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วารสารมิตรผู้ฝึกปฏบิัติงานด้านเทคนิค 
 

ระวงัอบุัติเหตุทางน้ํา อบุัติเหตุบนภูเขา! ~ เพือ่การเพลดิเพลนิพกัผ่อนหย่อนใจในฤดูร้อนอย่างความปลอดภยั~ 

ทุกปี มีนกัท่องเท่ียวเป็นจาํนวนมากเดินทางมาพกัผอ่นตามทะเล แม่นํ้า และภูเขาอนังดงามในแต่ละทอ้งท่ีของญ่ีปุ่น แต่หากเกิดอุบติัเหตุอนัเน่ืองจาก
พฤติกรรมท่ีขาดการวางแผน กอ็าจเป็นอนัตรายถึงชีวติได ้จึงขอใหร้ะมดัระวงัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุทางน้ํา  

 อยา่ลงวา่ยนํ้าหากอดหลบัอดนอน หรือไม่สบาย อีกทั้งการวา่ยนํ้าหลงัด่ืมสุราเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ หา้มกระทาํโดยเดด็ขาด 
 ในทะเลมีบางจุดท่ีอุณหภูมินํ้าเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมากตามความลึกของนํ้า และบางจุดกระแสนํ้าไหลรุนแรง ตามจุดอนัตรายดงักล่าวมกัจะมี

ป้ายระบุไว ้ เช่น “อนัตราย” “หา้มลงเล่นนํ้า” เป็นตน้ ขอใหต้รวจสอบป้ายระบุตามชายฝ่ังทะเลและจุดลงเล่นนํ้าทะเล หา้มเขา้ไปในเขตหา้มลง
เล่นนํ้าเป็นอนัขาด 

 ในแม่นํ้า มีจุดท่ีกระแสนํ้าไหลเร็วและเป็นแอ่งลึกอยา่งฉบัพลนั ขอใหว้า่ยนํ้าดว้ยความระมดัระวงั นอกจากน้ีเวลาท่ีอยูริ่มแม่นํ้าขอใหร้ะวงัการ
เปล่ียนแปลงของดินฟ้าอากาศและสภาพของนํ้าในแม่นํ้า เวลาท่ีเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นสญัญาณบ่งบอกวา่ระดบันํ้าในแม่นํ้ากาํลงัเพิ่มข้ึน
อยา่งรวดเร็วดงัต่อไปน้ี ขอใหรี้บออกจากสถานท่ีดงักล่าวโดยเร็ว 
 เวลาเห็นเมฆดาํอยูบ่นทอ้งฟ้าดา้นตน้นํ้า (ทิศทางท่ีนํ้าไหลมา)  
 เวลาท่ีฝนเร่ิมตก 
 เวลาท่ีมีใบไมร่้วง ก่ิงไมพ้ดัลอยมา หรือมีขยะไหลมาตามกระแสนํ้า 

 อาจมีนํ้าไหลเขา้เข่ือนมากเวลาท่ีฝนตกหนกั หรืออาจมีการเพิ่มปริมาณนํ้าท่ีปล่อยจากเข่ือนไปยงัปลายนํ้าเน่ืองจากสาเหตุอ่ืน ๆ ดงันั้นเวลาท่ีมี
เสียงสญัญาณหรือการประกาศเตือน ขอใหอ้ยูห่่างจากแม่นํ้าโดยด่วน 

 การเขา้ไปตกปลาในเขตหวงหา้มนั้นเป็นอนัตรายอยา่งยิง่ และหา้มตกปลาในวนัท่ีอากาศแปรปรวนเป็นอนัขาด สวมเส้ือชูชีพเวลาท่ีตกปลาหรือ
นัง่เรือ 

 เพือ่ป้องกนัอบุัติเหตุบนภูเขา  

 เลือกภูเขาท่ีจะปีนใหเ้หมาะสมกบักาํลงักาย สภาพร่างกาย ประสบการณ์การปีนเขาและสภาพอากาศ วางแผนการปีนเขาอยา่งปลอดภยัโดย
คาํนึงถึงเสน้ทางการปีน กาํหนดการ อุปกรณ์และเสบียงอาหาร เป็นตน้ 

 อุบติัเหตุพลดัหลงท่ีเกิดจากสภาพอากาศบนภูเขาเปล่ียนแปลงอยา่งกระทนัหนันั้นเกิดข้ึนอยูบ่่อย ๆ ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนหนา้วนัปีน
เขา หากสภาพอากาศไม่ดีกค็วรยกเลิก 

 หากเกิดเหตุฉุกเฉิน อุบติัเหตุหลงทาง โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน พกเคร่ืองมือส่ือสาร อาทิ โทรศพัทมื์อถือหรือสมาร์
ทโฟนติดตวั และควรเตรียมแบตเตอร่ีสาํรองเอาไวด้ว้ย 

★เพือ่การป้องกนัโรคติดต่อ เช่น โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ ขอให้ป้องกนัการติดเช้ือ (สวมหน้ากากอนามัย, หลกีเลีย่ง 3Cs (Closed spaces, 
Crowded places, Closed contact), ล้างมือบ่อย ๆ ฆ่าเช้ือโรคตามมือและน้ิวมือ) ในระหว่างทีเ่พลดิเพลนิกบัการพกัผ่อนหย่อนใจด้วย! 

