
はじめましょう

1.

おはよう　ございます。 สวสัดี(ตอนเชา้)
こんにちは。 สวสัดี.
こんばんは。 สวสัดี(ตอนเยน็)
さようなら。 ลาก่อน
ありがとう　ございます。 ขอบคุณ (มาก).
すみません。 ขอโทษ (กล่าวก่อนท่ีจะท าอะไรซ่ึงเป็นการเสียมารยาท )

いただきます。 ค าพดูท่ีใชก้ล่าวก่อนรับประทานอาหารตามวฒันธรรมญ่ีปุ่ น

ごちそうさまでした。 ค าพดูท่ีใชก้ล่าวหลงัรับประทานอาหารตามวฒันธรรมญ่ีปุน

しつれいします。 失礼します。 ขอโทษ ( กล่าวก่อนท่ีจะท าอะไรซ่ึงเป็นการเสียมารยาท )

2-1.

ゼロ／れい　 ゼロ／零 ศูนย์
いち 一 หน่ึง
に 二 สอง
さん 三 สาม
よん／し 四 ส่ี
ご 五 ห้า
ろく 六 หก
なな／しち 七 เจ็ด
はち 八 แปด
きゅう／く　 九 เกา้
じゅう 十 สิบ

2-2.

けいさつ 警察 สถานีต ารวจ
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しょうぼうしょ 消防署 สถานีดบัเพลิง
がっこう 学校 โรงเรียน
しやくしょ 市役所 ส านกังานเขตหรือท่ีวา่การอ าเภอ
かいしゃ 会社 บริษทั

2-3.

じゅういち 十一 สิบเอ็ด
じゅうに 十二 สิบสอง
じゅうさん 十三 สิบสาม
じゅうよん／
　じゅうし

十四 สิบส่ี

じゅうご 十五 สิบห้า
じゅうろく 十六 สิบหก
じゅうなな／
　じゅうしち

十七 สิบเจ็ด

じゅうはち 十八 สิบแปด
じゅうきゅう／
　じゅうく

十九 สิบเกา้

にじゅう                   二十 ยีสิ่บ
さんじゅう 三十 สามสิบ
よんじゅう 四十 ส่ีสิบ
ごじゅう 五十 ห้าสิบ
ろくじゅう 六十 หกสิบ
ななじゅう／
　しちじゅう

七十 เจ็ดสิบ

はちじゅう 八十 แปดสิบ
きゅうじゅう 九十 เกา้สิบ

ひゃく 百   ร้อย

3-1.

－じ ―時  － โมง
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3-2.

－じはん ―時半  － โมงคร่ึง
ごぜん 午前 ตอนเชา้
ごご 午後 ตอนบ่าย

3-3.

いま　なんじですか。 今　何時ですか。 ตอนน้ีก่ีโมง
～です。 น่ีคือ

4

はじめましょう。 始めましょう。 เร่ิมกนัเถอะ.
おわりましょう。　 終わりましょう。 จบแค่น้ีก่อนนะ
やすみましょう。 休みましょう。 พกักนัเถอะ
わかりますか。 分かりますか。 เขา้ใจไหม
はい、わかります。 はい、分かります。 เขา้ใจแลว้
いいえ、わかりません。 いいえ、分かりません。 ไม่เขา้ใจ
みて　ください。 見て　ください。 กรุณาดู
きいて　ください。 聞いて　ください。 กรุณาฟัง
かいて　ください。 書いて　ください。 กรุณาเขียน
もう　いちど  いって　
　ください。

もう　一度　言って
　ください。

กรุณาพดูอีกคร้ัง.

　

なまえ 名前   ช่ือ
しけん 試験 การสอบ
しゅくだい 宿題   การบา้น
れい 例 ตวัอยา่ง
しつもん 質問   ค าถาม
こたえ 答え ค าตอบ
－ばん ―番 หมายเลขท่ี －
－ページ　 หนา้  －

5

にほんごで　なんで
　すか。

日本語で　何ですか。 ภาษาญ่ีปุ่ นพดูวา่อะไร

けいたいでんわ 携帯電話 โทรศพัทมื์อถือ
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１課

わたし 　 ดิฉนั/ผม
がくせい 学生 นกัศึกษา/นกัเรียน
～じん ～人 ชาว / คน ～
エンジニア วิศวกร
～いん ～員 พนกังาน　 ～
ぎんこういん 銀行員 พนกังานธนาคาร
かいしゃいん 会社員 พนกังานบริษทั
せんせい 先生 อาจารย์
けんきゅういん 研究員 นกัวิจยั
にほんごがっこう 日本語学校 โรงเรียนภาษาญ่ีปุ่ น
だいがく 大学 มหาวิทยาลยั
りょう 寮 หอพกั
かんりにん 管理人 ผูดู้แล
(お)なまえ (お)名前 ช่ือ
(お)くに (お)国 ประเทศ
しゅみ 趣味 งานอดิเรก
すいえい 水泳 วา่ยน ้า
がっこう 学校 โรงเรียน
ともだち 友達 เพ่ือน

はい ใช่
いいえ ไม่ใช่

～さん นาย～ / นาง ～/ นางสาว～ ( ใชต่้อทา้ยช่ือหรือนามสกุล
ในภาษาญ่ีปุ่ น )

そうです。 ใช่
はじめまして。 初めまして。 ยนิดีท่ีไดรู้้จกั
どうぞ　よろしく　お
　ねがいします。（ど
　うぞ　よろしく。）

どうぞ　よろしく　
　
　お願いします。

ยนิดีท่ีไดรู้้จกั  ขอฝากเน้ือฝากตวัดว้ย
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こちらこそ　どうぞ　
　よろしく　おねが
　いします。（こち
　らこそ　どうぞ　
　よろしく。）

こちらこそ　どうぞ　
　よろしく　お願い
　します。

ยนิดีท่ีไดรู้้จกัเช่นเดียวกนั

すみません。   ขอโทษ.
おなまえは？ お名前は？ คุณช่ืออะไร
おくには　どちらで
　すか。

お国は　どちらですか。 คุณมาจากประเทศอะไร

～から　きました。 ～から　来ました。 มาจากประเทศ
～は？ ～ล่ะ
そうですか。 หรือครับ /ค่ะ

れい 例 ตวัอยา่ง

ちゅうごく 中国 จีน
ペルー เปรู
オーストラリア ออสเตรเลีย
フランス ฝร่ังเศส
ベトナム เวียดนาม
タイ ไทย
にほん 日本 ญ่ีปุ่ น
アメリカ อเมริกา
かんこく 韓国 เกาหลีใต้

リン・タイ ริน ไทย
アラン・マレ อลนั มาเลย์
レ・ティ・アン เร ที อนั
マリー・スミス มารี สมิท
ポン・チャチャイ พน ชชยั
エミ เอมิ
キム・ヘジョン คิม เบยอง
イ・ミジャ อี มิจา
すずき　きょうこ 鈴木　京子 ซูซูกิ เคียวโกะ
さとう　さゆり 佐藤　さゆり ซาโต ้ซายริู
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のぐち　おさむ 野口　修 โนกุจิ โอซามุ
ナルコ・ハルトノ นารุโกะ ฮารุโตโนะ
いわさき　いちろう 岩崎　一郎 อิวาซากิ อิจิโร่
きむら　はるえ 木村　春江 คิมูระ ฮารุเอะ
きむら　ひろし 木村　洋 คิมูระ ฮิโรชิ

スバルにほんごがっ
　こう

スバル日本語学校 โรงเรียนภาษาญ่ีปุ่ นซูบารุ

みどりだいがく みどり大学 มหาวิทยาลยัมิโดริ
ＩＴコンピューター คอมพิวเตอร์ไอที
スバルりょう スバル寮 หอพกัซูบารุ

つかいましょう 使いましょう ใชก้นัเถอะ
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２課

これ น่ี
それ นัน่
あれ โน่น

この ～น้ี
その ～นั้น
あの ～โนน้

ノート สมุด
ほん 本 หนงัสือ
ざっし 雑誌 นิตยสาร
パソコン คอมพิวเตอร์
かさ 傘 ร่ม
かばん กระเป๋า
テレビ โทรทศัน์
ボールペン ปากกาลูกล่ืน
さいふ 財布 กระเป๋าเงิน
しんぶん 新聞 หนงัสือพิมพ์
さとう 砂糖 น ้าตาล
しお 塩 เกลือ
しょうゆ ซีอ๊ิวญ่ีปุ่ น
ソース ซอส
うどん อาหารเสน้แบบญ่ีปุ่ นท าจากแป้งเรียกวา่อุดง้

そば อาหารเสน้แบบญ่ีปุ่ นท าจากแป้งโซบะ
みず 水 น ้า
ジュース น ้าผลไม้
こうちゃ 紅茶 ชาฝร่ัง
コーヒー กาแฟ
カタログ แค็ตตาล็อก
コンピューター คอมพิวเตอร์
カメラ กลอ้งถ่ายรูป
けいたいでんわ 携帯電話 โทรศพัทมื์อถือ
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くるま 車 รถ
～せい ～製 ผลิตในประเทศ ～
ひと 人 คน
シャープペンシル ดินสอ
とりにく とり肉 ไก่
ぶたにく 豚肉 เน้ือหมู
ぎゅうどん 牛どん ขา้วราดหนา้เน้ือตม้
ぎゅうにく 牛肉 เน้ือววั
にく 肉 เน้ือสตัว์
おやこどん 親子どん ขา้วหนา้ไก่ตม้และไข่ไก่
すきやき すき焼き สุกียาก้ีญ่ีปุ่ นท่ีใชเ้น้ือตม้กบัซีอ๊ิว,น ้าตาลและผกั

