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小学低学年の児童を対象に国語の楽しさを知ってもらおうと、イラストを多用してつくった問題で「毎日小学生新聞」に長期連載。

©毎日小学生新聞 複製、転用はできません

答えはP22にあります。
1

วารสารมิตรผู้ฝึกปฏิบัตงิ านด้ านเทคนิ
ค
ฉบับฤดูหนาว เดือนมกราคมค.ศ. 2020
แนะนําบทเรียงความภาษาญีป่ ุ่ นของ JITCO

～นําเสนอบทเรียงความดีเด่ นในอดีต (“ครอบครัวแห่ งทีส่ อง”)～

ในทุกปี ทางองค์กรความร่ วมมือในการฝึ กงานระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JITCO) มีการจัด “การประกวดบทเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นของผู ้
ฝึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคและผูฝ้ ึ กงานชาวต่างชาติ” และรับสมัครบทเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นจากผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิค โดยในแต่ละปี จะเริ่ มเปิ ดรับ
บทเรี ยงความตั้งแต่ตน้ เดือนเมษายน หลังการตัดสิ นอย่างเข้มงวดและยุติธรรม ก็จะมอบรางวัลให้แก่ผลงานดีเด่นในเดือนตุลาคม และแจกจ่ายหนังสื อ
รวบรวมบทเรี ยงความดีเด่นให้กบั ผูส้ ่ งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน
เราขอแนะนําผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปี ค.ศ.2018 เพื่อเป็ นตัวอย่างอ้างอิง ทั้งนี้บทความภาษาญี่ปุ่นตามที่ผฝู ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคเขียน
แสดงในไว้ในหน้า P2
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รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นของผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคและผูฝ้ ึ กงานชาวต่างชาติประจําปี ค.ศ.2018
ครอบครัวแห่ งทีส่ อง
NYUYEN TI KIM LINH
ตั้งแต่เราคบกันมาก็เป็ นเวลาร่ วม 2 ปี แล้ว วันที่ระลึกก็คือวันที่เดินทางมาญี่ปุ่นเป็ นครั้งแรกในปี ค.ศ.2018 วันนั้น เราสัญญากันว่า จากนี้เป็ น
ต้นไปไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ้น เราจะพยายามฝ่ าฟันไปร่ วมกัน และวาดหวังว่าจะต้องมีเรื่ องดีดี สามารถอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข สนุกสนาน แต่
ในความเป็ นจริ งเกิดความยากลําบากมากกว่าที่คิดเอาไว้ มีท้ งั เวลาที่เศร้าและเวลาที่หวาดกลัว คิดอยากจะเลิกราเมื่อท้อแท้ ในเวลาเช่นนั้น ก็
มักจะมีเสี ยงดังขึ้นในใจช่วยหยุดอารมณ์ของฉัน ทําให้ฉนั ได้คิดว่า การเลิกราด้วยเหตุผลง่าย ๆ เช่นนั้นเป็ นสิ่ งที่ผดิ และทําให้ความสัมพันธ์ของ
เราคงอยูต่ ่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้ พออ่านมาถึงตอนนี้ไม่วา่ ใครก็คงอยากจะรู ้แล้วว่า เขาคนนั้นคือใคร คําตอบคือเขาที่เรี ยกกันว่า ญี่ปุ่น
ทําไมฉันถึงเรี ยก ญี่ปุ่น ว่าเป็ นคนที่ฉนั กําลังคบอยูน่ ่ะหรื อ นัน่ ก็เป็ นเพราะว่า ที่นี่ฉนั มีเพื่อนอยูม่ ากมาย มีคนที่เป็ นเสมือนพีช่ าย, พี่สาว, พ่อ
และแม่ อีกทั้งคนที่อยูเ่ คียงข้างเป็ นจํานวนมาก และไม่รู้วา่ จะเรี ยกทุกคนรวมกันว่าอะไรดี ที่นี่กลายเป็ นครอบครัวแห่งที่สองไปโดยไม่รู้ตวั
เวลาที่อยูก่ บั ครอบครัว มีเรื่ องต่าง ๆ เกิดขึ้น ทั้งเรื่ องน่ายินดี และเรื่ องน่าเศร้า
เรื่ องที่น่าเศร้าที่สุดก็คือ การย้ายงานของหัวหน้างานในบริ ษทั ฉันคิดว่าการดูแลพวกเราผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงาน 80 คนเป็ นงานที่หนักเอาการ หัวหน้า
งานทั้งสองท่านก็เป็ นคุณพ่อที่คอยดูแลพวกเราอยูท่ ุกวัน ฉันรู ้สึกขอบพระคุณท่านจากหัวใจ ตอนนี้ท้ งั สองท่านไม่ได้อยูใ่ นครอบครัวนี้แล้ว
สําหรับฉันแล้วนี่เป็ นเรื่ องที่น่าเศร้าใจที่สุด
ส่ วนเรื่ องสนุกสนานมีเยอะมาก ในที่ทาํ งาน การได้เห็นทุกคนตั้งใจทํางานในแต่ละวันทําให้ฉนั เป็ นสุ ขใจ พวกคุณป้ าที่ต้ งั หน้าตั้งตาทํางาน
เป็ นผูท้ ี่คอยคํ้าจุน้ จิตใจของฉัน
ถึงฉันจะเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานในแต่ละวัน แม้วา่ บ้างครั้งการใช้ชีวติ แบบเป็ นหมู่คณะจะเป็ นเรื่ องยุง่ ยาก แต่ฉนั ก็พยายามที่จะหัวเราะ
อยูเ่ สมอ งานอดิเรกของฉันก็คือการทําให้ผคู ้ นที่อยูร่ อบข้างหัวเราะ ฉันคิดว่า เป็ นจริ งดังคํากล่าวที่วา่ ความเหงาจะลดลงครึ่ งหนึ่งหากมีคนช่วย
รับรู ้ ความสนุกสนานจะเพิม่ ขึ้นเป็ นเท่าตัวหากแบ่งบัน จะเรื่ องใดก็ตาม ความเศร้าหรื อความสุ ขล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากความคิดของตนเอง
พอเข้าฤดูใบไม้ผลิริมทางก็เต็มไปด้วยดอกไม้ที่แย้มบาน เมื่อถึงฤดูร้อนใบหญ้าสี เขียวขจีกโ็ ผล่ข้ ึนมา ภูเขาถูกย้อมเป็ นสี แดงในฤดูใบไม้ร่วง
เกล็ดหิ มะที่สวยงามร่ วงลงมาจากท้องฟ้ าในฤดูหนาว รอบ ๆ ครอบครัวแห่งที่สองนี้มีทุกสี สนั ฉันไม่มีวนั ลืมทิวทัศน์ดงั กล่าว ฉันหลงรักที่ที่
เรี ยกว่าญี่ปุ่นเข้าเสี ยแล้ว
ไม่วา่ ใครก็เปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป ฉันเองก็คงเช่นกัน เมื่อเทียบกับสองปี ที่แล้วฉันก็คงจะเปลี่ยนแปลงไป อาจจะเติบโตขึ้นเล็กน้อย การ
ได้พบกับคอบครัวแห่งที่สอง ทําให้ฉนั ในตอนนี้ สามารถทําสิ่ งที่ทา้ ท้ายต่าง ๆ ได้ เงยหน้าขึ้นมองฟ้ าสี ฟ้าแล้วก้าวไปข้างหน้า ตอนนี้เรายังเป็ น
วัยรุ่ นอยู่ พยายามต่อไปนะตัวฉัน

