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บทนํา 
ปัจจบุนันีโ้อกาสเกดิแผ่นดนิไหวในญีปุ่่นมสีูงมาก คาดการณว์า่ใน 30 ปีขา้งหนา้นีม้คีวามเป็นไปไดถ้งึ70 เปอรเ์ซนต ์
ทีเ่ขตเมอืงหลวงจะเกดิภยัแผ่นดนิไหวในระดบัแมกนิจดู 7 
ภยัพบิตัเิหลอืคณานับจากแผน่ดนิไหวและเพลงิไหมค้ร ัง้ใหญ่ของเขตฮนัชนิอาวาจใินปี 1995 ยงัคงอยูใ่นความทรงจาํ  
ชาวต่างชาตทิีไ่ดร้บัภยัพบิตัคิร ัง้น้ันมจีาํนวนมาก 
จงึเป็นทีม่าของการใหค้วามชว่ยเหลอืชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยู่ในประเทศญีปุ่่น 
บทเรยีนจากกรณีแผ่นดนิไหวคร ัง้ใหญ่นีทํ้าใหเ้ห็นถงึความสําคญัว่า 
แมใ้นเวลาปกตก็ิตอ้งเตรยีมพรอ้มตอ่สถานการณฉุ์กเฉินอยู่เสมอ 
รวมถงึการรว่มมอืกนัอย่างเป็นระบบระหว่างพืน้ทีป่ระสบภยัและพืน้ทีอ่ืน่ๆ  
การดําเนินการรว่มมอืกนัระหว่างกลุ่มอาสาสมคัรกบัสมาคมนานาชาตน้ัินทําใหก้ารรบัมอืกบัเหตุแผ่นดนิ 
ไหวในเขตจเูอทสแึละชายฝ่ังเขตจเูอทสใึน 10 ปีถดัมา 
กลายเป็นตวัอยา่งในการใหค้วามชว่ยเหลอืชาวตา่งชาตไิดอ้ย่างราบร ืน่ 
เน่ืองจากในเวลาปกต ิสมาคมนานาชาตจิดัทําหอ้งเรยีนสอนภาษาญีปุ่่น ใหค้ําปรกึษาการดํารงชพีในต่างแดน 
รวมทัง้จดักจิกรรมแลกเปลีย่นวฒันธรรมนานาชาตเิป็นประจาํ จงึไดต้ดิต่อกบัชาวตา่งชาตอิยู่เสมอ 
เมือ่เกดิกรณีภยัพบิตัจิงึมบีทบาททีส่ําคญัตอ่การเป็นศนูยก์ลางชว่ยเหลอืชาวตา่งชาต ิ
ดงัน้ันเมือ่เกดิสภาวะฉุกเฉินจงึคาดว่าชาวตา่งชาตสิ่วนใหญจ่ะตดิต่อสอบถามปัญหาตา่งๆมายงัสมาคม 
มกีารฝากความหวงัไวก้บัสมาคมนานาชาตใิหร้บัหนา้ทีช่ว่ยเหลอืชาวต่างชาตใินอย่างเต็มที ่และมปีระสทิธภิาพ 
โดยตดิต่อรว่มมอืกบัเจา้หนา้ทีป่กครอง รวมทัง้กลุ่ม NGO, NPO และรว่มมอืกบัเขตทีเ่กดิเหตุและเขตศูนยช์ว่ยเหลอื 
คู่มอืจดัขึน้ในรปูแบบQ&A(คําถาม+คําตอบ)โดยรวบรวมคําถามทีค่าดวา่จะม ีและรวบรวมคําตอบพืน้ฐาน 
เพือ่ใหก้ลุม่ชมุชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการชว่ยเหลอื 
รวมทัง้กลุ่มสมาคมนานาชาตนํิามาใชต้อบคาํถามชาวต่างชาตไิดเ้มือ่เกดิภยัพบิตัขิึน้มา 
อย่างไรก็ตามในแตล่ะชมุชนอาจมคีวามแตกต่างกนับา้งในดา้นโครงสรา้ง การบรหิาร ระบบการชว่ยเหลอื 
การดูแลสถานทีอ่พยพ การบรกิาร และการใหบ้รกิารทางดา้นภาษา 
นอกจากนีส้ถานการณจ์ะเปลีย่นแปลงไปตามเวลาหลงัจากเกดิเหตุภยัพบิตั ิ
ดงัน้ันขอใหต้รวจสอบสภาพความเป็นจรงิในเขตพืน้ทีน้ั่นๆ 
และปรบัเปลีย่นแกไ้ขเนือ้หาเพือ่จะไดเ้ป็นคู่มอืทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนอ์ย่างแทจ้รงิในชว่งทีเ่กดิภยัพบิตั ิ
บทบาทสําคญัในการป้องกนัภยัพบิตัมิขี ัน้ตอนดงันี ้“ชว่ยเหลอืตวัเอง” “ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั” และ“ชว่ยสาธารณะ” 
สมาคมนานาชาตทํิาหนา้ที ่“ชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั” โดยพยายามส่งเสรมิใหป้ระชากรชาวตา่งชาตเิรยีนรูว้ธิ ี
“ชว่ยเหลอืตวัเอง” กอ่น พรอ้มกบัใหค้วามรว่มมอืกบัฝ่ายปกครองหรอืกลุ่มชมุชนแตล่ะเขตในการตรวจสอบ 
เมือ่มเีร ือ่งรบีด่วนและสําคญัน้ันใหย้ดึมัน่ว่า “เร ิม่ทําจากสิง่ทีทํ่าไดก้อ่น” 
หวงัอย่างยิง่ว่ากระบวนการเตรยีมพรอ้มนีจ้ะทําใหต้ระหนักถงึการป้องกนัภยั และขยายเครอืขา่ยในวงกวา้งขึน้ 

มนีาคม 2552 
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1 การหลบภยั 
 
1-1  การหลบภยัพบิตัจิะตอ้งไปทีไ่หน 
 

(1) ขณะนีค้ณุอยูท่ี ่ไหน คุณอยู่เขต(เมอืง)อะไร ตาํบลอะไร บา้นเลขทีเ่ทา่ไร 
                 (…. อยูเ่ขต ๐๐ ตาํบล ๐๐ บา้นเลขที๐่๐) สถานทีห่ลบภยัพบิตัทิีใ่กลท้ีสุ่ดคอืสวน๐๐ 

(อาจเป็นโรงเรยีน๐๐เขต๐๐) กรณุาหลบภยัทีน่ั่น 
นําเอกสารยนืยนัตวัตนของคณุและสิง่สาํคญัตดิตวัไปดว้ย 

 
(2) กรณุาหลบภยัตามคาํสัง่เจา้หนา้ทีเ่ขต (เมอืง อาํเภอ และจงัหวดั) เจา้หนา้ทีต่าํรวจ 

เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิ 

 
 
1-2  บา้นพงัเสยีหาย(ถูกไฟไหม)้ แลว้ไม่มทีีน่อน ตอ้งไปทีไ่หน มศีนูยห์ลบภยัทีไ่หนบา้ง 
 

(1) ขณะนีค้ณุอยูท่ี ่ไหน คุณอยู่เขต (เมอืง)อะไร ตาํบลอะไร บา้นเลขทีเ่ทา่ไร  
(…. อยูเ่ขต ๐๐ ตาํบล ๐๐ บา้นเลขที๐่) 
สถานที ่หลบภยัพบิตัทิีใ่กลท้ีส่ดุคอืโรงเรยีนประถม๐๐ (โรงเรยีนมธัยมตน้๐๐ ศาลาประชาคม 
๐๐) กรณุาไปที ่น่ัน  
แมว้า่เป็นคนตา่งชาตก็ิจะไดร้บัอาหาร เคร ือ่งดืม่ สิง่ของ ผา้ห่ม สิง่ของใชใ้นชวีติประจาํวนั 
และสามารถที ่จะนอนคา้งทีน่ั่นได ้ 
ถา้ตอ้งการใชส้ถานที ่สาํหรบัสวดภาวนา กรณุาปรกึษาเจา้หนา้ที ่

 
(2) แมว้า่คนญีปุ่่ นหรอืคนตา่งชาตสิามารถไดร้บัของชนิดเดยีวกนัทีศู่นยห์ลบภยั ทา่นสบายใจได ้

แตศู่นยห์ลบภยัพบิตัมิกีฎ  
และคาํสัง่ของเจา้หนา้ทีท่ีต่อ้งปฏบิตัติาม เมือ่เขา้หอ้งนํา้หรอืรอรบัอาหารก็ตอ้งเขา้แถวรอควิ 
และอยา่สง่เสยีงดงั 
ทา่นสามารถตดิตามขา่วสารตา่งๆ ไดจ้ากกระดานใหข้อ้มูล (information board 
อนิฟอรเ์มชนับอรด์) 

 
(3) หากไม่เขา้ใจภาษาญีปุ่่ นใหถ้ามคนไทยทีรู่ภ้าษาญีปุ่่ น 

แตห่ากไม่มคีนไทยหรอืคนทีเ่ขา้ใจภาษาญีปุ่่ นได ้ขอใหต้ดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ขต  
(เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) เจา้หนา้ทีจ่ะหาลา่มใหแ้ตอ่าจใชเ้วลาสกัเล็กนอ้ย 

 
 

