
こくごのもり
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

Contents
 2 日本語版
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วารสารมิตรผู้ฝึกปฏบิัติงานด้านเทคนิค 
 

การระวงัเพือ่ป้องกนัการติดโรคติดเช้ือโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 
ปัจจุบนั (ณ เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2020) สภาพการณ์ท่ียงัจาํเป็นตอ้งป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ยงัคงดาํเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง ผู ้

ฝึกปฏิบติังานดา้นเทคนิคทุกท่านกค็งจะป้องกนัตวัจากโรคติดต่อไปพร้อมกบัดาํเนินชีวติในแต่ละวนัดว้ยเช่นกนั สาํหรับส่ิงท่ีตอ้งการใหทุ้กท่าน
ระมดัระวงั เช่น การป้องกนัการติดเช้ือในสถานท่ีพกัอาศยั เป็นตน้นั้น เราไดน้าํเอาเน้ือหา “การระวงัเพือ่ป้องกนัการติดโรคติดเช้ือโคโรนาสายพนัธ์ุ
ใหม่” จากทางองคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาติมาแนะนาํไวใ้นท่ีน้ี

ก่อนไปทาํงาน 
 วดัอุณหภูมิความร้อนของร่างกายดว้ยปรอทวดัอุณหภูมิ หาก ①มีอุณหภูมิสูงกวา่37.5c(องศา) 

② มีอาการเม่ือยลา้ต่างๆมีอาการของไขห้วดั กรณีสภาพร่างกายต่างไปจากท่ีเคย ใหแ้จง้ผูก้าํกบัดูแลการ ฝึกงานดา้นเทคนิค 
เมื่อจะออกไปข้างนอก 
 เม่ือรู้สึกไม่สบาย ขอให ้อยา่ออกไปขา้งนอก 
 ขอใหส้วมหนา้กากอนามยัเม่ือออกไปขา้งนอก 

เมื่อ กลบัเข้าบ้าน 
 ขอใหใ้ชส้บู่ลา้งมืออยา่งบรรจง ผา้ขนหนูเช็ดมือกข็อใหใ้ชข้องตวัเอง 
 เม่ือจะท้ิงหนา้กากอนามยัและทิชชูท่ีใชแ้ลว้ และถุงมือต่างๆ ขอใหใ้ส่ถุงแลว้มดัปากถุง ไวใ้หแ้น่นกนัไม่ใหผู้อ่ื้นสมัผสั 

เมื่อใช้ชีวติอยู่รวมกบัคนอื่นๆ 
 แมจ้ะเป็นในบา้น กข็อใหอ้ยูห่่างกนักบัคนอ่ืน ระยะ 2 เมตร 
 สวมหนา้กากอนามยัเม่ือมีการสนทนากนั อยา่พดูเสียงดงั 
 หลงัจากไอหรือจาม ขอใหล้า้งมือใหส้ะอาด ขอใหใ้ชผ้า้ขนหนูเช็ดมือท่ีเป็นของตวัเองเช็ดใหแ้หง้ 
 ชอใหเ้ปิดหนา้ต่างเพื่อระบายอากาศ 1ชัว่โมง ประมาณ 2 คร้ัง  
 ส่ิงของท่ีใชร้วมกบัผูอ่ื้น(รีโมทคอนโทรล  ตูเ้ยน็  สวติซ์ไฟฟ้า ไดร์เป่าผม) เม่ิอใชแ้ลว้ ขอใหท้าํการฆ่าเช้ือดว้ย 
 หลงัจากใชห้อ้งสุชาใหปิ้ดฝาชกัโครก 

( เมื่อทานอาหาร ) 
 ก่อนและหลงัทานอาหาร ขอใหล้า้งมือใหส้ะอาด  
 การทานอาหารขอใหเ้ตรียมภาชนะจานแยกส่วนตวัของใครของมนั 

เม่ือใชชี้วติร่วมกบัคนอ่ืนๆ 
( เวลาอาบน้ํา ) 
 ขอใหใ้ชผ้า้เช็ดตวัของตวัเอง 
 ขอใหผ้ลดักนัใชห้อ้งอาบนํ้าตามลาํดบัทีละคน 

