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ฐาน=ระฆัง 
กรณ=ไม้ต,ีลูกตุ้ม 
ปยตนะ=ความ
พยายาม,คนตี 



วิภัตติ ๗ หมวดและค าแปล 
• วิภัตติ           ล าดับที่   เอกวจนะ    พหุวจนะ   อายตนิบาต (ค าแปลเพื่อเชื่อมต่อบท) 
• ปฐมา          ที่ ๑           สิ โย           อันว่า... (อ.), อันว่า...ทั้งหลาย (อ. .... ท.) 
• ทุติยา          ที่ ๒           อ  โย            ซึ่ง, สู,่ ยัง, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ  
• ตติยา          ที่ ๓           นา หิ            ด้วย, โดย, อัน, ตาม, เพราะ, มี, ด้วยทั้ง 
• จตุตฺถี         ที่ ๔          ส น              แก่, เพื่อ, ต่อ 
• ปญฺจมี        ที่ ๕         สฺมา หิ             แต่, จาก, กว่า, เหตุ (เพราะ) 
• ฉฏฺฐี            ที่ ๖           ส น              แห่ง, ของ, เมื่อ 
• สตฺตมี         ที่ ๗           สฺมึ สุ             ใน, ใกล้, ที่, ครั้นเมื่อ, ในเพราะ, เหนือ, บน 
• อาลปนะ  ค าร้องเรียก        สิ โย           แน่ะ, ดูก่อน, ข้าแต่  
หมายเหตุ: อายตนิบาตฝ่ายพหุวจนะ ให้เติมค าว่า “ท. (ทั้งหลาย).....” ต่อท้ายค าแปล เช่น ซึ่ง....ท. 
,  สู.่.....ท.  ฯลฯ 



 
 

๓.๑ ปุงลิงคนาม 
อการันต์ ปุงลิงค์ ปุริสสทฺทปทมาลา (บุรุษ, บุคคล) 

 
 

• วิภัตต ิ เอกวจนะ                            พหุวจนะ                     อรรถ 

• ปฐมา. ปุริโส                                      ปุริสา                        ลิงค์ 

• อาลปนะ. โภ  ปุริส  ปุริสา                         ภวนฺโต  ปุริสา    อาลปน (ค าร้องเรียก) 

• ทุติยา. ปุริส                                       ปุริเส                    กมฺม(สิ่งที่ถูกกระท า) 

• ตติยา. ปุริเสน                                      ปุริเสหิ  ปุริเสภิ  อนภิหิตกัตตา /กรณ(เครื่องมือ) 

• จตุตถี. ปุริสสฺส  [ปุริสาย  ปุริสตฺถ ]              ปุริสาน                สัมปทาน(ผู้รับ) 

• ปัญจมี. ปุริสา  ปุริสมหฺา  ปุริสสฺมา             ปุริเสห ิ ปุริเสภ ิ   อปาทาน(ที่หลีกออก) 

• ฉัฏฐี.   ปุริสสฺส                                        ปุริสาน          สามีสัมพันธะ(เจ้าของ) 

• สัตตมี. ปุริเส  ปุริสมฺห ิ ปุริสสฺม ึ               ปุริเสสุ       โอกาส/อาธาร(ที่รองรับ) 

 



อรรถของวิภตติฺ(วิ+ภช+ติ) 

1. กมฺม= สิ่งท่ีถูกกระท า  =อุปาสโก กมฺม  กโรติ. 
                    สุทฺธกตตฺา/สยกตฺตา/ปกติกตตฺา/อภิหิตกตฺตา+อวุตฺตกมฺม+ อาขยาตบทกตฺตุวาจก 
 
2. กรณ= เครื่องมือ          อุปาสโก  หตฺเถน  กมฺม  กโรติ. 
3. กตฺตุ=ผู้กระท า             อุปาสโก กมฺม  กโรติ. 
4. สมฺปทาน= ผู้รับ            อุปาสโก  ปาโตว วหิาเร ภิกฺขูน   ทาน  เทต.ิ  
5. อปาทาน= ที่หลีกออก    อุปาสโก    คามา  อเปตฺวา วิหาร  คจฺฉติ. 
6. โอกาส/อาธาร/อธิกรณ= ที่รองรับ    อุปาสโก  เคเห ภิกฺขูน   ทาน  เทต.ิ 
7. สามีสมฺพนฺธ = เจ้าของ       อุปาสโก    อตฺตโน คามา  อเปตฺวา วิหาร  คจฺฉติ. 
                                             อุปาสโก อตฺตโน หตฺเถน  กมฺม  กโรติ. 
สา มาคธี มูลภาสา     นรา ยายาทิกปฺปกิา 
พฺรหมฺาโน จสสฺุตาลาปา   สมฺพุทฺธา จาป ิภาสเร. 



 
หลักการแปล ๘ ประการ 

  ๑.   อาลปนะ 

 ๒.  นิบาตต้นข้อความ/กาลสัตตมี 

 ๓.  ประธาน 

 ๔.  บทที่ขยายประธาน 

          ๕. กิริยาในระหว่างของประธาน/บทนามที่มีวิภัตติเดียวกันกับ    
ประธาน/ ประโยคแทรก 

 ๖.  บทที่ขยายกิริยาในระหว่างเป็นต้น 

 ๗.  กิริยาคุมพากย์ 

 ๘.  บทที่ขยายกิริยาคุมพากย์ 



หลักสัมพันธ์ ก่อน/หลัง 
 

• ๑. อาปลนะ 

• ๒. นิบาตต้นข้อความ/กาลสัตตมี 

• ๓. บทวิเสสนะของประธาน 

• ๔. ประธาน 

• ๕. กิริยาคุมพากย์ 

• ๖. ที่เหลือ สัมพันธ์จากข้างหน้าสุด ไปจนหมดทั้งประโยค 

 



ค ำที่ใช้สัมพันธ ์
1. วิเสสนะ 
2. อพฺภนฺตรกิริยา     ของ 
3. อิตฺถมฺภูตะ 
4. จศัพท์ 
5. วาศัพท์ 
6. อปิศัพท์ 
7. เอวศัพท์               เข้ากับ 
8. นามศัพท์ 
9. สหตฺถตตยิา 
10.ที่เหลือใช้ค าว่า  ”ใน…..” 

 



ลักษณะของมโนคณะ 3ประการ 
1.เอา นา เป็น อา,ส เป็น โอ, สฺมึ เป็น อิ,แล้วลง สฺ อาคม 

มีรูปเป็น สา,โส,สิ เช่น มนสา,มนโส,มนสิ 

2.เป็นกรรมของกิริยา แปลง อ  เป็น โอ เช่น กสฺสปสฺส วโจ สุตฺวา 

3.แปลง อ เป็น โอ ท่ามกลางสมาสและตัทธิต เช่น มโนวิญฺญาณ ,เตโชธาตุ
,มโนมยา 

**รูปที่เหลือในคัมภีร์ ปทรูปสิทฺธิ เป็นปุงลิงค์มีวิธีท าตัวรูปและแจกปท
มาลาเหมือน ปุริสศัพท์ทุกประการ 

**ส่วนใน สัททนีติ กล่าวว่า เป็น ปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ ในบาลี อรรถกถา 
และฎีกาใช้เป็น นปุงสกลิงค์ 

 

 



 
มนสทฺทปทมาลา (ใจ) 

 
• วิภัตติ เอกวจนะ                         พหุวจนะ     
• ปฐมา. มน  มโน                    มนา มนานิ 
• อาลปนะ. เห  มน  มนา                 เห  มนา มนาน ิ
• ทุติยา. มน                                   มเน มนานิ 
• ตติยา. มนสา  มเนน                     มเนหิ  มเนภิ 
• จตุตถี. มนโส  มนสฺส                     มนาน  
• ปัญจม.ี มนา  มนมฺหา  มนสฺมา           มเนหิ  มเนภิ 
• ฉัฏฐ.ี   มนโส  มนสฺส                       มนาน  
• สัตตมี. มนสิ  มเน  มนมฺหิ  มนสฺมึ    มเนสุ 

 



 
คาถาแสดงมโนคณศัพท ์

 
 มโน  วโจ  วโย  เตโช         ตโป  เจโต  ตโม  ยโส, 

 อโย  ปโย  สิโร  ฉนฺโท        สโร  อุโร  รโห  อโห. 

 
 



ศัพท์แจกตาม มน เรียกว่า มโนคณะ มีดังน้ี 

วจ   ค าพูด   วย   วัย     เตช   เดช   ตป   ตบะ, ความเพียร   

เจต   ใจ    ตม   ความมืด  ยส   ยศ   อย   เหล็ก   

ปย   น้ านม    สิร   ศีรษะ     ฉนฺท   คัมภีร์ฉันท์, ความพอใจ 

สร   สระน้ า   อุร   อก     รห   ที่ลับ   อห   วัน 
**ศัพท์แปลว่าใจ.จิต ในคัมภีร์อภิธานคาถาที่152 

 



 
๓.๓ นปุงสกลิงคนาม 

อการันต์ นปุงสกลิงค์ จิตฺตสทฺทปทมาลา (จิต) 
 • วิภัตต ิ เอกวจนะ                      พหุวจนะ 

• ปฐมา. จิตฺต                                  จิตฺตา  จิตตฺานิ 
• อาลปนะ เห  จิตฺต                   เห  จิตฺตา  จิตตฺานิ 
• ทุติยา. จิตฺต                                  จิตเฺต  จิตตฺาน ิ
• ตติยา. จิตฺเตน                                 จิตฺเตห ิ จิตฺเตภ ิ
• จตุตถ.ี จิตฺตสฺส                                  จิตฺตาน  
• ปัญจม.ี จิตตฺา  จิตฺตมฺหา  จิตฺตสมฺา    จิตเฺตห ิ จิตฺเตภ ิ
• ฉัฏฐี. จิตฺตสฺส                                   จิตฺตาน  
• สัตตมี. จิตเฺต  จิตฺตมฺห ิ จิตฺตสฺมึ      จิตฺเตสุ 



 
วิธเีปลี่ยนวิภัตติ 

 
๑.หลังจากอการันต์ในนปุงสกลิงค์ แปลง สิปฐมาวิภัตติ เป็น อ  = ส ึ

๒.แปลง โยวิภัตติ เป็น นิ = อโต นิจฺจ  และแปลง นิ ปฐมา เป็น อา, แปลง 
นิ ทุติยา เป็น เอ บ้าง =สพฺพโยนีนมาเอ 

๓.เพราะโยวิภัตติที่แปลงเป็น นิ แล้ว ทีฆะ อ เป็น อา =โยสุกตนิการโลเปสุ 
ทีฆ  

๔.รูปตั้งแต่ตติยาวิภัตติ จนถึงสัตตมีวิภัตติ เหมือนในอการันต์ ปุงลิงค์ทุก
ประการ 

 



 
กมฺมสททฺปทมาลา (กรรม, การกระท า) 

 
• วิภัตติ เอกวจนะ                               พหุวจนะ 
• ปฐมา. กมฺม                                           กมฺมา  กมฺมานิ 
• อาลปนะ เห  กมฺม                              เห  กมฺมา  กมฺมานิ 
• ทุติยา. กมฺม                                           กมฺเม  กมฺมานิ 
• ตติยา. กมฺมุนา  กมฺมนา  กมฺเมน              กมฺเมห ิ กมฺเมภิ 
• จตุตถ.ี กมฺมุโน  กมฺมสฺส                        กมฺมาน  
• ปัญจมี. กมฺมุนา  กมฺมา  กมฺมมฺหา  กมฺมสมฺา   กมฺเมห ิ กมฺเมภิ 
• ฉัฏฐี. กมฺมุโน  กมฺมสฺส                         กมฺมาน  
• สัตตมี. กมฺมนิ  กมฺเม  กมฺมมฺหิ  กมฺมสฺมึ       กมฺเมสุ 



ประโยคบาลีตัวอย่าง(กมฺมสทฺท) 

ป. กมฺม  สตฺต  วิภชติ. 

