Basic Concept of the GMDSS
The fundamental difference between the old and the new
distress system is that the new system is shore
centred/coordinated and moves emphasis from ship to
ship alerting to ship to shore alerting. The new system
is quicker, simpler and, most importantly, more efficient and
reliable than the old manual Morse Code and
radiotelephone alerting system. GMDSS is specifically
designed to automate a ship’s radio distress alerting
function, and consequently, remove the requirement for
manual (human) watch-keeping on distress channels.

The basic concept of the system is that search and rescue
authorities ashore, as well as shipping in the immediate
vicinity of the ship in distress, will be rapidly and automatically
alerted to a distress situation so that they can assist in a cocoordinated SAR operation with minimum delay. The system
also provides for urgency and safety communications, and
the promulgation of maritime safety information (MSI)
including- navigational and meteorological warnings and
forecasts, and other urgent safety information to ships. In
other words, every ship, fitted appropriately for GMDSS, is
able, irrespective of the area in which it operates, to perform
those communication functions, which are essential for the
safety of the ship itself and of other ships operating in the
same area.

จุดม่ ุงหมายของระบบ GMDSS
1. เพือให้ เรื อในทะเลสามารถทําการสื อสารแจ้ งภัย เมือเกิดเหตุอนั ตราย
อับจน ให้ กบั หน่ วยงานค้ นหาและช่ วยเหลือบนบกและ
เรื อต่ าง ๆ ทีอยู่ใกล้ เคียงได้ อย่ างรวดเร็วและมีประสิ ทธิภาพ
2. เพือทําการส่ งกระจายข่ าวสารสนเทศเพือความปลอดภัยใน
ทะเลให้ กบั เรื อทีกําลังเดินทางอยู่ตามพืนทีทะเลทุกแห่ งทัวโลก
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The Communication Functions
1. Distress alerting – Ship to shore
The Global Maritime Distress and Safety System
(GMDSS) as described in SOLAS Chapter IV
defines the first functional requirement as:
"Every ship, while at sea, shall be capable
of transmitting ship-to-shore distess alerts
by at least two independent means, each
using a different radiocommunication
service".
three basic means of transmitting a distress alert:
EPIRB
Digital Selective Calling (DSC)
INMARSAT

1. การส่ งสั ญญาณข่ าวสารประสบภัยจากเรื อถึงฝัง
(Sending Ship to Shore Distress Alert)
เรื อทีประสบภัยต้ องสามารถส่ งแจ้ งภัยได้ โดยตรงให้ กบั RCC หรื อ
Coast Station หรื อ Coast Earth Station หรื อ Local User Terminal
ด้ วยช่ องทางในการแจ้ งภัยได้
อย่ างน้ อย 2 ช่ องทาง แต่ ละ
ช่ องทางสามารถส่ งได้ พร้ อมกัน
ในเวลาเดียวกัน
(เป็ นอิสระต่ อกัน)

2. Distress alerting – Shore to ship
"Every ship, while at sea, shall be capable of receiving
shore-to-ship distress alerts"
This function may be fulfilled by either of two means.
direct broadcast to vessels from a shore based Rescue
Co-ordination Centre (RCC) using Digital Selective calling
using the MF, HF or VHF frequency bands
using a broadcast of Maritime Safety Information (MSI)
using either the NAVTEX service or the SafetyNET
service.

2. การรับสั ญญาณข่ าวสารประสบภัยทีส่ งถ่ ายทอด
มาจากสถานีส่งบนบกให้ กบั เรื อ
(Receiving Shore to Ship Distress Alert Relay)
RCC เมือได้ รับข่ าวสารการแจ้ งภัยจากเรื อทีประสบภัยแล้ ว
จะถ่ ายทอดให้ กบั หน่ วยและ
เรื อต่ าง ๆ ด้ วย EGC
SafetyNET
NAVTEX VHF MF
หรื อ HF
ตามความเหมาะสม

3. Distress alerting – Ship to ship
"Every ship, while at sea, shall be capable of
transmitting and receiving ship-to-ship distress
alerts".
Transmission of ship-to-ship distress alerts can only
be accomplished by two methods:
– by VHF Channel 16 (Distress, Safety and calling
Channel) or VHF Channel 13 (Bridge-toBridge communications channel)
– by using Digital Selective Calling on either MF, HF or
VHF

3. การส่ งและการรับสั ญญาณข่ าวสารประสบภัย
ทีส่ งจากเรื อทีอยู่ในบริเวณใกล้ เคียงกัน
(Sending and Receiving Ship to Shore Distress Alert)

เรื อในทะเลสามารถตอบรับการแจ้ งภัยของเรื อทีประสบภัยได้
ภายในระยะไม่ เกิน 100 ไมล์
ทาง VHF CH.70 MF 2187.5 kHz/DSC
ถ้ าเกิน 100 ไมล์ ให้ เป็ นหน้ าทีของ RCC

4. Search and Rescue Co-ordinating Communications
"Every ship, while at sea, shall be capable of transmitting and receiving Search and
Rescue Co-ordinating Communications".

