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บทนํา
เมือวันที 26-29 กันยายน พ.ศ. 2554 ผูเ้ ขียนได้มโี อกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน เรือง “การเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และมาเลเซียด้านการศึกษาและการเป็ นเมือง
ศูนย์กลางด้านสุขภาพของประเทศสิงคโปร์ และด้านอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศมาเลเซีย” โดยออกเดินทางสู่
กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ด้วยสายการบินไทย เทียวบิน TG415 เวลา 09:05 น. ของวันจันทร์ที 26
กันยายน พ.ศ. 2554 จากสนามบินสุวรรณภูมิ และถึงสนามบิน นานาชาติมาเลเซีย (Kuala Lumpur
International Airport) กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย เวลา 12:15 น. ในช่วงเย็นหลังการศึกษาดูงานเสร็จ
ผู้เ ขีย นจึง ถือ โอกาสเข้า เยียมผู้แทนสมาคมกิจการวิท ยุ ส มัครเล่ น ในสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น มาเลเซีย หรือ
Malaysian Amateur Radio Emergency Service Society ซึงนิยมเรียกกันโดยย่อว่า “MARES” นามเรียก
ขาน “9M4CME” โดยได้รบั การประสานงานและต้อนรับอย่างดียงจาก
ิ
นายกสมาคม MARES; Abdul Aziz
Mohd. Noor, 9M2AU (9m2au@mares.org.my) และ Azizul Rahman Mohd Ghazali, 9W2FD
(azizul_ghazali@yahoo.com) ซึงเป็ นเจ้าหน้าทีฝา่ ย Council Members ของสมาคม โดยพบหารือกันทีร้าน
A&W (ซึงคล้ายๆ ร้านแม็คโดนัลในประเทศไทย ซึงจะมีนักศึกษา มานังทําการบ้าน หรือทํางานกลุ่มกันมาก
เพราะตังi อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยมาลายา หรือ University of Malaya) และสถานีรถไฟ (Putra LRT train)
“Taman Jaya" ใช้เวลาเดินทางโดยรถแท็กซีประมาณ 30 นาที จึงถึงทีนัดหมาย เวลา 21.00 น. และใช้เวลา
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ในการหารือกันประมาณ 1 ชัวโมง จากนันi 9W2FD จึงได้ขบั รถมาส่งขึนi รถแท็กซีเพือเดินทางกลับทีพัก ณ
โรงแรม Ancasa Hotel & Spa Kuala Lumpur ตังi อยู่ใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารของมาเลเซีย ซึงมีรถโดยสาร
นานาชาติทวิี งระหว่างหาดใหญ่ของประเทศไทยกับสถานีแห่งนีiดว้ ย
ผูเ้ ขียนจึงขอนํ าเสนอบทความเกียวกับสมาคมกิจการวิทยุสมัครเล่น ในสถานการณ์ฉุกเฉินมาเลเซีย
เพือนํ ารูปแบบมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยให้พ ร้อมรับกับภัยพิบตั ิทางธรรมชาติซึงมีแนวโน้มรุนแรงขึiน
อย่างต่อเนือง

ผูเ้ ขียนกับนายกสมาคม MARES; Abdul Aziz Mohd. Noor, 9M2AU และ Azizul Rahman Mohd Ghazali, 9W2FD เจ้าหน้าทีฝา่ ย Council
Members ของ MARES

