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คาํนาํ (พิมพค์ร้ังท่ี1) 

 พจนานุกรมญ่ีปุ่น – ไทย ฉบบัพกติดตวัเล่มน้ี เกิดข้ึนเน่ืองจาก

เห็นวา่พจนานุกรมฉบบัพกพาสาํหรับชั้นตน้ยงัมีนอ้ย โดยเฉพาะเล่เลก็ๆ 

กะทดัรัด นาํติดตวัไปไดส้ะดวก จึงไดท้าํข้ึนมาเพ่ือใหผู้เ้รียนขั้นตจ้นถึง 

ระดบักลาง ไดมี้พจนานุกรมท่ีพกติดตวัไปไดส้ะดวกมีไวใ้ช ้

 พจนานุกรมเล่มน้ีไดร้วบรวมคาํศพัทท่ี์ใชใ้นหนงัสือขั้นพื้น 

ฐานท่ีมีใชใ้นเมืองไทยคือ 1.NIHONGOSHOHO 2.SHOKYU 

NIHONGO 3.SHIN KISO NIHONGO นอกจากน้ียงัไดเ้พิ่มคาํศพัทท่ี์ใช้

บ่อยๆในชีวติประจาํวนัจากตาํราสอนภาษาญ่ีปุ่นอ่ืนๆ และยงัไดเ้พิ่มคาํ 

ศพัทเ์ก่ียวกบัพทุธศาสนาท่ีใชก้นับ่อยๆเขา้ไปอีกดว้ย 

 ตาํราเล่มน้ีใชเ้วลารวบรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2539 – ตุลาคม 

2541 เป็นเวลา 2 ปีเตม็ ขอ้มูลทั้งหมดผูเ้รียบเรียงพิมพด์ว้ยตนเองทั้งหมด 

รวมทั้งการจดัทาํรูปเล่มดว้ย  เพ่ือใหต้าํรามีคุณภาพ  และราคาไม่แพง ผู ้

เรียบเรียงขอขอบคุณ คุณ FUKUDA JUN อดีตผูเ้ช่ียวชาญภาษาญ่ีปุ่น

ประจาํศนูยญ่ี์ปุ่นศึกษา สถาบนัเอเชียตะวนัออกศึกษา  มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ และคุณ YUKIE NANAKORN อาจารยพิ์เศษภาควชิา

ภาษา ญ่ีปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ท่ีไดก้รุณาตรวจ

ตน้ฉบบัให ้ และยงัไดใ้หค้าํแนะนาํท่ีเป็นประโยชน์  หวงัวา่พจนานุกรม

เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เรียนภาษาญ่ีปุ่น หากมีขอ้บกพร่องกรุณา

แจง้ใหท้ราบดว้ยจกัเป็นพระคุณยิง่ เพ่ือจะไดเ้ป็นขอ้มลูปรับปรุงให้

สมบูรณ์ต่อไป 
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คาํนาํ (พิมพค์ร้ังท่ี2) 

 พจนานุกรมญ่ีปุ่น – ไทย ฉบบัพกติดตวัเล่มน้ี ใชเ้วลารวบรวม

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2539 – ตุลาคม 2541 เป็นเวลา 2 ปีเตม็ และครบ10ปี

แลว้ตั้งแต่พิมพค์ร้ังแรก ในการแกใ้ขปรับปรุงคร้ังใหม่น้ีไดป้รับปรุงถอ้ย 

คาํใหเ้ป็นไปในแนวเดียวกนักบัพจนานุกรมท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั  มีคาํ 

ศพัทป์ระมาณ 4000 คาํ และไดเ้พ่ิมคาํศพัทห์มวดท่ีจาํเป็นในชีวติประจาํ 

วนัอีก1300คาํ รวมถึงการนบัตวัเลข วนัเดือนปี และลกัษณนามฯลฯ  จึง

หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะเป็นประโยชน์สาํหรับผูเ้รียนภาษาญ่ีปุ่นในระดบั

ตน้และระดบักลาง 

 ลกัษณะพิเศษของพจนานุกรมฉบบัพกติดตวัน้ีคือมีคาํศพัทท่ี์

ใชใ้นชีวติประจาํวนัมากถึง4000คาํ เม่ือเราตอ้งการเรียนรู้คาํศพัทก์็

สามารถนาํติดตวัไปแลว้เปิดอ่านไดทุ้กเวลาท่ีตอ้งการหรือจาํเป็น นอก 

จากน้ียงัมีศพัทห์มวดอีก1300 คาํ เม่ือมีความจาํเป็นกเ็ปิดดูหมวดท่ีเรา

ตอ้งการเรียนรู้คาํศพัทไ์ดท้นัที 

  ในการปรับปรุงคร้ังใหม่น้ีขอขอบคุณอาจารย ์ YUKIE 

NANAKORN ภาควชิาภาษาญ่ีปุ่น คณะศิลปศาสตร์   มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ ท่ีไดก้รุณาตรวจตน้ฉบบัให ้ และยงัไดใ้หค้าํแนะนาํท่ีเป็น

ประโยชน์  หวงัวา่พจนานุกรมเล่มน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เรียน

ภาษาญ่ีปุ่น หากมีขอ้บกพร่องกรุณาแจง้ใหท้ราบดว้ยจกัเป็นพระคุณยิง่ 

เพื่อจะไดเ้ป็นขอ้มูลปรับปรุงใหส้มบูรณ์ต่อไป 
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วธีิใชพ้จนานุกรมเล่มน้ี 

1. เสียงตวัสะกดพยญัชนะนาสิก (ん) ทั้งหมดแสดงดว้ย “n” เช่น 

ぶんがく bungaku  かんじ kanji  しんぶん shinbun 

2. ในกรณีท่ีมีตวัสระ หรือเสียง “y” อยูห่ลงัเสียงตวัสะกดพยญัชนะ

นาสิก จะใส่จุดลกูนํ้าไวข้า้งหลงัพยญัชนะนาสิก “n”  

げんいん gen’in  きんようび kin’yobi 

3. เสียงตวัสะกดพยญัชนะซอ้นจะเขียนดว้ยการซํ้ าพยญัชนะท่ีตามมาขา้ง

หลงันั้นอีกตวัหน่ึง แต่ ch จะเป็น tch  

がっこう gakko  いっち itchi     

4. สระเสียงยาวของอกัษรฮิระงะนะตามตารางต่อไปน้ี 

อกัษรฮิระงะนะ อกัษรโรมนั 

ああ 

いい 

うう 

えい、ええ 

おう、おお 

a 
ii 
u 
ei,e 
o 

5. สระเสียงยาวของอกัษรคะตะคะนะตามตารางต่อไปน้ี 

อกัษรคาตาคานะ อกัษรโรมนั 

ア— 

イ— 

ウ— 

エ— 

オ— 

a 
ii 
u 
e 
o 
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6. คาํยอ่ต่างๆท่ีใชใ้นหนงัสือเล่มน้ี 

 น. คาํนาม 

 ส. สรรพนาม 

 ก. กริยา 

 ค. คุณศพัท ์

 ว. คาํกริยาวเิศษณ์ 

 นน. คาํนาํหนา้นาม 

 สัน. คาํสนัธาน 

 อ. คาํอุทาน 

 ชก. คาํช่วยกริยา 

 ช. คาํช่วย 

 อุป. คาํอุปสรรค 

 ป. คาํปัจจยั 

 ปร. คาํประสม 

7. คาํยอ่ผสมอ่ืนๆ 

 ว.สัน. คาํกริยาวเิศษณ์และคาํสนัธาน 

 น.ค. คาํนามและคาํคุณศพัท ์

 น.ป. คาํนามและคาํปัจจยั 

 ว.ค. คาํกริยาวเิศษณ์และคาํคุณศพัท ์

 ว.อ. คาํกริยาวเิศษณ์และคาํอุทาน 

 น.ว.ค. คาํนาม กริยาวเิศษณ์และคุณศพัท ์

 น.ว. คาํนามและคาํกริยาวเิศษณ์ 

 น.อุป. คาํนามและคาํอุปสรรค 

 ส.อุป. คาํสรรพนามและคาํอุปสรรค 
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 นน.ว. คาํนาํหนา้นามและคาํกริยาวเิศษณ์ 

 สัน.อ. คาํสนัธานและคาํอุทาน 

 ส.อ. คาํสรรพนามและคาํอุทาน 

8. เคร่ืองหมาย → แสดงวา่คาํท่ีกล่าวมามีความหมายเหมือนกนักบัคาํท่ี

ลกูศรช้ี 

9. เสียงสุดทา้ยของกริยากลุ่ม I ซ่ึงลงทา้ยดว้ย ～う อกัษรโรมนัจะไม่

ออกเสียงยาว เช่น 

 かよう  kayou 

 くう  kuu 

 まよう  mayou 

 すう  suu 

 におう  niou 

 ぬう  nuu 

 おう  ou 

10. คุณศพัทมี์ 2 ชนิดคือ 

 1. คุณศพัทท่ี์ลงทา้ยดว้ย ～い 

2. คุณศพัทท่ี์ลงทา้ยดว้ย ～な 

รูปพจนานุกรมของคุณศพัท ์

 รูปพจนานุกรม คือรูปท่ีปรากฏในพจนานุกรม รูปพจนานุกรม

ของคุณศพัท ์～い จะมี ～い ปรากฏอยูด่ว้ย ส่วนคุณศพัท ์～な จะตดั 

～な ออกไป เช่น しずかな ในพจนานุกรมจะเป็น しずか  เท่านั้นดงั

ตารางท่ีแสดงไวข้า้งล่าง 
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 ส่วนคาํนาํหนา้นามซ่ึงบางคาํมาจากคาํคุณศพัท ์แต่วธีิใชไ้ม่

เหมือนคุณศพัท ์รูปพจนานุกรมจะใส่ ～な  ไวด้ว้ย เช่น おおきな、どん

な เป็นตน้ 

ชนิดของคาํ รูปขยายนาม รูปพจนานุกรม คาํแปล 

คุณศพัท ์～い おおきい おおきい ใหญ่ 

คุณศพัท ์～な しずかな しずか เงียบ 

คาํนาํหนา้นาม おおきな おおきな ใหญ่ 

 นอกจากน้ียงัมีคาํนาํหนา้นามอ่ืนๆท่ีไม่ไดล้งทา้ยดว้ย ～な กมี็

เช่น この～、約～（やく） เป็นตน้ 

11. คาํนามท่ีบอกกริยาอาการซ่ึงคาํแปลมกัจะมีคาํวา่ “การ” เช่น  

べんきょう = การเรียน สามารถทาํใหเ้ป็นกริยาไดโ้ดยใชก้ริยา する ใส่

เขา้ไป เป็น べんきょう（を）する = เรียน 

12. เคร่ืองหมายคาํซํ้ าในหนงัสือเล่มน้ีใช ้々 เช่น 人々อ่านวา่ ひとびと  

 

 

 

 

 

 

 



 

 A 
 
 

abiru  浴びる  ก. อาบ (นํ้า แดด) 
abunai  危ない  ค. อนัตราย ไม่ปลอดภยั น่าวติก 
abura  油  น. นํ้ามนั 
abura  脂  น. ไขมนั 
achira  あちら  ส. ทางนั้น ทางโนน้ อนันั้น อนัโนน้ 
adobaisu アドバイス น. คาํแนะนาํ การใหค้าํปรึกษา 
afureru  溢れる  ก. ลน้ เอ่อ ท่วมทน้ นอง เป่ียม 
agaru  上がる  ก. ลอยสูงข้ึน ข้ึน(ท่ีสูง) (ราคา)สูง- 
       ข้ึน แลว้เสร็จ ปรากฏ ดีข้ึน ต่ืนเตน้ 
ageru  上げる  ก. ยก เงย เชิด ข้ึน(ราคา) ให ้
ageru  挙げる  ก. ยก(ตวัอยา่ง) จดั(พิธี) 
ageru  揚げる  ก. ทอด(อาหาร) ชกั(วา่ว ธง) 
ai  愛  น. ความรัก 
aida  間  น. ระหวา่ง ท่ามกลาง ในหมู่ ช่วง 
aijo  愛情  น. ความรัก 
aikagi  合鍵  น. ลูกกญุแจสาํรอง 
aikawarazu 相変わらず ว. เช่นเคย เหมือนเดิม 
ainiku  生憎  ว. โชคร้าย โชคไม่ดี 



 
airon              2 
 

airon  アイロン น. เตารีด 
aisatsu  挨拶(する) น. การทกัทาย การกล่าวตามพิธี- 
         การในโอกาสต่างๆ 
aisukohii アイスコーヒー น. กาแฟเยน็ 
aisukuriimu アイスクリーム น. ไอศกรีม 
aisuru  愛する  ก. รัก 
aisutii  アイスティー น. ชาเยน็ 
aite  相手  น. อีกฝ่ายหน่ึง คู่กรณี ฝ่ายตรงขา้ม 

aizu   合図  น. อาณติัสญัญาณ  
aji  味  น. รสชาติ  
ajia  アジア  น. ทวปีเอเชีย 
aka  赤  น. สีแดง 
akachan 赤ちゃん น. ทารก เดก็อ่อน 
akai  赤い  ค. แดง สีแดง 
akanbo  赤ん坊  น. ทารก เดก็อ่อน 
akari  明かり  น. แสง แสงไฟ แสงสวา่ง 
akarui  明るい  ค. สวา่ง สดใส ร่าเริง แจ่มใส 
akeru  開ける  ก. เปิด(ประตู) ลืม(ตา) 
akeru  空ける  ก. เจาะ(รู) ทาํใหว้า่ง เวน้ระยะ 
akeru  明ける  ก. (เวลา)ส้ินสุด ส้ินปี ข้ึน(ปีหรือ- 



 
3                              amu 
 

         ฤดูใหม่)  รุ่งสาง 
aki  秋  น. ฤดูใบไมร่้วง 
aki  空き  น. วา่งเปล่า ท่ีวา่ง ช่องวา่ง 
akiraka  明らか  ค. แจ่มแจง้ ชดัเจน แน่ชดั 
akirameru 諦める  ก. ตดัใจ เลิกหวงั ยอมแพ ้
akiru  飽きる  ก. เอียน เบ่ือ(เพราะจาํเจ)  
aku  開く  ก. (ประตู)เปิด อา้ 
aku  空く  ก. เป็นช่อง วา่ง วา่งเปล่า เวน้วา่ง 
akusesarii アクセサリー น. เคร่ืองประดบั  
akushu  握手(する) น. การจบัมือกนัในการทกัทาย 
ama  尼  น. แม่ชี ภิกษุณี  
amai  甘い  ค. หวาน ไม่เขม้งวด ตามใจเกินไป 
         หละหลวม (คิด)ต้ืนๆ 
amari  あまり  ว. เกินไป  เหลือเกิน ไม่ค่อยจะ 
amaru  余る  ก. เหลือ เกิน เหลือเศษ 
ame  雨  น. ฝน 
ame  飴  น. ลูกกวาด ลูกอม 
ami  網  น. ตาข่าย แห สวงิ อวน  
amidana 網棚  น. ห้ิงหรือชั้นวางของทาํเป็นตะแกรง 
amu  編む  ก. ถกั ร้อยเรียง เรียบเรียง 



 
ana              4 
 

ana  穴  น. รู หลุม ช่อง ถํ้า รูโหว ่ของดีท่ี- 
     ไม่มีใครรู้ มา้มืด 

anaunsa アナウンサー น. ผูป้ระกาศข่าว(วทิย ุโทรทศัน)์ 
anchi  安置(する) น. ประดิษฐาน 
ane  姉  น. พ่ีสาว 
angai  案外  ว.ค. ผดิคาด 
ani   兄  น. พ่ีชาย 
anki  暗記  น. การท่องจาํ 
anna  あんな  นน. อยา่งนั้น พรรคน์ั้น 
annai  案内(する) น. การนาํทาง การพาไป การพาชม 
         การใหข้อ้มูล เชิญ ทราบดี 
annaijo  案内状  น. บตัรเชิญ หนงัสือบอกรายละเอียด 
         หรือกาํหนดการต่างๆ 
ano  あの  นน. ...โนน้ 
ano  あのう  อ. เออ... อา้... 
anshin  安心(する) น. โล่งอก เบาใจ สบายใจ 
antei  安定(する) น. มัน่คง คงท่ี มีเสถียรภาพ ทรงตวัดี 
anzen  安全  น.ค. ปลอดภยั นิรภยั สวสัดิภาพ 
anzengutsu 安全靴  น. รองเทา้นิรภยั 
ao  青  น. สีนํ้าเงิน สีฟ้าคราม สีเขียว 



 
5                arigato 
 
aoi  青い  ค. นํ้าเงิน ฟ้า (ผกั)เขียว (หนา้) ซีด 
apato  アパート น.อพาร์ตเมนต ์
arai  荒い  ค. หยาบ หยาบคาย รุนแรง มือเติบ  
         (ใชแ้รงงาน)โหด  หนกัมือ 
arashi  嵐  น. พาย ุ
arasou  争う  ก. แข่งขนั แยง่ชิง ถกเถียง ทะเลาะ 
aratameru 改める  ก. ปรับปรุง แกไ้ข เปล่ียน ตรวจ- 

     สอบใหแ้นใจ 
arau   洗う  ก. ลา้ง ซกั สระ(ผม) ชาํระ ตรวจสอบ 
arawareru 現れる  ก. ปรากฏตวั เผยออกมา 
arawasu 現す  ก. ปรากฏตวั แสดงตวั 
arawasu 表す  ก. แสดง(ความรู้สึก ความหมาย)  

    ถ่ายทอด(ความรู้สึก) หมายถึง 
areru  荒れる  ก. (คล่ืนลม)แรงจดั (ผวิ)แหง้แตก  
         มีพาย ุบา้คลัง่ ถูกท้ิงรกร้าง 
arerugii アレルギー น. อาการแพ ้
ari  蟻  น. มด 
arigatai ありがたい ค. น่าขอบคุณ รู้สึกขอบคุณ  
         ทรงคุณค่า 
arigato  ありがとう ปร. ขอบคุณ ขอบใจ 
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aru  ある  ก. มี อยู ่(ส่ิงไม่มีชีวติและพืช) 
arubaito アルバイト น. งานพิเศษ งานพาร์ตไทม ์
aruku  歩く  ก. เดิน กา้ว ยา่ง 
asa  朝  น. ตอนเชา้ 
asagohan 朝御飯  น. อาหารเชา้ 
asahayakukara 朝早くから น. ปร.ตั้งแต่เชา้ตรู่ 
asai   浅い  ค.ต้ืนเขิน ไม่ลึก(ซ้ึง) ยงัไม่นาน จางๆ 
asanebo 朝寝坊(する) น. ต่ืนสาย คนนอนต่ืนสาย 
asatte  明後日  น. วนัมะรืน 
ase  汗  น. เหง่ือ 
ashi  足  น. เทา้ ขา พาหนะ 
ashi  脚  น. ขา(คน สัตว ์โตะ๊)  
ashita  明日  น. พรุ่งน้ี 
asobu  遊ぶ  ก. เล่น เท่ียว ไม่ไดน้าํมาใช ้
asoko  あそこ  ส. ท่ีนัน่ ท่ีโน่น ตรงนั้น ตรงโนน้ 
asu  明日  น. พรุ่งน้ี 
ataeru  与える  ก. ให(้โอกาส) ก่อใหเ้กิด ส่งผลให ้
atama  頭  น. หวั ศีรษะ ส่วนยอด 
atamakin 頭金  น. เงินดาวน์ เงินมดัจาํ 
atarashii 新しい  ค. ใหม่ สด 



 
7           ato 
 
atari  辺り  น. ละแวก แถวๆ  
atarimae 当たり前 น.ค. เป็นธรรมดา  
ataru  当たる  ก. ตรงกบั โดน กระทบ ถูก(รางวลั)  
         ตอ้ง(แสงไฟ) ทายถูก (กิจการ)- 
         ประสบความสาํเร็จ เผชิญ ตรวจ- 
         หา รับหนา้ท่ี (ไม่)ถึงกบัตอ้ง 
atatakai 暖かい  ค. อากาศอบอุ่น (คน)ท่ีทาํใหอ้บอุ่น  
         (กระเป๋าสตางค)์หนกั 
atatakai 温かい  ค. (ส่ิงของ)อุ่น (ความรู้สึก ครอบ- 

     ครัว) อบอุ่น 
atatameru 暖める  ก. ทาํ(ร่างกาย หอ้ง)ใหอุ่้น 
atatameru 温める  ก. อุ่น(ของ) เกบ็ไว ้ซุกไวใ้นกระเป๋า 
atchi  あっち  ส. เป็นภาษาพดูของ  achira 
atena  宛名  น. ช่ือ(ท่ีอยู)่ของผูรั้บท่ีจ่าไวห้นา้ซอง 
ateru  当てる  ก. ยงิโดน ตีโดน ชน กระทบ นาํไป- 
         แตะ แปะ ผึ่ง ถูก(รางวลั) เดา ทาย 
        เรียกใหต้อบ 
ateru  充てる  ก. จดัสรร กาํหนดใหเ้ป็น 
ato  後  น. ทา้ย ภายหลงั ส่วนหลงั ทีหลงั  
           หลงัจาก ส่วนท่ีเหลือ ผูรั้บของ 
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atsui  暑い  ค. อากาศร้อน  
atsui  熱い  ค. (ของ)ร้อน (ตวั)ร้อน ร้อนแรง  
atsui  厚い  ค. หนา (ศรัทธา)แรงกลา้ (ตอ้นรับ)- 
         อบอุ่น แน่นแฟ้น เตม็หวัใจ 
atsukau 扱う  ก. จดัการ ปฏิบติัต่อคนหรือส่ิงใดส่ิง- 
         หน่ึง รับเป็นธุระ ถือเอาวา่ 
atsumaru 集まる  ก. รวมตวั รวมพล กระจุก ชุมนุม 
atsumeru 集める  ก. รวบรวม เก็บรวบรวม สะสม  
         ดึงมารวมกนั 
au  会う  ก. พบ เจอ 

au  遭う  ก. ประสบ (ภยั)  เจอ (เร่ืองร้าย) 
au  合う  ก. เขา้กนั ถูกตอ้งตรงกนั คุม้ 
awai  淡い  ค. (สี)อ่อน เบาบาง เลือนลาง จาง  
awaseru 合わせる ก. ประกบ ประสาน รวม ผสม ผนึก-
         (กาํลงั) ปรับใหเ้หมาะหรือตรงกนั 
awateru 慌てる  ก. ผลีผลาม รีบร้อน  
ayamachi 過ち  น. ความผดิพลาด ความผดิ 
ayamari 誤り  น. ความไม่ถูกตอ้ง ความผิดพลาด  

     ขอ้ผดิพลาด  
ayamaru 誤る  ก. ทาํผดิพลาด ไม่ถูก 
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ayamaru 謝る  ก. ขอโทษ ขออภยั อ้ึง ขอปฏิเสธ 
ayashii  怪しい  ค. ไม่ชอบมาพากล มีเลศนยั แปลก 
         น่าสงสยั ประหลาด ไม่น่าไวใ้จ 
azukaru 預かる  ก. รับฝาก 
azukeru 預ける  ก. ฝากไว ้



 

B 
 
 

ba  ば  ช. ถา้... 
ba  バー  น. บาร์ 
ba’ai  場合  น. กรณี  
babekyu バーベキュー น. บาร์บีคิว 
badominton バドミントン น.แบดมินตนั 
bagenseru バーゲンセール น. การขายของลดราคา 
bai  倍  น.ป. สองเท่า ...เท่า 
baiorin  バイオリン น. ไวโอลิน 
baiten  売店  น. ร้านขายของเลก็ๆ ซุม้ขายของ 
baka  馬鹿  น.ค. บา้ โง่ ไร้สาระ  

     ไม่เป็นประโยชน ์
bakari  ばかり  ช. เอาแต่...เท่านั้น 
bakkin  罰金  น. เงินค่าปรับ 
bakuhatsu 爆発(する) น. การระเบิด การระเบิดอารมณ์ท่ี- 
         เกบ็กดเอาไวอ้อกมา 
ban  晩  น. ตอนกลางคืน ขา้วเยน็ 
ban  番  น.ป. ลาํดบั การเฝ้าเวรยาม 
banana  バナナ  น. กลว้ย  



 
11                                                                        benkyo                  
 
banchi  番地  น. เลขท่ีบา้น  
bango  番号  น. หมายเลข 
bangohan 晩御飯  น.อาหารเยน็ 
bangumi 番組  น. รายการ (วิทย ุโทรทศัน)์ 
bankoku バンコク น. กรุงเทพฯ 
banme  番目  ป. ลาํดบัท่ี... 
bansen  番線  ป. ชานชลาท่ี... สายท่ี... 
banzai  万歳  อ. ไชโย 
bara  ばら  น. กหุลาบ 
bare  バレー  น. วอลเลยบ์อล 
bareboru バレーボール น. วอลเลยบ์อล 
basho  場所  น. สถานท่ี 
basu  バス  น. รถประจาํทาง  
basutei  バス停  น. ท่ีจอดรถประจาํทาง 
bata  バター  น. เนย 
batto  バット  น. ไมตี้ลูกบอล (เบสบอล) 
beddo  ベッド  น. เตียง 
bengoshi 弁護士  น. ทนายความ 
benjo  便所  น. ส้วม สุขา  
benkyo  勉強(する) น. การเรียน การศึกษา การลดราคา 
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benri  便利  น.ค. สะดวก 
bento  弁当  น. อาหารกล่อง  
beru  ベル  น. กร่ิง ออด 
beruto  ベルト  น. เขม็ขดั สายรัด 
besso  別荘  น. บา้นพกัตากอากาศ 
betsu  別  น.ค. ความแตกต่าง อ่ืน คนละอนักนั 
         แยกต่างหาก เป็นพิเศษ 

bideo   ビデオ  น. วดิีทศัน ์
biiru  ビール  น. เบียร์ 
bijutsu  美術  น. ศิลปะ  
bijustsukan 美術館  น. หอศิลป์ 
bikkuri  びっくり(する) น. การตกใจ 
bin  瓶  น. แจกนั 
binbo  貧乏  น.ค. ยากจน 
binsen  便箋  น. กระดาษเขียนจดหมาย 
binsho  敏捷  ค. รวดเร็ว 
biru  ビル  น. ตึก อาคาร 
biyoin  美容院  น. สถานเสริมความงาม 
biza  ビザ  น. วซ่ีา  
bo  棒  น. ท่อนไมห้รือเหลก็ เส้นตรง 



 
13          buji      
 
bodii  ボディー น. ตวัถงัรถ ตวั ส่วนทอ้ง(ชกมวย) 
boeki  貿易  น. การคา้ขายระหวา่งประเทศ 
boko  母校  น. มหาวิทยาลยัหรือโรงเรียนท่ีร่ํา- 
         เรียนมา โรงเรียนเก่า 
bonasu  ボーナス น. เงินโบนสั 
bon’yari ぼんやり ว. เหม่อ ใจลอย รางๆ สลวั 
boru  ボール  น. ลูกบอล ลกูกลมๆ 

borupen  ボールペン น. ปากกาลูกล่ืน 
boruto  ボルト  น. สลกัประตู กลอน 
boseki  墓石  น. แผน่หินจารึกท่ีหลุมศพ 
boshi  帽子  น. หมวก 
botan  ボタン  น. กระดุม ปุ่ม 
bu  分  ป. สดัส่วน 1/10 10 เปอร์เซ็นต ์
bubun  部分  น. ส่วน  
bubunteki 部分的  ค. บางส่วน 
bucho  部長  น. หวัหนา้แผนก 
budo  葡萄  น. องุ่น 
budoshu 葡萄酒  น. เหลา้องุ่น เหลา้ไวน ์
buhin  部品  น. ช้ินส่วน 
buji  無事  น.ค. ปลอดภยัจากโรค อุบติัเหตุฯลฯ 
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bukka  物価  น. ค่าครองชีพ ราคาสินคา้ 
bukkyo 仏教  น. ศาสนาพทุธ 
bun  文  น. ประโยค 
bun  分  ป. ส่วน ระดบั 
bunbogu  文房具  น. เคร่ืองเขียน 
bungaku 文学  น. วรรณคดี 
bunka  文化  น. วฒันธรรม 

bunpo  文法  น.ไวยากรณ์ 
bunsho  文章  น. ขอ้ความ บทความ 
busshari 仏舎利  น. พระบรมสารีริกธาตุ 
busshitsu 物質  น. วตัถุ สสาร 
bussokuseki 仏足跡  น. รอยพระพทุธบาท 
buta  豚  น. หมู 
butai  舞台  น. เวที 
butaniku 豚肉  น. เน้ือหมู 
butsukaru ぶつかる ก. ชน ปะทะ 
butsukeru ぶつける ก. ชน ปะทะ 
butsumon 仏門  น. หนทางแห่งธรรม 
butsuri  物理  น. ฟิสิกส์ 
butsurigaku 物理学  น. วชิาฟิสิกส์ 



 
15            byoshitsu      
 
butto  仏塔  น. สถูป 
byo  秒  ป. วนิาที 
byoin  病院  น. โรงพยาบาล 
byoki  病気  น. โรคภยั นิสยัไม่ดี 

byonin  病人  น. ผูป่้วย 
byoshitsu 病室  น. หอ้งผูป่้วย 



 

 C 
 
 

cha  茶  น. ตน้ชา นํ้าชา สีนํ้าตาล 
chairo  茶色  น. สีนํ้าตาล  
chanoyu 茶の湯  น. พิธีชงชา 
chanto  ちゃんと ว. อยา่งเรียบร้อยไม่ผิดพลาด 
chawan 茶碗  น. ถว้ยชา ชาม 
chawanmushi 茶碗蒸し น. ไข่ตุ๋น 

chekku  チェック น. การตรวจสอบ เช็คธนาคาร 
chi  血  น. เลือด สายโลหิต 
chichi  父  น. พอ่ 
chichioya 父親  น. พอ่ 
chigai  違い  น. ความแตกต่าง  
chigainai 違いない ปร. อยา่งแน่นอน ไม่ผดิจากน้ี 
chigau  違う  ก. ต่างกนั  
chiho  地方  น. ต่างจงัหวดั ทอ้งถ่ิน ภูมิภาค เขต 
chiisai  小さい  ค. เลก็ เลก็ๆนอ้ยๆ นิดหน่อย 
chiizu  チーズ  น. เนยแขง็ 
chijimeru 縮める  ก. ยน่(ระยะ เวลา) ลด(ขนาด) 
chijimu 縮む  ก. หด สั้นลง ยน่ 



 
17                               cho 
 
chijo  地上  น. บนพ้ืนโลก บนดิน 
chika  地下  น. ใตดิ้น 
chikagoro 近ごろ  น. หมู่น้ี ระยะน้ี  
chikai   近い  ค. ใกล ้อีกไม่นาน ราวๆ 
chikaku 近く  น. ท่ีใกล้ๆ   
chikara  力  น. แรง กาํลงั พลงั ความสามารถ 
         อาํนาจ 
chikatetsu 地下鉄  น. รถไฟใตดิ้น 
chikazuku 近付く  ก. ใกลเ้ขา้มา ทาํความสนิทสนมกนั 
chikoku 遅刻  น. การมาสาย 
chikyu  地球  น. โลก พิภพ 
chirakaru 散らかる ก. เกล่ือนกลาด กระจุยกระจาย 
chirakasu 散らかす ก. ทิ้งเกล่ือนกลาด 
chiri  地理  น. ภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ 
chiru  散る  ก. ร่วง ตก กระจดักระจาย  
         แพร่กระจาย 
chiryo  治療  น. การรักษาโรค  
chizu  地図  น. แผนท่ี 
cho  長  ป. ยาว นาน หวัหนา้ ขอ้ดี 
cho  蝶  น. ผเีส้ือ 
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chodo  ちょうど ว. พอดี  
chojo  長女  น. ลูกสาวคนโต 
chojo  頂上  น. ยอดเขา จุดสูงสุด สุดยอด 
chokin  貯金  น. การสะสมเงิน การออมทรัพย ์ 

     เงินเกบ็ 

chokoreto  チョコレート น. ช็อกโกแลต 
choku  チョーク น. ชอลก์ 
chokusen 直線  น. เส้นตรง 
chokusetsu 直接  น. โดยตรง 
chome  丁目  ป. หมู่ท่ี... 
chomen 帳面  น. สมุด สมุดลงบญัชี 
chonan  長男  น. ลูกชายคนโต 
chosa  調査  น. การตรวจสอบ การสาํรวจ  

     การสืบสวน 
chosetsu 調節  น. การปรับใหเ้หมาะสม การปรับ-
               ใหเ้ขา้เกณฑ ์
choshi  調子  น. จงัหวะ โทน ระดบัเสียง ท่วงทาํ- 
         นอง สภาพการทาํงานของร่าง- 
      กายหรือเคร่ืองจกัร 
chosho  長所  น. ขอ้ดี ขอ้ไดเ้ปรียบ 
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choshoku 朝食  น. อาหารเชา้ 
chotto  ちょっと ว. เลก็นอ้ย 
chu  中  ป. ใน กลาง 
chugakko 中学校  น. โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนตน้ 
chugakusei 中学生  น. นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
chugen  中元  น. ของกาํนลัท่ีส่งไปเยีย่มคารวะผูมี้-
         พระคุณตอนตน้ฤดูร้อนราวๆ- 
      เดือนกรกฎาคม 
chugoku 中国  น. ประเทศจีน 

chui   注意  น. การระมดัระวงั การ(วา่กล่าว)ตกั-  
     เตือน การเอาใจใส่ 

chujun  中旬  น. ช่วง 10 วนักลางเดือน 
chukaryori 中華料理 น. อาหารจีน 
chumoku 注目  น. การจบัตามอง การเฝ้าสังเกต  
         (เป็นท่ี)สนใจ 
chumon 注文  น. การสั่งของ ขอ้เรียกร้อง  
         ความตอ้งการ 
chuo  中央  น. ศูนยก์ลาง ส่วนกลาง 
chusha  注射  น. การฉีดยา 
chusha  駐車  น. การจอดรถ 
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chushajo 駐車場  น. ท่ีจอดรถ ลานจอดรถ 
chushi  中止  น. การงดหรือลม้เลิก การยกเลิก- 
         กลางคนั การระงบัไป 
chushin 中心  น. ศูนยก์ลาง ใจกลาง จุดศูนยก์ลาง 
      หวัใจสาํคญั 
chushoku 昼食  น. อาหารกลางวนั 



 

D 
 
 

dai  題  น. หวัขอ้ โจทย ์
dai  大  อุป. มาก ระดบั(สูง) ใหญ่ 
dai  台  น. แท่น ฐาน  
dai  代  ป. ยคุ สมยั รุ่น ช่วงอาย ุช่วงปี 
         แทน ค่า(สินคา้) 
daibu  大分  ว. มากทีเดียว มากพอประมาณ 
daibubun 大部分  น. ส่วนใหญ่ ส่วนมาก 

daibutsu 大仏  น. พระพทุธรูปองคใ์หญ่
daidokoro 台所  น. ครัว 
daigaku 大学  น. มหาวิทยาลยั 
daigakuin 大学院  น. บณัฑิตวทิยาลยั 
daigakuinsei 大学院生 น. นกัศึกษาปริญญาโท 
daigakusai 大学祭  น. งานฉลองประจาํปีของมหา- 
         วทิยาลยั 
daigakusei 大学生  น. นกัศึกษามหาวทิยาลยั 
daihyo  代表  น. การเป็นตวัแทน ผูแ้ทน ส่ิงท่ีเด่น- 
         ท่ีสุดในกลุ่ม 
daiichi  第一  ว. ลาํดบัแรก ก่อนอ่ืน 
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daijin  大臣  น. รัฐมนตรี 
daijobu 大丈夫  ค. ไม่เป็นไร ไม่มีปัญหา ไม่ตอ้งห่วง 
daikin  代金  น. เงินค่าสินคา้ 
daikirai 大嫌い  ค. เกลียดมาก 
daikon  大根  น. หวัผกักาด หวัไชเทา้ 
daikyu  代休  น. วนัหยดุทดแทน 
dairiseki 大理石  น. หินอ่อน 

daisojo  大僧正  น. ตาํแหน่งท่ีสูงสุดของพระ 
         พระราชาคณะ 
daisuki  大好き  ค. ชอบมาก 
daitai  大体  น. (เร่ือง)คร่าวๆ โดยประมาณ โดย- 
         ส่วนมาก ส่วนใหญ่ 
daitoryo 大統領  น. ประธานาธิบดี 
daiya  ダイヤ  น. เพชร  (ไพ)่ขา้วหลามตดั 
daizu  大豆  น. ถัว่เหลือง 
dakara  だから  สนั. เพราะฉะนั้น ดงันั้น 
dake  だけ  ช. ...เท่านั้น  
daku  抱く  ก. โอบ กอด อุม้ 
damaru 黙る  ก. ไม่พดู น่ิงเงียบ  
dame  駄目  ค.  เปล่าประโยชน ์(ทาํ)ไม่ได ้เกิน- 
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     กาํลงั ไม่มีประโยชน ์ใชไ้ม่ได ้
dan  段  น.ป. ขั้น บนัได ระดบั ชั้น 
dan  団  ป. กลุ่ม กอง หมู่คณะ องคก์ร 
danbo  暖房  น. เคร่ืองทาํความร้อน 
danboru 段ボール น. ลงักระดาษ กล่องกระดาษลูกฟกู  
dandan  段々  ว. ค่อยๆ ทีละเลก็ทีละนอ้ย 
danjo  男女  น. ชายหญิง  
dansei  男性  น. เพศชาย ผูช้าย  
danshi  男子  น. เดก็ผูช้าย ผูช้าย ลูกชาย 
dansu   ダンス  น. การเตน้รํา  
dantai  団体  น. หมู่คณะ กลุ่ม องคก์ร 
darake  だらけ  ป. มีแต่... เตม็ไปดว้ย... 
dare  誰  ส. ใคร 
darui  だるい  ค. (ร่างกาย)เม่ือยลา้ ไม่มีแรง 
dasu  出す  ก. ส่ง(จม. รายงาน ใบสมคัร) เอา- 
         ออก ส่ง(เสียง) ออก(เงิน) ยืน่(มือ) 
datte  だって  สนั. ก(็ใชย้กเหตุผลมาอา้ง) 
deguchi 出口  น. ทางออก 
deiriguchi 出入口  น. ทางเขา้ออก 
dekakeru 出かける ก. ออกไปขา้งนอก ไปหา 
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dekiru  出来る  ก. ทาํได ้เสร็จเรียบร้อย เกิดข้ึน  
         ได(้ลูก เพ่ือน) 
demo  でも  ช. แต่  
demo  デモ  น. การเดินขบวนประทว้ง การสาธิต 
denchi  電池  น. ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี  
denki   電気  น. ไฟฟ้า  
denkikogaku 電気工学 น. วชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 
denkyu  電球  น. หลอดไฟ 
denpo  電報  น. โทรเลข 
densen  伝染  น. การระบาด การติดต่อ(โรค) 
densen  電線  น. สายไฟ 
densha  電車  น. รถไฟฟ้า 
denshirenji 電子レンジ น. เตาไมโครเวฟ 
dento  電灯  น. แสงไฟ(จากหลอดไฟฟ้า) 
dento  伝統  น. ขนบธรรมเนียมท่ีสืบทอดกนัมา- 
      แต่โบราณ 
denwa  電話  น. โทรศพัท ์
denwabango 電話番号 น. หมายเลขโทรศพัท ์
denwasuru 電話する ก. โทรศพัท ์
depato  デパート น. หา้งสรรพสินคา้ 



 
25                       dokuritsu 
 
deru  出る  ก. ออก ออกไปขา้งนอก การเขา้ร่วม- 

       (การสัมมนา งานเล้ียง) การปรา- 
           กฏท่ีภายนอก 
detarame 出鱈目  ค. ไม่มีความรับผดิชอบ ตามอาํเภอ- 
         ใจ ไม่ไดค้วาม ไม่มีเหตุผล 

dezain  デザイン น. การออกแบบ รูปแบบ 
dezaina デザイナー น. นกัออกแบบ 
do  度  ป. ระดบั คร้ัง องศา  
do  どう  ว. อยา่งไร 
doa  ドア  น. ประตู 
dobutsu 動物  น. สตัว ์
dochira どちら  ส. ทางไหน ท่ีไหน ส่ิงไหน ใคร 
dogu  道具  น. เคร่ืองมือ  
doji  同時  น. เวลาเดียวกนั สมยัเดียวกนั 
doitsu  ドイツ  น. ประเทศเยอรมนั 
dojo  同情(する) น. การเห็นอกเห็นใจ  สงสาร 
doko  どこ  ส. ท่ีไหน 
doku  毒  น. ยาพิษ พิษ 
dokuritsu 独立  น. การเป็นเอกราช การเป็นอิสระไม่- 
             พ่ึงพาใคร 
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dokushin 独身  น. (คน)โสด 

dokyo  読経  น. การอ่านออกเสียงบทสวด 
domo   どうも  ว. (ขอบคุณ)มาก (ขอโทษ)จริงๆ (รู้-  
     สึกวา่...)ยงัไงก็ไม่รู้  ถึงยงัไงก็... 
donata  どなた  ส. ใคร(คาํสุภาพ) 
dondon どんどん ว. เร่ือยๆ ไม่หยดุ 
donna  どんな  นน. อยา่งไหน แบบไหน 
donnani どんなに ว. เพียงใด แค่ไหน 
dono  どの  นน. ...ไหน 
donokurai どのくらい ปร. (ประมาณ)สกัเท่าไหร่ สกัแค่-
         ไหน →donogurai 
donoyoni どのように ว. อยา่งไร →do 

doraiba ドライバー น. ไขควง คนขบั 
doraibu ドライブ น. การขบัรถ 
dorama ドラマ  น. ละคร 
dore  どれ  ส.อ. อนัไหน ส่ิงไหน 
doresu  ドレス  น. เส้ือสตรี 
doriru  ドリル  น. สวา่น การฝึกฝน 
doro  道路  น. ถนน 
dorobo  泥棒  น. ขโมย 
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doru   ドル  น. ดอลลาร์ 
doryoku 努力  น. การใชค้วามพยายาม  
dosa  動作  น. การเคล่ือนไหว ท่วงท่า  

     (เคร่ืองจกัร)ทาํงาน 
doshite  どうして ว. ทาํไม  
doshitemo どうしても ปร. ถึงอยา่งไรๆก.็..  

