
                

          ใบงาน คําภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในภาษาไทย       โดยครูภธิดา  สุไหลหมาน 
 
  

 

กิจกรรมที่ 1 ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนขีดเส้นใต้คําภาษาบาลีจากคําท่ีกําหนดให้ต่อไปนี้ 
 
 

เจริญ  ศีรษะ           มัจฉา  ทฤษฎี  สัญญา  การุณย์ 
 ทุกข์      ลูกกระสุน สรรเสริญ    กีฬา      วิเคราะห์       อัคนี  

สิทธิ       สัพพัญํู        กันยา         จริยา  ปรัชญา         สัตตะ          
 อมต         อุตุ                ประถม          พยัคฆา      ไอราวัณ     ฤดู  

อธิษฐาน    โอฬาร          อุกกาบาต         วัลลภ            หัสดิน          สุคนธ์     
สมุทร      กุหลาบ      ลูกเกด          อักษร           สันติ             หัตถี          
ราตรี         มัธยม              เมตตา          อาชญา  สัมผัส           สนม             
ชิวหา        ป๎ญหา           อุณหภูมิ        มัตสยา           บัลลังก์        ปราณี 
ขนอง       เตาถ่าน      มังคุด      นิมนต์     เสบียง       คัมภีร์      

 อรชร     ธํามรงค์  ประชุม  เขต            เอราวัณ        ปริญญา 

 
กิจกรรมที่ 2 ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนจําแนกคําต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 สัญญาณ  กรรณ   โสมนัส   โบกขรณี  มนุษย์   มหัศจรรย์ 

สงกา   เมตตา   โลหิต   จุฑา   นฤมล   มัชฌิม  

สังข์   วรรค   อนิจจา   วัตถุ   ศาสตรา  อัคคี   

กรีฑ   จักรวาล  มิจฉา   ทัพพี   ประมาท  มฤตยู  

วิสุทธิ์   ป๎ญญา   ประพฤติ  สัจจะ   มัจฉา   อัชฌาสัย 

กษัตริย์   ประโยค  นิทรา   ป๎ญหา   มัสสุ 

ภาษาบาล ี ภาษาสันสกฤต 
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กิจกรรมที่ 3  ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนพยัญชนะวรรคให้ถูกต้อง 

 

วรรค แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 แถวที่ 4 แถวที่ 5 

วรรค ก      

วรรค จ      

วรรค ฏ      

วรรค ต      

วรรค ป      

เศษวรรค  

 

 

กิจกรรมที่ 1 ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนคําทับศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

  Game - …………………..  Graph - …………………..    Cartoon - …………………..   

  Clinic - …………………..   Quota – …………………..   Dinosaur - …………………..  

  Tennis – …………………..   Technology – …………………..  Badminton –………………….. 

 
 

กิจกรรมที่ 2 ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนคําทับศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

  Airport - …………………..  Globalization – ………………….. Science - ………………….. 

  Telephone – …………………..  Reform - …………………..   Plan – ………………….. 

 
กิจกรรมที่ 3 ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนคําท่ีแปลคําศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

Blackboard –…………………………. Enjoy - ………………………………….. Handbook - …………………………. 

 School - ……………………………….. Short story - …………………………. Ice - …………………………..………… 
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กิจกรรมที่ 4 ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนจับคู่คําศัพท์และศัพท์บัญญัติต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

   ......................... ๑. Bar code    ก. เครื่องคณิตกรณ์  

   ......................... ๒. Card     ข. ดึงภาพ  

   ......................... ๓. Chat room    ค. แผงแป้นอักขระ  

   ......................... ๔. Clear    ง. รหัสแท่ง  

   ......................... ๕. Computer    จ. ไปรษณีย์เสียง  

   ......................... ๖. Digital computer   ฉ. ลบลํ้าง  

   ......................... ๗. Keyboard    ช. ปรับ (ให้เป็นป๎จจุบัน)  

   ......................... ๘. Update    ซ. ห้องคุย  

   ......................... ๙. Zoom    ฌ. แผ่นวงจร 

    ......................... ๑๐. Voice mail   ญ. คอมพิวเตอร์เชิงเลข 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนเขียนคําท่ีแปลคําศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

   ......................... ๑. กงสุล    ก. ภาชนะสานอย่างหนึ่ง 

   ......................... ๒. ตุ๋น     ข. ถั่วเหลืองหมักเกลือ ใช้ปรุงอาหาร 

   ......................... ๓. โสหุ้ย     ค. ท่ีฝ๎งศพของชาวจีน 

   ......................... ๔. เข่ง     ง. ของหวานทําจากน้ําถั่วเหลือง ปรุงด้วยน้ําขิง 

