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เมือ่เกดิไฟไหม ้

 

เมือ่เกดิไฟไหม ้ 火事のとき 

เ มื่ อ เ กิดไฟ ไหม ้โ ท ร แ จ ้ง119( ไ ม่ ต ้อ งใ ส่ ร หัส จั ง ห วัด ) 

เมือ่ท่ำนหมุนเบอรโ์ทรศพัท1์19พนักงำนสถำนีดบัเพลงิจะสอบถำ

มค ำถำมท่ำนดังต่อไปนี้ กรุณำตอบอย่ำงชำ้ๆและช ัดเจน 

(ดำ้นลำ่งนีเ้ป็นตวัอยำ่งบทสนทนำทำงโทรศพัทใ์นกรณีฉุกเฉิน) 

   ห ำ กท่ ำ นไ ม่ แ น่ ใ จ ว่ ำ จ ะ สื่ อ ส ำ ร ภ ำษ ำญี่ ปุ่ นไ ด ้ดีพ อ 

กรณุำขอใหผู้ท้ีเ่ขำ้ใจภำษำญีปุ่่นแจง้เหตุแทนท่ำน 

 火事のときは 119 番（局番なし）にダイ

ヤルします。119 番にダイヤルすると、消防

局は次のようにあなたに問いかけます。ゆ

っくり、はっきりと答えてください。（以下、

緊急電話の会話例です） 

日本語に自信がない場合は、だれか日本

語のわかる人に通報を依頼して下さい。 

【ตวัอย่างบทสนทนาเมือ่เกดิไฟไหม】้ 【火事のときの会話例】 

 

โอเปอเรเตอรข์องสถานีดบัเพลงิ คุณ 

（消防局オペレーター） （あなた） 

ไฟไหมห้รอืคะ？ เหตุฉุกเฉินหรอืคะ？ ไฟไหมค้รบั 

คำจ ิเดส ึกะ๊?  ควิควิ เดส ึกะ๊? 

火事ですか、救急ですか？ 

คำจ ิเดส!ึ 

火事です！ 

กรุณาบอกสถานทีห่รอืทีอ่ยู่ใหท้ราบดว้ยค่ะ？ อยู่ที○่○ มาจ ิบา้นเลขที○่○ ครบั（＊） 

บะโช, มำตะ วะ จโูช โวะ โอชเิอเตะ คดุำซยั 

場所、または住所を教えてください 

○○มำจ○ิ○บนัจ○ิ○ เดส ึ

○○町○○番地○○です（＊） 

ไฟไหมอ้ะไรคะ ? ไหม ้บา้น(รถยนต,์หญา้แหง้) 

นำนี งะ โมเอเตะอมิสัส ึกะ๊ ? 

何が燃えていますか？ 

อเิอะ (ครุมุะ, คำเระคสุะ) งะ โมเอเตะอมิสัส ึ

家（車・枯草など）が燃えています 

ไฟไหมต้รงไหน,ช ัน้อะไรคะ? ไหมห้อ้งครวัช ัน้1(หอ้งรบัแขก,หอ้งนอน) 

นันไค โนะ โดะโก งะ โมเอเตะอมิสัส ึกะ๊ ? 

何階のどこが燃えていますか？ 

อคิไก โนะ ไดโทะโคโระ(อมิะ, ชนิชทิส)ึ งะ โมเอเตะอมิสัส ึ

１階の台所（居間・寝室など）が燃えています 

มคีนบาดเจ็บไหมคะ? 
มผูีช้าย○คนถูกไหมท้ีแ่ขน(หมดสตเิพราะสูดควนัเ

ขา้ไป) 

เคงะนิน วะ อมิสัส ึกะ๊?  

