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พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 เป็ นปี ที่ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ITU มีอายุ
ครบ 150 ปี ซึ่งนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านจะต้องรู้จกั
ITU เป็ นอย่างดี เพราะในข้อสอบเพื่อรับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นจะต้องกล่าวถึง ITU อย่างแน่นอน ดังนัน้ ในโอกาสอันสําคัญยิง่ นี้
ITU จึง ได้กํ า หนดให้มีก ารเฉลิม ฉลองอย่ า งยิ่ง ใหญ่ ท ัว่ โลก โดยสามารถติด ตามรายละเอีย ดได้ท่ี

www.itu.int
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU)1
เป็ นองค์การชํานัญพิเศษของสหประชาชาติ นับเป็ นองค์การสากลที่เก่าแก่มากที่สุดอันดับสองที่ยงั คง
ดําเนินการอยู่ โดยในระยะแรกเริม่ ใช้ช่อื ว่า “สหภาพโทรเลขระหว่างประเทศ (International Telegraph
Union)” จัดตัง้ ขึน้ ทีก่ รุงปารีส สาธารณรัฐฝรังเศส
่ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1865 (พ.ศ. 2408 –
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ตรงกับรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 4) ปจั จุบนั มีสํานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่ท่ี
นครเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ ใกล้กบั สํานักงานสหประชาชาติ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ มีหน้าทีใ่ นการพัฒนามาตรฐาน และกฎระเบียบ สําหรับ
การสื่อสารวิทยุ และโทรคมนาคมระหว่างประเทศ การกําหนดแถบคลื่นความถีว่ ทิ ยุ (Allocation of the
Radio Spectrum) และบริหารจัดการ กรณีทจ่ี าํ เป็ นสําหรับการเชื่อมโยงโครงข่ายระหว่างประเทศ

Dr.Hamadoun Toure, HB9EHT เลขาธิการ ITU คนที่ 18 ออกอากาศ ณ สถานีพเิ ศษ “HS2013ITU”
ในงาน ITU Telecom World 2013 ซึง่ ประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวเมือ่ พ.ศ. 2556
ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ กรุงเทพมหานคร [ภาพโดย Tony Waltham, HS0ZDX]
ทีม่ า: http://www.arrl.org/news/iaru-showcases-amateur-radio-at-itu-telecom-world-2013

สหภาพโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศ มีสํา นัก เลขาธิก ารใหญ่ ซึ่ง มีเ ลขาธิก าร (Secretary
General) เป็ นผูบ้ ริหารสูงสุด โดยมีวาระดํารงตําแหน่ง 4 ปี ซึง่ เลขาธิการคนปจั จุบนั (คนที่ 19) คือ Mr.
Houlin Zhao ซึง่ ได้รบั เลือกตัง้ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยเริม่ ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ ITU
คนที่ 19 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป2
องค์ประกอบ ITU ประกอบด้วย 4 ภาคส่วน ในภารกิ จด้านต่างๆ ดังนี้
1. ภาคการสื่อสารวิ ทยุ (ITU-R, Radiocommunication Sector) มีหน้าทีบ่ ริหารแถบคลื่น
ความถี่วทิ ยุระหว่างประเทศ และทรัพยากรต่างๆ สําหรับการโคจรของดาวเทียม ITU-R มีสํานัก
เลขาธิการเรียกว่า สํานักการสื่อสารวิทยุ (Radiocommunication Bureau: BR) ซึง่ ก่อนปี ค.ศ. 1992
เป็ นคณะกรรมการทีป่ รึกษาการวิทยุระหว่างประเทศ (International Radio Consultative Committee:
CCIR)
2. ภาคการกํ า หนดมาตรฐานโทรคมนาคม (ITU-T,
Telecommunication
Standardization Sector) มีหน้าทีก่ ําหนดมาตรฐานโทรคมนาคมในระดับสากล ITU-T มีสํานัก
เลขาธิการเรียกว่า สํานักมาตรฐานโทรคมนาคม (Telecommunication Standardization Bureau: TSB)
ซึ่งก่อนปี ค.ศ. 1992 เป็ นคณะกรรมการที่ปรึกษาโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ (International
Telephone and Telegraph Consultative Committee: CCITT)
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3. ภาคการพัฒนาโทรคมนาคม (ITU-D, Telecommunication Development Sector)
จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี ค.ศ. 1992 เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศในนานาประเทศ
อย่างเท่าเทียม พอเพียง และด้วยค่าใช้จ่ายทีย่ อมรับได้ ITU-D มีสาํ นักเลขาธิการเรียกว่า สํานักพัฒนา
โทรคมนาคม (Telecommunication Development Bureau: BDT)
4. ภาคการจัดงานไอทียู เทเลคอม (ITU TELECOM) เป็ นการจัดงานแสดงสินค้า การประชุม
และนิทรรศการระหว่างประเทศ โดยนําเทคโนโลยีชนั ้ นํา จากอุตสาหกรรมไอซีทมี าจัดแสดง รวมทัง้ เชิญ
รัฐมนตรี ผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงาน และผูก้ ํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศต่างๆ มาร่วม
การประชุม เพือ่ นําเสนอ และอภิปรายปญั หาการสือ่ สารในระดับโลกด้วย
สมาชิ กภาพของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศมี 3 ประเภท คือ ประเทศสมาชิก
(Member States) ปจั จุบนั มีจาํ นวน 193 ประเทศ ธุรกิจอุตสาหกรรมด้านโทรคมนาคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Sector Members) จํานวน 572 ราย, สมาคม (Associates) จํานวน 153 แห่ง
ประเทศไทยเริ่ม เป็ น สมาชิก ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่ า งประเทศ (ในสมัย ทีใ่ ช้ชือ่ ว่ า
สหภาพโทรเลขระหว่างประเทศ) ตัง้ แต่เมื่อวันที่ 20 เมษายน ค.ศ. 1883 (พ.ศ. 2426) ในช่วงเวลา
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2526 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงวางรากฐาน
กิจการโทรคมนาคมของสยาม โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา “กรมโทรเลข” ขึน้ พร้อมกับ
“กรมไปรษณีย”์ โดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภาณุรงั สีสว่างวงศ์ กรมหลวงภาณุพนั ธุวงศ์วรเดช
(พระยศในสมัยนัน้ —ต่ อมาได้รบั การสถาปนาพระอิสริยยศ เป็ น จอมพล สมเด็จพระราชปิ ตุลาบรม
พงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุ รงั ษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุ พนั ธุวงศ์วรเดช (11 มกราคม พ.ศ. 2402 - 13
มิถุนายน พ.ศ. 2471)) เป็ นอธิบดีผสู้ ําเร็จราชการพระองค์แรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2441 ทัง้ 2 กรมนี้ได้
รวมเป็ นกรมเดียวกัน มีช่อื ใหม่วา่ “กรมไปรษณียโ์ ทรเลข”
ในปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1885) ได้มกี ารประชุมโทรเลขระหว่างประเทศขึน้ ทีก่ รุงเบอร์ลนิ สยามได้
แต่งตัง้ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ทูตไทยประจํากรุงปารีสในขณะนัน้ ให้เป็ นผูแ้ ทนของสยามเข้าร่วมการ
ประชุม และเป็ นผูล้ งนามในอนุ สญ
ั ญาโทรเลขระหว่างประเทศ และบทบัญญัตเิ พิม่ เติมของเบอร์ลนิ ใน
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 นับจากนัน้ เป็ นต้นมา ประเทศไทย ก็ได้เริม่ ใช้กฎข้อบังคับและระเบียบ
การโทรเลขระหว่างประเทศสําหรับการบริการระหว่างประเทศ
ประเทศไทยได้รบั เลือกให้เป็ นกรรมการบริหารของสภาสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 7
สมัย คือ ค.ศ. 1973-1977, ค.ศ. 1982-1985, ค.ศ. 1989-1993, ค.ศ. 1994-1997, ค.ศ. 1998-2002,
ค.ศ. 2003-2006 และ ค.ศ. 2007-2010 - กรรมการบริหารในภูมภิ าค E (เอเซียและออสเตรเลีย) การ
เป็ นประเทศสมาชิกของประเทศไทย มีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีท)ี
เป็ นตัวแทนฝ่ายบริหารของประเทศ และมีคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเป็ นตัวแทนฝ่าย
กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้รบั เลือกจาก ITU ให้เป็ นทีต่ งั ้ ของสํานักงานภูมิภาคเอเชียและ
แปซิ ฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โดยมีสํานักงานตัง้ อยู่ท่ชี นั ้ 5 อาคารศูนย์
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ฝึ กอบรม บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จํากัด ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับภารกิจที่
มีการขยายตัวเพิม่ ขึน้ ทัง้ ด้านโทรคมนาคม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกระทรวง
ไอซีทปี ระเทศไทย เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าเช่าพืน้ ทีพ่ ร้อมสิง่ อํานวยความสะดวก รวมทัง้ ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
การทีป่ ระเทศไทยได้รบั เลือกให้เป็ นที่ตงั ้ ของสํานักงานภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็ นทีต่ งั ้ ขององค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชีย
และแปซิฟิก (Asia Pacific Telecommunity: APT) และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
สหประชาชาติสาํ หรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific: UNESCAP) ประกอบกับเป็ นศูนย์กลางของสายการบินต่างๆ ซึง่ การได้ทาํ หน้าที่
ประเทศเจ้าภาพ ที่เป็ นที่ตงั ้ สํานักงานของประเทศไทย ทําให้ประเทศไทยสามารถติดต่อขอรับความ
ร่วมมือทางวิชาการจาก ITU เพื่อพัฒนาบุคลากรและรับวิทยาการทีท่ นั สมัยได้สะดวกยิง่ ขึน้ อีกทัง้ จะ
ช่วยให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านโทรคมนาคมในภูมภิ าคต่อไป

