
ตัวอยา่งธาตุ ๘ หมวด (ย่อ)
ตัวอย่างธาตุต่อไปนี้ เมื่อลงปัจจัยอาขยาตแล้ว เป็น “ฐาน”  พร้อมที่จะลงวิภัตติอาขยาตในหมวดต่างๆ  สำาเร็จเป็นกิริยาอาขยาต นำาไปใช้ใน
ประโยคต่อไปได้   (กิริยาอาขยาตกับประธานของประโยค ต้องมีบุรุษและวจนะตรงกันด้วย)
ธาตุ ปัจจัย    ฐาน คำาแปล ลงวิภัตติ  
วนทฺ +อ = วนทฺ ไหว้ ลง ติ วิภตัติ เป็นต้น  เช่น วนทฺติ, วนฺทสิ, วนฺทามิ (ไหว้อยู่); วนฺทตุ, วนฺทาหิ (จงไหว้) … 

เอกวจนะ พหุวจนะ
ป. ปุริโส/อิตถฺี/กุลํ  วนฺทติ. ผู้ชาย/ผู้หญิง/ตระกูล ไหว้. นามนาม ปุริสา/อิตถฺิโย/กุลานิ วนฺทนตฺิ. ผู้ชาย ท./ผู้หญิง ท./ตระกูล ท. ไหว้.

โส/สา/ตํ วนทฺติ. เขา/เธอ ไหว้. ต ... เต/ตา/ตานิ วนทฺนฺติ. เขา ท./เธอ ท. ไหว้.
ม. ตฺวํ วนทฺสิ. คุณ ไหว้. ตุมหฺ ตมฺุเห วนทฺถ. คุณ ท. ไหว้.
อ.ุ อหํ วนทฺามิ. ผม ไหว้. อมฺห มยํ วนฺทาม. ผม ท. ไหว้.

หมวด ภู ธาตุ (อ) 
ธาตุ ปัจจัย    ฐาน คำาแปล
ภู * +อ = ภว มี, เป็น พฤทธ์ิ อู>โอ  แปลง โอ>อว
หุ * +อ = โห มี, เป็น พฤทธ์ิ อู>โอ
สี * +อ = เส, สย นอน พฤทธ์ิ อี>เอ (แปลง เอ>อย)
ชิ +อ = เช, ชย ชนะ พฤทธ์ิ อิ>เอ (แปลง เอ>อย)
มร * +อ = มร ตาย
ปจ +อ = ปจ หุงต้ม; เผา
อิกขฺ +อ = อิกขฺ เห็น
ลภ +อ = ลภ ได้
คม ** +อ = คจฉฺ ไป อกัมม.; ถึง สกัมม. (แปลง คม>คจฺฉ)

หมวด รุธ ธาตุ (อ, เอ) (และนิคคหิตอาคมหน้าพยัญชนะท่ีสุดธาตุ)

รุธ +ำอ เอ = รุนฺธ, รุนฺเธ ปิด, กั้น แปลงนิคคหิต>งฺ
ภุช +ำอ = ภญฺุช กิน แปลงนิคคหิต>ญฺ
ลิป +ำอ = ลิมฺป ฉาบ แปลงนิคคหิต>มฺ
มุจ +ำอ = มุญฺจ ปล่อย แปลงนิคคหิต>ญฺ
ภทิ +ำอ = ภินทฺ ทำาลาย, ต่อย แปลงนิคคหิต>นฺ
ฉิท +ำอ = ฉินฺท ตัด, ผ่า แปลงนิคคหิต>นฺ

หมวด ทิว ธาตุ (ย)
ทิว * +ย = ทิพฺพ เล่น แปลง ย กับ วฺ >พฺพ
สิว +ย = สิพฺพ เย็บ แปลง ย กับ วฺ >พฺพ
ขี * +ย = ขีย ส้ิน
พุธ +ย = พุชฺฌ รู้, ตรัสรู้ แปลง ย กับ ธฺ >ชฺฌ
มุห * +ย = มุยฺห หลง แปลง ย กับ หฺ >ยฺห
มุส +ย = มุสฺส ลืม แปลง ย กับ สฺ >สสฺ
รช +ย = รชฺช ย้อม แปลง ย กับ ชฺ >ชฺช
ปจ * +ย = ปจฺจ สุก, ไหม้ แปลง ย กับ จฺ >จฺจ
มุจ * +ย = มุจฺจ หลุด, พ้น แปลง ย กับ จฺ >จฺจ
ภทิ * +ย = ภิชฺช แตก แปลง ย กับ ทฺ >ชฺช
ฉิท * +ย = ฉิชฺช ขาด, ทะลุ แปลง ย กับ ทฺ >ชฺช

