
กิตปัจจัย
กฺวิ: สยมฺภู อุรโค สงฺโข
ณี: ธมฺมวาที (๒) ปาปการี ธมฺมจารี 
ณฺวุ: ทายโก นายโก อนุสาสโก สาวโก 
ตุ: กตฺตา (๒) วตฺตา ญาตา ธาตา 
รู: ปารคู วิญฺญู ภิกฺขุ 

กิจจปัจจัย
ข: ทกฺุกรํ สุภโร ทุรกฺขํ 
ณฺย: การิยํ เนยฺยํ วชฺชํ ทมฺโม โยคฺคํ คารยฺหํ เทยฺยํ 

กิตกิจจปัจจัย
อ: ปฏิสมฺภิทา หิตกฺกโร นิสฺสโย สิกฺขา (๒) วินโย ปภโว 
อ:ิ อุทธิ สนฺธิ นิธิ 
ณ: กมฺมกาโร โรโค วาโห ปาโก โทโส อาวาโส 
ติ: มติ (๓) สติ (๓) สมฺปตตฺิ คติ 
ยุ: เจตนา โกธโน โภชนํ คมนํ กรณํ สวํณฺณนา สยนํ 
ตุํ: กาตุํ คนฺตุํ 
ตเว: กาตเว คนฺตเว 

กิตปัจจัย
อนฺต: สุณนฺโต สุณนฺตี สุณนฺตํ, กโรนฺโต กเถนฺโต 
ตวนฺตุ: สตุวา ภุตตฺวา วุสติวา 
ตาวี: สตุาวี สุตาวินี สตุาวิ, ภตฺุตาวี วุสิตาวี 

กิจจปัจจัย
อนีย: กรณียํ วจนียํ โภชนียํ 
ตพฺพ: กตฺตพฺพํ วตฺตพพฺํ ภุญชฺิตพฺพํ 

กิตกิจจปัจจัย
มาน: กรุุมาโน ภุญฺชมาโน วทมาโน (กัตตุวาจก)   กริยมาโน ภุญฺชิยมาโน วุจฺจมาโน (กัมมวาจก)
ต: ธาตุลงทา้ยด้วย ม น ลบที่สุดธาตุ: คโต รโต ขโต หโต 

ธาตุลงทา้ยด้วย จ ช ป ลบที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ: สิตฺโต ววิิตฺโต มตฺุโต ภุตฺโต จตฺโต คุตฺโต ตตฺโต 
ธาตุลงทา้ยด้วย อา  หรือ ต เป็นกัมมวาจก๑   ลง อ:ิ ฐิโต ปีโต อภิชฺฌิโต๒  ภาสโิต 
ธาตุลงทา้ยด้วย ท ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น นฺน: ฉนฺโน สนฺโน รุนฺโน ฉินฺโน ภินฺโน ทินฺโน 
ธาตุลงทา้ยด้วย ร ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ณฺณ: ชิณฺโณ ติณฺโณ ปุณฺโณ 
ธาตุลงทา้ยด้วย ส ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ฏฐฺ: ตุฏฺโฐ หฏฺโฐ ปวิฏฺโฐ 
ธาตุลงทา้ยด้วย ธ ภ ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ทฺธ: พุทฺโธ กุทฺโธ รุทฺโธ ลทฺโธ อารทโฺธ 
ธาตุลงทา้ยด้วย ม ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น นฺต: ปกฺกนฺโต ทนฺโต สนฺโต 
ธาตุลงทา้ยด้วย ห ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ฬฺห: รฬฺุโห มุฬฺโห วุฬฺโห 

ตูน ตฺวา ตวฺาน:   กาตูน กตวฺา กตวฺาน, คนฺตฺวา หนฺตฺวา 
ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า แปลง ตฺวา เป็น ย: อาทาย ปหาย นิสฺสาย 

