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การสังเกตคํ าที่มาจาก
ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร และอื่นๆ

คนไทยมีเอกลักษณประจํ าชาติอยูประการหนึ่งคือ มีความใจกวาง โอบออมอารีดังนั้นทํ าใหชาว
ตางชาติที่มาติดตอคบคากับคนไทยมีทัศนคติที่ดีตอคนไทยและมีการแลกเปลี่ยนความรูความคิด รวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมดานตางๆ ตลอดจนดานภาษา คนไทยก็เปดกวางรับเอาภาษาของชนชาติตางๆ มามาก จน
บางคํ าก็กลืนเปนคํ าไทย บางคํ าก็พอสืบตนตอไดวามาจากภาษาใด ดังนั้นการศึกษาที่มาของคํ าตาง
ประเทศที่อยูในภาษาไทย จะทํ าใหเราทราบถึงพัฒนาการของภาษาไทยในอีกแงมุมหนึ่ง

สาเหตุท่ีมีการยืมคํ าภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย
1. เกิดจากความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานที่มีอาณาเขตใกลเคียงกัน เชน มอญ เขมร จีน มลายู
2. เกิดจากการติดตอคาขายกัน เชน จีน โปรตุเกส มลายู อังกฤษ ฝร่ังเศส สเปน
3. เกิดจากความสัมพันธทางการฑูต
4. เกิดจากความสัมพันธทางวัฒนธรรมและศาสนา เชน วัฒนธรรมอินเดีย เขมร จีน ศาสนาพราหมณ
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม

5. เกิดจากความเจริญทางดานการศึกษา เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุน
การยืมคํ าภาษาบาลีและสันสกฤต

ภาษาบาลีและสันสกฤตที่ใชอยูในภาษาไทย มีที่ใชดังนี้
1. ศัพทที่เกี่ยวกับศาสนา เชน ศาสนาพุทธใชภาษาบาลี ศาสนาพราหมณใชภาษาสันสกฤต เชน ธรรม
ศาสดา อนิจจัง ทุกข อนัตตา ปรมาตมัน นิพพาน ไกรวัล

2. ชื่อและนามสุกลคนไทยสวนใหญในปจจุบันมักใชภาษาบาลีสันสกฤต เชน  อานันท  สมัคร   ทักษิณ
วรรณพร สุทธิภา ประภัสสร

3. ศัพทในวรรณคดี เชน รามายณะ รามเกียรต์ิ มหาภารตยุทธ
4. ใชในคํ าราชาศัพท ศัพทสุภาพโดยทั่วไป เชน พระโอษฐ พระบรมราโชวาท ครรภ ศีรษะ
5. ใชในศัพทวิชาการ เชน ประชามติ ญัตติ ปจเจกบุคคล สารัตถะ เอกภาพ ปรพากษ สัทพจน

หลักสังเกตภาษาบาลีและสันสกฤต

บาลี สันสกฤต
1. ใชสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ เชน อริยะ สาระ

อิสี อุตุ เสล โมลี
1. ใชสระอะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ และเพิ่ม ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ

ไอ เอา เชน ฤษี ฤดู กฤษณ ไมตรี ไพศาล เมาลี
2. ใช ส เชน สาสนา ลิสสะ สันติ วิสาสะ สาลา

สิริ สีสะ
2. ใช ศ ษ เชน ศาสนา ศิษย ศานติ พิศวาส ศาลา

ศีรษะ
3. ใช ฬ เชน จุฬา กีฬา บีฬ ครุฬ 3. ใช ฑ เชน จุฑา กรีฑา บีฑา ครุฑ
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บาลี สันสกฤต
4. ใชพยัญชนะเรียงพยางค เชน กริยา สามี ฐาน

ถาวร ปทุม เปม ปยะ ปฐม ปชา
4. ใชอักษรควบกลํ้ า เชน กริยา สวามี สถาน สถาวร

ปทมะ เปรม ปรียะ ประถม ประชา
5. ใชพยัญชนะสะกดและตัวตามตัวเดียวกัน เชน

ธัมม กัมม มัคค สัคค สัพพ วัณณ
5. ใชตัว รร แทน ร (ร เรผะ) เชน ธรรม กรรม มรรค

สวรรค สรรพ วรรณ
6. มีหลักตัวสะกดตัวตามที่แนนอน 6. ไมมีหลักตัวสะกดตัวตาม

หลักตัวสะกดตัวตามสํ าหรับสังเกตคํ าท่ีมาจากภาษาบาลีมีดังน้ี

พยัญชนะแถวที่
วรรค

1 2 3 4 5
วรรค กะ กัณฑชะ ก ข ค ฆ ง
วรรค จะ ตาลุชะ จ ฉ ช ฌ ญ
วรรค ฏะ มุทธชะ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ
วรรค ตะ ทันตชะ ต ถ ท ธ น
วรรค ปะ โอฏฐชะ ป ผ พ ภ ม
เศษวรรค ย ร ร ว (ศ ษ) ส ห ฬ

นักเรียนตองทองใหได ทองวา
กะ ขะ - คะ ฆะ งะ
จะ ฉะ - ชะ ฌะ ญะ
ฏะ ฐะ - ฑะ ฒะ ณะ
ตะ ถะ - ทะ ธะ นะ
ปะ ผะ - พะ ภะ มะ
ยาย เรา เลา วา เสือ หาย เฬอะ เออ

6.1 พยัญชนะแถวที่ 1 เปนตัวสะกด ตามดวยพยัญชนะแถวที่ 1, 2 เชน
อุกกาบาต สักกะ สักการะ จักกะ ภิกขุ จักขุ รุกขะ ทุกข
สัจจะ ปจจัย มัจจุ ปจจุบัน มัจฉา ปุจฉา อิจฉา อัจฉรา
วัฏฏะ(วัฏ) ทิฏฐิ(ทิฐิ) รัฏฐ(รัฐ) อัฏฐ(อัฐ) อัฏฐิ(อัฐิ) อิฏฐ(อิฐ)
สัตตะ อัตตา เมตตา รัตตะ อัตถ หัตถ อัตถี หัตถี
กัปป (กัป) สิปปะ บุปผา บัปผาสะ

6.2 พยัญชนะแถวที่ 3 เปนตัวสะกด ตามดวยพยัญชนะแถวที่ 3, 4 เชน
อัคคะ อัคคี มัคคะ สัคคะ พยัคฆ อุคโฆส
วิชชา เวชชา วิชชุ วัชชะ อัชฌาสัย อุปชฌาย
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วุฑฒิ(วุฒิ) อัฑฒ(อัฒ) วัฑฒน (วัฒน)
สัททะ สมุทท สิทธิ ลัทธิ พุทธ อิทธิ สุทธิ
ทัพพี ทิพพะ สัพพะ คัพภ

