คู#มือการรับมือ
แผ#นดินไหว

ฉบับย#อ

โดย เขตเมกุโระ
แผนกป้องกันภัยพิบัติ สำนักงานควบคุมภยันตราย เขตเมกุโระ
แปลโดย
ศูนย์นักศึกษาต่างชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
โดยได้รับความร่วมมือจาก มูลนิธิส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเขตเมกุโระ (MIFA)

คำทักทายจากผู้อำนวยการเขต

เขตเมกุโระเล็งเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของมาตรการรับภัย
พิบัติอาทิเช่นแผ่นดินไหว หลักการพื้นฐานของมาตรการรับภัยพิบัตินั้น
ก็คือ “สวัสดิภาพของตนเองก็ต้องปกป้องด้วยกำลังของตนเอง” “เมือง
ของพวกเราเองก็ต้องปกป้องด้วยกำลังของพวกเราเอง” ด้วยคำนึงถึง
สวัสดิภาพความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมกุโระทุกท่าน เราจึง
ได้จัดทำ “คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว” ขึ้นมาโดยรวบรวมการปฏิบัติที่
เหมาะสมสำหรับประชาชนทุกคนและ การปฏิบัติต่อชุมชนเมื่อเกิดภัย
พิบัติ โดยพยายามเรียบเรียงให้เข้าใจโดยง่าย
ในวาระนี้เราได้รับความร่วมมือจากศูนย์นักศึกษาต่างชาติ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวในการจัดทำ “คู่มือการรับมือแผ่นดิน
ไหว (ฉบับย่อ)” จนสำเร็จ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
ในการปฏิบัติทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนเพื่อประโยชน์แก่การยก
ระดับความสามารถในการรับมือต่อภัยพิบัติของชุมชนของเรา
โดย
นาย อาโอคิ เอย์จิ
ผู้อำนวยการเขตเมกุโระ
กันยายน พ.ศ. 2550

ผู9ร#วมแปล
นายมรรคพงษR จงทวีสถาพร
นายเก#ง หาญวิริยะพันธุR
นายปVยะศักดิ์ เหมือนวงศRธรรม
นางสาวพิศวิมล ฉัตรสิริรุ#งเรือง
นายธนากร วาสนาเพียรพงศR

1

������

� �����������������
������������������������������ ・・・・・・・・・・・・・・・・3

� �������������������������
���������������������� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
����������������������������� ・・・・・・・・・・・・・・7

������������������������������ ���������������������
(Tokai Earthquake) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

� ���������������������������������������
���������������� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
�������������� ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
����������������������������������� ・・・・・・・・・・・・・15

� �����������������������������
���&������������������������� ・・・・・・・・・・・・・17
�����: ������������������
���: ������������������������
�����: ���������������������������
����������
Naoki Takei ���������������������������
Jing Han
������

2

หากเกิดแผ#นดินไหว
จะทำอย#างไรเมื่อเกิดแผ#นดินไหว
สิ่งที่ควรปฏิบัติและไม#ควรปฏิบัติระหว#างและหลังจากเกิดแผ#นดินไหว
ระหว#างเกิดแผ#นดินไหว จนถึงหลังจากแผ#นดินไหวสงบ 2 นาที

มองหาที่ปลอดภัยก#อน

ปฏิบัติอย#างไร

หากรู9สึกว#าเกิดแผ#นดินไหว ให9รีบหาที่
ปลอดภัยหลบเปFนอันดับแรก
■หลบใต9โตYะหรือสิ่งที่สามารถ
ป<องกันสิ่งของที่จะตกใส#

2 - 5 นาทีหลังจากแผ#นดินไหว

ดับไฟ และป<องกันไฟไหม9
พยายามหลีกเลี่ยงเครื่องขายสินค9าอัตโนมัติ
หรือกำแพงคอนกรีตบล็อก

■กำแพงที่คิดว#าปลอดภัย อาจ
จะไม#ปลอดภัยจริงก็ได9

รีบดับไฟทุกชนิดโดยเร็ว
■พยายามฝ]กให9เปFนนิสัย ทันทีที่รู9สึกว#าเกิดแผ#นดิน
ไหวแม9ว#าจะไหวเพียงเล็กน9อยให9รีบปVดเตาแกYส ทันที
■ตะโกนว#า "แผ#นดินไหว ปVดแกYส" และปVดแกYส ทันที
■หากมีไฟไหม9เกิดขึ้น ให9ตะโกนบอกคนอื่นๆ
และช#วยกันดับไฟแต#เนิ่นๆ

อย#าตื่นตระหนกวิ่งออกจากบ9าน เพราะอาจมี
สิ่งของตกลงมาและทับคุณได9

ให9เปVดประตูหรือหน9าต#างค9างไว9เพื่อที่จะ
ได9แน#ใจได9ว#ามีทางหนี

■ระวังกระจกแตก แผ#นกระเบื้อง หรือป<าย ■ระวังไม#ให9ตัวเองติดอยู#ในตึกสูง
ต#างๆ ที่จะตกลงมา

คุณมีโอกาสดับไฟ 3 ครั้ง
1. เมื่อรู9สึกว#าเกิดแผ#นดินไหว
2. เมื่อแผ#นดินไหวสงบ
3. เมื่อไฟกำลังจะเริ่มไหม9

เตรียมพร9อมสำหรับ
แผ#นดินไหว

ตรวจสอบความปลอดภัยของบ9านคุณ

3

อย#าตื่นตระหนกเมื่อเกิดไฟไหม9 เข9ารับการ
ฝ]กอบรมการใช9อุปกรณRดับไฟ

■ตรวจสอบตัวบ9านว#าจะทนต#อ
แผ#นดินไหวได9หรือไม#

■ตรวจสอบให9แน#ใจว#าโคมไฟ
แขวนไว9อย#างปลอดภัย

■ตรวจสอบกำแพงคอนกรีตรอบๆ
บ9าน

■ป<องกันเฟอรRนิเจอรRล9ม
ลงมา

■รองน้ำเอาไว9ให9เต็ม
อ#างเสมอ เพื่อใช9ดับ
ไฟ
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หากเกิดแผ#นดินไหว
จะทำอย#างไรเมื่อเกิดแผ#นดินไหว

อันดับแรกคือท#านต9องป<องกันตัวเองก#อน แล9วจึงช#วยดูแลครอบครัวและเพื่อนบ9าน ปกติแล9วคนเราสามารถมี
ชีวิตรอดอยู#ได9 72 ชั่วโมงเมื่อติดอยู#ใต9ซากปรักหักพัง ดังนั้นการป<องกันการเกิดไฟไหม9จึงเปFนงานสำคัญอันดับ
แรก จะเริ่มการช#วยชีวิตได9เมื่อสถานการณRปลอดภัยแล9วเท#านั้น พยายามช#วยเหลือซึ่งกันและกัน และพยายามเต็ม
ที่ในการดับไฟและช#วยเหลือผู9ที่ติดอยู#ใต9ซากปรักหักพัง และบาดเจ็บ

