
1 
 

ข้อแนะน ำส ำหรับคนไทยในกำรรับมือกับภัยพบัิติ 
1. กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับภัยพบัิต ิ 

1.1    ส ำรวจวำ่ตนเองและบคุคลในครอบครัวมีหนงัสือเดินทำงครบถ้วน พร้อมใช้เดนิทำงหำกจ ำเป็น  
1.2 ให้ควำมร่วมมือในกำรจดัท ำฐำนข้อมลูคนไทยของสถำนกงสลุใหญ่ฯ โดยแจ้งท่ีอยูแ่ละหมำยเลข

โทรศพัท์ให้สถำนกงสลุใหญ่ฯ ทรำบ และแจ้งถอนช่ือเม่ือเดนิทำงออกจำกประเทศญ่ีปุ่ นอยำ่งถำวร 
ตำมท่ีอยู่ ดงันี ้Royal Thai Consulate-General, Osaka, Bangkok Bank Bldg., 4th Fl., 1-9-16 
Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 โทรศพัท์  06-6262-9226-9227 โทรสำร  06-6262-
9228             

1.3 พยำยำมติดตอ่เพ่ือนคนไทยอยำ่งสม ่ำเสมอและควรนดัแนะกบักลุม่เพ่ือนคนไทย ให้เพ่ือนรู้วำ่เรำ
อยูท่ี่ใด ไปท่ีไหนหำกเกิดภยั 

1.4 ศกึษำคูมื่อกำรใช้ชีวิตในญ่ีปุ่ นและเอกสำรเก่ียวกบักำรเตรียมพร้อมส ำหรับภยัพิบตั ิจดัพิมพ์โดย
หนว่ยงำนของจงัหวดั และสำมำรถสืบค้นข้อมลูเพิ่มเตมิได้จำกเว็ปไซต์ ดงัตอ่ไปนี ้

 Osaka:  http://www.osaka-bousai.net/en/pref/index.html  (ข้อมลูภำษำองักฤษ) 
 Kyoto:  http://www.pref.kyoto.jp/en/ (ข้อมลูภำษำองักฤษ) หวัข้อ Safety and Disaster 

   Prevention 
 Hyogo:  http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/p/index.html  (ข้อมลูภำษำไทย) 
 Wakayama:  http://www.pref.wakayama.lg.jp/english/living/emergency.html  (ข้อมลู

   ภำษำองักฤษ) 
 Nara:   http://www.pref.nara.jp/.1821htm  (ข้อมลูภำษำญ่ีปุ่ นเทำ่นัน้)  

 Shiga:  http://www.pref.shiga.lg.jp/multilingual/english/para/city.html (ข้อมลู 
   ภำษำองักฤษ ต้องเลือกเข้ำไปในโฮมเพจของแตล่ะเขต) 

 Mie:   http://www.bosaimie.jp/en/index.action  (ข้อมลูภำษำองักฤษ) 
 1.1    ติดตำมประกำศของทำงกำรญ่ีปุ่ นและประกำศจำกสถำนกงสลุใหญ่ฯ ทำง  website 

www.thaiconsulate.jp อยำ่งตอ่เน่ือง 
 1.6 ควรศกึษำสถำนท่ีหลบภยัใกล้บ้ำนเตรียมไว้ ซึง่สำมำรถค้นจำก website ของแตล่ะจงัหวดัดงันี ้

 Osaka: http://www.osaka-bousai.net/sakai/RefugePlaceList.html    
 Kyoto: http://g-kyoto.gis.pref.kyoto.lg.jp/g-kyoto/top/select.asp?dtp=605 
   http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/.0000109137html 
 Hyogo: http://www.navitime.co.jp/classified/A28_L0511004?p=0&cnt=1874&atr= 
   http://www.city.kobe.lg.jp/safety/prevention/evacuation/ 
 Wakayama: http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg//011400info/index.1html 

