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สำรบัญ หน้ำ 2 วิธีกำรแยก/ทิ้ง ขยะและทรัพยำกร
หน้ำ 3 เยีย่ มชมโรงงำนที่นำสุ เป็ นต้น
หน้ำ 4 กำรแสดงสุนทรพจน์ของชำวต่ำงชำติ , กำรบริ กำรล่ำมอำสำสมัคร เป็ นต้น

เชิ ญ ร่ วมสนุ ก ในเดื อ นมิ ถุ น ายน！
หลังจำก GW ของเดือนพฤษภำคมสิ้นสุ ดลง
แล้ว ก็ถึงเดือนมิถุนำยนที่ไม่มีวนั หยุดรำชกำร
เลยในหนึ่งปี น่ำเบื่อจังเลยนะครับ！

วันพลเมืองของโทจิกิมีเมื่อไหร่ ครับ？

จังหวัดโทจิกิ มีวนั ที่ 15 มิถุนำยนนะคะ！
กิจกรรมที่ระลึกและวันที่กำหนดในเดือน
มิถุนำยน จะมีสถำนที่ที่มีค่ำบริ กำรที่ถูกลงสำหรับ
ประชำชนในจังหวัดโทจิกิซ่ ึงมีอยูม่ ำกมำย โดย
สำมำรถตรวจสอบรำยละเอียดจำกโฮมเพจของโท
จิกิโดยอ่ำน QR โค้ดนี้ ค่ะ

ใช่ค่ะ แต่「วันพลเมือง」ของ
โทจิกิ จัดขึ้นในเดือนมิถุนำยนนะ
คะ
①

วันพลเมือง คืออะไรครับ？

③

เป็ นวันที่แต่ละจังหวัดกำหนดขึ้นเพือ่ เป็ นวันที่ระลึก (บำงจังหวัดไม่มีวนั
พลเมือง) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ประชำชนที่อำศัยอยูใ่ นจังหวัดทำควำมเข้ำใจ

ว่ำแต่ว่ำ มีวนั หยุดรำชกำรทุกเดือน
ยกเว้นมิถุนำยนเหรอคะ
ที่ญี่ปนมี
ุ่ วนั หยุดรำชกำรเยอะเหรอคะ？

จังหวัดของตนเองให้มำกขึ้น
โดยสำมำรถใช้สถำนที่บริ กำรสำธำรณะ (โรงยิม พิพธิ ภัณฑ์ เป็ นต้น) ได้
ฟรี มีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ซึ่งภำคธุรกิจก็มีกำรเข้ำร่ วม โดยสำมำรถเข้ำ
สถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจ (สวนสัตว์ หรื อ สวนสนุก เป็ นต้น) ในรำคำถูกหรื อ

ภำยใน 1 ปี ญี่ปุ่น มีวนั หยุด 16 วัน
อเมริ กำมี 10 วัน อังกฤษมี 9 วัน เยอรมันมี
10 วัน ฝรั่งเศสมี 11 วัน อิตำลีมี 13 วัน

ฟรี
ในจังหวัดอื่นๆ เช่น จังหวัดชิบะที่มีโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์ กำหนดให้วนั ที่
15 มิถุนำยน เป็ น「วันพลเมือง」โรงเรี ยนต่ำงๆ ถือเป็ นวันหยุด ดังนั้นในวันนี้
ชำวญี่ปุ่นมีภำพพจน์เป็ นคนที่ทำงำน
หนัก แต่มีวนั หยุดรำชกำรมำกกว่ำ
ประเทศอื่นนะคะ！

ถึงจะเป็ นวันธรรมดำ โตเกียวดิสนียแ์ ลนด์กจ็ ะมีคนแน่น

②
－1－

④

ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน

วิธีการแยก/ทิง้ ขยะและทรัพยากร
ในขยะยังมีสิ่งของที่สำมำรถใช้ได้อยูม่ ำกมำย
ช่วยกันตรวจสอบให้ดีก่อนนำมำทิ้งนะครับ

