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วิทยุสื่อสารเพื่อความมั่นคง
และการมีสวนรวมภาคประชาชน
ทศพนธ นรทัศน
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บทนํา
วิทยุสื่อสารเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารที่มีราคาถูกและคาใชจายต่ํา เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือ
สื่อสารอื่นๆ ไมวาจะเปนโทรศัพท อินเทอรเน็ต นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้งใชงานไดงายในทุกสภาพพื้นที่ มี
ความเหมาะสมสําหรับการสื่อสารในลักษณะกลุม หรือการกระจายขาวสารใหสมาชิกในกลุมไดรับทราบในเวลา
อันรวดเร็ว และพรอมๆ กัน จากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต วิทยุสื่อสารจึงเปน
อีกหนึ่งเครื่องมือที่เขามามีบทบาทสําคัญในการสรางเครือขายภาคประชาชนในการเฝาระวังเหตุราย และคอย
แจงขาวสาร เหตุการณตางๆ แกทางราชการ ทําใหการทํางานรวมกันของภาครัฐและภาคประชาชนมีความ
ใกลชิด และไวเนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น แมในความเปนจริงแลวบทบาทของการใชวิทยุสื่อสารในการแจงเหตุตางๆ
นั้น มีมานานแลว ไมวาจะเปนในกิจการวิทยุสมัครเลน หรือวิทยุความถี่ประชาชน (CB) โดยมีการรวมกลุมของ
ประชาชนผูใชวิทยุสื่อสาร หรือเขาเปนสมาชิกของศูนยวิทยุที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น เชน ศูนยแจงขาว ศูนย
ปลอดภัยคมนาคม เหยี่ยวเวหา (สมาชิกแจงขาวอาชญากรรม) เปนตน
บทความนี้ จะนําเสนอถึงกรณีตัวอยางความสําเร็จของการใชวิทยุสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจความ
มั่นคงของชาติ ภายใตการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ พรอมดวยขอเสนอแนะสวนตัวของผูเขียนที่คิดวา
รัฐบาลควรจะผลักดันใหเกิดขึ้นจริง

หาดใหญโมเดล (Hat-Yai Model)
จากบทความ “วิทยุเครื่องแดง...เครื่องมือและจิตสํานึกของคนรักชาติ” ในเว็บไซตกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) (www.southpeace.go.th) ซึ่งเรียบเรียงโดย
วจิรา ชุติกชุษณพงศ ไดกลาววา เครือขายวิทยุเครื่องแดง มีบทบาทอยางมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งมีการรวม
กําลังและความรวมมือจากภาคประชาชน ในการเฝาระวังรักษาดานความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย โดย
ใชวิทยุสื่อสารระบบซีบี ยานความถี่ 245 MHz เครือขายวิทยุเครื่องแดง จะเนนการแจงเหตุและเฝาระวังเหตุราย
ตางๆ ภาพที่เห็นไดอยางชัดเจน ของความรวมมือเครือขายวิทยุเครื่องแดงก็คือที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
โดยคนที่ถือเครื่องลูกขาย ที่มีทั้งพอคาแมคา ซึ่งขายของอยูทั่วเมือง พวกเขาจะเขารวมในฐานะอาสาสมัครภาค
ประชาชน กับกลุมที่ทางการจัดตั้งขึ้น รวมถึงสถานประกอบการที่จะตองมีวิทยุเครื่องแดงอยางนอย 2 เครื่อง
ใชทั้งภายในและภายนอกอาคาร เปนความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ กับบรรดาสถานประกอบการ
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โดยเฉพาะโรงแรมและสถานบั น เทิ ง ทุ ก แห ง เข า ร ว มเป น เครื อ ข า ย ทํ า ให มี ส มาชิ ก ที่ เ ป น อาสาสมั ค รภาค
