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สุน์ุกกับภาษา

ปัระพัน์ธิ์ รัตน์สุมบัติ

โรงเรีย์นภาษาแลัะวัิฒนธรรม ส.ส.ท.

ส
วัสดีคริับ ท�านสมาชิิก แลัะผ่่้อี�าน 

TPA News ท่กท�าน คอีลััมน์ “สน่กกับ

ภัาษา” ก็มาพบกับท่กท�านอีีกแลั้วนะคริับ 

สำห้ริับฉบับนี�จะพาไปสน่กกับภัาษาอีะไรินั�น เชิิญ

ติดตามได้เลัยคริับ 

ณ์ ตอีนที�ผ่่้เข้ียนกำลัังเขี้ยนต้นฉบับ TPA News

อีย่�นี� เป็นชิ�วงต้นเด่อีนพฤศจิกายน 2564 ซึ่ึ�งต้อีงบันทึก

ไวใ้นความทริงจำข้อีงผ่่เ้ขี้ยนเลัยว�า เปน็วนัที�ริฐับาลัไทย

ปริะกาศเปิดปริะเทศ ให้้สามาริถเดินทางเข้้าอีอีกปริะเทศไทยได้ 

แลัะคลัายลั็อีกให้้ห้ลัาย ๆ กิจการิสามาริถเปิดทำการิได้ตามปกติ 

เชิ�น ห้้างสริริพสินค้า ริ้านอีาห้าริ สปา โริงเริียน ฯลัฯ แลัะแน�นอีน

ว�า โริงเริยีนภัาษาแลัะวฒันธุริริม ส.ส.ท. กส็ามาริถเปดิให้น้กัเริยีน

กลัับเข้้ามาเริียนที�โริงเริียนได้แลั้ว ตั�งแต�วันจันทริ์ที� 8 พฤศจิกายน 

2564 เป็นต้นไป สมาชิิกท�านใดที�ต้อีงการิเรีิยนภัาษาญี�ป่่นก็

สามาริถสมัคริเริียนได้แลั้วนะคริับ 

เม่�อีริัฐบาลัปริะกาศเปิดปริะเทศให้้นักท�อีงเที�ยวสามาริถ

เดินทางเข้้าอีอีกปริะเทศไทยได้แลั้วนั�น ชิาวไทยเริาเอีงก็คงอียาก

เดินทางไปเที�ยวนอีกปริะเทศด้วยเชิ�นกัน ห้ลัังจากที�ล็ัอีกดาวน์มา

เป็นเวลัานาน ห้ลัาย ๆ ท�านคงกำลัังวางแผ่นจะไปเที�ยวปริะเทศ

ญี�ป่่นกัน ชิ�วงนี�น�าจะเป็นชิ�วงที�ดีที�ส่ดแลั้ว ปริะเทศญี�ป่่นยังอีย่�ใน

ฤด่ใบไม้ริ�วงที�อีากาศเย็นสบาย ไม�ห้นาวจนเกินไป มีผ่ลัไม้ที�อีอีก

ตามฤด่กาลั ซึ่ึ�งมีริสชิาติอีริ�อียถ่กปากชิาวไทย 

เม่�อีพด่ถงึฤดใ่บไมร้ิ�วงแลัว้ กต็อ้ีงพด่ถงึเริ่�อีงอีาห้าริการิกนิ 

เพริาะเป็นชิ�วงริอียต�อีจากฤดร่ิอ้ีนที�อีากาศแสนริอ้ีน แลัะแห้ง้ สริา้ง

ความอี�อีนเพลีัยให้้กับชิาวญี�ป่่นเป็นอีย�างมาก โดยเฉพาะปีนี�

เป็นปีที�อีากาศริ้อีนยาวนาน แม้จะเข้้าฤด่ใบไม้ริ�วง

ซึ่ึ�งอีากาศควริจะต้อีงเย็นลังแลั้ว แต�ความริ้อีนก็ยังคงอีย่�

จนถึงชิ�วงปลัายเด่อีนต่ลัาคมที�ผ่�านมา ผ่ลัไม้ปริะจำฤด่กาลัที�อีอีก

ในชิ�วงเด่อีนพฤศจิกายน-ธุันวาคมก็มีอีย�างเชิ�น 柿 (kaki) ห้ริ่อีลั่ก

พลััม, ゆず (yuzu) ห้ริ่อีส้มย่ซึ่่ที�ชิาวไทยริ่้จักกันดี, りんご (ringo) 

