
การแจ้งเตือนข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัภยัพิบตัิแก่ชาวตา่งชาติ

ส ำนักงำนบริหำรจัดกำรและป้องกันภยัพบิัติ
ส ำนักงำนคณะรัฐมนตรี



〇ถือเป็นเร่ืองส าคญัที่ชาวตา่งชาติซึง่อาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ นสามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารท่ีจ าเป็นได้โดยง่ายเพ่ือ
การอพยพได้ทนัท่วงทีเม่ือเกิดภยัพิบตัิ

〇ดงันัน้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องของรัฐจงึร่วมมือกนัสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้สามารถแจ้งเตือนข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบั
ภยัพิบตัิ และข้อมลูสภาพอากาศได้หลากหลายภาษา

กำรด ำเนินงำนในภำพรวม 

①กำรจัดท ำพจนำนุกรมหลำยภำษำ

②กำรแจ้งเตือนข้อมูลแบบอัตโนมัตผ่ิำน
แอปพลิเคช่ัน (แบบพุช)

③กำรแจ้งเตือนข้อมูล ณ เวลำที่เข้ำใช้งำน
เว็บไซต์ (ประเภทดงึ)

④จัดท ำแผ่นพบั/ใบปลิว เพื่อแจ้ง และเผยแพร่
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เกี่ยวกับพจนำนุกรมหลำยภำษำ

ได้จดัท าพจนานกุรมหลายภาษารวม 15 ภาษา* ซึง่ได้รวบรวมค าศพัท์กวา่7,000 ค า เช่น ช่ือสถานท่ี ค าศพัท์เฉพาะ และ
ข้อความที่ใช้ตอนแจ้งดว่นเตือนแผ่นดินไหว เตือนภยัสนึามิ ประกาศเตือนภยัลกัษณะอากาศ การออกค าสัง่ให้อพยพ เป็นต้น

* ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน (ตวัเตม็/ตวัย่อ) ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษาโปรตเุกส ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย
ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาตากาลอ็ก ภาษาเนปาล ภาษาเขมร ภาษาพมา่ ภาษามองโกล

①กำรจัดท ำพจนำนุกรมหลำยภำษำ

〇กรมอตุนิุยมวิทยาญ่ีปุ่ น และกรมการจดัการอคัคีภยัและภยัพิบตัิได้รวบรวมค าศพัท์เฉพาะ และข้อความเก่ียวกบั
การปอ้งกนัภยัพิบตัิ จ านวน 15 ภาษา และเผยแพร่ในโฮมเพจ
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“พจนานกุรมหลายภาษาเก่ียวกบัการออกค าสัง่อพยพ เป็นต้น “
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/
kokumin/jyohonanminzero/index.html

“พจนานกุรมหลายภาษาเก่ียวกบัข้อมลูสภาพอากาศ เป็นต้น”
https://www.data.jma.go.jp/deve
loper/multilingual.html

http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/kokumin/jyohonanminzero/index.html
https://www.data.jma.go.jp/developer/multilingual.html


พจนำนุกรมหลำยภำษำเก่ียวกับกำรออกค ำส่ังอพยพเป็นต้น (ตัดออกมำบำงส่วน)
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英語 中国語【簡体字】 中国語【繁体字】 韓国語 スペイン語 ポルトガル語

洪水 Flood 洪水 洪水 홍수 Inundación Inundação

土砂災害 Landslide 土石流 土石流 토사 재해 Desastre por deslizamiento de tierra Deslizamento de terra

高潮 Storm surge 暴潮 暴潮 해일 Marea alta Maré alta

津波 Tsunami 海啸 海嘯 지진해일 Tsunami Tsunami

その他 Other 其他 其他 기타 Otros Outros

高齢者等避難 Evacuat i on of  t he El der l y,  Et c. 老年人等进行避难 老年人等疏散 고령자 등의 대피 Evacuación de Personas Mayores, Etc. Evacuação de Idosos e outros grupos

