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[คาํนํา] 
 

 

  

※คู่มือฉบบันี ้  เนน้แปลเฉพาะเนือ้หาสว่นท่ีเป็นภาคปฏิบติัการจาก『อิชโิอกะ ช ิ ซปุเปอรโ์บไซแฮนดบ์ุค๊』ตน้ฉบบั  

ท่านสามารถอา่นรายละเอียดท่ีนอกเหนือจากนีท่ี้ตน้ฉบบั หรือ ติดต่อมายงัแผนกป้องกนัภยัพิบติั อาํเภอ อิชโิอกะ  

「ขอ้ปฏิบตัิ 5 ขอ้ เกี่ยวกบัการป้องกนัภยัพิบตั」ิ 

1 「จงเตรียมพรอ้มอยู่เสมอ」 คือหวัใจหลกัของการป้องกนัภยัพิบตัิ  

มุมมองภยัพิบติัในเชงิบวกและมีท่าทีจดัการป้องกนัความเสียหายอนัจะเกิดกบัตวัเองและขยายผลไปยงัรอบขา้ง  

จิตวิญญาณท่ี 「เตรียมพรอ้มอยู่เสมอ」นีเ้องคือมูลหลกัแหง่การเอาชวิีตรอด 

2 การเตรียมใจไว ้ ลดภยัพิบตัิใหน้้อยที่สุดได ้

ภยัพิบติัโดยทั่วไปเกิดขึน้ทนัทีทนัใดโดยไม่ทราบลว่งหนา้ 

ดงัน้ันการพฒันาความรูสึ้กรบัรูเ้ก่ียวกบัภยัพิบติัใหเ้ฉียบคมจนกระทั่งคิดหามาตรการป้องกนัภยัพิบตัิในแบบข

องตวัเองได ้ จึงเป็นเรื่องท่ีสาํคญัมาก 

3 ความร่วมมือกนัระหว่างตวัเอง เครือญาติ และพวกพอ้ง 

การป้องกนัตวัเองจากภยัพิบติั คือตอ้งเตรียมตวัของเราเองใหพ้รอ้มเสียกอ่น 

ความสนใจเรื่องจดัเตรียมน้ันก็จะถา่ยทอดสูเ่ครือญาติตลอดจนพวกพอ้งคุณไปดว้ยแน่นอน 

4 เรียนรูจ้ากบทเรียนในอดีต เตรียมความพรอ้มส าหรบัอนาคต 

 บนัทึกเหตุการณภ์ยัพิบติัเป็นทัง้บทเรียนท่ีมีประโยชนแ์ละคําแนะนําท่ีมีคุณค่า 

อดีตท่ีไดเ้รียนรูย้อ่มเชือ่มโยงไปสูก่ารเตรียมความพรอ้มในอนาคตได ้

5 1ช ัว่โมงแรก คือการป้องกนัรกัษาชีวิต 

    1ช ัว่โมงแรกหลงัเกิดภยัพิบติัคือเวลาสาํหรบัการป้องกนัชวิีตท่ีสาํคญัท่ีสุด 

ซึง่จะตอ้งป้องกนัรกัษาชวิีตตวัเราเองก่อนเป็นอนัดบัแรกหลกัการป้องกนัภยัพิบติัอนัดบัท่ี1ก็คือ 

จะตอ้งไม่ทําใหต้นเองตอ้งสูญเสียชวีิต 

ประเทศญ่ีปุ่น มีภยัพิบติั เขน่ แผ่นดินไหว นํา้ท่วม อุบติัเหตุทางนิวเคลียร ์ ต่าง  ๆ เกิดขึน้อยู่มากมาย อําเภออิชโิอกะ 

จึงจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มอยู่เสมอ   ในโอกาสนีผ้มจึงคิดว่าชาวต่างชาติทุกท่านที่อาศยัอยู่ในอําเภออิชโิอกะ 

จะไดต้ระหนักถึงการป้องกนัภยัพิบติัตามหลกัการ 「ป้องกนัภยัท่ีจะเกิดกบัตนเอง」 ดว้ยตวัของตวัเองได ้

ผ่านหนังสือคู่มือภยัพิบติั ฉบบันี้ 

http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page004815.html
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โทรศพัทติ์ดตอ่ยามฉุกเฉิน 

 

 

ไฟไหม・้บาดเจ็บ・เจ็บป่วยกะทนัหนั                                                         ติดตอ่ถึง สถานีดบัเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

 

อุบติัเหต・ุเหตุด่วน เหตุรา้ย                                                                   ติดตอ่ถึง  สถานีตํารวจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยากทราบเรื่องสถานท่ีหลบภยั                          

อยากทราบจดุแจกจา่ยนํา้ต่าง ๆ                                 ติดต่อถึงท่ีวา่การอาํเภอ 

อยากทราบสถานการณภ์ยัพิบตัิโดยรวม 

 

 

 

 

0299 23 1111 

※สถานท่ีหลบภยั หรือ จดุแจกจา่ยนํ้า ตรวจสอบจากโฮมเพจหลากหลายภาษาของอําเภอ(市
し

の HP) 

※ตอบคําถาม ดว้ยภาษาญ่ีปุ่น 

1 1 9 

1 1 0 

※บอกท่ีอยู่ของตนเอง หรือ จดุท่ีสงัเกตตําแหน่งท่ีคณุอยู่ได ้

※โทรศพัทแ์จง้ เฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่าน้ัน 

※ตอบคาํถาม ดว้ยภาษาญี่ปุ่น 

※บอกท่ีอยู่ของตนเอง หรือ จดุท่ีสงัเกตตําแหน่งท่ีคณุอยู่ได ้

※ตอบคาํถาม ดว้ยภาษาญี่ปุ่น 

วิธีโทรศพัทติ์ดตอ่ไปยงั สถานีดบัเพลิง・สถานีตํารวจ 

① 「（คะจิ・เคงะ・จิโกะเดส」ุ(ไฟไหม・้บาดเจ็บ・อุบติัเหตุ)คะ่/ครบั） 

② 「อิชโิอกะช ิ   ○○○โจเมะ  ○ บงัโงะ  ○○โคมินกงั โนะ จิคะคุ เดส」ุ(อิชโิอกะข ิ เขต..เลขท่ี..ใกล ้ ๆ 

โคมินกงั.....ค่ะ/ครบั) 

 （กรณุาบอกจดุที่สงัเกตตําแหน่งที่คณุอยูไ่ด）้ 

③ 「○○ งะ โมเอเตะอิมสั・เคงะ・จิโกะ  เดส」ุ(ไฟกําลงัไหม○้○   ○○ ไดร้บับาดเจ็บ    มีอุบติัเหตุ○○  

ค่ะ/ครบั)  

http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page001835.html
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[ภาค คูมื่อป้องกนัภยัพิบติั] 

 

 
สภาพฝนตกหนัก ในอาํเภอ อิชโิอกะ เม่ือ วนัที่  10 กนัยายน ค.ศ.2015 

 

 

 
อาคารท่ีไดร้บัความเสียหาย จากภยัพิบติัแผ่นดินไหวครัง้ใหญท่างตะวนัออกของญี่ปุ่น(ฮิงาช ิ นิฮง ไดชนิไซ) 
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[จะทาํอยา่งไร ตอนท่ีแผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึน้!?] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจยืนยนั  

ตวัตน้เพลิง

หนีออกมาจากอาคาร

ถา้เกิดแผ่นดนิไหวใหญ่ขณะอยู่ในท่ีท างาน

ไปยงัสถานท่ี 

หลบภยั・บา้น 
ปกป้องรกัษาชวีติตนเอง

○ตรวจยืนยนั สถานที่หลบภยัที่ใกลเ้คียงสถานที่ทํางานของคุณ เอาไวก้่อนล่วงหนา้  

○หาทางติดต่อกบัครอบครวัคุณ ดว้ย ｢ระบบโทรรบัฝากขอ้ความภยัพิบติัต่าง ๆ｣ 

หาชอ่งทางออกจากสถานท่ี 

อย่างปลอดภยัใหแ้น่ใจ 

ขา่วแจง้เตือนภยัแผน่ดินไหวฉุกเฉิน 

หากคาดการณแ์รงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว 

มากกว่าชนิโดะ 5 อ่อน โปรดตรวจสอบขอ้มูล 

ทางวิทยุภยัพิบติัของราชการ หรือ วิทยุ โทรทศัน ์  

และ ทางโทรศพัทมื์อถือต่าง ๆ  

จ าลองสถานการณว์า่มีแผน่ดิน

ไหวเกิดขึน้  

แลว้ลองคิดว่าจะตอ้งท าอะไร 

หรือ 

มีประเดน็อะไรท่ีตอ้งระวงับา้ง  
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แผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึน้ ขณะท่ีอยู่ในสถานการณต์า่ง ๆ 

