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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

ฉบับที่143
ตีพิมพ์
10 สิ งหาคม 25

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้ า 2
หน้ า 3

「ร่ วมกันสร้ างเมืองให้ สวยงามเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุ ข」
、
「ถึงทุกท่านทีเ่ ข้ าประกันสุ ขภาพพลเมือง」
「การอบรมภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการทางาน」เป็ นต้ น

หน้ า 4

「อุทยานประวัติศาสตร์ แห่ งปราสาทโทบิยามะ」
、
「การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ 」

ภูมิปัญญาคลายร้ อนของชาวญี่ปุ่น
ร้อนอบอ้าวทุกวันเลยนะคะ ไม่ชินกับ
อากาศร้อนชื้นที่ญี่ปุ่นเลย

คนญี่ปุ่นมีวิธีใช้ชีวิตในหน้าร้อนยังไง
ครับ？

ผมด้วย ไม่รู้ว่ามีวิธีอะไรช่วยคลายร้อนได้
บ้างไหมครับ？

ดูเหมือนว่าจะมีการแนะนาในการใช้ชีวิตของญี่ปุ่น
นะ ต้องลองทาดูดีกว่านะคะ

①

②

～ภูมิปัญญาคลายร้ อนของชาวญี่ปุ่น～
①

【การดารงชีวิต】

【เสื้ อผ้า】

จินเบอิ…ชุดแบบญี่ปุ่นใช้สวมใส่ อยู่บา้ นในฤดูร้อน
สาหรับผูช้ ายและเด็ก
ยูกาตะ…ชุดแบบญี่ปุ่นใช้สวมใส่ ในฤดูร้อน ผูห้ ญิงใส่ ไป
ดูดอกไม้ไฟและร่ วมสนุกกับวัฒนธรรมของ
ญี่ปุ่น
【อาหาร】

การราดนา้ …การราดน้ าทางเข้าหน้าบ้าน
ควรทาเวลาแดดร่ มและในช่วงเช้า เย็นเป็ นต้น
พัด・พัดแบบพับ…พัดขนาดเล็ก พัดแบบพับสะดวกในการพกพา
เนื่องจากพับเก็บได้
กระดิ่งลม…จะมีเสี ยงดังกริ๊ งกริ๊ งเมื่อลมพัดให้ความรู ้สักเย็นสบาย ควร
แขวนไว้กลางบ้านที่มีลมพัดผ่าน
มูลไี่ ม้ ไผ่・แผงกันแดดไม้ ไผ่…สาหรับบังร่ มเงา โดยการแขวนมูลี่ไม้ไผ่
และตั้งแผงกันแดดไม้ไผ่

นา้ แข็งใส…คือน้ าแข็งขูดละเอียดราดด้วยน้ าหวาน
โดยเฉพาะน้ าแข็งจากน้ าธรรมชาติที่เขตนิก
โก้มีชื่อเสี ยงมาก สามารถทานได้ตามร้านค้า
ที่อยู่ในเขต
โซเมง… มีลกั ษณะเป็ นเส้นเล็ก ๆนาไปต้ม แช่ให้เย็นโดย

มูลไี่ ม้ ไผ่

กระดิ่งลม
ふうりん

風鈴

ใช้น้ าแข็งแล้วรับประทาน งานเทศกาล
หน้าร้อนในท้องถิ่นจะมีการทา「นากา
ชิโซเมง」รับประทานโดยปล่อยให้โซ
เมงไหลตามไม้ไผ่ผ่าครึ่ ง ซึ่ งจะเป็ นที่ชื่น

พัดแบบพับ
せ んす

扇子

ชอบของเด็ก ๆ

③
－1－

ข่ าวสารในชีวิตประจาวัน

ร่ วมกันสร้ างเมืองให้ สวยงาม
เพื่ออยู่ร่วมกันอย่ างมีความสุ ข

อาเภอได้กาหนด「กฎข้อบังคับ ให้ทกุ คนในอุซึโนมิยะร่ วมกันสร้างเมื อง
ให้สะอาดปราศจากขยะ」 ร่ วมกับพลเมืองทุกคน พัฒนาเมืองให้สวยงาม
เพื่อการอยูอ่ าศัยได้อย่างมีความสุข

