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บทนํา
ในสถานการณที่ประเทศไทยเกิดมหาอุทกภัย ตั้งแต1ปลายเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 เป8นต9นมาและ
ได9เริ่มกลับเข9าสู1ภาวะปกติในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 วิทยุสื่อสารทุกข1าย โดยเฉพาะอย1างยิ่งวิทยุสมัครเล1น
และวิทยุสื่อสารความถี่ประชาชน (CB) 245 MHz ได9เข9ามามีบทบาทสําคัญในการเฝKาระวังภัย การรายงาน
สถานการณน้ําท1วม การแจ9งเหตุ ประสานงานเพื่อบรรเทาทุกขและให9ความช1วยเหลือผู9ประสบภัยด9วยจิตอาสา
อย1างแท9จริง
เหตุการณในวันนี้ ทําให9ผู9เขียนย9อนรําลึกไปในอดีตที่ผ1านมา ที่พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัว ได9ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณต1อนักวิทยุ และหน1วยงานที่เกี่ยวข9อง โดยได9พระราชทานคําแนะนําต1างๆ เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการด9านการสื่อสารในสถานการณฉุกเฉิน รวมทั้งได9เคยทรงปฏิบัติการสื่อสารด9วยพระองคเอง ซึ่งผู9เขียน
ขออั ญ เชิ ญ มานํ า เสนอผ1 า นบทความนี้ เพื่ อ เป8 น เครื่ อ งรํ า ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ พระเมตตาคุ ณ ของ
พระบาทสมเด็ จพระเจ9า อยู1 หัว ผู9 ทรงพระคุ ณอั นประเสริฐ เนื่องในโอกาสพระราชพิ ธี มหามงคลเฉลิ มพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

คําแนะนําพระราชทานเกี่ยวกับการสื่อสารในสถานการณฉุกเฉิน
พลตํ า รวจตรี สุ ช าติ เผื อ กสกนธ (VR001/HS1BA) ได9 ก ล1 า วไว9 ว1 า “เมื่ อ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ9าอยู1หัวได9ทรงมีความรู9ความเข9าใจ ประสบความสําเร็จในวิชาการสื่อสารโทรคมนาคมแล9ว พระองคท1าน
ได9ทรงมีพระเมตตา พระกรุณา ซึ่งเป8นคุณลักษณะสําคัญประจําพระองคอีกประการหนึ่ง คือ พรหมวิหาร 4
ทรงขวนขวายที่จะหาวิธีการมาแนะนํา สั่งสอน ถ1ายทอดความรู9 ผลงาน ผลการทดลองค9นคว9าต1างๆ ให9แก1ผู9ที่
อยู1ในวงการได9มีความรู9ความเข9าใจในทางที่ถูกต9อง อย1างไม1ทรงถือพระองค ไม1ทรงเบื่อหน1ายที่จะพระราชทาน
คําสอน คําแนะนํา แก1ข9าราชบริพารที่ปฏิบัติหน9าที่ถวายงานใกล9ชิด แม9แต1คณะแพทยประจําพระองค ก็ได9ทรง
อบรมสั่งสอนวิธีการใช9เครื่องรับ-ส1งวิทยุในการติดต1อสื่อสาร ให9รู9จักเทคนิคการทํางานของเครื่องอุปกรณที่
จําเป8นต9องใช9ร1วมด9วย เช1น เสา และ สายอากาศ เป8นต9น
มิใช1 แต1 เ พีย งนั้น พระองคท1า นยังทรงมี พระกรุ ณาแนะนํ า อบรมสั่ งสอนวิ ช าการวิ ทยุสื่ อสารให9 แก1
ข9าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติหน9าที่ที่เกี่ยวข9อง รวมทั้งประชาชนที่อาสาสมัครช1วยเหลือสังคม
โดยใช9เครื่องวิทยุเป8นเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติหน9าที่ ซึ่งเรียกว1า "นักวิทยุอาสาสมัคร" ไม1ว1าจะเป8นเวลา
กลางวัน หรือกลางคืน ทั้งโดยรับสั่งโดยตรง และรับสั่งผ1านข1ายวิทยุโดยทรงใช9ภาษาพูดที่เข9าใจได9ง1ายๆ...”
พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัวได9พระราชทานคําแนะนําเกี่ยวกับการนําวิทยุสื่อสารออกไปใช9งานใน
กรณีที่ฝนตก ซึ่งเป8นความตอนหนึ่งที่ได9พระราชทานคําแนะนําไว9แก1ศูนยควบคุมข1ายวิทยุอาสาสมัคร หรือ
“ศูนยสายลม” ของกรมไปรษณียโทรเลข เมื่อจําเป8นต9องนําวิทยุสื่อสารมือถือออกไปใช9งานในกรณีที่ฝนตก
หรือน้ําท1วม แล9วเกรงว1าน้ําจะกระเด็นใส1เครื่อง หรือเครื่องตกน้ํา พระองคท1านได9พระราชทานคําแนะนําไว9ว1า
“….(ให2นําเครื่องวิทยุสื่อสาร) ใส3ถุงพลาสติก วิธีใส3ถุงพลาสติกก็ถ2ากลัวว3าตกน้ําก็ต2องใส3 2 ชั้น ใส3เข2าไป
แล2วก็ผูกด2วยหนังสติก แล2วก็ใส3อีกชั้นหนึ่งกลับหัวกัน แล2วก็ผูกหนังสติก ยังนั้นไม3เข2าลงทะเลยังได2...ยังนั้น
ก็เสียงก็ออกมาได2ดีพอสมควร นอกจากบางทีจะมีกอบแก>บนิดหน3อย แต3ว3าเปลี่ยนอะไรต3างๆ ก็หมุนได2จาก
ข2างนอก ใส3ถุงพลาสติกก็สามารถหมุนปุ@ม หรือทําอะไรได2หลายอย3าง เสียดายเครื่องก็ต2องระมัดระวังอย3าง
นั้น...(เครื่องที่ใส3ถุงพลาสติกแล2ว) อาจใส3ในกระเปAาหรือสะพายไว2ก็ได2...”
