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- ภาษาไทย -
 
【เริ่มตน】 
 
ผมชื่อโรเบิรต 
พอของผมเปนชาวอเมริกัน 
ผมชอบชั่วโมงพลศึกษา  
เพราะวาทําใหผมไดมีโอกาสออกกําลังกายรวมกับทุกคน 
 
ช้ันช่ือ เอนาลี อากิฮิเมะ 
พอและแมของชั้นเปนชาวไตหวัน 
ช่ัวโมงเรียนที่ช้ันชอบคือดนตรี   
และท่ีชอบมากคือการไดทําวงดนตรีและรองเพลงรวมกับทุ
กคน 
 
สวัสดีคะ ทุกคน 
ดิช้ันช่ือ นากาจิมะ ยูอิ  
จากโรงเรียนประถมศึกษาคาทซึทะได 
 
พวกเรามีความยินดีอยางยิ่งที่จะตอนรับการเดินทางมาของ
นักเรียนจากประเทศตางๆ 
เพื่อที่จะเขาเรียนในโรงเรียนของญี่ปุน 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
ก็คงจะแตกตางกันไปในแตละประเทศ 
รวมถึงเน้ือหา 
และระบบการศึกษาก็คงจะแตกตางดวยเชนกัน。 
ดิช้ันจะรูสึกยินดี หากทุกคนไดชมวีดีโอเทปนี้แลว 
มีความเขาใจเกี่ยวกับโรงเรียนในญี่ปุนเพิ่มขึ้น 
ไมมากก็นอย 
 
 
【ระบบการศึกษา】 
 
ที่ประเทศญี่ปุน เด็กๆจะเขาเรียนเมื่อมีอาย ุ６ขวบบริบูรณ 
การศึกษาภาคบังคับน้ันแบงเปน ระดับประถมศึกษา６ป 
และระดับมัธยมศึกษาตอนตน ３ป 
ภาคเรียนใหมจะเริ่มตนในเดือนเมษายน 
และจบการศึกษาในเดือนมีนาคม 
ในระหวางนั้นจะมีวันหยุดชวงฤดูรอน วันหยุดชวงฤดูหนาว 
และวันหยุดชวงฤดูใบไมผลิ 

-日本語-

 

【オープニング】 

 

ぼくの名前はロバートです。 

お父さんはアメリカ人です。 

僕は体育の授業が好きです。それは皆と運動した

り出来るからです。 

 

江徳暁媛（エノリ アキヒメ）です 

私のお母さんとお父さんは台湾人です。 

私の好きな授業は音楽です。みんなと一緒に歌っ

たり合奏することが大好きです。 

 

 

みなさん こんにちは 

勝田台小学校 中島 優衣です。 

 

 

はるばる遠くの外国から日本にこられ、 

私たち 日本の学校に編入されることを 心か

ら歓迎いたします。 

みなさんの国と 風俗や習慣も違うでしょう。 

学校の教育制度や内容にも違いがあることでし

ょう。 

このビデオを観て 日本の学校のことが 

少しでもわかっていただけたら 

うれしいです。 

 

 

 

【教育制度】 

 

日本の国は 満６歳になると学校に入学します。

小学校６カ年 中学校３カ年が義務教育です。 

４月に新年度が始まり、３月に修了します。 

その間、夏休み、冬休み、春休みがあります。 

 

夏休みは、７月下旬から８月いっぱいまで の約

４０日 
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วันหยุดชวงฤดูรอนจะเริ่มตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคมจนถึง
สิ้นเดือนสิงหาคมประมาณ ４０วัน 
วันหยุดชวงฤดูหนาวจะเริ่มตั้งแตเดือนธันวาคมจนถึงตนเดื
อนมกราคมประมาณ ２สัปดาห 
และวันหยุดชวงฤดูใบไมผลิจะเริ่มตั้งแตปลายเดือนมีนาคม
จนถึงตนเดือนเมษายนเปนเวลา２สัปดาห 
สําหรับโรงเรียนที่แบงเปนสองภาคการศึกษาบางแหง 
อาจกําหนดใหมีชวงวันหยุดในฤดูใบไมผลิ 
โรงเรียนของญ่ีปุนจะหยุดการเรียนการสอนทุกวันเสารและ
อาทิตย 
วชิาเรียนจะกําหนดไวตามตารางเรียนในแตละวัน 
การศึกษาภาคบังคับตลอดทั้ง ９ ปน้ัน 
จะไมตองชําระคาเลาเรียน 
การวัดผลตางๆที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นน้ัน 
จะไมตองเสียคาใชจายใดๆ 
แตทวา จะมีการเรียกเก็บคาใชจายที่จําเปนในบางเรื่อง 
เชน คาใชจายในการศึกษานอกสถานที่ คาอาหารกลางวัน 
หรือคาตําราเรียน เปนตน 
 
