
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  คําภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในไทย

                  

 

คําภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในไทย

                  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

โรงเรียนบ้านนํ้าลอด

คําภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

โรงเรียนบ้านนํ้าลอด 



 

 



ก 

 

ค ำน ำ 

  บทเรียนส ำเร็จรูปชุดพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่องค ำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ใน
ภำษำไทย เล่มนี้ จัดท ำขึ้นส ำหรับใช้เสริมทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ 
โดยแบ่งเนื้อหำออกเป็น ๓ ส่วน คือ เนื้อหำ แบบฝึกหัด และแบบเฉลย ซึ่งมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ CAI 
ประกอบ มีเนื้อหำสำระส ำคัญและผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ตรงตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่  ๖ ตรงตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ และหลักสูตร
แกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช พ.ศ. ๒๕๕๑       

บทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ ผู้เรียนสำมำรถศึกษำได้ด้วยตนเอง และจะเกิดประโยชน์เป็นอย่ำง
มำกถ้ำครูผู้สอนคอยให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำแก่ผู้เรียน ในกรณีที่ผู้เรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบทเรียน 

ผู้จัดท ำหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำบทเรียนส ำเร็จรูปเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ และ
เป็นส่วนส ำคัญในกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ เรื่องค ำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น และขอขอบพระคุณผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกท่ำน ที่ให้ค ำแนะน ำและค ำปรึกษำด้วยดีเสมอมำ 
 
 
                                                               คณะผู้จัดท ำ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



ข 

 

สำรบัญ 

เร่ือง          หน้ำ 

ค ำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย     

ตัวช้ีวัด          ๑ 

แผนผังสำระกำรเรียนรู้        ๑ 

สำระส ำคัญ         ๑ 

หน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง ค ำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย   ๒ 

ลักษณะค ำท่ีมำจำกภำษำเขมร      ๓ 

 ลักษณะค ำท่ีมำจำกภำษำจีน      ๗ 

 ลักษณะค ำท่ีมำจำกภำษำอังกฤษ      ๙ 

 ลักษณะค ำท่ีมำจำกภำษำบำลี      ๑๑ 

 ลักษณะค ำท่ีมำจำกภำษำสันสกฤต      ๑๕ 

 แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑       ๑๙ 

 แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๒       ๒๑ 

 แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๓       ๒๓ 

 แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๔       ๒๔ 

บรรณำนุกรม         ๒๕ 

ภำคผนวก         ๒๖ 

 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๑       ๒๗ 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๒       ๒๘ 

 



ค 

 

สำรบัญ(ต่อ) 

เร่ือง          หน้ำ 

 เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๓       ๒๙ 

เฉลยแบบฝึกทักษะที่ ๔       ๓๐ 

 



๑ 

 

เรื่อง ค ำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในภำษำไทย 

 

 ตัวชี้วัด 

รวบรวมและบอกความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย 
(ท ๑.๑ ป.๖/๑) 

แผนผังสำระกำรเรียนรู ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำระส ำคัญ 

 การรู้ลักษณะของค าและความหมายของค าภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทยท าให้อ่าน เขียน และเข้าใจข้อความต่างๆได้ถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

ค ำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้
ในภำษำไทย 

ค าบาลี-สันสกฤต ภาษาจีน 

ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร 



๒ 

 

หน่วยกำรเรียนรู้เรื่อง ค ำภำษำต่ำงประเทศที่ใช้ในไทย 

  

 

 

ค าภาษาต่างประเทศที่น ามาใช้ในภาษาไทยมีเป็นจ านวนมาก เนื่องจาก
การติดต่อสัมพันธ์กันในด้านต่างๆ เช่น ศาสนา การค้า การศึกษา การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆ ท าให้ภาษาไทยมีค าเพิ่มขึ้น เราจึงควรเรียนรู้
ลักษณะและความหมายของค าที่มาจากภาษาต่างประเทศเหล่านั้น เพื่อความ
สะดวกในการใช้สื่อสาร 