ทรงเปBนแบบอย3างในการสื่อสารฉุกเฉิน กล1าวคือในสถานการณฉุกเฉินนั้น บางครั้งสถานีแม1ข1ายไม1
สามารถรับสัญญาณจากลูกข1ายที่ติดต1อเข9ามาได9 สมาชิกในข1ายท1านใดที่รับสัญญาณได9ชัดเจนก็ควรจะรับเป8น
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ธุระในการถ1ายทอดสัญญาณ และติดต1อประสานงานให9สถานีแม1ข1ายทราบ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัวก็
ได9เคยทรงถ1ายทอดสัญญาณ และรับเป8นพระราชภาระในการติดต1อประสานงานในลักษณะนี้เช1นเดียวกัน ดัง
ปรากฏข9อความตอนหนึ่งในหนังสือเทิดไท9จอมกษัตริย นักปราชญไอซีที (The Great ICT King) ความว1า “มี
ครั้งหนึ่งในยามใกล2รุ3งประมาณ 2-3 นาฬิก า นายแพทยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล2า ท3านหนึ่ งมีความ
ประสงคจะติดต3อทางวิทยุเพื่อปฏิบัติภารกิจแพทยกรณีฉุกเฉิน แต3เจ2าหน2าที่ประจําศูนยควบคุมข3ายไม3
สามารถติดต3อรับสัญญาณได2 พระบาทสมเด็จพระเจ2าอยู3หัวได2ทรงรับเปBนพระราชภาระติดต3อประสานงาน
ให2นายแพทยผู2นั้นจนเปBนที่เรียบร2อย นับเป8นพระมหากรุณาธิคุณแก1คณะเจ9าหน9าที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ
เกล9าเป8นล9นพ9น...ในบางครั้งที่มีผู9ป_วยหนักจะต9องใช9รถพยาบาลจํานวนมากออกไปลําเลียงผู9ป_วยเพื่อให9ได9รับ
การรั ก ษาโดยเร็ ว การลํ า เลี ย งผู9 ป_ ว ยของขบวนรถพยาบาลจํ า เป8 น ต9 อ งมี ร ถตํ า รวจนํ า มี บ1 อ ยครั้ ง ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัวได9ทรงช1วยเหลือสั่งการโดยใช9 ระบบการสื่อสารไปยังข1ายราชการอื่นเพื่อให9ความ
สะดวก พร9อมทั้งทรงติดตามสถานการณจนผู9ป_วยเข9าถึงโรงพยาบาล และได9รับการรักษาจนเป8นที่ปลอดภัย”
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2549: 53)

ที่มา: http://suriyon.rtarf.mi.th/rong2/r9.htm

พระบาทสมเด็ จ พระเจ9 า อยู1 หั ว ยั งทรงใช2 วิทยุ สื่อสาร ในระหว3 า งการเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ด2 ว ย
เฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง เพื่อตรวจสภาพน้ําท3วมบริเวณทุ3งพระโขนง และทุ3งลาดพร2าว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2526 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2549) และได9ทรงพระราชทานกําลังใจแก3นัก
วิทยุอาสาสมัครที่ปฏิบัติงานอาสาสมัคร ดังเหตุการณเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 เวลา 02:30 น. คืน
นั้น VR969 และ VR938 ออกไปช1วยรถของสมาชิกที่จอดแช1น้ําท1วมอยู1 ได9ทรงติดต1อเข9าไปพระราชทาน
กําลังใจ และแนะนําทางกลับบ9าน (กรมไปรษณียโทรเลข, 2539: 45)
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ในคราวเกิดวาตภัยที่ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เมื่อ พ.ศ. 2539 จัดเป8นอุบัติภัยธรรมชาติที่มีความ
รุ น แรง สร9 า งความเสี ย หายให9 แ ก1 ป ระชาชนในท9 อ งถิ่ น เป8 น อย1 า งมาก พล.ต.ต.สุ ช าติ เผื อ กสกนธ
(VR001/HS1BA) (2542, 107-108) อดีตอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข ผู9ซึ่งเคยถวายงานด9านการสื่อสารแก1
พระบาทสมเด็ จพระเจ9าอยู1หั ว ได9เ ล1าไว9ว1 า “...มีนักวิทยุอาสาสมัครจํ านวนหนึ่งได9เ สียสละเดินทางออกไป
ช1วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยครั้งนั้นด9วยความเต็มใจ โดยวางแผนจัดตั้งโครงข1ายเฉพาะกิจขึ้นในบริเวณที่เกิด
