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๒

พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ (VR-๐๐๑/HS1BA) ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส และอดีต
อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข (ซึ่งปจจุบันทานอายุ ๘๑ ป) ไดแสดงปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทดานการสื่อสาร” เมื่อวันศุกรที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๐ ระหวาง
เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ สมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เลขที่ ๑๒๘
อาคารพญาไทพลาซา ชั้น ๖ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ การปาฐกถาในครั้งนี้ จัดโดยโครงการ
and
จั ด ตั้ ง ชมรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ ความเท า เที ย มกั น (Information
Communication Technology for All Club: ICT for All Club) ซึ่งนายทศพนธ นรทัศน (HS4HNL) เปนผู
ประสานงานโครงการ มีผูเขารวมรับฟงจํานวน ๓๐ ทาน ประกอบดวย นักวิทยุสมัครเลน วิทยุอาสาสมัคร
ขาราชการ นักวิชาการ ประชาชนที่สนใจในแวดวงการสื่อสาร จํานวน ๑๐ ทาน และกลุมผูสูงอายุ จํานวน
๒๐ ทาน บุคคลสําคัญดานการสื่อสารโทรคมนาคมที่เขารวมรับฟงในครั้งนี้ อาทิเชน อาจารยอุดม จะโน
ภาษ พั น ตํ า รวจเอก อาทิ ต ย อิ น ทเวคิ น รองผู บั ง คั บ การกองตํ า รวจสื่ อ สาร คุ ณ สมจิ ต จุ ฬ ารั ต น
ผูอํานวยการสมาคมโทรคมนาคมแห งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สมณะบินกาว อิทธิภาโว
(HS7OEO) พันตํารวจโท เรวัต หัสเสนะ วิศวกรไฟฟาสื่อสาร (สบ๓) กลุมงานระบบวิทยุ นางสาวปรียา
จิตต วงศนาค หัวหนาฝายวิชาการสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ผูเขารับ
ฟงทุกทานไดรวมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
ตอกิจการสื่อสารของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งดานวิทยุสื่อสาร พระองคทานทรงนําการสื่อสารมา
ประยุกตใชเพื่อเปนเครื่องมือในการสรางความรมเย็นแกพสกนิกร ทรงมุงมั่นศึกษาอยางจริงจัง ทรง
ทดลองปฏิบัติจนรูแจง และพระราชทานคําแนะนําแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่
ผานมา การปาฐกถาในครั้งนี้ เปนการถายทอดความทรงจําในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทานมีตอ
กิจการสื่อสารใหชนรุนหลังไดรับทราบและดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทอันงดงามนั้น
พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ ไดกลาววา ภายหลังจากที่ทานไดเขาปฏิบัติหนาที่นายตํารวจ
ราชสํานักเวรเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๑ ทานก็ไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่สนองพระเดชพระคุณในดานการสื่อสาร

๓
โทรคมนาคม และงานดานอื่นๆ อยางใกลชิดมาโดยตลอด และเปนที่ประจักษชัดวาในดานการสื่อสาร
นั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงตระหนักในความสําคัญของการสื่อสาร
เพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศ ดานความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
ดังกระแสพระราชดํารัสที่พระราชทานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา ๑๐๐ ปกรมไปรษณียโทรเลข
และวันสื่อสารแหงชาติ ๔ สิงหาคม ๒๔๒๖ ความตอนหนึ่งวา "..การสื่อสารเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งอยาง
หนึ่งในการพัฒนาสรางสรรคความเจริญกาวหนา รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของ
ประเทศดวยยิ่งในสมัยปจจุบันที่สถานการณของโลกเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะ การติดตอสือ่ สารที่
รวดเร็วทันตอเหตุการณยอมมีความสําคัญมากเปนพิเศษ.."
ดวยพระบารมีปกเกลาปกกระหมอมของพระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระราชทาน
กระแสพระราชดําริ คําแนะนําตางๆ อันเกิดจากพระอัจฉริยภาพและผลการศึกษาคนควาของพระองคใน
ดานการสื่อสารทางวิทยุและโทรคมนาคม แกหนวยงานของตํารวจ ทหารทุกเหลาทัพ หนวยราชการ
รัฐวิสาหกิจ นักวิทยุอาสาสมัคร วิทยุสมัครเลน เพื่อใหการสื่อสารของขายสื่อสารนั้นๆ มีประสิทธิภาพและ
บังเกิดประโยชนสูงสุด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเปยมดวยพระอัจฉริยภาพในการบริหารความถี่วิทยุ โดย
พระองค ท า นริ เ ริ่ ม จั ด สรรความถี่ วิ ท ยุ ที่ ท รงใช ง านเป น การส ว นพระองค ม าตั้ ง แต ต น และที่
กรมไปรษณียโทรเลขไดทูลเกลาฯ ถวายความถี่เพิ่มเติมมาสมทบภายหลังในลักษณะกลุมความถี่ ในกลุม
ความถี่วิทยุดังกลาว พระองคทานไดทรงแยกแยะซอยลงเปนชองความถี่ใชงานดานตางๆ ตามพระราช
ประสงค อาทิ ขายการสื่อสาร พอ.สว. ขายการสื่อสารในเขตพระราชฐานของสํานักพระราชวัง เปนตน
กอนที่จะทรงกําหนดและจัดสรรความถี่วิทยุสวนพระองคไปใชงานดังกลาว พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว จะทรงตรวจสอบการรบกวนที่อาจจะเกิดขึ้นในชองความถี่นั้นๆ กอน ทั้งที่มาจากภายนอก
และที่จะเกิดขึ้นเองภายในหนว ย เมื่ อตองทํางานรวมกับเครื่องวิทยุในขายอื่นๆ ไดทรงกําหนดช อง
ความถี่ไวเพื่อทําหนาที่ปองกันการรบกวนที่อาจจะเกิดจากชองความถี่ใกลเคียง (Guard Band) ไวดวย
ทุกครั้ง
พระราชวินิจฉัยที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งเปนผลจากการศึกษา
ทดลองคนควาของพระองคทาน และไดทรงพระกรุณาพระราชทานสังเกตมาใหแก พลตํารวจสุชาติ เผือก
สกนธ คือ คุณลักษณะในการแผกระจายคลื่นวิทยุที่แผกระจายออกไปในอากาศ ซึ่งเชื่อมโยงกับขีด
ความสามารถในการทํางานของสายอากาศ และเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการสื่อสารทางวิทยุ จากผลการ
ทดลองคนควาดวยพระองคเอง และที่ไดทรงพระกรุณาใหพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ เขารวมในการ
ทดลองดวยนั้น พบวา สัญญาณคลื่นวิทยุที่ใชความถี่ตั้งแตยานความถี่สูงมาก (VHF) ขึ้นไปนั้น จะมี
อาการจางหาย (Fading) ในชวงเวลาหลังเที่ยงคืนไปแลว โดยจะทวีความรุนแรงมากขึ้นไปโดยลําดับ
จนถึงเวลารุงแจง
ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา คนควา ทดลองของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในกรณีนี้ มิใช
บังเกิดผลเปนความรูและประสบการณเกี่ยวกับเรื่องอาการจางหายแตเพียงอยางเดียว แตไดชี้นําใหเกิด
แนวความคิดไปถึงเรื่อง การออกแบบระบบถายทอดสัญญาณวิทยุที่ทํางานดวยความถี่ตั้งแตยาน VHF