ประชาชน และศูนยวิทยุเอกชนเขารวม จากชวงที่ริเริ่มโครงการมีเพียงหลักรอย แตขณะนี้พุงถึงหลักพัน
โครงการดังกลาว มีศูนยแมขายตั้งอยูที่สถานีสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 42 ในเขตเทศบาลนคร
หาดใหญ ใชชื่อวา "ศูนยมณโฑ" และนํากําลังพลจากมณฑลทหารบกที่ 42 มาดูแลจัดระบบและประสานงาน
"ลูกขาย"
สําหรับเครือขายวิทยุเครื่องแดงมี "ลูกขาย" ที่ถือวิทยุอยูทั่วเมืองหาดใหญมากกวา 1,200 คน และยังมี
สมาชิกนอกเครือขายอีกเปนจํานวนมาก ทั้งยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีของ "ศูนยมณโฑ" ใหแมทัพภาคที่ 4 ใน
ฐานะผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สามารถเฝาฟงและติดตอสั่งการกลับมายังศูนยฯ ได แมวา
ทานจะปฏิบัติหนาที่อยูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งหางไกลจากรัศมีสื่อสารของวิทยุมากก็ตาม
การจัดตั้งเครือขายวิทยุเครื่องแดงทําใหการดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่ทั้งยานการคาและชุมชนมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพราะมีภาคประชาชน และสถานประกอบการคอยเฝาระวังสิ่งผิดปกติ
ตลอดจนบุคคลตองสงสัย รวมทั้งหอพักบานเชา ที่อาจจะมีกลุมผูกอเหตุรุนแรงแฝงตัวหลบซอนเพื่อเตรียมกอ
เหตุ

ขอมูลในเว็บไซต กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา กลาววา “หลังจากริเริ่มโครงการ "วิทยุเครื่องแดง" ที่อําเภอ
หาดใหญ จั ง หวั ด สงขลา พบว า ประสบผลสํ า เร็ จ เป น อย า งดี เพราะไม มี เ หตุ รุ น แรงเกิ ด ขึ้ น อี ก เลย ส ว น
อาชญากรรม ประเภทลักขโมย ฉกชิง วิ่งราว ปลน เครือขายวิทยุเครื่องแดง ก็ไดแสดงศักยภาพจนสามารถสกัด
จับได หรือหากมีเหตุเพลิงไหม เจาหนาที่ดับเพลิงสามารถเขาสกัดเพลิงได กอนจะลุกลามมาแลวหลายครั้ง
เหลานี้มาจากเครือขายวิทยุเครื่องแดง ที่เปนเหมือนตาสับปะรด จึงเรียกเครือขายนี้วา “ตาสับปะรด” อีกชื่อหนึ่ง
ต อ มาระยะหลั ง จึ ง ได ข ยายโครงการไปยั ง เขตเทศบาลเมื อ งต า งๆ ในสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต โดยมี
อาสาสมัครในเครือขายวิทยุเครื่องแดง หรือ “ตาสับปะรด” ซึ่งมีโครงการและหนวยงานมารองรับการดําเนินงาน
อยางชัดเจน”
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ขยายผลสู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ขอมูลในเว็บไซต กอ.รมน.ภาค 4 สวนหนา ไดระบุถึงการขยายผลโครงการตาสับปะรดสู 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยไดยกคํากลาวของ พันเอก บรรพต พูลเพียร หัวหนาศูนยประชาสัมพันธ/โฆษก กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา เกี่ยวกับการดําเนินการโครงการเครือขายภาคประชาชน
เฝาระวัง (วิทยุเครื่องแดง) วา “จากการดําเนินการโครงการเครือขายภาคประชาชนเฝาระวัง (วิทยุเครื่องแดง)
เพื่อใหเครือขายภาคประชาชน เขามามีสวนรวมในการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่ชุมชนตางๆ ซึ่งขณะนี้
ไดมีการจัดตั้งแลว ในพื้นที่ภาคใตรวม 6 จังหวัด 48 อําเภอ แยกเปนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมี 37
อําเภอ และนอกพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 11 อําเภอ ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่ได
