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ช่วง

เดือนพฤษภาคมเป็นช่วงทีช่ าวญีป่ นุ่ หรือคนไทยทีอ่ ยูท่ ี่
ประเทศญี่ปุ่นคงตั้งตาคอย เพราะว่ามีช่วงวันหยุดยาว
GW หรือ Golden Week นั่นเอง ชาวญี่ปุ่นหลายคนก็ออกเดินทาง
ไปเที่ยวที่ต่างๆ รวมทั้งไปเที่ยวต่างประเทศ รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นนั้น
ให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยของชีวติ อย่างมาก จึงมีการพัฒนา
และใช้งานระบบการยืนยันความปลอดภัยในประเทศหลากหลายรูป
แบบ บทความนีผ้ เู้ ขียนจะหยิบยกระบบยืนยันความปลอดภัยส�ำหรับ
ชาวญี่ปุ่นเมื่ออยู่นอกประเทศมาแนะน�ำกันนะครับ ท่านผู้อ่านที่เดิน
ทางไปประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดินทางกลับอาจจะได้เห็นป้ายโฆษณา
ระบบนีเ้ ป็นภาษาญีป่ นุ่ บริเวณขาออกทีส่ นามบินนะครับ ระบบทีว่ า่ นี้
ถูกเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และมีอยู่ 2 ระบบคือ “Tabi-Regi”
และ “ORR net” เป็นระบบที่ใช้เกี่ยวกับการให้ข้อมูล และการยืนยัน
ความปลอดภัยจากเหตุการณ์ฉุกเฉินประเภทต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติ
อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในต่างประเทศ

Tabi-Regi vs. ORR net

กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้จัดเตรียมระบบไว้ 2
รูปแบบ เพื่อให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นได้ลงทะเบียนเมื่อออกนอก
ประเทศ โดยมี Tabi-Regi ซึ่งย่อมาจาก Travel Register เป็นระบบ
ลงทะเบียนส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศ
และ ORR net ทีย่ อ่ มาจาก Overseas Residential Registration net
เป็นระบบส�ำหรับชาวญี่ปุ่นที่พ�ำนักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ตั้งแต่ 3
เดือนขึ้นไปได้ใช้

เมือ่ ผูใ้ ช้ลงทะเบียนในระบบใดระบบหนึง่ แล้วจะได้รบั ข้อมูล
ทีส่ ำ� คัญจากสถานเอกอัครราชทูตญีป่ นุ่ หรือสถานกงสุลญีป่ นุ่ ประจ�ำ
ประเทศนั้นๆ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินผู้ที่ลงทะเบียนก็จะได้รับ
การติดต่อจากเจ้าหน้าที่กงสุลทางโทรศัพท์ SMS อีเมล หรือช่องทาง
อื่นๆ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ รู้สึกปลอดภัยแทนคนญี่ปุ่นขึ้นมาเลยใช้
ไหมครับท่านผู้อ่าน
ข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บในระบบทั้งสอง ได้แก่
(1) หมายเลขหนั ง สื อ เดิ น ทางญี่ ปุ ่ น รวมทั้ ง หมายเลข
หนังสือเดินทางของสมาชิกครอบครัว
(2) ภูมิล�ำเนา
(3) ข้อมูลส�ำหรับติดต่อในต่างประเทศ ซึง่ ประกอบด้วย ทีอ่ ยู่
รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ หมายเลข
โทรสาร อีเมล (ข้อมูลโรงแรมที่พัก และจุดหมายปลายทางส�ำหรับ
ระบบ Tabi-Regi หรือสถานที่พัก และสถานที่ท�ำงานส�ำหรับระบบ
ORR net)
(4) ข้อมูลติดต่อกรณีฉกุ เฉิน ซึง่ ประกอบด้วย ทีอ่ ยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และอีเมล
(5) ทีอ่ ยูใ่ นประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ประกอบด้วย ทีอ่ ยู่ และหมายเลข
โทรศัพท์
(6) ทีอ่ ยูค่ รอบครัว ซึง่ ประกอบด้วย หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ
และอีเมล
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ระดับความปลอดภัยของประเทศต่างๆ ในสายตา
ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากระบบทีก่ ล่าวมาแล้ว ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศ
ต่างๆ ประชาชนสามารถตรวจสอบค�ำเตือนของทางกระทรวงการ
ต่างประเทศญีป่ นุ่ ได้จากหน้าเว็บไซต์ขอ้ มูลความปลอดภัยการเดินทาง
ไปต่างประเทศที่ http://www.anzen.mofa.go.jp/ น่าสนใจมากๆ นะครับ
ท่านผูอ้ า่ นอาจจะลองเปิดดูแม้วา่ จะไม่ได้เดินทางออกจากประเทศญีป่ นุ่
ก็ตามแต่ก็สามารถทราบได้ว่าขณะนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ระดับความ
ปลอดภัยของแต่ละประเทศรวมทัง้ ประเทศไทยไว้ทรี่ ะดับใด
ในหน้าเว็บจะแสดงแผนทีพ่ ร้อมกับสีทแี่ บ่งตามระดับค�ำเตือน
ซึง่ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการแจ้งเตือนในแต่ละประเทศได้ถงึ ระดับ
อ�ำเภอหรือชือ่ สถานทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญเลยทีเดียว..ละเอียดมากครับ พืน้ ที่
ทีเ่ ป็นสีขาวหมายถึงไม่มกี ารแจ้งเตือน ส่วนพืน้ ทีท่ มี่ กี ารแจ้งเตือนจะแบ่ง
เป็น 4 ระดับ ได้แก่
ระดับที่ 1 Exercise caution (十分注意してください。) / สี
เหลืองอ่อน ประชาชนทีเ่ ดินทางไปหรืออาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีน่ นั้ ควรเฝ้าระวัง
สถานการณ์ความปลอดภัยในพืน้ ทีด่ งั กล่าว
ระดับที่ 2 Avoid non-essential travel (不要不急の渡航は止
่ งการเดินทาง
めてください。) / สีเหลืองเข้ม มีคำ� แนะน�ำให้หลีกเลีย
ถ้าไม่จำ� เป็น เฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัย และค�ำนึงถึงมาตรการ
ความปลอดภัยในการตัดสินใจการเดินทาง
ระดับที่ 3 Avoid all travel (渡航は止めてください。) / สีสม้
ควรหลีกเลีย่ งการเดินทางไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผูท้ อี่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
ดังกล่าวอาจได้รบั การแนะน�ำให้อพยพหรือเตรียมตัวอพยพ
ระดับที่ 4 Evacuate and avoid all travel (退避してくださ
่ง
い。渡航は止めてください。) / สีแดง ควรอพยพทันที และหลีกเลีย
การเดินทางไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม

แล้วประเทศอื่นๆ ล่ะ

เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดบ่อยขึ้นในปัจจุบันจึง
ไม่แปลกที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศญี่ปุ่นที่มีการเตรียมระบบดังกล่าวไว้
แต่ยังมีอีกหลายประเทศ อาทิ ระบบ “Registration of Canadians
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Abroad service” และ “Travel Smart app” ส�ำหรับใช้ติดต่อ และ
ให้ความช่วยเหลือในกรณีฉกุ เฉินส�ำหรับชาวแคนาดาทีอ่ ยูต่ า่ งประเทศ
“Smart Traveler Enrollment Program (STEP)” ส�ำหรับชาว
สหรัฐอเมริกาที่อยู่นอกประเทศ ระบบ “MFA eRegister” ส�ำหรับชาว
สิงคโปร์ เป็นต้น
ส่วนส�ำหรับชาวไทยทีท่ อ่ งเทีย่ วหรือพ�ำนักทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ นัน้
ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวได้มรี ะบบลงทะเบียนคนไทย
ไว้ให้ใส่ข้อมูล ถ้าท่านใดท่องเที่ยว ท�ำงาน หรือก�ำลังศึกษาอยู่ใน
ประเทศญี่ปุ่นก็อย่าลืมลงทะเบียนคนไทยในญี่ปุ่นได้ที่ http://site.
thaiembassy.jp/th/services/registration/ แม้ในช่วงเวลาปกติอาจ
จะไม่ได้รสู้ กึ ถึงความส�ำคัญแต่ในเหตุการณ์คบั ขันอย่างเช่นเหตุการณ์
ภัยธรรมชาตินนั้ ฐานข้อมูลนีน้ บั ว่าเป็นช่องทางส�ำคัญทีท่ างเจ้าหน้าที่
สถานเอกอัครราชทูตได้ใช้ตดิ ตามหาคนไทยในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษาชาวไทยในประเทศญี่ปุ่นก็
สามารถลงทะเบียนข้อมูลนักเรียนไทยได้ที่ http://tsaj.org/profile/
register/ เพื่อให้สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรม
ราชูปถัมภ์ได้มีข้อมูลเก็บไว้ส�ำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นกัน TPA
news
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