
ตารางโครงสร้างและเนือ้หา ต าราภาษาญ่ีปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ ฉบับปรับปรุง 
 

ภาษาญ่ีปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 1 ฉบับปรับปรุง 

か あきこ Can-do ぶんぽう かんじ ミニじょうほう 

1 
しょうかい 
การแนะน า 

1. สามารถแนะน าตนเอง เช่น 
บอกช่ือ สญัชาติ ชัน้ปีที่เรียน
อยู ่ ฯลฯ แก่ผู้ที่พบกนัครัง้
แรกได้  

2. สามารถแนะน าคนท่ีตนรู้จกั
ให้แก่ผู้อื่นได้ 

1. N です。 

2. N は 

3. S か。 

4. การตอบรับหรือปฏิเสธ 

5. N も 

6. ช่ือประเทศ + 人
じ ん

／ช่ือประเทศ + ご 

7. Nの N 

8. そうですか。 

友、人、

日、本、

父 、母   

〜さん、        
〜ちゃん、 

〜くん 
 

การโค้ง 

2   
がっこう     

あんない 

พาชมโรงเรียน 

1. สามารถแนะน าสถานท่ีตา่ง ๆ 
เช่น อาคารในโรงเรียน 
ห้องเรียน ได้  

2. สามารถถามหาสถานท่ีตา่ง ๆ 
ได้ 

1. Nが います／あります。 

2. ค าบอกต าแหนง่ที่ตัง้ 
3. สถานที่に Nが います／あります。 

4. สถานท่ี にも 

5. Nと N  

6. Nや N 

7. การนบัเลข 0-10 

8. ここ／そこ／あそこ／どこ 

9. Nは สถานที ่ に  います／あります。 

                      です。 

10. Nか。() 

女、子、

男、上、

下、中、 

木 

โรงเรียน
มธัยมศกึษาตอน
ปลายของญ่ีปุ่ น 

3   
がっこうの１日    
กิจกรรมใน
โรงเรียน 

 
 
 

1. สามารถถามและตอบเก่ียวกบั
วนัในรอบสปัดาห์ เวลา 
ตารางสอน ฯลฯ ได้ 

2. สามารถถามและตอบเก่ียวกบั
สิง่ที่ชอบในเร่ืองอาหาร กีฬา 
วิชาเรียน ฯลฯ ได้ 

1. การนบัเลขหลกัสบิ 

2. การบอกเวลา 

3. จดุเร่ิมต้น から 

4. จดุสิน้สดุ まで 

5. Nが 好きです。 

6. จดุของเวลาに V 

7. これ、それ、あれ、どれ 

月、火、

水、金、

土、好 

การเรียนใน
โรงเรียน
มธัยมศกึษาของ
ญ่ีปุ่ น 

  



か あきこ Can-do ぶんぽう かんじ ミニじょうほう 

4 
つうがく 

การเดนิทางไป
โรงเรียน 

1. สามารถถาม และตอบเก่ียวกบั
วิธีการ และระยะเวลาที่ใช้ใน
การเดินทางไปโรงเรียนได้ 

1. ค ากริยารูป ます 

2. สถานท่ีへ V แสดงการเคลือ่นที่ 
3. ยานพาหนะで V แสดงการเคลือ่นท่ี 

4. ผู้ที่กระท ากริยาร่วมกนัと V 

5. จดุเร่ิมต้นから／ จดุสิน้สดุ  まで 

6. การบอกจ านวนเวลา 

7. จ านวนเวลา かかります。 

8. ค าแสดงเวลา  V 

9. この N、その N、あの N、  どの N 

行、来、

学、校、

寺、先、

生、時、

間、分、

毎、半 

ระบบขนสง่
มวลชนในญ่ีปุ่ น 

ภาษาญ่ีปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 2 ฉบับปรับปรุง 

か あきこ Can-do ぶんぽう かんじ ミニじょうほう 

5 
一日の           
せいかつ 

ชีวิตประจ าวัน 

1. สามารถถามและตอบเก่ียวกบั
กิจวตัรประจ าวนัของตนเอง
หรือคนใกล้ตวั และความถ่ีของ
กิจวตัรนัน้ๆได้ 

