
วภิตัตหิมวดที่ ๒ : ปญัจมีวภิตัติ

บรุุษ 
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ ต ุ อนฺตุ ตํ อนฺตํ นามโยคะ 
มชัฌมิบรุุษ (อา) ห ิ ถ สฺสุ วโฺห ตมุหโยคะ 
อตุตมบรุุษ (อา) ม ิ (อา) ม เอ อามหฺเส อมัหโยคะ 

 

๑.ปญัจมีวภิตัต ิบอกอาณัตตกิาล แบ่งเป็น ๓ กาลย่อย คอื 
-บอกความบงัคบั แปลวา่ จง... อ.ุ เอว ํวเทห.ิ    อ.ท่าน จงกล่าว อย่างน้ี. 

-บอกความหวงั แปลวา่ ...เถดิ อ.ุ สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ.  อ.สตัว ์ท. ทัง้ปวง เป็นผูไ้มม่เีวร เป็นเถิด. 

-บอกความออ้นวอน แปลวา่ ขอจง... อ.ุ ปพฺพาเชถ ม ํภนฺเต.   ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ อ.ท่าน ท. ขอจงยงัขา้พเจา้ใหบ้วช. 

๒.บรุุษและโยคะ 
    วภิตัตอิาขยาตใชล้งหลงัธาตแุละปจัจยับอกใหรู้ก้าล บท วจนะ และบรุุษ ภาษาบาลกีาํหนดใหป้ระธานกบักิริยาตอ้งมวีจนะและบุรุษ
เสมอกนั วภิตัตอิาขยาตจงึแบ่งออกเป็น ๓ บรุุษ ๒ วจนะ เช่นเดยีวกบัปรุิสสพัพนามเพือ่ใหเ้ขา้คู่กนั ในแต่ละฝ่ายวภิตัตคู่ิที่ ๑ เป็นปฐมบรุุษ 
วภิตัตคู่ิที ่๒ เป็นมชัฌมิบรุุษ วภิตัตคู่ิที ่๓ เป็นอตุตมบรุุษตามลาํดบั กริยิาเป็นบรุุษใดตอ้งประกอบประธานใหม้บีรุุษตรงกบักริยิาเสมอ  

การประกอบประธานใหม้บุีรุษตรงกบักริิยา เรียกว่า โยคะ โดยปกตมิกักลา่วส ัน้ ๆ วา่ โยค (อ่านวา่ โยก)  

ต่อไปน้ีจะแสดงวภิตัตอิาขยาตหมวดปัญจมวีภิตัตฝ่ิายปรสัสบทเป็นตวัอย่าง ส่วนฝ่ายอตัตโนบทใหเ้ทยีบเคยีงใชต้ามน้ี 

บุรุษ วภิตัต ิ โยคะ คาํอธบิาย ประธานเอกวจนะ ประธานพหุวจนะ 

ปฐมบรุุษ ต,ุ อนฺต ุ เป็นนามโยคะ ประกอบนามนามเป็นประธาน โส, ปุริโส คู่กบั ต ุ เต, ปุริสา คู่กบั อนฺต ุ

มชัฌมิบรุุษ ห,ิ ถ เป็นตมุหโยคะ ประกอบ ตมฺุห เป็นประธาน ตฺว ํคู่กบั ห ิ ตมฺุเห คู่กบั ถ 

อตุตมบรุุษ ม,ิ ม เป็นอมัหโยคะ ประกอบ อมฺห เป็นประธาน อห ํคู่กบั ม ิ มย ํคู่กบั ม 

๓.กฎเกณฑป์ระจาํหมวดปญัจมีวภิตัต ิ
 ต,ุ ต ํ  คงรูป เช่น วทต,ุ วทต ํ
 อนฺต,ุ อนฺต ํ ลบ อ ที่ อนฺต,ุ อนฺต ํเป็น -นฺต,ุ -นฺต ํเช่น วทนฺต,ุ วทนฺต ํ
 ถ  คงรูป เช่น วทถ 
 ห,ิ มิ, ม*  คงรูป แต่ใหท้ฆีะสระ อ ที่สดุปจัจยั (หนา้ ห,ิ มิ, ม) เป็น อา เช่น วทาห,ิ วทามิ, วทาม 
 ห*ิ  ลบทิ้งเสยีบา้งกไ็ด ้แต่ตอ้งรสัสะ อา เป็น อ เช่น วทาห ิเป็น วท, ปจาห ิเป็น ปจ, คจฺฉาห ิเป็น คจฺฉ 
 สฺส,ุ วโฺห คงรูป เช่น วทสฺส,ุ วทวโฺห 
 เอ, อามหฺเส คงรูป เช่น วเท, วทามหฺเส 