นอกจากที่กลาวมาแลวน้ัน 
ก็คงยังมีสวนอื่นที่แตกตางกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งหลายๆ 
คนก็อาจจะเปนกังวล 
วีดีโอเทปมวนนี้ไดถูกจัดทําขึ้น 
เพื่อใหทุกคนไดคลายความกังวลลง 
ในระหวางที่ดูวีดีโอเทปน้ี 
กรุณาดูเอกสารฉบับแปลที่อยูในมือประกอบไปจนจบ 
 
 
【หน่ึงวันที่โรงเรียน】 
 
จากนี้จะขอแนะนําการใชชีวิตหนึ่งวันที่โรงเรียน 
 
โรงเรียนของเราจะเริ่มตอน８โมง 
ควรจะมาถึงโรงเรียนในชวงเวลาระหวาง７โมงครึ่งถึง８
โมง 
“ทางไปโรงเรียน” คือ เสนทางที่ใชเดินทางไป-กลับ 
ระหวางบานกับโรงเรียน 
ซึ่งทางโรงเรียนไดกําหนดเสนทางที่ปลอดภัยไวใหแลว 
การเดินทางไป-กลับจะใชเสนทางที่กําหนด 
และเดินทางพรอมกับเพือ่นที่อยูบานใกลกัน 

 

 

冬休みは１２月から１月のはじめの２週間くら

い。 

春休みは３月下旬から４月のはじめの２週間の

休みがあります。 

２期制をとっている学校の中には、数日の秋休み

をとっている所もあります。 

日本の学校では、毎週土曜日と日曜日がお休みで

す。 

１日の日課は時間割で決まっています。 

９カ年の義務教育の授業料は、無償です。 

 

学校で行う発育測定は、無料です。 

 

しかし、教材費、給食費、校外での学習費など、

必要な実費は集金されます。 

 

 

この他にも違うところがあって、とまどわれるこ

ともあるでしょう。 

 

このビデオは、みなさんの心配を少しでもなくそ

うと考え、製作いたしました。 

お手元の対訳表を参考にしながら、 後までごら

んください。 

 

 

【学校の１日】 

 

それでは、学校の１日の生活を紹介しましょう。

 

わたしたちの学校は８時に始まります。 

７時半～８時までの間に登校します。 

 

通学路は、登下校するときの 家から学校までの

道です。 

安全な道が、学校で決められています。 

近所の友達と一緒に 決まった道を通って、登下

校します。 
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มาชวยกันรักษากฎจราจรเพื่อการเดินทางอยางปลอดภัยกั
นเถอะ 
 
ไมวาโรงเรียนไหนๆ ก็จะตองมีประตูโรงเรียน 
และท่ีประตูโรงเรียนก็จะมีช่ือโรงเรียนเขียนติดไว 
การเดินทางไป-กลับโรงเรียน จะผานบริเวณประตทูุกวัน 
เวลาที่จะเขาหองเรียนจะใช「บริเวณทางขึ้นลง」 
ที่「บริเวณทางขึ้นลง」จะมีที่วางรองเทาของแตละคน 
 
เราจะถอดเปลี่ยนเปนรองเทาภายในที่น่ี 
แลวจึงเขาหองเรียน 
 
มาลองดูเครื่องแบบที่ใชใสมาโรงเรียนกัน 
เราจะติดปายช่ือและสวมหมวกสีเหลือง 
อุปกรณการเรียนจะใสไวในกระเปานักเรียน 
ชุดพละจะใสไวในกระเปาถือ 
มีโรงเรียนประถมหลายแหงที่ใหใสชุดไปรเวทได 
รองเทาที่ใช จะเปนรองเทากีฬา 
ไมสวมรองเทาแตะมาโรงเรียน 
 
โรงเรียนมัธยมตนสวนใหญจะใหใสเครื่องแบบนักเรียน 
และเนื่องจากแตละโรงเรียนไดมีการกําหนดเครื่องแบบนักเ
รียน กระดุม หรือเข็มกลัดเปนของตัวเอง 
ดังน้ันกรุณาสอบถามไปทางโรงเรียน 
 
