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บทน�ำ 
ให้หนงัสอืของพีเ่ปรยีบเสมือนเพือ่นในการอ่านหนงัสอืเตรยีมสอบของน้องๆ นะ ไม่ใช่

แค่อ่านเพื่อสอบอย่างเดียวเท่านั้น ใครเรียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นอยู่ก็สามารถอ่านได้ 

ก่อนอ่ืนเลย น้องๆ ควรวางแผนการอ่านหนังสือสอบให้ดี ขอแนะน�าว่า ให้คิดว่า 

อย่าท�าให้ตัวเราเองเสียใจภายหลัง เช่น สมมติว่าวันนี้เราไปสอบ แต่เราท�าผิดพลาดไป 

ท�าให้เรารูส้กึว่า “รูอ้ย่างนีน่้าจะเตรยีมตัวมาดกีว่านี”้ “รูอ้ย่างนีน่้าจะอ่านเรือ่งค�าช่วยมาอีก 

คันจิตัวนี้เห็นผ่านๆ มา แต่ไม่ได้ท่อง เสียดายจังที่วันนั้นไม่ได้อ่านมา” 

อย่าท�าให้ตัวเรารู้สึกแบบนี้!!!

เทคนิคการเตรียมตัวสอบข้ึนอยู่กับวิธีท่ีเหมาะสมกับแต่ละคน วิธีท่ีพี่จะแนะน�านี ้

เป็นวิธีที่พี่ใช้กับตัวเอง และคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ ถ้าน้องๆ คนไหนอยากเอาไปปรับใช้ 

ลองดูนะ

เทคนิคในการท่องศัพท์ 

 ท่องแบบมีสติ อย่าหลุดๆ ลอยๆ

 ท่องไล่ไปต้ังแต่บทแรก ใช้มือปิดความหมายภาษาไทยไว้ อ่านออกเสยีงภาษาญ่ีปุ่น

ทีเ่ป็นตวัค�าศพัท์ แล้วแปลความหมายไทยด้วยตัวเอง ค�าไหนทีจ่�าความหมายไม่ได้ ให้ใช้

ดนิสอท�าสญัลักษณ์ไว้หน้าค�าศัพท์ (จะจดุ หรอืขีด หรอืดอกจนักแ็ล้วแต่) ค�าไหนท่ีจ�าได้

แม่นแล้วก็ผ่านไปเลย ไม่ต้องกลับมาท่องอีก จะได้ไม่เสียเวลา

วันต่อมากลับมาทวนใหม่ ท่องแต่ค�าท่ีเราท�าสญัลักษณ์ไว้ ค�าไหนท่ีท่องได้แล้วให้ลบ

สัญลักษณ์ออก หรือถ้าเราคิดว่ายังไม่แม่น ไม่มั่นใจ ก็คงสัญลักษณ์ไว้ก่อน 

ท่องแบบนี้ ท�าแบบนี้วนไปเรื่อยๆ จนเราจ�าได้หมด

 เทคนิคเตรียมอ่านหนังสือสอบ 

1. พยายามท่องศัพท์ที่มีในหนังสือเรียนให้ครบ
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นอกจากค�าศัพท์ที่เป็นค�าๆ ทั่วไปแล้ว ยังมีค�าศัพท์ที่เป็นรูปประโยคด้วย เช่น 

どうぞよろしくお願いします。／それは残念ですね ในส่วนนีก้อ็ย่าพลาดเช่นกนั อย่าลืมทบทวนว่า

ประโยคเหล่านี้แปลว่าอะไร ใช้ในสถานการณ์ใดให้เหมาะสมด้วย

ねが ざんねん

2. ท่องคันจิ

คันจคืิอสิง่ส�าคัญมากๆ ในการใช้สอบ เนือ่งจากคันจท่ีิเราเรยีนมาแล้ว ในข้อสอบจะไม่มีค�าอ่านให้เลย

แม้แต่ตัวเดียว ซึ่งถ้าอ่านค�าถามหรือตัวเลือกในข้อสอบไม่ออกคือจบเลยนะ ลาก่อน T^T 

ดังนั้นเราจ�าเป็นต้องมีความรู้เรื่องคันจิให้สมบูรณ์ส�าหรับการสอบด้วย ขอแนะน�าวิธีต่างๆ ดังนี้

1. ท่องคันจิควบคู่ไปกับค�าศัพท์ 

2. ทบทวนตามหนังสือเรียน 

3. หาหนังสือทบทวนคันจิระดับต้น หรือคันจิระดับ N5-N4 มาทบทวนด้วยก็ได้

4. หาแบบฝึกหัดคันจิมาท�าถ้ามีเวลา

5. ฝึกอ่านฝึกใช้บ่อยๆ ให้เคยชิน

ความรูไ้วยากรณ์ส�าคัญมากๆ ในการท�าข้อสอบภาษาญ่ีปุ่น เนือ่งจากข้อสอบค่อนข้างหลอกเราซบัซ้อน 

