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ส
วัสด่ครับ ท่่านผู้้�อ่าน TPA News ทุ่กท่่าน กลับมาพบกับ

คอลัมน์สนุกกับภาษาญ่�ปุ่็นอ่กแล�วนะครับในฉบับเด่อน

พฤศจิกายน 2020 ฉบับน่�จะพบกับภาษาญ่�ปุ่็น และเกร็ดความร้� 

เก่�ยวกับป็ระเท่ศญ่�ปุ่็นท่่�น่าสนใจอะไรนั�น ติ่ดต่ามชิมกันได�เลยครับ

TPA News ฉบับน่� ผู้้�เข่ยนจะขอรวบรวมเร่�องราวเก่�ยวกับ

เท่คโนโลย่ลำ�าสมัยทั่�งของป็ระเท่ศญ่�ปุ่็น และของโลก รวมถึึงคำาศัพท์่

ภาษาญ่�ปุ่็นท่่�น่าสนใจมานำาเสนอนะครับ

➀	ซิปอัจฉรัิยุะ

ซิึ่ป็อัจฉริยะแห่งปี็ 2020 น่�ม่ช่ิ�อว่า Zippro เป็็นซิึ่ป็ท่่�ท่่มวิจัยจาก

มหาวิท่ยาลัยชัิ�นนำาของโลก เชิ่น Dartmouth College, Carnegie 

Mellon University แห่งสหรัฐอเมริกา Beijing University of Posts 

and Telecommunications แห่งสาธุารณรัฐป็ระชิาชินจ่น Monash 

University แห่งป็ระเท่ศออสเต่รเล่ยร่วมกันวิจัย และพัฒนาขึ�น

คำาว่า ซิื้ปี ภาษาญ่�ปุ่็นเร่ยกว่า ファスナー (fasunaa) คำาว่า 

อัจฉริยะ ภาษาญ่�ปุ่็นเร่ยกว่า スマート (sumaato) 

ซิึ่ป็อัจฉริยะดังกล่าวน่� สามารถึแจ�งเต่่อนเม่�อกระเป๋็าเปิ็ดอย่้

โดยท่่�ไม่ได�ตั่�งใจ รวมถึึงจับความผิู้ดป็กติ่ของร่างกาย เม่�อม่ความเส่�ยง

ท่่�จะเกิดโรคจากการนับจำานวนครั�งท่่�เข�าห�องนำ�าได�ด�วยเซ็ึ่นเซึ่อร์ชินิด

ต่่างๆ และฟัิงก์ชัิ�นสแกนลายนิ�วม่อ เป็็นต่�น และใชิ�สมาร์ต่โฟินเป็็นตั่ว

ควบคุมการท่ำางานของซิึ่ป็ท่่�นำาไป็ติ่ดกับเส่�อผู้�าหร่อกระเป๋็าท่่�เราใชิ�ใน

ช่ิวิต่ป็ระจำาวัน 

คำาว่า เซ็ื้นเซื้อร์ ภาษาญ่�ปุ่็นเร่ยกว่า センサー (sensaa)

คำาว่า การสแกนลายนิ�วม่อ ภาษาญ่�ปุ่็นเร่ยกว่า 指紋認証 (shimon 

ninshou) คำาว่า กระเป๋็า ภาษาญ่�ปุ่็นเร่ยกว่า バッグ (baggu) 

นอกจากน่�ยังม่แอป็พลิเคชัินในสมาร์ต่โฟินท่่�สามารถึใชิ�

ท่ดสอบผู้ลิต่ภัณฑ์์ต่�นแบบได� โดยจะแจ�งเต่่อนไป็ยังโท่รศัพท์่เม่�อซิึ่ป็ 

ท่่�ติ่ดท่่�กระเป๋็าถ้ึกเปิ็ดออก เพ่�อป้็องกันการขโมย โดยการแจ�งเต่่อนน่�

จะเกิดขึ�นเฉพาะในกรณ่ท่่�ลายนิ�วม่อไม่ต่รงกับผู้้�เป็็นเจ�าของเท่่านั�น

 