( เวลานอน ) 
 ขอใหพ้ยามยามเวน้ห่างจากคนอ่ืนท่ีนอนหอ้งเดียวกนั เท่าท่ีทาํได ้

 เก่ียวกบัโรคติดเช้ือโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (องคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาติ) 
https://www.otit.go.jp/CoV2/ 
สามารถอ่านเน้ือหาเก่ียวกบัการป้องกนัโรคติดต่อและการช่วยเหลือดา้นการอยูอ่าศยั สถานภาพการพาํนกัอาศยัในประเทศญ่ีปุ่นไดใ้นภาษาแม่
ของท่านหรือภาษาญ่ีปุ่นท่ีเขา้ใจไดง่้าย 

 

ฉบบัฤดูหนาว เดือนมกราคมค.ศ. 2021
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ลองเข้าร่วมการประกวดบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่ นของ J ITCO กนัเถอะ 
องคก์รความร่วมมือในการฝึกงานระหวา่งประเทศแห่งประเทศญ่ีปุ่น (JITCO) ไดมี้การจดั “การประกวดบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่นของผูฝึ้กปฏิบติังาน

ดา้นเทคนิคและผูฝึ้กงานชาวต่างชาติ” ข้ึนทุกปี แมก้ารเขียนเรียงความภาษาญ่ีปุ่นจะไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่กข็อใหล้องเขียนกนัดู เราจะแนะนาํท่านถึงแนวทาง
ในการเขียนเรียงความท่ีดี 

ส่วนเง่ือนไขในการสมคัรประกวดบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่นประจาํปี ค.ศ. 2021 นั้นมีกาํหนดท่ีจะแจง้ใหท้ราบบนโฮมเพจของ JITCO ประมาณตน้
เดือนกมุภาพนัธ์ เราจะรอรับผลงานของท่าน 

มาลองเขยีนบทเรียงความกัน!  
✏ กาํหนดหัวข้อขึน้มาหน่ึงเร่ือง 
เม่ือมาญ่ีปุ่น ในแต่ละวนัคุณคงจะไดพ้บเจอเร่ืองต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองสนุก เร่ืองเศร้า เร่ืองแปลกใจ เร่ืองทุกขใ์จ เวลาท่ีจะเขียนเรียงความ 
กาํหนดเลือกเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงจากบรรดาส่ิงท่ีเกิดข้ึนมากมาย หากเขียนออกมาอยา่งเป็นรูปธรรมวา่ เกิดอะไรข้ึน ใครพดูอะไร คิดเห็นอยา่งไร
เป็นตน้ กจ็ะสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนั้นได ้
✏ เร่ืองทีค่ณุเท่าน้ันทีเ่ขยีนได้ 
“ถนนในญ่ีปุ่นสะอาดมาก” ความประทบัใจสั้น ๆ ง่าย ๆ เช่นน้ี คนอ่ืนหลาย ๆ คนกค็งจะเขียนไดเ้หมือนกนั ส่ิงสาํคญัในการเขียนเรียงความท่ีดีก็
คือ  การเขียนท่ีเช่ือมโยงกบัประสบการณ์อยา่งเป็นรูปธรรมของตนเองดงัเช่น “ฉนัลองถามคนท่ีบริษทัถึงเหตุผลท่ีทาํใหถ้นนสะอาด” 
✏ ต้ังช่ือเร่ืองให้น่าสนใจ 
คิดช่ือเร่ืองท่ีทาํใหผู้อ่้านอยากอ่าน สนใจวา่ “น่ีเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไรนะ” ไม่ใช่ช่ือเร่ืองท่ีคลุมเครือ อยา่งเช่น “การดาํเนินชีวติของฉนั” “ความ
ทรงจาํในญ่ีปุ่น” 

 

 ท่านสามารถดูผลงานท่ีไดรั้บรางวลัจากการประกวดบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่นในอดีตไดท่ี้น่ี 
รวมผลงานดีเด่นการประกวดบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่นในอดีต 
https://www.jitco.or.jp/ja/service/guidebook/#contest_pc 
“วารสารมิตรผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิค” ฉบบัเวบ็ไซต ์ภาษาญ่ีปุ่น-วฒันธรรมญ่ีปุ่น>การประกวดบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่นของผูฝึ้ก
ปฏิบติังานดา้นเทคนิคและผูฝึ้กงานชาวต่างชาติ  
https://www.jitco.or.jp/webtomo/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณุมารุยถูกคนทีน่ั่งข้าง ๆ เตือน ซ่ึงดูเหมือนว่ายงัยอมรับไม่ได้.... 

