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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

答えはP22にあります。
1

วารสารมิตรผ้ ฝู ึ กปฏิบัติงานด้ านเทคนิ
ค
ฉบับฤดูหนาว เดือนมกราคมค.ศ. 2022
รู้จกั มาตรการรั บมือเวลาเกิดแผ่ นดินไหวเอาไว้
ญี่ปุ่นเป็ นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวอยูบ่ ่อย ๆ ในอดีตเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่มีผปู ้ ระสบภัยเป็ นจํานวนมาก เช่น “แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮนั ชิน-อา
วาจิ” เมื่อวันที่ 17 มกราคม ค.ศ.1995 และ “แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นตะวันออก” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ค.ศ.2011 เป็ นต้น เราไม่รู้วา่ แผ่นดินไหวจะ
เกิดขึ้นเมื่อใด จึงควรทําความรู ้จกั มาตรการรับมือที่เหมาะสมเวลาเกิดแผ่นดินไหว เตรี ยมตัวและเตรี ยมสิ่ งที่อยูร่ อบตัวเอาไว้ในยามปกติ
[1] สร้ างทางออกเอาไว้
หากอาคารพังทลาย ประตูหรื อหน้าต่างจะเปิ ดไม่ได้ จึงควรจัดเตรี ยมทางออกฉุกเฉิ นเพื่อหนีออกไปด้าน
นอกเอาไว้เผือ่ เวลาที่เกิดแผ่นดินไหวขึ้น
[2] ปกป้ องร่ างกายของตน
หากรู ้สึกถึงแรงสัน่ สะเทือนอย่างรุ นแรง ขอให้หลบใต้โต๊ะเรี ยนหรื อโต๊ะที่แข็งแรงโดยเร็ ว หากนอนอยู่
ให้ใช้ผา้ ห่มหนาหรื อหมอน เป็ นต้น คลุมป้องกันศีรษะ ระวังสิ่ งของที่จะตกหรื อล้มทับลงมา
[3] ดับไฟ
หากรู ้สึกถึงแรงสัน่ สะเทือนให้รีบดับไฟที่กาํ ลังใช้อยูโ่ ดยทันที (เวลาที่เกิดแรงสัน่ รุ นแรงที่เป็ นอันตรายต่อ
ร่ างกายของตนได้ ให้รอจนกระทัง่ แรงสัน่ สงบลงก่อนจึงค่อยดับไฟ) เวลาที่ไม่สามารถดับไฟด้วยตัวเองให้
โทรศัพท์แจ้งไปยังหมายเลข 119 (ดับเพลิง) โดยด่วน
[4] ตรวจสอบว่ าจะเกิดภัยจากคลืน่ สึนามิหรื อไม่

[5] (กรณีทไี่ ม่ มีภยั จากคลืน่ สึนามิ) อย่ ารี บออกไปข้ างนอก
เวลาที่เกิดแผ่นดินไหว หากรี บออกไปข้างนอกอาจมีกระจกหรื อป้ายตกลงมาโดน ซึ่งกลับยิง่ เป็ นอันตราย หากอยูภ่ ายในบ้านหรื ออาคาร ขอให้
ตรวจสอบสิ่ งที่อยูร่ อบตัว รอให้เหตุการณ์สงบลงก่อนจึงค่อยเคลื่อนไหว ทั้งนี้หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวรุ นแรง อาจจะเกิดการไหวตามอีกหลายครั้งได้
ท่านสามารถอ่านข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับการป้องกันภัยของแต่ละจังหวัดเป็ นภาษาแม่ของท่านได้บนโฮมเพจขององค์กรฝึ กงานด้านเทคนิคสําหรับ
ชาวต่างชาติ (OTIT) ( https://www.otit.go.jp/disaster/) อนึ่งบทความนี้ ทาง JITCO ได้จดั ทําขึ้นจากคู่มือการปฏิบตั ิยามเกิดภัยพิบตั ิของจังหวัดอิบา
รากิ

การรั บข้ อมูลข่ าวสาร

ข้อมูลเป็ นสิ่ งที่สาํ คัญเวลาเกิดภัยพิบตั ิ มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุ ดบนโทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต
◆ ประกาศแจ้ งแผ่ นดินไหวฉุกเฉิน
ก่อนที่แรงสัน่ สะเทือนขนาดใหญ่จากแผ่นดินไหวจะมาถึง จะมีเสี ยงเตือนเฉพาะดังขึ้นบนโทรทัศน์ วิทยุ และโทรศัพท์มือถือ หากได้ยนิ เสี ยง
ดังกล่าว ก่อนอื่นขอให้รีบป้องกันตัวเองจากภัยแผ่นดินไหว หนีไปอยูใ่ นสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างสงบ
◆ โทรทัศน์
โทรทัศน์แจ้งข่าวล่าสุ ดเวลาที่เกิดภัยพิบตั ิ มีการถ่ายทอดข้อมูลของแต่ละท้องถิ่นให้ได้ทราบกัน
◆ วิทยุ
แม้ไฟฟ้าจะดับวิทยุที่สามารถทํางานได้ดว้ ยถ่านไฟฉายจึงมีประโยชน์เป็ นอย่างมาก ทั้งนี้มีการกระจายเสี ยงทางวิทยุที่สามารถรับฟังทางอินเตอร์เน็ต
ได้ดว้ ย
★

