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   ในกรณีที่เกิดแผ�นดินไหว　  地震がおこったら

1　ภัยพิบัติ / ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนได�จากการเกิดแผ�นดินไหว　1 地震の時におこる災害・被害

ภัยพิบัต　ิ災害

คลื่นสึนามิ : 
เม่ือเกิดแผ�นดินไหวข้ึนท่ีใต�พ้ีนมหาสมุทร การเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกจะปล�อย
พลังงานมาถึงพ้ืนผิวทะเล อาจก�อให�เกิดคล่ืนยักษ์สึนามิ จึงควรระวังถ�าท�าน
อยู�ใกล�บริเวณแม�น้ำาหรือชายฝั่งทะเล

【津波】　地震が海底でおこると、地殻のずれが海面に伝わり津波がおきます。
海や川の近くにいる人は注意してください。

ไฟไหม� : 
อาจเกิดไฟไหม�หลังจากการเกิดแผ�นดินไหว 
ได� ควรรอจนกระท่ังความส่ันสะเทือนสงบ
ลงจึงปิดแก�ส และรีบทำาการดับเพลิงทันที
เมื่อไฟเริ่มไหม�

【火事】　地震の後、火事がおこる可能
性があります。地震の揺れがおさまっ
たらすぐに火を消して、火が出たらす
ぐに消火することが大切です。

โคลนถล�ม / ดินถล�ม : 
อาจก�อให�เกิดโคลนถล�มหรือดินถล�มน้ีได�จากบริเวณท่ีลาดสูงชันของภูเขา

【土砂崩れ、がけ崩れ】　山の急な斜面では土砂やがけが崩れてくる可能性
があります。

อาคารถล�ม : 
อาคาร บ�านเรือนอาจถล�มลงมาจากความส่ันสะเทือนทำาให�ทับผู�คนท่ีอยู�อาศัย
และติดอยู�ใต�ซากปรักหักฟังได�

【建物の倒壊】　家や建物がこ
われ、人が下敷きになる場合が
あります。

ความเสียหายของระบบสาธารณูปโภค　ライフライン等の被害

ไฟดับ : 
ควรมีไฟฉายติดตัวเตียมไว� เพราะ
หลังจากแผ�นดินไหวอาจมีผลให�
ไฟฟ้าถูกตัดได�

【電気が止まる】
地震の影響で、停電となることが想定
されます。懐中電灯などのそなえが
必要です。

น้ำาไม�ไหล :
น้ำาประปาอาจจะถูกตัดในหลาย
บริเวณ มีผลให�ขาดแคลนน้ำาด่ืมและ
น้ำาใช�และท่ีจะใช�ในการชำาระล�างด�วย

【水が止まる】
多くの地域で水道が止まると想定さ
れます。飲料水はもちろん、トイレ
などに使う生活用水も不足します。

ไม�มีแก�ส :
แก�สอาจจะถูกตัดหลังจากแผ�นดินไหว 
ท�านอาจจะไม�สามารถใช�แก�สในการหุงต�ม 
หรือใช�เคร่ืองทำาความร�อน และไม�
สามารถใช� เคร่ืองทำาน้ำาอุ�นเพ่ืออาบน้ำาได�

【ガスが止まる】
地震の影響で、ガスが止まることが想定され
ます。調理、暖房、入浴などができなくなる
可能性があります。

การคมนาคมถูกตัด : 
ท้ังรถไฟ รถไฟด�วนชิงคังเซน รถไฟใต�ดิน และ
รถเมล� ก็อาจจะหยุดให�บริการ จะทำาให�ผู�คน
เดือดร�อนในการท่ีจะเดินทางกลับบ�าน โดย
เฉพาะอย�างย่ิงในพ้ีนท่ีชุมชนเมืองใหญ�

【交通がストップする】
電車や新幹線、地下鉄、バスが止まり、特に
都市部では自宅に帰れない人が多く発生し
ます。

ไม�สามารถใช�ส่ือสารโทรคมนาคม :
เน่ืองจากไฟฟ�าดับจึงไม�สามารถชาร�ตไฟโทรศัพท�มือถือ และ
คอมพิวเตอร�ได� จะทำาให�ลำาบากในการท่ีจะติดต�อกับสมาชิกใน
ครอบครัว หรือในการรับข�าวสารข�อมูลทางอินเตอร�เน็ต

【通信機器が使えない】
電気が止まるため、携帯電話やパソコンの充電ができず、
家族等との連絡が取れないほか、インターネットなどで
情報を取りづらくなります。
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2　ข�อควรปฎิบัติขณะเกิดแผ�นดินไหว　２　地震発生時の行動