- การเตรียมตัวสําหรับการเรยีน - 
- การสงสมุดรายงาน - 
- การเที่ยวขางนอก - 
- การเรียนดวยตัวเองในตอนเชา： 
การอานหนังสือในตอนเชา - 
 
เมื่อพบอาจารยทุกคนจะกลาวคําทักทายพรอมเพรียงกัน 
 
โฮมรูมในตอนเชา จะมีการตรวจสุขอนามัย 
และแจงกําหนดการของวัน 
ทุกๆ 
คนจะรองเพลงเพื่อสรางความรูสึกสดชื่นสําหรับการเริ่มตน
ในเชาวันใหม 
ฟงเรื่องตาง ๆ จากเพื่อน ๆ และจากอาจารยอยางตั้งใจ 

 

交通ルールを守って安全に登校しましょう。 

 

 

どの学校にも校門があります。 

校門には、学校の名前が書いてあります。 

毎日、ここを通って、登下校をします。 

教室に入るときには「昇降口」を使います。 

「昇降口」には、ひとりひとりに、靴入れがあり

ます。 

ここで、うわばきにはきかえて教室に入ります。

登下校の服装をみてみましょう。 

 

黄色い帽子をかぶり、名札を付けます。 

学習道具は、ランドセルに入れます。 

体操服は、セカンドバッグにいれます。 

小学校では、私服の学校が多いです。 

靴は運動靴です。サンダルでは、通学しません。

 

 

 

中学校では、制服が多いようです。 

各学校で決まった制服やボタン、バッジがありま

すので、 

学校におたずねください。 

 

－学習の準備－ 

－連絡帳の提出－ 

－外遊び－ 

－朝自習：朝読書－ 

 

 

先生がお見えになったら、みんなで揃って挨拶を

します。 

朝の会は、今日の予定の確認や健康観察をしま

す。 

みんなで歌を歌って、朝のスタートを気持ちよく

します。 

 

先生や友達の話をよく聞きます。 
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แลวก็จะทําความสนิทสนมคุนเคยกับอาจารยที่ใจดี 
และเพื่อนๆที่นารัก ซึ่งจะไดพบมากมาย 
 
〔การเรียน〕 
 
เมื่อเริ่มเรียน ทุกคนจะตั้งใจฟงอาจารย 
 
การเรียนจะมีทั้งที่เรียนแบบเดี่ยว 
และเรียนแบบแบงเปนกลุม 
นอกจากนี้ยังมีการเรียนที่นักเรียนจะตองไปคนควาหาหนัง
สืออางอิงจากหองสมุด 
ในบางวิชาอาจจะตองยายไปเรียนที่หองเรียนพิเศษ 
อยางเชน วิชาดนตรี  วิชาเขียนแบบ หรือ 
วิชาคหกรรม เปนตน 
 
จํานวนชั่วโมงเรียนและเวลากลับบานในแตละวัน 
ของแตละช้ันปจะแตกตางกันไป 
สําหรับนักเรียนชั้นประถม ６ ใน１
วันจํานวนคาบเรียนจะกําหนดไวประมาณ ５～６คาบ 
１คาบเรียนของโรงเรียนประถม จะมี ４５ นาที 
 
อาจารยประจําช้ันของโรงเรียนประถมสวนใหญ 
จะเปนอาจารยผูสอน 
สวนโรงเรียนมัธยมตน อาจารยจะเวียนกันสอนตามวิชา 
โรงเรียนช้ันมัธยมตน １คาบเรียนจะมี ５０นาที 
 
ในชั่วโมงพลศึกษา 
จะไปเรียนในโรงยิมหรือที่สนามของโรงเรียน 
การเรียนวิชาพละ 
จะเปลี่ยนเปนชุดพละเพื่อใหสะดวกตอการเคลื่อนไหว 
การออกกําลังกาย จะเปนที่นิยม เชน มาขาม บารเดี่ยว 
ยิมนาสติก เปนตน 
 
〔เวลาพัก〕 
 
เวลาพักระหวางคาบ 
จะใชเพื่อเตรียมตัวสําหรับวิชาเรียนถัดไป 
ในชวงเวลานี้จะใหทําธุระสวนตัว เชน เขาหองนํ้า 
ใหเรียบรอย 
ชวงเวลานี้จะไมใชเวลารับประทานของวาง 

やさしい先生を中心に、親切な友達がたくさんい

て、なかよくしてくれることでしょう。 

 

〔学習〕 

 

