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ซึงแปลสรุ ปจากข้ อมูลเผยแพร่ ทาง website ของหน่ วยงาน
Emergency Management BC ที www.embc.gov.bc.ca และ
BC Hydro ที www.bchydro.com/safety
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หมายเลขโทรศัพท์ สาํ หรับกรณีฉุกเฉิน
Emergency Management BC
1 800 663-3456
BC Hydro Customer Services
1 604 224-9376 (Greater Vancouver),
1 800 224-9376 (Other Areas)
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์
โทรศัพท์ (1 604) 687-1143
โทรสาร (1 604) 687-4434
อีเมล์: info@thaicongenvancouver.org
เว็บไซท์: www.thaicongenvancouver.org

การเตรียมความพร้ อมสําหรั บกรณีฉุกเฉิน
การวางแผนล่ วงหน้ าสําหรั บการอพยพหนีภัยธรรมชาติ
ตรวจสอบ สวิตช์ไฟฟ้าหลัก ทําป้ายติดให้ ชดั เจนและรู้วิธีทีจะปิ ดในกรณีฉกุ เฉินในช่วงภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ไฟป่ า หรื อนําท่วม หน่วยงานทีให้ ความช่วยเหลือในกรณีฉกุ เฉิน เช่น ตํารวจและ
รถพยาบาลอาจมีไม่เพียงพอ ดังนัน ควรเตรี ยมตัวและวางแผนล่วงหน้ าให้ พร้ อมและพยายามช่วยตัวเองให้
ได้ มากทีสุดในกรณีทีเกิดเหตุฉกุ เฉินขึน
สิงทีต้ องทําในระหว่ างการอพยพหนีภัยธรรมชาติ
หากท่านอยูใ่ นพืนทีทีมีคําสังให้ ย้ายออก ควรปฏิบตั ิดงั นี
• ปิ ดเครื องใช้ ไฟฟ้าทีไม่จําเป็ นทังหมด เช่น เครื องปรับอากาศ และเครื องทําความร้ อน เป็ นต้ น
• ถอดปลักอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื องใช้ ไฟฟ้าทุกชนิด เช่น โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
• หากมีเวลาให้ นําอาหารออกจากตู้เย็นให้ หมด และเปิ ดประตูต้ เู ย็นทิงไว้
• ปิ ดไฟทังหมดยกเว้ นไฟด้ านนอกอาคาร เพือเป็ นสัญญาณให้ เจ้ าหน้ าทีจาก BC Hydro ทราบ
ว่า อาคารนียังมีกระแสไฟฟ้าใช้ ได้ อยู่
หมายเหตุ : หากไม่อพยพหนีภยั ในพืนทีมีคําสังให้ ย้ายออก หน่วยงาน BC Hydro จะไม่สามารถเข้ าไปใน
พืนทีนันๆ เพือติดตังกระแสไฟฟ้าให้ กลับมาใช้ ใหม่ได้
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ภาวะไฟฟ้าดับ และการขาดการติดต่ อระหว่ างการอพยพ
หน่วยงาน BC Hydro จะพยายามให้ กระแสไฟฟ้าใช้ งานได้ ในพืนทีต่างๆ จนถึงทีสุด อย่างไรก็ดี
พลังงานจะถูกตัดทันทีหากมีความเสียงอันตรายสูงต่อหน่วยงาน BC Hydro หรื อระบบการส่งกระแสไฟ
หรื อระบบความปลอดภัยต่างๆ
การย้ ายกลับเข้ ามาหลังจากอพยพหนีภัยธรรมชาติ
ไม่ควรย้ ายกลับไปทีบ้ านจนกว่าจะได้ รับอนุญาตจากเจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ อง
ในกรณีทีมีคําสังอพยพหนีภยั ธรรมชาติ หากมีปัญหาใดๆ เกียวกับไฟฟ้า สามารถโทรไปได้ ที
- - หรื อกด *
กรณีใช้ โทรศัพท์มือถือ
แผ่ นดินไหว
