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ตุลาคม 2022 
ฉบับฤดูใบไม้ร่วง 

 

รู้ถึงความรู้สึกของชาวญ่ีปุ่นจากการ์ตูนมงังะ “การใชชี้วติในฤดูใบไมร่้วงของญ่ีปุ่น” 
◊ยกระดบัภาษาญ่ีปุ่นดว้ยส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วั !   ◊คาํศพัทต์ามฤดูกาลของญ่ีปุ่น ~ “โมมิจิการิ” ในฤดูใบไมร่้วง ~ 
โคคุโงะโนะโมริ「あき 秋
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― การใช้ชีวิตในฤดูใบไม้ร่วงของญีปุ่่ น ― 

 

ฤดูใบไม้ร่วงสําหรับงานศิลปะ ฤดูใบไม้ร่วงสําหรับการเล่นกีฬ า... และฤดูใบไม้ร่วงทีช่วนให้อยากอาหาร 
ท่ีญ่ีปุ่น เม่ือยา่งเขา้ฤดูใบไมร่้วงอุณหภูมิจะลดลง เวลาพระอาทิตยต์กกจ็ะค่อย ๆ เร็วข้ึน ซ่ึงอาจจะสร้างความรู้สึกเปล่าเปล่ียวเลก็นอ้ย แต่เหล่า

ตน้ไมท่ี้มีสีสนั ช่างงดงามเสียจริง ๆ ตามท่ีตั้งแคมป์ บางแห่งสามารถเกบ็ใบไมร่้วงมาก่อไฟเผามนักินได ้เป็นฤดูกาลแห่งความอร่อย อาหารในฤดู
ใบไมร่้วงกไ็ดแ้ก่ ปลาซมัมะ ลูกเกาลดั ลูกแพร์ เป็นตน้ อีกทั้งอุณหภูมิกเ็หมาะกบัการเล่นกีฬา มาสนุกสนานไปกบัส่ิงต่าง ๆ ในฤดูใบไมร่้วงกนั 

 

 
วารสารมิตรผู้ฝึกปฏบิัติงานด้านเทคนิคได้ทาํการปรับปรุงใหม่ ! 

หลงัปรับปรุงใหม่เราจะแจกจ่ายวารสารฉบับภาษาญี่ปุ่ นในรูปใบปลวิ ส่วนฉบับภาษาต่างประเทศ (9 ภาษา) คณุ
สามารถใช้สมาร์ทโฟน เป็นต้น เข้าไปดไูฟล์ PDF ได้บนโฮมเพจของ JITCO จากน้ีเรากจ็ะยงันําเสนอข้อมูลอันเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคทุกท่านต่อไป 

       

หวัข ้อเร ื�อง 

รู้ถงึความรู้สึกของชาวญีปุ่่นจากการ์ตูนมังงะ 

ฤดใูบไม้ร ่วงมาเยอืนแล้ว... 

เมื�อมองทวิทศันด์า้นนอก 

ตน้ไม้ท ี�ใบไม้ร ่วง 

เป็นฤดกูาลท ี�ร ู ้ส ึกเปล่าเปลี�ยวยังไงกไ็ม่รู ้ 
พอเหน็ใบไม้ปลิดปลิว 

ฉันกค็ดิว่า... 

ปลาซัมมะย่าง
เตาถ่านก็
อร ่อยนะ! 

อยากจะก่อไฟเผามัน
กนิจงัเลย! 

ฟู  

ฟู  



 ยกระดบัภาษาญี่ปุ่ นด้วยส่ิงที่อยู่ใกล้ตัว !   
ขอแนะนาํวธีิการเพิ่มทกัษะความรู้ภาษาญ่ีปุ่นไปพร้อมกบัรับเอาขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นประโยชน์ต่อการใชชี้วติ ใหค้วามสาํคญักบั

ความรู้สึกท่ีอยากจะถาม อยากจะพดู อยากจะเขา้ใจ พยายามใชภ้าษาญ่ีปุ่นทีละเลก็ทีละนอ้ยทุกวนั 

★ใช้ใบปลวิและแผ่นพบัแจกฟรีทีอ่ยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์ 
คุณเคยเห็นใบปลิวและแผน่พบัแจกฟรีท่ีวางไวต้ามซุปเปอร์มาร์เกต็ ร้านสะดวกซ้ือ ท่ีวา่การอาํเภอ สถานีรถไฟ ท่ีทาํการไปรษณีย ์

