1|Page

รอยกวาปกิจการวิทยุสมัครเลน
กับอนาคตวิทยุสมัครเลนไทย
ทศพนธ นรทัศน
hs4hnl@ictforall.org

บทนํา
กิจการวิทยุสมัครเลนของโลกไดดําเนินมาเปนเวลากวาหนึ่งรอยป เปนรอยปที่ผานทั้งจุดที่รุงเรือง
และจุดที่ผูคนสวนใหญเริ่มไมใหความสนใจ เพราะมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหมเขามา
แทนที่ไมวาจะเปนอินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ กิจการวิทยุสมัครเลนจึงกลายเปนงานอดิเรกอยูในกลุม
บุคคลที่สนใจการติดตอสื่อสารผานวิทยุสื่อสารและการศึกษาคนควาทางดานวิชาการวิทยุคมนาคม
สําหรับประเทศไทย ในยุคเริ่มตนของการมีกิจการวิทยุสมัครเลนอยางถูกตองตามกฎหมาย ราว
พ.ศ. 2524 เปนตนมาจนถึงราว พ.ศ. 2540 เปนยุคที่ถือไดวากิจการวิทยุสมัครเลนมีความรุงเรือง หรือ
Boom มากๆ เพราะในสมัยนั้นยังไมมีโทรศัพทมือถือ ทําใหวิทยุมือถือกลายเปนเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญ
สถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายเกือบทุกจังหวัดเปดทําการอยางคึกคัก ไมวาจะเดินทางไปจังหวัดใดก็
สามารถติดตอเพื่อนสมาชิกในพื้นที่และสถานีควบคุมขายไดอยางอบอุน ซึ่งตรงกันขามกับในปจจุบันอยาง
ชัดเจน
ในยุคโลกาภิวัตนที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดกาวหนาไปอยางรวดเร็ว กิจการวิทยุ
สมัครเลน จึงเปนความทาทายในการดํารงอยูอยางมีคุณคาตอสังคมตลอดไป

100 กวาปกิจการวิทยุสมัครเลน
แมวาจะไมสามารถระบุไดอยางแนชัดวากิจการวิทยุสมัครเลนเริ่มมีขึ้นเมื่อใด แมวาจะสามารถสืบ
สาวราวเรื่องกลับไปไดในชวงปลายทศวรรษ 1800
แตกิจการวิทยุสมัครเลนเฉกเชนที่คลายกับการ
ติดตอสื่อสารในปจจุบันนั้น ไดเริ่มขึ้นในตนทศวรรษ 1900 จึงอาจกลาวไดวาในทศวรรษ 2000 นี้ เปน
ชวงเวลาที่กิจการวิทยุสมัครเลน อันเปนกิจการสากลของโลกไดเดินทางมาเปนเวลากวา 100 ป รายชื่อ
สถานีวิทยุสมัครเลนแรกๆ ปรากฏในหนังสือ First Annual Official Wireless Blue Book of the Wireless
Association of America เมื่อ ค.ศ. 1909 โดยเปนรายชื่อสถานีวิทยุโทรเลขในแคนาดา และสหรัฐอเมริกา
(This first radio callbook lists wireless telegraph stations in Canada and the United States) รวมถึง
สถานีวิทยุสมัครเลนจํานวน 89 สถานีดวย
เชนเดียวกับกรณีวิทยุโดยทั่วไป กําเนิดวิทยุสมัครเลนนั้น มีความเกี่ยวของทั้งดานการคนควา
ทดลองวิชาการวิทยุคมนาคมและการเปนงานอดิเรก ตลอดประวัติศาสตรอันยาวนาน กิจการวิทยุสมัครเลน
ไดชวยสนับสนุนอยางสําคัญในการพัฒนาดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร และการบริการทางสังคม จาก
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รายงานการวิจัยซึ่งจัดทําโดยนักวิทยุสมัครเลน พบวา กิจการวิทยุสมัครเลนไดกอใหเกิดอุตสาหกรรมใหม
