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ศัพท์หน้า ศัพท์หลัง การกระทำา ตวัอย่างศัพท์

• ลบสระหน้า        (สระหลังของศัพท์หน้า เรียกว่า สระหน้า   สระหน้าของศัพท์หลัง เรียกว่า สระหลัง เช่น ยสฺสฺอ–อินฺทฺริยานิ  yassa–indriyani)

สระหน้าเป็นรัสสะ สระหลังเป็นทีฆะ
 หรือมีพยัญชนะสังโยค

ลบสระหน้า โนหิ–เอตํ สนธิเป็น โนเหตํ จตูหิ–อากาเรหิ เป็น จตูหากาเรหิ 
อถ–เอกทวิสํ เป็น อเถกทิวสํ สเมตุ–อายสฺมา สนธิเป็น สเมตายสมฺา
ยสฺส–อินฺทฺริยานิ สนธิเป็น ยสฺสินฺทฺริยานิ 

สระทั้งสอง เป็นรัสสะ มรีูปเสมอกัน  (คือเป็น อ อิ อุ เหมือนกัน) ลบสระหน้า แล้วทีฆะสระหลัง ตตฺร–อยํ เป็น ตตฺรายํ
สระทั้งสอง เป็นรัสสะ มรีูปไมเ่สมอกัน ลบสระหน้า ไม่ทีฆะสระหลัง  (หรือทีฆะก็ได้๑) จตูหิ–อปาเยหิ เป็น จตูหปาเยหิ;    ตตฺร–อิเม เป็น ตตฺรีเม๑

สระหน้าเป็นทีฆะ สระหลังเป็นรัสสะ ลบสระหน้า แล้วทีฆะสระหลัง สทธฺา–อธิ เป็น สทฺธีธ   สเจ–อยํ เป็น สจายํ
• ลบสระหลัง          (สระหน้า สระหลัง ทั้ง ๒ น้ี ต้องไม่มีพยัญชนะค่ัน จึงลบสระได้  ถ้ามีพยัญชนะคั่น ลบไม่ได้ – สฺโอ สฺอีลวา)
สระทั้งสอง มีรูปไม่เสมอกัน

ลบสระหลัง
จตฺตาโร–อิเม เป็น จตฺตาโรเม  กินฺนุ–อิมา เป็น กินฺนุมา  
เทฺว–อิเม เป็น เทฺวเม    เสฺว–อิทานิ เป็น เสฺวทานิ;   วิ–อติกฺกโม เป็น วีติกฺกโม๑

นิคคหิตอยู่หน้า สระอยู่หลัง อภินนฺทุ–ํอติิ เป็น อภินนฺทุนฺติ (แล้วแปลงนิคคหิตเป็น นฺ)  จกฺกํ–อิว เป็น จกฺกํว
* สรสนธิ ไมเ่ขียน สระสนธิ  เพราะไม่ประวิสรรชนีย์ (คือเขียนสระอะ) ในคําไทยท่ีมาจากคําสมาสในบาลีสันสกฤต  เช่น
  “สรสนธิ” – สนธิท่ีเกี่ยวกับสระ  เป็นคําสมาส (แปลจากหลงัไปหนา้)       “พยัญชนะวรรค” – พยัญชนะท่ีจัดอยู่ในวรรค เป็นคําประสม (แปลจากหน้ามาหลงั)
๑ ตามวิธีใช้อักษรในภาษามคธ ท่ีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เรียงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๒  ทรงแนะนําไว้ในข้อ ๑๙ ว่า  “บทหรือศัพท์ท่ีเป็นโลปสรสนธิ เมื่อลบสระตัวหนึ่งเสียแล้ว จักทีฆะสระท่ีเหลือ 
ยกเลิกแบบว่า สระส้ัน มีรูปไม่เสมอกัน เข้าสนธิ ไม่ทีฆะ”   เช่น  ตตฺร-อิเม เป็น ตตฺรีเม (เป็นรัสสะ รูปไม่เสมอกัน ลบสระหน้าแล้ว ก็ทีฆะได้),  วิ-อติกฺกโม เป็น วีติกฺกโม (สระท้ัง ๒ มีรูปไม่เสมอกัน ลบสระหลังแล้ว ก็ทีฆะได้)