  

 

ในภาษาไทยมีค ามาจากภาษาบาลี-สันสกฤตปนอยู่มาก ภาษาบาลีกับ
ภาษาสันสกฤตเป็นคนละภาษา แต่อยู่ในตระกูลภาษาอินโด -อารยันเหมือนกัน 
ดังนั้นจึงใช้ค าศัพท์จ านวนมากร่วมกันเพราะเป็นค าที่สืบเชื้อสายมาจากภาษา
ตระกูลเดียวกัน 

 

 

 

 

 



๓ 

 

ลักษณะค ำท่ีมำจำกภำษำเขมร  

         ค าที่มาจากภาษาเขมรมีดังนี้ 

 

๑. มักเป็นค ำที่มีพยัญชนะควบกล้ ำเป็นพยัญชนะต้น เช่น   

ปราบ  (ปรอ+อา+บอ)  อ่านว่า ปฺราบ 

ตรง  (ตอ+รอ+โอะ+งอ)  อ่านว่า ตฺรง 

ขลัง  (ขอ+ลอ+อะ+งอ)  อ่านว่า ขลัง 

ไกร  (กรอ+ไอ)   อ่านว่า ไกร 

ปรุง  (ปรอ+อุ+งอ)   อ่านว่า ปรุง 

โปรด  (ปรอ+โอ+ดอ)  อ่านว่า โปรด 

ปลอบ  (ปลอ+ออ+บอ)  อ่านว่า ปลอบ 

ไพร  (พรอ+ไอ)   อ่านว่า ไพร 

อภัย  (ออ+อะ ภอ+อะ+ยอ) อ่านว่า อะ+พัย 

กรวด  (กรอ+อัว+ดอ)  อ่านว่า กรวด 

 



๔ 

 

๒. มักเป็นค ำที่มีอักษรน ำ เช่น  
จมูก  (จอ+อะ หอ+มอ+อู+กอ)   จะ+หฺมูก 

เฉลย   (ฉอ+อะ หอ+ลอ+เออ+ยอ)  ฉะ+เหลย 

สนาน  (สอ+อะ หอ+นอ+อา+นอ)  สะ+หนาน 

สนาม   (สอ+อะ หอ+นอ+อา+มอ)  สะ+หนาม 

จรวด  (จอ+อะ หอ+รอ+อัว+ดอ)  จะ+หรวด 

 

 

ขนุน   (ขอ+อะ หอ+นอ+อุ+นอ)  ขะ+หนุน 

เฉลียว  (ฉอ+อะ หอ+ลอ+เอีย+วอ)  ฉะ+เหลียว 

สนุก   (สอ+อะ หอ+นอ+อุ+กอ)  สะ+หนุก 

ฉลาด   (ฉอ+อะ หอ+ลอ+อา+ดอ)  ฉะ+หลาด 

ถวาย   (ถอ+อะ หอ+วอ+อา+ยอ)  ถะ+หวาย 

 

 
 
 
 
 

 



๕ 

 

 
๓. ส่วนใหญ่ไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ 

 
 
 
 

๔. มักใช้ตัว จ ร ล ญ ส เป็นตัวสะกด เช่น  

  ทูล  (ทอ+อู+ลอ)   ทูน 

ขจร  (ขอ+อะ จอ+ออ+รอ) ขะ+จอน 

อ านาจ (ออ+อ า นอ+อา+จอ) อ า+นาด 

เผด็จ  (ผอ+อะ ดอ+เอะ+จอ) ผะ+เด็ด 

ดล  (ดอ+โอะ+ลอ)  ดน 

 

 

ควร  (คอ+อัว+รอ)   ควน 

จรัส  (จอ+อะ หอ+รอ+อะ+สอ) จะ+หรัด 

เสร็จ  (สะ+เอะ+จอ)  สะ+เด็ด 

ก าธร  (กอ+อ า ธอ+ออ+รอ) ก า+ทอน 

ส าราญ (สอ+อ า รอ+อา+ญอ) ส า+ราน 

 



