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指示の表現 

準備 
赤字
あかじ

の言
い

い 方
かた

に 注目
ちゅうもく

しましょう。「＿＿＿＿」のはどれですか。 สงัเกตวธิพีูดทีเ่ป็นอกัษรสแีดง ขอ้ความในชอ่งวา่งคอือะไร 

PART1 
～についてまとめましょう。 

（ ）に 入
はい

ることばを選
えら

んで、適当
てきとう

な 形
かたち

にしてください。 

สรปุเกีย่วกบั ～ (สิง่ทีไ่ดย้นิ, บทสนทนา หรอือืน่ๆ) 
เลอืกคาํศพัทท์ีอ่ยู่ในวงเล็บ แลว้เปลีย่นเป็นรปูแบบทีเ่หมาะสม 

PART2 

スクリプトを見
み

ないで、 次
つぎ

の 点
てん

に 注意
ちゅうい

して聞
き

きましょう。 ฟังโดยคาํนึงถงึจดุตอ่ไปนี ้โดยไม่ดสูครปิ 

スクリプトを見
み

ながら聞
き

きましょう。 ฟังพรอ้มทัง้ดสูครปิไปดว้ย 

普通
ふつう

体
たい

と 丁寧
ていねい

体
たい

のどちらを 使
つか

って 話
はな

していますか。また、それはなぜですか。 ใชร้ปูสภุาพหรอืรปูธรรมดาในการสนทนา ทําไมจงึเลอืกเชน่น้ัน 

(  )に 中
なか

にことばを入
い

れましょう。 ใส่คาํศพัทล์งในวงเล็บ 

どんな意味
いみ

や 働
はたら

きがあると思
おも

いますか。 คดิวา่มคีวามหมาย และมหีนา้ทีอ่ย่างไร 

ペアで会話
かいわ

してみましょう。 ลองสนทนาเป็นคู่ 

会話
かいわ

を聞
き

いて、絵
え

/イラストを選
えら

びましょう。 ฟังบทสนทนา แลว้เลอืกรปูภาพหรอืรปูวาด 

ほかの言
い

い 方
かた

も聞
き

いてみましょう。 ลองฟังวธิกีารพูดในรปูแบบอืน่ 

アクセント /イントネーション / リズム に 注意
ちゅうい

して聞
き

きましょう / 

発音
はつおん

しましょう。 
ตัง้ใจฟังการเนน้เสยีง นํา้เสยีง จงัหวะ ลองออกเสยีงตาม 

音
おと

を聞
き

いて、くり 返
かえ

しましょう。 ฟังเสยีงแลว้พูดตาม 

ロールプレイのまえに、もう一度
いちど

会話
かいわ

のスクリプトを見
み

て 考
かんが

えましょう。 
กอ่นแสดงสถานการณส์มมต ิ
ใหด้สูครปิบทสนาทนาอกีคร ัง้และลองคดิด ู

会話
かいわ

の 中
なか

で、～にあたる部分
ぶぶん

はどこですか。 印
しるし

をつけましょう。 ส่วนใดทีต่รงกบั～ในบทสนทนา จงทําเคร ือ่งหมาย  

それぞれの部分
ぶぶん

で、どのような 表現
ひょうげん

を 使
つか

っていますか。 ในแตล่ะส่วนมกีารใชส้ํานวนอย่างไร 

次
つぎ

の場面
ばめん

で、（ 例
れい

）の続き
つづ

を 考
かんが

えましょう。 คดิเนือ้หาทีต่อ่เน่ืองจากตวัอย่างในสถานการณต์อ่ไปนี ้

構成
こうせい

/ 流
なが

れに気
き

をつけて会話
かいわ

しましょう。 สนทนาโดยคาํนึงถงึโครงสรา้งและลําดบัการสนทนา 

会話
かいわ

の 例
れい

を聞
き

いてみましょう。 ลองฟังตวัอย่างบทสนทนา 

PART3 

もう一度
いちど

聞
き

いて（ ）に適当
てきとう

なことばを書き
か

ましょう。 ฟังอกีคร ัง้ แลว้เขยีนคาํทีเ่หมาะสมลงในวงเล็บ 

スクリプトの★のところをシャドーイングしましょう。 ออกเสยีงพรอ้มกบัเสยีงทีไ่ดย้นิ ในส่วนสครปิทีม่สีญัลกัษณ ์ ★ 

スクリプトを見
み

ないで、自分
じぶん

のことばで 話
はな

してください。 พูดดว้ยคาํศพัทข์องตนเองโดยไม่ดสูครปิ 

～の 表現
ひょうげん

を 使
つか

ってみましたか。 ไดใ้ชส้ํานวน ～ หรอืไม่ 

～を 紹 介
しょうかい

してみましょう。 ลองนําเสนอเกีย่วกบั ～ 

次
つぎ

の 流
なが

れ/ 順 番
じゅんばん

で 話
はな

す内 容
ないよう

を 考
かんが

えましょう/整理
せいり

しましょう。 
คดิเน้ือหาทีจ่ะพูดตอ่ไป ตามลําดบัการสนทนา และ  

จดัการใหเ้ป็นระเบยีบ 

PART4 

意味
いみ

を 推測
すいそく

してみましょう。 ลองคาดเดาความหมาย 

辞書
じしょ

を引
ひ

いて、 文
ぶん

の意味
いみ

を確
たし

かめましょう/ 確認
かくにん

しましょう。 เปิดพจนานุกรมเพือ่ตรวจสอบความหมายของประโยค 

下線
かせん

を引
ひ

きましょう。 จงขดีเสน้ใต ้

読
よ

み 方
かた

や意味
いみ

を 確認
かくにん

しましょう。 ตรวจสอบวธิกีารอ่าน และ ความหมาย 

キーボードやスマートフォンで 入 力
にゅうりょく

してみましょう。 ลองใส่ขอ้มูลดว้ยโทรศพัทส์มารท์โฟนหรอืคยีบ์อรด์

PART5 
メール / コメント / プロフィール / SNS を書

か

きましょう。 เขยีนอเีมล ความคดิเห็น โปรไฟล ์หรอืขอ้ความบนโซเชยีลเน็ตเวริก์

クラスの人
ひと

が書
か

いたものをお 互
たが

いに読
よ

んでコメントしてみましょう。 อา่นสิง่ทีเ่พือ่นในช ัน้เรยีนเขยีน แลว้ลองแสดงความคดิเห็น 

教室の

外へ 

トピックに 関連
かんれん

したことで、日本語
にほんご

でどんなことが言
い

いたいですか。 

自分
じぶん

だけに 必要
ひつよう

な日本語
にほんご

の 表現
ひょうげん

をメモしましょう。 

สิง่ทีอ่ยากบอกเป็นภาษาญีปุ่่ นเกีย่วกบัหวัขอ้ทีเ่รยีนคอือะไร 
จดบนัทกึสํานวนภาษาญีปุ่่ นทีจ่าํเป็นตอ่ตนเอง 

このトピックで 紹介
しょうかい

された～について調
しら

べてみましょう。 หาขอ้มูลเกีย่วกบั ～ ทีถ่กูแนะนําในหวัขอ้นี ้

インターネットの○○サイト/画像
がぞう

検索
けんさく

で、「   」と入
い

れて 検索
けんさく

しましょう。 เตมิ「 」เพือ่คน้หาโดยภาพ หรอืเว็บไซตบ์นอนิเตอรเ์น็ต 

～の 映像
えいぞう

を、動画
どうが

サイトで見
み

てみましょう。 ลองดรูปูภาพของ ～บนเว็บไซตเ์ผยแพรว่ดิโีอ 



Topic1

2 

語彙表： トピック 1 はじめての人と 

◎ 準備

知り合う しりあ┐う รูจ้กักนั 

機会 きか┐い โอกาส 
話しかける はなしかけ┐る ทกั เขา้มาคยุดว้ย  

場面 
ばめん－/ 
ば┐めん สถานการณ ์

空いている あいている－ วา่ง 

興味を持つ 
きょ┐うみを も┐

つ มคีวามสนใจ 

ヨガ ヨ┐ガ โยคะ 
スポーツクラブ スポーツク┐ラブ สปอรต์คลบั 
休日 きゅうじつ－ วนัหยุด วนัปิดทําการ 
ルーブル （*1） ル┐ーブル พพิธิภณัฑล์ฟูวร ์
エルミタージュ
（*2）

エルミタ┐ージュ หอศลิป์ในประเทศรสัเซยี 

将来 しょ┐うらい อนาคต 
夢 ゆめ┐ ความฝัน 

定年退職する 
ていねんた┐いし
ょくする ออกจากงานในวยัเกษียณ 

はまっている はまっている－ 
ตดิ (งานอดเิรก การต์นู 
เป็นตน้) 

シチュー シチュ┐ー สต ู(อาหาร) 

ネット （*3） ネット－ คาํย่อของ อนิเทอรเ์น็ต 

美術館めぐり 
びじゅつかんめ┐

ぐり 
ตระเวณเทีย่วตามพพิธิภณั
ฑศ์ลิปะ 

ごろごろする ご┐ろごろする 
นอนเล่น (นอน)  
เกลอืกกลิง้ 

語学 ごがく－ การเรยีนภาษา  
希望 きぼう－ ปรารถนา หวงั 

交流会 こうりゅ┐うかい 
การพบปะกนัเพือ่แลกเปลีย่
น (วฒันธรรม) 

沖縄 （*4） おきなわ－ จงัหวดัโอะกนิะวะ 
いて座 いてざ－ ราศธีนู 
B 型 ビーがた－ กรุป๊เลอืดบ ี
職業 しょく┐ぎょう อาชพี 
出身 しゅっしん－ บา้นเกดิ ภมูลิําเนา 
ニックネーム ニックネ┐ーム ชือ่เล่น 
性格 せいかく－ นิสยั บคุลกิ 
星座 せいざ－ ราศ ีจกัรราศ ี
血液型 けつえきがた－ กรุป๊เลอืด 

（*1） フランスにある美術館 หอศลิป์แห่งหน่ึงในฝร ัง่เศส 
（*2） ロシアにある美術館   หอศลิป์แห่งหน่ึงในรสัเซยี 
（*3） インターネットの略 คาํย่อของ "อนิเทอรเ์น็ต" 
（*4） 日本の都道府県のひとつ ชือ่จงัหวดัหน่ึงในประเทศญีปุ่่ น

PART1 聞いてわかる 「みなさん、こんにちは」 

交流する こうりゅうする－ แลกเปลีย่น (วฒันธรรม) 

おしゃべり 
サークル

おしゃべり 
サ┐ークル

กลุ่มสนทนา 
ชมรมทีจ่ดัขึน้เพือ่สนทนากนั 

参加者 さんか┐しゃ ผูเ้ขา้รว่ม  
自己紹介 じこしょ┐うかい การแนะนําตนเอง 
職業 しょく┐ぎょう อาชพี 
順番に じゅんばんに－ ตามลําดบั 

興味を持つ 
きょ┐うみを も┐

つ มคีวามสนใจ 

希望 きぼう－ ปรารถนา หวงั 

抱負 ほうふ－ 

ความมุ่งมัน่ 
ความใฝ่ฝันในอนาคต 
โครงการในอนาคต 

描く か┐く วาด 
スケッチ スケ┐ッチ สเก็ตช ์
世話をする せわ┐をする ชว่ยเหลอื ดแูล 

社交的な しゃこうてきな－ 
มมีนุษยสมัพนัธด์ี
เขา้สงัคมเกง่ 

広告代理店 
こうこくだいり┐

てん บรษิทัโฆษณา 

性格 せいかく－ นิสยั บคุลกิ 
勤める つとめ┐る ทํางาน รบัหนา้ที ่

定年退職する 
ていねんた┐い
しょくする ออกจากงานในวยัเกษียณ 

週末 しゅうまつ－ สดุสปัดาห ์
たいてい たいてい－ ส่วนใหญ่ 
語学学校 ごがくが┐っこう โรงเรยีนสอนภาษา 

専業主婦 
せんぎょうしゅ┐

ふ 
แม่บา้นเต็มตวั 
(ไม่ไดทํ้างานอืน่) 

アマチュアオーケ
ストラ

アマチュアオー
ケ┐ストラ วงออเคสตรามอืสมคัรเล่น 

音声スクリプト 

～に向いている ～にむいている－ เหมาะกบั... 

わりと わりと－ คอ่นขา้ง 
緊張する きんちょうする－ ตงึเครยีด ตืน่เตน้ประหม่า 
健康 けんこう－ สขุภาพอนามยั 

留学中 りゅうがくちゅう－ อยู่ในระหวา่งศกึษาตอ่ทีต่่างป
ระเทศ 

～の関係で 
～のかんけい
で－ เพราะเกีย่วขอ้งกบั... 
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赴任する ふにんする－ ยา้ยไปรบัตาํแหน่งใหม่  
インター （*1） イ┐ンター โรงเรยีนนานาชาต ิ
プリント プリント－ เอกสารแจก 

苦労する く┐ろうする 
ลําบากลําบน ตรากตราํ 
เหน่ือยยาก 

定年後 
ていねんご－ /  
ていねんご┐ หลงัเกษียณ 

海外 か┐いがい ตา่งประเทศ 
ゆっくりする ゆっく┐りする ทําตวัสบายๆ เร ือ่ยๆ ไม่เรง่รบี 

現在 げ┐んざい ปัจจบุนั ขณะนี ้
二人暮らし ふたりぐ┐らし การใชช้วีติดว้ยกนัสองคน 
食事会 しょくじかい－ งานรบัประทานอาหารรว่มกนั 

集まり 
あつま┐り / 
あつまり－ การชมุนุม การรวมกลุ่ม 

今回 こ┐んかい คร ัง้นี ้
参加する さんかする－ เขา้รว่ม  
コマーシャル コマ┐ーシャル โฆษณาเชงิพาณิชย ์

（*1） インターナショナルスクールの略 คาํย่อของ "อนิเตอรเ์นช ัน่แนลสกลู" 

PART2 会話する 「あのう、失礼ですが…」 

話しかける はなしかけ┐る ทกั เขา้มาคยุดว้ย  
シドニー（*1） シ┐ドニー เมอืงซดินีย ์(ออสเตรเลยี) 

スポーツクラブ
スポーツク┐ラ
ブ สปอรต์คลบั 

オーストラリア オーストラ┐リア ออสเตรเลยี
日本文化センタ
ー 

にほんぶんか
セ┐ンター ศนูยว์ฒันธรรมญีปุ่่ น 

主婦 しゅ┐ふ แม่บา้น 
携帯 （*2） けいたい－ คาํย่อของ "โทรศพัทม์อืถอื" 
びっくり びっく┐り ความรูส้กึตกใจหรอืประหลาดใจ 
ヨガクラス ヨガク┐ラス ช ัน้เรยีนโยคะ 
お宅 おたく－ บา้น (ของผูอ้ืน่) 
マンション マ┐ンション คอนโดมเินียม  
転勤 てんきん－ การยา้ยไปอยู่ตา่งสาขา 

興味がある 
きょ┐うみが あ
┐る มคีวามสนใจ 

週に しゅ┐うに ...ตอ่สปัดาห ์
和太鼓 わだ┐いこ กลองญีปุ่่ น 
話し相手 はなしあ┐いて คูส่นทนา 
チャンス チャ┐ンス โอกาส 
メールアドレス メールア┐ドレス ทีอ่ยู่อเีมล
会話に役立つ文法・文型 

ジム ジ┐ム ยมิ สนามกฬีาในรม่ 

参加する さんかする－ เขา้รว่ม  

クッキー ク┐ッキー คกุกี ้
サウナ サ┐ウナ หอ้งอบซาวน่า 

シャンプー シャ┐ンプー ยาสระผม 
サンプル サ┐ンプル ตวัอย่าง 
きっかけ きっかけ－ เหตจุงูใจ แรงจงูใจ 
誘う さそう－ เชญิ เชญิชวน 
ストラテジー・発音

以前 い┐ぜん กอ่นหนา้นี ้เมือ่กอ่น สมยักอ่น 
さしつかえなけ
れば 

さしつかえな┐

ければ ถา้หากไม่เป็นการรบกวน 

交換する こうかんする－ แลกเปลีย่น สลบัแทนทีก่นั 
ロールプレイ

情報 じょうほう－ ขอ้มูล 

別れ わかれ┐ 
การแยกจากกนั  
การลาจากกนั 

くわしく くわし┐く โดยละเอยีด 
観光地 かんこ┐うち สถานทีท่่องเทีย่ว 
ガイドブック ガイドブ┐ック หนังสอืนําเทีย่ว คู่มอืท่องเทีย่ว 
長距離 ちょうきょ┐り ระยะทางไกล 
向かい むかい－ ฝ่ังตรงขา้ม 

おしゃべりする 
おしゃ┐べりす
る พูดคยุกนั 

国際交流基金 
こくさいこうりゅ
うき┐きん เจแปนฟาวนเ์ดช ัน่ 

センター セ┐ンター ศนูยก์ลาง 
ほとんど～ 
ない 

ほと┐んど～な
い แทบไม่...เลย 

（*1） オーストラリアの都市 เมอืงหน่ึงในประเทศออสเตรเลยี
（*2） 携帯電話の略 คาํย่อของ "โทรศพัทม์อืถอื" 
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PART3 長く話す 「はじめまして、マイと申します」 

おしゃべり 
する 

おしゃ┐べりす
る พูดคยุกนั 

交流会 こうりゅ┐うかい 
การพบปะกนัเพือ่แลกเปลีย่น 
(วฒันธรรม) 

参加する さんかする－ เขา้รว่ม  

おしゃべりサーク
ル 

おしゃべり 
サ┐ークル

กลุ่มสนทนา 
ชมรมทีจ่ดัขึน้เพือ่สนทนากนั 

自己紹介 じこしょ┐うかい การแนะนําตนเอง 
司会 しかい－ การทําหนา้ทีพ่ธิกีร 
きっかけ きっかけ－ เหตจุงูใจ สาเหต ุ
希望 きぼう－ ปรารถนา หวงั 

抱負 ほうふ－ 

ความมุ่งมัน่ 
ความใฝ่ฝันในอนาคต 
โครงการในอนาคต 

経験 けいけん－ ประสบการณ ์

自己 PR 
じこピーア┐ー
ル 

การโฆษณาจดุเดน่หรอืความ
สามารถของตวัเอง 

日系企業 
にっけいき┐ぎ
ょう บรษิทัสญัชาตญิีปุ่่ น 

輸出関係 
ゆしゅつか┐ん
けい เกีย่วกบัการส่งออก 

スタッフ スタ┐ッフ เจา้หนา้ที ่

食べ歩き たべあるき- 

การท่องเทีย่วแบบเนน้รบัประ
ทานอาหารอรอ่ย 
การเดนิเทีย่วไปรบัประทานไป 

おしゃべり おしゃ┐べり การพูดคยุ 
どんどん ど┐んどん เร ือ่ยๆ มากขึน้ๆ 
話しかける はなしかけ┐る ทกั เขา้มาคยุดว้ย  

～のおかげで ～のおかげで－ 
ขอบคณุ...  
(บคุคล หรอืเหตกุารณ)์ 

～つもりで ～つもりで－ ตัง้ใจวา่... 

PART4 読んでわかる 「気軽にフォローしてください」 

気軽に きがるに－ ไม่มากเร ือ่ง ง่ายๆ สบายๆ 

フォローする（*1） フォ┐ローする
กดตดิตามโพสตต์่างๆของคนใน
โซเชยีลเน็ตเวริก์ 

Twitter （*2） ツイッター－

ทวติเตอร ์
โซเชยีลมเีดยีทีส่ามารถโพสตข์ ้
อความสัน้ๆ ได ้

SNS エスエヌエ┐ス
บรกิารเครอืขา่ยสงัคม 
โซเชยีลเน็ตเวริค์ 

利用する りようする－ ใช ้ใชป้ระโยชน ์

プロフィール プロフィ┐ール 

โปรไฟล ์  
ประวตั ิ หรอืการแนะนําตวัย่อๆ 
ในหนา้เว็บไซตโ์ซเชยีลมเีดยี 

注目する ちゅうもくする－ จบัตามอง ใหค้วามสนใจ 
職業 しょく┐ぎょう อาชพี 
おすすめ 
ユーザー

おすすめ 
ユ┐ーザー ผูใ้ชท้ีแ่นะนํา 

海外生活 
かいがいせ┐い
かつ การใชช้วีติในตา่งประเทศ 

～年目 ～ねんめ－ ปีที.่.. 
主婦 しゅ┐ふ แม่บา้น 

ロンドン （*3） ロ┐ンドン กรงุลอนดอน 
～在住 ～ざいじゅう－ อาศยัอยู่ที.่.. 
～歳 ～┐さい (อายุ) ปี 
娘 むすめ┐ ลกูสาว 
ヨーロッパ ヨーロ┐ッパ ยโุรป 
日常 にちじょう－ ประจาํวนั เสมอๆ 

つぶやく つぶや┐く 

กระซบิ  
ทวติ โพสตใ์นสือ่โซเชยีล  
เชน่ ทวติเตอร ์

関心 かんしん－ ความสนใจ 

日本語力 にほんご┐りょく ความสามารถทางภาษาญีปุ่่ น 

維持 い┐じ พยุง รกัษาใหค้งอยู่ บํารงุ 
最近 さいきん－ เมือ่เรว็ๆ นี ้ในระยะหลงันี ้

お気に入り おきにいり－ สิง่ทีช่อบ สิง่ทีถ่กูใจ 

ズンバ （*4） ズ┐ンバ เตน้ซมุบา้ 

美術館めぐり 
びじゅつかん 
め┐ぐり 

ตระเวณเทีย่วตามพพิธิภณัฑศ์ิ
ลปะ 

知り合う しりあ┐う รูจ้กักนั 
某～ ぼ┐う～ ...แห่งหน่ึง  
私立大学 しりつだ┐いがく มหาวทิยาลยัเอกชน 
働く はたらく－ ทํางาน 
教師 きょ┐うし คร ูอาจารย ์
専門 せんもん－ เร ือ่งทีเ่ช ีย่วชาญ 

音声教育 
おんせいきょ┐

ういく การศกึษาดา้นการออกเสยีง 

著書 ちょ┐しょ 
งานเขยีน หนังสอื  
(ทีค่นคนน้ันแตง่) 

学ぶ まなぶ－ เรยีน เรยีนรู ้
現在 げ┐んざい ปัจจบุนั ขณะนี ้
ベトナム語 ベトナムご－ ภาษาเวยีดนาม 

学習中 
がくしゅうちゅう
－

อยู่ในระหวา่งเรยีน 
กาํลงัเรยีนอยู่ 

内容 ないよう－ เนือ้หา 
仕事 しごと－ งาน  
～関係 ～か┐んけい เกีย่วกบั... เกีย่วขอ้งกบั... 
～中心 ～ちゅうしん－ เป็นส่วนใหญ่  เป็นหลกั 
作曲家 さっきょくか－ นักแตง่เพลง นักประพนัธเ์พลง 

ラフマニノフ（*5） ラフマ┐ニノフ
รคัมานีนอฟ 
(นักประพนัธเ์พลงชาวรสัเซยี) 
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将来 しょ┐うらい อนาคต 
夢 ゆめ┐ ความฝัน 
島 しま┐ เกาะ 

移住する いじゅうする－ 
การยา้ยถิน่ฐาน 
การยา้ยทีอ่ยู่อาศยั 

のんびり のんび┐り ชา้ๆ สบายๆ 
暮らす くらす－ ใชช้วีติ อยู่อาศยั 
温泉 おんせん－ ออนเซน็ บ่อนํา้พุรอ้น 
日本酒 にほんしゅ－ สาเกญีปุ่่ น 
声楽 せいがく－ ดนตรปีระเภทขบัรอ้ง  
旅 たび┐ การเดนิทาง 
愛する あいす┐る รกั
サラリーマン サラリ┐ーマン คนทํางานกนิเงนิเดอืน (ผูช้าย) 
てんびん座 てんびんざ－ ราศตีลุย ์
O 型 オーがた－ กรุป๊เลอืด O 

ハマり中 ハマりちゅう－ กาํลงัตดิ  
(งานอดเิรก การต์นู เป็นตน้) 

週末 しゅうまつ－ สดุสปัดาห ์
地元 じもと－ ทอ้งถิน่ 

ボランティア教室 
ボランティア 
きょ┐うしつ หอ้งเรยีนอาสาสมคัร 

交流する こうりゅうする－ แลกเปลีย่น (วฒันธรรม) 
楽しみ たのし┐み ความสนุกสนาน 
飼う か┐う เลีย้ง (สตัว)์ 
映画 えいが－ ภาพยนตร ์
『かもめ食堂』 
（*6）

かもめしょ┐くど
う ชือ่ภาพยนตรญ์ีปุ่่ น 

こん○○は！ 
（*7）

こんにちは－／ 
こんばんは－ 

สํานวนทกัทาย 
ทีล่ะไวเ้มือ่ไม่ทราบวา่ 
ผูอ้า่นจะอา่นในเวลาใด เชน่  
こんにちは、こんばんは 

カナダ カ┐ナダ ประเทศแคนาดา 
勉強する べんきょうする－ เรยีน 

大学院生 
だいがくい┐ん
せい นักศกึษาปรญิญาโทถงึเอก 

シンガポール シンガポ┐ール สงิคโปร ์
～出身 ～しゅっしん－ เกดิที.่.. มภีมูลิําเนาอยู่ที.่.. 
トロント （*8） トロ┐ント โทรอนโต 

アカウント
アカウント－ /
アカ┐ウント บญัชรีายชือ่ 

大目に見る おおめにみ┐る มองขา้มขอ้ผดิพลาดเล็กนอ้ย 
方 かた┐ คาํยกย่องของ 人 (คณุ...) 
世界 せ┐かい โลก 

情報交換する 
じょうほうこ┐う
かんする แลกเปลีย่นขอ้มูล 

自己紹介 じこしょ┐うかい การแนะนําตนเอง 
興味 きょ┐うみ ความสนใจ 
希望 きぼう－ ปรารถนา หวงั 

抱負 ほうふ－ 

ความมุ่งมัน่ 
ความใฝ่ฝันในอนาคต 
โครงการในอนาคต 

テキスト テ┐キスト ขอ้ความ หนังสอืเรยีน  
マスターする マ┐スターする เช ีย่วชาญ รูโ้ดยละเอยีดถอ่งแท ้
交流 こうりゅう－ การแลกเปลีย่น (วฒันธรรม) 
役立つ やくだ┐つ มปีระโยชน ์
留学する りゅうがくする－ ศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ 
ファッション ファ┐ッション แฟช ัน่ 
～に関する ～にかんす┐る เกีย่วกบั... 

（*1） SNS で、特定の人の「発言」を受信できるように登録すること
การลงทะเบยีนเพือ่รบัขอ้มูลของบคุคลหน่ึงในสงัคมออนไลน ์

（*2） 140 文字以内の短い文（「ツイート」）をインターネット上に投稿できる情報サービス  
การใหบ้รกิารขา่วสาร โดยโพสตข์อ้ความไม่เกนิ 140 ตวัอกัษร  (tweets) ลงบนอนิเตอรเ์น็ต 

（*3） イギリスの首都 เมอืงหลวงของประเทศองักฤษ 
（*4） ダンス系のフィットネスプログラムの一つ โปรแกรมออกกาํลงักายดว้ยการเตน้ชนิดหน่ึง 
（*5） ロシアの作曲家 นักประพนัธเ์พลงชาวรสัเซยี 
（*6） 日本の映画 ภาพยนตรญ์ีปุ่่ น 
（*7） 昼なら○○に「にち」を入れて「こんにちは」と読み、夜なら「ばん」を入れて「こんばんは」と読む。相手がいつ読むかわからな

いメールなどに使われる。
เวลากลางวนัใหใ้ส่คาํวา่ にち ไวท้ี ่ 〇〇จะอา่นว่า こんにちは ถา้เป็นเวลากลางคนืใหใ้ส่คาํวา่ ばん จะอา่นวา่ こんばんは  
ใชเ้มือ่ไม่รูว้า่อกีฝ่ายจะอา่นเมือ่ไหร ่เชน่ในอเีมล เป็นตน้ 

（*8） カナダの都市 เมอืงหน่ึงในประเทศแคนาดา
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PART5 書く 「プロフィールを書こう」 

プロフィール プロフィ┐ール 

โปรไฟล ์  
ประวตั ิ หรอืการแนะนําตวัย่อๆ 
ในหนา้เว็บไซตโ์ซเชยีลมเีดยี 

SNS エスエヌエ┐ス เครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์

自己紹介 じこしょ┐うかい การแนะนําตนเอง 
欄 ら┐ん ชอ่งวา่ง คอลมัน ์
職業 しょく┐ぎょう อาชพี 
興味 きょ┐うみ ความสนใจ 
希望 きぼう－ ความปรารถนา ความหวงั 

抱負 ほうふ－ 

ความมุ่งมัน่ 
ความใฝ่ฝันในอนาคต 
โครงการในอนาคต 

本名 ほ┐んみょう ชือ่จรงิ 
入力する にゅうりょくする－ พมิพ ์ป้อนขอ้มูล 
検索する けんさくする－ คน้หา หา 
のせる のせる－ โพสต ์
ホームページ ホームペ┐ージ โฮมเพจ  เว็บไซต ์
ブログ ブログ－ บล็อก 
アドレス アドレス－ ทีอ่ยู่ 
～以内 ～い┐ない ภายใน... 