ธาตุลงทา้ยด้วย ท แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช: อุปฺปชฺช ปมชฺช อจฺฉิชฺช 
ธาตุลงท้ายด้วย ธ ภ แปลง ย กับท่ีสุดธาตุเป็น ทฺธา พฺภ: วิทธฺา ลทฺธา อารพฺภ 
ธาตุลงทา้ยด้วย ม แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น มฺม: อาคมฺม นิกฺขมฺม อภิรมฺม 
ธาตุลงทา้ยด้วย ห แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ยฺห: ปคฺคยฺห สนฺนยฺห อารุยฺห 

แปลง ตฺวา ตวฺาน เป็น สฺวา สวฺาน (เฉพาะ ทิส ธาตุ): ทิสฺวา ทิสวฺาน

๑ กัตตุวาจกก็ลง อิ อาคมได้ เช่น คมิโต มริโต รมิโต นมิโต สงฺกิโต ปพฺพชิโต.   ต ปัจจัย ลงหลังธาตุหลายพยางค์/สระ ถ้าไม่แปลงธาตุหรือปัจจัย 
ก็ลง อิ อาคมได้   ๒ หรือใช้หลักว่า ธาตลุงท้ายด้วย อา  เอา อา เปน็ อี อิ
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กฺวิ:
ณี:
ณฺวุ:
ตุ:
รู:
ข:
ณฺย:

อ:
อิ:
ณ:
ติ:
ยุ:

วาริโช วาริชา วาริชํ
ธมฺมวาที ธมฺมวาทินี ธมฺมวาทิ
ทายโก ทายิกา ทายกํ
กตฺตา - -
ปารคู - -
ทุกฺกโร ทุกฺกรา ทุกฺกรํ
เนยฺโย เนยฺยา เนยฺยํ

ธมฺมธโร ธมฺมธรา ธมฺมธรํ
นิธิ - -
กมฺมกาโร กมฺมการา กมฺมการํ
- สติ -
ทาโน ทานา ทานํ



กิตปัจจัย
กฺวิ: สยมฺภู อรุโค  สงฺโข
ณี: ธมฺมวาที (๒)  ปาปการี ธมฺมจารี 
ณฺวุ: ทายโก นายโก อนุสาสโก สาวโก 
ตุ: กตตฺา (๒) วตฺตา ญาตา ธาตา 
รู: ปารคู   วิญฺญู   ภกิฺขุ 

กิจจปัจจัย
ข: ทุกฺกรํ  สุภโร  ทรุกฺขํ 
ณฺย: การิยํ เนยฺยํ วชฺชํ ทมฺโม โยคฺคํ คารยฺหํ เทยฺยํ 

กิตกิจจปัจจัย
อ: ปฏิสมฺภิทา หิตกฺกโร นิสฺสโย สิกฺขา (๒) วินโย ปภโว  
อ:ิ อุทธิ    สนฺธิ   นิธิ 
ณ: กมฺมกาโร โรโค วาโห ปาโก โทโส อาวาโส
ติ: มติ (๓) สติ (๓) สมฺปตฺติ คติ 
ยุ: เจตนา โกธโน โภชนํ คมนํ กรณํ สํวณณฺนา สยนํ 
ตุํ: กาตุํ คนฺตุํ 
ตเว: กาตเว คนฺตเว 

กิตปัจจัย
อนฺต: สุณนฺโต สุณนฺตี สุณนฺตํ, กโรนฺโต กเถนฺโต 
ตวนฺตุ: สตุวา ภุตตฺวา วุสติวา 
ตาวี: สตุาวี สุตาวินี สตุาวิ, ภตฺุตาวี วุสิตาวี 

กิจจปัจจัย
อนีย: กรณียํ วจนียํ โภชนียํ 
ตพฺพ: กตฺตพฺพํ วตฺตพพฺํ ภุญชฺิตพฺพํ 

กิตกิจจปัจจัย
มาน: กรุุมาโน ภุญฺชมาโน วทมาโน (กัตตุวาจก)   กริยมาโน ภุญฺชิยมาโน วุจฺจมาโน (กัมมวาจก)
ต: ธาตุลงทา้ยด้วย ม น ลบที่สุดธาตุ: คโต รโต ขโต หโต 

