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

ตีพมิ พ์
10 พฤศจิกายน 2561

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2 ห้องเรี ยนเกี่ยวกับภัยพิบตั ิ・ซาลอนการเลี้ยงดูเด็ก
หน้ า 4 แนะนาคิวชิโนะฮาระเคจูทาคุ

หน้ า 3 Let's Amigo , โคคุไซโคริ วซาลอน เป็ นต้น

เชิญชมบ้ านญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม！
วันที่ 3 พฤศจิกายน เป็ น「วันวัฒนธรรม」ใช่ไหมคะ
ดิฉนั มีความสนใจในวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น ไม่
ทราบว่ามีสถานที่ในเขตนี้ที่ให้ทดลองสัมผัส
ประสบการณ์จริ งไหมคะ？

คิวชิโนะฮาระเคจูทาคุ เป็ นอาคารเก่าแก่ซ่ ึงเป็ นตัวแทน
ของอุซึโนมิยะที่เป็ นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สาคัญ
ของประเทศ (ประเทศยอมรับว่าเป็ นสิ่ งที่สาคัญ)
ครั้งนี้จึงขอแนะนาคิวชิโนะฮาระเคจูทาคุ

มีที่ คิวชิโนะฮาระเคจูทาคุ ครับ

อาคารใหญ่อยูด่ า้ นหน้าสถานีรถไฟเจอาร์อุซึโนมิยะ
ใช่ไหมครับ เคยผ่านด้านหน้าหลายครั้งแต่ยงั ไม่เคย
เข้าไป อยากทราบรายละเอียดมากครับ！

คิวชิโนะฮาระเคจูทาคุ？

②

①

① ①

～

คิวชิโนะฮาระเคจูทาคุ

～

ประวัติ
คิวชิโนะฮาระเคจูทาคุ เป็ นบ้านที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 120 ปี ที่แล้ว บ้านชิโนฮาระ เป็ นบ้านหนึ่งในบ้านเก่าแก่ที่เป็ นตัวแทนของอุซึโนมิยะ เป็ นผูท้ าโชยุ
และขายปุ๋ ย แม้วา่ จะมีการโจมตีทางอากาศในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง บ้านยุคเมจิและคลังสิ นค้าหินก็ยงั คงหลงเหลืออยู่
สิ่ งที่น่าชม
１．บรรยากาศ
สามารถเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมได้ เนื่องจากยังคงไว้ซ่ ึงสภาพบรรยากาศในยุคเมจิ
２．คุณภาพของวัสดุและการก่อสร้าง
มีการใช้วสั ดุอย่างดีในการก่อสร้างมากมาย
เช่น ผนังก่อสร้างโดยใช้หินโอยะ และเสาขนาดใหญ่ที่ทาจากต้นเคยาคิ เป็ นต้น
นอกจากนี้ยงั มีสิ่งก่อสร้างและสิ่ งอานวยความสะดวกให้ชม
３．กิจกรรมต่างๆ
เทศกาลฮินะมัทซึริ ในเดือนมีนาคม และ การจัดแสดงตุ๊กตาญี่ปุ่นของบ้านชิโนฮาระ
ในระหว่างเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ ยังมีการแสดงการจัดดอกไม้และกิโมโน
③

สามารถยืมการบรรยายเป็ นภาษาอังกฤษได้โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ ยังมีการแสดงคาแนะนาเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาจีนให้คุณสามารถเพลิดเพลินได้
สถานที่และเวลาการเปิ ดบริ การ กรุ ณาดูรายละเอียดต่างๆ ในหน้าที่ 4！
－1－

④

ข่ าวสารในชีวติ ประจาวัน

ห้ องเรียนเกีย่ วกับภัยพิบัติ

จะต้ องทาอย่ างไร หากเกิดภัยพิบัต？
ิ
เรี ยนรู ้สิ่งจาเป็ นที่ตอ้ งจัดเตรี ยม เมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว , ไต้ฝนุ่ , ฝนตกหนัก เป็ นต้น
ทดลองประสบการณ์สถานที่ล้ ีภยั
▽

