
วาจกที่มีการใช้จริง ของปัจจัยแต่ละตัว
อนฺต   กัตตุวาจก๑  เหตุกัตตุวาจก
ตวนฺต-ุตาวี กัตตุวาจก  เหตุกัตตุวาจก
อนีย   กัมมวาจก๒  เหตุกัมมวาจก๓ ภาววาจก๔

ตพฺพ  กัมมวาจก๒  เหตุกัมมวาจก๕ ภาววาจก๔

มาน กัตตุวาจก๑ กัมมวาจก๖ เหตุกัตตุวาจก๗ เหตุกัมมวาจก๘ ภาววาจก
ต   กัตตุวาจก กัมมวาจก เหตุกัตตุวาจก  เหตุกัมมวาจก๙ ภาววาจก๔

ตฺวา กัตตุวาจก๑๐ กัมมวาจก เหตุกัตตุวาจก๑๑ เหตุกัมมวาจก ภาววาจก

ปัจจุบันกาล (อนฺต มาน)

 ๑. ปัจจุบันแท้ (...อยู่)

 ๒. ปัจจุบันใกล้อนาคต (เมื่อ...)

อดีตกาล (ตวนตฺ ุตาว ี ต  ตนู-ตวฺา-ตวฺาน)

 ๑. ล่วงแล้ว  (...แล้ว)

 ๒. ล่วงแล้วเสร็จ  (ครั้น...แล้ว)

ความจ�าเป็น (อนีย ตพฺพ)  (พึง...)

กาล

ปัจจัยกิริยากิตก์

เหมือนในอาขยาต

ธาตุ

• PaliDict  ๑๘ ส.ค. ๖๔ •

ปัจจัยกิริยากิตก์ ๑๐ ตัว     เป็นเครื่องหมายวาจก   ดังนี้

กิตปัจจัย: อนฺต  ตวนฺตุ ตาวี เป็นเคร่ืองหมาย กัตตุวาจก และเหตุกัตตุวาจก

กิจจปัจจัย:         อนีย ตพฺพ เป็นเคร่ืองหมาย กัมมวาจก เหตุกัมมวาจก และภาววาจก

กิตกิจจปัจจัย: มาน  ต  ตูน-ตฺวา-ตฺวาน เป็นเคร่ืองหมายวาจกท้ัง ๕
ประธานกบักริยิากติก์ /
กิริยากิตก์กับนามที่เป็นเจ้าของ

ม ี(ลงิค์ วภิตัต)ิ วจนะตรงกนั  
เช่น  สา เถร ํคจฉฺนตฺ ํโอโลเกนตฺ ี...

(ยกเว้นที่เป็นอัพยยะ เช่น -ตฺวา)

วจนะ

วิภัตตนิาม

วาจก เหมือนในอาขยาต  (ดูรายละเอียดในผังวาจก กิริยากิตก์)

ปัจจัยกิริยากิตก์  เป็นเครื่องหมายกาล   ดังนี้

 อนฺต  มาน บอกปัจจุบันกาล แปลว่า  อยู่,  เมื่อ

 ตวนฺตุ ตาวี ต ตูน-ตฺวา-ตฺวาน  บอกอดีตกาล แปลว่า  แล้ว;  คร้ัน...แล้ว*

 อนีย ตพฺพ บอกความจำาเป็น แปลว่า  พึง
 * เฉพาะ ตูนาทิปัจจัย

 ธาตุ ปัจจัยกิริยากิตก ์ วิภัตตนิาม (กล่าวอยู)่

		 	 

 อรรถ วาจก กาล วจนะ
 ‘กล่าว’ กัตตุวาจก ปัจจุบันกาล เอกวจนะ

 ธาตุ ปัจจัยกิริยากิตก์  

		 	 	

 อรรถ วาจก กาล
 ‘กล่าว’ กัตตุวาจก อดีตกาล

 วท + อนฺต + สิ =  วทนโฺต-วทนตฺ-ีวทนตฺำ

อัพยยปัจจัยไม่ต้องลงวิภัตตินาม

 วท + ตฺวา   =  วตฺวา (กล่าวแล้ว)

กิ ริ ย า กิ ต ก์

๑ ลงปัจจัยประจำาหมวดธาตุก่อน เช่น กโรนฺโต (กร โอ)  ภุญฺชมาโน (ภุช  ํอ)  
๒ ในหมวดธาตุ ทิว สุ กี คห จุร  ลงวิกรณปัจจัยได้  เช่น ปฏิปชฺชนีโย ปฏิปชฺชิตพฺโพ (ปฏิ ปท ย) 
๓ ลง เณ ณาเป ปัจจัย เช่น ภาวนีโย (ภู)  ยาปนีโย (ยา)   ๔ ในภาววาจก เป็น นปุ. ปฐมา. เอก. เท่าน้ัน  เช่น  

