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ในโลกนี้ มีประเทศที่มีวธิ ีการนับปี ที่แตกต่างจาก
ปี คริ สตศักราชเหมือนกับญี่ปุ่นไหมคะ？

ขึ้นปี ใหม่น้ ีกจ็ ะเป็ นปี เฮเซ 29 แล้ว แต่ทาไม
ระบบปี ยังเป็ นปี 28 อยูค่ ะ？ไม่เข้าใจ
ปฏิทิน (วิธีการนับปี ) ของญี่ปุ่นเลย…

④
①

มีปีรัชสมัยที่เรี ยกว่า「มินโคคุ」ที่ไต้หวัน มีการเขียน
ปี มินโคคุ นอกเหนือจาก ปี คริ ตศักราช กากับวัน
หมดอายุของอาหาร เป็ นต้น
เนื่องจากปี มินโคคุเริ่ มต้นขึ้นในปี 1912 (ปี แรก) ปี นี้
จึงเป็ นปี มินโคคุที่ 106 ค่ะ

ที่ญี่ปุ่นมีวธิ ีการนับปี ตามปี 「รัชสมัย」
ปี 2017 จะเป็ น ปี เฮเซ 29 ค่ะ

เนื่องจากประเทศไทยเป็ นเมืองพุทธ จึงมีปีที่เรี ยกว่า
「พุทธศักราช」 ปี พุทธศักราช คือ ปี คริ ตศักราชบวก
ด้วย 543 ดังนั้น ปี นี้ จึงเป็ น ปี พุทธศักราชที่ 2560 ครับ

P

แต่วา่ เป็ นปี เฮเซถึงเดือนมีนาคมใช่
ไหมคะ？ทาไมล่ะคะ？

⑤

เดือนเมษายน เป็ นการเริ่ มต้น「ระบบปี 」 และ
สิ้นสุ ดในเดือนมีนาคม โรงเรี ยนหรื อบริ ษทั ก็ใช้
ระบบปี แบบนี้ในการดาเนินงานค่ะ

ช่วยสอนวิธีการนับปี วันเกิดของตัวเองแบบง่ายๆ
ให้หน่อยได้ไหมครับ

เข้าใจแล้วครับ！ด้วยเหตุน้ ีจึงมีพธิ ีการเข้าเรี ยนใน
เดือนเมษายน และมีพธิ ีสาเร็ จการศึกษาในเดือน
มีนาคม！

ง่ายมากเลยครับ ถ้าใช้ตวั เลขแมจิก「12」และ「25」
「เฮเซ」 เริ่ มต้นในวันที่ 8 มกราคม ปี

②

1989

ปี ต่อจากนั้น คือ การนา
「ตัวเลข 2 ตัวหลังของปี คริ ตศักราช ＋12」
เช่น ปี 2017 นาตัวเลข 2 ตัวหลัง「17＋12 ＝ 29」
ได้เป็ น ปี เฮเซ 29！
「โชวะ」ปี ก่อนปี เฮเซ เริ่ มต้นเมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม
1926 สิ้นสุ ด วันที่ 7 มกราคม 1989
「ตัวเลข 2 ตัวหลังของปี คริตศักราช － 25」จะเป็ น
ปี โชวะ เช่น ปี 1982 นาตัวเลข 2 ตัวหลัง 「82－25
＝57」 ได้เป็ น ปี โชวะ 57！
ใช้เป็ นข้อมูลประกอบแล้วลองทาดูนะครับ！！

ว่าแต่วา่ ดิฉนั เกิดในปี「โชวะ」แต่ ลูกเกิดในปี「เฮเซ」
ทาไม รัชสมัยจึงเปลี่ยนไปคะ？

เมื่อมีการเปลี่ยนสมเด็จพระจักรพรรดิ ก็จะ
เปลี่ยนปี รัชสมัยใหม่ ได้มีการกล่าวไว้วา่ รัช
สมัยแรกของ ญี่ปุ่นคือ「ไทคะ」ปี 645 ครับ
③

⑥
－1－

UIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUIPUI

ปฏิทนิ ญี่ปุ่น
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อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5

