ご

タイ語

เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริ วพลาซ่า glish
(UIP)
เรี ยบเรี ยงโดย สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)
Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ

หน้า 2 ตรวจมะเร็ งเต้านม , นัง่ รถบัสออกไปข้างนอกกันเถอะ

หน้า 3

ฉบับที่127
ตีพมิ พ์
10 เมษายน 2561

เทศกาลไฟน์ฟิลด์ เป็ นต้น

หน้า 4 การแสดงสุ นทรพจน์ของชาวต่างชาติ , การบริ การล่ามอาสาสมัคร เป็ นต้น

き せ つ

ย่ างเข้ าสู่ฤดูใบไม้ ผลิ！ฤดูท่ สี วยงาม！季節
เมื่อวันก่อน ไปดูดอกไม้มา มีดอกไม้ต่างๆ ผลิบานในฤดูใบไม้ผลิ
สวนสาธารณะหรื อสวนพฤกษชาติ และสถานที่ท่องเที่ยว คึกคักไปด้วย
ผูค้ น

ฤดูใบไม้ผลิที่ญี่ปุ่น อากาศอุ่นสบายดีนะครับ
ผมชอบฤดูใบไม้ผลิมาก เพราะว่ามีกิจกรรม
ต่างๆมากมาย！
ถ้าพูดถึงฤดูใบไม้ผลิที่ญี่ป่ ุน ก็ตอ้ งนึกถึงพิธีเปิ ดภาคเรี ยน
นะครับ ที่ประเทศจีนมีพิธีเปิ ดภาคเรี ยนเดือนกันยายน
ทาไมที่ญี่ป่ ุนมีพิธีเปิ ดภาคเรี ยนเดือนเมษายนล่ะครับ？

②

สิ้นเดือนเมษายนถึงต้น
เดือนพฤษภาคม เป็ น
สัปดาห์โกลเด้นวีคมีคน
ออกไปเที่ยวมากมายนะ
ครับ

สมัยก่อน เมื่อเริ่ มมีการศึกษา ญี่ปุ่นก็มีพธิ ีเปิ ด
ภาคเรี ยนเดือนกันยายน เป็ นส่ วนมาก เมื่อ
งบประมาณของรัฐบาลใน 1ปี เริ่ มเดือนเมษายน
จนถึงมีนาคมในปี ถัดไป โรงเรี ยนจึงเริ่ มเดือน
เมษายนเหมือนกัน

โกลเด้นวีคคืออะไรหรื อ？

③

ประเทศอื่นก็มีพธิ ีเปิ ดภาคเรี ยนเมษายนหรื อ
กันยายนหรื อเปล่าคะ？

โกลเด้นวีค เป็ นสัปดาห์ที่มีวนั หยุดมาก
ที่สุดใน 1 ปี วันที่ 29 เม.ย. เป็ นวันโชวะ
วันที่ 3 พ.ค.เป็ นวันที่ระลึกธรรมนูญ
วันที่ 4 พ.ค.วันสี เขียว วันที่ 5 พ.ค.การ
ฉลองวันเด็ก

พิธีเปิ ดภาคเรี ยนแต่และประเทศจะไม่เหมือนกัน
ถึงแม้จะเป็ น
ประเทศเดียวกันก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยูก่ บั โรงเรี ยนหรื อรัฐ！
นอกจากนี้ ถึงแม้จะเป็ นโรงเรี ยนเดียวกันประเทศที่เข้าเรี ยนตามวัน
เดือนปี เกิด ทุกคนก็จะเข้าเรี ยนต่างกันก็มี เนื่องจากโรงเรี ยนของ
ญี่ปุ่นนิยมปลูกต้นซากุระ พิธีเปิ ดภาคเรี ยนในเดือนเมษายนจึงมี
ซากุระที่สวยงาม！

④

วันสุ ดท้ายของสัปดาห์โกลเด้นวีค
ในการฉลอง「วันเด็ก」จะมีการ
ประดับประดับธงรู ปปลาคาร์ ฟซึ่ง
เป็ นประเพณี ของญี่ปุ่นที่
สนุกสนาน
①
－１－

