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วารสารมิตรผู้ฝึกปฏบิัติงานด้านเทคนิค 
 

หน่วยงานให้คาํปรึกษาเวลาประสบความลาํบาก 

 ในประเทศญ่ีปุ่น บริษทัและโรงเรียนโดยส่วนใหญ่จะเร่ิมตน้ปีการทาํงานหรือปีการศึกษาในเดือนเมษายน ผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิคส่วนใหญ่กค็ง
จะดาํเนินชีวติประจาํวนัดว้ยความรู้สึกใหม่ ๆ ดว้ยเช่นกนั ท่ามกลางการดาํเนินชีวติในญ่ีปุ่นท่ีห่างไกลประเทศบา้นเกิด ขนบธรรมเนียมและวฒันธรรม
ท่ีแตกต่าง เวลาประสบความลาํบากกอ็าจจะไม่รู้วา่ควรจะไปปรึกษาใครดี หากตกอยูใ่นสภาพดงักล่าว โปรดอยา่แบกรับปัญหาไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว ขอให้
ใชบ้ริการหน่วยงานใหค้าํปรึกษาเพื่อหาหนทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว องคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาติ (OTIT) ซ่ึงถูกจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย
การฝึกงานดา้นเทคนิค ไดมี้การตั้ง “ฮอตไลน์ใหค้าํปรึกษาเป็นภาษาแม่” ท่ีสามารถปรึกษาไดใ้น 8 ภาษา เวลาท่ีรู้สึกทุกขใ์จหรือวติกกงัวลเก่ียวกบัการ
ทาํงานหรือการใชชี้วติประจาํวนั เวลาท่ีตอ้งการคาํแนะนาํในเร่ืองเก่ียวกบัศาสนา อาหารการกิน ขนบธรรมเนียม แนวความคิด หรือเวลาท่ีมีขอ้สงสยั
เก่ียวกบัเง่ือนไขแรงงาน เช่น ค่าแรง หรือการทาํงานนอกเวลา เป็นตน้ สามารถเขา้รับคาํปรึกษาได้

องคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาติ (OTIT) ฮอตไลน์ใหค้าํปรึกษาเป็นภาษาแม่  0120-250-198 
ทุกวนัพฤหสับดี 11:00 ~ 19:00 น  ทุกวนัอาทิตย ์9:00 ~ 17:00 น. 
※ นอกเหนือเวลาดงักล่าวจะรับเร่ืองโดยระบบตอบรับทางโทรศพัท ์(จะใหค้าํตอบในวนัถดัไปเป็นตน้ไป) 
※ บางกรณีอาจจะใชเ้วลา ข้ึนอยูก่บัเน้ือหา 
※ ไม่เสียค่าโทรศพัท ์
◆เวบ็ไซตใ์หค้วามช่วยเหลือเป็นภาษาแม่ขององคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาติ (OTIT) https://www.support.otit.go.jp/soudan/th/ 

 

ดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน “คู่มือผู้ เข้าฝึกงานด้านเทคนิค” กนัเถอะ! 

 แอปพลิเคชนัท่ีสามารถเขา้ไปดู “คู่มือผูเ้ขา้ฝึกงานดา้นเทคนิค” ท่ีผูฝึ้กปฏิบติังาน
ดา้นเทคนิคทุกท่านไดรั้บแจกตอนเขา้ประเทศญ่ีปุ่นไดบ้นสมาร์ทโฟน ทุกท่ีทุกเวลา 
ส่ิงทีส่ามารถทราบได้บนแอปพลิเคชัน “คู่มือผู้เข้าฝึกงานด้านเทคนิค” 

・กฎระเบียบในการดาํเนินชีวติในญ่ีปุ่น (การจราจร, ยานพาหนะ, ท่ีพกัอาศยั) 
・กฎหมายการทาํงาน (สญัญาวา่จา้งแรงงาน, การเลิกจา้ง เวลาการทาํงาน, วนัหยดุ, 

ค่าแรง เป็นตน้) 
・ประกนัสงัคม, ประกนัแรงงาน, ภาษี (ภาษีเงินได,้ ภาษีทอ้งถ่ิน) 
・เวลาท่ีไม่สามารถฝึกงานดา้นเทคนิคได ้
・เวลาแต่งงาน, ตั้งครรภ,์ คลอดบุตร 
・หน่วยงานใหค้าํปรึกษาประเภทต่าง ๆ และวธีิการยืน่เร่ือง 
・ระบบการฝึกงานดา้นเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาติ 

※ติดต่อสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว : แผนกใหค้วามช่วยเหลือ ฝ่ายการฝึกงานดา้น
เทคนิค องคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคสาํหรับต่างชาติ (OTIT) 
โทรศพัท ์: 03-6712-1974 

ดาวน์โหลดเลยตอนน้ี!  
 