◎ 教室の外へ

平和 へいわ－ สนัตภิาพ ความสงบสขุ 

プロフィール プロフィール－ 

โปรไฟล ์  
ประวตั ิหรอืการแนะนําตวัย่อๆ 
ในหนา้เว็บไซตโ์ซเชยีลมเีดยี 

Twitter （*1） ツイッター－

ทวติเตอร ์
โซเชยีลมเีดยีทีส่ามารถโพสต ์
ขอ้ความสัน้ๆ ได ้

興味 きょ┐うみ ความสนใจ 

フォローする（*2） フォ┐ローする

กดตดิตาม  
โพสตต์า่งๆ 
ของคนในโซเชยีลเน็ตเวริก์

血液型 けつえきがた－ กรุป๊เลอืด 

星座 せいざ－ ราศ ีจกัรราศ ี
性格 せいかく－ นิสยั บคุลกิ 

自己紹介 じこしょ┐うかい การแนะนําตนเอง 

関係する かんけいする－ เกีย่วขอ้ง เช ือ่มตอ่กบั 

実際に じっさいに－ 
ความจรงิ โดยแทจ้รงิ  
ทีแ่ทจ้รงิ อย่างแทจ้รงิ 

交流する こうりゅうする－ แลกเปลีย่น (วฒันธรรม) 
サークル サークル－ คลบั ชมรม สโมสร 
話しかける はなしかけ┐る ทกั เขา้มาคยุดว้ย  

（*1） 140 文字以内の短い文（「ツイート」）をインターネット上に投稿できる情報サービス  
การใหบ้รกิารขา่วสาร โดยโพสตข์อ้ความไม่เกนิ 140 ตวัอกัษร  (tweets) ลงบนอนิเตอรเ์น็ต 

（*2） SNS で、特定の人の「発言」を受信できるように登録すること 
การลงทะเบยีนเพือ่รบัขอ้มูลของบคุคลหน่ึงในสงัคมออนไลน ์  
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語彙表： トピック 2 おすすめの料理 

◎ 準備

おすすめ おすすめ－ ขอ้เสนอแนะ แนะนํา 
外食 がいしょく－ การทานอาหารนอกบา้น 

グルメ・レスト
ランサイト

グルメ・レストラン
サ┐イト

เว็บไซตแ์นะนําอาหารและภตัตา
คาร 

北浦和 （*1） きたう┐らわ 
เมอืงคติะอรุะวะ 
(จงัหวดัไซตะมะ) 

居酒屋 いざかや－ รา้นเหลา้แบบญีปุ่่ น 
和食 わしょく－ อาหารญีปุ่่ น 
食べ放題 たべほ┐うだい รบัประทานไดไ้ม่อ ัน้ 
ドリンク ドリ┐ンク เคร ือ่งดืม่ 
ほっとする ほっとする－ โล่งใจ 
味 あじ－ รสชาต ิ
家庭的な かていてきな－ ชอบอยู่บา้น 
雰囲気 ふんい┐き บรรยากาศ 
～にやさしい ～にやさしい－ ใจดตีอ่... มนํีา้ใจตอ่... 
サービス サ┐ービス การบรกิาร 
値段 ねだん－ ราคา 
イタリアン イタ┐リアン อติาล ี
バル・アンド・
ダイニング 

バル・アンド・ 
ダ┐イニング บาร ์แอนด ์เรสเตอรอง 

夜景 やけい－ ทวิทศันต์อนกลางคนื 
ロマンチック
な

ロマンチ┐ックな โรแมนตกิ 

料亭 りょうてい－ ภตัตาคารญีปุ่่ น 
本格和食 ほんかくわ┐しょく อาหารญีปุ่่ นแท ้ๆ  

選びぬかれた えらびぬか┐れた 
คดัสรรมาอย่างด ี
เลอืกมาอย่างด ี

素材 そざい－ วสัด ุวตัถดุบิ 
最高 さいこう－ ระดบัสงูสดุ 
おもてなし おもてなし－ การตอ้นรบัขบัสู ้
アジアン ア┐ジアン อาเซยีน 

エスニック料
理

エスニックりょ┐う
り อาหารพืน้เมอืง อาหารทอ้งถิน่ 

南国ムード なんごくム┐ード 
ความรูส้กึเหมอืนอยู่ในประเทศเ
ขตรอ้น 

あふれる あふれ┐る ลน้ เออ่ ท่มทน้ เป่ียม นอง 
室内 しつ┐ない ในรม่ ภายในหอ้ง 
スパイスの
きいた

スパ┐イスのきい
た ไดร้สชาตเิคร ือ่งเทศ 

一品 いっ┐ぴん หน่ึงจาน 
どちらかと 
いうと 

どちらかというと－ 
/どちらか┐というと 

ถา้ใหเ้ลอืกอนัใดอนัหน่ึง 

刺身 さしみ┐ ซาชมิ ิปลาดบิ 
うまい うま┐い อรอ่ย 
ハンバーガー ハンバ┐ーガー แฮมเบอรเ์กอร ์
ピザ ピ┐ザ พซิซา่ 
餃子 ぎょうざ－ เกีย๊วซา่ 
ラーメン ラ┐ーメン ราเมง 
体にいい からだにい┐い ดตีอ่รา่งกาย 
なんといって
も 

な┐んといって┐も ไม่วา่อย่างไร สดุทา้ยก็ 

食欲がわく 
しょく┐よくがわく / 
しょくよくがわく－ 

เกดิความอยากอาหาร 

ワイン ワ┐イン ไวน ์
イタリア料理 イタリアりょ┐うり อาหารอติาล ี
見た目 みため－ รปูลกัษณภ์ายนอก 
新鮮な しんせんな－ (อาหาร) สด ใหม่ 
ボリュームが
ある 

ボリュームがあ┐

る มปีรมิาณมาก 

方法 ほうほう－ วธิกีาร 
動詞 どうし－ คาํกรยิา 
ゆでる ゆで┐る ตม้ (ในนํา้รอ้น) 
揚げる あげる－ ทอด 
蒸す む┐す น่ึง 
煮る にる－ ตม้ ตุ๋น 
炒める いため┐る ผดั 
生 な┐ま ดบิ 
かける かけ┐る ราด โรย (บนขา้ว และอืน่ๆ) 
卵かけごはん
（*2）

たまごかけご┐は
ん 

ขา้วราดไขด่บิ 
มกัรบัประทานกบัซอสโชยุ 

揚げ卵 あげた┐まご 
ไขท่อด 
(แบบไข่ดาวแตท่อดจนสกุ) 

ゆで卵 ゆでた┐まご ไขต่ม้
卵焼き （*3） たまごやき－ ไขม่ว้นญีปุ่่ น  

茶碗蒸し （*4） ちゃわ┐んむし ฉะวงัมุช ิไขตุ่๋นญีปุ่่ น 
卵炒め たまごい┐ため ผดัไข ่
目玉焼き めだまやき－ ไขด่าว 
煮卵 にた┐まご ไขต่ม้ปรงุรส 

（*1） 埼玉県にある町の名前  ชือ่เมอืงหน่ึงในจงัหวดัไซตะมะ 
（*2） 生の卵をかけたごはん。しょうゆなどで味をつけて食べることが多い  ขา้วราดไขด่บิ มกัรบัประทานกบัโชวยุ (ซอสถัว่เหลอืง) 
（*3） 溶いた卵を薄く焼きながら巻いた料理  อาหารทีนํ่าไข่ทีต่แีลว้ไปทอดแบบบางและคอ่ย ๆ มว้น 
（*4） 溶き卵、だし、具を入れて蒸した料理  อาหารทีนํ่าไข่ทีต่แีลว้ นํา้ซปุ และส่วนผสมอืน่ ๆ มารวมกนั แลว้น่ึง   
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PART1 聞いてわかる 「ここは、とくに魚がうまい」 

うまい うま┐い อรอ่ย 
天ぷら てんぷら－ เทมปรุะ 
ラーメン ラ┐ーメン ราเมง 
すき焼き （*1） すきやき－ สกุีย้ากี ้
刺身 さしみ┐ ซาชมิ ิปลาดบิ 
パン パ┐ン ขนมปัง 

巻き寿司 
まき┐ずし / 
まきず┐し ขา้วป้ันห่อสาหรา่ย ซชูโิรล 

（お）団子 （お）だんご－ 

ขนมดงัโงะ  
ขนมพืน้บา้นญีปุ่่ นเป็นแป้งกล
มๆเสยีบเรยีงไวค้ลา้ยลกูชิน้ 
(ภาษาสภุาพ) 

卵焼き たまごやき－ ไขม่ว้นญีปุ่่ น 
値段 ねだん－ ราคา 
負けない まけない－ ไม่แพ ้ไม่ดอ้ยกวา่ 
フワフワ フワフワ－ นุ่ม ฟู 
だし だし┐ นํา้ซปุ นํา้สต็อก 
新鮮な しんせんな－ (อาหาร) สด ใหม่ 
特徴 とくちょう－ ลกัษณะเดน่ 
料理人 りょうりにん－ เชฟ พ่อครวั
サービス サ┐ービス การบรกิาร 
バイキング 
方式 

バイキング 
ほ┐うしき รปูแบบบฟุเฟต ์

鶏 とり－ ไก ่
本物 ほんもの－ ของแท ้ของจรงิ 
丁寧な て┐いねいな มมีารยาท สภุาพ  
ただ た┐だ แต่ 
一度に いちど┐に ในคร ัง้เดยีว 
とにかく と┐にかく อย่างไรก็ตาม 

レベル
レベル－ /
レ┐ベル ระดบั  

スープ ス┐ープ ซปุ 
混んでいる こ┐んでいる แออดั หนาแน่น 

穴場 
あなば┐ /  
あなば－ แหล่งท่องเทีย่วทีไ่ม่คอ่ยม ี

和菓子 わが┐し คนรูจ้กั 
スペース スペ┐ース ขนมญีปุ่่ น 
お茶する おちゃする－ พืน้ที ่ชอ่งวา่ง 
音声スクリプト

よっぽど よっぽど－ อย่างมาก คอ่นขา้ง 
和服 わふく－ ชดุเสือ้ผา้แบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ 
ビュッフェ ビュ┐ッフェ บฟุเฟต ์
食べ放題 たべほ┐うだい รบัประทานไดไ้ม่อ ัน้ 
～感じだ ～かんじだ－ ความรูส้กึทีว่า่... 
オムレツ オムレツ－ ไขเ่จยีวทอดดว้ยเนย 
チキンカツ チキンカ┐ツ ไกช่บุแป้งทอด 

アボカド アボカド－ อะโวคาโด ้(ผลไม)้ 

はやって（い）
る 

はや┐って（い）る กาํลงัเป็นทีนิ่ยม อยู่ในเทรนด ์

行列 ぎょうれつ－ การเขา้แถว เขา้ควิ 

欠点 けって┐ん จดุบกพรอ่ง จดุอ่อน ขอ้เสยี 
意外に いがいに－ ผดิคาด ไม่คาดคดิ 
日本風 にほんふう－ แบบญีปุ่่ น สไตลญ์ีปุ่่ น 
高め たかめ－ แพงสกัหน่อย คอ่นขา้งแพง 
あんパン （*2） あんパ┐ン ขนมปังไสถ้ ัว่แดง 

メロンパン
（*3）

メロ┐ンパン

เมล่อนปัง 
ขนมปังชนิดหน่ึงทีม่ผีวิกรอบ
และหวาน 

焼きそばパン
（*4）

やきそば┐パン ขนมปังไสย้ากโิซบะ 

バラエティ バラ┐エティ ความหลากหลาย 

（*1） 日本の鍋料理 หมอ้ไฟแบบญีปุ่่ น 
（*2） 中にあんこが入っているパン ขนมปังทีม่ไีสข้า้งในเป็นถัว่แดง 
（*3） パンの一種。表面がかたく、甘い ขนมปังชนิดหน่ึง มผีวิกรอบและรสหวาน 
（*4） 焼きそばをはさんだパン ขนมปังสอดไสย้ากโิซบะ 
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PART2 会話する 「お好み焼き粉は…」 

お好み焼き粉
（*1）

おこのみやき
こ－ แป้งสําหรบัทําโอะโคะโนะมยิะก ิ  

知り合い しりあい－ คนรูจ้กั 
バンコク バ┐ンコク กรงุเทพมหานคร 

日系スーパー 
にっけいス┐

ーパー ซเูปอรม์ารเ์ก็ตสญัชาตญิีปุ่่ น 

材料 ざいりょ┐う วตัถดุบิ เคร ือ่งปรงุ 
タイ タ┐イ ประเทศไทย 
日本文化 
センター

にほんぶんか 
セ┐ンター ศนูยว์ฒันธรรมญีปุ่่ น 

主婦 しゅ┐ふ แม่บา้น 
～在住 ～ざいじゅう－ อาศยัอยู่ที.่.. 
おしゃべりサ
ロン

おしゃべりサ┐ 
กลุ่มสนทนาทางโซเชยีล 

知り合う しりあ┐う รูจ้กักนั 
しょうがない
（*2）

しょうがな┐い (ภาษาพูด) ชว่ยไม่ได ้

小麦粉 こむぎこ－ แป้งสาล ี

粉末だし 
ふんまつ┐だ
し ผงซปุสําเรจ็รปู 

混ぜる まぜ┐る ผสม 
だし だし┐ นํา้ซปุ นํา้สต็อก 
茶色い ちゃいろい－ สนํีา้ตาล 
かつおぶし かつおぶし－ ปลาคตัสโึอะปรงุรสอบแหง้
ソース ソ┐ース ซอส 
とんかつソー
ス （*3）

とんかつソ┐

ース ซอสสําหรบัราดหมูทอดทงคตัส ึ

中濃ソース
（*4）

ちゅうのうソ┐

ース 
ซอสชโูน รสหวานเค็ม  
เขม้ขน้ปานกลาง 

オタフクソー
ス （*5）

オタフクソ┐ー
ス ชือ่ยีห่อ้ของซอสโอะโคะโนะมยิะกิ

～専用 ～せんよう－ ใชเ้ฉพาะ... สําหรบั... 
キャベツ キャ┐ベツ กะหลํ่าปล ี
具 ぐ－ ส่วนผสม เคร ือ่งของอาหาร 
貝 か┐い หอย 
ホイトート
（*6）

ホイト┐ート หอยทอด 

市場 い┐ちば ตลาด ตลาดสด 

新鮮な しんせんな－ (อาหาร) สด ใหม่ 

パクチー 
パ┐クチー / 
パクチー－ ผกัช ี

チリソース チリソ┐ース ซอสพรกิ 
会話に役立つ文法・文型 

ラーメン ラ┐ーメン ราเมง 
日本製 にほんせい－ ผลติทีญ่ีปุ่่ น 
袋 ふくろ┐ ถงุ 
無理な む┐りな ทีเ่ป็นไปไม่ได ้ทีม่ากเกนิกาํลงั 

ホットプレート
ホットプ┐レー
ト / ホットプ
レ┐ート

กระทะรอ้น 

コンセント コ┐ンセント ปลัก๊ไฟ เตา้เสยีบ  
つなぐ つなぐ－ เกีย่วขอ้งกนั เช ือ่มโยง 

ダイヤル ダイヤル－ 
หนา้ปัด แป้นโทรศพัทแ์บบหมุน  
การตอ่โทรศพัท ์

中 ちゅ┐う ปานกลาง  
合わせる あわせ┐る ทําใหส้อดคลอ้งกนั 
裏返す うらが┐えす กลบัดา้น 
ゴミ箱 ゴミば┐こ ถงัขยะ 
ストラテジー・発音

ねばねばした 
ね┐ばねばし
た เหนียวหนึบหนับ 

くさい くさ┐い กลิน่เหม็น 
なっとう なっと┐う ถัว่เหลอืงหมกั นัตโต 
四角い しかくい－ สีเ่หลีย่ม 
豆腐 とうふ┐ เตา้หู ้
のり のり┐ สาหรา่ย 

わさび わ┐さび 

วาซาบ ิ
พชืชนิดหน่ึงนํารากทีเ่ป็นหวัมาฝนเ
ป็นแป้งสเีขยีวออ่น รสฉุนขึน้จมูก 

おにぎり おに┐ぎり ขา้วป้ัน 
ロールプレイ

相談する そうだんする－ ปรกึษา ขอคําแนะนํา 

必要な ひつような－ จาํเป็น 

（*1） お好み焼きを作るときに使う粉 แป้งทีใ่ชเ้วลาทําโอะโคะโนะมยิาก ิ
（*2） 「しかたがない」と同じ意味 話しことばで使う  มคีวามหมายเหมอืนกบั「しかたがない」ใชเ้ป็นภาษาพูด 
（*3） とんかつにかけるためのソース ซอสสําหรบัราดหมูทอดทงคตัส ึ
（*4） ソースの一種  ซอสชนิดหน่ึง (เขม้ขน้ปานกลาง) 
（*5） お好み焼きにぬるソースの商品名 ชือ่ยีห่อ้ของซอสทีเ่อาไวใ้ชท้าโอะโคะโนะมยิะก ิ
（*6） タイの料理。貝が使われる。 อาหารไทยทีใ่ชห้อยทํา 

ロン
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PART3 長く話す 「ぜひ、めしあがってみてください」 

すすめる すすめる－ แนะนํา 
出張 しゅっちょう－ การไปทํางานนอกสถานที ่
キルギス キ┐ルギス สาธารณรฐัครีก์ซี 
迎える むかえる－ รบั มารบั (คน) 

キルギス料理
キルギスりょ
┐うり อาหารครีก์ซี 

口に合う くちにあ┐う รสชาตถิกูปาก 

ラグマン （*1） ラ┐グマン

Lagman 
กว๋ยเตีย๋วทีร่บัประทานกนัในเอเชยี
กลาง 

見た目 みため－ รปูลกัษณภ์ายนอก 
方法 ほうほう－ วธิกีาร 
小麦粉 こむぎこ－ แป้งสาล ี
麺 め┐ん อาหารจาํพวกเสน้

うどん うどん－ 

อดุง้ 
(อาหารญีปุ่่ นชนิดหน่ึงทําจากแป้ง
สาลผีสมเกลอื 
ลกัษณะเป็นเสน้กลม หนา นุ่ม  
ยาว มสีขีาว) 

のせる のせる－ ใส่ลงบน... วางลงบน... 

パセリ パ┐セリ พารส์ลยี ์
たれ たれ┐ ซอส นํา้จิม้ 
つける つけ┐る ราด (ซอส) 
皮 かわ┐ ผวิหนัง 
包む つつ┐む ห่อ 
混ぜる まぜ┐る ผสม 
スープ ス┐ープ ซปุ 
すっぱい すっぱ┐い เปร ีย้ว 
バラエティ バラ┐エティ ความหลากหลาย 

代表的な 
だいひょうて
きな－ ทีเ่ป็นตวัแทน 

ゆでる ゆで┐る ตม้ (ในนํา้รอ้น) 
炒める いため┐る ผดั 
かける かけ┐る ปรงุดว้ย 
実は じつ┐は ความจรงิแลว้ แทจ้รงิแลว้

中央アジア 
ちゅうおうア┐

ジア เอเชยีกลาง 

～によって ～によって－ ขึน้อยู่กบั... 
たいてい たいてい－ ส่วนใหญ่ 

（*1） 中央アジアで食べられている麺料理 กว๋ยเตีย๋วทีร่บัประทานกนัในเอเชยีกลาง 
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PART4 読んでわかる 「じゃがいもを入れるのがポイント！」 

じゃがいも じゃがいも－ มนัฝร ัง่ 
ポイント ポイント－ จดุ ประเด็น หลกั 
レシピ レ┐シピ สตูรทําอาหาร 
材料 ざいりょ┐う วตัถดุบิ เคร ือ่งปรงุ 

～入り ～いり－ 
ทีม่.ี..เป็นส่วนผสม  
ทีม่.ี....ผสมอยู่ดว้ย 

違った ちがった－ แตกตา่ง 
～人分 ～にんぶん－ สําหรบั...(จาํนวน) คน 
お好み焼き
粉 （*1）

おこのみやきこ－ แป้งสําหรบัทําโอะโคะโนะมยิะก ิ  

卵 たま┐ご ไข ่
～個 ～こ－ ชิน้ อนั (การนับจาํนวน) 
薄切り肉 うすぎり┐にく เนือ้ทีห่ ัน่บางๆ เนือ้หัน่สไลด ์
キャベツ キャ┐ベツ กะหลํ่าปล ี
お好み焼き 
ソース （*2）

おこのみやき 
ソ┐ース ซอสโอะโคะโนะมยิะก ิ  

マヨネーズ マヨネ┐ーズ มายองเนส 
適量 てきりょう－ ปรมิาณเหมาะสม 
青のり あお┐のり สาหรา่ยเขยีว 
かつお節 かつおぶし－ ปลาคทัซโึอะ แหง้ ไสเป็นแผ่นบาง 
紅しょうが べにしょ┐うが เบะนิโชงะ ขงิดองสแีดง 
皮 かわ┐ ผวิหนัง 
むく むく－ ปอก 
適当な てきとうな－ เหมาะสม 
大きさ おおきさ－ ขนาด 
切る き┐る ตดั 
ゆでる ゆで┐る ตม้ (ในนํา้รอ้น) 
冷ます さま┐す ทําให.้..เย็นลง ลด (ไข)้ 
つぶす つぶす－ ทบุ บด 
千切り せんぎり－ ซอย หัน่เป็นเสน้เล็กๆ 
ボウル ボウル－ ชาม 
混ぜる まぜ┐る ผสม 
さらに さ┐らに อกีคร ัง้ อกี เพิม่ขึน้ ยิง่ไปกวา่น้ัน 
フライパン フライパン－ กระทะทรงแบน 
鉄板 てっぱん－ กระทะรอ้น 
焼く やく－ ย่าง ป้ิง 
油 あぶら－ นํา้มนั 
ひく ひく－ ใส่นํา้มนัลงในกระทะ 
熱する ねっする－ ใหค้วามรอ้น ทําใหร้อ้น รอ้นขึน้ 
中火 ちゅうび－ ไฟแรงปานกลาง 
薄い うすい－ บาง 
のばす のば┐す แผ่ใหก้ระจายออก 

うら面 うらめん－ ดา้นหลงั ดา้นตรงกนัขา้ม 
のせる のせる－ ใส่ลงบน... วางลงบน... 
おもて面 おもてめん－ ดา้นหนา้ ดา้นบน 
固まる かたまる－ แข็งตวั จบัเป็นกอ้น 
裏返す うらが┐えす กลบัดา้น 
ぬる ぬる－ ทา ระบาย 

好みで 
こ┐のみで / 
このみ┐で ตามทีช่อบ ตามทีต่อ้งการ 

散らす ちらす－ โรย โปรย กระจาย 
出来上がり できあがり－ เสรจ็สมบรูณ ์
コツ コツ－ เทคนิค วธิกีาร 
具 ぐ－ ส่วนผสม เคร ือ่งของอาหาร 
えび えび－ กุง้

ひき肉 ひきにく－ 
เนือ้(ววั หมู ไก)่สบั   
เนือ้(ววั หมู ไก)่บด 

コーン コ┐ーン ขา้วโพด 
チーズ チ┐ーズ ชสี 
ねぎ ね┐ぎ ตน้หอม 
自由に じゆ┐うに โดยอสิระ ตามตอ้งการ 
手に入る て┐には┐いる ไดม้า 
～場合 ～ばあい－ ในกรณีที.่.. 
普通 ふつう－ ธรรมดา ปกต ิ

ケチャップ
ケチャ┐ップ /
ケ┐チャップ ซอสมะเขอืเทศ 

生い立ち おいたち－ การเจรญิเตบิโต ชวีติในวยัเด็ก 

海外赴任中 
かいがいふに
んちゅう－ 

การไป  
(ทํางาน) ประจาํทีต่า่งประเทศ 

簡単に かんたんに－ ง่ายๆ โดยง่ายๆ 
順番 じゅんばん－ ลําดบั 
代わりに かわりに－ แทน แทนที ่
文全体 ぶ┐んぜんたい บทความโดยรวม 
玉ねぎ たまね┐ぎ หวัหอม 
つける つけ┐る แช ่  
チャーハン チャ┐ーハン ขา้วผดั 
あらかじめ あらかじめ－ ล่วงหนา้ 
すべて す┐べて ทัง้หมด ทกุสิง่ 
細かい こまか┐い ละเอยีด ถีถ่ว้น ปลกีย่อย หยุมหยมิ 
正しい ただし┐い ถกูตอ้ง 
炒める いため┐る ผดั 
冷める さめ┐る (อาหาร) เย็นชดื  
数える かぞ┐える นับ 
にんじん にんじん－ แครอท 

（*1） お好み焼きを作るときに使う粉 แป้งทีใ่ชเ้วลาทําโอะโคะโนะมยิาก ิ
（*2） お好み焼きにぬるソース ชือ่ยีห่อ้ของซอสทีเ่อาไวใ้ชท้าโอะโคะโนะมยิะก ิ
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PART5 書く 「簡単すき焼き」の作り方」 

すき焼き （*1） すきやき－ สกุีย้ากี ้
メモ メ┐モ บนัทกึ ขอ้ความทีจ่ดไว ้
～人分 ～にんぶん－ สําหรบั...(จาํนวน) คน 
材料 ざいりょ┐う วตัถดุบิ เคร ือ่งปรงุ 
うす切り肉 うすぎり┐にく เนือ้ทีห่ ัน่บางๆ เนือ้หัน่สไลด ์

長ねぎ 
ながねぎ－ /  
ながね┐ぎ ตน้หอม 

はくさい はく┐さい ผกักาดขาว 
しらたき しら┐たき เสน้ชริะตะก ิ
～ふくろ ～ふ┐くろ (จาํนวน) ...ถงุ 
卵 たま┐ご ไข ่
～個 ～┐こ (จาํนวน) ชิน้ อนั 
とうふ とうふ┐ เตา้หู ้
～丁 ～┐ちょう (จาํนวนนับของเตา้หู)้ ชิน้ 
たれ たれ┐ ซอส นํา้จิม้ 
酒 さけ－ เหลา้

混ぜる まぜ┐る ผสม 
切る き┐る ตดั 
ななめ切り ななめぎり－ หัน่เฉียง 
なべ な┐べ หมอ้
フライパン フライパン－ กระทะทรงแบน 
油 あぶら－ นํา้มนั 
ひく ひく－ ใส่นํา้มนัลงในกระทะ 
いためる いため┐る ผดั 
できあがり できあがり－ เสรจ็สมบรูณ ์
生卵 なまた┐まご ไขด่บิ 

つける つけ┐る จิม้ จุม่ 

得意な とく┐いな ถนัด ชาํนาญ เกง่ 
交換する こうかんする－ แลกเปลีย่น สลบัแทนทีก่นั 

（*1） 日本の鍋料理 หมอ้ไฟแบบญีปุ่่ น 

◎ 教室の外へ

得意な 
とく┐いな / 
とくいな－ ถนัด ชาํนาญ เกง่ 

ペリメニ （*1） ペリメニ－ เพลเมนี อาหารรสัเซยี 
餃子 ぎょうざ－ เกีย๊วซา่ 
～に似た ～ににた－ เหมอืนกบั... คลา้ยกบั... 
紹介する しょうかいする－ แนะนํา 
レシピ紹介
サイト

レ┐シピしょうかい
サ┐イト เว็บไซตแ์นะนําสตูรอาหาร 

挑戦する ちょうせんする－ ลอง ทา้ทาย 
値段 ねだん－ ราคา 

キルギス料
理

キルギスりょ┐うり อาหารครีก์ซี 

タイ料理 タイりょ┐うり อาหารไทย 
気づく きづ┐く รูต้วั รูส้กึตวั 
日本食 
レストラン

にほんしょく 
レ┐ストラン รา้นอาหารญีปุ่่ น 

知り合い しりあい－ คนรูจ้กั 

実際に じっさいに－ 
ความจรงิ โดยแทจ้รงิ ทีแ่ทจ้รงิ 
อย่างแทจ้รงิ 

（*1） ロシアなどで食べられている料理 อาหารทีร่บัประทานกนัในรสัเซยี 
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語彙表： トピック 3 私の好きな音楽 

◎ 準備

楽器 がっき－ เคร ือ่งดนตร ี
演奏する えんそうする－ บรรเลงดนตร ี
人前 ひとまえ－ ตอ่หนา้ผูค้น 
催し もよおし－ อเีวน้ท ์
ポスター ポ┐スター โปสเตอร ์
チラシ チラシ－ ใบปลวิ 
演歌 （*1） え┐んか เพลงลกูทุ่งญีปุ่่ น 
アイドル ア┐イドル ไอดอล  
太鼓 たいこ－ กลองญีปุ่่ น กลองไทโกะ 
オーケストラ オーケ┐ストラ วงออเคสตรา 
ロックバンド ロックバ┐ンド วงรอ็ก 
アニメソング
（*2）

アニメソ┐ング เพลงทีใ่ชใ้นการต์นูอะนิเมะ 

クラシック クラシ┐ック คลาสสกิ 
チャイコフス
キー （*3）

チャイコフス┐キ
ー ไชคอฟสก ีคตีกวชีาวรสัเซยี 

もっぱら もっぱら－ เฉพาะ... แตเ่พยีง... 
ジャズ ジャ┐ズ ดนตรแีจส๊ 
たまに たまに－ บางท ีบางคร ัง้ 

ライブハウス ライブハ┐ウス

ไลฟ์เฮาส ์  
โถงจดังานเล็กๆหรอืรา้นกนิดืม่ที่
มกีารเล่นวงดนตรสีด 

J‐POP ジェイポ┐ップ J-pop

～中心 ～ちゅうしん－ เป็นส่วนใหญ่ / เป็นหลกั 
海外 か┐いがい ตา่งประเทศ 
アーティスト ア┐ーティスト ศลิปิน 
内容 ないよう－ เนือ้หา 
カラオケ カラオケ－ คาราโอเกะ 
曲 きょく－ เพลง 
めったに～ 
ない 

め┐ったに～な
い แทบไม่...เลย 

ついていく つ┐いていく ตามไป 
メロディー メ┐ロディー ทํานองเพลง 
歌詞 か┐し เนือ้เพลง 
テンポ テ┐ンポ จงัหวะ ความเรว็ของทํานอง 
のりがいい のりがい┐い (เพลงที)่ ตดิหงู่าย จงัหวะฟังง่าย 
回数 かいす┐う จาํนวนคร ัง้ 
割合 わりあい－ สดัส่วน อตัราส่วน 
単純な たんじゅんな－ ง่าย ไม่ซบัซอ้น 
現代的な げんだいてきな－ สมยัใหม่ 
古典的な こてんてきな－ อย่างเกา่แก ่โบราณ คลาสสกิ 
なつかしい なつかし┐い ทีทํ่าใหค้ดิถงึ ทีทํ่าใหห้วนหา 

迫力がある 
はくりょくがあ┐

る ทรงพลงั มพีลงั 

～感じがする ～かんじがする－ รูส้กึวา่... 

（*1） 日本の歌のジャンルの一つ  เพลงญีปุ่่ นประเภทหน่ึง 
（*2） アニメの中で使われている歌  เพลงทีใ่ชใ้นการต์นูอะนิเมะ 
（*3） ロシアの作曲家  นักประพนัธเ์พลงชาวรสัเซยี 

PART1 聞いてわかる 「やっぱり演歌でしょう」 

演歌 （*1） え┐んか เพลงลกูทุ่งญีปุ่่ น 

ジャンル 
ジャンル－/ 
ジャ┐ンル 

ชนิดประเภท  
(ของงานศลิปะ งานเขยีน) 

すすめる すすめる－ แนะนํา 
歌手 か┐しゅ นักรอ้ง 
グループ グル┐ープ กลุ่ม 
種類 しゅ┐るい ชนิด ประเภท 
吉幾三 （*2） よ┐しいくぞう โยะช ิอคิโุสะ นักรอ้งชาวญีปุ่่ น 

鼓童 （*3） こ┐どう 
โคะโด  
กลุ่มนักแสดงตกีลองญีปุ่่ น 

X JAPAN 
（*4）

エックスジャパ┐ン ชือ่วงรอ็คญีปุ่่ น 

コブクロ
（*5）

コブクロ－ นักรอ้งคู ่โคะบุคโุระ 

バンド バンド－ วงดนตร ี
J‐POP ジェイポ┐ップ J-pop
太鼓 たいこ－ กลองญีปุ่่ น กลองไทโกะ 

メロディー メ┐ロディー ทํานองเพลง 
歌詞 か┐し เนือ้เพลง 
楽器 がっき－ เคร ือ่งดนตร ี
演奏 えんそう－ การบรรเลงดนตร ี
迫力がある はくりょくがあ┐る ทรงพลงั มพีลงั 
正確な せいかくな－ ถกูตอ้ง แม่นยํา เทีย่งตรง 
和太鼓 わだ┐いこ กลองญีปุ่่ น 
集団 しゅうだん－ กลุ่ม 
上下で じょ┐うげで โนต้เสยีงสงู และโนต้เสยีงตํา่ 
ハモる ハモ┐る รอ้งประสานเสยีง 
ビジュアル  ビジュアル－ ดา้นการมองเห็น 
～系 ～けい－ สไตล.์.. แบบ... 
完璧に かんぺきに－ อย่างสมบรูณ ์อย่างครบถว้น 

イメージ
イ┐メージ /
イメ┐ージ ภาพพจน ์

～的に（は） ～てきに┐（は） จากมุมมองของ... 
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いわゆる いわ┐ゆる ทีเ่รยีกกนัวา่ ในนามวา่ 
おすすめ おすすめ－ ขอ้เสนอแนะ แนะนํา 
大勢 おおぜ┐い ผูค้นมากมาย ฝูงชน 
鳴らす ならす－ ตใีหด้งั ทําใหเ้กดิเสยีง 
リズム リ┐ズム จงัหวะ (ในดนตร)ี 
機械 きか┐い เคร ือ่งยนต ์เคร ือ่งจกัรกล 
ハーモニー ハ┐ーモニー การประสานเสยีง 
全然～ない ぜんぜん－～ない ไม่...เลย 
ドラム ドラム－ กลอง 
軽く かるく－ ง่ายๆ สบายๆ 
夢 ゆめ┐ ความฝัน 
世界 せ┐かい โลก 
カラオケ カラオケ－ คาราโอเกะ 
実は じつ┐は ความจรงิแลว้ แทจ้รงิแลว้ 
典型的な てんけいてきな－ แบบดัง้เดมิ แบบทีเ่ป็นแบบแผน 

音声スクリプト 

ライブ ライブ－ / ラ┐イブ การแสดงสด 
全員 ぜんいん－ ทกุคน สมาชกิทกุคน 
そろっている そろ┐っている พรอ้มเพรยีงกนั 
アイドル ア┐イドル ไอดอล  
ラップ ラップ－ แรป็ 
「桜」 （*6） さくら－ เพลงของวง โคะบคุโุระ 

「ここにしか 
咲かない花」
（*7） 

ここに┐しか 
さかないはな┐ เพลงของวง โคะบุคโุระ 

本気で ほんきで－ อย่างจรงิจงั อย่างเอาจรงิ 
感動する かんどうする－ ซาบซึง้ 
代表する だいひょうする－ เป็นตวัแทน 
衣装 い┐しょう เคร ือ่งแตง่กาย เสือ้ผา้ 
髪型 かみがた－ ทรงผม 
派手な はで┐な ฉูดฉาด   ไม่ธรรมดา 
「Silent 
Jealousy」
（*8） 

サイレント・ 
ジェ┐ラシー เพลงของวง เอกซเ์จแปน 

からむ から┐む พนักนั เกีย่วพนั พวัพนั 

YOSHIKI 
（*9） 

ヨ┐シキ 
ยะชกิ ิสมาชกิวง  
เอกซเ์จแปน ของญีปุ่่ น 

かっこいい かっこい┐い หล่อ เท่ 
年を取る とし┐をと┐る อายุมากขึน้ 

心にしみる 
こころ┐にしみる / 
ここ┐ろにしみる ประทบัใจ รูส้กึซาบซึง้ใจ 

「雪國」 
（*10） 

ゆき┐ぐに เมอืงหมิะ เพลงของโยะช ิอคิโุสะ 

「酒よ」 
（*11） 

さけよ┐ เพลงของ โยะช ิอคิโุสะ 

～なんか ～な┐んか ...เป็นตน้ 
わりと わりと－ คอ่นขา้ง 
単純な たんじゅんな－ ง่าย ไม่ซบัซอ้น 

 
（*1） 日本の歌のジャンルの一つ  เพลงญีปุ่่ นประเภทหน่ึง 
（*2） 日本の歌手  นักรอ้งชาวญีปุ่่ น 
（*3） 日本の和太鼓グループ  กลุ่มนักแสดงตกีลองญีปุ่่ น 
（*4） 日本のロックバンド  วงรอ็กญีปุ่่ น 
（*5） 日本のフォークデュオ   นักรอ้งคูช่าวญีปุ่่ น 
（*6）（*7） コブクロの曲  เพลงของวง Kobukuro 
（*8） X JAPAN の曲  เพลงของวง X JAPAN 
（*9） 日本のバンド「X JAPAN」のメンバー  สมาชกิวง X JAPAN ของญีปุ่่ น 
（*10）（*11） 吉幾三の曲  เพลงของ Yoshi Ikuzo 
 
 

 PART2 会話する 「いい歌は古くならないんです」 
 

上司 じょ┐うし หวัหนา้ เจา้นาย ผูบ้งัคบับญัชา 
同僚 どうりょう－ เพือ่นรว่มงาน 
ハンガリー ハ┐ンガリー ประเทศฮงัการ ี

ブダペスト ブダペ┐スト 
กรงุบดูาเปสต ์
เมอืงหลวงของประเทศฮงัการ ี

学生時代 
がくせいじ┐だ
い 

ชว่งสมยัทีเ่ป็นนักเรยีน 
เป็นนักศกึษา 

留学経験 
りゅうがく 
け┐いけん 

ประสบการณก์ารศกึษาตอ่ในตา่ง
ประเทศ 

～支店 ～し┐てん สาขา (บรษิทั หา้งรา้น) 
支店長 して┐んちょう ผูจ้ดัการสาขา 
赴任する ふにんする－ ยา้ยไปรบัตาํแหน่งใหม่  
スタッフ スタ┐ッフ เจา้หนา้ที ่

現地 げ┐んち 
ทีเ่กดิเหต ุสถานทีห่รอืทอ้งถิน่ 
ทีไ่ปปฏบิตัภิารกจิ 

思い出 おもいで－ ความทรงจาํ 

参加する さんかする－ เขา้รว่ม  
留学する りゅうがくする－ ศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ 
日本式 にほんしき－ รปูแบบญีปุ่่ น  สไตลญ์ีปุ่่ น 
カラオケ 
ボックス 

カラオケ 
ボ┐ックス ตูร้อ้งเพลงคาราโอเกะ 

ドリカム （*1） ドリカム－ 

ชือ่ย่อของวงดนตรญีีปุ่่ น 
"DREAMS COME  
TRUE" 

中島みゆき
（*2） 

なかじまみゆき－ นะกะจมิะ มยิุก ินักรอ้งชาวญีปุ่่ น 

サザン （*3） サ┐ザン 
ชือ่ย่อของวง Southern All 
Stars ของญีปุ่่ น 

メロディー メ┐ロディー ทํานองเพลง 
「時代」 （*4） じだい－ เพลงของ นะกะจมิะ มยิุก ิ

「いとしのエリ
ー」 （*5） 

いとしのエ┐リ
ー 

ชือ่เพลงของวง  
Southern All Stars 

なつかしい なつかし┐い ทีทํ่าใหค้ดิถงึ ทีทํ่าใหห้วนหา 
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演歌 （*6） え┐んか เพลงลกูทุ่งญีปุ่่ น 
酔う よ┐う เมา 

アニソン （*7） アニソン－ คาํย่อของ  
”เพลงทีใ่ชใ้นการต์นูอะนิเมะ”  

定番 ていばん－ 

สนิคา้พืน้ฐาน 
ทีเ่ป็นทีต่อ้งการของตลาด 
โดยไม่เกีย่วกบัเร ือ่งความทนัสมยั
หรอืสมยันิยม 

アニメソング
（*8）

アニメソ┐ング เพลงทีใ่ชใ้นการต์นูอะนิเมะ 

あんまり～ 
ない 

あんまり－～な
い ไม่คอ่ย... 

