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ภัยพิบตั ิเหลือประมาณจากแผ่นดินไหวเพลิงไหม้ครั$งใหญ่ของเขตฮันชินอาวาจิใน ปี 1995 ยังคงอยูใ่ นความ
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ก็ตอ้ งมีการเตรี ยมพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิ น เช่นการจัดเตรี ยมวิธีสือสารกันได้อย่างเป็ นระบบระหว่างพื$นทีประสบ
ภัยและพื$นทีต่างๆ
การศึกษาในประเด็นดังกล่าวนี$ สร้างผลให้กลุ่มอาสาสมัครได้ร่วมมือกับสมาคมนานาชาติทาํ การให้ความ
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พิบตั ิ จะมีบทบาททีสาํ คัญต่อการเป็ นศูนย์กลางช่วยเหลือชาวต่างชาติ เช่นเมือเกิดสภาวะฉุ กเฉิ น คาดว่าชาวต่างชาติ
ส่ วนใหญ่จะติดต่อสอบถามปั ญหาต่างๆมายังสมาคม มีการฝากความหวังไว้กบั สมาคมนานาชาติให้รับหน้าที
ช่วยเหลือชาวต่างชาติในรายละเอียดอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยติดต่อร่ วมมือกับเจ้าหน้าทีปกครอง รวมทั$งกลุ่ม NGO,
NPO และร่ วมมือกับเขตทีเกิ ดเหตุและเขตศูนย์ช่วยเหลือ
คู่มือนี$จดั ขึ$นในรู ปแบบ Q&A (คําถาม+คําตอบ)โดยรวบรวมคําถามทีคาดว่าจะมีและรวบรวมคําตอบทีเป็ น
พื$นฐาน เพือให้กลุ่มชุมชนทีเกียวข้องกับการช่วยเหลือรวมทั$งกลุ่มสมาคมนานาชาตินาํ มาใช้ตอบคําถาม
ชาวต่างชาติได้เมือเกิดภัยพิบตั ิข$ ึนมา อย่างไรก็ตาม ในแต่ละชุมชน อาจมีความแตกต่างกันบ้างในด้านโครงสร้าง
การบริ หาร ระบบการช่วยเหลือ การดูแลสถานทีอพยพ การบริ การ และระบบด้านภาษา ทั$งยังคํานึงได้วา่
สถานการณ์ช่วงเกิดเหตุและเวลาหลังเกิดเหตุก็จะเปลียนแปลงไป ดังนั$นขอให้ตรวจสอบสภาพทีเป็ นอยูจ่ ริ งในเขต
นั$นๆ และขอให้เพิมเติมตัดต่อด้วย เพือจะได้เป็ นคู่มือทีสร้างประโยชน์อย่างยิง ในช่วงทีเกิดภัยพิบตั ิ
บทบาทสําคัญในการป้ องกันภัยพิบตั ิมีข$ นั ตอนดังนี$ “ช่วยตัวเอง” “ช่วยซึ งกันและกัน” “ช่วยสาธารณะ”
สมาคมนานาชาติทาํ หน้าที “ช่วยซึ งกันและกัน” โดยการพยายามส่ งเสริ มให้ประชากรชาวต่างชาติเรี ยนรู ้วธิ ี “ช่วย
ตัวเอง”ก่อน พร้อมกับให้ความร่ วมมือกับฝ่ ายปกครองหรื อกลุ่มชุมชนแต่ละเขตในการตรวจสอบ เมือมีเรื อง
รี บด่วนและสําคัญนั$นให้ยดึ มัน ว่า “เริ มทําจากสิ งทีทาํ ได้ก่อน” หวังอย่างยิง ว่า ขบวนการเตรี ยมพร้อมนี$จะเพิม
จิตใจทีตระหนักถึงการป้ องกันภัยและขยายเครื อข่ายในวงกว้างขึ$น
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1 การหลบภัย
1-1 การหลบภัยพิบตั ิจะต้องไปทีไหน
(1)

(2)

ขณะนี$คุณอยูท่ ีไหน คุณอยูเ่ ขต (เมือง) อะไร ตําบลอะไร บ้านเลขทีเท่าไร
(…. อยูเ่ ขต ๐๐ ตําบล ๐๐ หมายเลข๐๐)
สถานทีหลบภัยพิบตั ิทีใกล้ทีสุดคือสวน ๐๐ (อาจเป็ นโรงเรี ยน ๐๐ เขต ๐๐)
กรุ ณาหลบภัยพิบตั ิทีนนั เอาเอกสารพิสูจน์สถานภาพของคุณและสิ งสําคัญติดตัวไปด้วย
กรุ ณาหลบภัยตามคําสังเจ้าหน้าทีเขต (เมือง อําเภอ และจังหวัด) เจ้าหน้าทีตาํ รวจ เจ้าหน้าทีดบั เพลิง

【 hinanbasho (ฮินน
ั บะโช) พื$นทีหลบภัย】คือบริ เวณพื$นทีโล่งเพือหลบภัยพิบตั ิชวั คราวสําหรับประชาชน

เมือประสบภัย เช่นสวนสาธารณะ

1-2 บ้านพังเสี ยหาย(ถูกไฟไหม้)แล้วไม่มีทีนอน ต้องไปทีไหน มีศูนย์หลบภัยทีไหนบ้าง
(1)

(2)

ขณะนี$คุณอยูท่ ีไหน คุณอยูเ่ ขต (เมือง) อะไร ตําบลอะไร บ้านเลขทีเท่าไร
(…. อยูเ่ ขต ๐๐ ตําบล ๐๐ หมายเลข ๐๐)
สถานทีหลบภัยพิบตั ิทีใกล้ทีสุดคือโรงเรี ยนประถม ๐๐ (อาจเป็ นโรงเรี ยนมัธยมต้น ๐๐ ศาลา
ประชาคม ๐๐) กรุ ณาไปทีนนั จะได้รับอาหาร เครื องดืม ผ้าห่ม สิ งของใช้เประจําวัน แม้วา่ เป็ นคน
ต่างชาติ สามารถทีจะนอนค้างทีนนั ได้ ถ้าต้องการใช้สถานทีโดยเฉพาะสําหรับสวดภาวนา กรุ ณา
ปรึ กษากับเจ้าหน้าทีทีนนั ด้วย
แม้วา่ คนญีปุ่นหรื อคนต่างชาติก็สามารถได้รับของชนิดเดียวกันทีศูนย์การหลบภัย คุณสบายใจได้
แต่ศูนย์หลบภัยพิบตั ิมีกฎทีตอ้ งทําตามกฎและตามคําสังของเจ้าหน้าที และเวลาเข้าห้องนํ$าหรื อรอ
รับอาหารก็ตอ้ งเข้าแถวรอคิวและอย่าออกเสี ยงดัง
ข่าวต่าง ๆ ได้จากกระดานข้อมูล (information board อินฟอร์ เมชัน บอร์ ด)
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(3)

หากไม่เข้าใจภาษาญีปุ่นให้ถามคนไทยทีรู้ภาษาญีปุ่น แต่หากไม่มีคนไทยหรื อ คนทีเข้าใจ
ภาษาญีปุ่นได้ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าทีเขต (เมืองอําเภอ หมู่บา้ น) เจ้าหน้าทีจะหาล่ามให้ แต่อาจใช้
เวลาหน่อย

【 hinanjo (ฮินน
ั โย)】คือศูนย์หลบภัยพิบตั ิสาํ หรับนอนค้างได้ชวั คราว อาจเป็ นโรงเรี ยนหรื อศาลา

ประชาคม มีอาหาร ของใช้ประจําวัน ผ้าห่มและอืนๆ เก็บสํารองให้

1-3 อยากกลับบ้านไปเอาของได้ไหม
(1)

(2)