เหตุ สามารถเชื่อมต1อประสานงานกับศูนยควบคุมข1าย “สายลม” โดยมีการรายงานข1าวสถานการณที่เกิดขึ้น
จริงให9นักวิทยุอาสาสมัคร ส1วนราชการ และหน1วยงานที่เกี่ยวข9องทราบทางวิทยุเป8นระยะๆ เมื่อความได9ทราบ
ถึ งพระกรรณพระบาทสมเด็ จ พระเจ9 า อยู1 หั ว ได9 ทรงติ ด ต1 อเข9 า มาที่ ศูน ยควบคุ มข1 า ย “สายลม” และได2
พระราชทานคําแนะนําวิธีการจัดข3ายการสื่อสารเฉพาะกิจดังกล1าว โดยให9นํารถยนตที่ติดตั้งเครื่องรับ-ส1งวิทยุ
เป8นสถานีวิทยุเคลื่อนที่ไปจอดปฏิบัติการณในบริเวณจังหวัดราชบุรี โดยให9พิจารณาคัดเลือกสถานที่สูงๆ เพื่อ
เป8 น สถานี ถ1 า ยทอดข9 อ ความการรายงานข1 า วระหว1 า งนั กวิ ท ยุ อ าสาสมั ค รที่ กํา ลั ง ปฏิ บั ติ ห น9 า ที่ อ ยู1 ใ นพื้ น ที่
เหตุการณ กับศูนยควบคุมข1าย “สายลม” และนักวิทยุอาสาสมัครอื่นๆ ที่มีสถานีวิทยุซึ่งมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานสูง สามารถติดต1อสื่อสารได9ในรัศมีไกลเป8นพิเศษ (สถานีวิทยุที่ใช9สายอากาศที่มีเกนสูง รับส1งสัญญาณ
วิทยุในทิศทางเดียว และสามารถบังคับทิศทางของสายอากาศได9)
นอกจากนี้ ยังได9 พระราชทานคํ า แนะนํ ากํ าชั บเรื่องแบตเตอรี่ ประจํา เครื่องวิ ทยุ ที่ใช9ป ฏิบั ติงานว1 า
จะต9 องเตรี ยมแบตเตอรี่สํ ารองที่ ได9 ประจุไฟเต็ มไว9ไปให9 เพีย งพอ การบรรจุแบตเตอรี่เข9 าในกระเปpาหี บห1 อ
สัมภาระ จะต9องระมัดระวังให9มีการใช9ฉนวนหุ9มห1อขั้วแบตเตอรี่ให9ดี มิฉะนั้น อาจเกิดปqญหาทําให9แบตเตอรี่มี
การลัดวงจรไฟฟKาระหว1างขั้วแบตเตอรี่เมื่อไปสัมผัสกับพวงกุญแจ หรือ สิ่งที่เป8นโลหะอื่นๆ ที่ปะปนอยู1 ทําให9
ประจุไฟในแบตเตอรี่สํารองนั้นหมดไปเสียก1อนที่จะนําออกมาใช9งาน พระราชกระแสแนะนําวิธีปฏิบัติต1างๆ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัวได9ทรงพระกรุณาพระราชทานแก1นักวิทยุอาสาสมัครที่จะออกไปปฏิบัติงานทาง
วิทยุอยู1นานเกือบครึ่งชั่วโมง ได9สร9างเสริมขวัญและกําลังใจให9แก1ผู9ที่เกี่ยวข9องเป8นอย1างยิ่ง…”
สายอากาศเพื่ อ ใช2 ง านในสถานการณฉุ ก เฉิ น พลตํ า รวจตรี สมพงษ สุ ว รรณะรุ จิ (อ9 า งถึ ง ใน
กรมไปรษณียโทรเลข, 2539: 41) ได9เล1าว1าพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัว ทรงออกแบบสายอากาศไส9กรอก
(เป8นสายอากาศที่มีเกนสูงกว1า 0 dB.) พระราชทานให9ตํารวจตระเวนชายแดนนําไปใช9งานสนาม ลักษณะของ
สายอากาศไส9กรอก ยาวเหมือนสายส1งกําลังก็คือ นําเอาสายส1งกําลัง มาตัดเป8นท1อนๆ ท1อนละประมาณ 17.5
นิ้ว จํานวน 7-8 ท1อน นํามาต1อสลับ เส9นนอกกับเส9นใน แล9วนําไปต1อกับสายส1งกําลังเข9าเครื่องรับ-ส1งวิทยุ
สายอากาศชนิดนี้นําติดตัวไปได9ง1าย และการติดตั้งก็สะดวก โดยใช9เชือกผูกปลายสายอากาศแล9วโยนไปบน
ต9นไม9 แล9วดึงสายอากาศให9สูงขึ้นไปก็จะได9สายอากาศเกนสูงที่ใช9พกพาไปในป_าได9
นอกจากนี้ ยังทรงมีพระราชดําริให9ค9นคว9าทดลองเกี่ยวกับระบบวิทยุทวนสัญญาณ (Repeater) ใน
ย1านความถี่สูงยิ่งเพื่อที่จะสามารถนําไปใช9ถ1ายทอดสัญญาณได9เป8นช1วงๆ ให9สามารถสื่อสารได9ในระยะไกลอย1าง
มีประสิทธิภาพ (กรมไปรษณียโทรเลข, 2542: 51)
ในคราวเกิ ด ภั ย พิ บั ติ อุ ท กภั ย เมื่ อ พ.ศ. 2549 พระบาทสมเด็ จ พระเจ9 า อยู1 หั ว ได9 พ ระราชทาน
พระราชดําริให2 3 เหล3าทัพใช2เทคโนโลยีและระบบสื่อสารที่มีอยู3 โดยเฉพาะอย3างยิ่งให2เตรียมพร2อมเรื่อง
วิทยุสื่อสาร อย1าพึ่งแต1โทรศัพทมือถือเพียงอย1างเดียว ในแก9ปqญหาการสื่อสารที่ขัดข9องระหว1างเกิดอุทกภัย