ห้ริ่อีแอีปเปิลั, ぶどう(budou) ห้ริ่อีอีง่�น, ざくろ(zakuro) ห้ริ่อี

ทับทิม 

คำศัพท

ห้ากท�านใดที�วางแผ่นไปเที�ยวปริะเทศญี�ป่่นในชิ�วงเวลัานี� 

ผ่่้เข้ียนมีคำศัพท์ แลัะปริะโยคภัาษาญี�ป่่นที�เป็นปริะโยชิน์ใน

สถานการิณ์์ต�าง ๆ มาฝ่ากท�านสมาชิิกคริับ

➀  สถึานการืณ์ในรื้านอาหารืฟัาสต่์ฟูัดท่�ขาย่

แฮมเบอรื์เกอรื์เป็นหลัก

คำศัพท์ที�น�าสนใจ

เมน่เบอีริ์เกอีริ์

ハンバーガー (hanbaagaa) แฮมเบอีริ์เกอีริ์

チキンバーガー (chikinbaagaa) เบอีริ์เกอีริ์ไก�

フィッシュバーガー (fisshubaagaa) เบอีริ์เกอีริ์ปลัา 

ダブルバーガー(daburubaagaa) ดับเบิลัเบอีริ์เกอีริ์ 

てりやきバーガー (teriyakibaagaa) เบอีร์ิเกอีร์ิไก�เทอีริยิากิ

เมน่ข้อีงทานเลั�น

フライドポテト(furaidopoteto) เฟรินชิ์ฟริายส์

アップルパイ (appurupai) พายแอีปเปิลั

アイスクリーム (aisukuriimu) ไอีศกริีม

เมน่เคริ่�อีงด่�ม

ドリンク (dorinku) เคริ่�อีงด่�ม

ホットコーヒー (hottokouhii) กาแฟริ้อีน

アイスコーヒー (aisukouhii) กาแฟเย็น

ホットティー (hottotii) ชิาริ้อีน

アイスティー (aisutii) ชิาเย็น 

ウーロン茶 (uuroncha) ชิาอี่�ห้ลัง 

単品 (tanpin) ชิิ�นเดียว

และประโยค
ภาษาญี่ปุน
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生ビール(nama biiru) เบียริ์สด 

唐揚げ(karaage) ไก�ชิ่บแป้งทอีด

～と～(…to…) แลัะ, กับ ... 

枝豆(edamame) ถั�วแริะ

マヨネーズ(mayoneizu) มายอีงเนส

お水(omizu) น�ำเปลั�า

1つ (hitotsu) 1 ที� 

2つ (futatsu) 2 ที� 

3つ (mittsu) 3 ที�

あります(arimasu) มี

お持ちします(o-mochi shimasu) จะนำมาให้้

あと、～(ato…) แลั้วก็ ... 

ตัวอีย�างบทสนทนา

ลั่กค้า :

すみません。 (Sumimasen.) ข้อีโทษคริับ, ค�ะ

ลั่กค้า :

えーと、生ビール3つと、ウーロン茶1つ。あと、唐揚
げ、お願いします。(Eeto, namabiiru mittsu to, uuroncha 

hitotsu. Ato, karaage , o-negai shimasu.)

เอี�อี ข้อีเบียริ์สด 3 ที�กับชิาอี่�ห้ลัง 1 ที� แลั้วก็ข้อีไก�ชิ่บแป้ง

ทอีดด้วย

พนักงาน : はい。 (Hai.) คริับ, ค�ะ

ลั่กค้า :  すみません。あと、枝豆2つ、ください。 
(Sumimasen. Ato, edamade futatsu, kudasai.)  ข้อีโทษคริับ, 

