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อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ หน้า 2 ดาเนินชีวิตในฤดูหนาวอย่างชาญฉลาดโดยคานึงถึง「ความน่าเสียดาย」กันเถอะกันเถอะ หน้า 3 สานสัมพันธ์วฒั นธรรมญี่ปนุ่ การอภิปรายความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม หน้า 4 ห้องสมุดเมืองอุซึโนมิยะ การให้คาปรึ กษาแก่ชาวต่างชาติ

สวัสดีปีใหม่ มาสนุกกับกีฬาโตเกียวโอลิมปิ กและพาราลิมปิ กในปี 2020 กันเถอะ
สวัสดีปีใหม่ครับ ปี นี้มีกิจกรรมต่างๆ
มากมายเลยนะครับ ตั้งตาคอยกิจกรรมไหน
มากที่สุดครับ？

สัญลักษณ์โอลิมปิ กและพาราลิมปิ กเป็ น
อย่างไรคะ
วงแหวน 5 วงของสัญลักษณ์โอลิมปิ กเป็ น
ตัวแทนของห้าทวีป ที่แสดงให้เห็นว่าผูค้ นจาก
ทัว่ ทุกมุมโลก สามารถร่ วมกันสร้างสาน
สัมพันธ์จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก

การแข่งขันกีฬาโตเกียวโอลิมปิ กฤดูร้อน
และพาราลิมปิ กค่ะ เพราะว่าฉันอยากจะเชียร์
นักกีฬาที่มาจากประเทศของฉัน

สัญลักษณ์พาราลิมปิ ก「Three Agitos」
วาดด้วยเส้นโค้ง 3 สี แดง น้ าเงิน เขียว
「Agito」เป็ นภาษาละติน มีความหมายว่า
「ฉันเคลื่อนไหว」

โตเกียวโอลิมปิ กและพาราลิมปิ กมีเมื่อไหร่
คะ？ มีกป่ี ระเทศ กี่ภูมิภาคที่เข้าร่ วมการ
แข่งขันคะ？
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก เริ่ มตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม ถึง วัน
อาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม ทั้งหมด 17 วัน พาราลิมปิ ก เริ่ มตั้งแต่ วันอังคาร ที่

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กและพาราลิมปิ ก
เริ่ มต้นเมื่อใดและอย่างไรคะ？

25 สิ งหาคม ถึง วันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน ทั้งหมด 13 วัน มี 206

ประเทศ・ภูมิภาคเข้าร่ วมการแข่งขัน จนถึงขณะนี้โตเกียวได้เป็ นเจ้าภาพ
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กครั้งที่ 18 และพาราลิมปิ กครั้งที่ 2 ในปี 1964

【จุดเริ่ มต้นของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กสมัยใหม่】

ในตอนท้ายของศตวรรษที่ 19 Coubertin ฝรั่งเศส ได้ฟ้ื นฟูการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิ กในอดีตที่กรี ซ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ「ปลูกฝังความเป็ น
มนุษย์ที่สมดุลผ่านกีฬาและศิลปะและมีส่วนร่ วมในสันติภาพของโลก」

มีกีฬาประเภทไหนบ้างครับ？ นักกีฬาเข้าร่ วม
การแข่งขันมีกี่คนครับ？

【จุดเริ่ มต้นของการแข่งขันกีฬาพาราลิมปิ ก】
Ludwig Gutmann ชาวอังกฤษผูท้ าการรักษาผูท้ ี่ได้รับบาดเจ็บ

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิ ก มีท้งั หมด 33 ชนิดกีฬา 339 รายการ มี
นักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน 11,090 คน กีฬาใหม่ที่เพิ่มขึ้นมี 5

จากสงคราม เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้ดงั เดิมโดยอาศัยกีฬา โดยการจัดการ
แข่งขันกีฬายิงธนูของผูป้ ่ วยที่นงั่ รถเข็นที่โรงพยาบาล ซึ่งเป็ นจุดเริ่ มต้นของ
กีฬาพาราลิมปิ ก

ประเภท คือ ซอฟต์บอล คาราเต้ สเก็ตบอร์ด ปี นเขา การแข่งขันกระดาน
โต้คลื่น
การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิ ก มีท้ งั หมด 22 ชนิดกีฬา 540 รายการ
นักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขัน 4,400 คน กีฬาใหม่ที่เพิ่มขึ้นคือ แบดมินตัน
และเทควันโด

เชิญทุกท่านมาร่ วมสนุกและร่ วมเชียร์กีฬาที่มีนกั กีฬาจากหลากหลาย
ประเทศและภูมิภาคที่มารวมตัวกันในโตเกียวโอลิมปิ กและพาราลิมปิ ก

1

ข่าวสารในชีวิตประจาวัน

ดาเนินชีวติ ในฤดูหนาวอย่ างชาญฉลาดโดย
คานึงถึง「ความน่ าเสี ยดาย」กันเถอะ

□

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยที่อุซึโนมิยะก็สูงขึน้

□

ลองคานึงถึงภาวะโลกร้ อนในฤดูหนาวกันเถอะ

แม้แต่ในเมืองอุซึโนมิยะ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยก็เพิ่มขึ้น 2.1 องศาในช่วง