ผ่ลิัตภัณ์ฑ์์ต้นแบบ ภาษาญ่�ปุ่็นเร่ยกว่า プロトタイプ (pu-

rototaipu) แอป็พลิเคชัิน ภาษาญ่�ปุ่็นเร่ยกว่า アプリケーション 

(apurikeeshon) หร่อเร่ยกย่อๆ ว่า アプリ (apuri) ก็ได� 

➁	หน้ากากแสดงส่หน้าผิ่าน	Avatar	“Digital	Ka-

men”

จากสถึานการณ์โควิด-19 ท่่�แพร่ระบาดไป็ทั่�วโลก ทุ่กคนต่�อง

ใส่หน�ากากอนามัยต่ลอดเวลา เพ่�อป้็องกันการแพร่ระบาดเวลาท่่�พ้ด

หร่อแสดงส่หน�าก็คงจะเป็็นปั็ญหาไม่มากก็น�อย แล�วจะแก�ปั็ญหาน่�

อย่างไรด่ 

คำาว่า ดิจิตอลั ภาษาญ่�ปุ่็นเร่ยกว่า デジタル (dejitaru) คำาว่า 

หน้าก้าก้ ภาษาญ่�ปุ่็นเร่ยกว่า 仮面 (kamen) มหาวิท่ยาลัยของ

ป็ระเท่ศญ่�ปุ่็นจึงได�ผู้ลิต่จอแสดงผู้ลบนหน�ากากแบบเต่็มหน�า ซึึ่�งม่

ความบาง และนำ�าหนักเบา ช่ิวยแสดงส่หน�า บอกอารมณ์ความร้�สึก

ของผู้้�สวมใส่เป็็นร้ป็ Avatar แบบเร่ยลไท่ม์ พร�อมทั่�งม่เซ็ึ่นเซึ่อร์จับความ

เคล่�อนไหวทั่�ง คิ�ว แก�ม ต่า และป็าก เพ่�อช่ิวยให�การแสดงความร้�สึก

สมจริงมากขึ�น

ประพันธ์์ รัตีนสมบัตีิ

โรึงเรึ่ยนภาษาและวัฒนธรึรึม ส.ส.ที่.

เทคโนโลยีีลำ��สมััยีเทคโนโลยีลำ�าสัมัย
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คำาว่า สู่่หน้า ภาษาญ่�ปุ่็นเร่ยกว่า 表情 (hyoujou) คำาว่า คิ�ว 

ค่อ まゆ (mayu) แก้้ม ค่อ 頬 (hoho) ตา ค่อ 目 (me) ปีาก้ ค่อ 口 

(kuchi) 

วัต่ถุึป็ระสงค์ของการใชิ�หน�ากากดิจิต่อลน่�ก็เพ่�อการป็้องกัน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่่ในอนาคต่คาดว่าจะต่่อยอดไป็ส่้การ

ใชิ�เคร่�องแสดงส่หน�าน่�กับผู้้�ป่็วยโรคกล�ามเน่�ออ่อนแรง (ALS) หร่อใชิ�

ในการคลายความวิต่กกังวลระหว่างการรักษาฟัินสำาหรับผู้้�ป่็วยท่่�เป็็น

เด็กเล็ก หร่อสร�างสภาพแวดล�อมในการสัมภาษณ์ให�เกิดบรรยากาศท่่�

ผู่้อนคลาย เป็็นต่�น 

คำาว่า ป้ีองกั้นก้ารแพิร�ระบาด ภาษาญ่�ปุ่็นเร่ยกว่า 感染防
止 (kansen boushi) คำาว่า สู่ภาพิแวดล้ัอม ค่อ 環境 (kankyou) 

ก้ารสู่ัมภาษณ์์ ค่อ 面接 (mensetsu) ผ่�อนคลัาย ค่อ リラックス 

(rirakkusu) 

➂	 ต้ึกอัจฉรัิยุะ	 Tokyo	Port	City	 Takeshiba	

Office	Tower	

เราได�ท่ราบข�อม้ลเก่�ยวกับผู้ลิต่ภัณฑ์์อัจฉริยะกันมาพอสมควร

แล�ว ต่อนน่�ถึึงคราวของตึ่กอัจฉริยะบ�าง ตึ่กน่�ช่ิ�อว่า 東京ポートシテ
ィ竹柴 (Tokyo Port City Takeshiba) ตึ่กน่�เปิ็ดตั่วไป็แล�วเม่�อวันท่่� 