 Nara:   http://www.city.nara.lg.jp/www/genre//1000000000071/0000000000000index.html  
Shiga: http://www.navitime.co.jp/classified/A25_L0511004?p=0 
Mie:  http://www.bosaimie.jp/ne000.html 

http://www.osaka-bousai.net/en/pref/index.html
http://www.osaka-bousai.net/en/pref/index.html
http://www.pref.kyoto.jp/en/
http://www.pref.kyoto.jp/en/
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/p/index.html
http://www.pref.wakayama.lg.jp/english/living/emergency.html
http://www.pref.wakayama.lg.jp/english/living/emergency.html
http://www.pref.nara.jp/1825.htm
http://www.pref.nara.jp/1825.htm
http://www.pref.shiga.lg.jp/multilingual/english/para/city.html
http://www.bosaimie.jp/en/index.action
http://www.bosaimie.jp/en/index.action
http://www.thaiconsulate.jp/
http://www.osaka-bousai.net/sakai/RefugePlaceList.html
http://www.bosaimie.jp/ne000.html
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 1.7 หำกมีสมำร์ทโฟน ให้ดำวน์โหลด  Application ของ  Yahoo Japan ซึง่เม่ือเกิดภยัพิบตัิ จะมีแถบ       
 หน้ำตำ่งแสดงขึน้มำ เม่ือกดเลือกจะมีข้อมลูรำยงำนสถำนกำรณ์ล่ำสดุของภยัพิบตัิ หรืออำจ 
 ดำวน์โหลด  Application ช่ือ “Emergency compass” ซึง่เป็น  Application ท่ีบอกทิศทำงและ

ระยะหำ่งระหวำ่งต ำแหนง่ปัจจบุนักบัต ำแหนง่ท่ีถกูระบไุว้ (ต้องใสข้่อมลูสถำนท่ีหลบภยัใกล้บ้ำนท่ี
สืบค้นจำก  website ในข้อ 1.6 เตรียมไว้และตัง้คำ่ลงไปใน Application เพ่ือให้บอกทิศทำงกำร
เดนิทำงไปสถำนท่ีหลบภยัเม่ือเกิดภยัพิบตั)ิ 

1.8   จดัท ำรำยกำร (Check list) เพ่ือเตรียมอำหำรและอปุกรณ์ส ำหรับกรณีฉกุเฉิน ตำมตำรำงดงันี  ้

เคร่ืองด่ืม น ำ้ (คนละ 3 ลิตร / 3 วนั) 
อำหำร 
 

อำหำรกระป๋อง บะหม่ีกึ่งส ำเร็จรูป  
ขนมอบกรอบ ช็อกโกแลต 

 อปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ไฟฉำย วิทย ุแบตเตอร่ีส ำรอง 
 

อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
ยำประจ ำตวั  ยำฆำ่เชือ้โรค ครีมแก้ปวดเม่ือย 
ส ำลี ผ้ำก๊อซ  ผ้ำพนัแผล 

เสือ้ผ้ำ  ชดุชัน้ใน 12 ชดุ เสือ้ผ้ำกนัหนำว 
อปุกรณ์ด้ำนสขุอนำมยั 
   

กระดำษช ำระ ผ้ำเช็ดตวั เทียน ไฟแช็ค ถงุมือ 
ถงุเท้ำ เชือก นกหวีด เสือ้กนัฝน 

อปุกรณ์ส ำหรับทำรก นม ขวดนม ผ้ำอ้อม กระดำษช ำระ 

อ่ืน ๆ  
เงินสด หนงัสือเดนิทำง รูปถ่ำย                         
สมดุธนำคำร ท่ีอยูท่ี่ติดตอ่ได้ 

 
2. ข้อแนะน ำเม่ือเกิดภัยพิบัตทิุกประเภท  
 2.1 อยำ่ต่ืนตระหนก พยำยำมตัง้สติ 
 2.2 เตรียมหนงัสือเดนิทำงให้พร้อม  
  2.3  หลีกเล่ียงกำรเดนิทำงไปยงัพืน้ท่ีท่ีมีปัญหำ หลีกเล่ียงกำรเดนิทำงในยำมวิกำล พยำยำมอยูใ่น                 

