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คานา
ชุดการสอนประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง การสังเกตคาไทยและคาบาลีสันสกฤต
เล่มนี้ได้จัดทาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียน รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๒ ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสังเกตคาไทยและคาบาลีสันสกฤต
ซึ่งจะทาให้นักเรียนพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง เนื้อหาและวิธีการเรียนรู้
จัดเป็นระบบโดยเรียงจากง่ายไปหายาก มีแบบทดสอบก่อนเรียน แบบฝึกหัดให้ผู้เรียน
ได้ฝึกตอบ และมีแบบทดสอบหลังเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองไป
ตามลาดับ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ขณะเดียวกันก็ยังทาให้
นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และมีความ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง นอกจากนี้ ครูผู้สอนยังสามารถนาไปใช้ทบทวนเนื้อหา
ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้ว และใช้สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนต่า
หวังว่าชุดการสอนประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง คาซ้า เล่มนี้คงเอื้อประโยชน์
แก่นักเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจได้พอสมควร
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๑

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. นักเรียนสามารถบอกวิธีสังเกตคาไทยและระบุได้ว่าคาใดเป็นคาไทย
๒. นักเรียนสามารถบอกวิธีสังเกตคาบาลีและระบุได้ว่าคาใดเป็นคาบาลี
๓. นักเรียนสามารถบอกวิธีสังเกตคาสันสกฤตและระบุได้ว่าคาใดเป็นคาสันสกฤต

๒

คาชี้แจงการใช้ชุดการสอนสาหรับครู

๑. วางแผนการสร้างและการใช้ชุดการสอนประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง การสังเกตคาไทยและคาบาลีสันสกฤต
๒. จัดทาชุดการสอนประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง การสังเกตคาไทยและบาลีสันสกฤต (ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญ) เพื่อประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน ๔ ชัว่ โมง ชั่วโมงละ ๑ ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย
ใบความรู้และกิจกรรม แล้วนามาพัฒนาความสามารถด้านการปฏิบัติงานกลุ่ม และการมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานของนักเรียน
๓. จัดเตรียมชุดการสอนประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง การสังเกตคาไทยและบาลีสันสกฤต สื่อ อุปกรณ์ การ
เรียนการสอน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เพียงพอก่อนการสอนจริง
๔. ชุดการสอนประกอบภาพการ์ตูน เรื่อง การสังเกตคาไทยและบาลีสันสกฤต ใช้สาหรับจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่มและการมีวินัยในการปฏิบัติงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๒
๕. ก่อนดาเนินการจัดกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน และเมื่อ
ดาเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ครูให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน
๖. ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม ครูเดินดูและสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเพื่อคอยให้ความช่วยเหลือแนะนา
โดยเฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาและเรียนอ่อน
๗. การตรวจผลปฏิบัติกิจกรรมครูควรตรวจอย่างละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อสังเกตว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่
๘. หากพบว่านักเรียนคนใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูสอนซ่อมเสริมและให้ปฏิบัติกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน
อีกครั้ง
๙. ครูบอกผลการประเมินให้นักเรียนทราบทันที เมื่อนักเรียนทาชุดการสอน/ใบงานเสร็จสิ้น เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนมีความตั้งใจ นักเรียนสามารถนาผลการประเมินไปพัฒนาการปฏิบัติงานกลุ่ม และมีวินัย
ในการทางานของตนเองให้ดีขึ้น

๓

คาชี้แจงการใช้ชุดการสอนสาหรับนักเรียน

๑. อ่านผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ก่อนลงมือทาชุดการสอน
๒. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน
๓. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนตามลาดับขั้นตอนชุดการสอน
๔. นักเรียนลงมือทาชุดการสอนทุกเนื้อหาที่เรียน โดยมีครูผู้สอนให้คาปรึกษาแนะนาตลอดเวลา
๕. ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจควรถามครูหรือเพื่อนที่เก่งกว่า และสามารถเลือกใช้วิธีการหาคาตอบ
ได้อย่างหลากหลายวิธีตามความถนัดของตนเอง
๖. ช่วยครูวางแผนจัดกระบวนการเรียนรู้รวมถึงสื่อ/อุปกรณ์ อย่างที่นักเรียนช่วยกันจัดหาหรือ
จัดทาขึ้นร่วมกับครู
๗. นักเรียนควรปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบ
๘. เมื่อนักเรียนทากิจกรรมเสร็จแล้ว ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดความเข้าใจ
หลังการเรียนอีกครั้งหนึ่ง
๙. ตรวจกระดาษคาตอบของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
๑๐. ถ้านักเรียนคนใดได้คะแนนหลังเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าผ่านเกณฑ์ตามจุดประสงค์การเรียนรู้

๔

แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง การสังเกตคาไทยและคาบาลีสันสกฤต
คาชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด ๑o ข้อ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สดุ เพียงคาตอบเดียว
แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ
๑. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของคาไทยแท้
ก. เป็นคาโดดและไม่เป็นคาศัพท์

ข. สะกดตรงตามมาตรา

ค. มีวรรณยุกต์กากับเสียง

ง. เป็นคาที่ใช้ตัวการันต์

๒. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของคาไทยแท้ทุกคา
ก. แม่จะเลี้ยงน้าหวาน

