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คู่มือสาหรับชาวต่างชาติ ～ เมื่อเกิดภัยพิบตั ิ

ข้ อควรปฏิบัติ 10 ประการ เมื่อเกิดแผ่ นดินไหว
1. ก่อนอื่นปกป้ องตัวเอง (เช่น หลบเข้าใต้โต๊ะ)
2. เมื่อแรงสั่นไหวหยุดแล้ว ปิ ดหัวท่อส่ ง แก๊ส
3. ถ้าเป็ นไปได้ให้เปิ ดประตูทางออกไว้ เพื่อให้สามารถออกข้างนอกได้เมื่อแรงสั่นไหวหยุด ลง
(เพราะประตูอาจจะเปิ ดไม่ ได้ หากบ้านยุบตัวพังลงมา)
4. ขณะที่ออกมาข้างนอก ให้ระวังเศษแก้ว กระจกหรื อป้ ายโฆษณาที่อาจหล่นจากข้างบนลงมาได้
5. ขณะที่อยูข่ า้ งนอก พยายามเดิน ห่างจากประตูและรั้วกาแพง (คอนกรี ต)
6. ขณะที่อยูใ่ นอาคาร เช่น ห้างสรรพสิ นค้า หรื อ โรงหนัง โรงละคร ให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของ
เจ้าหน้าที่
7. หากขับรถอยู่ ให้จอดรถชิดขอบทางด้านซ้าย (ก่อนออกจากรถ ให้ดบั เครื่ องโดยที่เสี ยบกุญแจคาไว้ที่
รถ แล้วค่อยหนีออกไป)
8. อาจเกิดดินถล่ม หรื อ คลื่น สึ นามิได้ อย่าเข้าใกล้บริ เวณที่เสี่ ยงต่อ อันตราย
9. ก่อนจะหลบหนี ให้นาสิ่ งของติดตัวไปเท่าที่จาเป็ น
(ถ้าเป็ นไปได้ใส่ เป้ สะพายหลังไป)
10. รับฟังข้อมูลทางวิทยุหรื อโทรทัศน์ เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตนได้ถูกต้อง
(การฟังข้อมูลจากบุคคลอื่น หรื อ ข่าวลือ อาจผิดพลาดได้ )

เตรียมตัวอย่ างไรเมื่อเกิดภัยพิบัติ
１）

เตรียมรับมือกับแผ่ นดินไหว
① ทาบ้านให้อยูใ่ นสภาพที่ ปลอดภัย

a) ยึดเครื่ องเรื อนที่มีความสู ง ให้อยูก่ บั ที่ ไม่ให้ลม้
b) ไม่เก็บสิ่ งของหนักไว้ในที่สูง
c) เมื่อไม่ใช้แก๊ส ให้ปิดหัวท่อส่ งแก๊สไว้
เตรี ยมถุงยังชีพกรณี เกิดภัยพิบตั ิ
ภายในถุงยังชีพกรณี เกิดภัยพิบตั ิ (ควรเป็ น เป้ สะพายหลังเพื่อให้มือสองข้างว่าง ใช้งานอย่าง
อื่นได้) ควรบรรจุ สิ่งของเท่าที่จาเป็ น เช่น อาหาร น้ าดื่ม ไฟฉาย วิทยุ เป็ นต้น (สาหรับ 3 วัน) และวาง
②
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ไว้ในตาแหน่งที่หยิบฉวยได้ง่ายเมื่อต้องหนีภยั ที่พวงกุญแจหรื อ สายห้อยโทรศัพท์มือถือ ควรติด
นกหวีดไว้เพื่อใช้เป่ าแจ้งให้ทราบว่าตนเองอยู่ ที่ไหน
สถานที่หลบภัย (ที่พกั พิง)
ควรศึกษา “สถานที่หลบภัย ” และเส้นทางที่จะหนี หากเกิดภัยพิบตั ิข้ ึน และ กาหนดสถานที่ที่
จะพบกับครอบครัวไว้ล่วงหน้า
③

