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政治・行政

ก กงสุล 領事（consul）

กฎกระทรวง 省令

กฎหมายตราสามดวง 三印法典

กฎอัยการศึก 戒厳令

กลุ่มแบ่งแยกดินแดน 分離主義者集団

ก่อการร้าย テロを行う

การค้า มนุษย์ 人身売買

การทูต 外交

การเลือกตั�ง 選挙

การปฏิรูปการเมือง 政治改革

ข ขุนนาง 貴族

ความชอบธรรม 正統性、正当性

ค คณะกรรมการ 委員会

ความมั�นคง 治安

ความเสมอภาค 平等

革命団（1958年クー
デター）

คณะ ราษฎร 人民党（1932年政
変）

国家不正防止取締委
員会

ความปั�นป่วนทาง

การเมือง
政治的混乱

คณะกรรมการป้อง

กันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ

คณะปฏิวัติ

การเปลี�ยนแปลงการ

ปกครอง　ปี 2475
1932年政変、
立憲革命

คณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.)

国家治安維持団
（2014年クーデ
ター）

คณะกรรมการ

การเลือกตั�ง (กกต.)
選挙管理委員会

กรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ
憲法起草委員会

กฎหมายระหว่าง

ประเทศ
国際法

คณะกรรมการ

ประชาชนเพื�อการ

เปลี�ยนแปลงประเทศ

ไทยให้เป็น

ประชาธิปไตยที�

สมบูรณ์อันมี

พระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข (กปปส.)

人民民主改革委員会
People's Democratic 
Reform Committee
(PDRC)
2013年から始まる反
ジンラック政権組織

เขาพระวิหาร

タイ語名「カオプラ
ウィハーン」
カンボジア語名「プ
レアヴィヒア寺院」
タイ―カンボジア国
境にあるクメール遺
跡（両国が領有権を
主張している）
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คอร์รัปชั�น 汚職（corruption） ตุลาการ 司法

ถ แถลงการณ์ 宣言

แถลงข่าว 発表する

ท ทวิภาคี 双方向性、双務性

ธ ธงชาติ 国旗

น นโยบาย 政策

จ จงรักภักดี 忠義、忠誠 นัดหยุดงาน ストライキ

จลาจล 騒乱、暴動 นิติบัญญัติ 立法する

จักรพรรดิ 皇帝、天皇 น่านนํ�า 領海

เจ้านาย 支配者層、主人 น่านฟ้า 領空

โจรก่อการร้าย テロリスト

ช ชนชั�น 階級、階層

ชนชั�นกลาง 中間層

ชนชั�นตํ�า 低階層 บ บริหาร 行政を行う

ชนชั�นสูง 上層、高位階層 ปกครอง 統治、管理する

ชนชั�นนํา 指導者層 ปฏิวัติ 革命、クーデター

ชนชั�นปกครอง 統治者層 ป ปรองดอง 和合、和解する

ชาติ 国家、国民、民族 ปรองดองสมานฉันท์ 和解する

ชาตินิยม 国家主義、民族主義 ประชาคม 共同体

ชายแดน 国境 ประชาชน 人民

ซ ซื�อเสียง 買票する ประชาธิปไตย 民主主義

ด ดินแดน 領土 ประชามติ 世論、民衆の意見

เดินขบวนประท้วง デモ行進する

ต ต่อต้าน 反抗、抵抗する

ตอบโต้ 反駁する、応酬する ประท้วง 反対、抗議する

เจ้าพ่อ チャオ・ポー、地方
の有力者

คําสั�งห้ามออกนอก

เคหสถานยามวิกาล

夜間外出禁止令、

curfew (เคอร์ฟิว)

แนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้าน

เผด็จการแห่งชาติ 

(นปช.)

โฆษก 報道官、スポークス
マン

โครงการรับจํานํา

ข้าวเปลือก
籾米担保融資制度

選択肢、「第三の
～」「もう一つの」ทางเลือก

ประชาสังคม
市民社会（civil 
society）

ฆ

反独裁民主戦線
United Front of
Democracy Against
 Dictatorship (UDD)
タクシン支持派政治
団体
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ประธานาธิบดี 大統領

เป็นปากเป็นเสียง 代弁する、代表する

เป็นธรรม 公正である

ผ ผู้แทน 代表 พิพาท 口論する、言い争う

ผู้นํา 指導者 ม

ผู้สื�อข่าว 記者

ผู้อํานวยการ 長官、理事長

เผด็จการ 独裁

พ พรรค 党、徒党

พรรคการเมือง 政党

ระบอบทักษิน 「タックシン体制」

รัฐ 国家

รัฐธรรมนูญ 憲法

รัฐบาล 政府

พรรคประชาธิปัตย์ 民主党

พรรคเพื�อไทย タイ貢献党 รัฐประหาร クーデター

พระเจ้าแผ่นดิน 国王 รัฐมนตรี 大臣

รัฐสภา 国会

ราชสมบัติ 王位

ราช อาณาจักร 王国

พระมหากษัตริย 国王 ล ลงประชามติ 国民投票

พระราชบัญญัต 法律（国法） ละเมิด 違反する、犯す

ละเมิดอธิปไตย 主権を侵犯する

ลัทธิล่าอาณานิคม 植民地主義

พลเรือน 市民 เลขาธิการ 書記長

พันธมิตร 同盟 เลือกตั�ง 選挙する

ว วิกฤต 危機

วิจารณ์ 批判する

ม็อบ デモ集会、群衆（英
語のmob）

พรรค(การเมือง)

ฝ่ายรัฐบาล
与党

พรรค(การเมือง)

ฝ่ายค้าน
野党

พันธมิตรประชาชน

เพื�อประชาธิปไตย

民主市民連合
People's Alliance for 
Democracy(PAD)

ระบบศักดินา

(ระบบเจ้าขุนมูลนาย)
サクディナー制度、
封建制度

ระบบอุปถมภ์ パトロン・クライア
ント関係

รัฐบาลทหาร 軍事政府、
軍事政権

ร

พฤษภาทมิฬปี 2535 暴虐の五月事件
（1992年）

พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว
国王陛下
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วิพากษ์วิจารณ์ 批判する สวัสดิการสังคม 社会福祉

วุฒิสภา 上院 สหประชาชาติ 国際連盟

ศ ศาล 裁判所 สหภาพแรงงาน 労働組合

ศาลรัฐธรรมนูญ 憲法裁判所 สันติภาพ 平和

ศาลฎีกา 最高裁判所 สาธารณะ 公共

ศาลแพ่ง 民事裁判所 สายลับ スパイ、密偵

ศาลอาญา 刑事裁判所 สิทธิ 権利

ศาลอุธรณ์ 高等裁判所 สิทธิเสรีภาพ 自由の権利

ส สงคราม 戦争 สิทธิมนุษยชน 人権

สงครามโลกครั�งที� 2 第二次世界大戦 สุนทรพจน์ スピーチ、演説

สนธิสัญญา 条約 เสถียรภาพ 安定

สภา 議会 เสรีนิยม 自由主義

สภาทาส 「奴隷的議会」

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 国家立法議会

สภาปฏิรูปแห่งชาติ 国家改革議会

สภาผู้แทนราษฎร 国民代表議会

เหตุการณ์ 事件

เหตุการณ์ 14 ตุลา 10月14日事件

เหตุการณ์ 6 ตุลา 10月6日事件

อ อธิบดี 局長

อธิปไตย 主権

อนุรักษนิยม 保守主義

อนุสัญญา 協定（条約の下）

อภิปราย 議論

องค์กรเอกชน NGO

อาณัติ 規則、規定

สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 上院議員 อาณาเขต 領土、領域

สมาชิกวุฒิสภาสรรหา 任命の上院議員 อาณาจักร 領土、王国、王領

สมานฉันท์ コンセンサス อาณานิคม 植民地

หลักไทย ラック・タイ、
タイ国国家原理

เสรีไทย 自由タイ、第二次世
界大戦時の抗日組織

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ 絶対君主制、専制君
主制

สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร (ส.ส. )
人民代表議会議員

ห

ส.ส. ฝักถั�ว
「豆莢国会議員」
多数に従って議決に
賛成する議員

ส.ส. ทาส
「奴隷的国会議員」
強い首相に引っ張ら
れ、言われるがまま
に従う国会議員
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อํานาจ 権力

อํานาจนิติบัญญัต 立法権

อํานาจบรหิาร 行政権

อํานาจตลุาการ 司法権

อิทธิพล 影響力、威力

อุบัติเหตุ 事故

เอกอัครราชทูต 大使

เอกราช 独立の

อุดมการณ์ 理念、
イデオロギー
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  経済

ก กรรมสิทธิ� 所有権

กรรมกร 労働者

กสิกรรม 農業

ความเหลื�อมลํ�าตํ�าสูง 格差

การตลาด 市場（しじょう） ค่าจ้างขั�นตํ�า 最低賃金

เครื�องอุปโภค บริโภค 消費財

การทําเหมืองแร่ 鉱業

การส่งออก 輸入

การประมง 漁業

การป่าไม 林業

การพัฒนาเศรษฐกิจ 経済開発、経済成長 ฆ โฆษณา 宣伝、広告

การพาณิชย์  商業 ง งบประมาณ 予算

การฟอกเงิน マネーロンダリング เงินเดือน 月給

เงินเฟ้อ インフレ

เงิน ・・・ที�อ่อนลง 通貨（ ・・・）安

เงิน ・・・ที�แข็งขึ�น 通貨（ ・・・）高

การนําเข้า 輸出 จ จีดีพีตอ่หัว 一人当たりGDP

ก๊าซธรรมชาติ 天然ガス ช ใช้จ่าย 支出

ขนส่ง 輸送・運送する ด ดอลล่าร์สหรัฐ ドル（米国通貨）

ข ขาดทุน 赤字になる

คมนาคม 交通

ค ครัวเรือน 世帯

ต เติบโต 成長

TPP
（環太平洋戦略的経済
連携協定）

เกษตรกรรม

การเกษตร
農業

การเติบโตทาง

เศรษฐกิจ
経済成長

การรีดไถเอารัด

เอาเปรียบ
搾取

โครงการพัฒนาพื�นที�

บริเวณชายฝั�งทะเล

ตะวันออก

 (โครงการอีสเทิร์น

ซีบอร์ด )

東部臨海工業開発
（Eastern Sea board 
Development 
Program）

ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

タイ国証券取引所
（SET）

ความตกลงหุ้นส่วน

ยุทธศาสตร์ทาง

เศรษฐกิจภาคฟื�น

แปซิฟิก
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ไตรมาส 四半期

ท ทรัพย์สิน 財産

ทรัพย์สินทางปัญญา 知的財産

ทุน 資本 ผู้บริโภค 消費者

ธ ธนาคาร 銀行 พ พัฒนา 開発する、発展する

ธนาคารโลก 世界銀行 ภ ภาษี, ภาษีอากร 税

ภาษีมูลค่าเพิ�ม 付加価値税（VAT）

ร รัฐวิสาหกิจ 国営企業 

แร่ธาต 鉱物

ธุรกิจ ビジネス、商売 แรงงาน 労働力

น แรงงานต่างชาติ 外国人労働者

แรงงานต่างด้าว 外国人労働者

แรงงานไร้ฝีมือ 未熟練労働者

นักท่องเที�ยว 観光客 โรงงาน

นิคมอุตสาหกรรม 工業団地 ล ลงทุน 投資

บ บริโภค 消費 ลูกจ้าง 被雇用者

บริษัท 会社

บริษัทพลังไฟฟ้า 電力会社

ป ประชากร 人口

ปอนด์ ポンド（英国通貨） ว

ปีงบประมาณ 予算年

ผ ผลประโยชน์ 利益

ผลิตผล 産物 ส

ผลิตภัณฑ์ 製造、生産

นโยบายเศรษฐกิจ 

"รางคู่" (dual track)
デュアルトラック
経済政策

โลกาภิวัตน์

(โลกานุวัตร)

ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย
タイ中央銀行

ทุนสํารองระหว่าง

ประเทศ
外貨準備高

グローバリゼー
ション

วิกฤตการณ์ทางการ

เงินในเอเชียพ.ศ. 2540

1997年アジア通貨
危機

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศ (จีดีพี)
GDP

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

 และสังคมแห่งชาติ
国家経済社会開発
計画

สถาบันวิจัยเพื�อการ

พัฒนาประเทศไทย
タイ開発研究所
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สมาคมธนาคารไทย タイ銀行協会 อุปทาน 供給

สหภาพแรงงาน 労働組合 อุปสงค์ 需要

สถิติ 統計 เอารัดเอาเปรียบ 搾取する

สินค้า 商品

ศ เศรษฐกิจ 経済

เศรษฐกิจพอเพียง 「足るを知る」経済

ห หุ้น / หุ้นส่วน 株

หอการค้าไทย タイ商業会議所

อ อสังหาริมทรัพย์ 不動産

อุตสาหกรรม 工業

สํานักงานคณะกรรม

การพัฒนาการ

เศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

国家経済社会開発庁
（NESDB）

อุตสาหกรรม

การท่องเที�ยว
観光産業

สํานักงานคณะกรรม

การส่งเสริมการลงทุน
タイ国投資委員会

อุตสาหกรรม

การเกษตร
アグロ・インダスト
リー

หนี�นอกระบบ 非正規金融機関
からの借金

สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย
タイ工業連合会
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官庁・地方行政

［首相・大臣・次官］

นายกรัฐมนตรี 首相

รองนายกรัฐมนตรี 副首相

คณะรัฐมนตรี 内閣

รัฐมนตรี 大臣

รัฐมนตรีช่วยว่าการ 副大臣

ปลัดกระทรวง 次官

［省庁部局］

กระทรวง 省（中央官庁）

ทบวง 庁

กรม 局

อธิบดี 局長

รองอธิบดี 副局長

［省庁名］

กระทรวง 省

สํานักนายกรัฐมนตรี 総理府

กระทรวงกลาโหม 国防省

กระทรวงการคลัง 財務省

กระทรวงการต่างประเทศ 外務省

กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา 観光・スポーツ省

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั�นคง

ของมนุษย์
社会開発・人間安全保障省

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 農業・協同組合省

กระทรวงคมนาคม 運輸省

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 天然資源・環境省

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร IT・通信省

กระทรวงพลังงาน エネルギー省
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กระทรวงพาณิชย์ 商務省

กระทรวงมหาดไทย 内務省

กระทรวงยุติธรรม 法務省

กระทรวงแรงงาน 労働省

กระทรวงวัฒนธรรม 文化省

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 科学技術省

กระทรวงศึกษาธิการ 教育省

กระทรวงสาธารณสุข 保健省

กระทรวงอุตสาหกรรม 工業省

［地方行政］

กรุงเทพมหานคร
バンコク都、特別地方自治体

（องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นรูปแบบพิเศษ）

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร バンコク都知事

เขต 区（バンコク都内の下位区分）

แขวง  町（バンコク都内の区の下位区分）

จังหวัด 県

ผู้ว่าราชการจังหวัด 県知事

ปลัดจังหวัด 副知事

ศาลากลางจังหวัด 県庁

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 県自治体

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, สภาจังหวัด 県議会

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สจ.)  県議会議員

อําเภอ 郡

นายอําเภอ 郡長

ปลัดอําเภอ 副郡長

ที�ว่าการอําเภอ 郡役所

เทศบาล 自治市（テーサバーン）

นายกเทศบาล 市長（テーサバーンの首長）

ปลัดเทศบบาล 副市長（テーサバーンの副首長）
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ตําบล タンボン（区）

กํานัน 区長

องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 区自治体

สภาองค์การบริหารส่วนตําบล, สภาตําบล 区議会

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) 区議会議員

หมู่บ้าน 村

ผู้ใหญ่บ้าน 村長

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บาน 副村長
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軍・警察

［組織］

กองบัญชาการกองทัพไทย タイ国軍司令部 โรงเรียนเตรียมทหาร 士官学校予科

ทหารบก, กองทัพบก 陸軍

ทหารเรือ, กองทัพเรือ 海軍

ทหารอากาศ, กองทัพอากาศ 空軍

ตํารวจแห่งชาติ 国家警察 โรงเรียนนายเรือ 海軍士官学校

ตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 国境警備警察 โรงเรียนนายเรืออากาศ 空軍士官学校

โรงเรียนนายร้อยตํารวจ  警察士官学校

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 軍最高司令官 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 技術士官学校

ผู้บัญชาการทหารบก 陸軍司令官

ผู้ บัญชาการทหารเรือ 海軍司令官

ผู้บัญชาการทหารอากาศ 空軍司令官

ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 国家警察司令官

เสนาธิการ 参謀

แม่ทัพ 司令官

กองทัพ 軍団

กองพล 師団

กองพลน้อย 旅団

กรมทหาร 連隊

กองพัน 大隊

กองร้อย 中隊

ทหารช่าง 工兵

ทหารราบ 歩兵

ทหารปืนใหญ่ 砲兵

นาวิกโยธิน 海兵隊

ทหารรักษาพระองค์ 近衛兵

สารวัตรทหาร, ทหารสารวัตร 憲兵

陸軍近衛歩兵第1
連隊、陸軍近衛第
1師団出身の軍人
グループ

"วงศ์เทวัญ"

โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า
陸軍士官学校

"บูรพาพยัคฆ์"

กองพลทหารราบที� 2 รักษา

พระองค์

「東方の虎」
陸軍近衛第2師団

"ทหารเสือราชิน"ี

 กรมทหารราบที� 21 รักษา

พระองค์

「王妃陛下の虎
軍」
陸軍近衛歩兵第21
連隊
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［位階］

จอมพล 元帥 เรือตรี (ร.ต.) 海軍少尉

陸軍 พันจ่าเอก (พ.จ.อ.) 海軍1等曹長

พลเอก (พล.อ.) 陸軍大将 พันจ่าโท (พ.จ.ท.) 海軍2等曹長

พลโท (พล.ท.) 陸軍中将 พันจ่าตรี (พ.จ.ต.) 海軍3等曹長

พลตรี (พล.ต.) 陸軍少将 จ่าเอก (จ.อ.) 海軍軍曹

พันเอก (พ.อ.) 陸軍大佐 จ่าโท (จ.ท.) 海軍伍長

พันโท (พ.ท.) 陸軍中佐 จ่าตรี (จ.ต.) 海軍兵長

พันตรี (พ.ต.) 陸軍少佐 พลทหารเรือ (พลฯ) 海軍兵士

ร้อยเอก (ร.อ.) 陸軍大尉

ร้อยโท (ร.ท.) 陸軍中尉 空軍

ร้อยตรี (ร.ต.) 陸軍少尉 พลอากาศเอก (พล.อ.อ.) 空軍大将

จ่าสิบเอก (จ.ส.อ.) 陸軍１等曹長 พลอากาศโท (พล.อ.ท.) 空軍中将

จ่าสิบโท (จ.ส.ท.) 陸軍２等曹長 พลตํารวจ (พลฯ) 警察兵士

จ่าสิบตรี (จ.ส.ต.) 陸軍3等曹長 พลอากาศตรี (พล.อ.ต.) 空軍少将

สิบเอก (ส.อ.) 陸軍軍曹 นาวาอากาศเอก (น.อ.) 空軍大佐

สิบโท (ส.ท.) 陸軍伍長 นาวาอากาศโท (น.ท.) 空軍中佐

สิบตรี (ส.ต.) 陸軍兵長 นาวาอากาศตรี (น.ต.) 空軍少佐

พลทหาร (พลฯ) 陸軍兵士 เรืออากาศเอก (ร.อ.) 空軍大尉

เรืออากาศโท (ร.ท.) 空軍中尉

海軍 เรืออากาศตรี (ร.ต.) 空軍少尉

พลเรือเอก (พล.ร.อ.) 海軍大将 พันจ่าอากาศเอก (พ.อ.อ.) 空軍第1曹長

พลเรือโท (พล.ร.ท.) 海軍中将 พันจ่าอากาศโท (พ.อ.ท.) 空軍第2曹長

พลเรือตรี (พล.ร.ต.) 海軍少将 พันจ่าอากาศตรี (พ.อ.ต.) 空軍第3曹長

นาวาเอก (น.อ.) 海軍大佐 จ่าอากาศเอก (จ.อ.) 空軍軍曹

นาวาโท (น.ท.) 海軍中佐 จ่าอากาศโท (จ.ต.) 空軍伍長

นาวาตรี (น.ต.) 海軍少佐 จ่าอากาศตรี (จ.ต.) 空軍兵長

เรือเอก (ร.อ.) 海軍大尉 พลทหารอากาศ (พลฯ) 空軍兵士

เรือโท (ร.ท.) 海軍中尉
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警察

พลตํารวจเอก (พล.ต.อ.) 警察大将

พลตํารวจโท (พล.ต.ท.) 警察中将

พลตํารวจตรี (พล.ต.ต.) 警察少将

พันตํารวจเอก (พ.ต.อ.) 警察大佐

พันตํารวจโท (พ.ต.ท.) 警察中佐

พันตํารวจตรี (พ.ต.ต.) 警察少佐

ร้อยตํารวจเอก (ร.ต.อ.) 警察大尉

ร้อยตํารวจโท (ร.ต.ท.) 警察中尉

ร้อยตํารวจตรี (ร.ต.ต.) 警察少尉

ดาบตํารวจ (ด.ต.) 警察上級曹長

จ่าสิบตํารวจ (จ.ส.ต.) 警察曹長

สิบตํารวจเอก (ส.ต.อ.) 警察軍曹

สิบตํารวจโท (ส.ต.ท.) 警察伍長

สิบตํารวจตรี (ส.ต.ต.) 警察兵長
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国営企業　

การเคหะแห่งชาติ 国家住宅公団

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย タイ政府観光局  ( ททท. / TAT)

การประปานครหลวง 首都圏水道事業公団

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย タイ都市鉄道公団 ( รฟม. / MRTA)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  タイ発電公団  (กฟผ. / EGAT)

การรถไฟแห่งประเทศไทย タイ国有鉄道 (รฟท.)

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 農業・農協銀行  ( ธ.ก.ส. / BAAC)

ธนาคารออมสิน 政府貯蓄銀行　

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย タイ国イスラム銀行

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
CATテレコム (กสท.)
前身は การสื�อสารแห่งประเทศไทยの通信部門

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  タイ国際航空 (THAI)

บริษัท ขนส่ง จํากัด タイ長距離バス会社 (บขส.)

