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ปัจจุ

บั น หลายหน่ ว ยงานมี ก ารเก็ บ ข้ อ มู ล ต่ า งๆ จาก
ประชาชน ท่านผู้อ่านบางท่านอาจจะคิดว่าเราไม่
จ�ำเป็นต้องแจ้งข้อมูลต่างๆ ก็ได้ ถ้าไม่ได้เป็นการบังคับอะไรใช่ไหม
ครับ ถ้าท่านผู้อ่านจ�ำได้ที่ผู้เขียนเคยเล่าให้ฟังถึงระบบติดตาม
ประชาชนญี่ปุ่นเวลาอยู่ต่างประเทศ ซึ่งด�ำเนินการโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศของประเทศญี่ปุนกันไปแล้ว (ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์, 2561)
น่าจะพอทราบถึงความส�ำคัญของข้อมูลเหล่านี้ บทความนีผ้ เู้ ขียนจึง
ขอเพิ่ ม ความตระหนั ก โดยขอเล่ า ถึ ง ระบบฐานข้ อ มู ล คนไทยใน
ประเทศญีป่ นุ่ กันบ้างนะครับ ฐานข้อมูลทีว่ า่ นีค้ อื “ฐานข้อมูลคนไทย
ในญี่ปุ่น” ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว, 2015) นั่นเอง เอ๊ะ...บางท่านอาจจะ
สงสัยว่าคืออะไร และลงทะเบียนอย่างไรกันแล้วใช่ไหมครับ ผู้เขียน
ขอบอกก่อนเลยว่ามันมีประโยชน์มากจริงๆ โดยเฉพาะในช่วงที่เกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน และก็มีการใช้ประโยชน์ในช่วงเหตุการณ์ภัยพิบัติ
กันมาแล้วจริงๆ

เหตุการณ์ที่น่าสนใจคือ “เหตุการณ์แผ่นดินไหว และคลื่น
สึนามิภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น ปีพ.ศ.2554” และ “เหตุการณ์
แผ่ น ดิ น ไหวคุ ม ะโมะโตะ ประเทศญี่ ปุ ่ น ปี พ .ศ.2559” ทั้ ง สอง
เหตุการณ์มปี ระชาชนชาวไทยทัง้ ทีเ่ ป็นนักเรียนนักศึกษาก�ำลังศึกษา
อยู่ในประเทศญี่ปุ่น คนไทยที่ท�ำงานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ก�ำลังไปเที่ยวในพื้นที่ประสบภัยพิบัติพอดิบ
พอดี ท�ำให้สถานเอกอัครราชทูตจ�ำเป็นต้องปฏิบัติภารกิจต่างๆ ทั้ง
การเผยแพร่ข่าวสาร และสถานการณ์ต่างๆ การประสานงานช่วย
เหลืออพยพประชาชนชาวไทย การเป็นศูนย์กลางในการส่งมอบเงิน
บริจาคจากประเทศไทยให้กบั ผูบ้ ริหารพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบภัย และการตาม
หาญาติ (Leelawat et al., 2017) ภารกิจการตามหาคนนี่แหละที่
แสดงให้เห็นถึงความส�ำคัญของเจ้าฐานข้อมูลคนไทยในประเทศ
ญี่ปุ่นนี้

