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วารสารมติรผู้ฝึกปฏบิัตงิานด้านเทคนิค 

 

แนะนําบทเรียงความภาษาญีปุ่่นของ JITCO 
～นําเสนอบทเรียงความดเีด่นในอดตี (“ครอบครัวแห่งทีส่อง”)～ 

ในทุกปี ทางองคก์รความร่วมมือในการฝึกงานระหวา่งประเทศแห่งประเทศญ่ีปุ่น (JITCO) มีการจดั “การประกวดบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่นของผู ้
ฝึกปฏิบติังานดา้นเทคนิคและผูฝึ้กงานชาวต่างชาติ” และรับสมคัรบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่นจากผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิค โดยในแต่ละปีจะเร่ิมเปิดรับ
บทเรียงความตั้งแต่ตน้เดือนเมษายน หลงัการตดัสินอยา่งเขม้งวดและยติุธรรม กจ็ะมอบรางวลัใหแ้ก่ผลงานดีเด่นในเดือนตุลาคม และแจกจ่ายหนงัสือ
รวบรวมบทเรียงความดีเด่นใหก้บัผูส่้งผลงานเขา้ประกวดทุกท่าน 

เราขอแนะนาํผลงานท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศในปี  ค.ศ.2018 เพื่อเป็นตวัอยา่งอา้งอิง ทั้งน้ีบทความภาษาญ่ีปุ่นตามท่ีผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิคเขียน
แสดงในไวใ้นหนา้ P2 

รางวลัชนะเลิศ การประกวดบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่นของผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิคและผูฝึ้กงานชาวต่างชาติประจาํปี ค.ศ.2018  
ครอบครัวแห่งทีส่อง 

NYUYEN TI KIM LINH  
ตั้งแต่เราคบกนัมากเ็ป็นเวลาร่วม 2 ปีแลว้ วนัท่ีระลึกกคื็อวนัท่ีเดินทางมาญ่ีปุ่นเป็นคร้ังแรกในปี ค.ศ.2018 วนันั้น เราสญัญากนัวา่ จากน้ีเป็น

ตน้ไปไม่วา่จะเกิดอะไรข้ึน เราจะพยายามฝ่าฟันไปร่วมกนั และวาดหวงัวา่จะตอ้งมีเร่ืองดีดี สามารถอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข สนุกสนาน แต่
ในความเป็นจริงเกิดความยากลาํบากมากกวา่ท่ีคิดเอาไว ้ มีทั้งเวลาท่ีเศร้าและเวลาท่ีหวาดกลวั คิดอยากจะเลิกราเม่ือทอ้แท ้ ในเวลาเช่นนั้น ก็
มกัจะมีเสียงดงัข้ึนในใจช่วยหยดุอารมณ์ของฉนั ทาํใหฉ้นัไดคิ้ดวา่ การเลิกราดว้ยเหตุผลง่าย ๆ เช่นนั้นเป็นส่ิงท่ีผดิ และทาํใหค้วามสมัพนัธ์ของ
เราคงอยูต่่อเน่ืองมาจนถึงตอนน้ี พออ่านมาถึงตอนน้ีไม่วา่ใครกค็งอยากจะรู้แลว้วา่ เขาคนนั้นคือใคร คาํตอบคือเขาท่ีเรียกกนัวา่ ญ่ีปุ่น 
ทาํไมฉนัถึงเรียก ญ่ีปุ่น วา่เป็นคนท่ีฉนักาํลงัคบอยูน่่ะหรือ นัน่กเ็ป็นเพราะวา่ ท่ีน่ีฉนัมีเพื่อนอยูม่ากมาย มีคนท่ีเป็นเสมือนพีช่าย, พี่สาว, พอ่ 