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
タイ電話電信会社 (TOT) 、

前身はองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
タイ国石油会社 (PTT)、

前身は การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

บริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด
タイ郵便会社 (ปณท.)
前身は การสื�อสารแห่งประเทศไทยの郵便部門

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
MCOT社 (อสมท.)
前身は องค์การสื�อสารมวลชนแห่งประเทศไทย

โรงงานยาสูบ タイ国タバコ専売公社

สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 政府宝くじ局

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ バンコク大量輸送公団  ( ขสมก. / BMTA)
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施設・建造物

กองตรวจคนเข้าเมือง 入国管理事務所

กุดัง, โกดัง 倉庫

เขื�อน ダム、堤防、せき

ด่านศุลกากร 税関

ท่าเรือ  港

ท่าอากาศยาน, สนามบิน 空港

ทางด่วน 高速道路 โรงเรียนอนุบาล 幼稚園

ที�ว่าการอําเภอ 郡庁（市役所） โรงแรม ホテル

ธนาคาน 銀行 โรงละคร 劇場

โบราณสถาน 遺跡 โรงหนัง, โรงภาพยนตร์ 映画館

โบสถ์ 教会 วงเวียง ロータリー

ปราสาท 宮殿 วัด 寺院

ไปรษณีย์ 郵便局 ศาล 裁判所

พระราชวัง 王宮 ศาลเจ้า 廟

พิพิธภัณฑ์ 博物館・美術館 ศาลากลางจังหวัด 県庁

พิพิธภัณฑ์สัตว์นํ�า 水族館 ศูนย์การค้า ショッピングモール

มหาวิทยาลัย 大学 สนามกิฬา 競技場

มัสยิด モスク สนามบิน 空港

ร้านสะดวกซื�อ コンビニ สถานกงสุล(ใหญ)่ 領事館

โรง(รับ)จํานํา 質屋 สถาน (เอกอัครราช) ทูต 大使館

โรงงาน 工場 สถานีกองดับเพลิง 消防署

โรงพยาบาล 病院 สถานีขนส่ง  長距離バスターミナル

โรงพิมพ์ 印刷所 สถานีดับเพลิง 消防署

โรงไฟฟ้า 発電所 สถานีตํารวจ 警察署

โรงยิม, โรงพละ 体育館

โรงเรียน 学校

โรงเรียนกวดวิชา 進学塾、予備校

โรงเรียนปฐมศึกษา 小学校 สถานีโทรทัศน์ テレビ局

สถานีรถไฟ 駅

สถานีโทรคมนาคม

 ทีโอที
電信電話局　TOT

โรงเรียนมัธยมศึกษา

ชั�นต้น
中学校

โรงเรียนมัธยมศึกษา

ชั�นปลาย
高校
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สถานีวิทยุ ラジオ局

สถานีอนามัย 保健所

สระว่ายนํ�า プール

สวนพฤกษชาติ 植物園

สวนสัตว์ 動物園

สวนสาธารณะ 公園

สนามกีฬา 競技場

สนามม้า 競馬場

สวนสนุก 遊園地

สนามเป้า 射撃場

สนามมวย ボクシング場

สะพาน 橋

สะพานลอย 陸橋、高架橋

สุเหร่า モスク

หอนาฬิกา 時計台

หอพัก 寮

หอสมุด 図書館

ห้างสรรพสินค้า デパート

อนุสาวรีย์ 記念碑、記念塔

อุทยานแห่งชาติ 国立公園

อุโมงค์ トンネル

区役所（バンコク
都内の）สํานักงานเขต
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大学・高等教育機関

バンコク市内

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย チュラーロンコーン大学
Chulalongkorn University（バンコク）

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ タムマサート大学、Thammasat University
（バンコク、パトゥムターニー）

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ カセートサート大学、Kasetsart University
（バンコク）

มหาวิทยาลัยศิลปากร シンラパコーン大学、Silpakorn University
（バンコク、ナコーンパトム）

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
シーナカリンウィロート大学、Srinakharinwirot 
University（バンコク）

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ナワミンタラーティラート大学
Navamindradhiraj University（バンコク）

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ラームカムヘーン大学、Ramkhamhaeng University
（バンコク）

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
モックット王工科大学トンブリー校
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
（バンコク）

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

モンクット王工科大学北バンコク校
King Mongkut's University of Technology North 
Bangkok（バンコク）

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
マハーチュラーロンコーン仏教大学
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
（バンコク）

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย マハーマクット仏教大学
Mahamakut Buddhist University（バンコク）

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง

モンクット王工科大学ラートクラバン校
King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
（バンコク）

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
国立開発行政大学院大学(NIDA)

National Institute of Development Administration
（バンコク）
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中部

มหาวิทยาลัยมหิดล マヒドン大学、Mahidol University
（ナコーンパトム）

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
スコータイ・タムマティラート大学、Sukhothai 
Thammathirat Open University（ノンタブリー）

มหาวิทยาลัยบูรพา ブーラパー大学、Burapha University
（チョンブリー）

北部

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ チエンマイ大学、Chiang Mai University
（チエンマイ）

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ メーチョー大学、Maejo University（チェンマイ）

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง メーファールアン大学、Mae Fah Luang University
（チエンラーイ）

มหาวิทยาลัยพะเยา パヤオ大学、University of Phayao（パヤオ）

มหาวิทยาลัยนเรศวร ナレースアン大学、Naresuan University
（ピサヌローク）

東北部

มหาวิทยาลัยขอนแก่น コーンケン大学、Khon Kaen University
（コーンケン）

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม マハーサーラカーム大学
Mahasarakham University（マハーサーラカーム）

มหาวิทยาลัยนครพนม ナコーンパノム大学、Nakhon Phanom University
（ナコーンパノム）

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
スラナリー工科大学、Suranaree University of 
Technology（ナコーンラーチャシーマー）

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ウボンラーチャターニー大学、Ubon Ratchathani 
University（ウボンラーチャターニー）

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ソンクラーナカリン大学、Prince of Songkla 
University（ソンクラー、パッタニー）
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มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ナラティワートラーチャナカリン大学、Princess of 
Narathiwat University（ナラティワート）

มหาวิทยาลัยทักษิณ タックシン大学、Thaksin University
（ソンクラー、パッタルン）

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ワライラック大学、Walailak University
（ナコーンシータムマラート）

その他

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ラーチャパット大学、Rajabhat University
（全国に40校）

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ラーチャモンコン工科大学
Rajamangala University of Technology（全国に9校）
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大学の学部名

คณะกายภาพบําบัด 理学療法学部

คณะเกษตร 農学部

คณะเกษตรศาสตร์ 農学部

คณะครุศาสตร์ 教育学部 คณะรัฐศาสตร์ 政治学部

คณะจิตวิทยา 心理学部 คณะวนศาสตร์ 森林学部

คณะดุริยางคศาสตร์ 音楽学部

คณะทันตแพทยศาสตร์ 歯学部

คณะเทคนิคการแพทย์ 医療技術学部

คณะวิจิตรศิลป์ 芸術学部

คณะวิทยาการจัดการ 経営管理学部

คณะนิติศาสตร์ 法学部

คณะนิเทศศาสตร์ コミュニケーション学部

คณะบริหารธุรกิจ 経営管理学部 คณะวิทยาศาสตร์ 理学部／科学部

คณะโบราณคดี 考古学部 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา スポーツ科学部

คณะประมง 水産学部

คณะพยาบาลศาสตร์ 看護学部

คณะพลศึกษา  体育学部

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 工学部

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 芸術学部

คณะศึกษาศาสตร์ 教育学部

คณะแพทยศาสตร์ 医学部 คณะเศรษฐศาสตร์ 経済学部

คณะเภสัชศาสตร์ 薬学部

คณะมนุษยศาสตร์ 人文学部

คณะรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์
政治・行政学部

คณะการสื�อสารมวลชน マスコミュニケー
ション学部

คณะวารสารศาสตร์

และสื�อสารมวลชน

ジャーナリズム・
マスコミュニケー
ション学部

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์
人文社会学部

คณะวิทยาการสุขภาพ

และการกีฬา
健康科学・スポーツ
学部

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร
情報コミュニケー
ション科学部

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี
科学技術学部

คณะเศรษฐศาสตร์

และบริหารธุรกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และ

การบัญชี
商業会計学部

経済・経営学部
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คณะสหเวชศาสตร์ 総合医療学部

คณะสังคมศาสตร์ 社会科学部／社会学部

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 獣医学部

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 公衆衛生学部

คณะสิ�งแวดล้อม 環境学部

คณะอักษรศาสตร์ 文学部

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 農業工学部

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์และการผังเมือง
建築学・都市工学部

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์
建築学部

คณะสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา
社会学・人類学部

คณะสังคมสงเคราะห์

ศาสตร์
社会福祉学部

คณะสิ�งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์
環境資源学部
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国名・地域名 

เอเชีย アジア　 ปากีสถาน パキスタン

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 東南アジア ศรีลังกา スリランカ

(ภูมิภาค) อุษาคเนย์ 東南アジア อินเดีย インド

อาเซียน ASEAN

กัมพูชา カンボジア ตะวันออกกลาง  中東

ไทย タイ กาตาร์ カタール

บรูไน ブルネイ คูเวต クウェート

พม่า / เมียนมา ビルマ/ミャンマー ซาอุดีอาระเบีย サウジアラビア

ฟิลิปปินส์ フィリピン ตุรกี トルコ

มาเลเซีย マレーシア ปาเลสไตน์ パレスチナ

เวียดนาม ベトナム สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ アラブ首長国連邦

ลาว ラオス อิรัก イラク

สิงคโปร์ シンガポール อิสราเอล イスラエル

อินโดนีเซีย インドネシア อิหร่าน イラン

อัฟกานิสถาน アフガニスタン

เอเชียตะวันออก 東アジア

เกาหลีใต้ 韓国 ยุโรป ヨーロッパ

เกาหลีเหนือ 北朝鮮 สหภาพยุโรป EU

จีน 中国 กรีซ ギリシャ

ญี�ปุ่น 日本 นอร์เวย์ ノルウェー

ไต้หวัน 台湾 เนเธอร์แลนด์ オランダ

มองโกเลีย モンゴル เบลเยียม ベルギー

โปรตุเกส ポルトガル

เอเชียใต้ 南アジア โปแลนด์ ポーランド

เนปาล ネパール ฝรั�งเศส フランス

ภูฎาน ブータン ฟินแลนด์ フィンランド

บังคลาเทศ バングラデシュ ยูเครน ウクライナ

23



เยอรมนี ドイツ อาร์เจนตินา アルゼンチン

วาติกัน バチカン อุรุกวัย ウルグアイ

รัสเซีย ロシア

โรมาเนีย ルーマニア แอฟริกา アフリカ

สเปน スペイン กานา ガーナ

สวิตเซอร์แลนด์ スイス โกตดิวัวร์ コートジボアール

สวีเดน スウェーデン เคนยา ケニア

สหราชอาณาจักร 連合王国 แคเมอรูน カメルーン

ออสเตรีย オーストリア ซูดาน スーダン

อังกฤษ イギリス ไนจีเรีย ナイジェリア

 อิตาลี イタリア โมร็อกโก モロッコ

ไอร์แลนด์ アイルランド เอธิโอเปีย エチオピア

ฮังการี ハンガリー แอฟริกาใต้ 南アフリカ

แอลจีเรีย アルジェリア

อเมริกาเหนือ 北アメリカ อียิปต์ エジプト

คิวบา キューバ

แคนาดา カナダ โอเชียเนีย オセアニア

จาเมกา ジャマイカ นิวซีแลนด์ ニュージーランド

ดอมินีกา ドミニカ  ปาปัวนิวกิน ี パプアニューギニア

เม็กซิโก メキシコ ฟิจิ  フィジー

สหรัฐ(อเมริกา) アメリカ合衆国  ไมโครนีเซีย ミクロネシア

ออสเตรเลีย オーストラリア

อเมริกาใต้ 南アメリカ

โคลอมเบีย コロンビア

ชิลี チリ

บราซิล ブラジル

ปารากวัย パラグアイ

เปรู ペルー
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県名

ภาคกลาง （中部26県）

กรุงเทพมหานคร バンコク都 สิงห์บุรี シンブリー

สุพรรณบุรี スパンブリー

อ่างทอง アーントーン

ภาคเหนือ （北部17県）

กาญจนบุรี カーンチャナブリー กําแพงเพชร カムペーンペット

จันทบุรี チャンタブリー เชียงราย チエンラーイ

ชลบุรี チョンブリー เชียงใหม่ チエンマイ

ชัยนาท チャイナート ตาก ターク

ฉะเชิงเทรา チャチューンサオ นครสวรรค์ ナコーンサワン

ตราด トラート น่าน ナーン

นครนายก ナコーンナーヨック พะเยา パヤオ

นครปฐม ナコーンパトム พิจิตร ピチット

นนทบุรี ノンタブリー พิษณุโลก ピッサヌローク

ปทุมธานี パトゥムターニー เพชรบูรณ์ ペッチャブーン

แพร่ プレー

แม่ฮ่องสอน メーホンソーン

ปราจีนบุรี プラーチーンブリー ลําปาง ラムパーン

พระนครศรีอยุธยา アユッタヤー ลําพูน ラムプーン

เพชรบุรี ペッチャブリー สุโขทัย スコータイ

ระยอง ラヨーン อุตรดิตถ์ ウッタラディット

ราชบุรี ラーチャブリー อุทัยธานี ウタイターニー

ลพบุรี ロッブリー

สมุทรปราการ サムットプラーカー
ン

สมุทรสงคราม サムットソンクラー
ム หนองคาย ノーンカーイ

สมุทรสาคร サムットサーコーン เลย ルーイ

สระแก้ว サケーオ หนองบัวลําภู ノーンブアラムプー

สระบุรี サラブリー อุดรธานี ウドンターニー

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ （東北部20件）

ประจวบคีรีขันธ์ プラチュアップキー
リーカン

（正式名）

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา 

มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราช

นิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัต

ติยวิษณุกรรมประสิทธิ�
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สกลนคร サコンナコーン ปัตตานี パッタニー

