
สถานีดับเพลิง ☎ 119
（เวลาเกิดไฟไหม้หรือได้รับบาดเจ็บ ไม่สบาย）

สถานีตำารวจ ☎ 110
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อการฝากข้อความสำาหรับภัยพิบัติNTT ☎ 171

สมุดบันทึกการป้องกันภัย（หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ติดต่อยามฉุกเฉิน）

มูลนิธิเพื่อสาธารณะประโยชน์　มูลนิธิแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศจังหวัดโอซาก้า

คู่มือการป้องกันภัยพิบัติ ～ การเตรียมพร้อมรับมือภัยแผ่นดินไหว～

ชั้น5 My Dome Osaka2-5Hommachibashi ChuO ku Osaka shi

	 （รถไฟใต้ดินTanimachi4-chome/Sakaisuji-Hommachi）
โทรศัพท์	 06-6966-2400
แฟกซ์	 06-6966-2401
โฮมเพจ http：//www.ofix.or.jp
e-mail(อี-เมล์) info@ofix.or.jp

หน่วยข่าวสารสำาหรับชาวต่างชาติ จังหวัดโอซากา

โทรศัพท์	 06-6941-2297
e-mail(อี-เมล์) jouhou-c@ofix.or.jp
จันทร～์ศุกร์　 เวลา　9：00　～　17：30น
บริการในภาษาญี่ปุ่ น・อังกฤษ、จีน、เกาหลี、โปรตุเกส、สเปน、เวียดนาม、ฟิลิปปินส์、ไทย 
รวมทั้งหมด 9 ภาษา 

เน็ตการป้องกันภัยพิบัติโอซากา

ถ้าจดทะเบียนอีเมลแอดเดรสโทรศัพท์มือถือไว้ จะได้รับข่าวสาร・พยากรณ์อากาศ・แผ่นดินไหว・
คลื่นยักษ์สึนาม・ิคำาแนะนำาหรือแจ้งให้หนีภัย เวลาเกิดภัยพิบัติ ทางอีเมลได้
(ภาษาอังกฤษ、จีน、เกาหลี)

http://www-cds.osaka-bousai.net/pref/index.html

บัตรที่หลบภัย
ชื่อ

ที่อยู	่

หมายเลขโทรศัพท์

ภาษาที่ฉันพูดได้

หมู่โลหิต

จดสถานที่หลบภัย สถานที่ติดต่อของโรงเรียน ที่ทำางานไว้และนำาบัตรนี้ติดตัวอยู่เสมอ
นอกจากนี้ ควรจะลงทะเบียนประชากรที่อาศัยอยู่ต่างประเทศที่สถานกงสุลในประเทศของตนเอง
เกี่ยวกับวิธีลงทะเบียน กรุณาสอบถามจากกงสุลแต่ละแห่ง

เนื่องจากแผ่นดินไหวนั้นอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า 　ควรศึกษาวิธีปฎิบัติ
ตนเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและวิธีหลบภัยที่ถูกต้อง　จำาเป็นต้องเตรียมตัวอยู่เสมอเป็น
ประจำาวันเผื่อเกิดแผ่นดินไหว 　มีพยากรณ์ว่าจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงที่บริเวณ
รอยเลื่อนนันไก;Nankaitorafui（ซึ่งเป็นบริเวณกว้างตั้งแต่เขตโทคะอิ ถึงคิวช）ูคาดว่า
แผ่นดินไหวนี้จะก่อให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ　และความเสียหายอย่างใหญ่หลวง　 ในกรณี
ที่เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง、สักครู่มักจะมีแผ่นดินไหวซึ่งจะมีการสั่นสะเทือนน้อยกว่าแผ่นดิน
ไหวครั้งแรกอีกหลายครั้งตามมา เรียกว่าอาฟเตอร์ช้อค　　แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่มีจุดเหนือ
ศูนย์กลางแผ่นดินไหวในทะเล　คลื่นน้ำาทะเลจะเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นคลื่นใหญ่
และรุกเข้าชายฝั่งมา　นั่นคือคลื่นยักษ์สึนามิ　ซึ่งคลื่นยักษ์สึนามินี้อาจจะเข้าชายฝั่งทันทีหลัง
การเกิดแผ่นดินไหวก็ได้

