
ปกติสังขยา (นับจ�ำนวน) การแจกปกติสังขยา

เอกาทส ๑๑
ทฺวำทส, พำรส ๑๒
เตรส ๑๓
จตุทฺทส, จุทฺทส ๑๔
ปญฺจทส, ปณฺณรส ๑๕
โสฬส ๑๖
สตฺตรส ๑๗
อฏฺารส ๑๘
เอกูนวีสติ, อูนวีส ๑๙
วีส, วีสติ ๒๐

เอกวีสติ ๒๑
ทฺวำวีสติ, พำวีสติ ๒๒
เตวีสติ ๒๓
จตุวีสติ ๒๔
ปญฺจวีสติ ๒๕
ฉพฺพีสติ ๒๖
สตฺตวีสติ ๒๗
อฏฺวีสติ ๒๘
เอกูนตฺตึส, อูนตฺตึส ๒๙
ตึส, ตึสติ ๓๐

เอกตฺตึส ๓๑
ทฺวตฺตึส, พตฺตึส ๓๒
เตตฺตึส ๓๓
จตุตฺตึส ๓๔
ปญฺจตฺตึส ๓๕

เอก (๑) คุณนำม เอกวจนะ

ทฺวิ (๒) ในไตรลงิค์ อุภ (ทั้ง ๒) ในไตรลงิค์ ปญฺจ (๕) ในไตรลงิค์

จต ุ(๔) 

ติ (๓) 

	 ปุ.	 อิต.	 นปุ.

ป. เอโก เอกำ เอก�

ทุ. เอก� เอก� เอก�

ต. เอเกน เอกำย เอเกน

จ. เอกสฺส เอกำย* เอกสฺส

ปญฺ. เอกสฺมำ เอกมฺหำ เอกำย เอกสฺมำ เอกมฺหำ

ฉ. เอกสฺส เอกำย* เอกสฺส

ส. เอกสฺมึ เอกมฺหิ เอกำย* เอกสฺมึ เอกมฺหิ

ตั้งแต่ ทฺวิ จนถึง อฏฺำรส (๒-๑๘) เป็นพหุวจนะอย่ำงเดียว เป็น ๓ ลิงค์

ตั้งแต่ เอกูนวีสติ ถึง อฏฺนวุติ (๑๙-๙๘) เป็น เอกวจนะ อิตถีลิงค์ อย่ำงเดียว 

ป. เทฺว *

ทุ. เทฺว *

ต. ทฺวีหิ

จ. ทฺวินฺน� **

ปญฺ. ทฺวีหิ

ฉ. ทฺวินฺน� **

ส. ทฺวีสุ

ป. อุโภ

ทุ. อุโภ

ต. อุโภหิ

จ. อุภินฺน�

ปญฺ. อุโภหิ

ฉ. อุภินฺน�

ส. อุโภสุ

ป. ปญฺจ

ทุ. ปญฺจ

ต. ปญฺจหิ

จ. ปญฺจนฺน�

ปญฺ. ปญฺจหิ

ฉ. ปญฺจนฺน�

ส. ปญฺจสุ

	 ปุ.	 อิต.	 นปุ.

ป. จตฺตำโร จตุโร จตสฺโส จตฺตำริ

ทุ. จตฺตำโร จตุโร จตสฺโส จตฺตำริ

ต. จตูหิ * จตูหิ จตูหิ *

จ. จตุนฺน� จตสฺสนฺน� จตุนฺน�

ปญฺ. จตูหิ * จตูหิ จตูหิ *

ฉ. จตุนฺน� จตสฺสนฺน� จตุนฺน�

ส. จตูสุ จตูสุ จตูสุ

	 ปุ.	 อิต.	 นปุ.

ป. ตโย ติสฺโส ตีณิ

ทุ. ตโย ติสฺโส ตีณิ

ต. ตีหิ ตีหิ ตีหิ

จ. ติณฺณ� ติณฺณนฺน� ติสฺสนฺน� ติณฺณ� ติณฺณนฺน�

ปญฺ. ตีหิ ตีหิ ตีหิ

ฉ. ติณฺณ� ติณฺณนฺน� ติสฺสนฺน� ติณฺณ� ติณฺณนฺน�

ส. ตีสุ ตีสุ ตีสุ

ตัง้แต่ ปญจฺ (๕) ถึง อฏฺำรส (๑๘)
แจกอย่ำงนี.้

เอกูนวีส (๑๙) อิตถีลิงค์
	 เอก.