บึงกาฬ ブンカーン ยะลา ヤラー

นครพนม ナコーンパノム นราธิวาส ナラーティワート

มุกดาหาร ムクダハーン

กาฬสินธุ์ カーラシン

ขอนแก่น コーンケン

ชัยภูมิ チャイヤプーム

มหาสารคาม マハーサーラカーム

ร้อยเอ็ด ローイエット

ยโสธร ヤソートーン

อํานาจเจริญ アムナートチャルー
ン

อุบลราชธานี ウボンラーチャター
ニー

ศรีสะเกษ シーサケート

สุรินทร์ スリン

บุรีรัมย์ ブリラム

นครราชสีมา

 (โคราช)

ナコーンラーチャ
シーマー（コーラー
ト）

ภาคใต้ （南部14県）

ชุมพร チュムポーン

สุราษฎร์ธานี スラートターニー

นครศรีธรรมราช ナコーンシータムマ
ラート

พัทลุง パッタルン

ระนอง ラノーン

พังงา パンガー

ภูเก็ต プーケット

กระบี� クラビー

ตรัง トラン

สตูล サトゥーン

สงขลา ソンクラー
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人名

［国王］

スコータイ王朝

พ่อขุนศรีอินทราทิตย ์
ラーマティボディー1世

（バーンクラーンハーオ พ่อขุนบางกลางหาว）

พ่อขุนบานเมือง ラーメースワン王

พระเจ้ารามคําแหง (มหาราช)  ラームカムヘン王

พระยาเลอไท ルータイ王

พระยางั�วนําถม グアナムトム王

พระเจ้าลิไท  リタイ王、タンマラーチャー1世 พระมหาธรรมราชาที� 1

พระเจ้าลือไท ルータイ王、タンマラーチャー2世 พระมหาธรรมราชาที� 2

พระเจ้าไสลือไท サイルータイ王、タンマラーチャー3世 พระมหาธรรมราชาที� 3

พระเจ้าลืบรมปาล
ループロムパーン王、タンマラーチャー4世

พระมหาธรรมราชาที� 4

アユタヤ王朝

พระเจ้าอู่ทอง ウートーン王、ラーマーティボディー1世 พระรามาธิบดีที� 1

พระราเมศวร ラーメースワン王

พระบรมราชาธิราชที� 1 ボーロマラーチャー1世、パグア候 ขุนหลวงพะงั�ว

พระเจ้าทองลัน トーンラン王、トーンチャン王 เจ้าทองจันทร์

พระราเมศวร ラーメースワン王

พระรามราชาธิราช ラーマラーチャー王

พระอินทราชา インタラーチャー王

พระบรมราชาธิราชที� 2 ボーロマラーチャー2世

พระบรมไตรโลกนาถ トライローカナート王

พระบรมราชาธิราชที� 3 ボーロマラーチャ3世

พระรามาธิบดีที� 2 ラーマーティボディー2世

พระบรมราชาธิราชที� 4 ボーロマラーチャ4世

พระรัษฎาธิราช ラッサダー王

พระไชยราชาธิราช チャイラーチャー王

พระยอดฟ้า ヨートファー王
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ขุนวรวงศาธิราช ウォーラウォンサー王

พระมหาจักรพรรดิ チャックラパット王

พระมหินทราธิราช マヒン王

พระมหาธรรมราชาธิราช マハータンマラーチャー王、サンペット1世 พระสรรเพชญ์ที� 1

พระนเรศวร (มหาราช) ナーレースワン王、サンペット2世 มพระสรรเพชญ์ที� 2

พระเอกาทศรถ エーカートッサロット王、サンペット3世 พระสรรเพชญ์ที� 3

พระศรีเสาวภาคย์ シーサオワパーク王、サンペット4世 พระสรรเพชญ์ที� 4

พระเจ้าทรงธรรม ソンタム王

พระเชษฐาธิราช チェーターティラート王

พระอาทิตยวงศ์ アーティッタヤウォン王

พระเจ้าปราสาททอง プラサートトーン王

เจ้าฟ้าไชย チャイ王

พระศรีสุธรรมราชา スタンマラーチャー王

พระนารายณ์ (มหาราช) ナーラーイ王

พระเพทราชา ペートラーチャー王

พระสุริเยนทราธิบดี スリジェンタラーティボディー王、スア王 พระเจ้าเสือ

พระภูมินทราชา プーミンタラーチャー王、ターイサ王 พระเจ้าท้ายสระ

พระเจ้าอบรมโกศ ボーロマコート王

พระเจ้าอุทุมพร ウトゥムポーン王

พระที�นั�งสุริยาศน์อัมรินทร์ スリヤーアマリン王、エーカータット王 พระเจ้าเอกทัศ

トンブリー王朝

พระเจ้าตากสิน (มหาราช) タークシン王

チャックリー（ラタナコーシン）王朝

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก (มหาราช) ラーマ1世、プッタヨートファーチュラーローク王

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ラーマ2世、プッタルートラーナパーライ王

พระนั�งเกล้าเจ้าอยู่หัว ラーマ3世、ナン王

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ラーマ4世、モンクット王

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ラーマ5世、チュラーロンコーン王

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ラーマ6世、ワチーラウット王
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พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ラーマ7世、プラチャーティポック王

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ラーマ8世、アーナンタマヒドン王

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ラーマ9世、プーミポンアドゥンラヤデート王

［首相］

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา プラヤー・マノーパコーン

พระยาพหลพลพยุหเสนา
プラヤー・パホンポンパユハセーナー

(本名：ポット・パホンヨーティン、พจน์ พหลโยธิน）

ป. พิบูลสงคราม
ピブーンソンクラーム

（本名：プレーク・ピブーンソンクラーム แปลก พิบูล

ควง อภัยวงศ์ クアン・アパイウォン

ทวี บุณยเกตุ タウィー・ブンヤケート

เสนีย์ ปราโมช　(หม่อมราชวงศ)์ セーニー・プラモート

ปรีดี พนมยงค์
プリディー・パノムヨン

 (ルアン・プラディットマヌータム หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)

ถวัลย์ ธํารงนาวาสวัสดิ� タワン・タムロンナーワーサワット

พจน์ สารสิน ポット・サーラシン

ถนอม กิตติขจร タノーム・キッティカチョーン

ผิน ชุณหะวัณ ピン・チュンハワン

สฤษดิ� ธนะรัชต์) サリット・タナラット

สัญญา ธรรมศักดิ� サンヤー・タンマサック

คึกฤทธิ� ปราโมช　(หม่อมราชวงศ)์ ククリット・プラモート

ธานินทร์ กรัยวิเชียร ターニン・クライウィチアン

เกรียงศักดิ� ชมะนันทน์ クリアンサック・チャマナン

เปรม ติณสูลานนท์ プレーム・ティンスーラーノン

ชาติชาย ชุณหะวัณ チャートチャーイ・チュンハワン

อานันท์ ปันยารชุน アーナン・パンヤーラチュン

สุจินดา คราประยูร スチンダー・クラープラユーン

ชวน หลีกภัย チュアン・リークパイ

บรรหาร ศิลปอาชา バンハーン・シンラパアーチャー
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ชวลิต ยงใจยุทธ チャワリット・ヨンチャイユット

ทักษิณ ชินวัตร タクシン・チンナワット

สมัคร สุนทรเวช サマック・スントラウェート

สมชาย วงศ์สวัสดิ� ソムチャーイ・ウォンサワット

อภิสิทธิ� เวชชาชีวะ アピシット・ウェーチャーチーワ

ยิ�งลักษณ์ ชินวัตร ジンラック（インラック）・チンナワット
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民族

กลุ่มชนชาติพันธุ์ 民族集団 ไทลื�อ タイ・ルー

เชื�อชาติ 民族 ไทใหญ,่ (ฉาน) タイ・ヤイ、シャン

ชนเผ่า 民族 ไทอาหม,  อาหม アーホム

เผ่าพันธุ์ 民族、部族 ไทย タイ（タイ王国の）

ชาวเขา 山地民 ไทยน้อย タイ・ノーイ

สถาบันวิจัยชาวเขา 山地民研究所 เนปาล ネパール

ชนกลุ่มน้อย 少数民族 พม่า ビルマ

ภูไท プータイ

民族名

กะเหรี�ยง  カレン

ขมุ  クム มลายู マレー

เขมร クメール

จาม チャム

จีน 漢人、漢族

จีนกวางตุ้ง 広東系漢人

จีนแคะ 客家系漢人 ม้ง (แม้ว) モン（メオ）

จีนแต้จิ�ว 潮州系漢人 ยิว ユダヤ

จีนไหหลํา 海南系漢人 เย้า (เมี�ยน) ヤオ（ミエン）

จีนฮกเกี�ยน 福建系漢人 ลัวะ  ラワ

ชวา ジャワ ลาว ラオ

ลาหู่(มูเซอ) ラフ（ムーソー）

ลีซ(ูลีซอ) リス（リーソー）

เซมัง (เงาะป่า)  セマン（ゴパー） แสก セーク

ญวน ベトナム、キン อาข่า(อีก้อ)  アカ（イーコー）

ถิ�น ティン

ไท, ไต タイ系民族

ไทเขิน  タイ・クーン

ไทดํา タイ・ダム、黒タイ

ไททรงดํา タイ・ソンダム

ซาไก (สินอย, เงาะป่า)  サーカイ（セノイ、
ゴパー）

มลาบรี (ผีตองเหลือง)  ムラブリ
（ピートーンルアン）

มอเก็น (ชาวเล) モーケン
（チャオレー、海民）

มอญ
モン
（モン・クメール系
の）
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月・年・季節・暦