ภาพรวมกิ จการวิ ทยุสมัครเล่นในมาเลเซีย
กิจ การวิทยุสมัครในมาเลเซีย มีประวัติศาสตร์ความเป็ น มาทียาวนาน โดยเริมต้น ในทศวรรษ
1920’s มีชาวอังกฤษ (British expatriates) ได้แนะนํ าเกียวกับวิทยุสมัครเล่น ต่อมา ค.ศ. 1947 ได้มกี าร
ก่อตังi สมาคมวิทยุสมัครเล่น “Selangor and Perak Amateur Radio Association” ตามมาด้วยสมาคม
“Malayan Amateur Radio Transmitters Society” ใน ค.ศ. 1952 นับแต่ก่อตังi สมาคมมาเป็ นเวลากว่า 59 ปี
พบว่ามีนักวิทยุสมัครเล่นในมาเลเซียเพียง 4,000 คน (Amateur Radio registered in Malaysia) ซึงน้ อย
มากเมือเปรียบเทียบกับประเทศไทย ซึงมีนกั วิทยุสมัครเล่นมากกว่า 200,000 คน แต่อย่างไรก็ตามมาเลเซีย
ก็ได้มกี ารส่งเสริมสนับสนุ นให้มกี ารพัฒนากิจการวิทยุสมัครเล่นในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม เช่น การก่อตังi
สมาคม ชมรมวิทยุสมัครเล่นในรูปแบบองค์กรพัฒนาเอกชน (Amateur Radio NGOs) และชมรมทัวๆ ไป
เพือแลกเปลียนความรู้ เทคนิคทางวิชาการวิทยุ คมนาคม โดยเฉพาะอย่ างยิงการจัดการระบบสือสารใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน เพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน
แม้ในภาพรวมกิจการวิทยุสมัครเล่นของมาเลเซีย จะคล้ายคลึงกับของประเทศไทยมาก ทังi ในมติ
ด้านความเข้ม แข็งของกิจการวิทยุ สมัครเล่น การตืนตัวในกิจการวิท ยุสมัคร การจัดรายได้เพือสนับสนุ น
กิจ การวิท ยุ สมัครเล่ น ของชมรม สมาคมวิท ยุ ส มัครเล่ น ต่ างๆ แต่ ทีดีกว่า ประเทศไทยประการหนึ ง คือ
มาเลเซียอนุ ญาตให้ใช้ความถีย่านวิทยุสมัครเต็มตามที Band plan กําหนด เช่นเดียวกับนานาประเทศ แต่
วิทยุสมัครเล่นก็ไม่สามารถเข้าไปแจ้งเหตุในข่ายของทางราชการได้ เช่นเดียวกับกรณีของประเทศไทย
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นอกจากนีi มาเลเซียมีการเต็มความพร้อมด้านวิทยุสมัครเล่นในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยนํ ารูปแบบ
มาจาก Amateur Radio Emergency Service® (ARES) ของสหรัฐอเมริกา Radio Amateur
Emergency Network (RAYNET) ของสหราชอาณาจักร และ Wireless Institute Civil Emergency
Network (WICEN) ของออสเตรเลี ย การดําเนิ นงานของมาเลเซีย จึงสอดคล้องกับแผนงานการจัดตังi
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๐๙-๒๐๑๕ ซึงได้ระบุถงึ การสร้างรัฐทีพร้อมรับกับภัยพิบตั ิ
และประชาคมทีปลอดภัยยิงขึนi

เกีQยวกับ MARES (9M4CME)
ในอดีตมาเลเซียต้องเผชิญภัยพิบตั ทิ สํี าคัญๆ เกิดขึนi หลายครังi เช่น นํi าท่วม เครืองบินตก ตึกถล่ม
(Highland Towers Condominium) อุบตั เิ หตุโรงงานผลิตดอกไม้ไฟระเบิด (Bright Sparkles Fireworks
factory) ดินโคลนถล่มที Pos Dipang Kampar พายุไต้ฝนุ่ (Tropical storm) ถล่มที Keningau Sabah ฯลฯ
นํามาสูค่ วามเสียหายต่างๆ ทังi ด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม จากประสบการณ์
เหล่านันi พบว่าการค้นหาและกูภ้ ยั ไม่สามารถจะประสบความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากปราศจาก
ซึงระบบสือสารไร้สายทีพืนi ทีเกิดเหตุ
กลุ่มสือสารในสถานการณ์ ฉุกเฉิ น รูจ้ กั กันในนาม “MARES” หรือ Malaysian Amateur Radio
Emergency Service) ซึงเป็ นกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นซึงอาสาสมัครมาเป็ นพนักงานสือสารในสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบตั ิ เมือระบบสือสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่ครอบคลุม หรือระบบสือสารหลัก
ล่ม เนืองจากมีผใู้ ช้งานเป็ นจํานวนมาก ดังนันi ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2002 กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นดังกล่าว
จึงได้ประชุมหารือกันเพือแสวงหาแนวทางแก้ไขปญั หาดังกล่าวให้หมดไปในสถานการณ์เฉิน ต่อมาในเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 2002 จึงได้มกี ารก่อตังi MARES (Malaysian Amateur Radio Emergency Service) ขึนi
อย่างเป็นทางการ โดยมีนักวิทยุสมัครเล่น ซึงเป็ นสมาชิกผูก้ ่อตังi จํานวน 10 คน โดยนํ ารูปแบบการจัดการ
องค์กรมาจาก Amateur Radio Emergency Service (ARES) ของสหรัฐอเมริกา Radio Amateur
Emergency Network (RAYNET) ของสหราชอาณาจักร และ Wireless Institute Civil Emergency
Network (WICEN) ของออสเตรเลีย

