“ความรูพ้ ้นื ฐานสาหรับผูอ้ ยากเป็ นล่ามในญีป่ ุ่ น”

通訳の仕事 งานล่ าม
1. 観光地のガイド
2. 病院の通訳

3. 警察 ・裁判 逮捕されたタイ人
や日本の裁判に行くタイ人のた
めの通訳免許は要らないが、登
録は必須。

4. 学校の通訳 日本の学校に入る
タイ人の連れ子のための通訳。
クラスの中での通訳。言語学校
で登録できる。

1.
2.
3.

4.

ไกด์นำเที่ยว
ล่ำมในโรงพยำบำล
ล่ำมตำรวจ หรื อศำล สำหรับคนไทยที่โดนจับ
หรื อคนไทยที่จำเป็ นต้องขึ้นศำลในญี่ป่ ุน ไม่
จำเป็ นต้องมีใบอนุ ญำตแต่ตอ้ งลงทะเบียน
ล่ำมโรงเรียน เป็ นล่ำมให้เด็กไทยที่ตดิ ตำมพ่อแม่
มำที่ญ่ ปี ่ ุน และจำเป็ นต้องเข้ำเรียนในโรงเรียน
ญี่ป่ ุนโดยที่ยงั พูดภำษำญี่ป่ ุนไม่ได้ ล่ำมต้องคอย
เป็ นล่ำมให้ในชัน้ เรียน ล่ำมที่สนใจสำมำรถ
ลงทะเบียนได้ตำมโรงเรียนสอนภำษำ

通訳の仕事 งานล่ าม
1. ビジネス 日本の会社で交渉するタ
イ人のための通訳。タイに関するイ
ベントでの通訳。掲示板や
Facebookのグループで見つかる。

2. 国や地方自治体での通訳 国や地
方自治体の委託により、通訳業務を
行う。

 例えば、各種手続きや法律改
正に関する外国人案内窓口や
入管、国の法律相談窓口での
業務など。

1. ล่ำมธุ รกิจ คนไทยที่ตอ้ งกำรมำติดต่อธุ รกิจกับบริ ษทั
ญี่ป่ ุน หรื องำนออกแสดงสินค้ำ มักจะประกำศตำม
บอร์ดหรื อกลุม่ ประกำศหำงำนล่ำมในเฟสบุค๊
2. ล่ำมในหน่วยงำนรำชกำรหรื อหน่วยงำนท้องถิ่น จะมี
กำรติดต่องำนล่ำมมำจำกหน่วยงำนรำชกำรหรื อ
หน่วยงำนท้องถิ่น
 ยกตัวอย่ำง เช่น สถำนที่ให้คำปรึ กษำแก่
ชำวต่ำงชำติเกี่ยวกับข้อกฎหมำยและขัน้ ตอน
ในกำรดำเนิ นกำรต่ำงๆ , ศูนย์ให้คำปรึ กษำ
ด้ำนกฎหมำยของทำงภำครัฐและกรมตรวจคน
เข้ำเมือง (นิ วคัง) เป็ นต้น

通訳の仕事 งานล่ าม
1.

消防や救急、通報などの緊急
通訳

1.

2.

観光地や外国人が多く訪れる
ショッピングセンターでの通訳

2.

3.

タイと関係のある会社での通訳

4.

タイ人労働者の多く働く会社で
の通訳

4.

外国人をサポートする法律事
務所での通訳

5.

5.

3.

ล่ำมในกำรบรรเทำภัยหรื อสถำนกำรณ์ฉุกเฉิ ก เช่น
กำรประกำศแจ้ง กำรปฐมพยำบำล เป็ นต้น
ล่ำมให้กบั นักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติท่ สี ถำนที่
ท่องเที่ยว หรื อ ศูนย์กำรค้ำที่มนี ักท่องเที่ยวต่ำงชำติ
จำนวนมำก
กำรเป็ นล่ำมในบริ ษทั ที่ทำงำนเกี่ยวข้องกับประเทศ
ไทย
กำรเป็ นล่ำมในบริ ษทั ที่มพี นักงำนคนไทยทำงำนอยู ่
เป็ นจำนวนมำก
กำรทำงำนเป็ นล่ำมในสำนักงำนกฎหมำยที่
ให้บริ กำรช่วยเหลือคนไทย