     ไม่วา่จะอยา่งไรก็... 
doso  同窓  น. (คนท่ี)จบจากโรงเรียนหรือ- 
         สถาบนัเดียวกนั 
dotchi  どっち  ส. ทางไหน อนัไหน 
doyobi  土曜日  น. วนัเสาร์ 
dozo  どうぞ  ว. คาํพดูใชเ้ม่ือตอ้งการแสดงการ- 
         เช้ือเชิญหรือการขอร้อง 
dozo  銅像  น. รูปหล่อทองแดง 
     



 

E 
 
 

e  絵  น. รูปวาด 
eakon  エアコン น. เคร่ืองปรับอากาศ 
eameru  エアメール น. ไปรษณียอ์ากาศ 
ebi  海老  น. กุง้ 
eda   枝  น. ก่ิงไม ้

egao  笑顔  น. หนา้ตายิม้แยม้  
ehagaki 絵葉書  น. โปสตก์าร์ด 
ehon  絵本  น. สมุดภาพ 
eibun  英文  น. ประโยคหรือขอ้เขียนภาษาองักฤษ 
eiga  映画  น. ภาพยนตร์ 
eigakan 映画館  น. โรงภาพยนตร์  
eigo  英語  น. ภาษาองักฤษ 
eigyo  営業(する) น. ดาํเนินธุรกิจหรือกิจการ กิจการ 
         เปิดทาํการ 
eikaiwa 英会話  น. การสนทนาภาษาองักฤษ 
eikyo  影響  น. ผลกระทบ มีอิทธิพลต่อ ส่งผลให ้
         กระทบกระเทือนต่อ 
eisei  衛生  น. สุขอนามยั 
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eiyo  栄養  น. การบาํรุงร่างกาย สารอาหาร 
         คุณค่าทางโภชนาการ 
eki  駅  น. สถานีรถไฟ 
ekiin  駅員  น. เจา้หนา้ท่ีประจาํสถานีรถไฟ 
ekitai  液体  น. ของเหลว 
en  円  น.ป. เงินเยนของญ่ีปุ่ น วงกลม 
encho  延長(する) น. ต่อเวลา ยดืระยะเวลาหรือระยะ- 
         ทาง ความยาวทั้งหมดของเส้นทาง 
engo  援護(する) น. การช่วยเหลือบรรเทาทุกข ์
enjin  エンジン น. เคร่ืองยนต ์
enjinia  エンジニア น. วศิวกร 
enjo  援助(する) น. ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ 
enkai  宴会  น. งานเล้ียงสังสรรค ์
enki  延期(する) น. เล่ือนวนัเวลา เล่ือนกาํหนด 
enpitsu  鉛筆  น. ดินสอ 
enryo  遠慮(する) น. เกรงใจ ขอตวั ขอปฏิเสธ ละเวน้-
         หรือไม่ทาํเพราะความเกรงใจ 
         การคิดใคร่ครวญ  
enshi  遠視  น. สายตายาว 
enso  演奏(する) น การบรรเลงดนตรี 
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entotsu  煙突  น. ปล่องไฟ 
epuron  エプロン น. ผา้กนัเป้ือน 
erabu  選ぶ  ก. เลือก 
erai  偉い  ค. (คน)ใหญ่(คน)โต เยีย่มยอด 
         เก่งน่าชมเชย เหลือเกิน แยม่าก 
erebeta  エレベーター น. ลิฟต ์
eru  得る  ก. ได ้ไดรั้บ(ส่ิงดีๆ/ผลประโยชน)์ 
esa  餌  น. อาหารสตัว ์เหยือ่ เหยือ่ล่อ 
esukareta エスカレーター น. บนัไดเล่ือน 



 

F 
 
 

fakkusu ファックス น. โทรสาร 
firipin  フィリピン น. ประเทศฟิลิปินส์ 
firumu  フィルム น. ฟิลม์ 
foku  フォーク น. ส้อม 
fu  不  อุป. ไม่...  
fuan  不安  น.ค. กงัวลใจ ไม่สงบ 
fuben  不便  น.ค. ไม่สะดวก 
fuchi  縁  น. กรอบ รอบๆ 
fuda  札  น. ป้าย  
fudan  普段  น. เสมอ ปกติ 
fude  筆  น. ปากกา พูก่นั การเขียนหรือการ-
         วาดภาพ 
fudosan’ya 不動産屋 น. ร้านนายหนา้หาบา้นเช่า 
fue  笛  น. ขลุ่ย  
fueru  増える  ก. เพ่ิมข้ึน 
fufu  夫婦  น. สามีภรรยา 
fujin  婦人  น. ผูห้ญิง 
fujin  夫人  น. ภรรยาผูอ่ื้น(คาํใหเ้กียรติ) 
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fujisan  富士山  น. ภูเขาไฟฟจิู 
fujiyu  不自由  ค. ไม่อิสระ ไม่สะดวก 
fujubun 不十分  ค. ไม่เพียงพอ 
fuka  鱶  น. ปลาฉลาม →same 
fukai  深い  ค. ลึก ลึกซ้ึง มาก 
fukin  付近  น. บริเวณใกลเ้คียง 
fuko   不幸  น.ค. ไม่มีความสุข การเสียชีวิตของ- 
         คนในครอบครัวหรือญาติ 
fuku  服  น. เส้ือผา้ 
fuku  副  อุป. รอง... ผูช่้วย... เสริม 
fuku  吹く  ก. ลมพดั เป่า 
fuku  拭く  ก. เช็ด  
fukumeru 含める  ก. ใส่รวม 
fukumu 含む  ก. ใส่ไวข้า้งใน รวม 
fukuramu 膨らむ  ก. บวม พอง  
fukureru 膨れる  ก. บวมข้ึน ใหญ่ข้ึน พองข้ึน โกรธ 
fukuro  袋  น.ป. ถุง  
fukushu 復習(する) น. การทบทวน 
fukuso  服装  น. เส้ือผา้  
fukusu  複数  น. ตั้งแต่สองข้ึนไป 
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fukuzatsu 複雑  ค. ซบัซอ้น ยุง่ยาก 
fumu  踏む  ก. เหยยีบ มีประสบการณ์ คาดการณ์ 
         ปฏิบติัตามขั้นตอน 
fun  分  ป. ...นาที 
funabin 船便  น. การขนส่งทางเรือ พสัดุทางเรือ 
fune  船  น. เรือ 
funsui  噴水  น. นํ้าพ ุ
furasshu フラッシュ น. แฟลช ฉากสั้นๆในละคร ข่าวด่วน 
fureru  触れる  ก. สมัผสั แตะ เก่ียวขอ้ง ประกาศ 
furikaeru 振り返る ก. หวนกลบั หนัหลงักลบั 
furo  風呂  น. ท่ีอาบนํ้า อ่างอาบนํ้า การอาบนํ้า 
furu  降る  ก. ตก(ฝน หิมะ) 
furu  振る  ก. แกวง่ สัน่ โรย สลดัท้ิง แบ่ง(งาน) 
furueru  震える  ก. สัน่ 
furui  古い  ค. เก่า  
fusegu  防ぐ  ก. ป้องกนั 

fusei  不正  น.ค. ไม่ถูกตอ้ง 
fushiawase 不幸せ  ค. ไม่มีความสุข 
fushigi  不思議  ค. น่าสงสัย น่าพิศวง แปลก ล้ีลบั 
fushu  風習  น. ขนบ ธรรมเนียม 
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fusoku  不足  น.ค. ไม่เพียงพอ  
futa  蓋  น. ฝา 
futari  二人  น. สองคน 
futatabi 再び  ว. อีก 
futatsu  二つ  น. สองอนั สองช้ิน สองขวบ 
futo  ふと  ว. ทนัที 
futo  封筒  น. ซองจดหมาย 
futoi  太い  ค. อว้น หนา 
futon  布団  น. ฟกู ท่ีนอน  
futoru  太る  ก. อว้น 
futsu  普通  น.ค. ปกติ ธรรมดา  
futsuka  二日  น. วนัท่ี2 2วนั 
fuyasu  増やす  ก. เพ่ิมข้ึน 
fuyu  冬  น. ฤดูหนาว  
fuyuyasumi 冬休み  น. วนัหยดุในฤดูหนาว 



 

G 
 
 

ga  が  ช. คาํช่วยช้ีประธาน 
ga  が  ช. แต่ 
gai  害  น. โทษภยั อนัตราย ผลเสีย  
         ความเสียหาย 
gaido  ガイド  น. มคัคุเทศก ์ไกด ์ 
gaidobukku ガイドブック น. หนงัสือนาํเท่ียว 
gaijin  外人  น. ชาวต่างชาติ คนต่างดา้ว 
gaiko   外交  น. การทูต การแวะเวยีนไปหาหรือ- 
         พบปะลูกคา้  
gaikokan 外交官  น. นกัการทตู 
gaikoku 外国  น. ต่างประเทศ 
gaikokugo 外国語  น. ภาษาต่างประเทศ 
gaikokujin 外国人  น. ชาวต่างชาติ คนต่างดา้ว 
gaikotsu 骸骨  น. โครงกระดูก 
gaishutsu 外出(する) น.ออกไปขา้งนอก ไม่อยู ่
gaka  画家  น. จิตรกร 
gakkarisuru がっかりする ก. ผดิหวงั เสียใจ 
gakki  楽器  น. เคร่ืองดนตรี 
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gakki  学期  น. ภาคการศึกษา เทอม 
gakko  学校  น. โรงเรียน 
gakubu  学部  น. คณะวิชาในมหาวทิยาลยั  
gakumon 学問  น. ความรู้ทางวิชาการ การศึกษา-
         คน้ควา้ 
gakunen 学年  น. ปีการศึกษา ชั้นปีท่ีศึกษาอยู ่
gakusei 学生  น. นกัเรียน นกัศึกษา 
gakuseisho 学生証  น. บตัรนกัศึกษา  
gakusha 学者  น. นกัวิชาการ 
gakushu 学習(する) น. การศึกษาเล่าเรียน 
gaman  我慢(する) น. อดทน 
gamen  画面  น. จอภาพ ผวิภาพ 
gan  癌  น. มะเร็ง 
ganbaru 頑張る  ก. พยายาม อดทน ต่อสู้ 
ganjitsu 元日  น. วนัข้ึนปีใหม่ 1มกราคม 
garasu  ガラス  น. กระจก 
garufurendo ガールフレンド น. แฟนสาว 
gasorin  ガソリン น. นํ้ามนัเบนซิน 
gasorinsu- ガソリン น. ป๊ัมนํ้ามนั  
  tando      スタンド 



 
37                 genzai 
 
gasu  ガス  น. แก๊ส ก๊าซ 
gasusutobu ガスストーブ น. เคร่ืองทาํความร้อนใชแ้กส๊ 
gawa  側  ป. ฝ่ัง ซีก ดา้น ฝ่าย ขา้ง 
geijutsu 芸術  น. ศิลปะ 
gejun  下旬  น. 10 วนัสุดทา้ยของเดือน 

gemu   ゲーム  น. เกม การเล่นแข่งขนั 
geki  劇  น. ละครเวที  
gekijo  劇場  น. โรงละคร 
gekkyu  月給  น. เงินเดือน 
gendai  現代  น. สมยัน้ี ยคุน้ี ยคุปัจจุบนั 
gen’in  原因  น. สาเหตุ มูลเหตุ 
genjitsu 現実  น. ความเป็นจริง สภาพท่ีแทจ้ริง 
genkan  玄関  น. ดา้นหนา้ของบา้นใชว้างรองเทา้ 
genki  元気  น.ค. แขง็แรง สดใส ร่าเริง  
     กระปร้ีกระเปร่า 
genkin  現金  น. เงินสด 
genryo  原料  น. วตัถุดิบ(ท่ีนาํมาแปรรูป) 
gensho  現象  น. ปรากฏการณ์ รูปลกัษณ์ภายนอก 
gensho  減少(する) น. การลดนอ้ยลง การลดจาํนวนลง 
genzai  現在  น. ปัจจุบนั ขณะน้ี 
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geri  下痢  น. อาการทอ้งเสีย อาการทอ้งร่วง 
geshuku 下宿  น. การเช่าหอ้งอยู ่ท่ีพกั 
geta  下駄  น. เก๊ียะ 
getsumatsu 月末  น. ปลายเดือน 
getsuyobi 月曜日  น. วนัจนัทร์ 
gijutsu   技術  น. เทคนิค เทคโนโลย ี
gimon  疑問  น. ขอ้สงสยั ปัญหา คาํถาม 
gimu  義務  น. หนา้ท่ี 
gin  銀  น. แร่เงิน  
ginko  銀行  น. ธนาคาร 
ginkoin 金行員  น. พนกังานธนาคาร 
ginzaiku 銀細工  น. ช่างเงิน งานฝีมือท่ีใชเ้งินทาํ 
giron  議論  น. การอภิปราย การโตแ้ยง้  

     การถกเถียง 
gita  ギター  น. กีตาร์ 
go  五  น. หา้ 
go  語  น.ป. ภาษา คาํ 
gobusata 御無沙汰(する) น. การไม่ไดพ้บกนัเป็นเวลานาน 
gochiso 御馳走(する) น. การเล้ียงอาหาร อาหารเลิศหรู 
gogatsu 五月  น. เดือนพฤษภาคม 
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gogo  午後  น. ช่วงบ่าย ช่วงเท่ียงวนัถึงเท่ียงคืน 

gohan   御飯  น. ขา้ว อาหาร  
gokai  誤解(する) น. การเขา้ใจผดิ 
gokaku  合格(する) น. การสอบได ้การสอบผา่น 
gokei  合計  น. ยอดรวม  
gokuraku 極楽  น. สวรรค ์แดนสุขาวดี 
gomi  ごみ  น. ขยะ 
gomu  ゴム  น. ยาง 
goro  ごろ  ป. (เวลา)ประมาณ... ช่วง...→koro 
gorufu  ゴルフ  น. กอลฟ์ 
goto  ごと  ป. ทั้ง...ดว้ย รวมกบั... 
goto  強盗  น. การปลน้จ้ี การปลน้บา้น โจร 
gozen   午前  น. ช่วงเชา้ ช่วงเท่ียงคืนถึงเท่ียงวนั 
guai  具合  น. อาการ สภาพ การทาํงาน วิธีการ 
         จงัหวะ  
gunjin  軍人  น. ทหาร 
guntai  軍隊  น. กองทหาร 
gurai  ぐらい  ช. ประมาณ... ราวๆ... →kurai 
guramu グラム  ป. ...กรัม 
gurupu  グループ น. กลุ่ม พวก 
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gusu  偶数  น. เลขคู่ 
guzen  偶然  น.ว.ค. เผอิญ โดยบงัเอิญ  
gyaku  逆  น.ค. ตรงกนัขา้ม กลบัขา้ง สลบักนั 
gyogi  行儀  น. กิริยามารยาท 
gyogyo 漁業  น. การประมง อุตสาหกรรมประมง 
gyoji  行事  น. งานหรือพิธีกรรมท่ีจดัเน่ืองใน-
         โอกาสต่างๆ 
gyokai  魚介  น. สตัวน์ํ้าจาํพวกปลาและหอย 
         สตัวน์ํ้า 
gyokuza 玉座  น. ท่ีประทบัของจกัรพรรดิ 
gyuniku 牛肉  น. เน้ือววั 
gyunyu 牛乳  น. นม 
 



 

H 
 
 

ha  歯  น. ฟัน ฟันเล่ือย ท่ีหา้มลอ้ 
ha  葉  น. ใบไม ้
haba  幅  น. ความกวา้ง 
habuku  省く  ก. ลด ยอ่ ทาํใหง่้าย ตดัท้ิง 
haburashi 歯ブラシ น. แปรงสีฟัน 
hachi  蜂  น. ผึ้ง  
hachigatsu  八月  น. เดือนสิงหาคม 
hadaka  裸  น. การไม่ใส่เส้ือผา้ การเปลือยเปล่า 
        การไม่มีขา้วของหรือการเตรียมตวั 
hadashi 裸足  น. เทา้เปล่า 
hade  派手  ค. ฉูดฉาด เด่น 
hae  蝿  น. แมลงวนั 
haeru  生える  ก. งอก ข้ึน แตกตา 
hagaki  葉書  น. ไปรษณียบตัร 
hagemasu 励ます  ก. ใหก้าํลงัใจ ทาํใหเ้ขม้ขน้ยิง่ข้ึน 
hageshii 激しい  ค. รุนแรง  
haha  母  น. แม่ 
hahaoya 母親  น. แม่ 
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hai  灰  น. เถา้ถ่าน 
hai  杯  ป. ...ถว้ย ...แกว้ ...จาน  
hai  肺  น. ปอด 
haigusha 配偶者  น. คู่สมรส 
haiiro  灰色  น. สีเทา 
haikensuru 拝見(する) น. การดู  
haikingu ハイキング น. การเดินเป็นระยะทางไกล 
         การเดินป่าหรือภูเขา 
hairu  入る  ก. เขา้ เขา้ไปขา้งใน  เพ่ิมเติม ไดม้า- 
         ในครอบครอง 
haisha  歯医者  น. ทนัตแพทย ์
haitatsu 配達  น. การส่งถึงมือ 
haiyu  俳優  น. นกัแสดง  
haizara  灰皿  น. ท่ีเข่ียบุหร่ี 
haji  恥  น. การอาย  
hajimaru 始まる  ก. เร่ิมตน้ ออกนิสยัเดิม 
hajime  初め/始め น. แรกเร่ิม ตอนตน้ 
hajimema- はじめまして ปร. คาํทกัทายเวลาพบกนัคร้ังแรก 
 shite     ก 
hajimeru 始める  ก. เร่ิม  
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hajimete 初めて  ว. คร้ังแรก เป็นคร้ังแรก 
haka  墓  น. สุสาน 
hakari  秤  น. เคร่ืองชัง่ ตราชัง่ 
hakaru  計る/測る/量る ก. วดั คะเน ชัง่ 
hakaru  諮る  ก. ปรึกษา 
hakaru  図る/計る/謀る ก. วางแผน คิด ทดลอง พยายาม 
hake    刷毛  น. แปรงทาสี 
hakike  吐き気  น. อาการคล่ืนไส้อยากอาเจียน 
hakken  発見  น. การคน้พบเป็นคร้ังแรก 
hakkiri  はっきり ว. อยา่งแน่ชดั  แจ่มแจง้ 
hakko  発行  น. การตีพิมพ ์การออกธนบตัร 
         ใบรับรอง ตัว๋เป็นตน้ 
hako  箱  น. กล่อง ตูร้ถไฟ 
hakobu  運ぶ  ก. แบก ขน คืบหนา้ 
haku  掃く  ก. กวาด 
haku  吐く  ก. อาเจียน พดู พ่น 
haku  履く  ก. ใส่(รองเทา้ กางเกง) 
hakubutsukan 博物館  น. พิพิธภณัฑ ์
hakusai 白菜  น. ผกักาดขาว 
hakushi 博士  น. ปริญญาเอก ดอกเตอร์ 
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hakushikatei 博士課程 น. หลกัสูตรปริญญาเอก 
hakushu 拍手  น. การปรบมือ 
hameru 嵌める  ก. ใส่เขา้ไปพอดี สวม(แหวน ถุงมือ) 
         หลอกใหห้ลงกล 
hamigaki 歯磨き  น. ยาสีฟัน 

hamu   ハム  น. แฮม 
han  判  น. ตราประทบั การตดัสิน 
         ขนาดของกระดาษ 
han  半  ป. คร่ึง ก่ึง 
hana  花  น. ดอกไม ้
hana  鼻  น. จมูก งวง(ชา้ง) 
hanabi  花火  น. ดอกไมไ้ฟ 
hanaire  花入れ  น. แจกนั 
hanamizu 鼻水  น. นํ้ามูก 
hanareru 離れる  ก. ห่าง ไกลออกไป ห่างเหิน ออก-
         จาก(งาน) ปลดปล่อย 
hanashi 話  น. เน้ือหา เร่ืองราว เร่ืองปรึกษา 
hanashiau 話し合う ก. คุยกนั 
hanashigoe 話声  น. เสียงพดู  
hanasu  話す  ก. พดู คุย 
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hanasu  離す/放す ก. ทาํใหห่้าง แยก ปล่อย 
hanaya  花屋  น. ร้านดอกไม ้ร้านขายดอกไม ้
hanbaga ハンバーガー น. แฮมเบอร์เกอร์ 
hanbagu ハンバーグ น. แฮมเบอร์เกอร์สเตก๊ 

hanbai   販売  น. การขายสินคา้ 
hanbun  半分  น. คร่ึงหน่ึง 
handan  判断  น. การวนิิจฉยั การทาํนาย 
handobaggu ハンドバッグ น. กระเป๋าถือ 
handoru ハンドル น. มือถือ ท่ีจบั คนับงัคบั 
handotai 半導体  น. สารก่ึงตวันาํ 
hane  羽  น. ปีก  
han’ei  繁栄  น. ความเจริญรุ่งเรือง 
haneru  跳ねる  ก. กระเซ็น กระเดน็ กระดอน 
hanga  ハンガー น. ท่ีแขวน ไมแ้ขวน 
han’i  範囲  น. ขอบเขต อาณาบริเวณท่ีกาํหนด 
hankachi ハンカチ น. ผา้เช็ดหนา้ 
hanma  ハンマー น. คอ้น  
hannichi 半日  น. คร่ึงวนั 
hannin  犯人  น. คนร้าย อาชญากร  
hansamu ハンサム ค. รูปหล่อ 
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hansei  反省  น. การคิดทบทวน สาํนึก 
hansha  反射  น. การสะทอ้น(เสียง แสง) 
         การมีปฏิกิริยาตอบโต ้
hantai  反対  น. ตรงกนัขา้ม  
hanto   半島  น. คาบสมุทร  
hantoshi 半年  น. คร่ึงปี  
hantsuki 半月  น. คร่ึงเดือน 
happu  発布  น. การประกาศใชก้ฎหมาย 
happyo  発表  น. การรายงาน การประกาศใหค้นรู้ 
hara  腹  น. ทอ้ง 
harau  払う  ก. จ่าย ใหค้วามสนใจ ปัดกวาด 
hare  晴れ  น. อากาศแจ่มใส 
hareru  晴れる  ก. อากาศปลอดโปร่ง หมดขอ้สงสยั 

     สดช่ืน  
hari  針  น. เขม็เยบ็ผา้ เขม็ฉีดยา 
haru  春  น. ฤดูใบไมผ้ลิ 
haru  張る/貼る ก. ขึง กาง ตึงเครียด ราคาสูง  
         จบัตามอง พนนั ติด 
harusame 春雨  น. ฝนท่ีโปรยปรายในฤดูใบไมผ้ลิ  
         วุน้เส้น 
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haruyasumi 春休み  น. ช่วงวนัหยดุฤดูใบไมผ้ลิระหวา่ง- 
         รอยต่อของปีการศึกษา 
hasami  鋏  น. ไมห้นีบ กา้มปูหรือกุง้ กรรไกร 
hasamu 挟む  ก. หนีบ คัน่ สอด  
hashi  橋  น. สะพาน 
hashi  端  น. ปลาย ริม ขอบ เศษ 

hashi   箸  น. ตะเกียบ 
hashira  柱  น. เสา คนท่ีเป็นท่ีพ่ึง 
hashiru  走る  ก. วิง่ (ถนน แม่นํ้า)ผา่น หนัเห แล่น 
hassha  発車  น. การออกรถ 
hasu  蓮  น. บวั 
hasunohana 蓮の花  น. ดอกบวั 
hata  旗  น. ธง 
hatachi  二十歳  น. อาย2ุ0ปี 
hatake  畑  น. ทุ่งนา 
hataraki 働き  น. การทาํงาน การประกอบกิจกรรม  
     หนา้ท่ี 
hataraku 働く  ก. ทาํงาน ประกอบกิจกรรม 
hatasu  果たす  ก. ทาํใหบ้รรลุ ทาํจนเสร็จ 
hato  鳩  น. นกพิราบ 
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hatsu  発  ป. การออกเดินทาง การส่ง(สญัญาณ 
         ของ)ออกไป (ยงิปืน)...นดั 
hatsubai 発売  น. การออกขาย การวางตลาด 
hatsuka 二十日  น. วนัท่ี20 20วนั 
hatsumei 発明  น. การคิดคน้สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ 
hatsuon 発音  น. การออกเสียง 
hattatsu 発達  น. การเติบโต การพฒันา 
        การขยายตวัทวกีาํลงั(ของพาย)ุ 
hatten   発展  น. การพฒันาการ การกา้วไปสู่ขั้น- 
         ต่อไป 
hau  這う  ก. คลาน  
hayai  早い/速い ค. เชา้ เร็ว ไม่เสียเวลา  
hayaku  早く  ว. อยา่งรีบร้อน ตั้งแต่ก่อนหนา้น้ี 
         (ต่ืน)เชา้ อยา่งเร็ว 
hayari  流行  น. การเป็นท่ีนิยม ฮิต  
hayaru  流行る  ก. เป็นท่ีนิยม (โรค)ระบาด  
         คา้ขายรุ่งเรือง 
hayashi 林  น. ป่า  
hazu  はず  น. เป็นเร่ืองธรรมดา สมเหตุสมผล 
         คงจะ...แน่ๆ 
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hazukashii 恥ずかしい ค. อาย  
hazureru 外れる  ก. เคล่ือน พลาด ไม่ตรง 
hazusu  外す  ก. เอาออก ปล่อย ถอย เล่ือน  
         ออกห่าง 
hebi  蛇  น. งู 
heiki  平気  ค. ไม่ใส่ใจ ไม่ทุกขร้์อน สงบ 
heikin  平均  น. การหาค่าเฉล่ีย การทาํใหส้มดุล 
heisei  平成  น. ช่ือศกัราชปัจจุบนัของญ่ีปุ่น(เร่ิม- 

     ปีเฮเซท่ี1 ค.ศ.1989) 
heitai  兵隊  น. กองทหาร ทหาร 
heiwa  平和  น.ค. สนัติภาพ สงบสุข 
hen  辺  น. ละแวก แถวๆ บริเวณ ดา้น 
hen  変  ค. ประหลาด แปลก พิลึก พิกล เพ้ียน 

henji   返事  น. คาํตอบ(กลบั)  จดหมายตอบ  
         ใหค้าํตอบ 
henka  変化(する) น. เปล่ียนแปลง ผนัแปร ปรวนแปร  
henko  変更(する) น. การเปล่ียนแปลง การแกไ้ข(วนั- 
         เวลาหรือรายละเอียด) 
herasu  減らす  ก. ลด ลดใหน้อ้ยลง ตดัทอน 
heru  減る  ก. ลดลง นอ้ยลง หิว 
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herumetto ヘルメット น. หมวกกนัน็อก หมวกเหลก็สวม-
      ป้องกนัอนัตรายเช่นบริเวณก่อสร้าง 
heta  下手  ค. ไม่เก่ง ไม่ไดเ้ร่ือง 
heya  部屋  น. หอ้ง 
hi  日  น. ดวงอาทิตย ์แสงแดด 
hi  火  น. ไฟ แสงสวา่ง ความร้อน ไฟไหม ้
hi  費  ป. ค่าใชจ่้าย 
hibi  罅  น. รอยร้าว (ความสมัพนัธ์)ร้าวฉาน 
hibiku  響く  ก. (เสียง)กอ้ง สะทอ้น มีอิทธิพล 
         ช่ือเสียงขจรขจาย 
hidari  左  น. ซา้ย ปีกซา้ย ซา้ยมือ 
hidarigawa 左側  น. ดา้นซา้ย ฝ่ังซา้ย 
hidarite 左手  น. มือซา้ย 
hidoi  酷い  ค. ร้ายกาจ รุนแรง  
hieru  冷える  ก. หนาวเยน็ข้ึนมา ความรู้สึกชืดชา 
hifu  皮膚  น. ผวิหนงั 
higai   被害  น. ความเสียหาย ภยั 
higashi  東  น. ทิศตะวนัออก  
hige  髭  น. หนวดเครา 
hihyo  批評  น. การวจิารณ์ การติชม 
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         การประเมินคุณค่า 
hiita  ヒーター น. เคร่ืองทาํความร้อน 
hiji  肘  น. ขอ้ศอก 
hijo  非常  น.ค. กรณีฉุกเฉิน ไม่ปกติ มาก 
hijoguchi 非常口  น. ทางออกฉุกเฉิน 
hijoni  非常に  ว. มาก เหลือเกิน อยา่งยิง่ ยิง่นกั 
hikaku  比較(する) น. การเปรียบเทียบ 
hikari  光  น. แสง ความหวงั 
hikaru  光る  ก. ส่องแสง เก่งยอดเยีย่ม 
hiki  匹  ป. ...ตวั(ใชน้บัสตัวเ์ลก็ๆ) 
hikidashi 引き出し น. ลิ้นชกั 
hikiukeru 引き受ける ก. รับ(งาน) คํ้าประกนั 
hikkoshi 引っ越し น. การโยกยา้ย(ท่ีอยู)่ 
hikkosu 引っ越す ก. ยา้ย 
hikojo  飛行場  น. สนามบิน ท่าอากาศยาน  
hikoki  飛行機  น. เคร่ืองบิน 
hiku  引く  ก. ดึง ลด ลบ(เลข) ถอย เปิด(พจ- 
     นานุกรม) ลาก(เส้น) 
hiku  弾く  ก. ดีด เล่นดนตรีประเภทเคร่ืองสาย 
hikui  低い  ค. เต้ีย ตํ่า เสียงเบา 
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hima  暇  น.ค. เวลาวา่ง เวลา 
himitsu 秘密   น.ค. ความลบั 
himo  紐  น. เชือก 
hineru  捻る  ก. บิด หกัน้ิว ประดิษฐ ์เอาชนะ 

     ครุ่นคิด 
hinichi  日にち  น. วนั จาํนวนวนั 
hipparu 引っ張る ก. ดึง ยดื ชกัชวน ดึงดนัพาไป 
hiragana 平仮名  น. อกัษรฮิรางานะ 
hiraku  開く  ก. เปิด เร่ิมตน้ บุกเบิก 
hiroba  広場  น. ท่ีกวา้ง ลานโล่งๆ 
hirogaru 広がる  ก. กวา้ง แผข่ยาย แพร่หลาย  
hirogeru 広げる  ก. ทาํใหก้วา้ง เปิด แผ ่ขยาย 
hiroi  広い  ค. กวา้ง 
hirou  拾う  ก. เกบ็ โบก(รถ) 
hiru  昼  น. เท่ียง ตอนกลางวนั ขา้วกลางวนั 
hiruma  昼間  น. เวลากลางวนั 
hiruyasumi 昼休み  น. พกัเท่ียง  
hisashiburi 久しぶり น. ไม่ไดพ้บ(ทาํ เกิดข้ึน)นาน 
hisho  秘書  น. เลขานุการ 
hitai  額  น. หนา้ผาก 
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hitei  否定  น. การปฏิเสธ 
hito  人  น. คน 
hitobanju 一晩中  น. ตลอดคืน 
hitobito 人々  น. ผูค้น 
hitori  一人  น. คนเดียว ไม่ข้ึนกบัใคร 
hitoshii 等しい  ค. เสมอภาค เท่าเทียมกนั 
hitotsu  一つ  น. หน่ึง(ช้ิน ขวบ) แลว้แต่ ในอีก- 

     ดา้นหน่ึง เลก็นอ้ย 
hitsuji  羊  น. แกะ 
hitsuyo  必要  น.ค. จาํเป็น 
hiyasu  冷やす  ก. แช่เยน็ ทาํใหเ้ยน็ 
hiyo  費用  น. ค่าใชจ่้าย 
hiza  膝  น. เข่า ตกั 
hizuke  日付  น. วนัเดือนปี 

ho   歩  ป. ...กา้ว 
ho  方  น. ทิศทาง ทางดา้น ฝ่าย อนัท่ี...กวา่ 
ho  頬  น. แกม้ →hoho 
hobo  方々  น. ทุกทิศทุกทาง ทุกหนทุกแห่ง 
hodo  程  ช. ระดบั ประมาณ ราวๆ ถึงขนาด- 
     (ท่ีวา่)  (ไม่)เท่า... 
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hodo  歩道  น. ทางเดิน  
hodokyo 歩道橋  น. สะพานลอยขา้มถนน  
hogaraka 朗らか  ค. ร่าเริงแจ่มใส ปลอดโปร่ง 
hogosuru 保護する ก. ปกป้อง อนุรักษ ์คุม้ครอง 
hoho  頬  น. แกม้ 
hoho  方法  น. วิธี หนทาง 
hohoemi 微笑み  น. รอยยิม้ 

hoka  他/外  น. อ่ืน นอกเหนือจาก 
hokago  放課後  น. หลงัเลิกเรียน 
hoken  保険  น. การประกนัภยั 
hoken  保健  น. สุขศึกษา การรักษาพลานามยั 
hoki  箒  น. ไมก้วาด 
hoko  方向  น. ทิศทาง เป้าหมาย เส้นทางสู่จุด- 
     หมาย 

hokoku 報告(する) น. การรายงาน(ผลการทาํงาน ความ- 
         คืบหนา้) 
hokori  埃  น. ฝุ่ น 
hokubu 北部  น. ภาคเหนือ 
hokusei 北西  น. ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
hokuto  北東  น. ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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homen  方面  น. ทิศทาง ดา้น  
homeru 褒める/誉める ก. (พดู)ชมเชย ยกยอ่ง 
homon  訪問(する) น. การไปเยอืน 
homu  ホーム  น. ชานชาลา 
homushikku ホームシック น. การคิดถึงบา้น 
homusutei ホームステイ น. การพกัอยูก่บัครอบครัวชาว- 
     ต่างชาติ 
hon  本  น. หนงัสือ ตน้กาํเนิด 
hon  本  ป. ...แท่ง ...ตน้ ...ดา้ม 
honbako 本箱  น. ตูใ้ส่หนงัสือ 
hondana 本棚  น. ชั้นหนงัสือ ห้ิงหนงัสือ  
hondo  本堂  น. โบสถ ์อุโบสถ 
hone  骨  น. กระดูก กา้ง โครง ร่าง(กาย)  

     ความเขม้แขง็ 
honjitsu 本日  น. วนัน้ี 
honkon ホンコン น. ฮ่องกง 
honmono  本物  น. ของแท ้ของจริง 
honseki 本籍  น. ท่ีอยูต่ามสาํมะโนครัว 
honsha  本社  น. สาํนกังานใหญ่ วดัหลกั(ของ- 
         ศาสนาชินโต) 
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honto  本当  น. จริง แทจ้ริง 
hon’ya  本屋  น. ร้านหนงัสือ 
hon’yaku 翻訳  น. การแปล(ดว้ยการเขียน) 
honzon  本尊  น. พระประธาน 
hoppeta 頬っぺた น. แกม้(ภาษาพดูของ hoo) 
hora  ほら  อ. น่ีไง นัน่ไง ดูสิ 
horin  法輪  น. ธรรมจกัร 
horitsu  法律  น. กฎหมาย 
horobiru 滅びる  ก. ล่มสลาย ยอ่ยยบั ตาย พินาศ 
horu  掘る  ก. ขดุ 
hoseki  宝石  น. อญัมณี เพชรพลอย 
hoshi  星  น. ดาว 
hoshii  欲しい  ค. อยากได ้อยากมี ตอ้งการ 
hoshin  方針  น. นโยบาย เขม็ของเขม็ทิศ วิถีทาง 
hosho  保証(する) น. รับประกนั รับรอง คํ้าประกนั 

hosho   保障(する) น. การรับประกนั(ความปลอดภยั  
     ความมัน่คง) 

hoshonin 保証人  น. คนคํ้าประกนั 
hoso  放送(する) น. การแพร่ภาพ การกระจายเสียง  
hosoi  細い  ค. (เส้นหรือแท่ง)เลก็ (ทาง)แคบ 
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         เรียว เพรียว (เสียง)เลก็ อ่อนแรง 
hosokyoku 放送局  น. สถานีวทิยโุทรทศัน ์
hosu  干す/乾す ก. ผึ่ง ตากแหง้ วิดจนนํ้าแหง้ ด่ืม- 
         หมดแกว้ ไม่ใหง้านทาํ 
hotchikisu ホッチキス น. ท่ีเยบ็กระดาษ 
hoteru  ホテル  น. โรงแรม  
hotondo 殆ど  น.ว. แทบทั้งหมด เกือบจะ 
hyaku  百  น. จาํนวนร้อย 
hyo  表  น. ตาราง 
hyoban  評判  น. ช่ือเสียง คาํเล่าลือ 
hyogen  表現  น. การแสดงออกถึงความคิด ความรู้- 
        สึกดว้ยคาํพดู สีหนา้ท่าทางเป็นตน้ 
hyojun  標準  น. มาตรฐาน  
hyoka  評価(する) น. การประเมิน  
hyomen 表面  น. ผวิหนา้ 



 

I 
 
 

i  胃  น. กระเพาะอาหาร 
ichi  一  น. หน่ึง 
ichi  位置  น. ตาํแหน่ง ท่ีตั้ง 
ichiba  市場  น. ตลาด 
ichiban  一番  ว. ท่ีหน่ึง ท่ีสุด 1ยก 
ichibu  一部  น. ส่วนหน่ึง 1เล่ม 1ฉบบั 
ichido   一度  น. 1คร้ัง 1หน 1ที 
ichidomo 一度も  ว. (ไม่...เลย)แมแ้ต่คร้ังเดียว 
ichidoni 一度に  ว. ในคร้ังเดียว  
ichigatsu 一月  น. เดือนมกราคม 
ichigo  苺  น. สตรอเบอร่ี 
ichii  一位  น. อนัดบัหน่ึง 
ichiji  一時  น. หน่ึงโมง เวลาเดียวกนั ครู่หน่ึง 
         คร้ังหน่ึง(ในอดีต) ชัว่ครู่ ชัว่ยาม 
         ชัว่คราว 
ichinichi 一日  น. หน่ึงวนั 
ichio  一応  ว. อยา่งง่ายๆ พอจะนบัไดว้า่ ใน- 
         ระดบัหน่ึง ไม่เตม็ท่ีนกั คร่าวๆ 
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ido  井戸  น. บ่อนํ้า(บาดาล) 
ie  家  น. บา้น บา้นเรือน ตระกลู 
ifuku  衣服  น. เส้ือผา้อาภรณ์ เคร่ืองแต่งกาย 
igai  意外  ค. ผดิคาด ไม่คาดคิดมาก่อน 
igai  以外  น. นอกเหนือจาก 
igaku  医学  น. แพทยศาสตร์ 
igi  意義  น. ความหมาย 
igirisu   イギリス น. ประเทศองักฤษ 
igo  以後  น. จากน้ีไป หลงัจาก 
ihan  違反(する) น. ละเมิด(กฎ สญัญา) ผดิ(กฎหมาย) 
         ฝ่าฝืน 

ii  いい  ค. ดี ใชไ้ด ้พอแลว้ ไม่ตอ้ง 
iie  いいえ  อ. ไม่ใช่  เปล่า 
iin  医院  น. แพทยท่ี์ประจาํอยูใ่นสถานรักษา- 
         พยาบาล 
iin  委員  น. กรรมการ กรรมาธิการ 
iiwake  言い訳  น. ขอ้แกต้วั คาํช้ีแจง กล่าวขอโทษ 
ijimeru  苛める  ก. รังแก กลัน่แกลง้ ข่มเหง  
ijo  以上  น. ตั้งแต่...ข้ึนไป ไม่ตํ่ากวา่ ท่ีกล่าว- 
      มาขา้งตน้ จบเพียงเท่าน้ี 
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ijo  異常  น.ค. ผดิปกติ วปิริต พิสดาร พิลึก 
ika  烏賊  น. ปลาหมึก 
ika  以下  น. ตั้งแต่...ลงมา ดงัต่อไปน้ี 
ikaga  いかが  ว. อยา่งไร(คาํสุภาพของ do) 

ikasu  生かす  ก. ไวชี้วติ ชุบชีวิต ใชใ้หเ้กิดประ- 
         โยชน ์ไม่ท้ิงแต่นาํมาใช ้
ike  池  น. หน่องนํ้า สระ บึง 
ikebana 生け花  น. การจดัดอกไมแ้บบญ่ีปุ่น 

iken   意見  น. ความเห็น ขอ้คิดเห็น 
ikenai  いけない ปร. ใชไ้ม่ได ้ไม่ไดก้าร (ทาํ)ไม่ได ้
         ไม่ดี 
iki  息  น. ลมหายใจ 
ikinari  いきなり ว. กระทนัหนั จู่ๆ ไม่มีป่ีมีขลุ่ย 
ikioi  勢い  น. พละกาํลงั เร่ียวแรง พลงั อิทธิพล 
         พลอยเป็นหรือทาํไปดว้ย 
ikiru  生きる  ก. มีชีวติ เป็นๆ อยู ่ดาํรงชีพ  
         ยงัมีผลอยู ่
ikka  一家  น. หน่ึงครอบครัว ทั้งครอบครัว  
         ตระกลู สาํนกั 
ikkai  一回  น. 1คร้ัง 1หน 1ที 
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ikkai  一階  น. ชั้นท่ี1(ของอาคาร) ชั้นล่าง  
         ขั้นท่ี1(ของบนัได) 
ikotsu  遺骨  น. อฐิั 
iku  行く  ก. ไป เดินไปตาม จากไป ดาํเนินไป 
         ดาํเนินการ ลงมือ 
iku  幾  อุป. ก่ี... สกัเท่าไหร่ 
ikura  幾ら  น.ว. (จาํนวนเงิน ราคา)เท่าไร 
     (ไม่วา่จะ) ...สักเท่าไร 
ikutsu  幾つ  น. ก่ีอนั ก่ีช้ิน ก่ีกอ้น อายเุท่าไร 
ima  居間  น. หอ้งนัง่เล่น 
ima  今  น. เด๋ียวน้ี ตอนน้ี ขณะน้ี เวลาน้ี  
     ทุกวนัน้ี 
imagoro 今頃  น. ราวๆตอนน้ี ป่านน้ี 
imani  今に  ว. แมจ้นทุกวนัน้ี อีกไม่นาน ในไม่ชา้ 
imi  意味  น. ความหมาย หมายถึง หมายความ- 
         วา่ แสดงวา่ 
imo  芋  น. (หวั)มนั  เซ่อซ่า ไม่ไดเ้ร่ือง 
imoto  妹  น. นอ้งสาว(ของตนเอง) 
inai  以内  น. ภายใน ไม่เกิน(ระยะเวลาหรือ- 
         จาํนวน) 
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inaka  田舎  น. บา้นนอก ต่างจงัหวดั ภูธร ชนบท 
indo  インド  น. ประเทศอินเดีย 
indoneshia インドネシア น. ประเทศอินโดนีเซีย 
ine  稲  น. ตน้กลา้ ตน้ขา้ว 
inkan  印鑑  น. ตราประทบัแทนลายเซ็น ลญัจกร 
inku  インク  น. หมึก 
inochi  命  น. ชีวติ 
inoru  祈る  ก. อธิษฐาน ภาวนา 
insatsu  印刷(する) น. ตีพิมพ ์พิมพ(์ดว้ยแท่นพิมพ)์ 
insho  印象  น. ความรู้สึกท่ีไดเ้ห็นหรือไดย้นิ 
         ความรู้สึกท่ีตรึงติดในใจ 
inu  犬  น. สุนขั 
ippai  いっぱい ว.ค. 1แกว้ 1ถว้ย 1ชาม อ่ิม เตม็ไป- 
         ดว้ย เท่าท่ีมีอยู ่
ippan  一般  น. ทัว่ไป 

ippo  一方  น. ดา้นเดียว ทิศทางเดียว ขา้งหน่ึง 
         รังแต่จะ มีแต่จะ ส่วนทางดา้น 
irai  以来  น. นบัตั้งแต่ หลงัจาก จากน้ีไป 
irasshai(mase) いらっしゃい ปร. เชิญมา เชิญไป ยนิดีตอ้นรับ
   (ませ)  า 
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irassharu いらっしゃる ก. ไป มา อยู ่มี(เป็นกริยารูปยกยอ่ง- 
         ของ iku,kuru,iru) 
ireru  入れる  ก. บรรจุ ใส่ ใหเ้ขา้ รับเขา้มา สัง่- 
        (ของ)เขา้ รวม เขา้ไปดว้ย เปิด- 
        เคร่ือง ทาํตาม(ขอ้เสนอ คาํแนะนาํ) 
iriguchi 入口  น. ทางเขา้ 
iro  色  น. สี สีสนั สีผวิ เคา้ แวว ความเป็น... 
         เร่ืองรักๆใคร่ๆ เสน่ห์สาว 
iroiro  色々  ว.ค. ต่างๆนานา หลากหลาย สารพดั 
iru  要る  ก. ตอ้งใช ้จาํเป็น เอา 
iru  居る  ก. มี(คนหรือสตัว)์อยู ่ 
isamashii 勇ましい ค. กลา้หาญ องอาจ หา้วหาญ 
isha  医者  น. หมอ แพทย ์ 
ishi  意思  น. ความคิดท่ีจะกระทาํ 
ishi  意志  น. ความตั้งใจ ความมุ่งมัน่ 
ishi  石  น. กอ้นหิน อญัมณี กอ้นน่ิวในกระ- 
         เพาะอาหาร 
isogashii 忙しい  ค. (งาน)ยุง่ ไม่วา่ง มีธุระ  
isogu  急ぐ  ก. รีบ 
issho(ni) 一緒(に) ว. ดว้ยกนั  
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issho  一生  น. ชัว่ชีวติ ตลอดชีวติ ชีวติตั้ง(ตั้งแต่- 
         เกิด)จนตาย 
isshokenmei 一生懸命 ว.ค. ขยนัขนัแขง็ ขะมกัเขมน้ 
isso  一層  ว. 1ชั้น ยิง่ข้ึนไปอีก  
isu  椅子  น. เกา้อ้ี 
isuramukyo イスラム教 น. ศาสนาอิสลาม 
ita  板  น. แผน่กระดาน แผน่  
itadaku  頂く  ก. ขอ ไดรั้บ รับประทาน(ถ่อมตวั) 
itai  痛い  ค. เจบ็ ปวด หนกัหนา สาหสั  
         พดูไม่ออก 
itamu  痛む  ก. เจบ็ ปวด ระทม ชํ้าใจ 
itasu  いたす  ก. ทาํ(รูปถ่อมตวัของ suru) 
itazura  悪戯(する) น.ค. ซุกซน เล่นซน เห็นเป็นของเล่น 
itazurani 徒に  ว. โดยเปล่าประโยชน ์ไร้แก่นสาร  
itchi 一致(する) น. ตรงกนั พอ้งกนั 
ito  糸  น. ดา้ย ใย สาย(เคร่ืองดนตรี)  
         เส้นเอน็ สายป่าน เส้นไหม 
itoko  従兄弟  น. ลูกพ่ีลูกนอ้ง 
itsu  いつ  น. เม่ือไร เม่ือใด ยามใด 
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itsudemo いつでも ว. เม่ือไรก็ได ้ทุกเม่ือ 
itsuka  五日  น. วนัท่ี5 5วนั 

itsuka   いつか  ว. สกัวนัหน่ึง คร้ังหน่ึงในอดีต 
itsukara  いつから น. ตัง่แต่เม่ือไร เร่ิมตั้งแต่เม่ือไร 

     นานเท่าไร 
itsumo  いつも  ว. เสมอ ปกติ ส่วนใหญ่ 
itsumade いつまで น. จนถึงเม่ือไร นานแค่ไหน  
itsumadeni いつまでに น. (ภายในเวลา)เม่ือไร  
itsumademo いつまでも ปร. ตลอดไป นานเท่าท่ีตอ้งการ  
itsunomanika いつの間にか ว. โดยไม่รู้ตวั เม่ือไรไม่รู้ 
itsutsu  五つ  น. 5อนั 5ช้ิน 5ขวบ 
ittai  一体  ว. เป็นหน่ึงเดียวกนั โดยทัว่ไปแลว้ 
         (อะไร)กนัแน่ 
itteirasshai いってい ปร. ใชพ้ดูตอบคนท่ีจะออกไป- 
   らっしゃい  ขา้งนอกและจะกลบัมา 
ittekimasu いってきます ปร. ใชพ้ดูเวลาจะออกไปขา้ง- 
     นอกและจะกลบัมา 
iu  言う  ก. พดู กล่าว บอก เรียก 
iwa  岩  น. หินผา หินขนาดใหญ่ โขดหิน  
iwau  祝う  ก. ฉลอง แสดงความยนิดี อวยพร 
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         ให(้ของกาํนลั)เป็นการแสดง- 

     ความยนิดี 
iya  嫌  ค. ไม่ชอบ เกลียด น่ารังเกียจ ไม่เอา 
iyagaru 嫌がる  ก. ไม่ชอบ  (น่า)รังเกียจ ไม่เอา 
iyahon  イヤホーン น. หูฟัง 
iyaringu イヤリング น. ต่างหู ตุม้หู 
iyoiyo  いよいよ ว. ใกลถึ้งเวลา ในท่ีสุด(กม็าถึงจนได)้ 
         ยิง่ข้ึนไปอีก 
izen  以前  น. ก่อนหนา้น้ี ก่อนท่ีจะ เม่ือก่อน 
              สมยัก่อน 
izumi  泉  น. นํ้าพธุรรมชาติ แหล่งกาํเนิด 
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jagaimo じゃがいも น. มนัฝร่ัง 
jama  邪魔(する) น.ค. ส่ิงรบกวน การรบกวน ส่ิง- 
         เกะกะ ตวัขดัขวาง การขดัขวาง 
jamu  ジャム  น. แยม 
jazu  ジャズ  น. ดนตรีแจ๊ส 
ji  次  อุป. ชั้น หลัน่ ลาํดบั องศาของมุม 
ji  字  น.ป. ตวัอกัษร ตวัหนงัสือ  

