
อาขยาต บทที่ ๓
สตัตมีวภิตัต ิ: คาํกริยิาปจัจุบนักาล
ใชเ้พือ่คาดคะเน, กาํหนด, ราํพงึ



วภิตัตหิมวดที่ ๓ : สตัตมีวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ เอยฺย เอยฺยุ เอถ เอรํ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ เอยฺยาสิ เอยฺยาถ เอโถ เอยฺยวฺโห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ เอยฺยามิ เอยฺยาม เอยฺยํ เอยฺยามฺเห อมัหโยคะ



วภิตัตอิาขยาตหมวดที่ ๓ : สตัตมี
๑.สตัตมีวภิตัติ
บอกปรกิปัปกาล แบ่งเป็น ๓ กาลย่อย คอื
   -บอกความยอมตาม แปลว่า ควร... 

อ.ุภเชถ  ปุริสตฺุตเม. อ.ชน ควรคบ ซึง่บรุุษผูเ้ลศิ ท.
   -บอกความกาํหนด แปลว่า พึง... 

อ.ุปุญฺญญฺเจ  ปุริโส  กยริา. ถา้วา่ อ.บรุุษ พึงทาํ ซึง่บญุไซร.้
  -บอกความราํพึง แปลว่า พึง... 

อ.ุยนฺนูนาห ํ ปพฺพชฺเชยฺย.ํ กระไรหนอ อ.เรา พึงบวช.



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)

ตารางสรุปบรุุษและโยคะในหมวดสตัตมีวภิตัตฝิ่ายปรสัสบท
บรุุษ วภิตัติ โยคะ คาํอธบิาย ประธานเอก. ประธานพห.ุ

ปฐม. เอยยฺ,
เอยฺยุ

นามโยคะ ประกอบนามนาม
เป็นประธาน

โส, ปรุโิส 
คู่กบั เอยยฺ

เต, ปรุสิา 
คู่กบั เอยฺยุ

มชัฌมิ. เอยยฺาส,ิ 
เอยยฺาถ ตมุหโยคะ ประกอบ ตมุหฺ 

เป็นประธาน
ตวฺ ํคู่กบั 
เอยยฺาสิ

ตมุเฺห คู่กบั 
เอยยฺาถ

อตุตม. เอยยฺามิ, 
เอยยฺาม อมัหโยคะ ประกอบ อมหฺ 

เป็นประธาน
อห ํคู่กบั 
เอยยฺามิ

มย ํคู่กบั 
เอยยฺาม



๓.กฎเกณฑป์ระจาํหมวดสตัตมีวภิตัติ
-เอยฺย, เอยฺยุ คงรูป เช่น วเทยยฺ, วเทยฺยุ (พึงกลาว)
-เอยยฺ ลบ ยยฺ เหลอืไวแ้ต่ เอ กไ็ดเ้ช่น วเท (พึงกลาว)
-เอยยฺ แปลงเป็น อยิา, ญา, อา ไดบ้า้ง เช่น 

ชานิยา (พงึรู)้, ชญญฺา (พงึรู)้, 
ทชฺชา (พงึให)้, กยริา (พงึทาํ)

-เอยยฺาส,ิ เอยยฺาถ, คงรูป เช่น วเทยยฺาส,ิ วเทยยฺาถ (พึงกลาว) 
-เอยยฺามิ, เอยยฺาม คงรูป เช่น วเทยยฺามิ, วเทยยฺาม (พึงกลาว)



-เอยยฺาถ แปลงเป็น อาถ ได ้เช่น กยริาถ (พึงทํา)
-เอยยฺาม แปลงเป็น เอม ุได ้เช่น 

วเทม ุ(พึงกลาว)
ทกเฺขม ุ(พงึเหน็) 
วหิเรม ุ(พงึอยู่)

-เอถ, เอรํ คงรูปเสมอ เช่น วเทถ, วเทร ํ(พึงกลาว)
-เอโถ, เอยยฺาวโฺห, คงรูปเสมอ เช่น วเทโถ, วเทยยฺาวโฺห 
-เอยยฺ,ํ เอยยฺามเฺห คงรูปเสมอ เช่น วเทยยฺ,ํ วเทยยฺามเฺห



วธิกีารนําธาตปุระกอบกบัปจัจยัและวภิตัติ
อเนกสระธาตหุรอืธาตทุีม่หีลายพยางคเ์ช่น ชาคร (ตื่น), วายม (พยามยาม), กร (ทาํ), 

ปิลธิ (ประดบั), ครห (ตําหนิ) เป็นตน้ เมือ่นาํไปประกอบกบัธาตุและวภิตัติตอ้งลบสระ
ทีสุ่ดธาตทุิ้งก่อนเสมอ เหตทุีต่อ้งลบสระทีสุ่ดธาตกุ่อนเพราะพยญัชนะตวัเดยีวไมส่ามารถ
ผสมสระคราวละ ๒ ตวัไดต้อ้งลบทิ้งตวัหนึ่ง แลว้นําธาตมุาผสมกบัปจัจยัและวภิตัติ

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

เป็นสระ (อ, เอ, โอ) และวภิตัตกิเ็ป็นสระ (เอยยฺ, เอยยฺุ) ใหล้บปจัจยัทิ้ งดว้ย
วธิทีาํ : กร +โอ+เอยยฺ ลบ อ ที่ กร กลายเป็น กรฺ ลง โอ + เอยยฺ ลบ โอ ปจัจยั

  สาํเรจ็รูปเป็น กเรยยฺ (พงึทาํ)



แจก ภช ธาต ุ(คบ) + เป็นกตัตวุาจก (อ) 
ดว้ยสตัตมีวภิตัตเิป็นตวัอย่าง

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ ภเชยยฺ, ภเช ภเชยยฺุ ภเชถ ภเชรํ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ ภเชยยฺาสิ ภเชยยฺาถ ภเชโถ ภเชยยฺวโฺห ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ ภเชยยฺามิ ภเชยยฺาม ภเชยยฺํ ภเชยยฺามเฺห อมัหโยคะ



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดสตัตมี ฝ่ายปรสัสบท
๑. สทา  ปคุคฺโล  ปณฺฑติ ํ ภเชยยฺ.