ดังนั้นถ้าไม่แม่น จะกาผิดได้ง่ายๆ เราจึงควรทบทวนไวยากรณ์อย่างละเอียดตั้งแต่บทแรกที่เรียน สงสัย

ตรงไหน อย่าเพิง่ข้ามไป เดีย๋วจะลืม พยายามอ่านให้เข้าใจ ถ้าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ ให้ถามอาจารย์หรอืผู้รู ้

ท่ีสามารถอธิบายให้เราฟังได้ ดูว่ารูปไวยากรณ์นี้ใช้อย่างไร มีความหมายว่าอะไร โดยเฉพาะตัวท่ีมี 

ลักษณะคล้ายคลึงกัน จริงๆ แล้วใช้ต่างกันอย่างไร 

3. อ่านทบทวนไวยากรณ์ ค�าช่วย รูปประโยค ความหมาย หลักการใช้

หรืออีกวิธีการหนึ่งท่ีอยากแนะน�าคือ “การ์ด 

ค�าศัพท์”

ใครสะดวกใช้การ์ดค�าศัพท์กส็ามารถซือ้มาใช้หรอื

ลองท�าเองกไ็ด้ เอาไว้จดค�าท่ีเรายังไม่แม่น อ่านวนไป

เวลาเดินทาง เวลาเข้าห้องน�้า หรือตอนไหนก็ได้ที่เรา

มีเวลาว่าง
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 อักษรย่อและสัญลักษณ์หลักๆ ที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้  

อักษรย่อ／สัญลักษณ์ ความหมาย

       N           ค�านาม

       Adjい          ค�าคุณศัพท์ い

       Adjい          ค�าคุณศัพท์ い ที่ตัด い ออก

       Adjな          ค�าคุณศัพท์ な

       Adjな          ค�าคุณศัพท์ な ที่ตัด な ออก

       V           ค�ากริยา

       Vます          ค�ากริยารูป ます

       Vます          ค�ากริยารูปที่ตัด ます

       Vdic          ค�ากริยารูปพจนานุกรม

       Vplain          ค�ากริยารูปธรรมดา

       Vない          ค�ากริยารูป ない

       Vて          ค�ากริยารูป て

       Vた          ค�ากริยารูป た

       Vば          ค�ากริยารูป ば

       V1           ค�ากริยากลุ่ม 1

       V2                  ค�ากริยากลุ่ม 2

       V3                  ค�ากริยากลุ่ม 3

       〇           รูปประโยคถูกต้องเป็นธรรมชาติ

       ×           รูปประโยคไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้จะมี 振り仮名 ก�ากับคันจิให้ เพื่อให้อ่านทบทวนเข้าใจง่าย แต่ในโลก 

ความจริงคือ ในข้อสอบจะไม่มีตัวอักษรก�ากับคันจิ ดังนั้นอย่าลืมท่องคันจิกันนะ!!!

ふ が   な 
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ก่อนเข้าสู่เนื้อหาการเตรียมสอบ เรามาทบทวนความรู้ขั้นพื้นฐานในการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันก่อน 

• อักษรคันจไิด้รบัอิทธิพลมาจากจนีต้ังแต่สมัยโบราณกาล มีบางตัวเท่านัน้ท่ีญีปุ่่นคิดข้ึนมาเอง หน้าตา 

      จะเป็นแบบนี้ 木／夢／見

  คันจิ 1 ตัว อาจมีการออกเสียงได้หลายแบบ ท้ังเสียงจีน／เสียงญ่ีปุ่น ดังนั้นควรอ่านทบทวนให ้

      ครบถ้วน เช่น คันจิ 行 

 อ่านเป็นเสียงจีนคือ こう、ぎょう เป็นต้น

 อ่านเป็นเสียงญี่ปุ่นคือ い-く、おこな-う เป็นต้น

• อักษรคาตาคานะ カタカナ จะดูเหล่ียมๆ แข็งๆ ตัดส่วนมาจากอักษรคันจิ ปัจจุบันใช้เขียนค�าท่ี 

      มาจากภาษาต่างประเทศ ค�าเลียนเสียงธรรมชาติ หรือค�าที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษ

• อักษรฮิรางานะ ひらがな จะกลมๆ น่ารัก มีมาตั้งแต่สมัยก่อน จากการน�าอักษรคันจิมาเขียนให้ 

      ง่ายขึ้น ปัจจุบันใช้เขียนแทนค�าช่วย ค�าหรือส่วนของค�าต่างๆ ที่ไม่มีคันจิ

• ภาษาไทยเป็นการเรียงแบบ S V O (ประธาน กริยา กรรม) 

• ภาษาญี่ปุ่นเป็นการเรียงแบบ S O V (ประธาน กรรม กริยา) 

• การเรียงค�าในประโยคภาษาญ่ีปุ่นจะสลับกับภาษาไทย คือ ในภาษาญ่ีปุ่นจะเอาภาคแสดงไว ้

