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วารสารมิตรผู้ฝึกปฏบิัติงานด้านเทคนิค 
 

ร่วมกนัรักษากฎจราจร 

ในหมู่ผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิค คิดวา่คงมีคนท่ีใชร้ถจกัรยานในชีวติประจาํวนัในประเทศญ่ีปุ่น ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของตวัเอง และไม่ทาํให้
ผูอ่ื้น เช่น ผูเ้ดินอยู ่ไดรั้บบาดเจบ็ ขอใหร่้วมกนัรักษากฎจราจรในการข่ีรถจกัรยาน 
 
<กฎจราจรสาํหรับรถจกัรยาน> 
1. กฎพืน้ฐานให้ขีร่ถจกัรยานบนถนน การข่ีบนทางเท้าเป็นข้อยกเว้น 
ตามกฎหมายจราจรบนถนนรถจกัรยานถูกจดัใหเ้ป็นยานพาหนะขนาดเลก็ ดงันั้นเม่ือแยกแยะทางเทา้กบัถนน ตามกฎพ้ืนฐานจะตอ้งข่ีรถจกัรยาน

บนถนนสาํหรับยานยนต ์
2. ขีชิ่ดด้านซ้ายของถนน 
ตอ้งข่ีรถจกัรยานชิดดา้นซา้ยของถนน 

3. บนทางเท้าต้องหลกีให้ผู้ เดนิเท้าไปก่อน และขีชิ่ดทางรถไปอย่างช้า ๆ 
เม่ืออยูบ่นทางเทา้ ตอ้งข่ีรถจกัรยานดว้ยความเร็วท่ีสามารถหยดุรถไดท้นัที และตอ้งหยดุชัว่คราวหากไปกีดขวางการสญัจรของผูเ้ดินเทา้ 

4. รักษากฎความปลอดภยั 
(1) ห้ามขีร่ถขณะเมาสุรา (2) ห้ามน่ังซ้อนสอง (3) ห้ามขีเ่รียงหน้ากระดาน 

(4) เปิดไฟตอนกลางคนื (5) ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร (6) หยดุตรวจสอบความปลอดภัยทีต่รงทางแยก

 

เลกิเสียเถอะ! 
โทรศัพท์ระหว่างขีร่ถ กางร่มขณะขีร่ถ

 

ฉบบัฤดูร้อน เดือนกรกฎาคมค.ศ. 2021
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ระวังภัยพายไุต้ฝุ่น ฝนตกหนัก! 
ช่วงตั้งแต่ฤดูร้อนไปถึงฤดูใบไมผ้ลิ มกัเกิดภยัพิบติัจากไตฝุ้่ นและฝนกระหนํ่า (ฝนตกหนกั) ข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น ขอใหต้รวจเช็กการพยากรณ์อากาศ

บ่อย ๆ  ป้องกนัตวัเองและเพื่อนพอ้งจากภยัพายไุตฝุ้่ นและฝนตกหนกั 
 
<หากไตฝุ้่ นเคล่ือนตวัเขา้มาใกล>้ 
① โปรดตรวจสอบขอ้มูลสภาพอากาศจากโทรทศัน์หรืออินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
② หากฝนตกหรือลมพดัรุนแรงข้ึน อยา่ออกไปขา้งนอก 
③ หากมีหนา้ต่างกนัฝนใหปิ้ดเสีย 
④ ยา้ยของท่ีตากไว ้กระถางตน้ไมท่ี้ระเบียงไปไวใ้นท่ีท่ีปลอดภยั หรือเกบ็เขา้หอ้งเสียเพื่อไม่ใหถู้กลมพดัไป 
⑤ ไม่เขา้ใกลส้ถานท่ีอนัตราย เช่น ทะเล แม่นํ้า หรือหนา้ผาท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
 
ใน [แอปพลิเคชนัข่าวสารขอ้มูลเวลาเกิดภยัพิบติั “Safety tips”] ท่ีกรมการท่องเท่ียวจดัการดูแลอยู ่ มีการเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลฉุกเฉินในประเทศ

ญ่ีปุ่นท่ีเก่ียวกบัแผน่ดินไหว, ข่าวสารคล่ืนยกัษสึ์นามิ, ประกาศเตือนภยัพิเศษสภาพอากาศ, ประกาศหนีภยั เป็นตน้ ใน 14 ภาษา ขอใหล้องใชดู้ (ฟรีค่าใช้
บริการแอปพลิเคชนั) 

 https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000325.html 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณมารุย ดนีะ ที�ร ู ้ตวัทนั 

เวลามีพายไุตฝุ้่ นมกัเกิดฟา้ผา่และลมพดัแรงที�อาจทาํใหไ้ฟดบัได ้ในยามฉกุเฉินจงึควรเตรยีมอาหารที�เก็บไดน้าน 
และรบัประทานไดโ้ดยไมต่อ้งใชไ้ฟฟา้ เชน่ อาหารกระป๋อง เป็นตน้ “เตรยีมไวใ้หอุ้น่ใจ” 

(การต์นู : บรษัิทเจแปนสไตลดี์ไซน)์ 
 

― เตร ียมพร ้อมร ับมอืพายุไตฝุ้่ น ― รู้ถงึความรู้สึกของชาวญีปุ่่นจากการ์ตูนมงังะ

เพื�อความไมป่ระมาท ขอให้
ตรวจสอบเสบียงอาหารเอาไว ้

ไตฝุ้่ นขนาดใหญ่มา
อีกแลว้ นา่กลวัจงั... 

อาหารกบันํ�า...มีอยู่
นิดหนอ่ย 

เจอแลว้ เจอแลว้ 

ไมโครเวฟ  
1 นาท  ี

แกงกะหรี�ไก่ 

แต.่.อนันี �...ถา้ไฟดบัก็อุน่กินไมไ่ดซ้.ิ.. 

ข้าวหุง
สุกใหม่ 

ไมโครเวฟ  
2 นาท  ี

For Android For iPhone 
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Từ “大- đại” và “小- tiểu” khi đứng trước một số từ 
“大” – đại/lớn, để chỉ quy mô như mở rộng, nhiều, mức độ “đại khái” v.v. Từ “小” – tiểu/nhỏ, thì có nghĩa ngược lai. Tuy 
vậy, những từ có “小” đứng trước như “小ぎれい” (kogirei) lại có nghĩa là “nhỏ bé, xinh đẹp”, “小ざっぱり” (kozappari) -
trông thì bé nhỏ nhưng sạch sẽ sáng sủa hoặc “小ぢんまり” (kojinmari) có nghĩa là tuy nhỏ bé nhưng gọn gàng ngăn 
nắp. 
某些单词的前面加上的「大」和「小」是接头词。 
「大」表示广大、数量多、程度的情况以及「粗略」等。「小」则是相反的意思。另外，与之稍有不同，「小ぎれい・小ざ

っぱり・小ぢんまり」等词语，传达的是「清爽漂亮的样子」、「外观看起来清洁干净的样子」以及「虽然小巧但整洁的样

子」等。 
Ang  “大” (malaki) at “小”(maliit) sa unahan ng isang salita ay mga unlapi (prefixes).
Ang “大” ay nagpapahiwatig ng antas ng kalawakan, marami o malaking halaga, degree, at “大まか”（halos o humigit-
kumulang）. Ang “小” ay ang kabaligtaran na kahulugan nito. 
Gayundin, medyo kakaiba ng konti, mula sa mga salita tulad ng “小ぎれい・小ざっぱり・小ぢんまり” at iba pa ay maaaring ipahiwatig 
ang mga salita tulad ng “さっぱりしてきれいな様子” (mukhang refreshing at malinis) , “見た目に清潔でさっぱりしているさま” (mukhang 
malinis at kaaya-aya sa paningin), at “小さいけれどきちんと整っていること”(maliit lang pero maayos na isinagawa). 
Tambahan “dai” (besar) dan "sho" (kecil) di depan kata adalah awalan. 
“Dai” menunjukkan keluasan, jumlah banyak, tingkat dan “oomaka” (perkiraan kasar). “Sho” menunjukkan arti sebaliknya. Selain 
itu, agak berbeda dengan yang disebutkan sebelumnya, kata-kata seperti “kogirei, kozappari, kojinmari” menunjukkan kondisi “segar 
dan cantik”, “terlihat bersih dan segar”, “kecil tetapi tertata rapi” dll. 