1-3  อยากกลบับา้นไปเอาของไดไ้หม 
 

(1) ผูเ้ช ีย่วชาญเกีย่วกบัดา้นบา้นซึง่ลงทะเบยีนทีเ่ทศบาลหรอืเขตหรอืนครหลวงโตเกยีวจะเขา้เชค็
ทีบ่า้นคณุกอ่นวา่ปลอดภยัหรอืไม่ หลงัจากน้ันคณุจงึจะสามารถเขา้บา้นเพือ่เอาของทีบ่า้นได ้
(ดคูาํถามขอ้2 ในขอ้7 เร ือ่ง“ทีอ่ยูอ่าศยั” ประกอบ) 

[(ฮนัินบะโช)พืน้ทีห่ลบภยั] 
คอืบรเิวณพืน้ทีโ่ลง่เพือ่หลบภยัพบิตัชิ ัว่คราวสาํหรบัประชาชน เมือ่ประสบภยั เชน่ สวนสาธารณะ 

[ฮนัินโจะ] 
คอืศูนยห์ลบภยัพบิตัสิาํหรบันอนคา้งไดช้ ัว่คราว อาจเป็นโรงเรยีนหรอืศาลาประชาคม มอีาหาร 
ของใชป้ระจาํวนั ผา้ห่ม และอืน่ๆ เก็บสาํรองให ้
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(2) หลงัจากแผ่นดนิไหวใหญจ่ะมแีผ่นดนิไหวยอ่ย (อาฟเตอรช์อ็ก)ตามมา เมือ่เขา้ใกลบ้า้นควรระวงั 
ดว้ย 

 
 
1-4  กลบับา้นจากบรษิทั(หรอืทีอ่ยูปั่จจบุนั)อยา่งไรด ี
 

(1) หาขอ้มูลเสน้ทางถนนรวมทัง้ทางครอบครวัวา่ปลอดภยัแลว้หรอืไม่กอ่นออกเดนิทางกลบั 
หา้มออกเดนิทางกลบักอ่นทีจ่ะไดร้บัการรบัรองความปลอดภยัของถนน 

 
(2) เวลาคณุเดนิทางกลบั ขอใหเ้ดนิกลบัถนนใหญ่ 

ถา้ขา้งนอกยงัมดือยูร่อใหส้วา่งกอ่นแลว้คอ่ยออกเดนิทาง 
 

(3) ถนนเสน้ใหญม่สีถานทีช่ว่ยเหลอืคนเดนิกลบั(เชน่ ปัม๊นํา้มนั) คณุสามารถหาขอ้มูลหรอืนํา้ดืม่ได ้
แมว้า่คนชาตไิหนก็ตามไม่มคีา่ใชจ้า่ย และสามารถใชห้อ้งนํา้ไดด้ว้ย 

 
(4) หากคณุเดนิกลบัไม่ไดข้อใหอ้ยูก่บัทีปั่จจบุนัหรอืไปทีศู่นยห์ลบภยัพบิตั ิ 

คณุสามารถไดร้บันํา้ดืม่หรอือาหาร ไม่วา่คนญีปุ่่ นหรอืคนตา่งชาตก็ิตามไม่มคีา่ใชจ้า่ย 
 

(5) ถา้เร ิม่มดืแลว้ควรไปที ่ศูนยห์ลบภยัพบิตั ิคณุสามารถนอนทีน่ั่นได ้
ศูนยห์ลบภยัพบิตัมิอียูท่ีไ่หนบา้ง 
คณุสอบถามกบัสถานทีใ่หก้ารชว่ยเหลอืคนเดนิกลบับา้นหรอืถามจากคนทีอ่าศยัอยูแ่ถวทีค่ณุอ
ยูข่ณะน้ัน 

 
 
1-5  หลบภยัอาศยัอยูใ่นรถยนตส์ามารถทีจ่ะไดอ้าหารหรอืยาบา้งไหม 
 

(1) รบัอาหารและยาไดท้ีศู่นยห์ลบภยัพบิตั ิบอกเจา้หนา้ทีท่ีศ่นูยห์ลบภยัพบิตัวิา่อยูใ่นรถยนต ์
(→แนะนําศูนยห์ลบภยัพบิตั)ิ 

 
(2) การอยูใ่นรถนานและอยูก่บัทีต่ลอด เลอืดจะเป็นกอ้นอุดเสน้เลอืดขา 

และอาจเคลือ่นไปอดุในปอดแลว้เสยีชวีติได ้ขอใหย้ืน่ขาและขยบัรา่งกายบา้ง 
ทกุๆสองหรอืสามช ัว่โมง พยายามดืม่นํา้ดว้ย หากคณุหมอมาก็ขอรบัการตรวจเชค็รา่งกาย 
ไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 

 

[เคนจคิบุุทส ึโอควิ คเิคงโดะฮนัเท] 
หลงัจากแผ่นดนิไหวใหญอ่าจมแีผ่นดนิไหวยอ่ยซํา้มาอยา่งแรง 
เพือ่ไม่ใหป้ระสบภยัรอบสองจากแผ่นดนิไหวยอ่ย จะมผีูส้ํารวจเชค็ดวูา่ตกึปลอดภยัหรอืไม่ 

[คติะคชุะ ชเิอนสเตชนั] 
เมือ่ประสบภยัพบิตั ิมสีถานทีใ่หบ้รกิารพกัผ่อนอยา่งช ัว่คราวเพือ่คนเดนิกลบับา้น อาจเป็นปัม๊นํา้มนัหรอื 
convenience store (รา้นสะดวกซือ้) สถานทีน้ั่นใหค้วามสะดวกในเร ือ่ง ①การบรกิารนํา้ประปา ②
การใหใ้ชห้อ้งนํา้ ③ใหข้อ้มูลจราจร 

[อาการเอโคโนม ีคลาสโชโกกนุ โรคชนิบโุจเมยีะคเุคซเซนโรคไฮโซคเุซนโช] 
คอืน่ังนานหรอืนอนนานและไม่ขยบัตวัจะทาํใหเ้กดิกอ้นเลอืดในเสน้เลอืดดาํทีข่า 
และกอ้นเลอืดเคลือ่นไปถงึปอดอดุเสน้เลอืด และทาํใหเ้สยีชวีติได ้
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2 การชว่ยเหลอืดูแล 
 
2-1  บาดเจ็บ (ป่วย) แลว้รกัษาทีไ่หนไดบ้า้ง 
 

ขณะนีค้ณุอยูท่ีไ่หน คณุอยูเ่ขต (เมอืง)อะไร ตาํบลอะไร บา้นเลขทีเ่ทา่ไร  
(….อยูเ่ขต ๐๐ ตาํบล ๐๐ บา้นเลขที ่๐๐ )  
สถานที ่ใหก้ารชว่ยเหลอืดแูลทีใ่กลท้ีส่ดุคอืโรงเรยีนประถม๐๐  
(อาจเป็นโรงเรยีนมธัยมตน้๐๐ สวนสาธารณะ ๐๐ ) 
สามารถทีจ่ะรกัษากบัคณุหมอทีน่ั่นได ้ไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย และไม่ตอ้งมบีตัรประกนัสขุภาพ 

 

 
2-2  ยาหรอืผา้พนัแผลขอไดท้ีไ่หน กาํลงัเป็นหวดัอยูร่กัษากบัคณุหมอไดท้ีไ่หนบา้ง 
 

(1) ไปศูนยก์ารชว่ยเหลอืดแูลทีใ่กลท้ีส่ดุ ไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ไม่ตอ้งมบีตัรประกนัสขุภาพ 
(→แนะนําศูนยก์ารชว่ยเหลอื ดแูลทีใ่กลท้ีสุ่ด) 

 
(2) หากมไีขส้งูก็แจง้ใหค้ณุหมอทราบ (กรณีไขห้วดัใหญก่าํลงัระบาด 

ขอใหร้กัษากบัคณุหมอโดยด่วน) 
 
2-3  กรณีไม่มเีงนิ(หรอืบตัรประกนัสขุภาพ)สามารถทีจ่ะรกัษากบัหมอไดห้รอืไม่ 
 

ไปศูนยก์ารชว่ยเหลอืดแูลทีใ่กลท้ีส่ดุ ไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย ไม่ตอ้งมบีตัรประกนัสขุภาพ 
(→แนะนําศูนยก์ารชว่ยเหลอืดแูลทีใ่กลท้ีส่ดุ) 

 
2-4  พูดภาษาญีปุ่่ นไม่เป็นแตต่อ้งการรกัษากบัคณุหมอจะทาํอย่างไรด ี
 

(1) หลงัจากแผ่นดนิไหวทนัททีนัใดจะไม่มลีา่มทีศู่นยก์ารชว่ยเหลอืดแูลจงึตอ้งไปกบัคนทีเ่ขา้ใจภาษา
ญีปุ่่ น 

 
(2) แตห่ากไม่มคีนไทยหรอืคนทีเ่ขา้ใจภาษาญีปุ่่ นได ้ใหต้ดิต่อเจา้หนา้ทีเ่ขต(เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) 

เจา้หนา้ทีจ่ะหาลา่มให ้แตอ่าจใชเ้วลาสกัเล็กนอ้ย และไม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย  
 
2-5  คนทีรู่จ้กัเสยีชวีติแลว้ทาํอย่างไรด ี
 

(1) ขอใหแ้จง้กบัตาํรวจ และอยูก่บัทีอ่ยา่งน้ันจนกวา่เจา้หนา้ทีต่าํรวจจะมา  
(→แนะนําสถานีตาํรวจทีใ่กลท้ีส่ดุ) 

