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雪降る中での野営

宮城県気仙沼市における救出活動 22

ลกัษณะทางภมูศิาสตรข์องญปีุ่ น - มคีวามเชอืมโยงกบัภยัพบิตั ิ

 ญปีุ่ น ตงัอยูบ่นแผน่เปลอืกโลกสแีผน่ - ซงึความจรงินทีําใหป้ระเทศเผชญิกบั
แผน่ดนิไหวและภูเขาไฟระเบดิบอ่ยครงั

 พนืทดีนิไมใ่หญม่ากและเป็นภเูขา - ซงึทําใหแ้มนํ่ามคีวามลาดชนั

 ตงัอยูใ่นพนืทมีรสมุในเอเชยี - ไดร้บัผลกระทบจากพายไุตฝุ้่ นและฝนตกหนกั

 พนืททีเีหมาะสมสําหรบัการอยูอ่าศยัแบบจํากดั - บบีใหค้นจํานวนมากอาศยัอยูใ่กล้
กบัชายทะเล รมิแมนํ่าและภเูขาไฟทยีงัคกุรุน่อยู่

โลก
1,634

ญปีุ่ น
290
（17.8%）

จํานวนการเกดิแผน่ดนิไหว
ทขีนาด 6.0 หรอืมากกว่า 
(2006-2015)

โลก
ประมาณ 

ญปีุ่ น
110 (ประมาณ 

จํานวนของภูเขาไฟทยีังคุ
กรุ่นอยู ่(2016)

แหลง่ทมีา: JMA และ USGS
แหลง่ทมีา: เว็บไซตส์ํานักงาน

คณะรัฐมนตรี

สภาพทสีามารถหลกีเลยีงไดด้งักลา่วขา้งตน้นําไปสู่
ประสบการณท์สีะสมในการจดัการภยัพบิตั ิ

ประเทศอันดบัหนงึในการจัดการภยัพบิตั ิ



สงิทคีวรนําไปใชใ้นการนําเสนอน:ี

1. โครงสรา้งพนืฐานและการจัดการหน่วยงานใหบ้รกิารดับเพลงิ
ในประเทศญปีุ่ น - ไดร้ับการมอบหมายใหด้บัเพลงิ บรกิาร
รถพยาบาลและกจิกรรมการกูภั้ยอนืๆ ประเทศอนัดับแรกใน
โลกในเรอืงของประสบการณ์ดา้นภยัพบิตัิ

2. สงิทอีงคก์รใหบ้รกิารดับเพลงิของญปีุ่ นไดเ้รยีนรูผ้า่นภัยพบิัติ
ขนาดใหญท่ผีา่นมาและไดนํ้ามาใชต้ามบทเรยีน
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*แมว้า่ญปีุ่ นจะมแีผน่ดนิ 1/4 % ทัวโลก แตม่แีผน่ดนิไหวเกอืบ 20% ทขีนาด >= 6.0 
เกดิขนึในญปีุ่ นและมภีเูขาไฟทยีังคกุรุ่นอยูท่นัีน 7%)



1.  การจัดการเบอืงตน้ในหน่วยใหบ้รกิารดบัเพลงิ
    - หมายถงึการคน้หาและการกูภ้ัยในเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวครังใหญ่ทางฝังตะวันออกของญปีุ่ น -
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2-1. ดําเนนิการทมีใหบ้รกิารดับเพลงิแหง่ชาติ

2-2. เพมิขดีความสามารถของอาสาสมัคร

2-3. อํานวยความสะดวกใหก้บัผูค้นเพอืรักษาความปลอดภยั

2. การใชบ้ทเรยีนทไีดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ดา้นภยัพบิตั ิ



รัฐบาลกลาง 
(หน่วยงานจัดการเพลงิไหมแ้ละภัยพบิตั)ิ

จังหวัด เทศบาล

 การดําเนนิการดับเพลงิแบบวันตอ่วันและการ
ใหบ้รกิารรถพยาบาลและบรกิารกูภั้ยตาม
สถานการณ์และสภาพของเทศบาลดว้ย
ความคดิรเิรมิของตวัเอง

 การดําเนนิการสถาบนัดับเพลงิ
เพอืใหก้ารศกึษาและการฝึกอบรม
การป้องกนัเพลงิไหม ้

 การกําหนดมาตรการและนโยบายการดับเพลงิเบอืงตน้
 ใหคํ้าปรกึษาดา้นเทคนคิ การศกึษาและการฝึกอบรม
 การทําวจัิย

1-1. การจดัการสถาบนัในหนว่ยงานใหบ้รกิารดบัเพลงิ 
- รฐับาลกลาง จงัหวดัและเทศบาล -

พนัธกจิ: การดบัเพลงิ บรกิารรถพยาบาลและกจิกรรมกูภ้ยั
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 กลุม่หน่วยดับเพลงิอาสาสมัคร 2,209 กลุม่และสมาชกิใน
ประเทศ 843,667 คนโดยมรีถดับเพลงิ 14,054 คัน

