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คำานำาสำานักพิมพ์

ภาษาญี่ปุ่น D.I.Y. รวมหัวข้อไวยากรณ์ชั้นต้นอย่างสั้น กระชับ เข้าใจง่าย โดย

คัดเลือกจากหัวข้อที่เคยปรากฏในข้อสอบวัดระดับในอดีต (เทียบเท่า N4) นำามาจัด

หมวดหมู่ตามรูปไวยากรณ์เพื่อความสะดวกในการศึกษาอ้างอิงถึง 118 หัวข้อ แต่ละ

หัวข้อให้ความหมาย วิธีการใช้ คำาอธิบาย ตัวอย่างรูปประโยค และแบบฝึกหัด

ภาษาญี่ปุ่น D.I.Y.  จึงเหมาะอย่างยิ่งสำาหรับ : 

“ทบทวน” ความรู้  

“เตรียมตัว” ก่อนสอบ  

“ฝึกฝน” ทักษะเพื่อเพิ่มความแม่นยำาด้วยตนเอง

สำานักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม		
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คำานำาผู้เขียน

จำานวนผู้เรียนภาษาญี่ปุ ่นที่เรียนจบไวยากรณ์ชั้นต้นแล้วต้องการปูพื้นฐาน 

ความรู้ที่เรียนมาให้แม่นยำา และผู้ที่จะสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อทราบ 

ระดับความสามารถของตนเอง ก่อนก้าวเข้าสู่การเรียนช้ันกลางและช้ันสูงมีเพ่ิมมากข้ึน

หนังสือเล่มนี้ เดิมตีพิมพ์ในชื่อ 『完全マスター３級　日本語能力試験文法

問題対策』 เม่ือปี ค.ศ. 2005 เพ่ือจุดมุ่งหมายดังกล่าว แต่เน่ืองจากรูปแบบการสอบ 

วัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นได้เปลี่ยนแปลงไป คณะผู้จัดทำาจึงถือโอกาส 

ปรับปรุงเพิ่มเติมให้เป็นคู่มือเพื่อความเข้าใจหัวข้อต่างๆ ในไวยากรณ์ชั้นต้นเป็น 

หนังสือใหม่ในชื่อ “ภาษาญี่ปุ่น	D.I.Y.”   

ด้วยเนื้อหาที่กระชับเข้าใจง่าย ทำาให้หนังสือนี้ไม่จำากัดเฉพาะการใช้ในห้องเรียน 

โดยมีอาจารย์คอยแนะนำาเท่าน้ัน แต่สามารถใช้ศึกษาด้วยตนเองเพ่ือเตรียมการเรียน 

การทบทวน และการศึกษาด้วยตนเองได้ง่ายยิ่งขึ ้นอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้มี 

การปรับปรุงแก้ไขคำาศัพท์และเนื้อหาบางส่วนด้วย

ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คุณอากิโกะ ฟุจิอิ คุณโยชิโกะ ทสึทสึมิ 

คุณโทโมโกะ ซาโนะ และทุกท่านในสำานักพิมพ์ 3A Corporation มา ณ ที่นี้

หากหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์บ้างแก่ผู้ที่ต้องการทบทวนไวยากรณ์ชั้นต้น 

ผู้ที่ต้องการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ หรือครูผู้สอน ผู้จัดทำาจะยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

และหากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดทำาก็ขอน้อมรับข้อคิดเห็นและคำาติชมของ 

ทุกท่านทุกประการ

พฤษภาคม ปี ค.ศ. 2010

มิเอะ ชิเงโนะ

คาโอรุ เซกิ

ชิซุเอะ นิชิกิมิ
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คำาอธิบายสำาหรับผู้ใช้หนังสือเล่มนี้

เดิมหนังสือเล่มนี้จัดทำาขึ้นเพื่อใช้อ่านเตรียมสอบวัดระดับความสามารถทาง 

ภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ระบบเก่า ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์จำากัดเฉพาะผู้ต้องการสอบ 

วัดระดับความรู้ภาษาญ่ีปุ่นเท่าน้ัน แต่ยังมุ่งให้ผู้เรียนภาษาญ่ีปุ่นสามารถจัดหมวดหมู่ 

ของไวยากรณ์กับรูปประโยคชั้นต้น และได้ทบทวนไปพร้อมๆ กับเพิ่มความสามารถ 

ด้านไวยากรณ์ให้สูงขึ้นด้วย

หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 7 บท บทที่ 1 – 5 แสดงการผันคำากริยารูปต่างๆ ที่ 

