
 ใบงานที่ ๒ การใช้ค าทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ 
 
ตอนท่ี 1 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. เพราะเหตุใด จงึตอ้งใชค้ าทบัศพัท ์
 
      ในภาษาไทยไมม่คี าทีค่วามหมายตรงกบัค าทีต่อ้งการสือ่สาร จงึตอ้งยมืค าในภาษาต่างประเทศมาใช 
 
 
 2. ค าศพัทบ์ญัญตั ิหมายถงึอะไร 
 
      ค าในภาษาไทยทีค่ดิขึ้นใชแ้ทนศพัทภ์าษาองักฤษดว้ยการประกอบขึ้นจากค าในภาษาบาล-ีสนัสกฤตผ่านกา 
 
 
 3. การบญัญตัศิพัทข์ึน้มาใชใ้นภาษาไทยเกดิขึน้ในสมยัใด 
 
      การบญัญตัศิพัทข์ึ้นมาใชใ้นภาษาไทยเกดิขึ้นในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั (รชักาลที ่4) 
 
 
 4. ค าศพัทบ์ญัญตัปิระกอบขึน้มาจากค าในภาษาใด 
 
     ศพัทบ์ญัญตั ิประกอบขึ้นมาจากภาษาบาล ีสนัสกฤต   
 
 
 5. ค าทบัศพัท ์และค าศพัทบ์ญัญตั ิมแีนวทางในการใชอ้ยา่งไรใหถู้กตอ้งและเหมาะสม 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตอนท่ี 2 

ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมตามทีก่ าหนด 
 

 1. ยกตวัอยา่งค าทบัศพัทป์ระเภทละ 5 ค า ลงในตาราง 
                                                                                                                                                                            
(ตวัอย่าง) 

ประเภทของค าทบัศพัท์ ตวัอย่างค าศพัท์ 
อาหาร เคก้   สลดั   ชสี   ไอศกรมี   แซนดว์ชิ 

กฬีา-ดนตร ี สก ี  สเกต็   กอลฟ์   กตีาร ์  เปียโน 

เครือ่งใช ้ โซฟา   โน้ตบุ๊ก   ไมโครโฟน   คอมพวิเตอร ์  คตัเตอร ์

 
 
 2. ยกตวัอยา่งค าศพัทบ์ญัญตัทิีส่รา้งโดยวธิต่ีางๆ วธิลีะ 5 ค า ลงในตาราง 
                                                                                                                                                                            
(ตวัอย่าง) 

ประเภทของค าศพัทบ์ญัญติั ตวัอย่างค าศพัท์ 
ศพัทบ์ญัญตัทิีส่รา้งจาก 
ค าไทยแท ้

จุดยนื (stand point)   ปีแสง (light year)   ตวัแปร (variable)  
ดนิเปรี้ยว (acid soil)   น ้าแขง็แหง้ (dry ice)   ตลาดมดื (black 
market)    

ศพัทบ์ญัญตัทิีส่รา้งจาก 
ค าบาล-ีสนัสกฤต 

กจิกรรม (activity)   ทฤษฎ ี(theory)   สดมภ ์(column) 
มลพษิ (pollution)   เสรนีิยม (liberalism)   นิทรรศการ (exhibition)    

ศพัทบ์ญัญตัทิีส่รา้งจาก 
การใชค้ าภาษาต่างประเทศทบัศพัท์ 

ครมี (cream)   โซฟา (sofa)  โบนสั (bonus)   แฟชัน่ (fashion)   
ซเีมนต ์(cement)   คอมพวิเตอร ์(computer)    

 
(พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของครผููส้อน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงานที่ ๓ ศพัท์วิชาการและศัพท์วิชาชีพ 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนยกตวัอยา่งศพัทว์ชิาการและศพัทว์ชิาชพี ประเภทละ 4 ค า ลงในตารางทีก่ าหนด 
(ตวัอย่าง) 

ประเภทของอาชีพ ตวัอย่างค าศพัท์ 

ศพัทเ์กีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

ศพัทเ์กีย่วกบัศกึษาศาสตร ์  

 

ศพัทเ์กีย่วกบัรฐัศาสตร ์  

 

ศพัทเ์กีย่วกบันิตศิาสตร ์  

 

ศพัทเ์กีย่วกบัแพทยศาสตร ์  

 

ศพัทเ์กีย่วกบันาฏศลิป์  

 

ศพัทเ์กีย่วกบัดนตร ี  

 

ศพัทเ์กีย่วกบักฬีา  

 

ศพัทเ์กีย่วกบัการโฆษณา  

 

