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ภาษาศาสตร์ โอลิมปิกเอเชยีแปซิฟิกครัง้ท่ีส่ี

10 – 24 เมษายน 2565
โจทย์

• กรุณาตัง้ใจฟังผู้คุมสอบและปฏิบัติตามคําสัง่

• การแข่งขันใชเ้วลาหา้ชัว่โมง โจทยปั์ญหามีทัง้หมดเจ็ดหน้าและมีโจทยทั์ง้หมดหา้ข้อ คุณ-
จะทําข้อใดก่อนก็ได้

• ไม่อนญุาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ เอกสารท่ีเขียนหรอืพิมพ์ หรอืแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น
ๆ ระหวา่งการแข่งขัน

• หากมีคําถามเก่ียวกับโจทย์ กรุณายกมือและถามผู้คุมสอบ ผู้คุมสอบจะปรกึษาคณะกรรม-
การก่อนตอบคําถาม

• กฎเก่ียวกับการเขียนคําตอบ

– ไม่ต้องลอกโจทย์
– เขียนคําตอบของโจทยแ์ต่ละข้อลงในกระดาษแต่ละแผ่นแยกกัน
– เขียนคําตอบลงบนเฉพาะด้านหน้าของกระดาษคําตอบ
– บนกระดาษแต่ละแผ่น เขียนชื่อและนามสกุล เลขท่ีข้อของโจทย์ และเลขหน้าของกระ-
ดาษคําตอบสําหรบัโจทยแ์ต่ละข้อ เชน่

ชื่อ . . .

โจทยข์้อท่ี 5
เลขหน้า 1 / 3

ชื่อ . . .

โจทยข์้อท่ี 5
เลขหน้า 2 / 3

ชื่อ . . .

โจทยข์้อท่ี 5
เลขหน้า 3 / 3

(คําตอบของโจทยข์้อท่ี 5 หน้า 1 หน้า 2 และหน้า 3 ในกรณีท่ีมีคําตอบ 3 หน้า)

ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามคําสัง่ คําตอบของคุณอาจจะถูกประเมินคลาดเคล่ือนได้
– ยกเวน้กรณีท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอื่น คุณควรอธบิายรูปแบบและกฏท่ีคุณพบในข้อมูล
มิฉะน้ันคําตอบของคุณจะไม่ได้คะแนนเต็ม

โจทยปั์ญหาในการแข่งขันเป็นความลับ และจะนําขึ้นเวบ็ไซต์ทางการของ APLO https://
aplo.asia ในภายหลัง หา้มเปิดเผยหรอืแก้โจทยปั์ญหาในการแข่งขันครัง้น้ีในส่ือออนไลน์ใด
ๆ โดยเดด็ขาด
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โจทยข์้อท่ี 1 (20 คะแนน) ข้อมูลต่อไปน้ีคือประโยคภาษาพานาราและคําแปลภาษาไทย

fêsãw jysy ถัว่สกุ
ĩkôrãkritira jymẽkuarãpio แตงโมสองลกูอุ่น
mõsy jysypiâ ขา้วโพดโตแล้ว
mara jyrãprâ เขาถกูระบายสี
prĩra kamẽrãpio เด็กสองคนจะป่วย
nãkôwsia jykuatẽ สม้ตกแล้ว
ĩkjẽ hẽ rikuakâ kwati ฉันตัดอินาจาแล้ว
ka hẽ kamẽkâ yôritira คณุตัดเพคคารสีองตัวแล้ว
ĩkjẽrã karimẽasa พวกเราสองคนจะกัดคณุ
prĩrã timẽramẽsa เด็กสองคนกัดพวกเราสองคนแล้ว
yôriti hẽ tisysa mõsy เพคคารกัีดขา้วโพดแล้ว
ka hẽ kakasytõpy fêsãw คณุจะซื้อถัว่
ĩkjẽrã karimẽakâ พวกเราสองคนจะตัดคณุ
mara hẽ katikuasa ĩkôrãkriti เขาจะกัดแตงโม
kara jyamẽtẽ (1)
piutĩ jykua (2)
karã kamẽsysa kiorĩpê (3)

(4) พวกเขาสองคนซื้ออินาจาแล้ว
(5) เด็กตัดขา้วแล้ว
(6) ขา้วโพดสองฝักสแีดง
(7) เพคคารกัีดเจนิพบัสองลกูแล้ว
(8) ฉันจะโต

เติมข้อความในชอ่งวา่ง (1–8)

!△ ภาษาพานาราอยูใ่นตระกูลภาษามาโคร-เจ เป็นภาษาท่ีมีผู้พูดประมาณ
500 คนในรฐัมาตูโกรซูและปารา ประเทศบราซิล
ธรรมเนียมปฏิบัติหลักอยา่งหน่ึงของชาวพานาราคือการระบายสีรา่งกาย

