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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
ฉบับฤดูใบไม้ผลิ เดือนเมษายนค.ศ. 2022
หน่ วยงานให้ คาํ ปรึ กษาเวลาประสบความลําบาก
ในประเทศญี่ปุ่น บริ ษทั และโรงเรี ยนโดยส่ วนใหญ่จะเริ่ มต้นปี การทํางานหรื อปี การศึกษาในเดือนเมษายน ผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคส่ วนใหญ่กค็ ง
จะดําเนินชีวติ ประจําวันด้วยความรู ้สึกใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน ท่ามกลางการดําเนินชีวติ ในญี่ปุ่นที่ห่างไกลประเทศบ้านเกิด ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง เวลาประสบความลําบากก็อาจจะไม่รู้วา่ ควรจะไปปรึ กษาใครดี หากตกอยูใ่ นสภาพดังกล่าว โปรดอย่าแบกรับปั ญหาไว้แต่เพียงผูเ้ ดียว ขอให้
ใช้บริ การหน่วยงานให้คาํ ปรึ กษาเพื่อหาหนทางแก้ไขปั ญหาดังกล่าว องค์กรฝึ กงานด้านเทคนิคสําหรับชาวต่างชาติ (OTIT) ซึ่ งถูกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
การฝึ กงานด้านเทคนิค ได้มีการตั้ง “ฮอตไลน์ให้คาํ ปรึ กษาเป็ นภาษาแม่” ที่สามารถปรึ กษาได้ใน 8 ภาษา เวลาที่รู้สึกทุกข์ใจหรื อวิตกกังวลเกี่ยวกับการ
ทํางานหรื อการใช้ชีวติ ประจําวัน เวลาที่ตอ้ งการคําแนะนําในเรื่ องเกี่ยวกับศาสนา อาหารการกิน ขนบธรรมเนียม แนวความคิด หรื อเวลาที่มีขอ้ สงสัย
เกี่ยวกับเงื่อนไขแรงงาน เช่น ค่าแรง หรื อการทํางานนอกเวลา เป็ นต้น สามารถเข้ารับคําปรึ กษาได้
องค์กรฝึ กงานด้านเทคนิคสําหรับชาวต่างชาติ (OTIT) ฮอตไลน์ให้คาํ ปรึ กษาเป็ นภาษาแม่ 0120-250-198
ทุกวันพฤหัสบดี 11:00 ~ 19:00 น
ทุกวันอาทิตย์ 9:00 ~ 17:00 น.
※ นอกเหนื อเวลาดังกล่าวจะรับเรื่ องโดยระบบตอบรับทางโทรศัพท์ (จะให้คาํ ตอบในวันถัดไปเป็ นต้นไป)
่ บั เนื้อหา
※ บางกรณี อาจจะใช้เวลา ขึ้นอยูก
※ ไม่เสี ยค่าโทรศัพท์
◆เว็บไซต์ให้ความช่วยเหลือเป็ นภาษาแม่ขององค์กรฝึ กงานด้านเทคนิ คสําหรับชาวต่างชาติ (OTIT)
https://www.support.otit.go.jp/soudan/th/

ดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน “คู่มือผู้เข้ าฝึ กงานด้ านเทคนิค” กันเถอะ!
タイ語版

