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答えはP22にあります。
1

วารสารมิตรผ้ ฝู ึ กปฏิบัติงานด้ านเทคนิ
ค
ฉบับฤดูใบไม้ผลิ เดือนเมษายนค.ศ. 2020
การเรี ยนภาษาญีป่ ุ่ นและการทดสอบด้ านภาษา
การเรี ยนรู ้ความชํานาญ-เทคโนโลยี-ความรู ้ทางอุตสาหกรรมการผลิตเป็ นจุดประสงค์หลักของการฝึ กปฏิบตั ิ-ฝึ กงานด้านเทคนิค
แต่ถา้ พูด
ภาษาญี่ปุ่นได้กจ็ ะสื่ อสารกับชาวญี่ปุ่นได้สะดวก เข้าใจการฝึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคได้ลึกซึ้งยิง่ ขึ้น อีกทั้งเชื่อมโยงไปสู่ การป้องกันการผลิตงานเสี ย
และอุบตั ิภยั ในการทํางาน รวมถึงอุบตั ิเหตุในการดําเนินชีวติ ด้วย เพื่อสนับสนุนการเสริ มสร้างความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของทุกท่าน JITCO มีการ
จัด “การประกวดบทเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นของผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคและผูฝ้ ึ กงานชาวต่างชาติ” ขึ้นทุกปี เพื่อให้ทุกท่านได้แสดงความสามารถทาง
ภาษาญี่ปุ่นที่ได้เรี ยนรู ้มา จึงอยากจะให้ทุกท่านเข้าร่ วมการประกวด (ดูที่คอลัมน์ดา้ งล่าง)
ทั้งนี้เพื่อเป็ นการแสดงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น คิดว่าคงมีหลายท่านที่สนใจการทดสอบด้านภาษาของภาษาญี่ปุ่น จากตัวอย่างของรุ่ นพี่ของ
ท่าน หลังจากกลับไปประเทศของตนก็ “ได้เลื่อนขั้นในบริ ษทั ต้นสังกัดที่ส่งมาเพราะได้รับการประเมินที่สูงในด้านภาษาญี่ปุ่นที่เรี ยนรู ้มา” “นํา
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นไปใช้ได้เข้าทํางานในบริ ษทั ญี่ปุ่น” “จัดตั้งบริ ษทั ของตัวเองแล้วเริ่ มทําธุรกิจกับบริ ษทั ญี่ปุ่น” เป็ นต้น เพื่อเชื่อมโยง
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นเข้ากับอาชีพการทํางานของตนเช่นนี้ จําเป็ นต้องได้รับการประเมินอย่างเป็ นกลาง อาทิ เข้ารับการทดสอบ เป็ นต้น
การทดสอบเพื่อวัดและรับรองความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติมีหลายอย่าง ในคราวนี้เราอยากจะแนะนําเกี่ยวกับการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาญีป่ นุ่ (JLPT) ที่มีผเู ้ ข้าสอบมากที่สุด โดย JLPT แบ่งเป็ น 5 ระดับ จากระดับ N5 ที่ง่ายที่สุดไปจนถึงระดับ N1 ที่ยากที่สุด ผูฝ้ ึ ก
ปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคมักจะเข้าสอบในระดับ N4 หรื อไม่ก็ N3 เสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ มีตวั อย่างข้อสอบของแต่ละระดับอยูใ่ นโฮมเพจ (
http://www.jlpt.jp/) ขอให้ลองเข้าไปทํากันดู (อนึ่ง สมัครเข้าสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) การสอบจะจัดขึ้นปี ละ 2 ครั้ง (เดือนกรกฎาคม, ธันวาคม)
ทัว่ ประเทศญี่ปุ่นใน 47 จังหวัดและในต่างประเทศ ปิ ดรับสมัครสําหรับการสอบในเดือนกรกฎาคมตอนปลายเดือนเมษายน
การเรี ยนภาษาญี่ปุ่นต้องทําอย่างต่อเนื่อง การจะสอบให้ผา่ นด้วยการเรี ยนเพียงครั้งเดียวนั้นเป็ นเรื่ องยาก ไม่ใช่แค่ลองทําโจทย์คาํ ถามสําหรับผูเ้ ข้า
สอบเท่านั้น ควรจดคําตอบลงบนเพื่อจะได้เรี ยนได้หลาย ๆ ครั้ง อ่านออกเสี ยงโจทย์ยาวของข้อสอบการอ่านทดสอบความเข้าใจ และฟังไฟล์เสี ยง
สําหรับข้อสอบการฟังซํ้าไปซํ้ามา