      ด้านหลังสุด และค�าขยายจะวางไว้หน้าค�าหรือวลีที่อยากขยาย เช่น 

 Ex. 1

 ภาษาไทย : ฉันอยากได้กระโปรงสีแดงที่วางอยู่ตรงโน้น

 ภาษาญี่ปุ่น : わたしはあそこに置いてある赤いスカートが欲しいです。

     ฉัน (ค�าช่วย は) ตรงโน้น (ค�าช่วย に) วางอยู่ สแีดง กระโปรง (ค�าช่วย が) อยากได้ （です）

 Ex. 2

 ภาษาไทย : พรุ่งนี้จะไปเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์กับครอบครัว

 ภาษาญี่ปุ่น : 明日家族と東京ディズニーランドへ遊びに行きます。

     พรุ่งนี้ ครอบครัว (ค�าช่วย と) โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ค�าช่วย へ) เที่ยว (ค�าช่วย に) ไป

ทบทวนความรู้พื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

1. ภาษาญี่ปุ่นใช้ตัวอักษรหลัก 3 แบบผสมกัน

2. ภาษาญี่ปุ่นมีการเรียงล�าดับค�าไม่เหมือนกับภาษาไทย

お あか 

か  ぞく あした とうきょう あそ い 

ほ 
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Tips

เทคนิคการแปลภาษาญี่ปุ่น

เทคนคิการแปลประโยคภาษาญ่ีปุ่น หากมีค�าช่วย は ให้หา は ก่อน เพราะ 

は มักจะแสดง Topic หรอืหัวเรือ่งของประโยค ดงันัน้หากจะแปล ควรเริม่

แปลจากข้อความหน้า は ก่อน แล้วย้อนไปด้านหลังข้ึนมาด้านหน้า เช่น

私が卒業した学校はタイのアユタヤ県のとても大きい学校でした。

เริ่มแปลหน้า は กันก่อน 

私が卒業した学校は

 โรงเรียนที่จบการศึกษา (ใครจบ? ดูประธานที่หน้าค�าช่วย が) 

 โรงเรียนที่ฉันจบการศึกษา

แปลประโยคหน้า は จบแล้ว ให้แปลต่อจากหลังสุดมาข้างหน้า 

タイのアユタヤ県のとても大きい学校でした

 แปลจาก 学校でした ย้อนขึ้นมา

 เป็นโรงเรียนที่ใหญ่มากๆ ในจังหวัดอยุธยาของไทย

= โรงเรียนท่ีฉันจบการศึกษา เป็นโรงเรียนท่ีใหญ่มากๆ ในจังหวัด 

      อยุธยาของไทย

ป.ล. 1 แต่ก็ไม่ใช่ว่าแปลจากหลังมาหน้าแล้วจะรู้เรื่องทุกประโยค บาง 

 ประโยคก็ต้องดูค�าและความสัมพันธ์กับค�าช่วยต่างๆ เพื่อ 

 ตีความออกมาให้เข้าใจได้สละสลวย

ป.ล. 2 แปลทีละประโยค ถ้าเป็นประโยคความซ้อน มีลูกน�้า ก็ค่อยๆ 

 ดูทีละประโยค หาหัวเรื่อง หาประธาน รูปประโยคเป็นอดีต  

 ปัจจบัุน หรอืรปูแสดงสภาพ ดวู่าค�าช่วยแต่ละตัวกบัค�าในประโยค 

 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ใคร ท�าอะไร ที่ไหน ท�าไม อย่างไร

わたし

わたし

そつ ぎょう

そつ ぎょう

がっ こう がっ こう

がっ こう

がっ こう

がっ こう

おお

おお

けん

けん

ดังนั้นเราจึงควรระวังเรื่องการเรียงค�าในประโยคภาษาญี่ปุ่น เนื่องจากเราจะเคยชินกับภาษาไทย
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• ค�ำช่วยเป็นค�ำที่ใช้วำงหลังค�ำต่ำงๆ เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค�ำแต่ละค�ำในประโยค

• ค�ำช่วยสำมำรถละได้บำงตัวในภำษำพูด หรือภำษำท่ัวไปท่ีไม่เป็นทำงกำร ถ้ำละแล้วสำมำรถ 

      เข้ำใจได้ (ค�ำช่วยที่มักละได้คือ は、が、を) แต่บำงตัวถ้ำละแล้วจะท�ำให้เรำไม่เข้ำใจควำมหมำย 

      ของประโยค หรือควำมหมำยผิดไป รวมถึงเป็นประโยคไม่สมบูรณ์ ขำดควำมเป็นธรรมชำติ

ตัวอย่ำงประโยคที่สำมำรถละค�ำช่วยได้ (ใน ( ) คือค�ำช่วยที่ละได้)

