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ช่วง
เดอืนพฤษภาคมเป็นช่วงทีช่าวญีปุ่น่หรอืคนไทยทีอ่ยู่ที่

ประเทศญี่ปุ่นคงตั้งตาคอย เพราะว่ามีช่วงวันหยุดยาว 

GW หรือ Golden Week นั่นเอง ชาวญี่ปุ่นหลายคนก็ออกเดินทาง 

ไปเที่ยวที่ต่างๆ รวมทั้งไปเที่ยวต่างประเทศ รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นนั้น

ให้ความส�าคญักบัความปลอดภยัของชวีติอย่างมาก จงึมกีารพฒันา 

และใช้งานระบบการยนืยันความปลอดภยัในประเทศหลากหลายรปู

แบบ บทความนีผู้เ้ขยีนจะหยบิยกระบบยนืยนัความปลอดภยัส�าหรบั

ชาวญี่ปุ่นเมื่ออยู่นอกประเทศมาแนะน�ากันนะครับ ท่านผู้อ่านที่เดิน

ทางไปประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดินทางกลับอาจจะได้เห็นป้ายโฆษณา

ระบบนีเ้ป็นภาษาญีปุ่น่บรเิวณขาออกทีส่นามบนินะครบั ระบบทีว่่านี้

ถูกเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และมีอยู่ 2 ระบบคือ “Tabi-Regi” 

และ “ORR net” เป็นระบบที่ใช้เกี่ยวกับการให้ข้อมูล และการยืนยัน

ความปลอดภัยจากเหตุการณ์ฉุกเฉินประเภทต่างๆ ท้ังภัยธรรมชาติ 

อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในต่างประเทศ

Tabi-Regi vs. ORR net

กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้จัดเตรียมระบบไว้ 2 

รูปแบบ เพื่อให้ประชาชนชาวญี่ปุ ่นได้ลงทะเบียนเมื่อออกนอก

ประเทศ โดยมี Tabi-Regi ซึ่งย่อมาจาก Travel Register เป็นระบบ

ลงทะเบียนส�าหรับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่ท่องเที่ยวในต่างประเทศ

และ ORR net ทีย่่อมาจาก Overseas Residential Registration net 

เป็นระบบส�าหรับชาวญี่ปุ่นที่พ�านักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ ตั้งแต่ 3 

เดือนขึ้นไปได้ใช้

เมือ่ผูใ้ช้ลงทะเบยีนในระบบใดระบบหนึง่แล้วจะได้รบัข้อมลู

ทีส่�าคัญจากสถานเอกอัครราชทตูญีปุ่น่หรอืสถานกงสุลญีปุ่น่ประจ�า

ประเทศนั้นๆ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินผู้ที่ลงทะเบียนก็จะได้รับ

การติดต่อจากเจ้าหน้าที่กงสุลทางโทรศัพท์ SMS อีเมล หรือช่องทาง 

อื่นๆ ที่ได้ลงทะเบียนไว้ รู ้สึกปลอดภัยแทนคนญี่ปุ่นขึ้นมาเลยใช ้

ไหมครับท่านผู้อ่าน

ข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บในระบบทั้งสอง ได้แก่ 

(1) หมายเลขหนังสือเดินทางญี่ปุ ่น รวมทั้งหมายเลข

หนังสือเดินทางของสมาชิกครอบครัว

(2) ภูมิล�าเนา

(3) ข้อมลูส�าหรบัตดิต่อในต่างประเทศ ซึง่ประกอบด้วย ทีอ่ยู่ 

รหสัไปรษณย์ี หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มอืถอื หมายเลข

โทรสาร อีเมล (ข้อมูลโรงแรมที่พัก และจุดหมายปลายทางส�าหรับ

ระบบ Tabi-Regi หรือสถานที่พัก และสถานที่ท�างานส�าหรับระบบ 

ORR net)

(4) ข้อมลูตดิต่อกรณฉีกุเฉนิ ซึง่ประกอบด้วย ทีอ่ยู ่หมายเลข

โทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร และอีเมล

(5) ทีอ่ยู่ในประเทศญีปุ่น่ ซึง่ประกอบด้วย ทีอ่ยู่ และหมายเลข

โทรศัพท์

(6) ทีอ่ยูค่รอบครวั ซึง่ประกอบด้วย หมายเลขโทรศพัท์มอืถอื 

และอีเมล

ระบบยืนยันคว�มปลอดภัยช�วญี่ปุ่น 
เมื่ออยู่ต่�งประเทศ
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ระดับความปลอดภัยของประเทศต่างๆ ในสายตา