 
(2) หากไม่รูจ้กัสถานีตาํรวจก็ขอใหป้รกึษากบัเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) 

ทีศู่นยห์ลบภยัพบิตัทิีใ่กลท้ีส่ดุ(→แนะนําศูนยห์ลบภยัพบิตัใิกลท้ีส่ดุ) 
 

(3) หากรูจ้กัครอบครวัหรอืเพือ่น ๆ ของผูเ้สยีชวีติแลว้ แจง้ใหค้นๆน้ันทราบ แจง้ทีอ่ยู ่
และเบอรโ์ทรศพัทข์องผูเ้สยีชวีติใหเ้จา้หนา้ทีต่าํรวจและเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ 
หมูบ่า้น) ทราบ  

 
 

[อเิรยีวควิโกะโฉะ] 
คอืสถานทีใ่นศูนยห์ลบภยัพบิตัทิีแ่พทยพ์ยาบาลมาชมุนุมเพือ่รกัษาผูบ้าดเจ็บและคนไขเ้ป็นการช ัว่คราว 
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3 อาหาร 
 
3-1  นํ้าดืม่และอาหารรบัไดท้ีไ่หนบา้ง 
 

(1) นํา้ดืม่ อาหาร และผา้ห่มรบัไดท้ีศู่นยห์ลบภยัพบิตั ิไดท้ ัง้คนญีปุ่่ น และคนตา่งชาต ิ
เขา้แถวรอรบัของ (→แนะนําศูนยห์ลบภยัพบิตัทิีใ่กลท้ีส่ดุ) 

 
(2) ทอ่นํา้ประปาแตก กาํลงัซอ่มอยู ่ตอ้งใชเ้วลาซอ่มประมาณอาทติยถ์งึสองอาทติยถ์งึจะเสรจ็ 

ขอใหไ้ป รบันํา้ดืม่จากสถานทีจ่า่ยนํา้ รถจา่ยนํา้หรอืศูนยห์ลบภยัพบิตั ิ
 
3-2  อาหารฮาลาล(เนือ้สตัวท์ีท่านไดใ้นหลกัศาสนาอสิลาม)รบัไดท้ีไ่หนบา้ง 
 

ไม่มทีีศู่นยห์ลบภยัพบิตั ิมคีวามจาํเป็นตอ้งหาเอง หรอืขอใหท้านอาหารทีท่านไดใ้นศูนยห์ลบภยัพบิตั 
halal food (อาหารฮาลาล) คอืชนิดอาหารทีม่เีนือ้สตัวท์ีท่านไดใ้นหลกัศาสนาอสิลาม 
 
 
 
 
 

3-3  ทาํอาหารเองทีไ่หนได ้
 

ที ่ศูนยห์ลบภยัพบิตัไิม่สามารถทาํอาหารเองได ้ตอ้งกลบัไปทาํทีบ่า้นตวัเอง 
แตต่อ้งรอใหส้ามารถใชแ้กส๊ไดก้อ่น จะสามารถใชแ้กส๊ไดห้ลงัจาก 40 วนั 
หลงัจากแผ่นดนิไหวขนาดใหญแ่กส๊จะหยุด 
เมือ่จะใชใ้หม่ตอ้งกดปุ่ มมเิตอรแ์กส๊ซึง่อยูข่า้งนอกบา้นหรอืนอกอาคาร 
เมือ่ไฟแดงของมเิตอรด์บัแกส๊จงึจะสามารถใชไ้ด ้หากแกส๊ร ัว่จะมกีลิน่ 
ตรวจเชค็ใหแ้น่ใจกอ่นวาแกส๊ไม่ร ัว่ 

 
3-4  ลกูมภีมูแิพไ้ข่(นม แป้ง) จะมอีาหารทีท่านไดท้ีไ่หนบา้ง 
 

ในบางคร ัง้ศูนยห์ลบภยัพบิตัจิะมอีาหารพเิศษ เชน่ อาหารไม่ใชไ้ข ่
ขอใหส้อบถามเจา้หนา้ทีข่องศูนยห์ลบภยัพบิตั ิ 
หากไดร้บัคาํตอบวา่ไม่มอีาหารพเิศษ กรณุาตรวจสอบและเลอืกทานอาหารทีท่านได ้
 

3-5  นมหรอือาหารสาํหรบัทารกรบัไดท้ีไ่หนบา้ง 
 

ศูนยห์ลบภยัพบิตัมินีมผง อาหารสาํหรบัทารกและขา้วตม้ ตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ที ่
(→แนะนําศูนยห์ลบภยัพบิตัทิีใ่กลท้ีส่ดุ) 

 
3-6  ซือ้อาหารไดท้ีไ่หนบา้ง 
 

หลงัจากเกดิแผ่นดนิไหวประมาณหน่ึงถงึสองอาทติยร์า้นถงึจะเปิดขาย แตร่า้นอาจมเีงนิทอนไม่พอ 
กรณุาใชเ้งนิยอ่ย ไปซือ้ของ 
 
 

 
 
 

[อาหารฮาลาล] 
อาหารตามกฎหมายของอสิลาม 
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3-7  อาหารอุน่มทีีไ่หนบา้ง 
 

หลงัจากแผ่นดนิไหวประมาณสองถงึสีว่นัแลว้ จะมอีาหารอุน่ทานทีศู่นยห์ลบภยัพบิตั ิ
ทัง้คนญีปุ่่ นและคนตา่งชาต ิ
เขา้แถวรอเพือ่รบัอาหารได ้(→แนะนําศูนยห์ลบภยัพบิตัใิกลท้ีส่ดุ) 

 
3-8  หลบภยัอยู่ทีโ่บสถค์รสิตส์ามารถรบัอาหารไดห้รอืไม่ 
 

สามารถรบัอาหารไดท้ีศู่นยห์ลบภยัพบิตั ิตดิตอ่สอบถามเจา้หนา้ทีท่ีศู่นยห์ลบภยัพบิตั ิ 
และบอกจาํนวนคนดว้ย (→แนะนําศูนยห์ลบภยัพบิตัใิกลท้ีส่ดุ) 

 
 

◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆ 
 

 
4 การตดิตอ่ ข่าวสาร 
 
4-1  ตามหาครอบครวัและคนรูจ้กั ทาํอย่างไรด ี
 

(1) มหีา้วธิคีอื วธิทีีห่น่ึง 
คอืสอบถามจากเจา้หนา้ทีศ่นูยห์ลบภยัพบิตัทิีใ่กลท้ีอ่ยูอ่าศยัของครอบครวัหรอืคนรูจ้กั(→แนะนํ
าศูนยห์ลบภยัพบิตัใิกลท้ีส่ดุ) 

 
(2) วธิทีีส่องโดยใชโ้ทรศพัทต์รวจสอบขอ้ความ  

วธิสีง่ขอ้ความทางโทรศพัทม์สีองวธิคีอืหมุนหมายเลข “171” 
เพือ่ฝากและฟังขอ้ความสาํหรบัภยัพบิตัขิองบรกิารของ NTT 
หรอืใชก้ารฝากขอ้ความบนกระดานขา่วสาํหรบัแจง้ภยัพบิตัขิองบรษิทัโทรศพัทม์อืถอื   
หากโทรศพัทม์อืถอืหรอืสมารท์โฟนของทา่นสามารถเชือ่มตอ่อนิเตอรเ์นตก็สามารถทีจ่ะฝา
กขอ้ความไดไ้ม่วา่จะเป็นบรษิทัโทรศพัทม์อืถอืหรอืสมารท์โฟนคา่ยใดก็ตาม  
ถา้ผูท้ีอ่ยากตดิตอ่ไดล้งทะเบยีนฝากขอ้ความแบบหมุนหมายเลขฝากขอ้ความสาํหรบัภยัพบิตัิ 
หรอืฝากขอ้ความบนกระดานขา่วสาํหรบัแจง้ภยัพบิตัขิองบรษิทัโทรศพัทม์อืถอืแลว้ก็สามารถที ่
จะรบัขอ้ความไดจ้ากการใชเ้บอรโ์ทรศพัทข์องผูน้ั้น 

 
(3) วธิทีีส่ามก็คอืตดิตอ่สอบถามทีเ่ทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) 

 
(4) วธิทีีส่ีค่อืตดิตอ่สอบถามทีส่ถานทตูประเทศของผูท้ีท่า่นอยากตดิตอ่ 

 
(5) วธิทีีห่า้คอืฟังจากวทิยหุรอืโทรทศัน ์

หลงัจากแผ่นดนิไหวประมาณสามวนัถงึหน่ึงอาทติย ์
จะมกีารแจง้ใหท้ราบทางวทิยหุรอืโทรทศัน ์

 

[ไซไงโยเดงกองไดอลั] 
คอืบรกิารพเิศษของ NTT ทีพู่ดฝากขอ้ความหรอืรบัฟังขอ้ความได ้เพราะถา้เกดิแผ่นดนิไหวแรงเกนิระดบั 
6 จะเป็นไปไดย้ากทีจ่ะตดิตอ่พูดคยุกบัพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตั ิ
 
[ไซไงโย เดงกองบงั] 
คอืบรกิารของบรษิทัโทรศพัทม์อืถอืทีฝ่ากขอ้ความและรบัขอ้ความไดบ้นกระดานขา่วของบรษิทัโทรศพัทม์อื
ถอืหรอืสมารท์โฟนในกรณีแผ่นดนิไหวแรงเกนิระดบั6 
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4-2  หาข่าวสารของภยัพบิตัไิดอ้ย่างไรบา้ง 
 

