
ต ‘นั้น’ ปุงลิงค์ เอต ‘นั่น’ ปุงลิงค์ อิม ‘นี้’ ปุงลิงค์ อม ุ‘โน้น’ ปุงลิงค์

เอต ‘นั่น’ นปุงสกลิงค์ อิม ‘นี้’ นปุงสกลิงค์ อม ุ‘โน้น’ นปุงสกลิงค์

เอต ‘นั่น’ อิตถีลิงค์ อิม ‘นี้’ อิตถีลิงค์ อม ุ‘โน้น’ อิตถีลิงค์

ต ‘นั้น’ นปุงสกลิงค์

ต ‘นั้น’ อิตถีลิงค์
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โส เต
ตํ  นํ เต  เน
เตน เตหิ
ตสฺส อสฺส เตสํ เตสานํ เนสํ เนสานํ
ตสฺมา อสฺมา ตมฺหา เตหิ
ตสฺส อสฺส เตสํ เตสานํ เนสํ เนสานํ
ตสฺมึ อสฺม ึตมฺหิ เตสุ

เอโส เอเต
เอตํ  เอนํ เอเต
เอเตน เอเตหิ
เอตสฺส เอเตสํ เอเตสานํ
เอตสฺมา เอตมฺหา เอเตหิ
เอตสฺส เอเตสํ เอเตสานํ
เอตสฺมึ เอตมฺหิ เอเตสุ

อยํ อิเม
อิมํ อิเม
อิมินา อเนน อิเมหิ
อิมสฺส อสฺส อิเมสํ อิเมสานํ
อิมสฺมา อสฺมา อิมมฺหา อิเมหิ
อิมสฺส อสฺส อิเมสํ อิเมสานํ
อิมสฺมึ อสฺม ึ อิมมฺหิ อิเมสุ

อมุ  อมู
อมุํ  อมู
อมุนา  อมูหิ
อมุสฺส อมุโน อมูสํ  
อมุสฺมา อมุมฺหา อมูหิ
อมุสฺส อมุโน อมูสํ  
อมุสฺมึ อมุมฺหิ อมูสุ

สา ตา
ตํ  นํ ตา
ตาย ตาหิ
ตสฺสา ติสฺสา ติสฺสาย อสฺสา ตาสํ ตาสานํ 
ตาย ตาหิ
ตสฺสา ติสฺสา ติสฺสาย อสฺสา ตาสํ ตาสานํ 
ตายํ ตสฺสํ อสฺสํ ติสฺส ํ ตาสุ

เอสา เอตา
เอตํ เอนํ เอตา
เอตาย เอตาหิ
เอตสฺสา เอติสฺสา เอติสฺสาย เอตาสํ เอตาสานํ
เอตาย เอตาหิ
เอตสฺสา เอติสฺสา เอติสฺสาย เอตาสํ เอตาสานํ
เอตสฺสํ เอติสฺสํ เอตาสุ

อยํ อิมา
อิมํ อิมา
อิมาย อิมาหิ
อิมิสฺสา อิมิสฺสาย อสฺสา อิมาสํ อิมาสานํ
อิมาย อิมาหิ
อิมิสฺสา อิมิสฺสาย อสฺสา อิมาสํ อิมาสานํ
อิมิสฺสํ อสฺสํ อิมาสุ

อมุ  อมู
อมุํ  อมู
อมุยา  อมูหิ
อมุสฺสา  อมูสํ  
อมุยา  อมูหิ
อมุสฺสา  อมูสํ  
อมุสฺสํ  อมูสุ

ตํ ตานิ
ตํ  นํ ตานิ
เตน เตหิ
ตสฺส อสฺส เตสํ เตสานํ เนสํ เนสานํ
ตสฺมา อสฺมา ตมฺหา เตหิ
ตสฺส อสฺส เตสํ เตสานํ เนสํ เนสานํ
ตสฺมึ อสฺม ึตมฺหิ เตสุ

เอตํ เอตานิ
เอตํ เอน ํ เอตานิ
เอเตน เอเตหิ
เอตสฺส เอเตสํ เอเตสานํ
เอตสฺมา เอตมฺหา เอเตหิ
เอตสฺส เอเตสํ เอเตสานํ
เอตสฺมึ เอตมฺหิ เอเตสุ