ทีม่ า: http://files.qrz.com/c/iz2lsc/4u1itu_019.jpg

สําหรับวิ ทยุสมัครเล่นนัน้ ถือว่าโชคดีมาก เพราะได้รบั อนุ ญาตให้จดั ตัง้ สถานีคลับสเตชันที
่ ่
สํานักงานของ ITU ภายใต้ช่อื “International Amateur Radio Club” สัญญาณเรียกขาน “4U1ITU”
มีสถานีตงั ้ อยู่ท่ชี นั ้ บนสุดของอาคาร ITU อาคารกลางด้านหน้า โดยสายอากาศติดตัง้ ไว้ท่ดี าดฟ้า
สําหรับปี ค.ศ. 2015 นี้ สถานี แห่งนี้ จะออกอากาศโดยสัญญาณเรียกขาน “4U0ITU” เพื่อร่วม
เฉลิ มฉลองในโอกาส 150 ปี ITU ส่วนสัญญาณเรียกขาน “4U1WRC” จะใช้ออกอากาศในระหว่างการ
ประชุม World Radiocommunication Conference เดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 20153
เนื่องในโอกาสวันวิทยุโลก (World Radio Day) วันศุกร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา
09:00 UTC ทีผ่ า่ นมา ทาง International Amateur Radio Club (4U1ITU) ได้ออกอากาศด้วยสัญญาณ
เรียกพิเศษ “4U0ITU” เป็ นปฐมฤกษ์ของการเริม่ ต้นเฉลิมฉลอง 150 ปี ITU (counts as ITU HQ,
DXCC Entity code 117) โดย Mr. Timothy S Ellam, VE6SH ประธานสมาพันธ์วทิ ยุสมัครเล่น
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นานาชาติ (International Amateur Radio Union: IARU) ร่วมกับ Mr. Houlin Zhao เลขาธิการ ITU
และแขกผูม้ เี กียรติท่านอื่นๆ โดย IARC จะใช้สญ
ั ญาณเรียกขานพิเศษ “4U0ITU” นี้ ไปจนกระทังถึ
่ งการ
จัดประชุม World Radio Conference WRC-15 ซึง่ จะมีขน้ึ ในวันที่ 2 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 25584
(ทัง้ นี้ ในระหว่างการประชุมจะออกอากาศด้ว ยสัญญาณเรียกขานพิเ ศษอีกสัญญาณเรียกขานหนึ ง่ )
สําหรับท่านที่สามารถติดต่อกับสถานี 4U0ITU ได้ จะได้รบั การ QSL โดยจะปรากฏรายละเอียดใน
เว็บไซต์ QRZ.com5

Mr. Timothy S Ellam, VE6SH ประธานสมาพันธ์วทิ ยุสมัครเล่นนานาชาติ
กําลังออกอากาศโดยสัญญาณเรียกขานพิเศษ 4U1WRC (4U1ITU) ระหว่างการประชุม WRC-12
ทีม่ า: http://files.qrz.com/h/ve6sh/P1010452.JPG

VE6SH กําลังออกอากาศโดยสัญญาณเรียกขานพิเศษ HS2013ITU
ในงาน ITU Telecom 2013 ณ กรุงเทพมหานคร
ทีม่ า: http://www.arrl.org/news/iaru-showcases-amateur-radio-at-itu-telecom-world-2013
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