ซ่ึงมักจะใชส้ารสกัดจากผลคําแสดท่ีมีสีแดงเข้ม
อินาจา เป็นมะพรา้วชนิดหน่ึง เจนิพบั (รูปทางขวา) เป็นผลของต้น Genipa

americana เพคคารี เป็นหมูป่าชนิดหน่ึง
â, ê, ô และ y เป็นเสียงสระ เครือ่งหมาย ~ บนเสียงสระ (เชน่ ã) แสดง-

การออกเสียงขึ้นจมูก
เจนิพบั

— ชูเอา เอ็งรกีี ฟอนเตส
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โจทยข์้อท่ี 2 (20 คะแนน) ข้อมูลต่อไปน้ีคือคําในภาษาวายูและคําแปลภาษาไทย

weˈmia อาหารสาํหรบัการเดินทางของพวกเรา
hiˈhijou การมาเยอืนของพวกคณุ

ˈnoːʔuliwoʔu
{
ลกูหลานของเขา
ลกูหลานของพวกเขา

waˈhapkiː หุน่เชดิของพวกเรา
ˈpeːʔiraka ตัวแทนของพวกคณุ
niˈpeʔe มอืซา้ยของเขา
ˈnuːʃu ยายของเขา
taʔɯˈnɯː ศัตรูของฉัน
taˈʃunuː น้องสาวของฉัน

naˈpaʔa พื้นผิวของพวกเขา
nɯˈsatʃiralɯ ววัของเขา
waˈʃijaːʃi พอ่เล้ียงของพวกเรา
teʔeˈhɯ รสชาติของฉัน
noˈhujaːla หนี้ของพวกเขา
ˈneijaːsɯ แมเ่ล้ียงของพวกเขา
pɯˈʃoʔo ปมของคณุ
puˈtuhuna คานของคณุ
teʔiˈruku เนื้อของฉัน
waˈsɯla เสน้เอ็นของพวกเรา

(a) ใส่เครือ่งหมายลงเสียงหนักเบา

nemeʔerainpala ตัวตลกของพวกเขา
tososo ปอดของฉัน
haʔalain คําโกหกของพวกคณุ
nɯmɯliala ความทรมานของเขา
hɯtouta ผิวของพวกคณุ

waseʔeruʔu ครึง่ของพวกเรา
nepihana เสยีงของพวกเขา
pɯːliːhana สรอ้ยคอของคณุ
hɯʃeʔin เสื้อผ้าของพวกคณุ

noːʔui
{
ล้อของเขา
ล้อของพวกเขา

(b) ด้านล่างคือคําเพิม่เติมในภาษาวายู

pɯˈmaneː ความใจดีของคณุ
wɯˈsatʃiralɯ ววัของพวกเรา

heheˈrɯ คอรด์ของพวกคณุ
toˈnoʔu การออกแบบของฉัน

จากคํา 4 คําข้างต้น มีสองคําท่ีถูกต้อง และอกีสองคํามีท่ีผิดหน่ึงท่ีในแต่ละคํา จงแก้ท่ีผิด

(c) แปลเป็นภาษาไทย

1. pimia
2. hɯʃijaːʃi
3. touʃu
4. naʔalain
5. namɯliala

คําหน่ึงคําในข้อ 1–5
มีคําแปลท่ีเป็นไปได้สองแบบ

(d) แปลเป็นภาษาวายู
และใส่เครือ่งหมายลงเสียงหนักเบา

6. ตัวแทนของพวกเรา
7. ผิวของพวกเขา
8. แมเ่ล้ียงของเขา
9. มอืซา้ยของฉัน
10. สรอ้ยคอของฉัน
11. น้องสาวของพวกคณุ

!△ ภาษาวายูอยูใ่นตระกูลภาษาอาราวากัน เป็นภาษาท่ีมีผู้พูดประมาณ 420,000 คนในประเทศเว-
เนซุเอลาและโคลอมเบีย
ʔ แสดงเสียงจากชอ่งวา่งระหวา่งเส้นเสียง เสียงคล้ายเสียงพยญัชนะ อ ในภาษาไทย ɯ ออกเสียง-

