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ภารีกิจทีำ� 1 การีรัีบรีองควิามป็ลอด้ภัยของป็รีะชื่าชื่น่

ผู้้้อย่้อาศัย และผู้้้มาเย่อน่รีวิมทัำ�งชื่าวิต่างป็รีะเทำศ

ภารกิ้จแรก้เป็ีนก้ารรับัรองความปีล้อดืภัยัให้กั้บัปีระชาชน

ทุี่ก้คน ทัี่�งปีระชาชนผ้่่ท่ี่�อย่ั�อาศััยั แล้ะผ้่่มาเยืัอน โดืยั

ม่งานหลั้ก้คือก้ารให้ข้้อม่ล้ แล้ะค่�มือก้ารอพยัพในเหตุุก้ารณ์์

ภัยัพิบััติุ ซ่ึ่�งภารกิ้จจะสู่ำาเร็จได้ืจำาเป็ีนตุ้องม่ก้ารให้ข้้อม่ล้ก้ารเตืุอน

ภัยัระดัืบัสู่่งสุู่ดื (特別警報) ท่ี่�รวดืเร็ว แล้ะแม�นยัำา จำาเป็ีนตุ้องม่

ก้ารให้ข้้อม่ล้แก้�ผ้่่มาเยืัอน ม่ก้ารใช้เที่คโนโล้ย่ัสู่ารสู่นเที่ศั แล้ะก้าร

สืู่�อสู่ารในก้ารให้ข้้อม่ล้กั้บัผ้่่คนในก้ารเดิืนที่างไปีในสู่ถานท่ี่�ตุ�าง ๆ 

เพื�ออพยัพ แล้ะก้ารรัก้ษาความปีล้อดืภัยัข้องเสู้่นที่าง แล้ะพื�นท่ี่�

อพยัพ เป็ีนตุ้น (MLIT, n.d.a.)

งานถัดืมาคือก้ารให้ความช�วยัเหลื้อ อำานวยัความสู่ะดืวก้ 

ในก้ารสู่�งชาวตุ�างปีระเที่ศัก้ล้ับัปีระเที่ศัข้องตุนเอง ซ่ึ่�งม่ก้าร 

จัดืเตุร่ยัมช�องที่างก้ารเดิืนที่างเข้้า-ออก้ปีระเที่ศั ก้ารให้ข้้อม่ล้ใน

ภาษาตุ�าง ๆ แล้ะก้ารเตุร่ยัมยัานพาหนะสู่ำาหรับัก้ารอพยัพในร่ปี

แบับัตุ�าง ๆ เช�น ก้ารอพยัพที่างนำ�า เป็ีนตุ้น (MLIT, n.d.a.)