และแม่ อีกทั้งคนท่ีอยูเ่คียงขา้งเป็นจาํนวนมาก และไม่รู้วา่จะเรียกทุกคนรวมกนัวา่อะไรดี ท่ีน่ีกลายเป็นครอบครัวแห่งท่ีสองไปโดยไม่รู้ตวั 
เวลาท่ีอยูก่บัครอบครัว มีเร่ืองต่าง ๆ เกิดข้ึน ทั้งเร่ืองน่ายนิดี และเร่ืองน่าเศร้า 
เร่ืองท่ีน่าเศร้าท่ีสุดกคื็อ การยา้ยงานของหวัหนา้งานในบริษทั ฉนัคิดวา่การดูแลพวกเราผูฝึ้กปฏิบติังาน 80 คนเป็นงานท่ีหนกัเอาการ หวัหนา้

งานทั้งสองท่านกเ็ป็นคุณพอ่ท่ีคอยดูแลพวกเราอยูทุ่กวนั ฉนัรู้สึกขอบพระคุณท่านจากหวัใจ ตอนน้ีทั้งสองท่านไม่ไดอ้ยูใ่นครอบครัวน้ีแลว้ 
สาํหรับฉนัแลว้น่ีเป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้าใจท่ีสุด 
ส่วนเร่ืองสนุกสนานมีเยอะมาก  ในท่ีทาํงาน การไดเ้ห็นทุกคนตั้งใจทาํงานในแต่ละวนัทาํใหฉ้นัเป็นสุขใจ พวกคุณป้าท่ีตั้งหนา้ตั้งตาทาํงาน

เป็นผูท่ี้คอยคํ้าจุน้จิตใจของฉนั 
ถึงฉนัจะเหน็ดเหน่ือยจากการทาํงานในแต่ละวนั แมว้า่บา้งคร้ังการใชชี้วติแบบเป็นหมู่คณะจะเป็นเร่ืองยุง่ยาก แต่ฉนักพ็ยายามท่ีจะหวัเราะ

อยูเ่สมอ งานอดิเรกของฉนักคื็อการทาํใหผู้ค้นท่ีอยูร่อบขา้งหวัเราะ ฉนัคิดวา่ เป็นจริงดงัคาํกล่าวท่ีวา่ ความเหงาจะลดลงคร่ึงหน่ึงหากมีคนช่วย
รับรู้ ความสนุกสนานจะเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตวัหากแบ่งบนั จะเร่ืองใดกต็าม ความเศร้าหรือความสุขลว้นแลว้แต่เกิดข้ึนจากความคิดของตนเอง 
พอเขา้ฤดูใบไมผ้ลิริมทางกเ็ตม็ไปดว้ยดอกไมท่ี้แยม้บาน เม่ือถึงฤดูร้อนใบหญา้สีเขียวขจีกโ็ผล่ข้ึนมา ภูเขาถูกยอ้มเป็นสีแดงในฤดูใบไมร่้วง 

เกลด็หิมะท่ีสวยงามร่วงลงมาจากทอ้งฟ้าในฤดูหนาว รอบ ๆ ครอบครัวแห่งท่ีสองน้ีมีทุกสีสนั ฉนัไม่มีวนัลืมทิวทศัน์ดงักล่าว ฉนัหลงรักท่ีท่ี
เรียกวา่ญ่ีปุ่นเขา้เสียแลว้ 
ไม่วา่ใครกเ็ปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผา่นไป ฉนัเองกค็งเช่นกนั เม่ือเทียบกบัสองปีท่ีแลว้ฉนักค็งจะเปล่ียนแปลงไป อาจจะเติบโตข้ึนเลก็นอ้ย การ

ไดพ้บกบัคอบครัวแห่งท่ีสอง ทาํใหฉ้นัในตอนน้ี สามารถทาํส่ิงท่ีทา้ทา้ยต่าง ๆ ได ้เงยหนา้ข้ึนมองฟ้าสีฟ้าแลว้กา้วไปขา้งหนา้ ตอนน้ีเรายงัเป็น
วยัรุ่นอยู ่พยายามต่อไปนะตวัฉนั 

