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ประพันธ์ รัตนสมบัติ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สวััสดีี
ครัับ ท่่านผู้้�อ่่าน TPA News ทุ่กท่่าน กลัับมาพบกับ

คอ่ลััมน์สนุกกับภาษาญี่่�ปุุ่�นอ่่กแลั�วนะครัับ ในฉบับ

เดืือ่นสิงหาคม 2020 ฉบับน่�จะพบกับภาษาญี่่�ปุุ่�น แลัะเกรั็ดืความร้ั�

เก่�ยวกับปุ่รัะเท่ศญี่่�ปุุ่�นท่่�น่าสนใจอ่ะไรันั�น ติิดืติามชมกันไดื�เลัยครัับ

ช่วงท่่�กำาลัังเขี่ยนติ�นฉบับอ่ย่้น่�เปุ่็นช่วงท่่�เพิ�งผู้่านพ�นการั 

ปุ่ลัดืลั็อ่กหลัังจากท่่�ติ�อ่งกักติัวอ่ย้่บ�าน หรัือ่ Work From Home กัน

มาเป็ุ่นรัะยะเวลัากว่า 2 เดืือ่น โรังเรั่ยนก็เพิ�งเปิุ่ดืเท่อ่มมาไดื�ไม่ก่�วัน

แลัะทุ่กท่่านคงจะท่รัาบกันดื่ว่า โควิดื-19 จะยังคงอ่ย่้กับเรัาไปุ่อ่่ก 

สกัพกัใหญี่่ๆ  เพรัาะปุ่รัะเท่ศในแถบยโุรัปุ่ อ่เมรักิา รัวมถงึบางปุ่รัะเท่ศ

ในเอ่เช่ยยังคงเผู้ชิญี่กับ ภาวะวิกฤติิ ขีอ่ถือ่โอ่กาสน่�ในการันำาเสนอ่ 

คำาศัพท่์ภาษาญี่่�ปุุ่�นเก่�ยวกับโควิดื-19 อ่ื�นๆ ท่่�น่าสนใจนะครัับ 

1. ロックダウン (rokku daun) แปุ่ลัว่า ล็็อกดาวน์์ หรัือ่ 

การัปุ่ิดืเมือ่ง ท่่�คนท่ั�วโลักน่าจะรั้�จักคำาน่�เปุ่็นอ่ย่างดื่

ในฐานะท่่�เปุ่็นมาติรัการัสกัดืการัแพร่ัรัะบาดืขีอ่งโควิดื-19 

นั�นเอ่ง 

2.	緊急事態宣言 (kinkyuu jitai sengen) แปุ่ลัว่า การ

ประกาศสถาน์การณ์ฉุ์ุกเฉุนิ์ ท่่�รัฐับาลัใช�ในการัควบคุมสถานการัณ์์

การัแพรั่รัะบาดืขีอ่งโควิดื-19 

3.  緩和 (kanwa) แปุ่ลัว่า การผ่่อน์ผั่น์ ผ่่อน์ปรน เป็ุ่น 

ขีั�นติอ่นกอ่่นการัปุ่ลัดืล็ัอ่กท่่�ผู้อ่่นผู้นัให�ปุ่รัะชาชนสามารัถใช�ชวิ่ติแบบ

ปุ่กติิไดื�บ�าง 

4. 解除 (kaijo) แปุ่ลัวา่ การปล็ดล็อ็ก หลัังจากท่่�ติ�อ่งท่ำางาน

อ่ย้่ท่่�บ�านกันมาเปุ่็นเวลัานาน ก็ถึงเวลัาท่่�จะปุ่ลัดืลั็อ่ก ให�ผู้้�คนไดื�อ่อ่ก

