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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP)
เรี ยบเรี ยงโดยสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)

ตีพมิ พ์
10 กรกฎำคม 2561

Tel. 028-616-1563 Fax. 028-616-1568
E-mail: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5

สารบัญ หน้า 2 การใช้ที่จอดรถของผูท้ ุพพลภาพ ต่างๆ 、การตรวจเชื้ อ HIV หน้า 3 ห้องเรี ยนภาษาญี่ปนสานสั
ุ่
มพันธ์วนั หยุดฤดูร้อน 、มิยามัทซึริ และอื่นๆ
หน้า 4 การแสดงสุ นทรพจน์ของชาวต่างชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี UCIA และอื่นๆ
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外国人スピーチ 発 表 会 のスピーチ紹 介 など

รู้ จกั ภำษำท้ องถิน่ โทจิกไิ หมคะ？
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จุดเด่นของสาเนียงภาษาท้องถิ่นโทจิกิ

เพื่อการติดต่อสื่ อสารให้เข้าใจกันได้ทุกที่
จึงมีการใช้ภาษาทางโตเกียว「ภาษากลาง」

ภายในคาจะไม่มีการเปลี่ยนระดับเสี ยงสูงต่า เช่น คาว่า「ฮาชิ
(สะพาน)」และ「ฮาชิ (ตะเกียบ)」ในภาษากลาง จะแยกความแตกต่างโดย
ออกเสี ยงสู งที่คาว่า「ฮา」หรื อออกเสี ยงสู งที่คาว่า「ชิ」แต่ ภาษาท้องถิ่น
โทจิกิจะไม่มีการเปลี่ยนระดับเสี ยง
①

เป็ นภาษาพื้นฐาน เป็ นภาษาที่ใช้ในตารา
เรี ยน และสื่ อมวลชน เช่น ทีวี วิทยุ และ
หนังสื อพิมพ์ เป็ นต้น

①

ไม่มีความแตกต่างระหว่างเสี ยง「อิ」และ「เอะ」คาลงท้ายส่วนใหญ่
เป็ นเสี ยง「เอะ」
③ คาลงท้ายประโยคมักจะออกเสี ยงสู ง
④ ท้ายประโยคมักจะเปลี่ยนไปดังต่อไปนี้ ：
②

ภาษาที่แสดงลักษณะความเป็ นอยู่ วิถีชิวิตของ
ผูค้ นและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างกัน
ไปตามพื้นที่ เรี ยกว่า「ภาษาท้องถิ่น」ผูท้ ี่เติบโต
ในพื้นที่น้ นั ๆ จะมีความคุน้ เคยกับการใช้「ภาษา
ท้องถิ่น」ซึ่ งเป็ นภาษาที่แสดงความรู้สึกได้อย่าง
เข้าใจตรงกัน

「ชิ ดเตะอิรุ (รู ้จกั ไหม)？」→「ชิ ดเตคเคะ？」
「อิโค (ไปกันเถอะ)！」

→「อิคุเบะ！」
③

②

เชิญทดลองตอบคาถามภาษาท้องถิ่นโทจิกิ

ข้อ １ おっかく โอกกากุ
ａ น่ากลัว
ｂ อยู่
ｃ สนุก , น่าสนใจ

ข้อ ２ いかんべ อิกงั เบะ
ａ ดีใช่ไหม
ｂ ไม่ไป
ｃ ไม่ได้ , ไม่ดี

ข้อ３ とうと โทโตะ
ａ สักระยะเวลาหนึ่ ง
ｂ บางครั้ง นานๆครั้ง
ｃ ตลอดเวลา เสมอ
ข้อ４ いじやける อิจิยาเกรุ
ａ กระสับกระส่าย
ｂ เหงา
ｃ ผ่อนคลาย สงบสติ

ข้อ５ だいじだ ไดจิดะ
ａ ไม่ได้ ไม่ดี
ｂ สาคัญ ระวังรักษา
ｃ ไม่มีปัญหา ไม่เป็ นไร
－1－

ข้อ ６ しゃあんめ ชะอังเมะ
ａ ต่างกัน ผิด ไม่ใช่
ｂ รู ้สึกสดชื่ น ดีใจ
ｃ ช่วยไม่ได้
＊คาตอบอยูด่ า้ นล่าง↓