得意な 
とくいな－ /  
とく┐いな ถนัด ชาํนาญ เกง่ 

無理に む┐りに โดยบงัคบั 
追加 ついか－ การเพิม่ 
会話に役立つ文法・文型 

やり直す やりなお┐す ทําใหม่อกีคร ัง้ 
迷う まよ┐う ลงัเล ยงัตดัสนิใจไม่ได ้
例外 れいがい－ ขอ้ยกเวน้
変な へ┐んな แปลก 
つき合う つきあ┐う ไปเป็นเพือ่น 

彼氏 
かれし－ / 
か┐れし แฟนหนุ่ม 

心配する しんぱいする－ กงัวล เป็นห่วง 
満足する ま┐んぞくする พงึพอใจ 

ダウンロード
する 

ダウンロ┐ード
する ดาวนโ์หลด 

バンド バンド－ วงดนตร ี

ライブ
ライブ－ /
ラ┐イブ การแสดงสด 

オペラ オ┐ペラ ละครโอเปรา 
モーツァルト
（*9）

モ┐ーツァルト
โมสารท์ 
(นักประพนัธเ์พลงชาวออสเตรยี) 

はやる はや┐る เป็นทีนิ่ยม 
ストラテジー・発音

びっくり びっく┐り ความรูส้กึตกใจหรอืประหลาดใจ 

特徴 とくちょう－ ลกัษณะเดน่ 

ロールプレイ

誘う さそう－ เชญิ เชญิชวน 

誘い さそい－ การชวน การเชญิ 

受ける うけ┐る รบั (คาํเชญิ เป็นตน้) 
経験 けいけん－ ประสบการณ ์
断る ことわ┐る ปฏเิสธ 
相手 あいて┐ คูส่นทนา 

あいづちを 
打つ 

あいづちをう┐

つ 

พูดหรอืพยกัหนา้เป็นชว่ง ๆ 
เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่กาํลงัฟังอกีฝ่า
ยพูดอยู่ 

コメント コメント－ การแสดงความคดิเห็น 
好み こ┐のみ ความชอบ รสนิยม 
イギリス イギリス－ ประเทศองักฤษ 
ロック ロ┐ック รอ็ก 

レッド・ツェッ
ペリン （*10）

レッド・
ツェ┐ッペリン

Led Zeppelin  
วงรอ็กของประเทศองัฤษ 

ディープ・パ
ープル （*11）

ディープ・ 
パ┐ープル 

Deep Purple  
วงรอ็กของประเทศองักฤษ 

ビートルズ
（*12）

ビ┐ートルズ วงเดอะบเีทลิส ์

曲 きょく－ เพลง 
「Hey Jude」
（*13）

ヘ┐イ・ジュ┐ー
ド

Hey Jude  
ชือ่เพลงของวงเดอะบเีทลิส ์

「Let it be」
（*14）

レット・イット・ビ┐

ー

Let it be  
เพลงของวงเดอะบเีทลิส ์

職場 しょくば－ ทีทํ่างาน 

（*1） 日本のバンド「DREAMS COME TRUE（ドリームズ・カム・トゥルー）」の略称 
ชือ่ย่อของวงดนตรญีีปุ่่ น "DREAMS COME TRUE" 

（*2） 日本の歌手 นักรอ้งชาวญีปุ่่ น 
（*3） 日本のバンド「サザンオールスターズ」の略称  ชือ่ย่อของวง "Southern All Stars" ของญีปุ่่ น 
（*4） 中島みゆきの曲  เพลงของ นะกะจมิะ มยิกุ ิ
（*5） サザンオールスターズの曲  ชือ่เพลงของวง Southern All Stars 
（*6） 日本の歌のジャンルの一つ  เพลงญีปุ่่ นประเภทหน่ึง 
（*7） 「アニメソング」の略  คาํย่อ "เพลงทีใ่ชใ้นการต์นูอะนิเมะ" 
（*8） アニメの中で使われている歌   เพลงทีใ่ชใ้นการต์นูอะนิเมะ 
（*9） オーストリアの作曲家   นักประพนัธเ์พลงชาวออสเตรยี 
（*10）（*11）（*12） イギリスのロックバンド  วงรอ็กของประเทศองัฤษ 
（*13）（*14） ビートルズの曲  ชือ่เพลงของวงเดอะบเีทลิส ์
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 PART3 長く話す 「彼女のすごいところは…」 
 

歌手 か┐しゅ นักรอ้ง 
グループ グル┐ープ กลุ่ม 
作曲家 さっきょくか－ นักแตง่เพลง นักประพนัธเ์พลง 
演奏家 えんそうか－ นักแสดง นักดนตร ี
職場 しょくば－ ทีทํ่างาน 
同僚 どうりょう－ เพือ่นรว่มงาน 
レディー・ガガ
（*1） 

レディー・ガ┐ガ เลดี ้กากา้ นักรอ้งชาวอเมรกินั 

ネット （*2） ネット－ คาํย่อของ “อนิเทอรเ์น็ต” 
魅力 みりょく－ เสน่ห ์
メロディー メ┐ロディー ทํานองเพลง 
リズム リ┐ズム จงัหวะ (ในดนตร)ี 
ミュージック 
ビデオ 

ミュージック 
ビ┐デオ มวิสคิวดิโีอ 

～以外 ～い┐がい นอกเหนือจาก... 

個性的な こせいてきな－ 
มลีกัษณะเฉพาะบคุคล 
มคีวามเป็นตวัของตวัเอง 

ドキドキする ド┐キドキする (ใจเตน้) ตกึตกั (ใจเตน้) เรว็ 
変わった かわった－ ผดิปกต ิไม่ซํา้กนั 
ファッション ファ┐ッション แฟช ัน่ 

レベル 
レベル－/ 
レ┐ベル ระดบั  

うまい うま┐い เกง่ ด ี
まるで まるで－ ราวกบัวา่ 
社会的な しゃかいてきな－ ทางสงัคม 
活動 かつどう－ กจิกรรม 

イメージ 
イ┐メージ /  
イメ┐ージ ภาพพจน ์

印象 いんしょう－ 
ความรูส้กึทีไ่ดเ้ห็นหรอืไดย้นิ 
ความรูส้กึทีต่รงึตดิในใจ 

図 ず－ แผนภาพ  
一般的に いっぱんてきに－ โดยทัว่ไป 
エピソード エ┐ピソード ตอน,ฉาก,บท,เร ือ่งราว 
 

 
（*1） アメリカの歌手  นักรอ้งชาวอเมรกินั 
（*2） インターネットの略  คาํย่อของ "อนิเทอรเ์น็ต" 
 
 

 PART4 読んでわかる 「BEGIN のライブに行ってきました！」 
 

BEGIN （*1） ビギ┐ン 

BEGIN  
ชือ่วงดนตรญีีปุ่่ น มสีมาชกิ 3 
คนซึง่เป็นชาวโอะกนิะวะทัง้หมด 

ライブ 
ライブ－ /  
ラ┐イブ ไลฟ์ การแสดงดนตรสีด 

感じる かんじる－ รูส้กึ 
バンド バンド－ วงดนตร ี
感想 かんそう－ ความประทบัใจ 
ブログ ブログ－ บล็อก 
満足する ま┐んぞくする พงึพอใจ 
友達 ともだち－ เพือ่น 
埼玉県国際
センターホー
ル 

さいたま┐けん
こくさいセンター
ホ┐ール 

หอประชมุนานาชาต ิ
จงัหวดัไซตะมะ 

曲 きょく－ เพลง 
カラオケ カラオケ－ คาราโอเกะ 
歌う うたう－ รอ้งเพลง 
チャンス チャ┐ンス โอกาส 
楽しみ たのし┐み ความสนุกสนาน 
会場 かいじょう－ สถานทีจ่ดังาน บรเิวณงาน 
お客さん おきゃくさん－ แขก ลกูคา้ 
幅が広い はばがひろ┐い ขอบเขตกวา้ง  ในวงกวา้ง 
びっくりする びっく┐りする รูส้กึตกใจหรอืประหลาดใจ 
（お）年寄り （お）としより－ ผูส้งูอายุ(ภาษาสภุาพ) 
特徴 とくちょう－ ลกัษณะเดน่ 
前半 ぜんはん－ ครึง่แรก 
「恋しくて」
（*2） 

こいし┐くて เพลงของวง BEGIN 

じっくり じっく┐り รอบคอบ สขุมุ 

～が中心 
～がちゅうしん
－ เป็นส่วนใหญ่  เป็นหลกั 

ボーカル ボーカル－ ตาํแหน่งนักรอ้งนํา 

比嘉 （*3） ひが－ 

ฮงิะ 
ชือ่นักรอ้งนําของวงดนตรญีีปุ่่ น 
BEGIN 

～瞬間 ～しゅんかん－ วนิาททีี.่.. ทนัททีี.่.. 
空気が変わる く┐うきがかわる การเปลีย่นแปลงของบรรยากาศ 
後半 こうはん－ ครึง่หลงั 
「涙そうそう」
（*4） 

な┐だそうそう 
นะดะ โซโซ  
ชือ่เพลงของวง BEGIN 

「三線の花」
（*5） 

さんしんのはな┐ เพลงของวง BEGIN 

沖縄曲 おきなわ┐きょく เพลงสไตลโ์อะกนิะวะ 

オンパレード オンパレ┐ード 
การแสดงโดยพรอ้มเพรยีงกนั 
การแสดงอย่างตอ่เน่ือง 

沖縄 （*6） おきなわ－ จงัหวดัโอะกนิะวะ 

アンコール アンコ┐ール 
การขอใหนั้กดนตรแีสดงตอ่ทา้ยค
อนเสริต์ 

「島人ぬ宝」 
（*7） 

しま┐んちゅぬ 
たから┐ เพลงของวง BEGIN 

踊る おどる－ เตน้ ราํวง 
かけ声（を）か
ける 

かけご┐え（を）
かけ┐る 

ตะโกนรอ้งเพลง รอ้งเชยีร ์  
บอกจงัหวะ 

雰囲気 ふんい┐き บรรยากาศ 
優しい やさしい－ ใจด ี
泣く なく－ รอ้งไห ้
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誰も～ない だれも－～ない ไม่มใีคร... ใครก็ไม่... 
気にする きにする－ กงัวล ใส่ใจ 
～感じ ～かんじ－ รูส้กึ... 
バラード バラ┐ード เพลงบลัลาด (เพลงชา้) 
なぜか な┐ぜか ไม่รูว้า่ทําไม 
笑う わらう－ ยิม้ 
許す ゆる┐す ยกโทษให ้อนุญาต ยอม 
幸せな しあわせな－ ความสขุ โชคด ี
気分 き┐ぶん อารมณ ์ความรูส้กึ 
すっかり すっか┐り โดยสมบรูณ ์
ファン ファ┐ン แฟนคลบั 
毎年 まいとし－ ทกุปี 
開く ひら┐く เปิด จดังาน 
ぜったい ぜったい－ อย่างแน่นอน 

チケット 
チケ┐ット /  
チ┐ケット ตัว๋ 

女子会 （*8） じょしかい－ 

ปารต์ี ้
หรอืการรบัประทานอาหารทีม่แีต่
ผูห้ญงิ 

くわしく くわし┐く โดยละเอยีด 

比嘉 栄昇 
ひが－ え┐いし
ょう เอโช ฮงิะ 

島袋 優 
しまぶ┐くろ  
まさる－ มะซะร ุชมิะบคุโุระ 

上地 等 
う┐えち ひ┐と
し ฮโิตช ิอเุอะจ ิ

キーボード キーボ┐ード คยีบ์อรด์ 

～人組 
～りぐみ－／  
～にんぐみ－ กลุ่มคน (จาํนวน) ... คน 

～出身 ～しゅっしん－ เกดิที.่.. มภีมูลิําเนาอยู่ที.่.. 

デビュー デ┐ビュー 

เปิดตวัเป็นคร ัง้แรก 
การปรากฏตวัเป็นคร ัง้แรกตอ่สาธ
ารณชน 

公式ウェブ 
サイト 

こうしきウェ┐ブ 
サイト เว็บไซตท์างการ 

生 な┐ま (เล่นดนตร)ี สด 
外来語 がいらいご－ คาํทีม่าจากภาษาตา่งประเทศ 
もとの も┐との เดมิ ดัง้เดมิ 
メンバー メ┐ンバー สมาชกิ 
全員 ぜんいん－ ทกุคน สมาชกิทกุคน 

（お）世話にな
る 

おせ┐わになる 
/ せわ┐になる 

ไดร้บัการชว่ยเหลอื 
ไดร้บัการดแูล(ภาษาสภุาพ) 

多くの お┐おくの มากมาย ...จาํนวนมาก 
いっせいに いっせいに－ พรอ้มเพรยีงกนั 
カラオケの店 カラオケのみせ┐ รา้นคาราโอเกะ 
夢 ゆめ┐ ความฝัน 
世界 せ┐かい โลก 
ポーランド ポ┐ーランド ประเทศโปแลนด ์
～感じがする ～かんじがする－ รูส้กึวา่... 
～気持ちに 
なる 

～きもちにな┐

る มคีวามรูส้กึวา่... 

間に合う まにあ┐う ทนัเวลา 
壊れる こわれ┐る พงั เสยี ทลาย แตก 
ただ タ┐ダ ฟร ีไม่เสยีคา่ใชจ้า่ย 
動詞 どうし－ คาํกรยิา 
 

 
（*1） 日本のバンド。メンバー3 人が全員沖縄県出身。 ชือ่วงดนตรญีีปุ่่ น มสีมาชกิ 3 คน เป็นชาวโอะกนิะวะทัง้หมด 
（*2）（*4）（*5）（*7） BEGIN の曲  เพลงของวง BEGIN 
（*3） 日本のバンド「BEGIN」のボーカルの名前  ชือ่นักรอ้งนําของวงดนตรญีีปุ่่ น BEGIN 
（*6） 日本の都道府県のひとつ จงัหวดัหน่ึงในประเทศญีปุ่่ น 
（*8） 女性だけのパーティーや食事会など ปารต์ี ้หรอืการรบัประทานอาหารทีม่ผีูเ้ขา้รว่มเป็นผูห้ญงิทัง้หมด 
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PART5 書く 「いっしょに行かない？」 

誘う さそう－ เชญิ เชญิชวน 

BEGIN （*1） ビギ┐ン 

BEGIN  
ชือ่วงดนตรญีีปุ่่ น มสีมาชกิ 3  
คนซึง่เป็นชาวโอะกนิะวะทัง้หมด 

ライブ
ライブ－ /
ラ┐イブ ไลฟ์ การแสดงดนตรสีด 

実は じつ┐は ความจรงิแลว้ แทจ้รงิแลว้

チケット
チケ┐ット /
チ┐ケット ตัว๋ 

雰囲気 ふんい┐き บรรยากาศ 

ぜったい ぜったい－ อย่างแน่นอน 

楽しむ たのし┐む สนุกสนาน เพลดิเพลนิ 
返事 へんじ┐ การตอบ 
新規 
メッセージ

しんきメ┐ッセー
ジ ขอ้ความใหม่ 

顔文字 かおもじ－ 
อโีมตคิอน  
(สญัลกัษณท์ีใ่ชแ้ทนอารมณ)์ 

（*1） 日本のバンド。メンバー3 人が全員沖縄県出身。 ชือ่วงดนตรญีีปุ่่ น มสีมาชกิ 3 คน เป็นชาวโอะกนิะวะทัง้หมด

◎ 教室の外へ

クラシック クラシ┐ック คลาสสกิ 

古典 こてん－ 
เกา่แก ่โบราณ วรรณคด ี
หรอืศลิปะโบราณอนัทรงคณุคา่ 

興味がない 
きょ┐うみがな┐

い ไม่สนใจ 

～世紀 ～せ┐いき ศตวรรษที.่.. 
～以降 ～い┐こう หลงัจาก... 

作曲家 さっきょくか－ นักแตง่เพลง นักประพนัธเ์พลง 
中心に ちゅうしんに－ เป็นหลกั 
知り合い しりあい－ คนรูจ้กั 
おすすめ おすすめ－ ขอ้เสนอแนะ แนะนํา 
歌詞 か┐し เนือ้เพลง 
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語彙表： トピック 4 温泉に行こう 

◎ 準備

温泉 おんせん－ ออนเซน็ บ่อนํา้พุรอ้น 
過ごす すご┐す ใชเ้วลา ผ่านไป 
温泉旅館 おんせんりょ┐かん ทีพ่กัแบบญีปุ่่ นมบ่ีอนํา้พุรอ้น 
パンフレット パ┐ンフレット แผ่นพบั จลุสาร 
泊まる とまる－ พกัคา้งแรม 
行き先 いきさき－ จดุหมายปลายทาง 
人気がある にんきがあ┐る เป็นทีนิ่ยม 
北海道 ほっか┐いどう จงัหวดัฮอกไกโด 
スキー スキ┐ー สก ี

充実した じゅうじつした－ 
เต็มเป่ียม เต็มที ่  
แน่นดว้ยเนือ้หาสาระ 

ニュージー
ランド

ニュージーラ┐ンド ประเทศนิวซแีลนด ์

氷河 ひょ┐うが ธารนํา้แข็ง 
素晴らしい すばらし┐い ยอดเยีย่ม 
バンジー 
ジャンプ 

バンジージャ┐ンプ บนัจจีมัป์ 

アクティビティ アクティ┐ビティ กจิกรรม 
パリ パ┐リ กรงุปารสี 
エッフェル塔
(*1) エッフェルとう－ หอไอเฟล (ฝร ัง่เศส) 

遺跡 いせき－ ซากปรกัหกัพงั โบราณสถาน 
カンボジア カンボジア－ ประเทศกมัพูชา 
アンコール
ワット (*2) アンコールワ┐ット นครวดั (กมัพูชา) 

沖縄 (*3) おきなわ－ จงัหวดัโอะกนิะวะ 
高級リゾート こうきゅうリゾ┐ート รสีอรท์ทีห่รหูรา 
大満足 だいま┐んぞく ความพงึพอใจอย่างมาก 
サービス サ┐ービス การบรกิาร 
観光地 かんこ┐うち สถานทีท่่องเทีย่ว 

自然 しぜん－ 
ธรรมชาต ิเร ือ่งธรรมดา  
การเป็นไปเองโดยธรรมชาต ิ

歴史 れきし－ ประวตัศิาสตร ์
予約サイト よやくサ┐イト เว็บไซตส์ําหรบัจอง 
名湯 めいとう－ ออนเซน็ทีม่ชี ือ่เสยีง 

秘湯 ひとう－ 
ออนเซน็ทีซ่อ่นตวัอยู่ในป่าเข
า เขา้ถงึยาก 

探す さがす－ หา คน้หา 
日付 ひづけ－ วนัที ่วนัเดอืนปี 

日付未定 ひづけみてい－ ยงัไม่ไดก้าํหนดวนัแน่นอน 
～泊 ～┐はく (จาํนวน) คนื 
～部屋 ～へや－ / べや－ (จาํนวน) ...หอ้ง 
～名 ～┐めい (จาํนวน) คน  
都道府県 とどうふ┐けん จงัหวดัตา่งๆ ในประเทศญีปุ่่ น 
温泉地 おんせ┐んち พืน้ทีท่ีม่อีอนเซน็ 
エリア エ┐リア พืน้ที ่
料金 りょ┐うきん คา่บรกิาร คา่ธรรมเนียม 
検索 けんさく－ การคน้หา หา 
こだわり条件 こだわりじょ┐うけん เงือ่นไขพเิศษทีต่อ้งการ 

こだわる こだわ┐る 
ยดึตดิ (กบัเร ือ่งเล็กนอ้ย) 
ใส่ใจในเร ือ่งน้ันๆ เป็นพเิศษ 

露天風呂 ろてんぶ┐ろ 

ออนเซน็ทีอ่ยู่กลางแจง้ 
ซึง่สามารถชืน่ชมธรรมชาตไิ
ดใ้กลช้ดิ 

展望風呂 てんぼうぶ┐ろ หอ้งอาบนํา้ทีช่มววิได ้

貸し切り風呂 かしきりぶ┐ろ 
หอ้งอาบแบบส่วนตวั 
(โดยมากใชก้บับ่อนํา้พุรอ้น) 

家族風呂 (*4) かぞくぶ┐ろ 
หอ้งอาบนํา้สําหรบัครอบครวั 
(โดยมากใชก้บับ่อนํา้พุรอ้น) 

源泉かけ流し
(*5)

げんせんかけ 
ながし－ 

อา่งแชท่ีใ่ชนํ้า้รอ้นจากออนเ
ซน็เพยีงอย่างเดยีว 
ไม่ไดเ้ตมินํา้อุน่หรอื 
ใชนํ้า้รอ้นออนเซน็ซํา้ 

にごり湯 (*6) にごり┐ゆ 

บ่อนํา้พุรอ้น 
ทีนํ่า้ขุน่เป็นสขีาวเน่ืองจากมี
แรธ่าตมุาก  
ดตีอ่รา่งกาย 

和室 わしつ－ หอ้งแบบญีปุ่่ น 
洋室 ようしつ－ หอ้งแบบตะวนัตก 
～つき ～つき－ ม.ี..ดว้ย 
禁煙ルーム きんえんル┐ーム หอ้งนีเ้ป็นทีห่า้มสูบบหุร ี ่
食事 しょくじ－ การรบัประทานอาหาร 

（お）部屋食 （お）へやしょく－ 
การทานอาหารทีห่อ้งพกั(ภา
ษาสภุาพ) 

バイキング バ┐イキング บฟุเฟต ์
ビュッフェ ビュ┐ッフェ บฟุเฟต ์
地元 じもと－ ทอ้งถิน่ 

(*1) フランスにあるタワー หอคอยในฝร ัง่เศส 
(*2) カンボジアにある遺跡 โบราณสถานในประเทศกมัพูชา 
(*3) 日本の都道府県のひとつ จงัหวดัหน่ึงในประเทศญีปุ่่ น 
(*4) 家族で貸切にできるお風呂 อา่งอาบนํา้ทีส่ามารถยมืได ้สําหรบัครอบครวั 
(*5) わき出したままの温泉水だけのお風呂。温泉ではないお湯を足したり、一度使った温泉水を使ったりしていない。 

อา่งแชท่ีใ่ชนํ้า้รอ้นจากออนเซน็เพยีงอย่างเดยีว ไม่ไดเ้ตมินํา้อุน่หรอืใชนํ้า้รอ้นออนเซน็ซํา้ 
(*6) 温泉の成分が強く、体にいいというイメージがある。   บ่อนํา้ผุรอ้นทีม่แีรธ่าตมุาก ดตีอ่รา่งกาย
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PART1 聞いてわかる 「今、私は温泉に来ています」 

番組 ばんぐみ－ รายการโทรทศัน ์
予想する よそうする－ คาดเดา คาดคะเน 
地獄谷温泉
(*1)

じごくだに 
お┐んせん ออนเซน็ในจงัหวดันะกะโนะ 

白馬鑓温泉
(*2)

はくばやり 
お┐んせん 

ชือ่ออนเซน็ในหมู่บา้นฮะคบุะจงั
หวดันะงะโนะ 

鶴の湯温泉
(*3)

つるのゆ 
お┐んせん ออนเซน็ในจงัหวดัอะกติะ 

白浜温泉 (*4) しらはまお┐んせ
ん ออนเซน็ในจงัหวดัวะกะยะมะ 

サル（猿） さ┐る ลงิ 
特徴 とくちょう－ ลกัษณะเดน่ 
スノー
モンキー

スノーモ┐ンキー ลงิทีเ่ขา้ออนเซน็หมิะ 

人間 にんげん－ มนุษย ์
～用 ～よう－ สําหรบั... 
歴史 れきし－ ประวตัศิาสตร ์
登山 と┐ざん การปีนเขา 
真っ白 まっし┐ろ สขีาวลว้น สขีาวบรสิทุธิ ์
雲の上 く┐ものうえ (ความสงูระดบั) เหนือเมฆ 
食事 しょくじ－ การรบัประทานอาหาร 
予約 よやく－ การจองล่วงหนา้ 

レポーター
レポーター－ /
レポ┐ーター ผูร้ายงาน ผูส้ือ่ขา่ว 

画面 
がめん－ /  
が┐めん 

หนา้จอ  
(โทรทศัน ์คอมพวิเตอร ์เป็นตน้) 

部分 ぶ┐ぶん ส่วน 
長野県 ながの┐けん จงัหวดันะงะโนะ 
海外 か┐いがい ตา่งประเทศ 

露天風呂 ろてんぶ┐ろ 

ออนเซน็ 
ทีอ่ยู่กลางแจง้ซ ึง่สามารถ 
ชืน่ชมธรรมชาต ิ
ไดใ้กลช้ดิ 

眺め ながめ┐ ววิ 

ご来光 ごらいこう－ 
แสงอาทติยอ์ทุยัอนัศกัดิส์ทิธิท์ีม่
องเห็นจากยอดเขา 

秋田県 あきた┐けん จงัหวดัอะคติะ 
乳頭温泉郷
(*5)

にゅうとうおんせ
んきょう－ ออนเซน็ในจงัหวดัอะกติะ 

江戸時代 (*6) えどじ┐だい 
สมยัเอะโดะ  
(ปีค.ศ. 1603 - 1868) 

～以上 ～い┐じょう มากกวา่... 
歴史のある れきしのあ┐る มปีระวตัศิาสตรค์วามเป็นมา 

秘湯 ひとう－ 
ออนเซน็ทีซ่อ่นตวั 
อยู่ในป่าเขา เขา้ถงึยาก 

雰囲気 ふんい┐き บรรยากาศ 
求める もとめ┐る ตอ้งการ 
和歌山県 わかやま┐けん จงัหวดัวะคะยะมะ 

崎の湯 (*7) さきの┐ゆ 

อา่งอาบนํา้ของ  
ชโิระฮะมะ ออนเซน็ 
จงัหวดัวะกะยะมะ 

景色 け┐しき ววิ ทวิทศัน ์ภมูปิระเทศ 

海の幸 う┐みのさ┐ち 
อาหารอนัอดุมสมบรูณ ์
จากทะเล 

新鮮な しんせんな－ (อาหาร) สด ใหม่ 
音声スクリプト 

世界的に せかいてきに－ ทัว่โลก 
なんと な┐んと คาํพูดแสดงความตกใจ แปลกใจ 
～専用 ～せんよう－ ใชเ้ฉพาะ... สําหรบั... 