แผ่นดินไหวถือได้ วา่ เป็ นส่วนหนึงในชีวิตประจําวันของมณฑลบริ ตชิ โคลัมเบีย แต่ละปี จะมี
เหตุการณ์แผ่นดินไหวทีไม่ร้ายแรงมากเป็ นพันๆ ครัง ในหลายพืนทีของมณฑลฯ ทีมีผ้ คู นจํานวนมากอาศัย
อยู่ จะมีสายไฟทีอยูใ่ นอุโมงค์ใต้ ดนิ และหม้ อแปลงทีฝั งอยูใ่ นห้ องใต้ ดินด้ านล่าง เจ้ าหน้ าทีของ BC Hydro
จะสามารถเข้ าไปได้ โดยทางท่อใต้ ดนิ
อุโมงค์และห้ องใต้ ดนิ ได้ รับการออกแบบให้ ทนต่อการกระทบกระเทือนได้ เป็ นอย่างดี แต่กรณี
แผ่นดินไหวทีรุนแรง แรงสะเทือนสามารถทําให้ ทอ่ ระบายนํา ท่อแก๊ ส และท่อนําแตกได้ นอกจากจะทําให้
ระดับนําสูงและเป็ นอันตรายแล้ ว ยังสามารถเกิดการระเบิดและเกิดก๊ าซพิษขึนมาได้ หากสายไฟฟ้าล้ มลง
ถ้ าท่ านเห็นท่ อใต้ ดนิ มีควันออกมาในระหว่ างเกิดแผ่ นดินไหว
• ให้ รายงานไปที BC Hydro ทันที โดยโทร 1-888-769-3766 หรื อ *49376 กรณีใช้
โทรศัพท์มือถือ
• อย่าเปิ ดท่อใต้ ดนิ เด็ดขาด
• พยายามให้ ทกุ คนอยูห่ ่างจากท่อใต้ ดินเพราะอาจเกิดการระเบิดขึนได้ ตลอดเวลา
ไฟป่ า
ในมณฑลบริ ตชิ โคลัมเบีย ไฟป่ ามักจะเกิดขึนในฤดูร้อน ทีมงาน BC Hydro จะทํางานใกล้ ชิดกับ
เจ้ าหน้ าทีท้ องถินของมณฑล ในกรณีเกิดไฟไหม้ ป่า เพือความปลอดภัยและมีพลังงานไฟฟ้าใช้ ได้ หลังเกิด
เหตุการณ์ไฟไหม้ ป่าแล้ ว
ติดตามสถานการณ์ของไฟป่ า และอันตรายจากไฟป่ าได้ ที B.C. Wildfire Management Branch
http://www.bcwildfire.ca
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นําท่ วม
สายไฟทียังมีไฟอยูเ่ มือสัมผัสกับนําอาจจะทําให้ ถึงตายได้ แม้ วา่ เหตุการณ์นําท่วมใน
มณฑลบริ ตชิ โคลัมเบียถือเป็ นเรื องปกติ ท่านสามารถปฏิบตั ิตามขันตอนต่างๆ เพือความปลอดภัย ดังนี
• ถ้ าเกิดกรณีนําท่วมให้ รีบออกจากอาคารโดยทันที
• หากจะต้ องอพยพออกจากอาคาร ให้ ทา่ นปิ ดสวิตช์ไฟฟ้าหลักของอาคารก่อนอพยพออก
ในกรณีทีตัวอาคารยังไม่ถกู นําท่วม แต่ถ้าตัวอาคารถูกนําท่วมแล้ วก็ไม่ต้องพยายามทีจะ
ไปปิ ดสวิตช์ไฟหลักดังกล่าว
• ย้ ายสิงของต่างๆ ขึนสู่ทีสูงหรื อทีไม่มีความเสียงในการถูกนําท่วม
• ถ้ าท่านคาดการณ์วา่ จะเกิดเหตุนําท่วม ให้ ตดิ ต่อผู้รับเหมาก่อสร้ างทีมีใบอนุญาต
ประกอบการ นําเอาเครื องไฟฟ้าต่างๆ ออก เช่น ถังเก็บนําร้ อน เครื องอบผ้ า เตาประกอบ
อาหาร และปิ ดวาล์วท่อส่งก๊ าซ
• ห้ ามเข้ าห้ องใต้ ดินหรื ออาคารทีถูกนําท่วมแล้ ว เนืองจากอาจมีสายไฟฟ้าหรื อเครื องไฟฟ้าทียัง
มีไฟอยู่
• ห้ ามสัมผัสกับผนังอาคารทีเปี ยกชืน
• ในกรณีทีพายเรื อหนีนําท่วมควรหลีกเลียงบริ เวณทีมีสายไฟฟ้า และไม่ควรเดินทางโดยเรื อ
ในเวลากลางคืนซึงจะยากในการมองเห็นสายไฟได้
หลังนําลดแล้ วให้ พงึ ระวังอันตรายจากสายไฟฟ้าทีชํารุด และอย่าเข้ าไปในตัวอาคารจนกว่าจะ
ได้ รับอนุญาตว่าปลอดภัยแล้ วเท่านัน และเมือกลับบ้ านแล้ วให้ ระมัดระวัง สิงของจําพวกเครื องใช้ ไฟฟ้าที