ในระหวา่งวิกฤตโคโรนา ไมว่า่จะเป็นการพดูคยุทางโทรศพัท ์ หรอืการพดูคยุกบัเพื�อนฝงู ตา่งเป็นสิ�งที�ควร
หลกีเลี�ยงในขณะที�อยูบ่นรถไฟ 

― พดูคุยบนรถไฟ ― รู้ถงึความรู้สึกของชาวญีปุ่่นจากการ์ตูนมงังะ

ไมน่านมานี� ไปรา้น
กาแฟหนา้สถานีมา

แหละ อา้ ฮลัโหล  
อา้ อืม อืม 

การคยุโทรศพัทส์ง่เสียงดงั
บนรถไฟเป็นการรบกวนผูอื้�น 

แลว้ก็นะ แพนเคก้ของ
รา้นนั�นอรอ่ยมาก ๆ 

เลยละ่... 

แลว้ไมร่าํคาญเสียง
คยุของฝั� งโนน้บา้งรไึง

นะ 
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  အရင�်�စ်ဒ�ီ�စ် ထ�တ်ချငး်ေပါက် ထိ�းေဖာက်ေနတဲ ့တ�တ်တစ်ေချာငး်ကဲသ့ိ� ့  (Kyoshi)               
  အဆက်မြပတ်စီးဆငး်ေနတဲအ့ချိနက်ိ�ပိ�ငး်ြဖတ်တဲ ့စကားလံ�းေတွထကဲ "��စ်"နဲ"့ေန"့ကိ� ေရွးထားပါတယ်။ ခနး်ဂျီးစာလံ�းတွဲေတွထက် ပိ��ပီးနားလညလ်ွယ်၊ေြပာလိ�လ့ွယ်တဲ ့ဂျပန်မ့�ရငး်  
ယာမာတိ� စကားလံ�းေတွကိ� အရငက်တညး်က ပိ��ပီးအသံ�းများပါတယ်။ 「一昨日(いっさくじつ)・一昨年(いっさくねん)」ထက် 「おととい・おととし」ြဖစ်ပါတယ်။ 
「おととい・おととし」က「遠(を)ちの日(ひ)・遠(を)ち年(とし)」ဆိ�တဲစ့ကားလံ�းကိ� ြမစ်ဖျားခံတာ ြဖစ်ပါတယ်။ 「あさって」က「明後日(みょうごにち)」၊「しあさって」

က「明明後日(みょうみょうごにち)」ြဖစ်ပါတယ်။ စသြဖင် ့အသးီသးီ ြမစ်ဖျားခံေနပါတယ်။  
 
 

Kozokotoshi, tsuranuku, bou no gotokimono – Năm ngoái rồi năm nay, dòng thời gian vẫn chảy, chẳng đổi thay. (Thơ Haiku của Kyoshi)  
Bài thơ Haiku nói về dòng thời gian trôi mãi không có lúc nào ngừng, có nhắc tới từ “toshi” (năm) và “nichi” (ngày). Những từ thuần Nhật như vậy chúng 
ta thường gặp nhiều trong khi nghe nói hàng ngày hơn là những từ vực tiếng Hán trong sách giáo khoa. Ví dụ, chúng ta ít khi nghe từ “issakujitsu” (nhất 
tạc nhật) hay “issakunen” (nhất tạc niên) mà thường nghe từ “ototoi” (hôm qua) hoặc “ototoshi” (năm ngoái), vì cách nói như vậy dễ nói dễ nghe và dễ
hiểu hơn. 
Từ “ototoi” và “ototoshi” bắt nguồn từ chữ “ochinohi” và “ochinotoshi” có nghĩa là “ngày được chờ đợi”, “năm được chờ đợi”. Còn từ “asatte” (ngày mai) 
thì chữ Hán đọc là “myougonichi” và “shiasatte” (ngày kìa) được đọc là “myou-myougonichi”! 

