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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。
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วารสารมิตรผ้ ฝู ึ กปฏิบัติงานด้ านเทคนิ
ค
ฉบับฤดูหนาว เดือนมกราคมค.ศ. 2021
การระวังเพือ่ ป้ องกันการติดโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
ปัจจุบนั (ณ เดือนพฤศจิกายน ค.ศ.2020) สภาพการณ์ที่ยงั จําเป็ นต้องป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ยงั คงดําเนินอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง ผู ้
ฝึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคทุกท่านก็คงจะป้องกันตัวจากโรคติดต่อไปพร้อมกับดําเนินชีวติ ในแต่ละวันด้วยเช่นกัน
สําหรับสิ่ งที่ตอ้ งการให้ทุกท่าน
ระมัดระวัง เช่น การป้องกันการติดเชื้อในสถานที่พกั อาศัย เป็ นต้นนั้น เราได้นาํ เอาเนื้อหา “การระวังเพือ่ ป้องกันการติดโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่” จากทางองค์กรฝึ กงานด้านเทคนิคสําหรับชาวต่างชาติมาแนะนําไว้ในที่น้ ี
ก่ อนไปทํางาน
 วัดอุณหภูมิความร้อนของร่ างกายด้วยปรอทวัดอุณหภูมิ หาก ①มีอุณหภูมิสูงกว่า37.5c(องศา)
② มีอาการเมื่อยล้าต่างๆมีอาการของไข้หวัด กรณี สภาพร่ างกายต่างไปจากที่เคย ให้แจ้งผูก้ าํ กับดูแลการ ฝึ กงานด้านเทคนิ ค
เมื่อจะออกไปข้ างนอก


เมื่อรู ้สึกไม่สบาย ขอให้ อย่าออกไปข้างนอก

ขอให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปข้างนอก
เมื่อ กลับเข้ าบ้ าน
 ขอให้ใช้สบู่ลา้ งมืออย่างบรรจง ผ้าขนหนูเช็ดมือก็ขอให้ใช้ของตัวเอง


เมื่อจะทิ้งหน้ากากอนามัยและทิชชูที่ใช้แล้ว และถุงมือต่างๆ ขอให้ใส่ ถุงแล้วมัดปากถุง ไว้ให้แน่นกันไม่ให้ผอู ้ ื่นสัมผัส
เมื่อใช้ ชีวติ อยู่รวมกับคนอื่นๆ
่ ่างกันกับคนอื่น ระยะ 2 เมตร
 แม้จะเป็ นในบ้าน ก็ขอให้อยูห
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สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีการสนทนากัน อย่าพูดเสี ยงดัง

หลังจากไอหรื อจาม ขอให้ลา้ งมือให้สะอาด ขอให้ใช้ผา้ ขนหนูเช็ดมือที่เป็ นของตัวเองเช็ดให้แห้ง
 ชอให้เปิ ดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ 1ชัว่ โมง ประมาณ 2 ครั้ง
 สิ่ งของที่ใช้รวมกับผูอ้ ื่น(รี โมทคอนโทรล ตูเ้ ย็น สวิตซ์ไฟฟ้า ไดร์ เป่ าผม) เมิ่อใช้แล้ว ขอให้ทาํ การฆ่าเชื้อด้วย


หลังจากใช้หอ้ งสุ ชาให้ปิดฝาชักโครก
( เมื่อทานอาหาร )
 ก่อนและหลังทานอาหาร ขอให้ลา้ งมือให้สะอาด




การทานอาหารขอให้เตรี ยมภาชนะจานแยกส่ วนตัวของใครของมัน

เมื่อใช้ชีวติ ร่ วมกับคนอื่นๆ
( เวลาอาบนํ้า )
 ขอให้ใช้ผา้ เช็ดตัวของตัวเอง
ขอให้ผลัดกันใช้หอ้ งอาบนํ้าตามลําดับทีละคน
( เวลานอน )
 ขอให้พยามยามเว้นห่ างจากคนอื่นที่นอนห้องเดียวกัน เท่าที่ทาํ ได้


เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (องค์กรฝึ กงานด้านเทคนิคสําหรับชาวต่างชาติ)
https://www.otit.go.jp/CoV2/
สามารถอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อและการช่วยเหลือด้านการอยูอ่ าศัย สถานภาพการพํานักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นได้ในภาษาแม่
ของท่านหรื อภาษาญี่ปุ่นที่เข้าใจได้ง่าย
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ลองเข้ าร่ วมการประกวดบทเรี ยงความภาษาญีป่ นของ
JITCO กันเถอะ
ุ่