ผูเ้ ชียวชาญเกียวกับด้านบ้านซึ งลงทะเบียนทีเทศบาลหรื อเขตหรื อนครหลวงโตเกียว จะเข้าเช็คที
บ้านคุณก่อนว่าใช้ได้หรื อไม่ หลังจากนั$น คุณถึงจะสามารถเข้าบ้าน เพือเอาของทีบา้ นได้ (ดูคาํ ถาม
ข้อ 2 ในข้อ 7 เรื อง “ทีอยูอ่ าศัย” ประกอบ)
หลังจากแผ่นดินไหวใหญ่จะมีแผ่นดินไหวย่อย (อาฟเตอร์ ช็อก) ตามมา เมือเข้าใกล้บา้ นควรระวัง
ด้วย

(เคนจิคุบุจึ โอคิว คิเคงโดะ ฮันเท)】
คือ หลังจากแผ่นดินไหวใหญ่อาจมีแผ่นดินไหวย่อยซํ$ามาอย่างแรง เพือไม่ให้พบประสบภัยรอบสองจาก
แผ่นดินไหวย่อย จะมี ผูส้ าํ รวจเช็คดูวา่ ตึกปลอดภัยหรื อไม่
【kenchikubutsu oukyuu kikendo hantei

1-4 กลับบ้านจากบริ ษทั (หรื อทีอยูป่ ั จจุบนั ) ทําอย่างไรดี
(1)

(2)

(3)

(4)

หาข้อมูลเส้นทางถนนรวมทั$งทางครอบครัวว่าปลอดภัยแล้วหรื อไม่ ก่อนออกเดินทางกลับ ห้าม
ออกเดินทางกลับก่อนทีจะได้รับการรับรองความปลอดภัยของถนน
เวลาคุณเดินทางกลับ ขอให้เดินกลับถนนใหญ่ ถ้าข้างนอกยังมืดอยู่ รอสว่างก่อนแล้วค่อยออก
เดินทาง
ถนนเส้นใหญ่มีสถานทีช่วยเหลือคนเดินกลับ (เช่นปั$ มนํ$ามัน) คุณสามารถหาข้อมูลหรื อนํ$าดืม
ได้ แม้วา่ คนชาติไหนก็ตาม ไม่ตอ้ งเสี ยเงิน ใช้หอ้ งนํ$าได้ดว้ ย
หากคุณเดินกลับไม่ได้ ขอให้อยูก่ บั ทีปัจจุบนั หรื อไปทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิ คุณสามารถได้รับนํ$าดืม
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หรื ออาหาร ไม่วา่ คนญีปุ่นหรื อคนต่างชาติก็ตาม ไม่ตอ้ งเสี ยเงินด้วย
(5)

ถ้าเริ มมืดแล้ว ควรไปทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิ คุณสามารถนอนทีนนั ได้ ศูนย์หลบภัยพิบตั ิมีอยูท่ ีไหน
คุณสอบถามกับสถานทีการช่วยเหลือคนเดินกลับบ้านหรื อถามจากคนทีอาศัยอยูแ่ ถวทีคุณอยู่
ขณะนั$น

(คิตะคุชะ ชิเอน สเตชัน )】
คือเมือประสบภัยพิบตั ิ มีสถานทีให้บริ การอย่างชัว คราว เพือคนเดินทางกลับบ้าน อาจเป็ นปั$นนํ$ามันหรื อ
convenience store (ร้านสะดวกซื$ อ) สถานทีน$ น
ั อํานวย ①การบริ การนํ$าประปา ②การให้ใช้หอ้ งนํ$า ③
ให้ขอ้ มูลจราจร
【 kitakushashien-station

1-5 หลบภัยอาศัยอยูใ่ นรถยนต์ สามารถทีจะได้อาหารหรื อยาบ้างไหม
(1)

(2)

รับอาหารและยาได้ทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิ บอกเจ้าหน้าทีทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิวา่ อาศัยอยูใ่ นรถยนต์
(→แนะนําศูนย์หลบภัยพิบตั ิ)
การอยูใ่ นรถนานและอยูก่ บั ทีตลอด เลือดจะเป็ นก้อนอุดเส้นเลือดขา อาจอุดในปอดแล้วตายได้
ขอให้ยนื ขาและขยับร่ างกายบ้าง ทุกๆสองหรื อสามชัว โมง พยายามทานนํ$าด้วย หากคุณหมอมาก็
ขอรับการตรวจเช็คร่ างกาย ไม่ตอ้ งเสี ยเงิน

【economyclass shoukougun = shinbu joumyaku kessenshou・haisokusenshou

(อาการเอโคโนมีคลัสโชโกกุน โรคชินบุโยเมียะคุเขดเซนโช โรคไฮโซคุเซนโช)】
คือนัง นานหรื อนอนนานและไม่ขยับตัวจะทําให้เกิดก้อนเลือดในเส้นเลือดดําทีขา(shinbu joumyaku
kessenshou) และก้อนเลือดเคลือนไปถึงปอดอุดเส้นเลือด (haikessen shou→haisokusenshou) ทําให้
เสี ยชีวติ ได้

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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2 การช่ วยเหลือดูแล
2-1 บาดเจ็บ (ป่ วย) แล้ว รักษาทีไหนได้บา้ ง
ขณะนี$คุณอยูท่ ีไหน คุณอยูเ่ ขต (เมือง) อะไร ตําบลอะไร บ้านเลขทีเท่าไร
(…. อยูเ่ ขต ๐๐ ตําบล ๐๐ หมายเลข ๐๐ )
สถานทีให้การช่วยเหลือดูแลทีใกล้ทีสุดคือโรงเรี ยนประถม๐๐ (อาจเป็ นโรงเรี ยนมัธยมต้น๐๐
สวนสาธารณะ ๐๐ )
สามารถทีจะรักษากับคุณหมอทีนนั ได้ ไม่ตอ้ งเสี ยเงิน ไม่ตอ้ งมีประกันสุ ขภาพ
(อิเรี ยวคิวโกะโฉะ)】
คือสถานทีในศูนย์หลบภัยพิบตั ิทีแพทย์พยาบาลมาชุมนุมอยูเ่ พือรักษาผูบ้ าดเจ็บและคนไข้เป็ นการชัว คราว
【 iryoukyuugosho

2-2 ยาหรื อผ้าพันแผลขอได้ทีไหน กําลังเป็ นหวัดอยูร่ ักษากับคุณหมอได้ทีไหนบ้าง
(1)

(2)

ไปศูนย์การช่วยเหลือดูแลทีใกล้ทีสุด ไม่ตอ้ งเสี ยเงิน ไม่ตอ้ งมีบตั รประกันสุ ขภาพ
(→แนะนําศูนย์การช่วยเหลือดูแลทีใกล้ทีสุด)
หากมีไข้สูงก็แจ้งให้คุณหมอทราบ
(กรณี ไข้หวัดใหญ่กาํ ลังระบาด ขอให้รักษากับคุณหมอโดยด่วน)

2-3 กรณี ไม่มีเงิน (หรื อบัตรประกันสุ ขภาพ) สามารถทีจะรักษากับหมอได้หรื อไม่
ไปศูนย์การช่วยเหลือดูแลทีใกล้ทีสุด ไม่ตอ้ งเสี ยเงิน ไม่ตอ้ งมีบตั รประกันสุ ขภาพ
(→แนะนําศูนย์การช่วยเหลือดูแลทีใกล้ทีสุด)
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2-4 ภาษาญีปุ่นไม่เป็ น แต่ตอ้ งการรักษากับคุณหมอจะทําอย่างไรดี
(1)

(2)

หลังจากแผ่นดินไหวทันทีทนั ใดจะไม่มีล่ามทีศูนย์การช่วยเหลือดูแลจึงต้องไปกับคนทีเข้าใจ
ภาษาญีปุ่น
แต่หากไม่มีคนไทยหรื อ คนทีเข้าใจภาษาญีปุ่นได้ ติดต่อเจ้าหน้าทีเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น)
เจ้าหน้าทีจะหาล่ามให้ แต่อาจใช้เวลาหน่อย ไม่ตอ้ งเสี ยเงิน

