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ระบบความปลอดภัยและแจ้ งเหตุภัยพิบตั ิทางทะเลทัว่ โลก
(Global Maritime Distress and Safety Sytem: GMDSS)
ระบบ GMDSS คือ ระบบทีไ่ ด้ นาเอาเทคโนโลยีการสื่ อสารสมัยใหม่ เช่ นการสื่ อสารผ่านดาวเทียม การ
สื่ อสารระบบดิจิตอล และวิธีการหรือระบบทีม่ ีประสิ ทธิภาพเกีย่ วกับการแจ้ งภัยและการค้ นหากู้ภัยแก่ เรือทีป่ ระสบ
อุบัติภัยและการกระจายข่ าวเตือนภัยตลอดเวลาแก่ เรือในทะเลเข้ ามาประยุกต์ ใช้ ทาให้ มีความเป็ นไปได้ ว่าจะมีเรือที่
ประสบอุบัติภัยน้ อยลง
หรือถ้ าเกิดอุบัติภัยขึน้ ก็สามารถกระทาการส่ งข้ อมูลแจ้ งภยันตรายเหล่ านั้นไปได้ ระยะ
ทางไกลทัว่ โลก การแจ้ งภยันตรายและขอความช่ วยเหลือจากเรือทีป่ ระสบอุบัติภัยกระทาได้ หลายทาง ง่ าย สะดวก
เป็ นอัตโนมัติและรวดเร็ว ข่ าวสารการแจ้ งภยันตรายมีความถูกต้ องและมีข้อมูลที่จาเป็ นครบถ้ วนต่ อการให้ ความ
ช่ วยเหลือ ผู้แจ้ งเกิดความมั่นใจแน่ นอนว่ าจะมีผ้ ไู ด้ รับข้ อมูลข่ าวสารการแจ้ งภยันตรายทีส่ ่ งไปนั้นอย่ างรวดเร็วและ
ถูกต้ อง มีข่ายและแหล่ งการค้ นหาและกู้ภัยกระจายอยู่ทวั่ โลกในระบบพร้ อมทีใ่ ห้ ความช่ วยเหลือแก่ เรือทีป่ ระสบ
อุบัติภัยได้ ทนั ท่ วงที

ความมุ่งหมายของ ระบบ GMDSS
ระบบ GMDSS มีจุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อให้เรื อในทะเลเมื่อเกิดเหตุการณ์อนั ตรายอับจนขึ้นแล้ว และไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สามารถที่จะทาการสื่ อสารแจ้งภัยอันตรายนั้น เพื่อขอความช่วยเหลือ ไปยังหน่วยงาน
ค้นหาและช่วยเหลือบนบก (SAR) และเรื อต่าง ๆ ที่อยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกับเรื อที่ประสบอันตรายนั้นได้อย่าง
รวดเร็ ว ถูกต้องและแน่นอน นอกจากนั้นยังจัดให้มีการส่ งกระจายข่าวสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในทะเลให้กบั
เรื อที่เดินทางตามพื้นที่ทะเลทุกแห่ งทัว่ โลก ด้วยเครื่ องมือสื่ อสารที่สมบูรณ์แบบทั้งบนบก ในทะเล และในอากาศอีกด้วย

ที่มาของระบบ GMDSS
เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าน่านน้ าของโลกมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล กล่าวโดยประมาณได้วา่ ประมาณ 2
ใน 3 ของพื้นที่ผวิ โลกทั้งหมด ดังนั้นโอกาสที่เรื อเดินทะเล โดยเฉพาะเรื อเดินทะเลระหว่างประเทศ ซึ่ งต้องเดินทาง
ในเขตทะเลลึก หากประสบอุบตั ิเหตุข้ ึนโอกาสที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ หรื อเรื อเดินทะเลที่กาลัง
เดินทางอยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงกันนั้นเป็ นเรื่ องยาก ผูค้ นในเรื อจะไม่ได้รับความช่วยเหลือในเวลาอันควรจึงมีมาก
กล่าวกันว่าในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็ นยุคที่มีการเดินทางทางเรื อมากที่สุด เพราะเป็ น
ช่วงที่มีการอพยพข้ามทวีปกันมาก พบว่าเฉพาะเรื อของประเทศอังกฤษประเทศเดียวมีผคู ้ นเสี ยชีวติ จากอุบตั ิเหตุทาง
เรื อโดยเฉลี่ยประมาณ 700 – 800 คนต่อปี นับเป็ นเรื่ องที่น่าเศร้าอย่างยิง่
อุบตั ิเหตุซ่ ึ งเป็ นโศกนาฎกรรมครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ ที่ไม่อาจลืมเลือนได้เลยมีหลายครั้งด้วยกัน
เช่น อุบตั ิเหตุที่เกิดกับเรื อเดินสมุทร “ไททานิค (TITANIC)” ซึ่ งเป็ นเรื อเดินสมุทรขนาดใหญ่ที่สุดในขณะนั้น
มีระวางขับน้ ากว่า 46,000 ตันกรอส ได้บรรทุกผูค้ นจานวนมากกาลังเดินทางอยูใ่ นมหาสมุทรแอตแลนติก ห่างจาก
แกรนแบงค์ ของนิวฟัลแลนด์ ทางฝั่งตะวันออกของประเทศแคนาดาลงมาทางใต้ประมาณ 100 กม. เหตุการณ์ที่ไม่
คาดคิดได้เกิดอุบตั ิข้ ึน เรื อได้ชนกับภูเขาน้ าแข็งที่ลอยอยูใ่ นมหาสมุทร จนทาให้เรื อเกิดความเสี ยหาย อับปางและจม
ลงในที่สุดกลางดึกของคืนวันหนึ่งเดือนเมษายน พ.ศ.2455 ในเหตุการณ์ครั้งนั้นทาให้ผคู ้ นในเรื อต้องดิ้นรนหนีตาย
กันสับสนอลหม่าน มีผซู ้ ่ ึ งต้องสังเวยชีวติ ในเหตุการณ์ครั้งนี้กว่า 1,500 คน เหตุการณ์เช่นนี้หากมีระบบการแจ้งภัย/

-๒ขอความช่วยเหลือที่ทนั ท่วงที คงจะมีจานวนยอดผูเ้ สี ยชีวติ จากโศกนาฎกรรมน้อยลง กล่าวกันว่ามีผรู ้ อดชีวติ จากการ
ได้รับความช่วยเหลือหลังจากที่เรื อจมแล้วประมาณ 700 คนเท่านั้น
แต่เดิมนั้นเรื อเดินทะเลทั้งหมดจะต้องปฏิบตั ิตามอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชี วติ ในทะเล
(International Convention for Safety Of Life At Sea :SOLAS) ซึ่ งอนุสัญญาดังกล่าวนี้มีเนื้อหาสาระสาคัญระบุ
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินเรื อของเรื อขนส่ งทั้งหมด เช่น ข้อกาหนดเกี่ยวกับการป้ องกันน้ าเข้าเรื อ(ผลึกน้ า)
ต่อมาภายหลังเกิดอุบตั ิเหตุ จากเรื อไททานิคขึ้นแล้วทาให้นานาชาติเกิดความตื่นตัว และกระตุน้ ให้มีการจัดการ
ประชุมใหญ่ระหว่างประเทศขึ้น เพื่อร่ วมกันหามาตรการใหม่ ๆ มาปรับปรุ งหรื อหาหนทางป้ องกันไม่ให้มีการ
เสี ยชีวติ ผูค้ นเมื่อมีอุบตั ิภยั ทางทะเลเกิดขึ้นอีก จนในที่สุดสามารถพัฒนากาหนดเทคนิคและอุปกรณ์สื่อสารทันสมัย
ต่าง ๆ ที่จะนามาใช้ในระบบแจ้งเหตุและความปลอดภัยอัตโนมัติครอบคลุมทัว่ โลก (Global Maritime Distress and
Safety System :GMDSS) ซึ่ งเป็ นระบบความปลอดภัยทางทะเลระบบใหม่ข้ ึนได้

กาเนิดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO)
ภายหลังจากเกิดอุบตั ิเหตุเรื อไททานิคขึ้นแล้วนานาชาติได้เกิดความตื่นตัว และร่ วมกันหามาตรการใหม่ ๆ
มาปรับปรุ งหรื อหาหนทางป้ องกันไม่ให้มีการเสี ยชีวิตผูค้ นเมื่อมีอุบตั ิภยั ทางทะเลเกิดขึ้นอีก
โดยการประชุมครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการวิทยุโทรเลข ผลการประชุมมีมติรับหลักการในปี 1914 ตกลงให้มีการ
กาหนดเงื่อนไขไว้ในอนุสัญญาวิทยุนานาชาติวา่ สถานีวทิ ยุโทรเลขในเรื อนั้นจะต้องยอมให้การเรี ยกแจ้งอันตราย
อับจน มีลาดับความเร่ งด่วนสู งที่สุดและบังคับให้ตอ้ งทาการรับสัญญาณการเรี ยกแจ้งภัยด้วยช่องทางการสื่ อสาร
อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยได้กาหนดให้เจ้าของเรื อจะต้องจัดให้มีเครื่ องรับ – ส่ งวิทยุแจ้งอันตรายอับจนระหว่างเรื อ
ต่อเรื อด้วยกัน
นัน่ หมายถึงว่าเมื่อมีเหตุภยั พิบตั ิเกิดขึ้นที่เรื อลาใด เรื อลานั้นก็จะส่ งสัญญาณอันตรายอับจนหรื อ
ข่าวสารการแจ้งอันตราย (Alerting Message) โดยใช้วทิ ยุโทรเลขความถี่ 500 kHz และหรื อด้วยวิทยุโทรศัพท์ความถี่
2182 kHz และ 156.800 MHz ที่ได้กาหนดให้เป็ นความถี่แจ้งภัยอันตรายสากล ถ้ามีเรื ออยูใ่ นบริ เวณใกล้เคียงสามารถ
รับการส่ งเรี ยกแจ้งประสบอันตรายได้ เรื อที่ตอบรับสัญญาณแจ้งประสบอันตรายก็มีหน้าที่จะต้องเข้าไปทาการค้นหา
และช่วยเหลือเรื อที่ส่งสัญญาณแจ้งภัยอันตรายลานั้นโดยทันที
ต่อมาได้มีการประชุมแก้ไขจัดทาอนุสัญญา SOLAS ขึ้นเป็ นอนุสัญญาฉบับใหม่อีกหลายฉบับ เนื่องจาก
มีความจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับในอนุสัญญาฉบับเดิมก่อนหน้าให้ทนั สมัย เข้ากับสภาวการที่เปลี่ยน
แปลงไป ได้แก่ SOLAS ฉบับปี 1927 ปี 1948 ปี 1960 และปี 1974 ซึ่งมีผลใช้บงั คับมาจนถึงปัจจุบนั โดยมี
จานวนสมาชิกที่เข้าประชุมเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จาก 13 ประเทศในปี 1914 เป็ น 130 กว่าประเทศในปั จจุบนั (รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย)