ข. แม่ทองคาเธอมาตอนค่า

ค. น้านิ่งไหลลึก

ง. ทาบุญเอาหน้า

๓. ข้อใดเป็นคาไทยแท้ทั้งหมด
ก. สะใภ้ มะพร้าว ตะวัน

ข. ชอุ่ม ลูกกระดุม ตาปู

ค. ใยบัว ตาปู ลาไย

ง. ชัย เวไนย มะม่วง

๔. คาหลายพยางค์ที่เกิดจากการเติมเสียงคือข้อใด
ก. กระโจน ประท้วง

ข. ตะวัน นกกระจอก

ค. สะใภ้ ตะขาบ

ง. สะดือ ลูกกระดุม

ลองทา
แบบทดสอบ
ก่อนเริ่มเรียน
ก่อนค่ะ

๕

๕. ข้อใดเป็นคาหลายพยางค์ด้วยเหตุผลเดียวกับคาว่า “ตะวัน”
ก. กระโดด
ข. มะเขือ
ค. ประท้วง
ง. กระทา
๖. คาในข้อใดเป็นคาไทยแท้ทุกคา
ก. ธูป เทียน
ข. ศีรษะ ผม
ค. จิต ใจ
ง. มืดค่า
๗. คาที่ออกเสียง “ไอ” ข้อใดไม่ใช่คาไทยแท้
ก. เหล็กใน ใจไหม
ข. ปัจจัย ภูวไนย
ค. เหลวไหล หลงใหล
ง. ใส่ใจ ผลักไส
๘. ข้อใดมีคาไทยแท้น้อยที่สุด
ก. พระอภัยใจอ่อนถอนสะอื้น
ข. อุตส่าห์ฝืนพักตร์ว่านิจจาเอ๋ย
ค. แม่ผีเสื้อเมื่อไม่เห็นในใจเลย
ง. พี่ไม่เคยอยู่ในถ้าให้ราคาญ
๙. ข้อใดวางลาดับคาเข้าประโยค ไม่ ถูกต้อง
ก. เขาซื้อไม่ได้หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ข. ครูให้นักเรียนทาการบ้าน
ค. คุณจะอยู่บ้านหลังไหน
ง. เธอรอเขานานจนกระทั่งค่า
๑o. ข้อใดเรียงลาดับคาเปลี่ยนตาแหน่งแล้วความหมายเปลี่ยนไป
ก. ๑. ตามธรรมดาแดงเป็นคนขยันนะ
ข. ๑. บนสะพานรถติดมาก
๒. แดงเป็นคนขยันนะตามธรรมดา
๒. รถติดมากบนสะพาน
ค. ๑. ตอนกลางคืนอากาศหนาวมาก
ง. ๑. แม่ให้น้องให้เงินขอทาน
๒. อากาศหนาวมากตอนกลางคืน
๒. ให้น้องแม่ให้เงินขอทาน

ดูความรู้เดิมของเรา
ก่อนเริ่มเรียนนะค่ะ

๖

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง การสังเกตคาไทยและคาบาลีสันสกฤต
คาชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด ๑o ข้อ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สดุ เพียงคาตอบเดียว
แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ
๑. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของคาไทยแท้
ก. เป็นคาโดดและไม่เป็นคาศัพท์

ข. สะกดตรงตามมาตรา

ค. มีวรรณยุกต์กากับเสียง

ง. เป็นคาที่ใช้ตัวการันต์

๒. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของคาไทยแท้ทุกคา
ก. แม่จะเลี้ยงน้าหวาน

ข. แม่ทองคาเธอมาตอนค่า

ค. น้านิ่งไหลลึก

ง. ทาบุญเอาหน้า

๓. ข้อใดเป็นคาไทยแท้ทั้งหมด
ก. สะใภ้ มะพร้าว ตะวัน

ข. ชอุ่ม ลูกกระดุม ตาปู

ค. ใยบัว ตาปู ลาไย

ง. ชัย เวไนย มะม่วง

๔. คาหลายพยางค์ที่เกิดจากการเติมเสียงคือข้อใด
ก. กระโจน ประท้วง

ข. ตะวัน นกกระจอก

ค. สะใภ้ ตะขาบ

ง. สะดือ ลูกกระดุม

ลองทา
แบบทดสอบ
ก่อนเริ่มเรียน
ก่อนค่ะ

๗

๕. ข้อใดเป็นคาหลายพยางค์ด้วยเหตุผลเดียวกับคาว่า “ตะวัน”
ก. กระโดด
ข. มะเขือ
ค. ประท้วง
ง. กระทา
๖. คาในข้อใดเป็นคาไทยแท้ทุกคา
ก. ธูป เทียน
ข. ศีรษะ ผม
ค. จิต ใจ
ง. มืดค่า
๗. คาที่ออกเสียง “ไอ” ข้ใดไม่ใช่คาไทยแท้
ก. เหล็กใน ใจไหม
ข. ปัจจัย ภูวไนย
ค. เหลวไหล หลงใหล
ง. ใส่ใจ ผลักไส
๘. ข้อใดมีคาไทยแท้น้อยที่สุด
ก. พระอภัยใจอ่อนถอนสะอื้น
ข. อุตส่าห์ฝืนพักตร์ว่านิจจาเอ๋ย
ค. แม่ผีเสื้อเมื่อไม่เห็นในใจเลย
ง. พี่ไม่เคยอยู่ในถ้าให้ราคาญ
๙. ข้อใดวางลาดับคาเข้าประโยค ไม่ ถูกต้อง
ก. เขาซื้อไม่ได้หนังสือแบบเรียนคณิตศาสร์ ข. ครูให้นักเรียนทาการบ้าน
ค. คุณจะอยู่บ้านหลังไหน
ง. เธอรอเขานานจนกระทั่งค่า
๑o. ข้อใดเรียงลาดับคาเปลี่ยนตาแหน่งแล้วความหมายเปลี่ยนไป
ก. ๑. ตามธรรมดาแดงเป็นคนขยันนะ
ข. ๑. บนสะพานรถติดมาก
๒. แดงเป็นคนขยันนะตามธรรมดา
๒. รถติดมากบนสะพาน
ค. ๑. ตอนกลางคืนอากาศหนาวมาก
ง. ๑. แม่ให้น้องให้เงินขอทาน
๒. อากาศหนาวมากตอนกลางคืน
๒. ให้น้องแม่ให้เงินขอทาน
ดูความรู้เดิมของ
เราก่อนเริ่มเรียน
นะค่ะ

