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คู่มืออบรม
หลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) สาหรับหน่วยงานของรัฐ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดารัส
เนื่องในโอกาสครบรอบสถาปนา ๑๐๐ ปี กรมไปรษณีย์โทรเลข
และวันสื่อสารแห่งชาติ วันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖
การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สาคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งรักษา
ความมั่ น คงและความปลอดภั ย ของประเทศด้ ว ย ยิ่ ง ในสมั ย ปั จ จุ บั น ที่ ส ถานการณ์ ข องโลกเปลี่ ย นแปลง
อยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความสาคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่าย
งานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกันดาเนินงานและประสานผลงานกัน อย่าง
ใกล้ ชิ ด และสอดคล้ อ ง ส าคั ญ ที่ สุ ด ควรจะได้ พ ยายามศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ ช าการและเทคโนโลยี อั น ทั น สมั ย
ให้ลึกซึ้งและกว้างขวาง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดีมีประสิทธิภาพแน่นอน มาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาด
ริเริ่มให้พอเหมาะพอสมกับฐานะ และสภาพบ้านเมืองของเรา เพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติมีโอกาสได้พัฒนา
อย่างเต็มที่ และสามารถอานวยประโยชน์แก่การสร้ างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบ้านเมือง
ได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง
พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖

คานา
เอกสาร “คู่มืออบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)” ฉบับนี้
จั ด ท าขึ้ น โดยมี ค วามมุ่ ง หมายเพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในการใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ของหน่วยงานของรัฐมากยิ่งขึ้น และสาหรับใช้เป็ นคู่มือในการจัดการอบรมหลั กสูตร
การใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห์ ค วามถี่ (SYNTHESIZER) ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (สานักงาน กสทช.) รวมทั้งใช้ เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้งาน
เครื่องวิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สานักงาน กสทช. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มืออบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่ (SYNTHESIZER) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติและอานวยความสะดวกต่อหน่วยงานของรัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้งานความถี่วิทยุต่อไป ในอนาคต

สานักการอนุญาตวิทยุคมนาคม ๑
สานักงาน กสทช.

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่
๕
- การบริหารคลื่นความถี่ในระดับสากล
- วิธีการจัดสรรคลื่นความถี่
- การบริหารคลื่นความถี่ในระดับประเทศ
- สิทธิและหน้าที่เมื่อได้รับจัดสรรคลื่นความถี่
ส่วนที่ ๒ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
๑๖
- ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย
- การดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นความผิด
ส่วนที่ ๓ : ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารโดยคลื่นความถี่
๒๐
ส่วนที่ ๔ : วิธีการสื่อสารและหลักปฏิบัติ
๒๒
- ระบบการสื่อสาร
- การสื่อสารโดยใช้ความถี่วิทยุ
- วิธีการติดต่อสื่อสารทางวิทยุคมนาคม
- หลักการสังเคราะห์ความถี่
- การใช้และบารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม
ส่วนที่ ๕ : การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
๔๒
- การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการติดต่อสื่อสาร
- ข้อห้ามสาหรับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในข่ายสื่อสารของหน่วยงานของรัฐ
ส่วนที่ ๖ : กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
๔๕
- พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร
ภาคผนวก ๑
๔๙
- ตัวอย่างบัตรประจาตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและบัตรประจาเครื่องวิทยุคมนาคม
- ตัวอย่างประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
- ประมวลรหัสวิทยุ
- ตัวอย่างใบอนุญาตร่วมข่ายสื่อสารหน่วยงานของรัฐ
ภาคผนวก ๒
๕๖
- กรณีตัวอย่างการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานของรัฐ
- เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก
สาหรับหน่วยงานของรัฐ และเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น
ภาคผนวก ๓
๕๙
กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๑
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่
ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ ดังนี้
มาตรา ๖๐ รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของ
ชาติ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
การจั ดให้ มีการใช้ป ระโยชน์จ ากคลื่ นความถี่ตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะใช้เพื่อส่ งวิทยุกระจายเสียง
วิทยุ โ ทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรื อเพื่อประโยชน์ อื่นใด ต้องเป็นไปเพื่ อประโยชน์ สู งสุ ด ของประชาชน
ความมั่ น คงของรั ฐ และประโยชน์ ส าธารณะ รวมตลอดทั้ ง การให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นได้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ าก
คลื่นความถี่ด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
รั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ มี อ งค์ ก รของรั ฐ ที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบและก ากั บ
การดาเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่ให้เป็นไปตามวรรคสอง ในการนี้ องค์กรดังกล่าวต้องจัดให้มีมาตรการ
ป้องกัน มิให้มีการแสวงหาประโยชน์จากผู้บริโภคโดยไม่เป็นธรรมหรือสร้างภาระแก่ผู้บริโภคเกินความจาเป็น
ป้องกันมิให้คลื่นความถี่รบกวนกัน รวมตลอดทั้งป้องกันการกระทาที่มีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้
หรือปิดกั้นการรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสารที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของประชาชน และป้องกันมิให้บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใด ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่คานึงถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการกาหนด
สัดส่วนขั้นต่าที่ผู้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่จะต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
มาตรา ๒๗๔ ให้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศ น์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติตามพระราชบั ญญั ติอ งค์ กรจั ดสรรคลื่ นความถี่และกากับ การประกอบกิจ การวิ ทยุ กระจายเสี ย ง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นองค์กรตามมาตรา ๖๐ วรรคสาม และให้คณะรัฐมนตรี
ดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ และเสนอต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ความถี่วิทยุ (Radio Frequency) ในหนังสื อเล่ มนี้ คาว่า “ความถี่วิทยุ ” มีความหมายเดียวกับ
“คลื่นความถี”่ โดยในที่นี้ประสงค์ที่จะเน้นเป็นความถี่วิทยุเฉพาะส่วนที่นามาใช้ในการสื่อสาร
• คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ที่ มี ค วามถี่ ต่ ากว่ า ๓,๐๐๐ กิ ก ะเฮิ ร ตซ์ (GHz) ที่ ส ามารถแพร่ ก ระจาย
โดยปราศจากสื่อนา (นิยามตามข้อบังคับวิทยุ (Radio Regulations) ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
(International Telecommunication Union : ITU)
• “คลื่นความถี่” หมายความว่า คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่
ต่ ากว่ า สามล้ า นเมกะเฮิ ร ตซ์ ล งมาที่ ถู ก แพร่ ก ระจายในที่ ว่ า งโดยปราศจากสื่ อ น าที่ ป ระดิ ษ ฐ์ ขึ้ น (ตาม
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓)
• “คลื่ น แฮรตเซี ย น” หมายความว่ า คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ที่ มี ค วามถี่ ร ะหว่ า ง ๑๐ กิ โ ลไซเกิ ล
ต่อวินาที และ ๓,๐๐๐,๐๐๐ เมกะไซเกิลต่อวินาที (ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘)
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ชื่อย่านความถี่วิทยุ

ตัวย่อ

ย่านความถี่วิทยุ

Very Low Frequency

VLF

๓ – ๓๐ กิโลเฮิรตซ์ (kHz)

Low Frequency

LF

๓๐ – ๓๐๐ กิโลเฮิรตซ์ (kHz)

Medium Frequency

MF

๓๐๐ – ๓๐๐๐ กิโลเฮิรตซ์ (kHz)

High Frequency

HF

๓ – ๓๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

Very High Frequency

VHF

๓๐ – ๓๐๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

Ultra High Frequency

UHF

๓๐๐ – ๓๐๐๐ เมกะเฮิรตซ์ (MHz)

Super High Frequency

SHF

๓ – ๓๐ กิกะเฮิรตซ์ (GHz)

Extremly High Frequency

EHF

๓๐ – ๓๐๐ กิกะเฮิรตซ์ (GHz)

-

-

๓๐๐ – ๓๐๐๐ กิกะเฮิรตซ์ (GHz)

ตารางแสดงการแบ่งย่านความถี่วิทยุ
การบริหารคลื่นความถี่ หมายความถึง กิจกรรมเกี่ยวกับการกากับดูแลการใช้ความถี่วิทยุ ซึ่งได้แก่
การวางแผนการกาหนดความถี่วิทยุ (Allocation) การจัดทาแผนความถี่วิทยุหรือช่องความถี่วิทยุ (Allotment)
การจัดสรรความถี่วิทยุ (Assignment) การอนุญาตให้ใช้ความถี่วิทยุ ซึ่ งถือเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด
รวมทั้งการกาหนดและการบังคับใช้กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
การบริหารคลื่นความถี่เป็นกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรความถี่วิทยุทั้งในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ศาสตร์ในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
ทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ตลอดจนด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อ
ประกันว่ากิจการวิทยุคมนาคมและระบบวิทยุคมนาคมทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปราศจากการรบกวน
ซึ่ ง กั น และกั น ในระดั บ รุ น แรง และเพื่ อ ให้ ก ารใช้ ง านทรั พ ยากรความถี่ วิ ท ยุ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีหลักการทั่วไป คือ
• ความเท่าเทียมกัน (Equitable Access)
• ความสมเหตุสมผล ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
• ปราศจากการรบกวนกันระดับรุนแรง
เป้าหมายหลักของการบริหารคลื่นความถี่ คือ ประสิทธิภาพในการบริหารคลื่นความถี่ โดยหน่วยงาน
กากับดูแลจะต้องคานึงถึงประสิทธิภาพ ๒ ประเภท ได้แก่
๑. ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค (Technical Efficiency) มีขอบเขตการพิจารณาถึงความต้องการให้
ผู้ใช้คลื่นความถี่ต่าง ๆ อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกันอย่างรุนแรง รวมถึง
ความจาเป็นในการดาเนินการกับปัญหา เช่น การใช้งานอุปกรณ์ที่บกพร่องหรือไม่ได้มาตรฐาน การใช้คลื่น
ความถี่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมาย การรบกวนคลื่นความถี่กับประเทศเพื่อนบ้าน การใช้กาลังส่ง
ในระดับ ที่ไม่ เหมาะสม และปั ญหาอื่น ๆ ซึ่งสิ่ งที่เกิดขึ้ นเหล่ านี้ อ าจส่ งผลกระทบต่ อ ประสิ ทธิภ าพการส่ ง
และการรับสัญญาณ
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๒. ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Efficiency) มีขอบเขตการกากับดูแลที่กว้างกว่า
ประสิทธิภาพเชิงเทคนิค โดยคานึงถึง
๒.๑ ประสิ ท ธิ ภ าพในการก าหนดความถี่ วิ ท ยุ (Allocation Efficiency) คื อ การพิ จ ารณา
ถึงคุณค่าในการนาคลื่นความถี่ไปใช้อย่างเหมาะสม โดยการคิดค่าธรรมเนียมการใช้คลื่น ความถี่ซึ่งต้องสะท้อน
ถึงต้นทุนของการใช้คลื่นความถีใ่ นภาพรวม
๒.๒ ประสิทธิภาพในการแบ่งสรรความถี่วิทยุ คือ การจัดสรรความถี่วิทยุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒.๓ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความถี่วิทยุ คือ กระบวนการจัดสรรความถี่วิทยุโดย
คานึงถึงความรวดเร็วและต้นทุนในการดาเนินการที่เกิดขึ้น
เป้ า หมายอื่ น ๆ ของการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ได้ แ ก่ การจั ด ให้ มี ค วามถี่ วิ ท ยุ ส าหรั บ การใช้ ง าน
ของภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่ว ไป เพื่อการพัฒนาของสั งคมและเศรษฐกิจ และความเท่าเทียม
เช่ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น ผู้ ป ระกอบการรายเล็ ก หรื อ รายใหญ่
และประชาชนทั่วไป
การบริหารคลื่นความถี่ในระดับสากล
สื บ เนื่ องจากความถี่ วิทยุ สามารถแพร่กระจายจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง หรือหลาย
ประเทศได้ รวมทั้งการมีระบบสื่อสารส่วนบุคคลทั่วโลกเพื่อให้บริการสื่อสารส่วนบุคคลแบบไร้พรมแดน จึงเป็น
สาเหตุให้ไม่สามารถกีดกันการให้บริการโดยใช้นโยบาย นอกจากนั้นความต้องการทางการตลาดกระตุ้นให้มี
การพัฒนาและใช้อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ในทุกที่ทุกเวลาทุกภูมิภาคของโลก จึงมีความจาเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ การประสานงานระหว่างประเทศ และกระบวนการจดทะเบียนความถี่วิทยุระหว่าง
ประเทศ เป็นกระบวนการที่สาคัญประการหนึ่งในการบริหารความถี่วิทยุ
การประชุมในระดับภูมิภาคและระดับโลกของ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ(International
Telecommunication Union : ITU) และกิจกรรมที่จัดทาขึ้นโดยส่วนงานย่อยของ ITU นั้น ต้องการการมี
ส่วนร่วมของประเทศสมาชิกทั่วโลกอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง การมี ส่วนร่วมดังกล่าวได้แก่การกาหนดท่าที
ของประเทศสมาชิกต่อข้อเสนอต่าง ๆ ในที่ประชุม และการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศของประเทศสมาชิก
การจองตาแหน่ งวงโคจรดาวเทียม การประสานงานความถี่วิทยุระหว่างประเทศ และการแจ้ง
จดทะเบียนความถี่วิทยุในทะเบียนความถี่หลัก (Master International Frequency Register) ตามข้อกาหนด
ของข้ อบั ง คั บ วิ ทยุ ต่ อส านั กวิ ทยุ ค มนาคม (Radiocommunication Bureau - BR) เป็ นอี กกิ จกรรมหนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญ ความร่วมมือระหว่างประเทศเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องระบบวิทยุคมนาคมของประเทศ
จากการถูกรบกวนคลื่นความถี่อย่างรุนแรง แก้ไขปัญหาการรบกวนระหว่างประเทศ ตลอดจน เพื่อมีส่วนร่วม
ในการพิจารณากฎเกณฑ์และกติกาในการใช้คลื่ น ความถี่ และการประสานงานในการใช้คลื่ นความถี่ระหว่ าง
ประเทศเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในประเทศ
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สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้แบ่งพื้นที่โลกออกตามกลุ่มประเทศเป็น ๓ ภูมิภาค
(Region) เพื่อประโยชน์ในการกาหนดความถี่วิทยุให้แต่ละภูมิภาคใช้งาน ดังแสดงในภาพ
ภาพแสดงการแบ่งพื้นที่โลกออกเป็นภูมภิ าค