เฉลยคำถำมภำษำท้ องถิ่นโทจิกิ
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3

b
a
c

ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6

a
c
c

ข่ ำวสำรในชีวติ ประจำวัน

กรุณำให้ ควำมร่ วมมือในกำรใช้ ที่จอดรถสำหรับผู้ทุพพลภำพ

สถานที่ในเขตอุซึโนมิยะได้มีการแนะนาที่จอดรถสาหรับผูท้ ุพพลภาพตามภาพทางด้านขวา
เพื่อให้มีการใช้ที่จอดรถผูพ้ ิการได้อย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงเป็ นภาพรถเข็นตามภาพด้านล่างขวา ในที่จอดรถอื่นๆ
◆

ผู้ที่สำมำรถใช้ ที่จอดรถได้ ผูพ้ ิการ ผูส้ ู งอายุ สตรี มีครรภ์ ผูบ้ าดเจ็บที่เคลื่อนไหวลาบาก
※ผูม้ ี「ใบอนุ ญาตใช้พ้น
ื ที่จอดรถโอโมอิยาริ 」ของจังหวัดโทจิกิ สามารถใช้ที่จอดรถได้

ติดต่อสอบถาม แผนกสวัสดิการสุ ขภาพทัว่ ไป ☏028-632-2919

せんようちゅうしゃじょう

ถึงคุณทีย่ งั ไม่ ได้ เข้ ำรับกำรตรวจ
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดเชื้อ HIV กำลังมีจำนวนเพิม่ ขึน้

1. ไม่ เกีย่ วข้ องกับเรำหรือเปล่ ำ

4. เริ่มแรก มำลองเข้ ำรับกำรตรวจกันเถอะ

ประมาณ 80％ ของการติดเชื้ อ HIV มีสาเหตุมาจากการร่ วม

① สอบถามวันเวลาการตรวจทางโทรศัพท์

เพศสัมพันธ์ เป็ นโรคที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ คยมีประสบการณ์ทางเพศ
ทุกคน ดังนั้นจึงบอกไม่ได้ว่าไม่มีการติดเชื้อ ไม่วา่ จะเป็ นผูท้ ี่เคยคบ
กันในอดีต เช่น แฟนเก่า หรื อผูเ้ กี่ยวข้องทั้งหมด

（ต้องจองล่วงหน้าหากต้องการตรวจรี บด่วน）
② เข้ารับการตรวจในสถานที่
③ สาหรับผูต้ รวจแบบเร่ งด่วนสามารถรับฟังผลการตรวจได้ในวัน

ตรวจ ผูต้ รวจแบบปกติ ฟังผลหลังการตรวจ 1 สัปด่าห์
2. ไม่ มีเพศสั มพันธ์ หรือ กำรใช้ ถุงยำงอนำมัย

การป้ องกันการติดเชื้ อ HIV ทาได้โดยการไม่มีเพศสัมพันธ์（No
Sex）หรื อมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย (Safer Sex) โดยการ
ใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องซึ่ งจะสามารถป้ องกันการติดเชื้อได้
เกือบทั้งหมด
3. ยุคสมัยที่กำรเจ็บป่ วยสำมำรถควบคุมได้

การรักษาในปัจจุบนั ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาดแต่ สามารถ
รักษาเพื่อป้ องกันไม่ให้มีอาการแย่ลง ก่อนที่จะเริ่ มมีอาการของโรค
เอดส์

※ เข้ารับการตรวจได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งชื่ อและไม่เสี ยค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม แผนกคุม้ ครองสุขภาพ ☏028-626-1114

