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กิริยากิตก์

	 กิตก์ท่ีเป็นกิริยา	 เรียกว่า	 กิริยากิตก์.                   

กริยิากติกน้ี์ประกอบดว้ยวิภตัติ		วจนะ		กาล		ธาต	ุ	

วาจก	 ปัจจยั เหมอืนอาขยาต ต่างแต่ไมม่บีทและ

บุรษุเทา่นัน้.

วิภัตติ

 กิริยากิตก์นัน้ไม่มีวิภัตติแผนกหน่ึงเหมือน

วภิตัตอิาขยาต  ใชว้ภิตัตนิาม.  ถา้นามศพัทเ์ป็นวภิตัติ

และวจนะอนัใด กริยิากติก์ก็เป็นวภิตัตแิละวจนะ              

อนันัน้ตาม  อยา่งน้ี :-

 ภิกขฺ ุ คาม ํปิณฺฑาย  ปวิฏฺโ�.	 ภกิษุ  เข้าไปแล้ว  

สูบ่า้น เพือ่กอ้นขา้ว.

 เยเกจิ  พทฺุธ ํสรณํ  คตา  เส. (ชน ท.) เหลา่ใด-          

เหลา่หน่ึง  ถึงแล้ว  ซึง่พระพทุธเจา้ วา่เป็นทีร่ะลกึ ซ.ิ

 เอก	ํ	ปริุส ํ ฉตฺต ํ คเหตฺวา  คจฉฺนฺต ํ ปสฺสาม.ิ  

(ขา้) ยอ่มเหน็ ซึง่บุรษุ คนหน่ึง ผูถ้อื ซึง่รม่ ไปอยู.่
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กาล

 กิรยิากิตก์แบ่งกาลที่เป็นประธานได้ ๒ คอื  

ปัจจุบนักาล	 ๑	 อดีตกาล	 ๑. กาลทัง้ ๒ นัน้               

แบง่ใหล้ะเอยีดออกอกี  ปัจจบุนักาลจดัเป็น  ๒  คอื 

ปัจจบุนัแท้	๑		ปัจจบุนัใกล้อนาคต	๑,		อดีตกาล 

จดัเป็น  ๒  เหมอืนกนั  คอื  ล่วงแล้ว	๑		ล่วงแล้ว-

เสรจ็	๑.	

ปัจจุบันกาล

๑)   ป�จจบุนัแท ้ แปลวา่  อยู่

       อุ.  อห ํธมฺม ํสณุนฺโต ปีต ึลภาม.ิ ขา้ ฟังอยู่

       ซึง่ธรรม  ยอ่มได ้ ซึง่ปีต.ิ

๒)   ป�จจบุนัใกลอ้นาคต  แปลวา่ เมื่อ

   อุ.  อนุสนฺธึ ฆเฏตฺวา ธมฺมํ เทเสนฺโต อิม ํ

    คาถมาห. (พระศาสดา) เม่ือทรงสืบต่อ

    ซึ่งอนุสนธิ แสดง	 ซึ่งธรรม ตรัสแล้ว 

  ซึง่พระคาถา น้ี.



พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙)  รวบรวมเรียบเรียง          145

อดีตกาล

๑)   ลว่งแลว้  แปลวา่  แล้ว
   อุ.  ตโย  มาสา  อติกฺกนฺตา  เดอืน  ท. ๓
	 	 ก้าวล่วงแล้ว.

๒)   ลว่งแลว้เสรจ็  แปลวา่ 	ครัน้	-	แล้ว

   อุ.  เยน  ภควา,  เตนุปสงฺกม,ิ  อปุสงฺกมิตวฺา

    ภควนฺต ํ  อภวิาเทตฺวา,  เอกมนฺต ํ  นิสที.ิ  

   (ภิกษุรูปหน่ึง)  พระผู้มีพระภาคเจ้า  

   (ยอ่มประทบัอยู)่  โดยทีใ่ด,  เขา้ไปใกลแ้ลว้  

   โดยทีน่ัน้,  ครัน้เข้าไปใกล้แล้ว  ไหวแ้ลว้  

   ซึง่พระผูม้พีระภาคเจา้  นัง่แลว้ 

   ณ  สว่นขา้งหน่ึง.

วาจก

 วาจกในกริยิากติกก์จ็ดัเป็น ๕  เหมอืนวาจกใน

อาขยาต  ต่างกนัสกัวา่รปูแหง่กริยิาศพัท ์ อุทาหรณ์:-

 ๑. กตัตุวาจก.	 	 อ.ุ	 	ภกิข ุ  คาม ํ  ปิณฺฑาย  

ปวิฏฺโ�.		ภกิษุ  เข้าไปแล้ว  สูบ่า้น  เพือ่กอ้นขา้ว.
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 ๒. กมัมวาจก.	 	 อุ.	 	 อธิคโต	 	 โข  มยาย ํ             

ธมฺโม. ธรรมนี้  อนัเรา  ถึงทบัแล้ว  แล.

 ๓. ภาววาจก.	 	อ.ุ	 	การเณเนตฺถ  ภวิตพพฺ.ํ  

อนัเหตุ  ในสิง่น้ี  พึงมี.

 ๔. เหตกุตัตวุาจก.		อ.ุ		สเทวก ํ ตารยนฺโต  

(ทา่น) ยงัโลกน้ี  กบัทัง้เทวโลก  ให้ข้ามอยู่.

 ๕. เหตกุมัมวาจก		อ.ุ	อย ํ ถโูป 	ปติฏฺ�าปิโต.

พระสถปู  น้ี (อนัเขา)  ให้ตัง้เฉพาะแล้ว.

ปัจจัยแห่งกิริยากิตก์

 ป�จจัยที่สําหรับประกอบกับกิริยากิตก์นั ้น                

จดัเป็น ๓ พวก  เหมอืนป�จจยัแหง่นามกติก.์

 กิตปัจจยั  อยา่งน้ี :-  อนฺต,		ตวนฺต,ุ		ตาวี.

 กิจจปัจจยั  อยา่งน้ี :-  อนีย,		ตพพฺ.

 กิตกิจจปัจจยั อยา่งน้ี :-  มาน,		ต,		ตนู,		ตวฺา,		ตวฺาน.

 ในป�จจยัทัง้ ๓ พวกนัน้  อนฺต,	 	มาน ๒ น้ี              

บอกป�จจบุนักาล  (แปลวา่ อยู,่ เมือ่)  ตวนฺต,ุ		ตาวี,		

ต,		ตนู,		ตวฺา,		ตวฺาน ๖ น้ีบอกอดตีกาล (แปลวา่  
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แลว้)  อนีย,		ตพพฺ  ๒ น้ีบอกความจาํเป็น (แปลวา่ 

พงึ, ควร)

กิตปัจจยั.

(เป็นกตัตวุาจก		และเหตกุตัตวุาจก)

อนฺต  ปัจจัย

	 สณุนฺโต  ฟ�งอยู.่  สุ  ธาตุ  ในความฟ�ง, ณา  

ป�จจยัประจาํหมวดธาตุ

	 กโรนฺโต  ทาํอยู.่  กรฺ  ธาตุ  ในความทาํ, โอ  

ป�จจยัประจาํหมวดธาตุ

	 กเถนฺโต  กลา่วอยู.่  กถ  ธาตุ  ในความกลา่ว   

เอ  ป�จจยัประจาํหมวดธาตุ

 ถา้เป็นอติถลีงิค ์ลง อี  เป็น  สณุนฺตี		กโรนฺตี		

กเถนฺตี.	(แจกอยา่ง  นารี		นาง)
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ตวนฺตุ  ปัจจัย (แจกแบบ  ภควนฺตุ)

	 สตุวา  ฟ�งแลว้.  ส ุ ธาตุ  ในความฟ�ง.

 ภุตฺตวา กินแล้ว. ภุชฺ ธาตุ ในความกิน                  

เอาทีส่ดุธาตุ  เป็น  ต ฺ

	 วสิุตวา	 อยูแ่ลว้.  วส	ฺ ธาตุ  ในความอยู ่ เอา              

ว		เป็น ว ุแลว้ลง  อิ

 ถ้าเป็นอิตถีลิงค์ เป็น สุตวตี, ภุตฺตวต ี ,                   

วสิุตวตี.		(แจกแบบ  นาร ี นาง)

ตาวี  ปัจจัย

ปุํ . อิต.ฺ นปุํ . คาํแปล

สตุาวี

ภตุตฺาวี

วสิุตาวี

สตุาวินี

ภตุตฺาวินี

วสิุตาวินี

สตุาวิ

ภตุตฺาวิ

วสิุตาวิ

ฟ�งแลว้.

กนิแลว้.

อยูแ่ลว้.
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กิจจปัจจยั.	

(เป็นกมัมวาจก		เหตกุมัมวาจก		และภาววาจก)

อนีย ปัจจัย

 กรณีย ํ  อนัเขาพงึทาํ. กรฺ ธาตุ ในความทาํ,  

เอา  น	 เป็น  ณ.

	 วจนีย ํ อนัเขาพงึกลา่ว.  วจ ฺ ธาตุ  ในความกลา่ว,

	 โภชนีย	ํ อนัเขาพงึกนิ.  ภชุ  ธาตุ  ในความกนิ,  

พฤทธิ ์ อ ุ เป็น  โอ.

ตพฺพ ปัจจัย

 กตตฺพพฺ	ํ อนัเขาพงึทาํ. กรฺ  ธาตุ  ในความทาํ 

ลบ  รฺ	 ซอ้น  ต.ฺ

	 วตตฺพพฺ	ํ	อนัเขาพงึกลา่ว.	วท	ฺ	ธาตุ  ในความ

กลา่ว  เอา  ท	ฺ	เป็น  ต.ฺ  

	 ภญุชิฺตพพฺ	ํ อนัเขาพงึกนิ.  ภชุ	ฺ	ธาตุ  ในความกนิ  

ลง  อิ	 อาคม.
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กิตกิจจปัจจัย. 

(เป็นได้ทัง้		๕		วาจก)

มาน ปัจจัย

 มาน	 ป�จจยัน้ี  มคีตเิหมอืน  อนฺต  ถา้ไมม่ ี ย  

ป�จจยั  ซึง่ลงในกรรม  เป็นกตัตุวาจก  ถา้ม ี ย  ป�จจยั

นัน้  เป็นกมัมวาจก  อยา่งน้ี :-

กตัตวุาจก. กมัมวาจก.

กรุมุาโน

ภญุชฺมาโน

วทมาโน

ทาํอยู.่

กนิอยู.่

กลา่วอยู.่

กริยมาโน

ภญุชิฺยมาโน

วจุจฺมาโน

อนัเขาทาํอยู.่

อนัเขากนิอยู.่

อนัเขากลา่วอยู.่

ต ปัจจัย

๑.		ธาตมีุ		ม,ฺ		รฺ		และ		นฺ		เป็นท่ีสดุ		ลบท่ีสดุธาต.ุ

	 คโต	 ไปแลว้.  คม	ฺ ธาตุ  ในความไป, ความถงึ.

	 รโต	 ยนิดแีลว้  รม	ฺ ธาตุ  ในความยนิด.ี

	 ขโต  อนัเขาขดุแลว้.  ขนฺ		ธาตุ ในความขดุ.

	 หโต	 อนัเขาฆา่แลว้.  หนฺ  ธาตุ  ในความฆา่.
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๒.		ธาตมีุ		จ,ฺ		ช,ฺ		และ		ป	ฺ	(ท)ฺ		เป็นท่ีสดุ		เอาท่ีสดุ

ธาต	ุ	เป็น		ต.ฺ

	 สิตโฺต	 อนัเขารดแลว้.  สิจ	ฺ ธาตุ  ในความรด.

	 วิวิตโฺต สงดัแลว้.  วิ	+	วิจ	ฺ ธาตุ  ในความสงดั.

	 ภตุโฺต อนัเขากนิแลว้.  ภชุ	ฺ ธาตุ  ในความกนิ.

	 จตโฺต อนัเขาสละแลว้.  จช ฺ ธาตุ  ในความสละ.

	 คตุโฺต อนัเขาคุม้ครองแลว้.  คปุ	ฺ	ธาตุ  ในความ

    คุม้ครอง.

	 ตตโฺต รอ้นแลว้.  ตป	ฺ ธาตุ  ในความรอ้น.

๓.		ธาตมีุ		อา		เป็นท่ีสดุกดี็		ต		เป็นกมัมวาจกกดี็	

	 ลง		อิ.

	 �ิโต	 	 ยนืแลว้.  �า  ธาตุ  ในความตัง้อยู.่

	 ปีโต		 อนัเขาดืม่แลว้. 	ปา  ธาตุ  ในความดืม่.

	 อภิชฌิฺโต		อนัเขาเพง่จาํเพาะแลว้.  อภิ	+	ฌา		

         ธาตุ ในความเพง่.

	 ภาสิโต  อนัเขากลา่วแลว้.  ภาส	ฺ	ธาตุ  ในความ

     กลา่ว.
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๔.		ธาตมีุ		ท	ฺ	เป็นท่ีสดุอยูห่น้า		แปลง		ต		เป็น		นฺน 

	 แล้วลบท่ีสดุธาต.ุ

ฉนฺโน  อนัเขามงุแลว้.  ฉท ฺ ธาตุ  ในความปิด.

	 สนฺโน จมแลว้.  สท	ฺ หรอื  สิท	ฺ ธาตุ  ในความจม.

	 รนฺุโน	 รอ้งใหแ้ลว้.  รทุ	ฺ ธาตุ  ในความรอ้งไห.้

	 ฉินฺโน	 อนัเขาตดัแลว้.		ฉิท	ฺ ธาตุ  ในความตดั.  

	 ภินฺโน	 แตกแลว้.  ภิท ฺ ธาตุ  ในความแตก. 

	 ทินฺโน อนัเขาใหแ้ลว้.  ทา	 ธาตุ  ในความให.้

๕.		ธาตมีุ		รฺ		เป็นท่ีสดุอยู่หน้า		แปลง		ต		เป็น

	 ณฺณ		แล้วลบท่ีสดุธาต.ุ

	 ชิณฺโณ	 แก่แลว้.  ชิรฺ  ธาตุ  ในความครํ่าครา่.

	 ติณฺโณ ขา้มแลว้.  ตรฺ	 ธาตุ  ในความขา้ม.

	 ปณฺุโณ เตม็แลว้.  ปรฺู	 ธาตุ  ในความเตม็.

๖.		ธาตมีุ		ส	ฺ	เป็นท่ีสดุอยูห่น้า		แปลง		ต		เป็น		ฏ�

	 แล้วลบท่ีสดุธาต.ุ

	 ตฏฺุโ� ยนิดแีลว้.  ตสุ	ฺ ธาตุ  ในความยนิด.ี

	 หฏฺโ�	 รา่เรงิแลว้.  หส ฺ ธาตุ  ในความหวัเราะ.

	 ปวิฏฺโ�		เขา้ไปแลว้.  ป	+	วิส	ฺ ธาตุ  ในความเขา้ไป.



พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙)  รวบรวมเรียบเรียง          153

๗.		ธาตมีุ		ธฺ		และ		ภ	ฺ	เป็นท่ีสดุอยูห่น้า		แปลง		ต		

						เป็น		ทธฺ		แล้วลบท่ีสดุธาต.ุ

						พทุโฺธ  รูแ้ลว้.  พธฺุ  ธาตุ  ในความรู.้

						กทุโฺธ  โกรธแลว้.  กธฺุ		ธาตุ  ในความโกรธ.

						รทุโฺธ  ปิดแลว้.  รธฺุ  ธาตุ  ในความกัน้.

						ลทโฺธ		 อนัเขาไดแ้ลว้. 	ลภ ฺ ธาตุ  ในความได.้

	 	 	 	 	อารทโฺธ	 อนัเขาปรารภแลว้.  อา	+	รภ ฺ  ธาตุ 

      ในความเริม่.

๘.		ธาตมีุ		ม	ฺ	เป็นท่ีสดุอยู่หน้า		แปลง		ต		เป็น		

						นฺต		แล้วลบท่ีสดุธาต.ุ	  

	 	ปกกฺนฺโต หลกีไปแลว้. ป	+	กม	ฺธาตุ ในความกา้วไป.

	 	ทนฺโต ทรมานแลว้. ทม	ฺธาตุ ในความทรมาน, ฝึก

	 	สนฺโต  ระงบัแลว้.  สม ฺ ธาตุ  ในความสงบ, ระงบั.

๙.		ธาตมีุ		ห	ฺ	เป็นท่ีสดุอยูห่น้า		แปลง		ต		เป็น		ฬฺห		

	 แล้วลบท่ีสดุธาต.ุ

	 รฬฺุโห  งอกแลว้.  รหุ	ฺ ธาตุ ในความงอก.

	 มฬฺุโห	 หลงแลว้. 	มหุ	ฺ ธาตุ  ในความหลง.

	 วฬฺุโห  อนัน้ําพดัไปแลว้.  วหุ	ฺ ธาตุ  ในความลอย.
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๑๐.	ธาตบุางตวัเม่ือเข้ากบั		ต		ปัจจยั		แปลงธาตุ

กบั		ต		ปัจจยั		เป็นรปูต่างๆ		ได้		เช่น

 ปกฺโก อนับุคคลหุงแลว้, สุกแลว้, ไหมแ้ลว้,   

    ปจ ฺ ธาตุ  ในความหงุ, ตม้, สกุ, ไหม.้

 ปหีโน อนับุคคลละแลว้, เสือ่มแลว้, ป	+	หา   

    ธาตุ  ในความละ, เสือ่ม.

 ทฑโฺฒ อนัไฟไหมแ้ลว้,  ทห ฺ ธาตุ  ในความเผา,  

    ไหม.้ (แปลง  ต  เป็น  ฑฺฒ  ลบทีส่ดุธาตุ)

 นิลีโน แอบแลว้, เรน้แลว้,  นิ	+	ลี  ธาตุ  ใน

    ความแอบ,  เรน้.

 ลคโฺค ขอ้งแลว้,  ลค ฺ ธาตุ  ในความขอ้ง, ตดิ.

หมายเหต	ุ(ให้ท่องจาํ)	:-
 ๑. ธาตุมกีรรมลง  ต  ป�จจยัเป็นกมัมวาจก

 ๒. ธาตุไมม่กีรรมลง  ต  ป�จจยัเป็นกตัตุวาจก,  ภาววาจก

 ๓. ธาตุมกีรรมและไมม่กีรรมลงป�จจยัในเหตุกตัตุวาจก  

  เป็นเหตุกมัมวาจก

 ๔. ต  ป�จจยั  ใชเ้ป็นนามนามได ้ เชน่  พทฺุโธ  เป็นตน้
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ตูนาทิปัจจัย

 ป�จจยัม ี ตนู	 ป�จจยั  เป็นตน้  หมายถงึ  ป�จจยั 

๓ ตวั  คอื  ตนู		ตวฺา		ตวฺาน		เรยีกวา่  ตนูาทิปัจจยั

ตนู. ตวฺา. ตวฺาน. คาํแปล

กาตนู.

คนฺตนู.

หนฺตนู.

กตวฺา.

คนฺตวฺา.

หนฺตวฺา.

กตวฺาน.

คนฺตวฺาน.

หนฺตวฺาน.

ทาํแล้ว.

ไปแล้ว.

ฆ่าแล้ว.

๑.		อปุสคัอยู่หน้า		แปลงปัจจยัทัง้		๓		เป็น		ย.

	 อาทาย		ถอืเอาแลว้.  อา	+	ทา  ธาตุ  ในความถอืเอา,

       ให.้

	 ปหาย	 ละแลว้.  ป	+	หา  ธาตุ  ในความละ.

	 นิสสฺาย  อาศยัแลว้.  นิ	+	สี  ธาตุ  ในความอาศยั, 

    นอน.
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๒.		ธาตมีุ		ม	ฺ	เป็นท่ีสดุอยู่หน้า		แปลง		ย		กบัท่ีสดุ

	 ธาต	ุ	เป็น		มมฺ.	   

	 อาคมมฺ  มาแลว้, อาศยัแลว้. 	อา	+	คม ฺ  ธาตุ

     ในความไป.

นิกขฺมมฺ  ออกแลว้.  นิ	+	ขม ฺ ธาตุ  ในความออก

     หรอื  นิ	+	กม ฺ ธาตุ  ในความกา้วไป,  

     ออกไป,  แปลง  กฺ  เป็น  ขฺ.

	 อภิรมมฺ   ยนิดยีิง่แลว้.  อภิ	+	รม ฺ ธาตุ  ในความ

     ยนิด.ี

๓.		ธาตมีุ		ท	ฺ	เป็นท่ีสดุอยู่หน้า		แปลง		ย		กบัท่ีสดุ 

	 ธาต	ุ	เป็น		ชชฺ.

	 อปุปฺชชฺ	 	เกดิขึน้แลว้.  อ	ุ+	ปท ฺ ธาตุ  ในความเกดิ, 

      ในความถงึ.

	 ปมชชฺ	 	ประมาทแลว้. ป	+	มท ฺ ธาตุ  ในความ- 

      ประมาท,  เมา.

	 อจฉิฺชชฺ	 	ชงิเอาแลว้.  อา	+	ฉิท	ฺ	ธาตุ  ในความ-

      ชงิเอา.
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๔.		ธาตมีุ		ธฺ		และ		ภ	ฺ	เป็นท่ีสดุอยู่หน้า		แปลง		ย					

	 กบัท่ีสดุธาต	ุ	เป็น		ทธฺา,		พภฺ.

	 วิทธฺา	 แทงแลว้.  วิธฺ	 ธาตุ  ในความแทง.

	 ลทธฺา	 ไดแ้ลว้.  ลภ	ฺ ธาตุ  ในความได.้

	 อารพภฺ ปรารภแลว้.  อา	+	รภ ฺ ธาตุ  ในความเริม่.

๕.		ธาตมีุ		ห	ฺ	เป็นท่ีสดุอยูห่น้า		แปลง		ย		กบัท่ีสดุ

	 ธาตเุป็น		ยหฺ.

	 ปคคฺยหฺ ประคองแลว้.  ป	+	คห ฺ ธาตุ  ในความ 

    ประคอง,  ถอืเอา.

	 สนฺนยหฺ	ผกูแลว้.  ส	ํ+	นห ฺ ธาตุ  ในความผกู.

	 อารยุหฺ ขึน้แลว้.  อา	+	รหุ ฺ ธาตุ  ในความขึน้.

