ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

1 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ในกรณี มีเหตุตอ้ งใช้รถพยาบาล,เพลิงไหม้,อุบตั ิเหตุ หรื อ อาชญากรรม เช่น ขโมย ควรตั้งสติและขอความช่วยเหลือ ต่อไปนี้จะ
อธิบายขั้นตอนการติดต่อกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและวิธีการรับมือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น

1-1 สายด่ วน เมือ่ ต้ องการแจ้ งเหตุด่วนเหตุร้าย เช่ น เรียกรถพยาบาล แจ้ งเหตุไฟไหม้ แจ้ งอุบัตเิ หตุและอาชญากรรม
(1) โทรศัพท์ สายด่วน
โทรศัพท์สายด่วนแต่ละหมายเลขกาหนดไว้สาหรับ 4กรณี ซึ่งสามารถโทรได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
●โทรศัพท์ สายด่วน
เรียกรถพยาบาล
หมายเลข 119
(ดับเพลิง)
กรณีต้องการรถพยาบาลเนื่องจาก
เจ็บป่ วยกะทันหัน

แจ้ งเพลิงไหม้
หมายเลข 119
(ดับเพลิง)

แจ้ งอุบัติเหตุทางจราจร

แจ้ งอาชญากรรม

110
(สถานีตารวจ)

110
(สถานีตารวจ)

สายด่วน เป็ นหมายเลขที่ใช้ในกรณี ฉุกเฉิ น กรุ ณาอย่าโทรไปเพื่อปรึ กษาหรื อสอบถาม การเรี ยกรถพยาบาลไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่าย แต่ในกรณี ของการเจ็บป่ วยเล็ก
ๆ น้อยไม่สามารถขอใช้บริ การได้ ต้องใช้รถส่ วนตัวหรื อรถแท็กซี่

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

(2) ประเภทโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่ อได้
สามารถโทรหมายเลข 119 และหมายเลข 110 จากโทรศัพท์บา้ น,โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์มือถือ
ถ้าโทรจากโทรศัพท์สาธารณะไม่ตอ้ งแจ้งที่อยูเ่ นื่ องจากสามารถทราบสถานที่โทรออกได้โดยอัตโนมัติ
●วิธีการโทรจากโทรศัพท์ สาธารณะ
เมื่อกด [ปุ่ มโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิ น] ของโทรศัพท์สาธารณะแล้วไม่จาเป็ นต้องหยอดเหรี ยญ หรื อเสี ยบการ์ ดยกหูโทรศัพท์ ให้กด [ปุ่ มโทรแจ้งเหตุฉุกเฉิ น]
แล้วกดหมายเลข [119] [110]

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

1 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

1-2 การเตรียมการสาหรับเหตุฉุกเฉิน
(1) บัตรประจาตัวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ทา [บัตรประจาตัวกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น] ที่ระบุขอ้ มูลสาคัญส่ วนตัว พกติดตัวไว้ตลอดเวลา สาหรับกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น ข้อมูลที่สาคัญ คือ
ชื่อนามสกุลของตน,เพศ,วันเดือน ปี เกิด,กรุ๊ ปเลือด,ที่อยูบ่ า้ น,หมายเลขโทรศัพท์บา้ น,หมายเลขโทรศัพท์มือถือ,สัญชาติ,หมายเลขประกัน,
หมายเลขบัตรประจาตัวผูพ้ านัก ใบรับรองผูพ้ านักถาวรแบบพิเศษ,หมายเลข
หนังสื อเดินทาง,ภาษาที่สามารถใช้สื่อสารได้,บุคคลที่ให้ติดต่อกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น
บัตรประจาตัวกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ชื่อ

ที่อยู่

หมายเลยโทรศัพท์

สัญชาติ เพศ ชาย/ หญิง

วันเดือนปี เกิด

หมายเลขบัตรประจาตัวผูพ้ านัก/ใบรับรองผูพ้ านักถาวรแบบพิเศษ
หมายเลขประกัน

มือถือ

กรุ๊ ปเลือด
หมายเลขหนังสื อเดินทาง

บุคคลที่ให้ติดต่อกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ น

ภาษาที่ใช้ในการสื่ อสาร

(2) รายละเอียดการแจ้ งกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เมื่อโทรไป หมายเลข 119 หรื อ หมายเลข 110 ผูร้ ับสายจะถามสถานที่ที่ตอ้ งการให้ส่งรถตารวจ หรื อ รถดับเพลิงไป ให้ต้ งั สติให้ดี
ค่อยๆพูดด้วยเสี ยงดังๆ กรณี ที่ไม่สามารถอธิ บายเป็ นภาษาญี่ปุ่นได้กรุ ณาขอให้คนที่อยูใ่ กล้เคียงที่สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้เป็ นผูค้ ุยโทรศัพท์
ควรฝึ กพูดที่อยูข่ องตนเป็ นภาษาญี่ปุ่นบ่อยๆ นอกจากนี้ เมื่อแจ้งสถานที่ให้สถานีตารวจหรื อสถานีดบั เพลิงทราบแล้ว ให้บอกจุดสังเกตเช่น
สถานที่ที่เห็นเด่นชัดเพื่อให้ไปถึงได้เร็ วยิง่ ขึ้น

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

●หมายเลข119 เมื่อโทรแจ้ งดับเพลิง
แจ้งตามลาดับที่ระบุดงั ต่อไปนี้
1 เพลิงไหม้ หรื อ รถพยาบาล
2 สถานที่คือที่ไหน
3 ชื่อของตน

ตัวอย่ างการถามตอบกรณีเรียกรถพยาบาล
สถานีดบั เพลิง

คุณ(ผูแ้ จ้ง)
โทรหมายเลข 119

(1)
(2)
(3)

หมายเลข 119 ที่นี่คือสถานีดบั เพลิงเพลิงไหม้
หรื อ รถพยาบาล?
เกิดอะไรขึ้น
ที่อาเภอ(เขต), เมือง,ช่วงตึกที่เท่าไรเลขที่อะไร?

(1)

รถพยาบาล

(2)

เกิดอุบตั ิเหตุที่บริ เวณก่อสร้าง (อธิ บายสภาพเช่น
ถูกหนี บอยู่ เป็ นต้น)

(3)

อาเภอ … เมือง … ช่วงตึกที่หนึ่ ง2 Ban 3Go

(4)

สถานที่ใกล้เคียงที่สงั เกตได้ง่ายมีไหม?

(4)

อยูใ่ กล้ๆกับห้องสมุดประชาชน

(5)

กรุ ณาบอกหมายเลขโทรศัพท์ดว้ ย

(5)

1234-5678

(6)

รับทราบ

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

ตัวอย่ างการถามตอบกรณีเรียกรถดับเพลิง
สถานีดบั เพลิง

คุณ(ผูแ้ จ้ง)
โทรหมายเลข 119

(1)

หมายเลข 119 ที่นี่คือสถานีดบั เพลิงเพลิงไหม้
หรื อ รถพยาบาล?

(1)

เพลิงไหม้

(2)

ที่อาเภอ(เขต),
เมือง,ช่วงตึกที่เท่าไรเลขที่อะไร?

