
	 เมื่อเทียบระหว่างภาษาญี่ปุ่นกับภาษาไทยแล้ว สองภาษานี้แทบจะไม่มี 

จุดไหนเหมือนกันเลย ทั้งเรื่องตัวอักษร เสียง และไวยากรณ์ แต่มีสิ่งหนึ่ง 

ที่คล้ายกันคือ ระดับภาษาที่ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับคู่สนทนา เนื่องจาก 

ชาวญี่ปุ่นให้ความสําคัญกับหลักอาวุโสมากเช่นเดียวกับชาวไทย

	 ดังนั้นในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจึงแยกระดับภาษาที่เหมาะกับคู่สนทนาใน 

สถานการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้อ่านได้นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้สัญลักษณ์ดังนี้

  ระดบัภาษาสภุาพและเปน็ทางการมาก ใชพ้ดูกบัอาจารย ์ เจา้นาย  

คนไม่สนิท หรือใช้ในงานที่เป็นทางการ เช่น พูดสุนทรพจน์

  ระดบัภาษาสภุาพปานกลาง ใชพ้ดูกบัผูใ้หญ ่ บคุคลทัว่ไป หรอืเพือ่น 

ก็ได ้ คล้ายภาษาไทยที่มีคำว่า “ครับ/ค่ะ” ถือเป็นระดับที่ใช้ได้กว้างขวางที่สุด

  ระดับภาษาที่ใช้กับเพื่อนหรือคนสนิท ในระดับนี้ หากเป็นประโยค 

คำถามมักจะลงท้ายประโยคด้วยเสียงสูงคล้ายเสียงจัตวาของไทย เช่น คำว่า 

“ชอบ” (好き) ออกเสียงว่า “สุกิ” คำว่า “ชอบไหม” ออกเสียงว่า “สุก๋ี” เป็นต้น

	 การถอดเสียงภาษาญี่ปุ่นในหนังสือเล่มนี้นั้นได้ถอดเสียงใกล้เคียงกับเสียง 

ในภาษาญี่ปุ่น เช่น “私 (ฉัน)” ถอดเสียงว่า  “วะตะชิ” เป็นต้น ส่วนตัว  “หฺ”  

ให้อ่านแบบ ห นำ เช่น คำว่า “よ” (โหฺย) และ “の” (โหฺน) 

 

	 หลังจากทราบกฎเกณฑ์คร่าว ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาญี่ปุ่นในหนังสือเล่มนี ้

แล้วก็เข้าสู่สนามจริงกันเลย ขอให้สนุกกับการพูดภาษาญี่ปุ่นนะคะ

บทนำ
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1
100 ประโยคทันใจ

เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์

Part





ที่นี่ใช่...รึเปล่า

ここは...ですか？ 

โคะโคะวะ...เดสก๊ะ

ต้องเสียค่าเข้าไหม

入場料がかかりますか？

นิวโจเรียวก๊ะ คาคาริมัสก๊ะ

ต่อคิวตรงไหน

どこで並ぶんですか？

โด๊ะโขะเดะ นะระบุ้นเดสก๊ะ

ขอโทษค่ะ/ครับ จะไป...ต้องไปทางไหน

すみません、...はどうやって行きますか？

สุมิมะเซ็ง …วะ โด้ยัตเตะอิคิมัสก๊ะ

เที่ยวสนุกตลอดทริป 
ระดับความสุภาพของภาษา  

1

2

3

4
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ฉันกำลังจะไปทางนั้นพอด ี

ちょうどそこに行きますので。

โจโดะโสะโกะน ิ อิคิมัสโนะเดะ 

ไปด้วยกันไหม

一緒に行きませんか？

อิชโชะนิ อิคิมะเซ็งก๊ะ

คุณต้องไปซื้อตั๋วตรงโน้น

あそこでチケットを買ってください。

อะโสะโขะเดะ จิเก็ตโตะโอะ คัตเตะคุดะไซ

คุณต้องต่อคิวตรงโน้นนะ

あそこに並んでください。

อะโสะโขะน ิ นะรันเดะคุดะไซ

ประโยคที่ต้องได้ยินแน ่ๆ 
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ขอถามอะไรหน่อยได้ไหม

