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การวาง

ธรรมชา

รถพยาบ

ได้มากท

สิ�งที�ต้อ

หากทา่น

หมายเห

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาษาไทย
เรื�องการเตรียมตัวในกรณีฉุกเฉิน อุบัตภิัย  ภัยธรรมชาติ

ซ�ึงแปลสรุปจากข้อมูลเผยแพร่ทาง website ของหน่วยงาน

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

เมษายน 2556
หมายเลขโทรศัพท์สาํหรับกรณีฉุกเฉิน

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 

โทรศพัท์ (1 604) 687-1143

โทรสาร (1 604) 687-4434

อีเมล์: info@thaicongenvancouver.org
ข้อมลูจาก Emergency Management BC ที� www.embc.gov.bc.ca และ BC Hydro ที� www.bchydro.com/safety

การเตรียมความพร้อมสาํหรับกรณีฉุกเฉิน

แผนล่วงหน้าสาํหรับการอพยพหนีภัยธรรมชาติ

ตรวจสอบ สวิตช์ไฟฟ้าหลกั ทําป้ายติดให้ชดัเจนและรู้วิธีที�จะปิดในกรณีฉกุเฉินในชว่งภยัพิบตัทิาง

ต ิเชน่ แผน่ดินไหว ไฟป่า หรือนํ �าท่วม หนว่ยงานที�ให้ความชว่ยเหลือในกรณีฉกุเฉิน เชน่ ตํารวจและ

าลอาจมีไมเ่พียงพอ ดงันั �น ควรเตรียมตวัและวางแผนลว่งหน้าให้พร้อมและพยายามชว่ยตวัเองให้

ี�สดุในกรณีที�เกิดเหตฉุกุเฉินขึ �น

งทาํในระหว่างการอพยพหนีภัยธรรมชาติ

อยูใ่นพื �นที�ที�มีคําสั�งให้ย้ายออก ควรปฏิบตัิดงันี �

• ปิดเครื�องใช้ไฟฟ้าที�ไมจํ่าเป็นทั �งหมด เชน่ เครื�องปรับอากาศ และเครื�องทําความร้อน เป็นต้น

• ถอดปลั�กอปุกรณ์ไฟฟ้าและเครื�องใช้ไฟฟ้าทกุชนิด เชน่ โทรทศัน์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

• หากมีเวลาให้นําอาหารออกจากตู้เย็นให้หมด และเปิดประตตูู้ เย็นทิ �งไว้

• ปิดไฟทั �งหมดยกเว้นไฟด้านนอกอาคาร เพื�อเป็นสญัญาณให้เจ้าหน้าที�จาก BC Hydro ทราบ

วา่ อาคารนี �ยงัมีกระแสไฟฟ้าใช้ได้อยู่

ต ุ: หากไมอ่พยพหนีภยัในพื �นที�มีคําสั�งให้ย้ายออก หนว่ยงาน BC Hydro จะไมส่ามารถเข้าไปใน

พื �นที�นั �นๆ เพื�อตดิตั �งกระแสไฟฟ้าให้กลบัมาใช้ใหมไ่ด้

เว็บไซท์: www.thaicongenvancouver.org

http://www.embc.gov.bc.ca/
http://www.bchydro.com/safety
mailto:info@thaicongenvancouver.org
http://www.thaicongenvancouver.org/
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ภาวะไฟฟ้าดับ และการขาดการตดิต่อระหว่างการอพยพ 

หนว่ยงาน BC Hydro จะพยายามให้กระแสไฟฟ้าใช้งานได้ในพื �นที�ตา่งๆ จนถึงที�สดุ อยา่งไรก็ดี

พลงังานจะถกูตดัทนัทีหากมีความเสี�ยงอนัตรายสงูตอ่หน่วยงาน BC Hydro หรือระบบการสง่กระแสไฟ 

หรือระบบความปลอดภยัตา่งๆ 

การย้ายกลับเข้ามาหลังจากอพยพหนีภัยธรรมชาติ

ไมค่วรย้ายกลบัไปที�บ้านจนกวา่จะได้รับอนญุาตจากเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง

ในกรณีที�มีคําสั�งอพยพหนีภยัธรรมชาต ิหากมีปัญหาใดๆ เกี�ยวกบัไฟฟ้า สามารถโทรไปได้ที� 

�-���-���-���� หรือกด * ����� กรณีใช้โทรศพัท์มือถือ 

แผ่นดนิไหว 

แผน่ดนิไหวถือได้วา่เป็นสว่นหนึ�งในชีวิตประจําวนัของมณฑลบริตชิโคลมัเบีย แตล่ะปีจะมี

เหตกุารณ์แผน่ดินไหวที�ไมร้่ายแรงมากเป็นพนัๆ ครั�ง ในหลายพื �นที�ของมณฑลฯ ที�มีผู้คนจํานวนมากอาศยั

อยู ่จะมีสายไฟที�อยูใ่นอโุมงค์ใต้ดนิและหม้อแปลงที�ฝังอยูใ่นห้องใต้ดินด้านลา่ง เจ้าหน้าที�ของ BC Hydro