ธาตุลงทา้ยด้วย จ ช ป ลบที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ: สิตฺโต ววิิตฺโต มตฺุโต ภุตฺโต จตฺโต คุตฺโต ตตฺโต
ธาตุลงทา้ยด้วย อา  หรือ ต เป็นกัมมวาจก๑   ลง อ:ิ ฐิโต ปีโต อภิชฺฌิโต๒  ภาสโิต 
ธาตุลงทา้ยด้วย ท ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น นฺน: ฉนฺโน สนฺโน รุนฺโน ฉินฺโน ภินฺโน   ทินฺโน 
ธาตุลงทา้ยด้วย ร ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ณฺณ: ชิณฺโณ ติณฺโณ ปุณฺโณ 
ธาตุลงทา้ยด้วย ส ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ฏฐฺ: ตุฏฺโฐ หฏฺโฐ ปวิฏฺโฐ 
ธาตุลงทา้ยด้วย ธ ภ ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ทฺธ: พุทฺโธ กุทฺโธ รุทฺโธ ลทฺโธ อารทโฺธ 
ธาตุลงทา้ยด้วย ม ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น นฺต: ปกฺกนฺโต ทนฺโต สนฺโต 
ธาตุลงทา้ยด้วย ห ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ฬฺห: รฬฺุโห มุฬฺโห วุฬฺโห 

ตูน ตฺวา ตวฺาน:   กาตูน กตวฺา กตวฺาน, คนฺตฺวา หนฺตฺวา 
ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า แปลง ตฺวา เป็น ย: อาทาย ปหาย นิสฺสาย 

ธาตุลงทา้ยด้วย ท แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช: อุปฺปชฺช ปมชฺช อจฺฉิชฺช 
ธาตุลงท้ายด้วย ธ ภ แปลง ย กับท่ีสุดธาตุเป็น ทฺธา พฺภ: วิทธฺา ลทฺธา อารพฺภ 
ธาตุลงทา้ยด้วย ม แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น มฺม: อาคมฺม นิกฺขมฺม อภิรมฺม 
ธาตุลงทา้ยด้วย ห แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ยฺห: ปคฺคยฺห สนฺนยฺห อารุยฺห 

แปลง ตฺวา ตวฺาน เป็น สฺวา สวฺาน (เฉพาะ ทิส ธาตุ): ทิสฺวา ทิสวฺาน

๑ กัตตุวาจกก็ลง อิ อาคมได้ เช่น คมิโต มริโต รมิโต นมิโต สงฺกิโต ปพฺพชิโต.   ต ปัจจัย ลงหลังธาตุหลายพยางค์/สระ ถ้าไม่แปลงธาตุหรือปัจจัย 
ก็ลง อิ อาคมได้   ๒ หรือใช้หลักว่า ธาตลุงท้ายด้วย อา  เอา อา เปน็ อี อิ
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คม   รม   ขน   หน
สิจ      วิ-วิจ    มุจ      ภุช     จช     คุป     ตป