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ และชวยชีวิตในยามฉุกเฉิน
กิจการวิทยุสมัครเลน (Amateur radio) หรือที่เรียกกันวา “แฮมเรดิโอ” (Ham radio) นั้น เปนทั้งงาน
อดิเรกและบริการ โดยเรียกผูที่อยูในกิจการวิทยุสมัครเลนวา “แฮม” (Ham) การติดตอสื่อสารในกิจการวิทยุ
สมัครเลนนั้น ประกอบดวยอุปกรณที่หลากหลาย เพื่อใชในการสื่อสารระหวางมวลหมูนักวิทยุสมัครเลน
ดวยกัน เพื่อการสันทนาการ และการฝกฝนตนเองดานการสื่อสาร
นักวิทยุสมัครเลน ใชการติดตอสื่อสารทางวิทยุเพื่อสนับสนุนภารกิจดานการสื่อสารในสถานการณ
ฉุ กเฉิ น และยามเกิดภัย พิ บั ติ รวมถึ งการเพิ่ ม พู นความรู แ ละทั ก ษะด านอิ เ ล็ ก ทรอนิ กสแ ละวิ ชาการวิ ท ยุ
คมนาคม โดยปราศจากผลตอบแทนในรูปตัวเงิน หรือเพื่อประโยชนทางดานธุรกิจการคา การติดตอสื่อสาร
ในกิจการวิทยุสมัครเลนจะไมเกี่ยวของกับการเมืองและศาสนาเพราะสิ่งเหลานี้เปนเรื่องละเอียดออนที่จะ
นําไปสูความขัดแยงระหวางกันได กิจการวิทยุสมัครเลนจึงเปนหนึ่งในกิจการที่ทําใหเกิดมิตรภาพและ
สันติภาพของมวลมนุษยชาติ คาดกันวาทั่วโลกมีจํานวนนักวิทยุประมาณสองลานคนที่ยังคงติดตอสื่อสารใน
กิจการวิทยุสมัครเลน (Wikipedia,2010)
ในขณะเครือขายสังคมออนไลนในโลกอินเทอรเ น็ตอยาง
Facebook.com มีสมาชิกมากกวา 400 ลานคนทั่วโลก (Facebook Factsheet as of June 16, 2010;
Wiki.answers.com,2010)
และเพื่อเปนการตระหนักถึงความสําคัญของกิจการวิทยุสมัครเลน จึงไดมีการกําหนดใหวันที่ 18
เมษายน ของทุกป เปนวันวิทยุสมัครเลนโลก (World Amateur Radio Day) ดวยเหตุที่วันดังกลาวเมื่อป
ค.ศ.1925 เปนวันกอตั้งสหภาพวิทยุสมัครเลนสากล (International Amateur Radio Union: IARU) นั้นเอง
Jim Maxwell, W6CF ไดเขียนบทความ “Amateur Radio: 100 Years of Discovery” โดย
นําเสนอประวัติความเปนมาในรอบกวา 100 ปของกิจการวิทยุสมัครเลน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหรัฐอเมริกา
ดูรายละเอียดไดที่ http://www.arrl.org/files/file/About%2520ARRL/MAXWELL%25202.pdf
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http://www.wia.org.au/newsevents/centenary/award/images/image_1_hires.jpg

The Western and Northern Suburbs Amateur Radio Club (WANSARC) is part of the world wide celebrations of the Centenary of
organised amateur radio in Australia, that began with what is now the world’s oldest continuing national radio society, the Wireless
Institute of Australia (WIA). On Saturday, June 19, 2010, WANSARC will operate a portable radio station from the Pentland Hills
Uniting Church, near Myrniong, with a special centenary callsign VK100WIA.