◇

ทาความสะอาดบริเวณที่อยู่อาศัยของตนเอง！
อย่าทิง้ ขยะในบริ เวณที่พกั อาศัยของตนเอง จัดเก็บให้เรี ยบร้อย อย่าให้
เกิดความเดือดร้อนกับเพื่อนบ้าน

◇อย่าทิ้งขยะ (การทิ้งขยะที่ถนนหรื อสวนสาธารณะ เป็ น

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้คนอื่นทิง้ ขยะ ควรทาความสะอาดเป็ นประจา เช่น

ต้ น）！

ทาความสะอาดและตัดหญ้าวัชพืช ตัดกิง่ ไม้ เป็ นต้น
ทิ้งขยะใส่ถงั ขยะหรื อนากลับไปบ้าน
เมื่อสูบบุหรี่ ทิ้งขี้ บหุ รี่ ในที่เขี่ยบุหรี่ แบบ
พกพา

◇อย่าทิ้งอุจจาระสั ตว์ เลี้ยงไว้ ！

เก็บอุจจาระใส่ ถุงพลาสติกกลับบ้าน
เมื่อเดิ นเล่นกับสุ นขั เป็ นต้น

ถึงทุกท่ านทีเ่ ข้ าประกันสุ ขภาพพลเมือง
（1）บัตรประกันสุ ขภาพพลเมืองได้ มีการจัดส่ งให้ แล้ว
▽

▽

ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นญี่ปนเกิ
ุ่ น 3 เดือน จะเข้าประกันการรักษา เช่น

ปัจจุบนั ไปที่ แผนกประกันเงินบานาญหรื อศูนย์พลเมืองใน

ประกันสุขภาพพลเมือง เป็ นต้น เมื่อไปโรงพยาบาล

พื้นที่ หรื อสานักงานเคลื่อนที่
（3）ใบแจ้ งการชาระภาษีประกันสุ ขภาพพลเมืองได้ จัดส่ งให้ แล้ ว

จาเป็ นต้องใช้ใบประกัน(บัตรประกัน)
▽

ในวันที่ 1 กรกฎาคม

ในวันที่ 12 สิ งหาคม ได้ส่งบัตรประกันสุขภาพพลเมืองใบ
ใหม่สาหรับใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 สิ งหาคมให้กบั ผูท้ ี่เข้าประกัน