ちょっと聞きたいんですが。

ชตโตะ ขิขิไต้นเดสหงะ

ฉันจะหาแผนที่ที่ใกล้ที่สุดได้จากที่ไหน

この近くに案内板はありますか？

โคะโนะจิคะขุน ิ อันไนบังวะ อะริมัสก๊ะ

ขอรหัสไวไฟหน่อย

ワイファイのパスワードを教えてもらえませんか？

ไวไฟโนะพะสุวาโดะโอะ โอะชิเอะเตะ โมะระเอะมะเซ็งก๊ะ

มีที่ไหนน่าไปเที่ยวบ้าง

お勧めの観光地はどこですか？

โอะสุสุเมะโนะ คังโคจิวะ โด๊ะโขะเดสก๊ะ

5

6

7

8
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คุณจะไปที่ไหน

どこに行きますか？

โด๊ะโขะน ิ อิคิมัสก๊ะ 

ขอโทษครับ/ค่ะ คุณนั่งผิดที่หรือเปล่า

すみません、席を間違えていませんか？

สุมิมะเซ็ง เซะขิโอะ มะจิกะเอะเตะอิมะเซ็งก๊ะ

คุณเป็นคนไทยแน่เลย

(タイの方/タイ人)ですか？

(ไทโนะคะตะ/ไทจิน) เดสก๊ะ

มาเที่ยวญี่ปุ่นกี่วัน

どれぐらい日本にいますか？

โดะเระกุไร นิฮงน ิ อิมัสก๊ะ

ประโยคที่ต้องได้ยินแน ่ๆ 
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ช่วยถ่ายรูปให้ฉันอีกใบได้ไหม

写真をもう一枚撮ってもらえませんか？

ฉะชินโอะ โมอิจิไมทตเตะ โมะระเอะมะเซ็งก๊ะ

ฉันช่วยถ่ายรูปให้ไหม

写真を撮りましょうか？

ฉะชินโอะ โทะริมะโชก๊ะ

ขอโทษครับ/ค่ะ ขอถ่ายรูปด้วยได้ไหม

すみません、一緒に写真を撮ってもいいですか？

สุมิมะเซ็ง อิชโชะนิ ฉะชินโอะ ทตเตะโมะอี้เดสก๊ะ

9

10

หากต้องการขอถ่ายรูปคนญี่ปุ่นที่แต่งชุดกิโมโนสวย  ๆ 
หรือแต่งชุดคอสเพลย์ เก๋  ๆ  ให้พูดประโยคข้างต้น 
รับรองว่าเขาต้องยอมให้เราถ่ายรูปด้วยแน่  ๆ

11
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ห้ามถ่ายรูป

写真撮影は禁止です。

ฉะชินสะสึเอวะ คินฉิเดส 

ห้ามใช้ขาตั้งกล้อง

三脚禁止。

ซันเคียะขุคินฉิ

กรุณาถอดรองเท้า

靴を脱いでください。

คุสึโอะ นุยเดะคุดะไซ

ประโยคที่ต้องได้ยินแน ่ๆ 

วดับางแหง่หา้มใชข้าตัง้กลอ้ง
ควรสังเกตป้ายให้ดี

คนญี่ปุ่นนั้นมีธรรมเนียมการถอดรองเท้าก่อน 
เขา้บ้านและสถานที่สำคัญต่าง ๆ เหมือนกับคนไทย  
โดยเฉพาะวัดซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ อย่าลืม 
สังเกตด้วยว่ามีป้ายให้ถอดรองเท้าหรือไม่
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มีใครอยู่ในห้องน้ำไหม