1. Nを V 

2. จดุเวลา ごろ 

3. จ านวนเวลา  V 

4. สถานท่ี で V 

5. QWが ภาคแสดง か 

6. ค าบอกความถ่ี 
7. Sか、Sか 

食、飲、

聞、見、

作、朝、

何、夜、

今、昼 

 

あみだくじ 

(เกมเสีย่งทาย) 

6  
かいもの 

การซือ้ของ 

1. สามารถถามและตอบเก่ียวกบั
การซือ้สนิค้าโดยระบลุกัษณะ 
ราคา และจ านวนได้ 

1. ตวัเลข (หลกัร้อย/พนั/หมื่น 
2. Nは いくらですか。 

3. ลกัษณนาม 
4. Nを ください。 

5. Sね。 

6. ค าคณุศพัท์ขยายค านาม 

7. どんな N 

8. こちら、そちら、あちら、どちら 

9. การใช้の แทนค านาม 
10. Nに します。 

11. Nは どうですか。 

12. ค าคณุศพัท์เก่ียวกบัสสีนั 

一、二、

三、四、

五、六、

七、八、

九、十、 

赤、青、

小、店、 

色 

 

งานพิเศษ 

  



か あきこ Can-do ぶんぽう かんじ ミニじょうほう 

7 
やすみの日（1） 
วันหยุด (1) 

1. สามารถพดูชกัชวนเพื่อนท า
กิจกรรมตา่งๆโดยระบวุนั เวลา 
หรือสถานท่ีได้   

1. วนั เดือน ปี และการนบัจ านวนวนั 

2. ค าคณุศพัท์รูปจบประโยค 
3. จดุประสงค์に V แสดงการเคลือ่นท่ี 
4. ประโยคชกัชวน 
5. การตอบรับหรือปฏิเสธค าชกัชวน 
6. Sよ。 

7. QWか 

安、古、

大、新、

広、高、

買、海、 

週、切、 

年 

 

 

วนัหยดุนกัขตั
ฤกษ์ของญ่ีปุ่ น 

8 
やすみの日（2） 

วันหยุด (2) 

1. สามารถถามและตอบเก่ียวกบั
กิจกรรมที่ได้ท าในวนัหยดุและ
ความรู้สกึตอ่กิจกรรมนัน้ๆได้ 

1. รูปอดีต 

2. การใช้が เช่ือมประโยค 

3. ค าบอกระดบั 

4. どうでしたか。 

5. QWも 

長、楽、

天、気、

暑、泳、

山、川、

田、所、 

町 

 

ภเูขาฟจิู   

 (富士山
ふ じ さ ん

)  

9 

かぞく 
ครอบครัว 

1. สามารถถามและตอบเก่ียวกบั
สมาชิกในครอบครัว รวมทัง้
บอกรายละเอยีดเก่ียวกบั
รูปร่างหน้าตา ความสามารถ
และความชอบทัง้ของตนเอง 
คนในครอบครัว และคนใกล้ตวั
ได้ 

1. การนบัจ านวนคน 
2. การบอกจ านวนพี่น้อง 
3. Nは Nが Adj 
4. ค ากริยารูปพจนานกุรม 

5. V dicのが Adj 
6. Nは  Nが       できます。 

       V dicことが  

7. การบอกอาย ุ

兄、弟、

姉、妹、

手、足、

耳、目、

口、形、 

才 

 

กีฬาในประเทศ
ญ่ีปุ่ น 

ภาษาญ่ีปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 3 ฉบับปรับปรุง 

10 
きょうしつ 
ห้องเรียน 

1. สามารถเข้าใจค าสัง่หรือค า
ขอร้องในสถานการณ์ตา่งๆ ใน
โรงเรียนได้ 

2. สามารถพดูขอร้อง เช่น ขอยืม
สิง่ของ รวมทัง้สามารถตอบรับ
และปฏิเสธพร้อมบอกเหตุ
ผลได้ 

