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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。
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答えはP22にあります。
1

วารสารมิตรผ้ ฝู ึ กปฏิบัติงานด้ านเทคนิ
ค
ฉบับฤดูร้อน เดือนกรกฎาคมค.ศ. 2020
ข้ อควรระวังในฤดูร้อน ---- มาเตรี ยมพร้ อมรั บมือกับโรคลมแดดและภัยพิบัติกนั เถอะ
ประเทศญี่ปุ่นในระยะหลัง ๆ ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาต่อเนื่องกันหลายวัน อีกทั้งยังเกิดภัยธรรมชาติจากพายุไต้ฝนุ่ และฝน
ตกหนักอยูบ่ ่อย ๆ เพื่อเป็ นข้อมูลในการดูแลสุ ขภาพและความปลอดภัย เราได้รวบรวมข้อควรระวังในฤดูร้อนของญี่ปุ่นมาให้ผฝู ้ ึ กงานด้านเทคนิคได้ใช้
อ้างอิงดังต่อไปนี้
โรคลมแดด โรคลมแดดคือ โรคที่เกิดจากการเสียสมดุลของปริ มาณนํ้ากับปริ มาณเกลือในร่ างกายภายใต้สภาวะอุณหภูมิและความชื้นสูง มาทําความรู ้จกั กับโรคลมแดด
ระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพร่ างกายของตน พร้อมกับใส่ ใจเพื่อนฝูงที่อยูร่ อบข้าง และป้องกันตัวเอาไว้

<อาการของโรคลมแดด> รู้สึกไม่ สบาย, หน้ ามืด, มือ-เท้ าชา, ปวดหัว, ตัวสั่นไม่ หยุด เป็ นต้ น กรณี ที่อาการรุ นแรง อาจแสดงการโต้ตอบที่ไม่ปกติ และ
ไม่ได้สติ เป็ นต้น
<การป้องกันโรคลมแดด>
 เวลาที่ออกไปข้างนอก
 พกพาเครื่ องดืม่ ขวดนํ้าติดตัวไปด้ วย และดืม่ นํ้าอยู่บ่อย ๆ
สิ่ งที่สาํ คัญคือ การดื่มนํ้าก่อนที่จะรู ้สึกระหาย และบริ โภคเกลือเวลาเสี ยเหงื่อมาก ๆ
 สวมหมวก กางร่ มกันแดด เพือ่ หลีกเลีย่ งแสงอาทิตย์ ทแี่ รงจ้ า
 ระวังตัวอยูเ่ สมอ
เช็ค “ค่าดัชนีความร้อน” ที�แสดงความเสี�ยงในการเกิดโรค
 เวลาทีอ่ ยู่ในบ้ าน เปิ ดเครื่ องปรั บอากาศและพัดลมให้ ร้ ูสึกเย็นสบาย
ลมแดด!
https://www.wbgt.env.go.jp/
 สิ่งสําคัญคือ การสร้ างนิสัยระวังโรคลมแดดภายใต้ สภาพแวดล้ อมทีต่ นอยู่อาศัยอยู่เสมอ
[เว็บไซต์ขา่ วสารการป้องกันโรคลมแดด] กรม
อุตนุ ิยมวิทยา

<หากตัวเองหรื อเพือ่ นเป็ นโรคลมแดด>
 เคลื่อนย้ายไปอยูใ่ นที่ที่อากาศเย็น ไม่โดนแดด หรื อภายในห้องที่เปิ ดเครื่ องทําความเย็น
 ดื่มนํ้าและบริ โภคเกลือ
 ปลดคลายเสื้ อผ้า ทําให้ร่างกายเย็นลง
 หากเพือ่ นไม่ สามารถดืม่ นํ้าด้ วยตัวเอง ไม่ ได้ สติ ให้ รีบเรี ยกรถพยาบาล (หมายเลขโทรศัพท์ : 119) โดยด่ วน!