อา.  เห กมฺม สตฺตวิภชน  กสฺส ภาโร โหติ. 

ทุ.  พาโล อกุสล  กมฺม  กโรติ. 

ต. กมฺมุนา วตฺตตี โลโก. 

จ. ธีโร อตฺตโน กมฺมุโน สมณ  ภชติ. 

ป. สรีร  กมฺมสฺมา ชาต . 

ฉ. อย  กมฺมสฺส นิสฺสินฺโท โหติ. 

ส.   อย  เนรยิโก กมฺมนิ นิรเย ฌายต.ิ 
 



ตั้งชื่อ/ลงปัจจัยอิตถีลิงค์ 

• ปุง/นปุง  อิ,อี ชื่อ (ฌ)    อุ,อู ชื่อ (ล)= อิวณฺณุวณฺณา ฌลา. 

• อิตฺถี   อิ อี อุ อู ชื่อ( ป) =  เต อิตฺถิขฺยา โป. 

• อิตถ ีอา ตั้งชื่อ (ฆ)= อาโฆ.   

• ลง อา=อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย./ อี=นทาทิโต วา อ+ีณว-ณิก-เณยฺย-ณ-นฺ
ตูห.ิ/ อิน=ีปต-ิภิกฺขุ-ราชีการนฺเตหิ อิน.ี =(อิตถีโชตกปัจจัย)  



 
๓.๒ อิตถีลิงคนาม 

อาการันต์ อิตถีลิงค์ กญฺญาสทฺทปทมาลา (สาวน้อย) 
 

• วิภัตติ  เอกวจนะ                 พหุวจนะ 
• ปฐมา. กญฺญา                               กญฺ า  กญฺ าโย 
• อาลปนะ. โภติ  กญฺเ •                 โภติโย  กญฺ า  กญฺ าโย 
• ทุติยา. กญฺ                                  กญฺ า  กญฺ าโย 
• ตติยา. กญฺ าย                  กญฺ าห ิ กญฺ าภ ิ
• จตุตถี. กญฺ าย                  กญฺ าน  
• ปัญจม.ี กญฺ าย                   กญฺ าห ิ กญฺ าภ ิ
• ฉัฏฐี. กญฺ าย                   กญฺ าน  
• สัตตมี. กญฺ าย  กญฺ าย        กญฺ าสุ 

 



 
วิธเีปลี่ยนวิภัตต(ิกญฺญา) 

 ตัง ้อา ชื่อ ฆ = อา โฆ. 

๑.แปลง สอิาปลนะ(ค) เป็น เอ= ฆเต จ. 

๒.หลังจากอาการันต์ในอิตถีลิงค์ แปลงวิภัตติฝ่ายเอกวจนะ ตั้งแต่ นาตติยา 
ถึง สฺมึสัตตมี (นา,ส,สฺมา,ส,สฺมึ) เป็น อาย= ฆโต นาทีน . 

๓.หลังจากการันต์ทั้งปวงในอิตถีลิงค์ แปลง สฺม ึเป็น ย  บ้าง=ฆปโต สฺม ึย  วา. 
 



อมฺมสทฺทปทมาลา (แม่) 

• วิภัตติ  เอกวจนะ                  พหวุจนะ 

• ปฐมา. อมมฺา                             อมมฺา  อมมฺาโย 

• อาลปนะ. โภติ  อมฺม อมมฺา         โภติโย  อมมฺา  อมมฺาโย 

• ทุติยา. อมฺม                               อมมฺา  อมมฺาโย 

• ตติยา. อมมฺาย                              อมฺมาหิ  อมฺมาภ ิ

• จตุตถี. อมมฺาย                               อมฺมาน  

• ปัญจมี. อมมฺาย                               อมฺมาหิ  อมฺมาภ ิ

• ฉัฏฐี. อมมฺาย                               อมฺมาน  

• สัตตมี. อมมฺาย  อมฺมาย             อมมฺาสุ 

 



 
วิธเีปลี่ยนวิภัตติ(อมฺม) 

 
• หลังจาก ศัพท์มี อมฺม เป็นต้น ไม่มีการแปลง สิอาปลนะ(ค) 
เป็น เอ = น อมฺมาทิโต. 



 

คุณวนตฺุสทฺทปทมาลา (ผู้มีคุณ) 
 

• วิภัตติ          เอกวจนะ                     พหุวจนะ 

• ปฐมา. คุณวา                      คุณวนฺโต  คุณวนตฺา 

• อาลปนะ. โภ คุณว   คุณว  คุณวา  ภวนฺโต  คุณวนฺโต  คุณวนฺตา 

• ทุติยา. คุณวนฺต                         คุณวนฺเต 

• ตติยา. คุณวตา  คุณวนฺเตน  คุณวนฺเตหิ  คุณวนฺเตภิ 

• จตุตถี. คุณวโต  คุณวนฺตสฺส   คุณวต   คุณวนฺตาน  

• ปัญจมี.คุณวตา คุณวนฺตา คุณวนฺตมฺหา คุณวนฺตสฺมา   คุณวนฺเตหิ  คุณวนฺเตภิ  

• ฉัฏฐ.ี          คุณวโต  คุณวนฺตสฺส      คุณวต   คุณวนฺตาน  

• สัตตมี.  คุณวติ  คุณวนฺเต  คุณวนฺตมฺหิ  คุณวนฺตสฺม ึ คุณวนฺเตสุ 

 



 
ภควนตฺุสทฺทปทมาลา (พระผู้มีพระภาค,ผู้มีโชค) 

 
• วิภัตติ         เอกวจนะ                     พหุวจนะ 

• ปฐมา. ภควา                           ภควนฺโต  ภควนฺตา 

• อาลปนะ. โภ ภคว   ภคว  ภควา            ภวนฺโต ภควนฺโต  ภควนฺตา 

• ทุติยา. ภควนฺต                             ภควนฺเต 

• ตติยา. ภควตา  ภควนฺเตน      ภควนฺเตหิ  ภควนฺเตภิ 

• จตุตถี. ภควโต  ภควนฺตสฺส      ภควต   ภควนฺตาน  

• ปัญจมี.ภควตา ภควนฺตา ภควนฺตมฺหา ภควนฺตสฺมา      ภควนฺเตหิ  ภควนฺเตภิ  

• ฉัฏฐี.          ภควโต  ภควนฺตสฺส           ภควต   ภควนฺตาน  

• สัตตมี.  ภควติ  ภควนฺเต  ภควนฺตมฺหิ  ภควนฺตสฺม ึ         ภควนฺเตสุ 

 

 



 
วิธีเปลี่ยนวิภัตต ิ

 
๑.เพราะสิวิภัตติ แปลง นฺตุปัจจัยกับสิวิภัตติ เป็น อา=อา สิมฺหิ, 
 แปลง นฺตุ กับ โย เป็น นฺโต = นฺตุสฺส นฺโต. 
๒.เพราะโย, อ , นา, หิ, น , สฺมา, สฺม ึและสุวิภัตติ แปลง อุ ของ นฺตุ เป็น อ =นฺตุสฺสนโฺต โยสุ จ./ 
 จ ศัพท์ ในสูตร นฺตุสฺสนฺโต โยสุ จ. 
๓.เพราะสิอาลปนะ(ค) แปลง นฺตุ กับ สิวิภัตติ เป็น อ , อ และ อา= อวณฺณา จ เค. 
๔.เพราะนาวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ นา เป็น ตา= โตติตา ส-สฺม-ึนา-สุ. 
๕.เพราะสวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ ส เป็น โต= โตติตา ส-สฺม-ึนา-สุ.  
, เพราะสวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ ส เป็น นฺตสฺส=นฺตสฺส เส วา. 
 และเพราะน วิภัตติ แปลง นฺตุ กับ น  เป็น ต = น มฺห ิต  วา. 
๖.แปลง สฺมา เป็น นา=อมฺหตุมฺหนตฺุราชพฺรหฺมตฺตสขฯ  
๗.เพราะสฺมึวิภัตติ แปลง นฺตุ กับ สฺม ึเป็น ต=ิ โตติตา ส-สฺม-ึนา-สุ. 
๘.รูปที่เหลือ มีวิธีท าตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือนปุริสศัพท์ทุกประการ 
  

 



สติมนตฺุสทฺทปทมาลา (ผู้มีสต)ิ 

• วิภัตต ิ เอกวจนะ                            พหวุจนะ 

• ปฐมา. สติมา  สติมนฺโต                 สติมนฺโต  สติมนฺตา 

• อาลปนะ. โภ  สติม   สติม  สติมา            ภวนฺโต  สติมนฺโต  สติมนฺตา 

• ทุติยา. สติม   สติมนฺต                              สติมนฺเต 

• ตติยา. สติมตา  สติมนฺเตน               สติมนฺเตห ิ สติมนฺเตภ ิ

• จตุตถี. สติมสฺส สติมโต  สติมนฺตสฺส         สติมต   สติมนตฺาน  

• ปัญจมี.  สติมตา สติมนฺตา สติมนฺตมฺหา สติมนฺตสฺมา  สติมนฺเตห ิ สติมนฺเตภ ิ

• ฉัฏฐี.  สติมสฺส สติมโต  สติมนฺตสฺส                   สติมต   สติมนฺตาน  

• สัตตมี. สติมติ  สติมนฺเต  สติมนฺตมฺหิ  สติมนฺตสฺม ึ     สติมนฺเตสุ 

 



 
วิธเีปลี่ยนวิภัตติ 

 หิมวนฺโต 
๑.เพราะสิวิภัตติ แปลง อุ ที่สุดของ นฺตุปัจจัยเป็น อ บ้าง=อา สิมฺหิ, 
สติมนฺตุ 
๑.เพราะอ วิภัตตแิละสวิภัตติ แปลง นฺตุ เป็น อ= สพฺพสฺส วา อ -เสสุ. 
๒.รูปที่เหลือ มีวิธีท าตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือนคุณวนฺตุศัพท์ทุก
ประการ 
หมายเหตุ :-  เฉพาะ สติมนฺตุ  และ พนฺธุมนฺตุศัพท์ ใน อ ทุติยาวิภัตติและส
วิภัตติ ให้แปลง นฺตุปัจจัยทั้งตัว เป็น อ ส าเร็จรูปเป็น  สติม   สติมนฺต ,  
พนฺธุม   พนฺธุมนฺต ,  สติมสฺส  สติมโต  สติมนฺตสฺส,  พนฺธุมสฺส  พนฺธุมโต  
พนฺธุมนฺตสฺส  วิภัตติที่เหลือแจกเหมือนกับ หิมวนฺตุศัพท์ทุกประการ. 