ศพัทเ์กีย่วกบัโหราศาสตร ์  

 
 

 (พจิารณาตามค าตอบของนกัเรยีน โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของครผููส้อน) 
 
 
 
 
 
 



 ใบงานที ่๔ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคซบัซ้อน 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนวเิคราะหโ์ครงสรา้งประโยคซบัซอ้นทีก่ าหนด 

 

 1) ความสามคัคขีองคนไทยทัง้ประเทศช่วยใหเ้ราสามารถขา้มพน้ภาวะวกิฤตไปได้ 

ภาคประธาน ภาคแสดง 

ความสามคัคขีองคนไทยทัง้ประเทศ ช่วยใหเ้ราสามารถขา้มพน้ภาวะวกิฤตไปได ้

 

 2) การท่องเทีย่วไมเ่พยีงแต่ใหค้วามสนุกสนานเพลดิเพลนิเท่านัน้ แต่ยงัใหค้วามรูเ้กีย่วกบัทอ้งถิน่
นัน้ๆ ดว้ย 

ประโยคสามญั ค าเช่ือม ประโยคสามญั 
การท่องเทีย่วไม่เพยีงแต่ 
ใหค้วามสนุกสนานเพลดิเพลนิ
เท่านัน้ 

แต่ ยงัใหค้วามรูเ้กีย่วกบัทอ้งถิน่นัน้ๆ ดว้ย 
 

 

ภาคประธาน ภาคแสดง  ภาคประธาน ภาคแสดง 
การท่องเทีย่ว ไม่เพยีงแต่ใหค้วาม

สนุกสนานเพลดิเพลนิเท่านัน้ 
การท่องเทีย่ว ยงัใหค้วามรูเ้กีย่วกบัทอ้งถิน่

นัน้ๆ ดว้ย 
 

 3) ละครเรือ่งสีแ่ผ่นดนิมวิสคิลัทีถ่กลเกยีรตแิละดารารุน่ใหมน่ าเสนอ ไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมาก 

ประโยคหลกั ค าเช่ือม 
ประโยคย่อย (เป็นประโยครวม) 

ประโยคสามญั ค าเช่ือม ประโยคสามญั 

ละครเรือ่งสีแ่ผ่นดนิ
มวิสคิลัไดร้บัความ
สนใจเป็นอย่างมาก 

ที ่ ถกลเกยีรตนิ าเสนอ และ ดารารุ่นใหม่น าเสนอ 

 

 

 

 

 



 ใบงานที ่๕ การวิเคราะห์ระดับภาษา 
 
ค าช้ีแจง ใหน้กัเรยีนปฏบิตักิจิกรรมตามทีก่ าหนด 

 1. แต่งประโยคเพื่อสื่อสารในแต่ละระดบัใหถู้กตอ้ง โดยใหม้ใีจความเดยีวกนั                              
  ภาษาแบบแผน  กรุณาเปิดไฟ  เพราะมดืมากแลว้      
  ภาษากึง่แบบแผน     เปิดไฟหน่อย มดืแลว้นะ       

    ภาษาไมเ่ป็นแบบแผน     เปิดไฟหน่อย มดืจะตายไป     ครผูู ้

 2. เปลีย่นค าศพัทท์ีก่ าหนดใหเ้ป็นค าศพัทท์ีม่คีวามหมายเดยีวกนัแต่ใชใ้นระดบัอื่น 

ราชาศพัท์ ศพัทส์ าหรบัพระสงฆ์ ค าสภุาพ 
เครือ่งตน้ จงัหนั อาหาร 
บรรทม จ าวดั นอนหลบั 

พระราชสาสน์ ลขิติ จดหมาย 

ทรงเครือ่งใหญ่ ปลงผม ตดัผม 

พระราชวงั กุฏ ิ บา้น 
 

 3. ถา้นกัเรยีนตอ้งการกราบบงัคมทลูสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ ตอ้งใชส้รรพนามบุรษุที ่1 และ
บุรษุที ่2 
    ว่าอยา่งไร 
       จะตอ้งใชส้รรพนามบุรษุที ่1  ว่า  ขา้พระพุทธเจา้   และใชส้รรพนามบุรุษที ่2  ว่า ใตฝ้า่ละอองพระบาท  
               
   

 4. เปลีย่นค าจากภาษาพดู ใหเ้ป็นค าสุภาพทีใ่ชใ้นภาษาเขยีน 

ภาษาพดู ภาษาเขียน 
หวั ศรีษะ 

โจร ขโมย 

ลกูชาย บุตรชาย 

พ่อ บดิา 

ท ามาหากนิ ประกอบอาชพี 

 

 

 

 