6.3 พยัญชนะแถวที่ 5 เปนตัวสะกด ตามดวยพยัญชนะแถว 1-5 ในวรรคเดียวกัน เชน
สังกร อังกูร สังข สังขาร สงฆ ชงฆ อังคาร
สัญญา กัญญา กุญชร สัญจร ปญจะ บุญญ
กุณฑล มณฑล สัณฐาน กัณฐ กุณฑ เกณฑ
สันติ สันธาน สันถาร สนทนา นันท
คัมภีร กุมภีล กัมพล กัมปนาท สัมผัส

6.4 ตัว ย ตามดวย ย    ล ตามดวย ล    ส ตามดวย ส เชน
อัยยกา (อัยกา) อัยยิกา อุยยาน
บัลลังก จุลล กัลละ วัลลภ
อิสสระ (อิสระ) อิสสริยะ(อิสริยะ) อัสสะ มัสสุ     อัสสาสะ ปสสาสะ ปสสาวะ
พัสสะ หัสสะ ลิสสะ อิสสา รัสสะ อัสสุ

การนํ าภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช บางครั้งเราก็ใชทั้งสองคํ าในความหมายเดียวกันหรือใกลเคียงกัน
เชน

คํ าท่ีมาจากภาษาบาลี คํ าท่ีมาจากสันสกฤต ใชในความหมายวา
อิทธิ ฤทธิ์ อํ านาจศักด์ิสิทธิ์
สิงคาร ศฤงคาร สิ่งใหเกิดความรัก
ติณ ตฤณ หญา
อิสริยะ ไอศวรรย ความเปนใหญ
เวชช แพทย แพทย
วุฒิ พฤฒิ ความเจริญ, ภูมิรู
อุตุ ฤดู เวลาตามกํ าหนด
รุกข พฤกษ ตนไม
อัคค อัคร เลิศ, ยอด
สัจจะ สัตย ความซื่อ
อัคคี อัคนี ไฟ
วิชา วิทยา ความรู
ปญญา ปรัชญา ความรอบรู
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บางครั้งไทยรับมาใชทั้งสองภาษา แตใชในความหมายที่ตางกัน เชน
อัจฉริยะ (บาลี) - เกงกาจ นาพิศวง
อัศจรรย (สันสกฤต) - นาพิศวง
กีฬา (บ) - การแขงขัน การออกกํ าลังกาย การแขงขันประเภทลาน
กรีฑา (ส) - การแขงขันประเภทลู
เขต (บ) - กํ าหนดแดน,ขอบ
เกษตร (ส) - การเพาะปลูก เลี้ยงสัตว
ฐาน (บ) - ที่ต้ัง,ที่รองรับ
สถาน (ส) - ที่ต้ัง,ประการ
สถานะ (ส) - ความเปนไป,ความเปนอยู

บางครั้งไทยเลือกรับจากบาลี หรือ สันสกฤต ภาษาใดภาษาหนึ่งที่เหมาะกับลิ้นและหูของคนไทย
และเมื่อนํ ามาใชบางคํ าอาจเปลี่ยนเสียงไปจากเดิมบาง เชน

คํ า มาจากภาษา ความหมาย
อาสาฬะ (บ) เดือนแปด
สักกะ (บ) พระอินทร
อาขยาน (ส) การเลาเรื่อง
เวร (บ) ความพยาบาท
ศุกร (ส) วันศุกร
ตรรก (ส) ความคิด
ขณะ (บ) ชั่วเวลา
เกษียร (ส) นํ้ านม
จักษุ (ส) ตา
ปกษ (ส) ฝาย สวน
ขรรค (ส-ขฑค,บ-ขคค) อาวุธสองคม
วรรค (ส) ตอน สวน
สรรค (ส) การสราง
อาทิตย (ส) ตะวัน
ปจจุบัน (บ) เวลาเดี๋ยวนี้

คํ าบางคํ าเปลี่ยนความหมายไปจากความหมายเดิม เชน
ความหมายปจจุบัน ความหมายเดิม

สมานย ชั่วชา ปกติ,ธรรมดา
สาธารณ ชั่วชา ทั่วไป
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ประณาม ตํ าหนิติเตียน นอมไหว
วิตถาร จิตผิดปกติ ละเอียดแจมแจง
พิสดาร แปลกประหลาด ละเอียดแจมแจง, สวยงาม
เวทนา รูสึกเห็นใจ ความรูสึก
สัญญา การใหคํ ามั่น การจํ าไดหมายรู
ปรัชญา วิชาวาดวยความคิด ความรู
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ภาษาเขมรในภาษาไทย

1. สวนมากมักใชเปนคํ าราชาศัพท เชน เสวย เขนย ถวาย ขนง โปรด ตรัส เสด็จ ดํ าเนิน ทรงผนวช ประชวร
บรรทม ธํ ามรงค ประทับ เพลา กันแสง สรง ฯลฯ

2. คํ าเขมรที่ใชในคํ าสามัญทั่วไป เชน กระบือ กระบาล โตนด โขมด จมูก เสนียด เพนียด ตํ าบล ถนน
จังหวัด ทํ าเนียบ ลํ าเนา ชุมนุม ชมรม ฯลฯ

3. คํ าเขมร ที่เปนคํ าโดดคลายกับภาษาไทย จนเราเองลืมไป คิดวาเปนคํ าไทย แตมีที่สังเกตไดวาเปนคํ า
เขมร เพราะตองแปลความหมายกอนจึงจะเขาใจ เชน แข-ดวงจันทร บาย-ขาว เมิล-มอง ศก-ผม ฯลฯ

สาเหตุท่ีทํ าใหภาษาเขมรเขามาปะปนในภาษาไทย
ภาษาเขมรเขาสูภาษาไทยเพราะมีความสัมพันธทางดานการปกครอง และถิ่นฐานที่อยู แตเดิม

ดินแดนสุวรรณภูมินี้เปนที่อยูของพวกมอญ ละวา และเขมร เมื่อไทยอพยพมาสูดินแดนสุวรรณภูมิแหงนี้จึง
ตองอยูในความปกครองของขอมหรือเขมร ทํ าใหตองรับภาษาและวัฒนธรรมของขอมมาใชดวยเพราะเห็น
วาขอมหรือเขมรเจริญกวา จึงรับภาษาเขมรมาใชในรูปคํ าราชาศัพท และคํ าที่ใชในการประพันธ