     ลายมือ(เขียน) 
ji  時  ป. ...นาฬิกา ...โมง  เวลา 
jibiki  字引  น. พจนานุกรม 
jibun  自分  น. ตนเอง ตวัเอง  
jidai  時代  น. สมยั ยคุ  
jido  自動  น. อตัโนมติั 
jidosha  自動車  น. รถยนต ์
jidoteki 自動的  ค. อตัโนมติั 
jigoku  地獄  น. นรก อบายภมิู 
jigyo  事業  น. งาน ภารกิจ กิจการ ธุรกิจ 
jijitsu  事実  น. ความเป็นจริง  
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jijo  事情  น. เร่ืองราว เหตุการณ์ ความเป็นไป 
     สภาพการณ์ 
jikai  次回  น. คราวต่อไป โอกาสต่อไป 
jikan  時間  น.ป. เวลา ชัว่โมง 
jiken  事件  น. คดี เหตุการณ์ร้าย เหตุร้าย 
jiki  時期  น. เวลาหรือจงัหวะ(ท่ีจะทาํ) ฤดู 
         ช่วงเวลา  
jikken  実験(する) น. การทดลอง การทดสอบ 

jikko   実行  น. การลงมือปฏิบติั การปฏิบติัจริง 
         การดาํเนินการจริง 
jiko  自己  น. ตวัเอง ตนเอง 
jiko  事故  น. อุบติัเหตุ 
jikoku  時刻  น. เวลา จุดเวลา ชัว่โมง เวลาตาม- 
         ตารางท่ีกาํหนดไว ้
jiman  自慢(する) น. การโออ้วด การภูมิใจในส่ิงใดส่ิง- 
         หน่ึงของตน 
jimi  地味  ค. เรียบๆ ขรึมๆ 
jimu  事務  น. ธุรการ งานธุรการ 
jimuin  事務員  น. เสมียน เจา้หนา้ท่ีธุรการ 
jimushitsu 事務室  น. หอ้งธุรการ 
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jimusho 事務所  น. สาํนกังาน ท่ีทาํการ  
jinja  神社  น. ศาลเจา้ชินโต 
jinko  人口  น. ประชากร พลเมือง 
jinsei  人生  น. ชีวติคน ช่วงชีวติ 
jishin  地震  น. แผน่ดินไหว 
jishin  自信  น. ความมัน่ใจในตoเอง ความเช่ือ- 
         มัน่ ความแน่ใจ 
jisho  辞書  น. พจนานุกรม 
jishu  自習(する) น. การเรียนดว้ยตนเอง 
jishushitsu 自習室  น. หอ้งสาํหรับเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
jissai  実際  น.ว. ความจริง โดยแทจ้ริง แทท่ี้จริง  
         อยา่งแทจ้ริง  
jisshu  実習(する) น. การฝึกภาคปฏิบติั การเรียนโดย- 
         ฝึกปฏิบติัจริง 
jiten  辞典  น. พจนานุกรม 
jitensha 自転車  น. รถจกัรยาน 
jitsugen 実現(する) น. การทาํใหเ้ป็นจริง การดาํเนินการ- 
         จริง การกลายเป็นจริง 
jitsu(ni) 実(に)  น. ความจริง ความจริงใจ เน้ือใน ผล 
         จาํนวนตั้งสาํหรับหาร 
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jitto  じっと  ว. (อยู)่น่ิงๆ  (จอ้ง)เขมง็  
jiyu  自由  น.ค. อิสระ เสรีภาพ เสรี 
jobu  丈夫  ค. แขง็แรง  ทนทาน 
jodan  冗談  น. เร่ืองตลก เร่ืองพดูเล่น เร่ืองลอ้เล่น 
jogingu ジョギング น. จอ็กก้ิง การวิง่เหยาะ 
johin  上品  ค. สง่า งาม มีค่า เป็นผูดี้ 
jojun  上旬  น. ตน้เดือน 10วนัแรกของเดือน 
joken  条件  น. เง่ือนไข ขอ้แม ้ขอ้เรียกร้อง 
         ปัจจยัสาํคญั 
jokyaku 乗客  น. ผูโ้ดยสาร 
jomu  常務  น. หนา้ท่ีประจาํ 
josei  女性  น. ผูห้ญิง สตรี เพศหญิง 
josei  情勢  น. สถานการณ์ 
joshi  女子   น. เดก็ผูห้ญิง เด็กสาว ผูห้ญิง  
joshi  上司  น. หวัหนา้ เจา้นาย ผูบ้งัคบับญัชา 
joshiki  常識  น. สามญัสาํนึก เร่ืองท่ีรู้กนัทัว่ไป 
jotai  状態  น. สภาพ สถานการณ์ 
jotai  常態  น. สภาพปกติ สถานการณ์ปกติ 
jozu  上手  ค. เก่ง คล่อง 
ju  十  น. สิบ 
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jubunni 十分(に) ว.ค. เพียงพอ 
judo  柔道  น. ยโูด 
jugatsu  十月  น. เดือนตุลาคม 
jugyo  授業  น. ชัว่โมงเรียน 
juichigatsu 十一月  น. เดือนพฤศจิกายน 
juku  塾  น. โรงเรียนกวดวิชา 
jukugo  熟語  น. คาํประสม สาํนวน 

jun   順  น.ป. ลาํดบั ตามลาํดบั 
junban  順番  น. ลาํดบั คิว  
junbi  準備  น. การตระเตรียม การตรียมพร้อม 
     การเตรียมตวั 
junigatsu 十二月  น. เดือนธนัวาคม 
junjo  順序  น. ลาํดบั คิว 
junrei  巡礼(する) น. การจาริกแสวงบุญ ผูแ้สวงบุญ
jusho  住所  น. ท่ีอยู ่ 
jusu  ジュース น. นํ้าผลไม ้
jutai  渋滞(する) น. การ(จราจร)ติดขดั (รถ)ติด 

            ความล่าชา้อืดอาด 
jutaku  住宅  น. ท่ีอยูอ่าศยั บา้นเรือน 
juyo  重要  ค. สาํคญั 
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ka  蚊  น. ยงุ 
ka  か  ช. คาํช่วยทา้ยประโยคแสดงความ-
         เป็นคาํถาม 
ka  課  น.ป. แผนก กอง ฝ่าย บทในแบบ-
        เรียน 
ka  科  น.ป. แผนกหรือภาควชิา ตระกลู- 
         (ของสตัวห์รือพืช) 
ka  化  ป. กลายเป็น เปล่ียนเป็น  
kaba   カバー  น. ปก(หนงัสือ) 
kaban   鞄  น. กระเป๋า  
kabe  壁  น. ฝาผนงั กาํแพง อุปสรรค 
kabin  花瓶  น. แจกนั 
kabu  株  น. หุน้ หุน้ส่วน กอ/ตอ(ไม)้ 
kabuki  歌舞伎  น. ละครคาบูกิ 
kaburu  被る  ก. สวม(หมวก หนา้กาก) ปกคลุม 
         รับบาปหรือวามผดิแทนผูอ่ื้น 
kachi  価値  น. ค่า คุณค่า 
kachikan 価値観  น. ค่านิยม 
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kado  角  น. มุม เหล่ียม หวัมุม หวัเล้ียว 
kado  カード  น. บตัรอวยพร การ์ด  
kaeri  帰り  น. ขากลบั การกลบั 
kaerimichi 帰り道  น. ทางกลบับา้น 
kaeru  変える  ก. เปล่ียน 
kaeru  代える  ก. แทนท่ี 
kaeru  換える  ก. สบัเปล่ียน แลกเปล่ียน  
kaeru  替える  ก. เปล่ียนใหม่ 

kaeru   帰る  ก. กลบั(ถ่ินท่ีอยูข่องตน) 
kaeru  返る  ก. กลบั(ท่ีหรือสภาพเดิม) คืนสู่  
         หวนคืน 
kaesu  帰す  ก. ปล่อยกลบับา้น ใหก้ลบั 
kaesu  返す  ก. คืน พลิก ตอบแทน แกแ้คน้  
         สวนกลบั 
kagaku  化学  น. เคมี  
kagaku  科学  น. วทิยาศาสตร์  
kagakukurabu 科学クラブ น. ชมรมวทิยาศาสตร์ 
kagami  鏡  น. กระจกเงา ฝาของถงัเหลา้/เบียร์ 
kagayaku 輝く  ก. เป็นประกาย ระยบิระยบั 
       พร่างพราย 
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kage  影  น. เงา 
kage  陰  น. ร่มเงา ท่ีร่ม ดา้นหลงั ลบัหลงั 
         ท่ีท่ีไม่มีคนเห็น 
kagi  鍵  น. กุญแจ 
kagiri  限り  น. ขีดจาํกดั จุดส้ินสุด 
kagiru  限る  ก. จาํกดั เฉพาะ ดีท่ีสุดคือ ตอ้งยกให ้
kago  籠  น. ตะกร้า กระบุง กรง สุ่มไก่ 
         ขอ้ง(ปลา) 
kagu  家具  น. เคร่ืองเรือน เฟอร์นิเจอร์ 
kai  貝  น. หอย  
kai   階  น.ป. ชั้น(ของอาคาร) 
kai  会  น.ป. สมาคม ชมรม งานเล้ียง  
        งานชุมนุม 
kai  回  น.ป. คร้ัง  
kaidan  階段  น. บนัได(ของอาคาร) 
kaifuku 回復(する) น. ฟ้ืนตวั ฟ้ืนคืนสู่สภาพเดิม กูคื้นมา 
kaiga  絵画  น. ภาพวาด จิตรกรรม  
kaigai  海外  น. ต่างประเทศ 
kaigan  海岸  น. ชายทะเล ชายฝ่ัง 
kaigi  会議  น. การประชุม 
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kaihatsu 開発(する) น. การพฒันา(ท่ีดิน ชนบท ทรัพยา-
            กร ความสามารถ) การพฒันาคิด- 
         คน้ส่ิงใหม่ 
kaijo  会場  น. สถานท่ีจดังาน บริเวณงาน 
kaikei  会計  น. การทาํบญัชี การคิดเงิน 
kaiketsu 解決(する) น. แก(้ปัญหา) คล่ีคลาย 
kaikyo  回教  น. ศาสนาอิสลาม 
kaimono 買い物(する) น. จบัจ่ายซ้ือของ ชอ้ปป้ิง 
kaimonokyaku 買い物客 น. คนซ้ือของ 
kairitsu 戒律  น. ศีล ขอ้หา้ม(ทางศาสนา) 
kaisha  会社  น. บริษทั 

kaishain  会社員  น. พนกังานบริษทั 
kaiwa  会話(する) น. การสนทนา  
kaji  火事  น. ไฟไหม ้
kakaeru 抱える  ก. (ใชแ้ขน)หนีบ อุม้ หอบ(ของ) กมุ 
         กอด แบกรับภาระ วา่จา้ง 
kakaku  価格  น. ราคา 
kakari  係  น.ป. เจา้หนา้ท่ี แผนก ฝ่าย 
kakaru  掛かる  ก. แขวนอยู ่ (เคร่ืองยนต)์ติด ตั้งไฟ 
      ปกคลุม ครอบคลุม กิน(เวลา)  
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         เสีย(ค่าใชจ่้ายหรือแรงงาน) กญุ- 
         แจ(ลอ็ก) ติดกบั (โทรศพัท)์ติด  
         พิง พาด ซดัสาด บุก 
kakaru  架かる  ก. ทอดขา้ม (โทรศพัท)์ไดรั้บการ- 
         ตั้ง 
kakehashi 掛け橋  น. สะพานชัว่คราว ตวักลางเช่ือม-
        ความสัมพนัธ์ 
kakeru  欠ける  ก. บ่ิน แหวง่ ขาด(ไม่ครบ ไม่พอ) 
kakeru  掛ける  ก. แขวน ราด สาด โรย ใส่(กญุแจ) 
        คลอ้ง ห่ม สวม นัง่ ใช(้เวลา) ทุ่ม- 
       เงิน ตั้งไฟ ติด(เคร่ือง) คูณ สร้าง- 
       (ความเดือดร้อน)แก่ผูอ่ื้น กระทาํต่อ 
kakeru  架ける  ก. วางหรือเดินสาย(ไฟฟ้า โทรศพัท)์ 

     ก่อสร้าง(สะพาน ทางรถไฟ) 
kakeru  駆ける  ก. วิง่หอ้ ทะยาน 
kaki  夏期  น. ฤดูร้อน 
kaki  牡蛎  น. หอยนางรม 
kakitome  書留  น. ไปรษณียล์งทะเบียน 
kakitoru 書き取る ก. คดัลอก จด(คาํพดู) 
kakko  格好  น.ค. รูปลกัษณ์ภายนอก ลกัษณะ  
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        สารรูป รูปร่างหนา้ตา เหมาะเจาะ 
         สมเหตุสมผล 
kako  過去  น. อดีต 
kakomu 囲む  ก. ลอ้ม ลอ้มวง ลอ้มรอบ 
kaku  各  อุป. แต่ละ ทุกๆ 
kaku  書く  ก. เขียน 
kaku  描く  ก. วาด 
kaku  掻く  ก. เกา ข่วน ไส ครูด เกล่ีย กวาด 
kakuchi 各地  น. แต่ละทอ้งท่ี ทุกหนทุกแห่ง 
kakudo  角度  น. มุม  
kakureru 隠れる  ก. แอบ หลบ ซ่อนตวั อยูใ่นคราบ 
         แยกตวัถือสนัโดษ 
kakushinsuru 確信(する) ก. เช่ือมัน่ แน่ใจ มัน่ใจ 
kakusu  隠す  ก. ซ่อนเอาไว ้ ปกปิด ซุก ปิดบงั 
kame  亀  น. เต่า 
kamera  カメラ  น. กลอ้งถ่ายรูป 
kami  神  น. พระเจา้ 
kami  髪  น. (เส้น)ผม 
kami  紙  น. กระดาษ 
kamikuzu 紙屑  น. เศษกระดาษ กระดาษท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
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kaminari 雷  น. ฟ้าร้อง  
kamisori 剃刀  น. มีดโกน ฉลาดหลกัแหลม หวัไว 
kamoku 科目  น. วชิา หมวดหมู่ 
kamoshirenai かもしれない ปร. อาจจะ... 
kamu  噛む  ก. กดั เค้ียว 
kan  間  ป. ช่วงระหวา่ง ระยะเวลา 
kana  仮名  น. อกัษรคานะ 
kanai  家内  น. ภรรยา(ของตน) 
kanarazu 必ず  ว. (รับรองวา่...)แน่ๆ เป็นตอ้ง  

    ไม่พลาดแน่ ตอ้ง 
kanari  かなり  ว.ค. ค่อนขา้ง พอสมควร 
kanashii 悲しい  ค. เศร้า  
kanban  看板  น. ป้ายต่างๆ เช่น ป้ายสินคา้ ป้าย- 
         ร้านคา้ ป้ายบอกทาง 
kanbiiru 缶ビール น. เบียร์กระป๋อง 
kane  金  น. โลหะ เงินตรา 
kane  鐘  น. ระฆงั 
kanemochi 金持ち  น. คนรวย เศรษฐี  
kangaeru 考える  ก. คิด พิจารณา 
kangei  歓迎(する) น. การตอ้นรับ 
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kango  看護(する) น. การพยาบาล 
kangofu 看護婦  น. นางพยาบาล 
kani  蟹  น. ปู 
kanja  患者  น. ผูป่้วย คนไข ้
kanji  漢字  น. ตวัอกัษรจีน 
kanji  感じ  น. ความรู้สึก  
kanjiru  感じる  ก. รู้สึก  
kanjo  感情  น. อารมณ์ความรู้สึก  
kanjo  勘定(する) น. การนบั การคาํนวณ การชาํระ 
     การคาดคะเน บญัชีรายรับ-รายจ่าย 
kankei  関係  น. ความเก่ียวขอ้ง ความสมัพนัธ์ 
kanki  乾季  น. ฤดูแลง้ 
kanko  観光(する) น. การท่องเท่ียว 
kankoku 韓国  น. ประเทศเกาหลี 
kankyo  環境  น. ส่ิงแวดลอ้ม 
kano  可能  น.ค. สามารถกระทาํได ้
kanojo  彼女  น. เขาผูห้ญิง หล่อน ผูห้ญิงคนนั้น 
         แฟนสาว 
kanpai  乾杯  น. การด่ืมเหลา้หมดจอก การด่ืม- 
           เหลา้ฉลอง 
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kanri   管理(する) น. การดูแล การควบคุม การจดัการ 
kanrinin 管理人  น. คนดูแลอาคาร 
kansatsu 観察(する) น. การสังเกต 
kansei  完成(する) น. การทาํใหเ้สร็จสมบูรณ์ 
kansen  感染(する) น. การติดเช้ือ 
kansetsu 間接  น. โดยออ้ม ทางออ้ม 
kansha  感謝  น. ความรู้สึกขอบคุณ 
kanshin 感心  น.ค. ความช่ืนชม รู้สึกช่ืนชม 
kanshin 関心  น. ความสนใจ 
kanshoku 間食  น. การกินระหวา่งม้ือ การกินจุกจิก 
kanso  感想  น. ความรู้สึก ความคิดเห็น 
kantan  簡単  ค. ง่าย  
kantan  感嘆(する) น. การช่ืนชม  
kanzen  完全  น.ค. สมบูรณ์ ครบถว้น 
kanzo  肝臓  น. ตบั 
kanzume 缶詰  น. เคร่ืองกระป๋อง 
kao  顔  น. ใบหนา้ หนา้ตา 
kaoiro  顔色  น. สีหนา้ 
kaori  香り  น. กล่ินหอม 
kaoru  香る  ก. มีกล่ินหอม 
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kara  空  น. วา่งเปล่า 
kara   から  ช. จาก... ตั้งแต่...  
kara  カラー  น. สี ปกเส้ือ คอเส้ือ 
karada  体  น. ร่างกาย ตวั  
karai  辛い  ค. เผด็ เคม็ รสจดั เขม้งวด 
karakau からかう ก. ล่อ ย ัว่เยา้ แหย ่กวนโมโห 
karaoke  カラオケ น. คาราโอเกะ 
karasu  烏  น. นกกา 
kare  彼  น. เขา(สรรพนาม) 
karenda カレンダー น. ปฏิทิน 
kareraisu カレーライス น. ขา้วราดแกงกะหร่ีแบบญ่ีปุ่น 
kareru  枯れる  ก. แหง้ตาย เห่ียวเฉา โรยรา  

     (ฝีมือ)ถึงขั้น 
kariru  借りる  ก. ยมื กู ้เช่า 
karui  軽い  ค. เบา ง่าย ไม่รุนแรง 
kasa  傘  น. ร่ม 
kasanaru 重なる  ก. ซอ้นกนั ซํ้ าซอ้น ซํ้ าสอง 
kasaneru 重ねる  ก. วางซอ้น ทาํซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่า 
kashi  菓子  น. ขนม 

kashikoi  賢い  ค. ฉลาด 
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kashira  かしら  ช. รึเปล่า(คะ) ไหม(คะ)  
kashu  歌手  น. นกัร้อง 
kasu  貸す  ก. ใหย้มื ใหเ้ช่า ใหกู้ ้
kata  肩  น. ไหล่ บ่า 
kata  型  น. แบบ ทรง รุ่น(ของเคร่ือง)  

    ประเภท พิมพ ์แบบแผน 
kata  方  น.ป. คุณ ท่าน วิธี... 
katachi  形  น. รูปร่างลกัษณะ รูปแบบ 
katai  堅い  ค. เกร็ง เป็นพิธีรีตอง เช่ือถือได ้
katai  固い  ค. แขง็ แน่นหนา มัน่คง หนกัแน่น 
        เขม้งวด หวัร้ัน 
katai  硬い  ค. แขง็ หยาบ สาก กระดา้ง 
katakana 片仮名  น. อกัษรคาตาคานะ 
katamaru 固まる  ก. แขง็ตวั จบัเป็นกอ้น รวมตวักนั 
         มัน่คง หนกัแน่น 
katameru 固める  ก. ทาํใหม้ัน่คง ทาํใหแ้ขง็หรือแกร่ง 
katamichi 片道  น. (ตัว๋)เท่ียวเดียว 
katamuku 傾く  ก. เอน เอียง โย ้เซ เอนเอียง คลอ้ย 
         (ตะวนั ดวง)ตก  
katamukeru 傾ける  ก. จบัใหเ้อียง ทาํใหต้กตํ่า จดจ่อ  
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         ทุ่มเท  
katana   刀  น. ดาบ 
katarogu カタログ น. แคต็ตาลอ็ก 
kataru  語る  ก. เล่าใหฟั้ง เล่าเร่ือง 
katazukeru 片付ける ก. เกบ็กวาด สะสาง จดัใหเ้ขา้ท่ี 
katei  家庭  น. ครอบครัว  
katen  カーテン น. ม่าน 
katsu  勝つ  ก. ชนะ มีชยั 
katsudo 活動(する) น. กิจกรรม ปฏิบติังานอยา่งแขง็ขนั 
katsuyaku 活躍  น. สร้างผลงานหรือมีบทบาทใน-
        ดา้นต่างๆ ขะมกัเขมน้ทาํงาน 
katte  勝手  น. ครัว สภาพ ฐานะการเงินของบา้น 
         ความสะดวก 
katte  勝手  ค. เอาตวัเองเป็นหลกั ตามอาํเภอใจ 

     เอาแต่ได ้
kau  買う  ก. ซ้ือ 
kau  飼う  ก. เล้ียง(สตัว)์ 
kawa  川  น. แม่นํ้า 
kawa  皮  น. ผวิหนงั เปลือก ท่ีหุม้  
kawa  革  น. หนงั(สตัว)์ 
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kawaigaru 可愛がる ก. รัก เอน็ดู ใหค้วามเมตตา 
kawaii  可愛い  ค. น่ารัก น่าเอน็ดู น่าทะนุถนอม 
kawairashii 可愛らしい ค. น่ารักน่าเอน็ดู ตวัเลก็ๆน่ารัก 
        กระจุ๋มกระจ๋ิม  
kawaiso 可哀想  ค. น่าสงสาร 
kawakasu  乾かす  ก. ทาํใหแ้หง้ ผึ่ง ตาก อบแหง้ 
kawaku 乾く  ก. แหง้ เหือดแหง้ 
kawaku 渇く  ก. คอแหง้ กระหายนํ้า หิวนํ้า 
kawari  代わり  น. คนแทน ตวัแทน ส่ิงทดแทน 
kawari  変わり  น. ความเปล่ียนแปลง ความผนัแปร 
kawaru  代わる  ก. แทนท่ี แทน 
kawaru  変わる  ก. เปล่ียนแปลงไป 
kawase  為替  น.  การแลกเปล่ียน ตัว๋แลกเงิน 
kaya  蚊帳  น. มุง้ 
kayobi  火曜日  น. วนัองัคาร 
kayou  通う  ก. ไป(สถานท่ีหน่ึงเป็นประจาํ  เช่น- 

     โรงเรียน ท่ีทาํงาน) (ทาง)เช่ือมถึง 
     (ใจ)ส่ือถึงกนั 

kayu  粥  น. ขา้วตม้ 
kayui  痒い  ค. (อาการ)คนั 
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kazan  火山  น. ภูเขาไฟ 
kazari  飾り  น. เคร่ืองประดบั  เคร่ืองตกแต่ง 
kazaru  飾る  ก. ประดบั ตกแต่ง สร้างสีสนั 
kaze  風  น. ลม ท่าทีของคนรอบขา้ง 
kaze  風邪(をひく) น. (เป็น)หวดั 
kazoeru 数える  ก. นบั 

kazoku  家族  น. ครอบครัว 
kazu  数  น. จาํนวน  
ke  毛  น. เส้นผม เส้นขน ขนสตัว ์
kechi  けち  ค. ข้ีเหนียว ตระหน่ี 
kedo  けど  ช. แต่  →keredomo 
kega  怪我(をする) น. การบาดเจบ็ 
kei  系  ป. สายสมัพนัธ์ เช้ือสาย ระบบ 
keibi  警備(する) น. การดูแลความปลอดภยั/เฝ้ายาม 
keibiin  警備員  น. พนกังานรักษาความปลอดภยั ยาม 
keiei  経営(する) น. การบริหาร  
keieigaku 経営学  น. วชิาการบริหาร/การจดัการ 
keikaku 計画  น. การวางแผนหรือโครงการ  
         แผนงาน โครงการ 
keikakusho 計画書  น. ขอ้เสนอโครงการ แผนงาน 
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keikan  警官  น. ตาํรวจ 
keiken   経験  น. ประสบการณ์ 
keiko  傾向  น. แนวโนม้ 
keikoto 蛍光灯  น. หลอดฟลูออเรสเซนต ์
keisan  計算  น. การคาํนวณ การคิดเลข 
keisanki 計算機  น. เคร่ืองคิดเลข 

keisatsu 警察  น. ตาํรวจ 
keisatsucho 警察庁  น. กรมตาํรวจ 
keisatsukan 警察官  น. นายตาํรวจ 
keisatsusho 警察署  น. สถานีตาํรวจ โรงพกั 
keishiki 形式  น. พิธีการ รูปแบบ แบบแผน 
keitaidenwa 携帯電話 น. โทรศพัทมื์อถือ 
keito  毛糸  น. ไหมพรม 
keiyaku 契約(する) น. สัญญา ขอ้ตกลง การทาํสัญญา 
keizai  経済  น. เศรษฐกิจ การเงิน การประหยดั  
keizaigaku 経済学  น. เศรษฐศาสตร์ 
kekka  結果  น. ผลลพัธ์ ผล 
kekko  結構  ว.ค. ดี วิเศษ เลิศ เพียงพอแลว้  

     ค่อนขา้ง...ทีเดียว 
kekkon  結婚  น. การแต่งงาน 
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kekkonshiki 結婚式  น. พิธีแต่งงาน 
kekkyoku 結局  น. ในท่ีสุด ทา้ยท่ีสุด ผลสุดทา้ย 
kemono 獣  น. สตัวป่์า 
kemuri  煙  น. ควนั 
ken  券  น. ตัว๋ บตัร คูปอง 
ken  県  น. จงัหวดั 
ken  軒  ป. ...หลงั(นบับา้นเรือน) 
kenbutsu 見物(する) น. การเท่ียวชม 
kenchiku 建築(する) น. การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม  
kenchikuka 建築家  น. สถาปนิก 
kengaku 見学(する) น. ทศันศึกษา การชม(สถานท่ี)เพ่ือ-
         การศึกษา 
kenka  喧嘩(する) น. การทะเลาะวิวาท 
kenko  健康  น.ค. สุขภาพ ความมีสุขภาพแขง็แรง 
kenkohoken 健康保険 น. การประกนัสุขภาพ 
kenkyu  研究(する) น. การศึกษาคน้ควา้ การวจิยั  
kenkyujo 研究所  น. สถาบนัวจิยั 
kenpo  憲法  น. รัฐธรรมนูญ 
kenri  権利  น. สิทธิ 
kensa  検査(する) น. การตรวจสอบ(หาส่ิงแปลกปลอม 
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         บญัชี) การตรวจเช็ค การทดสอบ- 
         ใหรู้้แน่วา่เป็นอะไร 
kensetsu 建設(する) น. การก่อสร้าง การก่อตั้ง 
kenshu  研修(する) น. การฝึกอบรม 
kenshusei 研修生  น. ผูเ้ขา้ฝึกอบรบ 
keredomo けれども ช. แต่...   
keru   蹴る  ก. เตะ ถีบ 
kesa  今朝  น. เชา้น้ี  
keshigomu 消しゴム น. ยางลบ 
keshiki  景色  น. วิว ทิวทศัน ์ภูมิประเทศ 
kesho  化粧(する) น. การแต่งหนา้ 
keshohin 化粧品  น. เคร่ืองสาํอาง 
kesseki  欠席  น. การขาด(เรียน ประชุม) การไม่- 
         เขา้ร่วม(พิธี สัมมนา) 
kesshin 決心(する) น. การตดัสินใจ การตกลงใจ 
kesshite 決して(ない) ว. ไม่...เลย ไม่...แน่นอน 
kesu  消す  ก. ปิด (เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า) ลบ กาํจดั- 
     (คนดว้ยการฆ่า) ดบั(ไฟ กล่ิน) 
         กลบ(เสียง) 
ketsuron 結論  น. ขอ้สรุป 
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kettei  決定(する) น. การกาํหนด การตดัสิน การลงมติ
         การตกลงใจแน่นอน 
ketten  欠点  น. จุดบกพร่อง จุดอ่อน ขอ้เสีย 
kezuru  削る  ก. ไส ขดู เหลา ถากออก กดัเซาะ  
         ลบออก ตดั(เงิน) 
ki  木  น. ตน้ไม ้ไม ้
ki  気  น. ใจ จิตใจ ความมุ่งมัน่ตั้งใจ อา- 
         รมณ์ ลกัษณะนิสยั ความรู้สึก 
         อากาศ 

ki  機  ป. โอกาส เหตุ เคร่ืองจกัร เคร่ืองบิน 
kibishii 厳しい  ค. เขม้งวด  
kibo  希望(する) น. การคาดหวงั ความตอ้งการ 
kibun  気分  น. อารมณ์ ความรู้สึก  
kichinto きちんと ว. อยา่งดี อยา่งเรียบร้อย อยา่งเป็น- 
         ระเบียบ 
kieru  消える  ก. หายไป ดบัไป 
kigaeru 着替える ก. เปล่ียนเส้ือผา้ 
kigen  期限  น. กาํหนดเวลา วนัครบกาํหนด 
kigen  機嫌  น. อารมณ์  
kigyo  企業  น. กิจการ อุตสาหกิจ 
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kihon  基本  น. ฐาน พ้ืนฐาน รากฐาน หลกัเบ้ือง-
         ตน้ หลกัพ้ืนฐาน 
kiiro  黄色  น. สีเหลือง 
kiiroi  黄色い  ค. เหลือง 
kiji  記事  น. เร่ืองราว เหตุการณ์หรือบทความ- 
         ท่ีลงหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร การ- 
         เขียนบนัทึกเร่ืองราวหรือเหตุ- 
         การณ์ท่ีเกิดข้ึน 
kiji  生地  น. เน้ือแท ้หนา้ท่ีไม่ไดแ้ต่ง เคร่ือง- 
         สาํอาง เน้ือผา้ 
kikai  機会  น. โอกาส 

kikai   機械  น. เคร่ืองจกัร  
kikan  機関  น. เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์องคก์ร 

    สถาบนั ส่ิงอาํนวนความสะดวก 
kikan  期間  น. ช่วงเวลา ระยะเวลาหน่ึงท่ีกาํ- 
         หนดไว ้
kiken  危険  ค. อนัตราย เส่ียงภยั 
kikitoru 聞き取る ก. ฟังจบัใจความ 
kiko  気候  น. อากาศ(ตามฤดู) สภาพภูมิอากาศ 
kikoeru 聞こえる ก. ไดย้นิ ไดย้นิกิตติศพัท ์ฟังดูเป็น 
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         ฟังดูเหมือน 
kikoku  帰国  น. การกลบัประเทศ 
kiku  菊  น. ดอกเบญจมาศ 
kiku  効く/利く ก. ไดผ้ล เกิดผล แสดงผล มีประ- 

     สิทธิภาพ 
kiku  聞く  ก. ฟัง ถาม 
kimari  決まり  น. กฎ ระเบียบ ขอ้สรุป ขอ้ตกลง 
 kimaru 決まる  ก. เป็นท่ีตกลงกนั ลงเอย ถูกกาํหนด 
kimeru  決める  ก. กาํหนด ตกลงใจ ตดัสินใจ เลือก 
kimi  君  ส. นาย เธอ 

kimochi  気持ち  น. ความรู้สึก ใจ  อารมณ์ 
kimono 着物  น. ชุดกิโมโน เส้ือผา้ 
kin  金  น. ทอง เงินตรา 
kin  禁  น. การหา้ม 
kinben  勤勉  ค. ขยนัขนัแขง็ 
kindai  近代  น. สมยัใหม่ 
kin’en  禁煙  น. หา้มสูบบุหร่ี 
ki’nen  記念  น. ท่ีระลึก 
kinenhin 記念品  น. ของท่ีระลึก 
kingyo  金魚  น. ปลาทอง 
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kinjo  近所  น. แถวบา้น ละแวกบา้น 
kinko  金庫  น. ตูนิ้รภยั ตูเ้ซฟ 
kinkyu  緊急  น.ค. เร่งด่วน ฉุกเฉิน 
kino  昨日  น. เม่ือวานน้ี 
kinodoku 気の毒(する) น.ค. น่าสงสาร น่าเวทนา น่าเห็นใจ 

     รู้สึกเสียใจท่ีทาํใหเ้ดือดร้อน 
kinoko  茸  น. เห็ด 
kinpaku 金箔  น. ทองคาํเปลว 
kinshi  禁止  น. การหา้ม 
kinshi  近視  น. สายตาสั้น 
kinu  絹  น. ไหม แพร 
kin’yobi 金曜日  น. วนัศุกร์ 
ki’nyu   記入  น. การกรอกขอ้ความ 
kinzoku 金属  น. โลหะ 
kioku  記憶(する) น. ความทรงจาํ การจดจาํ 
kion  気温  น. อุณหภูมิของอากาศ 
kippu  切符  น. ตัว๋ บตัร 
kirai  嫌い  ค. เกลียด ไม่ชอบ 
kire  切れ  น. ช้ินผา้ แผน่(กระดาษ)  ฝีมือ  

     ความคม ส่วนผสม 
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kirei  綺麗(な) ค. สวย งดงาม สะอาด เป็นระเบียบ- 
     เรียบร้อย ไพเราะ 
kireru  切れる  ก. ขาด(ผงึ) หมด คม ถูกบาด (ไฟท่ี- 
     จ่ายเขา้เคร่ือง)ดบั 
kiri  霧  น. หมอก 
kirin  麒麟  น. ยรีาฟ 
kirisutokyo キリスト教 น. ศาสนาคริสต ์
kiro  キロ  ป. ...กิโล(กรัม/เมตร) 
kiroguramu キログラム ป. ...กิโลกรัม 
kiroku  記録(する) น. การจดบนัทึก การบนัทึก 

kirometoru キロメートル ป. ...กิโลเมตร 
kiru  着る  ก. สวมใส่ 
kiru  切る  ก. ตดั หัน่ บาด กรีด วางหู(โทรศพัท)์    
       หยดุ ขา้ม ปิด(ไฟ สวติช)์ ลด(ราคา) 
kisetsu  季節  น. ฤดูกาล 
kisha  汽車  น. รถไฟ(รถจกัรไอนํ้า) 
kisha  記者  น. นกัหนงัสือพิมพ ์นกัเขียนบท- 

     ความ 
kishi  岸  น. ชายฝ่ัง ริมฝ่ัง ริมนํ้า ชายหาด 
kiso  基礎  น. หลกัพ้ืนฐาน ฐาน รากฐาน 
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        มูลฐาน 
kisoku  規則  น. กฎ 
kissaten 喫茶店  น. คอฟฟ่ีช็อป ร้านขายเคร่ืองด่ืม- 

    ประเภทชา กาแฟ และอาหารเบาๆ 
kisu  奇数  น. เลขค่ี 
kita  北  น. ทิศเหนือ 
kitai  期待  น. ความคาดหวงั 
kitai  気体  น. สภาพเป็นก๊าซ อากาศธาตุ 
kitanai  汚い  ค. สกปรก (ลายมือ)ไม่สวย 
kitsuen  喫煙(する) น. การสูบบุหร่ี 
kitsuenshitsu 喫煙室  น. หอ้งสาํหรับสูบบุหร่ี 
kitsune  狐  น. สุนขัจ้ิงจอก 
kitte  切手  น. แสตมป์ 
kitto  きっと  ว. แน่นอน แน่ๆ  
kiwamete  極めて  ว. มากมาย เหลือเกิน 
kizu  傷  น. แผล บาดแผล รอยตาํหนิ ร้ิวรอย 
kizuku  気付く  ก. รู้สึกตวั รู้ตวั  
ko  子  น. เดก็ ลกู  
ko  個  ป. ...ช้ิน ...กอ้น ...อนั ...ลูก 
koba  工場  น. โรงงาน(ขนาดเลก็) 



 
95                  kogai           
 
kobako  小箱  น. กล่องเลก็ๆ 
koban  交番  น. ป้อมตาํรวจ 
kobosu  零す  ก. ทาํหก หลัง่(นํ้าตา) บ่น  

     แสดงออกมา 
kocha  紅茶  น. ชาฝร่ัง 
kochira こちら  ส. ฝ่ายน้ี ทางน้ี ส่ิงน้ี ช้ินน้ี 
kocho  校長  น. ครูใหญ่ อาจารยใ์หญ่ 
kodo  行動(する) น. การกระทาํ การประพฤติตน 
kodo  講堂  น. หอประชุม 
kodomo 子供  น. เดก็ ลกู  
koe  声  น. เสียง(คนและสตัว)์ 
koen  公園  น. สวนสาธารณะ 

koeru   越える  ก. ขา้ม ผา่นเลย เกิน  
koeru   肥える  ก. อว้นข้ึน สมบูรณ์ข้ึน จดัเจนข้ึน 

     มัง่คัง่ข้ึน 
kofuku  幸福  น.ค. ความสุข 
kofun  興奮(する) น. อารมณ์ต่ืนเตน้ ความต่ืนเตน้ 
     ประสาทต่ืนตวั 
kogai  郊外  น. รอบนอกพระนคร ชานเมือง 
kogai  公害  น. มลพิษ ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 
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kogeki  攻撃(する) น. การโจมตี การรุก การจู่โจม 
kogeru  焦げる  ก. ไหม(้ดาํ) เกรียม 
kogi  講義(する) น. การบรรยายทางวชิาการ การสอน- 
         โดยการบรรยายในมหาวทิยาลยั 
kogitte  小切手  น. เช็ค(ใบสัง่จ่าย) 
kogu  漕ぐ  ก. พายหรือกรรเชียงเรือ 
kogu  工具  น. เคร่ืองมือช่าง 
kogyo  工業  น. อุตสาหกรรม 
kohei  公平  น.ค. ความยติุธรรม 
kohii  コーヒー น. กาแฟ 
koi  濃い  ค. (สี)เขม้ (รส)เขม้ขน้ (แต่งหนา้)จดั 
koi  恋(する) น. ความรัก(แบบคนรัก) การหลงรัก 

koibito  恋人  น. คนรัก แฟน 
koinrokka コインロッカー น. ลอ็กเกอร์แบบหยอดเหรียญ 
koji  工事(する) น. การก่อสร้าง งานก่อสร้าง 
kojin  個人  น. ส่วนตวั เฉพาะคน ส่วนบุคคล 
         ปัจเจกบุคคล 
kojo  工場  น. โรงงาน 
kojo  向上(する) น. การมีระดบัสูงข้ึน การพฒันาสูง- 
        ข้ึน สุดยอด 
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koka  硬貨  น. เงินเหรียญ  
koka  効果  น. ประสิทธิผล สัมฤทธิผล ฤทธ์ิ(ยา)- 
         (ได)้ผล 
kokai  後悔(する) น. การรู้สึกเสียใจในภายหลงั 
         การเสียใจท่ีตดัสินใจผดิ 
kokan  交換(する) น. การแลกเปล่ียนกนั สลบัแทนท่ีกนั 
kokka  国家  น. ประเทศชาติ บา้นเมือง 
kokka  国歌  น. เพลงชาติ 
kokkei  滑稽  ค. ตลก ขบขนั ประหลาด บอ้ๆบอๆ 
         ไร้สาระ ไร้แก่นสาร 
kokki  国旗  น. ธงชาติ 
koko  ここ  ส. ท่ีน่ี ตรงน้ี สถานท่ีน้ี 
kokoku 広告  น. การแจง้หรือประกาศใหท้ราบ 

kokonoka 九日  น. วนัท่ี9 9วนั 
kokonotsu 九つ  น. 9อนั 9ช้ิน 9ขวบ 
kokoro  心  น. หวัใจ ใจ จิต แก่นแท ้

kokosei  高校生  น. นกัเรียนมธัยมปลาย 
kokuban 黒板  น. กระดานดาํ 
kokubin 航空便  น. ไปรษณียภณัฑท์างอากาศ 
kokugai 国外  น. นอกประเทศ 
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kokugo 国語  น. ภาษาประจาํชาติ ภาษาญ่ีปุ่น 
kokuho 国宝  น. สมบติัของแผน่ดิน 
kokumin 国民  น. พลเมือง ราษฎร 
kokunai 国内  น. ภายในประเทศ 
kokuo  国王  น. พระมหากษตัริย ์พระราชา 
kokuritsu 国立  น. แห่งชาติ ตั้งข้ึนโดยประเทศ  

     ของรัฐ 
kokusai 国際  น. นานาชาติ สากล  

kokusaidenwa 国際電話 น. โทรศพัทท์างไกลต่างประเทศ 
kokuseki 国籍  น. สัญชาติ 
kokyu  呼吸(する) น. การหายใจ การสูดลมหายใจ 
komakai 細かい  ค. ละเอียด (ตา)ถ่ี ถ่ีถว้น ปลีกยอ่ย 
         หยมุหยมิ 
komaru 困る  ก. ลาํบาก เดือดร้อน มีปัญหา อบัจน 
kome  米  น. ขา้ว ขา้วสาร 
komu  込む  ก. แน่น หนาแน่น (รถ)ติด ...เขา้ไป 
komugi 小麦  น. ขา้วสาลี 
komuin 公務員  น. ขา้ราชการ 
kona  粉  น. แป้ง ผง 
konban  今晩  น. คืนน้ี 
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konbiniensu- コンビニエン น. ร้านสะดวกซ้ือ 
  sutoa   ス・ストア   ร       
kondo  今度  น. คราวหนา้ คร้ังหนา้ คราวน้ี คร้ังน้ี 
kongetsu 今月  น. เดือนน้ี 
kongo  今後  น. หลงัจากน้ี แต่น้ีไป ทีหนา้ทีหลงั 
konkuriito コンクリート น. คอนกรีต 

konnan  困難  น.ค. ความยากลาํบาก 
konnichi 今日  น. วนัน้ี ทุกวนัน้ี ปัจจุบนัน้ี 
kono  この  นน. ...น้ี 
konoaida この間  น. เม่ือเร็วๆน้ี เม่ือวนัก่อน 

konogoro  この頃  น. หมู่น้ี  
konoha  木の葉  น. ใบไม ้
konokurai このくらい ปร. ประมาณน้ี 
konomae この前  ปร. เม่ือเร็วๆน้ี ก่อนหนา้น้ี 
konotsugi この次  ปร. ต่อจากน้ี 
konoyo(ni) このよう(に) ว. แบบน้ี เช่นน้ี 

konpyuta コンピューター น. คอมพิวเตอร์ 
konran  混乱(する) น. ความ(คิด เขา้ใจ)สบัสน ความป่ัน- 

     ป่วน ความโกลาหล 
konsato コンサート น. คอนเสิร์ต การแสดงดนตรี 
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konshu  今週  น. สปัดาห์น้ี 
kontororu コントロール น. การควบคุม การบงัคบั การดูแล- 
         จดัการ 
kon’ya  今夜  น. คืนน้ี 
kon’yaku 婚約  น. การหมั้นหมาย 
kopii  コピー  น. การถ่ายสาํเนา การถ่ายเอกสาร  
koppu  コップ  น. แกว้(ใส่นํ้า) 
kore  これ  ส. น่ี ส่ิงน้ี อนัน้ี 
korekara これから ปร. ต่อจากน้ี จากน้ีไป 
kori  氷  น. นํ้าแขง็ 
koritsu  公立  น. การก่อตั้งโดยราชการ 
koro  頃  น. (เวลา)ประมาณ... ช่วง... ตอน... 
korobu  転ぶ  ก. กล้ิง หกลม้ ผนัแปร 
korogaru 転がる  ก. กล้ิง ลม้ตวันอน  
korosu  殺す  ก. ฆ่า สงัหาร กาํจดั กลั้น อดเอาไว ้
koru  凍る  ก. แขง็ตวั กลายเป็นนํ้าแขง็ 
kosa  交差(する) น. การตดักนั(ของเส้น) การไขวก้นั 
kosai  交際(する) น. การคบหาสมาคม การเขา้สังคม  
         การมีสัมพนัธไมตรี 
kosaten 交差点  น. ส่ีแยก 



 
101                               koto 
 
koshi  腰  น. เอว สะโพก เชิงกราน 
koshikakeru 腰掛ける ก. นัง่ นัง่ลง(บนเกา้อ้ี) 
kosho  故障(する) น. การชาํรุดเสียหาย ความขดัขอ้ง 
         ส่ิงกีดกั้นหรือปัญหาท่ีทาํใหเ้กิด- 
         การหยดุชงกั  
kosho  胡椒  น. พริกไทย 
kosho  交渉(する) น. การเจรจาต่อรอง การเจรจาหารือ  
koshu  公衆  น. สาธารณะ สาธารณชน 
kosoku  高速  น. ความเร็วสูง 
kosokudoro 高速道路 น. ทางด่วน  
kosui  香水  น. นํ้าหอม 
kosuto  コスト  น. ค่าใชจ่้าย ราคา ตน้ทุน 
kotae  答え  น. คาํตอบ  
kotaeru 答える  ก. ตอบ  
kotai  固体  น. ของแขง็ 
kotai  交替/交代(する) น. การสับเปล่ียน การผลดักนั 

kotei  肯定(する) น. การเห็นพอ้ง การยอมรับหรือรับ- 
         รอง (ประโยค)บอกเล่า 
koto  事  น. เร่ือง ส่ิง การ 
koto  コート  น. เส้ือโคท้ สนาม(เทนนิส) 
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kotoba  言葉  น. ภาษา คาํ คาํพดู คาํกล่าว 
kotogakko 高等学校 น. โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 
kotori  小鳥  น. นกตวัเลก็ๆ 
kotoshi  今年  น. ปีน้ี 
kotowaru 断る  ก. ปฏิเสธ(ขอ้เสนอ คาํชวน) แสดง- 

     ท่าทีปฏิเสธ(คาํขอ) บอกกล่าวขอ- 
         อนุญาตไวล่้วงหนา้ 
kotsu  交通  น. การจราจร การสญัจรไปมา 
     การคมนาคม 
kotsuhi  交通費  น. ค่าเดินทาง 
kotsujiko 交通事故 น. อุบติัเหตุบนทอ้งถนน 
kotto  骨董  น. โบราณวตัถุ ของเก่า 
kowai  怖い  ค. น่ากลวั หวาดกลวั 
kowareru 壊れる  ก. พงั พินาศ เสีย ทลาย แตก 
kowasu 壊す  ก. ทาํลาย ทาํเสีย ทาํพงั ทาํแตก 
     แตก(เงิน) 
koyomi 暦  น. ปฏิทิน 

koza   口座  น. บญัชีธนาคาร 
kozo  構造  น. โครง โครงสร้าง 
kozui  洪水  น. นํ้าท่วม 
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kozukai 小遣い  น. เงินค่าขนม เงินค่าใชจ่้ายส่วนตวั
kozutsumi 小包  น. พสัดุยอ่ย 
ku  九  น. เกา้ 
ku  区  น. การแบ่ง การจาํแนก เขตการปก- 
         ครองตาํบล      
kubaru  配る  ก. แจกจ่าย ส่ง แจก ให(้ความใส่ใจ) 
kubetsu 区別(する) น. การแบ่งแยก การแยกแยะ การ- 
     แบ่งหมวดหมู่ 
kubi  首  น. คอ ส่วนหวั 
kuchi  口  น. ปาก 
kuchibeni 口紅  น. ลิปสติก 
kuchibiru 唇  น. ริมฝีปาก 
kudamono 果物  น. ผลไม ้
kudari  下り  น. การล่องลง การลาดลง  
         การลงไปทางใต ้
kudaru  下る  ก. ลง(จากเขา) ล่องลงมา ตํ่าลง 
         มี(คาํสัง่)ลงมา 
kudasaru 下さる  ก. ประทาน กรุณาใหม้า 

kudoku 功徳  น. กศุลกรรม บุญ  
kufu  工夫(する) น. การปรับเปล่ียนดดัแปลงให-้ 
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     เหมาะสม การคิดพลิกแพลง- 
         ใหเ้หมาะสม 
kufuku  空腹  น. ทอ้งวา่ง หิว 
kugatsu 九月  น. เดือนกนัยายน 
kugi  釘  น. ตะปู 
kujaku  孔雀  น. นกยงู 
kujira  鯨  น. ปลาวาฬ 
kuki  空気  น. อากาศ(ท่ีหายใจ) 
kuko  空港  น. สนามบิน ท่าอากาศยาน  
kuma  熊  น. หมี 
kumi  組  น.ป. กลุ่ม เซ็ท ชุด(ถว้ยนํ้าชา) 

     หอ้ง(ชั้นเรียน)  องคก์ร 
kumiai  組合  น. สหภาพ สหกรณ์ 
kumitate 組み立て น. การประกอบช้ินส่วน โครงสร้าง
kumitateru 組み立てる ก. ประกอบเขา้ดว้ยกนั สร้าง(ประ- 
         โยค)  
kumo  雲  น. เมฆ 
kumo  蜘蛛  น. แมงมุม 
kumori  曇り  น. สภาพทอ้งฟ้ามืดคร้ึม ความไม่- 
         แน่ชดั 
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kumoru 曇る  ก. มืดคร้ึม  
kumu  組む  ก. เขา้ร่วมกลุม แข่งขนักบั คลอ้ง- 