 หน่วยรับมอืทเีป็นมอือาชพีแหง่แรกทใีหบ้รกิารดับเพลงิ 
กจิกรรมกูภั้ยและบรกิารรถพยาบาลในสถานทเีกดิเหตุ

 องคก์รการใหบ้รกิารดับเพลงิ 728 แหง่ จัดตงัขนึโดย
เทศบาลและ นกัดบัเพลงิ 164,873 คน ทวัประเทศ

 รถดับเพลงิ 11,701 คัน รถพยาบาล 6,329 คันและรถกูภ้ัย 
1,237 คัน

หนว่ยงานจดัการ
เพลงิไหมแ้ละภยั

พบิตั ิ
(FDMA)

 การกําหนดมาตรการและนโยบายการดับเพลงิเบอืงตน้
 ใหคํ้าปรกึษาดา้นเทคนคิ การศกึษาและการฝึกอบรม
 การทําวจัิย
 การดําเนนิการวทิยาลัยและองคก์รการวจัิยเป็นองคก์รในเครอื
 โดย มพีนกังานทงัหมดประมาณ 170 คน

เทศบาล

การดบัเพลงิ
ตามปกติ

อาสาสมคัร
ดบัเพลงิ

จงัหวดั  การดําเนนิการสถาบันการใหบ้รกิารดับเพลงิเพอืใหก้ารศกึษาและ
การฝึกอบรม

1-2. การจดัสถาบนัในหนว่ยงานใหบ้รกิารดบัเพลงิ - ดว้ยตวัเลข 

6* ตัวเลขดา้นบน ณ วันท ี1 เมษายน 2018



 โครงสรา้งพนืฐานของ 
การจดัการเพลงิไหมแ้ละภยัพบิตั ิ สาํหรบัภยัพบิตัขินาดใหญ่

FDMA

FDMAชุมชน
กลุม่อาสาสมัครดับเพลงิ

เทศบาล
การใหบ้รกิารดับเพลงิปกติ

จงัหวดั
จงัหวดั

เทศบาลและชุมชน
มบีทบาทหลกัใน
การใหบ้รกิาร
ดบัเพลงิและการ
รบัมอืกบัภยัพบิตั ิ

การสนบัสนนุ

 การออกแบบและรา่ง
กฎรม่เกยีวกบัการ
ใหบ้รกิารดบัเพลงิและ
การจดัการภยัพบิตั ิ

 ใหค้าํปรกึษาดา้น
เทคนคิ การศกึษาและ
การฝึกอบรม

 การทําวจิยั ฯลฯ

เทศบาล
การใหบ้รกิารดับเพลงิปกติ

 ทําหนา้ทเีป็น
หอควบคมุ
สําหรบัการ
รบัมอืกบัภยั
พบิตั ิ

คํารอ้งขอ
คําแนะนํา

1-3. โครงสรา้งของการจดัการเพลงิไหมแ้ละภยัพบิตั ิ
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ชุมชน
กลุม่อาสาสมัครดับเพลงิ



หน่วยปฏบิตักิารเฉพาะกจิรับมอืกบัภัยพบิตัขิอง FDMA

การรวบรวมขอ้มลูจากพนืที
ประสบภัยพบิตั ิ การประสานงานสําหรับการเคลอืนทมี

ใหบ้รกิารดบัเพลงิแหง่ชาติ

1-4. การดําเนนิการของ FDMA ในภยัพบิตัขินาด ใหญ่

ศนูยก์ารจัดการภาวะวกิฤต 
ทสีํานักงานนายกรัฐมนตรี

สํานักงานรัฐบาลทอ้งถนิ 
ในพนืทปีระสบภัยพบิตั ิ
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การรายงานและการแบง่ปัน 
สถานการณ์พนืทปีระสบภัยพบิตั ิ



 กอ่ตงัขนึในปี 1995
 หลงัจากถกูจัดสง่ไปยังพนืทปีระสบภัยพบิัตใินกรณีทเีกดิภัยพบิัตขินาดใหญ ่39 ครัง เชน่ 

แผน่ดนิไหว ดนิถลม่ นําทว่มและภเูขาไฟระเบดิทสีรา้งความเสยีหายอยา่งใหญห่ลวงตอ่ผูค้น
 5,978 หน่วย (การดับเพลงิ: 2,372, กูภั้ย: 504, รถพยาบาล: 1,424 เครอืงบนิ:  75 และอนื ๆ) 

ณ วันท ีเมษายน 2019
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หนว่ยทยีอดเยยีมทมีคีวามเรง่รบีในการกูภ้ยัจากหลายภูมภิาคทวัประเทศ
แผน่ดนิไหวครงัใหญ ่สนึาม ินําทว่มใหญ ่การระเบดิ
ของภเูขาไฟททีรงพลงั ไฟทลีกุลามในวงกวา้ง....