ラーメン ก๋วยเต๋ียวจีน
やきにくていしょく 焼肉定食 อาหารชุดท่ีมีเน้ือยา่งเป็นเมนูหลกั
ＣＤ ซีดี
～ご ～語 ภาษา ～

なん 何 อะไร
だれ  ใคร

ドイツ เยอรมนั
イタリア อิตาลี
イギリス องักฤษ

わたなべ　あき 渡辺　あき วาตานาเบะ อะกิ
トム・ジョーダン ทอม จอร์แดน
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３課

ここ ท่ีน่ี
そこ ท่ีนัน่
あそこ　 ท่ีโน่น

しょくどう 食堂 โรงอาหาร
うけつけ 受付 แผนกตอ้นรับ,ฝ่ายประชาสมัพนัธ์
～しつ ～室 ห้อง～
じむしつ 事務室 ส านกังาน
かいぎしつ 会議室 ห้องประชุม
コンピューターしつ コンピューター室 ห้องคอมพิวเตอร์
トイレ　 ห้องน ้า / สว้ม
としょしつ 図書室 ห้องสมุด
きょうしつ 教室 ห้องเรียน
ロビー ล็อบบ้ี
コピーき コピー機 เคร่ืองถ่ายเอกสาร
ゆうびんきょく 郵便局 ท่ีท  าการไปรษณีย์
びょういん 病院 โรงพยาบาล
たいしかん 大使館 สถานทูต
ぎんこう 銀行 ธนาคาร
コンビニ ร้านสะดวกซ้ือ
デパート　 ห้างสรรพสินคา้
えき 駅 สถานีรถไฟ
じしょ 辞書 พจนานุกรม
ちず 地図 แผนท่ี
れいぞうこ 冷蔵庫 ตูเ้ยน็
エアコン เคร่ืองปรับอากาศ
とけい 時計 นาฬิกา
でんしレンジ 電子レンジ เตาไมโครเวฟ
せんたくき 洗濯機 เคร่ืองซกัผา้
そうじき 掃除機 เคร่ืองดูดฝุ่ น
ポット กาตม้น ้า / หมอ้
おちゃ お茶 ชา(ญ่ีปุ่ น)
ワイン ไวน์
ビール เบียร์
チョコレート ช็อคโกแลต
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くつ 靴 รองเทา้

ゼロ／れい ゼロ／零 ศูนย์
いち 一 หน่ึง
に 二 สอง
さん 三 สาม
よん／し 四 ส่ี
ご 五 ห้า
ろく 六 หก
なな／しち 七 เจ็ด
はち 八 แปด
きゅう／く　 九 เกา้
じゅう 十 สิบ
ひゃく（びゃく／
　ぴゃく）

百 ร้อย

せん（ぜん） 千 พนั
まん 万 หม่ืน

-かい／がい －階 ชั้น ～
なんがい 何階 ชั้นไหน
なん～ 何～ ～ไหน / อะไร
－えん －円  － เยน

どこ　 ท่ีไหน
いくら　 เท่าไร

じゃ งั้น

ちがいます。 違います。 ไม่ใช่ / ผิด
どうも。 ขอบคุณ. (เป็นค าท่ีใชแ้สดงความเป็นกนัเอง)
～を　ください。 ขอ ～
おいしいですね。 อร่อยนะ

サントリー ซนัโทร่ี
ロッテ ลอตเต้
ナイキ ไนก้ี
アップル แอปเป้ิล
キヤノン แคนนอน
ゆりだいがく ゆり大学 มหาวิทยาลยัยริู
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4課

パン ขนมปัง
さかな 魚 ปลา
くだもの 果物 ผลไม้
やさい 野菜 ผกั
カレー แกง
ぎゅうにゅう 牛乳 นม
(お)さけ (お)酒 เหลา้ขาวแบบญ่ีปุ่ น
たまご 卵 ไข่
えいが 映画 ภาพยนตร์ / หนงั
おんがく 音楽 ดนตรี
クラシック เพลงคลาสสิค
ジャズ＊ แจ๊ส
ロック＊ เพลงร็อค
Ｊ－ポップ＊ เพลงป๊อบแบบญ่ีปุ่ น
テニス เทนนิส
しゅくだい 宿題 การบา้น
ジョギング ว่ิงออกก าลงัแบบจ๊อกก้ิง
サッカー ฟตุบอล
ゲーム เกมส์
てがみ 手紙 จดหมาย
おかね お金 เงิน
きって 切手 แสตมป์
としょかん 図書館 ห้องสมุด
こうえん 公園 สวนสาธารณะ
うち บา้น
レストラン ร้านอาหาร
スーパー ซุปเปอร์มาร์เก็ต
～や ～屋 ร้าน～
パンや 　パン屋 เบเกอร่ี
ひるごはん 昼ご飯 อาหารกลางวนั
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あさごはん＊ 朝ご飯 อาหารเชา้
ばんごはん＊ 晩ご飯 อาหารค ่า, อาหารเยน็
ごはん＊ ご飯 อาหาร, ขา้ว
(お)べんとう (お)弁当 อาหารกล่อง,ป่ินโต
りょうり 料理 อาหาร

こんばん 今晩 คืนน้ี
あした พรุ่งน้ี
きょう＊ 今日 วนัน้ี
あさって＊ มะรืนน้ี
まいあさ 毎朝 ทุกเชา้
まいばん＊ 毎晩 ทุกคืน
まいにち＊ 毎日 ทุกวนั

たべます　Ⅱ 食べます กิน
のみます　Ⅰ 飲みます ด่ืม
かいます　Ⅰ 買います ซ้ือ
かきます　Ⅰ 書きます เขียน
ききます　Ⅰ 聞きます ฟัง
みます　Ⅱ 見ます ดู / ชม
よみます　Ⅰ 読みます อ่าน
します　Ⅲ ท า
おろします[おかね　　を～]　Ⅰ 下ろします[お金を

　～]
ถอน[เงิน]

なに 何 อะไร

いつも เสมอ
ときどき 時々 บางคร้ัง
それから หลงัจากนั้น

しつもん 質問 ค าถาม
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５課

いま 今 ตอนน้ี
ごぜん 午前 ตอนเชา้
ごご 午後 ตอนบ่าย

－じ －時  － โมง
－ふん／ぷん －分  － นาที
－じはん －時半  － โมงคร่ึง
なんじ 何時 ก่ีโมง
なんぷん＊ 何分 ก่ีนาที

インターネット อินเตอร์เน็ต
メール อีเมล์
コンサート คอนเสิร์ต
せつめい 説明 ค าอธิบาย
～かい ～会 ประชุม ～
せつめいかい 説明会 การประชุมช้ีแจง
パーティー งานเล้ียง
ぶんぽう 文法 ไวยากรณ์
かいわ 会話 บทสนทนา
かんじ 漢字 คนัจิ, ตวัอกัษรจีนท่ีใชใ้นภาษาญ่ีปุ่ น
ていしょく 定食 อาหารชุด
アルバイト งานพิเศษ
(お)ふろ (お)風呂 การอาบน ้าแบบญ่ีปุ่ น
おすもうさん お相撲さん  นกัมวยปล ้าแบบญ่ีปุ่ น
みなさん 皆さん ทุกท่าน/ทุกคน

せんしゅう 先週 สปัดาห์ท่ีแลว้
こんしゅう＊ 今週 สปัดาห์น้ี
らいしゅう＊ 来週 สปัดาห์หนา้
まいしゅう＊ 毎週 ทุกอาทิตย์
げつようび 月曜日 วนัจนัทร์
かようび 火曜日 วนัองัคาร
すいようび 水曜日 วนัพธุ
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もくようび 木曜日 วนัพฤหสับดี
きんようび 金曜日 วนัศุกร์
どようび 土曜日 วนัเสาร์
にちようび 日曜日 วนัอาทิตย์
なんようび＊ 何曜日 วนัอะไร
きのう 昨日 เม่ือวานน้ี
おととい＊ เม่ือวานซืน
あさ 朝 ตอนเชา้
けさ＊ 今朝 เม่ือเชา้น้ี
ひる＊ 昼 เท่ียง, กลางวนั
ばん＊ 晩 กลางคืน
よる＊ 夜 กลางคืน

おきます　Ⅱ 起きます ต่ืนนอน
ねます　Ⅱ 寝ます นอน
べんきょうします　Ⅲ 勉強します ศึกษา　/ เรียน
けんきゅうします　Ⅲ 研究します ท าวิจยั
はたらきます　Ⅰ 働きます ท างาน
およぎます　Ⅰ 泳ぎます วา่ยน ้า
おわります　Ⅰ 終わります จบ, เสร็จ, ส้ินสุด
はじまります＊　Ⅰ 始まります เร่ิม
れんしゅうします　Ⅲ 練習します ฝึกหดั
はいります　Ⅰ 入ります เขา้ (สถานท่ี+に)（ การใชค้  ากริยาเก่ียวกบัสถานท่ีจะตอ้งมี

