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บทนํา  
 การสื่อสารไดสรางคุณูปการมหาศาลตอสังคมไทยและสังคมโลกมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
พัฒนาการของการสื่อสารที่เกิดขึ้นอยางตอเน่ืองไดมีสวนชวยใหมนุษยชาติ สามารถใกลชิดกันมากขึ้น 
ระยะไมใชอุปสรรคของการติดตอกันอีกตอไป รัฐบาลไทยไดตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสาร จึงได
กําหนดใหวันที่ 4 สิงหาคมของทุกปเปนวันสื่อสารแหงชาติ นับแต พ.ศ. 2526 เปนตนมา หลายทาน
อาจจะลืมอดีตและความเปนมาของวันสื่อสารแหงชาติไปแลว ผูเขียนจึงนําเสนอบทความนี้ เพ่ือรําลึกถึง
วันสื่อสารแหงชาติในวาระครบรอบ 25 ป วันที่ 4 สิงหาคม 2551 และเพื่อความเปนศิริมงคลในโอกาสนี้ 
ผูเขียนขออัญเชิญพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (HS1A) ที่ทรงมีตอการสื่อสาร 
ในแงมุมที่หลายทานอาจจะยังไมเคยไดรับทราบ มานําเสนอไวเปนเครื่องระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และเตือนสติใหทุกๆ ทานไดยึดเปนแบบอยางในการใชประโยชนจากการสื่อสารเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ 
 

กําเนิดวันสื่อสารแหงชาติ 
คณะรัฐมนตรีรัฐบาล พลเอก เปรม ติณสูลานนท มีมติคราวประชุม เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 

2526 อนุมัติ กําหนดใหวันที่ 4 สิงหาคมของทุกปเปน “วันสื่อสารแหงชาติ” ซ่ึงวันที่ 4 สิงหาคม 
2526 เปนวันครบรอบ 100 ป ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระกรุณา
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โปรดเกลาฯ ใหสถาปนากรมไปรษณียโทรเลขขึ้นในประเทศไทย หากนับจากวันนั้นถึงวันที่ 4 สิงหาคม 
2551 ก็ครบ 25 ป ของวันสื่อสารไทยพอดี  

ในการน้ี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดมีพระราชดํารัส เน่ืองในโอกาสการจัดงานวันสื่อสาร
แหงชาติครั้งแรก พ.ศ. 2526 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2526  ความ
วา "การสื่อสารเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งอยางหน่ึงในการพัฒนาสรางสรรคความเจริญกาวหนา 
รวมทั้งรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศดวย ยิ่งในสมัยปจจุบัน ที่สถานการณ
ของโลกเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะ การติดตอสื่อสารที่รวดเร็วทันตอเหตุการณ ยอมมีความสําคัญ
มากเปนพิเศษ ทุกฝายและทุกหนายงานที่เก่ียวของ กับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะได
รวมมือกันดําเนินงานและประสานผลงานกันอยางใกลชิด และสอดคลอง  

สําคัญที่สุด ควรจะไดพยายามศึกษาคนควาวิชาการและเทคโนโลยี อันทันสมัยใหลึกและ
กวางขวาง แลวพิจารณาเลือกเฟนสวนที่ดีมีประสิทธิภาพแนนอนมาปรับปรุงใชดวยความฉลาด
ริเริ่ม ใหพอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพบานเมืองของเรา เพื่อใหกิจการสื่อสารของชาติได
พัฒนาอยางเต็มที่ และสามารถอํานวยประโยชนแกการสรางเสริมเศรษฐกิจ สังคม และ
เสถียรภาพของบานเมืองไดอยางสมบูรณแทจริง" 

4 สิงหาคม 2530 ซ่ึงเปนวันสื่อสารแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2530 ยังเปนวันประกาศใชระเบียบ
คณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแหงชาติ วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. 
2530 ซ่ึงเปนผลมาจากการผลักดันของสมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยและทุกฝายที่เกี่ยวของ จน
คณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแหงชาติ (กบถ.) และสภาความมั่นคงแหงชาติ 
ไดเห็นชอบดวย  