กรุ ณาใช้ จุดเก็บขยะ（สถานที่นาขยะไปทิง้ ）ให้ ถูกต้ อง！
☆ วิธีการนาขยะไปทิง้ ที่จุดเก็บขยะ
◎ กรุ ณำนำขยะมำทิ้งตำมวัน เวลำ (เช้ำ) ตำมที่กำหนดไว้
◎ กรุ ณำใส่ ถุงขยะโปร่ งใสหรื อกึ่งโปร่ งใส（ประเภทกระดำษกรุ ณำผูกด้วยเชือกเป็ นรู ปกำกบำท）
◎ กรุ ณำอย่ำนำขยะมำทิง้ หลังจำกมีกำรเก็บขยะไปแล้ว ในเวลำกลำงคืน หรื อนอกเหนื อจำกวันที่กำหนด
◎ ขยะที่เหลือเนื่ องจำกไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนด ขอให้ผท
ู้ ี่นำมำทิ้งกรุ ณำนำกลับไปด้วย
☆ กรุ ณำแยกขยะเป็ น 5 ชนิ ด 13 ประเภทตำมข้อ ①～⑬ ดังต่อไปนี ้
ประเภท

ชนิดของขยะ

ประเภท

ชนิดของขยะ

ขยะรี ไซเคิล (

（ของที่ยงั สำมำรถใช้ได้）

ขวดและกระป๋ อง เครื่องดื่ม (น ้าผลไม้ เบียร์ เป็ นต้ น)
①หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์（รวมแผ่นโฆษณา）

⑥ขวด กระป๋ อง

ขวดและกระป๋ องอาหาร ขวดยาน ้า
※แยกฝาทิ ้งในขยะไม่เผาไหม้ ในข้ อ ⑪

②ลังกระดาษ

ลังกระดาษ

③นิตยสาร・

หนังสือ นิตยสาร กระดาษห่อของ กล่อง

กระดาษอื่นๆ

ขนม (กระดาษแข็ง) ปฏิทิน เป็ นต้ น

④กล่องกระดาษ
⑤เสื ้อผ้ า

⑩ขยะเผา
（ขยะที่เผาได้ ）
⑪ขยะไม่เผาไหม้
（ขยะที่เผาไม่ได้ ）
⑫ขยะอันตราย
（ขยะที่มีอน
ั ตราย）
⑬ขยะชิ ้นใหญ่
（ขยะที่มขี นาดใหญ่）

ขยะไม่รับทิ ้ง

⑦ขวดพลาสติก
⑧ถาดโฟมขาว

ขวด PET เช่น เครื่องดื่ม ขวดโชยุ
ถาดโฟมสีขาวที่ไม่มีสีหรือลวดลาย เช่น ถาดใส่ปลา
เนื ้อสัตว์ อาหาร เป็ นต้ น

กล่องกระดาษที่มีด้านในเป็ นสีขาว เช่น

⑨ภาชนะสิ่ง

ภาชนะหรือสิ่งห่อหุ้มที่เป็ นพลาสติก เช่น ถุงขนม แพ็คใส่

กล่องนมหรือน ้าผลไม้

ห่อหุ้มที่เป็ น

ไข่ ฝาขวดน ้าพลาสติก ขวดแชมพู เป็ นต้ น วัสดุกนั

เสื ้อผ้ า ผ้ าปูที่นอน ผ้ าขนหนู เป็ นต้ น

พลาสติก

กระแทกที่ทาจากโฟม (ป้องกันของแตกหัก)