 今、学校（に／へ）行きます。　

  ตอนนี้จะไปโรงเรียน

 ごはん（を）食べた？

  กินข้ำวหรือยัง

ตัวอย่ำงประโยคที่ไม่สำมำรถละค�ำช่วยได้

 教室で友達とまんが（を）読みました。

  อ่ำนหนังสือกำร์ตูนกับเพื่อนที่ห้องเรียน  

4. ภำษำญี่ปุ่นมีค�ำช่วย

ค�ำในภำษำญี่ปุ่นแบ่งออกเป็นชนิดต่ำงๆ ได้ดังนี้ 

• ค�ำนำม เช่น 学校、すし、女の人 

• ค�ำกริยำ เช่น 行きます、飲みます、借ります 

• ค�ำคุณศัพท์ い／ค�ำคุณศัพท์ な เช่น やさしい、つめたい、大切（な)、きれい（な）

• ค�ำช่วย เช่น は、が、を、に、で、へ、と、より、から、まで

• ค�ำกรยิำวิเศษณ์ (ค�ำท่ีมักใช้ขยำยค�ำกรยิำหรอืค�ำคุณศัพท์) เช่น ときどき、とても、もっと、どう

• ค�ำขยำยค�ำหลัก (ท�ำหน้ำที่ขยำยค�ำนำม) เช่น この、その、あの、どの

• ค�ำสนัธำน ค�ำเช่ือม (เช่ือมระหว่ำงประโยคเพือ่แสดงควำมสมัพนัธ์) เช่น また、それから、さて、 

        では、そして、それで 

• ค�ำอุทำน เช่น はい、いいえ、もしもし、ああ、ねえ 

3. ชนิดของค�ำในภำษำญี่ปุ่นที่ควรรู้ในระดับชั้นต้น

がっ こう おんな

たいせつ

かのい

ひと

いま い

た 

がっこう

ともだち よきょうしつ

Lecture Japan.indd   13 8/14/20   9:57 AM



- Lecture - 
สรุปเข้มญี่ปุ่น ม.ปลาย

14

ส�ำหรบัตัวอย่ำงประโยคท่ีไม่สำมำรถละค�ำช่วยได้ ค�ำช่วยท่ีละแล้วจะท�ำให้ควำมหมำยไม่สมบูรณ์คือ で กบั 

と ท่ีขีดเส้นใต้ไว้ ซึง่ で เป็นค�ำช่วยท่ีมีหลำยหน้ำท่ีจงึไม่ค่อยนยิมละ เนือ่งจำกหำกละไป ประโยคจะเข้ำใจ

ยำก ส่วน と ในท่ีนีห้มำยถึง “กบั” แสดงควำมสมัพนัธ์ในประโยคว่ำ เรำอ่ำนหนงัสอืกำร์ตูน “กบั” เพือ่น 

ดงันัน้ถ้ำละค�ำช่วย と ประโยคจะไม่สมบูรณ์ ไม่รูว่้ำตกลงอ่ำนหนงัสอื “กบั” เพือ่น หรอือ่ำนหนงัสอื “ของ” 

เพือ่น หรือเพื่อนอ่ำนหนังสืออยู่คนเดียว 

ดังนั้นกำรเรียนภำษำญี่ปุ่น เรำจ�ำเป็นต้องเข้ำใจควำมหมำยและหน้ำท่ีของค�ำช่วยให้ชัดเจน เพื่อท่ีจะ

สำมำรถสื่อสำรได้ใจควำมถูกต้องนั่นเอง

• ภำษำญี่ปุ่นมีกำรผันรูปอดีตเพื่อบอกกำล ซึ่งแตกต่ำงจำกภำษำไทยที่ไม่มีกำรผันค�ำ

• นอกจำกนียั้งมีกำรผันรปูอ่ืนๆ เช่น รปูแสดงสภำพ (～ている) รปูเงือ่นไข（～ば）และรปูค�ำสัง่  

      (เช่น 行け、しろ) 

5. ภำษำญี่ปุ่นมีกำรผัน

• รูปธรรมดำ ใช้เมื่อพูดคุยกับเพื่อน คนที่อำยุน้อยกว่ำ คนที่สนิท

 Ex. 昼ご飯（を）食べた？ 

  กินข้ำวกลำงวันยัง

• รูปสุภำพ ใช้เมื่อพูดคุยกับคนที่เจอกันครั้งแรก หรือพูดกับคนที่ไม่สนิท คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่ำ

 Ex. お昼ご飯を食べましたか。

  กินข้ำวกลำงวันหรือยังคะ 

• รูปยกย่อง-ถ่อมตัว ใช้เวลำพูดคุยกับคุณครู เจ้ำนำย ผู้ที่มีสถำนภำพทำงสังคมสูงกว่ำ

 Ex. お昼ご飯を召し上がりましたか。

  รับประทำนอำหำรกลำงวันหรือยังคะ

จะเห็นได้ว่ำ กรณีท่ีถำมว่ำ “กินข้ำวหรือยัง” สำมำรถถำมได้หลำยรูปแบบมำกๆ ข้ึนอยู่กับระดับ 

ควำมสัมพันธ์ของตัวเองและคู่สนทนำ

6. ภำษำญี่ปุ่นมีระดับควำมสุภำพ 

ひる

ひる

ひる

い

はん

はん

はん

め あ

た 

た 
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ค�ำช่วยค�ำช่วย
บทท่ี 1 

ค�าช่วยแปลตามตัวกคื็อ ค�าท่ีช่วยให้เราเข้าใจความสมัพนัธ์ของค�าแต่ละค�าท่ีมาเรยีงกนัในประโยค และ

