
はじめに 

近年、日本の学校で学ぶ外国人児童・生徒の数が増加しています。私の住んで

いる横浜市には 13 カ国の生徒が通っている公立小学校もあります。また文科省

の調査（平成 19 年度）によると、全国で日本語指導が必要な外国人児童生徒の

数は 25,000 人を超え、その伸び率も年々大きくなっています。調査結果を母語

別に見ると、ポルトガル語、中国語、スペイン語の３言語が全体の７割以上を占

めており、全体から見ればタイ語を母語とする児童生徒数は決して多くはありま

せん。そのため、最近では多言語による学校の用語集や教材、副教材等が各方面

で開発されていながら、タイ語については、まだあまり目にすることができず、

残念に思っておりました。たとえ人数は少なくても、それを必要としている子ど

もが全国各地にいることは確かですから。 

このたび「かながわボランタリー活動推進基金 21（ボランタリー活動補助金）」

および「財団法人 国際コミュニケーション基金（社会的・文化的諸活動助成）」

の助成を受けまして、タイ語を母語とする児童生徒に向けた『学習語彙・用例集』

の出版が実現しました。 

この『学習語彙・用例集』が、タイから日本に来た児童生徒たちの学校生活で

の一助になれば幸いです。また、日本語を学んでいるすべてのタイ人の皆様にも

タイ語を学んでいる日本人の皆様にもお使いいただけますよう願っております。 

本書は「中学・高校生の日本語支援を考える会」による発行の『用例付 学習

語彙 5000 語』（中国語版・スペイン語版）の語彙および例文を元に編集を進め

させていただきました。語彙および例文を快くご提供くださいました「中学・高

校生の日本語支援を考える会」の代表 樋口万喜子様に心から感謝申し上げます。

また、栃木県で活躍なさっています「デック学習室」の泉田スジンダ様は私共の

活動を知り、グループで作成中の語彙リストを提供してくださいました。児童・

生徒との学習会を開く中で数多くの語彙を抽出された「デック学習室」の皆様に

も、あわせまして心からお礼を申し上げます。 

本書の出版にあたりましては、長期日本留学の経験を通し各方面で活躍をなさ

っている皆様、現在日本留学中の学生の皆様に例文作成、翻訳等でご協力をいた

だきました。タイ語の翻訳につきましては、監修の Tasanee Methapisit 先生、

翻訳を行った学生たちをまとめてくださった Patcharaporn Kaewkitsadang 先生

はじめタイ国立タマサート大学日本語学科の先生方と学生の皆様に多大なご協

力をいただきました。心からお礼を申し上げますとともに皆様の今後のご活躍を

お祈り申し上げます。 

１人でも多くの子ども達に“わかる”ことのうれしさを感じてもらい、決して

“夢”をあきらめることなく、将来に向かって歩んでほしいと願っております。 

日タイを言葉で結ぶ会 ラックパーサータイ  

代表 岡部 範子 

 



ค ำน ำ 

ปัจจบุนั นักเรยีนตา่งชาตทิีศ่กึษาในโรงเรยีนญีปุ่่ นมจี านวนเพิม่ขึน้ โรงเรยีนประถมศกึษาของรฐั

บางแหง่ในเมอืงโยโกฮามาทีข่า้พเจา้อาศยัอยู ่มีนักเรยีนตา่งชาตมิากถงึ 13 ชาต ิจากการส ารวจของ

กระทรวงการศกึษา วฒันธรรม กฬีา วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยใีนปี ค.ศ. 2007 พบวา่ทัว่ประเทศ

ญีปุ่่ นมจี านวนนักเรยีนตา่งชาตทิีต่อ้งไดร้บัการสอนภาษาญีปุ่่ นกวา่ 25,000 คน และมอีตัราการ

เพิม่ขึน้อยา่งตอ่เน่ือง เมือ่ดผูลการส ารวจโดยแยกตามภาษาแม่ พบว่านักเรยีนทีใ่ชภ้าษาโปรตเุกส 

ภาษาสเปน ภาษาจนีทัง้ 3 ภาษานีร้วมกนัแลว้มีจ านวนมากกวา่ 70 เปอรเ์ซน็ตข์องจ านวนนักเรยีน

ทัง้หมด ในปัจจบุนัมกีารพฒันาแบบเรยีน แบบเสรมิบทเรยีนหรอืหนังสอืรวมค าศพัทท์ีแ่ปลหรอืเขยีน

เป็นภาษาตา่ง ๆ แตแ่บบเรยีนทีเ่ป็นภาษาไทยน้ันมนีอ้ยมาก อาจเป็นเพราะนักเรยีนทีใ่ชภ้าษาไทย