จากระเบียบดังกลาว ไดสงผลตอชมรมนักวิทยุอาสาสมัครของกรมไปรษณียโทรเลข ซ่ึงจัดตั้งขึ้น
เปนโครงการนํารองในการนําความถี่วิทยุสมัครเลนและรูปแบบของกิจการวิทยุสมัครเลนมาทดลองใชใน
ประเทศเปนครั้งแรก แมจะยังไมเต็มรูปแบบเนื่องจากในขณะนั้นฝายความมั่นคงยังไมม่ันใจในกิจการ
วิทยุสมัครเลน แตดวยความมุง ม่ันของ พล .ต .ต .สุชาติ  เผือกสกนธ (VR001/HS1BA) อธิบดี
กรมไปรษณียโทรเลขในขณะนั้น ทานไดตัดสินใจวาเพื่อเปนการสงเสริมกิจการวิทยุสมัครเลนอันเปน
กิจการสากล จึงไดทดลองใหมีกิจการวิทยุสมัครเลนขึ้นในรูปของนักวิทยุอาสาสมัคร หรือ VR (Voluntary 
Radio) เ ม่ือวันที่ 5 ธันวาคม พ .ศ . 2524  และกอตั้งชมรมนักวิทยุอาสาสมัคร เ ม่ือวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2516 กรมไปรษณีโทรเลขไดกําหนดออกสัญญาณเรียกขานให (Call Sign) โดยขึ้นตนดวย 
VR และตามดวยหมายเลข ตั้งแต VR001 ไปตามลําดับกอนหลัง (VR คนสุดทายคือ VR2953) และ
เพ่ือใหการกํากับดูแลเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค กรมไปรษณียโทรเลขจึงไดจัดตั้งศูนย
ควบคุมขายมีสัญญาณเรียกขานวา "ศูนยสายลม" โดยอนุญาตใหใชเพียง 3 ชองความถี่ คือ 144.500 , 
144.600 และ 144.700 MHz เทานั้น และไดมีการจัดใหมีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเลนเปนครั้งแรกในประเทศไทย เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2524 ตอมาเม่ือมีนักวิทยุมากขึ้น ใน พ.ศ. 
2525 จึงไดขยายเพิ่มขึ้นอีก 1 ชอง คือ ความถี่ 145.000 MHz  หลังจากนั้นคณะกรรมการชมรม ไดจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลในรูปแบบของสมาคม ภายใตชื่อ สมาคมวิทยุอาสาสมัคร หรือ Voluntary Radio 
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Association (VRA) เม่ือวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526  มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนศูนยรวมนักวิทยุ
อาสาสมัคร ชวยเหลือสังคมและสาธารณประโยชนแลกเปลี่ยนความรูทางเทคนิคระหวางสมาชิกและ
พัฒนาวิชาการดานวิทยุคมนาคม โดยการปฏิบัติการติดตอสื่อสารของสมาชิกทั้งหมดไมเกี่ยวของกับ
ธุรกิจหรือศาสนา และไมมีวัตถุประสงคเกี่ยวของกับการเมือง 

นับเปนพระมหากรุณาธิคุณและความปลาบปลื้มอยางหาที่สุดมิไดแกวงการวิทยุสมัครเลน เม่ือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับการทูลเกลาฯ สัญญาณเรียกขาน “VR009” และทรงรับการถวาย
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนชั้นสูงและสัญญาณเรียกขานสากลในกิจการวิทยุสมัครเลน 
“HS1A” ในอดีตที่ผานมา(ราว พ.ศ. 2528) น้ันพระองคทานจะทรงเขามาติดตอสื่อสารในขายวิทยุ
สมัครเลนเปนครั้งคราว พรอมทั้งไดทรงพระเมตตา พระราชทานคําแนะนําดานเทคนิควิทยุสื่อสารแก
ศูนยสายลมและนักวิทยุสมัครเลนในหลายๆ เรื่อง   

ผลของระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแหงชาติ วาดวยกิจการ
วิทยุสมัครเลน พ.ศ. 2530 ทําใหชมรมวิทยุอาสาสมัครของกรมไปรษณียโทรเลขตองสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 
1 มกราคม 2531 (แตสมาคมวิทยุอาสาสมัครยังคงอยูและดําเนินงานมาจนถึงปจจุบัน) นักวิทยุสมัครเลน/
สถานีวิทยุสมัครเลนไดรับการกําหนด สัญญาณเรียกขานตามหลักสากลที่สหภาพโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ (International Telecommunication Union หรือ ITU)กําหนด โดยขึ้นตนดวย HS, E2 ซ่ึง
หมายถึงประเทศไทยและตามดวยตัวเลขตั้งแต 0-9 ซ่ึงหมายถึงเขตพื้นที่ น้ันๆ และตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ อีก 2-3 ตัว เชน HS4HNL, E21QEB เปนตน ซ่ึงสัญญาณเรียกขานของแตละคนจะไมซํ้า
กันเลยและติดตัวเราไปจนตาย  

ไมเพียงเทานั้น วันที่ 4 สิงหาคม 2551 ยังเปนวันครบรอบ 125 ป กิจการไปรษณียไทยดวย 
จึงเปนวาระสําคัญในการจัดงานเฉลิมฉลองอยางยิ่งใหญ เพ่ือใหคนไทยไดเห็นคุณคาขององคกรที่เคียงคู
สังคมไทยมายาวนาน โดยบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด (ปณท) กําหนดจัดงาน “สยามสมัย 125 ป
ไปรษณียไทย” ระหวางวันที่ 1 – 10 สิงหาคม 2551 ณ Plenary Hall 1-3 และบริเวณ Main Foyer ศูนย
การประชุมแหงชาติสิริกิตติ์ …ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.125yearsthailandpost.com 