เชื่อมเป็นรูปประโยค และรูปประโยคที่แสดงความหมายต่างๆ โดยแยกเป็นหัวข้อ 

ส่วนบทที่ 6 เป็นเรื่องคำาช่วย และบทที่ 7 เป็นไวยากรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ละ 

หัวข้อมีหมายเลขกำากับตั้งแต่ 1 – 118 เพื่อให้อ้างอิงหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้น

อนึ่ง การคัดเลอืกหัวข้อตา่งๆ นั้น ประมวลจากข้อสอบในอดตี (สว่นใหญ่ต้ังแต่ 

ปี ค.ศ. 1995) โดยวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ไวยากรณ์กับรูปประโยคสำานวนต่างๆ 

ระดับ 3 (มีบางส่วนเป็นของระดับ 4 ด้วย) ตามที่กำาหนดอยู่ใน “แนวข้อสอบการ 

สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น” นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมหัวข้ออื่นๆ ที่ 

สำาคัญไว้อีกด้วย

1.	คำาศัพท์ที่ใช้และการเขียนคำาศัพท์

คำาศัพท์ที่ใช้ในประโยคตัวอย่างและแบบฝึกหัด โดยหลักแล้วจะใช้คำาศัพท์ที่ 

ปรากฏอยู่ในบัญชีคำาศัพท์สำาหรับการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น 

ระดับ 3 และระดับ 4 (ยกเว้น คำาศัพท์คาตากานะที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำาวันที่ 

เกี่ยวกับเครื่องดื่ม อาหาร ของใช้ประจำาวัน ฯลฯ) ส่วนคันจิก็จำากัดเฉพาะที่อยู่ใน 

“แนวข้อสอบการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น” ระดับ 3 เท่านั้น คำาที่ 

นอกเหนือจากนี้จะเขียนด้วยฮิรางานะ นอกจากนี้ผู้เรียนที่ไม่เก่งคันจิ ก็สามารถ 

ศึกษาไวยากรณ์ได้อย่างไม่ติดขัด เนื่องจากคันจิทุกคำามีฮิรางานะกำากับไว้ด้วย
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2.	การอธิบายเนื้อหา

แต่ละหัวข้อประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

อนึ่ง กรณีที่ในหัวข้อนั้นๆ มีรูปไวยากรณ์รวมหลายรูป และการแยกอธิบาย 

แต่ละรูปจะทำาให้เข้าใจง่ายขึ้น ก็จะแบ่งหัวข้อย่อยเป็น 1 , 2 , 3

 ให้ความหมายเป็นภาษาไทย กรณีที่ในหัวข้อหนึ่งมีหลายความหมาย 

จะแยกเป็น A , B , C  และกรณีที่จำาเป็นต้องให้ความหมายเพิ่มเติม 

หรือไม่อาจให้ความหมายส้ันๆ รวบรัดได้ จะเพ่ิมคำาอธิบายในเคร่ืองหมาย 

วงเล็บ <　>

 1) แสดงชนิดของคำา 4 ประเภทคือ คำากริยา คำาคุณศัพท์ い คำาคุณศัพท์ な 

และคำานามที่เชื่อมกับรูปประโยคนั้นๆ ตามหัวข้อ สำาหรับชนิดของคำาที่ 

มาเชื่อมกับรูปประโยคนั้น จำากัดเฉพาะรูปที่จำาเป็นสำาหรับผู้ที่ศึกษาจบ 

ระดับไวยากรณ์เบื้องต้นเท่านั้น ไม่ได้นำามาแสดงทุกรูปที่เชื่อมได้ตาม 

ไวยากรณ์นั้นๆ

 2) โดยหลักแล้ว แสดงชนิดของคำาและรูปการผันดังต่อไปนี้

【คำ�กริย�】

 คำากริยารูป ない iwanai	 (いわない )

　　　　　 คำากริยารูป ない（〜ない） iwa (いわ )

　　　　　 คำากริยารูป ます iimasu　　 (いいます )

　　　　 คำากริยารูป ます（〜ます） ii　　 (いい )

　　　　　 คำากริยารูปพจนานุกรม　　　　 iu	 (いう )

　　　　　 คำากริยารูปคำาสั่ง　　　　 ioo	 (いおう )

