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ศิลปะการต่ อสู้ ของญี่ปุ่น
ซู โม่

มีการบรรจุคาราเต้เป็ นกีฬาประเภทใหม่ในโตเกียว
โอลิมปิ ก 2020 แล้วนะครับ อยากให้ผคู้ นทัว่

ในสมัยโบราณของญีป่ ุ่ น มีการจัดขึ้นในพิธีออ้ นวอนเทพเจ้าขอให้
เก็บเกี่ยวข้าวหรื อผลไม้ได้เป็ นจานวนมาก โดยการพันอุปกรณ์ที่
เรี ยวกว่ามาวาชิไว้ตรงเอว เพื่อแสดงให้คู่แข่งเห็นว่าไม่มกี ารใช้อาวุธ
ในการแข่งขัน ทาให้คู่ต่อสู ้แพ้ได้โดยการดันคู่ต่อสู ้ให้ออกจาก
วงกลมที่เรี ยกว่า「โดเฮียว」หรื อทาให้
อวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งของ
ร่ างกายแตะกับพื้นได้
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โลกได้รู้จ「
กั ศิลปะการต่อสู้」ซึ่ งเป็ นกีฬาที่สืบทอด
ต่อกันมาของญี่ปุ่น ครั้งนี้ จึงอยากจะขอแนะนา
เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ของญี่ปุ่น♪

มาวาชิ

สื บทอดมาจากประเทศจีนทางโอกินาวะ
เป็ นวิวฒั นาการเพื่อป้องกันตนเอง ในสมัยที่มีการห้ามใช้อาวุธที่โอกิ
นาวะ
การแข่งขัน「คุมิเทะ」
เป็ นเทคนิคการโจมตีคู่ต่อสู ้เพื่อหยุด
ก่อนที่จะสัมผัสร่ างกาย
นอกจากนี้ยงั มีการแข่งขัน「คาตะ」
ที่แสดงเทคนิคต่างๆ

คิวโด
คิวโดเป็ นกีฬาที่คล้ายกับการยิงธนู ธนูเป็ นอาวุธที่ใช้ในสมัยโบราณ
แต่ในประมาณศตวรรษที่ 12 ซามูไรจานวนมากได้ฝึกศิลปะ
การใช้ธนู คิวโดเป็ นการรวบรวมสมาธิ
เพื่อยิงให้ถูกเป้าหมาย ในปัจจุบนั มีผเู ้ รี ยน
เป็ นจานวนมากเพือ่ ฝึ กสมาธิ
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คาราเต้

ยูโด
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เป็ นกีฬาประจาชาติของญี่ปุ่น ปัจจุบนั ถูกบรรจุอยูใ่ นกีฬาโอลิมปิ ก
เป็ นที่นิยมอย่างแพร่ หลายในต่างประเทศ ศิลปะการต่อสู ้ของยูโด
เป็ นการใช้น้ าหนักและพลังของคู่ต่อสู ้ ถึงแม้ผทู ้ ี่มีร่างกายขนาดเล็ก
ก็สามารถล้มคู่ต่อสู ้ที่มีร่างกาย
ขนาดใหญ่ได้

เคนโด้
วิวฒั นาการมาจากสิ่ งที่ซามูไรต้องฝึ กฝนในสมัยเอโดะ ใช้ดาบไม้ที่
เรี ยกว่า ชิไน เป็ นอาวุธในการต่อสู ้ ทาคะแนนได้จากการตีถูกศรี ษะ
ท้องหรื อมือด้วยดาบ หรื อการใช้ดาบแทงไปที่คอของคู่ต่อสู ้
I

ไอคิโด
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เป็ นกีฬาที่มีลกั ษณะเฉพาะของประเทศญี่ปุ่น โดยการใช้พลังงาน
จาก「จิตวิญญาณ」ซึ่งมีอยูต่ ามธรรมชาติหรื อในมนุษย์ที่ไม่สามารถ
มองเห็นได้ดว้ ยตาเปล่า
「จิตวิญญาณ」คือการฝึ กและเรี ยนรู ้
วิธีการหายใจที่ถูกวิธี ใช้พลังของคู่ต่อสู ้
เหมือนกับยูโดซึ่งสามารถทาให้คู่ต่อสู ้
ล้มหรื อเหวีย่ งคู่ต่อสู ้ออกไปได้
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สารบัญ หน้า 2 ปัญหาสิ ทธิมนุษยชน หน้า 3 UCIA บัสทัวร์ มาเล่นหิ มะกันเถอะ , คอนเสิ ร์ตหมู่ไม้ที่พิพิธภัณฑ์อุซึโนมิยะ เป็ นต้น
หน้า 4 การแสดงสุนทรพจน์ของชาวต่างชาติ , การบริ การล่ามอาสาสมัคร เป็ นต้น

