
 

 

 

 

  

文法  
あきこと友だち３ 
 

เอกสารประกอบบทเรียน รายวิชาภาษาญ่ีปุ่ นพืน้ฐาน ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1 

บทที่ 16  “ของฝาก”   ชดุไวยากรณ์ 

 

 

シリンポン・カートプム 

ラチャシマーウィッタヤーライ高校 
10/2555 

だい 16 か 

おみやげ：ของฝาก 

เอกสารนี้จดัท าข้ึนเพือ่ประกอบการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนที่เรียนภาษาญีปุ่่นและผู้สนใจ 
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เอกสารประกอบบทเรียนวชิาภาษาญีปุ่น่ ( ไวยากรณ์ )  

ชั้นมธัยมศึกษาปทีี ่5  ภาคเรยีนที ่1 

............................................................................................................................. ............................................................... 

(1) รปูประโยคแสดงล าดับการกระท ากอ่น-หลงั 

 

 

 

 ส ำนวนนี้มีควำมหมำยว่ำ “ก่อนท่ีจะ～” โดยค ำที่อยู่หน้ำ 前に จะเป็นค ำนำมหรือค ำกริยำก็ได้ ถ้ำเปน็ค ำกริยำจะต้อง
อยู่ในรูปพจนำนุกรมเท่ำนั้น ส่วนค ำนำมจะต้องเป็นอำกำรนำมโดยใช้ค ำช่วย の เชื่อมหน้ำ 前に ( 前 เป็นค ำนำม )  

ข้อสังเกต  กริยำในประโยคหลังจะเกิดก่อนหรือท ำก่อนกรยิำในประโยคแรก 

1) ご飯を食べる前に、手を洗ってください。(ก่อนทำนข้ำว กรุณำลำ้งมือด้วยครับ) 

2) しあいをする前に、少
すこ

しれんしゅうします。(ก่อนแข่งขัน จะฝึกซ้อมสักหน่อย) 

3) 勉強の前に、よしゅうしたことがありますか。(ก่อนจะเรียน เคยเตรียมบทเรียนมำบ้ำงไหม?) 

4) みちをわたる前に、左も右もよく見てください。(ขอให้มองทั้งซ้ำยและขวำให้ดี ก่อนท่ีจะข้ำมถนน) 

 

 

 

 

 ส ำนวนนี้มีควำมหมำยว่ำ “หลังจำกท่ี～” เป็นส ำนวนที่ตรงข้ำมกับส ำนวน 前に 

ข้อสังเกต  กริยำที่เกดิก่อนจะอยูป่ระโยคหน้ำ กริยำทีเ่กิดหลังจะอยู่ประโยคหลัง 

1) テレビを見た後で、デパートへ買い物に行きます。(หลังจำกดูทีวีแล้ว ว่ำจะไปซื้อของที่ห้ำงครับ) 

 กริยำรูปพจนำนุกรม  前に、   ประโยค  。        

 อำกำรนำม     の前に、ประโยค  。 

 กริยำรูป た   後で、   ประโยค  。        

 อำกำรนำม   の後で、ประโยค  。 

ก่อนที่จะ～ 

หลังจำกที่ ～ 
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2) 勉強した後で、食事をしましょう。(หลังจำกอ่ำนหนังสือแล้ว ไปกินข้ำวกันเถอะ) 

3) 仕事の後で、飲みに行きませんか。(หลังเลิกงำนแลว้ ไปดื่มกันไหมครับ?) 

