
 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานดานการสื่อสารกรมประมง 

 

 

 

 

 

 
ศูนยสื่อสารกลางกรมประมง 
สํานักงานเลขานุการกรม 

กรมประมง 



พระราชดํารัส 

พระราชทานเพ่ือเชิญลงพิมพในหนังสือที่ระลึกครบรอบ 100ป 
ของการสื่อสารของชาติ 

 
 

    

การสื่อสารเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งอยางหน่ึงในการพัฒนาสรางสรรคความเจริญกาวหนารวมทั้ง  

การรักษาความม่ันคงและปลอดภัยของประเทศดวย ยิ่งในสมัยปจจุบัน ที่สถานการณของโลก

เปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะ การติดตอสื่อสารที่รวดเร็วทันตอเหตุการณ ยอมมีความสําคัญมากเปนพิเศษ 

ทุกฝายและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะไดรวมมือกันดําเนินงาน      

และประสานผลงานกันอยางใกลชิดและสอดคลอง สําคัญที่สุด ควรจะไดพยายามศึกษาคนควาวิชาการ

และเทคโนโลยีอันทันสมัยใหลึกซึ้งและกวางขวางแลวพิจารณาเลือกเฟนสวนที่ดี มีประสิทธิภาพแนนอน 

มาปรับปรุงใชดวยความฉลาดริเร่ิมใหพอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพของบานเมืองของเรา เพ่ือให

กิจการสื่อสารของชาติมีโอกาสไดพัฒนาอยางเต็มที่ และสามารถอํานวยประโยชนแกการสรางเสริม

เศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบานเมืองไดอยางสมบูรณแทจริง 

 

                                                           พระตําหนักจิตรดารโหฐาน  

                                                  วันท่ี   15  กรกฎาคม   พุทธศักราช   2526 

  



คํานํา 
 
 เอกสาร    “คูมือการปฏิบัติงานดานการส่ือสารกรมประมง”   ฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยมีความมุงหมาย      
ในการเสริมสรางความรูความเขาใจในการปฏิบัติทางดานการสื่อสารของกรมประมง เพ่ือใหการปฏิบัติงาน
ทางดานการสื่อสารของกรมประมงเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเปนไปตามกฎหมายวาดวยการวิทยุ
คมนาคมและกฎระเบียบท่ีเก่ียวของของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ ตลอดจน การดําเนินการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของทางดานการสื่อสารของกรมประมงจะตอง
เปนไปตามท่ีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ กําหนด 
 

 ศูนยสื่อสารกลางกรมประมง สํานักงานเลขานุการกรม หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารคูมือการปฏิบัติงาน
ทางดานการสื่อสาร ฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานทางดานการสื่อสารของกรมประมงตอไป      
ในอนาคต 
 
 
 

ศูนยสื่อสารกลางกรมประมง 
  สํานักงานเลขานุการกรม 
          มีนาคม 2559 

  



สารบัญ 
 

                                                                                           หนา 
บทท่ี 1 บทท่ัวไป 

สวนท่ี 1   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคม     1    
สวนท่ี 2   ความรูเก่ียวกับการสื่อสารโดยคลื่นวิทยุ      5  

สวนท่ี 3   วิธีการสื่อสารและหลักปฏิบัต ิ       7 
สวนท่ี 4   การใชและบํารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม    11  
 

บทท่ี 2 วาดวยการใชคล่ืนความถี่       21 
 

บทท่ี 3 วาดวยมาตรฐานทางการส่ือสาร 
 สวนท่ี 1   มาตรฐานศูนย / สถานี        25  

สวนท่ี 2   การติดตอสื่อสารทางวิทยุโทรคมนาคม     29 
 

บทท่ี 4 วาดวยการแจงเตือนภัยธรรมชาติทางดานการสื่อสาร    31 
 

บทท่ี 5 วาดวยการขอขยายขายวิทยุคมนาคมและการใชคล่ืนวิทยุรวมของกรมประมง  39 
 

บทท่ี 6 วาดวยบัตรประจําตัวผูใชคล่ืนวิทยุคมนาคมกรมประมง    44 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
รหัสวิทยุสําหรับผูท่ีใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานของรัฐ   48 
 

ความหมายของรหัส  Q Code       50 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………… 
 

 

  



1 
 

บททั่วไป 
สวนท่ี 1 

 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคม 
เครื่องวิทยุคมนาคม (ตาม พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498) หมายความวา เครื่องสงวิทยุคมนาคม 

เครื่องรับวิทยุคมนาคมหรือเครื่องรับและสงวิทยุคมนาคม แตไมรวมตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง 
เครื่องรับวิทยุโทรทัศน และเครื่องสง เครื่องรับหรือเครื่องรับและสงวิทยุคมนาคมดวยคลื่นแฮรตเซียน       
ตามลักษณะหรือประเภทท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชนในการควบคุมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมใหถือวาอุปกรณใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเปนเครื่องวิทยุคมนาคมดวย 

(ขอสังเกต เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง และเครื่องรับวิทยุโทรทัศน มิใชเครื่องวิทยุคมนาคม) 
 

อุปกรณของเครื่องวิทยุคมนาคม  (ตามประกาศ กทช. เรื่อง กําหนดใหอุปกรณของเครื่องวิทยุ
คมนาคมเปนเครื่องวิทยุคมนาคม) ซ่ึงถือวาเปนเครื่องวิทยุคมนาคม ไดแก 

1. สายอากาศ (Antenna) ท่ีใชกับเรือวิทยุคมนาคม 
2. เครื่องขยายกําลังสง (RF Amplifier) ท่ีใชกับเครื่องวิทยุคมนาคม 

 

เครื่องวิทยุคมนาคม มีหลายประเภท ตัวอยาง เชน 
 1. เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ชนิดเคลื่อนท่ี และชนิดประจําท่ี ไดแก 
 1.1 เครื่องในยาน 2 meters ในกิจการวิทยุสมัครเลน 
 1.2 เครื่องแบบสังเคราะหความถ่ี ( Synthesizer) สําหรับใชในราชการ 
 1.3 เครื่อง CB (Citizen Band) ยานความถ่ีสําหรับประชาชนท่ัวไปใช และกิจการ

เรือประมง 
 1.4 โทรศัพทเคลื่อนท่ีระบบรวงผึ้ง ( Cellular) 
 1.5 วิทยุติดตามตัว ( Radio Paging) 
 1.6 อุปกรณรับสัญญาณโทรทัศนบอกรับเปนสมาชิก  
2. จานรับสัญญาณดาวเทียม 
3. สิ่งประดิษฐจําลอง ซ่ึงใชวิทยุบังคับ (รถยนต หรือเรือซ่ึงใชวิทยุบังคับ) 
4. รีโมตคอนโทรล (Remote Control) เปดปดประตู 
5. โทรศัพทไรสาย (Wireless Telephone) 
6. ไมโครโฟนไรสาย (Wireless Microphone) 
 

ใชเครื่องวิทยุคมนาคมอยางไรจึงจะถูกตองตามกฎหมาย 
 1. กรณีการทํา มี ใช คาซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม นําเขาในราชอาณาจักรและนําออก                 
นอกราชอาณาจักร ซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม การตั้งสถานีวิทยุคมนาคม การกระทําหนาท่ีพนักงานวิทยุคมนาคม 
และการรับขาววิทยุคมนาคมตางประเทศเพ่ือการโฆษณา ตองไดรับอนุญาตกอน (มาตรา 6 มาตรา 7    
มาตรา 8 มาตรา 11 วรรคแรก มาตรา 23 และมาตร 25 แหง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 
 2. ตองใชความถ่ีวิทยุ ตามท่ี กสทช. กําหนด (มาตรา 11 วรรค 3 และมาตรา 23 แหง พ.ร.บ.    
วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498) 
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3. ตองไมกระทําใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอการวิทยุคมนาคม (มาตรา 15 มาตรา 26 และ
มาตรา 27 แหง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498) 
 4. ตองไมสงหรือจัดใหสงขอความอันเปนเท็จหรือท่ีมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติหรือประชาชน (มาตรา 16 และมาตรา 23 แหง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม 
พ.ศ. 2498) 
 5. ตองไมดําเนินการบริการวิทยุคมนาคมนอกเหนือจากท่ีระบุในใบอนุญาตหรือนอกเหนือจาก     
งานราชการ (มาตรา 12 และมาตรา 24 แหง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498) 
 6. ตองไมดักรับไดใชประโยชนหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงขาววิทยุคมนาคมท่ีมิได       
มุงหมายเพ่ือประโยชนสาธารณะหรือท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกประเทศชาติหรือประชาชน (มาตรา 17 
และมาตรา 25 แหง พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498) 
 

เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีสามารถใชงานไดโดยไมตองไดรับใบอนุญาต 
 เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีมีลักษณะเปนเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น ( Short-Range 
Radiocommunication Devices) หรือท่ีใชในกิจการดังตอไปนี้ ไดรับการยกเวนไมตองไดรับอนุญาตทํา มี ใช 
นําเขา นําออก คาซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม 

(1) เครื่องมือวัดทางอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
(2) เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทไมโครโฟนไรสาย คลื่นความถ่ี 88 – 108 เมกะเฮิรตซ และ 165 – 

210 เมกะเฮิรตซ กําลังสงไมเกิน 10 มิลลิวัตต 
(3) เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทไมโครโฟนไรสาย คลื่นความถ่ี 1.5 – 1.8 เมกะเฮิรตซ และ 45 – 

74 เมกะเฮิรตซ กําลังสงไมเกิน 10 มิลลิวัตต 
 (4) เครื่องวิทยุคมนาคมระบบเรดาร ( Radar application) คลื่นความถ่ี 5.725 – 5.875           

กิกะเฮิรตซ 10 - 10.6 กิกะเฮิรตซ 24.05 – 24.25 กิกะเฮิรตซ และ 76 – 81 กิกะเฮิรตซ กําลังสงออก
อากาศสมมูลแบบไอโซทรอปก (Equivalent Isotropically Radiated : E.I.R.P) ไมเกิน 10 วัตต 

(5) เครื่องวิทยุโทรคมนาคม คลื่นความถ่ีต่ํากวา 135 กิโลเฮิรตซ กําลังสงออกอากาศสมมูลแบบ    
ไอโซทรอปก (Equivalent Isotropically Radiated : E.I.R.P) ไมเกิน 150 วัตต 

 (6) เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถ่ี 13.553 – 13.567 เมกกะเฮิรตซ กําลังสงออกอากาศสมมูล
แบบไอโซทรอปก (Equivalent Isotropically Radiated : E.I.R.P) ไมเกิน 10 มิลลิวัตต 

(7) เครื่องวิทยุโทรคมนาคม คลื่นความถ่ี 26.965 – 27.405 เมกกะเฮิรตซ กําลังสงไมเกิน 100 
มิลลิวัตต   
 (8) เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถ่ี 30 – 50 เมกกะเฮิรตซ กําลังสงไมเกิน 10 มิลลิวัตต   
   (9 )เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถ่ี 300 – 500 เมกกะเฮิรตซ กําลังสงไมเกิน 10 มิลลิวัตต   
 (10) เครื่องวิทยุคมนาคม คลื่นความถ่ี 2400 – 2500 เมกกะเฮิรตซ กําลังสงออกอากาศสมมูล
แบบไอโซทรอปก (Equivalent Isotropically Radiated : E.I.R.P) ไมเกิน 100 วัตต 
 (11) เครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใชในกิจการวิทยุนําทาง ( Radionavigation – Satellite Service) 
เครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใชในกิจการนําทางผานดาวเทียม (Radionavigation – Satellite Service) เครื่องรับ
วิทยุคมนาคมท่ีใชในกิจการวิทยุหาตําแหนง ( Radiolocation Service) หรือเครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใช      
ในกิจการวิทยุหาตําแหนงผานดาวเทียม (Radiolocation – Satellite Service) 
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(12) เครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใชในกิจการอุตุนิยมวิทยา ( Meteorological Aids Service) หรือ
เครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใชในกิจการอุตุนิยมวิทยาผานดาวเทียม (Meteorological Satellite Service) 
 (13) เครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใชในกิจการสํารวจพิภพผานดาวเทียม ( Earth Exploration - 
Satellite Service) 
 (14) เครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใชในกิจการความถ่ีมาตรฐานและสัญญาณเวลา ( Standard 
Frequency and Time Signal Service) หรือเครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใชในกิจการความถ่ีมาตรฐานและ
สัญญาณเวลาผานดาวเทียม (Standard Frequency and Time Signal Satellite Service) 
  (15) เครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใชในกิจการวิจัยอวกาศ ( Space Research Service) 
 (16) เครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใชในกิจการวิทยุดาราศาสตร (Radio Astronomy Service) 
 (17) เครื่องรับวิทยุคมนาคมท่ีใชในกิจการเพ่ือความปลอดภัย ( Safety Service) ตามขอบังคับวิทยุ
ระหวางประเทศ 
  

 การใชงานเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีมีลักษณะเปนเครื่องวิทยุคมนาคมสื่อสารระยะสั้น ( Short-Range 
Radiocommunication Devices) หรือท่ีใชในกิจการดังกลาวขางตน ตองอยูภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 
 1. หามนําอุปกรณใดๆ มาติดตอหรือปรับเขาไว หรือใชประกอบกับเครื่องวิทยุคมนาคม เพ่ือเพ่ิมกําลัง
สงใหเกินกวาท่ีกําหนด 
 2. การใชเครื่องวิทยุคมนาคมขางตนไมไดรับสิทธิคุมครองการรบกวน และหากกอใหเกิดการรบกวน
ใชความถ่ีของขายสื่อสารอ่ืนท่ีไดรับอนุญาต จะตองระงับการใชงานทันที  
 3. การใชเครื่องวิทยุคมนาคมขางตนจะตองไมกอใหเกิดผลกระทบตอการทํางานของเครื่องวิทยุ
คมนาคมท่ีเปนเครื่องมือทางการแพทย 
 ท้ังนี้ เปนไปตามประกาศ กทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมท่ีไดรับยกเวน     
ไมตองไดรับอนุญาต ประกาศ ณ วันท่ี 18 กรกฎาคม 2550 
 

การดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมเปนความผิด 
 เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีถูกแกไขเปลี่ยนแปลงในสวนซ่ึงเปนสาระสําคัญเปนการแปรสภาพเครื่องวิทยุ
คมนาคม ถือเปนการ “ ทํา” เครื่องวิทยุคมนาคม เชน การแกไขเปลี่ยนแปลงความถ่ีวิทยุ หรือท่ีเรียกวา   
“เปดแบนด” หรือการโปรแกรมความถ่ีวิทยุเพ่ิมเติมโดยไมไดรับอนุญาต หรือการแกไขภาคกําลังสงใหมีกําลัง
สงสูงข้ึน 
 หากไมไดรับอนุญาต จะเปนความผิดฐานทําเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไมไดรับอนุญาต ตามมาตรา 6 
แหง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2535 
ระวางโทษปรับไมเกิน 1 แสนบาท หรือจําคุกไมเกิน 5 ป หรือท้ังปรับท้ังจํา ตามมาตรา 23 
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จะใชเครื่องวิทยุคมนาคมใหถูกตอง จะตองใชความถ่ีวิทยุใหถูกตองดวย 
   การใชเครื่องวิทยุคมนาคมใหถูกตองตามกฎหมาย ประกอบดวยมีเครื่องวิทยุคมนาคม         
ท่ีถูกตอง ใชเครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไดรับอนุญาตอยางถูกตอง และจะตองใชความถ่ี
วิทยุอยางถูกตอง กลาวคือจะตองใชกําลังสงไมเกินกวาท่ีไดรับอนุญาต 

1. ถาเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จะตองใชความถ่ีวิทยุตามท่ีไดรับ
อนุญาตเทานั้น 
  2. ถาเปนพนักงานวิทยุสมัครเลน จะใชเครื่องวิทยุคมนาคมไดเฉพาะในยานความถ่ีวิทยุตาม  
ท่ีระบุไวในระเบียบ กทช. วาดวยกิจการวิทยุสมัครเลน พ.ศ. 2550 เทานั้น 
 
 

………………………………………………………………………. 
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สวนท่ี 2 
 

ความรูเกี่ยวกับการส่ือสารโดยคล่ืนวิทยุ 

 การสื่อสารหรือโทรคมนาคมในปจจุบันมีความสําคัญอยางยิ่งในชีวิตประจําวันของมนุษยเรารูจักการ
ติดตอสื่อสารมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ ซ่ึงการติดตอสื่อสารจะใชวิธีการตาง ๆ เชน 
 1. การใชเสียง เสียงพูด เสียงตะโกน เสียงตีเกราะเคาะไม เสียงเปาเขาสัตว และเสียงอ่ืน ๆ  
 2. การใชทัศนสัญญาณ ควันไฟ กระจกสะทอนแสงอาทิตย สัญญาณตาง ๆ  
 3. การใชตัวหนังสือ พลนําสาร มาเร็ว นกพิราบนําสาร  
 คําวา “ โทรคมนาคม ” ตามขอบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ( ITU) ไดให
ความหมายวา “หมายถึงการสง หรือการรับเครื่องหมายสัญญาณ ตัวหนังสือภาพ และเสียง หรือการอ่ืนใด   
ซ่ึงสามารถใหเขาใจโดยทางสาย ทางวิทยุ หรือทางระบบแมเหล็กไฟฟาอ่ืน ๆ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง      
ท่ีอยูหางไกลโดยกรรมวิธีทางวิศวกรรมสื่อสาร” 
 โทรคมนาคมมาจากคําวา  โทร + คมนาคม “โทร” หมายความวา ไกล กับ “ คมนาคม” ซ่ึงหมายถึง 
การติดตอสื่อสาร ดังนั้น โทรคมนาคม คือ การติดตอสื่อสารระยะไกล หรือการรับสงขาวสารทางไกล ๆ นั่นเอง 
 กรรมวิธีของวิศวกรรมสื่อสาร คือ การเปลี่ยนขาวสารทุกรูปแบบท่ีผูใชตองการสงเปนสัญญาณไฟฟา
และสงสัญญาณไฟฟาท่ีเปนตัวแทนของขาวสารนั้นไปยังจุดหมายปลายทางท่ีตองการ และท่ีปลายทางนี้ก็จะ
แปลงสัญญาณไฟฟากลับเปนขาวสารท่ีคนท่ัว ๆ ไปเขาใจไดใหแกผูรับตอไป 
 ขาวสารท่ีจะทําการรับสงในระยะไกล แบงเปนประเภทใหญ ๆ 3 ประเภท  
 1. เสียง (คําพูด, เสียงดนตรี เชน โทรศัพท)  
 2. ตัวหนังสือ (ตัวเลข, เครื่องหมาย เชน โทรเลข เทเล็กซ)  
 3. ภาพ (ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว เชนโทรทัศน, โทรภาพ, โทรสาร)  
 ขาวท้ัง 3 ประเภทนี้ จะถูกแปลงเปนสัญญาณไฟฟาและถูกสงไปตามจุดท่ีตองการ ดังนั้น เพ่ือท่ีจะสง
ขาวสารไปยังปลายทางไหล ๆ ตามท่ีเราตองการจะตองอาศัยเทคนิคชนิดหนึ่ง คือ การผสมคลื่น ( Modulate) 
ลงบนคลื่นพาหะความถ่ีสูง ซ่ึงถาจะใหเขาใจงาย ๆ การโมดูเลท ก็คือ การบรรทุกขาวสาร ซ่ึงมีความถ่ีคอนขาง
ต่ําลงบนคลื่นพาหะความถ่ีสูงแลวสงไปยังปลายทาง และเม่ือถึงปลายทางแลวขาวสารนั้นก็จะถูก ดีโมเลท 
(Demodulate) หรือขนสัญญาณขาวสารท่ีบรรทุกมาบนคลื่นพาหะความถ่ีสูงนั้นลงแลว แปลงเปนขาวสาร  
ใหคนท่ัวไปเขาใจไดตอไป 
 นอกจากนั้น การผสมคลื่น ( Modulate) บนคลื่นพาหนะความถ่ีสูง ยังชวยใหเราบรรทุกสัญญาณ
ขาวสารหลาย ๆ จุด หรือหลาย ๆ ชอง ไปยังจุดหมายปลายทางตาง ๆ ไดพรอมกันอีกดวย 
 คําวา “ คล่ืน” โดยท่ัวไป หมายถึง ปรากฏการณท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนท่ีเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง
อยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของคลื่นท่ีมีลักษณะเริ่มจากจุดเริ่มตน คอย ๆ เพ่ิมขนาดสูงข้ึน  
ทีละนอยจนเพ่ิมสูงสุด  และคอย ๆ ลดลงมายังจุดเริ่มตนใหมอีก หลังจากนั้นจะคอยเพ่ิมขนาดไปในทางตรง 
กันขามกับครั้งแรก ในทํานองเดียวกันและกลับมาสูจุดเริ่มตนอีก คลื่นจะเกิดดังนี้ซํ้าเดิมตอไปเรื่อย ๆ อยาง
ตอเนื่อง 
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การสื่อสารทางไกล อาจทําไดโดยอาศัยการกระจายคลื่นวิทยุออกจากสายอากาศ คลื่นวิทยุนี้ไดมีการ
คนพบทางทฤษฎี โดย เจมส คลารก แม็กเวลล  (JAMES CLARK MAXWELL) ในป พ.ศ.2397 และไดกลาว
วาคลื่นวิทยุก็คือ คลื่นแมเหล็กไฟฟา ซ่ึงมีความเร็วในการเดินทางเทากับความเร็วแสง คือ 300,000,000 
เมตรตอวินาที ตอมาในป พ.ศ. 2422 ไฮนริค รูดอลฟ เฮิรตซ ไดทําการทดลองและพิสูจนใหเห็นวาคลื่นวิทยุ
มีจริงหลังจากนั้นไดมีการศึกษาคนควาเก่ียวกับคลื่นวิทยุและกระจายคลื่นวิทยุใหกาวหนาเปนอันมากจนถึง
ปจจุบัน การสื่อสารทางดานวิทยุมีการพัฒนาการ ดังนี้ 
 - ป พ.ศ. 2397 เจมส คลารก แม็กเวลล ประกาศทฤษฎีแมเหล็กไฟฟา  
 - ป พ.ศ. 2422 ไฮนริค รูดอลฟ เฮิรตซ พิสูจนโดยการทดลองวา ทฤษฎีของแม็กซเวลเปนจริง  
 - ป พ.ศ. 2440 กุลเยียร มารโคนี่ ใชเคลื่นแมเหล็กไฟฟาในการสงโทรเลข  
 - ป พ.ศ. 2463 ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ AM ในสหรัฐอเมริกา 