(2)

อาเภอ … เมือง … ช่วงตึกที่หนึ่ ง2 Ban
3Go

(3)

เกิดเพลงไหม้อะไร

(3)

เพลิงไหม้อาคาร 2 ชั้น

(4) รับทราบแล้วจะตรงไปที่นนั่ โดยทันที

●หมายเลข 110

กรณีโทรแจ้ งสถานีตารวจ

แจ้งตามลาดับที่ระบุดงั ต่อไปนี้
1 เกิดอะไรขึ้น (สภาพการณ์การเกิดอุบตั ิเหตุ หรื ออาชญากรรม)
2 สถานที่เกิดเหตุ (สถานที่หรื อบ้านเลขที่ที่เกิดเหตุ)
3 ชื่อของตน
กรณี ที่มีผไู้ ด้รับบาดเจ็บสถานีตารวจที่ได้รับแจ้งจะเรี ยกรถพยาบาลให้

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

1 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
1-3 รถพยาบาล
อ้างอิง F การแพทย์ 2-1 จาเป็ นต้องใช้รถพยาบาลเนื่องจากเจ็บป่ วยกะทันหัน

1-4 ไฟไหม้
(1) เมื่อเกิดไฟไหม้
เมื่อเกิดไฟไหม้ควรตะโกนเสี ยงดังว่า [ไฟไหม้]
ให้ผทู้ ี่อาศัยอยูใ่ กล้เคียงได้รับทราบกรณี ที่ไฟไหม้ลามถึงเพดานไม่สามารถดับไฟด้วยตัวเองได้กรุ ณาโทรแจ้งหน่วยดับเพลิงด้วย(หมายเลย119)ทันที
(2) การรับรองความเป็ นผู้ได้รับความเสี ยหาย
เมื่อบ้านและทรัพย์สินที่สาคัญถูกไฟไหม้ จะต้องใช้ [ใบรับรองผูไ้ ด้รับความเสี ยหาย] เพื่อใช้ในการเรี ยกเก็บเงินจากประกันอัคคีภยั และขอลดหย่อน,
ยกเว้นการจ่ายภาษี หากไม่มีการสารวจ / ตรวจสอบสถานที่จริ งที่ถูกไฟไหม้โดยจ้าหน้าที่ดบั เพลิงแล้วจะไม่สามารถขอรับ
[ใบรับรองความเป็ นผูไ้ ด้รับความเสี ยหาย] ได้ ก่อนยืน่ แบบคาร้องกรุ ณาติดต่อรายละเอียดกับสถานี ดบั เพลิง

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

1 กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
1-5 อุบัตเิ หตุทางจราจร
(1) กรณีของผู้เสียหาย (ผู้ได้รับความเสี ยหาย)
อ้างอิง N การจราจร 5-1(2) กรณี เกิดอุบตั ิเหตุทางจราจร
(2) กรณีของผู้กระทาผิด (ฝ่ ายที่ก่อให้ เกิดอุบัติเหตุ)
อ้างอิง N การจราจร 5-1(1) กรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุทางจราจรขึ้น
(3) การขอรับใบแสดงหลักฐานอุบัติเหตุทางจราจร
[ใบแสดงหลักฐานอุบตั ิเหตุ] คือหลักฐานยืนยันการเกิดอุบตั ิเหตุทางจราจรจากศูนย์ขบั ขี่รถยนต์ปลอดภัย
จาเป็ นจะต้องใช้ในการเรี ยกเก็บเงินกับบริ ษทั ประกันเช่นเดียวกัน
สามารถขอรับใบคาร้องวางอยูท่ ี่ป้อมตารวจใกล้กบั ที่พกั อาศัยของท่าน
ผูท้ ี่เรี ยกร้องค่าเสี ยหายอาจเป็ น ผูเ้ สี ยหายเอง, ผูก้ ระทาผิด, ญาติที่เอาประกันชดเชยความเสี ยหาย ,นายจ้าง ผูเ้ อาประกันก็ได้
แต่อุบตั ิเหตุที่ไม่ได้แจ้งให้ตารวจที่สถานีตารวจรับทราบ จะไม่สามารถขอเอกสารหลักฐาน จึงควรระวังในจุดนี้

1-6 อาชญากรรม
ในกรณี ตกเป็ นเหยือ่ ถูกขโมยเข้าบ้าน,ถูกติดตามหรื อถูกทาร้ายจากแก๊งอันธพาล กรุ ณาปรึ กษาป้ อมตารวจหรื อสถานี ตารวจที่อยูใ่ กล้โดยเร็ วที่สุด
กรณี ฉุกเฉิ นกรุ ณาโทรแจ้งหมายเลข 110

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

１ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
1-7 กรณีฉุกเฉินอืน่ (ของหาย เป็ นต้ น)
(1) กรณีทา หนังสือเดินทางหาย
กรณี ทาหนังสื อเดินทางหายกรุ ณา ควรไปที่สถานีตารวจที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้สถานีตารวจออก [เอกสารหลักฐานการแจ้งของหายขึ้น] โดยเร็ ว
หลังจากนั้นไปที่สถานกงสุ ลและสถานเอกอัครราชทูตของประเทศตนที่อยูใ่ นญี่ปุ่นเพื่อออกพาสปอร์ ตให้ใหม่ กรุ ณานาเอกสารหลักฐานการแจ้งของไปด้วย
เนื่องจากจะเป็ นจะต้องใช้หมายเลขควบคุมการรับที่ระบุในเอกสารการแจ้งของหาย
(2) กรณีทาบัตรประจาตัวผู้พานัก/ใบรับรองผู้พานักถาวรแบบพิเศษหาย
เนื่องจากข้อมูลในบัตรประจาตัวผูพ้ านัก/ใบรับรองผูพ้ านักถาวรแบบพิเศษมีขอ้ มูลส่ วนบุคคลระบุไว้ เกรงว่าจะถูกนาไปใช้ในทางที่ผิด
กรณี ที่หายให้แจ้งป้ อมตารวจหรื อสถานีตารวจที่อยูใ่ กล้โดยด่วน จากนั้นไปทาเรื่ องขอมีบตั รใหม่ภายใน 14วันนับจากวันที่บตั รหาย
โดยผูท้ ี่ถือบัตรประจาตัวผูพ้ านัก ให้ติดต่อกับ กรมตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่อาศัย และ
ผูท้ ี่มีใบรับรองผูพ้ านักถาวรแบบพิเศษให้ติดต่อกับสานักงานเขตเทศบาลที่ท่านอาศัยอยู่
นอกจากนี้ ในกรณี ที่บตั รประจาตัวผูพ้ านัก/ใบรับรองผูพ้ านักถาวรแบบพิเศษหักหรื อชารุ ดก็จะต้องทาบัตรใหม่ ในกรณี น้ ี ผทู้ ี่ถือบัตรประจาตัวผูพ้ านัก
ให้ติดต่อกับ กรมตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่อาศัย และ ผูท้ ี่มีใบรับรองผูพ้ านักถาวรแบบพิเศษให้ นาบัตรที่ชารุ ดงั กล่าวไป
ติดต่อกับสานักงานเขตเทศบาลที่ท่านอาศัยอยูเ่ พื่อดาเนิ นการขอให้ออกบัตรใหม่ให้(อ้างอิง A=
ระบบควบคุมการพานักอาศัยแบบใหม่และระบบการขึ้นทะเบียนผูอ้ ยูอ่ าศัยชาวต่างชาติ 5-1
การออกบัตรประจาตัวผูพ้ านัก/ใบรับรองผูพ้ านักถาวรแบบพิเศษใหม่ )
(3) กรณีทาบัตรเอทีเอ็มหาย
กรณี ทาบัตรเอทีเอ็มหาย ควรไปที่สถานีตารวจที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้สถานีตารวจออก [เอกสารหลักฐานการแจ้งของหายขึ้น] โดยเร็ ว และควรแจ้งธนาคาร
หรื อบริ ษทั บัตรเครดิตให้อายัดบัตรโดยทันที
(4) เมื่อลืมของหรือทาของหล่นหาย
กรุ ณาแจ้งป้ อมตารวจหรื อสถานีตารวจที่อยูใ่ กล้ กรณี ลืมของบนรถไฟ หรื อ รถโดยสารให้สอบถามเจ้าหน้าที่บนรถ, เจ้าหน้าที่ในสถานีโดยตรง
หรื อสอบถามกับบริ ษทั รถ จะมีการรวบรวมข้อมูลของสิ่ งของที่ทาหล่นหรื อลืมไว้แล้วมีการนาส่ งสถานี ตารวจไว้ ถ้าไม่มีผมู ้ าขอรับคืนภายใน 3เดือน
ของที่ลืมหรื อทาหล่นไว้จะตกเป็ นของผูน้ าส่ ง ดังนั้นถ้ามีของที่ทาหล่นกรุ ณาสอบถามที่ป้อมตารวจหรื อสถานี ตารวจโดยเร็ ว
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2 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ
ญี่ปุ่นเป็ นประเทศหนึ่ งที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อย ไม่ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่ไหนเมื่อไรก็ไม่ใช่เรื่ องแปลก
ตั้งแต่ฤดูร้อนจนถึงฤดูใบไม้ผลิจะมีพายุไต้ฝนุ่ เข้ามาเยอะ การเตรี ยมรับมือกับภัยธรรมชาติเพื่อลดความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ
และการรับมืออย่างไม่ตื่นตระหนกเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ เป็ นสิ่ งสาคัญ