๑

• PaliDict  ๒๕ ธ.ค.๖๓ •
สรุปกฎสนธิ (เพิ่มศัพท์ตัวอย่าง)

เง่ือนไข



ศัพท์หน้า ศัพท์หลัง การกระทำา ตวัอย่างศัพท์

อาเทสสรสนธ ิ
• แปลงสระหน้า

อิ เอ, อุ โอ อยู่หน้า  สระอยู่หลัง แปลง อิ เอ เป็น ยฺ 
แปลง อุ โอ เป็น วฺ  

(เฉพาะ อิ ถ้ามีพยญัชนะซ้อนกัน ๓ ตัว 
ให้ลบพยัญชนะท่ีมีรูปเหมือนกันได้ตัวหนึ่ง)

เต–อสฺส เป็น ตยฺสฺส พหุ–อาพาโธ เป็น พหฺวาพาโธ
เต–อหํ เป็น ตยฺาหํ จกฺขุ–อาปาถํ เป็น จกฺขฺวาปาถํ
เม–อยํ เป็น มยฺายํ ปาตุ–อกาสิ เป็น ปาตฺวากาสิ  (ทีฆะ อ)

อถโข–อสฺส เป็น อถขฺวสฺส
ปฏิสนฺฐารวุตฺติ–อสฺส เป็น ปฏิสนฺฐารวุตยฺสฺส  
อคฺคิ–อาคารํ เป็น อคฺยาคารํ

• แปลงสระหลัง

สระอยู่หน้า สระหลังเป็น เอ แห่ง เอว ศัพท์ แปลง เอ เป็น ริ  (แล้วรัสสะสระหน้า) ยถา–เอว เป็น ยถริว ตถา–เอว เป็น ตถริว

อาคมสรสนธ ิ
ศัพท์หน้า ศัพท์หลัง การกระทำา ตวัอย่างศัพท์

โอ อยู่หน้า
พยัญชนะอยู่หลัง

ลบ โอ แล้ว  ลง อ อาคม
(มพียัญชนะคือ สฺ คัน่ ลบสระได้? – สฺโอ สฺอีลวา)

โส–สีลวา เป็น ส สีลวา โส ปญฺญวา เป็น ส ปญฺญวา 
เอโส ธมฺโม เป็น เอส ธมฺโม (ศัพท์ที่สนธิไมจ่ำาเป็นต้องเขียนติดกันเสมอไป)

อ อยู่หน้า ลบ อ แล้ว  ลง โอ อาคม ปร–สหสฺสํ เป็น ปโรสหสสฺํ สรท–สตํ เป็น สรโทสตํ

ว ิการสรสนธ ิ
• วิการสระหน้า    เมื่อลบสระหลังแล้ว 

วิการ อิ เป็น เอ,  วิการ อุ เป็น โอ

มุนิ–อาลโย เป็น มุเนลโย สุ–อตฺถี เป็น โสตถฺี
• วิการสระหลัง    เมื่อลบสระหน้าแล้ว มาลตุ–อริติํ เป็น มาลุเตริตํ พนฺธุสฺส–อวิ เป็น พนฺธุสฺเสว 

น–อเุปติ เป็น โนเปติ อุทกํ–อมุิกชาตํ เป็น อุทโกมกิชาตํ
ยถา–อทุเก เป็น ยโถทเก กต–อปุกาโร เป็น กโตปกาโร

๒

เง่ือนไข

เง่ือนไข



ศัพท์หน้า ศัพท์หลัง การกระทำา ตวัอย่างศัพท์

ทีฆสรสนธ ิ
• ทีฆะสระหน้า    เมื่อลบสระหลังแล้ว

ทีฆะสระหน้า
กึสุ–อธิ เป็น กึสูธ สาธุ–อิติ เป็น สาธูติ     
เทติ–อิติ เป็น เทตีติ ตาต–อิติ เป็น ตาตาติ

