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ความทรงจํา

ถึง พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ (วีอาร์ 001/HS1BA)
(ตอนที( 1 และ 2)

ทศพนธ์ นรทัศน์ HS4HNL
www.facebook.com/ICTforAll.org

บทนํา
หากจะกล่าวถึงปูชนียบุคคล ผูว้ างรากฐานโทรคมนาคมและกิจการวิทยุส=อื สารของประเทศไทย
ให้ เ จริญ เติ บ โตเฉกเช่ น ในป จั จุ บ ัน คงไม่ ม ีใ ครไม่ รู้จ ัก พลตํ า รวจตรี สุ ช าติ เผือ กสกนธ์ (วีอ าร์
001/HS1BA) โดยเฉพาะอย่างยิง= สําหรับผู้ท=ีเป็ นนักวิทยุสมัครเล่ น นัก วิทยุอ าสาสมัค ร รวมถึงวิทยุ
ราชการ ต่างก็รบั รูก้ นั เป็ นอย่างดีว่า หากปราศจากความกล้าหาญของ พลตํารวจตรี สุชาติฯ ขณะดํารง
ตําแหน่ ง อธิบดีก รมไปรษณีย์โ ทรเลข ในขณะนันQ แล้ว กิจการวิทยุส มัค รเล่ นก็คงไม่อ าจเกิด ขึQนได้ใ น
ประเทศไทย สําหรับผูท้ ใ=ี ช้วทิ ยุราชการ วิทยุอาสาสมัครต่างก็รบั รูว้ ่าประมวลรหัส ว. หรือ “โค๊ต ว.” ทีใ= ช้
กันอยูน่ นั Q มีกําเนิดมาจาก พลตํารวจตรี สุชาติฯ ด้วยเช่นกัน
แต่นบั เป็ นความเศร้าเสียใจและอาลัยอย่างยิง= เมือ= พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกนธ์ (ม.ป.ช., ม.ว.ม. ,
ท.จ.ว.) ทีป= รึกษามูลนิธพิ ระดาบส และ อดีตอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข ได้ถงึ แก่อนิจกรรมเมื=อเช้าวันที=
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ผู้เขียนได้มโี อกาสไปเยีย= มท่านครังQ สุดท้าย
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เมื=อ วัน ที= ๒ มกราคม พ.ศ. 2555 พร้อ มกับ คุ ณ สุ ว ิม ล เชืQอ ชาญวงศ์ ในนามของชมรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื=อสารเพื=อความเท่าเทียมกัน ในวันนันQ ท่านบอกว่าท่านป่วยหนักมาได้ 3 เดือนแล้ว
โดยก่อนหน้ านีQ ผู้เขียนมีความตังQ ใจอย่างสูงที=จะเรียนเชิญท่านมาปาฐกถา เรื=อง “ตามรอยพระยุคล
บาทด้านการสื(อสารของในหลวง” เนื=องในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554 โดยตอนนันQ ทางชมรมฯ กําหนดจัดงานขึนQ ในวันที= 15 ตุ ลาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ มจร. วัดศรีสุด ารามวรวิหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพฯ ซึ=ง
เบืQองต้นท่านอาจารย์ก็ได้ตอบรับมาเป็ นองค์ปาฐกเรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าพอใกล้ถงึ วันก็ได้รบั แจ้ง
จากเลขานุ การของท่านว่าท่านอาจารย์ยงั ป่วยอยู่ไม่สามารถมาร่วมงานได้ กอปรกับช่วงนันQ ได้เกิดมหา
อุทกภัยในพืนQ ทีก= รุงเทพมหานคร ทางชมรมฯ จึงได้เลื=อนการจัดงานมาเป็ น พ.ศ. 2555 ซึง= ตอนนันQ เราก็
มีความหวังอย่างยิง= ว่าท่านอาจารย์คงจะหายป่วยและมางานของเราได้ แต่แล้วท่านอาจารย์กจ็ ากพวก
เราไปเสียก่อน
ในวันที=ไปเยี=ยมท่านอาจารย์ท=โี รงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านันQ ทางเราได้นําหนังสือ เช่น War
and Peace ของ LEO TOLSTOY, นิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที= 135 เดือนธันวาคม 2554 (ซึง= มีบทความ
ที=ผู้เขียนได้อ้างอิงเนืQอหาบางส่วนมาจากงานเขียนของท่านอาจารย์ พลตํารวจตรี สุชาติฯ ด้วย) และ
หนังสือเกีย= วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปให้ท่านอาจารย์ดว้ ย
ด้วยความรักและความอาลัยยิง= ที=มตี ่ อท่าน พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ หนึ=งในผู้บุกเบิก
กิจการวิทยุสมัครเล่น และวงการโทรคมนาคมของประเทศไทย ทีผ= เู้ ขียนปรารถนาจะพบท่านมากทีส= ุดใน
วัยเด็กทีไ= ด้รจู้ กั ท่านผ่านทางนิตยสาร 100 วัตต์ และหนังสือต่างๆ จนกระทัง= พ.ศ. 2550 ผูเ้ ขียนจึงได้ม ี
โอกาสเรียนเชิญท่านมาปาฐกถาพิเศษ เรื=อง “ตามรอยพระยุคลบาทด้านการสื(อสาร” สามารถอ่าน
ปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื=องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เรื=อง “ตามรอยพระยุคลบาทด้านการสื=อสาร” โดย
พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ เมื=อวันศุกร์ท=ี 21 ธันวาคม 2550 ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น. ณ
สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ท=ี www.ictforall.org/main.php
นั บ เป็ น ความยิน ดีท=ีไ ด้ ม ีโ อกาสพบท่ า นตามที=ต ังQ ใจไว้ใ นวัย เด็ก ดัง นั นQ เพื=อ น้ อ มรํา ลึก ถึง
คุ ณ ความดี และคุ ณู ป การของ พลตํ า รวจตรี สุ ช าติ เผือ กสกนธ์ ผู้ เ ขีย นจึง ได้ เ ขีย นบทความเรื=อ ง
“85 ความทรงจํา ถึง พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ (วีอาร์ 001/HS1BA)” ขึนQ โดยรายได้จาก
ค่าบทความทังQ หมดจะได้บริจาคให้มูลนิธพิ ระดาบส เพื=อเป็ นการทําบุญอุ ทศิ ให้ท่านอาจารย์ อันเป็ นที=
เคารพรักยิง= ของพวกเราต่อไป

85 ความทรงจํา ถึง พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ (วีอาร์ 001/HS1BA)
1. วันเกิ ดสมมุติบญ
ั ญัติ วันศุกร์ท=ี 1 เมษายน พ.ศ. 2470 ถึงแก่อนิจกรรม วันจันทร์ท=ี 13
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (สิรอิ ายุ 84 ปี 10 เดือน 13 วัน)
2. บิ ดา-มารดา นายดิน เผือกสกนธ์ อดีตครูสอนภาษาอังกฤษ และนางฉัตร เผือกสกนธ์
3. การศึกษา
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

• ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์สาขาวิชาไฟฟ้าระดับสูง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2492
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที= 22
ประสบการณ์ ทาํ งานของท่าน
• หัวหน้ากองการสื=อสาร กรมตํารวจ
• อธิบดีกรมไปรษณียโ์ ทรเลข
• กรรมการการทํางานบริหารรัฐวิสาหกิจทีเ= กีย= วข้องกับการสื=อสารโทรคมนาคมอีก
หลายแห่ง ฯลฯ
ผลงานในอดีต เสรีไทย เป็ นทหารผ่านศึกยศร้อยตรี ในระหว่างสงครามโลก ครังQ ที= 2
สิ( งที(ท่านบอกว่า ท่านภูมิใจเสมอ
• โฆษกของสถานีวทิ ยุกระจายเสียงกองทัพอากาศ ในวันปราบ “กบถแมนฮัตตัน”
วันที= 29 มิถุนายน พ.ศ. 2493
• ผูค้ วบคุม และสังปฏิ
= บตั กิ ารในข่ายการสื=อสารของกรมตํารวจ ในวันมหาวิปโยค 14
ตุลาคม พ.ศ. 2516
• โฆษกของสถานีวทิ ยุกระจายเสียง กองทัพภาคที= 2 จังหวัดนครราชสีมา และผู้
วางแผนปฏิบตั กิ ารสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันปราบ “กบถเมษาฮาวาย” วันที= 1
เมษายน พ.ศ. 2524
• การทีไ= ด้มโี อกาสถวายงาน ปฏิบตั หิ น้าทีส= นองพระเดชพระคุณในด้านการสื=อสาร
โทรคมนาคม และงานด้านอื=นๆ มาตังQ แต่ ปี พ.ศ. 2511
ตําแหน่ งหน้ าที(ในอดีต นายตํารวจราชสํานักพิเศษ และ เลขาธิการมูลนิธพิ ระดาบส
(โครงการตามแนวพระราชดําริช่วยเหลือให้การศึกษาวิชาอาชีพแก่ผูท้ ด=ี อ้ ยโอกาส)
ปูชนี ยาจารย์
• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ทางนิมติ วิชาพุทธศาสตร์
• ท่านเจ้าคุณ พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
• ท่านเจ้าคุณพระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (ปจั จุบนั คือ พระพรหมคุณาภรณ์
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต))
• ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปทั มะสุนทร) ทางตํารา
• พันเอก สมัคร บุราวาส ทางตํารา ฯลฯ
การใช้ชีวิตประจําวันทางด้านพุทธศาสนา
• การบริหารจิตและการพัฒนาปญั ญา โดยการปฏิบตั สิ มถและวิปสั สนาสมาธิ เพื=อ
การศึกษาค้นคว้า
• เผยแพร่วชิ าการด้านพุทธศาสตร์
• การบําเพ็ญสะสมบารมีต่างๆ การบริหารกายควบคู่ไปกับการบริหารจิต โดยการเดิน
จงกรม
