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ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สวััสดีี
ครัับ ท่่านผู้้�อ่่าน TPA News ทุ่กท่่าน กลัับมาพบกับ

คอ่ลััมน์สนุกกับภาษาญ่ี่�ปุุ่�นอ่่กแลั�วนะครัับในฉบับ

เดืือ่นพฤษภาคม 2020 ฉบับน่�จะพบกับภาษาญี่่�ปุุ่�น แลัะเกรั็ดืความ

รั้�เก่�ยวกบัปุ่รัะเท่ศญ่ี่�ปุุ่�นท่่�นา่สนใจอ่ะไรันั�น ติดิืติามอ่า่นกนัไดื�เลัยครับั

คงเปุ่็นท่่�ท่รัาบกันดื่นะครัับว่า ติอ่นน่�ทั่�วโลักไดื�รัับผู้ลักรัะท่บ

จากเชื้ื�อ่ไวรัสัโคโรันาสายพนัธุ์ุใ์หม ่หรัอื่โควดิื-19 โรังเรัย่น ห�างสรัรัพ- 

สินค�า ฯลัฯ ก็ติ�อ่งปุ่ิดืท่ำาการัไปุ่ คนส่วนใหญี่่ติ�อ่งกักติัวอ่ย่้บ�านหรัือ่

ท่ำางานจากท่่�บ�าน ขณะท่่�ผู้้�เข่ยนกำาลัังเข่ยนติ�นฉบับน่�อ่ย่้นั�น ก็ติ�อ่ง

ท่ำางานจากท่่�บ�านเชื้่นเดื่ยวกัน ขอ่ถืือ่โอ่กาสน่�ในการันำาเสนอ่คำาศัพท่์

ภาษาญี่่�ปุุ่�นท่่�น่าสนใจเก่�ยวกับโควิดื-19 สักเลั็กน�อ่ยนะครัับ 

1.  คำาวา่ เชื้้�อไวรัสั ภาษาญี่่�ปุุ่�นแม�จะใชื้�คำาท่บัศัพท่ก์จ็รังิ แติ่

การัอ่อ่กเส่ยงจะไม่เหมือ่นกับท่่�เรัาคุ�นเคย คือ่ อ่อ่กเส่ยงว่า วิรัุสึ ウィ
ルス (uirusu) ซึ่่�งม่รัากศัพท่์มาจากภาษาลัะติิน แลัะอ่อ่กเส่ยงติาม

รัากศัพท่์นั�น 

2. คำาว่า เชื้้�อไวรััสโคโรันาสายพัันธุุ์�ใหม่่ ภาษาญ่ี่�ปุุ่�นจะ

พ้ดืว่า 新型コロナウィルス (Shingata korona uirusu) ซึ่่�งแปุ่ลัว่า

เชื้ื�อ่ไวรััสโคโรันาสายพันธ์ุุ์ใหม่ โดืยปัุ่จจุบันก็ยังคงย่ดืติามคำาน่� ไม่

เปุ่ลั่�ยนเปุ่็นโควิดื-19 เหมือ่นบ�านเรัาบางคนอ่าจจะเรั่ยกย่อ่ๆ ว่า コ
ロナ (korona) บ�างติามความสะดืวกขอ่งผู้้�พ้ดื

3.  คำาว่า ติิดเชื้้�อ ภาษาญ่ี่�ปุุ่�นจะใชื้�คำาว่า 感染 (kansen) 

เติมิคำากรัยิาเข�าไปุ่กจ็ะเปุ่น็ 感染する (kansen suru) สว่นคำาว่า ผู้้�ติิดเชื้้�อ

 จะใชื้�คำาว่า 感染者 (kansensha) ถื�าติ�อ่งการัพ้ดืว่า จำานวนผู้้�เส่ยชื้่วิติ

 ก็ใส่คำาว่า 数 (suu) เข�าไปุ่ข�างหลััง ก็จะเปุ่็น 感染者数 (kansensha-

suu) ส่วนคำาว่า ผู้้�เส่ยชื้่วิติ จะใชื้�คำาว่า 死者 (shisha) คำาว่า เส�นท่าง 

การัติิดืเชื้ื�อ่ จะใชื้�คำาว่า 感染経路 (kansen keiro) 

4.  ค�ำวำ่ ระยะแอบแฝ่ง ภำษำญ่ีปุน่คือ 潜伏期間 (senpuku 

kikan) 

5.  ค�ำว่ำ ปอด้อักเสิ่บ ภำษำญี่ปุ่นคือ 肺炎 (haien) 

6.  ค�ำวำ่ โรคระบาด้ ภำษำญ่ีปุน่คอื 伝染病 (densen-byou) 

ส่วนค�ำว่ำ กำรแพร่ระบำด จะใชิ้ค�ำว่ำ 流行 (ryuukou) แต้่กำรแพร่-

ระบำดท่ีลุกลำมไปท่ัวโลก และท�ำให้อั้ต้รำกำรป่วย และเสียชิวีติ้เพ่ิม

สง่ขึ�นอย่ำงรวดเร็ว อย่ำงโควิด-19 กจ็ะใชิค้�ำทบัศัูพทว์ำ่ パンデミック 

(pandemikku) ห้รือ Pandemic นั่นเอง 

7. ค�ำว่ำ กักตัวอย่้บ้านิ ภำษำญ่ีปุ่นจะใช้ิค�ำว่ำ 自宅待機 
(jitaku taiki) ส่วนค�ำว่ำท�ำงำนจำกที่บ้ำนห้รือ Work From Home 