２）

เมื่อเกิดน้าท่ วม

น้ าท่วม ซึ่งเกิดจากฝนตกหนัก และมีน้ าไหลเอ่อเข้าเขตชุมชน มี 2 ประเภทคือ
น้ าในแม่น้ าเอ่อล้นจนท่วม และ น้ าจากท่อระบายน้ า เอ่อล้นจนท่วม
① ให้ฟังพยากรณ์อากาศ
พยายาม ดู โทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรื อ อ่านหนังสื อพิมพ์ เกี่ยวกับพยากรณ์อากาศ ไว้เสม อ
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน หรื อ ไต้ฝนุ่ (ประมาณช่วงเดือน มิถุนายน – ตุลาคม)
ั ที่ตนอยูอ่ าศัย
② คอยสังเกตบริ เวณใกล้กบ
ถ้ามีน้ าเอ่อล้นออกจากท่อระบายน้ า หรื อ แนวทานบกั้นแม่น้ า ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ สานักงาน
เทศบาลตาบลหรื อสานักงานเขต
③ เมื่อมีประกาศเตือนให้หนี ภยั ให้รีบหลบหนีโดยเร็ ว
หากมีแนวโน้มว่าจะเกิดน้ าท่วมครั้งใหญ่ สานักงานเขตหรื อสานักงานเทศบาลตาบล จะออก
“ประกาศเตือนการหนีภยั น้ าท่วม” ให้ต้ งั ใจฟังข้อมูลข่าวสารให้ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูท้ ี่มีที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่ต่า ตั้งอยู่ใกล้กบั ทะเล หรื อแม่น้ า เมื่อได้รับการแจ้งให้หนีภยั ขอให้รีบหนีไปทันที
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เมื่อเผชิญกับภัยพิบัติภายในเมือง
１）หากเกิดเผ่ นดินไหวครั้ งใหญ่
① รับฟั งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากวิทยุ โทรทัศน์

ข้อมูลที่ฟังมา

จากคนอื่น หรื อ ข่าวลือ อาจผิดพลาดได้
② ใช้กระเป๋ าหรื อ เสื้ อคลุม กันบริ เวณศีรษะของตนไว้ พยายามหนี
เข้าไปอยูใ่ นอาคารขนาดใหญ่หรื อ ที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ ๆ
③ รถไฟอาจหยุดวิง่ เตรี ยมรองเท้า กีฬาและถุงมือไว้ เพื่อให้สามารถเดินเท้ากลับบ้านได้ หรื อ
พกพาแผนที่ไว้ เพื่อความสะดวก
④ เมื่อบริ เวณรอบข้างอยูใ่ นสภาพที่ อน
ั ตราย ให้หนีไปยังสถานหลบภัยที่ใกล้ที่สุด เพราะจะ
เป็ นสถานที่ที่ จะได้รับแจกอาหารและน้ าดื่ม
⑤ ในเวลาเช่นนี้ ：
a) หากเกิดแผ่นดินไหว ขณะที่อยูใ่ นอาคารขนาดใหญ่ หรื อ อยูท่ ี่ช้ นั ใต้ดิน ให้หนีไปอยูช่ ิด
กับผนังอาคาร
b) หากเกิดแผ่นดินไหว ขณะที่อยูภ่ ายในโรงหนัง โรงละดรให้หนีออกทางออกฉุกเฉินที่
ใกล้ที่สุด หากไม่ทราบว่าทางออกฉุกเฉินอยูท่ ี่ไหน ให้ปกป้ องร่ างกายตนเองจาก
สิ่ งของที่อาจหล่นมาจากข้างบนได้
c) หากเกิดแผ่นดินไหว ขณะอยูภ่ ายในโรงแรม หรื อโรงแรมแบบญี่ปุ่น (เรี ยวกัง) ในที่
กว้าง ๆ หลังคาอาจหล่นลงมาได้ ขอให้หนีไปใกล้กาแพงหรื อเสาของอาคาร
d) หากเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ สามารถรับแจก อ าหาร น้ าดื่มและใช้หอ้ งน้ าจากร้ าน
สะดวกซื้อหรื อ ปั๊มน้ ามัน ซึ่งจะมีป้าย ( สติกเกอร์สีเหลือง)ติดอยูข่ อ้ ความว่า
『災害時帰宅支援ステーション：สถานี สนับสนุนให้กลับบ้านได้เมื่อเกิดภัยพิบต
ั ิ』
さいがいじきたくしえん

