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เผยแพร่ โดย อุซึโนมิยะชิโคคุไซโคริ วพลาซ่า (UIP)
เรี ยบเรี ยงโดยสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ NPO (UCIA)
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ฉบับที่ 152
พิมพ์
10 พฤษภาคม 2563

อุซึโนมิยะบะบะโดรี 4-1-1อุซึโนมิยะโอโมเตซันโดสแควร์ ชั้น 5
สารบัญ

หน้ า 2 ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนากันเถอะ！ สารจากประธานผูอ้ านวนการ UCIA
หน้ า 3 มาใช้เวลาสนุกกับลูกๆ ที่บา้ นกันเถอะ มาลดขยะเปี ยกกันเถอะ！เป็ นต้น
หน้ า 4 วนอุทยานอุซึโนมิยะชินริ นโคเอน เป็ นต้น

ไปเที่ยวโอยะ ชมประวัติศาสตร์ แห่ งการขุดเจาะหินกันเถอะ！
ในเดือนพฤษภาคม 2018 โอยะได้รับการรับรองว่าเป็ นมรดกญี่ปนุ่ 「การท่องเที่ยวสารวจความลับเขาวงกตใต้ดิน ～
วัฒนธรรมหินโอยะที่เป็ นลมหายใจของเมืองอุซึโนมิยะ～」ที่โอยะหินได้ถูกตัดออกมาตั้งแต่สมัยโบราณ สามารถเที่ยวชม
วัด เจ้าแม่กวนอิม พื้นผิวหินโอยะขนาดมหึ มา ปัจจุบนั มีคาเฟ่ เปิ ดให้บริ การ ผูม้ าเยี่ยมชมก็เพิ่มมากขึ้น อยากจะขอแนะนา
ให้ดูแผนการเที่ยวโอยะที่มีอยูใ่ นเวบไซต์สมาคมการท่องเที่ยวอุซึโนมิยะ

การเดินทางไปโอยะ จากสถานี JR อุซึโนมิยะประตูทางออกฝั่งตะวันตก
ขึ้นคันโตบัสที่จุดขึ้นรถหมายเลข 6 มุ่งหน้า「ทะเทะอิวะ」ประมาณ 30 นาที
ลงสถานี「โอยะคันนงมาเอะ」（ค่าผ่านประตูผใู ้ หญ่ 460 เยน）
หากไปรถยนต์สามารถใช้ที่จอดรถชิเอโอยะโดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย

○มีการกล่าวไว้วา่ วัดโอยาจิสร้าง
④วัดโอยาจิ・โอยาจิคันนง

①หินขว้ างของเทงกุ
○ตานานกล่าวไว้ว่า เป็ นหิ นบนหน้า

ผาที่เทงกุได้ขว้างไว้ ใช้เวลาเดิน
ประมาณ 3 นาทีจากป้ายรถเมล์

○ซากเหมืองหิ นโอยะใต้ดินขนาดใหญ่
⑤พิพิธภัณฑ์ โอยะ

②เฮวะคันนง
○รู ปสลักเจ้าแม่กวนอิมความสู ง 27

เมตร สลักด้วยมือที่สวยงามอย่างไร้
ที่ติ สร้างเสร็จในปี 1954 เพื่อเป็ น
อนุสรณ์แด่ผทู ้ ี่เสี ยชีวติ ในสงคราม
และสันติภาพของโลก

③โอยาโกะคาเอรุ

ขึ้นในปี 810 โดยโคโบไดชิ
「โอยะคันนง（กวนอิมพันมือปาง
ยืน）」พระประธานวัดโอยาจิเป็ น
พระพุทธรู ปหินที่สร้างขึ้นในช่วงต้น
ยุคเฮอัน（จากปี 794～ถึงปี 1185）
（ค่าธรรมเนียมสักการะ ผูใ้ หญ่ 500
เยน）

⑥สวนทัศนียภาพโอยะ

กว้างประมาณ 20,000 ตารางเมตร ลึก
60 เมตร อุณภูมิ 8 องศาเซลเซียส มี
บรรยากาศและพลังงานที่น่าอัศจรรย์
ชวนให้นึกถึงวิหารโรมันโบราณ
ภายในมีการสะท้อนเสี ยงที่ดีจึงใช้เป็ น
สถานที่จดั คอนเสิ ร์ตหรื อการแสดง
ละคร
（ค่าเข้าชม ผูใ้ หญ่ 800 เยน）