○ ในซปุเปอรม์าเกต็ หรือ หา้งสรรพสินคา้ 

 ทําตามท่ีพนักงาน แนะนํา 

○ขณะก าลงัขบัขีย่านพาหนะ 

 จอดรถบนถนนดา้นซา้ย เสียบกุญแจคารถไว ้ แลว้ลีภ้ยั 

○ขณะก าลงัเดินอยู่บนถนน 

 ลีภ้ยัไปยงัสถานท่ีท่ีปลอดภยั โดยระวงั สิ่งกอ่สรา้งพงัทลาย หรือ 

สิ่งของท่ีจะรว่งหล่นลงมาต่าง ๆ ไปดว้ย 

หนีไปยงัสถานท่ีหล

บภยั(ฮินันโจะ) 

ตรวจสอบ 

ขอ้มูลทีถู่กตอ้งทางวิทยุก

ระจายเสียง ตา่ง ๆ 

ตรวจสอบสภาพบา้นหรือ 

สภาพการณบ์า้นเรือนใกลเ้คยีง 

ตรวจยนืยนั ตวัต้นเพลงิ 

เบรกเกอร์ (ตวัตดัไฟ) 

หลบภยัอยูท่ี่บา้น 

สถานที่หลบภยัเปิดท าการ 
ถา้มีแรงสะเทือนเกิน 5  อ่อน  

สถานท่ีหลบ 

ภยัทุกแห่งจะเปิดทําการ  โปรดตรวจยืนยนั 

สถานท่ีหลบภยักนัไวก้่อน 

ตรวจยืนยนัตวัตน้เพลิง 

เบรกเกอร์ (ตวัตดัไฟ) 

ตรวจยืนยนั ตวัตน้เพลิง 

เบรกเกอร ์ (ตวัตดัไฟ) 
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 [จะทําอยา่งไร ตอนท่ีเกิดพายไุตฝุ่้น!?] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจยืนยนัสภาพอากาศดว้ย 

ถา้คาดการณว์า่จะมีฝนตกหนักในชว่งกลางคืน  

ใหอ้พยพหนีภยัเสียกอ่น ในชว่งกลางวนั  

จ าลองสถานการณว์่ามีพายไุตฝุ่้นเ

ขา้  แลว้ลองคิดว่าจะตอ้งท าอะไร 

หรือ มีประเด็นอะไรทีต่อ้งระวงับา้ง 

●地震災害 

ขอ้มูล

สภาพ

อากาศ 

ตรวจยืนยนัขอ้มูลสภาพอากาศ 

ตรวจยืนยนัสถานที่หลบภยั 

ตรวจสอบรอบบริเวณบา้น 

ไม่ไปยงัสถานท่ีเส่ียงตอ่ภยัอนัตรายอั

เตรียมการอพยพ･･･จดัเตรียมสิ่งของพกติดตวัยามฉุกเฉิน・ติดต่อกบัครอบครวั 

เริ่มทําการอพยพ เชน่ ผูสู้งอายุ ฯลฯ･ ･ ･เริ่มตน้อพยพ（บุคคลผูสู้งอายุ、

บุคคลผูพิ้การ、เด็กทารกหรือเด็กวยัก่อนเรียน ฯลฯ ）เสียก่อนโดยเร็ว 

ประกาศแจง้ระวงั ประกาศแจง้เตือน 

เตรียมการหนีภยั・เริ่มอพยพผูส้งูอาย ุ ฯลฯ 

กอ่นหน้า24 ช ัว่โมง กอ่นหน้า 12 ช ัว่โมง 

（ฝนตกหนัก・ลมพาย・ุนํ้าท่วม） （

） 

「โบไซ อิชโิอกะ」เทเลโฟน เซอรวิ์ส 
กรณีตอ้งการตรวจเนือ้หาท่ีออกอากาศโดยวิทยุภยัพิบติัของราชการ 

สามารถตรวจเชค็เนือ้หาท่ีออกอากาศไปภายใน 24 ช ัว่โมงท่ีแลว้ได ้

โดยไม่เสียค่าใชจ้า่ย  

ขอ้มูล 

การ 

อพยพ 

ปฏิบติั

การอ

พยพ 
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ขอ้มูลท่ีควรระวงั อื่น ๆ （ประกาศแจง้ทางวิทยุภยัพิบติัของราชการ） 

 

   

 

 
ประกาศแจง้ระวงัภยัพายุหมุนทอรน์าโด 

จะแถลงขา่วเม่ือสภาพอากาศอยู่ในระดบัที่อาจเกิดเป็นพายุหมุนท

อรน์าโดต่าง ๆ ไดง้่าย 

 

พายุ 

ไต้ฝุ่น 

ขึน้ฝ่ัง 

บนัทึกขอ้มูลเหตุการณฝ์นตกหนกัในชว่งระยะเวลาส ัน้ ๆ  

 

จะแถลงขา่วเม่ือคาดการณว์า่จะมีฝนตกหนักมากวา่ 100 มิลลิลิตร ใน 1 ช ัว่โมง 

 ภายในอําเภอมีสถานที่ที่กําหนดว่าเป็นพืน้ที่เสี่ยง

อนัตรายจากภยัดินถล่ม 98 แห่ง  

【ดแูผนท่ีเส่ียงอนัตรายจากภยัแผ่นดินถลม่】 

เขตท่ีประกาศเตือนภยัพิบติัจากดินถล่ม 

 
ขา่วสารสภาพอากาศ・ขา่วการอพยพ 

อาจไม่ไดป้ระกาศออกมาตามลาํดบันี้ 

ดงัน้ันการอพยพจะตอ้งตรวจสอบขอ้มูลแลว้ปฏิบติัก

ารโดยการตดัสินใจดว้ยตนเอง 

เขตท่ีประกาศเตือนภยัพิบติัจากดินถลม่ 

 

ข้อมูลส

ภาพอาก

าศ 

ระวงั ！ 

พายุไตฝุ่้

น 

ขึน้ฝ่ัง คําแนะนําใหอ้พยพ คําสัง่อพยพ(ฉุกเฉิน) 

กอ่นหนา้ 6 ช ัว่โมง 

¥o¥ad(¥s¥up 

ก่อนหนา้ 4 ช ัว่โมง 

¥o¥ad(¥s¥up 

ขอ้มูลประกาศเตือนภยัพิบตั ิ

จากดินถลม่ 

ประกาศแจง้เตือนพิเศษ（ฝนตกหนัก・พายุ） 

 

 

เม่ืออพยพเสร็จสิน้･･･ 

หากคําประกาศเตือนพิเศษออกมาแลว้โปรดดําเนินการป้

องกนัความปลอดภยัของตนเองถา้ไม่สามารถอพยพได ้

โปรดหนีขึน้ไปอยู่ช ัน้ 2 หรือหอ้งที่อยู่ห่างจากหนา้ผา  

เริม่อพยพ･･･ 

ถา้มีประกาศคําสัง่ใหด้ําเนินการอพยพแ

ลว้ จะตอ้งมีปฏิบติัการทนัที 

ผูอ้ยูเ่ขตท่ีประกาศเตือนภยัพิบติัจากดิน

ถลม่ใหเ้ริม่ทําการอพยพได ้

 

 

ขอ้มลูส
ภาพอา
กาศ 

ขอ้มลู 
การ 
อพยพ 

ปฏบิตัิ
การอพ
ยพ 

file:///C:/Users/PC User/Downloads/石岡市では、
file:///C:/Users/PC User/Downloads/石岡市では、
http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page004829.html
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[เม่ือเกิดไฟไหม ้ จะทําอยา่งไร!?] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หนีภยั 

ถา้ไฟลามสูงขึน้

จนถึงเพดานหอ้ง 

 
ดบัไฟ 

 

เกิดเพลิง 

ไหม ้

・ 

พบเห็น 

ไฟไหม ้
 

แจง้ใหบุ้คคลรอบขา้งรู ้

โทรแจง้หมายเลข 119 

การป้องกนัไฟไหม・้・ 

○อย่าวางขา้วของที่เผาไหมไ้ฟไดไ้วร้อบบริเวณบา้น 

○เม่ืออยู่ห่างจากหอ้งครวัดบัไฟจากเตาแกส๊หุงตม้ 

○ระมดัระวงัอย่าลืมดบัไฟจากกน้บุหรี่ 

○อย่าเสียบปลัก๊เครื่องใชไ้ฟฟ้าหลายตวัจากเตา้เสียบอนัเดียว 

○อย่าวางขา้วของไวใ้กลก้บัเตาผิง 

○อย่าวางไมข้ดีไฟ หรือ ไฟแชค็ ไวใ้นตําแหน่งที่เด็กรู ้

วิธีโทรศพัทแ์จง้สถานีดบัเพลิง 

1.「ไฟไหม」้ 

2.「อิชโิอกะช ิ   ○○○โจเมะ  ○ บงัโงะ  ○○โคมินกงั โนะ จิคะคุ เดส」ุ(อิชโิอกะข ิ เขต..เลขที่..ใกล ้ ๆ โคมินกงั.....ค่ะ/ครบั) 