 แปลง  ตวฺา	 เป็น  สวฺา,  ตวฺาน  เป็น  สวฺาน  

เฉพาะแต่  ทิส	ฺ ธาตุ  อยา่งเดยีว.

จบกิริยากิตก์
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   หน้าที่นั้น	 สำาคัญ	 อันยอดยิ่ง

	 		หน้าที่นั้น	 เป็นสิ่ง	 ต้องศึกษา

	 		หน้าที่นั้น	 สำาคัญ	 ทุกเวลา

	 		หน้าที่เสร็จ	 เป็นผาสุก	 แสนสุขใจ...

ศัพท์บาลีของวิภัติทั้ง ๗

ปจฺจตฺตมุปโยคญฺจ	 กรณํ		สมฺปทานิยํ

นิสฺสกํ		สามิวจนํ	 ภุมฺมาลปนมฏฺมํ

   ปฐมาวิภัตติ	 		=	 	ปจฺจตฺตวจนํ

	 	 	 ทุติยาวิภัตติ	 		=	 	อุปโยควจนํ

	 	 	 ตติยาวิภัตติ	 		=	 	กรณวจนํ

	 	 	 จตุตถีวิภัตติ			=	 	สมฺปทานวจนํ

	 	 	 ปัญจมีวิภัตติ			=	 	นิสฺสกวจนํ

	 	 	 ฉัฏฐีีวิภัตติ	 		=	 	สามิวจนํ

	 	 	 สัตตมีวิภัตติ			=	 	ภุมฺมวจนํ

	 	 	 อาลปนะ	 		=	 	อาลปนํ
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สมาส

	 นามศพัท	์	ตัง้แต่	๒	ขึน้ไป		ท่านย่อเข้าเป็น

บทเดียวกนั		ช่ือว่า		สมาส

 สมาสวา่โดยกจิ  ม ี๒ อยา่ง  คอื  สมาสท่ีท่าน

ลบวิภตัติเสียแล้ว  เรียกว่า		ลตุตฺสมาโส		มอุีทาหรณ์

วา่  ก�นิทสฺุส ํ ผา้เพือ่กฐนิ  ราชธนํ  ทรพัยข์องพระราชา  

เป็นตน้ ๑  สมาสท่ีท่านยงัมิได้ลบวิภตัติ		เรียกว่า		

อลตุตฺสมาโส  มอุีทาหรณ์วา่  ทเูรนิทานํ  วตัถุมนิีทาน-

ในทีไ่กล,  อุรสโิลโม พฺราหฺมโณ  พราหมณ์  มขีนทีอ่ก  

เป็นตน้ ๑.

 สมาสวา่โดยชือ่  ม ี๖ อยา่ง  คอื  กมมฺธารโย,	

ทิค,ุ		ตปปฺริุโส,		ทวนฺทโฺว,		อพยฺยีภาโว,		พหพุพิฺหิ.

กัมมธารยสมาส

 นามศพัท ์๒ บท  มวีภิตัตแิละวจนะเป็นอยา่ง

เดยีวกนั  บทหน่ึงเป็นประธาน คอื เป็นนามนาม,  

บทหน่ึงเป็นวเิสสนะ  คอื  เป็นคณุนาม  หรอืเป็นคณุนาม
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ทัง้ ๒ บท  มบีทอืน่เป็นประธาน  ทีท่า่นยอ่เขา้เป็น

บทเดยีวกนั  ชือ่วา่  กมัมธารยสมาส

 กมัมธารยสมาสนัน้  ม ี๖ อยา่ง  คอื

วิเสสนบพุพบท,		วิเสสนุตตรบท,		วิเสสโนภยบท,	

วิเสสโนปมบท,		สมัภาวนบพุพบท,		อวธารณบพุพบท.

 ๑.	วิเสสนบพุพบท  มบีทวเิสสนะอยูห่น้า  บท

ประธานอยูห่ลงั  เชน่  มหนฺโต		ปริุโส	=	มหาปริุโส	

บุรษุใหญ่.  ขตติฺยา		กญญฺา	=	ขตติฺยกญญฺา  นาง-

กษตัรยิ.์  นีล	ํ	อปุปฺล	ํ=	นีลปุปฺล ํ ดอกอุบลเขยีว.

 ในสมาสน้ีเอามหนัตศพัท ์ เป็น  มหา  อยา่งน้ี   

มหาราชา  พระราชาผูใ้หญ่,  มหาธานี  เมอืงใหญ่,  

มหาวนํ		ป�าใหญ่  เป็นตน้.

 บางสมาสท่านกย็่อบทวเิสสนะ  เหลอืไวแ้ต่

อกัษรตวัหน้า  อยา่งน้ี 

 กจฺุฉิตา	 ทิฏฺ�ิ	 =	 กทิุฏฺ�ิ  ทิฏฐิอันบณัฑิต- 

เกลยีด.  ปธานํ		วจนํ	=	ปาวจนํ		คาํเป็นประธาน,          

สนฺโต		ปริุโส	=	สปปฺริุโส  บุรษุระงบัแลว้.
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	 ๒.	วิเสสนุตตรบท	 มบีทวเิสสนะอยูห่ลงั  บท

ประธานอยูห่น้า  อยา่งน้ี

	 สตโฺต		วิเสโส	=	สตตฺวิเสโส	 สตัวว์เิศษ,

นโร		วโร	=	นรวโร  นระประเสรฐิ,  

มนุสโฺส		ทลิทโฺท	=	มนุสสฺทลิทโฺท  มนุษยข์ดัสน

	 ๓.	วิเสสโนภยบท  (แปลวา่ ทัง้..ทัง้...)  มบีท

ทัง้ ๒  เป็นวเิสสนะ  มบีทอืน่เป็นประธาน  อยา่งน้ี

 สีตญจฺ		สมฏฺ�ญจฺ	=	สีตสมฏฺ�ํ  (�านํ  ที)่

ทัง้เยน็ทัง้เกลีย้ง. 

 อนฺโธ		จ		วธิโร		จ	=	อนฺธวธิโร  (ปรุโิส  บุรษุ)

ทัง้บอดทัง้หนวก

 ขญโฺช		จ		ขชุโฺช		จ	=	ขญชฺขชุโฺช  (ปรุโิส  บุรษุ)

ทัง้กระจอกทัง้คอ่ม.

	 ๔.	วิเสสโนปมบท (แปลวา่  เพยีงดงั...)  มบีท

วเิสสนะเป็นอุปมา  จดัเป็น ๒ ตามวเิสสนะอยูห่น้า

และหลงั  ดงัน้ี 

  (๑)		สมาสท่ีมีอปุมาอยู่หน้า  เรยีกวา่  

อปุมาปพุพฺปโท	 มอุีทาหรณ์  อยา่งน้ี
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	 สงฺข	ํ	อิว		ปณฺฑร	ํ=	สงฺขปณฺฑร	ํ	(ขรี ํ น้ํานม) 

ขาวเพยีงดงัสงัข.์

 กาโก		อิว		สโูร	=	กากสโูร  (คน) กลา้เพยีงดงักา.

 ทิพพฺ	ํ	อิว		จกขฺ	ุ=	ทิพพฺจกขฺ ุ จกัษุเพยีงดงัทพิย.์

  (๒)		สมาสท่ีมีอปุมาอยู่หลงั  เรยีกวา่

อปุมานุตตฺรปโท  มอุีทาหรณ์  อยา่งน้ี  

 นโร		สีโห		อิว	=	นรสีโห  นระเพยีงดงัสหีะ.

 ญาณํ		จกฺข	ุ	อิว	=	ญาณจกฺข ุ ญาณเพยีงดงั-

จกัษุ.

 ปญฺญา	 	 ปาสาโท	 	 อิว	 =	 ปญฺญาปาสาโท		

ป�ญญาเพยีงดงัปราสาท.

 ๕.	สมัภาวนบพุพบท (แปลวา่ วา่...)  มบีท

หน้าอนัท่านประกอบดว้ย อติ ิ ศพัท์ บทหลงัเป็น

ประธาน ดงัน้ี  

 ขตฺติโย	 	 (อห)ํ	 	 อิติ	 	 มาโน	 =	ขตฺติยมาโน         

มานะวา่  (เราเป็น) กษตัรยิ.์  

 สตโฺต		อิติ		สญญฺา	=	สตตฺสญญฺา  ความสาํคญั-

วา่สตัว.์
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	 สมโณ		(อห)ํ		อิติ		ปฏิญญฺา	=	สมณปฏิญญฺา	 

ปฏญิญาวา่  (เราเป็น) สมณะ.

 ๖.	อวธารณบพุพบท  (แปลวา่  คอื)  มบีทหน้า 

อนัทา่นประกอบดว้ย  เอว  ศพัท ์(เพือ่จะหา้มเน้ือความ

อนัอืน่เสยี)  บทหลงัเป็นประธาน  ดงัน้ี  

	 ปญญฺา		เอว		ปโชโต	=	ปญญฺาปโชโต	 (ประทปี) 

อนัโพลงทัว่คอืป�ญญา.

 พทฺุโธ	 	 เอว	 	 รตนํ	 =	พทฺุธรตนํ	  รตันะคอื-

พระพทุธเจา้.

 สทธฺา		เอว		ธนํ	=	สทธฺาธนํ		ทรพัยค์อืศรทัธา.

แบบวิเคราะห์ในคัมภีร์ศัพทศาสตร์

 วิ.บพุ.	=	มหนฺโต		จ		โส		ปริุโส		จาติ		มหาปริุโส 

บุรษุนัน้ดว้ย  เป็นผูใ้หญ่ดว้ย  เหตุนัน้  ชือ่  บุรษุผูใ้หญ่.

	 วิ.นุต.	=	สตโฺต		จ		โส		วิเสโส		จาติ		สตตฺวิเสโส		

สตัวน์ัน้ดว้ย  วเิศษดว้ย  เหตุนัน้  ชือ่  สตัวว์เิศษ.

	 วิ.โนภย.	=	สีตญจฺ		ต	ํ	สมฏฺ�ญจฺาติ		สีตสมฏฺ�	ํ

(�านํ ที)่  นัน้  เยน็ดว้ย  เกลีย้งดว้ย  เหตุนัน้  ชือ่วา่  
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ทัง้เยน็ทัง้เกลีย้ง.

 อีก	๓	สมาส		มีแบบวิเคราะหเ์หมือนอย่างน้ี

ทิคุสมาส

	 กมัมธารยสมาส	 ท่ีมีสังขยาอยู่ข้างหน้า														

ช่ือว่า	 	ทิคสุมาส		มี	๒	อย่าง	 	คือ	 	สมาหาโร	๑																	

อสมาหาโร	๑		

 ทิคุสมาสที่ท่านรวมนามศพัท์  มเีน้ือความ               

เป็นพหวุจนะ  ทาํใหเ้ป็นเอกจนะ  นป�ุสกลงิค ์ ชือ่             

สมาหารทิค ุ มอุีทาหรณ์  อยา่งน้ี

 ตโย			โลกา		 			=		ติโลก ํ  โลก ๓.  

 จตสโฺส		ทิสา		 			=		จตทุทิฺส ํ  ทศิ ๔.  

 ปญจฺ		อินฺทริฺยานิ			=		ปญจิฺนฺทริฺย ํ อนิทรยี ์๕.      

 ทคิสุมาสทีท่า่นไมไ่ดท้าํอยา่งน้ี  ชือ่  อสมาหาร- 

ทคิ ุ มอุีทาหรณ์  อยา่งน้ี

	 เอโก		ปคุคฺโล		=		เอกปคุคฺโล บุคคลผูเ้ดยีว.

	 จตสโฺส		ทิสา			=		จตทุทิฺสา ทศิ ๔ ท. 

	 ปญจฺ		พลานิ			=		ปญจฺพลานิ กาํลงั ๕ ท.
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ข้อควรจาํ	:-	(ให้ท่อง)

 ๑.	ทิคสุมาส  ใชป้กตสิงัขยาตัง้แต่  เอก (๑)	-										

อฏฺ�นวติุ	 (๙๘) นําหน้านามนามเท่านัน้  แต่ถ้าม ี         

อญัญบทเป็นฉฏัฐตุีลยาธกิรณพหพุพหิ ิ(ฉ.ตุล.)  เชน่  

ปญจฺวณฺณา (ปีต)ิ,  ทสพโล (พทฺุโธ)  เป็นตน้

 ๒.	ปกติสงัขยา  ตัง้แต่  เอกนูสต	ํ(๙๙)  ขึน้ไป  

นําหน้านามนามเป็นฉฏัฐตุีลยาธกิรณพหุพพหิสิมาส 

(ฉ.ตุล.)  เชน่  ปญฺจสตา	(โจรา) อ.โจร ท.  มรีอ้ย-            

หา้เป็นประมาณ เป็นต้น. แต่ถ้าตามหลงันามนาม                             

เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส (ฉ.ตัป.)  เช่น  ภิกฺขุสต ํ                       

อ.รอ้ยแหง่ภกิษุ  เป็นตน้.

 ๓.	ปรูณสงัขยานําหน้านามนาม  เป็นวเิสสน-              

บุพพบท  กมัมธารยสมาส (ว.ิบุพ.กมั.)  เชน่  ป�มภาโค  

อ.สว่นทีห่น่ึง  เป็นตน้  ถา้ตามหลงันามนามหรอือยูห่น้า

นามนามแต่มบีทอืน่เป็นประธาน (อญัญบท)  เป็นฉฏัฐ-ี

ตุลยาธกิรณพหพุพหิสิมาส (ฉ.ตุล.) เชน่ อตฺตปญจฺทสโม	

(ชโน)		มตีนเป็นทีส่บิหา้,  ลาชปญจฺม	ํ(วตถฺ)ุ		มขีา้วตอก-

เป็นทีห่า้  เป็นตน้
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ตัปปุริสสมาส

 นามศพัทม์ ี อ ํ วภิตัตเิป็นตน้  ในทีส่ดุ  ทา่นยอ่

เขา้ดว้ยบทเบือ้งปลาย  ชือ่วา่ ตปัปรุสิสมาส  ม ี๖ อยา่ง  

คอื  ทตุยิาตป�ปรุโิส,  ตตยิาตป�ปรุโิส,  จตุตฺถตีป�ปรุโิส, 

ป�ฺจมตีป�ปรุโิส,  ฉฏฺ�ีตป�ปรุโิส,  สตฺตมตีป�ปรุโิส.

ทุติยาตัปปุริสะ  อย่างนี้

 สขุ	ํ	ปตโฺต	=	สขุปปฺตโฺต  (ปรุโิส  บุรษุ)  

ถงึแลว้ซึง่สขุ.

 คาม	ํ	คโต	=	คามคโต  (ปรุโิส  บุรษุ)  

ไปแลว้สูบ่า้น.

 สพพฺรตตึฺ		โสภโณ	=	สพพฺรตติฺโสภโณ	

(จนฺโท  พระจนัทร)์  งามตลอดราตรทีัง้สิน้.

ตติยาตัปปุริสะ  อย่างนี้

	 อสเฺสน		(ยตุโฺต)		รโถ	=	อสสฺรโถ  รถ (เทยีมแลว้)  

ดว้ยมา้.
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	 สลฺเลน	 	 วิทฺโธ	 =	 สลฺลวิทฺโธ (ชนฺตุ  สตัว์)                

อนัลกูศรแทงแลว้.

	 อสินา		กลโห	=	อสิกลโห  ความทะเลาะเพราะดาบ.

จตุตถีตัปปุริสะ  อย่างนี้

	 ก�ินสสฺ		ทสุสฺ	ํ=	ก�ินทสุสฺ	ํ ผา้เพือ่กฐนิ.

 อาคนฺตกุสสฺ		ภตตฺ	ํ=	อาคนฺตกุภตตฺ ํ 

ภตัเพือ่ผูม้า.

 คิลานสสฺ		เภสชชฺ	ํ=	คิลานเภสชชฺ ํ 

ยาเพือ่คนไข.้

ปัญจมีตัปปุริสะ  อย่างนี้

 โจรมหฺา		ภย	ํ=	โจรภย ํ ภยัแต่โจร.

 มรณสฺมา	 	ภย	ํ =	 มรณภย ํ  ความกลวัแต่-             

ความตาย.

 พนฺธนา		มตุโฺต	=	พนฺธนมตุโฺต (สตฺโต  สตัว)์

พน้แลว้จากเครือ่งผกู.
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ฉัฏฐีตัปปุริสะ  อย่างนี้

	 รญโฺญ		ปตุโฺต	=	ราชปตุโฺต	 บุตรแหง่พระราชา.

	 ธญญฺานํ		ราสิ	=	ธญญฺราสิ  กองแหง่ขา้วเปลอืก.  

 รกฺุขสสฺ		สาขา	=	รกฺุขสาขา  กิง่แหง่ตน้ไม.้

สัตตมีตัปปุริสะ  อย่างนี้

	 รเูป		สญฺญา	 =	รปูสญญฺา  ความสาํคญัในรปู.   

	 สสําเร		ทกฺุข	ํ	=	สสํารทกฺุข ํ ทกุขใ์นสงสาร.   

	 วเน		ปปุผฺ	ํ =	วนปปุผฺ	ํ		ดอกไมใ้นปา่.

น บุพพบท  กัมมธารยสมาส  

หรอื อุภยตปัปรุสิสมาส (แปลว่า มใิช่...)

 น		พรฺาหมฺโณ	=	อพรฺาหมฺโณ  (อย ํ ชโน  ชนน้ี)

                มใิชพ่ราหมณ์.

 น		วสโล	=	อวสโล  (อย ํ ชโน  ชนนี้)

     มใิชค่นถ่อย.  
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 น		อสโฺส	=	อนสโฺส  (อย ํ สตฺโต  สตัวน้ี์)

     มใิชม่า้. 

 น		อริโย	=	อนริโย (อย ํ ชโน  ชนนี้)

     มใิชพ่ระอรยิเจา้.

 ในสมาสน้ี  ถ้าพยญัชนะอยู่หลงั น เอา น            

เป็น  อ  เหมอืน  อพฺราหฺมโณ  เป็นตน้.  ถา้สระอยู่

หลงั  น  เอา  น  เป็น  อน  เหมอืน  อนสฺโส  เป็นตน้.  

	 ตปัปุริสสมาสน้ี	 แปลกกนักบักมัมธารยะ			

อย่างน้ี		คือ  กมัมธารยะมวีภิตัตแิละวจนะเสมอกนั  

บทหน่ึงเป็นประธาน  บทหน่ึงเป็นวเิสสนะ  หรอืเป็น

วเิสสนะทัง้ ๒ บท  สว่นตปัปรุสิสมาส  มวีภิตัตแิละ

วจนะไมเ่สมอกนั

ทวันทวสมาส

(แปลว่า		และ...และ...ฯลฯ)

 นามนามตัง้แต่ ๒ ศพัทข์ึน้ไป  ทา่นยอ่เขา้เป็น

บทเดยีวกนั  ชือ่วา่  ทวนัทวสมาส  ม ี๒ อยา่ง  คอื 

สมาหาโร	๑		อสมาหาโร	๑  (เหมอืนทคิ)ุ.
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สมาหาระ

(บทสมาสเป็นเอกวจนะ		นปํสุกลิงค)์

 สมโถ		จ		วิปสสฺนา		จ		สมถวิปสสฺนํ.

สมถะดว้ย  วปิ�สสนาดว้ย  ชือ่  สมถะและวปิ�สสนา. 

 สงฺโข		จ		ปณโว		จ		สงฺขปณว.ํ

สงัขด์ว้ย  บณัเฑาะวด์ว้ย  ชือ่ สงัขแ์ละบณัเฑาะว.์

	 ปตโฺต		จ		จีวรญจฺ		ปตตฺจีวรํ

บาตรดว้ย  จวีรดว้ย  ชือ่ บาตรและจวีร.

 หตถีฺ		จ		อสโฺส		จ		รโถ		จ		ปตติฺโก		จ		หตถีฺอสสฺ-	

รถปตติฺกํ

ชา้งดว้ย  มา้ดว้ย  รถดว้ย  คนเดนิดว้ย  ชือ่  ชา้ง- 

และมา้และรถและคนเดนิ.
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อสมาหาระ 

(บทสมาสเป็นพหวุจนะ		เป็นได้ทกุลิงค	์

ใช้ลิงคข์องบทสดุท้ายเป็นหลกั)

 จนฺทิมา		จ		สริุโย		จ			จนฺทิมสริุยา.

 พระจนัทรด์ว้ย  พระอาทติยด์ว้ย  ชือ่ พระจนัทร-์

และพระอาทติย ์ท.

 สมโณ	จ		พรฺาหมฺโณ	จ		สมณพรฺาหมฺณา.		

 สมณะดว้ย  พราหมณ์ดว้ย  ชือ่ สมณะและ-

พราหมณ์ ท.

 สารีปตุโฺต	 	จ	 	 โมคคฺลฺลาโน	 	จ	 	สารีปตุตฺ-

โมคคฺลฺลานา.  

 พระสารบีุตรดว้ย  พระโมคคลัลานะดว้ย  ชือ่  

พระสารบีุตรและพระโมคคลัลานะ ท.

	 ปณฺณญจฺ		ปปุผฺญฺจ		ผลญจฺ		ปณฺณปปุผฺผลานิ.

 ใบไมด้ว้ย  ดอกไมด้ว้ย  ผลไมด้ว้ย  ชือ่ ใบไม-้

และดอกไมแ้ละผลไม ้ ท. 
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 ทวนัทวสมาสน้ี	แปลกกนักบัวิเสสโนภยบท		

กมัมธารยสมาส  อยา่งน้ี  คอื  วเิสสโนภยบท  เป็น

บทวเิสสนะ  ทัง้ ๒ บท  สว่นทวนัทวสมาส  เป็นบท

ประธานทัง้สิน้.

อัพยยีภาวสมาส

 สมาสทีม่อุีปสคั หรอื นิบาตอยูข่า้งหน้า  ชือ่วา่

อพัยยภีาวสมาส  ม ี๒ อยา่ง  คอื  อปุสคคฺปพุพฺโก	๑		

นิปาตปพุพฺโก	๑

 อปุสคัคปพุพกะ		มีอปุสคัอยูข้่างหน้า		อยา่งน้ี :-

 นครสสฺ		สมีปํ		อปุนคร ํ ทีใ่กลเ้คยีง  แหง่เมอืง  

ชือ่วา่  ใกลเ้มอืง.