2-5 คนทีรู้จกั เสี ยชิวติ แล้วทําอย่างไรดี
(1)

(2)

(3)

ขอให้แจ้งกับตํารวจ และอยูก่ บั ทีอย่างนั$นจนกว่าเจ้าหน้าทีตาํ รวจจะมา
(→แนะนําสถานีตาํ รวจทีใกล้ทีสุด)
หากไม่รู้จกั สถานีตาํ รวจก็ขอให้ปรึ กษากับเจ้าหน้าทีเทศบาลเขต (เมืองอําเภอ หมู่บา้ น)ทีศูนย์หลบ
ภัยพิบตั ิทีใกล้ทีสุด (→แนะนําศูนย์หลบภัยพิบตั ิใกล้ทีสุด)
หากรู ้จกั ครอบครัวหรื อเพือน ๆ คนทีเสี ยชีวติ แล้ว แจ้งให้คนๆนั$นทราบ แจ้งทีอยูแ่ ละเบอร์
โทรศัพท์ของผูเ้ สี ยชีวติ ให้เจ้าหน้าทีตาํ รวจและเจ้าหน้าทีเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) ทราบ

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

3 อาหาร
3-1 นํ$าดืมและอาหารรับได้ทีไหนบ้าง
(1)

(2)

นํ$าดืม อาหาร และผ้าห่มรับได้ทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิได้ท$ งั คนญีปุ่นและคนต่างชาติ เข้าแถวรอรับของ
(→แนะนําศูนย์หลบภัยพิบตั ิทีใกล้ทีสุด)
ท่อนํ$าประปาแตก กําลังซ่อมอยูต่ อ้ งใช้เวลาซ่อมประมาณอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์ ถึงจะเสร็ จ ขอให้ไป
รับนํ$าดืมจากสถานทีจ่ายนํ$า รถจ่ายนํ$าหรื อศูนย์หลบภัยพิบตั ิ
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3-2 อาหารฮาลาล(เนื$อสัตว์ทีทานได้ในหลักศาสนาอิสลาม)รับได้ทีไหนบ้าง
ไม่มีทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิ มีความจําเป็ นต้องหาเองหรื อขอให้ทานอาหารทีทานได้ในศูนย์หลบภัยพิบตั ิ
halal food (อาหารฮาลาล) คือชนิ ดอาหารทีมีเนื$ อสัตว์ทีทานได้ในหลักศาสนาอิสลาม

3-3 ทําอาหารเองทีไหนได้
ทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิไม่สามารถทีจะให้ทาํ อาหารเองได้ ต้องทําทีบา้ นตัวเองแต่ตอ้ งรอให้สามารถใช้แก๊สได้
ก่อน แก๊สสามารถใช้ได้ประมาณหลัง 40 วัน หลังจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ แก๊สจะหยุด เมือจะใช้ใหม่
ต้องกดปุ่ มมิเตอร์ แก๊สซึ งอยูข่ า้ งนอกบ้านหรื อนอกตึก เมือไฟแดงของมิเตอร์ ดบั แก๊สถึงจะสามารถใช้ได้
หากแก๊สรัวจะมีกลิน ตรวจเช็คให้แน่ใจก่อนว่าแก๊สไม่รัว
3-4 ลูกมีภูมิแพ้ไข่ (นม แป้ ง) จะมีอาหารทีทานได้ทีไหนบ้าง
ศูนย์หลบภัยพิบตั ิไม่มีอาหารพิเศษเป็ นต้นว่าไม่ใช้ไข่ ขอให้เช็คก่อนทานว่าอาหารนั$นๆทานได้หรื อไม่
3-5 นมหรื ออาหารสําหรับทารกรับได้ทีไหนบ้าง
ศูนย์หลบภัยพิบตั ิมีนมผง อาหารสําหรับทารกและข้าวต้ม ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที
(→แนะนําศูนย์หลบภัยพิบตั ิทีใกล้ทีสุด)

3-6 ซื$ ออาหารได้ทีไหนบ้าง
หลังจากเกิดแผ่นดินไหวประมาณหนึงถึงสองอาทิตย์ร้านถึงจะเปิ ดขาย อาจมีเงินทอนไม่พอ เอาเงินย่อยไป
ซื$ อของ

3-7 อาหารอุ่นมีทีไหนบ้าง
หลังจากแผ่นดินไหวประมาณสองถึงสี วนั แล้ว จึงค่อยจะสามารถมีอาหารอุ่นทานทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิท$ งั คน
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ญีปุ่นและคนต่างชาติ เข้าแถวรอเพือรับอาหาร (→แนะนําศูนย์หลบภัยพิบตั ิใกล้ทีสุด)

3-8 หลบภัยอยูท่ ีโบสถ์คริ สต์ สามารถจะได้อาหารหรื อไม่
สามารถรับอาหารได้ทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิ และบอกปริ มาณ
จํานวนคนด้วย (→แนะนําศูนย์หลบภัยพิบตั ิใกล้ทีสุด)

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

4 การติดต่ อ ข่ าวสาร
4-1 ตามหาครอบครัวและคนรู ้จกั ทําอย่างไรดี
(1)

(2)

มีหา้ วิธีคือ วิธีทีหนึง คือสอบถามจากเจ้าหน้าทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิทีใกล้สถานทีอยูอ่ าศัยของ
ครอบครัวหรื อคนรู ้จกั (→แนะนําศูนย์หลบภัยพิบตั ิใกล้ทีสุด)
วิธีทีสองโดยใช้โทรศัพท์ฟังข้อความ
วิธีส่งข้อความทางโทรศัพท์มีสองวิธีคือหมุนหมายเลข “ 171” เพือฝากและฟังข้อความสําหรับภัย
พิบตั ิของบริ การของ NTT หรื อใช้การฝากข้อความบนจอของมือถือ หากมือถือสามารถ
เชือมต่อเน็ตได้ไม่วา่ มือถือบริ ษทั ใดก็สามารถทีจะฝากข้อความได้ ถ้าผูท้ ีอยากติดต่อได้ลงทะเบียน
ฝากข้อความแบบหมุนหมายเลขฝากข้อความสําหรับภัยพิบตั ิหรื อฝากลงบนจอภัยพิบตั ิของมือถือ
แล้ว ก็สามารถทีจะรับข้อความได้จากการใช้เบอร์ โทรศัพท์ของผูน้ $ นั

(3)

วิธีทีสามก็คือติดต่อสอบถามทีเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น)

(4)

วิธีทีสีคือติดต่อสอบถามทีสถานทูตของตน

(5)

วิธีทีหา้ คือฟังจากวิทยุหรื อทีวี หลังจากแผ่นดินไหวประมาณสามวันถึงหนึงอาทิตย์ จะมีการแจ้งให้
ทราบทางทีวหี รื อวิทยุ
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【 saigaiyou dengon dial (ไซไงโยเดงก็องไดยัล)】

คือบริ การพิเศษของ NTT ทีพดู ฝากข้อความหรื อรับฟังข้อความได้ เพราะถ้าเกิดแผ่นดินไหวแรงเกินระดับ
6 จะเป็ นไปได้ยากทีจะติดต่อพูดคุยกับพื$นทีประสบภัยพิบต
ัิ
(ไซไงโย เดงก็องบัง)】
คือบริ การของบริ ษทั โทรศัพท์มือถือทีฝากข้อความและรับข้อความได้บนเนื$อทีหน้าจอของโทรศัพท์มือถือ
ได้ในกรณี แผ่นดินไหวแรงเกินระดับ 6
【 saigaiyou dengonban

4-2 หาข่าวสารของภัยพิบตั ิได้อย่างไรบ้าง
(1)

(2)

(3)

