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สวัสดี
ครับ ท่านผู้อ่าน TPA News ทุกท่าน กลับมาพบกับคอลัมน์

สนุกกับภาษาญี่ปุ ่นอีกแล้วนะครับในฉบับเดือน

สิงหาคม 2560 ฉบับนี้จะพบกับสิ่งที่น่าสนใจอะไรนั้น เชิญติดตามได้เลยครับ

TPA News ฉบบันี ้และในโอกาสต่อๆ ไป จะเป็นการสอนค�าศพัท์ และ

รปูประโยคพืน้ฐานในภาษาญีปุ่น่ทีค่วรจ�าในสถานการณ์ต่างๆ  ซึง่ค�าศัพท์และ

รูปประโยคเหล่านี้จะเป็นประโยชน์เวลาที่ท่านผู้อ่านมีโอกาสได้ไปเยือนประเทศ

ญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นค�าศัพท์ และรูปประโยคพื้นฐาน

ทีค่วรจ�า

ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

1. อุปกรณ์ ในชีวิตประจ�าวัน

携帯電話 Keitai-denwa โทรศัพท์มือถือ

2. การท�างาน อาชีพ

医者 Isha แพทย์ หมอ

病院 Byooin โรงพยาบาล

会社 Kaisha บริษัท

学校 Gakkoo โรงเรียน

3. ชื่อประเทศและค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

日本 Nihon ประเทศญี่ปุ่น

タイ Tai ประเทศไทย

中国 Chuugoku ประเทศจีน

韓国 Kankoku ประเทศเกาหลี

日本人 Nihonjin ชาวญี่ปุ่น

タイ人 Taijin ชาวไทย

中国人 Chuugokujin ชาวจีน

韓国人 Kankokujin ชาวเกาหลี

日本語 Nihongo ภาษาญี่ปุ่น

タイ語 Taigo ภาษาไทย

中国語 Chuugokugo ภาษาจีน

韓国語 Kankokugo ภาษาเกาหลี

日本料理 Nihonryoori อาหารญี่ปุ่น

タイ料理 Tairyoori อาหารไทย

中華料理 Chuukaryoori อาหารจีน

韓国料理 Kankokuryoori อาหารเกาหลี

4. อาหาร

ごはん
ライス

Gohan
Raisu

ข้าวสวย

パン Pan ขนมปัง

シリアル Shiriaru ซีเรียล

ジャム Jamu แยม

バター Bataa เนย

さかな Sakana ปลา

えび Ebi กุ้ง

かに Kani ปู

にく Niku เนื้อสัตว์ ( วัว, หมู, ไก่ ) 

ぎゅうにく
ビーフ

Gyuuniku
Biifu

เนื้อวัว

ぶたにく
ポーク

Butaniku
Pooku

เนื้อหมู

とりにく
チキン

Toriniku
Chikin

เนื้อไก่

たまご Tamago ไข่

チーズ Chiizu ชีส

ヨーグルト Yooguruto โยเกิร์ต

やさい Yasai ผัก

キャベツ Kyabetsu กะหล่ำาปลี

きゅうり Kyuuri แตงกวา

じゃがいも Jagaimo มันฝรั่ง

たまねぎ Tamanegi หอมหัวใหญ่

トマト Tomato มะเขือเทศ

にんじん Ninjin แครอท

レタス Retasu ผักกาดแก้ว

くだもの Kudamono ผลไม้

いちご Ichigo สตรอเบอร์รี่

みかん Mikan ส้ม

すいか Suika แตงโม

バナナ Banana กล้วย

りんご Ringo แอ็ปเปิล

ぶどう Budoo องุ่น

レモン Remon มะนาวเหลือง

おかし Okashi ขนม ของขบเคี้ยว

アイスクリーム Aisukuriimu ไอศกรีม

あめ Ame ลูกกวาด ลูกอม

チョコレート Chokoreeto ช็อคโกแลต

さとう Satoo นำ้าตาล
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しお Shio เกลือ

