
ธาต ุ: รากเหงา้ของคาํในภาษาบาลี



ธาตใุนภาษาบาลี
ธาตุ แปลว่า สภาพที่ทรงไวซ้ึ่งอรรถ(ความหมาย)ของตนและของผูอ้ื่น 

หมายความว่า ธาตแุต่ละตวัจะมคีวามหมายหลกัเป็นของตนเองเสมอ แต่ธาตบุาง
ตวัอาจมีความหมายเหมือนกบัธาตุอื่นไดเ้มื่อมอีุปสคันาํหนา้ หรือไม่มีอุปสคั
นาํหนา้กต็าม นอกจากนี้ธาตบุางตวัอาจมไีดม้ากกวา่หนึ่งความหมาย

สรุปแลว้ “ธาตุ” คือรากเหงา้ของคําในภาษาบาลี ธาตุใชป้ระกอบกบัปจัจยั
และวภิตัติสาํเร็จเป็นกิริยาอาขยาตบา้ง กิริยากิตกบ์า้ง นามกิตกบ์า้งขึ้นอยู่กบั
ชนิดของปจัจยัทีน่าํมาลงทา้ยธาต ุถา้ลงปจัจยัในอาขยาตธาตกุ็จะสาํเร็จเป็นกิริยา
อาขยาตใชเ้ป็นกริยิาคุมพากย ์ถา้ลงปจัจยักริยิากติกธ์าตกุ็จะสาํเร็จเป็นกริยิากติก์
ใชเ้ป็นกริยิาในระหวา่ง เป็นตน้



คาํศพัทใ์นภาษาบาลโีดยมากมธีาตเุป็นรากเหงา้ท ัง้สิ้นเช่นคาํว่า ทาน ํ(การให)้, 
ทายโก (ผูใ้ห)้, เทติ (ย่อมให)้, ททมาโน (ใหอ้ยู่), ทาตา (ผูใ้ห)้ เหล่านี้ลว้นม ีทา 
ธาตเุป็นรากเหงา้ท ัง้สิ้น ขอใหพ้จิารณากริยิาอาขยาตดงัต่อไปนี้
    ภวติ ย่อมมี คาํว่า ภ ู(มี) เป็นธาตคุอืรากเหงา้ของคาํ
    รุนฺธต ิ ย่อมปิด คาํว่า รุธ (ปิด) เป็นธาตคุอืรากเหงา้ของคาํ
    ทพิฺพติ ย่อมเลน่ คาํว่า ทวิ (เลน่) เป็นธาตคุอืรากเหงา้ของคาํ
    สณุาติ ย่อมฟงั คาํว่า ส ุ(ฟงั) เป็นธาตคุอืรากเหงา้ของคาํ

กนีาติ ย่อมซื้อ คาํว่า ก ี(ซื้อ) เป็นธาตคุอืรากเหงา้ของคาํ
คณฺหาติ ย่อมรบั คาํว่า คห (ถอื) เป็นธาตคุอืรากเหงา้ของคาํ
ตโนติ ย่อมแผ่ไป คาํว่า ตน (แผ่ไป) เป็นธาตคุอืรากเหงา้ของคาํ



 ส่วนองคป์ระกอบอื่น ๆ เช่น ปจัจยัและวภิตัติเป็นเพยีงตวัขยายความของ
คาํหลกัเท่านัน้ (ติ เป็นวิภตัติที่บ่งปจัจุบนักาลแปลว่า อยู่, ย่อม, จะ) เฉพาะ
คําหลกันี้เองในภาษาบาลีเรียกว่าธาตุ ซึ่งตรงกบัคําว่า Root(ราก) ในทาง
ภาษาศาสตรข์องชาวตะวนัตก

สรุปว่า ธาตทุาํหนา้ทีเ่ป็นคาํหลกัทีกุ่มความหมายของคาํแต่ละคาํเอาไว ้กิริยา
ก็ดี คุณนามก็ดี นามกิตกก์็ดีตอ้งอาศยัธาตุเป็นฐานที่ต ัง้ในการสรา้งคาํท ัง้สิ้น 
เพราะธาตเุป็นบอ่เกดิความหมายของคาํศพัทใ์นภาษาบาลดีงักลา่วแลว้นัน่เอง



ลกัษณะของธาตุ
ในคมัภรีท์ี่แสดงเรื่องธาตุในภาษาบาล ีไม่ว่าจะแสดงโดยตรงหรือโดย

ออ้มเช่นคมัภรีก์จัจายนะ โมคคลัลานะเป็นตน้ กล่าวถงึลกัษณะของธาตุไว ้
สรุปได ้๓ ประเภท คอื
 (๑)ปกติธาตุ คือ ธาตุตามปรกติที่เป็นศพัทใ์ชแ้สดงกิริยาอาการ เช่น ภู, 
หุ, สี, มร, ปจ, อิกฺข, ลภ, คม ธาตุเป็นตน้ ธาตุเหล่านี้จะตอ้งลงปจัจยั
ประจาํหมวดธาตุหรือปจัจยัประจาํวาจกก่อนเสมอจงึจะสาํเร็จเป็นกิริยาได ้
อย่างสมบูรณ์
    