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10. ความรู้พิเศษของท่าน วิชาการโหราศาสตร์ดวงดาว แต่ไม่รบั พยากรณ์ทวไป
ั=
11. งานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริ นทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) พล.ต.ต. สุชาติ เผือก
สกนธ์ เคยดํารงตําแหน่ งกรรมการบริหารกลาง ชุดแรก ขอมูลนิธแิ พทย์อาสาสมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี (ย่อว่า พอ.สว.) มีช=อื ภาษาอังกฤษว่า “Princess Mother’s medical
Volunteer Foundation” (ย่อว่า P.M.V.F.) จดทะเบียนเป็ นมูลนิธ ิ พอ.สว. เลขทะเบียนลําดับ
ที= 802 เมื=อวันที= 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระ
กรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั งQ คณะกรรมการบริห ารกลาง 22 คน ทรงโปรดเกล้ า ฯ ให้
ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขณะนันQ
เป็ น ประธานคณะกรรมการบริห ารกลาง สํ า หรับ พระองค์ ฯ ผู้พ ระราชทานกํ า เนิ ด มูล นิ ธ ิ
พอ.สว. ทรงเป็ นองค์นายิกากิตติมศักดิ z จากการดํารงตําแหน่ งกรรมการบริหารกลาง มูลนิธ ิ
พอ.สว. ของ พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกนธ์ ท่านได้มสี ่วนร่วมสําคัญในการวางระบบหน่ วย
แพทย์ทางวิทยุ พอ.สว.1
12. หนังสื อบันทึ กความทรงจํา “เรื(อง การสื( อสารของในหลวง” ซึ( ง พล.ต.ต.สุชาติ เผือก
สกนธ์ แต่งขึนQ ในโอกาสทีพ= ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่ อ มให้ท่ านเข้า เฝ้ า เป็ นการส่ ว นพระองค์ ณ พระตํ าหนั ก จิต รลดารโหฐาน เพื=อ รับ
พระราชทานนํQาสังข์ในโอกาสทีท= ่านมีอายุครบรอบปีท=ี 72 เมือ= วันที= 1 เมษายน พ.ศ. 2542 ซึง=
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสังให้
= ท่านรวบรวมประมวลเรื=องราว
เหตุการณ์ พระราชกรณียกิจ ที=เกี=ยวข้องกับการสื=อสารโทรคมนาคมต่างๆ นับตังQ แต่ปี พ.ศ.
2511 ซึง= เป็ นปีทท=ี ่านได้เริม= ปฏิบตั หิ น้าทีร= าชการสนองพระเดชพระคุณถวายงานในด้านนีQเป็ น
ต้นมา มาจัดบันทึกรายงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร2 หนังสือเล่มนีQ ได้รวบรวมความทรงจํา
เกี=ยวกับพระราชอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจในด้านการสื=อสารทางวิทยุคมนาคม วิทยุ
สมัค รเล่น และโทรคมนาคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห วั จัดพิมพ์ครังQ แรกเมื=อ พ.ศ.
2542 ISBN: 974-85751-8-7 จํานวนพิมพ์ 5,000 เล่ม รายได้จากการจําหน่ ายทังQ หมด ไม่หกั
ค่าใช้จา่ ย นํ าขึนQ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื=อโดยเสด็จพระราชกุศลมูลนิธพิ ระดาบส ท่าน
พล.ต.ต. สุชาติฯ เคยเล่าให้ผเู้ ขียนฟงั ว่าในครังQ นันQ หนังสือเล่มนีQขายดีมาก ปจั จุบนั ยังสามารถ
สังซื
= อQ ได้กบั นิตยสาร 100 วัตต์ ในราคาเล่มละ 180 บาท
13. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้นําบทความของ พล.ต.ต.
สุชาติ เผือกสกนธ์ เกี=ยวโทรคมนาคมและไอซีที มาจัดพิมพ์เป็ นหนังสือชื=อ “พระเจ้าอยู่หวั
นักวิ ทยุสื(อสารผู้ยิ(งใหญ่ ” เมื=อ พ.ศ. 2550 เป็ นหนังสือขนาด 319 หน้ า ภาพประกอบสี=ส ี
ISBN 9789741300709 มีเนืQอหาประกอบด้วย พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ด้านโทรคมนาคมและไอซีที -- เมือ= ยังทรงพระเยาว์ -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
นายช่ า งวิทยุ ผู้ยงิ= ใหญ่ -- ทรงเป็ นครูของแผ่ น ดิน --วงดนตรีส หายพัฒนา--วิธ ีก ารบริห าร
ความถี=วทิ ยุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั --ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง -- สัจจบารมีของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั กับการหาทิศวิทยุ -- บทพระ
ราชนิพนธ์เรือ= ง พระมหาชนก -- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั กับวิชาสถิตศิ าสตร์ -- สืบเนื=อง
จากบทความเรื=อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั กับวิชาสถิตศิ าสตร์ -- พระบาทสมเด็จพระ
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เจ้า อยู่ห ัว กับ กิจ การโทรศัพ ท์เ คลื=อ นที= -- พระพรหมของคนไทย -- พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยูห่ วั กับกิจการวิทยุสมัครเล่นเมืองไทย – ตามรอยพระยุคลบาทด้วยหลักธรรม
14. พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกนธ์ ได้กล่าวไว้ในบทความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้สน
พระทัยการติด ต่ อ สื=อ สารทางวิทยุอ ย่างจริงจัง ตังQ แต่ ปี พ.ศ. 2511 ซึ=ง เป็ นปี แรกที=ท่านได้
ปฏิบตั หิ น้าทีน= ายตํารวจราชสํานักเวร จึงได้มโี อกาสปฏิบตั หิ น้าทีส= นองพระเดชพระคุณถวาย
งานในด้านการสื=อ สารตังQ แต่ นันQ โดยตลอดมา ในการปฏิบตั ิหน้ าที=ถวายการอารัก ขารัก ษา
ความปลอดภัย กรมราชองครักษ์มหี น่ วยงานทีร= บั ผิดชอบในด้านนีQโดยตรง คือ แผนกรักษา
ความปลอดภัยบุคคล หน่ วยงานนีQมเี ครื=องมือสําคัญในการปฏิบตั หิ น้าที= คือ เครื=องรับ-ส่งวิทยุ
ชนิดมือถือ หรือ HANDIE TALKIE ชนิดนํ าติดตัว หรือ PORTABLE ชนิดติดตังQ ในรถยนต์
หรือ MOBILE และชนิดติดตังQ ประจําทีเ= ป็ นสถานีกลางควบคุมข่าย หรือ FIXED STATION
ย่านความถีว= ทิ ยุทน=ี ํามาใช้งานมีทงั Q HIGH BAND VHF/FM และ HF-SSB เครื=องรับ-ส่งวิทยุท=ี
ใช้งานในข่าย VHF/FM ขณะนันQ เป็ นเครื=องวิทยุ MOTOROLA ทังQ สินQ เครื=องวิทยุชนิดมือถือ
เป็ นรุ่น H 23 รูปร่างค่อนข้างเทอะทะ ไม่เล็กกระทัดรัดเหมือนเครื=องชนิดมือถือในปจั จุบนั นีQ
เครื=องวิทยุชนิดนํ าติดตัวเป็ นเครื=องรุ่น PT-400 ส่วนเครื=องที=ตดิ ตังQ ในยานยนต์ และประจํา
ส ถ า นี ก ล า ง ยั ง เ ป็ น เ ค รื= อ ง ที= ใ ช้ ห ล อ ด สู ญ ญ า ก า ศ อ ยู่
(ดู เ พิ= ม เ ติ ม ไ ด้ ท=ี
http://suriyon.rtarf.mi.th/suri_doc/167.htm)
15. พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกนธ์ ได้กล่าวไว้ในบทความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จะทรง
ตังQ สถานีหาทิศวิทยุโดยใช้เครือ= งอุปกรณ์งา่ ยๆ ดังกล่าวขึนQ ทีพ= ระตําหนักจิตรลดารโหฐาน และ
พล.ต.ต. สุชาติฯ จะตังQ สถานี หาทิศวิทยุใ นลักษณะเดียวกันขึQนที=บ้านพักรวมทังQ จัด เตรียม
รถยนต์ท=มี เี ครื=อ งอุ ปกรณ์ หาทิศวิทยุเ ช่นเดียวกันสํารองไว้อีก 1 คันเพื=อ ปฏิบตั ิหน้ าที=เ ป็ น
หน่ วยหาทิศวิทยุเคลื=อนที= การปฏิบตั กิ ารหาทิศวิทยุทพ=ี ระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาสละเวลา
ส่วนพระองค์เข้ามาร่วมด้วย มักจะเริม= ขึQนเมื=อเวลาก่ อนสองยาม จนกว่าจะทรงตรวจค้นหา
ทิศทางทีม= าของคลื=นวิทยุทแ=ี ผ่กระจายเข้ามารบกวนได้ซง=ึ มักจะเป็ นเวลาตอนใกล้รุ่ง เกี=ยวกับ
การใช้เทคนิคในการค้นหาทิศวิทยุนQี ได้มเี หตุการณ์ทป=ี ระทับใจอยู่ครังQ หนึ=งทีส= มควรบันทึกไว้
ในประวัตศิ าสตร์การสื=อสารของประเทศ คือ ครังQ นันQ (เป็ นทีน= ่ าเสียดายว่า มิได้บนั ทึกวันเวลา
ไว้) ศูนย์ควบคุมข่ายวิทยุของตํารวจจราจร ซึง= ใช้สญ
ั ญาณเรียกขานในขณะนันQ ว่า “ตรีเพชร์”
และความถีว= ทิ ยุขนาด 162.00 MHz ได้ถูกคลื=นวิทยุขนาดความถี=เดียวกันจากสถานีวทิ ยุแห่ง
นันQ เข้ารบกวนในลักษณะเป็ น RF Carrier มีความแรงของสัญญาณมากเพียงพอทีจ= ะทําให้ไม่
สามารถติดต่ อสื=อสารกับข่ายนีQ ได้โดยสิQนเชิง เมื=อ ความทราบถึง พระกรรณ จึงได้ทรงพระ
กรุณาติดต่อทางวิทยุแจ้งให้ พล.ต.ต. สุชาติฯ ทราบและลงมือปฏิบตั กิ ารหาทิศวิทยุร่วมกันใน
คืนวันนันQ เมือ= เวลาประมาณ 22.00 น.