มอบวิทยุเครื่องแดง เพื่อเปนอุปกรณในการรายงาน หรือแจงเหตุระหวางเครือขายภาคประชาชนเฝาระวัง และ
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบดานการรักษาความปลอดภัยในหนวยตางๆ”
สวนความรวมมือของเครือขายวิทยุเครื่องแดง กับเจาหนาที่นั้น สมาชิกฯ สามารถรายงานผานวิทยุ
เครื่องแดง เกี่ยวกับการเกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมากมาย พันเอก เฉลิมพล จินารัตน หัวหนา
ศูนยตรวจสอบขอมูลบุคคลและยานพาหนะ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สวนหนา กลาวถึง
ความรวมมือ และผลการปฏิบัติหนาที่ของเครือขายฯ ที่ผานมา วา สมาชิกเครือขายภาคประชาชนเฝาระวัง
หรือวิทยุเครื่องแดง ไดปฏิบัติหนาที่และแจงขาวสารจนเกิดผลดีตอชุมชนและทางราชการอยางตอเนื่อง เชน
สมาชิกลูกขายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ไดมีการแจงขาวการลักลอบสงยาเสพติดประเภทพืชกระทอม ทํา
ใหเจาหนาที่สามารถยึดพืชกระทอมได 10 กิโลกรัม, สมาชิกลูกขายเขตเทศบาลตําบลยี่งอ เปนผูแจงเหตุเพลิง
ไหม ทําใหเจาหนาที่สามารถควบคุมเพลิงไวได สมาชิกลูกขายเขตเทศบาลตําบลยี่งอ เปนผูแจงอุบัติเหตุ ทําให
เจาหนาที่สามารถชวยเหลือผูบาดเจ็บไดทันทวงที ดานการสนับสนุน สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ หนวยงานที่
รับผิดชอบไดมีการฝกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเครือขายภาคประชาชนเฝาระวัง (วิทยุเครื่องแดง)
เชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ไดผนวกการฝกทบทวนสมาชิกไทยอาสาปองกันชาติ เขาไวดวยกัน เพื่อใหผู
เขารับการอบรม ไดเกิดทักษะความรูและนําเครื่องมือที่มีอยูไปใชใหเกิดประโยชนในการรายงาน กระจายขาว
และแจงเหตุไดทันเวลาและทั่วถึง สามารถรับทราบกฎระเบียบการปฏิบัติตางๆ การปลุกจิตสํานึกใหมีจิตอาสา
กลารายงานเหตุการณ การเฝาระวังพื้นที่เพื่อชวยเหลือเจาหนาที่รัฐ และการใหความรวมมืออื่นๆ รวมทั้งการ
สรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในชุมชน “โดยสรุปแลวการปฏิบัติหนาที่ของสมาชิกที่ผานมา สามารถรายงานผาน
วิทยุเครื่องแดง เกี่ยวกับการเกิดเหตุในพื้นที่มากมาย มีทั้งการแจงเหตุผูตองสงสัยเปนผูกอเหตุรุนแรง วัตถุตอง
สงสัย อุบัติเหตุการจราจร สารเสพติด รวมทั้ง อาชญากรรม และภัยธรรมชาติ ถือวาเปนการปฏิบัติงานที่ไดผล
ในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ พลโท พิเชษฐ วิสัยจร ภาคทัพภาคที่ 4 ในฐานะผอ.รมน. ภาค 4 (ปจจุบัน ตุลาคม 2553
ทานดํารงตําแหนงผูชวยผูบัญชาการทหารบก—ผูเขียน) ไดพบปะเยี่ยมเยียนใหกําลังใจ พรอมทั้งมอบแนวทาง
การเตรียมความพรอมในปฏิบัติหนาที่รักษาความปลอดภัย โดยขอใหทุกคนปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง
มีการสังเกตสิ่งผิดปกติ เพื่อสรางความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นตอประชาชนและนักทองเที่ยวในเมืองตางๆ ซึ่ง
การไดจัดกิจกรรมพบปะพูดคุยระหวางสมาชิก กับหนวยงานนั้น เพื่อใหมีการหารือตอปญหา และขอขัดของใน
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การปฏิบัติงาน และหาแนวทางการแกไขปญหารวมกัน และทานแมทัพภาคที่ 4 ยังไดมอบเกียรติบัตรเพื่อเปน
