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～คู่มือส าหรับชาวต่างชาติ～  เม่ือเกิดภยัพิบติั 

ข้อควรปฏิบัติ 10 ประการ เมื่อเกดิแผ่นดนิไหว 
1. ก่อนอ่ืนปกป้องตวัเอง    (เช่น หลบเขา้ใตโ้ต๊ะ)  
2. เม่ือแรงสั่นไหวหยดุแลว้ ปิดหวัท่อส่งแก๊ส 
3. ถา้เป็นไปไดใ้หเ้ปิดประตูทางออกไว ้ เพื่อใหส้ามารถออกขา้งนอกได้เม่ือแรงสั่นไหวหยดุลง  

(เพราะประตูอาจจะเปิดไม่ได ้หากบา้นยบุตวัพงัลงมา) 
4. ขณะท่ีออกมาขา้งนอก  ใหร้ะวงัเศษแกว้ กระจกหรือป้ายโฆษณาท่ีอาจหล่นจากขา้งบนลงมาได้  
5. ขณะท่ีอยูข่า้งนอก พยายามเดินห่างจากประตูและร้ัวก าแพง (คอนกรีต) 
6. ขณะท่ีอยูใ่นอาคาร เช่น หา้งสรรพสินคา้ หรือ โรงหนงัโรงละคร ใหป้ฏิบติัตามค าแนะน าของ

เจา้หนา้ท่ี 
7. หากขบัรถอยู ่ใหจ้อดรถชิดขอบทางดา้นซา้ย  (ก่อนออกจากรถ ใหด้บัเคร่ืองโดยท่ีเสียบกญุแจคาไวท่ี้

รถ แลว้ค่อยหนีออกไป) 
8. อาจเกิดดินถล่ม หรือ คล่ืนสึนามิได ้อยา่เขา้ใกล้บริเวณท่ีเส่ียงต่ออนัตราย 
9. ก่อนจะหลบหนี ใหน้ าส่ิงของติดตวัไปเท่าท่ีจ  าเป็น  

(ถา้เป็นไปไดใ้ส่เป้สะพายหลงัไป) 
10. รับฟังขอ้มูลทางวทิยุหรือโทรทศัน ์เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตนไดถู้กตอ้ง    

(การฟังขอ้มูลจากบุคคลอ่ืน หรือ ข่าวลือ อาจผดิพลาดได้ ) 

เตรียมตัวอย่างไรเมื่อเกดิภัยพบัิติ 
１） เตรียมรับมือกบัแผ่นดนิไหว  

① ท าบา้นใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั 
a) ยดึเคร่ืองเรือนท่ีมีความสูงใหอ้ยูก่บัท่ีไม่ใหล้ม้ 
b) ไม่เกบ็ส่ิงของหนกัไวใ้นท่ีสูง 
c) เม่ือไม่ใชแ้ก๊ส ใหปิ้ดหวัท่อส่งแก๊สไว ้

 

  ②  เตรียมถุงยงัชีพกรณีเกิดภยัพิบติั 
ภายในถุงยงัชีพกรณีเกิดภยัพิบติั (ควรเป็น เป้สะพายหลงัเพื่อใหมื้อสองขา้งวา่ง ใชง้านอยา่ง

อ่ืนได)้ ควรบรรจุส่ิงของเท่าท่ีจ  าเป็น เช่น  อาหาร น ้าด่ืม ไฟฉาย วทิย ุเป็นตน้  (ส าหรับ 3 วนั)  และวาง
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ไวใ้นต าแหน่งท่ีหยบิฉวยไดง่้ายเม่ือตอ้งหนีภยั  ท่ีพวงกญุแจหรือสายหอ้ยโทรศพัทมื์อถือควรติด
นกหวดีไวเ้พื่อใชเ้ป่าแจง้ใหท้ราบวา่ตนเองอยู่ ท่ีไหน 

 

③ สถานท่ีหลบภัย (ท่ีพกัพิง) 
ควรศึกษา “สถานท่ีหลบภยั” และเส้นทางท่ีจะหนี หากเกิดภยัพิบติัข้ึน  และ ก าหนดสถานท่ีท่ี

จะพบกบัครอบครัวไวล่้วงหนา้ 
 

２）เมื่อเกดิน ้าท่วม 

น ้าท่วม ซ่ึงเกิดจากฝนตกหนกั และมีน ้าไหลเอ่อเขา้เขตชุมชน มี 2 ประเภทคือ   
น ้าในแม่น ้าเอ่อลน้จนท่วม และ น ้าจากท่อระบายน ้าเอ่อลน้จนท่วม 

