
อาขยาต บทที่ ๖
อชัชตัตนีวภิตัต ิ: คาํกริยิาอดีตกาล

ใชก้บัเหตกุารณ์ที่ผ่านมาแลว้ภายในวนันี้



วภิตัตหิมวดที่ ๖ : อชัชตัตนีวภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ อี อุ อา อู นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ โอ ตถฺ เส วหฺํ ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ อึ มหฺา อํ มเฺห อมัหโยคะ



วภิตัตอิาขยาตหมวดที่ ๖ : อชัชตัตนี
๑.อชัชตัตนีวภิตัต ิ
   บอกอดีตกาลตัง้แต่วนันี้แปลว่า...แลว้, ถา้มี อ อาคมอยู่หนา้แปลว่า 
ได.้....แลว้
 อุ.เถโร คาม ํปิณฺฑาย ปาวสิ.ิ 

อ.พระเถระ ไดเ้ขา้ไปแลว้ สู่หมูบ่า้น เพือ่กอ้นขา้ว.

อุ.เอวรูปํ กมฺม ํอกาส.ึ 

อ.ขา้พเจา้ ไดท้าํแลว้ ซึง่กรรม มอีย่างนี้เป็นรูป.



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)

ตารางสรุปบรุุษและโยคะในหมวดอชัชตัตนีวภิตัตฝิ่ายปรสัสบท
บรุุษ วภิตัติ โยคะ คาํอธบิาย ประธานเอก. ประธานพห.ุ

ปฐม. อี, อุ นามโยคะ ประกอบนามนาม
เป็นประธาน

โส, ปรุโิส 
คู่กบั อี

เต, ปรุสิา 
คู่กบั อุ

มชัฌมิ. โอ, ตถ ตมุหโยคะ ประกอบ ตมุหฺ 
เป็นประธาน

ตวฺ ํ
คู่กบั โอ

ตมุเฺห 
คู่กบั ตถฺ

อตุตม. อ,ึ มหฺา อมัหโยคะ ประกอบ อมหฺ 
เป็นประธาน

อห ํ
คู่กบั อึ

มย ํ
คู่กบั มหฺา



๓.กฎเกณฑป์ระจาํหมวดอชัชตัตนีวภิตัติ
-อี มกัรสัสะเป็น อ ิเช่น วท ิ(กลา่วแลว้), กร ิ(ทาํแลว้)
-อุ แปลงเป็น อสึ,ุ อสํ ุเช่น วทสึ ุ(กลา่วแลว้), กรสึ ุ(ทาํแลว้), 

อกสํ ุ(ไดท้าํแลว้), อตสํ ุ(ไดข้า้มแลว้)
หลงั ห ุธาตแุปลง อุ เป็น เอสุ เช่น อเหสุ (ไดเปนแลว)
คงรูปไดบ้า้งเมื่อลงกบั ส อาคม เช่น อาโรเจสุ (กราบทูลแลว)

-โอ ใช ้อ ีแทน เช่น วทิ, กริ (วิธีสงัเกตบรุุษ ถา้อยู่ในเลขในเป็น
มชัฌมิบรุุษ, ถา้อยู่เลขนอกเป็นปฐมบรุุษ)

-ตถฺ คงรูปและลง อ ิอาคม เช่น วทติถฺ (กลา่วแลว้), กรติถฺ



-อ ึ คงรูป เช่น วท,ึ กรึ
-มหฺา คงรูป และลง อ ิอาคม หนา้ มหฺา เช่น วทมิหฺา, กรมิหฺา
-อา, อู คงรูป เช่น วทา, กรา, วทู, กรู
-เส, วหฺํ คงรูปและลง อ ิอาคม เช่น วทเิส, กรเิส, วทวิหฺ,ํ กรวิหฺํ
-อ ํ คงรูป เช่น วท,ํ กร ํ
มเฺห คงรูปและลง อ ิอาคมหนา้ มเฺห เช่น วทมิเฺห, กรมิเฺห
-ส อาคม ลง ส อาคมหนา้วภิตัตทิี่เป็นสระเท่านั้นและหนา้ ส อาคม

ตอ้งเป็นสระเสยีงยาว เช่น อกาส ิ(ไดท้ําแลว้), ปายาส ิ
(ไดไ้ปแลว้), อโหส ิ(ไดเ้ป็นแลว้), อทาส ิ(ไดใ้หแ้ลว้)



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
สาํหรบัวิภตัติในหมวดอชัชตัตนีวิภตัติที่ขึ้นตน้ดว้ยสระ ถา้ปจัจยัที่ลงหลงัธาตุเป็น

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

  สาํเรจ็รูปเป็น กรสึ ุ(ทาํแลว้) แปลง อ ุ เป็น อสึุ



แจก ยาจ (ขอ) ธาต ุ+ เป็นกตัตวุาจก (อ) 
ดว้ยอชัชตัตนีวภิตัตเิป็นตวัอย่าง

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอกวจนะ พหวุจนะ เอกวจนะ พหวุจนะ

ปฐมบรุุษ ยาจิ ยาจสึ,ุ ยาจสํุ ยาจา ยาจู นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ ยาจิ ยาจติถฺ ยาจเิส ยาจวิหฺํ ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ ยาจึ ยาจมิหฺา ยาจํ ยาจมิเฺห อมัหโยคะ



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดอชัชตัตนี ฝ่ายปรสัสบท
๑. ปพฺุพณฺเห  อปุาสโก  สตถฺาร ํ ปพฺพชฺชํ  ยาจ.ิ

ในสมยัอนัเป็นเบื้องตน้แหง่วนั อ.อบุาสก ขอแลว้ ซึ่งการบวช กะพระศาสดา.
๒. ปพฺุพณฺเห  อปุาสกา  สตถฺาร ํ ปพฺพชฺชํ  ยาจสึ.ุ

 ในสมยัอนัเป็นเบื้องตน้แหง่วนั อ.อบุาสก ท. ขอแลว้ ซึ่งการบวช กะพระศาสดา.
๓. ปพฺุพณฺเห  ตวฺ ํ สตถฺาร ํ ปพฺพชฺชํ  ยาจ.ิ

ในสมยัอนัเป็นเบื้องตน้แหง่วนั อ.ท่าน ขอแลว้ ซึ่งการบวช กะพระศาสดา.