法律違反にならないための注意事項
ข้ อควรระวังในการทางานเพือ่ ไม่ ให้ เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อกฎหมาย
ガイド ไกด์ นาเทีย่ ว

 業務として行う場合、＜通訳案内士＞の国家資格を取得しなければならな
い。

 ในกรณีท่ ตี อ้ งกำรทำงำนเป็ นไกด์นำเที่ยวนั้น จำเป็นต้องสอบให้ผำ่ น กำรสอบ “ล่ำมนำเที่ยว (บัตรไกด์)” จำก
หน่วยงำน JNTO ของทำงภำครัฐเสียก่อน
(อ้ำงอิงตำมเวปไซต์ http://www.jnto.go.jp/jpn/interpreter_guide_exams/ )

法律違反にならないための注意事項
ข้ อควรระวังในการทางานเพือ่ ไม่ ให้ เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อกฎหมาย
外国人をサポートする法律事務所での通訳

การเป็ นล่ามของสานักงานกฎหมายที่ให้ บริการช่ วยเหลือแก่ชาวต่ างชาติ
 業務として他人のために法律相談を行ったり、入国管理局へ提出する書類など行政手続きに関す
る書類や法律に関する書類を作成したり、その相談を受けたり、法律手続きのサポートを行うには、
＜弁護士＞や＜行政書士＞の国家資格を取得しなければならない。

 ปฏิบตั ิกำรทำหน้ำที่ ผู ใ้ ห้คำปรึ กษำทำงด้ำนกฎหมำยแก่ผูอ้ ่ ืน หรื อกำรจัดทำเอกสำรทำงด้ำนกฎหมำย เช่น เอกสำรสำหรับยื่น
กรมตรวจคนเข้ำเมือง หรื อกำรปฏิบติหน้ำที่ในกำรให้คำปรึ กษำ และให้กำรบริ กำรเกี่ยวกับขัน้ ตอนทำงกฎหมำยนั้น จำเป็ นต้อง
ผ่ำนกำรสอบคุณสมบัติเพื่อเป็ น “ทนำยควำมในชัน้ ศำล” หรื อ “ทนำยควำมฝ่ ำยเอกสำรคนเข้ำเมือง” ที่จดั สอบโดยภำครัฐ
เสียก่อน
•

法律事務所でタナーイのサポートをする場合、国家資格はいりません。

• แต่ในกรณีของผู ช้ ว่ ยทนำยควำมที่ให้คำปรึ กษำเกี่ยวกับข้อกฎหมำยในสำนักงำนทนำยควำม ไม่จำเป็ นต้องผ่ำนกำรสอบใดๆ

業務として行うとはどういうこと？
การดาเนินงานในเชิงธุรกิจนั้น หมายถึงอะไร?
報酬を受け取ること

หมายถึง การรับค่ าตอบแทน

＋

繰り返し行うこと をいいます。

+

มีการดาเนินการซ้าๆ

 例えば、困っている友だちがいて、その友だちを助けてあげたお礼にお小遣いとしてお金を受け取る
程度は大丈夫。
 ただし、それを仕事のように頻繁に繰り返し行うことはダメ。また、繰り返し行っていなくても、「私がサ
ポートします！」というように広告を出して依頼者を集める行為をしたら、業務としてみなされるのでダメ。

 ยกตัวอย่ำง เช่น ถ้ำเรำมีเพื่อนที่กำลังเดือดร้อน แล้วเรำช่วยเหลือเพื่อน แล้วเพื่อนตอบแทนเรำด้วยกำรให้เงิน
จำนวนหนึ่ ง กำรรับเงินในลักษณะนี้ไม่ถือว่ำเป็นกำรกระทำในเชิงธุ รกิจ
 แต่วำ่ ถ้ำมีกำรกระทำดังกล่ำวซำ้ ๆบ่อยครัง้ นั้น จะถือเป็นกำรกระทำเชิงธุ รกิจทันที หรื อในกรณีท่ แี ม้จะไม่ได้
กระทำซำ้ ๆ แต่มกี ำรประกำศว่ำ “ฉันจะช่วยเอง” แล้วจงใจประกำศหำผูเ้ ดือดร้อนในลักษณะหำลูกค้ำ จะถือ
เป็นเป็นกระทำเชิงธุ รกิจทันที