<< แสตมปที่ระลึกวันสื่อสารแหงชาติ 2551 (โทรเลข)  
วันแรกจําหนาย 4 สิงหาคม 2551 
ความมุงหมาย เพื่อเปนที่ระลึกวันสื่อสารแหงชาติประจําปพุทธศักราช 2551 อีกทั้ง เพื่อเปนที่
ระลึกเนื่องในวาระปดตํานานบริการโทรเลขของไทยที่ใหบริการมากวา 133 ป 
ชนิดราคา 3 บาท  จํานวนพิมพ 1,000,000 ดวง  ขนาด 27 x 45 มม. (แนวตั้ง) 
ภาพ เครื่องสงสัญญาณโทรเลข และ ดานบนของภาพ เปน รหัส "มอรส" สงขอความวา 
"133 ป โทรเลขไทย" พื้นภาพเปนที่ทําการปฏิบัติงาน รับ-สง โทรเลข พรอมตรา
สัญลักษณวันสื่อสารแหงชาติ 
ผูออกแบบ นายธเนศ พลไชยวงศ 
บริษัทผูพิมพ ไทยบริติช ซีเคียวริต้ี พร้ินติ้ง จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย 
วิธีการพิมพและสี ลิโธกราฟ - หลายสี 
จํานวนดวงในแผน 20 ดวง  ซองวันแรกจําหนาย ซองละ 10 บาท 
ผูออกแบบ นายธเนศ พลไชยวงศ 
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การสื่อสารไทยในอดีต 
การสื่อสารเปนสวนหนึ่งของชีวิตและสังคมอยางไมสามารถจะแยกออกจากกันได จนมีคํากลาว

วา การสื่อสารคือชีวิต การสื่อสารคือสังคม หรือในทางกลับกัน ชีวิตและสังคมก็คือการสื่อสารกับตนเอง 
กับผูอ่ืน กับสิ่งแวดลอมและกับโลกนั่นเอง  การสื่อสารของไทยในอดีตไดมีการใชพิราบสื่อสารและมาเร็ว 
ตอมาการสื่อสารจึงไดพัฒนาขึ้นเปนลําดับ โดยเริ่มเขามามีบทบาทตอประเทศไทยในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) ชวงที่บานเมืองปลอดจากภัยสงคราม การเมือง
ภายในประเทศมีเสถียรภาพมั่นคง โดยวัตถุประสงคของการสื่อสารในยุคนั้น ก็เพ่ือนํามาสนับสนุนกิจการ
ดานงานความมั่นคงของประเทศ ซ่ึงยุคนั้นเรียกไดวาเปนยุคเริ่มลาอาณานิคมของชาติมหาอํานาจทั้ง
อังกฤษและฝรั่งเศส ตางแยงชิงผลประโยชนในภูมิภาคนี้ อารยะธรรมตะวันตกเริ่มหลั่งไหลเขามาสู
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย  
         ตอมาในยุคพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) การสื่อสารไดเขามามีสวน
เกี่ยวของกับราชสํานักและเกิดการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตที่ดีกับประเทศมหาอํานาจ จนทําให
สยามรอดพนจากการถูกคุกคามจากมหาอํานาจตะวันตกหลายครา รวมทั้งการสื่อสารสามารถทําใหรับ
เอาวิทยาการใหมๆ มาปรับปรุงพัฒนาประเทศในเวลาตอมา  
         กระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงเจริญรอยตามพระ
ราชบิดาในการปฏิรูปประเทศ พระองคทานวางรากฐานกิจการสื่อสารโทรคมนาคมของสยาม ทรงเห็น
ความสําคัญของการสื่อสารวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาประเทศ และเพื่อบําบัดทุกขราษฎรในพื้นที่
หางไกล ตลอดจนสนับสนุนงานดานความมั่นคงของชาติดวย แรกทีเดียวนั้นการสื่อสารอยูในรูป
ไปรษณียพิเศษ ซ่ึงเปนหนังสือที่จัดพิมพเพ่ือเผยแพรในพระบรมมหาราชวัง และเขตพระนครชั้นใน โดย
สมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภานุรังษีสวางวงศ และเม่ือวันที่ 2 กรกฎาคม 2424 ไดทรงพระกรุณา
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โปรดเกลาฯ แตงตั้งสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภานุรังษีสวางวงศ รวมมือกับเจาหม่ืนเสมอใจราช 
เตรียมการตางๆ เพ่ือเปดการไปรษณียขึ้น  

ในที่สุดการสื่อสารของไทย โดยการไปรษณียไดถือกําเนิดขึ้นเปน “กรมไปรษณีย” อยางเปน
ทางการในวันที่ 4 สิงหาคม 2426 โดยมีที่ทําการไปรสะนียาคารแหงแรก ที่ ปากคลองโองอาง ตําบลราช
บูรณะ และอาคารในพระราชอุทยานสราญรมย  

   
<< จอมพลสมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟาภานุรังษี
สวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช อธิบดีกรมไปรษณีย
และกรมโทรเลขคนแรก และพระบิดาแหงการโทรคมนาคมไทย 
 
ขณะน้ันไดเร่ิมมีการนําโทรเลข ซ่ึงถือวาเปนเทคโนโลยี
โทรคมนาคมอันทันสมัยรวดเร็วที่สุดในยุคนั้น มาใชใน
งานราชการและเปดให มีบริการสําหรับประชาชน  
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงไดทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ตั้งขึ้นเปน “กรมโทรเลข” อีกกรมหนึ่ง โดยมีสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟาภานุรังษี
สวางวงศ เปนผูสําเร็จราชการกรมโทรเลขอีกตําแหนงหน่ึง จากนั้นกรมกลาโหม(ชื่อในขณะนั้น) ไดเริ่มมี
การนําโทรศัพทเขามาและมอบใหกรมโทรเลขดูแลตอเม่ือพ.ศ. 2429 และไดขยายกิจการออกไป โดยเปด
โอกาสใหประชาชนไดเชาใชเครื่องโทรศัพทภายในเขตกรุงเทพฯ และธนบุรี นับเปนประวัติศาสตรครั้ง
แรกของประเทศไทยที่ประชาชนไดมีโอกาสใชเครื่องโทรศัพทเปนเครื่องมือสื่อสารในการติดตอ 
เครื่องโทรศัพทที่ใชในระยะแรกนั้นเปนเครื่องระบบ “แม็กนิโต” (Magneto System) หรือระบบไฟประจํา
เครื่อง(Local Battery: L.B.) จํานวนผูเชาทั้งสิ้น 61 ราย มีระยะทางสายทั้งสิ้นยาว ประมาณ 86 
กิโลเมตร โทรศัพทแบบน้ีไดใชงานติดตอกันมาเปนเวลา 20 ปเศษ  