องค์กรความร่ วมมือในการฝึ กงานระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JITCO) ได้มีการจัด “การประกวดบทเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นของผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงาน
ด้านเทคนิคและผูฝ้ ึ กงานชาวต่างชาติ” ขึ้นทุกปี แม้การเขียนเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นจะไม่ใช่เรื่ องง่าย แต่กข็ อให้ลองเขียนกันดู เราจะแนะนําท่านถึงแนวทาง
ในการเขียนเรี ยงความที่ดี
ส่ วนเงื่อนไขในการสมัครประกวดบทเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นประจําปี ค.ศ. 2021 นั้นมีกาํ หนดที่จะแจ้งให้ทราบบนโฮมเพจของ JITCO ประมาณต้น
เดือนกุมภาพันธ์ เราจะรอรับผลงานของท่าน
มาลองเขียนบทเรียงความกัน!
✏ กําหนดหัวข้ อขึน
้ มาหนึ่งเรื่ อง
เมื่อมาญี่ปุ่น ในแต่ละวันคุณคงจะได้พบเจอเรื่ องต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องสนุก เรื่ องเศร้า เรื่ องแปลกใจ เรื่ องทุกข์ใจ เวลาที่จะเขียนเรี ยงความ
กําหนดเลือกเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งจากบรรดาสิ่ งที่เกิดขึ้นมากมาย หากเขียนออกมาอย่างเป็ นรู ปธรรมว่า เกิดอะไรขึ้น ใครพูดอะไร คิดเห็นอย่างไร
เป็ นต้น ก็จะสามารถถ่ายทอดความรู ้สึกนั้นได้
่ ณ
✏ เรื่ องทีค
ุ เท่ านั้นทีเ่ ขียนได้
“ถนนในญี่ปุ่นสะอาดมาก” ความประทับใจสั้น ๆ ง่าย ๆ เช่นนี้ คนอื่นหลาย ๆ คนก็คงจะเขียนได้เหมือนกัน สิ่ งสําคัญในการเขียนเรี ยงความที่ดีก็
คือ การเขียนที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์อย่างเป็ นรู ปธรรมของตนเองดังเช่น “ฉันลองถามคนที่บริ ษทั ถึงเหตุผลที่ทาํ ให้ถนนสะอาด”
✏ ตั้งชื่อเรื่ องให้ น่าสนใจ
คิดชื่อเรื่ องที่ทาํ ให้ผอู ้ ่านอยากอ่าน สนใจว่า “นี่เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับอะไรนะ” ไม่ใช่ชื่อเรื่ องที่คลุมเครื อ อย่างเช่น “การดําเนินชีวติ ของฉัน” “ความ
ทรงจําในญี่ปุ่น”
ท่านสามารถดูผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดบทเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นในอดีตได้ที่นี่
รวมผลงานดีเด่นการประกวดบทเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นในอดีต
https://www.jitco.or.jp/ja/service/guidebook/#contest_pc
“วารสารมิตรผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิค” ฉบับเว็บไซต์ ภาษาญี่ปุ่น-วัฒนธรรมญี่ปุ่น>การประกวดบทเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นของผูฝ้ ึ ก
ปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคและผูฝ้ ึ กงานชาวต่างชาติ
https://www.jitco.or.jp/webtomo/
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รู้ ถงึ ความรู้ สึกของชาวญีป่ ุ่ นจากการ์ ตูนมังงะ

― พูด คุย บนรถไฟ ―
การคุยโทรศัพท์สง่ เสียงดัง
บนรถไฟเป็ นการรบกวนผูอ้ �ืน

ไม่นานมานี � ไปร้าน
กาแฟหน้าสถานีมา
แหละ

อ้า ฮัลโหล
อ้า อืม อืม

แล้วก็นะ แพนเค้กของ
ร้านนัน� อร่อยมาก ๆ
เลยล่ะ...