ขยะสด อลูมิเนียมฟอยล์ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง รองเท้ า กระเป๋ า แผ่นซีดี・กล่องซีดี
ผลิตภัณฑ์พลาสติก （กล่องเสื ้อผ้ า ของเล่น ปากกา เป็ นต้ น） เป็ นต้ น
เครื่องปั น้ ดินเผา (จาน ถ้ วย เป็ นต้ น) หม้ อ ขวดเครื่องสาอาง แก้ วแตก ผลิตภัณฑ์แก้ วทนไฟ
ไม้ แขวนเสื ้อโลหะ ร่ม สายไฟ ฝาขวดหรือกระป๋ องเหล็ก เป็ นต้ น
ถ่านไฟฉาย、หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หลอดไฟ ของมีคม ไฟแช็ค กระป๋ องสเปรย์ เป็ นต้ น
※กระป๋ องสเปรย์ต้องใช้ ให้ หมด แล้ วเจาะรู โดยออกไปกลางแจ้ ง

ขยะที่มีขนาดใหญ่มากกว่า 50 ซ.ม. เช่น เฟอร์ นิเจอร์ ที่นอน ผ้ านวม พรม รถจักรยาน เป็ นต้ น
※นาไปทิ ้งที่ศน
ู ย์กาจัดขยะด้ วยตนเอง (ฟรี) หรือ โทรไปที่ศนู ย์รับขยะขนาดใหญ่ （☏028-643-5371）ขอให้ มาเก็บ
(ค่าบริการ 1 ชิ ้น 830 เยน)
คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เครื่องซักผ้ า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สารเคมี

(ขยะที่ไม่สามารถทิ ้งได้ ) ที่นอนหรือโซฟาสปริง เป็ นต้ น
ติดต่อสอบถาม แผนกกาจัดขยะ 028-632-2413

※ขอทิ ้งที่ร้านที่จาหน่าย หรื อ ขออนุญาตจากเจ้ าหน้ าที่

ผู้ที่ใช้ สมาร์ ทโฟน กรุ ณาดาวน์โหลด
แอพพลิเคชัน่ 「さんあ～る (ซังอะ-รุ)」เพื่อ
ตรวจสอบการแยกขยะและวันเก็บขยะ

－2－

กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ♫
♪

เยีย่ มชมโรงงานที่นาสุ

วันอังคาร ที่ 10 กรกฎาคม 7：00～17：30
เชิญนักศึกษำต่ำงชำติ และชำวต่ำงชำติ สนุกกับธรรมชำติ ประวัติศำสตร์ เทคโนโลยี และขนบธรรมเนียมประเพณี ของญี่ปุ่น

ค่าใช้ จ่าย นักศึกษำต่ำงชำติ 2,500 เยน สมำชิกสมำคมนำนำชำติอุซึโนมิยะ (UCIA) 4,000 เยน ผูใ้ หญ่ 4,500 เยน นักเรี ยนประถม 1,500 เยน
สมาชิก 40 ท่ำนแรก
การ
่ เบอร์ โทรศัพท์・วันเดือนปี เกิด」
กรุ ณำโทรศัพท์・FAX・ส่ งเมลมำที่ UCIA แจ้ง「ชื่อ・ที่อยู・
สมัคร
กรุ ณำชำระค่ำเข้ำร่ วมก่อนวันอำทิตย์ ที่ 17 มิถุนำยน
①โรงงำนบริ ดจสโตนโทจิกิ → เข้ำชมพร้อมไกด์
＠


②นำสุ โซซุย・พิพิธภัณฑ์นำสุ นำงำระ →เข้ำชมตำมอิสระ รับประทำนอำหำรกลำงวันที่สวนคำรำซุโมริ

③ชิมะซำคิชุโซอุ อำซุ มำริ คิชิ →ชมถ้ ำ＆ชิมสุ รำ
☏

สมำคมนำนำชำติอุซึโนมิยะ (UCIA) 028-616-1870

โคคุไซโคริวซาลอน♪


ห้ องเรียนทาอาหารประจาบ้ านของต่ างประเทศ


ทุกวันเสำร์ ที่ 4 ของเดือน 16：00 ～18：00

วันที่ 23 มิถุนำยน เขียนคำอวยพรเทศกำลทำนำบำตะ
ร่ วมเขียนคำอวยพรเทศกำลทำนำบำตะกับเพือ่ นนำนำชำติ
พร้อมสนุกสนำนกับวัฒนธรรมของญี่ปุ่น♪
ค่าใช้ จ่าย ฟรี





＠

อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลำซ่ำ

☏

028-616-1563

จัดทุกวันเสาร์ ที่ 4 ของเดือน!