๔
ขึ้นไป หรือ ระบบรีพีทเตอร (Repeater) เพื่อเพิ่มรัศมีการทํางานใหไกลยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนั้น ไดเริ่มมี
การนํามาใชในกิจการถายทอดสัญญาณวิทยุโทรทัศน และระบบวิทยุไมโครเวฟซึ่งใชเปนสื่อนําสัญญาณ
ของวงจรทางไกลขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยจากสวนกลางไปยังสวนภูมิภาคกันบางแลว
ดังนั้น ถึงแมวาเครื่องสงวิทยุที่นํามาใชในระบบรีพีทเตอรจะมีกําลังไมสูงมาก แตก็จําเปนตองมีการจัด
แผนความถี่วิทยุใชงานภายในระบบใหเหมาะสมเพื่อปองกันการรบกวนระหวางสถานีรีพีทเตอรภายใน
ระบบที่ใชความถี่เดียวกันซึ่งเปนเหตุใหการทํางานของระบบตองหยุดชะงักไมสามารถติดตอสื่อสารแบบ
สองทิศทางได ที่เรียกกันวา “รีพีทเตอรคาง”
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังไดทรงเขารวมขายสื่อสารของตํารวจ โดยพระองค
ทานทรงใชวิทยุสื่อสารสวนพระองคในการเฝาฟงและติดตอกับขายสื่อสารของตํารวจ ทําใหพระองคทาน
ทรงทราบขาวและรายงานเหตุการณตางๆ เชน ขาวโจรกรรม อัคคีภัย การจราจร ไดทุกระยะ โดย
พระองคทานทรงใชสัญญาณเรียกขานประจําพระองควา “กส.๙” ตามที่ พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ
ไดทูลเกลาถวายเพื่อทรงใชงานในขายสื่อสารของตํารวจ ซึ่งพระองคก็ไดทรงใชสัญญาณเรียกขานนี้มา
จวบจนทุ ก วั น นี้ พระองค ท า นทรงติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ พนั ก งานวิ ท ยุ ป ระจํ า หน ว ยตํ า รวจต า งๆ อย า ง
คลองแคลวไมถือพระองค ทรงจดจําสัญญาณเรียกขานประจําตัวบุคคลและหนวยงานตางๆ ภายในขาย
ประมวลสั ญ ญาณวิ ท ยุ หรื อ โค ด “ว.” และระเบี ย บปฏิ บั ติ อื่ น ๆ ภายในข า ยได อ ย า งแม น ย่ํ า วิ ธี ก าร
ติดตอสื่อสารภายในขายวิทยุไมวาจะเปนขายใดก็ตาม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงปฏิบัติโดยใช
วาจาที่สุภาพและเครงครัดตอวินัยในการสื่อสารเปนอยางยิ่ง อาทิเชน การติดตอในขายการสื่อสารตํารวจ
ไดมีการกําหนดเปนระเบียบปฏิบัติไววา สถานีวิทยุ หรือบุคคลที่เปนลูกขาย จะติดตอระหวางกันโดยตรง
ในขายการสื่อสารไมได จําเปนตองไดรับอนุญาตจากศูนยควบคุมขายกอนทุกครั้ง ก็จะทรงปฏิบัติตาม
ระเบียบปฏิบัตินั้น หรือหากในกรณีที่เปนเรื่องราวที่จะตองใชระยะเวลาในการติดตอนานเปนพิเศษ
พระองคจะไมทรงใชชองสัญญาณความถี่กลาง ซึ่งเปนชองฉุกเฉินดวย โดยจะแจงใหคูสถานีเปลี่ยนไปใช
ชองสัญญาณความถี่อื่นแทน
มีอยูครั้งหนึ่งเปนเวลายามดึก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงติดตอกับพนักงานวิทยุ
ประจําสถานีตํารวจภูธรแหงหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี โดยทรงใชชองสัญญาณความถี่วิทยุของหนวยงานนั้น
โดยตรง เพื่อพระราชทานคําแนะนําขอปฏิบัติที่สมควรบางประการ เมื่อพนักงานวิทยุไดตอบรับทราบ
แลว โดยมิไดคาดคิดวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับฟงการติดตอสื่อสารของตํารวจภูธรไดทุก
ชองสัญญาณ พนักงานวิทยุผูนั้นไดเปลี่ยนชองสัญญาณไปอีกชองหนึ่งเพื่อติดตอกับสถานีวิทยุอื่นในขาย
เดียวกันแลวปรารภกับคูสถานีวา
“ไมทราบวา กส.๙ ที่ไดติดตอเขามาเมื่อสักครู เปนตัวจริงหรือเปลา ?”
เมื่อไดทรงรับฟงคําปรารภของตํารวจผูนั้น ดวยพระเมตตาบารมี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มิไดทรงระคายเคืองพระราชหฤทัยเลยแมแตนอย พระองคไดรับสั่งเลาให พลตํารวจตรี สุชาติ เผือก
สกนธ ฟงทางโทรศัพทสายตรงอยางมีพระอารมณขัน และไดทรงกําชับมิใหพลตํารวจตรีสุชาติ เผือก
สกนธหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเปนปญหาทางวินัยแกตํารวจผูนั้น นับเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน

๕
การที่ไดทรงเขารวมในขายสื่อสารของตํารวจอยูเปนประจํา จึงจูงใจใหนายตํารวจชั้นผูใหญซึ่ง
แตกอนไมเคยใหความสนใจในการติดตอสื่อสารเลย หันมาสนใจสดับตรับฟงขาวและรูจักวิธีการใชเครื่อง
วิทยุในการติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ จนจัดไดวาขายสื่อสารของตํารวจเปนขายสื่อสารที่มี
มาตรฐานตราบเทาทุกวันนี้
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังทรงใชงานเครื่องวิทยุรับ-สงยานความถี่สูง หรือ HF
Single Sideband ที่สามารถปรับความถี่ในการติดตอสื่อสารขนาดตางๆ ไดตามความประสงคที่เรียกวา
ระบบ Synthesizer ซึ่งสวนราชการฝายทหาร ไดนอมเกลาฯ ถวายไวเพื่อไดทรงทราบขาวสารเหตุการณ
ที่เกี่ยวของกับทุกขสุขของพสกนิกรของพระองค แมสัญญาณวิทยุซึ่งไมสูจะชัดเจนมีเสียงรบกวน
ตลอดเวลา แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงอดทนตั้งใจสดับตรับฟงสัญญาณวิทยุดังกลาวขางตน
โดยมิไดทรงเบื่อหนายแตอยางใด
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดกลาววา ภายหลังจากที่ทานไดโอนจากกรมตํารวจกลับไป
รับราชการที่กรมไปรษณียโทรเลขอีกครั้งหนึ่งเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๙ (ทานเคยรับราชการกรมไปรษณียโทรเลข
มาแลวครั้งหนึ่งระหวาง พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๖ แลวจึงโอนไปรับราชการที่กองการสื่อสาร กรมตํารวจ)
ซึ่ ง เป น ป ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ ข องกรมไปรษณี ย โ ทรเลข และได ดํ า รงตํ า แหน ง อธิ บ ดี
กรมไปรษณียโทรเลข เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๒๑ สืบตอจากคุณศรีภูมิ ศุขเนตร ซึ่งยายไปดํารงตําแหนง
รองปลัดกระทรวงคมนาคม
สภาพของกรมไปรษณียโทรเลข หลังจากที่ไดมีการแยกหนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการประชาชน
ในดานไปรษณียและโทรคมนาคมออกไปเปนรัฐวิสาหกิจ คือ การสื่อสารแหงประเทศไทยในครั้งนั้น
อาจจะกลาวไดวา เกือบสิ้ นเนื้อประดาตัวจริงๆ คุณศรีภูมิ ศุขเนตร ซึ่งขณะนั้นดํ ารงตําแหนงอธิบ ดี
กรมไปรษณี ยโ ทรเลข ไดห อบหิ้ ว ผู ใ ตบังคั บ บัญ ชาประมาณ ๓๐๐ ชีวิ ต รวมทั้ ง พลตํ ารวจตรี สุ ช าติ
เผือกสกนธ ดวย ออกจากตึกบัญชาการของกรมฯ ที่บางรัก เขามาตั้งถิ่นฐานใหมอยูที่ตึกซึ่งเคยเปน
โรงเรียนไปรษณียเดิมที่ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน ในลักษณะหอบเสื่อผืนหมอนใบติดตัวกันมาจริงๆ
พรอมดวยทรัพยสินที่มีมูลคาซึ่งไมอาจจะประเมินได คือ พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พุทธศักราช
๒๔๙๘ และสมุดบัญชีทะเบียนควบคุมความถี่วิทยุของประเทศทั้งหมด ซึ่งอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานหนึ่งที่ยังเหลือตกคางอยูในสังกัดกรมไปรษณียโทรเลข คือ สํานักงานบริหารความถี่วิทยุ กับ
ที่ดินราชพัสดุในครอบครองอยูที่ซอยสายลม ถนนพหลโยธิน จํานวน ๑ แปลง และอยูติดถนนแจงวัฒนะ
หลักสี่ อีก ๑ แปลง (ในปจจุบัน ไดมีการโอนที่ดินแปลงนี้บางสวนใหแกองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
ก อ สร า งเปน สถานที่ ทํ า การใหญ ) และที่จั ง หวั ด นนทบุ รีอี ก ๑ แปลง (ป จจุ บัน ใช เ ป น ที่ ตั้ง ของสถานี
ภาคพื้นดินกลางเพื่อควบคุมระบบการสื่อสาร และการทํางานของดาวเทียมสื่อสาร “ไทยคม” กับสถานี
ตรวจสอบเฝาฟงวิทยุของกรมไปรษณียโทรเลข)
เป นที่ นายินดีวา ในการกลั บมาของทานในครั้งนี้ ทานไดมีโอกาสพบเพื่อนเกาของทาน คือ
คุณวิเศษศรี ฤทธิเสนา ซึ่งยังคงทําหนาที่ควบคุมสมุดทะเบียนความถี่วิทยุของประเทศอยูเชนเดิม มิได
โยกยายตําแหนงหนาที่ไปอยูที่อื่นใด