ทาไมต้องแยกขยะ？
ในขยะ มีทรัพยากรที่สามารถนาไปใช้ได้อยูเ่ ป็ นจานวนมาก การแยกขยะเป็ น การสร้างขยะจาก「สิ่ งของ」หรื อนามาใช้เป็ นทรัพยากรในการผลิตอีก
ครั้ง (รี ไซเคิล) 「สิ่ งของ」 จึงเป็ นสิ่ งที่กาหนดอนาคตในภายหน้า
เช่น กระป๋ องเหล็กที่ใช้แล้ว สามารถนามาแปรรู ปเป็ นสิ นค้าหรื อสิ่ งของที่ทาจากเหล็กได้
อย่างไรก็ตาม หากไม่แยกขยะ นาไปเผาหรื อนาไปฝังทั้งหมด ก็จะไม่สามารถนามาใช้เป็ นทรัพยากรได้ นอกจากนี้ ในขยะที่ยงั ไม่ได้แยก จาเป็ นต้อง
เพิม่ การทางานสาหรับแยกสิ่ งของที่ไม่เหมาะสมต่อการรี ไซเคิล ซึ่งเป็ นการทางานที่สกปรกและลาบาก

แยกขยะอย่ างไร？
แยกขยะได้ 5 ประเภท 13 อย่าง ดังต่อไปนี ้
ประเภท

（

）

หนังสื อพิมพ์ หนังสื อพิมพ์ (รวมทั้งแผ่นพับโฆษณา)

②

ลังกระดาษ

กระดาษต่างๆ

ลังกระดาษ
หนังสื อ นิตยสาร กระดาษห่อของ กระดาษจดบันทึก กล่องขนม (กระดาษแข็ง) ปฏิทิน เป็ นต้น

กล่องกระดาษ

กล่องกระดาษบรรจุเครื่ องดื่มที่มีดา้ นในเป็ นสี ขาว เช่น กล่องนมหรื อน้ าผลไม้ เป็ นต้น

⑤

ผ้า

เสื้ อผ้า ผ้าปูที่นอน ผ้าขนหนู เป็ นต้น

⑥

ขวด

ขวดและกระป๋ อง เครื่ องดื่ม (น้ าผลไม้ เบียร์ เป็ นต้น) ขวดและกระป๋ องอาหาร (ขวดแยม กระป๋ องปลาทูน่า เป็ นต้น)

กระป๋ อง

ขวดยา (ขวดยาน้ า เป็ นต้น) ขวดเครื่ องสาอางค์

④

⑦ ขวดพลาสติก
⑧

ถาดโฟมขาว

⑨

บรรจุภณ
ั ฑ์
พลาสติก

⑩

ชนิดของขยะ

①

③นิตยสารและ

ขยะรี ไซเคิล ( ใช้เป็ นทรัพยากร

ขยะเผา (ขยะเผาไฟได้)

ขวดเครื่ องดื่ม ขวดโชยุ ขวดพลาสติกประเภท PET ต่างๆ
ถาดโฟมสี ขาวที่ไม่มีสีหรื อลวดลาย เช่น ถาดใส่ ปลา เนื้อสัตว์ อาหาร เป็ นต้น
ภาชนะสิ่ งห่อหุม้ ที่เป็ นพลาสติก เช่น ถุงขนม แพ็คใส่ ไข่ ฝาขวดน้ าพลาสติก ขวดแชมพู เป็ นต้น
ขยะสด กระดาษแฟกซ์ กระดาษน้ ามัน กระดาษกันน้ า กระดาษรู ปถ่ายชนิดพิเศษต่างๆ อะลูมิเนียมฟอยล์ ผลิตภัณฑ์ประเภท
หนัง ผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติก วีดีโอเทป เทปคาสเซ็ท ผลิตภัณฑ์ผา้ ที่มีส่วนผสมของฝ้ าย เป็ นต้น

ขยะเผาไม่ได้

เครื่ องปั้ นดินเผา (จาน ถ้วย เป็ นต้น) หม้อ กาต้มน้ า ถ้วยแก้ว แก้วแตก ผลิตภัณฑ์แก้วทนไฟ ไม้แขวนเสื้ อโลหะ

(ขยะไม่ติดไฟ)

กระป๋ องที่ใหญ่กว่า 20 ซ.ม. ฝาขวดหรื อกระป๋ องเหล็ก เป็ นต้น

⑫

ขยะอันตราย

ถ่านไฟฉาย หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟ ของมีคม กระจก ไฟแช็ค กระป๋ องสเปรย์ เป็ นต้น