กิจการวิทยุสมัครเลนไทย
วิทยุสมัครเลนไทย เปนกิจการวิทยุอีกประเภทหนึ่งที่ไดมีการริเริ่มดําเนินการในระยะเวลาไลเลี่ยกับ
วิทยุการบิน โดยในป พ.ศ. 2479 กองชางวิทยุ กรมไปรษณียโทรเลข ไดมอบหมายใหนายเสงี่ยม เผาทอง
สุข หัวหนาแผนกชางวิทยุ ดําเนินการทดลองวิทยุสื่อสารแบบนักวิทยุสมัครเลน ใชเครื่องสงวิทยุโทรเลข
กําลังสง 500 วัตต ใชสัญญาณเรียกขานวา HS1PJ ใชความถี่ยาน 14 MHz เริ่มทดลองตั้งแตวันที่ 23
พฤษภาคม 2479 ตอมาไดทดลองใชเครื่องสงเล็กๆ ที่สรางขึ้นใหม คือ เครื่องที่ใชสัญญาณเรียกขาน
HS1RJ กําลังสง 100 วัตต และเครื่องที่ใชสัญญาณเรียกขาน HS1BJ กําลังสง 5 วัตต ไดทดลองสื่อสารทั้ง
วิ ท ยุ โ ทรเลขและวิ ท ยุ โ ทรศั พ ท จ นสามารถติ ด ต อ กั บ สถานี วิ ท ยุ ส มั ค รเล น ในต า งประเทศได ทั่ ว ทุ ก ทวี ป
(การสื่อสารแหงประเทศไทย, 2533: 154)
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แตความพยายามที่จะเปดใหมีกิจการวิทยุสมัครเลนอยางเปนทางการในประเทศไทยนั้น ถือวาเปน
เรื่องที่ยากยิ่งในสมัยนั้น เนื่องจากวิทยุสื่อสารถือเปนเรื่องตองหามสําหรับประชาชนทั่วไป และเปนเรื่อง
ละเอียดออนในดานความมั่นคงของชาติ แตก็ไดมีความพยายามของคณะบุคคลที่จะใหภาครัฐเปดใหมี
กิจการวิทยุสมัครเลนในประเทศไทยอยางเปนทางการ เชน คณะบุคคล 6 ทาน คือ พ.ท.กําชัย โชติกุล จเร
ทหารศูนยการทหารปนใหญ และหัวหนาสถานีวิทยุศูนยการทหารปนใหญ ลพบุรี นายเสงี่ยม เผาทองสุข
รองอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข นายโยนัส เอ็ดดี้ หรือ อมฤทธิ์ จิรา เจาของบริษัท ยี. ซีมอน เรดิโอ จํากัด
นายโรเบิรต อี เลียว สถาบันคนควาและวิจัยแสตนฟอรด นายแฟรงค เอ. ฟลลิปส เจาหนาที่คณะทูตทหาร
อเมริกัน และ ร.อ. เคนเนธ เอ็ม. ไอริช จูเนียร เจาหนาที่คณะทูตทหารอเมริกัน ไดรวมกันยื่นขอจดทะเบียน
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2485 เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2506 จนไดรับอนุญาต เลขที่ ค. 99/2507 จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2507
ตอมาไดยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตอกรมตํารวจ เมื่อวันที่ 3 กันยายน
2507 เปนนิติบุคคลเลขที่ จ. 843 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2507 จากกองบังคับการตํารวจสันติบาล
นับแตกอตั้งสมาคมก็ไดเขาเปนสมาชิกของ IARU แตยังมิไดจดทะเบียนอยางเปนทางการ เนื่องจาก
ประเทศไทยในขณะนั้น ยังไมไดอนุญาตใหเลนวิทยุอยางถูกตองตามกฎหมาย นักวิทยุยังไมผานการสอบ
เปนพนักงานวิทยุสมัครเลนอยางถูกตอง (มยุรี โชติกุล HS1YL, 2537:69)
แตจะถือไดวาจุดเริ่มตนที่ไดเปดโอกาสใหประชาชนสามารถใชวิทยุสื่อสารในกิจการวิทยุสมัครเลน
ได เมื่อ พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ (VR001/HS1BA) อธิบดีกรมไปรษณียโทรเลขในขณะนั้น ไดจัดตั้ง
ชมรมนักวิทยุอาสาสมัครของกรมไปรษณียโทรเลข เปนโครงการนํารองในการนําความถี่วิทยุสมัครเลนและ