- ป พ.ศ. 2468 เริ่มใชคลื่นวิทยุในการติดตอระหวางประเทศ 
- ป พ.ศ. 2477 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว หางบีกริมแอนดโก ไดนํา

เครื่องรับสงวิทยุโทรเลข ยี่หอ เทเลฟุงเกน ของประเทศเยอรมนี เขามาทําการทดลองติดตอระหวางกรุงเทพ
กับเกาะสีชัง ซ่ึงติดตอกันไดไมดีนัก แตก็นับไดวาเปนการติดตอทางวิทยุครั้งแรกในประเทศไทย 

- วิทยาการทางดานวิทยุไดเปนท่ีรูจักแพรหลายมากข้ึนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว ท่ีทรงบัญญัติคําวา วิทยุ ( Radio) ท่ีใชทับศัพทมาแตกอน และพระองคทรงใหกระทรวงทหารเรือ
จัดตั้งสถานีวิทยุโทรเลขถาวรข้ึน 2 แหง คือ ตําบลศาลาแดง (มุมถนนวิทยุตัดกับถนนพระราม 4) กรุงเทพฯ  
กับชายทะเลจังหวัดสงขลา (ฐานบินกองทัพอากาศในปจจุบัน) เพ่ือใชในการแจงเรือเขาออก 

- ป พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงเปดสถานีวิทยุโทรเลขแหงแรก ท่ีตําบล
ศาลาแดง และพระราชทานโทรเลขฉบับปฐมฤกษถึงสมเด็จพระเจานองยาเธอกรมหลวงลพบุรีราเมศวรอุปราช
ภาคใต ความวา “Greeting to you on this , which will be one of the most important day in our 
country” หรือ  “ขอแสดงความยินดีตอพระองคในวันนี้ ซ่ึงจะเปนวันท่ีสําคัญท่ีสุดวันหนึ่งในประวัติศาสตร
ของประเทศเรา” 

ป พ.ศ. 2463 ประเทศไทยเริ่มใชคลื่นวิทยุติดตอกับตางประเทศเปนครั้งแรก โดยติดตอสื่อสารทาง
วิทยุโทรเลขโดยตรงกับกรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี 
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สวนท่ี 3 
 

วิธีการส่ือสารและหลักปฏิบัติ 
   ระบบการส่ือสาร (Communication Systems) 
 คําวา “การสื่อสาร” ( Communication) ในภาษาไทยมีใชอยูหลายคํา เชน “การสื่อสารความหมาย” 
หรือ “การติดตอสื่อสาร” เปนตน ซ่ึงถือวาเปนคํา ๆ เดียวกัน มีผูใหความหมายของคํานี้ตาง ๆ กันเชน  
 การสื่อสาร คือ  

- การท่ีมนุษยติดตอสงขาวสาร ขอเท็จจริง ความคิดเห็น ตลอดจนความรูสึกตาง ๆ จากบุคคล
หนึ่ง (หรือหลาย ๆ คน) ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง (หรือหลาย ๆ คน) (Edward Sapir) 

- การแลกเปลี่ยนความรูสึกนึกคิดในลักษณะท่ีมีสวนรวมกัน (Edgar Dale 1969) 
- เปนการเก่ียวของสัมพันธกันระหวางการสงและการรับสัญญาณตาง ๆ การรวบรวม และความ

เขาใจในเนื้อหาตาง ๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและเข่ือมโยงความรูสึกนึกคิดตาง ๆ ท่ีมีตอกัน 
 

จากความหมายดังกลาว จึงพอสรุปใหเขาใจงายๆ ไดวา 
 “ การส่ือสาร ” การติดตอสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยนเรื่องราวตาง ๆ ซ่ึงกันและกันของมนุษยนั่นเอง     
การสื่อสารนับไดวา เปนกิจกรรมพ้ืนฐานอยางหนึ่งของมนุษย ซ่ึงมีมาตั้งแตกําเนิดเปนชีวิตและการสื่อสาร    
จะไดผลดีก็ตอเม่ือผูรับสามารถเขาใจตรงกับท่ีผูสงตองการ 
องคประกอบของระบบการส่ือสาร ประกอบดวย 

1. ผูสงสาร (Sources or Communication or Senders) 
2. เนื้อหาสาระ หรือเรื่องราว (Massages) 
3. พาหะของสารสื่อ หรือชองทาง (Media or Channels) 
4. ผูรับสาร (Receiver) 
5. ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feed back) 

การส่ือสารโดยอาศัยความถี่วิทยุ 
จากการศึกษาระบบสื่อสาร จะเห็นไดวาพาหะของสารสื่อ หรือชองทาง ( Media or Channels)      

ท่ีไดรับการพัฒนาจนมาถึงปจจุบันนี้มีความเจริญกาวหนาไปเปนอันมากนั้น คือ การสื่อสารทางดานวิทยุ      
ซ่ึงชวยใหมนุษยสามารถติดตอสื่อสารกันไดเปนระยะทางไกลมากข้ึน โดยวิธีเปลี่ยนเสียงพูดไปเปน
สัญญาณไฟฟาความถ่ีเสียงและทําการผสมกับคลื่นพาหะ (คลื่นวิทยุ) แลวสงไปยังเครื่องรับท่ีอยูหางไป ทําให
สามารถติดตอสื่อสารกันไดโดยสะดวก 
ประเภทของการส่ือสาร โดอาศัยความถี่วิทยุ 
  เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใชสื่อสารท่ัว ๆ ไป แบงประเภทท่ีใชงานในยานความถ่ีออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
 1. เครื่องวิทยุคมนาคม ยานความถี่ HF (High Frequency) คือ ยานความถ่ีสูงเริ่มตั้งแตความถ่ี    
3 – 30 MHz เครื่องรับสงวิทยุยาน HF สวนใหญออกแบบใหใชรับสงสัญญาณระบบ SSB และ CW        
การสื่อสารในยานความถ่ี HF นี้ จะเปนการสื่อสารระยะไกลและเปนการเชื่อมโยงระหวางจุดตอจุด ( point to 
point) การสื่อสารในยานนี้จะไปไดไกลมาก เพราะคลื่นวิทยุสามารถสะทอนบรรยากาศชั้นไอโอโนสเพียรไดดี 
ทําใหสถานีรับและสถานีสงสามารถติดตอกันไดขามประเทศเลยท่ีเดียว 
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2. เครื่องวิทยุคมนาคม ยานความถี่ VHF (Very High Frequency) คือ ยานความถ่ีสูงมาก       
เริ่มตั้งแตความถ่ี 30 – 300 MHz สวนใหญจะใชรับสงสัญญาณแบบ FM การสื่อสารในยานความถ่ี VHF     
มีท้ังแบบเชื่อมโยงระหวางจุดตอจุด และการสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี ระยะทางติดตอสื่อสารกันมักจะไมเกิน    
50 กิโลเมตร 
 3. เครื่องวิทยุคมนาคม ยานความถี่ UHF (Ultra High Frequency) คือ ยานความถ่ีสูงยิ่ง        
เริ่มตั้งแตความถ่ี 300 – 3,000 MHz สวนใหญจะใชรับสงสัญญาณแบบ FM การสื่อสารในยานความถ่ี UHF 
มีท้ังแบบเชื่อมโยงระหวางจุด จุดตอจุด และการสื่อสารแบบเคลื่อนท่ี ระยะทางท่ีติดตอสื่อสารกันมักจะไมเกิน 
50 กิโลเมตร 
วิธีการติดตอส่ือสารทางวิทยุคมนาคม 
 การติดตอสื่อสารทางวิทยุคมนาคม จําแนกออกเปน  
  1. การติดตอทางเดียว ( One-Way Radio Communication) ซ่ึงมีสถานีตนทางเปนสถานี
สงฝายเดียว สวนสถานีปลายทางมากกวา 1 สถานี เปนฝายรับ ไดแก สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทัศน เปนตน 
  2. การติดตอสื่อสารสองทาง ( Two-Way Radio Communication) จะมีสถานีเปน
โครงขาย (Network) ตั้งแตสองสถานีข้ึนไป แตละคูสถานีสามารถติดตอโตตอบกันไดดวยวิธี ดังนี้ 
   2.1 ซิมเพล็กซ ( Simplex) แตละสถานีจะตองผลัดกันพูด ผลัดกันฟง เม่ือสถานีหนึ่ง
สงอีกสถานีจะตองรับฟง จะโตตอบสวนกันไมไดในการติดตอทางสถานีวิทยุโทรศัพท เม่ือสถานีหนึ่งหมด
ขอความท่ีจะสงจะตองใชคําวา “เปลี่ยน” เพ่ือใหคูสถานีทราบและพูดโตตอบมาได ความถ่ีวิทยุท่ีใชในการ
ติดตอดวยวิธี ( Simplex) นี้จะใชความถ่ีเดียว ( Single Frequency Simplex) หรือสองความถ่ี ( Two 
Frequencies Simplex) ก็ได 
   2.2 ดูเพล็กซ ( Duplex) คูสถานีสามารถพูดโตตอบกันไดทันทีเชนเดียวกับการ
สนทนาทางโทรศัพทไมตองรอใหอีกสถานีหยุดสง  กรรมวิธีนี้จะแยกภาคเครื่องรับออกจากเครื่องสง ใชความถ่ี
ในการรับและสงไมเหมือนกัน ซ่ึงมีขนาดความถ่ีวิทยุหางกันเพียงพอท่ีจะไมรบกวนซ่ึงกันและกัน เรื่องวิทยุ
คมนาคมจะเปดไวใหรับและสงอยูตลอดเวลาท้ังสองสถานีก็ได หรือจะเปดใหเครื่องรับเพียงอยางเดียว และเปด
สงโดยการใชระบบสัญญาณ (Signaling) จากคูสถานีไปบังคับก็ได 
   2.3 เซมิดูเพล็กซ ( Semi- Duplex) สถานีสงทํางานแบบดูเพล็กซ สวนคูสถานี
ทํางานแบบซิมเพล็กซ โดยใชสองความถ่ี การติดตอสื่อสารทางวิทยุซ่ึงมีศูนยวิทยุควบคุมขาย ( Network 
Control) สวนใหญเปนแบบซิมเพล็กซ ใชความถ่ีวิทยุเดียวหรือสองความถ่ี 
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การใชเครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือการติดตอส่ือสารใหมีประสิทธิภาพ   
 การใชเครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือการติดตอสื่อสารนับวาเปนปจจัยท่ีสําคัญอยางหนึ่งของชีวิต           
ในสังคมไทย การใชเครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือการติดตอสื่อสารจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การติดตอสื่อสาร
แบบทางเดียวและแบบสองทาง การติดตอสื่อสารแบบทางเดียว ไดแก วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน 
การสื่อสารลักษณะนี้มีผูทําหนาท่ีสงสารคือผูจัดทํารายการทําประโยชนท่ีผูฟง และผูชมไดรับ คือสารประโยชน
ท่ีผูจัดรายการปอนใหไมวาจะเปนรายการขาว สารคดี และรายการบันเทิงตาง ๆ และมีการติดตอสื่อสารอีก
ชนิดหนึ่งท่ีสามารถโตตอบกันได ซ่ึงเรียกวาการติดตอสื่อสารแบบสองทาง เชน การใชเครื่องวิทยุคมนาคม หรือ
การใชเครื่องโทรศัพทเคลื่อนท่ี ระบบเซลลลูลาร และปจจุบันภาครัฐและเอกชนไดตื่นตัวในการจัดหาเครื่อง
วิทยุคมนาคมใชอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานดวยเหตุผล ดังนี้ 

1. รัฐไมสามารถจัดบริการสื่อสารพ้ืนฐาน ใหเพียงพอกับความตองการของตนถึงแมจะมีใหบริการ  
แตราคาคอนขางสูง 

2. ความจําเปนในการติดตอประสานงานและบริหารงานราชการใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว        
ของหนวยงานรัฐท้ังในสวนกลางและภูมิภาค 

3. ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน มีคดีตางๆ มากมาย เชน จี้ ปลน เปนประจําทุกวันจึงตองใช
เครื่องวิทยุคมนาคมเพ่ือการประสานงานจับกุม 

4. การคมนาคมไมสะดวก การจราจรติดขัด โดยเฉพาะในตางจังหวัดการคมนาคมในฤดูฝนบางพ้ืนท่ี
ไมสามารถเดินทางได หรือหางไกลมาก ติดตอกันลําบาก 

5. บางคนตองการมีเครื่องวิทยุคมนาคมใชงานเพ่ือใหคนทันสมัยและใหมีเหมือนกับบุคคลอ่ืน 
6. เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีใหม ๆ ในการติดตอสื่อสารดวยคลื่นวิทยุ 
7. ไดรับความรูท่ีไมถูกตองจากผูแสวงหาประโยชนจากการจําหนายเครื่องวิทยุคมนาคม 
8. เปนการประหยัดคาใชจายในการติดตอสื่อสารโดยวิธีอ่ืน จึงมีการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม      

เพ่ือการใชงาน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงมีการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีไมถูกตองตามกฎหมายมาใชงาน
ประกอบกับความเขาใจผิด ทําใหไมเกรงกลัวตอการถูกลงโทษตามกฎหมายวาดวยวิทยุคมนาคม ซ่ึงเปน
ความผิดคดีอาญา และหนวยงานท่ีทําการตรวจสอบและปราบปรามมีขีดจํากัด เรื่องงบประมาณในการจัดหา
เครื่องมือในการตรวจสอบ เจาหนาท่ีจํานวนจํากัดและอํานาจในการดําเนินการตามกฎหมายกับผูกระทํา
ความผิดมีนอย 

ปจจุบันการใชเครื่องวิทยุคมนาคมเปนท่ีนิยมกันมากในทุกสาขาอาชีพ ท้ังท่ีใชถูกตองตามกฎหมาย
และการใชโดยไมถูกตอง เชน ใชติดตอประสานในองคกรโดยไมไดรับอนุญาต ใชทุจริตในการสอบ ใชในการ 
ดักฟงสัญญาณวิทยุของหนวยงานเพ่ือความม่ันคง เปนตน เม่ือมีผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมมาก ๆ ปญหา         
ท่ีติดตามคือเกิดความหนาแนนของการใชวิทยุ เกิดปญหารบกวน เพราะการใชเครื่องวิทยุคมนาคม จําเปน    
ท่ีตองมีความถ่ีวิทยุใชงานถูกตอง และมีเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีถูกตองดวย และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมตองมีคุณสมบัติเหมาะสม นั้นคือการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีจําเปนตอง
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของกรมไปรษณียโทรเลข หรือ กทช. หรือ กสทช.   
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การใชเครื่องวิทยุโทรคมนาคมเพ่ือการติดตอส่ือสารท่ีถูกตอง ประกอบดวย   
 1. ความถ่ีวิทยุท่ีถูกตองโดยไดรับการจัดสรรความถ่ีวิทยุจาก กสทช.  
 2. เครื่องวิทยุคมนาคมตองไดมาตามข้ันตอนท่ีถูกตองตามกฎหมาย  
 3. ผูใชตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ี กสทช. กําหนด  
 

ขอหามสําหรับการใชเครื่องวิทยุคมนาคมในขายส่ือสารของหนวยงานของรัฐ 
 1. ไมติดตอกับสถานีท่ีไมมีสัญญาณเรียกขานท่ีถูกตอง 
 2. ไมใชรหัสลับในการติดตอสื่อสาร นอกจากรหัสท่ีกําหนดใหใช  
 3. ไมสงขาวท่ีเก่ียวกับขาวทางธุรกิจการคา  
 4. ใชถอยคําไมสุภาพ หรือใชคําหยาบคายในการติดตอสื่อสาร  
 5. ไมแสดงอารมณโกรธในการติดตอสื่อสาร  
 6. การรับสงขาวสารอันมีเนื้อหาละเมิดตอกฎหมายตอบานเมือง  
 7. ไมสงเสียงดนตรี รายการบันเทิง การโฆษณาทุกประเภท  

8. จงใจทําใหเกิดการรบกวนหรือขัดขวางตอการติดตอสื่อสาร 
 9. ไมติดตอสื่อสารกับขายสื่อสารอ่ืนหรือสถานีท่ีไมไดรับอนุญาต  
 10. แยงใชชองความถ่ีวิทยุในการติดตอสื่อสาร  
 11. ใชสัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอางใชสัญญาณเรียกขานของผูอ่ืน  
 12. ยินยอมใหผูอ่ืนใชเครื่องวิทยุคมนาคม  
 13. หามติดตอสื่อสารในขณะมึนเมาหรือควบคุมสติไมได  
 
 

................................................................................................  
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สวนท่ี 4 
 

การใชและบํารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม 
 แมวาเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม สามารถนํามาใชในการติดตอสื่อสารไดอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ
สูงเพียงใดก็ตาม เครื่องเหลานี้ยอมมีโอกาสชํารุดเสียหายไดโดยอาจชํารุดกอนเวลาอันควร หรือชํารุดตามอายุ
การใชงาน การชํารุดของเครื่องวิทยุคมนาคมกอนเวลาอันสมควรนั้น สวนใหญเกิดจากผูใชเปนผูกระทํา เชน 
ความไมเอาใจใสในการดูแลรักษา การใชงานโดยไมถูกหลักวิชาการ เปนตน สวนการชํารุดตามอายุการใชงาน 
สวนใหญข้ึนอยูกับคุณภาพของเครื่อง อันเปนผลมาจากเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานผูผลิต เชน เครื่องวิทยุ
คมนาคมแตละตราอักษรแตละรุน มีจุดออนท่ีเสียหาย และความคงทนในการใชงานไมเหมือนกัน เปนตน 
 จึงควรทราบถึงหลักในการตรวจและบํารุงรักษาเครื่องวิยุคมนาคมในเบื้องตน ซ่ึงจะเปนประโยชนใน
การยืดอายุการใชงานของเครื่องออกไปตามสมควร 
 1. การจําแนกประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณรวม เครื่องวิทยุคมในท่ีนี้หมายถึง “ Radio 
Telephone” คือเครื่องท่ีติดตอสื่อสารกันโดยใชเสียงพูดเทานั้น และจําแนกออกตามลักษณะการใชงานไดแก 
  1.1 เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ ปจจุบันใชกันอยางแพรหลาย พกพางาย มีความ
คลองตัวและประสิทธิภาพสูง เปนเครื่องท่ีสรางปญหาในทางกฎหมายและทางเทคนิคมากท่ีสุด สวนใหญเปน
เครื่องระบบ VHF/FM  UHF/FM  CB/AM และ CB/UHF กําลังสงมีตั้งแตต่ํามาก ๆ จนถึง 5 วัตต ไมอนุญาต
ใหนํามาใชงานเปนสถานีฐาน (Base Station) และสถานีเคลื่อนท่ี (Mobile Station) 
  1.2 เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดประจําท่ี เปนเครื่องท่ีออกแบบมาเพ่ือใชประจําท่ี หรือใชงาน
เปนสถานีฐาน ( Base Station) โดยเฉพาะอาจมีกําลังสงสูงถึง 100 วัตต หรือสูงกวา ใชเปนสถานีแมขาย 
ติดตอกับสถานีลูกขาย สวนใหญเปนเครื่องระบบ HF/SSB  VHF/FM  UHF/FM  VHF/AM และ UHF/AM 
  1.3 เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดเคลื่อนท่ี เปนเครื่องท่ีออกแบบมาเพ่ือติดตั้งในรถยนต ในเรือ 
หรืออากาศยานแลวแตกรณีเพ่ือใชงานเปนสถานีเคลื่อนท่ี ( Mobile Station) โดยเฉพาะมีขนาดกะทัดรัด 
คลายวิทยุ/เทปติดรยนต กําลังสงต่ํากวา 100 วัตต และสามารถนํามาดัดแปลงเปนเครื่องติดตั้งประจําท่ีได 
สวนใหญเปนเครื่องระบบ VHF/FM  VHF/AM UHF/FM และ HF/SSB 
  1.4 อุปกรณรวม หมายถึง อุปกรณท่ีจําเปนในการใชงานรวมกับเครื่องวิทยุคมนาคม 
อุปกรณบางอยางเปนอุปกรณท่ีอํานวยความสะดวกในการใชงาน อุปกรณท่ีควรทราบ ไดแก 
  - ปากพูด หูฟง มีชื่อเรียกเปนภาษาอังกฤษวา “ Speaker Microphone” เปนอุปกรณ      
ท่ีอํานวยความสะดวกในการใชงาน 
  - ลําโพงตอภายนอกเครื่อง ( External Speaker) 
  - ไมโครโฟนตอภายนอกเครื่อง ( External Microphone) 
  - สายอากาศ มีหลายชนิดข้ึนอยูกับประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและการใชงาน  
  - สายนําสัญญาณมีหลายชนิด ข้ึนอยูกับการใชงาน โดยท่ัวไปนิยมใชสายนําสัญญาณเบอร 
RG-58A/U และ RG-8A/U หรือ RG-8A 
  - เครื่องจายไฟ ไดแก AC Adapter และแบตเตอรี่ ชนิดตาง ๆ 
  - เครื่องประจุไฟใหกับแบตเตอรี่ ( Battery Charger) 
  - เครื่องขยายกําลังสงสัญญาณรับ – สง (RF Booster) 
  - สายลอฟา และสายดิน ใชปองกันการเสียหายของเครื่อง เนื่องจากฟาผาในฤดูฝน ฯลฯ  
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2. หลักการติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคม การติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดประจําท่ีและสถานีเคลื่อนท่ี
มีสิ่งท่ีควรทราบ ดังนี้ 
  2.1 การวางแผนตั้งสถานีวิทยุคมนาคม การเลือกพ้ืนท่ีหรือบริเวณท่ีจะตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมควรเลือกดวยความระมัดระวัง กอนท่ีจะใชงานจริง โดยคํานึงวา เปาหมายหลักของการตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคม คือการเปนขายสื่อสารเชื่อมโยงระหวาสถานท่ีตาง ๆ หรือ การครอบคลุมพ้ืนท่ีเปาหมายในการ
ใหบริการ การเลือกพ้ืนท่ีควรนําประเด็นดังตอไปนี้มาใชประกอบการพิจารณา 
   (1) ผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ภูมิทัศน และผลกระทบเชิงสังคม  
   (2) ความปลอดภัย โดยเฉพาะความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษย  
   (3) การรบกวนหรือการแทรกสอดทางแมเหล็กไฟฟา ( Electromagnetic 
Interference) และความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic compatibility) 
   (4) ความจุชองสัญญาณท่ีมีอยู ณ สถานีวิทยุคมนาคมเดิม  
   (5) ความมีอยูของระบบไฟฟาและสาธารณูปโภคอ่ืน  
   (6) การเขาถึงท่ีตั้งสถานี  
   (7) สัญญาณรบกวนดานไฟฟา  
   (8) ระยะหางจากทาอากาศยานหรือสนามบิน  
   (9) การขยายตัวของเมือง และชุมชนในบริเวณท่ีตั้ง  
   (10) ความคุมคาในแงเศรษฐศาสตร  
 การแพรกระจายคลื่นเปนปจจัยหลักท่ีสงผลตอการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 
โดยเฉพาะในกรณีของคลื่นวิทยุในความถ่ียาน VHF และ UHF ซ่ึงแพรกระจายคลื่นในแนวเสนตรง ซ่ึงสงผล  
ถึงพ้ืนท่ีครอบคลุมในการใหบริการ สถานีท่ีมีความสูงมากกวายอมมีพ้ืนท่ีครอบคลุมในการใหบริการกวางกวา 
 ในการออกแบบสถานีวิทยุคมนาคม ตองกระหนักวาสิ่งกีดขวาง เปนตนวา เนินเขาหรือตึกอาจทําให
ระยะในการแพรกระขายคลื่นลดลง แมวาจะไดรับผลจากการสะทอน ( Reflection) เปนการเบี่ยงเบน 
(Diffraction) อยูบาง แตก็ชวยไดไมมากนัก ดังนั้น อาจมีความจําเปนท่ีตองเพ่ิมความสูงใหมากข้ึน เพ่ือให
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ีตองการ ถามีสิ่งกีดขวางอยูบริเวณนั้น อีกท้ัง ตึกท่ีมีผนังหอหุมชั้นนอกเปนโลหะ อาจสงผล 
ใหเกิดการดูดกลืนสัญญาณคลื่นวิทยุ ทําใหสัญญาณออนลงกวาท่ีคาดการณไวก็เปนได  
  2.2 ผูประสงคจะตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ควรพิจารณาท่ีจะเลือกใชสถานีรวมกับสถานีอ่ืนท่ีมี
อยูกอนแลว หากสามารถกระทําไดในทางปฏิบัติ ท้ังนี้ อาจตองคํานึงถึงประเด็นคาใชจาย ลักษณะทางเทคนิค
ของสถานีท่ีมีอยูเดิมและท่ีจะตั้งใหม พ้ืนท่ีใชสอย ความคงทนแข็งแรงของเสา โครงสรางและตัวตึก รวมท้ัง
อุปกรณท่ีจะตองติดตั้งเพ่ิมเติมดวย 
  แมวาการตั้งสถานีบนท่ีสูงจะไดเปรียบในแงของพ้ืนท่ีการใหบริการแตก็มีขอจํากัดในเรื่อง  
ของการเขาถึงสถานีดังกลาวดวยเชนกัน 
  ในกรณีของสถานีท่ีตั้งบนเขา จําเปนตองมีการปรับพ้ืนท่ี และการสรางถนนเขาถึงพ้ืนท่ีนั้น  
  ในกรณีของสถานีท่ีตั้งบนตึก จําเปนตองมีชองทางการเขาถึงเพ่ือสรางและติดตั้งอุปกรณ
รวมท้ังการใชงานและบํารุงรักษาตลอด 24 ชั่วโมง  
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ควรคํานึงในประเด็นอ่ืนท่ีอาจเกิดข้ึน เชน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือไฟไหม และท่ีตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมตองมีสาธารณูปโภคครบครัน ท้ังในสวนของไฟฟา ประปา ระบบบําบัดของเสีย 

2.3 การขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ในการเลือกท่ีตั้ง 
สถานีวิทยุคมนาคมนั้น หากอยูใกลกับทาอากาศยานหรือสนามบิน จําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
เดินอากาศดวย เนื่องจากเสาหรือหอคอยท่ีสูงเกินไปอาจเปนอันตรายตอการเดินอากาศ ดังนั้น ในการขอ
อนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในเขตบริเวณใกลกับสนามบิน ผูขออนุญาตจะตองตรวจสอบดูวา สถานท่ีในการ
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมอยูในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศหรือหรือไม โดยสามารถตรวจสอบไดจากกรมขนสง
ทางอากาศหากสถานีท่ีติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมอยูในเขนปลอดภัยในการเดินอากาศใหผูยื่นขออนุญาต
กอสราง ณ ท่ีทําการสนามบินนั้น ๆ และใหสงหลักฐานการอนุญาตใหกอสรางสงสํานักงาน กสทช. พิจารณา
อนุญาตใหตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตอไป 
  2.4 การติดตั้งโดยเฉพาะในเรือ และในรถยนต ตองติดตั้งใหม่ันคงแข็งแรง และสามารถ 
ถอดออกมาซอมปรับแตงไดโดยงาย 

2.5 สายตอไฟบวก – ลบ จากแบตเตอรี่ ควรมีตลับฟวสตออนุกรม อยูภายนอกเครื่อง    
เพ่ือสะดวกในการเปลี่ยนฟวส ในกรณีท่ีฟวสของเดิมขาดวงจรและสายดังกลาวจะตองมีความยาวเพียงพอ    
ไมสั้นจนเกินไป รวมท้ังสายตอลําโพงภายนอกดวย (สายตอไฟบวกใชสายสีแดง สายตอไฟลบใชสายสีดํา) 
  2.6 สายตอไฟบวก – ลบ และสายลําโพง ควรทําเปนปลั๊กเสียบ เพ่ือความสะดวกในการถอด
เครื่องออกไปตรวจซอม ปรับแตง หรือนําไปใชเปนเครื่องประจําท่ีชั่วคราว 
  2.7 เครื่องติดตั้งประจําท่ี ควรอยูในหองท่ีควบคุมอุณหภูมิประมาณ 25 องศาเซลเซียส และ
ปราศจากเสียงรบกวน 
  2.8 การติดตั้งตองหลีกเลี่ยงแหลงความรอน แหลงนําใด ๆ เพราะความรอนท่ีสูงมาก ๆ    
จะทําใหเครื่องชํารุดหรือเสื่อมสภาพได รวมท้ังน้ํา อาจจะเปนฝน ไอน้ําเค็ม หรือน้ําท่ีฉีดลางรถ มีโอกาสเขาสู
เครื่องวิทยุคมนาคม และทําใหเครื่องชํารุดไดโดยงาย 
  2.9 การติดตั้งสายอากาศ ( Antenna) ของสถานีฐาน ( Base Station) ควรมีสายลอฟา เพ่ือ
ปองกันอันตรายจากฟาผาและควรมีสายดินเพ่ือปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟารั่วลงแทนเครื่อง สวนเครื่อง
วิทยุคมนาคมท่ีติดตั้งในเรือ สามารถใชเครื่องยนตของเรือตอกับสายลอฟา และใชน้ําแทนสายดิน 
  2.10 ตองหลีกเลี่ยงพ้ืนท่ีท่ีมีความชื้น มีฝุนละอองมาก เพราะสภาพดังกลาวจะทําใหเครื่อง
ชํารุดกอนกําหนด ดังนั้น พ้ืนท่ีติดตั้งตองเปนหองท่ีอากาศถายเทไดดีหรือเปนหองควบคุมอุณหภูมิตามท่ีระบุ 
ในขอ 2.7 
  2.11 การติดตั้งสายอากาศ ( Antenna ของสถานีเคลื่อนท่ี ( Mobile Station) ท่ีติดตั้ง     
ในรถยนต บางแบบปรับความยาวของสายอากาศ โดยใชสายอากาศหลายทอนตอกัน และมีสกรูหกเหลี่ยมขัน
ยึดดวยประแจหกเหลี่ยมขนาดเล็ก ลักษณะเชนนี้ ตองขันใหแนน เพราะโอกาสหลุดหายของสายอากาศทอน
บนสุดมีไดมาก ในกรณีท่ีรถยนตคันนั้นตองขับไปในพ้ืนท่ีกันดาร พ้ืนท่ีท่ีเปนปาหรือขับดวยความเร็วสูง แรงลม
มีโอกาสทําใหสายอากาศบางสวนหลุดหายได 
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2.12 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดเคลื่อนท่ี ท่ีติดตั้งในเรือและรถยนต ตองมีอุปกรณ       
กรองสัญญาณรบกวนจากหัวเทียน และจานจาย ซ่ึงสามารถแพรคลื่นวิทยุรบกวนในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
(EMI = ELECTRO MAGNETIC INTEREERENCE) มารบกวนภาครับของเครื่องวิทยุคมนาคม อันเปนอุปสรรค
ในการติดตอสื่อสาร 
  2.13 เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดติดตั้งประจําท่ี นอกจากจะใชกับแรงดันไฟฟา 220 V    
50 Hz แลวควรเปนเครื่องท่ีสามารถใชกับไฟ DC 12 V จากแบตเตอรี่รถยนต ประโยชนท่ีไดรับคือ เม่ือไฟฟา 
202 V 50 Hz ไมจาย (ไฟดับชั่วคราว) เครื่องวิทยุโทรคมนาคมก็สามารถใชงาน รับ – สงขาวสารได 
 3. การตรวจซอมและบํารุงรักษาเบื้องตน เครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใชในหนวยงานของรัฐ สวนใหญเปน
เครื่องระบบ HF/SSB  VHF/FM  UHF/FM และเครื่อง CB เครื่องทุกเครื่องมีโอกาสชํารุดเสียหายได ดังนั้น
ความรูในการตรวจซอมและบํารุงรักษาเบื้องตน จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง ซ่ึงอาจแบงเปน 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
  3.1 การตรวจซอมบํารุงรักษาขณะเครื่องยังใชงานไดเปนปกติ หมายถึง การปฏิบัติการ 
ในขณะท่ีเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณประกอบการใชงานยังไมชํารุดเสียหาย กลาวคือ ยังสามารถใชรับ – 
สงขาวสารได เปนการชวยยืดอายุการใชงานของเครื่องและอุปกรณประกอบการใชงานใหนานออกไปอีก    
เปนการประหยัดงบประมาณ ทุกคนสามารถปฏิบัติได โดยเพียงแตใหมีความละเอียดเอาใจใสอยางสมํ่าเสมอ ดังนี้ 
   (1) ระมัดระวังการทําเครื่องตกหลนจากท่ีสูงลงสูพ้ืนแข็ง โดยเฉพาะเครื่องวิทยุ
คมนาคม ชนิดมือถือมีโอกาสชํารุดแตกเสียหายได ถาทําตกหลนบอย ๆ ควรมีซองหนังใสเครื่องจะชวยบรรเทา
ความเสียหายไดมาก 
   (2) ระมัดระวังอยาใหน้ําเขาเครื่องหรือทําเครื่องตกน้ํา ตลอดจนเก็บเครื่องไวในท่ีมี
ความอับชื้น หรือติดตั้งไวใกลแหลงความรอน เชน แสงแดด ปจจัยเหลานี้จะทําใหอุปกรณภายในเครื่อง
เสื่อมสภาพเร็วกวาปกติ อาการเสียในภาครับหรือภาคสง เชน ความถ่ีใชงานคลาดเคลื่อน กําลังสงลดนอยลง 
เปนตน 
   (3) สายตอแบตเตอรี่ข้ัวบวก - ลบ ท่ีจายไฟเขาเครื่องวิทยุคมนาคมรวมท้ังข้ัวบวก-
ลบ แบตเตอรี่รถยนต ตองคอยตรวจดูวาข้ัวตอกับสายไฟหลวมหรือไม และมีสารเคมีสีขาว - เขียว ฟา จับท่ีข้ัว
แบตเตอรี่หรือไม ถามีตองขัดออก แลวใชจาระบีทาท่ีข้ัวแบตเตอรี่ เพ่ือปองกันอาการดังกลาว และถาเปน    
รังถานของเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือตองม่ันตรวจตราดูวามีสนิมสีเขียว - ฟา จับท่ีข้ัวบวก - ลบ ของ    
รังถานหรือไม ถามีตองขัดออก แลวใชสเปรยลางคอนแทค หรือใชแอลกอฮอลเช็ดข้ัวโลหะของรังถาน         
ใหสะอาด 
   (4) เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจําท่ีท่ีใชเปนเวลานาน ๆ ควรทําความสะอาด   
ปดฝุนละอองจากเครื่อง โดยใชแปรงขนออน เครื่องเปาลม น้ํายาทําความสะอาด และเพ่ือปองกันความ
ผิดพลาด กอนทําความสะอาดใหตัดวงจรไฟท่ีจายเขาเครื่องเสียกอน 
   (5) สายอากาศและสายนําสัญญาณท่ีใชตอง MATCHING กับเครื่องวิทยุคมนาคม 
ไมควรนําสายอากาศและสายนําสัญญาณท่ีผิดแบบมาใช เนื่องจากจะทําใหเกิดการ MISMATCH มีผล        
ใหประสิทธิภาพในการรับ - สงดอยลง และวงจรภาคสงจะชํารุดกอนกําหนดเวลาอันควร ตังอยาง เชน 
สายอากาศท่ีใชกับเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ความถ่ี 162.150 MHz จะนําสายอากาศยานความถ่ี 
144.146 MHz ยอมเกิดการ MISMATCH ได เปนตน 
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(6) รอยตอตาง ๆ ของสายอากาศ ข้ัวตอไมโครโฟน ตองอยูในสภาพเรียบรอย     
ไมหลุดหลวม โดยเฉพาะอยางยิ่งรอยตอระหวาสายอากาศกับสายนําสัญญาณ และจุดตอระหวางข้ัวตอของ
สายอากาศกับเครื่องวิทยุคมนาคมจะหลุดหลวมขณะทําการรับ - สงไมได เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือมัก 
มีปญหาเก่ียวกับข้ัวตอสายอากาศท่ีตัวเครื่องหลวมไดงาย 
   (7) ปุมกด ปุมรับ ปุมหมุนตางๆ เหลานี้ จะมีขนาดเล็กลงสําหรับเครื่องรุนใหม 
ดังนั้นการใชงาน ควรใชตามปกติ ไมควรปรับกดหรือหมุนปรับแตงดวยความรุนแรง นอกจากนี้เครื่องประจําท่ี
รุนเกาท่ีมีขนาดเครื่องใหญและมีกลไกบางสวนท่ีมีการเคลื่อนไหว เสียดสี ควรมีการหยอดน้ํามันหลอหลื่น    
เปนครั้งคราว 