คจฺฉนฺตสทฺทปทมาลา (ผู้ไปอยู)่ 

• วิภัตติ          เอกวจนะ                 พหุวจนะ 

• ปฐมา. คจฺฉ   คจฺฉนโฺต            คจฺฉนโฺต  คจฺฉนตฺา 

• อาลปนะ. โภ คจฺฉ   คจฺฉ  คจฺฉา  ภวนฺโต  คจฺฉนโฺต  คจฺฉนตฺา 

• ทุติยา. คจฺฉนฺต              คจฺฉนเฺต 

• ตติยา. คจฺฉตา  คจฺฉนฺเตน  คจฺฉนฺเตหิ  คจฺฉนฺเตภิ 

• จตุตถี. คจฺฉโต  คจฺฉนฺตสฺส  คจฺฉต   คจฺฉนฺตาน  

• ปัญจมี. คจฺฉตา คจฺฉนฺตา คจฺฉนฺตมหฺา คจฺฉนฺตสฺมา  คจฺฉนเฺตห ิ คจฺฉนฺเตภิ 

• ฉัฏฐี. คจฺฉโต  คจฺฉนฺตสฺส      คจฺฉต   คจฺฉนฺตาน  

• สัตตมี.   คจฺฉติ  คจฺฉนเฺต  คจฺฉนฺตมฺห ิ คจฺฉนฺตสฺมึ คจฺฉนเฺตสุ 



 
วิธีเปลี่ยนวิภัตต ิ

 
๑.เพราะสิวิภัตติ แปลง นฺต เป็น อ = สิมฺหิ คจฺฉนตฺาทีน  นฺต-สทฺโท อ . และ
ลบสิวิภัตติ=เสสโต โลปํ คสิปิ. 

๒.ใหต้ั้ง นฺต เหมือน นฺตุปัจจัย=เสเสสุ นฺตุ”ว. แล้ววิธีการท าตัวรูป ก็ให้ท า
เหมือนคุณวนฺตุศัพท ์

๓.รูปที่เหลือ มีวิธีท าตัวรูปและแจกปทมาลาเหมือนคุณวนฺตุศัพท์ทุกประการ 

• พิเศษ อรหนฺต/มหนฺต ในปฐมาวิภัตติเท่านั้น 

• ป. อรห  อรหนโฺต อรหา           อรหนโฺต อรหนตฺา 

• ป. มห  มหนฺโต มหา                มหนฺโต มหนฺตา 



ราชสทฺทปทมาลา (พระราชา) 

• วิภัตติ เอกวจนะ             พหุวจนะ 
• ปฐมา. ราชา                        ราชาโน 
• อาลปนะ. โภ  ราช  ราชา              ภวนฺโต  ราชาโน 
• ทุติยา. ราชาน   ราช                 ราชาโน 
• ตติยา. รญฺญา  ราเชน                ราชูหิ  ราชูภิ  ราเชหิ  ราเชภิ 
• จตุตถ.ี รญฺโญ  ราชิโน                 รญฺญ   ราชูน   ราชาน  
• ปัญจม.ี รญฺญา                      ราชูห ิ ราชูภ ิ ราเชหิ  ราเชภิ 
• ฉัฏฐี. รญฺโญ ราชิโน                 รญฺญ   ราชูน   ราชาน  
• สัตตมี. รญฺเญ  ราชินิ                 ราชูสุ  ราเชสุ 



 
วิธเีปลี่ยนวิภัตติ 

 
๑.หลังจาก พฺรหฺม, อตฺต, สข และราชศัพท์เป็นต้น แปลง สิ เป็น อา=สฺยา จ.  
๒.หลังจาก พฺรหฺม, อตฺต, สข และราชศัพท์เป็นต้น แปลง โย เป็น อาโน=โยน”มาโน. 
๓.หลังจาก พฺรหฺม, อตฺต, สข และราชศัพท์เป็นต้น แปลง อ  เป็น อาน =พฺรหฺมตฺต-สข-
ราชาทิโต อมาน . 
๔.เพราะนาวิภัตติ แปลง ราช กับ นา เป็น รญฺญา บ้าง=นามฺหิ รญฺญา วา. 
๕.เพราะสุ, น  และ หิวิภัตติ แปลง ราช เป็น ราชุ บ้าง=ราชสฺส ราชุ ส-ุน -หิสุ จ. 
๖.เพราะสวิภัตติ แปลง ราช กับ ส เป็น รญโฺญและ ราชิโน=ราชสฺส รญฺโญ-ราชิโน เส. 
๗.เพราะน วิภัตติ แปลง ราช กับ น  เป็น รญฺญ  บ้าง=รญฺญ  น มฺหิ วา. 
๘.หลังจาก อมฺห,ตุมฺห,นฺตุ,ราช,พฺรหฺม,อตฺต,สข,สตฺถ ุและปิตุศัพพท์เป็นต้น แปลง สฺมา 
เป็น นา=อมฺห-ตุมฺห-นฺตุ-ราช-พฺรหฺม”ตฺต-สข-สตฺถ-ุปิตาทีห ิสฺมา นา”ว. 
๙.เพราะสฺมึวิภัตติ แปลง ราช กับ สฺมึ เป็น รญฺเญ และ ราชินิ=สฺมึมฺหิ รญฺเญ-ราชินิ. 



กิริยาในภาษาบาฬีเรียกว่า.....อะไร 
 



 
ÅÑ¡É³Ð¢Í§ÍÒ¢ÂÒµ 

 
Âí  µÔ¡ÒÅí  µÔ»ØÃÔÊí     ¡ÚÃÔÂÒÇÒ Ô̈  µÔ¡ÒÃ¡í 

ÍµÔÅÔ§Ú¤í  ·ÚÇÔÇ¨¹í        µ·Ò¢ÚÂÒµ¹ÚµÔ  ÇØ Ú̈¨µÔ. 
ÅÑ¡É³Ð¢Í§¡ÔÃÔÂÒÍÒ¢ÂÒµ ¤ ×Í ÁÕ¡ÒÅ ó ¡ÒÅ ÁÕºØÃØÉ ó ºØÃØÉ 

¡ÅèÒÇ¡ÔÃÔÂÒ ÁÕ¡ÒÃ¡ ó ¡ÒÃ¡ äÁèÁÕÅÔ§¤ì·Ñé§ÊÒÁ ÁÕÇ¨¹Ð ò Ç¨¹Ð 



องค์ประกอบของกิริยา 

1 ธาตุ + 2 ปัจจัย + 3 วิภัตต ิ

 อุ.     สุ   +   ณา     +  ติ = สุณาติ ย่อมฟัง 

         คมุ +    อ      + อนติฺ= คจฺฉนฺติ ย่อมไป 

 1 ธาตุ + ...............+ 3 วิภัตต ิ

อุ.     กร  +..................+ อี = กร ิกระท าแล้ว 

        คม ุ +.................+ อี = คม,ิคจฺฉ ิไปแล้ว 



¸ÒµØ ÷ ËÁÇ´ 

¸ÒµØ ÁÕ ÷ ËÁÇ´ µÒÁ»ÃÐàÀ·¢Í§ÇÔ¡Ã³»Ñ̈ Ñ̈Â ¤ ×Í 

ñ. ËÁÇ´ÀÙ¸ÒµØ àÃÕÂ¡ ÀÙÇÒ·Ô¤³Ð Å§ Í»Ñ̈ Ñ̈Â  (ÀÙÇÒ·Ôâµ Í). 

ò. ËÁÇ´ÃØ¸¸ÒµØ àÃÕÂ¡ ÃØ¸Ò·Ô¤³Ð Å§ ÍáÅÐàÍ»Ñ̈ Ñ̈ÂáÅÐÅ§¹Ô¤ËÔµÍÒ¤Áµé¹¸ÒµØ 

(ÃØ¸Ò·Ôâµ ¹Ô¤Ú¤ËÕµ»Ø¾Ú¾ญฺ¨). 

ó. ËÁÇ´·ÔÇØ¸ÒµØ àÃÕÂ¡ ·ÔÇÒ·Ô¤³Ð Å§ Â»Ñ̈ Ñ̈Â  (·ÔÇÒ·Ôâµ âÂ). 

ô. ËÁÇ´ÊØ¸ÒµØ àÃÕÂ¡ ÊÇÒ·Ô¤³Ð Å§ ³Ø,ณา áÅÐÍØ³Ò»Ñ̈ Ñ̈Â (ÊÚÇÒ·Ôâµ ³Ø³ÒÍØ³Ò 

¨). 

õ. ËÁÇ´¡Õ¸ÒµØ àÃÕÂ¡ ¡ÔÂÒ·Ô¤³Ð Å§ ¹Ò, »Ú» áÅÐ³ÚËÒ»Ñ̈ Ñ̈Â  (¡ÔÂÒ·Ôâµ ¹Ò, 

¤ËÒ·Ôâµ »Ú»³ÚËÒ). 

ö. ËÁÇ´µ¹¸ÒµØ àÃÕÂ¡ µ¹Ò·Ô¤³Ð Å§ âÍ áÅÐÂÔÃ»Ñ̈ Ñ̈Â  (µ¹Ò·Ôâµ âÍÂÔÃÒ). 

÷. ËÁÇ´ Ø̈Ã¸ÒµØ àÃÕÂ¡ Ø̈ÃÒ·Ô¤³Ð Å§ à³ áÅÐ³Â»Ñ̈ Ñ̈Â  ( Ø̈ÃÒ·Ôâµ à³³ÂÒ). 