ร้านอาหาร เป็นตน้หรือไม่ ในใบปลิวและแผน่พบัแจกฟรี นอกจากจะมีขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ราคาประหยดัและสินคา้อาํนวยความสะดวก
แลว้ ยงัเตม็ไปดว้ยขอ้มูลอนัเป็นประโยชน์ต่อการใชชี้วติ เช่น งานอีเวน้ทห์รือการใหบ้ริการในทอ้งถ่ิน อีกทั้งคุณยงัสามารถเรียนรู้การใช้
ชีวติ-ขนบธรรมเนียมของคนญ่ีปุ่นและภาษาญ่ีปุ่นไดอี้กดว้ย หากมีสินคา้หรือเน้ือหา คาํศพัทท่ี์ไม่เขา้ใจ ขอใหดู้ใบปลิวหรือแผน่พบัแลว้ลอง
ถามคนท่ีบริษทัหรือคนรอบตวัดู นัน่จะนาํไปสู่การขยายวงกวา้งของการสนทนา และสร้างความสนุกสนานในการพดูคุย คนท่ียงัขาดความ
มัน่ใจท่ีจะสนทนาเป็นภาษาญ่ีปุ่น กอ็าจจะใชใ้บปลิวหรือแผน่พบัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสนทนาได ้

[ซุปเปอร์มาร์เกต็] 
มีการตีพิมพรู์ปภาพอาหารและส่ิงของเคร่ืองใชใ้นชีวติประจาํวนัหลากสีสนั คุณอาจจะพบของกินหรืออาหารท่ีเพิ่งเคยเห็นเป็นคร้ังแรกก็

ได ้หากมีอะไรท่ีน่าสนใจหรือของท่ีดูน่ากิน กล็องซ้ือชิมดูสกัคร้ัง และลองบอกเล่าความรู้สึกเก่ียวกบัรสชาติใหค้นท่ีอยูใ่กลต้วัฟัง 

[เคร่ืองใช้ไฟฟ้า] 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของญ่ีปุ่นมีช่ือเสียงไปทัว่โลก หากไปท่ีร้านขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า คุณจะพบใบปลิวและแผน่พบัของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจาํนวน

มาก ถา้เจอเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชอ้ยูป่ระจาํ หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีสนใจ กล็องไปท่ีร้าน ขอคาํอธิบาย หรือถามส่ิงท่ีคุณไม่เขา้ใจดู 

[การท่องเทีย่ว] 
บนใบปลิวและแผน่พบัการท่องเท่ียว มีขอ้มูลและแผนท่ีของแต่ละทอ้งท่ีในประเทศญ่ีปุ่น สามารถเอามาใชเ้รียนรู้

วฒันธรรมและภูมิประเทศของประเทศญ่ีปุ่นได ้ ก่อนอ่ืนลองไปจุดท่องเท่ียวท่ีอยูใ่กล ้ๆ ถามคนในทอ้งถ่ินหรือคนขายของ
ในร้านคา้ คุณอาจจะคน้พบญ่ีปุ่นในแง่มุมใหม่กไ็ด ้

[ทีท่าํการอําเภอ ห้องสมุด ทีท่าํการไปรษณย์ี] 
ตามสถานท่ีอาํนวยความสะดวกสาธารณะกมี็ใบปลิวและแผน่พบั คุณอาจจะพบส่ิงท่ีน่าสนใจ ไม่วา่จะเป็น 

งานอีเวน้ทต่์างๆ หรือการบริการท่ีอาํนวยความสะดวก หากมีงานท่ีน่าสนุก ลองเขา้ร่วมดูกดี็เหมือนกนั อาจ
เป็นโอกาสท่ีจะไดพ้บเพื่อนใหม่กไ็ด ้

นอกจากน้ีกย็งัมีใบปลิวและแผน่พบัท่ีอยูร่อบตวัอีกมากมาย มาเพลิดเพลินไปกบัการใชชี้วติในญ่ีปุ่นและ
เสริมทกัษะความรู้ภาษาญ่ีปุ่นไปพร้อมกนั 

 