ทุกปี มีบทความที่เต็มไปด้วยความมุ่งมาดปรารถนาถูกส่ งเข้ามาร่ วม “การประกวดบทเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นของผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคและผู ้
ฝึ กงานชาวต่างชาติ” เราจะแนะนําเงื่อนไขในการส่ งผลงานเข้าร่ วมการประกวดครั้งที่ 28 ประจําปี ค.ศ.2020 ในเดือนกุมภาพันธ์น้ ี เราจะรอผลงานจาก
ท่านนะครับ
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ระมัดระวังอย่ าทําให้ เกิดเพลิงไหม้ !
ฤดูหนาวในประเทศญี่ปุ่นเป็ นฤดูที่อากาศแห้ง เกิดไฟไหม้ได้ง่าย จากการสํารวจของหน่วยดับเพลิง กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่ อสาร
ในปี ค.ศ.2018 สาเหตุหลักของการเกิดเพลิงไหม้ 5 อย่าง คือ “หัวเตาแก๊ส” “บุหรี่ ” “การวางเพลิง” “เครื่ องทําความร้อน” “อุปกรณ์ต่อเชื่อมไฟฟ้ า” ผูฝ้ ึ ก
ปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคก็คงจะทําการหุงหาอาหาร และใช้เครื่ องทําความร้อน เราจึงอยากจะแนะนํา “หลักในการป้ องกันไฟไหม้ในบ้านเรื อน 7 ประการ” ที่
เผยแพร่ ใน “ประกาศแจ้งข้อมูลออนไลน์ของรัฐบาล” ขอให้ตรวจเช็คเอาไว้ และระมัดระวังอย่าให้เกิดไฟไหม้ข้ ึนได้

