
บทที่ ๖
องคป์ระกอบของนามศพัท์

(วภิตัต-ิการแจกนามศพัทต์ามหนา้ที่)



การสรา้งคาํนามนามดว้ยการลงวภิตัตนิาม
วิภตัติคือสญัลกัษณ์หรือเครื่องหมายที่ใชล้งทา้ยคํานามเพื่อบ่ง
บอกถงึหนา้ที ่สถานภาพ ปริมาณ และความสมัพนัธข์องคาํนัน้ ๆ 
ใหท้ราบว่า คาํนัน้อยู่ในฐานะอะไร มจีาํนวนเท่าไหร่ และเกี่ยวขอ้ง
กบัคาํอืน่ในประโยคอย่างไร
โบราณาจารยไ์ดน้ิยามความหมายของคาํว่าวภิตัติไวว้่า “ที่ชื่อว่า
วิภตัติเพราะจาํแนกเนื้อความใหรู้ว้่าเป็นกรรม (สิ่งที่ถูกทํา) หรือ
เป็นกตัตา (ผูท้าํ) เป็นตน้ และใหรู้ว้่ามีสิง่เดียวหรอืมีจาํนวนมาก”



ในวิภตัติแต่ละตวัจะมีอรรถ(วิธีใช )้หลายอย่าง หากไม่เขา้ใจอรรถ
เหล่านัน้โดยถ่องแทแ้ลว้ อาจทาํใหเ้กิดความยากลาํบากในการแปล 
หรืออาจแปลผดิพลาดคลาดเคลือ่น ไม่ตรงตามความมุ่งหมายของผู ้
แต่ง ดงันัน้ นอกจากทราบวธิีแจกวภิตัตแิต่ละตวัแลว้ ควรศึกษาวธิใีช ้
วภิตัตแิต่ละตวัใหค้รบถว้นดว้ย
วิภตัตินามมี ๑๔ ตวั แบ่งออกเป็น ๗ หมวด ๆ ละ ๒ ตวัโดยจดัเป็น
ฝ่ายเอกวจนะ ๗ ตวั และพหวุจนะ ๗ ตวั
วภิตัตนิามเหลา่นี้เมือ่ลงทา้ยคาํนามแลว้คงรูปก็ม ีแปลงรูปก็ม ีลบทิ้งก็
ม ีขึ้นอยู่กบัการนัตแ์ละลงิคข์องคาํนามนัน้



วภิตัตนิาม ๑๔ ตวั
บทบาทหนา้ที่ของแต่ละวภิตัติ
และคาํแปลประจาํวภิตัติ



ลาํดบั ชื่อเรยีกวภิตัติ เอก. พห.ุ ทาํหนา้ที่
๑.  ปฐมาวภิตัติ สิ โย เป็นกตัตกุารก (เป็นผูท้าํ), กมัมการก (ผูถ้กูทาํ)
๒.  ทตุยิาวภิตัติ อํ โย เป็นกมัมการก (เป็นผูถ้กูกระทาํ)
๓.  ตตยิาวภิตัติ นา หิ เป็นกตัตกุารกและกรณการก (เป็นเครื่องมอื)
๔.  จตตุถวีภิตัติ ส นํ เป็นสมัปทานการก (แสดงความเป็นผูร้บั)
๕.  ปญัจมีวภิตัติ สฺมา หิ เป็นอปาทานการก (แสดงการแยกออก)
๖.  ฉฏัฐวีภิตัติ ส นํ เป็นอการก (แสดงความเป็นเจา้ของ)
๗.  สตัตมีวภิตัติ สฺมึ สุ เป็นอธกิรณการก (แสดงสถานทีแ่ละเวลา)
๘.  อาลปนะ สิ โย เป็นอการก (แสดงคาํทกัทาย)



ลาํดบัวภิตัติ เอก. คาํแปล พห.ุ คาํแปล
ปฐมา. ที่ ๑ สิ อ.   (อนัว่า) โย .........ท.
ทตุยิา ที่ ๒ อํ ซึ่ง, สู,่ ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ โย .........ท.
ตตยิา. ที่ ๓ นา ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี หิ .........ท.
จตตุถ.ี ที่ ๔ ส แก,่ เพือ่, ต่อ นํ .........ท.
ปญัจมี. ที่ ๕ สฺมา แต่, จาก, กว่า, เหตุ หิ .........ท.
ฉฏัฐ.ี ที่ ๖ ส แหง่, ของ, เมื่อ นํ .........ท.
สตัตมี. ที่ ๗ สฺมึ ใน, ใกล,้ ที่, คร ัน้เมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บน, ณ สุ .........ท.
อาลปนะ สิ แน่ะ, ดูกอ่น, ขา้แต่ โย .........ท.