เพื่อให9การช1วยเหลือประชาชนผู9ประสบภัยได9โดยเร็วที่สุด โดยวิธีการแก9ไขปqญหาเรื่องการสื่อสารนั้น ให9ใช9
ระบบวิทยุสื่อสาร หรือการเข9าไปในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพื่อติดตั้งสถานีวิทยุเคลื่อนที่สําหรับใช9เป8นแม1ข1าย
เพื่อการติดต1อสื่อสาร รวมทั้งใช9วิธีเดินเท9า หรือใช9ยานพาหนะหรือเฮลิคอปเตอรเข9าไป ซึ่งการดําเนินการทุก
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วิถีทางดังกล1าวก็เพื่อให9การช1วยเหลือราษฎรผู9ประสบภัยในเบื้องต9นเกิดขึ้นได9อย1างทันท1วงที เช1น การจัดหา
เครื่องอุปโภคบริโภค การช1วยเคลื่อนย9ายราษฎรที่ติดอยู1ในที่ต1างๆ อันเป8นการบรรเทาความเดือดร9อนอย1าง
เร1งด1วนโดยเร็วที่สุด (กรุงเทพธุรกิจ, 2549)
เหตุ ก ารณสํ า คั ญ ดั ง กล1 า วเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ เวลา 17.03 น. ของวั น ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2549
พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัว เสด็จลง ณ พระตําหนักน9อย วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให9ผู9บัญชาการทหารบก ผู9บัญชาการทหารเรือ และผู9บัญชาการทหารอากาศ
เฝK าทู ล ละอองธุลี พระบาท กราบบังคมทู ลรายงานผลการปฏิบั ติงานในการให9 ความช1 วยเหลื อแก1ร าษฎรผู9
ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ สุโขทัย แพร1 ลําปาง และน1าน โดยได9ประสานงานกับหน1วยงานอื่นๆ
ทั้ ง ส1 ว นราชการและภาคเอกชน ตามที่ มี พ ระราชดํ า ริ ใ ห9 ดํ า เนิ น การอย1 า งเร1 ง ด1 ว น และรั บ พระราชทาน
พระราชดําริเพิ่มเติม เพื่อดําเนินการบรรเทาความเดือดร9อนแก1ราษฎรผู9ประสบอุทกภัยดังกล1าว
พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัว ทรงมีพระราชดํารัสแก1ผู9บัญชาการเหล1าทัพ ใจความตอนหนึ่งว1า “...
เรื่องเครื่องสื่อสาร ที่รําคาญ ฟqงทางวิทยุว1าโทรศัพทติดต1อไม1ค1อยได9 ก็ติดต1อไม1ได9 เพราะใช9มือถือ เอะอะก็ใช9
มือถือ จะใช9มือถือในป_าใช9ไม1ได9 แม9ป_าจะราบลง ก็ใช9ไม1ได9 กองทัพทั้ง 3 มีเครื่องสื่อสาร ไม1ใช1มือถือ มีเครื่อง
สื่อสารที่จะใช9ได9 สําหรับต1อไปก็จะต9องใช9 ถ9าจะต9องเกี่ยวข9องกับวิทยุ โทรศัพท ก็ตั้งเป8นศูนย แต1เอาอันเล็กๆ
ไปได9 ซึ่งทั้ง 3 เหล1ามีสื่อสาร ก็ต9องใช9สื่อสารของแต1ละหน1วย อย1างกองทัพอากาศ เอาเครื่องบินขึ้นไปหมุนรอบ
อย1างที่เคยทํา ก็สามารถที่จะติดต1อไป อันนี้ทํามาตั้งนานแล9ว กองทัพบกก็มีระบบสื่อสาร แต1กองทัพอากาศจะ
ช1วยได9มากกว1า ก็เคยทํากันมา 20-30 ปP แล2ว เอาวิทยุเล็กๆ ไว2ติดต3อ จากพื้นดินถึงเครื่องบิน ผ3านโคราช
ติดต3อเข2ากรุงเทพฯ ได2 1 วัตต ก็ใช2ได2 ...อยากให9กองทัพทั้ง 3 ใช9เครื่องมือที่มี...ฟqงวิทยุก็มีไม1กี่สถานีที่ฟqงได9
เพราะที่นี่วิทยุจากกรุงเทพฯ แม9จะใช9ความถี่ ถูกวิทยุที่นี่กวนมาก ก็ฟqงที่มาจากดาวเทียม ดาวเทียมก็มีไม1กี่
สถานี ก็เลือก จะเอาอันไหน บางทีก็ไม1ได9ยิน สื่อสารของเราเดี๋ยวนี้ไม1ดี สื่อสารของพระเจ9าอยู1หัว ไม1สื่ออะไร
แต1ก1อนนี้ติดต1อทั่วประเทศได9 เดี๋ยวนี้ไม1ได9 จึงต9องเรียกติดต1อทางเหล1าทัพ เหล1าทัพติดต1อได9ทั่วประเทศ อย1าง
กองทัพอากาศ ไม1ต9องมีเครื่องบินพิเศษอะไร ที่มีสายอากาศเป8นแผงๆ เครื่องบินธรรมดาบินติดต1อกันได9
ที่จําได9ก็ไปที่โรงเรียนนายร9อย ขึ้ นไปตอนนั้น ไปรอบๆ ที่ตั้ งโรงเรียนนายร9อย ยั งไม1ได9 ตั้ง ยังไปดู