［月名（陽暦）］ ไตรมาส 四半期（三か月）

เดือนมกราคม １月 อธิกมาส  閏月（陰暦）

เดือนกุมภาพันธ์ ２月

เดือนมีนาคม ３月 ［季節］

เดือนเมษายน ４月 ฤดูใบไม้ผลิ 春

เดือนพฤษภาคม ５月 ฤดูใบไม้ร่วง 秋

เดือนมิถุนายน ６月 ฤดูฝน 雨期、梅雨

เดือนกรกฎาคม ７月 ฤดูร้อน 夏、暑季

เดือนสิงหาคม ８月 ฤดูแล้ง 乾季

เดือนกันยายน ９月 ฤดูหนาว 冬、寒季

เดือนตุลาคม 10月

เดือนพฤศจิกายน 11月 ［年］

เดือนธันวาคม 12月 ปีงบประมาณ 予算年（10/1～9/30）

ปีปฎิทิน 陽暦の年（1/1～
12/31）

［陰暦月］ ปีอธิกมาส  閏年（閏月がある年、陰暦）

เดือนที� ๑ 陰暦一月 ปีอธิกสุรทิน 閏年（閏日がある年）

เดือนที� ๒ 陰暦二月 ทศวรรษ 10年

เดือนที� ๓ 陰暦三月 ศตวรรษ 100年、世紀

เดือนที� ๔ 陰暦四月

เดือนที� ๕ 陰暦五月 ［暦］

เดือนที� ๖ 陰暦六月 สุริยคติ 太陽暦（陽暦）

เดือนที� ๗ 陰暦七月 จันทรคติ 太陰暦（陰暦）

เดือนที� ๘ 陰暦八月

เดือนที� ๙ 陰暦九月

เดือนที� ๑๐ 陰暦十月

เดือนที� ๑๑ 陰暦十一月

เดือนที� ๑๒ 陰暦十二月
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［年号］

คริสต์ศักราช (ค.ศ.) 西暦

จุลศักราช (จ.ศ.)  小暦

พุทธศักราช (พ.ศ.) 仏暦（西暦+543年）

รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) ラタナコーシン暦

［干支］ ปีนักษัตร

ปีชวด 子、หน（ู鼠）

ปีฉลู 丑、วัว（牛）

ปีขาล 寅、เสือ（虎）

ปีเถาะ 卯、กระต่าย（兎）

ปีมะโรง 辰、งูใหญ（่大蛇）

ปีมะเส็ง 巳、งูเล็ก（小蛇）

ปีมะเมีย 午、ม้า（馬）

ปีมะแม 未、แพะ（羊）

ปีวอก 申、ลิง（猿）

ปีระกา 酉、ไก่（鶏）

ปีจอ 戌、สุนัข（犬）

ปีกุน 亥、สุกร（豚）
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曜日・記念日

［曜日］

วันอาทิตย์ 日曜日

วันจันทร์ 月曜日

วันอังคาร 火曜日

วันพุธ 水曜日

วันพฤหัสบดี 木曜日、省略形 วันพฤหัส

วันศุกร์ 金曜日

วันเสาร์ 土曜日

วันอธิกวาร 閏日

［陰暦の日］

วันขึ�น～คํ�า 陰暦白分第～日

วันแรม～คํ�า 陰暦黒分第～日

［年中行事、祝日］

วันปีใหม่ 新年（元旦）、1月1日 [祝日]

วันเด็กแห่งชาติ  こどもの日、1月第2土曜日 [祝日]

วันครู 先生の日、1月16日

วันตรุษจีน 中国正月、春節

วันมาฆบูชา 万仏節（マーカブ-チャー）、陰暦三月白分第十五日（満月） [祝日]

วันจักรี 4月6日、チャクリー王朝記念日 [祝日]

วันสงกรานต์ タイ正月、ソンクラーン、灌水祭、4月13日～15日 [祝日]

วันแรงงานแห่งชาติ 勤労者の日（メーデー）、5月1日 ［祝日］

วันฉัตรมงคล 国王（ラーマ9世）即位記念日、5月5日 [祝日]

วันวิสาขบูชา 仏誕節（ウィサーカブーチャー）、ブッダの誕生、成道、涅槃の日
陰暦六月白分第十五日（満月） ［祝日］

วันพืชมงคล 春耕祭、5月上旬～中旬、พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันอาสาฬหบูชา 初転法輪日・三宝節（ブッダが初めて教えを説いた日を記念する）
陰暦八月白分第十五日（満月）の日  [祝日]
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วันเข้าพรรษา 入安吾、雨安居入り（カオ・パンサー）、雨安居の修業期間の始まり、
陰暦八月黒分第一日（初転法輪日・三宝節）の翌日  [祝日]

วันแม่แห่งชาติ
母の日、王妃誕生日 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ、8月12日  [祝日]

วันออกพรรษา 出安居、雨安居明け（オーク・パンサー）、雨安居の修業期間の終わ
り、陰暦十一月黒分第一日

วันปิยะมหาราช チュラーロンコーン大王記日（ラーマ5世の命日）、10月26日  [祝日]

วันลอยกระทง ローイクラトン祭、バナナの葉で作った燈籠を川や池に流す祭り、陰暦
十二月白分第十五日（満月）

วันพ่อแห่งชาติ

父の日、国王誕生日

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว、

タイ国民の日 วันชาต、ิ12月5日  [祝日]

วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 憲法記念日（憲法御下賜記念日）、12月10日  [祝日]

วันสิ�นปี 大晦日、12月31日  [祝日]

35



宗教

คณะสงฆ์ サンガ（僧伽）

ก คนทรง 霊媒、憑霊者

กฐิน カティナ衣

กรมศาสนา 宗教局

กรรม 業、カルマ ครุฑ ガルーダ

ความเชื�อ 信仰、信心

กิเลส 煩悩

คัมภีร์ 聖典、経典

กุฏิ 僧坊、庫裏

กุศล 善、善徳 คัมภีร์ไบเบิ�ล 聖書、バイブル

แก้บน 満願成就のお礼 คัมภีร์เวท ヴェーダ聖典

ข ขงจื�อ 孔子 คาทอลิก カトリック

จ จิตวิญญาณ 魂、霊魂

เข้าพรรษา 入安吾、雨安居入り

ขอขมา 許しを請う เจดีย์ 仏塔

เจ้าคณะภาค 地方サンガ長

เจ้าคณะจังหวัด 県サンガ長

เจ้าคณะอําเภอ 郡サンガ長

ค เจ้าคณะตําบล 区サンガ長

เจ้าแม่ 女神

เจ้าแม่กวมอิม 観音菩薩

คริสต์ศาสนา,

ศาสนาคริสต์
キリスト教

ควํ�าบาตร
僧侶が不信心者の積
徳を拒否する「托鉢
の鉢を裏返す」→転
じてボイコットの意

จุฬาราชมนตรี
チュラーラーチャモ
ントリー（タイ国に
おけるイスラム教の
最高責任者）

กงเต็ก
死者への追善供養、
華人の慣習、「功
徳」

กินเจ 精進料理、華人の慣
習、「斎食」

仏教儀礼の最後に行
い、功徳をあらゆる
すべての存在に分け
与える「滴水儀礼」

กรวจนํ�า

เข้าทรง 憑依する、霊が取り
つく

タイ国イスラム
中央委員会

ขวัญ
「クワン」、生者の
身体に宿る霊的存
在、魂魄の魄に似た
存在

คณะกรรมการกลาง

อิสลามแห่งประเทศ

ไทย

คัมภีร์โกหร่าน,

คัมภีร์กุรอ่าน
コーラン、
クルアーン
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เจ้าแม่ธรณี 土地女神 เทพ, เทพเจ้า, เทวดา  神（ヒンドゥー教）

เทวรูป 神像

เทศน,์ เทศนา 説法

ธ เทศนา 説法する

เจ้าอาวาส （寺院の）住職 ธรรม 仏法

ช ชาวคริสต์ キリスト教徒

ชาวมุสลิม ムスリム

ชาวพุทธ 仏教徒

ชาวยิว ユダヤ教徒 ธรรมจักร 仏輪

โชคชะตา 運勢、運 ธรรมทูต 宣教師、宣教僧

ซ เซ่น ธรรมยุติกนิกาย タンマユット派

  เซ่นไหว้บวงสรวง ธรรมราชา 正法王

ฌ ฌาปนกิจ 火葬 น ธรรมาศน์ 法座、説教台

ฌาปนสถาน 火葬場 นรก 地獄、奈落

ต ตรุษจีน 中国正月、春節 นักบวช 出家者、修行者

นักเทศน์ 説法師

ไตรภูมิ 三界経

　พระวินิยปิฎก 律蔵 นางไม้ 樹木の精霊（女性

　พระสุตตันตปิฎก 経蔵 นิกาย 宗派、教派

　พระธรรมปิฎก 論蔵 นิพพาน 涅槃

ถ ถือศีล 戒律を守る บ

ท ทรงเจ้าเข้าผี 憑依、憑霊

ทอดกฐิน カティナ衣奉献祭

ทําบุญ 徳を積む、積善する บรรพชา 出家、得度すること

ทุกข์ 苦、苦悩 บวช 出家する

神格や精霊に
食物を供える

บนบาน 神霊に願掛けをす
る、願い事をする

ไตรปิฎก

พระไตรปิฎก
三蔵、南伝パーリ大
蔵経典

僧の鉢に食物などの
布施物を入れるตักบาตร, ใส่บาตร

นาค
ナーガ（インド神話
の龍神）、得度式で
の得度志願者

นั�งสมาธิ 座禅を組む、
座って瞑想する

(วัด) ธรรมกาย
タンマカーイ寺院、
瞑想を中心とした都
市新興仏教

เจ้าแม่ลิ�มกอเหนี�ยว
林姑娘神、
パタニーの中国廟に
祀られる華人女性の
神格
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ผีตายโหง 横死者の霊（悪霊）

บวชพระ 僧侶として出家する ผีปอบ 悪霊の一種

ผีฟ้า, 天空霊

พ ผีส่างเทวดา 神霊･精霊たち

พระ, พระสงฆ์ 僧侶

บาทหลวง 神父（カトリック）

บาป 悪徳、悪業

พระเจ้าอโศก アショーカ王

บุญ 善徳、善業

ป

ปริยัติธรรม 仏教教理学習 พระพรหม ブラーフマ神

ปัญญา 知、智慧 พระพุทธเจ้า ブッダ

ปาฏิหาริย์ 奇跡、不思議なこと พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 正等覚者（ブッダ）

ปุถุชน 凡夫、凡人 พระพุทธรูป 仏像

โปรเตสแตนต์ プロテスタント พระมาลัยสูตร マーライ経

ผ ผี ピー、精霊 พระเยซู イエス・キリスト

ผีกระสือ 悪霊の一種 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ サンガ（統治）法

โบสถ์ 布薩堂（仏教）、
教会（キリスト教）

พระธรรมจาริก
タンマチャーリック
僧、非仏教徒居住地
域への布教を行う僧
侶

พระธรรมทูต

ปฏิบัติธรรม
仏道修行（持戒や瞑
想といった実践が中
心）

ผีบรรพบุรุษ,

ผีปู่ย่าตายาย
祖先の霊

บวชลูกแก้ว
見習い僧の出家
（式）、タイ北部の
慣習

บวชหน้าไฟ
年長の親族のために
年少の男子・男性が
一時出家をして追善
供養する慣習

บวชชี メーチーとして出家
する

บวชเณร 見習い僧として出家
する

บิณฑบาต
僧侶の食物、托鉢を
する、乞食（こつじ
き）をする

タンマトゥート僧、
仏教徒居住地域の地
方で仏教振興を行う
僧侶

พระเจ้า,

องค์พระผู้เป็นเจ้า

พระธุดงค์ 頭陀行僧、遊行の修
行僧

พระเจ้า,

อัลลาฮ์

神、キリスト教のGod

神、イスラム教の
アッラー
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พระราชพิธี 王室儀礼 มาฆบูชา 万仏節

