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Ⅰ‐2 ��L�́L��鳉踚�́�踚 ��（�Mi�gLiU� / �¡ �΅��� ��i �� / �L��Ĺ��U）

１� �Mi�gLiU�（��� 119 ����oL£L� �ǵµ£L��）

��L� �́��Mi�gLiU������¡g��ܸ¨g��g澀 ���g�i��M®���Á�L��́i���ܸ¨g��LÁ ��LUܸ���®��g�i�����L�
�Mi�gLiU����L�L� �Áܸ́�����ܸ ������g 119 ���g���LU¡�®������ ���g�i���¡L� �́��Mi�gLiU� M� ��UÁ�́
��L��ܸ��ܸ��¡L��¨�¡ ��LUܸL� �i������¨¡Lg�����g�i��Áܸi�ܸL�¨�g��L��ܸ��i��o�̈ ¡́��

２� �¡ �¨i� ®�ÁL���ÁÁ́�����i �� �i�（��� 119� ���oL£L� �ǵµ£L��）
�U®��� �́��ĹL��¡ �¨i�®�L����ÁÁL���ÁÁ́�����i����LU¡�LUL�������LgL���gM¨LÁLi��gL��

��� 119 ��ܸ̈ ́��M¨LÁLi踚�́ �踚��L����¨LU¡���g��ܸ¨�¡LÁ��́ L� ��¡��L��Á����g��ܸ¨�¡L��́ £L ÁLg����g��LU¡
�LUL���i®�́ ��gM¨LÁLi��gL�� ��®��g�Ĺ���Li��L�ܸ���M¨LÁLi踚�́ �踚������Á����M��L��L�i®�́��g
M¨LÁLi�i��iUL�́�Á�ĹL��¡ �¨ ��iL�i� ��L��ܸ��������

��́�Ĺ�ܸ� ��L�®�U¨Li�®������UܸM�£ ������LoL���i�®���¡U®�́L����̈ L�ܸ��®�U L���gM¨LÁLii�®�
��ܸ̈ ́��M¨LÁLi踚�́ �踚������ܸ �LUL���LU��¥ܸ́�L����L�M�£�Ĺ ���119 L��
（��¡U®�́L������M¨LÁLi踚�́�踚 ����Li� �Á���¡Lg�L��� ܸ��� �LUL�ܸ���¡ �）
https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html

３� ��LU��ܸ¨iL¨� ܸ��́ ���Ĺ�L��Ĺ��U ���� 11�� ���oL£L� �ǵµ£L���

��L����Á�L��Ĺ��Ui�®��iÁ��i��́ L��鳉 ������� 11� ���g��L�������ܸ �U®����́ ��U¨���LÁ�L�
i�®���L��́ gL� �����g�oLM���UL���i��������g 11�

����¨¡Lg��LM��oL£L�ܸ���¡ ��ܸ�������g
「�����́��� ���L����」 ��LUiUL¨ ��¡�¨���¨�
「�����Á ����」 ��LUiUL¨ ���U¨�
「����������U�����」 ��LUiUL¨ ���́ i��ǵ����� L�
「��́������U�����」 ��LUiUL¨ ���́ �́�¡�¨�

����¨¡Lg��LM��oL£L�ܸ���¡ ��ܸ�������g

「�������� ○○ ��ܸ��¨�¡� ��� △△��®��� ����」 ��LUiUL¨ �L�LiU��ܸ� ○○ ��ܸ��¨�¡� △△ ��®��� �

「○○ ��ܸ��¨�¡� ��� △△��®��� ����g� ���L�� g� ��������」 ��LUiUL¨ �L�LiU��ܸ�� �LgÁ�L� ○○ ��ܸ��¨�¡� △△ ��®����

����¨¡Lg��LM��oL£L�ܸ���¡ ��ܸ�������g

「������踚� ��䖍� ����Lg��U��� ○○ ��ܸ��¨�¡� ���△△ ��®��� ����」

��LUiUL¨ �����LÚ���L�¡g��M¨LÁLi UL��Á�ܸ� ○○ ��ܸ��¨�¡� △△ ��®����

「○○ ��ܸ��¨�¡� ���△△ ��®��� ����g� □□ ��®�����̈ ���ܸ�ÁL���ÁÁ� ��䖍� ��g� ��UL����」

��LUiUL¨ ��U/踚��○○ ��ܸ��¨�¡� △△ ��®��� UܸÁL���i�ܸ�□□��®�����̈ ���ܸ�ÁL���ÁÁ� �

「○○ ��ܸ��¨�¡� ���△△ ��®��� ����g� □□��®�����̈ ���ܸ�ÁL���ÁÁ� g� ��������� ���́��UL��Ág」