ฐา    ปา   อภิ-ฌา         ภาส

ฉท      สท     รุท     ฉิท      ภิท         ทา
ชิร       ตร        ปูร

ตุส     หส       ป-วิส

พุธ     กุธ      รุธ      ลภ      อา-รภ
ป-กม       ทม      สม

รุห      มุห      วุห

อา-ทา    ป-หา    นิ-สี
อุ-ปท      ป-มท    อา-ฉิท

อา-คม    นิ-กม      อภิ-รม

ป-คห      สํ-นห      อา-รุห

วิธ      ลภ      อา-รภ

ทิส      ทิส

กร       วจ       ภุช

กร         วจ         ภุช

สุ-ณา                             กร-โอ     กถ-เณ

สุ       ภุช        วส
สุ                            ภุช        วส

กร          ภุช           วท กร            ภุช              วจ

ธมฺม-วท          ปาป-กร     ธมฺม-จร

ทา        นี         อนุ-สาส     สุ

กร           วท      ญา     ธร/ธา

ปาร-คม  วิ-ญา     ภย-อิกฺข

กร      นี       วท   ทม      ยุช     ครห      ทา

ทุ-กร     สุ-ภร    ทุ-รกฺข

ปฏิ-สํ-ภิท      หิต-กร     นิ-สี      สิกฺข          วิ-นี    ป-ภู

กมฺม-กร      รุช    วห     ปจ      ทุส   อา-วส
อุท-ธา    สํ-ธา   นิ-ธา

จิต        กุธ       ภุช    คม    กร       สํ-วณฺณ    สี

มน       สร        สํ-ปท     คม

กร    คม
กร       คม

สยํ-ภู    อุร-คม  สํ-ขน
คม

-ี/ -ินี

-ก/ -กิา

-ตุ

-ู

สุ/ทุ-

-ย

*

-ิ

*

-ติ

-น/ณ

-ตุํ

-ตเว
* เป็น อ หรือ อา การันต์

    

* แจกวิภัตติอย่าง สตฺถุ

กฺวิ:
ณี:
ณฺวุ:
ตุ:
รู:
ข:
ณฺย:

อ:
อิ:
ณ:
ติ:
ยุ:

วาริโช วาริชา วาริชํ
ธมฺมวาที ธมฺมวาทินี ธมฺมวาทิ
ทายโก ทายิกา ทายกํ
กตฺตา - -
ปารคู - -
ทุกฺกโร ทุกฺกรา ทุกฺกรํ
เนยฺโย เนยฺยา เนยฺยํ

ธมฺมธโร ธมฺมธรา ธมฺมธรํ
นิธิ - -
กมฺมกาโร กมฺมการา กมฺมการํ
- สติ -
ทาโน ทานา ทานํ

กร                           คม        หน



กิตปัจจัย
กฺวิ: สยมฺภู อรุโค  สงฺโข
ณี: ธมฺมวาที (๒)  ปาปการี ธมฺมจารี 
ณฺวุ: ทายโก นายโก อนุสาสโก สาวโก 
ตุ: กตตฺา (๒) วตฺตา ญาตา ธาตา 
รู: ปารคู   วิญฺญู   ภกิฺขุ 

กิจจปัจจัย
ข: ทุกฺกรํ  สุภโร  ทรุกฺขํ 
ณฺย: การิยํ เนยฺยํ วชฺชํ ทมฺโม โยคฺคํ คารยฺหํ เทยฺยํ 

กิตกิจจปัจจัย
อ: ปฏิสมฺภิทา หิตกฺกโร นิสฺสโย สิกฺขา (๒) วินโย ปภโว  
อ:ิ อุทธิ    สนฺธิ   นิธิ 
ณ: กมฺมกาโร โรโค วาโห ปาโก โทโส อาวาโส
ติ: มติ (๓) สติ (๓) สมฺปตฺติ คติ 
ยุ: เจตนา โกธโน โภชนํ คมนํ กรณํ สํวณณฺนา สยนํ 
ตุํ: กาตุํ คนฺตุํ 
ตเว: กาตเว คนฺตเว 

อนฺต: สุณนฺโต สุณนฺตี สุณนฺตํ, กโรนฺโต  กเถนฺโต 
ตวนฺตุ: สุตวา ภตฺุตวา วุสิตวา 
ตาวี: สุตาวี สตุาวินี สุตาวิ, ภุตตฺาวี วุสติาวี 