5 - 10 นาทีหลังแผ#นดินไหว

10 นาทีถึงครึ่งวันหลังเกิด
แผ#นดินไหว

หลังจากดับไฟเรียบร9อยแล9ว ให9ตรวจ
สอบสภาพของบ9านคุณ

ช#วยเหลือซึ่งกันและกัน กับเพื่อน
บ9าน

ระวังเหยียบเศษแก9วที่ตกแตก

เข9าร#วมกิจกรรมการช#วยชีวิตกับเพื่อนบ9าน

■การร#วมมือกับเพื่อนบ9านเปFนสิ่งที่สำคัญ

ครึ่งวันถึงสามวัน หลังแผ#นดินไหว
เตรียมอาหารและน้ำสำหรับ 3 วัน
และสำหรับสมาชิกแต#ละคนใน
ครอบครัว
แกYส น้ำ และไฟฟ<าอาจถูกตัด จึงจำเปFนต9อง
เตรียมพร9อม

ตรวจดูความปลอดภัยของบ9านคุณและเพื่อน
บ9าน
■ช#วยเหลือคนชรา และคนป_วย
หากอพยพออกจากบ9าน ให9ปVดไฟและแกYสให9หมด

รับฟ`งข9อมูลที่ถูกต9อง และปฏิบัติตนอย#างเหมาะ
สม
■อย#าเชื่อข#าวลือต#างๆ และอย#าเผยแพร#ต#อ

■ ก#อนที่จะอพยพ ให9ปVดหัวแกYส และสับเบรกเกอรRลง

วาลRวแกYส
เบรกเกอรR

ทำความรู9จักกับเพื่อนบ9าน และช#วยเหลือกัน
ในชีวิตประจำวัน

เตรียมพร9อมสำหรับการอยู#รอด

ซ9อมป<องกันภัย

■นัดแนะว#าใครจะช#วยดูแล
คนชรา และเด็กเล็ก

■ นัดแนะว#าใครจะเปFน
คนดับไฟ

ระวังการบาดเจ็บจากเศษแก9วที่ตกแตก

■เตรียมรองเท9าแตะหรือ
รองเท9าผ9าใบไว9เพื่อป<องกัน
เศษแก9ว

นม

■เข9าร#วมกิจกรรมป<องกันภัยในเขตเมืองที่คุณ
อาศัยอยู#
■เข9าร#วมการซ9อมป<องกันภัย

ข9าวสาร

บัตร
สุขภ ประกัน
าพ

ซักซ9อมและนัดแนะสมาชิกในครอบครัว หากเกิด
เหตุการณRฉุกเฉิน
■ พูดคุยกับครอบครัว
เพื่อนัดแนะสถานที่
นัดพบ และหน9าที่
ของสมาชิกแต#ละคน

อาหาร
แห9ง

■ ติดฟVลRมป<องกันกระจก
แตกทีหน9าต#าง

เตรียมอุปกรณRช#วยชีวิต

■ ทำความคุ9นเคยกับพื้นที่หลบภัย

■ เตรียมสิ่งของและอุปกรณRสำหรับการดำรงชีวิตอยู#ใน
กรณีฉุกเฉินเช#น อาหาร ไฟฉาย ฯลฯ
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การเตรียมรับมือแผ#นดินไหว

จะป<องกันตัวเองอย#างไร
คุณต9องป<องกันตัวเองเมื่อเกิดแผ#นดินไหว
คุณควรตรวจสอบความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกบ9านเพื่อที่จะมั่นใจได9ว#าเปFนสภาพแวดล9อม
ที่ปลอดภัย
ตรวจดูว#ากระเบื้อง หลังคาและ
เสาอากาศทีวีอยู#ในสภาพ
ปลอดภัย

ตรวจความปลอดภัยภายนอกบ9าน
ป<องกันกระถางต9นไม9 ฯลฯ
ตกลงจากระเบียงบ9าน

ป<องกันเครื่องปรับอากาศและ
คอมเพรสเซอรRตกจากที่ตั้ง

ป<องกันเครื่องขาย
สินค9าอัตโนมัติล9มคว่ำ
ลงมา

ตรวจดูความมั่นคงของกำแพง
คอนกรีต

2 เมตรหรือน9อยกว#า
40 เซนติเมตร

ตรวจสอบความปลอดภัยของ
ส#วนที่เปFนหน9าผาและแผงกั้น

-กำแพงรั้วสูงเกินไปหรือไม#
-กำแพงมีส#วนช#วยรับน้ำหนัก
หรือไม#
ระยะห#าง:3.2เมตรหรือ
น9อยกว#า

-กำแพงเอน หรือมีรอยแตกหรือไม#

สิ่งที่ควรเตรียมตัวหากอาศัยอยู#ในอพารRตเมนทR
เตรียมอุปกรณRเช#น ชะแลง เพื่อใช9งัด
ประตูที่เปVดไม#ออก

อย#าวางสิ่งกีดขวางหรือวัสดุไวไฟไว9หน9า
ทางออกฉุกเฉินหรือบันได

ตรวจสอบ
1. ตรวจสอบอุปกรณRหนีภัยที่ระเบียง อย#าให9มีสิ่งของใดๆ อยู#กีดขวาง
2. อ#านประกาศต#างๆ ที่แจ9งเกี่ยวกับการซ9อมหนีไฟหรือการตรวจสอบ
อุปกรณRหนีภัย จากเจ9าของบ9าน หรือผู9ดูแลอพารRตเมนทR

5

非常口

การเตรียมรับมือแผ#นดินไหว
จะป<องกันตัวเองอย#างไร

การยึดเฟอรRนิเจอรRและเครื่องใช9มีตัวอย#างดังต#อไปนี้
ตรวจสอบ
1. เพื่อที่จะทำให9ภายในบ9านมีความปลอดภัยมากขึ้น ให9วางเฟอรRนิเจอรRไว9ในบริเวณที่ถูกใช9งานน9อยที่สุด
2. ลดจำนวนเฟอรRนิเจอรRในห9องสำหรับคนชราและเด็ก อย#าตั้งเฟอรRนิเจอรRที่ไม#มั่นคงไว9ใกล9เตียงและฟูก
นอน
3. เวลาวางเฟอรRนิเจอรRให9ตั้งให9ติดกำแพงและเสริมบางอย#างไว9ข9างใต9เพื่อให9มันติดแน#น อย#าวางเฟอรRนิเจอรR
ไว9ใกล9หน9าต#างหรือประตูเลื่อนแบบญี่ปุ_น (โชจิ)
4. ล็อคเฟอรRนิเจอรRให9เคลื่อนที่ไม#ได9โดยการเสริมตัวรองใต9เฟอรRนิเจอรR
5. วางเฟอรRนิเจอรRบนพื้นไม9หากเปFนไปได9 อย#าวางเฟอรRนิเจอรRที่มีความสูงบนพรมหรือเสื่อทาทามิ
6. เก็บสิ่งของหนักๆ ไว9ในที่ต่ำ และของเบาๆ ไว9บนที่สูงแทน
7. ป<องกันหนังสือในชั้นวางปลิวตกลงมา
8. ยึดเฟอรRนิเจอรRไว9กับผนังหรือเพดานเพื่อป<องกันล9มลงมา และในอนาคตให9หลีกเลี่ยงการซื้อเฟอรRนิเจอรRที่
สูงและผอม

