
อาขยาต บทที่ ๑
วตัตมานาวภิตัต ิ: คาํกริยิาปจัจุบนักาล

ใชก้บัเหตกุารณ์ที่กาํลงัเกดิขึ้น, กาํลงัดาํเนินไป



วภิตัตหิมวดที่ ๑ : วตัตมานาวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะเอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ ติ อนฺติ เต อนฺเต นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ สิ ถ เส วเฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ (อา) มิ (อา) ม เอ (อา) มเฺห อมัหโยคะ



วภิตัตอิาขยาตหมวดที่ ๑ : วตัตมานา
๑.วตัตมานาวภิตัต ิ

บอกปจัจบุนักาล แบง่เป็น ๓ กาลย่อย คอื
-ปัจจุบนัแท ้ แปลวา่ อยู่...
อ.ุ ภกิฺข ุธมฺม ํเทเสต.ิ อ.ภกิษุ แสดงอยู่ ซึง่ธรรม.

   -ปัจจุบนัใกลอ้ดีต แปลวา่ ย่อม...
อ.ุ กโุต นุ ตฺว ํอาคจฺฉส.ิ อ.ท่าน ย่อมมา จากทีไ่หน หนอ.

  -ปัจจุบนัใกลอ้นาคต แปลวา่ จะ...
อ.ุ กนิฺนุ โข กโรม.ิ อ.เรา จะกระทาํ อย่างไร หนอแล.



๒.บรุุษและโยคะ
   วภิตัติอาขยาตใชล้งหลงัธาตุและปจัจยับอกใหรู้ก้าล บท วจนะ 
และบรุุษ ภาษาบาลกีาํหนดใหป้ระธานกบักริยิาตอ้งมวีจนะและบรุุษ
เสมอกัน วิภ ัตติอาขยาตจึงแบ่งออกเป็น ๓ บุ รุษ ๒ วจนะ 
เช่นเดยีวกบัปรุสิสพัพนามเพือ่ใหเ้ขา้คู่กนั ในวภิตัตแิต่ละฝ่าย

-วภิตัตคิู่ที่ ๑ เป็นปฐมบุรุษ [ใชก้บัคนที่เราพูดถึง คอื โส, เต]

-วภิตัตคิู่ที่ ๒ เป็นมชัฌมิบุรุษ [ใชก้บัคนที่เราพูดดว้ย คอื ตฺว,ํ ตุมฺเห] 

-วภิตัตคิู่ที่ ๓ เป็นอุตตมบุรุษตามลาํดบั [ใชก้บัตวัเราเอง คอื อห,ํ มย]ํ 

กริยิาเป็นบรุุษใดตอ้งประกอบประธานใหม้บีรุุษตรงกบักริยิาเสมอ



การประกอบประธานใหม้บีุรุษและวจนะตรงกบักริิยา เรียกว่า โยคะ 

โดยปกตมิกักล่าวส ัน้ ๆ ว่า โยค (อ่านว่า โยก)

ตารางสรุปบรุุษและโยคะในหมวดวตัตมานาวภิตัตฝิ่ายปรสัสบท
บรุุษ วภิตัติ โยคะ คาํอธบิาย ประธานเอก. ประธานพห.ุ

ปฐม. ต,ิ อนฺติ นามโยคะ ประกอบนามนาม
เป็นประธาน

โส, ปรุโิส 
คู่กบั ติ

เต, ปรุสิา 
คู่กบั อนฺติ

มชัฌมิ. ส,ิ ถ ตมุหโยคะ ประกอบ ตมุหฺ 
เป็นประธาน

ตวฺ ํ
คู่กบั สิ

ตมุเฺห 
คู่กบั ถ

อตุตม. มิ, ม อมัหโยคะ ประกอบ อมหฺ 
เป็นประธาน

อห ํ
คู่กบั มิ

มย ํ
คู่กบั ม



๓.กฎเกณฑป์ระจาํหมวดวตัตมานาวภิตัติ
-ต,ิ เต คงรูป เช่น วทต,ิ วทเต (ย่อมกลา่ว)
-อนฺต,ิ อนฺเต ลบ อ ที่ อนฺต,ิ อนฺเต เป็น -นฺต,ิ -นฺเต 

