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 ประโยคที่จะได้ยินคนญี่ปุ่นพูด

 ประโยคที่นำ�ไปพูดกับคนญี่ปุ่น

<xxx/xxx> เลือกใช้คำ�ใดคำ�หนึ่ง

[   ] แทนที่ด้วยชื่อสถ�นที่ สิ่งของ จำ�นวน ฯลฯ

หมายเหตุ : ก�รเรียงลำ�ดับคำ�ศัพท์ในหัวข้อ “คำ�ศัพท์ชวนรู้” 
ต�มปกติจะเรียงลำ�ดับ ดังนี้

  คำ�ศัพท์ภ�ษ�ไทย-คำ�ศัพท์ภ�ษ�ญี่ปุ่น-เสียงอ่�น 
ภ�ษ�ไทย (ดูหน้� 39)

  ยกเว้นกรณีที่เป็นคำ�ศัพท์ที่จะได้ยินได้ฟังหรือได้ 
พบเห็นเป็นภ�ษ�ญี่ปุ่น จะเรียงลำ�ดับ ดังนี้

  คำ�ศัพท์ภ�ษ�ญี่ปุ่น-เสียงอ่�นภ�ษ�ไทย-คำ�ศัพท์ 
ภ�ษ�ไทย (ดูหน้� 82)

สัญลักษณ์ที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้
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ว่าด้วยเรื่อง “กิน”

いらっしゃいませ〜 (อิรัชไชมะเสะ...)  “ยินดีต้อนรับค่ะ” 

 ทุกครั้งที่เดินเข้าร้านอาหารที่ญี่ปุ่น เรามักจะได้ยินเสียง 
พนักงาน “ตะโกน” ต้อนรับด้วยประโยคนี้เสมอ และพนักงาน 
คนอื่นๆ  ก็จะส่งเสียงตามต้นเสียงอย่างขันแข็ง  ตอนแรกก็ 
แอบสะดุ้งเหมือนกัน เพราะเขา “ตะโกน” จริงๆ (แต่ไม่ได้ไล่นะ 
แบบว่าเต็มใจต้อนรับสุดๆ) แต่พอไปหลายๆ ร้านเข้าก็เริ่มชิน 
กลับรู้สึกดีด้วยซ้ำาที่เขาต้อนรับและเอาใจใส่ลูกค้าดีขนาดนี้ 
 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีร้านอาหารหลากหลาย ทั้งปิ้ง ต้ม 
ย่าง ตุ๋น ทอด ฯลฯ และเมนูที่ไม่ควรพลาดอย่างซูชิและซาชิมิที่ 
กินกันดิบๆ ก็อย่างท่ีรู้กันว่าญ่ีปุ่นอยู่ติดทะเล จึงรับประกันความ 
สดอร่อยจริงๆ อ้าว... พูดเรื่องอาหารทีไรพาลออกทะเลทุกที 
วกกลับมาที่เรื่องร้านอาหารบ้าง... ที่นี่เขาจะแบ่งแยกประเภท 
อย่างชัดเจนว่าร้านไหนขายอะไร ไอ้ประเภทหน้าร้านขายก๋วยเต๋ียว 
อีกฝ่ังขายข้าวขาหมู แถมมีเคาน์เตอร์ลอดช่องอะไรทำานองน้ีเน่ีย 
ท่ีญ่ีปุ่นเขาไม่ทำากัน เขาถือว่าทำาอะไรอย่างเดียวให้เช่ียวให้ดีท่ีสุด 
ดีกว่า ถ้าอยากกินนั่นนิด โน่นหน่อย ไม่เจาะจงพิเศษ ต้องไป 
ตามศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้า มีให้เลือกแน่นอน
 

 เลือกร้านอาหาร

 ร้านอาหารที่ญี่ปุ่นมีมากมายหลายประเภทหลายระดับ 
ตั้งแต่ภัตตาคารหรูหราตามโรงแรม สนนราคาแน่นอนว่าแพง 
ลิบลิ่วตามไปด้วย ถ้าใครกระเป๋าหนักอยากลองก็ไม่ว่ากัน แต่ 
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ชีวิตน้ียังมีทางเลือก ร้านหรูดูดีอาหารเลิศท่ีอยู่ในห้างหรืออาคาร 
สำานักงานขนาดใหญ่ก็มีไม่น้อย ราคาพอ (กัดฟัน) ทน เป็นร้าน 
ยอดนิยมของคนทำางานเพราะเจ้านายชอบพามาเลี ้ยง (ดี 
ตรงนี้แหละ)  
 ใช่ว่าญี่ปุ่นจะมีแต่ของแพง ร้านอาหารอร่อยราคาถูกก็มี 
กระจายอยู่ตามตรอกซอกซอยในย่านต่างๆ โดยเฉพาะในย่าน 
ธุรกิจ ย่านช็อปปิ้ง เห็นเปิดเรียงกันเป็นตับละลานตา แค่เห็น 
อาหารตัวอย่างที่วางโชว์ในตู้กระจกหน้าร้านก็น้ำาลายสอแล้ว 
หรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ก็ลองเดินชิมตามซุ้มในห้างก่อนก็ได้ มี 
อาหารแปลกๆ ให้ลิ้มลองฟรี เอ... แล้วมื้อนี้จะกินอะไรดีนะ... 