▽

กรุ ณานา (บัตร) ประกันสุขภาพที่เข้ากับประกันบริ ษทั อยู่ใน

▽

ตั้งแต่ กรกฎาคม ถึง มีนาคม รวม 8 ครั้ง แบ่งจ่าย（ครั้งที่ 1：

สุขภาพพลเมือง

31 กรกฎาคม , ครั้งที่ 2：2 กันยายน เป็ นต้น） กรุณาชาระ

ผูท้ ี่เข้าประกันสุขภาพพลเมืองแต่ไม่ได้รับบัตรใหม่ กรุณา

ภายในเวลาที่กาหนด
▽ วิธีการชาระเงิน

ติดต่อสอบถาม
（ 2 ）ผู้ที่เข้ าประกันการรั กษาของบริษัท

ต้ องยกเลิกประกัน

สุ ขภาพพลเมือง
たの

ธนาคารหรื อร้านสะดวกซื้ อใกล้บา้ น หรื อ

สามารถดาเนิ นการเพื่อชาระทางธนาคารอินเทอร์เน็ตหรื อ
ATM

♫♪

▽
ผูท้ ี่เข้าイベント
ประกันสุขภาพของบริ ษทั
楽しい

เช่น ประกันบริ ษทั จะต้อง

ยกเลิกประกันสุขภาพพลเมืองหากมีบตั รประกันสุขภาพ
พลเมืองส่งไปถึง

－2－

ติดต่อสอบถาม แผนกบานาญและประกันภัย ☏ 028-632-2320

กิจกรรมที่น่าสนใจ ♫
♪

เทศกาลเหล้ าสาเกพืน้ เมือง
โทจิกิปี 2019♪

โคคุไซโคริวซาลอน

ทุกวันเสาร์ที่ 4 ของเดือน♪16：00 ～18：00





24 สิ งหาคม（เสาร์） เกมส์หลับตาตีแตงโม
☺

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กบั เพื่อนนานาชาติ

￥

ฟรี

＠

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่ า

☏

028-616-1563

23 สิ งหาคม（ศุกร์） 17：00～21：00
24 （เสาร์） 15：00～21：00

☺

เชิ ญสนุกสนานไปกับอาหารและเหล้าสาเกที่อร่ อยของโทจิกิ！

＠

โอริ โองสแควร์ (เอะโนะมาจิ 8-3)

☏

「คณะกรรมการการจัดงานเทศกาลเหล้าสาเกพื้นเมืองโทจิ กิ」
028-665-8800

เทศกาลฤดูร้อนมิซุโฮะ

เทศกาลคามิคาวาจะฟุเรไอ♪


☺

＠
☏

24 สิ งหาคม（เสาร์）14：00～20：00
หากฝนตกเลื่อนเป็ นวันที่ 25 (อาทิตย์)

31 สิ งหาคม (เสาร์) 13：00～
・จับปลามะซุ

☺

・การจับปลาอายุ

・ประกวดแตงโมใหญ่ เป็ นต้น

・ลองเล่นบาสเกตบอล

・การจุดดอกไม้ไฟประมาณ 7,000 ลูก

・การแสดงกลองวาไดโกะ・โยซาโกอิ・คาราเต้ เป็ นต้น
・การจุดดอกไม้ไฟ

บงเทงโนะยุ (อิมาซาโตะโจะ18-4)
กรรมการการจัดงานเทศกาลคามิคาวาจะฟุเรไอ

＠

อุทยานธรรมชาติมิซุโฮะ (นิชิโอกิคาเบะมาจิ 1861)

☏

สานักงานอุทยานธรรมชาติมิซุโฮะ 028-657-5222

028-674-3131

ฟรี ！


～การอบรมภาษาญีป
่ ุ่ นเพื่อการทางาน～

วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน ～วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม

วันจันทร์ ～ วันศุกร์

9：00～12：00

ระดับ
วันทดสอบ

หลักสู ตรสาหรับผูเ้ รี ยนภาษาญี่ปุ่นเป็ นครั้งแรก
วันศุกร์ ที่ 30 สิ งหาคม

9：00～

※ จาเป็ นต้องสมัคร

กลุ่มเป้ าหมาย ผูถ้ ือวีซ่าคู่สมรสชาวญี่ปุ่น・วีซ่าถาวร・คู่สมรสผูม้ ีวีซ่าถาวร・วีซ่าพานัก
\

การสมัคร

ฟรี
นา รู ปถ่าย 1 ใบ (3 ㎝×4 ㎝) และเอกสารยืนยันตัวตน (ไซริ วการ์ดหรื อพาสปอร์ต) ไปที่ฮาโลวาคุ

＠

โทจิกฟิ ุคุชิพลาซ่ า(วากากุซะ 1 โจเมะ 10-6)และ โทจิกเิ คียวอิคุไคคัง (โคมะนิว 1 โจเมะ 1-6)

☏

ฮาโลวาคุ อุซึโนะมิยะเอคิมาเอะพลาซ่ า 028-623-8609
พนักงานสารวจการติดต่อสื่ อสาร JICE มิจิอาอิ 080-4336-1348
－3－