ได้ทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิ (→แนะนําศูนย์หลบภัยพิบตั ิใกล้ทีสุด)
ขอให้เช็คข่าวสารจากสถานีตาํ รวจ สถานีดบั เพลิงหรื อเทศบาลอย่างสมําเสมอ
รถประกาศของเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) จะแจ้งให้ทราบข่าวสาร หากไม่เข้าใจ
ภาษาญีปุ่น ถามคนทีเข้าใจภาษาไทยได้วา่ ข่าวนั$น ๆ ประกาศอะไรบ้าง
เวลาได้ยนิ เสี ยงประกาศจากข้างนอกนัน คือการประกาศข่าวสารของเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ
หมู่บา้ น) ขอให้รับฟังข่าวสารจากเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) หากไม่เข้าใจภาษาญีปุ่น ถาม
คนทีเข้าใจภาษาไทยได้วา่ ข่าวสารนั$น ๆ ประกาศอะไร

(4)

กรุ ณาปรึ กษากับเจ้าหน้าทีเทศบาลเขต (เมืองอําเภอ หมู่บา้ น) ของศูนย์หลบภัยพิบตั ิทีใกล้ทีสุด

(5)

กรุ ณาเช็คดูเว็บไซต์หรื อหนังสื อประกาศของนครโตเกียว,เขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น )

(6)

บางทีมีขอ้ มูลทีเป็ นข่าวลือเท็จซึ งไม่ได้ประกาศจากเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) เช่นกระจาย
ปากต่อปากขอให้ระวังด้วย หากได้ข่าวสารทีคิดว่าอาจเป็ นข้อมูลเท็จกรุ ณาติดต่อสอบถามทีเทศบาล
เขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น)

4-3 สามารถทีจะรับฟังถ่ายทอดเป็ นภาษาต่างประเทศหรื อไม่
(1)

ข่าวสารทางทีวขี อง NHK สามารถทีจะรับฟังได้ท$ งั ภาษาญีปุ่นและภาษาอังกฤษ
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(2)

(3)

ถ่ายทอดทางวิทยุ NHK ไดนิ (โตเกียว 693kHz 500kw) ประกาศการเกิดแผ่นดินไหวแรงเกิน
ระดับ6 ขึ$นไป ข่าวแจ้งระวังภัยสึ นามิ ข่าวแจ้งเตือนภัยสึ นามิ ถ่ายทอดข่าวแจ้งเตือนภัยด่วน เป็ น
ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี ภาษาจีนและภาษาโปรตุเกส AFN (American Forces Networkโตเกียว
810kHz) ถ่ายทอดเป็ นภาษาอังกฤษ
เขตโตเกียวสามารถรับฟังได้จาก communityFM

4-4 ขอรับทราบสภาพรถไฟในเมืองโตเกียว
(1)

ทั$ง JR รถไฟใต้ดิน และรถไฟเอกชนหยุดวิง หมด

(2)

รถไฟเส้น ๐๐ หยุดระหว่างสถานี ๐๐ ถึงสถานี ๐๐

(3)

รถไฟเส้น ๐๐ วิง ระหว่างสถานี ๐๐ ถึงสถานี ๐๐

4-5 อยากขับรถไป ใช้ถนนได้หรื อไม่
(1)

(2)

(3)

ถนนสามารถใช้ได้เฉพาะรถหรื อมอเตอร์ ไซค์ของตํารวจ รถดับเพลิงใน การช่วยเหลือชีวติ (สําหรับ
ฉุ กเฉิ น สําหรับขนส่ ง) ส่ วนรถยนต์หรื อมอเตอร์ ไซค์ธรรมดาห้ามผ่าน จนกว่าจะมีประกาศอนุญาต
แต่ถนนเส้นวงแหวน7 วงในและถนนเส้นใหญ่หา้ มใช้
ข่าวสารเกียวกับจราจรถนนเส้นทางถ่ายทอดทางทีวแี ละวิทยุ
อยากไปไหน
จาก ๐๐ ไปถึง ๐๐ ก็ขอใช้ถนนเส้น ๐๐ ถนนเส้น ๐๐ คือถนนผ่านหน้า ๐๐

4-6 ส่ งไปรษณี ยไ์ ด้ไหม ส่ งทีไหนได้บา้ ง
(1)

ส่ งไปรษณี ยไ์ ด้หรื อไม่ได้หาข้อมูลได้ทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิทีใกล้ (แนะนําศูนย์หลบภัยพิบตั ิใกล้ทีสุด)

(2)

นอกจากศูนย์หลบภัยพิบตั ิ จะมีประกาศทางทีวแี ละวิทยุ
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4-7 โรงเรี ยนประถมและโรงเรี ยนมัธยมต้นเริ มตั$งแต่เมือไร
(1)

(2)

(3)

โรงเรี ยนประถม (มัธยมต้น) จะแจ้งมาเช่นทางโทรศัพท์เป็ นต้น หากโทรศัพท์เสี ยก็แจ้งแก่โรงเรี ยน
ให้ทราบเบอร์ โทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้ไว้ดว้ ย
สามารถรับข่าวทีโรงเรี ยนประถม (มัธยมต้น) หรื อศูนย์หลบภัยพิบตั ิได้ ขอให้เช็คดูจากกระดาน
ข้อมูลในศูนย์หลบภัยพิบตั ิ หรื ออาจสอบถามจากเจ้าหน้าทีหลบภัยพิบตั ิก็ได้
สอบถามทีเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) ทีโรงเรี ยนประถม (มัธยมต้น) ตั$งอยู่

4-8 โรงเรี ยนมัธยมปลาย (มหาวิทยาลัย โรงเรี ยนสายอาชีพและโรงเรี ยนภาษาญีปุ่น) เริ มตั$งแต่เมือไร
(1)

สอบถามทีโรงเรี ยนมัธยมปลาย (มหาวิทยาลัย โรงเรี ยนสายอาชีพและโรงเรี ยนภาษาญีปุ่น)

(2)

สอบถามทีเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) ทีโรงเรี ยนมัธยมปลายและอืนๆตั$งอยู่

(3)

หาข้อมูลทางเน็ต

ไปสอบเข้าโรงเรี ยนมัธยมปลาย (มหาวิทยาลัย) ได้หรื อไม่

4-9
(1)

สอบถามทีโรงเรี ยนมัธยมปลาย

(2)

สอบถามทีเทศบาลเขต (เมือง ตําบล หมู่บา้ น) ทีโรงเรี ยนมัธยมปลายตั$งอยู่

(3)

หาข้อมูลทางเน็ต

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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5 ชีวติ ประจําวัน
5-1 รับเสื$ อผ้าหรื อผ้าห่มได้หรื อไม่
รับผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัวหรื อเสื$ อชั$นในทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิทีใกล้ได้ท$ งั คนญีปุ่นและคนต่างชาติ เข้าแถวรอคิวรับ
ของได้ (→แนะนําศูนย์หลบภัยพิบตั ิทีใกล้ทีสุด)

5-2 อาบนํ$าทีไหนได้บา้ ง
ไม่มีทีอาบนํ$าในศูนย์หลบภัยพิบตั ิ ขอให้เช็คข้อมูลจากกระดานข้อมูลในศูนย์หลบภัยพิบตั ิทีใกล้
(→แนะนําศูนย์หลบภัยพิบตั ิทีใกล้ทีสุด)

5-3 มีสัตว์เลี$ยงอยู่ ควรพาไปไหน มีอาหารสําหรับสัตว์เลี$ยงหรื อไม่
สัตว์เลี$ยงสามารถพามาทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิได้ บางทีอาจมีสถานทีหรื อกรงสําหรับสัตว์เลี$ยงให้อยูด่ ว้ ย หากมี
กรงสัตว์เลี$ยงของตนเอง ให้เอาไปทีคุณจะหลบภัยพิบตั ิดว้ ยแต่ไม่มีอาหารสําหรับสัตว์เลี$ยงต้องเอาไปเอง
(→แนะนําศูนย์หลบภัยพิบตั ิทีใกล้ทีสุด)