-๓โดยในปี ค.ศ.1948 ได้มีการประชุมที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ภายใต้การดาเนินการขององค์การ
สหประชาชาติ ในที่ประชุมได้เห็นชอบกับอนุสัญญาจัดตั้งองค์การ IMCO (Inter – Government Maritime
Consulting Organization) ขึ้น จัดเป็ นองค์กรชานัญพิเศษองค์กรหนึ่งขององค์กรสหประชาชาติ (UNO) รับผิดชอบ
ด้านการเดินเรื อระหว่างประเทศ
ต่อมาภายหลังองค์การนี้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็ น IMO (International Maritime
Organization) องค์การ IMO ดังกล่าวได้เริ่ มเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับการจัดทาอนุสัญญา SOLAS ตั้งแต่ปี 1960 จนถึง
ปั จจุบนั อนุสัญญาที่องค์การนี้ได้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างจริ งจังและออกอนุสัญญาในนามขององค์การ ได้แก่ อนุสัญญา
SOLAS ปี 1974 ซึ่งถือเป็ นอนุสัญญา SOLAS ฉบับสุ ดท้าย โดยหลักการแล้วจะไม่มีการจัดทาอนุสัญญา SOLAS
ฉบับใหม่ข้ ึนอีกหลังจากนี้ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในอนุสัญญาจะทาในรู ปของอนุสัญญาปี 1974 แก้ไข
ทบทวนเป็ นปี ๆ ไป
ในปี ค.ศ.1972 องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) โดยความร่ วมมือของคณะกรรมาธิ การ ที่ปรึ กษา
ทางวิทยุระหว่างประเทศ (CCIR เดิม) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication
Union : ITU) ได้เริ่ มศึกษาเกี่ยวกับการนาเอาการสื่ อสารผ่านดาวเทียมเข้ามาประยุกต์ใช้ในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
(การนี้มีผลให้เกิดการจัดตั้งองค์การ Inmarsat International Maritime Satellite ขึ้นในปี ค.ศ.1979)
ในปี ค.ศ.1973 IMO ได้ทบทวนนโยบายของตนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการแจ้งเหตุอนั ตรายในลักษณะที่
สามารถนาการสื่ อสารผ่านดาวเทียมเข้ามาประยุกต์ใช้ได้ โดยคานึงถึงความเป็ นไปได้ในการที่จะให้สามารถมีการส่ ง
สัญญาณแจ้งเตือนภัยหรื อส่ งข่าวสารเกี่ยวกับการแจ้งเหตุอนั ตรายและความปลอดภัยทางทะเลโดยอัตโนมัติได้ต่อไป
ที่ประชุมระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้นหาและกูภ้ ยั ทางทะเลในปี ค.ศ.1979 ได้กาหนดให้มีอนุสัญญาการ
ค้นหาและกูภ้ ยั ทางทะเล ค.ศ.1979 ขึ้น โดยมีจุดประสงค์สาคัญเพื่อการจัดทาแผนของโลกเกี่ยวกับการค้นหาและ
กูภ้ ยั ทางทะเลในลักษณะการร่ วมมือกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่มีชายฝั่งและพื้นน้ าใกล้ชิดกัน ในการนี้ที่ประชุ ม
ดังกล่าวยังได้เชิญให้ IMO พัฒนาระบบแจ้งเหตุอนั ตรายและให้ความปลอดภัยทางทะเลของโลกขึ้น เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิตามแผนค้นหาและกูภ้ ยั ดังกล่าวเป็ นไปโดยได้ผล ซึ่ งที่ประชุมสมัชชาของ IMO ในปี เดียวกันได้พิจารณา
เห็นชอบที่จะต้องมีการจัดทาระบบแจ้งเหตุและให้ความปลอดภัยขึ้นใหม่แทนระบบเดิม โดยอาศัยประโยชน์จาก
โครงสร้างของระบบการค้นหาและกูภ้ ยั ตามแผนใหม่ดงั กล่าวและจากความก้าวหน้าล่าสุ ดด้านเทคโนโลยีการสื่ อสาร
ในที่สุด โดยความช่วยเหลือของคณะกรรมาธิ การที่ปรึ กษาทางวิทยุ ITU (CCIR ชื่อเดิม : ปั จจุบนั คือส่ วน
หนึ่งของ ITU – R) และองค์การระหว่างประเทศอีกหลายรายที่สาคัญ เช่น องค์การอุตุนิยมวิทยา (WHO) องค์การ
อุทกศาสตร์ โลก (IHO) องค์การ INMARSAT และหน่วยงานดาเนินการดาวเทียมค้นหาและกูภ้ ยั COSPAS –
SARSAT ทาให้ IMO สามารถบรรลุผลสาเร็ จในการพัฒนาและกาหนดเทคนิค/อุปกรณ์สื่อสารทันสมัยต่าง ๆ ที่จะ
นามาใช้ในระบบแจ้งเหตุอนั ตรายและความปลอดภัยครอบคลุมทัว่ โลก Global Maritime Distress and Safety
System (GMDSS) ขึ้นได้

-๔ขณะเดียวกัน ITU ได้มีการปรับแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับวิทยุให้สอดคล้องกับการที่จะใช้ระบบ GMDSS ด้วย
กล่าวคือ ในการประชุมใหญ่ระดับโลกด้านกิจการวิทยุเคลื่อนที่ปี ค.ศ.1983 และปี ค.ศ.1987 (WARC Mob- 83,
WARC Mob – 87) และการประชุมใหญ่ระดับโลกทางวิทยุปี ค.ศ.1992 (WARC 92) ได้ตกลงแก้ไขข้อบังคับวิทยุ
ในบทมาตราที่เกี่ยวข้องด้านความถี่ วิธีการปฏิบตั ิ และบุคลากรด้านวิทยุในเรื อในลักษณะที่ให้สอดคล้องกับระบบ
GMDSS ที่จะมีการพิจารณาโครงการ IMO ในปี 1988
ในปี ค.ศ.1988 การประชุมว่าด้วย GMDSS ของประเทศสมาชิกในอนุสัญญา SOLAS 1974 ได้ตกลงให้
มีการแก้ไขข้อบังคับของอนุ สัญญา SOLAS ปี 1974 ในส่ วนที่เกี่ยวกับวิทยุคมนาคม รวมทั้งส่ วนอื่นที่เกี่ยวข้อง ใน
ลักษณะที่สอดคล้องกับการให้มีการนาเอาระบบ GMDSS เข้ามาใช้แทนระบบเดิม โดยกาหนดเริ่ มให้มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 1992 (พ.ศ.2535) อย่างเป็ นไปตามขั้นตอน และกาหนดให้มีการใช้ระบบ GMDSS อย่าง
สมบูรณ์ท้ งั ระบบกับเรื อที่ท้ งั หมดมีอยูใ่ นเงื่อนไขภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1999 (พ.ศ.2542)

ระบบแจ้ งภัยเดิม
อนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของชีวติ ในท้องทะเล (Safety of Life At Sea Convention : SOLAS
Convention) ปี 1974 (SOLAS 1974) ซึ่ งเป็ นอนุสัญญาที่สาคัญมากของชาวเรื อ จัดทาขึ้นโดยองค์การทางทะเล
ระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) มีเนื้ อหาส่ วนใหญ่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
เดินเรื อ ได้กาหนดไว้วา่
ให้เรื อโดยสารทุกขนาดและเรื อสิ นค้าขนาดระวางขับน้ าตั้งแต่ 300 ตันกรอส ขึ้นไปจนถึง 1600 ตันกรอส
ต้องติดตั้งอุปกรณ์วทิ ยุโทรศัพท์ประจาเรื อ ใช้ความถี่ 2182 kHz และ 156.800 MHz และให้เรื อขนาด 1600 ตัน
กรอสส์ข้ ึนไปต้องติดตั้งวิทยุโทรเลขรหัสมอร์ส ความถี่ 500 kHz เพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสารรวมทั้งการแจ้งเหตุ
เมื่อเกิดอันตรายฉุ กเฉิ นไว้ดว้ ย
อย่างไรก็ตาม ได้มีการพิจารณาเห็นว่าการติดต่อแจ้งเหตุอนั ตรายและให้ความปลอดภัยในระบบเก่าดังกล่าว
นี้ยงั ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร เนื่องจากมีขอ้ จากัดในหลายประการ

ข้ อจากัดของระบบเดิม
1. เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบเก่าที่ใช้ในการติดต่อแจ้งเหตุอนั ตราย จากัดระยะทางในการส่ งสัญญาณ
ไม่สามารถส่ งสัญญาณในระยะไกล ๆได้ คือ จะติดต่อได้เพียงภายในระยะไม่เกิน 100 – 150 ไมล์ทะเล ซึ่งเป็ น
ช่วงระยะการติดต่อที่ได้ผลของคลื่นสัญญาณวิทยุโทรศัพท์ยา่ นความถี่ MF เท่านั้น ดังนั้นหากไม่มีเรื อลาอื่นหรื อ
สถานีฝั่งอยูใ่ นรัศมีดงั กล่าว การติดต่อกับเรื อที่เกิดเหตุฉุกเฉิ นจะไม่สามารถกระทาได้
2. เทคโนโลยีการสื่ อสารระบบเดิมบางส่ วนเป็ นแบบ Manual ต้องใช้พนักงานวิทยุที่มีความชานาญพิเศษ
ดาเนินการโดยตลอด เช่น การส่ งสัญญาณทางวิทยุโทรเลข ดังนั้นในบางกรณี ที่เรื อเกิดจมหรื อระเบิดกะทันหัน
จะทาให้ไม่สามารถแจ้งเหตุได้ทนั เพราะพนักงานวิทยุไม่อาจปฏิบตั ิงานได้

-๕3. การเฝ้ าฟังสัญญาณอันตรายอับจน ต้องอาศัยพนักงานวิทยุที่มีความสามารถแตกต่างกันไป ถึงแม้เรื อ
บางลาจะมีเครื่ องเฝ้ าฟังอัตโนมัติ แต่ก็เป็ นแบบเก่ามีประสิ ทธิ ภาพต่า ดังนั้น เมื่อมีเรื อส่ งสัญญาณขอความช่วยเหลือ
และอยูใ่ นรัศมีที่จะติดต่อได้ก็อาจไม่สามารถรับแจ้งข่าวขอความช่วยเหลือนั้นได้
4. การสื่ อสารในสถานการณ์อนั ตรายระหว่างสถานีฝั่งกับเรื อมีขอ้ จากัด คือ สถานีวทิ ยุบนบกไม่สามารถ
ควบคุมการสื่ อสารได้ เนื่องจากเงื่อนไขที่วา่ การส่ งแจ้งอันตรายอับจนและขอความช่วยเหลือนั้นเป็ นการปฏิบตั ิกนั
ในทะเลระหว่างเรื อต่อเรื อที่อยูใ่ กล้กนั ฉะนั้นลาดับความเร่ งด่วนในการสื่ อสารจะอยูท่ ี่การติดต่อส่ งข่าวสารประสบ
ภัยระหว่างเรื อต่อเรื อในบริ เวณใกล้เคียงกันเท่านั้น
5. อุปกรณ์การสื่ อสารที่มีติดตั้งอยูใ่ นเรื อ ถูกบังคับให้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดของเรื อ ทาให้ในบางครั้งเกิดความ
ยุง่ ยากในการติดต่อสื่ อสาร ไม่สามารถติดต่อกันได้ เนื่ องจากอุปกรณ์วทิ ยุของเรื อมีชนิ ดและแบบไม่ตรงกัน เช่นเรื อ
ที่ติดตั้งวิทยุโทรเลขกับเรื อที่ติดตั้งวิทยุโทรศัพท์ จะไม่สามารถติดต่อกันได้เลยในสถานการณ์เช่นนั้น
6. หลายประเทศมีศูนย์คน้ หาและกูภ้ ยั (Search and Rescue) พร้อมที่ให้ความช่วยเหลือเรื อที่กาลังประสบ
อุบตั ิเหตุในท้องทะเล แต่บางคราวก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เพราะไม่ได้ยนิ สัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรื อที่
ส่ งสัญญาณมาไม่ถึง
ข้อจากัดของการแจ้งเหตุอนั ตรายและให้ความปลอดภัยในระบบเดิมดังกล่าวข้างต้น มีผลให้มีการสู ญเสี ย
ของชีวติ และทรัพย์สินจากการเกิดอุบตั ิเหตุของเรื อในท้องทะเลมากกว่าที่ควรจะเป็ น ดังนั้นจึงเกิดมีแนวคิดและ
ความพยายามที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบดังกล่าวให้เหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นจน มีผลให้เกิด
ระบบ Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) ขึ้นในที่สุด