 （กรุณาบอกจดุที่สงัเกตตําแหน่งที่คุณอยู่ได）้ 

3.「○○ งะ โมเอเตะอิมสั」(ไฟกําลงัไหม○้○ค่ะ/ครบั) 

4.「วะตะช ิโนะ นามาเอะ วะ ○○  เดส ุ      เด็งวา วะ ○○-○○○○ เดสุ」 (ฉัน/ผม ชือ่........เบอรโ์ทร.......คะ่/ครบั) 
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[ไลฟ์ไลน(์life line)การจดัการเรื่อง（นํา้ประปา・ไฟฟ้า・การติดตอ่กบัครอบครวั）] 
 [ถา้นํา้ประปาไม่ไหล จะทําอย่างไรดี] 

 

ตอนท่ีเกิด แผ่นดินไหวครัง้ใหญ่ทางตะวนัออกของญี่ปุ่น(ฮิงาชนิิฮงไดชนิไซ)  ระบบนํ้าประปาใชเ้วลาในการกูคื้น  3～7 

วนั 

ในยาม「ฉุกเฉิน」คณุมีการ「สาํรองเก็บนํา้ด่ืมเอาไว」้ อยา่งไร? 

 

① ทุกครวัเรือนควรจดัเตรียม น ้าส าหรบับริโภค 

เอาไวอ้ยูเ่สมอ!นํ้าบริโภคสําหรบั 3 วนั  

 คนละ  3ℓ ต่อ 1 วนั   

    เก็บนํ้าเหลือใชใ้นอ่างอาบนํ้าไวเ้พ่ือเป็นนํา้ใช!้ 

  

 

② การจดัเตรียมน ้าจากบ่อน ้าสามคัคียามภยัพิบติั(ไซไงจิ เคียวเรียวคุ อิโดะ)! 

ผูท่ี้ลงทะเบียน「ไซไงจิ เคียวเรียวคุ อิโดะ」กบัจงัหวดัไว ้ จะไดก้ารอุปถมัภนํ์้าจากบ่อนํ้า  

กรณุาดูรายละเอียดท่ี HP 

 

 

③ จดัหานํา้ไวบ้ริโภคไดท้ี่จุดแจกจ่ายน ้า! 

อําเภอไดก้ําหนดใหส้ถานท่ีหลบภยั 18แห่ง   ทําการแจกจา่ยนํ้าบริโภคโดยรถแจกจา่ยนํา้ หรือ 

ถงัเก็บนํ้าทานแผ่นดินไหว 

 

  

http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page001863.html
http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page005141.html
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[ไฟฟ้า・โทรศพัท ์ ใชก้ารไม่ได ้ ทาํยงัไงดี] 

 
ยามมีภยัพิบติั จะติดตอ่กบับุคคลสาํคญัไดอ้ยา่งไร? 

ใช「้โทรศพัท ์ ฝากขอ้ความยามภยัพิบติั」กนัดู! 

 

โทรศพัทบ์า้น                 บนัทึกฝากขอ้ความ→→→      

 

 

                     เปิดฟังขอ้ความ→→→ 

 

 

 

โทรศพัทมื์อถือ              บนัทึกฝากขอ้ความ→→→      

 

 

                      เปิดฟังขอ้ความ→→→ 

 

 

 

 

 

 

 

จะทาํอยา่งไรดีถา้หลงัเกิดภยัแผ่นดินไหวแลว้ กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง? 

คิดมาตรการป้องกนั กบั การใชไ้ฟอยา่งระมดัระวงั! 

 

○ ใช ้  ไฟฉาย LED・เทียนไข   

ถา้เป็นเทียนไขขนาดใหญ่ สามารถใชไ้ดท้ัง้คืน 

ควรระมดัระวงัเรื่องจดุท่ีวางเทียนไข ท่ีอาจทาํใหเ้กิดเพลิงไหมไ้ด ้

 

○ไม่แตะสมัผสั สายไฟฟ้าขาด 

 หา้มแตะ สายไฟฟ้าท่ีขาดหอ้ยพาดลงมา อยา่งเด็ดขาด   

กรณี ตน้ไม ้ ป้ายประกาศ หรือ เสาอากาศต่าง ๆ  ท่ีมีสายไฟฟ้าสมัผสัพาดผ่าน 

ก็มีอนัตรายมากดว้ยเชน่กนั 

  

1 7 1 ป้อนหมายเลขโทรศพัท ์

เลือก「確認
かくにん

」(ตรวจสอบ) 

ป้อนหมายเลขของโทรศพัทมื์อถือ 

ท่ีตอ้งการตรวจสอบ    แลว้ 

ดูขอ้ความ 

ลองฝึกประสบการณใ์ชบ้ริการ「ฝากขอ้ความยามภยัพิบติั」กนัด！ู 

วนัท่ีฝึก・・ทุกเดือน วนัท่ี 1 , 15  และ  วนัท่ี  1 , 2 , 3  มกราคม  

สปัดาหแ์ห่งการป้องกนัภยัพิบติั วนัท่ี 30 สิงหาคม  ～ วนัท่ี 15 กนัยายน  

สปัดาหแ์ห่งอาสาสมคัรป้องกนัภยัพิบติั วนัท่ี 15 ～ 21 มกราคม 

1 

2 
ป้อนหมายเลขโทรศพัท ์

ท่ีตอ้งการตรวจสอบ 

ท่ี Top Menu 

ฟัง「災害用
さいがいよう

伝言板
でんごんばん

」 

(บริการฝากขอ้ความ) 

เลือก「登録
とうろく

」(บนัทึก)  

แลว้ป้อนขอ้ความ 
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[เม่ือเกิดอบุติัเหตพุลงังานนิวเคลียร ์ จะทําอยา่งไร!?] 
 

จงัหวดัอิบารากิ มีสถานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัพลงังานนิวเคลียรต์ ัง้อยู่ 

กรณีถา้เผ่ือว่าเกิดอุบติัเหตุพลงังานนิวเคลียรข์ึน้  

ใหทํ้าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง(ตรวจสอบว่าขอ้มูลท่ีเขา้มาน้ันถูกตอ้งหรือไม่)  

สิ่งท่ีสําคญัคือจะตอ้งดําเนินการอย่างสงบและมีสติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง ดาํเนินการอพยพหนีภยัอุบติัเหตุพลงันิวเคลียร ์  

ควรมีขา้วของติดตวัใหน้อ้ยท่ีสดุ อย่าลืม สิ่งของมีคา่ และยาต่าง ๆ   

ควรมีผา้ปิดปากและจมูก หมวก เสือ้กนัฝนตา่ง ๆ เพ่ือป้องกนัการสดูสารกมัมนัตภาพรงัสีเขา้ในรา่งกาย 

และชว่ยปกปิดใหผิ้วหนังกระทบสารใหน้อ้ยท่ีสดุ ซึง่เป็นการลดความเสี่ยงทางผิวหนังดว้ย 

 

ปฏิบติัตาม 

คําสัง่อพยพ 

 

ปิดประตู และ หนา้ต่าง 

หลบอยู่ในตวัอาคาร 

ตรวจสอบขอ้มูล 

ท่ีถกูตอ้ง 

อุบติัเหตุ 

พลงังาน 

นิวเคลียร ์

ตรวจสอบสภาพอากาศ 

หลงัอบุติัเหตุ ตรวจสอบ 

ขอ้มูลทิศทางลม หรือ ฝน ต่าง ๆ  

จาํลองสถานการณว์า่มีอบุตัิเห
ตพุลงันิวเคลียรเ์กิดขึน้  

แลว้ลองคิดวา่จะตอ้งทําอะไร 
หรือ 
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ความสมัพนัธข์องตําแหน่ง อาํเภออิชโิอกะ กบั โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ โทไก 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

จาก โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ โทไก 2  ถึงจงัหวดัอิบารากิอําเภออิชโิอกะ  มีระยะทางห่างกนัประมาณ 34km 

 

ข ัน้ตอนของการอพยพหนีภยั・・・ 

 

อาจคิดอพยพไปจงัหวดัอ่ืนก็ได ้  

ใหอ้พยพโดยรถบสั หรือ โดยรถยนตส์ว่นบุคคล  

กรณีท่ีเป็นรถยนตส์่วนบุคคล ใหปิ้ดกระจกหนา้ต่างรถ และ ใชโ้หมดระบบหมุนเวียนอากาศภายในรถยนต ์  