สอบถามคำแนะนำ
จากร9านค9าที่ซื้อมา

ยึดติดกับผนังให9
แน#น

ติดฟVลRมป<องกัน
กระจกแตก และใช9ผ9า
ม#านที่หนา

อย#าแขวนผ9าเช็ดมือ
ไว9เหนือเตาแกYสและ
ฮีตเตอรR

อย#าวางตู9เย็นไว9บนพื้นเสื่อ
หากเปFนไปได9ให9ใช9ลวดพัน
รอบตู9เย็นบริเวณรอยต#อ

สกรูตะขอ

ระหว#างช#องแข็งและช#อง
เย็นแล9วยึดลวดนั้นกับผนัง
ที่แข็งแรง

หน9าต#าง
ชั้นวางหนังสือ

เปcยโน

ที่แขวนผ9า
เช็ดมือ.

ตู9เย็น.

ตู9หรือเฟอรRนิเจอรR
ที่วางซ9อนกัน

ยึดติดกับผนังด9วยตะขอเหล็ก

โคมไฟ

โทรทัศนR

ติดลวดหรือยาง
กันหนังสือปลิว
ตก
ป<องกันโคมไฟห9อย
ไม#ให9แกว#งหรือ
ตกลงมาโดยยึดให9
แน#นหนา

ยึดส#วนบนกับส#วนล#างไว9
ด9วยตัวยึดเหล็ก

และยึดส#วนบนและส#วนล#างกับผนัง
น็อตยึดสำหรับเนื้อไม9 ตัวยึดแบบตัว L
จัดทางเข9า ทางเดิน และบันได
ให9ไม#มีสิ่งของวางเกะกะ

ตัวยึดรูปตัว L

ยึดโทรทัศนRติดกับชั้นวาง
หรือผนัง กันล9ม

ภาชนะบรรจุ
ของเหลวไวไฟ
(ระมัดระวัง การหกล9น ของน้ำมันกYาด)
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การเตรียมรับมือเเผ#นดินไหว

แผนการเตรียมการสำหรับสำนักงาน
สำหรับสำนักงาน "การทำงานเปFนทีม" เปFนสิ่งที่สำคัญอย#างยิ่งในสถานการณRแผ#นดินไหว
การเตรียมการด9านความปลอดภัยของพนักงานและลูกค9า, การกักตุนอาหารหรือการฟdeนฟูกิจการ
เปFนสิ่งจำเปFนและที่สำคัญคือการสื่อสารแลกเปลี่ยนข9อมูลและการให9ความร#วมมือกันในด9านต#างๆ
กับสำนักงานใกล9เคียง
ตรวจสอบ
□ ตรวจสอบความต9านทานแผ#นดินไหวของอาคารและ
จุดบอดจุดอันตรายต#างๆ
□ ป<องกันกระจกแตก, ป<ายต#างๆ ร#วงหล#นลงมา และกำแพงที่จะถล#ม
□ เตรียมทางหนีออกจากอาคาร กำจัดสิ่งกีดขวางในทางเดินและบันไดฉุกเฉิน
□ จัดวางชั้นหนังสือและอุปกรณRสำนักงานไม#ให9เกิดการร#วงหล#นขณะเกิดแผ#นดิน
ไหว
□ ระวังเรื่องการจัดเก็บวัตถุอันตรายเช#นสารเคมีหรือวัตถุดิบในอุตสาหกรรม การ
ป<องกันการเสียหายของอุปกรณRการผลิตก็เปFนสิ่งสำคัญ
□ เสริมด9านความแข็งแรงของลิฟทRและวางแผนรับมือเมื่อเกิดการติดค9างในลิฟทR

□ ป<องกันความเสียหายอันเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอรRเช#นการสูญหายข9อมูล
□ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของระบบเชือกชูชีพรวมทั้งระบบไฟฟ<า
□ แบ#งงานและมอบหมายภาระหน9าที่ในด9านต#างๆอย#างชัดเจนและ
วางแผนทั้งเรื่องน้ำและระบบพลังงาน

การเตรียมแผนกู9ภัย
ตรวจสอบ
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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เตรียมแผนกู9ภัยและจัดทำคู#มือหรือไม#
มีมาตรฐานเรื่องการจัดตั้งศูนยRกู9ภัยบ9างหรือไม#
มีการเตรียมการด9านระบบข9อมูลความเสียหายหรือไม#
มีการจัดทำระบบเตือนภัยพนักงานหรือไม#
มีแผนการป<องกันเพลิงไหม9และการดับเพลิงฉุกเฉินหรือไม#
มีแผนป<องกันการรั่วซึมของวัตถุอันตรายหรือไม#
มีมาตรการรักษาความปลอดภัยแก#พนักงานและลูกค9าหรือไม#
ได9ทำการจัดเตรียมสิ่งจำเปFนยามฉุกเฉินอย#างเพียงพอหรือไม#
ได9มีการจัดเก็บและรักษาเอกสารหรือข9อมูลสำคัญหรือไม#
ทราบสถานพยาบาล โรงพยาบาลที่ใกล9ที่สุด ศูนยRกู9ภัยฉุกเฉิน และสถานที่อพยพเบื้องต9นหรือไม#
ได9ส#งเสริมให9พนักงานร#วมวางแผนและบอกวิธีการเอาตัวรอดในเหตุการณRภัยพิบัติแก#ครอบครัวหรือไม#
ได9จัดทำแผนช#วยเหลือชุมชนใกล9เคียงแล9วหรือไม#

ป<ายบริษัทจะร#วงลงมา
หรือเปล#านะ?

ตรวจสอบทั้งด9านในและด9านนอกของสำนักงาน

การเตรียมรับมือเเผ#นดินไหว
แผนการเตรียมการสำหรับสำนักงาน

เสบียงและ อุปกรณRยามฉุกเฉิน
รายการด9านล#างนี้เปFนรายการเสบียงและอุปกรณR เพื่อที่สามารถ
เริ่มดำเนินกิจการได9ใหม#

ตรวจสอบ
□
□
□
□
□
□
□

เสบียงและ อุปกรณR

ไฟฉายเเละถ#าน
□ วิทยุ
หมวกกันน็อค
ชะเเรง, แม#เเรง, เลื่อย, พลั่ว, อุปกรณRช#าง
อุปกรณRปฐมพยาบาล
เชือก, บันได
□ เเผ#นพลาสติก
เปลหาม
บัญชีรายชื่อลูกจ9าง, เครื่องเขียน, แผนที่

□
□
□
□
□

ถุงมือ, หน9ากาก
โทรโข#ง
ไฟฉายกันน้ำ, เครื่องป`gนไฟ และน้ำมัน
จักรยาน
ไฟฉายกันน้ำ, เครื่องป`gนไฟ และน้ำมัน