**หำกใช้ 後 โดยไม่มีค ำขยำยขำ้งหน้ำ จะมีควำมหมำยว่ำ “ในภำยหลัง ทีหลัง”** เช่น  

4) 出発の時間は、後でしらせます。(เวลำออกเดินทำง จะแจ้งให้ทรำบภำยหลังครับ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ส านวนบอกการกระท าทีม่หีลายอยา่ง 

 

 

 ส านวนนีม้วีิธีการใช้ 2 แบบ คือ 

A) ใช้ในกำรยกตัวอย่ำง โดยกำรกระท ำท่ีเรำจะยกข้ึนมำนั้นต้องผนัเป็นรูป た ก่อนแล้วจึงเติม り ท้ำยกริยำนั้น จำกนั้นเติม

กริยำ する ลงไปท้ำยสุดของส ำนวนเสมอ โดยไม่ต้องค ำนึงถึงล ำดบักำรเกิดของกริยำเหล่ำนั้น และปกตไิม่นิยมใช้เกนิ 2 ตัวอย่ำง 

ข้อสังเกต  กำรผันกำลของส ำนวนนี้ จะผันท่ีรูป する ว่ำเป็นอดีต ปัจจุบัน หรืออนำคต 

1) ご飯を食べてから、本を読んだり てがみを書いたりします。(หลังจำกทำนข้ำว ผมก็อ่ำนหนังสือบ้ำง 
ไม่ก็ดูทีวีครับ) 

2) わたしは日よう日にいぬとあそんだり、兄弟とバドミントンをしたりしました。(เมื่อวันอำทิตย์ 
ผมเล่นกับสุนัขบ้ำง แล้วก็เล่นแบดมินตันกับพ่ีน้องบ้ำงครับ ) 

B) ใช้แสดงอำกำรหรือสภำพทีเ่กิดขึ้นสลับกันไปมำ  

3) この電気はついたり、きえたりします。(ไฟดวงนี้เดี๋ยวตดิ เดี๋ยวดับ) 

4) 6 月の雨はふったり、やんだりします。(ฝนช่วงเดือนมิถุนำยน เดีย๋วก็ตกเดีย๋วก็หยดุ) 

 Tips 

 ～前に／～後で  ไม่ใช่ส านวนท่ีเน้นล าดับก่อนหลังของเหตุการณ์ แต่เป็นเพียงวิธีบอก

เวลาท่ีเกิดกริยาในประโยคหลักท่ีตามมาอีกวิธีหน่ึงเท่าน้ัน 

 ～てから／～た後で เป็นส านวนท่ีท าให้รู้ล าดับของการเกิดกริยาทั้งคู่ จึงมีหลาย

สถานการณ์ที่ใช้ได้ทั้งสองตัว แต่ท้ังสองมีจุดที่ต้องการสื่อออกมาแตกต่างกัน ดังน้ัน หากเราใช้

สลับกัน ส่วนใหญ่ไม่ถึงกับผดิหลกัไวยากรณ์ แต่ก็ท าให้เป้าหมายของการสื่อสารไม่ชัดเจนหรือผิดไป

บ้าง 

 

 กริยำ たり กริยำ たり する。   ท ำ～บ้ำง 
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(3) ประโยคการให ้

 “ให”้ เป็นกริยำที่มีผูร้ับเป็นกรรมรอง จึงใช้ค ำช่วย に เพื่อบอกให้รู้ว่ำ ให้แก่ใคร ส่วนกริยำ “ให”้ ในภำษำญี่ปุ่นน้ัน ใช้
แตกต่ำงกันตำมลักษณะของผู้ให้และผูร้ับ คือ あげる และ くれる 

  

 

 

 

 

3.1) くれる ใช้เมื่อบุคคลอืน่ให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้พูด หรือคนในกลุ่มเดียวกับผู้พดู เช่น คนในครอบครัว 

ข้อสังเกต ปกติในกรณีที่ให้แก่ผู้พดูเอง จะนิยมละ わたしに เนื่องจำก くれる บอกควำมหมำยนัน้ในตัวอยู่แล้ว (รวมทั้งค ำที่
เกี่ยวกับญำติพี่น้อง เช่น 母、兄  จะละ わたしの ที่น ำหน้ำออก) 

1) 近所
きんじょ

のおばさんは妹にめずらしい人形
にんぎょう

をくれました。(คุณป้ำแถวบ้ำนให้ตุ๊กตำที่ไมค่่อยเคยเห็นแก่
น้องสำวของผมครับ) 

2) 両親
りょうしん

は毎年
まいとし

わたしにたんじょう日のプレゼントをくれます。(พ่อแม่ให้ของขวัญวันเกิดผมทุกปีเลยครับ) 