คล้าย u แต่รมิฝีปากเหยยีดออก (คล้ายเสียงสระออืในภาษาไทย) เครือ่งหมาย ˈ แสดงวา่พยางค์ท่ี-
ตามมาลงเสียงหนัก — วลาด เอ. เนียคชู
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โจทยข์้อท่ี 3 (20 คะแนน) ข้อมูลต่อไปน้ีคือประโยคภาษาจาราวาราและคําแปลภาษาไทย
1. okaki jomee katomaro ยายของฉันสูกั้บเสอืจากัวรแ์ล้ว
2. okiti jaka nebona ตาของฉันตัง้ใจจะเดิน
3. okomi jaka naro แมข่องฉันเดินแล้ว
4. maki fana siba neri ผู้ชายหาผู้หญิงพบแล้ว
5. tikatao tiwa hijareri ลกูชายของคณุพูดกับคณุแล้ว
6. maki tera kakatomehibona ผู้ชายตัง้ใจจะมองพวกคณุ
7. kerewe jifari kaba สลอธกินกล้วย
8. sami owataro ฉันจบัสบัปะรดแล้ว
9. okatao bijo karawato ลกูชายของฉันรอลิงแมงมุม

(a) แปลเป็นภาษาไทย
10. maki kerewe kabe
11. jomee tikatao katomeri
12. fana okaki hijara
13. okatao sami kabehibona

พยางค์บางพยางค์ของคําในภาษาจาราวาราเป็นพยางค์ท่ีลงเสียงหนัก ด้านล่างคือประโยคเพิม่เติมใน-
ภาษาจาราวาราและคําแปลภาษาไทย ในข้อมูลชุดน้ี พยางค์ท่ีลงเสียงหนักมีเครือ่งหมายกํากับอยู-่
เหนือสระ (เชน่ á)

14. okóbi keréwe kíjohíri พอ่ของฉันไล่สลอธแล้ว
15. tikóto méra kárawátoháro ลกูสาวของคณุรอพวกเขาแล้ว
16. tíwa síba onáhabóne ฉันตัง้ใจจะหาคณุใหพ้บ
17. méra tíhijáraháro คณุพูดกับพวกเขาแล้ว
18. bíjo ówa wátehíri ลิงแมงมุมจบัฉันแล้ว
19. okómi ówa kakátomáhabóne แมข่องฉันตัง้ใจจะมองฉัน
20. jifári okábabóne ฉันตัง้ใจจะกินกล้วย

(b) แปลเป็นภาษาจาราวารา และใส่เครือ่งหมายบนพยางค์ท่ีลงเสียงหนัก
21. คณุเดินแล้ว
22. ฉันมองพวกคณุแล้ว
23. สลอธตัง้ใจจะจบัฉัน
24. ลิงแมงมุมตัง้ใจจะสูกั้บพวกเขา

!△ ภาษาจาราวาราเป็นภาษาถิน่ของภาษามาดีซ่ึงอยูใ่นตระกูลภาษาอาราวนั เป็นภาษาท่ีมีผู้พูดประ-
มาณ 170 คนในรฐัอเมซอน ประเทศบราซิล

ลิงแมงมุมเป็นลิงชนิดหน่ึง พบในป่าทึบในอเมรกิากลางและอเมรกิาใต้
— ชาโฮจู และ ยงัแจยอ็ง
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โจทยข์้อท่ี 4 (20 คะแนน) ข้อมูลต่อไปน้ีคือคําบอกจํานวนในภาษาองึคอลอมึปู

1 aempy
8 ynaoaempy ptae

17 tamp tarwmpao
21 ylla ntamnao
35 tamp ptae wramaekr
64 eser wramaekr ptae
167 tamp ntamnao ptae eser
294 tarwmpao ptae ptae ynaoaempy
504 tarwmpao ynaoaempy ptae ynaoaempy

(a) มีคําบอกจํานวนในภาษาองึคอลอมึปู ด้านบนสองคําท่ีสามารถตีความได้สองแบบ แต่ข้อมูลให-้
การตีความเพียงแบบเดียว

− คําบอกจํานวนใดท่ีสามารถตีความได้สองแบบ
− การตีความอกีแบบคืออะไร

(b) ด้านล่างคือจํานวนท่ีเท่ากันในภาษาองึคอลอมึปู จํานวนทุกจํานวนในแต่ละข้อเป็นจํานวนเต็ม-
บวก

[ 1 ] tamp ptae wramaekr ptae tamp − eser ntamnao = (A)
[ 2 ] ylla ptae ylla + (B) = tarwmpao
[ 3 ] ntamnao ptae × eser wramaekr = ntamnao ntamnao + (C)

เติมข้อความในชอ่งวา่ง (A–C) และเขียนตัวเลขท่ีข้อความน้ันแสดง
!△ (C) < 200

(c) ระบุการตีความท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดของจํานวนต่อไปน้ี
tarwmpao ylla ptae

!△ ภาษาองึคอลอมึปูอยูใ่นตระกูลภาษายมั เป็นภาษาท่ีมีผู้พูดประมาณ 100 คนในจังหวดัปาปัว ประ-
เทศอนิโดนีเซีย — วงัจฮุีน และ คิมมนิกยู