เสบียงสำหรับการดำรงชีวิต
□ น้ำดื่ม (3 ลิตร ต#อ 1 คน ต#อ 1 วัน)
□ อาหาร, ขนมป`งกรอบ (เพียงพอสำหรับ 3 วัน ต#อ 1 คน)
□ กล#องอาหารและอุปกรณRทานอาหาร
□ ผ9าห#มและผ9าเช็ดตัว
□ กระโถน
□ เตาให9ความร9อน
□ เตาเเกYสเเบบเคลื่อนที่ได9
□ ถุงและถังพลาสติก

เตรียมพร9อมสำหรับบุคคลที่ไม#สามารถกลับบ9านได9
ในระหว#างเกิดภัยพิบัติ หากลูกจ9างถูกบอกให9กลับในเวลาเดียวกัน สถานีรถไฟจะไม#สามารถ
รองรับได9 ทั้งนี้ขึ้นอยู#กับระดับความรุนเเรง ดังนั้นจึงควรให9ผู9มาติดต#อและลูกจ9างทยอยออกจาก
ตึก สำหรับผู9ที่ไม#สามารถกลับบ9านได9ให9อยู#ภายในอาคาร
ตรวจสอบ

10ข9อที่ควรตระหนักสำหรับผู9ที่ไม#สามารถกลับบ9านได9

1.อย#าตื่นตระหนก และควบคุมสถานการณR
2. พกวิทยุ ใส#ไว9ในกระเปhาเสื้อ
3. เขียนแผนที่จากที่ทำงานไปยังบ9าน
4. เก็บรองเท9าผ9าใบไว9ในล็อคเกอรR
5. เก็บ ช็อกโกเเลตและ คาราเมลไว9ที่โตYะ
6. ปรึกษากับครอบครัวเรื่องสถานที่นัดพบและวิธีติดต#อ
7. ตรวจสอบความปลอดภัยของครอบครัวและญาติ โดยใช9ศูนยRฝากข9อความยามเกิดเหตุฉุกเฉิน ของ NTT โดย
กด 171
8. ลองกลับบ9านโดยการเดิน
9. เตรียมพร9อมสำหรับการอยู#ให9เหมาะกับสภาพอากาศ

ฝ]กซ9อมการกู9ภัย
จัดอบรมและฝ]กซ9อมการกู9ภัยในกรณีที่เกิดแผ#นดินไหว และไฟไหม9 รวมถึงการเข9าอบรม ณ. ศูนยR
การเรียนรู9แผ#นดินไหว และทดลองใช9เครื่องจำลองเเผ#นดินไหว และศึกษาการช#วยชีวิตซึ่งจัดโดย
หน#วยดับเพลิง

ความร#วมมือกับชุมชน
สำนักงานเปFนสมาชิกที่สำคัญของชุมชน ควรมีส#วนร#วมในกิจกรรมต#างๆ เช#น จัดการซ9อมการดับไฟ
หรือซ9อมการอพยพ พยายามสร9างความสัมพันธRกับชุมชน
การบำรุงรักษาและกลับมาดำเนินธุรกิจ
ระมัดระวังการบันทึกข9อมูลสำคัญ และการป<องกันจากขโมยและผู9บุกรุก
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การเตรียมรับมือเเผ#นดินไหว
กรณีมีสัญญาณเตือนภัยเปFนทางการ เรื่องเเผ#นดินไหวโตไก
(Tokai Earthquake)
แผ#นดินไหวโตไก อาจทำนายได9
กล#าวกันว#าแผ#นดินไหวโตไกสามารถทำนายได9 ดังนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาจึงติดตามเฝ<าดูตลอด 24 ชั่วโมง
การทำนายเเผ#นดินไหวได9ทำให9เราสามารถลดระดับความเสียหายได9
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในเขตเมกุโระ

ข#าวลือ

มีการคาดคะเนว#าเเผ#นดินไหวที่จะเกิดในเขตเมกุโระอาจมี
ความแรงระดับ 5 (เบา) ตามมาตราของญี่ปุ_น
จะเกิดอะไรขึ้นบ9างที่ความแรงระดับ 5 (เบา)

ผู9คนมากมายจะต9องหาที่หลบภัย กำเเพงและคาน
รับน้ำหนักของบ9านไม9ที่ไม#ทนต#อเเผ#นดินไหวอาจ
ถล#มได9

เกิดความกลัว ความตื่นตระหนกและข#าวลือ
ที่ผิดๆ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญมากคือต9องไม#ตื่น
ตระหนกและใจเย็น

เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยอย#างเปFนทางการ

ขั้นแรก เตรียมตัวเองให9พร9อม
ถ9ามีข9อมูลที่ผิดปกติเกิดขึ้น ผู9เชี่ยวชาญจากศูนยR
เเผ#นดินไหวจะประชุมกันและตรวจสอบข9อมูลนั้น
ว#า อาจนำไปสู#การเกิดแผ#นดินไหวครั้งใหญ#หรือ
ไม#

ขั้นสอง การเตือนภัย
จากผลของการประชุม ถ9าคาดว#าจะมีการเกิด
เเผ#นดินไหว นายกรัฐมนตรีจะประกาศสัญญาณ
เตือนภัยอย#างเปFนทางการซึ่งจะมีใจความดังนี้ "มี
ความเปFนไปได9ที่จะเกิดเเผ#นดินไหวภายในไม#กี่
ชั่วโมงหรือมีความเปFนไปได9ที่จะเกิดเเผ#นดินไหว
ภายในสองถึงสามวัน"

ให9ความสนใจกับประกาศต#างๆ ที่ออกจากสำนักงานเขต สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง หรือสำนักข#าว และ
เตรียมตัว การเตือนภัยไม#ได9เปFนสัญญาณให9อพยพแต#เปFนเพียงให9เตรียมตัวสำหรับการอพยพเท#านั้น
อยู#ในความสงบ ดูแลความปลอดภัยของคุณและครอบครัว
สัญญาณเตือนภัยอย#างเปFนทางการเกิดได9อย#างไร

จะมีการประชุมและเชิญสื่อมวลชน และประกาศต#อ
สาธารณะ
ถ9ามีการประกาศสัญญาณเตือนภัยอย#างเปFนทางการ
สถานีโทรทัศนRและวิทยุจะประกาศข#าวนี้ทันที ไซเรน
เตือนภัยจะดังจากหอกระจายเสียงซึ่งตั้งอยู#ที่โรงเรียน
ประถมและมัธยม
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สัญญาณเตือนภัย
หยุด
ไซเรน
45 วินาที 15 วินาที
ซ้ำ 3 รอบ
หมายเหตุ สัญญาณเตือนภัย อาจยกเลิกได9
ขึ้นอยู#กับสถานการณR