－2－

กิจกรรมทีน่ ่ ำสนใจ♫ ♪
เทศกำลดอกไม้ ไฟอุซึโนมิยะ

ฟุรุซำโตะมัทซึริ





วันเสาร์ ที่ 4 วันอาทิตย์ ที่ 5 สิ งหาคม
12：00～21：00

18：30～20：30

เทศกาลฤดูร้อนที่ใหญ่ที่สุดของอุซึโนมิยะ การเต้นราและ

＊เลื่อนเป็ นวันอาทิตย์ ที่ 12 ส.ค. หากฝนตกหนักหรื อลมแรง


การเดินพาเหรดของกลุ่มต่างๆ โอมิโคะชิ ร่ วมรื่ นเริ งกับ

การจุดพลุ 30,000 ลูก ขึ้นบนท้องฟ้ าฤดูร้อนยามค่าคืน
การเดินทาง จากสถานี JR อุซึโนมิยะ โดยรถบัส (มุ่งหน้ายานา

ผูเ้ ข้าร่ วมงานมากมาย สนุกสนานกับการแสดงฮายาชิ และ

หงิชาโก) (วันงานคาดว่าจะมีคนหนาแน่น กรุ ณารี บไป)

ร้านค้า
＠ อุซึโนมิยะชิโอโดริ
☏

วันเสาร์ ที่ 11 สิ งหาคม

คณะกรรมการการจัดงานเทศกาลฟุรุซาโตะมัทซึริ

＠

โดโจจุกุเรี ยคคุจิ (คินุกาวะคาเซนชิคิ)

☏

สานักงาน อุซึโนมิยะเฮียคคุเนงฮานาบิ
028-600-3980

028-633-8766

ห้ องเรียนภำษำญี่ปุ่น สำนสั มพันธ์ วนั หยุดฤดูร้อน
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม ～ วันศุกร์ ที่ 3 สิ งหาคม 10：00 ～12：00



วันเสาร์ ที่ 28 วันอาทิตย์ ที่ 29 หยุด (รวม 10 ครั้ง ยกเว้น วันเสาร์ อาทิตย์）
เรี ยนภาษาญี่ปุ่นกับนักเรี ยนชาวต่างชาติที่กาลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยนประถม มัธยมในเขตอุซึโนมิยะ



ค่ำใช้ จ่ำย ฟรี

＠

่ ・「เบอร์โทรศัพท์ผปู้ กครอง」
โทรศัพท์ FAX หรื อส่ งเมล มาสมัคร แจ้ง「ชื่อนักเรี ยน」・「ที่อยู」
「ชื่อโรงเรี ยน」
・
「ชั้นการศึกษา」・
「สัญชาติ」
・
「จานวนปี ที่อาศัยอยูใ่ นญี่ปุ่น」มาที่ สมาคมนานาชาติอาเภออุซึโนมิยะ（UCIA）
ห้องประชุมเอนกประสงค์ อุซึโนมิยะโอโมเทะซันโดสแควร์ ชิมินพลาซ่า ชั้น 6

☏

สมาคมนานาชาติอาเภออุซึโนมิยะ（UCIA） ☏028-616-1870

การ
สมัคร

FAX028-616-1871

ชมกำรเปลีย่ นสี
กำรประดิษฐ์ ลูกข่ ำงจำกแผ่ นซีด！
ี

✉ucia@ucia.or.jp

โคคุไซโคริวซำลอน♪



วันศุกร์ ที่ 27 กรกฎาคม【ครั้งที่ 1】10:00～11:00
【ครั้งที่ 2】11:15～12:15

แสดงให้เด็กๆ เห็นถึงความสนุกและการทดลองทางวิทยาศาสตร์
จำนวนสมำชิก 25 ท่านแรกของแต่ละครั้ง
กลุ่มเป้ำหมำย นักเรี ยนประถม 1-4
กำรสมัคร
โทรศัพท์มาที่หอ้ งสมุดฮิกาชิ ตั้งแต่ เวลา 9：30 วันพฤหัสบดี ที่ 12
สิ งหาคม
＠
ห้องประชุม ชั้น 2 ห้องสมุดฮิกาชิ
☏
ห้ องสมุดฮิกำชิ 028-638-5614

－3－



ทุกวันเสาร์ ที่ 4 ของเดือน16：00 ～18：00
ประดิษฐ์ของประดับเทศกาลทา
นาบาตะ
วันที่ 25 ส.ค. ตอบคาถามนานาชาติ
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธ์กบั เพือ่ นนานาชาติ
วันที่ 28 ก.ค.



