
技能実習生の友 
วารสารมิตรผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิค 

ฉบับฤดูหนาว เดือนมกราคม ค.ศ. 2023 
 
รู้ถึงความรู้สึกของชาวญ่ีปุ่นจากการ์ตูนมงังะ “การเพลิดเพลินไปกบัฤดูหนาวในญ่ีปุ่น” 
◊ญ่ีปุ่นดินแดนแห่งหิมะ ~ กลไกการเกิดหิมะตกหนกั ~  ◊ วนัข้ึนปีใหม่ของญ่ีปุ่น ~โอเซจิเรียวริและขา้วตม้นะนะคุสะ
โคคุโงะโนะโมริ “คนัจิท่ีอ่านเหมือนกนั” 

 
 

 

― การเพลิดเพลินไปกับฤดูหนาวในญี�ปุ่น ― 

 

ในฤดูแห่งความหนาวเยน็กม็ีหลายส่ิงให้เพลดิเพลนิ 
ในประเทศญ่ีปุ่น เม่ือเขา้ฤดูหนาวอุณหภูมิลดลงกมี็จะมีหิมะตกในหลายท่ี ภูมิภาคท่ีหิมะตกมากกีฬาฤดูหนาว เช่น สกี 

สโนวบ์อร์ด กจ็ะเป็นท่ีนิยม ญ่ีปุ่นมีเพลงสาํหรับเดก็ท่ีช่ือวา่ “ยกิู (หิมะ)” ซ่ึงข้ึนตน้ดว้ยเน้ือเพลงท่ีวา่ “ยกิูยะกงโกะ 
อาระเระยะกงโกะ” คนส่วนใหญ่รู้จกักนัเป็นอยา่งดี ดงันั้นพอเห็นหิมะตก หลายคนกจ็ะนึกถึงเพลงน้ี ลองไปคน้หาดูกนั
ในอินเตอร์เน็ตนะคะ ในฤดูท่ีหนาวเยน็ ขอใหรั้บประทานอาหารท่ีทาํใหร่้างกายอบอุ่น การป้องกนัตวัจากความหนาว
เยน็กเ็ป็นส่ิงสาํคญั ระวงัรักษาสุขภาพกนัใหดี้นะคะ  
 

 
“วารสารมติรผู้ฝึกปฏิบัตงิานด้านเทคนิค” จดัทําขึน้เพื่อนําเสนอข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ฝึกปฏิบัตงิาน

ด้านเทคนิค-ผู้ฝึกงาน และส่ือการเรียนภาษาญีปุ่่น การ์ตูนมงังะ 4 ช่อง โดยใช้ภาษาญีปุ่่นกํากับด้วยอักษรฟุริงานะและ
ภาษาต่างประเทศ 9 ภาษา (ภาษาเวยีดนาม, ภาษาจนี, ภาษาฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซีย, ภาษาไทย, ภาษากัมพชูา, 
ภาษาเมยีนมาร์, ภาษามองโกเลีย, ภาษาอังกฤษ) ขอให้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะ!  

        
 

หัวข้อเรื�อง 

รู้ถงึความรู้สึกของชาวญีปุ่่นจากการ์ตูนมังงะ 

พอรู้ส ึกหนาว 
หมิะตก... 

ค่อยๆ  ทบัถม
ขึ�นไปเร ื�อย ๆ  วิ�งรอบสวนอยา่งร ่าเร ิง 

หมา  

ไม่ยอมออกมาจากโคะทตัสี 

แมว  

ทนหนาว 
ไม่ไหว 

ฉันล่ะ...จะเพลิดเพลินไปกับฤดหูนาว
แบบไหนด  ียาฮู้~- อร ่อย 

นาเบะร ้อน  ๆ  สก  ี  



ญีปุ่่ นดนิแดนแห่งหิมะ ~ กลไกการเกดิหิมะตกหนัก ~ 
ในพื้นท่ีท่ีคุณอาศยัอยูมี่หิมะตกหรือเปล่า? ประเทศ

ญ่ีปุ่นมีพื้นท่ีท่ีหิมะตกหนกัเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของโลก จาก 
“การจดัลาํดบัเมืองท่ีมีหิมะตกหนกัทัว่โลก” โดย
ส่ือมวลชนต่างประเทศ เรียงจากลาํดบัท่ี 1 เมืองอาโอโมริ 
เมืองซปัโปโร เมืองโทยามะ ประเทศญ่ีปุ่นครอง 3 อนัดบั
แรกของโลก แลว้เหตุใดประเทศญ่ีปุ่นจึงมีหิมะตกหนกั
เช่นน้ี 