2-1 แผ่นดินไหว
ญี่ปุ่นเป็ นประเทศที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อย นอกจากนี้ยงั เกิด คลื่นยักษ์ (สึ นามิ)ขึ้นอีกด้วย
(1) ระดับความสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
ระดับใช้แสดงความรุ นแรงของแผ่นดินไหว ปั จจุบนั มี 10 ระดับ ตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นแสดงให้เป็ นถึงการสัน่ สะเทือนที่รุนแรง
ระดับของ
แผ่นดินไหว

ระดับการสั่นสะเทือน

ระดับของ
แผ่นดินไหว

ระดับการสั่นสะเทือน

0

มนุษย์ไม่รู้สึกถึง
การสัน่ สะเทือน

5 อ่อน

คนส่ วนใหญ่หาที่กาบัง
เพื่อความปลอดภัย
เครื่ องเรื อนขยับเคลื่อนที่

1

ผูอ้ ยูใ่ นตัวอาคาร
บางคนสัมผัสได้ถึง
การสัน่ สะเทือน

5 แรง

คนส่ วนใหญ่รู้สึก
เคลื่อนไหวตัวได้อย่าง
ลาบาก
อาจมีตใู ้ ส่ของล้มลงมา

2

ผูท้ ี่นอนหลับอยูบ่ างคน
ตื่น สิ่ งของที่แขวนห้อย
อยูแ่ กว่ง

6 อ่อน

ยืนทรงตัวได้ลาบาก
เครื่ องเรื อนขนาดใหญ่
ที่ไม่ได้ยดึ ไว้กบั ที่
เคลื่อนที่หรื อกลิ้งล้ม
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ระดับของ
แผ่นดินไหว
3

ระดับการสั่นสะเทือน
คนที่อยูใ่ นตัวอาคาร
แทบทุกคนรู้สึกถึงการ
สัน่ สะเทือน

ระดับของ
แผ่นดินไหว
6 แรง

ได้ยนิ เสี ยงเครื่ องครัว
บนชั้นกระทบกัน

4

คนที่นอนอยูแ่ ทบทุกคน
ตื่นขึ้น โคมไฟแกว่ง
ไปมา ได้ยนิ เสี ยงเครื่ องครัว
บนชั้นกระทบกันเสี ยงดัง

ระดับการสั่นสะเทือน
ต้องคลานถึงจะเคลื่อนที่
ได้ มีแผ่นกระเบื้องที่ขา้ งฝา
และกระจกที่หน้าต่าง
แตกออกแล้วร่ วงลงมา

7

ไม่สามารถเคลื่อนไหวตัวได้
แผ่นกระเบื้องที่ขา้ งฝาและ
กระจกที่หน้าต่างส่วนใหญ่
แตกออกแล้วร่ วงลงมา

นอกจากนี้ หลังแผ่นดินไหวรุ นแรง(แผ่นดินไหวจริ ง)แล้วหลังจากนั้นจะเกิดการสัน่ สะเทือนอีกหลายครั้งตามมา เรี ยกว่า(อาฟเตอร์ ช็อค)
ซึ่งอาจจะมีการสัน่ สะเทือนที่รุนแรงเท่ากับแผ่นดินไหวจริ ง อีกหลายครั้งจึงต้องระวัง
(2) เมื่อเกิดแผ่นดินไหว (คู่มือการปฏิบัติ)
สภาพตอนเกิด

คู่มือการปฏิบัติ

ภายในห้ อง

1.เมื่อเกิดแผ่นดินไหวอันดับแรกจะต้องเข้าไปหลบในที่ปลอดภัย เช่น งอตัวอยูใ่ ต้โต๊ะ เป็ นต้น
2.เมื่อเริ่ มไหวให้ปิดอุปกรณ์ที่ให้ความร้อนทั้งหมด
3.เปิ ดประตูไว้เพื่อให้ออกไปด้านนอกได้
4.ตอนออกไปด้านนอกอย่าตื่นตระหนกให้ระวังของตก สิ่ งที่จะล้มพังลงมา
5.เดินเท้าไปยังที่หลบภัย
6.ให้ความร่ วมมือกับ คนที่อยูใ่ กล้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ (การปฐมพยาบาลฉุ กเฉิ น)
ถ้าเป็ นไปได้ควรฟั งข้อมูลใหม่ๆจากวิทยุหรื อจากแหล่ง อื่น

ในลิฟต์

1.ลองกดปุ่ มให้ลิฟต์เปิ ดทุกชั้น
2.เมื่อลิฟต์หยุดให้ทดสอบดูวา่ ออกจากลิฟต์ได้หรื อไม่
3. (ถ้ามีอุปกรณ์ยดึ อัตโนมัติลิฟต์ก็จะหยุดที่ช้ นั ใกล้ๆ)
4.กรณี ที่ไฟดับเปิ ดประตูลิฟต์ไม่ได้ ให้กด [ปุ่ มฉุกเฉิ น] ค้างไว้ และรอการติดต่อ