ในกรณีที่อยู�ในบ�าน　自宅

1 ป�องกันตัวเอง 
หากรู�สึกถึงความส่ันสะเทือน ควรรีบหลบอยู�ใต�โต�ะทันที
1  身を守る　揺れたらまず机の下にもぐる。

2 ปิดแก�สทั้งหมดที่อาจเป�น
ต�นเหตุให�เกิดไฟไหม� 

ป�ดเตาแก�ส และเคร่ืองใช�แก�สต�างๆ  และป�ดวาล�วด�วย
2  すばやく火の始末　
ガス器具の火を消し、元栓を閉める。

3 ทำาการดับไฟ 
ใช�อุปกรณ�ดับเพลิง รีบทำาการดับเพลิงทันทีท่ี ไฟเร่ิมไหม�
3  火がでたらまず消火　消火器などですばやく消す。

4 เตรียมทางออก
เปิดประตูไว�เพ่ือท่ีจะได�แน�ใจว�ามีทางออก 
แต�ไม�ควรผุนผลันรีบออกไปข�างนอก
4  出口の確保　
あわてて外に飛び出さず、ドアを開けて出口を確保
する。

5  ตรวจสอบกระเป�าท่ีใส�
 ส่ิงของดำารงชีพกรณีฉุกเฉิน
เพ่ือความแน�ใจว�ามีทุกอย�างท่ีจำาเป�น
พร�อมอยู�ในกระเป�า ก�อนท่ีจะนำาออก
ไปเวลาอพยพ
5  非常持出品の確認　準備しておいた
非常持出品の中身を再確認する。

6 แสวงหาข�อมูลข�าวสาร
ติดตามข�าวสาร ข�อมูลเก่ียวกับ
แผ�นดินไหวทางวิทยุ และทาง
สื่อสารอื่นๆ
6  地震情報の入手　ラジオなどで地震
の情報をキャッチする。

1 อยู�ที่โรงเรียน หรือที่ทำางาน :
⃝หลบอยู�ใต�โต�ะ
⃝อยู�ห�างจากต�ูหนังสือ หรือหน�าต�าง
1　職場・学校
⃝机の下にもぐる。
⃝本棚や窓からはなれる。

2 อยู�ในลิฟท� : 
⃝ ให�กดปุ�มของทุกช้ัน แล�วออกจากลิฟท�ทันทีท่ีลิฟท�เปิด ช้ันน้ัน
⃝ในกรณีที่ติดอยู�ในลิฟท� ให�กดป�ุมฉุกเฉิน
2　エレベーターの中
⃝ 全ての階のボタンを押し、止まった階で降りる。
⃝閉じ込められたら非常用ボタンを押す。

3 ขณะขับรถ :
⃝ ค�อยๆลดความเร็ว และจอดทางข�างซ�ายของถนน
⃝ ไม�ควรออกนอกรถจนกว�าความส่ันสะเทือนจะหยุดลง และเป�ดวิทยุ 
 ฟังข�าวสารล�าสุด
⃝ ทิ้งกุญแจไว�ในรถ แล�วออกจากรถโดยไม�ล็อคประตู
3　車の運転中
⃝スピードを落とし、道路の左側に停止させる。
⃝揺れがおさまるまで外に出ず、カーラジオ等により情報収集する。
⃝キーをつけたままドアロックせず避難する。

4 ใกล�ชายทะเล, แม�น้ำาหรือหน�าผาสูง :
⃝ควรอพยพไปสู�ที่สูง
⃝ ควรอพยพออกไปทันทีจากสถานท่ีท่ีใกล�ชายทะเล แม�น้ำา หรือ หน�าผาสูงน้ัน
4　海岸や川べり・がけの近く
⃝高い所に避難する。
⃝がけの近く・海岸や川べりから早めに避難する。

ในกรณีที่อยู�ข�างนอก เช�น　外出先



※1  被災地の方：自宅または連絡を取りたい被災地の方の固定
電話および携帯電話等の電話番号

  その他の地域の方：連絡を取りたい被災地の方の固定電話
および携帯電話等の電話番号

＊  171へは携帯電話、PHS からも利用できますが、詳細は各通信
会社に確認

＊  メッセージは1件30秒以内で本ダイヤル提供終了まで保存
＊  利用料、通話料金は基本的に無料、NTT 以外の通信会社の電

話から発信する場合は各通信会社に確認

▶  本情報（災害用伝言ダイヤル171）は、平成31（2019）年3月時点
のものです。今後変更になる場合もありますので、詳しくは
NTT 西日本 /NTT 東日本の HP でご確認ください。