 คำากริยารูป て itte (いって ) 

 คำากริยารูป た itta (いった )
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【คำ�คุณศัพท	์い】

 คำาคุณศัพท์ い yasui	 (やすい)

 คำาคุณศัพท์ い（〜い） yasu	 (やす)

【คำ�คุณศัพท	์な】

 คำาคุณศัพท์ な　　　　 himana	 (ひまな)

 คำาคุณศัพท์ な（〜な）　 hima	 (ひま)

【คำ�น�ม】 คำานาม　　　　　　　　 ame	 (あめ)

 

           ※ ส่วนรูปสุภาพและรูปธรรมดาได้อ้างอิงในบทที่ 1 (6) รูปธรรมดา (หน้า 

52) อนึ่ง รูปธรรมดาปัจจุบันของคำาคุณศัพท์ な และคำานาม แสดงรูป 

การผันดังต่อไปนี้

 รูปธรรมดาปัจจุบัน 

 คำาคุณศัพท์ な hima	da	 (ひまだ)

　　　　 คำาคุณศัพท์ な（〜だ）　　 hima	 (ひま)

　　　 คำานาม ameda	 (あめだ)

 คำานาม（〜だ）　　　     ame	 (あめ)

	 แสดงประโยคตัวอย่างตามลำาดับชนิดของคำาที่นำามาเชื่อม และมีคำาแปล 

ภาษาไทยทุกประโยค

【แบบฝึกหัด】

	 ในตอนท้ายของแต่ละหัวข้อ มีแบบฝึกหัดเพ่ือทดสอบความเข้าใจเน้ือหา 

ในเบ้ืองต้น เช่น รูปการผัน การเช่ือมคำา และความหมายเก่ียวกับหัวข้อน้ัน 

(บางกรณีก็มีแบบฝึกหัดที่รวมหลายๆ หัวข้อที่เกี่ยวข้องกัน)
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อื่นๆ cf. กรณีที่มีหัวข้อไวยากรณ์เกี่ยวข้องกัน เช่น มีรูปไวยากรณ์คล้ายคลึง 

กัน จะแสดงให้เห็นท้าย cf.

  คำาอธิบายเพิ่มเติม เช่น วิธีการใช้ที่แตกต่างกันจะแสดงให้เห็นท้าย 

 

 ＊ รูปการผันที่ยกเว้นไม่เป็นตามกฎการผันจะแสดงให้เห็นท้าย ＊

3.	แบบฝึกหัด

      นอกเหนือจากแบบฝึกหัดของไวยากรณ์แต่ละหัวข้อแล้ว ในตอนท้าย 

ของแต่ละบทยังมีแบบฝึกหัดเชิงบูรณาการ เป็นคำาถามแยกตามหัวข้อที่ 

ได้ศึกษามาอีกด้วย นอกจากนี้ ในตอนท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดรวม   

หัวข้อต่างๆ ที่ศึกษามาทั้งหมดอีก 4 แบบฝึกหัด สามารถใช้เป็นการ 

ทบทวนรวมทั้งหมดได้

4.	เฉลยคำาตอบ

 เฉลยคำาตอบปรากฏอยู่ในหน้าเดียวกันที่ด้านล่างของแบบฝึกหัดนั้นๆ 

เพื่อให้สามารถตรวจคำาตอบได้ทันทีที่ทำาเสร็จ ส่วนแบบฝึกหัดท้ายบท 

และแบบฝึกหัดรวมท้ายเล่มที่ด้านข้างของคำาเฉลยจะมีหมายเลขหัวข้อ 

ไวยากรณ์กำากับไว้ด้วยเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง
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วิธีใช้หนังสือเล่มนี้

หนังสือเล่มนี ้จัดทำาขึ ้นเพื ่อผู ้ที ่ต้องการศึกษาไวยากรณ์ชั ้นต้นด้วยตนเอง 

โดยผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์ตามความต้องการของตนได้ดังนี้