อิทํ อิมานิ 
อิทํ อิมํ อิมานิ
อิมินา อเนน อิเมหิ
อิมสฺส อสฺส อิเมสํ อิเมสานํ
อิมสฺมา อสฺมา อิมมฺหา อิเมหิ
อิมสฺส อสฺส อิเมสํ อิเมสานํ
อิมสฺมึ อสฺม ึ อิมมฺหิ อิเมสุ

อทุํ  อมูนิ
อทุํ  อมูนิ
อมุนา  อมูหิ
อมุสฺส อมุโน อมูสํ  
อมุสฺมา อมุมฺหา อมูหิ
อมุสฺส อมุโน อมูสํ  
อมุสฺมึ อมุมฺหิ อมูสุ

จ. ฉ. เอก. ติสฺสาย พหุ. ตาสานํ ไม่พบที่ใช้

ส. เอก. ติสฺสํ ใน ไตร. พบ ๑ แห่ง (ติสฺสํ ปริสาย)

จ. ฉ. เอก. เอติสฺสาย พหุ. เอตาสานํ ไม่พบที่ใช้

จ. ฉ. เอก. เอเตสานํ ไม่พบที่ใช้

จ. ฉ. พหุ. เอเตสานํ พบในไตร ๑ แห่ง อยู่ในคาถาจ. ฉ. พหุ. เตสานํ เนสานํ  ไม่พบที่ใช้

จ. ฉ. พหุ. เตสานํ เนสานํ  ไม่พบที่ใช้

จ. ฉ. เอก. อิมิสฺสาย พหุ. อิมาสานํ  ไม่พบท่ีใช้

จ. ฉ. พหุ. อิเมสานํ  ไม่พบที่ใช้

จ. ฉ. พหุ. อิเมสานํ  ไม่พบที่ใช้

จ. ฉ. พหุ. อมูสานํ  ไม่พบที่ใช้

จ. ฉ. พหุ. อสฺมากํ  ใน ไตร. พบ ๕ แห่ง   
มี ๔ แห่งอยู่ในคาถา

(ต  ตุมฺห อมฺห)

ต ‘เขา’  ไตรลิงค์ (๓ ลิงค์)

ตุมฺห ‘คุณ’  ปุงลิงค์ อิตถีลิงค์

อมฺห ‘ผม’  ปุงลิงค์ อิตถีลิงค์

ตฺวํ ตุวํ   ตุมฺเห โว
ตฺวํ ตุวํ  ตํ   ตุมฺเห โว
ตยา ตฺวยา เต  ตุมฺเหหิ โว
ตุยฺหํ ตุมฺหํ ตว เต ตุมฺหากํ โว
ตยา   ตุมฺเหหิ
ตุยฺหํ ตุมฺหํ ตว เต ตุมฺหากํ โว
ตยิ ตฺวย ิ   ตุมฺเหสุ

อหํ มยํ โน
มํ  มมํ อมฺเห โน
มยา เม อมฺเหหิ โน
มยฺหํ อมฺหํ มม มมํ เม อมฺหากํ อสฺมาก ํ โน
มยา อมฺเหหิ
มยฺหํ อมฺหํ มม มมํ เม อมฺหากํ อสฺมาก ํ โน
มยิ อมฺเหสุ
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ต ‘เขา’ ปุริสสัพพนาม และ
ต ‘นั้น’ วิเสสนสัพพนาม แจกเหมือนกัน

เอก. ต. ตฺวยา ส. ตฺวยิ ไม่พบที่ใช้;  
ตุมฺหํ ใน ไตร. พบ ๕ แห่ง  มี ๔ แห่งอยู่ในคาถา

• PaliDict  ๖ ธ.ค. ๖๓ •

วิ เ ส ส น สั พ พ น า ม  นิ ย ม 

แ บ บ แ จ ก สั พ พ น า ม ใ น  ๓  ลิ ง ค์

(ต เอต อิม อมุ)

อม ุแปลงเป็น อส ุได้
อมุ อส ุมี ก ต่อท้าย มีรูปเป็น 
อมุก อสุก  แจกอย่าง ย ศัพท์   
และใช้มากกว่า อมุ อสุ

ปุ ริ ส สั พ พ น า ม



เอก. บางคน, บางสิ่ง; น้อย.
พหุ. บางพวก, บางเหล่า.

ก ึมี ย นําหน้า จิ ต่อท้าย ‘คนใดคนหน่ึง’ ปุ.

ก ึมี ย นําหน้า จิ ต่อท้าย ‘คนใดคนหน่ึง’ อิต.