けが人はいますか？ 

ดนัเซ ○นิน งะ อูเดะ โวะ ยำเคโด ่ชมิสัชติะ (เคมูร ิ โวะ ซทุเตะ 
ทำโอเะตะ, นำโดะ) 
男性○人が腕をヤケドしました （煙を吸って倒れた

など） 

มคีนทีย่งัไม่ไดห้นีออกมาไหมคะ? ยงัไม่เห็นผูห้ญงิอกี ○ คนเลยครบั 

นีเง โอคเุรตะ ฮโิตะ วะ อมิสัสกึะ๊ ? 

逃げ遅れた人はいますか？ 

○○นิน โนะ โจเซ โนะซงูำตะ งะ มเิอมำเซง 

女性○人の姿が見えません 

ขอทราบชือ่คุณดว้ยค่ะ ผมชือ่ นางาโน่ ทาโร ่ครบั 

อำนำตะ โนะ นำมำเอะ โวะ โอชเิอเตะ คดุำซยั 

あなたの名前を教えてください 

นำงำโน่ ทำโร ่เดสส ึ

長野太郎です 
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โอเปอเรเตอรข์องสถานีดบัเพลงิ คุณ 

（消防局オペレーター） （あなた） 

กรุณาบอกเบอรโ์ทรศพัทท์ีคุ่ณก าลงัใชโ้ทรแจง้เหตุ

ดว้ยค่ะ 
เบอร ์○○○-○○○○ ครบั 

ซโูฮชทิเตะอริเุดนวะบนัโงะ โวะ โอชเิอเตะ คดูำซยั 

通報している電話番号を教えてください 

○○○-○○○○ เดสส ึ

○○○－○○○○です 
 

＊ ในกรณีท่ีไม่ทราบทีอ่ยู่ กรุณาบอกจุดสังเกตทุี่เห็นได้ง่ายซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่เกดิเหตุ 

（＊ 住所が分からない場合は、近くにある大きな目標を言ってください） 

  



 - 118 - 

เมือ่ไดร้บับาดเจบ็・เจบ็ป่วยฉุกเฉิน 

 

เมือ่ไดร้บับำดเจ็บ・เจ็บป่วยฉุกเฉิน 
緊急の病気・ケガのとき 

เมือ่ไดร้บับำดเจ็บหรอืเจ็บป่วยกระทนัหนัโทรแจง้119(ไม่ตอ้งใสร่

หั ส จั ง ห วั ด ) 

เมือ่ท่ำนหมุนเบอรโ์ทรศพัท1์19พนักงำนสถำนีดบัเพลงิจะสอบถำ

มค ำถำมท่ำนดังต่อไปนี้ กรุณำตอบอย่ำงชำ้ๆและช ัดเจน 

(ดำ้นลำ่งนีเ้ป็นตวัอยำ่งบทสนทนำทำงโทรศพัทใ์นกรณีฉุกเฉิน) 

   ห ำ กท่ ำ นไ ม่ แ น่ ใ จ ว่ ำ จ ะ สื่ อ ส ำ ร ภ ำษ ำญี่ ปุ่ นไ ด ้ดีพ อ 

กรณุำขอใหผู้ท้ีเ่ขำ้ใจภำษำญีปุ่่นแจง้เหตุแทนท่ำน 

 急病・ケガのときは 119 番（局番なし）

にダイヤルします。119 番にダイヤルする

と、消防局は次のようにあなたに問いかけ

ます。ゆっくり、はっきりと答えてくださ

い。（以下、緊急電話の会話例です） 

日本語に自信がない場合は、だれか日本

語のわかる人に通報を依頼して下さい。 

【ตวัอย่างบทสนทนาเมือ่เจบ็ป่วยฉุกเฉิน】 
【急病のときの会話例】 

 

โอเปอเรเตอรข์องสถานีดบัเพลงิ คุณ 

（消防局オペレーター） （あなた） 

ไฟไหมห้รอืคะ？ เหตุฉุกเฉินหรอืคะ？ ขอรถพยาบาลครบั 

คำจ ิเดส ึกะ๊?  ควิควิ เดส ึกะ๊? 