Region : ในการกาหนดย่านความถี่วิทยุโลกจะถูกแบ่งออกเป็น ๓ เขตภูมิภาค ได้แก่
เขตภูมิภาคที่ ๑ (Region ๑) ประกอบด้วย ประเทศในทวีปอาฟริกา, ทวีปยุโรป รวมทั้งประเทศ
ดังต่อไปนี้ อิหร่านบางส่วน อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจัน รัสเซีย จอร์เจีย คาซัคสถาน มองโกเลีย อุซเบกิสถาน
เคอร์กิสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน ตุรกี ยูเครน และดินแดนทางตอนเหนือของรัสเซีย
เขตภูมิภาคที่ ๒ (Region ๒) ประกอบด้วย ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและใต้
เขตภูมิภาคที่ ๓ (Region ๓) ประกอบด้วย ประเทศในทวีปเอเชีย ที่ไม่อยู่ในเขตภูมิภาคที่ ๑ ทวีป
ออสเตรเลีย และหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก
นอกจากนั้นเพื่อให้การบริหารคลื่น ความถี่เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้องตรงตามสภาพการใช้
คลื่ น ความถี่ ของกิจ การวิทยุ ค มนาคมต่า ง ๆ ITU จึงได้กาหนดแบ่งกิจการวิทยุคมนาคม (Radio Service)
ไว้ทั้งหมด จานวน ๔๒ กิจการ ดังนี้
(๑) radiocommunication service – กิจการวิทยุคมนาคม
(๒) fixed service – กิจการประจาที่
(๓) fixed-satellite service – กิจการประจาที่ผ่านดาวเทียม
(๔) inter-satellite service – กิจการติดต่อระหว่างดาวเทียม
(๕) space operation service – กิจการปฏิบัติการอวกาศ
(๖) mobile service – กิจการเคลื่อนที่
(๗) mobile-satellite service – กิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม
(๘) land mobile service –กิจการเคลื่อนที่ทางบก
(๙) land mobile-satellite service – กิจการเคลื่อนที่ทางบกผ่านดาวเทียม
(๑๐) maritime mobile service – กิจการเคลื่อนที่ทางทะเล
(๑๑) maritime mobile-satellite service –กิจการเคลื่อนที่ทางทะเลผ่านดาวเทียม
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(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)
(๔๐)
(๔๑)
(๔๒)