 Tips 

 たり  สามารถใช้ยกตัวอย่างกรยิาหรือคุณศัพท์ (ในบทน้ีน าเสนอเพียงกรยิาเท่านั้น) 

ส านวนน้ีคล้ายกับ ～や～や～(など) โดยใช้ยกตัวอย่างค านามหลายๆอยา่ง (บทท่ี3) 

 たり  เป็นการยกตัวอย่างการกระท าบางอยา่งจากหลายๆการกระท าในสถานการณ์

หน่ึงหรือเวลาหน่ึง เช่น ในวันเสาร์อาทิตย์ ในงานเลี้ยงอ าลา เป็นต้น โดยท่ีเจ้าของการกระท าจะ

เป็นคนเดียวหรือกลุ่มคนก็ได้ ขึน้อยู่กับประธาน  

 นอกจากนี้ や ต้องใช้ในรูป Noun や noun จึงยกเพยีงตัวอย่างเดียวไม่ได้ (หาก

ต้องการยกเพยีงตัวอย่างเดยีว จะใช้ noun など (บทท่ี19) แต่たり สามารถยกเพยีงตัวอยา่ง

เดียวได้ โดยส่วนใหญ่จะยกการกระท าเพยีง 2 ตัวอย่าง แต่ยกมากกว่าน้ีก็ได้ 

 ในวิธีการใช้たり แบบ B คือ เชื่อมกริยาหรือคุณศัพท์ท่ีมีความหมายตรงข้ามกันเพื่อ

แสดงอาการที่สลับไปมาได้ เช่น すわったり、立ったりしないでください。 

 

ผู้ให(้บุคคลอ่ืน)  は    ผู้รับ(ตนเอง)に    สิ่งของ(ที่ได้รับ)  をくれる。 

สิ่งของ(ที่ได้รับ)  は   ผู้ให ้ が ผู้รับ(ตนเอง) に   くれる。 
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3.2) あげる ใช้เมื่อผู้พูดหรือคนในกลุม่ผู้พูดใหส้ิ่งใดสิ่งหนึ่งแก่ผู้อื่น หรือบุคคลอื่นให้แก่บุคลลอื่น 

1) このまんがは、だれにあげますか。(หนังสือกำร์ตูนเล่มนี้จะให้ใครหรือครับ?) 

2) パウィーさんは 5/17のクラスの友だちにおみやげをあげました。(คุณปวีร์ได้ให้ของฝำกแก่เพื่อนๆใน

ช้ันม.5/17ของเขำครับ) 

3) ゆり先生はお父さんにタイのネクタイをあげました。(คุณครูยรูิให้เนคไทจำกเมืองไทยแก่คุณพ่อ(ของเขำ)
ครับ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทคนคิเทคนคิเทคนคิวิธีวิธีวิธีการใช้การใช้การใช้   ---   ---OOO  

 ในการใชあ้げる／くれる ยังคงเป็นที่สับสนทั้งคนไทย และคนญี่ปุน่เหมือนกนั เพราะว่าเปน็ค าท่ีต้องใช้
ความรู้สึกในการส่ือสารลงไปด้วย ดังนัน้ในการพูด ขอให้ผู้พดูยดึหลักวา่ ผู้พูดควรอยู่ฝ่ายผู้ใหห้รือผู้รับ แล้วลองคิด
เหมือนตนเป็นบุคคลนั้นดูก็จะสามารถเลือกใช้ได้งา่ยข้ึน ดังนี้ 

 

 Tips 

 ค าในกลุ่ม あげる／くれる จะแฝงความรูส้ึกขอบคุณและซาบซึ้งที่ผู้รับมีต่อผู้ให้ 

ดังน้ัน จึงต้องใช้กับการให้สิ่งดีๆแก่กันเท่านั้น หากไม่ใช่การให้ท่ีเป็นความรู้สึกลักษณะดงักล่าวหรอื

ไม่ได้ต้องการเน้นในส่วนน้ัน ควรใช้กรยิาตัวอ่ืน เช่น “เอาหนังสอื(ท่ีผมฝากไว)้ให้วันเฉลิมหรือยงั?” 