(8) แบตเตอรี่นิเกิล - แคดเม่ียมท่ีใชกับเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ตองทําการ
ประจุไฟอยางสมํ่าเสมอตามหลักวิชาการ นอกจากมีแรงดันไฟฟาท่ีจายใหกับเครื่องวิทยุคมนาคม ตองมีคาตรง
ตามท่ีระบุในหนังสือคูมือ เชน 7.2 V 12 V 24 V หามจายแรงดันไฟฟาเกินกวาท่ีกําหนด จะทําใหเครื่อง
ชํารุดได และการตอสายจายแรงดันไฟฟาตองตอข้ัวบวก - ลบเขาเครื่องใหถูกตอง การตอกลับข้ัวอาจทําให
เครื่องชํารุดไดเชนกัน 
   (9) อุปกรณรวม ไดแก หูฟง ไมโครโฟน ฯลฯ การจับถือตองปฏิบัติดวยความ
ระมัดระวังไมควรใหตกหลนกระทบพ้ืน ซ่ึงอาจจะทําใหอุปกรณดังกลาวชํารุดไดงายเหมือนกับเครื่องวิทยุ
คมนาคมชนิดมือถือ 
   (10) การติดตอสื่อสาร ควรกระทําโดยใชเวลาสั้น รวดเร็ว ไดใจความ ไมควรกดคีย
ไมโครโฟนนานเกินไป เพราะเครื่องจะทํางานหนักและอาจชํารุดไดงาย และยังเปนการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา 
และสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ หามสงขาวสารออกอากาศโดยท่ีไมไดตอสายอากาศเขากับเครื่องวิทยุคมนาคม 
นอกจากจะสงขาวสารไมไดแลวยังทําใหภาคสงของเครื่องชํารุดอีกดวย 
   (11) เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ในปจจุบันแทบทุกรุน รวมท้ังชนิดเคลื่อนท่ี  
ท่ีติดตั้งในรถยนต ในเรือ และชนิดประจําท่ีบางตราอักษร จะมีปุมปรับแตง กําลังสงสูง - ต่ํา ( H/L หรือ       
HI-LOW) ถาในระยะการติดตอไมไกลนัก ควรใชกําลังสงต่ําเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟา และยืดอายุการใชงาน
ของเครื่องออกไป 
   (12) เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจําท่ีและเคลื่อนท่ี ท่ีติดตั้งประจําท่ีในรถยนต 
และในเรือ ควรตั้งใหเปนท่ีไมควรเคลื่อนยายบอย ๆ ถาจําเปนตองเคลื่อนยายใหปฏิบัติดวยความระมัดระวัง 
   (13) ผูใชหรือเจาของเครื่องตองศึกษาใหเขาใจถึงวิธีการใชเครื่องท่ีมีอยู ไดแก     
การใชปุมปรับตาง ๆ หนาเครื่องและหลังเครื่อง เพ่ือการใชงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพและไมเกิดความ
ผิดพลาดจนเครื่องชํารุดกอนเวลาอันควร วิธีการศึกษาทําไดโดยดูจากหนังสือคูมือท่ีแนบมากับเครื่อง หรือ
ปรึกษาคําแนะนําจากผูท่ีมีความรู 
   (14) ในขณะท่ีฝนตกฟาคะนอง ควรงดเวนการใชเครื่องวิทยุคมนาคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเครื่องใชไฟฟาพลังงานไฟฟา 220 V ใหถอดปลั๊กไฟและสายอากาศออก 
   (15) ตองเอาใจใสดูแลรักษาเสาอากาศใหอยูในสภาพเรียบรอย สายสลิงตองใหตึง
อยูเสมอ เกลียวเรงตองทาสารกันสนิมไวดวยรอบเสาและฐานสมอบกท้ัง 3 ดาน ตองทํารั้วเหล็กลอมรอบและ
ทาสีสะทอนแสงใหเห็นชัดเจนเพ่ือปองกันอุบัติเหตุจากยานพาหนะ 
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(16) ตรวจสอบไฟแดงยอดเสาวาอยูในสภาพเรียบรอยติดสวางหรือไม 
   (17) หม่ันตัดตนไมหรือเถาวัลยท่ีไปทับและเกาะสายสลิงหรือเสาอากาศ อันเปน
เหตุใหสายสลิงเปนสนิมผุกรอน เม่ือเกิดพายุพัดอาจทําใหเสาอากาศโคนลมลงได นอกจากนี้การตัดตนไมหรือ
ถาวัลยเหลานนี้ ยังชวยปองกันอันตรายจากสัตวมีพิษบางชนิด เชน งู มิใหไปอาศัยอยูได  
   (18) หานําดิน อิฐ หิน ปูน ทราย หรือวัสดุอ่ืนใดไปทักถมชุดสมอบกท่ียึดเสาอากาศ 
เพราะจําทําใหไมสามารถปรับความตึงของสายสลิงได 
   (19) หานําเศษขยะใบไมแหงไปเผาบริเวณท่ีแนวสายสลิงขึงผาน  
   (20) สายนําสัญญาณท่ีตอระหวางสายอากาศกับเครื่องวิทยุคมนาคม และสายนํา
สัญญาณนั้นอยูภายนอกอาคาร และติดตั้งใชงานมานานกวา 10 ปข้ึนไป ควรมีการตรวจสอบและเปลี่ยนสาย
นําสัญญาณใหม เนื่องจากเปนไปไดท่ีสายนําสัญญาณนั้นเสื่อมสภาพหมดอายุการใชงาน ซ่ึงมีผลทําใหการรับ-
สงดอยลง 
   (21) อาการบกพรองใดๆ ท่ีเกิดกับเครื่องวิทยุคมนาคมใหตรวจสอบใหแนกอนวา
เปนอากาเสียแนหรือไม ไมควรทําการปรับแตงวงจรภายในเครื่องโดยไมมีเครื่องมือท่ีพรอมเพรียง เพราะอาจ
ทําใหเครื่องชํารุด มากกวาเดิม ควรใชชางซอมวิทยุคมนาคมโดยเฉพาะเปนผูดําเนินการตรวจซอม  
   (22) บุคคลอ่ืนในหนวยงานหรือจากหนวยงานอ่ืน ไมควรใหเขามายุงเก่ียวกับเครื่อง
วิทยุคมนาคมท่ีดูแลรับผิดชอบ เพราะอาจเกิดความเสียหายโดยคาดไมถึงได และในหองวิทยุควรเตรียมน้ํายา
ดับเพลิงไวใหพรอม 
  3.2 การตรวจซอมบํารุงรักษาขณะท่ีเครื่องชํารุด หมายความวา ไดมีการตรวจสอบจนแนชัด
แลววาเครื่องชํารุด อาจจะเปนในอาการเครื่องไมทํางานหรือทํางานเปนบางสวน แตมีผลใหการติดตอรับ-สง
ขาวสารตองหยุดชะงัก อาการเสียของเครื่องนั้นมีหลายอาการข้ึนอยูกับโครงสรางของเครื่องแตละรุนและตรา
อักษร ในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะอากาเสียท่ีคลายคลึงกัน หรือเหมือนกันโดยสวนรวม ซ่ึงพอจะสรุปไดดังนี้  
   (1) เครื่องไมทํางาน หมายถึง เม่ือจายไฟฟาเขาเครื่องแลว หลอดหนาปดไมสวาง ไม
มีเสียงใดๆ ออกลําโพง ตัวหนาปดไมแสดงความถ่ีวิทยุ เปนตน การตรวจสอบเบื้องตนควรตรวจสอบ ดังนี้ 
   - แบตเตอรี่อาจไมมีแรงดังไฟฟา เนื่องจากยังไมไดประจุไฟหรือแบตเตอรี่ชํารุด 
เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือสวนใหญจะมีปญหาเรื่องชุดแบตเตอรี่นิเกิล - แคดเม่ียม ท่ีใชกับเครื่องมากท่ีสุด  
   - สายไฟท่ีตอจากแบตเตอรี่หรือตอจากเครื่องจายไฟจายไฟอาจหลุดหลวมเกิดสนิม
หรือตอผิดข้ัว หรือเครื่องจายไฟชํารุด 
   - สวิทซเปด-ปดไฟเขาเครื่องอาจอยูในตําแหนง OFF หรือ สวิทซชํารุด 
   - ฟวสเครื่องอาจขาดวงจร ถาฟวสขาดวงจรใหกาฟวสขนาดเทาของเดิมมาทําการ
เปลี่ยน ถาฟวสยังขาดอีก หรือเครื่องยังคงไมทํางาน ตองตรวจซอมโดยละเอียดตอไป ในกรณีท่ีฟวสตัวใหมขาด
หามใสฟวสท่ีทนกระแสไฟฟามากกวาของเดิมลงไปอีกเปนอันขาด  
   - ถาเปนเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ การทําตกหลนจากท่ีสูงบางครั้งจะใหเกิด
อาการนี้ไดมาก สวนใหญเกิดจากวงจรภายในเครื่องแตกหัก เนื่องจากเครื่องมีขนาดเล็ก 
   เม่ือไดตรวจสอบเบื้องตนแลวไมพบสาเหตุท่ีเสีย ข้ันตอไปตองใชวงจรของรุนนั้นๆ 
ตรวจสอบรวมกับเครื่องมือวัดโดยละเอียดตอไป 
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(2) เครื่องทํางานแตรับ-สงไมได อาการเสียนี้มีผลเหมือน (1) คือการรับสงขาวสาร
กระทําไมได แตจากการตรวจสอบเบื้องตนพบวาไฟเขาเครื่องแลว เชน ตัวเลขหนาปดปรากฏ หรือมีเสียงซูซา
ออกลําโพง ลักษณะเชนนี้ตองทําการตรวจซอมโดยละเอียด โดยใชวงจรของเครื่องรุนนั้น และใชเครื่องมือวัด
ตางๆ ท่ีมีอยูตรวจสอบเปนข้ันตอนตอไป อาการนี้เทาท่ีเคยตรวจสอบพบ IC วงจร CPU ชํารุด จะสั่งการจาก
ปุมปรับหนาเครื่องไมได หรืออาจเกิดจากผูใชบางรายตั้งความถ่ีใชงานแบบ OUT OF RANGE 
   (3) รับ-สงไมได อาการนี้มีวิธีทดลองไดอยางงาย คือ ทดลองสงออกอากาศโดยให
เครื่องวิทยุคมนาคมเครื่องอ่ืนในสถานีเดียวกันจํานวนไมนอยกวา 2 เครื่อง ตั้งความถ่ีวิทยุรับ ถารับไมไดท้ัง ๆ 
ท่ีอยูหางกันเปนระยะทางไมก่ีเมตร แสดงวาภาคสงชํารุด การวัดอยางแนนอนตองใช RF POWER METER 
ตรวจวัดกําลังสงจึงจะไดขอสรุปท่ีแนนอน  

(4) รับได - สงไมได อาการนี้มีสิ่งท่ีปรากฏใหทราบ 2 ลักษณะ คือ ไมมีเสียงซูซา 
หรือเสียงใด ๆ ออกท่ีลําโพง และอาจมีเสียงซูซาออกลําโพงบาง แตยังคงรับขาวสารไมได กรณีท่ีไมมีเสียงใด ๆ 
ออกท่ีลําโพงแสดงวาวงจรภาคขยายเสียงของภาครับชํารุด อาจเกิดจากลําโพงขาดหรืออุปกรณในวงจรขยาย
เสียงตัวใดตัวหนึ่งชํารุด และถามีเสียงซูซาดังออกมาท่ีลําโพงแสดงวาภาคขยายเสียงใชงานได ความบกพรอง
อาจเกิดจากภาค IF หรือสวนอ่ืนๆ ของภาครับอันเกิดอาการท่ีเรียกวา LOW SENSITIVITY (ความไวในการรับ
ลดลง) ซ่ึงทดสอบไดโดยใชเครื่องวิทยุคมนาคมเครื่องอ่ืนท่ีอยูในขาวเดียวกัน ตั้งใกลกันทดลองสงออกอากาศ 
ถาเครื่องชํารุดรับสัญญาณไดแตไมสามารถรับสัญญาณท่ีอยูไกลออกไปมาก ๆ ไดแสดงวา เครื่องนั้นๆ        
เกิดอาการ LOW SENSITIVITY ซ่ึงแกไขไดดวยการซอมปรับแตงภาครับใหมท้ังหมด แตกอนท่ีจะซอมหรือ
ปรับแตงใหทดลองปรับแตง ปุมปรับ SQUELCH (SQL) หรือปรับปุม RF GAIN ซ่ึงเปนปุมปรับหนาเครื่อง
เสียกอน  

(5) รับ – สงไดระยะใกล ๆ อาการนี้มีโอกาสชุดไดท้ังระบบสายอากาศและเครื่อง
วิทยุคมนาคม การทดสอบทําโดยนําเครื่องวิทยุคมนาคมเครื่องอ่ืนในขายเดียวกัน มาทําการทดลองสงออก
อากาศถาสามารถรับ - สงไดเปนปกติแสดงวา ปญหาอยูท่ีเครื่องวิทยุคมนาคม ซ่ึงตองตรวจสอบโดยละเอียด
ตอไป ถาปญหาอยูท่ีระบบสายอากาศใหตรวจวา สายนําสัญญาณปลายท่ีตอกับสายอากาศหลวมมีสนิมผุกรอน
หรือไมสายอากาศหันถูกทิศทางหรือไม การตรวจซอมอาการนี้ตองใชเครื่องมือวัดหลายอยาง เชน RF POWER 
METER, SWR METER, FREQUENCY COUNTER เปนตน 

(6) สงไดในระยะใกล ๆ – รับปกติ สวนใหญจะชํารุดท่ีภาคสงของเครื่องวิทยุ
คมนาคม การตรวจสอบ ทําโดยวัดกําลังสงดวย RF POWER METER ถาวัดกําลังสงไดต่ํามากผิดปกติกวาท่ีเคย
รับไดแสดงวาภาค RF POWER AMP บกพรอง (ในกรณีท่ีเครื่องใชงานรวมกับ RF BOOSTER ใหตรวจ        
RF BOOSTER ดวย) อาจเกิดจาก IC PA ชํารุด หรือ ภาค RF DRIVER ชํารุดหรือกําลังสงลดลงเอง เนื่องจาก
อายุการใชงานซ่ึงจําเปนตองปรับแตงภาคสงใหมท้ังหมด โดยใชเครื่องมือวัดประกอบการปรับแตง เชน        
ใชเครื่อง SPECTRUM ANALYZER ตรวจวัดคา SPURIOUS EMISION ขณะปรับแตงกําลังสง เปนตน 
นอกจากนั้นอาการนี้อาจเกิดจากสายอากาศสายนําสัญญาณและเครื่องวิทยุคมนาคม MISMATCH ซ่ึงตอง
ตรวจสอบโดยละเอียดตอไป 
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(7) ปรับซูซาไมได อาการนี้สวนใหญเกิดกับเครื่องท่ีมีปุมปรับ  SQUELCH ในขณะท่ี
มีสัญญาณเขามาจะสามารถรับฟงไดตามปกติ แตเสียงซูซาจะดังรบกวนในชวงท่ี STANDBY และไมสามารถ
ปรับปุม SQUELCH ใหเสียงซูซาหายไปได ตองปรับลดปุมปรับเรงเสียงดัง - คอย ( VOLUME CONTROL) 
แทน การตรวจซอมตองดูรายละเอียดของวงจร SQUELCH ของเครื่องแตละรุน โดยมีคูมือวงจรประกอบการ
ซอมถาเปนเครื่องฯ ชนิดมือถืออาการนี้อาจเกิดจากแบตเตอรี่ ท่ีใชใกลหมดพลังงานจะเกิดอาการนี้ใหไดยิน
อยางชัดเจน 

(8) ตัวเลขหนาปดลบเลือน เครื่องรุนใหมปจจุบันจะแสดงความถ่ีวิทยุใชงานและ
การทํางานอ่ืน ๆ ของเครื่อง โดยใชอุปกรณ LCD สามารถแสดงผลเปนตัวเลข หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือ
สัญญาณใดๆ ก็ตามท่ีผูใช ตลอดจนชางซอมสามารถเขาใจได อุปกรณนี้จะเสียเองตามอายุการใชงาน ซ่ึงไม
แนนอนลักษณะท่ีปรากฏใหเห็นคือ มีสีดําปรากฏมองไมเห็นตัวเลข หรือตัวเลขตัวอักษรบางตัวไมสมบูรณ เปนตน 
นอกจากนี้การทําเครื่องตกหลน อาจทําใหอุปกรณนี้แตกเสียหายไดโดยงาย การแกไขทําไดโดยเปลี่ยนอุปกรณ
ตัวใหมเทานั้น    

(9) รับไดแตเสียงเพ้ียน อาการนี้ภาครับของบเครื่องวิทยุคมนาคมมีโอกาสชํารุดได
ตั้งแตลําโพงภาคขยายเสียงจนถึงวงจร TUNE จําเปนตองแยกตรวจวัดโดยละเอียด ในทางปฏิบัติควรตรวจ
ตั้งแตลําโพงยอนมาหาภาคขยายเสียง เนื่องจากเปนอุปกรณท่ีตรวจสอบไดงายท่ีสุด แตบางครั้งอาจพบวาผูสง
ขาวมาใหนั้น ตั้งความถ่ีวิทยุสงไมตรงกับความถ่ีวิทยุของฝายรับตัวอยาง เชน ความถ่ีวิทยุของฝายรับ 
152.025 MHz ผูสงตั้งความถ่ี 152.020 MHz ลักษณะเชนนี้ จะเกิดอาการรับไดแตเสียงเพ้ียน เปนตน 
   (10) เครื่องถูกซอม ถูกรื้อ สังเกตเห็นชัดเจนวา รอยบัดกรีไมเรียบรอย อุปกรณ 
บางตัวถูกถอดหายไป หรือใสผิดท่ี หรือแตกหักเสียหาย ฯลฯ ความเปนมาและอาการชํารุดในตอนแรกของ
เครื่องประเภทนี้ จะไมสามารถทราบ ถาไมไดมีการสอบถามจากเจาของเครื่อง การตรวจซอมเครื่องดังกลาว
เหลานี้ตองตรวจซอมตามอาการท่ีปรากฏตามลําดับกอนหลัง และมีโอกาสท่ีจะซอมได และซอมไมไดเทา ๆ กัน  
ดังนั้น การท่ีจะมอบหมายใหผูใดทําการซอมเครื่องวิทยุคมนาคม จะตองแนใจเสียกอนวาผูนั้นสามารถซอมได
จริงหรือเปนบุคคลผูมีความรับผิดชอบ ดังกลาวคือ ถึงแมจะไมสามารถซอมอาการเสียใดๆ ได ก็ไมควรทําให
เครื่องชํารุดไปมากกวาเดิม 
  4. ปญหาเก่ียวกับการรบกวน ปจจุบันจะพบเห็นวาประชาชนจํานวนมาก มีการพกพา มี ใช 
และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกันอยางกวางขวาง ถึงแมจะมีกฎหมายควบคุมการใชและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมอยู
แลว แตก็ไมสามารถยับยั้งเทคโนโลยีสมัยใหมของเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทตาง ๆ ได เม่ือมีการใชเครื่อง
วิทยุคมนาคมเปนจํานวนมากเปนธรรมดาอยางยิ่งท่ีจะตองเกิดการรบกวนกันทางคลื่นวิทยุ ซ่ึงอาจกลาวไดวา 
“เปนมลภาวะเปนพิษของระบบสื่อสาร” การบกวนทางวิทยุปจจุบันแบงออกเปน 2 อยางไดแก 
   4.1 การรบกวนท่ีเกิดจากธรรมชาติ เชน ฟารอง ฟาผา เกิดเสียดสี ของลูก
อุกกาบาตท่ีโคจรเขาสูชั้นบรรยากาศของโลก การแพรคลื่นวิทยุจากดาวฤกษดวงอ่ืนในระบบสุริยะจักรวาล 
และนอกระบบสุริยะจักรวาล การรบกวนลักษณะนี้จะมีความถ่ีวิทยุรบกวนในยานกวาง มีผลตอระบบสื่อสาร
ทุกระบบและไมสามารถควบคุมได 
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4.2 การรบกวนท่ีเกิดจากมนุษยทําข้ึน มีผลเสียหายตอระบบสื่อสารยิ่งกวาการ
รบกวนท่ีเกิดจากธรรมชาติหลายเทา เนื่องจากมนุษยบางคน บางกลุม บางหมู บางเหลา มีความเห็นแกตัว 
และพยายามท่ีจะละเมิดกฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ เพ่ือใหไดมาเพ่ือผลประโยชนของตนและพวกพอง การ
รบกวนในขอ 4.2 นี้ สามารถควบคุมได แตในทางปฏิบัตินั้นหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงาน กสทช. 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ และ กรมศุลกากร จะสามารถควบคุมไดในระดับหนึ่งเทานั้น 
 สาระสําคัญในการใชเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ 
  1. หลีกเลี่ยงการทําเครื่องตกหลนบนพ้ืนแข็งดวยประการใด ๆ ก็ตาม เพราะจะทําใหเครื่อง
ชํารุดไดโดยงาย ควรมีซองหนังใสเครื่องลดความกระทบกระเทียนเม่ือเครื่องตกหลนลดรอยแตกราว รอยขีด
ขวนไดตามสมควร 
  2. เครื่องมือถือโดยท่ัวไปสามารถปรับกําลังสงสูง - ต่ํา ( HI-LOW) ไดระยะติดตอใกลๆ    
ควรสงดวยกําลังสงต่ําซ่ึงมีผลดี คือ ประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ถนอมภาค PA ของเครื่องไมใหทํางานหนัก
เกิดไปการสงออกดวยกําลังสงสูงท่ีระยะติดตอใกล ๆ จะมีผลเสียตรงขามกับผลดีดังกลาว (กําลังสงสูงประมาณ 
5 W กําลังสงต่ําประมาณ 1 W) 
  3. ไมควรเก็บเครื่องไวในท่ีมีอุณหภูมิสูง ๆ เชน ในรถยนตท่ีจอดในท่ีแจงในหนารอนอาจทํา
ใหเครื่องเสื่อมสภาพและชํารุดได   

4. หลีกเลี่ยงการทําเครื่องตกน้ําหรือถูกฝน อาจทําใหเครื่องชํารุด ยากแกการซอมรวมท้ัง 
ชองเสียบแจคตาง ๆ ของเครื่องตองมีอุปกรณปดกันละอองน้ําและฝุนไมใหเขาเครื่อง  
  5. สายอากาศท่ีใชกับเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือควรใชสายอากาศและสายอากาศ  
แบบ Telescopic สายอากาศท้ังสองแบบดังกลาว ถาชํารุดควรเปลี่ยนใหม ไมควรใชอีกตอไป 
  6. หามจายแรงดันไฟฟาเกินกวาท่ีกําหนดไวในคูมือ และหามจายแรงดันไฟฟากลับข้ัว  
  7. ใหปดเครื่อง ( OFF SWITH) ทุกครั้งกอนท่ีจะทําการถอดหรือใสแบตเตอรี่ 
  8. ขณะท่ีทําการสงขาวสาร ควรพูดหางจากไมโครโฟนประมาณ 1 - 2 นิ้ว  
  9. ไมควรใหผูอ่ืนมาใชเครื่องของทาน (ขอยืม) เพราะอาจมีปญหาในทางกฎหมาย  
  10. ระวังการสูญหายเนื่องจากการโจรกรรมของพวกมิจฉาชีพ โดยเฉพาะเครื่องของทาง
ราชการ หรือเครื่องสวนตัวก็ตาม ถาหายตองรีบแจงความทันที 
  11. การสงขาวสารตองชัดเจนใชเวลานอย เพ่ือถนอมเครื่องและแบตเตอรี่  
  12. พยายามหลีกเลี่ยงจากไอน้ําเค็ม  
  13. คูมือการใชงานของเครื่องตองเก็บไวเพ่ือศึกษาใหเขาใจถึงวิธีการใชเครื่อง  
  14. ไมควรปรับแตงวงจรใด ๆ ภายในเครื่องถาทานมิใชชางวิทยุโดยตรง  
  15. ข้ัวตอสายอากาศของเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ถาเกิดการหลวมโยกขยับไปมาได
ตองรีบแกไข 
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แบตเตอรี่ท่ีใชกับเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ 
  สวนใหญบรรจุในกลองพลาสติกเรียบรอยมีท้ังแบบถอดไดท่ีละกอนและแบบสําเร็จรูป    
สวนใหญเปนแบตเตอรี่ท่ีสามารถประจุใหมได ซ่ึงมีขอควรทราบและยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
  1. ชุดแบตเตอรี่อยาใหตกน้ําหรือข้ัวบวก - ลบลัดวงจรถึงกัน 
  2. เครื่องชารจท่ีใชประจุไฟใหกับแบตเตอรี่ควรใชของท่ีไดมาตรฐาน และควรใชงาน        
จนแบตเตอรี่หมดพลังงานแลว จึงนําไปชารจใหเต็มแลวกลับมาใชงาน 
  3. ไมควรชารจแลวเก็บท้ิงไวโดยไมใชงานเปนเวลานาน ๆ อาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดได  
  4. ไมควรเก็บไวในท่ีรอนจัดหรือโยนเขากองไฟเพราะจะกอใหเกิดมลพิษ  
 ลักษณะของแบตเตอรี่ซ่ึงควรเปลี่ยนใหมทันท่ี  
  1. เซลแบตเตอรี่บางเซลลัดวงจร ทําใหใชงานไดไมเต็มท่ี 
  2. ชารจแลวเก็บประจุไมอยู ใชไดไมนานเหมือนเดิม  
  3. มีน้ํายาเคมีไหลออกใหเห็น สีของแบตเตอรี่เปลี่ยน หรือผิวนอกขรุขระ หรือเกิดสนิมเขียว
หรือเขียวฟาจัดท่ีข้ัวบวก - ลบ ทําใหรังถานชํารุดดวย 
 
