
บทที่ ๑
การนบัจาํนวนนามนาม

ดว้ยปกตสิงัขยา



ปกตสิงัขยา
จดัเป็นนามนาม, คณุนาม, สพัพนาม, 
ลงิค ์และวจนะ แตกต่างกนัดงันี้



จดัปกตสิงัขยาเขา้ในนามศพัท์
--------------------

เอก – จต ุ(๑ – ๔) เป็นสพัพนาม
ปญจฺ – อฏฐฺนวตุ ิ(๕ – ๙๘)  เป็นคณุนาม
เอกูนสตํ – โกฏ ิ(๙๙ – ๑๐ ลา้น เป็นนามนาม



จดัปกตสิงัขยาเขา้ในลงิค์
----------------------

เอก – อฏฐารส (๑ – ๑๘) เป็นไดท้ ัง้ ๓ ลงิค์
เอกูนวีส – อฏฐนวุติ (๑๙ – ๙๘) เป็นอติถลีงิคอ์ย่างเดียว
เอกูนสตํ – ทสสตสหสฺส ํ(๙๙ – ลา้น) เป็นนปงุสกลงิคอ์ย่างเดียว
โกฏ ิ(๑๐ ลา้น) เป็นอติถลีงิคอ์ย่างเดียว



จดัปกตสิงัขยาเขา้ในวจนะ
----------------------

เอก (๑) เป็นเอกวจนะอย่างเดียว
ทวฺ ิ– อฏฐฺารส (๒ – ๑๘) เป็นพหวุจนะอย่างเดียว
เอกูวสี – อฏฐฺนวตุ ิ(๑๙ – ๙๘) เป็นเอกวจนะอย่างเดียว
เอกูสตํ – โกฏ ิ(๙๙ – ๑๐ ลา้น) เป็นเอกวจนะและพหวุจนะ



สรุปวธิกีารแจกปกตสิงัขยา
-------------------------

-เอก (๑)* มีวธิแีจกเป็นของตนเอง (๓ ลงิคต์่างกนั ๓ แบบ)
-ทวฺ ิ(๒) มีวธิแีจกเป็นของตนเอง (เหมือนกนัทัง้ ๓ ลงิค)์ 
-อภุ (ทัง้สอง) มีวธิแีจกเป็นของตนเอง (เหมือนกนัทัง้ ๓ ลงิค)์
-ต ิ(๓)* มีวธิแีจกเป็นของตนเอง (๓ ลงิคต์่างกนั ๓ แบบ)
-จต ุ(๔)* มีวธิแีจกเป็นของตนเอง (๓ ลงิคต์่างกนั ๓ แบบ)
-ปญจฺ (๕) มีวธิแีจกเป็นของตนเอง (เหมือนกนัทัง้ ๓ ลงิค)์
*สงัขยาเลข ๑, ๓, ๔ ตอ้งกาํหนดจาํเป็นพเิศษเพราะต่างกนั ๓ แบบ



-ฉ - อฏฐฺารส (๖ - ๑๘) แจกตามแบบ ปญจฺ (๕)
-เอกูนวสี (๑๙) มีวธิแีจกเป็นของตนเอง มีรูปเป็นเอกวจนะ

อติถลีงิคอ์ย่างเดียว แมใ้ชน้บันามนามที่เป็น
พหวุจนะลงิคอ์ืน่กค็งอยู่นั้นไม่เปลี่ยนไปตาม

-วสี - อฏฐฺนวตุ ิ(๒๐ - ๙๘) ถา้ลงทา้ยดว้ย วีส แจกอย่าง เอกูนวีส (๑๙) 
มีหลกัการใชอ้ย่างเดียวกนักบั เอกูนวสี

-เอกูนสต-ํทสสตสหสฺสํ เป็นนปุงสกลิงคแ์จกตามแบบ อ การนัตใ์น   
(๙๙ - ลา้น) นปงุสกลงิค ์(กลุ)



ตัง้แต่ ๑๙ – ๙๘ เป็นเอกวจนะ อติถลีงิคอ์ย่างเดียว
มีวธิแีจกต่างกนัดงันี้

๑.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย วสี แจกเหมือน เอกูนวสี 
๒.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย วสีติ แจกเหมือน รตตฺิ
๓.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย ตสึ แจกเหมือน รตตฺิ
๔.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย ตสึติ แจกเหมือน รตตฺิ
๕.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย จตตฺาฬสี, ตาฬสี แจกเหมือน เอกูนวสี
๖.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย ปญญฺาส, ปณฺณาส แจกเหมือน เอกูนวสี
๗.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย สฏฐฺี แจกเหมือน นารี
๘.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย สตตฺติ แจกเหมือน รตตฺิ



๙.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย อสตีิ แจกเหมือน รตตฺิ
๑๐.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย นวตุิ แจกเหมือน รตตฺิ
๑๑.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย โกฏิ แจกเหมือน รตตฺิ