○สวนสาธารณะที่คุณสามารถชม

ทัศนียภาพอันงดงามของกาแพงหินโอยะ
และเพลิดเพลินไปกับโขดหินรู ปร่ าง
แปลกๆ ตั้งอยูใ่ กล้กบั จุดสิ้ นสุ ดทางทิศใต้
ตามริ มแม่น้ าซุงาตะกาวะ และแนวหิ นที่
สวยงามของภูเขาโอโทเมะยามะ

○มีการกล่าวไว้วา่ ในอดีต「โอยาโกะ

คาเอรุ ｣ พ่อแม่และลูกกบได้ปรากฎตัว
ขึ้นเพื่อปกป้องชาวบ้านจากฝูงผึ้ง

※④・⑤

－1－

อาจหยุดให้ บริการชั่วคราว กรุณาตรวจสอบล่วงหน้ า

ข่าวสารในชีวิตประจาวัน

ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนะกันเถอะ！
กรุณาขอคาปรึกษาเมื่อมีอาการดังต่ อไปนี้
การล้างมือ และการใส่หน้ากากอนามัยเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับการ
ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนะ
สถานที่ที่มีการระบายอากาศไม่ดีมีคนแออัด และสถานที่ที่มีการ

▽ มีไข้ 37.5 องศาขึ้นไปต่อเนื่อง 4 วันขึ้นไป
▽

เมื่อยล้าอย่างรุ นแรง หายใจไม่สะดวก

※

ผูส้ ูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผูป้ ่ วยโรคทางเดินหายใจที่มีอาการตาม

สนทนาหรื อการเปล่งเสี ยงก็จาเป็ นต้องระวังเป็ นพิเศษ
นอกจากนี้ การมีสุขภาพที่ดีของแต่ละคนก็เป็ นสิ่ งสาคัญ ดังนั้นจึง
ควรใส่ใจกับการรับประทานอาหารและนอนอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
การออกกาลังกาย

ข้างต้นประมาณ 2 วันต่อเนื่อง

ศูนย์ ให้ คาปรึกษาผู้เดินทางกลับประเทศ・ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ
คนป่ วย（แผนกบริ การสาธารณะสุข）
－วันธรรมดา 8:30～17:15 ☏ 028-626-1114

หากรู ้สึกว่าไม่สบายไม่ควรออกนอกบ้าน

－เบอร์ติดต่อเร่ งด่วน ในเวลากลางคืน วันเสาร์ ・อาทิตย์ วันหยุดนักขัต

วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน

ฤกษ์ ☏

028-626-1135

ฮอทไลน์
－ตลอด24ชัว่ โมง ☏ 028-678-8282
－18ภาษา

คุยพร้อมกัน3คน

［สารจากประธานผูอ
้ านวนการ UCIA］

～ขอความร่ วมมือทุกท่ านป้ องกันการแพร่ ระบาด เชื้อไวรัสโคโรนะสายพันธุ์ใหม่ ～
คุณ โยชิโกะ อุซุย ประธานผูอ้ านวยการ

NPO สมาคมแลกเปลี่ยนนานาชาติ อาเภออุซึโนมิยะ

เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับไวรัสโคโรนะ มาประมาณ 3 เดือนกว่าแล้ว คงไม่มีใครคาดคิดว่าสถานการณ์จะเป็ นดังเช่นวันนี้
ปัจจุบนั สิ่ งที่พวกเราทาได้คือ Stay

Home

หยุดอยูบ่ า้ น！รักษาสุขภาพและจิดใจ ติดต่อกับสังคมเท่าที่จาเป็ น และอย่าปล่อยให้เวลาหมดไปอย่างเปล่า