๖ 

 

 
 

๕. ค ำสองพยำงค์มักขึ้นต้นด้วยค ำว่ำ ก ำ ด ำ จ ำ เช่น  

 ด าริ  (ดอ+อ า รอ+อิ)  ด า+ริ 

  ต ารวจ  (ตอ+อ า หอ+รอ+อัว+จอ) ต า+หรวด 

  บ าบัด  (บอ+อ า บอ+อะ+ดอ) บ า+บัด 

  ด ารัส  (ดอ+อ า หอ+รอ+อะ+สอ) ด า+หรัด 

  ต ารา  (ตอ+อ า รอ+อา)  ต า+รา 

 

  ด ารง  (ดอ+อ า รอ+โอะ+งอ) ด า+รง 

  ล าเนา  (ลอ+อ า นอ+เอา)  ล า+เนา 

  ท านบ  (ทอ+อ า นอ+โอะ+บอ) ท า+นบ 

  ช ารุด  (ชอ+อ า รอ+อุ+ดอ)  ช า+รุด 

  ด าเนิน  (ดอ+อ า นอ+เออ+นอ) ด า+เนิน 

 

 



๗ 

 

 ลักษณะค ำที่มำจำกภำษำจีน 

 

ค ำท่ีมำจำกภำษำจีนมลีักษณะดังนี ้

 

๑. มักมีพยำงค์เดียว เช่น  

เกี๊ยว  (กอ+เอีย+วอ+ไม้ตรี) เกี๊ยว  

ห้าง  (หอ+อา+งอ+ไมโ้ท)  ห้าง 

ตั๋ว  (ตอ+อัว+ไม้จัตวา)  ตั๋ว 

 หุ้น  (หอ+อุ+นอ+ไม้โท)  หุ้น 

ซวย  (ซอ+อัว+ยอ)   ซวย 

 

ง่วน  (งอ+อัว+นอ+ไม้เอก) ง่วน 

แซ ่  (ซอ+แอ+ไม้เอก)  แซ่ 

เฮง  (ฮอ+เอ+งอ)   เฮง 

ตุ่น  (ตอ+อุ+นอ+ไม้เอก)  ตุ่น 

แจ  (จอ+แอ)   แจ 



๘ 

 

 

๒ ค ำส่วนใหญ่มีรูปวรรณยุกต์ เช่น  

ก๋วยเตี๋ยว  (กอ+อวั+ยอ+ไม้จัตวา ตอ+เอยี+วอ+ไม้จัตวา) ก๋วย+ตี๋ยว 

เต้าส่วน   (ตอ+เอา+ไมโ้ท สอ+อัว+นอ+ไม้เอก)  เต้า+ส่วน 

ฮ่อยจ๊อ  (ฮอ+ออ+ยอ+ไม่เอก จอ+ออ+ไม้ตร)ี  ฮ่อย+จอ๊ 

ฮวงซุ้ย  (ฮอ+อัว+งอ ซอ+อ+ุยอ+ไมโ้ท)   ฮวง+ซุ้ย 

โปเก  (ปอ+โอ กอ+เอ)     โป+เก 

 

สาลี ่  (สอ+อา ลอ+อี+ไม้เอก)    สา+ลี ่

เถ้าแก ่  (ถอ+เอา+ไมโ้ท กอ+แอ+ไม้เอก)   เถ้า+แก ่

ไต้ฝุ่น  (ตอ+ไอ+ไมโ้ท ฝอ+อุ+นอ+ไม้เอก)   ไต้ฝุ่น 

เฉาก๋วย  (ฉอ+เอา กอ+อัว+ยอ+ไม้จัตวา)   เฉา+ก๋วย 

เต้าหู ้  (ตอ+เอา+ไมโ้ท หอ+อ+ูไมโ้ท)   เต้า+หู ้

 