⑤

ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน

ผู้หญิงอายุ 40 ปี ขึน้ ไป ในเขตอุซึโนมิยะ
สามารถตรวจมะเร็งเต้ านมด้ วยการตรวจอัลตราซาวด์ แบบใหม่

มะเร็ งเต้านมเป็ นมะเร็ งที่เกิดมากที่สุดในผูห้ ญิง โดยกล่าวได้วา่ ผูห้ ญิง 11 คน จะเป็ น 1 คน อย่างไรก็ตาม หากพบเร็ วแล้วทาการรักษา 90 เปอร์ เซนต์ข้ นึ ไป
ของจานวนคน มีโอกาสหาย ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจ (การตรวจสอบว่ามีอาการป่ วยหรื อไม่) และ โปรดเข้ารับการตรวจเป็ นประจา

ผู้หญิงอายุ 30 ปี ขึน้ ไป

ผู้หญิงอายุ 40 ปี ขึน้ ไป
รายละเอียดการ
ตรวจ

ก่อนปี งบประมาณ 2017

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2018

ถามประวัติการป่ วย（※1）
การคลาตรวจ（※2）
ตรวจเมมโมแกรม (※3)

ถามประวัติการป่ วย
ตรวจอัลตราซาวด์ (※4)
ตรวจเมมโมแกรม

ก่อนปี งบประมาณ 2017

วิธีเข้ารับการ

การตรวจเป็ นกลุ่ม

ตรวจ

การตรวจรายบุคคล

ตรวจ

ถามประวัติการป่ วย
การคลาตรวจ

ช่วงเข้ารับการตรวจ

1 ปี 1 ครั้ง

รายละเอียดการ

2 ปี 1 ครั้ง

ช่วงเข้ารับการตรวจ

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2018

วิธีเข้ารับการ

การตรวจเป็ นกลุ่ม

ตรวจ

การตรวจรายบุคคล

การตรวจเป็ นกลุ่ม

การตรวจเป็ นกลุ่ม

ติดต่อสอบถาม แผนกส่งเสริ มสุขภาพ 028-626-1129

（※1）ถามประวัติการป่ วย…การสอบถามสภาพร่างกายโดยแพทย์（※2）การคลาตรวจ…การดูและคลาตรวจโดยแพทย์
（※3）ตรวจเมมโมแกรม…ตรวจจากภาพถ่าย X-rays（※4）ตรวจอัลตราซาวด์…ตรวจโดยการฟั งคลื่นเสียงความถี่สงู นอกเหนือจากการได้ ยินของมุนษ
ุ ย์

มานั่งรถบัสออกไปข้ างนอกกันเถอะ
เวบไซต์ ท่ ีเป็ นประโยชน์

บัตรรถบัสพิเศษ

สามารถตรวจสอบตารางเวลาและป้ายจอดรถบัส ราคาและ การวิ่งของรถได้
จากสมาร์ ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์
◇ ตรวจสอบตารางเวลา

◇

くに
อุซึโนมิยะ.guide
他の国も 4 月や 9 月が入学式なの

บัตรธรรมดา
ใช้ เมื่อไหร่ก็ได้
ราคาที่ต้องชาระ

จานวนที่ใช้ ได้

1,000 เยน

1,100 เยน

3,000 เยน

3,370 เยน

ほか

かな？

ねん

https://utsunomiya.guide/

◇

5,000
เยน
しゅくじつ

③

5,700 เยน

いちばんおお

1 年 で 祝 日 が 一番多 い と き

บัตรใช้ ช่วงกลางวันしょうわ

で、4 月 29 日は昭和の日、5
ใช้ ได้ เฉพาะเวลา
9:30～15:30
けんぽう き ね ん び
月 3 日は憲法記念日、5 月 4

ราคาที่ต้องชาระ

คั入学式は、
นโตบัส 国によって、ばらばらだ
「ตรวจสอบ
ค่าโดยสาร・เส้
นทาง・ตารางเวลา
」
おな
しゅう
がっこう
よ。同
じ国でも、 州 や学校によっ
http://www.kantobus.co.jp/route/bus_search.html
ちが