ประเทศญี่ปุ่น

นอกจากระบบทีก่ล่าวมาแล้ว ก่อนออกเดนิทางไปยงัประเทศ

ต่างๆ ประชาชนสามารถตรวจสอบค�าเตือนของทางกระทรวงการ 

ต่างประเทศญีปุ่น่ได้จากหน้าเวบ็ไซต์ข้อมลูความปลอดภยัการเดินทาง

ไปต่างประเทศที ่http://www.anzen.mofa.go.jp/ น่าสนใจมากๆ นะครบั 

ท่านผูอ่้านอาจจะลองเปิดดแูม้ว่าจะไม่ได้เดนิทางออกจากประเทศญีปุ่น่

ก็ตามแต่ก็สามารถทราบได้ว่าขณะนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ระดับความ

ปลอดภยัของแต่ละประเทศรวมทัง้ประเทศไทยไว้ทีร่ะดบัใด 

ในหน้าเวบ็จะแสดงแผนทีพ่ร้อมกบัสทีีแ่บ่งตามระดบัค�าเตอืน 

ซึง่สามารถเข้าไปดรูายละเอียดการแจ้งเตอืนในแต่ละประเทศได้ถงึระดบั

อ�าเภอหรอืชือ่สถานทีท่ีม่คีวามส�าคญัเลยทเีดยีว..ละเอยีดมากครบั พืน้ที่

ทีเ่ป็นสีขาวหมายถงึไม่มีการแจ้งเตอืน ส่วนพืน้ทีท่ีม่กีารแจ้งเตอืนจะแบ่ง

เป็น 4 ระดบั ได้แก่

ระดบัที ่1 Exercise caution (十分注意してください。) / สี

เหลอืงอ่อน ประชาชนท่ีเดนิทางไปหรอือาศยัอยูใ่นพืน้ทีน่ัน้ควรเฝ้าระวัง

สถานการณ์ความปลอดภยัในพืน้ทีด่งักล่าว

ระดบัที ่2 Avoid non-essential travel (不要不急の渡航は止

めてください。) / สเีหลอืงเข้ม มคี�าแนะน�าให้หลกีเลีย่งการเดินทาง

ถ้าไม่จ�าเป็น เฝ้าระวงัสถานการณ์ความปลอดภยั และค�านงึถงึมาตรการ

ความปลอดภยัในการตดัสนิใจการเดนิทาง

ระดบัที ่3 Avoid all travel (渡航は止めてください。) / สส้ีม 

ควรหลกีเลีย่งการเดนิทางไม่ว่าด้วยเหตผุลใดก็ตาม ผู้ท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ที่

ดงักล่าวอาจได้รบัการแนะน�าให้อพยพหรอืเตรยีมตวัอพยพ

ระดบัที ่4 Evacuate and avoid all travel (退避してくださ

い。渡航は止めてください。) / สีแดง ควรอพยพทันที และหลกีเลีย่ง

การเดนิทางไม่ว่าด้วยเหตผุลใดกต็าม

แล้วประเทศอื่นๆ ล่ะ

เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดบ่อยขึ้นในปัจจุบันจึง

ไม่แปลกที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศญี่ปุ่นท่ีมีการเตรียมระบบดังกล่าวไว้

แต่ยังมีอีกหลายประเทศ อาทิ ระบบ “Registration of Canadians 

Abroad service” และ “Travel Smart app” ส�าหรับใช้ติดต่อ และ

ให้ความช่วยเหลอืในกรณฉีกุเฉนิส�าหรบัชาวแคนาดาทีอ่ยูต่่างประเทศ 

“Smart Traveler Enrollment Program (STEP)” ส�าหรับชาว

สหรัฐอเมริกาที่อยู่นอกประเทศ ระบบ “MFA eRegister” ส�าหรับชาว

สิงคโปร์ เป็นต้น 

ส่วนส�าหรบัชาวไทยทีท่่องเทีย่วหรอืพ�านกัทีป่ระเทศญีปุ่น่นัน้

ทางสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุโตเกยีวได้มรีะบบลงทะเบยีนคนไทย

ไว้ให้ใส่ข้อมูล ถ้าท่านใดท่องเที่ยว ท�างาน หรือก�าลังศึกษาอยู่ใน

ประเทศญี่ปุ่นก็อย่าลืมลงทะเบียนคนไทยในญี่ปุ่นได้ที่ http://site.

thaiembassy.jp/th/services/registration/ แม้ในช่วงเวลาปกติอาจ

จะไม่ได้รูสึ้กถึงความส�าคัญแต่ในเหตุการณ์คับขนัอย่างเช่นเหตกุารณ์

ภยัธรรมชาตนิัน้ ฐานข้อมลูนีน้บัว่าเป็นช่องทางส�าคญัทีท่างเจ้าหน้าที่

สถานเอกอคัรราชทตูได้ใช้ติดตามหาคนไทยในพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัผลกระทบ

นอกจากนี้นักเรียน นักศึกษาชาวไทยในประเทศญี่ปุ ่นก็

สามารถลงทะเบียนข้อมูลนักเรียนไทยได้ที่ http://tsaj.org/profile/

register/ เพื่อให้สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรม

ราชูปถัมภ์ได้มีข้อมูลเก็บไว้ส�าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นกัน
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