๔. ปพฺุพณฺเห  ตมุเฺห  สตถฺาร ํ ปพฺพชฺชํ  ยาจติถฺ.
 ในสมยัอนัเป็นเบื้องตน้แหง่วนั อ.ท่าน ท. ขอแลว้ ซึ่งการบวช กะพระศาสดา.

๕. ปพฺุพณฺเห  อห ํ สตถฺาร ํ ปพฺพชฺชํ  ยาจ.ึ
 ในสมยัอนัเป็นเบื้องตน้แหง่วนั อ.เรา ขอแลว้ ซึ่งการบวช กะพระศาสดา.

๖. ปพฺุพณฺเห  มย ํ สตถฺาร ํ ปพฺพชฺชํ  ยาจมิหฺา.
 ในสมยัอนัเป็นเบื้องตน้แหง่วนั อ.เรา ท. ขอแลว้ ซึ่งการบวช กะพระศาสดา.



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดอชัชตัตนี ฝ่ายอตัตโนบท
๑. ปุพฺพณฺเห  สามเณโร  สตฺถารํ  อุปสมฺปทํ  ยาจา.

ในสมัยอันเปนเบื้องตนแหงวัน อ.สามเณร ขอแลว ซึ่งการอุปสมบท กะพระศาสดา.

๒. ปุพฺพณฺเห  สามเณรา  สตฺถารํ  อุปสมฺปทํ  ยาจู.

ในสมัยอันเปนเบื้องตนแหงวัน อ.สามเณร ท. ขอแลว ซึ่งการอุปสมบท กะพระศาสดา.

๓. ปุพฺพณฺเห  ตฺวํ  สตฺถารํ  อุปสมฺปทํ  ยาจิเส.

ในสมัยอันเปนเบื้องตนแหงวัน อ.ทาน ขอแลว ซึ่งการอุปสมบท กะพระศาสดา.



๔. ปุพฺพณฺเห  ตุมฺเห  สตฺถารํ  อุปสมฺปทํ  ยาจิวฺหํ.

ในสมัยอันเปนเบื้องตนแหงวัน อ.ทาน ท. ขอแลว ซึ่งการอุปสมบท กะพระศาสดา.

๕. ปุพฺพณฺเห  อหํ  สตฺถารํ  อุปสมฺปทํ  ยาจํ.

ในสมัยอันเปนเบื้องตนแหงวัน อ.เรา ขอแลว ซึ่งการอุปสมบท กะพระศาสดา.

๖. ปุพฺพณฺเห  มยํ  สตฺถารํ  อุปสมฺปทํ  ยาจิมฺเห.

ในสมัยอันเปนเบื้องตนแหงวัน อ.เรา ท. ขอแลว ซึ่งการอุปสมบท กะพระศาสดา.



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

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ ลภิ ลภสึุ ลภา ลภู นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ ลภิ ลภติถฺ ลภเิส ลภวิหฺํ ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ ลภึ ลภมิหฺา ลภํ ลภมิเฺห อมัหโยคะ



ประกอบกริยิาจาก วส ธาต ุ(อยู่) ดว้ยอชัชตัตนีวภิตัติ
และแต่งประโยคใหส้มบูรณ์ 
ใหค้รบทัง้ ๓ บรุุษ ๒ วจนะ



บรุุษ วจนะ วภิตัติ ภาษาบาลี

๑)ปฐม.
เอก. อี : ทวิา เอโก  ภกิขฺุ กฏุยิ ํ วส.ิ
คาํแปล : อ.ภกิษุ รูปหนึ่ง อยู่แลว้ ในกฏุ ิในเวลากลางวนั.

๒)ปฐม.
พห.ุ อุ : ทวิา เทวฺ  ภกิขฺู  กฏุยิ ํ วสสึ.ุ
คาํแปล : อ.ภกิษุ ท. ๒ อยู่แลว้ ในกฏุ ิในเวลากลางวนั.

๓)มชัฌมิ.
เอก. โอ : ทวิา ตวฺ ํ กฏุยิ ํ วส.ิ
คาํแปล : อ.ท่าน อยู่แลว้ ในกฏุ ิในเวลากลางวนั.



๔)มชัฌมิ.
พห.ุ ตถฺ : ทวิา  ตมุเฺห  กฏุยิ ํ วสติถฺ.

คาํแปล : อ.ท่าน ท. อยู่แลว้ ในกฏุ ิในเวลากลางวนั.

๕)อตุตม.
เอก. อึ : ทวิา  อห ํ กฏุยิ ํ วส.ึ

คาํแปล : อ.เรา อยู่แลว้ ในกฏุ ิในเวลากลางวนั.

๖)อตุตม.
พห.ุ มหฺา : ทวิา  มย ํ กฏุยิ ํ วสมิหฺา.

คาํแปล : อ.เรา ท. อยู่แลว้ ในกฏุ ิในเวลากลางวนั.


