
การแกไ้ขประมวลกฎหมายแพง่ มกีารแก้ไขลดอายุในวัยบรรลุนิตภิาวะจาก 20 ปี เป็น 18 ปี

วนับรรลนิุตภิาวะ

ผูท่ี้เกิดก่อนวนัท่ี 1 เมษายน ปี 2002 มีอายใุนช่วงวนัเกิด 20 ปี

ผูท่ี้เกิดในวนัท่ี 2 เมษายน ปี 2002 ถึง 1 เมษายน ปี 2003

ผูท่ี้เกิดในวนัท่ี 2 เมษายน ปี 2003 ถึง 1 เมษายน ปี 2004

ผูท่ี้เกิดตัง้แตว่นัท่ี 2 เมษายน ปี 2004                                              มีอายใุนช่วงวนัเกิด 18 ปี

ข่าวสารจากมินามชิมิินคัทสึโด-ทะบงุกะเคียวเซเลานจ ์ฉบับภาษาไทย

“พิธีฉลองการบรรลนุิตภิาวะ” วยัเขา้สูก่ารเป็นผูใ้หญ่อยา่งเตม็ตวั
ในวนัจนัทรท์ี่ 2 ของเดือนมกราคมของทกุปีจะมีการจดัวนัฉลองการบรรลนิุติภาวะใหก้บัหนุ่มสาวที่จะกลายเป็นผูใ้หญ่เตม็ตวั ในวนันัน้จะมีการจดั “พิธีบรรลนิุติภาวะ” 
ขึน้ในเขตเทศบาลของแตล่ะแหง่ ซึง่ไมว่า่จะไปที่ไหนก็จะเห็นการแตง่กายฉลองบรรลนิุติภาวะของคนหนุ่มสาวอยูท่กุที ่โดยผูห้ญิงจะสวมใสช่ดุฟรุโิซะเดะ (ชดุกิโมโน
สีสนัสดใสแขนยาว) สทู และชดุเดรส สว่นผูช้ายจะสวมสทูและฮะโอะรฮิะกะมะ (กิโมโนส าหรบัผูช้าย) 

ส าหรบัพิธีฉลองบรรลนิุติภาวะนัน้จะถกูจดัขึน้เฉพาะในประเทศญ่ีปุ่ น ในวนัพิเศษนีท้กุคนจะไดก้ารพบปะกบัเพ่ือนฝงูที่ไมไ่ดเ้จอกนัมานาน พรอ้มกบัเขา้รว่มงาน
สงัสรรคด์ว้ยกนั หรอืบางคนอาจไปรบัประทานอาหารรว่มกบัคนในครอบครวัคะ่

เร่ืองที่ท าได้เม่ือมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ ์(วัยบรรลุนิติภาวะ)

・การท าสญัญาโดยไม่ไดร้บัความยินยอมจากผูป้กครอง (ตวัแทนทางกฎหมาย)
・การไดร้บัพาสปอรต์อาย ุ10 ปี
・การไดร้บัใบรบัรองคณุวฒุขิองชาต ิ เช่น ผูต้รวจสอบบญัชี อาลกัษณต์ลุาการ 

ใบประกอบวิชาชีพแพทย ์ใบอนญุาตเภสชักร เป็นตน้
・การแตง่งาน
・บคุคลท่ีมีความผิดปกตขิองอตัลกัษณท์างเพศท่ีไดร้บัการพิจารณาเพ่ือเปล่ียนเพศสภาพ
・การไดร้บัใบอนญุาตขบัข่ีรถยนตท์ั่วไป (เหมือนเม่ือก่อน)

เร่ืองที่ท าไม่ได้หากมีอายุไม่ถงึ 20 ปี (เป็นเร่ืองที่ยงัไม่มี
การเปลี่ยนแปลงมาจนถงึปัจจุบัน)

・การด่ืมสรุา
・การสบูบหุรี่
・การซือ้ตั๋วพนนัแข่งมา้ โหวตแข่งจกัรยาน แข่งรถ และแข่งเรือ   
・การรบัเลีย้งเดก็
・การไดร้บัใบอนญุาตขบัข่ีขนาดใหญ่ / กลาง

เรามาพดูคยุกบัคณุเฉิน ตนัเยน่ ซึง่เป็นสมาชิกผูเ้ขา้ร่วมงานร าลกึ “วนั
บรรลนุิติภาวะ” ในเมืองโยโกฮามะกนัคะ่