*1  หากท�านอยู�ในพ้ืนท่ีประสบภัย  ควรใส�หมายเลขโทรศัพท�บ�านของท�าน  หรือ
หมายเลขโทรศัพท�บ�านของ (โทรศัพท�บ�าน  หรือ โทรศัพท�มือถือ) ของผู�ท่ีต�องการ
ติดต�อที่อยู�ในพื้นที่ประสบภัย
สำาหรับท�านอยู�นอกพ้ืนท่ีประสบภัย กรุณาใส�หมายเลขโทรศัพท�บ�าน หรือ โทรศัพท�มือถือ
ของผ�ูที่ต�องการติดต�อที่อยู�ในพื้นที่ประสบภัย

*2 กดหมายเลข 8  หากต�องการอัดเสียงข�อความใหม�อีกครั้ง
*3  กดหมายเลข 8  หากต�องการใช�ข�อความซ้ำาอีกคร้ัง กดหมายเลข 9  หากต�องการฟัง

ข�อความต�อไป  กดหมายเลข 3  หากต�องการอัดเสียงข�อความเพ่ิม- หลังจากฟังข�อความแล�ว

*  ท�านสามารถใช�โทรศัพท�มือถือ หรือ PHS โดยการกด 171, แ ต�กรุณาสอบถามราย 
ละเอียดกับบริษัทโทรศัพท�มือถือของท�าน

*  สามารถบันทึกข�อความได�ภายใน 30 วินาที ต�อ 1 ข�อความและข�อความจะถูกบันทึก ไว�จนกว�าจะหมดเขตการให�บริการ
*  จะไม�มีค�าใช�จ�ายในการใช�บริการน้ี แต�อย�างไรก็ตาม ในกรณีท่ีท�านไม�ได�ใช�บริการของ NTT

ควรสอบถามละเอียดกับบริษัทโทรศัพท�ที่ท�านใช�อยู�นั้น
▶  วิธีการใช�บริการบันทึกข�อความระหว�างเกิดสถานการณ�ฉุกเฉินโดยการกด (171)

ข�างล�างนี้เป�นของเดือนมีนาคม 2019   อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ�าง
กรุณาตรวจสอบข�อมูลล�าสุดกับเว็ปไซต�ของNTT West / NTT East

บริการฝากข�อความยามฉุกเฉินโดยการกด “171”　災害用伝言ダイヤル 171

ใช�บริการฝากข�อความในสถานการณ�ฉุกเฉินของNTT โดยการกด (171) บริการน้ี้
ท�านสามารถใช�โทรศัพท�บันทึกเสียง และฟังข�อความเพื่อสอบถาม
และแจ�งความปลอดภัยของท�าน (โทรศัพท�บ�าน, โทรศัพท�สาธารณะ)
หลังการเกิดภัยพิบัติอย�างรุนแรง

NTT が提供する「災害用伝言ダイヤル171」は、大きな災
害がおきた場合に、安否等の情報を電話 ( 加入固定電話、
公衆電話 )を使って音声を録音・再生できるシステムです。

กด         เพื่อสินสุดการอัดเสียง *2 กด         เพื่อสิ้นสุดการ�งขอความ *3

伝言の録音方法（暗証番号なしの場合）

市外局番から被災地の電話の電話番号を入力 ※１

กดหมายเลขโทรศัพทของผูที่อยูในพื้น ที่ประสบภัย

โดยเริ่มจากหมายเลขรหัสพี้นที่ the area code. *1

伝言ダイヤルセンターに接続

９を入力して終了※2

สายจะถูกเชื่อมตอไปที่ศูนยฝากขอความ

ガイダンスが流れる
คำแนะนำวิธีการใชจะเริ่มข้ึน

ガイダンスが流れる
คำแนะนำวิธีการใชจะเริ่มขึ้น

伝言の再生方法（暗証番号なしの場合）

市外局番から被災地の電話の電話番号を入力 ※１

กดหมายเลขโทรศัพทของผูที่อยูในพื้น ที่ประสบภัย

โดยเริ่มจากหมายเลขรหัสพี้นที่ the area code. *1

伝言ダイヤルセンターに接続

９を入力して終了※3

สายจะถูกเชื่อมตอไปที่ศูนยฝากขอความ

ガイダンスが流れる
คำแนะนำวิธีการใชจะเริ่มขึ้น

ガイダンスが流れる
คำแนะนำวิธีการใชจะเริ่มขึ้น

อัดเสียงขอความคำฝาก 伝言を録音

วิธีการบันทึกขอความ
(ไมใสเลขรหัสลับสวนตัว)

�งคำขอความที่ฝากไว 伝言を再生

วิธีการ�งขอความ
(ไมใสเลขรหัสลับสวนตัว)

※2 ［録音のやり直し］は8を入力

※3  ［伝言を繰り返す］ときは8を、［次の伝言再生］は9を、 ［再生
後の伝言の録音］は3を入力
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