ขอสังเกตคํ าท่ีมาจากภาษเขมร
1. มักสะกดดวยพยัญชนะ จ ญ ร ล ส เชน

เผด็จ เสด็จ เสร็จ โสรจสรง ตรวจ ผจัญ
ผจญ เจริญ เผชิญ บํ าเพ็ญ ตระการ
ระเมียร เมลิ กํ านัล ตํ าบล ตรัส กบาล
กังวล ควาญ ทูล กํ าธร กํ านล กํ าราล
สรรเสริญ อัญขยม อัญเชิญ

2. เปนศัพทพยางคเดียวที่ตองแปลความหมาย
แข เพ็ญ ศอ เรียม เนา ดล
ได ศก เมิล จาร ทูล แด
ควร จง จอง อวย แมก แสะ
มาศ ทอ (ดา) กาจ เฌอ สบ สรร เทา (ไป)

3. เปนศัพทท่ีใชพยัญชนะควบกลํ้ า อักษรนํ า
สนาม ไผท ขนง ผอบ สนุก ไถง
แถง เขนย เสด็จ พนม ขนน มนิมนา
แสดง สไบ สบง ชไม ฉนวน เฉนียน
พเยีย ขมัง ถนน เขมา ขจี
ขยอก แสวง เสนง ฉบัง เฉลียง สดับ
สนับเพลา โขมด ฉลอง สดํ า โฉนด เฉวียน
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เฉลา สลา เสนียด ฉบับ สงัด ทรวง
กราบ ทรง กริ้ว ตรง ตระโมจ โปรด
ตะโบม เพลิง ประนม กระยา ประดุจ ผลาญ
ขลาด ขลัง เสนง โขลน เขลา ผกา
ประกายพรึก ขมอง ฉนํ า ไพร ไพล ฉะเชิงเทรา
เพราะ สรวม สงบ สงวน ถนิม

4. มักแผลงคํ าได เชน
แผลง ข เปน กระ

ขจาย - กระจาย ขจอก - กระจอก แขส - กระแส
ขทง - กระทง ขดาน - กระดาน ขจัด - กระจัด
ขมอม - กระหมอม ขโดง - กระโดง เขทย - กระเทย

แผลง ผ เปน ประ – บรร
ผจง - ประจง,บรรจง ผจบ - ประจบ,บรรจบ
ผทม - ประทม,บรรทม ผสาน - ประสาน,บรรสาน
ผสม - ประสม,บรรสม ผสบ - ประสบ
เผชิญ - ประเชิญ ผดุง - ประดุง
ลาญ - ผลาญ,ประลาญ แผก - แผนก
ผทับ - ประทับ เผดิม - ประเดิม
ผชุม - ประชุม ผจาน - ประจาน
เผดียง - ประเดียง ผกาย - ประกาย

แผลง เปน บัง บํ า บัน
บัง บํ า บัน

เผชิญ - บังเอิญ บวง - บํ าบวง เหิน - บันเหิน
ควร - บังควร เพ็ญ - บํ าเพ็ญ เดิน - บันเดิน
คม - บังคม ปราบ - บํ าราบ ลือ - บันลือ
เกิด - บังเกิด เปรอ - บํ าเรอ โดย - บันโดย
คับ - บังคับ บัด - บํ าบัด ตาล - บันดาล
ปราศ - บํ าราศ ปรุง - บํ ารุง

แผลง เปน ๐
เกตา - กํ าเดา ขลัง - กํ าลัง จง - จํ านง
แหง - กํ าแหง อวย - อํ านวย เถกิง - ดํ าเกิง
ถกล - ดํ ากล อาจ - อํ านาจ เถลิง - ดํ าเลิง
ขจร - กํ าจร สรวล - สํ ารวล เสวย - สังเวย
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ถวาย - ตังวาย ฉัน - จังหัน กราบ - กํ าราบ
เสร็จ - สํ าเร็จ ตรัส - ดํ ารัส ตริ - ดํ าริ
ตรวจ - ตํ ารวจ ตรง - ดํ ารง ตรับ - ตํ ารับ
ติ - ตํ าหนิ ชาญ - ชํ านาญ พัก - พํ านัก
ทะลาย - ทํ าลาย เทียบ - ทํ าเนียบ ทูล - ทํ านูล
ทรง - ธํ ามรงค
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ภาษาจีนในภาษาไทย

สวนใหญภาษาจีนที่ไทยนํ ามาใชมักจะเปนชื่ออาหาร รองลงไปก็เปนชื่อที่ใชในการคา ชื่อคน
ภาษาจีนจัดเปนภาษาคํ าโดดเชนเดียวกับภาษาไทย นั่นคือคํ าสวนมากมักเปนพยางคเดียว การเรียงลํ าดับ
ในประโยคมักขึ้นตนดวยประธาน ตามดวยกริยาและกรรม มีลักษณนาม มีเสียงวรรณยุกต คํ าคํ าเดียวมี
หลายความหมาย และมีการใชคํ าซํ้ าเหมือนกัน ตางกันแตวิธีขยายคํ าหรือขอความ เพราะวาภาษาไทยให
คํ าขยายอยูหลังคํ าที่ถูกขยาย แตภาษาจีนใหคํ าขยายอยูหนาคํ าที่ถูกขยาย

การใชคํ าภาษาจีนในภาษาไทย จีนใชภาษาหลายภาษา แตที่เขามาปะปนภาษาไทยมากที่สุดคือ
ภาษาจีนแตจิ๋ว ซึ่งเปนภาษาถิ่นของคนจีนแถบซัวเถา คํ าที่รับมาใชสวนใหญเกี่ยวกับอาหารการกิน คํ าที่ใช
ในวงการคาและธุรกิจ และคํ าที่ใชในชีวิตประจํ าวันบอยๆ

สาเหตุที่ภาษาจีนเขามาปะปนในภาษาไทยคือ เชื้อสายและการคาขาย เพราะมีคนจีนเขามาอาศัย
อยูในประเทศไทยเปนจํ านวนมาก มีความผูกพันกันในดานการแตงงาน การคาขายจึงรับภาษาจีนมาไวใช
ในภาษาไทยจํ านวนมาก ไทยรับภาษาจีนมาใชโดยการทับศัพท ซึ่งเสียงอาจจะเพี้ยนจากภาษาเดิมไปบาง
ตัวอยางคํ าภาษาจีนที่ใชในภาษาไทย