มาใช�ช่วิติกันติามปุ่กติิ เพื�อ่ให�เศรัษฐกิจเดืินหน�าติ่อ่ไปุ่ไดื�    

5. 間隔を空ける (kankaku o akeru) แปุ่ลัว่า เว้น์ระยะห่่าง

 เวลัาท่่�ติ�อ่งใช�พื�นท่่�รั่วมกัน เช่น ห�างสรัรัพสินค�า รั�านอ่าหารั เปุ่็นติ�น 

6. ソーシャル・ディスタンス (sousharu disutansu) แปุ่ลั

ว่า ระยะห่่างทางสังคม หรัือ่ท่่�รั้�จักกันว่า Social Distancing นั�นเอ่ง   

7. 第２波	(dai ni ha) แปุ่ลัติรังๆ ว่า คลัื�นลั้กท่่� 2 ในท่่�น่�จะ

ขีอ่แปุ่ลัว่า ระล็อกท่� 2 หรัือ่การักลัับมารัอ่บท่่� 2 ขีอ่งเชื�อ่ไวรััสโคโรันา

เมื�อ่ปุ่ลัดืลั็อ่กแลั�วไม่ไดื�ม่การัควบคุมหรัือ่ปุ่้อ่งกันท่่�ดื่ การัรัะบาดืก็จะ

