th
ภาษาศาสตร์ โอลิมปิกเอเชียแปซิฟิกครัง้ ที่สี่
10 – 24 เมษายน 2565
โจทย์

• กรุ ณาตัง้ ใจฟังผู้คุมสอบและปฏิบัติตามคําสัง่
• การแข่งขันใช้เวลาห้าชัว่ โมง
จะทําข้อใดก่อนก็ได้

โจทย์ปัญหามีทัง้ หมดเจ็ดหน้าและมีโจทย์ทัง้ หมดห้าข้อ

คุณ-

• ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิ กส์ เอกสารที่เขียนหรือพิมพ์ หรือแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น
ๆ ระหว่างการแข่งขัน
• หากมีคําถามเกี่ยวกับโจทย์ กรุ ณายกมือและถามผู้คุมสอบ
การก่อนตอบคําถาม

ผู้คุมสอบจะปรึกษาคณะกรรม-

• กฎเกี่ยวกับการเขียนคําตอบ
– ไม่ต้องลอกโจทย์
– เขียนคําตอบของโจทย์แต่ละข้อลงในกระดาษแต่ละแผ่นแยกกัน
– เขียนคําตอบลงบนเฉพาะด้านหน้าของกระดาษคําตอบ
– บนกระดาษแต่ละแผ่น เขียนชื่อและนามสกุล เลขที่ข้อของโจทย์ และเลขหน้าของกระดาษคําตอบสําหรับโจทย์แต่ละข้อ เช่น

ชื่อ

โจทย์ข้อที่
เลขหน้า

...
5
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ชื่อ

โจทย์ข้อที่
เลขหน้า

...
5
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ชื่อ

โจทย์ข้อที่
เลขหน้า

...
5
3 / 3

(คําตอบของโจทย์ข้อที่ 5 หน้า 1 หน้า 2 และหน้า 3 ในกรณี ที่มีคําตอบ 3 หน้า)
ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามคําสัง่ คําตอบของคุณอาจจะถูกประเมินคลาดเคลื่อนได้
– ยกเว้นกรณี ที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
คุณควรอธิบายรู ปแบบและกฏที่คุณพบในข้อมูล
มิฉะนั ้นคําตอบของคุณจะไม่ได้คะแนนเต็ม

โจทย์ปัญหาในการแข่งขันเป็นความลับ และจะนําขึ้นเว็บไซต์ทางการของ APLO https://
aplo.asia ในภายหลัง
ห้ามเปิดเผยหรือแก้โจทย์ปัญหาในการแข่งขันครัง้ นี้ ในสื่อออนไลน์ ใด
ๆ โดยเด็ดขาด

ภาษาศาสตร์ โอลิมปิกเอเชียแปซิฟก
ิ ครัง้ ที่สี่ (2565)
โจทย์

โจทย์ข้อที่ 1 (20 คะแนน)

2

ข้อมูลต่อไปนี้ คือประโยคภาษาพานาราและคําแปลภาษาไทย

fêsãw jysy

ถัว่ สุก

ĩkôrãkritira jymẽkuarãpio

แตงโมสองลูกอุ ่น

mõsy jysypiâ

ข้าวโพดโตแล้ว

mara jyrãprâ

เขาถูกระบายสี

prĩra kamẽrãpio

เด็กสองคนจะป่วย

nãkôwsia jykuatẽ

ส้มตกแล้ว

ĩkjẽ hẽ rikuakâ kwati

ฉันตัดอินาจาแล้ว

ka hẽ kamẽkâ yôritira

คุณตัดเพคคารีสองตัวแล้ว

ĩkjẽrã karimẽasa

พวกเราสองคนจะกัดคุณ

prĩrã timẽramẽsa

เด็กสองคนกัดพวกเราสองคนแล้ว

yôriti hẽ tisysa mõsy

เพคคารีกัดข้าวโพดแล้ว

ka hẽ kakasytõpy fêsãw

คุณจะซื้อถัว่

ĩkjẽrã karimẽakâ

พวกเราสองคนจะตัดคุณ

mara hẽ katikuasa ĩkôrãkriti

เขาจะกัดแตงโม

kara jyamẽtẽ

(1)

piutĩ jykua

(2)

karã kamẽsysa kiorĩpê

(3)