อุทยานประวัตศิ าสตร์ แห่ งปราสาทโทบิยามะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปราสาทโทบิยามะ สร้างขึ้นในปี 1293
ปราสาทโทบิยามะมีขนาดประมาณ 14 เฮกเตอร์ ซึ่ งมีความกว้างมาก
มีคูน้ า 2 ชั้น (ร่ องน้ าเพื่อป้ องกันไม่ให้ศตั รู เข้า) และ ได้รับการปกป้ องจากแม่น้าคินุ
ในปี 2005 ได้มีการสร้างอุทยานขึ้นในเขตพื้นที่ของประสาท
เพื่อเป็ นการรักษาประวัติศาสตร์ของปราสาท
ที่「ศูนย์ทดลองประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ 」ที่ต้ งั อยูบ่ ริ เวณด้านหน้า
อุทยาน มีมุมให้ทดลองประสบการณ์จริ งในการใช้ชีวิตของผูค้ นในอดีต
และห้องปฏิบตั ิการ เช่น การทาเครื่ องปั้ นดินเผา เป็ นต้น
（ตัวอย่างทดลองประสบการณ์）ทดลองสวมชุดโคะโซเดะ

300 เยน

ประมาณ 1 ชัว่ โมง การทดลองสวมใส่ กโิ มโนที่เรี ยกว่าโคะโซเดะ

ทดลองสวมชุดเกราะ 300 เยน ประมาณ 1 ชัว่ โมง การทดลองสวมใส่ ชุดเกราะป้ องกันในสมัยสงคราม
ข้อมูลสถานที่「อุทยานประวัติศาสตร์แห่งปราสาทโทบิยามะ」และ「ศูนย์ทดลองประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ 」
【เวลาเข้าชม】

9：00～17：00
（อย่างไรก็ตาม อุทยานประวัติศาสตร์แห่งปราสาทโทบิยามะ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน – 31 มีนาคมในปี ถัดไป เปิ ดถึง 16：30）

【วันหยุดอุทยาน・วันหยุดศูนย์】วันจันทร์（ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์）วันถัดไปของวันหยุดนักขัตฤกษ์（ยกเว้นเสาร์・อาทิตย์・วันหยุดนักขัต

ฤกษ์）วันหยุดสิ้ นปี และปี ใหม่
【การเข้าศูนย์・ค่าเข้าอุทยาน】ฟรี （อาจมีค่าบริ การสาหรับการทดลองประสบการณ์）
【สถานที่ต้ งั 】อุซึโนมิยะชิ ทาเกชิตะมาจิ 380-1
【วิธีเดินทาง】จากสถานี JR ประตูทางออกด้านตะวันตก ขึ้น รถบัส JR（มุ่งหน้า โดโจจุคุเคอิยุ คิโยฮาระดันจิ เป็ นต้น）

ลง「ชิโมทาเกะชิตะ」หรื อ「JAคิโยฮาระชิโชะมาเอะ」
【ติดต่อสอบถาม】☏028-667-9400

การบริการล่ ามอาสาสมัคร
บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

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

การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ
ภาษาสเปน
ＵＩＰ
028-616-1564

ที่ว่าการอาเภอ
028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึกษาทางกฏหมาย
028-616-1564

ภาษาโปรตุเกส
จันทร์
15:00-18:00

ภาษาจีน
อังคาร

พุธ

ศุกร์

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)

9:00-12:00

พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

14:00-17:00

พฤหัสบดี

―

15:00-17:00

―

―

พฤหัสที่ 2 พฤหัสที่ 2

วันจันทร์ ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

►จันทร์ – เสาร์

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยื่นคาร้องและชาระเงิน
ที่สมาคมนานาชาติ
โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปุ่นแบบ
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย
ในโฮมเพจของ สมาคมนานาชาติอุซึโนมิ
ยะ (UCIA)
http://www.ucia.or.jp

และสามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจาก
เวบไซต์น้ ี

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ
นะซึ คิ

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
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