วัตถุประสงค์ของ MARES
1. เพือให้บริการระบบสือสารทีมีความครอบคลุม เมือเกิดภัยพิบตั ิ เช่น นํi าท่วม จนถึงภัยพิบตั หิ ลาย
รูป แบบผสมกัน ไฟไหม้ข นาดใหญ่ และหมอกควัน จนถึง เครืองบิน ตก เมือระบบสือสารหลัก ล่ ม หรือ
หนาแน่ น เครือข่ายสือสารของ MARES มีเ ป้าหมายทีจะเป็ น เครือ ข่ายสือสารทีทรงประสิทธิภ าพใน
สถานการณ์ดงั กล่าว
2. เพือจัดตังi สถานีสอสารฉุ
ื
กเฉินในทุกพืนi ทีเกิดภัยพิบตั เิ มือได้รบั การร้องขอ
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3. เพือช่วยเหลือทีมค้นหาและกูภ้ ยั โดยสนับสนุ นการเชือมโยงการสือสารจากพืนi ทีเกิดเหตุไปยังศูนย์
อํานวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency operation centre)
4. เพือสนับสนุ นการเชือมโยงระบบสือสารในปฏิบตั ิการค้น หาและกู้ชพี (Search And Rescue
Operations) แก่กรมกิจการพลเรือนทหาร (Civil Defence Corp) สภาเสียi ววงเดือนแดง (Malaysian Red
Crescent) กรมดับเพลิงและกูภ้ ยั (Fire and Rescue Department) ตํารวจ กองทัพอากาศมาเลเซีย (Royal
Malaysian Air force) กรมการบินพลเรือน (Department Of Civil Aviation) และหน่ วยงานอืนๆ
5. เพือส่ง เสริม ความก้าวหน้ าทางด้านวิท ยาศาสตร์และการฝึ กฝนตนเองด้านวิทยุ คมนาคม และ
อํานวยความสะดวกในการแลกเปลียนข้อมูล ข่าวสาร แนวคิด อันเป็ นประโยชน์ ระหว่างมวลสมาชิกของ
สมาคม
6. เพือส่งเสริมความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และการฝึ กฝนตนเองในการปฏิบตั กิ ารสือสารผ่าน
วิทยุคมนาคม ดาวเทียม การสือสารในรูปแบบดิจทิ ลั (Digital communication) แก่โรงเรียน วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย รวมถึงสาธารณชนโดยทัวไป
7. เพือจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และการสัมมนาในระหว่างมวลสมาชิกสมาคม องค์กรพัฒนาเอกชน
และหน่ วยงานของรัฐบาล

หลักสูตรฝึ กอบรมของ MARES
ผูท้ ีจะเข้าเป็ นสมาชิกของ MARES ต้องผ่านการฝึ กอบรม (MARES' Training Programs) ใน
หลักสูตร ดังต่อไปนีi
• การสือสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน (EmComm training)
• ระเบียบวิธใี นการปฏิบตั กิ าร (Operating procedure)
• การแพร่กระจายคลืนวิทยุ (Radio propagation)
• การสร้าง/ประกอบ/ติดตังi สายอากาศ (Antenna construction)
• อิเล็กทรอนิกส์วทิ ยุคมนาคม (Radio electronics)
• การสอบเป็ นนักวิทยุสมัครเล่น (Radio amateur examination)
• การสือสารทีดี (Bespoke training)