<ตรวจเช็คเอาไว้ล่วงหน้า>
 ตรวจเช็คข้อมูลข่าวสารทางสภาพอากาศจากโทรทัศน์และวิทยุ อยูเ่ สมอ
 เช็คสถานที่อนั ตรายและที่หลบภัยจาก “Hazzard Map (แผ่นที่เสี่ ยงภัย)” ที่ทางองค์กรท้องถิ่นจัดทํา
 ตรวจเช็คเส้นทางไปยังที่หลบภัยเอาไว้

https://disaportal.gsi.go.jp/
[พอร์ทลั ไซต์แผนที�เสี�ยงภัย] ของกระทรวงที�ดิน โครงสร้าง
พ�น� ฐาน การคมนาคมและการท่องเที�ยวของญี�ปนุ่

 ตรวจเช็ควิธีติดต่อกับผูใ้ ห้คาํ แนะนําด้านการใช้ชีวติ และเพื่อนที่ทาํ งานในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิเอาไว้
<เมื่อไต้ฝนเคลื
ุ่
่อนตัวเข้ามาใกล้>
 หากลมพัดแรง ไม่ควรออกไปข้างนอก
 หากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง อาจมีความเสี่ ยงที่จะเกิดนํ้าท่วมและดินถล่มได้
หากมีคาํ สัง่ จากทางองค์กรท้องถิ่นให้เตรี ยมหลบภัย ขอให้เตรี ยมตัวให้พร้อมที่จะหลบภัยได้ทุกเวลา
 ห้ามเข้าใกล้แม่น้ าํ และทะเลเป็ นอันขาด เพราะนํ้าในแม่น้ าํ เพิ่มขึ้นและมีคลื่นสู ง เป็ นอันตรายอย่างยิง่
 เวลาทีเ่ กิดไต้ ฝุ่น แม้ ไต้ ฝุ่นจะพัดผ่ านไปแล้ วก็ตาม ยังอาจจะมีลมแรงและฝนตกลงมาอย่ างต่ อเนื่อง ขอให้ ระวังจนกว่ าจะหยุดการประกาศเตือน
และการแจ้ งให้ ระมัดระวัง
รั ฐบาลมีการกระจายข้ อมูลข่ าวสารต่ าง ๆ อาทิ พยากรณ์ อากาศและอุทกภัย ภัยแผ่ นดินถล่ ม เป็ นต้ น ขอให้ เช็คอยู่บ่อย ๆ เพือ่
ป้ องกันตัวเองจากภัยพิบัติทเี่ กิดขึน้ ในฤดูร้อน
“Safety tips” แอปพลิเคชันเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารเวลาที่เกิดภัยพิบตั ิ [ให้บริ การใน 11 ภาษา]
สามารถตรวจสอบข่าวสารประกาศเตือนเกี่ยวกับอากาศและข้อมูลแผ่นดินไหว, ข้อมูลโรคลมแดด เป็ นต้น

อุบัติเหตุในทีล่ งเล่ นนํ้าทะเล ประเทศญี่ปุ่นที่ลอ้ มรอบด้วยทะเล ในช่วงฤดูร้อน แต่ละท้องถิ่นจะค่อย ๆ เปิ ดให้ลงเล่นนํ้าในทะเล แต่ความชะล่าใจเพียงเล็กน้อยอาจจะ
เปลี่ยนการลงเล่นนํ้าทะเลอันสนุกสนานให้กลายเป็ นอุบตั ิเหตุอนั ใหญ่หลวงได้ เพื่อการลงเล่นนํ้าทะเลอย่างสนุกสนานและปลอดภัย ขอให้ระวังและปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้





ออกกําลังกายอุ่นเครื่ องก่อนลงเล่นนํ้าทะเล
ห้ามเข้าใกล้ “เขตห้ามว่ายนํ้าเล่น” ซึ่งเป็ นบริ เวณอันตรายที่ไม่สามารถลงเล่นนํ้าได้
ยกเลิกการลงว่ายนํ้าหากสภาพร่ างกายไม่ดี หรื อดื่มสุ รา
ไม่ฝืนลงเล่นนํ้าทะเลหากอากาศแปรปรวน
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อุทกภัยจากไต้ ฝุ่น, ฝนตกหนัก ในประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม มีไต้ฝนุ่ เข้ามาใกล้และขึ้นฝั่งบ่อย ๆ ก่อให้เกิดภัยพิบตั ิอย่างหนัก
อาทิ ดินถล่ม เป็ นต้น แต่ในอีกแง่หนึ่ง เราสามารถป้องกันและลดภัยพิบตั ิที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้าโดยใช้ขอ้ มูลข่าวสารทางสภาพอากาศและการป้องกันภัย ดังนั้นทุกคนจึง
จําเป็ นต้องรู ้ถึงอันตราย และระมัดระวังป้องกันตัว

