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วารสารมิตรผู้ฝึกปฏบิัติงานด้านเทคนิค 
 

วิธีการทิง้ขยะครัวเรือนเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 
 ในประเทศญ่ีปุ่นส่วนใหญ่บา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัมกัจะอยูใ่กลชิ้ดติดกนั เพื่อการอยูร่่วมกบัเพื่อนบา้นใกลเ้คียงอยา่งเป็นสุข การระมดัระวงัในเร่ืองการ
ท้ิงขยะกมี็ความสาํคญัเป็นอยา่งยิง่ สาํหรับกฎระเบียบการท้ิงขยะในบา้นพกัหรือหอพกันั้น คนในท่ีทาํงานและองคก์รกาํกบัควบคุมดูแลคงไดส้อนผูฝึ้ก
ปฏิบติังานดา้นเทคนิคทุกท่านไปแลว้ แต่เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ เรามาตรวจสอบส่ิงท่ีควร
ระมดัระวงัเวลาท่ีท้ิงขยะครัวเรือนกนัเถอะ 

— ข้อควรระวงั 5 ประการในการท้ิงขยะครัวเรือน — 

มัดปากถุงขยะให้มิดชิด! ไล่อากาศออกจากถุงขยะ! เทน้ําในขยะสดทิง้ไป! 

 

 

ถุงอาจจะขาดในระหว่างที่
อยู่ในรถเกบ็ขยะ 

 

ช่วยกนัลดปริมาณ 

ขยะในครัวเรือน 

ทิง้ขยะโดยแยกประเภท 

ตามกฎระเบียบของท้องถิน่ทีอ่าศัยอยู่ 

ตวัอยา่งเช่น ลดขยะประเภทอาหาร 
(ความสูญเสีย) ใหน้อ้ยลง 

อาจจะมีขอ้กาํหนดท่ีต่างไปจากกฎระเบียบท่ีพบเจออยู ่

เป็นประจาํ และจะเอาขยะไปวางไวต้ามถนนไม่ได ้

แยกฝาขวดและลอกฉลากออกจากขยะก่อนนาํไปท้ิงดว้ย! 

 

วธีิทิง้หน้ากากอนามัยหรือกระดาษทชิชูของผู้ป่วยหรือผู้ทีอ่าจจะป่วย 

เป็นโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 

① เอาถุงขยะรองถงัขยะ ไม่ปล่อยใหข้ยะลน้ถงั! ② ไล่อากาศในถุงขยะออก มดัปากถุงใหมิ้ดชิดก่อน
นาํไปท้ิง! 

หากขยะไปโดนดา้นนอกของ
ถุงหรือหากถุงขาด ใหซ้อ้น
ดว้ยถุงอีกหน่ึงใบ 

③ หลงัท้ิงขยะ ลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยสบู่! 

ขอความร่วมมือจากทุกท่าน เพือ่ปกป้องคนทีอ่ยู่รอบตัวและผู้ทีป่ฏบิัติงานกาํจดัขยะ 

เน้ือหาน้ีจดัทาํข้ึนตามขอ้มูลบนโฮมเพจของกระทรวงส่ิงแวดลอ้ม (https://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/infection/leaflet6.pdf) 

ฉบบัฤดูใบไมร่้วง เดือนตุลาคมค.ศ. 2021

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 

ข้อ 4 ข้อ 5 
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ประกาศรายช่ือผู้ทีไ่ด้รับรางวลั “การประกวดเรียงความภาษาญีปุ่่ นสําหรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ คร้ังที ่29” 
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีส่งผลงานเขา้มาร่วม “การประกวดเรียงความภาษาญ่ีปุ่นสาํหรับผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิคและผูฝึ้กงานชาว 

ต่างชาติคร้ังท่ี 29” เป็นจาํนวนมาก จากเรียงความทั้งหมด 2,600 เร่ือง คณะกรรมการไดท้าํการตดัสินอยา่งเขม้งวดและยติุธรรม เลือกผูรั้บ
รางวลัจาํนวน 27 คน (รางวลัยอดเยีย่ม 4 คน, รางวลัดีเด่น 4 คน, รางวลัชมเชย 19 คน) 