ค�ะ แลั้วก็ข้อีถั�วแริะ 2 ที�

พนักงาน : ありがとうございます。 (Arigatou gozaima-

su.) ข้อีบค่ณ์คริับ, ค�ะ         

 เป็นอีย�างไริบ้างคริับ ห้วังว�าคงจะได้ริับความริ่้เกี�ยวกับ

อีาห้าริ แลัะการิสั�งอีาห้าริกันไปบ้างไม�มากก็น้อียนะคริับ 

บทสนทนาที�ผ้่่เขี้ยนนำเสนอีข้้างต้นนั�นคัดมาจากตำริา 

Irodori ที�ทาง Japan Foundation จดัทำข้ึ�นเป็นตำริาที�ริวบริวมเอีา

บทสนทนาที�จำเป็นในการิใชิ้ชิีวิตที�ปริะเทศญี�ป่่น สำห้ริับนัก 

ท�อีงเที�ยวก็สามาริถนำไปปริะยก่ต์ใช้ิได้ด้วยเชิ�นกัน สมาชิกิท�านใด

ที�สนใจสามาริถดาวน์โห้ลัดได้ทางเว็บไซึ่ต์   https://www.irodori.

jpf.go.jp/starter/pdf.html สามาริถติดตามข้�าวสาริข้อีงคอีร์ิสเริยีน

ได้ทางเว็บไซึ่ต์ข้อีงโริงเรีิยนภัาษาฯ ส.ส.ท. นะครัิบ https://tpaedu-

ways.com/

สำห้ริับคอีลััมน์สน่กกับภัาษาฉบับนี�ข้อีลัาไปก�อีน แลั้วพบ

กันได้ให้ม�ในฉบับต�อี ๆ ไปนะคริับ สวัสดีคริับ

セット (setto) ชิ่ด

S（エス）／M（エム）／L（エル）サイズ
Esu/Emu/Eru saizu ข้นาดข้อีงเคริ่�อีงด่�ม S/M/L

ここでお召し上がり(kokode omeshiagari) ทานในริ้าน

テイクアウト(teikuauto) ／お持ち帰り(omochikaeri)  

สั�งกลัับบ้าน

～ください (kudasai) ／お願いします(o-negai shi-

masu) ข้อี ... 

お伺いします(oukagai shimasu) ริับอีอีเดอีริ์ 

～は、何になさいますか ( …wa, nan ni nasaimasuka) 

... ริับอีะไริดี, แบบไห้นดี

บทสนทนาเม่�อีสั�งอีาห้าริ

พนักงาน : いらっしゃいませ。おうかがいします。 
(Irasshaimase. O-ukagai shimasu.) 

ยินดีต้อีนริับคริับ, ค�ะ ไม�ทริาบริับอีะไริดีคริับ, คะ

ลั่กค้า : これ、ください。／お願いします。 (Kore, kuda-

sai. / o-negai shimasu.) 

ข้อีอีันนี�คริับ, ค�ะ 

チキンバーガーのセット、ください。／お願いします。 
(Chikin baagaa no setto, kudasai/o-negai shimasu.)

ข้อีเบอีริ์เกอีริ์ไก� 1 เซึ่็ตคริับ, ค�ะ 

พนักงาน :  チキンバーガーのセットですね。ドリンク
は、何になさいますか。(Chikinbaagaa desu ne. dorinku wa 

nan ni nasaimasu ka.)

เบอีริ์เกอีริ์ไก�นะคริับ, คะ เคริ่�อีงด่�มริับอีะไริดีคริับ, คะ

ลัก่คา้ : じゃあ、ウーロン茶、お願いします (Jaa, uuron-

cha, o-negai shimasu.)

ข้อีชิาอี่�ห้ลังคริับ, ค�ะ

พนักงาน : こちらでお召し上がりですか。(Kochira de 

o-meshiagari desuka.)

ทานที�ริ้านห้ริ่อีเปลั�าคะ

ลั่กค้า :  はい。（ここで。）(Hai. (koko de))  ใชิ� ทานที�นี� 

いえ、テイクアウトで。(Ie, teikuauto de.)  ไม� เอีากลัับ

บ้าน 

พนักงาน : ありがとうございます。(Arigatou gozaima-

su.) ข้อีบค่ณ์คริับ, ค�ะ

➁ สถึานการืณ์ในรื้านอาหารืญ่่�ปุ�น

คำศัพท์ที�น�าสนใจ

すみません (sumimasen) ข้อีโทษคริับ, ค�ะ