๖
อาจจะกลาวไดวา อํานาจหนาที่หลักของกรมไปรษณียโทรเลขภายหลังการเปลี่ยนแปลงครั้ง
นั้น เกือบจะไมมีอะไรหลงเหลืออยูเลย ยกเวนเรื่อง การเปนพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘ และการติดตอประสานงานกับตางประเทศเกี่ยวกับกิจการไปรษณียและ
โทรคมนาคม ในฐานะผูแทนของประเทศไทยเทานั้น จนกระทั่งไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางคน
เสนอใหยุบกรมไปรษณียโทรเลข เพราะไมมีงานทํา
ในฐานะที่ไดดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการแหงนี้ พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ จึงตกอยูใน
ฐานะที่คอนขางลําบาก และอึดอัดใจอยูไมนอยที่จะตองขวนขวายศึกษาหาทางออกวา จะเดินแตมคูหา
วิธีการบริหารสวนราชการแหงนี้ใหคงอยูตอไปอยางราบรื่นเปนที่ยอมรับทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน
ไดอยางไร เพราะในยุคสมัยนั้น อาจจะกลาวไดวา ไมมีบุคคลในคณะรัฐบาล นักการเมือง นักวิชาการ
นักธุรกิจ สวนราชการ และภาคเอกชน ใหความสนใจในคุณคาของคลื่นวิทยุซึ่งเปนทรัพยากรธรรมชาติที่
มีคุณคายิ่งของประเทศอยางจริงจัง การขอรับการสนับสนุนในดานงบประมาณจากรัฐเพื่อการบริหาร
ความถี่วิทยุของประเทศ อาทิ การจัดตั้งสถานีตรวจสอบเฝาฟงวิทยุ จึงเปนไปดวยความลําบากยากยิ่ง
ในที่สุด จากความรูและประสบการณในเรื่องเทคนิคการสื่อสารทางวิทยุ และการบริหารความถี่
วิทยุที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาถายทอดใหแกพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธเมื่อ
ครั้งดํารงตําแหนงหัวหนากองการสื่อสาร กรมตํารวจ ทานจึงไดขอยุติที่เปนทางออกซึ่งมีคุณคาประเสริฐ
ที่สุด คือ การนําเอาพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมดังกลาว โดยเฉพาะเรื่อง อํานาจหนาที่ในการจัดสรร
ความถี่ วิ ท ยุ ซึ่งเป นเสมื อ นดาบอาญาสิท ธิ์ ของสว นราชการนี้ออกมาปดฝุน ศึก ษา ทบทวน กํา หนด
แนวทาง และหาวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อใหบังเกิดประโยชนแกสวนรวมมากที่สุด ซึ่งกลาวโดยสรุป
ไดดังนี้
๑. ก อ นที่ จ ะมี ก ารจั ด สรรความถี่ วิ ท ยุ ใ ห แ ก ส ว นราชการใดตามคํ า ขอ จํ า เป น ต อ งมี ก าร
ตรวจสอบเฝาฟงในชองความถี่วิทยุที่จะจัดสรรใหกอนวา มีการรบกวนในลักษณะใดบาง เชน การผสม
คลื่นระหวางกัน (Intermodulation) การแผกระจายคลื่นที่ไมตองการ (Spurious Radiation) ฯลฯ เขามา
ในชองสัญญาณความถี่นั้นหรือไมเพียงใด
๒. กรมไปรษณียโทรเลขจะตองหมั่นตรวจสอบเฝาฟงการใชความถี่วิทยุที่สวนราชการไดรับ
การจัดสรรไปแลวแตเดิม และที่ไดรับจัดสรรใหมวา สวนราชการดังกลาวไดมีการใชความถี่วิทยุนั้นให
บังเกิดประโยชนอยางคุมคาหรือไมเพียงใด หากเปนการขอจัดสรรไปเก็บไวในลักษณะการจับจองโดยไม
ใชประโยชน ก็จะตองเรียกความถี่วิทยุนั้นคืน
๓. ความถี่วิทยุที่กรมไปรษณียโทรเลข ไดจัดสรรใหไป สวนราชการนั้นจะตองนําไปใช
ประโยชนในกิจการที่ไมขัดตอพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม และขอบังคับของสหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ
๔. คลื่นวิทยุในยานความถี่ตั้งแต VHF ขึ้นไปจนถึงยานความถี่วิทยุไมโครเวฟใหสามารถนํา
ความถี่ที่สถานีวิทยุแหงหนึ่งใชอยูในพื้นที่หนึ่ง ไปใชยังสถานีวิทยุอีกแหงหนึ่ง หรือ อีกหลายแหงที่อยู
ตางพื้นที่ในรัศมีทําการที่พอเหมาะ เปนการนําคลื่นความถี่มาใชซ้ํา (Frequency Reuse) เพื่อใหบังเกิด
ประโยชนสูงสุดไดโดยไมมีการรบกวนระหวางกัน

๗
ในดานสายอากาศและการแพรกระจายคลื่นวิทยุนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงสน
พระทัยในการทํ างานของสายอากาศ และการแพรกระจายคลื่นวิ ทยุมากเปนพิเ ศษ ไดเคยรั บ สั่งว า
ถึงแมวาเครื่องสงวิทยุจะมีกําลังสงสูงมากเพียงใด เครื่องรับวิทยุจะมีความไวดีเพียงใด (สามารถรับ
สัญญาณที่กําลังแรงต่ําๆ ได) หากสายอากาศที่ถูกนํามาใชในการสง หรือ การรับสัญญาณ ไมดีพอ การ
ติดตอสื่อสารทางวิทยุนั้น ยอมจะไมมีประสิทธิภาพอยางแนนอน จึงไดทรงใหความสําคัญของสายอากาศ
รวมทั้งอุปกรณสวนควบคือ สายนําสัญญาณ (Transmission Line) เปนอยางมาก ไดทรงทดลอง
สายอากาศแบบตางๆ ในลักษณะภูมิประเทศที่แตกตางกัน ทรงสังเกตการสะทอนกลับของคลื่นวิทยุ
(Reflected Wave) โดยทรงใชเครื่อง RF Watt meter และผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น อาจกลาวไดวา วงการ
วิทยุคมนาคมเมืองไทยในสมัยนั้น ยังไมมีผูใดไดใหความสนใจศึกษาคนควาในเรื่องนี้เปนพิเศษแตอยาง
ใด
สายอากาศติ ด รถยนต แ บบพื้ น ฐานได แ ก สายอากาศแบบมาร โ คนี ซึ่ ง ตามทฤษฎี จะเป น
สายอากาศที่มีความยาว ๑/๔ ของความยาวคลื่น ติดตั้งไวในแนวดิ่ง โดยอาศัย Ground Plane คือ โลหะ
ของตัวถังรถยนต เชน หลังคา หรือ กระโปรงทายรถ ตรงจุดที่ติดตั้งสายอากาศ เปนสวนชวยเพิ่มความ
ยาวของสายอากาศขึ้ น อี ก เท า หนึ่ ง เป น ๑/๒ ของความยาวคลื่ น อย า งไรก็ ต าม ในทางปฏิ บั ติ แ ล ว
สายอากาศที่นํามาติดตั้งจะมีความยาวแตกตางจาก ๑/๔ ของความยาวคลื่นไปเล็กนอย
การติดตั้งสายอากาศแบบนี้ที่รถยนตพระที่นั่ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงตัดลวดตัวนํา
ไฟฟาเพื่อทําเปนสายอากาศมีความยาวที่แตกตางจาก ๑/๔ ความยาวคลื่นขนาดตางๆ ทรงใชลูกปด
พลาสติกสีตางๆ สวมไวที่ปลายสายอากาศเหลานั้น แลวทรงนําเอาสายอากาศเหลานี้มาทดลองเลื่อนหา
จุดที่ตั้งที่เหมาะสม มีการสะทอนกลับของคลื่นวิทยุนอยที่สุด จนเปนที่พอพระราชหฤทัยแลว จึงจะทําการ
ติดตั้งจริง
ต อ จากนั้ น พระองค ไ ด ท รงทํ า การศึ ก ษาค น คว า เรื่ อ งสายอากาศอย า งจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ ง
นอกจาก พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ แลว ยังไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูที่ทรงคุณวุฒิอีก
หลายทาน อาทิ เจากรมการทหารสื่อสาร เจากรมสื่อสารทหารเรือ เจากรมสื่อสารทหารอากาศ ดร. สุธี
อักษรกิตติ์ ผูชวยศาสตราจารย (ตําแหนงขณะนั้น) คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา พระนครเหนือ เปนตน เขาเฝาฯ เพื่อกราบบังคมทูลหลักวิชาเกี่ยวกับการสื่อสาร โดยเฉพาะเรื่อง
สายอากาศ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ดร.สุธีฯ ใหสนองพระราชดําริตางๆ ซึ่งไดพระราชทานไปมาก
ถึง ๒๑ หัวขอ เพื่อทําการคนควาพัฒนาสายอากาศแบบตางๆ ที่มีประสิทธิภาพในการแพรกระจายคลื่น
และรับสัญญาณสูงมากเปนพิเศษ ผลงานการคนควาของ ดร.สุธีฯ ทําใหเกิดสายอากาศแบบใหมขึ้นมา
มีรัศมีทําการไกลมากเปนพิเศษ สามารถนํามาใชประโยชนในระบบถายทอดสัญญาณวิทยุ หรือ ระบบ
รีพีทเตอรไดเปนอยางดี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงทดลองทําการติดตอสื่อสารทางวิทยุยาน
ความถี่สูงมาก (VHF) ระหวางพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน จังหวัดเชียงใหม กับ กรุงเทพมหานคร ผาน
ระบบรีพีทเตอรโดยใชสายอากาศที่ ดร.สุธีฯ ไดทําการคนควา ซึ่งปรากฏวา สามารถติดตอกันไดอยาง
ชัดเจนเปนที่พอพระราชหฤทัยเปนอยางยิ่ง จึงไดทรงพระกรุณาพระราชทานนามของสายอากาศที่เปน
ผลงานการคนควาและการประดิษฐของ ดร.สุธีฯ ซึ่งมีอยู ๔ แบบดวยกันวา “สายอากาศ “สุธี ๑, สุธี ๒,
สุธี ๓ และสุธี ๔“ นอกจากนี้ ยังไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