     (แขน) ไขว(้ขา) ถกั(เชือก ดา้ย) 
     เรียง(ตวัพิมพ)์ 

kumu  汲む/酌む ก. ตกันํ้า รินเหลา้หรือชา คาํนึงถึง- 
         (จิตใจผูอ่ื้น) 

kuni  国  น. ประเทศ ทอ้งท่ี ทอ้งถ่ิน รัฐบาล 
kura  クーラー น. แอร์ เคร่ืองปรับอากาศ คูลเลอร์  
         กระติกนํ้าแขง็ 
kuraberu 比べる  ก. เปรียบเทียบ เทียบเคียง 
kurabu  クラブ  น. คลบั ชมรม สโมสร  
kurabukatsudo クラブ活動 น. กิจกรรมชมรม 
kurai  暗い  ค. มืด ดาํ หมองเศร้า มืดมน 
kurai  くらい  ช. ประมาณ... ราวๆ... → gurai  
kurashikku クラシック น. คลาสสิค ยอดเยีย่ม ชั้นหน่ึง  
         อมตะ เป็นแบบอยา่ง 
kurasu  暮らす  ก. ใชชี้วติ ดาํเนินชีวติ 
kurasu  クラス  น. หอ้งเรียน ชั้นเรียน 
kuren  クレーン น. ป้ันจัน่ยกของหนกั เครนยกของ 
kureru  暮れる  ก. พลบคํ่า ส้ินสุด(วนั เดือน ปี- 
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         ฤดูกาล) 
kureru  呉れる  ก. ให(้ฉนั คนในฝ่ายของฉนั) 
kuriiningu クリーニング น. การซกัรีด การซกัแหง้ 
kuriininguya  クリーニングや น. ร้านซกัรีด ร้านซกัแหง้ 
kurikaesu 繰り返す ก. ทาํซํ้ า ซํ้าไปซํ้ามา 
kurisumasu クリスマス น. เทศกาลคริสตม์าส วนัคริสตม์าส 
kuro  黒  น. สีดาํ 
kuro  苦労  น. ความลาํบากลาํบน ความเหน่ือย-
         ยาก การตรากตรํา 
kuroi  黒い  ค. ดาํ คลํ้า 
kuru  来る  ก. มา 
kuruma 車  น. รถ ลอ้  
kurushii 苦しい  ค. ทุกขท์รมาน ลาํบาก อึดอดั 
         (ทอ้ง)แน่น 
kurushimu 苦しむ  ก. เจบ็ปวด ทรมาน เป็นทุกข ์
kusa  草  น. หญา้ ตน้ไมเ้ลก็ๆ 
kusabana 草花  น. ดอกหญา้ หญา้ท่ีมีดอก 
kusai  臭い  ค. เหมน็ กล่ินไม่ดี น่าสงสยั 
kusaru  腐る  ก. เน่า บูด ผพุงั  
kuse  癖  น. ส่ิงท่ีทาํจนติดนิสยั นิสยั 
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kushami くしゃみ น. การจาม 
kushi  櫛  น. หว ี
kushin  苦心(する) น. ความพยายามอยา่งแสนสาหสั 
kusuguttai くすぐったい ค. (รู้สึก)จัก๊จ้ี 
kusuri  薬  น. ยา 
kutsu  靴  น. รองเทา้ 
kutsushita 靴下  น. ถุงเทา้ 
kuu  食う  ก. กิน(ภาษาผูช้าย) 
kuwaeru 加える  ก. เพ่ิมเติม เสริม บวก 
kuwashii 詳しい  ค. อยา่งละเอียด รู้เร่ืองดี 
kuyashii 悔しい  ค. เจบ็ใจ เสียใจ(ในเร่ืองท่ีผา่นมา) 
kuzu  屑  น. เศษผง เศษท่ีไร้ประโยชน ์
kuzureru 崩れる  ก. พงัทลาย แตกสลาย ถล่มลงมา 
kuzusu  崩す  ก. ถล่ม ทลาย แตก(เงิน) เขียน(คนัจิ)-
         หวดั ทาํใหแ้ยล่ง 
kyabinetto キャビネット น. โตะ๊มีล้ินชกั 
kyakkanteki 客観的  ค. ท่ีไม่เอาความคิดส่วนตวัเขา้ไปปน 
kyaku  客  น. แขก ลูกคา้ 
kyanpu  キャンプ(する) น. เตน็ท ์ค่าย การตั้งเตน็ทห์รือค่าย 
kyanpujo キャンプ場 น. สถานท่ีตั้งเตน็ทห์รือค่าย 
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kyo  今日  น. วนัน้ี 

kyo   経  น. พระสูตร 
kyodai  兄弟  น. พ่ีนอ้ง 
kyodo  共同(する) น. การร่วมมือกนั การรวมตวักนั 
kyogi  競技  น. การแข่งขนักรีฑา การชิงชยั 
kyoiku  教育(する) น. การศึกษา การใหก้ารศึกษา 
kyoju  教授(する) น. การสอนใหค้วามรู้ ศาสตราจารย์
kyoka  許可(する) น. การอนุญาต คาํอนุญาต การอนุมติั 
kyokai  協会  น. โบสถ ์
kyokasho 教科書  น. ตาํรา หนงัสือแบบเรียน 
kyoku  曲  น.ป. เพลง บทเพลง ท่วงทาํนอง  
         ความสนุก ความไม่ถูกตอ้ง 
kyoku  局  ป. กรม กอง องคก์ร หน่วยงาน 
kyokusen 曲線  น. เส้นโคง้ 
kyomi  興味  น. ความสนใจ 
kyonen  去年  น. ปีท่ีแลว้ 
kyori  距離  น. ระยะทาง ระยะห่าง 
kyoryoku 協力(する) น. ความร่วมมือ การร่วมแรงร่วมใจ 
kyosanshugi 共産主義 น. ลทัธิสงัคมนิยม 
kyoshi  教師  น. ครู อาจารย ์ผูส้อน 
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kyoshitsu 教室  น. หอ้งเรียน 
kyoso  競争(する) น. การแข่งขนั การชิงดีชิงเด่น 
kyosoritsu 競争率  น. อตัราการแข่งขนั 
kyotsu  共通  น. (จุด)ร่วมกนั เหมือนกนั 
kyu  九  น. เกา้ 
kyu  急  น.ค. ด่วน กะทนัหนั ฉบัพลนั 
kyu  旧  อุป. เก่า ดั้งเดิม โบราณ 
kyu  級  น. ชั้น ระดบั  
kyubyo 急病  น. โรคปัจจุบนัทนัด่วน โรคท่ีเป็น- 
         ข้ึนมาอยา่งกะทนัหนั 
kyudannokasa 九段の傘 น. พระมหาเศวตฉตัร 
kyugyo 休業(する) น. การปิดทาํการชัว่คราว การหยดุ- 
         ทาํการ(ในวนัหยดุ) 
kyujitsu 休日  น. วนัหยดุ 
kyuka  休暇  น. วนัหยดุ วนัพกัร้อน วนัลา 
kyukei  休憩(する) น. การหยดุพกัชัว่ครู่ 
kyuko  急行(する) น. การเดินทางโดยเร่งด่วน 
kyuri  胡瓜  น. แตงกวา 
kyuryo  給料  น. เงินเดือน  
kyushoku 求職(する) น. การหางาน 
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kyushoku 休職(する) น. การลาพกังานชัว่คราว 
kyushoku 給食  น. อาหารกลางวนัท่ีโรงเรียนจดัให ้
         การจดัอาหารกลางวนัใหน้กัเรียน 
kyutei  宮廷  น. ราชสาํนกั พระราชฐาน 
kyuyo  急用  น. ธุระด่วน 
kyuyu  級友  น. เพ่ือนร่วมชั้น 
   



 

M 
 
 

ma  真  อุป. จริง แท ้จริงๆ 
ma  間  น.ป. ช่วง ระหวา่ง เวลาเหมาะๆ 
         เวลาวา่ง (จาํนวน)หอ้ง 
mabushii 眩しい  ค. จา้จนแสบตา เจิดจา้ 
machi  町  น. เมือง  
machiawase-  待ち合わせる ก. พบกนั(ตามท่ีนดัสถานท่ีและ- 
  ru         เวลาไว)้ า 
machigaeru 間違える ก. ทาํผดิพลาด จาํผิด จาํสับสนกนั 
machigai 間違い  น. ท่ีผิด ขอ้ผดิพลาด ความผดิพลาด 
         เร่ืองไม่ดี เหตุร้าย 
machigainai 間違いない ปร. แน่นอน ไม่ตอ้งสงสยั 
machigau 間違う  ก. ผดิ 
mada  まだ  ว. ยงั  
madamada まだまだ ว. ยงัคง ยงั(ไม่)เลย 
made  まで  ช. จนกวา่ จนถึง จนกระทัง่  
         (แม)้กระทัง่ 
madeni  までに  ปร. ภายใน ก่อน(ไม่ชา้กวา่) 
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mado  窓  น. หนา้ต่าง 
mae  前  น.ป. ขา้งหนา้ ดา้นหนา้ ต่อหนา้ หนา้ 
         ก่อนท่ีจะ ก่อนหนา้น้ี ท่ีแลว้  
         เม่ือก่อน 
mafura  マフらー น. ผา้พนัคอ เคร่ืองเก็บเสียง 
magaru 曲がる  ก. โกง งอ โคง้ คดเค้ียว เล้ียว โกง 
mageru 曲げる  ก. ดดัใหง้อ บิดเบือน กลบัคาํ  
         เปล่ียน(ความตั้งใจ)  
mago  孫  น. หลาน 
mai  枚  ป. ...แผน่(ใชน้บัส่ิงของแบนราบ) 
maiasa  毎朝  น. ทุกเชา้ 
maiban  毎晩  น. ทุกคืน 
maiku  マイク  น. ไมโครโฟน 
mainen  毎年  น. ทุกปี แต่ละปี 
mainichi 毎日  น. ทุกวนั แต่ละวนั  
mairu  参る  ก. ไป มา ไปไหวพ้ระท่ีวดั เหลือทน 
         ยอมแพ ้ย ํา่แย ่หลงหวัปักหวัปํา 
         ตาย 
maishu  毎週  น. ทุกสปัดาห์ 
maiso  埋葬(する) น. การฝังศพ 
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maitoshi 毎年  น. ทุกปี แต่ละปี → mainen 
maitsuki 毎月  น. ทุกเดือน แต่ละเดือน 
majime 真面目  ค. ขยนัขนัแขง็ เอาจริงเอาจงั 
         ขึงขงั เป็นการเป็นงาน 
majiru  交じる/混じる ก. ปะปน  ระคน ผสมรวมอยูด่ว้ย 
           คละกนั 
makaseru 任せる  ก. มอบหมาย ปล่อยใหเ้ป็นหนา้ท่ี- 
         ของ ปล่อยใหเ้ป็นไป เท่าท่ีมีอยู ่
makeru 負ける  ก. แพ ้สู้ไม่ได ้โดน(สาร)กดั ลดราคา 
makka  真っ赤  ค. แดงแจ๋ แดงกํ่า แดงจดั  
         (โกหก)ทั้งเพ 
makkura 真っ暗  ค. มืดสนิท มืดต๊ึดต๋ือ 
makkuro 真っ黒  ค. ดาํป๋ี ดาํสนิท ดาํเม่ียม 

makoto  真/誠  น. จริงใจ แทจ้ริง 
maku  幕  น.ป. ม่านเวที องก(์ของละคร) 
maku  巻く  ก. มว้น ขดเป็นวง พนั (ควนั)พวย- 
        พุ่งเป็นวง ไข(ลาน)  (นํ้า)วน 
maku  蒔く  ก. หวา่น  
makura 枕  น. หมอน 
mama  まま  น. ทั้งอยา่งนั้น ทั้งสภาพอยา่งนั้น 
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         ตามนั้น โดย(มิได.้..)เสียก่อน 
mame  豆  น. ถัว่ ถัว่เหลือง ไต(หมูหรือววั) 
mamonaku 間もなく ว. ในไม่ชา้ ในเวลาไม่นานนกั  
         อีกไม่นาน จากนั้นไม่นาน 
mamoru 守る  ก. ป้องกนั รักษา พิทกัษ ์คุม้ครอง  
         ทาํตาม(กฎ) 
man  万  น. หม่ืน 
mana  マナー  น. มารยาท 
mane  真似(する) น. การเลียนแบบ การเอาอยา่ง 
maneku 招く  ก. เชิญ กวกัเรียก ก่อใหเ้กิด  
         นาํมาซ่ึง(ภยั) 
maneru 真似る  ก. เลียนแบบ ลอกเลียน ทาํตามอยา่ง 
manga  漫画  น. การ์ตูน 
maniau  間に合う ก. ไปทนั มาทนั ทนัเวลา ทนัการ 
man’in  満員  น. คนแน่น คนเตม็ ไม่มีท่ีวา่ง 
mannaka 真ん中  น. ตรงกลาง ใจกลาง บริเวณศูนย-์ 
         กลาง 
mannenhitsu 万年筆  น. ปากกาหมึกซึม 
manshon マンション น. แมนชัน่ อพาร์ตเมนต ์

manyuaru マニュアル น. หนงัสือคู่มือ ควบคุมดว้ยมือ 
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manzoku 満足(する) น.ค. พอใจ น่าพอใจ สมบูรณ์  
marason マラソン น. การวิง่แข่งขนัมาราธอน 
mareshia マレーシア น. ประเทศมาเลเซีย 
maru  丸/円  น. วงกลม เคร่ืองหมายวงกลม 
marude まるで  ว. ราวกบั(ใชคู่้กบั yoda)  
marui  丸い/円い ค. กลม (นิสยั)เขา้กบัผูอ่ื้นไดดี้ 
massao  真っ青  ค. ฟ้าสด นํ้าเงินเขม้ ซีดเผอืด 
masshiro 真っ白  ค. ขาวโพลน ขาวจัว๊ 
massugu 真直ぐ  ว.ค. ตรง ไม่แวะเวยีนไปไหน ซ่ือตรง 

masu  増す  ก. เพ่ิม เพ่ิมข้ึน  
masumasu 益々  ว. ยิง่ๆข้ึนไป ข้ึนไปเร่ือยๆ 
mata  また  ว.สนั. อีก (พบกนั)ใหม่ อีกแลว้  
      นอกจากน้ี เช่นกนั ยิง่ไปกวา่นั้น 
matawa または  สนั. หรือไม่ก็ หรือวา่ 
matchi   マッチ  น. ไมขี้ดไฟ 
matomaru 纏まる  ก. รวมตวักนั รวมเป็นหน่ึงเดียว  
matomeru 纏める  ก. รวบรวมใหเ้ป็นหน่ึงเดียว รวบ- 

     รวมทาํทีเดียว จดัเรียบเรียง หาขอ้- 
           สรุป หาขอ้ยติุ 
matsu  待つ  ก. รอ คอย 
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matsuge 睫  น. ขนตา 
matsuri 祭  น. งานเทศกาล งานเฉลิมฉลอง 
mattaku 全く  ว. โดยส้ินเชิง อยา่งแทจ้ริง 
mawari 周り  น. แถวๆ บริเวณรอบๆ  
mawaru 回る  ก. หมุน เดินรอบ ตระเวณทัว่ เวียน- 
         รอบ วน ออ้ม ยา้ย ถูกส่งต่อ 
         (ความคิด)แล่น ออกฤทธ์ิ 
mawasu 回す  ก. หมุน พนั ส่งต่อ โยกยา้ย ผนัเงิน 
mayou  迷う  ก. หลงทาง ลุ่มหลง ตดัสินใจไม่ถูก 

     ลงัเล 
mayuge 眉毛  น. ขนค้ิว 
mazaru  交ざる/混ざる ก. ผสมปนเปเป็นเน้ือเดียวกนั เจือปน 
mazeru  交ぜる/混ぜる ก. ผสมลงไป คลุกเคลา้ คนใหเ้ขา้กนั 
mazu  先ず  ว. ก่อนอ่ืน เร่ิมแรก  
mazui  不味い  ค. ไม่อร่อย ไม่ไดก้าร ไม่ไดเ้ร่ือง  

     ไม่เหมาะ เป็นเร่ือง 
mazushii  貧しい  ค. ยากจน ขดัสน อตัคดั 
me  芽  น. ตน้อ่อน หน่อ ตา(ท่ีจะแตกเป็น- 
         ก่ิง ใบ ดอก ผล) 
me  目  น.ป. ตา สายตา ฟัน(ของเล่ือยหรือ- 
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         ตะไบ) เร่ืองท่ีประสบมา 
medatsu 目立つ  ก. เด่น สะดุดตา เตะตา สงัเกตเห็น-
         ง่าย เป็นเป้าสายตา 
medetai めでたい ค. น่ายนิดี (งาน)มงคล น่าเป็นมงคล 
         มองโลกแง่ดีเกินไป ซ่ือจนเซ่อ 
megane 眼鏡  น. แวน่ตา 
mei  姪  น. หลานสาว(ลกูของพ่ีหรือนอ้ง) 
mei  名  อุป. มีช่ือเสียง ช่ือดงั เป็นท่ีรู้จกั 
         ยอดเยีย่ม 
meibo  名簿  น. สมุดรายช่ือ 
meiji  明治  น. เมจิ(สมยั/จกัรพรรดิ)1868-1912 
meirei  命令(する) น. สัง่ คาํสัง่ คาํบญัชา 
meishi  名刺  น. นามบตัร 
meiso  瞑想(する) น. หลบัตารวบรวมสมาธิ ทาํสมาธิ 
meiwaku 迷惑(する) น.ค. ความเดือดร้อน การรบกวน- 

    ใหเ้ดือดร้อน 
meka  メーカー น. ผูผ้ลิต 
mekata  目方  น. ความหนกั นํ้าหนกั 
memai  目眩  น. วงิเวยีน ตาลาย หนา้มืด 
memo  メモ(する) น. บนัทึกหรือจดไวก้นัลืม 
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men   綿  น. ผา้ฝ้าย ฝ้าย  
men  面  น.ป. ใบหนา้ หนา้กาก ดา้น ทางดา้น 
mendo  面倒  น.ค. ยุง่ยาก ลาํบากลาํบน วุน่วาย- 

     หลายขั้นตอน การดูแล  
menkyo 免許  น. ใบอนุญาต การถ่ายทอดความรู้ให ้
         แก่ลกูศิษยจ์นหมดโดยไม่หวงวิชา 
menseki 面積  น. พ้ืนท่ี 
menyu  メニュー น. รายการอาหาร เมนู 
meshiagaru 召し上がる ก. รับประทาน ด่ืม(รูปยกยอ่ง) 
mesu  雌  น. (สตัว)์ตวัเมีย 
metoru  メートル ป. ...เมตร 
mettani 滅多に(ない) ว. แทบจะไม่ นอ้ยคร้ังมากท่ีจะ 
mezamashi- 目覚まし時計 น. นาฬิกาปลุก 
 dokei     า 
mezurashii 珍しい  ค. แปลก หายาก ไม่ค่อยเคยเจอ 
mi  実  น. ผล(ของพืช) เมลด็ เน้ือหรือผกัท่ี- 
         ใส่ในซุป เน้ือหา 
mibun  身分  น. สถานภาพ ยศศกัด์ิ ตาํแหน่ง ฐานะ 
         ชาติกาํเนิด อตัภาพ 
mibunsho- 身分証明書 น. บตัรประจาํตวั 
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   meisho         ม 
michi  道  น. ทาง ถนน เส้นทาง วถีิ หนทาง วธีิ 
midori  緑  น. สีเขียว พ้ืนท่ีสีเขียว 
midoriiro 緑色  น. สีเขียว 
mieru   見える  ก. มองเห็น ปรากฏแก่สายตา ดู- 

         เหมือน ดูแลว้เห็นวา่ มา(รูปยก- 
      ยอ่งของ kuru) 

migaku 磨く  ก. ขดั ถู แปรง สี ตะไบ เจียระไน  
         ลบั(มีด) ฝน ขดั เกลา 
migi  右  น. ขวา ฝ่ายขวา(อนุรักษนิ์ยม) 
migigawa 右側  น. ดา้นขวา ขา้งขวา 
migite  右手  น. มือขวา 
migoto  見事  ค. งดงาม เยีย่มยอด ประณีต เตม็เปา 
mihon  見本  น. ตวัอยา่งสินคา้ แบบตวัอยา่ง 
mihon’ichi 見本市  น. งานแสดงสินคา้ 
miitingu ミーティング น. การประชุม การพบปะสงัสรรค ์
mijikai  短い  ค. สั้น (ใจ)ร้อน 
mikan  蜜柑  น. ส้ม 
mikisa  ミキサー น. เคร่ืองป่ันผกัผลไม ้เคร่ืองผสม- 
         คอนกรีต ผูค้วบคุมเสียง 
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mikka  三日  น. วนัท่ี3 3วนั 
mimai  見舞い  น. การเยีย่มคนป่วย/ผูป้ระสบภยั 
         เยีย่มปลอบขวญั  การส่งจดหมาย- 
         หรือของกาํนลัไปคาราวะทกัทาย 
mimi  耳  น. หู 
miminari 耳鳴り  น. หูอ้ือ 
mina  皆  น.ว. ทุกคน ทุกอนั ทั้งหมด แต่ละคน 
         แต่ละอนั 
minami 南  น. ทิศใต ้
minaraiso 見習い僧 น. สามเณร 
minato  港  น. ท่าเรือ 
minikui 醜い  ค. น่าเกลียด ไม่สวย ไม่น่าดู น่าทุเรศ 
minkan 民間  น. เอกชน ภาคเอกชน 
minna  皆  น.ว. ทุกๆ ทุกคน ทุกส่ิง ทุกอนั  
         ทั้งหมด แต่ละคน แต่ละอนั 
minoru  実る  ก. (ตน้ไม)้ออกลูก ใหผ้ล ออกดอก- 
         ออกผล สมัฤทธิผล 
minshu  民衆  น. มวลชน มหาชน 
minshuku 民宿  น. บา้นพกัแรมท่ีชาวบา้นแบ่งใหเ้ช่า 
minshushugi 民主主義 น. ระบอบประชาธิปไตย 
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minzoku 民族  น. ชนเผา่  เผา่พนัธ์ุของมนุษย ์
miokuru 見送る  ก. ยนืมอง ส่ง ปล่อยใหห้ลุดลอยไป 
         พกัเร่ืองไวก่้อน 
mirai  未来  น. อนาคต 
miri  ミリ  ป. มิลลิเมตร มิลลิ... 
mirimetoru ミリメートル ป. มิลลิเมตร 
miru  見る  ก. ดู มอง เห็น พบเขา้ ชม ดูแล 
miru  診る  ก. ตรวจดูอาการ(ป่วย) 
miruku  ミルク  น. นม 
mise  店  น. ร้านคา้ 
miseinen   未成年  น. ผูท่ี้ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
miseru  見せる  ก. ใหดู้ เอาใหดู้ โชว ์
mishin  ミシン  น. จกัรเยบ็ผา้ 
miso  味噌  น. เตา้เจ้ียว ขอ้ดีท่ีไม่เหมือนใคร 
         มนักุง้ มนัปู 
misoshiru 味噌汁  น. ซุปเตา้เจ้ียว 
mitai  みたい  ชก. ดูเหมือนวา่ ราวกบั รู้สึกวา่  
         อยา่งเดียวกบั แบบ ทาํนองวา่ 
mitomeru 認める  ก. ยอมรับ ยนิยอม สงัเกตเห็น 
mitsukaru 見つかる ก. หาเจอ หาจนพบ หาได ้
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mitsukeru 見つける ก. หาใหพ้บ หาจนพบ พบ พบเห็น- 

     จนคุน้ คุน้ตา 
mittsu  三つ  น. 3ช้ิน 3อนั 3ขวบ 
miyage  土産  น. ของฝาก ของท่ีระลึก ของติดไม-้ 
         ติดมือ ของกาํนลัท่ีนาํไปบา้นผูอ่ื้น 
mizu  水  น. นํ้า นํ้าเยน็ นํ้าเปล่า 
mizugi  水着  น. ชุดวา่ยนํ้า 
mizuumi 湖  น. ทะเลสาบ 
mo  もう  ว. แลว้ จะ...แลว้ อีก 
mochiiru 用いる  ก. ใช ้ใชง้าน 
mochimono 持ち物  น. ของท่ีมี ของท่ีพกติดตวั 
mochiron  勿論  ว. แน่ละ แน่อยูแ่ลว้ แน่นอน ไม่ตอ้ง- 
         สงสยั ไม่ตอ้งบอกกรู้็  
moderu モデル  น. รุ่น แบบ ตวัอยา่ง นางแบบ  
modoru 戻る  ก. วกกลบั ยอ้นกลบั กลบั(ท่ีเดิม)  
         กลบัคืนมา 
moeru  燃える  ก. ไหม ้ลุกเป็นไฟ ติดไฟ (ใจ)เร่า- 
         ร้อนหรือเป่ียมดว้ย... 
mofu  毛布  น. ผา้ห่ม 
moguru 潜る  ก. ดาํลงไป มุดเขา้ไป แอบ หลบ 
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moichido もう一度 ปร. อีกคร้ังหน่ึง อีกสกัคร้ัง 
moji  文字  น. ตวัอกัษร 
mokeru 儲ける  ก. ไดก้าํไร ไดงิ้นดี ไดลู้ก ไดล้าภลอย 
mokuhyo 目標  น. เป้าหมาย  
mokuteki 目的  น. จุดมุ่งหมาย จุดประสงค ์
mokuyobi 木曜日  น. วนัพฤหสับดี 
momen 木綿  น. ฝ้าย  
momiji  紅葉  น. ตน้เมเปิล 
momo  桃  น. ลูกทอ้ ลูกพีช 
mon  門  น. ประตูใหญ่ สาํนกั ทางเขา้ออก 
mondai 問題  น. ปัญหา 
mono  物  น. ส่ิงของ วตัถุ คุณภาพ ของ สรรพ- 
         ส่ิง 
mono  者  น. คนท่ี ผูท่ี้... 
monogatari 物語  น. เร่ืองเล่า นิทาน 

monoreru  モノレール น. รถไฟรางเด่ียว 
monosashi 物差し  น. ไมบ้รรทดั 
morau  貰う  ก. ขอ รับ ไดรั้บ 
mori  森  น. ป่า 
moru  漏る  ก. ร่ัว ไหลลอดผา่น ร่ัวไหล  
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     ตกสาํรวจ ตกหล่นไป 
moshi  もし  ว. ถา้...สมมุติวา่ 
moshiageru 申し上げる ก. กราบเรียน(รูปถ่อมตวัของ iu) 
moshikomu 申し込む ก. ยืน่ขอ ยืน่ความจาํนง สมคัร 
moshimoshi もしもし อ. ฮลัโล(พดูโทรศพัท)์  คาํท่ีใชส่้ง- 
         เสียงเรียกใหค้นหนัมามอง 
moshiwakenai 申し訳ない ปร. ไม่มีขอ้แกต้วั ขอโทษ  
mosu  燃す  ก. เผา 
mosu  申す  ก. กล่าว พดู เรียก มีช่ือวา่ เรียนวา่  
mota  モーター น. มอเตอร์ เคร่ืองยนต ์
moto  元  น. ตน้ตอ ตน้เหตุ (ใชน้าํหนา้ตาํ- 
         แหน่ง)อดีต... ตน้ทุน รากฐาน 
         วตัถุดิบ ของเดิม เดิมที 
motomeru 求める  ก. เรียกร้อง ขอ แสวงหา ตอ้งการ 
motsu  持つ  ก. ถือ มี พก เอา(มา) รับผดิชอบ 
         รับหนา้ท่ี คงทน ใชไ้ดน้าน 
mottainai もったいない ค. เสียของ น่าเสียดาย  
motto  もっと  ว. กวา่น้ี  ข้ึนไปอีก 
mottomo も  ว. ท่ีสุด 
mottomo 尤も  ค. สมเหตุสมผล สมควร 
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mottomo 尤も  สนั. แต่วา่ แต่มีเง่ือนไขวา่ 
moyasu 燃やす  ก. เผา ทาํใหลุ้กโชน 
moyo  模様  น. ลวดลาย 
mu  無  อุป. ไม่มี  สูญเปล่า 
muchu  夢中  ค. กาํลงัฝัน หมกมุ่น จิตใจจดจ่ออยู-่ 
         กบั สนใจอยูแ่ต่ส่ิงใดส่ิงหน่ึงจน- 
         ลืมส่ิงอ่ืนรอบตวั 
muda  無駄  น.ค. เปล่าประโยชน ์สูญเปล่า 
         เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 
mudan  無断  น. โดยพลการ โดยไม่ขออนุญาต- 
         เสียก่อน 
mugi  麦  น. ขา้วสาลี ขา้วบาร์เลย ์ขา้วไรย ์
muika  六日  น. วนัท่ี6 6วนั 
mukaeru 迎える  ก. ตอ้นรับ รับ(คน เทศกาล)  
mukashi 昔  น. สมยัก่อน สมยัโบราณ ในอดีต 
mukau  向かう  ก. หนัหนา้ไปทาง มุ่งหนา้ เผชิญหนา้
        ประจญัหนา้ ใกลเ้วลา ตา้น 

mukeru 向ける  ก. จบัหนั หนั บ่ายหนา้ไปทาง มุ่ง- 
        หนา้ไปทาง มุ่งเป้าไปท่ี ส่งไปยงั 
        ใช(้เงินทองส่ิงของ)ไปในเร่ือง 
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muki  向き  น. หนัไปทาง ดา้นหรือทิศท่ีหนัไป 

    แนวความคิด แนวโนม้ 
muki  向き  ป. หนัไปทาง เหมาะสาํหรับ 
muko  向こう  น. ดา้นตรงขา้ม ดา้นโนน้ ทางโนน้ 
         ...เป็นตน้ไป จากน้ีไปเป็นเวลา... 
muku  向く  ก. หนัไปทาง(ทิศ) มุ่งไป   
          นึกอยากข้ึนมา เหมาะสาํหรับ 
muku  剥く  ก. ปอก(เปลือก) 
mune  胸  น. หนา้อก อก ใจ (อาการเสียด)ทอ้ง 
mura  村  น. หมู่บา้น 
murasaki 紫  น. สีม่วง 
murasakiiro 紫色  น. สีม่วง 
muri  無理  น.ค. เกินไป เกินกวา่จะรับได ้ 
         เกินกาํลงั เป็นไปไม่ได ้ไม่ไหว  
         ฝืน หกัโหม 
muryo   無料  น. ฟรี ไม่คิดค่าบริการ 
mushi  虫  น. แมลง หนอน ความรู้สึกนึกคิด- 
         ในใจ 
mushiatsui 蒸し暑い ค. ร้อนข้ึน อบอา้วไม่มีลม 
mushiba 虫歯  น. ฟันเป็นแมง ฟันผ ุ
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mushiro  寧ろ  ว. ...เสียมากกวา่ ...จะดีเสียกวา่ 
musu  蒸す  ก. น่ึง อบ(ดว้ยไอนํ้า) อบอา้ว 
musubu 結ぶ  ก. ผกู มดั สรุป เช่ือมกนั ทาํสัญญา 

    เก่ียวดอง หุบ(ปาก) ออก(ผล) 
     กลายเป็นนํ้าแขง็ 

musuko 息子  น. ลูกชาย 
musume 娘  น. ลูกสาว หญิงสาว 
muttsu  六つ  น. 6ช้ิน 6อนั 6ขวบ 
muyami 無闇   ค. ไม่คิดหนา้คิดหลงั ไม่ไตร่ตรอง- 
        ใหร้อบคอบ เหลือเกิน 
muzukashii 難しい  ค. ยาก ยุง่ยาก (คิด)มาก เอาใจยาก 
         หนา้(บูด) 
myo  妙  ค. ประหลาด พิกล ความลํ้าเลิศอยา่ง- 
         น่าอศัจรรย ์
myoji  名字  น. นามสกลุ 
myonichi 明日  น. วนัพรุ่งน้ี →ashita 
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na  名  น. ช่ือ ช่ือเสียง ช่ือเร่ือง 
nabe  鍋  น. หมอ้ อาหารประเภทตม้ดว้ยหมอ้ 
nado  など  ช. เป็นตน้  
nagai  長い  ค. ยาว นาน 
nagameru 眺める  ก. ชม จอ้งมอง  
nagara   ながら  ช. พลาง ขณะท่ี... ทั้งๆท่ี 
nagare  流れ  น. การไหลของนํ้า นํ้าไหล การผา่น- 
         ไปตามกาลเวลา การไหลเวยีน 
nagareru 流れる  ก. ไหล  
nagasu  流す  ก. ทาํใหไ้หลไป  ปล่อยไป ลอย  
nageru  投げる  ก. ขวา้ง ปา ยกเลิก ลม้เลิกกลางคนั 
nagusameru 慰める  ก. ปลอบใจ ทาํใหลื้มความเศร้า 
nai  無い  ค. ไม่ ไม่มี 
nai  内  ป. ภายใน 
naifu  ナイフ  น. มีด 
naikaku 内閣  น. รัฐบาล คณะรัฐมนตรี 
nairon  ナイロン น. ไนลอน 
naiyo  内容  น. เน้ือหา  



 
129                     nan 
 
naka  中  น. ขา้งใน ภายใน 
naka  仲  น. ความสมัพนัธ์ 

nakama 仲間  น. เพ่ือนพอ้ง เพ่ือน ประเภทเดียวกนั 
nakami  中身  น. ส่ิงท่ีอยูข่า้งใน เน้ือใน เน้ือหา 
nakanaka なかなか ว. ค่อนขา้งจะ ไม่...ง่ายดาย ทีเดียว 
nakerebana- なければな ปร. ตอ้ง... 
  ranai   らない  
naku  泣く  ก. ร้องไห ้ร้อง(คน) 
naku  鳴く  ก. ร้อง(นก สัตว)์ 
nakunaru 無くなる ก. หาย เสียชีวิต 
nama  生  น. สด ไม่ปรุงแต่ง ยงัไม่สุก คาํยอ่- 
         ของเบียร์สด 
namae  名前  น. ช่ือ ช่ือสกลุ 
namakeru 怠ける  ก. เกียจคร้าน 
namakemono 怠け者  น. คนเกียจคร้าน 
namazu 鯰  น. ปลาดุก 
nami  波  น. คล่ืน 
nami  並  น. ปกติ ธรรมดา เรียงราย 
namida  涙  น. นํ้าตา 
nan  何  ส.อุป. อะไร ก่ี... 
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nana  七  น. เจด็ 
naname 斜め  น. เฉียง เอียง  
nanatsu 七つ  น. 7ช้ิน 7อนั 7ขวบ 
nandemo 何でも  ปร. อะไรกไ็ด ้จะอยา่งไรกต็าม 
nandomo 何度も  ปร. หลายคร้ังหลายหน ซํ้า- 
       แลว้ซํ้ าอีก 
nani  何  ส.อุป. อะไร 
naniiro  何色  น. สีอะไร 
nanika  何か  ปร. บางส่ิงบางอยา่ง อะไรสกัอยา่ง  
nanimo 何も  ปร. อะไรๆก็ไม่... ไม่วา่ส่ิงใดกต็าม 
nanoka  七日  น. วนัท่ี7 7วนั 
nansei  南西  น. ทิศตะวนัตกเฉียงใต ้
nanto  南東  น. ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
naoru  直る  ก. ไดรั้บการซ่อมแซม กลบัดีดงัเดิม 
naoru   治る  ก. หาย(จากโรค) (แผล)หาย สมาน 
naosu   直す  ก. แกไ้ข ซ่อม ปรับใหม่ 
naosu   治す  ก. รักษา(โรค) เยยีวยา 
naraberu 並べる  ก. ตั้งเรียง เรียงราย เทียบเคียง 
narabu  並ぶ  ก. เรียงราย เขา้แถว เท่าเทียม 
narau   習う  ก. เรียน ฝึกฝน(จากครู) 
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nareru  慣れる  ก. คุน้เคย มกัคุน้ ติดเป็นนิสยั 
nareru  馴れる  ก. เช่ือง 
naru  鳴る  ก. ร้อง ส่งเสียง เป็นท่ีรู้จกั 
naru  為る  ก. กลายเป็น ถึง 
naru  生る  ก. (ตน้ไม)้ออกผล 
naru  成る  ก. เสร็จส้ิน ประกอบ 
narubeku なるべく ว. เท่าท่ีเป็นไปได ้
naruhodo なるほど ว. อ๋อ! เป็นเช่นน้ีน่ีเอง 
nasake  情け  น. ความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น อา- 
         รมณ์ปุถุชน ความรักของชายหญิง 
nasaru  なさる  ก. ทาํ(รูปยกยอ่งของ suru) 
nashi  梨  น. สาล่ี  
nasu  茄子  น. มะเขือ 
natsu  夏  น. ฤดูร้อน 
natsukashii 懐かしい ค. หวนนึกถึง หวนหา 
nawa  縄  น. เชือก 
naze  何故  ว. ทาํไม 
nazenaraba なぜならば สนั. เพราะวา่ 
ne  根  น. ราก 
nebo  寝坊(する) น. การต่ืนสาย คนนอนต่ืนสาย 
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nedan  値段  น. ราคา 
negai  願い  น. การขอร้อง คาํขอร้อง 
negau  願う  ก. ขอร้อง วิงวอน ขอพร 
negi  葱  น. ตน้หอม 
nehan  涅槃  น. นิพพาน 
neji  捻子  น. ตะปูควง 
nejiru  捩じる  ก. บิด งอ 
nekasu  寝かす  ก. ทาํใหห้ลบั 
neko  猫  น. แมว 
nekutai  ネクタイ น. เนกไท 
nemaki  寝間着  น. ชุดนอน 

nemui   眠い  ค. ง่วงนอน 
nemuru 眠る  ก. นอนหลบั ตาย 
nen  年  ป. ปี  ปีหน่ึง 
nendo  年度  น. ปีงบประมาณ ปีการศึกษา 
nenmatsu 年末  น. ปลายปี 
nenrei  年齢  น. วยั อาย ุ
nenryo  燃料  น. เช้ือเพลิง 
nenshi   年始  น. ตน้ปี 
nenza  捻挫(する) น. การทาํใหข้อ้เคลด็ 



 
133                            nigoru 
 
nerau  狙う  ก. เลง็ หาโอกาส 
neru  寝る  ก. นอน เอนหลงั ลม้ป่วย หลบันอน 
neru  練る  ก. นวด ขดัเกลา 
nesshin 熱心  ค. ตั้งใจ ใส่ใจ มุ่งมัน่ 
netsu  熱  น. ความร้อน ไข ้ความเอาใจใส่ 
nezumi  鼠  น. หนู ความหมายเปรียบเทียบถึง- 

     คนธรรมดาๆท่ีไม่น่าสนใจ 
ni  二  น. สอง 
niau  似合う  ก. เหมาะสม เขา้กนั 
nichi  日  ป. ญ่ีปุ่น วนัอาทิตย ์วนั 
nichiyobi 日曜日  น. วนัอาทิตย ์
nigai  苦い  ค. ขม ข่ืนขม 
nigate  苦手  น.ค. อ่อน ไม่เก่ง ไม่ถนดั 
nigatsu  二月  น. เดือนกมุภาพนัธ์ 
nigeru  逃げる  ก. หนี หลีกเล่ียง 
nigiru  握る  ก. จบั กมุ ถือ ป้ัน(ขา้วป้ัน) 

     ยดึเป็นเจา้ของ 
nigiyaka 賑やか  ค. จอแจ คึกคกั (คน)สนุกสนาน- 

     ช่างคุย 
nigoru  濁る  ก. ขุ่น เสียงขุ่น 
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nihon  日本  น. ประเทศญ่ีปุ่น 
nihongo 日本語  น. ภาษาญ่ีปุ่น 
nihongogaku 日本語学 น. วชิาภาษาญ่ีปุ่น 
niizu  ニーズ  น. ความตอ้งการ ความจาํเป็น 
nikkeikigyo 日系企業 น. อุตสาหกิจของญ่ีปุ่น 
nikki  日記  น. บนัทึกประจาํวนั 
nikkoki 日航機  น. สายการบินญ่ีปุ่ น (JAL) 
niku  肉  น. เน้ือ 
nikui  にくい  ป. ...ยาก 
nikuya  肉屋  น. ร้านขายเน้ือ 
nimotsu 荷物  น. ของ สมัภาระ 
nin  人  ป. คน จาํนวนคน 
ningen  人間  น. มนุษย ์ 
ningyo  人形  น. ตุ๊กตา 
ninjin  人参  น. แครอท 
ninki  人気  น. เป็นท่ีนิยม 
ninniku 大蒜  น. กระเทียม 
ninzu  人数  น. จาํนวนคน 
nioi  匂い  น. กล่ิน กล่ินอาย 
niou  匂う  ก. ส่งกล่ิน ไดก้ล่ิน สูดกล่ิน 
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niru   煮る  ก. ตม้ 
niru  似る  ก. คลา้ยคลึง 
nishi  西  น. ทิศตะวนัตก 
niwa  庭  น. สวน สถานท่ีประกอบกิจกรรม 
niwatori 鶏  น. ไก่ 
nobasu  延ばす  ก. ยดืเวลา ต่อเวลา ทาํใหช้า้ 

     ทาํใหเ้จือจาง 
nobasu  伸ばす  ก. ยดื ทาํใหต้รง พฒันา  

     ทาํใหเ้จริญเติบโต 
nobiru  延びる  ก. (ระยะทาง/เวลา)ยาวนานขึ้น  ชา้ 
nobiru  伸びる  ก. สูงข้ึน ยาวข้ึน พฒันาเติบโต ยดื   
nobori  上り  น. ข้ึนขา้งบน ไปเมืองหลวง ปีน(เขา) 
noboru  上る/登る/昇る ก. ข้ึนขา้งบน ปีน ไดรั้บตาํแหน่งสูง-
         ข้ึน ไปเมืองหลวง ถึง 
nochi  後  น. ภายหลงั ในอนาคต 
node  ので  ช. เน่ืองจาก เพราะวา่ 
nodo  喉  น. คอ คอหอย เสียงร้องเพลง 
nogyo  農業  น. เกษตรกรรม 
nohara  野原  น. ทุ่งหญา้ 
noka  農家  น. เกษตรกร บา้นเกษตรกร  
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nokku  ノック(する) น.เคาะประตู 
noko  農耕  น. การกสิกรรม 
nokoru  残る  ก. หลงเหลือ คงอยู ่สืบทอด 
nokosu  残す  ก. เหลือ ถ่ายทอดใหย้คุหลงั 
nominono 飲み物  น. เคร่ืองด่ืม 
nomisugiru 飲みすぎる ก. ด่ืมมากเกินไป 

nomu  飲む  ก. กลืน ด่ืม สูบ(บุหร่ี) รับ โค่น 
noni  のに  ช. ทั้งๆท่ี 
nori  糊  น. กาว 
nori  海苔  น. สาหร่าย 
norikaeru 乗り換える ก. ต่อรถ เปล่ียน แลก 
norimono 乗り物  น. ยานพาหนะ 
noritsu  能率  น. ประสิทธิภาพ 
noru  乗る  ก. ข้ึน ข้ึนรถ ถูกหลอกลวง  
         เขา้จงัหวะ กลมกลืน 
noru  載る  ก. วางขา้งบน ลงตีพิมพ ์ 
noryoku 能力  น. ความสามารถ 
noseru  乗せる  ก. ใหค้นข้ึนรถ  ใหเ้ป็นไปตามแผน 
         ทาํใหเ้ขา้จงัหวะ เขา้กลุ่ม 
noseru  載せる  ก. เอาของวางขา้งบน ลงตีพิมพ ์
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noto  ノート  น. สมุด สมุดจด ขอ้ความส้ันๆท่ีจด 
nozoku  除く  ก. เอาออก  
nozoku  覗く  ก. แอบมอง กม้มอง มองผิวเผิน 
         โผล่บางส่วน 
nugu  脱ぐ  ก. ถอด 
nuigurumi 縫い包み น. ตุ๊กตาท่ีเยบ็เป็นรูปสัตวต่์างๆ 
nukeru  抜ける  ก. หลุด พน้ หายไป ขาด ตกหล่น 
         ลอดผา่น 
nuku  抜く  ก. ดึง เอาออก ละ ถอน 
nuno  布  น. ผา้ ส่ิงทอ 
nureru  濡れる  ก. เปียก ชายหญิงมีสมัพนัธ์กนั 
nuru  塗る  ก. ทา ลงสี 
nurui  温い  ค. อุ่น ไม่รุนแรง 
nusumu 盗む  ก. ขโมย แอบทาํ ฆ่าเวลา 
nuu  縫う  ก. เยบ็ ปัก 

nyugaku 入学(する) น. การเขา้โรงเรียน  
nyugakushiki 入学式  น. พิธีเปิดเรียน 
nyuin  入院  น. การเขา้โรงพยาบาล 
nyusu  ニュース น. ข่าว 
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o  大  อุป. ใหญ่ มาก รุนแรง หนกัหนา ดงั 
oame  大雨  น. ฝนท่ีตกหนกั 
oba  伯母  น. ป้า(ของตน) 

oba  叔母  น. นา้สาว อาผูห้ญิง(ของตน) 
obake  お化け  น. ผสีาง ส่ิงแปลกประหลาด  
obasan  お祖母さん น. คุณยาย(ในวงศญ์าติ) คุณยา่ 
obasan  お婆さん น. คุณยาย(คาํเรียกหญิงชราทัว่ไป) 
oboeru  覚える  ก. จาํ ท่อง เรียน รู้สึก 
oboreru 溺れる  ก. จมนํ้า จมปลกั 
obosan  お坊さん น. พระภิกษุ เจา้หนู คุณหนู 
ocha  お茶  น. ชา นํ้าชา 
ochiru  落ちる  ก. ตก หล่น ร่วง สาดส่อง หมดสติ 

    (ฟ้า)ผา่ ติดกบั หลบหนี (ปลา)ตาย 
ochitsuku 落ち着く ก. (จิตใจ)สงบ เขา้ท่ีเขา้ทาง อยูต่วั 
         สบายๆ  
odayaka 穏やか  ค. สงบ สงบเยอืกเยน็ อยา่งสนัติ 
         อยา่งละมุนละม่อม 
odori  踊り  น. ระบาํ การเตน้รํา 
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odoroku 驚く  ก. ตกใจ ประหลาดใจ ตระหนก 
odoru  踊る  ก. เตน้รํา ฟ้อนรํา จูงจมูก 
oen  応援(する) น. ช่วยสนบัสนุน เชียร์ 
oeru  終える  ก. เสร็จส้ิน จบ(ชีวติ) 
ofisu  オフィス น. สาํนกังาน ท่ีทาํการ ออฟฟิศ  
ofuku  往復(する) น. ไป-กลบั การติดต่อกนัทาง- 