ค  าวา่ にอยูห่ลงัสถานท่ีเสมอ）

やすみます　Ⅰ 休みます พกัผ่อน
つくります　Ⅰ 作ります ท า

－さい －歳 อาย ุ－　ปี
なんさい 何歳 อายเุท่าไร

～から ตั้งแต่～,จาก～
～まで (จน)ถึง ～
～ごろ ราวๆ～

もしもし ฮลัโหล
สวสัดี (ตอนเชา้)おはよう　ございます。
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ロンドン ลอนดอน
ペキン ปักก่ิง
とうきょう 東京 โตเกียว
シカゴ ชิคาโก
ニューヨーク นิวยอร์ก
カイロ ไคโร
バンコク กรุงเทพฯ
シドニー ซิดน่ี
サンパウロ เซาทเ์ปาโล
モンゴル มองโกเลีย

すばるやま すばる山 ซูบารุยาม่า

ぶんかセンター 文化センター ศูนยว์ฒันธรรม
えいがかい 映画会 กิจกรรมการชมภาพยนตร์ร่วมกนั
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６課

たんじょうび 誕生日 วนัเกิด
バス　 รถบสั / รถเมล์
ひこうき 飛行機 เคร่ืองบิน
でんしゃ 電車 รถไฟ
じてんしゃ 自転車 รถจกัรยาน
ちかてつ 地下鉄 รถไฟใตดิ้น
どうぶつえん 動物園 สวนสตัว์
パンダ หมีแพนดา้
サラダ สลดั
ケーキ เคก้
プール สระวา่ยน ้า
ドライブ ขบัรถเล่น
(お)まつり (お)祭り งานเทศกาล
バイク รถมอเตอร์ไซค ์/ รถจกัรยานยนต์
はなび 花火 ดอกไมไ้ฟ
(お)てら (お)寺 วดั
しんかんせん 新幹線 รถไฟหวักระสุน ( ชินคนัเซน )
おんせん 温泉 น ้าแร่ร้อน / น ้าพรุ้อน
ふね 船 เรือ
こうこうせい 高校生 นกัเรียนมธัยมปลาย
しゅうまつ 週末 สุดสปัดาห์
なつやすみ 夏休み วนัหยดุฤดูร้อน
ふゆやすみ＊ 冬休み วนัหยดุฤดูหนาว

らいげつ 来月 เดือนหนา้
こんげつ＊ 今月 เดือนน้ี
せんげつ＊ 先月 เดือนก่อน
きょねん 去年 ปีก่อน / ปีท่ีแลว้
ことし＊ 今年 ปีน้ี
らいねん＊ 来年 ปีหนา้

いきます　Ⅰ 行きます ไป
かえります　Ⅰ 帰ります กลบั
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きます　Ⅲ 来ます มา
しょくじします　Ⅲ 食事します รับประทานอาหาร / กิน
あいます　Ⅰ 会います พบ / เจอ (คน＋に)

－がつ －月  －　  เดือน
なんがつ＊ 何月 เดือนไหน เดือนอะไร
－にち －日 ー　วนั
なんにち＊ 何日 วนัท่ีเท่าไร
ついたち １日 วนัท่ีหน่ึง, หน่ึงวนั
ふつか ２日 วนัท่ีสอง , สองวนั
みっか ３日 วนัท่ีสาม , สามวนั
よっか ４日 วนัท่ีส่ี , ส่ีวนั
いつか ５日 วนัท่ีห้า , ห้าวนั
むいか ６日 วนัท่ีหก , หกวนั
なのか ７日 วนัท่ีเจ็ด, เจ็ดวนั
ようか ８日 วนัท่ีแปด, แปดวนั
ここのか ９日 วนัท่ีเกา้, เกา้วนั
とおか 10日 วนัท่ีสิบ สิบวนั
じゅうよっか 14日 วนัท่ีสิบส่ี, สิบส่ีวนั
はつか 20日 วนัท่ียีสิ่บ, ยีสิ่บวนั
にじゅうよっか 24日 วนัท่ียีสิ่บส่ี,ยีสิ่บส่ีวนั

いつ　 เม่ือไร

あるいて 歩いて เดิน
いっしょに 一緒に ดว้ยกนั
ひとりで 一人で คนเดียว
こんど 今度 คร้ังหนา้ / คราวหนา้
ええ ใช่ (ใชพ้ดูอยา่งกนัเอง)

～とき、　～ ตอน ～　/ เวลา ～

いいですね。 ดีนะ
すみません。 ขอโทษ
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ちょっと……。 อืม ... （ขอคิดดูก่อน）

ほっかいどう 北海道 ฮอกไกโด
さっぽろ　 札幌 ซปัโปโร
せんだい     　 仙台 เซนได
よこはま 横浜 โยโกฮาม่า
なごや　　 名古屋 นาโงยา่
きょうと 京都　 เกียวโต
おおさか 大阪 โอซากา้
ひろしま 広島　 ฮิโรชิม่า
べっぷ 別府 เบบปุ
おおさかじょう 大阪城 ปราสาทโอซากา้
げんばくドーム 原爆ドーム อนุสรณ์สถานระเบิดปรมาณู

たなか　まさお 田中　正男 ทานากะ มาซาโอะ
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まとめ1

りんご แอปเป้ิล

まとめ สรุป

おやすみなさい。 ราตรีสวสัด์ิ

19



７課

はな 花 ดอกไม้
へや 部屋 ห้อง
アパート　 อพาร์ทเมนต์
アニメ การ์ตูน
たべもの 食べ物 อาหาร
せいかつ 生活 การด ารงชีวิต / การใชชี้วิต
やま 山 ภูเขา
うみ＊ 海 ทะเล
バドミントン แบดมินตนั
スポーツ　 กีฬา
さくら 桜 ดอกซากุระ
バナナ กลว้ย
まち 町 เมือง
ゲームソフト ซอฟตแ์วร์เกม
コート　 เส้ือโคท้
ところ 　 สถานท่ี
もの ส่ิงของ
しゃしん 写真 ภาพถ่าย
たてもの 建物 ตึก อาคาร

おおきい 大きい ใหญ่
ちいさい 小さい เล็ก
あたらしい 新しい ใหม่
ふるい 古い เก่า
おもしろい　 面白い น่าสนใจ,สนุก
たかい 高い สูง,แพง
ひくい＊ 低い ต ่า,เต้ีย
やすい 安い ถูก
たのしい 楽しい สนุก(สนาน)
いい ดี
おいしい　 อร่อย
むずかしい 難しい ยาก
あおい 青い สีน ้าเงิน
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ひろい 広い กวา้ง
せまい＊ 狭い แคบ
くろい 黒い สีด า
しろい 白い สีขาว
あかい＊ 赤い สีแดง

げんき[な] 元気[な] สบายดี
しんせつ[な] 親切[な] ใจดี
かんたん[な] 簡単[な] ง่าย
きれい[な] สวยงาม
にぎやか[な]  จอแจ,คึกคกั
しずか[な] 静か[な] เงียบ
べんり[な] 便利[な] สะดวกสบาย
ゆうめい[な] 有名[な] มีช่ือเสียง
たいへん[な] 大変[な] ล าบาก

どう อยา่งไร
どんな อยา่งไร/แบบไหน
どれ　 อนัไหน

あまり ส่วนท่ีเหลือ
とても　 มาก
いちばん　 ～ท่ีสุด

そして　 แลว้ก็
～ が、～。 แต่～

オーストリア ประเทศออสเตรีย
ふじさん 富士山 ภูเขาฟจิู
ウィーン เวียนนา
オペラハウス โรงละครโอเปร่า

テレサ เทเรซ่า

いけいようし い形容詞 ค าคุณศพัทท่ี์ผนัดว้ยรูป い
なけいようし な形容詞 ค าคุณศพัทท่ี์ผนัดว้ยรูป な
けいようし＊ 形容詞 ค าคุณศพัท์
めいし＊ 名詞 ค านาม
どうし＊ 動詞 ค ากริยา

21



８課

おとこの こ 男の　子 เด็กผูช้าย
おとこの ひと 男の　人 ผูช้าย
おとこ＊ 男 ชาย
おんなの こ 女の　子 เด็กผูห้ญิง
おんなの ひと 女の　人 ผูห้ญิง
おんな＊ 女 หญิง
こども 子供 เด็ก / ลูก
いぬ 犬 สุนขั / หมา
き 木 ตน้ไม้
じどうはんばいき 自動販売機 เคร่ืองขายอตัโนมติั
ねこ 猫 แมว
はこ 箱 กล่อง
つくえ 机 โต๊ะ
パジャマ ชุดนอน
ピアノ เปียโน
ベッド　 เตียง
テスト　 การสอบ
テーブル　 โต๊ะ
こうばん 交番 ป้อมต ารวจ
バスてい バス停 ป้ายรถเมล์
ポスト ตูไ้ปรษณีย์
でんわ 電話 โทรศพัท์
ロッカー ตูล้็อคเกอร์
エレベーター ลิฟต์
いす เกา้อ้ี
にしぐち 西口 ทางเขา้ออกดา้นทิศตะวนัตก
ひがしぐち＊ 東口 ทางเขา้ออกดา้นทิศตะวนัออก
みなみぐち＊ 南口 ทางเขา้ออกดา้นทิศใต้
きたぐち＊ 北口 ทางเขา้ออกดา้นทิศเหนือ
きょうかい 教会 โบสถ์
みずうみ 湖 ทะเลสาบ
つり 釣り ตกปลา
どうぶつ 動物 สตัว์
(お)みやげ (お)土産 ของฝาก
みせ 店 ร้านคา้