จะเห็นไดวากิจการไปรษณียและกิจการโทรเลขเปนงานบริการประชาชนเพื่อติดตอสื่อสาร ดวย
เหตุน้ี ในพ.ศ. 2441 กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ จึงไดมีหนังสือกราบ
บังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหรวมกรม
ไปรษณียและกรมโทรเลข เปนกรมเดียวกัน  
         พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรวมทั้ง 2 กรมไวเปน
กรมเดียวกันชื่อวา “กรมไปรษณียโทรเลข” ตั้งแต 19 กรกฎาคม 2441 เปนตนมา  

เม่ือเกิดทิศทางในการรวมการสื่อสารของชาติมาอยูที่
เ ดี ย ว กั น จึ ง เ กิ ด ก า ร
พัฒนาดานตางๆ อยาง
รวดเร็วตามมา อาทิเชน 
มี ก า ร นํ า ร ถ ไ ฟ นํ า
เครื่องบินมาสนับสนุน
ก า ร ไ ป ร ษ ณี ย  ก า ร
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ไปรษณียและโทรเลข จึงไดขยายบริการไปทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งทําหนาที่เปนสื่อกลางของชาตใินการ
สื่อสารไปยังตางประเทศทั่วโลก  
 พ.ศ. 2469 ไดมีการรวมกระทรวงคมนาคมเขากับกระทรวงพาณิชย เปนกระทรวงพาณิชยและ
คมนาคม นายพลเอกพระเจาพี่ยาเธอกรมหลวงกําแพงเพชรอัครโยธิน ไดรับแตงตั้งเปนเสนาบดี
กระทรวงพาณิชย และคมนาคม  พระองคทรง เปลี่ ยนแปลงและปรับปรุ ง โครงสร า งของ
กรมไปรษณียโทรเลขใหม ทั้งดานการบริหารงานบุคคลและดานการใหบริการ ทรงสงเสริมใหเอกชนรับ
ทําการเปนตัวแทนการใหบริการไปรษณีย เรียกวา “ไปรษณียอนุญาตเอกชน” 

ภารกิจของกรมไปรษณียโทรเลขมีมากขึ้นหลายประการ ถือไดวาเปนราชการกรมแหงแรกใน
ประเทศก็กลาวได จนเกิดงานสาธารณะอันสําคัญของประเทศใหรับผิดชอบขึ้นมากมาย ทั้งงานบริการ
โทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการออมสิน กิจการวิทยุการบิน กิจการโทรศัพทซ่ึงภายหลังได
แยกออกไป 

 
พระมหากรุณาธิคุณดานการสื่อสารในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 
 