เป็นภาษาแม่มจี านวนนอ้ยเมือ่เปรยีบเทยีบกบัภาษาอืน่ แมนั้กเรยีนชาวไทยจะมจี านวนนอ้ย แต่

นักเรยีนชาวไทยทีต่อ้งการแบบเรยีนดงักล่าวก็มีอยูท่กุภมูภิาคทัว่ประเทศ 

โอกาสนี ้ทางคณะผูจ้ดัท าจงึไดจ้ดัท า “หนังสอืรวมค าศพัทพ์รอ้มตวัอยา่งประโยค ญีปุ่่ น-ไทย” 

ส าหรบันักเรยีนทีใ่ชภ้าษาไทยเป็นภาษาแม่  การจดัท าคร ัง้นีไ้ดร้บัทนุสนับสนุนจากมูลนิธสิง่เสรมิ

กจิกรรมอาสาคานางาวะ 21 (ทนุสนับสนุนกจิกรรมอาสา) และมูลนิธกิารสือ่สารสากล 

(International Communications Foundation)(ทนุสนับสนุนกจิกรรมดา้นสงัคมวฒันธรรม) 

คณะผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าหนังสอืเลม่นีจ้ะเป็นประโยชนแ์กนั่กเรยีนไทยในการเรยีนทีป่ระเทศ

ญีปุ่่ น และหวงัวา่หนังสอืเลม่นีย้งัจะชว่ยอ านวยประโยชนแ์กช่าวไทยทีเ่รยีนภาษาญีปุ่่ นหรอืชาวญีปุ่่ น

ทีเ่รยีนภาษาไทยดว้ย 

คณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวม คดัเลอืกค าศพัทแ์ละตวัอยา่งประโยคโดยอา้งองิจากหนังสอื “รวมค าศพัท ์

5000 ค า พรอ้มตวัอยา่งประโยค (ฉบบัภาษาจนี-ภาษาสเปน)” ซ ึง่จดัท าโดย ”ชมรมสง่เสรมิ

ภาษาญีปุ่่ นส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษา”  ขอขอบคณุ คณุฮงุิจ ิมากโิกะ ตวัแทนชมรมสง่เสรมิ

ภาษาญีปุ่่ นส าหรบันักเรยีนระดบัมธัยมศกึษาเป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดใ้หค้วามชว่ยเหลอืดว้ยดมีาตลอด 

ขอขอบคณุคุณสจุนิดา อซิมุดิะตวัแทนชมรมหอ้งเรยีนเด็กแหง่จงัหวดัโทจิงริวมถงึสมาชกิชมรมทกุ

ทา่นทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะหเ์ร ือ่งรายการค าศพัทแ์ละการรวบรวม  คดัเลอืกค าศพัทจ์ านวนมากจาก

การสอนภาษาญีปุ่่ นแกนั่กเรยีน 

ในการจดัท าหนังสอืเลม่นี ้คณะผูจ้ดัท าไดร้บัความอนุเคราะหใ์นการคดัเลอืกตวัอยา่งประโยคและ

การแปลเป็นภาษาไทยจากคณะผูแ้ปลซึง่เป็นผูท้ีม่บีทบาทในดา้นตา่ง ๆ และมปีระสบการณก์ารศกึษา

ในประเทศญีปุ่่ นเป็นเวลานาน รวมทัง้นักศกึษาชาวไทยทีก่ าลงัศกึษาอยู่ทีป่ระเทศญีปุ่่ นในปัจจบุนั ใน

การแปลเป็นภาษาไทยน้ัน ไดร้บัความรว่มมอืเป็นอยา่งดจีาก คณาจารยแ์ละนักศกึษา ภาควชิา

ภาษาญีปุ่่ น คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ โดยมี รศ.ทศันีย ์เมธาพสิฐิ เป็น

บรรณาธกิารการแปล และ ดร.พชัราพร แกว้กฤษฎางค ์เป็นผูค้วบคมุประสานงาน จงึใครข่อขอบคณุ

ทกุท่านจากใจจรงิและขออวยพรใหท้กุทา่นประสบความส าเรจ็ยิง่ขึน้ไป 

ขา้พเจา้ปรารถนาทีจ่ะใหเ้ด็กๆไดรู้ส้กึอิม่เอบิใจเวลาทีไ่ดเ้รยีนรู ้ไดเ้ขา้ใจสิง่หน่ึง และหวงัวา่พวกเขา

