เตรียมพรอมการสื่อสารในภาวะวิกฤติ
บทเรียนจากเฮติ
ทศพนธ นรทัศน
hs4hnl@ictforall.org

บทนํา
โศกนาฏกรรมแผนดินไหวที่เฮติเมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2010 เวลา 16:53:09
ตามเวลาทองถิ่น ซึ่งสรางความสูญเสียชีวิตอยางใหญหลวงแกสาธารณรัฐเฮติ คาดวาจะมีผูเสียชีวิต
สูงถึง 200,000 คนตามคํากลาวของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยของเฮติ เมื่อวันศุกรที่ 15
มกราคม 2553 (Reuters:2010) และมีรายงานผูเสียชีวิตอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 19 มกราคม
2553 จํานวน 72,000 คน (CNNWORLD:2010) ความสูญเสียดังกลาวไมเพียงแตนําความเศรา
เสียใจมาสูมวลมนุษยชาติดวยกัน แตโลกาภิวัตนก็ทําใหผูคนทั่วโลกมีความรูสึกเห็นอกเห็นใจ
ผูประสบภัยมากยิ่งขึ้นและสงความชวยเหลือไปบรรเทาทุกขตามกําลังความสามารถ เฮติจึงเปนอีก
หนึ่งบทเรียนที่ประเทศไทยและทั่วโลกควรจะไดเรียนรูวา หากวันหนึ่งเราตองประสบชะตากรรม
เชนนี้ เราพรอมจะรับมือมากนอยแคไหน โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดานักวิทยุสื่อสารทั้งหลาย ที่ทาน
จะมีบทบาทสําคัญในภาวะวิกฤตเชนนั้น แตแนนอนวาทานจะตองมีการเตรียมความพรอม จึงจะ
สามารถรับมือกับพิบัติภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะนําเสนอใหทานทั้งหลายไดทราบถึง
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการบรรเทาภัยพิบัติในเฮติซึ่งจะเปนบทเรียน
สําหรับการเตรียมความพรอมของประเทศไทย
เกี่ยวกับเฮติ
เฮติ (Haiti) หรือสาธารณรัฐเฮติ (Republic of Haiti) เปนประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ
ตั้งอยูบนเกาะฮิสปนโยลาในทะเลแคริบเบียน โดยมีเกาะเล็กๆ ใกลเคียงประกอบดวยลาโกนาฟว
(La Gonâve) ลาตอรตู (La Tortue) เลกาเยอมีต (Les Cayemites) อีลาวาช (Île à Vache) ลาก
รองดเก (La Grande Caye) และนาวาส (Navasse) โดยประเทศเฮติแบงครึ่งเกาะฮิสแปนิโอลากับ
สาธารณรัฐโดมินิกัน มีพื้นที่ 10,714 ตารางไมล (27,750 ตารางกิโลเมตร) มีเมืองหลวงคือกรุง
ปอรโตแปรงซ (Port-au-Prince)
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อดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสแหงนี้ประกาศเอกราชในป พ.ศ. 2347 โดยใชชื่อประเทศวาเฮติ
ซึ่งมาจากชื่อเกาะในคําอาราวักเกาวา “อายิตี (Ayiti)” โดยถือวาเปนประเทศเอกราชแหงที่ 2 ใน
ทวีปอเมริกา (รองจากสหรัฐอเมริกา) และเปนสาธารณรัฐเอกราชของคนผิวดําแหงแรกของโลกอีก
ดวย แตทั้งๆ ที่เกาแกและมีอายุยาวนาน เฮติกลับเปนชาติที่ยากจนที่สุดในซีกโลกตะวันตก (วิกิพี
เดีย:2553ก) ดูเพิ่มเติมไดที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Haiti

พิบัติภัยแผนดินไหว 2010
วันอังคารที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2010 เวลา 16:53:09 น. ตามเวลาทองถิ่น(หรือตรงกับเชา
วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 04.53 น. ตามเวลาประเทศไทย) เกิดแผนดินไหวในเฮติที่มี
ความรุนแรง 7.0 ตามมาตราริกเตอร โดยมีศูนยกลางแผนดินไหวหางจากกรุงปอรโตแปรงซ เมือง
หลวงของประเทศไปราว 25 กิโลเมตร (หรือ 16 ไมล) ซึ่งนับเปนเหตุแผนดินไหวที่รุนแรงที่สุดใน
รอบ 200 ป แผนดินไหวระดับ 7.0 ขึ้นไปตามมาตราริกเตอรนั้น จะกอใหเกิดการสั่นสะเทือนอยาง
มากมาย สงผลทําใหอาคารและสิ่งกอสรางตาง ๆ เสียหายอยางรุนแรง แผนดินแยก วัตถุบนพื้นถูก
เหวี่ยงกระเด็น (วิกิพีเดีย:2553ข)

สวนหนึ่งของภาพความเสียหายในกรุงปอรโตแปรงซ เมืองหลวงของสาธารณรัฐเฮติ
ที่มา: Marcello Casal Jr/ABr. http://en.wikipedia.org/wiki/File:EscombrosBelAir5.jpg, January 21, 2010.