การเตรียมรับมือเเผ#นดินไหว
เมื่อมีสัญญาณเตือนภัยอย#างเปFนทางการ

ในบ9าน
ตรวจสอบ
ข9อมูลที่ถูกต9องและการเผยแพร#
□ ตรวจสอบข9อมูล ผ#านทางโทรทัศนR และ
วิทยุ
□ให9ความสนใจกับการเผยเเพร# ข#าวทาง
วิทยุจากทางเขต อย#าสับสนกับข#าวลือ
□อย#าใช9โทรศัพทRโดยไม#จำเปFน
□เเจ9งข#าวให9กับผู9ที่ต9องการความช#วยเหลือ
และครอบครัวของเขาเหล#านั้น
□สำหรับคนที่ต9องการความช#วยเหลือ บอก
เพื่อนบ9านเกี่ยวกับตำเเหน#งที่อยู#ของคุณ

เตรียมเสื้อผ9าและ อุปกรณRยามฉุกเฉิน
□ เปลี่ยนเสื้อผ9าเปFนชนิดที่ทนไฟ เก็บรองเท9า
ลำลองไว9ใกล9ที่นอน
□ อย#าลืมอุปกรณRป<องกันศีรษะหรือหมวกกัน
น็อค

ตรวจสอบความปลอดภัยบ9านของคุณ。
□ ตรวจสอบว#าเครื่องใช9ภายในบ9านจะไม#
ตกลงมา
□ เอาของออกจากหิ้ง
□ ติดเทปที่กระจกและตู9กระจก ป<องกันกระ
จกเเตก
□ หาทางออกที่ปลอดภัย
□ หาห9องที่ปลอดภัยหนึ่งห9องไว9นอนสำหรับ
คุณและครอบครัว

ตรวจสอบความปลอดภัยรอบๆ บ9าน

ไม#ควรจุดไฟ โดยไม#จำเปFน
□ ลดการใช9เเกYส และตรวจสอบว#าปVดเเกYส
เรียบร9อยหลังการใช9งาน

เตรียมพร9อมสำหรับดับเพลิง
□ เตรียมเครื่องดับเพลิงให9พร9อมใช9งาน
□ เตรียมน้ำไว9ในอ#างหรือ ถัง และ สะสมน้ำ
ดื่มไว9สำหรับสามวัน ( 3 ลิตรต#อวันต#อคน)

□ ตรวจสอบกำเเพงคอนกรีต
□ กั้นพื้นที่อันตรายด9วยเชือก

ใช9รถยนตRในกรณีที่จำเปFนเท#านั้น
□ ทางด#วนเเละทางธรรมดา ความเร็วสูงสุด
20 กม./ ชั่วโมง
□ ทางหลวง ความเร็วสูงสุด 40 กม./ ชั่วโมง
□ ตามกฎจราจรยามฉุกเฉิน ห9ามมีการใช9รถ
บนถนนคันนานา
ทางด#วนเเละทาง
(Kannana Dori)
ธรรมดา20กม./
ชั่วโมง
ทางหลวง 40
กม./ชั่วโมง

ผลกระทบต#อชีวิตประจำวัน

กิจการที่ยังเปVดดำเนินการ
ที่ทำการเขต

ไปรษณียR ธนาคาร
ธุรกิจยังคงดำเนินต#อโดย
เฉพาะเรื่องการถอนเงิน
โรงพยาบาล คลินิก สถาน
พยาบาล

โทรศัพทRสาธารณะ
โทรศัพทRสาธารณะจะมีสี
เขียวหรือ เทา

ธุรกิจที่ลดการดำเนินการลง

ปVดชั่วคราว

ห9างสรรพสินค9า และ
ซุปเปอรRมารRเกต
ภายในร9านยังมีสินค9าขาย
แต#จะเน9นไปทางอาหาร
เเละเสบียงและอุปกรณR
เครื่องใช9ที่จำเปFนในชีวิต
ประจำวัน ควรสะสม
อาหารให9เพียงพอสำหรับ
สามวันต#อคน
รถไฟ รถบัส แท็กซี่
ความเร็วจะลดลง

โรงเรียน โรงเรียนอนุบาล สถานรับ
เลี้ยงเด็ก
นักเรียน โรงเรียนอนุบาลและ
โรงเรียนประถม จะได9รับการดูแล
จนกว#าผู9ปกครองจะมารับ นักเรียน
ระดับมัธยมจะถูกส#งกลับบ9าน
เปFนกลุ#ม

จราจร
ไม#ควรใช9รถยนตRส#วนตัว

ห9องประชุมสาธารณะ ห9อง
สมุด ยิมเนเซียม

โทรศัพทRทั่วไป
อาจไม#สามารถใช9ได9

โรงภาพยนตรR โรงละคร

ปVด
ปVด
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ขั้นตอนยามเกิดเหตุฉุกเฉินจากเเผ#นดินไหว
การป<องกันไฟไหม9

การใช9เครื่องมือดับเพลิง
1

2

3
防 止 火 灾

ดึงสลักนิรภัย

ดึงสาย และเอาหัวดับเพลิงชี้ไปทางที่เกิดไฟไหม9

ข9อสำคัญ

อย#าตื่นตระหนก และทำอย#างระมัดระวัง

บีบคันโยก

นำถังดับเพลิงไปยังที่เกิดไฟไหม9 ดึงสลักนิรภัยก็ต#อเมื่อจะใช9งานเท#านั้น เพื่อป<องกันการฉีดก#อนเวลา
หาเเหล#งกำเนิดไฟ
อยู#ให9ต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงจากความร9อนเเละควัน ขณะเดินเข9าหาไฟ
ชี้หัวฉีดไปยังไฟ และบีบคันโยกจนน้ำยาออก
เมื่อใช9เครื่องดับเพลิงชนิดน้ำบนผนัง ให9ฉีดจากบนลงล#าง จากเพดาน ลงพื้น
หลังจากใช9เครื่องดับเพลิงชนิดผง เพื่อความแน#นอนควรใช9น้ำราดอีกครั้ง เพื่อไฟจะได9ไม#กลับมาติดอีก
ระวังอย#านำน้ำราดบนอุปกรณRไฟฟ<า
ขณะดับไฟ ควรเผื่อทางหนีไว9ด9วย

การหนีจากห9องที่ปกคลุมไปด9วยควัน
อพยพให9เร็วที่สุดเท#าที่เปFนไปได9 ควรฝ]กสังเกตทางออกฉุกเฉินให9เปFนนิสัย

เมื่อสังเกตเห็นควัน
หนีไปทางตรงข9ามกับทิศที่มีควัน
ปVดประตูทางด9านหลัง เพื่อกักควันไว9
อย#ารีบมาก เพราะจะทำให9เพิ่มอัตราการหายใจ
ทำให9สูดควันมากขึ้น

ในห9องที่เต็มไปด9วยควัน
อยู#ให9ต่ำที่สุดเท#าที่ทำได9 แต#อย#าคลานด9วยเข#าเเละมือ
ปVดปาก และจมูกด9วยผ9าเช็ดหน9า หรือ ผ9าขนหนู
ถ9าหลงทาง ให9เคลื่อนที่ เรียบกำเเพงเพื่อหาทางออก