��LUiUL¨ ��U/踚��○○ ��ܸ��¨�¡� △△ ��®��� ��ÁÁ�ܸ�□□ ��®�����̈ ���ܸ�ÁL���ÁÁ� ��LU¡�LUL��

��i®���Li�L���

「○○ ��ܸ��¨�¡� ���△△ ��®��� ����g� �� g� ������U���」

��LUiUL¨ ��U/踚�� ○○ ��ܸ��¨�¡� △△ ��®��� Uܸ�i®����́�

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html
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Úܸ�iUL¨�¡L���΅L���LÁ��LUM�́������（���́�́��鳉）�M®�����ǵ����LU��ܸ¨iL¨�Ĺ���ܸ�
��Á������� ��¡� ����LULU¡̈ �U�i��iL��L¨�L� ��́ ��¡U� LU¡Uܸi��L�ܸ���MÁi��L� ���Á��Á����� ���
�L�L�ܸ������g i�®����Ã�M�鳉UL��¡LU¡̈ �UM����L� �����ܸ¨iL¨�LUL�����́ £Ĺ�Á���LM��́ gL���L���
L���ܸ�
【���́���́�́��鳉 11� ��L��́ gL���L�����gi������Ĺ�L】
 06-6９３７-2110

��́�Ĺ�ܸ� Úܸ�iUL¨i�LÚL���́ � �L� �L¨�¡LǵL¨�Ĺ��¡�U��i�®�����́ Ã��¨鳉�i�� �L���́ £L� ¡́
����ܸ�gi������Ĺ�L UܸÁ��́ L���Á�i��i���LU���U���g�����ܸ¨iL¨������L� �i���Á���́ £L���iĹL���L
� �L¨�¡LǵL¨� �i�� �L���́ £L���iL�ܸ��� �i�
【Ã��¨鳉�i�� �L���́ £L� ¡́����ܸ�gi������Ĺ�L】
 06-６９４９－６１８１

４� ������g�i��

������Ã�M�鳉�L¥L������L� 11� �i� 119 L�� ��¨LU¡��ܸ¨�g�� �Mܸ¨g��¡̈ ́i� ���Ã�M�鳉́ ���¡ U�ܸ��g
��L�i��L��g���®��g（�L�UܸÁLg���®��g�ܸ�「�¡�LU¡���」i�®�「Uܸ��¥ܸ�����́�¡Lǵ��」）

��́�Ĺ�ܸ��LUL��������Ã�M�鳉U®��®�L�� ��΅�119 i� ®�11� �i�́���L���g��L��ܸ��ܸ��¡L��¨�¡
�i�iUL¨�i����Ã�M�鳉U®��®����¨



- 4 -
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Ⅰ-３ การเตรยีมพร้อมส าหรับภัยธรรมชาติ 
 

１．ไต้ฝุ่น 

พายไุตฝุ้่ น คือพายฝุนท่ีเกิดขึน้ในช่วงเดือนกรกฎาคม-เดือนตลุาคม 
 

  ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ได ้  
・บาดเจ็บ  เน่ืองจากถกูสิ่งของท่ีลมพดัปลิวมา 
・ฝนท าใหด้ินถลม่และน า้ท่วม   
・น า้ท่วมบา้น 
・ไฟฟ้าดบั 
・ตกึที่ใชป๊ั้มจ่ายน า้ที่ขบัเคลื่อนมอเตอรไ์ฟฟ้า  น า้จะหยดุไหล 

พายไุตฝุ้่ นจะเขา้หรือไม่นัน้สามารถทราบจากข่าวการพยากรณอ์ากาศได ้  จึงขอให ้
ติดตามข่าว การพยากรณอ์ากาศอย่างใกลช้ิด 
 

  การเตรียมพรอ้มส าหรบัไตฝุ้่ น   
・ติดตามข่าวพยากรณอ์ากาศทางวิทย,ุโทรทศัน ์และอินเตอรเ์น็ต ว่าพายไุตฝุ้่ นจะพดัผ่าน 

ทางไหนและจะมาถึงเมื่อไร 
・เมื่อเกิดพายฝุนรุนแรง ไม่ควรที่จะออกไปขา้งนอก 
・เตรียมกระเป๋าที่ใสข่องใชย้ามฉกุเฉิน เช่นน า้ดื่ม, อาหารแหง้, ไฟฉาย, วิทยพุก ฯลฯ ไว ้
・ส ารวจสถานท่ีหลบภยัที่อยู่ใกลบ้า้น  ซึ่งทางการระบไุวล้ว่งหนา้ 
 

 

２．แผ่นดินไหว 

ประเทศญ่ีปุ่ นเป็นประเทศหนึ่งที่มีแผ่นดินไหวมากในโลก เมื่อเวลาเกิดแผ่นดินไหวขึน้ 
พืน้ผิวจะสั่นสะเทือนมาก อาจจะเกิดความเสียหาย เช่น เครื่องเรือนลม้พงั  บา้นพงัทลาย  
ในบางครัง้ ยงัเกิดคลื่นยกัษ(์สนึามิ)ขึน้อีกดว้ย 

 
  เมื่อเวลาเกิดแผ่นดินไหว   
①   ถา้อยู่ในบา้นหรืออาคาร     ■มดุเขา้ไปใตโ้ต๊ะ เพ่ือปอ้งกนัจากของที่หลน่ลงมา 

