
“ความรูพ้ื้นฐานส าหรบัผูอ้ยากเป็นล่ามในญีปุ่่น” 



通訳の仕事 งานล่าม 

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. ไกดน์ ำเที่ยว  

2. ลำ่มในโรงพยำบำล 

3. ลำ่มต ำรวจ หรือศำล  ส ำหรับคนไทยที่โดนจบั 

หรือคนไทยที่จ ำเป็นตอ้งขึ้นศำลในญี่ ปุ่น ไม่

จ ำเป็นตอ้งมใีบอนุญำตแตต่อ้งลงทะเบยีน 

4. ลำ่มโรงเรียน เป็นลำ่มใหเ้ดก็ไทยที่ตดิตำมพอ่แม่

มำที่ญี่ ปุ่น และจ ำเป็นตอ้งเขำ้เรียนในโรงเรียน

ญี่ ปุ่นโดยที่ยงัพูดภำษำญี่ ปุ่นไมไ่ด ้ลำ่มตอ้งคอย

เป็นลำ่มใหใ้นชัน้เรียน ลำ่มที่สนใจสำมำรถ

ลงทะเบยีนไดต้ำมโรงเรียนสอนภำษำ 

 



通訳の仕事 งานล่าม 

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. ลำ่มธุรกจิ คนไทยที่ตอ้งกำรมำติดตอ่ธุรกจิกบับริษทั

ญี่ ปุ่น หรืองำนออกแสดงสินคำ้ มกัจะประกำศตำม

บอรด์หรือกลุม่ประกำศหำงำนลำ่มในเฟสบุค๊  

2. ลำ่มในหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนทอ้งถ่ิน  จะมี

กำรติดตอ่งำนลำ่มมำจำกหน่วยงำนรำชกำรหรือ

หน่วยงำนทอ้งถิ่น 

 ยกตวัอยำ่ง เชน่ สถำนที่ ใหค้ ำปรึกษำแก่

ชำวตำ่งชำติเกี่ยวกบัขอ้กฎหมำยและข ัน้ตอน

ในกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ , ศูนยใ์หค้ ำปรึกษำ

ดำ้นกฎหมำยของทำงภำครฐัและกรมตรวจคน

เขำ้เมือง (นิวคงั) เป็นตน้ 



通訳の仕事 งานล่าม 

1. 消防や救急、通報などの緊急
通訳 

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 

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 

5. 外国人をサポートする法律事
務所での通訳 

1. ลำ่มในกำรบรรเทำภยัหรือสถำนกำรณฉุ์กเฉิก เชน่ 

กำรประกำศแจง้ กำรปฐมพยำบำล เป็นตน้   

2. ลำ่มใหก้บันักทอ่งเที่ยวชำวตำ่งชำติที่สถำนที่

ทอ่งเที่ยว หรือ ศูนยก์ำรคำ้ที่มนีักทอ่งเที่ยวตำ่งชำติ

จ ำนวนมำก 

3. กำรเป็นลำ่มในบริษทัที่ท ำงำนเกี่ยวขอ้งกบัประเทศ

ไทย 

4. กำรเป็นลำ่มในบริษทัที่มพีนักงำนคนไทยท ำงำนอยู่

เป็นจ ำนวนมำก 

5. กำรท ำงำนเป็นลำ่มในส ำนักงำนกฎหมำยที่

ใหบ้ริกำรชว่ยเหลือคนไทย 

 

 



法律違反にならないための注意事項 
ข้อควรระวงัในการท างานเพือ่ไม่ให้เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย 

ガイド  ไกด์น าเทีย่ว  

 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。 

 ในกรณีที่ตอ้งกำรท ำงำนเป็นไกดน์ ำเที่ยวน้ัน จ ำเป็นตอ้งสอบใหผ้ำ่น กำรสอบ “ลำ่มน ำเที่ยว (บตัรไกด)์” จำก

หน่วยงำน JNTO ของทำงภำครัฐเสยีกอ่น  

     (อำ้งองิตำมเวปไซต ์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 
ข้อควรระวงัในการท างานเพือ่ไม่ให้เป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย 