ตอ้งไม่ลืมตรวจตรานํ้ามนัรถอยู่เนือง ๆ ดว้ย   

 

 

 

 

 

 

โรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ โทไก 

2 

 

รศัมี 30km 

รศัมี 50km 

ในปี 2015 เดือน มีนาคม จงัหวดัอิบารากิ สรา้ง

「แผนขยายพืน้ท่ีเตรียมความพรอ้มอพยพหนีภยัพิบติัทางนิวเคลียร」์ขึน้ 

ผูค้นท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัฮิตาจนิากะซึง่อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร ์ โทไก 2 ในรศัมี 30 กิโลเมตร 

อพยพเขา้มาอยูใ่นอําเภออิชโิอกะ  ตามสถานการณข์องการเกิดอุบติัเหตุ  

 ผูท่ี้ทํางาน หรือ โรงเรียนท่ีอยู่ในเขตรศัมี 30ｋｍ  กรณุาปฏิบติัตามคําสัง่ของแต่ละหน่วยงานทอ้งถิ่น(จิจไิต) 
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[ภาคผนวก] 
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[แผ่นดินไหว คืออะไร（อธบิาย）] 

 

แผ่นดินไหวคือ   การที่พืน้ผิวดินเกิดการสัน่สะเทือน 

ญ่ีปุ่ น เป็นประเทศที่มีแผ่นดินไหวเกิดขึน้บ่อยครัง้ และไม่อาจคาดการณไ์ดว้า่จะเกิดขึน้เม่ือไร 

กรณีเป็นแผ่นดินไหวสะเทือนอยา่งรนุแรง  สิ่งที่จะเกิดขึน้ดงัลกัษณะตอ่ไปนี้ 

เม่ือแผ่นดินสัน่สะเทือน บา้น หรือ อาคารสิ่งกอ่สรา้งพงัทลาย  ขา้งนอกกาํแพงอาจพงัทลายลม้ลงมา 

การติดตอ่เชือ่มโยงผ่านโทรศพัทมื์อถือขดัขอ้ง 

ไลฟ์ไลน(์life line)เชน่ นํา้ประปาไม่ไหล   ไฟฟ้าขดัขอ้ง 

หลงัเกิดแผ่นดินไหวใหญแ่ลว้ จะเกิดอารฟ์เตอรช์อ็คขึน้（แผ่นดินไหวที่เกิดขึน้ตามมา） 
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ประเทศญ่ีปุ่ นแสดงสภาวะแรงสัน่(ชนิโดะ)ออกมาเป็นตวัเลข 

  

 

 

ระดบั 1 
 

คนอยู่ ในหอ้งเงียบ ๆ เพียงบางคน  จะรูสึ้กได ้  

ระดบั 2 คนท่ีอยู่ในหอ้งเงียบ ๆ จาํนวนเกินครึง่ จะรูสึ้กได ้

ระดบั 3 คนท่ีอยู่ในหอ้งสว่นใหญ่ จะรูสึ้กได ้

ระดบั 4 โคมไฟฟ้าตา่ง ๆ แกว่งไปมาเป็นวงกวา้ง  

ระดบั 5 ออ่น ภาชนะถว้ยชาม หรือ หนังสือท่ีอยู่บนช ัน้ อาจรว่งตกลงมาได ้  

ระดบั 5 แรง 
จะเดินไดย้ากลําบาก ถา้ไม่ไดเ้กาะยึดอะไรไปดว้ย  

เครือ่งเรือนท่ีไม่ไดยึ้ดตรึงไวก้บัท่ีเอาไว ้ อาจลม้ลงมาได ้

ระดบั 6 ออ่น 
แรงสัน่สะเทือนระดบั ท่ีทรงตวัยืนไดย้าก  

ผนังกระเบือ้ง หรือ กระจกหนา้ต่างอาจแตกหกั หรือ ตกลงมาได ้  

ระดบั 6 แรง 
ถา้ไม่คลาน ก็เคลือ่นตวัไปไหนไม่ได ้

เครือ่งเรือนท่ีไม่ไดยึ้ดตรึงเอาไวส้่วนใหญจ่ะเคลื่อนยา้ยจากท่ี และลม้ลงมาเป็นจาํนวนมาก  

ระดบั 7 อาคารสิ่งก่อสรา้งเอียง หรือ ลม้ลงมาเป็นจาํนวนมาก 

ขอ้มูลอา้งอิง：โฮมเพจสํานักงานอุตนิุยมวิทยา（「ชนิโดะ โตะ ยูเร โนะ โจเกียว」）(ระดบัแรงสั่นสะเทือนตามมาตรวดัญี่ปุ่น 

“ชนิโดะ” กบั สภาพสัน่สะเทือน) 
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[รีบเตรียมพรอ้มรบัมือภยัพิบติักนัทนัที ตัง้แตต่อนนี!้] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รีบตรียมความพรอ้มรบัมือภยัพิบติัทนัที ต ัง้แตต่อนน้ี ！   

ลองสํารวจตรวจตราบา้นเรือน！ 

○พิจารณาแกไ้ขตําแหน่งท่ีวางเครือ่งเรือนอีกครัง้！ 

○ยึดเครือ่งเรือนใหอ้ยู่กบัท่ีเพ่ือรบัรองความปลอดภยั！ 
 

 

 

 

เวลาท่ีออกไปขา้งนอก ควรถือติดมือไปดว้ยใหเ้ป็นนิสยั  

เราไม่ทราบว่าภยัพิบติัใหญ่จะเกิดขึน้เม่ือใดและท่ีไหน จึงควรพกติดไปดว้ยจนเป็นนิสยั 

○วิทยุป่ันไฟฟ้ามือหมุน 

○ไฟฉาย LED 
 

 

ควรเขา้ร่วมฝึกซอ้มป้องกนัภยัพิบติั 

○การดําเนินการ「ฝึกซอ้มป้องกนัภยัพิบติั」ของอําเภอ 

【การฝึกซอ้มป้องกนัภยัพิบติัในทอ้งถิ่น】⇒ ดําเนินการเฉพาะในทอ้งถิ่นของอําเภอปีละ 2 ครัง้ 

【การฝึกซอ้มป้องกนัภยัพิบติัในทุกภาคส่วน】⇒ดําเนินการทัว่ทัง้อําเภอ 3 ปี 1 ครัง้ 
 
 

การจดัเตรียมความพรอ้มส าหรบัสตัวเ์ลีย้งยามภยัพิบติั 

เม่ือเกิดภยัพิบติัสตัวเ์ลีย้งจะตอ้งหนีภยัไปดว้ยกนั！จึงตอ้งฝึกใหมี้วินัย หรือ ใหช้นิกบัการใหอ้ยูใ่นกรง เอาไวเ้สมอ 

○เร่ืองท่ีสาํคญัคือ ตอ้งดแูลรกัษาสขุภาพ หรือ ฝึกวินัยใหส้ตัวเ์ลีย้ง  และ ทาํการฝึกซอ้มเอาไวเ้สมอ  

ควรจดัเตรียมตัง้แต ่ ผลิตภณัฑป้์องกนัภยัพิบติัสาํหรบัสตัวเ์ลีย้ง  อาหารสตัวเ์ลีย้ง(สําหรบั 3 วนั) หรือ กรงใส ่

ในสถานท่ีหลบภยั ควรเคารพรกัษามารยาทของสตัวเ์ลีย้ง ตลอดจนมารยาทการเลีย้งสตัวเ์ลีย้ง ดว้ย 
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 [พายไุตฝุ่้น คืออะไร（อธบิาย）] 
 

พายไุตฝุ้่ น จะมีมากตัง้แต่เดือน กรกฎาคม ถึง กนัยายน  

กรณีเป็นพายไุตฝุ้่ นขนาดใหญ ่ ทําใหฝ้นตกลงมาอย่างหนัก และมีลมพดัโหมกระหน่ําอย่างรนุแรง  

นํ้าในแม่นํ้าท่วมเออ่ลน้ฝ่ัง คลืน่ลมแรงในทะเล   

ลมพดัแรงจนป้าย หรือ กระเบือ้งหลงัคาต่าง ๆ ปลิว 

รถไฟ หรือ รถบสั รถโดยสารต่าง ๆ หยุดใหบ้ริการ 

 

ความแรงของลม 

（คําศพัทพ์ยากรณอ์ากาศ

） 

ความเร็วลมเฉลี่

ย 

（ｍ/ｓ） 

ผลกระทบสู่คน 
สภาพภายนอก 

หรือ ตน้ไม ้  

ลมปานกลาง 

(ยายา สึโยอิ คาเซะ) 