(1) ใช้เป็นคู่มือทดสอบความเข้าใจและความแม่นยำาหลังจากจบไวยากรณ์ชั้นต้น

(2)   ใช้เป็นคู่มือเพื่อทบทวนความรู้หลังจากจบไวยากรณ์ชั้นต้น

(3)   ใช้เป็นคู่มืออ้างอิงเพื่อจัดหมวดหมู่เกี่ยวกับไวยากรณ์ชั้นต้น

ดังนั้น ผู้เรียนจึงสามารถเริ่มศึกษาจากบทใดก่อนก็ได้ นอกจากนี้ หากมีเรื่องใด 

ที่ยังไม่เข้าใจชัดเจน ก็สามารถย้อนกลับไปศึกษายังหัวข้อนั้นๆ ได้ เป็นการจัดทำา 

หนังสือให้มีรูปแบบเข้าใจง่ายสำาหรับผู้เรียน และสำาหรับผู้สอนไวยากรณ์ชั้นต้นก็ 

สามารถใช้เป็นคู่มือเพ่ือจัดหมวดหมู่ และย้ำาความแม่นยำาเก่ียวกับไวยากรณ์ช้ันต้นได้ 

และเพื่อเตรียมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นแบบใหม่ ในที่นี้จะขออธิบาย 

วิธีใช้สำาหรับผู้ใช้ต่างๆ ดังนี้

(1)	 ใช้เป็นคู่มือทดสอบความเข้าใจและความแม่นยำาหลังจากจบไวยากรณ์		

ชั้นต้น	:

 ★ เริ่มจาก	“แบบฝึกหัด”	ของแต่ละบท

	 ①	 ทำา “แบบฝึกหัด” ตอนท้ายของแต่ละบท

	 ②	 ตรวจดูเฉลยคำาตอบ

	 ③	 หากทำาข้อใดผิด ให้ย้อนกลับไปดูไวยากรณ์ตามหมายเลขหัวข้อนั้นๆ และ  

 ทำาความเข้าใจอีกครั้ง

	 ④	 ทำา “แบบฝึกหัดรวม” ตอนท้ายของหนังสือ
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(2)		 ใช้เป็นคู่มือเพื่อทบทวนความรู้หลังจากจบไวยากรณ์ชั้นต้น	:

 ★ เริ่มจาก	“แบบฝึกหัด”	ของแต่ละหัวข้อ

	 ①	 ทำา “แบบฝึกหัด” ตอนท้ายของแต่ละหัวข้อ

	 ②	 ตรวจดูเฉลยคำาตอบ

	 ③	 หากทำาข้อใดผิด ให้ย้อนกลับไปดูความหมายและส่วนเชื่อมของหัวข้อนั้นๆ

	 ④	 ทำา “แบบฝึกหัด” ตอนท้ายของแต่ละบท

	 ⑤	 ตรวจดูเฉลยคำาตอบ

	 ⑥	 ทำา “แบบฝึกหัดรวม” ตอนท้ายของหนังสือ

(3)		 ใช้เป็นคู่มืออ้างอิงเพื่อจัดหมวดหมู่เกี่ยวกับไวยากรณ์ชั้นต้น	:

 ★ เริ่มจาก	“หัวข้อ”	 

	 ①	 ทำาความเข้าใจกับความหมายและส่วนเชื่อมของแต่ละหัวข้อ

	 ②	 ศึกษาและทำาความเข้าใจจากประโยคตัวอย่าง

	 ③	 ทำา “แบบฝึกหัด” ตอนท้ายขอแต่ละหัวข้อ แล้วตรวจดูเฉลยคำาตอบ

	 ④	 หากทำาข้อใดผิด ให้ย้อนกลับไปศึกษาหัวข้อนั้นๆ

	 ⑤	 ทำา “แบบฝึกหัด” ตอนท้ายของแต่ละบท

	 ⑥	 หากทำาข้อใดผิด ให้ย้อนกลับไปดูความหมายและส่วนเชื่อมของหัวข้อนั้นๆ

	 ⑦	 ทำา “แบบฝึกหัดรวม” ตอนท้ายของหนังสือEx
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（1）รูป ますบทที่

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

กลุ่ม	I กลุ่ม	II

			i		ます 		e		ます 			i																							ます

いいます พูด たべます กิน みます ดู

いきます ไป おしえます สอน, บอก います อยู่

ききます ฟัง, ถาม あけます เปิด (ประตู) きます สวมใส่

いそぎます รีบเร่ง かたづけます จัดเก็บให้
เรียบร้อย

いきます มีชีวิต

はなします พูดคุย あげます ให้ おきます ตื่น

まちます รอคอย しめます ปิด (ประตู) できます สามารถ

しにます ตาย とめます ทำาให้หยุด すぎます เกิน, เลย

よびます เรียก やめます เลิก, ลาออก
(บริษัท)