(4)

พวกเขาสองคนซื้ออินาจาแล้ว

(5)

เด็กตัดข้าวแล้ว

(6)

ข้าวโพดสองฝักสีแดง

(7)

เพคคารีกัดเจนิพบ
ั สองลูกแล้ว

(8)

ฉันจะโต

เติมข้อความในช่องว่าง (1–8)
ภาษาพานาราอยูใ่ นตระกูลภาษามาโคร-เจ เป็นภาษาที่มีผู้พูดประมาณ
500 คนในรัฐมาตูโกรซูและปารา ประเทศบราซิล
ธรรมเนี ยมปฏิบัติหลักอย่างหนึ่ งของชาวพานาราคือการระบายสีรา่ งกาย
ซึ่งมักจะใช้สารสกัดจากผลคําแสดที่มีสีแดงเข้ม
อินาจา เป็นมะพร้าวชนิ ดหนึ่ ง เจนิพบ
ั (รู ปทางขวา) เป็นผลของต้น Genipa
americana เพคคารี เป็นหมูป่าชนิ ดหนึ่ ง
â, ê, ô และ y เป็นเสียงสระ เครือ
่ งหมาย ~ บนเสียงสระ (เช่น ã) แสดงการออกเสียงขึ้นจมูก

!
△

เจนิพบ
ั
— ชูเอา เอ็งรีกี ฟอนเตส

ภาษาศาสตร์ โอลิมปิกเอเชียแปซิฟก
ิ ครัง้ ที่สี่ (2565)
โจทย์

โจทย์ข้อที่ 2 (20 คะแนน)

weˈmia
hiˈhijou
ˈnoːʔuliwoʔu
waˈhapkiː
ˈpeːʔiraka
niˈpeʔe
ˈnuːʃu
taʔɯˈnɯː
taˈʃunuː

(

3

ข้อมูลต่อไปนี้ คือคําในภาษาวายูและคําแปลภาษาไทย

อาหารสําหรับการเดินทางของพวกเรา
การมาเยือนของพวกคุณ
ลูกหลานของเขา
ลูกหลานของพวกเขา
หุน
่ เชิดของพวกเรา
ตัวแทนของพวกคุณ
มือซ้ายของเขา
ยายของเขา
ศัตรูของฉัน
น้องสาวของฉัน

naˈpaʔa
nɯˈsatʃiralɯ
waˈʃijaːʃi
teʔeˈhɯ
noˈhujaːla
ˈneijaːsɯ
pɯˈʃoʔo
puˈtuhuna
teʔiˈruku
waˈsɯla

พื้นผิวของพวกเขา
วัวของเขา
พ่อเลี้ยงของพวกเรา
รสชาติของฉัน
หนี้ของพวกเขา
แม่เลี้ยงของพวกเขา
ปมของคุณ
คานของคุณ
เนื้อของฉัน
เส้นเอ็นของพวกเรา

(a) ใส่เครือ
่ งหมายลงเสียงหนั กเบา

nemeʔerainpala
tososo
haʔalain
nɯmɯliala
hɯtouta

ตัวตลกของพวกเขา
ปอดของฉัน
คําโกหกของพวกคุณ
ความทรมานของเขา
ผิวของพวกคุณ

waseʔeruʔu
nepihana
pɯːliːhana
hɯʃeʔin
noːʔui

(b) ด้านล่างคือคําเพิม
่ เติมในภาษาวายู

pɯˈmaneː
wɯˈsatʃiralɯ

ความใจดีของคุณ
วัวของพวกเรา

heheˈrɯ
toˈnoʔu

ครึง
่ ของพวกเรา
เสียงของพวกเขา
สร้อยคอของคุณ
(

เสื้อผ้าของพวกคุณ
ล้อของเขา
ล้อของพวกเขา

คอร์ดของพวกคุณ
การออกแบบของฉัน

จากคํา 4 คําข้างต้น มีสองคําที่ถูกต้อง และอีกสองคํามีที่ผิดหนึ่ งที่ในแต่ละคํา
(c) แปลเป็นภาษาไทย