温泉旅館 
おんせんりょ┐か
ん ทีพ่กัแบบญีปุ่่ นมบ่ีอนํา้พุรอ้น 

運がいい う┐んがい┐い โชคด ี
混浴する こんよくする－ การแชบ่่อนํา้พุรอ้นรว่มกนั 
やっと やっと－ ในทีส่ดุ 

たどり着く たどりつ┐く 

ถงึทีห่มายในทีส่ดุ 
(หลงัจากผ่านความยากลําบาก
ตา่งๆ มา) 

北アルプス
(*8) きたア┐ルプス ตอนเหนือของเทอืกเขาแอลป์ 

シーズン シ┐ーズン ฤดกูาล 
山小屋 やまごや－ กระท่อมบนเขา 
それにしても それにして┐も แมจ้ะอย่างน้ัน 
きつい きつい－ แรง เป็นไปไดย้าก 

苦労する く┐ろうする 
ลําบากลําบน ตรากตราํ  
เหน่ือยยาก 

標高 ひょうこう－ ความสงูจากระดบันํา้ทะเล 

まさに ま┐さに จรงิๆ อย่างแทจ้รงิ 

早起きする はや┐おきする ตืน่เชา้

ぜったい ぜったい－ อย่างแน่นอน 

自然 しぜん－ 
ธรรมชาต ิเร ือ่งธรรมดา  
การเป็นไปเองโดยธรรมชาต ิ

濁った にご┐った ขุน่ 
（お）湯 おゆ－ / ゆ－ นํา้รอ้น นํา้อุน่(ภาษาสภุาพ) 
そのまま そのまま┐ ทัง้ๆ อย่างน้ัน 

囲炉裏 (*9) いろり－ 

พืน้ทีส่ีเ่หลีย่มจตัรุสัในบา้น 
ทีใ่ชส้ําหรบัทําเตาทําอาหาร 
ในบา้นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ 

いただく いただく－ ไดร้บั (อาหารเย็น เป็นตน้) 
まるで まるで－ ราวกบัวา่ 

タイムスリップ
する

タイムスリッ┐プす
る / タイムス┐リ
ップする

การเดนิทางขา้มเวลา 

週末 しゅうまつ－ สดุสปัดาห ์
半年先 はんとしさき－ อกีคร ึง่ปีขา้งหนา้ 
オーシャン
ビュー

オーシャンビュ┐

ー ววิมองเห็นทะเล 

幸せな しあわせな－ ความสขุ โชคด ี
～感じだ ～かんじだ－ ความรูส้กึทีว่า่... 
メイン メ┐イン อาหารจานหลกั 
伊勢えび いせ┐えび กุง้มงักร 

早速 さっそく－ 
ทนัททีนัใด ในเดีย๋วน้ัน  
โดยไม่รอชา้ 

とろっと とろ┐っと นุ่มละมุนลิน้ 
溶ける とけ┐る ละลาย 
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(*1) (*2) 長野県にある温泉 ออนเซน็ในจงัหวดันะกะโนะ 
(*3) 秋田県にある温泉 ออนเซน็ในจงัหวดัอะกติะ 
(*4) 和歌山県にある温泉 ออนเซน็ในจงัหวดัวะกะยะมะ 
(*5) 秋田県にある温泉郷（温泉が集まっているところ） ออนเซน็ในจงัหวดัอะกติะ 
(*6) 日本の歴史の一区分（1603～1868 年） ยุคสมยัหน่ึงของญีปุ่่ น (ปีค.ศ. 1603 - 1868) 
(*7) 和歌山県白浜温泉にあるお風呂 อา่งอาบนํา้ของ ชโิระฮะมะ ออนเซน็ จงัหวดัวะกะยะมะ 
(*8) 富山県、長野県、岐阜県にまたがっている山脈 บรเิวณเทอืกเขาทีค่รอบคลมุจงัหวดัโทะยะมะ นะกะโนะ และกฟิุ 
(*9) 家の中で、暖房や料理のために四角く仕切られた場所。伝統的な日本の家にある。 

พืน้ทีส่ีเ่หลีย่มจตัรุสัในบา้นทีใ่ชส้ําหรบัทําความรอ้นและเตาทําอาหาร  ในบา้นญีปุ่่ นแบบดัง้เดมิ 



Topic4

22 

PART2 会話する 「日本の旅館ははじめてです」 

旅館 りょかん－ เรยีวกงั โรงแรมแบบญีปุ่่ น 

温泉旅館 
おんせんりょ┐

かん ทีพ่กัแบบญีปุ่่ นมบ่ีอนํา้พุรอ้น 

泊まる とまる－ พกัคา้งแรม 
予約する よやくする－ จองล่วงหนา้ 
インド イ┐ンド ประเทศอนิเดยี 
ニューデリー ニューデ┐リー กรงุนิวเดล ี  
日本文化 
センター

にほんぶんか 
セ┐ンター ศนูยว์ฒันธรรมญีปุ่่ น 

～回目 ～かいめ－ คร ัง้ที.่.. 

草津温泉 (*1) くさつお┐んせ
ん ออนเซน็ในจงัหวดักมุมะ 

三修館 (*2) さんしゅ┐うかん เรยีวกงั ซงัชคูงั 

女将 おか┐み 
หญงิเจา้ของรา้นอาหารหรอืโรง
แรม 

少々 しょ┐うしょう นิดหน่อย  เล็กหน่อย สกัครู ่

～名様 ～┐めいさま (จาํนวน) คน ท่าน 
食事 しょくじ－ การรบัประทานอาหาร 
実は じつ┐は ความจรงิแลว้ แทจ้รงิแลว้
メール メール－ อเีมล 
返事 へんじ┐ คาํตอบกลบั 

（お）刺身 
さしみ┐ ・ 
おさしみ－ ซาชมิ ิปลาดบิ 

すき焼き (*3) すきやき－ สกุีย้ากี ้
代わりに かわりに－ แทน แทนที ่
湯豆腐 (*4) ゆど┐うふ ยโุดฟุ เตา้หูห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น 

（お）鍋 
おな┐べ / 
な┐べ หมอ้ไฟ(ภาษาสภุาพ) 

プライベート プライベ┐ート ส่วนตวั  

～が付いた ～がつ┐いた 
ม.ี...ในตวั (เชน่ ห ้
องพกัแบบมหีอ้งนํ้าในตวั) 

大浴場 だいよ┐くじょう หอ้งอาบนํา้รวมขนาดใหญ่ 

サイト サイト－ เว็บไซต ์

家族風呂 (*5) かぞくぶ┐ろ 
หอ้งอาบนํา้สําหรบัครอบครวั 
(โดยมากใชก้บับ่อนํา้พุรอ้น) 

鍵をかける 
かぎ┐をかけ┐

る ล็อกกญุแจ 

フロント フロント－ เคานเ์ตอรต์อ้นรบั ฟรอนท ์

（ご）来館 （ご）らいかん－ 
การเดนิทางเขา้มา (พกั) 
(ภาษาสภุาพ) 

会話に役立つ文法・文型 

ツアー ツ┐アー ทวัรท่์องเทีย่ว 
ガイド ガ┐イド แนะนํา ชีแ้นะ 
クーポン ク┐ーポン คปูอง ส่วนลด 
チェックイン チェックイ┐ン การเขา้ทีพ่กั เชค็อนิ 
まとめる まとめる－ รวบรวม  ทํารวมทเีดยีว 
本日 ほ┐んじつ วนันี ้

アンケート
ア┐ンケート /
アンケ┐ート แบบสอบถาม 

例外 れいがい－ ขอ้ยกเวน้

ロッカー ロ┐ッカー ตูเ้ก็บของ ล็อกเกอร ์
浴衣 ゆかた－ ชดุยูกาตะ 
サイズ サ┐イズ ขนาด 
とりかえる とりかえる－ เปลีย่น แลกเปลีย่น 

露天風呂 ろてんぶ┐ろ 

ออนเซน็ทีอ่ยู่กลางแจง้ 
ซึง่สามารถชืน่ชมธรรมชาต ิ
ไดใ้กลช้ดิ 

領収書 りょうしゅうしょ－ ใบเสรจ็ 
かしこまりまし
た 

かしこまりま┐し
た รบัทราบ (สํานวนสภุาพ) 

チェックアウト チェックア┐ウト การออกจากทีพ่กั เชค็เอาท ์
新幹線 しんか┐んせん รถไฟความเรว็สงู 
当館 と┐うかん โรงแรมแห่งนี ้ทีพ่กัแห่งนี ้
和室 わしつ－ หอ้งแบบญีปุ่่ น 
コンセント コ┐ンセント ปลัก๊ไฟ เตา้เสยีบ  
アダプター アダプター－ อะแดปเตอร ์เคร ือ่งแปลงไฟ 
生 な┐ま ดบิ 
エアコン エアコン－ เคร ือ่งปรบัอากาศ 
変な へ┐んな แปลก 
順に じゅんに－ ตามลําดบั 
マグロ マグロ－ ปลามะงุโระ ปลาทูนา 
タイ タ┐イ ปลากะพง 
ヒラメ ヒラメ－ ปลาฮริะเมะ 
カンパチ カンパチ－ ปลาคมัปาจ ิ
朝食 ちょうしょく－ อาหารเชา้

（お）会計 （お）かいけい－ 
การคดิเงนิ การทําบญัช ี
(ภาษาสภุาพ) 

ロールプレイ

～にあたる ～にあたる－ สอดคลอ้งกบั...  

提案する ていあんする－ 
เสนอ ยืน่ขอ้เสนอ  
เสนอความคดิ 

断る ことわ┐る ปฏเิสธ 
くわしく くわし┐く โดยละเอยีด 

パターン パタ┐ーン รปูแบบ แพทเทริน์

メニュー メ┐ニュー เมนู 
～以外 ～い┐がい นอกเหนือจาก... 
送迎 そうげい－ การรบัส่ง 
人数 に┐んずう จาํนวนคน 
変更する へんこうする－ เปลีย่น 
和食 わしょく－ อาหารญีปุ่่ น 
なっとう なっと┐う ถัว่เหลอืงหมกั นัตโต 
苦手な にがてな－ ไม่เกง่ ไม่ถนัด ไม่ชอบ 
別の べつの－ ...อืน่ 
洋食 ようしょく－ อาหารตะวนัตก 
目玉焼き めだまやき－ ไขด่าว 
ハム ハ┐ム แฮม 
用意する よ┐ういする เตรยีม 

(*1) 群馬県にある温泉 ออนเซน็ในจงัหวดักมุมะ 
(*2) 旅館の名前 ชือ่โรงแรมแบบญีปุ่่ นแห่งหน่ึง 
(*3) (*4) 日本の鍋料理 หมอ้ไฟแบบญีปุ่่ น 
(*5) 旅館などにある、家族だけで入れるお風呂 หอ้งอาบนํ้าสําหรบัครอบครวั มทีีเ่รยีวกงัเป็นตน้
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PART3 長く話す 「いちばん行きたいのは…」 

パンフレット パ┐ンフレット แผ่นพบั จลุสาร 

大江戸温泉物
語 (*1)

おおえどおんせ
んものが┐たり 

สวนสนุกและออนเซน็  
โอเอะโดะ ออนเซน็  
โมะโนะกะตะร ิ

食事 しょくじ－ การรบัประทานอาหาร 
浴衣 ゆかた－ ชดุยูกาตะ 
ゲーム ゲ┐ーム เกม เคร ือ่งเล่นเกม 

アニメイト (*2) アニメ┐イト
รา้นขายของเกีย่วกบัอะนิเ 
มะในญีปุ่่ น 

カフェ カ┐フェ คาเฟ่ รา้นกาแฟ 
キャラクターグ
ッズ

キャラクター
グ┐ッズ สนิคา้ตวัการต์นู 

東京スカイツリ
ー (*3)

とうきょうスカイ 
ツリ┐ー / とうき
ょうスカイツ┐リー

โตเกยีวสกายทร ี

（お）土産 （お）みやげ－ 
ของฝาก 
ของทีร่ะลกึ(ภาษาสภุาพ) 

ライトアップ ライトア┐ップ

ไลทอ์พั 
การเปิดไฟประดบัใหส้วา่งไสวใ
นตอนกลางคนื 

記念写真 きねんしゃ┐しん รปูถา่ยทีร่ะลกึ 
お台場 おだいば－ โอะไดบะ 

テーマパーク テーマパ┐ーク
สวนสนุกหรอืสถานทีท่่องเทีย่
วทีต่กแตง่เป็นธมีเดยีวกนั 

江戸 (*4) えど－ 

สมยัเอโดะ 
(ค.ศ. 1603 - 1868) 
เป็นยุคสมยัหน่ึงของญีปุ่่ น  
(ปัจจบุนัคอืโตเกยีว)  

一日中 いちにちじゅう－ ตลอดทัง้วนั 
アニメショップ
(*5) アニメショ┐ップ รา้นขายของเกีย่วกบัอะนิเมะ 

展望台 てんぼうだい－ จดุชมววิ 

眺め ながめ┐ ววิ 
行き先 いきさき－ จดุหมายปลายทาง 
順番 じゅんばん－ ลําดบั 

(*1) 東京の「お台場」にある温泉テーマパーク สวนสนุกและออนเซน็ทีโ่อะไดบะ โตเกยีว 
(*2) 日本にあるアニメショップ รา้นขายของเกีย่วกบัอะนิเมะในญีปุ่่ น 
(*3) 東京にあるタワー หอคอยแห่งหน่ึงในโตเกยีว 
(*4) 今の東京。江戸時代（1603～1868 年）の日本の中心地  

โตเกยีวในปัจจบุนั เป็นพืน้ทีศ่นูยก์ลางของญีปุ่่ นในสมยัเอโดะ (ค.ศ. 1603 - 1868) 
(*5) アニメに関係のある商品を売る店 รา้นขายของเกีย่วกบัอะนิเมะ 

PART4 読んでわかる 「とても満足しました」 

満足する ま┐んぞくする พงึพอใจ 
旅館 りょかん－ เรยีวกงั โรงแรมแบบญีปุ่่ น 
ポイント ポイント－ จดุ ประเด็น หลกั 
値段 ねだん－ ราคา 
サイト サイト－ เว็บไซต ์

口コミ くちコミ－ 
การบอกปากตอ่ปากเกีย่วกบั
ชือ่เสยีงความนิยมของสิง่หน่ึง 

草津温泉 (*1) くさつお┐んせん ออนเซน็ในจงัหวดักมุมะ 
三修館 (*2) さんしゅ┐うかん เรยีวกงั ซงัชคูงั 
交通の便 こうつうのべ┐ん วธิกีารขนส่ง 
そのぶん そのぶ┐ん ส่วนน้ัน 
静かに し┐ずかに อย่างเงยีบๆ อย่างสงบ 
過ごす すご┐す ใชเ้วลา ผ่านไป 
にごった にご┐った ขุน่ 
（お）湯 おゆ－ / ゆ－ นํา้รอ้น นํา้อุน่(ภาษาสภุาพ) 
肌 は┐だ ผวิ ผวิหนัง 
すべすべ すべすべ－ ลืน่ เนียน (ผวิพรรณ) ผุดผ่อง 

露天風呂 ろてんぶ┐ろ 

ออนเซน็ทีอ่ยู่กลางแจง้ซ ึง่สา
มารถชืน่ชมธรรมชาตไิดใ้กล ้
ชดิ 

女将（さん） おかみ（さん）－ 
หญงิเจา้ของรา้นอาหารหรอืโ
รงแรม 

従業員 じゅうぎょ┐ういん ลกูจา้ง พนักงาน 
～の方々 ～のかた┐がた ผูค้นของ... 

接客 せっきゃく－ การบรกิารลกูคา้
気持ちがよい きもちがよ┐い รูส้กึด ีอารมณด์ ี
泊まる とまる－ พกัคา้งแรม 

（お）風呂 
ふろ┐ / おふ┐

ろ 
การลงแชต่วัในอา่งหรอื 
ในออนเซน็ 

イマイチ イマ┐イチ เหมอืนยงัขาดอะไรไปสกัอย่าง 
混んでいる こ┐んでいる แออดั หนาแน่น 
冷める さめ┐る (อาหาร) เย็นชดื  
フロント フロント－ เคานเ์ตอรต์อ้นรบั ฟรอนท ์

～同士 ～ど┐うし 
ระหว่าง 
(คนทีม่สีถานภาพเดยีวกนั) 

おしゃべりをす
る 

おしゃ┐べりをす
る พูดคยุกนั 

気になる きにな┐る กงัวล ใส่ใจ 
チェックアウト チェックア┐ウト การออกจากทีพ่กั เชค็เอาท ์
客 きゃく－ แขก ลกูคา้ ผูม้าเยอืน 
待つ ま┐つ รอ 

高級旅館 
こうきゅうりょ┐か
ん 

โรงแรมเรยีวกงัแบบญีปุ่่ นทีห่รู
หรา 

このたびは この┐たびは คร ัง้นี ้คราวนี ้
数ある～ か┐ずある～ จาํนวนมาก 
まことに まことに－ จรงิๆ อย่างแทจ้รงิ 
利用する りようする－ ใช ้ใชป้ระโยชน ์
評価する ひょ┐うかする ประเมนิ 
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記号 きごう－ สญัลกัษณ ์เคร ือ่งหมาย 

対応 たいおう－ 
การรบัมอื  
รบัรอง ใหบ้รกิารลูกคา้

プラス評価 プラスひょ┐うか การประเมนิในทางบวก 

マイナス評価
マイナスひょ┐う
か การประเมณิในทางลบ 

しかしながら 
しかしながら－ / 
しかしな┐がら ถงึกระน้ันก็ตาม  

お客様 おきゃくさ┐ま แขก ลกูคา้
～の際 ～のさ┐い เมือ่... 

（ご）不快 （ご）ふかい－ 
ความไม่พงึพอใจ 
(ภาษาสภุาพ) 

～をおかけする ～をおかけする－ 
สรา้ง(ความเดอืดรอ้น) 
แกผู่อ้ืน่ 

心より 
こころ┐より / 
ここ┐ろより จากหวัใจ 

おわび申し 
上げます 

おわびもうし 
あげま┐す 

ขอประทานโทษ 
ขออภยัอย่างสงู 

（ご）意見 （ご）い┐けん ความคดิเห็น(ภาษาสภุาพ) 
～につきまして
は 

～につきま┐して
は เกีย่วกบั... 

改善する かいぜんする－ ปรบัปรงุแกไ้ข ทําใหด้ขีึน้ 

真剣に しんけんに－ อย่างจรงิจงั 

来館する らいかんする－ 

มา (ทีเ่รยีวกงั) 
มาเยีย่มชม  
(พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์) 

おほめのことば おほめのことば┐ คาํชมเชย คาํชืน่ชม 
うれしい 
かぎり 

うれし┐いか┐ぎり ดใีจอย่างยิง่ ดใีจอย่างสดุซึง้ 

当館 と┐うかん โรงแรมแห่งนี ้ทีพ่กัแห่งนี ้
何より な┐により ยิง่กวา่อะไร ยิง่กวา่สิง่อืน่ใด 
大切な たいせつな－ สําคญั 
安心する あんしんする－ โล่งอก เบาใจ สบายใจ 
お越し おこし－ การมา(ของคณุ) 
経験 けいけん－ ประสบการณ ์
クレーム クレーム－ คาํตอ่วา่ คําตาํหนิ คาํบ่น 
事前に じぜんに－ กอ่นเวลาจรงิ ล่วงหนา้ 
迎え むかえ－ การมารบั(คน) 
Wi-Fi ワイファイ－ wi-fi 
～可 ～か┐ สามารถ... ได ้

(*1) 群馬県にある温泉  ออนเซน็ในจงัหวดักมุมะ 
(*2) 旅館の名前 ชือ่ของโรงแรมแบบญีปุ่่ นแห่งหน่ึง

PART5 書く 「食事についての問い合わせ」 

問い合わせ といあわせ－ การตดิต่อสอบถาม 
旅館 りょかん－ เรยีวกงั โรงแรมแบบญีปุ่่ น 
草津温泉 (*1) くさつお┐んせん ออนเซน็ในจงัหวดักมุมะ 
三修館 (*2) さんしゅ┐うかん เรยีวกงั ซงัชคูงั 

（ご）担当者 
（ご）たんと┐うし
ゃ ผูร้บัผดิชอบ(ภาษาสภุาพ) 

宿泊 しゅくはく－ การพกัแรม การพํานัก 
予約する よやくする－ จองล่วงหนา้ 
食事 しょくじ－ การรบัประทานอาหาร 
お願いする おねがいする－ ขอรอ้ง ขอใหช้ว่ย 

妻 つ┐ま ภรรยา 
牛肉 ぎゅうにく－ เนือ้ววั 
豚肉 ぶたにく－ เนือ้หมู 

（お）返事 
へんじ┐ / 
おへんじ－ คาํตอบ(ภาษาสภุาพ) 

泊まる とまる－ พกัคา้งแรม 
設備 せ┐つび อปุกรณ ์
駐車場 ちゅうしゃじょう－ ทีจ่อดรถ 
対応する たいおうする－ รบัมอื รบัรอง ใหบ้รกิารลกูคา้

(*1) 群馬県にある温泉  ออนเซน็ในจงัหวดักมุมะ 
(*2) 旅館の名前 ชือ่ของโรงแรมแบบญีปุ่่ นแห่งหน่ึง

◎ 教室の外へ

アレルギー アレ┐ルギー อาการแพ ้
（お）湯 おゆ－ / ゆ－ นํา้รอ้น นํา้อุน่(ภาษาสภุาพ) 
温泉旅館 おんせんりょ┐かん ทีพ่กัแบบญีปุ่่ นมบ่ีอนํา้พุรอ้น 
クイズ ク┐イズ เกมทายปัญหา 

挑戦する ちょうせんする－ ลอง ทา้ทาย 
おすすめ 
スポット

おすすめスポ┐ット สถานทีแ่นะนํา 

温泉がわく おんせんがわく－ มนํีา้พุรอ้นผุดออกมา 
利用する りようする－ ใช ้ใชป้ระโยชน ์
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語彙表： トピック 5 最近どう？ 

◎ 準備

離れる はなれ┐る แยกกนั ห่างกนั 
コミュニケー
ションする

コミュニケ┐ーショ
ンする ตดิตอ่สือ่สาร 

話題 わだい－ หวัขอ้ หวัเร ือ่ง  
娘 むすめ┐ ลกูสาว 
～歳 ～┐さい (อายุ) ปี 
ボーナス ボ┐ーナス โบนัส 
増える ふえ┐る เพิม่ขึน้ 
景気回復 けいきかいふく－ การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ 
乗馬 じょうば－ การขีม่า้
いやされる いやされ┐る ไดร้บัการเยยีวยา รกัษา 
出張 しゅっちょう－ การไปทํางานนอกสถานที ่
桜 さくら－ ซากรุะ 
咲く さく－ (ดอกไม)้ บาน เบ่งบาน 
ガビーン （*1） ガビーン－ สํานวนเมือ่รูส้กึชอ็ก  

スマホ （*2） スマホ－ คาํย่อของ "สมารท์โฟน" 
水没 すいぼつ－ จมลงไปในนํา้ 
中国語 ちゅうごくご－ ภาษาจนี 
全然～ない ぜんぜん－～ない ไม่...เลย 

自信 じしん－ 
ความมัน่ใจ 
ความเชือ่มัน่ในตนเอง 

カレシ カレシ－ แฟนหนุ่ม 

（お）弁当 （お）べんとう－ 

ขา้วกล่อง  
(ทีค่นญีปุ่่ นนําอาหารใส่ภาชนะเ
พือ่รบัประทานนอกบา้น) 
(ภาษาสภุาพ) 

恋愛 れんあい－ ความรกั

娯楽 ごらく－ 
สิง่บนัเทงิเรงิรมย ์  
มหรสพความบนัเทงิ 

自然 しぜん－ 
ธรรมชาต ิเร ือ่งธรรมดา  
การเป็นไปเองโดยธรรมชาต ิ

事件 じ┐けん คด ีเหตกุารณร์า้ย เหตรุา้ย 
政治 せいじ－ การเมอืง 
経済 け┐いざい เศรษฐกจิ การเงนิ 
～年目 ～ねんめ┐ ปีที.่.. 
記念日 きね┐んび วนัครบรอบ  
ほっとする ほっとする－ โล่งใจ 
やっと やっと－ ในทีส่ดุ 
社会人 しゃか┐いじん คนทีทํ่างานแลว้ คนในสงัคม 
定年 ていねん－ เกษียณ 
北海道 ほっか┐いどう จงัหวดัฮอกไกโด 
次回 じ┐かい คร ัง้หนา้ คร ัง้ถดัไป 
無事に ぶじに－ โดยสวสัดภิาพ 
この間 このあいだ－ เมือ่เรว็ๆ นี ้เมือ่วนักอ่น 

しばらく しば┐らく ชว่งระยะเวลาหน่ึง สกัครู ่
祖父 そ┐ふ ปู่  ตา 
長生きする なが┐いきする อายุยนื 
出産する しゅっさんする－ คลอดบตุร 
退職する たいしょくする－ ลาออกจากงาน ออกจากงาน 
就職 しゅうしょく－ การหางานทํา การไดง้านทํา 
離婚 りこん－ การหย่า 
過去 か┐こ อดตี 
未来 み┐らい อนาคต 
SNS エスエヌエ┐ス เครอืขา่ยสงัคมออนไลน ์

書き込み かきこみ－ 

โพสต ์ลงขอ้ความ  
หรอืรปูภาพบนเว็บบอรด์ 
(กระดานขา่ว) ทางอนิเทอรเ์น็ต 

コメントする コメントする－ แสดงความคดิเห็น 
銀座 （*3） ぎんざ－ เมอืงกนิซา่ (โตเกยีว) 
フランス料理 フランスりょ┐うり อาหารฝร ัง่เศส 

フルコース フルコ┐ース

อาหารตะวนัตกแบบฟูลคอรส์(เ
สริฟ์ตามลําดบัดงันี ้  
อาหารเรยีกนํา้ย่อย ซปุ  
อาหารจานหลกั ของหวาน) 

バイト バイト－ งานพเิศษ 
新人 しんじん－ หนา้ใหม่ คนใหม่ 

勘弁する か┐んべんする 
การใหอ้ภยั ยอมแพ ้  
ไม่เอาอกีแลว้ 

～年ぶり ～ねんぶり－ คร ัง้แรกในรอบ... (จาํนวน) ปี 
スキー スキ┐ー สก ี
骨折 こっせつ－ กระดกูหกั 

入院生活 
にゅういん 
せ┐いかつ การใชช้วีติในโรงพยาบาล 

先日 せんじつ－ วนักอ่น 
長年 ながねん－ เป็นเวลายาวนาน หลายปี 
暮らす くらす－ ใชช้วีติ อยู่อาศยั 

星になる（*4） ほしにな┐る 
กลายเป็นดวงดาว  
(หมายถงึ เสยีชวีติ) 

見かける みかける－ เห็น พบเห็น 
タトゥー タトゥ┐ー การสกั รอยสกั 
ライオン ライオン－ สงิโต 
無理する む┐りする ฝืน ทํามากเกนิกาํลงั 
うらやましい うらやまし┐い อจิฉา 
元気（を）出す げ┐んきを だ┐す ทําตวัใหส้ดใส รา่เรงิ  

笑える わらえる－ 
ตลก น่าขนั  
ทําใหห้วัเราะหรอืยิม้ได ้

そういう～ そういう－～ ...แบบน้ัน 
頭に来る あたま┐にく┐る โกรธ อารมณเ์สยี 

（*1） ショックを受けたことを表す表現 สํานวนเมือ่รูส้กึชอ็ก (ตกใจสดุขดี) 
（*2） 「スマートフォン」の略 คาํย่อของ "สมารท์โฟน" 
（*3） 東京にある地名。高級な店やレストランが並ぶ。 ชือ่สถานทีแ่ห่งหน่ึงในโตเกยีว เรยีงรายไปดว้ยรา้นคา้และรา้นอาหารราคาแพง
（*4） 「死ぬ」ことを意味する  หมายถงึ เสยีชวีติ
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PART1 聞いてわかる 「ねえ、聞いて聞いて」 

知り合い しりあい－ คนรูจ้กั 
できごと でき┐ごと เหตกุารณ ์เร ือ่งราวทีเ่กดิขึน้ 

セリフ セリフ－ บทพูดของนักแสดง วธิกีารพูด 
คาํพูด 

予想 よそう－ การคาดเดา การคาดคะเน 
飼う か┐う เลีย้ง (สตัว)์ 
ビザ ビ┐ザ วซีา่ 
更新する こうしんする－ อพัเดท ตอ่อายุ 
この間 このあいだ－ เมือ่เรว็ๆ นี ้เมือ่วนักอ่น 
車上荒らし しゃじょうあ┐らし การขโมยของในรถยนต ์
あう あ┐う เกดิ (อบุตัเิหต)ุ  
当たる あたる－ ทายถกู  
ただ た┐だ แต่ 
ソファ ソ┐ファ โซฟา 
ガリガリ ガ┐リガリ  (รอย)ถลอก, ครดู 
ひっかく ひっか┐く ขว่น 
おしっこ おし┐っこ ฉ่ี ปัสสาวะ 
ニャーニャー ニャ┐ーニャー เหมยีวๆ (เสยีงรอ้งของแมว) 

予測する よそくする－ 

คาดการณ ์คาดคะเน  
(จากหลกัฐาน หรอืขอ้มูล  
เป็นตน้) 

それに それに－ ยิง่ไปกวา่น้ัน 
海外 か┐いがい ตา่งประเทศ 
引っ越す ひっこ┐す ยา้ยบา้น 
モルモット モルモ┐ット หนูตะเภา 
慣れる なれ┐る คุน้เคย ชนิ 

（お）役所 
やくしょ┐ / 
おやくしょ－ 

สถานทีร่าชการ 
หน่วยงานราชการ 

書類 しょるい－ เอกสาร 
別の日 べつのひ┐ วนัอืน่ 
結局 けっきょく－ ในทีส่ดุ ทา้ยทีส่ดุ 
地下 ち┐か ใตด้นิ 

駐車場 ちゅうしゃじょう－ ทีจ่อดรถ 
うっかり うっか┐り เผลอ  
ダッシュボー
ド 

ダッシュボ┐ード แผงควบคมุของรถยนต ์  

カーナビ カーナビ－ ระบบนําทางในรถยนต ์
結婚相手 けっこんあ┐いて คูแ่ตง่งาน คูส่มรส 
年上 としうえ－ อายุมากกวา่ 
バツイチ バツ┐イチ เคยหย่ามาแลว้หน่ึงคร ัง้ 
音声スクリプト

相談する そうだんする－ ปรกึษา หารอื 
寄る よる－ แวะ 
超～ ちょ┐う～ ...มาก ...สดุๆ 
ツメ ツメ－ เล็บ 
許す ゆる－す ยกโทษให ้อนุญาต ยอม 
頑固な が┐んこな ดือ้ร ัน้ หวัแข็ง 
しょうがない
（*1）

しょうがな┐い (ภาษาพูด) ชว่ยไม่ได ้

勘弁する か┐んべんする ยอมแพ ้ไม่เอาอกีแลว้
～って感じ ～ってかんじ－ ประมาณว่า... ทํานองวา่... 
がらーんとし
た 

がらーん┐とした วา่งเปล่า  

空間 くうかん－ ชอ่งวา่ง ทีว่า่ง 
やられる やられる－ แย่แลว้ โดนเขา้แลว้
ひどい ひど┐い แย่ รา้ยกาจ 
ドラえもん 
（*2）

ドラえもん－ 
โดราเอมอน 
ตวัละครในการต์นูญีปุ่่ น 

クッション ク┐ッション หมอนองิ 
ショック ショ┐ック ชอ็ก อาการตกใจอย่างมาก 
実は じつ┐は ความจรงิแลว้ แทจ้รงิแลว้
おめでたい おめでたい－ น่ายนิด ีน่าเป็นมงคล 
びっくりする びっく┐りする รูส้กึตกใจหรอืประหลาดใจ 

（*1） 「しかたがない」と同じ意味。話しことばで使う。 มคีวามหมายเหมอืน 「しかたがない」ใชใ้นภาษาพูด 
（*2） 日本のマンガ・アニメのキャラクター ตวัละครในการต์นูญีปุ่่ น

PART2 会話する 「最近、仕事が忙しくて…」 

スカイプ （*1） スカ┐イプ

สไกป์ 
โปรแกรมสําหรบัคยุโทรศพัทแ์บ
บวดิโีอ 

インターネット インターネ┐ット อนิเตอรเ์นต 
学習者 がくしゅ┐うしゃ ผูเ้รยีน 

訪日研修 
ほうにち 
け┐んしゅう การไปอบรมทีญ่ีปุ่่ น 

インドネシア インドネ┐シア ประเทศอนิโดนีเซยี 

マナド （*2） マ┐ナド
มานาโด 
(เมอืงในประเทศอนิโดนีเซยี) 

モンゴル モ┐ンゴル ประเทศมองโกเลยี 
ウランバート
ル

ウランバ┐ートル
อลูานบาตาร ์
(เมอืงหลวงของมองโกเลยี) 

マイナス～度 マイナス～┐ど ตดิลบ...องศา 

一年中 いちねんじゅう－ ตลอดทัง้ปี 
そういえば そういえ┐ば จะวา่ไป 
ジャカルタ ジャカルタ－ กรงุจาการต์า 
浸かる つかる－ แช ่จม 

出張 しゅっちょう－ การไปทํางานนอกสถานที ่

シンガポール シンガポ┐ール ประเทศสงิคโปร ์

～人目 
～りめ┐ / 
～にんめ┐ เด็ก คน ลําดบัที.่.. 

