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ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ส.ส.ท.

ส
วัสด้คร่ับั พื่บักับัคอลัมนี้์ “สนีุ้กกับัภาษาญ้�ปุ�นี้” ในี้ TPA 

News อ้กแล้วนี้ะคร่ับั สำหร่ับัฉบัับันี้้�จะได้พื่บักับัเร่่�อง

ร่าวเก้�ยวกับัภาษาญ้�ปุ�นี้อะไร่นี้ั�นี้ เชิิญท่านี้ผู้อ่านี้ต้ิดต้ามได้เลยคร่ับั 

ชิว่งท้�ผูเ้ขย้นี้กำลังเขย้นี้ต้น้ี้ฉบับััอยู่น้ี้�เป็นี้ช่ิวงปร่ะมาณต้้นี้เด่อนี้

พื่ฤษภาคม ซึ�งสถึานี้การ่ณก์าร่แพื่ร่ร่่ะบัาดโควดิ-19 ของโลก และของ

ไทยค่อนี้ข้างด้ขึ�นี้ ปร่ะเทศญ้�ปุ�นี้เองก็เร่ิ�มผ่อนี้คลายมาต้ร่การ่ การ่เข้า

ออกปร่ะเทศมากขึ�นี้ ได้ทร่าบัว่าเด่อนี้มิถึุนี้ายนี้ก็เต้ร้่ยมเปิดปร่ะเทศ 

ให้นี้ักท่องเท้�ยวสามาร่ถึไปเย่อนี้ได้แล้ว ซึ�งก็น่ี้าจะเป็นี้ข่าวด้สำหร่ับั 

ชิาวไทยท้�จะได้ไปเท้�ยวปร่ะเทศญ้�ปุ�นี้กันี้เส้ยท้ หลังจากท้�ไม่ได้ออก

นี้อกปร่ะเทศกันี้มา 2 ปีแล้ว ถึ้าอย่างนี้ั�นี้ เร่ามาเต้ร่้ยมภาษาสำหรั่บั

การ่ไปเท้�ยวปร่ะเทศญ้�ปุ�นี้ในี้สถึานี้การ่ณ์ต้่าง ๆ กันี้นี้ะคร่ับั

1. ร้านอาหาร ร่้านี้อาหาร่ในี้ญ้�ปุ�นี้ม้หลายปร่ะเภท สามาร่ถึ

แบั่งออกกว้าง ๆ ได้ดังนี้้�

- ร่้านี้อาหาร่ธ์ร่ร่มดา 食堂 (Shokudoo) 

- ภัต้ต้าคาร่ レストラン(Resutoran) 

- ร่้านี้กินี้ด่�ม 居酒屋 (Izakaya) 

- ร่้านี้กาแฟั 喫茶店 (Kissaten)

- ร้่านี้อาหาร่ฟัาสต์้ฟัดู ファーストフード店 (Faasuto-fuudo-ten)

- ร่้านี้ ... ～屋 (…ya) 

2. อาหาร สำหร่ับัอาหาร่ 食べ物 (Tabemono) จะขอแบั่ง

ต้ามปร่ะเภทต้่าง ๆ ดังนี้้�

- ข้าว ご飯・ライス (Gohan, Raisu) 

- เนี้่�อสัต้ว์ 肉 (Niku)

- เนี้่�อวัว 牛肉・ビーフ (Gyuuiku, Biifu)

- เนี้่�อไก่ 鶏肉・チキン (Toriniku, Chikin)

- เนี้่�อหมู 豚肉・ポーク (Butaniku, Pooku) 

- ไข่ たまご (Tamago)

- ชิ้ส チーズ (Chiizu) 

- ผัก 野菜 (Yasai)

- กะหล�ำปล้ キャベツ (Kyabetsu) 

- แต้งกวา きゅうり (Kyuuri) 

ภาษาญี่่�ปุ่่�นในสถานการณ์ต์่า่ง ๆ

- มันี้ฝ่ร่ั�ง じゃがいも (Jagaimo)

- ผลไม้ くだもの (Kudamono)

- สต้ร่อเบัอร่์ร่้� いちご (Ichigo)

- เชิอร่์ร่้� さくらんぼ (Sakuranbo)

- ส้ม みかん (Mikan)

- องุ่นี้ ぶどう (Budoo)

- แอปเปิ�ล りんご (Ringo)

3. เค้ร่�องด่�ม のみもの (Nomimono)

- นี้�ำชิา, ชิาเข้ยว おちゃ (Ocha)

- ชิาฝ่ร่ั�ง こうちゃ (Koocha)

- กาแฟั コーヒー (Koohii)

- ร่้อนี้ ホット (Hotto) หมายถึึงเคร่่�องด่�มชินี้ิดร่้อนี้ ใชิ้กับั ชิา, 

กาแฟั

- เย็นี้ アイス (Aisu) หมายถึึงเคร่่�องด่�มชินี้ิดเย็นี้ ใชิ้กับั ชิา, 

กาแฟั

- นี้ม ぎゅうにゅう・ミルク (Gyuunyuu, Miruku)

- นี้�ำอัดลม เชิ่นี้ โค้ก หร่่อ เป๊ปซ้� コーラ (Koora) 

- นี้�ำผลไม้, นี้�ำหวานี้ ジュース (Juusu)

- นี้�ำเปล่า みず (Mizu) 

- นี้�ำอุ่นี้, นี้�ำร่้อนี้ お湯 (Oyu) 

- เหล้า, เคร่่�องด่�มแอลกอฮอล์ おさけ (Osake)

- เบั้ยร่์ ビール (Biiru) 

- วิสก้� ウィスキー (Uisukii) 

- เหล้าขาวญ้�ปุ�นี้ 日本酒 (Nihonshu) 