おちます ตก, ร่วงหล่น

のみます ดื่ม わすれます ลืม あびます อาบ (น้ำา)

とります หยิบ, เอา กลุ่ม	III おります ลง (พาหนะ)

します ทำา かります ขอยืม

きます มา たります พอเพียง

 คำากริยากลุ่ม II ส่วนใหญ่หน้า “ます” ลงท้ายด้วยเสียง “e” แต่บางคำาก็ลงท้าย 
ด้วยเสียง “i” แทน ซึ่งได้แยกคำากริยาที่พบบ่อยในการเรียนชั้นต้นของกลุ่มนี้ไว้ 
ในตารางอีกช่องหนึ่ง

คำากริยากลุ่มต่างๆ
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บทที่ 1（1）—— รูป ます

01. 〜かた

 วิธี...

 คำากริยารูป	ます (〜ます）  かた

 ① この  漢
かん

字
じ

の  書
か

きかたを  教
おし

えて  ください。
  กรุณาสอนวิธีเขียนคันจิตัวนี้

 ② コピーきの  使
つか

いかたが  わかりません。
  ไม่ทราบวิธ ีใช้เครื่องถ่ายเอกสารนี้ 

【แบบฝึกหัด】

１） すみません、この   
りょう

料 理
り

の  　　　かたを  説
せつ

明
めい

して 

 くださいませんか。

　　 １.	つくり ２.	つくって ３.	つくる ４.	つく

２）	ヤンさんが「日
に

本
ほん

の  おふろの  　　　かたは  むずかしい」と  言
い

って 

いました。

　　１.	入
はい

る ２.	入
はい

って ３.	入
はい

り ４.	入
はい

った

３）山
やま

田
だ

さんの  　　　かたは  とても  わかりやすいです。

　　１.	はな ２.	はなす ３.	はなして ４.	はなし

	 １）１　　２）３　　３）４　　01
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บทที่ 1（1）—— รูป ます

02. 〜やすい・〜にくい

 คำากริยารูป	ます (〜ます）  やすい／にくい

A   …ง่าย/…ยาก	

  ①	この  薬
くすり

は  にがくないので、飲
の

みやすいです。
    ยานี้ ไม่ขมจึงกินง่าย　　　　　　

   ② この  地
ち ず

図は  ふくざつで  わかりにくいです。
    แผนที่นี้ซับซ้อนเลยเข้าใจยาก　 

B   มีแนวโน้ม…ง่าย/มีแนวโน้ม…ยาก

  ①	ガラスの  コップは  われやすいです。
    ถ้วยแก้วแตกง่าย　　　　　　

　　　　　　 ② この  木
き

は  もえにくいです。
    ไม้ชนิดนี้เผาไหม้ยาก　　　　
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บทที่ 1（1）—— รูป ます

【แบบฝึกหัด】

１）山
やま

田
だ

さんの  じしょは  字
じ

が  大
おお

きくて  　　　やすいです。

　　１.	みた ２.	みて　　　　３.	みる ４.	み

２）この  歌
うた

は  ゆっくりなので  とても  　　　やすいですね。

　　１.	歌
うた

って ２.	歌
うた

 ３.	歌
うた

い ４.	歌
うた

う

３）	夏
なつ

は  食
た

べ物
もの

が  悪
わる

く　　　やすいですから、気
き

を  つけて  ください。

　　１.	なる ２.	なり　　　　３.	なって ４.	なった

４）		私
わたし

の  へやは  物
もの

が  多
おお

くて  　　　にくいです。

　　１.	そうじし ２.	そうじ ３.	そうじして　４.	そうじする

	 １）４　　２）３　　３）２　　４）１02
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บทที่ 1（1）—— รูป ます