นอกตัวอาคาร

1.ต้องระวังเนื่ องจากมีโอกาสจะได้รับอันตรายจากป้ ายที่ตกลงมาหรื อจากอิฐที่กระเด็นออกมาเนื่องมาจากผนังล้มพัง
2.ตรวจสอบดูดา้ นซ้าย,ขวา,ด้านบนและด้านล่าง เข้าไปหลบในสถานที่ที่พิจารณาแล้วว่าปลอดภัย

ระหว่างขับรถ

1.จับพวงมาลัยให้แน่นค่อยๆ ลดความเร็ วแล้วนารถไปจอด
2.เปิ ดทางให้ถนนตรงกลางว่างเพื่อที่รถพยาบาลและรถดับเพลิงสามารถแล่นผ่านไปได้
3.เสี ยบกุญแจค้างเอาไว้ ไม่ล็อกประตูรถแล้วอพยพหนี ดว้ ยการเดินเท้า
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ในรถไฟ

1.จับราวหรื อที่จบั ด้วยมือทั้งสองข้างให้แน่น
2.ถึงแม้วา่ รถไฟจะหยุดกะทันหันระหว่างทางก็ห้ามเปิ ดประตูฉุกเฉิ น หรื อเปิ ดหน้าต่างแล้วกระโดดลงไปข้างล่างเอง
3.ทาตามคาแนะนะของพนักงานควบคุมรถ หรื อเจ้าหน้าที่บนรถ

(3) เตรียมพร้ อมสาหรับความเสียหายหลังจากเกิดแผ่นดินไหว
ความเสี ยหายที่เกิดหลังแผนดินไหว คือไฟไหม้ เพื่อป้ องกันไฟไหม้สิ่งที่สาคัญก็คือการปิ ดอุปกรณ์ที่ให้ความร้ อนโดยทันที
เมื่อแผ่นดินไหวลดความรุ นแรงลงแล้วให้ปิด เช่น เตาแก๊ส หรื อ อุปกรณ์แก๊สที่กาลังใช้งานอยู่ ปิ ดวาล์วแก๊ส,ถอดปลัก๊ เครื่ องใช้ไฟฟ้ าออก เป็ นต้น
ในกรณี ตอ้ งอพยพออกจากบ้านไป ให้ยกเบรคเกอร์ ข้ ึนก่อนแล้วค่อยออกไป ถ้าเกิดไฟประทุข้ ึนมาควรเรี ยกเพื่อนบ้านเพื่อช่วยกันดับไฟในระยะแรก
นอกจากนี้ อาจเกิดคลื่นยักษ์(สึ นามิ)ได้หลังเกิดแผนดินไหว
คลื่นยักษ์อาจมาเร็ วกว่าข้อมูลทางวิทยุและโทรทัศน์ได้ดงั นั้นเมื่อรู ้สึกว่าแผ่นดินไหวให้รีบออกจากชายทะเลอพยพไปยังที่ปลอดภัย เช่น บริ เวณที่สูง เป็ นต้น
คลื่นยักษ์อาจซัดเข้ามา 2-3 ครั้ง ถ้าคลื่นยักษ์พดั เข้ามาครั้งแรก อย่าวางใจ อย่าเข้าใกล้บริ เวณชายทะเลจนกว่าจะมียกเลิกประกาศเตือนภัย
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2 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ
2-2 ไต้ ฝุ่น
เกิดพายุไต้ฝนประมาณเดื
ุ่
อนกรกฎาคมถึงสิ งหาคม ฝนตกรุ นแรงและลมพายุพดั รุ นแรง บางครั้งอาจเกิดแผ่นดินถล่มและน้ าท่วม นอกจากนี้
ยังเกรงว่าจะได้รับการบาดเจ็บจากสิ่ งของที่ลมพัดปลิวมา และ น้ าไหลบ่า
(1) ไต้ ฝนุ่
พายุที่เกิดขึ้นจากความกดอากาศต่าของเขตร้อนที่ลองจิจูดที่ 100-180องศาด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก หรื อด้านตะวันออกของทะเลจีนใต้
ความเร็ วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางมากกว่า 17.2 m/s (เมตร ต่อ วินาที) เรี ยกว่าพายุไต้ฝนุ่
จาเป็ นจะต้องระมัดระวังเนื่องจากจะก่อให้เกิดความเสี ยหายอย่างมากเหมือนกับพายุเฮอริ เคน และพายุไซโคลน
ความกดอากาศเฉลี่ยรอบๆประเทศญี่ปุ่นอยูท่ ี่ 1013 hPa (hectopascal - เฮกโตปาสคาล) แต่ถา้ พายุไต้ฝนุ่ มาถึงความกดอากาศจะต่าลง
เมื่อความกดอากาศต่าลงมีแนวโน้มที่ฝนจะตกแรงขึ้น
ที่ญี่ปนลมพายุ
ุ่
จะพัดทวนเข็มนาฬิกา ความแรงลมด้านซ้ายมือจะมีความแรงมากกว่าด้านขวามือ เนื่ องจากเป็ นลมที่ทาให้พายุเกิดลม ความแรงของลม
ทิศทางการเคลื่อนตัวของไต้ฝนุ่ หันไปด้านขวา และเนื่ องจากทิศทางของลมที่ทาให้เกิดการหมุนของไต้ฝนุ่ กับลมที่ทาให้ไต้ฝนุ่ เคลื่อนตัวมีทิศทางเดียวกัน
ดังนั้นความแรงลมด้านขวามากกว่าด้านซ้าย
ควรเตรี ยมรับมือกับไต้ฝนโดยการติ
ุ่
ดตามดูพยากรณ์อากาศเนื่องจากบริ เวณที่ได้รับความเสี ยหายของไต้ฝนุ่ จะเปลี่ยนไปตามเส้นทางของไต้ฝนุ่
นอกจากนี้ จะต้องระวังน้ าทะเลชายฝั่งหนุนสูงเนื่ องจากความกดอากาศต่าจะทาให้ระดับน้ าทะเลสู งขึ้นและความเร็ วของลมเพิ่มขึ้น
เมื่อความกดอากาศลดต่าลง1hPa ความสูงของน้ าทะเลจะเพิ่มขึ้น 1 ซ.ม.
ไม่ควรลงทะเลในช่วงเวลานั้นเนื่องจากจะได้รับความเสี ยหายอย่างหนักจากระดับน้ าทะเลที่เอ่อท้นเข้ามา
(2) ความแรงของลม
ความแรงของลมจากพายุไต้ฝนุ่ วัดจากความเร็ วลมสูงสุด โดยอ้างอิงความกดอากาศใกล้จุดศูนย์กลาง
ประเภทของความรุ นแรง
ไต้ ฝุ่นความรุ นแรงต่า
ไต้ ฝุ่นความรุ นแรงปกติ
ไต้ ฝุ่นความรุ นแรงสู ง
ใต้ ฝุ่นความเร็วแรงสู งมาก
ใต้ ฝนความเร็
วสู งสุ ด
ุ่