สรุปวธิแีจกสงัขยาตัง้แต่ ๑๙-๙๘
๑.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย อ การนัต์ แจกเหมือน เอกูนวสี
๒.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย อ ิการนัต์ แจกเหมือน รตตฺิ
๓.สงัขยาที่ลงทา้ยดว้ย อ ีการนัต์ แจกเหมือน นารี
๔.สงัขยาที่แจกตามแบบ รตตฺ,ิ นาร ี แจกเฉพาะฝ่ายเอกวจนะ



ตัง้แต่ ๙๙ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ [ที่ลงทา้ยดว้ย สต, สหสฺส]
มีวธิใีชด้งันี้

๑.ถา้ใชเ้ป็นคณุนามเป็นได ้๓ ลงิคแ์จกตามนามนามที่ตนขยาย และให ้
แปลเป็นพหพุพหิสิมาส คอืแปลว่า มี.....เป็นประมาณ

-ปญจฺสตา ภกิขฺู. แปลว่า อ.ภกิษุ ท. มีรอ้ยหา้เป็นประมาณ
-สหสฺสา อติถฺ.ี แปลว่า อ.หญงิ ท. มีหนึ่งพนัเป็นประมาณ
-ปญจฺสตานิ กลุานิ. แปลว่า อ.ตระกูล ท. มีหา้รอ้ยเป็นประมาณ

๒.ถา้ใชเ้ป็นนามนามใชเ้ป็นนปงุสกลงิคแ์จกเหมือน กลุ สว่นนามนาม
ที่จะนบัใหป้ระกอบเป็นฉฏัฐวีภิตัตพิหวุจนะวางไวห้นา้สงัขยาที่ใชน้บั

-ภกิขฺูนํ ปญจฺสตานิ. แปลว่า อ.รอ้ยหา้ แหง่ภกิษุ ท.



เอก (๑) ศพัท ์ในปงุลงิค ์
แจกอย่างนี้



ลาํดบั วภิตัติ เอกวจนะ
ป. เอก+สิ =เอโก

ท.ุ เอก+อํ =เอกํ

ต. เอก+นา =เอเกน

จต.ุ เอก+ส =เอกสฺส

ปญ. เอก+สฺมา =เอกสฺมา, เอกมฺหา

ฉ. เอก+ส =เอกสฺส

ส. เอก+สฺมึ =เอกสฺม,ึ เอกมฺหิ



วภิตัติ เอกวจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. เอโก แปลง ส ิเป็น โอ

ท.ุ เอกํ ลง อ ํคง อํ

ต. เอเกน แปลง นา เป็น เอน

จต.ุ เอกสฺส ลง สฺ อาคม (แปลง ส เป็น สฺส)

ปญ. เอกสฺมา, เอกมฺหา ลง สฺมา, แปลง สฺมา เป็น มฺหา

ฉ. เอกสฺส ลง สฺ อาคม (แปลง ส เป็น สฺส)

ส. เอกสฺม,ึ เอกมฺหิ ลง สฺม,ึ แปลง สฺม ึเป็น มฺหิ



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี เอก (หนึ่ง) นับนามนามปุงลิงค

๑. เอโก ปุริโส ฉตฺตํ คณฺหาติ. 

อ.บุรุษ คนหนึ่ง ยอมถือ ซึ่งรม.

๒. อหํ เอกํ ปุริสํ ฉตฺตํ คณฺหนฺตํ ปสฺสามิ.

อ.เรา ยอมเห็น ซึ่งบุรุษ คนหนึ่ง ผูถืออยู ซึ่งรม.

๓. เอเกน ปุริเสน ฉตฺตํ คหิยเต.

อ.รม อันบุรุษ คนหนึ่ง ยอมถือ.

๔. เสฏฐี เอกสฺส ปุริสสฺส ฉตฺตํ เทติ.

อ.เศรษฐี ยอมให ซึ่งรม แกบุรุษ คนหนึ่ง.



๕. มนุิ เอกสฺมา ปรุสิสฺมา ฉตตฺ ํยาจต.ิ
อ.ผูรู้ ้ย่อมขอ ซึ่งรม่ จากบรุุษ คนหนึ่ง.

๖. เอกสฺส ปรุสิสฺส ฉตตฺ ํวนิสฺสต.ิ
อ.รม่ ของบรุุษ คนหนึ่ง ย่อมหายไป.

๗. เอกสฺมึ ปรุสิสฺมึ มเต, ปตุตฺา โสจนฺต.ิ
คร ัน้เมื่อบรุุษ คนหนึ่ง ตายแลว้, อ.บตุร ท. ย่อมเศรา้โศก.