จะเห็นวา่ “ให้” ในประโยคน้ีเป็นเพียงการส่งผา่นหนังสือให้แก่บุคคลหนึ่งเท่านั้น กริยาท่ีเหมาะสม

กับประโยคนี้คือ 渡す (บทท่ี14) นอกจากนี้ยังมี “ให้” ในภาษาไทยตัวอ่ืนท่ีไม่ใช่ あげる／くれ

る อีก จึงต้องพิจารณาให้ดีเสยีก่อน 

  

 

 

  ผู้ให(้ตนเอง)  は    ผู้รับ(บุคคลอื่น) に    สิ่งของ(ที่ให้)  をあげる。 

สิ่งของ(ของตน)  は   ผู้ให(้ตนเอง)  が ผู้รับ(บุคคลอื่น)  に    あげる。 
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 A) ถ้าคดิว่าผู้พดูไม่ได้อยู่ฝา่ยใดเลยหรือใกลช้ิดทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกัน เช่น ภูมิให้สันติภาพ [ทั้งสองคนเป็นเพื่อนผู้
พูดทั้งคู ่สนิทสนมทั้งคู่ หรืออาจไม่คุ้นเคยกับทั้งคู่] จะใช้ ---    ---   >>> あげる 

 B) กรณีที่บุคคลอืน่ให้คู่สนทนาของเราเอง เชน่ คุณอิทธิพัทธใ์ห้อะไรคุณครับ? [ผู้พูดควรอยูฝ่่ายคู่สนทนา]       
จะใช้ ---    ---   >>> くれる 

 C) กรณีที่เล่าว่าแม่ให้น้องชาย [ลักษณะเดียวกับข้อ A.] จะใช้ ---    ---   >>> あげる 

อย่างไรก็ตาม ควรหลีกเลี่ยงการยกตัวอย่างประธานและผู้รบัทีตั่ดสินใจยากว่าอยูฝ่่ายใดเพราะอาจท าให้สับสนโดยไม่
จ าเป็น 

 

(4) ประโยคการรบั 

 もらう แปลว่ำ “ไดร้ับ  รับ” เมือ่บอกว่ำได้รับจำกใครจะใช้ค ำช่วย に  

ข้อควรระวัง  もらう ไม่มีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับประธำน แต่มีข้อจ ำกดัเกี่ยวกับกรรมรอง คือ จะไม่มีกำรใช้ わたしにもらう 

   X  Aは わたしに  を もらう。 

1) 秋田さんに日本の切手をもらいました。(ได้รับแสตมป์ญี่ปุ่นจำกคุณอะกิตะครับ) 

2) ポップトーンさんはこいびとにすてきなガードをもらいました。(ภพธรไดร้ับกำร์ดสุดเจ๋งจำกแฟนของ
เขำครับ) 

3) 兄に ことしの「マン・ガイ・マーク」コンサートのきっぷを７まいもらいました。(ได้บัตร
คอนเสิรต์ “มันไก่มำก” ของปีนี้จำกพ่ีชำย 7 ใบครับ) 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติม 

 *** ในบทนี้ เน้นกำรฝึกใช้กริยำ もらう ในรูปอดีต もらいました／もらった มำกกว่ำ  もらいます／も

らう ที่เป็นรูปเหตุกำรณ์ในปัจจบุัน ควำมจริงทั่วไป หรือเหตุกำรณ์ในอนำคต *** 

―――ありがとう――― 

 Tips 

 ค าว่า もらう แฝงความรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณเช่นเดียวกับ あげる และ くれる จึงต้องใช้

กับเรื่องและสิ่งดีๆ ค าว่า “ได้รับ” ในความหมายถึง “ไดร้ับความเสียหาย ได้รับผลกระทบ ได้รับ

โทษ” เหล่าน้ีจึงไม่ใช้  もらう ต้องใช้วิธีพูดอื่นๆซึ่งต่างกันออกไป  

 