業務として行うとはどういうこと？
การดาเนินงานในเชิงธุรกิจนั้น หมายถึงอะไร?
 また、受け取ったお金が「ガイド料じゃない。」、「法律手続きを手伝ったお
金じゃない。」、「これは交通費です。」と言っても、一般的な交通費や手
間賃より多くのお金を受け取っていればガイドや法律手続きを手伝った報
酬としてみなされます。

 นอกจำกนี้ แม้จะยืนกรำนว่ำเงินที่ได้รับมำนั้น “ไม่ใช่เงินค่ำไกด์” “ไม่ใช่เงินที่ได้รับเป็น
ค่ำตอบแทนในกำรช่วยเหลือทำงด้ำนกฎหมำย” “เงินนี้เป็นเพียงแค่คำ่ เดินทำง” แต่ถำ้ มีกำร
รับเงินในจำนวนที่มำกกว่ำ ค่ำเสียเวลำ หรื อค่ำเดินทำงที่เหมำะสมแล้วล่ะก็ จะถูกตัดสินว่ำ
เป็นค่ำตอบแทนที่ได้รับอันเนื่ องมำจำกกำรทำหน้ำที่ไกด์ หรื อ กำรช่วยเหลือทำงด้ำน
กฎหมำยทันที

法律違反にならないための注意事項
ข้ อควรระวังเพือ่ ไม่ ให้ ฝ่าฝื นข้ อกฎหมาย
 ＜日本人の配偶者等＞、＜永住者の配偶者等＞、＜定住者＞、＜永住者＞の方
は心配ありません。
 また＜留学＞や＜家族滞在＞で資格外活動許可を受けて、通訳として週２８時間
以内の就労を行う場合も問題ありません。

 สำหรับ “คูส่ มรสของชำวญี่ป่ ุน” “คูส่ มรสของผูไ้ ด้รบั วีซำ่ ถำวร” “ผูต้ งั้ ถิ่นฐำน” “ผูไ้ ด้รบั วีซำ่ ถำวร” นั้น ไม่ตอ้ ง
กังวลเกี่ยวกับปัญหำนี้
 นอกจำกนี้ “ผูถ้ ือวีซำ่ นักเรียน” “ผูถ้ ือวีซำ่ ติดตำมครอบครัว” นั้น เมื่อไปยื่นขออนุ ญำตกำรปฏิบตั กิ จิ กรรม
นอกเหนื อจำกประเภทวีซำ่ ของตน ที่กรมตรวจคนเข้ำเมือง(นิ วคัง) แล้ว จะได้รบั อนุ ญำตให้ทำงำนล่ำมได้
สัปดำห์ละไม่เกิน 28 ชัว่ โมง ก็ไม่ตอ้ งกังวลเกี่ยวกับปัญหำนี้

法律違反にならないための注意事項
ข้ อควรระวังเพือ่ ไม่ ให้ ฝ่าฝื นข้ อกฎหมาย


就労ビザで通訳の仕事ができるのは＜技術・人文知識・国際業務＞のみ。＜技術・人文知識・国際業務＞の就労
ビザを得るためには、タイや日本の大学を卒業することや日本の専門学校を卒業するという学歴が大切。

 ผู ท้ ่ ถี ือวีซำ่ ทำงำน ที่สำมำรถทำงำนล่ำมได้นั้น ได้แก่ วีซำ่ ทำงำนประเภท “เทคโนโลยี, ควำมรู เ้ ฉพำะทำงด้ำนมนุ ษยศำสตร์ และ
ธุ รกิจระหว่ำงประเทศ” เท่ำนั้น สำหรับกำรยื่นขอวีซำ่ ทำงำนประเภท “เทคโนโลยี, ควำมรู เ้ ฉพำะทำงด้ำนมนุ ษยศำสตร์ และ
ธุ รกิจระหว่ำงประเทศ” นั้น จำเป็ นต้องมีประวัติกำรศึกษำระดับปริ ญญำตรีของไทยหรื อญี่ป่ ุน หรื อสำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียน
สำยอำชีพระดับปวช. (เซนมงกักโค)