ไฟจะลามเร็วในปล#องบันได และเมื่อลามจนถึงชั้นบนสุด จะค#อยๆ ทำให9ควันเข9าไป
ยังห9องต#างๆ จากชั้นบนลงล#าง
เมื่อไฟลามถึงเพดาน จะลามตามแนวนอนได9เร็วเท#าๆกับคนเดิน
ถ9าคุณหายใจเอาควันเข9าไป จะเกิดอาการตาพล#า เวียนศีรษะ และส#งผลต#อการ
ตัดสินใจ
ถ9าคุณหายใจเอาควันเข9าไปมากเกินไป อาจเสียชีวิตด9วยพิษของแกYสคารRบอน
มอนอYอกไซดR
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ขั้นตอนยามเกิดเหตุฉุกเฉินจากเเผ#นดินไหว
การป<องกันไฟไหม9

กลางเเจ9ง

ปฏิบัติให9เหมาะสมกับสถานการณR

ขณะขับรถ
เมื่อรู9สึกถึงการสั่น ค#อยๆ ลดความเร็วและจอด
ข9างทาง
ไม#ควรออกนอกรถ ควรเปVดวิทยุ และฟ`งข#าว
ติดเครื่องทิ้งไว9 และไม#ควรล็อครถ เมื่อออกจากรถ

ขณะอยู#ในพื้นที่ใต9ดินห9างสรรพสินค9าโรงภาพยนตรR
● ปฎิบัติตามคำเเนะนำของเจ9าหน9าที่ อย#าทำตามใจตนเอง
● การสั่นที่ใต9ดินจะรุนเเรงน9อยกว#าบนดิน อย#าตื่นตระหนก

ถ9าไฟดับ ไฟฉุกเฉินจะเปVดโดยอัตโนมัติ

● ถ9าไฟฉุกเฉินไม#เปVดโดยอัตโนมัติ ทางที่ดีควรเดินตามกำเเพง

แล9วคุณก็จะพบทางออก

ติดเครื่องไว9
ปVดกระจก

อย#าล็อค
ประตู

ขณะอยู#บนรถไฟ หรือ รถบัส

อยู#ในพื้นที่ ชอบปVeง หรือพื้นที่ธุรกิจ

●

ระวังของตกใส# และคนล9ม

● อย#าอยู#ในพื้นที่ระหว#างช#องตึก ให9ไปอยู#ที่พื้นที่เปVด

●

ฟ`งประกาศและทำตามคำเเนะนำจากเจ9า หน9าที่

หรือในตึกที่เเข็งเเรง
● หลีกเลี่ยงบริเวณที่เปFนกระจกแก9ว กำแพง และตึกเก#า

อย#าลงจากรถจนกว#าจะมีประกาศ

ขณะอยู#ในพื้นที่ที่อยู#อาศัย
● ไม#ควรอยู#ในซอยเเคบ ควรออกมาอยู#ในพื้นที่โล#ง
● อยู#ห#างจาก กำเเพงบล็อกคอนกรีต ตู9ขายของ

อัตโนมัติ และ ตึกเก#า

● ระวังกระจกแตกแล9วตกลงมา ป<ายที่แขวนบนที่สูง และ

ขณะอยู#บนตึกสูง
● อยู#ห#างจากหน9าต#าง และรักษาความปลอดภัยของ

ตนเอง
● ถ9าอยู#ในลิฟทR ให9กดปุ_มฉุกเฉินและขอความช#วย
เหลือผ#านทางโทรศัพทRฉุกเฉิน

กระเบื้องหลังคา
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ขั้นตอนยามเกิดเหตุฉุกเฉินจากเเผ#นดินไหว

ขั้นตอนการอพยพ

เมื่อจำเปFนต9องอพยพ
การอพยพเปFนขั้นตอนสุดท9ายสำหรับการรับมือแผ#นดินไหว
หลังจากแผ#นดินไหวได9สงบลง และแน#ใจแล9วว#าตนเองปลอดภัย จะต9องเตรียมการป<องกันเพลิงไหม9ที่อาจจะเกิดขึ้น
ได9 และพาผู9อพยพไปยังสถานที่ปลอดภัย ในกรณีที่เห็นว#าจะเกิดอันตราย เช#นเกิดเพลิงไหม9เปFนวงกว9าง ทั้งนี้
ประกาศต#างๆ จากทางการ อาจจะไม#ทันการเสมอไป
อพยพเมื่อเกิดกรณีต#างๆดังนี้

①เมื่อได9รับคำเตือนให9หาที่หลบภัยจากศูนยR

②เมื่อมีความเปFนไปได9ว#าบ9านของท#านจะถล#มลง

ป<องกันภัยหรือตำรวจหรือสถานีดับเพลิง

③เมื่อเกิดไฟไหม9ขึ้นในบริเวณใกล9เคียง และมีความเปFน

④เมื่อมีความเปFนไปได9ว#าอาจเกิดการระเบิด

ไปได9ว#าจะลุกลามมาถึงบ9านท#าน

จากแกYสหรือวัตถุไวไฟ

วิธีการอพยพ
ป<องกันตนเอง
ป<องกันเพลิงไหม9

เมื่อเกิดแผ#นดินไหว

หาทางออก

ถ9ามีพื้นที่อพยพใกล9ๆ บ9านท#าน

เมื่อบ9านของท#านเกิด
เพลิงไหม9หรือเกิดการ
ถล#ม

เมื่อบ9านของท#านยังไม#
เสียหายแต#มีแนวโน9มว#า
ไม#สามารถควบคุมเพลิง
ได9

เมื่อบ9านของท#านยังไม#
เสียหายและสามารถ
ควบคุมเพลิงได9
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มีแนวโน9มว#าเพลิงจะ
ลุกลาม

ศูนยRอพยพ
เบื้องต9น

หาที่
ปลอดภัย

คุณสามารถอยู#ต#อไปจนกว#าทุก
อย#างปลอดภัย

เมื่อเพลิงไหม9สงบลง

เมื่อเพลิงสงบลงแต#บ9านถล#มหรือถูก
เพลิงไหม9จนไม#สามารถอยู#อาศัยได9
อีก

ถ9าบ9านของท#านยังไม#เสียหาย ให9กลับเข9าบ9านได9

ไม#จำเปFนต9องอพยพ

ร#วมมือและช#วยเหลือผู9อื่น
ในการดับเพลิงและ
บรรเทาทุกขRอื่นๆ

อพยพไปอยู#ในพื้นที่
ศูนยRอพยพ

ขั้นตอนยามเกิดเหตุฉุกเฉินจากเเผ#นดินไหว

ขั้นตอนการอพยพ

จะอพยพไปที่ไหนดี
ศูนยRอพยพเบื้องต9น
（โรงเรียนประถม มัธยมของรัฐในแต#ละท9องที,่ โรงเรียนมัธยมของเมือง