เกาลัด เกง กงเต็ก, กงเตก กงสี กวน กก เกาอ้ี
เกี๊ยว กุย กวยจั๊บ กวยจี๊ กวยเต๋ียว เกี๊ยะ
เสื้อกุยเฮง กางเกงขากวย กอเอี๊ยะ กะลอจี๊ กานา (ลูกไมคลายสมอ)
กะหลํ่ า กังฉิน กุนเชียง กุยชาย กุนซือ
ขึ้นฉาย เขง เขียม ขิม งิ้ว เจง
เจง เจา เจี๋ยน โจก เจก เจ
จับกัง จับฉาย จับเจี๋ยว (หมอดินเล็กๆ มีพวยจับ)
ขนมจาง จิ้มกอง (จินกง) (การใหของกํ านัล) แฉ ฉาง
เฉากวย เฉง แชบวย ชา แซยิด ซวย
แซ ซี้ซั้ว เซียมซี ซินแซ ซูฮก ซูเอ๋ีย
เซง ซีอ๊ิว เซ็งลี้ โตโผ ต้ัวโผ ไตกง
เตาเจี้ยว เตาหู เตาฮวย เตาทึง เตาสวน เต็ง
โรงเตี๊ยม โตะ เตียง ตง ตู ตุน
ตุน ตงฉิน ตะหลิว บะหมี่ บะฉอ บวย
ปุย ปุงกี๋ แปะซะ โปะ แปะ โปยเซียน
เปาะเปยะ เปาฮื้อ เปยะ
ผาผวย โพย โพงพาง หมึก หมวย หมวยเกี๊ยะ
หยวน ลิ้นจี่ ลาตา เสี่ย โสหุย หาง หวย
หุน หุน โอเลี้ยง อ้ังโล อาโก สํ าปน
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ภาษาอังกฤษในภาษาไทย

หลักสังเกตคํ าท่ีมาจากภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษมีลักษณะโครงสรางทางภาษาแตกตางจากภาษาไทย เพราะวาภาษาไทยเปนภาษา
คํ าโดด แตภาษาอังกฤษเปนภาษาที่มีวิภัตติปจจัย คือมีพยางคที่นํ ามาประกอบทายศัพท เพื่อใหรูหนาที่
และความเกี่ยวของของคํ าในประโยค
การใชคํ าภาษาอังกฤษในภาษาไทย

1. ลากเขาความ เปนวิธีการของคนสมัยกอน ที่ยังไมคุนเคยกับภาษาอังกฤษนัก จึงลากเสียงและ
ความหมายเขาหาเสียงที่ตนคุนเคย เชน
Court shoes คัตชู Coffee  กาแฟ Uniform  ยูในฟอรม
Lemonade  นํ้ ามะเน็ด Croton  โกสน Bradley  ปลัดเล

2. การเปลี่ยนเสียงและคํ าใหสะกดในการออกเสียงภาษาไทย เชน
England อังกฤษ Boat เรือบด France ฝร่ังเศส
Goal โก Statistic สถิติ Pipe แปบ
Raj Pattern แบบหลวง ราชปะแตน Cook กุก
CiviliZe    ศิวิไลซ

3. การทับศัพทภาษาอังกฤษดวยภาษาไทย เชน
Shirt เชิ้ต Taxi แท็กซี่ Suit สูท
Bonus โบนัส Lipstick ลิปสติก Pump ปม
Team ทีม Battery แบตเตอรี่ Ice cream ไอศกรีม

4. การบัญญัติศัพทขึ้นใชในวงการตางๆ เชน
Revolution ปฏิวัติ Experience ประสบการณ Reform ปฏิรูป
Television โทรทัศน Engineer วิศวกร Club สโมสร

5. การตัดคํ า หมายความวา คํ าภาษาอังกฤษมีหลายพยางค ไทยนํ ามาใชโดยการตัดบางพยางค
ออกทํ าใหคํ าสั้นลงแตยังไดความเหมือนเดิม เชน

Kilometre,Kilogramme  กิโล Basketball บาส Double เบ้ิล
Football บอล Microphone ไมค Psychology ไซโค

สาเหตุที่ทํ าใหภาษาอังกฤษเขามาปะปนกับภาษาไทย เพราะการเขามาเจริญสัมพันธไมตรี มา
คาขาย การเผยแพรวิทยาการความรูการศึกษาตางๆ การเผยแพรศาสนา การเขามาแสวงหาอาณานิคม
ทางประเทศตะวันออก

ตัวอยางคํ าทับศัพทภาษาอังกฤษไดกลาวไวแลวในบทที่ 2
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ภาษาชวา-มลายูในภาษาไทย

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายภาษาที่เขามาปะปนกับภาษาไทย เชน ภาษาชวา-มลายู เขามาสูภาษา
ไทยเพราะการมีสัมพันธไมตรีตอกัน มีการถายทอดวัฒนธรรมประเพณี การคาขาย และงานทางดาน
วรรณคดี

ตัวอยางคํ าท่ีมาจากภาษาชวา-มลายู เชน
ฆอง (gong) ประทัด (ม) Petas ลองกอง ลางสาด ละไม(มะไฟ)
ละมุด จํ าปาดะ (ขนุน) ทุเรียน เงาะ โกดัง
กาหยู (มะมวงหิมพานต) นอยหนา มังคุด ลูกสละ
ลาไล (ไลลา ไปมา เยื้องกราย) ปาเตะ
กาหลา (เหมือนดอกไม) พันตู (สูรบ) หลุมพี (ระกํ า) สตูล (กระทอน)
สลาตัน แบหลา (การฆาตัวตายตามสามี) แดหวา (เทวา) บุหงา (ดอกไม)
สังคาตา (พอ) กิดาหยัน (มหาดเล็ก) สะตาหมัน (สวนดอกไม)
โนรี (นกแกว) สะการะตาหรา (ดอกกรรณิการ) กระหนุง (ภูเขาสูง)
บุหงารํ าไป โสรง (ม) Sarong Sorung สะการะ (ดอกไม)
บุหรง (นก) ยิหวา (ดวงใจ) ระเดน (โอรส ธิดาของกษัตริยเมืองใหญ)
บุหลัน (พระจันทร) อิเหนา (ชายหนุม,พระยุพราช)
กะหลาปา (ชื่อเมืองในเกาะชวา) ระตู (เจาเมืองนอย) ยาหยัง (ชนะศัตรู)
ละงิด (ฟา,ชั้นเทวดา) ละลัด (แมลงวัน) ลุสา (วันมะรืน)
ซาหริ่ม (ขนม) ตุนาหงัน(คูหมั้น) ยาหยี (นอง,ที่รัก)
ยาหัด (ชั่ว,ไมดี,หยาบ) สาหรี(นารัก,ดี) วินันตู (นองเขย)
กอและ,โกและ (Koleke ม.) เรือประมง ปนเหนง (เข็มขัด)ช. กํ ายาน (Kameyan ม.)
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ภาษาญี่ปุนในภาษาไทย

