ที่่�มา: https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Buddhaghosa_with_three_copies_of_Visuddhimagga.jpg#mwjump-to-license

03

สนธิิในอรรถกถาธรรมบท วรรคที่่� 1-10
Sandhi in the Dhammapada ṭṭhakath ā
vaggas 1-10
Received: February 18,2021 | Revised: April 23, 2021 | Accepted: April 23, 2021

ดร.พรชัย หะพินรัมย์ *
Dr.Pornchai Hapinram
1

* อาจารย์ ร้อยโทประจ�ำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง อีเมล: ltdrpornchai@gmail.com
Lecturer Lieutenant, Department of Thai and Oriental Languages, Faculty of
Humanities, Ramkhamhaeng University. email: ltdrpornchai@gmail.com

บ ท คั ด ย่ อ
บทความนี้้�มีวัี ัตถุุประสงค์์เพื่่อ� ศึึกษารููปแบบและวิิธีีการใช้้สนธิิในอรรถกถา
ธรรมบทของพระพุุทธโฆสะวรรคที่่� 1-10 โดยมีีข้อ้ สัันนิิษฐานว่่าอรรถกถาธรรมบท
น่่าจะใช้้ไวยากรณ์์เล่่มใดเล่่มหนึ่่�งซึ่่�งมีีอายุุเก่่ากว่่าไวยากรณ์์บาลีีทั้้�ง 3 สาย ผลการ
ศึึกษาพบว่่า คััมภีีร์์ได้้ให้้รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรููปแบบการสนธิิที่่�ค่่อนข้้างชััดเจน
เพราะมีีการใช้้สนธิิที่่ใ� ห้้รูปู สำำ�เร็็จเป็็นอย่่างเดีียวกัันตลอดทุุกวรรคที่่�ได้้ศึกึ ษา คััมภีีร์์
ใช้้เครื่่�องมืือสนธิิ (สนธิิกิิริิโยปกรณ์์) ครบทั้้�ง 8 วิิธีี แต่่วิิธีีที่่�ใช้้มากที่่�สุุดมีี 5 วิิธี คืื
ี อ
ปกติิ โลปะ อาคม อาเทส และทีีฆะ ผ่่านรููปแบบสนธิิทั้้�งหมด 17 รููปแบบ รููปแบบ
สนธิิที่่�พบเหล่่านี้้�สามารถยึึดเป็็นตััวอย่่างในการสนธิิของผู้้�เรีียนหรืือผู้้�เขีียนภาษา
บาลีีได้้เนื่่�องจากมีีรููปแบบที่่�กำำ�หนดได้้ชััดเจนกว่่าคััมภีีร์์ไวยากรณ์์มีีกััจจายนวยา
กรณ์์เป็็นต้้นซึ่ง่� กล่่าวถึึงเฉพาะเครื่่อ� งมืือสนธิิ แต่่ไม่่ได้้กล่่าวถึึงสภาพแวดล้้อมที่่�เป็็น
เงื่่�อนไขให้้สนธิิที่่�เฉพาะเจาะจงไว้้

คำำ�สำำ�คััญ: อรรถกถาธรรมบท, สนธิิ, การต่่อเสีียง
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Abstract
The objective of this article is to study the patterns and methods
of the use of sandhi in Buddhagosa’s the Dhammapadaṭṭhakathā vaggas
1-10, with the assumption that the Dhammapadaṭṭhakathā should use
the grammar of one of the schools older than the three Pali grammar
schools. The results of the study showed that the  Dhammapadaṭṭhakathā
is quite clear on the patterns of sandhi because it has an exact pattern
of sandhi. It uses all eight sandhi tools (sandhikiriyopakaraṇa), but the
most used tool are the five which are pakati, lopa, āgama, ādesa and
dīgha, through all 17 patterns of sandhi. The patterns of sandhi found in
the Dhammapadaṭṭhakathā can be used as the basis for sandhi for a Pali
learner or writer because it has a more defined pattern than grammar
texts, which refer only to sandhikiriyopakaraṇa but does not mention
the environment which is the conditions provided for a specific sandhi.

Keywords: Dhammapadaṭṭhakathā, sandhi, euphonic change
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สนธิิในอรรถกถาธรรมบท วรรคที่่� 1-10

บทน�ำ

ธมฺฺมปทฏฺฺฐกถา เรีียกในภาษาไทยว่่าอรรถกถาธรรมบท แต่่งราว
พุุทธศตวรรษที่่� 10 โดยพระพุุทธโฆสะซึ่่�งเป็็นพระอรรถกถาจารย์์ชาว
อิินเดีีย ท่่านเดิินทางไปแปลอรรถกถาภาษาสิิงหลเป็็นภาษาบาลีีที่่ลั� งั กาทวีีป
(Malalasekera 1958: 81) มีีผลงานการแต่่งหนัังสืือจำำ�นวนมาก หนัังสืือที่่�
พระพุุทธโฆสะยืืนยัันว่่าท่่านแต่่งเองมีี 6 คััมภีีร์์ คืือ วิิสุุทธิิมรรค สมัันตปาสา
ทิิกา สุุมังั คลวิิลาสิินีี ปปััญจสููทนีี สารััตถปกาสิินีี และมโนรััตถปููรณีี นอกจาก
นี้้�คััมภีีร์์คัันธวงศ์์กล่่าวว่่าท่่านแต่่งคััมภีีร์์กัังขาวิิตรณีี ปรมััตถกถา อรรถกถา
ชาดก อรรถกถาธรรมบท อรรถกถาขุุททกปาฐะ อรรถกถาสุุตตนิิบาต และ
อรรถกถาอปทาน นัับว่่าเป็็นผู้้�มีีผลงานมากที่่�สุดุ ในบรรดาพระอรรถกถาจารย์์
(สุุภาพรรณ ณ บางช้้าง 2526: 279-291)
อรรถกถาธรรมบทเป็็นคััมภีีร์์ชั้้�นอรรถกถาทำำ�หน้้าที่่�อธิิบายธรรมบท
ในขุุททกนิิกาย พระสุุตตัันตปิิฎก (มหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย 2535: 1572) เฉพาะธรรมบทเองเป็็นบทสอนธรรมที่่�แต่่งเป็็นร้้อยกรอง กล่่าวเฉพาะ
เนื้้�อหาที่่�เป็็นหลัักคำำ�สอน เช่่น
“มโนปุุพฺฺพงฺฺคมา ธมฺฺมา มโนเสฏฺฺฐา มโนมยา
มนสา เจ ปทุุฏฺฺเฐน          ภาสติิ วา กโรติิ วา
ตโต นํํ ทุุกฺฺขมเนฺฺวติิ
จกฺฺกํํว วหโต ปทํํ” (ขุุ.ธ. (บาลีี) 25/11/15)1
การอ้้างคััมภีีร์์บาลีีมีีหลัักเกณฑ์์ดัังนี้้� (1) คััมภีีร์์พระไตรปิิฎกจะอ้้างชื่่�อย่่อคััมภีีร์์ (บาลีี) เล่่ม/ข้้อ/
หน้้า เช่่น ขุุ.ธ. 25/11/15 หมายถึึง คััมภีีร์ธ์ รรมบทในขุุททกนิิกาย (ฉบัับภาษาบาลีี) เล่่ม 25 ข้้อ 11
1
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ด ร. พ ร ชั ย ห ะ พิ น รั ม ย์

อรรถกถาธรรมบทได้้ทำำ�หน้้าที่่�ขยายความธรรมบทโดยอธิิบายถึึง
สถานที่่�แสดงธรรม, บุุคคลที่่�ทรงปรารภเพื่่�อจะแสดงธรรม, ประวััติิคืือความ
เป็็นไปซึ่่�งเป็็นต้้นเหตุุให้้แสดงธรรม, ไวยากรณ์์คืือการอธิิบายคาถาแต่่ละ
บท, และสรุุปผลของการแสดงธรรม เช่่น “มโนปุุพฺฺพงฺฺคมา ฯเปฯ ปทนฺฺติิ อยํํ 
ธมฺฺมเทสนา กตฺฺถ ภาสิิตาติิ. สาวตฺฺถิิยํํ. กํํ อารพฺฺภาติิ. จกฺฺขุุปาลตฺฺเถรํํ.” (ขุุ.ธ.อ.
(บาลีี) 17/3) ส่่วนนี้้�เป็็นข้้อความนำำ�เพื่่อ� บอกว่่า พระธรรมเทศนาว่่า มโนปุุพฺฺ
พงฺฺคมา ฯลฯ ปทํํ นี้้�ตรััสที่่�เมืืองสาวััตถีี ตรััสเพราะปรารภพระจัักขุุบาลเถระ
จากนั้้�นจึึงนำำ�เข้้าสู่่�เนื้้�อหาส่่วนแสดงความเป็็นมาให้้ตรััสพระธรรมเทศนาบท
นี้้� เช่่น “สาวตฺฺถิิยํํ กิิร มหาสุุวณฺฺโณ นาม กุุฏุุมฺฺพิิโก อโหสิิ อฑฺฺโฒ มหทฺฺธโน
มหาโภโค อปุุตฺตฺ โก...” (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/3) แปลว่่า ทราบว่่า กุุฎุมุ พีีชื่อ่� มหา
สุุวรรณ เป็็นคนร่ำำ��รวย มีีทรััพย์ม์ าก มีีเครื่่อ� งใช้้สอยมาก ไม่่มีบุี ตุ ร ได้้อาศััยอยู่่�
ในเมืืองสาวััตถีี..  เนื้้�อเรื่่อ� งเล่่าไปจนถึึงเหตุุการณ์์ที่่พ� ระจัักขุุบาลปฏิิบัติั ธิ รรม
โดยเว้้นอิิริิยาบถนอนจนเป็็นเหตุุให้้ตาบอดพร้้อมๆ กัับเวลาที่่�ได้้บรรลุุพระ
อรหัันต์์ วัันหนึ่่�งฝนตกเป็็นเหตุุให้้แมลงค่่อมทองออกมามาก พระจัักขุุบาล
ซึ่่ง� เป็็นพระนัักปฏิิบัติั ไิ ด้้เดิินจงกรมเหยีียบแมลงค่่อมทองตาย ภิิกษุุผู้้�มาจาก
ที่่�อื่่�นเห็็นแมลงค่่อมทองตายจึึงกล่่าวโทษท่่านต่่อพระพุุทธเจ้้า พระพุุทธเจ้้า
หน้้า 15 (2) คััมภีีร์์อรรถกถาจะอ้้างชื่่�อย่่อคััมภีีร์์ (บาลีี) เล่่ม/หน้้า เช่่น ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/3 หมาย
ถึึง อรรถกถาธรรมบทในขุุททกนิิกาย (ฉบัับภาษาบาลีี) เล่่ม 17 หน้้า 3 (3) คััมภีีร์์ไวยากรณ์์แบบ
มีีสููตรจะอ้้างชื่่�อย่่อคััมภีีร์์ สููตร เช่่น กััจ. 12 หมายถึึง กััจจายนวยากรณ์์ สููตรที่่� 12, สััท. 56 หมาย
ถึึง สััททนีีติิ สููตรที่่� 56
65