ป. เอกูนวีส เอกูนวีส� (ลงนิคคหิตอาคมได้)

ทุ. เอกูนวีส�

ต. เอกูนวีสำย

จ. เอกูนวีสำย

ปญฺ. เอกูนวีสำย

ฉ. เอกูนวีสำย

ส. เอกูนวีสำย

ตั้งแต่ เอกูนวีส (๑๙) ถึง อฏฺนวุต ิ(๙๘)

  ถ้ำเป็น อ กำรนัต์ แจกอย่ำง เอกนูวสี

  ถ้ำเป็น อ ิกำรนัต์ แจกอย่ำง รตตฺิ

  ถ้ำเป็น อ ีกำรนัต์ แจกอย่ำง นารี

ฉตฺตึส ๓๖
สตฺตตฺตึส ๓๗
อฏฺตฺตึส ๓๘
เอกูน-อูนจตฺตำฬีส ๓๙
จตฺตาฬีส, ตาฬีส ๔๐

เอกจตฺตำฬีส ๔๑
เทฺวจตฺตำฬีส ๔๒
เตจตฺตำฬีส ๔๓
จตุจตฺตำฬีส ๔๔
ปญฺจจตฺตำฬีส ๔๕
ฉจตฺตำฬีส ๔๖
สตฺตจตฺตำฬีส ๔๗
อฏฺจตฺตำฬีส ๔๘
เอกูน-อูนปญฺญำส ๔๙
ปญฺญาส, ปณฺณาส ๕๐

ทส ๑๐
วีส(ติ) ๒๐
ตึส(ติ) ๓๐
(จตฺ)ตำฬีส (จตฺตำลีส) ๔๐
ปญฺญำส (ปณฺณำส) ๕๐
สฏฺ ี(สฏฺ)ิ ๖๐
สตฺตติ (สตฺตริ) ๗๐
อสีติ ๘๐
นวุติ ๙๐
สต� ๑๐๐
สหสฺส� ๑,๐๐๐
ทสสหสฺส�, นหุต� ๑๐,๐๐๐
สตสหสฺส�, ลกฺข� ๑๐๐,๐๐๐
ทสสตสหสฺส� ๑,๐๐๐,๐๐๐
โกฏิ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

เอก ๑
ทฺวิ ๒
ติ ๓
จตุ ๔
ปญฺจ ๕

ฉ ๖
สตฺต ๗
อฏฺ ๘
นว ๙
ทส ๑๐

* เป็น ทุเว บ้ำง ใช้ในคำถำ

** เป็น ทุวินฺน� บ้ำง ใช้ในคำถำ พบ ๑ แห่ง

* เป็น จตุพฺภิ บ้ำง ใช้ในคำถำ

เอกูนสต ํ(๙๙) ถึง อสงฺเขยฺย ํ(๑๐๑๔๐) แจกอย่ำง กุล

โกฏ ิ(๑๐๗) ปโกฏ ิ(๑๐๑๔) โกฏิปฺปโกฏ ิ(๑๐๒๑) แจกอย่ำง รตฺติ

อกฺโขภินี-ณ ี(๑๐๔๒) แจกอย่ำง นารี

• แปลง ทฺว ิ 

เป็น พา- เช่น พำรส (๑๒), พำวีสติ (๒๒), พตฺตึส (๓๒)

เป็น เทวฺ- ทวฺา- เช่น ทวฺำทส (๑๒), เทวฺวสีต ิทวฺำวสีต ิทวฺำวสี (๒๒), ทวฺตตฺสึ (๓๒), 
เทฺวจตฺตำฬีส (๔๒), เทฺวปณฺณำส (๕๒), ทฺวำสฏฺ ี(๖๒), ทฺวำสตฺตติ (๗๒),  
ทฺวำสีติ (๘๒), เทฺวนวุติ (๙๒)

• จตุรำสีติ ๘๔; สต� ๑๐๐, เอกสต� ๑๐๑ (ลบ อุตฺตร) (เอกสต� แปลว่ำ ๑๐๐ บ้ำง)

• PALIdict  ๒๗ พ.ย. ๖๔



ปูรณสังขยา (นับล�ำดับ)
ลงปัจจยัปรูณตทัธติ คอื ตยิ ถ ฐ ม อ ีท้ำยปกตสิงัขยำ เพือ่ท�ำให้เป็นปรูณสงัขยำ