๘
ตางๆ เชน กองตํารวจสื่อสาร การไฟฟาฝายผลิต ฯลฯ นําเอาแบบของสายอากาศเหลานี้ไปสรางเพื่อ
ใชประโยชนในการติดตอสื่อสารทางวิทยุภายในแตละหนวยงานดวย
นอกจากสายอากาศแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงใหความสําคัญแกสายนําสัญญาณ
ซึ่งเปนอุปกรณวิทยุเชื่อมตอระหวางเครื่องวิทยุ และสายอากาศ และไดทรงมีพระราชดําริวา อุปกรณสวน
นี้ มี ส ว นที่ ทํ า ให พ ลั ง งานคลื่ น วิ ท ยุ ที่ จ ะแผ ก ระจายออกจากสายอากาศ และพลั ง งานสั ญ ญาณไฟฟ า
กระแสสลับความถี่วิทยุที่สายอากาศไดแปลงจากพลังงานคลื่นวิทยุที่รับมาไดถูกบั่นทอนลงไปไดมาก
หากนํ า เอาสายนํ า สั ญ ญาณที่ มี คุ ณ ภาพไม ดี หรื อ มีค วามยาวเกิ น ควรมาใช ง าน จะเป น เหตุ ใ ห ก าร
ติดตอสื่อสารทางวิทยุดอยประสิทธิภาพไปดวย
ดานกิจการวิทยุสมัครเลนในประเทศไทยนั้น พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดกลาวไววา ใน
สมัยนั้น หนวยงานดานความมั่นคงของประเทศไมเห็นชอบดวยที่จะใหมีกิจการวิทยุสมัครเลนในประเทศ
ไทย ทานจึงตัดสินใจแกเผ็ดสวนราชการนั้น โดยการจัดตั้งขายวิทยุอาสาสมัคร (Voluntary Radio: VR)
ขึ้น โดยเอาตําแหนงหนาที่ของทานเปนเดิมพันประกาศจัดตั้ง “ชมรมนักวิทยุอาสาสมัคร” ขึ้นในประเทศ
ไทยเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ โดยไดจัดสรรความถี่วิทยุยาน ๑๔๔-๑๔๖ MHz หรือที่เรียกวา "Two
Meter Band" ซึ่งเปนความถี่ในยานวิทยุสมัครเลน (Amateur Radio) รวมทั้งการนําเอาประมวลสัญญาณ
คือ Q-Codes ที่ใชในกิจการวิทยุสมัครเลนสากล มาใชในการติดตอสื่อสารภายในขายนี้
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดกําหนดวัตถุประสงคสําคัญในการจัดตั้งชมรมนี้ไว ๒ ประการ
คือ
๑. เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดอาสาสมัครชวยเหลือสังคมสวนรวมโดยการรายงานขาว
ป ญ หาสํ า คั ญ ต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชน ในท อ งถิ่ น ในสาธารณสถาน ให ห น ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น า ที่
เกี่ยวของรับทราบและแกไขปญหาไดทันเหตุการณ โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคมที่ตนครอบครองเปน
เครื่องมือรายงานขาว (ใชวิธีการรายงานขาวเชนเดียวกับการรายงานขาวการจราจร และขาวอุบัติภัยของ
สมาชิกของสถานีวิทยุกระจายเสียง จส.๑๐๐ และ สวพ.๙๑ ในปจจุบันนี้ แตกตางกันที่เครื่องมือสื่อสารที่
ใชรายงานขาวเทานั้น)
๒. เพื่อใหผูที่สนใจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมในเทคนิคการติดตอสื่อสารในกิจการวิทยุสมัครเลน
แตไมมีโอกาสกระทําไดเชนเดียวกับนานาประเทศซึ่งไดมีความเห็นพองตองกันแลววา กิจการวิทยุ
สมัครเลนมีบทบาท และเปนกลไกสําคัญในการวิจัยพัฒนากิจการวิทยุคมนาคมของโลก ทั้งนี้ เนื่องจาก
ส ว นราชการของรั ฐ คือ สภาความมั่ น คงแหง ชาติ ใ นขณะนั้ น ยั ง มีค วามหวาดระแวงว า กิ จ การวิ ท ยุ
สมัครเลนจะมีผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ จึงไดประวิงหนวงเหนี่ยว แชเย็นไวไมยอม
ใหกรมไปรษณียโทรเลขดําเนินการตามที่ไดขอไป
นั ก วิ ท ยุ อ าสาสมั ค รทุ ก คนจึ ง ได ถื อ ว า วั น ที่ ๕ ธั น วาคม เป น วั น สํ า คั ญ ยิ่ ง ของกลุ ม นั ก วิ ท ยุ
อาสาสมัคร และชมรมนี้ไดมีบทบาทในการอาสาสมัครชวยเหลือบานเมืองประเทศชาติในรูปแบบตางๆ
มากมายหลายประการ จนเปนที่ยอมรับของสวนราชการและสังคมเมืองไทยในขณะนั้น นอกจากนี้ ยัง
กลาวไดวา กิจการวิทยุอาสาสมัครนี้เองที่ไดปูรากฐานใหกิจการวิทยุสมัครเลนของประเทศไทย ฟนตัวขึ้น

๙
ใหม กอตัวเปนรูปรางถูกตองตามกฎหมายอยางแทจริง เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๐ และเจริญเติบ
ใหญ มีสมาชิกมากมายมาจนทุกวันนี้
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดนําเรื่องการจัดตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัครนี้ กราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบ เมื่อทานไดมีโอกาสเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระอยูหัวเปนการสวนพระองค พระองค
ทานไดรับสั่งวา “เปนการดี พวกเขา (นักวิทยุอาสาสมัคร) จะไดภาคภูมิใจ” และไดทรงรับสัญญาณ
เรียกขาน “วีอาร-๐๐๙” ที่พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดทูลเกลาฯ ถวายเปนสัญญาณเรียกขาน
ประจําพระองค (พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ใชสัญญาณเรียกขานประจําตัววา “วีอาร-๐๐๑”) เปนการ
ยืนยันวา พระองคทานไดทรงเขารวมในขายวิทยุอาสาสมัครตั้งแตวันนั้น
ชมรมนักวิทยุอาสาสมัครใชสัญญาณเรียกขานประจําสถานีวา “วีอาร-… (VR-…)” มิไดใช “HS…” ดังเชนนักวิทยุสมัครเลน เนื่องจากเหตุผลทางดานบริหารราชการแผนดินในขณะนั้น ดังกลาวแลว
ขางตน
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๔ พวกเราไดมีโอกาสรับฟงพระราชกระแสของพระองคทานผานขาย
วิทยุอาสาสมัครเปนครั้งแรก ภายหลังที่นักวิทยุอาสาสมัครไดรวมกันกลาวคําถวายพระพรทางวิทยุในวัน
พระชนมพรรษาปนั้นวา “วีอาร ๐๐๑ จาก วีอาร ๐๐๙ ขอขอบใจวีอารทุกคน” นักวิทยุอาสาสมัครทุก
คนที่ไดมีโอกาสไดรับฟงพระสุรเสียงของพระองคแลว บางทานขนลุกซู บางทานน้ําตาไหลดวยความปติ
ยินดีเปนลนพน
ตลอดเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเขารวมในขายวิทยุอาสาสมัคร โดยไดทรง
ทดสอบสัญญาณ รายงานสถานภาพของสถานี หรือ เช็คเนตกับศูนยควบคุมขาย “สายลม” ของ
กรมไปรษณียโทรเลขตามระเบียบที่วางไวเปนประจํา พระองคทานไดทรงเครงครัดตอระเบียบขอบังคับ
กฎเกณฑกติกาของชมรมวิทยุอาสาสมัคร เชนเดียวกับนักวิทยุอาสาสมัครทั่วไป ทรงจดจําประมวล
สัญญาณ หรือ Q-Codes ที่ใชในการติดตอสื่อสารภายในขายไดอยางแมนยํา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตระหนักดีวา นักวิทยุอาสาสมัครจํานวนไมนอยมีความสนใจ
ที่จะขวนขวายหาความรูเพิ่มเติมในดานเทคนิคการติดตอสื่อสารทางวิทยุเพื่อพัฒนาตนเองใหมีทักษะ
เพิ่ ม มากยิ่ ง ขึ้ น ในฐานะที่ พ ระองค ท า นได ท รงมี ค วามรู และประสบการณ ใ นเทคนิ ค แขนงนี้ สู ง กว า
อั น เนื่ อ งมาจากได ท รงผู ก พั น อยู กั บ เรื่ อ งการสื่ อ สารทางวิ ท ยุ ม าก อ น มี กิ จ การวิ ท ยุ อ าสาสมั ค รเป น
เวลานานกวา ๑๓ ป จึงทรงพระกรุณาพระราชทานความรูเพิ่มเติมใหแกนักวิทยุอาสาสมัครอยูเปนประจํา
โดยไดโปรดเกลาฯ ใหแพทยประจําพระองค ซึ่งเปนนักวิทยุอาสาสมัคร ตั้งคําถามเกี่ยวกับเทคนิคในการ
ติดตอสื่อสารทางวิทยุ เชน เรื่องการแผกระจายของคลื่นวิทยุ สายอากาศ เปนตน และใหพลตํารวจตรี
สุชาติ เผือกสกนธ เปนผูตอบปญหาทางอากาศขึ้นทุกตอนเย็นเปนประจําในชวงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐๑๘.๐๐ น. เพื่อใหนักวิทยุอาสาสมัครอื่นๆ ที่มีความสนใจไดรับฟงเปนการเพิ่มพูนความรูไปดวย ในบาง
โอกาส ได ท รงเข า ร ว มสนทนาด ว ย ในโอกาสนี้ จะทรงช ว ยขยายความคํ า อธิ บ ายตอบป ญ หาของ
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธซึ่งทรงเห็นวา สั้นเกินไป ฟงแลวยังเขาใจยาก เพื่อใหผูรับฟงไดเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้น

