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อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5

ฉบับที่125
ตีพมิ พ์
10 กุมภาพันธ์ 2561
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เชิ ญทดลองประสบการณ์ จริ งทางวัฒนธรรมญีป่ นุ่
กิโมโน
ขอแนะนาวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สืบทอดต่อกันม

เป็ นเครื่ องแต่งกายประจาชาติของญี่ปุ่น ในศตวรรษที่ 8-12

านะครับ

ใช้สวมใส่ เป็ นชุดชั้นใน รุ่ งเรื่ องยิง่ ขึ้นในยุคเอโดะ (ศตวรรษที่ 17-19)

ถ้าทุกท่านได้ทดลองประสบการณ์จริ งก็จะส

ปั จจุบนั มักจะสวมใส่ ในโอกาสพิเศษ
I

เช่น พิธีการแต่งงาน

นุกสนานและทาให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับ

พิธีฉลองการเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ เป็ นต้น

พิธีชงชา

อาหารญี่ปุ่น

เรี ยนรู้มารยาทผ่านการเสิ รฟชามัทฉะ (จิตใจและการปฏิบตั ิต่อผูค้ น)

อาหารประจาวันตามขนบธรรมเนี ยมดั้งเดิมของญี่ปุ่น คือ ข้าว

ตั้งแต่การต้มน้ าให้เดือด ชงชา และนาไปให้ลกู ค้า ผูช้ งชา

และกับข้าว ปลาย่าง และผัก ซุปมิโซะและผักดอง เป็ นต้น

จะต้องใส่ จิตวิญญาณในการทา รวมไปถึงสิ่ งประดับตกแต่งฝาผนัง (เช่น

อาหารหลักคือข้าว ซึ่งเป็ นผลผลิตทางเกษตรที่สาคัญที่สุดของญี่ปุ่น

I

การเริ่ มเพาะปลูกข้าวของญี่ปุ่นเริ่ มมานานกว่า 3000 ปี ก่อน

P

ภาพแขวนผนัง) ศิลปะการจัดดอกไม้ เพือ่ ต้อนรับลูกค้า

ศิลปะการจัดดอกไม้

การพับกระดาษโอริกามิ

เริ่ มมาจากการจัดดอกไม้ถวายหน้าพระพุทธรู ป

ศิลปะของญี่ปุ่นในการประดิษฐ์รูปร่ างต่างๆ
จากการพับกระดาษเป็ นรู ปเช่น สัตว์หรื อดอกไม้ เด็กๆ

ดอกไม้ที่ตดั มีความหมายถึงการมีชีวติ

U

ซึ่งสื บทอดมาพร้อมกับพระพุทธศาสนาในศตวรรษที่ 6

ญี่ปุ่นมีการเรี ยนพับกระดาษ เป็ นนกกระเรี ยน ในปั จจุบนั มีการสอน

การใช้กิ่งและดอก

การพับกระดาษให้กบั ชาวต่างชาติ

แสดงออกถึงมิติของ คน ฟ้ า และดิน

การเขียนพู่กนั
I

เป็ นศิลปะการแสดงความงดงามของตัวอักษรด้วยการเขียนอักษรคันจิแล
ะอักษรฮิรางานะโดยการใช้พกู่ นั กับหมึก
โดยการเปลี่ยนความหนาและบางในการเขียนตัวอักษรเช่นเดียวกับการว

「สานสัมพันธ์วฒ
ั นธรรมญี่ปนุ่ 」

าดรู ป

เป็ นกิจกรรมทดลองประสบการณ์ต่างๆทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่

โรงเรี ยนในญี่ปุ่นมีการเรี ยนเขียนพูก่ นั

น และศิลปะต่างๆที่แนะนาข้างต้นนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์

ในชั้นประถมและมัธยมต้น

ที่ 18 กุมภาพันธ์
－1－
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U

กรุ ณาดูรายละเอียดที่ หน้า 3♪
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สารบัญ หน้า 2 กาหนดเวลาการฉี ดวัคซี นสาหรับเด็ก
หน้า 3 สานสัมพันธ์วฒั นธรรมญี่ปนุ่ , ห้องเรี ยนทาอาหารเวียดนาม เป็ นต้น
หน้า 4 การแสดงสุนทรพจน์ของชาวต่างชาติ , การบริ การล่ามอาสาสมัคร เป็ นต้น

ฉีดวัคซีนเพื่อป้ องกันการติดเชื้อโรคติดต่อ (การเจ็บป่ วยที่เกิดจากเชื้อไวรัส เป็ นต้น) สาหรับเด็ก
หรื อหากเกิดการติดเชื้อแล้วไม่เกิดอาการที่ร้ายแรง และเพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาด
กรุ ณาเตรี ยม「สมุดบันทึกสุ ขภาพแม่และเด็ก」และ「เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน」 เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน
「เอกสารรับรองการฉี ดวัคซี น」จะส่ งให้ทางไปรษณี ยส์ าหรับ