วันเวลา วันเสาร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 14:00～16:00

▽

รายละเอียด ภัยพิบตั ิในประเทศญีป่ ุ่ น ทดลองประสบการณ์สถานที่

▽

ลี้ภยั รับประทานอาหารยามฉุกเฉิน การรวบรวมข่าวสารที่ถูกต้อง สิ่ ง
ที่สามารถเตรี ยมไว้ได้ต้ งั แต่ปัจจุบนั
▽

สถานที่ ศูนย์นานาชาติจงั หวัดโทจิกิ
อุซึโนมิยะชิ ฮงโจ 9-14

▽

การสมัคร สมาคมนานาชาติจงั หวัดโทจิกิ (TIA)

ผูส้ ามารถเข้าร่ วม ชาวญีป่ ุ่ นและชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นโทจิกิ

กรุ ณาสมัครโดย โทร 028-621-0777 หรื อ อีเมล

（ประมาณ 40 คน）

info@tia21.or.jp (หยุดวันอาทิตย์・จันทร์ )

▽

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

▽

ใช้ภาษาญีป่ ุ่ นที่เข้าใจง่าย มีล่ามแปลภาษาอังกฤษหรื อจีน เป็ นต้น

※การส่ งอีเมล

กรุ ณาเขียน สถานที่ (อุซึโนมิยะชิ) ชื่อ ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

หากไม่เข้าใจ

ซาลอนการเลีย้ งดูเด็ก「นิโคะนิโคะฮิโรบะ」
เชิญร่ วมสนุกกับ ข่าวสารการเลี้ยงเด็ก・การละเล่นโดยมือ・การออกกาลังกาย・หนังสื อภาพ・การเล่านิทานภาพประกอบ และแนะนาซาลอนการ
เลี้ยงดูเด็ก・หน่วยงานเฉพาะทาง การปรึ กษากับครู เนอสเซอรี่ รับบริ การได้สาหรับเด็กที่ไม่เกิน 3 ปี พร้อมผูป้ กครอง , ผูท้ ี่กาลังตั้งครรภ์
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถานที่โดยตรง

สถานที่
จูโอ (ลาลาสแควร์ อุซึโนมิยะ ชั้น 9)

เบอร์ โทรศัพท์
028-627-0204

เวลา
จันทร์ ・อังคาร・พฤหัส・ศุกร์ ・เสาร์
9:00~12:00、13:30~16:00
※จันทร์ ・อังคาร・ศุกร์ ・เสาร์ 13:30~16:00

ปรึ กษา
จ.・อ・พฤ ～อาทิตย์
9:00~16:00

สาหรับเด็กทารก
อิชิอิ（อิชิอิมาจิ）
ทาเคบายาชิ（ทาเคบายาชิมาจิ）
เซอิบุ（ซึรุตะมาจิ）
คิตะซุซุเมะมิยะ（วาคามาซึบาระ2โจเมะ）
ยูซุโนะโคะ（มาซึดะชินเดงโจ）
นาคาโยชิ（ชิราซาวะโจ）
มิซุโฮโนะ（คามิกวุ าจิมะโจ）

028-660-0600
028-621-4788
028-647-4740
028-653-5164
028-674-2010
028-673-2511
028-678-2526

วันจันทร์ ~ศุกร์ 9:00~16:00
วันเสาร์ 9:00~12:00
※อังคาร（อิชิอิ）・พุธ（คิตะซุซุเมะโนะมิยะ）・

วันจันทร์ ~เสาร์
9:00~16:00

พฤหัสบดี（เซอิบุ）・ศุกร์ （ทาเคบายาชิ） 13:00
～16:00 สาหรับเด็กทารก
วันจันทร์ ~ศุกร์ 10:00~15:00
※อังคาร・พุธ・พฤหัส 12:00～15:00 สาหรับเด็กทารก