・แอปพลิเคชนัฟรี 
・รองรับ 9 ภาษา 

ภาษาเวยีดนาม, ภาษาจีน, ภาษาฟิลิปปินส์ 
ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษาเมียนมาร์ 
ภาษากมัพชูา, ภาษามองโกล, ภาษาองักฤษ 

 

ลงทะเบียน SNS ขององค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสําหรับชาวต่างชาติ (OTIT) กนัเถอะ! 

 ทางองคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาติ (OTIT) มีการกระจายข่าวสารต่าง ๆ ทาง Facebook 
และ Twitter นอกจากข่าวสารท่ีเก่ียวกบัระบบการฝึกงานดา้นเทคนิคและมาตรการท่ี OTITไดด้าํเนินการ
แลว้ ยงัใหข้่าวสารเก่ียวกบัมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ อนัเน่ืองมาจากโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนาสาย
พนัธ์ุใหม่อยา่งทนัท่วงที เน้ือหาเป็นภาษาญ่ีปุ่นอยา่งง่ายและแปลเป็นภาษาต่างประเทศอีก 8 ภาษา จึง
อยากจะใหล้งทะเบียนและใชป้ระโยชน์กนัใหไ้ด ้

 

Facebook Twitter 

 

ฉบบัฤดูใบไมผ้ลิ เดือนเมษายนค.ศ. 2022

For iPhone 
 

For Android 
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การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (เขม็ที ่3) 

ผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิคท่ีมีความประสงคก์ส็ามารถเขา้รับการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่เขม็ท่ี 3 ไดโ้ดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย ท่านจะไดรั้บบตัรฉีดวคัซีนสาํหรับฉีดวคัซีนเขม็กระตุน้จากเมือง, อาํเภอ หรือหมู่บา้นเดียวกนักบัท่ีไดรั้บการฉีดวคัซีนเขม็ท่ี 2 ขอใหผู้ท่ี้
ประสงคจ์ะฉีดวคัซีนดงักล่าวจองการฉีดตามคาํแนะนาํใน “การแจง้การฉีดวคัซีน” ท่ีอยูใ่นซองเดียวกนันั้น กาํหนดการและช่วงระยะเวลาในการเปิดรับ
จองการฉีดวคัซีนกระตุน้นั้นอาจจะแตกต่างกนัออกไปในแต่ละทอ้งถ่ิน

 

 

 

 “แนะนําการประกวดบทเรียงความภาษาญีปุ่่ นของผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่างชาติ คร้ังที ่30” 

JITCO ไดเ้ปิดรับสมคัรบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่นตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน (ศ) โดยหมดเขตรับสมคัรภายในวนัท่ี 13 พฤษภาคม (ศ) สาํหรับ
รายละเอียดการรับสมคัรไดแ้สดงไวบ้นโฮมเพจ JITCO (  https://www.jitco.or.jp/)  ท่ีคอลมัน์ข่าวสารในลานอุปกรณ์การสอนภาษาญ่ีปุ่นของ 
JITCO (  https://hiroba.jitco.or.jp) เรารอผลงานเขา้ร่วมการประกวดของทุกท่านอยูน่ะครับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คุณอาโกะ ชมดอกไม้ไปพร ้อมกับปฏบิตัติามมาตรการป้องกันโควดิ 

ก่อนเกิดวิกฤตการณโ์ควิด การไปชมดอกไมใ้นประเทศญี�ปุ่ น ผูค้นจะไปรบัประทานอาหารกบัเพื�อนฝงูใตต้น้ซากรุะ
กนัอยา่งครื �นเครง แตต่อนนี�เราตอ้งปฏิบตัิตามรูปแบบการดาํเนินชีวิตแบบใหม ่ สวมแมสก ์ รกัษาระยะห่างกบักลุม่อื�น 
และนั�งชมดอกซากรุะอยา่งเงียบ ๆ อยากใหว้กิฤตการณโ์ควิดสงบลงโดยเรว็จงัเลย 

― ร ักษามารยาท ร ื�นรมยช์มดอกไม้ ― ร  ถ งค ู้   ึ  วามร  ส กของชาวญ  ป  น    ู้  ึ        ี ่ ุ่  จากการ ต นม งงะ      ์  ู   ั   

ไปชมดอกไม้
ดีกวา่! 