 
 

..................................................................................... 
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บทที่ 2 
   

วาดวยการใชคล่ืนความถี่ 
 

การใชคล่ืนความถี่กลางสําหรับการติดตอประสานงานระหวางหนวยของรัฐและประชาชน 
หลักเกณฑการอนุญาตการใหใชคลื่นความถ่ีกลางสําหรับการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน

ของรัฐและประชาชน  ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแลการใชคลื่นความถ่ีกลางสําหรับการ
ติดตอประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐและประชาชน ลงวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2554 

โดยใหใชคลื่นความถ่ีกลางรวมของหนวยงานของรัฐ สําหรับติดตอประสานงานในการปฏิบัติหนาท่ี
และภารกิจรวมกันในการสนับสนุนของหนวยงานของรัฐท้ังในภาวะปกติและกรณีประเทศเกิดภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน มีดังนี้ 

(1) อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 4866  4869  7529  7715 และ 9916 กิโลเฮิรตซ ความกวาง
แถบความถ่ีไมเกิน 2.7 กิโลเฮิรตซ โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคม กําลังสงไมเกิน 150 วัตต ( PEP) หรือตามท่ี
คณะกรรมกําหนด ท้ังนี้ จะอนุญาตใหหนวยงานของรัฐท่ีไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ียาน HF/SSB แลว
เทานั้น 

(2) อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 142.425  147.425  161.475 และ 166.475 เมกะเฮิรตซ 
ความกวางแถบความถ่ีไมเกิน 16 กิเฮิรตซ โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจําท่ีกําลังสงไมเกิน 60 วัตต 
ชนิดเคลื่อนท่ี กําลังสงไมเกิน 30 วัตต และชนิดมือถือ กําลังสงไมเกิน 5 วัตต  หรือตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด ท้ังนี้ จะอนุญาตใหหนวยงานของรัฐท่ีไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ียาน VHF/FM แลว เทานั้น 

(3) อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 420.500  425.500  449.025 และ 454.025 เมกะเฮิรตซ 
ความแถบความถ่ีไมเกิน 16 กิโลเฮิรตซ โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจําท่ีกําลังสงไมเกิน 60 วัตต  
ชนิดเคลื่อนท่ี กําลังสงไมเกิน 30 วัตต และชนิดมือถือ กําลังสงไมเกิน 5 วัตต หรือตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด  ท้ังนี้ จะอนุญาตใหหนวยงานของรัฐท่ีไดรับอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ียาน UHF/FM แลว เทานั้น 

(4) อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 27.155 และ 27.215 เมกะเฮิรตซ ความกวางแถบความถ่ีไมเกิน 
10 กิโลเฮิรตซ โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับประชาชน ( Citizens Band : CB) กําลังสงไมเกิน 20 วัตต 
(PEP) หรือตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(5) อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 78.500 และ 245.500 เมกะเฮิรตซ ความกวางแถบความถ่ีไมเกิน 
12.5 หรือ 25 กิเฮิรตซ โดยใชเครื่องวิทยุสําหรับประชาชน ( Citizens Band : CB) ชนิดประจําท่ีหรือ
เคลื่อนท่ี กําลังสงไมเกิน 10 วัตต และชนิดมือถือ กําลังสงไมเกิน 5 วัตต หรือตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(6) อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 145.000 เมกะเฮิรตซ ความกวางแถบความถ่ีไมเกิน 12.5 
กิโลเฮิรตซ โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัคเลน สถานีวิทยุสมัคเลนควบคุมขาย กําลังสงไมเกิน 
60 วัตต ชนิดประจําท่ี เคลื่อนท่ี หรือสถานีทวนสัญญาณ กําลังสงไมเกิน 10 วัตต และชนิดมือถือ กําลังสง  
ไมเกิน 5 วัตต หรือตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  
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การใชคล่ืนความถี่สําหรับการติดตอประสานงานของหนวยงานภายในกรมประมง 
(1) อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี  5124  6386  และ 7356 กิโลเฮิรตซ โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคม

ชนิดประจําท่ีกําลังสงไมเกิน 150 วัตต ชนิดเคลื่อนท่ี กําลังสงไมเกิน 100 วัตต หรือตามท่ีกรมประมงไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการ กสทช.   

(2) อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 150.675 เมกะเฮิรตซ โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจําท่ี และ
เคลื่อนท่ี กําลังสงไมเกิน 60 วัตต และชนิดมือถือ กําลังสงไมเกิน 5 วัตต หรือตามท่ีกรมประมงไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการ กสทช.   

(3) อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 27.215 ( CH 21) C-Band และ 27.085  (CH 11) C-Band 
เมกะเฮิรตซ ความกวางแถบความถ่ีไมเกิน 10 กิโลเฮิรตซ โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับประชาชน 
(Citizens Band : CB) กําลังสงไมเกิน 20 วัตต ( PEP) หรือตามท่ีกรมประมงไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
กสทช.   
 

การใชคล่ืนความถี่สําหรับการติดตอในกิจการประมง 
ตามประกาศศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ฉบับท่ี 18/2558         

เรื่อง กําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีท่ีระบบติดตามเรือประมง ( Vessel Monitoring System : VMS) ขัดของ 
หรือไมสามารถสงตําบลท่ีเรือได (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 

(1) อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี  8228  และ 6290 กิโลเฮิรตซ โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดประจํา
ท่ีกําลังสงไมเกิน 150 วัตต ชนิดเคลื่อนท่ี กําลังสงไมเกิน 100 วัตต Mode USB หรือตามท่ีกรมประมง 
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ กสทช.  

(2) อนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 27.085 ( CH 11) C-Band และ 27.105  (CH 12) C-Band 
เมกะเฮิรตซ ความกวางแถบความถ่ีไมเกิน 10 กิโลเฮิรตซ โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคมสําหรับประชาชน 
(Citizens Band : CB) กําลังสงไมเกิน 20 วัตต ( PEP) หรือตามท่ีกรมประมงไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
กสทช.   
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ขายการส่ือสารของกรมประมง   
ขายการสื่อสารของกรมประมง ท่ีหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของสามารถติดตอกับกรมประมง          

ไดโดยตรงในกรณีฉุกเฉินหรือเม่ือจําเปน ดังนี้ 
 1)  ความถ่ีวิทยุยาน HF/SSB สําหรับใชติดตอระหวางศูนย / สถานีวิทยุประมงชายฝง และเรือประมง 
ซ่ึงหนวยงานของ ทร. และหนวยงานใน ศรชล. สามารถปรับความถ่ีเขาหาเพ่ือการติดตอสื่อสารเม่ือจําเปน 

1.1 ความถ่ียาน HF/SSB สําหรับใชติดตอระหวางศูนย / สถานีวิทยุประมงชายฝง และ
หนวยราชการของประมง 

  

ความถี่สง (กฮ.) ความถี่รับ (กฮ.) หมายเหตุ 
7365.000 7365.000 ใชติดตอระหวางสวนราชการของกรมประมงเปนชองหลัก 
6386.000 6386.000 ใชติดตอระหวางสวนราชการของกรมประมงเปนชองรอง 
5124.000 5124.000 ใชติดตอระหวางสวนราชการของกรมประมงเปนชองรอง 

 

1.2 ความถ่ียาน HF/SSB สําหรับใชติดตอระหวางศูนย / สถานีวิทยุประมงชายฝง และเรือประมง 
 

ความถ่ีสง (กฮ.) ความถ่ีรับ (กฮ.)  

8228.000 8228.000 
ใชติดตอระหวางสถานีวิทยุประมงชายฝง - สถานีวิทยุประมงชายฝง
และสถานีวิทยุประมงชายฝง - เรือประมงเปนชองหลัก 

6290.000 6290.000 
ใชติดตอระหวางสถานีวิทยุประมงชายฝง - สถานีวิทยุประมงชายฝง
และสถานีวิทยุประมงชายฝง - เรือประมงเปนชองรอง 

8782.000 8782.000 
ใชติดตอระหวางสถานีวิทยุประมงชายฝง - สถานีวิทยุประมงชายฝง
และสถานีวิทยุประมงชายฝง - เรือประมงเปนชองรอง 

8752.000 8752.000 
ใชติดตอระหวางสถานีวิทยุประมงชายฝง - สถานีวิทยุประมงชายฝง
และสถานีวิทยุประมงชายฝง - เรือประมงเปนชองรอง 

 

1.3 ความถ่ียาน HF/SSB สําหรับใชในการติดตอสื่อสารระหวางกรมประมงกับกองทัพเรือ 
 

ความถี่สง (กฮ.) ความถี่รับ (กฮ.) หมายเหตุ 
8249.000 8249.000 ใชติดตอประสานราชการระหวางกรมประมงกับกองทัพเรือ 

 

1.4 ความถ่ียาน HF/SSB สําหรับใชในการรับฟงขาวอุตุนิยมวิทยา 
 

ความถี่สง (กฮ.) ความถี่รับ (กฮ.) หมายเหตุ 
6765.100 6765.100 ใชรับฟงขาวอุตุนิยมวิทยา 
8743.000 8743.000 ใชรับฟงขาวอุตุนิยมวิทยา 
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1.5 ความถ่ียาน HF/SSB สําหรับใชในการติดตอสื่อสารระยะไกลระหวางเรือสํารวจประมง
กับสถานีฝงของกรมประมง 

 

ความถี่สง (กฮ.) ความถี่รับ (กฮ.) หมายเหตุ 
10925.000 10925.000 ใชติดตอสื่อสารระยะไกลของกรมประมง 
13141.100 13141.100 ใชติดตอสื่อสารระยะไกลของกรมประมง 
13140.100 12370.300 ใชติดตอสื่อสารระยะไกลของกรมประมง 
8774.700 8774.700 ใชติดตอสื่อสารระหวางเรือสํารวจของประมง 

2 ความถ่ีวิทยุยาน MF/HF สําหรับใชติดตอระหวางสถานีวิทยุประมงชายฝง และเรือประมง 
ในระบบ CITIZEN BAND (CB) ดังนี้ 

    

ความถี่สง (กฮ.) ความถี่รับ (กฮ.) แบนด หมายเหตุ 

27.085 27.085 C 
ใชติดตอระหวางสถานีวิทยุประมงชายฝง - สถานี
วิทยุประมงชายฝงและสถานีวิทยุประมงชายฝง - 
เรือประมง  

27.105 27.15 C 
ใชติดตอระหวางสถานีวิทยุประมงชายฝง - สถานี
วิทยุประมงชายฝงและสถานีวิทยุประมงชายฝง - 
เรือประมง 

27.215 27.215 C เฝาฟงเม่ือมีเหตุฉุกเฉินทางทะเล 
ตําแหนงท่ีตั้ง และนามเรียกขานของศูนย / สถานีวิทยุประมงชายฝง จํานวน 15 สถานี  
 

ลําดับท่ี ศูนย / สถานีวิทยุประมงชายฝง นามเรียกขาน 
1. ศูนยสื่อสารกลางกรมประมง    กม. 
2. สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดสมุทรปราการ   ทายบาน 
3. สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดสมุทรสาคร   มหาชัย 
4. สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดสมุทรสงคราม   สงคราม 
5. สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดประจวบคีรีขันธ   ปราณบุรี 
6. สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดระยอง   แหลมเจริญ 
7. สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดจันทบุรี   แหลมสิงห 
8. สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดตราด   วังกระแจะ 
9. สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดชุมพร   มัตโพน 

10. สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดสุราษฎรธานี   บานดอน 
11. สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช   ปากพนัง 
12. สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดสงขลา   แหลมสน 
13. ศูนยบริหารจัดการประมงทะเลปตตานี   โลซิน 
14.  สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดระนอง   พยาม 
15.  สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดภูเก็ต   รัษฎา 
16.  สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดตรัง   กันตัง 
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บทที่ 3 
 

วาดวยมาตรฐานทางการสื่อสารของกรมประมง 
  

สวนท่ี 1 
มาตรฐานศูนย / สถานีวิทยุ  

ใหสถานีวิทยุคมนาคมในโครงขายสถานีวิทยุกรมประมง จะตองมีมาตรฐานดังตอไปนี ้
1. ศูนยส่ือสารกลางกรมประมง  
 1.1 ท่ีตั้ง อาคารจุฬาภรณ ชั้น 7  กรมประมง เกษตรกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทร. 0 2562 
0546  โทรสาร 0 2562 0534 
 1.2 มาตรฐานดานเครื่องมือสื่อสาร  
  (ก) วิทยุคมนาคมยาน HF/SSB กําลังสง 100 วัตต 
  (ข) วิทยุคมนาคมยาน VHF/FM  

    - ชนิดประจําท่ี และเคลื่อนท่ี  กําลังสง 60 วัตต 
    - ชนิดมือถือ (H/T) กําลังสง 5 วัตต 

  (ค) ความสูงเสาอากาศ ( Tower) 30 เมตร 
 (ง) ระบบ  HOT LINE ติดตอประสานงานกับศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 1 ระบบ  
1.3 มาตรฐานบุคลาการทางดานการสื่อสาร 
 (1) หัวหนาศูนยสื่อสารกลางกรมประมง   จํานวน 1 คน  
 (2) เจาพนักงานสื่อสาร    จํานวน 4 คน  
 (3) พนักงานวิทยุประจําศูนยฯ (พนร.)  จํานวน 1 คน  
 (4) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนร.)  จํานวน 1 คน  
 (5) จางเหมา     จํานวน 1 คน  
1.4 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

  (1) ศูนยสื่อสารกลางกรมประมง มีหนาท่ีเปนศูนยกลางในการรับ - สงขาวดวยวิทยุคมนาคม
ของกรมประมงกับสถานีวิทยุประมงชายฝงของกรมประมง รวมถึงหนวยงานของกรมประมงท่ีมีวิทยุคมนาคม
ในการรับสงขาวสาร เปนศูนยแจงเตือนภัยทางธรรมชาติของกรมประมงในการเฝาระวัง ติดตาม และรับแจง
เหตุภัยพิบัติตาง ๆ ตลอดจนปฏิบัติหนาท่ีเปนศูนยประสานขอมูลขาวสารของกรมประมงท่ีเก่ียวกับภัยพิบัติ
และเหตุการณท่ีเก่ียวของกับสภาวะวิกฤตตางๆ   

(2) หัวหนาศูนยสื่อสารกลางกรมประมง ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนา ศูนยสื่อสารกลาง        
กรมประมง  ซ่ึงตองกํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ 
ประสบการณ และความชํานาญสูงในดานการสื่อสาร ปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียากและปฏิบัติงาน
ในฐานะผูปฏิบัติท่ีมีประสบการณสูงท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ียาก ในดานการสื่อสารโทรคมนาคมของศูนย
สื่อสารกลางกรมประมง 
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(3) เจาพนักงานสื่อสารประจําศูนยสื่อสารกลางกรมประมง  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมี
ประสบการณและปฏิบัติงานทางดานการสื่อสารท่ีตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาท่ีคอนขางยากในดานการ
สื่อสารและโทรคมนาคม ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานดานการสื่อสารในการ
ติดตอ เฝาระวัง และประสานงานในดานขอมูลขาวสารเก่ียวกับภัยพิบัติ และสภาวะวิกฤตตางๆ ของ         
กรมประมง ตลอดจนปฏิบัติงานทางดานการสื่อสารใหตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด  และปฏิบัติงานอ่ืนตาม      
ท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติงานทางดานการสื่อสารเปนไปอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

 (4) พนักงานวิทยุประจําศูนยฯ (พนักงานราชการ) ปฏิบัติหนาท่ีในการรับ - สงขาวสาร และ
ปฏิบัติงานทางดานการสื่อสารท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีหัวหนาพนักงานวิทยุในการตรวจสอบและอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 

 (5) เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป (พนักงานราชการ) ปฏิบัติหนาท่ีในการ ประสานงานทางดาน
การสื่อสาร จัดทําเอกสาร และขอมูลตางๆ ลงทะเบียน บันทึก คัดแยกประเภท และจัดสงหนังสือ และเอกสาร
ของราชการตางๆ ท่ีเก่ียวของของหนวยงาน  

 (6) จะตองบันทึกการรับ – สงขาวทุกประเภทและทุกครั้งท่ีมีการรับรับ – สงขาว          
ตามระเบียบของกรมประมง 

(7) จะตองมีการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เชน เครื่อง
วิทยุคมนาคม  สายอากาศ และระบบไฟฟา อยางสมํ่าเสมอ 

  (8) หามมิใหผูไมมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือไมใชพนักงานวิทยุใชวิทยุคมนาคมโดยเด็ดขาด  
 (9) จะตองจัดระเบียบหองปฏิบัติงานทางดานการสื่อสารและเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท  

ใหอยูในภาพท่ีเรียบรอย  
 

2. สถานีวิทยุประมงชายฝง 
 2.1 ท่ีตั้งสถานีวิทยุประมงชายฝง ท่ีมีท่ีตั้งในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีรับผิดชอบทางดานการสื่อสาร ดังตอไปนี้  
  (1) สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดสมุทรปราการ  ท่ีตั้ง 666 ม.6 ถ.ทา ยบาน ต.ทายบาน  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  โทร./โทรสาร 0 2173  9191  E-Mail pipo-samutprakan                
-01@fisheries.go.th ซ่ึงรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการสื่อสารและใหบริการแกชาวประมงในพ้ืนท่ี   
จังหวัดสมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา 

(2) สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดสมุทรสาคร  ท่ีตั้ง ถ.เดิมบาง  ต.มหาชัย อ.เมือง          
จ.สมุทรสาคร 74000  โทร./โทรสาร  0 3442 2067 E-Mail pipo-samutsakhon-01@fisheries.go.th 
ซ่ึงรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการสื่อสารและใหบริการแกชาวประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดจังหวัดสมุทรสาคร 

(3) สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดสมุทรสงคราม  ท่ีตั้ง 136 ม.11 ถ.ไชยพร ต.ลาดใหญ  
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000  โทร./โทรสาร  0  3475  0620  E-Mail pipo-songkram                    
-01@fisheries.go.th ซ่ึงรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการสื่อสารและใหบริการแกชาวประมงในพ้ืนท่ี   
จังหวัดจังหวัดสมุทรสงคราม 

(4) สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดประจวบคีรีขันธ ท่ีตั้ง หมู 2 ต.ปากน้ําปราณ อ.ปราณบุรี 
จ.ประจวบคีรีขันธ 77120 โทร./โทรสาร  0 3263 1504 E-Mail pipo-prachuap-01@fisheries.go.th
ซ่ึงรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการสื่อสารและใหบริการแกชาวประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
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(5) สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดระยอง  ท่ีตั้ง 239/7 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ระยอง 
21000  โทร./โทรสาร 0 3894  0349  E-Mail pipo-rayong-01@fisheries.go.th ซ่ึงรับผิดชอบ        
การปฏิบัติงานดานการสื่อสารและใหบริการแกชาวประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดจังหวัดชลบุรี และระยอง 

(6) สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดจันทบุรี  ท่ีตั้ง 3/10 หมู 1 ต.ปากน้ําแหลมสิงห          
อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี  22130  โทร./โทรสาร 0 3939  9249  E-Mail pipo-chanthaburi                  
-01@fisheries.go.th ซ่ึงรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการสื่อสารและใหบริการแกชาวประมงในพ้ืนท่ี   
จังหวัดจังหวัดจันทบุรี 

(7) สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดตราด ท่ีตั้ง 34 ม.8 ถ.ชลประทาน ต.วังกระแจะ อ.เมือง 
จ.ตราด 23000 โทร./โทรสาร  0 3952 1533 E-Mail pipo-trat-01@fisheries.go.th ซ่ึงรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานดานการสื่อสารและใหบริการแกชาวประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดจังหวัดตราด 

(8) สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดชุมพร  ท่ีตั้ง 399/4 หมู 8 ต.ปากน้ํา อ.เมือง จ.ชุมพร 
86120 โทร. 0 7752 1906 โทรสาร 0 7752 1906 E-Mail pipo-chumphon-01@fisheries.go.th 
ซ่ึงรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการสื่อสารและใหบริการแกชาวประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดจังหวัดชุมพร 

(9) สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดสุราษฎรธานี  ท่ีตั้ง ห มู 3 ถ.ปากน้ําต.บางกุง อ.เมือง     
จ.สุราษฎรธานี 84000 โทร/โทรสาร 0 7792 2551  E-Mail pipo-suratthani-01@fisheries.go.th ซ่ึง
รับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการสื่อสารและใหบริการแกชาวประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดจังหวัดสุราษฎรธานี 

(10) สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดนครศรีธรรมราช  ท่ีตั้ง 147 หมู 4  ต.ปากพนัง         
ฝงตะวัน ออก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140  โทร/โทรสาร 0 7553  6150   E-Mail pipo           
-nakhonsri-01@fisheries.go.th ซ่ึงรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการสื่อสารและใหบริการแกชาวประมง  
ในพ้ืนท่ีจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช 

(11) สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดสงขลา  ท่ีตั้ง ถ.วิเชียรชม ต.บอยาง เมือง จ.สงขลา 
90000 โทร. 0 7444 0715 โทรสาร 0 7432 1142  E-Mail pipo-songkhla-01@fisheries.go.th
ซ่ึงรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการสื่อสารและใหบริการแกชาวประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดจังหวัดสงขลา 

(12) สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดระนอง  ท่ีตั้ง 174 หมู 1 ถ.สะพานปลา ต.ปากน้ํา    
อ.เมือง จ.ระนอง 85000  โทร/โทรสาร 0 7781 7841 E-Mail pipo-ranong-01@fisheries.go.th      
ซ่ึงรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการสื่อสารและใหบริการแกชาวประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดจังหวัดระนอง 

(13) สถานีวิทยุประม งชายฝงจังหวัดภูเก็ต  ท่ีตั้ง 65/73 หมู 7 ถ.อานุภาษภูเก็ตการ 
(ทาเรือใหม) ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  โทร/โทรสาร 0 7621 3597  E-Mail pipo-phuket         
-01@fisheries.go.th ซ่ึงรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานการสื่อสารและใหบริการแกชาวประมงในพ้ืนท่ี    
จังหวัดจังหวัดภูเก็ตและพังงา 

(14) สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดตรัง  ท่ีตั้ง 268/2 ถ.ตรังคภูมิ ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 
92110  โทร/โทรสาร 0 7525 2004 E-Mail pipo-trang-01@fisheries.go.th ซ่ึงรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานดานการสื่อสารและใหบริการแกชาวประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดจังหวัดตรังและสตูล 

(15) สถานีวิทยุประมงชายฝงจังหวัดปตตานี  ท่ีตั้ง 123/18 ถ.บางนา ต.บานา  อ.เมือง     
จ.ปตตานี 9400  โทร/โทรสาร 07341 4213 E-Mail pipo-pattani-01@fisheries.go.th ซ่ึงรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานดานการสื่อสารและใหบริการแกชาวประมงในพ้ืนท่ีจังหวัดจังหวัดปตตานีและนราธิวาส 
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2.2 มาตรฐานดานเครื่องมือสื่อสาร 
  (ก) วิทยุคมนาคมยาน HF/SSB กําลังสง 100 วัตต 
  (ข) วิทยุคมนาคมยาน VHF/FM  

    - ชนิดประจําท่ี และเคลื่อนท่ี  กําลังสง 40 วัตต 
    - ชนิดมือถือ (H/T) กําลังสง 5 วัตต 

  (ค) วิทยุคมนาคมยาน MF/HF (27 MHz) กําลังสง 10 วัตต   
(ง) ความสูงเสาอากาศ (Tower) ไมต่ํากวา 30 และไมสูงกวา 45 เมตร 

2.3 มาตรฐานบุคลากรทางดานการสื่อสาร 
  (1) หัวหนาสถานีวิทยุประมงชายฝง  จํานวน 1 คน  
  (2) เจาพนักงานสื่อสาร (พนร.)  จํานวน 2 คน  
  (3) นายชางไฟฟา (พนร.)   จาํนวน 1 คน  

2.4 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  (1) สถานีวิทยุประมงชายฝง มีหนาท่ีเปนศูนยกลางในการรับ - สงขาวสารดวยวิทยุคมนาคม
ใหกับหนวยงานของกรมประมงและประสานการปฏิบัติทางดานการสื่อสารกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจน
ใหบริการทางดานการการแจงเตือนภัย เฝาระวัง ติดตามและรับแจงเหตุแกชาวประมงและขายการสื่อสารรวม
ท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี 
  (2) หัวหนาสถานีวิทยุประมงชายฝง ตองรับผิดชอบ ในการ กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของผูรวมปฏิบัติงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญดานสื่อสารและ
โทรคมนาคม ซ่ึงตองปฏิบัติงานท่ีตองตัดสินใจหรือแกปญหาท่ีคอนขางยาก ปฏิบัติงานดานการสื่อสารในการ
ติดตอ เฝาระวัง และประสานงานในดานขอมูลขาวสารเก่ียวกับภัยพิบัติ และสภาวะวิกฤตตาง  ๆ              
ของหนวยงาน ตลอดจนปฏิบัติงานทางดานการสื่อสารใหตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 (3) เจาพนักงานสื่อสาร  (พนักงานราชการ) ปฏิบัติหนาท่ีในการรับ - สงขาวสาร และ
ปฏิบัติงานทางดานการสื่อสารท่ีเก่ียวของ ตลอดจน เฝาระวัง ติดตามและรับแจงเหตุ ภัยพิบัติในพ้ืนท่ี โดยอยู  
ในความควบคุมของ หัวหนาสถานีวิทยุ ฯ ในการตรวจสอบและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน           
ใหมีประสิทธิภาพ 

 (4) นายชางไฟฟา (พนักงานราชการ) ปฏิบัติหนาท่ี ดานชางไฟฟา ตามแนวทาง แบบอยาง 
ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ทางดานเทคนิค  ภายใตการกํากับ แนะนํา ของหัวหนาสถานีวิทยุ ฯ ใหสามารถ
ปฏิบัติงานทางดานการสื่อสารเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

  (5) จะตองบันทึกการรับ – สงขาวทุกประเภทและทุกครั้งท่ีมีการรับรับ - สงขาวตามระเบียบ
ของกรมประมง 

(6) จะตองมีการตรวจสอบสถานภาพการใชงานของเครื่องมือสื่อสารทุกประเภท เชน เครื่อง
วิทยุคมนาคม  สายอากาศ และระบบไฟฟา อยางสมํ่าเสมอ 

  (7) หามมิใหผูไมมีหนาท่ีท่ีเก่ียวของหรือไมใชพนักงานวิทยุใชวิทยุคมนาคมโดยเด็ดขาด  
 (8) จะตองจัดระเบียบหองปฏิบัติงานทางดานการสื่อสารและเครื่องมือสื่อสารทุกประเภทให

อยูในสภาพท่ีเรียบรอย  
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สวนท่ี 2  
 

การติดตอส่ือสารทางวิทยุโทรคมนามของกรมประมง  
หลักการใชเครื่องวิทยุคมนาคม  ปจจุบันวิทยุคมนาคมมีบทบาท สําคัญตอความเจริญกาวหนาของ

ประเทศและ ชีวิตประจําวัน ของประชาชนอยางมาก การติดตอสื่อสารโดยใชเครื่องวิทยุคมนาคมเปนการ
ติดตอสื่อสารรูปแบบหนึ่ง  ท่ีงาย รวดเร็ว และประหยัด จึงมี ความจําเปน ในสถานการณปจจุบัน แตอยางไร     
ก็ตามการสื่อสาร  ทางวิทยุคมนาคมจะไดผลสมบูรณสามารถอํานวยประโยชนไดอยางเต็มท่ีตอง จะตองคํานึง  
ถึงหลักการ ความถูกตอง และเหมาะสมในการใชงาน ผูท่ีจะใชเครื่องวิทยุคมนาคมเปนเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสาร  จําเปนตอง มีความรูเก่ียวกับการใชเครื่องวิทยุคมนาคม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบ            
ท่ีเก่ียวของเสมอ ซ่ึงกรมประมงมีขายการสื่อสารทางวิทยุคมนาคมท่ีใชในราชการดังนี้ 

1. การติดตอสื่อสารดวยวิทยุคมนาคมยาน HF/SSB กรมประมงอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 5124.0  
6386.0  และ 7356.0 KHz โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดประจําท่ีกําลังสงไมเกิน 150 วัตต ชนิด
เคลื่อนท่ี กําลังสงไมเกิน 100 วัตต หรือตามท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ กสทช. ซ่ึงจะมีการใชงาน    
ในการติดตอสื่อสารดังตอไปนี้ 

 1.1 การติดตอสื่อสารยาน HF/SSB ในสวนราชการกรมประมงชองหลักใชความถ่ี 7365.0 
กิโลเฮิรตซ  ชองรองใชความถ่ี 6386.0 กิโลเฮิรตซ  และ 5124.0 กิโลเฮิรตซ  ใน Mode USB โดยใช
ติดตอสื่อสารกับสวนราชการของกรมประมงในการรับ - สงขาวสารท่ัวไประหวางสถานีบกกับสถานีบก สถานี
บกกับสถานีเรือ และสถานีเรือกับสถานีเรือ ของกรมประมงเทานั้น  

 1.2 การติดตอสื่อสารยาน HF/SSB ในกิจการประมงชองหลักใชความถ่ี 8228.0 
กิโลเฮิรตซ  และชองรองใชความถ่ี 6290.0 กิโลเฮิรตซ  ใน Mode USB โดยใชติดตอสื่อสารระหวางศูนย
สื่อสารกลางกรมประมง สถานีวิทยุประมงชายฝงของกรมประมง ศูนยควบคุมการแจงเขา - ออกในพ้ืนท่ีกับ
เรือประมงท่ีออกทําการประมงในกรณีท่ีระบบติดตามเรือประมงขัดของหรือไมสามารถสงตําบลท่ีเรือได 
ภายหลังจากออกจากเทาเทียบเรือไปแลว ตามประกาศศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิด
กฎหมาย ฉบับท่ี 18/2558 เรื่อง กําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีท่ีระบบติดตามเรือประมง ( Vessel 
Monitoring System : VMS) ขัดของ หรือไมสามารถสงตําบลท่ีเรือได (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันท่ี 30 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 

 1.3 ความถ่ีวิทยุยาน  HF/SSB ขนาดความถ่ี 2182.0 กิโลเฮิรตซ และ 6204.0 กิโลเฮิรตซ 
เปนความถ่ีสําหรับเรียกขานและแจงเหตุอันตรายและอับจนของสถานีบริหารเคลื่อนท่ีทางทะเล    

2. การติดตอสื่อสารดวยวิทยุคมนาคมยาน VHF/FM กรมประมงอนุญาตใหใชคลื่นความถ่ี 
150.675 เมกะเฮิรตซ โดยใชเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจําท่ี และเคลื่อนท่ี กําลังสงไมเกิน 60 วัตต และ
ชนิดมือถือ กําลังสงไมเกิน 5 วัตต หรือตามท่ีไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ กสทช. ซ่ึงจะมีการใชงานในการ
ติดตอสื่อสารดังตอไปนี้ 

  2.1 การติดตอสื่อสารยาน  VHF/FM ในสวนราชการกรมประมงใชความถ่ี 150.675 
เมกะเฮิรตซ  ในการติดตอสื่อสารในการประสานราชการและรับ - สงขาวสารตางๆ กับหนวยงานของ         
กรมประมงและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังชนิดประจําท่ี และเคลื่อนท่ี   
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2.2 การติดตอสื่อสารยาน  VHF (Maritime Band) ท่ีใชในกิจการเคลื่อนท่ีทางทางทะเล     
ในการติดตอสื่อสารระหวางเรือ ( INTER - SHIP) ในความถ่ี 156.400 เมกะเฮิรตซ  และใชสําหรับแจงเหตุ
อันตรายทางทะเล  (DISTRESS, SAFETY AND CALLING) ในความถ่ี 156.800 เมกะเฮิรตซ  สถานีวิทยุ
ประมงชายฝงของกรมประมงใชในการติดตอสื่อสารทางทะเล 

  3. การติดตอสื่อสารยาน  MF/HF (CB 27 MHz) ในกิจการประมงชองหลักใชความถ่ี 27.085 
เมกะเฮิรตซ  (CH.11 C-Band) และชองรองใชความถ่ี 27.105 เมกะเฮิรตซ  (CH.12 C-Band) โดยใช
ติดตอสื่อสารระหวางสถานีวิทยุประมงชายฝงของกรมประมง ศูนยควบคุมการแจงเขา – ออกในพ้ืนท่ี        
กับเรือประมงท่ีออกทําการประมงในกรณีท่ีระบบติดตามเรือประมงขัดของหรือไมสามารถสงตําบลท่ีเรือได 
ภายหลังจากออกจากเทาเทียบเรือไปแลว ตามประกาศศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิด
กฎหมาย ฉบับท่ี 18/2558 เรื่อง กําหนดแนวทางปฏิบัติกรณีท่ีระบบติดตามเรือประมง ( Vessel 
Monitoring System : VMS) ขัดของ หรือไมสามารถสงตําบลท่ีเรือได (เพ่ิมเติม) ประกาศ ณ วันท่ี 30 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 และใชความถ่ี 27.215  MHz (CH.21 C-Band) ในการประสานงานและรับแจง
เหตุฉุกเฉินตางๆ กับเรือประมง และหนวยงานท่ีปฏิบัติงานในทะเล   

4. ความถ่ีวิทยุท่ีใชสําหรับการรับฟงขาวอุตุนิยมวิทยา จํานวน 2 ความถ่ี ดังนี้ ความถ่ี 6765.1 
กิโลเฮิรตซ และ 8743.0 กิโลเฮิรตซ 

 
 
 
 

..................................................................................... 
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บทที่ 4 
 

วาดวยการแจงเตือนภัยธรรมชาติทางดานการสื่อสาร 
 

แนวทางการดําเนินการ 
๑. สถานการณปกติ 
   ๑.๑ สํารวจเครื่องมือสื่อสารและสรรพกําลังท่ีมีใชงานของหนวยงานภายในกรมประมงท้ังหมด  

เพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับเหตุการณภัยพิบัติและวางแผนงานในการดําเนินงานทางดานการประสาน
การปฏิบัติท้ังทางดานการสื่อสารและตามสายงานปกติ เม่ือเกิดปญหาภัยพิบัติในพ้ืนท่ี หรือเปนหนวย       
แจงเตือนภัย ติดตามสถานการณตางๆ ในการแจงเตือนภัยอยางเปนระบบและถูกตอง 

   ๑.๒ กําหนดใหหนวยงานมีหนาท่ีในการแจงเตือนภัย เพ่ือแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูท่ีคาดวา      
จะไดรับผลกระทบ ใหเฝาระวังและเตรียมพรอมรับสถานการณ ในการแจงเตือนภัยใหหนวยงานของ        
กรมประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และประชาชนท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับภาคการประมง 

      ๑.๒.๑ หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการแจงเตือนภัย ไดแก 
 ๑.๒.๑.๑ ศูนยสื่อสารกลางกรมประมง สํานักงานเลขานุการกรม ทําหนาท่ีในการเฝาระวัง

การแจงเตือนภัยพิบัติตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ประชาชนท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับ  
ภาคการประมง และหนวยงานของกรมประมงท่ีสังกัดอยูในสวนภูมิภาค โดยสงผานทางระบบเครื่องมือสื่อสาร
ของกรมประมง เชน ระบบ VHF/FM, HF/SSB, Tel/Fax ซ่ึงใชวิธีรับขาวแจงเตือนภัย หรือขาวพยากรณ
อากาศจากศูนยเตือนภัยแหงชาติ ( HOT LINE) กรมอุตุนิยมวิทยา หรือทางระบบสารสนเทศ และดําเนินการ
สงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนประจําทุกวัน      

 ๑.๒.๑.๒ สถานีวิทยุประมงชายฝง ทําหนาท่ีในการรับขาวแจงเตือนภัยพิบัติ  ขาวการ
พยากรณอากาศประจําวันหรือเม่ือเกิดพายุตามการแจงเตือนของกรมอุตินิยมวิทยาหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ก็จะดําเนินรับขาวนั้น ๆ อยางตอเนื่องจากศูนยสื่อสารกลางกรมประมง หรือหนวยงานแจงเตือนภัยในพ้ืนท่ี 
เพ่ือแจงใหกับหนวยงานของกรมประมง เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และประชาชนท่ัวไปไดทราบ         
อยางตอเนื่องจนสถานการณกลับเขาสูภาวะปกติ  
  ๑.๒.๑.๓ สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมง ทําหนาท่ีในการรับขาวแจงเตือนภัยพิบัติ  ขาวการ
พยากรณ อากาศประจําวันจากศูนยสื่อสารกลางกรมประมง ทางระบบการสื่อสารปกติ เชน Tel/FAX         
เพ่ือกระจายเสียงใหกับชาวประมงและประชาชนท่ัวไปไดทราบการแจงเตือนภัยอยางตอเนื่อง 

๑.๒.๑.๔ สํานักงานประมงจังหวัด ทําหนาท่ีในการรับขาวแจงเตือนภัยจากศูนยสื่อสารกลาง
กรมประมง ทางระบบการสื่อสารปกติ เชน Tel/FAX เพ่ือแจงใหกับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและ
ประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบไดรับทราบขอมูล และเตรียมตัวในการรับสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง   
 ๑.๓ การจัดวางระบบแจงเตือนภัย การจัดวางระบบแจงเตือนภัยไวตั้งแตยามปกติ จะทําใหการ
แจงเตือนภัยกระทําไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามแนวทาง ดังนี้ 
     ๑.๓.๑ จัดทําแผนการแจงเตือนภัยรวมกันระหวางหนวยงานในการประสานการปฏิบัติ
ทางดานการสื่อสารอยางเปนระบบ 
     ๑.๓.๒ จัดเตรียมชองทางในการประสานงานระหวางหนวยงานท้ังทางดานระบบเครื่องมือ
สื่อสาร ดานองคบุคคลท่ีเก่ียวของ 
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๑.๓.๓ จัดเตรียมเครื่องมือสื่อสารใหมีความพรอมในการสนับสนุนแกหนวยงานท่ีรองขอรับ
การสนับสนุนเครื่องมือสื่อสารในการประสานการปฏิบัติหรือกรณีท่ีจะตองใชเครื่องมือสื่อสาร ( VHF/FM)     
ในการติดตอและประสานการปฏิบัติในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ  

๑.๓.๔ ดําเนินการประชาสัมพันธใหผูท่ีเก่ียวของไดทราบถึงแผนการดําเนินงานในการ
ประสานการแจงเตือนภัย และหนวยงานท่ีดําเนินการในการแจงเตือนภัย เพ่ือประสานขอมูลไดการแจงเตือน
ภัยไดอยางถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

๑.๓.๕ การรายงานการแจงเตือนภัย ของกลุมเตือนภัยธรรมชาติกรมประมง (ศูนยสื่อสาร
กลางกรมประมง) 

 ๑.๓.๕.๑ สถานการณปกติ กลุมเตือนภัยธรรมชาติ (ศูนยสื่อสารกลางกรมประมง) 
จะรับและสงขาวการพยากรณอากาศใหกับหนวยงานสวนภูมิภาคเปนประจําทุกวัน และจะรับขาวเรือประมงจม  
และเรือประมงถูกจับหรือถูกปลน  จากสํานักงานประมงจังหวัด และสถานีวิทยุประมงชายฝงของกรมประมง 
เพ่ือดําเนินการแจงใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตอไป 

  - เรือประมงจม เม่ือไดรับรายงานจากหนวยงานในพ้ืนท่ี เชน สํานักงาน
ประมงจังหวัด  สถานีวิทยุประมงชายฝงของกรมประมง ศูนยสื่อสารกลางกรมประมงก็จะรายงานตรงตออธิบดี
กรมประมง ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการดานการประมง  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
และผูอํานวยการสํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการประมง  

  - เรือประมงถูกจับหรือเรือประมงถูกปลน เม่ือไดรับรายงานจากหนวยงาน
ในพ้ืนท่ีเชน สํานักงานประมงจังหวัด  สถานีวิทยุประมงชายฝงของกรมประมง ศูนยสื่อสารกลางกรมประมง   
ก็จะรายงานตรงตออธิบดีกรมประมง ผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการดานการประมง  ผูอํานวยการ        
กองประมงตางประเทศ สําหรับหนวยงานภายนอกก็จะรายงานตรงตอศูนยปฏิบัติการกองทัพเรือ  ศูนย
อํานวยการรวมกองบัญชาการทหารสูงสุด  สภาความม่ันคงแหงชาติ ทําเนียบรัฐบาล   ฝายคุมครองและดูแล
ผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 

 ๑.๓.๕.๒ สถานการณเกิดภัยพิบัติ กลุมเตือนภัยธรรมชาติ (ศูนยสื่อสารกลางกรม
ประมง)  ก็จะจัดตั้งศูนยเฉพาะกิจในการติดตอประสานการปฏิบัติของกรมประมง เพ่ือติดตอประสานการ  
แจงเตือนภัยและรายงานสถานการณของภัยพิบัติใหกับอธิบดีกรมประมงหรือผูท่ีไดรับมอบหมายไดทราบ
สถานการณอยางตอเนื่อง และจะรายงานตามลําดับชั้นถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ รวมถึงสํานักนายกรฐัมนตรี และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนเปนหนวยประสานการ
ปฏิบัติงานชวยเหลือผูประสบภัยกับหนวยงานของกรมประมงท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีประสบภัย           
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๒. สถานการณเกิดภัยพิบัติ  
๒.๑ การแจงเตือนภัยและประเมินสถานการณ 