ความกดอากาศที่ศูนย์ กลาง (hPa)
990950 - 989
930 - 949
900 - 929
- 900

ความเร็วลมสู งสุ ด
17.2 - 25m
25 - 33m
33 - 45m
45 - 50m
มากกว่า50m

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

(3) ระดับของไต้ ฝุ่น (ขนาด)
ขนาดของไต้ฝนระบุ
ุ่
ไว้ดงั ต่อไปนี้
[ขอบเขตพื้นที่ที่ได้รับอิทธิ พลพายุ] คือ พื้นที่ที่พายุมีความเร็ วลม 15m/s ถ้าความเร็ วลมพัดแรงกว่านั้น เรี ยกว่า [พื้นที่พายุ]
บริ เวณที่มีลมพัดแรงหรื อคาดว่าจะมีลมพัดแรงระดับความเร็ วลมสูงกว่า 25m/s จะเรี ยกว่า [พื้นที่ลมกรรโชกแรง]

ระดับ

ขอบเขตพืน้ ทีท่ ไี่ ด้ รับอิทธิพลพายุ

(ไม่ ระบุ)

ไม่เกิน500km

ใหญ่ พอสมควร / ขนาดใหญ่

เกิน 500kmแต่ไม่เกิน 800km

ใหญ่ มาก / ใหญ่ มากที่สุด

มากกว่า800km

(4) ความแรงของลม
ความแรงลมของพายุไต้ฝนุ่ และการคาดคะเนความเสี ยหายมีดงั ต่อไปนี้
ความเร็วลมเฉลีย่

ผลกระทบกับคน / ความเสียหายต่ อสิ่งก่อสร้ าง เป็ นต้ น

ความเร็วลม10m/s

กางร่ มไม่ได้ สังกะสี หรื อป้ ายที่ยดึ ไม่สนิ ทเริ่ มปลิว

ความเร็วลม15m/s

โรงเรื อนที่คลุมด้วยพลาสติกเสี ยหาย สังกะสี หรื อป้ ายเริ่ มปลิ ว

ความเร็วลม20m/s

เด็กแทบจะถูกพัดปลิว ถ้าไม่เอนตัวประมาณ 30องศาก็จะไม่สามารถยืนได้

ความเร็วลม25m/s

กิ่งไม้ขนาดเล็กหัก บานเกล็ดเริ่ มได้รับความเสี ยหาย กระจกแตกเนื่ องจากถูกกระทบจากของที่ลมพัดมา
กระเบื้องหลังคาปลิว,เสาโทรทัศน์,ปล่องไฟหัก
อิฐกาแพงเสี ยหาย ,อุปกรณ์ต่างๆที่ยดึ ติดไม่แน่นอยูภ่ ายนอกอาคารหลุดออก และเริ่ มปลิว

ความเร็วลม30m/s

บานหน้าต่างกันฝนหลุดออก หลังคาถูกพัดปลิว,บ้านที่ทาจากไม้เริ่ มพัง,เสาไฟฟ้ าล้ม

ความเร็วลม35m/s

รถไฟและรถโดยสารขนาดเล็กล้ม

ความเร็วลม40m/s

ถ้าไม่เอนตัว 45องศาก็จะไม่สามารถยืนอยูไ่ ด้,หิ นก้อนเล็กถูกพัดปลิว

ความเร็วลม50m/s

บ้านที่ทาจากไม้ส่วนใหญ่พงั ลงมา ต้นไม้โค่นลง

ความเร็วลม60m/s

โครงเสาเหล็กงอได้

(5) การบ่ งชี้ระดับปริมาณฝนที่ตกลงมา
ปริ มาณน้ าจากพายุไต้ฝนุ่ และสภาพการณ์จริ งเป็ นดังต่อไปนี้
ปริมาณนา้ ฝนต่ อ1ชั่วโมง

สภาพการณ์จริง

5-10 mm

มีน้ าขัง ได้ยนิ เสี ยงฝนตก

10-20 mm

บางครั้งเสี ยงฝนตกทาให้ไม่ได้ยนิ เสี ยงพูดคุย ถ้าฝนตกเป็ นระยะเวลานานจาเป็ นต้องระวังภัยธรรมชาติ

20-30mm

น้ าล้นจากท่อระบายน้ า น้ าในแม่น้ าสายเล็กเอ่อท่วม อันตรายจากหน้าผาถล่ม

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

มากกว่า 30 mm

ฝนตกหนักขนาดทาให้ถงั ใส่ น้ าพลิกคว่ำควรเตรี
า
ยมอพยพ ถ้าคิดว่าอันตรายให้อพยพออกจากพื้นที่เอง

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

(6) เมื่อมีไต้ ฝุ่นเข้ า
1. ถ้ามีกระจกบังฝนหรื อบานเกล็ดให้ปิด
2. ไม่ออกไปด้านนอกเวลามีลมแรง
3. ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดอยูเ่ สมอ ถ้ามีการประกาศให้อพยพ ให้ดาเนิ นการอพยพอย่างรวดเร็ ว
4. อย่าเข้าไปใกล้สายไฟที่ห้อยลงมา หรื อเสาไฟฟ้ าที่ลม้ อยู่

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

2 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ
2-3 หิมะตกหนัก และหิมะตกรุนแรง
ที่เขตหนาวตั้งแต่เขตโฮคุริคุจนถึงด้านฝั่งทะเลญี่ปุ่นของเขตโทโฮคุและภูมิภาคฮอกไกโดหิ มะเริ่ มทับถมกันในเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม
[หิ มะตกหนักมาก] ซึ่งใน แต่ละปี หิ มะจะตกทับถมสูงกว่า 5 เมตร ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุบา้ นที่ทาจากไม้พงั ลงมาเนื่ องจากถูกหิ มะทับ
(1) การรักษาตนจากหิมะตกหนัก
การใช้ชีวิตในเขตโฮคุริคุจนถึงด้านฝั่งทะเลญี่ปุ่นของเขตโทโฮะคุและภูมิภาคฮอกไกโด หรื อที่เรี ยกว่า [เมืองหิ มะ]
จาเป็ นจะต้องมีมาตรการป้ องกันหิ มะทุกวัน เวลาออกจากบ้านจะต้องใส่ รองเท้ากันลื่น มือทั้ง 2 ข้างอยูใ่ นสภาพที่พร้ อมใช้งาน และระวังการหกล้ม
ต้องขยันกาจัดหิ มะ แต่อุบตั ิเหตุที่ทาให้เสี ยชี วิตจากหิ มะที่ตกหนักคืออุบตั ิเหตุการตกลงมาจากหลังคาระหว่างที่ข้ ึนไปกวาดหิ มะลงมา
การกวาดหิ มะลงจากหลังคาจึงไม่ควรทาคนเดียว และควรมีอุปกรณ์ป้องกันการตกลงมา เช่น ใช้เชือกยึดเวลาทางานในที่สูง , สวมอุปกรณ์ป้องกันการลื่น,
อุปกรณ์ยดึ บันได นอกจากนี้ เวลากาจัดหิ มะบริ เวณบ้าน ควรระวังหิ มะที่จะตกลงมาจากหลังคาด้วย
(2) การขับขี่บนถนนที่มีหิมะ
อย่างไรก็ตามไม่ควรขับขี่บนถนนที่มีหิมะ แต่ถา้ หลีกเลี่ยงไม่ได้ มีขอ้ ควรระวังดังนี้
1. หลักการสาคัญคือ การเหยียบเร่ ง, การเบรก และการเลี้ยว ต้องทาอย่างช้าๆ ห้ามเร่ งความเร็ วและเบรกกะทันหัน
2. ควรเลือกเดินทางบนถนนเส้นใหญ่ที่สามารถเดินรถได้ปริ มาณมากๆ
3. ในกรณี ที่ตอ้ งขับขี่เป็ นระยะเวลานาน ควรตรวจเช็คสภาพการทางานขอแบตเตอรี่ ที่ปั๊มน้ ามัน เป็ นต้น
4. กฎหมายกาหนดให้ใช้ยางรถที่ไม่มีหมุดย้าสาหรับขับบนถนนที่มีหิมะ (studless tire) แต่ไม่ควร ติดยางสาหรับวิ่งบนหิ มะเพียงแค่ 2ล้อ
เนื่องจากจะเป็ นอันตรายอย่างมาก ควรจะติดยางสาหรับวิ่งบนหิ มะทั้ง 4 ล้อ หากจะใช้โซพันล้อรถ ตามกฎหมายระบุวา่ ให้ใช้โซ่
พันที่ลอ้ ที่ใช้ในการขับเคลื่อน

