
อาขยาต บทที่ ๕
หยิตัตนีวภิตัต ิ: คาํกริยิาอดีตกาล
ใชก้บัเหตกุารณ์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้



วภิตัตหิมวดที่ ๕ : หยิตัตนีวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ อา อู ตถฺ ตฺถุ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ โอ ตถฺ เส วหฺํ ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ อํ มหฺ อึ มหฺเส อมัหโยคะ



วภิตัตอิาขยาตหมวดที่ ๕ : หยิตัตนี
๑.หยิตัตนีวิภตัติ บอกอดีตกาลตัง้แต่วานนี้แปลว่า...แลว้, ถา้มี อ อาคมอยู่
หนา้แปลว่า ได.้..แลว้ (หมวดนี้ไม่ตอ้งลง อ ิอาคมหนา้วภิตัต)ิ
  อุ.ขโณ โว มา อุปจฺจคา. อ.ขณะ อย่าเขา้ไปล่วงเลยแลว้ ซึ่งท่าน ท.

   อุ.อห ํเอว ํอวจ.ํ อ.ขา้พเจา้ ไดก้ล่าวแลว้ อย่างนี้.

  อุ.อห ํตณฺหานํ ขยมชฺฌคา. 

อ.เรา  ไดบ้รรลุแลว้  ซึ่งความสิ้นไป  แห่งตณัหา.

   อุ.สตฺถา อกา เม อนุโมทนํ. 

อ.พระศาสดา ไดก้ระทาํแลว้ ซึ่งอนุโมทนา แก่เรา.



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)

ตารางสรุปบรุุษและโยคะในหมวดหยิตัตนีวภิตัตฝิ่ายปรสัสบท
บรุุษ วภิตัติ โยคะ คาํอธบิาย ประธานเอก. ประธานพห.ุ

ปฐม. อา, อู นามโยคะ ประกอบนามนาม
เป็นประธาน

โส, ปรุโิส 
คู่กบั อา

เต, ปรุสิา 
คู่กบั อู

มชัฌมิ. โอ, ตถฺ ตมุหโยคะ ประกอบ ตมุหฺ 
เป็นประธาน

ตวฺ ํคู่กบั 
โอ

ตมุเฺห คู่กบั 
ตถฺ

อตุตม. อ,ํ มหฺ อมัหโยคะ ประกอบ อมหฺ 
เป็นประธาน

อห ํคู่กบั 
อํ

มย ํคู่กบั 
มหฺ



๓.กฎเกณฑป์ระจาํหมวดหยิตัตนีวภิตัติ
-อา, อู คงรูป เช่น อคมา, อคมู (ไดไ้ปแลว้) 
-อา รสัสะเป็น อ บา้งกไ็ด ้เช่น อคม (ไดไ้ปแลว้) 
-โอ ใช ้อา แทน เช่น อคมา (ไดไ้ปแลว้) 
-ตถฺ คงรูป เช่น อคมตถฺ (ไดไ้ปแลว้) ไม่ตอ้งลง อ ิอาคม
-อ ํ คงรูป เช่น อคม ํ(ไดไ้ปแลว้) 
-มหฺ คงรูป เช่น อคมมหฺ (ไดไ้ปแลว้) ไม่ตอ้งลง อ ิอาคม



-ตถฺ คงรูป เช่น อคมตถฺ (ไม่ตอ้งลง อ ิอาคม)
-ตฺถุ คงรูป เช่น อคมตฺถุ(ไม่ตอ้งลง อ ิอาคม)
-เส คงรูป เช่น อคมเส (ไม่ตอ้งลง อ ิอาคม)
-วหฺํ คงรูป เช่น อคมวหฺ ํ(ไม่ตอ้งลง อ ิอาคม)
-อึ คงรูป เช่น อคมึ, อคมมหฺเส
-มหฺเส คงรูป เช่น อคมึ, อคมมหฺเส (ไม่ตอ้งลง อ ิอาคม)