ผลงานท่ีไดรั้บรางวลัเหล่าน้ีไดถู้กรวบรวมแสดงไวใ้น “รวมผลงานเรียงความดีเด่น” บนโฮมเพจของ JITCO ขอเชิญไปอ่านกนันะคะ   
 https://www.jitco.or.jp/ja/service/competition.html 

 รางวลัยอดเยีย่ม( 4 ท่าน) ขอแสดงความยนิดกีบัผู้ทีไ่ด้รับรางวลัทุกท่านมา ณ ทีน้ี่ 

ช่ือ-นามสกุล หวัขอ้เร่ืองเรียงความ สญัชาติ ช่ือ-นามสกุล หวัขอ้เร่ืองเรียงความ สญัชาติ
TANTI SOPIAH NURCAHYATI 素敵なプレゼント อินโดนีเซีย TRAN THI AI LY これまでの私、そして、これからの私 เวยีดนาม
NGUYEN THI HOAI THU 私の菜園 เวยีดนาม MAY ME ME LIN PAING いま、伝えたいこと เมียนมา

 รางวลัดีเด่น( 4 ท่าน) 
PAN YUTONG ２つの教え จีน LE THI NGOC DIEM 夢の中のレストラン เวยีดนาม
SANJANA 太陽が守ってくれるから อินเดีย RISMA TIKASMAWATI 神様が与えてくれた試練 อินโดนีเซีย

 รางวลัชมเชย ( 19 ท่าน) 
XIONG DAN 今日も私は女優です จีน ENKHTUYA ZOLZAYA 一人一冊＝図書館 มองโกล
CONG SHIBIN 「山川異域、風月同日」 จีน VICENTE NOEL GAMO 大好きな国 ฟิลิปปินส์
DINH NGOC ANH 特別な出会い เวยีดนาม TRAN THI PHUONG 私の心に響いた言葉 เวยีดนาม
MERINA MARSELLA 私の経験で一番の思い出 อินโดนีเซีย HILADO MARJORIE MALAPITAN 待ち遠しい日 ฟิลิปปินส์
NGUYEN CONG BANG 幸せのサクラ色 เวยีดนาม QUIROS ERIC LALATA 真心と思いやり ฟิลิปปินส์
LI JIUHUAN 笑顔の力 จีน DELA CRUZ CHEYSSERNESS AGBULOS 大好きなおばあちゃん ฟิลิปปินส์
LIU HAN 私の事を覚えてくれないおばあさん จีน SUN MIAO 席の譲り方の違い จีน 
TRAN THI MY LINH 望みを捨てないで เวยีดนาม NGUYEN THI DIEM 偏見を変える努力の力 เวยีดนาม
IRWAN ARI WIDIYANTO 性格 อินโดนีเซีย WUTT YEE ZONE 気になる日本の言葉 เมียนมา
XU XIA 甘い勇気と苦い勇気 จีน  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณมารุย สร้างความลําบากให้กับเจ้าหน้าที�เกบ็ขยะเสียแล้ว 

กฎระเบียบการทิ �งขยะในประเทศญี�ปุ่ นอาจจะสรา้งความประหลาดใจ ความยุง่ยากน่าราํคาญ หรอืความแปลกใหม่
ใหก้บัคณุ  ซึ�งหากเปรยีบเทียบกบักฎระเบียบในประเทศของคณุก็จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ในวิกฤตโควิด เราอยากจะขอให้
คณุสาํนกึถงึความเสยีสละของพนกังานเก็บขยะและใหค้วามสาํคญักบัเขาเหลา่นั�น คณุมารุย คราวหนา้ขอใหร้ะวงัดว้ยนะ 

(การต์นู : บรษัิทเจแปนสไตลดี์ไซน)์ 

― ถุงขาด มารยาทบกพร่อง ― รู้ถงึความรู้สึกของชาวญีปุ่่นจากการ์ตูนมังงะ

อา้ ถงุขยะอาจจะ
ขาดได.้.. 

เอาเถอะ 
ไมเ่ป็นไรมั�ง 

 1 ชั�วโมงตอ่มา 
เฮอ้ ใหต้ายส.ิ.. 