[สระอยู่หน้า] พยัญชนะอยู่หลัง มุนิ–จเร เป็น มุนี จเร
• ทีฆะสระหลัง    เมื่อลบสระหน้าแล้ว ทีฆะสระหลัง สทฺธา–อธิ เป็น สทฺธีธ จ–อภุยํ เป็น จูภยํ

ร ัสสสรสนธ ิ
[สระอยู่หน้า] พยัญชนะ หรือ เอ แห่ง เอว อยู่หลัง รัสสะสระหน้า โภวาที–นาม เป็น โภวาทิ นาม ยถา–เอว เป็น ยถริว

๒.  พ ยั ญ ช น ส น ธิ   
โลปพย ัญชนสนธ ิ

ศัพท์หน้า ศัพท์หลัง การกระทำา ตวัอย่างศัพท์

เมื่อลบสระหลัง ที่มีนิคคหิตอยู่หน้าแล้ว  ถ้ามพียัญชนะซ้อนกัน ลบพยัญชนะได้ ๑ ตัว เอวํ–อสฺส เป็น เอวํส ปุปฺผํ–อสฺสา เป็น ปุปฺผํสา

อาเทสพย ัญชนสนธ ิ
เมื่อทำา ติ เป็น ตยฺฺ แล้ว สระอยู่หลัง แปลง ตฺยฺ เป็น จฺจฺ อิติ–เอวํ เป็น อิจฺเจวํ ปติ–อตฺุตริตฺวา เป็น ปจฺจุตฺตริตฺวา

– แปลงพยัญชนะเหล่าน้ีบ้าง 
บางศพัท์

แปลง ค เป็น ก แปลง ฉ เป็น ส
แปลง ช เป็น ย
แปลง ต เป็น ก จ ฏ ธ
แปลง ตตฺ เป็น ตรฺ
แปลง ท เป็น ต แปลง ธ  เป็น ท ห

ค > ก เช่น กุลุปโค > กุลุปโก ฉ > ส เช่น ฉฬายตนํ > สฬายตนํ
ช > ย เช่น นิชํ > นิยํ ต > ก เช่น นิยโต > นิยโก
ต > จ เช่น ภโต > ภจฺโจ ต > ฏ เช่น ทุกฺกตํ > ทุกฺกฏํ
ต > ธ เช่น คนฺตพพฺํ > คนฺธพฺพํ ตฺต > ตฺร  เช่น อตตฺโช > อตฺรโช
ท > ต เช่น สุคโท > สุคโต ธ > ท เช่น เอกํ–อิธ–อหํ > เอกมิทาหํ**

๓

เง่ือนไข

เง่ือนไข



ศัพท์หน้า ศัพท์หลัง การกระทำา ตวัอย่างศัพท์

อภ ิอยู่หน้า
อธิ อยู่หน้า
อว อยู่หน้า
ติ ของ อติ ปติ อิติ อยู่หน้า

สระอยู่หลัง
สระอยู่หลัง
พยัญชนะอยู่หลัง
สระอยู่หลัง

แปลง ป เป็น ผ แปลง ย  เป็น ก ช
แปลง ร เป็น ล แปลง ว  เป็น พ

แปลง อภิ เป็น อพฺภ
แปลง อธิ เป็น อชฺฌ
แปลง อว * เป็น โอ
แปลง ติ เป็น จฺ (ซ้อน จฺ)

ธ > ห เช่น สาธุ–ทสฺสนํ > สาหุทสฺสนํ ป > ผ เช่น นิปฺปตตฺิ > นิปฺผตตฺิ
ย > ก เช่น สยํ > สกํ ย > ช เช่น คฺวโย > คฺวโช
ร > ล เช่น มหาสาโร > มหาสาโล ว > พ เช่น กุวโต > กุพฺพโต (ซ้อน พฺ)

อภิ >อพฺภ เช่น อภ–ิอุคฺคจฺฉติ > อพฺภุคฺคจฺฉติ
อธิ >อชฺฌ เช่น อธิ–โอกาโส > อชฺโฌกาโส    อธิ–อคมา > อชฺฌคมา
อว >โอ * เช่น อว–นทธฺา > โอนทฺธา  * อาเทสเป็นสระ?
ปติ >ปจฺจ เช่น ปติ–อาคมิ > ปจ   ฺ จ  าคมิ ** เมื่อมี เอก อยู่หน้า