Kozo kotoshi tsuranuku bō nogotoki mono (Kyoshi)
Kinuha ang “toshi”(taon) at “hi”(araw) mula sa mga salitang naghihiwalay sa daloy ng oras nang hindi pinuputol ang panahon. 
Ang mga salitang naririnig at sinasabi sa pang-araw-araw na pamumuhay ay marahil mas marami ang tradisyonal na salita kaysa sa mga 
idioms. Ito ay sapagkat ang "Ototoi / Ototoshi" ay mas madaling sabihin, mas madaling pakinggan, at madaling maunawaan kaysa sa 
"Issakujitsu / Issakunen". (ang araw bago kahapon / ang taon bago ang nakaraang taon) 
Ang “Ototoi / Ototoshi” ay nagmula sa salitang “Ochi no hi / Ochitoshi”  
Ang “Asatte” ay “Myougonichi” at ang “Shiasatte” ay “Myou-myougonichi”! 

Tahun Lalu dan Tahun Ini Bersatu Bagaikan Ditusuk Batang Kayu (Haiku oleh Takahama Kyoshi) 
Soal kali ini tentang “tahun” dan “hari” dari antara kata yang membagi aliran waktu yang tak pernah berhenti sejenak pun.  
Kata-kata yang didengar dan diucapkan dalam kehidupan sehari-hari banyak yang merupakan kata-kata Yamato yang sudah ada sejak dulu daripada jukugo (kata 
majemuk). Sebab dibanding kata issakujitsu (kemarin lusa) dan issakunen (dua tahun lalu), kata ototoi dan ototoshi lebih mudah diucapkan, didengar dan dimengerti. 
Asal kata ototoi dan ototoshi adalah ochinohi dan ochitoshi. Asatte (besok lusa) adalah myogonichi , sedangkan shiasatte (tiga hari kemudian) adalah myomyogonichi. 

โคะโซะโคะโตะชิ สึระนุคุโบโนะโกะโตะกิโมะโนะ (โดย เคียวชิ) เป็นกลอนไฮกท่ีุแปลไดว้า่ ปีก่อนกบัปีน้ี เช่ือมต่อกนัเหมือนแท่งไมท่ี้ไม่ขาดตอน 
จากคาํท่ีใชแ้บ่งช่วงกระแสเวลาท่ีไหลต่อเน่ืองกนัไม่ขาดสายแมเ้พียงชัว่ขณะ จะขอยกคาํวา่ “ปี” กบั “วนั” ข้ึนมากล่าวถึง 
คาํท่ีไดฟั้งและใชพ้ดูในการดาํเนินชีวิต ส่วนใหญ่เป็นภาษายามาโตะ (ภาษาญ่ีปุ่นดั้งเดิม) แต่โบราณท่ีมาจากคาํพงัเพย ทั้งน้ีกเ็ป็นเพราะคาํเหล่านั้น เช่น “โอะโทะโทะอิ-โอะโทะโทะชิ” พดูง่าย ฟังง่ายและเขา้ใจง่ายกวา่คาํวา่ “อิตซะคุจิตสึ-อิตซะคุเน็ง” 

(ต่างกมี็ความหมายวา่ “เม่ือวานซืน-สองปีก่อน”) 
“โอะโทะโทะอิ-โอะโทะโทะชิ” นั้นมาจากคาํวา่ “โอะจิโนะฮิ-โอะจิโทะชิ” ส่วน “อะซตัเตะ” กคื็อ “เมียวโกะนิจิ” และ “ชิอะซตัเตะ” ก็คือ “เมียวเมียวโกะนิจิ” 