วันพฤหัส ที่ 21 มิ.ย.

วันพฤหัส ที่ 5 ก.ค.

10：00～12：30

10：00～12：30

ย๊อคคิ อำหำรบรำซิล

ก๋ วยเตี๋ยวเนื้ อ อำหำรไต้หวัน

＠

ทำอำหำรประจำบ้ำนแต่ละประเทศ
และรับประทำนอำหำรร่ วมกัน♪
ค่ำวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำร
ผ้ำกันเปื้ อน・ผ้ำสำมเหลี่ยมโพกผม
คำมิคำวำจิโชไกกำคุโชเซนตำ (นำคำซำโตะโจ181-3)

☏

028-674-3131

ค่าใช้ จ่าย
สิ่ งที่ตอ้ งนำมำ

เชิญร่ วมกันเต็นรามิยัคโกะโยซาโคอิในเทศกาลมิยามัทซึริ !



วันอำทิตย์ ที่ 5 สิ งหำคม ช่วงเย็น（วันงำน）
ชำวต่ำงชำติและชำวญี่ปุ่นร่ วมกันเต้นรำ 「มิยคั โกะโยซำโคอิ」ใน『เทศกำลมิยำมัทซึริ』
ผูเ้ ข้ำร่ วมเป็ นครั้งแรก เชิญร่ วมกันฝึ กซ้อม♪
วัน เวลำ ฝึ กซ้อม
สถำนที่
場
วันอำทิตย์ ที่ 1 ก.ค. 14：00～16：00
วันอำทิตย์ ที่ 8 ก.ค. 14：00～16：00
วันเสำร์ ที่ 14 ก.ค. 14：00～16：00
วันพุธ ที่ 18 ก.ค. 19：00～21：00
จูโอโชไกกำกุโชเซนตำ ห้องญี่ปุ่น 302
วันอำทิตย์ ที่ 22 ก.ค. 14：00～16：00
วันเสำร์ ที่ 28 ก.ค. 19：00～21：00
วันเสำร์ ที่ 4 ส.ค. 19：00～21：00
โซโงฟุคุชิเซนตำ ห้องญี่ปุ่นชั้น 7
วันเสำร์ ที่ 11 ส.ค.12：00～15：00 (กำรประชุมประเมินผล)
จูโอโชไกกำกุโชเซนตำ ห้องญี่ปุ่น 302