 

ปÃÐàÀ·¢Í§»Ñ̈ Ñ̈Â 

 
»Ñ¨ Ñ̈Â¹Ñé¹ãªéÊÓËÃÑº»ÃÐ¡ÍºËÅÑ§¨Ò¡¸ÒµØ à»ç¹à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂãËé·ÃÒºÇÒ¨¡ 

µÒÁâ¤Ã§ÊÃéÒ§¢Í§»ÃÐâÂ¤ ·Ñé§ õ »ÃÐâÂ¤ Ñ́§¹Õé 

(ñ) »Ñ¨ Ñ̈Â ñ÷ µÑÇ  ¤×Í Í. Í, ÍÔ, ÍÕ, àÍ, âÍ. Â. ³Ø, ³Ò, ÍØ³Ò. ¹Ò, »Ú», ³ÚËÒ.  âÍ, 

ÂÔÃ.  à³ áÅÐ³Â»Ñ¨ Ñ̈Â à»ç¹»Ñ̈ Ñ̈Â»ÃÐ¨ÓËÁÇ´¸ÒµØ·Ñé§ ÷ ËÁÇ´ 

à»ç¹à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¡ÑµµØÇÒ¨¡ 

(ò) ¡ÒÃÔµ»Ñ¨ Ñ̈Â ô µÑÇ ¤ ×Í à³, ³Â, ³Òà» áÅÐ³Ò»Â à»ç¹à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂàËµØ¡ÑµµØÇÒ¨¡ 

(ó) Â»Ñ¨ Ñ̈Â áÅÐ ÍÔ, ÍÕÍÒ¤ÁË¹éÒÂ»Ñ̈ Ñ̈Â à»ç¹à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¡ÑÁÁÇÒ¨¡ 

(ô) ¡ÒÃÔµ»Ñ¨ Ñ̈Â ô µÑÇ ¤ ×Í à³, ³Â, ³Òà» áÅÐ³Ò»Â ¾ÃéÍÁ¡Ñº Â»Ñ¨ Ñ̈Â áÅÐÍÔ, 

ÍÕÍÒ¤ÁË¹éÒÂ»Ñ¨ Ñ̈Â à»ç¹à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂàËµØ¡ÑÁÁÇÒ¨¡ 

(õ) Â»Ñ¨ Ñ̈Â  ÍÔ,ÍÕÍÒ¤ÁË¹éÒ Â»Ñ¨ Ñ̈Â  áÅÐÇÔÀÑµµÔ½èÒÂÍÑµµâ¹º· »°ÁºØÃØÉ àÍ¡Ç¨¹Ð 

à»ç¹à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂÀÒÇÇÒ¨¡ 



วิภัตติ มี ๒ ประเภท  

๑.  สัพพธาตุกวิภัตติ  วิภัตติที่ประกอบได้กับธาตุทุกตัวมี ๔ หมวด 
ได้แก่ วัตตมานา, ปัญจม,ี สัตตมี และหิยยัตตน ี

(หิยฺยตฺตนี สตฺตมี ปญฺจมี วตฺตมานา สพฺพธาตุก .) 

๒.  อสัพพธาตุกวิภัตติ วิภัตติที่ไม่สามารถประกอบกับธาตุทุกตัวได้ 
มี ๔ หมวด ได้แก่ ปโรกขา, อัชชตน,ี ภวิสสันตี และกาลาติปัตติ 

 



วิภัตติ3 

• 1.สรวิภัตติ สระล้วน เช่น อ, อุ, เอ ฯ 

• 2.สราทวิิภัตติ มีสระอยู่หน้า เช่น อนติฺ, อนตฺุ, เอถ ฯ 

• 3.พยัญชนาทิวิภัตติ มีพยัญชนะอยู่หน้า เช่น ตฺถ ,มฺห ,เร 
,ตฺโถ, วฺโห ,มฺเห ฯ 



วิภัตต8ิ 

• 1. วัตตมานา                                        ๑.กาล 

• 2. ปัญจมี                    ปัจจุบัน              ๒.บท : ปรัสสบท 

• 3. สัตตมี                                                           อัตตโนบท 

• 4. ปโรกขา                                           ๓. วจนะ(เอก/พหุ) 

• 5. หิยยัตตนี                อดีต                   ๔. บุรุษ(ป/ม/อุ) 

• 6. อัชชตนี                                            ๕.วาจก 

• 7. ภวิสสันตี                                       -ปรัสสบท / กัตตุ,เหตุกัตตุวาจก 

• 8. กาลาติปัตติ            อนาคต              - อัตตโนบท/ ครบทั้ง ๕ วาจก 



ข้อสังเกต ุ
• อสพฺพธาตุกวิภตฺติ – ปโรกขา/อชฺชตนี/ภวิสฺสนฺตี/กาลาตปิตฺติ 

*ถ้าปัจจัยประจ าหมวดธาตุเป็นสระล้วน(สรวิภัตต)ิไม่ลงปัจจัยนั้น เช่น 
คม+ุอี=คจฺฉ,ิคม ิไปแล้ว, กร+อี=กริ  กระท าแล้ว  (สพฺพธาตุกวิภตฺติมีรูป
เป็น คจฺฉติ,คเมติ,กโรติ) 

*ถ้าปัจจัยประจ าหมวดธาตุเป็นพยัญชนะลงปัจจัยนั้น เช่น สุ+ณา+อี=สุณิ
,ชน+ย+อี=ชายิ เกิดแล้ว 

*ถ้าเป็นพยัญชนาทิวิภัตติ/ ตฺถ ,มฺห ,เร ,ตฺโถ, วฺโห ,มฺเห ฯลงอิอาคมมาช่วย
ในการท าตัวรูป เช่น ปปจิตฺถ=ปโรกขา / ปจิตฺถ=อัชชตน/ีปจตฺถ=
หิยยัตตนี(สพฺพธาตุ) /หุง,ต้ม,ป้ิง,ย่าง,--แล้ว 

 



วิภตัติ ค าแปล

เอก. พหุ. เอก. พหุ. เอก. พหุ. เอก. พหุ. เอก. พหุ. เอก. พหุ.

วตฺตมานา ติ(เอ) อนฺติ(เร) สิ ถ มิ(เอ) ม เต อนฺเต(เร) เส วฺเห เอ มฺเห ..อยู,่ยอ่ม..,จะ..

ปญฺจมี ต(ุเอ) อนฺตุ หิ ถ มิ(เอ) ม ตํ อนฺตํ สฺสุ วฺโห เอ อามฺเส จง..,..เถดิ,ขอจง..

สตฺตมี เอยยฺ(เอ) เอยยฺุํ เอยยฺาส(ิเอ) เอยยฺาถ เอยยฺามิ(เอ) เอยยฺาม เอถ เอรํ เอโถ เอยยฺาวฺโห เอยยฺ(ํเอ) เอยยฺามฺเห พึง...,ควร…

ปโรกขฺา อ อุ เอ ตฺถ อํ มฺห ตฺถ เร ตฺโถ วฺโห อึ มฺเห ...แล้ว

หิยยฺตฺตนี อา อู โอ(อ) ตฺถ อํ มฺหา ตฺถ ตฺถุํ เส วฺหํ อึ มฺหเส (ได้)...แล้ว

อชฺชตนี อ(ีอ)ิ อุ(ํอสึ/ุอสํ)ุ โอ(อ)ิ ตฺถ อึ มฺหา อา(ตฺถ) อู เส วฺหํ อ(ํอ) มฺเห (ได้)…แล้ว

ภวิสฺสนฺตี สฺสติ สฺสนฺติ สฺสสิ สฺสถ สฺสามิ สฺสาม สฺสเต สฺสนฺเต สฺสเส สฺสวฺเห สฺสํ สฺสามฺเห จกั…

กาลาติปตฺติ สฺสา(สฺส) สฺสสํุ สฺเส(สฺส) สฺสถ สฺสํ สฺสามฺหา(สฺสมฺห) สฺสถ สฺสสิุ สฺสเส สฺสวฺเห สฺสึ สฺสามฺหเส จกั(ได้)...แล้ว

โส เต ตฺว ตุมฺเห อห มย ปริุโส ปริุสา ตฺว ตุมฺเห อห มย 

ปรัสสบท (๖ x ๘ = ๔๘) อัตตโนบท (๖ x ๘ = ๔๘)

ปฐมบรุุษ / นามโยค มัชฌิมบรุุษ / ตุมฺหโยค อุตตมบรุุษ / อมฺหโยค ปฐมบรุุษ / นามโยค มัชฌิมบรุุษ / ตุมฺหโยค อุตตมบรุุษ / อมฺหโยค

วิภัตติอาขยาต (๙๖ ตัว)



วิภตัติ ค าแปล

เอก. พหุ. เอก. พหุ. เอก. พหุ. เอก. พหุ. เอก. พหุ. เอก. พหุ.

วตฺตมานา คจฺฉติ คจฺฉนฺติ คจฺฉสิ คจฺฉถ คจฺฉามิ คจฺฉาม คจฺฉเต คจฺฉนฺเต คจฺฉเส คจฺฉวฺเห คจฺเฉ คจฺฉามฺเห ยอ่มไป, ไปอยู.่.

ปญฺจมี คจฺฉตุ คจฺฉนฺตุ คจฺฉ,คจฺฉาหิ คจฺฉถ คจฺฉามิ คจฺฉาม คจฺฉตํ คจฺฉนฺตํ คจฺฉสฺสุ คจฺฉวฺโห คจฺเฉ คจฺฉามฺเส จงไป, ไปเถดิ..

สตฺตมี คจฺเฉยยฺ คจฺเฉยยฺุํ คจฺเฉยยฺาสิ คจฺเฉยยฺาถ คจฺเฉยยฺามิ คจฺเฉยยฺาม คจฺเฉถ คจฺเฉรํ คจฺเฉโถ คจฺเฉยยฺาวฺโห คจฺเฉยยฺํ คจฺเฉยยฺามฺเห พึงไป, ควรไป

ปโรกขฺา ชคาม, ชคม ชคมุ ชคเม ชคมิตฺถ ชคมํ ชคมิมฺห ชคมิตฺถ ชคมิเร ชคมิตฺโถ ชคมิวฺโห ชคมึ ชคมิมฺเห ไปแล้ว

หิยยฺตฺตนี อคจฺฉา อคจฺฉู อคจฺโฉ อคจฺฉตฺถ อคจฺฉํ อคจฺฉมฺหา อคจฺฉตฺถ อคจฺฉตฺถุํ อคจฺฉเส อคจฺฉวฺหํ อคจฺฉึ อคจฺฉมฺหเส ได้ไปแล้ว

อชฺชตนี คจฺฉิ คจฺฉึส,ุ คจฺฉํุ คจฺฉิ คจฺฉิตฺถ คจฺฉึ คจฺฉิมฺหา คจฺฉิตฺถ คจฺฉู คจฺฉิเส คจฺฉิวฺหํ คจฺฉํ คจฺฉิมฺเห ไปแล้ว

ภวิสฺสนฺตี คจฺฉิสฺสติ คจฺฉิสฺสนฺติ คจฺฉิสฺสสิ คจฺฉิสฺสถ คจฺฉิสฺสามิ คจฺฉิสฺสาม คจฺฉิสฺสเต คจฺฉิสฺสนฺเต คจฺฉิสฺสเส คจฺฉิสฺสวฺเห คจฺฉิสฺสํ คจฺฉิสฺสามฺเห จกัไป

กาลาติปตฺติ คจฺฉิสฺส คจฺฉิสฺสสํุ คจฺฉิสฺเส คจฺฉิสฺสถ คจฺฉิสฺสํ คจฺฉิสฺสามฺหา คจฺฉิสฺสถ คจฺฉิสฺสสิุ คจฺฉิสฺสเส คจฺฉิสฺสวฺเห คจฺฉิสฺสึ คจฺฉิสฺสามหฺเส จกัไปแล้ว