จากการตรวจสอบร่วมกันของสองสถานี สถานีหนึ=งตังQ อยู่ทพ=ี ระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
และอีกสถานีหนึ=งตังQ อยู่ทบ=ี า้ นพักของ พล.ต.ต. สุชาติฯ ซึง= เป็ นบ้านพักของทางราชการอยู่ใน
บริเวณกองการสื=อสารกรมตํารวจ บางเขน ในขณะนันQ เป็ นทีน= ่ าเชื=อว่า คลื=นวิทยุทแ=ี ผ่กระจาย
เข้ามารบกวนข่ายการสื=อสารของตํ ารวจจราจร มีทศิ ทางมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
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กรุงเทพมหานคร หรือ มาจากทางอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพราะสัญญาณของ
คลื=นวิทยุนQีมคี วามแรงสูงมาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงรับสังให้
= พล.ต.ต. สุชาติฯ จัดหน่ วยหาทิศวิทยุเคลื=อนที=
คือ รถยนต์ประจําตําแหน่ งของท่านที=ได้เตรียมไว้พร้อมกับเครื=องอุปกรณ์ในการหาทิศวิทยุ
ออกปฏิบตั กิ ารทันทีเมือ= เวลาก่อนเทีย= งคืนเล็กน้อย
ในระหว่างการเดินทางจากบางเขนไปยังอําเภอบางพลีในยามดึกวันข้างแรมในสมัยนันQ
ค่อนข้างจะเปล่าเปลีย= ว เพราะตามเส้นทางผ่านมิได้มรี า้ นรวงเปิดไฟสว่างเจิดจ้าดังเช่นในสมัย
นีQ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัว ได้ทรงพระกรุ ณ ารับสัง= มาทางวิท ยุเ ป็ นระยะๆ เกี=ย วกับ
สถานภาพของคลื=นวิทยุท=กี ําลังรบกวน คือ ความแรงของสัญญาณ และทิศทาง พล.ต.ต. สุ
ชาติฯ ได้เดินทางเข้าเขตอําเภอบางพลีเมือ= เวลาประมาณสองยามเศษ ความแรงของสัญญาณ
คลื=นวิทยุทก=ี ําลังรบกวนเพิม= แรงมากขึนQ สามารถหาทิศทางได้ไม่ยาก ทําให้ผมมีกําลังใจ เชื=อ
ใจว่า ไม่หลงทิศทางแน่ แต่มที น=ี ่ าแปลกใจอยู่ประการหนึ=งว่า กําลังจะมุ่งไปยังทุ่งนากว้างซึง= มี
โรงงานเปิ ด ไฟฟ้ าริบ หรี=อ ยู่ ข้า งหน้ า เพื=อ ความแน่ ใ จ พล.ต.ต. สุ ช าติฯ จึง ได้ ติด ต่ อ ขอ
พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตหยุดรถเพื=อใช้เครื=องอุปกรณ์หาทิศวิทยุประจํารถตรวจสอบ
ทานทิศกับพระองค์ท่านอีกครังQ แต่เป็ นที=น่าแปลกใจยิง= ว่า คลื=นวิทยุนันQ หาได้มาจากโรงงาน
กลางทุ่งนันQ ตามทีไ= ด้คาดคะเนไว้ไม่
มีเรือ= งขําขันประกอบกับเรื=องนีQคอื เป็ นทีร= จู้ กั กันดีว่า จังหวัดสมุทรปราการเป็ นจังหวัดที=
มียุงทีเ= รียกว่า “ยุงปากนํQ า” ชุมทีส= ุด เป็ นยุงตัวใหญ่และบินมาเป็ นจํานวนมาก เป็ นกลุ่มก้อนสี
ดําหลังจากพระอาทิตย์ตกดินแล้ว และเป็ นการแน่ นอนทีส= ุด บริเวณพืนQ ทีซ= ง=ึ พล.ต.ต. สุชาติฯ
กําลังปฏิบตั กิ ารหาทิศวิทยุในเขตอําเภอบางพลีนันQ ในยามดึกดื=นฟ้ามืดสนิทเช่นนันQ ย่อมจะ
เต็มไปด้วยกลุ่มยุงเหล่านีQ การสอบทานทิศวิทยุ ณ จุดนีQ พล.ต.ต. สุชาติฯ จําเป็ นต้องหยุด
และออกไปจากรถแล้วนําเครือ= งอุปกรณ์หาทิศวิทยุ และแผนทีอ= อกไปตังQ บนกระโปรงหน้าของ
รถ เพื=อให้บงั เกิดผลแน่ นอนยิง= ขึนQ ในขณะทีก= ําลังปฏิบตั กิ าร กลุ่มเจ้ายุงปากนํQ าซึง= เป็ นเจ้าถิน=
อยู่ในบริเวณนีQเมื=อได้เห็นแสงไฟจากรถของท่าน จึงได้ทะยานบินถลาเข้าโจมตีเป้าหมายคือ
พล.ต.ต. สุชาติฯ ทันที เป็ นอุปสรรคในการปฏิบตั กิ ารของท่านอย่างยิง= ในขณะปฏิบตั ิการ
พล.ต.ต. สุชาติฯ มีความจําเป็ นต้องใช้วทิ ยุมอื ถือของท่ านติดต่ อ กับพระองค์ท่านทุกระยะ
ขณะเมื=อ อ้ า ปากกล่ า วถวายรายงาน เจ้า ยุ ง ปากนํQ า จํา นวนไม่ น้ อ ยก็บิน ถลาเข้า ปากของ
พล.ต.ต. สุชาติฯ โดยไม่รงั Q รอ จึงเผลออุทานไปว่า “กส.9 จาก กส.1 ว 2....อุบ๊ ....กส.1 ได้ ว.