	 ทรถสฺส	 	 อภาโว	 	 นิทฺทรถํ  ความไม่ม ี                   

แหง่ความกระวนกระวาย  ชือ่วา่  ความไมม่แีหง่-

ความกระวนกระวาย.

	 วาต	ํ	อนุวตตฺตีติ		อนุวาต	ํ (ย ํ วตฺถุ)  สิง่ใด 

ยอ่มเป็นไปตาม  ซึง่ลม  เหตุนัน้  (ต ํ วตฺถุ)  สิง่นัน้  

ชือ่วา่  เป็นไปตามซึง่ลม.
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 วาตสฺส	 	 ปฏิวตฺตตีติ	 	 ปฏิวาตํ	  (สิ่งใด)                   

ยอ่มเป็นไปทวน  (ตอบ)  แก่ลม  เหตุนัน้  (สิง่นัน้)    

ชือ่วา่  เป็นไปทวนแก่ลม.

 อตฺตานํ	 	 อธิวตฺตตีติ	 	 อชฺฌตฺต ํ  (สิ่งใด)                    

ยอ่มเป็นไปทบั  ซึง่ตน  เหตุนัน้  (สิง่นัน้)  ชือ่วา่                   

เป็นไปทบัซึง่ตน. (เอา  อธ ิ เป็น  อชฌฺ  ในพยญัชนะ-

สนธ)ิ

 นิปาตปพุพกะ		มีนิบาตอยูข้่างหน้า		อยา่งน้ี :-

 วุฑฺฒานํ	 	 ปฏิปาฏิ	 	 ยถาวุฑฺฒํ	  ลําดับ                       

แหง่คนเจรญิแลว้ ท.  ชือ่วา่  ตามคนเจรญิแลว้  หรอื													

 เย	 	 เย	 	วฑุฒฺา	 	ยถาวฑุฒฺ	ํ 	ชนเจรญิแลว้ ท.  

เหลา่ใดเหลา่ใด  ชือ่  เจรญิแลว้อยา่งไร.

 ชีวสสฺ		ยตตฺโก		ปริจเฺฉโท		ยาวชีว	ํ	กาํหนด  

เพยีงไร  แหง่ชวีติ  ชือ่วา่  เพยีงไรแหง่ชวีติ.

	 ปพพฺตสสฺ		ติโร		ติโรปพพฺต ํ ภายนอกแหง่ภเูขา.

 นครสสฺ		พหิ		พหินครํ  ภายนอกแหง่เมอืง.

	 ปาสาทสสฺ	 	อนฺโต	 	อนฺโตปาสาท ํ  ภายใน-    

แหง่ปราสาท.
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 ภตตฺสสฺ		ปจฉฺา		ปจฉฺาภตตฺ ํ ภายหลงัแหง่ภตัร

 อพัยยีภาวสมาสต่างจากตปัปริุสสมาส		ดงัน้ี		

 ตปัปุรสิสมาสมบีทหลงัเป็นประธาน  ไมนิ่ยม

ลงิค์และวจนะ  ส่วนอพัยยภีาวสมาส  มบีทหน้า             

เป็นประธานและเป็นอุปสคัและนิบาต  บทหลงัเป็น                  

นปุ�สกลงิค ์ เอกวจนะ

พหุพพิหิสมาส

(แปลว่า	มี...)

 สมาสอย่างหน่ึงมบีทอื่นเป็นประธาน  ชื่อว่า  

พหุพพิหิสมาส  มี ๖ อย่าง ตามวิภัตติ  คือ                                   

ทตุยิาพหพุพหิ,ิ  ตตยิาพหพุพหิ,ิ  จตุตถพีหพุพหิ,ิ                  

ป�ญจมพีหพุพหิ,ิ  ฉฏัฐพีหพุพหิ,ิ  สตัตมพีหพุพหิ.ิ

 ทุติยาพหพุพิหิ  เอาบทที่เป็นทุติยาวภิตัต ิ              

ในวเิคราะหเ์ป็นประธานแหง่บทสมาส  อยา่งน้ี :-

 อาคตา		สมณา		ย	ํ	โส		อาคตสมโณ		(อาราโม)  

สมณะ ท.  มาแลว้  สูอ่ารามใด  อารามนัน้  ชือ่วา่  

มสีมณะมาแลว้.
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 รฬฺุหา		ลตา		ย	ํ	โส		รฬฺุหลโต	 (รกฺุโข)  เครอืวลัย ์ 

ขึน้แลว้  สูต่น้ไมใ้ด  ตน้ไมน้ัน้  ชือ่วา่ มเีครอืวลัย-์            

ขึน้แลว้.

 สมปฺตตฺา		ภิกขฺ	ู	ย	ํ	โส		สมปฺตตฺภิกข	ุ	(อาวาโส)  

ภกิษุ ท.  ถงึพรอ้มแลว้  ซึง่อาวาสใด  อาวาสนัน้  ชือ่วา่ 

มภีกิษุถงึพรอ้มแลว้.

 ตติยาพหพุพิหิ	  เอาบททีเ่ป็นตตยิาวภิตัตใิน

วเิคราะห ์ เป็นประธานแหง่บทสมาส  อยา่งน้ี :-

 ชิตานิ	 	 อินฺทฺริยานิ	 	 เยน	 	 โส	 	 ชิตินฺทฺริโย		

(สมโณ)  อนิทรยี ์ท.  อนัสมณะใด  ชนะแลว้  สมณะ-

นัน้  ชือ่วา่ มอีนิทรยีอ์นัชนะแลว้.  

 กต	ํ	ปญุญฺํ		เยน		โส		กตปญฺุโญ		(ปรุโิส)  บุญ  

อนับุรษุใด  ทาํแลว้  บุรษุนัน้  ชือ่วา่  มบุีญอนัทาํแลว้.

 อาหิโต		อคคิฺ		เยน		โส		อาหิตคคิฺ		(พฺราหฺมโณ) 

ไฟ  อนัพราหมณ์ใด  บชูาแลว้  พราหมณ์นัน้  ชือ่วา่ 

มไีฟอนับชูาแลว้
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	 อีกอย่างหน่ึง		บทวิเสสนะอยูห่ลงั  อยา่งน้ีบา้ง

 อคคิฺ		อาหิโต		เยน		โส		อคยฺาหิโต  (พฺราหฺมโณ) 

(แปลเหมอืนแบบก่อน).

 วิส	ํ 	 ปีต	ํ 	 เยน	 	 โส	 	 วิสปีโต  (สโร)  ยาพษิ               

อนัลกูศรใด  ดืม่แลว้  ลกูศรนัน้  ชือ่วา่ มยีาพษิ-              

อนัดืม่แลว้.

 จตตุถีพหพุพิหิ	 	 เอาบททีเ่ป็นจตุตถวีภิตัตใิน   

วเิคราะห ์ เป็นประธานแหง่บทสมาส  อยา่งน้ี :-

 ทินฺโน		สงฺุโก		ยสสฺ		โส		ทินฺนสงฺุโก		(ราชา)  สว่ย  

(นาคเรห ิ อนัชาวเมอืง ท.)  ถวายแลว้  แดพ่ระราชาใด  

พระราชานัน้  ชือ่วา่  มสีว่ยอนัชาวเมอืง ท.  ถวายแลว้.

 กต	ํ 	ทณฺฑกมมฺ	ํ 	ยสสฺ	 	โส	 	กตทณฺฑกมโฺม 

(สสฺิโส)  ทณัฑกรรม  (อนัอาจารย)์  ทาํแลว้  แก่ศษิยใ์ด  

ศษิยน์ัน้  ชือ่วา่ มทีณัฑกรรมอนัอาจารยท์าํแลว้.

 สญฺชาโต		สเํวโค		ยสสฺ		โส		สญชฺาตสเํวโค		

(ชโน)  ความสงัเวช  เกดิพรอ้มแลว้ แก่ชนใด  ชนนัน้  

ชือ่วา่ มคีวามสงัเวชเกดิพรอ้มแลว้.
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 ปัญจมีพหพุพิหิ  เอาบททีเ่ป็นป�ญจมวีภิตัตใิน

วเิคราะห ์ เป็นประธานแหง่บทสมาส  อยา่งน้ี :-

 นิคคฺตา		ชนา		ยสมฺา		โส		นิคคฺตชโน  (คาโม)  

ชน ท.  ออกไปแลว้  จากบา้นใด  บา้นนัน้  ชือ่วา่   

มชีนออกไปแลว้.

 ปติตานิ		ผลานิ		ยสมฺา		โส		ปติตผโล		(รกฺุโข)  

ผล ท.  หลน่แลว้  จากตน้ไมใ้ด  ตน้ไมน้ัน้  ชือ่วา่   

มผีลหลน่แลว้.

 วีโต		ราโค		ยสมฺา		โส		วีตราโค  (ภกฺิข)ุ   ราคะ  

ไปปราศแลว้  จากภกิษุใด  ภกิษุนัน้  ชือ่วา่ มรีาคะ-

ไปปราศแลว้.

 ฉัฏฐีพหพุพิหิ  เอาบทที่เป็นฉัฏฐีวิภตัติใน

วเิคราะห ์ เป็นประธานแหง่บทสมาส  อยา่งน้ี :-

 ขีณา		อาสวา		ยสสฺ	 	โส	 	 ขีณาสโว  (ภกฺิข)ุ            

อาสวะ ท.  ของภกิษุใด  สิน้แลว้  ภกิษุนัน้  ชือ่วา่  

มอีาสวะสิน้แลว้.
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 สนฺต	ํ	จิตตฺ	ํ	ยสสฺ		โส		สนฺตจิตโฺต  (ภกฺิข)ุ  จติ

ของภกิษุใด  ระงบัแลว้  ภกิษุนัน้  ชือ่วา่ มจีติระงบัแลว้.

	 ฉินฺนา		หตถฺา		ยสสฺ		โส		ฉินฺนหตโฺถ		(ปรุโิส)  

มอื ท.  ของบุรษุใด  ขาดแลว้  บุรษุนัน้  ชือ่วา่ มมีอื-

ขาดแลว้.

	 อีกอย่างหน่ึง		บทวิเสสนะอยู่หลงั  อยา่งน้ี

 หตถฺา		ฉินฺนา		ยสสฺ		โส		หตถฺจฉิฺนฺโน  (ปรุโิส)

 (แปลเหมอืนบทก่อน) 

ฉัฏฐีอุปมาพหุพพิหิสมาส

(แปลว่า		มี...		เพียงดงั...		แห่ง...)

 สวุณฺณสสฺ	 	วณฺโณ	 	 อิว	 	วณฺโณ	 	ยสสฺ	 	 โส											

สวุณฺณวณฺโณ  (ภควา)  วรรณะ  ของพระผูม้พีระภาค

ใด  เพยีงดงัวรรณะ แหง่ทอง  พระผูม้พีระภาคนัน้  

ชือ่วา่  มวีรรณะเพยีงดงัวรรณะแหง่ทอง.
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 พรฺหมฺโุน		สโร		อิว		สโร		ยสสฺ		โส		พรฺหมฺสสฺโร  

(ภควา)  เสยีง  ของพระผูม้พีระภาคใด  เพยีงดงัเสยีง

แหง่พรหม  พระผูม้พีระภาคนัน้  ชือ่วา่  มเีสยีงเพยีง-

ดงัเสยีงแหง่พรหม.

 สตัตมีพหพุพิหิ	 เอาบททีเ่ป็นสตัตมวีภิตัตใิน

วเิคราะห ์ เป็นประธานแหง่บทสมาส  อยา่งน้ี :-

	 สมปฺนฺนานิ		สสสฺานิ		ยสมึฺ		โส		สมปฺนฺนสสโฺส  

(ชนปโท)  ขา้วกลา้ ท.  ในชนบทใด  ถงึพรอ้มแลว้  

ชนบทนัน้  ชือ่วา่  มขีา้วกลา้ถงึพรอ้มแลว้.

 พห	ู	นทิโย		ยสมึฺ	 	โส		พหนุทิโก	 (ชนปโท)  

แมน้ํ่า ท.  ในชนบทใด  มาก  ชนบทนัน้  ชือ่วา่                 

มแีมน้ํ่ามาก.

 �ิตา		สิริ		ยสมึฺ		โส		�ติสิริ  (ชโน)  ศร ี ตัง้อยูแ่ลว้  

ในชนใด  ชนนัน้  ชือ่วา่  มศีรตีัง้อยูแ่ลว้.

 ในวเิคราะหแ์หง่สมาสทัง้หลายเหลา่น้ี  บทประธาน

และบทวเิสสนะมวีภิตัตแิละลงิคเ์สมอกนั  แปลกแต่

บทสพัพนามทีเ่ป็นประธานแห่งบทสมาส จงึเรยีก

สมาสทัง้หลายเหลา่น้ีวา่  ตลุยาธิกรณพหพุพิหิ.   
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ข้อควรจ�า (ให้ท่องจ�า)

 ๑. อาทิ,	มตฺต,	ปมาณ,	ปริวาร,	ปมุข และ

คณุนามต่างๆ  เขา้สมาสกบันามนาม  มอีญัญบทเป็น

ฉัฏฐีตลุยาธิกรณพหพุพิหิสมาส	(ฉ.ตลุ.)  ถ้าเป็น

เพียงบทขยาย	 แปลได้เอง	 ไม่มีอญัญบท	 เป็น																									

วิเสสนบพุพบท		กมัมธารยสมาส	(วิ.บพุ.กมั.)

 ๒. ท ุ เมือ่ตัง้วเิคราะหแ์ยกเป็น ทฏฺุ�  (อนัโทษ-

ประทุษร้ายแล้ว)  นําหน้านามนาม เช่น ทุสฺสโีล              

มศีลีอนัโทษประทษุรา้ยแลว้  เป็นตน้  เป็น  ฉ.ตลุ.

 ๓. นิ เมื่อตัง้วิเคราะห์แยกเป็น นิกฺขนฺต                     

(ออกแลว้)  หรอื  นิคคฺต (ออกไปแลว้)  นําหน้านามนาม 

เป็นปัญจมีตุลยาธิกรณพหพุพิหิสมาส	 (ปัญ.ตุล.)  

เชน่  นิททฺกฺุโข  มทีกุขอ์อกแลว้  นิพภฺโย  มภียัออกแลว้  

เป็นตน้

 ๔. วิ  เมือ่ตัง้วเิคราะหแ์ยกเป็น  วิคต  (ไปปราศ-

แล้ว)  นําหน้านามนามเป็นปัญจมีตุลยาธิกรณ-														

พหพุพิหิสมาส	(ปัญ.ตลุ.)  เชน่  วิมโล  มมีลทนิไป-

ปราศแลว้  เป็นตน้  
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 ๕. ปกติสงัขยา	 (เอก-อฏฺ�นวุติ)  นําหน้า             

นามนาม  ไมม่อีญัญบท  เป็น  ทิคสุมาส  

 ปกติสงัขยาตัง้แต่	เอกนูสตํ  ขึน้ไป  นําหน้า          

นามนาม  มอีญัญบท  เป็น  ฉ.ตลุ.	 เชน่  ปญจฺสตา  

(โจรา) อ.โจร ท.  มรีอ้ยหา้เป็นประมาณ  เป็นตน้  

	 ปกติสงัขยาตัง้แต่	เอกนูสตํ  ขึน้ไป		ตามหลงั

นามนาม  แปลไดเ้อง  ไมม่อีญัญบท  เป็น  ฉ.ตปั.  

เชน่  โจรสต	ํ	อ.รอ้ยแหง่โจร,  มนุสฺสโกฏิโย  อ.โกฏ-ิ

แหง่มนุษย ์ท.  เป็นตน้

 ปกติสงัขยาและปรูณสงัขยาทัง้หมด  นําหน้า

นามนามหรือตามหลังนามนาม มีอัญญบท เป็น   

ฉ.ตลุ.  เชน่  ปญฺจวณฺณา  (ปีต)ิ อ.ปีต ิ มวีรรณะหา้  

อตฺตปญฺจทสโม (ชโน) อ.ชน  มตีนเป็นที่สบิห้า  

เป็นตน้

  ปูรณสงัขยานําหน้านามนาม  ไม่มอีญัญบท  

เป็นวิเสสนบพุพบท		กมัมธารยสมาส (ว.ิบุพ.กมั.)
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น บุพพบท  พหุพพิหิสมาส

(แปลว่า		มี...หามิได้,	ไม่มี...)

 นตฺถิ	 	ตสสฺ	 	 สโมติ	 	อสโม  ผูเ้สมอ  ไม่ม ี                 
แก่ท่าน  (ตสฺส ภควโต  แก่พระผูม้พีระภาคนัน้)                
เหตุนัน้  (โส  ทา่น)  ชือ่วา่  มผีูเ้สมอหามไิด ้ หรอื
ไมม่ผีูเ้สมอ.
 นตฺถิ	 	 ตสฺส	 	 ปฏิปุคฺคโลติ	 	 อปปฺฏิปุคฺคโล  
บุคคลเปรยีบ  ไมม่ ี แกท่า่น  เหตุนัน้  (ทา่น)  ชือ่วา่ 
มบีุคคลเปรยีบหามไิด ้ หรอืไมม่บีุคคลเปรยีบ.
 นตฺถิ	 	ตสสฺ	 	ปตฺุตาติ	 	อปตฺุตโก  บุตร ท.               
ของเขา  (ตสฺส  ชนสฺส  ของชนนัน้)  ไมม่ ี เหตุนัน้  
(โส เขา)  ชือ่วา่ มบีุตรหามไิด ้ หรอืไมม่บีุตร.

ภินนาธิกรณพหุพพิหิสมาส

 ในวเิคราะหแ์หง่สมาสใด  บททัง้หลายมวีภิตัติ
ต่างกนั  ทา่นเรยีกสมาสนัน้วา่  ภินนาธิกรณพหพุพิหิ 
มอุีทาหรณ์  อยา่งน้ี :-
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 เอกรตตึฺ		วาโส		อสสฺาติ		เอกรตติฺวาโส		ความอยู ่ 

ของเขา  (อสฺส  ชนสฺส  ของชนนัน้)  สิน้คนืเดยีว  

เหตุนัน้  (โส เขา)  ชือ่วา่ มคีวามอยูส่ ิน้คนืเดยีว.

 อรุสิ		โลมานิ		ยสสฺ		โส		อรุสิโลโม	 (พฺราหฺมโณ)  

ขน ท.  ทีอ่ก  ของพราหมณ์ใด  (อตฺถ ิ มอียู)่  พราหมณ์

นัน้  ชือ่วา่ มขีนทีอ่ก.

	 อสิ		หตเฺถ		ยสสฺ		โส		อสิหตโฺถ  (โยโธ)  ดาบ  (ม)ี  

ในมอื  ของทหารใด  ทหารนัน้  ชือ่วา่ มดีาบในมอื.

 ฉตตฺ	ํ	ปาณิมหิฺ		ยสสฺ		โส		ฉตตฺปาณิ		(ปรุโิส)  รม่  

(ม)ี  ในมอื  ของบุรษุใด  บุรษุนัน้  ชือ่วา่ มรีม่ในมอื.

 มณิ		กณฺเ�		ยสสฺ		โส		มณิกณฺโ�		(นาคราชา)

แกว้  (ม)ี  ทีค่อ  ของนาคราชใด  นาคราชนัน้  ชือ่วา่  

มแีกว้ทีค่อ.

พหุพพิหิสมาสที่เป็นพหุวจนะ

 กต	ํ	กสุล	ํ	เยหิ  เต		กตกสุลา  (ชนา)  กุศล  

อนัชน ท.  ใด  ทาํแลว้  ชน ท.  นัน้  ชือ่วา่ มกุีศล- 

อนัทาํแลว้.
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 อาวธุา		หตเฺถส	ุ	เยส ํ เต		อาวธุหตถฺา		(โยธา)  

อาวธุ ท.  (ม)ี  ในมอื ท.  ของทหาร ท.  ใด  ทหาร ท.  

นัน้  ชือ่วา่ มอีาวธุในมอื.

สหบุพพบท พหุพพิหิสมาส

(แปลว่า		เป็นไปกบัด้วย...)

 สห		ปตุเฺตน		โย		วตตฺตีติ	 	สปตุโฺต		(ปิตา)  

(บดิาใด)  ยอ่มเป็นไป  กบั  ดว้ยบุตร  เหตุนัน้  (บดิา

นัน้)  ชือ่วา่ เป็นไปกบัดว้ยบุตร.

 สห		รญญฺา		ยา		วตตฺตีติ		สราชิกา  (ปรสิา)  

(บรษิทัใด)  ยอ่มเป็นไป  กบั  ดว้ยพระราชา  เหตุนัน้  

(สา  ปรสิา  บรษิทันัน้)  ชือ่วา่ เป็นไปกบัดว้ยพระราชา.

 สห		มจเฺฉเรน		ย	ํ	วตตฺตีติ		สมจเฺฉร	ํ	(จตฺิต)ํ       

(จติใด)  ยอ่มเป็นไป  กบั  ดว้ยความตระหน่ี  เหตุนัน้  

(ต ํ จตฺิต ํ จตินัน้)  ชือ่วา่ เป็นไปกบัดว้ยความตระหน่ี.
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สรุปสมาส  (ก�าหนดจ�าไม่ต้องท่อง)

ที่ ชื่อสมาส

น
าม

น
าม

ค
ุณ

น
าม

ส�าเนียงแปล

๑ กมัมธารยสมาส

-วเิสสนบุพพบท

-วเิสสนุตตรบท

-วเิสสโนภยบท

-วเิสสโนปมบท

-สมัภาวนบุพพบท

-อวธารณบุพพบท

ผู,้   ตวั,   อนั

ผู,้   ตวั,   อนั

ทัง้...ทัง้...

เพยีงดงั...

วา่....

คอื...

๒ ทคิสุมาส แปลตามศพัท์

๓ ตปัปรุสิสมาส แปลตามสาํเนียง

อายตนิบาตของ

ศพัทห์น้า

๔ ทวนัทวสมาส และ...และ ...ฯลฯ
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ท่ี ช่ือสมาส

น
าม

น
าม

ค
ณุ
น
าม

สาํเนียงแปล

๕ อพัยยภีาวสมาส

-อุปสคัคปพุพกะ

-นิปาตปพุพกะ

แปลขึน้อยูท่ี่

อุปสคัและนิบาต

ขา้งหน้าก่อน แลว้ 

แปลออกสาํเนียง

วภิตัตทิีบ่ทหลงั

๖ พหพุพหิสิมาส

-ตุลยาธกิรณพหพุพหิิ

-ภนินาธกิรณพหพุพหิิ

-ฉฏัฐอุีปมาพหพุพหิิ

-นบุพพบทพหพุพหิิ

-สหบุพพบทพหพุพหิิ

ม.ี..