火事ですか、救急ですか？ 

ควิควิชะ เดสส!ึ 

救急車です 

กรุณาบอกสถานทีห่รอืทีอ่ยู่ใหท้ราบดว้ยค่ะ？ อยู่ที○่○ มาจ ิบา้นเลขที○่○ ครบั （＊） 

บะโช, มำตะ วะ จโูช โวะ โอชเิอเตะ คดุำซยั 

場所、または住所を教えてください 

○○มำจ○ิ○บนัจ○ิ○ เดสส ึ

○○町○○番地○○です（＊） 

คนป่วยเป็นผูห้ญงิหรอืผูช้ายคะ?  

คนนัน้อายุเท่าไหรค่ะ? 
เป็นผูช้าย อายุประมาณ 60 ครบั 

กอุำอ ิวำรยุ โนะ วะ ดนัเซ เดสสกึะ๊ โจเซ เดสสกึะ๊ ?โซโน ฮโิตะ วะ 
นันไซ กรุยั เดสสกึะ๊? 
具合が悪いのは男性、女性どちらですか？ 

その人は何歳ぐらいですか？ 

โรคจุวิไซกรุยั โนะ  ดนัเซ เดสส ึ 

60 歳くらいの男性です 

มอีาการเป็นอย่างไรคะ? อยู่ๆกล็ม้ลงแลว้ก าลงัชกัอยู่ครบั 

โดโน โยนะ โจไต เดสสกึะ๊ ? 

どのような状態ですか？ 

ควินิ ทำโอเรเตะ เคเรน ชเิตะอมิสัส ึ 

急に倒れてケイレンしています 

คนเจ็บมสีตอิยู่หรอืเปล่า? ยงัหายใจอยู่หรอืเปล่าคะ? เขาหมดสต ิแต่ยงัหายใจอยู่ครบั 

อชิกิ,ิโคควิ วะ อำรมิสัสกึะ๊ ? 

意識、呼吸はありますか？ 

อชิกิ ิวะ อำรมิำเซง งะ โคควิ วะ อำรมิสัส ึ 

意識はありませんが、呼吸はあります 

มโีรงพยาบาลทีไ่ปรกัษาเป็นประจ าไหมคะ? เขาไปรบัษาโรค○○ ทีโ่รงพยาบาล ○○ ครบั 

คำคำรซิเึคะ โนะ เบยีวองิ วะ อำรมิสัสกึะ๊ ? 

かかりつけの病院はありますか？ 

○○ โนะ เบยีวค ิเดะ ○○เบยีวองิ นิ คำโยตเตะ อมิสัส ึ  

○○の病気で○○病院に通っています 
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โอเปอเรเตอรข์องสถานีดบัเพลงิ คุณ 

（消防局オペレーター） （あなた） 

ขอทราบชือ่คุณดว้ยค่ะ ผมชือ่ นางาโน่ ทาโร ่ครบั 

อำนำตะ โนะ นำมำเอะ โวะ โอชเิอเตะ คดุำซยั 

あなたの名前を教えてください 

นำงำโน่ ทำโร ่เดสส ึ

長野太郎です 

กรุณาบอกเบอรโ์ทรศพัทท์ีคุ่ณก าลงัใชโ้ทรแจง้เหตุดว้ยค่ะ เบอร ์○○○-○○○○ ครบั 

ซโูฮชทิเตะอริเุดนวะบนัโงะ โวะ โอชเิอเตะ คดูำซยั 

通報している電話番号を教えてください 

○○○-○○○○ เดสส ึ

○○○－○○○○です 
 

＊ ในกรณีท่ีไม่ทราบทีอ่ยู่ กรุณาบอกจุดสังเกตทุี่เห็นได้ง่ายซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับสถานที่เกดิเหต）ุ 

（＊ 住所が分からない場合は、近くにある大きな目標を言ってください） 

  