※บทความน          ี้  JITCO จ ดท าข  นโดยอ างอ งข าวประชาส มพ นธ ออนไลน ของร ฐบาล  ั   ํ  ึ้      ้   ิ  ่         ั   ั  ์      ์    ั    https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201407/3.html#section3

JITCO ทาํการจดัจาํหน่ายหนงัสือ “แนะนาํการใชชี้วติในประเทศญ่ีปุ่น” ไกดบุ์ค๊ท่ีแนะนาํขอ้มูล
สาํคญัเพื่อการดาํรงชีวติในญ่ีปุ่นอยา่งราบร่ืน อาทิ กฎระเบียบและขนบธรรมเนียม รวมถึงขอ้ควร
ระวงัเวลาท่ีเกิดภยัพิบติั โดยจดัพิมพเ์ป็นภาษาเวยีดนาม, ภาษาจีน, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษา
อินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษากมัพชูา, ภาษาเมียนมาร์, ภาษามองโกล, ภาษาองักฤษ, ภาษาลาว, ภาษา
สิงหล, ภาษาเนปาล รวม 12 ภาษา 

ท่านสามารถซ้ือไดท้างร้านขายส่ือการเรียนออนไลน์ของ JITCO 
 https://onlineshop.jitco.or.jp/shopdetail/000000000147/ct39/  
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ไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ ~หากมีอาการไข้และไอ~ 

เพื่อป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ ทุกคนต่างใชชี้วติประจาํวนัโดยปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัต่าง ๆ แต่ถึงจะระวงัตวัแลว้กอ็าจจะ

เกิดอาการไขห้รือไอได ้ เวลาท่ีสภาพร่างกายผดิปกติ ขอใหห้ลีกเล่ียงการพบปะบุคคลอ่ืน เช่น ไปทาํงาน ออกไปขา้งนอก หรือไปรับประทานอาหาร 

เป็นตน้ ก่อนอ่ืนขอใหแ้จง้รายงานไปยงัผูใ้หค้าํช้ีแนะในท่ีทาํงานหรือองคก์รกาํกบัควบคุมดูแล ใชบ้ริการหน่วยงานใหค้าํปรึกษาท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินท่ีอยู่

อาศยั หากไปโรงพยาบาล เขา้รับการตรวจแลว้สงสยัวา่ติดเช้ือ ขอใหเ้ขา้รับการตรวจโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 

การตรวจสอบกไ็ดแ้ก่ การตรวจ PCR เป็นตน้ หากผลการตรวจเป็นบวก กข็อใหเ้ขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือพกัรักษาตวัในบา้นตามอาการ

ป่วย เรารู้แลว้วา่ หลงัจากมีอาการป่วย เช่น มีไข ้จากนั้นประมาณ 7-10 วนั  การแพร่เช้ือจากผูป่้วยโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ไปสู่ผูอ่ื้น

นั้นมีโอกาสเป็นไปไดน้อ้ย ดงันั้นขอใหพ้ิจารณาวา่ผา่นช่วงเวลาดงักล่าวไปหรือยงั ประกอบกบัผลการตรวจแต่ละ

ประเภท ถา้ไม่มีปัญหากก็ลบัไปใชชี้วติตามเดิม เพื่อไม่ใหโ้รคติดต่อแพร่กระจายออกไป ขอใหรั้กษาเวลาช่วงเวลา

ดงักล่าว 

(อ้างอิง : รายช่ือหน่วยงานให้คาํปรึกษาตามท้องถิน่)  https://www.moj.go.jp/isa/content/930004512.pdf
     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระดิ�งลมที�ชาวญี�ปุ่นคุ้นเคย ช่วยสร้างเสียงให้ความรู้สึกเยน็สดชื�นในฤดรู้อนที�อบอ้าว 

ฤดรูอ้นในญี�ปุ่ น ไมใ่ชแ่คค่วามรอ้น ยงัมีความช� �นสงู การสวมแมสกเ์วลาอออกไปขา้งนอกยิ�งทาํใหรู้ส้กึอดึอดั 
บรรเทาความรอ้นโดยไปหลบตามรม่ไมใ้นธรรมชาติบา้ง ร��นรมยไ์ปกบัเสยีงกระดิ�งลมที�เป็นการคิดดดัแปลงสรา้ง
ความรูส้กึ “เย็นสดช��น” ดาํเนินชีวติกา้วผา่นฤดรูอ้นไปใหไ้ดน้ะคะ 

 

― การใช้ชีวิตในฤดรู้อนของญี�ปุ่น ― ร  ถ งค ู้   ึ  วามร  ส กของชาวญ  ป  น    ู้  ึ        ี ่ ุ่  จากการ ต นม งงะ      ์  ู  ั   

ฤดรู้อนมาเยือน
แล้ว!! 