■เมื่อแผ่นดินไหวลดความรุนแรงลงแลว้ใหด้บัไฟทกุชนิด เช่น แก๊ส, 
ฮีตเตอรแ์บบใชไ้ฟฟ้าหรือน า้มนัก๊าด ฯลฯ และ ปิดหวัแก๊ส 

■ เปิดประตทูางออก เตรียมทางหนีภยัใหพ้รอ้ม  
■หา้มใชล้ิฟต ์

②  ถา้อยู่นอกบา้น... 
ใหห้าอะไรปอ้งกนัศีรษะเอาไวจ้ากของที่จะหลน่ลงมา และ อย่ายืนอยู่ขา้งๆ ก าแพงและ 

รัว้อิฐบล็อค  หรือใตช้ายคาบา้น  กนัสาดที่ยื่นออกมาจากตวัอาคาร ใหห้ลบไปอยู่ในที่ที่ปลอดภยั 
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เช่น บริเวณที่โลง่ที่ไม่มีอาคารหรือสิ่งก่อสรา้งใดๆ 
③ ถา้ขบัรถอยู่...        

อย่ารีบรอ้นควรตรวจสอบดคูวามปลอดภยัใหแ้น่ใจก่อน แลว้ขบัรถไปจอดที่ขา้งทาง  
ถึงแมก้ารสั่นสะเทือนช่วงแรกหยดุแลว้ 
อาจจะเกิดการสั่นสะเทือนอีกหลายครัง้ตามมาดว้ย  จึงควรระวงั 

 
  การเตรียมตวัปกติ   
・ โปรดใชต้ะขอห่วงโลหะ หรือโซเ่พ่ือปอ้งกนัไมใ่หเ้ครื่องเรือนหรือชัน้หนงัสือลม้ลงมา 
・  อย่าวางแจกนัหรือของที่แตกง่ายไวบ้นชัน้วางของ(หิง้) หรือบนหวันอนในหอ้งนอน 
・  โปรดเตรียมกระเป๋าที่ใส่ของใชย้ามฉกุเฉิน เช่นน า้ดื่ม, อาหารแหง้, ไฟฉาย, วิทยพุก ฯลฯ ไว ้
 

 

３．การรับฟังข่าวสารภัยธรรมชาติ 
  สถานีวิทยเุอฟเอ็ม COCOLO    76.5 เมกกะเฮิรต์ซ 

สถานีวิทย ุNHK ภาค2      828 กิโลเฮิรต์ซ  
สถานีวิทย ุNHK ภาค1         666 กิโลเฮิรต์ซ  
สถานีโทรทศัน ์NHK              1 CH         

NHK เวิรด์นิวส（์BS1、BSพรีเมี่ยม） 

อินเตอรเ์น็ต 
NHK เวิรด์ 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/index.html 

โฮมเพจปอ้งกนัภยัพิบตัิโอซากา้ (โอซากา้โบไซเน็ต) 
http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html 

 
 
 
 

４．สถานทีห่ลบภัย 

  สถานท่ีหลบภยั คอืสถานท่ีที่ใชห้ลบภยัจากภยัธรรมชาติ ควรส ารวจสถานท่ีหลบภยันี ้
ซึ่งทางการระบไุวใ้นเขตที่ท่านอาศยัอยู่ลว่งหนา้   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สถานท่ีหลบภยัที่อยู่ใกลบ้า้นท่าน 
 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/index.html
http://www.osaka-bousai.net/pref/index.html
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5． รายการสิ่งของทีค่วรน าติดตัวไปในยามฉุกเฉิน 

  

รายการ เช็ค สิ่งของ รายการ เช็ค สิ่งของ 

อาหาร 
 น า้ดื่ม 

อื่นๆ 

 ไฟฉาย 
 ขนมปังกรอบบิสเก็ต・

อาหารกระป๋องยามฉกุเฉินเป็นตน้ 
 วิทยมุือถือ 

ของใชป้ระจ าวนั  ถงุมือ  ถ่านแบตเตอรี่ 
 ผา้ขนหนู  เทียนไข/ไฟแช็ค 
 ถงุพลาสติก  มีดพบัสวิส 
 กระดาษช าระ/กระดาษทิชชู่เปียก  หมวกนิรภยั(ผา้เบาะป้องกั

นหวั) 

ของส าคญั 
 เงินสด(เงินเหรียญ)  หอ้งสว้มแบบพกพา 
 โทรศพัทม์ือถือ  แชมพแูหง้ส าหรบัสระผมโ

ดยไม่ใชน้ า้ 
 สมดุบญัชีธนาคาร/ตราประทบั  รองเทา้ 
 บตัรประกนัสขุภาพ/ใบขบัขี่  อปุกรณก์ารแพทยฉ์กุเฉิน/

ยาสามญัประจ าบา้น 
 พาสปอรต ์  เครื่องเขียน 
 บตัรประจ าตวัผูพ้  านกัอาศยัในญ่ีปุ่ น

(ไซรวิการด)์ 
 เสือ้ผา้/ชุดชัน้ใน 
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