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วารสารมิตรผู้ฝึกปฏบิัติงานด้านเทคนิค 
 

รู้จกัมาตรการรับมือเวลาเกดิแผ่นดนิไหวเอาไว้ 

ญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีเกิดแผน่ดินไหวอยูบ่่อย ๆ ในอดีตเกิดแผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ท่ีมีผูป้ระสบภยัเป็นจาํนวนมาก เช่น “แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ฮนัชิน-อา
วาจิ” เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม ค.ศ.1995 และ “แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่ในญ่ีปุ่นตะวนัออก” เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม ค.ศ.2011 เป็นตน้ เราไม่รู้วา่แผน่ดินไหวจะ
เกิดข้ึนเม่ือใด จึงควรทาํความรู้จกัมาตรการรับมือท่ีเหมาะสมเวลาเกิดแผน่ดินไหว เตรียมตวัและเตรียมส่ิงท่ีอยูร่อบตวัเอาไวใ้นยามปกติ 

[1] สร้างทางออกเอาไว้  

หากอาคารพงัทลาย ประตูหรือหนา้ต่างจะเปิดไม่ได ้จึงควรจดัเตรียมทางออกฉุกเฉินเพื่อหนีออกไปดา้น 
นอกเอาไวเ้ผือ่เวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหวข้ึน 

[2] ปกป้องร่างกายของตน  

หากรู้สึกถึงแรงสัน่สะเทือนอยา่งรุนแรง ขอใหห้ลบใตโ้ตะ๊เรียนหรือโตะ๊ท่ีแขง็แรงโดยเร็ว หากนอนอยู ่
ใหใ้ชผ้า้ห่มหนาหรือหมอน เป็นตน้ คลุมป้องกนัศีรษะ ระวงัส่ิงของท่ีจะตกหรือลม้ทบัลงมา 

[3] ดบัไฟ  

หากรู้สึกถึงแรงสัน่สะเทือนใหรี้บดบัไฟท่ีกาํลงัใชอ้ยูโ่ดยทนัที (เวลาท่ีเกิดแรงสัน่รุนแรงท่ีเป็นอนัตรายต่อ 
ร่างกายของตนได ้ใหร้อจนกระทัง่แรงสัน่สงบลงก่อนจึงค่อยดบัไฟ) เวลาท่ีไม่สามารถดบัไฟดว้ยตวัเองให ้
โทรศพัทแ์จง้ไปยงัหมายเลข 119 (ดบัเพลิง) โดยด่วน 

[4] ตรวจสอบว่าจะเกดิภยัจากคลืน่สึนามิหรือไม่  

เช็คขอ้มูลแผน่ดินไหวจากโทรทศัน์หรือวทิยพุร้อมกบัตรวจสอบวา่จะเกิดภยัจากคล่ืนสึนามิหรือไม่ คล่ืนสึนามิอนัเน่ืองจากแผน่ดินไหวนั้นเกิดข้ึน
รวดเร็วและอนัตรายมาก หากอยูใ่กลท้ะเลหรือแม่นํ้าใหรี้บหนีข้ึนไปยงัท่ีสูง คล่ืนสึนามิไม่ไดม้าจากทะเลเท่านั้นยงัมาจากแม่นํ้าดว้ย 

[5] (กรณทีีไ่ม่มีภยัจากคลืน่สึนามิ) อย่ารีบออกไปข้างนอก  

เวลาท่ีเกิดแผน่ดินไหว หากรีบออกไปขา้งนอกอาจมีกระจกหรือป้ายตกลงมาโดน ซ่ึงกลบัยิง่เป็นอนัตราย หากอยูภ่ายในบา้นหรืออาคาร ขอให้
ตรวจสอบส่ิงท่ีอยูร่อบตวั รอใหเ้หตุการณ์สงบลงก่อนจึงค่อยเคล่ือนไหว ทั้งน้ีหลงัจากท่ีเกิดแผน่ดินไหวรุนแรง อาจจะเกิดการไหวตามอีกหลายคร้ังได้
ท่านสามารถอ่านขอ้มูลอา้งอิงเก่ียวกบัการป้องกนัภยัของแต่ละจงัหวดัเป็นภาษาแม่ของท่านไดบ้นโฮมเพจขององคก์รฝึกงานดา้นเทคนิคสาํหรับ

ชาวต่างชาติ (OTIT) (  https://www.otit.go.jp/disaster/) อน่ึงบทความน้ี ทาง JITCO ไดจ้ดัทาํข้ึนจากคู่มือการปฏิบติัยามเกิดภยัพิบติัของจงัหวดัอิบา
รากิ 

