
วิธีการรวบรวมข้อมูล คลังสินค้าและอุปกรณ์ฉุกเฉิน

บร กิารกระจายขอ้มลู

สายมตัส โึมโตซ ติ ี (ทางการ)

@Matsumoto city

คณุ สามารถ ลง ทะเบ ยีน จาก ค วิอาร ์ โคด้ ทาง ขวา ได ้

เฟซบุก๊ มตัส โึมโตะ ซ ติ ี ้ (ทางการ)

@matsumoto.city.official

คณุ สามารถ ลง ทะเบ ยีน จาก ค วิอาร ์ โคด้ ทาง ขวา ได ้

มตัส โึมโต ซ ติ ี (ทว ติเตอร ์ อยา่งเป น็ทางการ)

@Matsumoto_city

คณุ สามารถ ลง ทะเบ ยีน จาก ค วิอาร ์ โคด้ ทาง ขวา ได ้

ใน กรณี ท่ี เกิด ภัยพิบัติ มัน สําคัญ ท่ีจะ ต้อง รวบรวม ข้อมูล ท่ี ถูกต้อง ได้ อย่างรวดเร็ว เพ่ือ ช่วย ชีวิต คน ลอง รวบรวม 
ข้อมูล โดย ใช้ อินเทอร์เน็ต รวม ท้ัง ทีวี และ วิทยุ
และ คุณ ก็ ควร ตรวจ ดู ว่า ข้อมูล อะไร มี อยู่ ท่ี ไหน และ อะไร บ้าง

แผนที่ฮาซาร์ดเมืองมัตสึโมโตะ

เมืองนี้ส่งข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลไฟ ข้อมูลการ
อพยพ และการแจ้งเตือนจากเมืองผ่านทางอีเมล์ถึง
โทรศัพท์มือถือและพีซีข องผู้ที่ลงทะเบียน

มตัส โึมโตะ อนัช นิ เนต็ (บร กิารจดัสง่จดหมาย)
สง่จดหมายเปลา่

t-matsumoto@sg-m.jp
คณุ สามารถ ลง ทะเบ ยีน จาก ค วิอาร ์ โคด้ ทาง ขวา ได ้

ต้องมีการลงทะเบียน
ล่วงหน้า!

"ข้อมูลเกี่ยวกับการอพยพและที่พักอาศัย" และ 
"ข้อมูลในการป้องกันพลเรือน" จะถูกส่งไปยังโทรศัพท์บ้าน
และโทรสารที่บ้านของผู้ที่ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือหรือ
สมาร์ทโฟน 右のQRコードからも登録可能

บร กิารโทรศพัทภ์ยัพ บิตั ิ

บร กิารว ทิยแุละโทรศพัทจ์ากสาํนกังานปอ้งกนัภยัพ บิตั ิ
ผ่าน ทาง ผู้ พูด นอก บ้าน เรา ให้ ข้อมูล เกี่ยวกับ กรณี 
ฉุกเฉิน และ ภัยพิบัติ แก่ ประชาชน
[ถ้าคุณพลาดการออกอากาศ ถ้าคุณไม่ได้ยินอย่างชัดเจน]
คุณสามารถตรวจสอบเนื้อหากับบริการโทรศัพท์ได้ *เพียงการออกอากาศภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

0263-36-8686
0120-07-8686 คา่โทรฟร ี

ม กีารค ดิคา่
โทร

ท วี ี    การกระจายข้อมูล และ ว ทิย ุ

อ นิเทอรเ์นต็

[สถานีข้อมูลการควบคุมแรงขับของแม่น้ํานางาโนะ]
http://www.mobile.sabo-
nagano.jp

[ข้อมูลภัยพิบัติในจังหวัดนากาโน]

http://www.pref.nagano.lg.jp/
kurashi/shobo/saigai/

"เว็บไซท์ชินชู"
(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของจังหวัดนางาโน)

[ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติจากแม่น้ํา]

https://www.river.go.jp/portal/

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลระดับน้ําในแม่น้ํา
และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้

[ข้อมูลภัยพิบัติในเมืองมัตสึโมโตะ]

https://www.city.matsumoto.
nagano.jp/smph/kurasi/bosai/

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเมืองมัตสึโมโตะ)

ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ ไฟฟ้า แก๊ส และน้ําอาจถูกตัดขาด หรือถนนอาจได้รับความเสียหายและอาจไม่
สามารถส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ได้โดยหน่วยงานป้องกันภัยพิบัติ พยายามเตรียมอาหารและ
ความจําเป็นประจําวัน เพื่อให้คุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง 2-3 วัน

กองทนุ (เตร ยีมพรอ้มหลงัภยัพ บิตั )ิ
กองหนุนสต็อคคอยสนับสนุนอยู่หลายวันจากเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพื่อการฟื้นฟู ถ้าเป็นไปได้ คุณควรเตรียม 
มากกว่าหนึ่งอาทิตย์ แล้วก็เตรียมสิ่งที่คุณต้องการ สําหรับแต่ละสถานการณ์ในครอบครัวด้วย

อ ืน่ๆ
□
□
□
□
□

□เช อืก
□หนงัส อืพ มิพ ์
□หอ้งน ้าํธรรมดา
เส ือ้ผา้
□เส ือ้แจก็เกต็และเส ือ้ผา้ฤดหูนาว
□กางเกงในและถงุเทา้

อาหารสะสม
□น ้าํด ืม่
□ขา้วโพด
□อาหารกระปอ๋ง
□อาหารท ีส่ง่ค นื
□อาหารสาํเร จ็รปู

ความจาํเป น็ประจาํวนั
□เตาคาสเซ ต็
□กระบอกคาสเซ ต็
□แผน่ส นี ้าํเง นิ
□ตดัคาํ
□ฟอยดอ์ะลมู เิน ยีม

□แทบ็แวร ์ (จบัได)้
□ผา้เช ด็ตวัและผา้หม่
□สบ ู่
□แปรงส ฟี นั (ถว้ย)
□กระดาษชาํระ
□ชดุปฐมพยาบาล

ขอแนะนาํให ้โรลล ิง่สตอ็ค สาํหรบัการเกบ็อาหาร
แม้ว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้น การสนับสนุนจะไม่มาถึงในทันที แต่ละ บ้าน คุณ ควร จะ เก็บ ของ เพียงพอ เพื่อ 
ใช้เวลา หนึ่ง สัปดาห์ กับ ครอบครัว ของคุณ ใน ที่ ๆ มัน ง่าย ที่จะ พา พวก เขา ออกไป
การซื้ออาหารและความต้องการอื่น ๆ ในทุกวันมากขึ้น (เช่น อาหาร แบตเตอรี่ และยาในบ้าน) 
สามารถช่วยให้คุณเตรียมรับมือกับภัยพิบัติได้ พึงระลึกไว้ว่าคุณจะใช้อันเก่าก่อน แล้วจึงซื้อให้มากที่สุดเท่า
ที่คุณใช้

ส นิคา้ฉกุเฉ นิ (การจดัเตร ยีมข ัน้ต่ าํ)
คุณ ควร ใส่ ของ ฉุกเฉิน ไว้ ใน ท่ี ท่ี คุณ สามารถ นํา ออกมา ได้ ทันที ใน กรณี ฉุกเฉิน ถ้า มัน หนัก เกิน ไป มัน จะ ป้องกัน 
ไม่ ให้ คุณ อพยพ คน ออกไป ได้ ดัง น้ัน กรุณา ใส่ สิ่ง ต่ํา ๆ ไว้ ใน เป้ ด้วย มือ ท้ัง สอง ข้าง ฟรี และ เพื่อ ป้องกัน โรค ติดต่อ 
ได้ ให้ เตรียม และ ใช้ มาตรการ ต่อต้าน " หน้ากาก เทอร์โม มิเตอร์ , ยา ฆ่า เช้ือ โรค ฯลฯ " ล่วงหน้า