ม.ี..

ม.ี..เพยีงดงั...แหง่...

ม.ี..หามไิด,้ ไมม่.ี..

เป็นไปกบัดว้ย...

จบสมาส
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ตัทธิต

	 ปัจจยัหมู่หน่ึง	 เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่											

เน้ือความย่อสาํหรบัใช้แทนศพัท	์ 	 ย่อคาํพดูลง	

ให้สัน้		เหมือนคาํว่า		สยฺาเม		ชาโต		เกิดในสยาม												

ลงปัจจยัแทน	 	 ชาต	 	 เอาไว้แต่	 	 สฺยาม	 	 เป็น																										

สยฺามิโก  เรยีกวา่  ตทัธิต 

 ตทัธิตนัน้  โดยสงัเขป  แบง่เป็น ๓ อยา่ง  คอื  

สามญัญตทัธติ ๑  ภาวตทัธติ ๑  อพัยยตทัธติ ๑

 สามญัญตทัธิต  ม ี๑๓ อยา่ง  คอื  โคตตตทัธติ, 

ตรตยาทติทัธติ,  ราคาทติทัธติ,  ชาตาทติทัธติ,            

สมหุตทัธติ,  ฐานตทัธติ,  พหลุตทัธติ,  เสฏฐตทัธติ, 

ตทสัสตัถิตัทธิต,  ปกติตัทธิต,  สงัขยาตัทธิต,                    

ปรูณตทัธติ,  วภิาคตทัธติ. 

 (ยอ่วา่  โค,		ต,		รา,		ชา,	ส,		ฐา,		พ,		เส,		ต,	 

ป,		สงั,		ป,ู		วิ)
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โคตตตัทธิต

 มปี�จจยั ๘ ตวั  คอื  ณ,		ณายน,		ณาน,			เณยยฺ,		

ณิ,		ณิก,		ณว,		เณร.

ศัพท์ที่ลง  ณ  ปัจจัย  อย่างนี้

	 วสิฏฺ�สสฺ		อปจจฺ	ํ	วาสิฏฺโ�		เหลา่กอ  แหง่วสฏิฐะ  

ชือ่  วาสฏิฐะ.

	 โคตมสสฺ		อปจจฺ	ํ	โคตโม		เหลา่กอ  แหง่โคตมะ  

ชือ่  โคตมะ.

 วสุเทวสฺส	 	 อปจฺจํ	 	 วาสุเทโว  เหล่ากอ                   

แหง่วสเุทวะ  ชือ่  วาสเุทวะ.

ศัพท์ที่ลง  ณายน  ปัจจัย  อย่างนี้

 กจจฺสสฺ		อปจจฺ	ํ	กจจฺายโน  เหลา่กอ  แหง่กจัจะ  

ชือ่  กจัจายนะ.

	 วจฉฺสสฺ		อปจจฺ	ํ	วจฉฺายโน   เหลา่กอ  แหง่วจัฉะ  

ชือ่  วจัฉายนะ.

 โมคคฺลฺลิยา		อปจจฺ	ํ	โมคคฺลฺลายโน  เหลา่กอ

แหง่นางโมคคลัล ี ชือ่  โมคคลัลายนะ.
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 ศพัทท์ีล่ง	 	ณาน	 	ป�จจยั  อยา่งน้ี	 	กจจฺาโน,		

วจฺฉาโน,	 	 โมคฺคลฺลาโน.  วเิคราะห์และคําแปล

เหมอืนใน  ณายน  ป�จจยั.

ศัพท์ที่ลง  เณยฺย  ปัจจัย  อย่างนี้

 ภคินิยา	 	 อปจฺจํ	 	 ภาคิเนยฺโย  เหล่ากอ                  

แหง่พีน้่องหญงิ  ชือ่  ภาคเินยยะ.

 วินตาย	 	 อปจฺจํ	 	 เวนเตยฺโย  เหล่ากอ                    

แหง่นางวนิตา  ชือ่  เวนเตยยะ.  

 โรหิณิยา	 	 อปจฺจ	ํ 	 โรหิเณยฺโย  เหล่ากอ                 

แหง่นางโรหณิ ี ชือ่  โรหเิณยยะ.

ศัพท์ที่ลง  ณิ  ปัจจัย  อย่างนี้

 ทกฺขสสฺ		อปจจฺ	ํ	ทกฺข ิ  เหลา่กอ  แหง่ทกัขะ

ชือ่  ทกัข.ิ

 วสวสสฺ		อปจจฺ	ํ	วาสวิ  เหลา่กอ  แหง่วสวะ 

ชือ่  วาสว.ิ  

 วรณุสสฺ		อปจจฺ	ํ	วารณิุ  เหลา่กอ  แหง่วรณุะ

ชือ่  วารณุ.ิ
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ศัพท์ที่ลง  ณิก  ปัจจัย  อย่างนี้

 สกฺยปตุตฺสสฺ		อปจจฺ	ํ	สากฺยปตุติฺโก  เหลา่กอ

แหง่บุตรแหง่สกัยะ  ชือ่  สากยปตุตกิะ.

	 นาฏปตุตฺสสฺ		อปจจฺ	ํ	นาฏปตุติฺโก  เหลา่กอ 

แหง่บุตรแหง่ชนราํ  ชือ่  นาฏปตุตกิะ.  

 ชินทตตฺสสฺ	 	อปจจฺ	ํ 	 เชนทตติฺโก  เหลา่กอ       

แหง่ชนิทตัตะ  ชือ่  เชนทตัตกิะ.

ศัพท์ที่ลง  ณว  ปัจจัย  อย่างนี้

 อปุกสุสฺ		อปจจฺ	ํ	โอปกโว  เหลา่กอ  แหง่อุปกุ

ชือ่  โอปกวะ.

 มนุโน	 	อปจจฺ	ํ 	มานโว  เหล่ากอ  แห่งมนุ                 

ชือ่  มานวะ.

 ภคคฺโุน		อปจจฺ	ํ	ภคคฺโว  เหลา่กอ  แหง่ภคัคุ

ชือ่  ภคัควะ.

ศัพท์ที่ลง  เณร  ปัจจัย  อย่างนี้

 วิธวาย		อปจจฺ	ํ	เวธเวโร  เหลา่กอ  แหง่แมห่มา้ย  

ชือ่  เวธเวระ.
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 สมณสฺส	 	 อปจฺจํ	 	 สามเณโร  เหล่ากอ                    

แหง่สมณะ  ชือ่  สามเณระ.

	 ข้อควรจาํ	:- เมือ่ลงป�จจยัทีม่ ี ณ  ถา้สระอยูห่น้า

ศพัทเ์ป็นรสัสะลว้น  ไมม่พียญัชนะสงัโยคอยูเ่บือ้งหลงั

ตอ้งพฤทธิ ์ คอื  ทฆีะ  อ  เป็น  อา,  วกิาร อ ิ เป็น  เอ, 

พฤทธิ ์อุ  เป็น โอ,  เวน้ไวแ้ต่สระทีอ่ยูห่น้าศพัทเ์ป็น

รสัสะ มพียญัชนะสงัโยคอยูเ่บือ้งหลงั หรอืเป็นทฆีะ  

ไมต่อ้งพฤทธิ ์ และพยญัชนะ  คอื  ณ  นัน้ตอ้งลบเสยี  

คงไวแ้ต่สระที ่ ณ  อาศยัและสระพยญัชนะอืน่ๆ. 

ตรตยาทิตัทธิต

ลง  ณิก  ปัจจัย  อย่างนี้

 นาวาย	 	ตรตีติ	 	นาวิโก  (โย ชโน ชนใด)                

ยอ่มขา้ม  ดว้ยเรอื  เหตุนัน้  (โส  ชโน  ชนนัน้)  ชือ่  

นาวกิะ  (ผูข้า้มดว้ยเรอื).

 ติเลหิ		สสํฏฺ�ํ		โภชนํ		เตลิก ํ โภชนะ  ระคน-

พรอ้มแลว้  ดว้ยเมลด็งา ท.  ชือ่ เตลกิะ  (ระคนแลว้-

ดว้ยงา).
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 สกเฏน		จรตีติ		สากฏิโก  (ชนใด)  ยอ่มเทีย่วไป  

ดว้ยเกวยีน  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่  สากฏกิะ  (ผูเ้ทีย่ว-

ไปดว้ยเกวยีน).

	 ราชคเห		ชาโต		ราชคหิโก  (ชน)  เกดิแลว้        

ในเมอืงราชคฤห ์ ชือ่  ราชคหกิะ  (ผูเ้กดิแลว้ในเมอืง-

ราชคฤห)์  ราชคเห		วสตีติ	 	ราชคหิโก  (ชนใด)  

ยอ่มอยู ่  ในเมอืงราชคฤห ์ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่  

ราชคหกิะ  (ผูอ้ยูใ่นเมอืงราชคฤห)์. 

 กาเยน		กต	ํ	กมมฺ	ํ	กายิก ํ กรรม  อนัชนทาํแลว้

ดว้ยกาย  ชือ่  กายกิะ  (อนัชนทาํแลว้ดว้ยกาย),                

 กาเย		วตตฺตีติ		กายิกํ  (ย ํ กมฺม ํ กรรมใด)                     

ยอ่มเป็นไป  ในกาย  เหตุนัน้  (ต ํ กมฺม ํ กรรมนัน้)  

ชือ่  กายกิะ  (เป็นไปในกาย).

 ทวฺาเร		นิยตุโฺต		โทวาริโก  (ชน)  ประกอบแลว้  

ในประต ู ชือ่  โทวารกิะ  (ผูป้ระกอบแลว้ในประต)ู.

 สกเุณ		หนฺตวฺา		ชีวตีติ		สากณิุโก  (ชนใด)  

ฆา่  ซึง่นก ท.  เป็นอยู ่ (เลีย้งชวีติ)  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  

ชือ่  สากุณกิะ  (ผูฆ้า่ซึง่นกเป็นอยู)่.
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 สงฺฆสสฺ		สนฺตก	ํ	สงฺฆิก ํ  (ย ํ  วตฺถุ  ของใด)  

เป็นของมอียู ่  แหง่สงฆ ์  (ต ํ  วตฺถุ  ของนัน้)  ชือ่  

สงัฆกิะ  (ของมอียูแ่หง่สงฆ)์.

	 อกฺเขน		ทิพพฺตีติ		อกฺขิโก  (ชนใด)  ยอ่มเลน่

ดว้ยสะกา  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่  อกัขกิะ  (ผูเ้ลน่-

ดว้ยสะกา).

ราคาทิตัทธิต

ลง  ณ  ปัจจัย  อย่างนี้

 กสาเวน		รตตฺ	ํ	วตถฺ	ํ	กาสาวํ  ผา้  (อนับุคคล)

ยอ้มแลว้  ดว้ยรสฝาด  ชือ่  กาสาวะ  (ผา้อนับุคคล-

ยอ้มแลว้ดว้ยรสฝาด).

 มหิสสสฺ		อิท	ํ	มสํ	ํ	มาหิส ํ เน้ือ  น้ี  ของกระบอื

ชือ่  มาหสิะ  (ของกระบอื).

 มคเธ		ชาโต		มาคโธ  (ชน)  เกดิแลว้  ในแวน่-

แควน้มคธ  ชือ่  มาคธะ  (ผูเ้กดิแลว้ในแวน่แควน้มคธ).
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 มคเธ	 	 วสตีติ	 	 มาคโธ  (ชนใด)  ย่อมอยู ่                

ในแวน่แควน้มคธ  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่  มาคธะ 

(ผูอ้ยูใ่นแวน่แควน้มคธ).

 มคเธ	 	 อิสฺสโร	 	มาคโธ  (ชน)  เป็นอสิระ                

ในแว่นแควน้มคธ  ชื่อ  มาคธะ  (ผูเ้ป็นอสิระใน-   

แวน่แควน้มคธ).

	 กตติฺกาย	 	 นิยตุโฺต	 	มาโส	 	กตติฺโก  เดอืน  

ประกอบแล้ว  ด้วยฤกษ์กตัติกา  ชื่อ  กตัติกา                

(เดอืนประกอบแลว้ดว้ยฤกษก์ตัตกิา).

 วฺยากรณํ	 	อธิเตติ	 	 เวยฺยากรโณ  (ชนใด)       

ยอ่มเรยีน  ซึง่พยากรณ์  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชื่อ              

เวยยากรณะ  (ผูเ้รยีนซึง่พยากรณ์).

ชาตาทิตัทธิต

มีปัจจยั		๓		ตวั		คือ		อิม,		อิย,		กิย.

ศัพท์ที่ลง  อิม  ปัจจัย  อย่างนี้

 ปเุร		ชาโต		ปริุโม  (ชน)  เกดิแลว้  ในก่อน   

ชือ่  ปรุมิะ  (เกดิแลว้ในก่อน).
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 มชฺเฌ	 	 ชาโต	 	 มชฺฌิโม  (ชน)  เกิดแล้ว                      

ในทา่มกลาง  ชือ่  มชัฌมิะ  (เกดิแลว้ในทา่มกลาง).

 ปจฺฉา	 	 ชาโต	 	 ปจฺฉิโม  (ชน)  เกิดแล้ว                      

ในภายหลงั  ชือ่  ป�จฉมิะ  (เกดิแลว้ในภายหลงั).

	 ปตุโฺต		อสสฺ		อตถีฺติ		ปตุติฺโม  บุตร  ของชนนัน้  

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มบีุตร.

 อนฺเต		นิยตุโฺต		อนฺติโม  (ชน)  ประกอบแลว้

ในทีส่ดุ  ชือ่  อนัตมิะ  (ประกอบแลว้ในทีส่ดุ).

ศัพท์ที่ลง  อิย  ปัจจัย  อย่างนี้

 มนุสสฺชาติยา	 	ชาโต	 	มนุสสฺชาติโย  (ชน)  

เกดิแลว้  โดยชาตแิหง่มนุษย ์  ชือ่  มนุสสชาตยิะ  

(เกดิแลว้โดยชาตแิหง่มนุษย)์.

 อสสฺชาติยา		ชาโต		อสสฺชาติโย  (สตัว)์  เกดิแลว้  

โดยชาตแิหง่มา้  ชือ่  อสัสชาตยิะ  (เกดิแลว้โดยชาต-ิ

แหง่มา้).

 ปณฺฑิตชาติยา		ชาโต		ปณฺฑิตชาติโย  (ชน)

เกดิแลว้  โดยชาตแิหง่บณัฑติ  ชือ่  ป�ณฑติชาตยิะ

(เกดิแลว้โดยชาตแิหง่บณัฑติ).
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 ปณฺฑิตชาติ	 	อสสฺ	 	อตถีฺติ	 	ปณฺฑิตชาติโย

ชาตแิหง่บณัฑติ  ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้) 

ชือ่วา่  มชีาตแิหง่บณัฑติ.

ศัพท์ที่ลง  กิย  ปัจจัย  อย่างนี้

 อนฺเธ		นิยตุโฺต		อนฺธกิโย  (ชน)  ประกอบแลว้  

ในมดื  ชือ่  อนัธกยิะ  (ประกอบแลว้ในมดื).

สมุหตัทธิต

มีปัจจยั		๓		ตวั		คือ		กณฺ,		ณ,		ตา.

ศัพท์ที่ลง  กณฺ  ปัจจัย  อย่างนี้

 มนุสสฺานํ		สมโุห		มานุสโก  ประชมุ  แหง่มนุษย ์ท.  

ชือ่  มานุสกะ  (ประชมุแหง่มนุษย ์ หรอืหมูแ่หง่มนุษย)์.

 มยรุานํ		สมโุห		มายรุโก	 ประชมุ  แหง่นกยงู ท.  

ชือ่  มายรุกะ  (ประชมุแหง่นกยงู  หรอื  ฝงูแหง่นกยงู)

 กโปตานํ		สมโุห		กาโปตโก  ประชมุ  แหง่นก-

พริาบ ท.  ชือ่  กาโปตกะ  (ประชมุแหง่นกพริาบ  หรอื  

ฝงูแหง่นกพริาบ).
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ศัพท์ที่ลง  ณ  ปัจจัย  อย่างนี้

มานุโส,		มายโุร,		กาโปโต.

 วเิคราะหแ์ละคาํแปล  เหมอืนใน  กณฺ  ป�จจยั.

ศัพท์ที่ลง  ตา  ปัจจัย  อย่างนี้

 คามานํ		สมโุห		คามตา	 ประชมุ  แหง่ชาวบา้น ท.  

ชือ่  คามตา  (ประชมุแหง่ชาวบา้น).

 ชนานํ		สมโุห		ชนตา  ประชมุ  แหง่ชน ท.  ชือ่  

ชนตา  (ประชมุแหง่ชน).

 สหายานํ		สมโุห		สหายตา  ประชมุ  แหง่สหาย ท.  

ชือ่  สหายตา  (ประชมุแหง่สหาย).

ฐานตัทธิต

ลง  อีย  ปัจจัย  อย่างนี้

 มทนสสฺ		�านํ		มทนีย ํ ทีต่ ัง้  แหง่ความเมา  

ชือ่  มทนียะ  (ทีต่ ัง้แหง่ความเมา). 

 พนฺธนสสฺ		�านํ		พนฺธนีย	ํ ทีต่ ัง้  แหง่ความผกู  

ชือ่  พนัธนียะ  (ทีต่ ัง้แหง่ความผกู).
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 โมจนสสฺ		�านํ		โมจนีย ํ ทีต่ ัง้  แหง่ความแก้

ชือ่  โมจนียะ  (ทีต่ ัง้แหง่ความแก)้.

อีย,  เอยฺย,  ปัจจัย ๒ นี้ลงในอรรถ  

คือ  อรห  (ควร)  อย่างนี้

	 ทสสฺนํ		อรหตีติ		ทสสฺนีโย  (ชนใด)  ยอ่มควร

ซึง่ความเหน็  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่  ทสัสนียะ  (ผูค้วร-

ซึง่ความเหน็  หรอื  น่าด)ู.

 ปชูนํ		อรหตีติ		ปชูนีโย		ปชูเนยโฺย  วา  (ชนใด)             

ยอ่มควร  ซึง่บชูา  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่  ปชูนียะ  

ชือ่  ปชูเนยยะบา้ง  (ผูค้วรซึง่บชูา)

 ทกขิฺณํ		อรหตีติ		ทกขิฺเณยโฺย  (ชนใด)  ยอ่มควร  

ซึง่ทกัขณิา  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่ ทกัขเิณยยะ  (ผูค้วร-

ซึง่ทกัขณิา).

 ในสทัทนีตวิา่  อยี  ป�จจยั  ลงในอรรถอืน่ไดบ้า้ง

อยา่งน้ี

 อุปาทานานํ 	 หิตํ	 อุปาทานียํ เกื้ อกูล                      

แก่อุปาทาน ท. ชือ่อุปาทานียะ  (เกือ้กลูแก่อุปาทาน).
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 อทุเร		ภว	ํ	อทุรีย ํ (โภชนะ)  ม ี ในทอ้ง  ชือ่          

อุทรยีะ  (โภชนะมใีนทอ้ง).

พหุลตัทธิต

ลง  อาลุ  ปัจจัย  อย่างนี้

 อภิชฺฌา	 	อสสฺ	 	ปกติ	 	อภิชฺฌาล ุ  อภชิฌา               

เป็นปกต ิ ของชนนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มอีภชิฌา-

เป็นปกต,ิ

 อภิชฌฺา		อสสฺ		พหลุา		อภิชฌฺาล ุ  อภชิฌา  

ของชนนัน้  มาก  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มอีภชิฌามาก.

 สีต	ํ 	อสสฺ	 	ปกติ	 	 สีตาล ุ  หนาว  เป็นปกต ิ               

ของประเทศนัน้  (ประเทศนัน้)  ชือ่วา่  มหีนาวเป็น-

ปกติ

 สีต	ํ	เอตถฺ		พหลุ	ํ	สีตาล ุ หนาว  ในประเทศนัน้  

มาก  (ประเทศนัน้)  ชือ่วา่มหีนาวมาก.

 ทยา		อสสฺ		ปกติ		ทยาล ุ ความเอน็ด ู เป็นปกต ิ 

ของชนนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มคีวามเอน็ดเูป็นปกต ิ 
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	 ทยา		อสสฺ		พหลุา		ทยาล ุ ความเอน็ด ู ของชนนัน้  

มาก  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มคีวามเอน็ดมูาก.

เสฏฐตัทธิต

มีปัจจยั	๕	ตวั		คือ		ตร,		ตม,		อิยิสสฺก,		อิย,		อิฏฺ�.

ศัพท์ที่ลง  ตร  ปัจจัย  อย่างนี้

 ปาปตโร  เป็นบาปกวา่,  ปณฺฑิตตโร  เป็นบณัฑติ-

กวา่,  หีนตโร	 เลวกวา่,  ปณีตตโร		ประณตีกวา่.

ศัพท์ที่ลง  ตม  ปัจจัย  อย่างนี้

 ปาปตโม   เป็นบาปทีส่ดุ,

	 ปณฺฑิตตโม   เป็นบณัฑติทีส่ดุ,

	 หีนตโม   เลวทีส่ดุ,

 ปณีตตโม    ประณตีทีส่ดุ.

ศัพท์ที่ลง  อิยิสฺสก  ปัจจัย  คือ

	 ปาปิยิสสฺโก  เป็นบาปกวา่.
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ศัพท์ที่ลง   อิย  ปัจจัย   อย่างนี้

 ปาปิโย  เป็นบาปกวา่,  กนิโย  น้อยกวา่,

 เสยโฺย  ประเสรฐิกวา่,  เชยโฺย  เจรญิกวา่.

ศัพท์ที่ลง  อิฏ  ปัจจัย  อย่างนี้

 ปาปิฏฺโ�		เป็นบาปทีส่ดุ,  กนิฏฺโ�  น้อยทีส่ดุ.   

เสฏฺโ�  ประเสรฐิทีส่ดุ.  เชฏฺโ�  เจรญิทีส่ดุ.