วันจันทร์ ~ศุกร์
9:00~16:00

ทาคารากิ（วาคาคุซะ 2 โจเมะ）

028-622-6460

จันทร์ ・พุธ・ศุกร์ 9:00~12:00

โทมาซึริ（โทมาซึริ 1 โจเมะ）

028-622-7552

13:00~15:00
วันจันทร์ ~ศุกร์ 9:00~12:00

ยาโยอิ（ยาโยอิ 1 โจเมะ）

028-634-5653

13:00~15:00
อังคาร・พุธ・พฤหัสบดี 9:00~12:00

โทโยซาโตนาคาชิฮิโรบะ（เซคิโฮริ โจ）

028-624-3370

วันจันทร์~ศุกร์
9:00~17:00

13:00~15:00

วันจันทร์ ~ศุกร์ 10:00~15:00
－2－

วันจันทร์ ~ศุกร์
9:00~16:00

กิจกรรมทีน่ ่ าสนใจ ♫♪
เทศกาลนานาชาติ

โคคุไซโคริวซาลอน♪

Let's Amigo

วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย. 10:00～15:00(จัดงานแม้ฝนตก)
 ・การแสดงและการออกร้านจาก 13 ประเทศ！
・การแนะนาและการขายของเล่นจากแต่ละประเทศ
・การให้คาแนะนาทางการแพทย์ ทันตแพทย์ และการดาเนิ น
ชีวติ ให้กบั ชาวต่างชาติโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
\ ฟรี
＠ โทจิกิเคนเซเนงไคคังคงเซเระ（โคมะนิ ว1-1-6）
☏ แผนกการจัดงาน โทจิกิเคงเซเนงไคคัง
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いろいろな餃子
を食べてみましょう♪
15 ธันวาคม
งานพิเศษคริ สต์มาส
※วันเสาร์ ที่ 3 ของเดือนเฉพาะธันวาคม

่ยนความสั
มพันธ์
はんばい
 こกิจいกรรมแลกเปลีえん
1 皿（3個入り）100円で販売
กับเพืこうえん
อ่ นนานาชาติ
♪
う つ の み や じょうし
ほんまるちょう
宇都宮城址公園(本丸 町 1-15)
ฟรี まつ じっこう い い ん か い
う つ の\
み や ぎょうざ
宇都宮餃子祭り実行委員会
028-632-2445
＠ อุซึโนมิยะโคคุไซโคริ วพลาซ่ า
☏ 028-616-1563
ひとさら

เทศกาล
ฮากุโระซังบงเทงมัทซึริ

เทศกาลการเกษตรและป่ าไม้ อุซึโนมิยะ



よ っか

「餃子の町
」宇都宮
祭りで
24 พฤศจิ
กายน の餃子
การตกแต่
งงานคริ สต์มาส

028-624-1488
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อน 16:00 ～18:00
3日(土





วันเสาร์ ♪
ที่ 17 พฤศจิกายน・วันอาทิตย์ ที่ 18
งานผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร♪
การแสดงและจาหน่าย ผัก・ผลไม้ และ เนื้อสัตว์・
ผลิตภัณฑ์นม , ดอกไม้และต้นไม้ การเล่นเกมส์ต่างๆ
900 คัน
ลานอเนกประสงค์โรมานจิคคุมูระ
（นิ ซซาโตะมาจิเฮอิ 254）

วันจัดงาน：วันที่ 23 พ.ย. (ศุกร์ ・หยุดราชการ) 9:00～19:00
ごろ

เทศกาลโคโดโมะบงเทงมัทซึริ：วันเสาร์ ที่ 24 พ.ย. 9:00～14:00 頃


เทศกาลฮากุโระซังบงเทงมัทซึริของฤดูใบไม้ร่วง
ที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยกลางเอโดะ

คณะกรรมการจัดงานเทศกาลการเกษตรและป่ าไม้
028-625-3388

＠

ศาลเจ้าฮากุโระซังหรื ออิมาซาโตะโจ

☏

สานักงาน ศาลเจ้าฮากุโระซัง
028-674-3479

เทศกาลฤดูใบไม้ ร่วงโชไกกาคุชูเซ็นเตอร์ ・ศูนย์ ประชาชน
ประจาท้ องถิ่น


การจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ การขายอาหาร เป็ นเทศกาลประจาท้องถิ่น
กรุ ณาสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์แต่ละท้องถิ่น

＠

วันเสาร์ที่ 17 ～วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย.：มิซุโฮโนะจิคุมินเซ็นเตอร์ 「เทศกาลมิซุโฮะ」（☏656-4250）
ซุซุเมะโนะมิยะจิคุชิมินเซ็นเตอร์ 「เทศกาลวัฒนธรรมเขตซุซุเมะโนะมิยะ・เทศกาลการเก็บเกี่ยว」（☏654-1013）
นิชิโชวไกกาคุชูเซ็นเตอร์ 「เทศกาลวัฒนธรรมนิชิโชวไกกาคุชูเซ็นเตอร์ 」（☏648-7480）
วันอาทิตย์ ที่ 18 พ.ย.：คาวาจิจิคุชิมินเซ็นเตอร์ 「เทศกาลคาวาจิคุฟุรุซาโตะ2018」（☏671-3202）
วันอาทิตย์ ที่ 25 พ.ย.：โทมิยะจิคุชิมินเซ็นเตอร์ 「เทศโทมิยะโซบะ」（☏665-1663）
－3－

คิวชิโนะฮาระเคจูทาคุ
อาคารที่นาเสนอในหน้าที่ 1 เป็ นอาคารปั จจุบนั ที่สร้างขึ้นในปี 1985 ซึ่งมีประวัติอนั ยาวนาน
ต้องมาเที่ยวชมกันให้ได้นะคะ

＜คิวชิโนะฮาระเคจูทาคุ＞

เดินจาก สถานี เจอาร์อุซึโนมิยะฝั่ง
ประตูตะวันตก 3 นาที

สถานที่：อุซึโนะมิยะชิ อิมาอิซุมิ 1 โจเมะ 4-33
โทรศัพท์：028-624-2200
เวลาเปิ ด：9:00～17:00

※ เข้าได้ไม่เกิน 16:30

วันหยุด：วันจันทร์ （หากเป็ นวันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดในวันถัดไป）
วัดถัดจากวันหยุดนักขัตฤกษ์（เปิ ดทาการหากเป็ นวันเสาร์・
อาทิตย์・วันหยุดนักขัตฤกษ์）
วันสิ้ นปี ・วันปี ใหม่（วันที่ 29 ธันวาคม～วันที่ 3 มกราคม）
ค่าเข้าชม：ผูใ้ หญ่

100 เยน（80 เยน）

เด็กนักเรี ยนประถม・มัธยมต้น
※（
※

50 เยน（40 เยน）

）ราคาสาหรับกลุ่ม 20 คนขึ้นไป

นักเรี ยนต่ากว่ามัธยมปลายในเขตอุซึโนมิยะ ฟรี

การบริ การล่ามอาสาสมัคร

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

การให้ คาปรึกษาแก่ ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน

ＵＩＰ
028-616-1564

ที่วา่ การอาเภอ

ภาษาโปรตุเกส
จันทร์
15:00-18:00

9:00-12:00

ภาษาจีน
อังคาร

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)
พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

ปรึ กษาทางกฏหมาย
-616-1564

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยืน
่ คาร้องและชาระเงิน
ที่สมาคมนานาชาติ

―

โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบบ
ุ่

-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

►จันทร์ – เสาร์

14:00-17:00

15:00-17:00

พฤหัสบดี

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ นะซึคิ
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ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย
ในโฮมเพจของ สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ
(UCIA) http://www.ucia.or.jp
และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจาก
เวบไซต์น้ ี