ข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สาํ หรับผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิค
เพื่อเป็ นข้อมูลให้ผฝู ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคได้ใช้อา้ งอิง เราขอแนะนําเว็บไซต์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซ่ ึงองค์กรของรัฐ
เป็ นต้นได้เผยแพร่ ขอ้ มูลที่แปลเป็ นภาษาต่าง ๆ และข้อมูลที่เขียนด้วยภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย
ทั้งนี้เว็บไซต์ที่แนะนําอาจจะมีการแก้ไขข้อมูลข่าวสารที่ประกาศหรื อ URL ก็ได้

การป้ องกันโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (องค์กรการฝึ กงานด้านเทคนิคสําหรับชาวต่างชาติ)

นอกจากแนะนําการป้องกันการติดเชื้อเป็ นภาษาแม่ของผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคแล้ว ยังแนะนําหน่วยงานให้คาํ ปรึ กษาเป็ นภาษาแม่อีกด้วย
https://www.otit.go.jp/notebook/

เตรี ยมตัวรั บมือกับโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ~เรี ยนรู้มาตรการป้ องกันทีท่ ุกคนสามารถทําได้ ~ (สํานักนายกรัฐมนตรี )

มีท้ งั เอกสารแผ่นพับภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่แนะนําเกี่ยวกับ 3Cs (Closed spaces, Crowded places, Closed contact), วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง, มารยาทใน
การไอ เป็ นต้น ที่นาํ ไปใช้ประโยชน์ได้
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html

เกีย่ วกับไวรั สโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Council of Local Authorities for International Relations)
เผยแพร่ ขอ้ มูลเป็ นภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายและในภาษาต่าง ๆ วิธีการล้างมือก็มีการใส่ ภาพให้ดูดว้ ย
http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/info/contents/114517.php

พอร์ ทลั ไซต์ ช่วยเหลือชาวต่ างชาติในด้ านการอยู่อาศัย (กระทรวงยุติธรรม)
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00055.html

ศูนย์ ข่าวสารการแพทย์ นานาชาติ AMDA

เป็ นองค์กรที่แนะนําองค์กรทางการแพทย์-เป็ นล่ามแปลภาษาทางโทรศัพท์ให้แก่ชาวต่างชาติ อยูร่ ะหว่างให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ใน
หลายภาษา
https://www.amdamedicalcenter.com/

ถึงชาวต่ างชาติทถี่ ูกว่ าจ้ างในบริ ษทั (กระทรวงสาธารณสุ ข แรงงานและสวัสดิการ)

แม้ในเวลาที่การบริ หารงานของบริ ษทั จะยํา่ แย่เนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่กต็ าม บริ ษทั ไม่อาจจะนําการเป็ นชาวต่างชาติมาใช้เป็ นข้ออ้างในการ
ปฏิบตั ิต่อแรงงานชาวต่างชาติโดยขาดความเท่าเทียมกับชาวญี่ปุ่น เว็บไซต์น้ ีมีการให้ขอ้ แนะนําดังกล่าวเป็ นภาษาต่าง ๆ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11_00001.html

รู้ถงึ ความรู้สึกของชาวญีป่ ุ่ นจากการ์ ตูนมังงะ

― เช็คอยู่ทบ
ี� ้ าน ―
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คาดว่าไต้ฝนุ่ หมายเลข 9 จะขยายกําลังไปพร้อม
กับพัดผ่านเขตคันโตในกลางดึกของคืนนี �

ฝนตกหนักมาก...
แม่นาํ� ใกล้บา้ นจะเป็ น
อะไรหรือเปล่านะ

อ้า มีกล้องไลฟ์ สดสภาพแม่น้ําด้วย!
ดีจงั อย่างนี้กส็ ามารถตรวจสอบได้...

โปรดอย่าออกไปดูแม่นาํ�
และเส้นทางนํา�

แต่ก็อยากไปดู! เอาไงดี?