คํ ายืมจากภาษาญี่ปุนซึ่งมีที่ใชอยูในภาษาไทย เชน
คํ ายืมจากภาษาญี่ปุน คํ าแปล
กิโมโน เสื้อชุดประจํ าชาติญี่ปุน
เกอิชา หญิงตอนรับ  หญิงใหบริการ
คามิคาเซ ทหารหนวยกลาตายของญี่ปุน
คาราเต ศิลปะการตอสูดวยสันหรือนิ้วมือ
เค็นโด ศิลปะการตอสูดวยไม
ซามูไร ทหารอาชีพ เดิมพวกนี้ใชมีดดาบเปนอาวุธ
ซูโม มวยปลํ้ า
ปยามา เสื้อคลุมแบบญี่ปุน
ยูโด วิชาการตอสูปองกันตัวแบบหนึ่ง
โยชิวารา วิชาการตอสูปองกันตัวแบบหนึ่ง
ยิวยิตสู วิชายืดหยุนปองกันตัวอีกแบบหนึ่ง
สาเกะ, สาเก สุรากลั่นจากขาว ประมาณ 11-14 ดีกรี
สุก้ียากี้ ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง
ปนโต ภาชนะใสอาหาร
กํ ามะลอ การลงรักแบบญี่ปุน
หักขะมา ผานุงคลายผาขาวมา
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ภาษาโปรตุเกสในภาษาไทย

คํ ายืมจากภาษาโปรตุเกสที่เขามาใชอยูในภาษาไทย เชน
ภาษาโปรตุเกส คํ าแปล ภาษาโปรตุเกส คํ าแปล
กะละแม ขนมชนิดหนึ่ง กัมประโด ผูซื้อ
กะละมัง ภาชนะใสของ กระจับปง เครื่องปดบังอวัยวะเพศ
จับปง กระจับปง บาทหลวง นักบวชในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาธอลิก
ปง ขนมชนิดหนึ่ง
เลหลัง ขายทอดตลาด ปนโต ภาชนะใสของ
สบู ครีมฟอกตัว หลา มาตราสวนความยาว
เหรียญ โลหะกลมแบน กระดาษ (กราตัส)
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ภาษาฝร่ังเศสในภาษาไทย

คํ ายืมจากภาษาฝรั่งเศสที่เขามาใชอยูในภาษาไทย เชน
ภาษาฝร่ังเศส คํ าแปล ภาษาฝรั่งเศส คํ าแปล
กะปตัน นายเรือ กิโล จํ านวนพัน
โกเก สวยเขาทีจนอวดได กรัม หนวยนํ้ าหนักชนิดหนึ่ง
กงสุล พนักงานดูแลผลประโยชนของรัฐบาล ขาวแฝ กาแฟ
บูเกต ชอดอกไม คิว การเรียงลํ าดับกอนหลัง
ปารเกต ไมอัดพื้น โชเฟอร คนขับรถยนต
รูจ สีทาปากแกม บุฟเฟต อาหารที่บริการตัวเอง
มองซิเออร นาย (คํ านํ าหนาชื่อ) เมตร มาตราวัดความยาว
กุฏไต เสื้อ ลิตร มาตราตวงจํ านวนหนึ่ง
คาเฟ กาแฟ เรสเตอรองต ภัตตาคาร
ครัวซองท ขนมชนิดหนึ่ง บาทหลวง นักบวชศาสนาคริสต
โชบองต ขนมชนิดหนึ่ง เมอแรง ขนมชนิดหนึ่ง
บูเช ขนมชนิดหนึ่ง
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ภาษาเปอรเซียในภาษาไทย

คํ าภาษาเปอรเซียในภาษาไทย เชน
กากี จาก Khak (ขาก) ฝุนหรือดิน
กาหลิบ ผูประกาศศาสนาอิสลาม
กุหลาบ นํ้ าดอกไมเทศ (Gulab) กุหลาบ
เกด ลูกเกด หรือองุนแหง
เขมขาบ ชื่อผา (Kamkhab)
คาราวาน กองอูฐ (Karwan)
ชุกชี ฐานพระประธาน (Sugh jay)
ปนหยา เรือนที่มีหลังคาเอนเขาหาไดทั้ง 4 ดาน ไมมีหนาจั่ว
ตาด ผาไหมปกเงินหรือทองแลง (Tash)
ตรา เครื่องหมาย (Tera)
ตราชู เครื่องชั่ง (Tarazu)
บัดตรี เชื่อมโลหะ (มลายูใช Paateri)
ปสาน ตลาดนดั (Bazar)
ฝร่ัง ชาวเปอรเซียเรียกพวกยุโรปวา “Farangi” (ฟะรังงี)
ย่ํ ามะหวด ชื่อผาขนสัตวชนิดบาง (Jamahwar)
ย่ีหรา จากคํ า (Zira) ทมิฬ (Jira)
เยียรบับ ผาทอยกดอกเงินหรือทอง (Zarbuft)
ราชาวดี พลอยสีฟา หรือการลงยา (Lajaward)
สร่ัง คนงานในเรือ มลายูใชสะแหรง (Serang)
สนม หญิงฝายใน (Zananah)
สักหลาด มลายูใช สักแหลด (Sakhlat)
สาน ผาคลุมกาย หรือคลุมหนา
สุหราย คนโทนํ้ าคอแคบ
องุน ผลไม



                           ภาษาไทย (อ.จงชัย เจนหัตถการกิจ) คร้ังที่ 9 115

ภาษาอาหรับในภาษาไทย

กะลาสี จาก “เคาะลาศี” มลายูใช คลาสี (Khelasi)
กะไหล จาก Gil-ai ทมิฬ (Kalayi)
ก้ันหยั่น มีดปลายแหลมสองคม (Khanjar)  เปอรเซียใชรูปเดียวกัน
การบูร อาหรับใช Kafu หรือ Kaphu แลวอังกฤษใช Camphor

สวนมลายูใช Kapur (กาบูร) เนื่องจากการบูรเปนเครื่องยาที่มีกํ าเนิดในจีน ญี่ปุน
และไตหวัน “การบูร” จึงจะนามาจาก Kapur ของมลายูมากกวา Kafu ของ
อาหรับเพราะพอคาอาหรับอาจได Kafu ไปจาก Kabur ของมลายูก็ได

โกหราน จากคํ า Koran หรือมหากุรอาน (พระคัมภีร ศาสนาอิสลาม)
ขันที คํ าอาหรับ “เคาะสี”
ปตหลา อาหรับ “บัดละฮู” ผาไหมที่ปกยกเงินแลงทองแลง
ฝน อาหรับ Afyun (อัฟยูน) ชาวอินเดียออกเสียงเพี้ยนเปนอะฟน แลวไทยใชฝน
ระยํ า จาก Rajam (เรอะยัม) มลายูรับจากอาหรับ
สลาม คํ าอวยพร มลายูใช (Salam)
หญาฝรั่น อาหรับ Zafaran อังกฤษ Saffron
อักเสบ อาหรับ Azab
อัตลัด ผาตวน มาจาก อัฏลัส (Ztlas)
อํ าพัน อาหรับ Ambar, มลายู ใช อํ าพัน เชนกัน
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ขอสอบเกี่ยวกับภาษาตางประเทศ  ชุดท่ี 1