 
การรับข้อมูลข่าวสาร 

ขอ้มูลเป็นส่ิงท่ีสาํคญัเวลาเกิดภยัพิบติั มีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารล่าสุดบนโทรทศัน์ วทิย ุและอินเตอร์เน็ต  
◆ ประกาศแจ้งแผ่นดนิไหวฉุกเฉิน 
ก่อนท่ีแรงสัน่สะเทือนขนาดใหญ่จากแผน่ดินไหวจะมาถึง จะมีเสียงเตือนเฉพาะดงัข้ึนบนโทรทศัน์ วทิย ุ และโทรศพัทมื์อถือ หากไดย้นิเสียง

ดงักล่าว ก่อนอ่ืนขอใหรี้บป้องกนัตวัเองจากภยัแผน่ดินไหว หนีไปอยูใ่นสถานท่ีท่ีปลอดภยัอยา่งสงบ 
◆ โทรทศัน์ 
โทรทศัน์แจง้ข่าวล่าสุดเวลาท่ีเกิดภยัพิบติั มีการถ่ายทอดขอ้มูลของแต่ละทอ้งถ่ินใหไ้ดท้ราบกนั 

◆ วทิย ุ
แมไ้ฟฟ้าจะดบัวทิยท่ีุสามารถทาํงานไดด้ว้ยถ่านไฟฉายจึงมีประโยชน์เป็นอยา่งมาก ทั้งน้ีมีการกระจายเสียงทางวทิยท่ีุสามารถรับฟังทางอินเตอร์เน็ต

ไดด้ว้ย 
★ ทีม่า : คูม่อืป้องกนัภยัพบิตั ิศนูยแ์ลกเปลีย่นวฒันธรรมนานาชาตจิงัหวดัวากายามะ 

ฉบบัฤดูหนาว เดือนมกราคมค.ศ. 2022
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ลองส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทเรียงความภาษาญีปุ่่นของ JITCO กนัเถอะ 
JITCO มีการจดั “การประกวดบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่นของผูฝึ้กปฏิบติังานดา้นเทคนิคและผูฝึ้กงานชาวต่างชาติ” ข้ึนทุกปี เง่ือนไขขอ้กาํหนดในการ

สมคัรเขา้ร่วมการประกวดบทเรียงความภาษาญ่ีปุ่นประจาํปี ค.ศ.2022 จะถูกแจง้ใหท้ราบบนโฮมเพจของ JITCO ในราวเดือนกมุภาพนัธ์ หวงัเป็นอยา่ง
ยิง่วา่ทุกท่านจะส่งผลงานเขา้มาร่วมประกวดกบัเรา ! 

 

✏ เลอืกเฟ้นหัวข้อเร่ือง 
เม่ือมาอยูญ่ี่ปุ่น ในแต่ละวนัคุณคงจะไดพ้บเจอกบัเร่ืองต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองสนุก 
เร่ืองเศร้า เร่ืองน่าแปลกใจ หรือเร่ืองทุกขใ์จ จากส่ิงท่ีเกิดข้ึนมากมายเลือกเอาเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงข้ึนมา เขียนอยา่งเป็นรูปธรรมวา่ เกิดอะไรข้ึน ใครพดูอะไร คิดอยา่งไร เพือ่
ถ่ายทอดความรู้สึกของตวัเอง 
 

✏ เร่ืองทีค่ณุเท่าน้ันทีส่ามารถเขยีนได้ 
ไม่ใช่ขอ้ความง่าย ๆ เช่น “ท่ีญ่ีปุ่นถนนหนทางสะอาดมาก” แต่เขียนส่ิงท่ีเช่ือมโยงกบั
ประสบการณ์ของตนอยา่งเป็นรูปธรรม อยา่งเช่น “ฉนัถามคนท่ีบริษทัถึงเหตุผลท่ีทาํ
ใหถ้นนหนทางสะอาด” เป็นตน้ 
 

✏ ต้ังหัวข้อเร่ืองให้น่าสนใจ 
ตั้งหวัขอ้เร่ืองท่ีชวนใหค้นอ่านเกิดความสนใจวา่ “บทความน้ีมีเน้ือหาอยา่งไรกนันะ” 
และอยากจะอ่านผลงานของคุณ 
 

 

 

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โล่งใจท ี�ปลอดภยัค่ะ คุณมารุย 

ทนัทีหลงัเกิดแผน่ดินไหว สิ�งที�สาํคญัที�สดุก็คือการรกัษาชีวิตของคณุทกุคน แตค่นมกัจะไมค่อ่ยรูก้นัวา่ สิ�งที�ควรระวงั
ใสใ่จจรงิ ๆ นั�นคืออะไร มีคาํกลา่วที�วา่ ทกุอยา่งขึ �นอยูก่บัการเตรยีม จงึอยากจะใหท้กุคนเตรยีมพรอ้มและศกึษาหา
ความรูเ้อาไวต้ั�งแตเ่นิ�น ๆ 

(การต์นู : บรษัิทเจแปนสไตลดี์ไซน)์ 

มาลองเขยีนบทเรียงความกนั! 