(1) ไดท้ีศู่นยห์ลบภยัพบิตั ิ( →แนะนําศูนยห์ลบภยัพบิตัใิกลท้ีส่ดุ) 
ขอใหเ้ชค็ขา่วสารจากสถานีตาํรวจ สถานีดบัเพลงิ หรอืเทศบาลอยา่งสม่ําเสมอ 

 
(2) รถประกาศของเทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) จะแจง้ใหท้ราบขา่วสาร หากไม่เขา้ใจ 

ภาษาญีปุ่่ น ถามคนทีเ่ขา้ใจภาษาไทยไดว้า่ขา่วน้ันๆ ประกาศอะไรบา้ง 
 

(3) ในบางคร ัง้ทา่นจะไดย้นิเสยีงประกาศจากขา้งนอก น่ันคอืการประกาศขา่วสารของเทศบาลเขต 
(เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) ขอใหร้บัฟังขา่วสารจากเทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) 
หากไม่เขา้ใจภาษาญีปุ่่ น ถามคนทีเ่ขา้ใจภาษาไทยไดว้า่ขา่วสารน้ันๆ ประกาศอะไร 

 
(4) กรณุาปรกึษากบัเจา้หนา้ทีเ่ทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ หมูบ่า้น) ของศูนยห์ลบภยัพบิตัทิีใ่กลท้ีส่ดุ 

 
(5) กรณุาเชค็ดเูว็บไซตห์รอืหนังสอืประกาศของขตโตเกยีว, เขต(เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) 

 
(6) กรณุาเชค็จากแอพลเิคช ัน่ป้องกนัภยัพบิตัขิองทอ้งถิน่ทีท่า่นอาศยัอยู ่หรอืของเขตโตเกยีว 

 
(7) บางทีม่ขีอ้มูลทีเ่ป็นขา่วลอืเท็จซึง่ไม่ไดป้ระกาศจากเทศบาลเขต(เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) เชน่ 

กระจายปากตอ่ปาก ขอใหร้ะวงัดว้ย หากไดข้า่วสารทีค่ดิวาอาจเป็นขอ้มูลเท็จ 
กรณุาตดิตอ่สอบถามทีเ่ทศบาล เขต (เมอืง อาํเภอ หมูบ่า้น) 

 
4-3  สามารถฟังถ่ายทอดเป็นภาษาตา่งประเทศไดห้รอืไม่ 
 

(1) ระบบเสยีงสองภาษาของโทรทศันช์อ่ง NHK และวทิยอุอกอากาศลาํดบัที2่ 
(โตเกยีว 693kHz 500kw) 
จะออกอากาศเป็น 4 ภาษา ไดแ้ก ่ภาษาองักฤษ ภาษาเกาหล ีภาษาจนี และภาษาโปรตเุกส 
เมือ่เกดิประกาศฉุกเฉินในเร ือ่งประกาศเตอืนสนึามใิหญ ่และสนึามทิ ัว่ไป  

 
(2) โทรทศันช์อ่ง NHK WORLD ออกอากาศเป็นภาษาองักฤษตลอด 24 ช ัว่โมง 

สามารถรบัชมทางโฮมเพจ หรอื 
แอพลเิคช ัน่ของ NHK ได ้สว่นวทิย ุNHK WORLD RADIO ออกอากาศ 17 ภาษา 
สามารถรบัฟัทางโฮมเพจ หรอืแอพลเิคช ัน่ของ NHK ได ้

 
(3) วทิย ุAFN (American Forces Network Tokyo 810 kHz ออกอากาศเป็นภาษาองักฤษ 

สามารถรบั ฟังทางอนิเตอรเ์นตไดด้ว้ย 
 
4-4  ไม่สามารถตอ่อนิเตอรเ์นตได ้ทาํอย่างไรด ี
 

เมือ่เกดิภยัพบิตัคิร ัง้ใหญ ่บรษิทัโทรศพัทม์อืถอืจะทาํการปลอ่ย Wi-Fi Spot ภายใน 72 
ช ัว่โมงโดยไม่มคีา่ใชจ้า่ย  เมือ่เขา้ใกล ้Wi-Fi Spot  
ใหก้ดปุ่ ม ON Wi-Fi และเลอืกชือ่เน็ตเวริค์ (SSID) 00000JAPAN ไม่วา่ใครก็สามารถใช ้Wi-Fi 
ไดโ้ดยไม่มคีา่ใชจ้า่ย แตเ่น่ืองจากเป็น  
Wi-Fi ทีใ่ครๆ ก็ใชไ้ด ้จงึควรระวงัเร ือ่งความปลอดภยั กรณุาใชเ้พือ่ยนืยนัวา่ครอบครวัปลอดภยั 
หรอืสบืคน้ขอ้มูลเพยีงเทา่น้ัน  
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4-5  ขอรบัทราบสภาพรถไฟในเมอืงโตเกยีว 
 

(1) ทัง้JR รถไฟใตด้นิ และรถไฟเอกชนหยุดวิง่หมด 
 

(2) รถไฟเสน้๐๐ หยุดระหวา่งสถานี๐๐ ถงึสถานี๐๐ 
 

(3) รถไฟเสน้๐๐ วิง่ระหวา่งสถานี๐๐ ถงึสถานี๐๐ 
 
4-6  อยากขบัรถไป ใชถ้นนไดห้รอืไม่ 
 

(1) สามารถใชถ้นนไดเ้ฉพาะรถยนตห์รอืมอเตอรไ์ซคข์องตํารวจ รถดบัเพลงิ 
ในการชว่ยเหลอืชวีติ(สาํหรบั ฉุกเฉิน สาํหรบัขนสง่) 
แตร่ถยนตห์รอืมอเตอรไ์ซคธ์รรมดาหา้มผ่านจนกวา่จะมปีระกาศอนุญาต 
สว่นถนนเสน้วงแหวน7วงใน และถนนเสน้ใหญห่า้มผ่าน 

 
(2) ขา่วสารเกีย่วกบัจราจรและถนนเสน้ทางถา่ยทอดทางโทรทศันแ์ละวทิย ุ

 
(3) อยากไปไหน 

จาก ๐๐ ไปถงึ๐๐ ก็ขอใหใ้ชถ้นนเสน้๐๐ ถนนเสน้๐๐ คอืถนนเสน้ทีผ่า่นหนา้๐๐ 
 
4-7  สง่ไปรษณียไ์ดไ้หม ส่งทีไ่หนไดบ้า้ง 
 

(1) สง่ไปรษณียไ์ดห้รอืไม่ได ้หาขอ้มูลไดท้ีศู่นยห์ลบภยัพบิตัทิีใ่กล ้ใกล ้(อาจเปลีย่นแปลง 
ขึน้อยูก่บัขนาดของภยัพบิตั)ิ   
(แนะนําศูนยห์ลบภยัพบิตัทิีใ่กลท้ีส่ดุ) 

 
(2) นอกจากศูนยห์ลบภยัพบิตั ิจะมปีระกาศทางโทรทศันแ์ละวทิย ุ

 
4-8  โรงเรยีนประถม (โรงเรยีนมธัยมตน้) เร ิม่เปิดตัง้แตเ่มือ่ไร 
 

(1) โรงเรยีนประถม (มธัยมตน้) จะแจง้ใหท้ราบทางโทรศพัท ์หรอือเีมลเป็นตน้ 
หากโทรศพัทเ์สยีกรณุาแจง้โรงเรยีนใหท้ราบเบอรโ์ทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได ้

 
(2) สามารถรบัขา่วทีโ่รงเรยีนประถม(มธัยมตน้)หรอืศูนยห์ลบภยัพบิตัไิด ้

ขอใหเ้ชค็ดจูากกระดานขอ้มูล 
(อนิฟอรเ์มช ัน่ บอรด์) ในศูนยห์ลบภยัพบิตั ิหรอือาจสอบถามจากเจา้หนา้ทีศู่นยห์ลบภยัพบิตั ิ
ก็ได ้ 
(แนะนําศูนยห์ลบภยัพบิตัทิีใ่กลท้ีส่ดุ) 

 
(3) สอบถามทีเ่ทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) ทีโ่รงเรยีนประถม(มธัยมตน้) ตัง้อยู่ 

 
4-9  โรงเรยีนมธัยมปลาย (มหาวทิยาลยั โรงเรยีนสายอาชพีและโรงเรยีนภาษาญีปุ่่ น) เร ิม่ต ัง้แตเ่มือ่ไร 
 

(1) สอบถามทีโ่รงเรยีนมธัยมปลาย (มหาวทิยาลยั โรงเรยีนสายอาชพี และโรงเรยีนภาษาญีปุ่่ น) 
 

(2) สอบถามทีเ่ทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) ทีโ่รงเรยีนมธัยมปลายและอืน่ๆตัง้ อยู่ 
 

(3) หาขอ้มูลทางอนิเตอรเ์นต 
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4-10 ไปสอบเขา้โรงเรยีนมธัยมปลาย (มหาวทิยาลยั) ไดห้รอืไม่ 
 