1. pimia

(d) แปลเป็นภาษาวายู
และใส่เครือ
่ งหมายลงเสียงหนั กเบา

2. hɯʃijaːʃi

6. ตัวแทนของพวกเรา

3. touʃu

7. ผิวของพวกเขา

4. naʔalain

8. แม่เลี้ยงของเขา

5. namɯliala

9. มือซ้ายของฉัน

คําหนึ่ งคําในข้อ 1–5
มีคําแปลที่เป็นไปได้สองแบบ

จงแก้ที่ผิด

10. สร้อยคอของฉัน
11. น้องสาวของพวกคุณ

ภาษาวายูอยูใ่ นตระกูลภาษาอาราวากัน
เป็นภาษาที่มีผู้พูดประมาณ 420,000 คนในประเทศเวเนซุเอลาและโคลอมเบีย
ʔ แสดงเสียงจากช่องว่างระหว่างเส้นเสียง เสียงคล้ายเสียงพยัญชนะ อ ในภาษาไทย ɯ ออกเสียงคล้าย u แต่รม
ิ ฝีปากเหยียดออก (คล้ายเสียงสระอือในภาษาไทย) เครือ
่ งหมาย ˈ แสดงว่าพยางค์ที่ตามมาลงเสียงหนั ก
— วลาด เอ. เนียคชู

!
△

ภาษาศาสตร์ โอลิมปิกเอเชียแปซิฟก
ิ ครัง้ ที่สี่ (2565)
โจทย์

โจทย์ข้อที่ 3 (20 คะแนน)

4

ข้อมูลต่อไปนี้ คือประโยคภาษาจาราวาราและคําแปลภาษาไทย

1.

okaki jomee katomaro

ยายของฉันสูก
้ ับเสือจากัวร์แล้ว

2.

okiti jaka nebona

ตาของฉันตัง
้ ใจจะเดิน

3.

okomi jaka naro

แม่ของฉันเดินแล้ว

4.

maki fana siba neri

ผู้ชายหาผู้หญิงพบแล้ว

5.

tikatao tiwa hijareri

ลูกชายของคุณพู ดกับคุณแล้ว

6.

maki tera kakatomehibona

ผู้ชายตัง
้ ใจจะมองพวกคุณ

7.

kerewe jifari kaba

สลอธกินกล้วย

8.

sami owataro

ฉันจับสับปะรดแล้ว

9.

okatao bijo karawato

ลูกชายของฉันรอลิงแมงมุม

(a) แปลเป็นภาษาไทย

10.

maki kerewe kabe

11.

jomee tikatao katomeri

12.

fana okaki hijara

13.

okatao sami kabehibona

พยางค์บางพยางค์ของคําในภาษาจาราวาราเป็นพยางค์ที่ลงเสียงหนั ก ด้านล่างคือประโยคเพิม
่ เติมในภาษาจาราวาราและคําแปลภาษาไทย
ในข้อมูลชุดนี้ พยางค์ที่ลงเสียงหนั กมีเครือ
่ งหมายกํากับอยู-่
เหนื อสระ (เช่น á)

14.

okóbi keréwe kíjohíri

พ่อของฉันไล่สลอธแล้ว

15.

tikóto méra kárawátoháro

ลูกสาวของคุณรอพวกเขาแล้ว

16.

tíwa síba onáhabóne

ฉันตัง
้ ใจจะหาคุณให้พบ

17.

méra tíhijáraháro

คุณพู ดกับพวกเขาแล้ว

18.

bíjo ówa wátehíri

ลิงแมงมุมจับฉันแล้ว

19.

okómi ówa kakátomáhabóne

แม่ของฉันตัง
้ ใจจะมองฉัน

20.

jifári okábabóne

ฉันตัง
้ ใจจะกินกล้วย

(b) แปลเป็นภาษาจาราวารา และใส่เครือ
่ งหมายบนพยางค์ที่ลงเสียงหนั ก

21.