ทุกปีมีบทความท่ีเตม็ไปดว้ยความมุ่งมาดปรารถนาถูกส่งเขา้มาร่วม “การประกวดบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่นของผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิคและผู ้
ฝึกงานชาวต่างชาติ” เราจะแนะนาํเง่ือนไขในการส่งผลงานเขา้ร่วมการประกวดคร้ังท่ี 28 ประจาํปี ค.ศ.2020 ในเดือนกมุภาพนัธ์น้ี เราจะรอผลงานจาก
ท่านนะครับ 
 

ฉบบัฤดูหนาว เดือนมกราคมค.ศ. 2020
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ฤดูหนาวในประเทศญ่ีปุ่นเป็นฤดูท่ีอากาศแหง้ เกิดไฟไหมไ้ดง่้าย จากการสาํรวจของหน่วยดบัเพลิง กระทรวงกิจการภายในประเทศและการส่ือสาร 
ในปี ค.ศ.2018 สาเหตุหลกัของการเกิดเพลิงไหม ้ 5 อยา่ง คือ “หวัเตาแก๊ส” “บุหร่ี” “การวางเพลิง” “เคร่ืองทาํความร้อน” “อุปกรณ์ต่อเช่ือมไฟฟ้า” ผูฝึ้ก
ปฏิบติังานดา้นเทคนิคกค็งจะทาํการหุงหาอาหาร และใชเ้คร่ืองทาํความร้อน เราจึงอยากจะแนะนาํ “หลกัในการป้องกนัไฟไหมใ้นบา้นเรือน 7 ประการ” ท่ี
เผยแพร่ใน “ประกาศแจง้ขอ้มูลออนไลน์ของรัฐบาล” ขอใหต้รวจเช็คเอาไว ้และระมดัระวงัอยา่ใหเ้กิดไฟไหมข้ึ้นได ้

หลกัการป้องกนัไฟไหมใ้นบา้นเรือน 7 ประการ 

 
แต่หากเกิดไฟไหมข้ึ้น ควรจะทาํอยา่งไรดี? สถานีดบัเพลิงในทอ้งท่ีไดร้ะบุใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

 ร้องตะโกน หรือตีระฆงัแจง้เหตุฉุกเฉิน เป็นตน้ แจง้ใหผู้อ้ยูร่อบขา้งทราบ ผูท่ี้อยูใ่กลเ้คียงรีบโทรศพัทแ์จง้ไปยงัหมายเลข 119 โอเปอเรเตอร์จะถาม
คุณวา่ “ไฟไหมห้รือครับ เหตุฉุกเฉินหรือครับ” ใหต้อบไปวา่ “คะจิ เดสุ” 

 หากไฟยงัไหมล้ามไปไม่ถึงเพดาน ใหด้บัเพลิงดว้ยอุปกรณ์ดบัเพลิง 
 เวลาท่ีหลบหนี ใหปิ้ดประตูหนา้ต่างเพื่อไม่ใหล้มพดัโหมไฟใหแ้รงข้ึน 

แน่นอนวา่ ส่ิงท่ีสาํคญัคือการรักษาความปลอดภยัของตวัท่านเอง เวลาท่ีเกิดเหตุข้ึนใหรี้บดาํเนินการตามคาํแนะนาํขา้งตน้ เพื่อการหลบหนีไดอ้ยา่ง
ทนัท่วงที การฝึกฝนซอ้มป้องกนัภยัอยูเ่ป็นประจาํเป็นส่ิงท่ีสาํคญั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกอืบไปแล้วคุณมารุย 
ในฤดูหนาวมีการใชไ้ฟมาก อีกทั้งยงัเป็นฤดูท่ีอากาศแหง้เกิดเพลิงไหมข้ึ้นไดง่้าย ในแต่ละทอ้งท่ีของญ่ีปุ่นจึงมีการเคาะไม้

ร้องเตือนให ้“ระมดัระวงัไฟ”  แน่นอนวา่ ไม่ใช่แค่เพียงในฤดูหนาวเท่านั้น ควรใส่ใจระมดัระวงัเร่ืองฟืนไฟกนัตลอดปีดว้ย 

ระมดัระวงัอย่าทาํให้เกดิเพลงิไหม้! 