รูปแบบของกิจการวิทยุสมัครเลนมาทดลองใชในประเทศเปนครั้งแรก แมจะยังไมเต็มรูปแบบเนื่องจากใน
ขณะนั้นฝายความมั่นคงยังไมมั่นใจในกิจการวิทยุสมัครเลน แตดวยความมุงมั่นของทาน จึงไดตัดสินใจวา
เพื่อเปนการสงเสริมกิจการวิทยุสมัครเลนอันเปนกิจการสากล โดยทดลองใหมีกิจการวิทยุสมัครเลนขึ้นในรูป
ของนักวิทยุอาสาสมัคร หรือ VR (Voluntary Radio) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2524 โดยกอนหนานั้นได
กอตั้งชมรมนักวิทยุอาสาสมัคร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2516 กรมไปรษณียโทรเลขไดกําหนดออก
สัญญาณเรียกขานให (Call Sign) โดยขึ้นตนดวย VR และตามดวยหมายเลข ตั้งแต VR001 ไปตามลําดับ
กอนหลัง (VR คนสุดทายคือ VR2953) และเพื่อใหการกํากับดูแลเกิดประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค กรมไปรษณียโทรเลขจึงไดจัดตั้งศูนยควบคุมขายมีสัญญาณเรียกขานวา "ศูนยสายลม" โดย
อนุญาตใหใชเพียง 3 ชองความถี่ คือ 144.500, 144.600 และ 144.700 MHz เทานั้น และไดมีการจัดใหมี
การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนเปนครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2524 ตอมาเมื่อมีนักวิทยุมากขึ้น ใน พ.ศ. 2525 จึงไดขยายเพิ่มขึ้นอีก 1 ชอง คือ ความถี่ 145.000 MHz
หลังจากนั้นคณะกรรมการชมรม ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลในรูปแบบของสมาคม ภายใตชื่อ สมาคมวิทยุ
อาสาสมัคร หรือ Voluntary Radio Association (VRA) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 มีวัตถุประสงค
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เพื่อเปนศูนยรวมนักวิทยุอาสาสมัคร ชวยเหลือสังคมและสาธารณประโยชนแลกเปลี่ยนความรูทางเทคนิค
ระหวางสมาชิกและพัฒนาวิชาการดานวิทยุคมนาคม โดยการปฏิบัติการติดตอสื่อสารของสมาชิกทั้งหมดไม
เกี่ยวของกับธุรกิจหรือศาสนา และไมมีวัตถุประสงคเกี่ยวของกับการเมือง
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณและความปลาบปลื้มอยางหาที่สุดมิไดแกวงการวิทยุสมัครเลน เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงรับการทูลเกลาฯ สัญญาณเรียกขาน “VR009” ในอดีตที่ผานมา (ราว
พ.ศ. 2528) นั้นพระองคทานจะทรงเขามาติดตอสื่อสารในขายวิทยุสมัครเลนเปนครั้งคราว พรอมทั้งไดทรง
พระเมตตา พระราชทานคําแนะนําดานเทคนิควิทยุแกศูนยสายลมและนักวิทยุสมัครเลนในหลายๆ เรื่อง
ตราบจนกระทั่งวันที่ 4 สิงหาคม 2530 ซึ่งเปนวันสื่อสารแหงชาติ ประจําป พ.ศ. 2530 ไดมีการ
ประกาศใชระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแหงชาติ วาดวยกิจการ
วิทยุสมัครเลน พ.ศ. 2530 ซึ่งเปนผลมาจากการผลักดันของสมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทยและทุก
ฝายที่เกี่ยวของ จนคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแหงชาติ (กบถ.) และสภาความ
มั่นคงแหงชาติไดเห็นชอบดวย