พระวิษณุ ヴィシュヌ神 มุสลิม ムスリム

มูฮัมหมัด ムハンマド

เมตตา 慈悲

พระศิวะ, พระอิศวร シヴァ神

พระสงฆ์นักพัฒนา 開発僧 แม่โพสพ 稲魂女神

พระอินทร์ インドラ神 แม่มด 魔女

พราหมณ์ バラモン司祭 ย ยักษ์ 鬼、夜叉

พิธีกรรม 儀礼

พิธีศพ, งานศพ 葬儀、葬式

พืชมงคล 春耕祭

พุทธศาสนา 仏教 ร รอมฎอน ラマダン

พุทธศาสนาเถรวาท 上座仏教

ภ ภาวนา 祈願する、祈祷する

ภิกข,ุ ภิกษุ 僧侶（男性僧）

ภิกขุน,ี ภิกษุณี 尼僧（女性僧）

ม มหาเถรสมาคม 大長老会議

มหานิกาย マハーニカイ派

ล ลัทธิ 信仰

ลัทธิขงจื�อ 儒教

ลัทธิเต๋า 道教

เล่าจื�อ 老子

ว วัด 寺院

วิปัสสนา  内観式瞑想法

มัสยิด モスク

พระศรีอารย์

(พระศรีอริยเมตไตรย)
未来仏、弥勒菩薩

มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย

マハーチュラー
ロンコーン仏教大学

มหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย
マハーマクット
仏教大学

มังสวิรัติ ベジタリアン、
菜食主義

พระเวสสันดรชาดก,

มหาชาติ

เมาลิด 預言者誕生祭
（イスラム教）

布施太子本生経、
ウェーサンドーン・
ジャータカ

วิสาขบูชา 仏誕節、ブッダの誕
生・成道・涅槃の日

โยม
僧侶が在家者（自分
の親と同年代）を呼
ぶときの二人称・三
人称代名詞

แม่ชี メーチー、
女性修行者

รัตนตรัย

仏教の三宝（仏法僧

）พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์

รามเกียรติ� ラーマキエン（ラー
マーヤナのタイ版）
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สามเณร, เณร 見習い僧、沙弥

สามเณร,ี เณร 見習い尼僧、沙弥尼

ศ ศรัทธา 信仰心 สาปแช่ง 呪い、呪う

ศักดิ�สิทธิ� 聖なる、神聖な

ศาลเจ้า 祠、廟

ศาลพระภูมิ 土地神（霊）の祠

ศาสนสถาน 宗教施設 สุเหร่า モスク

ศาสนา 宗教 ห หมอผี 悪霊払い師

ศาสนาประจําชาติ 国教 หลักธรรมคําสอน 仏法（の基礎）

ศาสนาอิสลาม イスラム教

ศาสนาคริสต์ キリスト教

ศาสนาพุทธมณ์ 仏教

ศาสนาพราหมณ์ バラモン教 โหรศาสตร์ 占星術

ศาสนาฮินดู ヒンドゥー教 อ ออกพรรษา 出安居、雨安居明け

ศาสนาซิกข์  シーク教 อาสาฬหบูชา 初転法輪日、三宝節

ศีล 戒律 อโหสิกรรม 懺悔し許しあう

ส อุโบสถ 布薩堂

ฮ ฮัจญ,์ หัจญ์ ハッジ、メッカ巡礼

สติปัญญา 智慧 ฮาลาล ハラール

สถูป 仏塔、ストゥーパ

สมณะ 出家者

สมาธิ 瞑想（精神統一）

สวรรค์ 天国

สันติอโศก
サンティ・アソー
ク、厳しい持戒を行
う都市新興仏教

(สมเด็จพระ) 

สันตะปาปา
ローマカトリックの
法王

(สมเด็จพระ) สังฆราช （仏教の）法王、サ
ンガの最高責任者

สงกรานต์ タイ正月、ソンク
ラーン、灌水祭

แห่นางแมว
雨乞いの儀式、猫を
かごに入れて行進す
る。「猫女行列」

วิหาร 僧院、精舎、本堂・
仏殿

สํานักงานพุทธ

ศาสนาแห่งชาติ
国家仏教庁
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王語

[動詞]

กราบบังคมทูล  報告する、奏上する ตรัส 話す

กาสะ 咳 ถวายบังคม 拝する、参拝する

ทรงพระกาสะ 咳をする ทรง

ครรภ์ 胎、妊婦の腹

ทรงพระครรภ์ 妊娠する

ชนม 生、出産、年齢

สิ�นพระชนม์ 死ぬ

พระชนมพรรษา 年齢

ชนมายุ 年齢

ทรงเครื�อง  服を着る

ทรงราชย์ 王位を継承する

ทรงศร 弓を持つ

ดําเนิน 歩く ทรงศีล 持戒する

ทรงพระราชดําเนิน 歩く ทรงอักษร 字を書く、字を読む

ดํารัส 話したことば ทอดพระเนตร 見る

นิพนธ์ 著作、著述、執筆

ดํารัสถาม 質問する

มีพระราชดํารัสถาม 質問する

ดํารัสสั�ง 命令する บรรทม  眠る

บัญชา 命令

พระราชบัญชา 命令する（皇太女）

บัณฑูร 命令

ดําริ 考える พระราชบัณฑูร 命令する（皇太子）

บําเพ็ญกุศล 積徳する

1.乗る、手もつ
2.一般動詞の前にお
き、王語の動詞とす
る（ทรงทราบ　ทรงยินด）ี

3.王語の名詞の前に
おき、王語の動詞に
する「～する」ทรง

พระสรวล ทรงพระเมตตา 

ทรงพระประชวร

「～を有する」　
ทรงพระปรีชา สามารถ ทรง

พระคุณ ทรงพระนาม）

ทรงเจริญพระชนมาย,ุ

มีพระชนมายุครบ

～歳になる

ทรงพระราชนิพนธ์,

พระราชนิพนธ์,

ทรงพระนิพนธ,์

執筆する、
著作する

มีพระราชดํารัส,

มีพระดํารัส

話す

มีพระราชดํารัสสั�ง,

มีพระราชกระแสรับสั�ง

命令する

ทรงพระราชดําร,ิ

ทรงดําริ 考える 　ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล,

　ทรงบําเพ็ญพระกุศล

積徳する
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ประชวร  病気、病む สวรรคต 死ぬ

　ทรงพระประชวร  病む 　เสด็จสวรรคต 死ぬ

ประทับ 座る、居る เสด็จ 行く

ประทาน 与える เสด็จประพาส 遊びに行く

พระราชทาน 与える เสด็จพระราชดําเนิน 旅行する

ประสงค ์ 欲する、希望する เสวย 食べる

มีพระราชประสงค์  欲する หฤทัย 心

ประสูติ 出産する

ปุจฉา 質問

มีพระราชปุจฉา  質問する

โปรด 好む หัตถเลขา 手紙を書く

พระราชหัตถเลขา 手紙を書く

โอวาท 教え、教示

พิราลัย 死

ถึงแก่พิราลัย 死ぬ

รับสั�ง 話す โองการ 命令

วินิจฉัย 決心、判断 พระบรมราชโองการ 命令する

สมภพ 誕生

สรงนํ�า 水浴びする

สรวล 笑う

ทรงพระสรวล  笑う

教える

　โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

　โปรดเกล้าฯ

動詞の前に置き、
（王が）「～なされ
る」、「～遊ばされ
る」

決心する、
決断する

　มีพระบรมราชวินิจฉัย,

　มีพระราชวินิจฉัย

決心する、判断する

　ทรงพระราชสมภพ,

　มีพระบรมราชสมภพ,

　เสด็จพระราชสมภพ

誕生する

　ตัดสินพระราชหฤทัย,

　ตัดสินพระหฤทัย

มีพระบรมราโชวาท,

มีพระโอวาท
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［身体］ พระอูรุ  太腿

พระกร 腕 พระโอษฐ์ 口

พระกรรณ 耳

พระเกศา  頭髪 ［使用品等］

พระขนง 眉 เครื�องคาว 料理、おかず

พระขนอง 背中 เครื�องเสวย 食べ物

พระฉวี  皮膚 ฉลองพระกรน้อย シャツ

พระชานุ  膝 ฉลองพระเนตร メガネ

พระชิวหา 舌 ฉลองพระบาท 靴

พระดรรชนี 人差し指 ฉลองพระศอ ネックレス

พระทนต ์ 歯 ฉลองพระองค์ 上衣

พระนลาฏ 額 ทองพระกร ブレスレット

พระนาภี  腹、へそ  ทองพระบาท アンクレット

พระนาสิก 鼻 นํ�าจัณฑ์  酒

พระเนตร, 目 พระกลด 傘

พระบาท 足 พระกระยาเสวย 食べ物（王の）

พระพักตร ์ 顔 พระเกี�ยว 髷飾り

พระเพลา 脚、膝 พระฉาย  鏡

พระมังสา  肉 พระทวาร 戸、扉

พระโมลี 髷 พระแท่นบรรทม 寝台、ベッド

พระโลมา 体毛 พระนาม 名前

พระวรกาย 身体 พระนามาภิไธย  名前（王妃）

พระศอ 首 พระปรมาภิไธย  名前（国王）

พระเศียร 頭 พระสนับเพลา ズボン

พระหฤทัย　พระหทัย 心臓、心 พระสุธารส  飲み水

พระหัตถ์ 手 พระสุธารสชา 茶

พระองคุลี  手指 พระราชวัง 王宮

พระอุทร 腹 พระบรมฉายาลักษณ์ 写真

พระอุระ 胸 วันพระราชสมภพ  誕生日
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地理・方角