จะสามารถเข้าไปได้โดยทางทอ่ใต้ดนิ 

อโุมงค์และห้องใต้ดนิได้รับการออกแบบให้ทนตอ่การกระทบกระเทือนได้เป็นอยา่งดี แตก่รณี

แผน่ดนิไหวที�รุนแรง แรงสะเทือนสามารถทําให้ทอ่ระบายนํ �า ทอ่แก๊ส และท่อนํ �าแตกได้  นอกจากจะทําให้

ระดบันํ �าสงูและเป็นอนัตรายแล้ว ยงัสามารถเกิดการระเบิดและเกิดก๊าซพิษขึ �นมาได้หากสายไฟฟ้าล้มลง 

ถ้าท่านเห็นท่อใต้ดนิมีควันออกมาในระหว่างเกิดแผ่นดนิไหว 

• ให้รายงานไปที� BC Hydro ทนัที โดยโทร 1-888-769-3766 หรือ *49376 กรณีใช้

โทรศพัท์มือถือ 

• อยา่เปิดท่อใต้ดนิเดด็ขาด 

• พยายามให้ทกุคนอยูห่่างจากทอ่ใต้ดินเพราะอาจเกิดการระเบดิขึ �นได้ตลอดเวลา 

ไฟป่า 

ในมณฑลบริตชิโคลมัเบีย ไฟป่ามกัจะเกิดขึ �นในฤดรู้อน ทีมงาน BC Hydro จะทํางานใกล้ชิดกบั

เจ้าหน้าที�ท้องถิ�นของมณฑล ในกรณีเกิดไฟไหม้ป่า เพื�อความปลอดภยัและมีพลงังานไฟฟ้าใช้ได้หลงัเกิด

เหตกุารณ์ไฟไหม้ป่าแล้ว 

ตดิตามสถานการณ์ของไฟป่า และอนัตรายจากไฟป่าได้ที� B.C. Wildfire Management Branch

http://www.bcwildfire.ca

http://www.bcwildfire.ca/
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นํ�าท่วม

สายไฟที�ยงัมีไฟอยูเ่มื�อสมัผสักบันํ �าอาจจะทําให้ถึงตายได้ แม้วา่เหตกุารณ์นํ �าทว่มใน 

มณฑลบริตชิโคลมัเบียถือเป็นเรื�องปกต ิท่านสามารถปฏิบตัิตามขั �นตอนตา่งๆ เพื�อความปลอดภยั ดงันี �

• ถ้าเกิดกรณีนํ �าทว่มให้รีบออกจากอาคารโดยทนัที 

• หากจะต้องอพยพออกจากอาคาร ให้ทา่นปิดสวิตช์ไฟฟ้าหลกัของอาคารก่อนอพยพออก

ในกรณีที�ตวัอาคารยงัไมถ่กูนํ �าทว่ม แตถ้่าตวัอาคารถกูนํ �าทว่มแล้วก็ไมต้่องพยายามที�จะ

ไปปิดสวิตช์ไฟหลกัดงักลา่ว 

• ย้ายสิ�งของตา่งๆ ขึ �นสู่ที�สงูหรือที�ไมมี่ความเสี�ยงในการถกูนํ �าทว่ม

• ถ้าทา่นคาดการณ์วา่จะเกิดเหตนํุ �าท่วม ให้ตดิตอ่ผู้ รับเหมาก่อสร้างที�มีใบอนญุาต

ประกอบการ นําเอาเครื�องไฟฟ้าตา่งๆ ออก เชน่ ถงัเก็บนํ �าร้อน เครื�องอบผ้า เตาประกอบ

อาหาร และปิดวาล์วทอ่สง่ก๊าซ 

• ห้ามเข้าห้องใต้ดินหรืออาคารที�ถกูนํ �าทว่มแล้ว เนื�องจากอาจมีสายไฟฟ้าหรือเครื�องไฟฟ้าที�ยงั

มีไฟอยู่

• ห้ามสมัผสักบัผนงัอาคารที�เปียกชื �น

• ในกรณีที�พายเรือหนีนํ �าทว่มควรหลีกเลี�ยงบริเวณที�มีสายไฟฟ้า และไมค่วรเดนิทางโดยเรือ

ในเวลากลางคืนซึ�งจะยากในการมองเห็นสายไฟได้ 

หลงันํ �าลดแล้วให้พงึระวงัอนัตรายจากสายไฟฟ้าที�ชํารุด และอยา่เข้าไปในตวัอาคารจนกวา่จะ

ได้รับอนญุาตวา่ปลอดภยัแล้วเทา่นั �น และเมื�อกลบับ้านแล้วให้ระมดัระวงั สิ�งของจําพวกเครื�องใช้ไฟฟ้าที�

อาจชํารุดเนื�องจากแชอ่ยูใ่นนํ �าเป็นเวลานาน อาจเกิดกระแสไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้ได้ 

ทา่นอาจจําเป็นต้องตดิตอ่ช่างไฟฟ้าที�มีใบอนญุาตประกอบการเพื�อทําการตอ่ไปนี �:

• ทําความสะอาดและทดสอบแผงไฟหลกั 

• ควรมีการเปลี�ยนสวิตช์ไฟที�จมอยูใ่ต้นํ �าเป็นระยะเวลาหนึ�ง เนื�องจากอาจชํารุดหรือเสียหาย

ได้ 

• ทดสอบอปุกรณ์ไฟฟ้าของเครื�องใช้ไฟฟ้า ระบบทําความร้อน ระบบความดนั หรือระบบนํ �า

เสีย เป็นต้น ก่อนการกลบัมาใช้งานอีกครั�ง

• ทําการตรวจสอบสายไฟทั �งหมดก่อนจะเปิดสวิตช์ไฟหลกั

ข้อปฏิบัตกิรณีมีอุบัตเิหตุจากกระแสไฟฟ้า 

• ถ้ามีคนได้รับอนัตรายจากกระแสไฟฟ้า ไมค่วรสมัผสัคนที�ถกูไฟฟ้าดดูโดยตรงเพราะไฟฟ้าจะ

เดนิทางจากร่างกายของคนแรกมาถึงตวัเรา 
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• หากมีสายไฟชํารุดให้อยูข้่างหลงัเจ้าหน้าที�ประมาณอย่างน้อย 10 เมตร (33 ฟตุ) 

• โทรศพัท์แจ้งรถพยาบาลและ BC Hydro ให้มายงัที�เกิดเหตุ

• หาข้อมลูเพิ�มเตมิได้ที�

http://www.bchydro.com/safety/workplace_safety/7_steps_to_electrical_safety.html

ข้อแนะนําสาํหรับคนไทยเมื�อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ในสภาวะปกติ

1. ตรวจเอกสารการเดินทาง (หนงัสือเดนิทางและ Visa) ของตนเองและบคุคลในครอบครัววา่พร้อม

เดนิทางในภาวะฉกุเฉินได้หรือไม่

2. แจ้งที�อยู ่และหมายเลขที�สามารถติดตอ่ทา่นได้ เชน่ โทรศพัท์ โทรศพัท์เคลื�อนที� หรือ อีเมล ให้สถาน

กงสลุใหญ่ ณ นครแวนคเูวอร์ทราบ 

3. หมายเลขโทรศพัท์และที�อยูข่องสถานกงสลุใหญ่ ณ นครแวนคเูวอร์ 

Royal Thai Consulate General - Vancouver

1040 Burrard Street, Vancouver, BC V6Z 2R9

โทรศพัท์ (1-604) 687-1143    โทรสาร (1-604) 687-4434    

 อีเมล์ info@thaicongenvancouver.org เว็บไซต์ http://www.thaicongenvancouver.org 

4. ตดิตามขา่วสาร ทางโทรทศัน์ วิทย ุอินเตอร์เน็ต และกลุม่เพื�อนคนไทย

ในสภาวะที�มีความไม่ปลอดภัยหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน

1. เตรียมหนงัสือเดนิทางให้พร้อม 

2. ตดิตอ่สถานกงสลุใหญ่ เพื�อขอรับคําแนะนําในการปฏิบตัติวั

3. ตดิตามขา่วสารทางโทรทศัน์ วิทย ุอินเตอร์เน็ต 

4. ตดิตอ่หรือแจ้งเพื�อนคนไทยให้ทราบวา่ขณะนี �ท่านอยูที่�ใด และจะไปที�ไหน

5. สํารองอาหาร เชื �อเพลิง ยาประจําตวัที�จําเป็น

6. ประเมินความเสี�ยงที�จะเกิดขึ �นกบัตวัทา่นและคนในครอบครัว และความจําเป็นต้องเดินทางออก

จากพื �นที�เสี�ยงภยั

ข้อมูลแผ่นดนิไหว

การเตรียมความพร้อมส่วนบุคคล

หนว่ยงาน Emergency Management BC (EMBC) ได้สนบัสนนุหลกัการ 3 ขั �นตอนเมื�อเกิด

แผน่ดนิไหว คือ การย่อตวัลง (Drop) การหาที�ป้องกนั (Cover) และการยึดเกาะ (Hold On) เพื�อให้

mailto:info@thaicongenvancouver.org
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ชว่ยเหลือตวัเองได้ในกรณีเกิดแผน่ดนิไหว หลกัการทั �ง 3 นี �เป็นที�ยอมรับจากผู้ ชํานาญการแผน่ดนิไหว 

วิศวกร รัฐบาล ผู้ ชํานาญการภาวะฉกุเฉิน ตลอดจนหนว่ยงานตา่งๆ ที�เกี�ยวข้อง

พื �นที�ในประเทศแคนาดา สหรัฐฯ อเมริกา และอีกหลายๆประเทศ มีความเข้มงวดเป็นอยา่งมากใน

การปลกูสร้างตกึอาคารเพื�อลดแนวโน้มจากการพงัทลายลงมาเมื�อแผน่ดนิไหว   หลายทศวรรษที�ผา่นมา 

พบวา่มีผู้ ได้รับบาดเจ็บและตายจํานวนมากจากเศษวสัดตุา่งๆ เชน่ โทรทศัน์ โคมไฟ ชั �นวางของ กระจก ตก