เม ือ่ม ทีารกอย ู ่

□ค ูม่ อืสขุภาพท ีเ่ป น็แมแ่ละลกู
□นมเหลว
□อาหารเดก็
□ขวดนม
□กระดาษ
□สายสะพายหลงั
□ส นิคา้ปอ้งกนัความเย น็
ถา้คณุม คีนแก่
□ยา ใน บา้น ฯลฯ
ส นิคา้หญ งิ
□อปุกรณส์ขุอนามยั ฯลฯ

อาหารสะสม
□น ้าํด ืม่
□อาหารฉกุเฉ นิ
ความจาํเป น็ประจาํวนั
□ว ทิยแุบบพกพา
□ไฟฉาย
□แบตเตอร ีส่าํรอง
□โทรศ พัทม์ อืถ อื
และท ีช่ารจ์
□นกหวดี
□ถงุพลาสตกิ
□ผา้ป ู

□ผา้ขนหนเูป ยีก
□อุน่ข ึน้แบบพกพา
□หอ้งน ้าํพกพา
□เน ือ้เย ือ่กระดาษ
ผลติภณัฑท์างการแพทย ์
 (มาตรการตอ่ตา้นโรคต ดิตอ่)
□สมดุบนัท กึสาํหร บัยา
□มาสก์
□เทอร โ์มม เิตอร ์
□โซลชู ั น่ตอ่ตา้นเซปตคิ
□ปลาปกั
□ผา้พนัแผล

คา่
□ใบอนญุาตของพนกังานขนสง่ 
  (อนญุาตให ใ้ชส้าํเนาได )้
□บตัรประกนัสขุภาพ 
  (อนญุาตให ใ้ชส้าํเนาได )้
□บตัรหมายเลขของฉนั
□เง นิสด 
  (บนัท กึและเหร ยีญ)
□สมดุผา่นและตราประทบั
ในกรณขีองโรคภมู แิพ ้

□อาหารสาํหร บัการแพ ้
□ยา ใน บา้น ฯลฯ

ถา้คณุม สีตัวเ์ล ีย้ง
□อาหารสตัว์
□ร ดี
□เคจ ฯลฯ
อ ืน่ๆ
□
□
□
□
□
□
□

☎33-1191、FAX33-1011
แผนกป้องกันไฟและภัยพิบัติ แผนกจัดการวิกฤตการณ์

◆  การสอบถาม  ◆

การดําเนินการอพยพที่ระดับการแจ้งเตือน

การแจง้เต อืนระดบั
４

มีความเสี่ยงสูงกับภัยพิบัติ
อพยพทุกคนออกจากที่อันตราย

《เมืองที่ออก》

ใบสั่งอพยพ
การออกฉุกเฉิน

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเฉพาะที่

การแจง้เต อืนระดบั
５

การยืนยันความ
ปลอดภัยฉุกเฉิน

《เมืองที่ออก》

เพื่อขยายขอบเขตที่เป็นไปได้
ให้ออกคําสั่งซื้อเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นจริง