port operations service – กิจการปฏิบัติการท่าเรือ
ship movement service – กิจการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของเรือ
aeronautical mobile service – กิจการเคลื่อนที่ทางการบิน
aeronautical mobile (R) service – กิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางบินพาณิชย์
aeronautical mobile (OR) service – กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทางบินพาณิชย์
aeronautical mobile-satellite service – กิจการเคลื่อนที่ทางการบินผ่านดาวเทียม
aeronautical mobile-satellite ® service – กิ จ การเคลื่ อ นที่ ท างการบิ น ในเส้ น ทางบิน
พาณิชย์ผ่านดาวเทียม
aeronautical mobile-satellite (OR) service – กิจการเคลื่อนที่ทางการบินนอกเส้นทาง
บินพาณิชย์ผ่านดาวเทียม
broadcasting service – กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
broadcasting-satellite service – กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
radiodetermination service – กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหา
radiodetermination-satellite service – กิจการวิทยุตรวจการณ์และตรวจค้นหาผ่านดาวเทียม
radionavigation service – กิจการวิทยุนาทาง
radionavigation-satellite service – กิจการวิทยุนาทางผ่านดาวเทียม
maritime radionavigation service – กิจการวิทยุนาทางทางทะเล
maritime radionavigation-satellite service – กิจการวิทยุนาทางทางทะเลผ่านดาวเทียม
aeronautical radionavigation service – กิจการวิทยุนาทางทางการบิน
aeronautical radionavigation-satellite service – กิ จ การวิ ท ยุ น าทางทางการบิ น ผ่ า น
ดาวเทียม
radiolocation service – กิจการวิทยุหาตาแหน่ง
radiolocation-satellite service – กิจการวิทยุหาตาแหน่งผ่านดาวเทียม
meteorological aids service – กิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา
earth exploration-satellite service – กิจการสารวจพิภพผ่านดาวเทียม
meteorological-satellite service – กิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม
standard frequency and time signal service – กิจการความถี่มาตรฐานและสัญญาณเวลา
standard frequency and time signal-satellite service – กิจการความถี่มาตรฐานและ
สัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม
space research service – กิจการวิจัยอวกาศ
amateur service – กิจการวิทยุสมัครเล่น
amateur-satellite service – กิจการวิทยุสมัครเล่นผ่านดาวเทียม
radio astronomy service – กิจการวิทยุดาราศาสตร์
safety service – กิจการเพื่อความปลอดภัย
special service – กิจการพิเศษ
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วิธีการจัดสรรคลื่นความถี่
ทางเลือกหลัก ๆ ในการจัดสรรคลื่นความถี่ มีดังนี้
๑. มาก่อนได้ก่อน (First-Come First-Served: FCFS) วิธี “มาก่อน ได้ก่อน” เหมาะสาหรับ
การจั ดสรรย่ านความถี่วิทยุ ใหม่ให้ กับ ผู้ ขอที่พร้อมที่สุ ด โดยทั่ว ไปไม่มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จะมีเพียง
ค่าใช้จ่ ายเพื่อการดาเนิ น การคาขอเท่านั้ น ทั้งนี้ หน่ว ยงานกากับดูแลจะกาหนดมาตรฐานหรื อคุ ณ สมบั ติ
ขั้นต่าไว้และผู้ขอรายแรกที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์จะได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ ทั้งนี้ จาเป็นต้องมีการกาหนด
ปริมาณสูงสุดที่สามารถขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ หรือวางแนวทางควบคุมอื่น ๆ เพื่อป้องกันการขอรับ
การจัดสรรเกินความจาเป็นและเพื่อเป็นการจัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
วิธี “มาก่อน ได้ก่อน” เป็ น วิธีที่ง่าย และสามารถวางแผนได้ ในกรณีที่ มีผู้ ข อรั บ การจัดสรรเป็ น
จานวนมาก อย่างไรก็ตาม ไม่อาจประกันได้ว่าผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะนาคลื่นความถี่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และหากผู้ ขอรั บ การจั ดสรรน าคลื่ น ความถี่ไปใช้ล่ าช้า ทาให้ เทคโนโลยีที่จะนามาใช้ล้ าสมัย อาจส่ งผลให้
การใช้คลื่นความถี่ขาดประสิทธิภาพ
๒. การคัดเลือกเปรี ยบเทียบ (Comparative Selection) การคัดเลือกเปรี ยบเทียบ เหมาะส าหรับ
การจัดสรรย่านความถี่วิทยุใหม่ เนื่องจากคาดการณ์ว่าคลื่นความถี่ที่มีอยู่เดิมจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ซึ่งมีวิธีดาเนินการ ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๒.๑ การแสดงความสนใจ (Expression of Interest) คือ ผู้ขอรับการจัดสรรจะแสดงคุณสมบัติ
พื้นฐานของตน
๒.๒ กระบวนการคัดเลือก (Selection) คือ ผู้ขอรับการจัดสรรส่งรายละเอียดเพิ่มเติมตามด้วย
กระบวนการคัดเลือก
๒.๓ ออกใบอนุญาต (Licensing)
การคัดเลือกเปรียบเทียบจะช่วยให้หน่วยงานกากับดูแลได้รับข้อมูลเพื่อการตัดสินใจมากขึ้นและเป็น
วิธีที่แสดงถึงความยุติธรรมได้ในระดับหนึ่ง แต่ต้องใช้เวลาดาเนินการและการวางแผนมากขึ้น
๓. การเปรี ย บเที ย บไต่ ส วน (Comparative Hearing) การเปรี ย บเที ย บไต่ ส วนคล้ า ยกั บ การ
คัดเลื อกเปรี ย บเทีย บ การคัดเลื อกเปรี ยบเทียบหน่วยงานกากับดูแลตัดสิ นใจเองโดยที่ผู้ขอรับการจัดสรร
ไม่เห็นคาขอของผู้ขอรับการจัดสรรรายอื่น ๆ แต่การเปรียบเทียบไต่สวน ผู้ขอรับการจัดสรรเห็นคาขอของ
ผู้ขอรับการจัดสรรรายอื่น ๆ และสามารถวิจารณ์หรือให้ข้อคิดเห็นต่อคาขอของรายอื่นได้ด้วย
กระบวนการของการเปรียบเทียบไต่สวนจะเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
เพื่อให้ ผู้ ขอรั บ การจั ดสรรน าเสนอค าขอของตน และสามารถร้องเรีย นหรื อโต้ แย้ง ได้ บางครั้งการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นอาจเปิดโอกาสให้กับสาธารณะ ซึ่งสาธารณะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการโต้แย้ง และยื่นข้อมูล
ประกอบได้
การเปรียบเทียบไต่สวนจัดว่าเป็นกระบวนการที่ยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตย แต่มีค่าใช้จ่ายสูง
๔. การประสานงานคลื่นความถี่ (Frequency Coordination) การประสานงานคลื่นความถี่
เป็นวิธีที่ทาให้ผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่มีสิทธิใช้ความถี่โดยปราศจากการรบกวนระดับรุนแรง (harmful
interference) โดยกาหนดให้ผู้ขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่รายใหม่ ต้องตรวจสอบก่อนว่าระบบที่จะทาการ
ติดตั้งจะก่อให้เกิดการรบกวนต่อการใช้งานคลื่นความถี่ของผู้ได้รับการจัดสรรที่มีอยู่เดิมหรือไม่ ทั้ งนี้ ผู้ขอรับ
การจั ดสรรรายใหม่ต้ อ งประสานงานและต่ อรองกั บผู้ ที่ ได้รั บ การจัดสรรรายเดิ ม และบางครั้งอาจต้ อ งมี
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ค่าใช้จ่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานีเดิมให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรรายเดิมด้วย ดังนั้น วิธีนี้จึงเหมาะกับกรณีที่มี
ผู้ขอรับการจัดสรรจานวนไม่มาก
๕. การจั ด สรรคลื่น ความถี่ (Frequency Assignment) การจัดสรรคลื่ นความถี่ คือ การแบ่ ง
ย่านความถี่วิทยุออกเป็นย่านย่อย ๆ และจัดสรรย่านย่อยเหล่านั้นให้กับผู้ขอรับการจัดสรร หน่วยงานกากับ
ดู แ ลให้ อิ ส ระต่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรในการเลื อ กใช้ อุ ป กรณ์ แ ละกระตุ้ น ให้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
วิธีนี้เหมาะสาหรับกรณีที่มีผู้ขอรับการจัดสรรจานวนมากกว่าในวิธีการประสานงานคลื่นความถี่
๖. การประมูล (Auctions) การประมูลเป็นวิธีที่สร้างรายได้ให้กับหน่วยงานกากับดูแลและช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการจัดสรรคลื่นความถี่ เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่มีค่ าใช้จ่ายมาก ซึ่งจะทาให้ได้ผู้ประมูลที่เห็นค่าของ
การใช้คลื่นความถี่มากที่สุด ซึ่งหน่วยงานกากับดูแลสามารถออกกฎระเบียบเพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รายได้ ที่ ไ ด้ จ ากการประมู ล จะครอบคลุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดทั้ ง ในเรื่ อ งของการออก
ใบอนุญาต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการจัดการประมูล และยังสามารถนารายได้ส่วนนี้ไปพัฒนาเทคโนโลยี ที่
ล้าหน้าต่อไป
การประมูลจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางการเงินของผู้ประมูล แต่มิได้สะท้อนให้เห็นถึง
คุณค่าของคลื่นความถี่ที่ใช้ต่อสาธารณชน หรือความพึงพอใจของผู้บริโภค ผู้ชนะการประมูลจะต้องจ่ายเงิน
ที่สูงมาก ทาให้เกิดภาระหนี้ที่สูงตั้งแต่เริ่มต้นและทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามที่วางแผนเอาไว้ได้ นอกจากนี้
การประมูลยังเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายเล็กและผู้ประกอบการรายใหม่ในทางอ้อมด้วย
การประมูลสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ แบบ ดังนี้
๖.๑ แบบอังกฤษ เริ่มต้นการประมูลที่ราคาต่าและค่อย ๆ เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนไม่มีคู่แข่ง
๖.๒ แบบฮอลแลนด์ เริ่มต้นการประมูลที่ราคาสูงและค่อย ๆ ลดลงจนผู้ประมูลยินดีที่จะจ่าย
๖.๓ การประมูลแบบเปิดซอง ผู้เข้าร่วมการประมูลจะเขียนราคาประมูลที่ตัวเองยินดีที่จ ะจ่าย
ลงในซองปิดผนึกและส่งมอบให้คณะกรรมการดาเนินการเปิดซองพร้อมกัน ผู้ชนะคือผู้ที่ให้ราคาสูงสุด
๖.๔ การประมูลแบบเปิดซอง-จ่ายรอง (second price sealed-bid) วิธีนี้จะเหมือนกับการ
ประมูลแบบเปิดซอง ซึ่งผู้ชนะคือผู้ที่ให้ราคาสูงสุด แต่จะจ่ายเงินเท่ากับราคาประมูลของผู้ที่ได้ที่สอง
การประมู ล ทั้ ง ๔ แบบนี้ สามารถแก้ ไ ขหรื อ รวมกั น ได้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด การประมู ล ที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์
๗. การเลือกแบบสุ่ม (Lottery) การเลือกแบบสุ่ม เหมาะสาหรับกรณีที่การคัดเลือกที่ศักยภาพทาง
เทคนิคของผู้ขอรับการจัดสรรไม่สาคัญ โดยผู้ขอรับการจัดสรรมีโอกาสเท่า ๆ กัน ซึ่งขั้นตอนการเลือกแบบสุ่ม
มีดังนี้
๗.๑ ประกาศย่านความถี่ที่จะจัดสรรและจานวนผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร
๗.๒ ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ขอรับการจัดสรร
๗.๓ เลือกแบบสุ่มโดยการจับฉลากหรือวิธีอื่นจากผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
๘. การแบ่งขายคลื่นความถี่ (Secondary Markets) ผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่บางรายอาจ
ต้องการแบ่งขายคลื่นความถี่เพื่อกระจายความเสี่ยง ดังนั้น หน่วยงานกากับดูแลจาเป็นต้องกาหนดเงื่อนไข
เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการผูกขาดตลาด นอกจากนี้ หน่วยงานกากับดูแล
ต้องตรวจสอบสภาวะตลาด และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาคลื่นความถี่ เพื่อป้องกันการเก็งกาไร
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๙. การโอนสิทธิการใช้คลื่นความถี่ (Secondary Rights) บุคคลที่สามสามารถเช่าใช้คลื่นความถี่ที่
ไม่ได้มีการใช้งาน หรือยังไม่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานกากับดูแล หรือผู้ได้รับการจัดสรร
คลื่นความถี่
๑๐. การจองคลื่นความถี่ (Frequency Reservation) การจองคลื่นความถี่เป็นวิธีที่หน่วยงาน
กากับดูแลออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่แก่ผู้ประกอบการ แต่อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพียงส่วนหนึ่ง และ
ถ้ากิจการไปได้ดีจะอนุญาตให้ใช้เพิ่มเติมได้ หากกิจการไม่ดีก็ไม่จัดสรรในส่วนที่จองไว้ให้
วิธีนี้จะให้ความแน่ใจแก่ผู้ประกอบการ ว่าจะมีคลื่นความถี่ใช้เมื่อต้องการใช้เพิ่มเติม และทาให้ง่าย
ต่อหน่วยงานกากับดูแลในการกาหนดย่านความถี่และโอนความรับผิดชอบให้กับผู้ประกอบการในการจัดการ
๑๑. การจัดสรรพื้นที่ (Zoning) หน่วยงานกากับดูแลจะทาหน้าที่กาหนดย่านความถี่โดยปล่อยให้
การจัดสรรความถี่เป็นไปตามกลไกตลาด จากนั้นค่าธรรมเนียมความถี่วิทยุจะขึ้นอยู่กับย่านความถี่ที่ใช้งาน
เปรียบเสมือนราคาที่ดินที่ขึ้นอยู่กับที่ตั้ง
การบริหารคลื่นความถี่ในระดับประเทศ
ภารกิจหลักตามกระบวนการบริหารคลื่นความถี่ สามารถจาแนกได้ ดังนี้
๑. การกาหนดนโยบายและการวางแผนการบริหารคลื่นความถี่
การวางแผนการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ข องประเทศเป็ น การวางกรอบส าหรั บ การใช้ ค ลื่ น ความถี่
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้คลื่น ความถี่ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นกรอบสาหรับการพัฒนา
และปรับปรุงระบบการบริหารคลื่นความถี่ของประเทศ การวางแผนการบริหารคลื่น ความถี่มีวัตถุประสงค์หลัก
ในการสร้ า งประโยชน์ จ ากการใช้ ค ลื่ น ความถี่ ใ ห้ ม ากที่ สุ ด โดยผ่ า นกระบวนการบริ ห ารคลื่ น ความถี่ ที่ มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาศักยภาพที่ส่งเสริมการใช้คลื่นวิทยุอ ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน
หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการวิทยุคมนาคม
การวางแผนและการดาเนิ น การตามแผน นโยบาย กฎ และระเบียบ ในการใช้คลื่ น ความถี่ นั้ น
หน่วยงานกากับดูแลจะต้ องพิจารณาถึงปัจจัยด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคง
เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรคลื่น ความถี่ สาหรับกิจการวิทยุคมนาคมแก่ผู้ขอรับการจัดสรรคลื่น ความถี่เป็นไป
อย่างเท่าเทียม มีเหตุผล ประหยัด มีประสิทธิภาพสูงสุดและปราศจากการรบกวนซึ่งกันและกันในระดับรุนแรง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการวางแผนการบริหารคลื่นความถี่ มีดังนี้
๑.๑ ปัจจัยด้านนโยบาย ได้แก่ ข้อกาหนดทางการกากับดูแลการกาหนดย่านความถี่วิทยุสากล
ของ ITU กระบวนการกาหนดความถี่วิทยุแห่งชาติ กระบวนการบริหารคลื่น ความถี่ของประเทศเพื่อนบ้าน
นโยบายด้ า นการมาตรฐาน โครงสร้ า งพื้ น ฐานโทรคมนาคม ประเด็ น ทางด้ า นอุ ต สาหกรรม เทคโนโลยี
ความต้องการของผู้ใช้งาน และความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน
๑.๒ ปั จ จั ย ทางเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ โครงสร้ า งอั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม
การให้บริการ ความต้องการทางการตลาดและประเด็นด้านการตลาด ค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
อุปกรณ์ กระบวนการและหลักปฏิบัติของผู้ให้บริการ และผลกระทบทางเศรษฐกิจของบริการและเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ
๑.๓ ปั จ จั ย ทางสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม ได้แก่ การเปลี่ ยนแปลงความต้องการซึ่งเป็นผลจาก