คณุเฉินเป็นพนกังานของมินามิเลานจ ์และยงัเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุม่ “อิจิโระ ทงัเก็ง
ไต” ท่ีด  าเนินงานโดย “Rainbow Space” ซึง่เป็นกลุม่ท่ีสรา้งขึน้มาเพ่ือคนหนุ่มสาว
โดยอยู่ในศนูยแ์ลกเปล่ียนระหว่างประเทศในเขตนากะ ครัง้นีค้ณุเฉินไดเ้ขา้รว่มเป็น
คณะกรรมการบรหิารพธีิบรรลนิุตภิาวะในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของกลุม่ “อิจิโระ ทงัเก็งไต” 
สว่นสาเหตท่ีุเขา้รว่มนัน้ เพราะคนหนุ่มสาวท่ีมีความเช่ือมตอ่กบัตา่งประเทศท่ีอยู่รอบ ๆ ตวั
เธอนัน้ไม่ไดรู้จ้กัพิธีบรรลนิุตภิาวะ และไม่คดิว่าจะเก่ียวขอ้งกบัตวัเองสกัเทา่ไหร ่ดงันัน้ คณุ
เฉินจงึมาเขา้รว่มเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบรหิาร และแชรส์ิ่งที่ไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัพิธีบรรลุ
นิตภิาวะในญ่ีปุ่ นนั่นเองคะ่

ฉลองในวนัท่ี 1 เมษายน ปี 
2022

〈 อา้งจากเว็บไซตเ์มืองโยโกฮามะ〉

ตั้งแต่วันที ่1 เมษายน ปี 2022

สิ่งท่ีเปล่ียนแปลงในช่วงวยับรรลนุิติภาวะ

การร่วมฉลอง “วันเฉลิมฉลองการ
บรรลุนิตภิาวะ” ณ เมืองโยโกฮามะ
(พธิีบรรลุนิตภิาวะ”) ปี 2022 

จัดขึน้ที ่Yokohama Arena
ในวันจันทร ์ที ่10 มกราคม 
(วันหยุดพเิศษ) จะมีการส่งตั๋วเขา้งาน
ใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งภายในเดือนธันวาคม
นี ้โดยผูท่ี้สามารถเขา้งานไดจ้ะตอ้งมี
บตัรเชิญ อีกทัง้ในวนันัน้จะมีการ
ถ่ายทอดสดทางเวบ็ไซตข์องโยโกฮามะ
ดว้ยค่ะ

ตัง้แต่ปี 2023 เป็น
ตน้ไป การจดั “พิธี
ฉลองการบรรลนิุติ
ภาวะ” ในเมืองโย
โกฮามะ ผูเ้ขา้รว่ม
ตอ้งมีอายคุรบก่ีปี?

ค าตอบคือ จะตอ้ง
มีอายคุรบ 20 ปี
บริบรูณค์่ะ

คุณเฉิน ตันเย่นในชุดฟุริโซเดะ



ข่าวสารจากมินามชิมิินคัทสึโด-ทะบงุกะเคียวเซเลานจ ์ฉบับภาษาไทย

2. ให้ค าปรึกษาโดยผู้เช่ียวชาญพร้อมล่ามฟรี ปรึกษาเร่ืองกฎหมาย (ทุกวันพฤหัสบดีท่ี 2 ของเดือน) การพ านัก (ทุกวันพฤหัสบดีท่ี 3 ของเดือน) และการศึกษาต่อ (ทุกวัน
พฤหัสบดีท่ี 4 ของเดือน) 
*เวลา 13.30 น. และ14.30 น. (กรุณาโทรจองท่ี 045-242-0888)

URL ของมินามาเลานจ์
https://tabunka.
minamilounge.com

วนัท่ี 27 พฤศจิกายนทีผ่านมา ไดมี้ ”มินิเวิรค์ชอปจากคณุครูทางทอ้งถ่ิน” ผูท่ี้เขา้รว่มงานไดร้บัความรูม้ากมาย อีกทัง้บรรยากาศ
ยงัดคูรกึครืน้และเตม็ไปดว้ยความสนกุสนานอย่างมาก

“การแสดงบนเวที” และ “การพดูสนุทรพจนภ์าษาญ่ีปุ่ น” ในปีนีไ้ดจ้ดัขึน้ในวนัอาทติยท่ี์  28 พฤศจิกายนท่ีผ่านมาทางวิดีทศัน ์และ
ไดถ่้ายบนัทกึภาพการแสดงบนเวทีเอาไว ้ทา่นสามารถรบัชมไดจ้ากโฮมเพจมินามิเลานจใ์นวนัท่ี  10 ธนัวาคม เป็นตน้ไป

ห้องสนทนาการเลีย้งดูบุตรส าหรับชาวต่างชาติ
วันพุธที ่19 มกราคม เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ มินามิเลานจ ์หอ้งทะโมะคุเทะคิ

เซไค โนะ โคะโตะบะ เด โอะฮะนะชิไค
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00-11.45 น. ณ อุระฟุเนะคอมมิวนิตีเ้ฮ้าท์