5-4 ธนาคารจะเปิ ดตั$งแต่เมือไร เบิกเงินได้หรื อไม่
จะประกาศวันทีธนาคารจะเปิ ดโดยทีววี ทิ ยุและกระดานข้อมูลศูนย์หลบภัยพิบตั ิ อาจใช้เวลาสามวันถึงหนึง
อาทิตย์ถึงจะเบิกเงินได้ เมือไปเบิกเงินเตรี ยมเอาเอกสารพิสูจน์สถานภาพตัวเองและสมุดบัญชีของธนาคาร
ไปด้วย
“เอกสารทีสามารถพิสูจน์สถานภาพ” (“หลักฐานแสดงตัว”)

ตัวอย่างเช่น หนังสื อเดินทาง บัตรประจําตัวชาวต่างชาติ (ใบทะเบียนคนต่างด้าว) ใบขับขี บัตรประกัน
สุ ขภาพ บัตรพนักงานบริ ษทั บัตรนักศึกษา
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5-5 ทิ$งขยะทีไหนได้บา้ ง
(1)

(2)

(3)

รถเก็บขยะของเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) จะมารับขยะทีบา้ นของคุณ สอบถามทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิ
ทีใกล้วา่ จะมาเก็บเมือไร
ขอให้แยกขยะเป็ นขยะไหม้ได้(กระดาษ พลาสติกเป็ นต้น)หรื อขยะไม่ไหม้(เหล็ก กระจกเป็ นต้น)
และจําพวกกระป๋ องและขวดขยะขนาดใหญ่จะมาเก็บวันทีถูกกําหนด
ขยะขนาดใหญ่อย่างเฟอร์ นิเจอร์ ขอให้เอาออกทิ$งวันทีถูกกําหนดแจ้งมา
(→แนะนําศูนย์หลบภัยพิบตั ิทีใกล้ทีสุด)
วันทีและสถานทีรวมทิ$งขยะ สอบถามเจ้าหน้าทีหรื อดูทีกระดานข้อมูลทีศูนย์หลบภัยพิบตั ิทีใกล้
(→แนะนําศูนย์หลบภัยพิบตั ิทีใกล้ทีสุด)
ในการจัดการทิ$งชิ$นส่ วนเสี ยหายของบ้านทีพงั หรื อไฟไหม้ จําเป็ นต้องใช้ใบรับรองประสบภัยพิบตั ิ
กรุ ณาปรึ กษากับเจ้าหน้าทีเขต (เมือง อําเภอหมู่บา้ น) (อธิ บายใบรับรองประสบภัยพิบตั ิ)

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

6 ไลฟไลน์ (Lifeline)
6-1 ไฟฟ้ า นํ$าประปาและแก๊สสามารถใช้ได้ต$ งั แต่เมือไร
(1)

(2)

อาศัยอยูท่ ีไหน เขตไหน ตําบลอะไร
(อยูเ่ ขต ๐๐ ตําบล ๐๐ )
เขต ๐๐ ตําบล ๐๐ หยุดส่ งไฟฟ้ า นํ$าประปาและแก๊สจึงไม่สามารถทีจะใช้ได้ระยะหนึง ไฟฟ้ า
จะสามารถใช้ได้อีกอย่างเร็ วภายในประมาณ 2-3 วัน นํ$าประปาประมาณ 1-2 อาทิตย์และแก๊ส
ประมาณ 40 วัน
เขต ๐๐ ย่าน ๐๐ สามารถทีจะใช้ไฟฟ้ าประมาณวันที ๐๐ ได้
กรุ ณาเช็คสวิตช์ปิดเปิ ดเครื องไฟฟ้ าก่อนใช้ ทั$งเช็คว่าแก๊สไม่รัวหรื อเปล่า หากแก๊สรัวจะมีกลิน
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(3)

แก๊สสามารถใช้ได้ประมาณวันที ๐๐
เวลาใช้แก๊ส กดปุ่ มมิเตอร์ แก๊สแล้วรอไฟสี แดงดับก่อนจึงจะสามารถใช้ได้ กรุ ณาเช็คก่อนใช้วา่ แก๊ส
รัวหรื อไม่ หากแก๊สรัวจะมีกลิน

6-2 ต้องการเคลือนย้ายโดยใช้รถยนต์ ซื$อนํ$ามันได้ทีไหนบ้าง
(1)

(2)

กรุ ณาเช็คก่อนว่าสามารถทีจะใช้ถนนได้หรื อไม่
ตอนนี$คุณอยูท่ ีไหน สามารถทีจะซื$อจากปั$ มนํ$ามัน ๐๐ ได้ ซึ งอยูท่ ีเขต ๐๐ ตําบล ๐๐ บ้านเลขที ๐๐
รถติดมากจึงควรใช้รถยนต์เท่าทีจาํ เป็ นเท่านั$น

6-3 ถนนใช้ได้ต$ งั แต่เมือไร ถนนเส้นไหนใช้ได้บา้ ง
อยากได้ขอ้ มูลถนนเส้นไหน
ถนนเส้น ๐๐ จาก ๐๐ มุ่งสู่ ๐๐ ระยะเวลาตั$งแต่ ๐๐ ถึง ๐๐ ไม่สามารถทีจะใช้ได้ เส้น ๐๐ สามารถใช้ได้
ตั$งแต่วนั ที ๐๐ เดือน ๐๐ (อีกหลัง๐๐เดือน)
6-4 รถไฟ (เรื อ เครื องบิน) ใช้ได้ต$ งั แต่เมือไร รถไฟฟ้ า (เรื อ เครื องบิน) ไหนทีมีบริ การอยู่
ข่าวสารเกียวกับรถไฟฟ้ า (เรื อ เครื องบิน) จะประกาศทางทีวหี รื อวิทยุ

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

7 ที$อยู่อาศัย
7-1 จะออกจากบ้านและขอพักอาศัยทีบา้ นเพือน ทําอย่างไรดี
(1)

หากบ้านพังพินาศแล้วขอให้ติดป้ ายไว้ดว้ ยว่าจะย้ายไปอยูท่ ีไหน
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(2)

(3)

แม้ยา้ ยออกจากบ้าน ขอให้เช็คข่าวจากเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) ทีเคยอาศัยอยูอ่ าทิตย์ละ
ครั$ง โดยข่าวทีมาจากเทศบาลเขต (เมืองอําเภอ หมู่บา้ น) นั$นสามารถเช็คได้ทีกระดานข้อมูลศูนย์
หลบภัยพิบตั ิหรื อสอบถามเจ้าหน้าที
หากจะออกจากบ้านทีอาศัยเป็ นเวลานานหรื อย้ายบ้าน ขอให้ดาํ เนินการแจ้งเรื องการย้ายบ้านที
เทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) ทีคุณย้ายเข้าไป

7-2 บ้านเกือบพังเสี ยหายทําอย่างไรดี
(1)

(2)

ผูเ้ ชียวชาญเกียวกับด้านบ้านซึ งลงทะเบียนทีเทศบาลนครหลวงโตเกียวหรื อเขต (เมือง อําเภอ
หมู่บา้ น) จะมาตรวจดูบา้ นของคุณว่าใช้ได้หรื อไม่ ห้ามเข้าบ้านเองจนกว่าผูเ้ ชียวชาญทางด้านบ้าน
จะมา หลังเช็คแล้ว จะติดใบประกาศผลตรวจเช็คให้ (กรุ ณาดู“การหลบภัยพิบตั ิ”ข้อ 3)
หลังจากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อาจเกิดแผ่นดินไหวย่อย (อาฟเตอร์ ช็อก) ต่อมาหลายครั$ง เวลาเข้า
ใกล้บา้ น ต้องระวังตัวด้วย

7-3 บ้านพังเสี ยหาย ซ่อมบ้านอย่างไรดี
(1)

(2)

(3)

(4)