การเตรียมการรับมือภัยก่อนแผ่นดินไหว
ควรทำาที่ยึดตู้และเฟอร์นิเจอร์ป้องกันไม่ให้ล้มลง、และหลีกเลี่ยงการวางเฟอร์นิเจอร์ เช่นตู้เสื้อผ้า
หิ้งหนังสือฯลฯ　ในที่ที่อาจจะล้มลงมาสู่ที่ที่นอนอยู่ซึ่งอาจตกลงมาเป็นอันตรายได้　　ให้เตรียม
ชุดดำารงชีพใส่ไว้ในกระเป๋าสะพายหลังเพื่อที่จะได้หยิบหนีภัยได้ทันที　　นอกจากนี้ สำาคัญ
อย่างยิ่งที่ควรจะเช็ค ตรวจสอบข่าวสารจากโฮทเพจของที่ทำาการอำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน　เกี่ยวกับ
สถานที่อพยพลี้ภัยที่อยู่ใกล้บ้าน

อัคคีภัยเนื่องจากแผ่นดินไหว（แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิง･อาวาจิ  เมื่อ มกราคม ค.ศ.1995）

「สมาคมป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ Hitotoboosaimirai center สนับสนุนโดย（เมืองโกเบ）」

แมนชั่นที่พังทลายหรือยุบตัวลงมา（แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิง･อาวาจิ  เมื่อ มกราคม ค.ศ.1995）

ไฟฉาย、 วิทยุแบบใช้แบตเตอรี่、 ถ่านแบตเตอรี่สำารอง、 ถุงมือที่ใช้ในโรงงาน、 ยาใส่แผล、 
พลาสเตอร์、ยาแก้ปวด、ยาช่วยการทำางานของกระเพาะอาหารและลำาใส้、ยาแก้หวัด、และยา
ประจำาบ้านเป็นต้น　น้ำาดื่ม、 ผลิตภัณฑ์อาหาร เช่นอาหารกระป๋อง、 เงินสด（เศษสตางค์）、
พาสปอร์ต、วีซ่าหรือบัตรประจำาตัวคนต่างด้าวที่นับเป็นบัตรสถานภาพในการ พำานักอาศัย、
โทรศัพท์มือถือ、เครื่องอัดไฟ、เครื่องเขียน、 กระดาษทิชชู่、 ผ้าเช็ดตัว、 เสื้อผ้า、
ชุดชั้นใน、และถุงพลาสติก เป็นต้น

ของที่จำาเป็นต้องใช้ยามฉุกเฉิน

ให้ความสำาคัญในการสำานึก ตระหนักถึงการป้องกันภัยพิบัติ 
ควรเข้าร่วมการฝึกอบรมที่ซ้อมปฏิบัติในโรงเรียน、ที่ทำางาน、และหอพักนักศึกษา!!

「มูลนิธิ Nakajimakinen สนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ」（องค์กรบริหารโดยเอกชน）องค์การดำาเนินการสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่ น 

สำาหรับชาวต่างชาติ
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○ ประมาณ 800 ม.จากทางออกหมายเลข ① หรือ ⑫ สถานีซะไคซึจิฮมมาชิ รถไฟใต้ดินสายชูโอหรือสายซะไคซึจิ 