แอปพลิเคชันที่สามารถเข้าไปดู “คู่มือผูเ้ ข้าฝึ กงานด้านเทคนิค” ที่ผฝู ้ ึ กปฏิบตั ิงาน
ด้านเทคนิคทุกท่านได้รับแจกตอนเข้าประเทศญี่ปุ่นได้บนสมาร์ทโฟน ทุกที่ทุกเวลา
สิ่ งทีส่ ามารถทราบได้ บนแอปพลิเคชัน “คู่มือผู้เข้ าฝึ กงานด้ านเทคนิค”
・กฎระเบียบในการดําเนิ นชีวต
ิ ในญี่ปุ่น (การจราจร, ยานพาหนะ, ที่พกั อาศัย)
・กฎหมายการทํางาน (สัญญาว่าจ้างแรงงาน, การเลิกจ้าง เวลาการทํางาน, วันหยุด,
ค่าแรง เป็ นต้น)
・ประกันสังคม, ประกันแรงงาน, ภาษี (ภาษีเงินได้, ภาษีทอ้ งถิ่น)
・เวลาที่ไม่สามารถฝึ กงานด้านเทคนิ คได้
・เวลาแต่งงาน, ตั้งครรภ์, คลอดบุตร
・หน่วยงานให้คาํ ปรึ กษาประเภทต่าง ๆ และวิธีการยืน
่ เรื่ อง
・ระบบการฝึ กงานด้านเทคนิ คสําหรับชาวต่างชาติ
※ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว : แผนกให้ความช่วยเหลือ ฝ่ ายการฝึ กงานด้าน
เทคนิค องค์กรฝึ กงานด้านเทคนิคสําหรับต่างชาติ (OTIT)
โทรศัพท์ : 03-6712-1974

ดาวน์ โหลดเลยตอนนี้!
・แอปพลิเคชันฟรี

・รองรับ 9 ภาษา

ภาษาเวียดนาม, ภาษาจีน, ภาษาฟิ ลิปปิ นส์
ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษาเมียนมาร์
ภาษากัมพูชา, ภาษามองโกล, ภาษาอังกฤษ

For Android

For iPhone

ลงทะเบียน SNS ขององค์ กรฝึ กงานด้ านเทคนิคสําหรั บชาวต่ างชาติ (OTIT) กันเถอะ!
ทางองค์กรฝึ กงานด้านเทคนิคสําหรับชาวต่างชาติ (OTIT) มีการกระจายข่าวสารต่าง ๆ ทาง Facebook
และ Twitter นอกจากข่าวสารที่เกี่ยวกับระบบการฝึ กงานด้านเทคนิคและมาตรการที่ OTITได้ดาํ เนินการ
แล้ว ยังให้ข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ อันเนื่องมาจากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่อย่างทันท่วงที เนื้อหาเป็ นภาษาญี่ปุ่นอย่างง่ายและแปลเป็ นภาษาต่างประเทศอีก 8 ภาษา จึง
อยากจะให้ลงทะเบียนและใช้ประโยชน์กนั ให้ได้

Facebook
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การฉีดวัคซีนป้ องกันโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (เข็มที่ 3)
ผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานด้านเทคนิคที่มีความประสงค์กส็ ามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เข็มที่ 3 ได้โดยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่าย ท่านจะได้รับบัตรฉีดวัคซีนสําหรับฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้ จากเมือง, อําเภอ หรื อหมู่บา้ นเดียวกันกับที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ขอให้ผทู ้ ี่
ประสงค์จะฉีดวัคซีนดังกล่าวจองการฉีดตามคําแนะนําใน “การแจ้งการฉีดวัคซีน” ที่อยูใ่ นซองเดียวกันนั้น กําหนดการและช่วงระยะเวลาในการเปิ ดรับ
จองการฉีดวัคซีนกระตุน้ นั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น

“แนะนําการประกวดบทเรี ยงความภาษาญีป่ นของผู
้ ฝึกปฏิบัติงานด้ านเทคนิคและผู้ฝึกงานชาวต่ างชาติ ครั้ งที่ 30”
ุ่
JITCO ได้เปิ ดรับสมัครบทเรี ยงความภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน (ศ) โดยหมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 13 พฤษภาคม (ศ) สําหรับ
รายละเอียดการรับสมัครได้แสดงไว้บนโฮมเพจ JITCO (
JITCO (

https://www.jitco.or.jp/) ที่คอลัมน์ข่าวสารในลานอุปกรณ์การสอนภาษาญี่ปุ่นของ

https://hiroba.jitco.or.jp) เรารอผลงานเข้าร่ วมการประกวดของทุกท่านอยูน่ ะครับ

ร้ ู ถงค
ึ วามร้ ู สึ กของชาวญปี่ ุ่ นจากการ์ ตูนมงงะ
ั
タイ語版

ไปชมดอกไม้
ดีกว่า!