อนีย: กรณียํ วจนียํ   โภชนียํ 
ตพฺพ: กตฺตพฺพํ วตฺตพพฺํ ภุญชฺิตพฺพํ 

มาน: กุรุมาโน ภุญฺชมาโน วทมาโน (กัตตุวาจก)   กริยมาโน ภุญฺชิยมาโน วุจฺจมาโน (กัมมวาจก)

ต: ธาตุลงทา้ยด้วย ม น ลบที่สุดธาตุ: คโต      รโต     ขโต    หโต 
ธาตุลงทา้ยด้วย จ ช ป ลบที่สุดธาตุ ซ้อน ตฺ: สิตฺโต วิวิตฺโต  มุตฺโต       ภุตฺโต จตฺโต  คุตฺโต  ตตฺโต
ธาตุลงทา้ยด้วย อา  หรือ ต เป็นกัมมวาจก๑   ลง อ:ิ ฐิโต      ปีโต   อภิชฺฌิโต๒  ภาสโิต 
ธาตุลงทา้ยด้วย ท ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น นฺน: ฉนฺโน    สนฺโน รุนฺโน    ฉินฺโน   ภินฺโน         ทินฺโน
ธาตุลงทา้ยด้วย ร ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ณฺณ: ชิณฺโณ        ติณฺโณ  ปุณฺโณ 
ธาตุลงทา้ยด้วย ส ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ฏฐฺ: ตุฏฺโฐ  หฏฺโฐ           ปวิฏฺโฐ 
ธาตุลงทา้ยด้วย ธ ภ ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ทฺธ: พุทฺโธ กุทฺโธ   รุทฺโธ     ลทฺโธ อารทฺโธ 
ธาตุลงทา้ยด้วย ม ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น นฺต: ปกฺกนฺโต           ทนฺโต        สนฺโต 
ธาตุลงทา้ยด้วย ห ลบที่สุดธาตุ แปลง ต เป็น ฬฺห: รฬฺุโห     มฬฺุโห  วุฬฺโห 

ตูน ตฺวา ตวฺาน:   กาตูน กตวฺา กตวฺาน, คนฺตฺวา หนฺตฺวา 
ธาตุมีอุปสัคอยู่หน้า แปลง ตฺวา เป็น ย: อาทาย           ปหาย   นิสฺสาย 

ธาตุลงทา้ยด้วย ท แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ชฺช: อุปฺปชฺช           ปมชฺช            อจฺฉิชฺช 
ธาตุลงท้ายด้วย ธ ภ แปลง ย กับท่ีสุดธาตุเป็น ทฺธา พฺภ: วิทธฺา  ลทธฺา  อารพฺภ 
ธาตุลงทา้ยด้วย ม แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น มฺม: อาคมฺม       นิกฺขมฺม         อภิรมฺม 
ธาตุลงทา้ยด้วย ห แปลง ย กับที่สุดธาตุเป็น ยฺห: ปคฺคยฺห              สนฺนยฺห อารุยฺห 

แปลง ตฺวา ตวฺาน เป็น สฺวา สวฺาน (เฉพาะ ทิส ธาตุ): ทิสฺวา ทิสวฺาน

๑ กัตตุวาจกก็ลง อิ อาคมได้ เช่น คมิโต มริโต รมิโต นมิโต สงฺกิโต ปพฺพชิโต.   ต ปัจจัย ลงหลังธาตุหลายพยางค์/สระ ถ้าไม่แปลงธาตุหรือปัจจัย 
ก็ลง อิ อาคมได้   ๒ หรือใช้หลักว่า ธาตลุงท้ายด้วย อา  เอา อา เปน็ อี อิ

ศัพท์นามกิต ก์
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์
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คม ไป/ถึง  รม ยินดี  ขน ขุด  หน ฆ่า