	 １）２　　２）２　　３）３03

03. 〜たい

 อยาก…

 คำากริยารูป	ます （〜ます）  たい

 ① 日
に

本
ほん

語
ご

が  上
じょうず

手に  なりたいです。
  อยากเก่งภาษาญี่ปุ่น

　　　　 ② 旅
りょ

行
こう

は  したいですが、12時
じ

間
かん

も  ひこうきに  

  乗
の

りたくないです。
  อยากไปท่องเที่ยว แต ่ไม่อยากนั่งเครื่องบินตั้ง 12 ชั่วโมง

【แบบฝึกหัด】

１）国
くに

へ  帰
かえ

っても、日
に

本
ほん

語
ご

の  勉
べん

 
きょう

強 を  　　　たいです。

　　１.	つづき ２.	つづけ ３.	つづく ４.	つづける

２）人
ひと

が  たくさん  いる   
ところ

所 に  赤
あか

ちゃんを  つれて  　　　ないです。

　　１.	いきたい ２.	いきたく ３.	いきたいく ４.	いきた

３）ねつが  あっても   
くすり

薬 は  　　　ないです。

　　１.	飲
の

むたく ２.	飲
の

みたい ３.	飲
の

みたく ４.	飲
の

むたいEx
am
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บทที่ 1（1）—— รูป ます

	 １）２　　２）３　　３）１04

04. 〜ながら

 …ไปพลาง…ไปพลาง,	…ขณะ…ไปด้วย

 คำากริยารูป	ます （〜ます）  ながら

 ① コーヒーを  飲
の

みながら  新
しんぶん

聞を  読
よ

みます。
  ดื่มกาแฟไปพลางอ่านหนังสือพิมพ์ไปพลาง

　　　　 ② けいたいで  話
はな

しながら   
くるま

車 を  運
うん

転
てん

しては  いけません。
  ห้ามคุยโทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

【แบบฝึกหัด】

１） 使
つか

いかたが  わからない  ときは  マニュアルを  　　　ながら  

 やって  みて  ください。

　　１.	みて ２.	み ３.	みる ４.	みた

２）Ａ：	アイスクリームを  　　　ながら  こうえんを  さんぽしませんか。

　　Ｂ	： いいですね。そう  しましょう。

　　１.	食
た

べて ２.	食
た

べる ３.	食
た

べ ４.	食
た

べた

３）Ａ： 　　　ながら  勉
べん

 
きょう

強 するのは  たいへんでしょう？

　　Ｂ：	 はい、でも  国
くに

へ  帰
かえ

ってから、日
に

本
ほん

語
ご

の  先
せん

生
せい

に  

  なりたいですから。

　　Ａ	：そうですか。がんばって  ください。

　　１.	 働
はたら

き ２.	 働
はたら

いて ３.	 働
はたら

く ４.	 働
はたら

いた

Ex
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บทที่ 1（1）—— รูป ます

05. 〜はじめる

 เริ่ม/เริ่มต้น…

 คำากริยารูป	ます （〜ます）  はじめる

 ① じこで  止
と

まって  いた  電
でん

車
しゃ

が  やっと  動
うご

きはじめました。
  รถไฟที่หยุดวิ่งเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ ในที่สุดก็เริ่มวิ่งได้แล้ว

　　　　 ② あしたまでの  レポートを  やっと  書
か

きはじめた  

  ところです。
  ในที่สุดก็เริ่มต้นเขียนรายงานที่มีกำาหนดส่งพรุ่งนี้แล้ว

06. 〜だす

 จู่ๆ	ก็...	(อย่างกะทันหัน)

 คำากริยารูป	ます （〜ます）  だす

 ① 駅
えき

に  着
つ

いたら、 
きゅう

急 に  雨
あめ

が  ふりだしました。
  พอไปถึงสถานีรถไฟ จู่ๆ ฝนก็เริ่มตกลงมา

　　　　 ② 急 に  ベルが  なりだして、びっくりしました。
  จู่ๆ เสียงกริ่งก็ดังขึ้นมา ตกใจหมดเลย

Ex
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บทที่ 1（1）—— รูป ます

07. 〜つづける

 ...อย่างต่อเนื่อง,	...ติดต่อกัน

 คำากริยารูป	ます （〜ます）  つづける

 ① 駅
えき

で  ２時
じ

間
かん

も  友
とも

だちを  待
ま

ちつづけましたが、

  来
き

ませんでした。
  รอเพื่อนอยู่ที่สถานีรถไฟนานตั้ง 2 ชั่วโมง แต่เพื่อนก็ไม่มา

　　　　 ②	さっきから  ずっと  電
でん

話
わ

が  なりつづけて  います。
  โทรศัพท์ดังติดต่อกันมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้ว