 ร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ( 料
りょう

亭
てい

 : เรียวเท) เป็นร้าน 
อาหารญี่ปุ่นชั้นสูง ราคาแพง ขายอาหารญี่ปุ่นที่ปรุงขึ้นอย่าง 
พิถีพิถัน ประดิดประดอยจัดวางบนภาชนะอย่างมีศิลปะ ร้าน 
ส่วนใหญ่ดัดแปลงมาจากบ้านชนช้ันสูงในสมัยโบราณ บรรยากาศ 
หรูหรา หรืออยู่ในย่านแฟชั่นระดับไฮคลาสอย่างกินซ่า รปปงงิ 
อาซากุสะ คนที่เคยดูซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง おせん (โอะเซน) คงจะนึก 
ภาพออก ถ้าอยากไปกินอาจต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือน 
 ร้านซูชิ (すし屋

や

 : ซุชิยะ) ร้านขายข้าวป้ันหน้าปลาดิบ ฯลฯ 
นับเป็นร้านอาหารที่มีราคาแพงเช่นเดียวกัน นานๆ ทีคนญี่ปุ่น 
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ว่าด้วยเรื่อง “กิน”

ถึงจะเข้าไปกิน แต่ยังดีท่ีมี ร้านซูชิสายพาน (回
かいてん

転寿
ず

司
し

 : ไคเตนซุชิ) 
ราคาย่อมเยาลงมาหน่อย เหมาะสำาหรับคนที่มีงบไม่มากนัก 
ลักษณะร้านเป็นเคาน์เตอร์ ตรงหน้ามีสายพาน ลูกค้าจะได้เห็น 
พ่อครัวปั้นซูชิสดๆ จานซูชิบนสายพานจะวนไปเรื่อยๆ ลูกค้า 
หยิบได้ตามใจชอบ แต่ละจานราคาไม่เท่ากัน อย่ามัวแต่กิน 
เพลิน ต้องสังเกตป้ายบอกราคาหรือสีของจานให้ดีว่า จานสี 
อะไร ราคาเท่าไร

 ร้านขายอาหารชุด (定
てい

食
しょく

屋
や

 : เทโชะคุยะ)  นักธุรกิจหรือ 
พนักงานบริษัทนิยมมากินกันในช่วงพักเที่ยง ในชุดอาหารจะมี 
ข้าว กับข้าว และซุปเต้าเจี้ยว ราคาเป็นมิตรกับกระเป๋าสตางค์ 
บรรยากาศเป็นกันเอง บางร้านจะมีตู้จำาหน่ายคูปองสำาหรับ 
สั่งอาหารไว้ให้บริการด้วย 
 ร้านอาหารแบบครอบครัว (フ ァ ミ レ ス : ฟะมิเระสุ) 
บรรยากาศภายในร้านอบอุ่นเป็นกันเอง มีอาหารให้เลือกหลาก 
หลาย ทั้งเมนูเส้น ข้าว ปิ้ง ย่าง ทอด เมนูพิเศษเอาใจคุณหนูๆ 

สังเกตป้ายบอกราคา
หรือสีของจาน
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บางร้านเปิดให้บริการ 24 ชม. ร้านประเภทนี้คุณพ่อคุณแม่ 
ชอบพาลูกๆ ไปนั่งกินกันตอนเย็นหรือวันเสาร์อาทิตย์ 
 ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด (ファーストフード : ฟาสุโตะฟูโดะ) 
จำาพวกแมคโดนัลด์ เคเอฟซี หรือพิซซ่าฮัทก็มีเหมือนกัน พิซซ่าฮัท 
ที่ญี่ปุ่นจะมีแต่บริการส่งเท่านั้น  ไม่มีหน้าร้านให้นั่งกินเหมือน 
บ้านเรา 
 ร้านยืนกิน (立

た

ち食
ぐ

い : ทะจิงุย) ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอุด้ง 
(うどん屋

や

 : อุดงยะ) หรือร้านราเมน (ラーメン屋
や

 : ราเมนยะ) 
เหมาะกับคนประเภทรีบกินรีบไป ประมาณได้ยินเสียงรถไฟปุ๊บ 
โยนตะเกียบทิ้งแล้ววิ่งขึ ้นรถได้เลย (อันนี้ก็เว่อร์ไป ฮ่า ฮ่า) 
พบเห็นได้ตามสถานีรถไฟหรือริมถนน 
 คอฟฟี่ช็อป (喫

