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Phone    0952-23-2145
Mail  chiiki＠sagaken-shakyo.or.jp

สำำ�หรับัช�วต่่�งช�ติ่ในซ�กะ

คู่่่มืือสำำ�หรับัเต่รัยีมื
รับัมืือกับอุทกภััย

จัังหวัดซ�กะเคู่ยเกิดนำ�ท่วมืหนักในปีี
2019และปีี2021 
จึังจัะเต่รัยีมืก�รัรับัมืือในคู่รัั�งต่่อไปี

ห�กมืีปีัญห�ต่อนเกิดภััยพิิบัติ่สำ�มื�รัถติ่ดต่่อปีรักึษ�ได้
พิ่ดคูุ่ยเปี็นภั�ษ�ไทยได้

Tel  0952-22 -7830
HP  https://www.spira.or.jp/

ซ�กะทะบุนกะเคีู่ยวเซเซนเต่อรั์

NPO จิัคิู่วชิมืินโนะไคู่

เช็คู่สำถ�นที�ที�มืี(สัำญลักษณ์์หนีภััย)
ใกล้บ้�นไว้ล่วงหน้�

ชื่่�อสถานท่ี่�

ถ้�เกิดอุทกภััย หลังเกิดภััยพิิบัติ่
ถ้�เกิดอุทกภััยจัะทำ�อย่�งไรั เมืื�อนำ�ท่วมืสำ่งกว่�พืิ�นบ้�น

เคู่รัื�องใชใ้นบ้�นที�ใชไ้มื่ได้แล้วจัะจััดก�รัยังไงดี

เต่รัยีมืเช็คู่เบอรัโ์ทรัศััพิท์สำถ�นที�ต่่�งๆีี

ห้�มืขัับรัถที�เคู่ยจัมืนำ�แล้ว!

ได้รับัก�รัแจักอ�ห�รัฟรัี

เมื่่�อนำาท่ี่วมื่เข้้าบ้้านหรือ่กำำาแพงบ้้านพังเส่ยหาย ให้
ถ่ายรูืปไว้เยอะๆ แต่่ต้่องที่ำาด้้วยความื่รืะมื่ัด้รืะวัง
เพรืาะอาจจะได้้รืบั้เงินปรืะกัำนหรือ่ไมื่่ต้่องเส่ยภาษ่ี 
โด้ยต้่องมื่่รูืปไว้เป็นหลัักำฐานในกำารืด้ำาเนินกำารื

ให้ถอด้เส่�อที่าที่ามื่ิ หรือ่รื่�อพ่�นบ้้านออกำไปต่ากำ มิื่ฉะนั�นจะ
ข้้�นรืา โด้ยให้ติ่ด้ต่่อศููนย์ช่ื่วยเหล่ัอเม่ื่�อเกิำด้ภัยพิบ้ัติ่ กำลั่่มื่ท่ี่�
เก่ำ�ยวข้้องท่ี่�ม่ื่ความื่รูืเ้ฉพาะที่างในกำารืซ่่อมื่บ้้านโด้ยต่รืง

ข้ยะท่ี่�เกิำด้จากำภัยพิบ้ัติ่ ต้่องแยกำทิี่�งต่่างหากำเป็น
(ข้ยะท่ี่�เกิำด้จากำภัยพิบ้ัติ่)
ข้องใชื่้ท่ี่�ล้ัางแล้ัวไมื่่ออกำหรือ่เศูษีคอนกำรืต่่ให้นำาไป
ทิี่�งท่ี่�เที่ศูบ้าลัได้้กำำาหนด้ไว้

ท่ี่�ว่ากำารือำาเภอ

ศููนย์ชื่่มื่ชื่น

สถานทีู่ต่ไที่ย กำร่ืงโต่เก่ำยว

กำงส่ลัใหญ่่ ณ ฟููกำูโอกำะ

ศููนย์อาสาสมื่ัครืให้ความื่ชื่่วยเหล่ัอเม่ื่�อเกิำด้ภัยพิบ้ัติ่

ท่ี่�ศููนย์อพยพจะแจกำสิ�งข้องต่่างๆโด้ยไมื่่ต้่องเส่ยตั่งค์ 
ให้รืบั้ในจำานวนท่ี่�จำาเป็นเท่ี่านั�น

นำาด่้�มื่ . บ้ะหมื่่�ก้ำ�งสำาเรืจ็รูืป . ข้้าวห่งสำาเรืจ็รูืป . 
อาหารืสำาเรืจ็รูืป . อาหารืกำรืะป๋อง. 
อาหารืสำาหรืบั้สัต่ว์เล่ั�ยง เป็นต้่น

สิำ�งขัองที�จัะได้รับัอย่�งเช่น

ห้ามื่ข้ับ้รืถท่ี่�เคยจมื่นำาแล้ัวเพรืาะอาจมื่่โอกำาสท่ี่�ไฟูชื่็อต่เกิำด้ข้้�นได้้

ถ่ายรูืปทัี่�ง4ทิี่ศู ทัี่�งทิี่ศูเหน่อ ทิี่ศูใต้่ 
ทิี่ศูต่ะวันออกำ ทิี่ศูต่ะวันต่กำ

ถ่ายทัี่�งสภาพภายในแลัะสภาพ
ภายนอกำข้องบ้้านแลัะทัี่�งเครื่�อง
ใชื่ไ้ฟูฟู้าท่ี่�พังแล้ัวด้้วย

ถ่ายรูืปครืาบ้รือยนำาท่ี่วมื่ไว้ 
เพ่�อจะได้้รูืว่้านำาท่ี่วมื่ล้ักำเท่ี่าไหรื่

Tel   0952-24-3334
Mail office@terrapeople.or.jp
FB   sawadeesaga

กลุ่มืสำวัสำดีซ�กะ (จิัคิู่วชิมืินโนะไคู่)

タイ語



https://www.data.jma.go.jp/
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助けてください (tasuketekudasai)

เต่รัยีมืรับัมืือภััยนำ�ท่วมื เกี�ยวกับก�รัหนีภััย
เช็คู่ข้ัอมื่ลข่ั�วสำ�รัเกี�ยวกับภััยพิิบัติ่ต่ลอดเช็คู่ฮ�ซ�แมื็พิ [แผนที�แสำดงพิื�นที�เสีำ�ยงเกิดภััยพิิบัติ่]

ขัองพิื�นที�ที�ต่นอ�ศััยอย่่

ให้คิู่ดกำ�หนดคู่นที�ปีรักึษ�ไว้
ล่วงหน้�ว่�คู่วรัจัะหนีภััยหรัอืไมื่

เต่รัยีมืขัองที�จัำ�เปี็นใส่ำในกรัะเปี��ไว้

เมืื�อทรั�บว่�ภััยพิิบัติ่กำ�ลังจัะมื�
ถึงให้หนีไปีหลบภััยที�ศั่นย์อพิยพิ

กรัณี์ที�หนีไปีอย่่ที�ศั่นย์อพิยพิไมื่ได้

ให้หน่ภัยไปอยู่ท่ี่�ศููนย์อพยพ เช่ื่น โรืงเรืย่นใกำล้ับ้้านหรือ่
ศููนย์ช่ื่มื่ชื่น (Community center)ก่ำอนฝนต่กำ
เพรืาะหลัังจากำฝนต่กำนำาล้ันต่ลิั�งแล้ัวกำารืเดิ้นที่างหน่ภัยจะ
อันต่รืาย

ขัอคู่ว�มืช่วยเหลือ

ฉันได้รับับ�ดเจ็ับ

มืีคู่นได้รับับ�ดเจ็ับ

ร่ัสึ้ำกไมื่สำบ�ย

กรุัณ์�พิ�ไปีโรังพิย�บ�ล

อย�กไปีห้องนำ�

ต้่องก�รัอ�ห�รัและนำ�ดื�มื

ช่วยเรัยีกคู่นที�พิ่ดคูุ่ย
ภั�ษ�ต่่�งปีรัะเทศัไดใ้ห้หน่อย

นำ�ท่วมืเขั้�มื�ในบ้�น

เขัียนเปี็นภั�ษ�ญี�ปีุ�นหรัอืภั�ษ�อังกฤษ
ถ้�ห�กมืีเรัื�องขัอคู่ว�มืช่วยเหลือยื�นบัต่รันี�ให้คู่นญี�ปีุ�นด่

ชื�อน�มืสำกุล / Name

ที�อย่่ / Address

เบอรัโ์ทรัศััพิท์ / Cellphone No.

