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ความเสียหายจาก 
 Great East Japan Earthquake 

2011 
 
(จากข้อมลูเม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2013) 
 
เสียชีวิต                          15,880    ราย 
สญูหาย                             2,694    ราย 
เสียชีวิตในภายหลงั             2,303    ราย 
________________________
รวม                                   20,877   ราย 
+ 
Solitary Death                   57   ราย 
(เสียชีวิตด้วยความรู้สกึโดดเดี่ยว/สญูเสีย) 

ผู้อพยพจากภยัพิบตัิ                             315,195 ราย 
(เพ่ิมขึน้ :เดือน มิ.ย 2013)                 293,782 ราย 
 
บ้านถกูท าลาย : 
บ้านถกูท าลายทัง้หลงั                            128,931 หลงั
บ้านถกูท าลาย 50%                      269,045 หลงั 
บ้านถกูท าลายบางสว่น                         736,313 หลงั 



! ! ! 

Evacuate and sheltering in disaster 

Temporary housing 

School/Gym 

0.เกิดภยัพิบตัิ !!!! 1.พืน้ท่ีหลบภยั 2.ท่ีพกัพิงฉกุเฉิน 

3.บ้านพกัชัว่คราว 4.ท่ีอยูอ่าศยัถาวร 



4 

 หลงัจากเกิดภยัพิบตัิแล้ว ผู้รอดชีวิตควรจะไปที่ไหน ? 
สถานท่ี ระยะเวลา 

1) Emergency 

Evacuation 
Space 

 พืน้ท่ีหลบภยัฉกุเฉิน 

สวนสาธารณะ,สนามเดก็เลน่, ตกึ
หรืออาคารท่ีปลอดภยั เช่นอาคาร

เรียน 

-3 วนัหลงัจากเหตกุารณ์ 

2) Emergency 

Living Space 
ท่ีพกัพิงฉกุเฉิน 

โรงยิม ,โรงแรม, เต้นท์, ท่ีท าการ
ชมุชน (indoors) 

-6 เดือนหลงัจากเหตกุารณ์ 

3) Temporary 

Living Space 
บ้านชัว่คราว 

บ้านพกัชัว่คราว 
บ้านเช่า 
บ้านญาติ 

- 2-5 ปีหลงัจากเหตกุารณ์ 

4) Permanent 

Housing 
ท่ีอยู่อาศยัถาวร 

บ้านสร้างใหม่ 
บ้านเช่า 

บ้านเช่าถาวร 

Credit :DRI 2013 , Dr. Shohei BENIYA 



1) Emergency Evacuation Space ท่ีหลบภยัฉกุเฉิน ของชมุชน 

Uosaki community ,Kobe 



สิ่งท่ีควรเตรียม เพ่ือน าติดตวัเม่ือไปอยูท่ี่ Shelter (ท่ีพกัพิงฉกุเฉิน) 
ยกตวัอยา่งเช่น 
1.อาหารที่ไมต้่องล าบากในการปรุงและเคร่ืองด่ืม ปริมานเพียงพอกบัสมาชิกใน
ครอบครัว ประมาณ 2-3 วนั 
2.เสือ้ผ้า/เคร่ืองนุ่งหม่ 
3.อปุกรณ์สื่อสารและพลงังานส ารอง 
4.ยาประจ าตวั 
 การจดักระเป๋าฉกุเฉินนัน้ มีตวัอย่างหรือ Guide list เป็นแนวทาง แต่ท่ีส าคญัคือเราต้อง

เป็นคนตดัสินใจเองวา่อะไรท่ีเป็นของจ าเป็นและไม่จ าเป็นส าหรับการน าติดตวัไป ลองทดสอบ
ดวู่าเราสามารถแบกน า้หนกักระเป๋าฉกุเฉินได้แค่ไหน วิ่งไหวไหมถ้ามีกระเป๋าติดตวั 
การจะค านวณความสามารถในการแบกกระเป๋าฉกุเฉินนัน้ ถ้าเราทราบระยะทางจากบ้านไปท่ี
หลบภยัฉกุเฉินหรือ Shelter 
ก็จะท าให้เรารู้ว่าเราใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่ และควรมีกระเป๋าใบขนาดไหนและควรเอา
อะไรออกไปหรือใสเ่พ่ิมในกระเป๋าบ้าง 
สิ่งที่จ าเป็นกบัตวัเราเอง...เราย่อมรู้ดีท่ีสดุ 