誰かトイレにいますか？

ดาเระกะ โทะอิเระน ิ อิมัสก๊ะ

กระดาษทิชชูหมด

トイレットペーパーが切れています。

โทะอิเร็ตโตะเปป้าก๊ะ คิเระเตะอิมัส

ห้องน้ำเสีย

トイレが故障しています。

โทะอิเระก๊ะ โขะโชชิเตะอิมัส

ห้องน้ำสาธารณะอยู่ตรงไหน

トイレはどこですか？

โทะอิเระวะ โด๊ะโขะเดสก๊ะ

12

13

14

15
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ห้องน้ำแทบทุกแห่งของญี่ปุ่น ต้องทิ้งกระดาษชำระลงในโถส้วมเท่านั้น  
เพื่อสุขอนามัยที่ดี เพราะกระดาษที่จัดเตรียมไว้ ให้สามารถย่อยสลาย 
ในนำ้ได ้ จงึไมม่ถีงัทิง้กระดาษชำระ แตม่ถีงัทิง้ผา้อนามยั อยา่งไรกต็าม  
ไม่ควรทิ้งกระดาษทิชชูที่นำไปเองลงในโถส้วม

เครื่องสร้างเสียงน้ำไหลกลบเสียงทำธุระส่วนตัว

音姫

โอโตะฮิเมะ

ความดังของเสียง

音量

อนเรียว

ทำความสะอาดหลังปัสสาวะ

ビデ

บิเดะ

ระดับความแรงของน้ำ

水勢

ซุยเซ

ปุ่มหยุดน้ำ

止

โทมารุ

ชักโครก (น้ำเบา/น้ำแรง)

流す（小/大）

นากาซ ุ (โช/โอ)

เป่าลม

乾燥

คันโซ

ทำความสะอาดหลังอุจจาระ

おしり

โอะชิริ

กระดาษชำระ

ที่ใช้เฉพาะในห้องน้ำ 

トイレットペーパー

โทะอิเร็ตโตะเปป้า
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ถังขยะอยู่ตรงไหน

ゴミ箱はどこにありますか?

โกะมิบาโกะวะ โด๊ะโขะน ิ อาริมัสก๊ะ

ฉันไม่แน่ใจว่าต้องทิ้งขยะลงถังไหน

このゴミはどちらに捨てるのがわかりません。

โคโนะโกมิวะ โด๊ะจิระน ิ สุเตะรุโนะกะ วาคาริมะเซ็ง

ช่วยฉันแยกขยะหน่อยได้ไหม

ゴミの分別を手伝ってくれませんか？

โกมิโนะ บุงเบะสึโอะ เทสึดัตเต๊ะคุเรมะเซ็งก๊ะ

ญี่ปุ่นเคร่งครัดเรื่องการแยกขยะมาก รวมถึงการทิ้งขยะ 
ตามที่สาธารณะด้วย ต้องทิ้งให้ถูกต้อง ถังขยะข้างทาง 
ที่ญี่ปุ่นมีน้อยมาก ถ้าหาถังขยะไม่เจอ แนะนำให้นำขยะไปทิ้ง 
ที่สถานีรถไฟ

16

17

18
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ประโยคที่ต้องได้ยินแน ่ๆ 

มีถังขยะสำหรับทิ้งขวดน้ำโดยเฉพาะ สังเกต
 
ได้จากรูกลม  ๆ  ขนาดเท่าขวดน้ำและกระป๋องที่
 
ปากถังขยะ และมักตั้งอยู่ข้างตู้กดน้ำอัตโนมัติ

 

