
อาขยาต บทที่ ๘
กาลาตปิตัตวิภิตัต ิ: คาํกริยิาอนาคตกาลของอดีต
ใชก้บัเหตกุารณ์ที่ผ่านมาโดยไม่ไดก้ระทาํใหส้าํเรจ็

ใชใ้นประโยคเงือ่นไขที่ไม่ไดเ้กดิขึ้นจรงิ



วภิตัตหิมวดที่ ๘ : กาลาตปิตัตวิภิตัติ

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ สฺสา สฺสสํุ สฺสถ สฺสสึุ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ สฺเส สฺสถ สฺสเส สฺสวเฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ สฺสํ สฺสามหฺา สฺสํ สฺสามหฺเส อมัหโยคะ



วภิตัตอิาขยาตหมวดที่ ๘ : กาลาตปิตัติ
๑.กาลาติปตติวิภัตติ บอกอนาคกาลของอดีต แปลวา จัก...แลว, ถาลง อ 

อาคมขางหนา แปลวา จักได...แลว เชน 

อุ.โส เจ ยานํ ลภิสฺสา, อคจฺฉิสฺสา. 

ถาวา อ.บุรุษนั้น จักไดแลว ซึ่งยานไซร, อ.บุรุษนั้น จักไดไปแลว.

(ขอเท็จจริงคือเขาไมมียานพาหนะ ดังนั้นเขาจึงไมไดไป)

อุ.สเจ เม สิเนโห นาภวิสฺส, โสโก น อุปฺปชฺชิสฺส. 

ถาวา อ.ความรัก จักไมไดมีแลว แกเราไซร, อ.ความโศก จักไมเกิดขึ้นแลว.

(ขอเท็จจริงคือเรายังมีความรักอยู ดังนั้นเราจึงยังมีความโศกเศราอยู)



อุ.ภิกฺขเว สจาย เอกสาฏโก ปมยาเม มยฺห ทาตุ อสกฺขิสฺส, สพฺพ-โสฬสก 

อลภิสฺส.

ดูกอนภิกษุ ท. ถาวา อ.พราหมณเอกสาฎกนี้ จักไดอาจแลว เพื่ออันถวาย 

แกเรา ในปฐมยามไซร, อ.พราหมณเอกสาฎกนี้ จักไดแลว ซึ่งหมวดสิบหกแหง

วัตถุทั้งปวง.

(ขอ้เท็จจริงคือพราหมณ์ไม่ไดถ้วายในปฐมยาม ดงันั้นเขาจงึไดส้มบตัิไม่ถงึ
อย่างละสบิหกอนั คอืไดแ้ค่อย่างละสีอ่นัเท่านั้น)

คํากิริยาอนาคตกาลของอดีตใชก้บัเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยไม่ไดก้ระทําให ้
สาํเรจ็ หรอืเจา้ของกริยิาไม่สามารถจะทาํใหส้าํเรจ็ได ้มกัใชใ้นประโยคเงือ่นไขที่
ไม่ไดเ้กดิขึ้นจรงิ



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



การประกอบประธานใหม้ีบรุุษและวจนะตรงกบักริยิา เรยีกว่า โยคะ 
โดยปกตมิกักลา่วส ัน้ ๆ ว่า โยค (อา่นว่า โยก)

ตารางสรุปบรุุษและโยคะในหมวดกาลาตปิตัตวิภิตัตฝิ่ายปรสัสบท
บรุุษ วภิตัติ โยคะ คาํอธบิาย ประธานเอก. ประธานพห.ุ

ปฐม. สฺสา, สฺสํสุ นามโยคะ ประกอบนามนาม
เป็นประธาน

โส, ปรุโิส 
คู่กบั สฺสา

เต, ปรุสิา 
คู่กบั สฺสํสุ

มชัฌมิ. สฺเส, สฺสถ ตมุหโยคะ ประกอบ ตมุหฺ 
เป็นประธาน

ตวฺ ํ
คู่กบั สฺเส

ตมุเฺห 
คู่กบั สฺสถ

อตุตม. สฺสํ, สฺสามฺหา อมัหโยคะ ประกอบ อมหฺ 
เป็นประธาน

อห ํ
คู่กบั สฺสํ

มย ํ
คู่กบั สฺสามหฺา



๓.กฎเกณฑป์ระจาํหมวดกาลาตปิตัตวิภิตัติ
-สฺสา คงรูป เช่น วทสิฺสา, กรสิฺสา 

หรอืรสัสะ อา ที่ สฺสา เป็น อ บา้งกไ็ด ้เช่น วทสิฺส, กรสิฺส
-สฺสสํุ คงรูป เช่น วทสิฺสสํ,ุ กรสิฺสสํุ
-สฺเส, สฺสถ คงรูป เช่น วทสิฺเส, กรสิฺเส, วทสิฺสถ, กรสิฺสถ
-สฺส,ํ สฺสามหฺา คงรูป เช่น วทสิฺส,ํ กรสิฺส,ํ วทสิฺสามหฺา, กรสิฺสามหฺา



