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ผูประสานงานสหภาพวิทยุ
สมัครเลนสากลเพื่อการสื่อสารในสถานการณฉุกเฉิน (IARU International
Coordinator for Emergency Communications) ไดกลาววา ทุกวันที่ 18
เมษายนของทุกป นักวิทยุสมัครเลนทั่วโลกจะรวมกันเฉลิมฉลองวันวิทยุ
สมัครเลนโลก วันนี้เมื่อปค.ศ.1925 เปนวันกอตั้งสหภาพวิทยุสมัครเลนสากล
(International Amateur Radio Union: IARU) สําหรับในป ค.ศ. 2009
หัวขอของงาน คือ “Amateur Radio: Your Resource in Disaster and
Emergency Communication” หรือ “วิทยุสมัครเลน: ทรัพยากรสื่อสารยาม
เกิดพิบัติภัยและสถานการณฉุกเฉิน”
มันไมใชเรื่องบังเอิญ ที่การประชุมสภาผูบริหาร IARU (IARU
Administrative Council) เมื่อปที่ผานมาไดมีมติเลือกหัวขอนี้ขึ้นมาเปน
หัวขอหลักของงานปนี้ ในขณะที่กิจการวิทยุสมัครเลน (Amateur Radio Service) ไดรวมสนับสนุนและเปน
เครือขายสื่อสารในยามเกิดพิบัติภัยและสถานการณฉุกเฉินมาเปนระยะเวลายาวนานกวา 100 ป บทบาท
ของวิทยุสมัครเลนจึงทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุผลดานพิบัติภัยและการสื่อสารที่ประจักษชัดแลว 2
ประการ คือ
1. จํานวนและรูปแบบของภัยพิบัตติ างๆ อันเกิดจากฝมือมนุษยไดเพิ่มจํานวนมากขึ้น และ
2. เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมมีความซับซอนมากขึ้น การสื่อสารขึ้นอยูกับโครงสรางพื้นฐานของ
เครือขาย รวมถึงมีการถูกโจมตีเครือขายสื่อสารจากผูที่ไมประสงคดีดวย
Hans Zimmermann, F5VKP / HB9AQS,

กิจการวิทยุสมัครเลน จึงเปนทรัพยากรดานการสื่อสารที่ทรงคุณคาในการจัดการสถานการณฉุกเฉิน
การปองกันพิบัติภัย การเตรียมพรอมรับภัย และการตอบสนองตอภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ดวยเหตุผลสําคัญ 2
ประการ คือ
1. เครือขายวิทยุสมัครเลนมีความยืดหยุน มีโครงสรางของเครือขายที่เปนอิสระมากที่สุด (Mostly
infrastructure-independent) ทั้งในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และเครือขายระดับโลก และ
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2. มีนักวิทยุสมัครเลนจํานวนมากที่ผานการฝกฝนเปนพนักงานสื่อสารในสถานการณฉุกเฉินหรือ
เกิดพิบัติภัย นักวิทยุสมัครเลนเหลานี้ สามารถตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อรับมือกับสถานการณ แมวาจะอยู
ในสภาพแวดลอมที่ยากลําบาก

เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนตองใชในการปฏิบัติการดานการสื่อสารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือพิบัติ
ภัยไดแก แบตเตอรี่ซึ่งจะเปนแหลงจายไฟแกสถานีวิทยุคมนาคม อุปกรณรับ-สงรหัสมอรส (Morse code)
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงผานดาวเทียมวิทยุสมัครเลนและอินเทอรเน็ต ในโหมดเสียง(voice) ขอความ(text) ภาพ
(image) และขอมูล (data mode) เครื่องวิทยุคมนาคมในยานความถี่สูงมาก (VHF) สําหรับการสื่อสารใน
ระยะใกลภายในทองที่เกิดเหตุ รวมถึงการใชโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ ไปจนถึงการใชวิทยุ