じょう

การสมัคร กรุ ณาโทรศัพท์ มาที่ UCIA
☏
สมำคมนำนำชำติอุซึโนมิยะ（UCIA）



がつ む いか

にち

ゆうがた

028-616-1870

ほんばん

8月6日（日）夕方 （本番）

－3－
みや
おど
『宮まつり』で、日本人と外国人が一緒になって、
「宮っこよさこい」を踊ります。
みや

にほんじん

がいこくじん

いっしょ

もうしこみ

申込

☏



การแสดงสุ นทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี （8）

「ไม่ ว่าจะประสบความทุกข์ ยาก (ความลาบาก) เพียงใด ก็จะผ่านไปได้ อย่างแน่ นอน」
ผมชื่อริ เกอิรำอิ เกอิมำจำกคำว่ำเกจุซซึ (ศิลปะ) รำอิหมำยถึงดอกตูม
เนื่องจำกพ่อแม่ตอ้ งกำรให้เก่งทำงศิลปะจึงตั้งชื่อนี้ให้
ในปี 2011 จบกำรศึกษำด้ำนออร์แกนอิเล็กทรอนิกส์ จำกมหำวิทยำลัยดนตรี ในประเทศจีน ฤดูใบไม้ร่วงปี 2012 จึงเข้ำมำศึกษำต่อที่ประเทศญี่ปนุ่
เพื่อทำฝันให้เป็ นจริ ง
เข้ำเรี ยนที่โรงเรี ยนสอนภำษำญี่ปนุ่ เป็ นเวลำ 1 ปี ครึ่ ง ทำกำรวิจยั ที่มหำวิทยำลัยอุซึโนมิยะ ครึ่ งปี แล้วจึงเข้ำเรี ยนปริ ญญำโทในสำขำวิชำดนตรี ศึกษำ
ที่ Tokyo Gakugei University ในปี 2015
ระยะเวลำ 2 ปี ในมหำวิทยำลัยสนุกมำก แต่ควำมลำบำกในเรื่ องภำษำและกำรเรี ยนก็มีอยูม่ ำก
สิ่ งหนึ่งที่ไม่สำมำรถลืมได้ คือ กำรเขียนวิทยำนิ พนธ์ก่อนสำเร็ จกำรศึกษำ เพื่อให้เป็ นไปตำมคำดหวังของอำจำรย์และครอบครัว โดยส่ วนตัวแล้วเพื่อ
ไม่เป็ นกำรเสี ยใจภำยหลัง ไม่วำ่ ควำมพยำยำมจะเขียนแค่ไหน ศำสตรำจำรย์ผแู้ นะนะก็จะบอกว่ำ「กรุ ณำพยำยำมอีกหน่อย」 จึงรู้สึกท้อแท้เมื่อส่ งไป
หลำยครั้งก็ยงั ไม่ผ่ำน แต่ในช่วงเวลำดังกล่ำว ได้รับคำให้กำลังใจที่อบอุ่นจำกพวกอำจำย์ และได้รับควำมช่วยเหลือจำกอำจำรย์โอคุโบะที่เป็ นอำจำรย์
อำสำสมัครอยูท่ ี่ UCIA คอยให้ควำมสนุบสนุนเสมอมำ จนสำมำรถผ่ำนมำได้อย่ำงไม่ยอ่ ท้อ และสำเร็ จในเดือนมีนำคมปี นี้
เชื่อมัน่ ในคำพูดของพวกอำจำรย์ที่ว่ำ 「ไม่วำ่ จะประสบควำมทุกข์ยำกเพียงใด ก็จะผ่ำนไปได้อย่ำงแน่นอน」 และต่อจำกนี้ ไปก็จะพยำยำมอย่ำง
เต็มที่ต่อไป

※ สิ่ งที่นำมำลงไว้เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งจำกบทควำมของผูเ้ ขียน เชิญติดตำม！กำรแสดงสุ นทรพจน์ในลำดับต่อไป！

กำรบริ กำรล่ำมอำสำสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

ที่วำ่ กำรอำเภอ

จันทร์
15:00-18:00

9:00-12:00

ภาษาจีน

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

อังคำร

พุธ

ศุกร์

วันอำทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)
พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

ปรึ กษำทำงกฏหมำย
028-616-1564

14:00-17:00

15:00-17:00

พฤหัสบดี

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

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

►จันทร์ – เสำร์

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณำเขียนใบคำร้อง ยืน
่ คำร้องและชำระเงิน
ที่สมำคมนำนำชำติ

―

028-632-2834

(เฉพำะเวลำทำกำร)

ผูท้ ี่มีปัญหำและต้องกำรควำมช่วยเหลือใน
กำรติดต่อสื่ อสำรและในส่ วนของสถำบัน
(อำเภอ , ตม. เป็ นต้น) ที่ตอ้ งกำรให้ล่ำม
ติดตำมไปด้วย

โอ้ย！มีกำรตีพิมพ์เป็ น ภำษำญี่ปนแบบ
ุ่
ง่ำยๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย
ในโฮมเพจของ สมำคมนำนำชำติอุซึโนมิยะ
(UCIA) http://www.ucia.or.jp
และสำมำรถอ่ำน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจำกเวบ
ไซต์น้ ี