อาคมพย ัญชนสนธ ิ

– สระอยู่หลัง 
(ศัพท์หลังขึ้นต้นด้วยสระ)

ลงพยัญชนะอาคม ๘ ตวั คือ 
ยฺ วฺ มฺ ทฺ นฺ ตฺ รฺ ฬฺ

(วรรค-อวรรค: ตฺ ทฺ นฺ มฺ – ยฺ รฺ วฺ (หฺ) ฬฺ)

ย: ยถา–อิทํ เป็น ยถายิทํ ว: อุทกิฺขติ เป็น วุทิกฺขติ 
ม: ครุ–เอสฺสติ เป็น ครุเมสสฺติ ท: อตตฺ–อตฺโถ เป็น อตฺตทตฺโถ 
น: อิโต–อายติ เป็น อิโตนายติ ต: ตสฺมา–อิห เป็น ตสฺมาติห 
ร: สพฺภ–ิเอว เป็น สพฺภิเรว ร: ปาตุ–อโหสิ เป็น ปาตุรโหสิ  
ฬ: ฉ–อายตนํ เป็น ฉฬายตนํ ร: จตุ–อสตีิ เป็น จตุราสีติ  (ทีฆะ อ)

ลง หฺ อาคม สุ–อุชุ เป็น สุหุชุ ส–ุอุฏฺฐิตํ เป็น สุหุฏฺฐิตํ

ส ัญโญคพย ัญชนสนธ ิ

– [พยัญชนะอยู่หลัง] ซ้อนพยัญชนะท่ีมีรูปเหมือนกัน หรือท่ีมีรูปไม่เหมือนกัน 
(พย.ที่ ๑ ซ้อนหน้า พย. ที่ ๑ และ ๒ ในวรรคเดียวกันได้ 
พย.ที่  ๓ ซ้อนหน้า พย. ที่ ๓ และ ๔ ในวรรคเดียวกันได้
พย.ที่  ๕ ซ้อนหน้า พย. ในวรรคเดียวกันได้ทกุตัว 
(ยกเว้น งฺ ซ้อนหน้าตนเองไม่ได้) 
พยัญชนะอวรรค ๓ ตวั คือ ยฺ ลฺ สฺ ซ้อนหน้าตัวเองได้)

อิธ–ปโมทติ เป็น อิธปฺปโมทติ จาต–ุทสี เป็น จาตุทฺทสี
จตตฺาริ–ฐานานิ เป็น จตฺตาริฏฺฐานานิ 
เอโสว–จ–ฌานผโล เป็น เอโสวจชฺฌานผโล

๔

เง่ือนไข



๓.  นิ ค ค หิ ต ส น ธิ   
โลปน ิคคห ิตสนธ ิ

ศัพท์หน้า ศัพท์หลัง การกระทำา ตัวอยา่งศัพท์

นิคคหิตอยู่หน้า สระหรือพยัญชนะอยู่หลัง
[=ต้องมีคําอ่ืนอยู่หลัง]

ลบนิคคหิต ตาสํ–อหํ เป็น ตาสาหํ วิทูนํ–อคฺค ํ เป็น วิทูนคฺคํ
อริยสจฺจานํ–ทสฺสนํ เป็น อริยสจฺจานทสฺสนํ  
พุทฺธานํ–สาสนํ เป็น พุทฺธานสาสนํ ทาตุํ–กาโม เป็น ทาตุกาโม

อาเทสน ิคคห ิตสนธ ิ
นิคคหิตอยู่หน้า พยัญชนะอยู่หลัง แปลงนิคคหิตเป็นพยัญชนะท่ีสุดวรรค

(ของพยญัชนะตัวนั้น)
ง เช่น เอว ํ–โข เป็น เอวงฺโข ญ เช่น ธมฺม ํ–จเร เป็น ธมฺมญฺจเร
ณ เช่น ส ํ–ฐิติ เป็น สณฺฐิติ น เช่น ต ํ–นิพฺพตุํ เป็น ตนฺนิพฺพุตํ
ม เช่น จิร ํ–ปวาสึ เป็น จิรมฺปวาสึ