แรงเกิน 10～15  เดินตา้นทิศทางกระแสลมไดย้าก 

ไม่สามารถกางรม่ได ้

ตน้ไมท้ ัง้ตน้เร่ิมสา่ยไปม

า 

สายไฟเร่ิมแกว่ง 

ลมแรง 

(สึโยอิ คาเซะ) 

แรงเกิน 15～20  เดินตา้นทิศทางกระแสลมไม่ได ้

มีบางคนลม้ควํ่าลง  

ป้าย หรือ แผ่นสงักะสี 

เร่ิมหลดุออก  

ลมแรงมาก 

(ฮิโจนะ สึโยอิ คาเซะ) 

แรงเกิน 20～25  ถา้ไม่ไดยึ้ดจบัอะไรเอาไว ้  จะทรงตวัยืนไม่ได ้  ตน้ไมข้นาดเล็กหกั 

ตน้ไมต้า่ง ๆ เร่ิมโคน่  

ป้ายรว่งหลน่ 

และอาจปลิวได ้  

แรงเกิน 25～30 

ลมพดักระหน่ํารนุแรง(โมเรสึ 

นะ คาเซะ) 

มีอนัตรายเป็นอยา่งย่ิงสาํหรบัผูท่ี้ทํากิจกรรมภายนอกอาคารส

ถานท่ี   แรงเกิน 30～35 

แรงเกิน 30～40 ตน้ไมโ้คน่เป็นจาํนวนม

าก 

เสาไฟฟ้า หรือ ไฟถนน 

ลม้ลงเป็นบางท่ี 

ตัง้แต ่40 ขึน้ไป 

 

ความอนัตรายจากภยัดินถล่ม 

ฝนตกหนัก หรือ พายไุตฝุ้่ น ทําใหดิ้นมีสภาพออ่นนุ่มลง  ทําใหพื้น้ท่ีอยู่ใกลภ้เูขา หรือ หนา้ผา มีภยัพิบติัเกิดขึน้ได ้

 

1．โคลนถล่ม ・・・  ทําให ้ หิน หรือ ดิน บนภเูขา หรือ ในนํ้า หลัง่ไหลลงมา 

2．หนา้ผาถลม่ ・・・  ดินจากเขา หนา้ผาถลม่ลงมา 

3．แผ่นดินลไลด ์ ・・・ ทําใหผิ้วหนา้ดินบริเวณกวา้งเคลือ่นตวั ลืน่ถล่มลงมา 

 

△ขอ้มูลประกาศเตือนภยัพิบติัจากดินถล่ม 

 จะประกาศใหท้ราบในเวลาท่ี มีแนวโนม้วา่ภยัแผ่นดินถลม่อาจจะเกิดขึน้ 

 

△เขตท่ีประกาศเตือนภยัพิบติัจากดินถล่ม 

 ภายในอาํเภอมีสถานท่ีท่ีกําหนดว่าเป็นพืน้ท่ีเสี่ยงอนัตรายจากภยัดินถลม่ 98   แห่ง 

http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page004829.html
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[เสบียงอปุกรณ ์ และ ส่ิงของพกติดตวัยามฉุกเฉิน] 
ควรจดัเตรียม อาหาร หรือ นํา้ดื่ม (3 ลิตร ต่อ 1 คน ตอ่ 1 วนั) เอาไวอ้ย่างนอ้ยสาํหรบั 3 วนั  

ควรจดัเตรียมขา้วของท่ีจาํเป็นสําหรบัแต่ละครวัเรือน โดยพิจารณาตามตวัอย่างดงันี้   

 

ส่ิงท่ีตอ้งพกติดตวัตอนหนีภยั 

น่ีคือสิ่งท่ีตอ้งถือเอาไปดว้ยตอนท่ีหนีภยั  ใหว้างกระเป๋าเป้เอาไวต้รงท่ีสามารถดึงออกมาไดส้ะดวก 

 

 

อาหารบริโภค  ฯลฯ 

นํ้าดืม่ 

อาหาร 

（ขนมปังกรอบ ，อาหารกระป๋อง ， 

อาหารในถงุสําเร็จรูป เป็นตน้） 

 

 เครื ่องนุ่งห่ม 

 

เสือ้ผา้ ，ชดุช ัน้ใน 

เสือ้ผา้ท่ีสวมใส่ตอนหนาว 

         

นมผง ，
、

ขวดนม 

 

 

 

อุปกรณก์นัฝน 

（รม่ ，เสือ้กนัฝน） 

 

 

มีด  ，ท่ีเปิดกระป๋อง 

 

 

 

ผา้ขนหนู 

 

ยา 

ยาท่ีใชย้ามฉุกเฉิน 

ยาประจาํตวั 

 

สิ ่งของสําคญั
 

เงิน ，บตัรเครดิต ， 

สมุดบญัชธีนาคาร 

 

ผา้ออ้ม และ ผา้อนามยั  ปัม๊ตรา(ฮงัโก) 

 

ทิชชู ่ บตัรประกนัสุขภาพ 

บตัรแสดงตน（พาสปอรต์） 

บตัรประจาํตวัผูพํ้านัก(ไซริวการด์) 
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ข

า้วของเครือ่งใชป้ระจาํวนั 

ถุงมือ   ，ถุงมือใส่ทํางาน 

 

 

ถ่าน แบตเตอรรี์ ่  

วิทยุ  

 

 

อุปกรณเ์ครือ่งเขยีน 

（ปากกา ，ดินสอ，สมุดโนต้） 

 

ไฟฉาย 

 

ไฟแชค็   , ไมข้ดีไฟ 

 

 

ถุงพาสติก 

 

หมวกคลมุศีรษะกนัภยั ，หมวกกนัน็อค  

 

 

 

 
แผ่นรอ้นกนัหนาว(ไคโระ) 

แบบใชแ้ลว้ทิง้ 



20 

 

ส่ิงของท่ีควรจดัเตรียมเอาไวท่ี้บา้นอยู่เสมอ 
น่ีคือสิ่งของท่ีตอ้งจดัเตรียมสําหรบัการดํารงชวิีต สําหรบั 3 วนัขึน้ไป 

อาหารบรโิภ
ค ฯลฯ 

นํ้าดืม่（3ลิตร ต่อ คน ต่อวนั） 

อาหารในถุงสําเร็จรปู ，อาหารกระป๋อง ，

คมัปัง(ขนมปังแหง้) ， 

ขนมปังกรอบ ，ชอ็คโกแลต ，ลูกอม ，นมผง 

ฯลฯ   

 

 

 

 

 

 

เตาแกส๊แบบตัง้โตะ ，เชือ้เพลิง ，หมอ้ ，

ตะเกียบ(แบบใชแ้ลว้ทิง้) ， จานกระดาษ ，

ถว้ยกระดาษ  ฯลฯ  

 

ข
องใช

ใ้นช
วีิตประจาํวนั 

 

ไฟฉาย ，เทียนไข ，ตะเกียง ，วิทยุ ，ทิชชูแ่บบเปียก ， 

 

 

 

 

 

กระดาษชาํระ ，ผา้ห่ม ，ถุงนอน ，ถงัเก็บนํ้าพลาสติก ，กระดาษหนังสือพิมพ ์ ，เครื่องมือชา่ง 

 

 

 

 

 

การจดัเตรียมสาํหรบัฤดูหนาว 

 

กระดาษแขง็ ，ผา้ห่ม ，        

 

 

 

แผ่นรอ้นกนัหนาว(ไคโระ)แบบพกพา ，เตาถ่าน ，กระดาษหนังสือพิมพ．์แผ่นเก็บความรอ้น 

(กนัหนาว) 
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[พูดคยุกนัในครอบครวั หรือ ในชมุชนทอ้งถิ่น] 
 

 ภยัพิบติัจะเกิดขึน้เม่ือใดมิอาจรูไ้ด ้   ในเวลาท่ีเกิดภยัพิบติั ควรใหค้วามรว่มมือชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัภายใตแ้นวคิดวา่ 

「เราตอ้งปกป้องชมุชนท่ีเราอยู่ดว้ยตวัของเราเอง」 

จึงควรพูดคุยกบัคนในครอบครวั หรือ ในชมุชนของเราไวเ้ป็นประจาํ  

 

เร่ืองท่ีพูดคยุกนัในครอบครวั 

สถานท่ีปลายทางท่ีจะอพยพหนีภยั กบั วิธีการโทรศพัทติ์ดต่อกนั 

คุยกบัทุกคนเรือ่งสถานท่ีจดุรวมพลตอนท่ีเกิดการพลดัหลง 

 

 

ชว่ยเหลือกนัระหว่างเพ่ือนบา้นใกลเ้คียง 

เวลาเกิดภยัพิบติั จาํเป็นตอ้งอาศยักําลงัของทุกคน 

ดงันัน้จงึควรใหก้ารชว่ยกนัระหวา่งเพ่ือนบา้นใกลเ้คยีงอยูเ่สมอ  
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[มีของใชอ้ะไรบา้งท่ีจาํเป็นตอ่การดาํรงชพียามหนีภยั?]      
 