คมนาคมชนิดคลื่นสั้น (Shortwave) สําหรับการสื่อสารในระยะไกล (ซึ่งครอบคลุมทั่วโลก) อุปกรณและ
เครื อ ข า ยวิ ท ยุ ค มนาคมเหล า นี้ ล ว นถู ก บริ ห ารจั ด การโดยนั ก วิ ท ยุ ส มั ค รเล น ทั้ ง หญิ ง และชาย ผู ซึ่ ง มี
ความคุนเคยกับอุปกรณและการใชงานเทคโนโลยีที่บางครั้งมีความสลับซับซอนเหลานี้ไดเปนอยางดี
เมื่ อ การสื่ อ สารโทรคมนาคม ได ก ลายมาเป น ส ว นสนั บ สนุ น สํ า คั ญ ในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น หาก
ระบบสื่อสารถูกตัดขาด ยอมสงผลตอการใหความชวยเหลือ การจัดที่พักชั่วคราว การแจกจายอาหาร การ
ใหบริการทางการแพทย การบรรเทาทุกขตางๆ นอกจากนี้ยังพบวา เมื่อเกิดพิบัติภัยขึ้นในระดับภูมิภาค จะ
ยังไมมีเครือขายสื่อสารพลเรือนที่ครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาค หรือมีแตถูกตัดขาด หรือถูกทําลายจากภัยพิบัติ
กิจการวิทยุสมัครเลนจึงไดเขามามีสวนในการกูภัย องคกรดานวิทยุสมัครเลน หรือนักวิทยุสมัครเลน จะทํา
หนาที่เปนเครือขายสื่อสารใหกับบรรดานักกูภัยและกูชีพ
ในความเปนจริง การสนับสนุนในการบรรเทาพิบัติภัยและสถานการณฉุกเฉินเปนประเด็นหลักที่มี
การถกเถียงกันถึงการใหสิทธิพิเศษบางประการแกกิจการวิทยุสมัครเลน ทั้งในระดับสากลและระดับชาติ เมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือพิบัติภัย (เชน การเขารวมขายสื่อสารของทางราชการ, อํานาจหนาที่ในการเขาไปชวย
บรรเทาพิบัติภัย – ผูเขียน) สิ่งเหลานี้ จึงเปนเหตุผลวาทําไมนักวิทยุสมัครเลน ทั้งในระดับชมรมและสมาคม
ของประเทศตางๆ จึงมีความกังวลอยางมากตอการเตรียมบทบาทของพวกเขาเมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉินหรือ
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พิบัติภัยขึ้น แตอยางไรก็ตามทักษะของเหลานักวิทยุสมัครเลนนั้น จะถูกใชประโยชนอยางเต็มที่ก็ตอเมื่อ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเหตุการณ (First responders) (ซึ่งสวนใหญเปนภาครัฐ-ผูเขียน) ทราบวาในพื้นที่
รับผิดชอบของตนเองมีนักวิทยุสมัครเลน หรือองคกรวิทยุสมัครเลน ซึ่งมีศักยภาพและความพรอมที่สามารถ
ดึงเขามาชวยงานปฏิบัติการบรรเทาภัยได
ประสิทธิภาพของการจัดการสถานการณฉุกเฉิน หรือพิบัติภัยจะเกิดขึ้นได เมื่อมีการทํางานรวมกัน
ระหวางบรรดาอาสาสมัครที่มาจากหลากหลายสาขา อาทิ อาสาสมัครคนหาและกูภัย กูชีพ อาสาสมัคร
แจกจายอาหารและจัดที่พักสําหรับผูประสบภัย รวมถึงอาสาสมัครดานการสื่อสาร ซึ่งแมจะดูเหมือนวาเปน
ทักษะใหม แตก็มีความจําเปนไมแพกัน ในการรับมือกับสถานการณฉุกเฉินและพิบัติภัย
กิจกรรมตางๆ ในวันวิทยุสมัครเลนโลก 2009 จึงเปนโอกาสอันยิ่งใหญที่นักวิทยุสมัครเลนทั่วโลกจะ
ไดมีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเตรียมความพรอมเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณสื่อสาร เพื่อรับมือ
สถานการณฉุกเฉินหรือพิบัติภัย โดยเริ่มตนจากตัวทานเอง แลวขยายไปสูกลุม ชมรม สมาคมในระดับ
หมูบาน/ชุมชน ตําบล อําเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ ภูมิภาค ทวีป และระดับโลกในที่สุด
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