มีอะไรให้ฉันช่วยไหม

何かお手伝いしましょうか？

นะนิคะ โอะเทะสึไดชิมะโชก๊ะ

กรุณาทิ้งลงในถังนั้น

そちらに捨ててください。

โสะจิระน ิ สุเตะเต๊ะคุดะไซ

ขยะเผาได้

燃やせるゴミ

โมยาเซรุโกมิ

พลาสติก

プラスチック

พุลาสุจิกกุ

ขวดน้ำ

ペットボトル

เพ็ตโตะโบะโตรุ

ขวด/กระป๋อง

ビン/カン

บิน/คัน

ขยะชนิดอื่น ๆ 

その他のゴミ

โซโนะถะโนะโกมิ

ขยะเผาไม่ได้

燃えないゴミ

โมเอไน่โกมิ
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 ญี่ปุ่นมีบริการ  “ตู้ฝากของ” หรือ  “Coin Locker”  ตาม 
สถานที่ต่าง  ๆ เช่น สถานีรถไฟ ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก  
เป็นต้น โดยจะมีกุญแจสำหรับล็อกเสียบคาไว้ที่ตู้

 วธิใีชค้อื หยอดเหรยีญตามจำนวนทีร่ะบไุวข้า้งตู ้ จงึจะเปดิตู ้
ได้ แล้วเก็บของให้เรียบร้อย ประตูจะล็อกอัตโนมัติเมื่อปิดตู้ แล้ว 
จึงค่อยดึงกุญแจออกมา ตอนมารับของคืนก็ใช้กุญแจไขเปิดออก 
ได้เลย แต่เปิดตู้ ได้ครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าจะล็อกตู้อีกครั้งต้อง 
หยอดเหรียญใหม่ (ควรเก็บกุญแจไว้ดี ๆ เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล  
หากทำกุญแจหาย ต้องโทรศัพท์ไปแจ้งที่บริษัทเจ้าของตู้เท่านั้น) 

 ตู้ล็อกเกอร์มีหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดมาตรฐาน ไปจนถึง 
ขนาดใหญ่ใส่กระเป๋าเดินทางได้ ค่าฝากของอยู่ที่ประมาณ 300 - 
3,000 เยน
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ตู้ฝากของแบบหยอดเหรียญ

コインロッカー

โคะอิน-รกก้า

ค่าเข้า

入場料

นิวโจเรียว

เข้าฟรี

入場無料 

นิวโจมุเรียว

วัด

お寺 

โอะเทะระ

ตลาด

市場

อิจิบะ

ของฝาก

お土産 

โอะมิยะเกะ

กระดาษทิชชู

ティッシュ

ทิชฉุ

ประชาสัมพันธ์

受付/インフォメーション

อุเคะสึเกะ/อินฟอเมช่ง

ตั๋ว

チケット/切符

จิเก็ตโตะ/ขิปปุ

พิพิธภัณฑ์

博物館

หะคุบุสึคัง

ห้างสรรพสินค้า

デパート

เดะปาโตะ

ร้านขายของที่ระลึก

お土産屋

โอะมิยะเกะยะ

ห้องน้ำ

トイレ

โทะอิเระ

ไวไฟฟรี

無料Wi-Fi

มุเรียว ไวไฟ

พระราชวัง

皇居

โคเขียะ

ย่านร้านค้า

商店街

โชเต็งไง

ร้านปลอดภาษี

免税店

เมนเซเต็ง

โปสต์การ์ด

はがき

ฮะงะขิ

ถังขยะ

ゴミ箱

โกมิบาโกะ

เคาน์เตอร์ฝากของ

預けるセンター

อะสุเคะรุเซ็นต้า
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ถามทางแบบไม่มึน ไม่หลง 
ระดับความสุภาพของภาษา 

ก่อนขอความช่วยเหลือใด ๆ ควรพูดว่า สุมิมะเซ็ง“すみません” 
ซึ่งแปลว่า ขอโทษ (ที่มาขัดจังหวะ)

 