(1) สอบถามทีโ่รงเรยีนมธัยมปลาย 
 

(2) สอบถามทีเ่ทศบาลเขต (เมอืง ตาํบล หมู่บา้น) ทีโ่รงเรยีนมธัยมปลายตัง้อยู่ 
 

(3) หาขอ้มูลทางอนิเตอรเ์นต 
 

◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆ 
 
 
5 ชวีติประจาํวนั 
 
5-1  รบัเสือ้ผา้หรอืผา้ห่มไดห้รอืไม่ 
 

สามารถรบัผา้ห่มผา้เชด็ตวัหรอืเสือ้ช ัน้ในทีศู่นยห์ลบภยัพบิตัทิีใ่กลไ้ดท้ ัง้คนญีปุ่่ นและคนตา่ง
ชาตเิขา้แถวรอควิรบัของได ้(→แนะนําศูนยห์ลบภยัพบิตัทิีใ่กลท้ีส่ดุ) 
 

5-2  อาบนํ้าทีไ่หนไดบ้า้ง 
 

ไม่มทีีอ่าบนํา้ในศูนยห์ลบภยัพบิตั ิ
ขอใหเ้ชค็ขอ้มูลจากกระดานขอ้มูลในศูนยห์ลบภยัพบิตัทิีอ่ยูใ่กล ้
(→แนะนําศูนยห์ลบภยัพบิตัทิีใ่กลท้ีส่ดุ) 

 
5-3  มสีตัวเ์ลีย้งอยูค่วรพาไปไหน มอีาหารสําหรบัสตัวเ์ลีย้งหรอืไม่ 
 

สตัวเ์ลีย้งสามารถพามาทีศู่นยห์ลบภยัพบิตัไิด ้ 
บางทีอ่าจมสีถานทีห่รอืกรงสาํหรบัสตัวเ์ลีย้งใหอยูด่ว้ย หากม ีกรงสตัวเ์ลีย้งของตนเอง 
ใหเ้อาไปทีท่ีค่ณุจะหลบภยัพบิตัดิว้ยแตไ่ม่มอีาหารสาํหรบัสตัวเ์ลีย้งตอ้งเอาไปเอง 
(→แนะนําศูนยห์ลบภยัพบิตัทิีใ่กลท้ีส่ดุ) 

 
5-4  ธนาคารจะเปิดตัง้แตเ่มือ่ไร เบกิเงนิไดห้รอืไม่ 
 

จะประกาศวนัทีธ่นาคารจะเปิดโดยทวีวีทิยแุละกระดานขอ้มูลศูนยห์ลบภยัพบิตั ิ
อาจใชเ้วลาสามวนัถงึอาทติยถ์งึจะเบกิเงนิได ้
เมือ่ไปเบกิเงนิเตรยีมเอาเอกสารพสิจูนต์วัตนและสมุดบญัชธีนาคารไปดว้ย 

 
 
5-5  ทิง้ขยะทีไ่หนไดบ้า้ง 
 

(1) รถเก็บขยะของเขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) จะมารบัขยะทีบ่า้นของคณุ 
สอบถามทีศู่นยห์ลบทีใ่กลท้ีส่ดุ วา่จะมาเก็บเมือ่ไร 

[เอกสารทีส่ามารถพสิจูนส์ถานภาพ (หลกัฐานแสดงตวั)] 
ตวัอยา่งเชน่ หนังสอืเดนิทาง บตัรประจาํตวัผูพ้ํานัก ใบขบัขี ่ บตัรประกนัสขุภาพ บตัรพนักงานบรษิทั 
บตัรนักศกึษา เป็นตน้ 
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ขอใหแ้ยกขยะเป็นขยะไหมไ้ด ้(กระดาษ พลาสตกิเป็นตน้) หรอืขยะไม่ไหม ้(เหล็ก กระจก 
เป็นตน้) และจาํพวกกระป๋องและขวด ขยะขนาดใหญจ่ะมาเก็บวนัทีถ่กูกาํหนด  
ขยะขนาดใหญอ่ยา่งเฟอรนิ์เจอร ์ขอใหเ้อาออกทิง้วนัทีถ่กูกาํหนดแจง้มา  
(→ แนะนําศูนยห์ลบภยัพบิตัทิีใ่กลท้ีส่ดุ) 

 
(2) วนัทีแ่ละสถานทีร่วมทิง้ขยะ สอบถามเจา้หนา้ทีห่รอืดทูีก่ระดานขอ้มูลทีศู่นยภ์ยัพบิตัทิีใ่กลท้ีส่ดุ  

 (→แนะนําศูนยห์ลบภยัพบิตัทิีใ่กลท้ีส่ดุ) 
 

(3) ในการจดัการทิง้ช ิน้สว่นเสยีหายของบา้นทีพ่งัหรอืไฟไหม ้
จาํเป็นตอ้งใชใ้บรบัรองประสบภยัพบิตั ิ 
กรณุาปรกึษากบัเจา้หนา้ทีเ่ขต (เมอืง อาํเภอหมู่บา้น) (อธบิายใบรบัรองประสบภยัพบิตั)ิ 

 
◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆ 

 

 
6 ไลฟไลน(์LIFELINE) 
 
6-1  ไฟฟ้า นํา้ประปา และแกส๊สามารถใชไ้ดต้ัง้แตเ่มือ่ไร 
 

(1) อาศยัอยูท่ีไ่หน เขตไหน ตาํบลอะไร 
(อยูเ่ขต ๐๐ ตาํบล๐๐ ) 
เขต ๐๐ ตาํบล๐๐ หยุดสง่ไฟฟ้า นํา้ประปาและแกส๊จงึไม่สามารถทีจ่ะใชไ้ดร้ะยะหน่ึง 
ไฟฟ้าจะสามารถใชไ้ด ้
อกีอยา่งเรว็ภายในประมาณ 2-3 วนั นํา้ประปาประมาณ 1-2 สปัดาหแ์ละแกส๊ 
ประมาณ 40 วนั 

 
(2) เขต ๐๐ ยา่น ๐๐ สามารถทีจ่ะใชไ้ฟฟ้าไดป้ระมาณวนัที ่๐๐ 

กรณุาเชค็สวติชปิ์ดเปิดเคร ือ่งไฟฟ้ากอ่นใช ้ทัง้เชค็วา่แกส๊ร ัว่หรอืไม่ หากแกส๊ร ัว่จะมกีลิน่ 
 

(3) แกส๊สามารถใชไ้ดป้ระมาณวนัที ่๐๐ 
เวลาใชแ้กส๊กดปุ่ มมเิตอรแ์กส๊แลว้รอไฟสแีดงดบักอ่นจงึจะสามารถใชไ้ด ้
กรณุาเชค็กอ่นใชว้า่แกส๊ ร ัว่หรอืไม่หากแกส๊ร ัว่จะมกีลิน่ 

 
 
6-2  ตอ้งการเคลือ่นยา้ยโดยใชร้ถยนต ์ ซือ้นํ้ามนัไดท้ีไ่หนบา้ง 
 

(1) กรณุาเชค็กอ่นวา่สามารถทีจ่ะใชถ้นนไดห้รอืไม่ 
 

(2) ตอนนีค้ณุอยูท่ีไ่หน สามารถทีจ่ะซ ือ้จากปัม๊นํา้มนั๐๐ ได ้ซ ึง่อยทูีเ่ขต ๐๐ ตาํบล๐๐ เลขที ่๐๐  
เน่ืองจากรถตดิมากจงึควรใชร้ถยนตเ์ทา่ทีจ่าํเป็นเทา่น้ัน 

 
6-3  ถนนใชไ้ดต้ ัง้แตเ่มือ่ไร ถนนเสน้ไหนใชไ้ดบ้า้ง 
 

อยากไดข้อ้มูลถนนเสน้ไหน 
ถนนเสน้๐๐ จาก ๐๐ มุ่งสู๐่๐ ระยะเวลาตัง้แต๐่๐ ถงึ๐๐ ไม่สามารถทีจ่ะใชไ้ด ้ เสน้ทาง๐๐ 
สามารถใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที ่๐๐เดอืน๐๐ (หลงัจากนีอ้กี ๐๐เดอืน) 
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6-4  รถไฟ (เรอื เคร ือ่งบนิ)ใชไ้ดต้ ัง้แตเ่มือ่ไร รถไฟฟ้า(เรอื เคร ือ่งบนิ)ไหนทีม่บีรกิารอยู่ 
 

ขา่วสารเกีย่วกบัรถไฟ(เรอื เคร ือ่งบนิ)จะประกาศทางทวีหีรอืวทิย ุ
 
 

◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆ 
 
 
7 ทีอ่ยู่อาศยั 
 
7-1  จะออกจากบา้นและขอพกัอาศยัทีบ่า้นเพือ่น ควรทาํอย่างไรด ี
 

(1) หากบา้นพงัพนิาศแลว้ขอใหต้ดิป้ายไวด้ว้ยวา่จะยา้ยไปอยู่ทีไ่หน 
 

(2) แมย้า้ยออกจากบา้น ขอใหเ้ชค็ขา่วจากเทศบาล เขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น)ทีเ่คยอาศยัอยู ่
สปัดาหล์ะคร ัง้ 
โดยขา่วทีม่าจากเทศบาลเขต(เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) 
สามารถเชค็ไดท้ีก่ระดานขอ้มูลศูนยห์ลบภยัพบิตั ิ