จะไม่ละทิง้ความฝันและกา้วตอ่ไปอยา่งมุ่งมั่นเพื่ออนาคตของตนเอง 

ผูกสมัพนัธด์ว้ยภาษาไทย-ญีปุ่่ น 

โอคาเบะ โนรโิกะ (ตวัแทน) 



この本を使う皆さまへ 

１．この本の構成について  

「語彙と用例文」では日本語とタイ語が上下に並んでいます。語彙数は 5000 語、そ

して用例文は 7000 を超えています。できる限り学校生活や教科書に用いられる表現

を掲載しました。 

「主要教科の用語」のページには、数学・理科・社会・英語の各教科書から抽出した

語彙（約 1500 語）の読み方、漢字またはカタカナとタイ語が左右に並んでいます。 

「社会（公民分野）解説」のページには、政治や経済の分野から抜粋した解説を日本

語とタイ語の対訳で掲載しました。 

２．表記について 

「語彙と用例文」の見出しの語彙は、表記が同じ場合、最初の欄にのみ表記します。

ページが変わった場合は次のページの始めに（  ）に入れて表示しました。また、漢

字の列で（  ）に入っている語彙は、常用漢字以外の漢字を含む語彙です。児童生徒が読

み方について迷いそうなアルファベットや数字にも振り仮名をつけました。「私」の読み方は、常

用音訓では「わたくし」ですが、「わたし」が慣用的に定着していると思われるため、本書では、

振り仮名を「わたし」としました。 また、固有名詞のタイ語表記は、発音をそのままタイ文字にし

て表記する方法で表しました。 

３．品詞について 

「語彙と用例文」では、全ての用例文の中で、見出しの語彙がどの品詞として使われ

ているかを表示しました。品詞の分類は三省堂「例解小学国語辞典」に準拠しました。

品詞の表示は以下のようになっています。 

名＝名詞 代＝代名詞 動＝動詞 副＝副詞 形＝形容詞（い‐形容詞） 

形動＝形容動詞（な‐形容詞） 連＝連体詞 接＝接続詞 感＝感動詞 

名詞や副詞に「する」を つけて動詞になる語彙には、「‐する」の表示をしました。

副詞の「‐と」の表示は、「と」を つけて副詞になることを示しています。形容動詞は、

外国語として日本語を学ぶ時に「な‐形容詞」として説明される品詞です。語彙の最後

に「‐だ・で・な・に」のいずれかが付いた形で使われます。 

４．用例文について 

 「語彙と用例文」では、見出しの語彙が実際にどのように使われるかを用例文で示し

ています。他の語彙とどのような形でつながって文を構成するかを、あわせて学ぶこと

ができます。本書の用例文は、普通体で書かれていますので、場面によって表現は変わ

ります。限られた場面で使われる文には「  」を付けました。会話や指示、通知、案

内などの文です。語彙の欄には漢字で書いてあり、用例文の中ではひらがなで表記され

ている語彙は、その用法では、ひらがなで表記される語彙です。 

 



ค ำชีแ้จง 

1. โครงสรา้งหนังสอืเลม่นี ้

   ค าศพัทพ์รอ้มตวัอยา่งประโยค จดัเรยีงโดยประโยคภาษาญีปุ่่ นอยู่ดา้นบน บรรทดัถดัลงมาดา้นลา่ง

เป็นค าแปลภาษาไทย ซึง่บรรจคุ าศพัทจ์ านวน 5000 ค า และตวัอยา่งประโยคมากกวา่ 7000 ประโยค 

คณะผูจ้ดัท าไดร้วบรวมตวัอย่างประโยคทีอ่าจพบเห็นในต าราเรยีนหรอืในชวีติประจ าวนัของนักเรยีน

ใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีท่ าได ้ 

  ค าศพัทท์ีใ่ชใ้นการเรยีน(ประมาณ 1500ค า) เป็นค าศพัทท์ีค่ดัเลอืกจากแบบเรยีนคณิตศาสตร ์

วทิยาศาสตร ์สงัคมและภาษาองักฤษ ในหนา้ค าศพัทท์ีใ่ชใ้นการเรยีนนีจ้ดัเรยีงโดยค าอา่น อกัษรคนัจิ

หรอืคาตาคานะอยูด่า้นซา้ยมอื และค าแปลภาษาไทยอยู่ดา้นขวาถดัไป  

  ในหนา้ค าอธบิายเร ือ่งสงัคมจะมคี าอธบิายทีค่ดัเลอืกจากสาขาตา่งๆ เชน่ การเมอืง เศรษฐกจิโดยมี