การเปลีย่ นแปลงที่สาคัญของระบบใหม่ (GMDSS) เมื่อเทียบกับระบบเดิม
1. มีการประยุกต์ใช้ดาวเทียมในการสื่ อสารและการแจ้งเหตุอนั ตรายขอความช่วยเหลือ ซึ่ งมีผลอย่างสาคัญ
ให้เขตรัศมีการสื่ อสารและการแจ้งขอความช่วยเหลือกินบริ เวณกว้างขวางในขั้นกล่าวได้วา่ ทัว่ โลก ทาให้เรื อหรื อ
หน่วยสถานีคน้ หา/กูภ้ ยั ที่อยูใ่ กล้เรื อที่กาลังประสบอุบตั ิเหตุ ซึ่ งได้รับสัญญาณเองโดยตรง หรื อรับผ่านมาจากแหล่ง
อื่นในระบบ สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ทนั ท่วงที
2. มีการประยุกต์ใช้ระบบการส่ งสัญญาณ DSC (Digital Selective Calling) ในการแจ้งเหตุอนั ตรายขอ
ความช่วยเหลือ ระบบดังกล่าวเป็ นระบบอัตโนมัติ ง่ายต่อการใช้งานเพียงกดปุ่ มก็ส่งสัญญาณแจ้งเหตุที่มีขอ้ ความที่
จาเป็ นบรรจุอยูอ่ อกไปได้ทนั ทีและแน่นอน
3. มีเครื อข่ายสถานีคน้ หาและกูภ้ ยั ที่เป็ นระบบเชื่ อมโยงถึงกันได้ทวั่ โลก สัญญาณแจ้งเหตุอนั ตรายขอ
ความช่วยเหลือจะถูกส่ งผ่านดาวเทียม และสถานีฝั่งหรื อสถานีภาคพื้นดินติดต่อผ่านดาวเทียมไปยังสถานีคน้ หาและ
กูภ้ ยั และเรื อที่อยูใ่ กล้เรื อที่ประสบภัยขอความช่วยเหลือเพื่อเข้าทาการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ วทันท่วงที
4. เรื อไม่วา่ จะเดินผ่านไปยังบริ เวณใดสามารถรับข่าวอากาศและประกาศชาวเรื อ ฯลฯ จากสถานีฝั่งที่อยู่
ใกล้ที่สุดของประเทศต่าง ๆ ที่อยูใ่ กล้ โดยอุปกรณ์ระบบ NAVTEX ได้ตลอดเวลา ซึ่ งก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อเรื อ
ต่าง ๆ อย่างมาก เพราะสามารถเตรี ยมการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

-๖5. นอกจากนั้น จากการที่อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ GMDSS ในส่ วนของความปลอดภัย เป็ นระบบดิจิตอลและ
อัตโนมัติท้ งั หมด
ดังนั้นความจาเป็ นในการที่จะต้องใช้พนักงานวิทยุที่มีความสามารถและความชานาญแต่เดิม
(เนื่องจากเดิมเป็ นระบบ Manual) จึงหมดไป เช่น
- ระบบวิทยุโทรเลขรหัสมอร์ ส ที่จาเป็ นต้องใช้พนักงานวิทยุโทรเลขจะหมดไป เพราะไม่สะดวกที่
จะนามาใช้ร่วมกับอุปกรณ์สื่อสารสมัยใหม่ในระบบ GMDSS
- การเฝ้ าฟังสัญญาณขอความช่วยเหลือด้วยพนักงนวิทยุในเรื อจะหมดไป เพราะเปลี่ยนไปเป็ นการ
เฝ้ าฟังด้วยเครื่ องรับอัตโนมัติ ซึ่ งไม่จาเป็ นต้องมีพนักงานวิทุเฝ้ าฟังโดยลอด (ซึ่งรวมไปถึงการรับ
ข่าวอากาศและประกาศชาวเรื อ โดยระบบอัตโนมัติดงั กล่าวข้างต้นด้วย)
- โดยที่เป็ นระบบอัตโนมัติท้ งั หมด ซึ่ งใช้งานได้ง่าย ความจาเป็ นที่จะต้องมีพนักงานประจาในห้อง
วิทยุอยูต่ ลอดเวลา ในประเด็นเกี่ยวกับการรับส่ งสัญญาณแจ้งเหตุอนั ตรายจึงหมดไป การนี้ทาให้ผู ้
ที่ประจาอยูบ่ นสะพานเดินเรื อและได้รับการฝึ กเกี่ยวกับระบบ GMDSS และได้รับประกาศรับรอง
แล้ว
สามารถปกบัติงานด้านการแจ้งและรับแจ้งด้านความปลอดภัยดังกล่าวแทนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

อนุสัญญานานาชาติที่เกีย่ วข้ องกับระบบ GMDSS
เพื่อความเข้าใจในระบบ GMDSS อย่างแท้จริ ง ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์อย่างมากหากผูส้ นใจจะได้ศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติมได้จากเอกสารเหล่านี้ กล่าวคือ การจัดตั้งระบบ GMDSS นั้น มีส่วนเกี่ยวพันกับอนุสัญญานานาชาติที่สาคัญ
ถึง 4 ฉบับด้วยกัน คือ อนุสัญญา SOLAS อนุสัญญา STCW ข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulation) และอนุสัญญา SAR
โดยจะขอกล่าวในสาระพอสังเขป ดังนี้
1. อนุสัญญา SOLAS (International Convention for the Safety Of Life At Sea)
อนุสัญญา SOLAS ที่เกี่ยวข้อง คืออนุสัญญา SOLAS ปี 1974 บทแก้ไขเพิม่ เติมปี 1988 ในสาระสาคัญ
ที่ได้แก้ไขข้อบังคับในหมวดที่เกี่ยวข้องกับระบบ GMDSS หลายหมวดด้วยกัน เช่น Chapter III Lifesaving
Appliances (หมวดว่าด้วยอุปกรณ์ชูชีพประจาเรื อ) Chapter IV Radio Communication (หมวด ว่าด้วยวิทยุสื่อสาร )
และChapter V Safety of Navigation (หมวดว่าด้วยความปลอดภัยในการเดินเรื อ) โดยมีการแก้ไขในสาระสาคัญ เช่น
1.1 เรื อโดยสารทุกขนาดและเรื อสิ นค้าขนาด 300 ตันกรอสขึ้นไปจะต้องจัดหาบริ ภณั ฑ์อุปกรณ์วทิ ยุเพื่อ
ความปลอดภัยไว้ประจาเรื อ ดังนี้
1) เรื อโดยสารทุกลาและเรื อสิ นค้าขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้นไป จะต้องจัดให้มีเครื่ องวิทยุโทรศัพท์
มือถือ VHF Two – way อย่างน้อย 3 เครื่ อง และเครื่ องส่ งสัญญาณสะท้อนเรดาร์ อย่างน้อย 2 เครื่ องไว้ประจาเรื อ
2) เรื อสิ นค้าขนาด 300 ตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึง 500 ตันกรอสทุกลาจะต้องจัดหาเครื่ องวิทยุโทรศัพท์
มือถือ VHF Two – way อย่างน้อย 2 เครื่ อง และเครื่ องส่ งสัญญาณสะท้อนเรดาร์ อย่างน้อย 1 เครื่ องไว้ประจาเรื อ

-๗1.2 ข้อกาหนดทัว่ ไปเกี่ยวกับอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจาเรื อ
1) ถ้าไม่มีเครื่ องส่ งสัญญาณสะท้อนเรดาร์ ไว้ประจาแพชูชีพแล้ว จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ส่งสัญญาณ
สะท้อนเรดาร์ ติดไว้ในแพชูชีพนั้นแทน
2) เรื อชูชีพทุกลาที่ติดตั้งเครื่ องวิทยุโทรศัพท์ VHF Two – way แบบติดประจาที่พร้อมด้วยสายอากาศ
ที่ติดตั้งแยกต่างหาก จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ยดึ โยงเพื่อให้ต้ งั เสาอากาศนั้นทางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.3 วิทยุสื่อสาร เรื อเดินทะเลทุกลาต้องจัดให้มี
1) เครื่ องรับ ที่สามารถรับการส่ งกระจายข่าวสารสนเทศระหว่างประเทศ NAVTEX ได้ตามพื้นที่
ให้บริ การ NAVTEX
2) กระโจมส่ งสัญญาณแจ้งตาบลที่ฉุกเฉิ นด้วยดาวเทียม (Satellite EPIRB)
1.4 บริ ภณั ฑ์อุปกรณ์วทิ ยุตามพื้นที่ทะเล A1 ถึง A4
การกาหนดให้เรื อติดตั้งอุปกรณ์วทิ ยุประจาเรื ออย่างใดนั้น ได้มีการกาหนดไว้ตามพื้นที่ทะเลที่เรื อเดินทางไป
หรื อในเขตทะเลที่เรื อปฏิบตั ิงานอยู่ รายละเอียดในอนุสัญญา SOLAS Chapter IV, Part C , Regulation 8 – 11
2. อนุสัญญา STCW (International Convention on Standard of Training Certification and Watch keeping
for Seafarers)
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ได้จดั ให้มีการประชุมนานาชาติข้ ึนและที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการ
อนุสัญญาฉบับนี้ในปี 1978 ได้มีบทแก้ไขเพิ่มเติมในปี 1995 โดยคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางทะเล
(Maritime Safety Committee) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ GMDSS โดยได้แก้ไขข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ
และมาตรฐานการฝึ กและการออกประกาศนียบัตรของผูท้ าการในเรื อไว้ เช่น กับตัน ต้นกล และนายวิทยุ เป็ นต้น
เพื่อให้มีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตรของคนประจาเรื อ ตามตาแหน่งต่าง ๆ ในเรื อเหล่านี้ได้เป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล (เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับนักเดินเรื ออาชีพทุกคนต้องทราบ และปฏิบตั ิให้ถูกต้องตามข้อกาหนด
มิฉะนั้นจะไม่สามารถปฏิบตั ิงานในเรื อได้)
3. ข้ อบังคับวิทยุ (Radio Regulation)
ตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU : International Telecommunication
Union) ได้มีการประชุมผูบ้ ริ หารกิจการวิทยุของโลก : WARC (World Administrative Radio Conference ) ผลการ
ประชุมได้มีบทแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับระบบ GMDSS และมีผลบังคับใช้ในปี 1991 ซึ่ งสาระสาคัญของบทแก้ไข
เกี่ยวข้องกับการกาหนดคุณสมบัติของผูส้ อบรับประกาศนี ยบัตรเป็ นพนักวิทยุประจาเรื อ และข้อบังคับเกี่ยวกับการ
เฝ้ าฟังความถี่ประสบภัยสากลให้สอดคล้องกับระบบ GMDSS เช่น เรื อเดินทะเลทุกลา (ตามที่กาหนดในเงื่อนไขของ
SOLAS 1974 ) จะต้องจัดให้มีอุปกรณ์วทิ ยุตามข้อกาหนด ซึ่ งสามารถจะส่ งได้ไกลเกินกว่า Minimum Coverage
ตามข้อบังคับวิทยุ และขณะที่ออกปฏิบตั ิงานในทะเลจะต้องเฝ้ าฟังวิทยุดว้ ยความถี่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

-๘4. อนุสัญญา SAR (International Convention on Maritime Search And Rescue 1979)
ในปี 1979 ได้มีการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยเรื่ องการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในทะเล (SAR)
ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการอนุสัญญา SAR สาระสาคัญของอนุสัญญา คือ ประสงค์ให้นานาประเทศได้มีการ
พัฒนาและสนับสนุนการค้นหาและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยในทะเลให้มีการปฏิบตั ิการได้ทนั ทีตลอดเวลา
และมี
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นระบบเดียวกันทัว่ โลก โดยรัฐชายฝั่งควรร่ วมมือและสนับสนุนซึ่ งกันและกัน
เพื่อตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์อนั ตรายในทะเล อนุสัญญานี้มีการปฏิบตั ิเมื่อ 22 มิถุนายน 1985 (พ.ศ.2528)