 คํารอ้งขอของผูนํ้าในพนืทปีระสบภยัพบิตัถิงึ FDMA หรอื

 คําสงัของกรรมาธกิาร FDMA - แมไ้มม่กีารรอ้งขอใด ๆ

ทมีใหบ้รกิารดบัเพลงิแหง่ชาตสิาํหรบัการรบัมอืกบัภยัพบิตัปิระกอบดว้ย
เจา้หนา้ทดีบัเพลงิประจําเทศบาลทกีลายเป็นสมาชกิของทมีชาติ

1-5. ทมีใหบ้รกิารดบัเพลงิแหง่ชาตเิพอืรบัมอืกบัภยัพบิตั ิ



 หลงัจากเกดิแผน่ดนิไหวครงัใหญท่างฝังตะวันออกของญปีุ่ น ทมีงานใหบ้รกิารดบัเพลงิแหง่ชาตเิพอืรับมอืกบัภัยพบิัตไิดถ้กูจัดตงัขนึ
และถกูสง่ไปยังสามจังหวัด ไดแ้ก่ Iwate, Miyagi และ Fukushimaโดยมคํีาสงัจากคณะกรรมาธกิาร FDMA

 นักดบัเพลงิระดมกําลงัในแผน่ดนิไหวครังใหญจํ่านวนประมาณ 30,000 คน คดิเป็นประมาณ 20% ของนักดบัเพลงิทงัหมดในญปีุ่ น
 หน่วยภาคพนืดนิไดทํ้าการดบัเพลงิ การกูภั้ยและการบรกิารรถพยาบาลในขณะทหีน่วยการบนิดําเนนิการกูภั้ย การดบัเพลงิทาง

อากาศและการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดช้ว่ยชวีติผูค้นได ้5,064 คน

คําสงั ในการระดมพลครงัท ี1: ไปยงั 20 จงัหวดั
คําสงัในการระดมพลครงัท ี2: ไปยงั 2 จงัหวดั
คําสงัในการระดมพลครงัท ี3: ไปยงั 6 จงัหวดั
คําสงัในการระดมพลครงัท ี4: ไปยงั 2 จงัหวดั
คําสงั ในการระดมพลครงัท ี5: ไปยงั 13 จงัหวดั
คําสงั ในการระดมพลครงัท ี6th: ไปยงั 1 จงัหวดั
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1-6. ทมีใหบ้รกิารดบัเพลงิแหง่ชาตใินแผน่ดนิไหวครงัใหญท่างฝงัตะวนัออกของญปีุ่ น

0

2000

4000

6000

8000

วันท ี18 มนีาคม
นักดับเพลงิสงูสดุ 6,835 คน
(1,870 หน่วย)

วันท ี6 

มถินุายน
นักดับเพลงิ 92 

ทมีใหบ้รกิารดบัเพลงิแหง่ชาติ
ความคบืหนา้ของจํานวนนกัดบัเพลงิทสีง่ไป

ระยะเวลา: วนัท ี11 มนีาคม 2011 ถงึวนัท ี6 มถินุายน 
2011 (88 วนั)



11

1-6. ทมีใหบ้รกิารดบัเพลงิแหง่ชาตใินแผน่ดนิไหวครงัใหญท่างฝงัตะวนัออกของญปีุ่ น
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1-6. ทมีใหบ้รกิารดบัเพลงิแหง่ชาตใินแผน่ดนิไหวครงัใหญท่างฝงัตะวนัออกของญปีุ่ น
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สรา้งความเสยีหายตอ่มนุษย์ จ. Iwate จ. Miyagi จ. Fukushima

เสยีชวีติ ：    19,689 5,141 10,565 3,868

สญูหาย ：  2,563 1,114 1,221 224

(รวมผูเ้สยีชวีติและผูส้ญูหาย： 22,252)

ความเสยีหาย  ：   6,233 213 4,148 183

ความเสยีหายตอ่อาคาร จ. Iwate จ. Miyagi จ. Fukushima

ถกูทําลายทงัหมด ： 121,995 19, 508 83, 004 15, 435

ถกูทําลายไปครงึหนงึ： 282,939   6,571  155,130 82,783

ถกูทําลายบางสว่น ： 745,109 19,064  224,202 141,053

กรณีเพลงิไหม ้ จ. Iwate จ. Miyagi จ. Fukushima

  330 33  137 38

เพลงิไหม ้ เสยีชวีติ/สญูหาย：นักดับเพลงิ 27 คน

ความเสยีหายตอ่อาคาร 
(ไดรั้บความเสยีหายทงัหมด 
ครงึหรอืบางสว่น)

สํานักงานใหญ ่และ สถานีดับเพลงิ：143, 
สถานีสาขา：161

ความเสยีหายตอ่ยานพาหนะ 

ฯลฯ

ยานพาหนะ:นักดับเพลงิ 86 คน เรอืดับเพลงิ：2, 

เฮลคิอปเตอร1์ -เม.ย.