ไม่ใช่แค่ร้อน
อย่างเดียวนะ... 

ความชื�นกสู็ง... 
สวมแมสก์ทรมานจัง... 

หากไม่มีโควิด... 
เล่นนํ�าทะเล 

สระว่ายนํ�า 
แคมป์บนที�ราบสูง 

ฤดรู ้อนในญี�ปุ่ นกเ็ยี�ยมไปเลย... 
อ่ะ! 

กระดิ�งลม!! 
มีของดีที�ช่วยทาํให้
ความรู้สึกเยน็สบายแม้
จะอยู่ในห้องจ้า! 

เสียงดังไพเราะ...ราวกับมีลมพัดมา 

กรุง๊กริ�ง.... 

แต่กใ็ช่ว่ามีมากแล้วจะด.ี... 

ซื �อมาเสียเยอะเลย... กรุง๊กริ�ง! 

กรุง๊กริ�ง! 

กรุง๊กริ�ง! กรุง๊กริ�ง! 

กรุง๊กริ�ง! 

กรุง๊กรงิ 
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Chủ đề của chúng ta hôm nay là “từ loại”. Để chỉ người và vật chúng ta có “danh từ”, để chỉ hành động, chúng ta có “động từ”, để chỉ tính chất, 
chúng ta có tính từ v.v. và còn nhiều loại từ khác. Khi chúng ta tập chung những từ loại đó vào từng nhóm như “đồ-vật”, “chuyển động”, “tình 
cảm, trạng thái” thì chỉ cần nhìn vào hình ảnh thứ 2, chúng ta cũng có thể đoán được tính chất của từng nhóm. Ngoài ra, dù trong câu hỏi hôm 
nay không đề cập đến nhưng nhìn tranh ta cũng có thể cảm nhận được những từ cảm thán tượng thanh, ví dụ như “Wa-” (Oài!) hoặc “Kya” 
(Đã quá!) v.v. 

主题是“词的分类”。 有代表人和事物的名称和事物的“名词”，代表动作和功能的“动词”，表示

其他属性和方式的形容词等等。 如果将分类的名称概括为“物/事”、“动作”、“感觉/情形”，就可

以从形体上了解各组的特点。我们似乎还能彷佛听到没有列入问题中的情感动词，“Wa”和“Cha”的，

那种声音。 
Ang tema ay “klasipikasyon ng mga salita”. May mga "pangngalan" na kumakatawan sa mga pangalan at bagay ng 
mga tao at bagay, "mga pandiwa" na kumakatawan sa mga galaw at tungkulin, mga pang-uri na kumakatawan sa iba 
pang mga katangian at paraan, at iba pa. Kung pagsasamahin o ibubuod mo ang mga pangalan ng mga klasipikasyon 
bilang "mono/ koto", "ugoki", at "kimochi / yousu", mauunawaan mo ang mga katangian ng bawat grupo sa mga 
tuntunin ng hugis.  Maririnig mo ang mga emosyonal na pandiwa, "Waa-" at "Kyaa-", na hindi nakalagay sa tanong. 

Tema kali ini adalah "klasifikasi kata". Ada "kata benda" yang menunjukkan orang, nama benda dan hal, "kata kerja" yang 
menunjukkan gerakan, kata sifat yang menunjukkan sifat dan keadaan, dan sebagainya. Jika nama klasifikasi diringkas sebagai
"benda/hal", "gerakan", dan "perasaan/keadaan", karakteristik masing-masing kelompok dalam bentuknya dapat dipahami. Kita
seperti dapat mendengar kata seru, "Wa!" dan "Kya!", yang tidak dimasukkan ke dalam soal. 