-สฺสถ, สฺสสึุ คงรูป เช่น วทสิฺสถ, กรสิฺสถ, วทสิฺสสึ,ุ กรสิฺสสึุ
-สฺสเส, สฺสวเฺห คงรูป เช่น วทสิฺสเส, กรสิฺสเส, วทสิฺสวเฺห, กรสิฺสวเฺห
-สส,ํ สฺสามหฺเส คงรูป เช่น วทสิฺส,ํ กรสิฺส,ํ วทสิฺสามหฺเส, กรสิฺสามหฺเส
-อ ิอาคม ตอ้งลง อ ิอาคมหน้าวิภตัติเสมอ และเมื่อลง อ ิอาคม

แลว้ตอ้งลบสระที่ปจัจยัทิ้ งเสยี เช่น
กร+โอ+อ+ิสฺสา 
ลบสระ อ ที่ กร กลายเป็น กรฺ
ลบ โอ ปจัจยั เพราะมี อ ิอาคมอยู่หลงั
สาํเรจ็รูปเป็น กรสิฺสา, กรสิฺส



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
วภิตัตใินหมวดกาลาตปิตัตวิภิตัตขิึ้นตน้ดว้ยพยญัชนะทัง้หมด และตอ้งลง อ ิอาคม

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

  สาํเรจ็รูปเป็น กรสิฺสา, กรสิฺส (จกัทาํแลว้)



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

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอกวจนะ พหวุจนะ เอกวจนะ พหวุจนะ

ปฐมบรุุษ ลภสิฺส, ลภสิฺสา ลภสิฺสสํุ ลภสิฺสถ ลภสิฺสสึุ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ ลภสิฺเส ลภสิฺสถ ลภสิฺสเส ลภสิฺสวเฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ ลภสิฺสํ ลภสิฺสามหฺา ลภสิฺสํ ลภสิฺสามหฺเส อมัหโยคะ



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดกาลาตปิตัต ิฝ่ายปรสัสบท
๑. โส เจ ยานํ ลภสิฺสา, โส อคจฺฉิสฺสา.

หากว่า อ.บรุุษนั้น จกัไดแ้ลว้ ซึ่งยานไซร,้ อ.บรุุษนั้น จกัไดไ้ปแลว้.
๒. เต เจ ยานํ ลภสิฺสสํ,ุ เต อคจฺฉิสฺสสํ.ุ

หากว่า อ.บุรุษ ท. เหล่านั้น จกัไดแ้ลว้ ซึ่งยานไซร,้ อ.บุรุษ ท. เหล่านั้น 
จกัไดไ้ปแลว้.

๓. ตวฺ ํเจ ยานํ ลภสิฺเส, ตวฺ ํอคจฺฉิสฺเส.
หากว่า อ.ท่าน จกัไดแ้ลว้ ซึ่งยานไซร,้ อ.ท่าน จกัไดไ้ปแลว้.



๔. ตมุเฺห เจ ยานํ ลภสิฺสถ, ตมุเฺห อคจฺฉิสฺสถ.
หากว่า อ.ท่าน ท. จกัไดแ้ลว้ ซึ่งยานไซร,้ อ.ท่าน ท. จกัไดไ้ปแลว้.

๕. อห ํเจ ยานํ ลภสิฺส,ํ อห ํอคจฺฉิสฺส.ํ
หากว่า อ.เรา จกัไดแ้ลว้ ซึ่งยานไซร,้ อ.เรา จกัไดไ้ปแลว้.

๖. มย ํเจ ยานํ ลภสิฺสามหฺา, มย ํอคจฺฉิสฺสามหฺา.
หากว่า อ.เรา ท. จกัไดแ้ลว้ ซึ่งยานไซร,้ อ.เรา ท. จกัไดไ้ปแลว้.



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีหมวดกาลาตปิตัต ิฝ่ายอตัตโนบท
๑. โส เจ กมฺมํ กริสฺสถ, ตสฺส กมฺมํ สิชฺฌิสฺสถ. 

หากวา อ.บุรุษนั้น จักกระทําแลว ซึ่งงานไซร, อ.งาน ของบุรุษนั้น จักสําเร็จ

แลว.

๒. เต เจ กมฺมํ กริสฺสึสุ, เตสํ กมฺมํ สิชฺฌิสฺสถ.