(๒)วิกติธาตุ คือ ธาตุที่มีวิธีการประกอบกิริยาแตกต่างไปจากเดิม 
หมายถงึธาตุที่ไม่ไดล้งปจัจยัประจาํหมวดธาตุต่อทา้ย แต่ลงปจัจยับางกลุม่
ทีแ่สดงความหมายได ้ยกตวัอย่างเช่น

ตติกิขฺ (ตชิ+ข) ในคาํว่า ตติกิขฺต ิ(ตชิ+ข+ต)ิ ย่อมอดทน ข ปจัจยัในคาํ
นี้มีความหมายว่า “อดทน” 

พภุกุขฺ (ภชุ+ข) ในคาํว่า พภุกุขฺติ ย่อมปรารถนาจะกนิ ข ปจัจยัในคาํนี้
มีความหมายว่า “ปรารถนา” 

สรุปวา่ วกิตธิาตกุค็อืปกตธิาตนุ ัน่เองเพยีงแต่ไมไ่ดล้งปจัจยัประจาํหมวด
ธาตขุองตน



(๓)นามธาต ุหมายถงึ บทนามและคุณนามทีน่าํมาใชป้ระดุจธาต ุแต่ลงปจัจยัที่
แสดงความหมายได ้ยกตวัอย่างเช่น 

จริ ศพัทใ์นคาํว่า จริายต ิ(ย่อมประพฤตชิา้) อาย ปจัจยัในคาํนี้ มีความหมาย
ว่า “ประพฤต”ิ

ธูม ศพัทใ์นคาํว่า ธูมายติ (ย่อมประพฤตใิหเ้ป็นเพยีงดงัควนั) อาย ปจัจยัใน
คาํนี้ มีความหมายว่า “ประพฤต”ิ ในความเป็นจรงิเจา้ของกริยิาไมไ่ดเ้ป็นควนั

ปุตฺต ศพัทใ์นคําว่า ปุตฺติยติ (ย่อมประพฤติใหเ้ป็นเพยีงดงับุตร) อยิ ปจัจยั
ในคาํนี้มีความหมายว่า “ประพฤตเิพยีงดงั” หมายความวา่เจา้ของกริยิาปฏบิตัติ่อ
อืน่ราวกบัวา่เป็นบตุรของตน



การแบ่งธาตตุามที่มีกรรมมาขยายธาตุ
และไม่มีกรรมมาขยายธาตุ



เกณฑใ์นการจดัหมวดหมู่ของธาตุนัน้มีหลายอย่างท ัง้นี้ขึ้นอยู่กบัว่า
ตอ้งการจะทราบอะไรจากวธิกีารจดัหมวดหมูด่งักลา่วนัน้

เกณฑท์ี่ ๑ ใชบ้ทกรรม(อวตุตกมมฺ)มาเป็นเกณฑใ์นการจดัหมวดหมู่ของธาตุ
    (๑)สกมัมธาตุ หมายถึง ธาตุที่ตอ้งมีกรรมมารบัหรือมาขยายความ 
เพราะธาตยุงัขาดความสมบูรณใ์นตนเอง สกมัมธาตเุป็นได ้๔ วาจก คอื 

-กตัตวุาจก เช่น พทุโฺธ ธมมฺ ํเทเสต.ิ
-กมัมวาจก เช่น พทุเฺธน ธมโฺม เทสยิเต.
-เหตกุตัตวุาจก เช่น พทุโฺธ สารปีตุตฺเถร ํธมมฺ ํเทสาเปต.ิ
-เหตกุมัมวาจก เช่น พทุเฺธน สารปีตุตฺเถโร ธมมฺ ํเทสาปิยเต.
ธาตใุดเชื่อมดว้ยคาํว่า “ซึ่ง” ไดค้วามสนิทดีเป็นสกมัมธาตุ



(๒)อกมัมธาตุ หมายถึง ธาตุที่ไม่ตอ้งมีกรรมมาขยาย เพราะธาตุมี
ความหมายสมบูรณแ์ลว้ในตวั อกมัมธาตเุป็นได ้๔ วาจก คอื 

-กตัตวุาจก เช่น สารปีตุตฺเถโร นิสทีต.ิ
-ภาววาจก เช่น สารปีตุตฺเถเรน นิสทียเต.
-เหตกุตัตวุาจก เช่น ราชา สารปีตุตฺเถร ํนิสทีาเปต.ิ
-เหตกุมัมวาจก เช่น รญญฺา สารปีตุตฺเถโร นิสทีาปิยเต.
 ธาตใุดไม่ตอ้งเชื่อมดว้ยคาํว่า “ซึ่ง” กไ็ดค้วามสนิทดีเป็นอกมัมธาตุ