⑬

ขยะขนาดใหญ่

ขยะที่มีขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์ นิเจอร์ ที่นอน รถจักรยาน เป็ นต้น ※นาไปทิ้งที่ศูนย์กาจัดขยะ (ฟรี ) หรื อ
โทร（☏028-643-5371）ไปร้องขอให้มาเก็บ (ค่าบริ การ 1 ชิ้น 830 เยน)

⑭

ขยะที่ไม่รับทิ้ง

⑪

คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่ องซักผ้า ตูเ้ ย็น เครื่ องปรับอากาศ แบตเตอร์ รี่ ยางรถยนต์ อ่างอาบน้ า ออร์ แกน เปี ยโน

รถจักรยานยนต์ สารเคมี ที่นอนหรื อโซฟาสปริ ง เป็ นต้น
ติดต่อสอบถาม แผนกกาจัดขยะ 028-632-2423

※ ขอทิ้งที่ร้านที่จาหน่าย หรื อ ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่

กรุ ณานาขยะออกมาทิ้งตอนเช้าตามวัน และ สถานที่ที่กาหนด
เชิญใช้แอปพลิเคชัน่ 「さんあ～る(ซังอะ-รุ)」ที่สะดวกต่อการตรวจสอบการแยกขยะหรื อวันทิ้งขยะ
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การแยกขยะ (วิธีแยกขยะ)
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ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
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♪
สานสั มพันธ์ วฒ
ั นธรรมญี่ปุ่น


วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 10：00～14：00



เชิญสัมผัสประสบการณ์ทางวัฒนธรรมญี่ปุ่น เช่น การใส่
กิโมโน พิธีชงชาญี่ปุ่น ศิลปะการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น การ
เขียนอักษรด้วยพูก่ นั ศิลปะการพับกระดาษ เป็ นต้น

อุซึโนมิยะ ไซโคคลอส ซีรี่ย์
ทีส่ วนป่ าธรรมชาติมิซูโอะ



วันเสาร์ ที่ 4 ก.พ. 10：10～15：30
วันอาทิตย์ ที่ 5 ก.พ. 9：30～15：00
การแข่งขันจักรยานออฟโรด
การออกร้านอาหารนาเบะโดยใช้ผกั ในท้องถิ่น
และบูธเกี่ยวกับจักรยาน

＠

สวนป่ าธรรมชาติ มิซูโฮะ

☏

สานักงานสร้างสรรค์เมือง



การแสดงบนเวที เช่น การเต้นราหรื อเพลงแบบดั้งเดิม การต่อสู ้ เป็ นต้น

ค่าใช้ จ่าย 300 เยน เด็กประถม 100 เยน
การสมัคร ไม่ตอ้ งการ
＠

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 ที่วา่ การเขตอุซึโนมิยะ

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870

028-632-2460

เกี่ยวกับ การแข่งขัน・ชมการแข่งขัน 028-625-1145

การสัมมนา วัฒนธรรมทางฝรั่งเศสที่น่ารู้


วันศุกร์ 10：30 ～12：00 วันที่ 27 ม.ค. วันที่ 3・10・17・24 ก.พ.

ทั้งหมด 5 ครั้ง

การบรรยาย การทดลองประสบการณ์ วัฒนธรรมทางอาหารและการดาเนิ นชีวติ ของฝรั่งเศสโดยอาจารย์ชาวฝรั่งเศส
กลุ่มเป้ าหมาย ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเขตอุซึโนมิยะ และไม่เคยเรี ยนภาษาฝรั่งเศส
สมาชิก
จับฉลากเลือก 20 ท่าน
ค่าใช้จ่าย 6000 เยน (ค่าวัตถุดิบ เป็ นต้น)
การสมัคร ก่อนวันที่ 15 มกราคม กรอกแบบฟอร์มใบสมัครในโฮมเพจของสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ หรื อ ส่ งไปรษณี ยบัตร เขียนชื่อ
่ ชื่อ・อักษรฟุริกานะกากับเสี ยงอ่าน・เบอร์โทร・อายุ ส่ งมาที่ สานักงานสมาคมนานาชาติ 〒
หัวข้อการบรรยาย・ที่อยู・
320-0026 บาบะโดริ 4-1-1
อุซึโนมิยะชิมิงพลาซ่า เป็ นต้น
＠
สมาคมนานาชาติอซุ โึ นมิยะ 028-616-1870
☏