เครือข่ ายระบบ GMDSS ของโลก
ประกอบด้วย
1. ศูนย์ประสานงานค้นหาและกูภ้ ยั ของแต่ละประเทศ (RCC)
2. สถานีฝั่งซึ่ งมีอุปกรณ์วทิ ยุ VHF , MF , HF ติดตั้งอยู่ รวมทั้งสถานีส่งข่าวอากาศและประกาศ
ชาวเรื อ (NAVTEX Transmitter)
3. สถานีภาคพื้นดินติดต่อผ่านดาวเทียม
3.1 ดาวเทียม Inmarsat (CES)
3.2 ดาวเทียม COSPAS – SARSAT (LUT)

อุปกรณ์ ระบบวิทยุย่อยต่ าง ๆ ที่เพิม่ ขึน้ ในระบบ GMDSS
อุปกรณ์ระบบวิทยุยอ่ ยต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นในระบบ GMDSS เมื่อเทียบกับระบบเดิม อาจแบ่งออกเป็ นกลุ่ม
พร้อมคาอธิ บายเพิ่มเติม ดังนี้
1. ระบบภาคพื้นดินความถี่ยา่ น VHF , MF และ HF
- การประยุกต์ใช้ระบบสัญญาณเรี ยกอัตโนมัติ “ Digital Selective Calling : DSC ”
- ระบบย่อย DSC จะช่วยแก้ปัญหาการต้องเฝ้ าฟังสัญญาณขอความช่วยเหลือในระบบ Manual เดิม
ได้อย่างได้ผล
- มีการประยุกต์ใช้ระบบการรับข่าวชนิดพิมพ์ทนั ทีโดยอัตโนมัติในเรื อเกี่ยวกับข่าวอากาศ(ข่าว
อุตุนิยมวิทยา) และประกาศชาวเรื อ (ข่าวการเดินเรื อ) ด้วยความถี่ยา่ น MF ( 518 kHz) ซึ่งมีผลให้
เรื อรับข่าวด้านความปลอดภัยดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่ องไม่วา่ จะอยูใ่ กล้ฝั่งประเทศใด
- ได้มีการตกลงกันว่าจะไม่มีการใช้วทิ ยุโทรเลขรหัสมอร์ สในเรื อในระบบ GNDSS เพราะวิทยุโทร
เลขรหัสมอร์ ส ไม่อาจเข้าได้กบั เทคโนโลยีที่ทนั สมัยของระบบ GMDSS ทั้งในแง่ของสมรรถภาพ
และด้านค่าใช้จ่ายประสิ ทธิ ผล

-๙2. การประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียม INMARSAT
- การประยุกต์ใช้สถานีภาคพื้นดินผ่านดาวเทียมในเรื อระบบ “ Standard A/B ” (ซึ่ งได้ใช้ท้ งั ในงาน
โทรศัพท์และเทเล็กซ์) และ “ Standard C ” (ใช้ได้เฉพาะงานติดต่อเทเล็กซ์) เพื่อการส่ ง – รับ
สัญญาณแจ้งเหตุอนั ตรายขอความช่วยเหลือและการติดต่อสื่ อสาร
- การใช้ระบบเรี ยกเป็ นกลุ่ม (Enhanced Group Calling : EGC) เป็ นระบบหลักในการรับข่าวการ
เดินเรื อและข่าวอุตุนิยมวิทยานอกเขตรัศมีการทางานระบบ NAVTEX
- การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ EPIRB ติดต่อผ่านดาวเทียม Inmarsat ชนิดทางานขณะรอยตัวอยูใ่ นน้ าได้
โดยอัตโนมัติ (Float Free Satellite EPIRB)
3. การประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมค้นหาและกูภ้ ยั COSPAS – SARSAT ซึ่ งได้แก่
- การกาหนดใช้อุปกรณ์ EPIRB ติดต่อผ่านดาวเทียม COSPAS – SARSAT ในการถ่ายทอดสัญญาณ
แจ้งเหตุอนั ตรายขอความช่วยเหลือโดยใช้ความถี่ 406 MHz เป็ นหลัก (ในอนาคตอาจจะมีการใช้
ความถี่ 121.5 และ 243 MHz)
- EPIRB ความถี่ 406 MHz ดังกล่าวจะช่วยในการกาหนดตาแหน่งเรื อที่ประสบอุบตั ิเหตุได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ คือ มีความถูกต้องแน่นอนสู งมาก (มากกว่าการใช้ความถี่ 121.5 และ 243.0 MHz ที่
ใช้อยูเ่ ดิมของดาวเทียมนี้ ) และให้รัศมีทาการครอบคลุมทัว่ โลก
4. การประยุกต์ใช้อุปกรณ์เรดาร์ชนิดตอบรับ (Radar Transponder :SART)
- มีการกาหนดให้ใช้ความถี่ X band (ย่าน 9 GHz) เป็ นระบบหลักในการแสดงตาแหน่งเรื อที่ประสบ
อุบตั ิเหตุ ขณะกาลังถูกค้นหาเพื่อให้ความช่วยเหลือ

แนวคิดระบบ GMDSS
ภายใต้บทบัญญัติของอนุสัญญา SOLAS ปี 1974 และบทแก้ไขเพิ่มเติมปี 1988 มีความมุ่งหมายเพื่อให้เกิด
ความมัน่ ใจในความปลอดภัยแก่ทุกชีวติ ในทะเล จึงได้นาเอาระบบการแจ้งข่าวสารที่ทนั สมัย เช่น การสื่ อสารผ่าน
ดาวเทียม เทคนิคการสื่ อสารแบบดิจิตอลมาใช้ และเพื่อให้เรื อต่าง ๆ ในทะเลสามารถรับข่าวสารเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในทะเลที่จาเป็ น รวมทั้งคาเตือนเกี่ยวกับการเดินเรื อ คาเตือนเกี่ยวกับสภาพอากาศ การสื่ อสารในเหตุการณ์
ฉุ กเฉิ น การสื่ อสารเพื่อความปลอดภัย และการสื่ อสารตามปกติทวั่ ไป โดยเฉพาะ เพื่อให้เรื อต่าง ๆ สามารถส่ งและ
รับข่าวแจ้งเหตุอนั ตรายที่เกิดขึ้น ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และได้ผลเต็มที่ ซึ่ งจะช่วยให้การค้นหาและช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยกระทาได้โดยสะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ระบบ GMDSS เปิ ดโอกาสให้เรื อที่ประสบอุบตั ิเหตุสามารถที่จะส่ งสัญญาณแจ้งเหตุอนั ตรายขอความ
ช่วยเหลือได้หลายทาง ซึ่ งทาให้เกิดความมัน่ ใจได้วา่ ข้อความที่ส่งออกไปจะไปถึงเป้ าหมายและจะมีการดาเนิ นการ
ด้านการให้การช่วยเหลือตามมา

- ๑๐ เรื อที่ประสบอุบตั ิเหตุอาจจะเลือกส่ งสัญญาณขอความช่วยเหลือ โดยใช้อุปกรณ์ในเรื อเพียงอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรื อบางอย่าง หรื อทั้งหมดก็ได้ โดยกรณี ของการส่ งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังเรื อที่อยูใ่ กล้ คือระหว่างเรื อ
กับเรื อก็สามารถใช้คลื่นวิทยุ MF หรื อ VHF หรื อกรณี ที่ตอ้ งการขอความช่วยเหลือไปยังสถานีฝั่ง (เรื อกับฝั่ง) หากอยู่
ในเขตพื้นที่ทะเล A3 หรื อ A4 ก็สามารถส่ งได้โดยอุปกรณ์สถานีภาคพื้นดินผ่านดาวเทียมในเรื อ หรื อเครื่ องวิทยุ HF
ในระบบ DSC หรื อ โดยอุปกรณ์ Satellite EPIRB ตามที่เห็นเหมาะสม สาหรับเรื อที่อยูใ่ นพื้นที่เขต A2 ถ้าต้องการ
ส่ งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปยังสถานีฝั่งก็อาจใช้เครื่ องวิทยุ MF ส่ งระบบ DSC ด้วยความถี่ 2187.5 kHz หรื อ
อุปกรณ์ Satellite EPIRB ได้เป็ นอย่างน้อย ในกรณี ของเรื อที่แล่นอยูใ่ นเขตพื้นที่ A1 ถ้าต้องการส่ งสัญญาณขอความ
ช่วยเหลือไปยังสถานีฝั่งก็สามารถส่ งได้โดยเครื่ องวิทยุ VHF ในระบบ DSC ด้วยความถี่ 156.525 MHz ได้ เป็ นต้น

แนวคิดในการทางานของระบบ GMDSS นั้น พอจะอธิ บายให้เข้าใจตรงกันดังนี้ ในกรณี ที่เรื อสิ นค้าหรื อเดินทะเล
เกิดเหตุประสบภัยพิบตั ิในทะเล และต้องการขอความช่วยเหลือจากเรื อในบริ เวณใกล้เคียงเดียวกัน หรื อจากสถานี
บนฝั่งบริ เวณใกล้เคียงในรัศมีที่สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ และเรื อลานั้นยังสามารถใช้อุปกรณ์การสื่ อสารที่มีติดตั้ง
ประจาเรื อได้ตามปกติ กล่าวคือ เครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้ าใช้การได้นนั่ เอง เรื อลาดังกล่าวก็สามารถใช้การติดต่อสื่ อสาร
แบบปกติธรรมดากับเรื อหรื อสถานีบนฝั่งที่ตอ้ งการ เพื่อแจ้งเหตุขดั ข้องและขอความช่วยเหลือกันได้ ปั ญหาต่าง ๆ ก็
จะได้รับการแก้ไขไม่ยากเย็นนัก เช่น เรื อสิ นค้าที่กาลังเดินทางอยูใ่ นอ่าวไทย ก็สามารถติดต่อผ่านการสื่ อสาร แห่ ง
ประเทศไทย (BANGKOK RADIO) หรื อการท่าเรื อในพื้นที่บริ เวณใกล้เคียงเพื่อส่ งข่าวสารขอความช่วยเหลือ