やっと やっと－ ในทีส่ดุ 
タイ タ┐イ ประเทศไทย 
Facebook 
（*3）

フェイスブ┐ック
เฟซบุก๊ 
สือ่โซเชยีลเน็ตเวริก์ชนิดหน่ึง 

載せる のせる－ โพสต ์
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過ぎる すぎ┐る ผ่านไป 
ネット （*4） ネット－ คาํย่อของ "อนิเทอรเ์น็ต” 
情報 じょうほう－ ขอ้มูล 
会話に役立つ文法･文型  
部長 ぶちょう－ ผูจ้ดัการฝ่าย  หวัหนา้ฝ่าย 
幸せな しあわせな－ ความสขุ โชคด ี
引っ越す ひっこ┐す ยา้ยบา้น 
合格する ごうかくする－ สอบผ่าน 
引っ越し ひっこし－ การยา้ยบา้น 
全体 ぜんたい－ ทัง้หมด  ทกุส่วน โดยรวม 
工事 こ┐うじ การกอ่สรา้ง งานกอ่สรา้ง 
突然 とつぜん－ ทนัท ีกะทนัหนั 
今月末 こんげつ┐まつ ปลายเดอืนนี ้สิน้เดอืนนี ้

彼氏 
かれし－ /  
か┐れし แฟนหนุ่ม 

合わない あわ┐ない ไม่ถกูกบั (บางคน) 
別れる わかれ┐る แยกจากกนั ลาจากกนั 
帰国 きこく－ การกลบัประเทศ 
～の関係で ～のかんけいで－ เพราะเกีย่วขอ้งกบั... 
一人暮らし ひとりぐ┐らし การใชช้วีติคนเดยีว อยู่คนเดยีว 
式 しき┐ พธิ ีวธิกีาร ระบบ  
食事する しょくじする－ รบัประทานอาหาร 
この間 このあいだ－ เมือ่เรว็ๆ นี ้เมือ่วนักอ่น 
救急車 きゅうきゅ┐うしゃ รถพยาบาล 
胆石 た┐んせき น่ิว 
お大事に おだいじに－ ขอใหห้ายไวๆ 
課長 かちょう－ ผูจ้ดัการ 

ベトナム ベトナム－ ประเทศเวยีดนาม 
スケジュール スケ┐ジュール กาํหนดการ 
～の都合で ～のつごうで－ เน่ืองจาก... 
首都 しゅ┐と เมอืงหลวง 
ストラテジー･発音  
雨期 う┐き ฤดฝูน 
洪水 こうずい－ นํา้ท่วม 
まとまり まとまり－ กลุ่ม กลุ่มกอ้น 
手をたたく て┐をたた┐く ปรบมอื 
ロールプレイ   
相手 あいて┐ คูส่นทนา 
共通 きょうつう－ (จดุ) รว่มกนั เหมอืนกนั 
話題 わだい－ หวัขอ้ หวัเร ือ่ง  

～同士 ～ど┐うし 
ระหว่าง 
(คนทีม่สีถานภาพเดยีวกนั) 

知り合い しりあい－ คนรูจ้กั 
海外 か┐いがい ตา่งประเทศ 
久しぶり ひさしぶり－ หลงัจากทีไ่ม่ไดทํ้ามานาน 
内容 ないよう－ เนือ้หา 
実は じつ┐は ความจรงิแลว้ แทจ้รงิแลว้ 

ほんと （*5） ほんと－ 

จรงิๆ 
(เป็นคาํกลายเสยีงมาจากคําวา่ 
ほんとう) 

娘 むすめ┐ ลกูสาว 
中学生 ちゅうが┐くせい นักเรยีนมธัยมตน้ 

なつかしい なつかし┐い ทีทํ่าใหค้ดิถงึ ทีทํ่าใหห้วนหา 
女性 じょせい－ ผูห้ญงิ 

 
（*1） インターネット通信サービスの一つ บรกิารโทรศพัทท์างเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 
（*2） インドネシアの都市 เมอืงในประเทศอนิโดนีเซยี 
（*3） ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の一つ สือ่โซเชยีลเน็ตเวริก์ชนิดหน่ึง 
（*4） インターネットの略  คาํย่อของ "อนิเทอรเ์น็ต" 
（*5） 「本当」の会話的表現   ภาษาพูดของคาํวา่ 「ほんとう」 
 
 

 PART3 長く話す「最近、ヨガにはまっているんです」 
 

ヨガ ヨ┐ガ โยคะ 
はまって（い）
る 

はまって（い）る－ 
ตดิ  
(งานอดเิรก การต์นู เป็นตน้) 

～関係 ～か┐んけい เกีย่วกบั... เกีย่วขอ้งกบั... 

イベント会場 
イベントか┐いじ
ょう สถานทีจ่ดังาน 

知り合い しりあい－ คนรูจ้กั 
調子 ちょうし－ สภาพ 
様子 ようす－ สภาพ ท่าทาง 
ぐっすり ぐっす┐り (หลบั) สนิท (หมด) เหลีย้ง 
体調 たいちょう－ สภาพรา่งกาย 
おすすめ おすすめ－ ขอ้เสนอแนะ แนะนํา 
うんざり うんざ┐り น่าเบือ่ น่าราํคาญ 

こりごり こりご┐り เข็ดหลาบ  
ひどい目に 
あう 

ひど┐いめにあ┐

う พบกบัเร ือ่งแย่ๆ 

ホットヨガ ホットヨ┐ガ โยคะรอ้น 
のばす のば┐す ยดื  
らくらく らくらく－ อย่างง่ายๆ อย่างสบายๆ 
汗 あ┐せ เหงือ่ 

だらだら だ┐らだら 
ลกัษณะที ่(ของเหลว)  
หยด ไหล 

気持ちいい きもちい┐い รูส้กึด ีอารมณด์ ี
しばらくですね しば┐らくですね (สํานวน) ไม่ไดพ้บกนันาน  
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PART4 読んでわかる 「わが家の近況ですが…」 

わが家 わ┐がや บา้นของเรา 

近況 きんきょう－ 

สภาพในขณะนี ้
สถานการณใ์นตอนนี ้
ความเป็นอยู่ตอนนี ้

手書き てがき－ การเขยีนดว้ยมอื 

ホームステイ
ホ－ムステ┐イ /
ホ－ムス┐テイ

การพกัอาศยัในบา้นของคนทอ้
งถิน่ โฮมสเตย ์

誕生日カード 
たんじょうびカ┐

―ド การด์วนัเกดิ 

予想 よそう－ การคาดเดา การคาดคะเน 

定年退職する 
ていねんた┐い
しょくする ออกจากงานในวยัเกษียณ 

家事 か┐じ งานบา้น 
美術 び┐じゅつ ศลิปะ 
めざす めざ┐す ยดึเป็นเป้าหมาย มุ่งสู่ 
様子 ようす－ สภาพ ท่าทาง 
当たる あたる－ ทายถกู  
ごぶさたしてい
ます 

ごぶさたして 
いま┐す ไม่ไดพ้บกนันาน  

いかがお過ごし
ですか 

いか┐がおすご
しです┐か เป็นอย่างไรบา้ง สบายดไีหม 

帰国する きこくする－ กลบัประเทศ 
暑い あつ┐い อากาศรอ้น 
続く つづく－ ดาํเนินตอ่ 
先日 せんじつ－ วนักอ่น 
写真 しゃしん－ รปูถา่ย 
送る おくる－ ส่ง 
なつかしい なつかし┐い ทีทํ่าใหค้ดิถงึ ทีทํ่าใหห้วนหา 
気持ち きもち－ ความรูส้กึ อารมณ ์
勉強 べんきょう－ การเรยีน 
東京 とうきょう－ กรงุโตเกยีว 
一人暮らし ひとりぐ┐らし การใชช้วีติคนเดยีว อยู่คนเดยีว 
始める はじめる－ เร ิม่ 
全く～ない まったく－～ない ไม่...เลย 
洗濯 せんたく－ การซกัผา้
生活する せいかつする－ ใชช้วีติ ดาํเนินชวีติ 
心配する しんぱいする－ กงัวล เป็นห่วง 
とりあえず とりあ┐えず อนัดบัแรก 

今のところは 
いまのところは
－ ในตอนนี.้.. 

卒業する そつぎょうする－ จบการศกึษา 

ワーキングホリ
デー （*1）

ワ－キングホ┐リ
デ－

โครงการแลกเปลีย่นใหเ้รยีนคอ
รส์ระยะสัน้ ทํางานช ัว่คราว 
และท่องเทีย่ว ไปพรอ้มๆ กนัได ้

オーストラリア オ－ストラ┐リア ออสเตรเลยี 
準備する じゅ┐んびする เตรยีม เตรยีมตวั เตรยีมพรอ้ม 

あいかわらず あいかわらず－ 
ยงัคงเหมอืนเดมิ 
ไม่มอีะไรเปลีย่นแปลง 

せっかく せっかく－ ทีสู่อ้ตุส่าห ์ทีร่อมานาน 
自由な じゆ┐うな อสิระ เสรภีาพ เสร ี
一緒に いっしょに－ ดว้ยกนั รว่มกนั 

～やら～やら 
～や┐ら～や┐

ら ยกตวัอย่าง ทัง้... และ... 

美術展 びじゅつ┐てん นิทรรศการศลิปะ 
誘う さそう－ เชญิ เชญิชวน 
なので な┐ので ดงัน้ัน 
最近 さいきん－ เมือ่เรว็ๆ นี ้ในระยะหลงันี ้
楽しむ たのし┐む สนุกสนาน เพลดิเพลนิ 
E メール イーメ┐ール อเีมล 
次 つぎ┐ ถดัไป ตอ่ไป 
（お）便り （お）た┐より จดหมาย(ภาษาสภุาพ) 
連絡する れんらくする－ ตดิตอ่  
過ごす すご┐す ใชเ้วลา ผ่านไป 
様 さ┐ま/さま－ (ใส่ทา้ยชือ่) ท่าน... คณุ... 

別れ わかれ┐ 
การแยกจากกนั  
การลาจากกนั 

気づかう きづか┐う กงัวล เป็นห่วง 
決まった きまった－ ถกูกาํหนด ตามกาํหนด 
情報 じょうほう－ ขอ้มูล 
週末 しゅうまつ－ สดุสปัดาห ์
合格する ごうかくする－ สอบผ่าน 
皆様 みな┐さま ทกุท่าน 
動詞 どうし－ คาํกรยิา 

（*1） 海外に長期滞在しながら、旅行したり勉強したり働いたりできる制度 
โครงการแลกเปลีย่นใหเ้รยีนคอรส์ระยะยาว โดยท่องเทีย่ว เรยีน และทํางานช ัว่คราว ไปพรอ้มๆ กนัได ้
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PART5 書く 「お元気ですか」 

しばらく しば┐らく ชว่งระยะเวลาหน่ึง สกัครู ่

様子 ようす－ สภาพ ท่าทาง 

友人 ゆうじん－ เพือ่น 

ホスト
ファミリー

ホストファ┐ミリ
ー ครอบครวัอปุถมัภ ์โฮสตแ์ฟมลิี ่

同僚 どうりょう－ เพือ่นรว่มงาน 

どうしてた？
（*1）

ど┐うしてた？ 
เป็นอย่างไรบา้ง  
(าษาพูดของ どうしていましたか?) 

ご無沙汰してい
ます 

ごぶさたして 
いま┐す ไม่ไดพ้บกนันาน  

過ごす すご┐す ใชเ้วลา ผ่านไป 

目上の人 めうえのひと┐ ผูท้ีอ่าวโุสกวา่ ผูท้ีม่ฐีานะสงูกวา่ 

（*1） 「どうしていましたか？」の会話的表現 ภาษาพูดของ どうしていましたか？ 

◎ 教室の外へ

昇進する しょうしんする－ เลือ่นตาํแหน่ง 
給料 きゅ┐うりょう เงนิเดนิ คา่จา้ง  

スカイプ （*1） スカ┐イプ

สไกป์ 
โปรแกรมสําหรบัคยุโทรศพัทแ์บ
บวดิโีอ 

Facebook （*2） フェイスブ┐ック
เฟซบุก๊ 
สือ่โซเชยีลเน็ตเวริก์ชนิดหน่ึง 

できごと でき┐ごと เหตกุารณ ์เร ือ่งราวทีเ่กดิขึน้ 
知り合い しりあい－ คนรูจ้กั 

リクエスト リクエ┐スト

คาํขอ  
(เชน่ 
คาํขอเป็นเพือ่นในโซเชยีลมเีดยี) 

参加する さんかする－ เขา้รว่ม  
絵手紙 えて┐がみ โปสการด์รปูภาพ 

（*1） インターネット電話サービスの一つ บรกิารโทรศพัทท์างเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต
（*2） ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の一つ  สือ่โซเชยีลเน็ตเวริก์ชนิดหน่ึง   
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語彙表： トピック 6 マンガを読もう 

◎ 準備

マンガ マンガ－ หนังสอืการต์นู การต์นู 

表紙 ひょうし┐ หนา้ปก 
種類 しゅ┐るい ชนิด ประเภท 

ジャンル 
ジャンル－/ 
ジャ┐ンル 

ชนิดประเภท  
(ของงานศลิปะ งานเขยีน) 

ラブコメディ ラブコ┐メディ โรแมนตกิคอมเมดี ้
ミステリー ミ┐ステリー ลกึลบั 
探偵 たんてい－ นักสบื 
～もの ～もの－ ประเภทของ... 
ファンタジー ファ┐ンタジー แฟนตาซ ี

アクション ア┐クション
(การต์นู ภาพยนตร)์  
แนวแอ็คช ัน่  

サラリーマン サラリ┐ーマン
คนทํางานกนิเงนิเดอืน 
(ผูช้าย) 

ギャグ ギャ┐グ เร ือ่งตลกขบขนั มุขตลก 
『ワンピース』 ワンピ┐ース การต์นู วนัพชี 
ストーリー スト┐ーリー เร ือ่งราว 
旅 たび┐ การเดนิทาง 
途中 とちゅう－ ระหว่างทาง ระหวา่งน้ัน 
熱 ねつ┐ ไข ้
アシスタント アシ┐スタント ผูช้ว่ย 
トナカイ トナ┐カイ กวางเรนเดยีร ์
様子 ようす－ สภาพ ท่าทาง 
シーン シ┐ーン ฉาก สถานทีเ่กดิเหต ุ

セリフ セリフ－ บทพูดของนักแสดง 
วธิกีารพูด คาํพูด 

吹き出し ふきだし－ 
กรอบคาํพูด  
(เชน่ ในหนังสอืการต์นู) 

お前 （*1） おまえ－ 
แก มงึ  
(การเรยีกอย่างหยาบคาย) 

引く ひく－ (ไข)้ ลด 

お礼 おれい－ 
คาํขอบคณุ 
ของตอบแทนการขอบคณุ 

オノマトペ オノマ┐トペ
คาํเลยีนเสยีง 
หรอืเลยีนสภาพ 

キョロキョロ キョ┐ロキョロ
มองไปรอบๆ 
อย่างกระสบักระส่าย 

バタン バタ┐ン ปัง(เสยีงกระแทก) 
うきうき う┐きうき ระร ืน่ คกึคกั เบกิบาน 
ニコニコ ニ┐コニコ ยิม้แยม้

あちこち あち┐こち 
ทีโ่น่นทีน่ี่ ทางโนน้ทางนี ้  
ตามทีต่่างๆ  

効く きく－ 
ไดผ้ล เกดิผล  
มปีระสทิธภิาพ 

細菌 さいきん－ แบคทเีรยี 
ちゃんと ちゃんと－ เรยีบรอ้ยไม่ผดิพลาด 
抗生剤 こうせいざい－ ยาปฏชิวีนะ 
打つ う┐つ ฉีด (ยา) 
安静にする あんせいにする－ ทกใหส้งบ ทําจติใจใหส้งบ 

あんた （*2） あ┐んた 

คณุ เธอ นาย  
(คาํเรยีกแทน "คณุ" ที ่
ไม่เป็นทางการ) 

看病する か┐んびょうする ดแูล ดแูลรกัษาพยาบาล 
人間 にんげん－ มนุษย ์

～筋合はない 
～すじあ┐いはな┐

い / すじあい－は 
な┐い 

ไม่มเีหตผุลเลยที.่.. 
ไม่มทีางที.่.. 

ふざける ふざけ┐る ลอ้เล่น ทําเป็นเล่น 
コノヤロー コノヤロ┐ー (คาํสบถในมงังะ) แกน่ีนะ!! 
感情 かんじょう－ ความรูส้กึ 
隠す かく┐す ซอ่นเอาไว ้ปกปิด ปิดบงั ซกุ 
タイプ タ┐イプ ชนิด ประเภท 

（*1）（*2） 「あなた」のぞんざいな言い方 วธิเีรยีกบรุษุที ่2 อย่างไม่สภุาพ

PART1 聞いてわかる 「すごく有名なマンガですよ」 

日本文化 
センター

にほんぶんか 
セ┐ンター ศนูยว์ฒันธรรมญีปุ่่ น 

マンガ
コーナー

マンガコ┐ーナー มุมการต์นู 

表紙 ひょうし┐ หนา้ปก 
想像する そうぞうする－ จนิตนาการ 
『鋼の錬金術
師』 （*1） 

はがねのれんきん
じゅつ┐し 

แขนกล คนแปรธาต ุ  
(ชือ่การต์นูญีปุ่่ น) 

『デスノート』 
（*2） 

デスノ┐ート เดธโนต้ การต์นูญีปุ่่ น 

『のだめカンタ
ービレ』 （*3） 

のだめカンタ┐ービ
レ 

วุน่รกั นักดนตร ี  
(ชือ่การต์นูญีปุ่่ น) 

『ベルサイユ
のばら』 （*4） 

ベルサ┐イユのばら 
กหุลาบแวรซ์ายส ์
ชือ่การต์นูญีปุ่่ น 

すすめる すすめる－ แนะนํา 
登場人物 とうじょうじ┐んぶつ ตวัละคร 
犯人 は┐んにん คนรา้ย 
探偵 たんてい－ นักสบื 
ストーリー スト┐ーリー เร ือ่งราว 
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殺す ころす－ ฆ่า สงัหาร กาํจดั 

対決 たいけつ－ การเผชญิหนา้กนั 
ピアニスト ピアニ┐スト นักเปียโน 
指揮者 しき┐しゃ ผูนํ้าวงดนตร ีวาทยกร 
フランス革命 フランスか┐くめい การปฏวิตัฝิร ัง่เศส 
ドラマ ド┐ラマ / ドラマ－ ละคร 

幼なじみ おさなな┐じみ 
คนสนิท 
คุน้เคยกนัมาตัง้แตเ่ด็ก 

一種の～ い┐っしゅの～ ประเภทหน่ึงของ... 
元の も┐との เดมิ ดัง้เดมิ 
戻る もど┐る หวนกลบั กลบัคนื 
方法 ほうほう－ วธิกีาร 
世界 せ┐かい โลก 
旅する たび┐する ออกเดนิทาง 
感動的な かんどうてきな－ เป็นทีน่่าประทบัใจ 
ドラマチックな ドラマチ┐ックな แนวละคร แนวดราม่า 

ドキドキする ド┐キドキする 
(ใจเตน้) ตกึตกั  
(ใจเตน้) เรว็ 

スケール スケ┐ール สเกล มาตรวดั 
魅力 みりょく－ เสน่ห ์
王妃 お┐うひ พระราชนีิ 
警察 けいさつ－ ตาํรวจ 
気づく きづ┐く รูต้วั รูส้กึตวั 
才能 さいのう－ พรสวรรค ์ความสามารถ 
かっこいい かっこい┐い หลอ่ เท่ 
ラブコメ ラブコメ－ โรแมนตกิคอมเมดี ้
守る まも┐る ปกป้อง 
立場 た┐ちば จดุยนื 
フランス フランス－ ประเทศฝร ัง่เศส 
次々と つぎ┐つぎと ตอ่ไปเร ือ่ยๆ 

キャラクター
キャラクター－ /
キャラ┐クター ตวัละคร นิสยั 

歴史 れきし－ ประวตัศิาสตร ์
恋愛 れんあい－ ความรกั
母親 ははおや－ แม่ 

失敗する しっぱいする－ ลม้เหลว ผดิพลาด 
ファンタジー ファ┐ンタジー แฟนตาซ ี

命 い┐のち ชวีติ 
重さ おもさ－ นํา้หนัก (ความหนัก) 
深い ふか┐い ลกึ ลกึซึง้ 
テーマ テ┐ーマ หวัเร ือ่ง หวัขอ้
失う うしなう－ สญูเสยี เสยีไป 

生き返る いきか┐える ฟ้ืนคนืชพี คนืกาํลงั 

音声スクリプト

おすすめ おすすめ－ ขอ้เสนอแนะ แนะนํา 
死神 しにがみ－ มจัจรุาช ยมราช 
主人公 しゅじ┐んこう ตวัละครหลกั 
そんなところ そんなところ┐ ประมาณน้ัน 
オーケストラ オーケ┐ストラ วงออเคสตรา 
だらしない だらしな┐い รก ไม่เป็นระเบยีบ 
変な へ┐んな แปลก 
とにかく と┐にかく อย่างไรก็ตาม 
成長する せいちょうする－ เจรญิเตบิโต 
恋 こ┐い ความรกั
入門 にゅうもん－ เบือ้งตน้
わりと わりと－ คอ่นขา้ง 
育てる そだて┐る เลีย้งด ู
超～ ちょ┐う～ ...มาก ...สดุๆ 
すてきな すてきな－ ยอดเยีย่ม วเิศษสดุ 
王様 おうさま－ กษตัรยิ ์

で （*5） で－ 
แลว้ก็ หลงัจากน้ัน  
(ภาษาพูดของ それで) 

革命 かくめい－ การปฏวิตั ิ
進む すすむ－ ดาํเนิน ไปขา้งหนา้ 
～側 ～がわ－ ดา้น... 
国民 こくみん－ พลเมอืง ราษฎร 
つく つ┐く เขา้พวกกบั 
最高傑作 さいこうけ┐っさく ผลงานชิน้เอก 
作り変える つくりか┐える ทําใหม่ 
魔法 まほう－ เวทมนตร ์
～全体 ～ぜんたい－ ...ทัง้หมด 
設定 せってい－ กาํหนด ตัง้ ตัง้คา่ 

ハマる ハマる－ ตดิ  
(งานอดเิรก การต์นู เป็นตน้) 

実は じつ┐は ความจรงิแลว้ แทจ้รงิแลว้

（*1）（*2）（*3）（*4） 日本のマンガのタイトル  ชือ่การต์นูญีปุ่่ น 
（*5） 「それで」の話し言葉的表現 ภาษาพูดของ 「それで」

PART2 会話する 「これはチョッパーの帽子です」 

パリ パ┐リ กรงุปารสี 

キャンパス キャ┐ンパス วทิยาเขต 

話しかける はなしかけ┐る ทกั เขา้มาคยุดว้ย  

フランス フランス－ ประเทศฝร ัง่เศส 

～学科 ～が┐っか ภาควชิา แผนก สาขาวชิา 
教師 きょ┐うし คร ูอาจารย ์
『ワンピース』 ワンピ┐ース การต์นู วนัพชี 

マンガエキスポ マンガエ┐キスポ นิทรรศการการต์นู 



Topic6

32 

キャラクター
キャラクター－ /
キャラ┐クター ตวัละคร นิสยั 

海賊 かいぞく－ โจรสลดั 
仲間 なかま┐ เพือ่น พรรคพวก 
世界 せ┐かい โลก 
くり返し くりかえし－ ทําซํา้ ซํา้ไปซํา้มา 
フランス語 フランスご－ ภาษาฝร ัง่เศส 
翻訳 ほんやく－ การแปล  คาํแปล 
事件 じ┐けん คด ีเหตกุารณร์า้ย เหตรุา้ย 
戦い たたかい－ ตอ่สู ้

～同士 ～ど┐うし 
ระหว่าง 
(คนทีม่สีถานภาพเดยีวกนั) 

友情 ゆうじょう－ มติรภาพ 
勝つ か┐つ ชนะ 
感動的な かんどうてきな－ เป็นทีน่่าประทบัใจ 
助ける たすけ┐る ชว่ย 
信じる しんじ┐る เช ือ่ เช ือ่ถอื ศรทัธา 

感動する かんどうする－ ประทบัใจ ซาบซึง้ 

～巻 ～┐かん ฉบบัที.่.. เล่มที.่.. 
読み出す よみだ┐す เร ิม่อา่น 

夢中になる むちゅうにな┐る 
หมกมุ่นอยู่กบั... 
จดจอ่อยู่กบั... 

会話に役立つ文法・文型 

冒険する ぼうけんする－ ผจญภยั 

場面 
ばめん－ /  
ば┐めん สถานการณ ์

クリスマス
休み

クリスマスや┐す
み วนัหยุดครสิตม์าส 

公開する こ┐うかいする 
เปิดเผยตอ่สาธารณชน 
เปิดกวา้งสําหรบัคนทัว่ไป 

ぜったい ぜったい－ อย่างแน่นอน 

コスプレ コスプレ－ การแต่งกายเลยีนแบบตวัละค
รจากในเกมหรอืการต์นู 

会場 かいじょう－ สถานทีจ่ดังาน บรเิวณงาน 

『ドラえもん』
（*1）

ドラえもん－ 
โดราเอมอน 
ตวัละครในการต์นูญีปุ่่ น 

『俺物語!!』 （*2）    おれものが┐たり
การต์นูมงังะ  
My Love Story!! 

『ワンパンマン』 
（*3）

ワンパ┐ンマン การต์นู One-Punch Man 

未来 み┐らい อนาคต 

ロボット
ロ┐ボット /
ロボ┐ット หุ่นยนต ์

ひみつ道具
（*4）

ひみつど┐うぐ 
คาํเรยีกของวเิศษของ 
โดราเอมอน 

ダメな だめ┐な แย่ ไม่ด ี
主人公 しゅ┐じんこう ตวัละครหลกั 
身長 しんちょう－ ส่วนสงู 
体重 たいじゅう－ นํา้หนักตวั 
大男 おおお┐とこ ชายรา่งใหญ่ 

もてる もて┐る เนือ้หอม เป็นทีช่ ืน่ชอบ 
ある日 あ┐るひ วนัหน่ึง 
痴漢 ちかん－ ลวนลาม ทําอนาจาร 

女子高生 じょしこ┐うせい 
นักเรยีนหญงิระดบั 
มธัยมปลาย 

きっかけ きっかけ－ จดุเร ิม่ตน้ (ทีเ่ป็นเหตจุงูใจ) 
恋をする こ┐いをする ตกหลมุรกั
ニックネーム ニックネ┐ーム ชือ่เล่น 
敵 てき－ ศตัร ู
パンチ パ┐ンチ ชก ตอ่ย 
一発 いっぱつ－ (ยงิ) 1 นัด (ลองด)ู สกัตัง้  
倒す たお┐す ลม้ (คูต่อ่สู)้ 
無敵 むてき－ ไรเ้ทยีมทาน 
ヒーロー ヒ┐ーロー วรีบรุษุ ฮโีร 
かっこいい かっこい┐い หล่อ เท่ 
怪人 かいじん－ บคุคลลกึลบั มนุษยป์ระหลาด 
戦う たたかう－ ตอ่สู ้
活躍する かつやくする－ ขะมกัเขมน้ทํางาน 
そのうち そのうち－ ในตอนน้ัน ในอนาคตอนัใกล ้  
予想する よそうする－ คาดเดา คาดคะเน 
エンディング エンディング－ ตอนทา้ย ตอนจบ 

ふりがな ふりが┐な 

ฟุรงิะนะ 
(อกัษรฮริะงะนะทีเ่ขยีนไวด้า้น
บนอกัษรคนัจเิพือ่แสดงเสยีง
อา่น) 

歴史 れきし－ ประวตัศิาสตร ์
経済 け┐いざい เศรษฐกจิ การเงนิ 
理解する り┐かいする เขา้ใจ ทําความเขา้ใจ 
びっくりする びっく┐りする รูส้กึตกใจหรอืประหลาดใจ 
人気が出る にんきがで┐る กลายเป็นทีนิ่ยม 
ストラテジー・発音

たしかに た┐しかに อย่างแน่นอน 

セリフ セリフ－ บทพูดของนักแสดง 
วธิกีารพูด คาํพูด 

～ばっかり （*5） ～ばっか┐り เอาแต.่.. (ภาษาพูด) 
伝える つたえる－ ถา่ยทอด แจง้ใหท้ราบ 

ロールプレイ

内容 ないよう－ เนือ้หา 
感想 かんそう－ ความประทบัใจ 
コメント コメント－ การแสดงความคดิเห็น 
ドキドキする ド┐キドキする (ใจเตน้) ตกึตกั (ใจเตน้) เรว็ 
トナカイ トナ┐カイ กวางเรนเดยีร ์
あんまり～ 
ない 

あんまり－～ない ไม่คอ่ย... 

国際交流基金 
こくさいこうりゅう 
き┐きん เจแปนฟาวนเ์ดช ัน่ 

（*1）（*2）（*3） 日本のマンガのタイトル ชือ่การต์นูญีปุ่่ น 
（*4） 『ドラえもん』に出てくる未来の道具の総称  คาํเรยีกของวเิศษในโลกอนาคต ทีโ่ดราเอมอนเอาออกมาก 
（*5） 「～ばかり」と同じ意味。話しことばで使う。  ความหมายเดยีวกบั 「～ばかり」เป็นภาษาพูด 
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PART3 長く話す 「酒飲みの大男の話です」 

酒飲み さけの┐み คนทีด่ืม่เหลา้
大男 おおお┐とこ ชายรา่งใหญ่ 
物語 ものが┐たり เร ือ่งเล่า นิทาน 
職場 しょくば－ ทีทํ่างาน 
同僚 どうりょう－ เพือ่นรว่มงาน 
話しかける はなしかけ┐る ทกั เขา้มาคยุดว้ย  

マンガ好き マンガずき－ คนทีช่ ืน่ชอบการต์นู 
แฟนการต์นู 

中国古典 ちゅうごくこ┐てん วรรณคดจีนีโบราณ 
『水滸伝』 すいこ┐でん ซอ้งกัง๋ 
ストーリー スト┐ーリー เร ือ่งราว 
金持ち かねも┐ち เศรษฐ ีคนรวย 
権力者 けんりょ┐くしゃ ผูม้อีาํนาจ ผูม้อีทิธพิล 
戦う たたかう－ ตอ่สู ้
飲み屋 のみ┐や บาร ์รา้นเหลา้
酔っぱらう よっぱらう－ เมา 
突然 とつぜん－ ทนัท ีกะทนัหนั 
虎 とら－ เสอื 

現れる あらわれ┐る 
ปรากฏตวั (เร ือ่ง )  
แดงออกมา เผยออกมา 

退治する たいじする－ ปราบ กาํจดั 
ある日 あ┐るひ วนัหน่ึง 

この先 このさき－ 

ในอนาคต ตอ่จากนี ้
ถดัจากนี ้ (ไปขา้งหนา้) 
หลงัจากนี ้

人食い虎 ひとく┐いどら เสอืกนิคน 
ぜったいに ぜったいに－ อย่างแน่นอน 

～たまま ～たまま－ 
ยงัคง... (ทํา)  
ยงัคงเป็นเชน่น้ัน 

すると すると－ จากน้ัน แลว้
たった たった－ เพยีง 
馬乗りになる うまのりにな┐る อยู่ในท่าน่ังเหมอืนขีม่า้
ボカボカ ボ┐カボカ (ตอ่ย ทบุ ต)ีดงัตุบ๊ต ับ๊ 
殴る なぐ┐る ตอ่ย 
タイトル タ┐イトル หวัขอ้
昔話 むかしば┐なし นิทานปรมัปรา  
小説 しょうせつ－ นิยาย นวนิยาย 

PART4 読んでわかる 「マンガばかり読んでいて…」 

～ばかり ～ば┐かり เอาแต.่.. 