ภารีกิจทีำ� 2 การีลด้ควิามเสียหายของสิ�งอำาน่วิยควิาม

สะด้วิกสำาหรัีบการีแข่งขัน่กีฬาโอลิมปิ็ก และพารีาลิมปิ็ก และ

ฟ้ื้�น่ฟ้ื้สภาพโด้ยเร็ีวิ

ต้ั� 
งแตุ�พิธุ่เปิีดืก้ารแข้�งขั้นก่้ฬาโอลิ้มปิีก้ฤด่ืร้อน โตุเก่้ยัว 

ปีี 2020 (東京2020) ท่ี่�ผ่�านมา รวมทัี่�งก้ารเริ�มก้าร

แข้�งขั้นในปีระเภที่ก่้ฬาตุ�าง ๆ  ก็้ได้ืเห็นว�าที่างปีระเที่ศัญ่�ปุ่ีนม่ก้ารนำา

เที่คโนโล้ย่ัตุ�าง ๆ  เข้้ามาใชใ้นก้ารแข้�งขั้นตุล้อดืช�วงระยัะเวล้าตัุ�งแตุ�

วันท่ี่� 23 ก้รก้ฎาคม - 8 สิู่งหาคม 2564 สู่ำาหรับัก้ารแข้�งขั้นก่้ฬา

โอลิ้มปิีก้ แล้ะวันท่ี่� 24 สิู่งหาคม - 5 กั้นยัายัน 2564 สู่ำาหรับัก้าร

แข้�งขั้นก่้ฬาพาราลิ้มปิีก้ ในบัที่ความน่�ผ้่่เข่้ยันจ่งอยัาก้ชวนที่�าน 

ผ้่่อ�านมาเปิีดืแผ่นท่ี่�นำาที่างก้ารจดัืก้ารภยััแผ่�นดิืนไหวท่ี่�ม่ก้ารเตุร่ยัม

ก้ารไว้ในก้รณ่์ฉุก้เฉินสู่ำาหรับัภัยัพิบััติุท่ี่�อาจจะเกิ้ดืข่้�นได้ืครับั

แผู้น่ทีำ�น่ำาทำางป็ฏิบัติการีสถีาน่การีณ์์แผู่้น่ดิ้น่ไหวิใน่

กรุีงโตเกียวิ

ด้ืวยัโอก้าสู่ท่ี่�ภัยัพิบััติุอาจจะเก้ดิืข่้�นจ่งที่ำาใหก้้รุงโตุเก่้ยัวเปีน็

หน่�งในเมืองท่ี่�จำาเป็ีนตุ้องม่ก้ารเตุร่ยัมความพร้อมในก้ารรับัมือ 

ภัยัพิบััติุ (McCurry, 2016) เมื�อมาเปิีดืด่ืแผ่นท่ี่�นำาที่างภารกิ้จข้อง

ก้ระที่รวงท่ี่�ดิืน โครงสู่ร้างพื�นฐาน ก้ารข้นสู่�ง แล้ะก้ารที่�องเท่ี่�ยัวญ่�ปุ่ีน 

(MLIT, n.d.a.) จะพบัว�าที่างปีระเที่ศัญ่�ปุ่ีนได้ืม่ก้ารตุระเตุร่ยัม

ภารกิ้จปีฏิิบััติุก้ารท่ี่�เก่้�ยัวข้้องกั้บัก้ารรับัมือสู่ถานก้ารณ์์ฉุก้เฉินท่ี่�อาจ

เกิ้ดืข่้�นจาก้ภัยัแผ่�นดิืนไหวไว้ห้าภารกิ้จหลั้ก้ โดืยัหน�วยังานข้อง 

MLIT ได้ืม่ก้ารปีระสู่านงาน เตุร่ยัมก้าร แล้ะฝึ่ก้ซ้ึ่อมล้�วงหน้าก้�อน

ก้ารจัดืก้ารแข้�งขั้นก่้ฬาในครั�งน่�
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ภารก้ิจน่�ปีระก้อบัดื้วยัสู่ามงานหล้ัก้ คือ ก้ารล้ดืความเสู่่ยั

หายัข้องสู่ถานท่ี่�จัดืก้ารแข้�งขั้น แล้ะระบับัคมนาคมข้นสู่�งท่ี่�ใช้ใน

ก้ารเดิืนที่างสู่่�สู่ถานท่ี่�จัดืก้ารแข้�งขั้น ทัี่�งก้ารจัดืเตุร่ยัมเสู้่นที่าง

ฉุก้เฉินท่ี่�รองรับัก้ารสัู่�นสู่ะเทืี่อนข้องแผ่�นดิืนไหวไดื้ ก้ารตุรวจตุรา

ก้ารวดัื แล้ะควบัคมุระดัืบันำ�าข้องแม�นำ�าอะราคาวา (荒川) แล้ะก้าร

ล้ดืจำานวนเสู่าไฟัฟ้ัาบันถนนในก้รุงโตุเก่้ยัว เป็ีนตุ้น (MLIT, n.d.a.)

งานท่ี่�สู่องคอื ก้ารร�วมมอืกั้นในกิ้จก้รรมก้ารฟั้�นฟ่ั ได้ืแก้� ก้าร

รับัรอง แล้ะเพิ�มความเข็้มแข็้งให้กั้บั TEC-FORCE (緊急災害対

策派遣隊) ซ่ึ่�งเป็ีนก้องก้ำาลั้งฉุก้เฉินด้ืานเที่คนิคท่ี่�จะเข้้ามา 

ช�วยัเหลื้อรัฐบัาล้ท้ี่องถิ�นเมื�อเกิ้ดืภัยัพิบััติุข้นาดืใหญ� (MLIT, n.d.b.) 

แผ่นโปีรแก้รมก้ารฟ้ั�นฟ่ัภัยัพิบััติุข้องรัฐบัาล้ท้ี่องถิ�นตุ�าง ๆ  แล้ะก้าร

สู่�งเสู่ริมก้ารก้ารจัดืที่ำาแผ่นก้ารก้่้ถนนจาก้ซึ่าก้ปีรัก้หัก้พังจาก้ภัยั

พิบััติุ เป็ีนตุ้น (MLIT, n.d.a.)

งานท่ี่�สู่ามคือ ก้ารเตุร่ยัมก้ารใช้งานเฮลิ้คอปีเตุอร์ในช�วง 

ภัยัพิบััติุ โดืยัม่ก้ารเตุร่ยัมความร�วมมือกั้บัหน�วยังานท่ี่�เก่้�ยัวข้้องใน

ก้ารใช้เฮลิ้คอปีเตุอร์ในก้ารปีระเมินพื�นท่ี่� แล้ะสู่ถานก้ารณ์์ (MLIT, 

n.d.a.)