 

 



๙ 

 

ลักษณะค ำที่มำจำกภำษำอังกฤษ 

 

ค ำท่ีมำจำกภำษำอังกฤษมีลักษณะดังนี ้

 

 

๑. ใช้ทับศัพท์ค ำภำษำอังกฤษ เช่น  
ฟาร์ม  (ฟอ+อา+มอ)    ฟาม 

พลาสติก (พอ+ลอ+อา+สอ ตอ+อิ+กอ) พลาส+ติก 

คุกก้ี  (คอ+อ+ุกอ กอ+อ+ีไมโ้ท)  คุกก้ี 

ฟุตบอล (ฟอ+อ+ุตอ บอ+ออ+ลอ)  ฟุด+บอน 

วิตามิน (วอ+อิ ตอ+อา มอ+อ+ินอ)  วิ+ตา+มิน 

 

แคปซูล (คอ+แอ+ปอ ซอ+อู+ลอ)  แคบ+ซูน 

ฟร ี  (ฟรอ+อี)       ฟร ี  

เฟิร์น  (ฟอ+เออ+นอ)   เฟิน 

ลาวา  (ลอ+อา วอ+วา)   ลา+วา 

ยูนิค  (ยอ+อู นอ+อิ+คอ)   ยูนิก 

 
 
 
 



๑๐ 

 

 

 

๒. สร้ำงศัพท์บัญญัติขึ้นเพื่อใช้แทนค ำภำษำอังกฤษ เช่น  

วิดีโอ   (วีดิทัศน์)   (วอ+อิ ดอ+อี ออ+โอ) 

ออฟฟิศ  (ส านักงาน)  (ออ+ออ+ฟอ ฟอ+อ+ิศอ) 

เฟอร์นเิจอร ์  (เครือ่งเรอืน)  (ฟอ+เออ นอ+อิ จอ+เออ) 

แอร์คอนดิชันเนอร ์ (เครือ่งปรับอากาศ)   

(ออ+แอ คอ+ออ+นอ ดอ+อิ +ชอ+อะ+นอ นอ+เออ)  

 

 

เมนู    (รายการเลอืก)     (มอ+เอ นอ+อู) 

บาร์โค้ด   (รหัสแท่ง)      (บอ+อา คอ+โอ+ดอ+ไม้โท) 

โมบายส์ โฟน  (โทรศัพท์เคลื่อนที่)  

(มอ+โอ บอ+อา+ยอ ฟอ+โอ+นอ)  

คอมแพกต์ดิสก์  (จานบันทึกเสียงอัดแนน่) 

(คอ+ออ+มอ พอ+แอ+กอ ดอ+อ+ิสอ) 

พรินเตอร ์  (เครือ่งพมิพ์แบบฉีดหมกึ)  (พรอ+อิ+นอ ตอ+เออ) 

รีวิว    (แชร์ประสบการณ์)  (รอ+อี วอ+อี+วอ) 

 



๑๑ 

 

ลักษณะของค ำที่มำจำกภำษำบำลี 
 
 
   ค ำท่ีมำจำกภำษำบำลี มลีักษณะดังนี้ 

 

๑. สังเกตจำกสระ สระในภำษำบำลีมี ๘ ตัว คอื อะ อำ อิ อี อ ุอู เอ โอ 

เช่น 

สักกะ   (สอ+อะ+กอ กอ+อะ)   สัก+กะ 

สญัญา  (สอ+อะ+ยอ ยอ+อา)   สัน+ยา 

ปัจฉิม   (ปอ+อะ+จอ ฉอ+อ+ิมอ)   ปัด+ฉิม 

อาหาร  (ออ+อา หอ+อา+รอ)   อา+หาน 

อัตตา  (ออ+อะ+ตอ ตอ+อา)   อัด+ตา 

 

 