文学作品 ぶんがくさ┐くひん 
ผลงานวรรณคด ี
ผลงานวรรณกรรม 

相談サイト そうだんサ┐イト เว็บไซตใ์หค้าํปรกึษา 
悩める母 なやめ┐る は┐は คณุแม่ทีก่ลดักลุม้
投稿する とうこうする－ โพสตข์อ้ความ 
娘 むすめ┐ ลกูสาว 
いまだに いまだに－ ตอนนีก็้ยงัคง... 
読書 ど┐くしょ การอา่น 
もともと もともと－ แตเ่ดมิ  
文学 ぶ┐んがく วรรณคด ีวรรณกรรม 
比べる くらべる－ เปรยีบเทยีบ 
内容 ないよう－ เนือ้หา 
浅い あさい－ (เนือ้หา) ไม่ลกึซึง้ 
絵 え┐ รปูวาด 

想像力 そうぞ┐うりょく 
ความสามารถในการจนิตน
าการ 

貧しい まずし┐い ยากจน 

夏休み なつや┐すみ 
วนัหยุดปิดภาคเรยีนชว่งฤ
ดรูอ้น 

漱石 （*1） そ┐うせき 
โซเซะก ิ(1867-1916) 
นักเขยีนชาวญีปุ่่ น 

『こころ』 こころ┐ / ここ┐ろ Kokoro (หวัใจ) 
宿題 しゅくだい－ การบา้น 
マンガ版 マンガばん－ ฉบบัการต์นู 

このまま このまま┐ ในสภาพนี ้

まともな まともな－ 
เป็นเร ือ่งเป็นราว  จรงิจงั  
ถกูตอ้ง 

文章 ぶ┐んしょう ขอ้ความ บทความ 

人間 にんげん－ มนุษย ์
心配な しんぱいな－ กงัวล เป็นห่วง 
コメント コメント－ การแสดงความคดิเห็น 
タイトル タ┐イトル หวัขอ้
投稿者 とうこ┐うしゃ ผูโ้พสต ์
更新時間 こうしんじ┐かん เวลาตอ่อายุ เวลาอพัเดท 

通りすがり
（*2）

とおりすがり－ 

บงัเอญิผ่านมา(ชือ่ทีค่นนิย
มตัง้เพือ่ใชโ้พสตค์วามคดิเ
ห็นในอนิเตอรเ์น็ต) 

実際に じっさいに－ 
ความจรงิ โดยแทจ้รงิ  
ทีแ่ทจ้รงิ อย่างแทจ้รงิ 

例えば たと┐えば การยกตวัอย่าง อย่างเชน่ 

手塚治虫 
（*3）

てづか おさむ－ 

เทะสกุะ โอะซะมุ  
นักเขยีนการต์นูชาวญีปุ่่ น 
(1928-1989) 

『火の鳥』 ひ┐のとり 
ฮโินโทร ิวหิคเพลงิ  
ชือ่การต์นูญีปุ่่ น 

～に劣らぬ ～におとら┐ぬ 
ไม่นอ้ยไปกวา่... 
ไม่ตํา่ไปกวา่... 

深い ふか┐い ลกึ ลกึซึง้ 
批判する ひはんする－ วพิากษว์จิารณ ์
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漫画 まんが－ หนังสอืการต์นู การต์นู 
笑う わらう－ หวัเราะ 
頭のいい あたまのい┐い ฉลาด หวัด ี
小説 しょうせつ－ นิยาย นวนิยาย 
今や い┐まや เดีย๋วนี ้ตอนนี ้ขณะนี ้
日本史 にほんし－ ประวตัศิาสตรญ์ีปุ่่ น 
ビジネス 
マナー

ビジネスマ┐ナー มารยาททางธรุกจิ 

相対性理論 そうたいせいり┐ろん ทฤษฎสีมัพทัธภาพ 
読解力 どっか┐いりょく ความสามารถในการอา่น 
それほど～ 
ない 

それほど－～ない ไม่...ขนาดน้ัน 

必要 ひつよう－ ความจาํเป็น 
時代 じだい－ สมยั ยุค 

村上春樹 
（*4）

むらかみ は┐るき 

มุระคะม ิฮะรกุ ิ  
นักเขยีนชาวญีปุ่่ น (1949-
ปัจจบุนั) 

話題 わだい－ หวัขอ้ หวัเร ือ่ง พาดหวัข่าว 

さりげなく さりげな┐く 
ไม่แสดงความรูส้กึออกทาง
สหีนา้ ไม่แสดงออก 

リビング リ┐ビング หอ้งน่ังเล่น 
置く おく－ วาง วางไว ้
面白い おもしろ┐い น่าสนใจ 
すすめる すすめる－ แนะนํา 
違う ちがう－ แตกตา่ง 
幅広い はばひろ┐い ขอบเขตกวา้ง  ในวงกวา้ง 
世代 せだい－ รุน่ ยุค 
対象 たいしょう－ เป้าหมาย 

ジャンル 
ジャンル－ /  
ジャ┐ンル 

ชนิดประเภท 
(ของงานศลิปะ งานเขยีน) 

成人 せいじん－ ผูใ้หญ่ ผูท้ีบ่รรลนิุตภิาวะ 
～向け ～むけ－ สําหรบั... เหมาะกบั... 

映画 
えいが－ / 
え┐いが ภาพยนตร ์

表現 ひょうげ┐ん สํานวน 

しかた しかた－ วธิ ีการจดัการ 
他の ほかの－ ...อืน่ 

メディア
メディア－ /
メ┐ディア สือ่ 

劣る おと┐る ดอ้ย สูไ้ม่ได ้
考え かんが┐え ความคดิ ไอเดยี 
～自体 ～じ┐たい ตวัของมนัเอง 
間違っている まちが┐っている ผดิ ผดิพลาด 
投稿 とうこう－ โพสต ์(เชน่ ในเว็บบอรด์) 
予想する よそう－ คาดเดา คาดคะเน 
～とはかぎら
ない 

～と┐は かぎら┐な
い ก็ไม่ใชว่า่จะ...เสมอไป 

プロ プ┐ロ มอือาชพี โปร 
マンガ家 マンガか－ นักวาดการต์นู 
描く か┐く วาด 
作品 さくひん－ ผลงาน ชิน้งาน 
大ヒットする だいヒ┐ットする ไดร้บัความนิยมมาก 
例外 れいがい－ ขอ้ยกเวน้
値段 ねだん－ ราคา 

夢中になる むちゅうにな┐る 
หมกมุ่นอยู่กบั... 
จดจอ่อยู่กบั... 

ちっとも～ 
ない 

ちっと┐も～ない ไม่เลย...สกันิด 

（*1） 夏目漱石（1867～1916）。日本の作家。 โซเซะก ินะสเึมะ (1867-1916) นักเขยีนชาวญีปุ่่ น 
（*2） サイトなどの投稿者名によく使われる ชือ่ทีค่นนิยมตัง้เพือ่ใชโ้พสตค์วามคดิเห็นในอนิเตอรเ์น็ต 
（*3） 日本のマンガ家（1928～1989） นักเขยีนการต์นูชาวญีปุ่่ น (1928-1989) 
（*4） 日本の作家(1949～ )  นักเขยีนชาวญีปุ่่ น (1949-ปัจจบุนั) 

PART5 書く 「悩める母」さんへ 

悩める母 
なやめ┐る は┐

は คณุแม่ทีก่ลดักลุม้

投稿 とうこう－ โพสต ์(เชน่ ในเว็บบอรด์) 

コメント コメント－ การแสดงความคดิเห็น 
意見 い┐けん ความคดิเห็น 
～以外 ～い┐がい นอกเหนือจาก... 
読書 ど┐くしょ การอา่น 

文学作品 ぶんがくさ┐くひん 
ผลงานวรรณคด ี
ผลงานวรรณกรรม 

内容 ないよう－ เนือ้หา 
浅い あさい－ (เนือ้หา) ไม่ลกึซึง้ 
～ばかり ～ば┐かり เอาแต.่.. 

想像力 そうぞ┐うりょく 
ความสามารถในการจนิตนา
การ 

貧しい まずし┐い ยากจน 

文学 ぶ┐んがく วรรณคด ีวรรณกรรม 
マンガ版 マンガばん－ ฉบบัการต์นู 
文章 ぶ┐んしょう ขอ้ความ บทความ 
娘 むすめ┐ ลกูสาว 

ハンドル
ネーム

ハンドルネ┐ーム

ชือ่ทีใ่ชล้งทะเบยีนในชอ่งทาง
อนิเตอรเ์น็ตต่างๆ 
(username) 

タイトル タ┐イトル หวัขอ้
～文字 ～┐もじ (จาํนวน) ตวัอกัษร 
～以内 ～い┐ない ภายใน... 
本文 ほ┐んぶん ตวับท ตวัเนือ้ความ 
投稿する とうこうする－ โพสตข์อ้ความ 
ベスト 
アンサー

ベストア┐ンサー คาํตอบทีด่ทีีส่ดุ 
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◎ 教室の外へ

『進撃の巨人』 
しんげきの 
きょじん－ ผ่าพภิพไททนั 

この間 このあいだ－ เมือ่เรว็ๆ นี ้เมือ่วนักอ่น 

コスプレ コスプレ－ การแต่งกายเลยีนแบบตวัละค
รจากในเกมหรอืการต์นู 

衣装 い┐しょう เคร ือ่งแตง่กาย เสือ้ผา้
第～巻 だ┐い～┐かん เล่มที.่.. 
立ち読み たちよみ－ ยนือา่น (ตามรา้นหนังสอื) 

クリックする ク┐リックする คลกิ 
第～話 だ┐い～┐わ บทที.่.. 
挑戦する ちょうせんする－ ลอง ทา้ทาย 
知り合い しりあい－ คนรูจ้กั 
ファン ファ┐ン แฟนคลบั 
おすすめ おすすめ－ ขอ้เสนอแนะ แนะนํา 
本屋 ほ┐んや รา้นหนังสอื 
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語彙表： トピック 7 武道に挑戦！ 

◎ 準備

武道 ぶ┐どう ศลิปะการตอ่สู ้
挑戦 ちょうせん－ การทา้ทาย 

イメージ
イ┐メージ /
イメ┐ージ ภาพพจน ์

武術 ぶ┐じゅつ ศลิปะการตอ่สู ้
格闘技 かくと┐うぎ ศลิปะการตอ่สู ้
柔道 じゅ┐うどう ยโูด ศลิปะการตอ่สูข้องญีปุ่่ น 
テコンドー テコ┐ンドー เทควนัโด 
レスリング レ┐スリング มวยปลํา้ 

剣道 け┐んどう 

เคนโด 
ศาสตรแ์ห่งการฟันดาบไมข้อง
ญีปุ่่ น 

空手 からて－ 
คาราเต ้
ศลิปะการป้องกนัตวัของญีปุ่่ น 

フェンシング フェ┐ンシング กฬีาฟันดาบ  
ボクシング ボ┐クシング มวย 
殴る なぐ┐る ตอ่ย 
蹴る け┐る เตะ ถบี 
打つ う┐つ ต ีตบ เคาะ 
突く つ┐く ทิม่ แทง จิม้ 
投げる なげ┐る โยน ปา 

押さえ込む おさえこ┐む 
กดหรอืทบัไวใ้หอ้ยู่กบัที ่
ควบคมุ จบักมุ 

合気道 あいき┐どう 
ไอคโิด 
ศลิปะการตอ่สูข้องญีปุ่่ น 

～段 （*1） ～┐だん 
การนับระดบัในการตอ่สูแ้บบ
ญีปุ่่ น  

身を守る みをまも┐る ปกป้อง (คน) 
姿勢 しせい－ บคุลกิ ท่าทาง 
そのせいか そのせ┐いか อาจเป็นเพราะอย่างน้ัน 

体力がつく 
た┐いりょくが 
つ┐く แข็งแรงขึน้ มพีลกาํลงัมากขึน้ 

留学する りゅうがくする－ ศกึษาตอ่ในตา่งประเทศ 
防具 ぼ┐うぐ เกราะ เคร ือ่งป้องกนั 

興味がある 
きょ┐うみが あ┐

る มคีวามสนใจ 

体育 た┐いいく พลศกึษา 
争う あらそ┐う แขง่ขนั ตอ่สู ้
鍛える きた┐える ฝึกฝน ฝึกซอ้มใหด้ขีึน้ 
昔 むかし－ อดตี สมยักอ่น 
クラブ ク┐ラブ คลบั ชมรม สโมสร 

案内 あんな┐い 
(ป้าย โปสเตอร)์  
ประชาสมัพนัธ ์

ポスター ポ┐スター โปสเตอร ์
日本人会 にほんじ┐んかい สมาคมชาวญีปุ่่ น 
初心者 しょし┐んしゃ มอืใหม่ 
大歓迎 だいか┐んげい ยนิดตีอ้นรบัอย่างยิง่ 
国籍 こくせき－ สญัชาต ิ  
～を問わない ～をとわ┐ない ไม่จาํกดั... 
成人 せいじん－ ผูใ้หญ่ ผูท้ีบ่รรลนิุตภิาวะ 
経験者 けいけ┐んしゃ ผูม้ปีระสบการณ ์  
場所 ばしょ－ สถานที ่
体育館 たいいく┐かん โรงยมิ 
連絡先 れんらくさき－ ทีอ่ยู่ตดิตอ่ 

（*1） 「段」は、武道で「級」よりも上のレベル。 ในศลิปะการตอ่สู「้段」มรีะดบัสงูกว่า「級」

PART1 聞いてわかる 「私は柔道をやってます」 

柔道 じゅ┐うどう ยโูด ศลิปะการตอ่สูข้องญีปุ่่ น 

興味がある 
き ょ ┐ う み が 
あ┐る มคีวามสนใจ 

空手 からて－ 
คาราเต ้
ศลิปะการป้องกนัตวัของญีปุ่่ น 

合気道 あいき┐どう ไอคโิด ศลิปะการต่อสูข้องญีปุ่่ น 

剣道 け┐んどう 
เคนโด 
ศาสตร แ์ห่งการฟันดาบไมข้องญ่ีป่ ุ 
น 

現地 げ┐んち 

ทีเ่กดิเหต ุ
สถานทีห่รอืทอ้งถิน่ทีไ่ปปฏบิตัภิา
รกจิ 

（お）年寄り 
としよ┐り / 
おとしより－ ผูส้งูอายุ 

努力 ど┐りょく ความพยายาม 
汗 あ┐せ เหงือ่ 
姿勢 しせい－ บคุลกิ ท่าทาง 
精神 せ┐いしん จติวญิญาณ 

集中力 
しゅうちゅ┐う
りょく สมาธ ิ

ペース ペ┐ース ย่างกา้ว จงัหวะ 

勝ち負け 
か┐ちまけ / 
かち┐まけ การแพช้นะ 

汗をかく 
あ┐せを か┐

く เหงือ่ออก 

ビール ビ┐ール เบยีร ์

道場 ど┐うじょう 
โดโจ 
สถานทีฝึ่กซอ้มศลิปะการต่อสู ้
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伝統的な 
で ん と う て き
な－ พืน้บา้น ทีเ่ป็นธรรมเนียมประเพณี 

～の場合 ～のばあい－ ในกรณีที.่.. 
相手 あいて┐ คูแ่ขง่ 

突き つき┐ 
การประทะ การต ี  
(กฬีาซโูม่ เคนโด) 

蹴り けり┐ เตะ ถบี 
当てる あてる－ ยงิโดน ตโีดน ชน กระทบ  
直前 ちょくぜん－ เวลากอ่นหนา้น้ันครูเ่ดยีว 
僕 （*1） ぼく－ / ぼ┐く ผม สรรพนามบรุษุที1่ 

フルコンタクト
フルコ┐ンタク
ト ปะทะตรงๆ ปะทะอย่างจงั

実際に じっさいに－ 
ความจรงิ โดยแทจ้รงิ ทีแ่ทจ้รงิ 
อย่างแทจ้รงิ 

試合 しあい－ 
การแขง่ขนักฬีา 
แขง่ศลิปะการตอ่สู ้

関係ない 
かんけいな┐

い ไม่มคีวามเกีย่วขอ้ง 

技 わざ┐ 
ทกัษะหรอืเทคนิคในการเล่นกฬีา 
เชน่ ทกัษะเทคนิคการเล่นยโูด 

力 
ちか┐ら / 
ちから┐ พลงั กาํลงั  

利用する りようする－ ใช ้ใชป้ระโยชน ์

人気がある 
にんきがあ┐

る เป็นทีนิ่ยม 

年を取る とし┐を と┐る อายุมากขึน้ 

興味を持つ 
き ょ ┐ う み を 
も┐つ มคีวามสนใจ 

努力する ど┐りょくする พยายาม 
～したぶん ～したぶ┐ん เท่าทีทํ่า...ไป 

感じる かんじる－ รูส้กึ 

極真空手 （*2）
きょくしんか┐

らて คาราเตแ้บบเคยีวคชุนิ 

特徴 とくちょう－ ลกัษณะเดน่ 

攻撃 こうげき－ 
การโจมต ีการจูโ่จม  
การรกุ การบกุ 

受ける うけ┐る รบั
痛み いたみ┐ ความเจ็บ ความเจ็บปวด 

精神的に 
せいしんてき
に－ ทางจติวญิญาณ ทางจติใจ 

鍛える きた┐える ฝึกปรอื ฝึกซอ้มใหด้ขีึน้ 
防具 ぼ┐うぐ เกราะ เคร ือ่งป้องกนั 
竹刀 し┐ない ดาบไมไ้ผ่ 
クラブ ク┐ラブ คลบั ชมรม สโมสร 
音声スクリプト

週に しゅ┐うに ...ตอ่สปัดาห ์
ハードな ハ┐ードな ยากลําบาก 
修行する しゅぎょうする－ ปฏบิตัธิรรม เรยีนรูแ้ละฝึกฝน 
ずいぶん ず┐いぶん มากทเีดยีว เป็นอนัมาก 

日本クラブ 
にほんク ┐ ラ
ブ ชมรมญีปุ่่ น 

サークル サークル－ คลบั ชมรม สโมสร 
歓迎 かんげい－ การตอ้นรบั
サムライ サムライ－ ซามูไร นักรบ 
感じがする かんじがする－ รูส้กึวา่... 
かっこいい かっこい┐い หล่อ เท่ 
真剣な しんけんな－ จรงิจงั 

（*1） 「私」の男性的な表現 สรรพนามบรุษุที1่ ของผูช้าย 
（*2） 空手のひとつの流派 โรงเรยีนสอนคาราเต ้

PART2 会話する 「練習は何曜日にあるんでしょうか？」 

書道 しょ┐どう โฉะโด ศลิปะการเขยีนพู่กนัจนี 
和楽器 わが┐っき เคร ือ่งดนตรญีีปุ่่ นดัง้เดมิ 
合気道 あいき┐どう ไอคโิด ศลิปะการต่อสูข้องญีปุ่่ น 

興味がある 
きょ┐うみが あ┐

る มคีวามสนใจ 

道場 ど┐うじょう 
โดโจ 
สถานทีฝึ่กซอ้มศลิปะการต่อสู ้

訪問する ほうもんする－ เยีย่มเยอืน 
アメリカ アメリカ－ สหรฐัอเมรกิา 
ロサンゼルス ロサンゼ┐ルス เมอืงลอสแองเจลสิ 
伝統文化 でんとうぶ┐んか วฒันธรรมพืน้บา้น 
ハロー ハ┐ロー ฮลัโหล(คาํทกัทาย) สวสัด ี

見学する けんがくする－ 
ทษันศกึษา การชม (สถานที)่ 
เพือ่การศกึษา 

動き うごき┐ การเคลือ่นไหว 
若者 わかもの－ คนหนุ่มสาว 

（お）年寄り 
としよ┐り / 
おとしより－ ผูส้งูอายุ 

道着 どうぎ┐ 
เคร ือ่งแบบทีใ่ชใ้นการฝึกฝนศลิ
ปะการต่อสูญ้ีปุ่่ น 

T シャツ ティーシャツ－ เสือ้ยดื 
けがをする けが┐をする ไดร้บับาดเจ็บ 
違い ちがい－ ความแตกตา่ง 

袴 （*1） はかま┐ 

ฮะกะมะ 
(างเกงทีใ่ส่เวลาเล่นศลิปะการต่
อสูญ้ีปุ่่ น เชน่ ไอคโิด) 

段を取る 
（*2）

だ┐んを と┐る ไดล้ําดบัขัน้แรก ไดส้ายสดีาํ 

黒帯 （*3） くろおび－ 

"สายดาํ" 
เข็มขดัผา้สําหรบัเพือ่แสดงว่าเ
ป็นผูม้คีวามสามารถระดบัสงูสดุ
ในการเล่นยโูด หรอื คาราเต ้

かっこいい かっこい┐い หล่อ เท่ 
～によっては ～によって┐は ขึน้อยู่กบั... 
初心者 しょし┐んしゃ มอืใหม่ 
つける つけ┐る สวมใส่ 
うち うち－ (สนามฝึก)ของเรา 
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男女 だ┐んじょ ชายและหญงิ 

初段 （*4） しょだん－ 
ลําดบัแรก ขัน้ตน้  
(ของศลิปะป้องกนัตวั) 

稽古 け┐いこ การรํา่เรยีนศลิปะ วชิาการ 
一般 いっぱん－ ทัว่ไป 
～の関係で ～のかんけいで－ เพราะเกีย่วขอ้งกบั... 
合う あ┐う เหมาะกบั... 
会話に役立つ文法・文型 

失礼します 
しつ ┐ れいしま ┐

す 
ขอตวั (กลบั หรอืไปทีอ่ืน่) กอ่น 
ขอเสยีมารยาท 

お疲れさま おつかれさま－ 
ขอบคณุทีทํ่างานอย่าง 
เหน็ดเหน่ือย 

合宿 がっしゅく－ การเขา้ค่ายฝึกอบรมรว่มกนั 
誘う さそう－ เชญิ เชญิชวน 
参加する さんかする－ เขา้รว่ม  

クレジット
カード

クレジットカ┐ード เครดติการด์

振り込む ふりこ┐む โอน (เงนิ) 

級を取る きゅうをと┐る 
การสอบเลือ่นระดบั  
ควิ ในศลิปะการต่อสู ้

レベル
レベル－ /
レ┐ベル ระดบั  

～級 （*5） ～きゅう－ 
การนับระดบัในการตอ่สูแ้บบญี่
ปุ่ น  

清掃会社 
せいそうが┐いし
ゃ บรษิทัทําความสะอาด 

技 わざ┐ 
ทกัษะหรอืเทคนิคในการเล่นกฬี
า เชน่ ทกัษะเทคนิคการเล่นยโูด 

分かれる わかれ┐る ถกูแบ่งออก 
ストラテジー・発音

月謝 げっしゃ－ 
คา่สอนหรอืคา่เล่าเรยีนรายเดอื
น 

ドル ド┐ル/ ～┐ドル ดอลลาร ์
更衣室 こうい┐しつ หอ้งเปลีย่นเสือ้ผา้

面 （*6） めん－ / め┐ん 

เม็ง 
อปุกรณป้์องกนัส่วนศรีษะในกฬี
าเคนโด 

ロールプレイ

相手 あいて┐ คูส่นทนา 
～に対して ～にた┐いして เกีย่วกบั... 
さらに さ┐らに อกีคร ัง้ อกี เพิม่ขึน้ ยิง่ไปกวา่น้ัน 
考え かんが┐え ความคดิ ไอเดยี 
案内 あんな┐い (ป้าย โปสเตอร)์ ประชาสมัพนัธ ์
ペース ペ┐ース ย่างกา้ว จงัหวะ 
現金 げんき┐ん เงนิสด 

（*1） 合気道などの武道で、腰から下を覆う服 
กางเกงทีค่ลมุตัง้แตบ่รเิวณสะโพกลงไป ใส่เวลาเล่นศลิปะการต่อสูญ้ีปุ่่ น เชน่ ไอคโิด  

（*2）（*4）（*5） 「段」は、武道で「級」よりも上のレベル  ในศลิปะการตอ่สู「้段」มรีะดบัสงูกวา่「級」 
（*3） 段を取った人は、黒帯を締める  สําหรบัผูท้ีไ่ดร้บัขัน้「段」แลว้จะสามารถคาดผา้ผูกเอวสายดาํได ้
（*6） 剣道で、頭につける防具 อปุกรณป้์องกนัส่วนศรีษะในกฬีาเคนโด 

伝統的な でんとうてきな－ 
พืน้บา้น 
ทีเ่ป็นธรรมเนียมประเพณี 

武術 ぶ┐じゅつ ศลิปะการตอ่สู ้
バスケット 
ボール 

バスケットボ┐ー
ル บาสเกตบอล

試合 しあい－ 
การแขง่ขนักฬีา 
แขง่ศลิปะการตอ่สู ้

フィリピン フィ┐リピン ประเทศฟิลปิปินส ์

アーニス
（*1）

ア┐ーニス
อารนิ์ส 
(ศลิปะการตอ่สูข้องฟิลปิปินส)์ 

連れて行く つれていく－ พาไป 
戦う たたかう－ ตอ่สู ้
エスクリマ
（*2）

エスク┐リマ ชือ่เรยีกอกีอย่างของ อารนิ์ส  

カリ （*3） カ┐リ ชือ่เรยีกอกีอย่างของ อารนิ์ส  
フェンシング フェ┐ンシング กฬีาฟันดาบ 
素手 すで┐ มอืเปล่า 
棒 ぼう－ ท่อนไม ้ท่อนเหล็ก 
昔 むかし－ อดตี สมยักอ่น 
スペイン人 スペイ┐ンじん ชาวสเปน 
ヨーロッパ ヨーロ┐ッパ ยโุรป 

交ざる まざ┐る ผสมผสาน 
国技 こ┐くぎ กฬีาประจาํชาต ิ
人気がある にんきがあ┐る เป็นทีนิ่ยม 
教わる おそわる－ เรยีน ไดร้บัการสอนหรอืบอกเล่า 
武器 ぶ┐き อาวธุ 
相手 あいて┐ คูแ่ขง่ 

攻撃 こうげき－ 
การโจมต ีการจูโ่จม การรกุ  
การบกุ 

よける よけ┐る หลกีเลีย่ง 

技 わざ┐ 
ทกัษะหรอืเทคนิคในการเล่นกฬีา 
เชน่ ทกัษะเทคนิคการเล่นยโูด 

実は じつ┐は ความจรงิแลว้ แทจ้รงิแลว้
知り合い しりあい－ คนรูจ้กั 
特徴 とくちょう－ ลกัษณะเดน่ 
起源 き┐げん ทีม่า จดุเร ิม่ จดุกาํเนิด 
歴史 れきし－ ประวตัศิาสตร ์
関係 かんけい－ ความเกีย่วขอ้ง ความสมัพนัธ ์
サッカー サ┐ッカー ฟุตบอล 
行う おこなう－ เกดิขึน้ จดัขึน้ 
思い出 おもいで－ ความทรงจาํ 

PART3 長く話す 「子どものころ、学校で習いました」 
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（*1） フィリピンの武術の名前 ชือ่ศลิปะการตอ่สูข้องฟิลปิปินส ์
（*2）（*3） 「アーニス」の別名 ชือ่เรยีกอกีอย่างของ Arnis 

PART4 読んでわかる 「海外に広まる日本の武道」 

海外 か┐いがい ตา่งประเทศ 

広まる 
ひろま┐る / 
ひろまる－ แพรข่ยาย  ขยายเป็นวงกวา้ง 

柔道 じゅ┐うどう ยโูด ศลิปะการตอ่สูข้องญีปุ่่ น 

試合 しあい－ 
การแขง่ขนักฬีา 
แขง่ศลิปะการตอ่สู ้

実際に じっさいに－ 
ความจรงิ โดยแทจ้รงิ ทีแ่ทจ้รงิ 
อย่างแทจ้รงิ 

～に関する ～にかんす┐る เกีย่วกบั... 

コラム コ┐ラム

คอลมัน ์ตอน  
หรอืส่วนของขอ้ความทีแ่บ่งออกต
ามยาวในหนา้หนังสอื 

予想する よそうする－ คาดเดา คาดคะเน 
フランス フランス－ ประเทศฝร ัง่เศส 

柔道人口 
じゅうどうじ┐ん
こう ประชากรทีเ่ล่นยโูด 

約～ や┐く～ ประมาณ... ราว... 
～倍 ～ばい－ (จาํนวน) ... เท่า 

前田光世 （*1） まえだみつよ－ 

มะเอะดะ มทิสโึยะ  
ชาวญีปุ่่ นทีนํ่าศลิปะการตอ่สูย้โูดไ
ปเผยแพรใ่นประเทศบราซลิ 

ブラジル ブラジル－ ประเทศบราซลิ 
伝える つたえる－ บอก แนะนําใหรู้จ้กั 

ブラジリアン
柔術 （*2）

ブラジリアン 
じゅ┐うじゅつ 

ศลิปะการตอ่สูย้โูดทีถ่กูเผยแพรใ่น
บราซลิ 

世界的に せかいてきに－ ทัว่โลก 
有名な ゆうめいな－ มชี ือ่เสยีง 
合気道 あいき┐どう ไอคโิด ศลิปะการต่อสูข้องญีปุ่่ น 

空手 からて－ 
คาราเต ้
ศลิปะการป้องกนัตวัของญีปุ่่ น 

剣道 け┐んどう 

เคนโด 
ศาสตรแ์ห่งการฟันดาบไมข้องญีปุ่่
น 

いまや い┐まや เดีย๋วนี ้ตอนนี ้ขณะนี ้
世界 せ┐かい โลก 

進出する しんしゅつする－ 
กา้วหนา้เขา้สู่เสน้ทางใหม่ๆ 
แพรข่ยาย 

道場 ど┐うじょう 
โดโจ 
สถานทีฝึ่กซอ้มศลิปะการต่อสู ้

見かける みかける－ เห็น พบเห็น 
離れる はなれ┐る แยกกนั ห่างกนั 
形 かたち－ รปูแบบ รปูรา่งลกัษณะ 
変わる かわる－ เปลีย่นแปลงไป 
例えば たと┐えば การยกตวัอย่าง อย่างเชน่ 
オリンピック
種目

オリンピック
しゅ┐もく รายการการแข่งขนัโอลมิปิก 

細かく こまか┐く แยกใหล้ะเอยีด ใหถ้ีถ่ว้น 
体重別 たいじゅうべつ－ แบ่งตามนํา้หนักตวั 

分かれる わかれ┐る ถกูแบ่งออก 
勝つ か┐つ ชนะ 
できるだけ できるだけ－ ทําเท่าทีทํ่าได ้
ポイント ポイント－ จดุ ประเด็น หลกั 
かせぐ かせ┐ぐ ทําแตม้ ทําคะแนน 
競技 きょ┐うぎ การแขง่ขนั 
観客 かんきゃく－ ผูช้ม ฝูงชน 
柔道着 じゅうど┐うぎ ชดุยโูด 

取り入れる 
とりいれる－ / 
とりいれ┐る นําเขา้มาใช ้

最も もっと┐も ...ทีส่ดุ 
大切な たいせつな－ สําคญั 
上達する じょうたつする－ เกง่ขึน้ พฒันาขึน้ 
者 もの┐ คน 
倒す たお┐す ลม้ (คูต่อ่สู)้ 

柔よく剛を 
制す 

じゅ┐うよく ご┐

うを せ┐いす 

(สํานวน) 
คนทีม่คีวามยดืหยุ่นออ่นตวั 
สามารถเอาชนะคนทีแ่ข็งแกรง่กว่
าได ้

理念 り┐ねん ปรชัญา ความคดิ แนวคดิ 

汚れのない心 
けがれのな┐い 
こころ┐ จติใจทีบ่รสิทุธิ ์

表す あらわ┐す 
แสดง (ความรูส้กึ ความหมาย) 
ถา่ยทอด (ความรูส้กึ) 

重要な じゅうような－ สําคญั สิง่ทีข่าดไม่ได ้
意味 い┐み ความหมาย 
失う うしなう－ สญูเสยี เสยีไป 
本来 ほ┐んらい แตเ่ดมิ แรกเร ิม่ 
目的 もくてき－ จดุประสงค ์
鍛える きた┐える ฝึกปรอื ฝึกซอ้มใหด้ขีึน้ 
稽古 け┐いこ การรํา่เรยีนศลิปะ วชิาการ 
～を通して ～をとお┐して โดยผ่าน... 
相手 あいて┐ คูแ่ขง่ 
尊敬する そんけいする－ เคารพ 
礼 れ┐い มารยาท 
～を持って ～をも┐って โดยใช.้.. 
接する せっする－ ตดิตอ่ เช ือ่มตอ่  
自分 じぶん－ ตวัเอง 
人間 にんげん－ มนุษย ์

成長する せいちょうする－ เจรญิเตบิโต 

精神 せ┐いしん จติวญิญาณ 

勝ち負け 
か┐ちまけ / 
かち┐まけ การแพช้นะ 

こだわる こだわ┐る 
ยดึตดิ (กบัเร ือ่งเล็กนอ้ย)  
ใส่ใจในเร ือ่งน้ันๆ เป็นพเิศษ 

方法 ほうほう－ วธิกีาร 
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～ばかり ～ば┐かり เอาแต.่.. 
別の べつの－ ...อืน่ 

礼に始まり礼
に終わる 

れ┐いにはじま
り れ┐いにお
わる 

เร ิม่ตน้ 
และจบดว้ยการคาํนับใหเ้กยีรตซิ ึง่
กนัและกนั 

カリフォルニ
アロール
（*3）

カリフォルニア
ロ┐ール ซชูแิบบมว้นทีเ่ร ิม่ตน้ทีอ่เมรกิา 

異なる ことな┐る แตกตา่ง ไม่เหมอืน 
受け入れる うけいれる－ ไดร้บัการยอมรบั
変える かえる－ เปลีย่น เปลีย่นแปลง 
より～ より－ ...ยิง่ขึน้ ...กวา่นี ้
良い よ┐い ด ี
難しい むずかしい－ ยาก 
問題 もんだい－ ปัญหา 
筆者 ひ┐っしゃ ผูเ้ขยีน 
テーマ テ┐ーマ หวัเร ือ่ง หวัขอ้

導入する どうにゅうする－ 
การเกร ิน่นํา การนําสิง่ใหม่ๆ มาใช ้
การนําความรูใ้หม่เขา้มาเผยแพร ่

具体的な ぐたいてきな－ อย่างชดัเจน อย่างเป็นรปูธรรม 
内容 ないよう－ เนือ้หา 
コメント コメント－ การแสดงความคดิเห็น 
全体 ぜんたい－ ทัง้หมด  ทกุส่วน โดยรวม 
まとめる まとめる－ สรปุ 

主張 しゅちょう－ 
การยนืกราน 
การยนืยนัความของตน 

時代 じだい－ สมยั ยุค 

～に合わせて 
～に あわ┐せ
て ปรบัใหเ้ขา้กบั...  