 ในป�จจยั  ๕  น้ี  ตร  และ  อิย  ลงในวเิสส-

คณุศพัท ์ ตม  และ อิฏฺ�  ลงในอตวิเิสสคณุศพัท์

ตัวอย่างรูปวิเคราะห์

 สพเฺพ		อิเม		ปาปา,		อยมิเมส	ํ	วิเสเสน		ปาโปติ		

ปาปตโร		ปาปตโม.  ชน ท.  เหลา่น้ี  ทัง้ปวง  เป็นบาป, 

ชนน้ีเป็นบาป  โดยวเิศษ  แหง่  (กวา่)  ชน ท.  เหลา่น้ี  

เหตุนัน้  (ชนนี้)  ชือ่  ปาปตร,		ปาปตม.	
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ตทัสสัตถิตัทธิต

	 มีปัจจยั	๙	ตวั		คือ		วี,		ส,		สี,		อิก,		อี,		ร,															

วนฺต,ุ	มนฺต,ุ		ณ.

ศัพท์ที่ลง  วี  ปัจจัย  อย่างนี้

 เมธา		อสสฺ		อตถีฺติ		เมธาวี  เมธา  (ป�ญญา)  

ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มเีมธา.  

	 มายา	 	 อสฺส	 	 อตฺถีติ	 	 มายาวี  มายา                     

ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มมีายา.

ศัพท์ที่ลง  ส  ปัจจัย  อย่างนี้

 สุเมธา	 	 อสฺส	 	 อตฺถีติ	 	 สุเมธโส	 	 เมธาด ี                 

ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มเีมธาด.ี

ศัพท์ที่ลง  สี  ปัจจัย  อย่างนี้

 ตโป		อสสฺ		อตถีฺติ		ตปสี  ตบะ  (ความเพยีร-

อนัเผาบาป)  ของชนนัน้  มอียู ่  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  

ชือ่วา่  มตีบะ.  

 เตโช		อสสฺ		อตถีฺติ		เตชสี  เดช  ของชนนัน้  

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มเีดช.
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ศัพท์ที่ลง  อิก  ปัจจัย  อย่างนี้

 ทณฺโฑ	 	 อสฺส	 	 อตฺถีติ	 	 ทณฺฑิโก  ไม้เท้า                  

ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้) ชือ่วา่  มไีมเ้ทา้.

 อตโฺถ		อสสฺ		อตถีฺติ		อตถิฺโก  ความตอ้งการ  

ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มคีวาม-

ตอ้งการ

ศัพท์ที่ลง  อี  ปัจจัย  อย่างนี้

	 ทณฺฑี  คนมไีมเ้ทา้  (วเิคราะหเ์หมอืน  ทณฺฑโิก)

 สขุ	ํ	อสสฺ		อตถีฺติ		สขีุ	 สขุ  ของชนนัน้  มอียู ่

เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มสีขุ.

 โภโค		อสสฺ		อตถีฺติ		โภคี  โภคะ  ของชนนัน้  

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มโีภคะ.

ศัพท์ที่ลง  ร  ปัจจัย  อย่างนี้

 มธ	ุ	อสสฺ		อตถีฺติ		มธโุร  น้ําผึง้  ของขนมนัน้  

มอียู ่ เหตุนัน้  (ขนมนัน้)  ชือ่วา่  มน้ํีาผึง้  (มรีสหวาน).

 มขุ	ํ	อสสฺ		อตถีฺติ		มขุโร  ปาก  ของชนนัน้            

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มปีาก  (คนปากกลา้).



หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์204

ศัพท์ที่ลง  วนฺตุ  ปัจจัย  อย่างนี้

 คโุณ		อสสฺ		อตถีฺติ		คณุวา  คณุ  ของชนนัน้    

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มคีณุ.

 ธนํ		อสสฺ		อตถีฺติ			ธนวา	 ทรพัย ์ ของชนนัน้

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มทีรพัย.์

	 ปญฺญา	 	 อสฺส	 	 อตฺถีติ	 	 ปญฺญวา  ป�ญญา                    

ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มปี�ญญา.

 ปญุญฺ	ํ	อสสฺ		อตถีฺติ		ปญุญฺวา  บุญ  ของชนนัน้  

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มบีุญ.

ศัพท์ที่ลง  มนฺตุ  ปัจจัย  อย่างนี้

 อาย	ุ	อสสฺ		อตถีฺติ		อายสมฺา  อาย ุ ของชน

นัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มอีาย.ุ  

 สติ	 	อสสฺ	 	อตถีฺติ	 	สติมา  สต ิ  ของชนนัน้               

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มสีต.ิ

 จกฺข	ุ	อสสฺ		อตถีฺติ		จกฺขมุา  จกัษุ  ของชนนัน้  

มอียู ่  เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มจีกัษุ  (คนตาด ี 

หรอื  คนมญีาณ)
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 ชติุ		อสสฺ		อตถีฺติ		ชติุมา	 ความโพลง  ของชนนัน้  

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มคีวามโพลง.

 ในสทัทนีตวิา่  ศพัท ์ คอื  ปตุติฺมา  ชนมบีุตร  

ปาปิมา  ชนมบีาป  (มาร)  ลง  อิมนฺต ุ ป�จจยั.

ศัพท์ที่ลง  ณ  ปัจจัย  อย่างนี้

 สทธฺา		อสสฺ		อตถีฺติ		สทโฺธ  ศรทัธา  ของชนนัน้  

มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มศีรทัธา.

 มจเฺฉร	ํ		อสสฺ		อตถีฺติ			มจเฺฉโร  ความตระหน่ี 

ของชนนัน้  มอียู ่ เหตุนัน้  (ชนนัน้)  ชือ่วา่  มคีวาม-

ตระหน่ี.

ปกติตัทธิต

ลง  มย  ปัจจัย  อย่างนี้

 สวุณฺเณน		ปกต	ํ	โสวณฺณมย ํ (ภาชนํ  ภาชนะ)  

อนับุคคลทาํแลว้ดว้ยทอง  ชือ่  โสวณัณมยะ  (อนับุคคล-

ทาํแลว้ดว้ยทอง  หรอืสาํเรจ็แลว้ดว้ยทอง).
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 สวุณฺณสสฺ	 	 วิกาโร	 	 โสวณฺณมย ํ  (ภาชนะ)  

เป็นวกิาร  แหง่ทอง  ชือ่  โสวณัณมยะ  (เป็นวกิาร-

แหง่ทอง). 

 มตฺติกาย	 	 ปกตํ	 	 มตฺติกามย ํ  (ภาชนะ)                   

อันบุคคลทําแล้ว  ด้วยดิน  ชื่อ  มัตติกามยะ                   

(อนับุคคลทาํแลว้ดว้ยดนิ  หรอืสาํเรจ็แลว้ดว้ยดนิ).

	 มตฺติกาย	 	 วิกาโร	 	มตฺติกามย ํ  (ภาชนะ)                  

เป็นวกิาร  แหง่ดนิ  ชือ่  มตัตกิามยะ  (เป็นวกิาร-  

แหง่ดนิ).

 อยสา		ปกต	ํ	อโยมย ํ  (ภาชนะ)  อนับุคคล-           

ทาํแลว้  ดว้ยเหลก็  ชือ่  อโยมยะ  (อนับุคคลทาํแลว้-

ดว้ยเหลก็  หรอืสาํเรจ็แลว้ดว้ยเหลก็).

 อยโส		วิกาโร		อโยมย ํ (ภาชนะ)  เป็นวกิาร  

แหง่เหลก็  ชือ่  อโยมยะ  (เป็นวกิารแหง่เหลก็).
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ปูรณตัทธิต

มีปัจจยั		๕		ตวั		คือ		ติย,		ถ,		�,		ม,		อี.

ศัพท์ที่ลง  ติย  ปัจจัย  อย่างนี้

 ทฺวินฺนํ	 	 ปูรโณ	 	 ทุติโย  (ชน)  เป็นที่เต็ม                

แหง่ชน ท.  ๒  ชือ่วา่  ที ่๒.

 ติณฺณํ	 	 ปูรโณ	 	 ตติโย  (ชน)  เป็นที่เต็ม               

แหง่ชน ท.  ๓  ชือ่วา่  ที ่๓.

ศัพท์ที่ลง  ถ  ปัจจัย  อย่างนี้

 จตุนฺนํ	 	ปรูโณ	 	 จตุตฺโถ  (ชน)  เป็นทีเ่ตม็              

แหง่ชน ท.  ๔  ชือ่วา่  ที ่๔.

ศัพท์ที่ลง    ปัจจัย  อย่างนี้

 ฉนฺนํ	 	 ปูรโณ	 	 ฉฏฺโ�	  (ชน)  เป็นที่เต็ม                 

แหง่ชน ท.  ๖  ชือ่วา่  ที ่๖.

ศัพท์ที่ลง  ม  ปัจจัย อย่างนี้

 ปญจฺนฺนํ		ปรูโณ		ปญจฺโม  (ชน)  เป็นทีเ่ตม็   

แหง่ชน ท.  ๕  ชือ่วา่  ที ่๕.    
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 สตตฺนฺนํ		ปรูโณ		สตตฺโม  (ชน)  เป็นทีเ่ตม็   

แหง่ชน ท.  ๗  ชือ่วา่  ที ่๗.  (เป็นตวัอยา่ง)

ศัพท์ที่ลง  อี ปัจจัย  อย่างนี้

	 อี		ปัจจยั		เป็นอติถลีงิค ์ ลงไดต้ัง้แต่  เอกาทส 

ถึง อฏฺ�ารส  (ถ้าต้องการให้เป็นลงิค์อื่น ให้ลง                   

ม ป�จจยั)  อยา่งน้ี

	 เอกาทสนฺนํ		ปรูณี		เอกาทสี	 (อตฺิถ ี หญงิ)    

เป็นทีเ่ตม็  แหง่หญงิ ท.  ๑๑  ชือ่วา่  ที ่๑๑.

 ทวฺาทสนฺนํ		ปรูณี		ทวฺาทสี  (หญงิ)  เป็นทีเ่ตม็  

แหง่หญงิ ท.  ๑๒  ชือ่วา่  ที ่๑๒  (เป็นตวัอยา่ง).

 อฑเฺฒน	 	ทติุโย	 	 ทิวฑโฺฒ	 	 ทิยฑโฺฒ  ที ่ ๒                 

ทัง้กึง่  ชือ่  ทวิฑัฒะ  และ  ทยิฑัฒะ  (หนึ่งกบัครึง่) 

 อฑเฺฒน	 	ตติโย	 	 อฑฒฺติโย	 	 อฑฒฺเตยฺโย               

ที ่ ๓ ทัง้กึง่  ชื่อ  อฑัฒตยิะ  และ  อฑัฒเตยยะ                

(๒  กบัครึง่)

 อฑเฺฒน		จตตุโฺถ		อฑฒฺฑุโฺฒ  (๓  กบัครึง่).
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สังขยาตัทธิต

ลง  ก  ปัจจัย  อย่างนี้

 เทวฺ		ปริมาณานิ		อสสฺาติ		ทวิฺก ํ ปรมิาณ ท.  

ของวตัถุนัน้  ๒ เหตุนัน้  (วตัถุนัน้)  ชือ่วา่  มปีรมิาณ ๒.

 ตีณิ		ปริมาณานิ		อสสฺาติ		ติกํ  ปรมิาณ ท.  

ของวตัถุนัน้  ๓ เหตุนัน้  (วตัถุนัน้)  ชือ่วา่  มปีรมิาณ ๓.

วิภาคตัทธิต

มีปัจจยั		๒		ตวั		คือ		ธา,		โส.

(ลงในอรรถแห่งตติยาวิภตัติ		แปลว่า		โดย)

ศัพท์ที่ลง  ธา  ปัจจัย  อย่างนี้

	 เอเกน		วิภาเคน		เอกธา		โดยสว่นเดยีว  ชือ่  

เอกธา.

	 ทวีฺหิ		วิภาเคหิ		ทวิฺธา		โดยสว่น ท. ๒  ชือ่  ทวธิา.

ศัพท์ที่ลง  โส  ปัจจัย  อย่างนี้

 ปเทน	 	 วิภาเคน	 	ปทโส  โดยความจาํแนก            

โดยบท  ชือ่  ปทโส.
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	 สตุเฺตน		วิภาเคน		สตุตฺโส  โดยความจาํแนก

โดยสตูร  ชือ่  สตุตโส.

ภาวตัทธิต

มีปัจจยั	๖	ตวั		คือ		ตตฺ,		ณฺย,		ตตฺน,		ตา,		ณ,	กณฺ.		

ตฺต  ปัจจัย  

(แจกแบบ  อ การันต์  ในนปํุสกลิงค์)

	 จนฺทสสฺ		ภาโว		จนฺทตตฺํ  ความเป็น  

แหง่พระจนัทร ์ ชือ่  จนัทตัตะ.  (ในชือ่)

 มนุสสฺสสฺ		ภาโว		มนุสสฺตตฺํ  ความเป็น  

แหง่มนุษย ์ ชือ่  มนุสสตัตะ.  (ในชาต)ิ

 ทณฺฑิโน		ภาโว		ทณฺฑิตตฺ ํ ความเป็น  

แหง่คนมไีมเ้ทา้  ชือ่  ทณัฑติตะ.  (ในทพัพะ)

 ปาจกสสฺ		ภาโว		ปาจกตตฺํ  ความเป็น  

แหง่คนหงุ  ชือ่  ปาจกตัตะ.  (ในกริยิา)

 นีลสสฺ		ภาโว		นีลตตฺํ  ความเป็น  

แหง่ของเขยีว  ชือ่  นีลตัตะ.  (ในคณุ)
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ณฺย  ปัจจัย  

(แจกแบบ  อ การันต์  ในนปํุสกลิงค์)

 ปณฺฑิตสสฺ		ภาโว		ปณฺฑิจจฺ ํ ความเป็น  

แหง่บณัฑติ  ชือ่  ป�ณฑจิจะ.

 กสุลสสฺ		ภาโว		โกสลฺล ํ ความเป็น  

แหง่คนฉลาด  ชือ่  โกสลัละ.

 สมณสสฺ		ภาโว		สามญญฺํ		ความเป็น  

แหง่สมณะ  ชือ่  สามญัญะ.

 สหุทสสฺ		ภาโว		โสหชชฺํ  ความเป็น  

แหง่เพือ่น  (คนมใีจด)ี  ชือ่ โสหชัชะ.

 ปริุสสสฺ		ภาโว		โปริสสฺํ  ความเป็น  

แหง่บุรษุ  ชือ่  โปรสิสะ.  

 นิปกสสฺ		ภาโว		เนปกฺก ํ  ความเป็น  

แหง่คนมปี�ญญา  (รกัษาไวซ้ึง่ตน)  ชือ่  เนป�กกะ.

 อปุมาย		ภาโว		โอปมมฺ ํ ความเป็น  

แหง่อุปมา  ชือ่  โอป�มมะ.
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 ในสทัทนีตวิา่		วิริย ํ ความเป็นผูก้ลา้  (ความเพยีร)  

อาลสิย ํ  ความเป็นผูเ้กยีจครา้น  ลง  ณยิ ป�จจยั            

โสเจยยฺ ํ  ความเป็นของสะอาด  ลง  เณยฺย ป�จจยั  

ทาสพยฺ ํ ความเป็นทาส  ลง  พฺย ป�จจยั 

ตฺตน  ปัจจัย

(แจกแบบ  อ การันต์  ในนปํุสกลิงค์)

 ปถุชุชฺนตตฺนํ	 ความเป็นแหง่ปถุุชน.

 เวทนตตฺนํ  ความเป็นแหง่บุคคลผูม้เีวทนา. 

ตา  ปัจจัย

(แจกแบบ  อา การันต์  ในอิตถีลิงค์)

 มทุโุน		ภาโว		มทุตุา  ความเป็น  

แหง่คนออ่น  (คนใจออ่น)  ชือ่  มทุตุา.

 นิททฺารามสสฺ		ภาโว		นิททฺารามตา  ความเป็น

แหง่คนมคีวามหลบัเป็นทีม่ายนิด ี ชือ่  นิทฺทารามตา.  

	 สหายสสฺ		ภาโว		สหายตา  ความเป็น  

แหง่สหาย  ชือ่  สหายตา.
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ณ  ปัจจัย

(แจกแบบ  อ การันต์  ในนปํุสกลิงค์)

 วิสมสสฺ		ภาโว		เวสม ํ ความเป็น  

แหง่ของเสมอปราศ  (ไมเ่สมอ)  ชือ่  เวสมะ.

 สจิุโน		ภาโว		โสจ ํ ความเป็น  

แหง่ของสะอาด  ชือ่  โสจะ.

	 มทุโุน		ภาโว		มททฺวํ  ความเป็น  

แหง่คนออ่น  ชือ่  มทัทวะ.

กณฺ  ปัจจัย

(แจกแบบ  อ การันต์  ในนปํุสกลิงค์)

 รมณียสสฺ		ภาโว		รามณียกํ  ความเป็น

แหง่ของอนับุคคลพงึยนิด ี ชือ่  รามณยีกะ. 

 มนุญญฺสสฺ		ภาโว		มานุญญฺก	ํ ความเป็น  

แหง่ของทีเ่ป็นทีฟู่ใจ  ชือ่  มานุญญกะ.
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ข้อควรจ�า :- (ให้ท่องจ�า)

 ป�จจยั คอื ตตฺ,	 	 ณฺย,	ตตฺน,	 	ณ,	 	กณฺ  เป็น               

นปํสุกลงิค ์ (แจกอยา่ง  กุล)  ตา		ปัจจยั		เป็นอติถลีงิค ์

(แจกอยา่ง  ก�ฺ�า)  ภาว		ศพัท	์	เป็นปํลุงิค ์ (แจกอยา่ง  

ปรุสิ)  มวีธิแีปล  ดงัน้ี 

 (๑)   ลงหลงันามนาม  แปลวา่  ความเป็นแห่ง..

 (๒) ลงหลงัคุณนาม,  นามกติก ์  (เวน้ภาวรปู  

ภาวสาธนะ)  แปลวา่  ความท่ีแห่ง...เป็น...

 (๓) ลงหลงักิรยิากิตก์  (ต ป�จจยั)  ถ้าเป็น              

สกมัมธาตุ  แปลวา่  ความท่ีแห่ง...เป็น...อนั...แล้ว.  

ถา้เป็นอกมัมธาตุ  แปลวา่  ความท่ีแห่ง...เป็น...แล้ว.

 (๔)  ลงหลงั  ย ุ ป�จจยั  (ภาวรปู  ภาวสาธนะ)  

แปลวา่  ความเป็น		คือ		อนั...

 (๕)   ลงหลงั  อตฺถ,ิ นตฺถ ิ แปลวา่  ความท่ีแห่ง...

มีอยู่,		ความท่ีแห่ง...ไม่มีอยู่.
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อัพยยตัทธิต

มีปัจจยั		๒		ตวั		คือ		ถา,		ถ.ํ

	 ถา	 	 ปัจจยั  ลงในประการ  หลงัสพัพนาม               

อย่างน้ี  ยถา  ประการใด,  ตถา  ประการนัน้,               

สพพฺถา		ประการทัง้ปวง  เป็นตน้.

 ถ	ํ	ปัจจยั  ลงในประการ  หลงั  ก ึ  และ  อิม             

อยา่งน้ี  กถํ  ประการไร,  อยา่งไร,  อิตถฺ ํ ประการน้ี,  

อยา่งน้ี.

ข้อควรจาํ	:-

 (๑) โคตตตทัธิต,	 	สมหุตทัธิต,  ภาวตทัธิต  

เป็นตทัธตินามนาม  นอกนัน้เป็นตทัธติคณุนาม  (เวน้

วภิาคตทัธติ  และอพัยยตทัธติ)

 (๒) วิภาคตทัธิต  (ออกสาํเนียงตตยิาวภิตัต)ิ 

และอพัยยตทัธติ  เป็นอลงิค ์ แจกดว้ยวภิตัตนิามไมไ่ด ้ 

เป็นอพัยยศพัท ์

จบตัทธิต



อาขยาต (ให้ท่องจ�า)
อนฺติ  แปลงเป็น  เร  แล้วเอา  เต  มาแทน  ติ
ใช้  เอ  มาแทน  มิ  ส่วน  อนฺติ  อนฺเต  แทน
ใช้  ตํ  มาแทน  ตุ  ส่วน  สฺสุ  ยังกลับแม้น
ใช้  หิ  นั้นมาแทน  ตามแบบแผนที่มีมา
ส่วน  หิ  และ  มิ,  ม  ต้องทีฆะท้ายธาตุหนา
แต่  หิ  ตามต�ารา  ลบท้ิงเสียได้เหมือนกัน
แปลง  อา  ที่  ทา  ธาตุ เป็นนิคคหิตไม่ผิดผัน 
ลง  มิ  และ  ม  พลัน แล้วแปลงมาเป็น  ม  แทน
เอยฺย  ลบเหลือ  เอ  เป็น  อิยา  ตามแบบแผน
เอา  ยา  เป็น  อา  แทน ไม่เหมือนแม้นศัพท์บางอัน
เอถ  แทน  เอยฺย   เอยฺยาม  ยังกลับผัน
เป็น  เอมุ  ได้เหมือนกัน เอยฺยามิ  นั้น  เอยฺยํ  แทน
ส่วน  อี  มักรัสสะ  แล้วลง  อ  ไปตามแผน
เรียกว่าอาคมแทน  ลงหน้าธาตุไม่ขาดเลย
หิยัต,  อัชชัต,  กาลา  ทั้งสามหนาถ้าจะเผย
ลง  อ  หน้าธาตุเลย  ตามเฉลยท่ีมีมา
แต่  อัชชัตตนี  อันหมวดนี้นี่แหละหนา
เอา  ส  อาคมมา  คงเพ่ิมไว้ท้ายธาตุตน
ส่วน  อิ  อาคมนั้น  เรียงตามช้ันไม่สับสน
วางไว้ท้ายหมวดตน  ไม่ปะปนหมวดธาตุนา
ใช้ลงท่ีท้ายธาตุ  หมวด  อัชชัต  และ  กาลา
ภวิสสันติ  หนา  รวมลงมา  สามพอดี

(ต่อหน้า ๒๓๐)
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สนธิ

 ๑.	วิธีต่อศพัทแ์ละอกัขระ		ให้เน่ืองกนัด้วย

อกัขระ	 	 เพ่ือจะย่นอกัขระให้น้อยลง	 	 เป็นการ

อปุการะในการแต่งฉันทแ์ละให้คาํพดูสละสลวย  

เรยีก  สนธิ  แตกต่างจากสมาส  ทีย่น่บทมวีภิตัติ

หลายๆ  บทใหเ้ป็นบทเดยีวกนั.