อาจชํารุ ดเนืองจากแช่อยูใ่ นนําเป็ นเวลานาน อาจเกิดกระแสไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้ ได้
ท่านอาจจําเป็ นต้ องติดต่อช่างไฟฟ้าทีมีใบอนุญาตประกอบการเพือทําการต่อไปนี :
• ทําความสะอาดและทดสอบแผงไฟหลัก
• ควรมีการเปลียนสวิตช์ไฟทีจมอยูใ่ ต้ นําเป็ นระยะเวลาหนึง เนืองจากอาจชํารุ ดหรื อเสียหาย
ได้
• ทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของเครื องใช้ ไฟฟ้า ระบบทําความร้ อน ระบบความดัน หรื อระบบนํา
เสีย เป็ นต้ น ก่อนการกลับมาใช้ งานอีกครัง
• ทําการตรวจสอบสายไฟทังหมดก่อนจะเปิ ดสวิตช์ไฟหลัก
ข้ อปฏิบัตกิ รณีมีอุบัตเิ หตุจากกระแสไฟฟ้า
• ถ้ ามีคนได้ รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ไม่ควรสัมผัสคนทีถูกไฟฟ้าดูดโดยตรงเพราะไฟฟ้าจะ
เดินทางจากร่างกายของคนแรกมาถึงตัวเรา
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• หากมีสายไฟชํารุ ดให้ อยูข่ ้ างหลังเจ้ าหน้ าทีประมาณอย่างน้ อย 10 เมตร (33 ฟุต)
• โทรศัพท์แจ้ งรถพยาบาลและ BC Hydro ให้ มายังทีเกิดเหตุ
• หาข้ อมูลเพิมเติมได้ ที
http://www.bchydro.com/safety/workplace_safety/7_steps_to_electrical_safety.html
ข้ อแนะนําสําหรั บคนไทยเมือเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉิน
ในสภาวะปกติ
1. ตรวจเอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทางและ Visa) ของตนเองและบุคคลในครอบครัวว่าพร้ อม
เดินทางในภาวะฉุกเฉินได้ หรื อไม่
2. แจ้ งทีอยู่ และหมายเลขทีสามารถติดต่อท่านได้ เช่น โทรศัพท์ โทรศัพท์เคลือนที หรื อ อีเมล ให้ สถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ทราบ
3. หมายเลขโทรศัพท์และทีอยูข่ องสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์
Royal Thai Consulate General - Vancouver
1040 Burrard Street, Vancouver, BC V6Z 2R9
โทรศัพท์ (1-604) 687-1143 โทรสาร (1-604) 687-4434
อีเมล์ info@thaicongenvancouver.org เว็บไซต์ http://www.thaicongenvancouver.org
4. ติดตามข่าวสาร ทางโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์ เน็ต และกลุม่ เพือนคนไทย
ในสภาวะทีมีความไม่ ปลอดภัยหรื อมีเหตุการณ์ ฉุกเฉิน
1. เตรี ยมหนังสือเดินทางให้ พร้ อม
2. ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ เพือขอรับคําแนะนําในการปฏิบตั ติ วั
3. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์ เน็ต
4. ติดต่อหรื อแจ้ งเพือนคนไทยให้ ทราบว่าขณะนีท่านอยูท่ ีใด และจะไปทีไหน
5. สํารองอาหาร เชือเพลิง ยาประจําตัวทีจําเป็ น
6. ประเมินความเสียงทีจะเกิดขึนกับตัวท่านและคนในครอบครัว และความจําเป็ นต้ องเดินทางออก
จากพืนทีเสียงภัย
ข้ อมูลแผ่ นดินไหว
การเตรี ยมความพร้ อมส่ วนบุคคล
