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ค ำอธบิำยเกีย่วกบัแผนทีอุ่ทกภยัน ้ำท่วม สถำนทีอ่นัตรำยและสถำนทีห่ลบหนีภยัใหแ้กช่ำวตำ่งชำต ิ

 

กำรรกัษำตวัรอดจำกน ำ้ท่วม 

เมอืงโคงะเป็นจดุบรรจบของแม่น ้ำสำยใหญ ่ หำกฝนตกหนัก ในบรเิวณตน้น ้ำของแม่น ้ำ เขือ่นอำจแตก 

และอำจกลำยเป็นภยัพบิตัคิร ัง้ใหญ ่เมือ่ถงึตอนน้ัน ควรท ำตวัอย่ำงไรเพือ่ปกป้องตวัเองและชวีติของคนทีค่ณุรกั。 

 

1. กอ่นอืน่ใหต้รวจสอบดูว่ำคุณอำศยัอยู่ลกึแค่ไหนเมือ่เขือ่นแตก ในกรณีของกำรอพยพน้ัน เมือ่ตอ้งอพยพ 

ไม่จ ำเป็นจะตอ้งอพยพไปทีศ่นูยอ์พยพเท่ำน้ัน สิง่ทีส่ ำคญัคอืตอ้งอพยพไปพืน้ทีส่ขีำวของแผนทีอุ่ทกภยัน ำ้ท่วม 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขอ้มูลกำรอพยพ 

 

ระดบักำรแจง้เตอืน 

 

กำรอพยพ 

 

 

สภำพภมูอิำกำศ 

ระดบักำรแจง้เตอืน５ ใหร้กัษำชวีติไวแ้ละเอำตวัใหร้อด。 เมือ่อุทกภยัน ำ้ท่วมเกดิขึน้。 

ระดบักำรแจง้เตอืน 4 

（ใหอ้พยพทุกคน） 

ใหอ้พยพไปทีจ่ดุอพยพ。

หำกเคลือ่นยำ้ยไปล ำบำกหรอืไม่ทนั 

ก็ใหอ้พยพไปทีจ่ดุอพยพใกล ้ๆ  

เตอืนกอ่นทีน่ ้ำท่วมจะเกดิขึน้。 

ระดบักำรแจง้เตอืน 3

（ใหอ้พยพผูสู้งอำยุกอ่น） 

กำรเคลือ่นยำ้ยดว้ยรถยนต ์ และกำรเคลือ่นยำ้ยผูสู้งอำยุ 

หรอืบุคคลทีต่อ้งใชร้ะยะเวลำนำน ก็ใหอ้พยพไปกอ่น  。 

น ้ำในระดบัในแม่น ้ำเพิม่ขึน้。 

ระดบักำรแจง้เตอืน 2 ฟังขำ่วขอ้มูลโดยละเอยีดและเตรยีมพรอ้มส ำหรบักำรอพย

พ 

ค ำเตอืนน ำ้ท่วมและค ำเตอืนฝนตกหนั

ก 

ระดบักำรแจง้เตอืน 1 เตรยีมพรอ้มส ำหรบัควำมเสยีหำยจำกไฟไหม ้  

 

3. กำรเตรยีมอุปกรณฉุ์กเฉิน เชน่ อำหำร  น ำ้ดืม่ อยำ่งนอ้ย 3 วนั น ำ้ 3 ลติรตอ่วนัตอ่หน่ึงคน 

ของทีจ่ ำเป็นตอ้งพกตดิตวั เชน่ 

・น ้ำดืม่ ・อำหำรแหง้ อำหำรกระป๋อง ・ไฟฉำย ・ผำ้เชด็ตวั ・ยำ 

・บญัชธีนำคำร ・องิคงั(ตรำประทบั) ・เงนิสด ・เสือ้ผำ้ เชน่ ชดุช ัน้ใน、ถงุเทำ้ , มอืถอื , แบตเตอร ีส่ ำรอง เป็นตน้ 

กอ่นอืน่ตอ้งตรวจสอบว่ำบำ้นทีคุ่ณอยู่อำศยัอยู่ห่ำงจำกควำมลกึของน ำ้ท่วมประมำณเท่ำไหร。่ 

 

หำกควำมลกึของน ้ำท่วมสูงโดยประมำณคอื 3 เมตร ⇒
やじるし

ใหอ้พยพไปยงัพืน้ทีส่ขีำวบนแผนทีอ่นัตรำย！ 

หำกควำมลกึของน ้ำท่วมสูงนอ้ยกวำ่ 0.5 - 3 เมตร ⇒
やじるし

ใหอ้พยพไปยงัพืน้ทีส่ขีำวบนแผนทีอ่นัตรำย！ถำ้ช ัน้ที ่2 ปลอดภยั ใหอ้พยพไปทีช่ ัน้ 2！ 

ถำ้ควำมลกึของน ้ำท่วมสูงนอ้ยกวำ่  0.5 เมตร ⇒
やじるし

ใหอ้ยู่ทีบ่ำ้นก็ได！้ 

 



 อุปกรณป้์องกนัโคโรน่ำ ม ี

・หนำ้กำก ・เคร ือ่งวดัอุณหภมูขิองรำ่งกำย  

 

 

 

4. รำยชือ่ของศนูยอ์พยพ 

พยำยำมใหห้นีไปอยู่ในพืน้ทีส่ขีำวใหม้ำกทีส่ดุเท่ำทีจ่ะท ำได ้และใหพ้จิำรณำกำรอพยพดว้ยรถยนตไ์ปดว้ย。 