จากระเบียบดังกลาว ไดสงผลใหชมรมวิทยุอาสาสมัครของกรมไปรษณียโทรเลขตองสิ้นสุดลงเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2531 (แตสมาคมวิทยุอาสาสมัครยังคงอยูและดําเนินงานมาจนถึงปจจุบัน) นักวิทยุ
สมัครเลน/สถานีวิทยุสมัครเลนไดรับการกําหนด สัญญาณเรียกขานตามหลักสากลที่สหภาพโทรคมนาคม
ระหวางประเทศ (International Telecommunication Union หรือ ITU) กําหนด โดยขึ้นตนดวย HS, E2 ซึ่ง
หมายถึงประเทศไทยและตามดวยตัวเลขตั้งแต 0-9 ซึ่งหมายถึงเขตพื้นที่นั้นๆ และตัวอักษรภาษาอังกฤษ
อีก 2-3 ตัว เชน HS4HNL, E21XYZ เปนตน ซึ่งสัญญาณเรียกขานของแตละคนจะไมซ้ํากันเลย
กระทรวงคมนาคมโดยรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม พรอมดวยคณะกรรมการประสานงาน
การจัดและบริหารความถี่วิทยุแหงชาติ คณะกรรมการสมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทย และสมาคม
วิทยุอาสาสมัคร ไดเขาเฝาฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทูลเกลาฯ ถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
สมัครเลนชั้นสูง และสัญญาณเรียกขานสากลในกิจการวิทยุสมัครเลน “HS1A” ณ พระตําหนักจิตรลดา
รโหฐาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2532 และพระองคทานยังพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให
สมาคมวิทยุสมัครเลนแหงประเทศไทย อยูในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2537 นับเปน
พระมหากรุณาธิคุณลนเกลาลนกระหมอมอยางหาที่สุดมิได
ป จ จุ บั น กิ จ การวิ ท ยุ ส มั ค รเล น ของไทย เป นไปตามระเบี ย บคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคม
แหงชาติ วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เลม124 ตอนพิเศษ 152ง
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 ระบุวา “… กิจการวิทยุสมัครเลน หมายความวา กิจการวิทยุคมนาคมที่
ดําเนินการโดยพนักงานวิทยุสมัครเลนซึ่งไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ เพื่อการฝกฝนตนเอง การติดตอระหวางกัน และการทดลองตรวจสอบทางวิชาการวิทยุ
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คมนาคมตางๆ เพื่อจุดประสงคในการเพิ่มพูนความรูและวิชาการโดยไมเกี่ยวของกับผลประโยชน
ทางดานธุรกิจหรือการเมือง
กิจการวิทยุสมัครเลน มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา คนควา ทดลองดาน
วิชาการสื่อสารแกประชาชนและสถานศึกษา (2) พัฒนาความรูดานวิชาการสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ (3) ฝกฝน
พนักงานวิทยุสมัครเลนใหมีความรูความชํานาญยิ่งๆ ขึ้นไป (4) เสริมสรางประโยชนตอสังคมและความ
ปลอดภัยของประเทศชาติ (5) เพิ่มพูนจํานวนพนักงานวิทยุสมัครเลนสํารองไวใชประโยชนในยามฉุกเฉิน
หรือภัยพิบัติ (6) ใชเปนขายสื่อสารสาธารณะสํารองในยามฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ และ(7) สรางชื่อเสียงของ
ประเทศใหเปนที่รูจักในวงการวิทยุสมัครเลนระหวางประเทศ
พนักงานวิทยุสมัครเลนควรมีคุณธรรมและจริยธรรมอยางนอย ดังตอไปนี้ (1) พึงปฏิบัติ