หน่วยงาน Emergency Management BC (EMBC) ได้ สนับสนุนหลักการ 3 ขันตอนเมือเกิด
แผ่นดินไหว คือ การย่อตัวลง (Drop) การหาทีป้องกัน (Cover) และการยึดเกาะ (Hold On) เพือให้
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ช่วยเหลือตัวเองได้ ในกรณีเกิดแผ่นดินไหว หลักการทัง 3 นีเป็ นทียอมรับจากผู้ชํานาญการแผ่นดินไหว
วิศวกร รัฐบาล ผู้ชํานาญการภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ อง
พืนทีในประเทศแคนาดา สหรัฐฯ อเมริ กา และอีกหลายๆประเทศ มีความเข้ มงวดเป็ นอย่างมากใน
การปลูกสร้ างตึกอาคารเพือลดแนวโน้ มจากการพังทลายลงมาเมือแผ่นดินไหว หลายทศวรรษทีผ่านมา
พบว่ามีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บและตายจํานวนมากจากเศษวัสดุตา่ งๆ เช่น โทรทัศน์ โคมไฟ ชันวางของ กระจก ตก
ลงมาทับตายมากกว่าการตายจากตึกถล่ม
จุดประสงค์หลักของการปฏิบตั ิ Drop Cover และ Hold On คือ การป้องกันตัวเองจากการตกหล่น
ของเศษวัสดุและการหาทีซ่อนทีปลอดภัยในกรณีตกึ พังลงมา พืนทีว่างใต้ โต๊ ะทีแข็งแรงและมันคงจะช่วย
เป็ นเกราะกันภัยในกรณีของหล่นทับลงมาแม้ ว่าจะเป็ นของหนักๆ
วิธีช่วยเหลือตนเอง
 การย่ อตัวลง (Drop) การทรงตัวในตําแหน่งนีจะป้องกันการหกล้ มหรื อเสียการทรงตัวจาก
แผ่นดินไหวและยังสามารถเคลือนย้ ายได้ หากจําเป็ น
 การหาทีป้องกัน (Cover) โดยเฉพาะศรี ษะและคอ (และลําตัวด้ วยหากเป็ นไปได้ ) มุดไปอยูใ่ ต้
โต๊ ะทีแข็งแรงทีสุด หากไม่มีก็ให้ อยูใ่ กล้ กบั กําแพง (หรื อเฟอร์ นิเจอร์ ขนาดตําและไม่ล้มทับได้ )
 การยึดเกาะ (Hold On) จับและเกาะทีกําบังของคุณไว้ ให้ แน่น และเตรี ยมพร้ อมเคลือนย้ าย
พร้ อมทีกําบังหากจําเป็ น
 ท่ านไม่ สามารถทราบเหตุการณ์ แผ่ นดินไหวได้ ล่วงหน้ า แต่เตรี ยมพร้ อมรับมือกับเหตุการณ์
นีได้ ทกุ เวลา โดยจะต้ องช่วยเหลือตัวเองได้ โดยปราศจากความช่วยเหลือจากหน่วยงานอืนเป็ น
เวลาอย่างน้ อย 72 ชัวโมง
 การเตรี ยมความพร้ อมกรณีแผ่ นดินไหว ในมณฑลบริ ตชิ โคลัมเบียมีแผ่นดินไหวตังแต่ขนาด
เล็กจนถึงขนาดกลางเป็ นจํานวนกว่า 1,200 ครัง ในแต่ละปี การเกิดแผ่นดินไหวบางครังจะไม่มี
สัญญาณเตือน ดังนัน ควรมีการเตรี ยมพร้ อมอยูต่ ลอดเวลา
 การประเมินความเสียงแผ่ นดินไหวของแต่ ละบุคคล ประเมินสภาพแวดล้ อมของบ้ านและ
บริ เวณใกล้ เคียง เตรี ยมความพร้ อมและช่วยเหลือตนเองได้ เมือเกิดภาวะฉุกเฉิน
ภัยพิบตั สิ ามารถเกิดขึนได้ ทกุ ทีทุกเวลา ดังนัน การวางแผนล่วงหน้ าเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมที
สําคัญ ขึนอยู่กบั เหตุการณ์ทีเกิดขึนกับท่านและครอบครัวของท่าน ความสามารถในการ
ช่วยเหลือตนเองได้ เป็ นเวลาหลายวัน ดังนัน ควรมีแผนรับมือกับภัยพิบตั ิตา่ งๆ ถึงแม้ จะไม่
สามารถจัดการรับมือได้ ทงหมด
ั
แต่ก็สามารถผ่อนหนักให้ เป็ นเบาได้

