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พลตํารวจตรี สุชาติ เผือก
สกนธ (VR-001/HS1BA) ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส และอดีตอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข (ซึ่งปจจุบันทานอายุ 81 ป) ไดให
เกียรติมาแสดงปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทดานการสื่อสาร” วันศุกรที่ 21ธันวาคม พ.ศ. 2550
ระหวางเวลา 13.00 -15.30 น. ณ สมาคมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลา
ซา ชั้น 6 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยโครงการจัดตั้งชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความ
เทาเทียมกัน หรือ “Information and Communication Technology for All Club” (ICT for All Club) ซึ่งนายทศพนธ
นรทัศน (HS4HNL) เปนผูประสานงาน โดยมีผูเขารวมรับฟงจํานวน 30 ทาน ประกอบดวย นักวิทยุสมัครเลน ขาราชการ นัก
วิชาการ ประชาชนที่สนใจในแวดวงการสื่อสาร จํานวน 10 ทาน และกลุมผูสูงอายุ จํานวน 20 ทาน บุคคลสําคัญดานการสื่อสาร
โทรคมนาคมที่เขารวมรับฟงในครั้งนี้ อาทิเชน อาจารยอุดม จะโนภาษ พันตํารวจเอก อาทิตย อินทเวคิน รองผูบังคับการกอง
ตํารวจสื่อสาร คุณสมจิต จุฬารัตน ผูอํานวยการสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ สมณะบินกาว อิทธิ
ภาโว (HS7OEO) พันตํารวจโท เรวัต หัสเสนะ วิศวกรไฟฟาสื่อสาร (สบ3) กลุมงานระบบวิทยุ นางสาวปรียาจิตต วงศนาค หัว
หนาฝายวิชาการสมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภผูเขารับฟงทุกทานไดรวมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและเผยแพรพระเกียรติคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีตอกิจการสื่อสารของประเทศไทย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งดานวิทยุสื่อสาร ทรงนําการสื่อสารมาประยุกตใชเพื่อเปนเครื่องมือในการสรางความรมเย็นแกพสกนิกร ทรงมุงมั่นศึกษาอยาง
จริงจัง ทรงทดลองปฏิบัติจนรูแจง และพระราชทานคําแนะนําแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของตลอดระยะเวลาอันยาวนานที่ผานมา การ
ปาฐกถาในวันนี้ เปนการถายทอดความทรงจําในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองคทานมีตอกิจการสื่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
วิทยุสื่อสารใหชนรุนหลังไดรับทราบและดําเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทอันงดงามนั้น
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พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ ภายหลังจากที่ทานไดเขาปฏิบัติหนาที่นายตํารวจราชสํานักเวรเมื่อพ.ศ. 2511 ซึ่งในครั้งนั้น
ทานไดมีโอกาสปฏิบัติหนาที่สนองพระเดชพระคุณในดานการสื่อสารโทรคมนาคม และงานดานอื่นๆ อยางใกลชิดมาโดยตลอด
ซึ่งเปนที่ประจักษชัดวาในดานการสื่อสารนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงตระหนักในความสําคัญ
ของการสื่อสารเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศ ดานความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น ดังกระแส
พระราชดํารัสที่พระราชทานเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา 100 ปกรมไปรษณียโทรเลขและวันสื่อสารแหงชาติ 4 สิงหาคม
2526 ความตอนหนึ่งวา "..การสื่อสารเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่งในการพัฒนาสรางสรรคความเจริญกาวหนา รวมทั้งการ
รักษาความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศดวยยิ่งในสมัยปจจุบันที่สถานการณของโลกเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะ การติดตอสื่อ
สารที่รวดเร็วทันตอเหตุการณยอมมีความสําคัญมากเปนพิเศษ.."

