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เรื่อง วันสื่อสารแหงชาติ

รายละเอียด

          ประวัติความเป็นมาการสื่อสารในประเทศไทยไดเริ่มตนขึ้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

จุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสถาปนา "กรมไปรษณียและกรมโทรเลข

" ขึ้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2526 และไดทรงแตงตัง้ใหสมเด็จพระเจาน องยาเธอ เจาฟ าภาณุรังษีสวางวงศ

กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช เป็นผูสําเร็จราชการทัง้กรมไปรษณียและกรมโทรเลขเป็นพระองคแรกตอมาในปี

พ.ศ. 2441 ทัง้ 2 กรมน้ีไดรวมเป็นกรมเดียวกัน มีชื่อใหมวา "กรมไปรษณียโทรเลข" ตลอดระยะเวลาที่ผานมา

กิจการสื่อสารของไทยไดพัฒนากาวหน ามาเป็นสําดับ มีการจัดตัง้หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสื่อสารของทาง

ราชการขึ้นอีกหลายหนวยงาน เชน กรมประชาสัมพันธ บริษทัวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด และองคการ

โทรศัพทแหงประเทศไทย เป็นตน ในสวนของภาคเอกชนก็มีบริษทัหางรานที่ดําเนินกิจการดานการ สื่อสารเพิ่ม

มากขึ้น หนวยงานเหลาน้ีไดรวมกันสนองพระราชปณิธานในอันที่จะพัฒนากิจการสื่อสารของประเทศใหเจริญ

กาวหน าตลอดมาจนบัดน้ี

          ปัจจบุนัเทคโนโลยีดานการสื่อสารไดพฒันาไปอยางรวดเรว็และตอเน่ือง การขยายตวัทางเศรษฐกจิของประ
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เทศ และบทบาทของภาคเอกชนมีมากขึ้นรวมทัง้การแขงขัน ในกิจการสื่อสารทัง้ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

ไดทวีความเขมขนยิ่งขึ้น ความไดเปรียบในเรื่องเศรษฐกิจของโลกในยุคโลกาภิวัตน ขึ้นอยูกับการมีระบบการ

สื่อสารใหเจริญกาวหน า ทัดเทียมกับประเทศอื่น คณะรัฐมนตรีไดตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของการสื่อสาร

ดังกลาวเป็นอยางดี จึงไดมีมติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2546 กําหนดใหวันที่ 4 สิงหาคมของทุกปีเป็น "วัน

สื่อสารแหงชาติ" นับตัง้แต พ.ศ. 2526 เป็นตนมา ไดมีการจัดงานวันสื่อสารแหงชาติขึ้นเป็นประจําทุกปี (ยกเวนปี

พ.ศ. 2533 คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสาร แหงชาติไดมีมติใหงดการจัดแสดงนิทรรศการ คงมีแตเฉพาะงานพิธี

และการประชุมทางวิชาการเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานและการวางแผนระบบสื่อสารผานดาวเทียม) และในการจัด

งานวันสื่อสารแหงชาติแตละปี จะเนนหัวขอการจัดงานแตกตางกันไปทุกปี เชน

          พ.ศ. 2528 หัวขอการจัดงาน คือ การสื่อสารกับเยาวชนแหงชาติ

          พ.ศ.2530 หัวขอการจัดงาน คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการสื่อสาร

          พ.ศ. 2535 หัวขอการจัดงาน คือ การสื่อสารเพื่อทศวรรษหน า

          พ.ศ.2538 หัวขอการจัดงาน คือ การสื่อสารกับการพัฒนาเทคโนโลยีการสนเทศ เน่ืองจากรัฐบาลได

ประกาศใหปี พ.ศ.2538 เป็นปีเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

กิจกรรมในวันสื่อสารแหงชาติ ไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ ไดแก

          1. พิธีถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรียสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจาฟ าภาณุรังษีสวางวงศ

กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช

          2. การกลาวคําปราศรัยของพณฯ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง

ประเทศไทย และโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย

          3. การจัดทําดวงตาไปรษณียากรที่ระลึกวันสื่อสารแหงประเทศไทย

          4. การจัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม

พัฒนาการของการสื่อสารขอมูลการสื่อสารในประเทศไทย

          นอกจากพิราบสื่อสารและมาเร็วแลว การสื่อสารเริ่มเขามามีบทบาทตอประเทศไทยในรัชสมัยพระบาท

สมเด็จพระนัง่เกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 3) ชวงที่บานเมืองปลอดจากภัยสงคราม การเมืองภายในประเทศมี

เสถียรภาพมัน่คง โดยวัตถุประสงคของการสื่อสารในยุคนัน้ ก็เพื่อนํามาสนับสนุนกิจการดานงานความมัน่คงของ

ประเทศ ซึ่งยุคนัน้เรียกไดวา เป็นยุคเริ่มลาอาณานิคมของชาติมหาอํานาจทัง้อังกฤษและฝรัง่เศส ตางแยงชิงผล