ก่อนอ่ืน ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกและเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใตจ้ะมีลมท่ีเรียกวา่ ลมประจาํฤดูกาล (ลม
มรสุม) ฤดูร้อนลมจะพดัจากมหาสมุทรแปซิฟิกและ
มหาสมุทรอินเดียเขา้หาทวปี ในทางตรงกนัขา้มพอฤดู
หนาวลมจะพดัจากทวปีออกไปยงัทะเล ดงันั้นเม่ือเขา้ฤดู
หนาว ลมท่ีแหง้และหนาวเยน็จากทวปีจะพดัไปทางหมู่
เกาะญ่ีปุ่น ซ่ึงในทะเลญ่ีปุ่นท่ีลมดงักล่าวพดัผา่นอยูเ่บ้ือง
บนมีกระแสนํ้าอุ่นท่ีเรียกวา่ กระแสสึชิมะไหลผา่น และมี
ไอนํ้าลอยข้ึนมาเป็นปริมาณมาก เม่ือลมประจาํฤดูกาลพดั
ผา่นเหนือกระแสนํ้าอุ่นน้ี กจ็ะเอาไอนํ้าเหล่าน้ีเขา้มาแลว้
ก่อตวัเป็นกอ้นเมฆ พอกอ้นเมฆเหล่าน้ีไปถึงหมู่เกาะญ่ีปุ่น 
ลอยตวัสูงข้ึนไปตามแนวเทือกเขาและเยน็ลงอยา่งฉบัพลนั 
ในตอนนั้นเองไอนํ้าเยน็ซ่ึงอยูใ่นกอ้นเมฆกจ็ะกลายเป็น
หิมะ ทาํใหเ้กิดหิมะตกท่ีดา้นฝ่ังทะเลญ่ีปุ่นเป็นจาํนวนมาก 

ตรงกนัขา้มกบัฝ่ังทะเลญ่ีปุ่น ดา้นฝ่ังมหาสมุทร
แปซิฟิก อนัไดแ้ก่ ภูมิภาคคนัโตและภูมิภาคโทไก ลมท่ี
ความช้ืนหมดไปจะพดัขา้มผา่นภูเขาเขา้มา ในฤดูหนาวจึง
มีวนัท่ีอากาศแหง้และมีแดดออกมากกวา่ 
 

 
＊พื้นท่ีท่ีหิมะตกหนกั (เขตท่ีหิมะตกมากในฤดูหนาว ดินแดนแห่งหิมะ) 
＊กระแสนํ้าอุ่น (กระแสนํ้าทะเลท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่บริเวณรอบ ๆ) 
＊ไอนํ้า (นํ้าท่ีอยูใ่นอากาศ)  
 

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง : NHK WORLD-JAPAN “ข่าวและขอ้มูลภยัพิบติัเป็นภาษาต่างประเทศ” 
ท่านสามารถดูขอ้มูลภยัพิบติัและข่าวสาร เป็นตน้ ดว้ยภาษาญ่ีปุ่นท่ีเขา้ใจง่ายและภาษาต่างประเทศ 20 ภาษา  

 

มีหิมะมากทางฝ่ังทะเลญ่ีปุ่น  
 

 

 
 

กลไกท่ีทาํใหเ้กิดหิมะปริมาณมาก  

ฝั� งทะเลญี�ปุ่ น

อากาศ
หนาวเยน็  

กระแสนํ�าอ ุ่นใน
ทะเลญี�ปุ่ น  หมู่เกาะญี�ปุ่ น  

เทอืกเขา  

ฝัง่มหาสมุทรแปซิฟิก

ลมมรสุม 
(ลมจากทวปี) 



วันปีใหม่ของญีปุ่่ น ~โอเซจิเรียวริ และข้าวต้มนะนะคสุะ 

 
 “โอเซจิเรียวริ” อาหารในเทศกาลปีใหม่ของญ่ีปุ่นท่ีรู้จกักนัดี 

แต่ก่อน ในสมยัเฮอนั (ช่วงปี ค.ศ.794~1185) ในราชสาํนกั
(พระราชวงัท่ีประทบัของจกัรพรรดิ) มีการเรียกอาหารท่ีใชถ้วาย
เทพพระเจา้ในวนัเทศกาลตามฤดูกาล (วนัเปล่ียนฤดูกาล) วา่ “โอเซ
จิเรียวริ”  ต่อมาในสมยัเอโดะ (ช่วงปี ค.ศ.1603~1868) เม่ือ
แพร่หลายออกไปยงัผูค้นทัว่ไปกพ็ากนัเรียกอาหารในวนัปีใหม่ซ่ึง
เป็นวนัท่ีสาํคญัท่ีสุดในบรรดาวนัเทศกาลตามฤดูกาลวา่ “โอเซจิ
เรียวริ” โอเซจิเรียวริในปัจจุบนัมีการจดัอาหารหลากหลายชนิด 
เช่น ถัว่ดาํ ไข่ปลาคาซุโนะโกะ คินตง ไข่ดะเตมากิ คามาโปะโกะสี

ขาว-แดง กุง้ เป็นตน้ ใส่ลงในกล่องชั้น (กล่องซอ้นกนัเป็นชั้น) 
นอกจากน้ี ในวนัท่ี 7 มกราคม เพื่ออธิษฐานใหป้ราศจาก