สิ ทธิที่ได้รับการยอมรับจากสังคม เพื่อให้มนุษย์ดารงชีวิตได้อย่างมนุษย์ เป็ นสิ่ งที่ทุกคนมีติดตัวมาพร้อมกับการเกิด เป็ นสิ ทธิมูลฐานที่ใครก็ไม่
สามารถมาทาลายได้

ปัญหาต่ างๆ
คุณหรื อคนรอบข้างเคยรู ้สึกว่าถูกทาลายสิ ทธิมนุษยชนหรื อไม่
มีปัญหาต่างๆ ที่เป็ นปัญหาสิ ทธิมนุ ษยชน
เช่น การถูกรังแก หรื อถูกทาร้ายร่ างกาย การกระทาทารุ ณ การข่มขู่ในที่ทางาน การละเมิดสิ ทธิทาง
อินเตอร์เน็ต เป็ นต้น
ปัจจุบนั มีปัญหาเกิดขึ้น เช่น การใช้คาพูดหรื อภาพเพื่อทาร้ายกันทางอินเตอร์เน็ต การแสร้งเป็ นแมว
มองหาดาราหรื อนางแบบแล้วบังคับให้แสดงหนัง AV (หนังโป๊ สาหรับผูใ้ หญ่) , บังคับให้ทากิจกรรมทาง
เพศใน「ธุรกิจ JK」การให้บริ การลูกค้าโดยเด็กหญิงมัธยมปลาย เป็ นต้น

ทาให้ทุกคนอยูใ่ นสังคมด้วยความสบายใจ มีการยอมรับความความแตกต่างต่างๆ เช่น ความแตกต่างทางเชื้อชาติ・สัญชาติหรื อผูพ้ กิ าร กันเถอะ

คุณรู้ จักคณะกรรมการคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนหรื อไม่ ？
คณะกรรมการคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน คือ กลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาสิ ทธิมนุษยชน

ช่ องทางปรึกษาสิ ทธิมนุษยชน
ผูท้ ี่มีความกังวลใจ กรุ ณาใช้ช่องทางปรึ กษาสิ ทธิมนุษยชนดังต่อไปนี้ รับปรึ กษาฟรี (0 เยน)
หัวข้อรับปรึ กษา・สถานที่
1.
2.

3.

รับปรึ กษาเรื่ องสิ ทธิมนุษยชนทุกเรื่ อง（รับปรึ กษาโดยตรง）
ที่วา่ การอาเภอ ชั้น 14 ห้องประชุม B
ปรึ กษาเรื่ องสิ ทธิมนุษยชน（ปรึ กษาทางโทรศัพท์・โดยตรง）
สานักงานกฎหมายเขตอุซึโนมิยะแผนกสิ ทธิมนุษยชน（โอ
บาตะ 2-1-11）
สายด่วนสิทธิมนุษยชนของสตรี （รับปรึ กษาทางโทรศัพท์）
รับปรึ กษาสิ ทธิของผูส้ ู งอายุ・ผูท้ ุพพลภาพ (ทางโทรศัพท์）

4.

สิ ทธิของเด็กเบอร์ 110（รับปรึ กษาทางโทรศัพท์）

5.