สถานท่ีหลบภยั เป็นสถานท่ีป้องกนัตวัเราจากภยัพิบติั หรือ  

เป็นสถานท่ีหลบภยัสําหรบัผูท่ี้มีบา้นเรือนท่ีพงัทลายไปเพราะภยัพิบติั  

คนจาํนวนมากจะมาอาศยัอยู่ดว้ยกนั 

จึงควรอยู่ร่วมกนัดว้ยความเหน็อกเหน็ใจผูอ้พยพคนอื่น ๆ ดว้ย  

 

กฎเกณฑข์อ้บงัคบัในการใชช้ีวิตในสถานท่ีหลบภยั 

 

ขอใหค้วามร่วมมือกนัอย่างแขง็ขนั 

การดําเนินงานของสถานท่ีหลบภยั มีแนวคิดพืน้ฐานคือการดําเนินการ 

กนัเองโดยผูอ้พยพควรใหค้วามรว่มมือปฏิบติัตามกฎเกณฑก์ารอาศยัอยู่ 

รว่มกนัอย่างแขง็ขนั 

  

เป็นเพ่ือนคยุกบัเดก็ ๆ หรือ ผูสู้งอายุ  

        การเป็นเพ่ือนคุย หรือ ชว่ยเหลืออืน่ ๆ แก่เด็ก ๆ หรือ ผูสู้งอายุ  คือความชว่ยเหลือท่ีดีเย่ียม 

 

การจดัการดา้นสุขอนามยั หรือ ดา้นสุขภาพ 

  ชวิีตความเป็นอยู่รว่มกนักบักลุม่คน มีระบาดของไขห้วดัเกิดขึน้ง่าย และ  

มีความเครียดมากดว้ย จึงควรระมดัระวงัเรือ่งเกี่ยวกบัสุขอนามยั หรือ สุขภาพใหดี้  

 

เพ่ือซพัพอรต์ผูท่ี้ตอ้งการไดร้บัความชว่ยเหลือ 

  ในสถานท่ีหลบภยั ควรชว่ยเหลือผูสู้งอายุ หรือ ผูพิ้การ และผูอื้่น 

ท่ีตอ้งการไดร้บัความชว่ยเหลือ อย่างกระตือรือรน้ 

            

  

   

 

 

 

 

 

 

  

○การลงทะเบียน “ อิชิโอกะเมลแมกกาซีน”   นิตยสารที่จดัสง่ 

ทางเมลข์องอาํเภอ เป็นบริการสง่ขา่วสารจากอาํเภอ แจง้สภาพ 

อากาศ หรือ ขา่วสารภยัพิบติัตา่ง ๆ  โดยตรง และ รวดเร็ว  

ทางคอมพิวเตอร ์ หรือ โทรศพัท ์ ตามอีเมลที่ลงทะเบียนเอาไว ้
 

เครือ่งหมายสถานท่ีหลบภยั 
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[วิธกีารปฐมพยาบาล] 
 

การนวดหวัใจผายปอดกูช้พี โดยเครื่องกระตุกหวัใจอตัโนมติั AED 

① ตรวจยืนยนัปฏิกิริยาตอบสนองผูห้มดสติ  

② ถา้ไม่มีการตอบสนอง ใหเ้รียกขอความชว่ยเหลือ 

（โทรแจง้เบอร1์19 ） 

③ ตรวจยืนยนัทางเดินหายใจ กบั ระบบหายใจ  

④ การใช ้ AED 

กดปุ่มสวิทชท่ี์อุปกรณ ์  AED แลว้ควบคมุการทํางานโดยปฏิบติัตามขอ้ความเสียง กบั สญัญาณไฟ 

   AED จะตดัสินสภาวะการณข์องหวัใจ  แลว้บอกใหท้ราบว่าคุณจาํเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งกระตุกหวัใจหรือไม่ 

○การหา้มเลือด 

 ใชแ้ผ่นผา้กอ๊ซหรือ ผา้สะอาด ต่าง ๆ ปิดสว่นท่ีจะหา้มเลือดโดยตรง  กดใหแ้รง 

ตอ้งสวมถุงมือยาง หรือ ถุงมือพาสติกต่าง ๆ ดว้ย เพ่ือป้องกนัการติดเชือ้  

 

○การปฐมพยาบาลแผลไฟไหม ้

  คอยจนหายปวด ราว 15  นาทีขึน้ไป  แลว้ใหทํ้าใหเ้ย็นลงโดยแชใ่นนํา้สะอาด  

กรณีท่ียงัสวมเสือ้ผา้อยู่ ถา้ถอดออกทําใหผิ้วหนังส่วนน้ันเจ็บปวดได ้ ควรแชห่รือราดนํา้เย็นโดยไม่ตอ้งถอดเสือ้ออก 

 

สิ่งที่ใชแ้ทนกนัไดใ้นการปฐมพยาบาล 

○ ไมค้ํา้ยนั(เขา้เฝือก) 

  กระดาษหนังสือพิมพ・์รม่・ท่อนไม,้กระบอง ต่าง ๆ  

○ผา้พนัแผล 

  ถุงเทา้ยาว・เนคไท・ผา้ม่าน ต่าง ๆ  

○ฉนวนเก็บความรอ้นกนัหนาว 

  กระดาษหนังสือพิมพ ์ ต่าง ๆ  
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[รายชือ่ สถานท่ีหลบภยั（อิชโิอกะ）]  
 

※โปรดคลิกท่ีชือ่สถานท่ีหลบภยัเพ่ือแสดงแผนท่ี  

※ตําแหน่งสถานท่ีหลบภยั หรือ ตําแหน่งนํา้จากบ่อนํ้าสามคัคียามภยัพิบติั(ไซไงจิ เคียวเรียวคุ อิโดะ)  

ตรวจสอบไดท่ี้ HP 

หมายเลข สถานท่ีหลบภยั(ฮินนัโจะ) ที่อยู ่

1 石岡小学校(อิชโิอกะ โชกกัโค） 総社 1-2-10 

2 府中小学校（ฟุจ ู โชกกัโค） 若松 1-11-18 

3 関川小学校（เซคิคาวะ โชกกัโค） 石川 1153 

4 北小学校（คิตะ โชกกัโค） 根当 10949 

5 南小学校（มินามิ โชกกัโค） 南台 4-1-1 

6 東小学校（ฮิกาช ิ โชกกัโค） 旭台 1-11-3 

7 杉並小学校 （ซกิูนามิ โชกกัโค） 杉並 2-3-1 

8 石岡中学校（อิชโิอกะ ชกูกัโค） 東石岡 4-2-1 

9 府中中学校（ฟุจ ู ชกูกัโค） 若松 2-6-5 

10 旧城南中学校（คิว โจนัน ชกูกัโค） 高浜 112 

11 国府中学校（โคคุฟุ ชกูกัโค） 総社 2-12-1 

12 石岡第一高等学校（อิชโิอกะ ไดอิจโิคโตกกัโค） 石岡 1-9 

13 石岡第二高等学校（อิชโิอกะ ไดนิโคโตกกัโค） 府中 5-14-14 

14 東地区公民館（ฮิกาชจิิคุ โคมินกงั） 東石岡 4-6-24 

15 城南地区公民館（โจนันจิค ุ โคมินกงั） 三村 7109 

16 国府地区公民館（โคคุฟุจิค ุ โคมินกงั） 国府 5-7-1 

17 石岡海洋センター（อิชโิอกะ ไคโย เซนตเ์ตอร）์ 染谷 1415 

18 ふれあいの里石岡ひまわりの館 
(ฟุเรไอ โนะซาโตะ อิชโิอกะ ฮิมาวาริ โนะ ยากาตะ ) 