เหตุการณ์อันตรายหรืออันตราย
รับประกันความ
ปลอดภัยทันทีและในอันตรายต่อชีวิต

・ข้อมูลเตือนน้ําท่วม
・คําเตือนน้ําท่วม
・เตือนฝนหนัก ฯลฯ

・ข้อมูลอันตราย
・ข้อมูลเตือนภัยพิบัติ
  ของเขตพื้นที่

・ข้อมูลการเกิดน้ําท่วม
・เป็น คํา เตือน ของ
 ฝน หนัก พิเศษ ฯลฯ

การแจง้เต อืนระดบั
３

ความเสี่ยงของภัยพิบัติ
อพยพผู้สูงอายุจาก
สถานที่อันตราย

《เมืองที่ออก》

อพยพผู้สูงอายุ

การแจง้เต อืนระดบั
２ ยืนยันการอพยพของตัวเอง ・ที่ปรึกษาเรื่องอุทกภัย

・แนะนําฝนหนัก ฯลฯ
・ข้อมูลคําเตือนก่อนหน้า

การแจง้เต อืนระดบั
１

ยกระดับการเตรียม
พร้อมรับมือกับภัยพิบัติ

ส ิง่ท ีค่ณุควรทาํ ประกาศโดยสาํนกังาน
อตุนุ ยิมว ทิยาญ ีป่ ุน่ขอ้มลูการอพยพ ฯลฯระดบัการแจง้เต อืน

พฤตกิรรมการอพยพ

[หมายเหต]ุ
ขอ้มลูจะไมไ่ดร้ บัการเผยแพรเ่สมอตา
มล ําด ับการแจง้เต อืนระด ับ 1 ~ 5 
สถานการณอ์าจเปล ีย่นไปกระทนัหนั

การอพยพทางแนวตั้ง

ประกันความปลอดภัยภายใน

แผนท่ีอันตรายได้รับการปรับปรุงแล้ว
ในช่วง ไม่ นาน มา นี้ อุทกภัย และ ดิน ถล่ม ได้ เกิดขึ้น ใน หลาย ๆ ส่วน ของ ประเทศ เพราะ ฝน ตก 
หนัก มาก กว่า ที่ คาด ไว้ ด้วยเหตุนี้ กฎหมายควบคุมน้ําท่วมจึงได้รับการปรับปรุงใหม่เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2015 และรัฐบาลแห่งชาติและจังหวัดนากาโนได้กําหนดและประกาศ 
"พื้นที่ควบคุมการกักกันน้ําท่วมสําหรับปริมาณฝนที่มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"
ด้วยเหตุนี้ เมืองมัตสึโมโตะจึงได้สร้างแผนที่เสี่ยงอันตรายที่ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงอันตรายที่เกิดจากฝนที่
ตกหนักซึ่งเกิดขึ้นหนึ่งครั้งในทุกๆ 1000 ปี (ซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุดที่สันนิษฐานได้) นอกเหนือ
จากฝนที่ตกหนักตามแบบดั้งเดิมที่เกิดขึ้นทุก 100 ปี (ระดับที่วางแผนไว้)
ใน กรณี ที่ เกิด เหตุ ฉุกเฉิน เรา มา ใช้ แผนที่ อันตราย นี้ เพื่อ คุย และ ยืนยัน กับ ครอบครัว และ ผู้ อยู่
อาศัย ใน พื้นที่ ปกติ ว่า จะ อพยพ คน ออกจาก ที่ ไหน ทํา อะไร เมื่อ ต้อง อพยพ และ เตรียม รับมือ 
กับ ภัยพิบัติ

[ขอโทษ ] เรา ขอ อภัย กับ ประชาชน อย่าง ยิ่ง ที่ ไม่ สะดวก ที่ เกิด จาก การ ปรับ      
　　　　  เปลี่ยน และ กระจาย แผนที่ อันตราย ขึ้น ใหม่

(หมายเหตุ 2)
ความน่าจะเป็นของฝนที่ตกหนัก (ระดับที่วางแผนไว้) ซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ 100 ปี เป็นเช่นเดียวกับ
แผนที่อันตรายตามแบบดั้งเดิม แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่เนื่องจากการปรับปรุงปรับปรุงการปรับ
ปรุงแม่น้ําและความแม่นยําของการคํานวณการทํานายน้ําท่วม

(หมายเหตุ 1)
แผนที่ น้ี ถูก สร้าง ข้ึน บน สมมติฐาน ที่ ว่า "โอเวอร์โฟลว์ ระดับ " ใน ทุก ๆ ที่ ที่ 
อันตราย ดังนั้น พื้นที่บางพื้นที่ที่แสดงบนแผนที่จะถูกน้ําท่วมในเวลาเดียวกัน

ถ ึงชาวเม ืองม ตัส ึโมโตะ
พฤษภาคม 2021

นายกเทศมนตร มีตัส โึมโตะบอกวา่ ใช ่

《การสอบถาม》

ปริมาณน้ำฝน
รายชั่วโมง

ปริมาณน้ำฝน
24 ชั่วโมง

59.0 มม.