 ผูเขียนขออัญเชิญพระมหากรุณาธิคุณดานการสื่อสารในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล 
อดุลยเดช จากหนังสือเทิดไทจอมกษัตริย นักปราชญไอซีที (The Great ICT King) ซ่ึงจัดพิมพเฉลิม
พระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ เพ่ือเปนเครื่องระลึกในพระมหากรุณาธิคุณและใหเหลาผูที่
ปฏิบัติงานในแวดวงการสื่อสารไดยึดถือเปนแนวทางในปฏิบัติงานสื่อสารเพื่อประโยชนของประเทศชาติ
ตอไป ซ่ึงพระมหากรุณาธิคุณดานการสื่อสารที่จะอัญเชิญมาน้ีเกี่ยวของกับการสื่อสารในทางการแพทย 
ความตอนหนึ่งวา 
 “พระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงสนับสนุนการใชระบบการสื่อสารทางวิทยุเพ่ือ
การแพทยมาโดยตลอด ดังน้ัน เม่ือโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดรับอนุญาตใหจัดตั้งระบบการสื่อสาร
วิทยุขึ้น จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานคําแนะนําทางเทคนิควิทยุให
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะเรื่องระบบสายอากาศ วิธีปองกันขจัดการรบกวนจากสถานีวิทยุอ่ืน การ
ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของศูนยควบคุมขายของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา วิธีปฏิบัติและวินัย
ในการควบคุมขายมาโดยตลอด 
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 นอกจากนี้ ยังไดพระราชทานเครื่องรับ-สงวิทยุที่มีประสิทธิภาพสูงใหแกศูนยควบคุมขาย
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไวใชงานอีก 2 เครื่อง อน่ึงในระหวางเสด็จแปรพระราชทานไปประทับแรมใน
สวนภูมิภาค หากมีโอกาสจะทรงตรวจสอบเฝาติดตามความเคลื่อนไหวภายในขายนี้ โดยใชขายวิทยุ
ถายทอดระบบพิเศษสวนพระองคโดยตลอด เม่ือมีปญหาพระองคจะพระราชทานคําแนะนํา วิธีการแกไข
ทางวิทยุแกเจาหนาที่ควบคุมขายและเจาหนาที่เทคนิคที่รับผิดชอบในการดูแลตรวจซอมบํารุงโดยตรง 
 มีครั้งหน่ึงในยามใกลรุงประมาณ 2-3 นาฬิกา นายแพทยโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลาทานหนึ่ง
มีความประสงคจะติดตอทางวิทยุเพ่ือปฏิบัติภารกิจแพทยกรณีฉุกเฉิน แตเจาหนาที่ประจําศูนยวิทยุ
ควบคุมขายไมสามารถติดตอรับสัญญาณได พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงรับเปนพระราชภาระ
ติดตอประสานงานใหนายแพทยผูน้ันจนเปนที่เรียบรอย นับเปนพระมหากรุณาธิคุณแกคณะเจาหนาที่
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเปนลนพน  
 ในกรณีที่มีจุดบกพรองทางเทคนิคของอุปกรณการสื่อสาร เครื่องมือเคร่ืองใชเกี่ยวกับการรับสง 
พระองคจะทรงเขามาพระราชทานคําแนะนําที่เปนประโยชนให เชน ความถี่เบี่ยง ทําใหประสิทธิภาพของ
การรับฟงไมดีเทาที่ควร ก็จะทรงแนะนําใหปรับเขาเกณฑมาตรฐาน เปนตน เปนผลใหเครือขายวิทยุ
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาเปนเครือขายที่มีประสิทธิภาพมาก จนสามารถ
ใหบริการทางการรักษาผูปวยไดผลเปนอยางดี อันเปนการชวยเหลือผูปวยใหหายจากการบาดเจ็บได
เปนอันมาก ในบางครั้งที่มีผูปวยหนักจะตองใชรถพยาบาลจํานวนมากออกไปลําเลียงผูปวยเพื่อใหไดรับ
การรักษาโดยเร็ว การลําเลียงผูปวยของขบวนรถพยาบาลจําเปนตองมีรถตํารวจนํา มีบอยคร้ังที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงชวยสั่งการโดยใชระบบสื่อสารไปยังขายราชการอื่นเพ่ือความสะดวก 
พรอมทั้งทรงติดตามสถานการณจนผูปวยเขาถึงโรงพยาบาลและไดรับการรักษาจนเปนที่ปลอดภัย 

ในการเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ
แรมในต างจั งหวัด  เ พ่ือทรงเยี่ ยม
ราษฎรตามทองที่ตางๆ น้ัน จะทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหมีคณะแพทย
ผูเชี่ยวชาญแตละสาขาจากโรงพยาบาล
ต า งๆ  เ ช น  โ ร งพย าบ าลศิ ริ ร า ช 
โรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลภูมิพลอ
ดุลยเดช โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 
ซ่ึงลวนแตเปนแพทยอาสาสมัครทั้งสิ้น 
ตามเสด็จไปในขบวนอยางใกลชิด

พรอมดวยเวชภัณฑและเครื่องมือแพทยอยางครบครัน พรอมที่จะใหการรักษาพยาบาลราษฎรและผูปวย
ไดทันที ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหแพทยตามเสด็จดังกลาว เขารวมเปนลูกขายวิทยุ
ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เพ่ือการติดตอประสานงานและสั่งการใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี 
เพ่ือประโยชนของราษฎรที่ยากไรที่อยูในชนบทหางไกลนั่นเอง และทางดานแพทยหลวงที่ตองออก
เดินทางไปรักษาราษฎรตามหมูบานที่หางไกลออกไปอีก ในบางครั้งตองการการสนับสนุนชวยเหลือใน
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การเพิ่มเติมยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย และเจาหนาที่ทางการแพทย การใชวิทยุสื่อสารของขาย
วิทยุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลาไดประสบความสําเร็จในการดําเนินงานดวยดี เพราะในบางทองที่การ
ติดตอดวยวิธีอ่ืนเปนไปไดดวยความยากลําบาก” 

 
 
การสื่อสารไทยในปจจุบัน 

จากเทคโนโลยีดานการสื่อสารไดพัฒนาไปอยางรวดเร็วและตอเน่ืองการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ และบทบาทของภาคเอกชนมีมากขึ้น รวมทั้งการแขงขันในกิจการสื่อสารทั้งใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ไดทวีความเขมขนยิ่งขึ้น ความไดเปรียบของเศรษฐกิจโลกใน
ยุคโลกาภิวัตนขึ้นอยูกับระบบการสื่อสารที่ทันสมัยทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ทําใหกรมไปรษณียโทรเลข 
ในอดีตไดปรับเปลี่ยนโครงสรางและบทบาทในการดําเนินงานดานการสื่อสารและบริการประชาชน ให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2520 กรมไปรษณียโทรเลขได
โอนสวนปฏิบัติการบริการโทรคมนาคมของประเทศ รวมถึงการใหบริการไปรษณียโทรเลข ไปอยูใน
ความรับผิดชอบของการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท . ) ซ่ึงจัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519  เปนผลใหการบริการขยายตัวออกไปอยางกวางขวาง1 และ 
จัดตั้งองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2497 ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 โดยแยกจากกองชางโทรศัพท กรมไปรษณียโทรเลข 
ทั้งน้ี กสท. และ ทศท. ตางก็เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม2  
          รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 40 ตองการใหมีองคกรอิสระปราศจากการ
แทรกแซงจากรัฐ เขามาทําหนาที่บริหารทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุ ซ่ึงถือเปนทรัพยากรสื่อสารของชาติ
เพ่ือประโยชนของสาธารณะและกํากับดูแลใหเกิดการแขงขันเสรีอยางเปนธรรมอยางแทจริง  

จึงไดเกิดการตราพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ขึ้น ตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญฯ ฉบับดังกลาว 

                                                      
1 ประวัติกิจการไปรษณียไทย. http://www.thailandpost.com/about_history.asp คนคืนเม่ือวันที่ 12 เมษายน 2551. 
2 ทีโอที จํากัด (มหาชน),บริษัท. http://www.tot.co.th/index.php?option=com_content&task=view&id=183&Itemid=426  คนคืนเม่ือวันที่ 12 เมษายน 2551. 
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สงผลใหมีการยุบกรมไปรษณียโทรเลข3 กระทรวงคมนาคม เม่ือวันที่ 19 มกราคม 2545 และจัดตั้ง 
“สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ” ขึ้นมาทําหนาที่บริหารทรัพยากร
โทรคมนาคมของชาติและกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมใหเกิดการแขงขันเสรีอยางเปนธรรม  

นอกจากนี้นโยบายรัฐบาลที่ตองการแปรสภาพรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานให
เทียบเทาภาคเอกชน ทําใหการสื่อสารแหงประเทศไทย ที่เคยรับผิดชอบงานบริการไปรษณียและโทรเลข
ในอดีต แปรสภาพตามแผนแมบทพัฒนากิจการโทรคมนาคม และพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 
2542  แยกกิจการเปน 2 บริษัท คือ  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด  (มหาชน)   และบริษัท 
ไปรษณียไทย จํากัด ซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้งเปนบริษัทเม่ือวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 25464 สวน
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ไดแปลงสภาพมาเปนบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  เม่ือวันที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2545 โดยทั้ง 3 หนวยงานอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซ่ึงจัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวางแผนสงเสริม พัฒนา และดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่น
ตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5  
         จากการปฏิรูปการกํากับดูแลและบริหารกิจการสื่อสารโทรคมนาคมของชาติ โดยภาคประชาชน 
ตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ  เปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระปราศจากการแทรกแซงจากรัฐทั้งอํานาจบริหารและงบประมาณ 
ทําหนาที่กํากับดูแล(Regulator)กิจการโทรคมนาคมของประเทศ  โดยคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) มีบทบาทหลักในการบริหารคลื่นความถี่โทรคมนาคมและกํากับ
ควบคุมดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับทองถิ่น ไมวาจะเปนดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชนสาธารณะอื่นๆ 
ดูแลผลักดันใหเกิดการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม รวมถึง สงเสริมบทบาทดานโทรคมนาคมไทยใน
เวทีโลก   
         นอกจากนี้ หนาที่สําคัญของ กทช. ตามภารกิจที่กฎหมายบัญญัติไวมีอยูอีกมากมายหลาย
ประการ อาทิเชน ดานการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ สําหรับผูประกอบการ การออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม การจัดสรรความถี่วิทยุเพ่ือประโยชนสาธารณะในดานความมั่นคงของรัฐ 
การใหบริการประชาชน การเผยแพรขอมูลขาวสาร การชวยเหลือสังคม และการเปดเสรีสําหรับบริการ
อินเทอรเน็ตใหเกิดการแขงขันเสรีอยางเปนธรรม อีกทั้งดานการบริหารทรัพยากรและโทรคมนาคมอื่น 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน อาทิ การจัดทําแผนเลขหมายโทรคมนาคมและการบริหารเลข
หมายโทรคมนาคม รวมทั้งกํากับดูแลการบริหารเลขหมายใหเกิดความเปนธรรม คุมคาและ 
มีประสิทธิภาพสูงสุด  
                                                      
3 พระราชกฤษฎีกา ยุบกรมไปรษณียโทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2545. ราชกิจานุเบกษา. เลม 119 ตอนที่ 7ก  18 มกราคม 2545. 
4 ประวัติกิจการไปรษณียไทย. อางแลว. 
5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวง. ประวัติกระทรวงไอซีที. http://www.mict.go.th/home/aboutus.php?ID=7 คนคืนเม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2551. 
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          รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 47 ยังไดบัญญัติไววา “คลื่นความถี่ที่
ใชในการสงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และโทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ   

ใหมีองคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึ่งทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การดําเนินการตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับ
ทองถิ่น ทั้งในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐ ประโยชนสาธารณะอื่น และการแขงขันโดย
เสรีอยางเปนธรรม รวมทั้งตองจัดใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ 

การกํากับการประกอบกิจการตามวรรคสองตองมีมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการควบรวม การ
ครองสิทธิขามสื่อ หรือการครอบงํา ระหวางสื่อมวลชนดวยกันเอง หรือโดยบุคคลอ่ืนใด ซ่ึงจะมีผลเปน
การขัดขวางเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายของ
ประชาชน” 

จากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญขางตน ทําใหตองมีการบัญญัติพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น
ความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... ขึ้นมารองรับ
ใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญดังกลาว โดยมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ประกอบดวยกรรมการที่มาจากกิจการกระจาย
เสียง และกิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม ผูเชี่ยวชาญดานกฎหมายหรือเศรษฐศาสตรหรือเกี่ยวของ
กับการคุมครองผูบริโภคที่ เปนประโยชนตอกิจการกระจายเสียง โทรทัศน และโทรคมนาคม 
ทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับดูแลทั้งกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม มีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ ทําหนาที่เปนหนวยสนับสนุนการดําเนินงานของ กสทช.  หากพระราชบัญญัติ
ดังกลาวผานกระบวนการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศใชแลว ก็จะทําใหคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ(กทช.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) 
ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 รวมทั้ง สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ตองเปนอัน
ยุบไปดวย  
 จะเห็นไดวาการสื่อสารของไทยในปจจุบันไดพัฒนามาทัดเทียมกับนานาประเทศ ประชาชน
สามารถใชประโยชนจากการสื่อสารในชองทางตางๆ เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตใหดี
ขึ้น สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารจากทั่วทุกมุมโลกไดอยางรวดเร็ว ประชาชาชนสามารถรวมมือกันใน
การทํางาน ในการแสดงความคิดเห็นผานทางเครือขายสื่อสารอินเทอรเน็ตอยางที่ไมเคยมีมากอน 
กอใหเกิดปญญามหาชน (Wisdom of Crowds) นวัตกรรมและความรูอยางมหาศาล อาทิเชน 
Google.com  Wikipedia.org Gotoknow.org เปนตน หากแตความเลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี (Digital 
Divide) ระหวางสังคมเมืองและชนบทก็เปนปญหาสําคัญที่รัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองเรงวาง
โครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคมและเครือขายอินเทอรเน็ตราคาถูกใหครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือใหคน
ไทยทั่วประเทศสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเทา
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เทียมกัน นอกจากนี้ ปญหาผูใหบริการดานโทรคมนาคม อาทิเชน เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ยังคงจํากัด
อยูในมือของคนไมกี่กลุม สิทธิของนักวิทยุสมัครเลนที่จะไดใชความถี่ครบถวนตามมาตรฐานสากล? และ
ความชัดเจนของ “วิทยุชุมชน” ที่ภาคประชาชนจะสามารถดําเนินการและประโยชนตกอยูกับชุมชนอยาง
แทจริงจะเกิดขึ้นไดจริง หรือไม? คงเปนเรื่องที่จะตองเรียกรอง ผลักดันและติดตามกันตอไป 
 
บทบาทของนักวิทยุสมัครเลน นักวิทยุอาสาสมัครตอการสื่อสาร 
 นักวิทยุสมัครเลนและนักวิทยุอาสาสมัคร ลวนเปน
ผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับการสื่อสาร แตจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไป ไดสงผลให
บทบาทของนักวิทยุส มัครเลน  นักวิทยุอาสาสมัคร 
ปรับเปลี่ยนบทบาทของตนเองตามไปดวย กลาวคือใน
ปจจุบันกลุมผู ใชงานวิทยุสื่อสารทั้ งในสวนของวิทยุ
สมัครเลนและวิทยุสื่อสารความถี่ประชาชน (CB) ไดลด
น อยลงกว า ในอดี ต  อัน เป นผลมาจาก เทคโนโลยี
โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือโทรศัพทมือถือมีราคาถูกลงและมี
ประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารมากกวาวิทยุสื่อสาร แต
อยางไรก็ตาม ยังคงมีคนกลุมหน่ึงที่ยังหลงใหลและรักในการติดตอสื่อสารดวย วิทยุ ก็ยังคงมีการใชวิทยุ
สื่อสารไมวาจะเปนกลุมนักวิทยุสมัครเลน ที่ไดประยุกตเทคโนโลยีดานวิทยุคมนาคมเขากับเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ต ทําใหสามารถติดตอสื่อสารกันไดทั่วโลก ผานเครือขาย EchoLinks กลุมของอาสาสมัคร อป
พร. หนวยกูชีพ กูภัย และแจงขาวตางๆ ก็ไดใชวิทยุสื่อสารความถี่ประชาชน หรือความถี่ที่ไดรับอนุญาต
ในการติดตอประสานระหวางกัน เพราะจุดแข็งของวิทยุก็คือความรวดเร็วในการสื่อสารและกระจายขาว
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ผูเขียน จึงขอใหทัศนะตอผูที่รักการใชงานวิทยุสื่อสารทั้งในสวนของนักวิทยุสมัครเลน และนัก
วิทยุอาสาสมัครทั้งหลายวา ทานจะมีบทบาทในการใชวิทยุสื่อสารเพื่อสังคมไดอยางไร 

1. การใชวิทยุสื่อสารในการชวยประสานเหตุ แจงขาวในกรณีที่ เกิดภัยพิบัติตางๆ หรือ
สถานการณฉุกเฉิน และเครือขายสื่อสารหลักลมเหลว ไดแก อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติภัย เปนตน 
เพราะการที่นักวิทยุสมัครเลน นักวิทยุอาสาสมัคร ไดทําหนาที่พนักงานสื่อสารเครือขายฉุกเฉิน และ
พนักงานสื่อสารเครือขายสงผานขอมูลจะมีสิ่งหน่ึงเหมือนกัน คือ ตางไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิจาก
กิจกรรมซึ่งไมเพียงเปนประโยชนตอกิจการวิทยุสมัครเลนเทานั้น แตยังเปนประโยชนอยางยิ่งตอสังคม
และประเทศชาติ 