หมวด สุ ธาตุ (ณุ, ณา)
ธาตุ ปัจจัย    ฐาน คำาแปล
สุ +ณุ ณา = สุโณ สุณา ฟัง แปลง อุ ท่ี ณุ >โอ
วุ +ณา = วุณา ร้อย
สิ +ณุ = สิโณ ผูก แปลง อุ>โอ

หมวด กี ธาตุ (นา)
กี +นา = กีณา ซื้อ แปลง นา>ณา
ชิ +นา = ชินา ชนะ
จิ +นา = จินา ก่อ, ส่ังสม
ญา +นา = ชานา รู้ แปลง ญา>ชา
ธุ +นา = ธุนา กำาจัด, ทำาลาย
ลุ +นา = ลุนา เกี่ยว, ตัด
ผุ +นา = ผุนา ฝัด, โปรย

หมวด คห ธาตุ (ณฺหา)
คห +ณฺหา = คณฺหา ถือเอา, จับ, รับ (ลบ หฺ ที่สุดธาตุ)

หมวด ตน ธาตุ (โอ)
ตน +โอ = ตโน แผ่ไป
กร +โอ = กโร ทำา
สกฺก * +โอ = สกฺโก อาจ
ชาคร * +โอ = ชาคโร ตื่น

หมวด จุร ธาตุ (เณ, ณย)
จุร +เณ ณย = โจเร, โจรย ลัก, ขโมย พฤทธ์ิ  อุ>โอ  ลบ ณฺ
ตกฺก +เณ ณย = ตกฺเก, ตกฺกย ตรึก ลบ ณฺ (อนุพันธ์)
ลกฺข +เณ ณย = ลกฺเข, ลกฺขย กำาหนด ลบ ณฺ (อนุพันธ์)
มนฺต * +เณ ณย = มนฺเต, มนตฺย ปรึกษา ลบ ณฺ (อนุพันธ์)
จินฺต +เณ ณย = จินฺเต, จินฺตย คดิ ลบ ณฺ (อนุพันธ์)

* หมายถึง อกัมมธาตุ ธาตุท่ีไม่ต้องมีกรรมมารับ.     อ ปัจจัย หมวด ภู ธาตุ,  เณ ณย ปัจจัย หมวด จุร ธาตุ มีอำานาจให้พฤทธ์ิสระต้นธาตุได้
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ตัวอยา่งธาตุ ๘ หมวด (ย่อ)
ตัวอย่างธาตุต่อไปนี้ เมื่อลงปัจจัยอาขยาตแล้ว เป็น “ฐาน”  พร้อมที่จะลงวิภัตติอาขยาตในหมวดต่างๆ  สำาเร็จเป็นกิริยาอาขยาต นำาไปใช้ใน
ประโยคต่อไปได้   (กิริยาอาขยาตกับประธานของประโยค ต้องมีบุรุษและวจนะตรงกันด้วย)
ธาตุ ปัจจัย    ฐาน คำาแปล ลงวิภัตติ  
วนทฺ +อ = วนทฺ ไหว้ ลง ติ วิภตัติ เป็นต้น  เช่น วนทฺติ, วนฺทสิ, วนฺทามิ (ไหว้อยู่); วนฺทตุ, วนฺทาหิ (จงไหว้) … 

เอกวจนะ พหุวจนะ
ป. ปุริโส/อิตถฺี/กุลํ  วนฺทติ. ผู้ชาย/ผู้หญิง/ตระกูล ไหว้. นามนาม ปุริสา/อิตถฺิโย/กุลานิ วนฺทนตฺิ. ผู้ชาย ท./ผู้หญิง ท./ตระกูล ท. ไหว้.