กําลังใจ และชมเชยการปฏิบัติงานแกสมาชิกเครือขายเฝาระวังภาคประชาชนอยางสม่ําเสมอดวย”
ชุมชนในเมืองเบตง จังหวัดยะลา อีกตัวอยางหนึ่งสําหรับจิตสํานึกของคนรักชาติบานเมือง โดยชาวบาน
ไดมีการรวมกลุมกันจัดตั้งองคกรขึ้นมาดูแลตนเอง ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของโครงการตาสับปะรด โดยนายคุณวุฒิ
มงคลประจักษ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน ภายใตการสนับสนุนของ พลโท
พิเชษฐ วิสัยจร แมทัพภาคที่ 4 /ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (ในขณะนั้น) ที่ตองการเห็น
สถานการณ ใ น 3 จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต เ กิ ด ความสงบเรี ย บร อ ยโดยเร็ ว จึ ง ได ริ เ ริ่ ม จั ดตั้ ง เครื อ ข า ยภาค
ประชาชนเฝาระวังในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเบตง โดยการจัดตั้งศูนยกลางรับแจงเหตุและติดตอสื่อสาร
พรอมแจกวิทยุเครื่องแดง ใหกับหนวยงานราชการ สถานประกอบการ และสมาชิกเครือขายภาคประชาชน เพื่อ
คอยสอดสองดูแล คอยเฝาระวังเหตุ ตลอดจนแจงขาวสารและชวยเหลือเจาหนาที่ ซึ่งจะเปนมาตรการเชิงรุกอีก
ดานหนึ่ง ที่จะทําใหไมเกิดเหตุการณขึ้นในพื้นที่อําเภอเบตง
สําหรับความรูสึกของผูที่เขารวมเปนสมาชิกฯ ทุกคนลวนมีความภาคภูมิใจที่เปนสวนหนึ่งในการรักษา
ความปลอดภัยแกประชาชน และรวมรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมือง อาทิ นายกฤษฎา นิรุกติศาสตร
ชาวหาดใหญ พอคาขายกระเปาสตรี บริเวณหนาโรงแรมลีการเดนท กลาวดวยความภาคภูมิใจที่เปนสมาชิก
เครือขายตาสับปะรดวา “ผมรูสึกอบอุนใจมาก ตั้งแตมีโครงการตาสับปะรดและไดเขารวมเครือขายวิทยุเครื่อง
แดงทําใหมีความมั่นใจมีความปลอดภัยมากขึ้นทําใหเศรษฐกิจการคาขายก็ดีขึ้น เพราะคนกลาจะมาเที่ยว มา
ลงทุนมากขึ้นครับ ทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ อาชญากรรม ไฟไหม ก็มีการแจงเหตุไดอยางทันทวงที ในความคิดเห็น
สวนตัวผม ก็อยากจะใหมีเครือขายเพิ่มมากยิ่งขึ้น อยากใหรานคาทุกราน มีวิทยุเครื่องแดงจะไดชวยสอดสอง
ดูแลความปลอดภัยใหเมืองหาดใหญเราครับ”
นายมงคล สุดลักษณ พอคาขายผลไมบริเวณตลาดกิมหยง และเปนสมาชิกนํารองรุนแรก เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2551 เลาใหฟงวา “ตอนนั้นมีวิทยุอยูประมาณ 7-8 เครื่อง ผมมีความสบายใจมากครับ ที่ไดเขารวม
เครือขายวิทยุเครื่องแดง ผมไดเปนรุนนํารองเลยครับ ดีใจที่ไดมีสวนรวมในการชวยเหลือสังคม ทั้งเรื่องของ
อุบัติเหตุ โจรผูราย ผูไมหวังดี สามารถแจงขาวและไดรับการชวยเหลือรวดเร็วมากครับ ยิ่งตอนนี้มีเครือขาย
มากขึ้นเกือบจะสามพันเครื่องแลว ถือวาเปนเรื่องที่ดีทําใหหลายหนวยงานไดมีความรวมมือกัน ทําใหเมืองนา
อยู ชาวต างชาติ กล าที่จ ะมาเที่ ยว มาซื้อ ของมากขึ้น ขอบคุ ณท านแมทั พ ภาคที่ 4 พลโท พิ เชษฐ วิ สัย จร
(ในขณะนั้น) อยางมาก ที่มาสงเสริมและผลักดันใหโครงการนี้เกิดขึ้น และเกิดผลสําเร็จครับ”
“วิทยุเครื่องแดง” หรือ “โครงการตาสับปะรด" จึงเปนอีกคําตอบหนึ่งตอความเขมแข็งของชุมชนไดเปน
อยางดี ในการระดมสรรพกําลัง ทั้งคน และเทคโนโลยี เขามาสนับสนุน การเสริมสรางสันติสุขในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ซึ่งถือวาเปนหนาที่ของเราทุกคน มิใชคนใดคนหนึ่ง หรือลําพังเจาหนาที่เพียงฝายเดียว ซึ่ง