นักดับเพลงิ

อาสาสมคัร
เสยีชวีติ/สญูหาย：254

ความเสยีหายตอ่
อาคาร 
（ไมใ่ชง้าน）

คลังเก็บของกองดับเพลงิอาสาสมคัร：
463

ความเสยีหายตอ่

ยานพาหนะ ฯลฯ
ยานพาหนะ：255

(ณ วันท ี1 มนีาคม 2019)
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1. ความเสยีหายทังหมด

2. ความเสยีหายจากการใหบ้รกิารดับเพลงิ

1-7. ความเสยีหายทเีกดิจากแผน่ดนิไหวครงัใหญท่างฝงัตะวนัออกของญปีุ่ น



1-8. ภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิสีาํคญันบัตงัแตเ่กดิแผน่ดนิไหวครงัใหญท่างตะวนัออกของญปีุ่ น

雪降る中での野営

宮城県気仙沼市における救出活動การระเบดิของภเูขาไฟทภีเูขา Ontake 1414

ปีและเดอืน ภยัภบิตั ิ จํานวนผูเ้สยีชวีติ

2011. 8-9 ไตฝุ้่ น # 12 98

2014. 8 ดนิถลม่ขนาดใหญใ่น Hiroshima 77

2014. 9 ภเูขาไฟระเบดิทภีเูขา Mt Ontake 63

2016. 4 แผน่ดนิไหวท ีKumamoto 273

2018. 6-7  นําท่วมญปีุ่ น ปี 2018 245

2018. 9  แผน่ดนิไหวใน Iburi ทางตะวันออกของ Hokkaido 42

แผน่ดนิไหวท ีKumamoto นําทว่มญปีุ่ นตะวนัตก



แผน่ดนิไหวระดบั M8 ถงึ M9 อาจเกดิขนึโดยมคีวาม
เป็นไปไดป้ระมาณ 70% ใน 30 ปีขา้งหนา้

แผน่ดนิไหวระดบั M7 อาจเกดิขนึโดยมคีวามเป็นไป
ไดป้ระมาณ 70% ใน 30 ปีขา้งหนา้

ผลทตีามมาจากแผน่ดนิไหวครงัใหญท่าง
ตะวนัออกของญปีุ่ นมากกวา่ M7อาจเกดิขนึใน
อนาคต

แหลง่ทมีาของคําอธบิายทนีจีากการวจิยัระยะยาวเกยีวกบัแผน่ดนิไหว
ประเภทรอ่งลกึทจีดัทําโดยคณะกรรมการวจิยัเกยีวกบัแผน่ดนิไหว 
สํานกังานใหญก่ารสง่เสรมิการวจิยัเกยีวกบัแผน่ดนิไหว

ญปีุ่ นลอ้มรอบดว้ยแผน่เปลอืกโลกสแีผน่ 
นอกจากนยีงัมกีารกลา่ววา่มรีอยเลอืนทมีพีลงัอยู่
ประมาณ 2,000 รอยเลอืนในญปีุ่ น

แผน่ดนิไหวบรเิวณแอง่ Nankai

แผน่ดนิไหวภายในโตเกยีว

＜ความเสยีหายโดยประมาณ＞

(แผน่ดนิไหวภายในใจกลางเมอืงทางใต้

M7.3(คา่สงูสดู)

・จาํนวนผูเ้สยีชวีติประมาณ 23,000 คน (จาํนวนผูเ้สยีชวีติจาก 

  จากเพลงิไหมป้ระมาณ 16,000 คน)

・การสญูเสยีทางเศรษฐกจิ : ประมาณ 95 ลา้นลา้นเยน คดิเป็น 

0.8 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (ใช ้JPY/USD= 120)

＜ความเสยีหายโดยประมาณ(M9.1(คา่สงูสดุ))＞

・จาํนวนผูเ้สยีชวีติประมาณ 320,000 คน

・การสญูเสยีทางเศรษฐกจิ : ประมาณ 220 ลา้นลา้นเยนคดิเป็น                                  

1.8 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัฯ (ใช ้JPY/USD = 120)

แผน่ดนิไหวประเภทรอ่งลกึยาวใน
บรเิวณใกลเ้คยีงกบัญปีุ่ นและแนว
รอ่งลกึยาวChishima（พรอ้มกบัแนว
รอ่งลกึยาว Chishima นอกชายฝงัของ 
Sanriku ไปยงั Boso）
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1-9. แผน่ดนิไหวขนาดใหญท่คีาดการณ์วา่จะเกดิขนึในอนาคต



1.  การจัดการเบอืงตน้ในหน่วยใหบ้รกิารดบัเพลงิ
    - หมายถงึการคน้หาและการกูภ้ัยในเหตกุารณ์แผน่ดนิไหวครังใหญ่ทางฝังตะวันออกของญปีุ่ น -
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2-1. ดําเนนิการทมีใหบ้รกิารดับเพลงิแหง่ชาติ

2-2. เพมิขดีความสามารถของอาสาสมัคร

2-3. อํานวยความสะดวกใหก้บัผูค้นเพอืรักษาความปลอดภยั

2. การใชบ้ทเรยีนทไีดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ดา้นภยัพบิตั ิ