ค าแปลภาษาไทยควบคูไ่ปดว้ย   

2. การเขยีนและการสะกด 

กรณีทีค่ าศพัทส์ะกดอกัษรฮริางานะเหมอืนกนัจะเขยีนเพยีงคร ัง้เดยีว ยกเวน้กรณีทีต่อ้งขึน้หนา้ใหม่ 

จะเขยีนค าศพัทน้ั์นอกีคร ัง้โดยใสเ่คร ือ่งหมายวงเล็บก ากบัไวบ้นหนา้ถดัไป  

ส าหรบัอกัษรคนัจ ิค าในวงเล็บตรงชอ่งอกัษรคนัจ ิหมายถงึค าน้ันมอีกัษรซึง่อยูน่อกเหนือจากอกัษร

คนัจทิีใ่ชป้ระจ าหรอืทีเ่รยีกวา่โจโยคนัจริวมอยูด่ว้ย ตวัเลขหรอือกัษรภาษาองักฤษทีอ่าจท าให ้

นักเรยีนสบัสนจะเขยีนค าอา่นก ากบัไวด้ว้ย 「私」ทีถ่กูตอ้งอา่นวา่「わたくし」แตใ่นหนังสอืเลม่นี้

เขยีน「わたし」เน่ืองจากเป็นค าอา่นทีนิ่ยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง นอกจากนีก้ารแปลค านามเฉพาะ

ภาษาญีปุ่่ นจะเขยีนเป็นภาษาไทยดว้ยวธิเีทยีบเสยีงภาษาญีปุ่่ น 

3. การเขยีนค าไวยากรณ ์

ในสว่นค าศพัทพ์รอ้มตวัอย่างประโยคจะมคี ายอ่ของค าไวยากรณก์ ากบัไวว้า่ค าศพัทน้ั์นท าหนา้ที่

ทางไวยากรณใ์ดในประโยค การแบง่ประเภทค าไวยากรณไ์ดอ้า้งองิเกณฑข์อง “พจนานุกรม

ภาษาญีปุ่่ นส าหรบัช ัน้ประถมศกึษา ประโยคตวัอยา่งพรอ้มค าอธบิาย” ของส านักพมิพซ์นัเซโด   

ค าอธบิายค ายอ่ของค าไวยากรณ ์

 

名＝ค านาม    代＝ค าสรรพนาม   動＝ ค ากรยิา     副＝ค าวเิศษณ ์   

形＝ค าคุณศพัท ์(ค าคณุศพัท ์i)   形動＝ค ากรยิาคุณศพัท ์(ค าคณุศพัท ์na)   

連＝ค าขยายค านาม        接＝ค าสนัธาน  感＝ค าอทุาน 

 

ค านามหรอืค าวเิศษณซ์ ึง่เมือ่เตมิ「する」 จะท าหนา้ทีเ่ป็นค ากรยิาจะเขยีนก ากบัดว้ย「‐する」 

ค าวเิศษณท์ีก่ ากบัดว้ย「‐と」หมายถงึเมือ่เตมิ「と」จะท าหนา้ทีเ่ป็นค าวเิศษณ ์

ค ากรยิาคุณศพัท ์ หมายถงึค าคุณศพัทท์ีใ่นการศกึษาภาษาญีปุ่่ นในฐานะภาษาตา่งประเทศเรยีกวา่

ค าคุณศพัทป์ระเภท na จะใชใ้นรปู「‐だ・で・な・に」รปูใดรปูหน่ึง 

 



4. ตวัอยา่งประโยค 

ตวัอยา่งประโยคในสว่นค าศพัทพ์รอ้มตวัอย่างประโยคจะแสดงใหเ้ห็นวา่ค าศพัทน้ั์นมวีธิใีชอ้ยา่งไร 

ตวัอยา่งประโยคในหนังสอืเลม่นีเ้ขยีนดว้ยรปูธรรมดา (Plain form) ดงัน้ันรปูแบบอาจเปลีย่นแปลงได ้

ขึน้อยูก่บัสถานการณก์ารใช ้ 

ส าหรบัประโยคทีใ่ชใ้นสถานการณเ์ฉพาะเชน่ ค าสัง่ การสนทนา การน าทาง การแจง้ขา่ว จะเขยีน

วงเล็บ「            」ก ากบั 

กรณีทีใ่นชอ่งค าศพัทเ์ขยีนดว้ยอกัษรคนัจ ิแตใ่นประโยคตวัอยา่งเขยีนค าศพัทน้ั์นดว้ยอกัษร 

ฮริางานะ หมายถงึค าน้ันนิยมเขยีนดว้ยอกัษรฮริางานะเมือ่ใชใ้นรปูแบบและความหมายตามที่

ปรากฏในประโยคตวัอยา่ง 

 

  

 

 