   ......................... ๕. ไต้ก๋ง     จ. เครื่องสานสําหรับโกยดิน 

   ......................... ๖. แซยิด    ฉ. เส้ือแบบจีนชนิดหนึ่ง 

   ......................... ๗. จันอับ    ช. ค่าใช้จ่าย 

   ......................... ๘. กุยเฮง    ซ. กางเกงเป้ายาน 

   ......................... ๙. ฮวงซุ้ย    ฌ. ช่ืออาหารที่ใส่ผักหลายๆอย่าง 

   ......................... ๑๐. กงเต๊ก    ญ. ช่ือขนมหวานอย่างแห้งของจีน 
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   ......................... ๑๑. ปุ้งกี๋    ฎ. ทําให้สุก 

   ......................... ๑๒. เต้าเจ้ียว    ฏ. นายท้ายเรือ 

   ......................... ๑๓. เต้าฮวย    ฐ. ช่ือตําแหน่งบุคคลทางรัฐบาล 

   ......................... ๑๔. จับฉ่าย    ฑ. การทําบุญให้แก่คนตาย 

   ......................... ๑๕. ขาก๊วย             ฒ. วันท่ีมีอายุครบ ๕ รอบ คือ  

            ๖๐ ปีตามคติของจีน 

 
กิจกรรมที่ 2 ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนยกตัวอย่างช่ืออาหารท้องถิ่นที่มาจากภาษาจีน  
 
 
 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
 

 

กิจกรรมที่ 3 ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนช่ืออาหารท้องถิ่นที่มาจากภาษาจีนแต่งประโยค 5 ประโยค 

 

1. ....................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................... 

4. ....................................................................................................................................... 

5. ....................................................................................................................................... 
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กิจกรรมที่ 1 ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 

1. ภาษาเขมรเป็นคําภาษาแบบใด ........................................................ 

2. คําในภาษาเขมรส่วนใหญ่เป็นคํากี่พยางค์ .................................................. 

3. ไทยนําคําประเภทใดของภาษาเขมรมาใช้มากท่ีสุด ........................................... 

4. เหตุใดไทยจึงนําคําภาษาเขมรมาใช้ จากคําตอบข้อท่ี 3 ............................................. 

5. คําภาษาเขมรท่ีใช้ในภาษาไทยมักจะสะกดด้วย พยัญชนะใด ........................................... 

6. คําภาษาเขมรท่ีใช้ในภาษาไทยมักจะเป็นคําควบกลํ้า เช่น คําว่า ......................................................... 

7. คําภาษาเขมรท่ีใช้ในภาษาไทยมักใช้ บัง นําหน้าคําท่ีมีสองพยางค์ เช่น คําว่า ............................................... 

8. คําภาษาเขมรท่ีใช้ในภาษาไทยมักใช้ บัน นําหน้าคําท่ีมีสองพยางค์ เช่น คําว่า .............................................. 

9. คําภาษาเขมรท่ีใช้ในภาษาไทยมักใช้ บํา นําหน้าคําท่ีมีสองพยางค์ เช่น คําว่า .............................................. 

10. คําภาษาเขมรนิยมใช้อักษรนํา  เช่น คําว่า ........................................................... 

11. คําภาษาเขมรส่วนมากเป็นคําราชาศัพท์ เช่น คําว่า ............................................................ 

12. คําภาษาเขมรท่ีแผลงจาก ข เป็น กระ เช่น คําว่า .................................................................. 

13. คําภาษาเขมรท่ีแผลงจาก ผ เป็น ประ เช่น คําว่า ................................................................. 

14. คําภาษาเขมรท่ีแผลงจาก ประ เป็น บรร เช่น คําว่า .................................................................. 

15. คําภาษาเขมรท่ีไทยยืมมาโยตรง เช่น คําว่า ....................................................................... 

16. คําภาษาเขมรท่ีไทยยืมเอาคําท่ีแผลงแล้วมาใช้ เช่น คําว่า ............................................................... 

17. คําภาษาเขมรท่ีไทยยืมท้ังคําเดิมและคําท่ีแผลงแล้วมาใช้ เช่น คําว่า ........................................................... 

18. คําภาษาเขมรท่ีไทยยืมมาใช้ท่ีเป็นคําสามัญท่ัวไป เช่น คําว่า................................................................ 

19. คําภาษาเขมรท่ีไทยยืมมาใช้ท่ีเป็นคําในวรรณคดี เช่น คําว่า ................................................................... 

20. คําภาษาเขมรไทยนํามาใช้เป็นท้ังภาษา......................... และ ภาษา..................... 
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กิจกรรมที่ 2  ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนจําแนกคําต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 

 

 

 กิน  เพราะ     พยัคย์       ภิกษุ   อวกาศ   เสด็จ  อํานวย  

แมว  ภัตตา   จุฑา   เหรียญ   มะม่วง   บุหรี่  ฤทัย  

ฆ่า โสมนัส   สะใภ้   ตําหนิ   ภริยา   ตะวัน  วิญญาณ 

 

ไทย บาล ี สันสกฤต เขมร 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


