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สวััสดีี
ครัับ ท่่านผู้้�อ่่านทุ่กท่่าน ในขณะท่่�ผู้้�เข่ยนกำาลัังเข่ยน

บท่ความตอ่นน่�อ่ย่้ โลักขอ่งเรัากำาลัังต�อ่งเผู้ชิิญกับ

วิกฤตการัณ์การัแพร่ักรัะจายขอ่งไวรััสโคโรันา ท่่�เป็็นต�นตอ่ขอ่งโรัค 

COVID-19 ท่่�เรัาร้ั�จกักันเป็น็อ่ย่างด่ี สำาหรับัรัายลัะเอ่ย่ดีขอ่งโรัคน่� หรืัอ่

ไวรััสชินิดีน่�นั�น ผู้้�เขย่นเอ่งมั�นใจว่า ท่่านผู้้�อ่า่นท่รัาบเป็น็อ่ย่างด่ีอ่ย่้แลั�ว

ในครัั�งน่�เป็็นภาคต่อ่จากฉบับท่่�แลั�ว ผู้้�เข่ยนอ่ยากจะนำาเสนอ่คำาศััพท่์

ท่่�เจอ่กันบ่อ่ยๆ เก่�ยวกับเรัื�อ่งน่�ครัับ  

Cr: https://www.illust-factory.com/blog-illustrator/2020/03/23/post-1147/

COVID-19 เป็็นชิื�อ่ท่่�คุ�นเคย แลัะถู้กใชิ�กันอ่ย่างแพรั่หลัาย

ในสังคมไท่ย ซึ่่�งเป็็นชิื�อ่โรัคท่่�เกิดีจากเชิื�อ่ไวรััสโคโรันา สายพันธ์ุ์ุใหม่

ท่่�เกิดีข่�นในป็ี 2019 ซึ่่�งในสังคมญ่�ป็ุ�น หรัือ่สื�อ่ต่างๆ ขอ่งญ่�ป็ุ�นนั�น จะ

รั้�จกั COVID 19 ในชิื�อ่ 新型コロナウイルス感染症：しんがたコロナウ
イルスかんせんしょう：Shingata Korona Uirusu Kansenshou หรัอื่

ถู�าแป็ลัตรังตัวกค็อื่ โรัคติดีเชิื�อ่โคโรันาสายพันธ์ุ์ุใหม่ นั�นเอ่งครับั ซึ่่�งโรัคน่� 

เกิดีข่�นจากไวรััสโคโรันา ท่่�คนญ่�ป็ุ�นเรั่ยกว่า コロナウイルス：Korona 

Uirusu หรืัอ่ コロナウィルス：Korona Wirusu โดียคนญ่�ป็ุ�นจะใชิ�คำาว่า 

ไวรัสไดื้ที่ั�งสองคำา คือ อุอิรุสึ ห้รือ วิรุสึ กั็ไดื้ครับ ซึ�งเวล้าเราชิาวไที่ยั 

คุยัเรื�อง COVID 19 กัับคนญ่่�ป็ุ่น ผ้้เข่ยันแนะนำาว่า ใชิ้คำาว่า 新型コロ
ナ：しんがたコロナ：Shingata Korona ท่ี่�มค่วามห้มายัว่า โคโรนาสายั

พันธุุ์ให้ม่ ห้รืออาจจะใชิ้คำาสั�น ๆ  ว่า コロナ：Korona น่าจะสื�อสารกัับ

คนญ่่�ป็ุน่ได้ืเข้าใจมากักัว่าคำาว่า COVID 19 ท่ี่�คนไที่ยัติดิืป็ากักัันครับ

เรื�องอื�นๆ ที่่�เกั่�ยัวขอ้งกัับกัารระบาดืโคโรนาสายัพนัธ์ุุให้ม ่แล้ะ

เป็็นสิ�งที่่�ที่ั�วโล้กัให้้ความสำาคัญ่ คือ กัารรักัษาระยัะห้่างที่างสังคม ใน

ภัาษาญ่่�ป็ุน่ โดืยัคำาวา่ ระยัะห่้างที่างสังคม คอื 社会的距離：しゃかい
てききょり：Shakaiteki Kyori ซึ�งจะติอ้งนำาไป็รวมกัับคำาว่า รกััษา ห้รอื

เว้น เพื�อให้้ไดื้ความห้มายัที่่�สมบ้รณ์์ โดืยัม่ห้ล้ากัห้ล้ายัคำาท่ี่�ป็รากัฏิ

ออกัมาติามสื�อต่ิางๆ เชิ่น 社会的距離の確保：しゃかいてききょり
のかくほ： Shakaiteki Kyori no Kakuho แป็ล้ติรงติัวคือ รักัษาระยัะ

ห้่างที่างสังคม ในห้ล้ายัๆ ครั�งจะเห้็นสื�อติ่างๆ ของญ่่�ป็ุ่นใชิ้คำาติรงติัว

มาจากัภัาษาอังกัฤษว่า ソーシャル・ディスタンシング：Soosharu 

Disutanshingu ที่่�มาจากั Social Distancing นอกัจากันั�นยัังม่คำาว่า

 มาติรกัารเว้นระยัะห้่างที่างสังคม คือ 社会的距離措置：しゃかいて
ききょりそち： Shakaiteki Kyori Sochi ห้รือจะเร่ยักัว่า 社会的距離
戦略：しゃかいてききょりせんりゃくกั็ไดื้ครับ