หากบ้านพังเสี ยหาย กรุ ณาปรึ กษากับเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) จะได้รับการออก
“ใบรับรองประสบภัยพิบต
ั ิ”เวลาต้องจัดการกับส่ วนทีเสี ยหายของบ้าน หรื อรับเงินสงเคราะห์
ช่วยเหลือ จําเป็ นต้องใช้“ใบรับรองประสบภัยพิบตั ิ”นี$
เวลาบ้านพังเสี ยหายหมดและจะสร้างบ้านใหม่ สามารถกูเ้ งินเพือสร้างบ้านใหม่ได้ ปรึ กษาเทศบาล
เขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น)
เวลาซ่อมบ้านก่อนทีจะก่อสร้าง ขอให้ทาํ เอกสารใบสัญญาว่าก่อสร้างอย่างไร เท่าไร
ระวังอย่าถูกโดนหลอกเพราะรี บร้อนในการจัดการ
หากไม่ทราบว่าให้ใครทําดีหรื อมีเรื องเป็ นห่วงก็ปรึ กษาเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น)

【 risai shoumeisho (ริ ไซโชเมโช)】
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คือใบรับรองแสดงความเสี ยหายของบ้านเพือการช่วยเหลือประสบภัยพิบตั ิชวั คราวหรื อเร่ งด่วน ออกโดย
ผูน้ าํ เขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น)หลังตรวจสอบ ออกให้หนึ งใบต่อหนึงหลังคาเรื อน

7-4 บ้านถูกไฟไหม้ ทําอย่างไรดี
ให้ปรึ กษาสถานีดบั เพลิง
สถานีดบั เพลิงจะออก“ใบริ ไซโชเมโช”(ใบรับรองแสดงความเสี ยหายของบ้าน) เอกสารนี$ตอ้ งใช้แสดง
ในการรับเงินสงเคราะห์

7-5 บ้านพังเสี ยหาย (บ้านถูกไฟไหม้) มีเงินช่วยค่าครองชีพไหม
(1)

(2)

(3)

สอบถามทีวา่ การเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) ขอรับ“ใบริ ไซโชเมโช” เพือใช้แสดง
เวลาได้รับเงินสงเคราะห์
กรณี มีการแจกให้เงินสงเคราะห์หรื อของช่วยเหลืออืนๆจากทีวา่ การเทศบาล ชาวต่างชาติที
ลงทะเบียนคนต่างด้าว ก็มีสิทธิD ได้รับ
นอกจากนี$ยงั มีการให้ยมื เงินแก่ผทู ้ ีประสบความลําบากในการดํารงชีพ หรื อแก่ผทู ้ ีตอ้ งการกูย้ มื เพือ
ไปซ่อมบ้านหรื อปลูกสร้างบ้านใหม่
ทีวา่ การเทศบาลแต่ละแห่งมีเงือนไขข้อกําหนดแตกต่างกันไป ต้องสอบถามปรึ กษาโดยตรง
ถ้าบ้านของตัวเอง (ทีเป็ นเจ้าของเอง ไม่ใช่กรณี เช่า) ได้รับความเสี ยหายจากแผ่นดินไหว แต่ได้ทาํ
ประกันแผ่นดินไหวไว้ ก็จะได้รับเงินประกัน ให้ติดต่อบริ ษทั ประกันภัย

7-6 จะทําอย่างไรให้บา้ นเรื อนกลับสู่ สภาพเดิม
ต่อไปจะมีการแก้ไขซ่อมแซมอย่างไรนั$น ตัดสิ นด้วยการประชุมหารื อกันในระหว่างผูอ้ ยูอ่ าศัย
หลังจากนั$นจะก่อสร้างกันใหม่ บางกรณี เจ้าหน้าทีเทศบาลก็จะมาร่ วมประชุมด้วย
ผลการประชุมหารื อ กว่าจะตกลงกันได้ อาจใช้เวลา 2~3 ปี หรื อบางทีก็เกิน 10 ปี ถ้าความคิดเห็น
ของผูอ้ าศัยตกลงกันได้เร็ ว ก็จะสร้างกันใหม่ได้เร็ ว ขอให้ความร่ วมมือในการประชุมด้วย
◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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8 การดําเนินการยืน$ เรื$อง การขอใบรับรอง
8-1 บ้านพัง ทําอย่างไรดี
ขอรับใบ risai shoumei sho (ใบทีรับรองว่าได้รับความเสี ยหาย) จากเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น)
(→แนะนําเทศบาลเขต เมือง อําเภอ หมู่บา้ น)

8-2 บ้านเสี ยหายเพราะถูกไฟไหม้ ทําอย่างไรดี
ไปขอ risai shoumei sho (ใบทีรับรองว่าได้รับความเสี ยหาย) ทีสถานีดบั เพลิง
(→แนะนําสถานีดบั เพลิง)

8-3 ทําหนังสื อเดินทางหาย ทําอย่างไรดี
ไปสถานเอกอัครราชทูตของประเทศตนเอง และดําเนินเรื องยืน ขอทําหนังสื อเดินทางใหม่ เอกสารทีจาํ เป็ น
ขอให้ถามทีสถานเอกอัครราชทูต
(→แนะนําสถานเอกอัครราชทูต)

8-4 วีซ่าหมดอายุ ทําอย่างไรดีคะ
ดําเนินเรื องขอต่ออายุวซี ่าที กองตรวจคนเข้าเมือง (เช่นทีโตเกียว หรื อ โอซาก้า ) เอกสารทีจาํ เป็ นขอให้ ถาม
ที กองตรวจคนเข้าเมือง
เบอร์ ติดต่อของ information center (คนทีพดู ภาษาต่างประเทศได้จะรับสาย) กองตรวจคนเข้าเมือง
โตเกียวคือ 03-57096-7112 โอซาก้า คือ 06-4703-2100

8-5 ทําบัตรประจําตัวคนต่างชาติหาย ทําอย่างไรดี
ดําเนินยืน เรื องขอให้ออกบัตรใหม่ทีเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) นําเอกสารทีสามารถพิสูจน์
สถานภาพตัวเองไปด้วย
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8-6 ทําใบขับขีหาย ทําอย่างไรดี
ดําเนินยืน เรื องขอให้ออกใบขับขีใหม่ทีสถานีตาํ รวจ นําเอกสารทีสามารถพิสูจน์สถานภาพตัวเองไปด้วย

8-7 จะได้เงินสงเคราะห์ไหม
คนต่างประเทศทีลงทะเบียนคนต่างด้าวสามารถได้เงินสงเคราะห์ นําเอกสารทีสามารถพิสูจน์สถานภาพมา
ยืน เรื องทีเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น)
【เอกสารทีสามารถพิสูจน์สถานภาพตัวเองได้ “หลักฐานแสดงตัว”】

คือหนังสื อเดินทาง บัตรประจําตัวคนต่างชาติ (ใบทะเบียนคนต่างด้าว ) ใบขับขี บัตรประกันสุ ขภาพ บัตร
พนักงาน บัตรนักศึกษา เป็ นต้น

8-8 จะยืมเงินเป็ นการชัว คราวได้ไหม
(1)

(2)

คนต่างชาติทีได้ลงทะเบียนคนต่างด้าวสามารถยืมเงินทีจาํ เป็ นเพือดํารงชีวิตได้ ระบบของทีวา่ การ
แต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน ให้ปรึ กษาทีเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น)
นําเอกสารพิสูจน์สถานภาพไปทีแผนกประชาสงเคราะห์ของเทศบาลหรื อสมาคมประชาสงเคราะห์
สังคมและดําเนินเรื อง
(→แนะนําสมาคมประชาสงเคราะห์สังคม)
คนต่างประเทศทีลงทะเบียนคนต่างด้าวสามารถยืมเงินส่ วนหนึงเพือซ่อมบ้าน เช่าบ้าน สร้างบ้านได้
ระบบของทีวา่ การแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน ให้ปรึ กษาโดยนําเอกสารพิสูจน์สถานภาพไปดําเนิน
เรื องทีเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น)