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

2 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ
2-4 อุบัตภิ ัยแผ่นดินถล่ ม
แผ่นดินถล่มคือ ดินจานวนมากถล่มลงมาในชัว่ พริ บตาเดียว,ผิวหน้าดินที่มีความลาดชันอ่อนตัวแล้วพังลงมาเนื่ องจาก พายุ,ฝนตกหนัก,แผ่นดินไหว หรื อ
หิ มะละลาย เป็ นต้นถ้าใน1ชัว่ โมงมีฝนตกมากกว่า 20 มิลลิเมตร หรื อ มีปริ มาณน้ าฝนตั้งแต่เริ่ มตกมากกว่า 100 มิลลิเมตร
จะมีความเสี่ ยงสูงที่จะเกิดแผ่นดินถล่ม ผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ กล้พ้นื ที่ลาดชัน, แนวเขา หรื อหุบเขา จาเป็ นจะต้องระมัดระวัง

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

2 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ
2-5 การเตรียมการล่ วงหน้ าเพือ่ รับมือกับอุบตั ภิ ัย
(1) การ์ ดข้ อมูลส่ วนบุคคลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (อ้ างอิง1-2 การเตรียมการสาหรับเหตุฉุกเฉิน）
(2) รายการสิ่ งของที่จะต้ องนาติดตัวเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
เวลาเกิดอุบตั ิภยั แล้วต้องอพยพหนี จะต้องนาสิ่ งที่จาเป็ นติดตัวไปให้นอ้ ยที่สุด และควรวาง [ถุงพกติดตัวยามฉุ กเฉิ น] ไว้ในที่ที่สามารถหยิบได้ง่าย
สาหรับของอื่นๆหลังจากอพยพและยืนยันความปลอดภัยได้แล้วสามารถกลับมาเอาได้ภายหลัง
●รายการสิ่ งของที่จะต้ องน้าติดตัวเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน

ของมีค่า

แสงสว่ าง

□ บัตรต่างๆ
□ เงินสด
□ สาเนาใบขับขี่
□ สาเนาบัตรประกันสุขภาพ

□ ไฟฉาย
□ ถ่านสารอง

อาหารยามฉุกเฉิน

□ พลาสเตอร์ปิดแผล
□ ยารักษาแผล
□ ผ้าพันแผล
□ ยาฆ่าเชื้ อโรค

□ ขนมปังกรอบ
□ อาหารกระป๋ อง
□ อาหารเสริ มโภชนาการ
□ อาหารแห้ง
□ น้ าแร่
□ อุปกรณ์สาหรับรับประทานอาหารที่ใช้แล้วทิ้ง
□ ที่เปิ ดกระป๋ อง

วิทยุ
□ วิทยุแบบพกพา
□ ถ่านสารอง

เวชภัณฑ์

เครื่องใช้ ในการดารงชีวติ อืน่ ๆ
□ ชุดชั้นใน
□ ถุงมือฝ้ ายอย่างหนา
□ ผ้าเช็ดตัว
□ กระดาษทิชชู
□ เสื้ อกันฝน
□ ไฟแช็ก
□ ถุงพลาสติก

*ควรวางหนังสื อเดินทางและบัตรประจาตัวผูพ้ านัก/ใบรับรองผูพ้ านักถาวรแบบพิเศษ ไว้ใกล้ตวั เพื่อที่จะนาติดตัวไปได้เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิ น
ควรเตรี ยมผ้าอ้อมหรื อผ้าอนามัยไว้ตามความจาเป็ น

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

(3) การเก็บสารอง
เป็ นสิ่ งของที่เตรี ยมไว้แยกต่างหากจาก [ถุงพกติดตัวยามฉุ กเฉิ น] เพื่อสามารถพึ่งพาตนเองได้จนกว่าจะเข้าสู่ สภาวะปกติ(ควรมีอย่างน้อยสาหรับ 3 วัน
หรื อถ้าทาได้ก็ควรมีของสารองสาหรับ 7 วัน)
●รายการของทีส่ ารองไว้ ยามฉุ กเฉิน
□ น้ าดื่ม
□ อาหาร
□ อุปกรณ์สาหรับรับประทานอาหารที่ใช้แล้วทิง้
□ ผ้าห่ม
□ แผนพลาสติก

□ ภาชนะพลาสติก
□ เตาปรุ งอาหารแบบตั้งโต๊ะ
□ แผ่นทาความร้ อนแบบใช้แล้วทิง้
□ เชือก
□ เทปติดแบบผ้า

*น้ าดื่ม คนละ 3ลิตรต่อ1วัน อาหาร เช่น อาหารทอดสาเร็ จรู ปในถุง หรื ออาหารกระป๋ องให้พอดีสาหรับ 3 วัน
(4) การฝึ กป้องกันภัยธรรมชาติ
วันที่ 1 เดือนกันยายน เป็ นวันป้ องกันอุบตั ิภยั ตั้งแต่วนั ที่ 30 เดือน สิ งหาคม ถึง วันที่ 5 กันยายน คือ สัปดาห์การป้ องกันอุบตั ิภยั
ควรเข้ารวมการฝึ กป้ องกันอุบตั ิภยั ที่จดั ขึ้นเป็ นประจาในท้องถิ่น เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการป้ องกันอุบตั ิภยั
นอกจากนี้ ที่ [ศูนย์ป้องกันอุบตั ิภยั ] ของแต่ละท้องที่จะอบรมความรู ้เรื่ องอุบตั ิภยั และการเตรี ยมรับมือกับอุบตั ิภยั มีท้ งั วีดีโอเทปและฟิ ล์มภาพยนตร์