避難指示 Evacuat i on I nst r uct i on 避难指示 避難指示 대피 지시 Orden de Evacuación Ordem de Evacuação

緊急安全確保 Emer gency Saf et y Measur es 紧急安全措施 緊急安全措施 비상 안전 대책 Medidas de Seguridad de Emergencia Medidas de Segurança de Emergência

避難情報 Evacuation information 避难信息 避難訊息 대피 정보 Información de evacuación Informações de evacuação

警戒レベル３ Alert Level 3 警戒等级3 警戒等級3 경계 레벨3 Nivel de alerta 3 Nível de alerta 3

警戒レベル４ Alert Level 4 警戒等级4 警戒等級4 경계 레벨4 Nivel de alerta 4 Nível de alerta 4

警戒レベル５ Alert Level 5 警戒等级5 警戒等級5 경계 레벨5 Nivel de alerta 5 Nível de alerta 5

発令 Issued 发布 發佈 발령 Orden Ordem

解除 Canceled 解除 解除 해제 Desactivada Cancelado

対象地域 Affected areas 目标地区 對象區域 대상지역 Zonas afectadas Área alvo

発令・解除地区名 Area of information issuance/cancellation 发布/解除地区名称 發佈‧解除地區名稱 발령・해제 지역명 Distrito de Orden / Desactivación Região alvo da ordem / cancelamento

発令・解除区分 Category of information issuance/cancellation 发布/解除类别 發佈‧解除類別 발령・해제 구분 Clasificación de la Orden / Desactivación Categoria da ordem / cancelamento

発令・移行・解除日時
Date of information 
issuance/change/cancellation

发布/过渡/解除时间 發佈‧變更‧解除時間 발령・이행・해제 일시 Fecha y hora de Orden / Transición / Desactivación Data e horário da ordem / transição / do cancelamento

標題(見出し） Title (heading) 标题 標題 표제(제목) Título Título (cabeçalho)

災害名 Disaster type 灾害名称 災害名稱 재해 명칭 Denominación del desastre Nome do desastre

発令理由 Reasons for information issuance/cancellation 发布理由 發佈原因 발령 이유 Razón de la orden Motivo da ordem

避難場所 Evacuation sites 避难所 避難場所 대피 장소 Centro de evacuación Abrigo

補足情報 Supplementary information 补充信息 補充資訊 보충 정보 Información adicional Informações complementares

発表元 Announced by: 发布源 公告者 발표처 Fuente Fonte do anúncio

一部地域で In some areas 部分地区 部分區域 일부 지역에서 En algunas zonas Em algumas áreas

全域で In all areas 所有地区 所有區域 전역에서 En todas las zonas Em toda área
(地域指定)

画面表示用

発令・解除

警戒レベル○

日本語

災害種別用語

避難区分

อภธิำนศัพท์พืน้ฐำน



กำรแจ้งเตอืนข้อมูลแบบอัตโนมัตผ่ิำนแอปพลเิคช่ัน (แบบพุช)

ในแอปพลิเคชัน่ “Safety tips” มีการแจ้งเตือนข้อมลูแบบอตัโนมตัิ (แบบพชุ) ซึง่ได้ใสข้่อมลูพจนานกุรมหลาย
ภาษารวม 15 ภาษา แจ้งเตือนข้อมลูข่าวสารเร่งดว่นหรือสภาพอากาศ เป็นต้น

〇เราได้พฒันา และด าเนินงานแอปพลิเคชัน่ “Safety tips” ซึง่ได้ใสพ่จนานกุรมหลายภาษา และมีการแจ้งเตือนข้อมลู
แบบอตัโนมตัิ (แบบพชุ) ภายใต้การก ากบัดแูลของส านกังานการท่องเท่ียวแห่งประเทศญ่ีปุ่ น (Japan Tourism Agency)

②กำรแจ้งเตือนข้อมูลแบบอัตโนมัตผ่ิำนแอปพลิเคช่ัน (แบบพุช)
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การแจ้งเตือนแบบอตัโนมตัิ
(แบบพชุ)