เข้าใจใจความท่ีประโยคนัน้ต้องการสือ่ได้อย่างสมบูรณ์ ในภาษาไทยไม่มีค�าช่วย แต่จะมีท่ีใกล้เคียงกนัอยู่ 

ในหมวดค�าบุพบท เช่น ที่ ตั้งแต่ กับ แก่ ของ เพราะ ฯลฯ

ค�าช่วยโดยท่ัวไปจะวางอยู่ข้างหลังค�าหรือประโยค เพื่อบอกความสัมพันธ์ของค�าแต่ละค�าในประโยค 

และเติมเต็มความหมายของประโยคนั้นๆ ให้สมบูรณ์ 

ค�าช่วยแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น

• ค�าช่วยชี้หน้าที่ เช่น を、に、へ、が

• ค�าช่วยเชื่อมประโยค เช่น でも、から、ので、のに

• ค�าช่วยวิเศษณ์ ใช้วางไว้หลังค�าต่างๆ เพือ่เน้นย�า้หรอืแสดงความหมายเพิม่เติม เช่น だけ、しか、 

        ばかり、など、ほど、くらい 

• ค�าช่วยจบประโยค เช่น ね、よ、よね、かな

ในการอ่านหนังสือเตรียมสอบ หรือถ้าเราไม่ได้เรียนภาษาญ่ีปุ่นแบบเจาะลึกขนาดต้องท�าวิจัยจริงจัง 

เราไม่ต้องจ�าว่าค�าช่วยมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ด้านบนที่ยกมาให้ดูเพื่อให้เข้าใจกันว่า ค�าช่วยในภาษาญี่ปุ่น

มีหลายประเภท ให้จดจ�าเป็นความรู้รอบตัว 

 คำาช่วยคืออะไร 

 ประเภทของคำาช่วย 
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ค�าช่วยอื่นๆ ＋ は／ค�าช่วยอื่นๆ ＋ も

ความหมายของค�าช่วยแต่ละตัว กด็ตูามท่ีได้อธิบายมาแล้วได้เลย แค่เอา 2 ตัว 2 ความหมายมารวมกนั 

กรณี 「は」 ก็คือท�าให้เป็นหัวเรื่อง ส่วน 「も」 โดยทั่วไปจะหมายถึง “ก็” แต่ไม่ใช่ว่าค�าช่วยทุกตัว

จะสามารถไปวางหน้า 「は」หรือ「も」ได้ ตัวอย่างที่เห็นได้บ่อยๆ ในชั้นต้น เช่น 「には」「では」

　　にも」 ฯลฯ

【には】

 Ex. バンコクにはたくさんの高層ビルがあります。

  ที่กรุงเทพฯ มีตึกระฟ้ามากมาย

 (に แสดงว่ามีอะไรที่ไหน／は ใช้ชี้หัวเรื่อง) 

【では】

 Ex. 教室ではお菓子を食べてはいけません。

        ในห้องเรียน ห้ามกินขนม

 (で บอกสถานที่ที่เกิดการกระท�า／は ใช้ชี้หัวเรื่อง)

【とは】

 Ex.  好きじゃない人とは一緒に歩きたくないですよ。

       กับคนที่ไม่ชอบ ก็ไม่อยากเดินด้วยหรอกนะคะ

 (と “กบั” ช้ีผู้ร่วมกระท�ากรยิา／は ช้ีหัวเรือ่ง ซึง่ไม่มีกไ็ด้ แต่ความหมายกอ็าจจะเบาลง เพราะ  

 は ใช้ส�าหรับช้ีหัวเรื่อง ความหมายจึงเป็นการเน้นไปอีกว่า กับคนท่ีไม่ชอบ “ฉันก็ไม่อยากจะ 

 เดินด้วย!”)

【にも】

 Ex. のぞみさんにもこのメールを送ってください。

        ส่งอีเมลนี้ให้คุณโนโซมิด้วย

 (に แสดงเป้าหมาย／も ใช้ในความหมาย “ก็” ด้วย แสดงความคล้อยตาม) 

こうそう  

か   し  た  きょうしつ  

す  ひと   いっしょ   ある   

おく   

「
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の ＋ ค�ำช่วยอื่นๆ 

の ในท่ีนี้คือค�ำช่วยท่ีท�ำให้ค�ำกริยำหรือค�ำคุณศัพท์ท่ีวำงข้ำงหน้ำกลำยเป็นค�ำนำม เพื่อท่ีจะน�ำไปวำง

หน้ำค�ำช่วยอ่ืนๆ เนือ่งจำกค�ำกรยิำและค�ำคุณศัพท์ไม่สำมำรถวำงหน้ำค�ำช่วยบำงตัวได้ เช่น は／が／を／も