うえ 上 (ขา้ง)บน
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した 下 ขา้งล่าง / (ขา้ง) ใต้
まえ 前 (ขา้ง) หนา้
うしろ 後ろ (ขา้ง)หลงั
なか 中 (ขา้ง)ใน
そと＊ 外 (ขา้ง)นอก
よこ 横 ขา้ง
となり 隣 ขา้งๆ
あいだ 間 ระหวา่ง
ちかく 近く ใกล้ๆ

あります Ⅰ อยู,่ มี (ส่ิงท่ีไม่ใช่คนและสตัว)์
います　Ⅱ อยู,่ มี (คนและสตัว)์
うたいます　Ⅰ 歌います ร้องเพลง
おどります　Ⅰ 踊ります เตน้ร า

とおい 遠い ไกล
ちかい＊ 近い ใกล้
いそがしい＊ 忙しい ยุง่

ひま[な] 暇[な] วา่ง

ひとり １人 หน่ึงคน
ふたり ２人 สองคน
－にん －人 ー　คน
なんにん 何人 ก่ีคน

たくさん มาก
ええと การออกเสียงในขณะท่ีคิดค าพดู
へえ หรือครับ / คะ

～や　～ ～และ～

～ですか。 ～ใช่ไหม　(ถามเพ่ือยนืยนัเร่ืองท่ีพดูไวแ้ลว้)
どうも　ありがとう　ございました。 ขอบคุณมาก.
わかりました。 分かりました。 เขา้ใจแลว้
また　あした。 พบกนัใหม่พรุ่งน้ี

カナダ ประเทศแคนาดา

みどりえき みどり駅 สถานีมิโดริ
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９課

すし ซูชิ
やきゅう 野球 เบสบอล
まんが 漫画 การ์ตูน, หนงัสือการ์ตูน
そうじ 掃除 ท าความสะอาด
せんたく＊ 洗濯 ซกัเส้ือผา้
え 絵 ภาพวาด
うた 歌 เพลง
えいご 英語 ภาษาองักฤษ
かたかな 片仮名 อกัษรคะตะคะนะ
ひらがな＊ 平仮名 อกัษรฮิระงะนะ
アナウンス การประกาศ
ルール　 กฎ / ระเบียบ
まど 窓 หนา้ต่าง
かいもの　 買い物 การซ้ือของ
てんき 天気 อากาศ
あめ 雨 ฝน
ちゅうしゃ 注射 ฉีดยา
じかん 時間 เวลา
つうやく 通訳 ล่าม
デート การนดัพบกนัของคู่รัก
やくそく 約束 นดั / สญัญา
やまのぼり 山登り ปีนภูเขา
ドラマ ละคร
りょこう 旅行 การเดินทาง,การท่องเท่ียว
ゴルフ กอลฟ์
きょうし 教師 ครู
モデル แบบ / ตวัอยา่ง
べんごし 弁護士 ทนายความ
せんしゅ 選手 นกักีฬา
サッカーせんしゅ サッカー選手 นกักีฬาฟตุบอล
ミュージシャン นกัดนตรี
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ばんぐみ 番組 รายการ
テレビばんぐみ テレビ番組 รายการทีวี

おとうさん お父さん พอ่(แสดงการยกยอ่ง)
おかあさん お母さん แม(่แสดงการยก่ยอ่ง)
おにいさん お兄さん พ่ีชาย(แสดงการยกยอ่ง)
おねえさん お姉さん พ่ีสาว(แสดงการยกยอ่ง)
おとうとさん 弟さん นอ้งชาย(แสดงการยกยอ่ง)
いもうとさん 妹さん นอ้งสาว(แสดงการยกยอ่ง)
ちち 父 พอ่(แสดงการถ่อมตวั)
はは 母 แม(่แสดงการถ่อมตวั)
あに 兄 พ่ีชาย(แสดงการถ่อมตวั)
あね 姉 พ่ีสาว(แสดงการถ่อมตวั)
おとうと 弟 นอ้งชาย(แสดงการถ่อมตวั)
いもうと 妹 นอ้งสาว(แสดงการถ่อมตวั)
(ご)かぞく (ご)家族 ครอบครัว(แสดงการยกยอ่ง)
(ご)りょうしん (ご)両親 บิดามารดา(แสดงการยกยอ่ง)

かきます[えを～]　Ⅰ かきます[絵を～] วาด [ภาพ]
わかります　Ⅰ 分かります เขา้ใจ
あけます　Ⅱ 開けます เปิด
さんぽします　Ⅲ 散歩します เดินเล่น
あります　Ⅰ มี
おみあいします　Ⅲ お見合いします ดูตวั(เพ่ือหาคู่แต่งงาน)

あまい 甘い หวาน
からい＊ 辛い เผด็
あつい 暑い ร้อน
さむい＊ 寒い หนาว
ねむい 眠い ง่วงนอน

すき[な] 好き[な] ชอบ
きらい[な] 嫌い[な] ไม่ชอบ
じょうず[な]　 上手[な] เก่ง
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へた[な]＊ 下手[な] ไม่เก่ง
ざんねん［な］ 残念[な] เสียดาย, น่าเสียดาย

どうして　 ท าไม

すこし 少し นิดหน่อย
だいたい ส่วนใหญ่
よく ดี
ぜんぜん 全然 ไม่～เลย
はやく 早く เร็วๆ

～から、～ เน่ืองจาก～ / เพราะวา่～

うーん ใช่ ( พดูอยา่งเป็นกนัเอง)
どうしてですか。 ท าไมหรือ
そうですね。 ส านวนแสดงการเห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีอีกฝ่ายพดูหรือค าอุทาน

แสดงการคิดก่อนจะพดูอะไร

よろしく　おねがい
　します。

よろしく　お願いします。 ขอฝากเน้ือฝากตวัดว้ย

スペイン สเปน

さゆり ซายริู
えり 　 เอริ
ともみ 　 โทโมมิ
あきら อะกิร่า
ひろし ฮิโรชิ
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10課

プレゼント ของขวญั
カード การ์ด / บตัร
えはがき 絵はがき โปสการ์ดรูปภาพ
せんぱい 先輩 รุ่นพ่ี
こうはい＊ 後輩 รุ่นนอ้ง
おちゃ お茶 ชา
ネックレス สร้อยคอ
ネクタイ เนคไท
シャツ　 เส้ือเช้ิต
おっと 夫 สามี(ค าแสดงการถ่อมตวั)
(ご)しゅじん (ご)主人 สามี(ค าแสดงการยกยอ่ง)
つま 妻 ภรรยา(ค าแสดงการถ่อมตวั)
おくさん 奥さん ภรรยา(ค าแสดงการยกยอ่ง)
こどもさん＊ 子供さん เด็ก / ลูก(ค าแสดงการยกยอ่ง)
せっけん　 石けん สบู่
みかん สม้
(ご)ちゅうもん (ご)注文 สั่ง
サンドイッチ แซนด์วิช
スパゲティ สปาเก็ตต้ี
ステーキ สเต็ก
はし ตะเกียบ
スプーン　 ชอ้น
ナイフ    มีด
フォーク　 สอ้ม
て 手 มือ
レポート รายงาน
こうくうびん 航空便 ไปรษณียอ์ากาศ
にもつ 荷物 ขา้วของ / สมัภาระ
かきとめ 書留 ไปรษณียล์งทะเบียน
いろ 色 สี
セーター　 เส้ือไหมพรมสเวตเตอร์
クラス ห้องเรียน

かします　Ⅰ 貸します ให้ยมื
あげます　Ⅱ 　 ให้
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おしえます　Ⅱ 教えます สอน,บอก
おくります　Ⅰ 送ります ส่ง
かけます[でんわを
　～]　Ⅱ

かけます[電話を～] โทรศพัท์
かります　Ⅱ 借ります ขอยมื
ならいます　Ⅰ 習います เรียน
もらいます　Ⅰ ไดรั้บ
します　Ⅲ ท า
はなします　Ⅰ 話します พดู,คุย

すてき[な]  ดี / หรู / เท่

ひとつ １つ หน่ึงอนั
ふたつ ２つ สองอนั
みっつ ３つ สามอนั
よっつ ４つ ส่ีอนั
いつつ ５つ ห้าอนั
むっつ ６つ หกอนั
ななつ ７つ เจ็ดอนั
やっつ ８つ แปดอนั
ここのつ ９つ เกา้อนั
とお 10 สิบอนั
いくつ　 ก่ีอนั

－だい －台 ー　เคร่ือง　/　ー　คนั
なんだい＊ 何台 ก่ีเคร่ือง,ก่ีคนั
－まい －枚 ー　แผ่น　/　ー　ดวง
なんまい＊ 何枚 ก่ี　แผ่น /　ดวง

また อีกคร้ัง
はじめて 初めて เป็นคร้ังแรก

～を　おねがいします。 ～を　お願いします。 ขอ ～
いらっしゃいませ。 ยนิดีตอ้นรับ
～に　よろしく。 ฝากความคิดถึง ถึง ～
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11課