 รำยชือ่ สถำนที ่ ระดบัควำมปลอดภยั 

เขตโคงะ โคงะไดหน่ี โชวกกัโคว โฮงโจว หน่ีโจวแมะ10-45 ☆☆ 

โคงะไดซงั โชวกกัโคว อำซำฮโิจว อกิโจวแมะ18-4 ☆☆ 

โคงะไดลกก ุโชวกกัโคว คตีำมำจ1ิ6-47 ☆☆ 

โคงะไดอจิ ิจอืกกัโคว โทควิำมำจ1ิ1-26 ☆☆ 

โคงะไดอจิ ิโควโทกกัโคว อำซำฮโิจว หน่ีโจวแมะ4-5 ☆☆ 

โคงะไดหน่ี โควโทคกัโคว ไซวำยโจ 19-18 ☆ 

โคงะ ฮกิำช ิโคมนิกงั ฮกิำช ิซงัโจแมะ 7-19 ☆☆ 

จคิโิคเรยีว เซน็เตอร ์ โยโกยำมำโจ อกิโจแมะ 2-20 ☆☆ 

เขตโชวะ ชโิมโอโน โชกกัโคว ชโิมโอโน่ 734-2 ☆☆ 

คำมเิฮนม ิโชกกัโคว อุเอะเฮนม ิ1164 ☆☆ 

โคจจึอืม ิโชกกัโคว โคจจึอืม ิ1815-1 ☆☆☆ 

คำมโิอโน่ โชกกัโคว คำมโิอโน่ 1425 ☆☆☆ 

นิชอิุชกิำย่ำ โชกกัโคว นิชอิุชกิำย่ำ 650 ☆☆ 

จอืโอ โชกกัโคว ชโิมโอโน่ 1573-20 ☆☆ 

โชวะ จอืกกัโคว โอนำนูม่ำ 290-1 ☆☆ 

โชวะคตีำ จอืกกัโคว โคจจึอืม ิ1775 ☆☆☆ 

ยูเซน็เตอร ์โชวะ คำมเิฮนม ิ2369 ☆☆ 

จอืโอองึโดโคเอ็น  โซโคไทอกิุกงั ชโิมโอโน่ 2528 ☆☆ 

เขตซงัวะ โมโลคำวำ่ โชกกัโคว โมโลคำวำ่ 1097 ☆☆☆ 

โคมำโกแมะ โชกกัโคว โคมำโกแมะ 899-3 ☆☆☆ 

โอวำดะ โชกกัโคว โอวำดะ 822 ☆☆☆ 

นิเรอ ิโชกกัโคว นิเรอ ิ607 ☆☆☆ 

ยำมำทะ โชกกัโคว ฮกิำช ิยำมำดะ 1814 ☆☆☆ 

นำซำก ิโชกกัโคว โอซำก ิ4200 ☆☆☆ 

ซงัวะ จอืกกัโคว ฮกิำช ิยำมำดะ 472 ☆☆☆ 

ซงัวะ คตีำ จอืกกัโคว โมโลคำวำ่ 1995 ☆☆☆ 

ซงัวะ ฮกิำช ิจอืกกัโคว โอซำก ิ4515 ☆☆☆ 

ซงัวะ โควโตกกัโคว โกเฮอ ิ54-1 ☆☆☆ 

คิว้โคงะซงัเงยีวกจิอืจ ึเซน็ม่องกกักุองิ โมโลคำวำ่ 1844 ☆☆☆ 

ซงัวะเค็นโคว ฟุเรไอ สปอรต์เซน็เตอร ์ นิเรอ ิ2042-1 ☆☆☆ 

ซงัวะ โทโชกงั นิเรอ ิ2042-1 ☆☆☆ 

ซงัวะโนซงคงัเกยีว ไคเซน็ เซน็เตอร ์ ฮกิำช ิยำมำดะ 1808-12 ☆☆☆ 



※☆1ทีจ่อดรถน ำ้อำจท่วมถงึได。้ 

5. กำรปฏบิตัตินในทีศ่นูยอ์พยพ 

ทีศู่นยอ์พยพน้ันโดยปกตแิลว้ตอ้งชว่ยเหลอืตนเองทุกอยำ่ง โปรดใหค้วำมรว่มมอืกบัเจำ้หนำ้ทีข่องเมือง และ 

ผูจ้ดักำรสถำนทีเ่มือ่มำถงึศูนย ์

・กรณุำใชพ้ืน้ทีข่ ัน้ต ่ำทีจ่ ำเป็นส ำหรบัแตล่ะคน เพือ่รองรบัผูค้นจ ำนวนมำกได。้ 

・พยำยำมรกัษำควำมเป็นส่วนตวัของกนัและกนัใหไ้ดม้ำกทีสุ่ด。 

・ทศีูนยอ์พยพ อำจมผูีท้ีต่อ้งกำรดูแลเป็นพเิศษมำรว่มอยู่ดว้ย โปรดใหค้วำมชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัดว้ย。 

กำรใชช้วีติทีน่ี่ กรณุำรกัษำควำมสะอำดดว้ย 

・ใหล้ำ้งมอื・บว้นปำก、ใส่หนำ้กำกป้องกนัดว้ย。 

・ถำ้มคีวำมรูส้กึทีแ่ย่ไม่สบำย กรณุำแจง้ใหท้รำบดว้ย。 