1. ขอความตอนใดมีคํ ายืมภาษาตางประเทศนอยที่สุด (มี.ค.42)
(1) เมื่อพูดกับบุคคลที่เรายกยอง
(2) ตองเลือกใชคํ าพูดที่สุภาพ แสดงวาใหเกียรติ
(3) เมื่อพูดกับผูที่มีฐานะทางสังคมเทาๆ กัน
(4) อาจใชคํ าแสดงความเปนกันเองได

1. ตอนที่ 1 2. ตอนที่ 2
3. ตอนที่ 3 4. ตอนที่ 4

2. ขอใดไมมีคํ ายืมจากภาษาตางประเทศ (ต.ค.42)
1. พอแมควรสอนลูกวายาเสพยติดและเครื่องด่ืมมึนเมาเผยแพรกันอยางไร
2. การยกตัวอยางจากรายการโทรทัศนเพื่อสอนใหลูกเขาใจอันตรายเปนวิธีที่ดี
3. ในกรณีที่ลูกอายุต่ํ ากวา 10 ขวบ พอแมควรอธิบายสั้นๆ ใหเขาใจงาย
4. ถาสอนอะไรยาวๆ เกี่ยวกับสิ่งที่เด็กไมรูจัก เด็กจะเบื่อและสับสน

3. คํ าประพันธขอใดมีคํ ายืมจากภาษาบาลีสันสกฤตนอยที่สุด (ต.ค.42)
1. พระแตงองคเปนพราหมณงามลออ เอาเพลิงจอจุดเผาสํ าเภายนต
2. สองพระองคอันดํ ารงอยุธเยศ กระเดื่องเดชเลิศลบจบสถาน
3. ชํ าระพักตรหยิบสบูมาถูลาง เสร็จสํ าอางคลาไคลเหมือนใจหมาย
4. เมื่อพระองคยังทรงพระพิโรธ ที่ไหนจะโปรดยกโทษให

4. ขอใดเปนคํ ายืมทุกคํ า (ต.ค.42)
1. จงกรม จงอาง จรณะ 2. ดรุณ ตรุษ ตฤณ
3. ทํ าเล ทํ าลาย ทํ าเนา 4. ไตคู  ไตฝุน ไตรเพท

5. ขอความตอไปนี้มีคํ ายืมภาษาเขมรและภาษาจีนกี่คํ า (ต.ค.41)
หางสรรพสินคาที่เพิ่งเปดใหมจํ าหนายสินคามีคุณภาพสูง เชน เสื้อผา เครื่องใช เครื่องเรือนพวกตู

โตะ เกาอ้ี และนาฬิกาหลายยี่หอ ฉันอยากไปซื้อเสื้อสักตัวไวใสแทนเสื้อตัวโปรดที่ใชจนเกาแลว
1. ภาษาเขมร 3 คํ า ภาษาจีน 4 คํ า 2. ภาษาเขมร 2 คํ า ภาษาจีน 3 คํ า
3. ภาษาเขมร 2 คํ า ภาษาจีน 2 คํ า 4. ภาษาเขมร 1 คํ า ภาษาจีน 3 คํ า
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เฉลย
1.ตอบขอ 1 มี 1 คํ า คือบุคคล (บาลี) 2 สุภาพ (บ) เกียรติ (ส)

3 ฐานะ (บ) สังคม (บ,ส) 4.อาจ (ข) แสดง (ข)
2.ตอบขอ 4 1. เสพย (ส) 2.โทรทัศน (ส) อันตราย วิธี (บ,ส)

3 กรณี (บ,ส) อธิบาย (บ)
3.ตอบขอ 3 1 คํ า คือ พักตร ชํ าระ (ข) สบู (โปรตุเกส)
4.ตอบขอ 2 ดรุณ (บ,ส) ตรุษ (ข) ตฤณ (ส)
5.ตอบขอ 2 เขมร 2 คํ า คือ จํ าหนาย โปรด    จีน 3 คือ หาง เกาอ้ี ย่ีหอ (ตู และโตะ ก็มาจากจีน)

แบบฝกหัด การสังเกตคํ ายืม
1. ขอความตอไปนี้มีคํ ายืมจากภาษาบาลีสันสกฤตกี่คํ า (มี.ค.43)

ไวเปนมหรสพซรอง สุขศานติ์
สํ าหรับราชสํ าราญ เริ่มร้ัง
บํ าเทิงหฤทัยบาน ประดิยุทธ นั้นนา
เสนอเนตรมนุษยต้ัง แตหลาเลอสรวงฯ
1. 6 คํ า 2. 7 คํ า
3. 8 คํ า 4. 9 คํ า

2. ขอใดไมมีคํ ายืมจากภาษาเขมร (มี.ค.43)
1. เสียงเสือกวางกลางเนินพนมวัน ใหหวั่นหวั่นวังเวงหวาดฤทัย
2. พวกแตกทัพคงกลับไปกราบทูล เปนเคามูลวาเราคิดขบถ
3. ทั้งผัวเมียแสนอนาถเพียงขาดใจ สุดอาลัยแลวก็กอดกันโศกา
4. ไกปาขันแจวอยูแนวไพร เขี่ยคุยขุยไผเปนถิ่นถิ่น

3. ขอใดไมมีคํ าที่มาจากภาษาเขมร (ต.ค.43)
1. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหเห็นความเห็นชอบ
2. คุณปูทํ ากนกแกวลายไทยงามไพจิตร
3. ใหร่ืนเริงสุขสํ าราญเหมือนดอกไมบานยามเชา
4. เพลงลาวดํ าเนินทรายมีทํ านองไพเราะออนหวาน

4. ขอใดไมมีคํ าภาษาตางประเทศ (มี.ค.44)
1. ถึงทวารโรงหมอก็รอรถ พรอมกันหมดเดินเรียงเคียงไสว
2. ยุรยาตรเยื้องยางเขาขางใน ตึกนั้นใหญกวางรีสูงสี่ชั้น
3. มีกระดูกคนตายทั้งชายหญิง ประหลาดจริงหลากลํ้ าทํ าขันขัน
4. อีกกระดูกคนโบราณที่นานครัน ดูยืนยันเหมือนดังเปรตสังเวชใจ
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5. ขอใดจํ าเปนตองใชคํ าทับศัพทภาษาตางประเทศ (มี.ค.44)
1. โรงพิมพสงงานพิมพมาใหตรวจปรูฟที่สองแลว
2. หางสรรพสินคาที่เปดใหมมักจะมีของแถมแจกฟรีแกลูกคา
3. นักศึกษาที่เรียนไดเกรดเอหาวิชาในเทอมใดจะไดรับการยกเวนคาหนวยกิตในเทอมตอไป
4. นักกีฬาวีลแชรของไทยไดเหรียญทองจากการแขงขันกีฬาคนพิการที่ประเทศออสเตรเลีย

