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ปัจจุ
บันหลำยหน่วยงำนมีกำรเก็บข ้อมูลต ่ำงๆ จำก

ประชำชน ท่ำนผู้อ่ำนบำงท่ำนอำจจะคิดว่ำเรำไม่

จ�ำเป็นต้องแจ้งข้อมูลต่ำงๆ ก็ได้ ถ้ำไม่ได้เป็นกำรบังคับอะไรใช่ไหม

ครับ ถ้ำท่ำนผู้อ่ำนจ�ำได้ที่ผู ้เขียนเคยเล่ำให้ฟังถึงระบบติดตำม

ประชำชนญี่ปุ่นเวลำอยู่ต่ำงประเทศ ซึ่งด�ำเนินกำรโดยกระทรวงกำร

ต่ำงประเทศของประเทศญี่ปุนกันไปแล้ว (ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์, 2561) 

น่ำจะพอทรำบถงึควำมส�ำคญัของข้อมลูเหล่ำนี ้บทควำมนีผู้เ้ขยีนจงึ

ขอเพิ่มควำมตระหนักโดยขอเล่ำถึงระบบฐำนข้อมูลคนไทยใน

ประเทศญีปุ่น่กนับ้ำงนะครบั ฐำนข้อมลูทีว่่ำนีค้อื “ฐานข้อมลูคนไทย

ในญี่ปุ่น” ของสถำนเอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว (สถำน-

เอกอัครรำชทูต ณ กรุงโตเกียว, 2015) นั่นเอง เอ๊ะ...บำงท่ำนอำจจะ

สงสัยว่ำคืออะไร และลงทะเบียนอย่ำงไรกันแล้วใช่ไหมครับ ผู้เขียน

ขอบอกก่อนเลยว่ำมันมีประโยชน์มำกจริงๆ โดยเฉพำะในช่วงที่เกิด

เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน และก็มีกำรใช้ประโยชน์ในช่วงเหตุกำรณ์ภัยพิบัติ

กันมำแล้วจริงๆ

เหตุภัยพิบัติ

ผู ้ เขียนได ้มีโอกำสสัมภำษณ์เจ ้ำหน้ำที่ประจ�ำสถำน

เอกอัครรำชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้ำที่ดูแล

ระบบฐำนข้อมลูคนไทยในประเทศญีปุ่น่ ท�ำให้ทรำบถึงประโยชน์ของ

ข้อมูลเหล่ำนี้ในยำมฉุกเฉิน

ในประเทศญี่ปุ่นกับภัยพิบัติ

เหตุกำรณ์ที่น่ำสนใจคือ “เหตุกำรณ์แผ่นดินไหว และคลื่น 

สึนำมิภูมิภำคโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น ปีพ.ศ.2554” และ “เหตุกำรณ์

แผ่นดินไหวคุมะโมะโตะ ประเทศญี่ปุ ่น ปีพ.ศ.2559” ทั้งสอง

เหตุกำรณ์มปีระชำชนชำวไทยทัง้ทีเ่ป็นนกัเรยีนนกัศึกษำก�ำลงัศกึษำ

อยู่ในประเทศญี่ปุ่น คนไทยที่ท�ำงำนอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้ง 

นักท่องเที่ยวชำวไทยที่ก�ำลังไปเที่ยวในพื้นที่ประสบภัยพิบัติพอดิบ

พอดี ท�ำให้สถำนเอกอัครรำชทูตจ�ำเป็นต้องปฏิบัติภำรกิจต่ำงๆ ทั้ง

กำรเผยแพร่ข่ำวสำร และสถำนกำรณ์ต่ำงๆ กำรประสำนงำนช่วย

เหลืออพยพประชำชนชำวไทย กำรเป็นศูนย์กลำงในกำรส่งมอบเงิน

บรจิำคจำกประเทศไทยให้กบัผูบ้รหิำรพืน้ทีท่ีป่ระสบภยั และกำรตำม

หำญำติ (Leelawat et al., 2017) ภำรกิจกำรตำมหำคนนี่แหละที่

แสดงให้เห็นถึงควำมส�ำคัญของเจ้ำฐำนข้อมูลคนไทยในประเทศ

ญี่ปุ่นนี้

ฐานข้อมูลคนไทย
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ฐำนข้อมูลคนไทย

ข้อมูลหลักท่ีทำงสถำนเอกอัครรำชทูตต้องกำรในกำรลง

ทะเบียนคนไทยในญี่ปุ่นประกอบด้วย ค�ำน�ำหน้ำ ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล

ภำษำองักฤษ เลขประจ�ำตวัประชำชน สญัชำต ิเชือ้ชำต ิเพศ วันเดือน

ปีเกิด สถำนท่ีเกิด ชื่อบิดำ-มำรดำ ส่วนข้อมูลอื่นๆ นั้นแล้วแต่ผู้ลง

ทะเบียนจะประสงค์จะแจ้ง ได้แก่ ส่วนสูง ชื่อคู่สมรส เลขหนังสือ  

เดินทำง วันที่ออกหนังสือเดินทำง วันหมดอำยุหนังสือเดินทำง 

ประเภทวีซ่ำ หมำยเลขโทรสำร อีเมล ข้อมูลท่ีอยู่ในประเทศไทย  

และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่น (สถำนเอกอัครรำชทูต ณ  

กรุงโตเกียว, 2015)

บทบำทของสถำนเอกอัครรำชทูตและฐำนข้อมูล

คนไทยในประเทศญี่ปุ่น

ในสถำนกำรณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน เมื่อญำติหรือสมำชิก

ในครอบครัวของผู้ที่พ�ำนักหรือท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนประเทศญี่ปุ่น 

ในขณะน้ันไม่สำมำรถตดิต่อกบัญำตคินดงักล่ำวได้ ญำตหิรือสมำชกิ

ครอบครัวสำมำรถแจ้งขอควำมช่วยเหลือผ่ำนกระทรวงกำรต่ำง

ประเทศทีป่ระเทศไทยเพือ่ประสำนงำนขอควำมช่วยเหลอืมำทีส่ถำน

เอกอัครรำชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อค้นหำข้อมูลกำรติดต่อ ทำงสถำน

เอกอัครรำชทูตจะใช้ข้อมูลกำรติดต่อท่ีมีกำรลงทะเบียนไว้ในฐำน

ข้อมูลคนไทยในประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดต่อบุคคลนั้น ถ้ำไม่สำมำรถ

ติดต่อบุคคลดังกล่ำวได้ ทำงสถำนเอกอัครรำชทูตจะพยำยำมติดต่อ

บคุคลทีผู่ล้งทะเบยีนแจ้งไว้ส�ำหรบักรณฉุีกเฉินแทน ท้ำยทีส่ดุหำกยงั

ไม่สำมำรถติดต่อได้ ทำงสถำนเอกอัครรำชทูตจะประสำนงำนกับ

หน่วยงำนต�ำรวจเพื่อค้นหำบุคคลดังกล่ำวต่อไป

ระบบฐำนข้อมูลนี้มีบทบำทส�ำคัญยิ่งในกำรค้นหำบุคคลใน

เหตุกำรณ์แผ่นดินไหว และคลื่นสึนำมิภูมิภำคโทโฮคุ ปี พ.ศ.2554 

เมือ่สถำนเอกอคัรรำชทตูได้รบัค�ำร้องขอให้ช่วยตำมหำญำต ิเนือ่งจำก

ระบบโทรศัพท์นับเป็นช่องทำงกำรติดต่อส�ำคัญในเวลำนั้น ข้อมูล

หมำยเลขโทรศัพท์จึงมีควำมส�ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง อย่ำงไรก็ดีแม้ว่ำ

ระบบเครือข่ำยสังคมออนไลน์จะเข้ำมำมีบทบำทส�ำคัญในกำรให้

ควำมช่วยเหลอือพยพประชำชนชำวไทยจำกบรเิวณทีไ่ด้รบัผลกระทบ

จำกแผ่นดินไหวคุมะโมะโตะ ปี พ.ศ.2559 (Leelawat et al., 2017) 

ทำงสถำนเอกอัครรำชทูตก็ยังใช้ระบบฐำนข้อมูลคนไทยในประเทศ

ญี่ปุ่นในกำรติดตำมหำบุคคลเช่นกัน

บทสรุป

ไม่ใช่แค่ประเทศไทยทีม่กีำรเก็บข้อมลูประชำกรทีพ่�ำนกัอำศยั

อยู่นอกประเทศในลักษณะนี้แต่ยังมีประเทศอ่ืนๆ เช่นกัน เช่น 

สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ ่น แคนำดำ สิงคโปร์ เป็นต้น สุดท้ำยนี้ขอให้ 

ชำวไทยที่พ�ำนักอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ที่แวะไปประเทศญี่ปุ่นใน

ระยะเวลำสั้นๆ ลงทะเบียนคนไทยกันด้วยนะครับที่ http://site.

thaiembassy.jp/th/services/registration/ (สถำนเอกอคัรรำชทตู 

ณ กรุงโตเกียว, 2015)

กิตติกรรมประกำศ

บทควำมนีไ้ด้รบักำรสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยในกำรเกบ็ข้อมลูจำก 

Japan-ASEAN Science Technology and Innovation Platform 

Research Network (JASTIP-Net; PI: Natt Leelawat, D.Eng.) และ 

Hazards and Damage Evaluation and Mitigation Project Area 

of the International Research Institute of Disaster Science 

(IRIDeS) มหำวิทยำลัยโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกันนี้ผู้เขียนขอ

ขอบคุณสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงโตเกียว ที่ให้ควำมร่วมมือเป็น
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