また、就労先の業務内容に通訳の仕事が実際に存在することも大切です。



なお、会社に所属せず、フリーランスとして通訳を行う場合も＜技術・人文知識・国際業務＞の就労ビザを得ること
ができます。ただし、従業員を雇う場合、＜経営・管理＞の就労ビザへ変更する必要があります。

 หรื อสถำนที่ทำงำนนั้น ต้องเป็ นบริ ษทั ที่จำเป็ นต้องใช้ลำ่ มในกำรปฏิบตั ิงำนจริ ง
 นอกจำกนี้ ในกรณีของล่ำมอิสระที่ไม่ได้สงั กัดกับบริ ษทั ใดๆ ก็สำมำรถยื่นขอวีซำ่ ทำงำนประเภท “เทคโนโลยี , ควำมรู เ้ ฉพำะทำงด้ำน
มนุ ษยศำสตร์ และธุ รกิจระหว่ำงประเทศ” ได้ แต่วำ่ ในกรณีท่ จี ะทำกำรจ้ำงพนักงำน ต้องทำกำรเปลี่ยนประเภทวีซำ่ เป็ น วีซำ่ ทำงำน
ประเภท “ผู บ้ ริ หำร” ก่อน

通訳の仕事の需要（市場規模）

ความต้ องการงานล่ าม (สั ดส่ วนในตลาดงาน)
順

国籍

人数

順

国籍

人数

ลำดับ

ปรเทศ

จำนวนคน

ลำดับ

ปรเทศ

จำนวนคน

1

中国

2

韓国・朝鮮

3

フィリピン

4

ブラジル

5

ベトナム

6

米国

7

ネパール

8

ペルー

9

台湾

10

タイ

จีน
เกำหลี
ฟิลปิ ิ นส์
บรำซิล
เวียดนำม
อเมริ กำ
เนปำล
เปรู
ไต้หวัน
ไทย

★表 １ 在留外国人統計（2015年10月16日公表）

★ตำรำง 1

จำนวนคนต่ำงชำติท่ อี ำศัยในญี่ป่ ุน

(ข้อมูลวันที่16ตุลำคม2558)

656,403
497,707
224,048
173,038
124,820
51,523

1

韓国

เกำหลี

2,755,313

2

中国

จีน

2,409,158

3

台湾

ไต้หวัน

2,829,821

4

タイ

ไทย

925,975

5

シンガポール

สิงคโปร์

657,570

48,403
47,800
45,209
44,175

★表 ２ 訪日外客数（2014年）
★ ตำรำง

2 จำนวนนักท่องเที่ยวในญี่ป่ ุน (ข้อมูลปี 2557)

（日本政府観光客 http://www.jnto.go.jpより）

通訳の仕事の需要（現状）
ความต้ องการงานล่าม(ในสภาพปัจจุบัน)
 日本で生活する外国人の割合として、タイ人は決して多くありませんでした。よって、日
本国内でのタイ語サービスは行き届いていません。そのため、日本語とタイ語の通訳を
行う人材が非常に少ないままでした。しかし、タイ人観光客や在日タイ人が増え続けて
いる現状から通訳を必要とする人々が増えています。需要が増え、競争相手が少ない
現在、通訳はビジネスチャンスです。

