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วารสารมิตรผู้ฝึกปฏบิัติงานด้านเทคนิค 

 

การเรียนภาษาญีปุ่่นและการทดสอบด้านภาษา 

การเรียนรู้ความชาํนาญ-เทคโนโลย-ีความรู้ทางอุตสาหกรรมการผลิตเป็นจุดประสงคห์ลกัของการฝึกปฏิบติั-ฝึกงานดา้นเทคนิค แต่ถา้พดู
ภาษาญ่ีปุ่นไดก้จ็ะส่ือสารกบัชาวญ่ีปุ่นไดส้ะดวก เขา้ใจการฝึกปฏิบติังานดา้นเทคนิคไดลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน อีกทั้งเช่ือมโยงไปสู่การป้องกนัการผลิตงานเสีย
และอุบติัภยัในการทาํงาน รวมถึงอุบติัเหตุในการดาํเนินชีวติดว้ย เพื่อสนบัสนุนการเสริมสร้างความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่นของทุกท่าน JITCO มีการ
จดั “การประกวดบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่นของผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิคและผูฝึ้กงานชาวต่างชาติ” ข้ึนทุกปี เพื่อใหทุ้กท่านไดแ้สดงความสามารถทาง
ภาษาญ่ีปุ่นท่ีไดเ้รียนรู้มา จึงอยากจะใหทุ้กท่านเขา้ร่วมการประกวด (ดูท่ีคอลมัน์ดา้งล่าง) 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นการแสดงความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่น คิดวา่คงมีหลายท่านท่ีสนใจการทดสอบดา้นภาษาของภาษาญ่ีปุ่น จากตวัอยา่งของรุ่นพี่ของ
ท่าน หลงัจากกลบัไปประเทศของตนก ็ “ไดเ้ล่ือนขั้นในบริษทัตน้สงักดัท่ีส่งมาเพราะไดรั้บการประเมินท่ีสูงในดา้นภาษาญ่ีปุ่นท่ีเรียนรู้มา” “นาํ
ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่นไปใชไ้ดเ้ขา้ทาํงานในบริษทัญ่ีปุ่น” “จดัตั้งบริษทัของตวัเองแลว้เร่ิมทาํธุรกิจกบับริษทัญ่ีปุ่น” เป็นตน้ เพื่อเช่ือมโยง
ความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่นเขา้กบัอาชีพการทาํงานของตนเช่นน้ี จาํเป็นตอ้งไดรั้บการประเมินอยา่งเป็นกลาง อาทิ เขา้รับการทดสอบ เป็นตน้ 

การทดสอบเพื่อวดัและรับรองความสามารถทางภาษาญ่ีปุ่นของชาวต่างชาติมีหลายอยา่ง ในคราวน้ีเราอยากจะแนะนาํเก่ียวกบัการสอบวดัระดบั
ความสามารถทางภาษาญีปุ่่ น (JLPT) ท่ีมีผูเ้ขา้สอบมากท่ีสุด โดย JLPT แบ่งเป็น 5 ระดบั จากระดบั N5 ท่ีง่ายท่ีสุดไปจนถึงระดบั N1 ท่ียากท่ีสุด ผูฝึ้ก
ปฏิบติังานดา้นเทคนิคมกัจะเขา้สอบในระดบั N4 หรือไม่ก ็ N3 เสียเป็นส่วนใหญ่ มีตวัอยา่งขอ้สอบของแต่ละระดบัอยูใ่นโฮมเพจ (  

http://www.jlpt.jp/) ขอใหล้องเขา้ไปทาํกนัดู (อน่ึง สมคัรเขา้สอบไดท้างอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) การสอบจะจดัข้ึนปีละ 2 คร้ัง (เดือนกรกฎาคม, ธนัวาคม) 
ทัว่ประเทศญ่ีปุ่นใน 47 จงัหวดัและในต่างประเทศ ปิดรับสมคัรสาํหรับการสอบในเดือนกรกฎาคมตอนปลายเดือนเมษายน 

การเรียนภาษาญ่ีปุ่นตอ้งทาํอยา่งต่อเน่ือง การจะสอบใหผ้า่นดว้ยการเรียนเพียงคร้ังเดียวนั้นเป็นเร่ืองยาก ไม่ใช่แค่ลองทาํโจทยค์าํถามสาํหรับผูเ้ขา้
สอบเท่านั้น ควรจดคาํตอบลงบนเพื่อจะไดเ้รียนไดห้ลาย ๆ คร้ัง อ่านออกเสียงโจทยย์าวของขอ้สอบการอ่านทดสอบความเขา้ใจ และฟังไฟลเ์สียง
สาํหรับขอ้สอบการฟังซํ้ าไปซํ้ ามา 