ประโยชนในภูมิภาคน้ีดวยกัน และอารยะธรรมตะวันตกเริ่มหลัง่ไหลเขามาสูภูมิภาคเอเชียอาคเนย  ตอมาในยุค

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) การสื่อสารไดเขามามีสวนเกี่ยวของกับราชสํานัก และเกิด
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พัฒนาสัมพันธทางการทูตที่ดีกับประเทศมหาอํานาจ จนทําใหประเทศรอดพนจากการถูกคุกคามจากมหาอํานาจ

ตะวันตกหลายครา รวมทัง้การสื่อสารสามารถทําใหรับเอาวิทยาการใหมๆ มาปรับปรุงพัฒนาประเทศในเวลาตอมา

จนกระทัง่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) ทรงเจริญรอยตามพระราชบิดาใน

การปฏิรูปประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มหากษตัริยผูวางรากฐานกิจการสื่อสาร

โทรคมนาคมของประเทศไทย พระองคทรงเห็นความสําคัญของการสื่อสารวาเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาประ

เทศ และเพื่อบําบัดทุกขราษฎรในพื้นที่หางไกล ตลอดจนสนับสนุนงานดานความมัน่คงของชาติดวยประการหน่ึง

แรกทีเดียวนัน้การสื่อสารอยูในรูปไปรษณียพิเศษ ซึ่งเป็นหนังสือที่จัดพิมพเพื่อเผยแพรในบบพระบรมมหาราชวัง

และเขตบบพระนครชัน้ใน โดย สมเด็จพระเจาน องยาเธอเจาฟ าภานุรังษสีวางวงศ และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2

424 ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตัง้ สมเด็จพระเจาน องยาเธอเจาฟ าภานุรังษสีวางวงศ เป็นผูกอตัง้การ

ไปรษณีย จนในที่สุดการสื่อสารของระบบไทย โดยระบบไปรษณียไดถือกําเนิดขึ้นเป็น “กรมไปรษณีย” อยางเป็น

ทางการขึ้น ในวันที่ 4 สิงหาคม 2426 โดยมีที่ทําการไปรสะนียาคารแหงแรก ที่ ปากคลองโองอาง ตําบลราช

บูรณะ และอาคารในพระราชอุทยานสราญรมย ขณะนัน้ไดเริ่มมีการนําเทคโนโลยีระบบโทรคมนาคมเขามา นัน่

คือ กิจการโทรเลข ซึ่งถือวาเป็นเทคโนโลยีโทรคมนาคมอันทันสมัยรวดเร็วที่สุดในยุคนัน้ เดิมทีกิจการโทรเลข

อยูในความดูแลของกลาโหม และมีพัฒนาการตอเน่ืองนับตัง้แตมีการวางสายโทรเลขเป็นครัง้แรก ใน พ.ศ. 2418

กรุงเทพฯ ไป สมุทรปราการ เพื่อใชในงานราชการ จนกระทัง่ไดเปิดใหมีบริการสําหรับประชาชนเป็นครัง้แรก เมื่อ

16 กรกฎาคม 2426 โดยมีอัตราคาบริการ “คําละ 1 เฟ้ือง” จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ตัง้ขึ้นเป็น “กรม

โทรเลข” อีกกรมหน่ึง และมีสมเด็จพระเจาน องยาเธอเจาฟ าภานุรังษสีวางวงศ เป็นผูสําเร็จราชการกรมโทรเลข

อีกตําแหนงหน่ึง จากนัน้กลาโหมไดเริ่มมีการนําโทรศัพทเขามาและมอบใหกรมโทรเลขดูแลตอ เมื่อเกิดทิศทาง

ในการรวมการสื่อสารของชาติมาอยูที่เดียวกันจึงเกิดการพัฒนามากมายอยางรวดเร็วตามมา เชน มีการนํารถไฟ

มาสนับสนุนกิจการไปรษณีย ก็เกิดเป็นการรถไฟตามมา มีการนําเครื่องบินมาสนับสนุนการไปรษณียที่เรียกวา

รอยัลเมลล ก็เกิดมีการบินขึ้นตอมา การไปรษณียและโทรเลขมีการขยายบริการไปทัว่ราชอาณาจักร รวมทัง้

ทําหน าที่เป็นสื่อกลางของชาติในการสื่อสารไปยังตางประเทศทัว่โลก ภารกิจของกรมไปรษณียโทรเลข มี

มากมายขึ้น ถือไดวาเป็นราชการกรมแหงแรกในประเทศก็กลาวได จนเกิดงานสาธารณะอันสําคัญของประเทศให

รับผิดชอบขึ้นมากมาย ทัง้งานบริการโทรคมนาคม กิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการออมสิน กิจการวิทยุการบิน

กิจการโทรศัพทซึ่งภายหลังไดแยกออกไป จนกระทัง่ปัจจุบันสืบเน่ืองจากเจตนารมณตามมาตรา 40 แหง

รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่ตองการใหมีองคกรอิสระปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ เขามา

ทําหน าที่บริหารทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนของสาธารณะและ
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กํากับดูแลใหเกิดการแขงขันเสรีอยางเป็นธรรม อยางแทจริง จึงไดเกิดการตราพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่น

ความถี่ และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 ขึ้นมา ตาม

เจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญฯ ฉบับดังกลาว สงผลใหมีการประกาศใหยุบกรมไปรษณียโทรเลข และจัดตัง้

“สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)” ขึ้นมาทําหน าที่บริหารทรัพยากรโทรคมนาคม

ของชาติ และกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมใหเกิดการแขงขันเสรีอยางเป็นธรรม ดังที่ทราบกันดีในปัจจุบัน

ดานงานสื่อสารโทรคมนาคม

          จากการปฏริปูการกาํกบัดแูลและบรหิารกจิการสื่อสารโทรคมนาคมของชาติโดยภาคประชาชนในครัง้นัน้เอง

ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) เป็นองคกรของรัฐที่เป็นอิสระปราศจากการ

แทรกแซงจากรัฐทัง้อํานาจบริหารและงบประมาณ ทําหน าที่กํากับดูแล (Regulator) กิจการโทรคมนาคมของประ

เทศ และกลาวไดวายังเป็นองคกรอิสระเพียงแหงเดียวที่ไมถูกแทรกแซงจากรัฐบาลชุดที่ผานมา ทําให กทช. ยัง

คงยืนหยัดอยูไดอยางมัน่คงแมจะถูกกระบวนการสรางขาวลบจากผูเสียประโยชนจากการสรางความเป็นธรรมก็

ตาม หรือแมแตการตัง้กระทรวงแหงหน่ึงเพื่อแทรกแซงกิจการโทรคมนาคมของบางรัฐบาลก็ตาม แตประชาชน

ทัว่ไปลวนประจักษดี

          กทช. นอกจากถอืเป็นองคกรที่สบืสานพระราชปณิธานจากพระมหากษตัรยิหลายพระองคในราชวงศจกัรี พ

ระมหากษตัริยที่ทรงรักพสกนิกรของพระองคอยางยิ่ง และเกี่ยวของในการนําการโทรคมนาคมเขาบําบัดทุกข

บํารุงสุขราษฎร สนับสนุนการพัฒนาบานเมืองในทุกดาน และสนับสนุนงานความมัน่คงของชาติ แมคนในวงการ

โทรคมนาคมมักพูดถึงแตเรื่องธุรกิจเรื่องการผลักดันใหเกิดการแขงขันโดยเสรีอยางเป็นธรรมในกิจการ

โทรคมนาคมก็ตาม แตควรชวยกันมองหาหนทางในการประยุกตการโทรคมนาคมเพื่อพัฒนาบานเมือง และเปิด

โอกาสใหพี่น องประชาชนดวยอีกประการ

แนวโนมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

          แมวาเกดิการแขงขนัโดยเสรีอยางเป็นธรรมในกจิการโทรคมนาคมจะสงผลใหเกดิการพฒันาประสทิธภิาพ

โครงขายโทรคมนาคมของชาติใหสูงขึ้นและมีคาบริการถูกลง รวมถึงสงเสริมกิจการโทรคมนาคมไทยใหพัฒนา

กาวหน า อันจะสงผลใหเกิดความเจริญแกบานเมืองในทุกดานตามมาก็ตามแต เหนือสิ่งอื่นใดผูที่อยูในวงการ

โทรคมนาคมตองมิลืมเลือนที่จักสืบสานพระราชปณิธานในการนําการโทรคมนาคมเขาบรรเทาความยากลําบาก

ของพี่น องชาวไทยดวย อยางไรก็ตามความสําคัญของเทคโนโลยีการสื่อสารที่กําลังกาวไปอยางรวดเร็ว พรอมกับ

ความตองการของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น ดังนัน้ เน่ืองในวันคลายวันสื่อสารแหงชาติ ปรเมศวรและศุภลักษณ หวัง

เพียงทุกทานในวงการโทรคมนาคมอยาพึงเห็นเพียงผลประโยชนของตน หากแตตัง้มัน่ในปณิธานในการนําการ
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โทรคมนาคมเขาพัฒนาประเทศและเปิดโอกาสใหพี่น องชาวไทยในทองถิ่นทุรกันดารมีโอกาสที่ดีในชีวิต รวมทัง้

ใหมีการแขงขันอยางเป็นธรรม และมุงสรางความสัมพันธ ความเขาใจระหวางกันสมานฉันทแบบไทย เพื่อเสริม

สรางชาติใหเขมแข็ง มัน่คง กาวหน า อยางยัง่ยืนตอไป

ผูรายงาน : นายภูเบศ มาศธนานันต (Staff)

วันที่ : 2022-08-04
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