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

2 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ
2-6 การรับข้ อมูลข่ าวสารทีเ่ กีย่ วกับภัยธรรมชาติ
เพื่อป้ องกันภัยธรรมชาติจากสภาพอากาศอันดับแรกควรตั้งใจฟังข้อมูลการเตือน, การเตือนภัย, ข้อมูลการพยากรณ์อากาศ ที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงาน
เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะถูกรายงานทางโทรทัศน์,วิทยุ หรื อแม้แต่การแจ้งทางอินเตอร์ เน็ต ดังนั้นจึงควรใส่ ใจติดตามข้อมูลล่าสุ ดอยูเ่ สมอ นอกจากนี้
ในกรณี ของพายุ หรื อฝน สามารถรับทราบข้อมูลอันตรายที่ใกล้เข้ามา จากข้อมูลการ พยากรณ์อากาศทางโทรทัศน์ หรื อวิทยุ
(1) การรับข้ อมูล [แจ้ งการระวัง] / [แจ้ งเตือน] จากวิทยุและโทรทัศน์
[การแจ้งระวัง] คือการประกาศเมื่อเกรงว่าจะเกิดภัยธรรมชาติ
[การแจ้งเตือน] คือ การประกาศเมื่อเกรงว่าจะเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ถึงแม้วา่ การแจ้งเตือนจัดอยูใ่ นสถานการณ์ที่ตอ้ งเฝ้ าระมัดระวังมากกว่า
แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าเป็ นการแจ้งระวังแล้วจะวางใจได้ ควรใส่ใจกับข้อมูลสภาพอากาศของโทรทัศน์และวิทยุ และเตรี ยมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ
●การเตือน
การเตือนการเกิดฝนตกหนัก

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงจากฝนตกหนัก อาจเป็ นผลทาให้เกิดอุบตั ิภยั ที่ร้ายแรง เช่น
น้ าท่วมหรื อแผ่นดินถล่ม

การเตือนการเกิดนา้ ท่ วม

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติร้ายแรงจากน้ าในแม่น้ าเพิ่มปริ มาณขึ้นเนื่ องจากฝนตกหนัก,
ฝนตกเป็ นระยะเวลานาน หรื อ น้ าแข็งละลาย เป็ นต้น อาจทาให้เกิดอุบตั ิภยั จากน้ าในแม่น้ าเพิ่มปริ มาณ, น้ าไหลบ่า,
เขื่อนแตก หรื อชารุ ด ในกรณี ที่มีการระบุชื่อแม่น้ าโดยเฉพาะก็จะมีการประการแจ้งระวังการเกิดน้ าท่วมสาหรับแม่น้ าที่มี
การระบุเอาไว้

การเตือนการเกิดหิมะตกหนัก

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงเนื่ องจากหิ มะตกหนัก

การเตือนการเกิดลมพายุ

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงเนื่ องจากลมพายุ

การเตือนการเกิดพายุหิมะ

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติจากลมพายุที่เกิดขึ้นพร้ อมหิ มะตก
การแจ้งเตือนในกรณี ที่คาดการณ์ว่าจะเกิด [ภัยธรรมชาติจากลมแรง] รวมถึง
[อุปสรรคทางทัศนวิสยั จากหิ มะที่ตกลงมาพร้อมกัน ความเสี ยหายจาก(ผลกระทบที่สามารถมองผ่านได้)เป็ นต้น]
เป็ นการประกาศ [แจ้งให้ระวังหิ มะตกหนัก] เมื่อคาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติจากหิ มะตกหนักไม่ได้หมายถึง
[หิ มะตกหนัก+ลมแรง]

การเตือนการเกิดคลืน่ รุ นแรง

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงจากคลื่นสูง
[คลื่นสู ง] กับ [คลื่นยักษ์(ทสึ นามิ)] ที่เกิดจากแผ่นดินไหวไม่เหมือนกัน

การเตือนการเกิดนา้ ไหลบ่ า

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงเนื่ องจากระดับน้ าทะเลสู งขึ้นเนื่ องจากพายุใต้ฝนุ่
และความกดอากาศต่าเป็ นต้น

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

●แจ้ งการระวัง
แจ้ งระวังฝนตกหนัก

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติจากฝนตกหนัก อาจทาให้เกิดน้ าท่วมหรื อแผ่นดินถล่ม
ถึงแม้วา่ ฝนจะหยุดตกแล้วแต่ยงั มีความกังวลว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มอยูก่ ็จะมีการประกาศอย่างต่อเนื่ อง

แจ้ งระวังนา้ ท่ วม

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติจากปริ มาณน้ าที่เพิม่ ขึ้น เนื่ องจากฝนตกหนัก,ฝนตกเป็ นเวลานาน
หรื อ หิ มะละลาย อาจทาให้เกิดอุบตั ิภยั จากน้ าในแม่น้ าเพิ่มปริ มาณ,น้ าไหลบ่า,เขื่อนแตก หรื อชารุ ด
ในกรณี ที่มีการระบุชื่อแม่น้ าโดยเฉพาะก็จะมีการประการแจ้งระวังการเกิดน้ าท่วมสาหรับแม่น้ าที่มี
การระบุเอาไว้

แจ้ งระวังหิมะตกหนัก

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติจากหิ มะตกหนัก

แจ้ งระวังลมแรง

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติจากลมแรง

แจ้ งระวังพายุหิมะ

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติจากลมพายุที่เกิดขึ้นพร้ อมหิ มะตก
การแจ้งเตือนในกรณี ที่คาดการณ์ว่าจะเกิด [ภัยธรรมชาติจากลมแรง] รวมถึง
[อุปสรรคทางทัศนวิสยั จากหิ มะที่ตกลงมาพร้อมกัน ความเสี ยหายจาก(ผลกระทบที่สามารถมองผ่านได้)เป็ นต้น]
เป็ นการประกาศ [แจ้งให้ระวังหิ มะตกหนัก] เมื่อคาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติจากหิ มะตกหนักไม่ได้หมายถึง
[หิ มะตกหนัก+ลมแรง]

แจ้ งระวังคลืน่ สู ง

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติจากคลื่นสู ง
[คลื่นสู ง] กับ [คลื่นยักษ์(ทสึ นามิ)] ที่เกิดจากแผ่นดินไหวไม่เหมือนกัน

แจ้ งระวังระดับนา้ เพิม่ ขึน้

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติเนื่องมาจากระดับน้ าทะเลที่เพิ่มสู งขึ้นเนื่ องมา
จากพายุไต้ฝนุ่ หรื อจากความกดอากาศต่า เป็ นต้น

แจ้ งระวังการเกิดหมอกหนา

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติเนื่ องจากมีหมอกลงจัด
อาจทาให้เกิดการติดขัดของทัศนวิสยั ในการเดินทาง

แจ้ งการระวังฝนฟ้าคะนอง

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติจากฟ้ าผ่า
นอกจากนี้อาจมีการเตือนให้ระวังเกี่ยวกับการเกิดพายุฝนและพายุลูกเห็บด้านล่างของกลุ่มเมฆฟ้ าคะนองซึ่ งเกิดขึ้นบ่อย