1. จําเป็นตอ้งเสรมิความแข็งแกรง่ใหก้บัทมีโลจสิตกิสแ์ละทมีสํารองเพอืใหท้มีใหบ้รกิารดับเพลงิ
แหง่ชาตสิามารถดําเนนิกจิกรรมของพวกเขาในระยะยาวและในพนืทกีวา้งขนึดว้ย

2. จําเป็นตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่วธิกีารอนื ๆ ททีมีกูภั้ยสามารถมาถงึพนืทปีระสบภัยพบิัตไิดอ้ยา่ง
รวดเร็วแมใ้นกรณีทถีนนถกูปิดกนัเนอืงจากความเสยีหายทเีกดิจากภัยพบิตั ิ

2-1-1. การดาํเนนิการทมีใหบ้รกิารดบัเพลงิแหง่ชาตผิา่น 
ประสบการณ์แผน่ดนิไหวครงัใหญท่างฝงัตะวนัออกของญปีุ่ น

ยานพาหนะฐานปฏบิัตกิาร เต็นทแ์อรข์นาดใหญ่

แนะนํายานพาหนะฐานปฏบิตักิารและเต็นทแ์อรข์นาดใหญ่

การเพมิฐานเฮลคิอปเตอรทั์วประเทศเพอืใหท้มีกูภั้ยสามารถพุง่ไปยังพนืททีปีระสบภัย
พบิตัดิว้ยเฮลคิอปเตอรไ์มว่า่สภาพถนนจะเป็นอยา่งไร

ฐานกจิกรรมกูภั้ยพรอ้มทเีก็บ
เครอืงมอืกูภั้ยและคลังนํามัน  
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เฮลคิอปเตอร ์75 ลํามกีารใชง้าน
สําหรับการดับเพลงิและการรับมอืกบั
ภัยพบิัตทัิวประเทศญปีุ่ น 



3.   จําเป็นตอ้งใหท้มีกูภั้ยมคีวามคลอ่งตวัสงูในนําทว่ม 
      พนืทปีระสบคลนืสนึามแิละเป็นเศษหนิ

2-1-1. การดาํเนนิการทมีใหบ้รกิารดบัเพลงิแหง่ชาตผิา่น 
ประสบการณ์แผน่ดนิไหวครงัใหญท่างฝงัตะวนัออกของญปีุ่ น

รถสะเทนินําสะเทนิบกขนาดเล็ก
ยานพาหนะสําหรับรับมอืกับภัยพบิัตทิางนําขนาดใหญ ่/ สนึามิ

แนะนํารถสะเทนินําสะเทนิบกขนาดเล็กและยานพาหนะสําหรับรับมอืสนิาม/ิ
ภัยพบิตันํิาขนาดใหญ่

มคีวามเชยีวชาญในการคน้หาและการกูภั้ยในพนืทนํีาทว่ม เรอืบรรทกุ 
รถสะเทนินําสะเทนิบก เสอืชชูพีและชดุดํานําทไีมเ่ปียก
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4. จําเป็นตอ้งปรับปรงุการจัดการเพอืรวบรวมและแบง่ปันขอ้มลู 
เกยีวกบัความเสยีหายจากภัยพบิัติ

ดา้นทไีดเ้ปรยีบของ Heli Sat เมอืเทยีบกบั Heli TV – ระบบทวัไป

 สามารถสง่ภาพโดยตรงไปยังสถาบันการจัดการภัยพบิัต ิ- ไมจํ่าเป็นตอ้งใชเ้สาอากาศภาคพนืดนิซงึเปราะบางตอ่ภัยพบิัต ิเชน่ 
แผน่ดนิไหวและดนิถลม่ รวมถงึลดคา่ใชจ้า่ยในการสรา้งเสาอากาศภาคพนืดนิ

 อาจสามารถรับคลนืวทิยไุดฟ้รจีากขอ้จํากัดของภมูปิระเทศ

Heli-Sat

ดาวเทยีมสอืสาร

ภาพสด

หอ้งดาํเนนิการกรณีฉุกเฉนิ

Heli-TV

เสาอากาศภาคพนืดนิ

2-1-1. การดาํเนนิการทมีใหบ้รกิารดบัเพลงิแหง่ชาตผิา่น 
ประสบการณ์แผน่ดนิไหวครงัใหญท่างฝงัตะวนัออกของญปีุ่ น

การตดิตังระบบ Heli-Sat 
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5.   จําเป็นตอ้งสรา้งหน่วยพเิศษททีุม่เทใหก้บัการดบัเพลงิทเีปโตรคอมเพล็กซ ์   

2-1-1. การดาํเนนิการทมีใหบ้รกิารดบัเพลงิแหง่ชาตผิา่นประสบการณ์แผน่ดนิไหวครงัใหญ่
ทางฝงัตะวนัออกของญปีุ่ น

การจัดตงัทมีรับมอืกบัเพลงิไหมใ้หม ่“Dragon Hyper Command Unit”