 หรอืสอบถามเจา้หนา้ที ่ 
 

(3) หากจะออกจากบา้นทีอ่าศยัเป็นเวลานานหรอืยา้ยบา้น ขอใหด้าํเนินการแจง้เร ือ่งการยา้ยบา้น 
ทีเ่ทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) ทีค่ณุยา้ยเขา้ไป 

 
7-2  บา้นเกอืบพงัเสยีหาย ควรทาํอย่างไรด ี
 

(1) ผูเ้ช ีย่วชาญเกีย่วกบัดา้นบา้นซึง่ลงทะเบยีนทีเ่ทศบาลนครหลวงโตเกยีวหรอืเขต (เมอืง อาํเภอ 
หมู่บา้น) จะมาตรวจดบูา้นของคณุวา่ยงัอยูอ่าศยัไดห้รอืไม่ 
หา้มเขา้บา้นเองจนกวา่ผูเ้ช ีย่วชาญทางดา้นบา้นจะมา 
หลงัเชค็แลว้จะตดิใบประกาศผลตรวจเชค็ให ้

 
(2) หลงัจากแผ่นดนิไหวขนาดใหญอ่าจเกดิแผนดนิไหวย่อย (อาฟเตอรช์อ็ก) ตอ่มาหลายคร ัง้ 

เวลาเขา้ใกลบ้า้นตอ้งระวงัตวัดว้ย 
 
 
7-3  บา้นพงัเสยีหาย ซอ่มบา้นอย่างไรด ี
 

(1)  หากบา้นพงัเสยีหาย กรณุาปรกึษากบัเทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) จะไดร้บัการออก 
“ใบรบัรองประสบภยัพบิตั”ิ เมือ่ตอ้งการทาํลายชิน้สว่นอาคารทีเ่สยีหาย 
หรอืรบัเงนิสงเคราะหช์ว่ยเหลอื จาํเป็นตอ้งใช ้ “ใบรบัรองประสบภยัพบิตั”ิ นี ้

 
(2) ในกรณีบา้นพงัเสยีหายหมดและตอ้งการจะสรา้งบา้นใหม่ สามารถกูเ้งนิเพือ่สรา้งบา้นใหม่ได ้ 

 กรณุาปรกึษาเทศบาล เขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) 
 

(3) เวลาซอ่มบา้นกอ่นทีจ่ะเร ิม่กอ่สรา้ง ขอใหท้าํเอกสารใบสญัญาวา่กอ่สรา้งอยา่งไร เทา่ไร 
ระวงัอยา่โดนหลอกเพราะรบีรอ้นในการจดัการ 

 
(4) หากไม่ทราบวา่ใหใ้ครทาํดหีรอืมเีร ือ่งกงัวล สามารถปรกึษาเทศบาลเขต(เมอืง อาํเภอ 

หมู่บา้น)ได ้
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7-4  บา้นถูกไฟไหม ้ทําอย่างไรด ี
 

ใหป้รกึษาสถานีดบัเพลงิ สถานีดบัเพลงิจะออก “เอกสารรไิซโชเมโช”(ใบรบัรองประสบภยัพบิตั)ิ  
เอกสารนีต้อ้งใชแ้สดงในการรบัเงนิสงเคราะห ์

 
7-5  บา้นพงัเสยีหาย(บา้นถูกไฟไหม)้ มเีงนิชว่ยค่าครองชพีไหม 
 

(1) สอบถามทีว่า่การเทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) ขอรบั “ใบรบัรองประสบภยัพบิตั”ิ 
เพือ่ใชแ้สดงเวลาขอรบัเงนิสงเคราะห ์

 
(2) กรณีมกีารแจกใหเ้งนิสงเคราะหห์รอืของชว่ยเหลอือืน่ๆจากทีว่า่การเทศบาล ชาวตา่งชาตทิี ่

ลงทะเบยีนผูพ้ํานักอาศยัก็มสีทิธไิดร้บั 
นอกจากนีย้งัมกีารใหย้มืเงนิแกผู่ท้ีป่ระสบความลาํบากในการดาํรงชพี 
หรอืแกผู่ท้ีต่อ้งการกูย้มืเพือ่ ไปซอ่มบา้นหรอืปลกูสรา้งบา้นใหม่  
ทีว่า่การเทศบาลแตล่ะแห่งมเีงือ่นไขขอ้กาํหนดแตกตา่งกนัไป กรณุาสอบถามปรกึษาโดยตรง 

 
(3) ถา้บา้นของตวัเอง(ทีเ่ป็นเจา้ของเอง ไม่ใชก่รณีเชา่) 

ไดร้บัความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวแตไ่ดท้าํประกนัแผ่นดนิไหวไวจ้ะไดร้บัเงนิประกนั 
ใหต้ดิตอ่บรษิทัประกนัภยั 

 
7-6  จะทาํอย่างไรใหบ้า้นเรอืนกลบัสูส่ภาพเดมิ 
 

ตอ่ไปจะมกีารแกไ้ขซอ่มแซมอยา่งไรน้ัน ตดัสนิดว้ยการประชมุหรอืหารอืกนัในระหวา่งผูอ้ยูอ่าศยั 
หลงัจากน้ันจะกอ่สรา้งกนัใหม่ บางกรณีเจา้หนา้ทเีทศบาลก็จะมารว่มประชมุดว้ย 
ผลการประชมุหารอื กวา่จะตกลงกนัได ้อาจใชเ้วลา2~3 ปี หรอืบางทก็ีเกนิ10 ปี 
ถา้ความคดิเห็นของผูอ้าศยัตกลงกนัไดเ้รว็ ก็จะสรา้งกนัใหม่ไดเ้รว็ 
ขอความรว่มมอืเขา้รว่มประชมุดว้ย 

 
◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆ 

 
 
 

8 การดาํเนินการยืน่เร ือ่ง การขอใบรบัรอง 

 
8-1  บา้นพงั ควรทาํอยา่งไรด ี
 

ขอรบัใบรบัรองประสบภยัพบิตั ิจากเทศบาลเขต  
(เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) (→แนะนําเทศบาลเขต เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) 

 

[ใบรบัรองประสบภยัพบิตั]ิ 
คอืหนังสอืรบัรองการเขา้ตรวจสอบความเสยีหายจากภยัพบิตัขิองบา้นโดยหน่วยงานของเทศบาล 
ระดบัความเสยีหายของบา้นจะประกาศโดยหวัหนา้ทีท่าํการเขต  (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น)  
โดยพืน้ฐานแลว้จะออกใหห้น่ึงใบตอ่หน่ึงหลงัคาเรอืน 
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8-2  บา้นเสยีหายเพราะถูกไฟไหม ้ควรทําอย่างไรด ี
 

ขอรบัเอกสาร ใบรบัรองประสบภยัพบิตั ิจากสถานีดบัเพลงิ (→แนะนําสถานีดบัเพลงิ) 
 
8-3  ทาํหนังสอืเดนิทางหาย ควรทาํอยา่งไรด ี
 

ไปสถานเอกอคัรราชทตูของประเทศตนเอง และดาํเนินเร ือ่งยืน่ขอทาํหนังสอืเดนิทางใหม่ 
เอกสารทีจ่าํเป็น ขอใหส้อบถามทีส่ถานเอกอคัรราชทตู 
(→แนะนําสถานเอกอคัรราชทตู) 
 

8-4  วซีา่หมดอายุ ควรทําอยา่งไรด ี
 

ดาํเนินเร ือ่งขอตอ่อายวุซีา่ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง (เชน่ ทีโ่ตเกยีวหรอืโอซากา้) 
เอกสารทีจ่าํเป็นขอใหส้อบถามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง 
เบอรต์ดิตอ่ของศูนยข์อ้มูลข่าวสาร(Information Center) (คนทีพู่ดภาษาตา่งประเทศไดจ้ะรบัสาย) 
ของกองตรวจคนเขา้เมอืงโตเกยีวคอื 0570-01390  

 
8-5  ทาํบตัรประจาํตวัผูพํ้านัก (ไซรวิการด์) หาย ควรทาํอย่างไรด ี
 

ดาํเนินยืน่เร ือ่งขอใหอ้อกบตัรประจาํตวัผูพ้าํนักใหม่ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงโตเกยีว  
กรณุานําเอกสารทีส่ามารถพสิจูน ์ตวัตนไปดว้ย 

 
8-6  ทาํใบขบัขีห่าย ควรทําอยา่งไรด ี
 

ดาํเนินยืน่เร ือ่งขอใหอ้อกใบขบัขีใ่หม่ทีส่ถานีตาํรวจ กรณุานําเอกสารทีส่ามารถพสิจูนต์วัตนไปดว้ย 
 
8-7  จะไดร้บัเงนิสงเคราะหห์รอืไม่ 
 

ชาวตา่งชาตทิีล่งทะเบยีนผูพ้ํานักอาศยัสามารถไดร้บัเงนิสงเคราะห ์ 
กรณุานําเอกสารที่ส์ามารถพสิจูนต์วัตนมายืน่เร ือ่งทีเ่ทศบาลเขต(เมอืง อาํเภอ หมูบ่า้น) 

 
 
8-8  จะยมืเงนิเป็นการช ัว่คราวไดห้รอืไม่ 
 

(1) ชาวตา่งชาตทิีไ่ดล้งทะเบยีนผูพ้ํานักอาศยัสามารถยมืเงนิทีจ่าํเป็นเพือ่ดาํรงชวีติไดท้ีว่า่การแตล่ะ
แห่งอาจมรีะบบทีแ่ตกตา่งกนัไป กรณุาปรกึษาทีเ่ทศบาลเขต(เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) 
และนําเอกสารพสิจูนต์วัตนไปทีแ่ผนกประชาสงเคราะหข์องเทศบาลหรอืสมาคมประชาสงเคราะห ์
สงัคมและดาํเนินเร ือ่ง (→แนะนําสมาคมประชาสงเคราะหส์งัคม) 