หนาที่ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวกับกิจการวิทยุสมัครเลนอยางเครงครัด (2) ใฝหาความรู สํารวจปรับปรุง
ตนเองและทําหนาที่พนักงานวิทยุสมัครเลนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (4) มี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่พนักงานวิทยุสมัครเลน (5) รูรัก สามัคคี และเปนมิตรกับพนักงานวิทยุ
สมัครเลนทุกคน (6) เก็บรักษาความลับขอมูลที่ไมควรเปดเผย (7) มีความเสียสละเพื่อประโยชนของ
สวนรวม (8) ตรงตอเวลา และ(9) ดํารงตนเปนที่พึ่งของสุจริตชน …” (กทช., 2550)

อนาคตวิทยุสมัครเลนไทย
นับตั้งแตประเทศไทยไดเปดใหมีกิจการวิทยุสมัครเลนอยางเปนทางการขึ้นมา ก็ไดเกิดกลุม ชมรม
สมาคม และองคกรที่เกี่ยวกับวิทยุสมัครเลนและวิทยุสื่อสารขึ้นมากมายอยางตอเนื่อง องคกรตางๆ เหลานี้
ไดทํากิจกรรมเพื่อสังคมและแวดวงวิทยุสมัครเลนมาอยางตอเนื่อง แตจะมีความเขมแข็งและยั่งยืนมากนอย
เพียงใดก็ขึ้นอยูกับทุนรอนในการทํากิจกรรมขององคกรนั้นๆ เปนสําคัญ ซึ่งสวนใหญก็ไดมาจากคาสมัคร
สมาชิกและการจัดกิจกรรมระดมทุน เชน งาน Eye ball หรือผูบริหารขององคกรนั้นๆ บริจาคสนับสนุน
กลุมองคกรวิทยุสมัครเลนที่มีอยูทั่วประเทศถือเปนภาคประชาชนที่ภาครัฐควรสงเสริมใหมีความ
เขมแข็งและดึงศักยภาพขององคกรเหลานี้ออกมาใชประโยชนใหเต็มที่ เพราะองคกรตางๆ เหลานี้พรอมที่จะ
ทํางานสนับสนุนภาครัฐอยูแลว เชน การเปนอาสาสมัครแจงขาวสารตางๆ การแจงเตือนภัยธรรมชาติ หรือ
การสื่อสารในสถานการณฉุกเฉินตางๆ
ความเขมแข็งของกิจการวิทยุสมัครเลนอีกประการหนึ่งก็คือ การมีสถานีควบคุมขาย หรือสถานี
ประสานงานในพื้นที่ที่เข็มแข็ง สามารถเปนศูนยกลางในการประสานงานตางๆ กับหนวยงานที่เกี่ยวของได
แตก็เปนที่ประจักษแลววาการดําเนินงานของสถานีควบคุมขายนั้นมีคาใชจายที่สูง ทั้งในสวนคาจางเน็ต
คอนโทรล คาน้ํา คาไฟ ทําใหหลายสถานีก็ไมสามารถดําเนินงานอยูไดอยางตอเนื่อง
โดยสวนตัวผูเขียนเห็นวา หากจะพัฒนากิจการวิทยุสมัครเลนใหมีความยั่งยืนแลว ภาครัฐจะตองเขา
มาสนับสนุนอยางจริงจังโดยสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ ควรจัดสรรรายไดที่ได
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จากใบอนุญาตหรือสัมปทานในกิจการโทรคมนาคมสวนหนึ่งมาจัดตั้งเปน “กองทุนพัฒนากิจการวิทยุ
สมัครเลน” เพื่อจัดสรรสนับสนุนเปนทุนดําเนินกิจกรรมแกองคกรวิทยุสมัครเลนในประเทศไทย พัฒนา
การศึกษาและวิชาการเกี่ยวกับวิทยุสมัครเลน รวมถึงสนับสนุนบทบาทของนักวิทยุสมัครเลนไทยในเวที
นานาชาติ หากสามารถดําเนินการไดเชนนี้แลวกิจ การวิทยุสมัครเลนในประเทศก็จ ะมีการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ยั่งยืน ภาครัฐก็สามารถดึงความสามารถของนักวิทยุสมัครเลนมาใชสนับสนุนการดําเนินงานภารกิจ
ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในสถาบันการศึกษาทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาก็ควรสนับสนุนและสงเสริม