สว่นนี้เป็นสว่นท่ีเวน้วา่งไว้
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โจทยข์้อท่ี 5 (20 คะแนน) ข้อ 1–5 แสดงคําแปลภาษาไทยท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดของประโยคในภาษามิสกิโต-
แต่ละประโยค
1. ai kaiki banghwras kaisma → พวกคณุจะไมเ่หน็ฉัน

→ พวกคณุจะไมเ่หน็พวกเรา(1+3)
2. yawan man nani playkam kaikisa → พวกเรา(1+2)เหน็เสาของพวกคณุ
3. pulisna → ฉันเล่น

→ พวกเรา(1+3)เล่น
4. yawan ini banghwaisa → พวกเรา(1+2)จะรอ้งไห้
5. araskam playa prukisa → มา้ของคณุชนเสา

→ มา้ของพวกคณุชนเสา

ข้อ 6–8 แสดงคําแปลภาษาไทยท่ีเป็นไปได้บางความหมายหรอืทุกความหมายของประโยคในภาษามิสกิโต-
แต่ละประโยค
6. batana piakras → ฉันไมทํ่าอาหารด้วยไขมนั

→ พวกคณุจะไมทํ่าอาหารด้วยไขมนั
7. yang araski wan prukisa → มา้ของฉันชนพวกเรา(1+2)
8. aibipka pliki banghwaisna → พวกเรา(1+3)จะหาววัของเขา

→ พวกเรา(1+3)จะหาววัของพวกเขา

ข้อ 9–11 แสดงคําแปลภาษาไทยท่ีเป็นไปได้บางความหมายหรอืทุกความหมายของประโยคในภาษามิสกิโต-
แต่ละประโยค
9. พวกคณุทําอาหารด้วยงูของเขา → man nani aipyutka piaki banghwisma

→ aipyutka piaki banghwisma
→ witin aipyutka piakisma

10. พวกเขาไมร่อ้งไห้ → witin nani ini banghwras
→ witin nani ini banghwras sa
→ inras sa

11. คณุจะหาเสาของพวกเรา(1+2) → man wanplayka plikaisma

ข้อ 12–13 แสดงคําแปลภาษามิสกิโต ท่ีเป็นไปได้ทัง้หมดของประโยคในภาษาไทยแต่ละประโยค

12. เขาเกลียดพวกคณุ → mai kulkisa
→ witin mai kulkisa

13. พวกเรา(1+3)จะชนเขา → prukaisna
→ yang nani prukaisna
→ pruki banghwaisna
→ yang nani pruki banghwaisna

(ต่อในหน้าถัดไป)
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(a) แปลเป็นข้อความภาษาไทยท่ีเป็นไปได้ทัง้หมด
14. man wanaraska piakras sma
15. witin aiaraska kaikaisa
16. pyuta kulki banghwras kaisa

(b) สําหรบัแต่ละประโยค เขียนคําแปลภาษามิสกิโตทัง้หมดท่ีมีคําท่ีใหไ้วใ้นวงเล็บ
17. ฉันไมห่าคณุ (yang)
18. พวกเรา(1+3)จะไมเ่หน็พวกเขา (nani)
19. พวกเรา(1+2)จะเกลียดงูของพวกคณุ (man)
20. พวกคณุชนไขมนัของพวกเรา(1+2) (yawan)

!△ ภาษามิสกิโตอยูใ่นตระกูลภาษามิสุมัลพัน เป็นภาษาท่ีมีผู้พูดประมาณ 700,000 คนทางชายฝ่ัง-
ตะวนัออกของประเทศฮอนดูรสัและนิการากัว

พวกเรา(1+2) = พวกคณุและฉัน พวกเรา(1+3) = พวกเขาและฉัน
— หวงัจื้อจวิน้ และ วลาด เอ. เนียคชู (ท่ีปรกึษา เอลมอร์ วูด)

หวัหน้าบรรณาธกิาร

• วลาด เอ. เนียคชู

บรรณาธกิาร

• ทามิลา กราซิทาน
• คิมมินกยู (บรรณาธกิารสายเทคนิค)
• สุโยชิ โคบายาชิ
• ชนิจินี โฆษ
• ชาโฮจู
• คะซุเนะ ซาโต
• ยงัแจยอ็ง
• เฮนรี่ วู
• หลิวอฺวีห๋ยาง
• หวงัจ้ือจวิน้

ข้อความภาษาไทย

• ธรีาภรณ์ รติธรรมกุล

ผู้รว่มใหข้้อมูลภายนอก

• ชูเอา เอง็รกีี ฟอนเตส
• วงัจีฮุน

ขอใหโ้ชคดี