ภารีกิจทีำ� 3 การีร่ีวิมม่อกัน่รัีกษาควิามป็ลอด้ภัยให้กับ

รีะบบการีขน่ส่ง

ภารกิ้จน่�เป็ีนก้ารรับัรองความปีล้อดืภัยัให้กั้บัวิธุ่ก้าร

คมนาคมข้นสู่�งในร่ปีแบับัตุ�าง ๆ เพื�อให้สู่ามารถเดิืนที่างได้ืในช�วง

ภัยัพิบััติุ เช�น ก้ารเปีล่้�ยันร่ปีแบับัก้ารคมนาคมทัี่นท่ี่ท่ี่�ก้ารคมนาคม

ระบับัรางไม�สู่ามารถใหบ้ัริก้ารได้ื แล้ะก้ารรัก้ษาความปีล้อดืภยััข้อง

รถไฟั แล้ะเครื�องบิัน เป็ีนตุ้น (MLIT, n.d.a.)

ภารีกิจทีำ� 4 การีรีบัรีองควิามป็ลอด้ภยัและควิามมั�น่คง

ให้กับผู้้้อพยพ

ภารก้ิจก้ารรับัรองความปีล้อดืภัยั แล้ะความมั�นคงให้กั้บั 

ผ้่่อพยัพปีระก้อบัด้ืวยัสู่องงานหลั้ก้คือ ก้ารดืำาเนินก้ารอพยัพเพื�อ

รับัรองความปีล้อดืภัยั เช�น ก้ารรัก้ษาความปีล้อดืภัยัให้กั้บัสู่ถานท่ี่�

อพยัพ แล้ะศ่ันย์ัป้ีองกั้นภัยัพิบััติุ แล้ะมาตุรก้ารอพยัพในพื�นท่ี่�สู่ถาน่

รถไฟั สู่นามบิัน แล้ะศ่ันย์ัก้ารค้า เป็ีนตุ้น (MLIT, n.d.a.)

งานท่ี่�สู่องคือ ก้ารเพิ�มความสู่ามารถให้กั้บัพื�นท่ี่�ตุ�าง ๆ ใน

ก้ารรับัผ้่่อพยัพ เช�น มาตุราก้ารสู่ำาหรับัผ้่่โดืยัสู่ารติุดืค้างในสู่ถาน่

รถไฟัใหญ� ๆ ก้ารเตุร่ยัมช�องที่างก้ารจัดืสู่�งข้องจำาเปี็นสู่ำาหรับั 

ผ้่่อพยัพ ก้ารปีรับัก้ารใช้โรงแรม แล้ะเร่ยัวกั้งในก้ารอพยัพ เป็ีนตุ้น 

(MLIT, n.d.a.)

ภารีกิจทีำ� 5 การีส่�อสารีข้อม้ลทัำ�งภายใน่ และรีะหว่ิาง

ป็รีะเทำศล่วิงหน้่า

ภารกิ้จด้ืานก้ารสืู่�อสู่ารปีระก้อบัด้ืวยัสู่องงานหลั้ก้คือ 

ก้ารเพิ�มความเข้้มแข้็งให้กั้บัก้ล้ไก้ก้ารให้ข้้อม่ล้กั้บัผ้่่อพยัพรวมทัี่�ง

ชาวตุ�างปีระเที่ศั เช�น ก้ารเพิ�มช�องที่างก้ารเข้้าถ่งข้้อม่ล้ท่ี่�ง�ายัเป็ีน 

One-stop ก้ารสู่ร้าง แล้ะเพิ�มความตุระหนัก้ในเรื�องแผ่นท่ี่�เสู่่�ยังภัยั

สู่่นามิ แล้ะก้ารสู่�งเสู่ริมก้ารใช้ข้้อม่ล้เชิงพื�นท่ี่� เป็ีนตุ้น (MLIT, n.d.a.)

สู่�วนงานท่ี่�สู่องคือ ก้ารก้ระจายัข้้อม่ล้สู่่�ปีระเที่ศัตุ�าง ๆ ผ่�าน

ช�องที่างก้ารจัดืกิ้จก้รรมแล้ะเว็บัไซึ่ต์ุ (MLT, n.d.a.)

บทำสรุีป็

เพราะก้ารจัดืงานระดัืบันานาชาติุท่ี่�ม่ผ้่่เข้้าร�วมเป็ีนจำานวน

มาก้ ถ้าเกิ้ดืเหตุุก้ารณ์์วิก้ฤตุตุ�าง ๆ แล้ะไม�ม่ก้ารเตุร่ยัมก้ารท่ี่�ด่ื จะ

ที่ำาให้เกิ้ดืความเสู่่ยัหายัได้ืมาก้ก้ว�าสู่ถานก้ารณ์์ปีก้ติุ จ่งจำาเป็ีน

อยั�างยิั�งท่ี่�จะตุ้องม่ก้ารวางแผ่น แล้ะซึ่กั้ซ้ึ่อมแผ่นตุ�าง ๆ  ไว้ล้�วงหน้า

เป็ีนอยั�างด่ื
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