10 (หยุดรถ) ตรวจสอบจุดที( น่าสงสัยแล้ว....อุบ๊ ....ไม่มีสถานี ส่งคลื(น...อุบ๊ ....” ได้รบั สัง=
ตอบมาทางวิทยุว่า “กส.1 จาก กส.9 รับทราบ มีอะไรเกิ ดขึGน” พล.ต.ต. สุชาติฯ จึงได้ถวาย
รายงานเหตุการณ์ไปว่า “น่ าเชื( อว่า สถานี ที(ส่งคลื(นรบกวนยังอยู่ไกลจากจุดที( กาํ ลัง ว.4(
จุดปฏิ บตั ิ การ)...อุบ๊ ....ขณะนีG กส.1 กําลังถูกยุงปากนํGาโจมตี มียุงจํานวนหนึ( ง...อุบ๊ ...เข้า
มาในปาก ขออนุญาตเลิ ก ว.4 ที(จดุ นีG ”
“กส.๙ รับทราบ (มีเสียงพระสรวล) ให้เลิ ก ว.10 แล้วเปลี(ยนจุด ว.4 ใหม่”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุณาร่วมหาทิศของคลื=นวิทยุทเ=ี ข้ามารบกวนนีQ
กับ พล.ต.ต. สุ ช าติ ฯ โดยได้ ร ับ สัง= ให้ ท่ า นเปลี=ย นแปลงจุ ด ปฏิบ ัติ ก ารอยู่ อี ก หลายครังQ
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จนกระทังเวลาใกล้
=
รุ่ง จึงได้พ บเป็ นที=ค่ อ นข้างแน่ นอนว่ า สถานี ว ิทยุท=ีกํ าลัง ส่ ง คลื=นเข้ามา
รบกวนนันQ ตังQ อยูท่ เ=ี ขาบางทราย จังหวัดชลบุร ี จึงได้รบั สังให้
= เลิกปฏิบตั กิ าร
ในวันรุ่งขึนQ พล.ต.ต. สุชาติฯ จึงได้สงให้
ั = ผู้ใต้บงั คับบัญชาของท่านนํ าหน่ วยหาทิศวิทยุ
เคลื=อนที=ออกปฏิบตั กิ ารอีกครังQ หนึ=ง จึงได้ค้นพบว่า สถานีวทิ ยุท=สี ่งคลื=นรบกวนนันQ เป็ นของ
หน่ วยราชการทหารหน่ วยหนึ=งซึง= เจ้าหน้าทีป= ระจําสถานีได้ปรับคลื=นความถี=เข้ามาตรงกับของ
ตํารวจจราจรโดยไม่ได้ตงั Q ใจและเมือ= ได้มกี ารติดต่อประสานงานระหว่างหน่ วยแล้ว การรบกวน
ทางวิทยุกห็ มดสินQ ไป (ดูเพิมเติมได้ที http://suriyon.rtarf.mi.th/suri_doc/192.htm)
16. ในช่วงเวลาที= พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกนธ์ ได้มโี อกาสปฏิบตั หิ น้ าทีส= นองพระเดชพระคุณใน
ด้านการสื=อสารอยู่นันQ นอกจากท่านจะดํารงตําแหน่ ง หัวหน้ ากองการสื=อสาร กรมตํารวจ อยู่
แล้ว ท่านยังได้รบั แต่ งตังQ จากกระทรวงมหาดไทยให้ดํารงตําแหน่ ง ผู้อํานวยการสํานักงาน
โทรคมนาคม กระทรวงมหาดไทย (ป จั จุบนั คือ กองการสื=อ สาร สํานัก งานปลัด กระทรวง
มหาดไทย) ควบคู่กนั ไป เนื=องจาก พล.ต.ต. สุชาติฯ เป็ นผู้รบั ผิดชอบดําเนินงานการจัดตังQ
ระบบโทรคมนาคมของกระทรวงมหาดไทยขึนQ ระบบโทรคมนาคมของกระทรวงมหาดไทยนีQ
ประกอบด้วยการสื=อสารด้วยระบบโทรศัพท์อตั โนมัติ กับระบบเทเล็กซ์ ทังQ ภายในท้องถิน= และ
ระบบทางไกล ดังนันQ เพื=ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื=อสารนอกเหนือไปจาก
การสื=อสารทางวิทยุ พล.ต.ต. สุชาติฯ จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายเครื=องโทรศัพท์และเครื=องเทเล็กซ์
ของกระทรวง มหาดไทย เพื=อ ทรงใช้ง านเป็ น การส่ ว นพระองค์ ณ พระตํ า หนัก จิต รลดา
รโหฐาน และทีป= ระทับแปรพระราชฐานในต่างจังหวัดทุกแห่ง รวมทังQ ได้ตดิ ตังQ ให้แก่หน่ วยงาน
ทีเ= กี=ยวข้อง อาทิ แผนกรักษาความปลอดภัยบุคคล กรมราชองครักษ์ ชุมสายโทรศัพท์ และ
ชุมสายเทเล็กซ์ของกระทรวงมหาดไทยตังQ อยู่ทศ=ี ูนย์ส=อื สารกลาง กระทรวงมหาดไทย ถนนวิ
สุทธิกษัตริย์ (ดูเพิม= เติมได้ท=ี http://suriyon.rtarf.mi.th/suri_doc/131.htm)
17. ในขณะที= พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกนธ์ กําลังดํารงตําแหน่ งหัวหน้ากองการสื=อสาร กรมตํารวจ
และนายตํารวจราชสํานักเวร ท่านได้มโี อกาสเข้าเฝ้าฯ ถวายงานในด้านการสื=อสารมาตังQ แต่ปี
พ.ศ. 2511 และได้ ม ี โ อกาสติ ด ตามเสด็ จ ฯไปในพระราชภารกิ จ ต่ า งๆ ทั งQ ในเขต
กรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด หน้าทีท= ส=ี ําคัญคือ การใช้เครื=องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM ทังQ
ชนิด มือ ถือ และในยานยนต์ รายงานเหตุ การณ์ ต่ างๆ ระหว่ างเสด็จพระราชดําเนินให้ศูนย์
ควบคุมข่ายของตํารวจรับทราบทุกระยะ ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้ าที=ของแผนกรักษาความ
ปลอดภัยบุคคล กรมราชองครักษ์ทร=ี ่วมในขบวนเสด็จฯด้วย จะใช้เครื=องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM
รายงานข่าวในลัก ษณะที=ค ล้ายคลึง กัน แต่ ม ิไ ด้เ ป็ น ข่ายและมิไ ด้ใ ช้ค วามถี=ข นาดเดียวกัน
ระหว่างทีก= ําลังปฏิบตั หิ น้าทีร= ่วมกัน ได้เกิดปญั หาคือ ทุกครังQ ทีเ= จ้าหน้าทีส= =อื สารตํารวจทําการ
ส่งวิทยุรายงานข่าว สัญญาณวิทยุของฝ่ายตํารวจจะไปดังทางเครื=องรับ-ส่งวิทยุชนิดมือถือ
และชนิดนํ าติดตัว (Portable) รับฟงั เป็ นเสียงดังชัดเจนเหมือนรับฟงั ด้วยคลื=นตรง แต่ในทาง
ตรงข้าม เมื=อฝ่ายรักษาความปลอดภัยฯส่งบ้างจะไม่เข้ามารบกวนเครื=องวิทยุของฝ่ายตํารวจ
ในลักษณะนันQ จะเข้ามาบ้างในลักษณะเสียงรบกวนซู่ซ่าเท่านันQ
18. ความได้ ท ราบถึง พระกรรณ แต่ ใ นตอนแรกๆนั นQ ยัง มิไ ด้ ท รงมีพ ระราชกระแสอย่ า งใด
เนื=องจากยังเป็ นระยะแรกๆ ที=ทรงเริม= ใช้เครื=องวิทยุในการสื=อสาร เมื=อ พล.ต.ต. สุชาติฯ ได้
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ทูลเกล้าฯถวายเครื=องรับ-ส่งวิทยุ VHF/FM FM-5 ที=กรมตํารวจได้รบั ความช่วยเหลือจาก
สหรัฐอเมริกา และได้ตดิ ตังQ สายอากาศแบบต่างๆ ถวายให้ทรงใช้งาน จึงได้ทราบปญั หาว่า
เครือ= งรับ-ส่งวิทยุทไ=ี ด้ทลู เกล้าฯ ถวายไว้ถูกสถานีวทิ ยุอ=นื ๆ เข้ามารบกวนอยู่ตลอดเวลา ทังQ ที=
สถานี ว ิ ท ยุ เ หล่ า นั Q น มิ ไ ด้ ใ ช้ ค วามถี= ข นาดเดี ย วกั บ ที= ท รงใช้ ง าน (ดู เ พิ= ม เติ ม ได้ ท=ี
http://suriyon.rtarf.mi.th/suri_doc/132.htm)
19. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเฝ้าสังเกตวิเคราะห์ทม=ี าของการรบกวนและได้พระราชทาน
กระแสพระราชดําริ ให้ พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ มาศึกษาค้นคว้าต่อ รวมทังQ ได้ทรง
ทดลองตรวจสอบกับท่ า นเป็ น ระยะเวลาต่ อ เนื= อ งเป็ นเวลานานๆ โดยปกติจะทรงทดสอง
ค้นคว้าในเวลาดึก (หลังเทีย= วคืนไปแล้ว) หลังจากทีไ= ด้ทรงว่างพระราชภารกิจแล้ววันละหลาย
ชัวโมง
=
บางวัน จะเลิก การทดลองเมื=อ ใกล้รุ่ ง ได้ย ินเสีย งไก่ ข นั จึง ได้ยุ ติใ นชันQ ต้ น ว่ า ภาค
เครื=องรับของเครื=องวิทยุ FM-5 ทีท= รงใช้งานถูกออกแบบมาไม่สู้ประณีตนัก มีคุณลักษณะใน
การคัดเลือกสัญญาณ (Selectivity) ไม่ได้มาตรฐานทัวไป