2. การใชวิทยุสื่อสารในงานอาสาสมัคร อาทิเชน งานอาสาสมัครกูชีพ กูภัยตางๆ  
3. การใชวิทยุสื่อสารในการประสานงานกิจกรรมทางสังคมตางๆ อาทิเชน การแขงขันกีฬาตางๆ 

การแขงขันกรีฑา การแขงขันจักรยานเสือภูเขา ขบวนแหในเทศกาลตางๆ  
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4. การใชวิทยุสื่อสารในการแจงขาว แจงเหตุทั่วไป ในกรณีที่โทรศัพทไมสามารถใชงานได หรือ
ในพ้ืนที่ที่ไมมีสัญญาณโทรศัพท เพราะหากในกรณีที่สามารถใชโทรศัพทได ผูเขียนก็เชื่อม่ันวาการแจง
ทางโทรศัพทจะสะดวกกวา เพราะในปจจุบัน ศูนยควบคุมขายที่จะรับแจงเหตุมิไดเปดทําการตลอด 24 
ชั่วโมงเชนในอดีต และหลายจังหวัดก็ไมมีการดําเนินงานของสถานีวิทยุควบคุมขาย 

5. การใชวิทยุสื่อสารเปนเครื่องมือทางการศึกษาและเรียนรู ดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร
และโทรคมนาคมของนักเรียน นักศึกษา และผูที่สนใจ ซ่ึงสวนนี้จะเปนประโยชนมากโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในกลุมนักวิทยุสมัครเลน เพราะความรูที่ไดนอกจากจะเปนประโยชนตอตัวผูศึกษาเองแลว ยังเปน
ประโยชนตอสังคมดวย ดังที่ HS1ASN ไดกลาวไววา “วันนี้กิจการวิทยุสมัครเลน ไมใชกิจการเดียวที่มี
เครือขายกวางขวางอีกแลว การแอบแฝงใชในเชิงพาณิชยหรือดานอ่ืนๆ น้ัน มันไมคุมคากับการลงทุน
แลว กิจการวิทยุสมัครจึงมีไวเพ่ือ ‘การศึกษา’ และการ ‘สรางคน’ ใหมีคุณภาพ ตามปรัชญาของกิจการ
วิทยุสมัครเลน” 

6. การใชวิทยุสื่อสารในการสรางชื่อเสียงและมิตรภาพที่ดีระหวางมวลหมูนักวิทยุทั้งในประเทศ
และระหวางประเทศ อาทิเชน การเขารวมประกวด หรือรวมการแขงขัน รวมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับวิทยุสมัครเลน หรือวิทยุสื่อสารในขายสื่อสารอื่นที่ทานมีสิทธิใชงาน ไมวาจะเปนการ DX, ARDF 
(Amateur Radio Direction Finding), งานชุมนุมลูกเสือทางอากาศ- Jamboree On The Air, CQWW 
SSB /CW Contest, งาน SEANET (SouthEast Asia NETwork Corporation) เปนตน 
 
สรุป 
 วันสื่อสารแหงชาติ เปนโอกาสที่คนไทยทุกคนจะไดตระหนักถึงคุณคาของการสื่อสารที่มีสวน
ชวยพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรื่องขึ้นเปนลําดับ จนทําใหในปจจุบัน มนุษยสามารถติดตอสื่อสารถึง
กันไดตลอดเวลา จากทั่วทุกมุมโลก อันเปนผลมาจากการวางรากฐานของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช และ
จอมพลสมเด็จพระราชปตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟาภานุรังษีสวางวงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช 
รวมตลอดถึงบุคคลสําคัญที่มีบทบาทตอวงการสื่อสารไทย ดังน้ัน ทุกทานจะตองรูจักเลือกใชเทคโนโลยี
การสื่อสารที่เหมาะสม และใชประโยชนจากเทคโนโลยีการสื่อสารนั้น ไปในทางที่กอใหเกิดประโยชนทั้ง
ตอตนเองและสังคมโดยรวม ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระราชทานแก
กรมทหารสื่อสาร เม่ือวันที่ 27 พฤษภาคม 2527 ความตอนหนึ่งวา “งานสื่อสารที่พึงประสงคน้ัน
จะตองมีประสิทธิภาพเต็มเปยม รวดเร็ว ทันเหตุการณ อยูตลอดเวลา จึงจําเปนที่จะตอง
พยายามศึกษาคนควาวิทยาการและเทคโนโลยี อันกาวหนาใหลึกซึ้งและกวางขวาง และรูจัก
พิจารณานําสวนที่ดีมีประโยชนมาใช ดวยความคิดริเริ่มและความเฉลียวฉลาด เพื่อใหงานที่ทํา
พัฒนาอยางเต็มที่ และอํานวยประโยชนสรางเสริมเสถียรภาพของบานเมืองไดอยางสมบูรณ
แทจริง” นอกจากนี้ ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองเรงวางโครงสรางพื้นฐานทางโทรคมนาคม
และเครือขายอินเทอรเน็ตราคาถูกใหครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือใหคนไทยทั่วประเทศสามารถเขาถึงและ
ใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเทาเทียมกัน 
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