คำนำ
แบบฝึ ก ทั ก ษะ เรื่ อ ง อิ ท ธิ พ ลของภาษาต่ างประเทศและภาษาถิ่ น ชุ ด นี้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษาไทย
เน้ น ทั ก ษะกระบวนการ ใช้ กิ จ กรรมอย่ า งหลากหลาย ช่ ว ยกระตุ้ น ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้
จากใบความรู้ เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูบรรลุวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะจานวน 9 เล่ม
ดังนี้
เล่มที่ ๑ อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
เล่มที่ ๒ ภาษาบาลี
เล่มที่ ๓ ภาษาสันสกฤต
เล่มที่ ๔ ภาษาเขมร
เล่มที่ ๕ ภาษาชวา – มลายู
เล่มที่ ๖ ภาษาญี่ปุ่น
เล่มที่ 7 ภาษาอังกฤษ
เล่มที่ 8 ภาษาจีน
เล่มที่ 9 ภาษาถิ่น
แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาความเป็นมา
ความสาคัญ หลักการสังเกต จาแนกคา การใช้คาภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง ตรงตามความหมาย
และองค์ความรู้อื่น ๆ เกี่ยวกับคาภาษาต่างประเทศที่นามาใช้ในภาษาไทย ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แบบฝึกทักษะเล่มนี้คงเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
เป็นแนวทางสาหรับครูผู้สอนในการพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร
ได้อย่างสูงสุด
จาเรียง ใจกว้าง
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ขั้นตอนกำรเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภำษำไทย
เล่มที่ 1 อิทธิพลของภำษำต่ำงประเทศ

๑. อ่ำนคำแนะนำสำหรับนักเรียน

๒. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

๓. ศึกษำใบควำมรู้และทำแบบฝึกทักษะ

ไม่ผ่ำนเกณฑ์

๔. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

ประเมินผล

๕. ศึกษำแบบฝึกทักษะเล่มต่อไป

ผ่ำนเกณฑ์

ค

คำแนะนำกำรใช้แบบฝึกทักษะภำษำไทย
สำหรับนักเรียน
แบบฝึกทักษะเล่มนี้ใช้ประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระภาษาไทย สาหรับนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ เรื่ อ ง อิ ท ธิพ ลของภาษาต่ างประเทศและภาษาถิ่ น เล่ ม ที่ 1 อิ ท ธิ พ ลของ
ภาษาต่างประเทศ
๑. ทาแบบทดสอบก่อนเรียนจานวน ๑๐ ข้อ
๒. ทาแบบฝึกทักษะโดยเริ่มจากศึกษาเนื้อหาจากใบความรู้
๓. ตรวจแนวคาตอบ
๔. ทาแบบฝึกทักษะให้ครบ แล้วทาแบบทดสอบหลังเรียน
๕. ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน และบันทึกคะแนน
๖. ให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และตั้งใจในการทาแบบฝึกทักษะ

ง

มำตรฐำนกำรเรียนรู้
ท ๔.๑ เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลั กภาษาไทย การเปลี่ ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไว้เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด
ม.๔-๖/๕ วิเคราะห์อิทธิพลภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
๑. นักเรียนสามารถบอกสาเหตุของภาษาต่างประเทศที่เข้ามาในภาษาไทยได้
๒. นักเรียนสามารถบอกอิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทยได้