 ไดรั้บการออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับกจิกรรมรับมอืกับภัยพบิัตพิเิศษใน
โครงสรา้งพนืฐานดา้นพลังงานและอตุสาหกรรม

 สามารถคายนําไดใ้นปรมิาณมากไปยังจดุทไีกลขนึและสงูขนึเป็นระยะเวลานานกวา่รถดับเพลงิทัวไป
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หวัดับเพลงิฉดีนํา 
ยานพาหนะ

รถดับเพลงิ Mega 
Volume



กจิกรรมคน้หาและกูภั้ยรว่ม

ทมีกูภั้ยทงัหน่วย
ใหบ้รกิารดับเพลงิและ
ตํารวจดําเนนิการ
รว่มกนั

องคก์รใหบ้รกิาร
ดับเพลงิและหน่วยงาน
ยามชายฝังญปีุ่ นรว่มกนั
คน้หาและกูภ้ัยผูป้ระสบ
เหตุ

ทมีกูภั้ยชว่ยชวีติผูค้น
ตามดว้ยการรักษาทาง
การแพทยข์อง DMAT 
ในสถานทเีกดิเหตุ

SDF จะจัดการสงิตา่ง ๆ 
บนถนนเพอืใหนั้ก
ดับเพลงิสามารถรดุไป
ยังพนืททีปีระสบภัย
พบิตัไิด ้

SDF จัดการสงิตา่ง ๆ บนถนนสําหรับการดับเพลงิ

การดบัเพลงิโดยองคก์รใหบ้รกิารดับเพลงิและนัก
ดับเพลงิในงานอตุสาหกรรม

โพสตค์าํสงัฉุกเฉนิในสถานทเีกดิ
เหตุ

（รว่มกนัดําเนนิการโดยหน่วยใหบ้รกิารดับเพลงิ 
ตํารวจ กองกําลังป้องกนัตนเอง DMAT (ทมี

แพทย)์ หน่วยยามชายฝังและอนื ๆ)

การขนสง่นักดับเพลงิโดย SDF Carrier

การประสานงาน

สาํหนกังานใหญก่ารจดัการภยั
พบิตัทิรีฐับาลทอ้งถนิ 

สาํนกังานใหญก่ารจดัการภยัพบิตั ิ
ของรฐับาลกลาง

การประสานงานและการสนบัสนนุ

2-1-2. ความรว่มมอืระหวา่งกองกาํลงัรบัมอืกบัเหตภุยัพบิตั ิ
 - ในการฝึกซอ้มเกยีวกบัภยัพบิตัขิองทมีใหบ้รกิารดบัเพลงิแหง่ชาติ

การรักษาทางการแพทยทั์นทหีลังการกูภ้ยักจิกรรมการกูภั้ยรว่มกนั
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1.  การจัดการเบอืงตน้ในหน่วยใหบ้รกิารดับเพลงิ
    - หมายถงึการคน้หาและการกูภ้ัยในเหตุการณ์แผน่ดนิไหวครังใหญ่ทางฝังตะวันออกของญปีุ่ น -

2-1. ดําเนนิการทมีใหบ้รกิารดับเพลงิแหง่ชาติ

2-2. เพมิขดีความสามารถของอาสาสมคัร

2-3. อํานวยความสะดวกใหก้บัผูค้นเพอืรักษาความปลอดภยั

2. การใชบ้ทเรยีนทไีดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ดา้นภัยพบิัติ
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NPOs
อาสาสมัครชมุชน
องคก์ร

การใหบ้รกิารดบัเพลงิตามปกติ
(สํานักงานใหญก่ารป้องกนัเพลงิไหม ้732 แหง่)

บคุคลากรประมาณ 165,000 คน

หนว่ยใหบ้รกิารดบัเพลงิอาสาสมคัร
(2,209 กลุม่)

มสีมาชกิประมาณ 844,000 คน

กลุม่อาสาสมคัรป้องกนัภยัพบิตั ิ
(164,195 กลุม่)
ประมาณ 44 ลา้น

(ณ วนัท ี1 เมษายน 2018)

2-2-1. ความสําคญัของอาสาสมคัรในการจดัการภยัพบิตั ิ
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กลุม่อาสาสมคัรดบัเพลงิ:

1. ใกลแ้หลง่ชุมชน
          รูจั้กชมุชนของตนเองและสถานการณ์ดกีวา่มอือาชพี

2. การระดมพลทแีข็งแกรง่
          ประกอบดว้ยสมาชกิมากกวา่มอือาชพีหา้เทา่

3. การรบัมอือยา่งรวดเร็ว
          สามารถเรมิการดบัเพลงิ/การกูภั้ยแมก้ระทังกอ่นทมีอือาชพีจะเขา้รว่มในสถานทเีกดิเหตุ
         เนอืงจากผา่นการฝึกอบรมระดับสงู

2-2-2. กลุม่อาสาสมคัรดบัเพลงิ

คน้หาผูป้ระสบภัยจากภัยพบิัตดินิถลม่
(Hiroshima-City)