ฯลฯ）

หากมีความจำเปFนต9องอพยพ ให9อพยพไปยังศูนยRอพยพเบื้องต9นโดยการไปยังพื้นที่
อพยพใกล9บ9านได9ทันที
สถานที่ศูนยRอพยพเบื้องต9น: โรงเรียนประถม มัธยมของรัฐในแต#ละท9องที,่ โรงเรียน
มัธยมของเมือง, สวนสาธารณะ, มหาวิทยาลัยในท9องถิ่น, โรงเรียนมัธยม, วิทยาเขต
ของประชาชนเขตเมกุโระ ศูนยRอพยพเบื้องต9นไม#ได9เปFนแค#ศูนยRอพยพเท#านั้นแต#ยังใช9
เปFนศูนยRการให9ความช#วยเหลือด9านอื่นๆเช#น น้ำ อาหาร ยารักษาโรค

พื้นที่ศูนยRอพยพเบื้องต9น

พื้นที่อพยพ (มี 7 พื้นที่ที่รัฐบาลเมืองโตเกียวกำหนดไว9โดยเฉพาะ)
หากอันตรายจากเพลิงไหม9ลุกลามเข9าใกล9ศูนยRอพยพเบื้องต9น และจำเปFนต9อง
อพยพหนี ผู9อพยพควรอพยพหนีเปFนกลุ#มไปยังพื้นที่โล#งของศูนยRอพยพ โดยความ
ช#วยเหลือของตำรวจและหน#วยดับเพลิง คุณสามารถรออยู#ที่นั่นจนกว#าเพลิงจะสงบ

ข9อพึงระวังในการอพยพ

พื้นที่โล#งของศูนยRอพยพ

กระทำตามข9อมูลที่เปFนจริง

อย#าเชื่อข#าวลือ อย#ากล#าวอ9างหรือเล#าต#อข9อมูลที่เชื่อถือไม#ได9 ใส#ใจกับคำเตือนหรือประกาศจากศูนยRป<องกัน
ภัยพิบัติของเขตเมกุโระ ตำรวจ หรือศูนยRดับเพลิง
อยู#ในความสงบขณะอพยพ

ทำตามข9อต#อไปนี้

หมวกหรือฮูYดสวมศีรษะ

ปVดวาลRวแกYสหลัก
ป<องกันเพลิงไหม9จากไฟฟ<าลัดวงจรโดยการสับเบรกเกอรRลง
ปVดหน9าต#าง ประตู
ทิ้งข9อความไว9ให9สมาชิกในครอบครัวที่ไม#ได9อยู#ที่บ9านในขณะนั้น

ควรแต#งกายอย#างไรในขณะอพยพ

ป<ายชื่อ

สวมรองเท9าที่หนาและใส#สบาย
ป<องกันศีรษะด9วยแผ#นรองศีรษะ หมวกหนาๆ หรือหมอน

สวมเสื้อแขนยาว เคลื่อนไหวสะดวก สวมกางเกงที่ติดไฟยากเช#นขน
สัตวR ฝ<าย สวมถุงมือ อย#าให9มีส#วนของผิวหนังไม#มีสิ่งปกปVด

เสื้อแขนยาว
อย#าถือของใดๆ
ทำให9มือว#างอยู#
เสมอ

ถุงมือ
กางเกงขายาว

รองเท9าไม#มีส9น

การอพยพเปFนกลุ#ม

อยู#กับครอบครัว ขอความช#วยเหลือจากเพื่อนบ9านและอยู#ในกลุ#มขณะอพยพ
ช#วยเหลือผู9อื่นในการอพยพเช#นเด็กทารก คนท9อง คนชรา ปฐมพยาบาลผู9บาดเจ็บ

ขั้นตอนในการอพยพ
อพยพโดยการเดินเท9า ไม#ควรใช9ยานพาหนะทั้งรถยนตR จักรยานยนตR หรือจักรยานเนื่องจากจะเปFนการ
กีดขวางการทำงานของเจ9าหน9าที่
หากเกิดแผ#นดินไหวขณะที่ท#านกำลังขับรถอยู#ให9ดับเครื่อง ดึงกุญแจรถออกและอย#าล็อคประตู ใช9รถเข็น
ในการอพยพคนชราหรือผู9ที่ไม#สามารถเดินได9 ห9ามใช9ลิฟทR

ใช9เส9นทางที่ปลอดภัย
ระวังวัตถุตกจากอาคาร อยู#ให9ห#างจากพื้นที่อันตรายเช#นขอบรั้ว เครื่องขายของอัตโนมัติและทางแคบๆ
ใส#ใจกับทิศทางกระแสลมอันจะทำให9เกิดการลุกลามของเพลิงไหม9
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ขั้นตอนยามเกิดเหตุฉุกเฉินจากเเผ#นดินไหว
สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังเกิดแผ#นดินไหว

ถ9าคุณอยู#ในตัวบ9าน
ระวังการเกิดอาฟเตอรRช็อก
พึงระลึกว#าอาฟเตอรRช็อกอาจเกิดขึ้นได9 และสร9างความเสียหายที่มากกว#า ดังนั้นควรระวังก#อนเข9าบ9าน
หรืออาคาร

วิธีการรับข#าวสาร
ให9ความสนใจกับข#าวทางวิทยุและโทรทัศนRตลอดเวลา
เขตเมกูโระ จะเผยแพร#ข9อมูลผ#านทางหอวิทยุป<องกันภัย
(Disaster Prevention Radio Towers)

ข9อมูลจากเขตเมกุโระจะถูกจัดเตรียมไว9ที่ศูนยRอพยพเบื้องต9น

วิธีการสอบถามความปลอดภัยของคนในครอบครัว
●ใช9ศูนยRฝากข9อความยามเกิดเหตุฉุกเฉิน ของ NTT
(NTT Disaster Message Exchange) กด 171

โทรศัพทRสาธารณะ
เครื่องสีเทา หรือเขียวจะ
สามารถโทรติดได9ง#าย
กว#า

●เด็กๆที่กำลังอยู#ที่โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก
โรงเรียนประถม ควรรีบรับกลับมาให9เร็วที่สุด
สาธารณูปโภคในชีวิตประจำวันจะเปFนอย#างไร
น้ำประปา ยังคงให9บริการตามปกติ ยกเว9นในกรณีที่เกิด
ความเสียหายกับท#อน้ำหลัก
ไฟฟ<า ยังคงให9บริการตามปกติ ยกเว9นในกรณีที่
เกิดความเสียหายกับสายไฟฟ<า

ห9ามสัมผัสสาย
ไฟฟ<าที่ขาด.