65

ตรััสถามภิิกษุุเหล่่านั้้�นว่่าพวกเธอเห็็นพระเถระเหยีียบแมลงค่่อมทองหรืือ ?
ภิิกษุุเหล่่านั้้�นกราบทููลว่่าไม่่เห็็น พระองค์์จึึงตรััสเปรีียบเทีียบว่่า พวกเธอ
ไม่่เห็็นพระเถระเหยีียบ ฉัันใด พระเถระก็็ไม่่เห็็นแมลงพวกนั้้�น ฉัันนั้้�น แล้้ว
ตรััสว่่า พระเถระไม่่ผิิดเพราะขาดเจตนา เสร็็จแล้้วจึึงตรััสคาถาว่่า มโนปุุพฺฺ
พงฺฺคมา เป็็นต้้น (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/3-22)
จากนั้้�นพระอรรถกถาจารย์์ได้้อธิิบายคำำ�และความในคาถา การ
อธิิบายคำำ�เช่่น “ตตฺฺถ มโนติิ กามาวจรกุุสลาทิิเภทํํ สพฺฺพมฺฺปิิ จตุุภููมิิกจิิตฺฺตํํ.”
(ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/3-22)  แปลว่่า ในคาถานั้้�น มโน หมายถึึง จิิตที่่�ดำำ�เนิินไป
ในภููมิิ 4 ทั้้�งหมด ที่่�แบ่่งเป็็นกามาวจรกุุศลจิิตเป็็นต้้น การอธิิบายความเช่่น
“ยถา หิิ พหููสุุ เอกโต คามฆาตาทิิกมฺฺมานิิ กโรนฺฺเตสุุ  โก เตสํํ ปุุพฺฺพงฺฺคโมติิ วุุตฺฺ
เต โย เตสํํ ปจฺฺจโย โหติิ ยํํ นิสฺิ ฺสาย เต ตํํ กมฺฺมํํ กโรนฺฺติิ โส ทตฺฺโต วา มตฺฺโต วา  
เตสํํ ปุุพฺฺพงฺฺคโมติิ วุจฺุ ฺจติิ เอวํํ สมฺฺปทมิิทํํ  เวทิิตพฺฺพํํ.” (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/23)
แปลว่่า เหมืือนกรณีีที่่ค� นหมู่่�มากทำำ�งานเป็็นต้้นว่่าปล้้นบ้้านร่่วมกััน เมื่่อ� พููดว่่า
ใครเป็็นหััวหน้้าคนพวกนั้้�น ย่่อมรัับรู้้�ได้้โดยทั่่�วไปว่่า คนที่่�เกื้้อ� หนุุนคนพวกนั้้�น
คนที่่�คนเหล่่านั้้�นพึ่่�งพาอาศััยแล้้วจึึงทำำ�งานนั้้�นได้้ เขาเรีียกคนนั้้�นจะชื่่�อทััต
ตะหรืือมััตตะก็็ตามว่่า เป็็นหััวหน้้าของคนหมู่่�มากนั้้�น  ข้้อเปรีียบเทีียบที่่�ว่่า
ธรรมทั้้�งหลายมีีใจเป็็นหััวหน้้านี้้�ก็พึ็ งึ ทราบเหมืือนอย่่างนั้้�น ข้้อความสุุดท้้าย
ก่่อนจบเรื่่�องเป็็นการสรุุปผลที่่�ได้้จากการแสดงธรรม เช่่น “คาถาปริิโยสาเน
ตึึสสหสฺฺสา ภิิกฺฺขูู สห ปฏิิสมฺฺภิิทาหิิ อรหตฺฺตํํ  ปาปุุณึึสุุ. สมฺฺปตฺฺตปริิสายปิิ เท
สนา สาตฺฺถิิกา สผลา อโหสีีติิ.” (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/23) แปลว่่า เมื่่�อจบคาถา
ภิิกษุุ 30,000 รููป บรรลุุพระอรหัันต์์พร้้อมกัับปฎิิสััมภิิทาทั้้�งหลาย เทศนามีี
ประโยชน์์เกิิดผลแก่่บริิษััทที่่�อยู่่�พร้้อมหน้้าด้้วย การอธิิบายความเพิ่่�มเติิมดััง
ที่่�กล่่าวมาทั้้�งหมดนี้้�เป็็นหน้้าที่่�ของอรรถกถาธรรมบท

วััตถุุประสงค์์ ประโยชน์์ และขอบเขตของการศึึกษา

ผู้้�เรีียนหรืือผู้้�เขีียนภาษาบาลีีบางครั้้ง� ประสบปััญหาเรื่่อ� งความแน่่นอน
ของผลลััพธ์์ที่่�ได้้จากการสนธิิเสีียง 2 เสีียง เช่่น อ สนธิิกัับ อิิ จะได้้ผลลััพธ์์
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เป็็นเสีียงใด หากสมมติิว่่าได้้ผลลััพธ์์เป็็น อ จะได้้ผลลััพธ์์นั้้�นทุุกครั้้�งหรืือไม่่
เนื่่�องจากคััมภีีร์์ไวยากรณ์์ดั้้�งเดิิม เช่่น กััจจายนวยากรณ์์ ไม่่ได้้กำำ�หนดรููป
แบบและผลลััพธ์ที่่์ �แน่่นอนของการสนธิิแต่่ละเสีียงไว้้
การศึึกษาสนธิิในอรรถกถาธรรมบท วรรคที่่� 1-10 มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่อ�
สืืบทราบว่่าผู้้�แต่่งอรรถกถาธรรมบททำำ�สนธิิอย่่างไร เสีียงชนิิดเดีียวกัันเมื่่�อ
สนธิิกัันจะได้้ผลลััพธ์์เหมืือนเดิิมทุุกครั้้�งหรืือไม่่ หากได้้ผลลััพธ์์เหมืือนเดิิม
ทุุกครั้้�งย่่อมแสดงให้้เห็็นว่่าในยุุคที่่�แต่่งอรรถกถาธรรมบทมีีกฎเกณฑ์์การ
สนธิิที่่�เป็็นหลัักเกณฑ์์แน่่นอนแล้้ว หลัักเกณฑ์์ที่่�แน่่นอนซึ่่�งพบตััวอย่่างการ
ใช้้ในอรรถกถาธรรมบทย่่อมนำำ�มาอ้้างอิิงเป็็นหลัักในการสนธิิของผู้้�เรีียนหรืือ
ผู้้�เขีียนภาษาบาลีีได้้ โดยเฉพาะผู้้�ที่่�เรีียนวิิชาแปลไทยเป็็นมคธชั้้�นประโยค
ป.ธ. 4 ถึึง ป.ธ. 9 ในหลัักสููตรการศึึกษาของคณะสงฆ์์ไทย และผู้้�สนใจใน
การเขีียนภาษาบาลีีทั่่�วไป
การศึึกษาครั้้�งนี้้�ศึึกษาอรรถกถาธรรมบทฉบัับมหาจุุฬาอรรถกถา
เฉพาะวรรคที่่� 1-10 จากทั้้�งหมด 26 วรรค ศึึกษาเฉพาะสนธิิภายนอกคืือ
การต่่อกัันระหว่่างบทกัับบทเท่่านั้้�น ไม่่รวมไปถึึงสนธิิภายในซึ่่ง� เป็็นเรื่่อ� งของ
การสร้้างคำำ� และศึึกษาเฉพาะข้้อความในร้้อยแก้้วเท่่านั้้น� ไม่่ศึกึ ษาข้้อความ
ในร้้อยกรองเนื่่อ� งจากข้้อความในร้้อยกรองมีีข้อ้ จำำ�กััดเรื่่อ� งพยางค์์และมาตรา
ซึ่่�งเป็็นเหตุุให้้ผู้้�แต่่งอาจใช้้สนธิิผิิดแปลกไปจากหลัักนิิยมทั่่�วไปอย่่างที่่�ใช้้ใน
ข้้อความที่่�เป็็นร้้อยแก้้วก็็ได้้ โดยผู้้�วิิจััยอ่่านอรรถกถาธรรมบท วรรคที่่� 1-10
เก็็บรวบรวมสนธิิที่่�พบทั้้�งหมด นำำ�ข้้อมููลเหล่่านั้้�นมาจััดกลุ่่�ม วิิเคราะห์์ข้้อมููล
และสรุุปผลจากข้้อมููลที่่�พบ

ไวยากรณ์์ในอรรถกถาธรรมบท

อรรถกถาธรรมบทแต่่งเป็็นภาษาบาลีี ไวยากรณ์์ที่่�ใช้้ไม่่ปรากฏว่่ายึึด
คััมภีีร์์ใด ด้้วยว่่าคััมภีีร์์ไวยากรณ์์ที่่�ได้้รัับการยอมรัับและยัังมีีต้้นฉบัับหลง
เหลืือในปััจจุุบัันทั้้�ง 3 สาย คืือ สายกััจจายนะ สายโมคคััลลานะ และสาย
สััททนีีติิ นัักวิิชาการลงความเห็็นว่่าแต่่งหลัังอรรถกถาธรรมบท โดยคััมภีีร์์
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กััจจายนวยากรณ์์ซึ่่�งเป็็นคััมภีีร์์เก่่าแก่่ที่่�สุุดที่่�ยัังตกทอดมาถึึงปััจจุุบัันแต่่ง
ราวพุุทธศตวรรษที่่� 16 (สุุภาพรรณ ณ บางช้้าง 2526: 427) กััจจายนวยา
กรณ์์นี้้�มีีคััมภีีร์์อธิิบายความเพิ่่�มเติิมอีีกหลายคััมภีีร์์ และนิิยมกล่่าวอ้้างว่่าผู้้�
แต่่งคืือพระมหากััจจายนะในสมััยพุุทธกาล แต่่ B.C. Law และ W. Geiger
เป็็นต้้น เห็็นว่่าน่่าจะแต่่งหลัังสมััยพุุทธกาลและได้้เปรีียบเทีียบคำำ�เรีียกชื่่�อ
วิิภััตติิที่่�คััมภีีร์์ใช้้กัับที่่�คััมภีีร์์ยุุคอรรถกถาใช้้ว่่าเรีียกไม่่เหมืือนกััน ราวกัับว่่า
กััจจายนวยากรณ์์ยัังไม่่เป็็นที่่�รัับรู้้�กัันในสมััยนั้้�น อีีกทั้้�งได้้มีีการเปรีียบเทีียบ
สููตรของคััมภีีร์์กััจจายนวยากรณ์์กัับสููตรในอััษฏาธยายีีและสููตรในคััมภีีร์์กา
ตัันตระพบว่่ามีีความคล้้ายคลึึงกััน เหมืือนกัับมีีการนำำ�สููตรในภาษาสัันสกฤต
มาปรัับใช้้กับั สููตรในภาษาบาลีี (สุุภาพรรณ ณ บางช้้าง 2526: 426-427)  อีีก
ทั้้�งมีีสููตรในกััจจายนวยากรณ์์ว่่า “ชิินวจนยุุตฺฺตํํ หิิ” (กััจ. 52) แปลว่่า ปรัับให้้
เข้้ากัับคำำ�พููดของพระพุุทธเจ้้าหรืือปรัับให้้เข้้าหลัักภาษาบาลีี และ “นเย ปรํํ 
ยุุตฺฺเต” (กััจ. 11) แปลว่่า ชื่่�อเรีียกอื่่�นๆ ในภาษาสัันสกฤตให้้นำำ�มาใช้้ด้้วย ยิ่่�ง
ทำำ�ให้้เข้้าใจได้้ว่่าไวยากรณ์์บาลีีได้้ประยุุกต์์มาจากไวยากรณ์์สัันสกฤต หาก
เรายอมรัับสมมติิฐานว่่าไวยากรณ์์บาลีีที่่�หลงเหลืืออยู่่�ทั้้�ง 3 สำำ�นััก แต่่งขึ้้�น
ภายหลัังอรรถกถาธรรมบทแล้้ว ย่่อมเกิิดความสงสััยว่่าอรรถกถาธรรมบท
ใช้้ไวยากรณ์์เล่่มใดเป็็นหลัักในการแต่่ง หรืืออรรถกถาธรรมบทมีีรููปแบบ
ทางไวยากรณ์์อย่่างไร

