
อาขยาต บทที่ ๒
ปญัจมีวภิตัต ิ: คาํกริยิาปจัจุบนักาล
ใชบ้งัคบั, ขอรอ้ง, แสดงความหวงั



วภิตัตหิมวดที่ ๒ : ปญัจมีวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ ตุ อนฺตุ ตํ อนฺตํ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ (อา) หิ ถ สฺสุ วโฺห ตมุหโยคะ

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



วภิตัตอิาขยาตหมวดที่ ๒ : ปญัจมี
๑.ปญัจมีวภิตัต ิบอกอาณัตตกิาล แบ่งเป็น ๓ กาลย่อย คอื

-บอกความบงัคบั แปลว่า จง...

อ.ุ เอว ํวเทห.ิ อ.ท่าน จงกล่าว อย่างนี้.

   -บอกความหวงั แปลว่า ...เถิด

อ.ุ สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ. 

อ.สตัว ์ท. ทัง้ปวง เป็นผูไ้มม่เีวร เป็นเถิด.

   -บอกความออ้นวอน แปลว่า ขอจง...

อ.ุ ปพฺพาเชถ ม ํภนฺเต. 

ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ อ.ท่าน ท. ขอจงยงัขา้พเจา้ใหบ้วช.



๒.บรุุษและโยคะ
   วภิตัตอิาขยาตใชล้งหลงัธาตุและปจัจยับอกใหรู้ก้าล บท วจนะ 
และบุรุษ ภาษาบาลกีาํหนดใหป้ระธานกบักิริยาตอ้งมวีจนะและ
บุรุษเสมอกนั วิภตัติอาขยาตจึงแบ่งออกเป็น ๓ บุรุษ 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)

ตารางสรุปบรุุษและโยคะในหมวดปญัจมีวภิตัตฝิ่ายปรสัสบท
บรุุษ วภิตัติ โยคะ คาํอธบิาย ประธานเอก. ประธานพห.ุ

ปฐม. ต,ุ อนฺตุ นามโยคะ ประกอบนามนาม
เป็นประธาน

โส, ปรุโิส 
คู่กบั ตุ

เต, ปรุสิา 
คู่กบั อนฺตุ

มชัฌมิ. ห,ิ ถ ตมุหโยคะ ประกอบ ตมุหฺ 
เป็นประธาน ตวฺ ํคู่กบั หิ ตมุเฺห 

คู่กบั ถ

อตุตม. มิ, ม อมัหโยคะ ประกอบ อมหฺ 
เป็นประธาน อห ํคู่กบั มิ มย ํ

คู่กบั ม



๓.กฎเกณฑป์ระจาํหมวดปญัจมีวภิตัติ
-ต,ุ ตํ คงรูป เช่น วทต,ุ วทต ํ(จงกลา่ว)
-อนฺต,ุ อนฺตํ ลบ อ ที่ อนฺต,ุ อนฺต ํเป็น -นฺต,ุ -นฺต ํ

เช่น วทนฺต,ุ วทนฺต ํ(จงกลา่ว)
-ถ คงรูป เช่น วทถ (จงกลา่ว)
-ห,ิ มิ, ม* คงรูป แต่ใหท้ีฆะสระ อ ที่สุดปจัจยั (หน้า หิ, มิ, 

ม) เป็น อา เช่น วทาห,ิ วทามิ, วทาม (จงกลา่ว)



-ห*ิ ลบทิ้ งเสียบา้งก็ได ้แต่ตอ้งรสัสะ อา เป็น อ เช่น 
วทาห ิเป็น วท (จงกลา่ว)
ปจาห ิเป็น ปจ (จงหงุ)
คจฺฉาห ิเป็น คจฺฉ (จงไป)

-สฺส,ุ วโฺห คงรูป เช่น วทสฺส,ุ วทวโฺห (จงกลา่ว)
-เอ, อามหฺเส คงรูป เช่น วเท, วทามหฺเส (จงกลา่ว)



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

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

เหตุที่ตอ้งลบสระที่สุดธาตุก่อนเพราะพยญัชนะตวัเดียวไม่สามารถผสมสระ
คราวละ ๒ ตวัไดต้อ้งลบทิ้งตวัหนึ่ง แลว้นําธาตมุาผสมกบัปจัจยัและวภิตัติ

-ชาคร ลบสระที่สดุธาตุ กลายเป็น ชาครฺ (มีจุดพนิท)ุ
-กร ลบสระที่สดุธาตุ กลายเป็น กรฺ

วธิทีาํ : ชาคร+โอ+ต ุ ลบ อ ที่ ชาคร เป็น ชาครฺ แลว้ลง โอ + ตุ
 สาํเรจ็รูปเป็น ชาคโรต ุ(จงตื่น)