นิยามความหมายของสกมัมธาตแุละอกมัมธาตตุามแนวของสมเดจ็พระ
มหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรส

๑)ธาตุเหล่าใดไม่ตอ้งเรียกหากรรมคือสิ่งอนับุคคลพงึทาํ ธาตุเหล่านัน้
เรยีกวา่ อกมัมธาต ุธาตไุม่มีกรรม

๒)ธาตุเหล่าใดเรียกหากรรม (คือสิ่งอนับุคคลพึงทาํ) ธาตุเหล่านัน้
เรยีกวา่สกมัมธาต ุธาตมุีกรรม

คาํว่า “กรรม” ในที่นี้คือบทอวตุตกมัมะที่มีคาํแปลอายตนิบาตว่า “ซึ่ง” 
บทอวุตตกมัมเชื่อมกบักิริยาใดแลว้ไดค้วามหมายเป็นที่เขา้ใจได ้ธาตุนั้น
จะเป็นสกมัมธาตุ ส่วนบทอวุตตกมัมะ (ซึ่ง) เชื่อมกบักิริยาใดแลว้ไม่ได ้
ความหมาย ธาตนุั้นจะเป็นอกมัมธาตุ



สกมัมธาตุ
กมมฺ ํ กโรต.ิ ย่อมกระทาํ ซึ่งการงาน กร ธาตเุรยีกหากรรมคอื กมมฺํ
ปูว ํขาทต.ิ ย่อมกนิ ซึ่งขนม ขาท ธาตเุรยีกหากรรมคอื ปูวํ
เขตตฺ ํกสต.ิ ย่อมไถ ซึ่งนา กส ธาตเุรยีกหากรรมคอื เขตตฺํ
ธมมฺ ํสณุาต.ิ ย่อมฟงั ซึ่งธรรม ส ุธาตเุรยีกหากรรมคอื ธมมฺํ

อกมัมธาตุ
มรต ิ ย่อมตาย ไดค้วามหมายสมบูรณ์ มร ธาต ุไม่เรยีกหากรรม
ธาวติ ย่อมวิ่ง ไดค้วามหมายสมบูรณ์ ธาว ธาต ุไม่เรยีกหากรรม
ตฏิฐฺติ ย่อมยนื ไดค้วามหมายสมบูรณ์ ฐา ธาต ุไม่เรยีกหากรรม
ภวติ ย่อมเป็น ไดค้วามหมายสมบูรณ์ ภ ูธาต ุไม่ตอ้งเรยีกกรรม



การแบ่งธาตตุามจาํนวนสระของธาตุ



เกณฑท์ี่ ๒ ใชจ้าํนวนสระของธาตมุาเป็นเกณฑใ์นการจดัหมวดหมู่ธาตุ
   (๑) เอกสระธาต ุคอืธาตทุีม่พียางคเ์ดยีวเป็นสระลว้นตวัเดยีว หรอืมสีระ 
๑ ตวัผสมกบัพยญัชนะ เช่น

-อ ิธาตุ ในความ ไป, ถงึ (เอกสทุธสระธาต)ุ
-ทา ธาตุ ในความ ให ้ (เอกมิสสสระธาต)ุ
-นี ธาตุ ในความ นําไป (เอกมิสสสระธาต)ุ
-ภ ูธาตุ ในความ มี, เป็น (เอกมิสสสระธาต)ุ
-เค ธาตุ ในความ ขบัรอ้ง (เอกมิสสสระธาต)ุ
-โส ธาตุ ในความ จบ, สาํเรจ็ (เอกมิสสสระธาต)ุ
เอกสระธาตเุมือ่ลงปจัจยัและวภิตัตลิบสระบา้ง แปลงสระบา้ง คงไวบ้า้ง



(๒) อเนกสระธาตุ คือธาตุที่มหีลายพยางคค์ือมสีระมากกว่า ๑ ตวัผสมกบั
พยญัชนะ เช่น

-ปจ ธาตุ ในความหงุ
-ชาคร ธาตุ ในความตื่น
-กลิสิ ธาตุ ในความเศรา้หมอง

 ธาตุที่มสีระหลายตวัเมือ่จะลงปจัจยัในกิริยาอาขยาตใหล้บสระที่สุดธาตุก่อน
เสมอ เช่น 
 กร ลบสระที่สดุธาตแุลว้ เป็น กรฺ กรฺ+โอ+ติ =กโรติ
    ปจ ลบสระที่สดุธาตแุลว้ เป็น ปจฺ ปจฺ+อ+ติ =ปจติ