大砂 10527-6 

19 石岡運動公園（อิชโิอกะอนุโดโคเอ็น）  南台 3-34-1 

http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page001835.html
http://www.mapion.co.jp/m2/36.19039423,140.26859961,18/poi=L08105010500000000030
http://www.mapion.co.jp/m2/36.20049865,140.26713821,18/poi=20830066145
http://www.mapion.co.jp/m2/36.14241189,140.31004539,18/poi=L08105010500000000033
http://www.mapion.co.jp/m2/36.14241189,140.31004539,18/poi=L08105010500000000033
http://www.mapion.co.jp/m2/36.22881205,140.26710373,18/poi=L08105010500000000031
http://www.mapion.co.jp/m2/36.22881205,140.26710373,18/poi=L08105010500000000031
http://www.mapion.co.jp/m2/36.17974617,140.29560616,18/poi=L08105010500000000037
http://www.mapion.co.jp/m2/36.17974617,140.29560616,18/poi=L08105010500000000037
http://www.mapion.co.jp/m2/36.19288646,140.2980776,18/poi=ZL0001439067
http://www.mapion.co.jp/m2/36.19288646,140.2980776,18/poi=ZL0001439067
http://www.mapion.co.jp/m2/36.20389873,140.28400614,18/poi=L08105010500000000032
http://www.mapion.co.jp/m2/36.18858683,140.29394483,18/poi=L08105010400000000009
http://www.mapion.co.jp/m2/36.18858683,140.29394483,18/poi=L08105010400000000009
http://www.mapion.co.jp/m2/36.19873208,140.26481348,18/poi=L08105010400000000012
http://www.mapion.co.jp/m2/36.19873208,140.26481348,18/poi=L08105010400000000012
http://www.mapion.co.jp/m2/36.16788642,140.29584273,18/poi=L08105010400000000011
http://www.mapion.co.jp/m2/36.18567255,140.26794716,18/poi=L08105010400000000010
http://www.mapion.co.jp/m2/36.18567255,140.26794716,18/poi=L08105010400000000010
http://www.mapion.co.jp/m2/36.19116676,140.28382058,18/poi=ZL0001675038
http://www.mapion.co.jp/m2/36.19116676,140.28382058,18/poi=ZL0001675038
http://www.mapion.co.jp/m2/36.19982389,140.27324332,18/poi=L08105010300000000005
http://www.mapion.co.jp/m2/36.19982389,140.27324332,18/poi=L08105010300000000005
http://www.mapion.co.jp/m2/36.18840083,140.29663621,18/poi=20830065280
http://www.mapion.co.jp/m2/36.18840083,140.29663621,18/poi=20830065280
http://www.mapion.co.jp/m2/36.15251861,140.29401293,18/poi=20830066024
http://www.mapion.co.jp/m2/36.15251861,140.29401293,18/poi=20830066024
http://www.mapion.co.jp/m2/36.18601996,140.27732965,18/poi=20830064665
http://www.mapion.co.jp/m2/36.18601996,140.27732965,18/poi=20830064665
http://www.mapion.co.jp/m2/36.20429192,140.24170411,18/poi=L08202013200000000014
http://www.mapion.co.jp/m2/36.20429192,140.24170411,18/poi=L08202013200000000014
http://www.mapion.co.jp/m2/36.22348997,140.24967763,18/poi=20830063856
http://www.mapion.co.jp/m2/36.22348997,140.24967763,18/poi=20830063856
http://www.mapion.co.jp/m2/36.18080943,140.30554667,18/poi=0000ISKT_001pa
http://www.mapion.co.jp/m2/36.18080943,140.30554667,18/poi=0000ISKT_001pa
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 [รายชือ่สถานท่ีหลบภยั（ยาซาโตะ）] 

 

※โปรดคลิกท่ีชือ่สถานท่ีหลบภยัเพ่ือแสดงแผนท่ี 

※ตําแหน่งสถานท่ีหลบภยั หรือ ตําแหน่งนํา้จากบ่อนํ้าสามคัคียามภยัพิบติั(ไซไงจิ เคียวเรียวคุอิโดะ) 

 ตรวจสอบไดท่ี้HP 

 

 

  

หมายเลข สถานท่ีหลบภยั(ฮินนัโจะ) ที่อยู ่

20 園部小学校（โซโนเบะ โชกกัโค） 宮ヶ崎 6 

21 東成井小学校（ฮิกาชนิารอิุ โชกกัโค） 東成井 996 

22 瓦会小学校（คาวาระเอะ  โชกกัโค） 瓦谷 1135-2 

23 恋瀬小学校（โคอิเซะ โชกกัโค） 小見 832-1 

24 葦穂小学校（อาชโิฮะ โชกกัโค） 小屋 1054 

25 吉生小学校（โยชอิุ โชกกัโค） 吉生 513-2 

26 柿岡小学校（คาคิโอกะ โชกกัโค） 柿岡 2159-2 

27 小幡小学校（โอบาตะ โชกกัโค） 小幡 4080 

28 林小学校（ฮายาช ิ โชกกัโค） 下林 857-1 

29 小桜小学校（คะซากุระ โชกกัโค） 川又 746 

30 朝日スポーツ交流施設（อาซาฮิ สุปอสึ โคริวชเิซสึ （คิวอาซาฮิ โชกกัโค）） 柴内 630 

31 園部中学校（โซโนเบะ ชกูกัโค） 山崎 1862 

32 旧有明中学校（คิว อาริอาเค ชกูกัโค） 小塙 189-2 

33 石岡特別支援学校（อิชโิอกะ                      ） 下青柳 716-1 

34 八郷中学校（ยาซาโตะ ชกูกัโค） 柿岡 3513-2 

35 中央公民館（จโูอ โคมินคงั） 柿岡 5680-1 

36 片野集会所（คาตาโนะ ชไูคโจ） 片野 157 

37 大増多目的センター（โอมาสุ ทะโมคุเตกิ เซนตเ์ตอร）์ 大増 3606 

38 みなみ保育所（มินามิ โฮอิคุ โชะ） 月岡 1375 

39 八郷総合運動公園（ยาซาโตะโซโกอนุโดโคเอ็น） 野田 600 

http://www.city.ishioka.lg.jp/page/page001835.html
http://www.mapion.co.jp/m2/36.25952762,140.25045106,18/poi=L08105010500000000546
http://www.mapion.co.jp/m2/36.25818108,140.27258254,18/poi=L08105010500000000548
http://www.mapion.co.jp/m2/36.27060283,140.20534894,18/poi=L08105010500000000543
http://www.mapion.co.jp/m2/36.29786604,140.19088513,18/poi=L08105010500000000544
http://www.mapion.co.jp/m2/36.26330558,140.17345746,18/poi=L08105010500000000540
http://www.mapion.co.jp/m2/36.23258936,140.16265416,18/poi=L08105010500000000549
http://www.mapion.co.jp/m2/36.24006152,140.19213744,18/poi=L08105010500000000542
http://www.mapion.co.jp/m2/36.22209052,140.16187966,18/poi=ZL0001566863
http://www.mapion.co.jp/m2/36.23223818,140.22045475,18/poi=L08105010500000000547
http://www.mapion.co.jp/m2/36.20835404,140.19341635,18/poi=L08105010500000000545
https://www.mapion.co.jp/m2/36.18974124393613,140.17487166360823,18
http://www.mapion.co.jp/m2/36.25915283,140.25668115,18/poi=L08105010400000000219
https://www.mapion.co.jp/m2/36.28580012821222,140.20306704476886,18
https://www.mapion.co.jp/m2/36.28580012821222,140.20306704476886,18
https://www.mapion.co.jp/m2/36.21098292253441,140.17942605451492,18
http://www.mapion.co.jp/m2/36.24826053,140.18987059,18/poi=ZL0001619611
http://www.mapion.co.jp/m2/36.24826053,140.18987059,18/poi=ZL0001619611
http://www.mapion.co.jp/m2/36.24543888,140.19822279,18/poi=20830173017
http://www.mapion.co.jp/m2/36.24543888,140.19822279,18/poi=20830173017
https://www.mapion.co.jp/m2/36.22231349998589,140.20308313802295,18
https://www.mapion.co.jp/m2/36.22231349998589,140.20308313802295,18
https://www.mapion.co.jp/m2/36.30711514340983,140.17666337922992,18
https://www.mapion.co.jp/m2/36.30711514340983,140.17666337922992,18
http://www.mapion.co.jp/m2/36.20498181,140.17846776,18/poi=L08105011300000000434
http://www.mapion.co.jp/m2/36.20498181,140.17846776,18/poi=L08105011300000000434
http://www.mapion.co.jp/m2/36.25424348,140.20199431,18/poi=20830173519
http://www.mapion.co.jp/m2/36.25424348,140.20199431,18/poi=20830173519
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[ศพัทภ์าษาญ่ีปุ่ นท่ีมกัไดยิ้นบอ่ยยามเกิดภยัพิบติั] 