= (คงจะเป็ นเพราะเป็ นเครื=องราคาถูก
ที=ส หรัฐอเมริก าต้ อ งสัง= ซืQอ มาเป็ น จํานวนมากเพื=อ ใช้ใ นสงครามเวีย ดนาม และช่ ว ยเหลือ
ประเทศไทย) ทังQ วงจรขยายแรงไฟสัญญาณความถี=ปานกลาง (IF Amplifier) ก็เป็ นวงจรที=
เปลี=ยนความถี=ไ ปตามความถี=ท=ีรบั ฟ งั (โดยปกติ เครื=อ งรับ วิทยุทวไปจะมี
ั=
ว งจรดัง กล่ าวที=
ทํางานด้วยความถี= คงที=ตลอดเวลา) พระองค์ท่านได้รบั สังเรี
= ยกว่า "Walking Frequency"
(ความถี=เดินได้) ดังนันQ เมื=อนํ าเอาเครื=องวิทยุท=มี คี ุณลักษณะนีQมาติดตังQ ใช้งานที=พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐานซึง= อยู่กลางใจเมือง ถูกล้อมรอบด้วยสถานีวทิ ยุกระจายเสียง โทรทัศน์ กําลัง
สูง และสถานีวทิ ยุส=อื สารทีท= าํ งานในย่านความถี=ต่างๆ จึงมีโอกาสถูกรบกวนจากสถานีเหล่านีQ
ได้ ในโอกาสต่ อมา ถึงแม้ว่าจะได้ทรงสังซื
= Qอเครื=องรับ-ส่งวิทยุ Motorola ที=เป็ นเครื=องที=ม ี
คุณภาพสูงสุด (และราคาแพงทีส= ุด) มาทรงใช้งานก็ตาม การรบกวนในลักษณะดังกล่าวก็หา
ได้หมดสินQ ลงไปไม่ เพียงแต่ลดลงบ้างบางส่วนเท่านันQ เรือ= งนีQเองนับว่าเป็ นการบ้านทีแ= สนยาก
สําหรับผมทีไ= ด้รบั พระราชทานมา (ดูเพิมเติมได้ที http://suriyon.rtarf.mi.th/suri_doc/132.htm)
20. พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ เล่าไว้ในหนังสือย้อนอดีตการสื=อไทย (2533: 55) ความว่า
“…มีอยู่ครังQ หนึ=งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้รบั สั =งทางวิทยุกบั พนักงานวิทยุ สถานีวทิ ยุ
กองกํากับการตํารวจนนทบุร ี เพื=อจะพระราชทานคําแนะนํ าเกี=ยวกับการปฏิบตั กิ ารสื=อสารบาง
ประการ โดยทรงใช้ ส ัญ ญาณเรีย กขานว่ า “กส.9” ติด ต่ อ เข้า ไป พนั ก งานวิท ยุ ผู้ นั นQ จํ า
พระสุรเสียงไม่ได้จงึ ได้สอบถามว่า “เป็ น กส.9 จริ งหรือปลอม” ทังQ ดูเหมือนจะใช้คําพูดไม่สู้
จะเรียบร้อยเรื=องนีQจงึ เดือ ดร้อนมาถึงผู้เขียน (พลตํารวจตรีสุชาติฯ) เนื=อ งจากได้รบั สังเล่
= า
เหตุ ก ารณ์ ม าให้ท ราบเพื=อ ให้ช่ว ยยืนยันว่ า “เป็ น กส. 9 จริ ง ” เมื=อ เหตุ ก ารณ์ ผ่ านไปโดย
เรียบร้อ ยด้วยพระมหากรุณาธิคุ ณ พระองค์ท่านยังทรงห่ว งใยว่ าพนัก งานวิทยุผู้นันQ จะถู ก
ลงโทษทางวินัย จึงได้รบั สังทางวิ
=
ทยุให้ผู้เขียน (พลตํารวจตรีสุชาติฯ) ติดต่อประสานงานกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาของพนักงานวิทยุ ขออย่าให้มกี ารลงโทษเลย…”
21. พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ ห ัว ได้ โ ปรดเกล้ า ฯ ให้พ ลตํ า รวจตรี สุ ช าติ เผือ กสกนธ์ กับ
เจ้าหน้าทีท= าํ การติดตังQ สายอากาศถวายมีทงั Q ชนิด Ground plane, High Gain และ J-Pole (ณ
บริเ วณพระตํ า หนัก จิต รลดารโหฐาน) พร้อ มกับกราบบัง คมทูล ถึง คุ ณ ลัก ษณะประจําของ
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สายอากาศแต่ละชนิด โดยเฉพาะเรื=อง Gain และ Radiation Pattern ซึง= พระองค์ทรงสน
พระทัยในเรือ= งทังQ สองนีQมาก (ย้อนอดีตการสื=อสารไทย, 2533: 56)
22. พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ เล่าไว้ในหนังสือย้อนอดีตการสื=อไทย (2533: 56) ความว่า
“…เมื=อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงอ่านศึกษาคุณลักษณะของสายอากาศแต่ละชนิด
จากแคตตาล็อ ก มีพระราชประสงค์จะทดสอบขีดความสามารถที=แท้จริงหลังจากที=ผู้เขียน
(พลตํารวจตรีสุชาติฯ) ได้ถวายคําแนะนํ าถึงวิธกี ารทดสอบว่าควรจะปฏิบตั อิ ย่างไรแล้ว โปรด
เกล้าฯ ให้ทําการทดสอบโดยให้ผู้เขียน (พลตํารวจตรีสุชาติฯ) ขับรถไปโดยรอบพระตําหนัก
จิต รลดารโหฐาน ในรัศ มี 1 กิโ ลเมตร แล้ว นํ าเอาเครื=อ งวัด ความแรงของสัญ ญาณ (Field
Strength Meter) ติดตัว พระองค์ท่านประทับอยูท่ พ=ี ระตําหนักจิตรลดาฯ แล้วจึงนํ าผลมาเขียน
เป็ นกราฟ เมือ= เขียนออกมาแล้วปรากฏว่ากราฟมีรปู ร่างลักษณะแปลกๆ กล่าวคือ สายอากาศ
ทีแ= คตตาล็อกระบุว่าเป็ นสายอากาศชนิดมีการแพร่กระจายคลื=นรอบตัว (Omni directional
Antenna) ซึ=งเมื=อเขียนกราฟ โดยใช้ความแรงของสัญญาณทีว= ดั ได้ตามจุดต่างๆ ภายในรัศมี
แล้ว ควรจะได้กราฟมีรปู เป็ นวงกลม หรือใกล้เคียง แต่กลับได้ผลออกมาเป็ นกราฟมีรปู คล้าย
ผีเสืQอ เมื=อได้ถวายทอดพระเนตรแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้ทรงวินิจฉัยโดยพระ
ราชอัจฉริยภาพว่าเป็ นเพราะสัญญาณทีผ= ู้เขียน (พลตํารวจตรีสุชาติฯ) รับและวัดได้นันQ มิใช่
สัญ ญาณที=ไ ด้รบั จากสถานี ส่ ง ของพระองค์ท่ านโดยตรงแต่ อ ย่า งเดีย ว แต่ ไ ด้มสี ญ
ั ญาณที=
สะท้อนจากอาคารบ้านเรือนโดยรอบของจุดที=วดั ผสมผสานมาด้วย ซึ=งตรงกับตําราวิชาการ
ทางวิทยุในเรือ= งนีQทเี ดียว…”
23. พล.ต.ต. สุ ช าติ เผือ กสกนธ์ ได้ ทู ล เกล้ า ฯ ถวามเครื=อ งมือ วัด กํ า ลัง ส่ ง วิท ยุ คือ “BIRD
THRULINE RF WATTMETER” และเครื=อ งวัด ความแรงของสัญ ญาณวิท ยุ แด่
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่ห วั เพื=อ ทรงใช้ต รวจสอบความเหมาะสม (Matching) ระหว่ า ง
สายอากาศกับเครื=องวิทยุ และทดสอบขีดความสามารถของสายอากาศในการรับสัญญาณ
อย่างละ 1 เครือ= ง พร้อมกับถวายคําแนะนํ าให้เข้าพระทัยผลดีและผลเสียของการ Match และ
Mismatch รวมทังQ เรื=อง Standing wave Ratio หรือ “SWR” ในระบบสายอากาศไว้ดว้ ย โดย
ได้เน้ นว่า ระบบสายอากาศทีด= นี ันQ จะต้องมีค่า SWR ตํ=าทีส= ุด และไม่ควรจะเกิน 1.5:1 ใน
ความถีย= า่ น VHF ขึนQ ไป มิฉะนันQ แล้วจะเป็ นผลทําให้เครือ= งส่งวิทยุชํารุดเร็วเกินควร และมีการ
รบกวนทางภาคเครือ= งรับมากขึนQ (ย้อนอดีตการสื=อสารไทย, 2533: 57)
24. พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ เล่าไว้ในหนังสือย้อนอดีตการสื=อไทย (2533: 59) ความว่า
“…ในโอกาสที=พ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห ัว ได้ทรงแปรพระราชฐานไปประทับ ณ พระ
ตําหนักภูพงิ ค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ (ในอดีต) พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ผูเ้ ขียน (พลตํารวจตรีสุชาติฯ) ตามเสด็จไปด้วย และได้ทรงทดลองสายอากาศชนิดต่างๆ ทีใ= ช้
กับเครื=องวิทยุมอื ถือ, เครื=องวิทยุประจํารถยนต์พระทีน= ัง= และที=ตดิ ตังQ ประจําที=บนพระตําหนัก