คาหุ ลบสระที่สดุธาตแุลว้ เป็น คาหฺ โอ+คาหฺ+อ+ติ =โอคาหติ



การแบ่งธาตตุามปจัจยัประจาํหมวดธาตุ



เกณฑท์ี่ ๓ ใชป้จัจยัมาเป็นเกณฑใ์นการจดัหมวดหมู่ธาตุ
ธาตแุบง่เป็น ๘ หมวดตามปจัจยัประจาํหมวดธาต ุดงันี้
(๑) หมวด ภ ูธาตุ ลง อ เอ ปจัจยั
(๒) หมวด รุธ ธาตุ ลง อ เอ ปจัจยั และนิคคหติอาคมกลางธาตุ
(๓) หมวด ทวิ ธาตุ ลง ย ปจัจยั 
(๔) หมวด ส ุธาตุ ลง ณุ ณา อณุา ปจัจยั
(๕) หมวด ก ีธาตุ ลง นา ปจัจยั
(๖) หมวด คห ธาตุ ลง ณฺหา ปจัจยั 
(๗) หมวด ตน ธาตุ ลง โอ ยริ ปจัจยั 
(๘) หมวด จุร ธาตุ ลง เณ ณย ปจัจยั และพฤทธิ์สระตน้ธาตุ



เมื่อจะประกอบธาตุตวัใดเป็นกิริยากตัตุวาจก ตอ้งเลอืกปจัจยัประจาํ
หมวดธาตุมาลงที่ธาตุน ัน้ใหต้รงกบัหมวดหมู่ที่ธาตุน ัน้อยู่ หากลงปจัจยัผดิ
ถอืวา่ผดิไวยากรณอ์ย่างรา้ยแรงมาก 

อย่างไรก็ตามควรทราบไวใ้นเบื้องตน้ก่อนว่า ธาตุบางตวัเป็นไดห้ลาย
หมวดธาตุ เช่น ชิ ธาตุในความชนะ อยู่ในหมวด ภู ธาตุลง อ ปัจจยั
สาํเร็จรูปเป็น ชยติ (ย่อมชนะ) ก็ได ้และอยู่ในหมวด กี ธาตุลง นา ปจัจยั
สาํเรจ็รูปเป็น ชนิาต ิ(ย่อมชนะ) กไ็ด ้

นอกจากนี้ปจัจยับางตวัเมือ่ลงหลงัธาตแุลว้อาจถกูลบไปบา้ง แปลงรูปไป
บา้งจึงทาํใหส้งัเกตไดย้ากว่าเป็นปจัจยัตวัใด กรณีเช่นนี้ใหต้รวจสอบจาก
พจนานุกรมธาตหุรอืกาํหนดจาํเป็นกรณีพเิศษเฉพาะกรณีไป



การส ังเกตหมวดหมู่ของธาตุใหดู้จากปัจจ ัยที่ลงหลงัธาตุ โดยแยก
องคป์ระกอบของกิริยาออกมาแลว้เทียบเคียงปจัจยัของกิริยากบัปจัจยัประจาํ
หมวดธาตทุ ัง้ ๑๐ ตวั หากตรงกบัปจัจยัประจาํหมวดธาตตุวัใด ธาตขุองกิริยานัน้
กอ็ยู่ในหมวดธาตนุ ัน้เอง ตวัอย่างเช่น
 วทติ มาจาก วท+อ+ติ วท ธาตอุยู่ในหมวด ภ ูธาตุ

เพราะลง อ ปจัจยั
 ฉินฺทติ มาจาก ฉิท+อ+ติ ฉิท ธาตอุยู่ในหมวด รุธ ธาต ุ

ลง อ ปจัจยัและลงนิคคหติอาคมกลางธาตุ
 กชฺุฌติ มาจาก กธุ+ย+ติ วท ธาตอุยู่ในหมวด ภ ูธาตุ

เพราะลง ย ปจัจยัแลว้แปลง ย เป็นอย่างอืน่



 ปหณิาติ มาจาก ป+ห+ิณา+ติ ห ิธาตอุยู่ในหมวด สุ ธาตุ
เพราะลง ณา ปจัจยั

 ชินาติ มาจาก ช+ินา+ติ ช ิธาตอุยู่ในหมวด สุ ธาตุ
เพราะลง นา ปจัจยั

 คณฺหาติ มาจาก คห+ณฺหา+ติ คห ธาตอุยู่ในหมวด คห ธาตุ
ธาตใุนหมวดนี้มีตวัเดียว

 กโรติ มาจาก กร+โอ+ติ กร ธาตอุยู่ในหมวด ตน ธาตุ
เพราะลง โอ ปจัจยั

 โคเปติ มาจาก คุป+เณ+ติ คุป ธาตอุยู่ในหมวด จรุ ธาตุ
เพราะลง เณ ปจัจยัและพฤทธิ์สระตน้ธาตุ