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีความรูความเขาใจ ประสบความสําเร็จในวิชาการสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในดานปฏิบต
ั ิ
การแลว พระองคยังไดทรงเปยมดวยองคธรรมสําคัญประจําพระองคที่เรียกวา “พรหมวิหาร 4” ไดแก พระเมตตา ไดทรงพระ
กรุณา ขวนขวายหาวิธีการมาแนะนํา สั่งสอน ถายทอดความรู ผลงาน ผลการทดลองคนควาตางๆ ใหแกผูที่อยูในวงการไดมี
ความรูความเขาใจในทางที่ถูกตอง อยางไมทรงถือพระองค ไมทรงเบื่อหนายที่จะพระราชทานคําสอน คําแนะนํา แกขาราช
บริพารที่ปฏิบัติหนาที่ถวายงานใกลชิด แมแตคณะแพทยประจําพระองค ก็ไดทรงอบรมสั่งสอนวิธีการใชเครื่องรับ-สงวิทยุในการ
ติดตอสื่อสาร ใหรูจักเทคนิคการทํางานของเครื่องอุปกรณที่จําเปนตองใชรวมดวย เชน เสา และ สายอากาศ เปนตน อยางถูก
ตอง
มิใชแตเพียงนั้น พระองคยังทรงพระกรุณาแนะนํา อบรมสั่งสอนวิชาการวิทยุสื่อสารใหแก ขาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่
ปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของ รวมทั้งประชาชน ที่อาสาสมัครชวยเหลือสังคมโดยใชเครื่องวิทยุเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิบัติหนาที่
รายงานขาว หรือ “นักวิทยุอาสาสมัคร” ไมวาจะเปนเวลากลางวัน หรือ กลางคืน ทั้งโดยรับสั่งโดยตรง และรับสั่งผานขายวิทยุ
โดยทรงใชภาษาพูดที่เขาใจไดงายๆ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงใชหลักธรรมที่เกื้อหนุนใหพระองคประสบความสําเร็จ คือ “อิทธิบาท 4” โดยไดทรงโนมนาว
เนนกระตุนใหบุคคลเหลานี้บังเกิดฉันทะ คือความยินดีพอใจในความสําคัญของการติดตอสื่อสารทางวิทยุ ซึ่งสามารถนําเอามา
ใชใหเปนประโยชนในการชวยเหลือแกไขปญหาสําคัญตางๆของสังคมและประเทศชาติไดอยางไร ใหบังเกิดวิริยะ คือความเพียร
พยายาม จิตตะ คือความเอาใจใสสนใน และวิมังสา คือการศึกษาทดลองคนควาทําความเขาใจในคุณลักษณะสําคัญของเครื่อง
วิทยุ และอุปกรณประกอบ โดยเฉพาะเรื่องสายอากาศ และ เทคนิคการแผกระจายคลื่นวิทยุ ซึ่งจะสามารถชวยเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารใหมากยิ่งขึ้นโดยไมตองเสียคาใชจายสูง เมื่อผูที่ไดรับพระราชทานพระกรุณา และรูสึกซาบซึ้ง
ในเรื่องดังกลาว จนสามารถประสบความสําเร็จสามารถพัฒนาปญญาของตนในวิชาแขนงนี้ใหสูงขึ้นจากเดิมไดในระดับหนึ่ง
ดังนั้น ชาวไทยทุกหมูเหลา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่อยูในแวดวงดานการสื่อสารโทรคมนาคม ควรจะไดปฏิบัติตามรอยพระ
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ยุคลบาทอันงดงาม ดํารงชีวิตดวยความพอเพียง ตามคําสอนที่ไดทรงพระราชทานไวเปนแนวทางมีจิตสํานึกในประโยชนสวน
รวมมากกวาประโยชนสวนตน เพื่อถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา และ
รวมถวายพระพรขอพระองคทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณแข็งแรง เปนมิ่งขวัญของปวงพสกนิกรชาวไทย
ตลอดกาลนานเทอญ

เมื่อเสร็จสิ้นการปาฐกถาทางวิชาการ โครงการจัดตั้งชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ไดมอบ
รายไดจากการจัดปาฐกถาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เรื่อง “ตามรอยพระยุคคลบาทดานการสื่อสาร” ผาน พลตํารวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ
ที่ปรึกษามูลนิธิพระดาบส จํานวน 10,080.00 บาท แกมูลนิธิพระดาบสเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลในพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
หัวในการชวยเหลือผูดอยโอกาสทางการศึกษาใหสัมฤทธิ์ผล สมดังพระราชประสงคตอไป

อนึ่ง ผูที่สนใจรวมเปนสวนหนึ่งในการจัดตั้งชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเทาเทียมกัน ในอันที่จะรวมจัด
กิจกรรมและขับเคลื่อนในเชิงวิชาการเพื่อผลักดันทางใหสังคมตระหนักถึงผูดอยโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ... สามารถสมัครเปนสมาชิกชมรมฟรี ที่นายทศพนธ นรทัศน โทร. 08-1261-0726 หรือ
hs4hnl( แอด )msn.com
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