【のは】

 Ex. 1 私が好きなのはたけし君じゃなくて、かねき君なんです。

  (คน) ที่ฉันชอบไม่ใช่ทำเคชิคุง แต่เป็นคำเนกิคุงต่ำงหำก

 (の ในท่ีนีคื้อค�ำช่วยท่ีท�ำให้ค�ำคุณศัพท์หรอืค�ำกรยิำกลำยเป็นค�ำนำม *กรณนีีใ้ช้อ้ำงหรอืใช้แทน 

 สิ่งที่เรำพูดถึง ซึ่งก็คือ “คน”／は ใช้ชี้หัวเรื่อง)

 Ex. 2 日本語で会話するのはとても大変ですが、楽しいです。

  กำรสนทนำด้วยภำษำญี่ปุ่นยำกล�ำบำกมำก แต่สนุก

 (の ในที่นี้คือค�ำช่วยที่ท�ำให้ค�ำคุณศัพท์หรือค�ำกริยำกลำยเป็นค�ำนำม／は ใช้ชี้หัวเรื่อง)

【のが】

 Ex. 僕の彼女は料理を作るのが上手です。

  แฟนของผมเก่งเรื่องกำรท�ำอำหำร (แฟนของผมท�ำอำหำรเก่ง)

 (の ในท่ีนี้คือค�ำช่วยท่ีท�ำให้ค�ำคุณศัพท์หรือค�ำกริยำกลำยเป็นค�ำนำม／が ใช้กับค�ำคุณศัพท์  

 ชอบ／ไม่ชอบ, เก่ง／ไม่เก่ง เป็นต้น)

  

【のを】

 Ex. 洗濯するのを忘れてしまいました。

  ลืมซักผ้ำเลย

 (の ในท่ีนีคื้อค�ำช่วยท่ีท�ำให้ค�ำคุณศัพท์หรอืค�ำกรยิำกลำยเป็นค�ำนำม／を ใช้ช้ีกรรมของ 忘れます)

นอกจำกค�ำช่วย 2 ตัวในรูปแบบท่ีกล่ำวเป็นตัวอย่ำงแล้ว ก็ยังมีค�ำช่วยติดกันตัวอื่นๆ อีกด้วย วิธีแปล

ก็รูปแบบเดียวกันเลย เพียงแค่เรำเข้ำใจหน้ำท่ีของค�ำช่วยแต่ละตัวให้ชัดเจน ก็จะสำมำรถเข้ำใจประโยค

ภำษำญี่ปุ่นได้ง่ำยขึ้น

わたし  

かい わ  

かのじょ りょう り つく じょうず ぼく 

せんたく わす 

わす 

たいへん たの に  ほん ご  

くん  くん  す  
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สรุปคำาช่วย

ค�าช่วย หน้าที่ หมายเหตุ

1 は  ชี้หัวเรื่อง 

 เปรียบเทียบ 2 สิ่ง เช่น ชอบกินเนื้อ ไม่ชอบ 

  กินผัก

 บอกจ�านวนขั้นต�่า เช่น อย่างน้อยน่าจะมา   

  ประมาณ 100 คน 

2 が  ชี้ประธาน หรือสิ่งที่มีคุณสมบัติน้ันๆ (ได้ทั้งคน  

  สัตว์ สิ่งของ) 

 ใช้กับอกรรมกริยา

 ท�าได้, สามารถ ～ができます

 ใช้กับ すき、きらい、Vたい、ほしい

 แปลว่า “แต่” 

 ใช้กับประสาทสัมผัส ～がします กลิ่น  

  เสียง รส 

 ใช้กับค�าว่า あります／います／わかります

 ใช้เกริ่นก่อนเข้าเรื่อง เพิ่มความนุ่มนวลในการ 

   ขอร้อง 

รูป Vたい ใช้ได้ท้ัง

ค�าช่วย が และ を

3 に  ชี้ทิศทาง เป้าหมาย

 ชี้กรรมรอง

 ชี้จุดเวลา

 ชี้สถานที่ที่มีอยู่ あります、います、住みます

 ชี้จุดประสงค์ ไป／มาเพื่อที่จะท�า...

 ชี้สถานที่ที่มีผลของการกระท�านั้นๆ อยู่ 

 ชี้การตัดสินใจ ～にします

 ที่ระลึกเนื่องใน...

 บอกความถี่ว่า ...ครั้งต่อ...