เช่น วทนฺต,ิ วทนฺเต (ย่อมกลา่ว)
-อนฺติ แปลงเป็น เร ไดบ้า้ง เช่น 

วทเร (ย่อมกลา่ว) 
คจฺฉเร (ย่อมไป) 
นายเร (ย่อมรู)้ เป็นตน้

-ส,ิ ถ คงรูป เช่น วทส,ิ วทถ (ย่อมกลา่ว)



-มิ, ม* คงรูป แต่ใหท้ฆีะสระ อ ที่สดุปจัจยั (หนา้ มิ, ม) 
เป็น อา เช่น วทามิ, วทาม (ย่อมกลา่ว) 
แต่ถา้เป็นสระอืน่ใหค้งไวไ้ม่ตอ้งทฆีะ

-เส, วเฺห, เอ คงรูป เช่น วทเส, วทวเฺห, วเท (ย่อมกลา่ว)
-มเฺห* คงรูป แต่ใหท้ฆีะสระ อ ที่สดุปจัจยั (หนา้ มเฺห) เป็น 

อา เช่น วทามเฺห (ย่อมกลา่ว)



วธิกีารนําธาตปุระกอบกบัปจัจยัและวภิตัติ
อเนกสระธาตุหรือธาตุที่มหีลายพยางคเ์ช่น ชาคร (ตื่น), วายม (พยามยาม), 

กร (ทํา), ปิลธิ (ประดบั), ครห (ตําหนิ) เป็นตน้ เมื่อนาํไปประกอบกบัธาตุและ
วภิตัตติอ้งลบสระทีสุ่ดธาตทุิ้งก่อนเสมอ 

เหตุที่ตอ้งลบสระที่สุดธาตุก่อนเพราะพยญัชนะตวัเดียวไม่สามารถผสมสระ
คราวละ ๒ ตวัไดต้อ้งลบทิ้งตวัหนึ่ง แลว้นําธาตมุาผสมกบัปจัจยัและวภิตัติ

-วายม ลบสระที่สดุธาตุ กลายเป็น วายม ฺ(มีจุดพนิท)ุ
-ครห ลบสระที่สดุธาตุ กลายเป็น ครหฺ

วธิทีาํ : วายม+อ+ต ิ ลบ อ ที่ วายม เป็น วายม ฺแลว้ลง อ + ติ
สาํเรจ็รูปเป็น วายมต ิ(ย่อมพยายาม)



วธิทีาํ : ชาคร+โอ+ต ิ ลบ อ ที่ ชาคร เป็น ชาครฺ ลง โอ + ติ
สาํเรจ็รูปเป็น ชาคโรติ (ย่อมตื่น)

สาํหรบัวิภตัติในหมวดวตัตมานาที่เป็นสระลว้น ถา้ปจัจยัที่ลงหลงัธาตุเป็น
สระ (อ, เอ, โอ) และวภิตัตกิ็เป็นสระใหล้บปจัจยัทิ้งดว้ยเพราะมสีระมากกว่าหนึ่ง
ตวั แลว้นําธาตมุาผสมกบัวภิตัติ
วธิทีาํ : กร+โอ+เอ ลบ อ ที่ กร เป็น กรฺ แลว้ลง อ + เอ (ลบ โอ ปจัจยั)

 สาํเรจ็รูปเป็น กเร (ย่อมทาํ)



แจก ปจ ธาต ุ(หงุ, ตม้, ทอด) + เป็นกตัตวุาจก (อ) 
ดว้ยวตัตมานาวภิตัตเิป็นตวัอย่าง

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ ปจติ ปจนฺติ ปจเต ปจนฺเต นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ ปจสิ ปจถ ปจเส ปจวเฺห ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ ปจามิ ปจาม ปเจ ปจามเฺห อมัหโยคะ



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดวตัตมานา ฝ่ายปรสัสบท
๑. อทิานิ  สูโท  โอทนํ  ปจต.ิ

ในกาลนี้ อ.พอ่ครวั หงุอยู่ ซึ่งขา้วสกุ.
๒. อทิานิ  สูทา  โอทนํ  ปจนฺต.ิ

ในกาลนี้ อ.พอ่ครวั ท. หงุอยู่ ซึ่งขา้วสกุ.
๓. อทิานิ  ตวฺ ํ โอทนํ  ปจส.ิ

ในกาลนี้ อ.ท่าน หงุอยู่ ซึ่งขา้วสกุ.