08. 〜おわる

 ...เสร็จ/จบ

 คำากริยารูป	ます（〜ます）おわる

 ① その  しゅくだいを  やりおわったら、ちょっと  こちらを  

てつだって  くれませんか。
  ถ้าทำาการบ้านนั้นเสร็จแล้ว มาช่วยงานนี่หน่อยได ้ไหม

　　　　 ②	レポートを  書
か

きおわった  人
ひと

は  帰
かえ

っても  いいですよ。
  คนที่เขียนรายงานเสร็จแล้ว จะกลับบ้านก็ได้นะ
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บทที่ 1（1）—— รูป ます

【แบบฝึกหัด】

１）「あのう…」と  言
い

って、田
た

中
なか

さんは  　　　だしました。

　　 １.	話
はな

す ２.	話
はな

せば ３.	話
はな

して ４.	話
はな

し

２）クラスの  人
ひと

が  ぜんぶ  　　　まで  待
ま

ちます。

　　１.	答
こた

えた  おわる　 ２.	答
こた

えて  おわる　

 ３.	答
こた

えおわる　 ４.	答
こた

えおわり

３）子
こ

どもの  ときから  にっきを  　　　つづけて  います。

　　 １.	書
か

く ２.	書
か

き ３.	書
か

いて ４.	書
か

ければ

４）昼
ひる

ご飯
はん

を  　　　はじめたら、友
とも

だちが  あそびに  来
き

ました。

　　１.	食
た

べ ２.	食
た

べた ３.	食
た

べれば ４.	食
た

べて

	 〜　　　	１）４　　２）３　　３）２　　４）１05 08

Ex
am
ple



24

（2）รูป てบทที่

1

รูป	ます รูป	て รูป	ます รูป	て

I のみます のんで ดื่ม II たべます たべて กิน

しにます しんで ตาย みます みて ดู

よびます よんで เรียก III します して ทำา

いいます いって พูด きます きて มา

まちます まって รอคอย

とります とって หยิบ, เอา

ききます きいて ฟัง, ถาม

いきます * いって ไป

いそぎます いそいで รีบเร่ง

はなします はなして พูดคุยEx
am
ple
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บทที่ 1（2）—— รูป て

	 １）２　　２）３　　３）１　　４）３09

09. 〜てから

 หลังจาก…แล้ว

 คำากริยารูป	てから、〜

 ① 毎
まい

朝
あさ

  ご飯
はん

を  食
た

べてから、コーヒーを  飲
の

みます。
  ทุกเช้าหลังจากกินข้าวแล้วจึงดื่มกาแฟ

　　　　 ②	地
ち

図
ず

は  あちらに  着
つ

いてから、買
か

った  ほうが  いいと  

思
おも

います。
  คิดว่าซื้อแผนที่หลังจากไปถึงที่โน่นแล้วจะดีกว่า

【แบบฝึกหัด】

１）Ａ	：	これ、使
つか

っても  いいですか。

　　Ｂ：		どうぞ。でも  あまり  きれいじゃ　ないですから、  　　　

  から   使
つか

って  ください。 

　　１.	洗
あら

い ２.	洗
あら

って ３.	洗
あら

う ４.	洗
あら

いて

２） おなかが  すきました。 
しょく

食 事
じ

を  　　　から、映
えい

画
が

を  見
み

に  

 行
い

きませんか。

　　１.	する ２.	しって ３.	して ４.	するて

３）毎
まい

日
にち

  ばんご飯
はん

を  　　　から、２時
じ

間
かん

ぐらい  勉
べん

 
きょう

強 して  います。

　　１.	食
た

べて ２.	食
た

べ ３.	食
た

べる ４.	食
た

べた

４）レポートは  この  本
ほん

を  　　　、書
か

いて  ください。

　　１.	読
よ

むと ２.	読
よ

んだから ３.	読
よ

んでから ４.	読
よ

んで  あと

Ex
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บทที่ 1（2）—— รูป て

	 １）１　　２）２　　３）４　　４）４10

10. 〜ている

 …อยู่	<ใช้แสดงสภาพผลของการกระทำากริยา>

 อกรรมกริยารูป	て いる

 ① まどが  開
あ

いて  います。
  หน้าต่างเปิดอยู่

　　　　 ②	朝
あさ

の  電
でん

車
しゃ

は  いつも  こんで  います。
  รถไฟ ในตอนเช้ามักจะแน่นอยู่เสมอ

【แบบฝึกหัด】

１）この  ピアノは  　　　います。

　　１.	こわれて ２.	こわれる ３.	こわして ４.	こわれ

２）あっ、あそこに  さいふが  　　　いますよ。

　　１.	おちる ２.	おちて ３.	おちいて ４.	おちって

３） 電
でん

気
き

が  　　　いますから、山
やま

田
だ

さんは  うちに  いないかも  

 しれません。

　　１.	きえって ２.	きって ３.	けして ４.	きえて

４）エアコンが  　　　いないと、この  へやは  寒
さむ

いですね。

　　１.	つきて ２.	つけて ３.	つきって ４.	ついて
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บทที่ 1（2）—— รูป て