โดยรอบ ก็ ใ ช9 วิ ท ยุ มื อ ถื อ เล็ ก ๆ 1 วั ต ต ติ ด ต1 อ เข9 า กรุ ง เทพฯ ได9 ส บายมาก บิ น ไปรอบๆ ติ ด ต1 อ ทํ า ไม
มือถือเล็กๆ อย3างนี้ได2 วิทยุเครื่องบินก็ติดต3อได2 แต3ก3อนเคยบินเครื่องบินขึ้นไป ในเครื่องบินมีเครื่อง 5 วัตต
10 วัตต ก็ติดต3อไปตลอด ไปภาคอีสานก็ติดต3อกรุงเทพฯ ได2 ไปภาคเหนือก็ติดต3อกรุงเทพฯ ติดต3อแถว
เชียงใหม3ได2 ใช2เครื่องเล็กๆ..." (ในหลวงทรงแนะ ใช9วิทยุสื่อสารกองทัพช1วยผู9ประสบภัย, 2549)
ด2านวิทยุกระจายเสียงในสถานการณฉุกเฉิน วิทยุกระจายเสียงถือเป8นเครื่องมือสื่อสารที่สําคัญใน
การส1งข1า วสารเกี่ ยวกับสถานการณของภัยพิ บัติ ประกาศต1างๆ ของทางราชการ การขอรับบริจ าคสิ่งของ
บรรเทาทุกขแก1ผู9ประสบภัย พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัว ได9ทรงจัดตั้ง “สถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต”
ใช9รหัสสถานีว1า “HS1AS” ซึ่งย1อมาจาก “อัมพรสถาน” สถานีวิทยุ อ.ส. กระจายเสียงครั้งแรกในปx พศ.
2495 โดยการเผยแพร1รายการทั้งในด9านบันเทิง ข1าวสาร ความรู9 และความก9าวหน9าทางด9านวิทยาการสาขา
ต1างๆ ให9แก1ประชาชน นอกจากนั้นในยามที่ประเทศประสบกับภัยพิบัติ ตลอดจนเหตุการณเลวร9ายต1างๆ ที่
ประดังเข9า มาคราวแล9 ว คราวเล1า ทํ าให9 พสกนิ กรของพระองคต9องได9 รั บ ความเดื อดร9 อน เช1น ในคราวเกิ ด
อุ ทกภั ย ครั้ ง ใหญ1 ทางภาคเหนื อในปx พ.ศ. 2504 เกิ ด มหาวาตภั ย ภาคใต9 แหลมตะลุ ม พุ ก ใน พ.ศ. 2505
พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล9าฯ ให9สถานีวิทยุ อ.ส. เป8นสื่อกลางนําพาน้ําพระราช
หฤทัยอันเปxyยมล9นด9วยพระเมตตาธิคุณไปสู1ประชาชน และเป8นสื่อกลางนําความจงรักภักดี และความสํานึกใน
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พระมหากรุณาธิคุณของประชาชนที่แสดงออกในลักษณะต1างๆ ไปสู1ในหลวง (กรมไปรษณียโทรเลข, 2542:3840) เช1 น การเป8 น สื่ อ กลางในการรั บ บริ จ าคสิ่ งของบรรเทาทุ กขแก1 ผู9 ป ระสบภั ย นอกจากนี้ ยั งได9 ทรง
พระราชทานพระราชทรัพยส1วนพระองค ทรงจัดหาเสื้อผ9าเครื่องนุ1งหุ1มข9าวของเครื่องใช9ให9แก1ผู9ประสบภัยที่
ได9รับความเดือดร9อน
แนวพระราชดําริในเรื่องวิทยุสื่อสาร สายอากาศ ระบบทวนสัญญาณ รวมถึงวิทยุกระจายเสียง
นับเปBนจุดเริ่มต2นของการพัฒนาระบบสื่อสารในสถานการณฉุกเฉินของประเทศ ทําให2เมื่อเกิดสถานการณ
ฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติขึ้นในคราใด ระบบวิทยุสื่อสาร และวิทยุกระจายเสียงก็ได2เข2ามามีบทบาทสําคัญใน
การติดต3อประสานงาน กระจายข2อมูลข3าวสาร การให2ความช3วยเหลือสู3ประชาชนเพื่อบรรเทาและแก2ไข
สถานการณเหล3านั้นให2ลุล3วงไป รวมถึงเหตุการณมหาอุทกภัยในปP พ.ศ. 2554 นี้ด2วย

ทรงห3วงใยประชาชนยิ่งกว3าพระองคเอง
เหตุการณสําคัญๆ ในอดีตที่แสดงถึงน้ําพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัวที่ทรงห1วงใยผู9
ประสบอุทกภัย อาทิ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรการสร9างทํานบ
กั้นน้ํา เพื่อช1วยในการปKองกันและระบายน้ําในบริเวณน้ําท1วมเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ คลองแสนแสบ
บ9านบางชัน เขตมีนบุรี และทอดพระเนตร บริเวณน้ําท1วม ณ ซอยอ1อนนุช ได9มีพระราชดํารัสกับอธิบดีกรม
ชลประทาน ผู9 ว1าการกรุงเทพมหานครและหัวหน9าเขตพระโขนง เกี่ยวกั บการ ร1วมมือประสานงานในการ
วางโครงการในอนาคตเพื่อปKองกันน้ําจากภาคเหนือทะลักเข9าเขตกรุงเทพมหานคร ตลอดจนพิจารณาหาวิธี