ข้ อมูลจาก Emergency Management BC ที www.embc.gov.bc.ca และ BC Hydro ที www.bchydro.com/safety

6

คู่มือแผ่ นดินไหว
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในมณฑลบริ ตชิ โคลัมเบีย ถือเป็ นเรื องปกติและมีมากกว่า 1,200 ครังต่อปี
ส่วนใหญ่จะไม่รุนแรงมากและแทบไม่ร้ ูสกึ อะไร แต่บางครังก็สามารถทําให้ ตกึ ได้ รับความเสียหายอย่างน้ อย
1 ครังในรอบทศวรรษ ดังนัน การจัดการเตรี ยมการช่วยเหลือตนเองจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จะต้ องมีชดุ
อุปการณ์ฉกุ เฉินและสามารถวางแผนภาวะฉุกเฉินสําหรับครอบครัวได้
การแลกเปลียนความคิดเห็นเกียวกับการรับมือแผ่นดินไหวกับเพือนบ้ าน ครอบครัว และเพือนๆ
อาจเป็ นประโยชน์และสามารถช่วยชีวิตคนอืนๆ ได้
รู้ ถงึ ระดับความเสียงของแผ่ นดินไหว
ชายฝั งของมณฑลบริ ตชิ โคลัมเบียมีความเสียงในการเกิดแผ่นดินไหวสูง ในภูมิภาคนีเปลือกโลก
รวมทังแผ่นดินใต้ ทะเลเกิดจากการเคลือนทีซึงเป็ นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว
แผ่ นดินไหวมี 3 ชนิด
• แผ่นดินไหวระดับเปลือกโลก (crustal earthquakes)
• แผ่นดินไหวแบบลึก (deep earthquakes)
• แผ่นดินไหวแบบแผ่นเปลือกโลกเหลือมกัน (subduction zone earthquakes)
การสันสะเทือนของแผ่นดินไหวเกิดจาก การปล่อยพลังงานออกมาอย่างฉับพลัน สัญญาณแรกเมือ
เกิดแผ่นดินไหว อาจจะมีเสียงดังคําราม พืนดินอาจจะเริ มโอนเอียงเหมือนอยู่บนเรื อเป็ นเวลาหลายวินาที
จนถึงหลายนาที และเมือผ่านไปหลายชัวโมงหรื อหลายวันก็จะเกิดแผ่นดินไหวระลอกหลัง (Aftershocks)
ตามมา แผ่นดินไหวเป็ นภัยอันตรายจากธรรมชาติทีหลีกเลียงไม่ได้ แต่หากมีการวางแผนทีเหมาะสมและ
รู้ทนั ในการเตรี ยมความพร้ อมก็สามารถผ่อนหนักให้ เป็ นเบาได้
การเตรี ยมการ
เมือแผ่นดินไหวเกิดขึน จะต้ องอพยพย้ ายออกจากพืนทีนันๆ ในทันที อาจไม่มีเวลามาเก็บข้ าวของ
เครื องใช้ ทีจําเป็ นได้ ทนั เวลา ดังนัน ควรมีการเตรี ยมการเก็บสิงของทีจําเป็ นไว้ ลว่ งหน้ าและเก็บไว้ ในทีหยิบ
ฉวยง่ายเมือเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน การเตรี ยมการประกอบด้ วย
บริเวณรอบบ้ าน
 เตรี ยมและรวบรวมอุปกรณ์ชดุ ฉุกเฉินไว้ ให้ พร้ อมสําหรับใช้ ในบ้ าน รถ หรื อทีทํางาน
 รู้แผนเตรี ยมการของชุมชนของตนเมือเกิดเหตุการณ์ฉกุ เฉิน
 ติดตังกลอนประตูทีตู้เก็บถ้ วยชาม ล็อคตัวถังเก็บนํา เฟอร์ นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ เครื องใช้ ตา่ งๆ
ไม่ให้ เคลือนทีจากแรงสันสะเทือน
ข้ อมูลจาก Emergency Management BC ที www.embc.gov.bc.ca และ BC Hydro ที www.bchydro.com/safety