ตวัอย่างการแจก ปรุสิ (บรุุษ)
อ การนัต ์ในปงุลงิค ์

ดว้ยวภิตัตนิามทัง้ ๑๔ ตวั



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. ปรุสิ+สิ =ปรุโิส ปรุสิ+โย =ปรุสิา
ท.ุ ปรุสิ+อํ =ปรุสิํ ปรุสิ+โย =ปรุเิส
ต. ปรุสิ+นา =ปรุเิสน ปรุสิ+หิ =ปรุเิสห,ิ ปรุเิสภิ
จต.ุ ปรุสิ+ส =ปรุสิสฺส, ปรุสิาย, ปรุสิตถฺํ ปรุสิ+นํ =ปรุสิานํ
ปญ. ปรุสิ+สฺมา =ปรุสิสฺมา, ปรุสิมหฺา, ปรุสิา ปรุสิ+หิ =ปรุเิสห,ิ ปรุเิสภิ
ฉ. ปรุสิ+ส =ปรุสิสฺส ปรุสิ+นํ =ปรุสิานํ
ส. ปรุสิ+สฺมึ =ปรุสิสฺมึ, ปรุสิมหฺ,ิ ปรุเิส ปรุสิ+สุ =ปรุเิสสุ
อา. ปรุสิ+สิ =ปรุสิ ปรุสิ+โย =ปรุสิา



หนา้ที่และวธิกีารใชป้ฐมาวภิตัติ
เป็นประธานในประโยคกตัตวุาจก แปลว่า อ...... (อนัว่า....)
สพฺพทานํ ธมมฺทานํ ชินาต.ิ
อ.ธรรมทาน ย่อมชนะ ซึง่ทานท ัง้ปวง.

เป็นประธานในประโยคกมัมวาจก แปลว่า อ...... (อนัว่า....)
วนิโย พทุเฺธน ปญญฺตโฺต.
อ.พระวนิยั อนัพระพทุธเจา้ บญัญตัแิลว้.
ธมโฺม พทุเฺธน เทสโิต.
อ.พระธรรม อนัพระพทุธเจา้ แสดงแลว้.



เป็นประธานในประโยคเหตกุตัตวุาจก  แปลว่า อ...... (อนัว่า....)
วสิาขา ถปตโิน ปพฺุพาราม ํกาเรต.ิ
อ.นางวสิาขา ยงันายช่าง ท. ย่อมใหส้รา้ง ซึง่วดัปพุพาราม.

เป็นประธานในประโยคเหตกุมัมวาจก  แปลว่า อ...... (อนัว่า....)
วสิาขาย ถปตโิน ปพฺุพาราโม การาปิยตถฺ.
อ.วดัปพุพาราม อนันางวสิาขา ยงันายช่าง ท. ใหส้รา้งแลว้.



หนา้ที่และวธิกีารใชท้ตุยิาวภิตัติ
เป็นกรรม แปลว่า ซึ่ง....

สทโฺธ ทานํ เทต.ิ
อ.บคุคล ผูม้ศีรทัธา ย่อมถวาย ซึง่ทาน.

เป็นที่ไปถงึ  แปลว่า สู.่...
อรยิสาวกา วหิาร ํคจฺฉนฺต.ิ
อ.อรยิสาวก ท. ย่อมไป สู่วหิาร



เป็นผูถ้กูใชใ้หท้าํ  แปลว่า ยงั....
สามิโก สูท ํโอทนํ ปาเจต.ิ
อ.เจา้ ยงัพอ่ครวั ใหห้งุอยู่ ซึง่ขา้วสุก.

บอกระยะทางและเวลา แปลว่า สิ้น..., ตลอด...
ภกิขฺู เตมาส ํวสฺส ํอปุวสนฺต.ิ
อ.ภกิษุ ท. ย่อมเขา้จาํ ซึง่พรรษา ตลอดไตรมาส.



ระบถุงึคนที่พดูดว้ย แปลว่า กะ, เฉพาะ
ราชา กาฬทุาย ึอมจฺจ ํกเถต.ิ
อ.พระราชา ย่อมตรสั กะอาํมาตย ์ชื่อวา่กาฬทุาย.ี



หนา้ที่และวธิกีารใชต้ตยิาวภิตัติ
เป็นวตัถเุครื่องมือในการทาํ  แปลว่า ดว้ย...