① ใหฟั้งพยากรณ์อากาศ  
พยายาม ดูโทรทศัน์ ฟังวทิย ุหรือ อ่านหนงัสือพิมพ ์เก่ียวกบัพยากรณ์อากาศ ไวเ้สมอ

โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หรือไตฝุ้่ น (ประมาณช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม)   
② คอยสังเกตบริเวณใกลก้บัท่ีตนอยูอ่าศยั 
ถา้มีน ้าเอ่อลน้ออกจากท่อระบายน ้า หรือแนวท านบกั้นแม่น ้า ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีส านกังาน 

เทศบาลต าบลหรือส านกังานเขต 
③ เม่ือมีประกาศเตือนใหห้นีภยั ให้รีบหลบหนีโดยเร็ว  
หากมีแนวโนม้วา่จะเกิดน ้าท่วมคร้ังใหญ่ ส านกังานเขตหรือส านกังานเทศบาลต าบล จะออก 

“ประกาศเตือนการหนีภยัน ้าท่วม”  ใหต้ั้งใจฟังขอ้มูลข่าวสารใหดี้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูท่ี้มีท่ีอยู่อาศยั
ในพื้นท่ีต ่า ตั้งอยูใ่กลก้บัทะเล หรือแม่น ้า  เม่ือไดรั้บการแจง้ใหห้นีภยั ขอใหรี้บหนีไปทนัที 
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เมื่อเผชิญกับภัยพบัิติภายในเมือง 
１）หากเกดิเผ่นดนิไหวคร้ังใหญ่  

① รับฟังขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งจากวทิยุ โทรทศัน์  ขอ้มูลท่ีฟังมา 
จากคนอ่ืน หรือ ข่าวลือ อาจผดิพลาดได้ 

② ใชก้ระเป๋าหรือ เส้ือคลุม กนับริเวณศีรษะของตนไว ้พยายามหนี 
เขา้ไปอยูใ่นอาคารขนาดใหญ่หรือท่ีเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ  

③ รถไฟอาจหยดุวิง่ เตรียมรองเทา้กีฬาและถุงมือไว ้เพื่อใหส้ามารถเดินเทา้กลบับา้นได ้หรือ
พกพาแผนท่ีไว ้เพื่อความสะดวก  

④ เม่ือบริเวณรอบขา้งอยูใ่นสภาพท่ีอนัตราย ให้หนีไปยงัสถานหลบภยัท่ีใกล้ท่ีสุด เพราะจะ
เป็นสถานท่ีท่ีจะไดรั้บแจกอาหารและน ้าด่ืม 

⑤ ในเวลาเช่นน้ี： 

   a) หากเกิดแผน่ดินไหว ขณะท่ีอยูใ่นอาคารขนาดใหญ่ หรือ อยูท่ี่ชั้นใตดิ้น ใหห้นีไปอยูชิ่ด
กบัผนงัอาคาร 

b) หากเกิดแผน่ดินไหว ขณะท่ีอยูภ่ายในโรงหนงัโรงละดรใหห้นีออกทางออกฉุกเฉินท่ี  
ใกลท่ี้สุด หากไม่ทราบวา่ทางออกฉุกเฉินอยูท่ี่ไหน ใหป้กป้องร่างกายตนเองจาก  
ส่ิงของท่ีอาจหล่นมาจากขา้งบนได ้  

c) หากเกิดแผน่ดินไหว ขณะอยูภ่ายในโรงแรม หรือโรงแรมแบบญ่ีปุ่น (เรียวกงั)  ในท่ี
กวา้ง ๆ หลงัคาอาจหล่นลงมาได ้ ขอใหห้นีไปใกลก้  าแพงหรือเสาของอาคาร  

d) หากเกิดแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ สามารถรับแจก อ าหาร น ้าด่ืมและใชห้อ้งน ้าจากร้าน 
สะดวกซ้ือหรือ ป๊ัมน ้ามนั ซ่ึงจะมีป้าย ( สติกเกอร์สีเหลือง)ติดอยูข่อ้ความวา่ 

  『災害時帰宅支援
さ い が い じ き た く し え ん

ステーション：สถานีสนบัสนุนให้กลบับา้นไดเ้ม่ือเกิดภยัพิบติั』 
  

２） เมื่อเกดิภัยน ้าท่วม 

①   เวลาท่ีจะหนีภยั หากมีคนอยูใ่กล้ๆ  ถา้เป็นไปไดใ้หห้นีไป 
ดว้ยกนั  

②    ควรสวมเส้ือผา้ท่ีสามารถเคล่ือนไหวไดง่้าย หรือ ไม่กน็ า  
   ติดตวัไปดว้ย ไม่ขบัรถขณะท่ีเกิดน ้าท่วม เพราะเป็นอนัตรายอยา่งยิง่   