変化する へ┐んかする เปลีย่นแปลง 
学ぶ まなぶ－ เรยีน เรยีนรู ้
調子 ちょうし－ สภาพ 

成立する せいりつ－ 
(การเจรจา) ประสบความสําเรจ็ 
(แผนทีว่างไว)้ เป็นจรงิ 

江戸時代 
（*4）

えどじ┐だい 
สมยัเอะโดะ  
(ปีค.ศ. 1603 - 1868) 

（*1） ブラジルに柔道を伝えた日本人（1878～1941 年） ชาวญีปุ่่ นทีนํ่าศลิปะการตอ่สูย้โูดไปเผยแพรใ่นประเทศบราซลิ （1878-1941）
（*2） 日本の柔道がブラジルに渡ってできた格闘技 ศลิปะการต่อสูย้โูดทีถ่กูเผยแพรใ่นบราซลิ 
（*3） アメリカで作られた巻き寿司 ซชูแิบบมว้นทีเ่ร ิม่ตน้ทีอ่เมรกิา 
（*4） 日本の歴史の一区分（1603～1868） ยุคสมยัหน่ึงของประเทศญีปุ่่ น (ปีค.ศ. 1603 - 1868) 

PART5 書く 「クラスについての問い合わせ」 

問い合わせ といあわせ－ การตดิต่อสอบถาม 

日本関係 
にほんか┐んけ
い เกีย่วขอ้งกบัญีปุ่่ น 

サークル サークル－ คลบั ชมรม สโมสร 
ポスター ポ┐スター โปสเตอร ์
参加する さんかする－ เขา้รว่ม  
茶道 さ┐どう ศาสตรก์ารชงชาแบบญีปุ่่ น 
書道 しょ┐どう โฉะโด ศลิปะการเขยีนพู่กนัจนี 

少林寺拳法部
（*1）

しょうりんじ 
けんぽ┐うぶ 

ชมรมศลิปะการตอ่สู ้
โชรนิจเิคมโป 

参加者募集 
さんか┐しゃ 
ぼしゅう รบัสมคัรผูเ้ขา้รว่ม 

場所 ばしょ－ สถานที ่
理由 りゆう－ เหตผุล 
都合 つごう－ สภาพการณ ์
問い合わせ先 といあわせさき－ ชอ่งทางตดิตอ่สอบถาม 

（*1） 「少林寺拳法」とは、日本の武道 "โชรนิจเิคมโป" คอืศลิปะการตอ่สูแ้บบญีปุ่่ น 

◎ 教室の外へ

世界 せ┐かい โลก 

興味がある 
きょう┐みが 
あ┐る มคีวามสนใจ 

参加する さんかする－ เขา้รว่ม  
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語彙表： トピック 8 便利な道具 

◎ 準備

電気製品 
でんきせ ┐い
ひん สนิคา้เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า 

商品 しょ┐うひん สนิคา้
広告 こうこく－ โฆษณา การลงประกาศ 

ロボット
ロ┐ボット /
ロボ┐ット หุ่นยนต ์

（お）湯 おゆ－ / ゆ┐ นํา้รอ้น นํา้อุน่(ภาษาสภุาพ) 

（お）尻 
しり┐ / 
おしり－ (ตาํสภุาพ) บัน้ทา้ย 

ハイブリッド
自動車 （*1）

ハイブリッド
じど┐うしゃ

รถไฮบรดิ 
(ชพ้ลงังานจากทัง้นํา้มนัและไฟฟ้
าผสมผสานกนั) 

持ち運び もちはこび－ การพกพา 

体重計 
た い じ ゅ うけ
い－ เคร ือ่งช ัง่นํ้าหนัก 

羽根 はね－ ใบพดัของพดัลม 
扇風機 せんぷ┐うき พดัลม 
音楽 
プレーヤー 

おんがく 
プレ┐ーヤー เคร ือ่งเล่นดนตร ี

体重 たいじゅう－ นํา้หนักตวั 
気になる きにな┐る เป็นกงัวล กงัวลใจ เอามาใส่ใจ 

携帯体重計 
けいたい 
た い じ ゅ うけ
い－ 

เคร ือ่งช ัง่แบบพกพา 

助かる たすか┐る ชว่ยได ้มปีระโยชน ์
ただ た┐だ แต่ 
ハイブリッド ハイブリ┐ッド รถไฮบรดิ

水中 すいちゅう－ ใตนํ้า้ 
気に入る きにいる－ ชอบ ถกูใจ 
ウ ォ シ ュ レ ッ ト
（*2）

ウォ┐シュレッ
ト

ฝารองน่ังโถสขุภณัฑม์ฟัีงกช์นัฉีด
นํา้ เป่าแหง้ และอุ่นทีร่องน่ัง 

海外 か┐いがい ตา่งประเทศ 
値段 ねだん－ ราคา 
デザイン デザ┐イン ดไีซน ์การออกแบบ 
必需品 ひつじゅひん－ สิง่จาํเป็น สิง่ทีข่าดไม่ได ้
普及する ふきゅうする－ แพรห่ลาย 
環境 かんきょう－ สิง่แวดลอ้ม 
すでに す┐でに แลว้
電子辞書 でんしじ┐しょ พจนานุกรมอเิล็กทรอนิกส ์
機能 き┐のう ฟังกช์นั
文字サイズ もじサ┐イズ ขนาดตวัอกัษร 
音声 お┐んせい เสยีงพูด เสยีงจากโทรทศัน ์
動画 どうが－ ภาพเคลือ่นไหว วดิโีอ 
手書き てがき－ การเขยีนดว้ยมอื 

～入力 
～にゅ┐うりょ
く การใส่ขอ้มูล 

メニュー メ┐ニュー เมนู 

多言語対応 
たげんごた┐

いおう รองรบัหลายภาษา 

フルカラー フルカ┐ラー (หนา้จอ) ส ี

Wi-Fi ワイファイ－ wi-fi 
接続する せつぞくする－ เช ือ่มตอ่ 

（*1） エンジンと電気モーターの二つの動力源を持つ自動車 รถยนตท์ีส่ามารถใชพ้ลงังานจากทัง้นํา้มนัและไฟฟ้า
（*2） お湯でお尻を洗えるトイレ โถสขุภณัฑท์ีช่าํระดว้ยนํา้อุน่

PART1 聞いてわかる 「スマホなしじゃどこにも行けない！」 

スマホ （*1） スマホ－ คาํย่อของ "สมารท์โฟน" 
～なし ～な┐し โดยไม่ม.ี.. 

携帯 （*2） けいたい－ คาํย่อของ "โทรศพัทม์อืถอื" 
機能 き┐のう ฟังกช์นั
約束 やくそく－ สญัญา นัด  
遅れる おくれる－ ล่าชา้ สาย 

やっと 
やっと┐ / 
やっと－  ในทีส่ดุ 

メッセージ メ┐ッセージ ขอ้ความ เมสเสจ 
メール メール－ อเีมล 
辞書を引く じ┐しょをひく เปิดพจนานุกรม 

あいづちを 
打つ 

あいづちをう┐

つ 

พูดหรอืพยกัหนา้เป็นชว่ง  
ๆเพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ากาํลงัฟังอกีฝ่
ายพูดอยู่ 

Google Map 
グーグルマ┐ッ
プ Google Map 

描く か┐く วาด 
ネット （*3） ネット－ คาํย่อของ อนิเทอรเ์น็ต 
～関係 ～か┐んけい เกีย่วกบั... เกีย่วขอ้งกบั... 
パソコン パソコン－ คอมพวิเตอร ์
アプリ ア┐プリ แอปพลแิคช ัน่ 
手軽に てがるに－ อย่างง่ายดาย 
持ち歩く もちある┐く นําตดิตวัไปดว้ย 
変な へ┐んな แปลก 

音声スクリプト

世の中 よの┐なか ในโลก 
ちゃんと ちゃんと－ เรยีบรอ้ยไม่ผดิพลาด 
もともと もともと－ แตเ่ดมิ  
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おれ （*4） おれ－ ผม ก ู(คาํแทนตวัผูช้าย) 

方向音痴 ほうこうお┐んち 
คนทีไ่ม่คอ่ยมเีซนสเ์ร ือ่งเสน้ทาง 
ทศิทาง 

方向 ほうこう－ ทศิทาง 
進む すすむ－ ไป 
必需品 ひつじゅひん－ สิง่จาํเป็น สิง่ทีข่าดไม่ได ้
とりあえず とりあ┐えず กอ่นอืน่ 
乾杯する かんぱいする－ ชนแกว้ (กอ่นดืม่ฉลอง) 

乾杯 かんぱい－ 
การชนแกว้กอ่นดืม่ 
การดืม่เหลา้ฉลอง 

そう言えば そういえ┐ば จะวา่ไป เมือ่พูดถงึเร ือ่งน้ันแลว้ก็... 
回数 かいす┐う จาํนวนคร ัง้ 
減る へる－ ลดลง 

レポート
レポート－ /
レポ┐ート รายงาน 

Google グーグル－ Google 
この間 このあいだ－ เมือ่เรว็ๆ นี ้เมือ่วนักอ่น 
ドラゴン 
フルーツ （*5）

ドラゴンフル┐ー
ツ แกว้มงักร

くだらない くだらない－ 
กระจอก ไม่สําคญั ไรค้า่  
ไรส้าระ ไม่ไดเ้ร ือ่ง 

意外に いがいに－ ผดิคาด ไม่คาดคดิ 
単語 たんご－ คาํศพัท ์

～なくてすむ ～な┐くてす┐む 
ไม่ตอ้ง... 
(ก็สามารถผ่านพน้ไปได)้ 

ありがたい ありがた┐い รูส้กึขอบคณุ 
～のたびに ～のたび┐に ทกุคร ัง้ที.่.. 
ネットにあげ
る

ネットにあげる－ อปัโหลดขึน้เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต

くせがつく くせ┐が つ┐く ตดิเป็นนิสยั 

僕 （*6） ぼく－ / ぼ┐く ผม สรรพนามบรุษุที1่ 
別に べつに－ เป็นพเิศษ 
十分な じゅうぶ┐んな เพยีงพอ เหลอืเฟือ 
一応 いちおう－ อย่างไรก็ตาม,กอ่นอืน่ 
たいした 
～ない 

た┐いした～な
┐い ไม่ได.้..มากมาย 

用 よ┐う ธรุะ สิง่ทีต่อ้งทํา 
お互い おたがい－ ซึง่กนัและกนั ตอ่กนั 
～ばっかり
（*7）

～ばっか┐り เอาแต.่.. (ภาษาพูด) 

（*1） スマートフォンの略 คาํย่อของ "สมารท์โฟน"
（*2） 携帯電話の略 คาํย่อของ "โทรศพัทม์อืถอื" 
（*3） インターネットの略 คาํย่อของ "อนิเทอรเ์น็ต" 
（*4）（*6） 「私」の男性的な表現 สรรพนามบรุษุที1่ ของผูช้าย 
（*5） 果物の名前 ชือ่ผลไม ้  
（*7） 「～ばかり」と同じ意味。話しことばで使う。 ความหมายเดยีวกนักบั 「ばかり」เป็นภาษาพูด 

PART2 会話する 「電子辞書を買おうと思うんですけど」 

電子辞書 でんしじ┐しょ พจนานุกรมอเิล็กทรอนิกส ์
ショッピング
サイト

ショッピングサ┐イ
ト เว็บไซตข์ายของออนไลน ์

品物 しなもの－ ของ สนิคา้
教授 きょうじゅ－ ศาสตราจารย ์
研究室 けんきゅ┐うしつ หอ้งวจิยั 
話しかける はなしかけ┐る ทกั เขา้มาคยุดว้ย  
イタリア イタリア－ ประเทศอติาล ี
ローマ ロ┐ーマ กรงุโรม 
～学科 ～が┐っか ภาควชิา แผนก สาขาวชิา 
専門 せんもん－ เร ือ่งทีเ่ช ีย่วชาญ 
文学 ぶ┐んがく วรรณคด ีวรรณกรรม 

留学生 りゅうが┐くせい 
นักเรยีนทีม่าศกึษาตอ่ 
ในตา่งประเทศ 

アシスタント アシ┐スタント ผูช้ว่ย 

スマホ （*1） スマホ－ มอืถอืสมารท์โฟน 

無料アプリ むりょうア┐プリ 
แอปพลเิคชนัทีส่ามารถดาวน์
โหลดไดไ้ม่เสยีคา่ใชจ้า่ย 

単語集 たんご┐しゅう หนังสอืรวมคาํศพัท ์
～ばかり ～ば┐かり เอาแต.่.. 

僕 （*2） ぼく－ / ぼ┐く ผม สรรพนามบรุษุที1่ 
役に立つ やく┐に た┐つ มปีระโยชน ์

本格的な ほんかくてきな－ แท ้ๆ  เต็มตวัเต็มรปูแบบ 

会話集 かいわ┐しゅう (หนังสอื)รวมบทสนทนา 
ちゃんとした ちゃんとした－ ทีเ่รยีบรอ้ย ทีด่ ีไม่บกพรอ่ง 
学習者 がくしゅ┐うしゃ ผูเ้รยีน 
～用 ～よう－ สําหรบั... 

基本的に きほんてきに－ 
โดยพืน้ฐาน 
ตามหลกัพืน้ฐาน 

～向け ～むけ－ สําหรบั... เหมาะกบั... 
しょうがない
（*3）

しょうがな┐い (ภาษาพูด) ชว่ยไม่ได ้

ほら ほ┐ら 

น่ี ดสู ิ  
(ใชเ้รยีกความสนใจของคูส่น
ทนา) 

部首 ぶ┐しゅ ส่วนประกอบของอกัษรคนัจ ิ
画数 かくす┐う จาํนวนเสน้ (ของอกัษรคนัจ)ิ 

手書き入力 
てがきにゅ┐うりょ
く การป้อนขอ้มูลดว้ยลายมอื 

対応する たいおうする－ (ระบบ) รองรบั
アクセント ア┐クセント เสยีงสงูตํา่ของคาํ 
飴 あめ－ ลกูอม 
単語 たんご－ คาํศพัท ์

自然な しぜんな－ 
โดยธรรมชาต ิ
เป็นไปเองโดยธรรมชาต ิ

発音する はつおんする－ ออกเสยีง 
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ネット （*4） ネット－ คาํย่อของ"อนิเทอรเ์น็ต" 
アクセント
辞典

アクセントじ┐てん
พจนานุกรมบอกการออกเสยี
งสงูตํา่ในคาํ 

音声 お┐んせい เสยีงพูด เสยีงจากโทรทศัน ์
イタリア語 イタリアご－ ภาษาอติาล ี
会話に役立つ文法･文型 

学会 がっかい－ 
การประชมุสมัมนาทางวชิาก
าร 

出席する しゅっせきする－ เขา้รว่ม  

モデル
モデル－ /
モ┐デル แบบ, รุน่ของสนิคา้ โมเดล 

ショップ
ショップ－ /
ショ┐ップ รา้น ชอ็ป 

迷う まよ┐う หลงทาง 
カード番号 カードば┐んごう หมายเลขบตัร 

エラー
エラー－ /
エ┐ラー ขอ้ผดิพลาด  

クレジット
カード

クレジットカ┐ード เครดติการด์

DVD ディーブイディ┐ー ดวีดี ี

画面 
がめん－ / 
が┐めん 

หนา้จอ  
(โทรทศัน ์คอมพวิเตอร ์เป็นตน้) 

できるだけ できるだけ－ ทําเท่าทีทํ่าได ้
壁 かべ－ กาํแพง 
掛ける かけ┐る หอ้ย แขวน 
つなぐ つなぐ－ เกีย่วขอ้งกนั เช ือ่มโยง 
WEB ウェブ－ เว็บไซต ์
映す うつ┐す ส่อง สะทอ้นภาพ ฉาย 
イラスト イラスト－ ภาพประกอบ 

ストラテジー・発音

～によって ～によって－ ขึน้อยู่กบั... 
仲がいい な┐かが い┐い สนิทสนม 
なめる なめ┐る เลยี 
端 はし－ ขอบ 

区別する く┐べつする 
การแบ่งแยก การแยกแยะ  
การแยกหมวดหมู่ 

ロールプレイ

条件 じょうけ┐ん เงือ่นไข ขอ้แม ้ขอ้เรยีกรอ้ง 
くわしい くわし┐い อย่างละเอยีด  รูเ้ร ือ่งด ี
知り合い しりあい－ คนรูจ้กั 
相談する そうだんする－ ปรกึษา ขอคําแนะนํา 
希望 きぼう－ ปรารถนา หวงั 
くわしく くわ┐しく โดยละเอยีด 
電気製品 でんきせ┐いひん สนิคา้เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า 

応対する おうたいする－ 
การรบั (แขก โทรศพัท)์ 
การดลูกูคา้ 

製品 せいひん－ ผลติภณัฑ ์
発音 はつおん－ การออกเสยีง 
だいたい だいたい－ ส่วนใหญ่ 

実際に じっさいに－ 
ความจรงิ โดยแทจ้รงิ  
ทีแ่ทจ้รงิ อย่างแทจ้รงิ 

風景 ふ┐うけい ทวิทศัน ์
夜景 やけい－ ทวิทศันต์อนกลางคนื 
濡れる ぬれる－ เปียก 
防水加工 ぼうすいか┐こう มคีณุสมบตักินันํา้ 

（*1） スマートフォンの略 คาํย่อของ "สมารท์โฟน" 
（*2） 「私」の男性的な表現 สรรพนามบุรษุที1่ ของผูช้าย 
（*3） 「しかたがない」と同じ意味。話しことばで使う。 มคีวามหมายเหมอืนกบั「しかたがない」ใชเ้ป็นภาษาพูด 
（*4） インターネットの略 คาํย่อของ "อนิเทอรเ์น็ต" 

PART3 長く話す 「いいもの買ったんですよ」 

オフィス オ┐フィス สํานักงาน 

携帯 （*1） けいたい－ คาํย่อของ "โทรศพัทม์อืถอื" 
見つかる みつかる－ พบ เจอ 

そう言えば そういえ┐ば 
จะวา่ไป 
เมือ่พูดถงึเร ือ่งน้ันแลว้ก็... 

探し物探知機 
さがしもの 
たんち┐き เคร ือ่งตรวจหาของหาย 

親機 おや┐き โทรศพัทเ์คร ือ่งหลกั 
なくす なくす－ ทําหาย 
機能 き┐のう ฟังกช์นั
場所 ばしょ－ สถานที ่

子機 こ┐き อปุกรณย่์อย  
鳴る なる－ ส่งเสยีง 
しょっちゅう しょ┐っちゅう บ่อยๆ เป็นประจาํ 
パニック パ┐ニック แตกตืน่ ตกใจ 
コイン コ┐イン เหรยีญ 
変化 へ┐んか ความเปลีย่นแปลง 
すすめる すすめる－ แนะนํา 

思い浮かぶ おもいうか┐ぶ 

ราํลกึ 
คดิเห็นเป็นภาพขึน้มาในสมอ
ง 

ヒントにする ヒ┐ントにする ใชเ้ป็นตวัชว่ยในการคดิ 

（*1） 携帯電話の略 คาํย่อของ "โทรศพัทม์อืถอื" 
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PART4 読んでわかる 「あなたがいちばん欲しいドラえもんの道具は？」 

ドラえもん（*1） ドラえもん－ โดราเอมอน 
ตวัละครในการต์นูญีปุ่่ น 

夢 ゆめ┐ ความฝัน 

かなえる かな┐える ทําให ้(ฝัน) เป็นจรงิ 
タイムマシン タイムマシ┐ン ไทมแ์มชชนี 
歴史 れきし－ ประวตัศิาสตร ์
時代 じだい－ สมยั ยุค 
記事 き┐じ บทความ 

アンケート
ア┐ンケート /
アンケ┐ート แบบสอบถาม 

結果 けっか－ ผลลพัธ ์ผล 
欲しい ほし┐い อยากได ้ตอ้งการ 
道具 どうぐ┐ เคร ือ่งมอื 
大人 おとな－ ผูใ้หญ ่
愛される あいされ┐る เป็นทีร่กั
理由 りゆう－ เหตผุล 

未来 み┐らい อนาคต 

叶える かな┐える ทําให ้(ฝัน) เป็นจรงิ 
秘密道具 
（*2）

ひみつど┐うぐ 
คาํเรยีกของวเิศษ 
ของโดราเอมอน 

一度 いちど┐ คร ัง้หน่ึง 
今回 こ┐んかい คร ัง้นี ้
ウェブ
アンケート

ウェブア┐ンケート แบบสอบถามออนไลน ์

行う おこなう－ ดาํเนินการ 
ベスト 3 ベストスリ┐ー ดทีีส่ดุ3อนั 

発表する はっぴょうする－ 
พรเีซน้ต(์งาน) รายงาน  
นําเสนอ 

～位 ～┐い ลําดบัที.่.. 

栄えある 
は┐えある / 
はえ┐ある 

มชี ือ่เสยีงโดง่ดงัไดร้บัการยอม
รบั 

第～位 だ┐い～┐い อนัดบัที.่.. (หน่ึง สอง ฯลฯ) 
輝く かがや┐く ส่องแสง เฉิดฉาย 
自由に じゆ┐うに โดยอสิระ ตามตอ้งการ 
場所 ばしょ－ สถานที ่
移動する いどうする－ ยา้ย เคลือ่นยา้ย 
開ける あける－ เปิด 
目的地 もくてき┐ち จดุหมายปลายทาง 
世界 せ┐かい โลก 
旅行する りょこうする－ ท่องเทีย่ว 
通勤 つうきん－ การเดนิทางไปทํางาน 
楽な らく┐な ง่ายๆ สบาย 
過去 か┐こ อดตี 
昔 むかし－ อดตี สมยักอ่น 
エジプト エジプト－ ประเทศอยีปิต ์
ピラミッド ピラミ┐ッド พรีามดิ 
建設 けんせつ－ การกอ่สรา้ง การกอ่ตัง้ 
宝くじ たから┐くじ สลากกนิแบ่ง 
番号 ばんご┐う หมายเลข 

メモする メ┐モする จด 
自分 じぶん－ ตวัเอง 
会う あ┐う พบ เจอ 
アドバイス
する

ア┐ドバイスする ใหค้าํแนะนํา 

回答 かいとう－ การตอบ 
頭 あたま┐ ศรีษะ หวั 
飛ぶ とぶ－ บนิ 
最も もっと┐も ...ทีส่ดุ 
ポピュラーな ポ┐ピュラーな เป็นทีนิ่ยม เป็นทีรู่จ้กั 

ポケット 
ポ┐ケット / 
ポケ┐ット กระเป๋าเสือ้ กระเป๋ากางเกง 

買い物 かいもの－ ซือ้ของ 
便利な べ┐んりな สะดวกสบาย 

受ける うけ┐る 
ไดร้บัความนิยม 
ไดร้บัการตอบรบัด ี

～に向かって ～にむかって－ มุ่งหนา้ไปทาง... 
想像 そうぞう－ การจนิตนาการ 

実現する じつげんする－ 

การทําใหเ้ป็นจรงิ 
การดาํเนินการจรงิ 
การกลายเป็นจรงิ 

試験 し┐けん การสอบ ขอ้สอบ 
自動的に じどうてきに－ โดยอตัโนมตั ิ
正解 せいかい－ คาํตอบทีถ่กูตอ้ง 
日記 にっき－ บนัทกึประจาํวนั ไดอาร ี ่
その通りに そのと┐おりに ตามน้ัน 

現実 げんじつ－ 
ความเป็นจรงิ 
สภาพความเป็นจรงิ 

多様な たような－ หลากหลาย 
回答を寄せる かいとうをよせる－ ส่งคาํตอบ 

回答者 かいと┐うしゃ ผูต้อบ 

～代 ～┐だい ยุค... ชว่งอายุ... 
男女 だ┐んじょ ชายและหญงิ 
～名 ～┐めい (จาํนวน) คน  
回答する かいとうする－ ตอบ 
夢のある ゆめのあ┐る มคีวามฝัน เหมอืนฝัน 
手軽な てがるな－ ง่าย สะดวก 

現実的な げんじつてきな－ 
โดยอา้งองิจากหลกัความจรงิ 
อย่างเป็นไปไดจ้รงิ 

さまざまな さま┐ざまな ตา่งๆ นานา หลากหลาย 
役に立つ やく┐に た┐つ มปีระโยชน ์
都会 とかい－ เมอืงใหญ่ 
出勤する しゅっきんする－ ออกไปทํางาน ไปทํางาน 
様子 ようす－ สภาพ ท่าทาง 
～年後 ～ねんご－ ...ปีตอ่มา 
オリンピック オリンピ┐ック โอลมิปิก 
魔法 まほう－ เวทมนตร ์
デートする デ┐ートする การนัดพบกนัของชายหญงิ 
～以外 ～い┐がい นอกเหนือจาก... 
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注目する ちゅうもくする－ จบัตามอง ใหค้วามสนใจ 
ヒットする ヒ┐ットする ฮติ เป็นทีนิ่ยม 
商品 しょ┐うひん สนิคา้
掃除ロボット そうじロ┐ボット หุ่นยนตทํ์าความสะอาด 
人間 にんげん－ มนุษย ์
最大 さいだい－ ใหญ่ทีส่ดุ 
発明 はつめい－ ประดษิฐ ์คดิคน้ (สิง่ใหม่) 
ホール ホ┐ール โถง  หอประชมุ 
大型 おおがた－ ขนาดใหญ่ 

小型 こがた－ ขนาดเล็ก  

スマホ （*3） スマホ－ มอืถอืสมารท์โฟน 
得意な とく┐いな ถนัด ชาํนาญ เกง่ 
電子辞書 でんしじ┐しょ พจนานุกรมอเิล็กทรอนิกส ์
相談する そうだんする－ ปรกึษา หารอื 
翻訳する ほんやくする－ แปล 
機械 きか┐い เคร ือ่งยนต ์เคร ือ่งจกัรกล 
世界中 せかいじゅう－ ทัว่โลก 

（*1） マンガのキャラクター ตวัละครในการต์นูญีปุ่่ น  
（*2） 『ドラえもん』に出てくる未来の道具の総称  คาํเรยีกของวเิศษในโลกอนาคตทีโ่ดราเอมอนเอาออกมาก 
（*3） スマートフォンの略   คาํย่อของ "สมารท์โฟน" 

PART5 書く 「売ってください」 

コミュニティ
サイト

コミュニティサ┐イト เว็บไซตช์มุชน 

掲示板 けいじばん－ ป้ายตดิประกาศ 

商品 しょ┐うひん สนิคา้
家電製品 かでんせ┐いひん เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้าภายในบา้น 
炊飯器 すいは┐んき หมอ้หงุขา้ว 
できるだけ できるだけ－ ทําเท่าทีทํ่าได ้
機能 き┐のう ฟังกช์นั
タイマー タ┐イマー นาฬกิาจบัเวลา 
早炊き はやだき－ หงุไดส้กุเรว็ 
（お）かゆ （お）かゆ－ ขา้วตม้(ภาษาสภุาพ) 

炊く たく－ หงุ 
～人家族 ～にんか┐ぞく ครอบครวัม.ี.. (จาํนวน) คน 
大きめ おおきめ－ ขนาดคอ่นขา้งใหญ่ 
～以内 ～い┐ない ภายใน... 
場所 ばしょ－ สถานที ่
受け取る うけとる－ รบัเอาไว ้
タイトル タ┐イトル หวัขอ้
本文 ほ┐んぶん ตวับท ตวัเนือ้ความ 
投稿する とうこうする－ โพสตข์อ้ความ 

◎ 教室の外へ

マニュアル マニュアル－ คูม่อื 
ショッピング
サイト

ショッピングサ┐イ
ト เว็บไซตข์ายของออนไลน ์

人気がある にんきがあ┐る เป็นทีนิ่ยม 

興味がある 
きょ┐うみが あ┐

る มคีวามสนใจ 

商品 しょ┐うひん สนิคา้
アイデア ア┐イデア ไอเดยี  
交換する こうかんする－ แลกเปลีย่น สลบัแทนทีก่นั 

電気製品 でんきせ┐いひん สนิคา้เคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า 
日本製品 にほんせ┐いひん สนิคา้ญีปุ่่ น 

カタログ カタログ－

แค็ตตาล็อก เอกสาร  
หรอืสิง่พมิพท์ีม่ภีาพสนิคา้ 
เชน่ เคร ือ่งสําอาง เสือ้ผา้  
เคร ือ่งเรอืน เป็นตน้  
พรอ้มบอกรายละเอยีดของสิ
นคา้เพือ่ใหล้กูคา้เลอืกซือ้ 
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語彙表： トピック 9 伝統的な祭り 

◎ 準備

伝統的な でんとうてきな－ 
พืน้บา้น 
ทีเ่ป็นธรรมเนียมประเพณี 

祭り まつり－ เทศกาล 

行事 ぎょ┐うじ 
งานหรอืพธิกีรรมทีจ่ดัเน่ืองใน
โอกาสตา่งๆ 

ポスター ポ┐スター โปสเตอร ์
踊る おどる－ เตน้ ราํวง 
植物 しょく┐ぶつ พชื 
飾り かざり－ การประดบัตกแตง่ 
宗教 しゅ┐うきょう ศาสนา 
関係する かんけいする－ เกีย่วขอ้ง เช ือ่มตอ่กบั 
歴史 れきし－ ประวตัศิาสตร ์
昔 むかし－ อดตี สมยักอ่น 
できごと でき┐ごと เหตกุารณ ์เร ือ่งราวทีเ่กดิขึน้ 
町内 ちょ┐うない ในเมอืง 
夏祭り なつま┐つり เทศกาลในฤดรูอ้น 
浴衣 ゆかた－ ชดุยูกาตะ 
盆踊り ぼんお┐どり การเตน้ราํบงโอโดร ิ
地元 じもと－ ทอ้งถิน่ 
仲間 なかま┐ เพือ่น พรรคพวก 

神輿 みこし－ 
เกีย้วมโิคะช ิ
สําหรบัแห่ในงานเทศกาล 

年中行事 
ねんちゅうぎょ┐う
じ เทศกาลประจาํปี 

山車 だし┐ 
รถทีป่ระดบัตกแต่ง 
ใชใ้นการเทศกาล 

神社 じ┐んじゃ ศาลเจา้

縁日 （*1） え┐んにち 
เทศกาลเกีย่วกบัวดั 
และศาลเจา้ 

屋台 や┐たい รา้นแผงลอยขายอาหาร 
焼きそば やきそば－ ยากโิซบะ 
かき氷 かきご┐おり นํา้แข็งไส 
田舎 いなか－ บา้นเกดิ 
仙台 （*2） せ┐んだい เซน็ได เมอืงในจงัหวดัมยิะง ิ
七夕祭り 
（*3）

たなばたま┐つり เทศกาลทะนะบะตะ 

なつかしい なつかし┐い ทีทํ่าใหค้ดิถงึ ทีทํ่าใหห้วนหา 
かつぐ かつ┐ぐ หาม แบก 
ひく ひく－ ดงึ 
思い出 おもいで－ ความทรงจาํ 
衣装 い┐しょう เคร ือ่งแตง่กาย เสือ้ผา้
かっこいい かっこい┐い หล่อ เท่ 
色っぽい いろっぽ┐い มเีสน่ห ์เซก็ซี ่
カラフルな カ┐ラフルな สสีนัสดใส  
粋な いきな－ งดงาม เกไ๋ก ๋เท่ 
派手な はで┐な ฉูดฉาด   ไม่ธรรมดา 
変わっている かわっている－ ผดิปกต ิไม่ซํา้กนั 

（*1） 神社やお寺と縁があり供養や祭りをする日  วนัทีม่งีานเทศกาล หรอืการเซน่ไหวท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัวดัและศาลเจา้ 
（*2） 宮城県にある都市 เมอืงในจงัหวดัมยิะง ิ  
（*3） 日本の祭り（中国の昔話に基づく）のひとつ  เทศกาลหน่ึงของญีปุ่่ น (มรีากฐานมาจากตาํนานเร ือ่งเล่าของจนี) 
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PART1 聞いてわかる 「祭りは 7 日まで続きます」 

各地 か┐くち ในแตล่ะพืน้ที ่

行事 ぎょ┐うじ 
งานหรอืพธิกีรรมทีจ่ดัเน่ืองในโอ
กาสตา่งๆ 

紹介する しょうかいする－ แนะนํา 

金 沢 百 万 石
ま つり （*1）

かな ┐ ざわ ひ
ゃくまんごく ま
┐つり 

งานเทศกาลของญีปุ่่ นอย่างหน่ึ
ง 

ほおずき市 
（*2）

ほおずき┐いち 
ตลาดตน้โคมไฟจนี 
ทีจ่ะเปิดในชว่งเทศกาล 

ねぶた祭り （*3） ねぶたま┐つり เทศกาลเนะบุตะ 

うらじゃ （*4） う┐らじゃ 
งานเทศกาลของญีปุ่่ นอย่างหน่ึ
ง 

週末 しゅうまつ－ สดุสปัดาห ์

金沢（市） （*5）
かな┐ざわ /  
かなざわ┐し 

เมอืงคะนะซะวะ 
(จงัหวดัอชิะคะวะ) 

石川（県） （*6）
いしかわ－ / 
いしかわ┐けん จงัหวดัอชิคิะวะ 

岡山（県） （*7）
おか┐やま / 
おかやま┐けん จงัหวดัโอะกะยะมะ 

青森（県） （*8）
あお┐もり / 
あおもり┐けん จงัหวดัอะโอะโมะร ิ

浅草 （*9） あさくさ－ อะสะคซุะ 

東京（都） 
とうきょう－ / 
とうきょ┐うと กรงุโตเกยีว 

百万石行列 
ひゃくまんごく 
ぎょ┐うれつ ขบวนพาเหรดเฮยีคมุงัโงะค ุ

ハネト （*10） ハネト－ ฮะเนะโตะ 
ผูเ้ตน้ในเทศกาลเนะบตุะ 

化粧 けしょ┐う การแต่งหนา้ 
お参り おまいり－ การไปไหวพ้ระทีว่ดั 

ねぶた ねぶた－ 
โคมไฟขนาดยกัษร์ปูซามูไรในเท
ศกาลเนะบตุะ 

前田利家（公）
（*11）

まえだとし ┐ い
え / まえだとし
いえ┐(こう） 

มะเอะดะ โทะชอิเิอะ  
แม่ทพัทีม่ผีลงานในชว่ง  
ค.ศ. 1539 - 1599 ยุคเซง็โงก ุ

ほおずき ほおずき－ ตน้โคมไฟจนี 
若者 わかもの－ คนหนุ่มสาว 
グループ グル┐ープ กลุ่ม 

レポーター
レポーター－ /
レポ┐ーター ผูร้ายงาน ผูส้ือ่ขา่ว 

前後 ぜ┐んご กอ่นและหลงั 
基礎 き┐そ รากฐาน พืน้ฐาน 
武将 ぶしょう－ แม่ทพั 
記念する きねんする－ เป็นทีร่ะลกึ เป็นอนุสรณ ์

～感じになる 
～かんじにな┐

る มคีวามรูส้กึวา่... 