ขอโทษครับ/ค่ะ ฉันหลงทาง

すみません、道がわからないんですが。 

สุมิมะเซ็ง มิจิกะ วะกะระไน่นเดสหงะ

ช่วยบอกทางหน่อยได้ไหม

 道を教えてもらえませんか？

มิจิโอะ โอะชิเอะเตะโมะระเอะมะเซ็งก๊ะ

19

20

21 22 คุณพอจะรู้ไหมว่า...ไปทางไหน

...はどう行けばいいですか？

…วะ โด้อิเคะบะ อี้เดสก๊ะ

คุณพอจะรู้ไหมว่า...อยู่ที่ไหน

...はどこですか？

…วะ โด๊ะโขะเดสก๊ะ
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คุณหลงทางเหรอ

どこかお探しですか？

โด๊ะโขะคะ โอะซะกะชิเดสก๊ะ

(ดูแผนที่หรือป้ายบอกทางไปด้วย)

ตอนนี้คุณอยู่ที่นี่

今、あなたはここにいます。

อิมะ อะนะตะวะ โคะโคะนิอิมัส

ตอนนี้คุณอยู่ที่...

今、あなたは...にいます。

อิมะ อะนะตะวะ...นิอิมัส

มันไม่อยู่ในแผนที่นี้

これは地図に載っていません。

โคะเระวะ จิสุนินตเตะอิมะเซ็ง

ชาวญี่ปุ่นอ่านแผนที่เก่งพอตัวเลยทีเดียว
ดังนั้นเวลาถามทาง ถ้ามีแผนที่ไปด้วยจะดีมาก

ประโยคที่ต้องได้ยินแน ่ๆ 
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ไปทางนี้ใช่ไหม

この方向ですか？

โคะโนะโฮโคเดสก๊ะ

ฉันกำลังไปถูกทางใช่ไหม

この方向で正しいですか？

โคะโนะโฮโคเดะ ทะดะชี่เดสก๊ะ

คุณพาฉันไป...ได้ไหม

...へ連れて行ってもらえませんか？

...เอะ สึเระเตะอิตเตะ โมะระเอะมะเซ็งก๊ะ

ต้องนั่งรถเมล์สายไหน

何番のバスですか？

นัมบังโนะบ๊ะสุเดสก๊ะ
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คุณกำลังไปผิดทางนะ

この方向じゃありませんよ。

โคะโนะโฮโคจะ อะริมะเซ็งโยะ

ฉันไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหน

私も道が分からないので。

วะตะชิโมะ มิจิก๊ะ วะกะระไน่โนะเดะ

เดี๋ยวฉันถามคนแถวนี้ให้นะ

この辺の人に聞いてみます。

โคะโนะเฮงโนะฮิโตะน ิ คีเตะมิมัส

นั่ง (รถเมล์/รถไฟ) ไปดีกว่า

(バス/電車)に乗ったほうがいいと思います。

(บ๊ะสุ/เด็งฉะ) น ิ นตตะโฮ่กะอี ้ โตะโอะโมะอิมัส

ประโยคที่ต้องได้ยินแน ่ๆ 
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 บนรถไฟมักมีตู้สำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ เนื่องจากช่วง 
เวลาเร่งด่วนรถจะแน่นมาก  ๆ ทำให้เกิดปัญหาพวกโรคจิตที่แอบ 
ลวนลามสาว  ๆ  บนรถไฟโดยไม่รู้ตัว ด้วยเหตุนี้จึงมีตู้ เฉพาะ 
ผู้หญิงเท่านั้น โดยปกติจะเป็นตู้ที่ 5 ของขบวนรถ และมีเฉพาะ 
ช่วงชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้ากับเย็นเท่านั้น (เวลาอื่น  ๆ ไม่ว่าใคร 
ก็ขึ้นตู้นี้ ได้) 