พุทธ   (พอ+อ+ุทอ)     พุด 

  สังข์   (สอ+อะ+งอ+ข)์    สัง 

วัตถุ   (วอ+อะ+ตอ ถอ+อุ)   วัดทุ 

ปัจจัย   (ปอ+อะ+จอ จอ+อะ+ยอ)   ปัด+จัย 

บุปผา  (บอ+อ+ุปอ ผอ+อา)   บุบ+ผา 

 



๑๒ 

 

 

๒. มีพยัญชนะ  ๓๓ ตัว  (พยัญชนะวรรค) 

๓. มีตัวสะกดตัวตำมแน่นอน  เช่น   

กัญญา   (กอ+อะ+ญอ ญอ+อา)  กัน+ยา 

วิชชา    (วอ+อิ+ชอ ชอ+อา)   วิด+ชา 

สัญญา   (สอ+อะ+ญอ ญอ+อา)  สัน+ยา 

ปุจฉา    (ปอ+อ+ุจอ ฉอ+อา)   ปุด+ฉา 

กุณชร   (กอ+อ+ุณอ ชอ+ออ+รอ)  กุน+ชอน 

 

คัมภีร ์  (คอ+อะ+มอ ภอ+อี+ร์)  คัม+พ ี

วันทนา  (วอ+อะ+นอ ทอ+อะ นอ+อา) วัน+ทะ+นา 

สังกร   (สอ+อะ+งอ กอ+ออ+รอ)  สัง+กอน 

สันต ิ   (สอ+อะ+นอ ตอ+อิ)   สัน+ต ิ

อัคคี     (ออ+อะ+คอ คอ+อ)ี   อัก+ค ี

 

 



๑๓ 

 

 

นิยมใช้  ฬ  เช่น   

กีฬา    (กอ+อี ฬอ+อา)    กี+ลา 

จุฬา    (จอ+อุ ฬอ+อา)   จุลา 

ครุฬ    (คอ+อะ รอ+อุ+ฬอ)   คะ+รุด 

โอฬาร  (ออ+โอ ฬอ+อา+รอ)  โอ+ลาน 

 

 

 

นาฬิกา  (นอ+อา ฬอ+อิ กอ+กา)  นา+ล+ิกา 

กาฬโรค  (กอ+อา ฬอ+อะ รอ+โอ+คอ กา+ละ+โรก 

พระกาฬ  (พรอ+อะ กอ+อา+ฬอ)  พระ+กาน 

ทมิฬ   (ทอ+อะ มอ+อ+ินอ)   ทะ+มิน 

ปลาวาฬ (ปลอ+อา วอ+อา+ฬอ)  ปลา+วาน 

 

 

 

 



๑๔ 

 

๔. นิยมใช้  “ ริ ”  เช่น   

ภริยา   (ภอ+อะ รอ+อิ ยอ+อา)   พะ+ริ+ยา  

จริยา   (จอ+อะ รอ+อิ ยอ+อา)  จะ+ร+ิยา 

อัจฉริยะ  (ออ+อะ+จอ ฉอ+อะ รอ+อิ ยอ+อะ) อัด+ฉะ+ร+ิยะ 

กิริยา   (กอ+อิ รอ+อิ ยอ+อา)  กิ+ริ+ยา 

กรี   (กอ+อะ รอ+อี)   กะ+ร ี

คิรี   (คอ+อิ รอ+รี)   คิ+ร ี

กินรี     (กอ+อ+ินอ นอ+อะ รอ+อี)  กิน+นะ+ร ี

 

๕. นิยมใช้  ณ  น ำหน้ำวรรค ฏะ หรอื ณ น ำหน้ำ ห  เช่น   
มณฑล   (มอ+โอะ+ณอ ฑอ+โอะ+ลอ)  มน+ทน 