8-9 เงินสําหรับจ่ายภาษีและค่าประกันสังคมไม่พอ ทําอย่างไรดี

-

คนต่างประเทศทีลงทะเบียนคนต่างด้าวอาจได้รับการยกเว้นการจ่ายเงินค่าต่างๆดังต่อไปได้ (ทั$งหมดหรื อ
บางส่ วน) ระบบของทีวา่ การแต่ละแห่งอาจแตกต่างกัน ปรึ กษาทีเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น)
ภาษี
ค่าประกันสังคม (มีชนิดต่างๆดังตัวอย่าง)
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โคะคุมินเคนโคโอะเคนเรี ยว / kokumin nenkin hokenryou โคะคุมินเนนคิน
โอะเคนเรี ยว / kouki koureisha hokenryou โคคิโคเรชะโฮะเคนเรี ยว / kaigo hokenryou ไคโงะโฮะเคน
เรี ยว / kaigo riyouryou ไคโงริ โยเรี ยว
ค่าอนุบาล (โรงเรี ยนอนุบาลรัฐบาล)
kokumin kenkou hoken

-

8-10 ย้ายบ้านแล้ว ทําอย่างไรต่อ
ดําเนินเรื องทีเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) ทียา้ ยบ้านไป เอกสารทีตอ้ งการ ถามทีแห่งเดียวกัน

8-11 สมาชิกครอบครัวเสี ยชีวติ ทําอย่างไรดี
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

เสี ยชีวติ เนื องจากอุบตั ิเหตุเช่นบ้านพังให้แจ้งความทีสถานีตาํ รวจ ต้องให้อยูใ่ นสภาพนั$นจนกว่า
เจ้าหน้าทีตาํ รวจจะมาตรวจสอบ วิธีการยืน ดําเนินเรื องต้อง ถามเจ้าหน้าทีตาํ รวจ ให้ไปกับคนทีพดู
ภาษาญีปุ่นได้ ถ้าหาคนทีพูดภาษาญีปุ่นไม่ได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าทีเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น)
อาจใช้เวลาบ้างในการหาล่ามให้ ไม่ตอ้ งเสี ยเงิน
กรณี เสี ยชีวติ ทีโรงพยาบาล ถามเจ้าหน้าทีทีโรงพยาบาล
ยืน แจ้งการเสี ยชีวิตทีวา่ การเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) ในการยืน ต้องใช้ใบรับรองการ
ตรวจสอบศพ(ออกโดยสถานีตาํ รวจ)หรื อใบรับรองการเสี ยชีวติ (ออกโดยโรงพยาบาล)
เรื องงานศพ ให้ปรึ กษากับบริ ษทั รับจ้างจัดงานศพหรื อโบสถ์ของศาสนาทีนบั ถืออยู่ ในการทีจะ
ฌาปนกิจศพ ต้องใช้“ใบอนุ ญาตฌาปนกิจศพ”ใบอนุญาตฌาปนกิจศพนี$จะได้เมือตอนยืน ใบ
แจ้งการเสี ยชีวติ ต่อทีวา่ การเทศบาลเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) หลังการ ฌาปนกิจศพแล้วก็
ได้“ใบอนุญาตวางอัฐิ”จากสถานฌาปนกิจ
ในการวางอัฐิ (กระดูกผูเ้ สี ยชี วติ ) ลงในสุ สานหรื อเจดียใ์ นวัดให้ปรึ กษากับวัด (โบสถ์ ศาลเจ้า หรื อ
สถานทีทางศาสนา) ในการวางอัฐิตอ้ งใช้ใบอนุ ญาตวางอัฐิ ทีได้จากสถานฌาปนกิจ

ระบบช่วยเหลือ】
ประเทศญีปุ่นมีระบบช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ การดําเนินชีวติ เรื องทีพกั อาศัย และการก่อสร้างบ้านใหม่แก่ผู ้
【 shien seido -
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ได้รับความเสี ยหาย
อ้างอิง “ระบบเกียวกับการช่วยเหลือผูไ้ ด้รับความเสี ยหาย” (คณะรัฐมนตรี )
【 risai shoumei sho - ใบทีรับรองว่าได้รับความเสี ยหาย】

คือใบรับรองแสดงความเสี ยหายของบ้านเพือการช่วยเหลือประสบภัยพิบตั ิชวั คราวหรื อเร่ งด่วน ออกโดย
ผูน้ าํ เขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) ออกให้หนึงใบต่อหนึงหลังคาเรื อน
【 gaikokujin touroku sho - ใบทะเบียนคนต่างด้าว(บัตรประจําตัวคนต่างชาติ)】

ใบทีรับรองว่าคนต่างชาติน$ นั ได้ลงทะเบียนพํานักอาศัยอยูใ่ นประเทศญีปุ่น
【 mibun o shoumei suru mono – สิ งทีเป็ นเอกสารพิสูจน์สถานภาพ

(หลักฐานประจําตัว)】
หนังสื อเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้าว ใบขับขี บัตรประกันสังคมสุ ขภาพ บัตรพนักงาน บัตรนักศึกษา
เป็ นต้น
【 shitai ken an sho - ใบรับรองการตรวจสอบศพ】

ใบทีรับรองว่าตํารวจได้ตรวจสอบศพแล้ว เอกสารนี$ออกโดยสถานีตาํ รวจ
【 shibou shindan sho - ใบรับรองการเสี ยชี วต
ิ】

เอกสารทีรับรองการเสี ยชีวติ เอกสารนี$ออกโดยแพทย์หรื อทันตแพทย์ทียนื ยันการเสี ยชีวติ
【 kasou kyoka sho - ใบอนุ ญาตฌาปนกิจศพ】

เอกสารทีตอ้ งการในการฌาปนกิจ (เผา) ศพ เอกสารนี$ทีวา่ การเทศบาลจะออกให้หลังจากได้รับการยืน ใบ
แจ้งการเสี ยชีวติ
【 maisou kyoka sho - ใบอนุ ญาตวางอัฐิ】

เอกสารทีตอ้ งใช้ในการวางอัฐิลงสุ สานหรื อเจดียใ์ นวัด เอกสารนี$ออกโดยสถานฌาปนกิจ

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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9 การดูแลสภาพจิตใจ
9-1 บุตรหลานมีอาการเศร้าซึ ม เพราะช็อกจากแผ่นดินไหว ทําอย่างไรดี
(1)

(2)

พยาบาลหรื อเจ้าหน้าทีอนามัยจาก ทีวา่ การเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) จะออกตะเวนตรวจตาม
ศูนย์ต่างๆ ให้พาบุตรหลาน ไปรับการตรวจ
กลุ่มอาสาสมัครจะออกตระเวนตรวจตามศูนย์อพยพต่างๆ พวกเขาจะชวนร้องเพลง เล่นเกม หรื อ
วาดรู ป เพือช่วยให้บุตรหลานของท่านรู ้สึกดีข$ ึน กรุ ณาร่ วมกิจกรรมพร้อมกับบุตรหลานของท่าน
ด้วย กรุ ณาติดตามประกาศจากกระดานข่าวข้อมูล (information board) ในศูนย์หลบภัย
พิบตั ิ หรื อกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้า ทีในศูนย์หลบภัยนั$น

9-2 มีสมาชิกครอบครัวหรื อคนรู ้จกั เสี ยชีวติ กําลังอยูใ่ นภาวะซึ มเศร้า ทําอย่างไรดี
(1)

(2)

พยาบาลหรื อเจ้าหน้าทีอนามัยจากทางเขต (เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) จะออกตระเวณตรวจตามศูนย์
หลบภัยพิบตั ิต่างๆ ให้รับการตรวจเช็คดูแล
คนทีโศกเศร้าไม่ได้มีเพียงท่านผูเ้ ดียว มีคนทีโศกเศร้าเหมือนกับท่าน และอาจสื อสารด้วยภาษา
เดียวกันอยูอ่ ีก กรุ ณาลองพูดคุยกับบุคคลเหล่านั$น หรื อเพือนทีสนิทกันอยูแ่ ล้ว ในศูนย์อพยพหลบ
ภัย หรื อในบริ เวณโบสถ์ดู

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

10 อืน$ ๆ
10-1 อยากจะส่ งอาหารและเสื$ อผ้าไปยังพื$นทีประสบภัยจะทําอย่างไรดี
(1)