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

กร (ทํา), ปิลธิ (ประดบั), ครห (ตําหนิ) เป็นตน้ เมื่อนาํไปประกอบกบัธาตุและ
วภิตัติตอ้งลบสระที่สุดธาตุทิ้งก่อนเสมอ เหตุที่ตอ้งลบสระที่สุดธาตุก่อนเพราะ
พยญัชนะตวัเดยีวไมส่ามารถผสมสระคราวละ ๒ ตวัไดต้อ้งลบทิ้งตวัหนึ่ง แลว้นํา
ธาตมุาผสมกบัปจัจยัและวภิตัติ

-ชาคร ลบสระที่สดุธาตุ กลายเป็น ชาครฺ 
-วายม ลบสระที่สดุธาตุ กลายเป็น วายมฺ
-กร ลบสระที่สดุธาตุ กลายเป็น กรฺ
-ครห ลบสระที่สดุธาตุ กลายเป็น ครหฺ



วธิทีาํ : วายม+อ+ตถฺ ลบสระที่สดุธาต ุกลายเป็น วายมฺ
ลง อ+ตถฺ

 สาํเรจ็รูปเป็น วายมตถฺ (พยายามแลว้)
วธิทีาํ : กลิม+อ+มหฺ ลบสระที่สดุธาต ุกลายเป็น กลิมฺ

ลง อ+มหฺ
 สาํเรจ็รูปเป็น กลิมมหฺ (ลาํบากแลว้, เหน็ดเหนื่อยแลว้)

สาํหรบัวิภตัติในหมวดหิยตัตนีวิภตัติที่ขึ้นตน้ดว้ยสระ ถา้ปจัจยัที่ลงหลงัธาตุเป็น
สระ (อ, เอ, โอ) และวภิตัตกิเ็ป็นสระ (อา, อ)ู ใหล้บปจัจยัทิ้ งดว้ย
วธิทีาํ : กร+โอ+อา ลบ อ ที่ กร กลายเป็น กรฺ 

ลง โอ + อา ลบ โอ ปจัจยั
  สาํเรจ็รูปเป็น กรา, กร (พงึทาํ)



แจก วจ ธาต ุ(กลา่ว) + เป็นกตัตวุาจก (อ) 
ดว้ยหยิตัตนีวภิตัตเิป็นตวัอย่าง

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ อวจา, อวจ อวจู อวจตถฺ อวจตฺถุ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ อวจา, อวจ อวจตถฺ อวจเส อวจวหฺํ ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ อวจํ อวจมหฺ อวจึ อวจมหฺเส อมัหโยคะ



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดหยิตัตนี ฝ่ายปรสัสบท
๑. หยิโฺย  เถโร  ธมมฺ ํ อวจา.

อ.พระเถระ ไดก้ลา่วแลว้ ซึ่งธรรม ในวนัวาน.
๒. หยิโฺย  เถรา  ธมมฺ ํ อวจู.

อ.พระเถระ ท. ไดก้ลา่วแลว้ ซึ่งธรรม ในวนัวาน.
๓. หยิโฺย  ตวฺ ํ ธมมฺ ํ อวจา.

อ.ท่าน ไดก้ลา่วแลว้ ซึ่งธรรม ในวนัวาน.



๔. หยิโฺย  ตมุเฺห  ธมมฺ ํ อวจตถฺ.
อ.ท่าน ท. ไดก้ลา่วแลว้ ซึ่งธรรม ในวนัวาน.

๕. หยิโฺย  อห ํ ธมมฺ ํ อวจ.ํ
อ.เรา ไดก้ลา่วแลว้ ซึ่งธรรม ในวนัวาน.

๖. หยิโฺย  มย ํ ธมมฺ ํ อวจมหฺ.
อ.เรา ท. ไดก้ลา่วแลว้ ซึ่งธรรม ในวนัวาน.