外国人をサポートする法律事務所での通訳  

การเป็นล่ามของส านักงานกฎหมายที่ให้บริการช่วยเหลอืแก่ชาวต่างชาต ิ

 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。 

 ปฏิบตัิกำรท ำหนำ้ที่  ผูใ้หค้ ำปรึกษำทำงดำ้นกฎหมำยแกผู่อ่ื้น  หรือกำรจดัท ำเอกสำรทำงดำ้นกฎหมำย  เชน่ เอกสำรส ำหรบัย่ืน

กรมตรวจคนเขำ้เมือง หรือกำรปฏิบติหนำ้ที่ ในกำรใหค้ ำปรึกษำ และใหก้ำรบริกำรเกี่ยวกบัข ัน้ตอนทำงกฎหมำยนั้น จ ำเป็นตอ้ง

ผำ่นกำรสอบคุณสมบตัิเพ่ือเป็น “ทนำยควำมในชัน้ศำล” หรือ “ทนำยควำมฝ่ำยเอกสำรคนเขำ้เมือง” ที่จดัสอบโดยภำครฐั

เสยีกอ่น 

• 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。 

• แตใ่นกรณีของผูช้ว่ยทนำยควำมที่ ใหค้ ำปรึกษำเกี่ยวกบัขอ้กฎหมำยในส ำนักงำนทนำยควำม ไมจ่ ำเป็นตอ้งผำ่นกำรสอบใดๆ 

 



業務として行うとはどういうこと？ 
การด าเนินงานในเชิงธุรกจิน้ัน หมายถึงอะไร? 

                                      報酬を受け取ること         ＋        繰り返し行うこと をいいます。 

                หมายถึง การรับค่าตอบแทน       +        มกีารด าเนินการซ ้าๆ  
 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。 

 ยกตวัอยำ่ง เชน่ ถำ้เรำมเีพ่ือนที่ก  ำลงัเดือดรอ้น  แลว้เรำชว่ยเหลือเพ่ือน แลว้เพ่ือนตอบแทนเรำดว้ยกำรใหเ้งิน

จ ำนวนหน่ึง  กำรรบัเงินในลกัษณะน้ีไมถื่อวำ่เป็นกำรกระท ำในเชงิธุรกจิ 

 แตว่ำ่ ถำ้มกีำรกระท ำดงักลำ่วซ ำ้ๆบอ่ยครัง้นั้น จะถือเป็นกำรกระท ำเชงิธุรกจิทนัท ีหรือในกรณีที่แมจ้ะไมไ่ด ้

กระท ำซ ำ้ๆ แตม่กีำรประกำศวำ่ “ฉันจะชว่ยเอง” แลว้จงใจประกำศหำผูเ้ดือดรอ้นในลกัษณะหำลูกคำ้ จะถือ

เป็นเป็นกระท ำเชงิธุรกจิทนัท ี



業務として行うとはどういうこと？ 
การด าเนินงานในเชิงธุรกจิน้ัน 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。 

 นอกจำกน้ี  แมจ้ะยืนกรำนวำ่เงนิที่ไดร้ับมำน้ัน “ไมใ่ชเ่งินคำ่ไกด”์ “ไมใ่ชเ่งินที่ไดร้ับเป็น

คำ่ตอบแทนในกำรชว่ยเหลือทำงดำ้นกฎหมำย” “เงนิน้ีเป็นเพยีงแคค่ำ่เดนิทำง” แตถ่ำ้มกีำร

รับเงนิในจ ำนวนที่มำกกวำ่ คำ่เสยีเวลำ หรือคำ่เดนิทำงที่ เหมำะสมแลว้ละ่ก ็จะถูกตดัสินวำ่

เป็นคำ่ตอบแทนที่ไดร้ับอนัเน่ืองมำจำกกำรท ำหนำ้ที่ไกด ์หรือ กำรชว่ยเหลือทำงดำ้น

กฎหมำยทนัท ี 

 