ระบายน้ําที่ ขังอยู1ที่บริเวณชานกรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มเน1าเสียลงคลองสายต1างๆ ที่เชื่อมกับคลองสําโรงเพื่อ
ระบายน้ําออกสู1ทะเลต1อไป
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ขณะที่ชาวกรุงเทพมหานครส1วนหนึ่งกําลังทนทุกขหนักกับสภาพน้ําท1วมขัง
น9อยคนที่จะรู9ว1า พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัวกําลังทรงพยายามหาหนทางบรรเทาทุกขให9พวกเขาอยู1อย1าง
เงียบๆ วันนั้นรถพระที่นั่งแวนแวคคอนเนียร แล1นออกจากพระตําหนักจิตรลดารโหฐาน ราวบ1ายสองโมงเศษ สู1
ถนนศรีอยุธยา เลี้ยวขวาเข9าถนนเพชรบุรี มุ1งสู1ถนนบางนาตราด ไม1มีหมายกําหนดการ ไม1มีการปzดถนน แม9แต1
ตํารวจท9องที่ก็ไม1ทราบล1วงหน9า รถยนตพระที่นั่งชะลอเป8นระยะๆ เพื่อทรงตรวจดูระดับน้ํา จนเมื่อถึงคอ
สะพานสร9างใหม1ที่คลองลาดกระบัง จึงเสด็จลงจากรถยนตพระที่นั่งเพื่อทรงหารือกับเจ9าหน9าที่ที่ตามเสด็จ ทรง
ฉายภาพด9วยพระองคเอง ทรงกางแผนที่ทอดพระเนตรจุดต1างๆ จนถึงเวลาบ1ายคล9อย รถยนตพระที่นั่งจึงแล1น
กลับ เมื่อถึงสะพานคลองหนองบอน รถพระที่นั่งหยุดเพื่อให9พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัวทรงฉายภาพบริเวณ
น้ําท1วมและทรงศึกษาแผนที่ร1องน้ําอีกครั้ง ปรากฏว1าชาวบ9านทราบข1าว "ในหลวงมาดูน้ําท3วม" ต1างก็พากันมา
ชมพระบารมีนับร9อยๆ คน ...เย็นย่ําแล9วแต1ขบวนรถยนตพระที่นั่งยังไม1หมดภารกิจ เมื่อรถวิ่งกลับมาทางถนน
พัฒนาการ ทรงแวะฉายภาพบริเวณคลองตัน ทอดพระเนตรระดับน้ําแล9วทรงวกกลับมาที่คลองจิก
เวลานั้ น ฟK า มื ด แล9 ว เพราะเป8 น เวลาจวนค่ํ า พระบาทสมเด็ จ พระเจ9 า อยู1 หั ว จึ ง ทรงนํ าไฟฉายส1 ว น
พระองคออกมาส1องแผนที่ปKองกันน้ําท1วมและแนวพนังกั้นน้ําอยู1เป8นเวลานาน กลายเป8นอีกภาพหนึ่งที่สร9าง
ความตื้นตันใจแก1ประชาชนชาวกรุงเทพฯ อย1างยิ่ง ประชาชนคนหนึ่งในละแวกเคหะนคร 1 แขวงบางบอน
เขตประเวศ กล1าวว1า "รู2สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปBนล2นพ2นที่ทรงห3วงใยทุกขของราษฎร เสด็จฯ มา
แก2ไขปVญหาน้ําท3วมด2วยพระองคเอง พวกเราถึงจะทนทุกขเพราะน้ําท3วมขังเน3ามาเปBนเวลานานก็เชื่อมั่น
ว3าพระองคทรงช3วยพวกเราได2อย3างแน3นอน"
ในเดือนหนึ่งของปx พ.ศ. 2528 พระทนตองคหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัวหักเฉียดโพรง
ประสาทฟqน พระทนตองคนั้นต9องการการถวายการรักษาเร1งด1วน แต1ขณะนั้นกรุงเทพฯ ก็กําลังประสบปqญหา

7

อุทกภัย ที่ต9องบรรเทาทุกขเร1งด1วนเช1นกัน เมื่อทันตแพทยเข9ามาถวายการรักษา พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัว
รับสั่งถามว1า "จะใช9เวลานานเท1าใด" ทันตแพทยกราบบังคมทูลว1า อาจต9องใช9เวลา 1-2 ชั่วโมง พระบาทสมเด็จ
พระเจ9าอยู1หัว ทรงรับสั่งว1า "ขอรอไว2ก3อนนะ ฉันทนได2 วันนี้ขอไปดูราษฎรและช3วยแก2ไขปVญหาเรื่องน้ําท3วม
ก3อน"
กรณีน้ําท1วมใหญ1ในกรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. 2538 เย็นๆ วันหนึ่ง มีคนวิ่งไปวิ่งมาแถวๆ ทางรถไฟ
และตะโกนว1า "ในหลวงมา ๆ" คนแถวนั้นไม1มีใครเชื่อเพราะน้ําท1วมเกินรถจะวิ่งได9 ถ9าในหลวงจะเสด็จฯ คง
ต9องนั่งเรือ หรือเดินลุย มาเท1านั้น แต1ภาพที่ปรากฏแก1ตาแก1ใจของประชาชนตอนนั้น คือ พระบาทสมเด็จพระ
เจ9าอยู1หัว ทรงฉลองพระบาทเป8นรองเท9าผ9าใบ และทรงพระดําเนินลุยน้ํา มาตามทางรถไฟ เป8นระยะทาง
หลายกิโลเมตร โดยมีผู9ติดตามเพียงไม1กี่คน และทรงแวะตรัสถามทุกขสุขประชาชน เป8นระยะๆ และทรงจด