พฤตกิรรมท่ีพงึปฏิบตัิ

■ＵＲＬส าหรับดาวน์โหลด
・Android:
https://play.google.com/st
ore/apps/details?id=jp.co.r
csc.safetyTips.android

・iPhone：
https://itunes.apple.com/j
p/app/safety-
tips/id858357174?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.rcsc.safetyTips.android
https://itunes.apple.com/jp/app/safety-tips/id858357174?mt=8


ฟังก์ช่ันหลักของ Safety tips

5

พยำกรณ์อำกำศ

ข้อมูลโรคลมแดด
ไปยงัค าอธิบาย
โรคลมแดด/
แผนผงัการรับมือ

กำรออกค ำสั่ งให้อพยพ เป็นต้น

・ แสดงต าแหนง่ที่ผู้ใช้ลงทะเบียน
ลว่งหน้าใน1เดือนที่ผา่นมา (หากใช้ตัง้
คา่ต าแหนง่อตัโนมตัิจะแสดงเป็น
ต าแหนง่ปัจจบุนั) 
・ส าหรับข้อมลูสถานท่ีอพยพ
(แอปพลเิคชัน่อื่น) จะลงลงิก์ไว้ที่
ด้านลา่งของเพจ

ข้อมูลกำรตดิต่อฉุกเฉิน

・ ข้อควรระวงัในการใช้เบอร์ 110 
และ 119 และการโทรด้วยคลกิเดียว

・ การโทรคลกิเดียวไปยงัสถานทตู
ตามข้อมลูประเทศบ้านเกิดที่ผู้ ใช้
ลงทะเบียน

ภาษาที่รองรับ
ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน (ตวัเต็ม/ตวัยอ่) ภาษาเกาหลี ภาษาสเปน ภาษา
โปรตเุกส ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาตากาล็อก ภาษาเนปาล 
ภาษาเขมร ภาษาพมา่ ภาษามองโกล

หน้ำจอด้ำนบน

สถำนะกำรออกประกำศเตือนภัย เป็นต้น

ข้อมูลสถำนพยำบำลท่ีรองรับชำวต่ำงชำติ

ให้ข้อมลูสถานพยาบาลท่ี
รองรับชาวตา่งชาติที่อาศยัอยู่
ในจงัหวดัตา่งๆ (ประมาณ
1,970แหง่)

ข้อมูลกำรเดนิทำง

กำรเรียนรู้ล่วงหน้ำ

ค าอธิบาย
เก่ียวกบั
ประกาศ
เตือนภยั
ตา่งๆ 

ข้อมลู
การปฐม
พยาบาล

รำยชื่อลิงก์
・NHK WORLD-JAPAN ・ข้อมลูสถานทตู
・ข้อมลูการเดินทาง ・กรมอตุนิุยมวิทยาญ่ีปุ่ น
・ข้อมลูสถานพยาบาลที่รองรับชาวตา่งชาติ
・ข้อมลู wifi สาธารณะฟรี
・ องค์การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศญ่ีปุ่ น (JNTO)
・แอปพลิเคชัน่แปลด้วยเสียง“VoiceTra”(NICT)



“กำรแจ้งเตือนข้อมูลสภำพอำกำศด้วยโฮมเพจของกรม
อุตุนิยมวิทยำญ่ีปุ่ นแบบหลำยภำษำ”
https://www.jma.go.jp/jma/kok
usai/multi.html

โฮมเพจของกรมอตุนุิยมวิทยาญ่ีปุ่ น นอกจากจะแจ้งเตือนข้อมลูสภาพ
อากาศใน 15 ภาษาแล้ว ยงัได้น าเสนอแผนท่ีซึง่แบ่งเป็นสีต่างๆ ตาม
ระดบัความอนัตรายของฝนตกหนกั น า้ท่วม ดินถล่ม

③กำรแจ้งเตือนข้อมูล ณ เวลำที่เข้ำใช้งำนเวบ็ไซต์ประเภทดงึ

ตัวอย่ำงค ำอธิบำยกำรแบ่งระดับควำมอันตรำยภำษำเวียดนำม

ตัวอย่ำงภำษำจีน (ตัวย่อ) 