เบอรัติ์่ดต่่อกรัณ์ีฉุกเฉิน ( บ้�น  โรังเรัยีน  ที�ทำ�ง�น และ เพิื�อนคู่นญี�ปีุ�น )
Emergency contacts ( home, school, work, Japanese aquaintance )

Mail address/LINE ID

เพิศั / Sex             　　　                              กรุัป๊ีเลือด / Blood Type

ปีรัะเทศับ้�นเกิด/Country

โรัคู่ปีรัะจัำ�ตั่ว  ย�รักัษ�โรัคู่ / Chronic Illness, Medication

รัะดับคู่ว�มืร่ัภ้ั�ษ�ญี�ปีุ�น / My level of Japanese
               พิ่ดคูุ่ยสำนทน�ได้    /     พิ่ดไมื่คู่่อยถนัด    /     พิ่ดไม่ืได้เลย
                       Fluent           /      Not very good    /       Poor

แพิ้อ�ห�รั . อ�ห�รัที�ท�นไมื่ได้/Allergies,Things I can not eat
     แป้ีงสำ�ลี  /  ผลิต่ภััณ์ฑ์จั�กนมื  /  ถั�วลิสำง  /  ไขั่  /  กุ้ง  /  ปี่  /   อื�นๆี
     Wheat  /  Dairy products  /  Peanuts  /  Eggs  /  Shrimps  /  Crabs  /  Others

เมื่่�อฝนต่กำหนักำสำาหรืบั้ชื่าวต่่างชื่าติ่แล้ัวกำารืตั่ด้สินใจว่า
จะหน่ไปอยู่ท่ี่�ศููนย์อพยพนั�นอาจจะตั่ด้สินใจยากำ
เล่ัอกำคนท่ี่�ปรืก้ำษีาไมื่่ว่าจะเป็นเพ่�อนรืว่มื่งาน เพ่�อนท่ี่�
โรืงเรืย่น หรือ่เพ่�อนบ้้าน

แสด้งพ่�นท่ี่�ท่ี่�อาจจะเกิำด้นำาท่ี่วมื่ได้้ง่าย
ผู้ท่ี่�อาศัูยอยู่ในพ่�นท่ี่�ท่ี่�มื่่ส่แด้งในแผนท่ี่� ข้อให้หน่ทัี่นท่ี่
เวลัาฝนต่กำหนักำ เมื่่�อดู้แผนท่ี่�ไมื่่ออกำให้ปรืก้ำษีาคนญ่่�ป่�น

เต่รืย่มื่ข้องท่ี่�จำาเป็นใส่ในกำรืะเป๋าเต่รืย่มื่ไว้ เพ่�อจะหิ�วไป
ด้้วยต่อนหน่ภัย เชื่่น อาหารื นำาด่้�มื่ ไฟูฉาย ยา
บ้ัต่รืไซ่รืวิ เป็นต้่น โด้ยค่ยกัำบ้คนในครือบ้ครืวัหรือ่ผู้ท่ี่�อาศัูย
อยู่ด้้วยกัำนว่าควรืเต่รืย่มื่อะไรืไว้บ้้าง

ใหไ้ปอยู่บ้นท่ี่�สูง เช่ื่น บ้นต้่กำชัื่�น2ข้้�นไป หรือ่บ้นเนินเข้า 
ถ้าอยู่ท่ี่�รืาบ้จะเป็นอันต่รืายได้้เม่ื่�อเกิำด้นำาท่ี่วมื่

ช่วยด้วย

気象庁 HP より引用 หน้าเพจภาษีาไที่ย

เฝ้ารืะวังรืะดั้บ้ 5  ให้รืบ่้หน่ไปอยู่ในท่่ี่ท่่ี่ปลัอด้ภัยทัี่นท่ี่

เฝ้ารืะวังรืะดั้บ้ 4  ห้ามื่อยู่ใกำล้ัแมื่่ำาแลัะภูเข้า

เฝ้ารืะวังรืะดั้บ้ 3  ผู้สูงอาย่แลัะผู้พิกำารืรืบ่้หน่ไปอยู่ ท่่ี่ศููนย์อพยพ

เฝ้ารืะวังรืะดั้บ้ 2  เต่รืย่มื่ตั่วหน่ภัย

เฝ้ารืะวังรืะดั้บ้ 1  เชื่็คข้้อมืู่ลัข้่าวสารืภัยพิบั้ติ่ต่ลัอด้

นั้