๑๐
เครื่องรับ-สงวิทยุประจําที่ซึ่งไดทรงใชในการติดตอสื่อสารภายในขายวิทยุอาสาสมัครเปน
เครื่องวิทยุยี่หอ “YAESU” รุน FT-726 ซึ่งเปนเครื่องยี่หอและรุนเดียวกับที่ศูนยควบคุมขาย “สายลม” ใช
เครื่องวิทยุดังกลาวมีหนาปด มีปุมควบคุมบังคับการทํางานในหนาที่ตางๆ คอนขางสลับซับซอน สราง
ความยุงยากสับสนแกเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ไมนอย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณา
พระราชทานคําแนะนําวิธีใชที่ถูกตองอยูเปนประจําเพื่อใหเจาหนาที่ประจําศูนยฯ ใชเครื่องไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด รวมทั้ง ในกรณีที่เจาหนาที่ประจําศูนยฯ ประสบปญหาทางเทคนิคตางๆ อาทิ
การรบกวนในลักษณะการผสมคลื่นระหวางกัน (Intermodulation) การแผกระจายคลื่นที่ไมตองการ
(Spurious Radiations) จากสถานีวิทยุกระจายเสียง ๑ ปณ. ที่ตั้งอยูในบริเวณเดียวกัน และจากสถานี
วิทยุคมนาคมอื่นๆ ซึ่งเปนผลจากความถี่ที่ใชงานคลาดเคลื่อน อัตราการผสมคลื่น (Modulation Index)
มากเกินพิกัด เปนตน
เรื่องการรบกวนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับสถานีวิทยุคมนาคม
จนเป น เหตุ ใ ห เ กิ ด การรบกวน มี เ สี ย งจากรายการวิ ท ยุ ก ระจายเสี ย งเข า มาสอดแทรกระหว า งการ
ติดตอสื่อสารนั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีประสบการณในเรื่องนี้มากอน เนื่องจากใน
บริเวณสวนจิตรลดา มีสถานีวิทยุกระจายเสียง อ.ส. ซึ่งมีกําลังสงสูง ตั้งอยูไมหางจากพระตําหนักฯ มาก
นัก การติดตอสื่อสารทางวิทยุของพระองคทานจึงถูกสถานีวิทยุแหงนี้รบกวนมาแลว และไดทรงทดลอง
ศึกษาคนควาจนกระทั่งสามารถแกไขปญหาในลักษณะนี้ได ดังนั้น เมื่อไดทรงสังเกตพบในระหวางที่ได
ทรงรับฟงสั ญญาณจากศูนยควบคุมขาย “สายลม”
วากําลังประสบปญหาถูกรบกวนจากสถานี
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง ๑ ปณ. ซึ่ ง มี กํ า ลั ง ส ง สู ง และตั้ ง อยู ใ นบริ เ วณใกล เ คี ย งกั น จึ ง ได ท รงพระกรุ ณ า
พระราชทานแนะนําใหมีการตรวจสอบระบบสายดิน (Ground) ของไมโครโฟน และสายที่เชื่อมตอเขากับ
เครื่องวิทยุ ดวยเหตุผลวา หากระบบสายดินไมดี ตอไวไมแนน หรือ ขั้วตอรอยตอไมสะอาดเปนสนิม
จะเกิดการชักนําเอาสัญญาณวิทยุกระจายเสียงเขามาทําใหเกิดการรบกวนขึ้นได แตหากระบบสายดิน
เปนปกติเรียบรอยดี คงจะตองตอวงจรกรองสัญญาณยานต่ํา (Low Pass Filter) เพื่อปองกันการรบกวน
อีกชั้นหนึ่ง
มีอยูครั้งหนึ่ง ในขณะที่ทรงเฝาฟงการทํางานของศูนยควบคุมขาย “สายลม” ไดทรงสังเกตพบวา
มีสัญญาณอื่นแปลกปลอมเขามารบกวนในชองสัญญาณความถี่กลางของศูนยฯ มีความแรงสูงมากเปน
เหตุใหไมสามารถรับฟงสัญญาณจากสถานีลูกขายได พระองคทานไดทรงพระกรุณาแนะนําใหศูนยฯ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องอุปกรณปองกันการรบกวนที่เรียกวา “คาวิตี้ ฟลเตอร (Cavity Filter)” ซึ่ง
ศูนยฯ ใชงานอยู ใหมีขีดความสามารถในการบั่นทอนความแรงของสัญญาณวิทยุที่มีความถี่ไมตรงกับ
ชองปฏิบัติงานใหไดมากยิ่งขึ้น จึงจะสามารถขจัดปดเปาปญหาการรบกวนได โดยไดรับสั่งอธิบายทาง
อากาศให เ จ า หนา ที่ ป ระจํ าศู น ย ฯ และนั ก วิท ยุ อ าสาสมัค รที่ร ว มรับ ฟ ง อยู ใ นข า ยในขณะนั้ น โดยการ
เปรียบเทียบความหมายของ “คาวิตี้” ใหเขาใจไดงายวา “คาวิตี้ แปลวา ชองโหว เชนเดียวกับชองโหว
ของฟนที่ทําใหเราปวดฟน…”
ศูนยควบคุมขาย “สายลม” ซึ่งใชเสาสายอากาศที่มีความสูงมาก อยูในที่โลงแจงพอสมควร
จึงประสบปญหาเรื่องอสุนีบาต หรือ ฟาลง เปนประจํา ในขณะที่ฝนฟาคะนองรุนแรง เจาหนาที่ประจํา
ศูนยฯ บางคนอยูในอาการหวาดผวา ไมอยากที่จะปฏิบัติหนาที่ติดตอกับสถานีลูกขายในสภาพอากาศ
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เชนนั้น ไดทรงพระกรุณาพระราชทานคําแนะนําที่เปนหลักวิชา ขอปฏิบัติ และวิธีการปองกันฟาผาให
เจาหนาที่ประจําศูนยฯ ไดมีความรูและเขาใจ เชน การปรับปรุงระบบสายดิน ฯลฯ
แตเปนที่นาเสียดายอยางยิ่งวา ภายหลังที่พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดพนจากตําแหนง
หนาที่อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขไมนาน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงเลิกลา การเขารวมในขาย
สื่อสารของนักวิทยุอาสาสมัคร รวมทั้งในขายวิทยุสมัครเลน ดังนั้น นักวิทยุสมัครเลนจึงไมมีโอกาสไดยิน
พระสุรเสียงของพระองคทานอีกจนกระทั่งทุกวันนี้ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาพระองคทานจะมิไดทรงเขา
รวมในขายวิทยุสมัครเลน หรือในขายวิทยุอื่นๆ ดังเชนแตกอน เนื่องจากมีพระราชภารกิจที่สําคัญซึ่ง
เกี่ยวของกับความรมเย็นเปนสุข การอยูดีกินดีแบบพอเพียงของพสกนิกรอยูมากมายหลายประการ
พระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหัว ยั งทรงมี พระกรุณ าคุณตอนักวิ ท ยุอ าสาสมัค ร นัก วิท ยุสมั ค รเลน และ
เจาหนาที่สถานีวิทยุของสวนราชการตางๆ อยูเสมอมาโดยตลอด
ดานพระอัจฉริยภาพในเทคนิคการหาทิศวิทยุ (Radio Direction Finding Techniques) นั้น
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดกลาววา นับตั้งแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงใชเครื่องวิทยุ
สื่อสารเพื่อการสดับตรับฟงขาวสารเหตุการณประจําวัน ดวยพระราชประสงคที่จะทรงทราบสาระทุกขสุข
ดิบของพสกนิกรไดรวดเร็ว และเพื่อการติดตอสื่อสารกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหปฏิบัติงานบรรเทา
อุบัติภัยความเดือดรอนที่เกิดขึ้นไดทันทวงที ปรากฏวา มีอยูบอยครั้งที่การติดตอสื่อสารทางวิทยุของ
พระองคทานมิไดรับความสะดวกเทาที่ควรเนื่องจากคลื่นวิทยุในยานความถี่ที่ทรงใชงานถูกรบกวน
พระองคทานจึงไดสนพระทัยเปนพิเศษที่จะคนหาตนเหตุของการรบกวนเพื่อจะไดกําหนดมารตรการ
ปองกันแกไขใหถูกตอง ดังนั้น ทุกครั้งที่ทรงสังเกตพบการรบกวนทางคลื่นวิทยุขึ้นในขายการสื่อสารที่
ทรงใชงานอยูก็ตาม หรือในขายการสื่อสารของสวนราชการอื่นที่ทรงสดับตรับฟงอยูทั้งที่รุนแรง และไม
รุนแรง พระองคทานจะมีพระราชกระแสแจงใหทราบโดยตรง ในโอกาสที่พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ
เขาเฝาฯ หรือผานทางขายการสื่อสารตางๆที่พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดวางถวายไวเพื่อทรงใช
งานซึ่งไดแก ขายการสื่อสารทางวิทยุของกรมตํารวจ ขายการสื่อสารทางวิทยุสวนพระองครวมทั้งขาย
โทรศั พ ท แ ละเทเล็ ก ซ นอกจากการแจ ง ป ญ หาการรบกวนที่ เ กิ ด ขึ้ น แล ว ยั ง พระราชทานกระแส
พระราชดําริตามมาดวยวา นาจะมีตนเหตุมาจากที่ใด ควรจะแกกันอยางไร เปนไปไดหรือไมวาจะแกดวย
วิธีของพระองคทานที่ทรงเขาพระทัยวานาจะเปนไปได ฯลฯ ซึ่งพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ จะกราบ
บังคมทูลแนวความคิดของพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ซึ่งมีทั้งสอดคลองและขัดแยงกัน ในกรณีที่
ขอคิดเห็นไมตรงกัน พระองคทานจะทรงรับฟงดวยดี
ตัวอยางปฏิบัติการตรวจสอบหาทิศวิทยุของสถานีซึ่งสงคลื่นวิทยุมารบกวนขายตํารวจ "ปทุมวัน"
การตรวจสอบหาทิศทางและที่ตั้งของสถานีที่สงคลื่นมารบกวนดังกลาว ตองใชเวลานานพอสมควร โดย
ไดพบจุดพิกัดโดยประมาณวาอยูในทิศตะวันออกเฉียงใตของกรุงเทพมหานคร สัญญาณที่วัดไดมีความ
แรงสูง จึงคาดคะเนวา จุดที่ตั้งของสถานีวิทยุแหงนี้ไมนาจะอยูไกลมากนัก เมื่อไดพิจารณาในแผนที่ตรง
จุดตัดระหวางเสนทิศทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงวัดจากพระตําหนักจิตรลดารโหฐานกับเสน
ทิศทางที่ พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ วัดจากบานพักในกองการสื่อสาร กรมตํารวจ บางเขน คาดวา
จะอยูแถวอําเภอบางพลี สมุทรปราการนี้เอง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงรับสั่งใหพลตํารวจตรีสุชาติ
เผื อกสกนธ นําเครื่ องอุปกรณที่จําเป นติดตัวไปดวยและมีภรรยานั่งไปเปนเพื่อน ขณะเดินทางรูสึ ก
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กระหยิ่มและมั่นใจวาภารกิจนี้จะตองประสบความสําเร็จโดยงาย และพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ
ได มี ก ารตรวจสอบพิ กั ด กั บ พระองคท า นเปน ระยะๆไปเพื่ อใหเ กิ ด ความแน ใ จว า ได เ ดิ น ทางมาตาม
เสนทางที่ถูกตองแลว พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไปถึงตลาดบางพลีเมื่อเวลาประมาณใกลเที่ยงคืน
ขณะนั้นเปนคืนขางแรมมืดสนิท และในบริเวณนี้ไดเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา ยุงชุมที่สุด เขาจะบิน
เกาะกลุมกันมาเปนฝูงๆ เมื่อถึงจุดที่เหมาะสม ไดมีพระราชกระแสใหพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ
ตรวจสอบความแรงของสั ญ ญาณและใช ส ายอากาศหาทิ ศ ที่ นํ า ติ ดตั ว ไปด ว ยตรวจสอบทิ ศ ทางด ว ย
เนื่ อ งจากการนั่ ง อยู ใ นรถซึ่ ง ป ด กระจกมิ ด ชิ ด และเป ด เครื่ อ งปรั บ อากาศไม ส ะดวกในทางปฏิ บั ติ
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ จึงนําเครื่องอุปกรณออกไปตรวจสอบนอกรถตามพระราชกระแสดวย
ความอดทนเปนอยางยิ่งตอการรบกวนของกลุมยุงที่เฝาเวียนสับกันเขามามะรุมมะตุมพลตํารวจตรีสุชาติ
เผือกสกนธ เปนระยะๆ ขณะที่ทานตองออกมาปฏิบัติหนาที่นอกรถ การติดตอสื่อสารทางวิทยุระหวาง
พลตํ ารวจตรีสุช าติ เผือกสกนธ กั บพระองคทานตองใชเครื่องรั บ-สงวิท ยุมือถือ หรือ แฮนดี้ทอลกกี้
(Handie Talkie) ตอไปนี้ เปนตัวอยางการติดตอระหวางพระองคทานกับพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ
"กส ๑ จาก กส ๙ ว ๒"
"กส ๑ ว ๒ อุบ!"
"กส ๑ จาก กส ๙ มีอะไรเกิดขึ้น?"
"กส ๙ จาก กส ๑ ยุงเขาไปในปากหลายตัว"
"(เสียงพระสรวล) กส ๑ จาก กส ๙ อนุญาตใหเขาไป ว ๔ ในรถได" ฯลฯ
กส ๙ เปนสัญญาณเรียกขานทางวิทยุซึ่งพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดทูลเกลาฯถวายใหทรง
ใชในขายการสื่อสารของกรมตํารวจ
กส ๑ เปนสัญญาณเรียกขานประจําตัวของพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ และคําวา ว ๒ ว ๔
เปนประมวลสัญญาณหรือ โคด (Code) "ว" ที่พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดริเริ่มบัญญัติขึ้นเพื่อใชใน
การติดตอสื่อสารภายในขายของกรมตํารวจซึ่งยังคงสืบทอดใชกันตอมาจนถึงทุกวันนี้
เปนที่นาแปลกใจวา ความแรงของสัญญาณวิทยุที่วัดได ณ จุดที่ทําการตรวจสอบจุดนี้กลับมิได
สูงสุดตามที่คาดคิด เครื่องอุปกรณหาทิศยังคงแสดงจุดและทิศทางชี้ไปตามเสนทางกรุงเทพ-ชลบุรีเพื่อให
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ จะตองติดตามคนหาตอไป แตโดยที่ขณะนั้นเวลาไดลวงเลยไปจนใกลรุง
แลว พระองคทานจึงรับสั่งใหระงับการคนหาไวชั่วคราว โดยไดรับสั่งวา "...หากจะ ว ๔ (ปฏิบัติการ) ให
ไดผล จําเปนจะตองเปดสถานีประจําที่ที่บางเขน (ที่บานพักของพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ)
ทํางานรวมอีกสถานีหนึ่ง จุดตัดของสามสถานีที่ปฏิบัติการรวมกันจึงจะแนนอนยิ่งขึ้น..."
แนวกระแสพระราชดํารินี้ทําใหพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ตองเปลี่ยนแผนปฏิบัติการใหมใน
วันรุงขึ้น โดยพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดอยูปฏิบัติหนาที่สถานีตรวจสอบฯ ประจําที่สถานีที่ ๒
และสั่งใหผูใตบังคับบัญชานํารถยนต สะเตชั่นแว็กกอนพรอมดวยเครื่องอุปกรณหาทิศวิทยุเปนสถานี
เคลื่อนที่ออกไปตรวจหาไปตามเสนทางถนนพหลโยธิน สายกรุงเทพ-ชลบุรีในวันรุงขึ้น ในที่สุดก็สามารถ
คนหาสถานีวิทยุที่สงคลื่นรบกวนได สถานีวิทยุแหงนี้เปนของสวนราชการหนึ่ง (ขออนุญาตไมระบุชื่อ)
ตั้งอยูบนยอดเขาสูงกอนเขาตัวเมืองชลบุรี เปนการรบกวนที่ไมไดตั้งใจเกิดขึ้น เนื่องจากความเสื่อมของ