วันนี้ภาครัฐและภาคประชาชนกําลังจับมือ รวมกันขับเคลื่อนการสรางความสงบสุขและสันติสุขในพื้นที่ใหเกิดขึ้น
เพราะถือวาจิตสํานึกของความรักประเทศชาติ ยอมมีอยูในสายเลือดคนไทยทุกคน และบทบาทการทํางานของ
เครือขายวิทยุเครื่องแดง จึงเปนขอพิสูจนไดดีวา ทุกคนอยากเห็นความสงบกลับคืนมา ดวยสํานึกในหนาที่ของ
คนรักแผนดิน ดังเชนคํากลาวของ พลโทพิเชษฐ วิสัยจร แมทัพภาคที่ 4/ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
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ภาค 4 (ในขณะนั้น) ที่วา “การดูแลรักษาความสงบเรียบรอย ในชุมชนนั้น จะอาศัยเพียงสวนราชการ
อยางเดียวไมได แตคนในชุมชน จะตองจับมือกันเพื่อดูแลแผนดินถิ่นฐานของตน”

ยุทธศาสตร 1 หมูบาน 1 นักวิทยุ (One Village One Radio Operator: OVORO)
ผูเขียนคิดวารัฐบาลควรไดมีการดําเนินนโยบายโดยกําหนด ”ยุทธศาสตร 1 หมูบาน 1 นักวิทยุ” เพื่อดึง
ศักยภาพของวิทยุสื่อสารมาชวยสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการมี
สวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ที่จะคอยแจงขาวสารตางๆ แกทางราชการ ไมวาจะเปนเรื่องของอาชญากรรม
ยาเสพติด การกระทําผิดกฎหมายตางๆ การตัดไมทําลายปา การลักลอบจับสัตวน้ํา/ลาสัตวปา ไฟปา น้ําประปา
ไมไหล ไฟฟาดับ เหตุเพลิงไหม หรือภัยพิบัติตางๆ ผูเขียนจึงอยากเสนอวาหากรัฐบาลสามารถจัดสรร
งบประมาณดําเนิน “โครงการ 1 หมูบาน 1 นักวิทยุ” ไดก็จะเปนประโยชนอยางมหาศาลตอการลด
ปญหาอาชญากรรมและปญหาทางสังคมตางๆ ของประเทศ
สําหรับแนวทางการดําเนินการนั้น ผูเขียนเห็นวาควรใชทุนทางโครงสรางระบบสื่อสารทางวิทยุของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และสมาชิ กแจงขาวอาชญากรรม ที่มี ความเขมแข็ งและครอบคลุมทุก พื้น ที่ข อง
ประเทศ เปนฐานในการดําเนินโครงการ โดยการมอบหมายใหแตละสถานีตํารวจเปนสถานีแมขายในพื้นที่
รับผิดชอบ ซึ่งรัฐจะลงทุนเพียงเครื่องวิทยุสื่อสารแบบติดตั้งประจําที่ สายอากาศในความถี่ 245 MHz เทานั้น
ตอ 1 สถานีตํารวจ สวนพนักงานวิทยุก็ใชพนักวิทยุของสถานีตํารวจนั้นๆ เปนผูทําหนาที่ควบคูกันไป เพราะ
โดยปกติแตละสถานีตํารวจจะจัดใหมีพนักงานวิทยุหลักและพนักวิทยุผูชวยอีก 1 คนอยูแลว
สําหรับลูกขาย ก็ไดจากสมาชิกแจงขาวอาชญากรรมที่สถานีตํารวจในพื้นที่นั้นๆ ไดฝกอบรมไว ซึ่งมี
การกําหนดรหัสแจงขาวประจําตัวแตละบุคคลไวแลว ก็สามารถนํามาเปนนามเรียกขาน (Call sign) ทางวิทยุได
เลย แตการที่จะเลือกวาในระยะแรกนั้น ควรจะมอบเครื่องวิทยุแบบมือถือใหใคร ก็ควรจะพิจารณาจากความ
พรอมและความรักในวิทยุสื่อสาร พรอมที่จะนําวิทยุสื่อสารติดตัวไป สามารถเรียกขานไดเกือบตลอดเวลา
เพราะหากเลือกคนที่ไมมีใจรักวิทยุสื่อสาร เมื่อไดเครื่องไปก็อาจขี้เกียจพกติดตัว การติดตอก็เปนไปอยาง
ยากลําบาก สวนสมาชิกคนอื่นๆ ที่มีทุนทรัพยก็สามารถจัดหาเครื่องมาใชงานดวยทุนทรัพยของตัวเองได สวน
คนที่ไมไดรับการอบรมสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม แตประสงคจะเขารวมขาย ก็ควรจะมีการกําหนดใหไป