- ๑๑ ซึ่ งสถานีเหล่านี้จะเปิ ดให้บริ การและมีพนักงานปฏิบตั ิงานประจาตลอดเวลาอยูแ่ ล้ว โดยจะใช้ข่ายการสื่ อสารหรื อ
เครื่ องมือสื่ อสารได้ตามที่เห็นเหมาะสม เช่น เรื ออยูใ่ นระยะห่างจากฝั่งไม่เกิน 50 ไมล์ทะเล ก็อาจใช้การติดต่อทาง
เครื่ องรับ – ส่ งวิทยุ VHF หรื อไกลฝั่งไปอีกนิ ด อาจใช้การสื่ อสารทาง MF หรื อ HF ที่เหมาะสม หากเรื อติดตั้ง
ระบบ INMARSAT ก็อาจใช้การสื่ อสารผ่านดาวเทียมได้ ซึ่ งจะได้รับความสะดวกยิง่ ขึ้น แต่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น
แต่หากว่าเรื อที่ประสบภัยพิบตั ิน้ นั ร้ายแรง และไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทาการติดต่อสื่ อสารเรี ยกแจ้งภัยและ
ส่ งข่าวแจ้งภัยตามวิธีการที่กาหนดได้ ก็สามารถเลือกวิธีปฏิบตั ิได้ ดังนี้
1. กรณี ที่ยงั พอมีเวลาเหลือบ้าง
พนักงาน หรื อบุคคลที่อยูใ่ กล้เครื่ องมือสื่ อสารที่ติดตั้งประจาเรื อและ
แหล่งกาเนิดไฟฟ้ ายังพอใช้งานได้ เช่น กรณี เรื อประสบเหตุชนกัน และเรื อเกิดความเสี ยหายอย่างมาก ถึงขั้นจะ
อับปางจมลง ผูน้ าเรื อมีความจาเป็ นต้องร้องขอความช่วยเหลือโดยเร่ งด่วน ก่อนที่จะสละเรื อใหญ่ ลงแพชูชีพ
พนักงานหรื อบุคคลที่อยูใ่ กล้เครื่ องมือสื่ อสารสามารถส่ งเรี ยกแจ้งประสบภัยขอความช่วยเหลือได้ทางอุปกรณ์การ
สื่ อสารทุกระบบที่มีประจาเรื อ เช่น ทางเครื่ องรับ – ส่ งวิทยุ VHF DSC , เครื่ องรับ – ส่ งวิทยุ HF DSC โดยคียข์ อ้ มูล
บนแผงหน้าเครื่ อง DSC แล้วกดปุ่ มส่ งสัญญาณออกไป หรื อกรณี ไม่มีแหล่งกาเนิ ดไฟฟ้ าจ่ายให้ ก็ใช้วธิ ี ส่งสัญญาณ
แจ้งประสบภัยขอความช่วยเหลือจากทุ่นเครื่ องส่ งสัญญาณวิทยุฉุกเฉิ นแจ้งตาบลที่ (Emergency Position Indicating Radio
Beacon : EPIRB) ได้
2. ในกรณี เร่ งด่วนไม่มีเวลาที่จะคียข์ อ้ มูล เพื่อส่ งสัญญาณแจ้งประสบภัยขอความช่วยเหลือทางเครื่ องวิทยุประจา
ในเรื อได้ ให้กดปุ่ มแดงหน้าเครื่ องวิทยุ (ปุ่ มส่ งสัญญาณฉุ กเฉิ น) ทิ้งไว้ หากไม่มีเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ า ก็ใช้วธิ ี ส่งสัญญาณ
แจ้งประสบภัยขอความช่วยเหลือจากทุ่นเครื่ องส่ งสัญญาณวิทยุฉุกเฉิ นแจ้งตาบลที่ (Emergency Position Indicating Radio
Beacon : EPIRB) ได้ โดยการปลดออกจากที่เก็บและโยนลงน้ าให้เครื่ องส่ งสัญญาณฉุ กเฉิ นเองโดยอัตโนมัติ แล้วสละ
เรื อใหญ่ลงแพชูชีพไปได้เลย
ข้อบังคับในอนุสัญญาว่าด้วยการช่วยเหลือและกูภ้ ยั 1979 (SAR Convention) มีผลอย่างมากในการทาให้ระบบ
GMDSS (ซึ่ งประยุกต์เอาสถานีคน้ หาและกูภ้ ยั ต่าง ๆ ตามอนุสัญญาดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในระบบด้วย) ทาให้มี
หลักประกันในการที่จะมีการให้ความช่วยเหลือแก่เรื อต่าง ๆ ที่ประสบอุบตั ิเหตุโดยการประสานงานการช่วยเหลือของ
เครื อสถานี ข่ายการค้นหาและกูภ้ ยั ดังกล่าวอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามกาหนดในอนุสัญญาว่าด้วความปลอดภัยของชีวิตใน
ท้องทะเล (SOLAD 1974 แก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ 1988) ศูนย์การค้นหาและกูภ้ ยั (RCC) ได้รับการกาหนดให้ทาหน้าที่ในการ
ประสานงานดาเนิ นการให้ความช่วยเหลือทั้งหมด โดยได้รับข้อมูลการแจ้งเหตุอนั ตรายของเรื อที่กาลังประสบอุบตั ิภยั
ผ่านทางคาวเทียม INMARSAT หรื อดาวเทียม COSPAS – SARSAT หรื อจากสถานีฝั่งหรื อสถาภาคพื้นดินผ่านดาวเทียม
ที่ร่วมอยูใ่ นเครื อข่ายระบบ GMDSS ทางใดทางหนึ่ง การค้นหาและกูภ้ ยั จะเป็ นไปตามที่อนุสัญญา SAR กาหนดและมี
การขยายความเป็ นรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือ SAR ต่าง ๆ เช่น IMO SAR ฯลฯ กล่าวได้วา่ ในระบบ GMDSS ไม่วา่ เรื อจะ
อยูใ่ นบริ เวณใดในท้องทะเลก็ตามจะสามารถติดต่สื่อสารกันในระบบได้ และสามารถได้รับกรช่วยเหลือได้เสมอและ
รวดเร็ วเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน

- ๑๒ -

พืน้ ที่ทะเล (Sea Area)
อุปกรณ์การสื่ อสารต่าง ๆ ในระบบตามข้อกาหนดของ GMDSS จะประกอบด้วยบริ ภณ
ั ฑ์วทิ ยุสื่อสารซึ่งเรื อ
เดินทะเลต่าง ๆ ในระบบต้องจัดให้ข้ นั ต่าสุ ดตามพื้นที่ทะเลที่เรื อปฏิบตั ิการ ขณะเดียวกันสถานีวทิ ยุชายฝั่งหรื อ
สถานีวทิ ยุบนบกและหน่วยงานค้นหาและช่วยเหลือผุป้ ระสบภัยในทะเลก็ตอ้ งจัดให้มีอุปกรณ์ดงั กล่าวด้วย
ในเรื่ องความแตกต่างของระยะทางในการปฏิบตั ิการของเรื อในทะเลและระยะการทางานของสถานีวทิ ยุ
ชายฝั่ง รวมทั้งระดับการบริ การต่าง ๆ ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ และระยะทางจากฝั่ง ดังนั้นภายใต้
ระบบ GMDSS การกาหนดให้เรื อเดินทะเลต้องมีอุปกรณ์วทิ ยุสื่อสารไว้ประจาเรื อ จึงกาหนดขึ้นตามพื้นที่ทะเลที่
เรื อนั้นเดินทางหรื อปฏิบตั ิการอยู่
ซึ่ งอุปกรณ์วิทยุสื่อสารขั้นต่าที่กาหนดให้มีตามพื้นที่ทะเลเหล่านั้นต้องมี
ความสามารถพอเพียงที่จะทางานได้ภายในขอบเขตของพื้นที่ทะเลนั้น ๆ ซึ่ งได้กาหนดไว้ดงั นี้
พืน้ ทีท่ ะเลเขต A1 (Sea Area A1) คือ พื้นที่ทะเลที่อยูภ่ ายใต้ระยะการติดต่อสื่ อสารด้วยระบบวิทยุโทรศัพท์
VHF/DSC ของสถานีวทิ ยุบนบกอย่างน้อยที่สุดหนึ่งสถานี โดยปกติจะมีระยะห่างจากฝั่งประมาณ 20 – 50 ไมล์
พืน้ ทีท่ ะเลเขต A2 (Sea Area A2) คือ พื้นที่ทะเลนอกเขตทะเล A1 แต่อยูภ่ ายใต้ระยะการติดต่อสื่ อสารของ
ระบบวิทยุโทรศัพท์ยา่ น MF/DSC ของสถานีวทิ ยุบนฝั่งอย่างน้อยหนึ่งสถานี โดยปกติจะมีระยะทางห่างจากฝั่ง
ประมาณ 100 ไมล์
พืน้ ทีท่ ะเลเขต A3 (Sea Area A3) คือ พื้นที่ทะเลนอกเขตทะเลที่อยูน่ อกเหนื อจากพื้นที่ทะเลเขต A1 และ
A2 ซึ่ งอยูภ่ ายใต้รัศมีการทางานของดาวเทียม INMARSAT (ประมาณระหว่างเส้นละติจูด 70 องศาเหนือและ70
องศาใต้)
พืน้ ทีท่ ะเลเขต A4 (Sea Area A4) คือ พื้นที่ทะเลส่ วนที่เหลือจากพื้นที่ทะเลขเขต A1 – A3 (นอกเขตบริ การ
ของ INMASAT) หรื ออีกนัยหนึ่งพื้นที่บริ เวณขั้วโลกเหนื อและขั้วโลกใต้

ขั้นตอนการประยุกต์ ใช้ ระบบ GMDSS
เนื่องจากในการประชุมประเทศสมาชิก IMO บางประเทศประสงค์จะเริ่ มใช้ระบบ GMDSS โดยเร็ วที่สุด
ขณะเดียวกับที่บางประเทศต้องการให้เป็ นปลายศตวรรษที่ 20 หรื อช้ากว่านั้น ในที่สุดเพื่อเป็ นการประนีประนอม
จึงมีขอ้ ยุติเกี่ยวกับขั้นตอนการประยุกต์ใช้ระบบ GMDSS ในโลกตามที่ระบุใน SOLAS (ฉบับแก้ไขปี 1988) ดังนี้
1. เรื อที่มีความพร้อมสามารถเริ่ มติดตั้งและใช้อุปกรณ์ในระบบ GMDSS ได้ต้ งั แต่ 1 กุมภาพันธ์ 1992
(พ.ศ.2535)
2. ภายในวันที่ 1 สิ งหาคม 1993 (พ.ศ.2536) เรื อตามเงื่อนไขของ SOLAS ทุกลา (เรื อโดยสารทุกขนาดและ
เรื อสิ นค้าตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป) จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ Satellite EPIRB (ชนิด Float Free) และเครื่ องรับในระบบ
NAVTEX
3. เรื อ (ในเงื่อนไข SOLAS) ที่ต่อขึ้นใหม่ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 1995 (พ.ศ.2538) เป็ นต้นไป ทุกลา
จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ระบบ GMDSS ครบถ้วน

- ๑๓ 4. ตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 1999 (พ.ศ.2542) เป็ นต้นไป เรื อทุกลา(ในเงื่อนไข SOLAS๗ ไม่วา่ เป็ นเรื อเก่า
หรื อเรื อที่ต่อใหม่ จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ GMDSS ครบถ้วนและพร้อมที่จะใช้งานได้

หมายเหตุ
เรื อที่ไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของ SOLAS ที่ตอ้ งให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบ GMDSS เช่น เรื อสิ นค้าขนาดระวาง
ขับน้ าต่ากว่า 300 ตันกรอส เรื อประมง ฯลฯ หากประสงค์จะติดตั้งอุปกรณ์ระบบ GMDSS จะสามารถกระทาได้
เช่นกัน
จากการประชุม IMO Working Group ที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มกาหนดให้เรื อประมงที่มีขนาดความยาวของลา
เรื อ (Loa) ตั้งแต่ 45 เมตรขึ้นไป ต้องอยูใ่ นเงื่อนไขของ SOLAS จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ระบบ GMDSS ด้วย ภายใน 1
กุมภาพันธ์ 1999 (พ.ศ.2542)

อุปกรณ์ จาเป็ นอย่ างตา่ ในเรือที่ใช้ ระบบ GMDSS
ดังที่ได้กล่าวแล้วในระบบ GMDSS ได้มีการแบ่งเขตทะเลในห้องทะเล เพื่อที่เรื อซึ่ งเดินหรื อปฏิบตั ิงาน
ประจาอยูใ่ นแต่ละเขตทะเล จะได้ติดตั้งเฉพาะอุปกรณ์ GMDSS ที่จาเป็ นที่ตอ้ งใช้ในเขตทะเลนั้น ๆ เท่านั้น อุปกรณ์
จาเป็ นอย่างต่าในเรื อ ในเขตทะเลต่าง ๆ มีดงั นี้ .-