๑๓
อุปกรณภายในเครื่องซึ่งทําหนาที่สรางความถี่วิทยุ (Oscillator) เปนเหตุใหคลื่นวิทยุที่แผกระจาย
ออกไปในอากาศมีความถี่คลาดเคลื่อนไปและบังเอิญไปเทากับความถี่ที่ใชในขายการสื่อสารของกรม
ตํ า รวจพอดี เมื่ อ เจ า หน า ที่ ข องกองการสื่ อ สาร กรมตํ า รวจ ได ชี้ แ จงทํ า ความเข า ใจกั บ เจ า หน า ที่
ผูรับผิดชอบของสถานีวิทยุนั้น และชวยกันตรวจปรับจนความถี่ไมคลาดเคลื่อน การรบกวนก็สิ้นสุดไป
นับตั้งแตนั้นเป นตนมา สถานีตรวจสอบเฝาฟงและหาทิศวิทยุทั้งประจํ าที่ และเคลื่อนที่ก็ได
ทะยอยอุบัติขึ้นทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาคทั่วประเทศไทยหลายสถานีดังที่ปรากฏอยูในขณะนี้
ความสําเร็จในการดําเนินงานเรื่ องนี้จึงนับไดวา เปนสวนหนึ่งที่บังเกิดจากพระราชอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางปฏิเสธไมได
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว กั บ การสื่ อ สารเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารฝนหลวง พลตํ า รวจตรี สุ ช าติ
เผื อ กสกนธ ได ก ล าวว า โดยที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยูหั ว ได ท รงพิ จ ารณาเห็ น ว า การปฏิ บั ติ ก าร
ฝนหลวงจะบรรลุความสําเร็จไดก็ตอเมื่อหนวยปฏิบัติการทางอากาศ ภาคพื้นดิน และศูนยอํานวยการ
มีโครงขายการสื่อสารโดยเฉพาะทางวิทยุเชื่อมตอถึงกัน เพื่อใหการสั่งการเปนไปโดยรวดเร็ว เนื่องจาก
สภาพดินฟาอากาศที่เปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดฝนซึ่งไดแก อุณหภูมิ ความชื้น และความกดของ
อากาศ รวมทั้งทิศทางของลมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะตลอดเวลา ประจวบกับในชวงเวลานั้น
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ไดมีโอกาสถวายงานดานการสื่อสารสนองพระเดชพระคุณอยูแลว จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ จัดขายการสื่อสารขึ้นเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะ
การสื่ อ สารที่ไ ด จั ดขึ้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติก ารฝนหลวงนี้ มี ขา ยการสื่ อ สารทางวิ ท ยุเ ป น ขา ยหลั ก
เชื่อมตอระหวางศูนยอํานวยการฝนหลวง (ตั้งอยูที่พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน และในโอกาสที่เสด็จแปร
พระราชฐานไปประทับแรมในสวนภูมิภาค เชน พระราชวังไกลกังวล หัวหิน ศูนยฯ นี้จะถูกยายติดตาม
เสด็จไปดวย) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงอํานวยการดวยพระองคเอง ศูนยประสานงานซึ่งอยู
ในการควบคุมดูแลของพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ (ตั้งอยูที่บานพักของพลตํารวจตรีสุชาติ เผือก
สกนธ ในบริเวณกองการสื่อสาร กรมตํารวจ บางเขน) หนวยปฏิบัติการทางอากาศซึ่งเปนหนาที่กองบิน
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยปฏิบัติการภาคพื้นดินซึ่งเปนเจาหนาที่จากกรมอุตุนิยมวิทยาทํา
หน า ที่ ถ วายรายงานสภาพดิ น ฟ า อากาศในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารให อ งค ผู อํ า นวยการทรงทราบทุ ก ระยะ
สัญญาณเรียกขานทางวิทยุประจําพระองค คือ "กส.๙" ของพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธคือ "กส.๑"
หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารทางอากาศ(กองบิ น เกษตร)ใช "วรุ ณ …(ตามด ว ยตั ว เลข)" และหน ว ยปฏิ บั ติ ก าร
ภาคพื้นดิน(กรมอุตุนิยมวิทยา)ใช "อากาศ…(ตามดวยตัวเลข)"