หวัขอ้คือ “การจาํแนกประเภทคาํ”  
“คาํนาม” ระบชืุ�อเรยีกหรอืเรื�องของคนหรอืสิ�งของ “คาํกรยิา” แสดงการเคลื�อนไหวหรอืการกระทาํ คาํคณุศพัทแ์สดงคณุลกัษณะหรอืสภาพนอกเหนือจากนั�น และก็ยงัมี

คาํอื�น ๆ อีกมากมาย  
หากสรุปการจาํแนกคาํดงักลา่วโดยตั�งชื�อกลุม่ “สิ�งของ-เรื�อง” “การเคลื�อนไหว” “ความรูส้กึ-สภาพการณ”์ เราก็จะรูไ้ดถ้งึคณุลกัษณะในแงรู่ปลกัษณข์องของแตล่ะกลุม่  
แมว้า่ในคาํถามจะไมมี่คาํอทุาน แตค่ณุอาจจะรูส้กึเหมือนไดยิ้นเสียงอทุาน “วา้ว” “กรี�ด” ก็ได ้ 

ေခါငး်စ�က “စကားလံ�းအမျိ�းအစား” ြဖစ်ပါတယ်။ လ�၊ အရာဝတ� �ေတွရဲ ့ နာမညေ်တွ၊ အေ�ကာငး်အရာေတွကိ�ြပတဲ ့「名詞」(နာမ်)၊ လ�ပ်��ားမ�၊ လ�ပ်ေဆာငမ်�ကိ�ြပတဲ ့「動詞」

(�ကိယာ)၊ တြခားအသငွအ်ြပင၊် အေနအထားကိ�ြပတဲ ့「形容詞」(နာမဝိေသသန)၊ ဒါေတွအြပင ်အမျိ�းမျိ�း��ိပါေသးတယ်။ အဒဲအီမျိ�းအစားေတွကိ� “အရာဝတ� �/အေ�ကာငး်အရာ”၊ 
“လ�ပ်��ားမ�”၊ “ခံစားချက်/ပံ�ပနး်” ဆိ��ပီး ခွဲ�ကည့ရ်င ်ပံ�သ�ာနအ်ေနအထားအရလညး် အ�ပ်စ�အလိ�က်သေဘာသဘာဝကိ� နားလည�်ိ�ငပ်ါတယ်။ ေမးခွနး်ထမဲ�ာထည်မ့ထားတဲ့感動詞

(အာေမဋတိ်) 「ワー」(ေဟး) ၊ 「キャーッ」(ေအာငမ်ယ်ေလး) စတဲ့ အသေံတွေတာင် �ကားလာရေတာမ့လိ�ပါပဲ။ 
Сэдэв: “言葉の分類 / Kotoba no bunrui / Үгийн ангилал”. Хүн, юмсын нэр болон юмс үзэгдлийг илэрхийлдэг “名詞 / mei-shi / нэр 
үг”, хөдөлгөөн, үйл хөдлөлийг илэрхийлдэг “動詞 / doo-shi / үйл үг”, бусад шинж чанар болон төлөв байдлыг илэрхийлдэг “形容
詞 / keiyoo-shi / тэмдэг нэр” болон эдгээрээс гадна төрөл бүрийн үгнүүд бий. Энэ ангиллын нэрийг “もの / mono / юм, こと / 
koto / юмс үзэгдэл”, “うごき / ugoki / хөдөлгөөн”, “きもち / kimochi / сэтгэл”, “ようす / yoosu / төлөв байдал” гэж нэгтгэвэл, 
хэлбэрийн хувьд ч групп тус бүрийн онцлогийг нь мэдэх боломжтой. Асуултанд оруулаагүй “感動詞 / kandoo-shi / сэтгэл хөдлөл 
илэрхийлэх үг” болох “ワー / vaa / ваа”, “キャーッ / kyaa / киаа” гэсэн дуу ч сонсогдох шиг санагдана. 

The theme here is the “classification of words.” There are a variety of classifications. For example, there are “nouns,” which express the name of a 
person, object, or event, “verbs,” which express a motion or action, and “adjectives,” which express a property or state of something, among others. 
By grouping these classifications into “things and events,” “movements,” and “feelings and appearances,” we can gain a clear grasp of the 
characteristics of each group also from the “shape” of the words. Interjections were not included in this exercise, but doesn’t it almost feel as if you 
could hear the “wows” and squeals of delight?  

ប្រធានរទអំពី «ការចាតថ់្នា កន់នពាកយ» ។ មាន «នាម» ពិពណ៌នាអំពីឈ ម្ ោះររស់មនុសសនិងវតថុ  «កិរយិាស័ពទ» ពិពណ៌នាអំពីចលនាឬដំឈណើ រ
ការ «គុណនាម»ពិពណ៌នាអំពីសភាពឬលកខណៈសមបតតិ និងថ្នា កព់ាកយឈសសងៗឈទៀត។ ប្រសិនឈរើអាកសឈងខរឈ ម្ ោះននចំណាតថ់្នា កជ់ា «ររស់ / 
ឈរឿង» «ចលនា» និង «អារមមណ៍ / ស្ថថ នភាព» អាកកអ៏ាចយល់ពីលកខណៈសមបតតិននប្កុមនីមយួៗតាមរយៈលកខណៈររស់ពាកយ។ អាកអាចឮ
ពាកយឧទានស័ពទដដលមនិមានកាុងសំណួរឈនោះដូចជា «អូ» «អូយយា៉ា »។   
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