ก ึมี ย นําหน้า จิ ต่อท้าย ‘ส่ิงใดส่ิงหน่ึง’ นปุ.
ป.
ทุ.

ป.
ทุ.

ป.
ทุ.

โย โกจิ เย เกจิ
ยงฺกญฺจิ เย เกจิ

ยา กาจิ ยา กาจิ
ยงฺกญฺจิ ยา กาจิ

ยงฺกิญฺจิ ยานิ กานิจิ
ยงฺกิญฺจิ ยานิ กานิจิ

เอก. คนใดคนหน่ึง, ส่ิงใดส่ิงหน่ึง
พหุ. พวกใดพวกหน่ึง, เหล่าใดเหล่าหน่ึง

ศัพท์เหล่านี้ แจกอย่าง ย ศัพท์
อญฺญ อื่น 

อญฺญตร-ตม คนใดคนหน่ึง

ปร อื่น 

อปร อื่นอีก 

กตร-ม คนไหน

เอก * คนหน่ึง, พวกหน่ึง

เอกจฺจ อปฺเปกจฺจ บางคน, บางพวก

อุภย  ท้ังสอง

สพฺพ  ท้ังปวง

กึ ใคร, อะไร

[อิตร นอกน้ี    ทกฺขิณ ขวา, ใต้ 

อุตฺตร ซ้าย, เหนือ  ปุพฺพ ก่อน]

*เอก สัพพ. ๒ วจนะ - เฉพาะ อิต. เอก.  
จ. ฉ. เป็น เอกิสฺสา  ส. เป็น เอกิสฺสํ• PaliDict  ๖ ธ.ค. ๖๓ •

วิ เ ส ส น สั พ พ น า ม  อ นิ ย ม (ย อญฺญ ... สพฺพ กึ)
ย  ‘ใด’  ปุงลิงค์ ก ึ ‘ใคร, อะไร’  ปุงลิงค์ กึ  มี จิ ต่อท้าย ‘บาง; ใคร ,ๆ อะไร ;ๆ น้อย’ ปุ.

ก ึ ‘อะไร’  นปุงสกลิงค์ กึ  มี จิ ต่อท้าย ‘บาง; อะไรๆ; น้อย’ นปุ.

ย  ‘ใด’  อิตถีลิงค์ ก ึ ‘ใคร, อะไร’   อิตถีลิงค์ กึ  มี จิ ต่อท้าย ‘บาง; ใครๆ , อะไรๆ ; น้อย’ อิต.

ย  ‘ใด’  นปุงสกลิงค์
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โก เก
กํ เก
เกน เกหิ
กสฺส กิสฺส เกสํ เกสานํ
กสฺมา กมฺหา เกหิ
กสฺส กิสฺส เกสํ เกสานํ
กสฺมึ กิสฺมึ กมฺหิ กิมฺหิ เกสุ

โกจิ เกจิ
กญฺจิ เกจิ
เกนจิ เกหิจิ
กสฺสจิ เกสญฺจิ เกสานญฺจิ
กสฺมาจิ กมฺหาจิ เกหิจิ
กสฺสจิ เกสญฺจิ เกสานญฺจิ
กสฺมิญฺจิ กมฺหิจิ เกสุจิ

กา กา
กํ กา
กาย กาหิ
กสฺสา กาสํ กาสานํ
กาย กาหิ
กสฺสา กาสํ กาสานํ
กสฺสํ กาสุ

กาจิ กาจิ
กญฺจิ กาจิ
กายจิ กาหิจิ
กสฺสาจิ กาสญฺจิ กาสานญฺจิ
กายจิ กาหิจิ
กสฺสาจิ กาสญฺจิ กาสานญฺจิ
กสฺสญฺจิ กาสุจิ

กึ กานิ
กึ กานิ
เกน เกหิ
กสฺส กิสฺส เกสํ เกสานํ
กสฺมา กมฺหา เกหิ
กสฺส กิสฺส เกสํ เกสานํ
กสฺมึ กิสฺมึ กมฺหิ กิมฺหิ เกสุ

กิญฺจิ กานิจิ
กิญฺจิ กานิจิ
เกนจิ เกหิจิ
กสฺสจิ เกสญฺจิ เกสานญฺจิ
กสฺมาจิ กมฺหาจิ เกหิจิ
กสฺสจิ เกสญฺจิ เกสานญฺจิ
กสฺมิญฺจิ กมฺหิจิ เกสุจิ