 สังเกตได้จากป้ายที่ติดไว้หน้าตู้และตรงชานชาลาซึ่งเขียนว่า 

เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น

女性専用車 

โจะเซเซ็งโยฉะ

ป้ายมักเป็น
สีชมพู
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 รถประจำทางของญี่ปุ่นไม่มีพนักงานเก็บตั๋ว แต่ ใช้วิธีหยอดเหรียญ 
ค่าโดยสารที่ตู้จ่ายเงินข้าง  ๆ  คนขับ บางคันต้องจ่ายตอนขึ้นรถเลย แต่ 
บางคันให้จ่ายตอนลงรถ 

 วิธีสังเกตว่าต้องจ่ายค่าโดยสารตอนไหน ให้ดูจากประตูขึ้นเป็นหลัก 
(ที่ญี่ปุ่นจะขึ้น - ลงคนละประตู) ดังนี้

 หากทางขึ้นอยู่ประตูหน้า ต้องจ่ายค่าโดยสารเลย และลงที่ประตู 
กลาง

 หากทางขึ้นอยู่ประตูกลาง ต้องจ่ายค่าโดยสารตอนลงที่ประตูหน้า

 โดยปกติจะมีป้ายติดไว้ที่ประตูรถว่า

ทางขึ้นรถ

入口

อิริกุจิ

ทางลงรถ

出口

เดะกุจิ
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จะไปถึงที่นี่ให้เร็วที่สุดได้ยังไง

 一番早く行ける方法は何ですか？

อิจิบังฮะยะข ุ อิเคะรุโฮโฮวะ นันเดสก๊ะ

จะไปที่นี่ยังไงให้ถูกที่สุด

一番安く行ける方法は何ですか？

อิจิบังยะสุข ุ อิเคะรุโฮโฮวะ นันเดสก๊ะ

เดินไปได้ไหม

歩けますか？

อารุเคมัสก๊ะ

จะไปสนามบินยังไงให้ถูกที่สุด

空港まで行くのに、一番早くて安い方法は何ですか？

คูโคมะเดะ อิคุโนะน ิ อิจิบังฮะยะขุเตะ ยะซุ่ยโฮโฮวะ นันเดสก๊ะ
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คุณจะไปไหนเหรอ

どこに行きたいんですか？

โด๊ะโขะน ิ อิคิไต้นเดสก๊ะ

ใกล้แค่นี ้ เดินไปก็ได้

近いので、歩いても行けます。

จิไก้โนะเดะ อะรุ่ยเตะโมะอิเคะมัส

มันไกลจากที่นี่มาก

ここからはとても遠いです。

โคะโคะคะระวะ โทะเตะโมะโท่ยเดส

มันไกลเกินกว่าจะเดินไป นั่งรถเถอะ

遠いので、車で行った方がいいです。

โท่ยโนะเดะ คุรุมะเดะ อิตตะโฮ่กะอี้เดส

ประโยคที่ต้องได้ยินแน ่ๆ 
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ขวา

右

มิงิ

ฝั่งตรงข้าม

向かい側

มุไคงะวะ

หน้า

前

มะเอะ

สะพานลอย

歩道橋

โฮะโดเคียว

ป้ายรถเมล์

バス停

บะสุเต

ตรงไป

まっすぐ

มัสสุงุ

ฝั่งนี้

こちら側

โคะจิระงะวะ

หลัง

後ろ

อุชิโระ

สี่แยก

交差点

โคสะเต็ง

ซ้าย

左

ฮิดะริ
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ค่าโดยสาร

運賃

อุนจิน

รถโดยสารสนามบิน

空港バス

คูโคบ๊ะสุ

รถไฟใต้ดิน

地下鉄

จิคะเทะสึ

สถานทูต

大使館

ไทชิคัง

โรงพยาบาล

病院

เบียวอิน

แท็กซี่

タクシー

ทะคุชี่

รถไฟฟ้า

電車

เด็งฉะ

มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

バイクタクシー

ไบขุทะคุชี่

สถานีตำรวจ

交番

โคบัง

รถโดยสารประจำทาง

バス

บ๊ะสุ
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