จ

แบบ ทด สอบ ก่อน เรียน
เล่มที่ 1 อิทธิพลของภำษำต่ำงประเทศ
คำชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ข้อสอบมีทั้งหมดมี ๑๐ ข้อ
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
2. ให้นักเรียนทำเครื่องหมำยกำกบำท (X) ลงในกระดำษคำตอบ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพียงคำตอบเดียว
๑. เพรำะเหตุใดจึงมีกำรยืมคำภำษำต่ำงประเทศมำใช้ในภำษำไทย
ก. เพรำะในปัจจุบันมีคนนิยมใช้กันมำก
ข. เพรำะมีวิทยำกรเข้ำมำเผยแพร่ในประเทศไทย
ค. เพรำะมีกำรติดต่อระหว่ำงประเทศทำงด้ำนกำรค้ำ กำรทูต และกำรศึกษำ
ง. เพรำะภำษำต่ำงประเทศมีเป็นจำนวนมำกจึงต้องนำมำใช้ในประเทศไทยบ้ำง
๒. สำเหตุใดที่ทำให้ภำษำต่ำงประเทศเข้ำมำในไทยมำกที่สุด
ก. อิทธิพลทำงด้ำนกำรค้ำ
ข. อิทธิพลทำงด้ำนศำสนำ
ค. อิทธิพลทำงด้ำนวรรณคดี
ง. อิทธิพลทำงด้ำนภูมิศำสตร์
3. ข้อใดไม่ใช่สำเหตุที่ทำให้ภำษำต่ำงประเทศเข้ำมำปะปนในภำษำไทย
ก. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนศำสนำ
ข. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนภูมิศำสตร์
ค. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกำรค้ำ ด้ำนสงครำม
ง. ควำมสัมพันธ์และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
4. “จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ชนชำติไทย มีกำรติดต่อค้ำขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำกับชนชำติ
ต่ำง ๆ มำเป็นเวลำอันยำวนำน เช่น ชำวจีน ชำวโปรตุเกส อังกฤษ ฮอลันดำ” จำกคำกล่ำว
ข้ำงต้นมีควำมสัมพันธ์ตรงกับข้อใด
ก. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกำรค้ำ
ข. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนศำสนำ
ค. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนวรรณคดี
ง. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนวัฒนธรรม
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5. “เมื่ อ ชนชำติ ต่ ำ ง ๆ เข้ ำ มำติ ด ต่ อ กั บ ชำติ ไทย หรื อ มำตั้ งหลั ก แหล่ งในไทย ย่ อ มน ำเอำ
วัฒ นธรรมและประเพณี ในสั งคมของตนมำปฏิ บั ติ ในสั งคมไทย” จำกค ำกล่ ำ วข้ ำ งต้ น มี
ควำมสัมพันธ์ตรงกับข้อใด
ก. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกำรทูต
ข. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกำรค้ำ
ค. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนวรรณคดี
ง. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนวัฒนธรรมประเพณี
6. “ศำสนำพรำหมณ์ใช้ภำษำสันสกฤต ศำสนำพุทธใช้ภำษำบำลี ศำสนำอิสลำมใช้ภำษำอำหรับ
และศำสนำคริส ต์ ใช้ภ ำษำอังกฤษ ดั งนั้น ภำษำต่ำง ๆ ที่ ใช้ในทำงศำสนำจะเข้ำมำปะปน
ในภำษำไทยด้วย” จำกคำกล่ำวข้ำงต้นมีควำมสัมพันธ์ตรงกับข้อใด
ก. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนศำสนำ
ข. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนวรรณคดี
ค. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนวัฒนธรรม
ง. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกำรศึกษำและวิทยำกำร
7. ข้อใดไม่ใช่กำรยืมคำภำษำต่ำงประเทศมำใช้ที่ทำให้ภำษำไทยเปลี่ยนแปลง
ก. มีคำหลำยพยำงค์
ข. มีคำควบกล้ำมำกขึ้น
ค. มีคำไวพจน์มำกขึ้น
ง. มีคำที่สะกดตรงมำตรำตัวสะกด
8. ข้อใดเป็นคำไวพจน์ของคำว่ำ “ช้ำง”
ก. พำชี อำชำ อัศวะ
ข. อำชำ สินธพ อัศวะ
ค. หัตถี คชสำร กุญชร
ง. สินธพ อัศวะ บุหรง
9. คำภำษำต่ำงประเทศข้อใดสะกดไม่ตรงมำตรำตัวสะกด
ก. กงเต็ก กุยช่ำย ขนง
ข. สำเร็จ กรำฟ สังเขป
ค. ขจำย ทะลำย แฮม
ง. ปั๊ม ตกแต่ง สลัด
10. “สุมำลี ผกำ บุษบำ บุหงำ” เป็นคำไวพจน์ของคำศัพท์ใด
ก. นก
ข. แม่น้ำ
ค. ดอกไม้
ง. ผู้หญิง
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ใบควำมรู้ที่ ๑
เรื่อง สำเหตุที่ทำให้ภำษำต่ำงประเทศเข้ำมำปะปนในภำษำไทย
สำเหตุที่ทำให้ภำษำต่ำงประเทศเข้ำมำปะปนในภำษำไทย
คำที่ ยื มมำจำกภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทยแต่ ล ะภำษำที่ นำมำใช้ มีลั กษณะภำษำที่
แตกต่ ำงกัน ภำษำไทยมีก ำรยื ม ภำษำต่ ำง ๆ มำใช้ เช่น ภำษำบำลี ภำษำสั น สกฤต ภำษำเขมร
ภำษำญี่ปุ่น ภำษำจีน ภำษำชวำ - มลำยู มีสำเหตุ ดังนี้
1. ควำมสัมพั นธ์ ทำงด้ำนสภำพภู มิศำสตร์ ประเทศไทยมีอำณำเขตติดต่อกั บประเทศ
ต่ำง ๆ ได้แก่ พม่ำ ลำว เขมร มำเลเซีย จึงทำให้คนไทยที่อำศัยอยู่บริเวณชำยแดน เดินทำงข้ำมแดนไปมำ
หำสู่ กั นและมี ควำมเกี่ ยวข้ องกั น จึ งมี กำรแลกเปลี่ ยนภำษำกั น เช่ น คนไทยที่ อยู่ ในจั งหวัดสุ ริ นทร์
ศรี สะเกษ บุ รี รั มย์ ก็ สำมำรถสื่ อสำรด้ ว ยภำษำเขมรได้ คนไทยที่ อยู่ ในจั งหวั ดปั ตตำนี ยะลำ สงขลำ
นรำธิวำสรับเอำภำษำมลำยูเข้ำมำใช้ เป็นต้น
2. ควำมสั ม พั น ธ์ ท ำงด้ ำนประวั ติ ศ ำสตร์ ชนชำติ ไทยเป็ น ชนชำติ ที่ มี ประวั ติ ศำสตร์
อันยำวนำน มีกำรอพยพย้ ำยถิ่นของคนไทยเข้ำมำอำศัยในถิ่นที่อำศัยปัจจุบัน ซึ่งเดิมชนชำติที่อำศัย
อยู่ก่อน เช่น เขมร ละว้ำ มอญ หรือกำรทำสงครำมกับชนชำติอื่น มีกำรกวำดต้อนชนชำติอื่นเข้ำมำเป็น
เชลยศึก หรือชนชำติอื่นอพยพเข้ำมำอยู่ในแผ่นดินไทยด้วยเหตุผลต่ำง ๆ และจะกลำยเป็นคนไทยในที่สุด
ผลที่ตำมมำก็คือคนเหล่ำนั้นนำถ้อยคำภำษำเดิมของตนเองเข้ำมำปะปนกับภำษำไทย
3. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนศำสนำ คนไทยมีเสรีภำพในกำรนับถือศำสนำมำเป็นเวลำช้ำนำน
เมื่อนั บถื อศำสนำใดก็ย่ อมได้รั บถ้ อยคำภำษำที่ ใช้ ในคำสอนหรือค ำเรียกชื่อต่ำง ๆ ในทำงศำสนำของ
ศำสนำนั้น ๆ มำปะปนอยู่ในภำษำไทยด้วย เช่น ศำสนำพรำหมณ์ใช้ภำษำสันสกฤต ศำสนำพุทธใช้ภำษำ
บำลี ศำสนำอิสลำมใช้ภำษำอำหรับ และศำสนำคริสต์ใช้ภำษำอังกฤษ ดังนั้นภำษำต่ำง ๆ ที่ ใช้ในทำง
ศำสนำก็จะเข้ำมำปะปนในภำษำไทยด้วย
4. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกำรค้ำขำย จำกหลักฐำนทำงด้ำนประวัติศำสตร์ ชนชำติไทยมีกำร
ติดต่อค้ำขำยแลกเปลี่ ยนสิ นค้ ำกับชนชำติต่ ำง ๆ มำเป็ นเวลำอันยำวนำน เช่ น ชำวจี น ชำวโปรตุ เกส
ฝรั่งเศส อังกฤษ ฮอลันดำ ตลอดถึงญี่ปุ่น ทำให้ มีถ้อยคำในภำษำของชนชำตินั้น ๆ เข้ำมำปะปนอยู่ใน
ภำษำไทยเป็นจำนวนมำกตลอดเวลำไม่มีวันสิ้นสุด
5. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนวรรณคดี วรรณคดีอินเดียที่ไทยนำเข้ำมำ เช่น เรื่องมหำกำพย์รำ
มำยณะ และมหำภำรตะ แต่งขึ้นเป็นภำษำสันสกฤต อิเหนำ เป็นวรรณคดีที่มำจำกเรื่องดำหลังของชวำ
ด้วยเหตุนี้วรรณคดีทำให้ภำษำสันสกฤตและภำษำชวำเข้ำมำปะปนในภำษำไทย
6. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนวัฒนธรรมประเพณี เมื่อชนชำติต่ำง ๆ เข้ำมำติดต่อกับชำติไทย
หรือมำตั้งหลักแหล่งอยู่ในประเทศไทย ย่อมนำเอำวัฒนธรรมและประเพณีที่เคยถือปฏิบัติอยู่ในสังคม
ของตนมำปฏิบัติในสังคมไทย นำน ๆ เข้ำถ้อยคำภำษำที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณีเหล่ำนั้นก็
กลำยมำเป็นถ้อยคำภำษำที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยมำกขึ้น
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7. ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและเทคโนโลยี ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกรและเทคโนโลยี
ของประเทศที่เจริญแล้ว ทำให้เกิดเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับอำนวยควำมสะดวกแก่บุคคลในสังคมต่ำง ๆ
คนไทยได้รับอิทธิพลจำกควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและเทคโนโลยีของประเทศเหล่ำนั้น เช่นเดียวกับ
มีกำรสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่เข้ำมำในประเทศไทยจำนวนมำก ชื่อของเครื่องมือเครื่องใช้และถ้อยคำ
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเหล่ำนั้ นได้เข้ำมำปะปนอยู่ในภำษำไทยมำกขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ ฮำร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ ไอคอน เมำส์ เป็นต้น
8. กำรศึกษำวิชำกำรต่ำง ๆ กำรศึกษำของไทยมีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้น แต่ควำมรู้
ในสำขำวิชำกำรต่ำง ๆ ส่วนใหญ่รับมำจำกต่ำงประเทศ โดยเฉพำะกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ และ
สถำบันต่ำง ๆ มีกำรใช้ตำรำภำษำต่ำงประเทศประกอบกำรเรียนและกำรศึกษำค้นคว้ำ นอกจำกนี้คนไทย
ยั งนิ ย มเดิ น ทำงไปศึ ก ษำวิ ช ำกำรต่ ำง ๆ ในต่ ำงประเทศ เมื่ อ กลั บ มำไทยก็ รั บ เอำค ำบำงค ำของ
ภำษำต่ำงประเทศเหล่ำนั้นมำใช้ปะปนกับภำษำไทยด้วย
9. กำรศึ กษำต่ ำงประเทศโดยตรง ในประเทศที่ มี กำรเรียนกำรสอนภำษำต่ ำงประเทศ
เพื่อประโยชน์ ในกำรศึกษำวิชำภำษำไทยในระดับสูง เพรำะเรำรับรูปคำและวิธีกำรสร้ำงคำจำกภำษำ
เหล่ำนั้นมำมำก ได้แก่ กำรศึกษำภำษำบำลี ภำษำสันสกฤต และภำษำเขมร และกำรศึกษำเพื่อประโยชน์
ในกำรศึกษำโดยตรง เช่น กำรศึกษำภำษำอังกฤษ ภำษำฝรั่งเศษ ภำษำเยอรมัน ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น
เป็นต้น
10. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกำรทูต กำรเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่ำง ๆ ทำให้มีกำรใช้
ภำษำต่ำง ๆ สื่อสำรสัมพันธ์กัน ทำให้เกิดกำรแพร่กระจำยของภำษำต่ำง ๆ เข้ำมำในประเทศไทย
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แบบฝึกทักษะที่ 1.1
คำชี้แจง