คุณมารุยจับตาดูสภาพการณ์ของแม่นา�ํ ที�บา้ น

การออกไปข้างนอกเพื�อดูสภาพการณ์ภายนอกเวลาที�มีไต้ฝนุ่ หรือฝนตกหนักเป็ นอันตรายอย่างย��ง มาใช้อปุ กรณ์
อํานวยความสะดวกที�มีอยูส่ งั คมปั จจุบนั ให้เป็ นประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสาร
หลีกเลี�ยงการออกไปเสี�ยงกับ
อันตรายนอกบ้านกัน
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Trong tiếng Nhật, khi muốn thể hiện ý kính trọng hoặc lịch sự, người ta thường đặt chữ “お” hoặc chữ “ご” trước từ muốn nói. Trong tiếng Hán, cả
từ “お” và “ご” đều được viết là “御”. Chữ “お” vốn là từ “おほん”, biến âm dần thành “おん” rồi thành “お”. Trong tiểu thuyết cổ “Chuyện Genji”
được bắt đầu bằng câu “いづれの御時(おほんとき)にか…” (nghĩa là: Bắt đầu từ khi nào…)
Từ “ご” thường được dùng với một danh từ chữ Hán, nhưng với từ “元気” (nghĩa là: mạnh khỏe) thì người ta lại không dùng từ này. Có thể là do
muốn thể hiện sự quan tâm tới người đối diện nên người Nhật dùng từ “お” để khi nghe cảm thấy nhẹ nhàng hơn chăng.

「お」和「ご」都是添加在日语词汇的前面，起表示尊敬和礼貌之意的作用。
「お・ ご」的汉字都是「御」。
「お」是从「お
ほん→おん→お」变化而来的。最早出现在《源氏物语》中的「いづれの御時（おほんとき）にか…」。
。与自身无关，表达对对方的关心时会委婉地加上「お」
。
「ご」一般加在汉语词汇之前，但是「元気」的前面不能加「ご」
Ang「お」at「ご」din, kapag idinagdag sa umpisa ng salita ay nagpapakita ng respeto at paggalang. Sa kanji, ang
「お・ご」ay「御」 rin. Ang「お」 ay magiging「おほん→おん→お」. Sa Genji monogatari(源氏物語), laging naguumpisa
sa「いづれの御時にか…」.
Sa kango (漢語), pwedeng lagyan ng「ご」 ngunit ang 「元気」ay hindi maaaring lagyan ng「ご」. Inaalala nila ang
kaharap na tao kaysa sa sarili, kaya marahil nilagyan nila ng「お」upang maging malambot ang pananalita.
おほんとき

"O" dan "go" ditambahkan pada awal kata-kata untuk menunjukkan rasa hormat dan sopan. Huruf Kanji dari "o" maupun "go" adalah
“御” . "O" mengalami perubahan "ohon → on → o". Dalam Genji Monogatari (Hikayat Genji), kisahnya dimulai dengan "Izure no
ohontokinika…” (Dalam suatu masa pemerintahan...).
"Go" dipakai dalam kata yang berasal dari bahasa China, tetapi "go" tidak ditambahkan pada "genki" (sehat/bertenaga), melainkan
“o” yang bernuansa lembut yang ditambahkan. Mungkin karena memberi perhatian kepada orang lain dan bukan kepada diri sendiri.

ทั้ ง「 お 」 แ ล ะ「 ご 」 ต่ างเป็ น คํา ที่ ใส่ ไ ว้ ข ้ า งหน้ า คํา อื่ นเพื่ อ แส ด ง ถึ ง ค ว า ม เ ค า ร พ แ ล ะ สุ ภ า พ น อ บ น้ อ ม 「 お ・ ご 」 ต่ า ง เ ขี ยน ด้ ว ยตั ว อั ก ษ ร
คั น จิ 「 御 」 โดยคํา ว่ า 「 お 」 เป็ น ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง เ สี ยง「 お ほ ん → お ん → お 」 “ เรื่ องเล่ า ขอ ง เ ก็ น จิ ” เริ่ ม ต้ น เรื่ อ ง ด้ ว ยป ระ โ ย ค ที่ ว่ า
「いづれの御時にか… (ในรัชสมัยหนึ่ง... ) 」คําว่า 「御時」 เป็ นการแสดงความเคารพต่อพระจักรพรรดิ
「 ご 」 เป็ นคํา ที่ มาจากภาษ าจี น เราจะไม่ เอา 「 ご 」 ไ ป ว า ง ไ ว้ ห น้ า คํา ว่ า「 元 気 」 แ ม้ จ ะ เ ป็ น ก า รแส ด ง ถึ ง ค ว า ม คํา นึ ง ใ ส่ ใจที่ มี ต่ อฝ่ ายตรง
ข้ามก็ตาม การใช้ 「お」จะให้ความรู ้สึกที่อ่อนโยนกว่า
おほんとき