ในฤดูหนาวมีการใช้แอร์ปรับอากาศและเครื่ องทาความร้อน

100 ปี ที่ผา่ นมา หากอุณหภูมิเฉลี่ยสู งขึ้น 1 องศา ความเสี ยหายจากน้ า

เพิ่มขึ้นเป็ นช่วงเวลาที่มีการใช้พลังงานมาก

ท่วมและพายุ (ฝนและลมแรง) จะเพิ่มขึ้น และได้กล่าวไว้ว่าหาก

เรามา「ดาเนินชีวิตอย่างฉลาด」กันเถอะ โดยการประหยัดพลังงาน

อุณหภูมิสูงขึ้น 3～4 องศา สิ่งมีชีวิตบนโลกจะหายไป 40％ ดังนั้น

(การใช้พลังงานให้นอ้ ยที่สุด) เช่น การสวมเสื้อผ้าทับอีกชั้นหนึ่งที่

พวกเราทุกคนต้องระวังไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และต้องหยุด

บ้าน เพื่อเป็ นการลดค่าไฟฟ้า ตัดทอนค่าใช้จ่ายภายในบ้าน (ค่าใช้จ่าย

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ในชีวิตประจาวัน) เป็ นต้น

เริ่มประหยัดพลังงานกันเถอะ
Step 1

การประหยัดพลังงานที่สามารถทาได้ใกล้ตัว

Step 2

การประหยัดพลังงานสามารถทาได้ดว้ ยการดัดแปลงเพียงเล็กน้อย เช่น
การปิ ดประตูหรื อบานเลื่อน การให้ความอบอุ่นในบริ เวณพื้นที่ที่เล็กลง ก็
สามารถให้ประสิ ทธิภาพที่ดีข้ นึ นอกจากนี้ การสวมเสื้ อคาร์ดิแกนเพิ่มอีก
1 ชั้นมีค่าเท่ากับการเพิ่มอุณหภูมิห้อง 2.2 องศา

การพิจารณาเมื่อซื้อของใหม่

การเลือกของใช้ภายในบ้านก็สามารถป้องกันภาวะโลกร้อนได้ เมื่อ
ซื้อของใหม่ควรคานึงถึงสิ่ งของที่ใช้งานได้นาน และพิจารณาฟังก์ชนั
การประหยัดพลังงานและราคาเพื่อการใช้งานได้นาน เป็ นต้น เช่น อี
โคคาร์(รถยนต์ที่ใช้น้ ามันน้อย) เครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม (ทีวีใช้พลังงานไฟไฟฟ้าน้อย)

การประหยัดพลังงานที่บ้านในฤดูหนาว

□

กระติกต้มน้ าไฟฟ้า
▽ ถอดปลัก๊ หากไม่ได้ใช้เป็ นเวลานาน

□

เตาแก๊ส
▽ เปิ ดเปลวไฟเล็กน้อยโดยไม่ให้เปลวไฟ
ยื่นออกมาจากก้นหม้อ

□

เครื่ องปรับอากาศ
□ เครื่ องทาความร้อนใช้แก๊ส・น้ ามัน
▽ ปรับอุณหภูมิประมาณ 20 องศา
□

□

โต๊ะโคทัตสึ ไฟฟ้า
▽ ใช้ผา้ คลุมโต๊ะโคทัตสึ 2 ผืน

โถชักโครกน้ าอุ่น（ห้องน้ า）
▽ ปิ ดฝาโถชักโครกเมื่อไม่ได้ใช้
▽

2

ปรับอุณหภูมิที่นงั่ ชักโครก
ให้อยูใ่ นระดับต่า

กิจกรรมที่น่าสนใจ ♫♪

มินิโคคุไซโคริว !!

สานสั มพันธ์ วัฒนธรรมญี่ปุ่น


วันอาทิตย์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 10：00～14：00



☺

・สัมผัสประสบการณ์ ทางวัฒนธรรมญี่ปน
ุ่ เช่น การสวมชุด

☺

กิโมโน พิธีชงชา การเขียนตัวหนังสือด้วยพู่กนั การทา
รองเท้าฟางขนาดเล็ก ภาพกระดาษสา เป็ นต้น
・การแสดงบนเวที เช่น การตีกลองญี่ปน
ุ่ และชามิเซน

\

300 เยน（เด็กประถม 100 เยน）

＠

มินามิโชไกกักคุชูเซ็นเตอร์
(เอโซะชิมะ2-4-23)

☏

มิโดริ กาโอกะจิคุเซโชเนงอิคุเซไก

\

การสมัคร ไม่จาเป็ นต้องสมัคร
＠

ที่ว่าการอาเภออุซึโนมิยะ

ชั้น14 ห้องประชุมใหญ่（อา

ซาฮิ1-1-5）
☏

วันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 9:00～14:00
・ร่ วมกันพูดคุยและสร้างเสี ยงหัวเราะ♪
・สัมผัสประสบการณ์การทาขนมญี่ปนและโซบะ
ุ่
・เรี ยนรู ้วิธีการชิมชาและวิธีชงชา♪
ฟรี