ทีม่ า : คูม่ อื ป้ องกันภัยพิบตั ิ ศูนย์แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมนานาชาติจงั หวัดวากายามะ

技能実習生の友 2022 年 1 月

冬季号

12

タイ語版

เช็คข้อมูลแผ่นดินไหวจากโทรทัศน์หรื อวิทยุพร้อมกับตรวจสอบว่าจะเกิดภัยจากคลื่นสึ นามิหรื อไม่ คลื่นสึ นามิอนั เนื่องจากแผ่นดินไหวนั้นเกิดขึ้น
รวดเร็ วและอันตรายมาก หากอยูใ่ กล้ทะเลหรื อแม่น้ าํ ให้รีบหนีข้ ึนไปยังที่สูง คลื่นสึ นามิไม่ได้มาจากทะเลเท่านั้นยังมาจากแม่น้ าํ ด้วย

ลองส่ งผลงานเข้ าร่ วมการประกวดบทเรี ยงความภาษาญีป่ ุ่ นของ JITCO กันเถอะ
JITCO มีการจัด “การประกวดบทเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นของผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคและผูฝ้ ึ กงานชาวต่างชาติ” ขึ้นทุกปี เงื่อนไขข้อกําหนดในการ
สมัครเข้าร่ วมการประกวดบทเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นประจําปี ค.ศ.2022 จะถูกแจ้งให้ทราบบนโฮมเพจของ JITCO ในราวเดือนกุมภาพันธ์ หวังเป็ นอย่าง
ยิง่ ว่าทุกท่านจะส่ งผลงานเข้ามาร่ วมประกวดกับเรา !

มาลองเขียนบทเรี ยงความกัน!

เลือกเฟ้ นหัวข้ อเรื่ อง
่ ี่ปุ่น ในแต่ละวันคุณคงจะได้พบเจอกับเรื่ องต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องสนุก
เมื่อมาอยูญ
เรื่ องเศร้า เรื่ องน่าแปลกใจ หรื อเรื่ องทุกข์ใจ จากสิ่ งที่เกิดขึ้นมากมายเลือกเอาเรื่ องใด
เรื่ องหนึ่งขึ้นมา เขียนอย่างเป็ นรู ปธรรมว่า เกิดอะไรขึ้น ใครพูดอะไร คิดอย่างไร เพือ่
ถ่ายทอดความรู ้สึกของตัวเอง
✏

่ ณ
✏ เรื่ องทีค
ุ เท่ านั้นทีส่ ามารถเขียนได้

ไม่ใช่ขอ้ ความง่าย ๆ เช่น “ที่ญี่ปุ่นถนนหนทางสะอาดมาก” แต่เขียนสิ่ งที่เชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ของตนอย่างเป็ นรู ปธรรม อย่างเช่น “ฉันถามคนที่บริ ษทั ถึงเหตุผลที่ทาํ
ให้ถนนหนทางสะอาด” เป็ นต้น
✏ ตั้งหัวข้ อเรื่ องให้ น่าสนใจ

ตั้งหัวข้อเรื่ องที่ชวนให้คนอ่านเกิดความสนใจว่า “บทความนี้มีเนื้อหาอย่างไรกันนะ”
และอยากจะอ่านผลงานของคุณ

รู้ ถงึ ความรู้ สึกของชาวญีป่ ุ่ นจากการ์ ตูนมังงะ

ท่านสามารถอ่านผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดบท
เรี ยงความภาษาญี่ปุ่นในอดีตได้ที่นี่
https://www.jitco.or.jp/ja/service/
competition.html

― เตรีย มพร้อ มรับ มือ ! ―

タイ語版

คนที�อยูร่ มิ ฝั� งทะเล
โปรดหนีขนึ � ที�สงู !

อ้า, แย่แล้ว อาจเกิด
คลื�นสึนามิ รีบหนีขนึ �
ดาดฟ้าดีกว่า

แย่แล้ว
แรงเสียด้วยสิ

แผ่น ดิน ไหว!!