まさに ま┐さに จรงิๆ มากๆ 

東北三大祭り 
とうほくさんだい 
ま┐つり 

เทศกาลใหญ่ของภมูภิาคโทโฮค ุ
3 เทศกาล 

～ も の ～ （ 300
万人もの人） 

～も┐の～ (จาํนวน)... มากถงึ... 

うら （*12） う┐ら 
ปีศาจทีถ่กูเล่าขานกนัมาของ 
เมอืงโอะกะยะมะ 

鬼 おに┐ ยกัษ ์

実は じつ┐は ความจรงิแลว้ แทจ้รงิแลว้
伝わる つたわる－ ถา่ยทอด 

『桃太郎』 
（*13）

もも┐たろう 
โมะโมะทะโร 
นิทานพืน้บา้นของญีปุ่่ น 

伝説 でんせつ－ ตาํนาน 
もと もと－ ถิน่กาํเนิด ตน้ตอ 

入城する にゅうじょうする－ 

เขา้สู่ปราสาท  
เขา้ยดึครองปราสาท 
(โดยการโจมต ี

戦後 せんご－ หลงัสงคราม 
メイン メ┐イン หลกั 

パレード 
パ┐レード / 
パレ┐ード ขบวนพาเหรด 

侍 さむらい－ ซามูไร นักรบ 
行列 ぎょうれつ－ ขบวนแถว 
主役 しゅやく－ บทบาทนํา นักแสดงนํา 
俳優 はいゆう－ นักแสดง ดารา 
浅草寺 せ┐んそうじ วดัเซนโซจ ิ
お参りする おまいりする－ การไปไหวพ้ระทีว่ดั 

四万六千日 
しま┐ん 
ろくせんにち－ 4 หมืน่ 6 พนัวนั 

～分 ～ぶん－ จาํนวน 
効果 こ┐うか ประสทิธผิล สมัฤทธผิล 
露店 ろてん－ แผงขายของตามทอ้งถนน 
訪れる おとずれ┐る เยีย่ม ไปเยอืน 
人形型 にんぎょうがた－ รปูรา่งแบบตุก๊ตา 

山車 だし┐ 
รถทีป่ระดบัตกแต่ง 
ใชใ้นการเทศกาล 

踊り手 おどりて－ นักเตน้
かけ声を 
かける 

かけご┐えを 
かけ┐る 

ตะโกนรอ้งเพลง  
รอ้งเชยีร ์บอกจงัหวะ 

衣装 い┐しょう เคร ือ่งแตง่กาย เสือ้ผา้
オリジナル オリジナル－ ตน้ฉบบั  
踊り おどり－ การเตน้ ราํวง 
歴史 れきし－ ประวตัศิาสตร ์
浅い あさい－ ยงัไม่นาน 

音声スクリプト

わりと わりと－ คอ่นขา้ง 
それにしても それにして┐も แมจ้ะอย่างน้ัน 
音楽隊 おんがくたい－ วงดนตร ี
獅子舞 （*14） ししまい－ การเชดิสงิโต 

加賀鳶 （*15） かがとび－ 
กลุ่มนักดบัเพลงิสมยัเอะโดะ 
คะงะโทะบ ิ

当時 と┐うじ ในเวลาน้ัน 
役 やく┐ บทบาท 
よろい （*16） よろい－ เกราะ 
馬 うま┐ มา้
またがる またが┐る ขี ่(มา้) 
姿 す┐がた รปูรา่ง 
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人気を集める 
にんきをあつめ┐

る 
ไดร้บัความนิยม 

縁日 （*17） え┐んにち เทศกาลเกีย่วกบัวดัและศาลเจา้
屋台 や┐たい รา้นแผงลอยขายอาหาร 

風物詩 ふうぶつ┐し 
สิง่ทีช่วนใหนึ้กถงึฤดน้ัูนๆ 
สิง่ทีแ่สดงลกัษณะของฤดน้ัูนๆ 

巨大な きょだいな－ ขนาดใหญ่มาก ขนาดมหมึา 
幅 はば－ ความกวา้ง 
高さ た┐かさ ความสงู 
暗闇 くらやみ－ สถานทีม่ดืมดิ 
光る ひか┐る ส่องแสง 

お囃子 おはやし－ 
ดนตรทีีบ่รรเลงประกอบในการแ
สดงละครโนและคาบกู ิ

～に乗って ～にのって－ ไดร้บั (คาํแนะนํา) 
レンタルする レ┐ンタルする เชา่ 
参加する さんかする－ เขา้รว่ม  
～にちなんだ ～にちな┐んだ ทีส่มัพนัธก์นั 
第一～ だいいち－ ...แรก 
前日 ぜんじつ－ วนักอ่นหนา้วนัน้ัน 
～市内 ～し┐ない ในตวัเมอืง... 
特徴 とくちょう－ ลกัษณะเดน่ 
意外に いがいに－ ผดิคาด ไม่คาดคดิ 
ダンス ダ┐ンス เตน้ราํ เตน้
盛り上がる もりあが┐る ครืน้เครง 

（*1）（*2）（*3）（*4） 日本の祭りのひとつ งานเทศกาลของญีปุ่่ นอย่างหน่ึง
（*5）  石川県の都市  ชือ่เมอืงในจงัหวดัอชิคิะวะ 
（*6）（*7）（*8） 日本の都道府県のひとつ งานเทศกาลของญีปุ่่ นอย่างหน่ึง 
（*9）  東京の地名 ชือ่สถานทีแ่ห่งหน่ึงในโตเกยีว 
（*10） 「ねぶた祭り」の踊り手 ผูเ้ตน้ในเทศกาลเนะบตุะ 
（*11） 戦国時代に活躍した武将（1539~1599 年）  แม่ทพัทีม่ผีลงานในยุคเซง็โงก ุ(ชว่ง ค.ศ. 1539-1599) 
（*12） 岡山に伝わる鬼   ปีศาจทีถ่กูเล่าขานกนัมาของเมอืงโอะกะยะมะ 
（*13） 日本の昔話 นิทานพืน้บา้นของญีปุ่่ น 
（*14） 伝統芸能の一つ 祭囃子にあわせて獅子が舞い踊る。 การแสดงศลิปะดัง้เดมิอย่างหน่ึง หุ่นสงิโตเตน้ใหเ้ขา้กบัการแสดงดนตร ี
（*15） 江戸時代、鳶職人で編成した火消し นักดบัเพลงิสมยัเอโดะ ทีเ่ป็นการรวมตวักนัของชา่งกอ่สรา้ง 
（*16） 相手の攻撃から身を守る武具  อปุกรณท์ีป้่องกนัรา่งกายจากการตอ่สู ้
（*17） 神社やお寺と縁があり供養や祭りをする日 วนัทีม่งีานเทศกาล หรอืการเซน่ไหวท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัวดัและศาลเจา้
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PART2 会話する 「私も踊ってきました」 

踊る おどる－ เตน้ ราํวง 

実際に じっさいに－ 
ความจรงิ โดยแทจ้รงิ  
ทีแ่ทจ้รงิ อย่างแทจ้รงิ 

サンパウロ サンパ┐ウロ เมอืงเซาเปาโล (บราซลิ) 

日本人街 
にほんじ ┐ ん
がい ย่านทีม่ชีาวญีปุ่่ นอาศยัอยู่มาก 

居酒屋 いざかや－ รา้นเหลา้แบบญีปุ่่ น 
飲む の┐む ดืม่ 
知り合い しりあい－ คนรูจ้กั 
ブラジル ブラジル－ ประเทศบราซลิ 

日本文化 
センター

にほんぶんか 
セ┐ンター ศนูยว์ฒันธรรมญีปุ่่ น 

日系ブラジル 
人 

にっけいブラ
ジル┐じん ชาวบราซลิเช ือ้สายญีปุ่่ น 

イベント イベント－ กจิกรรมในเทศกาลหรอืโอกาสตา่งๆ 
知り合う しりあ┐う รูจ้กักนั 
阿波踊り あわお┐どり การราํอะวะโอะโดะร ิ
気に入る きにいる－ ชอบ ถกูใจ 
実は じつ┐は ความจรงิแลว้ แทจ้รงิแลว้

経験をする 
けいけんをす
る－ มปีระสบการณ ์  

温泉 おんせん－ ออนเซน็ บ่อนํา้พุรอ้น 

徳島 （*1） とく┐しま จงัหวดัโทะคชุมิะ 
リオの
カーニバル

リ┐オの
カ┐ーニバル

งานเทศกาลคารนิ์วลัของ 
นครรโีอเดจาเนโร 

～に負けない 
～にまけない
－ ไม่นอ้ยไปกวา่... 

プロ プ┐ロ มอือาชพี โปร 
チーム チ┐ーム ทมี 
踊り おどり－ การเตน้ ราํวง 

レベル
レベル－ /
レ┐ベル ระดบั  

ものすごく ものすご┐く อย่างมาก สดุๆ 
パワフルな パ┐ワフルな ทรงพลงั 

パレード 
パ┐レード / 
パレ┐ード ขบวนพาเหรด 

参加する さんかする－ เขา้รว่ม  

メイン会場
メインか┐いじ
ょう เวทหีลกั สถานทีจ่ดังานหลกั 

自由に じゆ┐うに โดยอสิระ ตามตอ้งการ 

はっぴ （*2） はっぴ－ 
ฮปัปิ เสือ้แบบญีปุ่่ นดัง้เดมิชนิดหน่ึง 
ใชใ้ส่ในงานเทศกาล เป็นตน้ 

仲間 なかま┐ เพือ่น พรรคพวก 

～感じになる 
～かんじにな
る－ มคีวามรูส้กึวา่... 

雰囲気 ふんい┐き บรรยากาศ 

同じ阿呆なら
踊らにゃ損、
損 （*3）

おなじ－ あほ┐

なら おどら┐に

ゃ そ┐ん、そ┐

ん 

เนือ้เพลงส่วนหน่ึงใน 
การราํวงอะวะโอะโดะร ิ

～全体 ～ぜんたい－ ...ทัง้หมด 

あちこち あち┐こち 
ทีโ่น่นทีน่ี่ ทางโนน้ทางนี ้  
ตามทีต่่างๆ  

地元 じもと－ ทอ้งถิน่ 

ごちそうにな
る 

ごちそうにな┐

る ไดร้บัการเลีย้งอาหาร 

いかにも いか┐にも ดยูงัไง ๆ ก็ … จรงิ ๆ,เหลอืเกนิ 

会話に役立つ文法・文型 

日本祭り 
にほんま┐つ
り เทศกาลญีปุ่่ น 

会場 かいじょう－ สถานทีจ่ดังาน บรเิวณงาน 
さっき さ┐っき เมือ่ครูนี่เ้อง สกัครูนี่ ้

たい焼き （*4） たいやき－ 

ไทยะก ิ
(มหวานทําจากแป้งรปูรา่งเหมอืนปล
ากะพง สอดไสถ้ ัว่แดง) 

焼ける やける－ เกรยีม สกุ 
太鼓 たいこ－ กลองญีปุ่่ น กลองไทโกะ 

お好み焼き 
（*5）

おこのみやき
－

โอะโคะโนะมยิะก ิ
(าหารทาํจากแป้งผสมผกั 
และเนือ้สตัว ์ทอดเป็นแผ่นคลา้ยพซิซา่) 

売れる うれる－ ขายได ้

係の人 
か┐かりのひ
と┐ ผูร้บัผดิชอบในการปฎบิตัหินา้ที ่

サイト サイト－ เว็บไซต ์

市民広場 
し みん ひ ┐ ろ
ば ลานกวา้งสําหรบัสาธารณะ 

サイズ サ┐イズ ขนาด 
ステップ ステ┐ップ การกา้วเทา้ บนัได ขึน้ลงรถ ขัน้ตอน 
なくなる なくなる－ หมด หาย 
片付ける かたづけ┐る เก็บกวาด สะสาง จดัใหเ้ขา้ทีเ่ขา้ทาง 
教わる おそわる－ เรยีน ไดร้บัการสอนหรอืบอกเล่า 
集まる あつま┐る รวมตวั รวมพล ชมุนุม 
メール メール－ อเีมล 
だいぶ だいぶ－ มาก คอ่นขา้ง 
聞き取る ききと┐る ฟังจบัใจความ 
気分 き┐ぶん อารมณ ์ความรูส้กึ 
ハイな ハ┐イな สงู 

いつのまにか 
いつのま┐に
か /  い つ の
まにか－ 

เผลอแป๊บเดยีว 
ผ่านไปโดยไม่ทนัตัง้ตวั 

眠る ねむる－ หลบั 
ストラテジー・発音

強調する 
きょうちょうす
る－ การเนน้ การลงเสยีงหนัก 

フォーマルな
フ ォ ┐ ー マ ル
な เป็นทางการ 

インフォーマ
ルな

インフォ┐ーマ
ルな อย่างไม่เป็นทางการ 

話しことば はなしこ┐とば ภาษาพูด 
のばす のば－す ยดื ทําใหย้าว 
ロールプレイ

体験 たいけん－ ประสบการณ ์
感想 かんそう－ ความประทบัใจ 
コメント コメント－ การแสดงความคดิเห็น 
様子 ようす－ สภาพ ท่าทาง 



Topic9

50 

興味がある 
き ょ ┐ う み が 
あ┐る มคีวามสนใจ 

週末 しゅうまつ－ สดุสปัดาห ์

観光客 
かんこ┐うきゃ
く นักท่องเทีย่ว 

DVD 
ディー・ブイ・ 
ディ┐ー ดวีดี ี

花火 は┐なび ดอกไมไ้ฟ 
行列 ぎょうれつ－ การเขา้แถว เขา้ควิ 
なかなか～な
い 

なかなか－～
ない ไม่... แทบไม่... 

進む すすむ－ ขยบัไปขา้งหนา้ 

（*1） 日本の都道府県のひとつ จงัหวดัหน่ึงในประเทศญีปุ่่ น 
（*2） 日本の伝統的な服。祭りなどで着る。 เสือ้ผา้แบบดัง้เดมิของญีปุ่่ น เชน่ ใส่ในงานเทศกาล 
（*3） 阿波踊りのときに使われる曲の歌詞の一部。「踊る阿呆に 見る阿呆。 同じ阿呆なら  踊らにゃ損、損」という部分が有名。 

ท่อนหน่ึงของเนือ้เพลงทีใ่ชใ้นงานราํวงอะวะโอะโดะร ิ มคีวามหมายวา่ "คนโง่ดคูนโง่เตน้ ก็เป็นคนโง่เหมอืนกนั เพราะฉะน้ันก็มาเตน้กนัเถอะ" 
เป็นท่อนทีม่ชี ือ่เสยีง 

（*4） 生地を鯛の焼き型に入れて焼いたお菓子。中にあんこが入っている。 
ขนมทีทํ่าจากแป้ง ใส่ลงไปในกะทะรอ้นทีม่รีปูรา่งคลา้ยปลา ขา้งในสอดไสถ้ ัว่แดง 

（*5） 生地に肉や野菜などを入れて焼いた日本の料理 
อาหารญีปุ่่ นทีทํ่ามาจากเนือ้สตัวแ์ละผกั ผสมแป้ง และปรงุบนกระทะรอ้น 

PART3 長く話す 「祭りのいちばんの見どころは…」 

見どころ みどころ－ จดุทีต่อ้งไปชม ไฮไลท ์

行事 ぎょ┐うじ 
งานหรอืพธิกีรรมทีจ่ดัเน่ือง 
ในโอกาสตา่งๆ 

スペイン スペ┐イン ประเทศสเปน 

交流イベント 
こうりゅうイ┐ベ
ント

กจิกรรมเพือ่แลกเปลีย่น 
(วฒันธรรม) 

会場 かいじょう－ สถานทีจ่ดังาน บรเิวณงาน 
ボランティア ボラ┐ンティア อาสาสมคัร 
スタッフ スタ┐ッフ เจา้หนา้ที ่
おすすめ おすすめ－ ขอ้เสนอแนะ แนะนํา 
バレンシア バレ┐ンシア บาเลนเซยี เมอืงในประเทศสเปน 
火祭り ひま┐つり เทศกาลไฟ 
行う おこなう－ เกดิขึน้ จดัขึน้ 

あちこち あち┐こち 
ทีโ่น่นทีน่ี่ ทางโนน้ทางนี ้  
ตามทีต่่างๆ  

飾る かざる－ ประดบั ตกแตง่ 
人形 にんぎょう－ ตุก๊ตา 
火をつける ひをつけ┐る จดุไฟ 
燃やす もやす－ เผา 
ポイント ポイント－ จดุ ประเด็น หลกั 

ファジャ （*1） ファ┐ジャ
หุ่นกระดาษทีใ่ชใ้นงานเทศกาล 
ลาส ฟายาส ของเมอืงบาเลนเซยี 

通り とおり┐ ถนน  ซอย 
広場 ひ┐ろば ลานกวา้ง ลานจดักจิกรรม 
サン・ホセ サン・ホ┐セ ซาน โฮเซ 
燃え上がる もえあが┐る ลกุไหม ้ลกุโหม 

印象 いんしょう－ 
ความรูส้กึทีไ่ดเ้ห็นหรอืไดย้นิ 
ความรูส้กึทีต่รงึตดิในใจ 

真っ赤な まっか┐な สแีดงสด 
ダイナミックな ダイナミ┐ックな มกีารเคลือ่นไหว มชีวีติชวีา มพีลงั 
観光客 かんこ┐うきゃく นักท่องเทีย่ว 
早めに はやめに－ โดยเรว็ กอ่น 
予約する よやくする－ จองล่วงหนา้ 
～から～にか
けて 

～から～にか┐

けて ตัง้แต.่..จนกระทัง่... 

～以上 ～い┐じょう มากกวา่... 
政治家 せいじか－ นักการเมอืง 

スポーツ選手
スポーツせ┐ん
しゅ นักกฬีา 

何百個 なんびゃ┐っこ หลายรอ้ยชิน้ 

感動的な 
かんどうてきな－

เป็นทีน่่าประทบัใจ 

ただ た┐だ แต่ 
パンフレット パ┐ンフレット แผ่นพบั จลุสาร 

（*1） バレンシアの「火祭り」で飾られる紙の人形 ตุก๊ตากระดาษทีใ่ชต้กแตง่ในเทศกาลไฟของเมอืงบาเลนเซยี  



Topic9

51 

PART4 読んでわかる 「はじめてのクリスマス」 

クリスマス クリス┐マス ครสิตม์าส 

地域 ち┐いき เขต บรเิวณ ย่าน ทอ้งถิน่ 

行事 ぎょ┐うじ 
งานหรอืพธิกีรรมทีจ่ดัเน่ือง 
ในโอกาสตา่งๆ 

参加する さんかする－ เขา้รว่ม  
驚く おどろ┐く ประหลาดใจ ตกใจ 
感心する かんしんする－ ชืน่ชม 
アメリカ人 アメリカ┐じん คนอเมรกินั 
ブログ ブログ－ บล็อก 
段落 だんらく－ ย่อหนา้ 
ダーリン ダ┐ーリン ทีร่กั
実家 じっか－ บา้นเกดิ บา้นเดมิ 
体験 たいけん－ ประสบการณ ์
全体 ぜんたい－ ทัง้หมด 

印象 いんしょう－ 
ความรูส้กึทีไ่ดเ้ห็นหรอืไดย้นิ 
ความรูส้กึทีต่รงึตดิในใจ 

むかえる むかえる－ ตอ้นรบั
ケンタッキー
州

ケンタッキ┐ーし
ゅう รฐัเคนตกักี ้

田舎 いなか－ บา้นนอก ตา่งจงัหวดั ชนบท 
しっかり しっか┐り มัน่คง หนักแน่น ขยนัขนัแข็ง 
伝統的な でんとうてきな－ พืน้บา้น ทีเ่ป็นธรรมเนียมประเพณี 
巨大な きょだいな－ ขนาดใหญ่มาก ขนาดมหมึา 
クリスマス
ツリー

クリスマスツ┐リ
ー ตน้ครสิตม์าส 

オーナメント オ┐ーナメント เคร ือ่งประดบั 
飾る かざる－ ประดบั ตกแตง่ 

以前 い┐ぜん กอ่นหนา้นี ้เมือ่กอ่น สมยักอ่น 

山中湖 （*1） やまなか┐こ 
ทะเลสาบยะมะนะกะ 
ทะเลสาบในจงัหวดัยะมะนะช ิ

ミュージアム ミュ┐ージアム พพิธิภณัฑ ์
風景 ふ┐うけい ทวิทศัน ์
～とそっくり ～と そっく┐り เหมอืนกบั...เลย 

博物館レベル 
はくぶつかん 
レ┐ベル ระดบัเดยีวกบัพพิธิภณัฑ ์

で で－ แลว้ก็ หลงัจากน้ัน 
イブ イ┐ブ วนัครสิตม์าสอฟี (24 ธ.ค.) 
夜 よ┐る กลางคนื 
ツリー ツリ┐ー ตน้ครสิตม์าส 
根元 ねもと┐ ราก ฐาน รากฐาน 
置く おく－ วาง วางไว ้
実は じつ┐は ความจรงิแลว้ แทจ้รงิแลว้
自分 じぶん－ ตวัเอง 
～の分 ～の ぶ┐ん ส่วนของ... 
集める あつめ┐る รวบรวม เก็บรวบรวม สะสม 
勝手に かってに－ ทํา ตดัสนิใจตามทีต่วัเองคดิ 
許す ゆる┐す ยกโทษให ้อนุญาต ยอม 
順番に じゅんばんに－ ตามลําดบั 
必ず かならず－ (รบัรองวา่...) แน่ๆ เป็นตอ้ง  

コメント コメント－ การแสดงความคดิเห็น 
次の つぎ┐の ...ตอ่ไป 
すてきな すてきな－ ยอดเยีย่ม วเิศษสดุ 
赤い あかい－ สแีดง 
セーター セ┐ーター เสือ้สเวตเตอร,์ เสือ้ถกัไหมพรม 
ヨーロッパ ヨーロ┐ッパ ยโุรป 
旅行する りょこうする－ ท่องเทีย่ว 
君 （*2） きみ－ เธอ คณุ (มกัเป็นคาํทีผู่ช้ายพูด) 
似合う にあ┐う เขา้กบั เหมาะกบั 
スキー スキ┐ー สก ี
着る きる－ สวมใส่ (เสือ้ผา้) 
気に入る きにいる－ ชอบ ถกูใจ 
変わった かわった－ ผดิปกต ิไม่ซํา้กนั 
～らしい ～らし┐い เหมอืนกบั... 
英語 えいご－ ภาษาองักฤษ 
苦手な にがてな－ ไม่เกง่ ไม่ถนัด ไม่ชอบ 
続く つづく－ ดาํเนินตอ่ 
終わる おわる－ เสรจ็ จบ สิน้สดุ 
親戚 しんせき－ ญาต ิ
集まる あつま┐る รวมตวั รวมพล ชมุนุม 
それぞれ それ┐ぞれ แตล่ะ 
プレゼントす
る 

プレ ┐ ゼントす
る ใหเ้ป็นของขวญั 

×（かける） かけ┐る คณู (คณิตศาสตร)์ 

～個 ～┐こ (จาํนวน) ชิน้ อนั 
おそろしく おそ┐ろしく อย่างน่ากลวั 
半分 はんぶん－ ครึง่หน่ึง 
ふける ふけ┐る ดกึดืน่ 
寝る ねる－ นอน เขา้นอน 
解散 かいさん－ แยกวง เสรจ็สิน้ 
朝 あ┐さ ตอนเชา้
続き つづき－ ตอนตอ่ไป สิง่ทีเ่กดิขึน้ตอ่ไป 
始まる はじまる－ เร ิม่ 
増える ふえ┐る เพิม่ขึน้ 
サンタ サ┐ンタ ซานตาครอส 
～以上 ～い┐じょう มากกวา่... 

交換 こうかん－ 
การแลกเปลีย่น 
การสลบัแทนทีก่นั 

マラソン マラソン－ การวิง่มาราธอน 
果てしなく はてしな┐く ไม่มทีีส่ิน้สดุ 
ルール ル┐ール กฎ 
具体的に ぐたいてきに－ อย่างชดัเจน อย่างเป็นรปูธรรม 
女性的な じょせいてきな－ มคีวามเป็นผูห้ญงิ 
男性的な だんせいてきな－ มคีวามเป็นผูช้าย 

登場人物 
とうじょうじ┐ん
ぶつ ตวัละคร 

役割 やくわり－ บทบาท หนา้ที ่
キャラクター キャラクター－ ตวัละคร นิสยั 
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性別 せいべつ－ การจาํแนกเพศ การแบ่งเพศ 
年齢 ねんれい－ อายุ 
性格 せいかく－ นิสยั บคุลกิ 
職業 しょく┐ぎょう อาชพี 

社会階層 
しゃかいか┐い
そう ชนช ัน้ทางสงัคม 

強調する きょうちょうする－ การเนน้ การลงเสยีงหนัก 
特別な とくべつな－ พเิศษ 
注目する ちゅうもくする－ จบัตามอง ใหค้วามสนใจ 

イメージする
イ┐メージする/
イメ┐ージする จนิตนาการ 

昔 むかし－ ในอดตี ในสมยักอ่น 

パレード 
パ┐レード / 
パレ┐ード ขบวนพาเหรด 

結局 けっきょく－ ในทีส่ดุ ทา้ยทีส่ดุ 
（お）祭り （お）まつり－ งานเทศกาล (ภาษาสภุาพ) 

花火大会 
はなびた┐いか
い เทศกาลดอกไมไ้ฟ 

混んでいる こ┐んでいる แออดั  
なので な┐ので ดงัน้ัน 
連れて行く つれていく－ พาไป 
こわがる こわが┐る กลวั แสดงความหวาดกลวั 
しかも しか┐も ยิง่ไปกวา่น้ัน 
サンタクロー
ス

サンタクロ ┐ ー
ス ซานตาครอส

こうして こうして－ ทําเชน่นี ้...เป็นอย่างนี ้

（*1） 山梨県にある湖 ทะเลสาบทีอ่ยู่ในจงัหวดัยะมะนะช ิ
（*2） 「あなた」の男性的な表現 สํานวนของผูช้ายเมือ่ใชเ้รยีกเธอ หรอื คณุ 
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PART5 書く 「祭りの体験」 

体験 たいけん－ ประสบการณ ์

行事 ぎょ┐うじ งานหรอืพธิกีรรมทีจ่ดัเน่ืองในโอกาสต่างๆ 
感想 かんそう－ ความประทบัใจ 

書き込み かきこみ－ 

โพสต ์ลงขอ้ความ  
หรอืรปูภาพบนเว็บบอรด์ (กระดานข่าว) 
ทางอนิเทอรเ์น็ต 

近況 きんきょう－ 
สภาพในขณะนี ้สถานการณใ์นตอนนี ้  
ความเป็นอยู่ตอนนี ้

旅行 りょこう－ การท่องเทีย่ว 
日記 にっき－ บนัทกึประจาํวนั ไดอาร ี ่
その 6 そのろく┐ ส่วนที ่6 หมายเลข 6 
徳島 とく┐しま จงัหวดัโทะคชุมิะ 
阿波踊り あわお┐どり การราํอะวะโอะโดะร ิ
踊る おどる－ เตน้ ราํวง 
参加する さんかする－ เขา้รว่ม  

はっぴ 
（*1）

はっぴ－ 
ฮปัปิ เสือ้แบบญีปุ่่ นดัง้เดมิชนิดหน่ึง 
ใชใ้ส่ในงานเทศกาล เป็นตน้

貸す かす－ ใหย้มื ใหเ้ชา่ 
教える おしえる－ สอน 

挑戦する 
ちょうせんす
る－ ลอง ทา้ทาย 

不思議な ふしぎな－ น่าพศิวง น่าอศัจรรย ์แปลก 
パワー パ┐ワー พลงั 
最高 さいこう－ ดทีีส่ดุ 
楽しい たのし┐い สนุกสนาน เพลดิเพลนิ 
本当に ほんとうに－ จรงิๆ 
経験 けいけん－ ประสบการณ ์
プロ プ┐ロ มอือาชพี โปร 
踊り おどり－ การเตน้ ราํวง 
感動する かんどうする－ ประทบัใจ ซาบซึง้ 
一緒に いっしょに－ ดว้ยกนั รว่มกนั 
～ な き ゃ
だめ 

～な┐きゃ だ
め┐ ตอ้ง... (ไม่ทําไม่ได)้ 

（*1） 日本の伝統的な服。祭りなどで着る。 เสือ้ผา้ตามธรรมเนียมญีปุ่่ น เชน่ ใส่ในงานเทศกาล 

◎ 教室の外へ

Facebook 
フェイスブ┐

ック เฟซบุก๊ สือ่โซเชยีลเน็ตเวริก์ชนิดหน่ึง 

載せる のせる－ โพสต ์
行事 ぎょ┐うじ งานหรอืพธิกีรรมทีจ่ดัเน่ืองในโอกาสต่างๆ 
感想 かんそう－ ความประทบัใจ 
ブログ ブログ－ บล็อก 

～に関係
する 

～に かん
けいする－ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบั...  
ทีเ่ช ือ่มโยงกบั... 

イベント イベント－ กจิกรรมในเทศกาลหรอืโอกาสตา่งๆ 
行う おこなう－ เกดิขึน้ จดัขึน้ 
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