はな 鼻 จมูก
め 目 ตา
くび 首 คอ
あし 足 เทา้
みみ 耳 หู
せ 背 หลงั
あたま 頭 หวั / ศรีษะ
かお＊ 顔 หนา้
くち＊ 口 ปาก
からだ＊ 体 ร่างกาย
りゅうがくせい 留学生 นกัศึกษาต่างชาติ
けいざい 経済 เศรษฐกิจ
～がくぶ ～学部 คณะ ~
けいざいがくぶ 経済学部 คณะเศรษฐศาสตร์
かんきょう 環境 สภาพแวดลอ้ม
がくひ 学費 ค่าเล่าเรียน
キャンパス สถานศึกษา/วิทยาเขต
れきし 歴史 ประวติัศาสตร์
しごと 仕事 งาน
てんぷら 天ぷら อาหารชุปแป้งทอดแบบญ่ีปุ่ นเรียกวา่เทมปุระ

とんカツ 豚カツ หมูชุบแป้งทอด
のみもの 飲み物 เคร่ืองด่ืม
いちご สตรอเบอร์ร่ี
すいか แตงโม
メロン แตงเมล่อน
じゅうどう 柔道 ยโูด
スケート สเก็ต
いちねん 1年 หน่ึงปี
はる 春 ฤดูใบไมผ้ลิ
なつ 夏 ฤดูร้อน
あき 秋 ฤดูใบไมร่้วง
ふゆ 冬 ฤดูหนาว
どくしん 独身 เป็นโสด / อยูค่นเดียว
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マンション คอนโดมิเนียม
ちゅうしゃじょう 駐車場 ท่ีจอดรถ

おおい 多い มาก
すくない＊　 少ない นอ้ย
ながい 長い ยาว
みじかい 短い สั้น
あたたかい 暖かい อบอุ่น
すずしい＊　 涼しい เยน็
あかるい 明るい สวา่ง
くらい＊　 暗い มืด
やさしい 優しい ใจดี
はやい 速い เร็ว
おそい＊　 遅い ชา้
うるさい หนวกหู  น่าร าคาญ

たいせつ[な] 大切[な] ส าคญั
まじめ[な] เอาจริงเอาจงั,ขยนั

－ねん －年 ーปี
なんねん＊ 何年 ก่ีปี
－へいほうメートル
（㎡）

－平方メートル ー　ตารางเมตร

どちら อนัไหน

どちらも　 อนัไหนก็
ずっと มาก
でも แต่

きゅうしゅう 九州 คิวชู
マニラ มะนิลา
パリ ปารีส
なら 奈良 นารา
ソウル โซล

さくらマンション คอนโดมิเนียมซากุระ
みどりアパート อพาร์ทเมนตมิ์โดริ
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12課

やすみ 休み หยดุพกั / วนัหยดุ / ขาด(เรียน)
ひるやすみ 昼休み พกักลางวนั
はなみ 花見 ชมดอกซากุระ
おにぎり 　おにぎり ขา้วป้ันแบบญ่ีปุ่ น
じゅんび 準備 การเตรียมตวั/การเตรียมการ
ホテル　 โรงแรม
じゅぎょう 授業 ชัว่โมงเรียน
きもの 着物 เคร่ืองแต่งกายแบบญ่ีปุ่ นเรียกวา่กิโมโน
フェリー　 เรือขา้มฟาก,เรือเฟอร่ี
くうこう 空港 สนามบิน
～たち  (ค าต่อทา้ย (บุคคล) เพ่ือแสดงรูปพหูพจน์)

わたしたち พวกเรา
はし 橋 สะพาน
あか 赤 สีแดง
きいろ 黄色 สีเหลือง
けしき 景色 ทิวทศัน์
しま 島 เกาะ

はっぴょうします　Ⅲ 発表します ประกาศ,รายงาน
のぼります　Ⅰ 登ります ไต่ / ปีน (ภูเขา ＋に)
とまります　Ⅰ 泊まります พกัคา้งคืน (โรงแรมหรือท่ีพกั ＋に)
きます　Ⅱ 着ます ใส่
ぬぎます＊　Ⅰ 脱ぎます ถอด
かかります　Ⅰ ใช ้(เวลา / เงิน )
とります　Ⅰ 撮ります ถ่ายภาพ

きびしい 厳しい เขม้งวด, รุนแรง
こわい 怖い น่ากลวั
おもい 重い หนกั
かるい＊ 軽い (น ้าหนกั) เบา
つめたい 冷たい เยน็
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－ふん／ぷん －分 ー　นาที
なんぷん 何分 ก่ีนาที
－じかん －時間 ー　ชัว่โมง
なんじかん 何時間 ก่ีชัว่โมง
－にち －日 ー　วนั
なんにち＊ 何日 ก่ีวนั
－しゅうかん －週間 ー　สปัดาห์
なんしゅうかん＊ 何週間 ก่ีสปัดาห์
－かげつ －か月 ー　เดือน
なんかげつ 何か月 ก่ีเดือน
－ねん＊ －年 ー　ปี
なんねん＊ 何年 ก่ีปี
はんとし＊　 半年 คร่ึงปี

どのぐらい นานแค่ไหน

あ ค าอุทานแสดงอาการประหลาดใจหรือนึกอะไรข้ึนได้

ちょっと  เล็กนอ้ย,นิดหน่อย,หน่อย

～ぐらい ประมาณ / ราวๆ

どうぞ。 เชิญ
ありがとう。 ขอบคุณ

シアトル ซีแอตเติล
ローマ กรุงโรม
プサン ปูซาน
ふくおか 福岡 ฟกุุโอกะ
かごしま 鹿児島 คาโกชิมา
なりた 成田 นาริตะ
みやじま 宮島 มิยาจิม่า
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まとめ２

とり 鳥 นก
かみ 髪 ผม
ことば 言葉 ค าศพัท,์ภาษา
ライオン สิงโต
くじゃく นกยงู
ペンギン นกเพนกวิน
にんげん 人間 มนุษย์

とります　Ⅰ 捕ります จบั

めずらしい 珍しい แปลกประหลาด

いろいろ[な] ต่างๆ

～の　なかで ～の　中で ในบรรดา～

こたえ 答え ค าตอบ
もんだい＊ 問題 ปัญหา

33



13課

ふとん 布団 ฟกูส าหรับนอนแบบญ่ีปุ่ น
(お)さら (お)皿 จาน
コップ ถว้ย
ハイキング การเดินป่าหรือเดินเขา, การเดินระยะทางไกล

しやくしょ 市役所 ส านกังานเขต / ท่ีวา่การอ าเภอ
しちょう 市長 นายอ าเภอ / ผูอ้  านวยการเขต
こうじょう 工場 โรงงาน
けんがく 見学 ทศันศึกษา
がいこくじんとうろく 外国人登録 การลงทะเบียนคนต่างดา้ว
スキー เล่นสกี
～かた ～方 วิธี ～
つくりかた 作り方 วิธีท  า
すもう 相撲 มวยปล ้าแบบญ่ีปุ่ น
チケット ตัว๋
だいがくいん 大学院 บณัฑิตวิทยาลยั
ロボット หุ่นยนต์
こうがく 工学 วิศวกรรม
ロボットこうがく ロボット工学 หุ่นยนต์

しょうらい 将来 อนาคต

あそびます　Ⅰ 遊びます เล่น
かえします　Ⅰ 返します คืน
むかえます　Ⅱ 迎えます ไป/มารับ
もちます　Ⅰ 持ちます ถือ, แบก
てつだいます　Ⅰ 手伝います ช่วย
あらいます　Ⅰ 洗います ลา้ง
つかいます　Ⅰ 使います ใช้

ほしい 欲しい ตอ้งการ,อยากได้
いたい 痛い เจ็บ/ปวด

だいじょうぶ[な] 大丈夫[な] ไม่เป็นไร
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－ねんせい －年生 นกัศึกษาปีท่ี ー

－（ねん)まえに －（年）前に ー　 (ปี) ท่ีผ่านมา

ありがとう　ございます。 ขอบคุณมาก.
がんばって　ください。 頑張って　ください。 พยายามนะ / สู้นะ
どう　しますか。 จะท าอยา่งไร
つかれました。 疲れました。 เหน่ือย
のどが　かわきました。 のどが　渇きました。 กระหายน ้า,คอแห้ง,หิวน ้า
おなかが　すきました。 　 หิว

かぶきざ 歌舞伎座 โรงละครคาบูกิ

ただいま。 กลบัมาถึงบา้นแลว้ ( ส านวนใชก้ล่าวเม่ือกลบัมาถึงบา้น)

ホール  ห้องโถง
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14 課

ギター　 กีตาร์
たたみ 畳 เส่ือปูพ้ืนทาทามิแบบญ่ีปุ่ น
かれ 彼 เขา(ผูช้าย)
かのじょ 彼女 เขา(ผูห้ญิง)
りょうきん 料金 ค่าบริการ,ค่าธรรมเนียม
でんわりょうきん 電話料金 ค่าโทรศพัท์
いけばな 生け花 การจดัดอกไมแ้บบญ่ีปุ่ น
にんじゃ 忍者 นินจา
カラオケ คาราโอเกะ
ゆかた 浴衣 ชุดกิโมโนผา้ฝ้ายส าหรับใส่ในฤดูร้อน
ペット สตัวเ์ล้ียง
バーベキュー บาร์บีคิว
テント เต็นท์
めざましどけい 目覚まし時計 นาฬิกาปลุก
シャワー อาบน ้าฝักบวั
は 歯 ฟัน
スピーチ กล่าวสุนทรพจน์
ブログ บล็อก
バスケットボール บาสเกตบอล
ボウリング โบวล่ิ์ง
スノーボード สโนบอร์ด
ダンス เตน้ร า
からて 空手 คาราเต้
きょく 曲 เพลง / บทเพลง