ท่ีพกัอำศยั หรือสถำนท่ีอ่ืนใดท่ีเส่ียงภยัน้อยและผู้ อ่ืนสำมำรถติดตอ่ได้ตลอดเวลำ 
 2.4   ติดตอ่กบัเครือขำ่ยอำสำสมคัรของสถำนกงสลุใหญ่ฯ ในพืน้ท่ี เพ่ือให้อำสำสมคัรเป็นตวักลำงในกำร

ประสำนงำนกบัสถำนกงสลุใหญ่ฯ ทัง้นี ้อำสำสมคัรของสถำนกงสลุใหญ่ฯ ได้แก่ คนไทยในพืน้ท่ีท่ี
พ ำนกัอยูใ่นญ่ีปุ่ นนำนและเป็นท่ีรู้จกักนัดีในหมู่คนไทยในพืน้ท่ี สว่นใหญ่ท ำงำนท่ีร้ำนอำหำรไทย 
ร้ำนนวดไทย ท ำงำนบริษัท เจ้ำของกิจกำร ตวัแทนนกัศกึษำ เป็นต้น 

 2.1 ตดิตำมขำ่วสำรทำงโทรทศัน์ วิทย ุประกำศของทำงกำรญ่ีปุ่ น และประกำศจำกสถำนกงสลุใหญ่ฯ 
ทำง website www.thaiconsulate.jp หำกต้องกำรขอค ำแนะน ำจำกสถำน กงสลุใหญ่ฯ ติดตอ่เบอร์ 
Hotline 090-7488-5672 และ 090-1891-0987 

http://www.thaiconsulate.jp/
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  2.1.1 ชอ่งทำงกำรติดตำมขำ่วสำรเก่ียวกบัภยัพิบตัิ   
  Osaka Foundation of International Exchange (OFIX)  www.ofix.or.jp/english/ 
  สถำนีวิทย ุFM COCOLO http://radiko.jp 
  สถำนีวิทย ุFM 802  www.funky802.com/ 
  Mainichi Broadcasting System, Inc (MBS) www.mbs.jp/english 
  2.1.2 ชอ่งทำงกำรติดตอ่กบัหนว่ยงำนญ่ีปุ่ น 

 Osaka:  http://www.osaka-bousai.net/en/pref/index.html   
    โทร 06-6210-9310  แผนกป้องกนัภยั โทร 06-6944-6021 
 Kyoto:   http://www.pref.kyoto.jp/en/  
    โทร 071-414-4313  แผนกป้องกนัภยั โทร 071-414-4470 - 1 
 Hyogo:  http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/p/index.html 
    โทร 078-362-3026  แผนกป้องกนัภยั โทร 073-841-7711   
 Wakayama:  http://www.pref.wakayama.lg.jp/english/living/emergency.html   
    ศนูย์ป้องกนัภยั โทร 073-432-4111 
    ศนูย์แจ้งขำ่วสำรกรณีฉกุเฉิน โทร 073-441-2031 
 Nara:   http://www.pref.nara.jp/.1821htm  
    ศนูย์ควบคมุป้องกนัภยั Life&Life โทร 0742-22-1101 
    ศนูย์ป้องกนัภยัอ ำเภอนำรำ โทร 0742-34-1111   
 Shiga:   http://www.pref.shiga.lg.jp/multilingual/english/para/city.html  
    ศนูย์ควบคมุป้องกนัภยั โทร 077-128-3436 
    แผนกป้องกนัภยั อ ำเภอฮิกำชิโออมุิ โทร 010-1801-1234 
 Mie:    http://www.bosaimie.jp/en/index.action   
    แผนกควบคมุป้องกนัภยั โทร 019-224-2108  
    แผนกป้องกนัภยั อ ำเภอยกไกจิ โทร 019-314-8119   