สิจ รด  วิ-วิจ สงัด  มุจ พ้น/ปล่อย ภุช กิน จช สละ คุป คุ้มครอง ตป ร้อน

ฐา ยืน ตั้ง  ปา ดื่ม  อภิ-ฌา เพ่ง   ภาส กล่าว

ฉท ปิด มุง  สท จม  รุท ร้องไห้ ฉิท ขาด/ตัด ภิท แตก/ทำาลาย ทา ให้

ชิร แก่ ครํ่าคร่า   ตร ข้าม   ปูร เต็ม

ตุส ยินดี หส ร่าเริง หัวเราะ  ป-วิส เข้าไป

พุธ รู้    กุธ โกรธ รุธ ปิด ก้ัน  ลภ ได้  อา-รภ เริ่ม ปรารภ

ป-กม ก้าว ‘หลีกไป’  ทม ฝึก ทรมาน  สม สงบ ระงับ

รุห ข้ึน งอก  มุห หลง วุห พัดไป

อา-ทา ให้ ‘ถือเอา’  ป-หา ละ  นิ-สี นอน ‘อาศัย’

อุ-ปท ไป/ถึง ‘เกิด’  ป-มท เมา ประมาท  อา-ฉิท ตัด ‘ชิงเอา’

อา-คม ไป ‘มา’  นิ-กม ก้าว ‘ออก’  อภิ-รม ยินดี

ป-คห ถือเอา ‘ประคอง’  สํ-นห ผูก  อา-รุห ข้ึน

วิธ แทง  ลภ ได้   อา-รภ เริ่ม ปรารภ

ทิส เห็น

กร ทํา   วจ กล่าว   ภุช กิน

กร ทํา      วจ กล่าว   ภุช กิน

สุ-ณา ฟัง                         กร-โอ ทํา  กถ-เณ กล่าว

สุ ฟัง    ภุช กิน   วส อยู่

สุ ฟัง                        ภุช กิน    วส อยู่

กร ทํา      ภุช กิน        วท กล่าว กร ทํา        ภุช กิน          วจ กล่าว  

ธมฺม-วท          ปาป-กร     ธมฺม-จร

ทา        นี         อนุ-สาส     สุ

กร           วท      ญา     ธร/ธา

ปาร-คม  วิ-ญา     ภย-อิกฺข

กร      นี       วท   ทม      ยุช     ครห      ทา

ทุ-กร     สุ-ภร    ทุ-รกฺข

ปฏิ-สํ-ภิท      หิต-กร     นิ-สี      สิกฺข          วิ-นี    ป-ภู

กมฺม-กร      รุช    วห     ปจ      ทุส   อา-วส
อุท-ธา    สํ-ธา   นิ-ธา

จิต        กุธ       ภุช    คม    กร       สํ-วณฺณ    สี

มน       สร        สํ-ปท     คม

กร    คม
กร       คม

สยํ-ภู    อุร-คม  สํ-ขน
คม

-ี/ -ินี

-ก/ -กิา

-ตุ

-ู

สุ/ทุ-

-ย

*

-ิ

*

-ติ

-น/ณ

-ตุํ

-ตเว
* เป็น อ หรือ อา การันต์

    

* แจกวิภัตติอย่าง สตฺถุ

กฺวิ:
ณี:
ณฺวุ:
ตุ:
รู:
ข:
ณฺย:

อ:
อิ:
ณ:
ติ:
ยุ:

วาริโช วาริชา วาริชํ
ธมฺมวาที ธมฺมวาทินี ธมฺมวาทิ
ทายโก ทายิกา ทายกํ
กตฺตา - -
ปารคู - -
ทุกฺกโร ทุกฺกรา ทุกฺกรํ
เนยฺโย เนยฺยา เนยฺยํ

ธมฺมธโร ธมฺมธรา ธมฺมธรํ
นิธิ - -
กมฺมกาโร กมฺมการา กมฺมการํ
- สติ -
ทาโน ทานา ทานํ

กร ทํา                        คม ไป    หน ฆ่า
กิต

ปัจ
จัย

กิจ
จปั

จจั
ย

กิต
กิจ

จปั
จจั

ย
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