	 １）１　　２）３　　３）２11

11. 〜てある

 …อยู่	<ใช้แสดงสภาพผลของการกระทำาโดยเจตนาของบุคคลใด 

 บุคคลหนึ่ง>

 สกรรมกริยารูป	て ある

 ① れいぞうこに  お茶
ちゃ

が  ひやして  あります。
  มีน้ำาชาแช่อยู ่ในตู้เย็น

　　　　 ②	 教
きょう

室
しつ

に  世
せ

界
かい

地
ち

図
ず

が  はって  ありますか。
  มีแผนที ่โลกติดอยู ่ในห้องเรียนหรือเปล่า

【แบบฝึกหัด】

１）Ａ：	レポートは  あしたまでですよ。

　　Ｂ：	だいじょうぶです。もう  　　　ありますから。

　　１.	書
か

いて ２.	書
か

く ３.	書
か

きて ４.	書
か

くて

２）ヤンさんの  へやには  きれいな  えが  　　　あります。

　　１.	かざる ２.	かざり ３.	かざって ４.	かざりて

３）Ａ：	電
でん

車
しゃ

の  きっぷを  買
か

いましたか。

　　Ｂ： はい。でも  ホテルの  よやくは  まだ  　　　ありません。

　　１.	し ２.	して ３.	する ４.	しって
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บทที่ 1（2）—— รูป て

ตารางเทียบคู่อกรรมกริยาและสกรรมกริยา

อกรรมกริยา 
(ประธาน) が〜

สกรรมกริยา 
	(กรรม) を〜

あがる あげる

ขึ้น (ที่สูง), (ราคา) ขึ้น ทำาให้สูงขึ้น, ยก

あつまる あつめる

รวมตัวกัน เก็บรวบรวม

かわる かえる

เปลี่ยนแปลง ทำาให้เปลี่ยน

さがる さげる

ต่ำาลง ทำาให้ต่ำาลง

しまる しめる

(ประตู) ปิด ปิด (ประตู)

とまる とめる

(รถ) หยุด, จอด ทำาให้หยุด

はじまる はじめる

เริ่ม ทำาให้เริ่ม

みつかる みつける

พบ (ของ) หา (ของ) พบ

あく あける

(ประตู) เปิด เปิด (ประตู)

たつ たてる

ยืน เอาตั้งขึ้น

つく つける

(ไฟ) เปิด, ติดอยู่ เปิด (ไฟ), ติด

ลงท้ายด้วย
-aru

เช่น agaru

ลงท้ายด้วย
-eru

เช่น ageru

ลงท้ายด้วย
-u

เช่น aku

ลงท้ายด้วย
-eru

เช่น akeru
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บทที่ 1（2）—— รูป て

อกรรมกริยา 
(ประธาน) が〜

สกรรมกริยา 
	(กรรม) を〜

つづく つづける

ต่อเนื่อง ทำาให้ต่อเนื่อง

ならぶ ならべる

เข้าแถว, เรียงตัว ทำาให้เรียงกัน

おきる おこす

ตื่นนอน ปลุกให้ตื่น

おちる おとす

ตก, หล่น ทำาตก, ทำาหล่น

こわれる こわす

แตก, พัง, เสีย ทำาเสีย, ทำาลาย

なおる なおす

หายดีดังเดิม, ใช้การได้ แก้ไข, ซ่อม

なくなる なくす

สูญหาย. หมด ทำาหาย, ทำาให้หมด

やける やく

สุก, ไหม้ ปิ้ง, ย่าง, อบ

わく わかす

(น้ำา) เดือด ต้ม (น้ำา) ให้เดือด

きえる けす

(ไฟ) ดับ ปิด (ไฟ)

でる だす

ออก เอาออกมา

はいる いれる

เข้า ใส่เข้าไป

ลงท้ายด้วย
-u

เช่น aku

ลงท้ายด้วย
-eru

เช่น akeru
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