 เมื่อพิจำรณำจำกสัดส่วนของชำวต่ำงชำติในประเทศญี่ป่ ุนแล้ว ชำวไทยถือได้วำ่ มีจำนวนไม่มำก ดังนั้น ในประเทศ
ญี่ป่ ุน จึงยังไม่มกี ำรอำนวยควำมสะดวกทำงด้ำนภำษำไทยมำกเท่ำที่ควร จึงเป็นสำเหตุให้ทรัพยำกรบุคคลที่ทำงำน
ล่ำมภำษำญี่ป่ ุนและภำษำไทยนั้น มีจำนวนน้อยมำกมำโดยตลอด แต่ทว่ำ ในปัจจุบนั นักท่องเที่ยวชำวไทย และคน
ไทยที่มำพำนักที่ประเทศญี่ป่ ุนนั้น มีจำนวนมำกขึ้น ดังนั้นจึงมีผูท้ ่ ตี อ้ งกำรล่ำมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง ควำมต้องกำร
ในตลำดเพิ่มขึ้น แต่มคี ูแ่ ข่งน้อยในปัจจุบนั จึงถือได้วำ่ เป็นโอกำสทำงธุ รกิจของล่ำมเลยทีเดียว

通訳の仕事を探す
จะหางานล่ามได้ ทไี่ หนบ้ าง


インターネットで「タイ語」「通訳」というキーワードで通訳の仕事を探します。タイ語に関する仕事の掲示板などが出
てきますが、仕事探しのサイトなどでは、職場などの仕事の条件を限定できます。

 เรำสำมำรถค้นหำงำนล่ำมได้ทำงอินเตอร์เน็ต ด้วย คียเ์ วิร์ด 「タイ語(ภำษำไทย)」 「通訳(ล่ำม)」ตำมเว็บไซต์หำงำนจะมีให้เลือก สถำนที่
ทำงำน และ เงื่อนไขที่เรำต้องกำรในกำรทำงำนได้ดว้ ย


「日本語—タイ語」通訳のFacebookグループに参加します。グループの中で通訳の仕事の知らせがいつもあります。

 เข้ำร่วมกรุ ๊ปล่ำมญี่ป่ ุนในFacebook ภำยในกลุม่ จะมีงำนล่ำมประกำศรับสมัครอยูต่ ลอด
 กลุม่ Facebookที่เกี่ยวข้องกับงำนล่ำม เช่น
•

กลุม่ “หำงำนภำษำญี่ป่ ุน”

•

กลุม่ “チップン通訳 ล่ำมญี่ป่ ุนฟรีแลนซ์”

•

กลุม่ “ล่ำมอิสระ”

•

และเวปไซต์ www.towaiwai.com

日本語能力試験 การสอบวัดระดับความรู้ ภาษาญี่ปุ่น
日本語能力試験（JLPT）とは

สอบวัดระดับภำษำญี่ปุ่น（JLPT）คืออะไร

 日本語能力試験は、外国人日本語学習者の能力検定としては一番信頼されている検定だと言われて
います。日本語レベルを評価する基準として、就職や留学などの場合に、よく求められます。レベルは
５段階に分かれています。N５（やさしい）～N１（むずかしい）。

 กำรสอบวัดระดับภำษำญี่ป่ ุน เป็ นกำรสอบวัดระดับควำมรู ท้ ำงด้ำนภำษำญี่ป่ ุน ของผู เ้ รียนชำวต่ำงชำติท่ ไี ด้รบั ควำมเชื่อถือ
สู ง แบ่งเป็ นกำรสอบในแต่ละทักษะ ทัง้ ด้ำนควำมรู เ้ กี่ยวกับหลักภำษำ (คำศัพท์และไวยำกรณ์) ด้ำนกำรอ่ำนตีควำม และ
กำรฟัง เป็ นผลกำรสอบที่มกั ใช้ในกำรอ้ำงอิงสำหรับกำรสมัครงำนหรื อเรียนต่อ ทำงบริ ษทั หรื อโรงเรียนมักขอใบรับรองกำร
สอบวัดระดับภำษำญี่ป่ ุนเพื่อดูระดับภำษำของผู ส้ มัครงำน ระดับควำมยำกง่ำยของกำรสอบ แบ่งออกเป็ น5ระดับ ตัง้ แต่
N5(ง่ำยที่สุด)จนถึง N1(ยำกที่สุด)


อ้ำงอิงจำกเวปไซต์ของ JLPT (http://www.jlpt.jp/ )

日本語能力試験 การสอบวัดระดับความรู้ ภาษาญี่ปุ่น
各レベルどのような仕事ができるか？

แต่ละระดับสำมำรถทำงำนแบบไหนได้บำ้ ง?