กัารอย่้ับ้านห้ยุัดืเชิื�อเพื�อชิาติินั�น ในป็ระเที่ศญ่่�ป็ุ่นก็ัม่กัาร

รณ์รงค์กัันเชิ่นเดื่ยัวกัันครับ เร่ยักักัันว่า 外出自粛：がいしゅつじしゅ
く：Gaishutsu Jishuku โดืยัห้ล้ายับรษิทัี่ ห้รอืองคก์ัรติา่งๆ มม่าติรกัาร

ให้้พนกัังานของตินเองนั�น ที่ำางานจากัที่่�บ้าน ที่่�เรานิยัมใชิค้ำาวา่ Work 

From Home : WFH สว่นคนญ่่�ป็ุน่จะเรย่ักัว่า 在宅勤務：ざいたくきん
む：Zaitaku Kinmu ห้รอืถา้จะให้ค้วามห้มายักัว้างขึ�น เพื�อติอ้งกัารสื�อ

วา่ ที่ำางานจากัที่างไกัล้ เชิน่ ผา่นกัารออนไล้น ์เราสามารถใชิค้ำาวา่ テ
レワーク：Terewaaku ได้ืครบั อก่ัห้น่�งเรื�องที่่�ไดืย้ันิกัันบอ่ยัๆในป็จัจุบนั 

คอืคำาว่า กัารกัักัตัิว Quarantine คำาน่�คำาญ่่�ป็ุน่นยิัมใช้ิคำาญ่่�ป็ุน่ครบั คอื

ดร.ณรงค์ศักดิ์ พิชญพิศุทธิ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

narongsak.pit@ku.th

โค์วิด-19 กับค์ำาศััพัท์ภาษาญ่ีปุ�น
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คำาว่า 隔離：かくり：Kakuri ห้รือถ้าจะระบุว่าเป็็นกัารกัักัติัวเอง Self-

quarantine จะใชิ้คำาว่า 自主隔離：じしゅかくり：Jishu Kakuri ส่วน

คำาว่า ให้้อยั้่บ้าน ห้รือ Stay Home ภัาษาญ่่�ป็ุ่นคือ 自宅待機：じたく
たいき：Jitaku Taiki ครบั แล้ะอก่ัมาติรกัารท่ี่�ไที่ยันำามาบงัคับใชิ ้แติท่ี่่�

ญ่่�ป็ุน่ยัังไม่ได้ืนำามาใช้ิงาน คอื กัารเคอร์ฟิัวส ์(Curfew) ซึ�งป็ระเที่ศไที่ยั 

จะเป็น็กัารเคอรฟ์ัวิสใ์นชิว่งกัล้างคนื ภัาษาญ่่�ป็ุน่ใชิค้ำาวา่ 夜間外出禁
止令：やかんがいしゅつきんしれい：Yakan Gaishutsu Kinshi Rei 

ส่วนกัารป็ระกัาศภัาวะฉุกัเฉิน เร่ยักัว่า 緊急事態宣言：きんきゅう
じたいせんげん：Kinkyu Jitai Sengen ครบั อก่ัคำาที่่�อยัากันำาเสนอคือ 

กัารล้อ็คดืาวน ์ใชิค้ำาวา่ 都市閉鎖：としへいさ：Toshi Heisa ห้รอืกัาร

ป็ิดืเมือง ซึ�งสามารถใชิ้คำาว่า ロックダウン：Rokku Daun ที่่�มาจากั

คำาว่า Lock down ครับ

โปุ่สเตั้อรื่์ปุ่รื่ะชิาสัมพันธี์ให้รื่่วมม่อในการื่ล็้างม่อด้้วยแอล็กอฮอล็์ล็้างม่อ

cr: https://www.rounder.biz/2020/03/teyubi-aruko-ru-posuta.html

นอกัจากันั�น ม่อ่กัสิ�งห้นึ�งท่ี่�เข้ามาม่บที่บาที่ในกัารใชิ้ชิ่วิติใน

ชิ่วงกัารระบาดืของไวรัสโคโรนา คือ แอล้กัอฮอล้์ล้้างมือ จะเร่ยักัว่า

 アルコール手指消毒剤：アルコールしゅししょうどくざいห้รือ アル
コールてゆびしょうどくざい：Arukooru Shushi Shoudokuzai ห้รือ 

Arukooru Teyubi Shoudokuzai ส่วนอ่กัห้นึ�งอยั่างที่่�เข้ามาเป็็นส่วน

ห้นึ�งในกัารใชิ้ชิ่วิติป็ระจำาวันของเราในยัุคน่�กั็คือ กัระดืาษเป็ียักั ห้รือ 

Wet tissue ห้รอื Wet wipes ภัาษาญ่่�ป็ุน่จะเรย่ันที่บัศพัที่ม์าจากัภัาษา

อังกัฤษ โดืยันิยัมใชิ้คำาว่า ウェットティッシュ：Wetto Tisshu ห้รือ ウ
ェットシート：Wetto Shiito แล้ะถ้าม่คุณ์สมบัติิในกัารฆ์่าเชิื�อไดื้ จะ