สถานรับปรึ กษาสิ ทธิมนุษยชนเพือ่ ชาวต่างชาติ（รับปรึ กษา
ทางโทรศัพท์）ภาษา：อังกฤษ・จีน・เกาหลี・ฟิ ลิปปิ นส์ ・
โปรตุเกส・สเปน

◇

วัน เวลา
โดยปกติวนั พุธที่ 2 ของเดือน

028-632-2346

10:00~12:00/13:00~15:00

0570-003-110 ระบบตอบรับ

จันทร์ ～ศุกร์
8:30~17:15
（หยุดวันสิ้ นปี

0570-070-810 ระบบตอบรับ

วันขึ้นปี ใหม่）

0570-003-110 ระบบตอบรับ
0120-007-110 โทรฟรี

จันทร์ ～ศุกร์
0570-090-911 ระบบตอบรับ

9:00~17:00
（หยุดวันสิ้ นปี

วันขึ้นปี ใหม่）

ติดต่อสอบถาม：1 สมาคมสิ ทธิมนุษยชนอุซึโนมิยะ (ภายในแผนกดันโจะเคียวโดซังคาคุคะ)
2~6

เบอร์ โทรศัพท์

แผนกคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนอุซึโนมิยะ ☏

028-623-0925
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☏

028-632-2346
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สิทธิมนุษยชน คือ？
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ปัญหาสิ ทธิมนุษยชน

ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
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UCIA บัสทัวร์ มาเล่นหิ มะกันเถอะ！


วันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 12:00～19：00 ＊ แจ้งสถานที่นดั พบและเวลาเมื่อสมัคร

บัสทัวร์ พบกับประสบการณ์ความสวยงามฤดูหนาวของญี่ปุ่น เดินเล่นบนหิ มะ เล่นหิมะ เป็ นต้น
＊กรุ ณาสวมเสื้ อผ้าที่อบอุ่นและเคลื่อนไหวได้สะดวก
สมาชิก 40 ท่านแรก


＠

บุคคลทัว่ ไป 3,500 เยน สมาชิก UCIA 3,000 เยน น.ร ประถม/นักศึกษาต่างชาติ2,500 เยน
（ค่าประกัน・ค่าเช่ารองเท้าย่าหิมะ・ค่าอาหารว่าง）
กรุ ณาสมัคร・ชาระเงินที่สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ (UCIA) ถึงวันที่ 25 มกราคม
่
กรุ ณาแจ้ง ชื่อ・ฟุริกานะ・ที่อยู・เบอร์
โทร・วันเดือนปี เกิด・สัญชาติ・ขนาดรองเท้า ระบุประเภทบุคคลทัว่ ไป/สมาชิก UCIA/นักศึกษา
ต่างชาติ/นักเรี ยนประถม
โอคุนิกโก

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ (UCIA) ☏028-616-1870 FAX 028-616-1871 ✉ ucia@ucia.or.jp

￥

การ
สมัคร

คอนเสิร์ตหมู่ไม้ ♪

มินิโคคุไซโคริ วไก♪♬

พิพธิ ภัณฑ์ อุซึโนมิยะ

สมาชิก

วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 11：00～12：00
คอนเสิ ร์ตโดยกลุ่มคุณคาโต ซายาคะ
ประกอบด้วยเชลโล ไวโอลิน เปี ยโน
170 ท่านแรก

การสมัคร

ไม่ตอ้ งการ




＠

ฟรี
พิพธิ ภัณฑ์อุซึโนมิยะ ห้องบรรยาย
(อุซึโนมิยะชิ นาคาโอกะโจ 1077)

☏

พิพธิ ภัณฑ์อุซึโนมิยะ 028-643-0100

￥

￥

วันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 9：00 ～14：00
ร่ วมทาขนมญี่ปุ่นและดื่มชากับเด็กๆ ท้องถิ่น
เชิญทดลองประสบการณ์การทาโซบะ!
ฟรี (มีอาหาร)

＠

มินามิโชไกกักคุชูเซ็นเตอร์




(เอะโซะจิมะ2-4-23)
☏

028-645-0006

ฟุตาอาระยามะจินจะ

ห้ องเรียนภาษาญี่ปุ่น

เทศกาลโอทาริ ยะ


วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 10：00～19：00



กิจกรรมการสวดภาวนาเพื่อความปลอดภัยหรื อสุ ขภาพ
ของครอบครัว การเผาของประดับปี ใหม่ เช่น ตุก๊ ตาดะรุ
มะเก่า ตั้งแต่ 16：30 ชมการแสดงเดงกาคุไม (การ