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งทางสั ง คม การเปลี่ ย นแปลงชี วิ ต ประจ าวั น และชี วิ ต การท างาน การยอมรั บ
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ของประชาชน ในการใช้เทคโนโลยีใหม่ มลภาวะจากคลื่นแม่เหล็ กไฟฟ้าและการรบกวนจากคลื่ น ความถี่
รวมทั้งภูมิทัศน์ที่ไม่เหมาะสมซึ่งเกิดจากระบบสายอากาศที่มีขนาดใหญ่และมีอยู่เป็นจานวนมาก
๑.๔ ปัจจัยทางเทคโนโลยี ได้แก่ การหลอมรวมของเทคโนโลยี (Technology Convergence)
การพัฒนาอุปกรณ์โทรคมนาคมสาหรับเทคโนโลยีหลอมรวม
ผลที่สาคัญของการวางแผนและการจั ดทานโยบาย ได้แก่ การกาหนดย่านความถี่วิท ยุสาหรับกิจการ
วิทยุคมนาคมต่าง ๆ การกาหนดมาตรฐานด้านวิทยุคมนาคม หลักเกณฑ์การใช้ความถี่วิทยุร่วมกัน และการ
วางแผนความถี่วิทยุ
๒. การกาหนดความถี่วิทยุและการจัดทาแผนความถี่วิทยุ
การจัดทาตารางกาหนดความถี่วิทยุแห่งชาติ (National Table of Frequency Allocation) จะต้อง
อาศัย ความรู้ ความเข้าใจในการจั ดสรรความถี่วิทยุของประเทศในปัจจุบัน รวมทั้งแผนการใช้ความถี่วิทยุ
ในอนาคต นอกจากนั้นการจัดทาตารางกาหนดความถี่วิทยุแห่งชาติจะต้องสอดคล้องตามตารางกาหนดย่าน
ความถี่วิทยุ ของข้ อบั งคับวิทยุและข้อเสนอแนะของ ITU อย่างไรก็ตาม การกาหนดความถี่วิทยุของแต่ ล ะ
ประเทศอาจเปลี่ยนแปลงไปจากตารางกาหนดความถี่วิทยุของ ITU ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิของ
แต่ล ะประเทศ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับ ความต้องการของประเทศ แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
ประเทศข้างเคียงหรือการสื่อสารระหว่างประเทศ
การจัดทาแผนความถี่วิทยุสาหรับการใช้งานของกิจการต่าง ๆ ในอนาคตจาเป็นต้องอาศัยข้อมูล
การใช้คลื่นวิทยุที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันของประเทศ และควรคานึงถึงการพัฒนาด้านวิทยุคมนาคม และความ
ต้องการด้านวิทยุคมนาคมของประเทศโดยเน้นที่การลดปัญหาการรบกวนทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้แผนการใช้คลื่นวิทยุในแต่ละย่านความถี่วิทยุเหมาะสม มีความถี่วิทยุเพียงพอต่อ
การใช้งาน และไม่เกิดปัญหาการรบกวนระหว่างกัน
๓. การจัดสรรคลื่นความถี่ การออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถีแ่ ละใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
การจั ด สรรคลื่ น ความถี่ หมายถึ ง การที่ ห น่ ว ยงานก ากั บ ดูแ ลอนุ ญาตให้ ตั้ ง สถานี วิท ยุ ค มนาคม
ของกิจการวิทยุคมนาคมใด ๆ ใช้ความถี่วิทยุตามแผนความถี่วิทยุที่จัดทาขึ้นและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
การจัดสรรคลื่นความถี่เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารคลื่นความถี่ โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญ
คือ การกาหนดลักษณะทางเทคนิค และการทางานของสถานีวิทยุคมนาคม โดยคานึงถึงการสงวนรักษาคลื่น
ความถี่ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดเพื่อประโยชน์ของประเทศและของประชาชน นอกจากนั้น การออก
ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ยังเป็นการรวบรวมข้อมูลการใช้ความถี่วิทยุ ซึ่งจะช่วยให้การจัดสรรคลื่นความถี่
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดประเภทของใบอนุญาต
ไว้ ๙ ประเภท ดังนี้
๑) ใบอนุญาตให้ทาซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคม
๒) ใบอนุญาตให้มีซง่ึ เครื่องวิทยุคมนาคม
๓) ใบอนุญาตให้ใช้ซง่ึ เครื่องวิทยุคมนาคม
๔) ใบอนุญาตให้นาเข้าซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคม
๕) ใบอนุญาตให้นาออกซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคม
๖) ใบอนุญาตให้ค้า/ซ่อมแซมซึง่ เครื่องวิทยุคมนาคม
๗) ใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
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๘) ใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม
๙) ใบอนุญาตให้รับข่าววิทยุคมนาคมต่างประเทศเพื่อการโฆษณา
ดังนั้น ภารกิจการจัดสรรความถี่วิทยุประกอบกับภารกิจการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และ
ใบอนุญาตวิทยุคมนาคมจึงเป็นการควบคุมการใช้ คลื่นความถี่และการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และถือเป็นการ
กากับดูแลกิจการวิทยุคมนาคมโดยใช้นโยบาย กฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการที่เหมาะสม
๔. การกาหนดมาตรฐานทางเทคนิคและการอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
หน่วยงานกากับดูแลมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกากับดูแลให้มีการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม
ที่มีคุณภาพเหมาะสมสาหรับกิจการวิทยุคมนาคมนั้น ๆ และได้มาตรฐานสอดคล้องกับกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งข้อบังคับวิทยุของ ITU เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการรบกวนซึ่งกันและกัน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการกากับดูแล
ที่ ส าคั ญ อีกประการหนึ่ ง ได้แก่ ข้อกาหนดหรื อมาตรฐานทางเทคนิ ค และการทดสอบและรั บรองตัว อย่ าง
เครื่องวิทยุคมนาคม
ข้อกาหนดหรือมาตรฐานทางเทคนิคถือเป็นเกณฑ์กาหนดสาหรับการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคม
ร่วมกัน เพื่อจากัดผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานของเครื่องวิทยุคมนาคม
๕. การตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่
การตรวจสอบการใช้ ค ลื่ น ความถี่ (Spectrum monitoring) เปรี ย บเสมื อ นเป็ น หู เ ป็ น ตาให้ กั บ
กระบวนการบริหารคลื่น ความถี่ (Spectrum management) ซึ่งเป็นการกากับดูแลคลื่น ความถี่ให้สามารถ
น ามาใช้ ประโยชน์ ได้ สู งสุ ดและมี ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยการตรวจสอบการรบกวนคลื่ น ความถี่ ที่ เกิ ดขึ้ นกั บ
ข่าย วิทยุคมนาคมต่าง ๆ ทั้งในกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการวิทยุคมนาคมอื่น ๆ
รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการบริหารคลื่น ความถี่ ทั้งด้านการจัดสรรคลื่นความถี่และการจัดทาแผนความถี่
วิทยุด้วยข้อมูลผลการตรวจสอบการใช้คลื่นความถี่ การใช้ความกว้างแถบความถี่ และข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์
ยื น ยั น ลั ก ษณะทางเทคนิ ค ของการแพร่ ค ลื่ น ความถี่ และลั ก ษณะการใช้ ง านของสั ญ ญาณคลื่ น ความถี่
เปรียบเทียบตามฐานข้อมูลความถี่วิทยุ ที่อนุญาต รวมทั้งสนับสนุนกระบวนการบังคับใช้กฎหมายด้วยข้อมูล
ผลการตรวจพิสูจน์ทราบและตรวจค้นหาสถานีวิทยุคมนาคมที่ผิดกฎหมาย
๖. การบังคับใช้กฎหมาย
แนวทางหนึ่งของการบริหารคลื่น ความถี่ที่มีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับความสามารถในการกากับดูแล
การใช้คลื่ น ความถี่ ผ่ านการบั งคับ ใช้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายว่าด้ว ยวิทยุคมนาคม กฎ ระเบียบ และ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องภารกิจการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย มีการดาเนินการที่สาคัญ ได้แก่ การตรวจสอบ
การใช้ ค ลื่ น ความถี่ (Spectrum monitoring) รวมทั้ ง ภารกิ จ สารวั ต รวิ ท ยุ ค มนาคม (Radio inspection)
เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย (Spectrum enforcement)
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สิทธิและหน้าที่เมื่อได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่แล้ว
สิทธิ :
๑. ได้รั บ ใบอนุ ญาตให้ ทา น าเข้า และใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดย
ถูกต้องตามกฎหมาย
๒. ได้รับการคุ้มครองในการใช้ความถี่วิทยุที่ได้รับการจัดสรร หากได้รับการรบกวนจากข่ายสื่อสารอื่น
หน้าที่ :
๑. จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการที่เกี่ยวข้อง และใช้ความถี่วิทยุที่
ได้รับการจัดสรรภายใต้เงื่อนไขที่ กสทช. กาหนดโดยเคร่งครัด
๒. จะต้องบารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคมให้มีสภาพการใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานที่ กสทช. กาหนด
๓. จะต้องระมัดระวังการใช้ความถี่วิทยุมิให้ก่อให้เกิดการรบกวนต่อข่ายสื่อสารอื่น หากเกิดการ
รบกวนจะต้องระงับการใช้ความถี่วิทยุนั้น และดาเนินการแก้ไขปัญหาการรบกวนที่เกิดขึ้นทันที
๔. จะต้องป้องกัน และไม่ให้ บุคคลอื่นใช้ความถี่วิทยุที่ได้รับการจัดสรร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
กสทช. ก่อน
๕. จะต้องจัดทาทะเบียนความถี่วิทยุที่ได้รับการจัดสรร โดยมีลักษณะทางวิชาการครบถ้วน
๖. จะต้องให้ความร่วมมือ กสทช. ในการประสานงานความถี่วิทยุทั้งภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ
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ส่วนที่ ๒
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม (ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม )
หมายความว่า เครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคม แต่ไม่รวม
ตลอดถึงเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ และเครื่องส่ง เครื่องรับหรือเครื่องรับและส่งวิทยุ
คมนาคมด้วยคลื่นแฮรตเซียน ตามลักษณะหรือประเภทที่กาหนดในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชน์ ใ นการควบคุ ม การใช้ เครื่ องวิ ทยุ ค มนาคม ให้ ถือว่าอุป กรณ์ใ ด ๆ ของเครื่องวิ ท ยุ
คมนาคมตามที่กาหนดในกฎกระทรวงเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
(ข้อสังเกต เครื่องรับวิทยุกระจายเสียง และเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ มิใช่เครื่องวิทยุคมนาคม)
อุปกรณ์ ของเครื่ องวิทยุ ค มนาคม (ตามประกาศ กทช. เรื่อง กาหนดให้อุปกรณ์ของเครื่องวิ ทยุ
คมนาคมเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม) ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ได้แก่
๑. สายอากาศ (Antenna) ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
๒. เครื่องขยายกาลังส่ง (RF Amplifier) ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม
(ข้อสังเกต อุปกรณ์ทั้ง ๒ รายการ ต้องได้รับใบอนุญาต หากดาเนินการให้มี ใช้ ค้า ทา นาเข้า
ในราชอาณาจักร และนาออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้นาอุปกรณ์ดังกล่าวไปประกอบเข้าหรือใช้กับเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่ได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว ให้อุปกรณ์นั้นได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต (ตามประกาศ กสทช.
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับ การยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘)
เครื่องวิทยุคมนาคม มีหลายประเภท ตัวอย่างเช่น
๑. เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ ชนิดเคลื่อนที่ และชนิดประจาที่ ได้แก่
๑.๑ เครื่องในย่าน ๒ meters ในกิจการวิทยุสมัครเล่น
๑.๒ เครื่องแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) สาหรับใช้ในราชการ
๑.๓ เครื่อง CB (Citizen Band) ย่านความถี่สาหรับประชาชนทั่วไปใช้
๑.๔ โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรวงผึ้ง (Cellular)
๑.๕ อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์บอกรับเป็นสมาชิก
๒. จานรับสัญญาณดาวเทียม
๓. สิ่งประดิษฐ์จาลองซึ่งใช้วิทยุบังคับ (รถยนต์หรือเรือซึ่งใช้วิทยุบังคับ)
๔. รีโมตคอนโทรล (Remote Control) เปิดปิดประตู
๕. โทรศัพท์ไร้สาย (Wireless Telephone)
๖. ไมโครโฟนไร้สาย (Wireless Microphone)
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เครื่องเถื่อน ?
 ท่านมี “เครื่องเถื่อน” ไว้ในครอบครองหรือไม่
เครื่องเถื่อน หมายถึง เครื่องวิทยุคมนาคมที่นาเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หรื อ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมที่ ท าขึ้ น โดยไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมาย หรื อ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมที่ มี ไ ว้ ใ นครอบครอง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 ถ้ าท่ านมี เครื่ องเถื่ อนอยู่ ในความครอบครองท่ านจะมี ความผิ ด ฐานน าเข้ าเครื่ องวิ ทยุ คมนาคม
โดยไม่ได้รั บ ใบอนุ ญ าต ตามมาตรา ๖ แห่ งพระราชบั ญ ญัติวิ ทยุ ค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญ ญัต ิว ิท ยุค มนาคม (ฉบับ ที ่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีค วามผิด ฐานน าของเข้า มาใน
ราชอาณาจักรโดยไม่เสียภาษีตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙
ข้อสังเกต - เครื่องเถื่อนจะนามาใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้
- เครื่องเถื่อนจะนามาขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ให้เป็นสมบัติของทางราชการไม่ได้
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมอย่างไรจึงจะถูกต้องตามกฎหมาย
๑. กรณี ก ารท า มี ใช้ ค้ า ซึ่ ง เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม น าเข้ า ในราชอาณาจั ก รและน าออกนอก
ราชอาณาจักรซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม การตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และการกระทาหน้าที่พนักงานวิทยุคมนาคม
ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน (มาตรา ๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๕
แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
๒. ต้ อ งใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ ต ามที่ กสทช. ก าหนด (มาตรา ๑๑ วรรค ๓ และมาตรา ๒๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
๓. ต้องไม่กระทาให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการวิทยุคมนาคม (มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๖ และ
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
๔. ต้ อ งไม่ ส่ ง หรื อ จั ด ให้ ส่ ง ข้ อ ความอั น เป็ น เท็ จ หรื อ ที่ มิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน (มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
๕. ต้องไม่ดาเนินการบริการวิทยุคมนาคมนอกเหนือจากที่ระบุในใบอนุญาตหรือนอกเหนือจากงาน
ราชการ (มาตรา ๑๒ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘)
๖. ต้องไม่ดักรั บ ไว้ใช้ป ระโยชน์ ห รือเปิดเผยโดยมิช อบด้ว ยกฎหมาย ซึ่งข่าววิทยุคมนาคมที่มิไ ด้
มุ่งหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติหรือประชาชน (มาตรา ๑๗
และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