 

13　　技能実習生の友 2021年 10月　秋季号

タ
イ
語
版



技能実習生・研修生向け母国語情報誌

技能実習生の友
2021 年10月 秋季号
2021 年 10 月 1日発行

発　行	 公益財団法人	国際人材協力機構（JITCO）
	 総務部広報室
	 〒 108-0023
	 東京都港区芝浦 2-11-5　
	 五十嵐ビルディング

電　話	 03-4306-1166（ダイヤルイン）

JITCOホームページ	 https://www.jitco.or.jp/

Chúng ta cùng tìm ra những từ liên quan tới mùa Thu nhé. Thời tiết, động vật, cây cối, cuộc sống và những hoạt động 
theo mùa. Có biết bao điều muốn nói về không khí thoáng đãng của tiết Thu, vẻ đẹp của ráng chiều và niềm vui được 
mùa... 
Từ 3 âm tiết và từ 4 âm tiết khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành hợp âm vui tươi. Những từ này, ngoài những âm thường 
còn có những khuất âm như chữ “っ” nhỏ hoặc những ảo âm như “ちょ” hoặc “きょ” nữa. 
来寻找一下秋天的词语吧。天气・动物・植物・生活和活动―。充满了秋天晴天的清爽，晚霞颜色的美丽，丰收的秋天的喜

悦。 
三个和四个的音节即便倒过来也能做成好听愉快的节奏。虽然字数完全一致，但其中包括了不发出声音的停顿音（促音）

「っ」，以及「ちょ」「きょ」等一个音节用两个假名表示（拗音）的词。 
Hanapin natin ang salita na may kaugnayan sa tag-lagas (autumn/fall).
Panahon, hayop, halaman, pamumuhay at mga kaganapan. Ang kaaya-ayang panahon ng tag-lagas, ang kagandahan ng kulay ng 
paglubog ng araw, at ang punong-punong kagalakan ng tag-lagas. 
Baligtarin mo man ang tatlo at apat na tunog, makakagawa ka ng mahusay at nakakatuwang rhythm. 
Mayroon ding isang pantig (syllable) na kinakatawan ng dalawang kana character “yōon” (拗音）. Kahit na ang bilang ng mga kanji 
character ay maayos na nakahanay, mayroon ding mga nagpapahayag ng isang pantig tulad ng sokuon na "tsu" at “cho” at “kyo”（促
音の「っ」や「ちょ」「きょ」） na hindi inilalabas ang boses kapag binabasa (silent letter). 

Carilah kata-kata terkait musim gugur. Cuaca, hewan, tumbuhan, kehidupan dan acara. Segarnya langit cerah pada musim gugur, keindahan 
warna matahari terbenam, dan buah-buahan musim gugur yang dipenuhi kegembiraan. 
Anda dapat menciptakan ritme yang bagus dan menyenangkan jika tiga dan empat suaranya dibalik. Meskipun jumlah hurufnya tersusun 
rapi, ada juga yang mengekspresikan satu suku kata seperti "tsu" yang tidak bersuara (sokuon) dan "cho" "kyo" dengan dua huruf kana (yōon).

มาหาคาํศพัทใ์นฤดใูบไมร้ว่งกนัเถอะ ไมว่า่จะเป็นสภาพอากาศ, สตัว,์ พืช, การใชชี้วิตและเทศกาลประเพณี ซึ�งเต็มเปี�ยมไปดว้ยความสดชื�นของ
อากาศในฤดใูบไมร้ว่ง สสีนัอนังดงามยามพระอาทิตยต์กดิน และความยินดีไปกบัพืชผลที�เก็บเกี�ยวไดใ้นฤดใูบไมร้ว่ง 
คาํที�มี 3 หรอื 4 เสยีง หากอา่นกลบัดา้นก็จะไดค้าํที�มีทว่งทาํนองที�เพลดิเพลนิ เพื�อเติมตวัอกัษรใหค้รบทกุชอ่ง ไดมี้การใสอ่กัษร「っ」 ที�เป็นตวัสะกด

ไมอ่อกเสยีง (เสยีงกกั) และ 「ちょ」「きょ」เป็นตน้ ซึ�งเป็น 1 หนว่ยเสยีงที�แสดงดว้ยอกัษรคานะ � ตวั (เสยีงควบกลํ�า) ลงไปในตารางดว้ย 