す
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ค�าช่วย หน้าที่ หมายเหตุ

 ชี้การเปลี่ยนแปลง　なります、変わります

 ช้ีการเข้าร่วม การแสดงตัว　出ます、参加します

 ชี้สถานที่ที่มีการปรากฏตัว

 ชี้จุดว่าสิ่งนั้นออกมาจากใคร もらいます／

   いただきます／借ります

4 で  ชี้สถานที่ที่เกิดการกระท�า ท�าอะไรที่ไหน  

  ใช้ค�าช่วย で

 ชี้วิธีการ = ด้วย, โดย

 ชี้ค�านามที่เป็นสาเหตุ = เพราะ

 ชี้จ�านวนหรือระยะเวลาทั้งหมด เช่น 全部で

 ก�าหนดขอบเขต = ในบรรดา N の中で～

 ชี้วัตถุดิบ

 ชี้สถานการณ์

เทคนิคการจ�า : 

มีอะไรที่ไหน  

ใช้ค�าช่วย に 

ท�าอะไรที่ไหน 

ใช้ค�าช่วย で

5 を  ชี้กรรม

 ชี้จุดหรือสถานที่ที่เคลื่อนที่ผ่าน

 ชี้สถานที่ที่เคลื่อนที่ออก

6 の  ใช้เชื่อม／ขยายค�านาม เพื่อบอกรายละเอียด 

  เพิ่มเติม แสดงความเป็นเจ้าของ บอกสังกัด  

  คุณสมบัติ (ใกล้เคียงกับค�าว่า ของ)

 ท�าให้ค�ากรยิา／ค�าคุณศัพท์กลายเป็นอาการนาม =  

  การ～　ความ～  

 ใช้แทนค�านามที่ปรากฏมาแล้วก่อนหน้าหรือเป็นที่ 

  เข้าใจกันอยู่แล้ว

 ลงท้ายประโยค ความหมายเดียวกับ ～ んです   

   แต่เป็นภาษาพูดกับเพื่อนๆ 

か

で 

か  

さん か  

ぜん ぶ

なか
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ควรระวังเป็นพิเศษ

1. เนื่องจากหลักการผันซับซ้อน โดยเฉพาะ V กลุ่ม 1 ในการผัน て กับ た ค�ากริยานั้นลงท้ายด้วย 

     เสียงไหน ผันอย่างไร เป็น ～って、～いて、～んで ต้องจ�าวิธีการผันแต่ละรูปแบบให้ดี ซึ่งมี 

      ตัวอย่างทั้งหมดให้แล้วในตารางหน้า 58-59

2. หน้า ます ลงท้ายด้วยเสยีง い เช่น 言います、使います เวลาผันรปู ない จะไม่ใช่ いあない、 

        つかあない จะเปลี่ยนเป็นเสียง わ แทน คือ 言わない、使わない

3. 行きます เป็นตัวเดยีวท่ีเวลาผันรปู て／た จะไม่เหมือน V ท่ีลงเสยีง ～きます อ่ืนๆ เฉพาะตัวนี้ 

       จะผันเป็น 行って／行った

4. 来ます เวลาผันจะเป็น き บ้าง く บ้าง こ บ้าง ตรงนี้ต้องดูให้ดีๆ

5. ค�ากริยา เช่น 直します、話します、貸します ลงท้ายด้วย します ไม่ใช่ V กลุ่ม 3 แต่เป็น  

       V กลุ่ม 1 อย่าสับสน

6. ตัวไหนลงท้ายด้วยเต็นๆ (〃) อย่าลืมพกติดมาด้วย เช่น 急ぎます เป็น 急いで／急いだ

7. V รูปค�าสั่ง เฉพาะค�าว่า くれる จะผันเป็น くれ　

8. Adjい เฉพาะค�าว่า いい เม่ือผันเป็นรูปอ่ืนจะกลายเป็น よい ท้ังหมด เช่น よくない、 

        よかった、よければ

9. รูปสามารถของ します คือ できます

• กริยา ไป, มา, กลับ 行きます／来ます／帰ります

ทั้ง 3 ตัวใช้ค�าช่วยชี้ทิศทางที่เราเคลื่อนที่ไป-มา-กลับ คือ へ หรือ に ก็ได้ 

 Ex. 1 来月、チェンマイに／へ行きます。

   เดือนหน้าจะไปเชียงใหม่

 Ex. 2 日本人の友達がタイに／へ来ます。

   เพื่อนชาวญี่ปุ่นจะมาเมืองไทย

 Ex. 3 タイに／へ帰りたいです。

       อยากกลับเมืองไทย

 หัวข้อไวยากรณ์พื้นฐาน 

ค�ากริยาพื้นฐาน

いそいそ いそ

い

い

き

なお はな か

い い

い

つか

つか

い

いらいげつ

き

きとも だちに  ほんじん

かえ

かえ
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• กริยาไป (มา) เพื่อที่จะท�า...ที่...

   บอกวัตถุประสงค์ของการไป, มา, กลับ

 Ex. 1 仙台に／へ桜を見に行きます。

       จะไป (เพื่อที่จะ) ดูซากุระที่เซนได

 Ex. 2 インドの友達がタイに／へ遊びに来ました。

       เพื่อนชาวอินเดียมา (เพื่อที่จะ) เที่ยวที่เมืองไทย

 Ex. 3 来週からドイツに／へ留学に行きます。

    ตั้งแต่สัปดาห์หน้า จะไป (เพื่อที่จะ) เรียนต่อที่ประเทศเยอรมนี

 

  หมายเหต ุ ค�าศัพท์ที่เป็น ค�านาม ＋ します สามารถพูดได้ 2 แบบ สังเกตที่ค�าช่วยดีๆ

  音楽を勉強しに行きます。(ใช้ค�ากริยาค�าว่า 勉強します)