［地理］

เกาะ 島 หุบเขา 谷

คาบสมุทร 半島 อ่าว 湾

แคบ 海峡 แอ่ง(ที�ราบระหว่างภูเขา) 盆地

ชายฝั�งทะเล 海岸線

ถํ�า 洞窟 ［方角］

ทวีป 大陸 ทิศเหนือ 北

ทะเล 海 ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 東北

ทะเลทราย 砂漠 ทิศตะวันออก 東北

ทะเลสาบ 湖 ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 東南

ที�ราบสูง 高原 ทิศใต้ 南

เทือกเขา 山地、山脈 ทิศตะวันตกเฉียงใต้ 西南

นํ�าตก 滝 ทิศตะวันตก 西南

นํ�าพุ 泉（噴水） ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 西北

นํ�าพุร้อน 温泉

เนินเขา 丘 ［方角（文語）］ 

ป่าไม้ 森林 อุดร 北

ผา 崖 อีสาน 東北

(พื�น)ที�ราบ 平野 บูรพา 東

ภูเขา 山 อาคเนย์ 東南

ภูเขาไฟ 火山 ทักษิณ 南

แม่นํ�า 河川 หรดี 西南

ยอดเขา 山頂 ประจิม 西

ลุ่ม(แม่)นํ�า 流域（河川） พายัพ 西北

สระ 池

หนอง 沼

หมู่เกาะ 諸島

ห้วย 沢
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算数・数学

กรวย 錐形 รูปทรงกลม  球

กรวยกลม 円錐 รูปทรงกระบอก 円柱、筒形

กรวยเหลี�ยม 角錐 รูปทรงสามเหลี�ยม 三角錐

ขนาน 並行 รูปทรงสี�เหลี�ยม 四角錐

คณิตศาสตร์ 数学 รูปสามเหลี�ยม 三角形

คํานวณ  計算する รูปสี�เหลี�ยม 四角形

คิดเลข 計算する รูปสี�เหลี�ยมผืนผ้า  長方形

คูณ かける、× รูปหลายเหลี�ยม 多角形

แคลคูลัส  微積法 รูปหเหลี�ยม 五角形

จํานวน 数 รูปหกเหลี�ยม 六角形

จุด 点 รูปหลายเหลี�ยม 多角形

โจทย์เลขคณิต 算数の問題 เรขาคณิต 幾何学

ด้าน  面 เรขาคณิตสามมิติ 空間幾何学

ตั�งฉาก 垂直 เรขาคณิตระนาบ 平面幾何学

ตัดกัน 交差する ลบ ひく、－

ตัวเลข 数字 ลูกบาศก์ 立方体

นับ 数える เลขคณิต 算数、計算

แนวตั�ง(ตั�งฉาก), แนวดิ�ง 垂直の วงกลม 円

แนวนอน 水平の วงรี 楕円

บวก たす、＋ วงเล็บ カッコ

ประมาณ 見積もる、計算する วัด はかる

ปริมาตร 体積 สัมผัส 接する

พีชคณิต 代数（学） เส้น 線

พื�นที� 面積 เส้นขนาน  平行線

พื�นที�ผิวแ 表面積 เส้นตั�งฉาก 垂直線

พื�นราบ 平面 หาร わる、÷

มุม 角、角度 เหลี�ยม 角

รูปร่าง 形、図形

รูปทรง 立体
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文字・文法

ไม้ตรี 声調第三符号

ไม้จัตวา 声調第四符号

คํา 語 ๆ  (ไม้ยมก) 反復記号

คํากริยา 動詞 ราชาศัพท์ 王語

คํากริยานุเคราะห์ 助動詞 วล ี 句

คํากริยาวิเศษณ์ 副詞 วจีวิภาค  語彙論、品詞論

คําคุณศัพท์ 形容詞 วรรณยุกต์ 声調

คําเชื�อม 接続詞 วากยสัมพันธ์ 統語論

คําทับศัพท์ 音訳語（外来語） ไวยกรณ์ 文法

คํานาม 名詞 ลักษณนาม 類別詞

คําบุพบท 前置詞 สรรพนาม 代名詞

คําประสม, คําผสม 複合語 สระ  母音

คําพังเพย 俚言、格言 สํานวน 慣用句、イディオム

คําย่อ 略語 สุภาษิต 格言、ことわざ

คําวิเศษณ์ 修飾語（形容詞、副詞） เสียงสามัญ 第一声調（中平調）

คําไวพจน์ 同義語 เสียงเอก 第二声調（低平調）

ฉันทลักษณ ์ 詩形論 เสียงโท 第三声調（下降調）

ตัวสะกด 末尾子音字 เสียงตรี 第四声調（高平調）

ทัณฑฆาต 黙音符号 เสียงจัตวา 第五声調（上昇調）

ประโยค 文 อักขรวิธี 正書法、綴字論

ฯ  (ไปยาลน้อย) 省略記号 อักษรกลาง 中級子音

ฯลฯ  (ไปยาลใหญ)่ 「その他」記号 อักษรตํ�า  低級子音

พยัญชนะ  子音 อักษรสูง 高級子音

พยัญชนะต้น 頭子音

พยัญชนะท้าย 末尾子音

พยางค์ 音節

ภาษาศาสตร ์ 言語学

ไม้เอก 声調第一符号

ไม้โท 声調第二符号

การันต์ 黙音字、
黙音符号のついた字
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身体

［外観］ หน้าอก 胸、胸元

หัว 頭 นม / เต่านม 乳、乳房

ศีรษะ 頭（丁寧表現） หัวนม 乳首

ผม 髪の毛 แขน 腕

หน้าผาก ひたい、おでこ รักแร้ 脇の下

คิ�ว 眉、眉毛 ข้อศอก ひじ

หนังตา まぶた ข้อมือ 手首

เปลือกตา まぶた มือ 手

ขนตา まつ毛 ฝ่ามือ 手のひら

ตา 目 นิ�ว 指

หู 耳 นิ�วมือ 手の指

ขมับ こめかみ (นิ�ว)หัวแม่มือ / นิ�วโป้ง （手の）親指

จมูก 鼻 นิ�วชี� 人差し指

แก้ม 頬 นิ�วกลาง 中指

ปาก 口 นิ�วนาง 薬指

ริมฝีปาก 唇 นิ�วก้อย 小指

หนวด ひげ เล็บ 爪

ฟัน 歯 ท้อง 腹部、お腹

ลิ�น 舌 สะดือ へそ

ไรฟัน 歯茎 หลัง 背中

เหงือก 歯茎 สันหลัง 背筋

คาง 顎 เอว 腰、腰回り

คอ 首 อวัยวะเพศ 性器

คอหอย のど ตะโพก (สะโพก) 臀部（股間を含む）

ลูกกระเดือก のどぼとけ

ขา 脚

บ่า 肩 ต้นขา 太もも

ไหล 肩（肩骨の部分） เข่า ひざ

อก 胸部 หน้าแข็ง むこうずね
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น่อง ふくらはぎ ［内部器官・組織］

ข้อเท้า 足首 กล้ามเนื�อ 筋肉

ตาตุ่ม くるぶし ประสาท  神経

ส้นเท้า 踵 สมอง 脳

เท้า 足

ฝ่าเท้า 足の裏 หลอดอาหาร 食道

นิ�วเท้า 足の指 กระเพาะอาหาร 胃

(นิ�ว)หัวแม่เท้า 足の親指 ลําไส้เล็ก 小腸

ผิวหนัง 皮膚 ลําไส้ใหญ่  大腸

ไส้ติ�ง 盲腸

［骨格］ ตับ 肝臓

กระดูกอ่อน 軟骨 ตับอ่อน 膵臓

หัวกะโลก กะโหลกศีรษะ 頭蓋骨 ถุงนํ�าดี 胆のう

กระดูกจมูก 鼻骨 ไต 腎臓

กระดูกแก้ม 頬骨 กระเพาะปัสสาวะ  膀胱

กระดูกสะบัก 肩甲骨 ท่อปัสสาวะ 尿管

กระดูกไหปลาร้า 鎖骨 ทวารหนัก 肛門

กระดูกอก 胸骨

ซี�โครง 肋骨 หัวใจ 心臓

กระดูกแขน 上腕骨 เลือด / โลหิต 血液

กระดูกสันหลัง  背骨 หลอดเลือด  血管

ไขสันหลัง 脊髄 หลอดเลือดแดง  動脈

เชิงกราน 骨盤 หลอดเลือดดํา  静脈

ข้อตะโพก 股関節 นํ�าเหลือง  リンパ液

ก้นกบ 尾骨 ค่อมนํ�าเหลือง  リンパ節

กระดูกต้นขา 大たい骨 ปอด 肺

กระดูกน่อง 腓骨  หลอดลม / หลอดลมคอ 気管

กระดูกสะบ้า สะบ้าหัวเข่า  膝蓋骨

หกระดูกแข้ง กระดูกหน้าแข้ง脛骨

48



医療

[医療機関] [診療科]

โรงพยาบาล 病院 แผนก กุมารเวช(กรรม) 小児科

โรงพยาบาลรัฐ 国立(公立)病院 แผนก จักษุ 眼科

โรงพยาบาลเอกชน 私立病院 แผนก จิตเวช 精神科

สถานีอนามัย 保健所 แผนก ทันตกรรม 歯科

แผนก ระบบทางเดินปัสสาวะ 泌尿器科

แผนก โรคผิวหนัง 皮膚科

แผนก เวชศาสตร์กายจิต  心療内科

［医療従事者］

แพทย์ 医師

นายแพทย์ 医師(男性)

นายแพทย์หญิง 医師(女性)

หมอ 医者(口語)

ทันตแพทย์ 歯科医

หมอฟัน 歯科医（口語）

นางพยาบาล 看護師(女性)

บุรุษพยาบาล 看護師(男性) แผนก ศัลยกรรม 外科

นางพยาบาลผดุงครรภ์ 助産師 แผนก ศัลยกรรมกระดูก 整形外科

หมอตําแย 産婆 แผนก ศัลยกรรมตกแต่ง 形成外科

นักเทคนิคการแพทย์ 臨床検査技師

เภสัชกร 薬剤師

คนปรุงยา  薬剤師（口語）

แผนกโสต ศอ นาสิก 耳鼻咽喉科

แผนก อายุรกรรม 内科

คลินิก  クリニック、
民間の診療所

แผนก เวชศาสตร์ฉุกเฉิน,

ห้องฉุกเฉิน,

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนก สูติ-นรีเวช

(สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา)

救命救急科
救急室
救命救急センター

แผนก เวชศาสตร์ฟื�นฟู,

แผนกกายภาพบําบัดและ

เวชศาสตร์ฟื�นฟู

リハビリテーション科

แผนก ศัลยกรรมสมอง

และระบบประสาท
脳神経外科

産婦人科
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[病院用語] [検査用語]

การตรวจครรภ์ 妊婦健診

ชีพจร 脈、脈拍

การตรวจ 検査 ความดันโลหิต 血圧

การตรวจรักษาครั�งแรก 初診 ความสูง 身長

การตรวจรักษาซํ�า 再診 นํ�าหนัก 体重

การผ่าตัด 手術 เสียงของหัวใจ 心音

เข้าโรงพยาบาล 入院 เสียงของหายใจ 呼吸音

คนไข้  患者 สารนํ�าตาลในเลือด 血糖

คนไข้นอก 外来患者 ตรวจสอบถ่ายเอกซเรย์ レントゲン検査

คนไข้ใน 入院患者 ตรวจโดยคลื�นอุลตร้าโซนิค 超音波検査

คนเจ็บ, คนป่วย, ผู้ป่วย 病人 ตรวจคลื�นไฟฟ้าของหัวใจ 心電図検査

ค่ารักษา(พยาบาล) 治療費(代) ตรวจคลื�นสมอง 脳波検査

บัตรคนไข้ 診察券 การสวนแป้งแบเรียม バリウム造影検査

ตรวจโดยการส่องกล้อง 内視鏡検査

ตรวจเลือด 血液検査

ตรวจปัสสาวะ 尿検査

ใบจ่ายยา ใบสั�งยา 薬の処方箋 ตรวจCTสแคน CTスキャン検査

ใบแนะนํา 紹介状 ตรวจนํ�าไขกระดูก 髄液検査

ใบประวัติคนไข้ カルテ ตรวจนํ�าตาลในเลือด 血糖検査

ใบรับรองแพทย์ 診断書 ตรวจความดันโลหิตที�ตา 眼底検査

ทดสอบเพิ�มนํ�าตาล 糖負荷検査

ตักเนื�อเยื�อออกมาตรวจ 生検

ประกันสุขภาพ 健康保険

รถพยาบาล 救急車

เวลาการตรวจ 診察時間

ห้องตรวจ 診察室

ห้องพยาบาล 病室

ออกโรงพยาบาล 退院

การรักษา(พยาบาล),

 การตรวจรักษา
診察・治療

บัตรประกันสุขภาพ,

ใบประกันสุขภาพ
健康保険証

ประกันภัยการเดินทาง

ต่างประเทศ
海外旅行保険
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[不調用語] ผื�นแดง 発疹

กลืนอาหารลําบาก 食べ物が飲み込みにくい พูดไม่ชัด はっきりと話せない

ขนหลุดออก, ผมร่วง  毛が抜ける แพ้ท้อง つわり

ขนหนาขึ�น 毛深くなる ฟันผุ 虫歯

คลื�นไส้ 吐き気を催す มีไข้ 熱がある

ความเครียด ストレス มีเม็ดแข็ง しこりがある

คัน かゆい เมื�อย, เมื�อยล้า だるい

จาม くしゃみ ไม่มีแรง 力が入らない

เรอ げっぷ

ลิ�นแข็ง 舌がもつれる

ชัก ひきつけ ลุกไม่ขึ�น 立ち上げれない

ตา มองไม่เห็น 目が見えない เลือดกําเดา 鼻血

ตากุ้งยิง ものもらい เวียนหัว めまい、めまいがする

ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน 下血する สะอึด しゃっくり

ท้องร่วง, ท้องเสีย 下痢 สั�น 震える

ท้องผูก 便秘 เสมหะ　เสลด 痰

ท้องเฟ้อ 腹部の張り、膨満感 เสียด 痛い(突き刺すように)