คุณเดินแล้ว

22.

ฉันมองพวกคุณแล้ว

23.

สลอธตัง
้ ใจจะจับฉัน

24.

ลิงแมงมุมตัง
้ ับพวกเขา
้ ใจจะสูก

ภาษาจาราวาราเป็นภาษาถิน
่ ของภาษามาดีซ่ึงอยูใ่ นตระกูลภาษาอาราวัน เป็นภาษาที่มีผู้พูดประมาณ 170 คนในรัฐอเมซอน ประเทศบราซิล
ลิงแมงมุมเป็นลิงชนิ ดหนึ่ ง พบในป่าทึบในอเมริกากลางและอเมริกาใต้
— ชาโฮจู และ ยังแจย็อง

!
△

ภาษาศาสตร์ โอลิมปิกเอเชียแปซิฟก
ิ ครัง้ ที่สี่ (2565)
โจทย์

โจทย์ข้อที่ 4 (20 คะแนน)
1
8
17
21
35
64
167
294
504

5

ข้อมูลต่อไปนี้ คือคําบอกจํานวนในภาษาอึงคอลอึมปู

aempy
ynaoaempy ptae
tamp tarwmpao
ylla ntamnao
tamp ptae wramaekr
eser wramaekr ptae
tamp ntamnao ptae eser
tarwmpao ptae ptae ynaoaempy
tarwmpao ynaoaempy ptae ynaoaempy

(a) มีคําบอกจํานวนในภาษาอึงคอลอึมปู ด้านบนสองคําที่สามารถตีความได้สองแบบ แต่ข้อมูลให้การตีความเพียงแบบเดียว

− คําบอกจํานวนใดที่สามารถตีความได้สองแบบ
− การตีความอีกแบบคืออะไร

(b) ด้านล่างคือจํานวนที่เท่ากันในภาษาอึงคอลอึมปู
บวก

จํานวนทุกจํานวนในแต่ละข้อเป็นจํานวนเต็ม-

[ 1 ] tamp ptae wramaekr ptae tamp − eser ntamnao =
[ 2 ] ylla ptae ylla +

(B)

(A)

= tarwmpao

[ 3 ] ntamnao ptae × eser wramaekr = ntamnao ntamnao +

(C)

เติมข้อความในช่องว่าง (A–C) และเขียนตัวเลขที่ข้อความนั ้นแสดง

!
△

(C) < 200

(c) ระบุการตีความที่เป็นไปได้ทัง้ หมดของจํานวนต่อไปนี้

tarwmpao ylla ptae
ภาษาอึงคอลอึมปูอยูใ่ นตระกูลภาษายัม เป็นภาษาที่มีผู้พูดประมาณ 100 คนในจังหวัดปาปัว ประเทศอินโดนี เซีย
— วังจีฮุน และ คิมมินกยู

!
△

ส่วนนี้เป็นส่วนที่เว้นว่างไว้

ภาษาศาสตร์ โอลิมปิกเอเชียแปซิฟก
ิ ครัง้ ที่สี่ (2565)
โจทย์

โจทย์ข้อที่ 5 (20 คะแนน)
แต่ละประโยค

6

ข้อ 1–5 แสดงคําแปลภาษาไทยที่เป็นไปได้ทัง้ หมดของประโยคในภาษามิสกิโต→ พวกคุณจะไม่เห็นฉัน
→ พวกคุณจะไม่เห็นพวกเรา(1+3)

1. ai kaiki banghwras kaisma

2. yawan man nani playkam kaikisa → พวกเรา(1+2)เห็นเสาของพวกคุณ
→ ฉันเล่น
→ พวกเรา(1+3)เล่น