เครื่องวิทยุคมนาคมที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะหรือที่ใช้ในกิจการดังต่อไปนี้ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
ให้ทา มี ใช้ นาเข้า นาออก ค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่ กสทช. จะประกาศ
กาหนดเพิ่มเติมเป็นอย่างอื่น
(๑) เครื่องมือวัดทางอิเล็ กทรอนิ กส์ และโทรคมนาคม เครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องมื อวั ด
ทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม
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(๒) เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมประเภทเรดาร์ วั ด ระดั บ (Radar Tank Gauge/Radar Level Gauge)
ที่มีการใช้งานในภาชนะปิดเท่านั้น
(๓) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุนาทาง (Radionavigation Service) เครื่องรับวิทยุ
คมนาคมที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การวิ ท ยุ น าทางผ่ า นดาวเที ย ม (Radionavigation - Satellite Service) เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ
คมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุหาตาแหน่ง (Radiolocation Service) หรือเครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการ
วิทยุหาตาแหน่งผ่านดาวเทียม (Radiolocation - Satellite Service)
(๔) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการช่วยอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Aids Service) หรือ
เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการอุตุนิยมวิทยาผ่านดาวเทียม (Meteorological Satellite Service)
(๕) เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ ค มนาคมที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การสารวจพิ ภ พผ่ า นดาวเที ย ม (Earth Exploration Satellite Service)
(๖) เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ ค มนาคมที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การความถี่ ม าตรฐานและสั ญ ญาณเวลา (Standard
Frequency and Time Signal Service) หรื อ เครื่ อ งรั บ วิ ท ยุ ค มนาคมที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การความถี่ ม าตรฐานและ
สัญญาณเวลาผ่านดาวเทียม (Standard Frequency and Time Signal - Satellite Service)
(๗) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิจัยอวกาศ (Space Research Service)
(๘) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการวิทยุดาราศาสตร์ (Radio Astronomy Service)
(๙) เครื่องรับวิทยุคมนาคมที่ใช้ในกิจการเพื่อความปลอดภัย (Safety Service) ตามข้อบังคับวิทยุ
(๑๐) เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมประเภท Radio Frequency Identification (RFID) ชนิ ด พาสซี ฟ
ทรานสปอนเดอร์หรือพาสซีฟแท็ก (Passive Transponder/Passive Tag) คลื่นความถี่ ๙๒๐ – ๙๒๕ เมกะเฮิรตซ์
(๑๑) เครื่องตรวจจับโลหะ สแกนโลหะ และสัมภาระเพื่อการรักษาความปลอดภัย
การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมที่มีลักษณะหรือที่ใช้ในกิจการตามวรรคหนึ่งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามนาอุปกรณ์ใด ๆ มาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ หรือใช้ประกอบกับเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อเพิ่ม
กาลังส่งให้เกินกว่าที่กาหนดไว้
(๒) การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมข้างต้นไม่ได้รับสิทธิคุ้มครองการรบกวน และหากก่อให้เกิดการรบกวน
ระดับรุนแรงต่อการใช้คลื่นความถี่อื่นที่ได้รับอนุญาตในบริเวณใดบริเวณหนึ่งผู้ใช้ต้องระงับการใช้คลื่นความถี่
ดังกล่าวที่ก่อให้เกิดการรบกวนในบริเวณนั้นโดยทันที
(๓) การใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมข้างต้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทางานของเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่ใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์
ทั้งนี้ หลั กเกณฑ์ และเงื่ อ นไขเป็ น ไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุค มนาคมและสถานี
วิ ท ยุ ค มนาคมที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
และประกาศ กสทช. เรื่อง หลั กเกณฑ์การใช้คลื่ นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้ มีการใช้งาน
เป็นการทั่วไป
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การดัดแปลงเครื่องวิทยุคมนาคมเป็นความผิด
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนซึ่งเป็นสาระสาคัญเป็นการแปรสภาพเครื่องวิทยุ
คมนาคม ถือเป็นการ “ทา” เครื่องวิทยุคมนาคม
เช่น - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงความถี่วิทยุ หรือที่เรียกว่า “เปิดแบนด์” หรือการโปรแกรมความถี่วิทยุ
เพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญาต
- การแก้ไขภาคกาลังส่งให้มีกาลังส่งสูงขึ้น
หากไม่ได้รับใบอนุญาต จะเป็นความผิดฐานทาเครื่องวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๖
แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ระวางโทษปรับไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือจาคุกไม่เกิน ๕ ปี หรือทั้งปรับทั้งจา ตามมาตรา ๒๓
จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้ถูกต้อง จะต้องใช้ความถี่วิทยุให้ถูกต้องด้วย
การใช้เครื่ องวิทยุคมนาคมให้ ถูกต้องตามกฎหมาย ประกอบด้วยมีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ถูกต้ อ ง
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง และจะต้องใช้ความถี่ วิทยุ
อย่างถูกต้อง กล่าวคือจะต้องใช้กาลังส่งไม่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต
๑. ถ้าเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน จะต้องใช้ความถี่วิทยุตามที่ได้รับอนุญ าต
เท่านั้น
๒. ถ้าเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่น จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมได้เฉพาะในย่านความถี่วิทยุตามที่ระบุไว้
ในประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น และประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกากับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น (ฉบับที่ ๒) เท่านั้น
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ส่วนที่ ๓
ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารโดยคลื่นความถี่
การติดต่อสื่อสารหรือการโทรคมนาคมในปัจจุบันมีความสาคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจาวันของมนุษย์
เรารู้จักการติดต่อสื่อสารมาตั้งแต่สมัยดึกดาบรรพ์ ซึ่งการติดต่อสื่อสารจะใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น
๑. การใช้เสียง เสียงพูด เสียงตะโกน เสียงตีเกราะเคาะไม้ เสียงเป่าเขาสัตว์ และเสียงอื่น ๆ
๒. การใชัทัศนสัญญาณ ควันไฟ กระจกสะท้อนแสงอาทิตย์ สัญญาณธงต่าง ๆ
๓. การใช้ตัวหนังสือ พลนาสาร ม้าเร็ว นกพิราบนาสาร
คาว่า “โทรคมนาคม” ตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ได้ให้
ความหมายว่า “หมายถึง การส่ง หรือการรับเครื่องหมายสัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพ และเสียง หรือการอื่นใด
ซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้ โดยทางสาย ทางวิท ยุ หรือทางระบบแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น ๆ จากจุดหนึ่งไปยัง
อีกจุดหนึ่งที่อยู่ห่างไกลกันโดยกรรมวิธีทางวิศวกรรมสื่อสาร”
โทรคมนาคมมาจากคาว่า โทร + คมนาคม “โทร” หมายความว่า ไกล กับ “คมนาคม” ซึ่งหมายถึง
การติดต่อสื่อสาร ดังนั้น โทรคมนาคม คือ การติดต่อสื่อสารระยะทางไกล หรือการรับส่งข่าวสารทางไกล
นั่นเอง
กรรมวิธีของวิศวกรรมสื่อสาร คือ การเปลี่ยนข่าวสารทุกรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการส่งเป็นสัญญาณไฟฟ้า
แล้วส่งสัญญาณไฟฟ้าที่เป็นตัวแทนของข่าวสารนั้นไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ และที่ปลายทางนี้ก็จะ
แปลงสัญญาณไฟฟ้ากลับเป็นข่าวสารที่คนทั่ว ๆ ไปเข้าใจได้ให้แก่ผู้รับต่อไป
ข่าวสารที่จะทาการรับส่งในระยะทางไกล แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๓ ประเภท
๑. เสียง (คาพูด เสียงดนตรี เช่น โทรศัพท์)
๒. ตัวหนังสือ (ตัวเลข เครื่องหมาย เช่น โทรเลข เทเล็กซ์)
๓. ภาพ (ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เช่น โทรทัศน์ โทรภาพ โทรสาร)
ข่าวสารทั้ง ๓ ประเภทนี้ จะถูกแปลงเป็นสั ญญาณไฟฟ้า และถู กส่ ง ไปตามจุ ด ที่ต้ อ งการ ดังนั้น
เพื่อที่จะส่งข่าวสารไปยังปลายทางไกล ตามที่เราต้องการจะต้องอาศัยเทคนิค ชนิดหนึ่ง คือ การผสมคลื่ น
(Modulate) ลงบนคลื่นพาหะความถี่สูง ซึ่งถ้าจะให้เข้าใจง่าย ๆ การโมดูเลท ก็คือ การบรรทุกข่าวสาร ซึ่งมี
ความถี่ ค่อนข้างต่ าลงบนคลื่ นพาหะความถี่สู งแล้ วส่ งไปยั งปลายทาง และเมื่อถึ งปลายทางแล้ วข่ าวสารนั้ น
ก็จะถูกดีโมดูเลท (Demodulate) หรือขนสัญญาณข่าวสารที่บรรทุกมาบนคลื่ นพาหะความถี่สู งนั้นลงแล้ ว
แปลงเป็นข่าวสารให้คนทั่วไปเข้าใจได้ต่อไป
นอกจากนั้ น การผสมคลื่ น (Modulate) บนคลื่ นพาหะความถี่สู ง ยังช่ ว ยให้เราบรรทุกสัญญาณ
ข่าวสารหลาย ๆ จุด หรือหลาย ๆ ช่อง ไปยังจุดหมายปลายทางต่าง ๆ ได้พร้อมกันอีกด้วย
คาว่า “คลื่น” โดยทั่วไป หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนที่เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง
อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของคลื่นที่มี ลักษณะเริ่มจากจุดเริ่มต้น ค่อย ๆ เพิ่มขนาดสูงขึ้นที
ละน้อยจนเพิ่มสูงสุด และค่อย ๆ ลดลงมายังจุดเริ่มต้นใหม่อีก หลังจากนั้นจะค่อ ยเพิ่มขนาดไปในทางตรงกัน
ข้ามกับ ครั้ งแรก ในทานองเดีย วกันและกลับมาสู่ จุดเริ่มต้นอีก คลื่ นจะเกิดดังนี้ซ้าเดิ มต่อไปเรื่อย ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
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การสื่อสารทางไกล อาจทาได้โดยอาศัยการกระจายคลื่นวิทยุออกจากสายอากาศ คลื่น ความถี่นี้
ได้มีการค้น พบทางทฤษฎี โดยเจมส์ คลาร์ ก แม็กเวลล์ (JAMES CLARK MAXWELL) ในปี พ.ศ. ๒๓๙๗
และได้กล่าวว่าคลื่ น ความถี่ ก็คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งมีความเร็วในการเดินทางเท่ากับความเร็วแสง คือ
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ เมตรต่อวินาที ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๒๒ ไฮน์ริค รูดอล์ฟ เฮิรตซ์ ได้ทาการทดลองและพิสูจน์
ให้เห็นว่าคลื่ นความถี่ มีจริง หลังจากนั้นก็ได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับคลื่น ความถี่และการกระจายคลื่ น
ความถีใ่ ห้ก้าวหน้าเป็นอันมากจนถึงปัจจุบัน การสื่อสารทางด้านวิทยุมีพัฒนาการ ดังนี้
- ปี พ.ศ. ๒๓๙๗ เจมส์ คลาร์ก แมกซ์เวล ประกาศทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
- ปี พ.ศ. ๒๔๒๒ ไฮน์ริค รูดอล์ฟ เฮิรตซ์ พิสูจน์โดยการทดลองว่า ทฤษฎีของแม็กซ์เวลเป็นจริง
- ปี พ.ศ. ๒๔๔๐ กูลเยียร์ มาร์โคนี่ ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในการส่งโทรเลข
- ปี พ.ศ. ๒๔๖๓ ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ AM ในสหรัฐอเมริกา
- ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ เริ่มใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อระหว่างประเทศ
- ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ห้างบีกริมแอนด์โกได้นา
เครื่องรับส่งวิทยุโทรเลข ยี่ห้อ เทเลฟุงเกน ของประเทศเยอรมนี เข้ามาทาการทดลองติดต่อระหว่างกรุงเทพกับ
เกาะสีชัง ซึ่งติดต่อกันได้ไม่ดีนัก แต่ก็นับได้ว่าเป็นการติดต่อทางวิทยุครั้งแรกในประเทศไทย
- วิทยาการทางด้านวิทยุได้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงบัญญัติคาว่า วิทยุ แทนคาว่า Radio ที่ใช้ทับศัพท์มาแต่ก่อน และพระองค์ทรงให้กระทรวง
ทหารเรือจัดตั้งสถานีวิทยุโทรเลขถาวรขึ้น ๒ แห่ง คือ ตาบลศาลาแดง (มุมถนนวิทยุตัดกับถนนพระราม ๔)
กรุงเทพ กับชายทะเลจังหวัดสงขลา (ฐานบินกองทัพอากาศในปัจจุบัน) เพื่อใช้ในการแจ้งเรือเข้าออก
- ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปิดสถานีวิทยุโ ทรเลขแห่ งแรก
ที่ตาบลศาลาแดง และพระราชทานโทรเลขฉบับปฐมฤกษ์ถึงสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
อุปราชภาคใต้ ความว่า “Greeting to you on this , which will be one of the most important day
in our country” หรื อ “ขอแสดงความยิ น ดี ต่ อ พระองค์ ใ นวั น นี้ ซึ่ ง จะเป็ น วั น ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด วั น หนึ่ ง ใน
ประวัติศาสตร์ของประเทศเรา”
- ปี พ.ศ. ๒๔๖๙ ประเทศไทยเริ่มใช้คลื่นความถีต่ ิดต่อกับต่างประเทศเป็นครั้งแรกโดยติดต่อสื่อสาร
ทางวิทยุโทรเลขโดยตรงกับกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
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ส่วนที่ ๔
วิธีการสื่อสารและหลักปฏิบัติ
ระบบการสื่อสาร (Communication Systems)
คาว่า “การสื่อสาร” (Communication) ในภาษาไทยมีใช้อยู่หลายคา เช่น “การสื่อความหมาย”
หรือ “การติดต่อสื่อสาร” เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นคา ๆ เดียวกัน มีผู้ให้ความหมายของคานี้ต่าง ๆ กัน เช่น
การสื่อสาร คือ
 การที่มนุษย์ติดต่อส่งข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ตลอดจนความรู้สึกต่าง ๆ จาก บุคคลหนึ่ง
(หรือหลาย ๆ คน) ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง (หรือหลาย ๆ คน) (Edward Sapir)
 การแลกเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดในลักษณะที่มีส่วนร่วมกัน (Edgar Dale ๑๙๖๙)
 เป็นการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างการส่งและการรับสัญญาณต่าง ๆ การรวบรวมและความ
เข้าใจในเนื้อหาต่าง ๆ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ที่มีต่อกัน
จากความหมายดังกล่าว จึงพอสรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า
“การสื่ อ สาร คื อ การติ ด ต่ อ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรื่ อ งราวต่ า ง ๆ ซึ่ ง กั น และกั น ของมนุ ษ ย์ นั่ น เอง
การสื่อสารนับได้ว่า เป็นกิจกรรมพื้นฐานอย่างหนึ่งของมนุษย์ซึ่งมีมาตั้งแต่กาเนิดเป็นชีวิต และการสื่อสารจะ
ได้ผลดีก็ต่อเมื่อผู้รับสามารถเข้าใจตรงกับที่ผู้ส่งต้องการ”
องค์ประกอบของระบบการสื่อสาร ประกอบด้วย
๑. ผู้ส่งสาร (Sources or Communicators or Senders)
๒. เนื้อหาสาระ หรือเรื่องราว (Massages)
๓. พาหะของสาร สื่อ หรือช่องทาง (Media or Channels)
๔. ผู้รับสาร (Receiver)
๕. ปฏิกิริยาตอบสนอง (Feed back)
ผูส้ ง่