震源（しんげん） จดุตน้กําเนิดของแผ่นดินไหว 

余震（よしん） แผ่นดินไหวท่ีเกิดตามมาภายหลงัการเกิดแผ่นดินไหวใหญ ่

暴風雨（ぼうふうう） ฝน กบั ลม ท่ีแรงมากมาก 

危険（きけん） อนัตราย  ใหร้ะมดัระวงั  

立ち入り禁止（たちいりきんし） หา้มเขา้ 

通行禁止（つうこうきんし） หา้มผ่าน 

がけ崩れ（がけくずれ） ดินจากเขา หนา้ผาถล่มลงมา 

警報（けいほう） ประกาศแจง้เตือน 「อนัตรายรา้ยแรง」จาก ฝน ลม สึนามิ（○○ เคโฮ） 

注意報（ちゅういほう） ประกาศแจง้ระวงั「อนัตราย」จาก ฝน ลม สึนามิ（○○จอิูโฮ） 

避難（ひなん） ตอ้งหนีภยั  ตอ้งออกจากจดุตรงน้ันไปยงัสถานท่ีท่ีปลอดภยั 

洪水（こうずい） ฝนตกอย่างหนัก นํา้ในแม่นํ้าเอ่อท่วม 

浸水（しんすい） นํ้าท่วม และ ลน้เขา้มาภายในตวับา้น 

断水（だんすい） นํ้าประปาไม่ไหล ไม่สามารถใชนํ้้าได ้   

停電（ていでん） ไฟดบั ไม่สามารถใชไ้ฟฟ้าได ้  

給水（きゅうすい） แจกจา่ยนํ้า 

安否確認（あんぴかくにん） การตรวจเพ่ือยืนยนัใหแ้น่ใจว่าคนคนน้ันปลอดภยัหรือไม่ 

身の安全を確保 

（みのあんぜんをかくほ） 
ป้องกนัตวัเองใหป้ลอดภยั 

ライフライン ระบบเครือขา่ยเกี่ยวกบั นํ้าประปา ไฟฟ้า แกส๊ โทรศพัท ์

非常食（ひじょうしょく） อาหารท่ีจดัเตรียมไวใ้ชย้ามภยัพิบติั 

炊き出し（たきだし） แจกจา่ยอาหาร ขา้วฉุกเฉิน 

被災者（ひさいしゃ） ผูท่ี้ไดร้บัความเสียหาย 

り災証明（りさいしょうめい） เอกสารหรือหลกัฐานท่ีแสดงว่า ไดร้บัความเสียหาย 

仮設住宅（かせつじゅうたく） บา้นท่ีสามารถอาศยัอยู่ไดช้ ัว่คราวในเวลาท่ีไรบ้า้นเน่ืองจากประสบภยัพิบติั  

誘導（ゆうどう） （คน）ท่ีคอยบอกนําทางเพ่ือใหส้ามารถไปยงัสถานท่ีน้ัน ๆ ได ้

控える（ひかえる） ไม่ ○○ เท่าท่ีจะทําได ้

すみやかに，ただちに ในทนัที 

不通（ふつう） ไม่ขบัเคลือ่นยา้ย  ไม่สามารถผ่านไปได ้  

運転を見合わせ 

（うんてんみあわせ） 
เลื่อนกําหนดเวลา (รถไฟหยุดวิ่งช ัว่คราว) 
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[ตวัอยา่งภาษาญ่ีปุ่ นยามเกิดภยัพิบติั] 
 

 （เม่ือตอ้งการเรียก ตํารวจ・รถดบัเพลิง・รถพยาบาล） 

(เคซาซ・ึโชโบ・คิวคิวชะ  )  โอะ ยนเดะ  คุดาไซ  

 

 （เม่ือตอ้งการถาม สถานท่ี） 

 ( ชือ่สถานท่ี )  วะ โดโกะ เดสุกะ?  

 

 （เม่ือตอ้งการใหเ้ขยีนแผนท่ีให）้ 

 จิซ ุ โอะ ไคเตะ คุดาไซ 

 

 （เม่ือกําลงัตามหาคนอยู）่ 

 วาตาช ิ วะ (ชือ่คน) โอะ ซากาชเิตะ อิมาซ ุ

 

 （เม่ือตอ้งการขอความชว่ยเหลือ） 

 ทาซเุกเตะ คุดาไซ 

 

 （เวลาจะถามว่าตอ้งทํายงัไงดี） 

 วาตาช ิ วะ โดชติาระ อี เดสุกะ?คลิกลิงค ์

 

[การเก็บขอ้มูลขา่วสารยามเกิดภยัพิบติั] 

เว็บเพจป้องกนัภยัพิบติัอําเภออิชโิอกะ            คลิกลิงคท่ี์น่ี 

 

 

สมาคมนานาชาติ จงัหวดัอิบารากิ              คลิกลิงคท่ี์น่ี 

TEL: 029-241-1611   

029-244-3811（ศูนยใ์หค้าํปรึกษาสําหรบัชาวต่างชาติ） 

 

ระบบแจง้ขอ้มูลการแพทยฉุ์กเฉิน จงัหวดัอิบารากิ    คลิกลิงคท่ี์น่ี 

TEL: 029-241-4199 

 

NHK  World                                       คลิกลิงคท่ี์น่ี 
 

CLAIR แอพพลิเคช ัน่ ขอ้มูลการใชช้วิีตหลายภาษา 

 คน้หาผา่น App Store ,Google Play   Japan Life Guide 

※นอกจากนี้  สําหรบัท่านท่ีใชส้มารท์โฟน จะสะดวกมากขึน้หากใชแ้อพพลิเคช ัน่แปลภาษา 

 

 

http://www.city.ishioka.lg.jp/page/dir000406.html
https://www.ia-ibaraki.or.jp/
https://www.qq.pref.ibaraki.jp/WP0101/RP010101BL.do;jsessionid=65ED099B0D9469CA05DA41069F183BDC
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/ja/radio/
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[การด์ส่ือสารดว้ยการชี]้ 

 

รบัประทาน ดื่ม นอน 

ใช ่ ไม่ใช ่ หอ้งนํ้า 

พยาบาล คอย เคลื่อนท่ี 
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 ✔ 

มีไข ้ รูสึ้กปวด อึดอดั/ไม่สบาย 

ส่วนไหนของร่างกาบ 

อาเจียน 

หนา้มืด/ตาลาย 

ถา่ยเป็นเลือด รูสึ้กชา รูสึ้กคนั 

เกิดอะไรขึน้หรือคะ/ครบั 
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ดชันี 

 

คําศพัท ์ หนา้ที่พิมพล์ง 

AED 23 

เว็บเพจป้องกนัภยัพิบติัอําเภออิชโิอกะ 27 

อิชโิอกะเมลแมกกาซนี 22 

ระบบแจง้ขอ้มูลการแพทยฉุ์กเฉิน 

จงัหวดัอิบารากิ 
27 

สมาคมนานาชาติ จงัหวดัอิบารากิ 27 

ปฐมพยาบาล 23 

ดินจากเขา หนา้ผาถล่มลงมา 17・26 

ไฟไหม ้ 2・5・8・10 

ความแรงของลม 17 

การจา่ยนํา้ 2・11・20・26 

การป่วยอย่างกะทนัหนั 2 

ขา่วแจง้เตือนภยัแผ่นดินไหวฉุกเฉิน 4 

บาดเจ็บ 2 

อุบติัเหตุพลงังานนิวเคลียร ์ 11 

บ่อนํา้สามคัคียามภยัพิบติั 9 

ศพัทภ์าษาญ่ีปุ่นที่มกัไดยิ้นบ่อยยามเกิด

ภยัพิบติั 
26 

โทรศพัท ์ ฝากขอ้ความยามภยัพิบติั 10 

แผ่นดินไหวคือะไร 14 

แผ่นดินลไลด ์ 17 

ระดบัแรงสัน่ 4・5・15 

พายุไตฝุ่้น คืออะไร 17 

แจกจา่ยอาหาร ขา้วฉุกเฉิน 26 

ประกาศแจง้ระวงัภยัพายุหมุนทอรน์าโด 7 

ประกาศแจง้เตือนพิเศษ 7 

ภยัดินและหินถล่ม 7 

เขตที่ประกาศเตือนภยัพิบติัจากดินถล่ม 7・17 

ขอ้มูลประกาศเตือนภยัพิบติัจากดินถล่ม 7・17 

 

คําศพัท ์ หนา้ที่พิมพล์ง 

แผนที่เสี่ยงอนัตรายจากภยัดินถล่ม 7 

โคลนถล่ม 17 

เสบียงอุปกรณ ์ 18 

อพยพ หนีภยั（สถานที่หลบภยั） 
2・4～9・ 

11～16・22～25 

คําแนะนําใหอ้พยพ 7 

คําสัง่อพยพ 7 

เตรียมการหนีภยั 6 

ความเร็วลมเฉลี่ย 17 

  ไซ          6 

การด์สื่อสารดว้ยการชี ้ 28・29 

ไลฟ์ไลน(์life line) 9 

 

石岡市スーパー防災ハンドブック 

ซปุเปอร ์คูมื่อ ป้องกนัภยัพิบติั   ำ ภ  อิชโิอกะ 

 

平成 31年 3月発行 

 

石岡市 市長公室政策企画課 