การสมัคร




การ
สมัคร

เต้นราแบบดั้งเดิมของญี่ปน)
ุ่ และ เสลี่ยงมิโคชิ
ไม่ตอ้ งการ

＠

ฟรี
ฟุตาอาระยามะจินจะ (บังบะโดโอริ 1-1-1)

☏

ฟุตาอาระยามะจินจะ 028-622-5271

￥

「ภาษาญีป่ นเพื
ุ่ ่อการดูแลผู้ป่วย」

￥
＠
☏
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ทุกวันศุกร์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน 10:00～11:30
（เริ่ มตั้งแต่ พฤษภาคม 2017 เข้าอบรมตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็ได้）
ห้องเรี ยนภาษาญี่ปุ่นเพื่อชาวต่างชาติที่ตอ้ งการทางานการดูแล
ผูป้ ่ วย
กรุ ณาสมัครที่สมาคมนานาชาติโทจิกิ（TIA）
ฟรี
ศูนย์สมาคมนานาชาติโทจิกิ(ฮงโจ 9-14)
สมาคมนานาชาติโทจิกิ(TIA) 028-621-0777
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫♪

ชีวติ ในญีป่ ุ่ นของผม
ผมชื่อ ซุ เรช กังจิ ทางานอยูบ่ ริ ษทั รถยนต์มา 6 ปี
ก่อนมาญี่ปุ่น มีเรื่ องที่ตอ้ งกังวลเนื่องจากมีเพื่อนได้บอกว่า「ต้องระวังนะ คนญี่ปุ่นเข้มงวดและ ดุ」
แต่วา่ ความจริ งแล้ว เมื่อมาถึงญี่ปุ่น สิ่ งที่แสดงออกมาจากคนญี่ปุ่นไม่ได้เป็ นอย่างนั้นเลย เมื่อตอนที่ไปทา
บัตรประจาตัวชาวต่างชาติที่ที่วา่ การอาเภอ เจ้าหน้าที่แนะนาต้อนรับด้วยใบหน้าที่ยมิ้ แย้ม แจ่มใส นาทางไป
จนถึงช่องติดต่อ รู ้สึกประทับใจและประหลาดใจอย่างมาก นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ในช่องติดต่อ ยังพูดขอโทษ
「ต้องขออภัยที่ทาให้ลาบาก กรุ ณารอสักครู่ 」 ซ้ าหลายครั้ง รู ้สึกประหลาดใจมาก ซึ่ งแตกต่างกับที่วา่ การอาเภอ
ที่อินเดีย
ตอนนี้กาลังเรี ยนภาษาญี่ปุ่น อาจารย์ที่สอนทุกท่านใจดี ไม่ได้สอนแค่ภาษาญี่ปุ่นแต่ยงั สอนมารยาทและ
วัฒนธรรมให้อีกด้วย
ผมขอภาวนาจากใจขอให้ญี่ปุ่นและอินเดียมีสัมพันธภาพที่ดี รวมทั้งประเทศต่างๆ ทัว่ โลกมีสัมพันธ์ที่ตีต่อกัน
Suresh Gandhi

※สิ่ งที่นามาลงไว้เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งจากบทความของผูเ้ ขียน เชิ ญติดตาม！การแสดงสุ นทรพจน์ในลาดับต่อไป

การบริ การล่ามอาสาสมัคร
บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื่ อสารและในส่ วนของสถาบัน
(อาเภอ , ตม. เป็ นต้น) ที่ตอ้ งการให้ล่าม
ติดตามไปด้วย

การให้ คาปรึกษาแก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่วา่ การอาเภอ

จันทร์
15:00-18:00

ภาษาจีน
อังคาร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พุธ

ศุกร์

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึ กษาทางกฏหมาย
028-616-1564

►จันทร์ – เสาร์

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน

►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง

ยืน่ คาร้องและชาระเงิน

ที่สมาคมนานาชาติ

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

―

―

028-632-2834

P
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UCIA（3）

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบบ
ุ่
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย
ในโฮมเพจของ สมาคมนานาชาติอุซึโนมิ
ยะ (UCIA)
http://www.ucia.or.jp

15:00-17:00

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)
－4－

และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจาก
เวบไซต์น้ ี

UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIP

การแสดงสุ นทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