ภัณฑ ์  (ภอ+อะ+ณอ+ฑ์)    พัน 

ขัณฑ์   (ขอ+อะ+ณอ+ฑ)์    ขัน 

อุณหภูมิ  (ออ+อ+ุณอ หอ+อะ +ภอ+อู+มอ  อุน+หะ+พมู 

ตัณหา  (ตอ+อะ+ณอ หอ+อา)   ตัน+หา 

กัณหา  (กอ+อะ+ณอ หอ+อา)   กัน+หา 

บัณฑิต  (บอ+อะ+ณอ ฑอ+อ+ิตอ)   บัน+ดิด 

มณเฑยีร  (มอ+โอะ+ณอ ฑอ+เอยี+รอ)  มน+เทยีน 

ทัณฑ์   (ทอ+อะ+ณอ+ฑ์)    ทัน 

สัณฐาน (สอ+อะ+ณอ ฐอ+อา+นอ)   สัน+ถาน 



๑๕ 

 

ลักษณะของค ำที่มำจำกภำษำสันสกฤต 

ค ำท่ีมำจำกภำษำบำล-ีสันกฤต มลีักษณะดังนี้ 

๑. สระม ี ๑๔  ตัว  เพิ่มจำกบำลี  ๖  ตัว  คอื  ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ  ไอ  เอำ   

( แสดงว่ำค ำที่มีสระ ๖ ตัวนี้จะเป็นบำลีไม่ได้เด็ดขำด ) เช่น 

โฆษณา  (ฆอ+โอ+ษอ ษอ+อะ ณอ+อา)  โคด+สะ+นา 

ดุษฎ ี  (ดอ+อุ+ษอ ษอ+อะ ฎอ+อ)ี  ดุด+สะ+ดี 

ราษฎร (รอ+อา+ษอ ษอ+อะ ฎอ+ออ+รอ)  ราด+สะ+ดอน 

ศรัทธา  (ศรอ+อะ+ทอ ธอ+อา)   สัด+ทา 

เมรุมาศ (มอ+เอ รอ+อุ มอ+อา+ศอ)  เมรุมาศ 

 

 

ฤกษ์  (ฤอ+เออ+กอ+ษ์)   เริก 

ฤด ู  (ฤอ+อึ ดอ+อู)   รึ+ด ู

หฤทัย  (หอ+อะ ฤอ+อึ ทอ+อะ+ยอ) หะ+ร+ึทัย 

อัศวิน  (ออ+อะ+ศอ วอ+อิ+นอ)  อัด+วิน 

จักษุ  (จอ+อะ+กอ ษอ+อ)ุ   จัก+สุ 

 

 



๑๖ 

 

๒. มีพยัญชนะ  ๓๕  ตัว  เพ่ิมจำกภำษำบำลี  ๒  ตัว  คือ  ศ  ษ   

(แสดงว่ำค ำทีม่ี  ศ ษ  เป็นภำษำสันสกฤต  *  ยกเว้น  ศอก  ศึก  เศกิ  

โศก  เศร้ำ  เป็นภำษำไทยแท้ ) 

ศึกษา   (ศอ+อ+ึกอ ษอ+อา)  ศึก+สา 

ประกาศ (ปรอ+อะ กอ+อา+ศอ) ประ+กาด 

พินาศ  (พอ+อิ นอ+อา+ศอ)  พิ+นาด 

ศรัทธา  (ศรอ+อะ+ทอ ธอ+อา) สัด+ทา 

เบญจมาศ (บอ+เอ+ญอ จอ+อะ มอ+อา+ศอ)  เบน+จะ+มาด 

 

 

 

 

 

บุษบา  (บอ+อ+ุษอ ษอ+อะ บอ+อา) บุด+สะ+บา 

ศิษย ์  (ศอ+อ+ิษอ+ย)์   สิด 

ภิกษุ  (ภอ+อิ+กอ ษอ+อุ)   พิก+ส ุ

ปักษา  (ปอ+อะ+กอ ษอ+อา)  ปัก+สา 

ทักษิณ (ทอ+อะ+กอ ษอ+อิ+ณอ)  ทัก+สิน 

 