ลงทะเบียนขอสัญญาณเรียกขานในการเขารวมขาย โดยมีขอแมวาเมื่อมีการเปดอบรมจะตองมาเขารับการ
อบรม หากสามารถทําไดเชนนี้แลว เราก็จะมีเครือขายนักวิทยุสื่อสารภาคประชาชนที่กระจายอยูทั่วประเทศ
เปนทรัพยากรดานการสื่อสารที่มีคุณคายิ่งของประเทศ ทั้งในภาวะปกติ และในภาวะไมปกติ
ในดานการจัดการขายสื่อสารใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็ควรใชแนวทางเดียวกันกับ
การจัดการขายวิทยุสื่อสารของสํานักงานตํารวจแหงชาติในปจจุบัน ซึ่งทําไดอยางมีประสิทธิภาพดีแลว สําหรับ
เหตุผลที่ตองใชเครื่องวิทยุส่ือสาร ยาน 245 MHz นั้น ก็เนื่องจากเปนเครื่องวิทยุสื่อสารที่ประชาชนสามารถ
จั ด หามาใช ง านได โ ดยถู ก ต อ งตามกฎหมาย กระบวนการขออนุ ญ าตต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งก็ เ ป น ไปโดยง า ย
หนวยงานราชการเองก็สามารถใชงานได ซึ่งตางกับวิทยุสมัครเลนที่คอนขางมีขอจํากัดมาก เชน ผูที่มีสิทธิใช
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เครื่องวิทยุสื่อสารสมัครเลนได จะตองเปนผูที่สอบผานประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเลนขั้นตน ตองขอ
อนุ ญ าตมี ใช และตั้ ง สถานี วิ ทยุ ค มนาคม ซึ่ ง ต อ งยอมรั บว า เปน อุ ปสรรคอย า งมาก หากจะทํ า งานร ว มกั บ
หนวยงานราชการ เนื่องจากพนักงานวิทยุของหนวยงานราชการสวนใหญไมไดเปนนักวิทยุสมัครเลน
ผูเขียนไดลองคํานวณเลนๆ วาหากจะทําโครงการดังกลาวทั่วประเทศจริงๆ ตองใชเงินประมาณเทาใด
ก็ไดตัวเลขคราวๆ ดังนี้
1. สถานีแมขายระดับประเทศ
1 สถานี
100,000.00 บาท
2. สถานีแมขายระดับภาค
6 สถานี
600,000.00 บาท
3. สถานีขายระดับจังหวัด
77 สถานี
3,850,000.00 บาท
4. สถานีแมขายระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ/ตําบล ประมาณ 1,130 สถานี 22,600,000.00 บาท
5. เครื่องวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ความถี่ 245 MHZ
แกอาสาสมัครหมูบานละ 1 เครื่อ ง จํ านวน
68,908 หมูบาน 689,080,000.00 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 716,230,000.00 บาท

(อันนี้เปนเพียงความคิดเทานั้นนะครับ อยาเขาใจผิดละ) !!
บทสงทาย
แมแนวคิดนี้ จะเปนเพียงความฝนหนึ่งของผูเขียนที่อยากใหเกิดขึ้น แตปจจัยสูความสําเร็จก็คือ ภาครัฐ
จะตองเปนผูดําเนินโครงการนี้ ทั้งในสวนของการจัดหาเครื่องวิทยุสื่อสาร 245 MHz การจัดตั้งสถานีแมขาย
การจั ด ฝ ก อบรมสมาชิ ก และการบริ ห ารจั ด การต า งๆ ผู เ ขี ย นเชื่ อ ว า ในส ว นของประชาชนที่ จ ะเข า มาเป น
อาสาสมัครนั้น คงไมใชเรื่องยากเพราะมีคนจํานวนมากที่ตองการเขามาชวยเหลือทางราชการอยูแลว ทั้งนี้ อาจ
ทดลองดําเนินโครงการนี้ในอําเภอที่มีความพรอมกอน หากไดผลดีเชนเดียวกับ “โครงการตาสับปะรด” ก็คอยๆ
ขยายผลออกไปยังอําเภอตางๆ จนครอบคลุม ทั้ง 77 จังหวั ด หรือ ประมาณ 68,908 หมู บานทั่วประเทศ
ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาบทความเล็กๆ ชิ้นนี้ จะชวยจุดประกายใหผูมีอํานาจในสังคมไทยดึงศักยภาพของ
ภาคประชาชนออกมาทํางานรวมกับภาครัฐ โดยใชวิทยุสื่อสารเปนเครื่องมือเชนเดียวกับตัวอยางความสําเร็จที่
เกิดขึ้นแลวในอําเภอหาดใหญ และสามจังหวัดภาคใต
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