〇 โฮมเพจของกรมอตุนุิยมวิทยาญ่ีปุ่ นได้แจ้งเตือนข้อมลูสภาพอากาศใน 15 ภาษา และยงัได้น าเสนอแผนท่ีซึง่
แบง่เป็นสีตา่งๆ ตามระดบัความอนัตรายของภยัพิบตัิแต่ละประเภท

กำรแจ้งเตือนข้อมูล ณ เวลำที่เข้ำใช้งำนเว็บไซต์
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https://www.jma.go.jp/jma/kokusai/multi.html
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ตัวอย่ำงเพจหลำยภำษำเก่ียวกับข้อมูลกำรป้องกันภยัพบัิตแิละสภำพอำกำศ

ตัวอย่ำงประกำศเตือนภัย/พยำกรณ์ภูเขำไฟ
ปะทภุำษำมองโกล

ตัวอย่ำงประกำศเตือนภัยสึนำมิ/ประกำศเฝ้ำ
ระวังภำษำพม่ำ

ตัวอย่ำงประกำศเตือนภัยลักษณะอำกำศ/
ประกำศเฝ้ำระวังภำษำเขมร 

ลิงก์ไปยงัประเภทประกาศเตือนภยัสนึามิ/ประกาศเฝา้
ระวงั



②แอปพลิเคช่ันและเว็บไซต์ที่สะดวก
เม่ือเกิดภัยพบัิติ

④ข้อมูลใหม่ในกำรอพยพ

จัดท ำโปสเตอร์ที่มีQR Codeรองรับ15
ภำษำ 

*ภาษาญ่ีปุ่ น ภาษาองักฤษ ภาษาจีน (ตวัเต็ม/ตวัยอ่) ภาษาเกาหล ีภาษาสเปน ภาษาโปรตเุกส ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาตากาลอ็ก ภาษาเนปาล ภาษาเขมร ภาษาพมา่ ภาษามองโกล

จัดท ำโปสเตอร์ในแต่ละภำษำรวม 15
ภำษำ*

〇 จดัท าแผ่นพบั/ใบปลิวท่ีเก่ียวข้องกบัการปอ้งกนัภยัพิบตัิซึง่ได้รวบรวมข้อมลูเหลา่นี ้และเผยแพร่ทางโฮมเพจของ
ส านกังานคณะรัฐมนตรี
〇 จดัท า 4 ประเภท และรองรับ 15 ภาษา 

เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผ่นพับ/ใบปลิว
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①เคล็ดลับกำรป้องกันตนเองจำกภัย
พบัิต ิ(รองรับภำษำญ่ีปุ่นแบบง่ำย)

จัดท ำเป็นภำษำญี่ปุ่นแบบง่ำย รองรับ15ภำษำ 
และโปสเตอร์ที่มีQR Code

③เคล็ดลับกำรอพยพท่ำมกลำง 
Covid-19 ท่ียังแพร่ระบำดอยู่

จัดท ำโปสเตอร์ในแต่ละภำษำรวม 15
ภำษำ
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กำรปรับเปลี่ยนแผ่นพบัเพื่อกำรจ ำแนกและแจกจ่ำยที่ ง่ำยขึน้

ลงิก์ไปยงัเคลด็ลบัการ
อพยพทา่มกลางCovid-19
ที่ยงัแพร่ระบาดอยู ่
รองรับ 15 ภาษา

ข้อมูลที่แปลจำกกำรตัง้ค่ำภำษำ
ของผู้ใช้สมำร์ทโฟนจะปรำกฏขึน้
*ภาษาท่ีไมร่องรับจะแสดงเป็น
ภาษาองักฤษ

(→ ไมจ่ าเป็นต้องจดัท าโปสเตอร์ถึง 15
ภาษา จงึลดขัน้ตอนการจ าแนกและ
แจกจา่ย)