๑๔

คําสั่งปฏิบัติการแบงออกเปน ๒ ประเภท ประเภทที่ ๑ ไดแก คําสั่งเตรียมปฏิบัติการในวันถัดไป
ประเภทที่ ๒ เปนคําสั่งที่ออกมาในระหวางการปฏิบัติ คําสั่งประเภทแรก โดยปกติจะพระราชทานผานมา
ทางวิทยุ เทเล็กซ หรือ โทรศัพท มาใหแกพลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ในชวงเวลาหลังเที่ยงคืนแลว
(ประมาณ ๑ นาฬิกา) เพื่อถายทอดไปยังหนวยปฏิบัติการทุกหนวยใหทันกอนเวลาเริ่มปฏิบัติการซึ่งอยู
ในชวงเวลาเชาตรูของวันถัดไป เพราะสภาพดินฟาอากาศในตอนเชามีอุณหภูมิต่ํา ความชื้นสูง จึงอํานวย
ใหการปฏิบัติการงายขึ้น สวนประเภทที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะพระราชทานตรงทางวิทยุไป
ยังหนวยปฏิบัติการที่อยูในพื้นที่ เมื่อเสร็จภารกิจในแตละวันแลว หนวยปฏิบัติการจะถวายรายงานผล
ปญหาอุปสรรคใหทรงทราบ โดยรายงานทางวิทยุผานศูนยการสื่อสารรวมของกรมตํารวจ ปทุมวัน และ
ศู น ย นี้ จ ะถ า ยทอดถวายรายงานไปยั ง ศู น ย อํ า นวยการฝนหลวงทางเทเล็ ก ซ กั บ รายงานให
พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ ทราบผลและปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ที่ไดทรงทราบในแตละ
วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงวิเคราะหและประเมินผลดวยพระองคเองเพื่อการวางแผน
ปฏิบัติการในวันตอไป
นอกจากนี้ แมในยามที่ประเทศชาติประสบกับภาวะวิกฤติรายแรง พระองคทานก็ทรงใชการ
สื่ อ สารเป น เครื่ อ งมื อสํ าคั ญ ในการแกไ ขปญ หารา ยแรงนั้ น อาทิ เ ช น เหตุ ก ารณ วั น มหาวิ ป โยค (๑๔
ตุลาคม ๒๕๑๖) และวันเมษาฮาวาย (๑ เมษายน ๒๕๒๔) ทรงขจัดปดเปาเหตุการณรายแรงถึงขั้นนอง
เลือดใหคลี่คลายสูสภาพปกติในระยะเวลาอันสั้น กอนที่บานเมืองจะประสบความวิบัติหายนะ เกิดความ
เดือดรอนทุกหยอมหญา โดยเฉพาะในเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นั้น ทรงมีพระราชกระแสให
เจาหนาที่ผูปฏิบัติการใชมาตรการในการระงับเหตุการณที่กําลังลุกลามดวยวิธีการผอนหนักผอนเบา
ละมุนละไม เพื่อปองกันมิใหมีการสูญเสียเลือดเนื้อชีวิตคนไทยดวยกันไปมากกวานั้น พระองคทานได
ทรงหวงใยในเรื่องนี้เปนอยางยิ่ง ทรงเฝาฟงการติดตอวิทยุอยูในหองทรงงานตลอดคืน มิไดเสด็จเขาหอง
บรรทม คงประทับกับพื้นบรรทมหลับๆ ตื่นๆ อยูในหองทรงงานนั้นเอง และในที่สุดพระองคทานก็ไดทรง
ตัดสินพระทัยเขายุติเหตุการณดวยพระองคเอง โดยปรากฏพระองคและพระราชทานกระแสพระราช