JITCO ไดจ้ดั “การประกวดบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่นของผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิคและผูฝึ้กงานชาวต่างชาติคร้ังท่ี 30” 
และทาํการประกาศรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บรางวลับนโฮมเพจของ JITCO โดยภายหลงัจะนาํไปลงในหนงัสือรวบรวมผลงานดีเด่น
ขอใหล้องเขา้ไปอ่านดู 

  



คาํศัพท์ตามฤดูกาลของญีปุ่่ น  ～“โมมิจิการิ” ในฤดูใบไม้ร่วง～ 

ประเทศญ่ีปุ่นมีความงดงามไปตามฤดูกาลทั้งส่ี ฤดูใบไมร่้วงเป็นฤดูกาลท่ีความร้อนในฤดูร้อนผอ่นคลายลง และเร่ิมหนาวเยน็ไปท่ีละ
นอ้ยจนกระทัง่ถึงฤดูหนาว ในประเทศญ่ีปุ่น ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ “ฤดูใบไมร่้วงท่ีชวนใหอ้ยากอาหาร” “ฤดูใบไมร่้วงสาํหรับการเล่นกีฬา” “ฤดู
ใบไมร่้วงสาํหรับการอ่านหนงัสือ” อาหารของกินท่ีอร่อยและอากาศท่ีเยน็สบายเหมาะกบัการออกกาํลงักายในฤดูใบไมร่้วง ทาํใหห้ลายคน
เฝ้ารอการมาเยอืนของฤดูใบไมร่้วง 

ไม่ทราบวา่คุณเคยไมย้นิคาํวา่ “โมมิจิการิ” หรือไม่? ภาษาญ่ีปุ่นมีคาํท่ีใชเ้รียกการเท่ียวชมใบไมท่ี้เปล่ียนเป็นสีแดงในฤดูใบไมร่้วงวา่ 
“โมมิจิการิ (การไปชมใบไมเ้ปล่ียนสี)” คาํวา่ “โมมิจิการิ” เป็นคาํท่ีมีมาแต่โบราณ ปรากฏอยูใ่นกลอนทงักะสมยัคามาคุระ กล่าวกนัวา่ คาํ
เรียกดงักล่าวเร่ิมตน้มาจากการเรียกการเท่ียวชมดอกไมห้รือการเกบ็ผลไมต้ามฤดูกาลในธรรมชาติ โดยเติมทา้ยส่ิงท่ีเป็นจุดมุ่งหมายนั้น ๆ 
ดว้ยคาํวา่ “○○การิ” เป็นวฒันธรรมการเพลิดเพลิดไปกบัธรรมชาติท่ีทาํกนัต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ียงัใชเ้รียกการไปเกบ็ส่ิงอ่ืน 
ๆ อาทิ “บุโดการิ (การเกบ็องุ่น)” “คิโนะโกะการิ (การเกบ็เห็ด)” เป็นตน้ ดว้ย 

ใบไมเ้ปล่ียนสี จะเร่ิมเปล่ียนสีเม่ืออุณหภูมิในช่วงเชา้ลดตํ่าลงถึง 6℃~7℃ ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการชมกจ็ะประมาณ 20 วนัก่อนหรือ
หลงัจากนั้น “เสน้แนวการบานของดอกซากรุะ” ในฤดูใบไมผ้ลินั้นจะเร่ิม
จากทางใตไ้ล่ข้ึนไปทางเหนือ ส่วน “เสน้แนวการเปล่ียนสีของใบไม”้ ใน
ฤดูใบไมร่้วงจะเร่ิมจากทางเหนือไล่ลงมาทางใต ้ การไดร่ื้นรมยไ์ปกบั
ดอกซากรุะและใบไมเ้ปล่ียนสีตลอด 1 ปี ถือวา่เป็นจุดดีขอ้หน่ึงของ
ประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีส่ีฤดูกาล 

สถานท่ีชมใบไมเ้ปล่ียนสีท่ีมีช่ือเสียงในญ่ีปุ่นส่วนใหญ่จะเป็นวดั
หรือศาลเจา้ สวนอนังดงามท่ีไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดีทุกซอกทุกมุม บาง
แห่งมีการประดบัไฟไลทอ์พัใบไมเ้ปล่ียนสีในยามคํ่าคืน นอกจากใบไม้
เปล่ียนสีแลว้  ตน้แปะก๊วยท่ีเป็นสีเหลืองทองกง็ดงามเป็นอยา่งยิง่ มีหลาย
แห่งท่ีไดรั้บความนิยม มีคนไปชมเป็นจาํนวนมาก ลองคน้หา “ฤดูใบไม้
ร่วง” ในแต่ละแบบดู 