แปลง กึ เป็น ก    ใน อิต. แปลงเป็น กา
แล้วแจกเหมือน ย ศัพท์  
ยกเว้นใน นปุ. ป. ทุ. เอก. คงเป็น กึ

ใน ปุ. นปุ. แปลง ก เป็น กิ ได้บ้าง
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โย เย
ยํ เย
เยน เยหิ
ยสฺส เยสํ เยสานํ
ยสฺมา ยมฺหา  เยหิ
ยสฺส เยสํ เยสานํ
ยสฺมึ  ยมฺหิ เยสุ

ยา ยา
ยํ ยา
ยาย ยาหิ
ยสฺสา ยาสํ ยาสานํ
ยาย ยาหิ
ยสฺสา ยาสํ ยาสานํ
ยสฺสํ ยาสุ

ยํ ยานิ
ยํ ยานิ
เยน เยหิ
ยสฺส เยสํ เยสานํ
ยสฺมา ยมฺหา  เยหิ
ยสฺส เยสํ เยสานํ
ยสฺมึ  ยมฺหิ เยสุ

ต.-ฉ. เป็น ยาย  ส. เป็น ยายํ

ท้ัง ๓ ลิงค์ จ. ฉ. พหุ. เยสานํ ยาสานํ ไม่พบท่ีใช้ ท้ัง ๓ ลิงค์ จ. ฉ. พหุ. เกสานญฺจิ กาสานญฺจิ 

ไม่พบท่ีใช้

ทั้ง ๓ ลิงค์ เอก. ป. กมฺหา ส. กมฺหิ
พหุ. จ. ฉ. เกสานํ กาสานํ  ไม่พบที่ใช้

๑ กึ ศัพท์ที่ใช้เป็นคําถาม

กึ ศัพท์  สัพพนาม (ใคร, อะไร, ไหน)
แปลง กึ เป็น ก  แล้วแจกอย่าง ย ศัพท์ 
ท้ัง ๓ ลิงค์  (เว้น นปุ. ป. ทุ. เอก.  คงเป็น กึ)

๑) ใช้อย่างปุริสสัพพนาม  ‘ใคร, อะไร’
 โก/กา คามํ คจฺฉติ?  ใครไปบ้าน?
 กึ ปิฏเก โหติ? อะไรมีในตะกร้า? 

๒) ใช้อย่างวิเสสนสัพพนาม ‘อะไร, ไร, ไหน’ 
(=กตร กตม)

 โก เถโร คามํ คจฺฉติ? พระเถระไหน ... ?
 กึ ผลํ ปิฏเก โหติ? ผลอะไร/ไหน ... ?

กึ ศัพท์  นิบาต (หรือ, ทําไม/เพราะเหตุไร, อย่างไร)

๓) เป็นคําถามว่าใช่หรือไม่ แปลว่า ‘หรือ’
 กึ ปน สีโห คโต?  ก็ สิงโต ไปแล้ว หรือ?

๔) เป็นคําถามถึงเหตุผล แปลว่า ‘ทําไม, 
เพราะเหตุไร’  (=กสฺมา กึการณา)

 ก ึปมชฺชสิ?  ท่านประมาทอยูท่ําไม?

๕) เป็นคําถามถึงวิธีการ เป็นต้น แปลว่า 
‘อย่างไร’ (=กถํ)

 เต อตฺตโน ปุราณจีวรานิ กึ กริสฺสนฺติ?
 พวกเขา จักทําจีวรเก่าของตน อย่างไร?
 ตํ ก ึมญฺญสิ นนฺท?
 นันทะ เธอจะสําคัญข้อน้ัน อย่างไร?

๒ กึ ศัพท์ท่ีมี จิ ต่อท้าย ไม่ใช้เป็นคําถาม

กึ ศัพท์ มี จิ ต่อท้าย  บาง; ใครๆ, อะไรๆ; น้อย

เอก. บางคน, บางส่ิง; ใครๆ, อะไรๆ; น้อย
พหุ. บางพวก, บางเหล่า
ปุ. โกจิ,  อิต. กาจิ  นปุ. กิญฺจิ

กึ ศัพท์ มี ย นําหน้า  มี จิ ต่อท้าย “...ใด...หน่ึง”

เอก. คนใดคนหนึ่ง, สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
พหุ.  พวกใดพวกหน่ึง, เหล่าใดเหล่าหน่ึง
ปุ. โย โกจิ,  อิต. ยา กาจิ  นปุ. ยงฺกิญฺจิ

การใช้ กึ ศัพท์