1. ค ากริยารูป て 

2. Vて ください。 

3. Vて くださいませんか。 

4. ありがとうございます。／ありがとうございま

した。 

5. Vます 方
かた

 

6. N がわかる 

7. どうしてですか 

-ประโยคเหตผุล から 

8. วิธีการ/เคร่ืองมือ/สือ่ で V 

読、書、

言、方、

使、度、

説、明、

語、質、 

問 

おねがいします 

  



か あきこ Can-do ぶんぽう かんじ ミニじょうほう 

11 
こうつう 

การเดนิทาง 

1. สามารถสอบถามเส้นทาง และ
วิธีการเดินทางของสถานท่ี ที่ไม่
เคยไปมาก่อน และสามารถ
อธิบายวธีิการเดินทาง และ
เส้นทางที่ไปได้ 

1. จดุหมายปลายทางに V 

2. จดุที่เคลือ่นท่ีออกมาを V 

3. บริเวณที่เคลือ่นท่ีผา่นを V 

4. V 1 て、 V２…… 

5. ค าชว่ยは 

左、右、

乗、家、

出、近、

番、銀、

入、電、

話、 号 

ชิงกนัเซน 
(しんかんせん) 

 

12 
友だち 

เพื่อน 

1. สามารถบอกทา่ทาง การแตง่
กาย รูปร่าง หน้าตา นิสยั และ
งานอดเิรกของคนในครอบครัว 
เพื่อน หรือสตัว์เลีย้งให้แก่คนท่ี
ไมรู้่จกัได้ 

1. Vている 

2. การเช่ือมค าคณุศพัท์และค านาม 

3. しゅみは V dic ことです。 

4. จ านวนสปัดาห์/เดือน/ปี 

 

着、多、

勉、強、

夕、物、

映、画、

白、黒、 

住 

การคบเพือ่น 

13 
日本とタイ 

ญี่ปุ่นกบัไทย 
 

 

 

1. สามารถถามตอบเพื่อ
เปรียบเทียบลกัษณะเฉพาะ
ของสิง่ของ หรือสถานท่ีตัง้แต ่
2 อยา่งขึน้ไป รวมทัง้ พดูถึงสิง่
ที่ชอบท่ีสดุในแตล่ะหมวดหมู่
ได้    

1. การเปรียบเทียบสิง่ของ 2 สิง่ 
2. การเปรียบเทียบสิง่ของ 3 สิง่ขึน้ไป 

3. การเปรียบเทียบโดยระบหุมวดหมู ่
4. การเปรียบเทียบสิง่ของที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนั 

5. Vましょう 
6. กรรมรอง に 

寒、春、

夏、秋、

冬、同、

円、車、

発、帰、

持、待、 

晩 

สีฤ่ดใูนญ่ีปุ่ น 

14 
料理
りょうり

 

อาหาร 

1. สามารถถามและตอบค าถาม
ง่าย ๆ เก่ียวกบัประสบการณ์
ในเร่ืองใกล้ตวั เช่น 
ประสบการณ์เก่ียวกบัอาหาร
หรือการทอ่งเทีย่วได้ 

2. สามารถอธิบายล าดบั และ
ขัน้ตอนในการท าอาหารหรือ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวนัได้ 

1. ค ากริยารูป た 

2. Vた ことが ある 

3. Vて みる 

4. V１ てから V２ 
5. はじめに、つぎに、それから、さいごに 

6. สถานท่ีที่ผลของการกระท าปรากฏอยู ่ に 

7. 1 ลกัษณะนามรูป も รูปปฏิเสธ 

8. 味
あ じ

／におい／音
お と

 が  する 

閉、料、

理、音、

洗、肉、

魚、回、

顔、味 

อาหารญ่ีปุ่ น 

15 
おみやげ 

ของฝาก 

1. สามารถบอกเลา่เก่ียวกบัการ
ให้ และรับของขวญัหรือสิง่ของ
ของบคุคลตา่ง ๆ ได้ 

2. สามารถถามตอบพร้อม
ยกตวัอยา่งกิจกรรมที่ได้ท าใน
วนัหยดุ และสิง่ที่คดิจะท า
ตอ่ไปได้ 