― รัก ษามารยาท รื�น รมย์ช มดอกไม้ ―
พอพูดถึงการชมดอกไม้ก็นกึ ถึง...

ขนมดังโงะ♪

ตื�นเต้น♪
ตื�นเต้น♪
อยากทานเบนโตะอร่อย ๆ
ใต้ตน้ ซากุระจังเลย!
เข้าใจความรู ้สึก
จ้า~

ข้าวปั�น♪

เว้นระยะห่างจาก
กลุม่ อื�น...

อินาริซชู ♪
ิ

แต่ต อนนีต� อ้ ง...
สวมแมสก์...

นั�งชมดอกซากุร ะอย่าง
เงียบ ๆ ดีก ว่า....

คุณอาโกะ ชมดอกไม้ไ ปพร้อ มกับ ปฏิบ ตั ติ ามมาตรการป้ อ งกัน โควิด

ก่อนเกิดวิกฤตการณ์โควิด การไปชมดอกไม้ในประเทศญี�ปนุ่ ผูค้ นจะไปรับประทานอาหารกับเพื�อนฝูงใต้ตน้ ซากุระ
กันอย่างครืน� เครง แต่ตอนนีเ� ราต้องปฏิบตั ิตามรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบใหม่ สวมแมสก์ รักษาระยะห่างกับกลุม่ อื�น
และนั�งชมดอกซากุระอย่างเงียบ ๆ อยากให้วกิ ฤตการณ์โควิดสงบลงโดยเร็วจังเลย
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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.

เราได้ยกเอาคําเติมหน้าสัน� ๆ มาพูดถึง คําดังกล่าวทําหน้าที�ให้ความหมายประกอบ อาทิ「お・ご（御）」 ใช้เติมเพื�อแสดงความสุภาพหรือความ
เคารพ, 「ま（真）」 หมายถึงอย่างแท้จริงหรือถูกต้อง,「ど」 เน้นระดับความเข้มข้น รุนแรง, 「す（素）」หมายถึงสภาพที�เป็ นอยูอ่ ย่างนัน� เป็ นต้น
คําที�แตกต่างไปจากนัน� เล็กน้อย เช่น 「さ」 หรือ 「か」 นํามาเติมเพื�อปรับโทนเสียงของคํา อาทิ「か弱い (คะโยวะอิ)・けだるい・ひ弱 (ฮิโยวะ)」
และยังมีคาํ ที�เสริมลักษณะความแรงของคําอย่างเช่น 「ひ（引）ん・と（取）っ」และ「ふ（踏）んだくる」เป็ นต้น
េយង
មអតថនយ
័ ដូចជ「お・ご（御）
」សំ �ប់ករគួរសម នង
ើ ធ្លប់េលើកយកពកយខ្លៗ
ី ែដលជបុព្វបទ។ បុព្វបទ្រតូវបនេគេ្របេើ ដើមបបែនថ
ី
ិ េគរព
「ま（真）
」សំ �ប់ករពិត ្រតម
្រតូ
វ
ន
ង
「ど」សំ
�
ប់
ប
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ជ
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ង
ំ
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យ
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សភពដែដល។
ខុ
ស
គ
ន បន្តច
ឹ
ិ
ី
ើ
ិ
ជមួយនង
បុ
ព
ប
្វ
ទ
「さ」ន
ង
「か」ដូ
ច
េនកន
ង「か弱い・けだるい・ひ弱」
ែដល្រតូ
វ
បនេ្រប
េ
ដ
ម
ប
ស្រមួ
ល
ករបេញច
ញសេម្ល
ង
។
េល
ើ
ឹ
ិ
ើ
ី
ើ សពី
ុ
េនះេទៀតគឺ 「ひ（引）ん・と（取）っ」ែដលព្រងឹងសនទះៃនពកយ ែដលមនេនកនង 「ふ（踏）んだくる」ជេដើម។
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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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