เขตทะเล A1
- เครื่ องรับ – ส่ งวิทยุ VHF (แบบติดตั้งประจาที่) ชนิดที่สามารถใช้รับ - ส่ งสัญญาณแจ้งเหตุ
อันตรายประเภท DSC ได้ดว้ ย จานวน 1 เครื่ อง
- อุปกรณ์เครื่ องส่ งสัญญาณสะท้อนเรดาร์ (SART) จานวน 2 เครื่ อง
- ทุ่นส่ งสัญญาณแจ้งตาบลที่ฉุกเฉิ น (EPIRB) ควรเป็ นชนิดติดต่อผ่านดาวเทียมและเป็ นแบบ
ลอยตัวทางานในน้ าโดยอัตโนมัติดว้ ย : Float Free Satellite EPIRB จานวน 1 ตัว
- เครื่ องพิมพ์รับข่าวทันทีอตั โนมัติ (NAVTEX Receiver) จานวน 1 เครื่ อง
- เครื่ องรับ – ส่ งวิทยุโทรศัพท์ VHF ชนิดมือถือ เพื่อใช้ในเรื อ/แพชูชีพ จานวน 2 หรื อ 3 เครื่ อง

เขตทะเล A2
- เครื่ องรับ – ส่ งวิทยุ VHF (แบบติดตั้งประจาที่) ชนิดที่สามารถใช้รับ - ส่ งสัญญาณแจ้งเหตุ
อันตรายประเภท DSC ได้ดว้ ย จานวน 1 เครื่ อง
- เครื่ องรับ – ส่ งวิทยุ MF (แบบติดตั้งประจาที่) ชนิดที่สามารถใช้รับ - ส่ งสัญญาณแจ้งเหตุ
อันตรายประเภท DSC ได้ดว้ ย จานวน 1 เครื่ อง
- อุปกรณ์เครื่ องส่ งสัญญาณสะท้อนเรดาร์ (SART) จานวน 2 เครื่ อง
- ทุ่นส่ งสัญญาณแจ้งตาบลที่ฉุกเฉิ น (EPIRB) ควรเป็ นชนิดติดต่อผ่านดาวเทียมและเป็ นแบบ
ลอยตัวทางานในน้ าโดยอัตโนมัติดว้ ย : Float Free Satellite EPIRB จานวน 1 ตัว
- เครื่ องพิมพ์รับข่าวทันทีอตั โนมัติ (NAVTEX Receiver) จานวน 1 เครื่ อง
- เครื่ องรับ – ส่ งวิทยุโทรศัพท์ VHF ชนิดมือถือ เพื่อใช้ในเรื อ/แพชูชีพ จานวน 3 เครื่ อง

- ๑๔ -

เขตทะเล A3
- เครื่ องรับ – ส่ งวิทยุ VHF (แบบติดตั้งประจาที่) ชนิดที่สามารถใช้รับ - ส่ งสัญญาณแจ้งเหตุ
อันตรายประเภท DSC ได้ดว้ ย จานวน 1 เครื่ อง
- เครื่ องรับ – ส่ งวิทยุ MF - HF (แบบติดตั้งประจาที่) ชนิดที่สามารถใช้รับ - ส่ งสัญญาณแจ้งเหตุ
อันตรายประเภท DSC และทาหน้าที่เป็ นเครื่ อง Telex ได้ดว้ ย จานวน 1 เครื่ อง
- อุปกรณ์ INMARSAT – C GMDSS (เพื่อใช้เป็ น back up ของเครื่ องวิทยุ MF – HF) 1 เครื่ อง
- อุปกรณ์เครื่ องส่ งสัญญาณสะท้อนเรดาร์ (SART) จานวน 2 เครื่ อง
- ทุ่นส่ งสัญญาณแจ้งตาบลที่ฉุกเฉิ น (EPIRB) ควรเป็ นชนิดติดต่อผ่านดาวเทียมและเป็ นแบบ
ลอยตัวทางานในน้ าโดยอัตโนมัติดว้ ย : Float Free Satellite EPIRB จานวน 1 ตัว
- เครื่ องพิมพ์รับข่าวทันทีอตั โนมัติ (NAVTEX Receiver) จานวน 1 เครื่ อง
- เครื่ องรับ – ส่ งวิทยุโทรศัพท์ VHF ชนิดมือถือ เพื่อใช้ในเรื อ/แพชูชีพ จานวน 3 เครื่ อง

เขตทะเล A4
- เครื่ องรับ – ส่ งวิทยุ VHF (แบบติดตั้งประจาที่) ชนิดที่สามารถใช้รับ - ส่ งสัญญาณแจ้งเหตุ
อันตรายประเภท DSC ได้ดว้ ย จานวน 2 เครื่ อง
- เครื่ องรับ – ส่ งวิทยุ MF - HF (แบบติดตั้งประจาที่) ชนิดที่สามารถใช้รับ - ส่ งสัญญาณแจ้งเหตุ
อันตรายประเภท DSC และทาหน้าที่เป็ นเครื่ อง Telex ได้ดว้ ย จานวน 2 เครื่ อง
(เพื่อใช้เป็ น back up ซึ่งกันและกัน)
- อุปกรณ์เครื่ องส่ งสัญญาณสะท้อนเรดาร์ (SART) จานวน 2 เครื่ อง
- ทุ่นส่ งสัญญาณแจ้งตาบลที่ฉุกเฉิ น (EPIRB) ควรเป็ นชนิดติดต่อผ่านดาวเทียมและเป็ นแบบ
ลอยตัวทางานในน้ าโดยอัตโนมัติดว้ ย : Float Free Satellite EPIRB จานวน 1 ตัว
- เครื่ องพิมพ์รับข่าวทันทีอตั โนมัติ (NAVTEX Receiver) จานวน 1 เครื่ อง
- เครื่ องรับ – ส่ งวิทยุโทรศัพท์ VHF ชนิดมือถือ เพื่อใช้ในเรื อ/แพชูชีพ จานวน 3 เครื่ อง

หน้ าที่หลักของระบบ GMDSS
IMO ได้มีการตกลงกันให้ระบบ GMDSS ต้องสามารถปฏิบตั ิหน้าที่หลักต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้

1. การแจ้ งภยันตราย
การแจ้งภยันตราย (Distress Alerting) หมายถึง การแจ้งเกี่ยวกับภยันตรายที่เรื อกาลังประสบไป
ยังหน่วย(สถานีฝั่ง เรื อ ฯลฯ ) ที่สามารถให้ความช่วยเหลือหรื อแจ้งประสานงานต่อไปยังหน่วยอื่น เพื่อการให้ความ
ช่วยเหลือได้ การแจ้งภยันตรายดังกล่าวต้องการทาให้สาเร็ จ ไม่ขดั ข้อง และข้อมูลที่แจ้งไปต้องสมบูรณ์เพียงพอ
(การแจ้งภยันตรายจัดเป็ นเรื่ องสาคัญที่สุดในระบบ GMDSS)

- ๑๕ -

2. การกาหนดตาแหน่ งเรือ
การกาหนดตาแหน่งเรื อ (Positioning) ในที่น้ ีหมายถึง การทาให้ได้มาซึ่ งตาแหน่งเรื อ ที่กาลังประสบ
อุบตั ิเหตุในการให้ความช่วยเหลือแก่เรื อที่ประสบอุบติเหตุ จาเป็ นที่จะต้องทราบตาแหน่ง (หรื อตาแหน่งโดย ประมาณ)
ของเรื อดังกล่าว เพราะฉะนั้นโดยทัว่ ไปข้อมูลที่ส่งไปด้วยกับสัญญาณแจ้งภยันตราย จาเป็ นที่จะต้องมีขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ตาแหน่งเรื อที่กาลังประสบอุบตั ิเหตุรวมอยูด่ ว้ ย (ซึ่งอาจกระทาได้โดยการป้ อนข้อมูลแสดงตาแหน่งเรื อที่รับได้จาก
อุปกรณ์รับสัญญาณจากดาวเทียม GPS ฯลฯ เข้าสู่ อุปกรณ์แจ้งภยันตรายเป็ นระยะ ๆ ทั้งนี้ยกเว้นกรณี ที่ใช้อุปกรณ์
EPIRB ส่ งข้อมูลแจ้งภยันตรายไปยังดาวเทียมระบบ COSPAS – SARSAT เพราะสถานีรับสัญญาณจากดาวเทียม
ระบบดังกล่าว (LUT) สามารถทาการคานวณหาตาแหน่งเรื อที่ประสบภยันตรายได้เอง (โดยใช้หลักการ Doppler
Shifting เข้าช่วย)

3. การแสดงตน
การแสดงตน (Identification) หมายถึง การได้รับข้อมูลที่เพียงพอที่จะทาให้ทราบได้วา่ เรื อใดกาลัง
ประสบเหตุภยันตราย ถึงแม้ขอ้ มูลการแสดงตนจะมีความสาคัญน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการแจ้งภยันตรายและการ
คานวณตาแหน่งที่กล่าวมาแล้ว แต่ก็มีความเห็นร่ วมกันในหลายฝ่ ายที่เกี่ยวข้องด้านกิจการวิทยุเรื อว่า ข้อมูลแจ้ง
ภยันตราย ควรมีขอ้ มูลการแสดงตนประกอบอยูด่ ว้ ย เพราะอย่างน้อยจะช่วยในประเด็นต่อไปนี้ได้
- สามารถนาไปใช้ประกอบในการติดต่อเจ้าของเรื อหรื อตัวแทน ฯลฯ เพื่อให้การกูภ้ ยั มี
ประสิ ทธิ ภาพขึ้น
- ในสถานการณ์ที่เลวร้ายมาก ๆ อาจมีเรื อประสบภัยคราวเดียวกันในบริ เวณเดียวกันมากกว่า 1
ส่ วน ข้อมูลแสดงตนจะช่วยการแยกแยะได้ง่ายขึ้น
- เป็ นการช่วยลดจานวนการส่ งสัญญาณแจ้งภยันตรายผิดพลาด ; False Alarm (เช่น ไม่มีภยั แต่มี
สัญญาณแจ้งภัย) เพราะเจ้าหน้าที่รับผิดชอบสามารถดาเนิ นการกับเรื อที่ส่งสัญญาณแจ้งภยันตรายผิดพลาดได้ (จาก
ข้อมูลแสดงตนที่ส่งออกมาโดยอัตโนมัติพร้อมสัญญาณแจ้งภยันตรายที่ส่งมาผิดพลาดดังกล่าว) นอกจากนั้น ยังเป็ น
การช่วยลดจานวนการไม่ยอมรับเกี่ยวกับการส่ งสัญญาณแจ้งภัยผิดพลาดของเรื อบางลาได้ดว้ ย เพราะสามารถทราบ/
ยืนยันได้จากข้อมูลการแสดงตนที่ส่งออกมาด้วยโดยอัตโนมัติ

4. การติดต่ อประสานงานค้ นหา/กู้ภัย
การติดต่อประสานงานค้นหา/กูภ้ ยั และการติดต่อระยะใกล้เพื่อให้ความช่วยเหลือในบริ เวณที่เรื อ
ประสบอุบตั ิเหตุ
ในทั้งสองกรณี ได้มีการกาหนดความถี่วทิ ยุ เพื่อใช้ติดต่อกับทางวิทยุโทรศัพท์ ฯลฯ ไว้ให้ใช้
โดยเฉพาะและควบคุมหน่วยต่าง ๆ ที่เข้าร่ วมค้นหาและกูภ้ ยั ระหว่างศูนย์ประสานงานค้นหา/กูภ้ ยั (RCC) กับหน่วย
อื่น ๆ ในเครื อข่าย GMDSS โลกรวมทั้งหน่วยค้นหาและกูภ้ ยั หลังจากที่ได้รับสัญญาณแจ้งภัยผ่านมาจากเรื อที่ประสบ
อุบตั ิเหตุความถี่วทิ ยุที่กาหนดให้ใช้ติดต่อร่ วมกันจะมีท้ งั ความถี่วทิ ยุโทรศัพท์ช่อง 2182 kHz ในย่าน HF และช่อง
156.80 MHz ในย่าน VHF ตลอดจนความถี่วทิ ยุติดต่อโทรพิมพ์ส่งตรงย่านแคบ (NBDP) ในย่าน HF รวมทั้งความถี่
ช่องที่ส่งติดต่อผ่านดาวเทียม INMARSAT