ผ่านไป 30 นาทีแล้ว...
น่าจะไม่เป็ นไรแล้วมัง�

ระวังการไหวตาม
กันอีกสักพักนะ

หากอยูใ่ กล้ทะเลให้รบี หนีขนึ � ที�สงู

โล่งใจทีป� ลอดภัยค่ะ คุณมารุ ย

ทันทีหลังเกิดแผ่นดินไหว สิ�งที�สาํ คัญที�สดุ ก็คือการรักษาชีวิตของคุณทุกคน แต่คนมักจะไม่คอ่ ยรูก้ นั ว่า สิง� ที�ควรระวัง
ใส่ใจจริง ๆ นัน� คืออะไร มีคาํ กล่าวที�วา่ ทุกอย่างขึน� อยูก่ บั การเตรียม จึงอยากจะให้ทกุ คนเตรียมพร้อมและศึกษาหา
ความรูเ้ อาไว้ตงั� แต่เนิ�น ๆ
(การ์ตนู : บริษัทเจแปนสไตล์ดีไซน์)
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Trong chữ Hán, chỉ một nét phẩy nhỏ cũng là một bộ phận quan trọng. Có chữ chỉ có một nét phẩy nhưng cũng có những chữ
cần tới 4 nét phẩy, ví dụ như chữ “雨” (mưa) hoặc chữ “点” (điểm). Trong chữ “下”(dưới) thì người ta thêm nét phẩy vào dưới
chữ mang nghĩa mái che để nói rằng phía dưới đó có đồ vật. Cũng là nét phẩy, nhưng trong chữ “馬” (ngựa) lại mang nghĩa
là 4 chân của con vật. Còn trong chữ “楽” (vui vẻ) thì mang nghĩa là “vui vẻ rung cho trái cây rung rinh” hoặc “rung cành cây
để xua đuổi bệnh tật khiến ta vui vẻ”. Cỏ mà làm cho chúng ta thấy thoải mái khỏe mạnh thì đó là“薬” tức là “thuốc”.

小小的点，作为汉字也是重要的一个笔画。不一定是一个点，也有像“雨”、“点”这样带有四个点的汉字。“下”
字， 盖罩的下方加一黑点，这汉字表示下面有东西。即便是相同的点，“馬”的“、”表示的是四条腿。“楽”既可
以认为是“因为享受了摇晃树木果实而发出的声响”，也可以认为是“为了驱除疾病，摇动树枝进行了驱邪”。能
让人放松的草则是药。
Ang isang maliit na parang tuldok ay mahalaga rin sa stroke ng kanji. Hindi lamang isa,tulad ng「雨」at「点」na may
apat ding stroke na tuldok sa kanji. Ang「 下」 ay, ang isang itim na tuldok ay inilagay sa ilalim upang ipahiwatig na
may isang bagay na nasa ilalim. Sa parehong tuldok, ang “,”ng 「馬」ay may apat na paa. Ang 「楽 」ay maaaring
sabihin din na "dahil nasiyahan akong iwagayway ang mga mani at tugtog" at "dahil inalog ko ang mga sanga upang
mawala ang aking karamdaman."
Ang damong nagpapagaan sa iyong pakiramdam ay isang gamot. (raku ni shite kureru kusa ga kusuri desu).

Dalam huruf Kanji, sebuah titik kecil pun merupakan goresan penting. Beberapa huruf Kanji memiliki bukan hanya satu, melainkan empat
titik, seperti “ame (hujan)” dan “ten (titik)”. “Shita (bawah)” adalah huruf dengan titik hitam di bawah penutup untuk menunjukkan bahwa
ada sesuatu di bawahnya. Pada titik yang sama, tetapi “、” dari “uma (kuda)” artinya empat kaki. “Gaku (musik)” dianggap sebagai “merasa
senang karena bunyi biji-biji pohon yang diguncang-guncang” dan “menggoyang-goyangkan dahan untuk mengusir penyakit”. Rumput yang
membuatmu merasa “raku (lebih baik)” adalah “kusuri (obat)”.