ไมมี่ความชว่ยเหลือไหนจะดีไปกวา่การช่วยเหลือตวัเอง 
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หน้าท่ีของท่ีพกัพิงฉกุเฉิน (Shelter) 

1) ท าหน้าท่ีแทนบ้าน 
เป็นห้องนอน ห้องน า้ ห้องครัว เป็นท่ีเรียนของเดก็ๆ เป็นท่ีซกัผ้า และที่เก็บของ ฯลฯ 

 

2) ท าหน้าท่ีแทนสาธารณปูโภคของเมืองหรือชมุชน  
•เป็นโรงพยาบาล ,ศนูย์รับบริจาค,ท่ีเลน่ส าหรับเด็กๆ 

•เป็นศนูย์ข้อมลู และเป็นศนูย์กลางชมุชน 



ภยัพิบตัิเม่ือปี 1995 ท่ีโกเบ 

Credit Liz  Maly  ,Senior Researcher,DRI,08.2013 

ปัญหาท่ีพบในบ้านชัว่คราวของโกเบคือท่ีบ้านชัว่คราวมีความแออดั ,ตัง้อยู่ไกลจากตวัเมือง เพ่ือนบ้าน
ต้องถกูแยกจากกนั ,ตามกฎหมายแล้วสามารถอยู่อาศยัได้เพียง 2 ปี(แต่มีการอนญุาตขยายเวลาเป็น
กรณี) 
ท่ีน่าเศร้าคือผู้อยู่อาศยับางคนเสียชีวิตในบ้านแต่เพ่ือนบ้านไม่ทราบเพราะแทบไม่มีปฏิสมัพนัธ์กนั  



Temporary Housing 
บ้านพกัชัว่คราว 



หน้าที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลญ่ีปุ่ นในการสร้างบ้านชัว่คราว 

Credit Liz  Maly  ,Senior Researcher,DRI,08.2013 



บ้านชัว่คราวหลงัจาก East Japan earthquake  
มีหลากหลายรูปแบบ เพราะวา่เป็นการจดัสร้างของแตล่ะเมืองเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สภาพพืน้ที่ของ Tohoku และ  Kobe แตกต่างกนั 
ปัจจบุนั มีการสร้างบ้านพกัชัว่คราวหลายแบบ และ ยงัมีการเช่าอพาร์ทเม้นโดยรัฐบาลสนบัสนนุเงินต่อเดือน 60,000 เยน 
โดยที่เขตท่ีเกิดซนึามเิป็นพืน้ที่ชนบท และยงัมีอพาร์ทเม้นว่างให้เช่า  วิธีนีป้ระหยดังบประมาณมากกว่าสร้างบ้านพกัชัว่คราวใหม่
ทัง้หมด และรดเร็วกว่า 
แต่เป็นการยากที่จะรวบรวมคน ยากแก่การจดัการและการติดตอ่ให้ข้อมลู 
รวมถึงผู้ประสบภยัจะมีโอกาสถกูปลอ่ยให้โดดเดี่ยวมากขึน้ 

Credit Liz  Maly  ,Senior Researcher,DRI,08.2013 





ส าหรับ Great east Japan earthquake 2011 
บ้านชัว่คราวและการวางแผนเพื่อสร้างบ้านใหม่ถาวรให้กบัผู้ประสบภยั ยงัอยู่ใน

ขัน้ตอนด าเนินการ 
 

แต่หวงัวา่ตวัอย่างและบทเรียนในการจดัการภยัพิบตัิของญ่ีปุ่ น จะเป็นประโยชน์
และสร้างความเข้าใจในการรับมือกบัภยัพิบตัิทัง้คนไทยในญ่ีปุ่ น 

และนกัเรียนไทยท่ีจะกลบัไปพฒันาประเทศต่อไป 
 
 

ขอบคณุคะ่ 
ฐิตยา สารฤทธ์ิ ม.โกเบ 