๑๗ 

 

 

๓.  นิยมใช้  ฑ (จ ำว่ำ  กรีฑำ สันสกฤต) เช่น   

กรีฑา    (กรอ+อี ฑอ+อา)   กรีทา 

จุฑา    (จอ+อุ ฑอ+อา)   จุ+ทา 

ครุฑ    (คอ+อะ รอ+อุ+ฑ)   คะ+รุด  

มณฑา  (มอ+โอะ+ณอ ฑอ+อา)  มน+ทา 

จัณฑาล  (จอ+อะ+ณอ ฑอ+อา+ลอ)  จัน+ทาน 

 

 

 

๔. นิยมควบกล้ ำและอักษรน ำ  เช่น  

ประถม   (ปรอ+อะ ถอ+โอะ+มอ)    ประ+ถม 

มัตสยา   (มอ+อะ+ตอ สอ+อะ หอ+ยอ+อา)   มัด+สะ+หยา 

สวามี    (สอ+อะ หอ+วอ+อา มอ+อ)ี   สะ+หวา+ม ี

สังเกต   (สอ+อะ+งอ กอ+เอ+ตอ)    สัง+เกด 

สถาน    (สอ+อะ ถอ+อา+นอ)    สะ+ถาน 

ประทุม    (ปรอ+อะ ทอ+อ+ุมอ)    ประ+ทมุ 

เปรม     (ปรอ+เอ+มอ)     เปรม 

 



๑๘ 

 

๕.   นิยมใช้  รร  (รอหัน)  เช่น  

บรรพต  (บอ+อะ+นอ พอ+โอะ+ตอ)บัน+พด  

จรรยา   (จอ+อะ+นอ ยอ+ยา)  จัน+ยา 

หรรษา (หอ+อะ+นอ ษอ+อา)  หัน+สา 

พรรษา (พอ+อะ+นอ ษอ+อา)  พน+สา 

ครรภ ์  (คอ+อะ+นอ+ภ)์   คัน 

สรรค ์  (สอ+อะ+นอ+ค์)   สัน 

บรรจบ (บอ+อะ+นอ จอ+โอะ+บอ) บัน+จบ 

มรรคา  (มอ+อะ+นอ คอ+อา)  มันคา 

ครรชิต (คอ+อะ+นอ ชอ+อิ+ตอ)  คัน+ชิต 

กรรไกร   (กอ+อะ+นอ กรอ+ไอ)  กัน+ไกร 

 

 

 

๖. นิยม  “ เครำะห์ ”  เช่น   

วิเคราะห์    (วอ+อิ ครอ+เอาะ+ห์)  วิ+เคราะ  

สังเคราะห์  (สอ+อะ+งอ ครอ+เอาะ+ห์) สัง+เคราะ 

อนุเคราะห ์ (ออ+อะ นอ+อุ ครอ+เอาะ+ห ์ อะ+น+ุเคาะ 

ดาวเคราะห ์ (ดอ+อา+วอ ครอ+เอาะ+ห์) ดาว+เคราะ 



๑๙ 

 

แบบฝึกทักษะที่ ๑ 

 

      ให้นักเรียนเติมค ำทับศัพท์ที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศลงใน
ช่องว่ำงที่ตรงกับรูปภำพให้ถูกต้อง 

 

๑.  ๒.  

 

 

 

 

 

  

   ๓.   ๔.     

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

.......... 

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

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

........ 

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

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

.......... 

ค ำช้ีแจง 



๒๐ 

 

๕.        ๖. 

 

       
  

 

 

 

  ๗   ๘ 

 

 

 

 

 

๙      
 ๑๐ 

 

 

 

 

.     

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

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

........ 

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

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

........ 

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

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

........ 

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

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

........ 

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

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

........ 

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

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

........ 