    ๒.๑.๑ ใหหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการแจงเตือนภัย แจงเตือนไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
และ/หรือในเขตพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะเกิดภัย เพ่ือแจงเตือนภัยลวงหนาแกผูท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบให เฝาระวัง
และเตรียมความพรอมรับสถานการณ 

   ๒.๑.๒ หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการแจงเตือนภัย ไดแก  
           ๒.๑.๒.๑ ศูนยสื่อสารกลางกรมประมง จะรับขาวสารการแจงเตือนภัยจากศูนย        

แจงเตือนภัยแหงชาติ (HOT LINE) กรมอุตุนิยมวิทยา หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือดําเนินการวิเคราะห และ
ประเมินสถานการณในการแจงเตือนภัย เพ่ือประกาศแจงเตือนภัยไปสูพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะเกิดภัยพิบัติอยาง
ตอเนื่องตามแผนการแจงเตือนภัยของประเทศ  

           ๒.๑.๒.๒ สถานีวิทยุประมงชายฝง จะรับขาวการแจงเตือนภัยจากศูนยสื่อสารกลาง  
กรมประมง และหนวยงานแจงเตือนภัยในพ้ืนท่ี เพ่ือดําเนินการแจงเตือนภัยใหกับหนวยงานของกรมประมง  
เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และประชาชนท่ัวไปท่ีเก่ียวของกับภาคการประมง ในการเตรียมรับสถานการณ
ของภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึน 

           ๒.๑.๒.๓ สํานักงานประมงจังหวัด จะรับขาวแจงเตือนภัยจากศูนยสื่อสารกลาง      
กรมประมง หรือหนวยงานในพ้ืนท่ี เพ่ือแจงเตือนภัยใหกับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และประชาชนท่ัวไป  
ท่ีเก่ียวของกับภาคการประมง ในการเตรียมรับสถานการณของภัยพิบัติท่ีจะเกิดข้ึน 

๒.๒ การปฏิบัติและประสานการปฏิบัติในการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 
    ๒.๒.๑ ศูนยสื่อสารกลางกรมประมง จะแจงเตือนภัยในภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง  

ตามหวงเวลาท่ีศูนยแจงเตือนภัยไดแจงขาวสารการเตือนภัย ใหกับพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยพิบัติผานทางระบบสื่อสาร  
ไปยังสถานีวิทยุประมงชายฝง  หนวยงานของกรมประมงท่ีมีระบบการใชเครื่องมือสื่อสารในพ้ืนท่ีและ
สํานักงานประมงจังหวดัจะแจงผานระบบ Tel./Fax  

              ๒.๒.๒ ศูนยสื่อสารกลางกรมประมง จะจัดชุดเฉพาะกิจสนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ท่ีตั้ง 
ในการติดตามสถานการณภัยพิบัติตลอด ๒๔ ชั่วโมง และจัดชุดเฉพาะกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี      
ท่ีประสบภัยพิบัติตามท่ีไดรับการรองขอในการติดตอประสานงานท้ังในพ้ืนท่ีและสวนกลาง สวนกลางจะตั้ง
ศูนยเฉพาะกิจในการติดตอและประสานการปฏิบัติงานอยูท่ีศูนยสื่อสารกลางกรมประมง ซ่ึงจะใชขายการ
สื่อสารของกรมประมงในระบบ HF/SSB, VHF/FM, Tel/Fax เพ่ือติดตอประสานการปฏิบัติงานกับหนวย
เฉพาะกิจในระดับจังหวัดตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือรับรายงานสถานการณและแจงใหผูท่ีเก่ียวของไดทราบ
สถานการณท่ีเกิดข้ึนและวางแผนแกไขปญหาไดทันตอสถานการณนั้นๆ 

    ๒.๒.๓ แผนการปฏิบัติงานในการประสานการปฏิบัติงานในการชวยเหลือผูประสบภัย    
ในระดับจังหวัด จะมีสํานักงานประมงจังหวัดเปนศูนยกลางในการประสานการปฏิบัติท้ังสวนกลางและในระดับ
พ้ืนท่ี โดยแยกเปนแผนงานระดับกลุมจังหวัด ดังนี้ 
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๒.๒.๓.๑ การเตรียมการดานบุคลากร  จะจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจเพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัย โดยมีท่ีตั้งอยูท่ีสํานักงานประมงจังหวัดหรือสวนราชการของจังหวัดในการติดตอประสานการ
ปฏิบัติในกาชวยเหลอืผูประสบภัย โดยจะมีการประสานงานทางระบบวิทยุรับ - สง  VHF/FM (Base) ซ่ึงจะ
ตั้งอยูท่ี หนวยเฉพาะกิจเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย ซ่ึงจะทําหนาท่ีในการประสานการปฏิบัติกับผูปฏิบัติงานใน
การชวยเหลือผูประสบภัยทางระบบวิทยุรับ - สง VHF/FM (มือถือ) พรอมท้ังรายงานสถานการณในการ
ปฏิบัติงานใหผูท่ีเก่ียวของไดทราบสถานการณในการชวยเหลือผูประสบภัยตลอดเวลาหรือตามชวงระยะเวลา  
ท่ีกําหนด 
                    ๒.๒.๓.๒ การเตรียมการดานองควัตถุ เพ่ือใหการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย  
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสามารถดําเนินการไดทันทีเม่ือเกิดภัย โดยศูนยสื่อสารกลางกรมประมงสามารถ
สนับสนุนอุปกรณดานการสื่อสารใหกับหนวยงานท่ีเกิดภัยไดตลอดเวลา และในระดับจังหวัดควรเตรียมวัสดุ
อุปกรณทางดานการสื่อสารและอุปกรณอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตามท่ีมีทรัพยากรอยูในขณะนั้น   
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ผังการแจงเตือนภัยกรมประมง  

ศูนยเตือนภัย 

พิบัติแหงชาต ิ

  

HOT LINE  

กรมอุตินิยมวิทยา 

   

Fax/Internet  

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

   

Tel/Fax 

Tel/Fax 

Tel/Fax HF/VHF/Tel/Fax 

สฝ. 

15 สถานี ปจ. 

76 จังหวัด 
หนวยงานภายใน 

กรมประมง 

สถานีวิทยุกระจายเสียง 

กรมประมง 

Tel/Fax สลก. 

ศสก. 
(กลุมเตือนภัยธรรมชาติ) 
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ผังการติดตอสื่อสารในการชวยเหลือผูประสบภัยกรณีเกิดภัยพิบัติ  

 

 

 

HF/VHF/Tel/Fax  

ชุดปฏิบัติงาน  ชุดปฏิบัติงาน  

ชุดปฏิบัติงาน  
ชุดปฏิบัติงาน  

ชุดปฏิบัติงาน  

ปจ. 

(ชุดเฉพาะกิจ) 

สลก. 

ศสก. 
(กลุมเตือนภัยธรรมชาต)ิ 

VHF   

VHF   VHF   

VHF   
VHF   
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สํานักปลัด 

นายกรัฐมนตรี 
กรมปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัย 

รองปลัด กษ 

ปลัด กษ. 

รมช.กษ. 

รมว.กษ. 

อธิบดีกรมประมง 

สลก. 

ศสก. 

(กลุมเตือนภัยธรรมชาติ) 

 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

   

กรมอุตินิยมวิทยา 

   

ศูนยเตือนภัย 

พิบัติแหงชาติ 

  

สฝ. 

15 สถานี 

ปจ. 

76 จังหวัด 

หนวยงานภายใน 

กรมประมง 

ปจ. 

(ชุดเฉพาะกิจ) ชุดปฏิบัติงาน  

ชุดปฏิบัติงาน  

ชุดปฏิบัติงาน  
ชุดปฏิบัติงาน  

ชุดปฏิบัติงาน  

ผังรายงานสถานการณฉุกเฉินภัยพิบัต ิ   
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ผังการรายงานการประสบภัยของเรือประมงและเรือประมงถูกจับของกรมประมง   

อธิบดีกรมประมง 

ผอ.กจป. 

ผอ.กพท. 

ผอ.กทป. 

ศปก.ทร. 

ผอ.กปต. 

ศอร.บก.

ทหารสูงสุด 

สภาความ

มั่นคงแหงชาติ 

ฝายคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยใน

ตางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ 

กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

สฝ. 15 สถานี 

สลก. 

ศสก. 
(กลุมเตือนภัยธรรมชาติ) 

  

สํานักงาน

ประมงจังหวัด 

76 จังหวัด 
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บทที่ 5 
 

วาดวยการขอขยายขายวิทยุคมนาคมและการใชคลื่นวิทยุรวมของกรมประมง 
 

วิธีดําเนินการ 
 1. หนวยงานของรัฐ ท่ีมีความประสงคจะจัดซ้ือเครื่องวิทยุคมนาคมไวใชประโยชนในราชการในขาย
และความถ่ีของกรมประมง ดวยงบประมาณของหนวยงานหรือมีการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียงของ      
ใหจัดทําเรื่องขออนุญาตขยายขายสื่อสารและใชคลื่นความถ่ีวิทยุรวมกับกรมประมงกอนทุกครั้ง โดยเสนอเรื่อง
ผานหนวยงานตนสังกัด เพ่ือตรวจสอบเอกสาร เหตุผลและความจําเปนในการขอใชวิทยุคมนาคมดังกลาว   
เม่ือหนวยงานตรวจสอบแลวใหสงเรื่องตามสายงานถึงศูนยสื่อสารกลางกรมประมง สํานักงานเลขานุการกรม
พิจารณา โดยเอกสารท่ีจะตองจัดสงประกอบดวย 
  1.1 แผนผังแสดงขายการสื่อสาร 

1.2 รายละเอียดประกอบคําขออนุญาตใชความถ่ีวิทยุ จะตองกรอกขอมูลใหครบถวน    
ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด โดยใหระบุจํานวนเครื่องแตละประเภทใหชัดเจน จํานวน 3 ชุด (รายละเอียดตาม
ตัวอยางแนบทาย)  
   1.3 หนังสือขอขยายขายวิทยุคมนาคม  
   1.4 สําเนาสัญญาซ้ือขาย / บันทึกตกลงการซ้ือขาย / ใบสั่งซ้ือ ใหระบุตราอักษร     
(ยี่หอรุน จํานวนเครื่องวิทยุคมนาคมและหมายเลขโทรศัพทผูขายใหชัดเจน) 
   1.5 แค็ตตาล็อกเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีจัดซ้ือ  

1.6 เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 2. เม่ือศูนยสื่อสารกรมประมง สํานักงานเลขานุการกรม ไดรับเอกสารครบถวนแลวจะทําการออก
หนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
พรอมท้ังเอกสารแนบใหสํานักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ ดําเนินการอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม และนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมและรายละเอียดการใช
เครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานท่ีขออนุญาต 
 3. เม่ือสํานักงานงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ สงหนังสืออนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม และนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคม ถึงกรมประมงเรียบรอย
แลว ศูนยสื่อสารกลางกรมประมง สํานักงานเลขานุการกรม จะดําเนินการจัดสงหนังสืออนุญาตใหใชเครื่อง
วิทยุคมนาคม และนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมใหกับหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไป 
 4. เม่ือหนวยงานท่ีขออนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคม และนําเขาเครื่องวิทยุคมนาคมไดรับเรื่อง
เรียบรอยแลวจะตองดําเนินการข้ึนทะเบียนครุภัณฑของหนวยใหเรียบรอยตามระเบียบของทางราชการตอไป 
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- ตัวอยาง -  

รายละเอียดประกอบคําขออนุญาตใชความถ่ีวิทยุ 
 
1) ยานความถ่ีท่ีขออนุญาตจัดสรร     LF       MF      HF       VHF      UHF      SHF (ในกรณี 
   ขออนุญาตใหม) 
2) ความถ่ีจัดสรร (Assigned Frequency……150.675 MHz.......................................................................   
         kHz        MHz      GHz  (ในกรณีขออนุญาตขยายขาย, ทดแทนหรือสํารองเครื่อง) 
3) ความถ่ีขอมูล (FundaMental) ...........................................      kHz          MHz       GHz    
4) วันเริ่มใชงาน.............................................................................................................................................. 
5) สัญญาณเรียกขาน...........กระบี่............................................................................................................... 
6) ท่ีตั้ง..ศูนยควบคุมแจงเขา - ออกเรือประมง กระบี่  เลขท่ี........118.........หมูท่ี....7..........ถนน........-........ 
    ตําบล  ไสยไทย   อําเภอ   เมือง    จังหวัด  กระบี่    Longitude  08  องศา  02   ลิบดา  ตะวันออก 
    Latitude   98  องศา   54   ลิบดา  เหนือ 

7) ติดตอกับ  (สถาน)ี  หนวยงานของกรมประมง   เลขท่ี........................ถนน.................ตําบล..................  
    อําเภอ................................จังหวัด........................... 
    Longitude…………………………. Latitude………………………………………………..……………………………….. 
8)  รัศมีทําการ   10   กิโลเมตร        
9) จํานวนเครื่องท่ีขออนุญาต   3  เครื่อง 
10) ชนิด          มือถือ          ตั้งประจําท่ี           เคลื่อนท่ี        
11) กําลังสง   5          mW           W        kW 
12) ความกวางของแถบคลื่น (Necessary  Bandwidth).......16.................      kHz      MHz       GHz 
13) ระบบการสง      AM         FM        DSB          LSB         CW        FDW        PCM      TDM 
          อ่ืน ๆ ..................................................................................................................................................... 
14) ระบบการติดตอ        Simplex         Duplex         Semi-duplex      Simplex  two  Frequency     
         Frequency Diversity      Space Diversity         อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................... 
15) ประเภทการสง...16K0F3E/11K0F3E……………….……………………………………………………………………….…….      
16) ใชงานตั้งแต .....00.00.....น  ถึง.....24.00.....น. 
17) ลักษณะและชนิดของการกระจายคลื่นของสายอากาศ 
      17.1 ทิศทางกระจายคลื่นแรงท่ีสุดในระนาบ (Azimuth of MAX. radiation) ของสถานีสง...........องศา  
             (เทียบจากทิศเหนือ) และของสถานีรับ...........องศา (เทียบจากทิศเหนือ) 
      17.2 มุมกวางของ  Mainlobe ของสายอากาศสถานีสง..............องศา และของสถานีรับ................องศา 
      17.3 คาทวีกําลังสายอากาศ (Antenna Gain) ของสถานีสง ..............dB และของสถานีรับ................dB 
      17.4 ชนิดของสายอากาศของสถานีสง.............................  และของสถานีรับ............................................ 
      17.5 ความสูงของสายอากาศจากระดับน้ําทะเลของสถานีสง.............เมตร และของสถานีรับ............เมตร 
      17.6 ความสูงของสายอากาศจากพ้ืนดินของสถานีสง.................เมตร  และของสถานีรับ...................เมตร 
18) หนวยงานท่ีใชความถ่ี  ศูนยควบคุมแจงเขา - ออกเรือประมง กระบี่ อยูในความรับผิดชอบกรมประมง         
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- 2 - 
 

19) วัตถุประสงคของการอนุญาต 
           19.1 ทดแทนเครื่องเดิมท่ีไดรับอนุญาตจากกรมไปรษณียโทรเลขตามหนังสือท่ี.................................. 
                  ลงวันท่ี........................................................................................................................................ 
           19.2 สํารองเครื่องเดิม ท่ีมีอยูแลวในจุดเดิมท่ีไดรับอนุญาตจากกรมไปรษณียโทรเลขตามหนังสือ 
                  ท่ี.....................................ลงวันท่ี..................................................................................................  

19.3 เพ่ิมเครื่องใหมในขายสื่อสารเดิมท่ีไดรับอนุญาตจากกรมไปรษณียโทรเลขตามหนังสือ 
                   ท่ี   คค 0704(ถ)/11908      ลงวันท่ี      13 ก.ย. 38 
           19.4 ยายเครื่อง  เพ่ือติดตั้งใหมซ่ึงเครื่องเดิมไดรับอนุญาตจากกรมไปรษณียโทรเลขตามหนังสือ  
                   ท่ี.........................................ลงวันท่ี............................................................................................. 
           19.5 เพ่ิมความถ่ีใหมในขายสื่อสารเดิมซ่ึงขายเดิมไดรับอนุญาตจากกรมไปรษณียโทรเลขตามหนังสือ 
                   ท่ี.........................................ลงวันท่ี............................................................................................. 
           19.6 ตั้งขายใหม  ( ยังไมเคยไดรับอนุญาตจากกรมไปรษณียโทรเลข) 
20) ความจําเปนในการขออนุญาตใชความถ่ีวิทยุ  ใชติดตอสื่อสารในการประสานงานดานการปฏิบัติภารกิจ 
     ในการแจงเขา – ออก ของเจาหนาท่ีศูนยควบคุมแจงเขา - ออกเรือประมง 
21) ใหแนบแผนผังขายสื่อสารสารเดิมหรือขายสื่อสารใหมในกรณีขออนุญาตตั้งขายใหมมาโดยละเอียด 
     เพ่ือประกอบการพิจารณา 
22) ขายสื่อสารเดิมท่ีใชความถ่ีขนาดขางตนปจจุบันมีเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ.....................เครื่อง 

 ชนิด  Mobile .................................. เครื่อง     ชนิดติดตั้งประจําท่ี.........................................เครื่อง    
 อ่ืน ๆ ............................................เครื่อง 

 
 

                       ลงนาม.................................. ...................... 
                  (.....................................................) 
                  ผูมีอํานาจลงนาม 
 

  ตําแหนง....................................................... 
  โทรศัพท ...................................................... 
  โทรสาร......................................................... 
  วัน เดือน ป................................................... 
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คําอธิบายการกรอกคําขออนุญาตใชความถี่วิทยุ 
1) ยานความถ่ีท่ีขออนุญาตใหจัดสรร  
   (  ) LF คือ คลื่นความถ่ีต่ํา (LOW Frequency) มีความยาวคลื่น 30 - 300 KHz 
   (  ) MF คือ คลื่นความถ่ีปานกลาง (MEDIEM Frequency) มีความยาวคลื่น 300 - 3000 KHz  
   (  ) HF คือ คลื่นความถ่ีสูง (HEIGH Frequency) มีความยาวคลื่น 3 - 30 MHz  
   (  ) VHF คือ คลื่นความถ่ีสูงมาก (VERY HEIGH Frequency) มีความยาวคลื่น 30 - 300 MHz  
   (  ) UHF คือคลื่นความถ่ีสูงยิ่ง (ULTRA HEIGH Frequency) มีความยาวคลื่น 300 - 3000 MHz  
   (  ) SHF คือ คลื่นความถ่ีสูงยิ่งยวด (SUPER HEIGH Frequency) มีความยาวคลื่น 3 - 30 GHz     
        หมายเหตุ ความถ่ีท่ีขอคือ VHF  
2) ความถ่ีจัดสรร (Assignel Frequency) หมายถึง ความถ่ีท่ีไดรับการจัดสรรใหใชงาน  
   (  ) KHz (กิโลเฮิรตซ)       หรือ 1 × 103 Hz (เฮิรตซ)  
   (  ) MHz (เม็กกะเฮิรตซ)   หรือ 1 × 106 Hz (เฮิรตซ) 
   (  ) GHz (กิกะเฮิรตซ)      หรือ 1 × 109 Hz (เฮิรตซ) 
3) ความถ่ีมูล (Fundamental) หมายถึง ความถ่ีหลัก  
    หมายเหตุ ความถ่ีชองหลัก หมายถึง ชองความถ่ีท่ีใชในการรับ - สงขาวสารทางราชการอยูเปนประจํา  
4) วันท่ีเริ่มใชงาน หมายถึง วัน เดือน ปท่ีไดรับอนุญาตใหขยายขายสื่อสารและใชคลื่นความถ่ีรวมได  
5) สัญญาณเรียกขาน หมายถึง ชื่อของสถานีท่ีใชในการติดตอทางวิทยุ  
6) ท่ีตั้ง คือ สถานท่ีตั้งของขายวิทยุโดยตองบอก Longitude (ลองติจูด), Latitude (ละติจูด) ดวย  
7) ติดตอกับ (ชื่อสถานี) คือ บอกชื่อขายท่ีใชติดตอดวย สถานท่ีตั้ง พรอมดวย Longitude (ลองติจูด) และ   
    Latitude (ละติจูด) ของสถานีนั้น 
8) รัศมีทําการ คือ รัศมีครอบคลุมสัญญาณของสถานีท่ีทําการขออนุญาต (ระยะทางท่ีสามารถรับ - สง  
    ขาวสารถึงกันได) มีหนวยเปนกิโลเมตร  
9) จํานวนเครื่องท่ีขออนุญาตคือระบุจํานวนเครื่องท่ีตองการขออนุญาตขยายขายสื่อสารหรือจํานวนท่ีจะจัดซ้ือ  
10) ชนิด (   ) มือถือ (   ) ตั้งประจําท่ี (       ) เคลื่อนท่ี ใหระบุชนิดของเครื่องท่ีขออนุญาต 
    โดยหมายเหตุ เคลื่อนท่ีคือ ชนิดติดตั้งในรถยนตหรือเรือยนต  
11) กําลังสง คือ ใหระบุกําลังสงของเครื่องรับ – สงวิทยุในการสงออกอากาศ โดยมีหนวยเปน  
     mW    คือ มิลลิวัตต   หรือ 1× 10-3   
     W       คือ วัตต  
     Kw     คือ กิโลวัตต   หรือ 1 × 103  