― ระมดัระวงัไฟ ―รู้ถงึความรู้สึกของชาวญีปุ่่นจากการ์ตูนมงังะ

(5) ใชผ้ลิตภณัฑป้์องกนัการติดไฟ เช่น เฟอร์นิเจอร์
และผา้ม่าน เป็นตน้ (4) ติดอุปกรณ์เตือนไฟไหมใ้นบา้น 

(1) ไม่นอนสูบบุหร่ีเดด็ขาด (2) ไม่วางส่ิงท่ีเผาไหมไ้ดง่้าย 
ไวใ้กลเ้คร่ืองทาํความร้อน 

(7) ทาํระบบความร่วมมือกบั
เพื่อนบา้นเตรียมไวแ้ต่เน่ิน ๆ (6) ติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิง

สาํหรับใชใ้นบา้น

(3) ไม่จุดไฟท่ีหวัเตาแก๊สท้ิงไว้
แลว้เดินไปท่ีอ่ืน

โปรด ระมดั 
ระวงั ไฟ 

ใช่แลว้ ตั้งไฟอุ่น
แกงกระหร่ีเอาไว้
น่ีนา!! 

ไหมก้น้หมอ้ 
นิดหน่อย… 
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Хуучин оноо үдэх сүүлийн өдрүүд дөхөж байна. Хуучин оноо үдэх болон шинэ оноо угтах бэлтгэлээ базаах энэ
үе бол ердийн амралтаас өөр бөгөөд “Шинээр эхлүүлэх” зүйлстэйгээрэй ялгаатай нь өвлийн амралтын онцлог
биз ээ. 
年の暮れ、年の瀬、歳末、大みそか、除夜 болон 年の夜 (Аль аль нь “Хуучин оноо үдэх сүүлчийн орой”) гэх мэт 

олон үг хэллэгийн хамт, үдэж буй оноо эсэн мэнд өнгөрөөж чадсандаа баярлацгаая. 
The end of the year is just around the corner. Among the preparations for bidding farewell to the old year and
ushering in the new, you may notice that winter vacation is full of “formal” events, unlike other holidays. 
By reflecting back on your year along with words of the season such as 年の暮れ, 年の瀬, 歳末, 大みそか, 除夜
and 年の夜 (both referring to New Year’s Eve), we hope you are filled with a warm feeling of having spent the year
safely without incident.  

临近年末，在年终和新年的准备过程中，和平常的休假不同，有「更新」之意的节庆活动的才是寒假吧。 

年の暮れ、年の瀬、歳末、大みそか、除夜和年の夜（都是除夕的晚上）等，和这么多的词汇一起来庆祝今年平安地度过

吧。 

ใกลจ้ะส้ินปลายปีแลว้ ในระหว่างการปิดทา้ยปีและเตรียมพร้อมสาํหรับปีใหม่ เทศกาลแห่ง “การเปล่ียนแปลง” ทาํให้วนัหยดุในฤดูหนาวแตกต่าง
จากวนัหยดุทัว่ไป 
พร้อมกบัหลากหลายคาํท่ีใชเ้รียกคืนส่งทา้ยปีเก่า 年の暮れ, 年の瀬, 歳末, 大みそか, 除夜 และ 年の夜 (ทุกคาํลว้นหมายถึงคืน
วนัส้ินปี) เป็นตน้ ช่างเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีท่ีเราสามารถขา้มผ่านปีน้ีไปไดโ้ดยสวสัดิภาพ 