สามารัถกลัับมาไดื�อ่่กเป็ุ่นครัั�งท่่� 2 หรืัอ่ครัั�งท่่� 3 จนกว่าจะม่วัคซ่ีน 

อ่อ่กมา

8. ワクチン (wakuchin) แปล้ว่า วัคำซี่น เช่�อว่าข้ณะน่�ทุก

ประเทศูคงกำาลั้งเร่งวิจัยัห้าตัวยัาท่�จะนำามาทำาเป็นวัคซ่นกันอย่ัาง

จริงจังแน่นอน  

9.  新規感染者数 (shinki kansensha suu) แปล้วา่ จ้ำานวน

ผู่้ติ์ิดเชิื�อรายใหม่

10. 入院者数 (nyuuinsha suu) แปล้ว่า จ้ำานวนผู่้เข้ารับ

กิารรักิษาในโรงพยาบาล

11. 退院者数 (taiinsha suu) แปล้ว่า จ้ำานวนผู่้รักิษาหาย 

และออกิจ้ากิโรงพยาบาล

12. 累計感染者数 (ruikei kansensha suu) แปล้วา่ จ้ำานวน

ผู่้ติ์ิดเชิื�อโดยรวมทั�งหมด  

13. 入国制限 (nyuukoku seigen) แปล้ว่า กิารจ้ำากิัดกิาร

เข้าปีระเทศ 

14. 連続 (renzoku) แปล้ว่า ติ์่อเนื�อง ติดต่อกัน วางไว้ห้ล้ัง

จำานวนวัน เช่น 1 週間連続 (isshuukan renzoku) 1 สัปดาห้์ติดต่อ

กัน 

15. 不安 (fuan) แปล้ว่า คำวามกัิงวลใจ้ ความไม่สบายัใจ

เช่�อว่าตอนน่�ทุกคนคงกังวล้ใจว่า เช่�อโควิดจะกล้ับมาอ่กรอบห้ร่อไม่ 

16. 信頼 (shinrai) แปล้ว่า คำวามไว้ใจ้ เป็นความไว้วางใจ

ในทุกๆ สิ�ง เช่น เร่�องมาตรการป้องกันการติดเช่�อ  

17. タイ保健省 (tai hokenshou) แปล้ว่า กิระทรวง

สิาธารณสิุขของปีระเทศไทย 

18.  疾病管理局 (shippei kanrikyoku) แปล้วา่ กิรมคำวบคำมุ

โรคำ  

19. 免疫隔離措置 (men-eki kakuri sochi) แปล้ว่า กิาร

กิกัิกัินโรคำเม่�อมผ้้่เดนิทางมาจากตา่งประเทศูห้รอ่ State Quarantine 

ท่�เราร้้จักกันนั�นเอง   

20. 外務省 (gaimushou) กิระทรวงกิารติ์่างปีระเทศ 

21. 大使館 (taishikan) สิถานทูติ์

22. 対策 (taisaku) มาติ์รกิารป้ีองกัินหรือมาติ์รกิารดำาเนนิ

กิาร 

23. 軍人 (gunjin) แปล้ว่า ทหาร 
24. 対策本部 (taisaku honbu) แปล้ว่า ศูนย์บัญชิากิาร

เพื�อวางแผ่น แล้ะปฏิิบัติการสำาห้รับงานเฉพาะกิจ 

โควิด-19 กับัคำาศััพท์ภาษาญ่��ปุ�น
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คำาศัพท์เกี�ยวกับโควิด-19 อื่นๆ ที�น่าสนใจ

เป็นอยั่างไรบ้างครับ คาดว่าผ้้อ่านจะได้เร่ยันร้้คำาศูัพท์ภาษาญ่่�ปุ�นเก่�ยัวกับโควิด-19 ไปบ้าง ไม่มากก็น้อยันะครับ ผ้้เข้่ยันได้แต่ห้วังว่า

สถูานการณ์จะด่ข้ึ�นในเร็ววัน แล้ะข้อให้้ท่านผ้้อ่านทุกท่านรักษาสุข้ภาพทั�งกายัแล้ะใจ แล้้วพบกับคอล้ัมน์สนุกกับภาษาได้ให้ม่ในฉบับห้น้านะ

ครับ สวัสด่ครับ 

ข้อมูลอ้างอิง

https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20200430_1.html  
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/871860
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/024/T_0001.PDF

http://www.newsclip.be/article/2020/07/14/42901.html

 

ภาษาญ่�ปุ่น ติัวัสัะกดโรมันจัิ คำาแปลี่ภาษาไที่ย

ロックダウン rokku daun การืล็อกดาวน์ หรืือปิดเมิือง 

緊急事態宣言 kinkyuu jitai sengen การืปรืะกาศูสถานการืณี์ฉืุ่กเฉื่ิน

緩和 kanwa การืผ่อนผัน ผ่อนปรืน

解除 kaijo การืปลดล็อก

間隔を空ける kankaku o akeru เว้นรืะยะห่าง

ソーシャル・ディスタンス sousharu disutansu Social Distancing

第２波 dai ni ha รืะลอกที� 2

ワクチン wakuchin วัคซึ่ีน

新規感染者数 shinki kansensha suu จำานวนผู้ติดเชุื�อรืายใหมิ่

入院者数 nyuuinsha suu จำานวนผู้เขี้ารืับการืรืักษาในโรืงพิ่ยาบาล

退院者数 taiinsha suu จำานวนผู้รืักษาหายและออกจาก

โรืงพิ่ยาบาล

累計感染者数 ruikei kansensha suu จำานวนผู้ติดเชุื�อโดยรืวมิทั�งหมิด

入国制限 nyuukoku seigen การืจำากัดการืเขี้าปรืะเทศู

連続 renzoku ติดต่อกัน, ต่อเนื�องกัน 

不安 fuan ความิกังวลใจ ไมิ่สบายใจ

信頼 shinrai ความิไว้ใจ 

タイ保健省 tai hokenshou กรืะทรืวงสาธ์ารืณีสุขีขีองไทย 

疾病管理局 shippei kanrikyoku กรืมิควบคุมิโรืค

免疫隔離措置 men-eki kakuri sochi การืกักกันโรืคเมิื�อมิีผู้เดินทางมิาจาก

ต่างปรืะเทศูหรืือ State Quarantine

外務省 gaimushou กรืะทรืวงการืต่างปรืะเทศู

大使館 taishikan สถานทูต

対策 taisaku มิาตรืการืป้องกันหรืือดำาเนินการื

対策本部 taisaku honbu ศููนย์บัญชุาการืหลักเพิ่ื�อการืวางแผน

และปฏิิบัติงานสำาหรืับงานเฉื่พิ่าะกิจ  

軍人 gunjin ทหารื




