
อาขยาต บทที่ ๗
ภวสิสนัตวิภิตัต ิ: คาํกริยิาอนาคตกาล

ใชก้บัเหตกุารณ์ที่ยงัไม่เกดิขึ้น, ยงัมาไม่ถงึ



วภิตัตหิมวดที่ ๗ : ภวสิสนัตวิภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ สฺสติ สฺสนฺติ สฺสเต สฺสนฺเต นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ สฺสสิ สฺสถ สฺสเส สฺสวเฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ สฺสามิ สฺสาม สฺสํ สฺสามเฺห อมัหโยคะ



วภิตัตอิาขยาตหมวดที่ ๗ : ภวสิสนัติ
๑.ภวิสสันติวิภัตติ บอกอนาคตกาล แปลวา จัก...

อุ.ธมฺม ํสุณิสฺสาม. อ.ขา้พเจา้ ท. จกัฟงั ซึ่งธรรม.

อุ.เสฺว คมสิฺสาม.ิ อ.ขา้พเจา้ จกัไป ในวนัพรุ่งนี้.

อุ.ปรเสฺว อาคมสิฺสาม.ิ อ.ขา้พเจา้ จกัมา ในวนัมะรืน.



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)

ตารางสรุปบรุุษและโยคะในหมวดภวสิสนัตวิภิตัตฝิ่ายปรสัสบท
บรุุษ วภิตัติ โยคะ คาํอธบิาย ประธานเอก. ประธานพห.ุ

ปฐม. สฺสติ, สฺสนฺติ นามโยคะ ประกอบนามนาม
เป็นประธาน

โส, ปรุโิส 
คู่กบั สฺสติ

เต, ปรุสิา 
คู่กบั สฺสนฺติ

มชัฌมิ. สฺสสิ, สฺสถ ตมุหโยคะ ประกอบ ตมุหฺ 
เป็นประธาน

ตวฺ ํ
คู่กบั สฺสสิ

ตมุเฺห 
คู่กบั สฺสถ

อตุตม. สฺสามิ, สฺสาม อมัหโยคะ ประกอบ อมหฺ 
เป็นประธาน

อห ํ
คู่กบั สฺสามิ

มย ํ
คู่กบั สฺสาม



๓.กฎเกณฑป์ระจาํหมวดภวสิสนัตวิภิตัติ
-สฺสต,ิ สฺสนฺติ คงรูป และตอ้งลง อ ิอาคมเสมอ เช่น 

วทสิฺสต,ิ กรสิฺสต,ิ วทสิฺสนฺต,ิ กรสิฺสนฺติ
-สฺสส,ิ สฺสถ คงรูป และตอ้งลง อ ิอาคมเสมอ เช่น 

วทสิฺสส,ิ กรสิฺสส,ิ วทสิฺสถ, กรสิฺสถ
-สฺสามิ, สฺสาม คงรูป และตอ้งลง อ ิอาคมเสมอ เช่น 

วทสิฺสามิ, กรสิฺสามิ, วทสิฺสาม, กรสิฺสาม



-สฺสเต, สฺสนฺเต คงรูป และตอ้งลง อ ิอาคมเสมอ เช่น 
วทสิฺสเต, กรสิฺสเต, วทสิฺสนฺเต, กรสิฺสนฺเต

-สฺสเส, สฺสวเฺห คงรูป และตอ้งลง อ ิอาคมเสมอ เช่น 
วทสิฺสเส, กรสิฺสเส, วทสิฺสวเฺห, กรสิฺสวเฺห

-สส,ํ สฺสามเฺห คงรูป และตอ้งลง อ ิอาคมเสมอ เช่น 
วทสิฺส,ํ กรสิฺส,ํ วทสิฺสามเฺห, กรสิฺสามเฺห

-ลบ สฺส ที่วภิตัติ ธาตบุางตวัใหล้บ สฺส ได ้เช่น 
วกขฺติ-จกักล่าว (วจ ธาตุ), วจฺฉติ-จกัอยู่ (วส ธาต)ุ, 
ลจฺฉต-ิจกัได ้(ลภ ธาต)ุ



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
วิภตัติในหมวดภวิสสนัติวิภตัติขึ้นตน้ดว้ยพยญัชนะทัง้หมด และตอ้งลง อ ิอาคม

หนา้วภิตัตเิสมอ ถา้ปจัจยัที่ลงหลงัธาตเุป็นสระ (อ, เอ, โอ) ใหล้บสระที่ปจัจยัทิ้ ง
วธิทีาํ : กร +โอ+อ+ิสฺสต ิ ลบ อ ที่ กร กลายเป็น กรฺ ลง โอ+อ+ิสฺสสติ ลบ โอ ปจัจยั

  สาํเรจ็รูปเป็น กรสิฺสต ิ(จกัทาํ)



แจก คม (ไป) ธาต ุ+ เป็นกตัตวุาจก (อ) 
ดว้ยภวสิสนัตวิภิตัตเิป็นตวัอย่าง

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอกวจนะ พหวุจนะ เอกวจนะ พหวุจนะ

ปฐมบรุุษ คมิสฺสติ คมิสฺสนฺติ คมิสฺสเต คมิสฺสนฺเต นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ คมิสฺสสิ คมิสฺสถ คมิสฺสเส คมิสฺสวเฺห ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ คมิสฺสามิ คมิสฺสาม คมิสฺสํ คมิสฺสามเฺห อมัหโยคะ



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดภวสิสนัต ิฝ่ายปรสัสบท
๑. เสฺว  อปุาสกิา  ธมมฺ ํ สุณิตุ  วหิาร ํ คมิสฺสต.ิ

ในวนัพรุง่นี้ อ.อบุาสกา จกัไป สูว่หิาร เพือ่อนัฟงั ซึ่งธรรม.
๒. อปุาสกิา  ธมมฺ ํ สุณิตุ  วหิาร ํ คมิสฺสนฺต.ิ

ในวนัพรุง่นี้ อ.อบุาสกา ท. จกัไป สูว่หิาร เพือ่อนัฟงั ซึ่งธรรม.
๓. ก ึ เสฺว  ตวฺ ํ ธมฺมํ  สุณิตุ  วหิาร ํ คมิสฺสส.ิ

ในวนัพรุง่นี้ อ.ท่าน จกัไป สูว่หิาร เพือ่อนัฟงั ซึ่งธรรมหรอื.