เป็ นประจํา ทรงโปรดทีจ= ะตรวจสอบว่า SWR, Gain และ Radiation Pattern การทดลองจะ
กระทําระหว่างพระตําหนักซึ=งอยู่บนดอย และสถานที=ตงั Q ของศู นย์ก ารสื=อสารตํารวจเขต 5
เชียงใหม่ ซึง= ผูเ้ ขียน (พลตํารวจตรีสุชาติฯ) ใช้เป็ นทีท= าํ งาน ในบางครังQ จะทรงมีพระราชดําริถงึ
รูปร่างลักษณะของสายอากาศที=แปลกๆ แล้วโปรดเกล้าให้ผู้เขียนจัดสร้างขึนQ ถวายเพื=อทรง

-10-

ทดลอง มีสายอากาศอยู่แบบหนึ=งเมื=อสร้างเสร็จแล้ว มีรปู ร่างคล้ายเครื=องยกนํQ าหนัก หรือบาร์
เบลล์ ซึง= พระองค์ท่านยังทรงเก็บรักษาไว้จนทุกวันนีQ…”
25. พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ เล่าไว้ในหนังสือย้อนอดีตการสื=อไทย (2533: 59) ความว่า
“…ในระหว่ างที=เสด็จ ดอย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห วั จะทรงนํ าเครื=องรับ-ส่งวิทยุชนิ ด
มือถือติดพระองค์ไปด้วย สําหรับผู้เขียน (พลตํารวจตรีสุชาติฯ) นันQ มีหน้ าที=ต้องมีไว้ในการ
ร่วมทดลอง และรายงานจุดผ่านเพื=อถวายความปลอดภัยอยูแ่ ล้ว จึงต้องมีทงั Q เครื=องรับ-ส่งวิทยุ
ชนิดมือถือ และชนิดสพายหลังติดตัวไป ในตอนต้นค่อนข้างจะทุลกั ทุเล เพราะจะต้องแต่งชุด
สนาม หรือ “ฟาติ ค” และอากาศบนดอยเย็นมากต้องใช้เสืQอ “ฟิ ลด์ แจ็คเกต” ทังQ เครื=องวิทยุ
และเครื=องแต่งกายหนักหลายกิโลทีเดียว ในระยะหลังจึงเริม= คุน้ เคย ตามเสด็จขึนQ เขาลงห้วย
ได้สบายมาก ถึงแม้ว่าเส้นทางเสด็จจะไกลและยาวนาน ตามเส้นทางเสด็จทรงโปรดทดลอง
วิทยุไปด้วยเป็ นระยะๆ การขึQนดอยสูงในลักษณะที=ได้กล่าวแล้ว จึงเป็ นธรรมดาที=จะมีเสียง
หอบแทรกไปกับข้อความที=โต้ตอบกันทางวิทยุด้วยทังQ สองฝ่าย ทําให้ทรงพระเกษมสําราญ
และทรงคลายเหนื=อยได้เป็ นอย่างดี…”
26. เครื(องเทเล็กซ์ที( พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกนธ์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั รุ่นแรกเป็ นเครื=องทีผ= ลิตโดยบริษทั SIEMENS AG ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมันนี มีแป้นพิมพ์เป็ นอักษรทังQ ไทยและอังกฤษ สามารถติดต่อกับหน่ วยงานที=สําคัญทังQ
ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคทัวประเทศได้
=
โดยตรง อาทิ ศูนย์การสื=อสาร กรมตํารวจ ปทุมวัน
ศูนย์การสื=อสารของตํารวจตระเวนชายแดน กรมอุตุนิยมวิทยา ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
กรมการปกครอง กรมประชาสงเคราะห์ เป็ นต้น เมื=อมีเหตุภยั พิบตั ทิ =จี ะเป็ นผลให้ประชาชน
ได้รบั ความเดือดร้อนเสียหาย หรือในยามปกติท=มี ขี ่าวสําคัญที=พระองค์ท่านควรจะทรงทราบ
หน่ ว ยงานเหล่ า นีQ จ ะสามารถรายงานทางเทเล็ ก ซ์ ไ ด้ โ ดยตรง จึ ง เป็ น การแน่ น อนที=
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั จะได้ทรงทราบความทุกข์สุขของพสกนิกรประชาชนคนไทยได้
ทุกโอกาส โดยรวดเร็วและทรงสามารถสังการแก้
=
ไข หรือช่ว ยเหลือบรรเทาภัยพิบตั ิ ความ
เดือดร้อนได้ทนั การณ์ ในทางตรงข้าม เมือ= ทรงมีพระราชประสงค์จะได้ขอ้ มูลสําคัญต่างๆ เพื=อ
ประกอบภารกิจบางอย่าง อาทิ การทําฝนหลวงพระราชทาน ซึง= ต้องการใช้ขอ้ มูลเกี=ยวกับดิน
ฟ้ า อากาศ คือ ความชืQน อุ ณ หภู ม ิ ความกดอากาศ ความเร็ว และทิศ ทางของลมในพืQน ที=
ปฏิบตั ิก าร หน่ ว ยงานที=เ กี=ยวข้อ ง คือ กรมอุ ตุ นิยมวิทยา และหน่ ว ยปฏิบ ัติก ารแต่ ล ะครังQ
ประสบความสําเร็จด้วยดี (ดูเพิม= เติมได้ท=ี http://suriyon.rtarf.mi.th/suri_doc/131.htm)
27. ในการส่งข่าวทางเทเล็กซ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงโปรดทีจ= ะปรุขอ้ ความของข่าวลง
ในแถบโทรพิม พ์ด้ ว ยพระองค์เ อง เมื=อ มีก ารพิม พ์ข้อ ความผิด พลาด หรือ ทรงมีพ ระราช
ประสงค์ทจ=ี ะเรียบเรียงข้อความของข่าวให้สละสลวย พระองค์ท่านจะทรงตัดต่อแถบโทรพิมพ์
ข่าวนันQ ให้สมบูรณ์อย่างประณีตประจง เคยรับสังเล่
= าให้ พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกนธ์ ฟงั ว่า
ข่าวบางข่าวมีขอ้ ความยาวต้องเสียเวลาตัดต่อนานมากกว่าจะสมบูรณ์เรียบร้อย (ดูเพิม= เติมได้
ที= http://suriyon.rtarf.mi.th/suri_doc/131.htm)
28. พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์ เป็ นผูท้ ม=ี คี วามเข้าใจในธรรมะ และปฏิบตั ธิ รรมอย่างลึกซึงQ โดย
ท่ า นสามารถผสานความรู้ท างด้า นพระพุ ท ธศาสนา เข้า กับ ความรู้ท างด้ า นการสื=อ สาร
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โทรคมนาคม ดังจะเห็นได้จากบทความ เรือ= ง “พุทธศาสตร์ศึกษาโดยวิ ธีอปุ มาอุปมัย เรื(อง
‘การมอดูเลชันทางจิ
(
ตวิ ญญาณ (Soul Modulation)’” ซึง= เขียนขึนQ เพื=อให้ผู้ทส=ี นใจศึกษา
และปฏิบตั ธิ รรมซึง= มีความรูพ้ นQื ฐานทางวิทยาศาสตร์ในสาขาโทรคมนาคมคือ การสื=อสารทาง
วิทยุ และสาขาอื=นทีเ= กี=ยวข้อง มีความเข้าใจในสภาวธรรมต่างๆ ที=ได้กล่าวไว้ในพระอภิธรรม
โดยวิธอี ุ ปมาอุ ปมัยกับความรู้พQนื ฐานทางปญั ญาที=มอี ยู่แล้ว นอกจากนีQ ยังมีบทความอื=นๆ
ทางด้านพระพุทธศาสนา เช่น พุทธศาสตร์ศกึ ษาโดยวิธอี ุปมาอุปมัยเรื=อง “อุเบกขา ประตูผ่าน
สู่ความสุข”, “จิตกับความฝนั “, “การฝึ กจิตให้เป็ นสมาธิ”, “ วิธที ําบุญให้ได้ผลทีส= ุด”, “อานิสงส์
การเดินจงกรม” (อ่านบทความได้ท=ี http://suriyon.rtarf.mi.th/suri_doc.htm)
29. พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์ ได้เขียนบทความวิจารณ์เกีย= วกับโหราศาสตร์เผยแพร่ในนิตยสาร
และเว็บ ไซต์ 1 "โหราเวสม์ " www.horawej.com เช่ น พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่ห ัว กับ
โหราศาสตร์, ดวงพระชะตาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ดาวเสาร์ดบั ในราศีกรกฏ, ดาว
พฤหัสบดีเสื=อม บ้านเมืองเกิดอาเพศ, ดวงเมืองวันเกิดสึนามิภาคใต้ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547,
ปฏิทนิ ปี พ.ศ. 2548 คลาดเคลื=อน, จาก 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ถึง 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551, ดวง
เมืองประจําปี พ.ศ. 2553, พลูโตเจ้าการที=สร้างภัยพิบตั ใิ ห้แก่โลก ?, อิทธิพลของดาวพระ
เคราะห์ท=สี ร้างอุบตั ใิ ห้แก่โลก, อิทธิพลของดาวพระเคราะห์ในวันเลือกตังQ 3 กรกฎาคม พ.ศ.