นิยัมใชิ้คำาว่า 除菌シート：Jokin Shiito ห้รือแป็ล้ติรงติัวว่าแผ่นฆ์่า

เชิื�อครบั สว่นอก่ัห้นึ�งอุป็กัรณ์ท์ี่่�ขาดืไมไ่ดืจ้รงิๆ ในขณ์ะน่�คอื ห้นา้กัากั

อนามัยั ในภัาษาญ่่�ป็ุ่นจะเร่ยักัว่า 使い捨てマスク：つかいすてマス
ク：Tsukaisute Masuku ห้รือห้น้ากัากัใชิ้แล้้วที่ิ�ง ถ้าเป็็นห้น้ากัากัผ้า

ท่ี่�เรานำาไป็ซักั แล้้วนำามาใชิ้ใส่ให้ม่ไดื้ เร่ยักัว่า 布マスク：ぬのマス
ク：Nuno Masuku แป็ล้ว่า ห้น้ากัากัผ้า ติรงติัวเล้ยัครับ แล้ะอ่กัห้นึ�ง

วสัดืทุ่ี่�นำามาที่ำาห้นา้กัากัที่่�เป็น็ท่ี่�นิยัมในป็จัจุบนั โดืยัเฉพาะวยััรุน่นยิัม

สวมใส่ เพราะไม่ยัับ แล้ะคงร้ป็ ไม่ยัวบ เป็็นวัสดืุที่่�ห้ล้ายัๆ ที่่านเข้าใจ

ว่าเป็็นโฟัม แต่ิจริงๆ คือ โพล้่ย้ัร่เที่น (Polyurethane) โดืยัจะเร่ยักั

ห้น้ากัากัป็ระเภัที่น่�ว่า ポリウレタンマスク：Poriuritan Masuku ครับ

 ถ้าที่่านผ้้อ่านไม่ที่ราบว่าเป็็นห้น้ากัากัแบบไห้น ล้องนำาคำาน่�ไป็กั้เกัิ�ล้

 จะเขา้ใจไดืท้ี่นัที่เ่ล้ยัครบั เพราะในป็จัจบุนั ห้นา้กัากัโพล้ย้่ัรเ่ที่นน่� ไดื้

รบัความนิยัมพอสมควรครับ แต่ิถา้ต้ิองกัารสื�อสารว่า ห้นา้กัากั (คาดื

ป็ากั) สามารถใชิ้คำากัว้าง ๆ ว่า マスク：Masuku อยั่างเดื่ยัวกั็ไดื้ครับ

รื่้ปุ่รื่ณรื่งค์ให้สวมหน้ากากขีองญี่่�ปุุ่�น โด้ยใชิ้ตั้ัวการื่์ตั้้นรื่้ปุ่สัตั้ว์ 

“マスクをしよう：Masuku wo Shiyou：มาสวมหน้ากากกันเถอะ”

cr: https://togetter.com/li/1489967

หน้ากากจากวัสดุ้โพล็่ย้รื่่เที่นย่�ห้อที่่�ได้้รื่ับความนิยมย่�ห้อหนึ�ง 

โด้ยม่ย้ที่้ปุ่เบอรื่์ที่่านหนึ�งกำาล็ังแนะนำาตั้ัวสินค้า

cr: https://www.youtube.com/watch?v=eoK18B0AaW4

ผ้้เข่ยันขอห้ยัิบยักัขึ�นมาเที่่าน่�ก่ัอนนะครับ จริงๆ แล้้ว ยัังม่

อ่กัห้ล้ายัคำามากั ที่่�นำามาใชิ้ในช่ิวงกัารระบาดืของไวรัสโคโรนา แติ ่

ผ้้เข่ยันนำาคำาที่่�ในชิ่วงน่� ที่่�ไดื้พ้ดืคุยักัับเพื�อนๆ ชิาวญ่่�ป็ุ่น แล้้วเป็็นคำา

ที่่�ถ้กัห้ยัิบยักัขึ�นมาใชิ้พ้ดืคุยักััน แล้ะเป็็นคำาที่่�ไดื้ยัิน ห้รือไดื้เห้็นบ่อยัๆ 

ในชิว่งน่� แล้ะห้วงัวา่จะเป็น็ป็ระโยัชินต่์ิอที่า่นผ้อ่้านไมม่ากักัน็อ้ยัครบั 

ขอให้เ้ราม ่วคัซน่ (ワクチン：Wakuchin) โดืยัเร็ววนั แล้ะขอให้ทุ้ี่กัท่ี่าน

ป็ราศจากัโรคภัยัั เราจะกัา้วขา้มผ่านสถานกัารณ์์น่�ไป็ดืว้ยักัันครบั 一
緒に新型コロナを乗り越えよう！：いっしょにしんがたコロナをのりこ
えよう：Isshoni Shingata Korona wo Norikoeyou！