ตื�นเตน้♪ 
ตื�นเตน้♪ 

พอพดูถงึการชมดอกไมก็้นกึถงึ... 

ขนมดงัโงะ♪ ขา้วปั�น♪ อินารซิชิู♪ 

เขา้ใจความรู้สึก
จา้~ 

อยากทานเบนโตะอรอ่ย ๆ 
ใตต้น้ซากรุะจงัเลย! 

นั�งชมดอกซากุระอย่าง
เงยีบ ๆ  ดกีว่า.... 

เวน้ระยะหา่งจาก
กลุม่อื�น... 

แตต่อนนี�ตอ้ง... 
สวมแมสก .์.. 
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Hôm nay chúng tôi giới thiệu về một số “tiếp đầu ngữ”, tức là những chữ “nhỏ” đứng trước một từ khác thể hiện sự khác biệt. Đó là chữ “御”
được đọc là “お” hoặc “ご”, để thể hiện cách nói lịch sự hoặc kính trọng, Chữ “真”, đọc là “ま” thể hiện sự đúng đắn hoặc chính xác, chữ “ど”
để hiện mức độ mạnh mẽ, chữ “素” đọc là “す” có tác dụng nhấn mạnh nội dung của từ đứng sau đó. Khác với những chữ trên một chút là 
chữ “さ” và chữ “か” ví dụ như trong chữ “か弱い, けだるい, ひ弱” làm cho âm điệu dễ nghe hơn. Ngược lại những chữ như “ひん” (viết là “引”
ん), chữ “とっ”(viết là “取っ) hoặc chữ “ふんだくる” (viết bằng chữ “踏んだくる”) làm tăng mức độ mạnh mẽ của từ đứng sau nó. 

我举一个很小的词，即前缀。「お・ご（御）」表示礼貌和尊敬，「ま（真）」表示真正的，正确性，「ど」表示程

度强烈，「す（素）」则表示就那样等意思。与此稍有不同的是，“さ”和“か”等词，像“柔弱、慵懒、软弱”，进

行语调调整。另外，增强语言气势的是“ひ（引）ん・と（取）”，有“ふ（踏）んだくる”（中文意指硬夺）等用

词。 
Kinuha ko ang isang maliit na salita, isang prefix. 「お・ご（御）」ay dapat na magalang o iginagalang, 「ま
（真）」ay katotohanan o kawastuhan,「ど」 ay malakas na antas,「す（素）」ay ginagamit upang magdagdag 
ng kahulugan tulad ng pagiging kung ano talaga ito. May kaunting pagkakaiba naman ang「さ」o「か」
at iba pa, at ang tono ay in- adjust tulad ng「か弱い・けだるい・ひ弱」. Bilang karagdagan, nagpapalakas 
naman sa momentum ng pagsasalita ay「ひ（引）ん・と（取）っ」 at gayundin ang 「ふ（踏）んだくる」.
Kali ini kita belajar tentang kata awalan. Awalan “o dan go” adalah untuk kata-kata dalam bahasa sopan dan hormat. Awalan “ma” untuk hal 
yang benar-benar dan tepat. Awalan “do” untuk hal yang tingkatnya kuat. Awalan “su ” untuk gerakan yang sebagaimana adanya. Sedikit 
berbeda dengan itu, ada awalan “sa” dan “ka” yang ditambah untuk didisesuaikan nadanya seperti pada “kayowai (lemah (dari penampilan)), 
kedarui (lemas), hiyowa (lemah (karena penyakit))”. Selain itu, ada awalan “hi (tarik) n dan to (ambil)t”,  “fu (injak)ndakuru”, dan 
sebagainya, yang memperkuat momentum kata-kata. 