สาํหรับผูท่ี้กาํลงัคิดท่ีจะเขา้สอบตั้งแต่ตอนน้ี ควรลองปรึกษากบัทางคนขององคก์รหรือบริษทัท่ีตนสงักดัเก่ียวกบัการเขา้สอบ อีกทั้งเพื่อรับ
คาํแนะนาํในการเรียนภาษาญ่ีปุ่น ขอใหล้องถามผูใ้หค้าํช้ีแนะดา้นภาษาญ่ีปุ่นหรือรุ่นพี่ในท่ีทาํงานดู การเรียนภาษาญ่ีปุ่นอาจเป็นเร่ืองยาก แต่เราหวงัวา่
ทุกท่านจะทาํดว้ยความตั้งใจ 

 
 
 
 
 

☆อยู่ระหว่างรับสมัครผลงานเรียงความ☆ 
การประกวดบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่ นของ 

ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติคร้ังที ่28 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายนเป็นตน้ไป เราจะเร่ิมเปิดรับสมคัรผลงานเรียงความสําหรับการประกวดเรียงความภาษาญ่ีปุ่นของผูฝึ้กปฏิบติังานดา้น
เทคนิคและผูฝึ้กงานชาวต่างชาติ 

กาํหนดส้ินสุดการรับสมคัรคือวนัจนัทร์ ท่ี 11 พฤษภาคม 
เก่ียวกบัรายละเอียดการสมคัรนั้น ไดเ้ขียนเอาไวใ้น “โฮมเพจของJITCO” (  https://www.jitco.or.jp/ ) , “JITCO นิฮง

โกะเคียวไซฮิโรบะ” (  https://hiroba.jitco.or.jp/) และ “ประกาศแจง้ข่าวสาร” ประจาํวนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2020  
ในแต่ละปีมีผูท่ี้สมคัรเขา้ร่วมเป็นจาํนวนมาก จึงใคร่ขอความกรุณาทุกท่านสมคัรเขา้มาใหไ้ด ้

 

ฉบบัฤดูใบไมผ้ลิ เดือนเมษายนค.ศ. 2020
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อบัุติเหตุจากรถจกัรยานและกฎในประเทศญ่ีปุ่ น 
คงมีผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิคและผูฝึ้กงานเป็นจาํนวนมากท่ีใชร้ถจกัรยานในประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงกมี็ทั้งอุบติัเหตุท่ีผูป้ระสบเหตุถูกรถยนตช์น

ระหวา่งท่ีข่ีรถจกัรยาน และผูท่ี้ก่อเหตุข่ีรถจกัรยานไปชนผูอ่ื้น อุบติัเหตุทางการจราจรของผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิคและผูฝึ้กงานส่วนใหญ่มกัจะ
เกิดข้ึนจากความไม่เคยชินกบักฎจราจรของประเทศญ่ีปุ่น จึงขอเอากฎการข่ีรถจกัรยานตรงทางแยกท่ีเกิดอุบติัเหตุทางรถจกัรยานข้ึนไดง่้ายจุดหน่ึงท่ี
เขียนเอาไวใ้น “ไกดบุ์ค๊การดาํเนินชีวติ-การทาํงาน” สาํหรับชาวต่างชาติท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศญ่ีปุ่นบน “พอร์ทลัไซตเ์พื่อช่วยเหลือการดาํเนินชีวติ
สาํหรับชาวต่างชาติ” ในโฮมเพจของกระทรวงยติุธรรมมาแนะนาํใหท่้านไดท้ราบกนั

กฎการขี่รถผ่านทางแยก 
เวลาท่ีเล้ียวขวา [หากมีสญัญาณไฟจราจร] พอไฟเขียว ข่ีรถซิดซา้ยของทางแยกตรงไปท่ีมุมฝ่ังตรงขา้ม หยดุแลว้เปล่ียนทิศทาง รอจนไฟสญัญาณ
จราจรของดา้นท่ีหนัหนา้ไปเปล่ียนเป็นสีเขียว ตรวจสอบความปลอดภยัดูดา้นซา้ย-ขวาและหนา้-หลงัก่อนแลว้จึงข่ีรถตรงไป 
[หากไม่มีสญัญาณไฟจราจร] ตรวจสอบความปลอดภยัของดา้นหลงั ข่ีรถชิดดา้นซา้ยของถนนตรงไปท่ีฝ่ังตรงขา้ม ตรวจสอบความปลอดภยัแลว้เล้ียว
ขวาตรงไป 
เวลาท่ีเล้ียวซา้ย ไม่ข่ีรถขวา้งทางผูท่ี้กาํลงัเดินขา้มถนนของดา้นท่ีเล้ียวซา้ย 
สถานท่ีท่ีมีเคร่ืองหมายหยดุชัว่คราว จุดท่ีมีเคร่ืองหมาย “หยดุชัว่คราว” ตอ้งหยดุรถแลว้ตรวจสอบความปลอดภยัดา้นซา้ย-ขวาก่อนจึงค่อยเดินหนา้ไป 
เวลาท่ีข่ีรถผา่นทางแยกท่ีวสิยัทศัน์ไม่ดี หรือขา้มถนนท่ีกวา้ง ขอใหห้ยดุตรวจสอบความปลอดภยัใหดี้ 
จุดท่ีมีทางมา้ลายสาํหรับรถจกัรยาน กรณีท่ีมีทางมา้ลายสาํหรับรถจกัรยานท่ีทางแยกหรือบริเวณใกลเ้คียง ขอใหใ้ชท้างมา้ลายดงักล่าว 