○ ประมาณ 800 ม.จากทางออกหมายเลข ④ สถานีทะนิมะชิยงโชเมะ รถไฟใต้ดินสายทะนิมะชิ



ที่หลบภัย ที่ใกล้ที่สุด

หมายเลขโทรศัพท์สำาคัญ
① มหาวิทยาลัย・ที่ทำางาน

② ผู้จัดการหอพักหรือบ้านพักอาศัย

③ สถานกงสุล

สถานที่ติดต่อยามฉุกเฉิน
① ในประเทศ

② นอกประเทศ

⑥ การหลบภัย
ในกรณีที่คาดว่าจะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ หรือ มีความกังวลในการอยู่ในบ้าน เมื่อเกิดอาฟเตอร์ช้อค
สั่นสะเทือนหลายครั้ง  ดังนั้นเมื่อมีการออกประกาศแนะนำา หรือประกาศสั่งให้ลี้ภัย   ให้ทำาการหลบ
หนีภัยอย่างรวดเร็ว

「ที่หลบภัย」คืออะไร
「ที่หลบภัย」คือสถานที่ใช้หลบภัยเวลาที่เกิดภัยธรรมชาติ　　เป็นสถานที่ที่ทำาการอำาเภอ ตำาบล 
หมู่บ้าน　　ได้ทำาการจัดตั้งขึ้นให้เป็นที่ใช้หลบภัย　　เช่น โรงเรียนประถมเป็นต้น
ณ．ทิ่หลบภัยนี้　นอกจากจะมีของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ เช่นน้ำาดื่ม อาหาร แล้ว　ยังสามารถรับ  
ไลฟ์ไลน์และข่าวสารในการช่วยเหลือได้     ใครๆก็สามารถเข้าไปที่หลบภัยได้    แต่ความเป็นอยู่
ในที่หลบภัยนั้น มีกติกาข้อบังคับ จึงควรทำาตามกฎและคำาแนะนำา 

เมื่อเกิดแผ่นดินไหวไม่ควรรีบตะลีตะลาน　และควรเข้าไปหลบในที่ปลอดภัย
มากกว่า85%ของอัตราสาเหตุการเสียชีวิตใน แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิง･อาวาจิ  ซึ่งเกิด
ขึ้นที่เขตคิงคิ เมื่อ ค.ศ.1995　 เป็นการถูกทับด้วยเหตุที่บ้านเรือนหรือเครื่องเรือนพังทลายลงมา 
และประมาณ10%เป็นการถูกไฟคลอกตายด้วยเหตุที่ไฟไหม้　ดังนั้นเวลาเกิดแผ่นดินไหว
จำาเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องระวังตัวเองจากผนังและเครื่องเรือน ที่จะล้มพังลงมา และการพังทลายของ
ตึกและถนนภายหลังการเกิดแผ่นดินไหวด้วย  เพราะรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปข้างในได้
รวมทั้งจำาเป็นต้องระวังอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นด้วย　ในทันทีที่เกิดแผ่นดินไหว　หลังจากที่
ตรวจสอบยืนยันความปลอดภัยของตัวเองแล้ว　รับฟังข่าวสารติดตามข้อมูลที่ถูกต้อง　
และอพยพไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยอย่างรวดเร็ว
ส่วนอัตราสาเหตุการเสียชีวิตในภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวที่รุนแรงของทางตะวันออกของประเทศ
ญี่ปุ่ นนั้น  มากกว่า90%เป็นการจมน้ำาตาย    ในกรณีที่คาดว่าจะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ　
ควรหลบหนีไปยังพื้นที่สูง ที่คาดว่าปลอดภัยอย่างรวดเร็ว

เวลาอพยพลี้ภัย ให้ดึงเบรคเกอร์สวิตช์ตัดไฟและปิดวาวน์แก็สเพื่อป้องกันไฟไหม้

① ก่อนอื่นเข้าไปหลบในที่ปลอดภัย
หลบหมอบอยู่ใต้โต๊ะ

รับฟังข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องจากโทรทัศน์ วิทยุ และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