อิตฺถี อิตฺถโิย ตฺว ตุมฺเห อห มย กุล กุลานิ ตฺว ตุมฺเห อห มย 

ปรัสสบท (๖ x ๘ = ๔๘) อัตตโนบท (๖ x ๘ = ๔๘)

ปฐมบรุุษ / นามโยค มัชฌิมบรุุษ / ตุมฺหโยค อุตตมบรุุษ / อมฺหโยค ปฐมบรุุษ / นามโยค มัชฌิมบรุุษ / ตุมฺหโยค อุตตมบรุุษ / อมฺหโยค

(ออาคม) + คมุธาตุ + (อปจัจัย) + ...วิภัตติ (ไป,ถงึ,บรรลุ,รู้)



ข้อควรทราบ 







 
อนุโมทนารัมภคาถาแปล 

 
ยถา  วาริวหา ปูรา  ปริปูเรนตฺิ  สาคร   ห้วงน้ าที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด                                    
เอวเมว อิโต  ทินฺน   เปตาน   อุปกปปฺติ   ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกน้ี, ย่อมส าเร็จ         
    ประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้  ฉันนั้น        

      อิจฺฉิต   ปตฺถิต   ตุมฺห                                    ขออิฏฐผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว   

        ขิปฺปเมว  สมิชฺฌตุ                                  จงส าเร็จโดยฉับพลัน 

        สพเฺพ ปูเรนฺตุ  สงฺกปปฺา                            ขอความด าริทั้งปวงจงเต็มที่   

       จนฺโท  ปณฺณรโส  ยถา                               เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ   

       มณิ  โชติรโส  ยถา                                     เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสวควรยินดี ฯ 



สามัญญานุโมทนาคาถาแปล 

• สพฺพีติโย  วิวชฺชนฺตุ         ความจัญไรทั้งปวง  จงบ าราศไป  

• สพฺพโรโค  วินสฺสตุ             โรคทั้งปวง  (ของท่าน)จงหาย   

• มา เต  ภวตฺวนฺตราโย           อันตรายอย่ามีแก่ท่าน  

• สุขี  ทีฆายุโก  ภว                ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายยุนื 

•  อภิวาทนสลีิสฺส  นิจฺจ   วุฑฺฒาปจายิโน,  จตตฺาโร  ธมมฺา วฑฺฒนฺติ, อายุ 
วณฺโณ  สุข   พล .           

• ธรรมส่ีประการ คือ อายุ  วรรณะ  สุขะ    พละ, ย่อมเจริญแก่   บุคคลผู้
มีปรกติไหว้กราบ,  มีปรกติอ่อนน้อม  (ต่อผู้ใหญ่) เป็นนิตย์ ฯ 



•      ภวตุ  สพฺพมงฺคล             ขอสรรพมงคล  จงมีแก่ท่าน  
• รกฺขนฺตุ  สพฺพเทวตา      ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน  
• สพฺพพุทฺธานุภาเวน        ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง   
• สทา  โสตถฺี  ภวนฺตุ  เต     ขอความสวัสดีทั้งหลาย  จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ 
•         ภวตุ  สพฺพมงฺคล       ขอสรรพมงคล  จงมีแก่ท่าน  
•  รกฺขนตฺุ  สพฺพเทวตา       ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน  
• สพฺพธมฺมานุภาเวน          ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง   
• สทา โสตถฺี  ภวนตฺุ  เต       ขอความสวัสดีทั้งหลาย  จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ 
•         ภวตุ  สพฺพ มงฺคล        ขอสรรพมงคล  จงมีแก่ท่าน  
• รกฺขนตฺุ  สพฺพเทวตา          ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน   
• สพฺพสงฺฆานุภาเวน            ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง 
•  สทา โสตถฺี  ภวนฺตุ  เต        ขอความสวัสดีท้ังหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

เทอญ, 
 



 
ชื่อสัมพันธ์ ประธาน-กิริยา 

ข้อ1-4ประธาน เป็น ปฐมาวภิัต/ิข้อ5ประธาน เป็น ตติยาวิภัตต ิ
 1.ประธานประโยคกัตตุวาจก เรียกว่า สุทฺธกตตฺา/สยกตตฺา/อภิหิตกตตฺา/ปกติกตตฺา/วุตฺตกตตฺา 

                    กิริยาคุมพากย์ เรียกว่า อาขฺยาตบท กตฺตุวาจก / กิตบท กตฺตุวาจก 

2.ประธานประโยคเหตุกัตตุวาจก เรียกว่า เหตุกตตฺา 

                    กิริยาคุมพากย์ เรียกว่า อาขฺยาตบท เหตุกตตฺุวาจก / ............... 

3.ประธานประโยคกัมมวาจก เรียกว่า วุตฺตกมฺม 

                    กิริยาคุมพากย์ เรียกว่า อาขฺยาตบท กมฺมวาจก / กิตบท กมฺมวาจก 

4.ประธานประโยคเหตุกัมมวาจก เรียกว่า วุตฺตกมฺม 

                     กิริยาคุมพากย์ เรียกว่า อาขฺยาตบท เหตกุมฺมวาจก / กิตบท เหตกุมฺมวาจก 

5.ประธานประโยคภาววาจก เรียกว่า อนภิหิตกตตฺา 

                     กิริยาคุมพากย์ เรียกว่า อาขฺยาตบท ภาววาจก / กิตบท ภาววาจก 



»ÃÐâÂ¤ºÒÅÕµÑÇÍÂèÒ§  

ภู(มี,เป็น)+อ+วัตตมานา(อยู่/ย่อม/จะ) 

• »°Á. âÊ  ÊÒÁà³âÃ  ÀÇµÔ.(ภวเต)        àµ  ÊÒÁà³ÃÒ  ÀÇ¹ÚµÔ.(ภวนฺเต) 

        ...............................               ........................................                              

        ...............................               ........................................ 

• ÁÑª¬ÔÁ. µÚÇí  ÀÔ¡Ú¢Ø  ÀÇÊÔ.(ภวเส)             µØÁÚàË  ÀÔ¡Ú¢Ù  ÀÇ¶.(ภววฺเห) 

                 ..................................           .....................................                          

                 .................................          ...................................... 

• ÍØµµÁ. ÍËí  ÍØ»ÒÊÔ¡Ò  ÀÇÒÁÔ.(ภเว)         ÁÂí  ÍØ»ÒÊÔ¡ÒâÂ  ÀÇÒÁ.(ภวามฺเห) 

                ......................................        ......................................... 



ปÃÐâÂ¤ºÒÅÕµÑÇÍÂèÒ§  

ปจ(หุง,ต้ม...)+อ+วัตตมานา(อยู/่ย่อม/จะ) 

• »°Á. ·ÒÃÔ¡Ò  âÍ·¹í  »¨µÔ.           ·ÒÃÔ¡ÒâÂ  âÍ·à¹  »¨¹ÚµÔ. 

...........................................            ......................................... 

..........................................             ........................................... 

• ÁÑª¬ÔÁ. µÚÇí  ÁíÊí  »¨ÊÔ.                  µØÁÚàË  ÁíÊÒ¹Ô  »¨¶. 

............................................            ............................................ 

...........................................             ........................................... 

• ÍØµµÁ. ÍËí  »ÙÇí  »¨ÒÁÔ.                      ÁÂí  »ÙàÇ  »¨ÒÁ. 

   ...........................................             .............................................        

...........................................              .......................................... 



»ÃÐâÂ¤ºÒÅÕµÑÇÍÂèÒ§  

คมุ(ไป)+อ+วตฺตมานา(อยู/่ย่อม/จะ) 

• »°Á. »ØÃÔâÊ  ¤ÒÁí  ¤¨Ú©µÔ.                    »ØÃÔÊÒ  ¤ÒÁí  ¤¨Ú©¹ÚµÔ. 

              ...............................                 ........................................                              

              ...............................                  .............................. 

• ÁÑª¬ÔÁ. µÚÇí  ÊÔ»Ú»í  ÍØ¤Ú¤³ÚËÔµØí  ÊÔ»Ú»Ò¤ÒÃí  ¤¨Ú©ÊÔ.  

                   .......................................................................              

                  µØÁÚàË   ÊÔ»Ú»í  ÍØ¤Ú¤³ÚËÔµØí  ÊÔ»Ú»Ò¤ÒÃí  ¤¨Ú©¶. 

                  ....................................................................... 

• ÍØµµÁ. ÍËí  ¸ÁÚÁí  âÊµØí  ÇÔËÒÃí  ¤¨ Ú©ÒÁÔ.    ÁÂí  ¸ÁÚÁí  âÊµØí  ÇÔËÒÃí  ¤¨ Ú©ÒÁ. 

……      ..............................................       .......................................... 

                  

ปุริเสน คาโม คจฺฉียเต. ปุรเิสห ิ คามา คจฺฉียนเฺต. 

ตยา สิปฺป ํอุคฺคณฺหิตุง สิปปฺาคาร  คจฺฉียเส. 

ตุมฺเหห ิสิปฺป ํอุคฺคณฺหิตุง สิปปฺาคารานิ คจฉฺียวเฺห. 

มยา ธมฺม  โสตุง  วิหาโร  คจฺฉีเย. อมฺเหห ิธมฺม  โสตุง วิหารา คจฺฉียามเฺห 



อกัมมกธาต ุ

• 1 กัตตุวาจก        / สามเณโร  กุสโล ภวติ. 

• 2.กัมมวาจก        /................................... 

• 3.เหตุกัตตุวาจก   / สามเณโร สมาธึ ภาเวติ. 

• 4.เหตกุัมมวาจก  / สามเณเรน สมาธิ ภาวียติ. 

• 5.ภาววาจก        /สามเณเรน  ภูยเต.(นิสชฺชเต) 

                            สามเณเรหิ  ภูยเต.(นิสชฺชเต) 



เอกสกัมมกธาต ุ

• 1 กัตตุวาจก        /           สามเณโร  กมฺม  กโรติ. 

• 2.กัมมวาจก        /           สามเณเรน กมฺม  กรียต.ิ 

• 3.เหตุกัตตุวาจก   / ภิกฺขุ    สามเณร  กมฺม  กาเรติ. 

• 4.เหตุกัมมวาจก  / ภิกฺขุนา สามเณโร กมฺม  การียติ. 

• 5.ภาววาจก        /................................................ 

                                                        



ทฺวสิกมมฺกธาต(ุปธานกมฺม) 

• 1 กัตตุวาจก        /                โคปาโล   คาโว  โคจร  เนต.ิ 

• 2.กัมมวาจก        /                โคปาเลน  คาโว  โคจร  นียนฺเต. 

• 3.เหตุกัตตุวาจก   / สามิโก      โคปาล      คาโว  โคจร  นยาเปติ. 