๘

ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง การสังเกตคาไทย
๑. มักจะเป็นคาโดดและไม่เป็นคาศัพท์ คือ สามารถรู้ความหมายได้ทันที ได้แก่ คา
ในวงศ์ญาติ หรือชื่อสิ่งของต่างๆ หรือคาพยางค์เดียวโดดๆ ที่รู้จักกันทั่วไป เช่น พ่อ แม่ ปู่
ตา กิน นอน โต๊ะ แมว หมา แดง ดา ขาว คามากพยางค์มักมาจากภาษาอื่น เช่น สตรี สุนัข
๒. เป็นคาที่มีตัวสะกดตัวเดียว ไม่มตี ัวตามและตัวสะกดจะตรงตามมาตรา คือ แม่
กก แม่กน แม่กด แม่กง แม่กบ แม่กม แมเกอว และแม่เกย เช่น นก นาง มด คน คาบ ชาม
แมว ตาย ยกเว้น คาว่า ดูกร อรชร ราญ หาญ กล กฎ ดา ดาษดา ฝีดาษ พิศ พินิศ พิศดู
๓. ไม่นิยมอักษรควบกล้า
๔. มีวรรณยุกต์ คาที่มีวรรณยุกต์ต่างกัน ความหมายจะต่างกันด้วย เช่น
ขา หมายถึง อวัยวะส่วนล่าง ข่า หมายถึง พืชชนิดหนึ่ง
๕. คาในภาษาไทยไม่มีตัวการันต์ เช่น เด็ก แมว วิ่ง ปีก กาง หาง นาน ฯลฯ
๖. คาภาษาไทยที่ออกเสียง ไอ จะประสมด้วย ใอ (ไม้มว้ น) มี ๒o คา
๗. คาภาษาไทยจะไม่ใช้คาที่มีพยัญชนะเหล่านี้ คือ ฆ ฌ ญ ฏ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ธ ภ ษ ศ ฬ เว้นแต่คาบางคาต่อไปนี้ที่เป็นคาไทย ได้แก่ ฆ่า เฆี่ยน ระฆัง ฆ้อง ฝีดาษ ตะเฆ่
กระดาษ ใหญ่ หญ้า เฒ่า ณ ธง เธอ สาเภา ภาย เศร้า ศึก ศอก ศอ ศก เลิศ ฝรั่งเศส
๘. คาไทยแท้ส่วนใหญ่เป็นคาเดียวโดดๆ แต่มีคาหลายคาที่มีหลายพยางค์ เพราะ
เกิดจาก
๘.๑ การกร่อนของเสียง เมื่อพูดเร็ว ๆ คาแรกจะกร่อนไป เช่น
หมากม่วง เป็น มะม่วง
สาวใภ้ เป็น สะใภ้
๘.๒ การแทรกเสียง เป็นการแทรกเสียง อะ ให้เสียงกลมกลืนกัน เช่น ลูกดุม
เป็น ลูกกระดุม
ผักถิน เป็น ผักกระถิน
๘.๓ การเติมพยางค์หน้าคามูล เช่น โจน เป็น กระโจน

๙

กิจกรรมที่ ๑.๑
เรื่อง วิธสี ังเกตคาไทยแท้
คาชี้แจง ให้เขียนคาไทยแท้ที่เป็นพยางค์เดียวตามที่กาหนดให้ต่อไปนี้อย่างละ ๕ คา

๑. คาเรียกญาติในครอบครัว
......................... ......................... .......................... ........................ ...........................

๒. คาเรียกชื่อสัตว์

......................... ......................... .......................... ........................ ...........................

๓. คาเรียกอวัยวะในร่างกาย
......................... ......................... .......................... ........................ ...........................

๔. คาเรียกชื่อสิ่งของใช้ในบ้าน
......................... ......................... .......................... ........................ ...........................

๕. คาเรียกชื่อสิ่งธรรมชาติ
......................... ......................... .......................... ........................ ...........................

๑o

กิจกรรมที่ ๑.๒
คาชี้แจง ให้เขียนคาไทยแท้ตามหัวข้อที่กาหนดต่อไปนี้

๑. ให้หาคาที่เป็นคาวิเศษณ์ มีพยางค์เดียวและมีความหมายตรงข้ามกับคาที่กาหนดให้
สูง - ______________
มาก - ______________

ดา - ______________
ใหม่ - ______________

ชั่ว - ______________
ล่าง - ______________

๒. ให้หาคาที่ขึ้นต้นด้วยคาตัวไปนี้อย่างละ ๕ คา
มะ __________ __________ __________ __________ ___________
ตะ __________ __________ __________ __________ ___________
๓. หาคาที่เป็นภาษาไทยพยางค์เดียวเติมในช่องว่าง ตามชนิดของคาที่กาหนดให้
ฝนจะตก......................เพราะลมพัดแรง
(วิเศษณ์)
พ่อ......................แม่จะไปวัด
(สันธาน)
๔. คาไทยแท้จะใช้รูปสระ “ไอ” กับ “ใอ” จะไม่ใช้รูป “อัย” เลย และจะไม่พบพยัญชนะตัวใดบ้าง
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
๕. ให้ขีดเส้นใต้คาไทยแท้จากคาที่กาหนดให้ต่อไปนี้
ไกรลาส
มะกรูด
ฆ่า
ประท้วง
ตะเคียน
พิเศษ
เฆี่ยน
เศรษฐี
จรรยา
ศึก

ฤาษี

ศอก

ประทับ
กระโดด

เศร้า
เศิก

ไมตรี
สุวรรณ

๑๑

กิจกรรมที่ ๑.๓
คาชี้แจง ให้เขียนคาไทยแท้ตามหัวข้อที่กาหนดต่อไปนี้
๑. ให้ยกตัวอย่างคาที่เป็นคาไทย ที่ใช้ตัวสะกดไม่ตรงมาตรามา ๕ คา
__________

__________

__________

__________

___________

๒. ให้ยกตัวอย่างคาไทยที่ใช้พยัญชนะ ฆ , ษ , ฒ , ภ , ศ , ณ , ธ , ญ
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
๓. จงเติมวิธีสังเกตคาที่เป็นภาษาไทยลงในช่องวางให้ถูกต้อง

วิธีสังเกต
คาที่เป็น
ภาษาไทย

๑๒

เฉลยกิจกรรมที่ ๑.๑
เรื่อง วิธสี ังเกตคาไทยแท้
คาชี้แจง ให้เขียนคาไทยแท้ที่เป็นพยางค์เดียวตามที่กาหนดให้ต่อไปนี้อย่างละ ๕ คา

๑. คาเรียกญาติในครอบครัว
พ่อ

แม่

พี่

ป้า

น้า

ม้า

วัว

หมู

แมว

อา

๒. คาเรียกชื่อสัตว์

ช้าง

หมา

๓. คาเรียกอวัยวะในร่างกาย
มือ

แขน

ปาก

ผม

หู

ตา

๔. คาเรียกชื่อสิ่งของใช้ในบ้าน
ถ้วย

ชาม

มุ้ง

หมอน

หม้อ

จาน

๕. คาเรียกชื่อสิ่งธรรมชาติ
ลม

ฟ้า

ดิน

ฝน

น้า

แล้ง

๑๓

เฉลยกิจกรรมที่ ๑.๒
คาชี้แจง ให้เขียนคาไทยแท้ตามหัวข้อที่กาหนดต่อไปนี้

๑. ให้หาคาที่เป็นคาวิเศษณ์ มีพยางค์เดียวและมีความหมายตรงข้ามกับคาที่กาหนดให้
สูง - ต่า
มาก - น้อย