เครื่่�องมืืออธิิบายสนธิิในคััมภีีร์์ไวยากรณ์์

สนธิิ คืือ การต่่อเสีียงหรืืออัักษร 2 หน่่วยที่่�อยู่่�ชิิดกัันทำำ�ให้้เกิิดการ
เปลี่่ย� นแปลงทางเสีียง (Duroiselle 1997: 6) คััมภีีร์ไ์ วยากรณ์์กำำ�หนดเครื่่อ� ง
มืือสำำ�หรัับอธิิบายเสีียงที่่�เปลี่่�ยนไปหลัังจากการทำำ�สนธิิจำำ�นวน 8 เครื่่�องมืือ
เรีียกว่่า สนธิิกิิริิโยปกรณ์์ แปลว่่า เครื่่�องมืือทำำ�สนธิิ (สมเด็็จพระมหาสมณ
เจ้้า กรมพระยาวชิิรญาณวโรรส 2489: 17) ดัังนี้้�
1) โลปะ ลบ หมายถึึง หน่่วยเสีียงหายไป เช่่น ก่่อนสนธิิมีีรููปคำำ�
คืือ อริิ ย สจฺฺ จ านํํ  ภายหลัั ง ทำำ�สนธิิ มีี รูู ป คำำ�เป็็ น อริิ ย สจฺฺ จ าน
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หน่่วยเสีียง ˚ หายไปเพราะใช้้วิิธีีโลปะ
2) อาเทส แปลง หมายถึึง แปลงหน่่วยเสีียงสระ พยััญชนะ หรืือ
นิิคหิิตเป็็นพยััญชนะ เช่่น ก่่อนสนธิิมีีรููปคำำ�คืือ อติิ ภายหลัังทำำ�
สนธิิมีรูี ูปคำำ�เป็็น อตฺฺยฺฺ หน่่วยเสีียง อิิ แปลงเป็็น ยฺฺ เพราะใช้้วิิธีี
อาเทส
3) อาคม เพิ่่�มหรืือเติิม หมายถึึงการเพิ่่�มหน่่วยเสีียงสระ พยััญชนะ
หรืือนิิคหิิตเข้้ามา จากเดิิมที่่�ไม่่มีีเสีียงเหล่่านั้้�น เช่่น ก่่อนสนธิิมีี
รููปคำำ�คืือ อว ภายหลัังทำำ�สนธิิมีีรููปคำำ�เป็็น อวํํ มีีการเพิ่่�ม ˚ เข้้า
มาเพราะใช้้วิิธีีอาคม
4) วิิการ เปลี่่ย� น หมายถึึงการเปลี่่ย� น อิิ เป็็น เอ, อุุ เป็็น โอ เช่่น ก่่อน
สนธิิมีีรููปคำำ�คืือ อุุทกํํ ภายหลัังทำำ�สนธิิมีีรููปคำำ�เป็็น โอทกํํ หน่่วย
เสีียง อุุ เปลี่่�ยนเป็็น โอ เพราะใช้้วิิธีีวิิการ
5) ปกติิ ปรกติิ หมายถึึง การคงเสีียงไว้้ตามเดิิม เช่่น ก่่อนสนธิิมีีรููป
คำำ�คืือ ธมฺฺมํํ  ภายหลัังทำำ�สนธิิมีีรููปคำำ�เป็็น ธมฺฺมํํ  ไม่่เปลี่่�ยนแปลง
เพราะใช้้วิิธีีปรกติิ
6) ทีีฆะ ทำำ�ให้้ยาว หมายถึึงการทำำ�ให้้เสีียง อ เป็็น อา, อิิ เป็็น อีี,
อุุ เป็็น อูู เช่่น ก่่อนสนธิิมีีรููปคำำ�เป็็น สาธุุ ภายหลัังทำำ�สนธิิมีีรููป
คำำ�เป็็น สาธูู เพราะใช้้วิิธีทีี ีฆะ
7) รััสสะ ทำำ�ให้้สั้้�น หมายถึึงการทำำ�ให้้เสีียง อา เป็็น อ, อีี เป็็น อิิ, อูู
เป็็น อุุ เช่่น ก่่อนสนธิิมีีรููปคำำ�เป็็น ธมฺฺมวาทีี ภายหลัังทำำ�สนธิิมีีรููป
คำำ�เป็็น ธมฺฺมวาทิิ เพราะใช้้วิิธีรัี ัสสะ
8) สัั ญโญค การซ้้ อน หมายถึึ งการซ้้ อนพยัั ญชนะตัั วหนึ่่� ง หน้้ า
พยััญชนะอีีกตััวหนึ่่�ง เช่่น ก่่อนสนธิิมีีรููปคำำ�เป็็น นิิโสโก ภายหลััง
ทำำ�สนธิิมีีรููปคำำ�เป็็น นิิสฺฺโสโก เพราะใช้้วิิธีีสััญโญค
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คััมภีีร์ไ์ วยากรณ์์ทั้้ง� หมดกล่่าวถึึงเครื่่อ� งมืือในการสนธิิไว้้ แต่่มักั ไม่่กล่่าว
ถึึงสภาพแวดล้้อมทางหน่่วยเสีียงที่่�เป็็นเหตุุให้้ใช้้เครื่่อ� งมืือใดในการสนธิิ เช่่น
กััจจายนวยากรณ์์ได้้กล่่าวถึึงการต่่อสระกัับสระทั้้�งหมด 21 สููตร สรุุปได้้ว่่า
กรณีีที่่�สระต่่อกัับสระโดยมากให้้ลบสระหน้้า (กััจ. 12) เว้้นแต่่เป็็นสระต่่าง
กลุ่่�มกัันให้้ลบสระหลััง (กััจ. 13) เมื่่�อลบสระหน้้าแล้้วให้้วิิการสระหลััง (กััจ.
14) หรืือเมื่่�อลบสระหน้้าแล้้วอาจทีีฆะสระหลััง (กััจ. 15) หรืือถ้้าเลืือกใช้้วิิธีี
ลบสระหลัังก็็ให้้ทีีฆะสระหน้้า (กััจ. 16) หรืืออาจปรกติิทั้้�งสระหน้้าและสระ
หลััง (กััจ. 24) หรืือเติิม ยฺฺ วฺ มฺ
ฺ  ทฺ
ฺ  นฺ
ฺ  ตฺ
ฺ  รฺ
ฺ ฺ หรืือ ลฺฺ (กััจ. 35) หรืือลบแล้้วเติิม
โอ (กััจ. 36) หรืือเติิมนิิคหิิตหลัังสระหน้้า (กััจ. 37), กรณีีที่่�เสีียงหน้้าคืือ เอ
โอ อุุ อิิ หรืือ อีี และเสีียงหลัังคืือสระ ให้้อาเทสเสีียงหน้้า ดัังนี้้� อาเทส เอ
เป็็น ยฺฺ (กััจ. 17) อาเทส โอ หรืือ อุุ เป็็น วฺฺ (กััจ. 18) อาเทส อิิ หรืือ อีี เป็็น ยฺฺ
(กััจ. 21), กรณีีที่่�เสีียงหน้้าคืือ ติิ ของ อิิติิ อติิ ปติิ เป็็นต้้น อภิิ หรืือ อธิิ และ
เสีียงหลัังคืือสระ ให้้อาเทส ติิ เป็็น จฺฺจฺฺ (กััจ. 19) อาเทส อภิิ เป็็น อพฺฺภฺฺ (กััจ.
44) และอาเทส อธิิ เป็็น อชฺฺฌฺฺ (กััจ. 45) ยกเว้้นถ้้าสระหลัังคืือ อิิ หรืือ อีี
อาจไม่่อาเทสตามสููตรทั้้�ง 3 นั้้�นก็็ได้้ (กััจ. 46 และ กััจ. 47), กรณีีที่่�เสีียงหน้้า
คืือสระและเสีียงหลัังคืือ เอว ให้้อาเทส เอ เป็็น ริิ และรััสสะเสีียงหน้้า (กััจ.
22), กรณีีที่่�เสีียงหน้้าคืือ ปติิ และเสีียงหลัังคืือสระ ให้้อาเทส ปติิ เป็็น ปฏิิ
(กััจ. 48), กรณีีเสีียงหน้้าคืือ ปุุถ หรืือ ปา และเสีียงหลัังคืือสระ ทำำ�วิิธีีพิิเศษ
เฉพาะศััพท์์ ได้้แก่่ เติิม คฺฺ อาคมหลััง ปุุถ (กััจ. 42) รััสสะ อา ของ ปา และ
เติิม คฺฺ อาคม (กััจ. 43) คััมภีีร์อื่์ น่� เช่่นโมคคััลลานวยากรณ์์และสััททนีีติปิ กรณ์์
ก็็กล่่าวไว้้ในทำำ�นองเดีียวกัันกัับกััจจายนวยากรณ์์นี้้� จากสููตรที่่�กััจจายนะ
กล่่าวไว้้ทำำ�ให้้มองเห็็นว่่ากััจจายนะเองไม่่สามารถกำำ�หนดรููปแบบการสนธิิ
ที่่�แน่่นอน จึึงได้้แต่่กล่่าวทำำ�นองว่่าสามารถต่่อเสีียงในรููปแบบเช่่นใดได้้บ้้าง
ทั้้�งนี้้�ก็เ็ พราะคััมภีีร์ไ์ วยากรณ์์แต่่งภายหลัังภาษาและพยายามอธิิบายลัักษณะ
ที่่�ปรากฏในภาษา ไม่่ใช่่ผู้้�กำำ�หนดรููปแบบหลัักภาษามาแต่่ต้้น ดัังนั้้�น การ
ศึึกษาสนธิิที่่�ใช้้ในคััมภีีร์์โดยตรงเช่่นการศึึกษาสนธิิในอรรถกถาธรรมบทจึึง
เป็็นทางเลืือกหนึ่่�งที่่�จะช่่วยให้้รู้้�ว่่าสภาพแวดล้้อมทางเสีียงแบบหนึ่่�งๆ ต้้อง
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ทำำ�สนธิิเช่่นไรโดยดููจากตััวอย่่างที่่�ใช้้ในคััมภีีร์์

สนธิิในอรรถกถาธรรมบท วรรคที่่� 1-10

การสนธิิ 1 ครั้้ง� จะต้้องใช้้สนธิิกิริิ โิ ยปกรณ์์อย่่างน้้อย 2 เครื่่อ� งมืือ เช่่น
โลปะและปกติิ ทั้้ง� นี้้�เพื่่อ� ตอบคำำ�ถามว่่าใช้้สนธิิกิริิ โิ ยปกรณ์์ข้อ้ ใดกัับเสีียงหน้้า
(เสีียงสุุดท้้ายของคำำ�หน้้า) และใช้้สนธิิกิิริิโยปกรณ์์ข้้อใดกัับเสีียงหลััง (เสีียง
แรกสุุดของคำำ�หลััง) ผู้้�วิิจััยใช้้คำำ�ว่่า “และ” เป็็นสิ่่�งแยกระหว่่างเสีียงหน้้ากัับ
เสีียงหลััง หากกล่่าวว่่า “โลปะและปกติิ” หมายความว่่า ใช้้วิธีิ โี ลปะกัับเสีียง
หน้้าและใช้้วิิธีีปกติิกัับเสีียงหลััง
จากการศึึกษาสนธิิในอรรถกถาธรรมบท วรรคที่่� 1-10 พบว่่าผู้้�แต่่งใช้้
สนธิิกิริิ โิ ยปกรณ์์ครบทั้้�ง 8 วิิธีี โดยมีีรูปู แบบการสนธิิทั้้ง� หมด 17 รููปแบบ ดัังนี้้�
1. ปกติิและปกติิ
คำำ�ว่่า “ปกติิและปกติิ”  หมายถึึง  ลัักษณะการสนธิิที่่ป� รากฎในอรรถ
กถาธรรมบท เมื่่�อนำำ�คำำ� 2 คำำ�มาสนธิิกััน จะไม่่เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงใดๆ คืือ
ใช้้วิธีิ ปี กติิ อันั หมายถึึง การคงรููปคำำ�ดัังเดิิมทั้้�งเสีียงสระของคำำ�หน้้าและเสีียง
สระของคำำ�หลััง สนธิิให้้เชื่่อ� มต่่อเนื่่อ� งกัันโดยไม่่เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงใดๆ  ดััง
ตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
น
อิิติิ
อิิติิ
อาทิิ
อา
เอ
โอ
เอ

ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
น + อิิติิ = นอิิติิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/467)
อิิติิ + อาทิิกํํ = อิิติิอาทิิกํํ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/141)
ตสฺฺสา + เอว = ตสฺฺสาเอว (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/678)
อติิทีีโฆ + เอว = อติิทีีโฆเอว (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/474)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า  ลัักษณะการสนธิิแบบ “ปกติิและ
ปกติิ” เมื่่�อคำำ�  2 คำำ�  สนธิิกัันแล้้ว ทั้้�งคำำ�หน้้าและคำำ�หลัังจะคงที่่�ไม่่มีีการ
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เปลี่่�ยนแปลง  คืือ  น + อิิติิ = นอิิติิ,  อิิติิ + อาทิิกํํ  = อิิติิอาทิิกํํ, ตสฺฺสา +
เอว = ตสฺฺสาเอว และ อติิทีีโฆ + เอว = อติิทีีโฆเอว  เป็็นต้้น
2. ปกติิแล้้วอาคมและปกติิ
คำำ�ว่่า “ปกติิแล้้วอาคมและปกติิ”  หมายถึึง  ลัักษณะการสนธิิที่่ป� รากฎ
ในอรรถกถาธรรมบท เมื่่�อนำำ�คำำ� 2 คำำ�มาสนธิิกััน จะไม่่เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
ใดๆ คืือใช้้วิิธีีปกติิเช่่นเดีียวกััน แต่่เพิ่่�มเติิมคืือมีีการลงพยััญชนะอาคม (การ
เพิ่่�มเติิมพยััญชนะ ณ จุุดเชื่่�อม) และเชื่่�อมสนธิิโดยให้้เสีียงหน้้าและเสีียง
หลัังยัังคงที่่�ดัังเดิิม ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�  
เงื่่�อนไข
ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
เสีียงหน้้า เสีียงหลััง พยััญชนะอาคม
ปฏฺฺฐาย
เอ
ยฺฺ
ปฏฺฺฐาย + เอว = ปฏฺฺฐายเยว
(ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/61)
อิิ
เอ
ยฺฺ
ยาจิิ + เอว = ยาจิิเยว
(ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/99)
ตสฺฺมา
อิิ
ตฺฺ
ตสฺฺมา + อิิธ = ตสฺฺมาติิธ 
(ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/674)
ยาว
เอ
ทฺฺ
ยาว + เอว = ยาวเทว
(ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/530)
ตาว
เอ
ทฺฺ
ตาว + เอว = ตาวเทว
(ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/86)
ปุุน
เอ
ทฺฺ
ปุุน + เอว = ปุุนเทว
(ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/66)
จิิ
เอ
ทฺฺ
กญฺฺจิิ + เอว = กญฺฺจิิเทว
(ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/14)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “ปกติิแล้้ว
อาคมและปกติิ” จะมีีการเติิมเสีียงพยััญชนะอาคม คืือ “ยฺฺ” เมื่่�อมีีเสีียงสระ
หลัังเป็็น “เอ” เท่่านั้้�น เช่่น ยาจิิ + เอว = ยาจิิเยว  โดยเสีียงหน้้าอาจจะเป็็น
สระอา, สระอีี, สระอุุ, สระเอ, สระโอ หรืือนิิคหิิต เฉพาะคำำ�ว่่า “ปฏฺฺฐาย, อา
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ทาย” ซึ่่�งมีีพยััญชนะ “ย” จากตููนาทิิปััจจััยในไวยากรณ์์บาลีี จะมีีลัักษณะ
การเชื่่�อมตามเกณฑ์์นี้้� แต่่จะไม่่เกิิดขึ้้�นกัับคำำ�ที่่�ลงท้้ายด้้วย “ย” ที่่�เป็็นคำำ�อื่่�น  
อีีกกรณีีหนึ่่�งเป็็นการเติิมพยััญชนะอาคมโดยพิิจารณาจากคำำ�หน้้า กล่่าวคืือ
ถ้้าคำำ�หน้้าเป็็น “ตสฺฺมา” จะมีีการเติิมเสีียงพยััญชนะอาคม คืือ “ตฺฺ” เช่่น ตสฺฺ
มา + อิิธ = ตสฺฺมาติิธ  ถ้้าคำำ�หน้้าเป็็น “ยาว, ตาว, ปุุน, จิิ” จะมีีการเติิมเสีียง
พยััญชนะอาคม คืือ “ทฺฺ” เช่่น ยาว + เอว = ยาวเทว, ตาว + เอว = ตาว
เทว, ปุุน + เอว = ปุุนเทว, กญฺฺจิิ + เอว = กญฺฺจิิเทว  
3. โลปะและปกติิ
คำำ�ว่่า “โลปะและปกติิ”  หมายถึึง  ลัักษณะการสนธิิที่่ป� รากฎในอรรถ
กถาธรรมบท เมื่่�อนำำ�คำำ� 2 คำำ�มาสนธิิกััน จะใช้้วิิธีีลบเสีียงสระของคำำ�หน้้าคู่่�
กัับการคงรููปสระของคำำ�หลัังไว้้ดัังเดิิม สนธิิคำำ�ทั้้�งสองให้้ต่่อกััน ดัังตััวอย่่าง
ต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
อ
อา
อ
อุุ
อ
เอ
อิิ
อหํํ

ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
กิิร + อายสฺฺมา = กิิรายสฺฺมา (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/39)
เตน + อุุปสงฺฺกมิิ = เตนุุปสงฺฺกมิิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/60)
เกน + เอว = เกเนว (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/497)
กริิสฺฺสามิิ + อหํํ = กริิสฺฺสามหํํ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/603)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “โลปะและ
ปกติิ” จะมีีการลบเสีียงสระของคำำ�หน้้าและคงเสีียงสระของคำำ�หลัังไว้้ดังั เดิิม
เช่่น กิิร + อายสฺฺมา = กิิรายสฺฺมา ลัักษณะการสนธิิเช่่นนี้้�เกิิดจากเสีียงสระ
ของคำำ�หลัังมีีคุณ
ุ สมบััติทิ างเสีียงที่่�มากกว่่าเสีียงสระของคำำ�หน้้า กล่่าวคืือ สระ
หลัังเป็็นสระเสีียงยาว (สระอา, สระอีี, สระอูู, สระเอ, สระโอ) สระหน้้าเป็็น
สระเสีียงสั้้�น (สระอะ, สระอิิ, สระอุุ) เช่่น กิิร + อายสฺฺมา = กิิรายสฺฺมา,  สระ
หลัังใช้้ฐานกรณ์์ส่่วนด้้านนอกกว่่าสระหน้้า (เรีียงฐานกรณ์์จากด้้านในช่่อง
ปากไปด้้านนอกตามลำำ�ดัับ คืือ คอหรืือเพดานอ่่อน, เพดานแข็็ง, ปุ่่�มเหงืือก,
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ฟััน, ริิมฝีีปาก) เช่่น เตน + อุุปสงฺฺกมิิ = เตนุุปสงฺฺกมิิ,  สระหลัังเป็็นสัังยุุตสระ
(สระผสม ได้้แก่่ สระเอ, สระโอ) สระหน้้าเป็็นสุุทธสระ (สระที่่�ออกเสีียงโดย
ใช้้ฐานกรณ์์คู่่�เดีียว ได้้แก่่ สระอะ, สระอา, สระอิิ, สระอีี, สระอุุ, สระอูู) เช่่น
เกน + เอว = เกเนว,  นอกจากเกณฑ์์ข้้างต้้น ยัังพบการสนธิิของคำำ�บางคำำ�
ที่่�มีีลัักษณะพิิเศษ คืือ “อหํํ” เมื่่�อสนธิิกัับ “มิิ” ซึ่่�งเป็็นวิิภััตติิสำำ�หรัับสร้้าง
บทกริิยา จะใช้้วิิธีีลบเสีียงสระของคำำ�หน้้า คืือ “สระอิิ” ของ “มิิ” และคง
เสีียงสระในคำำ�ว่่า “อหํํ” ไว้้ดัังเดิิมทุุกครั้้�ง เช่่น กริิสฺฺสามิิ + อหํํ = กริิสฺฺสามหํํ
4. ทีีฆะและโลปะ
คำำ�ว่่า “ทีีฆะและโลปะ” หมายถึึง ลัักษณะการสนธิิที่่�ปรากฎในอรรถ
กถาธรรมบท เมื่่�อนำำ�คำำ� 2 คำำ�มาสนธิิกััน จะใช้้วิิธีีทำำ�เสีียงสระของคำำ�หน้้าให้้
เป็็นเสีียงยาวคู่่�กัับการลบเสีียงสระของคำำ�หลััง สนธิิคำำ�ทั้้�งสองให้้ต่่อกััน ดััง
ตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
อ
อิิติิ
อิิ
อิิติิ
อุุ
อิิติิ
อ
อปิิ

ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
ชรสกฺฺเกน + อิิติิ = ชรสกฺฺเกนาติิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/290)
เอหิิ + อิิติิ = เอหีีติิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/129)
ภิิกฺฺขุุ + อิิติิ = ภิิกฺฺขููติิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/66)
เวชฺฺเชน + อปิิ = เวชฺฺเชนาปิิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/12)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “ทีีฆะและ
โลปะ” จะมีีการทำำ�เสีียงสระของคำำ�หน้้าคืือ “สระอะ” ให้้เป็็น “สระอา”,
ทำำ�เสีียง “สระอิิ” ให้้เป็็น “สระอีี”, และทำำ�เสีียง “สระอุุ” ให้้เป็็น “สระอูู”
และลบเสีียงสระของคำำ�หลััง เช่่น ชรสกฺฺเกน + อิิติิ = ชรสกฺฺเกนาติิ  ลัักษณะ
การสนธิิเช่่นนี้้�เกิิดขึ้้น� เมื่่อ� มีีการสนธิิคำำ�หน้้าที่่�เป็็นสระสั้้น� กัับคำำ�หลััง 2 คำำ� คืือ
“อิิติิ” หรืือ “อปิิ” คำำ�ใดคำำ�หนึ่่�ง โดยใช้้วิิธีีการลบ “สระอิิ” ของคำำ�ว่่า “อิิติิ”
ทุุกครั้้�ง เช่่น ภิิกฺฺขุุ + อิิติิ = ภิิกฺฺขููติ  ิ และลบ “สระอะ” ของคำำ�ว่่า “อปิิ” ทุุก
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ครั้้�ง เช่่น  เวชฺฺเชน + อปิิ = เวชฺฺเชนาปิิ  กรณีีการสนธิิกัับ “อิิติิ” พบตััวอย่่าง
ที่่�มีีเสีียงสระของคำำ�หน้้าเป็็นสระเสีียงสั้้�นครบทั้้�ง 3 เสีียง คืือ “สระอะ, สระ
อิิ, สระอุุ” ส่่วนคำำ�ว่่า “อปิิ” พบตััวอย่่างเสีียงสระของคำำ�หน้้าที่่�เป็็น “สระ
อะ” เท่่านั้้�น
5. ปกติิและโลปะ
คำำ�ว่่า “ปกติิและโลปะ”  หมายถึึง  ลัักษณะการสนธิิที่่ป� รากฎในอรรถ
กถาธรรมบท เมื่่อ� นำำ�คำำ� 2 คำำ�มาสนธิิกันั จะคงเสีียงสระของคำำ�หน้้าไว้้ดังั เดิิม
คู่่�กัับการลบเสีียงสระของคำำ�หลััง สนธิิคำำ�ทั้้ง� สองให้้ต่อ่ กััน ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
อา
อปิิ
โอ
อปิิจ
เอ
อสิิ
อ
อิิทานิิ
อา
อิิติิ
อุุ
อตฺฺถ
อ
อมฺฺห
อ
อมฺฺหิิ

ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
วตฺฺวา + อปิิ = วตฺฺวาปิิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/465)
เถโร + อปิิจ = เถโรปิิจ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/603)
สเจ + อสิิ = สเจสิิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/310)
น + อิิทานิิ = นทานิิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/191)
ทาริิกา + อิิติิ = ทาริิกาติิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/340)
นุุ + อตฺฺถ = นุุตฺฺถ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/127)
เตน + อมฺฺห = เตนมฺฺห (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/700)
ปน + อมฺฺหิิ = ปนมฺฺหิิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/16)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “ปกติิและ
โลปะ” จะมีีการคงเสีียงสระของคำำ�หน้้าไว้้ดัังเดิิมและลบเสีียงสระของคำำ�
หลััง เช่่น  วตฺฺวา + อปิิ = วตฺฺวาปิิ  ลัักษณะการสนธิิเช่่นนี้้�พบในกรณีีที่่�มีีคำำ�
หลัังเป็็นคำำ�เหล่่านี้้�คืือ “อปิิ, อปิิจ, อสิิ, อตฺฺถ, อมฺฺห, อมฺฺหิิ, อิิติิ, อิิทานิิ” และ
สระของคำำ�หน้้าอาจจะเป็็นสระเสีียงสั้้น� หรืือสระเสีียงยาวก็็ได้้ เว้้นแต่่คำำ�หลััง
ที่่�เป็็น “อิิติิ, อปิิ” จะใช้้วิิธีีนี้้�ในกรณีีที่่�เสีียงสระของคำำ�หน้้าเป็็นสระเสีียงยาว
เท่่านั้้�น เช่่น ทาริิกา + อิิติิ = ทาริิกาติิ  แต่่ถ้้าเสีียงสระของคำำ�หน้้าเป็็นสระ
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เสีียงสั้้�นจะใช้้วิิธีอื่ี ่�นคืือ “ทีีฆะและโลปะ” (ตามข้้อ 4.) นอกจากเสีียงหน้้าที่่�
เป็็นสระแล้้ว วิิธีี “ปกติิและโลปะ” ยัังใช้้กัับเสีียงหน้้าที่่�เป็็น “นิิคหิิต” และ
มีีเสีียงหลัังคืือ “อสิิ” อีีกด้้วย เช่่น กํํ + อสิิ = กํํสิิ  พบการใช้้แปลกไป 1 ครั้้�ง
คืือ ตฺฺวํํ  + อสิิ = ตฺฺวมสิิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/188) คำำ�นี้้�น่่าจะหยิิบยืืมมาจาก
บทร้้อยกรอง เพราะในบทร้้อยกรองบางครั้้�งท่่านใช้้วิิธีี “อาเทสและปกติิ”
6. โลปะและทีีฆะ
คำำ�ว่่า “โลปะและทีีฆะ”  หมายถึึง  ลัักษณะการสนธิิที่่ป� รากฎในอรรถ
กถาธรรมบท เมื่่�อนำำ�คำำ� 2 คำำ�มาสนธิิกััน จะใช้้วิิธีีลบเสีียงสระของคำำ�หน้้าคู่่�
กัับการทำำ�เสีียงสระของคำำ�หลัังให้้เป็็นเสีียงยาว สนธิิคำำ�ทั้้�งสองให้้ต่่อกััน ดััง
ตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
อา
อเนน
เอ
อหํํ
อีี
อยํํ
อ
อสฺฺส
อ
อสฺฺสา

ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
อทฺฺธา + อเนน = อทฺฺธาเนน (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/94)
สเจ + อหํํ = สจาหํํ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/475)
ปุุญฺฺญวตีี + อยํํ = ปุุญฺฺญวตายํํ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/176)
จ + อสฺฺส = จาสฺฺส > จสฺฺส (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/93)
จ + อสฺฺสา = จาสฺฺสา > จสฺฺสา (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/303)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “โลปะและ
ทีีฆะ” จะมีีการลบเสีียงสระของคำำ�หน้้าและการทำำ�เสีียงสระของคำำ�หลัังให้้
ยาว เช่่น  สเจ + อหํํ = สจาหํํ  ลัักษณะการสนธิิเช่่นนี้้�จะใช้้กัับคำำ�หลัังที่่�เป็็น
สรรพนามที่่�เมื่่�อแจกวิิภััตติิแล้้วได้้รููปคำำ�ที่่�ขึ้้�นต้้นด้้วย “สระอะ” เช่่น อเนน
และ อยํํ (จาก อิิม), อหํํ (จาก อมฺฺห), อสฺฺส และ อสฺฺสา (จาก ต) โดยการทีีฆะ
คืือทำำ�เสีียง “สระอะ” ให้้เป็็น “สระอา” จึึงได้้รููปคำำ�เป็็น อาเนน, อายํํ, อาหํํ,
อาสฺฺส, อาสฺฺสา ตามลำำ�ดัับ  เฉพาะคำำ�ว่่า “อาสฺฺส, อาสฺฺสา” เป็็นคำำ�ที่่�สระเสีียง
ยาว (คืือสระอา) มีีตัวั สะกด (คืือพยััญชนะ สฺฺ) ภาษาบาลีีนิยิ มเปลี่่ย� นสระเสีียง
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ยาวที่่�มีีตััวสะกดเป็็นสระเสีียงสั้้�นจึึงได้้รููปเป็็น “อสฺฺส, อสฺฺสา” เหมืือนเดิิม
วิิธีีการข้้างต้้นเป็็นวิิธีที่่ี �ใช้้โดยทั่่�วไป มีีวิิธีีพิิเศษที่่�ท่่านใช้้แปลกออกไป
คืือ “อหํํ” ที่่�มีเี สีียงหน้้าเป็็น “มิิ วิภัิ ตั ติิ” (มิิ + อหํํ) จะใช้้วิธีิ ี “โลปะและปกติิ”
(ตามข้้อ 3.) ทุุกครั้้�ง, “อหํํ, อยํํ, อสฺฺส, อสฺฺสา” ที่่�มีีเสีียงสระของคำำ�หน้้าเป็็น
“สระโอ” (โอ + อหํํ, อยํํ, อสฺฺส, อสฺฺสา) จะใช้้วิิธีี “อาเทสและทีีฆะ” (ตามข้้อ
9.) เฉพาะ “อหํํ” อาจใช้้วิิธีี “ปกติิและโลปะ” (ตามข้้อ 5.) ได้้ด้้วย, “อหํํ”
ที่่�มีีเสีียงหน้้าเป็็น “นิิคหิิต” (  ํํ + อหํํ) จะใช้้วิิธีี “โลปะแล้้วโลปะและทีีฆะ”
(ตามข้้อ 13.) หรืือใช้้วิิธีี “อาเทสและปกติิ” (ตามข้้อ 7.)
7. อาเทสและปกติิ
คำำ�ว่่า “อาเทสและปกติิ”   หมายถึึง  ลัักษณะการสนธิิที่่�ปรากฎใน
อรรถกถาธรรมบท เมื่่�อนำำ�คำำ� 2 คำำ�มาสนธิิกััน จะใช้้วิิธีีแปลงเสีียงหน้้าเป็็น
พยััญชนะคู่่�กัับการคงเสีียงสระของคำำ�หลัังไว้้ดัังเดิิม สนธิิคำำ�ทั้้�งสองให้้ต่่อกััน
ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
ํ
สระ
ยํํ นปุุงสกลิิงค์์
สระ
ตํํ นปุุงสกลิิงค์์
สระ
เอตํํ นปุุงสก
สระ
ลิิงค์์
ํ
จฺฺ
ํ
ชฺฺ
ํ
ตฺฺ
ํ
นฺฺ
ํ
ปฺฺ
ํ
มฺฺ

ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
นามํํ + อกาสิิ = นามมกาสิิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/170)
ยํํ + อิิทํํ = ยทิิทํํ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/179)
ตํํ + อนุุตฺฺตรํํ = ตทนุุตฺฺตรํํ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/124)
เอตํํ + อโวจ = เอตทโวจ  (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/125)
ตํํ + จ = ตญฺฺจ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/24)
จิิรํํ + ชีีวตุุ = จิิรญฺฺชีีวตุุ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/474)
สพฺฺพํํ + ตํํ = สพฺฺพนฺฺตํํ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/6)
วชฺฺชํํ + นาม = วชฺฺชนฺฺนาม (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/273)
ตํํ + ปวตฺฺตึึ = ตมฺฺปวตฺฺตึึ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/185)
สุุตํํ + เม = สุุตมฺฺเม (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 18/93)
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เงื่่�อนไข
ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
ํ
หฺฺ
อหํํ + หิิ = อหญฺฺหิิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/326)
อิิติิ
เอว
อิิติิ + เอว = อิิเตฺฺวว (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/26)
โอ
เอว
โส + เอว = เสฺฺวว (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/235)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “อาเทสและ
ปกติิ” จะมีีการแปลงเสีียงของคำำ�หน้้าซึ่่�งอาจเป็็น “นิิคหิิต” หรืือ “สระ”
โดยแปลงให้้เป็็น “พยััญชนะ” และคงเสีียงหลัังไว้้ดัังเดิิม เช่่น นามํํ + อกา
สิิ = นามมกาสิิ, โส + เอว = เสฺฺวว  สำำ�หรัับเสีียงหน้้าที่่�เป็็นนิิคหิิตแบ่่ง
ผลลััพธ์์การสนธิิเป็็น 3 กลุ่่�ม ดัังนี้้�  (1) เสีียงหน้้าเป็็นนิิคหิิตในคำำ�ว่่า “ยํํ, ตํํ,
เอตํํ” เฉพาะที่่�เป็็นนปุุงสกลิิงค์์ และมีีเสีียงหลัังเป็็นสระ จะแปลง “นิิคหิิต”
เป็็นเสีียงพยััญชนะ “ทฺฺ” เช่่น ยํํ + อิิทํํ  = ยทิิทํํ   (2) เสีียงหน้้าเป็็นนิิคหิิต
ในคำำ�อื่่�นๆ และมีีเสีียงหลัังเป็็นสระ จะแปลง “นิิคหิิต” เป็็นเสีียงพยััญชนะ
“มฺฺ” เช่่น นามํํ + อกาสิิ = นามมกาสิิ (3) เสีียงหน้้าเป็็นนิิคหิิต และมีีเสีียง
หลัังเป็็นพยััญชนะ จะแปลง “นิิคหิิต” เป็็นพยััญชนะที่่�สุุดวรรค คืือ แปลง
“นิิคหิิต” เป็็นพยััญชนะ “ญฺฺ” ถ้้าเสีียงหลัังเป็็นพยััญชนะ “จฺฺ” หรืือ “ชฺฺ”,
แปลงเป็็นพยััญชนะ “นฺฺ” ถ้้าเสีียงหลัังเป็็นพยััญชนะ “ตฺฺ” หรืือ “นฺฺ”, แปลง
เป็็นพยััญชนะ “มฺฺ” ถ้้าเสีียงหลัังเป็็นพยััญชนะ “ปฺฺ” หรืือ “มฺฺ”, และแปลง
“นิิคหิิต” เป็็นพยััญชนะ “ญฺฺ” ถ้้าเสีียงหลัังเป็็นพยััญชนะ “หฺฺ” เช่่น ตํํ + จ
= ตญฺฺจ  จากตััวอย่่างการอาเทสทั้้�งหมดพบว่่าผู้้�แต่่งอรรถกถาธรรมบทนิิยม
อาเทสนิิคหิิตเป็็นพยััญชนะที่่�สุดุ วรรค ได้้พบตััวอย่่างเพีียงครั้้ง� เดีียวเท่่านั้้�นที่่�
ท่่านแปลงนิิคหิิตเป็็นพยััญชนะวรรคตััวที่่� 1 คืือ นิิจฺฺจํํ  + ปมตฺฺตา = นิิจฺฺจปฺฺ
ปมตฺฺตา (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/378)
การสนธิิ “อิิติิ” กัับ “เอว” เชื่่�อมเสีียงเป็็น “อิิเตฺฺวว” จััดเป็็นรููปแบบ
พิิเศษ ซึ่่�งผู้้�แต่่งอรรถกถาธรรมบทยืืมรููปคำำ�มาจากพระไตรปิิฎก ยกตััวอย่่าง
ที่่�ใช้้ในคััมภีีร์์มหาวรรค พระวิินััยปิิฎก (วิิ.ม. 4/17/23) เช่่น “อิิติิหิทํํ 
ิ อายสฺฺม
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โต โกณฺฺฑญฺฺญสฺฺส อญฺฺญาโกณฺฺฑญฺฺโญเตฺฺวว นามํํ อโหสิิ.” กล่่าวโดยทั่่�วไปเมื่่�อ
จะแปลง “สระอิิ” ต้้องแปลงเป็็นพยััญชนะ “ยฺฺ” แต่่กรณีีนี้้�ท่่านหยิิบคำำ�มา
ใช้้ทัันทีีคืือใช้้ตามที่่�มีีใช้้ในพระไตรปิิฎกจึึงแปลงเป็็นพยััญชนะ “วฺฺ” ตามที่่�มีี
การใช้้ในพระไตรปิิฎก ลัักษณะการสนธิิเช่่นนี้้�เกิิดกัับการเชื่่�อมคำำ�ว่่า “อิิติิ”
กัับคำำ�ว่่า “เอว” เท่่านั้้�น ถ้้าเชื่่�อมคำำ�ว่่า “อิิติิ” กัับคำำ�อื่่�นจะใช้้วิิธีี “ปกติิและ
ปกติิ” (ตามข้้อ 1.) หรืือใช้้วิิธีี “อาเทสแล้้วอาเทสและปกติิ” (ตามข้้อ 15.)
การสนธิิเสีียงสระของคำำ�หน้้าที่่�เป็็น “สระโอ” กัับเสีียงสระของคำำ�
หลัังที่่�เป็็น “สระเอ” (โอ + เอ) จะใช้้วิิธีีแปลง “สระโอ” เป็็นพยััญชนะ “วฺฺ”
และคงเสีียง “สระเอ” ไว้้ดัังเดิิม เช่่น โส + เอว = เสฺฺวว วิิธีนี้้ี �มีีการใช้้แต่่พบ
ไม่่บ่่อย ส่่วนมากจะใช้้วิิธีี “ปกติิและปกติิ” (ตามข้้อ 1.)
8. อาเทสและโลปะ
คำำ�ว่่า “อาเทสและโลปะ” หมายถึึง ลัักษณะการสนธิิที่่�ปรากฎใน
อรรถกถาธรรมบท เมื่่�อนำำ�คำำ�  2 คำำ�มาสนธิิกััน จะใช้้วิิธีีแปลงเสีียงของคำำ�
หน้้าเป็็นพยััญชนะคู่่�กัับการลบเสีียงสระของคำำ�หลััง สนธิิคำำ�ทั้้�งสองให้้ต่่อ
กััน ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
ํ
อิิติิ
กตํํ + อิิติิ = กตนฺฺติิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/12)
ํ
อิิทานิิ
อหํํ + อิิทานิิ = อหนฺฺทานิิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/590)
ํ
อปิิ
เอกํํ + อปิิ = เอกมฺฺปิิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/132)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “อาเทสและ
โลปะ” จะมีีการแปลงเสีียง “นิิคหิิต” เป็็นพยััญชนะที่่�สุดุ วรรคคืือ “นฺฺ” หรืือ
“มฺฺ” ตััวใดตััวหนึ่่�ง และมีีการลบ “เสีียงสระ” ของคำำ�หลััง เช่่น กตํํ + อิิติิ =
กตนฺฺติิ, เอกํํ + อปิิ = เอกมฺฺปิิ ลัักษณะการสนธิิเช่่นนี้้�พบในกรณีีที่่�เสีียงหลััง
เป็็นคำำ�พิิเศษ คืือ “อิิติิ, อิิทานิิ, อปิิ” ซึ่่�งเมื่่�อสนธิิต้้องลบสระทิ้้�ง กลายเป็็น
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“ติิ, ทานิิ, ปิิ” ตามลำำ�ดัับ แล้้วจึึงแปลงนิิคหิิตเป็็นพยััญชนะที่่�สุุดวรรค ถ้้าคำำ�
หลัังคืือ “ติิ” หรืือ “ทานิิ” จะแปลง “นิิคหิิต” เป็็นพยััญชนะ “นฺฺ” เช่่น อหํํ 
+ อิิทานิิ = อหนฺฺทานิิ,  ถ้้าคำำ�หลัังคืือ “ปิิ” จะแปลง “นิิคหิิต” เป็็นพยััญชนะ
“มฺฺ” เช่่น  เอกํํ + อปิิ = เอกมฺฺปิิ
9. อาเทสและทีีฆะ
คำำ�ว่่า “อาเทสและทีีฆะ”   หมายถึึง  ลัักษณะการสนธิิที่่�ปรากฎใน
อรรถกถาธรรมบท เมื่่�อนำำ�คำำ� 2 คำำ�มาสนธิิกััน จะใช้้วิิธีีแปลงเสีียงสระของ
คำำ�หน้้าเป็็นพยััญชนะคู่่�กัับการทำำ�เสีียงสระของคำำ�หลัังให้้เป็็นเสีียงยาว สนธิิ
คำำ�ทั้้�งสองให้้ต่่อกััน ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
เต (ตุุมฺฺห)
อหํํ
โอ
อหํํ
โอ
อยํํ
โอ
อสฺฺส
โอ
อสฺฺสา

ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
เต + อหํํ = ตฺฺยาหํํ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/429)
โข + อหํํ = ขฺฺวาหํํ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/648)
โย + อยํํ = ยฺฺวายํํ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/113)
โข + อสฺฺส = ขฺฺวาสฺฺส > ขฺฺวสฺฺส (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/25)
โข + อสฺฺสา = ขฺฺวาสฺฺสา > ขฺฺวสฺฺสา (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/431)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “อาเทสและ
ทีีฆะ” จะมีีการแปลงเสีียงสระของคำำ�หน้้า คืือ แปลงเสีียง “สระเอ” เป็็น
พยััญชนะ “ยฺฺ”, หรืือแปลงเสีียง “สระโอ” เป็็นพยััญชนะ “วฺฺ” คู่่�กัับการทำำ�
เสีียง “สระอะ” ของคำำ�หลัังให้้เป็็น “สระอา” เช่่น  เต + อหํํ = ตฺฺยาหํํ, โย +
อยํํ = ยฺฺวายํํ ลัักษณะการสนธิิเช่่นนี้้�ใช้้กัับกรณีีที่่�มีีเสีียงหลัังเป็็นคำำ�พิิเศษคืือ
“อหํํ, อยํํ, อสฺฺส, อสฺฺสา” เท่่านั้้�น คำำ�เหล่่านี้้�จะต้้องทำำ�เสีียง “สระอะ” ให้้เป็็น
“สระอา” กลายเป็็น “อาหํํ, อายํํ, อาสฺฺส, อาสฺฺสา” ตามลำำ�ดัับ  สระของคำำ�
หน้้าที่่�แปลงเสีียงเป็็นพยััญชนะพบตััวอย่่างเพีียงเสีียง “สระโอ“ และเสีียง
“สระเอ” ในคำำ�ว่่า “เต” ซึ่่�งเป็็นรููปแจกวิิภััตติิที่่� 4 ของคำำ�ว่่า “ตุุมฺฺห” เท่่านั้้�น
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ส่่วนเสีียงสระเอในคำำ�ที่่�ไม่่ใช่่ “เต” เมื่่�อสนธิิกัับ “อหํํ” จะใช้้วิิธีี “โลปะและ
ทีีฆะ” (ตามข้้อ 6.)
10. โลปะและวิิการ
คำำ�ว่่า “โลปะและวิิการ”  หมายถึึง  ลัักษณะการสนธิิที่่ป� รากฎในอรรถ
กถาธรรมบท เมื่่�อนำำ�คำำ�  2 คำำ�มาสนธิิกััน จะใช้้วิิธีีลบเสีียงสระของคำำ�หน้้า
และเปลี่่ย� นเสีียงสระของคำำ�หลััง สนธิิคำำ�ทั้้ง� สองให้้ต่อ่ กััน ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
อ
อิิ
โครสสฺฺส + อิิว = โครสสฺฺเสว (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/164)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “โลปะและ
วิิการ” จะมีีการลบเสีียงสระของคำำ�หน้้าคืือ “สระอะ” และเปลี่่ย� นเสีียงสระ
ของคำำ�หลัังคืือ “สระอิิ” ให้้เป็็น “สระเอ” เช่่น โครสสฺฺส + อิิว = โครสสฺฺเสว
ลัักษณะการสนธิิเช่่นนี้้�พบตััวอย่่างเพีียงครั้้�งเดีียว
11. รััสสะแล้้วอาคมและปกติิ
คำำ�ว่่า “รััสสะแล้้วอาคมและปกติิ”  หมายถึึง  ลัักษณะการสนธิิที่่ป� รากฎ
ในอรรถกถาธรรมบท เมื่่อ� นำำ�คำำ� 2 คำำ�มาสนธิิกันั จะใช้้วิธีิ ทำำ�
ี เสีียงสระของคำำ�
หน้้าให้้เป็็นสระเสีียงสั้้น� แล้้วเติิมพยััญชนะอาคมคู่่�กัับการคงเสีียงสระของคำำ�
หลัังไว้้ดัังเดิิม สนธิิคำำ�ทั้้�งสองให้้ต่่อกััน ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
สมฺฺมา
เอว
สมฺฺมา + เอว = สมฺฺมเทว (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/124)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “รััสสะแล้้ว
อาคมและปกติิ” จะมีีการเปลี่่ย� นเสีียง “สระอา” ซึ่ง่� เป็็นสระเสีียงยาวให้้เป็็น
“สระอะ” ซึ่่�งเป็็นสระเสีียงสั้้�น จากนั้้�นเติิมพยััญชนะอาคม คืือ “ทฺฺ” และคง
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เสีียงสระของคำำ�หลัังไว้้ดัังเดิิม เช่่น  สมฺฺมา + เอว = สมฺฺมเทว ลัักษณะการ
สนธิิเช่่นนี้้�พบตััวอย่่างเพีียงครั้้�งเดีียว ซึ่่�งน่่าจะเป็็นการหยิิบคำำ�มาใช้้ตามที่่�มีี
การใช้้ในพระไตรปิิฎกโดยตรง เช่่น “กุุลปุุตฺฺตา สมฺฺมเทว อคารสฺฺมา อนคา
ริิยํํ ปพฺฺพชนฺฺติิ.” (วิิ.ม. 4/12/16)
12. โลปะแล้้วโลปะและปกติิ
คำำ�ว่่า “โลปะแล้้วโลปะและปกติิ”  หมายถึึง  ลัักษณะการสนธิิที่่ป� รากฎ
ในอรรถกถาธรรมบท เมื่่�อนำำ�คำำ�  2 คำำ�มาสนธิิกััน จะใช้้วิิธีีลบเสีียงของคำำ�
หน้้า 2 ครั้้�ง และคงเสีียงสระของคำำ�หลัังไว้้ดัังเดิิม สนธิิคำำ�ทั้้�งสองให้้ต่่อกััน
ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
ตุุยฺฺหํํ
เอว+เอต ตุุยฺหํํ 
ฺ + เอว + เอสา = ตุุยฺเฺ หเวสา (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/404)
มยฺฺหํํ
เอว+เอต มยฺฺหํํ + เอว + เอโส = มยฺฺเหเวโส (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/538)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “โลปะแล้้ว
โลปะและปกติิ” จะมีีการลบเสีียง “นิิคหิิต” ก่่อน แล้้วจึึงลบเสีียง “สระอะ”
ของคำำ�หน้้า คู่่�กัับการคงเสีียงสระของคำำ�หลัังไว้้ดัังเดิิม เช่่น ตุุยฺฺหํํ  + เอว +
เอสา = ตุุยฺฺเหเวสา ลัักษณะการสนธิิเช่่นนี้้�พบในกรณีีที่่�มีีการเชื่่�อมคำำ� 3 คำำ�
ในคราวเดีียว โดยที่่�คำำ�แรกจะต้้องเป็็น “ตุุยฺหํํฺ ” หรืือ “มยฺฺหํํ” คำำ�ที่่�สองจะต้้อง
เป็็น “เอว” และคำำ�ที่่�สามจะต้้องเป็็น “เอสา” หรืือ “เอโส” ซึ่่�งเป็็นรููปแจก
วิิภััตติิของคำำ�ว่่า “เอต” หากไม่่เข้้าเงื่่�อนไขการเชื่่�อมคำำ� 3 คำำ�ในคราวเดีียว
จะใช้้วิิธีี “อาเทสและปกติิ” (ตามข้้อ 7.)
13. โลปะแล้้วโลปะและทีีฆะ
คำำ�ว่่า “โลปะแล้้วโลปะและทีีฆะ”  หมายถึึง  ลัักษณะการสนธิิที่่ป� รากฎ
ในอรรถกถาธรรมบท เมื่่�อนำำ�คำำ�  2 คำำ�มาสนธิิกััน จะใช้้วิิธีีลบเสีียงของคำำ�
หน้้า 2 ครั้้�ง และทำำ�เสีียงสระของคำำ�หลัังให้้เป็็นเสีียงยาว สนธิิคำำ�ทั้้�งสองให้้
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ต่่อกััน ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
กถํํ
อหํํ
กถํํ + อหํํ = กถาหํํ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/287)
อิิมํํ
อหํํ
อิิมํํ + อหํํ = อิิมาหํํ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 18/100)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “โลปะแล้้ว
โลปะและทีีฆะ” จะมีีการลบเสีียง “นิิคหิิต” ก่่อน แล้้วจึึงลบเสีียง “สระอะ”
ของคำำ�หน้้า คู่่�กัับการทำำ�เสีียง “สระอะ” ของคำำ�หลัังให้้เป็็น “สระอา” เช่่น
กถํํ + อหํํ = กถาหํํ, อิิมํํ + อหํํ = อิิมาหํํ  โดยพบตััวอย่่างเพีียง 2 คำำ�นี้้�เท่่านั้้�น
14. โลปะแล้้วอาเทสและทีีฆะ
คำำ�ว่่า “โลปะแล้้วอาเทสและทีีฆะ” หมายถึึง ลัักษณะการสนธิิที่่ป� รากฎ
ในอรรถกถาธรรมบท เมื่่อ� นำำ�คำำ� 2 คำำ�มาสนธิิกันั จะใช้้วิธีิ ลี บเสีียงนิิคหิิตของ
สระหน้้าแล้้วจึึงแปลงเสีียงสระให้้เป็็นพยััญชนะ และทำำ�เสีียงสระของคำำ�หลััง
ให้้เป็็นเสีียงยาว สนธิิคำำ�ทั้้�งสองให้้ต่่อกััน ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
กึึ
อหํํ
กึึ + อหํํ = กฺฺยาหํํ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/204)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “โลปะแล้้ว
อาเทสและทีีฆะ” จะมีีการลบเสีียง “นิิคหิิต” ก่่อน แล้้วจึึงแปลงเสีียง “สระ
อิิ” ให้้เป็็นพยััญชนะ “ยฺฺ” คู่่�กัับการทำำ�เสีียง “สระอะ” ของคำำ�หลัังให้้เป็็น
เสีียง “สระอา” เช่่น กึึ + อหํํ = กฺฺยาหํํ  ลัักษณะการสนธิิเช่่นนี้้�พบตััวอย่่าง
เพีียงครั้้�งเดีียว
15. อาเทสแล้้วอาเทสและปกติิ
คำำ�ว่่า “อาเทสแล้้วอาเทสและปกติิ” หมายถึึง ลัักษณะการสนธิิที่่�
83

83

ปรากฎในอรรถกถาธรรมบท เมื่่�อนำำ�คำำ� 2 คำำ�มาสนธิิกััน จะใช้้วิิธีีแปลงเสีียง
สระของคำำ�หน้้าให้้เป็็นพยััญชนะแล้้วจึึงแปลงพยััญชนะให้้เป็็นพยััญชนะอีีก
ทอดหนึ่่�ง และคงเสีียงสระของคำำ�หลัังไว้้ดัังเดิิม สนธิิคำำ�ทั้้�งสองให้้ต่่อกััน ดััง
ตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
อิิติิ
เอ
อิิติิ + เอวํํ = อิิจฺฺเจวํํ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/602)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “อาเทสแล้้ว
อาเทสและปกติิ” จะมีีการแปลงเสีียง “สระอิิ” ของคำำ�หน้้าเป็็นพยััญชนะ
“ยฺฺ” ก่่อน แล้้วจึึงแปลงพยััญชนะ 2 ตััวพร้้อมกััน คืือ แปลงพยััญชนะ
“ตฺฺยฺฺ” ให้้เป็็น “จฺฺจฺฺ” คู่่�กัับการคงเสีียง “สระเอ” ของคำำ�หลัังไว้้ดัังเดิิม เช่่น
อิิติิ + เอวํํ = อิิจฺฺเจวํํ  ลัักษณะการสนธิิเช่่นนี้้�พบตััวอย่่างในกรณีีที่่�เสีียงหลััง
เป็็นเสีียง “สระเอ” ในคำำ�ว่่า “เอวํํ” หรืือ “เอตํํ” เท่่านั้้�น
16. อาคมแล้้วอาเทสแล้้วอาเทสและปกติิ
คำำ�ว่่า “อาคมแล้้วอาเทสแล้้วอาเทสและปกติิ” หมายถึึง  ลัักษณะการ
สนธิิที่่�ปรากฎในอรรถกถาธรรมบท เมื่่�อนำำ�คำำ� 2 คำำ�มาสนธิิกััน จะใช้้วิิธีีเติิม
พยััญชนะอาคมเข้้ามาก่่อน แล้้วจึึงแปลงพยััญชนะอาคมที่่�เติิมเข้้ามานั้้�นเป็็น
พยััญชนะอีีกตััวหนึ่่�ง จากนั้้�นแปลงนิิคหิิตเป็็นพยััญชนะ คู่่�กัับการคงเสีียงสระ
ของคำำ�หลัังไว้้ดัังเดิิม สนธิิคำำ�ทั้้�งสองให้้ต่่อกััน ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
ํ
เอว
ตฺฺวํํ + เอว = ตฺฺวญฺฺเญว  (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/141)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “อาคมแล้้ว
อาเทสแล้้วอาเทสและปกติิ” จะมีีการเติิมพยััญชนะอาคม คืือ “ยฺฺ” เข้้ามา
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ก่่อน แล้้วแปลงพยััญชนะอาคม คืือ “ยฺฺ” ให้้เป็็นพยััญชนะ “ญฺฺ” (พยััญชนะ
อาคมที่่�เติิมได้้นั้้�น คััมภีีร์์กััจจายนวยากรณ์์กำำ�หนดไว้้ 8 ตััว ได้้แก่่ “ยฺฺ, วฺฺ, มฺฺ,
ทฺฺ, นฺฺ, ตฺฺ, รฺฺ, ฬฺฺ” (กััจ. 35) คััมภีีร์์สััททนีีติิกำำ�หนดพยััญชนะอาคมเพิ่่�มอีีก 1
ตััว ได้้แก่่ “หฺฺ” (สััท. 56) กรณีีนี้้�ผู้้�วิิจััยเห็็นว่่าน่่าจะเป็็นการเติิมพยััญชนะ
อาคม คืือ “ยฺฺ” เพราะมีีลัักษณะทางเสีียงใกล้้เคีียงกัับพยััญชนะ “ญฺฺ” มาก
ที่่�สุุด) จากนั้้�นแปลงเสีียง “นิิคหิิต” เป็็นพยััญชนะ “ญฺฺ” และคงเสีียงสระ
ของคำำ�หลัังคืือ “สระเอ” ไว้้ดัังเดิิม เช่่น ตฺฺวํํ + เอว = ตฺฺวญฺฺเญว ลัักษณะการ
สนธิิเช่่นนี้้�เป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่�งที่่�นิยิ มใช้้สำำ�หรัับการสนธิิเสีียง “นิิคหิิต” กัับ
เสีียง “สระเอ” นอกจากการใช้้วิิธีี “ปกติิแล้้วอาคมและปกติิ” (ตามข้้อ 2.)
และวิิธีี “อาเทสและปกติิ” (ตามข้้อ 7.) ซึ่่�งทั้้�ง 3 วิิธีีนี้้�พบตััวอย่่างการใช้้ใน
ความถี่่�ที่่�ใกล้้เคีียงกััน
17. ปกติิแล้้วสััญโญคและปกติิ
คำำ�ว่่า “ปกติิแล้้วสััญโญคและปกติิ” หมายถึึง ลัักษณะการสนธิิที่่ป� รากฎ
ในอรรถกถาธรรมบท เมื่่อ� นำำ�คำำ� 2 คำำ�มาสนธิิกันั จะใช้้วิธีิ กี ารคงเสีียงทั้้�งเสีียง
ของคำำ�หน้้าและเสีียงของคำำ�หลัังไว้้ดัังเดิิม แล้้วมีีการซ้้อนพยััญชนะเข้้ามา
สนธิิคำำ�ทั้้�งสองให้้ต่่อกััน ดัังตััวอย่่างต่่อไปนี้้�
เงื่่�อนไข
ถ้้อยคำำ�ตััวอย่่างจากอรรถกถาธรรมบท
เสีียงสระหน้้า เสีียงสระหลััง
น
ปฺฺ
น + ปโหติิ = นปฺฺปโหติิ (ขุุ.ธ.อ. (บาลีี) 17/79)