ទំង「お」និង「ご」្រតូវបនបែនថមេនមុខពកយេដើមបីបង្ហញករេគរព និងសុភព�ប�រ។ �ក�រកន់ជីរបស់ 「お」ក៏ដូចជ 「ご」គឺ 「御」

។「お」បនក្លយមកពី「おほん→おん→お」។ "េរឿងនិទនេហគនជី" ចប់េផ្តើមេ�យ 「いづれの御時(おほんとき)にか…」។ េនកនុងភ�
ចិ នេគ�ក់「ご」ក៏ ប៉ុែន្ត 「ご」មិ ន្រតូវបនបែនថមេទ 「元気」េទ។ េ�យ�រែតមិ នែមនសំេ�ចំ េពះខ្លួនឯង ប៉ុ ែន្តគឺជករេគរពភគី មខង

េទៀត បនជេគបែនថមពកយ「お」េដើមបីឲយទន់ភ្លន់។

「お」 ေရာ 「ご」 ပါ စကားလံ�း ရဲ အေ��
� မ�ာ တွဲ သး�ံ တာြဖစ် �ပီး ေလးစား ယ�ေကျးသမ� �ိ� ေ�ကာင်း ြပပါတယ် ။ 「 お ・ ご 」 ��စ် ခ� စ လံ�း ရဲ ခန်
့
့ း ဂျီး စာလံ�း က 「 御 」 ြဖစ် ပါတယ် ။
おほんとき

「お」ဆိတ
� ာ「おほん→おん→お」ဆိ�� ပီး ေြပာင်းလဲလာတာပါ။ "ဂဲနး် ဂျီ မိ��ဂ
ိ� ါတာရီ
" ဆိတ
� ဲ့ ဝတ��မ�ာ 「いづれの 御 時 にか…」ဆိတ
� စ
ဲ့ ကားနဲ ဇာတ်
လမ်းကိ� ဖွငပ
့် ါတယ်။
့
့
「 ご 」ကိ�

တ��တ်ဘာသာ စကားလံ�းေတွန ဲ ့ တွဲသး�ံ တာြဖစ်ေပမဲ့ 「 元 気 」 မ�ာေတာ့「 ご 」ကိ� မသံး� ပါဘ�း။ မိမိကိ�ယ်ကိ�ယ်မဟ�တ်ဘဲ တဖက်လ�အေပ� ဂ��စိက
� ်တသ
ဲ့ ေဘာနဲ ့

အသံေပျာ့ေြပာင်းတဲ「
့ お」နဲ တွ
့ �ဲ ပီး သံး� �ကတာြဖစ်မယ်ထင်ပါတယ်။

“お”, “ご”-гийн аль аль нь үгийн эхэнд залгаснаар, тухайн үгийг хүндэтгэлтэй, эелдэг хэллэг болгох үүргийг
гүйцэтгэдэг ба ханзаар бичихдээ аль алийг нь “御” гэж бичдэг. “お” нь, “おほん→おん→お” гэж өөрчлөгдөж
ирсэн. “源氏物語/Гэнжигийн үлгэр” эхлэхдээ “いづれの御時(おほんとき)にか…” гэж эхэлдэг.
“ご”-г Хятад хэлнээс гаралтай үгийн эхэнд залгадаг. Харин “元気”-д “ご” залгадаггүй. Өөрийнхөө бус нөгөө
хүнийхээ сэтгэлийг бодсоноос, зөөлөн сонсогддогоор нь “お”-г хэрэглэдэг болсон байж болох юм.
“お” and “ご” are prefixes that add a feeling of respect or politeness to words. In kanji, both are written as “御.” “お” was originally
pronounced “おほん,” which was later simplified to “おん” and eventually “お.” The famous Tale of Genji, or Genji Monogatari,
begins with the phrase, “いづれの御時（おほんとき）にか.”
“ご” is usually prefixed to words of Chinese origin. However, it is not prefixed to the word “元気.” The thoughtfulness of putting
people before oneself perhaps led to using the softer “お” prefix in this case.
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