     
 
 
    หมายเหตุ ชนิดมือถือ 5 – 7 วัตตชนิดติดตั้งประจําท่ีไมเกิน 10 วัตตชนิดเคลื่อนท่ีไมเกิน 10 วัตต  
                 (ท้ังน้ีแลวแตสภาพภูมิประเทศหรือเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีความกวางไกลแคไหน)  
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12) ความกวางของแถบคลื่น (Necsasary Bandwidth) หมายถึงแอมปริจูด หรือคลื่นสวิงเทาไรมีหนวยเปน  
      กิโลเฮิรตซ (KHz) หรือ เม็กกะเฮิรตซ (MHz)  
13) ระบบการสงคืน  
     (   )  AM เปนการสงแบบมอททางควางสูงของแถบคลื่น (แอมปริจูด)  
     (   )  FM เปนการสงแบบมอททางความถ่ีของแถบคลื่น (ฟรีเคร็ทซ่ี)   
14) ระบบการติดตอ (   /   ) Simplex  
      หมายเหตุ เปนการติดตอแบบรับ – สงขาวสารทางเดียว โดยผลัดเปลี่ยนกันในการสงขาวสาร  
15) ประเภทการสง  
16) ใชงานตั้งแต หมายถึง ใหระบุเวลาในการใชปฏิบัติงาน  
17) ลักษณะและชนิดของการกระจายคลื่นของสายอากาศ  
     17.1 ทิศทางกระจายคลื่นแรงท่ีสุดในระนาบ (Azimuth of MAX. radition) ของสถานีสง...........องศา  
             (มุมในการกระจายคลื่นก่ีองศา) ของสถานีรับ....................................องศา  
     17.2 มุมกวางของ Mainiove ของสายอากาศสถานีสง.................................องศา  
             ของสถานีสง.....................................องศา  
     17.3 คาทวีกําลังสายอากาศ (Antenna Gain) ของสถานีสง.....................................dB  
             ของสถานีรับ......................................dB  
     17.4 ชนิดของสายอากาศของสถานีสง....................................ของสถานีรับ.............................................     
     17.5 ความสูงของสายอากาศจากระดับทะเลของสถานีสง.............................................................เมตร  
             ของสถานีรับ......................................เมตร  
     17.6 ความสูงของสายอากาศจากพ้ืนดินของสถานีสง....................................................................เมตร   
             ของสถานีรับ......................................เมตร 
18) หนวยงานท่ีใชความถ่ี เชน สถานีวิทยุประมงชายฝง สํานักงานประมงจังหวัด.......ใหระบุสถานท่ีดวย  
      ซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของกรมประมง 
19) วัตถุประสงคของการขออนุญาต (ใหระบุใหชัดเจน)  
20) ความจําเปนในการขออนุญาตใชความถ่ีวิทยุ (ใหระบุใหชัดเจน)  
21) ใหแนบแผนผังขายสื่อสารเดิมหรือขายสื่อสารใหมในกรณีขออนุญาตตั้งขายใหมมาโดยละเอียด   
22) ขายสื่อสารเดิมท่ีใชความถ่ีขนาดขางตนปจจุบันมีเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ.......................เครื่อง  
      ชนิด Mobile …………………....เครื่อง ชนิดติดตั้งประจําท่ี....................................เครือ่ง  
 
 
หมายเหตุ  ตั้งแตขอ 17 – 22 ใหกรอกตามความเปนจรงิและผูมีอํานาจลงนาม หมายถึง หัวหนาสวนราชการ    
              ท่ีจัดซื้อวิทยุคมนาคม หรือขออนุญาตใชคลื่นความถ่ีวิทยุเปนผูลงนาม   
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บทที่ 6 
 

วาดวยบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมกรมประมง  

 

บัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมของกรมประมง 
 

ตามขอ 16 แหงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี ( SYNTHESIZER) ของหนวยงาน
ของรัฐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองจัดใหมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมประจําหนวยงาน และ
บัตรประจําเครื่องเครื่องวิทยุคมนาคมซ่ึงระบุตราอักษร รุน/แบบ หมายเลขเครื่อง หมายเลขทะเบียนวิทยุ
คมนาคม และเลขทะเบียนครุภัณฑ โดยตองแสดงตอเจาพนักงานเม่ือถูกตรวจคน 

 

ผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี ( SYNTHESIZER) ประเภท 2 ตองมีคุณสมบัติไมไมมี
ลักษณะตองหาม ดังนี้ 

(1) เปนบุคคลซ่ึงมีฐานะ ดังนี้ 
  (ก) เปนขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองคการของรัฐ พนักงานหนวยงานของรัฐ  

หรือลูกจางซ่ึงอยูในสังกัดหนวยงานอ่ืน หรือมาชวยปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงานอ่ืน หรือลูกจางซ่ึงอยูในสังกัด
หนวยงานหรือมาชวยปฏิบัติหนาท่ีในหนวยงาน หรือ 
  (ข) เปนบุคคลธรรมดาท่ีไดรับอนุญาตใหรวมใชความถ่ีกับหนวยงานหรือหนวยงานอ่ืนท่ีไดรับ
จัดสรรความถ่ีวิทยุจากคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือชวยเหลือหนวยงานหรือหนวยงานอ่ืน 
 (2) ตองไมเปนผูมีพฤติกรรมเปนท่ีเสียหายหรือเปนภัยตอสังคมหรือความม่ันคงของชาติ  
 (3) ตองผานการฝกอบรมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี ( SYNTHESIZER) 
ประเภท 2 จากหนวยงานหรือหนวยงานอ่ืนท่ีตนสังกัด หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับหนวยงานหรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีตนสังกัด 
 (4) ตองผานการฝกอบรมตามระเบียบวาดวยการรักษาปลอดภัยแหงชาติจากหนวยงานหรือ
หนวยงานอ่ืนท่ีตนสังกัด หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับหนวยงานหรืองานอ่ืนวามีความจําเปนตองใชเครื่อง
วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีประเภท 2 
 (5) ตองไดรับความเห็นชอบจากหนาหนวยงานหรือหนวยงานอ่ืนวามีความจําเปนตองใชเครื่องวิทยุ
คมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีประเภท 2 
  

การใชคลื่นความถ่ีใหถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) ใหใชเฉพาะคลื่นความถ่ีท่ีไดรับอนุญาตเทานั้น  
 (2) การใชคลื่นความถ่ีนอกเหนือท่ีไดรับอนุญาตจะตองไดรับความเห็นจากเจาของคลื่น

ความถ่ีท่ีไดรับอนุญาตถูกตองเปนลายลักษณอักษร และเสนอใหกรรมการอนุมัติแลวเทานั้น 
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ตามท่ีกลาวมาขางตนนี้ ทางกรมประมงซ่ึงเปนหนวยงานราชการหนวยงานหนึ่งท่ีไดรับการจัดสรร 
การใชคลื่นความถ่ีจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
ซ่ึงศูนยสื่อสารกลาง สํานักงานเลขานุการกรม รับผิดชอบในการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี
และคลื่นความถ่ีตามท่ีไดรับการจัดสรรของกรมประมงใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง การใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี 
(SYNTHESIZER) ของหนวยงานของรัฐ ลงวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2554     
คุณสมบัติของผูท่ีขอมีบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมกรมประมง   

1) เปนขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานราชการ ท่ีปฏิบัติงานภายในหนวยงานของกรมประมง 
 2) มีความประพฤติดี หรือไมเปนผูท่ีมีพฤติกรรมเปนท่ีเสียหาย หรือเปนภัยตอสังคม หรือความม่ันคง
ของชาติ 
 3) จะตองผานการอบรมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี ( SYNTHESIZER ประเภท 2 
จากหนวยหนวยงานท่ีตนสังกัด หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับหนวยท่ีตนสังกัด  
 4) ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาหนวยงานวามีความจําเปนท่ีจะตองใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะหความถ่ี ประเภท 2 
 

ข้ันตอนในการทําบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมกรมประมง 
1) สามารถรับแบบฟอรมการทําบัตรฯ ไดท่ีศูนยสื่อสารกลางกรมประมง สํานักงานเลขานุการกรม  
2) เสนอผานผูบังคับบัญชาตามสายงานของหนวยงานท่ีตนสังกัด  ถึงศูนยสื่อสารกลางกรมประมง 

สํานักงานเลขานุการกรม  
3) ศูนยสื่อสารกลางกรมประมง สํานักงานเลขานุการกรม ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอ 

มีบัตรฯ วิทยุคมนาคมท่ีใช และหมายเลขครุภัณฑของเครื่องวิทยุคมนาคม 
 4) ดําเนินการเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นถึงผูมีอํานาจลงนามของกรมประมง  
 5) ระยะเวลาในการดําเนินจัดทําบัตรฯ แบงเปน 2 ชวงของเดือน ชวงแรก 1 - 15 ของเดือน และ
ชวงท่ีสอง 16 - 31 ของเดือน หรือในกรณีเรงดวนสามารถเสนอทําบัตรฯ ไดตามข้ันตอนขางตน 
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ตัวอยางแบบฟอรมการขอมีบัตรประจําตัวประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมกรมประมง  
 

คําขอมีบัตรประจําตัวผูใชวิทยุคมนาคม 
กรมประมง 

............................................... 
ท่ี...................................................... 

วันท่ี............เดือน........................พ.ศ.................. 
  

ขาพเจา......................................................ตําแหนง.................................................................. 
หนวยงาน.............................................................................................................................................................. 
บานเลขท่ี.............................ถนน..............................................ตําบล/แขวง........................................................ 
อําเภอ/เขต................................................................................จังหวัด................................................................ 
 

  ขอยื่นคําขอตออธิบดีกรมประมงเพ่ือ  
   ขอมีบัตรประจําตัวผูใชวิทยุคมนาคม  
   ขอเปลี่ยนบัตรประจําตัวผูใชวิทยุคมนาคมใหม  
 

ประเภทเครื่องมือสื่อสารวิทยุมือถือ ยี่หอ..........................................................รุน............................................... 
หมายเลขครุภัณฑ............................................................................................สําหรับใชในราชการติดตอสื่อสาร 
คลื่นความถ่ีของกรมประมง และไดแนบรูปถายจํานวน 2 รูป มาพรอมคําขอนี้แลว 
 

ลงชื่อ...................................................ผูยื่นคําขอ 
      (....................................................) 
ตําแหนง............................................................... 
 
 

คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
 

ขาพเจา........................................................................ตําแหนง................................................ 
หนวยงาน.............................................................................................................................................................. 
ไดพิจารณาแลววา..................................................................................ตําแหนง................................................. 

ผานการฝกอบรมการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ีประเภท 2 ตามระเบียบ
วาดวยตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 
เรื่อง การใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถ่ี ( SYNTHESIZER) ของหนวยงานของรัฐ ลงวันท่ี      
15 มีนาคม พ.ศ. 2554 และเปนผูมีความประพฤติดี ไมมีพฤติกรรมเปนท่ีเสียหาย หรือเปนภัยตอสังคมหรือ
ความม่ันคงของชาติสมควรมีบัตรดังกลาวได 

 

ลงนาม.............................................................. 
        (.............................................................) 
ตําแหนง........................................................... 
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ตัวอยางบัตรประจําตัวผูใชเครื่องวิทยุคมนาคมกรมประมง 
 
 
  
 
  
  

  ดานหนา 

ดานหลัง 

 
กรมประมง 

             กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
            บัตรประจําตัวผูใชวิทยุคมนาคม 
 

            วันออกบัตร.......................................  
              วันหมดอาย.ุ..................................... 
              หมายเลขครุภัณฑวิทย.ุ.................... 

เลขที่........................................................  
ชื่อ...........................................................  
ตําแหนง..................................................  
นามเรียกขาน..........................................  
 
 
                ...................................... 
               (......................................) 
                    อธิบดีกรมประมง 

............................... 

     ลายมือชื่อ 



 

 

 

ภาคผนวก 
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รหัสวิทยุสําหรับผูท่ีใชเครื่องวิทยุคมนาคมของหนวยงานของรัฐ  

และเครื่องวิทยุคมนาคมความถี่ประชาชน (CB) 
รหัส ความหมาย รหัส ความหมาย 
ว. 0 ขอทราบคําสั่ง   คําสั่ง ว. 25 ไปยัง.......(สถาน)ี 
ว. 00 รอยกอน.. ใหคอยกอน ว. 26 ใหติดตอทางวิทยุใหนอยท่ีสุด 
ว. 01 ท่ีทํางาน ท่ีโรงเรียน ว. 27 ติดตอทางโทรพิมพ 
ว. 02 ท่ีบาน ว. 28 ประชุม 
ว. 1 จุดท่ีกําลังออกอากาศ ว. 29 ธุระ 
ว. 2 ไดยินหรือไม / ไดยิน ว. 30 จํานวน  คน  สิ่งของ 
ว. 3 ทวนขอความ ว. 31 เปลี่ยนไปใชชองความถ่ี 1 
ว. 4 ปฏิบัติหนาท่ี ดําเนินการ ว. 32 เปลี่ยนไปใชชองความถ่ี 2 
ว. 5 ราชการลับ ว. 33 เปลี่ยนไปใชชองความถ่ี 3 
ว.  6 ขอติดตอ ว. 34 เปลี่ยนไปใชชองความถ่ี 4 
ว. 7 ขอความชวยเหลือ ว. 35 ใหเตรียมพรอมเพ่ือปฏิบัติการ 
ว. 8 ขาว   ขาวสาร   ขอความ ว. 36 ใหเตรียมพรอมเต็มอัตรา 
ว. 9 เหตุฉุกเฉิน ว. 37 ใหเตรียมพรอมครึ่งอัตรา 
ว. 10 อยูประจําท่ี ติดตอทาง  ว. ได ว. 38 ใหเตรียมพรอม 1 ใน 3 
ว. 11 หยุดพัก ติดตอทาง ว. ได ว. 39 การจราจรติดขัด 
ว. 12 หยุดพัก ติดตอทาง ว. ไมได ว. 40 อุบัติเหตุจากรถ 
ว. 13 ติดตอทางโทรศัพท ว. 41 สัญญาณไฟจราจรเสีย 
ว. 14 เลิกงาน  ปดสถานี ว. 42 การเดินทางเปนขบวน 
ว. 15 พบ ว. 43 จุดตรวจสอบยานพาหนะ 
ว. 16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว. 44 โทรสาร 
ว. 16-1 จับใจความไมได ว. 45 เหตุการณปกติ 
ว. 16-2 ไมชัดเจน แตพอฟงได ว. 50 รับประทานอาหาร 
ว. 16-3 ชัดเจนพอใช ว. 51 ปวย 
ว. 16-4 ชัดเจนด ี ว. 52   ยกเลิก 
ว. 16-5 ชัดเจนดีมาก ว. 53 อยูรานอาหาร 
ว. 17 มีอันตราย ว. 54 อยูโรงแรม 
ว. 18 รถเสีย ว. 55 ผูบังคับบัญชามาตรวจ 
ว. 19 ถูกโจมตี สถานีถูกปด ว. 56 เพ่ือนมา 
ว. 20 จับกุม ว. 57 กําลังโดยสารเรือ 
ว. 21 ออกเดินทางจาก....(สถาน)ี ว. 59 เปลี่ยนทิศทาง 
ว. 22 ถึง......(สถาน)ี ว. 60 ญาติ  เพ่ือน 
ว. 23 ผาน.....(สถาน)ี ว. 61  ขอบคุณ   สวัสดี 
ว. 24 เวลา ว. 62 สิ่งของ 
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รหัส ความหมาย รหัส ความหมาย 
ว. 63  บานพัก ว. 600 แฟน  
ว. 64 ธุระสวนตัว ว. 601 เครื่องวิทยุรับ - สง 
ว. 65 ภรรยามาพบ  ว. 602 สายอากาศวิทยุรับ - สง 
ว. 66 ขอพบเรื่องราชการ  ว. 603 รถยนต  
ว. 67 ขอพบเรื่องสวนตัว ว. 604 โทรทัศน   บันเทิง 
ว. 68 แจงความ ว. 605 รับประทานอาหาร 
ว. 69 ระมัดระวัง ว. 606 ไมถูกตอง (โกหก) 
ว. 70 ถึงแกกรรม ว. 607 เขาหองน้ํา  
ว. 71 พักผอน  ว. 608 ถูกรบกวน (บุคคล) 
ว.  73 ดวยความปรารถนาดี ว. 609 ถูกคลื่นอากาศรบกวน 
ว. 78 คลื่นความถ่ีอ่ืนมาแทรก     
ว. 81 ติดธุระ     
ว. 88 รักและฝากจูบ     
ว. 99 อยายุงเก่ียว     
ว. 100 ขอโทษ      
 

 

การอานออกเสียงอักษรภาษาอังกฤษ A..Z 
 

A:   Alfa     อานวา แอล - ฟะ                        N:  November    อานวา โนะ - เวม - เบอร 
B:  Bravo    อานวา บรา - โฝ                      O:  Oscar    อานวา ออซ - คาร 
C:  Charlie     อานวา ชา - ล ี                     P:   Papa     อานวา ปา - ปา 
D:  Delta     อานวา เดล - ทะ                      Q:  Quebec     อานวา คิ - เบค 
E:  Echo     อานวา เอค - โค                       R:  Romeo     อานวา โร - มิ - โอ 
F:  Foxtrot    อานวา ฟอคซ - ทรอท             S:  Sierra     อานวา เซีย - ระ 
G:  Golf    อานวา กอลฟ                               T:  Tango     อานวา แทง - โก 
H:  Hotel     อานวา โฮ - เทล                      U:  Uniform    อานวา ยู - นิ - ฟอรม 
I:  India    อานวา อิน - เดียะ                         V:   Victor    อานวา  วิค - เทอะ 
J:  Juliett    อานวา จู - เลียด                       W:  Whiskey     อานวา วิซ - คิ 
K:  Kilo    อานวา กิ - โล                               X:   X-ray     อานวา เอ็คซ - เร 
L:  Lima    อานวา ลี - มะ                             Y:  Yankee    อานวา แยง - คิ 
M:  Mike    อานวา ไมค                                 Z:  Zulu     อานวา ซู - ล ู
 

 
ตัวอยาง : สัญญาณเรียกขาน HS1 ZZZ อานออกเสียงวา Hotel - Sierra - One - Zulu - Zulu – Zulu 

 
 



50 
 

ความหมายของรหัส  Q Code 

รหัส ความหมาย รหัส ความหมาย 
QSA  ความแรงสัญญาณเทาใด QRN กําลังถูกรบกวนจากประจุไฟฟาในอากาศ 
QSB สัญญาณจางหายหรือไม บานพัก QRO เพ่ิมกําลังสง   
QSL ขอยืนยันการติดตอ QRP ลดกําลังสง 
QSM ทวนขอความสุดทาย QRQ สงใหเร็วข้ึน 
QSN ไดยินท่ีความถ่ี ..kHz หรือ ..MHz QRS สงชาลง 
QSO การสนทนาทางวิทยุ QRT ปดสถานี 
QSP ถายทอดขอความ QRU หมดขอความ 
QSX กําลังรับฟงท่ีความถ่ี ..kHz หรือ ..MHz QRV พรอมหรือยังท่ีจะรับสัญญาณ 
QSY เปลี่ยนความถ่ีไปใชความถ่ีอ่ืน QRW สถานีสงอยูท่ีไหน 
QRX โปรดรอสักครู QTR เวลาท่ีถูกตองเทาไร 
QRZ ใครเรียกขาพเจา QRA สถานีสงชื่อ 
CQ ทานผูใดไดยินกรุณาตอบดวย QRB อยูหางจากสถานีเทาไร 
YL สุภาพสตรี QRD กําลังมุงหนาไป 
XYL ภรรยา QRE จะไปถึงเวลา / จะมาถึงเวลา 
QL มารดา QRG ความถ่ีท่ีแทจริง 
QSL CARD บัตรยืนยันการติดตอทางไกล QRH ความถ่ีเปลี่ยนแปลง HARMONIC บุตร-บุตรี 
QRK สัญญาณรับฟงไดเปนอยางไร MAYDAY สัญญาณขอความชวยเหลือ 
QRL คุณกําลังไมวางหรือ LAND LINE โทรศัพท 
QRM กําลังถูกรบกวนจากสถานีอ่ืน NEGATIVE ไมใช ขอปฏเิสธ 

QRN 
กําลังถูกรบกวนจากประจุไฟฟาใน
อากาศ 

ROGER 
ทราบและเขาใจ 
 

QRO เพ่ิมกําลังสง DX การติดตอทางไกล 

QRP 
ลดกําลังสง 73 สวัสดี ดวยความ
ปรารถนาดี 

QRQ 
สงใหเร็วข้ึน 88 สวัสดี ดวยความปรารถนา
ดี (ใชกับเพศตรงขาม) 

 

 

   
  
  
  

 