 ๒. การต่อม ี๒ คอื  ต่อศพัทท์ีม่วีภิตัต ิ ใหเ้น่ือง

ดว้ยศพัทท์ีม่วีภิตัต ิ เหมอืน  จตตฺาโร		อิเม  ต่อเขา้

เป็น  จตตฺาโรเม  เป็นตน้อยา่ง ๑  ต่อบทสมาส            

ย่ออกัษรใหน้้อยลง  อุทาหรณ์ว่า  กต	 	อปุกาโร												  

ต่อเขา้เป็น  กโตปกาโร  เป็นตน้อยา่ง ๑.

 ๓. การต่ออกัขระดว้ยอกัขระนัน้  จดัเป็น ๓  

ตามความทีเ่ป็นประธานก่อน  คอื  สระสนธิ		ต่อสระ ๑ 

พยญัชนะสนธ ิ ต่อพยญัชนะ ๑ นิคคหิตสนธิ														

ต่อนิคคหติ  ๑.

 ๔. สนธกิริโิยปกรณ์  วธิเีป็นอุปการะแก่การ            

ทาํสนธ ิ๘ อยา่ง  คอื  โลโป  ลบ ๑  อาเทโส  แปลง ๑  
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อาคโม  ลงตวัอกัษรใหม ่๑  วิกาโร		ทาํใหผ้ดิจาก    

ของเดมิ ๑  ปกติ  ปรกต ิ๑  ทีโฆ  ทาํใหย้าว ๑  รสสฺ ํ

ทาํใหส้ัน้ ๑  สญฺโญโค  ซอ้นตวั ๑.

สระสนธิ

 สระสนธิ		ได้สนธิกิริโยปกรณ์	๗	อย่าง		คือ																

โลโป	๑		อาเทโส	๑		อาคโม	๑		วิกาโร	๑		ปกติ	๑		

ทีโฆ	๑		รสสฺ	ํ๑		(ขาดแต่	สญฺโญโค	อย่างเดียว).

๑. โลปสระสนธิ

 โลโป  ลบ  ม ี ๒  คอื  ลบสระหน้า ๑  ลบสระหลงั ๑.  

สระทีส่ดุของศพัทห์น้า  เรียก		สระหน้า  สระหน้า

ของศพัทห์ลงั  เรียก		สระเบือ้งปลายหรอืสระหลงั  

 เมือ่สระทัง้ ๒ น้ี  ไมม่พียญัชนะอืน่คัน่ในระหวา่ง  

ลบไดต้วัหน่ึง  ถา้พยญัชนะคัน่  ลบไมไ่ด ้ 

ลบสระหน้ามี ๔ ลักษณะ  คือ  

 (๑)  สระหน้าเป็นรสัสะ  สระเบือ้งปลายอยูห่น้า

พยญัชนะสงัโยคบา้ง  เป็นทฆีะบา้ง  จงึเป็นแต่ลบ
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สระหน้าอยา่งเดยีว  อุ.  วา่  ยสสฺ-อินฺทริฺยานิ  ลบ

สระหน้า  คอื  อ  ในทีส่ดุแหง่ศพัท ์ ยสสฺ  เสยี  สนธิ

เป็น  ยสสิฺนฺทริฺยานิ,  โนหิ-เอต ํ  ลบสระหน้า  คอื  

อิ  ทีส่ดุแหง่ศพัท ์ โนหิ  เสยี  สนธเิป็น  โนเหต,ํ													

สเมต-ุอายสมฺา  ลบสระหน้า  คอื  อ ุ ทีส่ดุแหง่ศพัท ์ 

สเมต ุ เสยี  สนธเิป็น  สเมตายสมฺา.

 (๒) ถา้สระทัง้  ๒  เป็นรสัสะ  มรีปูเสมอกนั  คอื

เป็น  อ  หรอื  อิ  หรอื  อ ุ ทัง้  ๒  ตวั  เมือ่ลบแลว้

ตอ้งทาํสระทีไ่มไ่ดล้บดว้ยทฆีะสนธ ิ อุ. วา่  ตตรฺ-อย ํ  

เป็น  ตตรฺาย ํ เป็นตน้.

 (๓) ถา้สระทัง้  ๒  เป็นรสัสะ  แต่มรีปูไมเ่สมอกนั              

คอื  ขา้งหน่ึงเป็น  อ  ขา้งหน่ึงเป็น  อ ิ หรอื  อุ  กด็ ี 

ขา้งหน่ึงเป็น  อ ิ ขา้งหน่ึงเป็น  อุ  หรอื  อ  กด็ ี ขา้งหน่ึง             

เป็น  อุ  ขา้งหน่ึงเป็น  อ  หรอื  อ ิ กด็ ี สระหลงัไมม่ี

พยญัชนะสงัโยค  ใหล้บสระหน้า  ไมต่อ้งทฆีะสระหลงั

กไ็ด ้ อุ. วา่  จตหิู-อปาเยหิ  เป็น  จตหูปาเยหิ  เป็นตน้.

 (๔) ถา้สระหน้าเป็นทฆีะ  สระหลงัเป็นรสัสะ 

ไมม่พียญัชนะสงัโยคใหล้บสระหน้า  ทฆีะสระหลงั  
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อุ. วา่  สทธฺา-อิธ  เป็น  สทธีฺธ		เป็นตน้.

ลบสระหลังมี  ๒  ลักษณะ  คือ

 (๑) ถา้สระ  ๒  ตวัมรีปูไมเ่สมอกนั  ลบสระ 

เบือ้งปลายบา้งกไ็ด ้ อุ.  วา่  จตตฺาโร-อิเม  ลบสระ 

อ ิ  ทีศ่พัท์  อเิม  เสยี  สนธเิป็น  จตฺตาโรเม,														

กินฺนุ-อิมา  ลบสระ  อ ิ ทีศ่พัท ์ อมิา  เสยี  สนธเิป็น  

กินฺนุมา,  

 (๒) นิคคหติอยูห่น้า ลบสระเบือ้งปลายไดบ้า้ง 

อุ. วา่  อภินนฺทํ-ุอิติ  เป็น  อภินนฺทนฺุติ.

๒. อาเทสสระสนธิ

 อาเทโส  ม ี  ๒  คอื  แปลงสระเบือ้งหน้า ๑  

แปลงสระเบือ้งหลงั ๑.

 (๑)	แปลงสระเบือ้งหน้า  ดงัน้ี  ถา้  อ ิ เอ  หรอื  

อุ  โอ  อยูห่น้า  มสีระอยูเ่บือ้งหลงั  แปลง  อ ิ เอ             

หรอื  อุ  โอ  เป็นพยญัชนะ  คอื  แปลง อ ิ หรอื  เอ

เป็น  ย  แปลง อ ุ โอ  เป็น  ว
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 แปลง  อ ิ ตวัหน้าเป็น  ย  ถา้พยญัชนะซอ้นกนั  

๓  ตวั  ลบพยญัชนะทีม่รีปูเสมอกนัเสยีตวัหน่ึง  อุ. วา่  

ปฏิสณฺ�ารวตุติฺ-อสสฺ	 	 เป็น  ปฏิสณฺ�ารวตุยฺสสฺ,		

อคคิฺ-อาคาร ํ  เป็น  อคยฺาคาร,ํ

 เอา  เอ  เป็น  ย  อุ.  วา่  เต-อสสฺ  เป็น  ตยฺสสฺ,	

เม-อย ํ เป็น  มยฺาย,ํ  เต-อห	ํ เป็น  ตยฺาห.ํ

 เอา  โอ  เป็น  ว  อุ.  วา่  อถโข-อสสฺ  เป็น  

อถขวฺสสฺ  เอา  อุ  เป็น  ว  อุ. วา่  พห-ุอาพาโธ		

เป็น  พหวฺาพาโธ,  จกขฺ-ุอาปาถ ํ เป็น  จกขฺวฺาปาถ.ํ 

 (๒)	แปลงสระเบือ้งหลงั  ดงัน้ี  ถา้มสีระอยู่

ขา้งหน้า  เอว  ศพัทอ์ยูห่ลงั  แปลง  เอ  ตวัหน้าแหง่           

เอว  ศพัท ์ เป็น  ร ิ ได ้ แลว้รสัสะสระเบือ้งหน้าใหส้ัน้  

อุ. วา่  ยถา-เอว  เป็น  ยถริว,  ตถา-เอว  เป็น  ตถริว.

๓. อาคมสระสนธิ

	 อาคโม  ลงตวัอกัษรใหม ่ ม ี๒ ลกัษณะ  คอื 

 (๑) ถ้าสระ โอ อยู่หน้า พยญัชนะอยู่หลงั                  

ลบ โอ เสยี  แลว้ลง  อ อาคมไดบ้า้ง  อุ. วา่  โส-สีลวา		

เป็น  สสีลวา,	 	 โส-ปญฺญวา  เป็น  สปญฺญวา,   
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เอโส-ธมโฺม  เป็น  เอสธมโฺม,

 (๒) พยญัชนะอยูเ่บือ้งปลาย  ลง  โอ อาคม  ไดบ้า้ง  

อุ. วา่  ปร-สหสสฺ ํ ลบ  อ  ทีส่ดุแหง่  ปร ศพัท ์ แลว้ลง  

โอ อาคม  เป็น  ปโรสหสสฺ,ํ		สรท-สต ํ ลบ  อ  ทีส่ดุ

แหง่  สรท ศพัท ์ แลว้ลง  โอ อาคม  เป็น  สรโทสต.ํ

๔. วิการสระสนธิ 

 วกิาโร  คอื  แปลงสระหน่ึงใหเ้ป็นอกีสระหน่ึง  

ม ี๒ อยา่ง  คอื  วกิารในเบือ้งตน้ ๑  วกิารในเบือ้ง

ปลาย ๑

	 วิการในเบือ้งต้น  (วกิารสระหน้า)  ดงัน้ี  เมือ่

ลบสระเบือ้งปลาย (สระหลงั) แลว้  เอาสระเบือ้งหน้า  

คอื  อ ิ เป็น  เอ  เอา  อุ  เป็น  โอ  อุ.  วา่  มนิุ-อาลโย  

เป็น  มเุนลโย,		ส-ุอตถฺี  เป็น  โสตถีฺ.

 วิการในเบือ้งปลาย  (วกิารสระหลงั)  มวีธิี

เหมอืนวกิารในเบื้องหน้า  แปลกแต่ลบสระหน้า  

วกิารสระหลงั  อุ.  วา่  มาลตุ-อิริต ํเป็น  มาลเุตริต,ํ		

พนฺธสุสฺ-อิว  เป็น  พนฺธสุเฺสว,	 	น-อเุปต ิ  เป็น             

โนเปติ,		อทุก-ํอมิุกชาต ํ เป็น  อทุโกมิกชาต.ํ
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๕. ปกติ

 ปกตินัน้  ไมม่วีเิศษอนัใด  อุ.  วา่  โก-อิม ํ เป็น

โกอิม.ํ

๖. ทีฆะสระสนธิ

 ทฆีะ  ม ี๒ อยา่ง  ทฆีะสระหน้าอยา่ง ๑  ทฆีะ

สระหลงัอยา่ง ๑.

 (๑)	ทีฆะสระหน้า  ดงัน้ี  เมือ่ลบสระหลงัแลว้ 

ทฆีะสระหน้าไดบ้า้ง  อุ. วา่  กึส-ุอิธ  เป็น  กึสธู,   

สาธ-ุอิต ิ เป็น  สาธติู  เป็นตน้  หรอืพยญัชนะอยูห่ลงั  

ทฆีะสระหน้าไดบ้า้ง  อุ. วา่  มนิุ-จเร  เป็น  มนีุจเร.

 (๒)	ทีฆะสระหลงั  คอื  ลบสระหน้า  ทฆีะสระหลงั  

อุ. วา่  สทธฺา-อิธ  เป็น  สทธีฺธ,	จ-อภุย ํ เป็น  จภูย.ํ

๗. รัสสะสระสนธิ

 ถา้พยญัชนะกด็ ี เอ  แหง่  เอว  ศพัทก์ด็ ี อยู่

เบือ้งหลงั  รสัสะสระขา้งหน้าใหม้เีสยีงสัน้ไดบ้า้ง  อุ. 

วา่  โภวาที-นาม  เป็น  โภวาทินาม,		ยถา-เอว  เป็น  

ยถริว.
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พยัญชนะสนธิ

 พยญัชนะสนธ ิ  ไดส้นธกิริโิยปกรณ์ ๕  คอื   

โลโป	๑		อาเทโส	๑		อาคโม	๑		ปกติ	๑		สญโฺญโค	๑.	

๑. โลปพยัญชนะสนธิ

 เมื่อลบสระเบือ้งปลายทีม่นิีคคหติอยู่หน้าแลว้  

ถ้าพยัญชนะมีรูปเสมอกันซ้อนเรียงกัน ๒ ตัว                 

ลบเสยีตวัหน่ึง  อุ. วา่  เอว-ํอสสฺ  เป็น  เอวสํ,																	

ปปุผฺ-ํอสสฺา  เป็น  ปปุผฺสํา.

๒. อาเทสพยัญชนะสนธิ

 ถา้สระอยูห่ลงั  แปลง  ต ิ เป็น  ตฺย  แลว้แปลงเป็น 

จฺจ  อุ. วา่  อิติ-เอว ํ  เป็น  อิจเฺจว,ํ	ปติ-อตุตฺริตวฺา											

เป็น  ปจจฺตุตฺริตวฺา  เป็นตน้.

 แปลง  ธ  เป็น  ท.  ไดบ้า้ง  อุ. วา่  เอก-ํอิธ-อห	ํ	

เป็น  เอกมิทาหํ.

 การแปลงทีไ่มนิ่ยมสระหรอืพยญัชนะเบือ้งปลาย  

อุ. วา่
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แปลง  ธ  เป็น  ห ไดบ้า้ง  อุ. วา่  สาธ-ุทสสฺนํ  เป็น  

สาหทุสสฺนํ.

แปลง ท  เป็น  ต  อุ. วา่  สคุโท     เป็น  สคุโต.

แปลง ต  เป็น  ฏ  อุ. วา่  ทกฺุกต ํ   เป็น  ทกฺุกฏ.ํ

แปลง ต   เป็น  ธ  อุ. วา่  คนฺตพโฺพ  เป็น  คนฺธพโฺพ.

แปลง ต  เป็น  ตฺร  อุ. วา่  อตตฺโช   เป็น  อตรฺโช.

แปลง ค  เป็น  ก  อุ. วา่  กลุปุโค   เป็น  กลุปุโก. 

แปลง  ร   เป็น  ล  อุ. วา่  มหาสาโร  เป็น  มหาสาโล.

แปลง ย  เป็น  ช  อุ. วา่  ควฺโย     เป็น  ควฺโช.

แปลง ว  เป็น  พ  อุ. วา่  กวุโต     เป็น  กพุพฺโต. 

แปลง ย  เป็น  ก  อุ. วา่  สย ํ       เป็น  สก.ํ

แปลง ช  เป็น  ย  อุ. วา่  นิช ํ       เป็น  นิย.ํ

แปลง ต  เป็น  ก  อุ. วา่  นิยโต     เป็น  นิยโก.

แปลง ต  เป็น  จ  อุ. วา่  ภโต       เป็น  ภจโฺจ.

แปลง ป  เป็น  ผ  อุ. วา่  นิปปฺตติฺ เป็น นิปผฺตติฺ.

แปลง  อภ ิ เป็น  อพฺภ  อุ. วา่  อภิ-อคุคฺจฉฺติ  เป็น  

อพภฺคุคฺจฉฺติ.



หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์226

 แปลง  อธ ิ เป็น  อชฺฌ อุ.  วา่  อธิ-โอกาโส 

เป็น อชฺโฌกาโส,	 	 อธิ-อคมา  เป็น  อชฺฌคมา           

(สระอยูห่ลงั). 

 แปลง  อว  เป็น  โอ  อุ. วา่  อว-นทธฺา  เป็น 

โอนทธฺา  (พยญัชนะอยูห่ลงั).

๓. อาคมพยัญชนะสนธิ

	 พยญัชนะอาคม ม ี ๘  ตวั  คอื ย		ว		ม		ท		น		

ต		ร		ฬ

 ถา้สระอยูเ่บือ้งหลงั  ลงไดบ้า้ง  ดงัน้ี  ย  อาคม  

ยถา-อิทํ  เป็น ยถายิท,ํ ว อาคม  อ-ุทิกฺขติ		เป็น 

วทิุกฺขติ,  ม อาคม  คร-ุเอสสฺติ  เป็น  ครเุมสสฺติ,	

ท อาคม  อตตฺ-อตโฺถ  เป็น  อตตฺทตโฺถ,  น อาคม 

อิโต-อายติ  เป็น  อิโตนายติ,  ต อาคม  ตสมฺา-อิห  

เป็น  ตสมฺาติห,  ร อาคม  สพภิฺ-เอว  เป็น  สพภิฺเรว, 

ฬ อาคม  ฉ-อายตน ํ  เป็น  ฉฬายตนํ.

 ในสทัทนีตวิา่  ลง  ห  อาคมกไ็ด ้ อุ.  ส-ุอชุ ุ

เป็น  สหุชุ,ุ		ส-ุอฏฺุ�ิตํ  เป็น  สหุฏฺุ�ิต ํ เป็นตน้  
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๔. ปกติพยัญชนะสนธินั้นก็ไม่วิเศษอันใด  

๕. สัญโญคพยัญชนะสนธิ

 ส�ฺโ�โค  ม ี๒ อยา่ง  คอื  ซอ้นพยญัชนะทีม่รีปู

เหมอืนกนัอยา่ง ๑  ซอ้นพยญัชนะทีม่รีปูไมเ่หมอืนกนั

อยา่ง ๑

 (๑)		ซ้อนพยญัชนะท่ีมีรปูเหมือนกนั  ดงัน้ี  

 อิธ-ปโมทติ  เป็น  อิธปปฺโมทติ,	  จาต-ุทสี  

เป็น  จาตทุทฺสี.

 (๒)		ซ้อนพยญัชนะท่ีมีรปูไม่เหมือนกนั  คอื 

เอาอกัขระที ่๑  ซอ้นหน้าอกัขระที ่๒  เอาอกัขระที ่๓ 

ซอ้นหน้าอกัขระที ่๔  ดงัน้ี

 จตฺตาริ-�านาน ิ  เป็น  จตฺตาริฏฺ�านานิ,															

เอโสว-จ-ฌานผโล  เป็น  เอโสวจชฌฺานผโล.

นิคคหิตสนธิ

 นิคคหิตสนธิ  ไดส้นธกิริโิยปกรณ์ ๔ อยา่ง คอื  

โลโป	๑		อาเทโส	๑		อาคโม	๑		ปกติ	๑.  



หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์228

๑. โลปนิคคหิตสนธิ

 เมือ่มสีระหรอืพยญัชนะอยูเ่บือ้งหลงั  ลบนิคคหติ

ซึง่อยูห่น้าบา้งกไ็ด ้ อุ.  วา่  ตาส-ํอหํ  เป็น  ตาสาห,ํ		

วิทนํู-	อคคฺํ  เป็น  วิทนูคคฺ,ํ		อริยสจจฺานํ-ทสสฺนํ  

เป็น  อริยสจจฺานทสสฺนํ,	 	พทุธฺานํ-สาสนํ  เป็น  

พทุธฺานสาสนํ.

๒. อาเทสนิคคหิตสนธิ

 (๑)	 เมื่อมีพยญัชนะอยู่หลงั  นิคคหติอยูห่น้า  

แปลงนิคคหติเป็นพยญัชนะทีส่ดุวรรคไดท้ัง้ ๕ ตวั 

(ง		ญ		ณ		น		ม)  ตามสมควรแก่พยญัชนะวรรคทีอ่ยู่

เบือ้งหลงัดงัน้ี  เป็น  ง  เชน่  เอว-ํโข  เป็น  เอวงฺโข,  

เป็น  �  เชน่  ธมมฺ-ํจเร  เป็น  ธมมฺญจฺเร.		เป็น  ณ 

เชน่  ส-ํ�ติิ  เป็น  สณฺ�ติิ.  เป็น  น  เชน่  ต-ํนิพพฺตุ ํ 

เป็น  ตนฺนิพพฺตุ.ํ  เป็น  ม  เชน่  จิร-ํปวาสึ  เป็น   

จิรมปฺวาสึ.

 (๒)	ถ้า		เอ		และ		ห		อยูเ่บือ้งหลงั  แปลงนิคคหติ

เป็น  �  ดงัน้ี  ปจจฺตตฺ-ํเอว  เป็น  ปจจฺตตฺญฺเญว,		

ต-ํเอว  เป็น  ตญฺเญว,	 	 เอว-ํหิ  เป็น  เอวญฺหิ,																				
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ต-ํหิ  เป็น  ตญหิฺ.

 (๓)	ถ้า		ย		อยู่เบือ้งหลงั  แปลงนิคคหติ  กบั  

ย  เป็น  �ฺ�  ดงัน้ี  สโํยโค  เป็น  สญฺโญโค.

 ในสทัทนีตวิา่  ถา้  ล  อยูเ่บือ้งปลาย  แปลง 

นิคคหติเป็น  ล  อุทาหรณ์  ปํ-ุลิงฺคํ  เป็น  ปลฺุลิงฺค,ํ	

ส-ํลกฺขณา  เป็น  สลฺลกฺขณา  เป็นตน้.

 (๔)	ถ้าสระอยูเ่บือ้งปลาย  แปลงนิคคหติ  เป็น  

ม  และ  ท  ดงัน้ี  ต-ํอห ํ เป็น  ตมห,ํ		เอต-ํอโวจ		

เป็น  เอตทโวจ.

๓. อาคมนิคคหิตสนธิ

 เมือ่สระกด็ ี พยญัชนะกด็ ี อยูเ่บือ้งหลงั  ลงนิคคหติ 

ไดบ้า้ง  อุ.  วา่  จกฺข-ุอทุปาทิ  เป็น  จกฺขํอุทุปาทิ,		

อว-สิโร  เป็น  อวสิํโร		เป็นตน้.