ดา - ขาว
ใหม่ - เก่า

๒. ให้หาคาที่ขึ้นต้นด้วยคาตัวไปนี้อย่างละ ๕ คา
มะ = มะกรูด
มะนาว
ตะ = ตะวัน
ตะขบ

ชั่ว - ดี
ล่าง - บน

มะขาม
ตะโก

มะม่วง
ตะเข้

มะเฟือง
ตะขาบ

๓. หาคาที่เป็นภาษาไทยพยางค์เดียวเติมในช่องว่าง ตามชนิดของคาที่กาหนดให้
ฝนจะตกหนักเพราะลมพัดแรง
(วิเศษณ์)
พ่อและแม่จะไปวัด
(สันธาน)
๔. คาไทยแท้จะใช้รูปสระ “ไอ” กับ “ใอ” จะไม่ใช้รูป “อัย” เลย และจะไม่พบพยัญชนะตัวใดบ้าง
ฆ ฌ ญ ฏ
ฎ
ฐ
ฑ
ฒ
ณ ธ ภ ษ ศ ฬ
๕. ให้ขีดเส้นใต้คาไทยแท้จากคาที่กาหนดให้ต่อไปนี้
ไกรลาส
มะกรูด
ฆ่า
ตะเคียน
พิเศษ
เฆี่ยน
เศรษฐี
จรรยา
ศึก

ฤาษี
ประทับ
กระโดด

ศอก
เศร้า
เศิก

ประท้วง
ไมตรี
สุวรรณ

๑๔

เฉลยกิจกรรมที่ ๑.๓
คาชี้แจง ให้เขียนคาไทยแท้ตามหัวข้อที่กาหนดต่อไปนี้
๑. ให้ยกตัวอย่างคาที่เป็นคาไทย ที่ใช้ตัวสะกดไม่ตรงมาตรามา ๕ คา
ดูกร

กระดาษ

เลิศ

อรชร

พิศ

๒. ให้ยกตัวอย่างคาไทยที่ใช้พยัญชนะ ฆ , ษ , ฒ , ภ , ศ , ณ , ธ , ญ
ฆ่า
ภาย

เฆี่ยน
เศร้า

ระฆัง
ศึก

ฆ้อง
ศอก

ฝีดาษ
ศอ

ใหญ่
ศก

หญ้า
เลิศ

เฒ่า ณ
ฝรั่งเศส

ธง

เธอ สาเภา

๓. จงเติมวิธีสังเกตคาที่เป็นภาษาไทยลงในช่องวางให้ถูกต้อง
๑. เป็นคาโดดไม่เป็นคาศัพท์
สามารถรู้ความหมายทันที
๘. ไม่มีพยัญชนะ ฆ ฌ ญ ฏ
ฎฐฑฒณธภษศฬ
ยกเว้นบางคา

๗. มีวรรณยุกต์

๖. ออกเสียง ไอ จะประสม
ด้วย ใ (ไม้ม้วน)

๒. มีตัวสะกดตัวเดียว

วิธีสังเกตคา
ที่เป็น
ภาษาไทย

๓. ไม่นิยมอักษรควบกล้า

๔. ไม่มีตัวการันต์
๕. ส่วนใหญ่เป็นคาเดียวโดดๆ ถ้ามี
หลายพยางค์เกิดจากการกร่อนเสียง
,แทรกเสียงและเติมพยางค์หน้าคามูล

๑๕

ใบความรู้ที่ ๒
เรื่อง วิธีสังเกตคาบาลี
มีหลักสังเกต ดังนี้
วิธีสังเกตคาบาลี
๑. ให้ดูที่สระ สระบาลีมี ๘ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ถ้าคาใดประสมด้วยสระ
นอกจากนี้ ไม่ใช่คาที่มาจากภาษาบาลี
๒. ให้ดูที่พยัญชนะ บาลีมีพยัญชนะ ๓๓ ตัว น้อยกว่าภาษาสันสกฤต ๒ ตัว คือ ศ
และ ษ ฉะนั้นคาบาลีจะใช้ ส เพียงตัวเดียว สันสกฤตจะใช้ ส ในวรรค ตะ เช่น คาว่าสตรี
สวัสดี สมุทร พิสดาร สถาน หัสดิน พนัส มนัส
๓. ดูที่ตัวสะกดและตัวตาม ภาษาบาลีคาใดมีตัวสะกดต้องมีตัวตามด้วย และ
ตัวสะกดตัวตามจะต้องเป็นไปตามหลัก ดังนี้
ถ้าพยัญชนะแถวที่ ๑ สะกด พยัญชนะแถวที่ ๑ ที่ ๒ เป็นตัวตาม เช่น สัจจ ทุกข
ถ้าพยัญชนะแถวที่ ๓ สะกด พยัญชนะแถวที่ ๓ ที่ ๔ เป็นตัวตาม เช่น อัคคี พยัคฆ์
ถ้าพยัญชนะแถวสุดท้ายเป็นตัวสะกด พยัญชนะทุกแถวในวรรคเป็นตัวตามได้ เช่น
กัญญา ทนต์ สังข์ สัญชาติ อุปถัมภ์ เป็นต้น
พยัญชนะวรรค ได้แก่
ก ข ค ฆ ง
จ ฉ ช ฌ ญ
ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ต ถ ท ธ น
ป ผ พ ภ ม
เศษวรรค ย ร ล ว ส ห ฬ ๐ (นฤคหิต)