☆อยู่ระหว่ างรั บสมัครผลงานเรี ยงความ☆

การประกวดบทเรี ยงความภาษาญีป่ นของ
ุ่
ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้ านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่ างชาติครั้ งที่ 28
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายนเป็ นต้นไป เราจะเริ่ มเปิ ดรับสมัครผลงานเรี ยงความสําหรับการประกวดเรี ยงความภาษาญี่ ปุ่นของผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้าน
เทคนิคและผูฝ้ ึ กงานชาวต่างชาติ
กําหนดสิ้ นสุ ดการรับสมัครคือวันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม
เกี่ ยวกับรายละเอียดการสมัครนั้น ได้เขียนเอาไว้ใน “โฮมเพจของJITCO” ( https://www.jitco.or.jp/ ) , “JITCO นิ ฮง
โกะเคียวไซฮิโรบะ” ( https://hiroba.jitco.or.jp/) และ “ประกาศแจ้งข่าวสาร” ประจําวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2020
ในแต่ละปี มีผทู ้ ี่สมัครเข้าร่ วมเป็ นจํานวนมาก จึงใคร่ ขอความกรุ ณาทุกท่านสมัครเข้ามาให้ได้
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สําหรับผูท้ ี่กาํ ลังคิดที่จะเข้าสอบตั้งแต่ตอนนี้ ควรลองปรึ กษากับทางคนขององค์กรหรื อบริ ษทั ที่ตนสังกัดเกี่ยวกับการเข้าสอบ อีกทั้งเพื่อรับ
คําแนะนําในการเรี ยนภาษาญี่ปุ่น ขอให้ลองถามผูใ้ ห้คาํ ชี้แนะด้านภาษาญี่ปุ่นหรื อรุ่ นพี่ในที่ทาํ งานดู การเรี ยนภาษาญี่ปุ่นอาจเป็ นเรื่ องยาก แต่เราหวังว่า
ทุกท่านจะทําด้วยความตั้งใจ

อุบัติเหตุจากรถจักรยานและกฎในประเทศญีป่ นุ่
คงมีผฝู ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคและผูฝ้ ึ กงานเป็ นจํานวนมากที่ใช้รถจักรยานในประเทศญี่ปุ่น
ซึ่ งก็มีท้ งั อุบตั ิเหตุที่ผปู ้ ระสบเหตุถูกรถยนต์ชน
ระหว่างที่ขี่รถจักรยาน และผูท้ ี่ก่อเหตุขี่รถจักรยานไปชนผูอ้ ื่น อุบตั ิเหตุทางการจราจรของผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคและผูฝ้ ึ กงานส่ วนใหญ่มกั จะ
เกิดขึ้นจากความไม่เคยชินกับกฎจราจรของประเทศญี่ปุ่น จึงขอเอากฎการขี่รถจักรยานตรงทางแยกที่เกิดอุบตั ิเหตุทางรถจักรยานขึ้นได้ง่ายจุดหนึ่งที่
เขียนเอาไว้ใน “ไกด์บุค๊ การดําเนินชีวติ -การทํางาน” สําหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่นบน “พอร์ทลั ไซต์เพื่อช่วยเหลือการดําเนินชีวติ
สําหรับชาวต่างชาติ” ในโฮมเพจของกระทรวงยุติธรรมมาแนะนําให้ท่านได้ทราบกัน