โส/สา/ตํ วนทฺติ. เขา/เธอ ไหว้. ต ... เต/ตา/ตานิ วนทฺนฺติ. เขา ท./เธอ ท. ไหว้.
ม. ตฺวํ วนทฺสิ. คุณ ไหว้. ตุมหฺ ตมฺุเห วนทฺถ. คุณ ท. ไหว้.
อ.ุ อหํ วนทฺามิ. ผม ไหว้. อมฺห มยํ วนฺทาม. ผม ท. ไหว้.

หมวด ภู ธาตุ (อ) 
ธาตุ ปัจจัย    ฐาน คำาแปล
ภู * +อ = ภว มี, เป็น
หุ * +อ = โห มี, เป็น
สี * +อ = เส, สย นอน
ชิ +อ = เช, ชย ชนะ
มร * +อ = มร ตาย
ปจ +อ = ปจ หุงต้ม; เผา
อิกขฺ +อ = อิกขฺ เห็น
ลภ +อ = ลภ ได้
คม ** +อ = คจฉฺ ไป อกัมม.; ถึง สกัมม. 

หมวด รุธ ธาตุ (อ, เอ) (และนิคคหิตอาคมหน้าพยัญชนะท่ีสุดธาตุ)

รุธ +ำอ เอ = รุนฺธ, รุนฺเธ ปิด, กั้น
ภุช +ำอ = ภญฺุช กิน
ลิป +ำอ = ลิมฺป ฉาบ
มุจ +ำอ = มุญฺจ ปล่อย
ภทิ +ำอ = ภินทฺ ทำาลาย, ต่อย
ฉิท +ำอ = ฉินฺท ตัด, ผ่า

หมวด ทิว ธาตุ (ย)
ทิว * +ย = ทิพฺพ เล่น
สิว +ย = สิพฺพ เย็บ
ขี * +ย = ขีย ส้ิน
พุธ +ย = พุชฺฌ รู้, ตรัสรู้
มุห * +ย = มุยฺห หลง
มุส +ย = มุสฺส ลืม
รช +ย = รชฺช ย้อม
ปจ * +ย = ปจฺจ สุก, ไหม้
มุจ * +ย = มุจฺจ หลุด, พ้น
ภทิ * +ย = ภิชฺช แตก
ฉิท * +ย = ฉิชฺช ขาด, ทะลุ

หมวด สุ ธาตุ (ณุ, ณา)
ธาตุ ปัจจัย    ฐาน คำาแปล
สุ +ณุ ณา = สุโณ สุณา ฟัง
วุ +ณา = วุณา ร้อย
สิ +ณุ = สิโณ ผูก

หมวด กี ธาตุ (นา)
กี +นา = กีณา ซื้อ
ชิ +นา = ชินา ชนะ
จิ +นา = จินา ก่อ, ส่ังสม
ญา +นา = ชานา รู้
ธุ +นา = ธุนา กำาจัด, ทำาลาย
ลุ +นา = ลุนา เกี่ยว, ตัด
ผุ +นา = ผุนา ฝัด, โปรย

หมวด คห ธาตุ (ณฺหา)
คห +ณฺหา = คณฺหา ถือเอา, จับ, รับ

หมวด ตน ธาตุ (โอ)
ตน +โอ = ตโน แผ่ไป
กร +โอ = กโร ทำา
สกฺก * +โอ = สกฺโก อาจ
ชาคร * +โอ = ชาคโร ตื่น

หมวด จุร ธาตุ (เณ, ณย)
จุร +เณ ณย = โจเร, โจรย ลัก, ขโมย
ตกฺก +เณ ณย = ตกฺเก, ตกฺกย ตรึก
ลกฺข +เณ ณย = ลกฺเข, ลกฺขย กำาหนด
มนฺต * +เณ ณย = มนฺเต, มนตฺย ปรึกษา
จินฺต +เณ ณย = จินฺเต, จินฺตย คดิ

* หมายถึง อกัมมธาตุ ธาตุท่ีไม่ต้องมีกรรมมารับ.     อ ปัจจัย หมวด ภู ธาตุ,  เณ ณย ปัจจัย หมวด จุร ธาตุ มีอำานาจให้พฤทธ์ิสระต้นธาตุได้
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