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดหยิตัตนี ฝ่ายอตัตโนบท
๑. หิยฺโย  ปณฺฑิโต  สจฺจวาจํ  อวจตฺถ.

อ.บัณฑิต ไดกลาวแลว ซึ่งคําจริง ในวันวาน.

๒. หิยฺโย  ปณฺฑิตา  สจฺจวาจํ  อวจตฺถุ.

อ.บัณฑิต ท. ไดกลาวแลว ซึ่งคําจริง ในวันวาน.

๓. หิยฺโย  ตฺวํ  สจฺจวาจํ  อวจเส.

อ.ทาน ไดกลาวแลว ซึ่งคําจริง ในวันวาน.



๔. หิยฺโย  ตุมฺเห  สจฺจวาจํ  อวจวฺหํ.

อ.ทาน ท. ไดกลาวแลว ซึ่งคําจริง ในวันวาน. 

๕. หิยฺโย  อหํ  สจฺจวาจํ  อวจึ.

อ.เรา ไดกลาวแลว ซึ่งคําจริง ในวันวาน.

๖. หิยฺโย  มยํ  สจฺจวาจํ  อวจมฺหเส.

อ.เรา ท. ไดกลาวแลว ซึ่งคําจริง ในวันวาน.



แจก ลภ ธาต ุ(ได)้ + เป็นกตัตวุาจก (อ) 
ดว้ยหยิตัตนีวภิตัตเิป็นตวัอย่าง

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ ลภ, อลภ ลภ,ู อลภู อลภตถฺ อลภตฺถุ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ ลภ, อลภ อลภตถฺ อลภเส อลภวหฺํ ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ อลภํ อลภมหฺ อลภึ อลภมหฺเส อมัหโยคะ



ประกอบกริยิาจาก คม ธาต ุ(ไป) ดว้ยหยิตัตนีวภิตัติ
และแต่งประโยคใหส้มบูรณ์ 
ใหค้รบทัง้ ๓ บรุุษ ๒ วจนะ



บรุุษ วจนะ วภิตัติ ภาษาบาลี

๑)ปฐม.
เอก. อา : หยิโฺย ภกิขฺุ ปิณฺฑาย  คาม ํ อคมา.

คาํแปล : ในวนัวาน อ.ภกิษุ ไดไ้ปแลว้ สูห่มู่บา้น เพือ่กอ้นขา้ว.

๒)ปฐม.
พห.ุ อู : หยิโฺย ภกิขฺู ปิณฺฑาย  คาม ํ อคมู.

คาํแปล : ในวนัวาน อ.ภกิษุ ท. ไดไ้ปแลว้ สูห่มู่บา้น เพือ่กอ้นขา้ว.

๓)มชัฌมิ.
เอก. โอ : หยิโฺย ตวฺํ  ปิณฺฑาย  คาม ํ อคมา.

คาํแปล :ในวนัวาน อ.ท่าน ไดไ้ปแลว้ สูห่มู่บา้น เพือ่กอ้นขา้ว.



๔)มชัฌมิ.
พห.ุ ตถฺ : หยิโฺย ตมุเฺห  ปิณฺฑาย  คาม ํ อคมตถฺ.

คาํแปล : ในวนัวาน อ.ท่าน ท. ไดไ้ปแลว้ สูห่มู่บา้น เพือ่กอ้นขา้ว.

๕)อตุตม.
เอก. อํ : หยิโฺย  อห ํ ปิณฺฑาย  คาม ํ อคมํ

คาํแปล : ในวนัวาน อ.เรา ไดไ้ปแลว้ สูห่มู่บา้น เพือ่กอ้นขา้ว.

๖)อตุตม.
พห.ุ มหฺ : หยิโฺย  มย ํ ปิณฺฑาย  คาม ํ อคมมหฺ.

คาํแปล : ในวนัวาน อ.เรา ท. ไดไ้ปแลว้ สูห่มู่บา้น เพือ่กอ้นขา้ว.