๔. ปกตินิคคหิตสนธินั้น  ไมม่พีเิศษ

จบสนธิ



อาขยาต (ต่อ) (ให้ท่องจ�า)

ยังมี  ห  อาคม   ที่นิยมตามที่มี

ลงท้าย  �า  ธาตุนี้  มิได้มีวิภัตติเลย

แปลง  อุํ  เป็น  อึสุ  ที่ระบุตามเฉลย

อํสุ  ก็ได้เอย   ตามที่เคยร�่าเรียนมา

ส่วน  โอ  ใช้  อี  แทน มีแบบแผนมากนักหนา

แปลง  อึ  เป็น  อํ  นา ใช้กันมาอย่างมากมาย

หมวด  ภวิสฺ  คิดทั้งหมด ปรัสสบทตามมุ่งหมาย

หากน�ามาลงไว้  กรฺ  ท้ายธาตุนี้เอย

ให้ลบทุก  สฺส  แปลง  กรฺ  เสียเฉยๆ

แปลงเป็น  กาห  เลย เหลือลงไว้ท้ายธาตุตน

วกฺขามิ,  วกฺขาม  คือ  วจฺ  แปลงอีกหน

แปลงกับวิภัตติตน  ไม่ปะปนตามต�ารา

วจฺฉามิ,  วจฺฉาม  คือ  วสฺ ธาตุ  นั้นหนา

แปลงวิภัตติกับธาตุมา เป็นดังว่านี้เหมือนกัน

สฺสา  มักรัสสะ  แล้วลง  อ  เพียงเท่านั้น

สฺสํ  ไม่ใช้กัน   แต่แปรผันใช้ตัวแทน

ให้ใช้  สฺสามิ   ฟังดูซิตามแบบแผน

ควรรู้อย่าดูแคลน  เร่งพากเพียรเรียนท่องจ�า.
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หลกัสมัพนัธไ์ทย

ชัน้ประโยค		ป.ธ.๓

หมวดที่ ๑  แผนกนามศัพท์ 

นามนาม

ปฐมาวิภัตติใช้ในอรรรถ ๖ อย่าง

 ๑.  เป็นประธานในประโยคทีไ่มม่กีริยิาคมุพากย์

เรยีกวา่  ลิงฺคตถฺ

 ๒.  เป็นประธานในประโยคที่เป็นกตัตุวาจก

เรยีกวา่  สยกตตฺา

 ๓.  เป็นประธานในประโยคทีเ่ป็นเหตุกตัตุวาจก

เรยีกวา่  เหตกุตตฺา

 ๔.  เป็นประธานในประโยคที่เป็นกมัมวาจก  

และเหตุกมัมวาจก  เรยีกวา่  วตุตฺกมมฺ

 ๕.  เป็นประธานในประโยคทีเ่ป็นกริยิาปธานนยั 

คอื  ตฺวา ป�จจยั  คมุพากย ์ เรยีกวา่  ปกติกตตฺา



หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์232

 ๖.  เป็นประธานในประโยคเปรยีบเทยีบ  ควบดว้ย  

อวิ  หรอื  วยิ  ศพัท ์ เรยีกวา่  อปุมาลิงฺคตถฺ 

ทตุยิาวภิตัต ิ ใช้ในอรรถ ๖ อย่าง  เข้ากบักริยิา

 ๑.  แปลวา่  ซ่ึง  เป็นทีท่าํคอืกรรม  เรยีกวา่ 

อวตุตฺกมมฺ

 ๒.  แ ป ล ว่ า  สู่  เ ป็ น ที่ ไ ป ถึ ง  เ รี ย ก ว่ า                               

สมปฺาปณิุยกมมฺ

 ๓.  แปลวา่  ยงั  เป็นทีใ่ชใ้หท้าํ  คอืผูถ้กูใช ้  

เรยีกวา่  การิตกมมฺ

 ๔.  แปลวา่  ส้ิน,		ตลอด  เป็นทีล่ลุว่ง  เรยีกวา่

อจจฺนฺตสโํยค

 ๕.  แปลวา่  กะ,	เฉพาะ  เป็นทีร่บัรู ้ เรยีกวา่

อกถิตกมมฺ 

 ๖.  แปลไมอ่อกสาํเนียงอายตนิบาต  และเป็น       

วิเสสนะของกิริยา  อยู่ข้างหน้ากิริยา  เรียกว่า            

กิริยาวิเสสน 



พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙)  รวบรวมเรียบเรียง          233

ตติยาวิภัตติ  ใช้ในอรรถ ๖ อย่าง 

เข้ากับนามศัพท์บ้าง  กิริยาศัพท์บ้าง  

อัพยยศัพท์บ้าง 

 ๑.  แปลวา่  ด้วย  เป็นวตัถุเครือ่งทาํ  เรยีกวา่  กรณ

 ๒.  แปลวา่  โดย,		ตาม,		ข้าง,		ทาง  เป็นทาง

เครือ่งแปลก  เรยีกวา่  ตติยาวิเสสน

 ๓.  แปลวา่  อนั  เป็นทีใ่ชใ้หผู้อ้ืน่ทาํ  คอืผูใ้ช้

เรยีกวา่  อนภิหิตกตตฺา

 ๔.  แปลวา่  เพราะ  เป็นเหตุ  เรยีกวา่  เหตุ

 ๕.  แปลวา่  มี,		ด้วยทัง้  เป็นอาการ  เรยีกวา่  

อิตถฺมภฺตู

 ๖.  แปลวา่  ด้วย  เขา้กบั  สทฺธ ึ หรอื  สห ศพัท์

เป็นอาการทีเ่ป็นเครือ่งประกอบ  เรยีกวา่  สหตถฺตติยา		

(เขา้กบั)

 ๗.  แปลวา่  ยงั		แปลหกัเป็นทตุยิาวภิตัต ิ เรยีกวา่  

ตติยาการิตกมมฺ
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จตตุถวีภิตัต ิ ใช้ในอรรถ ๓ อย่าง  เข้ากบักริยิา

 ๑.  แปลวา่  แก่  เป็นทีม่อบให ้ เรยีกวา่  สมปฺทาน

 ๒.  แปลวา่  เพ่ือ  เป็นทีส่ง่ไป  เรยีกวา่  สมปฺทาน

 ๓.  แปลว่า ต่อ เป็นที่ประทุษร้าย เรยีกว่า            

สมปฺทาน 

ปัญจมวิีภตัติ  ใช้ในอรรถ ๓ อย่าง  เข้ากบักิรยิา

 ๑.  แปลวา่  แต่,		จาก  เป็นแดนออกไป  เรยีกวา่  

อปาทาน

 ๒.  แปลวา่  กว่า  เป็นแดนเปรยีบเทยีบ  เรยีกวา่  

อปาทาน

 ๓.  แปลวา่  เหต,ุ		เพราะ  เป็นเหตุ  เรยีกวา่  เหตุ

ฉัฏฐีวิภัตติ  ใช้ในอรรถ ๖ อย่าง 

เข้ากับนาม  และกิริยานาม

 ๑.  แปลวา่  แห่ง,		ของ  เน่ืองดว้ยความเป็น

เจา้ของ  เรยีกวา่  สามีสมพฺนฺธ

 ๒.  แปลวา่  แห่ง  เน่ืองดว้ยความเป็นเจา้ของ

กริยิาอาการเขา้กบั ภาวศพัท ์ภาวตทัธติ หรอืกริยิานาม  



พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙)  รวบรวมเรียบเรียง          235

เรยีกวา่  ภาวาทิสมพฺนฺธ

 ๓.  แปลว่า  แห่ง  เน่ืองอยู่ในหมู่  เรยีกว่า           

สมหุสมพฺนฺธ

 ๔.  แปลวา่  แห่ง...หนา  เป็นทีร่วมกนัอยูซ่ึง่จะ

ตอ้งถอนออก  เรยีกวา่  นิทธฺารณ (ม ี นิทธฺารณีย  รบั)

 ๕.  แปลวา่  เม่ือ  เป็นประธานในประโยคแทรก

เรยีกวา่  อนาทร (ม ี อนาทรกิริยา  รบั)

 ๖.  แปลวา่  ซ่ึง  เป็นกรรมในบททีเ่ป็นนามกติก ์

(ณฺว,ุ  ตุ,  ย ุ ป�จจยั)  คอื  หกัฉฏัฐวีภิตัตลิงในอรรถ

ทตุยิาวภิตัต ิ เรยีกวา่  ฉฏฺ�ีกมมฺ

สัตตมีวิภัตติ  ใช้ในอรรถ ๑๐ อย่าง 

เข้ากับนามบ้าง  กิริยาบ้าง

 ๑.  แปลวา่  ใน  เป็นทีก่าํบงัไวโ้ดยปกต ิ เรยีกวา่  

ปฏิจฉฺนฺนาธาร

 ๒.  แปลว่า ใน เป็นที่ซึมซาบ หรือปนอยู ่             

เรยีกวา่  พยฺาปิกาธาร

 ๓.  แปลว่า ใน เป็นที่อาศัยอยู่  เรียกว่า                 

วิสยาธาร
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 ๔.  แปลวา่  ใกล้,		ณ  เป็นทีใ่กลเ้คยีง  เรยีกวา่ 

สมีปาธาร 

 ๕.  แปลวา่  เหนือ,		บน,		ที่  เป็นทีร่องรบัไว ้ 

เรยีกวา่  อปุสิเลสิกาธาร

 ๖.  แปลวา่  ใน,		ณ  เป็นกาลเวลา  เรยีกวา่  

กาลสตตฺมี

 ๗.  แปลวา่  ครัน้เม่ือ  เป็นประธานในประโยค

แทรก  เรยีกวา่  ลกฺขณ  หรอื  ลกฺขณวนฺต		 (ม ี

ลกฺขณกิริยา  หรอื  ลกฺขณวนฺตกิริยา  รบั)

 ๘.  แปลวา่  ในเพราะ  เป็นเครือ่งหมายหรอื

เป็นเหตุ  เรยีกวา่  นิมิตตฺสตตฺมี

 ๙.  แปลวา่  ใน...หนา  เป็นทีร่วมกนัอยูซ่ึง่จะ

ตอ้งถอนออก  เรยีกวา่  นิทธฺารณ  (ม ี นิทธฺารณีย  รบั)

๑๐.  แปลวา่  อนัว่า		(อ.)  ลงในอรรถแหง่ปฐมา-

วภิตัต ิ เรยีกวา่  สตตฺมีปจจฺตตฺสยกตตฺา.
หมายเหต	ุ :	หากไมส่ามารถสมัพนัธต์ามกฎ ๑๐ ขอ้น้ีได ้ 

      มหีลกัวา่

  ก. สมัพนัธเ์ข้ากบันาม  เรยีกวา่  ภินฺนาธาร

  ข. สมัพนัธเ์ข้ากบักิริยา  เรยีกวา่  อาธาร
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คุณนาม

 ๑.  มลีงิคว์จนะวภิตัตเิหมอืนนามนาม  แปลขยาย

นามนาม  แปลวา่  ผู,้		มี,		อนั  เรยีกวา่  วิเสสน

 ๒.  เป็นคณุนามหรอืเป็นนามนาม  ใชด้จุคณุนาม  

แปลวา่  เป็น  อยูห่น้ากริยิาวา่ม ี วา่เป็น  หรอื  ชนฺ ธาตุ  

เรยีกวา่  วิกติกตตฺา

 ๓.  เป็นวเิสสนะของบททีเ่ป็นตวักรรม  แปลวา่

ให้เป็น  หน้า  กรฺ ธาตุ (ทาํ)  หรอื  จรฺ ธาตุ (ประพฤต)ิ 

เรยีกวา่  วิกติกมมฺ

 ๔.  แปลวา่  ว่าเป็น  เขา้กบั  วจฺ,  วทฺ,  พฺร ูธาตุ 

เป็นตน้  เรยีกวา่  สมภฺาวน 

 ๕.  เป็นบทคุณนาม  มลีงิคต่์างจากนามนาม             

ทีข่ยาย  เรยีกวา่  วิเสสนลิงฺควิปลฺลาส  มวีจนะ            

ต่างจากนามนามนัน้  เรยีกวา่  วิเสสนวจนวิปลลฺาส  

มีลิงค์และวจนะต่างจากนามนามนัน้  เรียกว่า                        

วิเสสนลิงฺควจนวิปลฺลาส.	
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สัพพนาม

 ๑.	ปริุสสพัพนาม  (ต,  ตุมฺห,  อมฺห ศพัท)์  

เรยีกชือ่สมัพนัธเ์หมอืนนามนาม

 ๒.	วิเสสนสพัพนาม  (อนิยม,  นิยม)  เรยีกวา่ 

วิเสสน

หมวดที่ ๒  แผนกกิริยาศัพท์

ก. กิริยาอาขยาต  ดังนี้

 ๑. กริยิาของประโยคกตัตุวาจก  เรยีกวา่ 

อาขยฺาตบท		กตตฺวุาจก

 ๒. กริยิาของประโยคกมัมวาจก  เรยีกวา่ 

อาขยฺาตบท		กมมฺวาจก

 ๓. กริยิาของประโยคเหตุกตัตุวาจก  เรยีกวา่

อาขยฺาตบท		เหตกุตตฺวุาจก

 ๔. กริยิาของประโยคเหตุกมัมวาจก  เรยีกวา่

อาขยฺาตบท		เหตกุมมฺวาจก

 ๕. กริยิาของประโยคภาววาจก  เรยีกวา่

อาขยฺาตบท		ภาววาจก
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ข. กิรยิากติก์คมุพากย์  (ต,  อนยี,  ตพพฺ)  ดงันี้

 ๑. กริยิาของประโยคกตัตุวาจก  เรยีกวา่

กิตบท		กตตฺวุาจก

 ๒. กริยิาของประโยคกมัมวาจก  เรยีกวา่  

กิตบท		กมมฺวาจก

 ๓. กริยิาของประโยคเหตุกตัตุวาจก  เรยีกวา่  

กิตบท		เหตกุตตฺวุาจก

 ๔. กริยิาของประโยคเหตุกมัมวาจก  เรยีกวา่  

กิตบท		เหตกุมมฺวาจก

 ๕. กริยิาของประโยคภาววาจก  เรยีกวา่  

กิตบท		ภาววาจก	

หมายเหต	ุ:	 ต	ปัจจยั เป็นได ้๕ วาจก  อนีย,	ตพพฺ   

   ปัจจยั  เป็นได ้๓ วาจก  คอื  กมัมวาจก		

	 	 	 เหตกุมัมวาจก	และภาววาจก
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ค. กิรยิากติก์ทีเ่ป็นวเิสสนะและกริยิาในระหว่าง

 ๑.		ต,		อนีย,		ตพพฺ  (ทีไ่มใ่ชก่ริยิาคมุพากย)์  

เป็นวิเสสนะของนามนามเรียงไว้หน้าหรือหลัง               

นามนามทีเ่ป็นเจา้ของ  เรยีกวา่  วิเสสน

 ๒.		ต,		อนีย,		ตพพฺ  อยูห่น้าธาตุวา่มวีา่เป็น  

หรอื  ชนฺ ธาตุ  แปลวา่  เป็น  เรยีกวา่  วิกติกตตฺา

 ๓.		ต,		อนีย,		ตพพฺ  อยูห่น้า  กรฺ ธาตุ  หรอื

กมัมวาจก  แปลวา่  ให้เป็น  เรยีกวา่  วิกติกมมฺ

 ๔.		อนฺต,		มาน  มลีงิค ์ วจนะ  วภิตัตเิสมอ

ประธานเรยีงไว้หน้าประธาน  หรอืประกอบด้วย

วภิตัตอิืน่จากปฐมาวภิตัต ิ จะอยูห่น้าหรอืหลงักต็าม  

เรยีกวา่  วิเสสน

 ๕.		อนฺต,		มาน	 เป็นกริยิาในระหวา่งประกอบ

ดว้ยปฐมาวภิตัตอิยู่หลงัประธาน  สมัพนัธ์เขา้กบั

ประธาน  เรยีกวา่  อพภฺนฺตรกิริยา  (ของ)

 ๖.		อนฺต,		มาน  เป็นกริยิาในระหวา่งประกอบ

ด้วยปฐมาวภิตัตอิยู่หน้ากริยิา  มเีน้ือความเน่ือง            

ด้วยกิริยานัน้สัมพันธ์เข้ากับกิริยานัน้ เรียกว่า  
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อพภฺนฺตรกิริยา  (ใน)

 ๗.		อนฺต,		มาน,		ต  ทีเ่ป็นอุปมาวเิสสนะ  จะอยู่

หน้าหรอืหลงัตวัประธานก็ตาม  สมัพนัธ์เข้ากบั

ประธาน  เรยีกวา่  อปุมาวิเสสน  (ของ)

 ๘.		อนฺต,		มาน,		ต  ทีข่ยายประธานในประโยค

อุปมาลงิคตัถะจะอยูห่น้าหรอืหลงัตวัประธานกต็าม 

สมัพนัธเ์ขา้กบัประธาน  เรยีกวา่  วิเสสน (ของ)

 ๙.		อนฺต,		มาน,		ต,		อนีย,		ตพพฺ  ประกอบ

ดว้ยสตัตมวีภิตัต ิ เป็นกริยิารองรบัลกัขณะ  เรยีกวา่  

ลกฺขณกิริยา หรอื ลกฺขณวนฺตกิริยา 

๑๐.	อนฺต,		มาน,		ต,		อนีย,		ตพพฺ  ประกอบ 

ดว้ยฉัฏฐวีภิตัตเิป็นกริยิารองรบัอนาทร  เรยีกว่า 

อนาทรกิริยา 

ง. ตูนาทิปัจจัย

 ๑. แปลตามลาํดบักริยิา  แปลวา่  แล้ว  เป็น

กริยิาทีท่าํก่อนแลว้จงึทาํกริยิาอืน่ต่อไปอกี  เรยีกวา่

ปพุพฺกาลกิริยา
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 ๒.  แปลตามลาํดบักริยิา  ไมอ่อกสาํเนียงป�จจยั

เป็นกริยิาทีท่าํพรอ้มกบักริยิาอืน่  เรยีกวา่

สมานกาลกิริยา

 ๓.  ธาตุซํา้กบักริยิาขา้งตน้  แสดงวา่ทาํเสรจ็แลว้  

แปลวา่  ครัน้...แล้ว	 เรยีกวา่  ปริโยสานกาลกิริยา

 ๔.  แปลหลงักริยิาคุมพากย ์  แปลว่า  แล้ว  

เรยีกวา่  อปรกาลกิริยา

 ๕.  แปลหลงักริยิาคมุพากย ์ แปลวา่  เพราะ  

เรยีกวา่  เหต ุ 

 ๖.  แปลหลงักริยิาอื่น  ไม่ออกสาํเนียงป�จจยั  

ขยายกริยิานัน้  เรยีกวา่  กิริยาวิเสสน

 ๗.  แปลหลงันาม  ไมอ่อกสาํเนียงป�จจยั  เรยีกวา่  

วิเสสน

 ๘.  แปลวา่  แล้ว  ใชเ้ป็นกริยิาคมุพากย ์ เรยีกวา่  

กิริยาปธานนัย  (บทประธานทีเ่ขา้กบักริยิาปธานนยั

น้ี  เรยีกวา่  ปกติกตตฺา)
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หมวดที่ ๓  แผนกนิบาต

ก. นิบาตทั่วไป

นิบาตบอกอาลปนะ

ยคเฺฆ  สรวมชพี,  ขอเดชะ

ภนฺเต,		ภทนฺเต  ขา้แต่ทา่นผูเ้จรญิ

ภเณ  แน่ะพนาย  อมโฺภ  แน่ะทา่นผูเ้จรญิ

อาวโุส  ดกู่อนทา่นผูม้อีาย ุ เร,		อเร  เวย้, โวย้

เห  เฮย้    เช  แน่ะแม,่  แน่ะสาวใช้

 นิบาตบอกอาลปนะ     สมัพนัธว์า่  อาลปน 

 ถา้ขยายอาลปนะนาม  สมัพนัธว์า่  วิเสสน 

นิบาตบอกกาล 

อถ      ครัง้นัน้  ปาโต   เชา้  ทิวา   วนั

สาย ํ   เยน็  สเุว      ในวนั  หิยโฺย  วนัวาน

เสวฺ     วนัพรุง่  สมปฺติ  บดัเดีย๋วน้ี 

อายตึ  ต่อไป

  สมัพนัธว์า่  กาลสตตฺมี
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นิบาตบอกท่ี

อทุธฺ ํ เบือ้งบน อนฺตรา ระหวา่ง 

อปุริ เบือ้งบน อนฺโต ภายใน 

ติโร ภายนอก พหิ ภายนอก 

พหิทธฺา ภายนอก พหิรา ภายนอก

อโธ เบือ้งตํ่า เหฏฺ�า ภายใต้

โอร ํ ฝ�่งใน ปาร ํ ฝ�่งนอก

หรุ	ํ โลกอืน่ สมมฺขุา ต่อหน้า

ปรมมฺขุา  ลบัหลงั รโห ทีล่บั

 เขา้กบักริยิา  สมัพนัธว์า่  อาธาร  

 เขา้กบันามสมัพนัธว์า่  ภินฺนาธาร 

นิบาตบอกปริจเฉท 

กีว  เพยีงไร       ยาวตา  มปีระมาณเพยีงใด

ยาว  เพยีงใด        ตาวตา  มปีระมาณเพยีงนัน้

ตาว  เพยีงนัน้       กิตตฺาวตา  มปีระมาณเทา่ใด

ยาวเทว		เพยีงใดนัน่เทยีว  เอตตฺาวตา  มปีระมาณเทา่นัน้

ตาวเทว  เพยีงนัน้นัน่เทยีว  สมนฺตา  รอบคอบ, โดยรอบ

 สมัพนัธว์า่  กิริยาวิเสสน		หรอื		ปริจเฺฉทนตถฺ
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นิบาตบอกอปุมาอปุไมย

วิย  ราวกะ อิว เพยีงดงั

ยถา  ฉนัใด เสยยฺถา ฉนัใด

 ๔  ศพัทน้ี์  สมัพนัธว์า่  อปุมาโชตก

ตถา		 ฉนันัน้	 เอว	ํ ฉนันัน้

 ๒  ศพัทน้ี์  สมัพนัธว์า่  อปุเมยยฺโชตก

นิบาตบอกประการ

เอว ํ ดว้ยประการนัน้   ตถา		ดว้ยประการนัน้

กถ ํ ดว้ยประการไร

 สมัพนัธว์า่  ปการตถฺ

นิบาตบอกปฏิเสธ

น  ไม ่      โน  ไม่

 น, โน  ศพัท ์ เขา้กบักริยิา  แปลวา่  ไม่  สมัพนัธ์

วา่  ปฏิเสธ	(ใน)  ปฏเิสธทัง้ประโยค  ไมเ่ขา้กบักริยิา  

แปลวา่  หามิได้  มกัเรยีงไวต้น้ประโยค  สมัพนัธว์า่  

ปฏิเสธนตถฺ		

	 มา	ศพัท ์(อยา่)  สมัพนัธว์า่  ปฏิเสธ	(ใน)  
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	 ว  เทยีว  เอว  นัน่เทยีว  หิ  แล  สมัพนัธว์า่  

อวธารณ  (เขา้กบั...) 

