
September 2022 | No. 309 |

45

TPA news

Risk Reduction

รศุ.ดร.ณัฏฐ์ ลิีลิะวิัฒน์

หน่วยปฏิิบััติการึวิจััยรึะบับัสารึสนเที่ศ

การึจััดการึภัยพิบััติและความเส่�ยง

คณะวิศวกรึรึมศาสตรึ์ จัุฬาลงกรึณ์มหาวิที่ยาลัย

http://natt.leelawat.com

แจ้้งข้้อคัวามูฉุุกเฉุิน

ช่่วงภััยพิิบััติในประเที่ศญี่ี�ปุ�น

เมื�อเกัดิืเหตก่ัารณ์ภ์ยัพบิัตัข้ิ้�น เราจะที่ำอย�างไรใหค้่รอบัค่รวั 

และค่นใกัล้ตัวเราที่ราบัสู่ถานกัารณ์์ว�าตัวเราปลอดืภัยหรือไม� 

หรือว�าตัวเราได้ืรับับัาดืเจ็บัอย�างไร ปัจจ่บัันเราอย่�ที่ี�ไหน แล้วถ้า

สู่ถานกัารณ์์ภัยพิบััติค่�อนข้้างวิกัฤตจนไม�มีพลังงานไฟัฟ้ัาให้เรา

ช่ารจ์โที่รศัพัท์ี่มอืถือจะที่ำอย�างไร บัวกักับััสู่ถานกัารณ์อี์กัมากัมาย

ที่ี�อาจจะเกัิดืข้้�นไดื้โดืยไม�ค่าดืค่ิดื สู่�วนในกัรณ์ีที่ี�เรามีค่นร่้จักัหรือ

ญาติสู่นิที่ในพื�นที่ี�ภัยพิบััติ แล้วต้องกัารที่ราบัว�าเข้าปลอดืภัยดีื 

หรอืไม�จะที่ำได้ือย�างไร ผ่เ้ขี้ยนจ้งข้ออนญ่าตแนะนำหน้�งในเค่รื�องมอื 

ที่ี�ใช่้ช่�วยยืนยันค่วามปลอดืภัยสู่ำหรับัตัวเราให้ค่รอบัค่รัว ญาติ ๆ 

ค่นสู่นิที่ในประเที่ศัญี�ป่่นให้ได้ืร้่จักักัันนะค่รับั เค่รื�องมือทีี่�ว�านี�คื่อ 

“171” ไม�ใช่�เบัอร์เลข้ที่้ายสู่ามตัวนะค่รับั แต�เป็นหมายเลข้สู่ำหรับั

กัดืที่างโที่รศััพที่์เพื�อใช่้บัริกัาร “Disaster Emergency Message 

Dial” ต�างหากัค่รับั

171	Disaster	Emergency	Message	Dial

บัริกัาร 171 เป็นบัริกัารฝ้ากัข้้อค่วามเสู่ียงที่ี�ถ่กัเตรียมไว้ใช่้

เมื�อเกัิดืเหต่ภัยพิบััติ เช่�น แผ�นดืินไหว หรือภ่เข้าไฟัระเบัิดื เป็นต้น 

(NTT, 1999a) ที่�านผ่อ้�านอาจจะสู่งสู่ยัว�าแลว้ที่ำไมเราไม�โที่รหาเลย

จะไดื้ที่ราบัข้้อม่ลไดื้รวดืเร็วกัว�า กั็ต้องค่ำน้งว�าในช่�วงสู่ถานกัารณ์์

ฉ่กัเฉินเช่�นนั�น มีค่วามเป็นไปได้ืว�าช่�องที่างโที่รค่มนาค่มอาจจะมี

กัารใช้่งานค่�อนข้้างมากั และอาจจะที่ำให้กัารติดืต�อเป็นได้ืยากั

ดื้วย (NTT, 1999a) ดืังนั�นกัารใช้่งาน Disaster Emergency 

Message Dial กัจ็ะเป็นอกีัที่างเลือกัหน้�งให้ผ้่ที่ี�ประสู่บัภัยสู่ามารถ

ฝ้ากัข้้อค่วามแจง้สู่ถานะข้องตนเองเอาไวเ้พื�อให้ค่รอบัค่รวั ญาต ิๆ  

และค่นสู่นิที่ไดื้ที่ราบัสู่ถานะข้องเรานั�นเอง

ขั�นตอนการู้ใชิ�งาน	171	ในปรู้ะเทศญี�ปุ�น

สู่ำหรับัวิธีกัารใช่้งานระบับั 171 นั�น ข้อแบั�งเป็นสู่องกัรณ์ี 

ค่ือ กัารบัันที่้กัเสู่ียง และกัารฟัังข้้อค่วามที่ี�ถ่กับัันที่้กัไว้นะค่รับั

ข้ั�นตอนกัารบัันที่้กัเสู่ียง (NTT, n.d.)