 
(2) ชาวตา่งชาตทิีล่งทะเบยีนผูพ้ํานักอาศยัสามารถยมืเงนิสว่นหน่ึงเพือ่ซอ่มบา้น เป็นคา่เชา่บา้น 

หรอื 
 ใชส้รา้งบา้นได ้

ระบบของทีว่า่การแตล่ะแห่งอาจแตกตา่งกนักรณุาปรกึษาโดยนําเอกสารพสิจูน ์
 ตวัตนไปดาํเนินเร ือ่งทีเ่ทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) 

[เอกสารทีส่ามารถพสิจูนต์วัตนได ้เรยีกวา่ “หลกัฐานแสดงตวัตน”] 
อาทเิชน่ หนังสอืเดนิทาง บตัรประจาํตวัผูพ้าํนัก 
ใบขบัขี ่ บตัรประกนัสุขภาพ บตัรพนักงาน บตัรนักศกึษา เป็นตน้ 
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8-9  เงนิสาํหรบัจา่ยภาษีและคา่ประกนัสงัคมไม่พอ ควรทาํอย่างไรดี 
 

ชาวตา่งชาตทิีล่งทะเบยีนผูพ้ํานักอาศยัอาจไดร้บัการยกเวน้การจา่ยเงนิคา่ตา่ง ๆ ดงัต่อไปนีไ้ด ้
(ทัง้หมดหรอืบางสว่น) ระบบของทีว่า่การเทศบาลแตล่ะแห่งอาจแตกตา่งกนั 
กรณุาปรกึษาทีเ่ทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) 
- ภาษ ี
- คา่ประกนัสงัคม 

(เบีย้ประกนัสขุภาพ เบีย้ประกนับํานาญ เบีย้ประกนัผูส้งูอาย ุเบีย้ประกนัพยาบาล 
คา่ใชจ้า่ยดแูลรกัษาพยาบาล) 

- คา่อนุบาล(สถานดแูลเด็กอ่อน โรงเรยีนอนุบาลรฐับาล) 
 
8-10 ยา้ยบา้นแลว้ ทาํอยา่งไรตอ่ 
 

ดาํเนินเร ือ่งทีเ่ทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น)ทีย่า้ยบา้นเขา้ไป 
เอกสารทีจ่าํเป็นในการดาํเนินการใหส้อบถาม ณ ทีเ่ดยีวกนั  

 
8-11 สมาชกิครอบครวัเสยีชวีติ ทําอย่างไรด ี
 

(1) หากเสยีชวีติเน่ืองจากอบุตัเิหต ุเชน่ บา้นพงั ใหแ้จง้ความทีส่ถานีตาํรวจ 
ตอ้งใหอ้ยูใ่นสภาพน้ันจนกวา่ เจา้หนา้ที ่
ตาํรวจจะมาตรวจสอบ วธิกีารยืน่ดาํเนินเร ือ่งใหส้อบถามเจา้หนา้ทีต่าํรวจ  
กรณุาไปกบัคนทีพู่ดภาษาญีปุ่่ นได ้
ถา้หาคนทีพู่ดภาษาญีปุ่่ นไม่ไดใ้หแ้จง้เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ 
หมู่บา้น) อาจใชเ้วลาบา้งในการหาลา่ม 
ให ้แตไ่ม่ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย 

 
(2) กรณีเสยีชวีติทีโ่รงพยาบาล ใหถ้ามเจา้หนา้ทีท่ีโ่รงพยาบาล 

 
(3) ยืน่แจง้การเสยีชวีติ ณ ทีว่า่การเทศบาลเขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) ในการยืน่เร ือ่ง 

ตอ้งใชใ้บรบัรอง 
การตรวจสอบศพออกโดยสถานีตาํรวจ หรอื ใบรบัรองการเสยีชวีติ 
(หรอืใบรบัรองการชนัสตูรศพ) ทีอ่อกโดยโรงพยาบาล  

 
(4) เร ือ่งงานศพ ใหป้รกึษากบับรษิทัรบัจา้งจดังานศพหรอืโบสถข์องศาสนาทีนั่บถอือยู ่ 

ในการฌาปนกจิศพ ตอ้งใช“้ใบอนุญาตฌาปนกจิศพ” 
ใบอนุญาตฌาปนกจิศพนีจ้ะไดเ้มือ่ยืน่ใบแจง้การเสยีชวีติตอ่ทีว่า่การเทศบาลเขต (เมอืง 
อาํเภอ หมู่บา้น) หลงัการฌาปนกจิศพแลว้จะไดร้บั“ใบอนุญาตวางอฐั”ิจากสถานฌาปนกจิ 

 
(5) ในการวางอฐั(ิกระดกูผูเ้สยีชวีติ)ลงในสสุานหรอืเจดยีใ์นวดัใหป้รกึษากบัวดั (โบสถ ์

ศาลเจา้ หรอื สถานทีท่างศาสนา)ในการวางอฐัติอ้งใชใ้บอนุญาตวางอฐั ิ
ซ ึง่ไดจ้ากสถานฌาปนกจิ 
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◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆ 
 
 

 
9 การดูแลสภาพจติใจ 
 
9-1  บุตรหลานมอีาการซมึเศรา้ เพราะชอ็กจากแผ่นดนิไหว ควรทาํอยา่งไรดี 
 

(1) พยาบาลหรอืเจา้หนา้ทีอ่นามยัจากทีว่า่การเขต (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) 
จะออกตะเวนตรวจตามศูนยอ์พยพตา่งๆ 
ใหพ้าบุตรหลานไปรบัการตรวจ 

 
(2) กลุม่อาสาสมคัรจะออกตระเวนตรวจตามศูนยอ์พยพตา่งๆ พวกเขาจะชวนรอ้งเพลง เลน่เกม 

หรอื  

[ระบบชว่ยเหลอื] 
ประเทศญีปุ่่ นมรีะบบชว่ยเหลอืดา้นเศรษฐกจิการดาํเนินชวีติ เร ือ่งทีพ่กัอาศยั 
และการกอ่สรา้งบา้นใหม่แกผู่ท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการประสบภยั  
อา้งองิ “ระบบเกีย่วกบัการชว่ยเหลอืผู ้ประสบภยั” (คณะรฐัมนตร)ี 
 
[ใบรบัรองประสบภยัพบิตั]ิ 
คอืหนังสอืรบัรองการเขา้ตรวจสอบความเสยีหายจากภยัพบิตัขิองบา้นโดยหน่วยงานของเทศบาล 
ระดบัความเสยีหายของบา้นจะประกาศโดยหวัหนา้ทีท่าํการเขต  (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น)  
โดยพืน้ฐานแลว้จะออกใหห้น่ึงใบตอ่หน่ึงหลงัคาเรอืน 
 
[บตัรประจาํตวัผูพ้ํานัก] 
บตัรทีแ่สดงวา่ชาวตา่งชาตไิดม้สีทิธใินการพํานักอาศยัอยูใ่นประเทศญีปุ่่ นมากกวา่ 3เดอืน 
 
[สิง่ที ่เป็นเอกสารพสิจูนต์วัตน(หลกัฐานประจาํตวั)] 
เชน่ หนังสอืเดนิทาง บตัรประจาํตวัผูพ้ํานัก  บตัรประกนัสงัคม  
บตัรพนักงาน บตัรนักศกึษา เป็นตน้ 
 
[ใบรบัรองการตรวจสอบศพ] 
เอกสารทีร่บัรองวา่ไดม้กีารตรวจสอบศพแลว้ เอกสารนีอ้อกโดยแพทยห์รอืตาํรวจผูท้าํการตรวจสอบ 
 
[ใบรบัรองการเสยีชวีติ] 
เอกสารทีร่บัรองการเสยีชวีติออกโดยแพทยห์รอืทนัตแพทยท์ีย่นืยนัการเสยีชวีติ 
 
[ใบอนุญาตฌาปนกจิศพ] 
เอกสารทีจ่าํเป็นในการฌาปนกจิ(เผา) ศพ เอกสารนีท้ีว่า่การเทศบาลจะออกใหห้ลงัจาก 
ไดร้บัการยืน่ใบแจง้การเสยีชวีติ 
 
[ใบอนุญาตวางอฐั]ิ 
เอกสารทีต่อ้งใชใ้นการวางอฐัลิงสสุานหรอืเจดยีใ์นวดั เอกสารนีอ้อกโดยสถานฌาปนกจิ 
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วาดรปู เพือ่ชว่ยใหบุ้ตรหลานของทา่นรูส้กึดขีึน้ 
กรณุารว่มกจิกรรมพรอ้มกบับุตรหลานของทา่น  

 ดว้ย กรณุาตดิตามประกาศจากกระดานขา่วขอ้มูล(Information Board) ในศูนยอ์พยพ 
หรอืกรณุา 
 ตดิตอ่เจา้หนา้ทีใ่นศูนยน้ั์น 

 
9-2  มสีมาชกิครอบครวั หรอืคนรูจ้กัเสยีชวีติ ตนเองกาํลงัอยูใ่นภาวะซมึเศรา้ ควรทาํอย่างไรดี 
 