14 กันยายน 2563 ท่่�ผู่้านมาน่�เอง ตึ่กน่�ตั่�งอย่้ระหว่างสถึาน่รถึไฟิ JR 

浜松駅 (Hamamatsu Station) และสถึาน่ 竹柴駅 (Takeshiba 

Station) โดยม่สกายวอลก์เช่ิ�อมระหวา่งตั่วตึ่กกับสถึาน่อย่างไร�รอยต่่อ 

จึงสามารถึเข�าถึึงได�อย่างสะดวกสบาย 

ส่วนท่่�เป็็นอาคารออฟิฟิิศ ชัิ�น 9 ถึึงชัิ�น 39 จะเป็็นพ่�นท่่�สำานักงาน

ใหญ่ของบริษัท่ ソフトバンク (SoftBank) ซึึ่�งเป็็นผู้้�ให�บริการระบบ

โท่รศัพท์่ม่อถ่ึอยักษ์ใหญ่ของป็ระเท่ศญ่�ปุ่็น 

คำาว่า ตึก้ ภาษาญ่�ปุ่็นเร่ยกว่า ビル (biru) สู่ำานัก้งานใหญ� ค่อ 

本社 (honsha) การเข�าถึึงค่อ アクセス (akusesu) อาคารออฟัฟิัศ 

เร่ยกว่า オフィスタワー (ofisu tawaa) 

เม่�อเดินเข�ามาภายในตึ่กก็จะพบกับบรรดาหุ่นยนต์่ท่่�ท่ำางาน

แท่นมนุษย์ หุ่นยนต่์ตั่วแรกค่อ Cuboid คุง จากบริษัท่ SoftBank 

หุ่นยนต์่ท่่�ท่ำาหน�าท่่�แท่น messenger ส่งของภายในตึ่กได�โดยไม่ต่�อง

ม่การสัมผัู้ส และสามารถึเดินท่างไป็ยังชัิ�นอ่�นๆ ในตึ่กได�ด�วยการ 

เช่ิ�อมต่่อกับลิฟิต์่

คำาว่า หุ�นยนต์ ภาษาญ่�ปุ่็นเร่ยกว่า ロボット (robotto) ก้าร

สู่�งของ ค่อ 運搬 (unpan) สิู่�งของ พัิสู่ดุ ค่อ 荷物 (nimotsu) 

หุ่นยนต่ตั์่วถัึดมาก็ค่อ หุ่นยนต่รั์กษาความป็ลอดภยั SQ-2 จาก

บริษัท่ Mitsubishi Electric กล�องท่่�อย่้ในตั่วหุ่นยนต์่ สามารถึต่รวจจับ

ความผิู้ดป็กติ่ แล�วส่งสัญญาณเต่่อนไป็ยังระบบ นอกจากน่�ระบบ

เซ็ึ่นเซึ่อร์ในตั่วหุ่นยนต์่จึงสามารถึเดินต่รวจความเร่ยบร�อยภายในตึ่ก

โดยท่่�ไม่ชินกับคน และเดินท่างขึ�นลงระหว่างชัิ�นได�เองด�วยการ 

เช่ิ�อมต่่อกับระบบลิฟิต์่อ่กด�วย 

คำาว่า รัก้ษาความปีลัอดภยั ภาษาญ่�ปุ่็นเร่ยกว่า 警備 (keibi) 

เดินตรวจตรา ค่อ 巡回 (junkai) ชิน ค่อ ぶつかる (butsukaru) ลิัฟัต์ 

ค่อ エレベーター (erebetaa) ก้ารเชืิ�อมต�อ ค่อ 連携 (renkei) ก้าร

เดินที่าง (เคล่�อนย�ายไป็ยังจุดต่่างๆ) ค่อ 移動 (idou)

เป็็นอย่างไรบ�างครับ สำาหรับคอลัมน์สนุกกับภาษาญ่�ปุ่็นใน

ฉบับน่� หวังว่าจะได�รับความร้�กันไป็บ�างไม่มากก็น�อยนะครับ สำาหรับ

ฉบับน่�ขอลาท่่านผู้้�อ่านไป็ก่อน แล�วพบกันใหม่ในฉบับต่่อไป็นะครับ 

สวัสด่ครับ 

     

ข้อม่ลอ้างอิง

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2008/20/

news076.html

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2009/02/

news063.html 