Үгийн эхэнд залгагдах “大” ба “小” нь угтвар юм. 
“大” нь “өргөн”, “их хэмжээний” болон “ерөнхий” зэрэг утга, мөн “түвшний хэмжээ”-г илэрхийлэхэд хэрэглэгддэг ба 
“小” нь үүний эсрэг утгыг илэрхийлнэ. Мөн, арай өөр утгыг илэрхийлдэг “小ぎれい”, “小ざっぱり”, “小ぢんまり” зэрэг 
хэллэгээс “Цэвэр цэмцгэр” болон “Харахад цэвэрхэн, цэмцгэр”, “Жижигхэн боловч цэгцтэй” зэрэг утга илэрч байна

The kanji characters “大” and “小” that are attached in front of certain words, are prefixes. 
“大” expresses the largeness such as of an area, quantity, or intensity. It is also used to express something in general, broad, or rough 
terms. “小” means the opposite. On a slightly different note, “小” is also used in such words as “小ぎれい・小ざっぱり・小ぢん

まり” to denote that something appears “tidy, clean, or small yet neat.” 

「大」กบั「小」ที�อยูห่นา้คาํเป็นคาํอปุสรรค 
「大」เป็นบง่บอกถงึความกวา้งใหญ่ ปรมิาณมากและแสดงสภาพ “โดยครา่ว ๆ  ” สว่น「小」ก็มีความหมายตรงกนัขา้ม นอกจากนี�คาํวา่「小

ぎれい・小ざっぱり・小ぢんまり」 ซึ�งมีความหมายแตกตา่งออกไปเลก็นอ้ย เป็นคาํที�บอกถงึ “ลกัษณะที�สะอาดเรยีบรอ้ย” และ “ความ
มีรูปลกัษณที์�สะอาดเกลี �ยงเกลา” “แมจ้ะเลก็แตก็่จดัการไดเ้ป็นอยา่งดี” 

စကားလံ�းတစ်လံ�းရဲအ့ေ�� � မ�ာ��ိတဲ「့大」နဲ「့小」ေတွဟာ ေ�� �ဆက်ပ�ဒေ်တွြဖစ်ပါတယ်။ 
「大」က ကျယ်ြပန် ့၊ များြပား၊ အားြပငး်မ�နဲ「့大まか」(အ�ကမ်းဖျငး်) စတာေတွကိ� ေဖာ်ြပပါတယ်။「小」ကေတာ ့ဒါနဲဆ့န်က့ျငဘ်က်ပါ။ ဒါတငမ်က သးီြခား အေနနဲ ့
「小ぎれい・小ざっぱり・小ぢんまり」ေတွမ�ာေတာ ့"��ငး်လငး်လ�ပမ�"၊ "သန်�့�ငး်သပ်ရပ်တဲအ့သငွအ်ြပင"် နဲ ့ "ေသးငယ်ေပမဲ ့စံ�လငမ်�" စတာေတွကိ� ေဖာ်ြပ�ိ�ငပ်ါတယ်။   

អក�រ「大」 និង 「小」ែដលេនេដើមពកយមួយចំនួនគឺជបុព្វបទ។「大」បញជ ក់អំពី ទំហំធំ បរមិណេ្រចើន ក្រមិតខពស់ និង       «�ព្រប�ក់
្របែហល» ។ រឯី「小」គឺមនអតថន័យផទុយគន ។ មយ៉ងវញិេទៀត ន័យខុសគន បន្តិច ដូចេនកនុងពកយ 「小ぎれい・小ざっぱり・小ぢんまり」

ជេដើម ែដលមនន័យថ «េមើលេទ្រសស់ថ្ល និង�្អ ត» «េមើលេទមនអនម័យនិង្រសស់ថ្ល » និង «តូចែតេរៀបចំយ៉ង�្អ ត»។   
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