1. กัดื “171” 

2. เมื�อโที่รติดืแล้วให้กัดืเลข้ “1” 

3. ถา้ที่�านผ้่อ�านอย่�ในพื�นที่ี�ภยัพิบัติัให้กัดืหมายเลข้โที่รศัพัที่์

บั้านข้องตนเอง (พร้อมรหัสู่พื�นทีี่�) หรือกัดืหมายเลข้โที่รศััพท์ี่บ้ัาน 

(พร้อมรหัสู่พื�นที่ี�) ข้องค่นที่ี�อย่�ในพื�นที่ี�ภัยพิบััติสู่ำหรับักัรณ์ีที่ี�ที่�าน

ผ่้อ�านต้องกัารติดืต�อเพื�อบัันที่้กัข้้อค่วามถามหา 

4. หลังได้ืยนิข้อ้ค่วาม และเสีู่ยงสัู่ญญาณ์ ให้ที่�านผ่อ้�านพด่ื

บัันที่้กัข้้อค่วามเสู่ียงค่วามยาวไม�เกัิน 30 วินาที่ี

5. เมื�อบัันที่้กัข้้อค่วามเสู่ร็จให้กัดืเลข้ “9”

6. ที่�านผ่อ้�านสู่ามารถวางสู่ายไดืต้ั�งแต�ข้ั�นตอนนี�นะค่รบัั แต�

กิด 171
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ถ้าที่�านผ่้อ�านต้องกัารบัันที่้กัข้้อค่วามเสีู่ยงใหม�ที่ดืแที่นข้้อค่วามทีี่�

บันัที่ก้ัไปกั�อนหนา้กัส็ู่ามารถกัดืเลข้ “8” เพื�อไปสู่่�ข้ั�นตอนกัารบันัที่ก้ั

เสู่ียงใหม�ไดื้

7. ถา้ไม�มกีัารกัดืเลข้ “8” ในข้ั�นตอนกั�อนหนา้ ระบับัจะเล�น

ข้้อค่วามที่ี�บัันที่้กัไว้ให้ที่�านผ่้อ�านไดื้ฟััง

8. วางสู่ายโที่รศััพที่์

ขั�นตอนการู้ฟัังข�อความที�ถี้กบัันท่กไว�	(NTT,	n.d.)

1. กัดื “171” 

2. เมื�อโที่รติดืแล้วให้กัดืเลข้ “2” 

3. กัดืหมายเลข้โที่รศััพที่์บั้านข้องที่�าน (พร้อมรหัสู่พื�นที่ี�) 

หรือหมายเลข้โที่รศััพที่์บั้าน (พร้อมรหัสู่พื�นที่ี�) ข้องค่นที่ี�อย่�ในพื�นที่ี�

ภยัพบิัตัแิละที่�านผ่อ้�านตอ้งกัารฟังัข้้อค่วามเสู่ยีงทีี่�บันัที่ก้ัไวข้้องเข้า 

(กัรณ์ีที่ี�กัดืหมายเลข้โที่รศััพท์ี่ผิดืในข้ั�นตอนกั�อนหน้าให้ที่�านผ้่อ�าน

วางสู่ายแล้วเริ�มต้นข้ั�นตอนแรกัใหม�อีกัค่รั�ง)

4. ฟัังข้้อค่วาม

5. ถ้าต้องกัารฟัังข้้อค่วามเดืิมซ�ำให้กัดืเลข้ “8”

6. ถ้าต้องกัารฟัังข้้อค่วามถัดืไป (หากัมีหลายข้้อค่วาม) ให้

กัดืเลข้ “9”

7. วางสู่ายโที่รศััพที่์

การู้ทดสอบั

เมื�อที่�านผ่้อ�านได้ืร่้จักับัริกัารนี�แล้ว บัางที่�านอาจจะอยากั

ลองใช่ง้าน 171 เพื�อสู่ร้างค่วามค่่น้เค่ย เมื�อเกิัดืภยัพบิัตัใินประเที่ศั

ญี�ป่่นจะไดื้ใช่้งานไดื้ที่ันที่ีใช่�ไหมค่รับั ต้องบัอกักั�อนว�า ผ่้ให้บัริกัาร

มกีัารเปดิืใหท้ี่ดืสู่อบักัารใช้่งานนะค่รบัั แต�จะต้องใช้่งานเฉพาะช่�วง

เวลาที่ี�มกีัารเปิดืที่ดืสู่อบัเที่�านั�น ว�าแต�ช่�วงไหนกันันะ 

ที่ี�สู่ามารถที่ดืสู่อบับัริกัาร 171 ไดื้ ค่ำตอบักั็ค่ือสู่ี�ช่�วงเวลา (NTT, 

1999b) ดืังนี�

(1) ที่่กัวันที่ี� 1 และวันที่ี� 15 ข้องที่่กัเดืือน

(2) สู่ามวันแรกั (วันที่ี� 1 มกัราค่ม ถ้งวันที่ี� 3 มกัราค่ม) ข้อง

ที่่กัปี

(3) ช่�วงสู่ัปดืาห์กัารเตรียมค่วามพร้อมภัยพิบััติ (วันที่ี� 30 

สู่ิงหาค่ม ถ้งวันที่ี� 5 กัันยายน) ข้องที่่กัปี

(4) ช่�วงสู่ัปดืาห์กัารเตรียมค่วามพร้อม และอาสู่าสู่มัค่ร 

ภัยพิบััติ (วันที่ี� 9 มกัราค่ม ถ้งวันที่ี� 21 มกัราค่ม) ข้องที่่กัปี

ผ่ใ้ช้่งานสู่ามารถที่ดืสู่อบับัรกิัารข้อง 171 ได้ืตามข้้อกั�าหนดื 

(NTT, 1999b) ดืังนี�

(1) ผ้่ใช้่งานสู่ามารถบัันที่ก้ัข้้อค่วามได้ืทัี่�งหมดื 20 ข้้อค่วาม

ต�อ 1 เบัอร์โที่รศััพที่์

(2) ข้้อค่วามมีค่วามยาวไม�เกัิน 30 วินาที่ี

(3) ระยะเวลากัารเก็ับัข้้อค่วามจะกิันระยะเวลาจนหมดื

ช่�วงเวลาที่ดืสู่อบั

อย�างไรกั็ดีืกัารที่ดืสู่อบัจะถ่กัยกัเลิกัที่ันที่ีหากัเกัิดืภัยพิบััติ

จริงข้้�นในช่�วงระยะเวลากัารที่ดืสู่อบั 
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