ให้นักเรียนนำตัวอักษรทำงขวำมือมำใส่หน้ำตัวเลขด้ำนซ้ำยมือ
ที่มีควำมสัมพันธ์กัน

……..๑. คนไทยที่สมรสกับชำวต่ำงชำติทำให้มีกำรถ่ำยทอดแลกเปลี่ยน
ทำงภำษำทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ
……..๒. คนไทยไปศึกษำต่อต่ำงประเทศ ใช้ภำษำพูด ภำษำอื่น ๆ รับ
เอำวิทยำกำรต่ำง ๆ เมื่อสำเร็จกำรศึกษำจึงนำภำษำของประเทศ
นั้น ๆ มำใช้ปะปนกับภำษำของตน
……..๓. กำรเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศต่ำง ๆ ทำให้มีกำรใช้ภำษำ
ต่ำง ๆ ในกำรสื่อสำร
……..๔. ไทยมีกำรติดต่อค้ำขำยกับจีน ฝรั่งเศส อังกฤษ ญี่ปุ่น ทำให้
ถ้อยคำในภำษำนั้น ๆ เข้ำมำปะปนในภำษำไทย
……..๕. ชนชำติต่ำง ๆ ที่เข้ำมำติดต่อกับชำติไทยแล้วนำเอำวัฒนธรรม
ของตนมำปฏิบัติในสังคมไทย นำน ๆ เข้ำถ้อยคำภำษำที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรมเหล่ำนั้นก็กลำยเป็นภำษำที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจำวันของคนไทยมำกขึ้น
……..๖. คนไทยมีเสรีภำพในกำรนับถือศำสนำ เมื่อนับถือศำสนำใด
ย่อมได้รับถ้อยคำภำษำที่ใช้สอน เช่น ศำสนำพุทธใช้ภำษำบำลี
ศำสนำพรำหมณ์ใช้ภำษำสันสกฤต ศำสนำอิสลำมใช้ภำษำ
อำหรับ ดังนั้นภำษำต่ำง ๆ ที่ใช้ในทำงศำสนำก็จะเข้ำมำปะปน
ในไทยด้วย
……..๗. วรรณคดี เรื่อง อิเหนำ เป็นวรรณคดีที่มำจำกเรื่องดำหลังของ
ชวำ ทำให้ภำษำชวำเข้ำมำปะปนในภำษำไทย
……..๘. ประเทศมีอำณำเขตติดต่อกับประเทศพม่ำ ลำว เขมร มำเลเซีย
มีกำรเดินทำงข้ำมแดนไปมำหำสู่กัน จึงมีกำรแลกเปลี่ยน
ภำษำกัน
……….๙. กำรใช้เครื่องมือใช้ในกำรอำนวยควำมสะดวกที่สั่งซื้อเข้ำมำจำก
ประเทศที่เจริญแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ ฮำร์ดแวร์ ไอคอน ทำให้
ถ้อยคำที่เกี่ยวกับเครื่องมือเหล่ำนี้เข้ำมำปะปนในไทยมำกขึ้น
……..๑๐. กำรอพยพ กำรกวำดต้อนชำติอื่นเข้ำมำเป็นเชลยศึก กำรทำ
สงครำมกับชนชำติอื่น หรือชนชำติอื่นอพยพเข้ำมำอยู่ใน
ประเทศไทย คนเหล่ำนั้นจะนำถ้อยคำภำษำเดิมของตนเข้ำมำ
ปะปนในภำษำไทย