4. ยานพาหนะ のりもの (Norimono)

- จักร่ยานี้ じてんしゃ (Jitensha)

- จักร่ยานี้ยนี้ต้์ バイク (Baiku)

- ร่ถึยนี้ต้์ くるま (Kuruma)

- ร่ถึแท็กซ้� タクシー (Takushii)

- ร่ถึเมล์, ร่ถึบััส バス (Basu) 

- เร่่อ ふね (Fune) 
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- เคร่่�องบัินี้ ひこうき (Hikooki) 

- ร่ถึพื่ยาบัาล きゅうきゅうしゃ (Kyukyuusha) 

- สนี้ามบัินี้ くうこう (Kuukoo) 

- สถึานี้้ えき (Eki)

เม่�อเร่าเต้ร่้ยมคำศัพื่ท์แล้ว ลำดับัต้่อไปมาเร่้ยนี้รู่้รู่ปปร่ะโยคท้�

เป็นี้ปร่ะโยชินี้์ในี้การ่เดินี้ทางกันี้บั้างนี้ะคร่ับั เม่�อต้้องการ่ถึามว่าร่ถึไฟั

หร่่อร่ถึเมล์ท้�กำลังขึ�นี้อยู่นี้้�ไปยังสถึานี้ท้�ท้�ต้้องการ่ไปหร่่อไม่

ขอโทษนี้ะคร่ับั, คะ ร่ถึเมล์คันี้นี้้�ไปสนี้ามบัินี้มั�ยคร่ับั, คะ

すみません。このバスは空港に行きますか？
Sumimasen. Kono basu wa kuukoo ni ikimasu ka.

ขอโทษนี้ะคร่ับั, คะ ร่ถึไฟัคันี้นี้้�ไปชิิบัูย่ามั�ยคร่ับั, คะ

すみません。この電車は渋谷に行きますか。
ไปคร่ับั, ค่ะ 

ええ、いきますよ。
Ee, ikimasu yo.

ไม่ไปคร่ับั, ค่ะ 

いいえ、行きません。
Iie, ikimasen.

ร่ถึเมล์สาย 8 คร่ับั, ค่ะ 

８番のバスです。
8 ban no basu desu.

ชิานี้ชิลาท้� 7 คร่ับั, ค่ะ

７番線です。
ขอบัคุณคร่ับั, ค่ะ 

ありがとうございます。
Arigatoo gozaimasu.

เส้ยงปร่ะกาศบันี้ร่ถึไฟั

สถึานี้้ปลายทาง 終点 (Shuuten)

การ่เปล้�ยนี้สายร่ถึ お乗り換え (Onorikae) 

ทางออก お出口 (Odeguchi)

ทางขวาม่อ 右側 (Migigawa)

ทางซ้ายม่อ 左側 (Hidarigawa)

ต้ร่วจสอบัสิ�งของให้เร่้ยบัร่้อยก่อนี้ลง

お忘れ物のないよう、お降りください。
Owasuremono no naiyoo, oori kudasai.

5. เวลา 時間
- 1 นี้าท้  いっぷん ippun

- 2 นี้าท้ にふん nifun

- 3 นี้าท้ さんぷん sanpun

- 4 นี้าท้ よんぷん・よんふん yonpun, yonfun

- 5 นี้าท้ ごふん gofun

- 6 นี้าท้ ろっぷん roppun

- 7 นี้าท้ ななふん nanafun

- 8 นี้าท้ はっぷん・はちふん happun, hachifun

- 9 นี้าท ้きゅうふん kyuufun

- 10 นี้าท้ じゅっぷん juppun

- 20 นี้าท้ にじゅっぷん nijuppun

- 30 นี้าท้ さんじゅっぷん sanjuppun

- 40 นี้าท้ よんじゅっぷん yonjuppun

- 50 นี้าท้ ごじゅっぷん gojuppun

6. ถามวิธ่การเดินที่าง 

ถึึง ...ไป ... อย่างไร่ 

～までどうやっていきますか。
… made dooyatte … ikimasu ka.

ใชิ้เวลาปร่ะมาณเท่าไร่

どのぐらいかかりますか。
Donogurai kakarimasu ka.

A : ขอโทษนี้ะคร่ับั, คะ ไปสถึานี้้โต้เก้ยวอย่างไร่คร่ับั, คะ

すみません。東京駅までどうやっていきますか。
Sumimasen. Tokyo-eki made dooyatte ikimasu ka.

B : สถึานี้้โต้เก้ยวเหร่อคร่ับั, คะ ... จากท้�นี้้�ไปถึึงสถึานี้้โต้เก้ยว 

ขึ�นี้สายยามาโนี้เต้ะ 

東京駅ですか。ここから東京駅まで山手線に乗ります。
Tokyo-eki desu ka. Koko kara Tokyo-eki made yamanote-

sen ni norimasu.

A : ใชิ้เวลาปร่ะมาณเท่าไร่คร่ับั, คะ 

どのぐらいかかりますか。
Donogurai kakarimasu ka.

B : ปร่ะมาณ 20 นี้าท้คร่ับั, ค่ะ

２０ぷんぐらいです。
Nijuppun gurai desu.

ท่านี้ผู้อ่านี้คงได้คำศัพื่ท์ และรู่ปปร่ะโยคท้�เป็นี้ปร่ะโยชินี้์

สำหร่ับัการ่เดินี้ทางในี้ปร่ะเทศญ้�ปุ�นี้กันี้บั้างไม่มากก็นี้้อยนี้ะครั่บั 

สำหร่ับั TPA News ฉบัับันี้้� ขอลาไปก่อนี้นี้ะคร่ับั แล้วพื่บักันี้ในี้ฉบัับั

ต้่อไปนี้ะคร่ับั สวัสด้คร่ับั