(จาก “ไกดบุ์ก๊การดาํเนินชีวติ-ทาํงาน” ภายใตก้ารดูแลของหน่วยงานบริการตรวจคนเขา้เมือง)
 พอร์ทลัไซต์เพือ่ช่วยเหลอืการดาํเนินชีวติสําหรับชาวต่างชาติ 

(ภาษาญ่ีปุ่น) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html 
(ภาษาญ่ีปุ่นอยา่งง่าย) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00062.html 
(ภาษาองักฤษ) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00006.html 
(ภาษาเวยีดนาม) http://www.moj.go.jp/content/001304607.pdf 

 

อีกทั้ง เพื่อใหผู้ฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิคคุน้เคยกบัการดาํเนินชีวติในประเทศญ่ีปุ่นไดโ้ดยเร็ว 
ใชชี้วติไดอ้ยา่งสะดวกสบาย นอกจากกฎจราจรแลว้ ในหนงัสือ “แนะนาํการดาํเนินชีวติใน
ประเทศญ่ีปุ่น” ท่ีตีพิมพแ์จกจ่ายยงัมีขอ้มูลอ่ืน ๆ อีกมากมายเขียนเอาไว ้ ไม่เพียงแต่การจราจร
เท่านั้น การรู้กฎระเบียบต่าง ๆ ในสงัคมญ่ีปุ่น จะทาํใหทุ้กท่านใชชี้วติในประเทศญ่ีปุ่นได้
ปลอดภยัและสบายใจ หนงัสือดงักล่าวมีการแปลเทียบภาษาญ่ีปุ่นเป็นฉบบัภาษาเวยีดนาม, ฉบบั
ภาษาจีน, ฉบบัภาษาฟิลิปปินส์, ฉบบัภาษาอินโดนีเซีย, ฉบบัภาษาไทย, ฉบบัภาษากมัพชูา, ฉบบั
ภาษาเมียนมาร์, ฉบบัภาษามองโกล, ฉบบัภาษาองักฤษ, ฉบบัภาษาลาว, ฉบบัภาษาสิงหล, ฉบบั
ภาษาเนปาล และวางจาํหน่ายท่ีศูนยห์นงัสือเรียน  JITCO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณมารุยท ี�น ึกเสียใจท ี�ไม่ไดเ้อาร ่มตดิตวัมา 

จากการสาํรวจพบวา่ ประเทศญี�ปุ่ นมีจาํนวนการพกพารม่ติดตวัตอ่คนเป็นอนัดบั 1 ของโลก เพื�อเตรยีมรบัมือกบัฝนที�ตก
ลงมากระทนัหนั มีคนที�พกรม่แบบพบัไดใ้สใ่นกระเป๋าไวเ้วลาที�ออกไปขา้งนอกเป็นจาํนวนมาก นอกจากนั�นยงัมีรม่เพื�อการ
ใชง้าน อาทิ รม่นํ�าหนกัเบาเป็นพิเศษ, รม่ที�ใชก้นัแดดและกนัฝน, รม่ทนลมแรง เป็นตน้ เพิ�มมากขึ �นดว้ย 

― ติดกระเป๋าไว้สักคนั ― รู้ถงึความรู้สึกของชาวญีปุ่่นจากการ์ตูนมังงะ

ไมเ่อารม่ไปเหรอ? ฟา้แจม่ใสไมเ่ป็นไร
หรอก ไปแลว้นะ！ 

อา้ อา้… มีรม่กนัทกุคน... 

คํ่าวนันั้น… 
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Các bạn hãy nhìn những chữ riêng rẽ trong những hình vuông dưới đây. Mỗi chữ trong ô đều là 1 chữ riêng biệt, có nghĩa. Nhưng 
nếu tập hợp những chữ riêng lẻ đó lại thì chúng ta sẽ có 1 chữ mới. Khi kết hợp trong một chữ, cách viết mỗi chữ có ít nhiều thay 
đổi. Mỗi từ kanji (chữ Hán) đều có nghĩa nhưng nếu kết hợp với nhau thì chúng sẽ trở thành 1 từ mới. Hy vọng các bạn nhận ra 
được điều đó. 