学習がはじまります。先生の話をみんなでそろっ

て聞きます。 

数人でグループになることもあれば、一人で学習

することもあります。 

図書室などで参考書を探して学習するときもあ

ります。 

教科によっては、特別な教室に移動して学習する

こともあります。 

音楽、図工、家庭科などです。 

 

授業時間数や下校時刻は、曜日や学年により異な

ります。 

６年生では、１日だいたい５～６時限  

 

１時限は、小学校は４５分です。 

 

小学校では、授業は担任の先生が中心になって指

導します。 

中学校では、教科ごとに先生が替わります。 

中学校は、１時限５０分です。 

 

体育の時間は、校庭や体育館に行って学習しま

す。 

体育の学習は、動きやすい体操服に着替えます。

 

跳び箱、マット、鉄棒などの運動が盛んです。 

 

 

〔休憩時間〕 

 

休み時間は、次の学習準備をします。 

 

トイレもこの時間にすませます。 

 

しかし、スナックタイムはありません。 
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ในชวงเวลาพักกลางวัน คาบวาง 
หรือชวงพักที่คอนขางนาน 
นักเรียนจะออกมาเลนที่สนามโรงเรียนกันอยางสนุกสนาน 
 
〔อาหารของทางโรงเรียน〕 
 
จะเปนอาหารกลางวัน 
ทุกโรงเรียนจะจัดอาหารกลางวันให 
เมนูของทุกคนจะเหมือนกัน 
จะมีการแจงรายการอาหารของแตละเดือนใหทราบกอนลว
งหนา 
กรุณาแจงหากเกิดกรณีที่เปนภูมิแพหรือมีความเชื่อทางศา
สนาทําใหไมสามารถรับประทานอาหารประเภทหนึ่งประเภ
ทใดได 
 
นักเรียนจะชวยกันตักและยกอาหารกบัเพื่อนๆ 
นักเรียนที่เปนเวรเสริฟอาหาร จะสวมเสื้อคลุมสีขาว 
เวรเสริฟอาหารจะผลัดกันในทุกสัปดาห 
 
กอนที่จะเริ่มรับประทานอาหารจะกลาวคําวา 「อิทะดาคิมัส」
รับประทานดวยชอนหรือตะเกียบ 
หากใชตะเกียบไมถนัด ใหแจงตออาจารยประจําช้ัน 
 
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จจะกลาวคําวา 
「โกะจิโซซามะเดะชิตะ」 
หลังจากนั้นจะไปแปรงฟนและพักผอนตามอัธยาศัย 
 
 
〔การทําความสะอาด〕 
 
จะมีเวลาทําความสะอาด 
นักเรียนจะทําความสะอาดหองเรียนรวมกันทุกวัน 
และไมเฉพาะแตหองเรียนเทาน้ัน สถานที่อื่นๆ 
ของโรงเรียน ทุกคนก็จะแบงหนาที่กันทําความสะอาด 
 
 
〔โฮมรูมกอนกลับและการออกจากโรงเรียน〕 
 
เมื่อการเรียนสิ้นสุดในแตละวันจะมีการโฮมรูมกอนกลับ 
 

昼休み・業間など 少し長い休み時間には、 

校庭で元気よく遊びます。 

 

 

〔給食〕 

 

お昼になりました。 

どの学校にも 給食があります。 

みんな 同じメニューです。 

献立は、月ごとに前もって知らせてくれます。 

 

アレルギーや宗教上の理由で、食べてはいけない

食品がある場合は、お知らせください。 

 

 

友達同士で 盛りつけをしたり運んだりします。

白衣を着ているのは、給食当番です。１週間交代

で係をします。 

 

食事の挨拶は、「いただきます。」で食べ始めます。

スプーンやお箸を使って食べます。 

お箸が上手に使えないときは、担任の先生に相談

しましょう。 

食べ終わったら、「ごちそうさまでした。」と挨拶

をします。 

食事の後は、歯磨きをして休憩をします。 

 

 

〔清掃〕 

 

掃除の時間です。 

自分たちの使っている教室を毎日掃除します。 

教室だけでなく、学校の他の場所も みんなで分

担して綺麗にします。 

 

 

〔帰りの会・下校〕 

 

１日の学習が終わると 帰りの会を行います。 
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อาจารยจะพดูคุยเกี่ยวกับการเตรียมตัวของวันรุงขึ้น 
 