เหตุภัยพิบัติ

ผู ้ เ ขี ย นได้ มี โ อกาสสั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ ป ระจ� ำ สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแล
ระบบฐานข้อมูลคนไทยในประเทศญีป่ นุ่ ท�ำให้ทราบถึงประโยชน์ของ
ข้อมูลเหล่านี้ในยามฉุกเฉิน
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ข้อมูลหลักที่ทางสถานเอกอัครราชทูตต้องการในการลง
ทะเบียนคนไทยในญี่ปุ่นประกอบด้วย ค�ำน�ำหน้า ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุล
ภาษาอังกฤษ เลขประจ�ำตัวประชาชน สัญชาติ เชือ้ ชาติ เพศ วันเดือน
ปีเกิด สถานที่เกิด ชื่อบิดา-มารดา ส่วนข้อมูลอื่นๆ นั้นแล้วแต่ผู้ลง
ทะเบียนจะประสงค์จะแจ้ง ได้แก่ ส่วนสูง ชื่อคู่สมรส เลขหนังสือ
เดิ น ทาง วั น ที่ อ อกหนั ง สื อ เดิ น ทาง วั น หมดอายุ ห นั ง สื อ เดิ น ทาง
ประเภทวีซ่า หมายเลขโทรสาร อีเมล ข้อมูลที่อยู่ในประเทศไทย
และข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่น (สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงโตเกียว, 2015)

บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตและฐานข้อมูล
คนไทยในประเทศญี่ปุ่น

ในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน เมื่อญาติหรือสมาชิก
ในครอบครัวของผู้ที่พ�ำนักหรือท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนประเทศญี่ปุ่น
ในขณะนัน้ ไม่สามารถติดต่อกับญาติคนดังกล่าวได้ ญาติหรือสมาชิก
ครอบครัวสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านกระทรวงการต่าง
ประเทศทีป่ ระเทศไทยเพือ่ ประสานงานขอความช่วยเหลือมาทีส่ ถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เพื่อค้นหาข้อมูลการติดต่อ ทางสถาน
เอกอัครราชทูตจะใช้ข้อมูลการติดต่อที่มีการลงทะเบียนไว้ในฐาน
ข้อมูลคนไทยในประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดต่อบุคคลนั้น ถ้าไม่สามารถ
ติดต่อบุคคลดังกล่าวได้ ทางสถานเอกอัครราชทูตจะพยายามติดต่อ
บุคคลทีผ่ ลู้ งทะเบียนแจ้งไว้สำ� หรับกรณีฉกุ เฉินแทน ท้ายทีส่ ดุ หากยัง
ไม่สามารถติดต่อได้ ทางสถานเอกอัครราชทูตจะประสานงานกับ
หน่วยงานต�ำรวจเพื่อค้นหาบุคคลดังกล่าวต่อไป
ระบบฐานข้อมูลนี้มีบทบาทส�ำคัญยิ่งในการค้นหาบุคคลใน
เหตุการณ์แผ่นดินไหว และคลื่นสึนามิภูมิภาคโทโฮคุ ปี พ.ศ.2554
เมือ่ สถานเอกอัครราชทูตได้รบั ค�ำร้องขอให้ชว่ ยตามหาญาติ เนือ่ งจาก
ระบบโทรศัพท์นับเป็นช่องทางการติดต่อส�ำคัญในเวลานั้น ข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์จึงมีความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ดีแม้ว่า
ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการให้
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ความช่วยเหลืออพยพประชาชนชาวไทยจากบริเวณทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จากแผ่นดินไหวคุมะโมะโตะ ปี พ.ศ.2559 (Leelawat et al., 2017)
ทางสถานเอกอัครราชทูตก็ยังใช้ระบบฐานข้อมูลคนไทยในประเทศ
ญี่ปุ่นในการติดตามหาบุคคลเช่นกัน

บทสรุป

ไม่ใช่แค่ประเทศไทยทีม่ กี ารเก็บข้อมูลประชากรทีพ่ ำ� นักอาศัย
อยู ่ น อกประเทศในลั ก ษณะนี้ แ ต่ ยั ง มี ป ระเทศอื่ น ๆ เช่ น กั น เช่ น
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา สิงคโปร์ เป็นต้น สุดท้ายนี้ขอให้
ชาวไทยที่พ�ำนักอยู่ ณ ประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ที่แวะไปประเทศญี่ปุ่นใน
ระยะเวลาสั้นๆ ลงทะเบียนคนไทยกันด้วยนะครับที่ http://site.
thaiembassy.jp/th/services/registration/ (สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโตเกียว, 2015) TPA
news
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บทความนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการเก็บข้อมูลจาก
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