ท่านสามารถอ่านผลงานท่ีไดรั้บรางวลัการประกวดบท
เรียงความภาษาญ่ีปุ่นในอดีตไดท่ี้น่ี 

  https://www.jitco.or.jp/ja/service/ 
competition.html 

― เตร ียมพร ้อมร ับมอื! ― รู้ถงึความรู้สึกของชาวญีปุ่่นจากการ์ตูนมงังะ

แผ่นดนิไหว!! แยแ่ลว้ 
แรงเสียดว้ยสิ

คนที�อยูร่มิฝั� งทะเล 
โปรดหนีขึ �นที�สงู! 

อา้, แยแ่ลว้ อาจเกิด
คลื�นสนึามิ รบีหนีขึ �น

ดาดฟา้ดีกวา่ 

ผา่นไป 30 นาทีแลว้... 
นา่จะไมเ่ป็นไรแลว้มั�ง 

หากอยูใ่กลท้ะเลใหร้บีหนีขึ �นที�สงู 

ระวงัการไหวตาม
กนัอีกสกัพกันะ 
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Trong chữ Hán, chỉ một nét phẩy nhỏ cũng là một bộ phận quan trọng. Có chữ chỉ có một nét phẩy nhưng cũng có những chữ
cần tới 4 nét phẩy, ví dụ như chữ “雨” (mưa) hoặc chữ “点” (điểm). Trong chữ “下”(dưới) thì người ta thêm nét phẩy vào dưới 
chữ mang nghĩa mái che để nói rằng phía dưới đó có đồ vật. Cũng là nét phẩy, nhưng trong chữ “馬” (ngựa) lại mang nghĩa 
là 4 chân của con vật. Còn trong chữ “楽” (vui vẻ) thì mang nghĩa là “vui vẻ rung cho trái cây rung rinh” hoặc “rung cành cây 
để xua đuổi bệnh tật khiến ta vui vẻ”. Cỏ mà làm cho chúng ta thấy thoải mái khỏe mạnh thì đó là“薬” tức là “thuốc”. 
小小的点，作为汉字也是重要的一个笔画。不一定是一个点，也有像“雨”、“点”这样带有四个点的汉字。“下”
字， 盖罩的下方加一黑点，这汉字表示下面有东西。即便是相同的点，“馬”的“、”表示的是四条腿。“楽”既可

以认为是“因为享受了摇晃树木果实而发出的声响”，也可以认为是“为了驱除疾病，摇动树枝进行了驱邪”。能

让人放松的草则是药。 
Ang isang maliit na parang tuldok ay mahalaga rin sa stroke ng kanji. Hindi lamang isa,tulad ng「雨」at「点」na may 
apat ding stroke na tuldok sa kanji. Ang「 下」 ay,  ang isang itim na tuldok ay inilagay sa ilalim upang ipahiwatig na 
may isang bagay na nasa ilalim. Sa parehong tuldok, ang “,”ng 「馬」ay may apat na paa. Ang 「楽 」ay maaaring 
sabihin din na "dahil nasiyahan akong iwagayway ang mga mani at tugtog" at "dahil inalog ko ang mga sanga upang
mawala ang aking karamdaman."  
Ang damong nagpapagaan sa iyong pakiramdam ay isang gamot. (raku ni shite kureru kusa ga kusuri desu). 
Dalam huruf Kanji, sebuah titik kecil pun merupakan goresan penting. Beberapa huruf Kanji memiliki bukan hanya satu, melainkan empat 
titik, seperti “ame (hujan)” dan “ten (titik)”. “Shita (bawah)” adalah huruf dengan titik hitam di bawah penutup untuk menunjukkan bahwa 
ada sesuatu di bawahnya. Pada titik yang sama, tetapi “、” dari “uma (kuda)” artinya empat kaki. “Gaku (musik)” dianggap sebagai “merasa 
senang karena bunyi biji-biji pohon yang diguncang-guncang” dan “menggoyang-goyangkan dahan untuk mengusir penyakit”. Rumput yang 
membuatmu merasa “raku (lebih baik)” adalah “kusuri (obat)”. 