  2.6  หำกทำงกำรญ่ีปุ่ นประกำศให้อพยพไปยงัสถำนท่ีหลบภยั ให้ปฏิบตัิตำม โดยไปยงัสถำนท่ีหลบภยั
ใกล้บ้ำนท่ีทำงกำรท้องถ่ินก ำหนด ซึง่จะเป็นจดุแรกท่ีจะชว่ยให้กำรอพยพปลอดภยั สำมำรถสืบค้น
ข้อมลูจำก website เพ่ือค้นหำสถำนท่ีหลบภยัของท้องถ่ินท่ีอยูใ่กล้ท่ีพกัในแตล่ะเขต (ดขู้อมลูจำก 
website ในข้อ 1.6)  

 
 
 
 
 
 

http://radiko.jp/
http://www.mbs.jp/english
http://www.osaka-bousai.net/en/pref/index.html
http://www.osaka-bousai.net/en/pref/index.html
http://www.pref.kyoto.jp/en/
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/p/index.html
http://www.clair.or.jp/tagengorev/th/p/index.html
http://www.pref.wakayama.lg.jp/english/living/emergency.html
http://www.pref.wakayama.lg.jp/english/living/emergency.html
http://www.pref.nara.jp/1825.htm
http://www.pref.shiga.lg.jp/multilingual/english/para/city.html
http://www.bosaimie.jp/en/index.action
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3. ข้อแนะน ำเม่ือเกิดแผ่นดนิไหว  

3.1   หำท่ีปลอดภยัหลบเป็นอนัดบัแรก เชน่ หลบใต้โต๊ะหรือเตียงท่ีแข็งแรง เพ่ือป้องกนัสิ่งของตกใส่ 
3.2   อยำ่ต่ืนตระหนกวิ่งออกจำกท่ีพกั เพรำะอำจมีสิ่งของตกลงมำทบัได้ 
3.3   ให้รีบปิดเตำแก๊สและเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำทกุชนิด 
3.4   หำกอยูบ่นรถไฟหรือรถบสั ให้ฟังประกำศ/ค ำแนะน ำจำกเจ้ำหน้ำท่ี  อยำ่ลงจำกรถจนกวำ่จะได้รับ  แจ้ง

จำกเจ้ำหน้ำท่ี  
3.1  หำกอยูน่อกอำคำรในย่ำนพืน้ท่ีตกึสงู ห้ำมอยูใ่นพืน้ท่ีระหวำ่งชอ่งตกึ ให้อยูใ่นพืน้ท่ีเปิดหรือในตกึ                   

ท่ีแข็งแรง หลีกเล่ียงบริเวณท่ีเป็นกระจกหรือก ำแพง ให้ระวงัวตัถตุำ่งๆ เชน่ ป้ำย หรือสิ่งก่อสร้ำง                 
ท่ีอำจหลน่ลงมำได้ และพยำยำมไปอยู่ในท่ีโลง่ หรือท่ีท่ีคิดวำ่ปลอดภยัท่ีสดุในบริเวณใกล้เคียง 

 3.6 หำกอยูบ่นตกึสงู ให้อยู่หำ่งจำกหน้ำตำ่ง  หำกติดอยู่ในลิฟต์ ให้กดปุ่ มฉกุเฉิน และขอควำม 
    ชว่ยเหลือผ่ำนทำงโทรศพัท์ฉกุเฉิน    
 

4. ข้อแนะน ำเม่ือเกิดสึนำมิ 
4.1 เม่ือรู้สกึวำ่เกิดแผ่นดนิไหว หรือมีค ำเตือนเร่ืองกำรเกิดสนึำมิ หรือเห็นระดบัน ำ้ทะเลลดลงอยำ่ง