     จดหมาย 
ogamu  拝む  ก. พนมมือ ไหวพ้ระ กราบวงิวอน 
         ดู(คาํถ่อมตวั) 
ogon’iro 黄金色  น. สีทอง 
ohachi  お鉢  น. บาตร 
ohayo  おはよう ปร. สวสัดีตอนเชา้ 
oi  甥  น. หลานชาย(ลกูชายของพ่ีหรือนอ้ง) 
oi  老い  น. วยัชรา คนชรา 
oi  多い  ค. มาก เยอะ 
oide(ninaru) おいで(になる) ปร.น. ไป มา อยู ่(คาํยกยอ่ง) 
oikakeru 追い掛ける ก. ไล่กวด ไล่ตาม ตามติดกนัมา 
oishii  美味しい ค. อร่อย ดูท่าจะไดก้าํไรงาม 
oitsuku  追い付く ก. ไล่ทนั ตามทนั กวดทนั 
oiwai  お祝い  น. การแสดงความยนิดี การอวยพร 
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         การเฉลิมฉลอง ของขวญัแสดง 
         ความยนิดี 
oji  伯父/叔父 น. ลุง  อาชาย (ของตน) 
ojigi  お辞儀(する) น. การโคง้คาํนบัทกัทาย 
ojiisan  お爺さん น. คุณตา(คาํเรียกชายชรา) 
ojiisan  お祖父さん น. ตา ปู่  
ojisan  小父さん น. คุณลุง คุณนา้ คุณอา(ใชเ้รียกชาย- 
         วยักลางคนทัว่ไป) 
ojosan  お嬢さん น. คุณหนู คุณผูห้ญิง(ใชเ้รียกหญิง- 

     สาวหรือลูกสาวคนอ่ืนเป็นการ- 
     ใหเ้กียรติ) 

oka  丘  น. เนิน  
okage  お陰  น. ความกรุณา ความช่วยเหลือ เป็น- 
         เพราะ(ส่ิงท่ีใหป้ระโยชน)์ 
okane  お金  น. เงินทอง  → kane 
okasan  お母さん น. คุณแม่ 
okashi  お菓子  น. ขนม  → kashi 
okashii  可笑しい ค. ตลก น่าขนั เพ้ียน ประหลาด  

     พิกล แปลก ผิดปกติ 
okawari お代わり(する) น. กินอีกจาน ด่ืมอีกถว้ย 



 
141                     oku 
 
okayu  お粥  น. ขา้วตม้  → kayu 
okaze  大風  น. ลมแรงจดั 
okazu  お数  น. กบัขา้ว 
oki  置き  ป. ทุกๆ(ระยะทาง เวลา) 
okii  大きい  ค. ใหญ่ โต มาก (เสียง)ดงั ยิง่ใหญ่ 
         รุนแรง วางโต เข่ือง 
okina  大きな  นน. →okii (ใชข้ยายคาํนามเท่านั้น) 
okiru  起きる  ก. ต่ืนนอน ลุกจากท่ีนอน เกิดข้ึน 
okonau  行う  ก. จดั(งานหรือกิจกรรม) กระทาํ  
         ประพฤติปฏิบติั 
okoru  怒る  ก. โกรธ  
okoru  起こる  ก. เกิดข้ึน เกิดจาก ถือกาํเนิด 
okosu  起こす  ก. ปลุก จบัตั้งข้ึน ไถ(นา) พลิก-
         (หนา้ดินหรือกอ้นหิน) ก่อใหเ้กิด 
         เป็นเหตุให ้ก่อตั้ง เขียน 
oku  奥  น. กน้(ถุง ซอย) ซอกลึก ส่วนลึก 
         ซอกในสุด ในบา้น 
oku  億  น. ร้อยลา้น 
oku  置く  ก. วาง 
oku  多く  น. จาํนวนมาก ส่วนใหญ่ 
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okubyo 臆病  น.ค. ข้ีขลาด  
okujo  屋上  น. ดาดฟ้า 
okureru 遅れる  ก. สาย ล่าชา้ (นาฬิกา)เดินชา้ 
okureru 後れる  ก. ลา้หลงั ตามไม่ทนั 
okurimono 贈り物  น. ของขวญั ของกาํนลั 
okuru  送る  ก. ส่งไปให ้ ส่ง ส่งต่อ ใช(้ช่วงเวลา) 
okuru  贈る  ก. กาํนลั ใหข้องขวญั 
okusama 奥様  น. คุณนาย คุณผูห้ญิง(แต่งงานแลว้) 
okusan  奥さん  น. ภรรยา(ผูอ่ื้น) คุณนาย คุณผูห้ญิง  
okyu  王宮  น. พระราชวงั 
omawari(san) お巡り(さん) น. ตาํรวจ 
omedeto おめでとう ปร. ขอแสดงความยนิดีดว้ย 
omiyage お土産  น. → miyage  
omo  主  ค. หลกัๆ สาํคญั  
omocha 玩具  น. ของเดก็เล่น 
omoi  重い  ค. หนกั จริงจงั 
omoidasu 思い出す ก. นึกถึง นึกออก ระลึกถึง 
omoide 思い出  น. ความหลงั ความทรงจาํ 
omoiyari 思い遣り น. นํ้าใจ ความเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 
omoni  主に  ว. เป็นส่วนใหญ่ เป็นหลกั 
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omosa  重さ  น. นํ้าหนกั ความสาํคญั 
omoshiroi 面白い  ค. สนุก ตลกดี แปลกดี น่าสนใจ 
omote  面  น. ผวิหนา้ ใบหนา้ หนา้กาก 
omote  表  น. ดา้นหนา้ (ดูจาก)ภายนอก ผิวเผิน 
         ฝ่ายท่ีเล่นก่อน(เบสบอล) 
omou  思う  ก. คิด นึก รําลึก รู้สึก  
onaji  同じ  นน.ว.ค. เหมือนกนั เดียวกนั เท่ากนั 
onaka  お腹  น. ทอ้ง 
ondo  温度  น. อุณหภูมิ 

onegai  お願い(する) น. ขอร้อง เร่ืองท่ีจะขอร้อง 
onesan  お姉さん น. พ่ีสาว  
ongaku  音楽  น. ดนตรี  
ongakuka 音楽家  น. นกัดนตรี ศิลปินดา้นดนตรี 
ongakukai 音楽会  น. งานแสดงดนตรี คอนเสิร์ต 
oniisan  お兄さん น. พ่ีชาย 
onna  女  น. ผูห้ญิง สตรี 
onsen  温泉  น. นํ้าพรุ้อน 
onyomi 音読み  น. เสียงอ่านแบบจีนของอกัษรคนัจิ 
orenji  オレンジ น. ส้ม สีส้ม 
oreru  折れる  ก. หกั หกัพบัลง เล้ียว ยอม  
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         อ่อนขอ้ให ้
orimono 織物  น. ส่ิงทอ 
orinpikku オリンピック น. การแข่งขนักีฬาโอลิมปิก 
oriru  降りる  ก. ลง(จากพาหนะ)  ออก(จากตาํ- 

     แหน่ง)  ถอนตวั (หมอก)ลง 
oriru  下りる  ก. ลง(จากท่ีสูง) (อนุมติัหรือคาํสัง่)- 

     ลงมา ใส่กลอนอยู ่
oroka  愚か  ค. โง่  เขลา 
orosu  降ろす  ก. ใหล้ง(จากยานพานะ) ยกลง ปลด- 
         (จากตาํแหน่ง)  
orosu  下ろす  ก. เอาลง ปลดลง ปลงผม ขดูเป็นฝอย 

     แล่ปลาตามยาวและเลาะกา้งท้ิง 
     ใชข้องใหม่ ถอน(เงิน) ใส่(กญุแจ) 

oru  折る  ก. (ทาํ)หกั พบั งอ 

oru  織る  ก. ทอ 
osaeru  押さえる ก. กดหรือทบัไวใ้หอ้ยูก่บัท่ี ดึงบงั- 

    เหียน ควบคุม จบักุม จบั(ประเดน็)   
    ไดไ้วใ้นมือ ปิด(หูตา) 

osama  王様  น. พระมหากษตัริย ์พระเจา้แผน่ดิน 
osameru 納める  ก. ชาํระ ส่งมอบ เกบ็ไว ้รับ 
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osetsushitsu 応接室  น. หอ้งรับรอง หอ้งตอ้นรับ 
oshakasama お釈迦様 น. พระพทุธเจา้ 
oshieru  教える  ก. สอน บอก 
oshii  惜しい  ค. เสียดาย น่าเสียดาย 
oshiire  押入  น. ตูติ้ดผนงับานเล่ือนใชเ้ก็บท่ีนอน 
oshitsujiin 王室寺院 น. พระอารามหลวง 
osoi  遅い  ค. ชา้ ล่าชา้ สาย ดึก ไม่ทนัเวลา 
osoraku 恐らく  ว. น่ากลวัคง...กระมงั 
osore  恐れ  น. ความหวัน่เกรง หวาดหวัน่  
         หวัน่วติก 
osoreru 恐れる  ก. หวัน่เกรง หวาดกลวั หวาดหวัน่ 
osoroshii 恐ろしい ค. น่ากลวั สยอง น่าสะพรึงกลวั 
         น่าหวาดเสียว 
ossharu おっしゃる ก. พดู กล่าว(รูปยกยอ่ง) ตรัส 
osu  雄  น. ตวัผู ้
osu  押す  ก. ผลกั ดนั กด  
osutoraria オーストラリア น. ประเทศออสเตรเลีย 
otearai  お手洗い น. การลา้งมือ นํ้าลา้งมือ การซกั- 

     (ลา้ง)ดว้ยมือ หอ้งนํ้า 
oto  音  น. เสียง 
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otobai  オートバイ น. รถจกัรยานยนต ์มอเตอร์ไซค ์
otoko  男  น. ผูช้าย 
otona  大人  น. ผูใ้หญ่ 
otonashii 大人しい ค. (คน)เรียบร้อย สงบเสง่ียม เงียบๆ 
          หงิมๆ วา่ง่าย 
otosan  お父さん น. คุณพอ่ 
otosu  落とす  ก. ทาํตก ทาํหล่น ให(้นกัเรียน)ตก 
         ท้ิงลงมา ลา้งออก ลดระดบั 
         ถล่ม(ป้อมปราสาท) 
ototo  弟  น. นอ้งชาย(ของตน) 
ototoi  一昨日  น. วานซืน สองวนัก่อน 
ototoshi 一昨年  น. สองปีก่อน 
otto  夫  น. สามี  
ou  追う  ก. ไล่ตาม กวด กา้วไปตาม ไล่ไป- 
         ตามลาํดบั ไล่ไปใหพ้น้ 
owaru  終わる  ก. จบ เสร็จส้ิน เลิก อวสาน หมด 
oya  親  น. พอ่แม่ 
oyake  公  น. (ของ)หลวง (ของ)ส่วนกลาง  
         สาธารณะ(ชน) 
oyako  親子  น. พอ่แม่ลูก  
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oyakoko 親孝行(する) น.ค. กตญัญูกตเวที 
oyasuminasai おやすみなさい ปร. ราตรีสวสัด์ิ  
oyatsu  お八つ  น. ของวา่ง 
oyo  応用(する) น. การประยกุตใ์ช ้ 
oyogu  泳ぐ  ก. วา่ยนํ้า แวกวา่ย 
oyu  お湯  น. นํ้าร้อน นํ้าอุ่น 
oyuki  大雪  น. หิมะตกหนกั 
ozei  大勢  น.ว. จาํนวนมาก(ใชก้บัคนเท่านั้น) 
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pabirion パビリオン น. ศาลา 
painappuru パイナップル น. สบัปะรด 
paipu  パイプ  น. ท่อ กลอ้งยาเส้น 
pajama  パジャマ น. ชุดนอนท่ีเป็นเส้ือกางเกง 
pakkingu パッキング น. การบรรจุหีบห่อ  
pan  パン  น. ขนมปัง 
panda  パンダ  น. หมีแพนดา้ 
panfuretto パンフレット น. แผน่พบั 

panku  パンク(する) น. การท่ียางรถระเบิด (รถ)ยางแตก 
pasento パーセント ป. เปอร์เซ็นต ์อตัรา/จาํนวนร้อยละ  
pasokon パソコン น. คอมพิวเตอร์ส่วนตวั 
pasupoto パスポート น. หนงัสือเดินทาง 
patii  パーティー น. ปาร์ต้ี งานเล้ียง  
patoka  パトカー น. รถตาํรวจ รถสายตรวจ 
patotaimu パートタイム น. การทาํงานพิเศษ 
peji  ページ  น.ป. หนา้(ของหนงัสือ) 
pen  ペン  น. ปากกา 
penchi  ペンチ  น. คีมตดัลวด คีมปากจ้ิงจก/นกแกว้ 
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penki  ペンキ  น. สี(ทาบา้นฯลฯ) 
piano  ピアノ  น. เปียโน 
pikunikku ピクニック น. การไปปิกนิก 
pinku  ピンク  น. สีชมพ ู
pinpon  ピンポン น. กีฬาปิงปอง 
pittari  ぴったり(する) ว. เขา้กนั พอดี การเขา้กนัไดแ้นบ- 

     สนิท หยดุน่ิงกะทนัหนั 
piza  ピザ  น. พิซซ่า 
poketto  ポケット น. กระเป๋า(เส้ือ กางเกง) 
posuta  ポスター น. โปสเตอร์  
posuto  ポスト  น. ตูไ้ปรษณีย ์ตาํแหน่ง 
purasuchikku プラスチック น. พลาสติก 
purezento プレゼント(する)น. การใหข้องขวญั ของขวญั 
purogurama プログラマー น. โปรแกรมเมอร์ 
puroguramu プログラム น. รายการ โปรแกรม(คอมพิวเตอร์) 
           กาํหนดการ 
puru  プール  น. สระวา่ยนํ้า 
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raigetsu 来月  น. เดือนหนา้ 
raihaido 礼拝堂  น. วหิาร 
raiho  来訪(する) น. การมาเยอืน 
rain  ライン  น. เส้น เส้นทาง แถว ระดบั สาย- 

     งาน สายการผลิต 
rainen  来年  น. ปีหนา้ 
raishu  来週  น. สปัดาห์หนา้ 
raita  ライター น. ไฟแช็ก 

rajikase ラジカセ น. เคร่ืองเล่นวทิยเุทป 
rajio  ラジオ  น. วทิย ุ 
raketto  ラケット น. ไมตี้เทนนิสหรือแบดมินตนั 
raku  楽  ค. สุขสบาย ตามสบาย สบาย 
          ไม่ลาํบาก 
ramen  ラーメン น. บะหม่ีเส้นสีเหลือง 
ran  蘭  น. กลว้ยไม ้ 
ranchi  ランチ  น. อาหารกลางวนั 
ranningu ランニング น. การวิง่ เส้ือของนกัวิง่ 
ranpu  ランプ  น. ตะเกียง โคมไฟ ปุ่มไฟเคร่ืองจกัร 
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rashii  らしい  ชก.ป. รู้สึกวา่ ดูเหมือนวา่  

     สมกบัท่ีเป็น 
rasshu  ラッシュ(する) น. แห่ทาํพร้อมกนัจนเบียดเสียดแอ- 

     อดั รุกเขา้ไปอดักาํป้ัน(มวย) 
     ชัว่โมงเร่งด่วน 

reba  レバー  น. เหลก็งดั ชะแลง คนัโยก 
rei  礼  น. มารยาท ความสุภาพ การแสดง- 
         ความเคารพ คาํพดู การกระทาํ- 
         หรือส่ิงของท่ีใหเ้ป็นการขอบคุณ 
rei  例  น. ตวัอยา่ง แบบอยา่งท่ีเคยมีมา เช่น- 
         เคย ...ท่ีรู้ๆกนัอยู ่ใชเ้ป็นคาํขยาย- 
         เร่ืองท่ีทราบกนัดีแลว้ระหวา่งผู-้ 
         พดูกบัผูฟั้ง 
rei   零  น. เลขศูนย ์
reibo  冷房  น. การปรับอากาศ  แอร์  
reigai  例外  น. ขอ้ยกเวน้ 
reikyaku 冷却(する) น. การแช่เยน็ สงบลง ซาๆลง คลาย- 
         ความรุนแรง  
reizoko 冷蔵庫  น. ตูเ้ยน็ 
rekishi  歴史  น. ประวติัศาสตร์ 
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rekodo  レコード น. แผน่เสียง 
remon  レモン  น. มะนาวฝร่ัง 
ren’ai  恋愛  น. ความรัก(ฉนัคนรัก) พิศวาส 
reinkoto レインコート น. เส้ือกนัฝน 
renraku 連絡(する) น. ติดต่อ ส่งข่าว เก่ียวเน่ือง เช่ือมต่อ 
renshu  練習(する) น. การฝึกหดั การฝึกซอ้ม การฝึกฝน 
repoto  レポート(する) น. รายงาน รายงานข่าว 
ressha  列車  น. รถไฟ 
resutoran レストラン น. ภตัตาคาร 
retsu  列  น.ป. แถว ทิวแถว 
rieki  利益  น. ผลประโยชน ์ผลกาํไร 

     ผลตอบแทน 
rihatsuten 理髪店  น. ร้านตดัผม(สุภาพบุรุษ) 
rika  理科  น. วทิยาศาสตร์ 
rikai   理解(する) น. ความเขา้ใจ 
rikakei  理科系  น. สายวทิยาศาสตร์  
riko  利口  ค. เฉลียวฉลาด (เดก็)ดี วา่ง่าย 
riku  陸  น. บก พ้ืนแผน่ดิน 
rikutsu  理屈  น. หลกัแห่งเหตุผล เหตุผลขา้งๆคูๆ 
         ขอ้อา้ง 
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rikyu  離宮  น. พระราชวงัแปรพระราชฐาน 
ringo  林檎  น. แอปเปิล 
ringyo  林業  น. อุตสาหกรรมป่าไม ้
rinji  臨時  น. เฉพาะกิจ พิเศษ (ประชุม)วสิามญั  

     ชัว่คราว 
rimokon リモコン น. เคร่ืองควบคุมในระยะไกล 
rippa  立派  ค. โออ่า สง่างาม ยอดเยีย่ม โกห้รู 
         น่ายกยอ่ง น่าภาคภูมิ 
rireki  履歴  น. ประวติัส่วนตวั ประวติัการทาํงาน 
rirekisho 履歴書  น. เอกสารประวติัส่วนตวั 
riron  理論  น. ทฤษฎี 
riso  理想  น. อุดมคติ 
rittoru  リットル ป. ...ลิตร 
riyo  利用(する) น. การใชบ้ริการ การใชป้ระโยชน-์ 
       ส่ิงใดส่ิงหน่ึง ใช(้คน)เป็นคร่ืองมือ 
riyu  理由  น. เหตุผล 
robii  ロビー  น. หอ้งลอ็บบ้ี  
robotto  ロボット น. หุ่นยนต ์
rodo  労働(する) น. แรงงาน งานท่ีตอ้งใชก้าํลงั 
rojin  老人  น. คนชรา ผูอ้าวโุส 
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roka  廊下  น. ทางเดินในอาคาร ทางเช่ือมอา- 

     คาร ระเบียง 
roketto  ロケット น. จ้ีหอ้ยคอ จรวด 
rokka  ロッカー น. ตูล้อ็กเกอร์ 
roku  六  น. หก 
rokugatsu 六月  น. เดือนมิถุนายน 
rokuon  録音(する) น. การบนัทึกเสียง 
romaji  ローマ字 น. ตวัอกัษรในภาษาลาติน 
ron  論  น.ป. ทฤษฎีความเช่ือ การถกปัญหา 
        การโตแ้ยง้กนั 
ronbun 論文  น. วทิยานิพนธ์ บทความวชิาการท่ี-  
        เสนอผลงานวจิยัต่างๆ 

rosoku  蝋燭  น. เทียนไข 
rusu  留守  น. การไม่อยู(่บา้น บริษทั) การเฝ้า- 

     หรือดูแลบา้น(ขณะไม่มีใครอยู)่ 
ryo  量  น. ปริมาณ จาํนวน 
ryo  寮  น. หอพกั 
ryo  両  อุป. คู่ สอง ลกัษณนามตูร้ถไฟ 
ryo  料  ป. อตัราค่า วตัถุดิบ เคร่ือง(ปรุงรส) 
ryogae  両替(する) น. แลกเปล่ียนเงินตรา 
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ryogawa 両側  น. ทั้งสองฝ่ัง สองฝาก 
ryoho  両方  น. ทั้งสองฝ่าย ทั้งคู่ 
ryoho  療法  น. วิธีรักษา(โรค) 
ryoji  領事  น. กงสุล 
ryokan  旅館  น. โรงแรมแบบญ่ีปุ่น 
ryokin  料金  น. ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่า... 
ryoko  旅行(する) น. การท่องเท่ียว  
ryome  両目  ป. ดวงตาทั้งสองขา้ง 
ryori  料理  น. อาหาร การทาํอาหาร 
ryoshin 両親  น. พอ่แม่ บิดามารดา 
ryoshu  領収(する) น. รับมอบ รับไว ้
ryoshusho 領収書  น. ใบเสร็จรับเงิน 
ryugaku 留学(する) น. การไปศึกษาในต่างประเทศ 
ryugakusei  留学生  น. นกัศึกษาต่างชาติ 
ryuko  流行(する) น. ฮิต เป็นท่ีนิยม(ในระยะหน่ึง)  
        การระบาด(ในระยะหน่ึง) ของโรค 
 



 

S 
 
 

sa  差  น. ความต่าง การแบ่งแยก ค่าต่าง 
sa  さあ  อ. ใชเ้ม่ือจะเร่งผูอ่ื้น หรือใชเ้ม่ือ- 
          เกิดความลงัเล 
sabaku  砂漠  น. ทะเลทราย 
sabi  錆び  น. สนิม 
sabiru  錆びる  ก. ข้ึนสนิม เป็นสนิม 
sabishii 寂しい  ค. เหงา เงียบเหงา เปล่าเปล่ียว อา้ง-  
            วา้ง รู้สึกขาดอะไรบางอยา่ง 
sabisu   サービス น. การบริการ การใหบ้ริการ 
sae  さえ  ช. แมแ้ต่...ก ็เพียงแค่...ก ็
sagaru  下がる  ก. ลดลง ตํ่าลง  (ราคา)ตก ถอยหลงั 
          หอ้ย 
sagasu  捜す  ก. หา คน้หา  
sageru   下げる  ก. เอาลง ปล่อยลง ลดตํ่าลง กม้ หอ้ย 
          ถอยไปขา้งหลงั ร่นลง ถอน(เงิน) 
sagyo  作業  น. งาน การปฏิบติัการ ขั้นตอน 
sai  才  น. ความสามารถ พรสวรรค ์
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sai  歳  ป. ...ขวบ ...ปี 

saiban  裁判(する) น. การข้ึนศาล  
saidai  大  น. มากท่ีสุด ใหญ่ท่ีสุด สูงสุด 
saifu  財布  น. กระเป๋าสตางค ์
saigo  後  น. หลงัสุด ทา้ยสุด สุดทา้ย 
saijitsu  祭日  น. วนัหยดุนกัขตัฤกษ ์วนัฉลองเทศ- 
        กาล วนัหยดุตามเทศกาล 

saikin   近  น. เม่ือเร็วๆน้ี ระยะหลงัน้ี  
saiko  高  น. สูงสุด ดีท่ีสุด สุดยอด สูงท่ีสุด 
        ดีเยีย่ม ยอดเยีย่ม 
sain  サイン  น. การเซ็นช่ือ สัญญาณ  
sai’nan  災難  น. อุบติัภยั เคราะห์ภยั  
saino  才能  น. ความสามารถ พรสวรรค ์
saishin  新  น. ใหม่ล่าสุด  
saisho   初  น. แรกสุด เร่ิมแรก ตอนตน้ ทีแรก 
saisoku 催促  น. การรุกเร้า การร้องขอ การบีบคั้น 
saiwai  幸い  น.ค. โชคดี 
saizu  サイズ  น. ขนาด 
saji  匙  น. ชอ้น 
saka  坂  น. เนิน ท่ีลาด 
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sakai  境  น. ขอบเขต เขตแดน พรมแดน 
sakan  盛ん  ค. เจริญรุ่งเรือง ประสบผลสาํเร็จ 
          อยา่งเตม็ท่ี 
sakana  魚  น. ปลา 
sakaya  酒屋  น. ร้านเหลา้ 
sake  酒  น. เหลา้ 
sakebu  叫ぶ  ก. กรีดร้อง ตะโกน  
sakeru   避ける  ก. หลีกเล่ียง ออกห่าง 
saki  先  น.ป. ก่อน ล่วงหนา้ อนาคต จุดหมาย 
        แหล่ง 
sakihodo 先程  ว. เม่ือสกัครู่น้ี เม่ือก้ีน้ี 
sakka  作家  น. นกัเขียน นกัประพนัธ์  
sakka   サッカー น. ฟุตบอล 
sakki  さっき  ว. เม่ือสกัครู่ เม่ือตะก้ีน้ี 
saku  作  อุป.น. งาน ผลงาน ผลผลิตเก็บเก่ียว 
        การทาํ การผลิต 
saku  咲く  ก. (ดอกไม)้บาน 
saku  裂く  ก. ฉีก ฟัน(มีด) แยก ชาํแหละ ผา่ ปริ 
        ทาํใหห่้างเหินไป ทาํใหบ้าดหมาง 
sakubun 作文  น. เรียงความ 
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sakuhin 作品  น. ผลงาน 
sakunen 昨年  น. ปีท่ีแลว้ 
sakura  桜  น. ตน้ซากรุะ ดอกซากุระ  
sakuruka- サークル活動 น. กิจกรรมของกลุ่ม/ชมรม 
  tsudo     
sakusha  作者  น. ผูเ้ขียนบทกว ีบทความ ภาพวาด 
         ผูแ้กะสลกั 
sama  様  ป. รูปร่าง ลกัษณะ สภาพ (ใส่ทา้ย- 
         ช่ือ)ท่าน...  คุณ... 
samazama  様々  ค. ต่างๆนานา หลายหลาก 
sameru  冷める  ก. (อาหาร)เยน็ชืด (อารมณ์)สงบลง  

     (ความสนใจ)ลดนอ้ยลง 
sameru  覚める  ก. ต่ืน (ตา)สวา่ง (ตา)ลืมข้ึน หายง่วง  
         สร่างเมา 
samui  寒い  ค. หนาว 
samuke 寒気  น. ความหนาว อากาศหนาว ความ- 
        รู้สึกหนาว(เม่ือไม่สบายหรือกลวั) 
san  三  น. สาม 
sanbutsu  産物  น. ผลิตผล ผล(จากการกระทาํ) 
sandaru サンダル น. รองเทา้แตะ 
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sandoitchi サンドイッチ น. แซนวชิ 
sangakumin- 山岳民族 น. ชาวเขา 
   zoku     
sangatsu 三月  น. เดือนมีนาคม 
sango  珊瑚  น. หินปะการัง 
sangosho 珊瑚礁  น. แนวปะการัง 
sangurasu サングラス น. แวน่กนัแดด 
sangyo  産業  น. อุตสาหกรรม 
sanka  参加(する) น. การเขา้ร่วม การมีส่วนร่วม 
sankaku 三角  น. สามเหล่ียม 
sanko  参考  น. การอา้งอิง 
sanpo   散歩(する) น. การเดินเล่น 
sanpuru サンプル น. ตวัอยา่ง สินคา้ตวัอยา่ง 
sansei  賛成(する) น. การเห็นดว้ย การเห็นพอ้ง 

     การยอมรับ(ร่างเสนอ) 
sanso  酸素  น. ออกซิเจน 
sappari  さっぱり ว. สดช่ืน สดใส ใจกวา้ง แมแ้ต่นอ้ย  
         ไม่...เลย เดด็ขาด 
sara  皿  น. จาน 
sarada  サラダ  น. สลดั 
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saraigetsu  再来月  น. อีก2เดือน 
sarainen 再来年  น. อีก2ปี 
saraishu 再来週  น. อีก2สปัดาห์ 
sarani  更に  ว. อีกคร้ัง อีก เพ่ิมข้ึนไม่...เลย 
        ยิง่ไปกวา่นั้น นอกจากนั้น 
sararii  サラリー น. เงินเดือน 
sarariiman サラリーマン น. คนทาํงานกินเงินเดือน 
saru  猿  น. ลิง 
sasaeru  支える  ก. เก้ือหนุน คํ้าจุน สนบัสนุน พยงุ 
         สกดักั้น(การโจมตี) 
saseru  させる  ก. ใหท้าํ 
sashiageru 差し上げる ก. ยกข้ึนสูง ให(้คนท่ีอาวโุสกวา่) 
sashimi 刺身  น. ปลาดิบ 
sasou  誘う  ก. ชวน  
sassoku 早速  ว. ทนัทีทนัใด ในเด๋ียวนั้น 

sasu   刺す                      ก. แทง เสียบ เสียดแทง (แมลง)กดั 
         เยบ็(ผา้) (หนาม)ตาํ 
sasu  挿す  ก. ใส่เขา้ สอด เสียบ ปัก  
sasu  指す  ก. ช้ี ระบุ มุ่งไปยงั เดิน(หมากรุกจีน) 
sasu  差す  ก. ริน รด เติม กาง(ร่ม)  เสียบ 
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    (แดด)ส่อง ยืน่ให ้
sasuga  さすが  ว. จริงๆ อยา่งท่ีคาดหวงั สมกบัท่ีเป็น 
sate  さて  สนั.อ.  อน่ึง เอาละ 
sato   砂糖  น. นํ้าตาล 
satoimo 里芋  น. ตน้เผือก หวัเผือก 
satokibi 砂糖黍  น. ออ้ย 
satori  悟り  น. การเขา้ใจ /รู้แจง้ /บรรลุ /ตรัสรู้ 
satsu  冊  ป. เล่ม ฉบบั 
satsu  札  ป. ธนบตัร 
satsuei  撮影(する) น. การถ่ายรูป การถ่ายทาํภาพยนตร์
satsumaimo 薩摩芋  น. มนัเทศ 
satto  さっと  ว. ทนัทีทนัใด อยา่งรวดเร็ว ทนัควนั 
sawagu 騒ぐ  ก. ส่งเสียงดงั เอะอะโวยวาย ต่ืนตระ- 
    หนก สร้างความวุน่วาย/ความไม่สงบ  
sawaru  触る  ก. จบั แตะ สัมผสั ถูก(เน้ือตอ้งตวั) 
sayo   作用(する) น. ปฏิกิริยา ผล(ต่อ) ฤทธ์ิการทาํงาน 
         การกระทาํต่อ 
sayonara さようなら ปร. ลาก่อน  
se  背  น. หลงั ขา้งหลงั สัน (หนงัสือ)   

    (ความสูงของ)ตวั 
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sebiro  背広  น. เส้ือสูท 
sei  姓  น. นามสกลุ 
sei  背  น. สนัหลงั ส่วนสูง  
sei  所為  น. เพราะวา่  เน่ืองจาก 
sei  製  ป. ผลิตภณัฑ.์.. 
seibi  整備(する) น. การเตรียมพร้อม การจดัเตรียม- 
        ใหอ้ยูใ่นสภาพดี 
seibutsu 生物  น. ส่ิงมีชีวติ 
seibutsugaku 生物学  น. ชีววทิยา 
seichi  聖地  น. สถานท่ีท่ีเก่ียวกบัศาสนาหรือ- 
         พระเจา้ ดินแดนแห่งพระเจา้ 
seicho  成長(する) น. การจริญเติบโต 
seido  制度  น. ระบบ  
seifu  政府  น. รัฐบาล 
seifuku  制服  น. ชุดยนิูฟอร์ม เคร่ืองแบบ 
seigen  制限(する) น. การจาํกดั ขอ้จาํกดั 
seihin  製品  น. สินคา้ ผลิตภณัฑ ์ 
seiiki  聖域  น. ดินแดนศกัด์ิสิทธ์ิ  
seiji  政治  น. การเมือง 
seijin  成人  น. การบรรลุนิติภาวะ การโตเป็น- 
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        ผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่ 
seijinshiki 成人式  น. พิธีฉลองการบรรรลุนิติภาวะ 
seijo  正常  ค. ตามปกติ ปกติ 
seikaku 性格  น. นิสยั ลกัษณะนิสัย  
seikaku 正確  ค. แน่นอน ถูกตอ้ง แม่นยาํ เท่ียงตรง 
seikatsu 生活(する) น. การใชชี้วติ การดาํเนินชีวติ การ- 
        ดาํรงชีวติ ชีวติความเป็นอยู ่ 
seiketsu 清潔  น.ค. สะอาด บริสุทธ์ิ 
seiki  世紀  ป. ศตวรรษ 
seiko  成功(する) น. ความสาํเร็จ ประสบความสาํเร็จ 
seikyu  請求(する) น. การเรียกร้อง การทวงถาม 
seimei  生命  น. ชีวติ วิญญาณ 
seinen  青年  น. วยัรุ่น 
seinengappi 生年月日 น. วนัเดือนปีเกิด 
seino  性能  น. ความสามารถทั้งทางกายและ- 
        จิตใจ  ประสิทธิภาพ 

seireki  西暦  น. คริสตศ์กัราช 
seiri  整理(する) น. การจดัการสะสาง การดูแลให-้ 
           เป็นระเบียบ การขจดัองคป์ระ- 
         กอบท่ีไม่จาํเป็น  
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seisaku  政策  น. นโยบาย มาตรการ 
seisaku  製作(する) น. การผลิต การสร้าง(ใชเ้คร่ืองจกัร) 
seisan  生産(する) น. การผลิต ผลผลิต 
seiseki  成績  น. คะแนน ผลการเรียน ผลงาน 
seishiki 正式  น.ค. เป็นทางการ พิธีการ 
seishin  精神  น. จิตใจ ประสาท 
seishitsu 性質  น. คุณสมบติั คุณลกัษณะ พ้ืนนิสัย 
seisho  聖書  น. คมัภีร์ไบเบิล 
seisui  聖水  น. นํ้ามนต ์ 
seito  生徒  น. นกัเรียน ลูกศิษย ์
seiyo  西洋  น. ประเทศทางตะวนัตก 
seiyoshi 西洋史  น. ประวติัศาสตร์ตะวนัตก 
sekai  世界  น. สงัคมโลก 
seken  世間  น. สงัคม โลกมนุษย ์
seki   席  น. ท่ีนัง่ งาน(เล้ียง) สถานท่ีจดังาน 
seki  咳  น. ไอ 
sekido  赤道  น. เส้นศูนยสู์ตร 
sekinin  責任  น. ความรับผดิชอบ  
sekitan  石炭  น. ถ่านหิน 
sekiyu  石油  น. นํ้ามนัดิบ 
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sekizo  石像  น. รูปแกะสลกัหิน รูปป้ันหิน 
sekkaku 折角  ว. อุตส่าห์...  แสดงความรู้สึกเสียใจ- 
        หรือเสียดายในโอกาสท่ีหายาก 
sekken  石鹸  น. สบู่ 
sekkyo  説教(する) น. การเทศนา คาํเทศนา คาํสอน 
sekkyoku 積極  น. ความกระตือรือร้น 
sekkyokuteki 積極的  ค. กระตือรือร้น 
semai  狭い  ค. แคบ (จิตใจ)คบัแคบ 
semento セメント น. ปูนซีเมนต ์
sen  千  น. หลกัพนั หน่ึงพนั 
sen  線  น.ป. เส้น สายไฟ สายโทรศพัท ์ 
         หลกัการ สาย(รถไฟ) 
senaka  背中  น. แผน่หลงั ดา้นหลงั 
senchimetoru センチメートル ป. เซนติเมตร 
senden  宣伝(する) น. การโฆษณา การพดูเกินความจริง 
sengetsu 先月  น. เดือนท่ีแลว้ เดือนก่อน 

sengo  戦後  น. หลงัสงคราม หลงัสงครามโลกท่ี2 
senjitsu 先日  น. วนัก่อน 
senko  専攻  น. วชิาเอก การศึกษาเป็นวชิาเอก 
senkyo  選挙(する) น. การเลือกตั้ง 
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senmenjo 洗面所  น. หอ้งท่ีมีอ่างลา้งหนา้  
senmon 専門  น. เร่ืองท่ีเช่ียวชาญ สาขาท่ีเช่ียว- 
          ชาญเป็นพิเศษ  
senmonka 専門家  น. ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษ ผูเ้ช่ียวชาญ- 
         เฉพาะดา้น 
senmonsho 専門書  น. หนงัสือพิเศษเฉพาะดา้น 
senpai  先輩  น. รุ่นพ่ี 
senpuki 扇風機  น. พดัลม 
senro  線路  น. ทางรถไฟ 
sensei  先生  น. ครู อาจารย ์คาํเรียกครู แพทย ์

     ทนาย เป็นตน้ 
sensengetsu 先先月  น. 2เดือนก่อน 
sensenshu 先先週  น. 2สปัดาห์ก่อน 
senshu  選手  น. นกักีฬา  
senshu  先週  น. สปัดาห์ท่ีแลว้  
senso  戦争(する) น. การทาํสงคราม การสู้รบ การต่อสู ้
senta  センター น. ศูนยก์ลาง ใจกลาง 
sentaku 選択(する) น. การเลือก 
sentaku 洗濯(する) น. การซกัผา้ 
sentakuki 洗濯機  น. เคร่ืองซกัผา้ 
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sentakuya 洗濯屋  น. ร้านซกัรีด 
senzai  洗剤  น. ผงซกัฟอก นํ้ายาลา้งจาน 
senzen  戦前  น. ก่อนสงคราม ก่อนสงครามโลกท่ี2 
senzo  先祖  น. บรรพบุรุษ บรรพชน 
seppo  説法(する) น. การเทศนา การอบรม 
serotepu セロテープ น. เทปใส 
serusuman セールスマン น. พนกังานขาย 
seta  セーター น. เส้ือสเวตเตอร์ 
setsubi  設備  น. เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เคร่ืองอาํนวย- 
        ความสะดวก 
setsumei 説明(する) น. การอธิบาย ช้ีแจงใหเ้ขา้ใจ 
setsumeisho 説明書  น. แผน่พบัคาํอธิบายวธีิใช ้ 

     คู่มือ(การใช)้ 
sewa  世話(する) น. การดูแลเอาใจใส่ การปรนนิบติั 
         การช่วยเหลืออุปถมัภ ์
shaberu しゃべる ก. พดูคุย 
shacho  社長  น. ประธานบริษทั 
shado   車道  น. ทางรถว่ิง 
shain  社員  น. พนกังานบริษทั 
shakai  社会  น. สงัคม 



 
169            shibaraku 
 
shakaishugi 社会主義 น. ลทัธิสงัคมนิยม 
shapupen- シャープ･ペン น. ดินสอกด 
   shiru   シル   
shareru  洒落る  ก. พดูตลก พดูเล่น แต่งตวัเก่ง  

    แต่งตวัเลิศ แต่งตวัทนัสมยั 
shashin 写真  น. รูปถ่าย 
shasho  車掌  น. กระเป๋ารถเมล ์
shatsu  シャツ  น. เส้ือ เส้ือเช้ิต 
shatta  シャッター น. ตวัปิดเปิดรูแสงกลอ้งถ่ายรูป 
shawa  シャワー น. ฝักบวั(ใชอ้าบนํ้า) 
shi  四  น. ส่ี 
shi  死  น. การตาย 
shi  詩  น. โคลงกลอน 
shiageru 仕上げる              ก. ทาํใหเ้สร็จสมบูรณ์ สะสาง- 

    ใหเ้สร็จ 
shiai  試合(する) น. การแข่งขนักีฬา 
shiawase 幸せ  น.ค. ความสุข โชคดี 

shibafu  芝生  น. สนามหญา้ 
shibai  芝居  น. ละคร 
shibaraku 暫く  ว. ช่วงระยะเวลาหน่ึง สักครู่ 
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shibaru  縛る  ก. ผกู มดั พนัธนาการ 
shibashiba しばしば ว. หลายคร้ังหลายคราว บ่อยคร้ัง 
shiboru 絞る  ก. รีด(นม) บิด(ผา้) คั้น(ผลไม)้ สกดั- 

    นํ้ามนั รวบ(ม่าน) ลดเสียง(วทิย)ุ 
shichi  七  น. เจด็ 
shichigatsu 七月  น. เดือนกรกฎาคม 
shicho  市長  น. นายกเทศมนตรี 
shidaini 次第に  ว. ค่อยๆ ทีละเลก็ละนอ้ย ตามลาํดบั 
shido  指導(する) น. การแนะนาํ การช้ีแนะ การแนะ- 
        นาํสัง่สอน การฝึกสอนกีฬา 
shigan  志願(する) น. การขอสมคัร การเสนอตวั ความ- 
         ปรารถนา ความใฝ่ฝัน 
shigansha 志願者  น. ผูส้มคัร ผูเ้สนอตวั ผูแ้สดงความ- 
         จาํนง 
shigatsu 四月  น. เดือนเมษายน 
shigeki  刺激(する) น. การกระตุน้ เคร่ืองเร้า การปลุกเร้า 
shigen  資源  น. ทรัพยากรณ์ธรรมชาติ 
shigeru  茂る  ก. (ตน้ไม)้ข้ึนหนาแน่น 
shigoto  仕事  น. งาน  
shihai  支配(する) น. การปกครอง การควบคุม การจดั- 
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          การ การครอบงาํ การบญัชาการ 
shihainin 支配人  น. ผูป้กครอง ผูค้วบคุมดูแล ผูจ้ดัการ 
shiharau 支払う  กง จ่าย(เงิน) ชาํระ(เงิน) 
shihon  資本  น. เงินทุน เงินลงทุน 
shihonshugi 資本主義 น. ลทัธิทุนนิยม  ลทัธินายทุน 
shiitake 椎茸  น. เห็ดหอม 
shiitsu  シーツ  น. ผา้ปูท่ีนอน 
shiizun  シーズン น. ฤดูกาล 
shijin  詩人  น. นกัประพนัธ์ นกักว ี
shijo  市場  น. ตลาด 
shiju  始終  ว. ตั้งแต่ตน้จนจบ ตลอดเวลา เสมอ 
         เป็นประจาํ 
shika  鹿  น. กวาง 
shika  しか(ない) ช. เพียง...เท่านั้น แค่...เท่านั้น 
shikaku 資格  น. ความสามารถ คุณวฒิุ  คุณสมบติั- 
          ท่ีตรงตามตอ้งการ สิทธิ 
shikaku  視覚  น. การมองเห็น สายตา ภาพ 
shikaku 四角  น.ค. ส่ีเหล่ียม 
shikamo しかも  สนั. ยิง่ไปกวา่นั้น  
shikaru  叱る  ก. ด่า วา่ 
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shikashi しかし  สนั. แต่ 

shikata  仕方  น. วิธี การจดัการ 
shikataganai 仕方がない ปร. ไม่มีทางเลือก หลีกเล่ียงไม่ได้
         ช่วยไม่ได ้
shiken  試験(する) น. การสอบ ขอ้สอบ 
shikenbenkyo 試験勉強(をする)น. การดูหนงัสือเตรียมสอบ กวดวิชา 
shikenkan 試験管  น. หลอดทดลอง 
shiki  四季  น.  ฤดูกาลทั้งส่ีฤดู 
shiki   式  น.ป. พิธี วธีิการ ระบบ แบบ สมการ 
shikirini 頻りに  ว. บ่อยๆ    
shikiten 式典  น. พิธี 
shikkari しっかり ว. มัน่คง หนกัแน่น ขยนัขนัแขง็  
shiku  敷く  ก. แผ ่ปู วาง(ทางรถไฟ) 
shima  島  น. เกาะ 
shimai  姉妹  น. พ่ีสาวและนอ้งสาว พ่ีนอ้ง 
shimai  仕舞  น. ตอนจบ ตอนทา้ย 
shimaru 締まる  ก. ปิด รัด ขนั(น๊อต) หมุนใหแ้น่น  
        ปิดแน่น เขม้งวด (รูปร่าง)สมส่วน 

    กระชบั ตึงเครียด ประหยดั 
shimatsu 始末(する) น. การประหยดั การเกบ็ การเก็บไว ้
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     การจดัการใหจ้บเร่ือง การสะสาง 
shimau  仕舞う  ก. จบ เสร็จส้ิน ปิด(ร้าน) เกบ็รักษา  
         เกบ็(เขา้ท่ี) 
shimei  氏名  น. ช่ือและนามสกุล  
shimeru 締める  ก. ปิด บิด บีบ รัด ประหยดั หมุนให-้ 
         แน่น ปิดแน่น เขม้งวด 
shimeru 絞める  ก. บีบ(คอ) 
shimeru 湿る  ก. ชุ่มช้ืนข้ึน เปียกช้ืน หมาด 
shimesu 示す  ก. บ่ง ช้ี แสดงใหเ้ห็น อ่านค่าได ้
shimo  霜  น. นํ้าคา้งแขง็ ละอองไอนํ้าท่ีกลาย- 
         เป็นเกลด็นํ้าแขง็ตามพื้นดิน 
shin  新  อุป. ใหม่ 
shina  品  น. สินคา้ ส่ิง ของ 
shinai  市内  น. ในเมือง ในเขตเทศบาล 
shinamono 品物  น. ของ สินคา้  
shinbun 新聞  น. หนงัสือพิมพ ์
shinbunkisha 新聞記者 น. นกัหนงัสือพิมพ ์
shinbunsha 新聞社  น. สาํนกังานหนงัสือพิมพ ์
shincho 身長  น. ส่วนสูง 
shindai  寝台  น. เตียงนอน ท่ีนอน(ในรถไฟฯลฯ) 
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shingaporu シンガポール น. ประเทศสิงคโปร์ 
shingo  信号(する) น. ไฟสญัญาณ ไฟจราจร สญัญาณ 
shinjiru 信じる  ก. เช่ือ เช่ือถือ ศรัทธา 
shinju  真珠  น. ไข่มุก 

shinkansen 新幹線  น. รถไฟฟ้าสายชินคนัเซ็น 
shinkei  神経  น. (เส้น)ประสาท  

shinko  信仰(する) น. ความเช่ือ ความศรัทธาในศาสนา 
shinpai  心配(する) น. การเป็นกงัวล ความเป็นห่วง 
shinpo  進歩(する) น. ความกา้วหนา้ ความรุดหนา้  
        พฒันาการ 
shinrui  親類  น. ญาติ 
shinsatsu 診察(する) น. การตรวจรักษา การตรวจโรค 
shinseihin 新製品  น. ผลิตภณัฑใ์หม่ สินคา้ใหม่ 
shinsen 新鮮  ค. (อาหาร)สด ใหม่ 
shinsetsu 親切  น.ค. โอบออ้มอารี ใจดี กรุณา 
shinshutsu 進出(する) น. การกา้วสู่เส้นทางหรือแขนง- 