บันทึกด9วยพระองคเอง หลังจากนั้นไม1ถึงวันน้ําก็ลดลงจนสู1ภาวะปกติ
หลายปxมาแล9ว เมื่อครั้งน้ําท1วมภาคใต9 อําเภอหาดใหญ1 จังหวัดสงขลา ได9รับผลกระทบหนักที่สุดเป8น
ช1วงเวลาที่การสื่อสารแห1งประเทศไทยได9นําเครื่องโทรพิมพมาติดตั้งที่ห9องทรงงานใหม1ๆ ข9าราชสํานักท1านหนึ่ง
กรุณาเล1าให9ฟqงว1าแม9ดึกดื่นเที่ยงคืนแล9วพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัวก็ยังไม1เสด็จขึ้นห9องพระบรรทมแต1ทรง
คอยติดตามข1าวเรื่องอุทกภัยที่หาดใหญ1อยู1อย1างใกล9ชิดด9วย ทรงห1วงใยราษฎรจึงทรงส1งคําถามผ1านเครื่องโทร
พิ มพด9 ว ยพระองคเองถามไปทางหาดใหญ1 ว1 า "น้ํ า ลดแล2 วหรื อยั ง" โดยที่ ไม1 ทราบว1 า ผู9 ส1 งคํ า ถามมานั้ น คื อ
พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัว คําตอบที่มีผ1าน มาทางเครื่องโทรพิมพเมื่อเวลาตีสองตีสามมีข9อความที่ตอบด9วย
ความไม1พอใจว1า "ถามอะไรอยู1ได9ดึกดื่นป_านแล9วคนเขาจะหลับจะนอน" แต1ตอนท9ายของคําตอบก็ไม1ลืมที่จะ
บอกด9วยว1า "น้ําลดแล2ว" (ถาวร ชนะภัย, มปป.)
สมเด็จพระเจ9าลูกเธอ เจ9าฟKาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎร ณ ศูนย
พักพิงชั่วคราวผู9ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเวลา 9.45 น.
วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 พระองคทรงเล1าถึงพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัว ความว1า “ข9าพเจ9าตอนนั้น
ไปเยี่ยมคนที่ประสบอุทกภัยที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พอกลับมา พยาบาลก็รีบมาตามตัวข9าพเจ9าให9รีบไปดู
พระเจ9าอยู1หัวหน1อย ว1าพระเจ9าอยู1หัวถ1ายเป8นเลือดประมาณ 800 ซีซี ความดันตกมาก อยู1ในภาวะทรงช็อกไม1
รู9สึกพระองค ตอนนั้นเขาก็กําลังถ1ายเลือด และสารอาหารทางเส9น อันนี้ที่เลือดออกจากในกระเพาะและลําไส9
หมอสันนิษฐานว1าเป8นเพราะทรงกังวล ข9าพเจ9าจึงถามพยาบาลว1าทรงทําอะไรบ9างในวันสองวันนี้ ก็ปรากฏว1า
ท1านทรงดูข1าวน้ําท1วม อันนี้แสดงให9เห็นว1าพระเจ9าอยู1หัวท1านรักประชาชนเหมือนลูกเหมือนหลาน ทรงเป8นห1วง
เป8นใย ท1านเป8นคนไม1ค1อยรับสั่ง ท1านรับสั่งน9อย แต1อาการที่แสดงออกคือทางร1างกายท1าน พอเพียบขึ้นมาก็
เกิดอาการเลือดออกในกระเพาะ และลําไส9 แต1ขณะนี้แพทยได9ถวายการรักษาจนทรงเป8นปกติแล9ว แต1ที่มาเล1า
ให9ฟqงนี่ ข9าพเจ9าเองยังซาบซึ้งเลยว1าท1านป_วยอยู1 ท1านยังห1วงราษฎรถึงเพียงนี้
สมเด็จพระนางเจ9าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็เช1นกัน ทรงตื้นตัน ทรงห1วงราษฎรตลอดเวลา ทรงติดตาม
ข1าวทั้งทางโทรทัศน ทั้งทางวิทยุ อยู1เสมอ และทรงถามข9าพเจ9าเรื่องที่ข9าพเจ9าออกมาเยี่ยมผู9ประสบอุทกภัย
ต1างๆ จะเห็นได9ว1า ทั้งสองพระองคประทับอยู1ศิริราชก็จริง แต1พระทัยอยู1กับราษฎรทุกคน ถ9าใครรู9สึกซาบซึ้งใน
น้ํา พระทั ย ก็ ขอเพีย งแต1 ให9อธิ ษฐานในใจเท1า นั้ นว1 า ขอให9 พระเจ9า อยู1หั ว ทรงพระชนมายุ ยื น และทรงพระ
สุขภาพพลานามัยดี แค1คิดแค1นี้ ข9าพเจ9าถือว1ากําลังใจของท1านทุกคนจะถึงพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัว และ
สมเด็จพระนางเจ9าฯ พระบรมราชินีนาถ และจะทรงได9กําลังใจจากพี่น9องประชาชนเป8นอย1างมาก
นอกจากนี้ ยังทรงย้ําให9ราษฎรที่ประสบอุทกภัยมีความอดทน มีระเบียบวินัย โดยทรงยกตัวอย1างที่ดี
ของคนญี่ปุ_นที่ประสบปqญหาสึนามิและไม1กักตุนของจําเป8นจนคนอื่นลําบาก”