きっ

茶
さ

店
てん

 : คิสสะเตน) คนญี่ปุ่นนิยมนั่งดื่มชา 
กาแฟ และกินขนมเค้ก ทำาให้มีร้านประเภทนี้มากมาย ทั้ง 
บรรยากาศดี นั่งได้นาน แล้วขนมเค้กก็หน้าตาน่ากินมาก เห็น 
แล้วอยากนั่งกินทั้งวัน ไม่อยากไปไหนต่อเลย แนะนำาให้ลองหา 
โอกาสเข้าคอฟฟ่ีช็อปหรือร้านเบเกอร่ีสไตล์ญ่ีปุ่นดูสักคร้ัง เพราะ 
เขาทำาขนมเค้กสารพัดชนิดได้อร่อยมากจริงๆ ท้ังนุ่ม เนียน เบา 
หวานน้อย และละลายในปาก

คาเฟ่กลางแจ้ง ย่านชินจุกุ

‘ร้านคุกกี้ของคุณป้าสเตลล่า’ ขายคุกกี้นานาชนิด
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ว่าด้วยเรื่อง “กิน”

 ภายในร้านอาหาร
 
 เอาละ ถ้าตัดสินใจได้แล้วว่าจะกินอะไร ก็มุ่งหน้าไปที่ 
ร้านอาหารกันเลย...
 ทันทีที่เดินเข้าไปในร้าน พนักงานจะพูดต้อนรับ และถาม 
ว่ามากันกี่คน แล้วพาเราไปนั่งที่โต๊ะ

 ยินดีต้อนรับ กี่ท่านคะ/ครับ

 いらっしゃいませ。 何
な ん め い

名さまですか。
 อิรัชไชมะเสะ. นัมเม สะมะ เดส ก๊ะ.

 ขอโทษค่ะ/ครับ ตอนนี้โต๊ะเต็ม

 すみません。 今
い ま

いっぱいです。
 สุมิมะเซน. อิมะ อิปไป เดส.
  

 กรุณารอสักครู่

 少
しょうしょう

々お待
ま

ちください。  โชโช โอะมะจิ คุดะไซ.

 เชิญทางนี้
 こちらへどうぞ。  โคะจิระ เอ๊ะ โดโซะ.

ตัวอักษร へ เม่ือทำาหน้าท่ีเป็นคำาช่วยช้ีทิศทางท่ีเคล่ือนท่ี 
หรือมุ่งไป จะออกเสียงว่า “เอ๊ะ”

ตัว
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 ถ้าไปคนเดียวก็ตอบพนักงานไปสั้นๆ ว่า

 คนเดียวค่ะ/ครับ
 ひとりです。  ฮิโตะริ เดส.

 แต่ถ้าไปกันหลายคนก็แทนที่คำาว่า ひ と り (ฮิโตะริ) ด้วย 
จำานวนคน แล้วตามด้วย です (เดส) เพื่อแสดงความสุภาพ เช่น 
ふたりです (ฟุตะริ เดส) “2 คน” หรือ さんにんです (ซังนิง เดส) 
“3 คน” เป็นต้น

 วิธีนับจำานวนคน

 สามารถนับจำานวนคนได้ง่ายๆ โดยเติมคำาว่า にん (นิง) ตาม 
หลังตัวเลขจำานวนคน อ้อ ! ยกเว้น “1 คน” และ “2 คน” จะไม่ 
ใช้ にん (นิง)

 1 คน 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน
 ひとり ふたり さんにん よにん ごにん

 ฮิโตะร ิ ฟุตะริ ซังนิง โยะนิง โกะนิง

 6 คน 7 คน 8 คน 9 คน 10 คน
 ろくにん ななにん はちにん きゅうにん じゅうにん

 โระคุนิง นะนะนิง ฮะจินิง คิวนิง จูนิง

 ถ้าอยากถามว่า “กี่คน” ให้พูดว่า なんにんですか (นันนิง 
เดส ก๊ะ) การเติม か (คะ) ท่ีท้ายประโยค แล้วออกเสียงสูงว่า “ก๊ะ” 
เป็นวิธีทำาให้ประโยคนั้นๆ กลายเป็นประโยคคำาถาม
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	 ตอนจะเอาสัมภาระออกจากล็อกเกอร์	ถ้ายังอยู่ในเวลา	
เที่ยงคืนของวันที่ฝากไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม	สามารถไขกุญแจเอา	
ของออกมาได้เลย	แต่ถ้าเลยเวลาเที่ยงคืนไปแล้ว	จะต้องหยอด	
เงินเพ่ิมตามจำานวนค่าเช่าก่อนจึงจะเปิดล็อกเกอร์ได้	อ้อ	หลังจาก	
ที่รถไฟเที่ยวสุดท้ายออกจากสถานีไปแล้ว	 จะไม่สามารถเอา	
ของออกจากล็อกเกอร์ได้	ต้องมาในวันถัดไป	เอาละ	พอฝากของ	
ไว้แล้ว	ทีนี้ก็เที่ยวพลิ้วเลย