ประโยชน์ทาสิ่ งที่ปกติไม่มีเวลาทา นอกจากนี้ยงั เป็ นโอกาสที่เราจะได้ทบทวนความหมายในการดาเนินชี วิตในแต่ละวันที่ผา่ นมา โดยรอบคงมี
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นญี่ปุ่นที่มีความกังวลมากกว่าพวกเรา ขณะนี้การให้คาปรึ กษาของสมาคมยังคงดาเนินต่อไปไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไวรัสกาลัง
แพร่ ระบาดอย่างรุ นแรงไปทัว่ โลก แม้ในแง่ลบก็ยงั เป็ นหนึ่งเดียวในโลก จากประเทศที่เกิดการแพร่ ระบาดอย่างรุ นแรงมาก่อน สามารถเรี ยนรู ้ได้ว่าไม่ได้
เกิดจากการควบคุมพฤติกรรมของประเทศหรื อรัฐบาลแต่เป็ นสิ่ งที่ข้ นึ อยูก่ บั พฤติกรรมความรับผิดชอบและสามัญสานึกของประชาชนแต่ละคน ซึ่งเป็ น
ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ดูแลตัวเองและคานึงถึงผูอ้ ื่นเพื่อฝ่ าวิกฤตการณ์น้ ีไปให้ได้ แล้วมาพบกันใหม่ดว้ ยรอยยิม้
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มาใช้ เวลาสนุกกับลูกๆ ที่บ้านกันเถอะ♪
☺

สามารถอ่านหนังสื อภาพและหนังสื อเด็กออนไลน์ ได้ฟรี
ให้ บริการอ่ านหนังสื อภาพและหนังสื อเด็กออนไลน์ ได้ฟรี
・เอะฮงฮิโรบะ

https://ehon.alphapolis.co.jp/

・มูเรี ยว เอะโดวะ

http://www.e-douwa.com/

・อ่านหนังสื อภาพฟรี PIBO（พีโบ） http://pibo.jp/
・ฟุคุอิงคังโชะเตง 「ขณะนี้มีเรื่ องราวลึกลับให้อ่านฟรี มากมาย！」
https://www.fukuinkan.co.jp/detail_contents/?id=85
☺

รายการวิทยุสาหรับเด็ก เพื่อพัฒนา 「ความสามารถการฟัง」โดยเน้ นการฟัง
ต้องฟังรายการให้ ได้นะ♪

รายการวิทยุสาหรับเด็ก

ชื่อรายการ
วิทยุ NHK 2 มาคุยกันเถอะ

โฮมเพจ

เวลาออกอากาศ

https://www4.nhk.or.jp/detekoi/

ทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ

วิทยุ NHK 1 ให้คาปรึ กษาวิทยาศาสตร์ https://www4.nhk.or.jp/kodomoq/ ทุกวันอาทิตย์

9：30～9：45

10:05 ～11:50

สาหรับเด็กทางโทรศัพท์

มาลดขยะเปี ยกกันเถอะ！

เชิญใช้ แอปพลิเคชั่นการแยก
ขยะ「ซังอารุ」กันเถอะ

มีเงินอุดหนุนบางส่วนสาหรับการซื้อเครื่ องกาจัด
ขยะเปี ยกในครัวเรื อน (ยอดเงินที่ซ้ือ) ไม่เกิน
30,000 เยน
1． เครื่ องกาจัดขยะเปี ยกระบบไฟฟ้ า

□

เงินอุดหนุน 1/2 จากยอดเงินซื้อสิ นค้า เครื่ องละไม่เกิน 30,000 เยน

มีฟังก์ชั่นการทางานที่สะดวกมากมาย
▽

ประเภท) ในรู ปแบบปฏิทิน

(ไม่เกิน 1 เครื่ องต่อ 1 ครอบครัว)
2．เครื่ องกาจัดขยะเปี ยกที่ไม่ ใช่ ระบบไฟฟ้ า（เช่ น ถังหมัก）

เงินอุดหนุน 1/2 จากยอดเงินซื้อสิ นค้า เครื่ องละไม่เกิน 5,000 เยน

□

ผู้ที่มีคุณสมบัติท้งั หมดดังต่ อไปนี้
①

ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเขตและมีชื่อบันทึกอยูใ่ นทะเบียนบ้าน

②

ผูท้ ี่ซ้ือมาติดตั้ง 1 หรื อ 2 เครื่ อง

③

เป็ นผูท้ ี่ไม่คา้ งชาระภาษีอากร

▽

แจ้งเตือนทิง้ ขยะ เพื่อไม่ให้ลืมนาขยะไปทิ้ง

▽

พจนานุกรมการแยกขยะ ค้นหาชื่อรายการ ดูวิธีการแยกและ
วิธีการนาออกไปทิง้

(ไม่เกิน 3 เครื่ องต่อ 1 ครอบครัว)
□

ปฏิทินวันทิง้ ขยะ สามารถดูวนั นาขยะไปทิ้ง (วันทิ้งแยก

▽

ภาษา อังกฤษ จีน เกาหลี

▽

ติดต่อสอบถาม เช่ น ตารางรายการแผนที่ เป็ นต้น
สามารถดูแผนที่ เช่น สถานที่ของกล่องรวบรวบน้ ามันที่ใช้แล้ว
เป็ นต้น