นิบาตบอกความได้ยินคาํเล่าลือ

กิร ไดย้นิวา่  ขล ุ ไดย้นิวา่

สทุ ํ ไดย้นิวา่

 สมัพนัธว์า่  อนุสสฺวนตถฺ

นิบาตบอกปริกปั

เจ หากวา่      ยทิ   ผวิา่

สเจ ถา้วา่       อถ   ถา้วา่

อปเฺปว	นาม   ชือ่แมไ้ฉน    ยนฺนูน   กระไรหนอ,

 สมัพนัธว์า่  ปริกปปฺตถฺ

นิบาตบอกคาํถาม

กึ หรอื,  อะไร กถ ํ อยา่งไร

กจจิฺ แลหรอื อทุาห ุ หรอืวา่

นุ หนอ นนุ มใิชห่รอื

อาท ู หรอืวา่ เสยยฺถีท ํ อยา่งไรน้ี

 สมัพนัธว์า่  ปจุฉฺนตถฺ
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นิบาตบอกความรบั

อาม เออ  อามนฺตา เออ

 สมัพนัธว์า่  สมปฺฏิจฉฺนตถฺ

นิบาตบอกความเตือน

อิงฺฆ เชญิเถดิ  ตคฆฺ เอาเถดิ

หนฺท เอาเถดิ

 สมัพนัธว์า่  อยุโฺยชนตถฺ 

นิบาตสักว่าเป็นเครื่องท�าบทให้เต็ม

นุ หนอ  ส ุ สิ

เว เวย้   โว โวย้

โข แล   วต หนอ

หเว เวย้

 ถา้อยูใ่นคาถาสมัพนัธว์า่  ปทปรูณ  ถา้อยูน่อก

คาถา  สมัพนัธว์า่  วจนาลงฺการ

 นุ	ศพัท ์ เขา้กบั  ก ึศพัท ์ สมัพนัธว์า่  ปจุฉฺนตถฺ
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นิบาตมีเนื้อความต่างๆ

อญฺญทตถฺ ุ โดยแท ้ อทธฺา แน่แท้

ปภติู  จาํเดมิ อวสสฺ ํ แน่แท้

ปนุ   อกี อารา ไกล

ปนุปปฺนํุ  บอ่ยๆ อาวี แจง้

ภิยโฺย  ยิง่ นูน แน่

ภิยโฺยโส  โดยยิง่ กจจิฺ แลหรอื,บา้งหรอื

สกึ   คราวเดยีว มิจฉฺา ผดิ

สตกฺขตตฺุ ํ รอ้ยคราว มสุา เทจ็

สณิก ํ  คอ่ยๆ มธุา เปลา่

สย ํ   เอง นานา ต่างๆ

สาม ํ  เอง ปฏฺ�าย จาํเดมิ

วินา   เวน้

   สมัพนัธว์า่  กิริยาวิเสสน
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ข. นิบาตพิเศษ  ลงในอรรถต่างๆ

เอว�  ศัพท์  ใช้ในอรรถ ๕ อย่าง

 ๑.  เอว ํ แปลวา่  อ.	อย่างนัน้  เป็นประธาน

เรยีกวา่  สจจฺวาจกลิงฺคตถฺ

 ๒.  เอว ํ แปลวา่  อย่างน้ี,		อย่างนัน้  เขา้กบั

กริยิา  ขยายกริยิา  เรยีกวา่  กิริยาวิเสสน

 ๓.  เอว ํ แปลวา่  อย่างน้ี,		อย่างนัน้  

เป็นวเิสสนะของนามนาม  เรยีกวา่  วิเสสน

 ๔.  เอว ํ แปลวา่  ด้วยประการฉะน้ี,	

ด้วยประการอย่างนี้  เรยีกวา่  ปการตถฺ

 ๕.  เอว ํ แปลวา่  ฉันนัน้  เรยีกวา่  อปุเมยยฺ-

โชตก

ตถา  ศัพท์  ใช้ในอรรถ ๕ อย่าง

 ๑.  ตถา  แปลวา่  อ.	เหมือนอย่างนัน้,

อ.	อย่างนัน้  เป็นประธาน  เรยีกวา่  ลิงฺคตถฺ

 ๒.  ตถา  แปลวา่  เหมือนอย่างนัน้,

อย่างนัน้  เขา้กบักริยิา  เรยีกวา่  กิริยาวิเสสน
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 ๓.  ตถา  แปลวา่  ด้วยประการนัน้

เรยีกวา่  ปการตถฺ

 ๔.  ตถา  แปลวา่  อน่ึง		เรยีกวา่  

สมปิฺณฺฑนตถฺ

 ๕.  ตถา  แปลวา่  ฉันนัน้		เรยีกวา่  

อปุเมยยฺโชตก

อล�  ใช้ในอรรถ ๔ อย่าง

 ๑.  อล ํ แปลวา่  อ.	พอละ,		อ.	อย่าเลย

เป็นประธาน  เรยีกวา่  ปฏิเสธลิงฺคตถฺ

 ๒.  อล ํ แปลวา่  พอละ  เป็นวเิสสนะ  เรยีกวา่

วิเสสน

 ๓.  อล ํ แปลวา่  เป็น  เขา้กบักริยิาวา่ม,ี  วา่เป็น  

เรยีกวา่  วิกติกตตฺา

 ๔.  อลํ  แปลว่า  ควร  เป็นกริยิาคุมพากย์

ประโยคภาววาจก  เรยีกวา่  กิริยาบท		ภาววาจก 

เป็นกิรยิาคุมพากย์ประโยคกมัมวาจก  เรยีกว่า  

กิริยาบท		กมมฺวาจก
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สกฺกา  ใช้ในอรรถ ๓ อย่าง

 ๑.  สกฺกา  แปลวา่  อ.	อนั  (อนั) ... อาจ  เป็น

ประธาน  เรยีกวา่  สยกตตฺา

 ๒.  สกฺกา  แปลวา่  เป็น  เขา้กบักริยิาวา่ม,ี           

วา่เป็น  เรยีกวา่  วิกติกตตฺา

 ๓.  สกฺกา  แปลวา่  อาจ  เป็นกริยิาคมุพากย์

ประโยคภาววาจก  เรยีกวา่  กิริยาบท		ภาววาจก

เป็นกิรยิาคุมพากย์ประโยคกมัมวาจก  เรยีกว่า 

กิริยาบท		กมมฺวาจก

ลพฺภา  ใช้ในอรรถ ๒ อย่าง

 ๑.  แปลวา่  เป็น  เขา้กบักริยิาวา่ม,ี  วา่เป็น  

เรยีกวา่  วิกติกตตฺา

 ๒.  แปลวา่  พึงได้  เป็นกริยิาคมุพากยป์ระโยค

ภาววาจก  เรยีกวา่  กิริยาบท		ภาววาจก  เป็นกริยิา

คุมพากยป์ระโยคกมัมวาจก  เรยีกว่า  กิริยาบท		

กมมฺวาจก
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ต�ุ  ปัจจัย  ใช้ในอรรถ ๒ อย่าง

 ๑.  ตํุ  แปลวา่  อ.	อนั  (อนั)...เป็นประธาน

เรยีกวา่  ตมุตถฺกตตฺา

 ๒.  ตํุ  แปลวา่  เพ่ืออนั  เรยีกวา่

ตมุตถฺสมปฺทาน

สาธุ  ใช้ในอรรถ ๓ อย่าง

 ๑.  สาธ ุแปลวา่ อ.	ดีละ,	อ.ความดี,	อ.กรรมดี  

เป็นประธาน  เรยีกวา่  ลิงฺคตถฺ

 ๒.  สาธ ุ แปลวา่  ดงัข้าพเจ้าขอโอกาส  เป็น

นิบาต  เรยีกวา่  อายาจนตถฺ

 ๓.  สาธ ุ แปลวา่  เป็นคณุยงัประโยชน์ให้สาํเรจ็		

เขา้กบักริยิาวา่ม,ี  วา่เป็น  เรยีกวา่  วิกติกตตฺา

อถ  ใช้ในอรรถ ๔ อย่าง

 ๑.  อถ ต้นประโยค แปลว่ า  ครัง้ นั ้น,																		

ลาํดบันัน้  เรยีกวา่  กาลสตตฺมี

 ๒.  อถ  ใชแ้ทน  สเจ,  เจ,  ยท ิ แปลวา่  ถ้าว่า 

เรยีกวา่  ปริกปปฺตถฺ
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 ๓.  อถ  ไขความในเลขใน  (อถ  ภาเว  สนฺเต)

แปลวา่  ครัน้เม่ือความเป็นอย่างนัน้  เรยีกวา่  วิเสสน

 ๔.  อถ  ใชแ้ทน  ตโต  แปลวา่  ลาํดบันัน้,														

ในภายหลงั  เรยีกวา่  กาลสตตฺมี

อิติ  ศัพท์  ใช้ในอรรถ ๙ อย่าง

 ๑.  แปลว่า  ว่า...ดงัน้ี  อมความไว้เต็มที ่            

เขา้กบักริยิา  เรยีกวา่  อาการ

 ๒.  แปลว่า  ว่า...	 ดงัน ี้  อมความไว้เต็มที ่             

เขา้กบันาม  เรยีกวา่  สรปู

 ๓.  แปลว่า  ว่า...ดงัน้ีเป็นต้น  อมความไว ้

บางสว่นเขา้กบันาม   เรยีกวา่  อาทยตถฺ

 ๔.  แปลวา่  ช่ือว่า  ใชบ้อกชือ่เขา้ศพัทภ์ายใน  

อติ ิ ศพัท ์ เรยีกวา่  สญญฺาโชตก

 ๕.  แปลวา่  เพราะเหตน้ีุ  วางไวเ้ป็นตวัอยา่ง

ไมเ่ขา้สมัพนัธ ์ เรยีกวา่  นิทสสฺน

 ๖.  แปลว่า  เพราะเหตุนัน้  วางไว้ในรูป

วเิคราะหไ์มเ่ขา้สมัพนัธ ์ เรยีกวา่  เหตวฺตถฺ



หลักสูตรบาลีไวยากรณ์และหลักสัมพันธ์254

 ๗. แปลวา่  ด้วยประการฉะน้ี,		ด้วยประการ-

ดงัน้ี  สรปุความไมเ่ขา้สมัพนัธ ์ เรยีกวา่  ปการตถฺ

 ๘. แปลวา่  คือ  อมความขา้งในแต่สมัพนัธเ์ขา้

ขา้งนอก  เรยีกวา่  สรปู

 ๙. แปลวา่  แล,		ดงัน้ีแล  (จบเรือ่ง)  เรยีกวา่

สมาปนฺน,		ปริสมาปนฺน

หิ,  จ,  ปน,  ตุ ศัพท์  มีหลัก  ดังนี้

 หิ  แปลวา่  ดงัจะกล่าวโดยพิสดาร  เรยีกวา่ 

วิตถฺารโชตก

 หิ  แปลวา่  ดงัจะกล่าวโดยย่อ  เรยีกวา่

สงฺเขปโชตก

 หิ,		จ,		ปน,		ต ุ แปลวา่  ก,็		กแ็ล  เริม่ตน้ขอ้ความ  

เรยีกวา่  วากฺยารมภฺ  หรอื  วากฺยารมภฺโชตก

 หิ,		จ,		ปน,		ต ุ แปลวา่  เหตวุ่า,		เพราะว่า		แสดง

ผลยดืยาว  เรยีกวา่  เหตโุชตก  หรอื  การณโชตก

 หิ,		จ,		ปน,		ตุ  แปลวา่  ด้วยว่า  แสดงผลโดยยอ่  

เรยีกวา่  ผลโชตก
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 หิ,	 	จ,	 	ปน,	 	ตุ  แปลวา่  แต่ว่า  กลา่วแยง้ 

ประธานตวัเดยีวกนั  เรยีกวา่  วิเสสโชตก

 หิ,		จ,		ปน  แปลวา่  ฝ่ายว่า,		ส่วนว่า  กลา่วแยง้  

ตวัประธานต่างกนั  เรยีกวา่  ปกฺขนฺตรโชตก

 หิ,		จ,		ปน,	ต ุ แปลวา่  เหมือนอย่างว่า  (หลงั  

ยถา)  เรยีกวา่  ตปปฺาฏิกรณโชตก

 หิ,		จ,		ปน,		ต ุ แปลวา่  จริงอยู่,		แท้จริง  กลา่ว

รบัรองความจรงิ  เรยีกวา่  ทฬฺหีกรณโชตก

 จ,		ปน,		อโถ,		ตถา  แปลวา่  อน่ึง  กลา่วอกี

นยัหน่ึง  เรยีกวา่  สมปิฺณฺฑนตถฺ

 หิ,		จ,		ปน,		ต ุ แปลวา่  ถึงอย่างนัน้,		ถึงกระนัน้  

เรยีกวา่  อรจิุสจูนตถฺ

 (อยูห่ลงั  ก�ฺิจาปิ,  กาม�ฺจ,  กาม,ํ  ยทปิิ  แปลวา่  

แม้โดยแท้,		แม้กจ็ริง,		โดยแท้,		กจ็ริง  ศพัทเ์หลา่น้ี  

เรยีกวา่  อนุคคฺหตถฺ)

 หิ,		จ,		ปน  แปลวา่  อนั  ตอนตน้ปฏเิสธ  ตอน

หลงัอนุโลม  เรยีกวา่  อนฺวยโชตก
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 หิ,		จ,		ปน  แปลวา่  อนั  ตอนหลงักึง่ปฏเิสธ  

ตอนตน้อนุโลม  เรยีกวา่  พยฺติเรกโชตก

ชื่อสัมพันธ์นิบาตที่ควรรู้

 จ  แปลวา่  ด้วย		ควบบท  เรยีกวา่  ปทสมจุจฺยตถฺ  

ควบพากย ์ เรยีกวา่  วากฺยสมจุจฺยตถฺ

 วา,		ยทิวา,		อถวา,		อทุ  แปลวา่  หรอื,		หรอืว่า		

ควบบท  เรยีกว่า  ปทวิกปปฺตฺถ  ควบพากย	์												

เรยีกวา่  วากฺยวิกปปฺตถฺ

 อโห  แปลวา่  โอ  แสดงความดใีจ, อศัจรรยใ์จ  

เรยีกวา่  อจฉฺริยตถฺ  แสดงความเสยีใจ, เศรา้ใจ  

เรยีกวา่  สเํวคตถฺ

 ปจฺฉา  แปลว่า  ในภายหลงั  เรียกว่า                  

กาลสตตฺมี

 อถโข  แปลวา่  ครัง้นัน้แล,	 	ลาํดบันัน้แล           

เรยีกวา่  กาลสตตฺมี

 อถโข  แปลวา่  โดยท่ีแท้,		โดยแท้แล		เรยีกวา่  

อรจิุสจูนตถฺ
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 สทธึฺ,		สห  แปลวา่  พร้อม,		กบั  เขา้กบันาม 

เรยีกว่า  ทพฺพสมวาย  เขา้กบักริยิา  เรยีกว่า                 

กิริยาสมวาย

 จ,  ปน,		ตถาปิ,		อถโข  แปลวา่  ถึงอย่างนัน้,	

ถึงกระนัน้  เรยีกวา่  อรจิุสจูนตถฺ

 ปิ,		อปิ  แปลวา่  แม้,		ถึงแม้  เขา้กบันามศพัท์

และกริยิาศพัทท์ัว่ไป  เรยีกวา่  อเปกฺขตถฺ	(เขา้กบั)

 ปิ,		อปิ  แปลวา่  แม้,		ถึงแม ้ ใชใ้นความชมเชย  

เรยีกวา่  สมภฺาวนตถฺ

 ปิ,		อปิ  แปลวา่  แม้,		ถึงแม้  ใชใ้นความตาํหนิ  

เรยีกวา่  ครหตถฺ

 วา,	 	 อถวา,	 	 อปิจ  แปลว่า  อีกนัยหน่ึง,																		

อีกอย่างหน่ึง,		อีกประการหน่ึง  เรยีกวา่  อปรนัย

 เตนหิ  แปลวา่  ถ้าอย่างนัน้  เรยีกวา่

วิภตติฺปฏิรปูก
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ค. นิบาตพิเศษบางตัว

 ยาว,		อญญฺตรฺ  อยูต่วัเดยีว,  วินา  แปลวา่  เว้น

เขา้กบักริยิา เรยีกวา่  กิริยาวิเสสน

เขา้กบันาม เรยีกวา่  วิเสสน

 ยทิท ํ (แจกเป็นวเิสสนะกไ็ด)้,  เสยยฺถีท	ํ	(ปจฺุฉนตฺถ)  

เรยีกวา่  ทสสฺนนิบาต		หรอื  เรยีกวา่  สรปูทสสฺนตถฺ

 มญเฺญ  แปลวา่  เหน็จะ  เรยีกวา่  สสํยตถฺ

 ปเคว  แปลวา่  ก่อนนัน่เทียว  เรยีกวา่  

กิริยาวิเสสน

 สพพฺ	ํ	สพเฺพน  แปลวา่  โดยประการทัง้ปวง

เรยีกวา่  กิริยาวิเสสน

 กิสสฺ,	กิมตถฺ,ํ	กิมตถฺาย  แปลวา่  เพ่ืออะไร,	

เพ่ือประโยชน์อะไร  เรยีกวา่  สมปฺทาน

 ยทตถฺ ํ แปลวา่  เพ่ือประโยชน์อนัใด  เรยีกวา่  

สมปฺทาน

 ยาวทตถฺ ํ แปลวา่  เพียงไรแต่ความต้องการ		

เรยีกวา่  กิริยาวิเสสน

 กึการณา  แปลวา่  เพราะเหตอุะไร  เรยีกวา่  เหตุ
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 อิติ		ญาปนเหตกุ ํ แปลวา่  มีอนัให้รูว่้า..ดงัน้ี-

เป็นเหต ุ เรยีกวา่  สรปู  และ  กิริยาวิเสสน  สมัพนัธ์

ว่า อิติ	 ศพัท์	 สรูป	 ใน	 ญาปน-	ญาปนเหตุก	ํ														

กิริยาวิเสสน		ใน... (กริยิาหลงั) 

 ยญเฺจ		เสยโฺย  (แปลรวมกนั)  เรยีกวา่ 

กิริยาวิเสสน

 ย	ํ	ใด  ทีไ่มใ่ชว่เิสสนะ  อยูแ่ละแปลตวัเดยีว 

เรยีกวา่  กิริยาปรามาส 

 ยสมฺา		เหตใุด  ทีไ่มใ่ชว่เิสสนะ  เรยีกวา่

กิริยาปรามาส

 หิ		เหตใุด		เรยีกวา่		กิริยาปรามาส

 แปลวา่  ช่ือว่า  ไมม่ ี นามศพัท ์ เชน่  วปิสฺส ี 

ชือ่วา่  วปิสฺส ี เรยีกวา่  สญญฺาวิเสสน  (ของ)

 แปลวา่  ช่ือว่า  ม ี นามศพัท ์ เชน่  วปิสฺส ี นาม  

ชือ่วา่  วปิ�สส ี  นามศพัท ์  เรยีกวา่  สญญฺาโชตก  

(เขา้กบั)  สว่นนามนาม  เรยีกวา่  วิเสสน

 แปลวา่  ช่ือว่า  บทอธบิายอยูห่น้า  ตวัมใีนคาถา  

อยูห่ลงั  เรยีกวา่  สญญฺี-สญญฺา
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 แปลวา่  คือว่า  บทอธบิายอยูห่ลงั  ตวัมใีนคาถา  

อยูห่น้า  เรยีกวา่  วิวริย-วิวรณ

 แปลว่า  ว่าเป็น  เช่น  พฺราหฺมณํ  ว่าเป็น

พราหมณ์  เรยีกวา่  สมภฺาวน

 แปลวา่  คือ  นามนามทีม่วีภิตัตแิละวจนะเสมอ  

ดว้ยนามเดมิ  เรยีกวา่  วิเสสลาภี

 แปลวา่  คือ  นามนามทีม่วีภิตัตแิละวจนะไมเ่สมอ

ดว้ยนามเดมิ  เรยีกวา่  สรปู



พระเทพปริยัติโมลี (สุทัศน์ ป.ธ.๙)  รวบรวมเรียบเรียง          261

หมวดที่ ๔ ปัจจัยในนามนาม

 โต		ปัจจยั  เป็นเครือ่งหมายตตยิาวภิตัต ิ แปลวา่  

โดย,		ตาม,		ข้าง,		ทาง  เรยีกชือ่วา่  ตติยาวิเสสน  

เป็นเครือ่งหมายป�ญจมวีภิตัต ิ แปลวา่  แต่,		จาก,		

กว่า  เรยีกวา่  อปาทาน		แปลวา่  เพราะ		เป็นเหตุ  

เรยีกวา่  เหตุ

 แปลไมอ่อกสาํเนียงป�จจยั  ใชโ้ยคตวันามนาม 

ประกอบดว้ย  โต  ป�จจยัเขา้มา  สมัพนัธว์า่  วิเสสน  

เชน่  ตโต  (กาลโต)  เป็นตน้

 ตรฺ,		ตถฺ,		ห,		ธ,		ธิ,		หึ,		ห,ํ		หิญจฺนํ,		ว  เป็น

เครื่องหมายสตัตมวีภิตัตแิปลตามสตัตม ี  แปลว่า   

ใน  สมัพนัธว์า่  วิเสสน

 ทา,		ทานิ,		รหิ,		ธนุา,		ทาจนํ,		ชชฺ,		ชชฺ ุ เป็น

เครื่องหมายสตัตมวีภิตัติลงในกาล  แปลว่า ใน  

สมัพนัธว์า่  กาลสตตฺมี

จบหลักสัมพันธ์
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