7

 ทราบถึงปุ่ มปิ ดระบบไฟฟ้าในบ้ าน
 ทราบถึงสถานทีปลอดภัย ทราบว่าจะเดินทางไปอย่างไรจึงจะถึงทีหมายเร็ วทีสุด





นัดแนะสถานทีนัดพบเมือมีเหตุการณ์ฉกุ เฉิน
หาบุคคลทีอยูใ่ นพืนทีอืนเป็ นศูนย์ตดิ ต่อเมือเกิดเหตุฉกุ เฉิน
ควรมีรองเท้ าสําหรับวิงได้ สะดวกใกล้ ตวั ตลอดเวลา
ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบืองต้ น

ชุดอุปกรณ์ ฉุกเฉินทีควรมี
 เตรี ยมอาหารและนําดืมให้ เพียงพอสําหรับ 3 วันเป็ นอย่างน้ อย (อาหารกระป๋ องทีเก็บได้ นาน
สะดวกต่อการพกพา มีสารอาหารครบหมู่ และรับประทานง่าย)






ช้ อน ส้ อม มีด จานและถุงพลาสติก
ยาทีจําเป็ นของแต่ละบุคคล (ตามใบสังจากแพทย์)
ชุดปฐมพยาบาล
วิทยุแบบพกพาและทีชาจต์ถ่านแบตเตอรี
นกหวีด









เอกสารสําคัญ
ของใช้ ในการอาบนํา
เงินและไม้ ขีดไฟใส่ในถุงทีสามารถกันนําได้
ผ้ าห่ม
อุปกรณ์ของใช้ ของเด็กหรื อทารก
อาหารสัตว์
ทีเปิ ดกระป๋ อง (แบบไม่ใช้ ไฟฟ้า)

 พลัว หรื ออุปกรณ์ตา่ งๆ ทีมีประโยชน์
หมายเหตุ :

สถานทีทีเหมาะสมในการเก็บชุดอุปกรณ์ฉกุ เฉิน ได้ แก่ ใต้ เตียง ตู้เสือผ้ า หลังผ้ าม่าน
โรงรถ หรื อ สถานทีทีแห้ ง เย็น ไม่มีแสงแดด และง่ายต่อการหยิบคว้ า

เมือแผ่ นดินไหว
การวางแผนล่วงหน้ าให้ สมาชิกในบ้ านทุกคนรู้วา่ ควรทําอะไรระหว่างเกิดแผ่นดินไหว มีสติ จะต้ อง
คิดให้ รวดเร็ วและถูกต้ อง การซักซ้ อมการเกิดเหตุการณ์จริ งจะทําให้ สมาชิกในบ้ านรู้จดุ ต่างๆ ทีปลอดภัย
เมือเกิดแผ่นดินไหว หรื อการพูดคุยกันว่าจะต้ องทําอย่างไรในกรณีไม่ได้ อยูท่ ีบ้ าน

ข้ อมูลจาก Emergency Management BC ที www.embc.gov.bc.ca และ BC Hydro ที www.bchydro.com/safety