6. ขอใดใชคํ าภาษาตางประเทศโดยไมจํ าเปน (ต.ค.44)
1. เวลาไปเที่ยวปา ฉันชอบสวมกางเกงยีนและหมวกแกป
2. ขณะนี้นํ้ ามันเบนซินราคาแพงมาก อีกทั้งแกสก็กํ าลังขึ้นราคา
3. พอถึงสนามหลวง คนขับรถเมลเหยียบเบรกกะทันหันจนเราหัวคะมํ า
4. ที่ทํ างานของฉันกํ าลังซอมลิฟต ที่หองทํ างานก็ตองซอมสวิตซไฟดวย

7. ขอใดไมจํ าเปนตองใชคํ าทับศัพทภาษาตางประเทศ (มี.ค.45)
1. เขาคิดจะปลูกบานแบบบังกะโลสักหลังหนึ่ง
2. เขาจับสลากไดเบอรหนึ่ง จึงตองพูดหนาชั้นเปนคนแรก
3. นักศึกษาปที่ 1 ซอมรองเพลงเชียรทุกเย็นตลอดเดือนนี้
4. มหาวิทยาลัยจะจายเงินเปนเช็ค ถาจํ านวนเงินเกิน 5,000 บาท

8. ขอใดมีคํ าที่ไมไดมาจากภาษาตางประเทศ (มี.ค.45)
1. พิธี  มุกดา  สบู  ถนน
2. ปนโต  บํ ารุง  โกดัง  บุหงา
3. ประปา  สบาย  ปนหยา  กุหลาบ
4. รสชาติ  เวที  สํ าเนียง  ประสบ

9. ขอความใดจํ าเปนตองใชคํ าภาษาตางประเทศ (ต.ค.45)
1. วันนี้สมศรีจะไปรับคาสปอนเซอรที่บริษัทคุณปาซึ่งอยูที่ถนนสาทร
2. สมปองจะใชหนี้เรา ถาเธอไดเปอรเซนตจากการจํ าหนายเครื่องสํ าอาง
3. ทุกครั้งที่ไปกินขาวนอกบาน คุณแมจะใหคาทิปแกพนักงาน
4. บริษัทของชูศักด์ิเปนผูแทนจํ าหนายลิฟตแกวแหงเดียวในประเทศไทย

10. ขอใดมีคํ าภาษาตางประเทศที่ไมควรใช (มี.ค.46)
1. เวลาขับรถที่มีเกียรอัตโนมัติ เราไมตองเหยียบคลัตซ จึงไมรูสึกเหนื่อยมาก
2. บริษัทนํ ารถเบรนดเนมดังๆ ทั้งเบนซ เซฟโรเลต และซีตรองมาใหคณะรัฐมนตรีชม
3. ในการแขงขันแรลลี่ครั้งที่ 17 ของสมาคม ปรากฏวามีผูสนใจสมัครเขาแขงขันเกินกวาที่
คาดหมาย

4. นายกรัฐมนตรีเห็นวาควรสนับสนุนการใชเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
ของไทย
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11. ขอใดจํ าเปนตองใชคํ าภาษาตางประเทศ (มี.ค.46)
1. สมชายบอกนงนุชวาหลังเลิกงานแลวจะไปเที่ยวคาราโอเกะกัน
2. ผาสุกจะเปดแฟรนไซสขายขาวแชสูตรโบราณทั่วกรุงเทพฯ
3. สมพรบอกนองสาวใหเคลียรงานใหเรียบรอยกอนลาออก
4. สมศักด์ิชอบสไตลการแตงตัวของสมศรี

เฉลย
1.ตอบขอ 3 8 คํ า มหรสพ (ส) สุข (บ,ส) ศานต (ส) ราช (บ,ส) หฤทัย (ส) ประดิยุทธ (ส) เนตร (ส)

มนุษย (ส)
2.ตอบขอ 3 คํ าเขมร คือ 1.พนม 2.ทูล 3. ไพร
3.ตอบขอ 2 คํ าเขมร คือ 1.โปรด 2.สํ าราญ 3.ดํ าเนิน

 แบบฝกหัด การสังเกตคํ ายืม
1. ขอใดมีคํ าที่มาจากภาษาสันสกฤต

1.  ถึงเขาขาดพี่ถามถึงนามเขา ผูใหญเลามาใหฟงพี่กังขา
2.  ความระยํ าคํ าใดอยาไดยิน ใหสิ้นสูญหายละลายเอง
3.  กํ าหนดนับมรคาพยายาม ก็ก็สามรอยเสนหาสิบปลาย
4.  เหมือนสรอยทรงทรามวัย ไมเห็นเจาเศราบวาย

2. โคลงบทนี้ มีคํ าที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตกี่คํ า
  พิศพรรณปลาวายเคลา คลึงกัน
ถวิลสุดาดวงจันทร แจมหนา
มัตสยายอมพัวพัน พิศวาส
ควรฤพรากนองชา ชวดเคลาคลึงชม

1.  3 คํ า 2.  4 คํ า
3.  5 คํ า 4.  6 คํ า

3. ขอใด ไมมี คํ าที่มาจากภาษาชวา
1.  พระจะไปดาหาปราบขาศึก หรือรํ าลึกถึงคูตุนาหงัน
2.  ยังมิทันพันตูมาขูศึก จะรับแพแลลึกมามีลาย
3.  จะมาชวงชิงกันดังผลไม อันจะไดนางไปอยาสงกา
4.  แววเสียงสํ าเนียงบุหรงรอง วาเสียงสามนิ่มนองเสนหา
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4. ขอใดมีคํ ายืมจากภาษาตางประเทศมากที่สุด
1.  ตัวเปนนั่นหัวเปนนี่ที่จัญไร แชใสขวดวางสลางราย
2.  มีเครื่องครัวอยางโบราณผลาญชีวิต คนที่คิดทรยศผิดกฎหมาย
3.  ตางยิ้มยองผองใสชอบใจนัก เห็นประจักษเชิงชั้นดูหรรษา
4.  ทั้งปรากฏยศถากวาแตกอน สองนครปรีด์ิเปรมเกษมศรี