    ใหม่ๆ การรุก(เขา้สู่ตลาดการคา้) 
shinso  真相  น. ความเป็นจริง ขอ้เทจ็จริง 
shinto  神道  น. ศาสนาชินโต 
shinu  死ぬ  ก. ตาย ดบั ส้ินชีพ ถึงแก่กรรม 
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shin’yo 信用(する) น. ความเช่ือถือ การไวว้างใจ 
shinzo  心臓  น. หวัใจ 

shio  塩  น. เกลือ 
shiokarai 塩辛い  ค. เคม็ 

shippai  失敗(する) น. ความลม้เหลว ความผิดพลาด 
shippo  尻尾  น. หาง 
shiraberu 調べる  ก. ตรวจสอบ สอบสวน สาํรวจ  
        ตรวจตรา 
shiraseru 知らせる ก. รายงาน ประกาศ แจง้ บอกใหรู้้ 
shiri  尻  น. กน้ บั้นทา้ย 
shiriai  知り合い น. คนรู้จกั 
shirinda シリンダー น. กระบอกสูบ  
shiritsu  私立  น. เอกชน 
shiro  白  น. สีขาว ไร้เดียงสา 
shiroi  白い  ค. ขาว (กระดาษ)เปล่า ขาวสะอาด 
shiru  知る  ก. รู้ รู้จกั  
shirushi 印  น. เคร่ืองหมาย สญัญลกัษณ์ 
shiryo  資料  น. เอกสาร ขอ้มูล 

shisei  姿勢  น. บุคลิก ท่าทาง ท่า(นัง่ ยนืฯลฯ) 
shishutsu 支出(する) น. การใชจ่้าย รายจ่าย ค่าใชจ่้าย 
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shiso  思想  น. ความคิด แนวความคิด 
shison  子孫  น. ลูกหลาน 
shita  下  น. ขา้งล่าง ดา้นล่าง ใต ้ตํ่า ส่วนล่าง 
shita  舌  น. ลิ้น 

shitagau 従う  ก. ทาํตาม เช่ือฟัง ตามไป  
shitagi  下着  น. ชุดชั้นใน 
shitaku  支度(する) น. การเตรียม การเตรียมตวั  

     การจดัเตรียม 
shitashii 親しい  ค. สนิทสนม คุน้เคย 
shitau  慕う  ก. หวนหา คิดถึง รักใคร่ 
shitetsu 私鉄  น. บริษทัเดินรถไฟเอกชน 
shitsumon 質問(する) น. คาํถาม การตั้งคาํถาม 
shitsurei 失礼(する) น.ค. การเสียมารยาท การหยาบคาย 
        ความไม่สุภาพ การขอตวักลบั 
shiyakusho 市役所  น. ท่ีทาํการเขต 
shiyo  使用(する) น. การใช ้
shiyokinshi 使用禁止 น. การหา้มใช ้
shizen  自然  น. ธรรมชาติ เร่ืองธรรมดา  
         การเป็นไปเองโดยธรรมชาติ  
shizuka 静か  ค. เงียบ สงบ 
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shizumu 沈む  ก. จม ล่ม ทรุด (ดวงอาทิตย)์ตก 
shobai  商売(する) น. การคา้ขาย  
shobu  勝負(する) น. การแข่งขนั 

shochi  承知(する) น. การไดรั้บทราบ การยอมรับ 
        การอนุญาต  
shodo  書道  น. ศิลปะการเขียนหนงัสือดว้ยพู่กนั 
shogakko 小学校  น. โรงเรียนประถม 
shogakukin 奨学金  น. ทุนการศึกษา 
shogakusei 小学生  น. นกัเรียนชั้นประถม 
shogatsu 正月  น. ปีใหม่ 
shogo  正午  น. เท่ียงวนั 
shogyo  商業  น. การคา้ ธุรกิจ การพาณิชย ์
shohin  商品  น. สินคา้ 
shojiki  正直  น.ค. อยา่งซ่ือตรง อยา่งตรงไป- 
        ตรงมา อยา่งซ่ือๆ 
shojo  少女  น. สาวนอ้ย เด็กรุ่นสาว  
shokai  初回  น. คร้ังแรก 
shokai  紹介(する) น. การแนะนาํ 
shokken 食券  น. คูปองอาหาร 
shokki  食器  น. ภาชนะใส่อาหาร 
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shoko  書庫  น. คลงัหนงัสือ หอ้งเกบ็หนงัสือ 
shoko  証拠  น. หลกัฐาน  
shokubutsu 植物  น. พืช 

shokudo 食堂  น. โรงอาหาร หอ้งอาหาร 
shokuen 食塩  น. เกลือสาํหรับบริโภค 
shokugo 食後  น. หลงัอาหาร 
shokugyo 職業  น. อาชีพ 
shokuin 職員  น. เจา้หนา้ท่ี พนกังาน 
shokuji  食事(する) น. การกินอาหาร อาหารในแต่ละม้ือ 
shokujidai 食事代  น. ค่าอาหาร 
shokureki 職歴  น. ประวติัการทาํงาน 
shokuryo 食料  น. อาหาร เสบียง เคร่ืองบริโภค 
shokuzen 食前  น. ก่อนอาหาร 
shokyokuteki 消極的  ค. ไม่คล่องแคล่ว ไม่กระตือรือร้น  
        ไม่เป็นฝ่ายรุกหรือเขา้หา เหนียมๆ 
         ไม่กลา้ 
shomei  証明(する) น. การรับรอง การพิสูจน ์
shomeisho 証明書  น. หนงัสือรับรอง  
shomen 正面  น. ดา้นหนา้ ตรงหนา้ 
shonen  少年  น. เยาวชน 
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shonin  商人  น. พอ่คา้  
shonin  証人  น. พยาน  
shoppai しょっぱい ค. เคม็ 
shorai  将来  น. อนาคต  
shoro  鐘楼  น. หอระฆงั 
shorui  書類  น. เอกสาร 
shoryaku 省略(する) น. การยอ่ การตดัตอน การละ 
shosetsu 小説  น. นวนิยาย 
shosetsuka 小説家  น. นกัประพนัธ์ นกัเขียน 
shosha  商社  น. ร้านคา้ บริษทั 
shoshin 昇進(する) น. ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ีการงาน 
        การเล่ือนตํ่าแหน่ง 
shotai  招待(する) น. การเชิญ 
shotaijo 招待状  น. จดหมายเชิญ 
shoten  書店  น. ร้านหนงัสือ สาํนกัพิมพ ์
shoten  商店  น. ร้านคา้ 
shototsu 衝突  น. การปะทะกนั การชนกนั 

    การขดักนั 
showa  昭和  น. โชวะ(ช่ือศกัราชของจกัรพรรดิ-
         ญ่ีปุ่น1926-1989) 
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shoyo  賞与  น. เงินรางวลั เงินโบนสั 
shoyu  醤油  น. ซีอ๊ิวญ่ีปุ่น 
shozoku 所属(する) น. การไปข้ึนอยูก่บั การสงักดัอยูก่บั   
shucho  主張(する) น. การยนืกราน การยนืยนัความ- 
         คิดของตน 

shuchu  集中(する) น. การมารวมกนั การจดจ่อ  
     การรวบรวมสมาธิ การรวบ- 
     รวมใหอ้ยูจุ่ดเดียวกนั  

shudan  手段  น. วิธี หนทาง 
shugaku 修学(する) น. การเรียน การศึกษาหาความรู้ 
shugakuryoko 修学旅行 น. ทศันศึกษา 
shugi  主義  ป. ลทัธิ 
shugo  集合(する) น. การมาชุมนุมกนั การมารวมกลุ่ม- 

     กนั การมานดัพบกนั 
shugyo  修行(する) น. การปฏิบติัธรรม การเรียนรู้และ- 
         การฝึกฝน 
shui  周囲  น. รอบๆ บริเวณโดยรอบ ขนาดรอบ 
         ของตน้ไม ้สถานการณ์โดยรอบ  
shujin  主人  น. สามี(ของตน) เจา้ของบา้น เจา้นาย 
shujutsu 手術(する) น. การผา่ตดั 
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shukai  集会(する) น. การชุมนุม การประชุม การจบั- 
         กลุ่มกนั การนดัรวมตวักนั 
shukaijo 集会所  น. ศาลาการเปรียญ หอประชุม 
shukaku 収穫(する) น. การเก็บเก่ียวผลผลิต ผลผลิตท่ี- 
        เกบ็เก่ียวได ้  
shukan  習慣  น. นิสยัติดตวั กิจวตัร ขนบธรรม- 

   เนียม ประเพณี 
shukan  週間  ป. สปัดาห์  
shukanteki 主観的  ค. เชิงอตัวิสยั  มองจากมุมมอง- 
        ของตวัเอง 
shukke  出家(する) น. การออกบวช การบรรพชา 
shukukdai 宿題  น. การบา้น  
shukujitsu 祝日  น. วนัหยดุฉลองในวาระต่างๆ 
shukyo  宗教  น. ศาสนา 
shukyogishiki 宗教儀式 น. พิธีทางศาสนา 
shumi  趣味  น. งานอดิเรก รสนิยม 
shunin  主任  น. หวัหนา้ ผูรั้บผิดชอบโดยตรง 
shunyu  収入  น. รายได ้รายรับ 
shuppan 出版(する) น. การพิมพ(์หนงัสือ) 
shuppatsu 出発(する) น. การออกเดินทาง 
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shuri  修理(する) น. การซ่อมแซม การแกไ้ข 
shurui  種類  น. ชนิด ประเภท พนัธ์ุ 
shusho  首相  น. นายกรัฐมนตรี 
shushoku 就職(する) น. การหางานทาํ การไดง้านทาํ 
shushu  収集(する) น. การสะสม การเกบ็รวบรวม 
shusseki 出席(する) น. การเขา้ร่วม(พิธี ประชุม) 
shusshin 出身  น. ถ่ินเกิด สถาบนัท่ีสาํเร็จการศึกษา 
shutcho 出張(する) น. การเดินทางไปทาํงานต่างจงัหวดั- 
        หรือต่างประเทศ 
shuten  終点  น. จุดหมายปลายทาง สถานีปลาย- 

     ทาง  
shuto  首都  น. เมืองหลวง 
so  そう  ว. เช่นนั้น อยา่งนั้น  
soba  側/傍  น. ขา้งๆ ใกล้ๆ  
soba  蕎麦  น. บะหม่ีญ่ีปุ่น 
sobetsu 送別(する) น. การส่ง(คนท่ีจะจากไป) 
sobetsukai 送別会  น. งานเล้ียงส่ง 
sobo  祖母  น. ยา่ ยาย 
sobo  僧坊  น. กฏิุ อาคารท่ีพระอาศยัอยู ่
sochira  そちら  ส. ทางนั้น  
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sodan  相談(する) น. การปรึกษาหารือ 
sodateru 育てる  ก. เล้ียงดู เล้ียง ดูแล 
sodatsu 育つ  ก. เติบโต เจริญเติบโต 
sode  袖  น. แขนเส้ือ 
soeru  添える  ก. แนบไปดว้ย เสริม เติมต่อ 
sofu  祖父  น. ปู่  ตา 
sogo  総合  น. การรวบรวมทั้งหมดมาประ- 
       กอบกนั 
soji  掃除(する) น. การทาํความสะอาด 
sokkuri そっくり ว.ค. อยา่งส้ินเชิง ทั้งหมด เหมือนมาก 
         คลา้ยมาก 
soko  底  น. กน้(ภาชนะ) กน้บ้ึง 
soko  そこ  ส. ท่ีนัน่   
soko  倉庫  น. หอ้งเก็บของ โกดงัเก็บของ 
soku  足  ป. คู่(ใชน้บัรองเทา้ ถุงเทา้ฯลฯ) 
sokudo  速度  น. ความเร็ว 
sokui  即位(する) น. การเสด็จข้ึนครองราชย ์ราชาภิเษก 
sokutatsu 速達  น. ไปรษณียด่์วน 
somatsu 粗末  ค. หยาบๆ เรียบง่าย พ้ืนๆ ธรรมดา
someru  染める  ก. ยอ้ม เคลือบสี 
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son  損(する) น.ค. การขาดทุน ความเสียหาย 
         การสูญเสีย 
son’eki  損益  น. กาํไรขาดทุน 

songai  損害  น. ความเสียหาย ความสูญเสีย 
sonkei  尊敬(する) น. การเคารพ การยกยอ่ง การนบัถือ 
sonna  そんな  นน. เช่นนั้น อยา่งนั้น  
sono  その  นน. นั้น 
sonomama そのまま ว. ทั้งๆอยา่งนั้น 
sonotori その通り ปร. ถูกตอ้ง ใช่ อยา่งนั้นแหละ 
sonoue  その上  สนั. ยิง่ไปกวา่นั้น นอกจากนั้น  
sonzai  存在(する) น. การมีตวัตนอยู ่ 
sora  空  น. ทอ้งฟ้า สภาพทอ้งฟ้า 
sore  それ  ส. ส่ิงนั้น นัน่ 
sorede  それで  สนั. ดงันั้น เพราะฉะนั้น 
soredewa それでは สนั. ถา้เช่นนั้น  
sorehodo それほど ว. ขนาดนั้น 
soreja  それじゃ สนั. →soredewa  
sorekara それから สนั. ต่อจากนั้น หลงัจากนั้น แลว้ก ็
sorenanoni それなのに สนั. ทั้งๆท่ีเป็นเช่นนั้น 
sorenara それなら สนั. ถา้เช่นนั้น 
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soreni  それに  สนั. ยิง่ไปกวา่นั้น 
soretomo それとも สนั. หรือ 
sorezore それぞれ น.ว. แต่ละ(คน แห่ง อยา่ง) 
sori  総理  น. นายกรัฐมนตรี 
soroban 算盤  น. ลูกคิด 
soroeru 揃える  ก. รวบรวม หาของท่ีจาํเป็น ทาํโดย- 
       พร้อมเพรียง จดัใหเ้รียบร้อย 
sorosoro そろそろ ว. ใกลถึ้งเวลา อยา่งชา้ๆ ทีละนอ้ย 
sorou  揃う  ก. (ขนาด ลกัษณะ)เหมือนกนั เท่ากนั 
        (คน ส่ิงของ)ครบ 
soru  剃る  ก. โกน(ผม ขน) 
sosa  操作(する) น. การควบคุมการทาํงาน(เคร่ือง- 

    จกัร เคร่ืองมือ)  ปฏิบติัการ 
sosen  祖先  น. บรรพบุรุษ 
soshiki  組織  น. องคก์ร การสร้างองคก์ร 
       โครงสร้างองคก์ร 
soshiki  葬式  น. งานศพ 
soshite  そして  สนั. และ แลว้ก็ 
sosu  ソース  น. นํ้าซอส 
sotai  早退(する) น. การกลบัก่อนเวลา 
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sotchi  そっち  ส. ทางนั้น(ภาษาพดูของ→sochira) 

soto  外  น. ดา้นนอก ขา้งนอก ภายนอก 
sotogawa 外側  น. ดา้นนอก 
sotsugyo 卒業(する) น. การสาํเร็จการศึกษา 
sotsugyoshiki 卒業式  น. พิธีมอบประกาศนียบตัร/ปริญญา  
sotsugyosho- 卒業証明書 น. ประกาศนียบตัร 
   meisho   ป 
sotto  そっと  ว. อยา่งคอยๆ อยา่งเงียบๆ ไม่ใหรู้้ตวั 
sou  沿う  ก. เลียบ ขนานไปตาม ทอดยาวไป- 

     ตาม ทาํตาม(แผน ความคิด) 
sozo  想像(する) น. การจินตนาการ 
su  巣  น. รัง 
su  酢  น. นํ้าส้มสายชู 
su  数  อุป. หลาย... 
subarashii 素晴らしい ค. ดีเยีย่ม วิเศษสุด 
subayai 素早い  ค. รวดเร็ว วอ่งไว คล่องแคล่ว 
suberu  滑る  ก. ล่ืน ไถล พลั้ง(ปาก) (สอบ)พลาด 
subete  凡て  น.ว. ทั้งหมด 
suchuwadesu スチュワーデス น. พนกังานตอ้นรับบนเคร่ืองบิน 

     แอร์โฮสเตส 
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sudeni  既に  ว. เรียบร้อยแลว้ แลว้ ก่อนหนา้น้ี 
sue  末  น. ปลาย ยอด ช่วงสุดทา้ย 
suekko  末っ子  น. บุตรคนสุดทอ้ง 
sugaku  数学  น. คณิตศาสตร์ 
sugata  姿  น. รูปร่าง รูปทรง 
sugi  過ぎ  ป. เลย... เกิน... ...มากเกินไป 
sugiru  過ぎる  ก. ผา่น เลย เกิน หมดอาย ุ
sugoi  凄い  ค. มาก ยอดเยีย่ม วเิศษ น่ากลวั  
       เหล่ือเช่ือ น่าท่ึง 
sugosu  過ごす  ก. ใชชี้วติ ใชเ้วลา ทาํเกินไป 
sugu  直ぐ  ว. ทนัทีทนัใด เกือบจะ ใกลจ้ะ ใกล้ๆ  
sugureru 優れる  ก. ดีเลิศ เป็นเลิศ เก่ง 
suido  水道  น. การประปา ช่องแคบ เส้นทางนํ้า  
suiei  水泳(する) น. การวา่ยนํ้า 
suihei  水平  น. แนวราบ แนวนอน 
suika  西瓜  น. แตงโม 
suisan  水産  น. การประมง 
suiso  水素  น. ไฮโดรเจน 
suitchi  スイッチ น. สวติช ์
suiyobi  水曜日  น. วนัพธุ 
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suji  筋  น. กลา้มเน้ือ เส้นเอน็ เส้นเลือด เส้น 
          ใย เช้ือสาย แนว เคา้โครงเร่ือง 
suji  数字  น. ตวัเลข 

sukato  スカート น. กระโปรง 
sukejuru スケジュール น. กาํหนดการ  
suketo  スケート น. สเกต 
suki  好き  ค. ชอบ โปรดปราน รัก 
sukii  スキー  น. สกี 
sukiyaki すき焼き น. สุกียาก้ีญ่ีปุ่น 
sukkari  すっかり ว. ทั้งหมด โดยส้ินเชิง 
sukkiri  すっきり(する) ว. ความรู้สึกสดช่ืน ความรู้สึก- 
        ปลอดโปร่ง 
sukoshi 少し  ว. เลก็นอ้ย นิดหน่อย  
sukoshimo 少しも(ない) ว. (ไม่) ...แมแ้ต่นอ้ย 
suku  好く  ก. ชอบ รักใคร่ โปรดปราน 
suku  空く  ก. วา่ง เปล่า 
sukunai 少ない  ค. นอ้ย 
sukunakutomo 少なくとも ว. อยา่งนอ้ย อยา่งนอ้ยท่ีสุด 
sukuu  救う  ก. ช่วย กู(้ใหพ้น้ภยั) 
sumi  炭  น. ถ่าน 
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sumi  隅  น. มุม(ดา้นใน) 
sumimasen 済みません ปร. ขอโทษ ขอบคุณ 

sumo  相撲  น. กีฬาซูโม่ 
sumu  住む  ก. อาศยั อยู ่ 
sumu  済む  ก. เสร็จ สาํเร็จ จบเร่ือง หมดเร่ือง 
       ชาํระเสร็จเรียบร้อย (หน้ี)หมด 
sumu  澄む  ก. ใสสะอาด โปร่ง (สียง)ใส  

    (ใจ)บริสุทธ์ิ ผอ่งใส เงียบสงบ 
     (ดาว)สุกสกาว 

suna  砂  น. ทราย 
sunao  素直  ค. ซ่ือ ไม่มีเล่ห์เหล่ียม วา่นอนสอน- 
        ง่าย หวัอ่อน แต่โดยดี 
sunawachi 即ち  สนั. กล่าวคือ 
supagetti スパゲッティ น. สปาเกตตี 
supa  スーパー น. ซุปเปอร์(มาร์เก็ต) 
supamaketto スーパーマー น. ซุปเปอร์มาร์เกต็  
   ケット น 
supana  スパナ  น. ประแจ 
supiichi スピーチ น. สุนทรพจน์ 
supiido  スピード น. ความเร็ว 
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supotsu スポーツ น. กีฬา 
suppai  すっぱい ค. (รส)เปร้ียว 
supu  スープ  น. ซุป 
supun  スプーン น. ชอ้น 

suri  掏摸  น. นกัลว้งกระเป๋า 
surippa  スリッパ น. รองเทา้แตะใส่ในบา้น  
suru  掏る  ก. ลว้งกระเป๋า(ขโมย) 
suru  する  ก. ทาํ กระทาํ ทาํอาชีพ ราคา มีมูลค่า 
surudoi 鋭い  ค. แหลม คม (ปัญญา)เฉียบแหลม  

     มีไหวพริบ 
suruto  すると  สนั. เม่ือทาํเช่นนั้นแลว้ และแลว้ 
sushi  寿司  น. ขา้วป้ัน(หนา้ปลาดิบฯลฯ) 
susumeru 勧める  ก. แนะนาํ ชกัชวน เช้ือเชิญ 

    สนบัสนุน 
susumeru 進める  ก. ทาํใหก้า้วหนา้ ทาํใหคื้บหนา้ พฒั- 

นา เพ่ิม(กิเลส) เล่ือนชั้น เล่ือน(ของ)    
ไปขา้งหนา้ ไขนาฬิกาใหเ้ร็วข้ึน 

susumu 進む  ก. กา้วหนา้ ดาํเนินไป รุดหนา้ คืบ- 
       หนา้ เล่ือนชั้น (อาการ)ทรุดหนกั 
sutando スタンド น. อฒัจรรย ์โคมไฟตั้งโตะ๊ 
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sutatobotan スタートボタン น. ปุ่มสตาร์ท 
suteki  素敵  ค. งดงาม สง่า สวยเก๋ เยีย่มยอด  

     วเิศษสุด 
suteki  ステーキ น. สเต๊ก 
sutereo  ステレオ น. สเตอริโอ 
suteru  捨てる  ก. ทิ้ง ละท้ิง 
sutobu  ストーブ น. เคร่ืองทาํความร้อนภายในหอ้ง- 

    ใชแ้ก๊สหรือไฟฟ้า 
sutsukesu スーツケース น. กระเป๋าเส้ือผา้ 
suu  吸う  ก. ดูด สูบ สูด ซด ซบั 

suwaru  座る  ก. นัง่(ท่ีพ้ืน เกา้อ้ี) นัง่ตาํแหน่ง  
         ไม่ขยบัไปไหน 
suzume 雀  น. นกกระจอก  
suzushii 涼しい  ค. เยน็สบาย 
 
 
 



 

T 
 
 

ta  田  น. นาขา้ว 
tabako  たばこ  น. บุหร่ี ยาสูบ 
tabemono 食べ物  น. ของกิน 
taberu  食べる  ก. กิน  
tabi  旅  น. การเดินทาง การท่องเท่ียว  
         การตระเวณไปเร่ือยๆ 
tabi  度  น. คร้ัง คราว ทุกคร้ังท่ี 

tabitabi  度々  ว. คร้ังแลว้คร้ังเล่า บ่อยๆ 
tabun  多分  ว. คงจะ อาจจะ เป็นไปได ้
tachiagaru 立ち上がる ก. ยนืข้ึน ยนืหยดัข้ึนอีกคร้ัง 
       เร่ิมลงมือทาํ  
tachiba  立場  น. จุดยนื สถานภาพ สถานะ 
tachiirikinshi 立ち入り禁止 น. หา้มเขา้ 
tachimachi 忽ち  ว. ทนัที 
tada   ただ  น. ฟรี ไม่เสียเงิน (คน ส่ิงของ)- 
         ธรรมดา ปกติ เพียงแค่..เท่านั้น 
tada  ただ  ว. เพียงแค่...เท่านั้น 
tadaima 只今  น.ว. ตอนน้ี เด๋ียวน้ี  



 
193                          taikaku 
 
tadashii 正しい  ค. ถูกตอ้ง เหมาะสม 
taezu  絶えず  ว. ไม่ขาดสาย 
tagai  互い  น. ซ่ึงกนัและกนั ต่อกนั 
tagayasu 耕す  ก. ไถนา พรวนดิน 
tahata  田畑  น. ไร่นา  
tai   対  น. คู่ ต่อ โต ้คา้น ตรงขา้ม 
taida  怠惰  ค. สูญเปล่า ท่ีปล่อยใหเ้วลาผา่นไป 
        เล่ือนลอย 
taido  態度  น. ท่าทาง ท่าทีท่ีแสดงออก 
taifu  台風  น. ไตฝุ้่ น 
taigai  大概  น. เร่ืองราวกวา้งๆ เร่ืองยอ่ ส่วนมาก 
        ส่วนใหญ่ 
taihen   大変  ว.ค. ลาํบาก แย ่...อยา่งมาก 
taiiku  体育  น. พลศึกษา การเสริมสร้างพลานามยั 
taiikukan 体育館  น. โรงพละ โรงยมิ  
taiin  退院(する) น. การออกจากโรงพยาบาล 
taiju  体重  น. นํ้าหนกัตวั 
taikai  大会(する) น. การประชุมคร้ังใหญ่ การแข่ง- 
       ขนัคร้ังใหญ่ 
taikaku  体格  น. หุ่นหรือรูปร่าง(คน) 
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taikutsu 退屈  น.ค. น่าเบ่ือ รู้สึกเบ่ือ 
taima  タイマー น. ผูก้าํกบัเวลา เคร่ืองตั้งเวลาอตัโน- 
       มติั เคร่ืองจบัเวลา 
taimingu タイミング ค. เวลาพอเหมาะพอดี จงัหวะเหมาะ 
taipu  タイプ(する) น. ประเภท ชนิด การพิมพดี์ด 
taipuraita  タイプライター น. เคร่ืองพิมพดี์ด 
taira  平ら  ค. ราบ เรียบ  
tairiku  大陸  น. แผน่ดินใหญ่ ทวปี 
tairitsu  対立(する) น. การเป็นปรปักษก์นั  การขดักนั  
         การเป็นคู่ปรับกนั 
taiseki  体積  น. ปริมาตร 
taisetsu 大切  ค. สาํคญั มีค่า น่าทะนุถนอม 
taishi   大使  น. ทูต เอกอคัรราชทูต  
taishikan 大使館  น. สถานทูต 
taishita  大した  นน. ยอดเยีย่ม ยิง่ใหญ่ สาํคญั 
taishite  大して(ない) ว. ไม่...ขนาดนั้น 
taisho  対象  น. ส่ิงท่ีเป็นเป้าหมาย  
taisho  大正  น. ไทโช(ช่ือสมยัของจกัรพรรดิ- 

     ญ่ีปุ่น 1912-1926) 
taiso  体操  น. การฝึกกายบริหาร  การเสริมสร้าง 
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    พลานามยั การบริการร่างกาย 
taisuru  対する  ก. เผชิญหนา้ (นัง่/ยนื)ตรงกนัขา้ม 
       เปรียบเทียบ (ความสนใจ)ท่ีมีต่อ 
taitei  大抵  น.ว. ตามปกติ ส่วนใหญ่ โดยทัว่ไป 
taiya  タイヤ  น. ยางรถ 
taiyo  太陽  น. ดวงอาทิตย ์
taizai  滞在(する) น. การพาํนกั 
takai  高い  ค. สูง แพง ดงั 
take  丈  น. ความยาว/สูง ทั้งส้ิน ทั้งมวล 
take  竹  น. ไมไ้ผ ่ตน้ไผ ่
takenoko 筍  น. หน่อไม ้
taki  滝  น. นํ้าตก 
takkyu  卓球  น. ปิงปอง 
tako  蛸  น. ปลาหมึกยกัษ ์
tako   凧  น. วา่ว 
tako  他校  น. โรงเรียนอ่ืน 
taku  炊く  ก. หุง  
takuhaibin 宅配(する) น. การส่ง(สินคา้)ถึงบา้น 
takusan たくさん ว. มาก จาํนวนมาก 
takushii タクシー น. แทก็ซ่ี 
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tama  玉/球  น. ลูก เมด็ กอ้นท่ีมีลกัษณะกลมๆ 
        เลนส์(แวน่) ลูกบอล มุก อญัมณี 
tama  弾  น. ลูกปืน 
tamago  卵  น. ไข่  
tamanegi 玉葱  น. หอมใหญ่ 
tama  たま(に) น.ว. นานๆคร้ัง ไม่บ่อย หายาก 
         บางคร้ังบางคราว  
tamaru  溜まる  ก. (นํ้า ฝุ่ น)สะสม ชุมนุม  

     ทบัถมมากข้ึน 

tamashii 魂  น. ขวญั วญิญาณ 
tame  為  น. สาเหตุ เหตุผล ผลประโยชน ์
         ส่ิงท่ีเป็นประโยชน ์

tameru  溜める  ก. สะสม รวบรวม ขงันํ้า เก็บ/กกัไว ้
tamesu  試す  ก. ทดสอบ ลอง(ทาํ) 
tana  棚  น. ห้ิง ชั้นวางของ 
tane  種  น. เมลด็ เมด็ เช้ือสาย ตน้เหตุ  
        เร่ืองท่ีเอาไปเขียน(ข่าว นิยาย) 
tango  単語  น. คาํ(ศพัท)์ 
tani  谷  น. หุบเขา  
tan’i  単位  น. หน่วย หน่วยกิต 
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tanin  他人  น. คนอ่ืน  
tanjo  誕生(する) น. การเกิด 
tanjobi  誕生日  น. วนัเกิด 
tanka  短歌  น. บทกวชีนิดหน่ึงมี5วรรค 
tanka  担架  น. เปลหามคนเจบ็ 
tanka  タンカー น. เรือบรรทุกนํ้ามนั 
tanomu 頼む  ก. ไหวว้าน ขอร้อง สัง่(ของ/อาหาร) 
tanoshii 楽しい  ค. สนุกสนาน เพลิดเพลิน 
tanoshimi 楽しみ  น. ความสนุกสนาน ความเพลิดเพลิน 
         ความสาํราญ ความสุข 
tanoshimini- 楽しみにする ปร. เฝ้ารอ รอคอย 
  suru     
tanoshimu 楽しむ  ก. สนุกกบั หาความเพลิดเพลินจาก 
tansan  炭酸  น. กรดคาร์บอนิก 
tansangasu 炭酸ガス น. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
tansho  短所  น. ขอ้เสีย ขอ้บกพร่อง 
tansu   箪笥  น. ตู ้
tansu  単数  น. เอกพจน ์
tanto  担当(する) น. ความรับผดิชอบ หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ-
       มอบหมาย ผูรั้บผดิชอบ 
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taoreru  倒れる  ก. ลม้ ลม้เจบ็ พงั ทลาย ล่มสลาย  

   (ลม้)ละลาย 
taoru  タオル  น. ผา้ขนหนู  
taosu  倒す  ก. โค่น ทาํลม้ ควํา่(คู่ต่อสู้)  

     ลม้(ฝ่ายตรงขา้ม)  
tariru  足りる  ก. เพียงพอ ทนัเวลา เป็นท่ีพอใจ 
tashika  確か  ว.ค. ถา้จาํไม่ผดิแน่นอน 
tashikameru 確かめる ก. ตรวจสอบใหแ้น่ใจอีกคร้ัง  
         ตรวจสอบใหรู้้แน่ 
tassuru  達する  ก. ไปถึง(เป้าหมาย) ฝึกจนเช่ียวชาญ 
tasu  足す  ก. บวก เพ่ิมเติม  เติมใหเ้ตม็ 
tasu  多数  น. จาํนวนมาก ส่วนใหญ่  
        เสียงขา้งมาก 
tasukaru 助かる  ก. รอดพน้(ภยัหรือความเดือดร้อน) 
tasukeru  助ける  ก. ช่วยเหลือ(ใหพ้น้ภยัหรือความ- 
        เดือดร้อน) 
tatakau  戦う  ก. ต่อสู้ สู้รบ ชิงชยั 
tataku  叩く  ก. ทุบ ตี ตบ(มือ) เคาะ โจมตี 
tatami  畳  น. เส่ือทาทามิ 
tatamu  畳む  ก. พบั(ผา้) ปิด(ร้าน กิจการ) หุบ- 
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     (ร่ม ปีก) เกบ็ไวใ้นใจ 
tate  縦  น. แนวตั้ง แนวด่ิง 
tatemono 建物  น. อาคาร ตึก  
tateru   立てる  ก. ตั้งข้ึน ก่อตั้ง วาง(แผน) แต่งตั้ง 
tateru  建てる      ก. สร้าง ก่อสร้าง ปลูก(บา้น) 
tatoe  譬え/喩え/例え น. การอุปมาอุปไมย ส่ิงท่ีอุปมา- 

    อุปไมย 
tatoeba  例えば  ว. (ยกตวัอยา่ง)เช่น 
tatsu  建つ  ก. สร้าง 
tatsu  立つ  ก. ยนื ตั้ง มีข้ึน เกิด(ไอ ฟอง คล่ืน)  
tatsu  経つ  ก. (เวลา)ผา่นไป 
tatta  たった  ว. เพียงแค่...เท่านั้น ไม่เกิน...  
tattaima たった今 ว. เม่ือสกัครู่น้ีเอง เด๋ียวน้ีเอง  
tayori  頼り  น. ข่าวคราว  
tayoru   頼る  ก. พ่ึงพาอาศยั 
tazuneru 尋ねる  ก. ถาม สอบถาม  
tazuneru 訪ねる  ก. ไปเยีย่มเยยีน ไปหา ไปเยอืน 
te  手  น. มือ วธีิ หนทาง คนช่วยงาน ชนิด 
tearai  手洗い  น. การลา้งมือ นํ้าลา้งมือ การซกั- 
       (ลา้ง)ดว้ยมือ หอ้งนํ้า 
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teashi  手足  น. แขนขา มือเทา้ คนท่ีเป็นมือเป็น- 
         เทา้ให ้ 
teate  手当(する) น. การจดัเตรียม การรักษาพยาบาล 

    การดูแลอาการ 
teate  手当  น. เบ้ียเล้ียง ค่ารักษาพยาบาล 
         ค่าตอบแทน 
tebukuro 手袋  น. ถุงมือ 
teburu  テーブル น. โตะ๊ไม่มีล้ินชกั ตาราง 
techo  手帳  น. สมุดบนัทึกพกติดกระเป๋า 
tegami  手紙  น. จดหมาย 
tehon  手本  น. ตวัอยา่ง  แบบอยา่ง ตน้แบบ 
teido  程度  น. ระดบั เกณฑ ์ประมาณ 
teikiken 定期券  น. ตัว๋เดือน   บตัรโดยสารท่ีใชไ้ด-้ 
       ในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
teiko  抵抗(する) น. การต่อตา้น/ขดัขืน/ไม่ยอมรับ 
teinei  丁寧  ค. มีมารยาท สุภาพ ประณีตบรรจง 
teire  手入れ(する) น. การดูแลรักษา การตรวจสถานท่ี- 
       เกิดเหตุ(ของตาํรวจ) 
teiryujo 停留所  น. ป้ายจอดรถประจาํทาง 
teishoku 定食  น. อาหารชุด 
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tejina  手品  น. มายากล การเล่นกล 
teki  敵  น. ศตัรู คู่ต่อสู้ ฝ่ายตรงขา้ม ปรปักษ ์
tekisuto テキスト น. หนงัสือเรียน ตวับท 
tekito  適当(する) น.ค. เหมาะสม (ตาม)สมควร ความ- 

 พอเหมาะ (ระดบั ปริมาณ)เหมาะสม 
tekkyo  鉄橋  น. สะพานเหลก็ สะพานทางรถไฟ 
tekubi  手首  น. ขอ้มือ 
temae  手前  น. ขา้งหนา้ ก่อนหนา้ 
ten  天  น. ฟ้า สวรรค ์ธรรมชาติ พรหมลิขิต 
ten  点  น.ป. จุด คะแนน แตม้  
ten’in  店員  น. พนกังานในร้าน คนขายของ- 
         ตามร้าน 
tenisu  テニス  น. เทนนิส 
tenjo  天井  น. เพดาน 
tenki  天気  น. สภาพอากาศในแต่ละวนั 

tenkin  転勤(する) น. การไปอยูต่่างสาขา 
tenkiyoho 天気予報 น. การพยากรณ์อากาศ 
tenno  天皇  น. จกัรพรรดิ 
tenpura 天麩羅  น. เทมปุระ(อาหารญ่ีปุ่นชนิดหน่ึง- 
       นาํปลา กุง้ ผกัมาชุปแป้งทอด) 
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tenrankai 展覧会  น. นิทรรศการ  
tenugui 手拭  น. ผา้เช็ดมือ ผา้เช็ดหนา้แบบญ่ีปุ่น  
tepu  テープ  น. เทปบนัทึกเสียง(ภาพ) แถบกระ- 
         ดาษ(ผา้) 
tera  寺  น. วดั 
terasu  照らす  ก. ส่องแสง ส่องไฟไปท่ี เทียบดู  
        พิจารณาจาก 
terebi  テレビ  น. โทรทศัน ์
terefonkado テレフォンカード น. บตัรโทรศพัท ์
teru  照る  ก. ส่องแสง ส่องเป็นประกาย  

     แดดออก 
tesuto  テスト  น. การสอบยอ่ย การทดสอบความรู้ 
tetsu  鉄  น. เหลก็ 
tetsudai 手伝い  น. คนช่วยงาน การช่วยงาน 
tetsudau 手伝う  ก. ช่วย(ทาํงาน) 
tetsudo  鉄道  น. ทางรถไฟ 
tetsuzuki 手続き  น. ขั้นตอนการเดินเร่ือง ระเบียบการ 
        ลาํดบัขั้นตอนในการดาํเนินการ 
tiishatsu T シャツ น. เส้ือยดืคอกลม 
to  戸  น. (บาน)ประตู/หนา้ต่าง 
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to  十  น. สิบ 
to  塔  น. เจดีย ์สถูป  
to  党  น. กลุ่ม คณะ พรรค(การเมือง) 
to  頭  ป. ตวั(นบัสตัวข์นาดใหญ่) 
tobidasu 飛び出す ก. ออกไปทนัที ปรากฏข้ึนทนัที 

    พรวดพราดเขา้มาหรือออกไป 
tobikomu 飛び込む ก. กระโดดเขา้ไป กระโจนลง(นํ้า) 
         กระโดดลงไป 
tobu  飛ぶ  ก. บิน โบยบิน หนี ขา้ม กระโดด 
tochaku 到着(する) น. การถึงท่ีหมาย การถึง(จุดหมาย- 
         ปลายทาง) 
tochi  土地  น. ท่ีดิน ผืนดิน 
tochu  途中  น. ระหวา่งทาง กลางทาง 
todana  戸棚  น. ห้ิง ชั้นท่ีมีประตู 
todoke  届け  น. การนาํส่ง ใบแจง้ หนงัสือแจง้ 
todokeru 届ける  ก. นาํส่ง ยืน่ 
todoku  届く  ก. ถึง ไปถึง มาถึง ส่งถึง 
tofu  豆腐  น. เตา้หู ้

toi  問い  น. การถาม คาํถาม 
toi  遠い  ค. ไกล ห่างไกล 



 
toire                     204 
 
toire  トイレ  น. หอ้งนํ้า (ยอ่จากトイレット) 
toirettopepa トイレット น. กระดาษชาํระ 
   ペーパー  
toitsu  統一(する) น. การรวมใหเ้ป็นหน่ึงเดียว เอกภาพ 
          การทาํใหเ้หมือนกนัหมด 
toji  当時  น. ในตอนนั้น ในยคุนั้น 
tojiru  閉じる  ก. ปิด เก็บ เสร็จส้ิน หลบั(ตา) 
toka  とか  ช. และ...เป็นตน้(ใชย้กตวัอยา่ง) 
toka  十日  น. วนัท่ี10 10วนั 
tokai  都会  น. เมืองใหญ่ 
tokasu  溶かす  ก. ละลาย หลอม 
tokei  時計  น. นาฬิกา 
tokeru  溶ける  ก. ละลาย  
tokeru  解ける  ก. คล่ี ทาํใหห้ลุด แกไ้ข  
toki  時  น. เวลา ตอน สมยั ยามดี 
tokidoki 時々  ว. บางคร้ัง นานๆคร้ัง 
tokkyu  特急  น. (รถไฟ)ด่วนพิเศษ 

tokoro  所  น. สถานท่ี ท่ีอยู ่ส่วน ตอน เวลา 
tokorode ところで สนั. คาํท่ีใชใ้นการเปล่ียนหวัเร่ือง 
tokoroga ところが สนั. แต่ 
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tokoya  床屋  น. ร้านตดัผม 
toku  得  น.ค. ผลดี ประโยชน ์กาํไร  
toku  解く  ก. แก ้คล่ีคลาย แกไ้ข ปล่อย 
toku  遠く  น. แดนไกล ท่ีท่ีอยูไ่กล 
tokubetsu 特別  ค. พิเศษ โดยเฉพาะ 
tokucho 特徴  น. ลกัษณะเด่น ลกัษณะพิเศษ 
tokui  得意  น.ค. น่าพึงพอใจ ถนดั ชาํนาญ เก่ง 
tokui  特異  ค. พิเศษ โดดเด่น ต่างจากส่ิงอ่ืนๆ 
tokyotawa 東京タワー น. หอคอยเมืองโตเกียว 
tomaru  止まる  ก. หยดุ ดบั จอด  
tomaru  泊まる  ก. พกั พกัแรม เขา้เทียบท่า 
tomato  トマト  น. มะเขือเทศ 
tomei  透明  ค. (โปร่ง)ใส  ทะลุปรุโปร่ง 
tomeru  止める/留める ก. หยดุ จอด ทาํใหห้ยดุกบัท่ี  
tomeru  泊める  ก. พกั ใหพ้กั ใหค้า้ง จอดเรือ 

tomo  友  น. เพ่ือน 
tomo  とも  ป. ...ทั้งสอง ...ทั้งคู่ ...ทั้งหมด(ใช-้ 

    เติมทา้ยคาํท่ีมีจาํนวนมากกวา่2) 
tomodachi 友達  น. เพ่ือน 
tomokaku 兎も角  ว. อยา่งไรกต็าม  



 
tomoni          206 
 
tomoni  共に  ว. ดว้ยกนั พร้อมกนั 
ton  トン  ป. ตนั(นํ้าหนกั) 
tonan’ajia 東南アジア น. เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
tonari  隣  น. ขา้งเคียง ติดกนั 
tonikaku 兎に角  ว. อยา่งไรกต็าม  
tonneru トンネル น. อุโมงค ์
torakku トラック น. รถบรรทุก 
toranku トランク น. กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ 

     กระโปรงหลงัของรถยนต ์
toranpu トランプ น. ไพ่ 
toreru  取れる  ก. เลือนหายไป เกบ็เก่ียวได ้เขา้ใจได ้
        หลุด  
toreru  撮れる  ก. ถ่าย(รูป)ได ้
tori  鳥  น. นก ไก่ 
tori  通り  น. ถนน การสญัจรไปมา  
toriageru 取り上げる ก. หยบิข้ึนมา หยบิยกข้ึนมาพิจารณา  
         ริบ ฉวย ทาํคลอด 
toriatsukau 取り扱う ก. จดัการ 
torihiki  取り引き น. การคา้ขาย  
torikaeru 取り替える ก. เปล่ียน แลกเปล่ียน 
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toriniku 鳥肉  น. เน้ือนก เน้ือไก่ 
toritsukeru 取り付ける ก. ติดตั้ง ประกอบเขา้ 
toronagashi 灯篭流し น. การลอยประทีปโคมไฟ 
toron  討論(する) น. การถกปัญหา การอภิปราย 
toronkai 討論会  น. การแข่งขนัโตว้าที 
toru  取る  ก. เอา หยบิ จบั ไดม้า ถอด ควบคุม 
       ครอบครอง กิน(เวลา)  
toru  捕る  น. จบั จบักมุ 
toru  撮る  ก. ถ่าย(รูป) 
toru  通る  ก. ผา่น เขา้ถึง เขา้ใจ ส่ือ 
toshi  年  น. ปี อาย ุ
toshiyori 年寄り  น. ผูสู้งอาย ุคนแก่ คนชรา 
toshokan 図書館  น. หอสมุด 

toshoshitsu 図書室  น. หอ้งสมุด 
tosu  通す  ก. ใหผ้า่น ใหเ้ขา้ สอดทะลุ ลอดทะลุ 
tosuta  トースター น. เคร่ืองป้ิงขนมปัง 
totemo  とても  ว. มาก  
toto  とうとう ว. ในท่ีสุด จนได ้
totsuzen 突然  ว. ทนัทีทนัใด ฉบัพลนั กะทนัหนั 
toyo  東洋  น. ซีกโลกตะวนัออก 
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toyoshi  東洋史  น. ประวติัศาสตร์ตะวนัออก 
tozan  登山(する) น. การปีนเขา การไต่เขา 
tozen  当然  ว.ค. ยอ่มจะ...เป็น ธรรมดาท่ีจะ... 
         สมเหตุสมผล 
tsubu  粒  น.ป. เมด็เลก็ๆ หยด ...เมด็ ...เมลด็ 
tsubureru 潰れる  ก. แตกกระจาย พงัทลาย เสียหาย 
tsubusu 潰す  ก. บด ขยี้ ทาํใหแ้ตก บ้ี ทาํลาย 
tsuchi  土  น. ดิน แผน่ดิน พ้ืนดิน 
tsuchi  通知(する) น. การแจง้ใหท้ราบ การส่งหนงั- 
         สือแจง้ใหท้ราบ 
tsugeru  告げる  ก. บอก กล่าว แจง้ 
tsugi  次  น. ถดัไป ต่อไป  
tsugo  都合  น. สภาพการณ์ ความสะดวก 
tsui  つい  ว. เผลอ(ทาํบางอยา่ง) เวลาท่ีสั้นมาก 
tsuideni ついで  ว. โอกาสอนัดีท่ีจะทาํเร่ืองอ่ืนดว้ย 
tsuideni ついでに ว. ถือโอกาสนั้นทาํเร่ืองอ่ืนดว้ย 
tsuini  ついに  ว. ในท่ีสุด ทา้ยท่ีสุด สุดทา้ย 
tsuitachi 一日  น. วนัท่ี1 
tsuite  就いて  ปร. เก่ียวกบั... แต่ละ(คร้ัง คนฯลฯ) 
tsujiru  通じる  ก. (ถนน อุโมงค)์เช่ือมต่อถึงกนั  
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     (กระแสไฟ)ไหลผา่น ส่ือสาร- 
         ถึงกนัได ้ส่ือกนัเขา้ใจ 
tsukamu 掴む  ก. จบัไวแ้น่น กาํแน่น หา(ขอ้มูล- 

     ข่าวสาร) ทาํความเขา้ใจ(เน้ือหา)   
      จบั(ประเดน็ ใจความสาํคญั) 

tsukareru 疲れる  ก. เหน่ือย 
tsukau  使う  ก. ใช ้ใชป้ระโยชน ์
tsukemono 漬け物  น. ผกัดอง  
tsukeru  付ける  ก. ติด แนบ ทา ประกอบ เติม จด ตั้ง- 
        (ช่ือ ราคา) จุด(ไฟ) สร้าง(ความ- 
         สดช่ืน รสชาติ สีสนั) 
tsuki  月  น. ดวงจนัทร์ แสงจนัทร์ 1เดือน 
tsukiatari 突き当たり น. การชน การมีส่ิงกีดขวาง บริเวณ- 
        ท่ีมีกาํแพง(ผนงั)ขวางอยูด่า้นหนา้ 
tsukiataru 突き当たる ก. ชน ปะทะ(ดา้นหนา้) (ทาง)ตนั  
         มี(กาํแพง ผนงั)ขวางอยูด่า้นหนา้ 
tsukin  通勤  น. การเดินทางไปทาํงาน 
tsuku  就く  ก. เขา้ทาํงาน เขา้รับตาํแหน่ง 
tsuku  着く  ก. ถึงท่ีหมาย 
tsuku  付く  ก. ติด เป้ือน ติดตาม มี(ร่องรอย- 
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    ตวัอกัษร แผลเป็น)ปรากฏอยู ่
        เกิดข้ึน  (ไฟ)ติด 

tsukue  机  น. โตะ๊ 
tsukuru 作る／造る ก. ทาํ ผลิต สร้าง แสร้งทาํ จดัหา- 
        (เวลาวา่ง เงิน) 
tsukusu 尽くす  ก. ใช(้ทาํ)จนถึงท่ีสุด ทุ่มเท อุทิศตน
tsuma  妻  น. ภรรยา 
tsumami 摘み  น. การหยบิ หู(ภาชนะ) ท่ีจบั ปริ- 
         มาณ...หยบิมือ กบัแกลม้เหลา้ 
tsumaranai つまらない ค. น่าเบ่ือ ไม่มีค่า ไม่น่าสนใจ 
tsumari つまり  ว. ตอนจบหรือจุดจบ(เร่ืองราว) 
         กล่าวอีกอยา่งหน่ึงคือ สรุป 
tsumaru 詰まる  ก. บรรจุอยูเ่ตม็ (จมูก)คดั แน่นเอ้ียด 
         เตม็ (เส้ือ)หด ใกลถึ้งวนั 
tsumayoji 爪楊枝  น. ไมจ้ิ้มฟัน 
tsumazuku 躓く  ก. สะดุด ผดิพลาด(ในการงาน การ- 