๑๕
ดํารัสทางโทรทัศน เหตุการณรายจึงไดคลี่คลายและสงบอยางรวดเร็ว สวนเหตุการณเมษาฮาวาย ใน
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๔ ก็ไดทรงพระกรุณาแนะแนวทางปฏิบัติบางประการในทางเทคนิคสื่อสารแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการประยุกตใชกับเครื่องมืออุปกรณสื่อสารเทาที่มีอยู จนเหตุการณสามารถ
คลี่คลายสมความมุงหมาย
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีความรูความเขาใจ ประสบความสําเร็จในวิชาการ
สื่อสารโทรคมนาคม ทั้งในดานทฤษฎีและดานปฏิบัติการอันไดแกการบริหารความถี่วิทยุ การหาทิศทาง
วิทยุ การปฏิบัติการสื่อสารรวม การสื่อสารเพื่อปฏิบัติการฝนหลวง การซอมบํารุงเครื่องมือสื่อสาร (ทรง
เปนนายชางวิทยุผูยิ่งใหญ) ดานกิจการโทรศัพท เทเล็กซ โทรศัพทเคลื่อนที่ กิจการวิทยุอาสาสมัคร วิทยุ
สมัครเลน เปนอาทิแลว พระองคยังไดทรงเปยมดวยองคธรรมสําคัญประจําพระองคที่เรียกวา “พรหม
วิหาร ๔” ไดแก พระเมตตา ไดทรงพระกรุณา ขวนขวายหาวิธีการมาแนะนํา สั่งสอน ถายทอดความรู
ผลงาน ผลการทดลองคนควาตางๆ ใหแกผูที่อยูในวงการไดมีความรูความเขาใจในทางที่ถูกตอง อยาง
ไมทรงถือพระองค ไมทรงเบื่อหนายที่จะพระราชทานคําสอน คําแนะนํา แกขาราชบริพารที่ปฏิบัติหนาที่
ถวายงานใกลชิด แมแตคณะแพทยประจําพระองค ก็ไดทรงอบรมสั่งสอนวิธีการใชเครื่องรับ-สงวิทยุใน
การติดตอสื่อสาร ใหรูจักเทคนิคการทํางานของเครื่องอุปกรณที่จําเปนตองใชรวมดวยอยางถูกตอง อาทิ
เชน เสา และสายอากาศ เปนตน
มิใชแตเพียงเทานั้น พระองคทานยังทรงพระกรุณาแนะนํา อบรมสั่งสอนวิชาการวิทยุสื่อสาร
ใหแก ขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมทั้งประชาชนที่อาสาสมัคร
ชวยเหลือสังคมโดยใชเครื่องวิทยุเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติหนาที่รายงานขาว หรือ “นักวิทยุ
อาสาสมัคร” ไมวาจะเปนเวลากลางวัน หรือ กลางคืน ทั้งโดยรับสั่งโดยตรง และรับสั่งผานขายวิทยุโดย
ทรงใชภาษาพูดที่เขาใจไดงายๆ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงใชหลักธรรมที่เกื้อหนุนใหพระองคประสบความสําเร็จ คือ
“อิทธิบาท ๔” โดยไดทรงโนมนาวเนนกระตุนใหบุคคลเหลานี้บังเกิดฉันทะ คือความยินดีพอใจใน
ความสําคัญของการติดตอสื่อสารทางวิทยุ ซึ่งสามารถนําเอามาใชใหเปนประโยชนในการชวยเหลือแกไข
ปญหาสําคัญตางๆของสังคมและประเทศชาติไดอยางไร ใหบังเกิดวิริยะ คือความเพียรพยายาม จิตตะ
คือความเอาใจใส สนใจ และวิมังสา คือการศึกษาทดลองคนควาทําความเขาใจในคุณลักษณะสําคัญของ
เครื่องวิทยุ และอุปกรณประกอบ โดยเฉพาะเรื่องสายอากาศ และเทคนิคการแผกระจายคลื่นวิทยุ ซึ่งจะ
สามารถชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารใหมากยิ่งขึ้นโดยไมตองเสียคาใชจายสูง เมื่อผูที่
ไดรับพระราชทานพระกรุณา และรูสึกซาบซึ้งในเรื่องดังกลาว จนสามารถประสบความสําเร็จสามารถ
พัฒนาปญญาของตนในวิชาแขนงนี้ใหสูงขึ้นจากเดิมไดในระดับหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงตระหนักและใหความสําคัญเปนอยางยิ่งดวยพระปญญา
บริสุทธิ์เมื่อไดทรงสัมผัส ศึกษาทดลอง คนความาและสามารถนําเอาผลการศึกษาทดลองคนควาของ
พระองคทานมาประยุกตใชประโยชนไดอยางแทจริง เปนพระปญญาบริสุทธิ์ซึ่งมิไดอยูภายใตอิทธิพลของ
ผูใดจึงทําใหทรงเขาพระทัยในธรรมชาติที่แทจริงของคลื่นความถี่วิทยุอยางละเอียดลึกซึ้งทะลุปรุโปรง
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงรูจักวิธีการที่จะนําเอาธรรมชาติของคลื่นความถี่วิทยุมาใช

๑๖
ใหเปนประโยชนตอสวนรวม สังคมและประเทศชาติไดอยางมีประสิทธิภาพสูง และประหยัดอยาง
คุมคาที่สุด
การเจริญรอยตามพระยุคลบาท การสืบสานแนวพระราชดําริ และพระราชวิสัยทัศนใหบังเกิดเปน
รู ป ธรรม และการดํ า เนิ น ชี วิ ต ให เ ป น ไปในทางที่ ช อบที่ ค วร นอกจากจะเป น การแสดงออกถึ ง ความ
จงรักภักดี ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ความกตัญูกตเวทิคุณที่มีตอพระองคทาน ซึ่งมีคุณคา
มากกวาการแสดงออกในลักษณะวัตถุนิยมใดๆ ทั้งสิ้นแลว ยังจะชวยเสริมสรางความสวัสดีเปนสิริมงคล
แกตนเอง และครอบครัวไดอยางแทจริง
ดังนั้น ชาวไทยทุกหมูเหลา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูในแวดวงดานการสื่อสารโทรคมนาคม
ควรจะไดปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอันงดงาม ดํารงชีวิตดวยความพอเพียง ตามคําสอนที่ไดทรง
พระราชทานไวเปนแนวทาง มีจิตสํานึกในประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน เพื่อถวายเปน
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๐ พรรษา และรวมถวายพระพรขอ
พระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณแข็งแรง เปนมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทย
ตลอดกาลนานเทอญ

เมื่อเสร็จสิ้นการปาฐกถาทางวิชาการ โครงการจัดตั้งชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อความเทาเทียมกัน ไดมอบรายไดจากการจัดปาฐกถาทางวิชาการ
แกมูลนิธิพระดาบส ผาน
พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส จํานวน ๑๐,๐๘๐.๐๐ บาท เพื่อโดยเสด็จ
พระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการชวยเหลือผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหสัมฤทธิ์ผล
สมดังพระราชประสงคตอไป สําหรับทานใดที่ประสงคจะบริจาคทรัพยแกมูลนิธิพระดาบส เพื่อโดยเสด็จ
พระราชกุศล สามารถติดตอไดที่ มูลนิธิพระดาบส เลขที่ ๓๘๔-๓๘๖ ถนนสามเสน (ตรงขามหอสมุด
แหงชาติ) ทาวาสุกรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทรศัพท ๐-๒๒๘๒-๗๐๐๐, ๐-๒๒๘๑-๐๓๗๗ โทรสาร
๐-๒๒๘๐-๐๑๕๕

๑๗

ในการนี้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห ง ชาติ (กทช.) และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ไดมอบนิตยสาร
เทเลคอมไดเจสท วิดีทัศนเฉลิมพระเกียรติชุด “พระอัจฉริยภาพดานวิทยุสื่อสาร” หนังสือตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาท ดวยทศพิธราชธรรมและหลักการทรงงาน และหนังสือ ๘ ทศวรรษแหงการพัฒนา แก
ผูเขารวมงานในครั้งนี้ดวย
สมณะบินกาว อิทธิภาโว (HS7OEO) หนึ่งในผูเขารวมรับฟงปาฐกถาในครั้งนี้ ไดกลาวไววา
“ตองขออนุโมทนา...ซาบซึ้งและเห็นถึงพลังอิทธิบาท...ที่พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ ทานปฏิบัติให
ทุกทานไดเห็นในวันนี้ แมกายสังขาร (ของทาน) จะไมอํานวยนัก พรอมทั้งมั่นใจวา ทุกทานจักมีความ

๑๘
มั่นคงในศาสนาที่ตนศรัทธาและนับถือ พรอมทั้งทุมเทเพื่อการสั่งสมอาริยะทรัพย สั่งสมกรรมดีตั้งใจ
ทํางานเพื่อประเทศชาติสืบไป...ขอเจริญพร”

และในโอกาสปมหามงคลนี้ พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ รวมกับสมาคมโทรคมนาคมแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดจัดทํา “หนังสือพระเจาอยูหัว นักวิทยุสื่อสารผูยิ่งใหญ” ซึ่งเปน
หนังสือประมวลพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพดานการสื่อสารโทรคมนาคมของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในรอบ ๓๘ ปที่ผานมา ซึ่งพลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ ผูถวายงานสนองพระเดช
พระคุ ณ ได ร วบรวมไว ตั้ ง แต ป พ.ศ. ๒๕๑๑ เป น ต น มา ด ว ยพระราชกรณี ย กิ จ ด า นการสื่ อ สาร
โทรคมนาคมหลากหลายดาน แตละดานไดแสดงออกถึงพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพและความ
เปนพหูสูต ที่ลวนเกิดจากพระปญญาคุณที่สามารถเขาถึง มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในแกนหรือ
ธรรมชาติที่แทจริงของวิชาการแขนงนี้ ทั้งยังทรงสามารถนําเอามาใชประโยชนตอสวนรวมไดอยาง
แทจริง
หนังสือดังกลาว มีขนาด ๘.๕๐ x ๑๐.๒๕ นิ้ว หนา ๓๒๐ หนา ปกแข็งพิมพ ๔ สี ปมทองเค เนื้อ
ในกระดาษอารตมัน พิมพ ๔ สี ทั้งเลม ราคา ๘๐๐ บาท ทานที่สนใจสามารถติดตอสั่งจองไดที่ สมาคม
โทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ เลขที่ ๔๐/๕๔ ซอยอินทามระ ๘ ถนนสุทธิสารฯ
เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๖๑๖-๖๙๓๖-๙ โทรสาร. ๐-๒๖๑๖-๖๙๔๐
ทายที่สุดนี้ ผูที่สนใจรวมเปนสวนหนึ่งในการจัดตั้งชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อความเทาเทียมกัน ในอันที่จะรวมจัดกิจกรรมและขับเคลื่อนในเชิงวิชาการเพื่อผลักดันทางใหสังคม
ตระหนักถึงผูดอยโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชนจากเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ...
สามารถสมั ค รเป น สมาชิ ก ชมรมฟรี ที่ น ายทศพนธ นรทั ศ น โทร. ๐๘-๑๒๖๑-๐๗๒๖ หรื อ
hs4hnl@msn.com
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