๑๖

๔. ภาษาบาลีไม่นิยมคาควบกล้า เช่น ปฐม ธัมม อัตถ บางคาถ้ามี ร ในคา
บาลีจะเติม อิ เช่น อาจาริย จริย ปริสุทโธ บริบท เป็นต้น
๕. ภาษาบาลีนิยมใช้ตัว ฬ เช่น กีฬา นาฬิกา โอราฬ
๖. คาบาลีไม่นิยมใช้ ร หัน
๗. คาบาลีวรรค ฎ มีกฎเกณฑ์การเขียนพิเศษในภาษาไทยว่า ให้ตัด
ตัวสะกดออก ให้ใช้ตัวตามในภาษาบาลีเป็นตัวสะกดแทน เช่น คาว่า รัฎฐบาล เป็น
รัฐบาล , วัฑฒน เป็น วัฒน , อัฎฐิ เป็น อัฐิ
๘. คาบาลที่มีตัวสะกดเป็นพยัญชนะเศษวรรค ตัวตามใช้เศษวรรคได้ เช่น
คาว่า ชิวหา อัสสะ อัยยิกา วัลลภ ดุล วิรุฬห์ คุยห (ลับ เร้นลับ)
๙. ภาษาบาลีนิยมใช้ ส ไม่นิยมใช้ ศ ษ เช่น คาว่า สามี สามัญ สัมผัส สติ
สัจจะ สันติ อัสสะ สุคนธ์ สูญ สัญญา สมมุติ สังข์ สงฆ์ ฯลฯ
๑o. คาบาลีที่มีพยัญชนะท้ายวรรคเป็นตัวสะกด และใช้พยัญชนะเศษวรรค
เป็นตัวตาม เช่น คาว่า สังวร สงสาร บังสุกุล สังหรณ์ ปัญหา สัณห์
๑๑. คาที่น่าจะเป็นคาบาลีอย่างเดียวแต่เป็นได้ทั้งคาบาลีและสันสกฤต เช่น
คันธ์ มณฑป จุมพิต นนท์ ยุทธ สัมพันธ์ สินธุ องค์ สุนทร อุทธรณ์ โองการ
สันนิวาส สัญจร วัลลี วันทนา วัลลภ

๑๗

กิจกรรมที่ ๒.๑

๑. สระในภาษาบาลีมี ............. ตัว คืออะไรบ้าง ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________

๒. พยัญชนะในภาษาบาลีมี ............. ตัว คืออะไรบ้าง ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

๓. ภาษาบาลีนิยมใช้ ฬ ยกตัวอย่างมา ๓ คา อะไรบ้าง ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________

๔. ภาษาบาลีนิยมใช้ ส เช่น ............. ยกตัวอย่างมา ๕ คา
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

๕. คาที่น่าจะเป็นคาบาลีอย่างเดียว แต่เป็นได้ทั้งคาบาลีและสันสกฤต มีอะไรบ้าง
จงยกตัวอย่างมา ๕ คา
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________

๑๘

กิจกรรมที่ ๒.๒
คาชี้แจง ขีดเส้นใต้คาที่มาจากภาษาบาลี
๑. จากวิธีสังเกตด้วยการใช้ตัวสะกดตัวตาม คาใดเป็นคาภาษาบาลี
พยัคฆ์
ศูนย์
อัชฌาสัย
อาตมา
ปัจจัย
ฤดู
สักขี
อาชญา
มัจฉา
อินทร์

๒. จากวิธีสังเกตด้วยการใช้ ฬ ฑ คาใดเป็นคาภาษาบาลี
จุฬา
จุฑา
ครุฑ
บีฑา
กีฬา
กรีฑา
อาสาฬหบูชา โอฑาร

โอฬาร
วิฬาร

๓. จากการสังเกตพยัญชนะภาษาบาลี คาใดเป็นคาภาษาบาลี
รัศมี
สิกขา
ศฤงดาร
วิสาสะ
จักษุ
สัจจะ
ศาลา
สามัญ
สามี
ศีรษะ
๔. จากวิธีสังเกตภาษาบาลีไม่นิยมคาควบกล้า คาใดเป็นคาภาษาบาลี
ปฐม
ประถม
ธัมม
อรรถ
อัตถ
ธรรมะ
ปริสุทโธ
อาริย
จรรยา
๕. คาต่อไปนี้ คาใดเป็นคาภาษาบาลี
ปราโมทย์
สังวร
สงสาร
ปัญหา
รัฐบาล
อัฐิ

นิทรา
สตรี

สังหรณ์ จุฑา
ประกาศ กัญญา

๑๙

กิจกรรมที่ ๒.๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมวิธีสังเกตคาภาษาบาลีลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

วิธีสังเกตคา
บาลี

๒o

เฉลยกิจกรรมที่ ๒.๑
คาชี้แจง จงตอบคาถามและเติมคาในช่องว่างให้สมบูรณ์
๑. สระในภาษาบาลีมี ............. ตัว คืออะไรบ้าง ?
ตอบ ๘ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ
๒. พยัญชนะในภาษาบาลีมี ............. ตัว คืออะไรบ้าง ?
ตอบ ๓๓ ตัว ดังนี้ ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ฌ
ญ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ
ต ถ ท ธ น ป
ผ พ ภ ม
เศษวรรค ย ร ล ว ส ห
(นฤคหิต)
๓. ภาษาบาลีนิยมใช้ ฬ ยกตัวอย่างมา ๓ คา อะไรบ้าง ?
ตอบ ๓ ตัว คือ กีฬา โอราฬ กาฬ
๔. ภาษาบาลีนิยมใช้ ส เช่น ............. ยกตัวอย่างมา ๕ คา
ตอบ คาว่า สามี สามัญ สันติ สัมผัส สัญญา
๕. คาที่น่าจะเป็นคาบาลีอย่างเดียว แต่เป็นได้ทั้งคาบาลีและสันสกฤต มีอะไรบ้าง
จงยกตัวอย่างมา ๕ คา
ตอบ คาว่า มณฑป จุมพิต นนท์ สุนทร สันนิวาส

๒๑

เฉลยกิจกรรมที่ ๒.๒
คาชี้แจง ขีดเส้นใต้คาที่มาจากภาษาบาลี
๑. จากวิธีสังเกตด้วยการใช้ตัวสะกดตัวตาม คาใดเป็นคาภาษาบาลี
พยัคฆ์
ศูนย์
อัชฌาสัย
อาตมา
ปัจจัย
ฤดู
สักขี
อาชญา
มัจฉา
อินทร์

๒. จากวิธีสังเกตด้วยการใช้ ฬ ฑ คาใดเป็นคาภาษาบาลี
จุฬา
จุฑา
ครุฑ
บีฑา
กีฬา
กรีฑา
อาสาฬหบูชา โอฑาร