ม ลงได้ท่ัวไปยกเว้น ทฺวิ ติ จตุ ฉ  ติย ลงท้ำย ทฺวิ ติ  ถ ลงท้ำย จตุ  ฐ ลงท้ำย ฉ

อ ีลงท้ำยเฉพำะ ๑๑-๑๘ ทีเ่ป็นอติถลีงิค์.  ลง ตยิ ถ ฐ ม แล้ว ท�ำให้เป็นอติถลีงิค์ 

โดยลง อา	อ ีปัจจัยเครื่องหมำยอิตถีลิงค์  เช่น จตุตฺถี จตุตฺถำ (จตุ-ถ-อี	อา)

	 ปุ.	 อิต.	 	 นปุ.

ม: ปโม ปมำ  ปม� ที่ ๑

ติย: ทุติโย ทุติยำ  ทุติย� ที่ ๒

ติย: ตติโย ตติยำ  ตติย� ที่ ๓

ถ: จตุตฺโถ จตุตฺถี-ถำ  จตุตฺถ� ที่ ๔

ม: ปญฺจโม ปญฺจมี-มำ  ปญฺจม� ที่ ๕  

ฐ: ฉฏฺโ ฉฏฺ-ีำ  ฉฏฺ�  ที่ ๖

ม: สตฺตโม สตฺตมี-มำ  สตฺตม� ที่ ๗

ม: อฏฺโม อฏฺมี-มำ  อฏฺม� ที่ ๘

ม: นวโม นวมี-มำ  นวม� ที่ ๙

ม: ทสโม ทสมี-มำ  ทสม� ที่ ๑๐

ม: เอกำทสโม เอกำทสมี อ:ี เอกำทสี-สึ	* เอกำทสม� ที่ ๑๑

ม: ทวฺำทสโม ทฺวำทสมี อี: ทฺวำทสี ทฺวำทสม� ที่ ๑๒

ม: เตรสโม เตรสมี อ:ี เตรสี เตรสม� ที่ ๑๓

ม: จตุทฺทสโม จุทฺทสมีี อ:ี จำตุทฺทส-ีส ึ* จตุทฺทสม� ที่ ๑๔

ม: ปญฺจทสโม  อ:ี ปญจฺทส-ีส ึปณณฺรส-ีส ึ* ปญฺจทสม� ที่ ๑๕

ม: โสฬสโม  อ:ี โสฬสี โสฬสม� ที่ ๑๖

ม: สตฺตรสโม  อ:ี สตฺตรสี สตฺตรสม� ที่ ๑๗

ม: อฏฺำรสโม  อ:ี อฏฺำรสี อฏฺำรสม� ที่ ๑๘

ม: เอกนูวสีตโิม เอกูนวีสติมำ เอกูนวีสติม� ที่ ๑๙

ม: วีสติโม วีสติมำ  วีสติม� ที่ ๒๐

•	แปลง	ฉฏฺ	เป็น	ฉฏฺม	ได้		(ฉฏฺโม,	ฉฏฺมี,	ฉฏฺมํ)

*	ลงนิคคหิตอาคม;	ทีฆะเป็น	จาตทุทฺส	ีจาตทุทฺสึ

ปูรณสังขยำทั้งปวง เป็นคุณนำม  เป็นได้ ๓ ลิงค์  เป็นเอกวจนะอย่ำงเดียว

การจัดปกติสังขยา

นาม ลิงค์ วจนะ การแจกวิภัตติ

๑-๑๘

คุณนำม 
(๑-๙๘)

๓ ลิงค์
๑ เอกวจนะ

๒-๑๘ พหุวจนะ

๑-๔ แจกเฉพำะตน

๕-๑๘ แจกอย่ำง ปญฺจ

๑๙-๙๘ อิตถีลิงค์ เอกวจนะ*

อ กำรันต์ แจกอย่ำง เอกูนวีส

อิ กำรันต์ แจกอย่ำง รตฺติ

อี กำรันต์ แจกอย่ำง นารี

๙๙ - ∞
นำมนำม

(๙๙-∞)