法律違反にならないための注意事項 
ข้อควรระวงัเพือ่ไม่ให้ฝ่าฝืนข้อกฎหมาย 

 ＜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。 

 ส ำหรบั “คูส่มรสของชำวญี่ ปุ่น” “คูส่มรสของผูไ้ดร้บัวซีำ่ถำวร” “ผูต้ ัง้ถิ่นฐำน” “ผูไ้ดร้บัวซีำ่ถำวร” นั้น ไมต่อ้ง

กงัวลเกี่ยวกบัปัญหำน้ี 

 นอกจำกน้ี “ผูถื้อวซีำ่นักเรียน” “ผูถื้อวซีำ่ตดิตำมครอบครวั” นั้น เม่ือไปย่ืนขออนุญำตกำรปฏิบตักิจิกรรม

นอกเหนือจำกประเภทวซีำ่ของตน ที่กรมตรวจคนเขำ้เมือง(นิวคงั) แลว้ จะไดร้บัอนุญำตใหท้ ำงำนลำ่มได ้

สปัดำหล์ะไมเ่กนิ 28 ช ัว่โมง กไ็มต่อ้งกงัวลเกี่ยวกบัปัญหำน้ี 

 



法律違反にならないための注意事項 
ข้อควรระวงัเพือ่ไม่ให้ฝ่าฝืนข้อกฎหมาย 

 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。 

 ผูท้ี่ ถือวซีำ่ท ำงำน ที่สำมำรถท ำงำนลำ่มไดน้ั้น ไดแ้ก ่วซีำ่ท ำงำนประเภท “เทคโนโลย,ี ควำมรูเ้ฉพำะทำงดำ้นมนุษยศำสตร ์และ

ธุรกจิระหวำ่งประเทศ” เทำ่นั้น ส ำหรบักำรย่ืนขอวซีำ่ท ำงำนประเภท “เทคโนโลย,ี ควำมรูเ้ฉพำะทำงดำ้นมนุษยศำสตร ์และ

ธุรกจิระหวำ่งประเทศ” นั้น จ ำเป็นตอ้งมปีระวตัิกำรศึกษำระดบัปริญญำตรีของไทยหรือญี่ ปุ่น หรือส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียน

สำยอำชพีระดบัปวช. (เซนมงกกัโค)  

 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。 

 หรือสถำนที่ท  ำงำนนั้น ตอ้งเป็นบริษทัที่จ ำเป็นตอ้งใชล้ำ่มในกำรปฏิบตัิงำนจริง 

 นอกจำกน้ี ในกรณีของลำ่มอสิระที่ไมไ่ดส้งักดักบับริษทัใดๆ กส็ำมำรถย่ืนขอวซีำ่ท ำงำนประเภท “เทคโนโลย ี, ควำมรูเ้ฉพำะทำงดำ้น

มนุษยศำสตร์ และธุรกจิระหวำ่งประเทศ” ได ้แตว่ำ่ในกรณีที่จะท ำกำรจำ้งพนักงำน ตอ้งท ำกำรเปลี่ยนประเภทวซีำ่เป็น วซีำ่ท ำงำน

ประเภท “ผูบ้ริหำร” กอ่น 

 



通訳の仕事の需要（市場規模） 

ความต้องการงานล่าม (สัดส่วนในตลาดงาน) 

順 

ล ำดบั 

国籍 

ปรเทศ 

人数 

จ ำนวนคน 

1 中国 จนี 656,403 

2 韓国・朝鮮  เกำหล ี 497,707 

3 フィリピン ฟิลปิินส ์ 224,048 

4 ブラジル  บรำซิล 173,038 

5 ベトナム  เวยีดนำม 124,820 

6 米国 อเมริกำ 51,523 

7 ネパール เนปำล 48,403 

8 ペルー  เปรู 47,800 

9 台湾 ไตห้วนั 45,209 

10 タイ ไทย 44,175 

★表 １ 在留外国人統計（2015年10月16日公表） 

★ตำรำง 1 จ ำนวนคนตำ่งชำตทิี่อำศยัในญี่ ปุ่น 

(ขอ้มูลวนัที่16ตุลำคม2558) 