จะส่ งอะไร
(อยากจะส่ ง ๐๐ )
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(2)

ของทีประสงค์จะส่ งมีสถานทีรับคือ ๐๐ ทีอยูค่ ือ ๐๐ กรุ ณาสอบถามเงือนไขให้แน่ใจก่อน
เพราะของบางชนิดอาจมีขอ้ แม้
ต้องการส่ งไปทีไหน มีสถานทีรับคือ ๐๐ ซึ งอยูใ่ กล้พ$นื ทีน$ นั ทีอยูค่ ือ ๐๐

10-2 อยากบริ จาคเงินจะบริ จาคทีไหนได้บา้ ง
หน่ายงานทีรับบริ จาคคือสภากาชาดญีปุ่น และ ๐๐ และ ๐๐
จะบริ จาคกับหน่วยงานไหน ส่ งโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเบอร์ ๐๐

10-3 สามารถพูดภาษาญีปุ่นกับภาษาoo จะช่วยผูเ้ ดือดร้อนจากภัยแผ่นดินไหวได้อย่างไร
สมัครได้ทีเครื อข่ายอาสาสมัครโตเกียว Tokyo volunteer network เบอร์ โทรคือ **

10-4 ถึงไม่สามารถพูดภาษาญีปุ่นมีอะไรช่วยคนเทีเดือดร้อนจากแผ่นดินไหวได้บา้ งไหม
คุณสามารถพูดภาษาอะไรได้บา้ ง
ทีเขต๐๐มีคนชาติ ๐๐ อยูม่ าก กรุ ณาติดต่อกลุ่มอาสาสมัครชือ ๐๐ เบอร์ โทร ๐๐
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บทรวมคําศัพท์
iryoukyuugosho

医 療 救 護 所 【อิเรี ยวคิวโกะโฉะ】

คือสถานทีในศูนย์หลบภัยพิบตั ิทีแพทย์พยาบาลมาชุมนุมอยูเ่ พือรักษาผูบ้ าดเจ็บและคนไข้เป็ นการชัว คราว
e c o n o m y c l a s s shoukougun

エコノミークラス 症 候 群 【อาการเอโคโนมีคลัสโชโกกุน】

คือนัง นานหรื อนอนนานและไม่ขยับตัวจะทําให้เกิดก้อนเลือดในเส้นเลือดดําทีขา (shinbu joumyaku kessenshou)
และก้อนเลือดเคลือนไปถึงปอดอุดเส้นเลือด (haikessenshou→haisokusensyou ) ทําให้เสี ยชีวติ ได้
gaikokujin touroku sho

外 国 人 登 録 書 【ใบทะเบียนคนต่างด้าว

(บัตรประจําตัวคนต่างชาติ)】
ใบทีรับรองว่าคนต่างชาติน$ นั ได้ลงทะเบียนพํานักอาศัยอยูใ่ นประเทศญีปุ่น
kasou kyoka sho

火 葬 許 可 書 【ใบอนุ ญาตฌาปนกิจศพ】

เอกสารทีตอ้ งการในการฌาปนกิจ(เผา)ศพ เอกสารนี$ทีวา่ การเทศบาลจะออกให้หลังจากได้รับการยืน ใบแจ้งการ
เสี ยชีวติ
kitakushashien s t a t i o n

帰 宅 者 支援ステーション【คิตะคุชะ ชิ เอน สเตชัน
 】

คือเมือประสบภัยพิบตั ิ มีสถานทีให้บริ การอย่างชัว คราว เพือคนเดินทางกลับบ้าน อาจเป็ นปั$มนํ$ามันหรื อ
convenience store (ร้านสะดวกซื$ อ) สถานทีน$ น
ั อํานวย ①การบริ การนํ$าประปา ②การให้ใช้หอ้ งนํ$า ③ให้ขอ้ มูล
จราจร
kenchikubutsu oukyuukikendo hantei

建 築 物 応 急 危 険 度 判 定 【เคนจิคุบุจึ โอคิว คิเคงโดะ ฮันเท】

คือ หลังจากแผ่นดินไหวใหญ่อาจมีแผ่นดินไหวย่อยซํ$ามาอย่างแรง เพือไม่ให้พบประสบภัยรอบสองจากแผ่นดินไหว
ย่อย จะมี ผูส้ าํ รวจเช็คดูวา่ ตึกปลอดภัยหรื อไม่
saigaiyou dengon d i a l

災 害 用 伝 言 ダイヤル【ไซไงโยเดงก็องไดยัล】

คือบริ การพิเศษของ NTT ทีพดู ฝากข้อความหรื อรับฟังข้อความได้ เพราะถ้าเกิดแผ่นดินไหวแรงเกินระดับ6 จะ
เป็ นไปได้ยากทีจะติดต่อพูดคุยกับพื$นทีประสบภัยพิบตั ิ
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saigaiyou dengonban

災 害 用 伝 言 版 【ไซไงโย เดงก็องบัง】

คือบริ การของบริ ษทั โทรศัพท์มือถือทีฝากข้อความและรับข้อความได้บนเนื$อทีหน้าจอของโทรศัพท์มือถือได้ในกรณี
แผ่นดินไหวแรงเกินระดับ6
shien seido

支 援 制 度 【ระบบช่วยเหลือ】

ประเทศญีปุ่นมีระบบช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ การดําเนินชีวติ เรื องทีพกั อาศัย และการก่อสร้างบ้านใหม่แก่ผไู ้ ด้รับ
ความเสี ยหาย
shitai ken an sho

死 体 検 案 書 【ใบรับรองการตรวจสอบศพ】

ใบทีรับรองว่าตํารวจได้ตรวจสอบศพแล้ว เอกสารนี$ออกโดยสถานีตาํ รวจ
shibou shindan sho

死 亡 診 断 書 【ใบรับรองการเสี ยชี วต
ิ】

เอกสารทีรับรองการเสี ยชีวติ เอกสารนี$ออกโดยแพทย์หรื อทันตแพทย์ทียนื ยันการเสี ยชีวติ
h a lal fo o d

ハラールフード【อาหารฮาลาล】

คือชนิดอาหารทีมีเนื$อสัตว์ทีทานได้ในหลักศาสนาอิสลาม
hinanjo

避難所【ฮินน
ั โย】

คือศูนย์หลบภัยพิบตั ิสาํ หรับนอนค้างได้ชวั คราว อาจเป็ นโรงเรี ยนหรื อศาลาประชาคม มีอาหาร ของใช้ประจําวัน ผ้า
ห่มและอืนๆ เก็บสํารองให้
hinanbasho

避難場所【ฮินน
ั บะโช“พื$นทีหลบภัย”】

คือบริ เวณพื$นทีโล่งเพือหลบภัยพิบตั ิชวั คราวสําหรับประชาชนเมือประสบภัย เช่นสวนสาธารณะ
maisou kyoka sho

埋 葬 許 可 書 【ใบอนุ ญาตวางอัฐิ】

เอกสารทีตอ้ งใช้ในการวางอัฐิลงสุ สานหรื อเจดียใ์ นวัด เอกสารนี$ออกโดยสถานฌาปนกิจ
mibun

o shoumeisuru mono

身 分 を 証 明 するもの【สิ งทีเป็ นเอกสารพิสูจน์สถานภาพ

(หลักฐานประจําตัว)】
หนังสื อเดินทาง ใบทะเบียนคนต่างด้าว ใบขับขี บัตรประกันสังคมสุ ขภาพ บัตรพนักงาน บัตรนักศึกษา เป็ นต้น
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r i sai shoumei sho

り 災 証 明 書 【 ริ ไซโชเมโช】

คือใบรับรองแสดงความเสี ยหายของบ้านเพือการช่วยเหลือประสบภัยพิบตั ิชวั คราวหรื อเร่ งด่วน ออกโดยผูน้ าํ เขต
(เมือง อําเภอ หมู่บา้ น) ออกให้หนึงใบต่อหนึงหลังคาเรื อน
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