55.2 มม.

51.5 มม.

ตําแหน่งท่ี 1

ตําแหน่งท่ี 2

ตําแหน่งท่ี 3

172.0 มม.

158.5 มม.

150.5 มม.

18 กรกฎาคม 1981

28 สิงหาคม 1947

27 สิงหาคม 1947

18 กรกฎาคม 2006

28 กันยายน 1983

11 กันยายน 2000

[การอา้งอ งิ] ปร มิาณน ้าํฝนในมตัส โึมโต

รุ่นที่ปรับเปลี่ยน

<อย่าลืมอพยพเพื่อแจ้งเตือนระดับ 4>

รหัสไปรษณีย์ 390 -8620　3-7 มารูนูชิ มัตสึโมโตะ ซิตี้ นากาโนะ

วางมนัไวต้รงท ีค่ณุเห น็
ต ัง้แตว่นัจนวนั

สเกลที่วางแผนไว้
 (ฝน) 100

186 มม. (2 วัน)

235 มม. (2 วัน)

ปร มิาณฝนสงูสดุโดย
ประมาณในป ี 1000

396 มม. (2 วัน)

707 มม. (2 วัน)

ชื่อแม่น้ํา

แม่น้ําอาซูซา

แม่น้ํานาราย

ปร มิาณน ้าํฝนตกในแมน่ ้าํในสองวนั

*ขอ้มลูขา้งตน้ "ขอ้มลูการอพยพ ฯลฯ" อา้งอ งิจาก "รา่งสาํหร บัการปร บัปรงุแกไ้ขกฎหมายพ ืน้ฐานของการปอ้งกนัภยัพ บิตั "ิ 
ซ ึง่ไดร้ บัการอนมุตั โิดยคณะรฐัมนตร เีม ือ่วนัท ี ่ 5 ม นีาคม 2021

《ประกาศโดยสํานักงาน
อุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น》

ที่ปรึกษาเรื่องอุทกภัย
แนะนําฝนหนัก ฯลฯ

《ประกาศโดยสํานักงาน
อุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น》

ข้อมูลคําเตือ
นก่อนหน้า

แผนกป้องกันไฟและภัยพิบัติ,
แผนกจัดการวิกฤตการณ์, เมืองมัตสึโมโต

โทรศัพท์: 0263-33-1191 (สายตรง)
0263-35-3000 (หมายเลขสวิตช์บอร์ดหลัก)
โทรสาร: 0263-33-1011

โปรดตรวจสอบข้อสันนิษฐานล่วงหน้า และหากมีการแจ้งข้อมูลการอพยพ โปรดอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยง ยก 
ตัวอย่างเช่น ถ้า การ รวม กัน ถูก คาด ว่า จะ ตื้น "ความปลอดภัย ภายใน บ้าน " ควร ถูก นํา ไป ยัง ที่ 
ปลอดภัย ใน บ้าน หากคาดว่าการอุดตันจะสูงและปลอดภัยจะไม่สามารถรับประกันได้ภายในอาคาร 
"การอพยพและการอพยพ" ควรจะดําเนินการก่อนกําหนด ในกรณีนี้ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อันตรายเช่น
แม่น้ําและย้ายไปยังที่ที่ปลอดภัย (รวมถึงศูนย์อพยพที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง)

การอพยพทางแนวนอน

ที่พัก
การอพยพและอพยพ