ลงมาทบัตายมากกวา่การตายจากตกึถลม่     

จดุประสงค์หลกัของการปฏิบตั ิ Drop Cover และ Hold On คือ การป้องกนัตวัเองจากการตกหลน่

ของเศษวสัดแุละการหาที�ซอ่นที�ปลอดภยัในกรณีตกึพงัลงมา พื �นที�วา่งใต้โต๊ะที�แข็งแรงและมั�นคงจะชว่ย

เป็นเกราะกนัภยัในกรณีของหลน่ทบัลงมาแม้ว่าจะเป็นของหนกัๆ  

วิธีช่วยเหลือตนเอง  

 การย่อตัวลง (Drop) การทรงตวัในตําแหนง่นี �จะป้องกนัการหกล้มหรือเสียการทรงตวัจาก

แผน่ดนิไหวและยงัสามารถเคลื�อนย้ายได้ หากจําเป็น

 การหาที�ป้องกัน (Cover) โดยเฉพาะศรีษะและคอ (และลําตวัด้วยหากเป็นไปได้) มดุไปอยูใ่ต้

โต๊ะที�แข็งแรงที�สดุ หากไมมี่ก็ให้อยูใ่กล้กบักําแพง (หรือเฟอร์นิเจอร์ขนาดตํ�าและไมล้่มทบัได้)

 การยดึเกาะ (Hold On) จบัและเกาะที�กําบงัของคณุไว้ให้แนน่ และเตรียมพร้อมเคลื�อนย้าย

พร้อมที�กําบงัหากจําเป็น

 ท่านไม่สามารถทราบเหตุการณ์แผ่นดนิไหวได้ล่วงหน้า แตเ่ตรียมพร้อมรับมือกบัเหตกุารณ์

นี �ได้ทกุเวลา โดยจะต้องชว่ยเหลือตวัเองได้โดยปราศจากความชว่ยเหลือจากหนว่ยงานอื�นเป็น

เวลาอย่างน้อย 72 ชั�วโมง 

 การเตรียมความพร้อมกรณีแผ่นดนิไหว ในมณฑลบริตชิโคลมัเบียมีแผน่ดนิไหวตั �งแตข่นาด

เล็กจนถึงขนาดกลางเป็นจํานวนกว่า 1,200 ครั�ง ในแตล่ะปี การเกิดแผ่นดนิไหวบางครั�งจะไมมี่

สญัญาณเตือน ดงันั �น ควรมีการเตรียมพร้อมอยูต่ลอดเวลา 

 การประเมินความเสี�ยงแผ่นดนิไหวของแต่ละบุคคล ประเมินสภาพแวดล้อมของบ้านและ

บริเวณใกล้เคียง เตรียมความพร้อมและชว่ยเหลือตนเองได้ เมื�อเกิดภาวะฉกุเฉิน

ภยัพิบตัสิามารถเกิดขึ �นได้ทกุที�ทกุเวลา ดงันั �น การวางแผนลว่งหน้าเป็นการเตรียมความพร้อมที�

สําคญั ขึ �นอยู่กบัเหตกุารณ์ที�เกิดขึ �นกบัทา่นและครอบครัวของทา่น ความสามารถในการ

ชว่ยเหลือตนเองได้เป็นเวลาหลายวนั ดงันั �น ควรมีแผนรับมือกบัภยัพิบตัิตา่งๆ ถึงแม้จะไม่

สามารถจดัการรับมือได้ทั �งหมด แตก็่สามารถผอ่นหนกัให้เป็นเบาได้ 
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คู่มือแผ่นดนิไหว

เหตกุารณ์แผน่ดินไหวในมณฑลบริตชิโคลมัเบีย ถือเป็นเรื�องปกตแิละมีมากกวา่ 1,200 ครั�งตอ่ปี 

สว่นใหญ่จะไมรุ่นแรงมากและแทบไมรู้่สกึอะไร แตบ่างครั�งก็สามารถทําให้ตกึได้รับความเสียหายอยา่งน้อย 

1 ครั�งในรอบทศวรรษ  ดงันั �น การจดัการเตรียมการชว่ยเหลือตนเองจากเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว จะต้องมีชดุ

อปุการณ์ฉกุเฉินและสามารถวางแผนภาวะฉกุเฉินสําหรับครอบครัวได้ 

การแลกเปลี�ยนความคดิเห็นเกี�ยวกบัการรับมือแผน่ดินไหวกบัเพื�อนบ้าน ครอบครัว และเพื�อนๆ  

อาจเป็นประโยชน์และสามารถชว่ยชีวิตคนอื�นๆ ได้ 

รู้ถงึระดับความเสี�ยงของแผ่นดนิไหว

ชายฝั�งของมณฑลบริตชิโคลมัเบียมีความเสี�ยงในการเกิดแผน่ดนิไหวสงู ในภมูิภาคนี �เปลือกโลก

รวมทั �งแผน่ดนิใต้ทะเลเกิดจากการเคลื�อนที�ซึ�งเป็นสาเหตขุองการเกิดแผน่ดนิไหว  

แผ่นดนิไหวมี 3 ชนิด

• แผน่ดนิไหวระดบัเปลือกโลก (crustal earthquakes) 