ผิดปกติ ให้รีบออกหำ่งจำกบริเวณดงักลำ่วไปอยูท่ี่สงูท่ีมัน่คง 
4.2 ให้อยูห่่ำงจำกพืน้ท่ีลุม่ต ่ำบริเวณริมทะเลและอยู่ห่ำงจำกแมน่ ำ้ล ำคลอง หรือทำงน ำ้ท่ีเช่ือมตอ่กบั

ทะเล เพรำะสนึำมิอำจเคล่ือนท่ีมำถึงได้ 
4.3 ถ้ำอยู่บนเรือในทะเลและมีค ำเตือนเร่ืองกำรเกิดสึนำมิ หรืออยู่ระหวำ่งเกิดสนึำมิ ให้ลอยเรืออยู่

กลำงทะเล หรือน ำเรือออกสู่ทะเลลกึ 
4.4 ถ้ำอยู่บนเรือบริเวณชำยฝ่ังและมีค ำเตือนเร่ืองกำรเกิดสนึำมิ ถ้ำมีเวลำเพียงพอให้รีบน ำเรือออกไป

บริเวณทะเลลกึ ถ้ำมีเวลำน้อยให้ทิง้เรือไว้ และรีบหนีไปในบริเวณท่ีปลอดภยั 
4.5 ห้ำมหลบภยัในรถยนต์ อยำ่ยืนรอดสูนึำมิ หรือรอดคูวำมเสียหำยท่ีเกิดขึน้ เพรำะสนึำมิจะเคล่ือนท่ี

เข้ำฝ่ังด้วยควำมเร็วสงูมำก และถ้ำถกูซดัไปกบัคล่ืนให้พยำยำมหำท่ียดึเกำะไว้ 
4.6 ตดิตำมสถำนกำรณ์แผน่ดินไหว และสนึำมิอยำ่งตอ่เน่ืองและฝึกซ้อมรับภยัจำกสนึำมิอยำ่ง

สม ่ำเสมอ 

5. ข้อแนะน ำเม่ือเกิดไต้ฝุ่น 
5.1 ส ำรองอำหำร น ำ้ด่ืม ไฟฉำย ถ่ำนไฟฉ่ำย วิทยแุบบใช้ถ่ำน 
5.2 ตรวจสอบบริเวณรอบบ้ำน เชน่ หลงัคำมีกระเบือ้งไมแ่น่นอยูห่รือไม ่บริเวณประตูและหน้ำตำ่งมี

รอยแตกร้ำวหรือไม ่หำกมีควรซอ่มให้เรียบร้อย และหำกมีสิ่งของซึง่หำกถกูลมพดัปลิวอำจ
ก่อให้เกิดอนัตรำย เชน่ กระถำงต้นไม้ ถงัขยะฯลฯ ควรจดัเก็บให้เรียบร้อย 

5.3 ควรท ำควำมสะอำดทำงระบำยน ำ้เตรียมไว้ เพ่ือเป็นกำรป้องกนัน ำ้ทว่มท่ีอำจเกิดขึน้ 
5.4 อยำ่เข้ำใกล้สำยไฟท่ีห้อยลงมำหรือเสำไฟท่ีล้มอยู่ 
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5.5 ในวนัท่ีไต้ฝุ่ นเข้ำ จะมีลมแรง ไมค่วรออกไปข้ำงนอก หำกมีท่ีพกัอยูริ่มแมน่ ำ้ ให้ระวงัน ำ้ทว่ม           
หำกมีท่ีพกัอยูแ่นวเขำ เนินเขำ ให้ระวงัดินถลม่ 

5.6 ในวนัท่ีไต้ฝุ่ นเข้ำ รถไฟในญ่ีปุ่ นสว่นใหญ่จะหยดุให้บริกำร สำมำรถเช็คสถำนะของรถไฟได้ทำง
เว็บไซต ์http://transit.loco.yahoo.co.jp/traininfo/top 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

           
สถำนกงสลุใหญ่ ณ นครโอซำกำ     

    ธนัวำคม  2117 
 

http://transit.loco.yahoo.co.jp/traininfo/top