- ๑๖ กรณี ของการติดต่อระยะใกล้เพื่อให้ความช่วยเหลือในบริ เวณที่เรื อประสบอุบตั ิเหตุ (On – scene
communication) ซึ่ งเป็ นการติดต่อกันระหว่างเรื อที่ประสบอุบตั ิเหตุ กับเรื ออื่นหรื อหน่วยกูภยั ในบริ เวณเหตุการณ์
ถึงแม้ความถี่ที่กาหนดให้ใช้ร่วมกันจะมีท้ งั ย่าน MF และ VHF ได้แก่ช่อง 2182 kHz และ 156.80 MHz
แต่
โดยทัว่ ไปเห็นควรให้ใช้ติดต่อร่ วมกันในช่องเดียว คือช่อง 156.80 MHz เพราะเหมาะสมกว่า เนื่องจากเป็ นการ
ติดต่อกันในระยะไม่ไกลมาก

5. การค้ นหาตาแหน่ งเรือ
การค้นหาตาแหน่งเรื อ (Locating) หมายถึง การค้นหาตาแหน่งของเรื อที่ประสบอุบตั ิเหตุและเรื อช่วย
ชีวติ /แพชูชีพของเรื อดังกล่าว ซึ่ งแตกต่างจากคาว่าการกาหนดตาแหน่งเรื อ(Positioning) ในข้อ 2
การค้นหาตาแหน่งเรื อ เพื่อให้ความช่วยเหลือเรื อดังกล่าวหรื อที่เรี ยกกันโดยทัว่ ไปว่าการ Homing
กระทาได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีต่อไปนี้ ดังต่อไปนี้
- เรื อที่กาลังถูกค้นหา (เช่น เรื อช่วยชีวติ /แพชูชีพ) จะส่ งสัญญาณวิทยุ VHF ที่กาหนดไว้สาหรับ
การ Homing ออกไป ทาให้เรื อที่กาลังวิง่ เข้ามาให้การช่วยเหลือได้ทราบได้ โดยสังเกตดูระยะทางที่เปลี่ยนไปจาก
เครื่ องเรดาร์ ยา่ นความถี่ VHF (ชนิด Primary Radar ) ที่ติดตั้งอยูใ่ นเรื อดังกล่าว
- เรื อที่กาลังถูกค้นหาส่ งสัญญาณตอบรับอัตโนมัติยา่ นความถี่ 9 MHz จากอุปกรณ์เรดาร์ ทราน
สปอนเดอร์ เพื่อค้นหา/กูภ้ ยั (SART) กลับไปปรากฎบนจอเรดาร์ ชนิดธรรมที่ใช้ความถี่ยา่ น 9 MHz เช่นกัน ที่ติดตั้ง
อยูใ่ นเรื อที่กาลังวิง่ เข้ามาให้ความช่วยเหลือ การค้นหา ในกรณี น้ ีจะกระทาได้ง่ายและมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจาก
สัญญาณตอบรับซึ่ งจะถูกส่ งตอบไปโดยอัตโนมัติจากอุปกรณ์ SART ของเรื อที่ตอ้ งการความช่วยเหลือในทันทีที่
ได้รับสัญญาณจากเรดาร์ ของเรื อที่เข้ามาช่วยและจะไปปรากฎบนจอเรดาร์ ของเรื อที่เข้ามาช่วยในลักษณะเป็ นจุด ๆ
กระจายเป็ นวงกลม ขนาดของรัศมีของวงกลมที่เปลี่ยนไปตามระยะห่างระหว่างเรื อชูชีพกับเรื อที่เข้ามาช่วยเหลือจะ
ช่วยให้ผชู ้ ่วยเหลือสามารถทราบตาแหน่งเรื อที่ตอ้ งการความ่วยเหลือได้สะดวก รวดเร็ วและแน่นอนกว่ากรณี แรก

6. วิธีการ/ระบบป้ องกันภัยต่ าง ๆ
วิธีการ/ระบบป้ องกันภัยต่าง ๆ (Preventive Actions) หมายถึง วิธีการส่ งหรื อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ช่วยทาให้สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบตั ิเหตุต่าง ๆ หรื ออย่างน้อยช่วยลดความต่อเนื่ องของอุบตั ิเหตุที่
เกิดขึ้นลง (ช่วยบรรเทาอุบตั ิเหตุ)
วิธีการและระบบป้ องกันภัยต่าง ๆ ดังกล่าวได้แก่ การส่ งสัญญาณข่ายเตือนภัยด้านการเดินเรื อ การ
อุตุนิยมวิทยา (ข่าวอากาศ) และข่าวต่าง ๆในระบบ NAVTEX และระบบ EGC(Enhanced Group Calling) EGC คือ
การที่เรื อรับสัญญาณ NAVTEX ได้แล้วส่ งสัญญาณดังกล่าวผ่านดาวเทียม INMARSAT ไปยังเรื ออื่น ๆ ที่อยูน่ อก
บริ เวณข้อมูล NAVTEX ซึ่ งส่ งมาจากสถานีฝั่งด้วยคลื่นความถี่ยา่ น 518 kHz จะส่ งไปถึงได้ ระบบ NAVTEX และ
INMARSAT EGC ดังกล่าวทาให้เรื อได้รับทราบการเตือนภัยต่าง ๆ และสามารถหลีกเลี่ยงอุบตั ิเหตุจากภัยต่าง ๆ ได้
อย่างมาก
การติดต่อสื่ อสาระหว่างผูใ้ ช้วทิ ยุบนสะพานเดินเรื อคนละลากันทางวิทยุโทรศัพท์ก็จดั เป็ นวิธีการ
ป้ องกันภัยวิธีการหนึ่ง ฯลฯ

- ๑๗ -

ข้ อดีของระบบ GMDSS
จากที่กล่าวมาแล้ว อาจสรุ ปข้อดีของระบบ GMDSS ได้ ดังนี้
1. ระบบ GMDSS จะให้ความแน่นอนในการติดต่อสื่ อสารแจ้งเหตุอนั ตรายได้มากกว่าระบบเก่าเพราะใช้
เทคโนโลยีใหม่
2. ระบบใหม่น้ ีสามารถปฏิบตั ิงานได้บนสะพานเดินเรื อ ซึ่ งมีคนอยูป่ ระจาตลอดเวลา (ระบบเก่าพนักงาน
จะต้องอยูใ่ นห้องวิทยุ) นอกจากนั้นยังสามารถใช้ระบบ REMOTE CONTROL ได้ดว้ ย อีกทั้งง่ายต่อ
การใช้งาน
3. ระบบใหม่เป็ นระบบอัตโนมัติ แม้จะเกิดเหตุกระทันหันก็สามารถส่ งสัญญาณขอความช่วยเหลือได้
ทันท่วงที
4. การเฝ้ าฟังสัญญาณแจ้งเหตุอนั ตรายขอความช่วยเหลือในความถี่สากลเป็ นระบบเฝ้ าฟังแบบอัตโนมัติ
ซึ่ งให้ความถูกต้อง แน่นอนกว่าระบบเดิมที่ใช้พนักงานวิทยุเฝ้ าฟัง
5. ระบบใหม่จะติดตั้งที่สถานีฝั่งเช่นกัน จึงทาให้มีการเฝ้ าฟังเพิ่มขึ้นและสามารถให้ความช่วยเหลือได้ดี
ขึ้น รวมทั้งมีการติดต่อแจ้งเหตุได้ทุกระยะทั้งใกล้และไกล
6. ระบบใหม่ใช้บงั คับกับเรื อทุกลาที่อยูใ่ นเงื่อนไข ไม่มีการกาหนดว่าเรื อขนาดใดต้องใช้อุปกรณี ที่ต่าง
ประเภทกันอย่างไร เช่น ประเภทวิทยุโทรศัพท์ ประเภทวิทยุโทรเลข ฯลฯ เรื อทุกลาทุกขนาดใน
เงื่อนไขจะระบุเพียงขนาดอย่างต่าของเรื อสิ นค้า
และอุปกรณ์ที่ใช้จะมีลกั ษณะเป็ นระบบที่สามารถ
แบ่งย่อยในการเลือกติดตั้งตามความจาเป็ นอย่างต่า สาหรับแต่ละเขตพื้นที่น่านน้ า ซึ่ งการนี้นอกจาจะ
เป็ นการช่วยประหยัดไม่ฟุ่มเฟื อยเกินความจาเป็ นแล้ว ยังก่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงานด้วย

ข้ อควรระวังที่สาคัญในระบบ GMDSS
โดยข้อเท็จจริ ง อาจกล่าวได้วา่ ระบบ GMDSS มีแต่ขอ้ ดีท้ งั สิ้ นตามประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมา แต่อย่างไรก็
ตาม ข้อดีดงั กล่าวในแง่ที่ทาให้ระบบสามารถใช้งานได้ง่าย อัตโนมัติ และรวดเร็ ว ในการแจ้งขอความช่วยเหลือเมื่อ
เรื อเกิดอุบตั ิเหตุ โดยเพียงแต่สัมผัสปุ่ มหรื อกดแป้ นพิมพ์หน้าเครื่ องรับส่ งวิทยุประเภทต่าง ๆ ในระบบ GMDSS
ข้อมูลที่จาเป็ นต้องใช้แจ้งภัย/ขอความช่วยเหลือ ซึ่ งบรรจุหรื อป้ อนเข้าไว้ในเครื่ องอยูแ่ ล้ว จะถูกส่ งออกไปในรู ปของ
สัญญาณดิจิตอลโดยอัตโนมัติในทันที ก็มีผลทาให้เกิดข้อเสี ยหรื อข้อควรระวังที่สาคัญด้วยได้เช่นกัน กล่าวคือ ใน
กรณี ปกติที่ไม่มีการเกิดอุบตั ิภยั อย่างไรที่จาเป็ นจ้องแข้งขอความช่วยเหลือ
แต่เจ้าหน้าที่ในเรื อไปกดปุ่ มหรื อ
แป้ นพิมพ์แจ้งภัย/ขอความช่วยเหลือเข้าโดยไม่เจตนา (หรื อจะโดยเจตนาไม่วา่ จะโดยเหตุผลใดก็ตาม) สัญญาณ
ดิจิตอลซึ่ งบรรจุขอ้ มูลขอความช่วยเหลือจะถูกส่ งออกไปยังสถานีฝั่งหรื อสถานีเรื อในรัศมีที่รับได้ ฯลฯ สัญญาณที่
ส่ งและ / หรื อรับได้ดงั กล่าวเรี ยกว่าสัญญาณ False Alarm ซึ่ งเป็ นสัญญาณที่อาจก่อให้เกิดการเข้าใจผิดต่อผูท้ ี่รับ
สัญญาณได้วา่ เรื อที่ส่งสัญญาณดังกล่าวกาลังอยูใ่ นอันตรายต้องการความช่วยเหลือและในบางกรณี หากไม่มีการ
สังเกตหรื อพิจารณาให้ดีวา่ เป็ นการส่ งสัญญาณผิดพลาด อาจมีการส่ งสัญญาณแจ้งภัย/ขอความช่วยเหลือกระจาย
ต่อไปอย่างกว้างขวาง รวมทั้งเกิดมีการพยายามให้เรื อเตรี ยมการให้ความช่วยเหลือแกเรื อดังกล่าวด้วย ฯลฯ