สาํหรบัวิภตัติในหมวดปญัจมีที่เป็นสระลว้น ถา้ปจัจยัที่ลงหลงัธาตุเป็นสระ 
(อ, เอ, โอ) และวภิตัตกิเ็ป็นสระใหล้บปจัจยัทิ้งดว้ย แลว้นําธาตมุาผสมกบัวภิตัติ
วธิทีาํ : กร+โอ+อามหฺเส ลบ อ ที่ กร เป็น กรฺ แลว้ลง โอ + อามหฺเส (ลบ โอ)

สาํเรจ็รูปเป็น กรามหฺเส (จงทาํ)



แจก ว+ิวร ธาต ุ(เปิด) + เป็นกตัตวุาจก (อ) 
ดว้ยปญัจมีวภิตัตเิป็นตวัอย่าง

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ ววิรตุ ววิรนฺตุ ววิรตํ ววิรนฺตํ นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ ววิราห,ิ ววิร ววิรถ ววิรสฺสุ ววิรวโฺห ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ ววิรามิ ววิราม ววิเร ววิรามหฺเส อมัหโยคะ



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดปญัจมี ฝ่ายปรสัสบท
๑. สูโท  ทวฺาร ํ ววิรต.ุ

อ.พอ่ครวั จงเปิด ซึ่งประตู.
๒. สูทา  ทวฺาร ํ ววิรนฺต.ุ

อ.พอ่ครวั ท. จงเปิด ซึ่งประตู.
๓. ตวฺ ํ ทวฺาร ํ ววิราห.ิ

อ.ท่าน จงเปิด ซึ่งประตู.



๔. ตมุเฺห  ทวฺาร ํ ววิรถ.
อ.ท่าน ท. จงเปิด ซึ่งประตู.

๕. อห ํ ทวฺาร ํ ววิรามิ.
อ.เรา จงเปิด ซึ่งประตู.

๖. มย ํ ทวฺาร ํ ววิราม.
อ.เรา ท. จงเปิด ซึ่งประตู.



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดปญัจมี ฝ่ายอตัตโนบท
๑. ปาจิกา  วาตปานํ  วิวรตํ.

อ.แมครัว จงเปด ซึ่งหนาตาง.

๒. ปาจิกาโย  วาตปานํ  วิวรนฺตํ.

อ.แมครัว ท. จงเปด ซึ่งหนาตาง.

๓. ตฺวํ  วาตปานํ  วิวรสฺสุ.

อ.ทาน จงเปด ซึ่งหนาตาง.



๔. ตุมฺเห  วาตปานํ  วิวรวฺโห.

อ.ทาน ท. จงเปด ซึ่งหนาตาง.

๕. อหํ  วาตปานํ  วิวเร.

อ.เรา จงเปด ซึ่งหนาตาง.

๖. มยํ  วาตปานํ  วิวรามฺหเส.

อ.เรา ท. จงเปด ซึ่งหนาตาง.



แจก ลขิ ธาต ุ(เขียน) + เป็นกตัตวุาจก (อ) 
ดว้ยปญัจมีวภิตัตเิป็นตวัอย่าง

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ ลขิตุ ลขินฺตุ ลขิตํ ลขินฺตํ นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ ลขิาห,ิ ลขิ ลขิถ ลขิสฺสุ ลขิวโฺห ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ ลขิามิ ลขิาม ลเิข ลขิามหฺเส อมัหโยคะ



ประกอบกริยิาจาก ขาท ธาต ุ(กนิ, ฉนั) ดว้ยปญัจมีวภิตัติ
และแต่งประโยคใหส้มบูรณ์ 
ใหค้รบทัง้ ๓ บรุุษ ๒ วจนะ



บรุุษ วจนะ วภิตัติ ภาษาบาลี

๑)ปฐม.
เอก. ติ : ภกิขฺุ วสิาขาย  ปูว ํ ขาทต.ุ
คาํแปล : อ.ภกิษุ จงฉนั ซึ่งขนม ของนางวสิาขา.

๒)ปฐม.
พห.ุ อนฺติ : ภกิขฺู วสิาขาย  ปูว ํ ขาทนฺต.ุ
คาํแปล : อ.ภกิษุ ท. จงฉนั ซึ่งขนม ของนางวสิาขา.

๓)มชัฌมิ.
เอก. หิ : ตวฺํ วสิาขาย  ปูว ํ ขาทาห,ิ ขาท.
คาํแปล : อ.ท่าน จงฉนั ซึ่งขนม ของนางวสิาขา.



๔)มชัฌมิ.
พห.ุ ถ : ตมุเฺห วสิาขาย  ปูว ํ ขาทถ.

คาํแปล : อ.ท่าน ท. จงฉนั ซึ่งขนม ของนางวสิาขา.

๕)อตุตม.
เอก. มิ : อหํ วสิาขาย  ปูว ํ ขาทถ.

คาํแปล : อ.เรา จงฉนั ซึ่งขนม ของนางวสิาขา.

๖)อตุตม.
พห.ุ ม : มยํ วสิาขาย  ปูว ํ ขาทถ.

คาํแปล : อ.เรา ท. จงฉนั ซึ่งขนม ของนางวสิาขา.