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ที่มา: http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=554000015382309

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เมื่อเวลา 15.57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัว เสด็จพระราช
ดําเนินจากที่ประทับชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช โดยรถเข็นพระที่นั่ง ไปยังท1าน้ําบริเวณ
ลานสระว1 ายน้ํ าสมาคมศิ ษยเก1 าแพทยศิริ ราช ในพระบรมราชูปถั มภ เพื่อทอดพระเนตรระดับน้ํ าในแม1น้ํ า
เจ9าพระยา
ความห3วงใยต3อทุกขสุขของประชาชนนั้น เปBนสิ่งที่อยู3ในพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระ
เจ2าอยู3หัว มาอย3างไม3ขาดสาย
นีอาจเป็ นเพียงหนึงในล้านทีแสดงให้เห็นเป็ นประจักษ์แล้วว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรง
อยู่เคียงข้างประชาชนผู้ต กอยู่ใ นภาวะทุ กข์ยากจากอุ ทกภัยทุก หมู่เ หล่ า นี คือ นํ( าพระราชหฤทัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั แม้ในวันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระชนมายุมากแล้ว และ
ไม่อาจจะเสด็จพระราชดําเนินออกเยียม และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ได้รบั ความ
เดือดร้อน เฉกเช่นในอดีตทีผ่านมา หากแต่พระองค์ท่านยังทรงห่วงใยในทุกข์รอ้ นของประชาชนยิงกว่า
สิงอืนใด ทรงพระราชทานพระราชทรัพ ย์ส่ ว นพระองค์จํา นวนมากเพือบรรเทาความเดือ ดร้อ นของ
ประชาชนทีประสบภัยเป็ นการเร่งด่วน นับเป็ นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าอย่างหาทีสุดมิได้ และเป็ นที
น่ ายินดีว่าเหล่านักวิทยุสมัครเล่น และนักวิทยุอาสาสมัครทัง( หลาย ได้ทุ่มเทกําลังแรงกาย อุปกรณ์สอสาร
ื
ทุนทรัพย์ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยนํ(าท่วมในครัง( นี(อย่างมิรจู้ กั เหน็ดเหนือย
หากในอนาคตเรามีพ นั ก งานสื อสารในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ทัวทุ ก หมู่ บ้ า น การรายงาน
สถานการณ์ และการบรรเทาทุกข์ก็จะยิงดําเนินการไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึน( ความ
ร่วมแรงร่วมใจของนักวิทยุสมัครเล่น วิทยุอาสาสมัคร และทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัย
ในครัง( นี( จึงเป็ นภารกิจตามรอยเบือ( งพระยุคลบาทโดยแท้.

เอกสารอ2างอิง
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กรมไปรษณียโทรเลข. 2539. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัว ด9านการสื่อสาร เนื่องในมหามงคลสมัยฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 50 ปx พุทธศักราช 2539. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอํานวยการจัดงานฉลองสิรริ าชสมบัติครบ 50 ปx,
_____. 2542. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ9าอยู1หัว 72 พรรษา มหาราชา. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดงานวัน
สื่อสารแห1งชาติ,
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 2549. เทิดไท9จอมกษัตริย นักปราชญไอซีที (The Great ICT King).
กรุงเทพฯ: สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
กรุ ง เทพธุ ร กิ จ . 2549. ในหลวงทรงแนะ3เหล1 า ทั พ ใช9 ร ะบบสื่ อ สารแก9 น้ํ า ท1 ว ม. [ออนไลน] เข9 า ถึ ง ได9 จ าก:
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