     ดาํเนินชีวติ) 
tsume  爪  น. เลบ็ 
tsumeru 詰める  ก. บรรจุ อดัเตม็ เบียด ชิด ปิด(รอย- 
         ร่ัว) ทาํโดยไม่หยดุพกั ทาํใหส้ั้น- 



 
211                tsurusu 
 
         ลง พดูคุยกนัในรายละเอียด  
         (หมากรุก)ไล่ตอ้นใหจ้นมุม 
tsumetai 冷たい  ค. (ส่ิงของ)เยน็ (คน)เยน็ชา ไร้นํ้าใจ 
tsumi  罪  น. บาป ความผดิ อาชญากรรม โทษ- 
         ทณัฑ ์ 
tsumi  罪(な)  ค. โหดร้าย ไม่มีนํ้าใจ 
tsumori つもり  น. ความตั้งใจ ความคิดวา่เป็นในส่ิง- 

     ท่ีความจริงไม่ไดเ้ป็น  
tsumoru 積もる  ก. ทบัถม กองสุมกนั 
tsumu  積む  ก. กอง สุม ขนใส่ สะสม 
tsuna  綱  น. เชือกฟ่ันเส้นใหญ่ 
tsunagu 繋ぐ  ก. เช่ือมต่อกนั ผกูกนั ทาํใหต่้อเน่ือง- 
         กนั จบั(มือ)กนั 
tsune  常(に)  ว. ปกติ ธรรมดา เสมอ ประจาํ 
tsurai  辛い  ค. ทุกขท์รมาน หนกัหนา สาหสั 

     ขมข่ืน 
tsureru  連れる  ก. พาไป(มา) 
tsuri  釣り  น. การตกปลา เงินทอน 
tsuru  釣る  ก. ตกปลา ตกเบด็ หลอกล่อ จูงใจ 
tsurusu  吊るす  ก. แขวน 
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tsushin  通信(する) น. การส่ือสาร การโทรคมนาคม 
tsutaeru 伝える  ก. ถ่ายทอด แจง้ใหท้ราบ 
tsutawaru 伝わる  ก. ถ่ายทอดมา เลาะไปตาม...  
         ไหลหรือถ่ายทอดไปสู่ 
tsutomeru 勤める  ก. ทาํงาน(เป็นพนกังานของ...) 
tsutomeru 努める  ก. พยายาม อดทน เสียสละ  
         ทาํเพ่ือผูอ่ื้น มานะบากบัน่ 
tsutsumu 包む  ก. ห่อ คลุม ปกคลุม เก็บซ่อน(ในใจ) 
tsuyaku 通訳(する) น. การเป็นล่าม แปล ล่าม 
tsuyoi  強い  ค. เขม็แขง็ แกร่ง แขง็แรง เก่ง รุนแรง 
        หนกัแน่น แน่นๆ มีความถนดั 
tsuyu  梅雨  น. ช่วงฤดูฝน 
tsuzukeru 続ける  ก. ทาํต่อ  ดาํเนินต่อ สืบต่อไป 
tsuzuku 続く  ก. ดาํเนินต่อ ติดๆกนั ยดืเยื้อ เร่ือยไป 
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uchi  内  น. ดา้นใน ขา้งใน ส่วนใน ภายใน  
         ในขณะท่ี ทางเรา 
uchi  家  น. บา้น ทางบา้น 
uchiawaseru 打ち合わせる ก. ตกลงนดัแนะกนัก่อนลงมือ  
        จบักระแทกกนั 
uchigawa 内側  น. ดา้นใน 
ude  腕  น. แขน ฝีมือ 

udedokei 腕時計  น. นาฬิกาขอ้มือ 
udon  うどん  น. ก๋วยเต๋ียวเส้นกลมของญ่ีปุ่น  
ue  上  น. ขา้งบน เหนือ เบ้ืองบน ยิง่กวา่นั้น  
        ในแง่ของ เสียก่อน(หลงักริยาた) 
ueru  植える  ก. ปลูก ฉีด(วคัซีน) ปลูกฝัง 
ueta  ウエーター น. บริกรชาย บ๋อย 
ugokasu 動かす  ก. ขยบั เคล่ือนยา้ย โยกยา้ย เดิน- 

     (เคร่ือง) เขยา่ ทาํใหส้ัน่ไหว 
ugoku  動く  ก. ขยบัเขยื้อน (เคร่ือง)เดิน เคล่ือน-  

     ไหว  สัน่ไหว กระดุกกระดิก 
uisukii  ウイスキー น. วสิก้ี 
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ukabu  浮かぶ  ก. ผดุข้ึน ลอยอยู ่ปรากฏข้ึน 
ukagau  伺う  ก. ฟัง ไดย้นิ ถาม ไปพบท่ี(ถ่อมตวั) 
ukeru  受ける  ก. รับ ไดรั้บ เขา้รับ เขา้สอบ  
         เป็นท่ีถูกอกถกูใจ เป็นท่ีนิยม 
uketoru 受け取る ก. รับเอาไว ้ตีความ 
uketsuke 受付  น. โตะ๊ประชาสมัพนัธ์ ฝ่ายตอ้นรับ     
            รีเซฟชัน่ การรับเอาไว ้
uketsukeru 受け付ける ก. รับ(ใบสมคัร) รับฟัง รับเขา้มา 
uki  雨期／雨季 น.  ฤดูฝน 
ukkari  うっかり ว. เผลอ พลั้ง ไม่ทนัระวงั ประมาท 
uku  浮く  ก. ลอยอยู ่โยกคลอน เหลือใช ้ 

    ถูกลอยแพ 
uma  馬  น. มา้ 
umai  旨い  ค. เก่ง อร่อย เขา้ท่า ราบร่ืน เยีย่ม 
umareru 生まれる ก. เกิด 
umeru  埋める  ก. ฝัง กลบ ถม เติมใหเ้ตม็ ทดแทน 
umi  海  น. ทะเล มหาสมุทร 
umu  生む  ก. คลอด ออก(ลกู) ทาํใหเ้กิด  
un  運  น. โชคชะตา ดวง 
unagi  鰻  น. ปลาไหล 
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unazuku 頷く  ก. พยกัหนา้ 
undo  運動(する) น. การออกกาํลงักาย การเคล่ือนท่ี 
           การเคล่ือนไหว การรณรงค ์
undojo  運動場  น. สนามเล่นกีฬาหรือออกกาํลงั 
undoyogu 運道用具 น. อุปกรณ์กีฬา 
undogutsu 運動靴  น. รองเทา้กีฬา 
unten  運転(する) น. ขบั(รถ) เดิน(เคร่ือง) หมุน(เงิน) 
untenshu 運転手  น. พนกังานขบัรถ  
ura  裏  น. ดา้นหลงั เบ้ืองหลงั ซบัใน 
urayamashii 羨ましい ค. น่าอิจฉา รู้สึกอิจฉา 
ureshii  嬉しい  ค. ดีใจ ปลาบปล้ืม 
uriage  売り上げ น. ยอดขาย 
uriba  売り場  น. แผนกสินคา้แต่ละประเภท ท่ีขาย 
uru  売る  ก. ขาย ทาํใหเ้ป็นท่ีรู้จกั  
urusai  煩い  ค. หนวกหู น่ารําคาญ จูจ้ี้จุกจิก 

     ยุง่ยาก พดูมาก 
usagi  兎  น. กระต่าย 
ushi  牛  น. ววั โค 
ushinau 失う  ก. สูญเสีย  
ushiro  後ろ  น. ดา้นหลงั ส่วนทา้ย ขา้งหลงั 
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uso  嘘(をつく) น. โกหก เร่ืองไม่จริง 
usui  薄い  ค. บาง เจือจาง อ่อน เบาบาง นอ้ย  
         ลางเลือน เร่ือๆ 
uta  歌  น. เพลง บทกวโีบราณ 
utagau  疑う  ก. สงสยั กงัขา ขอ้งใจ คลางแคลง 
utagawashii 疑わしい ค. น่าสงสัย ไม่น่าเช่ือถือ 

utau  歌う  ก. ร้องเพลง ขบัร้อง  
utsu  打つ  ก. ตี ตบ เคาะ ฟาด กระหนํ่า พิมพ ์

    กระทบ ตอก ซดัสาด ส่ง(โทรเลข)  
utsu  撃つ  ก. ยงิ โจมตี 
utsukushii 美しい  ค. งดงาม สวย ไพเราะ 
utsuru  移る  ก. ยา้ย เปล่ียนไปสู่ (โรค)ติดคนอ่ืน  
        (กล่ิน)ติด (สี)ตกใส่ 
utsuru  映る  ก. ปรากฏเป็นภาพ เป็นเงาสะทอ้น 
utsuru  写る  ก. ปรากฏบนแผน่ฟิลม์หรือภาพถ่าย 
utsusu  移す  ก. ยา้ย โอน เอา(โรค)ไปติดคนอ่ืน 
utsusu  映す  ก. ส่อง สะทอ้นภาพ ฉาย 
utsusu  写す  ก. ถ่าย(รูป สาํเนา) ลอก(แบบ) 
uwagi  上着  น. เส้ือตวันอก เส้ือนอก ตวัเส้ือ 
uwasa  噂  น. เสียงเล่าลือ ข่าวลือ พดูถึงลบัหลงั 
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wa  輪  น. วง ห่วง ลอ้ 
wa  羽  ป. ตวั(นบักระต่ายและสตัวปี์ก) 
wafuku 和服  น. ชุดแบบญ่ีปุ่ น ชุดกิโมโน 
wagamama 我が儘  น.ค. เอาแต่ใจ เอาตวัเองเป็นหลกั 

wain   ワイン  น. ไวน์ 
wakai  若い  ค. หนุ่ม สาว ใบ(อ่อน) อ่อนเยาว ์เดก็ 
         อายนุอ้ย อ่อนหดั 
wakamono 若者  น. คนหนุ่มสาว  
wakareru 別れる  ก. จากกนั แยกกนั ลาจาก  

     (คู่รัก)เลิกกนั 
wakareru 分かれる ก. แยกกระจาย แตกออกเป็นพวกๆ  

    แบ่งเป็น 
wakaru  分かる  ก. เขา้ใจ รู้ ทราบ 
wakasu 沸す  ก. ตม้(นํ้า)ใหเ้ดือด ทาํใหเ้ดือดพล่าน 
wake   訳  น. เหตุผล ความหมาย 
wakeru  分ける  ก. แบ่ง แยก จาํแนก แหวก แยกแยะ  
        แสก(ผม) ไกล่เกล่ีย 
waki  脇  น. ดา้นขา้ง สีขา้ง รักแร้ (ออก)นอก- 
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          เร่ือง ส่วนท่ีไม่ใช่ส่วนสาํคญั 
waku  沸く  ก. เดือด คึกคกั (คล่ืน)ซดัแรง 
wani  鰐  น. จระเข ้
waraigao 笑い顔  น. หนา้ตายิม้แยม้ ใบหนา้ยิม้แยม้ 
warau  笑う  ก. ยิม้ หวัเราะ 
wareru  割れる  ก. แตก ร้าว แยกออก ปริ แตกแยก 
        กระจายออกมา ลดลงตํ่ากวา่... 
wareware 我々  ส. พวกเรา ผองเรา 
wari  割り  ป. 10% สดัส่วน 
wariai  割合  น. อตัราส่วน สัดส่วน ค่อนขา้ง 
warini  割に  ปร. เม่ือเทียบกบั...กน็บัวา่ 
waru   割る  ก. หาร ทาํแตก ผา่ แบ่ง ทาํใหแ้ตก-
         แยก ทุบแตก ลดลงตํ่ากวา่ ผสมนํ้า- 
       ใหเ้จือจาง 
waruguchi 悪口  น. การนินทาวา่ร้าย 
warui  悪い  ค. ชัว่ ไม่ดี เลว ไม่ถูกตอ้ง ผิด 

     เป็นโทษ 
washi  和紙  น. กระดาษญ่ีปุ่ นคลา้ยกระดาษสา 
washoku 和食  น. อาหารญ่ีปุ่น 
wasureru 忘れる  ก. ลืม 
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wasuremono 忘れ物(する) น. ของท่ีลืมไว ้การลืมของ 
wata  綿  น. ฝ้าย สาํลี นุ่น 
watakushi 私  น. กระผม ดิฉนั ขา้พเจา้ เอกชน 
wataru  渡る  ก. ขา้ม ผา่น (ของ)เปล่ียนมือไปท่ี 
        ถูกส่งมอบแก่ กินเวลาถึง ครอบ- 
        คลุมถึง กวา้งไกลถึง ใชชี้วิต 
watashi 私  น. ฉนั ผม ดิฉนั 

watasu  渡す  ก. ส่งมอบ ยืน่ให ้ขา้มฟาก พาดหรือ- 
         เช่ือมถึงกนั 
waza  技  น. ฝีมือ ความชาํนาญ ท่า(ของ- 
         ยโูดหรือมวยปลํ้า) 
wazawaza わざわざ ว. อุตส่าห์(ทาํทั้งท่ีไม่ตอ้งทาํกไ็ด)้ 
wazuka 僅か  ว.ค. เพียงเลก็นอ้ย นอ้ยนิด 
wazurawashii 煩わしい ค. (เร่ืองท่ี)ชวนใหก้ลดักลุม้หรือรํา- 

     คาญใจ ยุง่ยากน่ารําคาญ 
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ya  や  ช. กบั และ 
ya  矢  น. ลูกศร ลูกธนู ลูกดอก ล่ิม 
ya  屋  ป. ร้านขาย... คนขาย... ผูมี้นิสยั 
yabureru 破れる  ก. (ฉีก)ขาด แตก พงัทลาย 
yabureru 敗れる  ก. พา่ยแพ ้แตกพา่ย 
yaburu  破る  ก. ฉีก ทาํขาด ทาํแตก ทาํลาย  

     แหก(คุก) ละเมิด(สัญญา)  
yaburu  敗る  ก. ทาํใหพ้า่ยแพ ้โค่นลม้(ศตัรู)  
         บาดเจบ็ 
yachin  家賃  น. ค่าเช่าบา้น ค่าเช่าหอ้ง  
yado  宿  น. ท่ีอาศยั ท่ีพกัคา้งแรม 
yagi  山羊  น. แพะ 
yagate  やがて  ว. ในไม่ชา้ อีกไม่นานต่อมา  
        ประมาณ 
yahari  やはり  ว. กะแลว้ วา่แลว้เชียว จริงๆดว้ย 
         อยา่งท่ีคิด อยา่งท่ีรู้ๆกนั 
yakamashii 喧しい  ค. หนวกหู ครึกโครม แซด เขม้งวด 
        จูจ้ี้ เร่ืองมาก 
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yakan  薬缶  น. กานํ้า (หวั)ลา้น 
yakedo  火傷(する) น. แผลท่ีเกิดจากถกูของร้อน 

     แผลไฟลวกหรือนํ้าร้อนลวก 
yakeru  焼ける  ก. มอดไหม ้(ยา่ง ป้ิง อบจน)ไดท่ี้- 
          หรือสุกดี (ผวิ)เกรียมแดด 
yakimono 焼き物  น. เคร่ืองกระเบ้ือง เคร่ืองป้ันดินเผา 
         อาหารป้ิงหรือยา่ง มีดหรือดาบท่ี- 
         ทาํโดยตีโลหะท่ีเผาจนร้อน 
yakitori 焼き鳥  น. ไก่ยา่งหรือเคร่ืองในสตัวย์า่ง- 

     เสียบไม ้
yakkyoku 薬局  น. ร้านขายยา หอ้งจดัหรือประกอบ- 
         ยาในโรงพยาบาล 
yaku  焼く  ก. เผา ป้ิง ยา่ง อบ อดัรูป ใส่ใจดูแล 
yaku  役  น. บท(ของตวัละคร) บทบาทหนา้ท่ี 

yaku  約  นน. ประมาณ  
yakunin 役人  น. ขา้ราชการ 
yakunitatsu 役に立つ ก. มีประโยชน ์→ yakudatsu 
yakusho 役所  น. สถานท่ีราชการ 
yakusoku 約束(する) น. สัญญา การสญัญา รับปาก นดั-  
        หมาย  ขอ้กาํหนดท่ีตกลงกนัไว ้
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yakusu  訳す  ก. แปล  
yakyu   野球  น. เบสบอล 
yama  山  น. ภูเขา เหมืองแร่ ยอด จุดสูงสุด 
         จุดสาํคญัท่ีสุด 
yameru 辞める  ก. ลาออก วางมือ 
yameru 止める  ก. หยดุ เลิก วางมือ 
yamori  守宮  น. จ้ิงจก 
yamu  止む  ก. หยดุ จบส้ิน 
yamuoenai 止むを得ない ปร. หลีกเล่ียงไม่ได ้
yane  屋根  น. หลงัคา 
yaoya  八百屋  น. ร้านขายผกัผลไม ้
yappari やっぱり ว. กะแลว้ วา่แลว้เชียว จริงๆดว้ย 
          อยา่งท่ีคิด อยา่งท่ีรู้ๆกนั 
yarinaosu やり直す ก. ทาํใหม่อีกคร้ังหน่ึง ทาํใหม่เพ่ือ- 
         แกต้วั 
yaru  やる  ก. ทาํ ให ้จดัแสดง เล่น(กีฬา) 
yasai  野菜  น. ผกั 
yasashii 優しい  ค. ใจดี อ่อนโยน อ่อนหวาน มีเมตตา  
yasashii 易しい  ค. ง่าย 
yaseru   痩せる  ก. ผอมลง ซูบ (ดิน)ไม่สมบูรณ์ 
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yashi  椰子  น. มะพร้าว 
yashinau 養う  ก. เล้ียงดู อุปการะ เพาะ ปลูกฝัง  
         อบรม ฝึกฝน ป้อน(คนป่วย) 
yasui  安い  ค. ราคาถูก 
yasui  やすい  ป. ...ง่าย(ใชก้บักริยารูป masu) 
yasumi  休み  น. วนัหยดุ ช่วงหยดุพกั วนัหรือเวลา- 
         ท่ีปิดทาํการ การพกัผอ่น การลา- 
         หยดุหรือขาดไป 
yasumu 休む  ก. หยดุพกั พกัผอ่น ลาหยดุ ขาด- 
         (เรียน งาน) 
yatou  雇う  ก. วา่จา้ง 
yatto  やっと  ว. ในท่ีสุด ก.็..เสียที  อยา่งหวดุหวดิ 
         หืดข้ึนคอ 
yattsu  八つ  น. 8ช้ิน 8อนั 8กอ้น 8ขวบ 
yawarageru 和らげる ก. บรรเทา ทาํใหอ่้อนลง  ทาํให(้จิต- 
         ใจ)สงบ 
yawarakai 柔らかい ค. น่ิม นุ่ม อ่อนโยน ละมุน 
yo  用  น.ป. กิจ ธุระ ใชส้าํหรับ 
yobi  曜日  น. วนั(ใน1สปัดาห์) 
yobidasu 呼び出す ก. เรียกตวั เรียกออกมา 
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yobitomeru 呼び止める ก. ร้องเรียกใหห้ยดุ 
yobo  予防(する) น. การป้องกนัล่วงหนา้ 
yobu  呼ぶ  ก. เรียก เชิญ ชวน 
yochien 幼稚園  น. โรงเรียนอนุบาล 
yofukashi 夜更かし(する) น. นอนดึก อยูจ่นดึก 
yofuku  洋服  น. เส้ือผา้(ทัว่ไปท่ีไม่ใช่กิโมโน) 
yofukudansu 洋服だんす น. ตูใ้ส่เส้ือผา้ 
yogoreru 汚れる  ก. เลอะเปรอะเป้ือน ด่างพร้อย  
         มีมลทิน สกปรก 
yogosu  汚す  ก. ทาํเป้ือน ทาํใหส้กปรก  
         ทาํใหเ้ลอะเทอะ 
yohin  用品  น. เคร่ืองใช ้ของใช ้
yohinten 洋品店  น. ร้านขายสินคา้จากตะวนัตก 
yoho  予報(する) น. การพยากรณ์ 
yohodo よほど  ว. มากทีเดียว เกือบจะ...เสียแลว้ 
yoi  良い  ค. ดี ใชไ้ด ้พอ 
yoi  用意(する) น. การจดัเตรียม การเตรียมตวั 
         การเตรียมการ 
yoji  用事  น. กิจธุระ 
yojin  用心  น. การระวงัเอาใจใส่ ความรอบคอบ 
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yoka  八日  น. วนัท่ี8 8วนั 
yokei  余計  ค. เกินความจาํเป็น เกินปกติ ยิง่...ไป- 
         กนัใหญ่ เกินควร 
yoken  用件  น. ธุระ(ท่ีจะคุย ท่ีมาหา) 
yokeru  避ける  ก. หลีกเล่ียง หลบหลีก  
yokka  四日  น. วนัท่ี4 4วนั 
yoko  横  น. ขา้งๆ แนวขวาง แนวนอน ดา้ยท่ี- 
         ทอเส้นขวาง เฉไฉ 
yoku  欲  น. ความตอ้งการ ปรารถนา กิเลส 
yoku  よく  ว. บ่อยๆ อยูเ่ร่ือย เป็นอยา่งดี เก่ง 
yokubari 欲張り  น.ค. ความโลภ ตอ้งการมากไป 
yokujitsu  翌日  น. วนัต่อมา วนัรุ่งข้ึน 
yokyu  要求(する) น. ขอ้เรียกร้อง ความตอ้งการ 

     การเรียกร้อง    
yome  嫁  น. เจา้สาว ลูกสะใภ ้
yomu  読む  ก. อ่าน 
yon  四  น. 4อนั 4ช้ิน จาํนวน4 
yonaka  夜中  น. กลางดึก 
yononaka 世の中  น. (เร่ืองราวความเป็นไป)ในโลก 
         ในสงัคม 
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yori  より  ช. กวา่... จาก ตั้งแต่ 
yorokobu 喜ぶ  ก. ยนิดี ดีใจ ปล้ืมใจ ปิติ เปรมปรีด์ิ 
yoroppa ヨーロッパ น. ทวปียโุรป 
yoroshii よろしい ค. ดี ใชไ้ด(้คาํถ่อมตวัของ ii) 
yoroshiku よろしく ปร. ใชพ้ดูฝากตวัหรือขอใหช่้วย ทาํ- 
         นองวา่‘ช่วยเป็นธุระใหด้ว้ยครับ’ 
yoru  夜  น. กลางคืน 
yoru  寄る  ก. แวะ เขา้มาใกล ้มารวมกนั  
         เพ่ิมข้ึน ค่อนไปทาง 
yoru  因る  ก. เน่ืองจาก โดยอาศยั โดยใช ้ตั้งมัน่- 
         อยูท่ี่ ข้ึนอยูก่บั แลว้แต่ 
yoruosoku- 夜遅くまで ปร. จนกระทัง่ดึกด่ืน 
   made     
yosan  予算  น. งบประมาณ 
yoseru  寄せる  ก. นาํเขา้ไปใกลก้บั ใหเ้ขา้ใกล ้รวบ- 
         รวม บวกเพ่ิม ส่งให ้ฝากฝัง 
yosetsu 溶接(する) น. การเช่ือม(โลหะหรือแกว้) 
yoshi  用紙  น. กระดาษท่ีใชส้าํหรับการใด- 
         การหน่ึง 
yoshoku 洋食  น. อาหารฝร่ัง 
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yoshu  予習(する) น. การเตรียมบทเรียนล่วงหนา้ 
yoso  沃素  น. ไอโอดีน 
yoso  予想(する) น. การคาดคะเน การคาดคิด  
         การกะประมาณ 
yosu  様子  น. สภาพ ท่าทาง รูปการ 
         สภาพเหตุการณ์  
yotei  予定  น. กาํหนดการ แผนงาน โปรแกรม- 
         หรือส่ิงท่ีกะวา่จะทาํ 
yottsu  四つ  น. 4อนั 4ช้ิน 4กอ้น 4ขวบ 
you  酔う  ก. เมา งงงวย มึนงง 
yowai  弱い  ค. อ่อนแอ เปราะ อ่อน(กาํลงั เหตุผล- 
         ความสามารถ) สู้ไม่ได ้
yoyaku  予約(する) น. การจอง 
yoyaku  要約(する) น. การสรุปใจความสาํคญั การยอ่- 

     ความ สรุปยอ่ 
yoyaku  漸く  ว. ในท่ีสุด(ส่ิงท่ีรอคอยมานานก-็ 
         เกิดข้ึนจนได)้ 
yoyu  余裕  น. เวลา กาํลงัหรือท่ีวา่งท่ีพอจะทาํ- 
         อะไรไดส้บายๆโดยไม่ตอ้งรีบ 
         หรือกระเบียดกระเสียร 
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yu  湯  น. นํ้าอุ่น นํ้าร้อน  
yu  夕  อุป. ยามคํ่า พลบคํ่า 
yube  夕べ  น. คํ่าคืน 
yubi  指  น. น้ิว 
yubin  郵便  น. ไปรษณีย ์
yubisasu 指差す  ก. ช้ี(ดว้ยน้ิว) 
yubiwa  指輪  น. แหวน 
yudan  油断(する) น. สะเพร่า ไม่รอบคอบ พลั้งเผลอ 
yudetamago 茹で卵  น. ไข่ตม้ 
yugata  夕方  น. เวลาเยน็ 
yuhi  夕日  น. ดวงอาทิตยย์ามเยน็ อาทิตยอ์สัดง 
yujin  友人  น. เพ่ือน มิตรสหาย 
yuka  床  น. พ้ืน 
yukai  愉快  น.ค. สนุกสนาน ร่ืนรมย ์สุขสาํราญ 
yukan  勇敢  น.ค. กลา้หาญ 
yuki  雪  น. หิมะ 
yuki  勇気  น. ความกลา้ 
yukidaruma 雪達磨  น. ตุ๊กตาหิมะ 
yukioroshi 雪下ろし(する) น. การกวาดหิมะลงจากหลงัคาบา้น 

yukkuri ゆっくり ว. อยา่งชา้ๆ ค่อยๆ สบายๆ ไม่เร่งรีบ 
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yume  夢  น. ความฝัน 
yumei  有名  ค. มีช่ือเสียง เป็นท่ีรู้จกั 
yunyu  輸入(する) น. การนาํเขา้ 
yunyuhin 輸入品  น. สินคา้ท่ีนาํเขา้ 
yureru  揺れる  ก. สัน่ ไหว สัน่สะเทือน แกวง่ไปมา 
yurui  緩い  ค. หลวม หละหลวม หยอ่นยาน 
         น่ิมเป็นนํ้าๆ ชา้ๆ ลาดเลก็นอ้ย 
yurumeru 緩める  ก. ผอ่นปรน 
yurusu  許す  ก. ยกโทษ ใหอ้ภยั อนุญาต ยนิยอม 
         ยอมยกเวน้ให ้
yuryo  有料  น. ท่ีคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ 
yusho  優勝(する) น. ชนะเลิศ 
yushoku 夕食  น. อาหารเยน็ 
yushu  優秀  ค. เป็นเลิส ยอดเยีย่ม 
yushutsu 輸出(する) น. การส่งออก 
yuyake  夕焼け  น. ตะวนัยอแสง  ทอ้งฟ้ายามอาทิตย-์ 

     อสัดง 
yuzuru  譲る  ก. โอนให ้ยกให ้ยอมให ้ยอมลงให ้
         เล่ือนไปวนัหลงั 
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zabuton 座布団  น. เบาะรองนัง่(แบบญ่ีปุ่น) 
zaimoku 材木  น. ไมท่ี้เล่ือยมาเป็นท่อนๆแลว้ 
zairyo  材料  น. วตัถุดิบ เคร่ืองปรุง  
zaisan  財産  น. ทรัพยสิ์น ทรัพยส์มบติั 
zangyo  残業(する) น. การทาํงานล่วงเวลา 
zannen  残念  ค. น่าเสียดาย เสียใจ 
zannennagara 残念ながら ปร. เป็นท่ีน่าเสียดาย 
zaseki  座席  น. ท่ีนัง่ 
zashiki  座敷  น. หอ้งรับแขกแบบญ่ีปุ่ น 
zasshi  雑誌  น. นิตยสาร วารสาร 
zehi  是非  น.ว. ถูกผดิ ดีชัว่ (ทาํ)ใหไ้ด ้
zeikin  税金  น. เงินภาษี 
zen  全  อุป. ทั้งหมด ทั้งส้ิน 
zenbu  全部  น. ทั้งหมด ทั้งส้ิน ทั้งปวง 
zenjido  全自動  น. อตัโนมติัทั้งหมด 
zenkai  前回  น. คราวก่อน คร้ังก่อน 
zenkoku 全国  น. ทัว่ประเทศ ทั้งประเทศ 
zentai  全体  น. ทั้งหมด ทุกส่วน ทั้งส่วน โดยรวม 
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zenzen  全然  ว. ไม่...เลย โดยส้ินเชิง 
zero  ゼロ  น. เลขศูนย ์ไม่มีเลย 
zettai  絶対  ว. ไม่มีส่ิงใดเปรียบไดอ้ยา่งเดด็ขาด 

     อยา่งส้ินเชิง 
zo  象  น. ชา้ง 
zoka  増加(する) น. การเพ่ิมข้ึน การมีจาํนวนมากข้ึน 

zomatsuri 象祭り  น. เทศกาลงานแสดงชา้ง 
zonjiru  存じる  ก. คิด รู้ รู้จกั (คาํถ่อมตวั) 
zu  図  น. ภาพ แผนภาพ แผนผงั แปลน 
zubon  ズボン  น. กางเกง 
zuibun  随分  ว. เหลือเกิน เป็นอนัมาก มากทีเดียว 
zurui  狡い  ค. ข้ีโกง มีเล่ห์เหล่ียม 
zutsu  ずつ  ช. ทีละ... คนละ แต่ละ...  

zutto  ずっと  ว. อยา่งมาก โดยตลอด มาอยา่งชา้- 
        นาน 
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คาํศพัทแ์นะตวั 
แนะนาํตวัเอง แนะนาํคนอ่ืน คาํแปล 

教師 
kyoshi 

先生 
sensei 

ครู 

校長 
kocho 

校長先生 
kochosensei 

ครูใหญ่ 

教頭 
kyoto 

教頭先生 
kyotosensei

หวัหนา้ครู 

大学教授 
daigakukyoju 

大学の先生 
daigakunosensei 

อาจารยม์หาวทิยาลยั 

医者 
isha 

お医者さん 
oishasan 

แพทย ์

看護婦 
kangofu 

看護婦さん 
kangofusan 

พยาบาล 

公務員 
komuin 

公務員 
komuin 

ขา้ราชการ 

会社員 
kaishain 

会社員 
kaishain 

พนกังานบริษทั 

農業 
nogyo 

農業 
nogyo 

กสิกรรม 

主婦 
shufu 

主婦 
shufu 

แม่บา้น 

秘書 
hisho 

秘書 
hisho 

เลขา 
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การศึกษา 
kyoiku  教育  การศึกษา 

yochien  幼稚園  โรงเรียนอนุบาล 

hoikuen  保育園  สถานรับเล้ียงเดก็ 

shogakko 小学校  โรงเรียนประถม 
chugakko 中学校  โรงเรียนมธัยมตน้ 
koko  高校  โรงเรียนมธัยมปลาย 
daigaku  大学  มหาวทิยาลยั 
daigakuin 大学院  บณัฑิตวทิยาลยั 
senmongakko 専門学校 โรงเรียนอาชีวะ /  
    วิชาชีพ 
kyoin’yo- 教員養成学校 โรงเรียนฝึกหดัครู 
  seigakko   
yogogakko 養護学校 โรงเรียนคนพิการ 
mogakko 盲学校  โรงเรียนคนตาบอด 
roagakko 聾唖学校 โรงเรียนคนหูหนวก 
rekishi  歴史  ประวติัศาสตร์ 

seibutsu 生物  ชีววิทยา 

chiri  地理  ภูมิศาสตร์ 

butsuri  物理  ฟิสิกส์ 

kagaku  化学  เคมี 
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kagaku   科学  วิทยาศาสตร์ 

sugaku  数学  คณิตศาสตร์ 

tai’iku  体育  พลศึกษา 

kateika  家庭科  การเรือน 

ongaku  音楽  ดนตรี 

bijutsu  美術  ศิลปะ 

shukyo  宗教  ศาสนา 

 

 
สถานทีร่าชการ 
kankocho 官公庁  สถานท่ีราชการ 

sei’nensupo- 青年スポーツ省 กระทรวงกีฬา- 
  tsusho    และเยาวชน 

gaimusho 外務省  กระทรวงการต่างประเทศ 

naimusho 内務省  กระทรวงมหาดไทย 

kokubosho 国防省  กระทรวงกลาโหม 

monbusho 文部省  กระทรวงศึกษาธิการ 

zaimusho 財務省  กระทรวงการคลงั 

jinji’in  人事院  ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

norinsui- 農林水産省 กระทรวงเกษตรป่าไม-้ 
  sansho    และการประมง 
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kencho  県庁  ท่ีวา่การจงัหวดั 
shiyakusho 市役所  ท่ีวา่การอาํเภอ 

 
บริษทัเอกชน 
minkankigyo 民間企業 บริษทัเอกชน 

ginko  銀行  ธนาคาร 

hokengaisha 保険会社 บริษทัประกนัภยั 

shokuhingaisha 食品会社 บริษทัผลิตของบริโภค 

seizogaisha 製造会社 บริษทัอุตสาหกรรมการผลิต 

shokengaisha 証券会社 บริษทัคา้หลกัทรัพย ์

denkigaisha 電気会社 บริษทัเคร่ืองไฟฟ้า 

seiyakugaisha 製薬会社 บริษทัผลิตยา 

konpyuta- コンピューター บริษทัคอมพิวเตอร์ 
  gaisha    会社   

jidoshagaisha 自動車会社 บริษทัรถยนต ์

terebikyoku テレビ局 สถานีโทรทศัน ์

shinbunsha 新聞社  บริษทัหนงัสือพิมพ ์

byoin  病院  โรงพยาบาล 

shigoto 仕事  งาน 

nogyo  農業  เกษตรกรรม 

gyogyo  漁業  การประมง 
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ringyo  林業  การป่าไม ้

ji’eigyo  自営業  กิจการส่วนตวั 

 
งานอดเิรก 
shumi  趣味  งานอดิเรก 

ongakukansho 音楽鑑賞 ฟังดนตรี 

uta  歌  เพลง 

dokusho 読書  อ่านหนงัสือ 

kitteshushu 切手収集 สะสมแสตมป์ 

supotsu  スポーツ กีฬา 

supotsukansen スポーツ観戦 ชมการแข่งขนักีฬา 

ryori  料理  การทาํอาหาร 

shugei  手芸  งานฝีมือ 

saiho  裁縫  งานเยบ็ปัก 

doraibu  ドライブ ขบัรถเท่ียว 

saikuringu サイクリング ข่ีจกัรยาน 

kyanpu  キャンプ ไปตั้งแคมป์ 

tozan  登山  ปีนเขา 

ryoko  旅行  ท่องเท่ียว 

sanpo  散歩  เดินเล่น 

toranpu  トランプ เล่นไพ ่
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engei  園芸  ศิลปะการจดัสวน 

shashin  写真  ถ่ายภาพ 

tsuri  釣り  ตกปลา 

dansu  ダンス  เตน้รํา 

ongaku o-  音楽を  ฟังดนตรี 
  kikukoto 聞くこと  

pia’no o-  ピアノを เล่นเปียโน 
   hikukoto  ひくこと  

terebi o-  テレビを ดูโทรทศัน ์
   mirukoto  見ること  

eiga o-   映画を  ดูหนงั 
   mirukoto  見ること  

e  o-   絵を  วาดรูป 
   kakukoto  描くこと  

gita o-   ギターを เล่นกีตาร์ 

   hikukoto  ひくこと  

 
กฬีา 
supotsu  スポーツ กีฬา 

yakyu  野球  เบสบอล 

puroyakyu プロ野球 เบสบอลอาชีพ 

te’nisu  テニス  เทนนิส 

gorufu  ゴルフ  กอลฟ์ 
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jogingu  ジョギング ว่ิงจอ็กก้ิง 

rikujokyogi 陸上競技 กรีฑาบก 

sui’ei  水泳  วา่ยนํ้า 

boringu  ボーリング โบวล่ิ์ง 

sakka  サッカー ฟุตบอล 

basukettoboru バスケット บาสเกตบอล 
     ボール 

bareboru バレーボール วอลเลยบ์อล 

badominton バドミントン แบดมินตนั 

pinpon  ピンポン ปิงปอง 
takkyu  卓球  ปิงปอง 

karate  空手  คาราเต ้

judo  柔道  ยโูด 

kendo  剣道  เคนโด 

joba  乗馬  ข่ีมา้ 

bokushingu ボクシング มวยสากล 

puroresu プロレス มวยปลํ้า 

sukasshu スカッシュ สควอช 

sofutoboru ソフトボール ซอฟทบ์อล 

nettoboru ネットボール เน็ตบอล 

kuriketto クリケット คริกเกต็ 
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ragubii  ラグビー รักบ้ี 

sepatakuro セパタクロー เซปักตะกร้อ 

hokke  ホッケー ฮอกก้ี 

taishikikikku-  タイ式キック มวยไทย 
   bokushingu  ボクシング  

sumo  相撲  ซูโม่ 

 
ศาสนา 
shukyo  宗教  ศาสนา 

katorikku カソリック คาทอลิก 

purotesutanto プロテスタント โปรเตสแตนต ์

kirisutokyo キリスト教 ศาสนาคริสต ์

isuramukyo イスラム教 ศาสนาอิสลาม 

hinzukyo ヒンズー教 ศาสนาฮินด ู

bukkyo  仏教  ศาสนาพทุธ 

shinto  神道  ชินโต 

dokyo  道教  ลทัธิเต๋า 

jukyo  儒教  ลทัธิขงจ๊ือ 

kyokai  教会  โบสถค์ริสต ์

mosuku  モスク  สุเหร่า  มสัยดิ 

otera  お寺  วดั 
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jinja  神社  ศาลเจา้ชินโต 

oi’nori  お祈り  การอธิษฐาน 

 
ฤดูกาล 
kisetsu  季節  ฤดู 

shiki  四季  4ฤดู 

haru  春  ฤดูใบไมผ้ลิ 

natsu  夏  ฤดูร้อน 

aki  秋  ฤดูใบไมร่้วง 

fuyu  冬  ฤดูหนาว 

uki  雨季  ฤดูฝน 

kanki  乾季  ฤดูแลง้ 

 
ภูมิประเทศ 
chikei  地形  ภูมิประเทศ 

umi  海  ทะเล 

yama  山  ภูเขา 

shima  島  เกาะ 

misaki  岬  แหลม 

kazan  火山  ภูเขาไฟ 

kawa  川  แม่นํ้า 
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mizu’umi 湖  ทะเลสาบ 

ike  池  บ่อนํ้า 

taki  滝  นํ้าตก 

onsen  温泉  นํ้าพรุ้อน 

tairiku  大陸  ทวีป 

hanto  半島  คาบสมุทร 

sabaku  砂漠  ทะเลทราย 

sogen  草原  ทุ่งหญา้ 

 
สี 
iro  色  สี 

kuroi  黒  ดาํ 

shiroi  白  ขาว 

akai   赤  แดง 

aoi  青  ฟ้า 

kiiroi  黄色  เหลือง 

pinku  ピンク  ชมพ ู

orenji  オレンジ ส้ม 

murasaki 紫  ม่วง 

midori  緑  เขียว 

chairo  茶色  นํ้าตาล  ชา 
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gurei  グレイ  เทา 

beju  ベージュ กากีอ่อน 

 
ภาษา 
gaikokugo 外国語  ภาษาต่างประเทศ 

nihongo 日本語  ภาษาญ่ีปุ่น 

eigo  英語  ภาษาองักฤษ 

indoneshiago インドネシア語 ภาษาอินโดนีเชีย 

marego  マレー語 ภาษามลาย ู

taigo  タイ語  ภาษาไทย 

chugokugo 中国語  ภาษาจีน 

kankokugo 韓国語  ภาษาเกาหลี 

mongorugo モンゴル語 ภาษามองโกล 

 
โรงแรม 
hoteru  ホテル  โรงแรม 

furonto  フロント เคาเตอร์โรงแรม 

rumusabisu ルームサービス บริการหอ้งพกั 

toire  トイレ  หอ้งนํ้า 

shawa  シャワー หอ้งนํ้าแบบฝักบวั 

eakon  エアコン เคร่ืองปรับอากาศ 
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gomibako ゴミ箱  ถงัขยะ 

haizara  灰皿  ท่ีเข่ียบุหร่ี 

denki  電気  ไฟฟ้า 

oyu  お湯  นํ้าร้อน 

kori  氷  นํ้าแขง็ 

taoru  タオル  ผา้เช็ดตวั 

sekken  石けん  สบู่ 

shanpu  シャンプー แชมพ ู

koppu  コップ  ถว้ย  แกว้ 

mofu  毛布  ผา้ห่ม 

shiitsu  シーツ  ผา้ปูเตียง 

haburashi 歯ブラシ แปรงสีฟัน 

kamisori かみそり ท่ีโกนหนวด 

kushi  くし  หวี 

ko’inran- コインラン ท่ีซกัผา้หยอดเหรียญ 
   dorii    ドリー    

airon  アイロン เตารีด 

yukata  浴衣  ชุดยกูาตะ 

roka  廊下  ทางเดินภายใน 
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อาหาร 
nihonryori 日本料理 อาหารญ่ีปุ่น 

seiyoryori 西洋料理 อาหารฝร่ัง 

chukaryori 中華料理 อาหารจีน 

tamago  卵  ไข่ 

yasai  野菜  ผกั 

maton  マトン  เน้ือแกะ 

sakana  魚  ปลา 

butaniku 豚肉  เน้ือหมู 

toriniku  鶏肉  เน้ือไก่ 

gyuniku 牛肉  เน้ือววั 

 
เคร่ืองปรุงอาหาร 
shio  塩  เกลือ 

sato  砂糖  นํ้าตาล 

sosu  ソース  ซอส 

shoyu  醤油  ซีอ้ิว 

mayo’nezu マヨネーズ มายองเนส 

kechappu ケチャップ ซอสมะเขือเทศ 

kosho  胡椒  พริกไทย 

wasabi  わさび  วาซาบิ 
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masutado マスタード มสัตาร์ด 

tabasuko タバスコ ทาบสัโก ้

togarashi 唐辛子  พริก 

osu  お酢  นํ้าส้มสายชู 

 
เคร่ืองดื่ม 
nomimono 飲み物  เคร่ืองด่ืม 

mizu  水  นํ้า 

kocha  紅茶  ชาฝร่ัง 

kohii  コーヒー กาแฟ 

miruku  ミルク  นม 

jusu  ジュース นํ้าผลไม ้

biiru  ビール  เบียร์ 

wain  ワイン  ไวน ์

wisukii  ウィスキー วิสก้ี 

kora  コーラ  โคล่า 

soda  ソーダ  โซดา 
 
อาหารฝร่ัง 
seiyoryori 西洋料理 อาหารฝร่ัง 

hanbaga ハンバーガー แฮมเบอร์เกอร์ 
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poteto  ポテト  มนัฝร่ังทอด 

appurupai アップルパイ พายแอปเปิล 

aisukuriimu アイスクリーム ไอศกรีม 

furaidochikin フライドチキン ไก่ทอด 

sarada  サラダ  สลดั 

sandoitchi サンドイッチ แซนวชิ 

supagetti スパゲッティ สปาเกตตี 

kareraisu カレーライス ขา้วราดแกงกะหร่ี 

hanbagu ハンバーグ เน้ือแฮมเบอร์เกอร์ทอด 

supu  スープ  ซุป 

 
อาหารจนี 
chukaryori 中華料理 อาหารจีน 

ramen  ラーメン บะหม่ีนํ้า 

gyoza  餃子  เก๊ียวซ่า 

chahan  チャーハン ขา้วผดั 

harumaki 春巻き  ปอเป๊ียะ 

yasai’itame 野菜炒め ผดัผกั 

subuta  酢豚  หมูตม้เปร้ียวหวาน 
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อาหารญี่ปุ่น 
sushi  寿司   ขา้วหนา้ปลาดิบ 

sashimi  刺身   ปลาดิบ 

tenpura  天ぷら  อาหารชุบแป้งทอด 

sukiyaki すき焼  สุก้ียาก้ี 

udon  うどん  หม่ีเส้นกลมสีขาว 

soba  蕎麦   หม่ีสีนํ้ าตาล 

yakitori  焼き鳥  ไก่ยา่ง 

 

 