• แผน่ดนิไหวแบบลึก (deep earthquakes)

• แผน่ดนิไหวแบบแผน่เปลือกโลกเหลื�อมกนั (subduction zone earthquakes)

การสั�นสะเทือนของแผน่ดนิไหวเกิดจาก การปล่อยพลงังานออกมาอยา่งฉบัพลนั สญัญาณแรกเมื�อ

เกิดแผน่ดนิไหว อาจจะมีเสียงดงัคําราม พื �นดนิอาจจะเริ�มโอนเอียงเหมือนอยู่บนเรือเป็นเวลาหลายวินาที

จนถึงหลายนาที และเมื�อผ่านไปหลายชั�วโมงหรือหลายวนัก็จะเกิดแผ่นดนิไหวระลอกหลงั (Aftershocks) 

ตามมา  แผน่ดินไหวเป็นภยัอนัตรายจากธรรมชาติที�หลีกเลี�ยงไมไ่ด้ แตห่ากมีการวางแผนที�เหมาะสมและ

รู้ทนัในการเตรียมความพร้อมก็สามารถผ่อนหนกัให้เป็นเบาได้ 

การเตรียมการ

เมื�อแผน่ดนิไหวเกิดขึ �น จะต้องอพยพย้ายออกจากพื �นที�นั �นๆ ในทนัที อาจไมมี่เวลามาเก็บข้าวของ

เครื�องใช้ที�จําเป็นได้ทนัเวลา ดงันั �น ควรมีการเตรียมการเก็บสิ�งของที�จําเป็นไว้ลว่งหน้าและเก็บไว้ในที�หยิบ

ฉวยง่ายเมื�อเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน การเตรียมการประกอบด้วย 

บริเวณรอบบ้าน 

 เตรียมและรวบรวมอปุกรณ์ชดุฉกุเฉินไว้ให้พร้อมสําหรับใช้ในบ้าน รถ หรือที�ทํางาน

 รู้แผนเตรียมการของชมุชนของตนเมื�อเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน  

 ตดิตั �งกลอนประตทีู�ตู้เก็บถ้วยชาม  ล็อคตวัถงัเก็บนํ �า เฟอร์นิเจอร์ คอมพิวเตอร์ เครื�องใช้ตา่งๆ

ไมใ่ห้เคลื�อนที�จากแรงสั�นสะเทือน
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 ทราบถึงปุ่ มปิดระบบไฟฟ้าในบ้าน 

 ทราบถึงสถานที�ปลอดภยั ทราบวา่จะเดนิทางไปอยา่งไรจึงจะถึงที�หมายเร็วที�สดุ

 นดัแนะสถานที�นดัพบเมื�อมีเหตกุารณ์ฉกุเฉิน

 หาบคุคลที�อยูใ่นพื �นที�อื�นเป็นศนูย์ตดิตอ่เมื�อเกิดเหตฉุกุเฉิน

 ควรมีรองเท้าสําหรับวิ�งได้สะดวกใกล้ตวัตลอดเวลา 

 ทราบถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื �องต้น

ชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินที�ควรมี

 เตรียมอาหารและนํ �าดื�มให้เพียงพอสําหรับ 3 วนัเป็นอย่างน้อย (อาหารกระป๋องที�เก็บได้นาน

สะดวกตอ่การพกพา มีสารอาหารครบหมู ่และรับประทานง่าย) 

 ช้อน ส้อม มีด จานและถงุพลาสตกิ 

 ยาที�จําเป็นของแตล่ะบคุคล (ตามใบสั�งจากแพทย์) 

 ชดุปฐมพยาบาล 

 วิทยแุบบพกพาและที�ชาจต์ถ่านแบตเตอรี�

 นกหวีด 

 เอกสารสําคญั 

 ของใช้ในการอาบนํ �า

 เงินและไม้ขีดไฟใสใ่นถงุที�สามารถกนันํ �าได้

 ผ้าหม่ 

 อปุกรณ์ของใช้ของเดก็หรือทารก 

 อาหารสตัว์ 

 ที�เปิดกระป๋อง (แบบไมใ่ช้ไฟฟ้า) 

 พลั�ว หรืออปุกรณ์ตา่งๆ ที�มีประโยชน์

หมายเหต ุ:  สถานที�ที�เหมาะสมในการเก็บชดุอปุกรณ์ฉกุเฉิน ได้แก่ ใต้เตียง ตู้ เสื �อผ้า หลงัผ้ามา่น

โรงรถ หรือ สถานที�ที�แห้ง เย็น ไมมี่แสงแดด และง่ายตอ่การหยิบคว้า 

เมื�อแผ่นดนิไหว

การวางแผนล่วงหน้าให้สมาชิกในบ้านทกุคนรู้วา่ ควรทําอะไรระหวา่งเกิดแผน่ดินไหว มีสต ิจะต้อง

คดิให้รวดเร็วและถกูต้อง การซกัซ้อมการเกิดเหตกุารณ์จริงจะทําให้สมาชิกในบ้านรู้จดุตา่งๆ ที�ปลอดภยั 