เพิ่มฟังก์ช่ันกำรอ่ำนออกเสียงด้วย
ภำษำที่รองรับ
→ รองรับผู้พิการทางสายตา

*อ้างอิงการแสดงหน้าจอเป็นภาษาโปรตเุกส

〇รวบรวมเคลด็ลบัการปอ้งกนัตนเองจากภยัพิบตัิด้วย “ภาษาญ่ีปุ่ นแบบง่าย” และได้จดัท าแผ่นพบัท่ีสามารถสแกน
QR Code ได้หลายภาษาโดยไม่จ าเป็นต้องปรินท์ออกมาในแตล่ะภาษา
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จัดท ำแผ่นพับในแต่ละภำษำรวม 15 ภำษำ

ฉบบัภาษาองักฤษ

② แอปพลิเคช่ันและเว็บไซต์ที่
สะดวกเม่ือเกดิภัยพบิัติ

③เคล็ดลับกำรอพยพท่ำมกลำง 
Covid-19 ที่ยังแพร่ระบำดอยู่

〇 จัดท ำ “แอปพลิเคช่ันและเวบ็ไซต์ที่สะดวกเม่ือเกดิภัยพบิัติ” “แผ่นพับรวบรวมเคลด็ลับ
กำรอพยพท่ำมกลำงCovid-19 ที่ยังแพร่ระบำดอยู่”

ฉบบัภาษามองโกล ฉบบัภาษาองักฤษ ฉบบัภาษาโปรตเุกส
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แจ้งเก่ียวกับข้อมูลใหม่ในกำรอพยพ

〇มีการแจ้งข้อมลูใหม่ในการอพยพเป็น 15 ภาษา เช่นกนั 

(ตวัอยา่งภาษาองักฤษ) (ตวัอยา่งภาษาเวยีดนาม) แผน่พบันีส้ามารถใช้ QR Code อา่นได้ 15 ภาษา



สุดท้ำยนี ้
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〇ขอรบกวนทกุท่านแจ้งข้อมลูเหลา่นีใ้ห้แก่ชาวตา่งชาติท่ีอาศยัอยู่ในประเทศญ่ีปุ่ น
วิธีการท่ีชดัเจน: ① ปรินท์แผ่นพบัตา่งๆ ที่อยู่ในโฮมเพจของส านกังานคณะรัฐมนตรี และแจกจ่าย/แปะประกาศ

② ลงลิงก์โฮมเพจของส านกังานคณะรัฐมนตรี ในเมลแมกกาซีน โซเชียลมีเดีย และโฮมเพจของบริษัททา่น เป็นต้น 
③ อธิบายในโอกาสตา่งๆ เช่น เวลาท่ีรับคนเข้าท างาน และการฝึกอบรมตามก าหนด                                เป็นต้น

< รวบรวมลิงก์โฮมเพจของกำรป้องกันภัยพบิัต ิส ำนักงำนคณะรัฐมนตรี >

① เคล็ดลับกำรป้องกันตนเองจำกภยัพบิัต ิ：
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/gensai/index
_en.html

② แอปพลิเคช่ันและเวบ็ไซต์ที่สะดวกเม่ือเกิดภยัพบิัติ：
http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.
html

③ เคล็ดลับกำรอพยพท่ำมกลำง Covid-19 ที่ยังแพร่ระบำดอยู่：
http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_
points/index_en.html

④ ข้อมูลใหม่ในกำรอพยพ ：
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/
r3_hinanjouhou_guideline/evacuation_en.html

สำมำรถดำวน์โหลดแผ่นพับที่รองรับ
หลำยภำษำจำกโฮมเพจของกำรป้องกัน
ภัยพบัิต ิส ำนักงำนคณะรัฐมนตรี 
ขอเชิญใช้งำน

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/gensai/index_en.html
http://www.bousai.go.jp/kokusai/web/index.html
http://www.bousai.go.jp/kokusai/evacuation_points/index_en.html
http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinanjouhou/r3_hinanjouhou_guideline/evacuation_en.html