แล้วไม่ราํ คาญเสียง
คุยของฝั� งโน้นบ้างรึไง
นะ

คุณมารุยถูกคนทีน่ ั่งข้ าง ๆ เตือน ซึ่งดูเหมือนว่ ายังยอมรั บไม่ ได้ ....
ในระหว่างวิกฤตโคโรนา ไม่วา่ จะเป็ นการพูดคุยทางโทรศัพท์ หรือการพูดคุยกับเพื�อนฝูง
หลีกเลี�ยงในขณะที�อยูบ่ นรถไฟ
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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”!
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」！
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 สึ ระนุคุโบโนะโกะโตะกิโมะโนะ (โดย เคียวชิ) เป็ นกลอนไฮกุที่แปลได้วา่ ปี ก่อนกับปี นี้ เชื่อมต่อกันเหมือนแท่งไม้ที่ไม่ขาดตอน
จากคําที่ใช้แบ่งช่วงกระแสเวลาที่ไหลต่อเนื่องกันไม่ขาดสายแม้เพียงชัว่ ขณะ จะขอยกคําว่า “ปี ” กับ “วัน” ขึ้นมากล่าวถึง
คําที่ได้ฟังและใช้พดู ในการดําเนินชีวิต ส่ วนใหญ่เป็ นภาษายามาโตะ (ภาษาญี่ปุ่นดั้งเดิม) แต่โบราณที่มาจากคําพังเพย ทั้งนี้กเ็ ป็ นเพราะคําเหล่านั้น เช่น “โอะโทะโทะอิ-โอะโทะโทะชิ” พูดง่าย ฟังง่ายและเข้าใจง่ายกว่าคําว่า “อิตซะคุจิตสึ -อิตซะคุเน็ง”
(ต่างก็มีความหมายว่า “เมื่อวานซืน-สองปี ก่อน”)
“โอะโทะโทะอิ-โอะโทะโทะชิ” นั้นมาจากคําว่า “โอะจิโนะฮิ-โอะจิโทะชิ” ส่ วน “อะซัตเตะ” ก็คือ “เมียวโกะนิจิ” และ “ชิอะซัตเตะ” ก็คือ “เมียวเมียวโกะนิจิ”

េយង
ើ សូ មេលើកយកពកយ「年」នង
ិ 「日」ជពកយសំ �ប់ែបងែចកេពលេវ�ែដលេច�ែតេដើរេទមុខមន
ិ �ច់។ ពកយែដលអនក លឺ និងនិយយ
េនកនុងជីវភព្របចំៃថង ភគេ្រចើន្របែហលមកពីពកយេដើមយូ រមកេហើយ ជជងសំ នួនេ��រ។ 「おととい・おととし」គឺ ងយនិយយ
ងយ�្ដ ប់និ ង ងយយល់ ជ ងពកយ「一昨日・一昨年」។ េដើ ម កំ េណើ 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」គជ
ឺ 「明明後日」！
အရင်�စ
� ် ဒ�
ီ စ
� ် ထ�တ်ချင်းေပါက် ထိး� ေဖာက်ေနတဲ့ တ�တ်တစ်ေချာင်းကဲသ
့ �ိ ့ (Kyoshi)

အဆက်မြပတ်စီးဆင်းေနတဲအ
့ ချိနက
် ိ�ပိင
� း် ြဖတ်တဲ့ စကားလံ�းေတွထက
ဲ "��စ်"နဲ"ေန
� ့ ယ်တဲ့ ဂျပန်မ�့ ရင်း
့ "ကိ
့ � ေရွ းထားပါတယ်။ ခန်းဂျီးစာလံ�းတွဲေတွထက် ပိ�� ပီးနားလည်လွယ်၊ေြပာလိလွ

ယာမာတိ� စကားလံ�းေတွကိ� အရင်ကတည်းက ပိ�� ပီးအသံး� 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)」ဆိတ
� စ
ဲ့ ကားလံ�း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။ စသြဖင့် အသီးသီး ြမစ်ဖျားခံေနပါတယ်။
こ

ぞ

こ

と し つらぬ

ぼ う

ご と
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ょ し

Өнгөрсөн жил Энэ жил Нэвт гарах саваа лугаа адил (Кёши (Хайкү шүлэгч))--去年今年貫く棒の如きもの(虚子)
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 / 大和言葉” буюу уугуул Япон
үгнүүд зонхилдог байх. Уржигдар, уржнан жил гэж хэлэхэд “Issaku-jitsu / 一昨日, Issaku-nen / 一昨年” 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 / 遠ちの日”, “Уржнан жил” буюу “Ototoshi / おととし”-гийн үгийн гарал нь “Ochi-toshi / 遠ち年”. “Нөгөөдөр”
буюу “Asatte /あさって”-гийн үгийн гарал нь “Myo-go-nichi / 明後日”, “Нөгөөдрийн маргааш” буюу “Shi-asatte / しあさって”-гийн үгийн гарал нь ”Myo-myo-go-nichi / 明明後日”.
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みょうみょうごにち

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.
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