  อวสฺสำ มยา มริตพฺพำ.   เฉพาะ ต ใช้เป็นนามนาม ใช้ท้ังอกัมม/สกัมมธาตุ เช่น มตำ สุตำ แปลว่า การ-, ความ- 
๕ ณย ณาปย ปัจจัย  ลง อิอาคม ด้วย เช่น การยิตพฺโพ การาปยิตพฺโพ (กร)   ๖ ลง ย ปัจจัย กับ อิอาคมหน้า ย   

  หรือลง ย แล้วแปลง  เช่น ปจิยมาโน ปจฺจมาโน (ปจ)   ๗ ลง ณย ณาปย ปัจจัย
๘ ลง เณ ณาเป กับ ย ปัจจัย และ อิ อาคมหน้า ย  เช่น การิยมาโน การาปิยมาโน (กร)
๙ ลง อิ อาคม ก่อน  มักลง เณ ณาเป ปัจจัย เช่น มาริโต มาราปิโต (มร)   ๑๐ ลงวิกรณปัจจัยบ้าง
๑๑ ณย ณาปย ปัจจัย  ลง อิอาคม ด้วย เช่น การยิตฺวา การาปยิตฺวา (กร)

ตูน ตฺวา ตฺวาน  เรียกว่า ตูนาทิปัจจัย 

(ปัจจัยมี ตูน เป็นต้น) 

เป็นอัพยยะ ไม่ต้องแจกด้วยวิภัตตินาม

ปัจจัยประจำาหมวดธาตุ เรียกว่า 

วิกรณปัจจัย – ปัจจัยท่ีแบ่งธาตุ

เป็นหมวดต่างๆ 

ซ่ึงก็คือปัจจัยในกัตตุวาจกน่ันเอง 

รูปปัจจัยกิริยากิตก์ ใน ๓ ลิงค์
(ไม่รวมรูปปัจจัยท่ีมีการแปลง)

อนฺต  -นฺโต/-ำ  -นฺตี -นฺตำ

ตวนฺต ุ -ตวา -ตวตี -ตวตำ

ตาว ี  -ตาวี -ตาวินี -ตาวิ

อนีย  -นีโย -นียา -นียำ 

 -ณีโย -ณียา -ณียำ*

ตพฺพ -ตพฺโพ -ตพฺพา -ตพฺพำ

มาน -มาโน -มานา -มานำ 

ต  -โต -ตา -ตำ 

ตูนาท ิ -ตูน -ตฺวา -ตฺวาน

* ธาตุลงท้ายด้วย ร ห 
  และ รม อป ธาตุ  ... แปลง น เป็น ณ

ใช้คุมพากย์ได้

กัตตุวาจก อนตฺ-มาน๑ ต ตวฺา๑๐ ตวนฺต ุตาว ี ปจนฺโต/ปจำ ปจมาโน คโต - ปจติวฺา - ปจติวา ปจติาวี

กัมมวาจก อนยี-ตพพฺ๒ มาน๖ ต ปจนีโย ปจติพโฺพ - ปจยิมาโน/ปจจฺมาโน ปจโิต/ปกโฺก

เหตุกัตตุวาจก อนตฺ-มาน๗ ตวฺา๑๑ ปาเจนฺโต ปาจาปยมาโน - ปาจาเปตฺวา

เหตุกัมมวาจก อนยี๓ ตพพฺ๕ มาน๘ ต๙ ปาเจตพฺโพ - ปาจิยมาโน ปาจิโต

ภาววาจก อนยี-ตพพฺ-ต๔ ภวนยีำ ภวติพพฺำ - ชวีติำ มตำ; สตุำ ชติำ (ใน ต ปัจ. ใช้ท้ังอกัมม/สกมัมธาต)ุ 

ต ปัจจัย กบัอกมัมธาต ุเป็นกตัตวุาจก  กบัสกมัมธาต ุเป็นกมัมวาจก (ยกเว้น ปตโฺต (ปท) อโิต (อ)ิ คโต (คม), นสิสฺโิต (น-ิส)ี)

ต ปัจจัย ในภาววาจก เป็น นป.ุ ปฐมา. เอก.  ใช้เป็นนามนามเท่านัน้ เช่น ชวีติำ ความเป็นอยู,่ ชวีติ; มตำ ความตาย, สตุำ การฟัง


