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Actions to Take in the Event of Ballistic Missile Attack (Revised) 
(For Foreign Language Speakers) 

การรับมือในกรณีการโจมตีด้วยขีปนาวุธ (ฉบับแก้ไข) 

(ส ำหรับชำวต่ำงชำต)ิ 

 

Ballistic missile is expected to reach Japan within an extremely short period of 
time. It could be as short as 10 minutes from the launch. If a possibility of missile 
landing in Japan emerges, Japanese government sends out a message via 
‘J-Alert’ (designed to communicate instant emergency information), along with 
the emergency warning sirens using public speaker. Japanese government also 
uses emailing system to send out emergency information. 

ขีปนาวธุอาจเคลื่อนที่ลงประเทศญ่ีปุ่ นในระยะเวลาอนัสัน้ เพียง 10 นาทีนบัจาก

เร่ิมยิง หากมีความเป็นไปได้ท่ีขีปนาวธุเคลื่อนท่ีลงประเทศญ่ีปุ่ น รัฐบาลญ่ีปุ่ นจะ

สง่ข้อความผ่าน J-Alert (ซึง่ออกแบบเพ่ือสือ่สารข้อมลูฉกุเฉิน) อีกทัง้สง่เสยีงแจ้ง

เตือนฉกุเฉินผา่นการแจ้งในที่สาธารณะ รัฐบาลญ่ีปุ่ นยงัใช้ระบบอีเมล์เพ่ือสง่ข้อ

มลลูฉกุเฉิน ข้อมลูรับมือเหตฉุกุเฉินจะถกูส่งผา่นระบบอีเมล์ฉกุเฉิน  
 
◎ Phone ringtone of ‘Area Mail’ (for missile info) and ‘Emergency Email’ 
   https://www.youtube.com/watch?v=4gZW7HRHJmM 
 

 เสียงเรียกเข้าส าหรับ “อีเมล์ท้องท่ี” (ส าหรับข้อมลูเก่ียวกบัชีปนาวธุ” และ 

“อีเมล์แจ้งเหตฉุกุเฉิน” 
◎ ‘Civil Protection Siren’ and ‘J-Alert’ 

   http://www.kokuminhogo.go.jp/en/about/means.html#siren 

 “สญัญาณป้องกนัภยัพลเรือน” และ “J-Alert” 
J-Alert is sent out via public speakers set up by municipal government, also via 

cellular phone, radio, television, etc, along with the message (in Japanese) as 

shown below.  

 

J-Alert ถกูสง่ผ่านการแจ้งในท่ีสาธารณะซึง่จดัตัง้โดยรัฐบาลท้องถ่ิน ผา่น

https://www.youtube.com/watch?v=4gZW7HRHJmM
http://www.kokuminhogo.go.jp/en/about/means.html#siren
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โทรศพัท์มือถือ, วทิย,ุ โทรทศัน์ เป็นต้น ตลอดจนข้อความ (ภาษาญ่ีปุ่ น) ซึง่

ปรากฏดงัข้างลา่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

If your cellular phone plays the sirens you’ve never heard of and the message in 

Japanese, ask a Japanese person nearby to find out what the message means, 

and… 

หากโทรศพัท์มือถือสง่เสียงเตือนซึ่งท่านไมเ่คยได้ยินมาก่อน หรือข้อความ

ภาษาญ่ีปุ่ น ถามคนญ่ีปุ่ นข้างเคียงเพ่ือแปลความหมายและ... 

Go Inside a Sturdy Building or go to a basement floor. 

เข้ำไปภำยในอำคำรที่แขง็แรง หรือไปชัน้ใต้ดนิ 

● If you are outdoors, cover your mouth and nose with a handkerchief, 

move away from the ground zero and go inside an air-tight room or move 

toward the upwind side. 

 หากท่านอยู่กลางแจ้ง, ปิดปากและจมกูด้วยผ้าเช็ดหน้า 

เคลื่อนห่างจากจดุศนูย์กลางของขีปนาวธุอยา่งรวดเร็ว 

และเข้าไปภายในห้องท่ีมีอากาศเข้าไมไ่ด้ หรือเคลื่อนตวัใน

ทิศทางต้านลม 

 

● If you are indoors, stop the air fan, close windows and seal up gaps 

between window and wall in order to seal the room you are in. 

(Ex.) Evacuate immediately. Evacuate immediately. Go inside a sturdy 
building or go to a basement floor. A missile may land on the ground. 
Evacuate immediately to inside a building. 

(ตัวอย่ำง) อพยพทนัที อพยพทันที หำที่ คุ้มกันภยั เข้ำไปภำยในอำคำรที่
แขง็แรงหรือชัน้ใต้ดนิ ขีปนำวุธอำจเคล่ือนที่ลงพืน้ดนิ อพยพเข้ำไปภำยใน
อำคำรทันท ี
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 หากท่านอยูใ่นท่ีร่ม, ปิดพดัลมและหน้าตา่ง ปกปิดรอยร่ัว

ระหว่างหน้าตา่งและก าแพงเพ่ือกนัร่ัวให้ห้องท่ีทา่นอยู่ 
 

(Above information is based on the Cabinet Secretariat release, edited by Osaka University) 

(ข้อมลูข้างบนอ้างอิงจากประกาศโฆษกรัฐมนตรี แก้ไข้โดยมหาวิทยาลยัโอ

ซาก้า) 

Disaster-related information is available in multiple languages at Osaka University 
website to serve your needs in the event of emergency. 

ข้อมลูเก่ียวภยัพิบตัิเผยแพร่ในหลายภาษาท่ีเวบ็ไซต์มหาวิทยาลยัโอซาก้า เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของท่านยามฉกุเฉิน 
（Osaka University Website: Multilingual Disaster Info） 

(เว็บไซต์มหาวิทยาลยัโอซาก้า: ข้อมลูภยัพิบตัิหลายภาษา) 
◎http://www.respect.osaka-u.ac.jp/activities/notice/general_disaster_info_multilingual/ 

http://www.respect.osaka-u.ac.jp/activities/notice/general_disaster_info_multilingual/