3. pulisna

→ พวกเรา(1+2)จะร้องไห้

4. yawan ini banghwaisa

→ ม้าของคุณชนเสา
→ ม้าของพวกคุณชนเสา

5. araskam playa prukisa

ข้อ 6–8 แสดงคําแปลภาษาไทยที่เป็นไปได้บางความหมายหรือทุกความหมายของประโยคในภาษามิสกิโตแต่ละประโยค
→ ฉันไม่ทําอาหารด้วยไขมัน
→ พวกคุณจะไม่ทําอาหารด้วยไขมัน

6. batana piakras

→ ม้าของฉันชนพวกเรา(1+2)

7. yang araski wan prukisa

→ พวกเรา(1+3)จะหาวัวของเขา
→ พวกเรา(1+3)จะหาวัวของพวกเขา

8. aibipka pliki banghwaisna

ข้อ 9–11 แสดงคําแปลภาษาไทยที่เป็นไปได้บางความหมายหรือทุกความหมายของประโยคในภาษามิสกิโตแต่ละประโยค

9. พวกคุณทําอาหารด้วยงู ของเขา

้ งไห้
10. พวกเขาไม่รอ

11. คุณจะหาเสาของพวกเรา(1+2)

→ man nani aipyutka piaki banghwisma
→ aipyutka piaki banghwisma
→ witin aipyutka piakisma
→ witin nani ini banghwras
→ witin nani ini banghwras sa
→ inras sa
→ man wanplayka plikaisma

ข้อ 12–13 แสดงคําแปลภาษามิสกิโต ที่เป็นไปได้ทัง้ หมดของประโยคในภาษาไทยแต่ละประโยค

12. เขาเกลียดพวกคุณ
13. พวกเรา(1+3)จะชนเขา

→ mai kulkisa
→ witin mai kulkisa
→
→
→
→

prukaisna
yang nani prukaisna
pruki banghwaisna
yang nani pruki banghwaisna
(ต่อในหน้าถัดไป)

ภาษาศาสตร์ โอลิมปิกเอเชียแปซิฟก
ิ ครัง้ ที่สี่ (2565)
โจทย์
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(a) แปลเป็นข้อความภาษาไทยที่เป็นไปได้ทัง้ หมด

14.
15.
16.

man wanaraska piakras sma
witin aiaraska kaikaisa
pyuta kulki banghwras kaisa

(b) สําหรับแต่ละประโยค เขียนคําแปลภาษามิสกิโตทัง้ หมดที่มีคําที่ให้ไว้ในวงเล็บ

17.

ฉันไม่หาคุณ

18.

พวกเรา(1+3)จะไม่เห็นพวกเขา

19.

พวกเรา(1+2)จะเกลียดงู ของพวกคุณ

20.

พวกคุณชนไขมันของพวกเรา(1+2)

(yang)
(nani)
(man)
(yawan)

ภาษามิสกิโตอยูใ่ นตระกูลภาษามิสุมัลพัน
เป็นภาษาที่มีผู้พูดประมาณ 700,000 คนทางชายฝั่ งตะวันออกของประเทศฮอนดูรส
ั และนิ การากัว
พวกเรา(1+2) = พวกคุณและฉัน พวกเรา(1+3) = พวกเขาและฉัน
— หวังจื้อจวิน
้ และ วลาด เอ. เนียคชู (ที่ปรึกษา เอลมอร์ วู ด)

!
△

หัวหน้าบรรณาธิการ

ข้อความภาษาไทย

• วลาด เอ. เนี ยคชู
บรรณาธิการ

• ธีราภรณ์ รติธรรมกุล
ผู้รว
่ มให้ข้อมูลภายนอก

• ทามิลา กราซิทาน
• คิมมินกยู (บรรณาธิการสายเทคนิ ค)

• ชูเอา เอ็งรีกี ฟอนเตส
• วังจีฮุน

• สุโยชิ โคบายาชิ
• ชินจินี โฆษ
• ชาโฮจู
• คะซุเนะ ซาโต
• ยังแจย็อง
• เฮนรี่ วู
• หลิวอฺวหยาง
ี๋
• หวังจื้อจวิน
้

ขอให้โชคดี