⑤ การรับฟังข่าวสาร

เวลาออกจากบ้านเพื่ออพยพลี้ภัย  ให้วางกระดาษบันทึกที่จดสถานที่ที่ไปหลบภัยไว้

② ปิดไฟเตาแก๊ส
ปิดไฟแก๊สทุกชนิดและปิดวาล์วแก๊ส

ควรอพยพหนีด้วยการเดินเท้า อย่าอพยพคนเดียว อย่าเข้าใกล้ตรอกแคบ、กำาแพงและรั้ว 

เพราะว่าอาจได้รับอันตรายจากการพังทลายลงมา

③ ดับไฟที่ลุกไหม้
ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ให้เรียกเพื่อนบ้านด้วยเสียงดังเพื่อร่วมกันดับไฟ  ใช้เครื่องดับเพลิงดับไฟ

แต่ในกรณีที่ไฟลุกถึงเพดาน ให้รีบหลบหนีภัยอย่างรวดเร็ว

① หมายเลขโทรศัพท์เพื่อการฝากข้อความสำาหรับภัยพิบัติNTT(171)
สามารถเก็บรักษาข้อความไว้48ชั่วโมงในความยาว30วินาทีต่อหนึ่งข้อความ
สามารถทดลองใช้บริการได้ในวันที่1、วันที่15ของทุกๆเดือน、 วันที่1～ 3 มกราคม、
ในระหว่างระยะเวลาอาทิตย์แห่งการป้องกันภัยพิบัติ(วันที่30สิงหาคม ～ วันที่5กันยายน)、
และในระหว่างระยะเวลาอาทิตย์แห่งการป้องกันภัยพิบัติ และอาสาสมัคร (วันที่15～ 21
มกราคม)　สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้　แต่เบอร์โทรศัพท์บ้านเท่านั้น ที่จะสามารถ
ขึ้นทะเบียนได้

② การบริการฝากข้อความภัยพิบัติในกระดานข่าวสำาหรับโทรศัพท์มือถือ
เวลาเกิดภัยพิบัติ　 บนจอภาพโทรศัพท์มือถือจะปรากฏกระทู้แสดงว่า
「เริ่มใช้กระดานข่าวฝากข้อความสำาหรับภัยพิบัต」ิ  ควรจะตรวจสอบในโฮมเพจของ
แต่ละบริษัทโทรศัพท์มือถือว่ามีการบริการนี้หรือไม่ จะใช้บริการได้อย่างไร

วิธีการสอบถามข่าวคราวความปลอดภัย

เวลาอัดเสียงฝากข้อความ
１７１
↓
１

（＊＊＊）－＊＊＊－＊＊＊＊

↓
อัดเสียงข้อความคำาฝาก(30วินาที)

การเปิดเทปฟังเสียงข้อความที่ฝาก
１７１
↓
２

（＊＊＊）－＊＊＊－＊＊＊＊

↓
ฟังคำาข้อความที่ฝากไว้

สถานที่ที่หลบภัย

สอบถามข่าวสารการหลบภัยที่ส่งสารจากที่ทำาการอำาเภอ ตำาบล หมู่บ้าน

โดยรถข่าวประชาสัมพันธ์  หรือกระบอกเสียงสำาหรับข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อเวลาเกิดแผ่นดินไหว

◦ จำาไว้ว่าชีวิตเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด!!

◦ อย่าหลงเชื่อข่าวลือข่าวเท็จ!

กดหมายเลขโทรศัพท์  เริ่มจากหมายเลขรหัสพื้นที่Area codeก่อนแล้วจึงกดหมายเลข
โทรศัพท์(ของตนเอง)

กดหมายเลขโทรศัพท์(ของคนที่ต้องการสอบถามรู้ข่าวคราวความปลอดภัย)โดยเริ่มจาก
หมายเลขรหัสพื้นที่Area code

เส้นประ

"

④ เตรียมทางหนีภัย

เปิดประตู ในกรณีที่ตึกเอียงจะทำาให้กรอบประตูบิดไม่สามารถเปิดหนีหลบภัยได้    อย่าตื่น

ตระหนกตะลีตะลานหนีออกไปข้างนอก ดูสถานการณ์โดยรอบให้ดีและใส่รองเท้าหลบหนีภัย