ผู้รับ

ข่าวสาร

ช่องทาง

ปฏิกิริยาตอบสนอง
ภาพแสดงระบบการสื่อสาร
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การสื่อสารโดยอาศัยคลื่นความถี่
จากการศึกษาระบบการสื่อสาร จะเห็นได้ว่าพาหะของสาร สื่อ หรือช่องทาง (Media or Channels)
ที่ได้รับการพัฒนาจนมาถึงปัจจุบันนี้และมีความเจริญก้าวหน้าไปเป็นอันมากนั้น คือ การสื่อสารทางด้านวิทยุ
ซึ่ ง ช่ ว ยให้ ม นุ ษ ย์ ส ามารถติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั น ได้ เ ป็ น ระยะทางไกลมากขึ้ น โดยวิ ธี เ ปลี่ ย นเสี ย งพู ด ไปเป็ น
สัญญาณไฟฟ้าความถี่เสีย งแล้ว ทาการผสมกับคลื่นพาหะ (คลื่น ความถี่) แล้วส่งไปยังเครื่องรับที่อยู่ห่ างไป
ทาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยสะดวก
ประเภทของการสื่อสารโดยอาศัยความถีว่ ิทยุ
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้สื่อสารทั่ว ๆ ไป แบ่งประเภทที่ใช้งานในย่านความถี่ออกเป็น ๓ ประเภท
ดังนี้
๑. เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่ HF (High Frequency) คือ ย่านความถี่สูงเริ่มตั้งแต่ความถี่
๓ – ๓๐ MHz เครื่ อ งรั บ ส่ ง วิ ท ยุ ย่ า น HF ส่ ว นใหญ่ อ อกแบบให้ ใ ช้ รั บ ส่ ง สั ญ ญาณในระบบ SSB และ CW
การสื่อสารในย่านความถี่ HF นี้ จะเป็นการสื่อสารระยะไกลและเป็นการเชื่อมโยงระหว่างจุดต่อจุด (point to
point)
การสื่อสารย่านนี้จะไปได้ไกลมาก เพราะคลื่นวิทยุสามารถสะท้อนบรรยากาศชั้นไอโอโนสเพียร์ได้ดี
ทาให้สถานีรับและสถานีส่งสามารถติดต่อกันได้ข้ามประเทศเลยทีเดียว
บรรยากาศชั้นไอโอโนสเฟียร์ (Ionosphere)

สถานีรับ -ส่ง

สถานีรับ-ส่ง

ภาพการสื่อสารย่านความถี่วิทยุ HF
๒. เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมย่ า นความถี่ VHF (Very High Frequency) คื อ ย่ า นความถี่ สู ง มาก
เริ่มตั้งแต่ความถี่ ๓๐ – ๓๐๐ MHz ส่วนใหญ่จะใช้รับส่งสัญญาณแบบ FM การสื่อสารในย่านความถี่ VHF มีทั้ง
แบบเชื่อมโยงระหว่างจุดต่อจุด และการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ ระยะทางที่ติดต่อสื่อสารกันมักจะไม่เกิน ๕๐
กิโลเมตร
๓. เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมย่ า นความถี่ UHF (Ultra High Frequency) คื อ ย่ า นความถี่ สู ง ยิ่ ง
เริ่มตั้งแต่ความถี่ ๓๐๐ – ๓,๐๐๐ MHz ส่วนใหญ่จะใช้รับส่งสัญญาณแบบ FM การสื่อสารในย่านความถี่ UHF
มีทั้งแบบเชื่อมโยงระหว่างจุดต่อจุด และการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ ระยะทางที่ติดต่อสื่อสารกันมักจะไม่เกิน
๕๐ กิโลเมตร
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สถานีรับ-ส่ง