นํ�ามูกไหล 鼻水が出る แสบ ヒリヒリと痛い

บวม, บวมอูม むくむ、腫れる แสบหน้าอก 胸やけがする

เบื�ออาหาร 食欲不振 หัวใจเต้นแรง 動悸が激しい

หายใจลําบาก 呼吸が苦しい

หิวนํ�า 喉が渇く

ป่วดตามข้อ 関節の痛み เหน็บชา เป็นอัมพาต 麻痺する

ป่วดประจําเดีอน 生理痛 อาเจียน  อวก 吐く、嘔吐

ปัสสาวะเล็ด 失禁する ไอ 咳

ปัสสาวะบ่อย 頻尿

เป็นตะคริว, เป็นตะคิว 痙攣する

เป็นหนอง 化膿する

เป็นเหน็บ しびれる

แปลบ 痛い（瞬間的）

เจ็บ
痛い(切り傷のよう
に
明確な場所が)

ป่วด 痛い（身体のある
部分一帯が）
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[薬] ［処置］

ยากลั�วคอ うがい薬 การฟื�นฟูสมรรถภาพ リハビリテーション

ยาแก้ไข้, ยาลดไข้ 解熱剤 เข้าเฝือก ギブスをする

ยาแก้แพ้ 抗アレルギー薬 ฆ่าเชื�อโรค 殺菌する

ยาแก้หวัด 風邪薬 จํากัดอาหาร 食事制限

ยาขับปัสสาวะ 利尿剤 จํากัดแคลอรี� カロリー制限

ยาปฏิชีวนะ 抗生物質 ฉีดยาชา 注射する

ยาวางใต้ลิ�น, ยาอมใต้ลิ�น 舌下錠 ฉีดยาชาเฉพาะที� 局所麻酔(注射)をする

ยาควบคุมมะเร็ง 抗がん剤 ฉีดวัคซีน 予防接種(ワクチン注射)

ยาชา 麻酔(薬) ใช้หลอดสวน カテーテル導管

ยาขี�ผึ�ง 軟膏 ดึงด้ายออก 抜糸する

ยาคุมกําเนิด 避妊薬 ตรวจโดยสัมผัส 触診する

ยาถ่าย 下剤 ถอนฟัน 抜歯する

ยาทา 塗り薬 ถ่ายเลือด 輸血する

ยานอนหลับ 睡眠薬、睡眠導入剤 ทําแท้ง 中絶する

ยาผง 粉薬 ทําให้เลือดหยุด 止血する

ยาพอก 湿布薬 ผ่าตัด 手術する

ยาเม็ด 錠剤 ผ้าพันแผล 包帯

ยาเมาหลับ, ยาสลบ 全身麻酔薬 ยาชาทั�งตัว 全身麻酔

ยาย่อยอาหาร 消化薬 เย็บแผล 縫う、縫合する

ยาระงับปวด, ยาบรรเทาปวด鎮痛薬 รักษาตามอาการ 対症療法

ยาสมุนไพร 生薬、薬草から作った薬 รักษาพยาบาลฉุกเฉิน 応急処置をする

ยาล้างตา 洗眼薬 รักษาด้วยรังสี 放射線治療

ยาสวน 浣腸薬 วิธีรักษาด้วยยาเคมี 化学療法

ยาเสพย์ติด 麻薬 สวนทวาร 浣腸

ยาเหน็บ 座薬 ใส่ท่อช่วยหายใจ 気管挿管

ยาหยอดจมูก 点鼻薬

ยาหยอดตา 点眼薬

ยาอม 口中薬
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［症状・病名］ แผล 傷

กระดูกร้าว 骨にひびが入る แผลเป็น 傷跡

กระดูกหัก 骨折 แผลฝี 潰瘍

กะทันหัน 急性の แพ้เกสรดอกไม้ 花粉症

มะเร็ง がん

มีนํ�าในท้อง 腹水がたまる

ย้ายตําแหน่งของมะเร็ง がんの転移

การติดเชื�อไวรัสเอชไอวี HIVウィルス感染 เรื�อรัง 慢性の

ข้อเคลื�อน 脱臼 โรคกระดูกพรุน 骨粗しょう症

ไข้หวัดใหญ่ インフルエンザ โรคเก่าต์ 痛風

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 新型インフルエンザ

ไข้ขัดข้อ リューマチ

ไข้ไขสันหลังอักเสบ 小児マヒ

ไข้ไทฟอยด์ 腸チフス โรคคางทูม おたふく風邪（耳下腺炎）

ไข้มาลาเรีย, ไข้จับสั�น, ไข้ป่า マラリア โรคจิตเภท 統合失調症

ไข้เลือดออก, ไข้เด็งกี  デング熱 โรคชัก ひきつけ、痙攣

เคล็ด(ขัดยอก) 捻挫 โรคซึมเศร้า うつ病

ดีซ่าน 黄疸 โรคตาแดง 結膜炎

ตับแข็ง 肝硬変 โรคติดเชื�อ 感染症、伝染病

ตับอักเสบ 肝炎 โรคท้องถิ�น 風土病

ตับอ่อนอักเสบ 膵炎 โรคเท้าฮ่องกง 水虫

ติดยาเสพติด 薬物依存(薬物中毒) โรคเบาหวาน 糖尿病

นิ�ว 結石 โรคประจํา 持病

เนื�องอก 腫瘍、ポリープ โรคภัยไข้เจ็บ 疾病

เนื�องอกในสมอง 脳腫瘍 โรคโปลิโอ ポリオ(小児まひ)

เนื�อสมองตายเหตุขาดเลือด 脳梗塞 โรคพิษสุรา アルコール中毒

บาดเจ็บสาหัส 怪我 โรคริดสีดวง(ทวารหนัก) 痔

บากทะยัก 破傷風 โรคเรื�อน ハンセン病

ปอดอักเสบ 肺炎 โรคลมแดด 熱中症

เป็นหนอง 化膿する โรคลมบ้าหมู てんかん

バセドウ病

กล้ามเนื�อหัวใจตาย

เหตุขาดเลือด
心筋梗塞

โรคคอพอกตาโปน,

 โรคเกรฟส,์ โรคเบสโดว์
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โรคลมพิษ じんましん อาหารเป็นพิษ 食中毒

อีสุกอีใส 水ぼうそう

แอนาฟิแล็กซิส アナフィラキシーショック

โรคสมองเสื�อม 認知症

โรคหัด はしか

โรคหัดเยอรมัน 風疹

โรคหืด ぜんそく

โรคอหิวาต,์ โรคห่า コレラ

โรคเอดส์ エイズ

ลําไส้อืด อิเรอุส 腸閉塞

เลือดออกในสมอง 脳内出血

โลหิตจางม, เลือดจาง 貧血

วัณโรค 結核

สมองกระเทือน 脳震盪

สายตายาว 遠視

สายตาสั�น 近視

สายตาเสื�อม 老眼

สายตาเอียง 乱視

สาหัส 怪我

ไส้ติ�งอักเสบ 虫垂炎

หลอดลมอักเสบ 気管支炎

หัวใจวาย 心不全

หูชั�นกลางอักเสบ 中耳炎

อักเสบ 炎症する

อัดลมเข้าปอด 気胸

อาการ 症状

อาการแพ้, ภูมิแพ้ アレルギー

โรคลมเหตุหลอดเลือด

สมอง,

โรคหลอดเลือดสมอง

脳卒中
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スポーツ

กระโดดไกล 走り幅跳び จักรยาน-ลู่ 自転車トラック競技

กระโดดสูง 走り高跳び จักรยาน-เสือภูเขา マウンテンバイク（MTB）

การแข่งขัน 競技会、大会 ชนะเลิศ 優勝する

กรีฑา 陸上競技 ซอฟท์เทนนิส 軟式テニス

กอล์ฟ ゴルフ ซอฟท์บอล ソフトボール

กัปตัน キャプテン

กาบัดดี� カバティ

การแข่งขันชิงชนะเลิศ 決勝戦

การแข็งขันรอบคัดเลือก 予選 เซิร์ฟ, เล่นกระดานโต้คลื�น サーフィン

กีฬา スポーツ

กีฬากลางแจ้ง アウトドア・スポーツ

กีฬาในร่ม インドア・スポーツ

กีฬาพาราลิมปิก パラリンピック เดินทน 競歩

กีฬาสมัครเล่น アマチュア・スポーツ ตะกร้อ, เซปักตะกร้อ タクロー、セパタクロー

กีฬาอาชีพ プロ・スポーツ ไตรกีฬา トライアスロン

กีฬาโอลิมปิก オリンピック ทศกรีฑา 陸上十種競技

กีฬาสี 運動会 แทรมโพลีน トランポリン

กีฬาโอลิมปิค オリンピック ทีม チーム

กีฬาโอลิมปิคฤดูร้อน 夏季オリンピック ทุ่มนํ�าหนัก 砲丸投げ

กีฬาโอลิมปิคดูหนาว 冬季オリンピック เทควันโด テコンドー

ขว้างจักร 円盤投げ เทนนิส テニス

ขี�ม้า 乗馬 เทเบิลเทนนิส 卓球

เขย่งก้าวกระโดด, ทริป 三段跳び นักกีฬา スポーツ選手

คริกเกต クリケット บาสเกตบอล バスケットボール

คาราเต้-โด 空手道 เบสบอล 野球

คํ�าถ่อ 棒高跳び แบดมินตัน バトミントン

เคอลิ�ง カーリング โบว์ลิ�ง ボウリング

โค้ช コーチ ไบทลอน バイアスロン

จักรยาน-ถนน 自転車ロードレース ประตู ゴール（サッカー）

ซีเกมส์ 東南アジア大会
（SEA Games）

ดํานํ�า ダイビング、
水泳飛び込み
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ปัญจกีฬาสมัยใหม่ 近代五種競技  ลุจ  ルージュ

โปโล ポロ วอลเลย์บอล バレーボール

โปโลนํ�า 水球 วอลเลย์บอล-ชายหาด ビーチバレー

ผู้ชนะเลิศ 優勝者 ว่ายนํ�า 水泳

ผู้ตัดสิน レフリー、審判 วิ�งกระโดดข้ามรั�ว ハードル走

พุ่งแหลน やり投げ วิ�งสเก็ตทางยาว スキー・クロスカントリー

ฟรีสไตล์สกี スキー・フリースタイル วิ�งวิบาก 障害走

ฟันดาบ フェンシング、剣術 วิ�งสเก็ตแทร็คระยะสั�น スケート・ショートトラック

ฟุตบอล サッカー วินด์เซิร์ฟ ウィンドサーフィン

ฟุตบอลโลก サッカーワールドカップ วูซู 中国武術

มวยไทย タイ式キックボクシング เวทีมวย  リング（ボクシング）

มวยปลํ�า レスリング สกี スキー

มวยสากล ボクシング สกีกระโดดไกล スキー・ジャンプ

มาราธอน マラソン สกีผสม  スキー・複合

ยกนํ�าหนัก 重量挙げ สกีลงเขา スキー・アルペン

ยิงธนู アーチェリー สเกต スケート

ยิงปืน 射撃 สควอช スカッシュ

ยิมนาสติก(สากล) 体操 สเคเลทัน  スケルトン

ยิมนาสติกลีลา 新体操 สนามกีฬา 競技場

ยูโด 柔道 สนามมวย  ボクシング場

รองผู้ชนะเลิศ 準優勝者 สนุกเกอร์ スヌーカー

ระบําใต้นํ�า シンクロナイズドスイミング สโนว์บอร์ด スノーボード

ระบําสเก็ต フィギュア・スケート สระว่ายนํ�า （水泳）プール

รักบี� ラクビー

เรือแคนู カヌー

เรือใบ ヨット

เรือพาย 競漕、ボート เอเชียนเกมส์ アジア大会、Asian Games

โรงพลศึกษา, โรงยิม  体育館 ฮอกกี� ホッケー

ลาน フィールド（陸上競技の） ฮอกกี�นํ�าแข็ง アイスホッケー

ลู่ トラック（陸上競技の） แฮนด์บอล ハンドボール

อัฒจันทร์
競技場の観覧席
（「半月」から転じ
て）
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