รับชมวิดโีอมินนะ โนะ “ว่ะ” เฟสตา้ไดจ้าก
เว็บไซตท์างดา้นล่างนี้
https://tabunka.minamilounge.c
om/about/festa2021

→ สามารถเขา้ QR โคด้
ไดจ้ากตรงนี ้

การแสดงบนเวที
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จะมีการพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจนี ภาษาญ่ีปุ่ นอย่างง่ายเกีย่วกับการ
ใช้ชวีิตในสถานทีรั่บเลีย้งเดก็และโรงเรยีนอนุบาล ของทีต้่องถือไป 
กิจกรรม การรับประทานอาหาร เป็นต้น อีกทัง้ยังมีกิจกรรมการร้องเพลง
ภาษาญ่ีปุ่ น การวาดภาพและอ่านหนังสือใหกั้บเดก็ ๆ อีกด้วย

▶รบัชาวต่างชาตทิีเ่ลีย้งลูกในญ่ีปุ่ น จ านวน 8 คน
(สามารถเข้าร่วมกับลูกได้) ▶เข้าฟรี

จะมีการเล่านิทาน “โอคินะคะบุ” และ “คินเกียวกะนิเกะตะ” ด้วยภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาจนีและ
ภาษาอังกฤษ
▶รบัแม่-ลกูจ านวน 8 กลุม่▶เขา้ฟรี

สมัครและสอบถามได้ท่ี : มินามิชิมินคัทสึโด-ทะบุงกะเคียวเซเลานจ์
โทร. 045-232-9544 แฟ็กซ์ 045-242-0897

การแจ้งหยุดในช่วงปีใหม่
ในแตล่ะสถานท่ีจะมีการหยดุวนัปีใหม่ โดยมีรายละเอียดดงันี้
●มินามิเลานจ์

หยดุวนัพธุท่ี 29 ธันวาคม ถึง วนัจนัทรท่ี์ 3 มกราคม
●ทีว่่าการเมืองโยโกฮามะและทีว่่าการอ าเภอมินามิ

หยดุวนัพธุท่ี 29 ธันวาคม ถึง วนัจนัทรท่ี์ 3 มกราคม
●การเก็บและรีไซเคิลขยะของเขต
ช่วงปีใหม่จะงดเก็บขยะในวันศุกรท่ี์ 31 ธันวาคม ถึง วันจันทรท่ี์ 3 
มกราคม ส าหรบัวนัเก็บขยะประเภทเผาไดใ้นวนัจนัทรแ์ละวนัศกุรข์อง
แต่ละพืน้ท่ี จะมีการเก็บเฉพาะวนัท่ี 29 ธันวาคมและวนัท่ี 5 มกราคม
เท่านัน้
●ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหัน →มีคลินิกฉุกเฉินในวันหยุด (อายรุก
รรม / กมุารเวชศาสตร)์ วนัพฤหสับดีท่ี 30 ธันวาคม ถึง วันวันจันทรท่ี์ 
3 มกราคม วันอาทิตยแ์ละวันหยดุนักขัตฤกษ์ 10:00 น. - 16:00 น. 
(แผนกตอ้นรบัเปิดถึงเวลา 15:30 น.) 

ท่ีอยู ่4-76-1 ชคุโุจ มนิามคิ ุ    โทร.045-731-2416

มินนะ โนะ “ว่ะ” เฟสตา้ 2021

ที ่“มินามิเลานจ”์ มีบริการใหค้ าปรึกษาการใช้ชีวิตประจ าวันจากหลากหลายภาษา

1. บริการให้ข้อมูลการใช้ชีวติและให้ค าปรึกษา (ฟรี)
เคานเ์ตอรใ์หค้  าปรกึษา : วนัจนัทรถ์ึงวนัอาทติย ์เวลา 9.00 น. - 17.00 น. (หยดุทกุวนัจนัทรท่ี์ 3 ของเดือนและวนัปีใหม่)
โทรศพัท ์045-232-9544 (ภาษาญ่ีปุ่ น) 045-242-0888 (ภาษาตา่งประเทศ)

*กรุณาดวูนัท่ีใหบ้รกิารทางดา้นภาษาตามดา้นลา่งนี้

วนั จนัทร์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์ เสาร์ อาทติย์

ภาษา ภาษาจีน ภาษาจีน
ภาษาจีน

ภาษาองักฤษ
ภาษาจีน
ภาษาไทย

ภาษาจีน
ภาษาตากาล๊อก ภาษาจีน ภาษาจีน

(การให้บริการภาษาและวนั)

*มินามิเลานจเ์ป็นศูนยท่ี์ไดรั้บการมอบหมายจากทางอ าเภอมินามิ โดยการบริหารของ YOKE

https://tabunka.minamilounge.com/about/festa2021