2554
30. พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์ ได้รบั พระราชทานเครื=องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชันQ ทุติย
จุ ล จอมเกล้ า วิ เ ศษ (ฝ่ า ยหน้ า ) หรื อ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “ท.จ.ว. (ฝ่ า ยหน้ า )” ซึ= ง เป็ น
เครือ= งราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลเครือ= งราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้า ชันQ ที= 2 ซึง= พระบาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู่ห ัว จะพระราชทานทังQ ฝ่า ยหน้ า (บุ รุ ษ ) จํานวน 200 สํ ารับ และฝ่า ยใน (สตรี)
จํานวน 100 สํารับ โดยทุตยิ จุลจอมเกล้าวิเศษจัดเป็ นเครื=องราชอิสริยาภรณ์ท=มี ลี ําดับเกียรติ
อั น ดั บ ที= 1 3 ข อ ง เ ค รื= อ ง ร า ช อิ ส ริ ย า ภ ร ณ์ ไ ท ย ใ น อ ดี ต ผู้ ไ ด้ ร ั บ พ ร ะ ร า ช ท า น
เครื=องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชันQ ทุตยิ จุลจอมเกล้าวิเศษนันQ จะได้รบั พระราชทานเครื=อง
ยศประกอบเครือ= งราชอิสริยาภรณ์ ได้แก่ เสือQ ครุยปกั จ.จ.จ. พานหมากทองคําลายสลักเครื=อง
พร้อม คนโทนํQ าลายสลักพร้อมพานรอง กานํQ าทองคําลายสลักพร้อมโต๊ะทองคํา กระโถนทอง
ลายสลัก ซึ=งเดิมผู้ท=ไี ด้รบั พระราชทาน ท.จ.ว. และ ท.จ. มัก มีบรรดาศัก ดิ zเป็ นพระยา จึง
เรียกว่ า พระยาพานทอง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ใ นป จั จุบนั จะมีระเบียบกํ าหนดเครื=อ งยศ
ประกอบ แต่ ก็ม ิไ ด้พ ระราชทานให้ค รอบครองอย่า งประเพณีเ ดิม คงเชิญ เครื=อ งยศมาตังQ
ประกอบในพิธพี ระราชทานเครือ= งราชอิสริยาภรณ์จลุ จอมเกล้าเท่านันQ
31. พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์ เคยกล่าวไว้ในบทความ “Double Standards ของนักวิ ทยุ
ั หาอย่ า งหนั ก
สมัค รเล่ น ” 2 ว่ า “...กิจการวิท ยุส มัค รเล่ น เมือ งไทยกํ า ลัง ประสบวิก ฤติป ญ
เนื=องจากนักวิทยุสมัครเล่นที=ได้รบั ประกาศนียบัตร และใบอนุ ญาต ให้ม ี ใช้ เครื=องวิทยุ เป็ น
พนักงานวิทยุ จัดตังQ สถานีวทิ ยุสมัครเล่น มีสญ
ั ญาณเรียกขานประจําตัวแล้วเป็ นจํานวนหลาย
1

ดูเพิมเติมได้ ที http://www.horawej.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538712818&Ntype=14

2

ดูเพิมเติมได้ ที http://suriyon.rtarf.mi.th/doublestandards.htm
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แสนคน ส่วนใหญ่ ยงั มิได้มกี ารพัฒนาตนเองให้เข้ามาตรฐาน การติดต่อสื=อสารในข่ายวิทยุ
สมัครเล่นจึงเป็ นไปอย่างไม่มรี ะเบียบวินัย แทนที=จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติคอื คลื=นความถี=
วิท ยุ ให้เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งประหยัด และมีป ระสิท ธิภ าพ กลับ ทํ า ให้เ กิด มลภาวะให้แ ก่
ธรรมชาติ…อยู่ท=วี ่า ผู้ท=เี กี=ยวข้องในการแก้ไขปญั หาจะมีความจริงจัง จริงใจ และอุ ทศิ กําลัง
กาย ใจ สติปญั ญาในการแก้ไขปญั หาทีเ= กิดขึนQ มากน้อยเพียงใด หากไม่เร่งรีบแก้ไขกันตังQ แต่
…ผมขอพยากรณ์ไว้ล่วงหน้ าว่า กิ จการวิ ทยุสมัครเล่นมีสิทธิ ถกู คุมกําเนิ ด และเมื(อถึง
วันนันG ความหวังที(จะกอบกู้ศกั ดิb ศรีคืนมาดังเช่นเมื(อ 20 ปี นันG คงจะเลือนลางเต็มที”
32. พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์ ได้มคี วามกล้าหาญจัดตังQ “ชมรมวิทยุอาสาสมัคร” ขึนQ ใน
กรมไปรษณี ย์ โ ทรเลข เนื= อ งจากในสมัย นั Qน กิ จ การวิท ยุ ส มัค รเล่ นในประเทศไทยน้ั น
พลตํ ารวจตรีสุ ชาติ เผือ กสกนธ์ ได้กล่ าวไว้ว่ า ในสมัยนันQ หน่ ว ยงานด้านความมันคงของ
=
ประเทศไม่เห็นชอบด้ว ยที=จะให้มีกิจการวิทยุส มัครเลนในประเทศไทย ท่านจึงตัดสินใจแก้
ั ายวิ ทยุอาสาสมัคร (Voluntary Radio: VR) ขึนQ โดย
เผ็ดส่วนราชการน้ัน โดยการจัดต้ งข่
เอาตําแหน่ งหน้ าทีข= องท่านเป็ นเดิมพันประกาศจัดต้ัง “ชมรมนักวิ ทยุอาสาสมัคร” ขึนQ ใน
ประเทศไทยเมื=อวันที= 5 ธันวาคม พ.ศ. 2524 โดยได้จัดสรรความถี=วทิ ยุย่าน 144-146 MHz
หรือทีเ= รียกว่า "Two Meter Band" ซึง= เป็ นความถี=ในย่านวิทยุสมัครเล่น (Amateur Radio)
รวมท้ังการนําเอาประมวลสัญญาณ คือ Q-Codes ทีใ= ช้กนั ในกิจการวิทยุสมัครเล่นสากล มาใช้
ในการติดต่อสื=อสารภายในข่ายนีQ

Picture in the past, Suchart HS1BA, Then Director General of PTD running a test for
VHF Handy Talkie in front of Hans HS0/KA3TDZ (former HS1BG), Secretary General
of RAST in the old days, with David Segal GD0/VE3EGD.,prior to launch the "VR" as
a pilot project of Amateur Radio. [in Thailand]
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33. พลตํารวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ์ ได้นํ าเรื=องการจัดต้ังชมรมวิทยุอาสาสมัคร นีQกราบบังคมทูล
พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทราบ เมื=อท่านได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จ
พระอยู่ห วั เป็ นการส่ วนพระองค์ พระองค์ท่ านได้รับสังว่
= า “เป็ นการดี พ วกเขา (นั กวิ ท ยุ
อาสาสมัคร) จะได้ ภาคภูมิใจ” และได้ทรงรับสัญญาณ เรียกขาน “วีอาร์-009” ที=
พลตํ า รวจตรี สุ ช าติ ฯ ได้ ทู ล เกล้ าฯ ถวายเป็ นสั ญ ญาณเรี ย กขานประจํ า พระองค์
(พลตํารวจตรี สุชาติฯ ใช้สญ
ั ญาณเรียกขานประจําตัวว่า “วี อาร์-001”) เป็ นการยืนยันว่า
พระองค์ท่านได้ทรงเข้าร่วมในข่ายวิทยุอาสาสมัคร ตังQ แต่ วนั นันQ ชมรมนักวิทยุอาสาสมัคร
ใช้สัญญาณเรียกขานประจําสถานีว่า “วีอาร์-… (VR-…)” มิได้ใช้ “HS-…” ดังเช่นนักวิทยุ
สมัครเล่นสากล หรือในปจั จุบนั เนื=องจากเหตุผลทางดานบริหารราชการแผนดินในขณะน้ัน
34. ห้องสมุดเสียง (Sound Library) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั พระราชทานเนื=องในวโรกาส
ทีท= รงพระกรุณาฯ ให้ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ= น มาลากุล และพลตํารวจตรี สุชาติ เผือก