まちます　Ⅰ 待ちます รอ
しにます　Ⅰ 死にます ตาย
ひきます　Ⅰ 弾きます ดีด (เคร่ืองดนตรี)
できます　Ⅱ สามารถ ～　ได้
すわります　Ⅰ 座ります นัง่ (สถานท่ี ＋に)
たちます＊　Ⅰ 立ちます ยนื(ข้ึน)
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はらいます　Ⅰ 払います จ่าย
セットします　Ⅲ จดัเป็นชุด
あびます[シャワー
　を～]　Ⅱ

浴びます[シャワー
　を～]

อาบน ้า [ฝักบวั]

みがきます　Ⅰ 磨きます แปรง(ฟัน) ,ขดั
でかけます　Ⅱ 出かけます ออกไปขา้งนอก
けします　Ⅰ 消します ปิด /ดบั /ลบ
のります　Ⅰ 乗ります ข้ึน (ยานพาหนะ＋に)
おります＊　Ⅱ 降ります ลง (ยานพาหนะ＋を)
はじめます　Ⅱ 始めます เร่ิมตน้
みせます　Ⅱ 見せます ให้ดู
のせます　Ⅱ 載せます ลงพิมพ(์ภาพหรือบทความ＋を)ใน(หนงัสือพิมพ ์

นิตยสาร＋に)

－メートル(ｍ) ー　เมตร
なんメートル(ｍ)　 何メートル ก่ีเมตร

この　まえ この　前 คร้ังก่อน
じぶんで 自分で ดว้ยตวัเอง

うん ใช่(แสดงความเป็นกนัเอง)

～とか ～　เป็นตน้
～　まえに ก่อน～

はこね 箱根 ฮาโกเนะ
ながの 長野 นากาโนะ
みえ 三重 มิเอะ
にんじゃむら 忍者村 หมู่บา้นนินจา

ぶんかセンター 文化センター ศูนยว์ฒันธรรม

ますけい ます形 กริยาท่ีผนัเป็นรูป ます
じしょけい 辞書形 (ผนั)รูปตามพจนานุกรม
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15課

プリント ปร๊ิน / พิมพ ์(ออกมา),เอกสารท่ีแจก
なべ หมอ้
ボール ลูกบอล
スリッパ รองเทา้แตะท่ีใส่ในบา้น
さんこうしょ 参考書 หนงัสืออา้งอิง
しりょう 資料 เอกสาร,ขอ้มูล
すいせんじょう 推薦状 จดหมายแนะน า,จดหมายรับรอง
ごみ ขยะ
だいどころ 台所 ห้องครัว
コート เส้ือคลุมกนัหนาว / เส้ือโคท้
じゅうしょ 住所 ท่ีอยู่

いそぐ　Ⅰ 急ぐ รีบ
あつめる　Ⅱ 集める เก็บรวบรวม
コピーする　Ⅲ ท าส าเนา / ถ่ายเอกสาร
きる　Ⅰ 切る ตดั
いれる　Ⅱ 入れる ใส่ (กระเป๋าและอ่ืนๆ ＋に) (ส่ิงของ ＋を)

にる　Ⅱ 煮る ตม้　( วิธีการปรุงอาหารวิธีหน่ึง )
ならべる　Ⅱ 並べる จดัเรียง
とる　Ⅰ 取る เอา
いう　Ⅰ 言う พดู
しゅうりする　Ⅲ 修理する ซ่อมแซม
あがる　Ⅰ 上がる เขา้ (บา้น)　/　ข้ึน (ขา้งบน)
はく　Ⅰ 履く ใส่ (รองเทา้และอ่ืนๆ)
すてる　Ⅱ 捨てる ทิ้ง
はこぶ　Ⅰ 運ぶ ขน / ขนส่ง (สถานท่ี ＋へ) (ส่ิงของ ＋を)
ふく　Ⅰ เช็ด

あぶない 危ない อนัตราย

ほかの ～อ่ืน
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もう　いちど もう　一度 ～　อีกคร้ัง
すぐ ทนัที
どうぞ เชิญ
どうも (ขอบคุณ)มาก　/　(ขอโทษ)จริงๆ (เนน้ค  าขอบคุณและขอ

โทษ)

しつれいします。 失礼します。 ขอโทษ ( ก่อนเขา้ห้องหรือก่อนออกจากห้อง)

いただきます。 อิตาดะกิมสั (ส านวนพดูก่อนเร่ิมรับประทานอาหารตามธรรม
เนียมญ่ีปุ่ น)

すみませんが、～ ขอโทษนะแต่ ～
いいですよ。 ไดค้รับ / ค่ะ

てけい て形 การผนักริยารูป て
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16課

(お) かし (お) 菓子　 ขนม
たばこ　 บุหร่ี
ちゅうがくせい 中学生 นกัเรียนโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้
びじゅつかん 美術館 พิพิธภณัฑศิ์ลปะ
ふく 服 เส้ือผา้
デザイン ออกแบบ
かいしゃ 会社 บริษทั
ばしょ 場所 สถานท่ี
ばんごう 番号 หมายเลข
でんわばんごう 電話番号 เบอร์โทรศพัท์
メールアドレス ท่ีอยูอี่เมลล์
かめ เต่า
(お) しろ (お)城 ปราสาท
おひめさま お姫様 เจา้หญิง
おどり 踊り เตน้ร า
そぼ 祖母 ยา่ /ยาย(ค าแสดงการถ่อมตวั)
そふ＊ 祖父 ปู่  /ตา(ค าแสดงการถ่อมตวั)
おばあさん＊　 ยา่ / ยาย (ค าแสดงการยกยอ่ง )
おじいさん＊　 ปู่  /ตา (ค าแสดงการยกยอ่ง)
ほんやく 翻訳 แปล
きかい　 機械 เคร่ืองจกัร
きかいこうがく 機械工学 วิศวกรรมเคร่ืองกล
なか 仲 สมัพนัธ์, ความสนิทสนม
(お) てつだい (お) 手伝い คนรับใช ้/ ผูช่้วย / การช่วยเหลือ
ほんとう 本当 แทจ้ริง

まいとし 毎年 ทุกปี
まいつき＊ 毎月 ทุกเดือน

チェックする　Ⅲ ตรวจสอบ
おく　Ⅰ 置く วาง (สถานท่ี ＋に) (ส่ิงของ ＋を)
とめる　Ⅱ 止める หยดุ / จอด　(สถานท่ี ＋に)  (ยานพาหนะ ＋を)

すう[たばこを～]　Ⅰ 吸う[たばこを～] สูบ [บุหร่ี]
けっこんする　Ⅲ　 結婚する แต่งงาน
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すむ　Ⅰ　 住む อาศยัอยู ่(สถานท่ี ＋に)
けいえいする　Ⅲ　 経営する บริหารงาน
しる　Ⅰ　 知る รู้ / ทราบ
きく　Ⅰ 聞く ฟัง,ถาม
たすける　Ⅱ 助ける ช่วยเหลือ / ให้ความช่วยเหลือ
のりかえる　Ⅱ　 乗り換える ต่อรถ (ยานพาหนะ ＋に)
たいしょくする　Ⅲ 退職する ลาออก
さわる　Ⅰ　 触る จบั / แตะ
いれる　Ⅱ 入れる ชง (ชา)
やく　Ⅰ 焼く อบ / ป้ิง / ยา่ง
もって　くる　Ⅲ 持って　来る เอา～มา
もって　いく＊　Ⅰ　 持って　行く เอา～ไป
やくに　たつ　Ⅰ 役に　立つ เป็นประโยชน์

すごい ดีเยีย่ม

どうやって ท าอยา่งไร

すぐ　 เด๋ียวน้ี / ทนัที
もう ～แลว้

あのう ค าพดูใชเ้วลาก าลงัคิดวา่จะพดูอะไรต่อไป...เช่น อืม,เออ,คือวา่

わあ วา้ว (ค าอุทาน)

しんじゅく 新宿 ชินจูกุ
うえの 上野 อูเอโนะ
ひがしぎんざ 東銀座 ฮิงาชิกินซ่า
うえのどうぶつえん 上野動物園 สวนสตัวอู์เอโนะ
こうきょ 皇居 พระราชวงัอิมพีเรียล

ローラ ลอร่า
モハメド โมฮมัเหมด็
たろう 太郎 ทาโร่

JR JR, รถไฟฟ้าสายหลกัของญ่ีปุ่ น
さくらだいがく さくら大学 มหาวิทยาลยัซากุระ

ユースホステルへ　ようこそ ยนิดีตอ้นรับสู่ ยสูโฮสเต็ล
ゆ 湯 น ้าร้อน
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17課

はと นกพิราบ
えさ อาหารสตัว์
いけ 池 บ่อ / สระ
えだ 枝 ก่ิงไม้
せんせい 先生 แพทย,์ อาจารย ์(เป็นค าเรียกครู,แพทย,์ทนายเป็นตน้)

ぜいきん 税金 ภาษี
しけん 試験 การสอบ
さくぶん 作文 แต่งประโยค / เรียงความ
おうさま 王様 พระมหากษตัริย์
ちゅうがく 中学 โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้
こうこう 高校 โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย
でんげん 電源 แหล่งก าเนิดไฟฟ้า,เตา้เสียบปลัก๊ไฟ
ファイル ไฟล ์/ แฟ้มขอ้มูล
アドレス ท่ีอยูอี่เมลล์
しあい 試合 การแข่งขนั
せん 栓 จุกก๊อก / จุกขวด
(お)ゆ (お)湯 น ้าร้อน
タオル ผา้ขนหนู / ผา้เช็ดตวั