การแสดงภาพยนตร์



かい
วันอาทิตย์ ทีが่ 22 มกราคม
10：00 ～

＠

ศูนย์การปกครองส่ วนท้องถิ่นคาวาจิ
100 ท่านแรก

สมาชิก


＠

สมาชิก
☏

画

♪โคคุไซโคริวซาลอน

会

ทุกวันอาทิตย์ ที่ 4 ของเดือน 16：00 ～18：00
วันที่ 22 ม.ค. การละเล่นโบราณของญี่ปุ่น
วันที่ 26 ก.พ. การแข่งขันตอบปั ญหานานาชาติ

เป็ นกิจกรรมการพบปะพูดคุยกับเพือ่ นนานาชาติ
ยินดีตอ้ นรับผูเ้ ข้าร่ วมพร้อมกับครอบครัว!
ค่าใช้ จ่าย ฟรี (ไม่เสี ยค่าใช้จ่าย)
＠
อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า


ครบรอบ 10 ปี สมาคมภาพยนตร์คาวาจิ「โฮตารุ กาวะ」
「อิชิยา
มะโนะอุทะ」

วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 14：00 ～
ภาพยนตร์ยอดเยีย่ ม「ฟุริโกะ」
ศูนย์กิจกรรมชุมชนฮิกาชิ
320 ท่านแรก

☏

ห้องสมุดภาพและเสี ยง 028-638-5704

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า
028-616-1563
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫♪
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สวนสาธารณะฮาจิมงั ยามะ เป็ นสถานที่ท่องเทียวชมดอกซากุระที่มีชื่อเสี ยง ตั้งอยูใ่ จกลางเมืองอุซึโนมิยะ
สามารถชมสกายทรี หรื อภูเขาไฟฟูจิได้จากอุซึโนมิยะทาวเวอร์ที่ต้ งั อยูใ่ นสวนสาธารณะ ในวันที่อากาศแจ่มใส !
【

อุซึโนมิยะทาวเวอร์ 】
เวลา
วันหยุด
ค่าบริ การ

＜ติดต่ อสอบถาม＞

9:00 ～16:30
ทุกวันจันทร์ (เลื่อนเป็ นวันอังคารถ้าเป็ นวันหยุดราชการ) , วันถัดจากวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์)
29 ธันวาคม – 3 มกราคม
190 เยน

※เด็กประถม・เด็กมัธยมต้น 90 เยน

（ฟรี สาหรับ ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นอุซึโนมิยะ หรื อนักเรี ยน ประถม・มัธยมต้น・มัธยมปลายในอุซึโนมิยะ）

สานักงานดูแลสวนสาธารณะ
อุซึโนมิยะชิ ฮานะวาดะ 5-2-7  028-624-0642
ภายในสวนสาธารณะ มีสนามขี่รถโกคาร์ ท และยังมีสัตว์ต่างๆ เช่น นก
กระเรี ยนมงกุฎแดงซึ่งเป็ นของที่ระลึกจาก ฉีฉีฮาร์ ประเทศจีน ที่เป็ นเมือง พี่
เมืองน้องกับอุซึโนมิยะ !

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

จันทร์

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

15:00-18:00

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื่ อสารและในส่ วนของสถาบัน
(อาเภอ , ตม. เป็ นต้น) ที่ตอ้ งการให้ล่าม
ติดตามไปด้วย
►จันทร์ -เสาร์ 9:00-17:00 น.
►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง) 2,000 เยน
►สามารถยืน
่ คาร้องได้ที่ศูนย์นานาชาติ อาเภอ

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

อุซึโนมิยะ และกรุ ณาเตรี ยมค่าใช้จ่ายให้พร้อม

ที่วา่ การอาเภอ

9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

―

―

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)
การให้ คาปรึกษาด้ านกฎหมาย

15:00-17:00

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

028-616-1564

โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบบ
ุ่
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย ใน
โฮมเพจของ UCIA
http://www.ucia.or.jp

เชิญอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจากเวบไซต์น้ ี

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