The purpose of this requirement is to co-ordinate search and rescue
(SAR) communications between all vessels and aircraft that may be
involved in the incident.
Voice communications would normally be used, although initially
promulgation of information through the broadcast of Maritime Safety
Information (MSI) may be used by a Rescue Co-ordination Centre
(RCC) to ascertain which vessels are in the area of the incident and
are in a position to assist.
Thus any of the following methods of communication could be used:
Transmission/reception of Maritime Safety Information, NAVTEX or
SafetyNET
Voice communications using MF/HF or VHF or Inmarsat

4. การสื อสารเกียวกับการประสานงานในการค้ นหาและ
ช่ วยเหลือผู้ประสบภัย (Search And Rescue Communication)
ใช้ ตดิ ต่ อระหว่ างเรื อหรื ออากาศยานของ SAR กับ RCC และ OSC
ทาง RT และ NBDP

5. On-Scene Communication
"Every ship, while at sea, shall be capable of transmitting and
receiving On-Scene Communications".

The purpose of this requirement is to co-ordinate
search and rescue (SAR) and other
communications between all vessels and aircraft
that may be involved at the scene of the incident.
Voice communications using MF/HF or VHF would
normally be used.

5. การสื อสารในบริเวณทีเกิดเหตุ (On - Scene Communication)
เป็ นการประสานระหว่ างหน่ วยค้ นหาและกู้ภัยกับเรื อทีประสบเหตุอนั ตราย
ปกติใช้ การสื อสารข่ าย VHF MF CH.16 2182 3023 4125 5680 kHz

6. Locating
"Every ship, while at sea, shall be capable of
transmitting and as required by regulation
V/12(g) and (h), receiving signals for locating".

• RADAR (9GHz)– for receiving
• SART(Search and Rescue Radar
Transponder) –
for transmiting

6. การส่ งและการรับสั ญญาณแจ้ งตําบลที (Locating Signals)
เป็ นการส่ งสั ญญาณด้ วยเครื องส่ งสั ญญาณสะท้ อนเรดาร์ (SART)
หรื อ EPIRB เพือนําทางให้ แก่ เครื องบิน หรื อ เรื อของหน่ วยงาน
ค้ นหาและก้ ภู ัย ได้ พบผู้ประสบภัยในเวลาอันสั น และช่ วยเหลือได้
อย่ างรวดเร็ว

7. Transmission/Reception of Maritime
Safety Information
"Every ship, while at sea, shall be capable of
transmitting and receiving maritime safety
information".

• NAVTEX – reception by terrestrial
communication
• SafetyNET – transmission/reception by
satellite communication

7. การส่ งและการรับข่ าวสารเพือความปลอดภัยในทะเล
(Sending and Receiving Maritime Safety Information)
เป็ นข่ าวสารเกียวกับพยากรณ์ อากาศ หรื ออุตุนิยมวิทยา
และคําเตือนเกียวกับการเดินเรื อ ด้ วย NAVTEX
EGC SafetyNET หรื อ HF - NBDP

8. General Radiocommunications
"Every ship, while at sea, shall be capable of transmitting and
receiving general radiocommunications to and from shorebased radio systems or networks subject to regulation
15(8)"

General communications may be carried out utilizing
the following systems:
Digital Selective Calling to set up a telephone or
telex link on MF/HF or VHF
The Inmarsat network

8. การส่ งและการรับการสื อสารตามปกติทวไป
ั
(General Communication)
การแจ้ งตําบลทีของเรื อ การดําเนินการของเรื อและบริษทั
หรื อธุรกิจการพาณิชย์ ของเรื อ

- TR (TRANSIT REPORT)

- TELEPHONE LINK CALL

- SHIP BUSINESS
- SHIP MANAGEMENT
- GENERAL

9. Bridge-to-Bridge Communications
"Every ship, while at sea, shall be capable of transmitting
and receiving bridge-to-bridge communications"
Ships would normally use VHF communications to carry out this
function. The normal use of this function would be for port
operations and pilotage. Occasionally, for longer range MF/HF
or Inmarsat could be used. The setting up of communications
using MF/HF would be via Digital Selective Calling.

9. การส่ งและรับการติดต่ อสื อสารโดยใกล้ ชิดระหว่ าง
สะพานเดินเรื อด้ วยกัน (Bridge to Bridge Communication)
เพือช่ วยในด้ านความปลอดภัยในการเดินเรื อ (SafetyNET Navigation)
ทางย่ าน VHF CH.13