เมื�อเกิดแผ่นดนิไหว หรือการพดูคยุกนัวา่จะต้องทําอย่างไรในกรณีไมไ่ด้อยูที่�บ้าน
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หลังการเกิดแผ่นดนิไหว

เมื�อแผน่ดนิไหวสงบลงแล้ว ต้องควบคมุสตใิห้อยู่และขยบัเขยื �อนด้วยความระมดัระวงัเนื�องจาก

อาจมีวสัดตุา่งๆ หรือสิ�งที�เป็นอนัตรายอื�นๆ รอบตวัหลน่ลงมาทบัได้  หากได้รับบาดเจ็บให้ทําการรักษา

ตวัเองก่อนจะที�ชว่ยเหลือคนอื�น ตรวจสอบสิ�งของภายในบ้าน อาทิเชน่ แก๊ส ทอ่นํ �า ไฟฟ้า ตา่งๆ วา่เกิด

ความเสียหายหรือไม่

ถ้าหากบ้านของทา่นไมป่ลอดภยัและจะต้องย้ายออกในทนัที ให้นําชดุอปุกรณ์ฉกุเฉิน (ที�เตรียมไว้) 

ตดิตวัออกมาด้วย พยายามตดิตามขา่วสารตา่งทางวิทยทีุ�ใช้ถ่านไฟฉาย (ไมใ่ชแ่บบชาร์จไฟ)  เพื�อที�จะได้

รับทราบข้อมลูการชว่ยเหลือ  หนว่ยงานฉกุเฉินที�เปิดรับผู้อพยพสามารถให้ความชว่ยเหลือในด้านตา่งๆ ได้

เชน่ อาหาร ที�พกั ยารักษาโรค การรักษาพยาบาล เป็นต้น

องค์การการจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management Organizations) 

เป็นหนว่ยงานเตรียมความพร้อมกรณีฉกุเฉินในพื �นที�ที�เราอยูอ่าศยั รวมถึงการวางแผน การวิจยั 

การฝึกอบรมการดําเนินงาน การตอบสนองและการให้ความชว่ยเหลือผู้ประสบภยัพิบตัทิั �งก่อนและหลงัเกิด

เหต ุซึ�งสามารถติดตอ่ได้จากหนว่ยงานในจงัหวดั ดงัตอ่ไปนี �

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

http://www.pep.bc.ca/
http://www.aema.alberta.ca/
http://www.community.gov.yk.ca/emo
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สึนามิ คืออะไร 

คลื�นสนึามิเป็นชดุของคลื�นในมหาสมทุรที�บางครั�งเกิดขึ �นพร้อมๆ  กบัแผน่ดนิไหวภายใต้พื �น

ทะเล หลงัจากเกิดแผน่ดนิไหวในมหาสมทุรแปซิฟิก อาจใช้เวลาหลายชั�วโมงกวา่คลื�นจะเคลื�อนที�ไปถึง

ชายฝั�งของมณฑลบริตชิโคลมัเบีย และในชว่งเวลานี �จะมีการประกาศเตือน Tsunami Warning and

Alerting Plan ไปยงัประชาชนที�อาศยัอยูใ่นบริเวณชายฝั�งทนัที

ถ้าอยู่ใกล้มหาสมทุรและรู้สกึถึงแผน่ดนิไหวขนาดใหญ่ ควรย้ายให้ไกลออกจากทะเลหรือย้าย

ขึ �นสูพื่ �นที�สงูโดยทนัที  หากสึนามิกําลงัจะเคลื�อนเข้าใกล้กบัมณฑลบริตชิโคลมัเบีย ตวัคลื�นจะมาถึงฝั�ง

ภายในไมกี่�นาทีและอาจจะไมมี่เวลามากพอที�เจ้าหน้าที�จะประกาศเตือนภยั

สนึามิไมใ่ชค่ลื�นทะเล  จงึไม่มีสว่นเกี�ยวข้องกบักระแสนํ �าขึ �น-ลงหรือสภาพอากาศ สนึามิ

สามารถเคลื�อนย้ายตวัด้วยความเร็วกว่าร้อยกิโลเมตรตอ่ชั�วโมงและแทบจะไมส่งัเกตเห็นได้ แตเ่มื�อคลื�น

เคลื�อนตวัมาใกล้ชายฝั�งก็จะกลายเป็นคลื�นขนาดใหญ่มหึมาและมีกําลงัมหาศาล กําลงัของคลื�นสนึามิ

สามารถกวาดล้างชายฝั�งได้อยา่งง่ายดาย (สนึามิเป็นคําในภาษาญี�ปุ่ น หมายถึง คลื�นทา่เรือ) ความสงู

ของสนึามิจะเพิ�มขึ �นเรื�อยๆ เมื�อเข้าใกล้ชายฝั�งและแมนํ่ �า

ในปี ค.ศ. 1964 เกิดแผน่ดนิไหวขนาดใหญ่ใน Alaska และเกิดคลื�นสนึามิก่อให้เกิดความ

เสียหายยาวไปถึง California รวมถึงความเสียหายจํานวนหลายล้านเหรียญดอลลา่ร์ใน Port Alberni