ระบบสืQอสารของ MARES
ช่องทางในการติดต่อสือสารของ MARES นันi มีหลายช่องทาง ดังนีi
รายการ
ชือองค์กร

รายละเอียด
Persatuan Perkhidmatan Kecemasan Radio Amatur Malaysia (WP808)
Malaysian Amateur Radio Emergency Service Society (MARES)

-5สถานทีติดต่อทาง
ไปรษณีย์

P.O. Box 8124, Pejabat Pos Kelana Jaya
46782 Kelana Jaya, Selangor Darul Ehsan

ทีตัง Club House

4A, Jalan Tinggi (6/12) Seksyen 6, 46000 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan

เว็บไซต์
อีเมล
โทรสาร
Facebook
Twitter
Blog
EmComm:
YahooGroups:
Education:

http://www.mares.org.my
info@mares.org.my
+603-77811859
http://www.facebook.com/group.php?gid=27309386571
https://twitter.com/#!/my_ares
http://9m4cme.blogspot.com/
emergency@mares.org.my
http://groups.yahoo.com/group/mymares/
Abd. Mutalib Omar 9M2SQL / 9m2sql@mares.org.my / +6017-6391632

VHF Repeater

9M4RES / 147.775 MHz, -0.600 Mhz, tone 123.0 Hz.

UHF Repeater

9M4RUM / 439.800 MHz, -5.000 MHz, tone 123.0 Hz.

MARES มีทงั i เครืองวิทยุสอสาร
ื
ประเภทมือถือ ติดตังi ในรถยนต์ ติดตังi ประจําที ระบบติดต่อสือสาร
ผ่านดาวเทียม รีพที เตอร์ เครืองกําเนิดไฟฟ้า (ในกรณีฉุกเฉินทีไฟฟ้าดับ หรือถูกตัดขาด) ดังนันi จึงทําให้
ระบบสือสารของ MARES มีความพร้อมในการทํางานรองรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน

ผลการดําเนิ นงานทีQสาํ คัญของ MARES
MARES ได้เข้าร่วมปฏิบตั กิ ารในเหตุการณ์ภยั พิบตั คิ รังi สําคัญๆ ของมาเลเซีย ดังนีi
• ค.ศ. 1967 อุทกภัยครังi ใหญ่ที Kota Bharu
• ค.ศ. 1993–11 ธันวาคม Highland Tower ถล่มโดยได้สนับสนุ นการเชือมโยงการสือสารจากจุดเกิด
เหตุ กับ Kuala Lumpur General Hospital
• ค.ศ. 2004/2005–วันที 26 ธันวาคม2004 เหตุการณ์ธรณีพบิ ตั ภิ ยั สึนามิ
• ค.ศ. 2006/2007–เหตุการณ์พายุไต้ฝนุ่ ถล่ม เกิดนํiาท่วมหนัก (Johor Flood) ที Segamat, Kluang
และ Batu Pahat
• ค.ศ. 2008 - วันที 6-9 ธันวาคม เกิดเหตุดนิ ถล่มที Bukit Antarabangsa, Kuala Lumpur
• ค.ศ. 2009 – วันที 28-30 พฤษภาคม ส่วน Section 14 ของอาคาร Jaya Supermarket ถล่ม
ระหว่างการรือi ถอน ทีPetaling Jaya
ฯลฯ
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ปัจจัยสู่ความสําเร็จของ MARES
ปจั จัยสูค่ วามสําเร็จของ MARES คือ ความร่วมมือร่วมใจกันของมวลสมาชิก MARES ทีทํางานด้วย
จิตอาสาอย่างแท้จริง ซึงรายได้ของสมาคมส่วนหนึงก็มาจากค่าธรรมเนียมสมาชิกเช่นเดียวกับชมรม สมาคม
ด้า นวิท ยุ ส มัค รเล่ น ในประเทศไทย รวมทังi การสร้า งเครือ ข่า ยการดํ า เนิ น งานร่ ว มกับ องค์ก รภาครัฐ
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน จึงทําให้การดําเนินงานของ MARES เป็ นทีรูจ้ กั และ
ยอมรับของภาคส่วนต่างๆ

เครือข่าย Amateur Radio Emergency Service ในชาติ สมาชิ กอาเซียน
นายกสมาคม MARES; Abdul Aziz Mohd. Noor, 9M2AU และ Azizul Rahman Mohd Ghazali,
9W2FD เห็น ด้วยกับการส่ง เสริม และผลักดัน ให้ชาติสมาชิกอาเซีย น มีการจัดตังi Amateur Radio
Emergency Service ในประเทศของตนเอง ซึงขณะนีi หลายประเทศก็ได้ดําเนิ นการไปบางแล้ว แต่บาง
ประเทศก็ยงั ไม่มกี ารดําเนินการทีชัดเจน สําหรับชาติสมาชิกอาเซียนทังi 10 ชาติ ได้แก่ ไทย (HSA-HSZ,
E2A-E2Z) มาเลเซีย(9MA-9MZ, 9WA-9WZ) ฟิ ลปิ ปิ นส์(DUA-DZZ, 4DA-4IZ) อินโดนีเซีย (JZA-JZZ,
PKA-POZ, YBA-YHZ, 7AA-7IZ, 8AA-8IZ) สิงคโปร์ (S6A-S6Z, 9VA-9VZ) บรูไน (V8A-V8Z) ลาว (XWAXWZ) กัมพูชา (XUA-XUZ) เวียดนาม (XVA-XVZ, 3WA-3WZ) และพม่า (XYA-XZZ)
การจัดตังi เครือข่าย Amateur Radio Emergency Service ในชาติสมาชิกอาเซียน จะเป็ นการเตรียม
ความพร้อ มเพือรับ มือกับภัย พิบัต ิใ นภู ม ิภ าคอาเซีย น โดยมีการเชือมโยงการสือสารของเครือ ข่ายผ่ าน
ระบบสือสารหลากหลายรูปแบบ รวมถึง การเชือมโยงการสือสารกับหน่ วยงานหรือ องค์กรนอกภู ม ิภ าค
อาเซียน ซึ งจะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิงต่ อ การป้ องกัน และบรรเทาสาธารณภัยขนาดใหญ่ทีจะเกิดขึiน ใน
อาเซียน

แผนงานการจัดตัง^ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซี ยน ค.ศ. 2009-2015 (A Blueprint
for ASEAN Socio-Cultural Community 2009-2015)
แผนงานการจัดตังi ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. 2009-2015 ได้ระบุถงึ การเตรียมความ
พร้อมเรืองภัยพิบตั ิ ไว้ในประเด็น “ด้านการคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม” โดยได้กล่าวถึง “การสร้างรัฐทีQ
พร้อมรับกับภัยพิ บตั ิ และประชาคมทีQปลอดภัยยิQ งขึน^ ” ดังนีi
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: เสริมสรางกลไกใหมีประสิทธิภาพและสามารถปองกัน และลดการสูญเสีย
ชีวติ และทรัพยสินทางสังคม เศรษฐกิจ และสิงแวดลอมของรัฐสมาชิกอาเซียนอันเกิดจากภัยพิบตั แิ ละรวมมือ
กันจัดการกับภัยพิบตั ฉิ ุ กเฉินโดยใชความพยายามของรัฐบาลและความรวมมือในระดับภูมภิ าคและระหว่าง
ประเทศ โดยมีมาตรการ ดังนีi
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i. ดําเนิ น การตามความตกลงวาดวยการจัดการภัย พิบตั ิและการตอบโต สถานการณฉุ กเฉนของ
อาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558
ii. สนับสนุ นการจัดตังi และการดําเนินการของศูนยประสานงานอาเซียนในการ ใหความชวยเหลือด้าน
มนุ ษยธรรม (AHA Center) เพือสนับสนุ นความรวมมือและการประสานงานระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
กับหนวยงานของสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ
iii. จัดทําโครงการเสริมสรางขีดความสามารถในสาขาทีมีความจําเปนเรงดวนของประเทศสมาชิก
อาเซีย นภายในป พ.ศ. 2558 ส งเสริม ความร วมมือ ทางวิช าการการวิจ ยั ร วมกัน และการสร างเครือ
ขายเพือเพิมพูนขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบตั แิ ละลดการสูญเสียจากภัยพิบตั ิ
iv. สรางเครือขายอาเซียนเพือแบงปนขอมูลและเครือขายประชาสัมพันธเกียวกับภัยพิบตั ิภายในป
พ.ศ. 2553 เพือส งเสริม การแบ งป นข อมูล และแนวปฏิบ ัติทีดีทีสุด และช่วยในเรืองการตัด สิน ใจในการ
ดําเนินการ
v. ดําเนินการและสงเสริมความตระหนักรับรูของสังคมและโครงการดานการศึกษาอยางสมําเสมอ
รวมทังi สงเสริมการมีสวนรวมของสาธารณชนในโครงการทีเกียวกับการลดความเสียงจากภัยพิบตั แิ ละการ
ตอบโตสถานการณฉุกเฉินเพือสงเสริมใหชุมชนสามารถฟนตัวกลับสูส่ ภาพเดิมหลังเผชิญภัยพิบตั ิ
vi. สงเสริมการเปนหุนสวนกับผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทังi ชุมชนทองถิน องคกรพัฒนาเอกชน หนวย
งานเอกชน และกระชับความรวมมือกับสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศ
vii. แสดงธงประจําชาติและธงอาเซียน หรือสัญลักษณเพือประชาสัมพันธอาเซียนในหมูผูทีตอบสนอง
รายแรกกับภารกิจด◌้านมนุษยธรรม
viii. สงเสริมทางเลือกการดํารงชีวติ อยางยังยืน ผานกิจกรรมการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมเพือ
ลดความเสียงจากภัยพิบตั แิ ละเสริมสรางขีดความสามารถของชุมชน
ix. เสริมสร้างการมีสวนรวมและการพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ใิ นชุมชนโดยเผยแพรความรูทองถินและ
แนวทางปฏิบตั คิ วามตระหนักรับรูของสังคม การศึกษาและบทเรียนเพือสรางชุมชนใหสามารถกลับสูสภาพ
เดิมได้หลังภัยพิบตั ิ
x.
สงเสริมการใชบริการศูนยอํานวยความสะดวกในภู มภิ าคใหมากขึiน เชน การใชบริการศูนย
พยากรณอากาศอาเซียน (ASMC) ศูน ย์ป ระชาสัม พันธ์ดานแผ่น ดิน ไหวอาเซียน (AEIC) เพือจัดเตรีย ม
ขอมูลการเตือนภัยลวงหนา และใหคําแนะนํ าเฉพาะทางเพือเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบตั ใิ นภูมภิ าค
xi. จัดโครงการอาสาสมัครอาเซียนเพือชวยเหลือ พืiนทีทีไดรับผลกระทบจากภัยพิบตั ิซึงจะช่วย
เสริมสร้างการอยูรวมกันของอาเซียน
xii. สงเสริมการประสานงานและการวางแผนรวมกันในหลายภาคสวน ในเรืองการเตรียมความพรอม
และการรับมือกับโรคระบาดตางๆ ในระดับภูมภิ าค
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ประชาคมวิ ทยุสมัครเล่นอาเซียน
9M2AU และ 9W2FD เห็นด้วยกับการยกระดับ SEANET ไปสูก่ ารจัดตังi เป็ นประชาคมวิทยุสมัครเล่น
อาเซียน เนืองจากในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มกี ารจัดงานประชุม พบปะ แลกเปลียนความคิดเห็น
ของกิจการวิทยุสมัครเล่นในภูมภิ าค หรือ South East Asia Net (SEANET) Convention มาเป็ น
ประจําทุกปี โดยประเทศต่างๆ จะผลัดเปลียนหมุนเวียนกันเป็ นเจ้าภาพ โดยมีกรรม SEANET Convention
ครังi แรกที ปี นั ง มาเลเซี ย เมื อวัน ที 30-31 ธัน วาคม พ.ศ. 2514 และครังi ที 2 เมื อพ.ศ. 2515 ที
กรุงเทพมหานคร สําหรับครังi ล่าสุดคือครังi ที 39 หรือ SEANET 2011 จัดขึนi ที CENTREPOINT HOTEL
กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน บรูไน ระหว่างวันที 17- 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 แต่ผูแ้ ทนของประเทศไทยไม่ได้
เข้าร่วมงานนีi เนืองจากเกิดมหาอุทกภัยในช่วงเวลาดังกล่าว สําหรับ SEANET 2012 ครังi ที 40 ปี พ.ศ. 2555
จะจัดทีมาเลเซีย ซึงจะได้มกี ารหยิบยกเรืองบทบาทของวิทยุสมัครเล่นกับการจัดการภัยพิบตั ิขนiึ มาหารือใน
การประชุมครังi นีiดว้ ย

บทส่งท้าย
บทเรียนจาก MARES สะท้อนให้เห็นว่าการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบตั ิทจะเกิ
ี ดขึนi นันi
สิงสําคัญทีขาดไม่ได้กค็ อื ระบบสือสารไร้สายทีมีประสิทธิภ าพ โดยเฉพาะอย่างยิงในสถานการณ์ ทีเลวร้าย
(เช่น พายุถล่ม, แผ่นดินไหวอย่างรุนแรง) จนทําให้ระบบสือสารหลัก เช่น โทรศัพท์ โทรศัพท์มอื ถือถูกตัด
ขาด การสือสารผ่านทางวิท ยุ สือสารจึงเป็ น หัวใจสําคัญในการบรรเทาสาธารณภัย ประเทศไทยจึง ควร
ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมของระบบสือสาร และพนักงานสือสารในสถานการณ์ ฉุกเฉิน อย่างเป็ น
ระบบ โดยผสานพลังในการทํางานร่วมกันระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้อ งถิน โดยเฉพาะอย่างยิง สํานักงาน กสทช. และศูนย์เตือนภัยพิบตั แิ ห่งชาติ จะต้องเป็ น
หน่ วยงานกลางในการประสานการดําเนินงานและสนับสนุ นด้านงบประมาณดําเนินการ ประเทศไทยจะต้อง
มีพนักงานสือสารฉุ กเฉินอย่างน้อยหมู่บา้ นละหนึงคน เพือให้เกิดการประสานงานอย่างเป็ นระบบในทุกพืนi ที
เมือเกิดภัยพิบตั ิ นอกจากนีi จะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลียนข้อ มูลข่าวสาร และแนว
ปฏิบตั ิทดีี ระหว่างเครือข่าย Amateur Radio Emergency Service ในชาติสมาชิกอาเซียน รวมถึงการ
ผลักดันให้เกิดประชาคมวิทยุสมัครเล่นอาเซียนทีเป็ นรูปธรรม

ขอขอบคุณ (Special Thanks): นายกสมาคม MARES; Abdul Aziz Mohd. Noor, 9M2AU
(9m2au@mares.org.my) และ
Azizul Rahman Mohd Ghazali, 9W2FD
(azizul_ghazali@yahoo.com) เจ้าหน้ าทีฝ่าย Council Members ของสมาคม MARES รวมถึง
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พีQธิดา เด่ นพฤกษ์ธรรม (AS1ASC) ซึงให้คาํ แนะนํ าในการติดต่อประสานก่อนออกเดินทาง ซึง
ในทันทีทพบกั
ี บนายกสมาคมของ MARES ท่านถามผู้เขียนเลยว่า “รูจ้ กั คุณธิดา ไหม? นันแหละ
เพือนผม” และท่านก็เคยมาร่วมงาน SEANET ทีประเทศไทยเคยเป็ นเจ้าภาพทีลําปางด้วย ส่วน
9W2FD ก็เคยเดินทางมาท่องเทียวทีภูเก็ตด้วย

ของทีระลึกทีทาง MARES มอบให้ผเู้ ขียน

เอกสารอ้างอิ ง
Blueprint for ASEAN Socio-Cultural Community 2009-2015
http://mares.org.my/