1. การให้ 
2. การรับ 

3. ～前に／～後で 

4. Vたり Vたり する 

 

計、飯、

後、前、

紙、族、

旅、両、

親、仕、 

事 

ของฝาก 

 



ภาษาญ่ีปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 4 ฉบับปรับปรุง 

か あきこ Can-do ぶんぽう かんじ ミニじょうほう 

16 
病気
びょうき

 

การเจ็บป่วย 

1. สามารถอธิบายอาการเจ็บป่วย
ของตนได้ และสามารถฟัง
ค าแนะน าหรือค าเตือนจาก
แพทย์หรือเพื่อนเก่ียวกบั
สขุภาพแล้วเข้าใจได้ 

2. สามารถถามและแนะน าเร่ือง
สขุภาพได้ 

1. どうしたんですか。 

‐รูปขยายหน้าค านามんです。 

2. V ない 

3. V ない でください。 

4. V た   方がいい 

V ない 

5. ช่วงเวลาに จ านวนครัง้ 
 

頭、悪、

薬、早、

休、医、

者、病、

院、元、

心、配 

นกกระเรียน 
1,000 ตวั 

17 
むかしと今 

สมัยก่อนกับ
ปัจจุบัน 

1. สามารถบอกเลา่เก่ียวกบัความ
เปลีย่นแปลงของตนเอง เพื่อน 
และสงัคมได้ 

1. ค ากริยาなる 

2. が ชีป้ระธาน 
3. ค ากริยารูปสามารถ 
4. การเปลีย่นแปลงของความสามารถ 
5. V 1ながら V 2 

6. 知
し

る 

市、県、

外、場、

漢、字、

名、歩、

便、利、 

知、世、

界、思、 

風 

ประวตัิศาสตร์
ญ่ีปุ่ น 

18 
お正月のパー

ティー 

งานปีใหม่ 

1. สามารถถามตอบเก่ียวกบั
ความต้องการในการจดังาน
เลีย้งได้ 

2. สามารถขอและให้ค าแนะน า
เก่ียวกบัการเตรียมการหรือจดั
งานเลีย้งได้ 

3. สามารถตอบเก่ียวกบัความ
คืบหน้าของการจดังานเลีย้งได้ 

 

1. Vたい 

2. ～んですが・・・・・・。 

3. V たらいい 

4. N なら 

5. V dic  ために、 V 

N の 

6. Vて おく 

7. もう／まだ 

8. จ านวนคน/กลุม่คน で V 

9. N 1 という N 2 

10. ค ากริยาที่มีทัง้กรรมรองและผู้ ร่วมท ากริยา 

 

歌、花、

借、図、

館、教、

室、考、

正、特、

別、少 

บตัรอวยพรปีใหม ่



か あきこ Can-do ぶんぽう かんじ ミニじょうほう 

19 
学校のけいじ

ばん  
บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
ในโรงเรียน 

1. สามารถถ่ายทอดข้อมลูเร่ือง
รอบตวัหรือกิจกรรมในโรงเรียน
จากที่ได้ฟัง อา่น หรือพบเห็น
ให้ผู้อื่นทราบได้ 

1. รูปธรรมดา หรือ รูป Plain Form 

2. ～と言っていました。 

3. สถานท่ีに N を V。 

4. Nが V てある。 

5. ～と書いてあります。 

6. สถานท่ีで Nがある。 

7. ประโยคค าถาม わかる 

8. จ านวนも 

9. Nか N 

文、化、

祭、試、

験、始、

写、真、

合、国、

品、千、 

百 

ไฮก ุ

20 
文化祭 

งานนิทรรศการ
วิชาการ 

1. สามารถอธิบายเลา่เร่ือง
เก่ียวกบัสิง่ที่ตนประดิษฐ์หรือ
สิง่ของที่มคีณุคา่ในความทรง
จ าได้ 