ระวังในเรื่องต#อ
แกYส ระบบความปลอดภัยจะตัดแกYสอัตโนมัติเมื่อแผ#นดินไหว ไปนี้
ระดับ 5 ตามมาตราของญี่ปุ_น ห9ามใช9ไฟ หากพบว#าแก็สรั่ว
ให9รีบเปVดหน9าต#างเพื่อระบายอากาศ ห9ามเปVดเครื่องใช9
ไฟฟ<า เนื่องจากประกายไฟอาจทำให9เกิดการระเบิดได9หลัง
เกิดแผ#นดินไหวให9ตรวจสอบอุปกรณRที่ใช9แก็สก#อนการใช9
งาน
โทรศัพทR ยังคงให9บริการ โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุแผ#นดินไหว
การจราจรบนท9องถนน

ห9ามใช9อุปกรณRไฟฟ<าในบ9าน
ที่เปcยกน้ำ

ห9ามใช9เส9นทางการจราจรภายในบริเวณที่ล9อมรอบ

เขตไซตามะ

ด9วยถนนคันนานา (Kannana Dori, เส9นวงแหวนที่

เส9นวงแหวนที่ 7
เขต
ชิบะ

7), ทางหลวงแผ#นดินหมายเลข 246 และแม#น้ำทา ทางหลวง
แผ#นดิน
มะ

หมายเลข
16

เขตคานากาวา

15

สะพานชินฟุตาโกะ
ทางหลวงแผ#นดิน
หมายเลข 246

แม#น้ำทามะกาว#า

ขั้นตอนยามเกิดเหตุฉุกเฉินจากเเผ#นดินไหว
สิ่งที่ควรปฏิบัติหลังเกิดแผ#นดินไหว

สิ่งจำเปFนในการปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวัน
ข9าวของเครื่องใช9ที่ทางเขตเมกุโระสำรองไว9จะแจกจ#ายแก#ผู9อยู#อาศัยในเขต
เมกุโระ โดยจะจัดไว9ที่ศูนยRอพยพเบื้องต9นเท#านั้น เช#นเดียวกับข#าวสารข9อมูล
ล#าสุดก็จัดเตรียมไว9ให9เช#นกัน

อาหาร และน้ำดื่ม

ใส#ใจกับการใช9น้ำ และปริมาณน้ำที่ใช9
ให9มากขึ้น เพื่อช#วยกันประหยัดน้ำ

ควรสำรองอาหาร และน้ำดื่มไว9 3 วันเพื่อใช9บริโภค

น้ำสำหรับการชำระล9าง
น้ำรีไซเคิล ควรเก็บสำรองน้ำไว9ในอ#างอาบน้ำให9เต็มอยู#เสมอ
เพื่อใช9ชำระล9าง
ห#อและปูรองจานชามด9วยพลาสติกก#อนใช9 เพื่อลดการล9าง
หลังการใช9งาน
เขตเมกุโระได9กำหนดบ#อน้ำเพื่อการใช9ฉุกเฉิน ซึ่งสามารถใช9ได9เมื่อ ได9รับอนุญาต
จากเจ9าของ

ใช9น้ำที่เก็บไว9สำหรับกด
ชักโครก

โรงอาบน้ำสาธารณะอาจจะแจกจ#ายน้ำสำหรับการชำระล9างด9วย
ตราบเท#าที่ไม#กระทบต#อตัวธุรกิจของโรงอาบน้ำเอง

น้ำสำหรับห9องน้ำ
ใช9น้ำที่เก็บสำรองในอ#าง ถ9าระบบการชำระของชักโครกไม#เสียหาย
ถ9าระบบการชำระของชักโครกไม#ทำงาน ให9เก็บสิ่งปฏิกูลลงในถุง
พลาสติกชั่วคราว

ห#อจานชามด9วยฟอยลR หรือ
พลาสติกห#ออาหาร ก#อนใช9
งาน

ขยะ
ช#วยกันลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะให9ถูกต9อง
การเก็บขยะจะหยุดจัดเก็บชั่วคราว

การประเมินความปลอดภัยของตึกที่ได9รับความเสียหาย
เพื่อป<องกันการเพิ่มของผู9เสียชีวิตจากตึกถล#มเนื่องจากอาฟเตอรRช็อก ทางเขตเมกุโระจะประเมินความ
ปลอดภัยของตึกที่ได9รับความเสียหาย โดยจะติดประกาศผลการประเมินไว9ที่ด9านหน9าของทุกอาคาร ดัง
นั้นห9ามเข9าไปในอาคารที่ถูกประเมินว#าอันตรายเด็ดขาด

"DANGER" อันตราย
ห9ามเข9า

"LIMITED ENTRY" ต9อง "INSPECTED" อาคารนี้
ระมัดระวังในการเข9าอาคาร ปลอดภัย
นี้เปFนพิเศษ

การตรวจสอบความเสียหายในอาคาร
นอกเหนือจากการประเมินความปลอดภัยของตึกที่ได9รับความเสียหายที่กล#าวข9างต9นแล9ว ทาง
เขตเมกุโระยังดำเนินการตรวจสอบความเสียหาย โดยผลการตรวจสอบจะประกอบด9วยรายงาน
ต#างๆ เช#น วัสดุที่ต9องใช9ในการซ#อมแซม , ข9อมูลที่จำเปFนเพื่อใช9ออกใบรับรองความเสียหายแก#ผู9
ประสบภัย
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คู#มือการรับมือแผ#นดินไหว (ฉบับย#อ)
จัดพิมพRเมื่อ เดือนกันยายน พ.ศ.2550
โดย เขตเมกุโระ
แผนกป<องกันภัยพิบัติ สำนักงานควบคุมภยันตราย เขตเมกุโระ
〒152-0001 จังหวัดโตเกียว, เขตเมกุโระ, จูโอมาจิ 1-9-7
แปลโดย ศูนยRนักศึกษาต#างชาติสถาบันเทคโนโลยีแห#งโตเกียว
โดยได9รับความร#วมมือจาก มูลนิธิส#งเสริมความร#วมมือระหว#างประเทศแห#งเขตเมกุโระ (MIFA)

○
หากท#านมีข9อสงสัยและความคิดเห็นเกี่ยวกับคู#มือนี้ กรุณาส#งความคิดเห็นหรือคำถามของท#านมาตาม
ที่ติดต#อด9านล#างนี้
แผนกป<องกันภัยพิบัติเขตเมกุโระ
เบอรRโทรศัพทR 03-5723-8700 (ภาษาญี่ปุ_น)
แฟกซR
03-5723-8725
อีเมลR
bosai01@city.meguro.tokyo.jp
มูลนิธิส#งเสริมความร#วมมือระหว#างประเทศแห#งเขตเมกุโระ (MIFA)
เบอรRโทรศัพทR 03-3715-4671 (ภาษาอังกฤษและญี่ปุ_น)
แฟกซR
03-3715-4672
อีเมลR
info@mifa.jp
○
เคาทRเตอรRปรึกษาสำหรับชาวต#างชาติ เขตเมกุโระ
ภาษาอังกฤษ
วันจันทรR-ศุกรR
10:00-12:00 และ13:00-17:00
03-5722-9187 (ภาษาอังกฤษ)
ภาษาจีน
วันจันทรR-พุธ และวันศุกรR
10:00-12: 00 และ13:00-17:00
03-5722-9194 (ภาษาจีน)
ภาษาเกาหลี
วันพฤหัสที่หนึ่งและสามของเดือน
10:00-12:00 และ13:00-17:00
03-5722-9194 (ภาษาเกาหลี)
ภาษาตากาล็อก
วันพฤหัสที่สองและสี่ของเดือน
10:00-12:00 และ13:00-17:00
03-5722-9194 (ภาษาตากาล็อก)
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