5. คํ าประพันธตอไปนี้ มีคํ ายืมจากภาษาใดมากที่สุด
“    จนสํ าเร็จก็เสด็จดํ าเนินนาด ลุกจากอาสนพระเกาอ้ีที่เสวย
ไปประทับยับย้ังเหมือนยงัเคย โปรดภิเปรยใหหาบรรดาไทย ”
1.  บาลี 2.  สันสกฤต
3.  จีน 4.  เขมร

6. ขอใดมีคํ ายืมที่มาจากภาษา เขมร
1.  อธิษฐานแลวก็ลาฝาพระบาท เที่ยวประพาสในพนมพนาสัณฑ
2.  แตคนนมัสการนานอนันต บนเขานั้นแจงจริงทั้งหญิงชาย
3.  เทียนสวางกลางหองคูหาแจม ศิลาแวมวาววามอรามฉาย
4.  ตะวันบายเขาหองก็ตองหอก ชาวบานนอกตกใจรองไหแซ

7.  “ ธํ ามรงครังแตนเปนแหวนเพชร แตละเม็ดแวววาวราวจะหยด”
“จนรุงแจงแสงหิรัญสุวรรณมาศ ผองโอภาสพรรณรายชายเวหา”
คํ าประพันธขางตนมีคํ ายืมที่มาจากภาษาเขมร ก่ีคํ า
1.  1 คํ า 2.  2 คํ า
3.  3 คํ า 4.  4 คํ า

8. “  ต้ังบนโตะไววางสํ าอางตา อยูตรงหนาพระที่นั่งธโรนใน”
คํ าประพันธขางตนมีคํ ายืมจากภาษาใด
1.  จีน 2.  อังกฤษ
3.  โปรตุเกส 4.  จีน และอังกฤษ

9. “    ศรัทธาทํ าจิตหมั้น คงตรง
สงบระงับดับประสงค สิ่งเศรา
จิตสะอาดปราศสิ่งพะวง วุนขุน หมองแฮ
สามสวนควรใฝเฝา แตต้ังอธิษฐานฯ”
โคลงขางตนมีคํ าที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ก่ีคํ า (ไมนับคํ าซํ้ า)
1.  3 คํ า 2.  4 คํ า
3.  5 คํ า 4.  6 คํ า
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10. “      ความรูคูเปรียบได กํ าลัง กายเฮย
สุจริตคือเกราะบัง ศาสตรพอง
ปญญาประดุจดัง อาวุธ
กุมสติตางโลปอง อาจแกลวกลางสนามฯ”
โคลงขางตนมีคํ าที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต ก่ีคํ า
1.  4 คํ า 2.  5  คํ า
3.  6  คํ า 4.  7 คํ า

ใชขอความตอนี้ตอบขอ 11 - 13
  “ธรรมดาวาสตรีนี้เปนเกาะแกงกีดกระแสกุศล  มีมัจฉริยะมืดมนคือตัวมาร  ยามเมื่อสามีจะทํ า

ทานมักทํ าลายดวยแยบคาย  คอยคานติงเขาทักทวงใหทอดทิ้งเสียศรัทธาผล”
11. ขอใดมีคํ าที่มาจากภาษาสันสกฤต  ทุกคํ า

1.  ธรรมดา  กระแส  กุศล  สามี 2.  กุศล  มาร  ทาน  ทํ าลาย
3.  ธรรมดา  มัจฉริยะ  ศรัทธา  ผล 4.  ธรรมดา สตรี กุศล  ศรัทธา

12. ขอใดมีคํ าที่มาจากภาษาบาลี ทุกคํ า
1.  มัจฉริยะ  สามี 2.  ธรรมดา  ทาน
3.  สตรี  ศรัทธา 4.  มาร  กุศล

13. ขอใดมีคํ าที่ภาษาบาลีและสันสกฤตใชเหมือนกัน ทุกคํ า
1.  ธรรมดา  กุศล  มาร 2.  มาร  ทาน  ผล
3.  สตรี  มัจฉริยะ  สามี 4.  ศรัทธา  ผล  สามี

14. ขอใด มีคํ าแผลงมาจากภาษาสันสกฤต
1.  ดวยกงแกวประกํ าตรึงดวยเพชร 2.  คชสารมามิ่งครบทุกสิ่งสินสุวรรณทองพันตํ าลึง
3.  บนอากาศก็วิกลเปนหมอกกลุม 4.  เขาไปซอนอยูในสุมทุมพุมพนมรมอันรกชิด

15. ขอใดไมมีคํ าที่มาจากภาษาเขมร
1.  ผานทองทงทองนา ดามาโดยแดนผลู
2.  เขาเอาตนหมื่นหนึ่ง ซึ่งเนาในกองทัพ
3.  หนแหงฉายาไม ขอยชี้เฌอนาม
4.  ไพรีเรงสาดซอง โซรมปนไฟ

16. ขอใด ไมมีคํ าที่มาจากภาษาเขมร
1.  ภูธรเมิลอมิตรไท ธํ ารง สารแฮ 2.  พลางเรงขับคชเตา    แตต้ังตาแสวง
3.  จึ่งไทเทเวศรอาง สมมุติ 4.  โดยบเชี่ยวเชลงถอย ถองแทแลฉงาย
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ใชโคลงตอไปน้ี ตอบขอ 17 -18
  “   อวยพรคณะปราชญพรอม   พิจารณ
ใดวิรุธบรรหาร เหตุดวย
จงเฉลิมแหลงพสุธาร เจริญรอด  หึงแฮ
มลายโลกอยามลายมวย อรรถอื้นอัญขยมฯ”

17. คํ าวาบรรหาร แผลงมาจากคํ าใด
1.  ประหาร 2.  บริหาร
3.  พิหาร 4.  วหาร

18. มีคํ าที่มาจากภาษาเขมร ก่ีคํ า
1.  1 คํ า 2.  2 คํ า
3.  3 คํ า 4.  4 คํ า

19.  ราชาศัพทในขอใด มีที่มาจากภาษาเปอรเซีย
1. ทรงพระสุหราย 2. ทรงพระบรรทม
3. ทรงสดับปกรณ 4. เสด็จพระราชดํ าเนินแปรพระราชฐาน

20.     “ชายหาญเห็นไดเมื่อ สงคราม  นั้นเนอ
ความซื่อสอถนัดยาม สงหนี้
เห็นมิตรคิดเห็นความ จริงเมื่อ  ทุกขแล
เมียสัตยชัดชื่อชี้ เมื่อไขไรสินฯ”

โคลงบทนี้ วรรคใด ไมมีคํ ายืม
1. บทที่ 1 2. บทที่ 2
3.  บทที่ 3 4. บทที่ 4
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