สถานีรับ-ส่ง

สถานีรบั -ส่ง

ภาพการสื่อสารย่านความถี่ VHF และ UHF
วิธีการติดต่อสื่อสารทางวิทยุคมนาคม
การติดต่อสื่อสารทางวิทยุคมนาคม จาแนกออกเป็น
๑. การติดต่อสื่อสารทางเดียว (One-Way Radio Communications) ซึ่งมีสถานีต้นทางเป็นสถานี
ส่งฝ่ายเดียว ส่วนสถานีปลายทางมากกว่า ๑ สถานี เป็นฝ่ายรับ ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุ
โทรทัศน์ เป็นต้น
๒. การติ ด ต่ อ สื่ อ สารสองทาง (Two-Way Radio Communications) จะมี ส ถานี เ ป็ น โครงข่าย
(Network) ตั้งแต่สองสถานีขึ้นไป แต่ละคู่สถานีสามารถติดต่อโต้ตอบกันได้ด้วยวิธี ดังนี้
 ซิมเพล็กซ์ (Simplex) แต่ละสถานีจะต้องผลัดกันพูด ผลัดกันฟัง เมื่อสถานีหนึ่งส่งอีกสถานี
จะต้องรับฟัง จะโต้ตอบสวนกันไม่ได้ในการติดต่อทางวิทยุโทรศัพท์ เมื่อสถานีหนึ่งหมดข้อความที่จะส่งจะต้อง
ใช้คาว่า “เปลี่ยน” เพื่อให้คู่สถานีทราบและพูดโต้ตอบมาได้ ความถี่วิทยุที่ใช้ในการติดต่อด้วยวิธี Simplex นี้
จะใช้ความถี่เดียว (Single Frequency Simplex) หรือสองความถี่ (Two Frequencies Simplex ) ก็ได้
 ดู เ พล็ ก ซ์ (Duplex) คู่ ส ถานี ส ามารถพู ด โต้ ต อบกั น ได้ ทั น ที เ ช่ น เดี ย วกั บ การสนทนาทาง
โทรศัพท์ ไม่ต้องรอให้อีกสถานีหยุดพูดหยุดส่ง กรรมวิธีนี้จะแยกภาคเครื่องรับออกจากเครื่องส่ง ใช้ความถี่
ในการรั บและส่ งไม่เหมือนกัน ซึ่งมีขนาดความถี่วิทยุห่ างกันเพียงพอที่จะไม่รบกวนซึ่งกั นและกัน เครื่องวิทยุ
คมนาคม จะเปิ ดไว้ให้ รั บ และส่ ง อยู่ ตลอดเวลาทั้ง สองสถานี ก็ ได้ หรือจะเปิดให้ เครื่ องรับ เพีย งอย่ างเดี ย ว
และเปิดส่งโดยการใช้ระบบสัญญาณ (Signaling) จากคู่สถานีไปบังคับก็ได้
 เซมิ ดู เ พล็ ก ซ์ (Semi-duplex) สถานี ส่ ง ท างานแบบดู เ พล็ ก ซ์ ส่ ว นคู่ ส ถานี ท างานแบบ
ซิมเพล็กซ์ โดยใช้สองความถี่ การติดต่อสื่อสารทางวิทยุซึ่งมีศูนย์วิทยุควบคุมข่าย (Network Control) ส่วน
ใหญ่เป็นแบบซิมเพล็กซ์ ใช้ความถี่วิทยุเดียวหรือสองความถี่
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คุณสมบัติของเครื่องวิทยุคมนาคม
๑. ความไวในการรับ (Sensitivity) คือ ความสามารถในการรับสัญญาณอ่อน ๆ ได้ ในทางตรงกัน
ข้ามเครื่องรับที่มีความไวน้อยต้องการสัญญาณวิทยุแรง ๆ จึงจะรับได้
๒. ความสามารถในการแยกสถานี (Selectivity) คือ ความสามารถในการแยกสัญญาณที่ต้องการรับ
ออกจากสัญญาณอื่นที่มีความถี่ใกล้เคียง
๓. ความชัดเจนของเสียง (Fidelity) คือ ความสามารถทาให้เสียงที่รับฟังได้จากเครื่องวิทยุคมนาคม
ชัดเจน คล้ายคลึงกับเสียงที่ต้นทางมากที่สุด
๔. ความมีเสถียรภาพทางความถี่ (Stability) คือ ความสามารถในการทาให้ความถี่รับของเครื่องรับ
วิทยุหรือความถี่ส่งของเครื่องส่งวิทยุมีค่าคงที่ได้ดีเพียงใด
๕. การแพร่คลื่นแปลกปลอม (Spurious Emission) คือ การแพร่ที่มีขนาดความถี่อยู่นอกความกว้าง
แถบคลื่นที่จาเป็น (Necessary Bandwidth) ปะปนออกไปในขณะส่งซึ่งอาจทาให้ เกิดการรบกวนกับเครื่องรับ
อื่นได้ คลื่นแปลกปลอม ได้แก่ การแพร่คลื่นฮาร์โมนิค การแพร่คลื่นพาราซิติค คลื่นที่เกิดจากการรวมตัวของ
ความถี่ที่ต่างกัน คลื่นเหล่านี้จะต้องถูกกาจัดให้มีออกอากาศได้น้อยที่สุด
๖. อัตราส่วนระหว่างสัญญาณที่ต้องการกับสัญญาณรบกวน (Signal to Noise Ratio) เป็นค่าที่ใช้
บอกว่าระบบการรับ รับสัญญาณได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับสัญญาณรบกวน
วงจรประกอบอื่น ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคม
 เอสมิเตอร์ (S-meter) ใช้วัดความแรงของสัญญาณความถี่วิทยุที่รับได้
 วงจร Squelch ใช้ปรับเพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงซ่าออกทางลาโพงขณะที่ยังไม่มีสัญญาณวิทยุเข้า
อุปกรณ์ / วงจรที่จ่ายไฟให้แก่เครื่องวิทยุคมนาคม
 วงจรเรคติไฟเออร์ (Rectifier) เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
 วงจรฟิลเตอร์ (Filter) ทาให้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่จ่ายออกมาจากวงจรเรคติไฟเออร์เรียบขึ้น
 วงจรโวลเตจเรกกูเรเตอร์ (Voltage Regulator) มีหน้าที่ทาให้แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกมาคงที่
 แหล่งจ่ายไฟตรง (DC Power Supply) มีหน้าที่จ่ายแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้แก่เครื่องวิทยุ
คมนาคม ปกติแหล่งจ่ายไฟตรงจะต้องจ่ายแรงดันได้เท่ากับแรงดันที่เครื่องฯ ต้องการและจ่ายกระแสได้ไม่น้อย
กว่าความต้องการกระแสสูงสุดของเครื่องฯ
 เครื่องอินเวอร์เตอร์ (Inverter) คือ อุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
หลักการสังเคราะห์ความถี่
ในปั จ จุ บั น เครื่ องวิ ท ยุ คมนาคมมั กจะใช้ ว งจรภาครั บแบบซุ ปเปอร์ เ ฮทเทอโรไดน์
(SUPERHETERODYNE) เพราะให้ความไวในการรับสูง และมีความสามารถในการเลือกรับที่ดี พิจารณาจาก
บล็ อ กไดอะแกรมของเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมความถี่ ๒๗.๑๒๕ MHz แบบดั บ เบิ้ ล คอนเวอร์ ชั่ น (DOUBLE
CONVERSION) กล่าวคือ ใช้ความถี่ IF ๒ ความถี่ ในส่วนของเครื่องรับ ความถี่ IF แรก คือ ๑๐.๖๙๕ MHz
LOCAL OSCILLATOR ตัว ที่ ๑ ก็จ ะต้องผลิ ต ความถี่ ๓๗.๘๒ MHz หรือ ๑๖.๔๓ MHz เพื่อนาไปผสมกั บ
ความถี่ ๒๗.๑๒๕ MHz แล้วจะได้ความถี่ IF ออกมาเป็น ๑๐.๖๙๕ MHz และ LOCAL OSCILLATOR ตัวที่ ๒
ก็จะต้องผลิตความถี่ ๑๐.๒๔ MHz หรือ ๑๑.๑๕ MHz ขึ้นมา เพื่อผสมกับความถี่ ๑๐.๖๙๕ MHz ให้ได้ความถี่
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IF ตัวที่ ๒ เป็น ๔๕๕ kHz ส่วนทางด้าน OSCILLATOR ของเครื่องส่ง (CARRIER OSCILLATOR) ก็จะสร้าง
ความถี่ ๒๗.๑๒๕ MHz แล้วนาไป MODULATE กับสัญญาณเสียงที่ต้องการจะส่งออกไป
สมมุติว่าต้องการเปลี่ยนช่องความถี่ของการรับ – ส่งเป็นความถี่ ๒๗.๒๕๐ MHz จะต้องเปลี่ยน
ความถี่ของ LOCAL OSCILLATOR ตัวที่หนึ่งเป็น ๓๗.๙๔๕ MHz หรือ ๑๖.๕๕๕ MHz และเปลี่ยนความถี่
OSCILLATOR ของเครื่องส่งเป็น ๒๗.๒๕๐ MHz นั่นคือ ต้องใช้แร่บังคับความถี่ (CRYSTAL) ๒ ตัว ต่อ ๑ ช่อง
ความถี่ ถ้าต้องการเครื่อ งวิทยุ คมนาคมที่มีจานวนช่องมาก ๆ ก็จะต้องใช้แร่บังคับความถี่จานวนมาก เช่น
ถ้าต้องการใช้ ๑๐๐ ช่อง ต้องใช้แร่บังคับความถี่ถึง ๒๐๐ ตัว และต้องใช้สวิทช์จานวนมากอีกด้วย การใช้วิธีการ
สังเคราะห์ความถี่ (FREQUENCY SYNTHESIZER) เข้าช่วย สามารถที่จะลดจานวนแร่บังคับความถี่ลงได้ และมี
ช่องใช้งานจานวนมาก

การสังเคราะห์ความถี่ (FREQUENCY SYNTHESIZER) อาจแบ่งตามลักษณะการทางานได้ ๒ ชนิด คือ
๑. การสังเคราะห์ความถี่โดยตรง (DIRECT SYNTHESIZER) คือ การใช้ความถี่หลายค่ามาผสมกัน
เพื่อให้ ได้ความถี่ที่ต้องการ โดยปกติใช้แร่ บังคับความถี่หลายชุด ตัว อย่างจากบล็ อกไดอะแกรมข้างล่างนี้
OUTPUT ที่ได้รับจะมีความถี่ตั้งแต่ ๒๗.๐ ถึง ๒๘.๕ MHz หรือ ๓.๘ ถึง ๕.๓ MHz โดยสามารถเปลี่ยนความถี่
ได้ขั้นละ ๑๐๐ kHz จานวนแร่บังคับความถี่ของ OSCILLATOR A มีจานวน m ตัว และ OSCILLATOR B มีจานวน
n ตัว จะได้จานวนช่องเท่ากับ m x n ช่อง
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๒. การสั ง เคราะห์ ค วามถี่ โ ดยอ้ อ ม (INDIRECT SYNTHESIZER) หรื อ PHASE LOCK LOOP
SYNTHESIZER ใช้ ห ลั ก การของ PHASE LOCK LOOP (PLL) เป็ น ระบบป้ อ น กลั บ ที่ บั ง คั บ ให้ ว งจร
OSCILLATOR มีความถี่หรือเฟสเปลี่ยนแปลงไปตามความถี่ของเฟสของสัญญาณอ้างอิงภายนอก PLL ประกอบด้วย
ภาคส าคั ญ ๓ ภาค คื อ ภาคเที ย บเฟส (PHASE DETECTOR หรื อ PHASE COMPARATOR) ภาค LOOP
FILTER และภาค VOLTAGE CONTROL OSCILLATOR (VCO)

PHASE COMPARATOR จะเปรียบเทียบเฟสและความถี่ของ INPUT (fi) กับความถี่จาก VCO (fo)
ซึง่ PHASE COMPARATOR จะให้ OUTPUT เป็น VOLTAGE ที่แปรตามความต่างเฟสและความถี่ของ INPUT
ทั้งสองเรียกว่า แรงดันคลาดเคลื่อน (ERROR VOLTAGE) แรงดันนี้จะป้อนให้กลับ LOOP FILTER ซึ่งเป็นวงจร
กรองความถี่ต่าที่จะกรองเอาแต่เฉพาะความถี่ต่าง ๆ ที่ต้องการ เพื่อไปควบคุมการ OSCILLATE ของ VCO
ในลักษณะที่ลดความแตกต่างระหว่าง INPUT (fi) กับความถี่ของ OSCILLATOR (fo) จนกระทั่ง fi = fo สภาวะ
ที่ fo = fi นี้เรียกว่า สภาวะล๊อก (LOCK) แต่ถ้า fi มีค่าเปลี่ยนไป PHASE COMPARATOR ก็จะได้ค่า ERROR
VOLTAGE ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อบังคับให้ VCO เปลี่ยนความถี่ตามเพื่อให้เกิดสภาวะล๊อกขึ้นอีก
เราสามารถนาเอา PLL ไปใช้ในการสังเคราะห์ หรือผลิตความถี่ที่มีความเที่ยงตรงและเสถียรภาพ
เทียบเท่าสัญญาณอ้างอิงได้ วงจรนี้เรียกว่า วงจรสังเคราะห์ความถี่ ระบบสังเคราะห์ความถี่ จะช่วยให้สามารถ
สังเคราะห์สัญญาณ OUTPUT (จาก VCO) ให้มีความถี่ตามที่ต้องการได้หลายความถี่ โดยมีความเที่ยงตรงและ
เสถียรภาพสูงเทียบเท่า CRYSTAL OSCILLATOR
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การใช้ PLL ในการสังเคราะห์ความถี่
ไม่ ว่ า ระบบสั ง เคราะห์ ค วามถี่ จ ะมี ค วามซั บ ซ้ อ นเพี ย งใด เมื่ อ พิ จ ารณาลึ ก ลงไปจะพบว่ า มี PLL
เป็ น หั ว ใจในการสั ง เคราะห์ เ สมอ บล็ อ กไดอะแกรมด้ า นล่ า งเป็ น ระบบการสั ง เคราะห์ ค วามถี่ อ ย่ า งง่ า ย
ประกอบด้วย ๕ ภาค คือ ภาค VCO ซึ่งเป็น OSCILLATOR กาเนิดสัญญาณ OUTPUT ของระบบสังเคราะห์
ความถี่ ภาคหาร N ทาหน้าที่หารความถี่แบบตั้งโปรแกรมให้หารด้วยค่าตัวเลขตามต้องการได้ ภาคกาเนิด
ความถี่อ้างอิง ซึ่ง อาจจะเป็ น CRYSTAL OSCILLTOR หรือสั ญญาณอื่น ๆ ภาคเทียบเฟส และภาค LOOP
FILTER ซึ่งทาหน้าที่กรองเอาเฉพาะความถี่ต่าไปใช้งาน