จากตััวอย่่างข้้างต้้น ผู้้�วิิจััยพบว่่า ลัักษณะการสนธิิแบบ “ปกติิแล้้ว
สััญโญคและปกติิ” จะมีีการคงเสีียงคำำ�หน้้า คืือ “น” และคงเสีียงคำำ�หลััง คืือ
“ปโหติิ” ไว้้ดังั เดิิมก่่อน แล้้วจึึงซ้้อนพยััญชนะ “ปฺฺ” ด้้านหน้้าคำำ�ว่่า “ปโหติิ”
เช่่น น + ปโหติิ = นปฺฺปโหติิ ลัักษณะการสนธิิเช่่นนี้้�พบในกรณีีที่่�สนธิิคำำ�ว่่า
“น” (แปลว่่า ไม่่) กัับบทกริิยาที่่�ขึ้้�นต้้นด้้วยพยััญชนะ “ปฺฺ” เท่่านั้้�น  อย่่างไร
ก็็ตาม ผู้้�แต่่งอรรถกถาธรรมบทใช้้วิิธีีนี้้�น้้อยมาก โดยส่่วนมากท่่านนิิยมใช้้วิิธีี
“ปกติิและปกติิ” (ตามข้้อ 1.)
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บทสรุุป

จากการศึึกษาสนธิิในอรรถกถาธรรมบท วรรคที่่� 1 - 10 คััมภีีร์์ได้้ให้้
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับรููปแบบการสนธิิที่่�ค่่อนข้้างชััดเจน เพราะมีีการใช้้สนธิิ
ที่่�ให้้รููปสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างเดีียวกัันตลอดทุุกวรรคที่่�ได้้ศึึกษา รููปแบบสนธิิที่่�พบ
เหล่่านี้้�สามารถยึึดเป็็นตััวอย่่างในการสนธิิของผู้้�เรีียนหรืือผู้้�เขีียนภาษาบาลีี
ได้้เนื่่อ� งจากมีีรูปู แบบที่่�กำำ�หนดได้้ชัดั เจนกว่่าคััมภีีร์ไ์ วยากรณ์์มีีกัจั จายนวยา
กรณ์์เป็็นต้้นซึ่ง่� กล่่าวถึึงเฉพาะเครื่่อ� งมืือสนธิิแต่่ไม่่ได้้กล่่าวถึึงสภาพแวดล้้อม
ที่่�เป็็นเงื่่�อนไขให้้สนธิิที่่�เฉพาะเจาะจงไว้้
การสนธิิในอรรถกถาธรรมบทมีีลัักษณะการสนธิิ ดัังนี้้�
1. คำำ�ศััพท์์บางคำำ�มีีวิิธีีการเฉพาะตน ได้้แก่่
1.1 คำำ�ศััพท์์ คืือ “อปิิ, อปิิจ, อสิิ, อตฺฺถ, อมฺฺห, อมฺฺหิิ, อิิติิ, อิิ
ทานิิ” เป็็นคำำ�ที่่�ต้อ้ งลบสระในพยางค์์แรกก่่อนทุุกครั้้ง� ได้้รูปู คำำ�หลัังจากสนธิิ
คืือ “ปิิ, ปิิจ, สิิ, ตฺฺถ, มฺฺห, มฺฺหิิ, ติิ, ทานิิ” ตามลำำ�ดัับ
1.2 สรรพนามที่่�แจกวิิภััตติิได้้รููปคำำ�ที่่�ขึ้้�นต้้นด้้วย “สระอะ”
คืือ “อเนน, อยํํ, อหํํ, อสฺฺส, อสฺฺสา” คำำ�เหล่่านี้้�นิิยมทีีฆะเสีียง “สระอะ” เป็็น
“สระอา” ได้้รููปคำำ�หลัังจากสนธิิ คืือ “อาเนน, อายํํ, อาหํํ, อาสฺฺส, อาสฺฺสา”
ตามลำำ�ดัับ  
2. การคงเสีียงทั้้�งสองไว้้ตามเดิิม (ปกติิและปกติิ) เป็็นวิิธีีที่่�ใช้้มาก
ที่่�สุุด เพราะภาษาบาลีีไม่่นิิยมเชื่่�อมเสีียง 2 เสีียงเข้้าด้้วยกััน
3. ในการคงเสีียงทั้้�งสองไว้้ตามเดิิมอาจมีีการเติิม (อาคม) พยััญชนะ
อาคม คืือ “ยฺฺ” ระหว่่างสระเพื่่�อให้้ออกเสีียงสะดวก เฉพาะในกรณีีที่่�เสีียง
หลัังคืือ “สระเอ” และเสีียงหน้้าคืือสระที่่�ไม่่ใช่่ “สระอะ” (ยกเว้้น “ปฏฺฺฐาย,
อาทาย” ที่่�นิิยมเติิมพยััญชนะอาคม คืือ “ยฺฺ” ด้้วย) นอกจากนี้้�มีีการเติิม
พยััญชนะอาคม คืือ “ทฺฺ” กัับคำำ�ว่่า “ยาว, ตาว, ปุุน, จิิ” หรืือการเติิมพยััญชนะ
อาคม คืือ “ตฺฺ” กัับคำำ�ว่่า “ตสฺฺมา” เพื่่�อให้้ตรงกัับรููปคำำ�ในภาษาเก่่ากว่่า
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4. การลบ (โลปะ) พบตััวอย่่างการลบเสีียงหน้้ามากที่่�สุุด และหาก
สนธิิกัับคำำ�ศััพท์์ตามข้้อ 1.2 ต้้องใช้้วิิธีีทีีฆะเสีียงหลัังควบคู่่�ไปด้้วย ส่่วนการ
ลบเสีียงหลัังพบในกรณีีที่่ส� นธิิกับั ศััพท์ต์ ามข้้อ 1.1 ซึ่ง่� เป็็นศััพท์พิ์ เิ ศษทำำ�ให้้มีี
รููปแบบสนธิิที่่�ต่่างจากศััพท์์อื่่�นๆ
5. การแปลง (อาเทส) ใช้้สำำ�หรัั บการอาเทสนิิ คหิิ ต สระ หรืือ
พยััญชนะ โดยการอาเทส “นิิคหิิต” เป็็นพยััญชนะ “มฺฺ” หรืืออาเทสเป็็น
พยััญชนะ “ทฺฺ” สำำ�หรัับนิิคหิิตในคำำ�ว่่า ยํํ ตํํ เอตํํ ที่่�เป็็นนปุุงสกลิิงค์์ เพื่่อ� ให้้ตรง
กัับรููปคำำ�ในภาษาเก่่ากว่่า ทั้้�งสองกรณีีพบในตััวอย่่างที่่�มีเี สีียงของคำำ�หลัังขึ้้น�
ต้้นด้้วยสระ การอาเทส “นิิคหิิต” เป็็น “พยััญชนะที่่�สุดุ วรรค” พบในกรณีีที่่�
เสีียงหลัังเป็็นพยััญชนะวรรคตััวที่่� 1 หรืือตััวที่่� 5 (พบเฉพาะ “จฺฺ, ตฺฺ, ปฺฺ, นฺฺ, มฺฺ”)
ในกรณีีเสีียงหลัังเป็็นพยััญชนะอวรรคพบเพีียงตััวเดีียว คืือ พยััญชนะ “หฺฺ”
การอาเทสสระพบในกรณีีที่่�เสีียงสระของคำำ�หน้้าเป็็นเสีียง “สระอิิ,
สระเอ, สระโอ” โดยพบการอาเทส “สระโอ” มากที่่�สุุด การอาเทสสระ
ข้้างต้้นทำำ�ก็็ต่อ่ เมื่่อ� มีีเสีียงหลัังเป็็นสระ ซึ่่ง� โดยทั่่�วไปใช้้วิธีิ ี “อาเทสและปกติิ”
ยกเว้้นการสนธิิกัับกลุ่่�มศััพท์์ตามข้้อ 1.1 จะใช้้วิิธีี “อาเทสและโลปะ” และ
ถ้้าสนธิิกับั กลุ่่�มศััพท์ต์ ามข้้อ 1.2 จะใช้้วิธีิ ี “อาเทสและทีีฆะ” ส่่วนการอาเทส
พยััญชนะพบเพีียงกรณีีเดีียวคืือการอาเทส “ตฺฺยฺฺ” เป็็น “จฺฺจฺฺ”
6. การเปลี่่�ยนสระตััวหนึ่่�งเป็็นอีีกตััวหนึ่่�ง (วิิการ) พบเพีียงครั้้�งเดีียว
เท่่านั้้�น คืือ โครสสฺฺส + อิิว = โครสสฺฺเสว
7. การทำำ�เสีียงสระให้้สั้้�น (รััสสะ) พบเพีียงครั้้�งเดีียวคืือ สมฺฺมา +
เอว = สมฺฺมเทว
8. การทำำ�เสีียงสระให้้เป็็นเสีียงยาว (ทีีฆะ) พบใน 2 กรณีี คืือ การ
ทำำ�เสีียงสระของคำำ�หน้้าซึ่่�งเป็็นสระเสีียงสั้้�นให้้เป็็นสระเสีียงยาวเมื่่�อต่่อกัับ
คำำ�หลัังคืือ “อิิติิ” หรืือ “อปิิ” และการทำำ�สระเสีียงสั้้�นให้้เป็็นสระเสีียงยาว
ของคำำ�ศััพท์์ในข้้อ 1.2
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9. การซ้้อนพยััญชนะหน้้าพยััญชนะ (สััญโญค) พบเพีียงกรณีีที่่�คำำ�
ว่่า “น” ต่่อกัับบทกริิยาที่่�ขึ้้�นต้้นด้้วยพยััญชนะ “ปฺฺ” เท่่านั้้�น แต่่ถึึงอย่่างไร
ก็็ตาม ท่่านนิิยมใช้้วิิธีี “ปกติิและปกติิ” มากกว่่า
จากตััวอย่่างการสนธิิในอรรถกถาธรรมบท วรรคที่่� 1-10 เฉพาะร้้อย
แก้้ว แสดงให้้เห็็นว่่า ผู้้�แต่่งอรรถกถาธรรมบทใช้้สนธิิกิริิ โิ ยปกรณ์์ครบทั้้�ง 8 วิิธีี
คืือ ปกติิ โลปะ อาเทส อาคม ทีีฆะ รััสสะ วิิการ สััญโญค วิิธีรัี ัสสะและวิิการ
อาจไม่่นัับก็็ได้้เพราะพบตััวอย่่างเพีียงวิิธีีละครั้้�งและตััวอย่่างที่่�พบเป็็นการ
ใช้้คำำ�ตามพระไตรปิิฎกจึึงอาจเป็็นการนำำ�คำำ�มาใช้้ทัันทีีโดยไม่่มีีจุุดประสงค์์
จะทำำ�สนธิิเสีียเอง ส่่วนสััญโญคไม่่นิิยมใช้้กัับสนธิิภายนอก ตััวอย่่างที่่�พบ
อาจเป็็นสนธิิภายในก็็ได้้ จึึงเหลืือวิิธีีที่่�นิิยมใช้้เพีียง 5 วิิธี คืื
ี อ ปกติิ โลปะ อา
เทส อาคม และ ทีีฆะ
บทความนี้้�ผู้้�เขีียนเลืือกศึึกษาอรรถกถาธรรมบทเฉพาะวรรคที่่� 1-10
จึึงได้้รับั ข้้อมููลสำำ�หรัับใช้้ในการวิิเคราะห์์ในระดัับหนึ่่�ง และได้้นำำ�เสนอเฉพาะ
ข้้อมููลที่่�พบตััวอย่่างการใช้้เท่่านั้้�น หากศึึกษาสนธิิในอรรถกถาธรรมบทไปจน
ครบ 26 วรรค ก็็น่่าจะให้้รายละเอีียดรููปแบบสนธิิที่่�มากขึ้้�น
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