028-658-6229

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ 028-616-1870

การอภิปรายความหลากหลายทางวัฒนธรรม


วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 10:00～12:00

☺

\

ฟังเรื่ องราวของประเทศเวียดนาม กานา จีน นิวซีแลนด์เกี่ยวกับ การทางานร่ วมกันระหว่างชาวต่างชาติและ
ชาวญีป่ นุ่ การศึกษา การดารงชีวิต การเข้าสังคม เป็ นต้น ♪
เชิญทุกท่านมาร่ วมสนุกและเรี ยนรู้ความแตกต่างร่ วมกัน！
ฟรี

＠

อุซึโนมิยะโอโมเทะซันโดสแควร์ ชั้น 6 ห้องโถงอเนกประสงค์ 1・2（บาบาโดริ 4-1-1）

☏

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่ า 028-616-1567

โคคุไซโคริวซาลอน♪


เทศกาลเซซึบุงศาลเจ้ าอุซึโนมิยะฟุตาวาระ

ทุกวันเสาร์ ที่ 4 ของเดือน 16:00 ～18:00



25 ม.ค. แนะนาฤดูใบไม้ผลิของจีน
22 ก.พ.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กบั เพื่อนนานาชาติ♪

\

ฟรี

＠
☏

เทศกาลเริ่ ม 14:30 , พิธีสาดถัว่ เริ่ ม 15:00

มาเล่นมายากลกันเถอะ♪

☺

วันจันทร์ ที่ 3 กุยามะ
มภาพันธ์

☺

ที่จอดรถ

สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่า

300 คัน(1

ชัว่ โมง 300 เยน)

＠

ศาลเจ้าอุซึโนมิยะฟุตาวาระยามะ
จินจะ(บาบะโดโอริ 1-1-1)

☏

028-622-5271

028-616-1563

3

เทศกาลดั้งเดิมเพื่อขอพรให้มีความสุขตลอดทั้งปี

ห้ องสมุดเมืองอุซึโนมิยะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องสมุดจูโอ

ที่นงั่ ค้นคว้า（สถานที่นงั่ อ่านหนังสื อ）

บรรยากาศภายในห้องสมุด

ในเขตมีห้องสมุดอยู่ ５ แห่ง คือ ห้องสมุดจูโอ ห้องสมุดฮิกาชิ ห้องสมุดมินามิ ห้องสมุดคามิกาวาจิ ห้องสมุดคาวาจิ
〇ห้องสมุดจูโอ：อุซึโนมิยะชิ อาเกโบโนะโจ 7-57 ☏028-636-0231
〇ห้องสมุดฮิกาชิ：อุซึโนมิยะชิ นากาอิมะอิซุมิ 3-5-1 ☏028-638-5614
〇ห้องสมุดมินามิ：อุซึโนมิยะชิ ซุซุเมะโนะมิยะโจ 56-1 ☏028-653-7609
〇ห้องสมุดคามิกาวาจิ：อุซึโนมิยะชิ นากาซาโตะโจ 182-1

☏028-674-1123

〇ห้องสมุดคาวาจิ：อุซึโนมิยะชิ นาคาโอกะโมโตะมาจิโจ 3397 ☏028-673-6782

สามารถ ยืม หนังสือ・นิตยสาร（ไม่เกิน 15 เล่ม）、CD・DVD（ไม่เกิน 5 แผ่น）เป็ นต้น มีที่นงั่ ค้นคว้าภายในห้องสมุด (สถานที่สาหรับ
นัง่ อ่านหนังสือ)
ห้องสมุดแต่ละที่ มีการจัดกิจกรรม การอ่านหนังสื อภาพ และ คอนเสิร์ต เป็ นต้น
รายละเอียดของกิจกรรม เวลาเปิ ด วันหยุด แตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่
กรุ ณาตรวจสอบจากโฮมเพจ https://www.lib-utsunomiya.jp
เชิญไปดูกิจกรรมที่จดั ในห้องสมุดกันนะคะ

บริการของอุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริวพลาซ่ า（UIP）

การบริการล่ามอาสาสมัคร

การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ

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

ビス

ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
จันทร์

ＵＩＰ
028-616-1564

ที่ว่าการอาเภอ

ปรึกษาทางกฏหมาย
028-616-1564

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

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

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน(ระบบจอง)

►จันทร์ –อาทิตย์

8:30-19:00

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง)

15:00-18:00

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ภาษาจีน

2,000 เยน
►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง ยื่นคาร้องและชาระเงิน
ที่สมาคมนานาชาติ
โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบ
ุ่
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย・
เวียดนาม ในโฮมเพจของ สมาคมนานาชาติ
อุซึโนมิยะ
(UCIA)http://www.ucia.or.jp
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สามารถอ่าน โอ้ย！ฉบับย้อนหลังจากเวบ
ไซต์น้ ี