มณฑลบริตชิโคลมัเบีย แตเ่นื�องจากมีระบบเตือนภยัจงึมีการอพยพออกมาอยา่งทนัทว่งทีและไมมี่การ

สญูเสียชีวิตใดๆ

คลื�นลกูแรกของคลื�นสนึามิมกัจะไมใ่หญ่มาก สว่นคลื�นลกูอื�นๆ อาจตามมาทกุ 2-3 นาทีเป็น

เวลาหลายชั�วโมง

ท่านสามารถป้องกันตัวเองจากสึนามึได้อย่างไร

ควรอพยพออกจากพื �นที�ที�มีความเสี�ยงจากการเกิดแผน่ดนิไหว และควรรู้จกัเส้นทางการอพยพ

ไปยงัพื �นที�ที�ปลอดภยั และสามารถใช้เป็นที�พกัชั�วคราวระหวา่งรอให้เหตกุารณ์สงบ การเตรียมความ

พร้อมในกรณีฉกุเฉินจะต้องเตรียมตวัให้สามารถอยูไ่ด้ด้วยตวัเองอย่างน้อยสามวนั
ข้อมลูจาก Emergency Management BC ที� www.embc.gov.bc.ca และ BC Hydro ที� www.bchydro.com/safety

 เตรียมชดุอปุกรณ์ฉกุเฉินไว้ให้พร้อมสําหรับที�บ้าน ในรถ และที�

ทํางาน รู้หลกัการปฐมพยาบาลเบื �องต้นและทกัษะการอยู่รอด

ด้วยตวัเอง
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 หากทา่นอยู่บนเรือ เมื�อคลื�นสนึามิกําลงัเข้าสูฝั่�ง  ขอให้เดินเรือออกไปในทะเล เพราะจะได้รับ

ผลกระทบจากสนึามิน้อยที�สดุ

 หากทา่นอยู่บนเครื�องบินนํ �า ให้บนิออกไปสูที่�สงูและหาพื �นที�ที�ปลอดภยัในทะเลสาบหรือพื �นที�ที�อยูห่า่ง

จากพื �นที�ที�มีความเสี�ยงมากที�สดุ      

 ปรับหาสถานีวิทยทีุ�ให้บริการในพื �นที�เพื�อฟังคําแนะนําจากเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวข้อง  รอให้คลื�นสงบแล้วจงึ

กลบัไปยงัชายฝั�ง

 โทรศพัท์ 911 หรือสถานีดบัเพลิง ตํารวจ และรถพยาบาลในกรณีฉกุเฉินที�เป็นอนัรายแก่ชีวิต

 หากกําลงัตั �งแคมป์ตามชายหาด  ให้ทิ �งสิ�งของทกุอย่างเพื�อเอาตวัรอด

คําเตือน : อยา่ไปที�ชายหาดเพื�อชมคลื�นสนึามิ เพราะหากคลื�นสึนามิตีย้อนกลบัมา จะเคลื�อนตวัเร็ว

มากและไมส่ามารถวิ�งหนีได้ทนั

กรณีที�ต้องหนีเข้าสู่ฝั�งหรือขึ�นสู่ที�สูง

ควรจะต้องเดนิด้วยเท้าโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกรณีที�มี
ข้อมลูจาก Emergency Management BC ที� www.embc.gov.bc.ca และ BC Hydro ที� www.bchydro.com/safety

การเกิดแผน่ดนิไหวที�รุนแรง ซึ�งทําให้ถนนและสะพานที�เสียหาย

รวมทั �งเศษซากปรักหกัพงัที�เกิดจากแผน่ดินไหวอาจทําให้ไม่

สามารถใช้ยานพาหนะได้

เพื�อความปลอดภยัทา่นควรหนีขึ �นไปยงัพื �นที�ที�มีความ

สงูอยา่งน้อย 15 เมตรเหนือระดบันํ �าทะเล ถึงแม้วา่คลื�นอาจจะสงู

ไมเ่กิน 8 เมตรก็ตาม  แตค่วามดนัและแรงกระแทกของคลื�นทําให้

ควรหนีขึ �นไปยงัพื �นที�ที�สงูกว่า

ในชมุชนตา่งๆ อาจมีเครื�องหมายที�กําหนดเส้นทางลดัในการอพยพออกจากพื �นที�ที�คาดวา่จะถกูนํ �า

ทว่มอยา่งชดัเจน (ดรููปตวัอย่างประกอบ) ในกรณีที�ไมมี่เครื�องหมายบอกทางดงักล่าว  ควรหลีกเลี�ยง

เส้นทางที�ใกล้กบัชายฝั�ง แม่นํ �า และบริเวณอา่วให้มากที�สดุ
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ท่านจะได้รับการเตือนภัยสาํหรับคลื�นสึนามิได้อย่างไร

เมื�อมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดคลื�นสึนามิขึ �น หนว่ยงานฉกุเฉินในชมุชนท้องถิ�นดงักล่าวต้องกําหนด

แผนการเตือนภยัให้กบัประชาชนในพื �นที�ให้ทั�วถึง ในบางพื �นที� จะเปิดเสียงไซเรนหรือในบางพื �นที�อาจจะใช้

โทรศพัท์หรือการแจ้งเตือนแบบปากตอ่ปาก ควรเรียนรู้วิธีการสื�อสารในพื �นที�ของตนให้ชดัเจน และคอยฟัง

คําเตือนตา่งๆ จากสถานีวิทย ุ เรือตา่งๆ ในทะเลจะได้รับคําเตือนจากวิทยขุอง Coast Guard และเครื�องบิน

ได้รับการเตือนผา่น NavCan 

พื�นที�ใดมีความเสี�ยงจากคลื�นสึนามิ?