สกนธ์ เข้าเฝ้าฯ ที=พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื=อวันศุกร์ท=ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2514 เพื=อ
ทูลเกล้าฯ ถวายเครือ= งควบคุมทางไกล (Remote Control) ใช้ควบคุมการทํางานของห้องสมุด
เสียง (Sound Library) ซึ=งหม่อมหลวงปิ= นฯ อธิการบดีมหาวิทยาศิลปากร ได้ตดิ ตังQ ไว้ท=ี
วิทยาลัยทับแก้ว พระราชวังจันทร์ นครปฐม และพลตํารวจตรี สุชาติฯ เป็ นผูช้ ่วยเหลือในการ
เชื=อมต่อสัญญาณผ่านศูนย์โทรคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ถนนวิสุทธิ zกษัตริย์ เชื=อมโยงไป
ที=พระตําหนักจืตรลดารโหฐาน เพื=อถ่ายทอดสัญญาณข้อความ เนืQอหาเรื=อง ดนตรีประกอบ
ของเรื=องราวต่างๆ ทังQ ในด้านประวัตศิ าสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ทีไ= ด้บนั ทึกไว้ในเทปบันทึกเสียง
เช่น พระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ ฯลฯ ซึง= ติดตังQ ไว้ในห้องสมุดเสียง ให้ทรงเลือกรับฟงั
แทนการอ่ านห้องสมุดเสียงนีQจงึ เป็ นต้นแบบของการสื=อสารทางไกล เป็ นต้นแบบของระบบ
Audiotext หรือ บริการ 1900 ในปจั จุบนั รายละเอียดเกีย= วกับเรือ= งนีQมปี รากฏในสารานุ กรมไทย เรื=อง
"ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย" (ดูเพิม= เติมได้ท=ี http://suriyon.rtarf.mi.th/soundlibrary.htm)

35. โทรศัพท์เคลื=อนทีร= ะบบ NMT-470 นีQเป็ นโทรศัพท์เคลื=อนทีเ= ซลลูลาร์รุ่นแรก ที= พล.ต.ต.สุชาติ
เผือกสกนธ์ ได้รเิ ริม= ผลักดันช่วยเหลือให้เกิดขึนQ ในประเทศไทยมาตังQ แต่สมัยที=ท่านยังดํารง
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ตําแหน่ งอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขเมื=อประมาณปี พ.ศ. 2526 ในชันQ แรกได้เสนอแนะให้
กสท.ผู้ใ ห้บริก ารด้า นวิท ยุโ ทรศัพ ท์อ ยู่แ ล้ว แต่ เ ดิม พิจารณา แต่ กสท.มิไ ด้ส นใจมัว สนใจ
ภาคภูมอิ ยู่กบั ระบบวิทยุโทรศัพท์เคลื=อนทีร= ระบบ Trunk Mobile Radio ท่านจึงเสนอแนะไป
ยัง ทศท. ซึง= ขณะนันQ กําลังประสบ วิกฤติการณ์ขาดแคลนทังQ เลขหมายและคู่สายโทรศัพท์มผี ู้
ขอจองใช้บริการ (Waiting List) เป็ นจํานวนแสนๆ รายให้นําเอาระบบวิทยุมาเสริมการ
ให้ บ ริ ก ารทางสายอี ก ด้ า นหนึ= งซึ= ง ทศ ท.ได้ ร ั บ ฟ ัง ข้ อ เสนอ แนะขอ งท่ า นด้ ว ยดี
โทรศัพท์เคลื=อนทีเ= ซลลูลาร์ทจ=ี ะนํ ามาใช้ในครังQ นันQ เป็ นระบบ Analogue มาตรฐาน NMT-450
ซึง= เป็ นมาตรฐานของกลุ่มประเทศสะแกนดิเนเวียนแต่กไ็ ด้เป็ นที=ยอมรับกันในหลายประเทศ
และเนื=องจากความถีว= ทิ ยุในย่าน 450 MHz กรมไปรษณียโ์ ทรเลขได้จดั สรรไปให้ส่วนราชการ
และหน่ วยงานของรัฐใช้ไปแล้วเป็ นส่วนใหญ่ ท่านจึงได้สงให้
ั = พจิ ารณาจัดสรรความถี=วทิ ยุใน
ย่าน 470 MHz ซึง= เป็ นย่านความถี=ทไ=ี ด้เตรียมไว้ในกิจการโทรทัศน์ย่าน UHF ช่วงล่างส่วน
หนึ= ง ให้ ใ ช้ ง านแทนมาตรฐานของโทรศัพ ท์ เ คลื=อ นที=เ ซลลู ล าร์ท=ี ทศท.เปิ ด ให้ บ ริก ารจึง
เปลีย= นไปเป็ น NMT-470 แทน (ดูเพิมเติมได้ที http://suriyon.rtarf.mi.th/suri_doc/165.htm)
36. พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์ รูจ้ กั คุณสุจนิ ต์ เบญจรงคกุล ผูใ้ ห้กําเนิด UCOM ครังQ แรกเมื=อปี
พ.ศ. 2504 ซึ=งเป็ นปี แรกที=ท่านย้ายตําแหน่ งหน้ าที=จากนครราชสีมามาปฏิบตั หิ น้ าที=หวั หน้ า
แผนกศูนย์การสื=อสาร กองการสื=อสาร กรมตํารวจ ทีก= รุงเทพมหานคร ในขณะนันQ คุณสุจนิ ต์ฯ
ได้เปิ ดกิจการค้าเครื=องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม โดยเป็ นตัวแทนของบริษทั MOTOROLA INC.
สหรัฐอเมริกา และเปิ ดกิจการในรูปห้างหุน้ ส่วนจํากัด ยูไนเต็ดอุตสาหกรรม อยู่ท=ตี กึ แถวหัว
มุมราชเทวีซง=ึ เป็ นทีต= งั Q ของ UCOM อยูเ่ ป็ นเวลานาน เท่าทีท= ราบแต่เดิมคุณสุจนิ ต์ฯ ทํางานอยู่
ทีบ= ริษทั แบล็ก แอนด์ ไวท์ แต่ไม่ทราบว่า ด้วยเหตุผลกลใดจึงทําให้คุณ สุจนิ ต์ฯ เปลีย= นหัน
มาค้าขายวิทยุ (ดูเพิมเติมได้ที http://suriyon.rtarf.mi.th/suri_doc/167.htm)
37. พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกนธ์ เป็ นที=ปรึกษาของนิตยสาร 100 วัตต์ มาตังQ แต่ ยุคก่ อตังQ จนถึง
วาระสุดท้ายของท่าน
38. นอกจากเป็ นนักโทรคมนาคมแล้ว พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกนธ์ ยังมีความเชี=ยวชาญทางด้าน
คอมพิวเตอร์ โดยเคยแต่งตําราเรียนภาษาเบสิ คของ APPLE จัดพิมพ์โดย อีเลคทรอนิคส์
เวิลด์ เมือ= พ.ศ. 2527 เป็ นหนังสือขนาด 78 หน้า มีภาพประกอบ
39. พล.ต.ต. สุชาติ เผือกสกนธ์ ยังเป็ นสมาชิกสมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ด้วย
40. มีบุคคล องค์กรทังQ ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง= เพื=อนักวิทยุสมัครเล่น ได้ส่งข้อความ
แสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของ พล.ต.ต.สุชาติ เผือกสกนธ์ เช่น Malaysian
Amateur Radio Emergency Service Society (MARES); On behalf of MARES, our
heartfelt condolence and deepest sympathy. 9W2FD (Azizul Ghazali), My condolence
for the demise of Police Major General Suchart Phueksakorn (VR 001/HS1BA). 73,
9W2ARN (Hazarin Hashim), Kindly extend my condolences to the family. Regards,
9W2BBS (FahRoe Ibrahim), condolences to the family. the late Major, was among the
pioneers in Ham Radio operations in Thailand. 73 de Rabin 9W2PD (Port Dickson),
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Malaysia ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื=อสารเพื=อความเท่าเทียมกัน (ICT for All)
รวมถึงหลากหลายบุคคล และองค์กรดังปรากฏในนิตยสาร 100 วัตต์ และสื=อต่างๆ

ติ ดตามความทรงจําลําดับที 41-85 ได้ในฉบับถัดไปครับ
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