  音楽の勉強に行きます。(ใช้ค�าว่า 勉強 ที่เป็นค�านามเฉยๆ ไปเลย)

• การใช้ います／あります “มี” หรือ “อยู่”

   います ใช้กับสิ่งมีชีวิต (รูปปฏิเสธคือ いません หรือ いない)

   あります ใช้กับสิ่งไม่มีชีวิต (รูปปฏิเสธคือ ありません หรือ ない)

    “มีที่ไหน ใช้ค�าช่วย に／มีอะไร ใช้ค�าช่วย が” 

 Ex. 机の上にタイのお土産があります。

     มีของฝากจากไทยอยู่บนโต๊ะ

いせんだい さくら み 

い

い

い

りゅう がくらいしゅう

おんがく

おんがく

べんきょう

べんきょう

べんきょう

べんきょう

きあそとも だち

つくえ うえ み  やげ

สถานท่ี に／へ  に行きます／来ます／帰ります
い き かえVます

N
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• การใช้ 分かります เข้าใจ／รู้

   分かります เข้าใจอะไร ใช้ค�าช่วย が ค�านี้ไม่สามารถผันเป็นรูปสามารถได้ เพราะมีความหมาย 

      แฝงถึงความสามารถอยู่แล้ว

 Ex. 私は日本語が少し分かります。

     ฉันเข้าใจภาษาญี่ปุ่นเล็กน้อย

• การใช้ 知ります รู้／ทราบ

  หากจะถามใครว่า รู้หรือไม่ว่า... ให้ผัน 知ります ให้เป็นรูปแสดงสภาพ คือ 知っています เสมอ  

      รู้เรื่องอะไร ใช้ค�าช่วย を

 Ex. 1 井坂友哉という人を知っていますか 。

       รู้จักคนที่ชื่ออิซากะ โทโมยะไหม

  ในการตอบนัน้ ถ้ารู้ให้ตอบว่า はい、知っています。

       ถ้าไม่รูใ้ห้ตอบว่า いいえ、知りません。(จะไม่พดูว่า 知っていません) 

         ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน เพิ่งมารู้ตอนคุณพูดนี่แหละ 

        จะผันเป็นรปูอดตี

      

   Ex. 2 愛：ゆうかさんが結婚したのを知っていますか。

  桜： いいえ、知りませんでした。

  ไอ     : รู้หรือเปล่าว่าคุณยูกะแต่งงานแล้ว

              ซากุระ : ไม่รู้มาก่อนเลย (ผันเป็นรูปอดีต เพราะว่าฉันได้รู้จากคุณตอนนี้นี่แหละ)

し

し

し し

し

しさくら

し

し

しとも  やい  さか ひと

あい けっこん

に  ほん  ごわたし すこ わ

わ

わ
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การใช้ こ／そ／あ／ど

วิธีจ�าง่ายๆ เรียงไปเลย こ　そ　あ　ど นี่ นั่น นู่น ไหน

ค�าสรรพนามบ่งชี้

 こ อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าคู่สนทนา   

 そ อยู่ไกลตัวเรามากกว่าคู่สนทนา

 あ อยู่ไกลทั้งสองฝ่าย

*ถ้าผู ้พูดกับผู้ฟังอยู่ในต�าแหน่งเดียวกันหรือใกล้กัน สามารถเรียกต�าแหน่งท่ีอยู ่นั้นโดยใช้  

    ここ/こちら ได้กับท้ังสองฝ่าย ส่วนต�าแหน่งท่ีห่างจากท้ังสองฝ่ายไปจะใช้ そこ／そちら และ     

      ต�าแหน่งที่ห่างจากทั้งสองฝ่ายไปอีกมากๆ จะใช้ あそこ／あちら

 Ex. これは誰の本ですか。นี่เป็นหนังสือของใคร

   この本は誰のですか。หนังสือนี้เป็นของใคร

  ความหมายโดยรวมเหมือนกัน แต่เน้นหัวเรื่องต่างกัน この ต้องตามด้วย N เสมอ 

นอกจากนียั้งใช้พดูถึงเรือ่งท่ีพดูก่อนหน้า อ้างอิงถงึเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นนามธรรม (เราไม่ได้มองเห็น 

ด้วยตา) ได้ด้วย 

こ そ あ ど

これ

อันนี้

それ

อันนั้น

あれ

อันโน้น

どれ

อันไหน

この ＋ N

...นี้

その ＋ N

...นั้น

あの ＋ N

...โน้น

どの ＋ N

...ไหน

ここ

ที่นี่

そこ

ที่นั่น

あそこ

ที่โน่น

どこ

ที่ไหน

こちら

ทางนี้

そちら

ทางนั้น

あちら

ทางโน้น

どちら

ทางไหน

こんな ＋ N

...แบบนี้

そんな ＋ N

...แบบนั้น

あんな ＋ N

...แบบโน้น

どんな ＋ N

...แบบไหน

だれ ほん

ほん だれ
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