にさんにち ２、３日 สองสามวนั

なく　Ⅰ　 泣く ร้องไห้
わらう　Ⅰ 笑う หวัเราะ
おす　Ⅰ　 押す ผลกั / ดนั
おこる　Ⅰ 怒る โกรธ
やる　Ⅰ ให้ [(ของ)ผูน้อ้ยเช่นเด็ก /อาหารสตัว ์]รด(น ้าตน้ไม)้

おる　Ⅰ 折る  พบั
うんてんする　Ⅲ　 運転する ขบั (รถ)
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うける[しけんを～]　Ⅱ 受ける[試験を～] เขา้　[สอบ]
ならぶ　Ⅰ 並ぶ เรียงแถว, คิว
あやまる　Ⅰ 謝る ขอโทษ
やる　Ⅰ เล่น (กีฬาต่างๆหรือค าท่ีใชก้บัค  าวา่する)(เป็นค าท่ีใชอ้ยา่ง

ไม่เป็นทางการของค าวา่ する)

そつぎょうする　Ⅲ 卒業する ส าเร็จการศึกษา,เรียนจบ
きる　Ⅰ 切る ปิด (สวิตซไ์ฟฟ้า)
ほぞんする　Ⅲ 保存する บนัทึก / เก็บ
そうしんする　Ⅲ 送信する ส่ง
さくじょする　Ⅲ 削除する ลบ
とうろくする　Ⅲ 登録する บนัทึก / ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
かける　Ⅱ ราด / โรย  (ส่ิงของ ＋に)　(ของเหลว＋を)

ぬく　Ⅰ　 抜く　 ดึงออก
でる　Ⅱ 出る ออกไป
ある　Ⅰ มี　/　จดั (การแข่งขนั )
がんばる　Ⅰ 頑張る พยายาม
むりを　する　Ⅲ 無理を　する ฝืนท า,หกัโหม,ฝืน

ない ไม่มี　(เป็นค าปฏิเสธของค าวา่ ある)

まだ　 ยงั
ぜんぶ 全部 รวมทั้งหมด
さきに 先に ～　ก่อน
もう　すこし もう　少し อีก ～นิดหน่อย

ううん ไม่ใช่(แสดงความเป็นกนัเอง)

しみんグラウンド 市民グラウンド สนามส าหรับท ากิจกรรมของประชาชน

おめでとう　ございます。 ขอแสดงความยนิดี.

ないけい ない形 การผนักริยาในรูป ない
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18課

かぶき 歌舞伎 ละครคาบุกิ (ละครแบบโบราณตามวฒันธรรมญ่ีปุ่ น)

ぼんおどり 盆踊り การเตน้ร าในเทศกาลฤดูร้อนของญ่ีปุ่ น
パンフレット แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์
ひっこし 引っ越し ยา้ย
ガス แก๊ส
ガスがいしゃ ガス会社 บริษทัแก๊ส
すいどう＊ 水道 น ้าประปา
ろんぶん 論文 วิทยานิพนธ์
わすれもの 忘れ物 ของท่ีลืมไว้
こいびと 恋人 คนรัก,แฟน
なっとう 納豆 นตัโต ้(ถัว่หมกัแบบญ่ีปุ่ น)
ぞう 象 ชา้ง
あくしゅ 握手 จบัมือทกัทายอยา่งคนตะวนัตก

ホームステイする　Ⅲ การพกัร่วมกบัครอบครัวของผูอ่ื้นเพ่ือลองใชชี้วิตร่วมกนั
,โฮมสเตย์

さがす　Ⅰ 探す หา
にづくりする　Ⅲ 荷造りする การจดัเก็บขา้วของเพ่ือการเดินทาง
れんらくする　Ⅲ 連絡する ติดต่อ
きが　つく　Ⅰ　 気が　つく รู้สึกตวัวา่...(ส่ิงของ ＋に)
だす　Ⅰ 出す ส่ง
しっぱいする　Ⅲ　 失敗する ลม้เหลว,ท าผิดพลาด
わかれる　Ⅱ 別れる เลิกกนั ( คน ＋と)
かんせいする　Ⅲ　 完成する เสร็จสมบูรณ์
おもいだす　Ⅰ　 思い出す นึกออก
たのしみに　する　Ⅲ　 楽しみに　する หวงัวา่จะสนุกสนานกบักิจกรรมท่ีจะท า

だいすき[な] 大好き[な] ～　โปรด　/　ชอบมาก

－かい －回 ー　คร้ัง
なんかい　 何回 ก่ีคร้ัง
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どの อนัไหน

ぜひ อยา่งแน่นอน
やっと ในท่ีสุด

えっ เอ๊ะ(ค าอุทาน)

～　あとで หลงัจากนั้น～

いつが　いいですか。 เม่ือไรดี
いつでも　いいです。 เม่ือไรก็ได้

たけい た形 การผนักริยารูป た
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まとめ3

ピザ วีซ่า
せんもんがっこう 専門学校 โรงเรียนการอาชีพ
カップ ถว้ย
コーヒーカップ ถว้ยกาแฟ
フリーマーケット ตลาดนดัท่ีจดัข้ึนเพ่ือน าของเหลือใชม้าจ าหน่าย

あなた คุณ

みつける　Ⅱ 見つける หาเจอ,หาให้พบ

ほんとうに 本当に จริงๆ
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19課

ちきゅう 地球 โลก
じんこう 人口 ประชากร
つき　 月 ดวงจนัทร์
しゅるい 種類 ชนิด / ประเภท
(お)いしゃ(さん) (お)医者(さん) แพทย ์/ หมอ
かぜ 風邪 ไขห้วดั
インフルエンザ ไขห้วดัใหญ่
くすり 薬 ยา
ようじ 用事 ธุระ
ぼうねんかい 忘年会 งานเล้ียงส่งทา้ยปีเก่า
ミーティング การประชุม
そうべつかい 送別会 งานเล้ียงส่ง
こくさいけっこん 国際結婚 การแต่งงานกบัคนต่างประเทศ
しゅうかん 習慣 ธรรมเนียม / ประเพณี
りゅうがく 留学 การศึกษาต่อในต่างประเทศ
はれ 晴れ ทอ้งฟ้าโปร่ง,อากาศแจ่มใส
くもり＊ 曇り มีเมฆมาก,ทอ้งฟ้าคร้ึม
もり 森 ป่า
かわ 川 แม่น ้า
みなと 港 ท่าเรือ
きもち 気持ち ความรู้สึก
ラッシュアワー ชัว่โมงเร่งด่วน
ベル ระฆงั กร่ิง

むかし 昔 สมยัก่อน  แต่ก่อน

そう ใช่

おもう　Ⅰ 思う คิด
ふえる　Ⅱ 増える เพ่ิม
へる＊　Ⅱ 減る ลดลง
なくなる　Ⅰ หาย
なおる　Ⅰ 治る หายป่วย
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のむ[くすりを～]　Ⅰ 飲む[薬を～] กิน[ยา]
でる　Ⅱ 出る เขา้ร่วม （การประชุมช้ีแจงและอ่ืนๆ ＋に）

ちがう　Ⅰ 違う แตกต่างกนั / ผิด
あるく　Ⅰ 歩く เดิน
みえる　Ⅱ 見える เห็น, มองเห็น
つかれる　Ⅱ 疲れる เหน่ือย

きびしい 厳しい เขม้งวด, รุนแรง

ひつよう[な] 必要[な] จ าเป็น

これから จากน้ี
ちょっと นิดหน่อย,ส านวนพดูเวลาตอ้งการจะปฏิเสธค าชวน

それに นอกจากน้ี
さあ

～に ついて เก่ียวกบั ～

そうですね。 ใช่นะ
おだいじに。 お大事に。 ขอให้หายเร็วๆนะ
こんで　います 込んで　います คนแน่น

ていねいけい 丁寧形 การผนักริยารูปสุภาพ
ふつうけい 普通形　 การผกักริยารูปธรรมดา

48



20課

ひ 火 ไฟ
ビル ตึก อาคาร
きけん 危険 อนัตราย / ภยั
うちゅう 宇宙 อวกาศ
うちゅうステーション 宇宙ステーション สถานีอวกาศ
ゆめ 夢 ความฝัน
かがくしゃ 科学者 นกัวิทยาศาสตร์
じっけん 実験 การทดสอบ
バイオぎじゅつ バイオ技術 เทคโนโลยชีีวภาพ
サンダル รองเทา้แตะ
ぼうし 帽子 หมวก
スカート　 　 กระโปรง
めがね 眼鏡 แวน่ตา
かみ 紙 กระดาษ
はさみ กรรไกร
Tシャツ เส้ือยดืคอกลม
アンケート แบบสอบถาม
テーマ หวัขอ้
うんどう 運動 การออกก าลงักาย
シート แผ่นเอกสารประกอบ
その　た その　他 อ่ืนๆ

こわす　Ⅰ 壊す ท า－เสีย
しらせる　Ⅱ 知らせる แจง้ให้ทราบ
せっけいする　Ⅲ 設計する ออกแบบการก่อสร้าง
うまれる　Ⅱ 生まれる เกิด
そだてる　Ⅱ 育てる เล้ียง(ให้เติบโต)
かぶる[ぼうしを～]　
　Ⅰ