เราไดย้กเอาคาํเติมหนา้สั�น ๆ  มาพดูถงึ คาํดงักลา่วทาํหนา้ที�ใหค้วามหมายประกอบ อาทิ「お・ご（御）」 ใชเ้ติมเพื�อแสดงความสภุาพหรอืความ
เคารพ, 「ま（真）」 หมายถงึอยา่งแทจ้รงิหรอืถกูตอ้ง,「ど」 เนน้ระดบัความเขม้ขน้ รุนแรง, 「す（素）」หมายถงึสภาพที�เป็นอยูอ่ยา่งนั�น เป็นตน้ 

คาํที�แตกตา่งไปจากนั�นเลก็นอ้ย เชน่ 「さ」 หรอื 「か」 นาํมาเติมเพื�อปรบัโทนเสยีงของคาํ อาทิ「か弱い (คะโยวะอิ)・けだるい・ひ弱 (ฮิโยวะ)」 
และยงัมีคาํที�เสรมิลกัษณะความแรงของคาํอยา่งเชน่ 「ひ（引）ん・と（取）っ」และ「ふ（踏）んだくる」เป็นตน้ 

េយើងធ្ល បេ់លើកយកពកយខ្លីៗែដលជបុព្វបទ។ បុព្វបទ្រតូវបនេគេ្របើេដើមបបីែនថមអតថនយ័ ដូចជ「お・ご（御）」សំ�បក់រគួរសម និងេគរព
「ま（真）」សំ�បក់រពិត ្រតឹម្រតូវ និង 「ど」សំ�បប់ញជ កពី់សភពខ្ល ងំ េហើយ 「す（素）」សំ�បប់ញជ កថ់សភពដែដល។ ខុសគន បន្តិច
ជមយួនឹងបុព្វបទ 「さ」និង「か」ដូចេនកនុង「か弱い・けだるい・ひ弱」 ែដល្រតូវបនេ្របើេដើមបសី្រមួលករបេញចញសេម្លង។ េលើសពី
េនះេទៀតគឺ 「ひ（引）ん・と（取）っ」ែដលព្រងឹងសនទះៃនពកយ ែដលមនេនកនង 「ふ（踏）んだくる」ជេដើម។   
စကားလံ�းတိ�နဲ ့ ထပ်ိစီးစကားလံ�းေတကွိ�ေရွးထားပါတယ။်「お・ご（御）」က ေလးစားမ�၊ 「ま（真）」က မ�နက်နမ်�၊ 「ど」က အားေကာငး်မ�၊ 「す（素）」က 

နဂိ�အတိ�ငး်စတဲ ့အဓပိ�ာယေ်တကွိ� ြဖည်စ့ကွေ်ပးပါတယ။် ဒါေတနွဲမ့တ�တာက「さ」နဲ「့か」ြဖစ�်ပီး「か弱い・けだるい・ひ弱」ဆိ�တာမျိ�း စကားလံ�းေတကွိ�ပိ��ပီး 
ဟနပ်ါေစပါတယ။် စကားလံ�းရဲ ့ အငအ်ားကိ�ပိ�ြပငး်ေစတာကေတာ「့ひ（引）ん・と（取）っ」ြဖစ်�ပီး「ふ（踏）んだくる」စတာမျိ�းလညး်��ိပါတယ။် 

Богино үг, угтвар үгийн талаар авч үзье. “お/o, ご/go (御)” нь тухайн үгийг эелдэг хэллэг болгох, “ま/ma (真)” нь “жинхэнэ”, 
“үнэн”, “зөв” гэсэн утгыг илэрхийлэх, “ど/do” нь тухайн үгэнд эрч нэмэх, “す/su (素)” нь байгаагаараа байгаа байдлыг 
илэрхийлэх зэргээр тухайн үгэнд утга нэмэх үүргийг гүйцэтгэдэг. Эдгээрээс бага зэрэг ялгаатай нь, “さ/sa”, “か/ka” г.м 
бөгөөд эдгээр нь “か弱い/ka-yowai (хэврэг, эмзэг), けだるい/ke-darui (тамир барагдсан), ひ弱/hi-yowa (сул дорой)” гэх 
мэтээр тухайн үгийн эрчийг тохируулна. Мөн, тухайн үгэнд эрч нэмдэг “ひ/hi (引)ん/n, と/to (取)っ/жижиг цү (араас нь
залгасан гийгүүлэгчийг хоёр дуудна.)”, “ふ/fu (踏)んだくる/ndakuru (булаах, дээрэмдэх)” зэрэг үгүүд байдаг. 
Here we focus on small words that are prefixes. お / ご (御) adds a sense of politeness or respect, ま (真) emphasizes the truth or correctness, 
ど strengthens the extent or degree, and す (素) indicates the natural state, of the words they each prefix. 
さ and か slightly differ from the above. They soften the tone of the words they prefix, as in か弱い, けだるい, and ひ弱. 
There are also prefixes such as ひ（引）ん and と（取）っ, which give words a greater sense of action, as in ふ（踏）んだくる. 
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