順 

ล ำดบั 

国籍 

ปรเทศ 

人数 

จ ำนวนคน 

1 韓国                          เกำหล ี 2,755,313 

2 中国                          จนี 2,409,158 

3 台湾                          ไตห้วนั 2,829,821 

4 タイ                          ไทย 925,975 

5 シンガポール         สิงคโปร์ 657,570 

★表 ２ 訪日外客数（2014年）  

★ ตำรำง 2 จ ำนวนนักทอ่งเที่ยวในญี่ ปุ่น (ขอ้มูลปี2557)  

（日本政府観光客 http://www.jnto.go.jpより） 



通訳の仕事の需要（現状） 
ความต้องการงานล่าม(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。 

  เม่ือพจิำรณำจำกสดัสว่นของชำวตำ่งชำตใินประเทศญี่ ปุ่นแลว้ ชำวไทยถือไดว้ำ่มจี ำนวนไมม่ำก ดงันั้น ในประเทศ

ญี่ ปุ่น จึงยงัไมม่กีำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงดำ้นภำษำไทยมำกเทำ่ที่ควร  จึงเป็นสำเหตุใหท้รพัยำกรบุคคลที่ท  ำงำน

ลำ่มภำษำญี่ ปุ่นและภำษำไทยนั้น มจี ำนวนนอ้ยมำกมำโดยตลอด แตท่วำ่ ในปัจจุบนั นักทอ่งเที่ยวชำวไทย และคน

ไทยที่มำพ ำนักที่ประเทศญี่ ปุ่นนั้น มจี ำนวนมำกขึ้น ดงันั้นจึงมผูีท้ี่ตอ้งกำรลำ่มมำกขึ้นอยำ่งตอ่เน่ือง ควำมตอ้งกำร

ในตลำดเพิ่มขึ้น แตม่คูีแ่ขง่นอ้ยในปัจจุบนั จึงถือไดว้ำ่เป็นโอกำสทำงธุรกจิของลำ่มเลยทเีดยีว 



通訳の仕事を探す 
จะหางานล่ามได้ทีไ่หนบ้าง 

 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。 

 เรำสำมำรถคน้หำงำนลำ่มไดท้ำงอินเตอร์เน็ต ดว้ย คยีเ์วิร์ด 「タイ語(ภำษำไทย)」  「通訳(ลำ่ม)」ตำมเวบ็ไซตห์ำงำนจะมใีหเ้ลือก สถำนที่
ท  ำงำน และ เง่ือนไขที่ เรำตอ้งกำรในกำรท ำงำนไดด้ว้ย 

 「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。 

 เขำ้ร่วมกรุ๊ปลำ่มญี่ ปุ่นในFacebook ภำยในกลุม่ จะมงีำนลำ่มประกำศรบัสมคัรอยูต่ลอด 

 กลุม่Facebookที่ เกี่ยวขอ้งกบังำนลำ่ม  เชน่ 

• กลุม่ “หำงำนภำษำญี่ ปุ่น”  

• กลุม่ “チップン通訳 ลำ่มญี่ ปุ่นฟรีแลนซ”์ 

•  กลุม่ “ลำ่มอิสระ” 

• และเวปไซต ์ www.towaiwai.com  



日本語能力試験 การสอบวดัระดบัความรู้ภาษาญี่ปุ่น 

日本語能力試験（JLPT）とは                  สอบวดัระดบัภำษำญ่ีปุ่ น（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）。 

 กำรสอบวดัระดบัภำษำญี่ ปุ่น  เป็นกำรสอบวดัระดบัควำมรูท้ำงดำ้นภำษำญี่ ปุ่น ของผูเ้รียนชำวตำ่งชำติที่ไดร้บัควำมเช่ือถือ

สูง แบง่เป็นกำรสอบในแตล่ะทกัษะ ทัง้ดำ้นควำมรูเ้กี่ยวกบัหลกัภำษำ (ค ำศพัทแ์ละไวยำกรณ)์ ดำ้นกำรอำ่นตคีวำม และ