ให มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ ม ชมรมวิ ท ยุ ส มั ค รเล น โดยสามารถขอสนั บ สนุ น ทุ น จากกองทุ น พั ฒ นากิ จ การวิ ท ยุ
สมัครเลนไปเปนทุนในการทํากิจกรรมของกลุมหรือชมรม ก็จะเปนการลงทุนในการพัฒนาบุคลากรดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติโดยทางออมอีกทางหนึ่ง
แตหากภาครัฐไมสงเสริมกิจการวิทยุสมัครเลนในประเทศไทยอยางจริงจังแลว อนาคตของวิทยุ
สมัครเลนในประเทศไทยก็คงจะเติบโตแบบตามมีตามเกิด จนเสมือนหนึ่งเปนกิจการที่ไมมีประโยชนอะไรตอ
สังคมและเปนกิจการที่ตกยุคไปเสียแลว
เราคงไมปรารถนาที่จะเห็นวันหนึ่งในอนาคตที่ประเทศไทยตองประสบกับภัยพิบัติอยางรายแรง
ระบบสื่ อ สารหลั ก ถู ก ตั ด ขาด แล ว เราก็ เ รี ย กร อ งหาวิ ท ยุ ส มั ค รเล น ให อ อกมาเป น ข า ยสื่ อ สารหลั ก ใน
สถานการณฉุกเฉินเหมือนในอดีต แตก็ไมสามารถทําไดอยางเต็มความสามารถเพราะเราไมไดมีการเตรียม
ความพรอมไวอยางตอเนื่องนั้นเอง
นอกจากนี้ ในดานกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับกิจการวิทยุสมัครเลน คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห ง ชาติ ควรกํ า หนดกฎระเบี ย บให เ ป น ไปตามระเบี ย บหรื อ มาตรฐานตามที่ ส หภาพ
โทรคมนาคมสากล (International Telecommunication Union: ITU) กําหนด เชน การอนุญาตใหใชความถี่
ในยานตางๆ การใชกําลังสงที่สูงขึ้น การอนุญาตใหนักวิทยุสมัครเลนสามารถทดลองใชโหมดการสื่อสาร
ตางๆ ได เพราะปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดกาวหนาไปมากแลว จนไมอาจถือไดวาวิทยุ
สื่อสารเปนเรื่องของความมั่นคงเชนเดียวกับในอดีตอีกตอไป หากสามารถเปดกวางดานกฎระเบียบใหทัน
กับยุคสมัยแลว ก็จะทําใหวิทยุสมัครเลนเปนเครื่องมือในการศึกษา ทดลอง พัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของประเทศไดอีกทางหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเด็กและเยาวชน

บทสงทาย
100 กวาปที่ผานมาของกิจการวิทยุสมัครเลน กิจการอันเปนสากลของโลก ไดแสดงใหโลกได
ประจักษแลววา กิจการนี้จะยังคงยืนหยัดอยูตอไป แมในวันที่โลกมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
กาวล้ํากวาวิทยุสมัครเลนไปแลว การสื่อสารในกิจการวิทยุสมัครเลนยังคงมีคุณคาและประโยชนทั้งในแงการ
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บริการ ชว ยเหลือสังคมสาธารณะประโยชนตางๆ และดานการศึกษาคนควาทางวิชาการวิทยุคมนาคม
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ
ดังนั้น ภาครัฐจึงควรเขามาสงเสริมสนับสนุนดานทุนในการดําเนินกิจกรรมของกลุมองคกรดานวิทยุ
สมัครเลน ทั้งนี้เพื่อดึงศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรในกิจการวิทยุสมัครเลนออกมาใชใน
สนับสนุนการดําเนินงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ รวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการสื่อสาร
ในสถานการณฉุกเฉินรายแรง.
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