1. การขยายค านามด้วยประโยคยอ่ยที่ลงท้ายด้วย
ค ากริยา 

2. Nに使う 
3. กิจกรรมで V。 

4. Vてもらう 
5. Vてくれる 

6. ประโยคสาเหตุので、ประโยคผล 
7. Vますやすい／にくい 

8. Nをくれて、 ありがとう（ございました）。   

Vてくれて、  

9. Vて、（どうも）すみません。 

10. Vてあげる 

服、地、

送、貸、

去、雨、

道、客、

有、自、

集、門 

งานนิทรรศการ
ในโรงเรียนมธัยม
ปลายของญ่ีปุ่ น 

21 
待ち合わせ 
การนัดพบ 

1. สามารถชกัชวนเพื่อนท า
กิจกรรมโดยบอกจดุที่นา่สนใจ
ของกิจกรรมนัน้ได้ 

1. ～し、～ 

2. ～そうだ 

3. ～かもしれない 

4. ～たら、～ 

5. ค ากริยาแสดงการเคลือ่นท่ีている 

6. Nという 

員、空、

会、末、

注、曜、

午、用、 

終 

 

สถานท่ีนดัพบ 

 

 

 

 



ภาษาญ่ีปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 5 ฉบับปรับปรุง 

か あきこ Can-do ぶんぽう かんじ ミニじょうほう 

22 
学校のきそく 

กฎระเบียบใน
โรงเรียน 

1. สามารถถาม และตอบ
เก่ียวกบักฎระเบยีบใน
โรงเรียนได้ 

2. สามารถขออนญุาตครูหรือ
เพื่อนตามสถานการณ์ตา่ง ๆ 
ในโรงเรียนได้ รวมทัง้สามารถ
ตอบรับหรือปฏิเสธค าขอนัน้
ได้ 

1. การถามตอบเก่ียวกบักฎระเบียบ 

2. Adj く／ Adj に V 

3. Vた まま／ N のまま 

4. ค าบอกเวลาまでに 

5. การขออนญุาต 
6. ～んです。 

7. QW でもいい 

 

池、運、

転、走、

声、短、

堂、答、

開、東、

京、都、

茶、 止 

เคร่ืองแบบ
นกัเรียน 

23 
社会問題
しゃかいもんだい

  
ปัญหาสังคม 

1. สามารถถ่ายทอดข้อมลูจาก
ขา่วในหนงัสอืพิมพ์ โทรทศัน์ 
หรือค าพดูของบคุคลให้ผู้อื่น
ทราบโดยบอกที่มาของข้อมลู
ได้ 

2. สามารถแสดงความคดิเห็น 
และฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
เก่ียวกบัเร่ืองที่ก าลงัเป็น
ประเด็นในสงัคมหรือเร่ืองที่
ตนสนใจได้ 

1. ประโยครูปธรรมดาそうです。 

2. รูปธรรมดา と思う 
3. Vてくる ／ Vていく 
4. การถามและตอบเก่ียวกบัสาเหตแุละเหตผุล 
5. การใช้の ท าค ากริยาให้เป็นค านาม 

6. V dic ／ Vない ことにする 

北、南、

米、不、

工、森、

体、協、

力、売、

題、社、

西、洋、 

以 

การก าจดัขยะ 

24 
しょうらい 

อนาคต 

1. สามารถสนทนาเก่ียวกบั
ความใฝ่ฝันของตนเอง เช่น 
อาชีพการงานในอนาคตได้ 

2. สามารถสนทนาเก่ียวกบั
แผนการ และการเตรียมการท่ี
จะท าให้สิง่ที่ตนเองใฝ่ฝันหรือ
หวงัไว้เป็นจริงได้ 

1. N 1 のような N 2 

2. ค ากริยารูปตัง้ใจ 
3. V รูปตัง้ใจ  と思っている 

4. Vなら 

5. S1 ても、 S2 

 