กฎการขี่รถผ่ านทางแยก

เวลาที่เลี้ยวขวา [หากมีสญ
ั ญาณไฟจราจร] พอไฟเขียว ขี่รถซิ ดซ้ายของทางแยกตรงไปที่มุมฝั่งตรงข้าม หยุดแล้วเปลี่ยนทิศทาง รอจนไฟสัญญาณ
จราจรของด้านที่หนั หน้าไปเปลี่ยนเป็ นสี เขียว ตรวจสอบความปลอดภัยดูดา้ นซ้าย-ขวาและหน้า-หลังก่อนแล้วจึงขี่รถตรงไป
[หากไม่มีสญ
ั ญาณไฟจราจร] ตรวจสอบความปลอดภัยของด้านหลัง ขี่รถชิดด้านซ้ายของถนนตรงไปที่ฝั่งตรงข้าม ตรวจสอบความปลอดภัยแล้วเลี้ยว
ขวาตรงไป
เวลาที่เลี้ยวซ้าย ไม่ขี่รถขว้างทางผูท้ ี่กาํ ลังเดินข้ามถนนของด้านที่เลี้ยวซ้าย
สถานที่ที่มีเครื่ องหมายหยุดชัว่ คราว จุดที่มีเครื่ องหมาย “หยุดชัว่ คราว” ต้องหยุดรถแล้วตรวจสอบความปลอดภัยด้านซ้าย-ขวาก่อนจึงค่อยเดินหน้าไป
เวลาที่ขี่รถผ่านทางแยกที่วสิ ยั ทัศน์ไม่ดี หรื อข้ามถนนที่กว้าง ขอให้หยุดตรวจสอบความปลอดภัยให้ดี
จุดที่มีทางม้าลายสําหรับรถจักรยาน กรณี ที่มีทางม้าลายสําหรับรถจักรยานที่ทางแยกหรื อบริ เวณใกล้เคียง ขอให้ใช้ทางม้าลายดังกล่าว
(จาก “ไกด์บุก๊ การดําเนินชีวติ -ทํางาน” ภายใต้การดูแลของหน่วยงานบริ การตรวจคนเข้าเมือง)
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พอร์ ทลั ไซต์ เพือ่ ช่ วยเหลือการดําเนินชีวติ สําหรั บชาวต่ างชาติ
(ภาษาญี่ปุ่น)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html
(ภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย) http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00062.html
(ภาษาอังกฤษ)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/m_nyuukokukanri10_00006.html
(ภาษาเวียดนาม) http://www.moj.go.jp/content/001304607.pdf
อีกทั้ง เพื่อให้ผฝู ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคคุน้ เคยกับการดําเนินชีวติ ในประเทศญี่ปุ่นได้โดยเร็ ว
ใช้ชีวติ ได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากกฎจราจรแล้ว ในหนังสื อ “แนะนําการดําเนินชีวติ ใน
ประเทศญี่ปุ่น” ที่ตีพิมพ์แจกจ่ายยังมีขอ้ มูลอื่น ๆ อีกมากมายเขียนเอาไว้ ไม่เพียงแต่การจราจร
เท่านั้น การรู ้กฎระเบียบต่าง ๆ ในสังคมญี่ปุ่น จะทําให้ทุกท่านใช้ชีวติ ในประเทศญี่ปุ่นได้
ปลอดภัยและสบายใจ หนังสื อดังกล่าวมีการแปลเทียบภาษาญี่ปุ่นเป็ นฉบับภาษาเวียดนาม, ฉบับ
ภาษาจีน, ฉบับภาษาฟิ ลิปปิ นส์, ฉบับภาษาอินโดนีเซี ย, ฉบับภาษาไทย, ฉบับภาษากัมพูชา, ฉบับ
ภาษาเมียนมาร์, ฉบับภาษามองโกล, ฉบับภาษาอังกฤษ, ฉบับภาษาลาว, ฉบับภาษาสิ งหล, ฉบับ
ภาษาเนปาล และวางจําหน่ายที่ศูนย์หนังสื อเรี ยน JITCO
รู้ถงึ ความรู้สึกของชาวญีป่ ุ่ นจากการ์ ตูนมังงะ
ไม่เอาร่มไปเหรอ?