แม้จะเป็ นจุดเล็ก ๆ แต่ก็เป็ นส่วนทีสาํ คัญในตัวอักษรคันจิ ไม่ใช่แค่คนั จิทีมีหนึงจุด แต่มีทงั� คันจิทีมีถงึ 4 จุดอยูใ่ นตัวอักษร เช่น 「雨」และ「点」
คําว่า 「下」ใส่จดุ ดําใต้สว่ นที�ปกคลุม เป็ นตัวอักษรที�แสดงถึงการมีส�งิ ของอยูใ่ ต้นนั�
ในอักษร 「馬」จุดอันเดียวกันนี � 「、」คือขาทัง� 4 ข้างของม้า
สมมติฐานได้ว่า 「楽」 น่ามาจาก “การเขย่าผลไม้ให้มีเสียงสร้างความสนุกสนาน” หรือ “การกวัดแกว่งกิ�งไม้เพื�อขับไล่โรคภัยไข้เจ็บ” ดังนัน�
ต้นหญ้าที�ทาํ ให้สบาย (楽) ก็คือยา（薬）นั�นเอง
ចំណុចតូចមួយ ក៏ជចំណុចសំខន់�នអក�រកន់ជិផងែដរ។ អក�រកន់ជិខ្លះ មិនែមនមនែតមួយេទ គឺមនចំណុចដល់េទបួនដូចជ "雨" និង "
点" ជេដើម។ "下" គឺជអក�រែដលមនចំណុចេខមេនេ្រកមគ្រមប េដើមបីបង្ហញថមនអ្វីមួយេនខងេ្រកម។ ដូចគនេនះផងែដរ "、" េនកនុង
អក�រ "馬" គឺជេជើងទំងបួន។ អក�រ "楽" ្រតូវបនេគយល់ថជ "េ�យ�រែត រ ីក�យនឹងករ្រគវ ីែផ្លេឈើ េហើយលឺសេម្លងេ�ទ៍" ឬ "េ�យ�រ
ែតករអ្រងនែមកេឈើ េដើមបីកមចត់ជំងឺ " ។ េ�មែដលេធ្វើេ�យអនកមន�រមមណ៍ធូរ��ល（楽）គឺជថនំ（薬）។
အစက်ေလးတစ်စက်ဟာလည်း ခန်းဂျီးစာလံး� မ�ာ အေရးပါပါတယ်။ 雨 နဲ 点
� ာ အကာေအာက်မာ� အမည်းစက်
့ လိ� ၄ စက်ပါတဲ့ ခန်းဂျီးလည်း��ိပါတယ်။ 下 ဆိတ
ေရး�ပီး ေအာက်မာ� ပစ�ညး် ��ိေ�ကာင်းြပတဲ့ စာလံး� ပါ။ အစက်ဆေ
�ိ ပမဲ့ 馬 ရဲ အစက်
ကေတာ့ေြခေလးေချာင်းပါ။ 楽 ဆိတ
� ာ “သစ်ေစ့ကိ� အသံြမည်ေအာင်လပ
� ်�ပီး
့
ေဆာ့ခလ
ဲ့ ”ိ� ့ ၊ “ေရာဂါကင်းေအာင် သစ်ကင
ိ� း် ကိေ
� ဝ�ယမ်
် လ
ဲ့ ”ိ� ့ စသြဖင်ယ
� �ကပါတယ်။ သက်သာေအာင်လပ
� ်ေပးတဲ�
့ ယ
ွ ြ် မက်ဆတ
�ိ ာ ေဆးြဖစ်ပါတယ်။
့ ဆ
့ းမန်းမ�တခ

Жижигхэн зураас ч гэсэн ханзны чухал зурлагуудын нэг нь. Ганцхан зураас биш, “雨/ame/бороо”, “点/ten/цэг” гэх мэт
ханзнууд шиг 4 зураастай ханз ч байдаг. “下/shita/доор” нь “おおい/ooi/бүрхүүл”-ийн доор “黒い点/kurio ten/хар цэг” тавьж,
доор нь юм байгааг илэрхийлсэн ханз юм. Ижилхэн зураас боловч, “馬/uma/морь” гэдэг ханзны “,” бол 4 хөлийг нь
илэрхийлж байгаа юм. Харин “楽/tanoshii/хөгжилтэй,raku/амар” бол, “木/ki/мод”-ны жимсийг сэгсэрч дуу гарахыг нь
сонсож баясахаас гаралтай” гэж ч, “Өвчнийг үргээхийн тулд, модны мөчрийг сэгсэрч өвчнийг зайлуулахаас гаралтай”
гэж ч үздэг. “楽/raku/амар” болгож өгдөг “草/kusa/өвс” нь “薬/kusuri/эм” юм.
Even small dots are important strokes in kanji. Some kanji, such as “雨” and “点,” have as many as four dots. “下” has a black dot under a covering
to express that something is placed under or at the bottom of something. A dot may represent many different things. In “馬,” the four dots represent
the four legs of a horse. In “楽,” which means “fun,” the dots are said to represent nuts, because people had fun shaking nuts to make a sound. This
kanji also means “relief,” and the dots are said to represent branches in this case, because branches were waved as part of a rite to ward off illness.
The kanji for medicinal drug (薬) combines “楽” (relief) and “草” (plant), because drugs are plants that provide relief.
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