3,000 เยน

◇

て違うことがあるんだって！また、
誕生日に入学する国
◇ เวลาในการรอ・ต同じ学校でも、
าแหน่ งการวิ่งของรถบั
ส

さくら

โทยะบัส
「108 บัสอยูท
่ ี่ไหน？」

จานวนที่ใช้ ได้
ゴ ー ル デ ン ウ ィ ーク
1,400 เยน
さいご

最後の祝日「こどもの

う

式は桜がきれいだよ！

3,800 เยน

บัตรบัสเด
ใช้ ได้ ทกุ วันที่ 1 และ 15 ของเดือน「วันใช้ รถบัส」
1,000 เยน

もあるんだよ。
日本の学校にはよく
คันโตบัส

いわ

こどもの日をお祝いします。

ราคาที่ต้องชาระ

では、みんな入学のときが違うこと
「ระบบต
าแหน่
งของรถบัส」
桜 が植
えてあるので、4
月の入学
https://kanto-bus.bus-navigation.jp/

จานวนที่ใช้ ได้

日はみどりの日、5 月 5 日は

※

※

http://www.busnav.net/toya108-busnavi

－２－

สถานที่ซอื ้ ：บริษัทรถบัสแต่ละที่ 日」ではこいのぼりを
เฉพาะบัตおよ
รธรรมดาสามารถซื ้อ
そらたか
空高 く 泳 が せ る 日 本
ได้ ในรถบัส
でんとう
たの
も楽しめます。
ติดต่อสอบถาม：คันโตบัส
☏の伝統
028-634-8133
โทยะบัส
☏ 028-662-1080
JRบัสคันโต ☏ 028-687-0671

④

กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫♪
การแสดงภาพยนตร์
『นิจิอิโระโนะโฮตารุ～เอเอ็งโนะนัทซึยาซุม～
ิ 』

สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่นใน

เทศกาลไฟน์ ฟิลด์ ！



วันอาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 10：00～15：00
เทศกาลที่สนุกสนาน สัมผัสกับวัฒนธรรม และการวาด
ภาพ♪ ที่สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ มีกิจกรรม การ
พับกระดาษ พิธีชงชาญี่ปุ่น ภาพปะติดด้วยกระดาษสา



วันอาทิตย์ ที่ 15 เมษายน 13:30～15:15



ภาพยนตร์แฟนตาซี จากความประทับใจในวันหยุดฤดูร้อนของเด็ก
น้อยยูทะที่ได้สมั ผัสประสบการณ์ที่ตื่นเต้นจากกการเดินทาง
ย้อนเวลาไปในปี 1977

ฟรี
การสมัคร รับสมัครวันงาน
￥

＠

หอวัฒนธรรมอุซึโนมิยะห้องนิทรรศการ(อะเคะโบโนโช7-66)

☏

หอวัฒนธรรมอุซึโนมิยะ 028-636-2121

￥

ฟรี (400 ท่านแรก)

＠

ห้องสมุดชิริซึมินามิ (ซุซุเมะโนมิยะมาจิ 56-1)

☏

ห้องสมุดชิริซึมินามิ 028-653-7609

ฮาโมนิกาคอนเสิร์ต

โคคุไซโคริวซาลอน♪


กระชับความสัมพันธ์ โทบุเอนเซน

ทุกวันเสาร์ ที่ 4 ของเดือน 16：00 ～18：00
แนะนาวัฒนธรรมญี่ปนุ่ การพับกระดาษ
28 เม.ย.
โอริกามิ
26 พ.ค.

การราลึกถึงโกลเด้ นวีคในอดีต

กิจกรรมสานสัมพันธ์กบั เพือ่ นนานาชาติ
￥ ฟรี



วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 12：00 ～



การแสดงดนตรี ฮาโมนิกาของชมรมรมโทบุเอนเซน

￥

ฟรี

＠

หอประชุมสวนสาธารณะโจชิ（มิบุชโู อโคมินคัง）



＠

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า

☏

028-616-1563

(ชิโมะซึกะกุง มิบม
ุ าจิ ฮงมารุ 1-8-33)
☏

คณะกรรมการการประสานงานโทบุเอนโซ ฮาโมนิกาซาคุรุ
080-1020-1293

ฮายามิ มิจิโอะ

เที่ยวชมวัฒนธรรม โอยะ


วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 9：00 ～15：15 จัดงานแม้ฝนจะตก



ที่วา่ การอาเภอ～สวนโอยะโคเอน～วัดโอยะ～สวนโอยะเคคังโคเอน～กลุ่มโขดหิน～หินโอคุโบ～หินเบียวฟูอิวะ～หมู่บา้ นวาตานา
เบะเคจูทาคุ～ที่วา่ การอาเภอ เดินระหว่างทางประมาณ 2 ก.ม.