私、習、

働、英、

卒、業、

死、建、

万、研、

究、仏 

อาชีพยอดนิยม
ของนกัเรียน
มธัยมศกึษาตอน
ปลาย 

25 
きかいの説明 

อธิบาย
วิธีการใช้เคร่ือง 

1. สามารถอธิบาย และเข้าใจ
ค าอธิบายเก่ียวกบัวิธีใช้
อปุกรณ์หรือเคร่ืองยนต์กลไก
ตา่ง ๆ ในชีวติประจ าวนัได้ 

1. S1 と、 S２ 
2. อกรรมกริยาและสกรรมกริยา 
3. Adj く／Adjに／Nに する 

4. V 1 て V 2 

5. V 1 ないで V 2 

6. N がほしい 

7. จ านวนเวลา で 

暗、弱、

動、和、

意、通、

起、急、 

遠 

ตู้ขายสนิค้า
อตัโนมตั ิ



ภาษาญ่ีปุ่น อะกิโกะโตะโทะโมะดะจิ 6 ฉบับปรับปรุง 

か あきこ Can-do ぶんぽう かんじ ミニじょうほう 

26 
たいへんな一

日 
วันแห่งความ
วุ่นวาย 

1. สามารถอธิบายเก่ียวกบัเร่ือง
ที่เดือดร้อนหรือเร่ืองที่รู้สกึแย่
ได้ 

2. สามารถกลา่วขอโทษหรือ
แสดงความเสยีใจในความ
ผิดพลาดของตนเองได้ 

3. สามารถให้ค าแนะน าหรือ
เสนอความชว่ยเหลอืเมื่อเห็น
ผู้อื่นท าผิดพลาดหรือมเีร่ือง
เดือดร้อนได้ 

1. ค ากริยารูปถกูกระท า 1 
2. ～のに 

3. Vばよかった／V なければよかった 

4. การใช้て／で แสดงสาเหต ุ
5. Adj すぎる／Vます すぎる 

6. V しまう 
7. Vましょうか 

 

全、部、

犬、苦、

太、重、

軽、引、 

台 

 

แผน่ดินไหว 

27 
祭り 

เทศกาล 

1. สามารถบอกเลา่ข้อมลูและ
เร่ืองราวเก่ียวกบังานเทศกาล 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม ความเช่ือ และ
ความเป็นมาของสิง่ตา่งๆได้ 

1. ค ากริยารูปถกูกระท า 2 
2. V 1 （V dic／Vた）時、V 2 

3. だろう／でしょう 

4. วสัด ุ で 

5. N しか Vない 

 

屋、鳥、

低、首、

代、晴、

駅、草 

 

เทศกาลของ
ญ่ีปุ่ น 

28 
子どもの時の

思
おも

い出
で

 

ความทรงจ าใน
วัยเดก็ 

1. สามารถบอกเลา่เก่ียวกบั
ความทรงจ าในวยัเด็ก เช่น 
พอ่แมอ่บรมสัง่สอนหรือให้
เรียนเสริมทกัษะตา่งๆ 
อะไรบ้าง ได้ 

1. ค ากริยารูปให้กระท า 

 

野、菜、

困、立、

林、牛、 

村 

 

お風呂
ふ ろ

 

29 
送別会
そうべつかい

 

งานเลีย้งอ าลา 

1. สามารถเข้าใจข้อมลูที่ใช้
ภาษาสภุาพพืน้ฐานท่ีใช้กนั
ทัว่ไปได้ รวมทัง้สามารถใช้
ภาษาสภุาพ 

ตามระดบัของบคุคลได้อยา่ง
เหมาะสม 

2. สามารถกลา่วสนุทรพจน์
แสดงความรู้สกึขอบคณุใน
โอกาสตา่งๆเช่น งานเลีย้ง 
อ าลา ฯลฯ ด้วยค ากลา่วสัน้ๆ 
ระดบัพืน้ฐานได้ 

1. ภาษาสภุาพ（けいご） 
2. ค ากริยารูปยกยอ่งและรูปถอ่มตวั 
3. การใช้ お～／ご～ 

4. ภาษาสภุาพของ  Vてください 

5. Vてくださって、ありがとうございました。 

 

申、皆、

様、最、 

礼 

 

พิธีส าเร็จ
การศกึษา 

 