េ�ះរកេមើលពកយៃនរដូវស្លឹកេឈើ្រជុះ មនដូចជ �កស�តុ សត្វ រកុខជតិ កររស់េន និង្រពឹត្តិករណ៍ជេដើម។ រដូវស្លឹកេឈើ្រជុះ េពរេពញ
េ�េ�យេសចក្ដីរកី�យ ភព្រសស់បំ្រពងៃន�កស�តុ ភព្រសស់�្អ តៃនេទសភពៃថងលិច និងភពរកី�យៃនែ�្លផក ។ េទះបីជសំេឡង  
បីនិងបួនៃនពកយទំងេនះ េពល�នប��ច សក៏េ�យ ក៏�ចបេងកើតជចង្វ ក់ល្អគួររកី�យ។ កនុងេនះក៏មនរមួបញជូ លពកយែដលមនចំនួន
អក�រ្រតឹម្រតវ ែតេគមិនបេញចញសំេលង គឺ 「っ」 និងមនអក�រក��តួ  ែតេគបេញចញសំេលង ែតមួយ ដូចជ「ちょ」 និង 「きょ」ជេដើម។  
  ေဆာငး်ဦးရာသရဲီ ့ စကားလံ�းေတွကိ���ာ�ကပါစိ�။့ မိ�းေလဝသ၊ တိရစ�ာန၊် အပင၊် လ�ေနမ�နဲ ့ ဓေလ။့ ေဆာငး်ဦးေကာငး်ကငြ်ပာရဲ ့ လနး်ဆနး်မ�၊ ေနဝငဆ်ညး်ဆာ အေရာငေ်တွရဲ ့ လ�ပမ�၊ 
သးီ��ေံပ��ျိန ်ေဆာငး်ဦးရာသရဲီ ့ ေပျာ်ရ�ငမ်� အမျိ�းမျိ�းနဲ ့ ြပည့�်�က်ေနပါတယ်။ 
  အသ ံ၃ သ ံ၊ ၄ သ ံစာလံ�းေတွကိ� ေနာက်ြပနဖ်တ်ရငလ်ညး် ေပျာ်စရာသစံ�နဲ ့ ရွတ်ဆိ��ိ�ငပ်ါတယ်။ စာလံ�းအေနနဲ ့ ေရတွက်ေပမဲ ့အသမံထကွ်တဲ ့「っ」နဲ ့ 「ちょ」「きょ」ေတွလိ� 
အသတံစ်သကံိ� စာလံ�း ၂ လံ�းနဲ ့ ေရးတာမျိ�းေတွကိ�လညး် ထည့သ်ငွး်ထားပါတယ်။   
Намрыг илэрхийлэх үгийг хайж олоорой. Цаг агаар, амьтан, ургамал, ахуй амьдрал, баяр гэх мэт. Намрын цэлгэр цэлмэг
тэнгэр, жаргах нарны үзэсгэлэнт өнгө, ургац хураах намрын баяр хөөр шингэсэн үгнүүд байгаа. 
3 болон 4 авиатай үгнүүдийг араас нь хэлсэн ч цоглог хөгжөөнтэй хэмнэлийг бий болгодог. Үсгийн тоо нь бүрэн хэрнээ, 
дуудагддаггүй авиа (促音 / Soku-on / хос гийгүүлэгчийн авиа) болох “っ / tsu / жижиг цү” болон “ちょ / cho / чё,” “きょ / 
kyo / кё” г.м 1 үе нь 2 кана үсгээр илэрхийлэгддэг авиа (拗音 / Yo-on / нийлмэл авиа)-г ч оруулсан байгаа. 
Look for words associated with autumn. You will find words that describe the weather, animals, plants, lifestyles and events of autumn. They
symbolize the crisp breeze of a fine autumn day, the beautiful colors of the sunset, and the joys of the season’s harvests, for example. 
Most of the words have three or four syllables, creating a comfortable rhythm regardless of which comes first. They also include words that add up 
to the same number of characters in each row but contain the small tsu (つ) sound that is not pronounced (assimilated sound) or that use two characters 
to express one syllable, such as cho (ちょ) and kyo (きょ) (contracted sound). 
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