เอ หรือ ห อยู่หลัง แปลงนิคคหิต เป็น ญฺ เอ:  ซ้อน ญฺ หน้า ญฺ ด้วย ปจฺจตฺต ํ–เอว เป็น ปจฺจตฺตญฺเญว ตํ–เอว เป็น ตญฺเญว
อตฺถํ–เอว เป็น อตถฺญฺเญว  มํ–เอว เป็น มญฺเญว   ตฺวํ–เอว เป็น ตวฺญฺเญว 
เอกํ–เอว เป็น เอกญฺเญว 
ห:  เอว ํ–หิ เป็น เอวญฺหิ ต ํ–หิ เป็น ตญฺหิ

ย อยู่หลัง แปลงนิคคหิตกับ ย เป็น ญฺญฺ ส ํ–โยโค เป็น สญฺโญโค (สัญโญค)

ล อยู่หลัง แปลงนิคคหิตเป็น ลฺ ปํุ–ลิงฺคํ เป็น ปุลฺลิงฺคํ (ปุลลิงค์) ต ํ–ลกฺขณา เป็น สลฺลกฺขณา

สระอยู่หลัง แปลงนิคคหิตเป็น มฺ หรือ ทฺ ม: ต ํ–อหํ เป็น ตมหํ ยํ–อหํ เป็น ยมหํ อิทํ–อโวจ เป็น อิทมโวจ    
เอวํ–อกาสิ เป็น เอวมกาสิ เอวํ–อกํสุ เป็น เอวมกํสุ   กึ–อญฺญํ เป็น กิมญฺญํ
วจนํ–อพฺรวิ เป็น วจนมพฺรวิ ตํ–อตฺถํ เป็น ตมตฺถํ   มย–ํอสฺส เป็น มยมสสฺ   
คาถํ–อาห เป็น คาถมาห กึ–อานนฺโท เป็น กิมานนฺโท
วิสํ–อเนฺวติ เป็น วิสมเนฺวติ สวําสํ–อนฺวาย เป็น สวําสมนฺวาย    

๕
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ศัพท์หน้า ศัพท์หลัง การกระทำา ตัวอยา่งศัพท์

ทกฺุขํ–อเนฺวติ เป็น ทุกฺขมเนฺวติ  ปตฺตจวีรํ–อาทาย เป็น ปตฺตจีวรมาทาย
สรณํ–อตฺุตมํ เป็น สรณมุตฺตมํ  อหํ–เอว เป็น อหเมว เอวํ–เอว เป็น เอวเมว
ท: เอต ํ–อโวจ เป็น เอตทโวจ   เอตํ–อโหสิ เป็น เอตทโหสิ
ตํ–อุภยํ เป็น ตทุภยํ ยํ–อคฺคโต เป็น ยทคฺคโต
ตํ–อปวิทธฺํ เป็น ตทปวิทฺธํ ยํ–เอว เป็น ยเทว
เอตํ–อาหุ เป็น เอตทาหุ ตํ–อุฏฺฐาย เป็น ตทุฏฺฐาย

อาคมน ิคคห ิตสนธ ิ
[รัสสสระอยู่หน้า] สระหรือพยัญชนะอยู่หลัง

[=ต้องมีคําอ่ืนอยู่หลัง]
ลงนิคคหิตอาคม จกฺขุ–อุทปาทิ เป็น จกฺขํุ อุทปาทิ   (ศัพท์ทีส่นธิไม่จำาเป็นต้องเขียนติดกันเสมอไป)

อว–สิโร เป็น อวํสิโร อณุ–ถูลํ เป็น อณํุถลูํ
ต–ขโณ เป็น ตํขโณ เอก–อนฺโต เป็น เอกมนฺโต (แปลงนิคคหิต)

ปกต ิน ิคคห ิตสนธ ิ

นิคคหิตอยู่หน้า 
ยฺ อยู่หลัง

คงนิคคหิตไว้
ส–ํโยโค เป็น สํโยโค (สังโยค)

ลฺ อยู่หลัง ปํุ–ลิงฺคํ เป็น ปํุลิงฺคํ (ปุงลิงค)์
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