แมจ้ะเป็นจดุเลก็ ๆ แตก็่เป็นสว่นทีสาํคญัในตวัอกัษรคนัจิ ไมใ่ชแ่คค่นัจิทีมีหนงึจดุ แตมี่ทั�งคนัจิทีมีถงึ 4 จดุอยูใ่นตวัอกัษร เชน่ 「雨」และ「点」 
คาํวา่ 「下」ใสจ่ดุดาํใตส้ว่นที�ปกคลมุ เป็นตวัอกัษรที�แสดงถงึการมีสิ�งของอยูใ่ตน้ั�น 
ในอกัษร 「馬」จดุอนัเดียวกนันี � 「、」คือขาทั�ง 4 ขา้งของมา้ 
สมมติฐานไดว้่า 「楽」 น่ามาจาก “การเขย่าผลไมใ้หมี้เสียงสรา้งความสนกุสนาน” หรอื “การกวดัแกว่งกิ�งไมเ้พื�อขบัไล่โรคภยัไขเ้จ็บ” ดงันั�น

ตน้หญา้ที�ทาํใหส้บาย (楽) ก็คือยา（薬）นั�นเอง 

ចំណុចតូចមួយ ក៏ជចំណុចសំខន់�នអក�រកន់ជិផងែដរ។ អក�រកន់ជិខ្លះ មិនែមនមនែតមួយេទ គឺមនចំណុចដល់េទបួនដូចជ "雨" និង "
点" ជេដើម។ "下" គឺជអក�រែដលមនចំណុចេខម េនេ្រកមគ្រមប េដើមបីបង្ហ ញថមនអ្វីមួយេនខងេ្រកម។ ដូចគន េនះផងែដរ "、" េនកនុង
អក�រ "馬" គឺជេជើងទំងបួន។ អក�រ "楽" ្រតូវបនេគយល់ថជ "េ�យ�រែត រកី�យនឹងករ្រគវែីផ្លេឈើេហើយលឺសេម្លងេ�ទ៍" ឬ "េ�យ�រ
ែតករអ្រងនែមកេឈើ េដើមបីកមច ត់ជំងឺ " ។ េ�ម ែដលេធ្វើេ�យអនកមន�រមមណ៍ធូរ��ល（楽）គឺជថន ំ（薬）។   
အစကေ်လးတစ်စကဟ်ာလညး် ခနး်ဂျးီစာလံ�းမ�ာ အေရးပါပါတယ။် 雨 နဲ ့ 点လိ� ၄ စကပ်ါတဲ ့ခနး်ဂျီးလညး်��ိပါတယ။်下ဆိ�တာ အကာေအာကမ်�ာ အမညး်စက ်
ေရး�ပီး ေအာကမ်�ာပစ�ညး်��ိေ�ကာငး်ြပတဲ ့စာလံ�းပါ။ အစကဆ်ိ�ေပမဲ့馬 ရဲ ့ အစကက်ေတာေ့ြခေလးေချာငး်ပါ။ 楽ဆိ�တာ “သစ်ေစက့ိ� အသြံမညေ်အာငလ်�ပ်�ပီး 
ေဆာခ့ဲလ့ိ�”့ ၊ “ေရာဂါကငး်ေအာင ်သစ်ကိ�ငး်ကိ�ေဝ�ယ့မ်းမနး်မ�တခ်ဲလ့ိ�”့ စသြဖင်ယ့�ဆ�ကပါတယ။် သကသ်ာေအာငလ်�ပ်ေပးတဲ�့ယွြ်မကဆ်ိ�တာ ေဆးြဖစ်ပါတယ။်

  
Жижигхэн зураас ч гэсэн ханзны чухал зурлагуудын нэг нь. Ганцхан зураас биш, “雨/ame/бороо”, “点/ten/цэг” гэх мэт 
ханзнууд шиг 4 зураастай ханз ч байдаг. “下/shita/доор” нь “おおい/ooi/бүрхүүл”-ийн доор “黒い点/kurio ten/хар цэг” тавьж, 
доор нь юм байгааг илэрхийлсэн ханз юм. Ижилхэн зураас боловч, “馬/uma/морь” гэдэг ханзны “,” бол 4 хөлийг нь 
илэрхийлж байгаа юм. Харин “楽 /tanoshii/хөгжилтэй,raku/амар” бол, “木 /ki/мод”-ны жимсийг сэгсэрч дуу гарахыг нь 
сонсож баясахаас гаралтай” гэж ч, “Өвчнийг үргээхийн тулд, модны мөчрийг сэгсэрч өвчнийг зайлуулахаас гаралтай” 
гэж ч үздэг. “楽/raku/амар” болгож өгдөг “草/kusa/өвс” нь “薬/kusuri/эм” юм. 
Even small dots are important strokes in kanji. Some kanji, such as “雨” and “点,” have as many as four dots. “下” has a black dot under a covering 
to express that something is placed under or at the bottom of something. A dot may represent many different things. In “馬,” the four dots represent 
the four legs of a horse. In “楽,” which means “fun,” the dots are said to represent nuts, because people had fun shaking nuts to make a sound. This
kanji also means “relief,” and the dots are said to represent branches in this case, because branches were waved as part of a rite to ward off illness. 
The kanji for medicinal drug (薬) combines “楽” (relief) and “草” (plant), because drugs are plants that provide relief. 
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