สือ่การเรยีนคาํศพัท ์อกัษรคนัจ ิและวธิกีารใชค้าํนัน้ ๆ มาสนุกสนานไปกบัการคดิหาคาํตอบกนั 
(คาํตอบอยูใ่นหน้าถดัไป) 

 
©毎日小学生新聞 หา้มทาํสาํเนา หรือเอาไปใชอ้ยา่งอ่ืน

＜บิชามอนโดในเกียวโต＞ 



ผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิค หน่ึงภาพในเดือนน้ี
โกลเดน้วคีปีน้ี เราเดินทางไปเท่ียวฮอกไกโดกบัทริปของ

บริษทัโดยปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัโรคติดต่อ ทุกคน
โพสตท่์าถ่ายรูปกบัรูปป้ันศาสตราจารยค์ลาร์กท่ีซปัโปโร 
เพลิดเพลินกบัการรับประทานอาหารพ้ืนเมืองของฮอกไก
โด เป็น 3 วนัท่ีไดเ้ท่ียวอยา่งเตม็ท่ีจริง ๆ 
（株式会社三勝設備工業所） 

เราจะคดัเลือกเอาหน่ึงภาพจาก “กิโนจิตชู เดยส์” ท่ีทาง
บริษทัท่ีรับผูฝึ้กปฏิบติังานเขา้ทาํงานโพสตล์งบนโฮมเพจ
ของ JITCO มาลงในคอลมัน์น้ี สาํหรับหนา้เพจ “กิโนจิตชู 
เดยส์” และเง่ือนไขการสมคัรนั้น สามารถเขา้
ไปดูไดท่ี้น่ี  
(https://www.jitco.or.jp/ja/days/) 

 

 

แนะนาํหน่วยงานใหค้าํปรึกษา 
เม่ือประสบความลาํบากจะทาํอยา่งไร...? (https://www.otit.go.jp/notebook/) 

OTIT (องคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาติ) มีหน่วยงานใหค้าํปรึกษาเป็นภาษาแม่เวลาท่ีประสบปัญหา 
หน่วยงานใหค้าํปรึกษาในทอ้งถ่ิน ขอ้มูลข่าวสารดา้นภยัพิบติั และแอปพลิเคชนัท่ีเป็นประโยชน์ อาทิ “เกม็บะโนะ
นิฮงโกะ” “คู่มือผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค” เป็นตน้ ท่ีคุณสามารถใชบ้ริการได ้  
ข่าวสาร-หน่วยงานใหค้าํปรึกษาเก่ียวกบัไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ (https://www.c19.mhlw.go.jp/) 
เป็นเพจท่ีอธิบายเก่ียวกบัไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ในหลายหลายภาษา สามารถคน้หาหน่วยงานใหค้าํปรึกษาในแต่
จงัหวดัไดด้ว้ย 

 

เป็นฤดูกาลท่ีทอ้งฟ้าอยูสู่ง [空] หรือทอ้งฟ้าอาจเรียกไดว้า่เป็นโพรง [穴] ท่ีวา่งเปล่า 
[禾] หมายถึง [イネ] หรือตน้ขา้ว ในฤดูใบไมร่้วงอนัเป็นฤดูแห่งการเกบ็เก่ียวจะทาํการจุดไฟเพื่อไล่แมลงท่ีจะมากินตน้ขา้ว ใน

สมยัก่อนไม่ไดใ้ชอ้กัษรคนัจิ [秋] แต่ใชอ้กัษรคนัจิ [秌] (เผาดว้ยไฟ) หรือ [穐] (เผาแมลง) เป็นตน้  
ส่วน [あき(呆)れた] กบั [あきら(諦)める] เป็นคาํท่ีใชอ้ยูใ่นชีวติประจาํวนั จึงยกข้ึนมาแนะนาํ แมจ้ะยงัไม่ไดเ้รียนใน
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