สมาชิก จับฉลากเลือก 40 คน (ผูอ้ าศัยอยูใ่ นเขต)
￥

ค่าเข้าวัดโอยะ

การ
สมัคร

ส่งไปรษณียบัตรแบบตอบกลับ เขียน「เที่ยวชมวัฒนธรรม โอยะ」 ที่อยู่ ชื่อ อายุ เบอร์ โทรศัทพท์ ของผู้ที่ต้องการเข้ าร่วมทุกท่าน และกรุณาเขียนชื่อ

☏

ที่วา่ การอาเภอแผนกวัฒนธรรม 028-632-2766

ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ของตัวแทนตอบรับ ก่อนวันที่ 23 เมษายน (วันส่งมาถึง) มาที่ 〒320－8540 ที่วา่ การอาเภอแผนกวัฒนธรรม
รับสมัคร 4 คนต่อไปรษณียบัตร 1 ใบ

－３－

การแสดงสุ นทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี （6）

「พยายามเรี ยนจนสุดชีวิต」
สวัสดีค่ะ ทุกท่านดิฉนั ชื่อ จิงซูซงั มาจากไต้หวัน
ดิฉนั รู ้สึกชอบภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรมของญี่ปุ่น และคิดอยากจะมาญี่ปุ่นมาโดยตลอด จนกระทัง่ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาที่
ญี่ปุ่นเมื่อ 11 ปี ที่แล้ว
ทุกๆ วัน ต้องยุง่ กับการเรี ยนภาษาญี่ปุ่นและการทางานอะรุ ไบท์ แต่ก็ยงั พยายามอย่างมากในการเรี ยน ระยะแรก มีการพูดผิด
เล็กๆ น้อยๆ เป็ นจานวนมาก ได้พดู 「เบรันดะ」เป็ น「ราเบนดา」แต่ในปัจจุบนั คิดว่าลดลงมากแล้ว
ตราบเท่าที่มนุษย์ยงั มีชีวติ อยูม่ ีหลายสิ่ งที่ตอ้ งพบ มีท้ งั เรื่ องเจ็บปวดและเรื่ องสนุก แต่คิดว่าจะต้องเรี ยนรู ้ทีละเล็กละน้อยเพื่อ
ความก้าวหน้ามุ่งมัน่ ไปยังจุดมุ่งหมายของตนเอง และก้าวผ่านไปทีละขั้นไปยังหนทางที่เราเลือกเองโดยไม่ยอ่ ท้อ
นอกจากนี้ อยากจะขอใช้พ้นื ที่น้ ีในการกราบขอบคุณอาจารย์ทุกท่านจากใจ ที่ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้ดว้ ยความมุ่งมัน่ เสมอมา
จึงทาให้มีความพยายามในการเรี ยนภาษาญี่ปุ่น

※สิ่ งที่นามาลงไว้เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งจากบทความของผูเ้ ขียน เชิญติดตาม！การแสดงสุ นทรพจน์ในลาดับต่อไป！

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

ที่วา่ การอาเภอ

จันทร์
15:00-18:00

ภาษาจีน
อังคาร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

―

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

พฤหัสที่ 2

พฤหัสที่ 2

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

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

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยืน
่ คาร้องและชาระเงิน
ที่สมาคมนานาชาติ

โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ป่ ุนแบบง่ายๆ・
อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย・
เวียดนาม ใน โฮมเพจของ สมาคมนานาชาติ

ปรึ กษาทางกฏหมาย
028-616-1564

15:00-17:00

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

อุซึโนมิยะ (UCIA)
http://www.ucia.or.jp

และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจากเวบ
－４－

ไซต์น้ ี