๔. อทิานิ  ตมุเฺห  โอทนํ  ปจถ.
ในกาลนี้ อ.ท่าน ท. หงุอยู่ ซึ่งขา้วสกุ.

๕. อทิานิ  อห ํ โอทนํ  ปจามิ.
ในกาลนี้ อ.เรา หงุอยู่ ซึ่งขา้วสกุ.

๖. อทิานิ  มย ํ โอทนํ  ปจาม.
ในกาลนี้ อ.เรา ท. หงุอยู่ ซึ่งขา้วสกุ.



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดวตัตมานา ฝ่ายอตัตโนบท
๑. อชฺช  ปาจิกา  ยาคุ  ปจเต.

ในวันนี้ อ.แมครัว ยอมหุง ซึ่งขาวตม.

๒. อชฺช  ปาจิกาโย  ยาคุ  ปจนฺเต.

ในวันนี้ อ.แมครัว ท. ยอมหุง ซึ่งขาวตม.

๓. อชฺช  ตฺวํ  ยาคุ  ปจเส.

ในวันนี้ อ.ทาน ยอมหุง ซึ่งขาวตม.



๔. อชฺช  ตุมฺเห  ยาคุ  ปจวฺเห.

ในวันนี้ อ.ทาน ท. ยอมหุง ซึ่งขาวตม.

๕. อชฺช  อหํ  ยาคุ  ปเจ.

ในวันนี้ อ.เรา ยอมหุง ซึ่งขาวตม.

๖. อชฺช  มยํ  ยาคุ  ปจามฺเห.

ในวันนี้ อ.เรา ท. ยอมหุง ซึ่งขาวตม.



แจก นม ธาต ุ(ไหว)้ + เป็นกตัตวุาจก (อ) 
ดว้ยวตัตมานาวภิตัตเิป็นตวัอย่าง

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ นมต ิ นมนฺติ นมเต นมนฺเต นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ  นมสิ นมถ นมเส นมวเฺห ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ นมามิ นมาม นเม นมามเฺห อมัหโยคะ



ประกอบกริยิาจาก อกิขฺ ธาต ุ(เหน็) เป็นกตัตวุาจก (อ) 
ดว้ยวตัตมานาวภิตัติ

และแต่งประโยคใหส้มบูรณ์ใหค้รบทัง้ ๓ บรุุษ



บรุุษ วจนะ วภิตัติ ภาษาบาลี

๑)ปฐม.
เอก. ติ : ภกิขฺุ สสําเร  ภย ํ อกิขฺต.ิ
คาํแปล : อ.ภกิษุ ย่อมเหน็ ซึ่งภยั ในสงัสารวฏั.

๒)ปฐม.
พห.ุ อนฺติ : ภกิขฺู สสําเร ภย ํอกิขฺนฺต.ิ
คาํแปล : อ.ภกิษุ ท. ย่อมเหน็ ซึ่งภยั ในสงัสารวฏั.

๓)มชัฌมิ.
เอก. สิ : ตวฺ ํสสําเร ภย ํอกิขฺส.ิ
คาํแปล : อ.ท่าน ย่อมเหน็ ซึ่งภยั ในสงัสารวฏั.



๔)มชัฌมิ.
พห.ุ ถ : ตมุเฺห สสําเร ภย ํอกิขฺถ.

คาํแปล : อ.ท่าน ท. ย่อมเหน็ ซึ่งภยั ในสงัสารวฏั.

๕)อตุตม.
เอก. มิ : อห ํสสําเร ภย ํอกิขฺามิ.

คาํแปล : อ.เรา ย่อมเหน็ ซึ่งภยั ในสงัสารวฏั.

๖)อตุตม.
พห.ุ ม : มย ํสสําเร ภย ํอกิขฺาม.

คาํแปล : อ.เรา ท. ย่อมเหน็ ซึ่งภยั ในสงัสารวฏั.