โอฬาร
วิฬาร

๓. จากการสังเกตพยัญชนะภาษาบาลี คาใดเป็นคาภาษาบาลี
รัศมี
สิกขา
ศฤงดาร
วิสาสะ
จักษุ
สัจจะ
ศาลา
สามัญ
สามี
ศีรษะ
๔. จากวิธีสังเกตภาษาบาลีไม่นิยมคาควบกล้า คาใดเป็นคาภาษาบาลี
ปฐม
ประถม
ธัมม
อรรถ
อัตถ
ธรรมะ
ปริสุทโธ
อาริย
จรรยา
๕. คาต่อไปนี้ คาใดเป็นคาภาษาบาลี
ปราโมทย์
สังวร
สงสาร
ปัญหา
รัฐบาล
อัฐิ

นิทรา
สตรี

สังหรณ์ จุฑา
ประกาศ กัญญา

๒๒

เฉลยกิจกรรมที่ ๒.๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมวิธีสังเกตคาภาษาบาลีลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

๑. ดูที่สระ อะ อา
อิ อี อุ อู เอ โอ

๒. ดูที่พยัญชนะ ๓๓ ตัว

๓. ดูที่ตัวสะกด ตัวตาม
๓๓ ตัว

๑o. คาบาลีที่มีตัวสะกด
เป็นพยัญชนะเศษวรรค
ตัวตามใช้เศษวรรคได้

วิธีสังเกตคา
บาลี

๙. นิยมใช้ ฬ

๘. วรรค ฎ มีกฎเกณฑ์
การเขียนในภาษาไทยว่า
ตัดตัวสะกดออกใช้ตัว
ตามในภาษาบาลีแทน

๔. ไม่นิยมใช้ ร
หัน

๕. ไม่นิยมคาควบ
กล้า

๗. นิยมใช้ ส

๖. คาบาลที่มีพยัญชนะท้าย
วรรคเป็นตัวสะกด และใช้
พยัญชนะเศษวรรคเป็นตัวตาม

๒๓

ใบความรู้ที่ ๓
เรื่อง วิธีสังเกตคาสันสกฤต
๑. ดูที่สระ สระในภาษาสันสกฤต มี ๑๔ ตัว คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไอ เอา ฤ ฤๅ

ฦ ฦๅ
๒. ดูที่พยัญชนะ พยัญชนะสันสกฤตมี ๓๕ ตัว เพิ่มมากกว่าภาษาบาลี ๒ ตัว คือ ศ
ษ ยกเว่น คาว่า เศร้า ศึก ศอก ศอ ศก เลิศ ฝรั่งเศส กระดาษ ฝีดาษ อังกฤษ เป็นคาไทย
๓. คาในภาษาสันสกฤต เมื่อมีตัวสะกดจะมีตัวตามก็ได้ ไม่มีกไ็ ด้ ที่ไม่มตี ัวตาม เช่น
มนัส (ใจ) กริน (ช้าง) มรุต (เทวดา) เป็นต้น
ตัวสะกดทีม่ ีตัวตาม ไม่ตอ้ งอยู่ในวรรคเดียวกัน แต่ให้เป็นพยัญชนะมีเสียงเหมือนกัน
คือ เป็นโฆษะ (เสียงก้อง) ก็โฆษะเหมือนกัน ถ้าตัวสะกดเป็นอโฆษะ (เสียงไม่ก้อง) ก็เป็น
อโฆษะด้วย (เสียงโฆษะ และอโฆษะ ดูพยัญชนะวรรค พยัญชนะวรรค ๑ และ – เป็น อโฆษะ
พยัญชนะวรรค ๓,๔ และ ๕ เป็นโฆษะ) เช่น มุกตฺ (ไทยใช้มุกดา) ทั้ง ก และ ต เป็นอโฆษะ
เป็นต้น
๔. คาที่มี ร หัน เป็นคาภาษาสันสกฤต เช่น ธรฺม = ธรรม วรฺณ = วรรณ คาแผลงใน
ภาษาไทยที่แผลงมาจาก ประ กระ คระ เช่น กระเช้า กรรเช้า ประทุก บรรทุก คระโลง
ครรโลง ไม่ใช่คาภาษาสันสกฤต
๕. คาภาษาบาลีใช้ ฬ ภาษาสันสกฤตจะใช้ ฑ เช่น
บาลีว่า กีฬา สันสกฤตว่า กรีฑา
บาลีว่า ครุฬ สันสกฤตว่า ครุฑ
บาลีว่า จุฬา สันสกฤตว่า จุฑา
๖. คาในภาษาสันสกฤตนิยมคาควบ เช่น ประถม ประพฤติ สตรี จักร อัคร ประโยค
ปราการ สงคราม
๗. คาในภาษาสันสกฤตทีอ่ ยู่ในภาษาไทย จะมีคาว่าเคราะห์อยู่ในคานั้น เช่น
พิเคราะห์ สังเคราะห์ สงเคราะห์ อนุเคราะห์

๒๔

กิจกรรมที่ ๓.๑
คาชี้แจง ขีดเส้นใต้คาที่มาจากภาษาสันสกฤต

๑. จากวิธีสังเกตด้วยการใช้สระ คาต่อไปนี้คาใดเป็นคาภาษาสันสกฤต
กัญญา
กีฬา
สิกขา
ฤดู
ไมตรี
อัคคี
ไพโรจน์
เสาร์
จุฬา
ไปรษณีย์
๒. จากวิธีสังเกตด้วยการใช้พยัญชนะและสระ คาต่อไปนี้คาใดเป็นคาภาษาสันสกฤต
รัศมี
สิกขา
ศฤงคาร
วิสาสะ
จักษุ
สัจจะ
ศาลา
สามัญ
สามี
ศีรษะ
๓. จากวิธีสังเกตด้วยการใช้ตัวสะกดตัวตาม คาต่อไปนี้คาใดเป็นคาภาษาสันสกฤต
มนัส
ศูนย์
อัชฌาสัย
อาตมา
ปัจจัย
มรุต
สักขี
อาชญา
มัจฉา
อินทร์
๔. จากวิธีสังเกตด้วยการใช้คาควบกล้า คาต่อไปนี้คาใดเป็นคาภาษาสันสกฤต
สมัคร
ปราโมทย์
นิทรา
ปฐม
ปัญญา
วิมุตติ
รัตติกาล
ประกาศ
ปรัชญา
ปัจฉิม
๕. จากวิธีสังเกตด้วยการใช้ ฬ ฑ คาต่อไปนี้คาใดเป็นคาภาษาสันสกฤต
จุฬา
จุฑา
ครุฑ
ปีฑา
โอฬาร
กีฬา
กรีฑา
อาสาฬหบูชา
โอฑาร วิฬาร