纸上七零八落地排列着一些文字。每一张都是一个文字。把这些集中在一起组成一个新的文字。变成一个字的时候，在某

些地方会有微妙的变化。汉字是表意文字，和别的文字组合在一起又会产生新的意思，希望大家能注意到。 

A number of kanji characters are randomly shown on each piece of paper. They are each an independent character.
Put these characters together and create a new character. Note that some may change slightly when they form the
new character. You will probably realize that while each kanji character has its own meaning, combining them with 
different characters allows them to express a new meaning. 

ตวัอกัษรท่ีวางกระจดักระจายบนกระดาษทุกตวัลว้นแลว้แต่เป็นอกัษรตวัเดียว เม่ือเอาทุกตวัมารวมกนัเป็นอกัษรใหม่หน่ึงตวักจ็ะมี
ตรงไหนสกัท่ีท่ีเปล่ียนแปลงไปเลก็นอ้ย หากสงัเกตกจ็ะเห็นวา่ เม่ือนาํอกัษรคนัจิซ่ึงมีความหมายในตวัไปรวมเขา้กบัอกัษรตวัอ่ืนกจ็ะได้
ความหมายใหม่ข้ึนมา 

 စာရွကေ်ပ�မ�ာ သးီြခားစီ ��ိေနတဲ ့ စာလံ�းေတွ၊ အားလံ�း စာလံ�းတစ်လံ�းတညး် ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေတွကိ� စ�စညး်�ပီး စာလံ�းသစ်ဖွဲ �ပါ။ တစ်လံ�းတညး် 
ြဖစ်လာချိနမ်�ာ မသမိသာ ေြပာငး်လသဲာွးတာလညး် ��ိပါလမိ်မ့ယ။် ခနး်ဂျီးဟာ အဓိပ�ာယ်ပါဝငတ်ဲ ့ စာလံ�းြဖစ်ေပမဲ ့ တြခားစာလံ�းနဲ ့ ေပါငး်စပ်တဲအ့ခါ
အဓိပ�ာယ်သစ်ကိ� ေဆာငတ်ယဆ်ိ�တာကိ�လညး် သတြိပ�မိ�ိ�ငပ်ါေစ။ 

Ang hiwa-hiwalay na nakasulat sa papel ay pare-parehong isang character lamang. Kolektahin ang mga ito at 
gumawa ng bagong character. Ang ilang mga character ay maaaring magbago nang kaunti kapag sila ay naging
isang character. 
Ang Kanji ay isang character na may kahulugan, ngunit kapag pinagsama sa ibang character, mapansin ninyo
sana na mayroon itong bagong kahulugan. 

Huruf yang ditaruh secara acak di atas kertas. Semuanya adalah sebuah huruf. Kumpulkan semuanya dan jadikan menjadi sebuah
huruf baru. Pada waktu menjadi sebuah huruf, terkadang ada yang mengalami sedikit perubahan. Semoga dapat menyadari bahwa 
kanji adalah huruf yang memiliki arti, tetapi jika digabungkan dengan huruf lain maka akan memiliki sebuah arti baru. 

Цаасан дээр дэс дараалалгүйгээр тавигдсан үсэгнүүд. Бүгдээрээ нэг нэг үсэг. Эдгээрийг бүгдийг нь цуглуулаад,
нэг шинэ үсэг бүтээнэ. Нэг үсэг болох үедээ аль нэг хэсэг нь ялимгүй өөрчлөгдөх үсэг ч гарах байх. Ханз нь утга 
илэрхийлдэг үсэг бөгөөд өөр үсэгтэй нийлүүлэхээр, өөр утга илэрхийлдэг болохыг анзаарч чадвал сайн байна. 

តួអក�រ្រតូ��ន�ក់្រចបល់គន េនេលើ្រក�ស។ មួយ�ក៏ជអក�រមួយតួែដរ។ សូម្របមូលអក�រ្រគប់តួមកផគុំគន  េដើមបីបេងកើត

អក�រថមីមួយ។ េពលក្ល យជតួអក�រថមី កែន្លងខ្លះមនករែ្រប្របលួបន្តិចបន្តួច។ អក�រកន់ជិ គឺជអក�រែដលមនអតថន័យ បុ៉ែន្ត�

ជករ្របេសើរ�ស់ែដលអនក�ចកត់សំគល់��មនអតថន័យថមីមួយេទៀត េនេពលផ�ំតួអក�រកន់ជិេផ�ង�ចូលគន ។ 
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