โรคภยัไขเ้จบ็ (ไม่เจบ็ป่วย ดาํรงชีวติดว้ยสุขภาพท่ีแขง็แรง) กมี็
ธรรมเนียมรับประทาน “ขา้วตม้นะนะคุสะ” โดยในขา้วตม้นะนะคุ
สะ กจ็ะใส่ “เซริ นะซุนะ โกะเกียว ฮะโกะเบะระ โฮโตะเกะโนะซะ 
ซุซุนะ (ใบคาบุ) ซุซุชิโระ (ใบของตน้ไชเทา้)” ซ่ึงเรียกวา่ “ผกัเจด็
ชนิดในฤดูใบไมผ้ลิ”  

<วธีิทาํขา้วตม้นะนะคุสะ> ก่อนอ่ืนเตรียมขา้วสาร 1 ถว้ยตวง 
นํ้า 7 ถว้ยตวง เกลือเลก็นอ้ย ลา้งขา้วสาร แช่นํ้า 30 นาที จากนั้นใส่
ในหมอ้ตม้ (หรือหมอ้ดินเผา) ตั้งไฟแรง พอเดือดกล็ดเหลือไฟ
อ่อน หุงประมาณ 40 นาที จนขา้วนุ่มแลว้จึงใส่ผกัเจด็ชนิดท่ีซอย
แลว้ลงไป พอผกัสุกกแ็ต่งรสชาติเลก็นอ้ยดว้ยเกลือ ดบัไฟปิดฝาท้ิง
ไวส้กัพกักเ็สร็จเรียบร้อย 

ในปีหลงั ๆ ดูเหมือนวา่ตามซุปเปอร์มาร์เกต็กมี็การจาํหน่าย 
ชุด “ผกัเจด็ชนิดในฤดูใบไมผ้ลิ” กนัเป็นจาํนวนมาก สามารถทาํได้
ง่าย ๆ ลองทาํกนัดูนะคะ! 

 
 

สือ่การเรยีนคาํศพัท ์อกัษรคนัจ ิและวธิกีารใชค้าํนัน้ ๆ มาสนุกสนานไปกบัการคดิหาคาํตอบกนั 
(คาํตอบอยูใ่นหน้าถดัไป) 

 
©毎日小学生新聞 หา้มทาํสาํเนา หรือเอาไปใชอ้ยา่งอ่ืน  



ผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิค หน่ึงภาพในเดือนน้ี
ผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิคชาวเวยีดนามแปลงโฉมสวม

ใส่ชุดฟริุโซเดะท่ีงดงามฉลองปีใหม่ท่ีประเทศญ่ีปุ่น! การ
ไดส้วมใส่ชุดกิโมโนเป็นคร้ังแรกเป็นความทรงจาํท่ีดีใน
ระหวา่งท่ีอยูป่ระเทศญ่ีปุ่น 
※โพสต ์เม่ือเดือนมกราคม ค.ศ.2022 

(สถานดูแลผูสู้งอายคุอสมอส โรงพยาบาลศลัยกรรมออร์
โธปิดิกส์อิซุมิ) 

 

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

 

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

OTIT (องคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคสาํหรับชาวต่างชาติ) มีหน่วยงานใหค้าํปรึกษาเป็นภาษาแม่เวลาท่ีประสบปัญหา 
หน่วยงานใหค้าํปรึกษาในทอ้งถ่ิน ขอ้มูลข่าวสารดา้นภยัพิบติั และแอปพลิเคชนัท่ีเป็นประโยชน์ อาทิ “เกม็บะโนะ
นิฮงโกะ” “คู่มือผูฝึ้กงานดา้นเทคนิค” เป็นตน้ ท่ีคุณสามารถใชบ้ริการได ้  

โปรดแนะนาํหวัขอ้ท่ีอยากใหน้าํมาลงใน “วารสารมิตรผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิค”! 
ใชแ้บบฟอร์มดา้นขวามือ ส่งขอ้คิดเห็น-ความประทบัใจเก่ียวกบัแผน่พบัใบปลิว “วารสารมิตรผูฝึ้กปฏิบติังานดา้น
เทคนิค” และเร่ืองท่ีอยากจะใหน้าํมาลง-เร่ืองท่ีท่านสนใจเขา้มาดว้ยนะคะ

 

ตวัอกัษรคาตากานะบนธง แสดงคาํอ่านแบบ “องโยมิ” ตามเสียงของอกัษรคนัจิ หากไม่ไดร้ะบุหลายคนกอ็าจจะอ่านออกเสียงแบบญ่ีปุ่น
หรือคุงโยมิวา่ “เทะ” “มิมิ” “โอโมอุ”  

ในชั้นประถมเราไดเ้รียนรู้วา่ อกัษรคนัจิท่ีอ่านวา่ “ชิ” มีถึง 33 รูปลกัษณ์และความหมายท่ีแตกต่างกนัไป  
และยงัมีอกัษรคนัจิอีก 3, 4 ตวัท่ีอ่านออกเสียงวา่ “ชิ” “ชุ”  
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