• 3.เหตุกัตตุวาจก   / สามิเกน    โคปาโล   คาโว  โคจร  นยาปียต.ิ 

• 5.ภาววาจก        /................................................ 

 



ทฺวิสกมมฺกธาต(ุอปฺปธานกมฺม) 

• 1 กัตตุวาจก        /             ภิกฺขุ      สตฺถาร   ปญฺห   ปุจฺฉติ. 

• 2.กัมมวาจก        /             ภิกฺขุนา   สตถฺา  ปญฺห    ปุจฺฉยีต.ิ 

• 3.เหตุกัตตุวาจก   /  เถโร     ภิกฺขุง      สตฺถาร   ปญฺห  ปุจฺฉาเปติ. 

• 4.เหตกุัมมวาจก   / เถเรน    ภิกฺขุ      สตฺถาร   ปญฺห  ปุจฉฺาปียต.ิ 

• 5.ภาววาจก        /................................................ 



ตสทฺทปทมาลา (นั้น) ปุงลิงค ์

• วิภัตต ิ เอกวจนะ  พหุวจนะ 

• ปฐมา. โส            เน  เต 

• ทุติยา. น   ต              เน  เต 

• ตติยา. เนน  เตน   เนห ิ เนภิ  เตหิ  เตภ ิ

• จตุตถ.ี อสฺส  นสฺส  ตสฺส     เนส   เนสาน   เตส   เตสาน  

• ปัญจม.ีอสฺมา  นสมฺา  ตสมฺา  นมฺหา  ตมฺหา เนห ิ เนภิ  เตห ิ เตภ ิ

• ฉัฏฐี. อสฺส  นสฺส  ตสฺส  เนส   เนสาน   เตส   เตสาน  

• สัตตมี. อสฺม ึ นสฺมึ  ตสฺมึ  นมฺหิ  ตมฺห ิ เนสุ  เตส ุ



 
วิธเีปลี่ยนวิภัตต ิ

 
๑.เพราะสิวิภัตติ แปลง ต ของ ตศัพท์และเอตศัพท์ ในปุงลิค์และอิตถี
ลิงค์ เป็น ส= เอตเตส  โต. 

๒.แปลง ต เป็น น บ้าง=ตสฺส วา นตฺต  สพฺพตฺถ. 

๓.เพราะ ส, สฺมา, สฺมึ, ส (สฺมึ), สา(สฺมา) แปลง ต เป็น อ=ส-สฺมา-สฺมึ-ส -
สาสฺวตฺต . 

๔.หลังจากสัพพนาม แปลง น  เป็น ส  และ สาน  และแปลง อ เป็น เอ=
สพฺพนามาน  น มฺหิ จ. 

 



ตาสทฺทปทมาลา (นั้น) อิตถีลิงค ์

• วิภัตติ เอกวจนะ                    พหุวจนะ 

• ปฐมา. สา                               นา  ตา  นาโย  ตาโย 

• ทุติยา. น   ต                                นา  ตา  นาโย  ตาโย 

• ตติยา. นาย  ตาย                    นาหิ  นาภิ  ตาหิ  ตาภิ 

• จตุตถี.ติสสฺาย ตสสฺาย อสสฺาย นสฺสาย ติสฺสา   

•  ตสสฺา  อสฺสา  นสฺสา  นาย  ตาย          นาส   นาสาน   ตาส   ตาสาน  

• ปัญจมี. นาย  ตาย                      นาหิ  นาภิ  ตาหิ  ตาภิ 

• ฉัฏฐี. ติสสฺาย ตสสฺาย อสสฺาย นสฺสาย ติสสฺา   

•  ตสสฺา  อสฺสา  นสฺสา  นาย  ตาย          นาส   นาสาน   ตาส   ตาสาน  

• สัตตมี. ติสฺส  ตสฺส  อสฺส  นสฺส  นาย  ตาย            นาสุ  ตาสุ 

 



 
วิธเีปลี่ยนวิภัตต ิ

 
๑.แปลง สวิภัตติ เป็น สสฺาย=ตโต สสฺส สสฺาย และ สา=ฆปโต สฺมึสาน  ส 
สา พร้อมกับลง สฺอาคม=ส สาเ สฺวกวจนเนสุ จ. 

๒.เพราะสวิภัตติที่แปลงเป็น สา และสฺมึวิภัตติที่แปลงเป็น ส  แปลงที่สุด
ของ ตาศัพท์ เป็น อิ=ตสฺสา วา. 

๓.เพราะสวิภัตติที่แปลงเป็น สา และสฺมึวิภัตติที่แปลงเป็น ส  รัสสะที่สุด
ของ ตาศัพท์ เป็น อ บ้าง=โฆ รสฺส . 



ตสทฺทปทมาลา (นั้น) นปุงสกลิงค์ 

• วิภัตต ิ เอกวจนะ                พหุวจนะ 

• ปฐมา. น   ต                       นานิ  ตานิ 

• ทุติยา. น   ต                       นานิ  ตานิ  

• ตติยา. เนน  เตน            เนห ิ เนภิ  เตห ิ เตภ ิ

• จตุตถ.ี อสฺส  นสฺส  ตสฺส    เนส   เนสาน   เตส   เตสาน  

• ปัญจม.ีอสฺมา  นสฺมา  ตสฺมา  นมหฺา  ตมฺหา  เนห ิ เนภิ  เตห ิ เตภ ิ

• ฉัฏฐี. อสฺส  นสฺส  ตสฺส  เนส   เนสาน   เตส   เตสาน  

• สัตตมี.  อสฺม ึ นสฺมึ  ตสฺมึ  นมฺหิ  ตมฺห ิ เนสุ  เตส ุ





 
ตุมฺหสททฺปทมาลา (ท่าน, เธอ, คุณ) 

 
• วิภัตต ิ เอกวจนะ                พหุวจนะ 
• ปฐมา. ตฺว   ตุว                          ตุมเฺห  โว 
• ทุติยา. ตว   ต   ตฺว   ตุว                ตุมหฺาก   ตุมเฺห  โว 
• ตติยา. ตยา  ตฺวยา  เต               ตุมเฺหหิ  ตุมฺเหภ ิ โว 
• จตุตถ.ี ตุมฺห   ตว  ตุยฺห   เต      ตุมหฺ   ตุมฺหาก   โว 
• ปัญจม.ี ตยา                          ตุมเฺหหิ  ตุมฺเหภ ิ
• ฉัฏฐี. ตุมฺห   ตว  ตุยฺห   เต      ตุมหฺ   ตุมฺหาก   โว 
• สัตตมี. ตยิ  ตฺวยิ                 ตุมเฺหสุ 

 



 
วิธเีปลี่ยนวิภัตต ิ

 
๑.ตุมฺหศัพท์ เมื่อลงวิภัตติแล้ว ผิดไปจากรูปเดิม พึงแปลง ตุมฺห กับวิภัตติ
นั้น เป็นอย่างน้ันๆ(ดูในรูปสิทธิ) 

๒.หลังจาก ตุมฺห และ อมฺห แปลง โยทุติยา เป็น อาก  บ้าง=ตว -มมญฺจ 
นวา. 

๓.แปลง ต ของ ตยา และ ตย ิเป็น ตฺว บ้าง=ตยา-ตยีน  ตกาโร ตฺวตฺต  วา. 

๔.แปลง สวิภัตต ิเป็น อ  บ้าง =สสฺส (ในอมฺหด้วย)                                 
๕.หลัง ตุมฺห และ อมฺห ให้แปลง น  เป็น อ  และ อาก =ตุมฺหมฺเหห ินมาก . 

๖.เต, โว เมื่อมีบทอ่ืนน าหน้า จึงใช้เรียงในประโยคได้ 

 



 
อมฺหสททฺปทมาลา (ข้าพเจ้า, ผม, ดิฉัน) 

 
• วิภัตต ิ เอกวจนะ         พหุวจนะ 
• ปฐมา. อห                     มย   อมเฺห  โน 
• ทุติยา. ม   มม                     อมหฺาก   อมเฺห  โน 
• ตติยา. มยา  เม                    อมเฺหห ิ อมฺเหภ ิ โน 
• จตุตถ.ี อมหฺ   มม  มยฺห   มม   เม อมฺห   อมฺหาก   อสฺมาก   โน 
• ปัญจม.ี มยา                            อมเฺหหิ  อมฺเหภ ิ
• ฉัฏฐี.  อมหฺ   มม  มยฺห   มม   เม  อมฺห   อมฺหาก   อสฺมาก   โน 
• สัตตมี. มยิ                         อมเฺหสุ 

 



 
วิธเีปลี่ยนวิภัตต ิ

 
๑.แปลง อมฺห กับวิภัตตินั้น เป็นรูปนั้นๆ(ดูในรูปสิทธิ) 

๒.เม, โน เมื่อมีบทอื่นน าหน้า จึงเรียงไว้ได้ 

๓.แปลง อมฺห เป็น อสฺม=เตสุ วุทฺธิโลปาคมาวิการวิปรีตาเตสา จ 
และแปลง น  เป็น =ตุมฺหมฺเหหิ นมาก . 

 



วิภัตติ8หมวด 

1.วตตฺมานา  ติ-อนฺติ-สิ-ถ-มิ-ม,-เต-อนฺเต-เส-วเฺห-เอ-มเฺห.(..อยู,่ ย่อม.., จะ..) 
2.ปญจฺมี  ต-ุอนฺต-ุหิ-ถ-มิ-ม,-ต-ํอนฺต-ํสสฺ-ุวโฺห-เอ-อามเส. (จง..,..เถิด,ขอจง..) 
3.สตตฺมี  เอยยฺ-เอยยฺุ-ํเอยยฺาสิ-เอยยฺาถ-เอยยฺามิ-เอยยฺาม,-เอถ-เอร-ํเอโถ-  เอยฺ
ยาวโฺห-เอยยฺ-ํเอยยฺามเฺห. (พึง..., ควร...) 
4.ปโรกฺขา  อ-อ-ุเอ-ตถฺ-อ-ํมหฺ,-ตถฺ-เร-ตโฺถ-วโฺห-อึ-มเฺห. (...แล้ว) 
5.หิยยฺตตฺนี  อา-อ-ูโอ-ตถฺ-อ-ํมหฺา,-ตถฺ-ตถฺุ-ํเส-วหฺ-ํอึ-มหฺเส. (...แล้ว/ได้...แล้ว) 
6.อชชฺตนี  อี-อุ-ํโอ-ตถฺ-อึ-มหฺา,-อา-อ-ูเส-วหฺ-ํอ-ํมเฺห. (...แล้ว/ได้...แล้ว) 
7.ภวิสสฺนฺตี  สสฺติ-สสฺนฺติ-สสฺสิ-สสฺถ-สสฺามิ-สสฺาม,-สสฺเต-สสฺนฺเต -สสฺเส-    สสฺวเฺห-
สสฺ-ํสสฺามเฺห. (จกั...) 
8.กาลาติปตติฺ  สสฺา-สสฺสํ-ุสเฺส-สสฺถ-สสฺ-ํสสฺามหฺา,-สสฺถ-สสิฺส-ุสสฺเส-สสฺวเฺห-สสึฺ-สฺ
สามหฺเส. (จกั...แล้ว/จกัได้...แล้ว) 



สูตรลงปัจจัยประจ าหมวดธาต ุ

ภูวาทโิต  อ. 