③   ชั้นใตดิ้นอนัตรายมาก หากอยู่ ใน  รถไฟใตดิ้น ทางเดินใตดิ้น หรือ หอ้งใตดิ้น  ใหรี้บ 
ออกมาขา้งนอก(บนดิน)โดยด่วน ไม่เขา้ไปในชั้นใตดิ้นเดด็ขาด  
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ข้อมูลอืน่ๆ ที่ส าคญั 
1. หมายเลขโทรศพัท์กรณีเกิดภยัพิบติั คือ  １７１ 

ใชเ้ม่ือเกิดภยัพิบติัรุนแรง  เพื่อฝากขอ้ความฉุกเฉิน แจง้สภาวะของตนเองหรือครอบครัว หรือ 
ต าแหน่งท่ีตนอยู ่และคนในครอบครัวหรือคนรู้จกัสามารถ รับฟังขอ้ความบนัทึกเสียงได้ 

2. ในสถานท่ีหลบภยั หากมีอาการไม่สบายหรือมีเหตุขดัขอ้ง ใหป้รึกษากบัเจา้หนา้ท่ีหรือคนรอบ
ขา้ง 

3. หากหนงัสือเดินทาง หรือ บตัรประจ าตวัคนต่างชาติหาย ใหแ้จง้เร่ืองกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  หาก
หนงัสือเดินทางหาย ใหติ้ดต่อกบัสถาน ทูตของประเทศตน  หากบตัรประจ าตวัคนต่างชาติหาย  
ใหน้ าหนงัสือเดินทางไปยืน่ใหเ้จา้หนา้ท่ีส านกังานต าบล เพื่อออกบตัรใหม่ให ้ หากท าหายทั้ง 2 
อยา่ง ก่อนอ่ืนใหท้ าหนงัสือเดินทางฉบบัใหม่ก่อน  กรณีท่ีเป็นภยัพิบติัรุนแรง  ส านกังานตรวจคน
เขา้เมืองจะอนุญาตใหย้ืน่เร่ือง ล่าชา้ออกไปได ้

 

   กด「１７１」เมื่อเกดิภยัพบิัติ    

เม่ือเกิดภยัพิบติัรุนแรง  สามารถฝากขอ้ความฉุกเฉิน แจง้สภาวะของตนเองหรือครอบครัว หรือ 
ต าแหน่งท่ีตนอยู ่และคนในครอบครัวหรือคนรู้จกัสามารถ รับฟังขอ้ความบนัทึกเสียงได้  
◆ เมือ่ต้องการฝากข้อความ  
กดหมายเลขโทรศพัท ์「１７１」พอไดย้นิเสียงอธิบายเป็นภาษาญ่ีปุ่น ใหก้ด 「１」( หรือ「１＃」) 

พอเร่ิมอธิบายเป็นภาษาญ่ีปุ่นอีกคร้ัง  ใหก้ดหมายเลขโทรศพัท์ท่ีบา้นโดยกดตั้งแต่รหสัเขต 
 (ใชไ้ดเ้ฉพาะหมายลขโทรศพัท์บา้นในเขตท่ีเกิดภยัพิบติั)  หลงัจากไดย้นิเสียงสัญญาณยาว ๆ  
แลว้จึงฝากขอ้ความ 

＊ บนัทึกเสียงได้เพียง 30 วนิาทีเท่านั้น (เช่น  ดิฉนัช่ือ ...........  หลบภยัอยูท่ี่ ............) 
◆ วธิีรับฟังข้อความทีฝ่ากไว้  

 กด 「１７１」พอไดย้นิเสียงอธิบายเป็นภาษาญ่ีปุ่น ใหก้ด「２」（หรือ「２＃」）พอเร่ิมอธิบายเป็น
ภาษาญ่ีปุ่นอีกคร้ัง  ใหก้ดหมายเลขโทรศพัท์ท่ีบา้นของคนนั้นโดยกดตั้งแต่รหสัเขต  (ใชไ้ด้
เฉพาะหมายลขโทรศพัท์บา้นในเขตท่ีเกิดภยัพิบติั)    กจ็ะไดย้นิเสียงของคนท่ีฝากขอ้ความไว ้

＊ รายละเอียดเพิ่มเติม ดูไดจ้ากเวบ็ไซตบ์ริษทัโทรศพัท ์อาทิ  ＮＴＴ   นอกจากน้ีสามารถติดต่อผา่น 
อีเมลได ้

＊ โทรศพัทมื์อถือกมี็ใหบ้ริการแบบเดียวกนั สอบถามรายละเอียดได้ท่ีบริษทัโทรศพัทน์ั้น ๆ  