พื �นที�ริมชายฝั�งทะเล (เป็นสว่นที�แรเงาในแผนที�) เป็นพื �นที�ชายฝั�ง

ทะเลที�สามารถเกิดคลื�นสนึามิได้จากแผน่ดนิไหวทั �งระยะใกล้

และระยะไกล 

แผนเตือนภัยสึนามิในมณฑลบริตชิโคลัมเบีย 

การเตือนภยัสนึามิในอา่วมหาสมทุรแปซิฟิก เป็นสิ�งที�กําหนดให้

ปฏิบตัิตามโดย United Nations Intergovernmental Oceanographic 

Commission (IOC) ในปี 1946  ระบบเตือนภยัสนึามิถกูจดัการโดย United 

States Department of Commerce, National Oceanic and

Atmospheric Administration (NOAA) ให้ตรวจจบัคลื�นสนึามิและแจ้ง

เตือนให้ทกุคนที�อยูร่อบขอบมหาสมทุรแปซิฟิกทราบ 

มณฑลบริตชิโคลมัเบียเป็นมณฑลเดียวในแคนาดาที�มีชายฝั�งตดิ

กบัมหาสมทุรแปซิฟิก จงึต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดการเตือนภยัดงักลา่ว  ระบบจดัการฉกุเฉินในมณฑลบริ

ตชิโคลมัเบีย Emergency Management B.C. (EMBC) จะต้องได้รับการแจ้งเตือนจาก West 

Coast/Alaska Tsunami Warning Center และจะประกาศเตือนตอ่ไปยงัประชาชนที�อยูใ่นพื �นที�ความเสี�ยง

ตา่งๆ ในมณฑล โดยจะแจ้งหนว่ยงานตา่งๆ ดงันี �

• รัฐบาลท้องถิ�นตามแนวชายฝั�งมณฑลบริตชิโคลมัเบียที�อยูใ่นพื �นที�เสียง

•  ตํารวจแคนาดา Royal Canada Mounted Police (RCMP) 

• Canada Coast Guard และ Navigation Canada ที�สามารถติดตอ่โดยตรงไปยงัเรือหรือ

เครื�องบินนํ �าตา่งๆ
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• เครือข่ายสื�อสารมวลชน

• หนว่ยงาน Emergency Preparedness Canada และหนว่ยงาน Canadian Forces 

EMBC ยงัจะประสานงานกบัหนว่ยงานบริการอทุกศาสตร์ของแคนาดา (Canadian 

Hydrographic Service) หนว่ยงานกรมประมงและมหาสมทุรแคนาดา (Fisheries and Oceans Canada) 

เพื�อแจ้งรายละเอียดเกี�ยวกบัความสงูของคลื�นเวลาที�คลื�นมาถึงฝั�ง

การเตือนภัยสึนามิจะอยู่ในรูปแบบของการแถลงการณ์จาก BC Tsunami Advisory Bulletins 5 วิธี

ดังต่อไปนี�

1. Tsunami Warning : การเกิดคลื�นสึนามิ จะใช้เวลาไมเ่กินสามชั�วโมงในการเคลื�อนตวัมาถึงชายฝั�ง

ของมณฑลบริตชิโคลมัเบีย  การเตือนภยันี �มีวตัถปุระสงค์หลกัในการเตรียมแผนรับมือในการอพยพ 

2. Tsunami Watch : การเกิดแผน่ดนิไหว  อาจก่อให้เกิดคลื�นเกิดสนึามิตามมาและสามารถเคลื�อน

ตวัมาถึงชายฝั�งมณฑลบริตชิโคลมัเบียประมาณกวา่สามชั�วโมง การเตือนภยันี �มีวตัถปุระสงค์ใน

การจดัเตรียมเจ้าหน้าที�ฉกุเฉินให้พร้อม 

3. Tsunami Information : อาจมีการแจ้งขา่วทั�วไปเกี�ยวกบัแผน่ดินไหวในภมูิภาคแปซิฟิก แม้วา่จะไม่

มีการคาดการณ์วา่สึนามิจะมาถึงมณฑลบริตชิโคลมัเบียก็ตาม 

4. Tsunami Cancellation : จะยกเลิกคําเตือนตา่งๆ เมื�อภยัสนึามิได้สงบลงแล้ว

5. Tsunami All Clear : เมื�อคาดวา่จะไมมี่คลื�นสึนามิมาอีกแล้ว หน่วยงานท้องถิ�นตา่งๆ จะประกาศ

แจ้งให้ทราบ 

----------------

สถานกงสลุใหญ่ ณ นครแวนคเูวอร์  

                  เมษายน 2556 