かぶる[帽子を～] สวม [หมวก]

かける[めがねを～]　
　Ⅱ

掛ける[眼鏡を～] สวม [แวน่ตา]

49



する　Ⅲ ผูก （เนคไท）
きめる　Ⅱ 決める ตดัสินใจ
まとめる　Ⅱ สรุป

―ほん／ぼん／ぽん ―本 ー　แท่ง　/ ดา้ม (ของท่ีมีลกัษณะเป็นแท่งยาวๆทั้งหมด
เช่นดินสอ ปากกา หรือกลว้ย)

なんぼん＊ 何本 ก่ีแท่ง / ดา้ม

ゆうべ เม่ือคืน
よく (ซ้ือ) บ่อยๆ

～だけ ～เท่านั้น

いじょうです。 以上です。 จบเพียงแค่น้ี,ท่ีกล่าวมาขา้งตน้,แค่น้ี,ตั้งแต่...ข้ึนไป

まあ。 ค าเกร่ินแสดงอารมณ์หนา้ประโยคห้ามหรือชกัชวน,แสดง
ความรู้สึกจ ายอม

いいなあ。 ดีจงั (ใชเ้ม่ีอมีความรู้สึกวา่น่าอิจฉา)
クイズ การทายปัญหา

カエサル ซีซา
むらさきしきぶ 紫式部 มูราซากิ ชิกิบุ
ナポレオン นโปเลียน
マリリン･モンロー มาริลีน มอนโร
ジョン・レノン จอห์น เลนนอน
チャップリン แชปปลิน
クレオパトラ คลีโอพตัรา
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21課

ゆき 雪 หิมะ
ざんぎょう 残業 ท างานล่วงเวลา
びょうき 病気 เจ็บไข,้ เจ็บป่วย
みち 道 ทาง / ถนน
キャッシュカード บตัรเงินสด(ATM)
こうつう 交通 การจราจร
じこ 事故 อุบติัเหตุ
こうつうじこ 交通事故 อุบติัเหตุจราจร
じしん 地震 แผ่นดินไหว
たいふう＊ 台風 พายไุตฝุ้่ น
けいさつ 警察 เจา้หนา้ท่ีต  ารวจ
エンジン เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์
ちょうし 調子 สภาพ
じゅけんひょう 受験票 บตัรเขา้สอบ
あさねぼう 朝寝坊 ต่ืนสาย
ラブレター จดหมายรัก
せいせき 成績 รายงานผลการเรียน
おしゃべり ช่างคุย
ず 図 แผนผงั
いえ 家 บา้น
ちから 力 ก าลงั,แรง
とし 年 ปี
へび งู
おや 親 พอ่แม่
ふつう 普通 ธรรมดา
ツアー ทวัร์
もうしこみ 申し込み การสมคัร
～しょ ～書 ~ แบบฟอร์ม
もうしこみしょ 申込書 แบบฟอร์มใบสมคัร
ちゅうし 中止 ยกเลิก, หยดุ

ふる　Ⅰ 降る (ฝน)ตก
まよう　Ⅰ 迷う หลง (ทาง ＋に)
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なくす　Ⅰ ท า－หาย
あう　Ⅰ 遭う ประสบ (อุบติัเหตุ　＋に)
おきる　Ⅱ 起きる เกิด (แผ่นดินไหว)
わすれる　Ⅱ 忘れる ลืม
ひろう　Ⅰ 拾う เก็บ～ข้ึน
たりる　Ⅱ 足りる เพียงพอ
つく　Ⅰ 着く เดินทางมาถึง　(สถานท่ี ＋に)
とどく　Ⅰ 届く มาถึง,ไปถึง,ส่งถึง
さく　Ⅰ 咲く (ดอกไม)้บาน
しょうかいする　Ⅲ 紹介する แนะน า
やめる　Ⅱ หยดุ　/ เลิก
くみたてる　Ⅱ 組み立てる ประกอบ
ふとる　Ⅰ 太る อว้นข้ึน
やせる＊　Ⅱ ผอมลง
おとす　Ⅰ 落とす ท า－ตก,ท า－หล่น
われる　Ⅱ 割れる แตก
よう　Ⅰ 酔う มึนเมา
こわれる　Ⅱ 壊れる เสีย,พงั
ちゅういする　Ⅲ 注意する เตือน
けんかする　Ⅲ ทะเลาะ
すききらいする　Ⅲ 好き嫌いする ทานยาก / เลือกทาน(อาหาร)
サボる　Ⅰ หนี (งาน โรงเรียน)

わるい 悪い แย ่/ เลว
よわい　 弱い อ่อนแอ
つよい＊ 強い (ลม)แรง, เก่ง
あまい 甘い (พอ่แม)่ ตามใจ

しあわせ[な] 幸せ[な] มีความสุข
しんぱい[な] 心配[な] กงัวล, เป็นห่วง

－にんのり －人乗り นัง่ได.้....คน
～いか ～以下 ～ นอ้ยกวา่
～いじょう＊ ～以上 ～　ข้ึนไป

～までに ภายใน
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22課

にんぎょう 人形 ตุ๊กตา
ハンカチ　 ผา้เช็ดหนา้
けいこうとう 蛍光灯 หลอดไฟนีออน
けが การบาดเจ็บ
プロジェクター การฉายภาพดว้ยแผ่นใส
ひ 日 วนั
とおく 遠く ห่างไกล, ไกล
インターンシップ ฝึกงาน
たのしみ 楽しみ หวงัวา่คงสนุก
みなさま 皆様 ทุกท่าน ( เป็นค าสุภาพ みなさん)
こと เร่ือง
きかい 機会 โอกาส

こちら ท่ีน่ี,ทางน้ี,คนน้ี
そちら＊ ท่ีนัน่,ทางนั้น,คนนั้น
あちら＊ ท่ีโน่น,ทางโนน้,คนโนน้

くれる　Ⅱ ไดรั้บ
つれて　いく　Ⅰ 連れて　行く พา～ไป
つれて　くる＊　Ⅲ 連れて　来る พา～มา
みる　Ⅱ 見る ดู
なおす　Ⅰ 直す ซ่อมแซม แกไ้ข
とりかえる　Ⅱ 取り替える เปล่ียน
ごうかくする　Ⅲ 合格する สอบผ่าน　(สอบ＋ に)
わたす　Ⅰ 渡す ยืน่ให้
つける　Ⅱ เปิด
くばる　Ⅰ 配る แจก

うれしい ดีใจ

この　あいだ この　間 วนัก่อน
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～けん ～県 จงัหวดั ～
～と ～都 เมือง　～
～し ～市 เมือง　～
～く ～区 เขต　～
～さま ～様 ท่าน　～ ( เป็นค าสุภาพของค าวา่～ さん)

ごめん。 ขอโทษ. (ค าท่ีแสดงความเป็นกนัเองมีความหมายเหมือนกบั
ค าวา่すみません)

おせわに　なりました。 お世話に　なりました。 ขอบคุณท่ีให้ความช่วยเหลือ
いいえ、こちらこそ。 ไม่เป็นไรครับ/ค่ะ รู้สึกเช่นเดียวกนั
おげんきで。 お元気で。 โชคดี
おげんきですか。 お元気ですか。 สบายดีไหม
そうでしたね。 คงจะเป็นอยา่งนั้น

トルコ ตุรกี
ぶんきょうく 文京区 เขตบุงเกียว
こいしかわ 小石川 โคอิชิกาวา่
ながさき（けん） 長崎(県) (จงัหวดั)นางาซากิ
うえだし 上田市 เมืองอุเอดะ
うえだ 上田 อุเอดะ
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まとめ４

ぼく 僕 ผม (ค าท่ีใชอ้ยา่งเป็นกนัเองมีความหมายเหมือนกบัค าวา่
わたし)

けしゴム 消しゴム ยางลบ
ドア ประตู
しょうがっこう　 小学校 โรงเรียนประถมศึกษา
みんな ทุกคน
こえ　 声 เสียง(คนหรือส่ิงมีชีวิต)
ぶん 文 ประโยค

おどろく　Ⅰ 驚く ตกใจ

さびしい　 寂しい เหงา วา้เหว่

ある　～ บาง ～
おなじ　～ 同じ　～ เหมือนกนั
～くん　 ～君 เป็นค าต่อทา้ยช่ือใชเ้รียกเด็กผูช้ายหรือชายหนุ่มท่ีสนิทสนม

おめでとう。 ขอแสดงความยนิดีดว้ย

いしだ 石田 อิชิดะ
ゆうた　 勇太 ยตูะ
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巻末

－ぶんの－ －分の　－ เศษ ー　ส่วนー
おく 億 ร้อยลา้น
－てん－ －点－ ー　จุดー
かず 数 จ านวน
じこく 時刻 เวลา
ようび 曜日 วนั
おととし สองปีท่ีแลว้/สองปีก่อน
さらいねん 再来年 อีกสองปี
カレンダー　 ปฏิทิน
―ねんはん ―年半 ー　ปีคร่ึง
かぞえかた 数え方 วิธีนบั
よびかた 呼び方 วิธีเรียก
やまだ 山田 ยามาดะ
かたち 形 ลกัษณะ
チャート ตาราง

　　　　　　　　　　　　　翻訳　ＡＢＫ❖公益財団法人アジア学生文化協会❖
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