しょうゆ Shooyu ซีอิ๊วญี่ปุ่น

とうふ Tofu เต้าหู้

のり Nori สาหร่าย

なっとう Nattoo ถั่วหมักญี่ปุ่น

こめ Kome ข้าวสาร

わさび Wasabi วาซาบิ

5. เครื่องดื่ม 

おちゃ／ちゃ Ocha / Cha ชาเขียว

こうちゃ Koocha ชาฝรั่ง

コーヒー Koohii กาแฟ
ぎゅうにゅう／
ミルク

Gyuunyuu/Miruku นมวัว นมสด

アイス Aisu นำา้แขง็ หรอืเครือ่งดืม่ชนดิเยน็

ホット Hotto ร้อน หรือเครื่องดื่มชนิร้อน

ジュース Juusu นำ้าหวาน

コーラ Koora โค้ก

みず Mizu นำ้าเปล่า

おゆ Oyu นำ้าร้อน นำ้าอุ่น

おさけ Osake เหล้า เครื่องดื่แอลกอฮอล์

ビール Biiru เบียร์

ワイン Wain ไวน์

ウィスキー Uisukii วิสก้ี

にほんしゅ Nihonshu เหล้าขาวญี่ปุ่น

アイスコーヒー Aisukoohii กาแฟเย็น

アイスティー Aisutii ชาเย็น

6. อาหารต่างประเทศ

カレーライス Kareeraisu ข้าวราดแกงกะหรี่

サラダ Sarada สลัด

ステーキ Suteeki สเต็ก

ハンバーガー Hanbaagaa แฮมเบอร์เกอร์

ピザ Piza พิซซ่า

サンドイッチ Sandoicchi แซนด์วิช
スパゲティ Supageti สปาเก๊ตตี้

フライドポテト Furaidopoteto เฟรนช์ฟราย

たまごやき Tamagoyaki ไข่ดาว

オムレツ Omuretsu ไข่เจียว

ハム Hamu แฮม

ソーセージ Sooseeji ไส้กรอก

7. อาหารญี่ปุ่น

おにぎり（おむ
すび） Onigiri (Omusubi) ข้าวปั้น

うどん Udon อุด้ง

さしみ Sashimi ปลาดิบ

おすし／すし Osushi / Sushi ซูชิ

そば Soba โซบะ

てんぷら Tenpura เทมปุระ

べんとう Bentoo อาหารกล่อง

みそしる Misoshiru ซุปเต้าเจี้ยว

やきそば Yakisoba ยากิโซบะ

ラーメン Ramen บะหมี่ราเมง

8. ค�าคุณศัพท์

おいしい Oishii อร่อย

まずい Mazui ไม่อร่อย

たかい Takai แพง

やすい Yasui ถูก

はやい Hayai เร็ว

おそい Osoi ช้า

あまい Amai หวาน

からい Karai เผ็ด

しょっぱい Shoppai เค็ม

すっぱい Suppai เปรี้ยว

あたたかい Atatakai อุ่น, ร้อนพอดี

あつい Atsui ร้อน ร้อนเกินไป

つめたい Tsumetai ของเย็น

รูปประโยคพื้นฐานที่ควรจ�าเวลาที่สั่งอาหาร

．．．を　ください
… o kudasai ขอ ... ( ชื่ออาหาร ) 
ตัวอย่าง 
カレーライスを　ください
Karee raisu o kudasai

ขอข้าวราดแกงกะหรี่

ถ้าต้องการมากกว่า 1 อย่าง ให้ใส่ค�าว่า to เข้าไปด้วยระหว่างค�านาม 
1 และค�านาม 2 
to อ่านว่า โทะ เป็น 1 ในค�าช่วยของภาษาญี่ปุ่นแปลว่า กับ, และ

カレーライスとサンドイッチをください
Karee raisu to sandoicchi o kudasai

ขอข้าวราดแกงกะหรี่กับ
แซนด์วิช

ถ้าต้องการใส่จ�านวนเข้าไปด้วย ให้ใส่ค�านับจ�านวนระหว่าง o และ  
kudasai 

カレーライスをひとつください
Karee raisu o hitotsu kudasai ขอข้าวราดแกงกะหรี่ 1 ที่ 

ค�านับจ�านวน 
ひとつ
Hitotsu

1 อัน, ชิ้น
1 ที่ (เวลาสั่งอาหาร)

ふたつ
Futatsu 2 อัน, ชิ้น, ที่

みっつ
Mittsu 3 อัน, ชิ้น, ที่

よっつ
Yottsu 4 อัน, ชิ้น, ที่

เป็นอย่างไรบ้างครับ ส�าหรับเนื้อหาในวันนี้ หวังว่าท่านผู้อ่าน

จะได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปประโยคในการสั่งอาหารกันไปบ้างนะครับ 

แล้วพบกับภาษาญี่ปุ่นสนุกๆ ได้ทางคอลัมน์สนุกกับภาษาใน TPA 

News ฉบับต่อๆ ไปนะครับ 

            

     