รุธาทโิต  นิคฺคหีต  ปุพฺพญฺจ. 

ทิวาทิโต  โย. 

สฺวาทิโต  ณุ-ณา-อุณา  จ. 

กิยาทิโต  นา. 

คหาทโิต  ปฺป-ณฺหา. 

ตนาทโิต  โอ-ยิรา. 

จุราทโิต  เณ-ณยา. 
 



การก-//-วาจก 
• การก(กร+ณฺวุ)=ผู้ท ากิริยา               วาจก (วจ+ณฺวุ)=ผู้กล่าว 
• ลงวิภัตตินาม(สิ,โย…)                           ลงวิภัตติอาขยาต(ติ,อนตฺิ...) 
• กัตตุการก                                           1.กัตตุวาจก 
• กัมมการก                                           2.กัมมวาจก 
• กรณการก                                           3.เหตุกัตตุวาจก 
• สัมปทานการก                                     4.เหตุกัมมวาจก 
• อปาทานการก 
• (เว้นฉัฏฐวีิภัตติ) 
• โอกาสการก 
• ภาวการก                                            5.ภาววาจก 



 
พฺรหฺมสทฺทปทมาลา (พรหม) 

 
• วิภัตติ เอกวจนะ                พหุวจนะ 

• ปฐมา. พฺรหฺมา                             พฺรหฺมาโน 

• อาลปนะ. โภ  พฺรหฺเม                ภวนฺโต  พฺรหฺมาโน 

• ทุติยา. พฺรหฺมาน   พฺรหฺม                 พฺรหฺมาโน 

• ตติยา. พฺรหฺมุนา                พฺรหฺเมหิ  พฺรหฺเมภิ 

• จตุตถี. พฺรหฺมุโน  พฺรหฺมสฺส     พฺรหฺมาน   พฺรหฺมูน  

• ปัญจม.ี พฺรหฺมุนา                 พฺรหฺเมหิ  พฺรหฺเมภิ 

• ฉัฏฐ.ี พฺรหฺมุโน  พฺรหฺมสฺส      พฺรหฺมาน   พฺรหฺมูน  

• สัตตมี. พฺรหฺมนิ                              พฺรหฺเมสุ 

 



วิธีเปลี่ยนวิภัตต ิ

๑.แปลง สิอาลปนะ(ค) เป็น เอ=พฺรหฺมโต คสฺส จ. 

๒.เพราะสวิภัตติและนาวิภัตติ แปลงที่สุดของพฺรหฺมศัพท์ เป็น อุ=
อุตฺต  ส-นาสุ.(แบ่งสูตร โยควิภาค “อุตฺต ” เพราะ น  แปลง อ เป็น อุ
เช่น พฺรหฺมูน ) 

๓.หลังจากอิวัณณะและอุวัณณะ แปลง ส เป็น โน บ้าง=ฌลโต สสฺส 
โน วา. 

๔.หลังจากพฺรหฺมศัพท์ แปลง สฺมึ เป็น นิ=พฺรหฺมโต สฺมึ นิ. 



 
อตฺตสททฺปทมาลา (ตน) 

(สนามหลวงแจกเอกวจนะอย่างเดียว) 
 

• วิภัตติ เอกวจนะ                 พหุวจนะ 
• ปฐมา. อตฺตา                            อตฺตาโน 
• อาลปนะ. โภ  อตฺต  อตฺตา               ภวนฺโต  อตฺตาโน 
• ทุติยา. อตฺตาน   อตฺต               อตฺตาโน 
• ตติยา. อตฺตนา  อตฺเตน              อตฺตเนหิ  อตฺตเนภิ 
• จตุตถี. อตฺตโน                            อตฺตาน  
• ปัญจม.ี อตฺตนา                          อตฺตเนหิ  อตฺตเนภิ 
• ฉัฏฐ.ี  อตฺตโน                            อตฺตาน  
• สัตตมี. อตฺตน ิ                             อตฺเตสุ 

 



 
วิธเีปลี่ยนวิภัตต ิ

 
๑.เพราะหิวิภัตติ แปลงที่สุดของอตฺตศัพท์ เป็น อน=อตฺตนฺโต หิสฺมิมนตฺต . 

๒.หลังจากอตฺตศัพท์ แปลง ส เป็น โน=สสฺส โน. 

๓.หลังจากอตฺตศัพท์ แปลง สฺมา เป็น นา= สฺมา นา. 

๔.หลังจากอตฺตศัพท์ แปลง สฺมึ เป็น นิ=ตโต สฺมึ นิ. 



 
อิการันต์ ปุงลิงค์ อคฺคิสทฺทปทมาลา  (ไฟ) 

 
• วิภัตต ิ เอกวจนะ                  พหวุจนะ 

• ปฐมา. อคฺคนิิ  อคฺค ิ               อคฺค ี อคฺคโย 

• อาลปนะ. เห  อคฺค ิ             เห  อคฺค ี อคฺคโย 

• ทุติยา. อคฺค ึ                        อคฺค ี อคฺคโย 

• ตติยา. อคฺคนิา                อคฺคหีิ  อคฺคีภ ิ อคฺคิห ิ อคฺคิภ ิ

• จตุตถี. อคฺคโิน  อคฺคิสฺส      อคฺคีน   อคฺคิน  

• ปัญจมี.อคฺคนิา  อคฺคิมหฺา  อคฺคิสฺมา        อคฺคหีิ  อคฺคีภ ิ อคฺคิห ิ อคฺคิภ ิ

• ฉัฏฐี. อคฺคโิน  อคฺคิสฺส       อคฺคีน   อคฺคิน  

• สัตตมี. อคฺคิมฺห ิ อคฺคิสฺม ึ      อคฺคสีุ  อคฺคสิุ 

 

 

 



 
วิธีเปลี่ยนวิภัตต ิ

 
๑.เพราะสิวิภัตติ แปลงที่สุดของ อคฺคศิัพท์ เป็น อินิ และลบสิวิภัตติ บ้าง=
อคฺคิสสฺินิ. 

๒.ลบโยวิภัตติ บ้าง=ฆปโต จ โยน  โลโป, เพราะโยวิภัตติที่แปลงเป็น นิ แล้ว 
และที่ถูกลบแล้ว ทีฆะ อิ เป็น อี และ อุ เป็น อู=โยสุ กต นิการ โลเปสุ ทีฆ  
และเพราะโยวิภัตติ แปลง อิ หรือ อี (ชื่อ ฌ) เป็น อ=โยสฺวกต รสฺส โฌ. 

๓.แปลง อ วิภัตติ และ มอักษร เป็น นิคหิต=อ  โม นิคฺคหีต  ฌลเปหิ. 

๔.ศัพท์แจกตามเหล่านี้ ในปฐมา ไม่มีการแปลงสิวิภัตติเป็น อินิ ที่เหลือแจก
ตาม อคฺคศิัพท์ทุกประการ 



อิ,อี,อุ,อู การันต์ ในลิงค์ทั้ง3 

• เฉพาะฝ่ายเอกวจนะ ตั้งแต่ อาลปนะ ถึง สัตตมี ถ้าเป็นเสียงยาว ให้
รัสสะ เช่น...ทณฺฑิโน,ทณฺฑิสฺสฯ 

• เฉพาะฝ่ายพหุวจนะ ตั้งแต่ ตติยา – สัตตมี ถ้าเป็นเสียงสั้น(อิ,อุ การันต์) 
มีรูปทั้งเสียงยาวและเสียงสั้น เช่น อคฺคีห-ิภิ  อคฺคิห-ิภิ ฯ 

ถ้าเป็นเสียงยาวคือ(อี,อู การันต์)มีเฉพาะรูปเสียงยาวเท่านั้น เช่น อิตฺถีห-ิภิฯ 

• เฉพาะปฐมา,อาลปนะ,และทุติยา ฝ่ายพหุวจนะ มีรูป เหมือนกัน (โย
วิภัตติ)ดูตามหนังสือ 

 



 
อิการันต์ อิตถีลิงค์ รตฺติสทฺทปทมาลา (ราตร,ี กลางคืน) 

 
• วิภัตติ เอกวจนะ                           พหุวจนะ 

• ปฐมา. รตฺติ                                 รตฺตี  รตฺติโย  รโตฺย 

• อาลปนะ. เห  รตฺติ                          เห  รตฺตี  รตฺติโย 

• ทุติยา. รตฺตึ                           รตฺตี  รตฺติโย 

• ตติยา. รตฺติยา                  รตฺตีหิ  รตฺตีภ ิ รตฺติหิ  รตฺติภ ิ

• จตุตถี. รตฺติยา                            รตฺตีน   รตฺติน  

• ปัญจม.ี รตฺติยา  รตฺยา                  รตฺตีหิ  รตฺตีภ ิ รตฺติหิ  รตฺติภ ิ

• ฉัฏฐ.ี รตฺติยา                             รตฺตีน   รตฺติน  

• สัตตมี. รตฺติยา รตฺยา รตฺย  รตฺตึ รตฺโต รตฺติย    รตฺตีสุ  รตฺติส ุ

 



 
วิธเีปลี่ยนวิภัตต ิ

 
ตั้งอวิัณณะและอุวัณณะที่กล่าวอิตถีลิงค์ ชื่อ ป=เต อิตฺถิขฺยา โป. 

๑.หลังอิวัณณะและอุวัณณะในอิตถีลิงค์ แปลงวิภัตติฝ่ายเอกวจนะ ตั้งแต่ 
นาตติยา ถึง สฺมึสัตตมี (นา,ส,สมฺา,ส,สฺมึ) เป็น ยา=ปโต ยา. 

๒.แปลง สมฺา เป็น อา และแปลง สฺมึ เป็น อ  บ้าง=อมาปโต สฺมึ สมาน  วา. 

๓.เพราะสระที่แปลงมาจากวิภัตติ แปลง อิ เป็น ย=ปสญฺญสฺส จ. 

๔.แปลงสฺมึวิภัตติ เป็น อ  และโอ บ้าง=อาทิโต โอ จ. 