ฟ้าแจ่มใสไม่เป็ นไร
หรอก ไปแล้วนะ！

― ติดกระเป๋าไว้ สักคัน ―
คํ่าวันนั้น…

อ้า อ้า…

คุณมารุ ยทีน� ึก เสียใจทีไ� ม่ไ ด้เ อาร่ม ติด ตัวมา

มีรม่ กันทุกคน...

จากการสํารวจพบว่า ประเทศญี�ปนุ่ มีจาํ นวนการพกพาร่มติดตัวต่อคนเป็ นอันดับ 1 ของโลก เพื�อเตรียมรับมือกับฝนที�ตก
ลงมากระทันหัน มีคนที�พกร่มแบบพับได้ใส่ในกระเป๋ าไว้เวลาที�ออกไปข้างนอกเป็ นจํานวนมาก นอกจากนัน� ยังมีรม่ เพื�อการ
ใช้งาน อาทิ ร่มนํา� หนักเบาเป็ นพิเศษ, ร่มที�ใช้กนั แดดและกันฝน, ร่มทนลมแรง เป็ นต้น เพิ�มมากขึน� ด้วย
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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。
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.

ตัวอักษรที่วางกระจัดกระจายบนกระดาษทุกตัวล้วนแล้วแต่เป็ นอักษรตัวเดียว เมื่อเอาทุกตัวมารวมกันเป็ นอักษรใหม่หนึ่งตัวก็จะมี
ตรงไหนสักที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย หากสังเกตก็จะเห็นว่า เมื่อนําอักษรคันจิซ่ ึงมีความหมายในตัวไปรวมเข้ากับอักษรตัวอื่นก็จะได้
ความหมายใหม่ข้ ึนมา
តួអក�រ្រតូ��ន�ក់្រចបល់គនេនេលើ្រក�ស។ មួយ�ក៏ជអក�រមួយតួែដរ។ សូម្របមូលអក�រ្រគប់តួមកផគំុគន េដើមបីបេងកើត

អក�រថមីមួយ។ េពលក្លយជតួអក�រថមី កែន្លងខ្លះមនករែ្រប្របួលបន្តិចបន្តួច។ អក�រកន់ជិ គឺជអក�រែដលមនអតថន័យ ប៉ុែន្ត�

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

စာရွ ကေ
် ပ�မ�ာ သီးြခားစီ ��ိေနတဲ့ စာလံး� ေတွ၊ အားလံး� စာလံး� တစ်လးံ� တည်း ြဖစ်ပါတယ်။ ဒါေတွကိ� စ�စည်း�ပီး စာလံး� သစ်ဖဲ�ပ
ွ ါ။ တစ်လးံ� တည်း
ြဖစ်လာချိနမ
် ာ� မသိမသာ ေြပာင်းလဲသာွ းတာလည်း ��ိပါလိမမ
့် ယ်။ ခန်းဂျီးဟာ အဓိပ�ာယ်ပါဝင်တဲ့ စာလံး� ြဖစ်ေပမဲ့ တြခားစာလံး� နဲ ့ ေပါင်းစပ်တဲအ
့ ခါ
အဓိပာ� ယ်သစ်ကိ� ေဆာင်တယ်ဆတ
ိ� ာကိလ
� ည်း သတိြပ�မိ�င
ိ� ပ
် ါေစ။

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.
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.
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