ก. ควำมสัมพันธ์ทำง
ภูมิศำสตร์
ข. ควำมสัมพันธ์ทำง
ประวัติศำสตร์
ค. ควำมสัมพันธ์ทำง
ศำสนำ
ง. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำน
กำรค้ำ
จ. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำน
วรรณคดี
ฉ. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำน
วัฒนธรรมและประเพณี
ช. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำน
กำรศึกษำและวิทยำกำร
ด้ำนต่ำง ๆ
ซ. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำน
กำรทูต
ฌ. กำรอพยพย้ำยถิ่นที่อยู่
ญ. ควำมสัมพันธ์ส่วนตัว
ฎ. ควำมก้ำวหน้ำทำง
วิทยำกำรและเทคโนโลยี
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ใบควำมรู้ที่ 2
เรื่อง อิทธิพลของภำษำต่ำงประเทศที่มตี ่อภำษำไทย
อิทธิพลของภำษำต่ำงประเทศที่มีต่อภำษำไทย
กำรที่มีภ ำษำต่ำงประเทศต่ ำง ๆ เข้ำมำปะปนในภำษำไทยเป็น จำนวนมำก กำรรับค ำ
ภำษำต่ำงประเทศเข้ำมำใช้สื่อสำรในภำษำไทย และคนไทยได้เรียนภำษำต่ำงประเทศตรงมำกขึ้น จึงมี
กำรฝึกออกเสียงตำมเสียงของคำในภำษำต่ำงประเทศ ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อกำรใช้ภำษำไทย
ในกำรสื่อสำรหลำยประกำร
อิทธิพลของกำรยืมคำจำกภำษำต่ำงประเทศมำปะปนอยู่ในภำษำไทย ทำให้ ภ ำษำไทย
เปลี่ยนแปลงไปจำกลักษณะดั้งเดิม ดังนี้
1. มีคำพยำงค์มำกขึ้น ภำษำไทยเป็นภำษำคำโดด เป็นคำพยำงค์เดียว เมื่อมีกำรยืมคำ
ภำษำต่ำงประเทศมำใช้ ทำให้ภำษำไทยเปลี่ยนไป ดังนี้
1.1 คำสองพยำงค์ เช่น ธำนี กุญชร โซดำ เขนย กุยช่ำย มงกุฎ อัคคี มำรดำ
กรรแสง เสด็จ ทัพพี
1.2 ค ำสำมพยำงค์ เช่ น โทรศั พ ท์ บริ บู ร ณ์ พำหนะ ไวโอลิ น ไอศ กรี ม
แบดมินตัน ช็อกโกแลต ซำลำเปำ อังกะลุง
1.3 คำมำกพยำงค์ เช่น มหรสพ ทรงพระเจริญ อุตังอุรัง สำธำรณะ บุหงำรำไป
อสัญแดหวำ มะงุมมะงำหรำ อุทกภัย วินำศกรรม กัลปำวสำน
2. มีคำควบกล้ำใช้มำกขึ้น ภำษำไทยคำพยำงค์เดียวส่วนใหญ่จะไม่มีคำที่มีพยัญชนะ
ควบกล้ำ เมื่อยื มคำต่ำงประเทศมำใช้ทำให้ มีคำควบกล้ำจำนวนมำก เช่น โปรด ปรำศรัย ทรวง
เคลียร์ ดรัมเมเยอร์ ตะกรุด ครุฑ ประสำท จันทรครำส กระยำสำรท เอ็นทรำนซ์
3. มีคำไวพจน์มำกขึ้น (คำไวพจน์ หมำยถึง คำที่มีควำมหมำยเหมือนกัน) ซึ่งสะดวกและ
สำมำรถเลือกใช้คำได้เหมำะสมกับควำมต้องกำร เช่น
นก
>> วิหค สกุณำ บุหรง ปักษำ ปักษิณ
ช้ำง
>> หัตถี คชสำร กุญชร
ม้ำ
>> พำชี อำชำ สินธพ อัศวะ
ผู้หญิง
>> สตรี นำรี อิตถี กัญญำ สมร วนิดำ
ดอกไม้
>> สุมำลี ผกำ บุษบำ กรรณิกำร์ บุหงำ
ดวงอำทิตย์ >> สุริยำ ทินกร ตะวัน ไถง อุทัย
ท้องฟ้ำ
>> อัมพร โพยม คัคนำนต์ ฑิฆัมพร นภดล
น้ำ
>> อุทก วำรี คงคำ สำคร ธำร ชล ชโลธร
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4. ภำษำไทยมีตัวสะกดไม่ตรงมำตรำตัวสะกด ซึ่งแต่เดิมภำษำไทยมีลักษณะเด่น คือ
มีกำรสะกดคำตรงมำตรำตัวสะกด เมื่อได้รับอิทธิพลจำกภำษำต่ำงประเทศคำส่วนใหญ่จะสะกดไม่ตรง
มำตรำเดิม เช่น
แม่กบ >> นิพพำน รูป โลภ กรำฟ กอล์ฟ
แม่กด >> อำนำจ ฉกำจ ตำรวจ สมเด็จ สำรวจ เผด็จ ฤทธิ์ พุทธ
แม่กน >> เจริญ บังอร บำเพ็ญ บำนำญ ถวัลย์ กังวล ชำนำญ สำรำญ
แม่กก >> วิหค อัคคี สุข เมฆ เช็ค สมัคร
5. ทำให้โครงสร้ำงของภำษำเปลี่ยนไป
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แบบฝึกทักษะที่ 2.1
คำชี้แจง

ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดเติมลงในช่องว่ำงที่กำหนดให้ถูกต้อง

สำรวจ บำนำญ กุยช่ำย ธำนี
แบดมินตัน โซดำ ซำลำเปำ ไวโอลิน
พำหนะ อสัญแดหวำ อังกะลุง กุญชร
มหรสพ ผู้หญิง (สตรี, อิตถี, นำรี) อัคคี อำนำจ
กระยำสำรท เคลียร์ ปรำศรัย นก (วิหค, สกุณำ)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

รำยกำร
คำที่สะกดไม่ตรงมำตรำ
คำสองพยำงค์
คำสำมพยำงค์
คำมำกพยำงค์
คำควบกล้ำ
คำไวพจน์