ถปต ิผรสนุา รุกขฺํ ฉินฺทต.ิ
อ.ช่างไม ้ย่อมตดั ซึง่ตน้ไม ้ดว้ยขวาน.

เป็นเครื่องกาํหนดกริยิา  แปลว่า โดย..., ตาม..., ขา้ง...
ปณฺฑติา ธมเฺมน อฏฏฺ ํวนิิจฉฺินนฺต.ิ
อ.บณัฑติ ท. ย่อมวนิิจฉยั ซึง่คด ีโดยธรรม.



เป็นกตัตกุารกคอืผูท้าํ  แปลว่า อนั...
สฺวากขฺาโต ภควตา ธมโฺม.
อ.พระธรรม อนัพระผูม้พีระภาคเจา้ ตรสัไวด้แีลว้.

เป็นเครื่องแสดงเหตผุล  แปลว่า เพราะ....
สตตฺา กลุสกมมฺสฺมา สขุํ วนิฺทนฺต.ิ
อ.สตัว ์ท. ย่อมประสบ ซึง่ความสุข เพราะกศุลกรรม.



ลาํดบั ชื่อเรยีกทางไวยากรณ์ เอกวจนะ พหวุจนะ ทาํหนา้ที่
๑. ปฐมาวภิตัติ สิ เป็นกตัตกุารก (ผูท้าํ)
๒.
๓. หิ
๔.
๕. ปญัจมีวภิตัติ
๖. ส เป็นอการก (แสดงความเป็นเจา้ของ)
๗.
๘. อาลปนะ โย เป็นอการก (แสดงคาํทกัทาย)

แบบฝึกหดัที่ ๖
๑. เตมิชื่อเรยีกวภิตัต ิตวัวภิตัต ิและหนา้ที่ของแต่ละวภิตัต ิลงในช่องว่างใหถ้กูตอ้งครบถว้น



ลาํดบัวภิตัติ เอก. คาํเชื่อมคาํ

ปฐมา ที่ ๑ สิ อ. (อนัว่า)
  

ทตุยิา ที่ ๒ โย

ตตยิา ที่ ๓

จตตุถ ีที่ ๔ แก.่.., เพือ่..., ต่อ...

๒.เติมคําแปลประจาํแต่ละวิภตัติ (อายตนิบาต) ลงในช่องว่างใหถู้กตอ้งครบถว้นทุก
ช่องท ัง้ฝ่ายเอกวจนะและพหวุจนะ



ลาํดบัวภิตัติ เอก. คาํเชื่อมคาํ

ปญัจมี ที่ ๕
สฺมา แต่..., จาก..., กวา่..., เหตุ
  

ฉฏัฐ ีที่ ๖
นํ แหง่...ท., ของ...ท, เมื่อ...ท.

สตัตมี ที่ ๗
สุ

อาลปนะ
โย



๓. โย วภิตัตมิีปรากฏอยู่ในหมวดใดบา้ง จงบอกมาใหค้รบทกุวภิตัต ิ?
....................................................................................................

๔. ห ิวภิตัตมิีปรากฏอยู่ในหมวดใดบา้ง จงบอกมาใหค้รบทกุวภิตัต ิ?
....................................................................................................

๕. ส วภิตัตมิีปรากฏอยู่ในหมวดใดบา้ง จงบอกมาใหค้รบทกุวภิตัต ิ?
....................................................................................................

๖. นํ วภิตัตมิีปรากฏอยู่ในหมวดใดบา้ง จงบอกมาใหค้รบทกุวภิตัต ิ?
....................................................................................................



๗. วภิตัตติวัใดบา้ง เมื่อลงหลงันามศพัทแ์ลว้มกัคงรูปวภิตัตไิว ้?
....................................................................................................

๘. วภิตัตติวัใดบา้ง เมื่อลงหลงันามศพัทแ์ลว้มกัลบวภิตัตทิิ้ งเสมอ ?
....................................................................................................

๙. เมื่อประสงคจ์ะประกอบคาํนามใหเ้ป็นประธานตอ้งลงวภิตัตติวัใด ?
....................................................................................................

๑๐.เมื่อประสงคจ์ะประกอบคาํนามใหเ้ป็นคาํแสดงความเป็นเจา้ของตอ้งลง
วภิตัตติวัใด ?
....................................................................................................