 N４とN5は、教室で学んだことをどれぐらいできるかのみ測るため、まだ日本での生活や仕事で使えな
いレベルです。また、タイ地方の工場での通訳は、ほとんどN3以上を、バンコクや日本での通訳・翻訳
などの仕事は、ほとんどN２以上が求められます。
 つまり、N3以上を取得すれば、通訳・翻訳ができるということになります。

 ระดับ N4 กับ N5 เป็ นระดับที่วดั เพียงควำมรู พ้ ้ ืนฐำนเกี่ยวกับภำษำญี่ป่ ุน ยังไม่สำมำรถใช้งำนได้จริ งในกำรใช้ชวี ิตที่ญ่ ปี ่ ุน
หรื อทำงำนล่ำมได้ สำหรับกำรทำงำนล่ำมในโรงงำนแถวต่ำงจังหวัดของไทย ในกำรจ้ำงงำนล่ำมภำษำญี่ป่ ุน บริ ษทั มักจะ
กำหนดเงื่อนไขของทักษะควำมรู เ้ อำไว้ท่ ี N3 ขึ้นไป ส่วนกำรทำงำนล่ำมหรื อแปลในบริ ษทั ที่กรุ งเทพหรื อญี่ป่ ุน ส่วนใหญ่
บริ ษทั จะกำหนดเงื่อนไขของทักษะไว้ท่ รี ะดับ N2 ขึ้นไป
 ดังนั้น หำกผ่ำนกำรสอบได้ N3 ขึ้นไปก็สำมำรถทำงำนเป็ นล่ำม และนักแปลได้แล้ว

日本語能力試験 การสอบวัดระดับความรู้ ภาษาญี่ปุ่น
日本語能力試験受講手続き

ขัน้ ตอนกำรสมัครสอบ

 試験は、毎年７月（第１回）と１２月（第２回）に行われます。申請方法は、＜JLPT＞のサイト
[http://www.jlpt.jp/]で登録すること、又は書店で願書を入手する方法があります。
 申請の期間は、第１回目は、３月中旬から、第２回目は、８月中旬からとなります。
 なお受験料として、５,５００円がかかります。
 2016年第１回の申込受付期間は2016年3月29日～2016年4月28日になります。

 กำรสอบวัดระดับควำมรู ภ้ ำษำญี่ป่ ุนนั้น จะจัดขึ้นในเดือนกรกฎำคม (ครัง้ ที่1) และเดือนธันวำคม (ครัง้ ที่2) ของทุกปี วิธกี ำรมัคร
สำมำรถสมัครได้ในเว็บไซต์ของ＜JLPT＞ [http://www.jlpt.jp/] หรื อซื้อใบสมัครได้ตำมร้ำนหนังสือ
 ช่วงเวลำสมัคร ครัง้ ที่ 1 ตัง้ แต่กลำงเดือนมีนำคม ครัง้ ที่ 2 ตัง้ แต่กลำงเดือนสิงหำคม ค่ำสมัคร 5,500 เยน
 สำหรับกำหนดกำรรับสมัครในรอบวันอำทิตย์ท่ ี 3 ก.ค. 2016 คือตัง้ แต่วนั ที่ 29 มี.ค. 2016 ถึง วันที่ 28 เม.ย. 2016

ข้อมูลจากการบรรยายความรูเ้ กีย่ วกับการเป็ นล่าม
โครงการแนะแนวอาชีพ
“ความรูพ้ ้นื ฐานสาหรับผูอ้ ยากเป็ นล่ามในญีป่ ุ่ น”
วันอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

โดยนักกฎหมาย นายโยชิทาเคะ นากาโอกะ
สดใส สานักงานทนายความ 行政書士明るい総合法事務所
〒141-0021 Tōkyō-to, Shinagawa-ku, Kamiōsaki, 3 Chome−9−20 EXCELSIOR MEGURO 203

TEL : 03-6455-6835 FAX : 03-6455-6836
Mobile (Japanese) : 070-5572-6124
Mobile (Thai) : 070-5573-4404
E-mail : info@akarui-home.com
http://www.v-akarui-home.com/th.html
http://www.akarui-home.com/
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