นปุงสกลิงค์
สองวจนะ

แจกอย่ำง กุล

โกฏิ อิตถีลิงค์ แจกอย่ำง รตฺติ

๑-๙๘ เป็นคุณนำม  ๙๙ ขึ้นไป เป็นนำมนำม

๑-๔ ท่ำนว่ำเป็นสัพพนำมด้วย (ตามนัยในคัมภีร์ศัพทศาสตร์)  

* เป็นเอกวจนะเฉพำะสังขยำ  ส่วนนำมนำมที่ถูกนับ เป็นพหุวจนะตำมปกติ

จัดปกติสังขยำตำม
ชนิดของปกติสังขยา

มิสส(ก)สังขยา  สังขยำที่นับโดยกำรบวก (หรือลบ) กัน

(สังขยำคุณนำม+สังขยำคุณนำม) ใช้ จ-อธิก ศัพท์ เช่น

เอกาทส (เอก+ทส  ๑+๑๐ = ๑๑)

จ ศพัท์: วิ. เอก� จ ทส จ เอกาทส 

อธกิ ศพัท์: วิ. เอเกน อธกิำ ทส เอกาทส

เตตฺตึส (ติ+ตึส  ๓+๓๐ = ๓๓)

จ ศพัท์: วิ. ตโย จ ตสึ จ เตตฺติึส 

อธกิ ศพัท์: วิ. ตหี ิอธกิำ ตสึ เตตฺติึส

เอกูนวีสต ิ(วีสติ-เอก  ๒๐-๑ =๑๙)

วิ. เอเกน อูนำ วีสติ เอกูนวีสติ

เอกูนปญฺจสตา โจรำ (๕๐๐-๑ =๔๙๙)

วิ. เอเกน อูนำ ปญฺจสตำ เอกูนปญฺจสตา

คุณิตสังขยา  สังขยำที่นับโดยกำรคูณกัน 

(สังขยำคุณนำมxสังขยำนำมนำม) เช่น

ทฺวิสตาน,ิ ทฺวิสต ํ(ทฺวิxสต  ๒x๑๐๐ = ๒๐๐) 

วิ. เทฺว สตำนิ  ทฺวิสตำนิ, ทฺวิสต�

จตุราสีติสหสฺสาน ิ(จตุรำสีติxสหสฺส ๘๔x๑,๐๐๐) 

วิ. จตุรำสีติ สหสฺสำนิ จตุรำสีติสหสฺสำนิ

ทสสตสหสสฺ ํ(ทสxสตสหสสฺ  ๑๐x๑๐๐,๐๐๐ = ๑,๐๐๐,๐๐๐)

วิ. ทส สตสหสฺสำนิ ทสสตสหสฺส�

สมัพนัธสงัขยา สังขยำทีน่บัโดยกำรสมัพนัธ์กบับทอืน่ๆ

อฏฺสฏฺสิตสหสสฺโก 

(๖๘xพัน +๑๐๐xพัน = ๑๖๘,๐๐๐) 

ว.ิ อฏฺสฏฺสิหสสฺก� จ สตสสฺ สหสสฺก� จ อฏฺสฏฺสิตสหสสฺกํ

สหสฺส สัมพันธ์เข้ำกับบทที่อยู่ข้ำงหน้ำทุกบท

สตฺต มนุสฺสโกฏิโย  โกฏิแห่งมนุษย์ ท. ๗ 

สตฺต สัมพันธ์เข้ำกับ -โกฏิโย

สังเกตสังขยา
สังขยำที่นับโดยกำรใช้สิ่งที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ เป็นที่รู้จักกันดีว่ำมีจ�ำนวนแน่นอน

ตำยตัว  มักใช้ในฉันท์ เช่น 

จ�ำนวน ๑ แทนด้วย จนฺท พระจันทร์,  สุริย พระอำทิตย์,  ภู แผ่นดิน

จ�ำนวน ๒ แทนด้วย เนตฺต (นัยน์ตำ),  หตฺถ (มือ),  ปกฺข (ปีก)

จ�ำนวน ๓ แทนด้วย กำล (อดีต อนำคต ปัจจุบัน), อคฺคิ (ไฟรำคะ โทสะ โมหะ) 

อเนกสังขยา
สังขยำที่นับโดยกำรประมำณเอำ เพรำะมีจ�ำนวนมำก ไม่ต้องกำรนับให้ละเอียดลงไป 

เช่น สหสฺสเตโช มีเดชนับพัน, สหสฺสร�สิ มีรัศมีนับพัน