๒๑ 

 

แบบฝึกทักษะที่ ๒ 

    ให้นักเรียนเขียนค าอา่นของค าต่อไปน้ีให้ถูกต้อง 

๑. อินเทอร์เน็ต  

    

๒. หรรษา 

 
 

๓. สุริยวงศ ์  

 

๔. สุขศานต ์
 
 

๕. บลูเบอรี ่     

 

 

ค าชี้แจง 

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

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

. 

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

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

. 

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

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

. 

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

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

. 

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

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

. 



๒๒ 

 

๖. กษัตริย์ 

 

๗. ครรภ ์

 
๘. กฐิน 

 
 

๙. คมนาคม 

๑๐ คีย์บอร์ด 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

. 

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

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

. 

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

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

. 

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

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

. 

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

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

. 



๒๓ 

 

    แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๓ 

  

 

        ให้นักเรียนเตมิตัวการันต์ที่หายไปในค าศพัท์ต่อไปน้ีให้สมบูรณ์ 

 

 

 

๑. กา       ตูน    ๒. เจด ี

๓. ซื่อสัต     ๔. ทิวทัศ 

๕. บุฟเฟ ่     ๖. ไปรษณ ี

๗. พระอง     ๘. ผลิตภณั 

๙. สมบูร     ๑๐. รัตนโกสินท 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำช้ีแจง 



๒๔ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

แบบฝึกเสริมทักษะที่ ๔ 

 

ให้นักเรียนเขียนค าศพัท์ต่อไปน้ีให้ถูกต้อง 

 

๑. วันนะยุก     ๒. ลายเซ็น 
 

๓ วันนะโรก     ๔. ล าเค็น  

 

๕. สัดทา      ๖. สงกราน 
 

๗. วาระสาน     ๘. สะมาท ิ

 

๙. พันนะนา     ๑๐. อุทิด  

 

 

 

 

 

 

ค ำช้ีแจง 



๒๕ 

 

 

บรรณำนุกรม 

 

 

 

ณัฐิณา โตประเสริฐพงศ์. (๒๕๕๘). เก่งหลักภาษาไทย ป.๕-ป.๖. กรุงเทพฯ : 

   บริษัทไฮเอ็ดพับลิชช่ิงจ ากัด                          

นฤภร รุจิเรข. (๒๕๖๑). หลักภาษาไทยและการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท 

  พัฒนาคุณภาพ วิชาการ        

 

 

 



๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภำคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๑ 

 

ข้อที ่ ค ำตอบ 
๑ คอมพิวเตอร ์
๒ เต้าหู ้
๓ แครอท 
๔ ไดโนเสาร ์
๕ ก๋วยเตี๋ยว 
๖ กราฟ 
๗ ครุฑ 
๘ โดนัท 
๙ มอเตอร์ไซค ์

๑๐ เค้ก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๒ 

 

ข้อที่ ๑ เฉลย 
๑.  อิน-เทอ-เน็ด 
๒.  หัน-สา 
๓.  ส-ุร-ิยะ-วง 
๔.  สุก-สาน 
๕.  บลู-เบอ-รี ่
๖.  กะ-สัด 
๗.  คัน 
๘.  กะ-ถิน 
๙.  คะ-มะ-นา-คม 

๑๐.  ค-ีบอด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๓ 

 

ข้อที่  ค ำตอบ 
๑ การ์ตูน 
๒ เจดีย ์
๓ ซื่อสัตย ์
๔ ทิวทัศน ์
๕ บุฟเฟ่ต ์
๖ ไปรษณีย ์
๗ พระองค ์
๘ ผลิตภัณฑ ์
๙ สมบูรณ ์

๑๐ รัตนโกสินทร ์
 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะที่ ๔ 

 

ข้อที ่ ค ำตอบ 
๑ วรรณยุกต ์
๒ ลายเซ็น 
๓ วัณโรค 
๔ ล าเคญ็ 
๕ ศรัทธา 
๖ สงกราต ์
๗ วารสาร 
๘ สมาธ ิ
๙ พันนะนา 

๑๐ อุทิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