๔. ก ึ เสฺว  ตมุเฺห ธมมฺ ํ สุณิตุ  วหิาร ํ คมิสฺสถ.
ในวนัพรุง่นี้ อ.ท่าน ท. จกัไป สูว่หิาร เพือ่อนัฟงั ซึ่งธรรมหรอื. 

๕. เสฺว  อห ํ ธมมฺ ํ สุณิตุ  วหิาร ํ คมิสฺสามิ.
ในวนัพรุง่นี้ อ.เรา จกัไป สูว่หิาร เพือ่อนัฟงั ซึ่งธรรม.

๖. เสฺว  มย ํ ธมมฺ ํ สุณิตุ  วหิาร ํ คมิสฺสาม.
ในวนัพรุง่นี้ อ.เรา ท. จกัไป สูว่หิาร เพือ่อนัฟงั ซึ่งธรรม.



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดภวสิสนัต ิฝ่ายอตัตโนบท
๑. ปรเสฺว  สามเณโร  อุโปสถาคารํ  คมิสฺสเต. 

ในวันมะรืน อ.สามเณร จักไป สูโรงแหงอุโบสถ.

๒. ปรเสฺว  สามเณรา  อุโปสถาคารํ  คมิสฺสนฺเต.

ในวันมะรืน อ.สามเณร ท. จักไป สูโรงแหงอุโบสถ.

๓. ปรเสฺว  ตฺวํ  อุโปสถาคารํ  คมิสฺสเส.

ในวันมะรืน อ.ทาน จักไป สูโรงอุโบสถ.



๔. ปรเสฺว  ตุมฺเห  อุโปสถาคารํ  คมิสฺสวฺเห.

ในวันมะรืน อ.ทาน ท. จักไป สูโรงแหงอุโบสถ.

๕. ปรเสฺว  อหํ  อุโปสถาคารํ  คมิสฺสํ.

 ในวันมะรืน อ.เรา จักไป สูโรงแหงอุโบสถ.

๖. ปรเสฺว  มยํ  อุโปสถาคารํ  คมิสฺสามฺเห.

 ในวันมะรืน อ.เรา ท. จักไป สูโรงแหงอุโบสถ.



แจก หร ธาต ุ(นําไป) + เป็นกตัตวุาจก (อ)
ดว้ยภวสิสนัตวิภิตัตเิป็นตวัอย่าง

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ หรสิฺสติ หรสิฺสนฺติ หรสิฺสเต หรสิฺสนฺเต นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ หรสิฺสสิ หรสิฺสถ หรสิฺสเส หรสิฺสวเฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ หรสิฺสามิ หรสิฺสาม หรสิฺสํ หรสิฺสามหฺเส อมัหโยคะ



ประกอบกริยิาจาก ภณ ธาต ุ(กลา่ว) ดว้ยภวสิสนัติ
วภิตัตแิละแต่งประโยคใหส้มบูรณ์ 

ใหค้รบทัง้ ๓ บรุุษ ๒ วจนะ



บรุุษ วจนะ วภิตัติ ภาษาบาลี

๑)ปฐม.
เอก. สฺสติ : เสฺว  เอโก  เถโร  ธมมฺ ํ ภณิสฺสต.ิ
คาํแปล ในวนัพรุง่นี้ อ.พระเถระ รูปหนึ่ง จกักลา่ว ซึ่งธรรม.

๒)ปฐม.
พห.ุ สฺสนฺติ : เสฺว  เทวฺ  เถรา  ธมมฺ ํ ภณิสฺสนฺต.ิ
คาํแปล ในวนัพรุง่นี้ อ.พระเถระ ท. ๒ รูป จกักลา่ว ซึ่งธรรม.

๓)มชัฌมิ.
เอก. สฺสสิ : เสฺว  ตวฺ ํ ธมมฺ ํ ธมมฺ ํ ภณิสฺสส.ิ
คาํแปล ในวนัพรุง่นี้ อ.ท่าน จกักลา่ว ซึ่งธรรม.



๔)มชัฌมิ.
พห.ุ สฺสถ : เสฺว  ตมุเฺห  ธมมฺ ํ ภณิสฺสถ.

คาํแปล ในวนัพรุง่นี้ อ.ท่าน ท. จกักลา่ว ซึ่งธรรม.

๕)อตุตม.
เอก. สฺสามิ : เสฺว  อห ํ ธมมฺ ํ ภณิสฺสามิ.

คาํแปล ในวนัพรุง่นี้ อ.เรา จกักลา่ว ซึ่งธรรม.

๖)อตุตม.
พห.ุ สฺสาม : เสฺว  มย ํ ธมมฺ ํ ภณิสฺสาม.

คาํแปล ในวนัพรุง่นี้ อ.เรา ท. จกักลา่ว ซึ่งธรรม.