ภำษำญ่ีปุน่จะใชิค้�ำว่ำ 在宅勤務 (zaitaku kinmu) ค�ำว่ำ เคอรฟ์ัวิ ห้รอื

กำรห้้ำมออกจำกเคห้สถำน ภำษำญี่ปุ่นคือ 外出禁止令 (gaishutsu 

kinshirei) ถำ้ต้้องกำรขยำยควำมวำ่ เป็นกำรห้ำ้มออกจำกบำ้นเฉพำะ

ชิ่วงกลำงคืน ก็เต้ิมค�ำว่ำ 夜間 (yakan) ไปข้ำงห้น้ำ ก็จะได้เป็น 夜間
外出禁止令 (yakan gaishutsu kinshirei)  

8.  ค�ำว่ำ หนิ้ากากอนิามัย ห้รือ แมสิ่ก์ ภำษำญ่ีปุ่นจะใชิ้ 

ค�ำว่ำ マスク (masuku) ถ้ำเต้ิมค�ำกริยำว่ำ ใส่ห้น้ำกำก จะใชิ้กริยำ

ว่ำ マスクをする (masuku o suru) ห้รือ マスクをつける (masuku 

o tsukeru) ก็ได้ 

9. ค�ำว่ำ การล้างม้อ ภำษำญี่ปุ่นคือ 手洗い (te-arai) ถ้ำ

ต้้องกำรให้้เป็นค�ำกริยำว่ำ ล้ำงมือ ก็จะพ่ดว่ำ 手洗いをする (te-arai 

o suru) ส่วน กำรฆ่ำเชิื�อ จะใชิ้ค�ำว่ำ 消毒 (shoudoku) ถ้ำต้้องกำร

พ่ดค�ำกริยำว่ำ ฆ่ำเชิื�อ ก็จะพ่ดว่ำ 消毒をする (shoudoku o suru) 

ส่วนน��ำยำฆ่ำเชิื�อ ภำษำญี่ปุ่นจะใชิ้ค�ำว่ำ 消毒液 (shoudoku-eki)  

10. ค�ำว่ำ การตรวจ ภำษำญีปุ่น่คอื 検査 (kensa) ถำ้ต้้องกำร

บอกว่ำ รับกำรต้รวจ ก็จะพ่ดว่ำ 検査を受ける (kensa o ukeru) 

โควิด-19 กับคำาศััพท์ภาษาญ่ีปุ�น
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คำาศัพท์ภาษาญี�ปุ�นเกี�ยวกับโควิด-19 ที�น่าสนใจ

ภาษาญี่ปุ่น คำาอ่านโรมันจิ คำาแปลภาษาไทย

ウィルス uirusu เชื้อไวรัส

新型コロナウィルス shingata korona uirusu เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

感染 kansen การติดเชื้อ

感染者 kansensha ผู้ติดเชื้อ

感染者数 kansenshasuu จำานวนผู้ติดเชื้อ

死者 shisha ผู้เสียชีวิต

感染経路 kansen keiro เส้นทางการติดเชื้อ

潜伏期間 senpuku kikan ระยะแฝงตัว

肺炎 haien ปอดอักเสบ

伝染病 densen byou โรคระบาด

流行 ryuukou การแพร่ระบาด

パンデミック pandemikku Pandemic

自宅待機 jitaku taiki การกักตัวอยู่บ้าน

在宅勤務 zaitaku kinmu การทำางานที่บ้าน

外出禁止令 gaishutu kinshirei ประกาศเคอร์ฟิว

マスク masuku หน้ากาก, แมสก์

マスクをする／つける masuku o suru / tsukeru ใส่หน้ากาก, แมสก์

消毒 shoudoku การฆ่าเชื้อ

消毒をする shoudoku o suru ฆ่าเชื้อ

消毒液 shoudoku eki น้ำายาฆ่าเชื้อ

検査 kensa การตรวจ

検査を受ける kensa o ukeru รับการตรวจ

検査結果 kensa kekka ผลการตรวจ

陽性 yousei ผลเป็นบวก

陰性 insei ผลเป็นลบ

ข้้อมูลอ้�งอิง

https://www.hicareer.jp/inter/kokusai/17317.html

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870455

https://jeaweb.jp/covid/glossary/index.html     

ผลกำรต้รวจ ภำษำญี่ปุ่นคือ 検査結果 (kensa kekka) ผลกำรต้รวจ

เป็นบวก ภำษำญี่ปุ่นคือ 陽性 (yousei) ผลกำรต้รวจเป็นลบ คือ 陰
性 (insei)     

เป็นอย่ำงไรบ้ำงครับส�ำห้รับคอลัมน์สนุกกับภำษำญ่ีปุ่นใน

ฉบบันี� ห้วังวำ่จะได้ควำมร่เ้ก่ียวกบัค�ำศูพัทท์ีเ่ก่ียวกบัโควดิ-19 กนัไป 

ไม่มำกก็น้อยนะครับ ส�ำห้รับฉบับนี�ขอลำท่ำนผ่้อ่ำนไปก่อน ขอให้้ 

ทกุทำ่นรกัษำสุขภำพ แล้วพบกนัให้มใ่นฉบับต่้อไปนะครบั สวสัดคีรบั