แจก ว+ิวร ธาต ุ(เปิด) + เป็นกตัตวุาจก (อ) + ดว้ยปญัจมีวภิตัตเิป็นตวัอย่าง 

บรุุษ 
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ

ปฐมบรุุษ ววิรต ุ ววิรนฺตุ ววิรตํ ววิรนฺตํ นามโยคะ 
มชัฌมิบรุุษ ววิราห,ิ ววิร ววิรถ ววิรสฺสุ ววิรวโฺห ตมุหโยคะ 
อตุตมบรุุษ ววิรามิ ววิราม ววิเร ววิรามหฺเส อมัหโยคะ 



 

ฝ่ายอตัตโนบท
ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ี(ปญัจมี) ฝ่ายเอกวจนะ ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ี(ปญัจมี) ฝ่ายพหวุจนะ 

๑. ปาจกิา  วาตปาน ํ ววิรต.ํ 
...................................................................................... 

๒. ปาจกิาโย  วาตปาน ํ ววิรนฺต.ํ 
...................................................................................... 

๓. ตฺวํ  วาตปาน ํ ววิรสฺสุ. 
...................................................................................... 

๔. ตมุเฺห  วาตปาน ํ ววิรวโฺห. 
...................................................................................... 

๕. อห ํ วาตปาน ํ ววิเร. 
...................................................................................... 

๖. มย ํ วาตปาน ํ ววิรามหฺเส. 
...................................................................................... 

 

แจก ลขิ ธาต ุ(เขียน) + เป็นกตัตวุาจก (อ) + ดว้ยปญัจมีวภิตัตเิป็นตวัอย่าง 

บรุุษ 
ปรสัสบท อตัตโนบท

โยคะ 
เอก. พห.ุ เอก. พห.ุ 

ปฐมบรุุษ   นามโยคะ
มชัฌมิบรุุษ   ตมุหโยคะ
อตุตมบรุุษ   อมัหโยคะ

 

ประกอบกริยิาจาก ขาท ธาต ุ(กนิ, ฉนั) ดว้ยปญัจมีวภิตัตแิละแต่งประโยคใหส้มบูรณ์ ใหค้รบทัง้ ๓ บรุุษ ๒ วจนะ 

บรุุษ วจนะ วภิตัติ ภาษาบาลี คาํแปล 
๑)ปฐม. เอก. ต ุ : ภกิขฺุ  วสิาขาย  ปูว ํ ขาทต.ุ
๒)ปฐม. พห.ุ อนฺต ุ : ภกิขฺู 
๓)มชัฌมิ. เอก. ห ิ : ตวฺํ
๔)มชัฌมิ. พห.ุ ถ : ตมุเฺห 
๕)อตุตม. เอก. ม ิ : อหํ
๖)อตุตม. พห.ุ ม : มยํ

 
 

ฝ่ายปรสัสบท 

ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ี(ปญัจมี) ฝ่ายเอกวจนะ ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ี(ปญัจมี) ฝ่ายพหวุจนะ 

๑. สูโท  ทวฺาร ํ ววิรต.ุ 
...................................................................................... 

๒. สูทา  ทวฺาร ํ ววิรนฺต.ุ
...................................................................................... 

๓. ตฺวํ  ทวฺาร ํ ววิราหิ. 
...................................................................................... 

๔. ตมุเฺห  ทวฺาร ํ ววิรถ.
...................................................................................... 

๕. อห ํ ทวฺาร ํ ววิรามิ. 
...................................................................................... 

๖. มย ํ ทวฺาร ํ ววิราม.
...................................................................................... 