๒๕

กิจกรรมที่ ๓.๒
คาชี้แจง ให้ยกตัวอย่างคาในภาษาสันสกฤตตามหัวข้อที่กาหนดดังต่อไปนี้ ข้อละ ๓ คา
๑. คาในภาษาสันสกฤตถ้าออกเสียง “สอ” จะใช้ ศ ษ ยกเว้นคาใดบ้าง ยกตัวอย่างมา ๑o คา
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
๒. คาสันสกฤตใช้ ร หัน แต่ไม่ใช่คาแผลงในภาษาไทยที่แผลงมาจากคาว่า ประ กระ คระ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
๓. ภาษาสันสกฤตไม่นิยมใช้ ส แต่นิยมใช้ ศ ษ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..
๔. คาในภาษาสันสกฤตนิยมคาควบกล้า
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
๕. ตัว ส ในภาษาสันสกฤต จะใช้กับพยัญชนะในวรรค ตะ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

๒๖

กิจกรรมที่ ๓.๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมวิธีสังเกตคาภาษาสันสกฤตลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

วิธีสังเกตคา
ภาษาสันสกฤต

๒๗

เฉลยกิจกรรมที่ ๓.๑
คาชี้แจง ขีดเส้นใต้คาที่มาจากภาษาสันสกฤต
๑. จากวิธีสังเกตด้วยการใช้สระ คาต่อไปนี้คาใดเป็นคาภาษาสันสกฤต
กัญญา
กีฬา
สิกขา
ฤดู
ไมตรี
อัคคี
ไพโรจน์
เสาร์
จุฬา
ไปรษณีย์
๒. จากวิธีสังเกตด้วยการใช้พยัญชนะและสระ คาต่อไปนี้คาใดเป็นคาภาษาสันสกฤต
รัศมี
สิกขา
ศฤงคาร
วิสาสะ
จักษุ
สัจจะ
ศาลา
สามัญ
สามี
ศีรษะ
๓. จากวิธีสังเกตด้วยการใช้ตัวสะกดตัวตาม คาต่อไปนี้คาใดเป็นคาภาษาสันสกฤต
มนัส
ศูนย์
อัชฌาสัย
อาตมา
ปัจจัย
มรุต
สักขี
อาชญา
มัจฉา
อินทร์
๔. จากวิธีสังเกตด้วยการใช้คาควบกล้า คาต่อไปนี้คาใดเป็นคาภาษาสันสกฤต
สมัคร
ปราโมทย์
นิทรา
ปฐม
ปัญญา
วิมุตติ
รัตติกาล
ประกาศ ปรัชญา
ปัจฉิม
๕. จากวิธีสังเกตด้วยการใช้ ฬ ฑ คาต่อไปนี้คาใดเป็นคาภาษาสันสกฤต
จุฬา
จุฑา
ครุฑ
ปีฑา
โอฬาร
กีฬา
กรีฑา
อาสาฬหบูชา
โอฑาร วิฬาร

๒๘

เฉลยกิจกรรมที่ ๓.๒
คาชี้แจง ให้ยกตัวอย่างคาในภาษาสันสกฤตตามหัวข้อที่กาหนดดังต่อไปนี้ ข้อละ ๓ คา
๑. คาในภาษาสันสกฤตถ้าออกเสียง “สอ” จะใช้ ศ ษ ยกเว้นคาใดบ้าง ยกตัวอย่างมา ๑o คา
เศร้า ศึก
ศอก
ศอ
เลิศ
กระดาษ
ฝีดาษ
ศก
อังกฤษ ฝรั่งเศส

๒. คาสันสกฤตใช้ ร หัน แต่ไม่ใช่คาแผลงในภาษาไทยที่แผลงมาจากคาว่า ประ กระ คระ
กรรม สวรรค์ พรรษา
จรรยา
ภรรยา

๓. ภาษาสันสกฤตไม่นิยมใช้ ส แต่นิยมใช้ ศ ษ
ฤาษี
เกษียณ
พฤษภาคม เกษตร

๔. คาในภาษาสันสกฤตนิยมคาควบกล้า
ประถม
ประพฤติ
สตรี

ปราการ

ราษฎร

สงคราม

๕. ตัว ส ในภาษาสันสกฤต จะใช้กับพยัญชนะในวรรค ตะ
สวัสดี
สมุทร
พิสดาร
สถาน
หัสดิน

๒๙

เฉลยกิจกรรมที่ ๓.๓
คาชี้แจง ให้นักเรียนเติมวิธีสังเกตคาภาษาสันสกฤตลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

๑. ดูที่สระเพิ่มจาก
ภาษาบาลีคือ ไอ เอา
ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ
๗. ใช้ตัว ฑ

๖. คาภาษาสันสกฤต
เมื่อมีตัวสะกด จะมีตัว
ตามก็ได้หรือไม่มีก็ได้

๕. คาภาษาสันสกฤต
นิยมคาควบกล้า

วิธีสังเกตคา
ภาษาสันสกฤต

๒. ดูที่พยัญชนะ ๓๕
ตัว เพิ่มจากภาษา
บาลีคือ ศ ษ

๓. คาที่มี ร หัน ต้องมี
ตัวสะกดด้วย เช่น
ธรรม วรรณ

๔. คาในภาษาสันสกฤตที่
อยู่ในภาษาไทยจะมีคาว่า
เคราะห์ เช่น พิเคราะห์
สังเคราะห์

๓o

แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การสังเกตคาไทยและบาลีสันสกฤต
คาชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด ๑o ข้อ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สดุ เพียงคาตอบเดียว
แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ
๑. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของคาไทยแท้
ก. เป็นคาโดดและไม่เป็นคาศัพท์

ข. สะกดตรงตามมาตรา

ค. มีวรรณยุกต์กากับเสียง

ง. เป็นคาที่ใช้ตัวการันต์

๒. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของคาไทยแท้ทุกคา
ก. แม่จะเลี้ยงน้าหวาน