- ๑๘ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วา่ โดยทัว่ ไปจะสามารถตรวจสอบได้วา่ เป็ นสัญญาณ False Alarm ไม่ใช้สัญญาณแจ้งภัย/ขอ
ความช่วยเหลือจากเรื อที่ประสบอุบตั ิเหตุจริ ง โดยทราบจากการที่ไม่มีการส่ งสัญญาณดังกล่าวตามมาอีกเป็ นระยตาม
ที่ควรจะเป็ นก็ตาม แต่ก็ทาให้เกิดการตกใจและเกิดความสับสนแก่บุคคลหรื อหน่วยที่เกี่ยวข้องในระบบ เช่น สถานี
ฝั่ง สถานีเรื อ ฯลฯ ที่รับสัญญาณ False Alarm ดังกล่าว
เพื่อเป็ นการลดปั ญหานี้ วิธีการในทางหนึ่งก็คือ การกาหนดให้มีการต้องใส่ สัญญาณแสดงตนของเรื อแต่ละ
ลาไว้ดว้ ยกับสัญญาณขอความช่วยเหลือโดยตลอด เพื่อที่วา่ เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องจะได้ทราบว่า False Alarm
ดังกล่าวเป็ นของเรื อใด เพื่อการปรามหรื อเตือน ขณะเดียวกันทาให้เรื อที่มีการส่ ง False Alarm ออกไปไม่อาจปฏิเสธ
ว่าไม่ใช่เป็ นผูส้ ่ งออกไปได้ เพราะมีหลักฐาน ชื่ อเรื อหรื อสัญญาณแสดงตน ฯลฯ ปรากฎที่ดา้ นผูร้ ับ กรณี การเตือน
และการปฏิเสธไม่ได้ดงั กล่าวจะเป็ นการช่วยลด False Alarm ได้ในส่ วนหนึ่ง
ข้อเสี ยจาการผิดพลาดดังกล่าว เป็ นที่คาดหมายว่าจะเกิดมีการในขณะที่มีการเริ่ มใช้ระบบ GMDSS ใหม่ ๆ
เจ้าหน้าที่ในเรื อผูเ้ กี่ยวข้องอาจยังไม่เคยชินกับการใช้อุปกรณ์ GMDSS ดังนั้นการให้คาแนะนา/ตักเตือนในโอกาส
ของการให้การฝึ กอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรแก่ผใู ้ ช้อุปกรณ์ GMDSS เกี่ยวกับเรื่ องนี้ รวมทั้งในโอกาสอื่น ๆ ต่าง
ๆ จึงเป็ นเรื่ องจาเป็ นยิง่ เรื่ องหนึ่ง
วิธีป้องกันหรื อลดการส่ งสัญญาณ False Alarm ที่ได้ผลที่สุดก็คือ พนักงานวิทยุหรื อผุร้ ับผิดชอบการใช้
อุปกรณ์ GMDSS ตลอดจนบุคลากรต่าง ๆ ในเรื อจะต้องมีความระมัดระวังไม่เผลอไปกดปุ่ มหรื อแป้ นพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องในการส่ งสัญญาณแจ้งภัย/ขอความช่วยเหลือของอุปกรณ์ GMDSS ที่ใช้ส่งสัญญาณดังกล่าว เช่น อุปกรณ์
วิทยุ DSC , INMARSAT – C ซึ่ งส่ งข้อความเป็ น Package) ตลอดจนแม้กระทัง่ เผลอไปกดหรื อถอดสลักอุปกรณ์
EPIRB ในเรื อ รวมทั้งการควรมีจิตสานึกในการมองถึงส่ วนรวม ไม่กระทาโดยความสนุกสนาน อยากรู ้อยากเห็น
กลัน่ แกล้ง ฯลฯ ก็ตาม เพราะจะมีผลกระทบต่อส่ วนรวมเป็ นอย่างมาก ทาให้ขาดการได้รับความเชื่อถือ ซึ่ งจะมีผล
ต่อตนเองในที่สุดทั้งในยามปกติ ในแง่การอยูใ่ นสังคมหรื อในคราวที่เรื อของตนเกิดอุบตั ิเหตุจริ ง ฯลฯ ต่อไปด้วย
นอกเหนือจากความสับสน ฯลฯ แก่บุคคลอื่นด้วยดังกล่าวข้างต้น
โดยที่ได้มีการระบุไว้ในบทที่ 5 ของอนุสัญญา SOLAS ด้วยว่า ห้ามมิให้มีการส่ งสัญญาณ International
distress หากไม่มีจุดประสงค์เพื่อการแจ้งภัย/ขอความช่วยเหลือในกรณี ที่เรื อหรื อเครื่ องบิน เกิดมีอุบตั ิเหตุ รวมทั้งมิ
ให้มีการส่ งสัญญาณอื่นใดที่อาจจะก่อให้เกิดการสับสนต่อการรับสัญญาณ International distress ดังนั้นในกรณี ที่
ต้องการทดสอบ ความพร้อมและประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์ ในส่ วนที่เกี่ยวกับการแจ้งขอความช่วยเหลือ ผูท้ ดสอบ
จะต้องไม่ปล่อยให้สัญญาณดังกล่าว ออกไปปรากฏที่เครื่ องรับของผูอ้ ื่นทัว่ ไป เช่น ในกรณี ของการทดสอบการส่ ง
สัญญาณขอความช่วยเหลือของอุปกรณ์ INMARSAT ต้องเลือกใช้ฟังก์ชนั่ “ PV Test ” ซึ่งจะทาให้สัญญาณทดสอบ
ส่ งออกขึ้นไปยังดาวเทียม INMARSAT แล้วส่ งกลับตรงลงมายังด้านรับของอุปกรณ์เดียวกันนั้น ไม่ส่งลงไปยังศูนย์
RCC หรื อสถานีฝั่งผ่านดาวเทียม ในการทดสอบดังกล่าว หากอุปกรณ์ INMARSAT ที่ตอ้ งการทดสอบดังกล่าว
ทางานปกติ จะมีอกั ษรแสดงให้ทราบที่หน้าปั ดอุปกรณ์วา่ “ Distress OK ”
ในกรณี ของอุปกรณ์อื่น เช่น อุปกรณ์ EPIRB ชนิดที่ใช้ดาวเทียมระบบ COSPAS – SARSAT ก็จะเป็ น
เช่นเดียวกัน คือที่สวิตซ์ของอุปกรณ์จะมีตาแหน่ง “Test” เพื่อใช้ในการทดสอบความปกติในการทางานของอุปกรณ์
ไว้ให้ดว้ ย ในการทดสอบ หากอุปกรณ์อยูใ่ นสภาพปกติจะมี Indicator แสดงสภาพทางานปกติดงั กล่าวให้ทราบ

- ๑๙ ในกรณี ของอุปกรณ์โทรศัพท์ที่มีอุปกรณ์ DSC สาหรับส่ งสัญญาณดิจิตอลส่ งข้อมูลแจ้งภัย/ขอความ
ช่วยเหลือ (สัญญาณ Distress) ติดอยูด่ ว้ ย จะปล่อยให้สัญญาณ Distress ที่ใช้ทดสอบออกอากาศไม่ได้ ต้องตั้งฟังก์ชนั่
“TEST” เพื่อการทดสอบความปกติของอุปกรณ์ (Self Test) เช่นกัน การทดสอบในลักษณะที่มีการใช้ Dummy load
ติดที่สายอากาศเพื่อป้ องกันมิให้สัญญาณออกอากาศออกไปเป็ นการทดสอบอุปกรณื ได้อ่างหนึ่ง
แต่จะเป็ นการ
ดาเนินการที่ค่อนข้างเสี่ ยง เพราะอาจมีสัญญาณบางส่ วนรั่วผ่านอกอากาศไปได้ จึงควรหลีกเลี่ยงวิธีการใช้ Dummy
load ให้มากที่สุดหรื อใช้ในกรณี ที่จาเป็ นจริ ง ๆเท่านั้น

คาแนะนาและวิธีการปฏิบัติในกรณีเกิดการส่ งสั ญญาณฉุกเฉินโดยไม่ ต้งั ใจ (False Distress Alert)
ระบบ Digital Selective Calling : DSC
1. VHF
ปิ ดสวิทช์เครื่ องส่ งทันที แล้วเปิ ดเครื่ องส่ งใหม่แล้วบิดไปที่ช่อง 16 ส่ งกระจายข่าวเรี ยกทุกสถานี ดังนี้
ALL STATION ALL STATION ALL STATION
This is
…………..(ชื่อเรื อ /Call sign / MMSI / Position)
Cancel My Distress Alert of ………..(Date / Time)
Master……….(ชื่อเรื อ / Call sign / MMSI / Date / Time)
2. HF
ปิ ดสวิทช์เครื่ องส่ งทันที แล้วเปิ ดเครื่ องส่ งใหม่ปรับจูนไปที่ความถี่ Distress Traffic 2182 kHz
ส่ งกระจายข่าวเรี ยกทุกสถานี ดังนี้
ALL STATION ALL STATION ALL STATION
This is
…………..(ชื่อเรื อ /Call sign / MMSI / Position)
Cancel My Distress Alert of ………..(Date / Time)
Master……….(ชื่อเรื อ / Call sign / MMSI / Date / Time)
3. HF
ปิ ดสวิทช์เครื่ องส่ งทันที แล้วเปิ ดเครื่ องส่ งใหม่ปรับจูนไปที่ความถี่ Distress Traffic ทางวิทยุโทรศัพท์
ในความถี่ที่สัมพันธ์กบั ความถี่ใดความถี่หนึ่งในแบนด์ HF ที่ส่ง DSC (4 , 6, 8, 12 , 16) ส่ งกระจายข่าวเรี ยกทุกสถานี
ALL STATION ALL STATION ALL STATION
This is
…………..(ชื่อเรื อ /Call sign / MMSI / Position)
Cancel My Distress Alert of ………..(Date / Time)
Master……….(ชื่อเรื อ / Call sign / MMSI / Date / Time)

- ๒๐ INMARSAT – C
ส่ งข่าวเทเล็กซ์แจ้งให้ RCC ที่เกี่ยวข้องทราบว่าขอยกเลิก Distress Alert โดยส่ งผ่าน CES เดียวกับที่
Distress Alert ได้ถูกส่ งผ่านไป ดังนี้
- ชื่อเรื อ Call sign / INM NO. Position
- CANCEL MY INMARSAT – C DISTRESS ALERT OF ……….(DATE, TIME – UTC)
- MASTER
EPIRB
ในกรณี ที่เกิดอุบตั ิเหตุ EPIRB ดีดตัวเองปล่อยลอยน้ า นายเรื อต้องติดต่อสถานีบกที่ใกล้ที่สุด หรื อสถานี
ปลายทางภาคพื้นบนบก หรื อ RCC แจ้งขอยกเลิก Distress Alert พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการยกเลิกด้วย

MF / HF FREQUENCIES
DSC

2187.5 kHz

RT

4207.5 kHz

2182 kHz
3023 kHz
4125 kHz

6312 kHz
8414.5 kHz
12577 kHz
16804.5 kHz

5680 kHz
6215 kHz
8291 kHz
12290 kHz
16420 kHz

NBDP

MSI/NBDP
490 kHz /NAVTEX
518 kHz / NAVTEX

2174.5 kHz
4177.5 kHz

4209.5 kHz /NAVTEX
4210 kHz

6268 kHz
8376.5 kHz
12520 kHz
16695 kHz

6314 kHz
8416.5 kHz
12579 kHz
16806.5 kHz
19680.5 kHz
22376 kHz
26100.5 kHz

- ๒๑ -

VHF FREQUENCIES
156.3 MHz
156.525 MHz
156.650 MHz
156.8 MHz

VHF Channel 06 Intership
VHF Channel 70 DSC Alerting
VHF Channel 13 Intership MSI
VHF Channel 16 Distress traffic

Radio Telephony International Calling / Reply
ITU CH.
421
606
821
1221
1621
1806
2221
2510

Ship Transmit / kHz
4125
6215
8255
12290
16420
18795
22060
25097

Coast Transmit/ kHz
4417
6516
8779
13137
17032
19770
22756
26172