อีการันต์ ปุงลิงค์ ทณฺฑีสทฺทปทมาลา (ผู้มีไม้เท้า) 

• วิภัตต ิ เอกวจนะ                     พหวุจนะ 

• ปฐมา. ทณฺฑี                               ทณฺฑี  ทณฺฑิโน 

• อาลปนะ. โภ  ทณฺฑิ                   ภวนฺโต  ทณฺฑี  ทณฺฑิโน 

• ทุติยา. ทณฺฑิน   ทณฺฑึ                    ทณฺฑี  ทณฺฑิโน 

• ตติยา. ทณฺฑินา                     ทณฺฑีหิ  ทณฺฑีภิ 

• จตุตถี. ทณฺฑิโน  ทณฺฑิสฺส           ทณฺฑีน  

• ปัญจมี. ทณฺฑินา  ทณฺฑิมฺหา  ทณฺฑิสฺมา  ทณฺฑีห ิ ทณฺฑีภิ 

• ฉัฏฐี. ทณฺฑิโน  ทณฺฑิสฺส             ทณฺฑีน  

• สัตตมี. ทณฺฑินิ  ทณฺฑิมฺหิ  ทณฺฑิสฺมึ   ทณฺฑีสุ 

 



 
วิธเีปลี่ยนวิภัตต ิ

 
๑.แปลง โยวิภัตติ เป็น โน=โยน  โน. 

๒.เพราะสิอาลปนะ(ค) รัสสะ อี เป็น อิ และ อู เป็น อุ=ฌ-ล-ปา รสฺส . 

๓.หลังจากที่ท ารัสสะแล้ว แปลง อ  เป็น น  บ้าง=น  ฌโต กต-รสฺสา. 

๔.หลังจากที่ท ารัสสะแล้ว แปลง สฺมึ เป็น นิ บ้าง =สฺมึ นิ. 



อีการันต์ อิตถีลิงค์ อิตฺถีสทฺทปทมาลา (หญิง) 

• วิภัตติ เอกวจนะ                          พหุวจนะ 
• ปฐมา. อิตถีฺ                                 อิตถฺี  อิตฺถิโย 
• อาลปนะ. โภติ  อิตฺถิ                      โภติโย  อิตถฺี  อิตฺถิโย 
• ทุติยา. อิตฺถิย   อิตฺถึ                     อิตถฺี  อิตฺถิโย 
• ตติยา. อิตฺถิยา                          อิตถฺีหิ  อิตฺถีภ ิ
• จตุตถี. อิตฺถยิา                          อิตฺถีน  
• ปัญจมี. อิตฺถิยา                              อิตถฺีหิ  อิตฺถีภ ิ
• ฉัฏฐี. อิตฺถิยา                       อิตถฺีน  
• สัตตมี. อิตฺถยิา  อิตฺถิย                       อิตฺถีสุ 

 



วิธีเปลี่ยนวิภัตติ 

1.ลง อี ปัจจัยอิตถีลิงค์ 

=นวาทโิต วา อ.ี 

2.แปลง อ  วิภัตติ เป็น ย  บ้าง 

=อ  ยมีโต ปสญฺญโต. 

 



 
อีการันต์ นปุงสกลิงค์ สุขการีสทฺทปทมาลา  

(อันกระท าซึ่งความสุขโดยปกต)ิ 
 • วิภัตติ เอกวจนะ                              พหุวจนะ 

• ปฐมา. สุขการิ                              สุขการี  สุขการีนิ 
• อาลปนะ. เห  สุขการิ                    เห  สุขการี  สุขการีนิ 
• ทุติยา. สุขการิน   สุขการึ          สุขการี  สุขการีนิ 
• ตติยา. สุขการินา                     สุขการีห ิ สุขการีภิ 
• จตุตถ.ี สุขการิโน  สุขการิสฺส             สุขการีน  
• ปัญจม.ีสุขการินา  สุขการิมหฺา  สุขการิสมฺา   สุขการีห ิ สุขการีภิ 
• ฉัฏฐี. สุขการิโน  สุขการิสฺส                      สุขการีน  
• สัตตมี. สุขการินิ  สุขการิมฺหิ  สุขการิสฺมึ  สุขการีสุ 

 



 
วิธีเปลี่ยนวิภัตติ  หน้า37(ภิกข)ุ 

 

• 1.ลโต โวกาโร จ. 

• 2.เว-โวสุ โล จ. 

• 3.อ-กต-รสฺสา ลโต ยฺวา”ลปนสฺส เว-โว. 

 



วิธีเปลี่ยนวิภัตติ  หน้า39(สตฺถ)ุ 

• 1.สตฺถ-ุปิตาทีนมา สิสฺมึ สิโลโป จ. 
• 2.อญฺเญสฺวารตฺต . 
• 3.ตโต โยนโมตุ. 
• 4.นา อา. 
• 5.อุ สสฺมึ สโลโป จ. 
• 6.อุเป็นอ=สตฺถุนตฺตนฺ จ/ อุเป็น อาร=วาน  มฺหิ. 
• 7.ตโต สฺมิมิ. 
• 8.อาโร รสฺสมิกาเร. 



วิธีเปลี่ยนวิภัตติ  หน้า40(ปิต)ุ 

• 1.รัสสะ อารอาเทสของปิตุ มาตุ ภาตุศัพท์เป็นต้น เป็น อร=
ปิตาทีน”มสิมฺหิ. 

• 2.รูปที่เหลือแจกเหมือน กตฺตุ ทุกประการฯ 



วิธีเปลี่ยนวิภัตติ  หน้า40(อภิภ)ู 

1.ลบโยวิภัตติ=ฆปโต จ โยน  โลโป,แปลงโย เป็น โว=ลโต โวกาโร จ,
รัสสะ อู เป็น อ=ุอโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ. 

2. รัสสะ อู เป็น อุ=อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ.และแปลง ส เป็น 
โน=ฌลโต สสฺส โน วา. 

3.แปลง สฺมา วิภัตติ เป็น นา=ฌลโต จ. 



วิธีเปลี่ยนวิภัตติ  หน้า42(โค) 

1.แปลง โอ เป็น อาว=โยสุ จ.,แปลงโย เป็น โอ=ตุศัพท์ใน ตโต โยนโม ต.ุ 

2.แปลง โอเป็น อาว=อว มฺหิ จ., แปลง โอเป็น อว=จศัพท์ใน อว มฺหิ จ., 

3.เพราะ โย/นา/ส/สฺมา/สฺมึ/และสุวิภัตติแปลง โอเป็น อว=จศัพท์ใน อว มฺหิ  

4.แปลง อ เป็น อุ =อาวสฺสุ วา. 

*เพราะ สุ/ห/ินาวิภัตติ แปลงโคเป็น โคณ บ้าง=สุหินาสุ จ. 



 
คาถาแสดงการจ าแนกสังขยาโดยลิงค์และวจนะ 

 
•  ทฺวาทโย  อฏฺ ารสนฺตา   ติลิงฺเค  พหุวาจกา 

•  วีสตฺยาที  นวุตฺยนฺตา          อิตฺถลิิงฺเคกวาจกา 

•  สตาที  อสงฺเขฺยยฺยนฺตา         นปุงสกา  ทฺวิวาจกา 

•  โกฏิตฺตยมกฺโขภิณี         อิตฺถิลิงฺคา  ทฺววิาจกา. 

ตั้งแต่ ทวฺิ (๒) ถึง อฏฺ ารส (๑๘)  เป็น ๓ ลิงค์ พหุวจนะ 

ตั้งแต่ เอกูนวีสติ (๑๙) ถึง อฏฺ นวุติ (๙๘)  เป็นอิตถีลิงค์ เอกวจนะ 

ตั้งแต่ เอกูนสต  (๙๙) ถึง อสงฺเขฺยยฺย  เป็นนปุงสกลิงค์ ๒ วจนะ 

โกฏิ, ปโกฏิ, โกฏิปฺปโกฏิ, อกฺโขภิณี  เป็นอิตถีลิงค์ ๒ วจนะ 



การผันธาตุ 
• ธาต ุ
• า  คตินิวตฺติมฺหิ ในการห้ามการไป 
• คมุ  คติมฺหิ ในการไป 
• นิ + สท  คตฺยาวสาเน ในการสิ้นสุดการไป 
• สิ  สเย ในการนอน 
• นามกิตก์           กิริยากิตก์                            กิริยาอาขยาต 
• ยืน  ฐาน ,      ติฏฺฐนฺโต ติฏฺฐมาโน    ิโต,              ติฏฺฐติ. 
• เดิน คมน ,      คจฺฉนฺโต คจฺฉมาโน  คโต,                คจฺฉติ. 
• นั่ง  นิสชฺชา,   นิสีทนฺโต นิสีทมาโน  นิสินฺโน,            นิสีทติ. 
• นอน สยน ,     สยนโฺต สยมาโน     สยิต ,                สยต ิ



กิตก 

• กัตตุสาธนะ สาธนะอันกล่าวกัตตา(ผู้กระท า) เป็นกัตตุรูปอย่างเดียว 
แปลว่า “ผู.้....”  

• กัมมสาธนะ สาธนะอันกล่าวกรรม(สิ่งที่ถูกกระท า)  เป็นกัตตุรูป แปลว่า 
“เป็นที.่....” เป็นกัมมรูป แปลว่า “เป็นที่อันเขา.....” “ถูก.....” หรือ “อันเขา
.....”  

• กรณสาธนะ สาธนะอันกล่าวกรณะ(เครื่องมือ)  เป็นกัตตุรูป แปลว่า 
“เป็นเครื่อง.....” หรือ “เป็นเหต.ุ....” เป็นกัมมรูป แปลว่า “เป็นเครื่องอัน
เขา.....” หรือ “เป็นเหตุอันเขา.....”  

• สัมปทานสาธนะ สาธนะอันกล่าวสัมปทาน(ผู้รับ)  เป็นกัตตุรูป แปลว่า 
“เป็นที.่....” เป็นกัมมรูป แปลว่า “เป็นที่อันเขา.....”  



กิตก(ต่อ) 

• อปาทานสาธนะ สาธนะอันกล่าวอปาทาน(ที่หลีกออก) เป็นกัตตุรูปอย่าง
เดียว แปลว่า “เป็นแดน.....” 

• อธกิรณสาธนะ สาธนะอันกล่าวอธิกรณะ(ที่รองรับ, โอกาส, ที่ว่าง)  
เป็นกัตตุรูป แปลว่า “เป็นที.่....” เป็นกัมมรูป แปลว่า “เป็นที่อันเขา.....” 
หรือ “เป็นที่ถูก.....”  

• ภาวสาธนะ สาธนะอันกล่าวกิริยา เป็นภาวรรูปอย่างเดียว   แปลว่า “การ
....., ความ..... หรือ อัน.....” 

• หมายเหตุ : วิเสสนสัพพนามที่ใช้ในการวิเคราะห์และเป็นเครื่องสังเกตให้ทราบสาธนะ 
ว่าเป็นสาธนะอะไรนั้น ใช้ ๔ ตัว คือ ย, ต, เอต และ อิมศัพท์ ให้สังเกตว่าวิเสสนสัพ
พนามทั้งสี่ตัวดังกล่าว ประกอบด้วยวิภัตติอะไร ก็จะเป็นสาธนะนั้นๆ ตามวิภัตติที่
ประกอบอยู่ และวิเสสนสัพพนามนี้ ต้องมีลิงค์ เหมือนลิงค์ของบทส าเร็จที่เป็นสาธนะ 