ค่ำใช้ จ่ำย ฟรี
＠

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า

☏

028-616-1563

กำรแสดงสุ นทรพจน์ ของชำวต่ ำงชำติ เนื่องในโอกำสครบรอบ 20 ปี UCIA（９）

「ควำมท้ ำทำยของฉัน」
ดิฉนั ชื่อ เอมาริ น มาญี่ปุ่นเมื่อเดือนธันวาคมพร้อมกับสามีและลูกในท้อง รวม 3 คน เมื่อ 4 ปี ที่แล้ว ดิฉนั มาจากฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งไม่เคยออก
จากฟิ ลิปปิ นส์มาก่อนจึงมีความกังวลมากมาย แต่ครอบครัวของสามีก็ตอ้ นรับด้วยความอบอุ่น ทุกๆ วันจึงผ่านไปด้วยความสนุกสนานแต่
หลังจากปี ใหม่แล้ว สามีก็มีงานยุง่ มากต้องทางานล่วงเวลา เวลาที่จะได้พดู คุยกันก็ไม่ค่อยมี
ดิฉนั จึงรู้สึกเศร้าและเหงามาก เนื่ องจากภาษาญี่ปุ่นก็ไม่เข้าใจ เพื่อนก็ไม่มี ดิฉนั จึงใช้เวลาอยูใ่ นห้องอาบน้ าเป็ นเวลานาน
ดิฉนั ได้ให้กาเนิดลูกชายที่น่ารักด้วยความปลอดภัย แต่ตวั ดิฉนั ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นโลหิ ตจางร้ายแรง จึงเข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลต่อ เมื่อรู้สึกตัวก็ได้เห็นสามีคอยอยูข่ า้ ง ๆ เสมอ โดยใช้วนั ลา 「การลาเลี้ยงดูบุตร」
หลังจากนั้น ความท้าทายแรกของฉันได้เริ่ มขึ้น นัน่ คือ นัตโตะ ต้องทานเป็ นยาทุกวัน โดยนาใส่ ปากทีละเม็ด ปัจจุบนั รู้สึกชอบมากและ
ทานได้มากตามที่ตอ้ งการ โรคโลหิ ตจางก็หายดีแล้ว เนื่องจากการช่วยเหลือและดูแลอย่างดีจากสามี จึงขอขอบคุณสามีจากใจ
ความท้าทายที่ 2 คือ การสอบขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เข้าสอบหลายครั้งแต่ก็ได้รับแต่ความผิดหวัง จนถึงครั้งที่ 7 จึงสอบผ่าน จาก
ประสบการณ์น้ ีจึงทาให้มีความมัน่ ใจมากขึ้น
ปัจจุบนั ก็เข้าร่ วมพิธีชงชา เป็ นปี ที่ 3 นอกจากนี้ ยังเข้าร่ วมเต้นราโยซาโคอิในเทศกาลมิยะมัทซึริ
ต่อจากนี้ก็ต้ งั ใจว่าจะลองทาสิ่ งต่างๆ เพื่อฝึ กฝนตนเองต่อไป

※สิ่ งที่นามาลงไว้เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งจากบทความของผูเ้ ขียน เชิญติดตามการแสดงสุ นทรพจน์ในลาดับต่อไป！

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

บริกำรของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลำซ่ ำ（UIP）

กำรให้ คำปรึกษำแก่ ชำวต่ ำงชำติ
ภำษำสเปน
ภำษำโปรตุเกส
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่วา่ การอาเภอ

จันทร์
15:00-18:00

ภำษำจีน
อังคาร

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ
พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

พฤหัสบดี

14:00-17:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

―

-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึ กษาทางกฏหมาย
-616-1564

15:00-17:00

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ นะซึคิ
－4－

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 ภาษาญี่ปนแบบ
ุ่
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย
ในโฮมเพจของ สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ
(UCIA) http://www.ucia.or.jp
และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจากเวบ
ไซต์น้ ี