２）

เมื่อเกิดภัยน้าท่ วม
①

②

③

เวลาที่จะหนีภยั หากมีคนอยูใ่ กล้ๆ ถ้าเป็ นไปได้ให้หนีไป
ด้วยกัน
ควรสวมเสื้ อผ้าที่สามารถเคลื่อนไหวได้ง่าย หรื อ ไม่กน็ า
ติดตัวไปด้วย ไม่ขบั รถขณะที่เกิดน้ าท่วม เพราะเป็ นอันตรายอย่างยิง่
ชั้นใต้ดินอันตรายมาก หากอยู่ ใน รถไฟใต้ดิน ทางเดินใต้ดิน หรื อ ห้องใต้ดิน ให้รีบ
ออกมาข้างนอก(บนดิน)โดยด่วน ไม่เข้าไปในชั้นใต้ดินเด็ดขาด
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ข้ อมูลอืน่ ๆ ที่สาคัญ
1. หมายเลขโทรศัพท์กรณี เกิดภัยพิบตั ิ คือ １７１
ใช้เมื่อเกิดภัยพิบตั ิรุนแรง เพื่อฝากข้อความฉุกเฉิน แจ้งสภาวะของตนเองหรื อครอบครัว หรื อ
ตาแหน่งที่ตนอยู่ และคนในครอบครัวหรื อคนรู ้จกั สามารถ รับฟังข้อความบันทึกเสี ยงได้
2. ในสถานที่หลบภัย หากมีอาการไม่สบายหรื อมีเหตุขดั ข้อง ให้ป รึ กษากับเจ้าหน้าที่หรื อคนรอบ
ข้าง
3. หากหนังสื อเดินทาง หรื อ บัตรประจาตัวคนต่างชาติ หาย ให้แจ้งเรื่ องกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หาก
หนังสื อเดินทางหาย ให้ติดต่อกับสถานทูตของประเทศตน หากบัตรประจาตัวคนต่างชาติ หาย
ให้นาหนังสื อเดินทางไปยืน่ ให้เจ้าหน้าที่ สานักงานตาบล เพื่อออกบัตรใหม่ให้ หากทาหายทั้ง 2
อย่าง ก่อนอื่นให้ทาหนังสื อเดินทางฉบับใหม่ก่อน กรณี ที่เป็ นภัยพิบตั ิรุนแรง สานักงานตรวจคน
เข้าเมืองจะอนุญาตให้ยนื่ เรื่ องล่าช้าออกไปได้

กด「１７１」เมื่อเกิดภัยพิบัติ
เมื่อเกิดภัยพิบตั ิรุนแรง สามารถฝากข้อความฉุกเฉิน แจ้งสภาวะของตนเองหรื อครอบครัว หรื อ
ตาแหน่งที่ตนอยู่ และคนในครอบครัวหรื อคนรู ้จกั สามารถ รับฟังข้อความบันทึกเสี ยงได้
◆ เมือ
่ ต้ องการฝากข้ อความ
กดหมายเลขโทรศัพท์ 「１７１」พอได้ยนิ เสี ยงอธิบายเป็ นภาษาญี่ปุ่น ให้กด 「１」( หรื อ「１＃」)
พอเริ่ มอธิบายเป็ นภาษาญี่ปุ่นอีกครั้ง ให้กดหมายเลขโทรศัพท์ที่บา้ นโดยกดตั้งแต่รหัสเขต
(ใช้ได้เฉพาะหมายลขโทรศัพท์ บา้ นในเขตที่เกิดภัยพิบตั ิ) หลังจากได้ยนิ เสี ยงสัญญาณยาว ๆ
แล้วจึงฝากข้อความ
＊ บันทึกเสี ยงได้เพียง 30 วินาที เท่านั้น (เช่ น ดิฉน
ั ชื่อ ........... หลบภัยอยูท่ ี่ ............)
◆ วิธีรับฟังข้ อความทีฝ
่ ากไว้
กด 「１７１」พอได้ยนิ เสี ยงอธิบายเป็ นภาษาญี่ปุ่น ให้กด「２」（หรื อ「２＃」）พอเริ่ มอธิบายเป็ น
ภาษาญี่ปุ่นอีกครั้ง ให้กดหมายเลขโทรศัพท์ที่บา้ นของคนนั้นโดยกดตั้งแต่รหัสเขต (ใช้ได้
เฉพาะหมายลขโทรศัพท์ บา้ นในเขตที่เกิดภัยพิบตั ิ) ก็จะได้ยนิ เสี ยงของคนที่ฝากข้อความไว้
＊ รายละเอียดเพิ่ มเติม ดูได้จากเว็บไซต์บริ ษท
ั โทรศัพท์ อาทิ ＮＴＴ นอกจากนี้ สามารถติดต่อผ่าน
อีเมลได้
＊ โทรศัพท์มือถือก็มีให้บ ริ การแบบเดียวกัน สอบถามรายละเอียดได้ ที่บริ ษท
ั โทรศัพท์น้ นั ๆ
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