โค้ดQR

อื่นๆ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น วิธีการสมัคร ได้จากโฮมเพจของเขต
หรื อสอบถามได้ที่แผนกการจัดการขยะและสิ่ งปฏิกูล

ไอโฟน

☏ 028-632-2413

－3－

แอนดรอยด์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วนอุทยานอุซึโนมิยะชินริ นโคเอน

วนอุทยานอุซึโนมิยะชินริ นโคเอน เป็ นจุดพักผ่อนกลางแจ้งตั้งอยูใ่ จกลางเขื่อนอากะงาวะ มีสถานที่ต้ งั แคมป์ บาบีคิว ขี่จกั รยาน ปี นเขา เป็ นต้น มีท้ งั ต้นไม้
และดอกไม้นานาชนิดบนพื้นที่อนั กว้างขวาง พร้อมทั้งสามารถผ่อนคลายไปกับการเดินชมธรรมชาติและป่ าไม้
【ที่อยู】
่ 〒321-0342 โทจิกิ-เคน อุซึโนมิยะ-ชิ ฟุกุโอกะมาจิ 1074-1
【ติดต่อสอบถาม】☏028-652-3450
【โฮมเพจ】http://forestpark₋utsunomiya.jp/
【การเดินทาง】①โดยรถยนต์ ：จากสถานี JR อุซึโนมิยะ 40 นาที
②โดยรถบัส

：จากสถานี JR อุซึโนมิยะ จุดขึ้นรถหมายเลข 6 มุ่งหน้าอาราฮาริ เคยู คานุ มะ (ประมาณ 30 นาที)

ลงสถานี ชินริ นโคเอนอิริกุจิ เดินประมาณ 3 กิโลเมตร

เปลีย่ นบรรยากาศด้วยการออกไปเดินเล่น เดินในระยะเวลาสัน้ ฯ

การบริการล่ามอาสาสมัคร

บริการของสมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะพลาซ่ า（UIP）

การให้ คาปรึกษาแก่ชาวต่ างชาติ

ภาษา

ภาษาโปรตุเกส เวียดนาม

028-616-1564

ที่ว่าการอาเภอ

จันทร์
15:00-18:00

9:00-12:00

028-632-2834

(เฉพาะเวลาทาการ)

ปรึ กษาทางกฏหมาย
028-616-1564

14:00-17:00

15:00-17:00

อังกฤษ

►จันทร์ –อาทิตย์ 8:30-19:00

ศุกร์

►1 ครั้ง (2 ชัว่ โมง) 2,000 เยน

（ภาษาเวียดนาม เริ่ มรับปรึ กษาตั้งแต่เมษายน）

ภาษาสเปน

ＵＩＰ

ภาษา

ผูท้ ี่มีปัญหาและต้องการความ
ช่วยเหลือในการติดต่อสื่ อสารและใน
ส่วนของสถาบัน(อาเภอ , ตม. เป็ นต้น)
ที่ตอ้ งการให้ล่ามติดตามไปด้วย

จันทร์ที่ 1,3

ภาษาจีน ภาษาไทย
อังคาร

พุธ

►กรุ ณาเขียนใบคาร้อง

ยื่นคาร้องและ
ชาระเงินที่สมาคมนานาชาติ

วันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน (ระบบจอง)
พฤหัสบดี
พฤหัสบดี

พฤหัสที่ 2

―

พฤหัสที่ 2

―

―

พฤหัสที่ 1 พฤหัสที่ 3

วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน

ตกแต่งภาพประกอบในหน้า 1 โดย : อุซุอิ ยุริกะ , เนะโมโตะ
นะซึกิ

―

โอ้ย！มีการตีพิมพ์เป็ น ภาษาญี่ปนแบบ
ุ่
ง่ายๆ・อังกฤษ・จีน・โปรตุเกส・ไทย・
เวียดนาม
สามารถอ่านฉบับย้อนหลังได้จากโฮมเพจ
สมาคมนานาชาติอุซึโนมิยะ (UCIA)
http://www.ucia.or.jp
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