แจ้ งการระวังหิมะถล่ม

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติจากหิ มะถล่ม

แจ้ งการระวังหิมะละลาย

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยธรรมชาติจากหิ มะละลาย

แจ้ งระวังอากาศแห้ ง

การประกาศในกรณี ที่คาดว่าความชื้ นในอากาศต่ากว่าปกติและอาจเกิดภัยพิบตั ิ
และจะมีการประกาศรายละเอียดภัยพิบตั ิที่อาจเกิดขึ้นหากระดับความชื้นต่ากว่าเกณฑ์ที่ระบุ

แจ้ งระวังอุณหภูมิต่า

การประกาศในกรณี ที่คาดว่าอุณหภูมิลดต่าลงมากจนอาจก่อให้เกิดภัยพิบตั ิและจะมีการประกาศ
รายละเอียดภัยพิบตั ิเพิ่มเติมหากเกิดภัยที่ร้ายแรง เช่น เกิดความเสี ยหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรหรื อท่อน้ าแข็งตัวจนแตก

แจ้ งระวัง นา้ แข็งเกาะ

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยพิบตั ิอนั เนื่ องมาจากน้ าค้างแข็ง หรื อ น้ าแข็งเกาะ
โดยเฉพาะจะประกาศเมื่อคาดว่า จะมีปัญหาทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ สายโทรศัพท์การสื่ อสาร สายส่ งไฟ ตัวเรื อ

แจ้ งระวัง หิมะนา้ แข็งทับถม

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยพิบตั ิอนั เนื่องมาจากหิ มะทับถม โดยเฉพาะจะประกาศเมื่อคาดว่า
จะมีปัญหาทาให้เกิดความเสี ยหายแก่ สายโทรศัพท์การสื่ อสาร สายส่ งไฟ ตัวเรื อ

แจ้ งระวัง เกล็ดนา้ ค้าง

การประกาศในกรณี ที่คาดการณ์วา่ จะเกิดภัยพิบตั ิอนั เนื่ องมาจากน้ าค้าง โดยเฉพาะจะประกาศเมื่อคาดว่า
เกล็ดน้ าค้างยามเช้า และ เกล็ดน้ าค้างยามค่า จะก่อให้เกิดผลเสี ยกับพืชพักที่เพาะปลูก

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

(2) การรับข้ อมูลจากสานักงานเทศบาล
เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ หรื อเกรงว่าจะเกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ,น้ าท่วม หรื อแผ่นดินไหว
สานักงานเขตเทศบาลหมู่บา้ นตาบลอาเภอเมืองส่ วนใหญ่จะแจ้งสถานการณ์การเกิดภัยพิบตั ิ หรื อ แจ้งการอพยพ
ให้ประชาชนได้รับทราบด้วยเครื่ องขยายเสี ยงสาหรับประชาสัมพันธ์
ควรให้ความสนใจข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติจากสานักงานเทศบาลรวมทั้งข้อมูลจากโทรทัศน์และวิทยุ

ข้ อมูลการใช้ ชีวติ ประจาวันนานาภาษา
P กรณี ฉุ ก เฉิ น / อุ บั ติ ภั ย
P กรณีฉุกเฉิ น / อุบตั ิภยั

2 กรณีเกิดภัยธรรมชาติ
2-7 การอพยพ
(1) ตรวจสอบสถานที่อพยพ เป็ นต้ น
คือ สถานที่ที่จดั เตรี ยมไว้กรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิ สาหรับผูท้ ี่หวาดกลัวว่าจะได้รับภัยพิบตั ิหากอยูใ่ นบ้านของตน
ศูนย์อพยพ
หรื อผูท้ ี่ไม่สามารถอาศัยที่บา้ นของตนได้แล้ว ได้มาใช้ชีวิตอยูช่ วั่ คราวระยะหนึ่ ง ปกติจะเป็ น
(สถานที่สาหรับรองรับการอ
โรงยิมของโรงเรี ยนระดับประถมและมัธยมต้น หรื อ ศาลาประชาคม
พยพ)
สถานที่อพยพชั่วคราว
(พืน้ ที่รวมคนชั่วคราว)

คือสถานที่ที่อพยพไปชัว่ คราวเพื่อป้ องกันตนเองเมื่อเกิดภัยพิบตั ิข้ ึน
ใช้เป็ นแหล่งที่รวบรวมคนให้มาชุมนุมกันก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปสู่ ศูนย์อพยพขนาดใหญ่ เช่น บริ เวณสวนสาธารณะใกล้บา้ น หรื อ
ลานกว้าง เป็ นต้น

ศูนย์อพยพขนาดใหญ่

คือสถานที่ที่จะอพยพไปเมื่อเกิดภัยพิบตั ิขนาดใหญ่ เช่นมีแผ่นดินไหวอย่ารุ นแรง ทาให้เกิดไฟไหม้และลุกลามขยายวงกว้างออกไป
เป็ นพื้นที่อพยพที่มีบริ เวณกว้างเพียงพอที่จะอพยพให้ตนปลอดภัยจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่
ซึ่ งกาหนดไว้ล่วงหน้าโดยสานักงานเขตเทศบาล เช่น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ หรื อ ลานกว้าง เป็ นต้น

ที่สถานที่อพยพจะมีป้ายรู ปคนวิ่งหนี ไปที่วงรี สีเขียว มีตวั อักษรเขียนไว้วา่ (สถานที่อพยพ)
การเตรี ยมการกรณี เกิดภัยธรรมชาติดว้ ยการขอรับแผนที่ป้องกันภัยธรรมชาติจากสานักงานเทศบาลเป็ นอันดับแรก
ตรวจสอบว่าสถานที่อพยพชัว่ คราว, สถานที่อพยพขนาดใหญ่ในเขตที่ตนอาศัยอยูท่ ี่ไหน
และตรวจสอบเส้นทางจากบ้านตนไปยังสถานที่อพยพที่กว้างขวางเตรี ยมไว้
(2) การให้ คาปรึกษาการอพยพ
กรณี เกิดภัยธรรมชาติ หากคาดว่าจะเกิดภัยธรรมชาติหรื อ ใกล้จะเกิดอันตรายในพื้นที่แล้ว ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะออกประกาศ
[คาเตือนให้อพยพ] [คาสั่งให้อพยพ]
เมื่อมีการประกาศ [คาเตือนให้อพยพ] หรื อ [คาสัง่ ให้อพยพ]ในท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่
กรุ ณาอพยพไปเป็ นกลุ่มตามคาสัง่ ในประกาศ แต่หากเห็นไฟและควันอยูใ่ กล้ๆ หรื อเกิดน้ าท่วมขึ้นที่บา้ น ให้ตดั สิ นใจอพยพด้วยตัวเอง
(3) วิธีการอพยพ
โดยพื้นฐานแล้วควรนาของติดตัวไปให้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้แล้วอพยพโดยการเดิน กรณี ที่มีเด็กและผูส้ ู งอายุ ทุกคนควรช่วยเหลือกันในการอพยพ