เด็กทารกหลังคลอด

2

เดือน

และ

เด็กที่ยา้ ยเข้ามาในเขตอุซึโนมิยะ อายุไม่เกิน 6 ปี
ผูท้ ี่ลงทะเบียนผูอ้ ยูอ่ าศัยในอุซึโนมิยะ ถ้ามีอายุอยูใ่ นเกณฑ์ตามตารางต่อไปนี้ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
ตามโรงพยาบาลที่กาหนด กรุ ณาตรวจสอบ「ตารางกาหนดเวลาการฉี ดวัคซีนของสถานพยาบาล」ได้จาก
（http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/kurashi/kenko/chusha/1004383.html）

วัคซีนป้องกัน

อายุเป้าหมาย

จานวนครั้ง

※ใน（ ）เป็ นช่วงอายุที่ควรจะเข้ารับเนื่ องจากมีแนวโน้มเกิดโรคได้ง่าย

ไวรัสตับอักเสบ B
Hib（วัคซีนป้ องกันการติดเชื้อฮีโมฟิ ลุส
อินฟลูอินซา ชนิดบี）

2 เดือน - 11 เดือน （2

เดือน - 8 เดือน）

3

2 เดือน - 4 ปี （2 เดือน - 6 เดือน）

1 -4

ป้ องกันเชื้ อปอดบวมในเด็ก

2 เดือน - 4 ปี （2 เดือน - 6 เดือน）

1-4

ผสม 4 ชนิด (คอตีบ ไอกรน

ช่วงที่ 1 3 เดือน - 7 ปี 5 เดือน（3 เดือน - 11 เดือน）

4

ช่วงที่ 2 11 ปี - 12 ปี （11 ปี ）

1

บาดทะยัก และโปลิโอ)
ผสม 2 ชนิด(คอตีบ บาดทะยัก)
ＢＣＧ

ถึง 11 เดือน（5 เดือน - 7เดือน）

1

โรคอีสุกอีใส

12 เดือน - 35 เดือน（12 เดือน - 14 เดือน）

2

ช่วงที่ 1

12 เดือน - 23 เดือน

1

ช่วงที่ 2

เกิด 2011/4/2 - 2012/4/1

1

ช่วงที่ 1

6 เดือน – 7 ปี 5 เดือน（3 ปี ）

3

ช่วงที่ 2

9 ปี - 12 ปี （9 ปี ）

1

เด็กผูห้ ญิง 11 ปี - 16 ปี （12 ปี - 13 ปี ）

3

ป้ องกันหัด ผสม หัดยอรมัน
หรื อ
ป้ องกันหัดและหัดเยอรมัน
โรคสมองอักเสบญี่ปนุ่

มะเร็งปากมดลูก※

※ เนื่ องจากเมื่อมีการฉี ดวัคซี นป้ องกันมะเร็ งปากมดลูกแล้ว อาจจะมีปฏิกิริยาตอบสนองไม่ดีต่อร่ างกายบางท่าน

กรุ ณาศึกษาจากแผ่นพับให้แน่ใจก่อนการตัดสิ นใจเข้ารับการฉีดวัคซีน
ติดต่อสอบถาม แผนกส่ งเสริ มสุ ขภาพ ☏ 028-626-1114
UIP
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กาหนดเวลาการฉีดวัคซีนสาหรับเด็ก (ไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่าย)

－2－
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ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน
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สานสัมพันธ์ วฒ
ั นธรรมญีป่ ุ่ น


วันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 10：00～14：00



ทดลองวัฒนธรรมญี่ปุ่น การใส่กิโมโน พิธีชงชา การจัดดอกไม้ การเขียนโดยใช้พกู่ นั การพับกระดาษ เป็ นต้น
＜การแสดงบนเวที・สิ่ งที่น่าสนใจ（11：00～13：50）＞

＠

กลองญี่ปุ่น เครื่ องสายชามิเซ็ง การกล่าวสุ นทรพจน์ของชาวต่างชาติ ศิลปะการต่อสู้โชริ นจิ เคมโป ขบวนเจ้าสาว
การแสดงโอกินาวะเอซา การแสดงกิโมโน (จับฉลากคัดเลือกทดลองใส่ ชุดกิโมโน เวลาการจับฉลากคือ 9:30/10:00/11:00）
300 เยน เด็กประถม 100 เยน เด็กก่อนประถม ฟรี
ไม่ตอ้ งการ
ที่วา่ การอาเภออุซึโนมิยะ ชั้น 14 ห้องประชุมใหญ่

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ (UCIA) 028-616-1870

￥

การสมัคร

สนุกกับคอนเสิ ร์ตแจ๊ส

ห้ องเรียนทาอาหารเวียดนาม
วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 10：00 ～13：00
ทาเฝอ และ

ปอเปี๊ ยะสดพร้อมกับสนทนาแลกเปลี่ยนกับครู ชาวเวียดนาม!
สมาชิก 25 ท่านแรก
1,000 เยน (ค่าวัตถุดิบ)
￥