หลักการป้ องกันไฟไหม้ในบ้านเรื อน 7 ประการ
(5) ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันการติดไฟ เช่น เฟอร์นิเจอร์
และผ้าม่าน เป็ นต้น

(4) ติดอุปกรณ์เตือนไฟไหม้ในบ้าน
(2) ไม่วางสิ่ งที่เผาไหม้ได้ง่าย
ไว้ใกล้เครื่ องทําความร้อน

(1) ไม่นอนสูบบุหรี่ เด็ดขาด

(7) ทําระบบความร่ วมมือกับ
เพื่อนบ้านเตรี ยมไว้แต่เนิ่น ๆ

(6) ติดตั้งอุปกรณ์ดบั เพลิง
สําหรับใช้ในบ้าน

(3) ไม่จุดไฟที่หวั เตาแก๊สทิ้งไว้
แล้วเดินไปที่อื่น
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แต่หากเกิดไฟไหม้ข้ ึน ควรจะทําอย่างไรดี? สถานีดบั เพลิงในท้องที่ได้ระบุให้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
 ร้องตะโกน หรื อตีระฆังแจ้งเหตุฉุกเฉิ น เป็ นต้น แจ้งให้ผอู ้ ยูร่ อบข้างทราบ ผูท้ ี่อยูใ่ กล้เคียงรี บโทรศัพท์แจ้งไปยังหมายเลข 119 โอเปอเรเตอร์จะถาม
คุณว่า “ไฟไหม้หรื อครับ เหตุฉุกเฉิ นหรื อครับ” ให้ตอบไปว่า “คะจิ เดสุ ”
 หากไฟยังไหม้ลามไปไม่ถึงเพดาน ให้ดบั เพลิงด้วยอุปกรณ์ดบั เพลิง

เวลาที่หลบหนี ให้ปิดประตูหน้าต่างเพื่อไม่ให้ลมพัดโหมไฟให้แรงขึ้น
แน่นอนว่า สิ่ งที่สาํ คัญคือการรักษาความปลอดภัยของตัวท่านเอง เวลาที่เกิดเหตุข้ ึนให้รีบดําเนินการตามคําแนะนําข้างต้น เพื่อการหลบหนีได้อย่าง
ทันท่วงที การฝึ กฝนซ้อมป้ องกันภัยอยูเ่ ป็ นประจําเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญ
รู้ ถงึ ความรู้ สึกของชาวญีป่ ุ่ นจากการ์ ตูนมังงะ

―

ระมัดระวังไฟ

―
โปรด ระมัด
ระวัง ไฟ

ใช่แล้ว ตั้งไฟอุ่น
แกงกระหรี่ เอาไว้
นี่นา!!

ไหม้กน้ หม้อ
นิดหน่อย…

เกือบไปแล้ วคุณมารุย

ในฤดูหนาวมีการใช้ไฟมาก อีกทั้งยังเป็ นฤดูที่อากาศแห้งเกิดเพลิงไหม้ข้ ึนได้ง่าย ในแต่ละท้องที่ของญี่ปุ่นจึงมีการเคาะไม้
ร้องเตือนให้ “ระมัดระวังไฟ” แน่นอนว่า ไม่ใช่แค่เพียงในฤดูหนาวเท่านั้น ควรใส่ ใจระมัดระวังเรื่ องฟื นไฟกันตลอดปี ด้วย
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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.
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。
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.

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.

ใกล้จะสิ้ นปลายปี แล้ว ในระหว่างการปิ ดท้ายปี และเตรี ยมพร้อมสําหรับปี ใหม่ เทศกาลแห่ ง “การเปลี่ยนแปลง” ทําให้วนั หยุดในฤดูหนาวแตกต่าง
จากวันหยุดทัว่ ไป
พร้อมกับหลากหลายคําที่ใช้เรี ยกคืนส่ งท้ายปี เก่า 年の暮れ, 年の瀬, 歳末, 大みそか, 除夜 และ 年の夜 (ทุกคําล้วนหมายถึงคืน
วันสิ้ นปี ) เป็ นต้น ช่างเป็ นเรื่ องที่น่ายินดี ที่เราสามารถข้ามผ่านปี นี้ ไปได้โดยสวัสดิภาพ
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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.
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