
บทที่ ๑๐
แจก อ ิการนัตใ์นนปงุสกลงิค์



อ ิการนัต ์ในนปงุสกลงิค ์
เมื่อลงวภิตัตนิามแลว้มีการเปลี่ยนแปลงดงันี้

(ต่างจาก อ ิการนัตใ์นปงุลงิคเ์ฉพาะ ปฐมา., ทตุยิา., อาลปนะ นอกนั้นเหมือนปงุลงิค)์



วภิตัติ เอกวจนะ พหวุจนะ
ป. อ+ิสิ =อิ อ+ิโย =อนีิ, อี
ท.ุ อ+ิอํ =อึ อ+ิโย =อนีิ, อี
ต. อ+ินา =อนิา อ+ิหิ =อหี,ิ อภีิ
จต.ุ อ+ิส =อสิฺส, อโิน อ+ินํ =อนีํ
ปญ. อ+ิสฺมา =อสิฺมา, อมิหฺา อ+ิหิ =อหี,ิ อภีิ
ฉ. อ+ิส =อสิฺส, อโิน อ+ินํ =อนีํ
ส. อ+ิสฺมึ =อสิฺมึ, อมิหฺิ อ+ิสุ =อสีุ
อา. อ+ิสิ =อิ อ+ิโย =อนีิ, อี



ลาํดบั เอกวจนะ พหวุจนะ คาํแปลอายตนิบาต
ป. อกฺขิ อกฺขีนิ, อกฺขี อ. (อนัวา่) / อ.____ท. (ทัง้หลาย)

ท.ุ อกฺขึ อกฺขีนิ, อกฺขี ซึง่, สู่, ยงั, สิ้น, ตลอด, กะ, เฉพาะ

ต. อกฺขินา อกฺขีห,ิ อกฺขีภิ ดว้ย, โดย, อนั, ตาม, เพราะ, มี

จต.ุ อกฺขิสฺส, อกฺขิโน อกฺขีนํ แก่, เพือ่, ต่อ

ปญ. อกฺขิสฺมา, อกฺขิมฺหา อกฺขีห,ิ อกฺขีภิ แต่, จาก, กวา่, เหตุ

ฉ. อกฺขิสฺส, อกฺขิโน อกฺขีนํ แห่ง, ของ, เมือ่

ส. อกฺขิสฺม,ึ อกฺขิสฺมึ อกฺขีสุ ใน, ใกล,้ ที,่ ครัน้เมือ่, ในเพราะ

อา. อกฺขิ อกฺขีนิ, อกฺขี แน่ะ, ดูก่อน, ขา้แต่



ลาํดบั เอกวจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. อกฺขิ ลง ส ิลบ สิ

ท.ุ อกฺขึ แปลง  อ ํ เป็นนิคคหติ (งฺ) (ไม่ใช่ลง อ ํคง อ)ํ

ต. อกฺขินา

ที่เหลอืมวีธิกีารเหมอืน มุนิ

จต.ุ อกฺขิสฺส, อกฺขิโน

ปญ. อกฺขิสฺมา, อกฺขิมฺหา

ฉ. อกฺขิสฺส, อกฺขิโน

ส. อกฺขิสฺม,ึ อกฺขิสฺมึ

อา. อกฺขิ ลง ส ิลบ สิ



ลาํดบั พหวุจนะ วธิกีารลงวภิตัติ
ป. อกฺขีนิ, อกฺขี ทฆีะ อ ิเป็น อ ีแปลง โย เป็น นิ, ลง โย ลบ โย

ท.ุ อกฺขีนิ, อกฺขี ทฆีะ อ ิเป็น อ ีแปลง โย เป็น นิ, ลง โย ลบ โย

ต. อกฺขีห,ิ อกฺขีภิ

ที่เหลอืมวีธิกีารเหมอืน มุนิ

จต.ุ อกฺขีนํ

ปญ. อกฺขีห,ิ อกฺขีภิ

ฉ. อกฺขีนํ

ส. อกฺขีสุ

อา. อกฺขีนิ, อกฺขี ทฆีะ อ ิเป็น อ ีแปลง โย เป็น นิ, ลง โย ลบ โย



ตวัอย่างประโยคภาษาบาล ีการใช ้อกขฺิ (นยันต์า)
๑. เสฏฐฺสิฺส  อกขฺิ  วชิฺฌายต.ิ

อ.นยันต์า ของเศรษฐ ีย่อมบอด.
๒. เสฏฐฺสิฺส  เทวฺ  อกขฺีนิ  วชิฺฌายนฺต.ิ

อ.นยันต์า ท. ๒ ของเศรษฐ ีย่อมบอด.
๓. เวชฺโช  เสฏฐฺสิฺส  อกขฺึ  ตกิจิฺฉต.ิ

อ.หมอ ย่อมเยยีวยา ซึ่งนยันต์า ของเศรษฐ.ี
๔. เวชฺโช  เสฏฐฺสิฺส  เทวฺ  อกขฺีนิ  ตกิจิฺฉต.ิ

อ.หมอ ย่อมเยยีวยา ซึ่งนยันต์า ท. ๒ ของเศรษฐ.ี



๕. เสฏฐฺ ี อกขฺินา  ปสฺสต.ิ
อ.เศรษฐ ีย่อมเหน็ ดว้ยนยันต์า.

๖. เสฏฐฺ ี อกขฺีห ิ ปสฺสต.ิ
อ.เศรษฐ ีย่อมเหน็ ดว้ยนยันต์า ท.

๗. อาโรคยฺ ํ เสฏฐฺสิฺส  อกขฺิสฺส  อปุปฺชฺชต.ิ
อ.ความไม่มีโรค ย่อมเกดิขึ้น แกน่ยันต์า ของเศรษฐ.ี

๘. สขุํ  อกขฺีนํ  อปุปฺชฺชต.ิ
อ.ความสบาย ย่อมเกดิขึ้น แกน่ยันต์า ท. ของเศรษฐ.ี



๙. โลหโิต  เสฏฐฺสิฺส  อกขฺิสฺมา  ปคฆฺรต.ิ
อ.โลหติ ย่อมไหลออก จากนยันต์า ของเศรษฐ.ี

๑๐. โลหโิต  อกขฺีห ิ ปคฆฺรต.ิ
อ.โลหติ ย่อมไหลออก จากนยันต์า ท.

๑๑. ปํสูนิ  เสฏฐฺโิน  อกขฺิสฺส  มชฺฌ ํ ปวสินฺต.ิ
อ.ฝุ่ น ท. ย่อมเขา้ไป สูท่่ามกลาง แหง่นยันต์า ของเศรษฐ.ี

๑๒.กณฺฏกา  อกขฺีนํ  มชฺฌ ํ วชิฺฌนฺต.ิ
อ.หนาม ท. ย่อมทิ่ม ซึ่งท่ามกลาง แหง่นยันต์า ท.



๑๓. เสฏฐฺ ี อกขฺิสฺมึ  เภสชฺชํ  อญชฺต.ิ
อ.เศรษฐ ีย่อมหยอด ซึ่งยา ในนยันต์า.

๑๔. เสฏฐฺ ี อกขฺีส ุ เภสชฺชํ  อญชฺต.ิ
อ.เศรษฐ ีย่อมหยอด ซึ่งยา ในนยันต์า ท.