คำ
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

เอาไปเติมถูกไหมคะเด็ก ๆ
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แบบ ทด สอบ หลัง เรียน
เล่มที่ 1 อิทธิพลของภำษำต่ำงประเทศ
คำชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เป็นแบบทดสอบปรนัย ๔ ตัวเลือก ข้อสอบมีทั้งหมดมี ๑๐ ข้อ
คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน
2. ให้นักเรียนทำเครื่องหมำยกำกบำท (X) ลงในกระดำษคำตอบ เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
เพียงคำตอบเดียว

๑. สำเหตุใดที่ทำให้ภำษำต่ำงประเทศเข้ำมำในไทยมำกที่สุด
ก. อิทธิพลทำงด้ำนกำรค้ำ
ข. อิทธิพลทำงด้ำนศำสนำ
ค. อิทธิพลทำงด้ำนวรรณคดี
ง. อิทธิพลทำงด้ำนภูมิศำสตร์
๒. เพรำะเหตุใดจึงมีกำรยืมคำภำษำต่ำงประเทศมำใช้ในภำษำไทย
ก. เพรำะในปัจจุบันมีคนนิยมใช้กันมำก
ข. เพรำะมีวิทยำกรเข้ำมำเผยแพร่ในประเทศไทย
ค. เพรำะมีกำรติดต่อระหว่ำงประเทศทำงด้ำนกำรค้ำ กำรทูต และกำรศึกษำ
ง. เพรำะภำษำต่ำงประเทศมีเป็นจำนวนมำกจึงต้องนำมำใช้ในประเทศไทยบ้ำง
3. “จำกหลักฐำนทำงประวัติศำสตร์ชนชำติไทย มีกำรติดต่อค้ำขำยแลกเปลี่ยนสินค้ำกับชนชำติ
ต่ำง ๆ มำเป็นเวลำอันยำวนำน เช่น ชำวจีน ชำวโปรตุเกส อังกฤษ ฮอลันดำ” จำกคำกล่ำว
ข้ำงต้นมีควำมสัมพันธ์ตรงกับข้อใด
ก. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกำรค้ำ
ข. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนศำสนำ
ค. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนวรรณคดี
ง. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนวัฒนธรรม
4. ข้อใดไม่ใช่สำเหตุที่ทำให้ภำษำต่ำงประเทศเข้ำมำปะปนในภำษำไทย
ก. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนศำสนำ
ข. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนภูมิศำสตร์
ค. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกำรค้ำ ด้ำนสงครำม
ง. ควำมสัมพันธ์และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
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5. “ศำสนำพรำหมณ์ใช้ภำษำสันสกฤต ศำสนำพุทธใช้ภำษำบำลี ศำสนำอิสลำมใช้ภำษำอำหรับ
และศำสนำคริส ต์ ใช้ภ ำษำอั งกฤษ ดั งนั้น ภำษำต่ำง ๆ ที่ ใช้ในทำงศำสนำจะเข้ำมำปะปน
ในภำษำไทยด้วย” จำกคำกล่ำวข้ำงต้นมีควำมสัมพันธ์ตรงกับข้อใด
ก. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนศำสนำ
ข. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนวรรณคดี
ค. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนวัฒนธรรม
ง. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกำรศึกษำและวิทยำกำร
6. “เมื่ อ ชนชำติ ต่ ำ ง ๆ เข้ ำ มำติ ด ต่ อ กั บ ชำติ ไทย หรื อ มำตั้ งหลั ก แหล่ งในไทย ย่ อ มน ำเอำ
วัฒ นธรรมและประเพณี ในสั งคมของตนมำปฏิ บั ติ ในสั งคมไทย” จำกค ำกล่ ำ วข้ ำ งต้ น มี
ควำมสัมพันธ์ตรงกับข้อใด
ก. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกำรทูต
ข. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนกำรค้ำ
ค. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนวรรณคดี
ง. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนวัฒนธรรมประเพณี
7. คำภำษำต่ำงประเทศข้อใดสะกดไม่ตรงมำตรำตัวสะกด
ก. กงเต็ก กุยช่ำย ขนง
ข. สำเร็จ กรำฟ สังเขป
ค. ขจำย ทะลำย แฮม
ง. ปั๊ม ตกแต่ง สลัด
8. “สุมำลี ผกำ บุษบำ บุหงำ” เป็นคำไวพจน์ของคำศัพท์ใด
ก. นก
ข. แม่น้ำ
ค. ดอกไม้
ง. ผู้หญิง
9. ข้อใดไม่ใช่กำรยืมคำภำษำต่ำงประเทศมำใช้ที่ทำให้ภำษำไทยเปลี่ยนแปลง
ก. มีคำหลำยพยำงค์
ข. มีคำควบกล้ำมำกขึ้น
ค. มีคำไวพจน์มำกขึ้น
ง. มีคำที่สะกดตรงมำตรำตัวสะกด
10. ข้อใดเป็นคำไวพจน์ของคำว่ำ “ช้ำง”
ก. พำชี อำชำ อัศวะ
ข. อำชำ สินธพ อัศวะ
ค. หัตถี คชสำร กุญชร
ง. สินธพ อัศวะ บุหรง
.