8

หลังการเกิดแผ่ นดินไหว
เมือแผ่นดินไหวสงบลงแล้ ว ต้ องควบคุมสติให้ อยู่และขยับเขยือนด้ วยความระมัดระวังเนืองจาก
อาจมีวสั ดุตา่ งๆ หรื อสิงทีเป็ นอันตรายอืนๆ รอบตัวหล่นลงมาทับได้ หากได้ รับบาดเจ็บให้ ทําการรักษา
ตัวเองก่อนจะทีช่วยเหลือคนอืน ตรวจสอบสิงของภายในบ้ าน อาทิเช่น แก๊ ส ท่อนํา ไฟฟ้า ต่างๆ ว่าเกิด
ความเสียหายหรื อไม่
ถ้ าหากบ้ านของท่านไม่ปลอดภัยและจะต้ องย้ ายออกในทันที ให้ นําชุดอุปกรณ์ฉกุ เฉิน (ทีเตรี ยมไว้ )
ติดตัวออกมาด้ วย พยายามติดตามข่าวสารต่างทางวิทยุทีใช้ ถ่านไฟฉาย (ไม่ใช่แบบชาร์ จไฟ) เพือทีจะได้
รับทราบข้ อมูลการช่วยเหลือ หน่วยงานฉุกเฉินทีเปิ ดรับผู้อพยพสามารถให้ ความช่วยเหลือในด้ านต่างๆ ได้
เช่น อาหาร ทีพัก ยารักษาโรค การรักษาพยาบาล เป็ นต้ น
องค์ การการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management Organizations)
เป็ นหน่วยงานเตรี ยมความพร้ อมกรณีฉกุ เฉินในพืนทีทีเราอยูอ่ าศัย รวมถึงการวางแผน การวิจยั
การฝึ กอบรมการดําเนินงาน การตอบสนองและการให้ ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ทิ งก่
ั อนและหลังเกิด
เหตุ ซึงสามารถติดต่อได้ จากหน่วยงานในจังหวัด ดังต่อไปนี
British Columbia : British Columbia Provincial Emergency Program
Telephone: ( ) / Emergency: - - www.pep.bc.ca
Alberta : Alberta Emergency Management Agency
Telephone: ( ) / Toll-free: www.aema.alberta.ca
Yukon : Yukon Emergency Measures Organization
Telephone: ( ) Toll free (within the Yukon): - - www.community.gov.yk.ca/emo
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สึนามิ คืออะไร
คลืนสึนามิเป็ นชุดของคลืนในมหาสมุทรทีบางครังเกิดขึนพร้ อมๆ กับแผ่นดินไหวภายใต้ พืน
ทะเล หลังจากเกิดแผ่นดินไหวในมหาสมุทรแปซิฟิก อาจใช้ เวลาหลายชัวโมงกว่าคลืนจะเคลือนทีไปถึง
ชายฝั งของมณฑลบริ ตชิ โคลัมเบีย และในช่วงเวลานีจะมีการประกาศเตือน Tsunami Warning and
Alerting Plan ไปยังประชาชนทีอาศัยอยูใ่ นบริ เวณชายฝั งทันที
ถ้ าอยู่ใกล้ มหาสมุทรและรู้สกึ ถึงแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ควรย้ ายให้ ไกลออกจากทะเลหรื อย้ าย
ขึนสูพ่ ืนทีสูงโดยทันที หากสึนามิกําลังจะเคลือนเข้ าใกล้ กบั มณฑลบริ ตชิ โคลัมเบีย ตัวคลืนจะมาถึงฝั ง
ภายในไม่กีนาทีและอาจจะไม่มีเวลามากพอทีเจ้ าหน้ าทีจะประกาศเตือนภัย
สึนามิไม่ใช่คลืนทะเล จึงไม่มีสว่ นเกียวข้ องกับกระแสนําขึน-ลงหรื อสภาพอากาศ สึนามิ
สามารถเคลือนย้ ายตัวด้ วยความเร็ วกว่าร้ อยกิโลเมตรต่อชัวโมงและแทบจะไม่สงั เกตเห็นได้ แต่เมือคลืน
เคลือนตัวมาใกล้ ชายฝั งก็จะกลายเป็ นคลืนขนาดใหญ่มหึมาและมีกําลังมหาศาล กําลังของคลืนสึนามิ
สามารถกวาดล้ างชายฝั งได้ อย่างง่ายดาย (สึนามิเป็ นคําในภาษาญีปุ่ น หมายถึง คลืนท่าเรื อ) ความสูง
ของสึนามิจะเพิมขึนเรื อยๆ เมือเข้ าใกล้ ชายฝั งและแม่นํา
ในปี ค.ศ. 1964 เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ใน Alaska และเกิดคลืนสึนามิก่อให้ เกิดความ
เสียหายยาวไปถึง California รวมถึงความเสียหายจํานวนหลายล้ านเหรี ยญดอลล่าร์ ใน Port Alberni
มณฑลบริ ตชิ โคลัมเบีย แต่เนืองจากมีระบบเตือนภัยจึงมีการอพยพออกมาอย่างทันท่วงทีและไม่มีการ
สูญเสียชีวิตใดๆ
คลืนลูกแรกของคลืนสึนามิมกั จะไม่ใหญ่มาก ส่วนคลืนลูกอืนๆ อาจตามมาทุก 2-3 นาทีเป็ น
เวลาหลายชัวโมง
ท่ านสามารถป้องกันตัวเองจากสึนามึได้ อย่ างไร
ควรอพยพออกจากพืนทีทีมีความเสียงจากการเกิดแผ่นดินไหว และควรรู้จกั เส้ นทางการอพยพ
ไปยังพืนทีทีปลอดภัย และสามารถใช้ เป็ นทีพักชัวคราวระหว่างรอให้ เหตุการณ์สงบ การเตรี ยมความ
พร้ อมในกรณีฉกุ เฉินจะต้ องเตรี ยมตัวให้ สามารถอยูไ่ ด้ ด้วยตัวเองอย่างน้ อยสามวัน
 เตรี ยมชุดอุปกรณ์ฉกุ เฉินไว้ ให้ พร้ อมสําหรับทีบ้ าน ในรถ และที
ทํางาน รู้หลักการปฐมพยาบาลเบืองต้ นและทักษะการอยู่รอด
ด้ วยตัวเอง
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 หากท่านอยู่บนเรื อ เมือคลืนสึนามิกําลังเข้ าสูฝ่ ั ง ขอให้ เดินเรื อออกไปในทะเล เพราะจะได้ รับ
ผลกระทบจากสึนามิน้อยทีสุด
 หากท่านอยู่บนเครื องบินนํา ให้ บนิ ออกไปสูท่ ีสูงและหาพืนทีทีปลอดภัยในทะเลสาบหรื อพืนทีทีอยูห่ า่ ง
จากพืนทีทีมีความเสียงมากทีสุด
 ปรับหาสถานีวิทยุทีให้ บริ การในพืนทีเพือฟั งคําแนะนําจากเจ้ าหน้ าทีทีเกียวข้ อง รอให้ คลืนสงบแล้ วจึง
กลับไปยังชายฝั ง
 โทรศัพท์ 911 หรื อสถานีดบั เพลิง ตํารวจ และรถพยาบาลในกรณีฉกุ เฉินทีเป็ นอันรายแก่ชีวิต
 หากกําลังตังแคมป์ตามชายหาด ให้ ทิงสิงของทุกอย่างเพือเอาตัวรอด
คําเตือน :