อ.บคุคล ควรคบ ซึ่งบณัฑติ ในกาลทกุเมื่อ.
๒. สทา  ปคุคฺลา  ปณฺฑติ ํ ภเชยฺยุ.

อ.บคุคล ท. ควรคบ ซึ่งบณัฑติ ในกาลทกุเมื่อ.
๓. สทา  ตวฺ ํ ปณฺฑติ ํ ภเชยยฺาส.ิ

อ.ท่าน ควรคบ ซึ่งบณัฑติ ในกาลทกุเมื่อ.



๔. สทา  ตมุเฺห  ปณฺฑติ ํ ภเชยยฺาถ.
อ.ท่าน ท. ควรคบ ซึ่งบณัฑติ ในกาลทกุเมื่อ.

๕. สทา  อห ํ ปณฺฑติ ํ ภเชยยฺามิ.
อ.เรา ควรคบ ซึ่งบณัฑติ ในกาลทกุเมื่อ.

๖. สทา  มย ํ ปณฺฑติ ํ ภเชยยฺาม.
อ.เรา ท. ควรคบ ซึ่งบณัฑติ ในกาลทกุเมื่อ.



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดสตัตมี ฝ่ายอตัตโนบท
๑. สพฺพทา  ปณฺฑิโต  พาลํ  น  ภเชถ.

อ.บัณฑิต ไมพึงคบ ซึ่งคนพาล ในกาลทั้งปวง.

๒. สพฺพทา  ปณฺฑิตา  พาลํ  น  ภเชรํ.

อ.บัณฑิต ท. ไมพึงคบ ซึ่งคนพาล ในกาลทั้งปวง.

๓. สพฺพทา  ตฺวํ  พาลํ  น  ภเชโถ.

อ.ทาน ไมพึงคบ ซึ่งคนพาล ในกาลทั้งปวง.



๔. สพฺพทา  ตุมฺเห  พาลํ  น  ภเชยฺยวฺโห.

อ.ทาน ท. ไมพึงคบ ซึ่งคนพาล ในกาลทั้งปวง.

๕. สพฺพทา  อหํ  พาลํ  น  ภเชยฺยํ.

อ.เรา ไมพึงคบ ซึ่งคนพาล ในกาลทั้งปวง.

๖. สพฺพทา  มยํ  พาลํ  น  ภเชยฺยามฺเห.

อ.เรา ท. ไมพึงคบ ซึ่งคนพาล ในกาลทั้งปวง.



แจก กร ธาต ุ(ทาํ) + เป็นกตัตวุาจก (โอ) 
ดว้ยสตัตมีวภิตัตเิป็นตวัอย่าง

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ กเรยยฺ กเรยยฺุ กเรถ กเรรํ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ กเรยยฺาสิ กเรยยฺาถ กเรโถ กเรยยฺวโฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ กเรยยฺามิ กเรยยฺาม กเรยยฺํ กเรยยฺามเฺห อมัหโยคะ



ประกอบกริยิาจาก โธว ธาต ุ(ซกั) ดว้ยสตัตมีวภิตัติ
และแต่งประโยคใหส้มบูรณ์ 
ใหค้รบทัง้ ๓ บรุุษ ๒ วจนะ



บรุุษ วจนะ วภิตัติ ภาษาบาลี

๑)ปฐม.
เอก. ติ : ภกิขฺุ  ทวิา  จวีร ํ โธเวยยฺ.
คาํแปล : อ.ภกิษุ พงึซกั ซึ่งจวีร ในเวลากลางวนั.

๒)ปฐม.
พห.ุ อนฺติ : ภกิขฺู  ทวิา  จวีร ํ โธเวยยฺุ .
คาํแปล : อ.ภกิษุ ท. พงึซกั ซึ่งจวีร ในเวลากลางวนั.

๓)มชัฌมิ.
เอก. สิ : ตวฺ ํ ทวิา  จวีร ํ โธเวยยฺาส.ิ
คาํแปล : อ.ท่าน พงึซกั ซึ่งจวีร ในเวลากลางวนั.



๔)มชัฌมิ.
พห.ุ ถ : ตมุเฺห  ทวิา  จวีร ํ โธเวยยฺาถ.

คาํแปล : อ.ท่าน ท. พงึซกั ซึ่งจวีร ในเวลากลางวนั.

๕)อตุตม.
เอก. มิ : อห ํ ทวิา  จวีร ํ โธเวยยฺามิ.

คาํแปล : อ.เรา พงึซกั ซึ่งจวีร ในเวลากลางวนั.

๖)อตุตม.
พห.ุ ม : มย ํ ทวิา  จวีร ํ โธเวยยฺามิ.

คาํแปล : อ.เรา ท. พงึซกั ซึ่งจวีร ในเวลากลางวนั.