	 ที่ขายตั๋วโดยสารอยู่ที่ไหน

	 พอเข้าไปในสถานีรถไฟแล้ว	สิ่งที่เรามองหาเป็นอันดับ	
แรกคงหนีไม่พ้นที่ขายตั๋วโดยสาร	สำาหรับคนที่มาญี่ปุ่นเป็นครั้ง	
แรก	อาจมีอาการอ้ึง	มึน	งง	เล็กน้อย	เพราะภายในบริเวณสถานี	
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มันช่างเหมือนเขาวงกตจริงๆ	ป้ายบอกทาง	บอกประตูทิศโน้น	
ทิศนี้	 เต็มไปหมด	 (บางทีคนญี่ปุ่นเองยังงงเลย)	 ไหนจะแผนผัง	
รถไฟที่สลับซับซ้อนพาดทับกันสารพัดสีเยอะแยะจนเวียนหัว	
วิธีง่ายที่สุด	ขอแนะนำาให้เดินไปหาคนญี่ปุ่นที่อยู่แถวนั้น	แล้ว	
ถามหาที่ขายตั๋วโดยสารด้วยประโยคนี้

	ขอโทษค่ะ/ครับ	<เคร่ืองจำาหน่ายต๋ัวโดยสาร/ห้องจำาหน่าย	
ตั๋วโดยสาร>	อยู่ที่ไหน

	 すみません。 〈券
け ん ば い

売機
き

／きっぷ売
う

り場
ば

〉 はどこで

すか。

 สุมิมะเซน. <เคมไบคิ/คิปปุอุริบะ> วะ โดะโคะ เดส ก๊ะ.

	 พอหาเครื ่องจำาหน่ายตั๋วโดยสารหรือห้องจำาหน่ายตั๋ว	
โดยสารเจอแล้ว	ก็จัดการซื้อตั๋วได้เลย

	 วิธีซื้อตั๋วจากเครื่องจำาหน่ายตั๋วโดยสาร

	 	 	 •	สำารวจความต้องการของตัวเองว่า	
จะไปที่ไหน	สถานีอะไร	พร้อมดู	
แผนการเดินทางประกอบ

	 	 	 •	ตรวจสอบราคาค่าโดยสารที่ต้อง	
จ่าย	โดยดูจากแผนท่ีเส้นทางเดิน	
รถท่ีติดอยู่เหนือเคร่ืองจำาหน่ายต๋ัว	
โดยสาร	ในแผนท่ีจะระบุช่ือสถานี	
ท่ีเราอยู่	และราคาค่าโดยสารของ	
สถานีปลายทางที่จะไปไว้อย่าง	
ชัดเจน

ตัว
อย่
าง



81

	 •	หยอดเหรียญหรือใส่ธนบัตรตามจำานวนหรือเกินกว่า	
ค่าโดยสารของสถานีปลายทาง	

	 •	เครื่องจะแสดงจำานวนเงินที่ใส่เข้าไป	จากนั้นกดปุ่มระบ	ุ
ว่าผู้เดินทางเป็นเด็กหรือผู้ใหญ	่จำานวนผู้เดินทาง	และ	
จำานวนค่าโดยสาร	

	 •	 เครื่องจะปล่อยตั๋วใบเล็กๆ	ออกมา	พร้อมกับเงินทอน	
(ถ้ามี)	

	 •	ตั๋วพร้อม	ใจพร้อม	เดินผ่านช่องตรวจตั๋วกันเลย

	 คำาศัพท์ชวนรู้

เครื่องจำาหน่ายตั๋วโดยสาร	 券
けんばい

売機
き

	 เคมไบคิ 	
ห้องจำาหน่ายตั๋วโดยสาร	 きっぷ売

う

り場
ば

	 คิปปุอุริบะ		
ตั๋ว	บัตร	 券

けん

	 เคน		
ตั๋ว	บัตร	 きっぷ	 คิปปุ 		
ตั๋วโดยสารแบบเที่ยวเดียว	 片

かたみち

道きっぷ	 คะตะมิจิคิปปุ 	
ตั๋วโดยสารแบบไปกลับ	 往

おうふく

復きっぷ	 โอฟุคุคิปปุ 	
ตั๋วโดยสารแบบระบุที่นั่ง	 指

し

定
ていせきけん

席券	 ชิเทเซะคิเคน
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