สนับสนุนกจิกรรมกูภั้ยของนักดบัเพลงิดว้ยพลวัไฟฟ้า 
(Oshima-Cho)
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วธิปีฏบิตัทิดีเีหลา่นพีสิจูนใ์หเ้ห็นความสาํคญัของกอง
อาสาสมคัรดบัเพลงิในการจดัการภยัพบิตั ิ

 หมูบ่า้นทเีคยประสบสนึามสิงู 15 เมตรในแผน่ดนิไหวครงัใหญท่างฝงั
ตะวนัออกของประเทศญปีุ่ นไมพ่บจํานวนผูเ้สยีชวีติใด ๆ

กองอาสาสมัครดับเพลงิไมเ่พยีงแต่สงัใหผู้ค้นมุง่ตรงไปทเีนนิเขาสงู แตย่ังปิดถนนทตีรง
ไปยังสถานททีตํีากวา่เพอืไมใ่หผู้ค้นลงไปกอ่นทจีะมกีารยกเลกิการแจง้เตอืนภัยสนึาม ิ
ความคดิและการกระทําทเีฉียบแหลมนเีป็นผลมาจากการฝึกฝนดา้นภัยพบิัตเิป็นประจําของ
พวกเขา 

FDMA ไดใ้ชม้าตรการเพอืสง่เสรมิใหผู้ค้นเขา้รว่มกอง
อาสาสมคัรดบัเพลงิและเพมิความสามารถของพวกเขาผา่น
การใหก้ารฝึกอบรมและอุปกรณ์

 แมว้า่จะเกดิแผน่ดนิไหวขนาด 6.7 ในกลางดกึของฤดหูนาวปี 2014 ผูอ้ยู่
อาศยัในหมูบ่า้นทกุคนรอดชวีติมาได้

2-2-3. ความสําคญัของกลุม่อาสาสมคัรดบัเพลงิไดร้บัการพสิจูนแ์ลว้

แผนทดีงัเดมิสําหรับปฏบิัตกิารฉุกเฉนิซงึมกีารวางแผนตําแหน่งของผูค้นทตีอ้งการอพยพ 
- คอ่นขา้งมปีระโยชนใ์นการชว่ยชวีติและแนะนําผูค้นใหอ้พยพไดทั้นที



1.  การจัดการเบอืงตน้ในหน่วยใหบ้รกิารดับเพลงิ
    - หมายถงึการคน้หาและการกูภ้ัยในเหตุการณ์แผน่ดนิไหวครังใหญ่ทางฝังตะวันออกของญปีุ่ น -
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2-1. ดําเนนิการทมีใหบ้รกิารดับเพลงิแหง่ชาติ

2-2. เพมิขดีความสามารถของอาสาสมคัร

2-3. อํานวยความสะดวกใหก้บัผูค้นเพอืรักษาความปลอดภยั

2. การใชบ้ทเรยีนทไีดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ดา้นภัยพบิัติ



 2-3-1. เฟสใหม ่- อํานวยความสะดวกใหผู้ค้นเพอืรกัษาความปลอดภยัของพวกเขา

雪降る中での野営
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 การเปลยีนแปลงสภาพภูมอิากาศและภาวะ
โลกรอ้น ทําใหเ้กดิภยัธรรมชาตอิยา่งทไีม่
เคยเกดิขนึมากอ่น

 ประชากรสงูอายแุละโลกาภวิตันใ์นสงัคม

 ความตอ้งการบอลลนูฉุกเฉนิเพอืรบัมอืแบบมอือาชพี

 ผูค้นจําเป็นตอ้งมกีารเตรยีมตวัใหพ้รอ้มเพอืรกัษาความปลอดภยั - การอพยพ

 นอกจากนรีฐับาลกลาง/ทอ้งถนิจําเป็นตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืผูค้นในการ
อพยพทเีหมาะสมและทนัเวลา



ออนไลน์

ระบบเตอืนภัยลว่งหนา้ระดับประเทศ “J-ALERT” สามารถสง่ขอ้มลูฉุกเฉนิทันท ีเชน่ การเตอืนภัยขปีนาวธุและ
แผน่ดนิไหวลว่งหนา้ทังทางดาวเทยีมและออนไลน ์จากรัฐบาลกลางไปยังรัฐบาลทอ้งถนิ ขอ้มลูทรัีฐบาลทอ้งถนิไดรั้บ 
ถกูสง่โดยอัตโนมัตไิปยังผูอ้ยูอ่าศัยในทอ้งถนิ ผา่นอปุกรณ์ตา่ง  ๆ เชน่ ระบบแพภ่าพกลางแจง้/ในรม่

ดาวเทยีม

การแพรภ่าพ
กลางแจง้

ระบบการแพรภ่าพ
ขอ้มลูภยัพบิตัแิบบ

ไรส้าย

การเตอืนภยั
แผน่ดนิไหว
ลว่งหนา้ การ
เตอืนภยัสนึามิ
และอนื ๆ

FDMA

สาํนกั
เลขาธกิาร

คณะรฐัมนตรี

ขปีนาวธุนําวถิ ี
ฯลฯ

JMA

เทศบาล

รัฐบาลกลาง รัฐบาลทอ้งถนิ

(J-ALERT)