อย่าไปทีชายหาดเพือชมคลืนสึนามิ เพราะหากคลืนสึนามิตีย้อนกลับมา จะเคลือนตัวเร็ ว
มากและไม่สามารถวิงหนีได้ ทนั

กรณีทีต้ องหนีเข้ าสู่ฝังหรื อขึนสู่ทีสูง
ควรจะต้ องเดินด้ วยเท้ าโดยเฉพาะอย่างยิงในกรณีทีมี
การเกิดแผ่นดินไหวทีรุนแรง ซึงทําให้ ถนนและสะพานทีเสียหาย
รวมทังเศษซากปรักหักพังทีเกิดจากแผ่นดินไหวอาจทําให้ ไม่
สามารถใช้ ยานพาหนะได้
เพือความปลอดภัยท่านควรหนีขนไปยั
ึ
งพืนทีทีมีความ
สูงอย่างน้ อย 15 เมตรเหนือระดับนําทะเล ถึงแม้ วา่ คลืนอาจจะสูง
ไม่เกิน 8 เมตรก็ตาม แต่ความดันและแรงกระแทกของคลืนทําให้
ควรหนีขนไปยั
ึ
งพืนทีทีสูงกว่า
ในชุมชนต่างๆ อาจมีเครื องหมายทีกําหนดเส้ นทางลัดในการอพยพออกจากพืนทีทีคาดว่าจะถูกนํา
ท่วมอย่างชัดเจน (ดูรูปตัวอย่างประกอบ) ในกรณีทีไม่มีเครื องหมายบอกทางดังกล่าว ควรหลีกเลียง
เส้ นทางทีใกล้ กบั ชายฝั ง แม่นํา และบริ เวณอ่าวให้ มากทีสุด
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ท่ านจะได้ รับการเตือนภัยสําหรั บคลืนสึนามิได้ อย่ างไร
เมือมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดคลืนสึนามิขนึ หน่วยงานฉุกเฉินในชุมชนท้ องถินดังกล่าวต้ องกําหนด
แผนการเตือนภัยให้ กบั ประชาชนในพืนทีให้ ทวถึ
ั ง ในบางพืนที จะเปิ ดเสียงไซเรนหรื อในบางพืนทีอาจจะใช้
โทรศัพท์หรื อการแจ้ งเตือนแบบปากต่อปาก ควรเรี ยนรู้วิธีการสือสารในพืนทีของตนให้ ชดั เจน และคอยฟั ง
คําเตือนต่างๆ จากสถานีวิทยุ เรื อต่างๆ ในทะเลจะได้ รับคําเตือนจากวิทยุของ Coast Guard และเครื องบิน
ได้ รับการเตือนผ่าน NavCan
พืนทีใดมีความเสียงจากคลืนสึนามิ?
พืนทีริ มชายฝั งทะเล (เป็ นส่วนทีแรเงาในแผนที) เป็ นพืนทีชายฝั ง
ทะเลทีสามารถเกิดคลืนสึนามิได้ จากแผ่นดินไหวทังระยะใกล้
และระยะไกล
แผนเตือนภัยสึนามิในมณฑลบริตชิ โคลัมเบีย
การเตือนภัยสึนามิในอ่าวมหาสมุทรแปซิฟิก เป็ นสิงทีกําหนดให้
ปฏิบตั ิตามโดย United Nations Intergovernmental Oceanographic
Commission (IOC) ในปี 1946 ระบบเตือนภัยสึนามิถกู จัดการโดย United
States Department of Commerce, National Oceanic and
Atmospheric Administration (NOAA) ให้ ตรวจจับคลืนสึนามิและแจ้ ง
เตือนให้ ทกุ คนทีอยูร่ อบขอบมหาสมุทรแปซิฟิกทราบ
มณฑลบริ ตชิ โคลัมเบียเป็ นมณฑลเดียวในแคนาดาทีมีชายฝั งติด
กับมหาสมุทรแปซิฟิก จึงต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดการเตือนภัยดังกล่าว ระบบจัดการฉุกเฉินในมณฑลบริ
ติชโคลัมเบีย Emergency Management B.C. (EMBC) จะต้ องได้ รับการแจ้ งเตือนจาก West
Coast/Alaska Tsunami Warning Center และจะประกาศเตือนต่อไปยังประชาชนทีอยูใ่ นพืนทีความเสียง
ต่างๆ ในมณฑล โดยจะแจ้ งหน่วยงานต่างๆ ดังนี
• รัฐบาลท้ องถินตามแนวชายฝั งมณฑลบริ ตชิ โคลัมเบียทีอยูใ่ นพืนทีเสียง
•

ตํารวจแคนาดา Royal Canada Mounted Police (RCMP)

• Canada Coast Guard และ Navigation Canada ทีสามารถติดต่อโดยตรงไปยังเรื อหรื อ
เครื องบินนําต่างๆ
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• เครื อข่ายสือสารมวลชน
• หน่วยงาน Emergency Preparedness Canada และหน่วยงาน Canadian Forces
EMBC ยังจะประสานงานกับหน่วยงานบริ การอุทกศาสตร์ ของแคนาดา (Canadian
Hydrographic Service) หน่วยงานกรมประมงและมหาสมุทรแคนาดา (Fisheries and Oceans Canada)
เพือแจ้ งรายละเอียดเกียวกับความสูงของคลืนเวลาทีคลืนมาถึงฝั ง
การเตือนภัยสึนามิจะอยู่ในรู ปแบบของการแถลงการณ์ จาก BC Tsunami Advisory Bulletins 5 วิธี
ดังต่ อไปนี
1. Tsunami Warning : การเกิดคลืนสึนามิ จะใช้ เวลาไม่เกินสามชัวโมงในการเคลือนตัวมาถึงชายฝั ง
ของมณฑลบริ ตชิ โคลัมเบีย การเตือนภัยนีมีวตั ถุประสงค์หลักในการเตรี ยมแผนรับมือในการอพยพ
2. Tsunami Watch : การเกิดแผ่นดินไหว อาจก่อให้ เกิดคลืนเกิดสึนามิตามมาและสามารถเคลือน
ตัวมาถึงชายฝั งมณฑลบริ ตชิ โคลัมเบียประมาณกว่าสามชัวโมง การเตือนภัยนีมีวตั ถุประสงค์ใน
การจัดเตรี ยมเจ้ าหน้ าทีฉุกเฉินให้ พร้ อม
3. Tsunami Information : อาจมีการแจ้ งข่าวทัวไปเกียวกับแผ่นดินไหวในภูมิภาคแปซิฟิก แม้ วา่ จะไม่
มีการคาดการณ์วา่ สึนามิจะมาถึงมณฑลบริ ตชิ โคลัมเบียก็ตาม
4. Tsunami Cancellation : จะยกเลิกคําเตือนต่างๆ เมือภัยสึนามิได้ สงบลงแล้ ว
5. Tsunami All Clear : เมือคาดว่าจะไม่มีคลืนสึนามิมาอีกแล้ ว หน่วยงานท้ องถินต่างๆ จะประกาศ
แจ้ งให้ ทราบ
---------------สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์
เมษายน 2556
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