รวมถึงการพดูคุยระหวางนักเรียนดวยกันเอง 
 
ในชวงโฮมรูมกอนกลับอาจารยประจําช้ันแตละคนจะเขียน
สิ่ง ที่เกี่ยวกับวันพรุงน้ีลงในสมุดที่เรียกวา「สมุดรายงาน」
ผูปกครองทุกคนก็เชนเดียวกัน 
หากมีเรื่องที่ตองการติดตอหรือปรึกษากรุณาเขียนลงใน
「สมุดรายงาน」แลวสงใหอาจารยประจําช้ัน 
 
กรณีที่จะหยดุเรียน มาสายหรือกลับกอน ใหสงสมุดรายงาน 
แจงเหตุผลและวันที่ 
สําหรับกรณีเรงดวน จะแจงทางโทรศัพทก็ได 
 
ทางโรงเรียนขอความรวมมือ 
ใหผูปกครองมาดวยในกรณีที่จะมาสาย หรือกลับกอน 
 
และขอความรวมมือ 
ไมใหนักเรียนเดินทางไป-กลับโรงเรียนคนเดียว 
นักเรียนกลาว 「ซาโยนาระ」อําลาอาจารยและเพื่อนๆ 
เดินทางกลับเสนทางเดียวกันกับตอนเชา พรอมกับเพื่อนๆ 
ที่อยูใกลบาน 
เดินทางกลับอยางระมัดระวัง เพื่อไมใหเกิดอุบัติเหตุ 
ไมแวะระหวางทาง 
 
 
 
〔กิจกรรมชมรม〕 
 
หลังจากเลิก「โฮมรูมกอนกลับ」
นักเรียนจะเขารวมกิจกรรมชมรมหรือไมน้ันแลวแตความสมั
ครใจ 
โรงเรียนมีกิจกรรมชมรมทางดานดนตรี เชน  
ชมรมเครื่องเปา ชมรมนักรองประสานเสียง เปนตน 
กิจกรรมชมรมทางดานกีฬา เชน บาสเกตบอล ฟุตบอล 
เปนตน 
หากเปนโรงเรียนมัธยมตนก็จะมีชมรมอีกมากมาย 
ยกตัวอยางเชน วอลเลยบอล เบสบอล เปนตน 
ทั้งยังมีการจัดการแขงขันครั้งใหญ เชน 
การแขงขันประชันกับโรงเรียนอื่นๆ อีกดวย 

先生からあしたの準備のお話があります。 

 

友達同士の連絡もあります。 

 

私たちは帰りの会で、「連絡帳」というノートに

明日の連絡をかきます。 

保護者の皆さんも、相談や連絡がある場合も 

この「連絡帳」に書いて担任の先生に提出してく

ださい。 

 

学校を休む場合や遅刻・早退する場合も 

日時・理由を 必ず連絡帳でお知らせください。

急な場合は、電話でもかまいません。 

 

遅刻・早退の場合は、保護者の方が一緒にお願い

します。 

 

ひとりで登校・下校することがないようにお願い

します。 

先生や友達に「さようなら」の挨拶を交わして帰

ります。 

朝と同じ道を通って帰ります。近くの友達同士で

帰ります。 

交通事故に遭わないように、気をつけて帰りま

す。 

寄り道は、しません。 

 

〔部活動〕 

 

「帰りの会」のあと希望者によって、部活動をし

ます。 

 

吹奏楽部・合唱部などの音楽系の部活動。 

 

バスケットボール・サッカーなどの運動系の部活

動があります。 

中学校では、バレーボールや野球部などたくさん

の部活動があります。 

他の学校との対抗試合や大会もあります。 
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การแนะนําโรงเรียนในญี่ปุนยังไมสิ้นสุดเพียงเทาน้ี 
 
ที่ญ่ีปุน นอกจากทุกคนที่น่ีแลว ก็ยังมีทั้งเพื่อน ๆ 
ที่มาจากประเทศอื่น ๆ กอนหนาน้ี และเพื่อน ๆ 
ที่กลับมาที่ญ่ีปุนอีกมากมาย 
เมื่อทําความคุนเคยกับการใชชีวิตในโรงเรียนญ่ีปุนดีแลว 
จะตั้งอกตั้งใจศึกษาเลาเรียน 
ขอเชิญมาโดยไมตองกังวล 

 

 

これで日本の学校が全部紹介されたわけではあ

りません。 

日本には、みなさんより先に外国から来た友だち

や、日本に帰ってきた友だちがたくさんいます。

 

もう、すっかり日本の学校生活になれて、一生懸

命学習しています。 

どうぞ、ご心配なく おいでください。 

 