อุปกรณ์กนิอาหาร 
hashi  はし  ตะเกียบ 

foku  フォーク ส้อม 

naifu  ナイフ  มีด 

supun  スプーン ชอ้น 

napukin  ナプキン ผา้กนัเป้ือน 

 
อาหารประเภทอืน่ๆ 
pan  パン  ขนมปัง 

gohan  ごはん  ขา้วสวย 

obento  お弁当  อาหารกล่อง 
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kappuramen カップラーメン หม่ีสาํเร็จรูปชนิดถว้ย 

yakisoba やきそば หม่ีผดั 

sarada  サラダ  สลดั 

sandoitchi サンドイッチ แซนวชิ 

yoguruto ヨーグルト โยเกิร์ต 

osozai  お惣菜  กบัขา้ว 

okazu  おかず  กบัขา้ว 

kanzume 缶詰  อาหารกระป๋อง 

jusu  ジュース นํ้าผลไม ้

miruku  ミルク  นมววั 

gyunyu  牛乳  นมววั 

kora  コーラ  โคล่า 

chiizu  チーズ  ชีส 

 
สถานที่ 
eki  駅  สถานีรถไฟ 

ginko  銀行  ธนาคาร 

supa  スーパー ซุปเปอร์มาร์เกต็ 

depato  デーパート หา้งสรรพสินคา้ 

yubinkyoku 郵便局  ท่ีทาํการไปรษณีย ์

posuto  ポスト  ตูไ้ปรษณีย ์



 252
 

toire  トイレ  หอ้งนํ้า 

denwa  電話  โทรศพัท ์

koen  公園  สวนสาธารณะ 

takushii noriba タクシー乗り場 ท่ีข้ึนแทก็ซ่ี 

basutei  バス停  ป้ายรถประจาํทาง 

resutoran レストラン ภตัตาคาร  ร้านอาหาร 

 
สถานี 
eki  駅  สถานีรถไฟ 

kippu  切符  ตัว๋ 

kippu uriba 切符売場 ท่ีขายตัว๋ 

madoguchi 窓口  ช่องขายตัว๋ 

otona  大人  ผูใ้หญ่ 

kodomo 子供  เดก็ 

osatsu  お札  ธนบตัร 

kozeni  小銭  เงินยอ่ย  เงินเหรียญ 
komakai okane こまかいお金 เงินยอ่ย  เงินเหรียญ 
ryogae  両替  แลกเงิน 

otsuri  おつり  เงินทอน 

katamichi 片道  เท่ียวเดียว 

ofuku  往復  ไปกลบั 
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jidokenbaiki 自動券売機 ท่ีจาํหน่ายตัว๋อตัโนมติั 

jearusen JR 線  รถไฟรัฐบาล 

chikatetsu 地下鉄  รถไฟใตดิ้น 

shitetsu  私鉄  รถไฟเอกชน 

densha  電車  รถไฟฟ้า 

kaisatsuguchi 改札口  ช่องตรวจตัว๋ 

jidokaisatsu 自動改札 ช่องตรวจตัว๋อตัโนมติั 

kaidan  階段  บนัได 

esukareta エスカレーターบนัไดเล่ือน 

massugu まっすぐ ตรงไป 

migi  右  ขวา 

hidari  左  ซา้ย 

mae  前  ขา้งหนา้ 

～bansen ～番線  สายท่ี...  ชานชลาท่ี... 
homu  ホーム  ชานชลา 

～iki／～yuki ～行き  ไป... 
kin’en  禁煙  หา้มสูบบุหร่ี 

yusenseki  優先席  ท่ีนัง่สาํหรับคนชรา 
    และคนพิการ 
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shirubashiito シルバーシート ท่ีนัง่สาํหรับคนชรา 
    และคนพิการ 

kaisoku  快速  รถเร็ว 

tokubetsu- 特別快速 รถเร็วพิเศษ 

   kaisoku   

tokkyu  特急  รถด่วนพิเศษ 

kyuko  急行  รถด่วน 

futsu  普通  รถธรรมดา 

 
รถแทก็ซ่ี 
takushii  タクシー แทก็ซ่ี 

kusha  空車  รถวา่ง 

takushii noriba タクシー乗り場 ท่ีข้ึนรถแทก็ซ่ี 

migi  右  ขวา 

hidari  左  ซา้ย 

mae  前  ขา้งหนา้ 

ushiro  後  ดา้นหลงั 

mosukoshi- もう少し先 ขา้งหนา้อีกหน่อย 
  saki      

koko  ここ  ท่ีน่ี 
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soko  そこ  ท่ีนัน่ 

asoko  あそこ  ท่ีโน่น 

massugu まっすぐ ตรงไป 

yukkuri  ゆっくり ชา้ๆ 

otsuri  おつり  เงินทอน 

nimotsu  荷物  สมัภาระ 

toranku  トランク ท่ีเกบ็ของทา้ยรถ 

     
 
สถานทีสํ่าคญั 
meisho  名所  สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียง 

hankagai 繁華街  ยา่นคา้ขาย 

shotengai 商店街  ยา่นร้านคา้ 

kokyo  皇居  พระราชวงั 

koen  公園  สวนสาธารณะ 

niwa  庭  สวน 

otera  お寺  วดั 

jinja  神社  วดัชินโต 

kyokai  教会  โบสถค์ริสต ์

hakubutsukan 博物館  พิพิธภณัฑสถาน 
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bijutsukan 美術館  หอศิลป์ 

dobutsuen 動物園  สวนสตัว ์

suizokukan 水族館  พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้ า 

shokubutsuen 植物園  สวนพฤกษชาติ 

yuenchi  遊園地  สวนสนุก 

toshokan 図書館  หอสมุด 

eigakan  映画館  โรงภาพยนตร์ 

gekijo  劇場  โรงละคร 

 
สถานทีท่่องเทีย่ว 
eiga  映画  ภาพยนตร์ 

karaoke  カラオケ คาราโอเกะ 

pachinko パチンコ ปาจิงโกะ 

tsuribori 釣堀  บ่อตกปลา 

gemusenta ゲームセンター ศูนยเ์กม 

kaisuiyokujo 海水浴場 ชายหาดอาบนํ้าทะเล 

izakaya  居酒屋  ร้านด่ืมเหลา้ 

sento  銭湯  ท่ีอาบนํ้าเอกชน 

ko’inrandorii コインラン ร้านซกัผา้หยอดเหรียญ 
    ドリー 
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ศิลปวฒันธรรม 
ukiyoe  浮世絵  ภาพวาดท่ีมีช่ือเสียง 

สมยัเอโดะ 

nihonga  日本画  ภาพวาดแบบญ่ีปุ่น 

kabuki  歌舞伎  ละครคาบกิู 

no  能  ละครโน 

bunraku 文楽  บุนระก ุ

butsuzo  仏像  พระพทุธรูป 

yakimono 焼き物  เคร่ืองป้ันดินเผา 

modan’ato モダンアート ศิลปะสมยัใหม่ 

matsuri  祭り  งานเทศกาล 

sado  茶道  พิธีชงชา 

kado  華道  การจดัดอกไม ้

shodo  書道  การเขียนอกัษรดว้ยพูก่นั 
igo  囲碁  อิโกะ 

shogi  将棋  หมากรุกญ่ีปุ่ น 

 
การเข้าชม 
yoyaku  予約  การจอง 

otona  大人  ผูใ้หญ่ 

kodomo 子供  เดก็ 
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gakusei  学生  นกัเรียนนกัศึกษา 

nyujoryo 入場料  ค่าเขา้ชม 

ko’inrokka コインロッカーลอ็กเกอร์หยอดเหรียญ 

kin’en  禁煙  หา้มสูบบุหร่ี 

kitsuenjo 喫煙所  ท่ีสูบบุหร่ี 

kippu’uriba 切符売場 ท่ีขายตัว๋ 

kaikanjikan 開館時間 เวลาเปิด 

eigyojikan 営業時間 เวลาทาํการ 

kai’en  開演  เปิดงานแสดง 

 
ของขวญั  ของฝาก 
sake  酒  เหลา้  สุรา 

tabako  タバコ  บุหร่ี 

chawan  茶わん  ถว้ยชา ชาม 
kabin  花瓶  แจกนั 

sensu  扇子  พดั 

kiihoruda キーホルダー พวงกุญแจ 

ningyo  人形  ตุก๊ตา 

nuigurumi ぬいぐるみ ตุก๊ตารูปสัตวเ์ยบ็ดว้ยผา้ 

katana  刀  ดาบ 
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ร้านค้า   

baiten  売店  ร้านขายสินคา้ 

depato  デパート หา้งสรรพสินคา้ 

supa  スーパー ซุปเปอร์มาร์เกต็ 

bunboguya 文房具屋 ร้านเคร่ืองเขียน 

denkiya  電気屋  ร้านเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

kusuriya  薬屋  ร้านขายยา 
yakkyoku 薬局  ร้านขายยา 

miyageya みやげ屋 ร้านขายของฝาก 

kutsuya  靴屋  ร้านขายรองเทา้ 

kameraya カメラ屋 ร้านขายกลอ้งถ่ายรูป 

tokeiya  時計屋  ร้ายขายนาฬิกา 

yubinkyoku 郵便局  ท่ีทาํการไปรษณีย ์

ginko  銀行  ธนาคาร 

konbini’ensu-  コンビニエンス ร้านสะดวกซ้ือ 
 sutoa  ・ストア  

hon’ya  本屋  ร้านหนงัสือ 

rekodoya レコード屋 ร้านขายซีดีเพลง 

gakkiten 楽器店  ร้านขายเคร่ืองดนตรี 

keshohinten 化粧品店 ร้านขายเคร่ืองสาํอาง 
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เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
denkiseihin 電気製品  สินคา้เคร่ืองไฟฟ้า   
rajikase  ラジカセ เคร่ืองวทิย-ุเทป 

shiidii  CD  ซีดี 

wokuman ウォークマン วอลก์แมน 

terebi  テレビ  โทรทศัน ์

kamera  カメラ  กลอ้งถ่ายรูป 

firumu  フィルム ฟิลม์ 

denchi  電池  ถ่านไฟฉาย  แบตเตอร่ี 
dentaku  電卓  เคร่ืองคิดเลข 

jidohon’yakuki 自動翻訳機 เคร่ืองแปลอตัโนมติั 

bideo  ビデオ  วีดีโอ 

kiibodo  キーボード คียบ์อร์ด 

kodoresu-  コードレス・ โทรศพัทไ์ร้สาย 

  terefon    テレフォン   
 
 
ไปรษณีย์  เคร่ืองเขยีน 
hagaki  はがき  ไปษณียบตัร 

ehagaki  絵はがき โปสตก์าร์ด 

kitte  切手  แสตมป์ 
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earoguramu エアログラム แอร์โรแกรม 

borupen ボールペン ปากกาลูกล่ืน 

enpitsu  鉛筆  ดินสอ 

keshigomu 消しゴム ยางลบ 

nori  のり  กาว 

noto  ノート  สมุด 

futo  封筒  ซอง 

binsen  便箋  กระดาษจดหมาย 

 
หนังสือ 
shoseki  書籍   หนงัสือ 
yosho  洋書  หนงัสือภาษาองักฤษ 

jisho  辞書  พจนานุกรม 

chizu  地図  แผนท่ี 

zasshi  雑誌  นิตยสาร 

 
ขนาดเส้ือผ้า 
shinshiyo 紳士用  สาํหรับสุภาพบุรุษ 

fujinyo  婦人用  สาํหรับสุภาพสตรี 

kodomoyo 子供用  สาํหรับเด็ก 

saizu  サイズ  ขนาด 
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esu  S  ขนาด  S 
emu  M  ขนาด  M 

eru  L  ขนาด  L 
erueru  LL  ขนาด  LL 

 
เส้ือผ้า เคร่ืองประดับ    
kutsu  靴  รองเทา้ 

kaban  かばん  กระเป๋า 

nekutai  ネクタイ เนกไท 

shatsu  シャツ  เส้ือเช้ิต 

T-shatsu Ｔシャツ เส้ือยดื 

seta  セーター เส้ือสเวตเตอร์ 

nekkuresu ネックレス สร้อยคอ 

sukafu  スカーフ ผา้พนัคอ 

beruto  ベルト  เขม็ขดั 

kutsushita 靴下  ถุงเทา้ 

sutokkingu ストッキング ถุงน่อง 

boshi  帽子  หมวก 

yubiwa  指輪  แหวน 

tokei  時計  นาฬิกา 
kasa  かさ  ร่ม 
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shitagi  下着  ชุดชั้นใน 

keshohin 化粧品  เคร่ืองสาํอาง 

 
คุณศัพท์-1 
takai/yasui 高い/安い แพง  / ถูก 

okii/chiisai 大きい/小さい ใหญ่ /เลก็ 
nagai/mijikai 長い/短い ยาว /สั้น 
omoi/karui 重い/軽い หนกั /เบา 
atsui/usui 厚い/薄い หนา /บาง 
atarashi/furui 新しい/古い ใหม่ / เก่า 
marui/shikakui 丸い/四角い กลม/ส่ีเหล่ียม 

futoi/hosoi 太い/細い อว้น/ผอม 

hadena/jimina 派手な/地味な ฉูดฉาด/เรียบๆ 

akarui/kurai 明るい/暗い สวา่ง /มืด 
yurui/kitsui ゆるい/きつい หลวม /คบั 

 
การถ่ายภาพ 
kamera  カメラ  กลอ้งถ่ายรูป 

bideokamera ビデオカメラ กลอ้งถ่ายวดีีโอ 

furasshu フラッシュ แฟลช 

firumu  フィルム ฟิลม์ 
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karafirumu カラーフィルム ฟิลม์สี 
shirokuro- 白黒フィルム ฟิลม์ขาวดาํ 
   firumu   

nijuyonmai- 24 枚撮り ฟิลม์ถ่ายได ้24 ภาพ 
  dorifirumu   フィルム  

sanjurokumai- 36 枚撮り ฟิลม์ถ่ายได ้36 ภาพ 
  dorifirumu   フィルム  

hachimiribideo- ８ミリビデオ ฟิลม์กลอ้งวีดีโอ 8 มิล. 
  firumu    フィルム  

VHSno- ＶＨＳの เทปวีดีโอระบบ VHS 
  bideotepu   ビデオテープ    

denchi  電池  ถ่านไฟฉาย แบตเตอร่ี 
genzo  現像  ลา้งฟิลม์ 

yakimashi 焼増  อดัรูป 

dojipurinto 同時プリント ลา้งฟิลม์และ 

    อดัรูปพร้อมกนั 

nega  ネガ  เนกาทีฟ 

suraido  スライド สไลด ์

 
เวลานัดหมาย 
kyo  今日  วนัน้ี 

ashita/asu 明日  พรุ่งน้ี 
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asatte  あさって มะรืน 

...ji  ～時  ...โมง 
 

การใช้โทรศัพท์ 
denwa  電話  โทรศพัท ์

koshudenwa 公衆電話 โทรศพัทส์าธารณะ 

denwabango 電話番号 หมายเลขโทรศพัท ์

shinaikyokuban 市内局番 รหสัประจาํเขต 

naisenbango 内線番号 เบอร์ติดต่อภายใน 

heyabango 部屋番号 เบอร์หอ้ง 

kokusaidenwa 国際電話 โทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ 

korekutokoru コレクトコール โทรศพัทเ์ก็บเงินปลายทาง 

terefonkado テレフォンカード บตัรโทรศพัท ์

kokanshu 交換手  โอเปอเรเตอร์ 

hanashichu 話し中  สายไม่วา่ง  กาํลงัพดูอยู ่

 
การส่งจดหมาย 
kitte  切手  แสตมป์ 

tegami  手紙  จดหมาย 

hagaki  葉書  ไปรษณียบตัร 

futo  封筒  ซอง 

 



 266
 

binsen  便箋  กระดาษจดหมาย 

atesaki  宛て先  ท่ีอยูผู่รั้บ 

sashidashinin 差出人  ผูส่้ง 

atena  宛て名  ช่ือท่ีอยูผู่รั้บ 

uketorinin 受取人  ผูรั้บ 

sokutatsu 速達  ส่งแบบด่วน 

kakitome 書留  ลงทะเบียน 

posuto  ポスト  ตูไ้ปรษณีย ์

yubinkyoku 郵便局  ท่ีทาํการไปรษณีย ์

earoguramu エアログラム จดหมายอากาศ 

jusho  住所  ท่ีอยู ่

kozutsumi 小包  พสัดุไปรษณีย ์

funabin  船便  ไปรษณียท์างเรือ 

kokubin  航空便  ไปรษณียท์างอากาศ 

eameiru  エアメイル ไปรษณียท์างอากาศ 

 
การเงินและธนาคาร   
ginko  銀行  ธนาคาร 

ryogae  両替  แลกเงิน 

keisansho 計算書  บญัชีแจง้จาํนวนเงิน 
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meisaisho 明細書  บญัชีแจง้จาํนวน- 
        เงินอยา่งละเอียด 

sa’in  サイン  ลงช่ือ 

genkin  現金  เงินสด 

madoguchi 窓口  ช่องติดต่อ 

tesuryo  手数料  เงินค่าธรรมเนียม 

koka  硬貨  เหรียญ 

shihei  紙幣  ธนบตัร 

kurejittokado クレジット บตัรเครดิต 

  カード 

toraberazu- トラベラーズ เช็คเดินทาง 

  chekku       チェック  

kogitte  小切手  เช็ค 

kawasereto 為替レート อตัราแลกเปล่ียน 

 
คุณศัพท์-2 
chikai/toi 近い/遠い ใกล ้/ ไกล 
nigiyaka/shizuka にぎやか/静か จอแจ / เงียบ 
okii/chiisai 大きい/小さい ใหญ่ / เลก็ 
rippa  りっぱ  ดี  เลิศ 
kirei  きれい  สวย สะอาด 
suteki  すてき  วิเศษ  ยอด 
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tanoshii/sabishii 楽しい/寂しい สนุก / เหงา 
 

อาหารว่างและเคร่ืองดืม่ 
ocha  お茶  ชา 

kocha  紅茶  ชาฝร่ัง 

kohii  コーヒー กาแฟ 

mizu  水  นํ้าเปล่า 

jusu  ジュース นํ้าผลไม ้

okashi  お菓子  ขนม 

keki  ケーキ  เคก้ 

chokoreto チョコレート ช็อกโกแลต 

senbei  せんべい เซมเบ ้

ame  あめ  ลูกกวาด 

 
ของฝาก ของทีร่ะลกึ 
omiyage おみやげ ของฝาก 

kabekazari 壁飾り  เคร่ืองประดบัผนงั 

okimono 置物  ของตั้งโชว ์

ningyo  人形  ตุก๊ตา 

sensu  扇子  พดั 

kiihoruda キーホルダー พวงกุญแจ 
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batchi  バッチ  เขม็กลดัติดเส้ือ 

kage’e’ningyo 影絵人形 ตุก๊ตาเล่นเงา 

kocha  紅茶  ชาฝร่ัง 

ninjincha 人参茶  ชาโสม 

uroncha  ウーロン茶 ชาจีน 

jasumincha ジャスミン茶 ชามะลิ 

nekutai  ネクタイ เนกไท 

nekkuresu ネックレス สร้อยคอ 

buresuretto ブレスレット สร้อยขอ้มือ 

batikku  バティック ผา้บาติก 

keshopochi 化粧ポーチ กระเป๋าเคร่ืองสาํอาง 

T-shatsu Ｔシャツ เส้ือยดื 

mingeihin 民芸品  ศิลปกรรมพ้ืนบาน 

 
พาชมบ้าน 
hirobiro  ひろびろ กวา้งขวาง 

yuttari  ゆったり กวา้งขวาง 

kojinmari こじんまり เลก็กระทดัรัด 

rippa  立派  ดี  เลิศ 
seiketsu  清潔  สะอาด 
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คาํศัพท์เกีย่วกบับ้าน 
genkan  玄関  บริเวณประตูหนา้บา้น 

senmenjo 洗面所  หอ้งลา้งหนา้ 

toire  トイレ  หอ้งนํ้า 

ofuro  お風呂  ท่ีอาบนํ้า 

daidokoro 台所  หอ้งครัว 

tatami  畳  เส่ือตาตามิ 

oshi’ire  押入れ  ตูใ้ส่เคร่ืองนอน 

fusuma  襖  ประตูเล่ือนกั้นหอ้ง 

tokonoma 床の間  ท่ีวางของโชว ์

shoji  障子  หนา้ต่างบานเล่ือน 

ike  池  บ่อนํ้า 

ueki  植木  ไมป้ระดบั 

 
ห้องอาบนํา้  ห้องส้วม 
ofuro  お風呂  ท่ีอาบนํ้า 

shawa  シャワー ฝักบวั 

senmenki 洗面器  อ่างลา้งหนา้ 

koppu  コップ  ถว้ย  แกว้ 
sekken  石鹸  สบู่ 
shanpu  シャンプー แชมพ ู
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rinsu  リンス  ครีมนวด 

haburashi 歯ブラシ แปรงสีฟัน 

hamigakiko 歯磨き粉 ยาสีฟัน 

shitagi  下着  ชุดชั้นใน 

shatsu  シャツ  เส้ือเช้ิต 

pantsu  パンツ  กางเกงใน 

buraja  ブラジャー ยกทรง 

oyu  お湯  นํ้าร้อน 

mizu  水  นํ้า 

atsui/tsumetai 熱い/冷たい ร้อน / เยน็ 

 

การบรรยายรูปร่างลกัษณะ 
sega takai  背が高い ตวัสูง  
sega hikui 背が低い ตวัเต้ีย 

kamiga nagai  髪が長い ผมยาว 

kamiga mijikai 髪が短い ผมสั้น 

mega okii  目が大きい ตาโต  
mega chiisai  目が小さい ตาเลก็ 

dokushin  独身  โสด  
futotte imasu 太っています อว้น  
yasete imasu  やせています ผอม 
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kekkon shite-  結婚しています แต่งงานแลว้ 
  imasu   

shincho  身長  ส่วนสูง 

taiju  体重  นํ้าหนกั 

nenrei  年齢  อาย ุ

 
สัตว์เลีย้ง 
inu  犬  สุนขั 

neko  猫  แมว 

kotori  小鳥  นกตวัเลก็ๆ 

kingyo  金魚  ปลาทอง 
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การเรียกบุคคลในครอบครัว 

ของผูพ้ดู  
(ถ่อมตวั) 

ของคนอ่ืน  
 (ยกยอ่ง) 

บุคคลใน

ครอบครัว 
そふ 
(sofu) 

おじいさん 
(ojiisan) 

ปู่   ตา 

そぼ 
(sobo) 

おばあさん 
(obasan) 

ยา่  ยาย 

おじ 
(oji) 

おじさん 
(ojisan) 

นา้  อา  ลุง 

おば 
(oba) 

おばさん 
(obasan) 

ป้า  นา้  อา 

ちち 
(chichi) 

おとうさん 
(otosan) 

พอ่ 

はは 
(haha) 

おかあさん 
(okasan) 

แม่ 

りょうしん 
(ryoshin) 

ごりょうしん 
(goryoshin) 

พอ่แม่ 

きょうだい 
(kyodai) 

ごきょうだい 
(gokyodai) 

พ่ีนอ้ง 

あに 
(ani) 

おにいさん 
(oniisan) 

พ่ีชาย 

あね 
(ane) 

おねえさん 
(onesan) 

พ่ีสาว 

おとうと 
(ototo) 

おとうとさん 
(ototosan) 

นอ้งชาย 

いもうと 
(imoto) 

いもうとさん 
(imotosan) 

นอ้งสาว 

子ども 
(kodomo) 

子どもさん、 
お子さん 
(kodomosan), 
(okosan) 

ลูก 



 274
むすこ 
(musuko) 

むすこさん 
(musukosan) 

ลูกชาย 

むすめ 
(musume) 

むすめさん 
(musumesan) 

ลูกสาว 

つま、 
かない 
(tsuma), 
(kanai) 

おくさん 
(okusan) 

ภรรยา 

おっと、 
しゅじん 
(otto), 
(shujin) 

ごしゅじん 
(goshujin) 

สามี 

 
 
ชุดนอน 

nemaki  ねまき  ชุดนอน 

pajama  パジャマ ชุดนอน 
    (เส้ือและกางเกง) 
negurije ネグリジェ ชุดนอน(กระโปรง) 

 
เคร่ืองทําความสะอาด 
sojiki  掃除機  เคร่ืองดูดฝุ่ น 

sentakuki 洗濯機  เคร่ืองซกัผา้ 

airon  アイロン เตารีด 

suitchi  スイッチ สวิตช ์
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senzai  洗剤  ผงซกัฟอก 

sentakumono 洗濯物  ผา้ท่ีจะซกั 

burashi  ブラシ  แปรง 

baketsu  バケツ  ถงั 

zokin  雑巾  ผา้ข้ีร้ิว 

suponji  スポンジ ฟองนํ้า 

hoki  ほうき  ไมก้วาด 

 
คาํกริยาทําอาหาร 
kirimasu 切ります หัน่  ตดั 

iremasu  入れます ใส่ 

itamemasu 炒めます ผดั 

kuwaemasu 加えます เพ่ิม  เติม 
nimasu  煮ます  ตม้ 

takimasu 炊きます หุง(ขา้ว) 
yakimasu 焼きます ป้ิง  ยา่ง 

 
อาหาร  เคร่ืองปรุง  ผัก  ผลไม้ 

tabemono 食べ物     ของกิน   
ryori  料理  อาหาร 

nihonryori 日本料理 อาหารญ่ีปุ่น 
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niku  肉  เน้ือ 

toriniku  鶏肉  เน้ือไก่ 

butaniku 豚肉  เน้ือหมู 

gyuniku 牛肉  เน้ือววั 

sakana  魚  ปลา 

maguro  まぐろ  ปลาทูน่า 

ebi  えび  กุง้ 

kani  かに  ป ู

ika  いか  ปลาหมึก 

tako  たこ  ปลาหมึกยกัษ ์

kai  貝  หอย 

nori  のり  สาหร่ายทะเล 

wakame わかめ  สาหร่ายวาคาเมะ 

konbu  こんぶ  สาหร่ายคอมบุ 

shio  塩  เกลือ 

sato  砂糖  นํ้าตาล 

shoyu  醤油  ซีอ๊ิว 

miso  味噌  เตา้เจ้ียวบด 

abura  油  นํ้ามนั 

sarada abura サラダ油 นํ้ามนัสลดั 
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kokonattsu’oiru ココナッツ- นํ้ามนัมะพร้าว 

      オイル 

rado  ラード  นํ้ามนัหมู 

su  酢  นํ้าส้มสายชู 

sake  酒  เหลา้สาเก 

kokonattsu- ココナッツ นํ้ากะทิ 

     miruku   ミルク  

wain  ワイン  ไวน ์

supaisu  スパイス เคร่ืองเทศ 

kareko  カレー粉 ผงแกงกะหร่ี 

kosho  胡椒  พริกไทย 

natsumegu ナツメグ ลูกจนัทนเ์ทศ 

korianda コリアンダー ผกัชี 

kumin  クミン  ยีห่ร่า 

chomiryo 調味料  เคร่ืองปรุงรส 

yasai  野菜  ผกั 

retasu  レタス  ผกักาดหอม 

kabocha かぼちゃ ฟักทอง 

ninjin  人参  แครอท 

jagaimo  じゃがいも มนัฝร่ัง 

negi  葱  ตน้หอม 

kyabetsu キャベツ กระหลํ่าปลี 
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horenso  ほうれんそう ผกัขม 

mame  豆  ถัว่ 

tamanegi 玉ねぎ  หวัหอม 

hakusai  白菜  ผกักาดขาว 

daikon  大根  หวัไชเทา้ 

kabu  かぶ  ผกักาดคาบุ 

moyashi もやし  ถัว่งอก 

shiitake  しいたけ เห็ดหอม 

nasu  なす  มะเขือ 

kyuri  きゅうり แตงกวา 
gobo  ごぼう  โกะโบ 

takenoko たけのこ หน่อไม ้

tomato  トマト  มะเขือเทศ 

piiman  ピーマン พริกหยวก 

ninniku  にんにく กระเทียม 

shoga  しょうが ขิง 

kudamono 果物  ผลไม ้

ichigo  いちご  สตรอเบอร่ี 

ringo  りんご  แอปเปิล 

momo  桃  ลูกทอ้ 

sakuranbo さくらんぼ เชอร์ร่ี 
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kuri  栗  เกาลดั 

nashi  梨  สาล่ี 

kaki  柿  ลูกพลบั 

budo  ぶどう  องุ่น 

suika  すいか  แตงโม 

orenji  オレンジ ส้ม 

mikan  みかん  ส้ม 

meron  メロン  แตงไท 

remon  レモン  มะนาว 

 
เคร่ืองใช้ในครัว 
nabe  鍋  หมอ้ 

furaipan フライパン กระทะ 

hocho  包丁  มีดทาํครัว 

manaita  まな板  เขียง 

otamajakushi おたまじゃくし ทพัพี 

suihanki 炊飯器  หมอ้หุงขา้ว 

denshirenji 電子レンジ เตาไมโครเวฟ 

gasurenji ガスレンジ เตาอบแก๊ส 

hi  火  ไฟ 

fukin  ふきん  ผา้เช็ดจาน 



 280
 

zaru  ざる  ตะแกรง  ตะกร้า 
boru  ボール  ชาม 

kankiri  缶切  ท่ีเปิดกระป๋อง 

sennuki  栓抜き  ท่ีเปิดขวด 

shokki  食器  ภาชนะ 

sara  皿  จาน 

chawan  茶碗  ถว้ยชา  ชาม 
gurasu  グラス  แกว้ 

koppu  コップ  ถว้ย 

supun  スプーン ชอ้น 

foku  フォーク ซ่อม 

naifu  ナイフ  มีด 

hashi  はし  ตะเกียบ 

 
ร่างกาย 

atama  頭  ศีรษะ 

kami  髪  ผม 

hitai  額  หนา้ผาก 

kao  顔  ใบหนา้ 

mimi  耳  หู 

ho  頬  แกม้ 
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kubi  首  คอ 

kata  肩  ไหล่ 

onaka  おなか  ทอ้ง 

heso  へそ  สะดือ 

momo  腿  ขาอ่อน 

ashi  脚  ขา 

ashi  足  เทา้ 

senaka  背中  สนัหลงั 

koshi  腰  เอว 

oshiri  おしり  สะโพก 

mayu  眉  ค้ิว 

me  目  ตา 

hana  鼻  จมูก 

kuchi  口  ปาก 

ha  歯  ฟัน 

ago  顎  คาง 

mune  胸  อก 

ude  腕  แขน 

te  手  มือ 

yubi  指  น้ิว 

tsume  爪  เลบ็ 
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hiza  膝  เข่า 

 
อาการเจ็บป่วย และยารักษาโรค 

karadaju からだじゅう ทั้งตวั 

i  胃  กระเพาะ 

cho  腸  ลาํไส้ 

kazegusuri かぜ薬  ยาแกห้วดั 

ichoyaku 胃腸薬  ยาโรคกระเพาะ 

chintsuzai 鎮痛剤  ยาแกป้วด 

genetsuzai 解熱剤  ยาลดไข ้

koseibusshitsu 抗生物質 ยาปฏิชีวนะ 

arerugii  アレルギー อาการแพ ้

kaze  かぜ  ไขห้วดั 

geri  下痢  ทอ้งเสีย 

benpi  便秘  ทอ้งผกู 

seiri  生理  ประจาํเดือน 
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ตัวเลข 

ichi  一  1 

ni  二  2 
san  三  3 
shi/yon  四  4 
go  五  5 
roku  六  6 
shichi/nana 七  7 
hachi  八  8 
ku/kyu  九  9 
ju  十  10 
ju ichi  十一  11 
ju ni  十二  12 
ju san  十三  13 
ju shi/ju yon 十四  14 
ju go  十五  15 
ju roku  十六  16 
ju shichi/  十七  17 
  ju nana   
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ju hachi  十八  18 
juku/jukyu 十九  19 
ni ju   二十  20 
san ju  三十  30 

yon ju  四十  40 
go ju  五十  50 
roku ju  六十  60 
shichi ju/  七十  70 
  nana ju   

hachi ju  八十  80 
kyu ju  九十  90 

hyaku  百  100 
ni hyaku 二百  200 
san byaku 三百  300 
yon hyaku 四百  400 
go hyaku 五百  500 
roppyaku 六百  600 
nana hyaku 七百  700 
happyaku 八百  800 
kyu hyaku 九百  900 

 



 285
 
sen  千  1,000 
ni sen  二千  2,000 
san zen  三千  3,000 
yon sen  四千  4,000 
go sen   五千  5,000 
roku sen 六千  6,000 
nana sen 七千  7,000 
hassen  八千  8,000 
kyu sen  九千  9,000 

ichi man 一万  10,000 

ni man  二万  20,000 
san man 三万  30,000 
yon man  四万  40,000 
go man   五万  50,000 
roku man 六万  60,000 
nana man 七万  70,000 
hachi man 八万  80,000 
kyu man 九万  90,000 
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ju man  十万  100,000 
hyaku man 百万  1,000,000 
sen man 千万  10,000,000 
ichioku   一億  100,000,000 
ju oku   十億  1,000,000,000 

 
rei/zero  れい、ゼロ 0 
reitengo れいてんご 0.5 
reitenni’nana れいてんになな 0.27 
 

nibun no ichi にぶんのいち 1/2 
yonbun no san よんぶんのさん 3/4 
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การอ่านเวลา  
...โมง 
ichiji  一時  1 โมง 

niji  二時  2 โมง 
sanji  三時  3 โมง 
yoji  四時  4 โมง 
goji  五時  5 โมง 
rokuji  六時  6 โมง 
shichiji  七時  7 โมง 
hachiji  八時  8 โมง 
kuji  九時  9 โมง 
juji  十時  10 โมง 
juichiji  十一時  11 โมง 
juniji  十二時  12 โมง 
nanji  何時  ก่ีโมง 

 
...นาที 
ippun  一分  1 นาที 

nifun  二分  2 นาที 
sanpun  三分  3 นาที 
yonpun  四分  4 นาที 
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gofun  五分  5 นาที 
roppun  六分  6 นาที 
nanafun  七分  7 นาที 
hachifun/ 八分  8 นาที 
   happun   

kyufun  九分  9 นาที 
juppun  十分  10 นาที 
juippun  十一分  11 นาที 
junifun  十二分  12 นาที 
jusanpun 十三分  13 นาที 
juyonpun 十四分  14 นาที 
jugofun  十五分  15 นาที 
nijuppun 二十分  20 นาที 
sanjuppun/han 三十分／半 30 นาที / คร่ึง 
yonjuppun 四十分  40 นาที 
gojuppun 五十分  50 นาที 
nanpun  何分  ก่ีนาที 

 
...ช่ัวโมง 
ichijikan 一時間  1 ชัว่โมง 

nijikan  二時間  2 ชัว่โมง 
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sanjikan 三時間  3 ชัว่โมง 
yojikan  四時間  4 ชัว่โมง 
gojikan  五時間  5 ชัว่โมง 
rokujikan 六時間  6 ชัว่โมง 
shichijikan/ 七時間  7 ชัว่โมง 
  nanajikan   

hachijikan 八時間  8 ชัว่โมง 
kujikan  九時間  9 ชัว่โมง 
jujikan  十時間  10 ชัว่โมง 
nanjikan 何時間  ก่ีชัว่โมง 

 
เดอืน... 
ichigatsu 一月  มกราคม 

nigatsu  二月  กมุภาพนัธ์ 

sangatsu 三月  มีนาคม 

shigatsu 四月  เมษายน 

gogatsu  五月  พฤษภาคม 

rokugatsu 六月  มิถุนายน 

shichigatsu 七月  กรกฎาคม 

hachigatsu 八月  สิงหาคม 

kugatsu  九月   กนัยายน 
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jugatsu  十月  ตุลาคม 

juichigatsu 十一月  พฤศจิกายน 

junigatsu 十二月  ธนัวาคม 

nangatsu 何月  เดือนอะไร 

 
จํานวนเดือน 
ikkagetsu 一か月  1 เดือน 

nikagetsu 二か月  2 เดือน 
sankagetsu 三か月  3 เดือน 
yonkagetsu 四か月  4 เดือน 

gokagetsu 五か月  5 เดือน 
rokkagetsu 六か月  6 เดือน 
nanakagetsu 七か月  7 เดือน 

hachikagetsu 八か月  8 เดือน 
kyukagetsu 九か月  9 เดือน 
jukkagetsu 十か月  10 เดือน 

nankagetsu 何か月  ก่ีเดือน 
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จํานวนปี 
ichinen  一年  1 ปี 

ninen  二年  2 ปี 
sannen  三年  3 ปี 
yonen  四年  4 ปี 
gonen  五年  5 ปี 
rokunen 六年  6 ปี 
nananen/ 七年  7 ปี 
 shichinen 

hachinen 八年  8 ปี 
kyunen  九年   9 ปี 
junen  十年  10 ปี 

nanen  何年  ก่ีปี 
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วนัในรอบสัปดาห์ 
nichi yobi 日曜日  วนัอาทิตย ์

getsu yobi 月曜日  วนัจนัทร์ 

ka yobi   火曜日  วนัองัคาร 

sui yobi  水曜日  วนัพุธ 

moku yobi 木曜日  วนัพฤหสับดี 

kin yobi 金曜日  วนัศุกร์ 

do yobi  土曜日  วนัเสาร์ 

nan yobi 何曜日  วนัอะไร 

 
วนัที ่และจาํนวนวนั 
tsuitachi  一日  วนัท่ี 1  
ichinichi  一日  1วนั 

futsuka  二日  วนัท่ี 2/2วนั 
mikka  三日  วนัท่ี 3/3วนั 
yokka  四日  วนัท่ี 4/4วนั 
itsuka  五日  วนัท่ี 5/5วนั 
muika  六日  วนัท่ี 6/6วนั 
nanoka  七日  วนัท่ี 7 /7วนั 
yoka  八日  วนัท่ี 8/8วนั 
kokonoka 九日  วนัท่ี 9/9วนั 
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toka  十日  วนัท่ี 10/10วนั 
ju ichi nichi 十一日  วนัท่ี 11/11วนั 
juni nichi 十二日  วนัท่ี 12/12วนั 
jusan nichi 十三日  วนัท่ี 13/13วนั 
juyokka  十四日  วนัท่ี 14/14วนั 
jugo nichi 十五日  วนัท่ี 15/15วนั 
juroku nichi 十六日  วนัท่ี 16/16วนั 
jushichi nichi/ 十七日  วนัท่ี 17/17วนั 
 junana nichi 

juhachi nichi 十八日  วนัท่ี 18/18วนั 
juku nichi 十九日  วนัท่ี 19/19วนั 
hatsuka  二十日  วนัท่ี 20/20วนั 
niju ichi nichi 二十一日 วนัท่ี 21/21วนั 
niju ni nichi 二十二日 วนัท่ี 22/22วนั 
niju san nichi 二十三日 วนัท่ี 23/23วนั 
niju yokka  二十四日 วนัท่ี 24/24วนั 
niju go nichi 二十五日 วนัท่ี 25/25วนั 
niju roku nichi 二十六日 วนัท่ี 26/26วนั 
niju shichi nichi/二十七日 วนัท่ี 27/27วนั 
 niju nana nichi 

niju hachi nichi 二十八日 วนัท่ี 28/28วนั 
niju ku nichi 二十九日 วนัท่ี 29/29วนั 
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sanjunichi  三十日  วนัท่ี 30/30วนั 
sanju ichi nichi 三十一日 วนัท่ี 31/31วนั 
nan nichi  何日  วนัท่ีเท่าไร/ก่ีวนั 

 
จํานวนสัปดาห์ 
isshukan 一週間  1 สัปดาห์ 

nishukan 二週間  2 สัปดาห์ 
sanshukan 三週間  3 สัปดาห์ 
yonshukan 四週間  4 สัปดาห์ 
goshukan 五週間  5 สัปดาห์ 
rokushukan 六週間  6 สัปดาห์ 
nanashukan 七週間  7 สัปดาห์ 
hasshukan 八週間  8 สัปดาห์ 
kyushukan 九週間  9 สัปดาห์ 
jusshukan 十週間  10 สปัดาห์ 
nanshukan 何週間  ก่ีสัปดาห์ 
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การนับส่ิงของ และลกัษณนาม 
ตวัเลข อกัษรจีน นบัแบบจีน นบัแบบญ่ีปุ่น นบัแบบญ่ีปุ่น 

1 一 ichi 一つ hitotsu 

2 二 ni 二つ futatsu 

3 三 san 三つ mittsu 

4 四 shi,yon 四つ yottsu 

5 五 go 五つ itsutsu 

6 六 roku 六つ muttsu 

7 七 
shichi, 
nana 

七つ nanatsu 

8 八 hachi 八つ yattsu 

9 九 
ku, 
kyu  

九つ kokonotsu 

10 十 ju 十 to 

? いくつ ikutsu いくつ ikutsu 
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ส่ิงของ คน 
1 一つ hitotsu 一人 hitori 

2 二つ futatsu 二人 futari 

3 三つ mittsu 三人 sannin 

4 四つ yottsu 四人 yonin 

5 五つ itsutsu 五人 gonin 

6 六つ muttsu 六人 rokunin 

7 七つ nanatsu 七人 
nananin 
shichinin 

8 八つ yattsu 八人 hachinin 

9 九つ kokonotsu 九人 kyunin 

10 十 to 十人 junin 

? いくつ ikutsu  何人 nannin 
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แผน่ แท่ง 
1 一枚 ichi mai 一本 ippon 

2 二枚 ni mai 二本 nihon 

3 三枚 san mai 三本 sanbon 

4 四枚 yon mai 四本 yonhon 

5 五枚 go mai 五本 gohon 

6 六枚 roku mai 六本 roppon 

7 七枚 nana mai 七本 nanahon 

8 八枚 hachi mai 八本 happon 

9 九枚 kyu mai 九本 kyuhon 

10 十枚 
ju mai 

十本 
juppon 
jippon 

? 何枚 nan mai 何本 nanbon 
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ถว้ย  แกว้ ตวั(สตัวข์นาดเลก็) 
1 一杯 ippai 一匹 ippiki 

2 二杯 nihai 二匹 nihiki 

3 三杯 sanbai 三匹 sanbiki 

4 四杯 yonhai 四匹 yonhiki 

5 五杯 gohai 五匹 gohiki 

6 六杯 roppai 六匹 roppiki 

7 七杯 nanahai 七匹 nanahiki 

8 八杯 happai 八匹 happiki 

9 九杯 kyuhai 九匹 kyuhiki 

10 十杯 
juppai 
jippai 

十匹 
juppiki 
jippiki 

? 何杯 nanbai 七匹 nanbiki 
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สตัวปี์ก เคร่ืองจกัร เคร่ืองไฟฟ้า 
1 一羽 ichi wa 一台 ichi dai 

2 二羽 ni wa 二台 ni dai 

3 三羽 san ba 三台 san dai 

4 四羽 yon wa 四台 yon dai 

5 五羽 go wa 五台 go dai 

6 六羽 roku wa 六台 roku dai 

7 七羽 nana wa 七台 nana dai 

8 八羽 hachi wa 八台 hachi dai 

9 九羽 kyu wa 九台 kyu dai 

10 十羽 
jip pa, 
jup pa 

十台 
ju dai 

? 何羽 nan ba 何台 nan dai 
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คู่ เล่ม 
1 一足 is soku 一冊 is satsu 

2 二足 ni soku 二冊 ni satsu 

3 三足 san zoku 三冊 san satsu 

4 四足 yon soku 四冊 yon satsu 

5 五足 go soku 五冊 go satsu 

6 六足 roku soku 六冊 roku satsu 

7 七足 nana soku 七冊 nana satsu 

8 八足 has soku 八冊 has satsu 

9 九足 kyu soku 九冊 kyu satsu 

10 十足 
jus soku  
jis soku 

十冊 
jus satsu  
jis satsu 

? 何足 nan zoku 何冊 nan satsu 
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ชั้น คร้ัง 

1 一階 ik kai 一回 ik kai 

2 二階 ni kai 二回 ni kai 

3 三階 san gai 三回 san kai 

4 四階 yon kai 四回 yon kai 

5 五階 go kai 五回 go kai 

6 六階 rok kai 六回 rok kai 

7 七階 nana kai  七回 nana kai  

8 八階 hak kai 八回 hak kai 

9 九階 kyu kai 九回 kyu kai 

10 十階 
juk kai  
jik kai 

十回 
juk kai  
jik kai 

? 何階 nan gai 何回 nan kai 
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เงินเยน เงินบาท 
1 一円 ichi en 一バーツ ichi batsu 

2 二円 ni en 二バーツ ni batsu 

3 三円 san en 三バーツ san batsu 

4 四円 yo en 四バーツ yon batsu 

5 五円 go en 五バーツ go batsu 

6 六円 roku en 六バーツ roku batsu 

7 七円 nana en 七バーツ nana batsu 

8 八円 hachi en 八バーツ hachi batsu 

9 九円 kyu  en 九バーツ kyu batsu 

10 十円 ju en 十バーツ ju batsu 

? 何円 nan en 何バーツ nan batsu 
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ดอลลาร์ หลงั(นบับา้น) 
1 一ドル ichi doru 一軒 ik ken 

2 二ドル ni doru 二軒 ni ken 

3 三ドル san doru 三軒 san gen 

4 四ドル yon doru 四軒 yon ken 

5 五ドル go doru 五軒 go ken 

6 六ドル roku doru 六軒 rok ken 

7 七ドル nana doru  七軒 nana ken 

8 八ドル hachi doru 八軒 hak ken 

9 九ドル kyu doru 九軒 kyu  ken 

10 十ドル 
ju doru 

十軒 
juk ken 
jik ken 

? 何ドル nan doru 何軒 nan gen 
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กอ้น(วตัถุเลก็ๆ) เคร่ืองบิน 

1 一個 ik ko 一機 ik ki 

2 二個 ni ko 二機 ni ki 

3 三個 san ko 三機 san ki 

4 四個 yon ko 四機 yon ki 

5 五個 go ko 五機 go ki 

6 六個 rok ko 六機 rok ki 

7 七個 nana ko 七機 nana ki 

8 八個 hak ko 八機 hak ki 

9 九個 kyu  ko 九機 kyu  ki 

10 十個 
juk ko 
jik ko 

十機 
juk ki 
jik ki 

? 何個 nan ko 何機 nan ki 
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อาย ุ ตวั(นบัสตัวใ์หญ่) 
1 一才 is sai 一頭 it to 

2 二才 ni sai 二頭 ni to 

3 三才 san sai 三頭 san to 

4 四才 yon sai 四頭 yon to 

5 五才 go sai 五頭 go to 

6 六才 roku sai 六頭 roku to 

7 七才 nana sai 七頭 nana to 

8 八才 has sai 八頭 hat to 

9 九才 kyu  sai 九頭 kyu  to 

10 十才 
jus sai  
jis sai 

十頭 
jut to  
jit to 

? 何才 nan sai 何頭 nan to 
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เท่า คืน 
1 一倍 ichi bai 一泊 ippaku 

2 二倍 ni bai 二泊 ni haku 

3 三倍 san bai 三泊 san paku 

4 四倍 yon bai 四泊 yon paku 

5 五倍 go bai 五泊 go haku 

6 六倍 roku bai 六泊 roppaku 

7 七倍 nana bai 七泊 nana haku 

8 八倍 hachi bai 八泊 happaku 

9 九倍 kyu  bai 九泊 kyu  haku 

10 十倍 
ju bai 

十泊 
juppaku 
jippaku 

? 何倍 nan bai 何泊 nan paku 
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ชุด ลาํดบัท่ี 
1 一着 itchaku 一番 ichi ban 

2 二着 ni chaku 二番 ni ban 

3 三着 san chaku 三番 san ban 

4 四着 yon chaku 四番 yon ban 

5 五着 go chaku 五番 go ban 

6 六着 roku chaku 六番 roku ban 

7 七着 nana chaku 七番 nana ban 

8 八着 hat chaku 八番 hachi ban 

9 九着 kyu  chaku 九番 kyu  ban 

10 十着 
jut chaku  
jit chaku 

十番 
ju ban 

? 何着 nan chaku 何番 nan ban 
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กล่อง 
1 一箱 hito hako 

2 二箱 futa hako 

3 三箱 mi hako 

4 四箱 yon hako 

5 五箱 go hako 

6 六箱 roppako 

7 七箱 nana hako 

8 八箱 happako 

9 九箱 kyu hako 

10 十箱 juppako 

? 何箱 nan hako 
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