เซริฟ์เวอรก์าร
แจง้เตอืน IP

องคก์รแพรภ่าพ 
FM เคเบลิ TV 

ชุมชน

การสง่ขอ้มลู

ชาวบา้นทอ้งถนิ

หนว่ยปลายทาง
การแจง้เตอืน IP

การแพรภ่าพในรม่

สตารท์อตัโนมตั ิ

ตวัรบั

หนา้จอ

2-3-2. ภาพรวมของ “J-ALERT”
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 การแจง้เตอืนภยัพบิตัทินัทใีหค้นสาํคญัเพอืชว่ยชวีติพวกเขาจากภยัพบิตั ิ

 วธิกีารชนดิเดยีวในการสง่การแจง้เตอืนภยัพบิตัไิมเ่พยีงพอ

 ลําโพงเสยีงดงั - วธิทีคีุน้เคยทสีุดในการสง่สญัญาณเตอืนภยัลว่งหนา้ แตเ่ปราะบาง
ตอ่การเกดิแผน่ดนิไหวและสนึามิ

 เสยีงเตอืนภายนอกอาคารยากทจีะฟงัทา่มกลางฝนตกหนกั

 ไมใ่ชท่กุคนมโีทรศพัทม์อืถอื - โดยเฉพาะผูส้งูอายุ

 ความหลากหลายของชอ่งทางขอ้มูลภยัพบิตัทิจีําเป็นในการสง่เสรมิ

เทศบาล

ลําโพงเสยีงดงั

อเีมล

ลําโพงตดิตงัในบา้น

วทิย ุโทรทศันพ์รอ้มระบบสตารท์อตัโนมตั ิ

2-3-3. ความหลากหลายของชอ่งทางการเตอืนภยัพบิตั ิ

 ขอ้ความอตัโนมตัผิา่นทางโทรศพัท์

ผูค้นทวี ีเว็บ SNS
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 พนืทอีพยพไมจ่ําเป็นตอ้งสมบรูณ์แบบสาํหรบัภยัพบิตัทิกุประเภท

 เทศบาลจะตอ้งกําหนดพนืทเีป็นสถานทอีพยพ ตามประเภทของภยัพบิตั ิ

2-3-4. การกําหนดสถานทอีพยพตามประเภทภยัพบิตั ิ

ชแีจงวา่ทนีเีป็นพนืทอีพยพซงึถกู
กําหนดโดยหนว่ยงานทอ้งถนิ

เพอืใหช้ดัเจนวา่สถานทอีพยพเหมาะ
กบัภยัพบิตัปิระเภทใด
*ในกรณีนไีมเ่หมาะสําหรบัการอพยพ
ในสนึามิ

รปูภาพทแีสดงประเภทของ
ภยัพบิตันินัเป็นมาตรฐานทวั
ประเทศเพอืใหผู้ค้นสามารถ
จดจําความหมายไดอ้ยา่ง
งา่ยดายไมว่า่จะอยูท่ใีด

สนึามิ นาํทว่ม ดนิถลม่ เพลงิไหม้ตะกอนไหล

ป้ายพนืทอีพยพ
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 นายกเทศมนตรรีบัผดิชอบตอ่การออกคาํสงัการอพยพ

 รฐับาลไดส้รา้งแนวทางเกยีวกบัคําสงัอพยพสําหรบัเทศบาล

 ในบางกรณี คําสงัการอพยพออกสายเกนิไปทจีะปกป้องผูค้นจากภยัพบิตั ิ

 คําแนะนําเกยีวกบัเวลาในการออกคําสงัการอพยพ - คําเตอืนภัย
พบิตัใิดทคีวรใชเ้พอืกระตุน้การออกคําสงัการอพยพ

 ขอแนะนําใหอ้อกคําสงัการอพยพเมอืพบวา่จําเป็น - แทนทจีะ
ยดืเวลาเนอืงจากมคีวามระมัดระวังมากเกนิไปเกยีวกับการรอ้งเรยีน
ของผูค้น “ไมม่อีะไรเกดิขนึ!”

 ชแีจงวา่หน่วยงาน/ผูม้อํีานาจใดทเีทศบาลควรขอคําแนะนําในการ
พจิารณาคําสงัการอพยพ - ในแตล่ะสถานการณ์

2-3-5. การออกคาํสงัการอพยพอยา่งเหมาะสม
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ดว้ยความขอบคณุยงิทรีบัฟงั
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 ไมม่ทีางทจีะควบคมุโลก โลกธรรมชาตหิรอืภมูอิากาศ
 การเตรยีมความพรอ้มเป็นเพยีงมาตรการเพอืลดความเสยีหาย
 การเรยีนรูบ้ทเรยีนทําใหก้ารเตรยีมพรอ้มแข็งแกรง่ขนึ

การต์นูสญัลกัษณ์ของ FDMA