ข. แม่ทองคาเธอมาตอนค่า

ค. น้านิ่งไหลลึก

ง. ทาบุญเอาหน้า

๓. ข้อใดเป็นคาไทยแท้ทั้งหมด
ก. สะใภ้ มะพร้าว ตะวัน

ข. ชอุ่ม ลูกกระดุม ตาปู

ค. ใยบัว ตาปู ลาไย

ง. ชัย เวไนย มะม่วง

๔. คาหลายพยางค์ที่เกิดจากการเติมเสียงคือข้อใด
ก. กระโจน ประท้วง

ข. ตะวัน นกกระจอก

ค. สะใภ้ ตะขาบ

ง. สะดือ ลูกกระดุม

ลองทา
แบบทดสอบ
ก่อนเริ่มเรียน
ก่อนค่ะ

๓๑

๕. ข้อใดเป็นคาหลายพยางค์ด้วยเหตุผลเดียวกับคาว่า “ตะวัน”
ก. กระโดด
ข. มะเขือ
ค. ประท้วง
ง. กระทา
๖. คาในข้อใดเป็นคาไทยแท้ทุกคา
ก. ธูป เทียน
ข. ศีรษะ ผม
ค. จิต ใจ
ง. มืดค่า
๗. คาที่ออกเสียง “ไอ” ข้อใดไม่ใช่คาไทยแท้
ก. เหล็กใน ใจไหม
ข. ปัจจัย ภูวไนย
ค. เหลวไหล หลงใหล
ง. ใส่ใจ ผลักไส
๘. ข้อใดมีคาไทยแท้น้อยที่สุด
ก. พระอภัยใจอ่อนถอนสะอื้น
ข. อุตส่าห์ฝืนพักตร์ว่านิจจาเอ๋ย
ค. แม่ผีเสื้อเมื่อไม่เห็นในใจเลย
ง. พี่ไม่เคยอยู่ในถ้าให้ราคาญ
๙. ข้อใดวางลาดับคาเข้าประโยค ไม่ ถูกต้อง
ก. เขาซื้อไม่ได้หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ข. ครูให้นักเรียนทาการบ้าน
ค. คุณจะอยู่บ้านหลังไหน
ง. เธอรอเขานานจนกระทั่งค่า
๑o. ข้อใดเรียงลาดับคาเปลี่ยนตาแหน่งแล้วความหมายเปลี่ยนไป
ก. ๑. ตามธรรมดาแดงเป็นคนขยันนะ
ข. ๑. บนสะพานรถติดมาก
๒. แดงเป็นคนขยันนะตามธรรมดา
๒. รถติดมากบนสะพาน
ค. ๑. ตอนกลางคืนอากาศหนาวมาก
ง. ๑. แม่ให้น้องให้เงินขอทาน
๒. อากาศหนาวมากตอนกลางคืน
๒. ให้น้องแม่ให้เงินขอทาน

ดูความรู้เดิมของเราก่อน
เริ่มเรียนนะค่ะ

๓๒

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง การสังเกตคาไทยและบาลีสันสกฤต
คาชี้แจง ข้อสอบมีทั้งหมด ๑o ข้อ ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สดุ เพียงคาตอบเดียว
แล้วทาเครื่องหมายกากบาท (X) ลงในกระดาษคาตอบ
๑. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของคาไทยแท้
ก. เป็นคาโดดและไม่เป็นคาศัพท์

ข. สะกดตรงตามมาตรา

ค. มีวรรณยุกต์กากับเสียง

ง. เป็นคาที่ใช้ตัวการันต์

๒. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของคาไทยแท้ทุกคา
ก. แม่จะเลี้ยงน้าหวาน

ข. แม่ทองคาเธอมาตอนค่า

ค. น้านิ่งไหลลึก

ง. ทาบุญเอาหน้า

๓. ข้อใดเป็นคาไทยแท้ทั้งหมด
ก. สะใภ้ มะพร้าว ตะวัน

ข. ชอุ่ม ลูกกระดุม ตาปู

ค. ใยบัว ตาปู ลาไย

ง. ชัย เวไนย มะม่วง

๔. คาหลายพยางค์ที่เกิดจากการเติมเสียงคือข้อใด
ก. กระโจน ประท้วง

ข. ตะวัน นกกระจอก

ค. สะใภ้ ตะขาบ

ง. สะดือ ลูกกระดุม

๕. ข้อใดเป็นคาหลายพยางค์ด้วยเหตุผลเดียวกับคาว่า “ตะวัน”
ก. กระโดด
ข. มะเขือ
ค. ประท้วง
ง. กระทา

ลองทา
แบบทดสอบ
ก่อนเริ่มเรียน
ก่อนค่ะ

๓๓

๖. คาในข้อใดเป็นคาไทยแท้ทุกคา
ก. ธูป เทียน
ข. ศีรษะ ผม
ค. จิต ใจ
ง. มืดค่า
๗. คาที่ออกเสียง “ไอ” ข้อใดไม่ใช่คาไทยแท้
ก. เหล็กใน ใจไหม
ข. ปัจจัย ภูวไนย
ค. เหลวไหล หลงใหล
ง. ใส่ใจ ผลักไส
๘. ข้อใดมีคาไทยแท้น้อยที่สุด
ก. พระอภัยใจอ่อนถอนสะอื้น
ข. อุตส่าห์ฝืนพักตร์ว่านิจจาเอ๋ย
ค. แม่ผีเสื้อเมื่อไม่เห็นในใจเลย
ง. พี่ไม่เคยอยู่ในถ้าให้ราคาญ
๙. ข้อใดวางลาดับคาเข้าประโยค ไม่ ถูกต้อง
ก. เขาซื้อไม่ได้หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์ ข. ครูให้นักเรียนทาการบ้าน
ค. คุณจะอยู่บ้านหลังไหน
ง. เธอรอเขานานจนกระทั่งค่า
๑o. ข้อใดเรียงลาดับคาเปลี่ยนตาแหน่งแล้วความหมายเปลี่ยนไป
ก. ๑. ตามธรรมดาแดงเป็นคนขยันนะ
ข. ๑. บนสะพานรถติดมาก
๒. แดงเป็นคนขยันนะตามธรรมดา
๒. รถติดมากบนสะพาน
ค. ๑. ตอนกลางคืนอากาศหนาวมาก
ง. ๑. แม่ให้น้องให้เงินขอทาน
๒. อากาศหนาวมากตอนกลางคืน
๒. ให้น้องแม่ให้เงินขอทาน

ดูความรู้เดิมของเรา
ก่อนเริ่มเรียนนะค่ะ

๓๔
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