េយើងសូមេលើកយកពកយ「年」និង「日」ជពកយសំ�បែ់បងែចកេពលេវ�ែដលេច�ែតេដើរេទមុខមនិ�ច។់ ពកយែដលអនក លឺ និងនិយយ
េនកនុងជីវភព្របចំៃថង ភគេ្រចើន្របែហលមកពីពកយេដើមយូរមកេហើយ ជជងសំនួនេ��រ។ 「おととい・おととし」គឺ ងយនិយយ 
ងយ�្ដ ប់និងងយយល់ជងពកយ「一昨日・一昨年」។ េដើមកំេណើ តពកយ「おととい・おととし」គឺ「遠ちの日・遠ち年」

។ 「あさって」គឺជ「明後日」、「しあさって」គឺជ「明明後日」！

Time pierces last year and this year like a stick. (Kyoshi Takahama)
Here, focus is placed on “year” and “day” among words that mark off the perfectly seamless flow of time. 
Words that are heard and spoken in daily life are mostly Yamato-kotoba, or traditional words of Japanese origin, rather than compound words of Chinese origin. For 
example, as words meaning last year and the year before last year, “ototoi / ototoshi” are easier to say, hear and understand than “issakujitsu / isssakunen”, although they 
are written using the same kanji characters. 
“Ototoi / ototoshi” originally come from the term “ochinohi / ochitoshi” (faraway day / faraway year). “Asatte,” which can also be read as “myogonichi,” means the day 
after tomorrow, and “shiasatte,” which can also be read as “myomyogonichi,” means two days after tomorrow. 

去年与今年，相连如木棍（高浜虚子） 
将不会有一瞬停止的时光的流逝划分开的词语中选取「年」和「日」为例。 
生活中听到、所说的词语中，比起成语，更多的是很早以前就开始使用的大和语（译注：日本固有的语言，特指现代日本语中非汉语、外来语的部分）。比

起「一昨日（いっさくじつ）・一昨年（いっさくねん）」，「おととい・おととし」说起来、听起来更简单，也更容易理解。 
「おととい・おととし」的语源来自于「遠ちの日・遠ち年」。「あさって」来自于「明後日」、「しあさって」来自于「明明後日」！ 

Өнгөрсөн жил Энэ жил Нэвт гарах саваа лугаа адил (Кёши (Хайкү шүлэгч))--去年
こ ぞ

今年
こ と し

貫
つらぬ

く棒
ぼ う

の如
ご と

きもの(虚子
き ょ し

) 
Нэг ч хором тасалдалгүйгээр урсах цагийн урсгалыг хуваадаг үгнүүд дотроос “Он жил”, “Өдөр хоног”-ийг авч үзье. 
Өдөр тутам сонсогддог ярианы хэлэнд “Жюкүго” буюу 2-оос илүү ханзнаас бүрдсэн үгнүүдээс илүү эртнээс хэрэглэгдэж ирсэн “Ямато үг / 大和

や ま と

言葉
こ と ば

” буюу уугуул Япон 
үгнүүд зонхилдог байх. Уржигдар, уржнан жил гэж хэлэхэд “Issaku-jitsu / 一昨日

い っ さ く じ つ

, Issaku-nen / 一昨年
い っ さ く ね ん

” гэж хэлснээс “Ototoi / おととい, Ototoshi / おととし” гэж хэлсэн нь 
хэлэхэд хялбар, сонсоход хялбар бөгөөд ойлгоход ч хялбар учраас юм. 
“Уржигдар” буюу “Ototoi / おととい”-ын үгийн гарал нь ”Ochino-hi / 遠

を

ちの日
ひ

”, “Уржнан жил” буюу “Ototoshi / おととし”-гийн үгийн гарал нь “Ochi-toshi / 遠
を

ち年
と し

”. “Нөгөөдөр” 
буюу “Asatte /あさって”-гийн үгийн гарал нь “Myo-go-nichi / 明後日

み ょ う ご に ち

”, “Нөгөөдрийн маргааш” буюу “Shi-asatte / しあさって”-гийн үгийн гарал нь ”Myo-myo-go-nichi / 明明後日
み ょ う み ょ う ご に ち

”.

　　　22