กำรฟงั เป็นผลกำรสอบที่มกัใชใ้นกำรอำ้งองิส ำหรบักำรสมคัรงำนหรือเรียนตอ่  ทำงบริษทัหรือโรงเรียนมกัขอใบรบัรองกำร

สอบวดัระดบัภำษำญี่ ปุ่นเพ่ือดูระดบัภำษำของผูส้มคัรงำน ระดบัควำมยำกงำ่ยของกำรสอบ แบง่ออกเป็น5ระดบั ตัง้แต ่

N5(งำ่ยที่ สุด)จนถึง N1(ยำกที่ สุด) 

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

 

 



日本語能力試験 การสอบวดัระดบัความรู้ภาษาญี่ปุ่น 

各レベルどのような仕事ができるか？      แต่ละระดบัสำมำรถท ำงำนแบบไหนไดบ้ำ้ง? 

 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。 

 ระดบั N4 กบั N5 เป็นระดบัที่วดัเพยีงควำมรูพ้ื้นฐำนเกี่ยวกบัภำษำญี่ ปุ่น ยงัไมส่ำมำรถใชง้ำนไดจ้ริงในกำรใชช้วีิตที่ญี่ ปุ่น

หรือท ำงำนลำ่มได ้ส ำหรบักำรท ำงำนลำ่มในโรงงำนแถวตำ่งจงัหวดัของไทย ในกำรจำ้งงำนลำ่มภำษำญี่ ปุ่น บริษทัมกัจะ

ก ำหนดเง่ือนไขของทกัษะควำมรูเ้อำไวท้ี่  N3 ขึ้นไป สว่นกำรท ำงำนลำ่มหรือแปลในบริษทัที่กรุงเทพหรือญี่ ปุ่น สว่นใหญ่

บริษทัจะก ำหนดเง่ือนไขของทกัษะไวท้ี่ระดบั N2 ขึ้นไป 

 ดงันั้น หำกผำ่นกำรสอบได ้N3 ขึ้นไปกส็ำมำรถท ำงำนเป็นลำ่ม และนักแปลไดแ้ลว้ 

 

 



日本語能力試験 การสอบวดัระดบัความรู้ภาษาญี่ปุ่น 

日本語能力試験受講手続き                                  ขัน้ตอนกำรสมคัรสอบ 

 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。 

 กำรสอบวดัระดบัควำมรูภ้ำษำญี่ ปุ่นนั้น จะจดัข้ึนในเดือนกรกฎำคม (ครัง้ที่1) และเดือนธนัวำคม (ครัง้ที่2) ของทุกปี วิธกีำรมคัร 

สำมำรถสมคัรไดใ้นเวบ็ไซตข์อง＜JLPT＞ [http://www.jlpt.jp/] หรือซ้ือใบสมคัรไดต้ำมรำ้นหนังสือ  

 ชว่งเวลำสมคัร ครัง้ที่ 1 ตัง้แตก่ลำงเดือนมนีำคม ครัง้ที่ 2 ตัง้แตก่ลำงเดือนสิงหำคม คำ่สมคัร 5,500 เยน 

 ส ำหรบัก ำหนดกำรรบัสมคัรในรอบวนัอำทิตยท์ี่ 3 ก.ค. 2016  คือตัง้แตว่นัที่  29 ม.ีค. 2016 ถึง วนัที่ 28 เม.ย. 2016 



โครงการแนะแนวอาชพี 

“ความรูพ้ื้นฐานส าหรบัผูอ้ยากเป็นล่ามในญีปุ่่น” 

วนัอาทิตย ์ท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ หอ้งประชุมใหญส่ถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงโตเกียว 

โดยนกักฎหมาย นายโยชทิาเคะ นากาโอกะ 

สดใส ส านกังานทนายความ  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/ 

ขอ้มูลจากการบรรยายความรูเ้กีย่วกบัการเป็นล่าม  



Thai Network in Japan 
在日タイ人ネットワーク 

http://tnj.jimdo.com/