{{{{
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แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
เล่มที่ 1 อิทธิพลของภำษำต่ำงประเทศ
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6

แบบทดสอบก่อนเรียน
ข้อที่
เฉลย
1
ค
2
ข
3
ง
4
ก
5
ง
6
ก
7
ง
8
ค
9
ข
10
ค

แบบทดสอบหลังเรียน
ข้อที่
เฉลย
1
ข
2
ค
3
ก
4
ง
5
ก
6
ง
7
ข
8
ค
9
ง
10
ค

ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
จะทาให้เป็นคนมีเกียรติเชื่อถือได้!!!
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กระดำษคำตอบ
เล่มที่ 1 อิทธิพลของภำษำต่ำงประเทศ
ชื่อ - สกุล................................................................ชั้น..........................เลขที.่ ...................

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ก

ก่อนเรียน
ข

กำรประเมิน
คะแนนที่ได้ก่อนเรียน
คะแนนที่ได้หลังเรียน

ค

คะแนนเต็ม
10
10

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
9 - 10
7-8
0-6

ระดับคุณภำพ
ดี
ปำนกลำง
ปรับปรุง

ง

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ทำได้

ก

หลังเรียน
ข

ควำมก้ำวหน้ำ

ค

ง

ระดับคุณภำพ

สรุปผลการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
จะต้องได้ระดับปานกลางขึ้นไปถือว่าผ่านค่ะ

14

เฉลยและแนวคำตอบ
แบบฝึกทักษะที่ 1.1
คำชี้แจง

ให้นักเรียนนำตัวอักษรทำงขวำมือมำใส่หน้ำตัวเลขด้ำนซ้ำยมือ
ที่มีควำมสัมพันธ์กัน

ญ
ช
ซ
ง
ฉ
ค
จ
ก
ฎ
ข

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.

เกณฑ์กำรให้คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
ตอบได้ถูกต้องได้ข้อละ 1 คะแนน
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แบบฝึกทักษะที่ 2.1
คำชี้แจง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ให้นักเรียนนำคำที่กำหนดเติมลงในช่องว่ำงที่กำหนดให้ถูกต้อง

รำยกำร
คำที่สะกดไม่ตรงมำตรำ
คำสองพยำงค์
คำสำมพยำงค์
คำมำกพยำงค์
คำควบกล้ำ
คำไวพจน์

คำ
กุญชร กระยำสำรท อัคคี อำนำจ สำรวจ บำนำญ
โซดำ กุยช่ำย ธำนี
ซำลำเปำ ไวโอลิน พำหนะ อังกะลุง
แบดมินตัน อสัญแดหวำ มหรสพ
เคลียร์ ปรำศรัย
นก (วิหค, สกุณำ) ผู้หญิง (สตรี, อิตถี, นำรี)

เกณฑ์กำรให้คะแนน (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
ตอบได้ถูกต้อง ได้คำละ 1 คะแนน
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แบบบันทึกคะแนนกำรใช้แบบฝึกทักษะ
เล่มที่ 1 อิทธิพลของภำษำต่ำงประเทศ
รำยกำรประเมิน
แบบฝึกทักษะที่ 1.1
แบบฝึกทักษะที่ 2.1
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
10
20
30

 ดี

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
23 - 30
15 - 22
1 - 14

ระดับคุณภำพ
ดี
ปำนกลำง
ปรับปรุง

ทำได้

สรุประดับคุณภำพ
 ปำนกลำง  ปรับปรุง

สรุปผลการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
จะต้องได้ระดับปานกลางขึ้นไปถือว่าผ่านค่ะ

ลงชื่อ................................................ผู้ประเมิน
(นำงจำเรียง ใจกว้ำง)
.............../............./.................
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