เอก (๑) ศพัท ์ในอติถลีงิค ์
แจกอย่างนี้



ลาํดบั วภิตัติ เอกวจนะ
ป. เอก+สิ =เอกา

ท.ุ เอก+อํ =เอกํ

ต. เอก+นา =เอกาย

จต.ุ เอก+ส =เอกาย

ปญ. เอก+สฺมา =เอกาย

ฉ. เอก+ส =เอกาย

ส. เอก+สฺมึ =เอกาย



วภิตัติ เอกวจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. เอกา ลง อา ปัจจยั (เครื่องหมายอติถีลงิค)์ ลง ส ิลบ สิ

ท.ุ เอกํ ลง อ ํคง อ ํรสัสะ อา เป็น อ

ต. เอกาย ลง อา ปัจจยั (เครื่องหมายอติถีลงิค)์ แปลง นา เป็น ย

จต.ุ เอกาย ลง อา ปัจจยั (เครื่องหมายอติถีลงิค)์ แปลง ส เป็น ย

ปญ. เอกาย ลง อา ปัจจยั (เครื่องหมายอติถีลงิค)์ แปลง สฺมา เป็น ย

ฉ. เอกาย ลง อา ปัจจยั (เครื่องหมายอติถีลงิค)์ แปลง ส เป็น ย

ส. เอกาย ลง อา ปัจจยั (เครื่องหมายอติถีลงิค)์ แปลง สฺม ึเป็น ย



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี เอก (หนึ่ง) นับนามนามอิตถีลิงค

๑. เอกา วธู สีลํ รกฺขติ.

อ.หญิงสาว คนหนึ่ง ยอมรักษา ซึ่งศีล.

๒. มยํ เอกํ วธุ สีลํ รกฺขนฺตึ ปสฺสาม.

อ.เรา ท. ยอมเห็น ซึ่งหญิงสาว คนหนึ่ง ผูรักษาอยู ซึ่งศีล.

๓. เอกาย วธุยา สีลํ รกฺขิยเต.

อ.ศีล อันหญิงสาว คนหนึ่ง ยอมรักษา.

๔. เถโร เอกาย วธุยา สีลํ เทติ.

อ.พระเถระ ยอมให ซึ่งศีล แกหญิงสาว คนหนึ่ง.



๕. ทลทิโฺท เอกาย วธุยา ภตตฺ ํคณฺหนฺต.ิ
อ.คนเข็ญใจ ย่อมรบั ซึ่งขา้วสวย จากหญงิสาว คนหนึ่ง.

๖. เอกาย วธุยา สลี ํปรสิชฺุฌต.ิ
อ.ศีล ของหญงิสาว คนหนึ่ง ย่อมบรสิทุธิ์.

๗. เอกาย วธุย ํสลี ํรกขฺนฺตยิ,ํ ชนา ปสทีนฺต.ิ
คร ัน้เมื่อหญงิสาว คนหนึ่ง รกัษาอยู่ ซึ่งศีล, อ.ชน ท. ย่อมเลื่อมใส.



เอก (๑) ศพัท ์ในนปงุสกลงิค ์
แจกอย่างนี้



ลาํดบั วภิตัติ เอกวจนะ
ป. เอก+สิ =เอกํ

ท.ุ เอก+อํ =เอกํ

ต. เอก+นา =เอเกน

จต.ุ เอก+ส =เอกสฺส

ปญ. เอก+สฺมา =เอกสฺมา, เอกมฺหา

ฉ. เอก+ส =เอกสฺส

ส. เอก+สฺมึ =เอกสฺม,ึ เอกมฺหิ



วภิตัติ เอกวจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. เอกํ แปลง ส ิเป็น อํ

ท.ุ เอกํ ลง อ ํคง อํ

ต. เอเกน แปลง นา เป็น เอน

จต.ุ เอกสฺส ลง สฺ อาคม (แปลง ส เป็น สฺส)

ปญ. เอกสฺมา, เอกมฺหา ลง สฺมา, แปลง สฺมา เป็น มฺหา

ฉ. เอกสฺส ลง สฺ อาคม (แปลง ส เป็น สฺส)

ส. เอกสฺม,ึ เอกมฺหิ ลง สฺม.ึ แปลง สฺม ึเป็น มฺหิ



ตัวอยางประโยคภาษาบาลี เอก (หนึ่ง) นับนามนามนปุงสกลิงค

๑. เอกํ ฆรํ อคฺคินา ฌายติ.

อ.เรือน หลังหนึ่ง อันไฟ ยอมไหม.

๒. อหํ เอกํ ฆรํ อิคฺคินา ฌายมานํ ปสฺสามิ.

อ.เรา ยอมเห็น ซึ่งเรือน หลังหนึ่ง อันไฟ ไหมอยู.

๓. เอเกน ฆเรน ชิยฺยเต. (ภาววาจก)

อันเรือน หลังหนึ่ง ยอมทรุดโทรม.

๔. เสฏฐี เอกสฺส ฆรสฺส อตฺถาย ธนํ เปเสติ.

อ.เศรษฐี ยอมสงไป ซึ่งทรัพย เพื่อประโยชน แกเรือน หลังหนึ่ง



๕. ทลทิโฺท เอกสฺมา ฆรสฺมา นิกขฺมต.ิ
อ.คนเข็ญใจ ย่อมออกไป จากเรอืน หลงัหนึ่ง.

๖. เอกสฺส ฆรสฺส ฉโท อคคฺนิา ฌายต.ิ
อ.หลงัคา ของเรอืน หลงัหนึ่ง อนัไฟ ย่อมไหม.้

๗. เอกสฺมึ ฆเร อคคฺนิา ฌายมาเน, ปต ิโสจต.ิ
คร ัน้เมื่อเรอืน หลงัหนึ่ง อนัไฟ ไหมอ้ยู่, อ.เจา้ของ ย่อมเศรา้โศก.