หากวา อ.บุรุษ ท. เหลานั้น จักกระทําแลว ซึ่งงานไซร, อ.งาน ของบุรุษ ท. 

เหลานั้น จักสําเร็จแลว.

๓. ตฺวํ เจ กมฺมํ กริสฺสเส, ตุยฺหํ กมฺมํ สิชฺฌิสฺสถ.

หากวา อ.ทาน จักกระทําแลว ซึ่งงานไซร, อ.งาน ของทาน จักสําเร็จแลว.



๔. ตุมฺเห เจ กมฺมํ กริสฺสวฺเห, ตุมฺหากํ กมฺมํ สิชฺฌิสฺสถ. 

หากวา อ.ทาน ท. จักกระทําแลว ซึ่งงานไซร, อ.งาน ของทาน ท. จัก

สําเร็จแลว.

๕. อหํ เจ กมฺมํ กริสฺสํ, มยฺหํ กมฺมํ สิชฺฌิสฺสถ.

หากวา อ.เรา จักกระทําแลว ซึ่งงานไซร, อ.งาน ของเรา จักสําเร็จแลว.

๖. มยํ เจ กมฺมํ กริสฺสามฺหเส, อมฺหากํ กมฺมํ สิชฺฌิสฺสถ.

หากวา อ.เรา ท. จักกระทําแลว ซึ่งงานไซร, อ.งาน ของเรา ท. จักสําเร็จ

แลว.



แจก ปจ ธาต ุ(เขา้ไป) + เป็นกตัตวุาจก (อ) 
ดว้ยกาลาตปิตัตวิภิตัตเิป็นตวัอย่าง

บรุุษ
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ ปจสิฺสา ปจสิฺสสํุ ปจสิฺสถ ปจสิฺสสึุ นามโยคะ

มชัฌมิบรุุษ ปจสิฺเส ปจสิฺสถ ปจสิฺสเส ปจสิฺสวเฺห ตมุหโยคะ

อตุตมบรุุษ ปจสิฺสํ ปจสิฺสามหฺา ปจสิฺสํ ปจสิฺสามหฺเส อมัหโยคะ



ประกอบกริยิาจาก ลภ ธาต ุ(ได)้ และ ขาท ธาต ุ(กนิ) 
ดว้ยกาลาตปิตัตวิภิตัตใิหค้รบทัง้ ๓ บรุุษ ๒ วจนะ



บรุุษ วจนะ วภิตัติ ภาษาบาลี

๑)ปฐม.
เอก. สฺสา โส  เจ  กมุาโร ปูว ํ ลภสิฺส,  โส  กมุาโร  ขาทสิฺส.

คาํแปล หากว่า อ.เด็กนั้น จกัไดแ้ลว้ ซึ่งขนมไซร,้ อ.เด็กนั้น จกักนิแลว้.

๒)ปฐม.
พห.ุ สฺสสํุ เต  เจ  กมุารา ปูว ํ ลภสิฺสสํ,ุ  เต  กมุารา ขาทสิฺสสํ.ุ

คาํแปล หากว่า อ.เด็ก ท. เหล่านั้น จกัไดแ้ลว้ ซึ่งขนมไซร,้ อ.เด็ก ท. 
เหลา่นั้น จกักนิแลว้.

๓)มชัฌมิ.
เอก. สฺเส ตวฺ ํ เจ  ปูว ํ ลภสิฺเส,  ตวฺ ํ ขาทสิฺเส.

คาํแปล หากว่า อ.ท่าน จกัไดแ้ลว้ ซึ่งขนมไซร,้ อ.ท่าน จกักนิแลว้.



๔)มชัฌมิ.
พห.ุ สฺสถ ตมุเฺห  เจ  ปูว ํ ลภสิฺสถ,  ตมุเฺห  ขาทสิฺสถ.

คาํแปล หากว่า อ.ท่าน ท. จกัไดแ้ลว้ ซึ่งขนมไซร,้ อ.ท่าน ท. จกักนิแลว้.

๕)อตุตม.
เอก. สฺสํ อห ํ เจ   ปูว ํ ลภสิฺส,ํ  อห ํ ขาทสิฺส.ํ

คาํแปล หากว่า อ.เรา จกัไดแ้ลว้ ซึ่งขนมไซร,้ อ.เรา จกักนิแลว้.

๖)อตุตม.
พห.ุ สฺสามหฺา มย ํ เจ  ปูว ํ ลภสิฺสามหฺา,  มย ํ ขาทสิฺสามหฺา.

คาํแปล หากว่า อ.เรา ท. จกัไดแ้ลว้ ซึ่งขนมไซร,้ อ.เรา ท. จกักนิแลว้.