ចុងឆន ជំិតចូលមកដល់េហើយ។ ៃថងឈបស់្រមករដូវរងរមន្រពតឹ្តកិរណ៍«ចបេ់ផ្ដើមជថម»ី ែដលខុសគន ពៃីថងឈបស់្រមកធមម� េហើយកជ៏អឡុំងេពលៃនករ
បញចបក់រងរឆន ចំស់ និងករេរៀបចំស្រមបឆ់ន ថំមី ផងែដរ។ ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដល�ចឆ្លងមយួឆន េំនះេ�យសុខសបបយ ែដលៃថងឆ្លងឆន  ំ េ��ចេ្របើពកយ
និយយជេ្រចើនដូចជ年の暮れ、年の瀬、歳末、大みそか、除夜 និង 年の夜 (ទងំអស់េនះសុទធែតមននយ័ថយបៃ់ថងឆ្លងឆន )ំ ។ 

Akhir tahun sudah semakin dekat. Di tengah pekerjaan akhir tahun dan persiapan tahun baru, terdapat acara “menjadi baru” yang 
berbeda dengan liburan biasa, yaitu liburan musim dingin. 
Dengan banyak ucapan seperti 年の暮れ, 年の瀬, 歳末, 大みそか, 除夜 dan 年の夜 (keduanya merupakan malam tahun 
baru), kita ingin bersyukur karena telah melewati tahun ini dengan selamat. 

 ��စ်က�နခ်ါနးီပါ�ပီ။ ��စ်ေဟာငး်မ�ာ လကစ်သတစ်ရာေတ၊ွ ��စ်သစ်အတကွ ်ြပငဆ်ငစ်ရာေတနွဲ ့ ပံ�မ�န ်အားလပ်ရကေ်တနွဲ ့ မတ�တဲ ့"အသစ်က�းေြပာငး်မ�" 
ထံ�းတမ်းစ�လာ လ�ပ်စရာေတ�ွ�ိတဲ ့ေဆာငး်ရာသ ီအားလပ်ရက ်ြဖစ်ပါတယ။် 
 年の暮れ、年の瀬、歳末、大みそか、除夜 နဲ 年့の夜 (��စ်ခ�စလံ�း ��စ်သစ်က�းည) လိ� စကားလံ�းေတနွဲ ့ ��စ်သစ်မ�ာ ေအးချမ်းစာွေနထိ�င�်ိ�ငတ်ာ မဂ�လာပါပဲ။ 

Cuối năm đang lại gần. Để chuẩn chị cho dịp cuối năm và đầu năm, chắc hẳn có nhiều việc mới mẻ vì vậy dịp nghỉ Đông cũng là 
thời điểm khác với các dịp nghỉ khác đúng không các bạn. 
Cứ độ cuối năm ta lại gặp nhiều từ tiếng Nhật như: 年の暮れ- Toshinokure, nghĩa là cuối năm, 年の瀬- toshinose, nghĩa là giai đoạn 
bận nhất trong năm, 歳末- saimatsu, cũng có nghĩa là cuối năm, 大みそか-ohmisoka, nghĩa là tất niên, 除夜-joya, nghĩa là đêm trừ
tịch, tức giao thừa và 年の夜- toshinoyo, cũng có nghĩa là giao thừa. Chúc tất cả các bạn một năm mới bình an vô sự. 

Papalapit na ang katapusan ng taon. Sa panahon ng taunang bayaran at paghahanda para sa Bagong Taon, ang
mga piyesta opisyal sa winter ay mayroong "bagong" kaganapan na naiiba sa karaniwang mga piyesta opisyal. 
May mga salitang “年の暮れ=toshinokure”, “年の瀬=toshinose”, “歳末=saimatsu”, “大みそか=ōmisoka”, “除夜=joya” 
at “年の夜=toshinoyo” (lahat ng ito ay ang gabi bago sumapit ang bagong taon), at iba pa at kasabay ng mga
salitang ito ay nais nating ipaalam na ikatutuwa natin na matapos ang taon ng ligtas sa anuman. 
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