(1) พยาบาลหรอืเจา้หนา้ทีอ่นามยัจากทางทีว่า่การเขต(เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) 
จะออกตระเวนตรวจตาม 

 ศูนย ์หลบภยัพบิตัติา่งๆ ใหเ้ขา้รบัการตรวจเชค็ดแูล 
 
 

(2) คนทีโ่ศกเศรา้ไม่ไดม้เีพยีงทา่นผูเ้ดยีว 
มคีนทีโ่ศกเศรา้เหมอืนกบัทา่นและอาจสือ่สารดว้ยภาษา  

 เดยีวกนัอยูอ่กี กรณุาลองพูดคยุกบับุคคลเหลา่น้ัน หรอืเพือ่นทีส่นิทกนัอยู่แลว้ 
ในศูนยอ์พยพหลบภยั หรอืในบรเิวณโบสถด์ู 

 
 

◆  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆ 
 
 

10 อืน่ ๆ 
 
10-1 อยากจะสง่อาหารและเสือ้ผา้ไปยงัพืน้ทีป่ระสบภยั ควรทาํอยา่งไรด ี
 

(1) จะสง่ อะไร 
(อยากจะสง่๐๐) 
ของทีป่ระสงคจ์ะสง่มสีถานทีร่บัคอื๐๐ ทีอ่ยูค่อื๐๐ กรณุาสอบถามเงือ่นไขใหแ้น่ใจกอ่น 
เพราะของบางชนิดอาจมเีงือ่นไขในการรบับรจิาค 

 
(2) ตอ้งการสง่ไปทีไ่หน  มสีถานทีร่บัคอื๐๐ ซึง่อยูใ่กลพ้ืน้ทีน้ั่น ทีอ่ยูค่อื๐๐ 

 
10-2 อยากบรจิาคเงนิ จะบรจิาคทีไ่หนไดบ้า้ง 
 

หน่วยงานทีร่บับรจิาคคอืสภากาชาดญีปุ่่ น  และ ๐๐และ๐๐  จะบรจิาคกบัหน่วยงานไหน  
สง่โดยโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารเบอร ์๐๐ 

 
10-3 สามารถพูดภาษาญีปุ่่นกบัภาษาooได ้จะชว่ยผูเ้ดอืดรอ้นจากภยัแผ่นดนิไหวไดอ้ยา่งไร 
 

สมคัรไดท้ีศู่นยอ์าสาสมคัรชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั ประจาํทีว่า่การเขต(เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น) 
เบอรโ์ทรศพัทค์อื ** 

 
10-4 ถงึไม่สามารถพูดภาษาญีปุ่่นได ้สามารถชว่ยเหลอืคนทีเ่ดอืดรอ้นจากแผ่นดนิไหวอะไรไดบ้า้ง 
 

คณุสามารถพูดภาษาอะไรไดบ้า้ง 
ทีเ่ขต๐๐ มคีนชาต๐ิ๐ อยูม่าก มกีลุม่อาสาสมคัรทีม่ชี ือ่วา่ ๐๐ 
กรณุาตดิตอ่กลุม่อาสาสมคัรน้ันเบอรโ์ทรศพัท๐์๐ 
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 บทรวมคาํศพัท ์
 
[ศูนยป์ฐมพยาบาล] 
คอืสถานทีใ่นศูนยห์ลบภยัพบิตัทิีแ่พทยพ์ยาบาลมาชมุนุมอยู ่เพือ่รกัษาผูบ้าดเจ็บและคนไขเ้ป็นการช ัว่คราว 
 
[กลุม่อาการโรคเอโคโนมคีลาส] 
คอืการน่ังนานหรอืนอนนานโดยไม่ขยบัตวั จะทาํใหเ้กดิกอ้นเลอืดในเสน้เลอืดดาํทีข่า 
และกอ้นเลอืดเคลือ่นไปถงึปอด อดุเสน้เลอืด ทาํใหเ้สยีชวีติได ้
 
[ใบอนุญาตฌาปนกจิศพ] 
เอกสารทีจ่าํเป็นในการฌาปนกจิ(เผา)ศพ 
เอกสารนีท้ีว่า่การเทศบาลจะออกใหห้ลงัจากไดร้บัการยืน่ใบแจง้การเสยีชวีติ 
 
[ศูนยช์ว่ยเหลอืผูเ้ดนิทางกลบับา้น] 
เมือ่เกดิภยัพบิตั ิมสีถานทีใ่หบ้รกิารอยา่งช ัว่คราวเพือ่คนเดนิเทา้กลบับา้น อาจเป็นปัม๊นํา้มนัหรอื 
convenience store (รา้นสะดวกซือ้) สถานทีน้ั่นอาํนวยความสะดวก ①การบรกิารนํา้ประปา 
②การใหใ้ชห้อ้งนํา้ ③ใหข้อ้มูลจราจร 
 
[การตรวจสอบความปลอดภยัของอาคาร] 
คอื หลงัจากแผ่นดนิไหวใหญอ่าจมแีผ่นดนิไหวยอ่ยซํา้มาอยา่งแรง 
เพือ่ไม่ใหพ้บประสบภยัรอบสองจากแผ่นดนิไหวยอ่ย จะมผีูส้าํรวจเชค็ดวูา่ตกึปลอดภยัหรอืไม่ 
 
[บรกิารฝากขอ้ความเสยีง] 
คอืบรกิารพเิศษของNTTทีส่ามารถพูดฝากขอ้ความหรอืรบัฟังขอ้ความได ้
เพราะถา้เกดิแผ่นดนิไหวแรงเกนิระดบั6 จะ เป็นไปไดย้ากทีจ่ะตดิตอ่พูดคยุกบัพืน้ทีป่ระสบภยัพบิตั ิ
 
[บรกิารฝากขอ้ความเมสเสจ] 
คอืบรกิารของบรษิทัโทรศพัทม์อืถอืเครอืขา่ยตา่งๆ 
ทีพ่มิพฝ์ากขอ้ความและรบัขอ้ความเมสเสจไดบ้นหนา้จอโทรศพัทม์อืถอืและสมารท์โฟนได ้
ในกรณีแผ่นดนิไหวแรงเกนิระดบั6 
 
[บตัรประจาํตวัผูพ้ํานัก] 
บตัรทีแ่สดงวา่ชาวตา่งชาตไิดม้สีทิธใินการพํานักอาศยัอยูใ่นประเทศญีปุ่่ นมากกวา่ 3เดอืน 
 
[ระบบชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั] 
ประเทศญีปุ่่ นมรีะบบชว่ยเหลอืดา้นเศรษฐกจิการดาํเนินชวีติ เร ือ่งทีพ่กัอาศยั 
และการกอ่สรา้งบา้นใหม่แกผู่ท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการประสบภยั 
อา้งองิ 24 “ระบบเกีย่วกบัการชว่ยเหลอืผู ้ประสบภยั” (คณะรฐัมนตร)ี 
 
[ใบรบัรองการตรวจสอบศพ] 
เอกสารทีร่บัรองวา่ไดม้กีารตรวจสอบศพแลว้ เอกสารนีอ้อกโดยแพทยห์รอืตาํรวจผูท้าํการตรวจสอบ 
 
[ใบรบัรองการเสยีชวีติ] 
เอกสารทีร่บัรองการเสยีชวีติออกโดยแพทยห์รอืทนัตแพทยท์ีย่นืยนัการเสยีชวีติเอกสารนี ้
 
[อาหารฮาลาล] 
คอืชนิดอาหารทีท่านไดต้ามหลกักฎในศาสนาอสิลาม 
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[ฮนัินโย] 
คอืศูนยอ์พยพผูป้ระสบภยัสาํหรบันอนคา้งไดช้ ัว่คราวอาจเป็นโรงเรยีนหรอืศาลาประชาคม เป็นตน้  
มอีาหารประจาํวนั ของใช ้ผา้ห่มและอืน่ๆเตรยีมสาํรองให ้
 
[พืน้ทหีลบภยั] 
คอืบรเิวณพืน้ทีโ่ลง่เพือ่หลบภยัพบิตัชิ ัว่คราวสาํหรบัประชาชนเมือ่ประสบภยั เชน่ สวนสาธารณะ เป็นตน้ 
 
[ใบอนุญาตวางอฐั]ิ 
เอกสารทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นการวางอฐัลิงสสุานหรอืเจดยีใ์นวดั เอกสารนีอ้อกโดยสถานฌาปนกจิ 
 
[สิง่ทีเ่ป็นเอกสารพสิจูนต์วัตน(หลกัฐานประจาํตวั)] 
เชน่ หนังสอืเดนิทาง บตัรประจาํตวัผูพ้ํานัก ใบขบัขี ่ บตัรประกนัสงัคม บตัรพนักงาน  
บตัรนักศกึษา เป็นตน้ 

 
[รไิซโชเมโช (ใบรบัรองประสบภยัพบิตั)ิ] 
คอืหนังสอืรบัรองการเขา้ตรวจสอบความเสยีหายจากภยัพบิตัขิองบา้นโดยหน่วยงานของเทศบาล 
ระดบัความเสยีหายของบา้นจะประกาศโดยหวัหนา้ทีท่าํการเขต  (เมอืง อาํเภอ หมู่บา้น)  
โดยพืน้ฐานแลว้จะออกใหห้น่ึงใบตอ่หน่ึงหลงัคาเรอืน 
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