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เนื่อง
ด้วยผู้เขียนได้รับเครื่องรางป้องกันภัยพิบัติจากรุ่น

น้อง เป็นเครื่องรางจากศาลเจ้าที่ประเทศญี่ปุ่น แต่

สิ่งที่น่าสนใจคือ ภาพ ‘ปลาดุก’ ท่ีปรากฏอยู่บนเครื่องราง จึงท�าให้ 

ผู้เขียนอยากจะแชร์เรื่องแอปพลิเคชั่นขึ้นมา เอ๊ะยังไง? หลายครั้งที่มี

คนเข้ามาถามผู้เขียนว่ามีอะไรแนะน�าหรือไม่ก่อนจะเดินทางไป

ประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะไปเรียนต่อ ไปท�างาน ไปประชุม หรือไปเที่ยว 

ส่ิงหนึ่งที่ผู้เขียนมักจะแนะน�าก็คือ ลองหาโหลดแอปพลิเคชั่นตัวนี ้

มาใช้นะ มันจะได้คอยเตือนเราได้นะ และคอยให้ข้อมูลแผ่นดินไหว

เราด้วย แอปที่ว่าคือแอปอะไรเอ่ย อ๋อแอป ‘ปลาดุก’ ไง ท�าไมถึงเป็น

ปลาดกุ นะ จรงิ ๆ  แล้วไม่ใช่แอปปลาดกุนะครบั แต่เป็นแอปพลิเคชัน่

เตือนภัยแผ่นดินไหว ที่ใช้ภาพไอคอนเป็นรูปปลาดุกต่างหาก ใช่แล้ว

ครับ..ผู้เขียนหมายถึงแอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า ‘Yurekuru Call’ 

ทำาไมถึงควรใช้แอปพลิเคชั่น

ส�าหรับผู ้ใช้ซิมการ์ดของบริษัทโทรศัพท์มือถือญี่ปุ ่นใน

ประเทศญี่ปุ่นจะได้รับสัญญาณเตือน และมีการเตือนภัยให้กับผู้ใช้

ในกรณีที่มีเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ (Da Silva  

Paternoster, 2016) อ้าวแล้วผูใ้ช้ทีใ่ช้ซมิโรมมิง่จากประเทศไทยหรอื

ประเทศอืน่ๆ ล่ะ หรอืแม้แต่ผูท้ีใ่ช้ Pocket WiFi จะท�าอย่างไร ทกุอย่าง

มีทางออกครับ ก็ใช้แอปพลิเคชั่นที่มีการแจ้ง Notification การเตือน

ภัยแผ่นดินไหวไงครับ หนึ่งในแอปพลิเคชั่นที่ว่าก็คือ ‘Yurekuru Call’

Earthquake Early Warning

โดยทั่วไปหลักการเตือนภัยในประเทศญี่ปุ ่น ทางส�านัก

อตุุนยิมวิทยาของประเทศญีปุ่น่ได้ท�าการเฝ้าระวังแผ่นดินไหวโดยการ

ใช้เทคโนโลยีหลายรูปแบบ ทั้งการใช้เคเบิ้ลตรวจจับการสั่นสะเทือน

ของแผ่นดินไหวบนบก เช่น F-net, K-NET, KIK-net, Hi-net เป็นต้น 

และยังมีการใช้เคเบิ้ลตรวจจับการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวใต้พื้น

ทะเล เช่น DONET ซึ่งได้รับการพัฒนาโดย Japan Agency for 

Marine-Earth Science and Technology หรือ JAMSTEC ด้วย 

(ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ และอนวัช สรรพศรี, 2561) เรียกได้ว่ามีหลากหลาย

เทคโนโลยีเลยทีเดียว แต่ส�าหรับมุมมองของประชาชนทั่วไป สิ่งที่เรา

ควรสนใจคือการท�าความรู้จักกับ “ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหว” ซึ่ง

เป็นการแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้รบัทราบ ระบบนีเ้รยีกว่า “Earth-

quake Early Warning” (緊急地震速報) หรือ EEW (Japan Meteo-

rological Agency, n.d.) และส�าหรบัเจ้าแอปพลเิคชัน่ Yurekuru Call 

ก็เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชั่นที่รับข้อมูลจากระบบ EEW นั่นเอง

Yurekuru Call

เจ้าแอปพลเิคชัน่ Yurekuru Call นีไ้ด้รบัการพฒันาโดยบรษิทั 

RC Solution Co. ประเทศญี่ปุ่น ถ้าถามว่าท�าไมต้องเป็นไอคอนรูป

ปลาดกุด้วย นัน่คงเป็นเพราะว่ามตี�านานโบราณของประเทศญีปุ่น่ ที่

เชื่อว่า “ปลาดุกยักษ์” หรือ Onamazu (大鯰) เป็นต้นเหตุของการเกิด

แผ่นดินไหวนั่นเอง (Smits, 2006)

ปลาดุกเตือนภัย
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ส�าหรับการใช้งานแอปพลิเคชั่น Yurekuru Call แบบฟรีนั้น 

ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าพื้นที่ที่อาศัยอยู่ และระดับการส่ันสะเทือนที่

ต้องการให้แอปพลิเคชั่นส่งสัญญาณเตือนได้ ข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือ

แอปพลิเคชั่นนี้มีเมนูเป็นภาษาอังกฤษให้เลือกด้วย นอกจากนี้ผู้ใช้

ยงัสามารถเพิม่คณุสมบตัโิดยมค่ีาใช้จ่ายส�าหรบัแผนการตัง้ค่าแบบ

หลายเมือง และฟังก์ชั่นอื่นๆ ได้อีกเช่นกัน

ท่านผู้อ่านทีส่นใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน่ Yurekuru 

Call ได้ทาง Apple App Store และ Google Play Store (RC Solution 

Co., 2019a; 2019b)

บทสรุป

การใช้เทคโนโลยีเพือ่ช่วยลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาตนิัน้

เป็นสิ่งท่ีส�าคัญ บางคนอาจจะมองว่าการทราบข้อมูลเช่นนี้ส�าคัญ

อย่างไร โดยฉพาะหากการแจ้งเตือนเป็นการแจ้งเตือนที่ไม่ทันเวลา

หรอืแจ้งเตอืนช้ากว่าแผ่นดนิไหวแต่อย่างน้อยเราก็สามารถตรวจสอบ

ข้อมลูหาจดุศนูย์กลางแผ่นดนิไหว เพือ่เตรยีมการในล�าดบัถัดไป และ

ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในขั้นต่อไปได้ใช่ไหมละครับ

คำาชี้แจง

บทความนีเ้ป็นการรวบรวมข้อมลูและการแสดงความคดิเหน็

ของผู้เขียนเท่านั้น ผู้เขียนมิได้มีส่วนได้เสียหรือเป็นส่วนหนึ่งของ

บริษัทผู้ผลิต ดูแล และเผยแพร่แอปพลิเคชั่นแต่อย่างใด
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