สิ่ งทีต่ ้ องนามา ผ้ากันเปื้ อน

＠

กรุ ณาติดต่อมาที่ UCIA ชาระค่าเข้าร่ วม แจ้ง「ชื่อ・
เบอร์ โทร・ประเทศ」ก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์
อุซึโนมิยะชิโซโกฟุคุชิเซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้องทาอาหาร

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ (UCIA)

การสมัคร

Jass Live 2018
วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 14：00 ～16：00
(ประตูเปิ ด 13:30)
การแสดง Calendula mix (คาเรนดูลา มิกซ์)
อุซึโนะมิยะจูเนียร์ แจ๊สออเคสตรา
ฟรี
￥
สมาชิก 320 ท่านแรก ※ สถานที่และวันแสดงจริ ง


＠

ห้องโถง ฮิกาชิชิมินคัทซึโดเซ็นเตอร์
(อุซึโนมิยะชิ นาคาอิมาซุมิ3－5－1)

☏

ห้องสมุดฮิกาชิ

028-638－5614

028-616-1870

เทศกาลอาหารนาเบะ ครั้งที่ 9

โคคุไซโคริวซาลอน♪


24 มี.ค.



การทบทวนชีวติ ภายใน 1 ปี

￥

กิจกรรมสานสัมพันธ์กบั เพือ่ นนานาชาติ
ฟรี

＠

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่า

☏

028-616-1563





ทุกวันเสาร์ ที่ 4 ของเดือน 16：00 ～18：00
24 ก.พ.
ประดิษฐ์ตุ๊กตาจากการพับกระดาษ♪

￥

＠

☏

วันอาทิตย์ ที่ 4 มีนาคม 10：00 ～16：00
กิจกรรมการรับประทานอาหารนาเบะ 10 ชนิด
ของจังหวัดโทจิกิและจังหวัดอื่นๆ
การถ่ายทอดสดสถานีวทิ ยุโทจิกิและการแสดงบนเวที!
1 ถ้วย 300 เยน
มิจิโนะเอคิ อุซึโนมิยะโรแมนติคมูระ
(อุซึโนมิยะชิ นิซซาโตมาจิเฮอิ 254)
CRTสถานีกระจายเสี ยงโทจิกิ
028-622-1111

－3－
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กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫♪

ผมและภาษาญีป่ ุ่ น
ผมชื่อไรอัน แบรนท์ มาจากอเมริ กา
มาที่ญี่ปุ่นเนื่องจากวิชาที่เรี ยนในมหาวิทยาลัยคือสังคมศาสตร์ และมีความสนใจในวัฒนธรรมต่างชาติ
อาศัยอยูใ่ นอุซึโนมิยะประมาณ 1 ปี ครึ่ ง ช่วงแรกเมื่อมาถึงญี่ปุ่น รู ้สึกลาบากมากเนื่องจากก่อนมาญี่ปุ่น
รู ้จกั แค่อกั ษรฮิรางานะเพียงเท่านั้น ดังนั้นจึงเข้าเรี ยนภาษาญี่ปุ่นสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
หลังจากนั้น จึงมีความสนใจในการเรี ยนภาษาญี่ปุ่น
ยังไม่ชานาญในการใช้ภาษาญี่ปุ่นแต่ต้ งั ใจจะให้เก่งขึ้น เนื่องจากชอบเรี ยนภาษาต่างประเทศเป็ นพิเศษอยูแ่ ล้ว
นอกจากนี้ ยังเริ่ มเรี ยนพิธีชงชา ซึ่ งเกี่ยวกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เมื่อสิ งหาคมปี ที่แล้ว
ได้พบปะผูค้ นมากมาย ยิง่ กว่านั้นยังได้พบคนดีท้ งั ในการเรี ยนและการทางาน
ผมชอบอาศัยอยูใ่ นญี่ปุ่น ได้เรี ยนภาษาญี่ปุ่น ได้พบปะผูค้ นต่างๆ มากมาย และชอบเรี ยนรู ้วฒั นธรรมญี่ปุ่น
อนาคตอยากจะทางานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น ต่อจากนี้ไปจะพยายามเรี ยนภาษาญี่ปุ่นอย่างเต็มที่
ไรอัน โจเซฟ แบรนท์
Ryan Joseph Brandt

※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 การอาเภอ028

จันทร์
15:00-18:00

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคาร

พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

―

―

-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึ กษาทางกฏหมาย
028-616-1564

15:00-17:00

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือใน
การติดต่อสื่ อสารและในส่ วนของสถาบัน(อาเ
ภอ , ตม. เป็ นต้น)
ที่ตอ้ งการให้ล่ามติดตามไปด้วย
►จันทร์ – เสาร์

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง
ยืน่ คาร้องและชาระเงินที่สมาคมนานาชาติ
โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น
ภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・
โปรตุเกส・ไทย ในโฮมเพจของ
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ (UCIA)
http://www.ucia.or.jp

และสามารถอ่าน
ฉบับย้อนหลังจากเวบไซต์น้ ี
－4－

P
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UCIA（４）

โอ้ย！
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การแสดงสุ นทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี