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แผนที่แสดงบริเวณที่ไดรับความเสียหาจากแผนดินไหวในเฮติ
ที่มา: OCHA. http://www.reliefweb.int/rw/fullmaps_am.nsf/luFullMap/0573522688593A18C
12576AA00483368/$File/100112_07.45NYT_Haiti_Epicenter.pdf?OpenElement, January 21, 2010.

บทบาทของนักวิทยุและไอซีทีในสถานการณฉุกเฉิน
แนนอนวาในสถานการณอันเลวรายเชนนี้ การสื่อสารยอมถูกตัดขาดอยางหลีกเลี่ยงไมได
คงมีเหลือเฉพาะการสื่อสารในระบบวิทยุสื่อสาร และการสื่อสารผานดาวเทียมบางสวนเทานั้นที่จะ
ยังพอใชการได แตก็สื่อสารผานดาวเทียมก็มีคาใชจายที่สูงมาก ดังนั้น ในสถานการณเชนนี้ วิทยุ
สื่อสารจึงเขามามีบทบาทสําคัญตอการคลี่คลายสถานการณอยางหลีกเลี่ยงไมไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในชวงที่เกิดภัยพิบัติชวงแรกๆ จากรายงานในเว็บไซต American Radio Relay League
(www.ARRL.org) (ARRL:2010) ทราบวาสมาชิกชมรมวิทยุสมัครเลนของสาธารณรัฐโดมินิกัน
(Radio Club Dominicano:RCD) -- the Dominican Republic's IARU Member-Society -- and
Union Dominicana de Radio Aficionados (UDRA) จํานวน 8 คน เดินทางเขาไปยังเฮติเมื่อวันที่
15 มกราคม ค.ศ. 2010 เพื่อติดตั้งระบบสื่อสารฉุกเฉิน และสถานีเคลื่อนที่ (Emergency radio
communications station and a mobile station) แตดวยเหตุผลดานความปลอดภัยทําใหตอง
เดินทางกลับมายังโดมินิกันในเวลาอันสั้น ทีมนักวิทยุสมัครเลนโดมินิกัน ดังกลาวใชนามเรียกขาน
HI8RCD/HH – แตตองปดสถานีลงในที่สุดหลังจากสัมภาระและอุปกรณที่นําไปถูกโจมตี
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Germinal Garcia, EB9GF กลาววาเขาไดเขารวมปฏิบัติงานกับกาชาดสเปน (Spanish
Red Cross) และไดประสานงานไปยังชมรมวิทยุสมัครเลนของโดมินิกัน ตามที่ Greg Mossop,
G0DUB ผู ป ระสานงานการสื่ อ สารในภาวะวิ ก ฤติ ข องสหภาพวิท ยุ สมั ค รเล น สากลภูมิ ภ าคที่ 1
(IARU Region 1) รองขอ ทีมนักวิทยุสมัครเลนโดมินิกันจํานวน 8 คน ไดเดินทางเขาไปยังประเทศ
เฮติ เมื่อเวลา 15:50 ตามเวลาUTC ของวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2010 และเดินทางถึงสถานทูต
โดมินิกัน (Dominican Embassy) ณ ประเทศเฮติ เวลา 19:29 ตามเวลาUTC หลังจากนั้นก็ไดทํา
การติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสาร
Mossop กลาววา “ภายใน 2-3 ชั่วโมงจากนั้น เขาก็ไดทราบรายงานผานหนา Facebook
ของชมรม (RCD Facebook page) และยืนยันรายงานนั้นผานโทรศัพททางไกลจาก Hugo
Ramón, HI8VRS และ Ramon Santoyo, XE1KK วาทีม HI8RCD ทั้ง 8 คนไดเดินทางกลับไปยัง
เมือง Jimani ของสาธารณรัฐโดมินิกันแลว เนื่องจากสัมภาระและอุปกรณที่ขนไปถูกลอบโจมตีและ
มีรายงานวามีผูเสียชีวิตจากเหตุการณดังกลาว 1 ราย แมวานักวิทยุสมัครเลนที่เดินทางไปในครั้งนี้
จะไมไดรับบาดเจ็บ แตทีมก็ตัดสินใจเดินทางออกจากกรุงปอรโตแปรงซเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน นี่คือสถานการณที่ไมมีความปลอดภัยอยางที่สุด (Extremely unsafe)"
Rafael
Martinez,
HI8ROX
ซึ่ ง เป น เว็ บ มาสเตอร ข อง RCD
-www.radioclubdominicano.com ไดรายงานผานหนา Facebook
เมื่อบายวันเสารที่ 16
มกราคม ค.ศ. 2010 เวลา 21:04 ตามเวลาUTC ความวา "ฉันเสียใจที่จะแจงใหทุกทานทราบวารถ
ขนอุปกรณสื่อสารกลับมานั้นถูกโจมตีหลังจากที่เดินทางออกมาจากสถานทูต มีประชาชนหลายคน
ไดรับบาดเจ็บ แตไมทราบตัวเลขที่แนชัด…อยางไรก็ตามในเชาวันจันทรที่ 18 มกราคม 2553
อุปกรณสื่อสารก็เดินทางมาถึงกรุง Santo Domingo และถูกสงตอไปยังเมือง Jimani” และมีขาว
เพิ่มเติมจาก Martinez เมื่อวันที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2010 แจงแก ARRL วาสมาชิกของทีมนักวิทยุ
โดมินิกัน 2 คนซึ่งไมใชนักวิทยุสมัครเลนไดรับบาดเจ็บขณะเดินทางมาพรอมรถขนอุปกรณสื่อสาร
โดยหนึ่งในนั้นไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการโจมตีนั้น
ทีมงานจึงไดติดตั้งระบบทวนสัญญาณ (VHF repeaters) จํานวน 2 ระบบ ณ สาธารณรัฐ
โดมินิกันแทนเพื่อเชื่อมโยงสัญญาณระหวางกรุง Santo Domingo เมืองหลวงของโดมินิกัน กับกรุง
Port-au-Prince เมืองหลวงของสาธารณรัฐเฮติ ที่ความถี่ดังนี้ Jimaní (Dominican Republic)
repeater 147.970 CTCSS 100 Hz. Simplex และ Port au Prince (Haiti) repeater: 146.880 600 CTCSS 100 Hz.
Mossop กลาววาระบบทวนสัญญาณดังกลาวจะถูกใชงานโดยหนวยกาชาดและหนวย
ปองกันภัยฝายพลเรือน (Red Cross and Civil Defense) โดยเฉพาะในชวงที่ระบบสื่อสารอื่นไม
สามารถใชงานได ดูรายละเอียดไดที่ AREN: Voluntary Emergency Radio Communications,
http://aren.ie/news/
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นอกจากนี้ จากรายงานขาวของ IDG News Service (2010) พบวาภายหลังจากการเกิด
แผนดินไหวในเฮติอยางรุนแรงเมื่อวันที่ 12 มกราคม ค.ศ. 2010 ก็ไดมีความพยายามที่จะทําการกู
และติดตั้งระบบสื่อสารใหมขึ้นมาเพื่อสามารถติดตอกับโลกภายนอกได หลังจากที่ถูกตัดขาดจาก
แผนดินไหว รวมทั้งไอซีทียังมีบทบาทสําคัญในการที่ชวยใหประชาชนจากทั่วโลกสามารถบริจาค
เงินผานระบบออนไลนขององคกรตางๆ เพื่อนําไปชวยเหลือชาวเฮติ
เจาหนาที่โครงการอาหารแหงสหประชาชาติ (World Food Program:WFP), องคกร
โทรคมนาคมไรพรมแดน (Telecoms Sans Frontiers) และองคกรตางๆ ที่ปฏิบัติอยู ณ ที่นั่น ไดนํา
อุปกรณสื่อสารผานดาวเทียมมาติดตั้งเพื่อรายงานสถานการณออกมายังโลกภายนอก แผนดินไหว
ได ทํ า ให ร ะบบโทรศั พ ท พื้ น ฐาน (Landlines)
ระบบสื่ อ สารผ า นดาวเที ย ม (Satellite
telecommunications system) ของ WFP รวมถึงระบบโทรศัพทมือถือ GSM (Global System for
Mobile Communications) service ก็ไมสามารถใชงานได Pierre Petry, ผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส (Senior ICT (Info-Commbounication Technologies) specialist)
ของโครงการอาหารแหงสหประชาชาติ ซึ่งขณะที่เกิดแผนดินไหวที่กรุงปอรโตแปรงซ เขากําลัง
ปฏิบัติงานอยูทางตอนเหนือของเมือง Cap-Haitien สาธารณรัฐเฮติ when the earthquake struck
near Port-au-Prince ซึ่ง Petry ไดกลาววา "สถานีรับ-สงสัญญาณดาวเทียมที่เมืองหลวง (Port-auPrince VSAT--very small aperture terminal) ใชการไมได, โทรศัพทพื้นฐานและมือถือ
(Landlines and GSM phone) ตายสนิท ระบบอินเทอรเน็ตของสํานักงานที่กรุงปอรโตแปรงซ
(Port-au-Prince Country Office) ไมสามารถใชงาน e-Mail หรือซอฟตแวร Lotus Notes ได อาจ
เนื่องมาสถานีรับสัญญาณดาวเทียม FoodSat (VSAT satellite unit) ไดรับความเสียหายดวย จน
ในที่สุดเราตองใชวิทยุสื่อสารยานความถี่สูง HF (high-frequency) ติดตอกับสํานักงานใน
เมืองหลวงไดสําเร็จ”
ดานสหภาพโทรคมนาคมสากล หรือ ITU (International Telecommunication Union) ได
ติดตั้งอุปกรณรับ-สงสัญญาณดาวเทียมเฉพาะกิจจํานวน 40 จุด (40 satellite terminals for basic
communications) เพื่อใชสําหรับการติดตอสื่อสารตางๆ และอีก 60 terminals สําหรับการสื่อสาร
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Satellite broadband capability)
นอกจากนี้ องคกรโทรคมนาคมไรพรมแดน (Telecoms Sans Frontiers-- www.tsfi.org) ก็
ไดใหการสนับการติดตั้งระบบโทรศัพทเพื่อใหบริการประชาชนผูประสบภัย เจาหนาที่บรรเทาทุกข
สามารถติดตอกับญาติทั้งในและตางประเทศได โดยแตละคนสามารถสนทนาไดในคนละ 2 นาที ซึ่ง
สวนใหญจะโทรศัพทหาญาติในสหรัฐอมริกา ซึ่งองคกรแหงนี้ไดใหความชวยเหลือชาวเฮติใน
เหตุการณพิบัติภัยสําคัญๆ มาแลว 5 ครั้ง ตั้งแตป ค.ศ. 2003 เชน กรณีพายุเฮอริเคน Gustav และ
Hanna
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ภาพการปฏิบัติงานขององคกรโทรคมนาคมไรพรมแดน ณ กรุงปอรโตแปรงซ เมืองหลวงของสาธารณรัฐเฮติ
ที่มา: http://www.tsfi.org/en/action/emergencies/112-seisme-en-haiti-tsf-deploie-ses-equipes, January 21, 2010.

บทเรียนสําหรับประเทศไทย
จากบทเรียนของสาธารณรัฐเฮติ แสดงใหเห็นวาในภาวะที่ยากลําบากที่สุดเชนนั้น ทุกคน
ยอมแกรงแยงกันเพื่อเอาตัวรอด การปลน การโจมตี เพื่อหาน้ําดื่ม อาหารและเครื่องนุงหมมาปะทัง
ชีพใหอยูรอด ความปลอดภัยของผูที่จะเดินทางเขาไปบรรเทาทุกข หรือปฏิบัติหนาที่อาสาสมัคร
ดานการสื่อสาร จึงตองคํานึงความปลอดภัยของตนเองเปนสําคัญ และใชชองทางอื่นในการใหความ
ชวยเหลือเชนเดียวกับกรณีที่นักวิทยุสมัครเลนโดมินิกันไดพยามทํา แตประเทศไทยอาจมีความโชค
ดีมากกวาเฮติ ในดานที่มีโอกาสเกิดแผนดินไหวที่รุนแรงนอยกวา และหากเกิดแผนดินไหวที่รุนแรง
ก็คาดหวังไดวาพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะไดรับผลกระทบนอยที่สุด นั่นก็หมายความวา
เราสามารถใชพื้นที่ ใ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสารเพื่อใหการ
ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย ได ไม ว า จะเป น การจั ด ตั้ ง ระบบทวนสั ญ ญาณ ระบบเชื่ อ มต อ เครื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต ระบบสื่อสารดาวเทียม ระบบโทรศัพทมือถือ โทรศัพทพื้นฐาน วิทยุกระจายเสียง
โทรทัศน เพราะในภาวะวิกฤตินั้น การสื่อสารขอมูลออกไปยังผูประสบภัยเปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่ง
เพราะจะชวยใหผูประสบภัยรับทราบสถานการณและการใหความชวยเหลือได เพื่อลดความเครียด
และวิตกกังวลจากสถานการณ
บทสงทาย
ผูเขียนเห็นวากิจการวิทยุสมัครเลนและวิทยุอาสาสมัครซึ่งมีนักวิทยุสมัครเลนและนักวิทยุ
อาสาสมัครตางๆ กระจายอยูทั่วประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ควร
จะดึงศักยภาพดานการสื่อสารของบุคคลเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชนในการเตรียมพรอมเพื่อรับมือ
กั บ ภาวะวิ ก ฤติ จ ากภั ย ธรรมชาติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต เช น การนํ า เงิ น ที่ จั ด เก็ บ ได จ าก
คาธรรมเนียมตางๆ ในกิจการวิทยุสมัครเลน วิทยุประชาชน (CB) มาเปนกองทุนพัฒนากิจการวิทยุ
สมัครเลนและวิทยุอาสาสมัคร เชน การสนับสนุนทุนการจัดตั้งและดําเนินงานศูนยวิทยุสมัครเลน
ควบคุมขายทุกจังหวัดทั่วประเทศอยางตอเนื่องทุกป การใหทุนสนับสนุนการศึกษา วิจัยตางๆ ที่
เกี่ยวของ รวมถึงการใหทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมขององคกรดานวิทยุสมัครเลนและ
วิทยุอาสาสมัครตางๆ เพราะหากปลอยใหจัดหาทุนกันเอง ก็จะทําใหหลายองคกรมีขอจํากัดในดาน
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การดําเนินงานที่ตอเนื่องเพราะมีคาใชจายที่สูงมาก ทําใหการพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนและวิทยุ
อาสาสมัครตางๆ ขาดความตอเนื่อง รัฐไมสามารถนําศักยภาพของบุคลากรดานการสื่อสารเหลานี้
ออกมาใชอยางเต็มประสิทธิภาพ
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