จากรูป จะเห็น ว่า สัญ ญาณ INPUT ของภาค PHASE COMPARATOR มาจาก ๒ แหล่ง
คือ จาก VCO ที่มีความถี่เท่ากับ fo/N และจากภาคความถี่อ้างอิงซึ่งมีความถี่เท่ากับ fr OUTPUT จากการ
เปรียบเทียบ คือ ผลต่างระหว่างสัญญาณ fo/N กับ fR ซึ่งจะกรองเอาเฉพาะความถี่ต่าเท่านั้น เพื่อบังคับการ
OSCILLATE ของวงจร VCO ให้ทาการปรับแก้ความถี่ (หรือ เฟส) ให้ตรงจนกว่าความถี่ของสัญญาณทั้งสอง
จะเท่ากัน ในสภาวะล๊อก (LOCK) ความถี่ของ VCO เมื่อผ่านวงจรหาร N จะเท่ากับความถี่อ้างอิง นั่นคือ
fo = nfr (fo/N = fr)
กล่าวอีกนัยหนึ่ง OUTPUT จะมีความถี่เป็น N เท่าของความถี่อ้างอิง สมมุติว่า fr = ๑ kHz
N = ๑๐๐๐ จะได้ fo = ๑ MHz ถ้า N เพิ่มขึ้นที่ละ ๑
ค่ า fo จะเพิ่ ม ขึ้ น ที ล ะ ๑ kHz ไปเรื่ อ ย ๆ เป็ น ๑.๐๐๑, ๑.๐๐๒, ๑.๐๐๓...MHz ตามล าดั บ
จากหลักการดังกล่าว ทาให้สามารถสร้างความถี่ขึ้นใช้งานได้มากมายหลายค่าตามที่ต้องการได้ อย่างไรก็ตาม
วงจรสังเคราะห์ความถี่เพื่อใช้งานจริงนั้น อาจจะมีความแตกต่างจากที่กล่าวมานี้ คือมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น
เช่น อาจจะใช้การสังเคราะห์ความถี่แบบ HETERODYNE ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้กันมาก เมื่อเข้าใจหลักการ
ข้างต้นนี้แล้วก็สามารถทาความเข้าใจกับแบบอื่น ๆ ได้ไม่ยากนัก
ในการตั้งความถี่เพื่อใช้งานสาหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่เป็นแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER)
สามารถแบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภทคือ
๑. ประเภท PROGRAM ความถี่วิทยุจากภายนอกเครื่องหรือแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๑
จุดประสงค์ในการใช้เครื่องประเภทนี้ เพื่อใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นและส่วนราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคง เช่น ทหาร ตารวจ เป็นต้น เพราะผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนความถี่วิทยุใด ๆ ได้ง่ายด้วยตนเอง ถึงแม้
จะไม่มีความรู้ทางช่างมาก่อน
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๒. ประเภท PROGRAM ความถี่วิทยุใ ส่ภ ายในเครื่ องหรื อแบบสั งเคราะห์ค วามถี่ประเภท ๒
เครื่ องวิทยุ คมนาคมประเภทนี้ ไม่ส ามารถเปลี่ ยนความถี่วิท ยุใ ด ๆ ได้ ในทันทีทัน ใดเหมื อนประเภทที่ ๑
แต่จะต้องมีการศึกษาให้เ ข้าใจวิธีการเปลี่ยนความถี่วิทยุ จึงจะทาได้ สรุปแล้วผู้ใช้จะต้องมีความรู้ทางช่าง
เป็นอย่างดี
๓. ประเภท PROGRAM สาเร็จรูปใส่ภายในเครื่องหรือแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ เครื่อง
วิทยุคมนาคมประเภทนี้ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนความถี่วิทยุใด ๆ ได้ นอกเสียจากจัดหาเครื่องมือพิเศษมาเพื่อ
ดาเนินการเปลี่ยนข้อมูล ใน PROGRAM สาเร็จรูปนั้น ๆ หรือจัดซื้อ PROGRAM สาเร็จรูปจากต่างประเทศ
นาเข้ามาเปลี่ยนแทน PROGRAM ของเดิม ซึ่งผู้ใช้ต้องมีความรู้ในทางช่างเช่นเดียวประเภทที่ ๒ แต่ประเภท
ที่ ๓ มีความยุ่งยากมากกว่าประเภทที่ ๒
การใช้และบารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม
แม้ว่าเครื่องมือสื่อสารสมัยใหม่ สามารถนามาใช้ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ
สูงเพียงใดก็ตาม เครื่องเหล่านี้ย่อมมีโอกาสชารุดเสียหายได้โดยอาจชารุดก่อนเวลาอันสมควร หรือชารุดตาม
อายุการใช้งาน การชารุดของเครื่องวิทยุคมนาคมก่อนเวลาอันสมควรนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้เป็นผู้กระทา
เช่น ความไม่เอาใจใส่ในการดูแลรักษา การใช้งานโดยไม่ถูกหลักวิชาการ เป็นต้น ส่วนการชารุดตามอายุการใช้
งาน ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่อง อันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานผู้ผลิต เช่น เครื่อง
วิทยุคมนาคมแต่ละตราอักษรแต่ละรุ่น มีจุดอ่อนที่เสียหาย และความคงทนในการใช้งานไม่เหมือนกัน เป็นต้น
จึ ง ควรทราบถึ ง หลั ก ในการตรวจและบ ารุ ง รั ก ษาเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมในเบื้ อ งต้ น ไว้ ซึ่ ง จะเป็ น
ประโยชน์ในการยืดอายุการใช้งานของเครื่องออกไปตามสมควร
๑. การจ าแนกประเภทของเครื่ อ งวิ ท ยุค มนาคมและอุ ปกรณ์ ร่ ว ม เครื่องวิทยุคมนาคมในที่ นี้
หมายถึง “RADIO TELEPHONE” คือ เครื่องที่ติดต่อสื่อสารกันโดยใช้เสียงพูดเท่านั้น และจาแนกออกตาม
ลักษณะการใช้งาน ได้แก่
๑.๑ เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ ปัจจุบันใช้กันอย่างแพร่หลาย พกพาง่าย มีความคล่องตัว
และประสิทธิภาพสูง เป็นเครื่องที่สร้างปัญหาในทางกฎหมายและทางเทคนิคมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นเครื่อง
ระบบ VHF/FM UHF/FM CB/AM และ CB/UHF กาลังส่งมีตั้งแต่ต่ามาก ๆ จนถึง ๕ วัตต์

ภาพเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ
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๑.๒ เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดประจาที่ เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประจาที่ หรือใช้งานเป็น
สถานีฐาน (Base Station) โดยเฉพาะอาจมีกาลังส่งสูงถึง ๑๐๐ วัตต์ หรือสูงกว่า ใช้เป็นสถานีแม่ข่ายติดต่อกับ
สถานีลูกข่าย ส่วนใหญ่เป็นเครื่องระบบ HF/SSB VHF/FM UHF/FM VHF/AM และ UHF/AM

ภาพเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจาที่

๑.๓ เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดเคลื่อนที่ เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อติดตั้งในรถยนต์ ในเรือ หรือ
อากาศยานแล้ ว แต่ ก รณี เ พื่ อ ใช้ ง านเป็ น สถานี เ คลื่ อ นที่ (Mobile Station) โดยเฉพาะมี ข นาดกระทั ด รั ด
คล้ายวิทยุ/เทปติดรถยนต์ กาลังส่งต่ากว่า ๑๐๐ วัตต์ และสามารถนามาดัดแปลงเป็นเครื่องติดตั้งประจาที่ได้
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องระบบ VHF/FM VHF/AM UHF/FM และ HF/SSB เป็นต้น

ภาพเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดเคลื่อนที่

๑.๔ อุปกรณ์ร่วม หมายถึง อุปกรณ์ที่จาเป็นในการใช้งานร่วมกับเครื่องวิทยุคมนาคม อุปกรณ์
บางอย่างเป็นอุปกรณ์ที่อานวยความสะดวกในการใช้งาน อุปกรณ์ที่ควรทราบ ได้แก่
- ปากพูด หู ฟัง มีชื่อเรี ย กเป็นภาษาอังกฤษว่า “SPEAKER MICROPHONE” เป็นอุปกรณ์ที่
อานวยความสะดวกในการใช้งาน
- ลาโพงต่อภายนอกเครื่อง (EXTERNAL SPEAKER)
- ไมโครโฟนต่อภายนอกเครื่อง (EXTERNAL MICROPHONE)
- สายอากาศ มีหลายชนิดขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องวิทยุคมนาคมและการใช้งาน
- สายนาสัญญาณมีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยทั่วไปนิยมใช้สายนาสัญญาณเบอร์ RG๕๘A/U และ RG-๘A/U หรือ RG-๘A
- เครื่องจ่ายไฟ ได้แก่ AC ADAPTER และแบตเตอรี่ ชนิดต่าง ๆ
- เครื่องประจุไฟให้กับแบตเตอรี่ (BATTERY CHARGER)
- เครื่องขยายกาลังส่งสัญญาณรับ-ส่ง (RF BOOSTER)
- สายล่อฟ้า และสายดิน ใช้ป้องกันการเสียหายของเครื่อง เนื่องจากฟ้าผ่าในฤดูฝน ฯลฯ
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๒. หลักการติ ด ตั้ งเครื่องวิทยุค มนาคม การติดตั้งเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดประจาที่และสถานี
เคลื่อนที่มีสิ่งที่ควรทราบ ดังนี้
๒.๑ การวางแผนตั้งสถานีวิทยุคมนาคม การเลือกพื้นที่หรือบริเวณที่จะตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ควรเลือกด้วยความระมัดระวัง ก่อนที่จะใช้งานจริง โดยคานึงว่า เป้าหมายหลักของการตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
คือ การเป็นข่ายสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างสถานที่ต่าง ๆ หรือการครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการ การ
เลือกพืน้ ที่ควรนาประเด็นดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณา
(๑) ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ และผลกระทบเชิงสังคม
(๒) ความปลอดภัย โดยเฉพาะความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์
(๓) การรบกวนหรือการแทรกสอดทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Interference)
และความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic compatibility)
(๔) ความจุช่องสัญญาณที่มีอยู่ ณ สถานีวิทยุคมนาคมเดิม
(๕) ความมีอยู่ของระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น
(๖) การเข้าถึงที่ตั้งสถานี
(๗) สัญญาณรบกวนด้านไฟฟ้า
(๘) ระยะห่างจากท่าอากาศยานหรือสนามบิน
(๙) การขยายตัวของเมือง และชุมชนในบริเวณที่จะตั้ง
(๑๐) ความคุ้มค่าในแง่เศรษฐศาสตร์
การแพร่กระจายคลื่นเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
โดยเฉพาะในกรณีของคลื่นวิทยุในความถี่ย่าน VHF และ UHF ซึ่งแพร่กระจายคลื่นในแนวเส้นตรง ซึ่งส่งผลถึง
พื้นที่ครอบคลุมในการให้บริการ สถานีที่มีความสูงมากกว่าย่อมมีพื้นที่ครอบคลุมในการให้บริการกว้างกว่า
ในการออกแบบสถานีวิทยุคมนาคม ต้องตระหนักว่าสิ่งกีดขวาง เป็นต้นว่า เนินเขาหรือตึกอาจทาให้
ระยะทางในการแพร่กระจายคลื่นลดลง แม้ว่าจะได้รับผลจากการสะท้อน (Reflection) และการเบี่ยงเบน
(diffraction) อยู่บ้าง แต่ก็ช่วยได้ไม่มากนัก ดังนั้น อาจมีความจาเป็นที่ต้องเพิ่ มความสู งให้มากขึ้น เพื่อให้
ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ ถ้ามีสิ่งกีดขวางอยู่ในบริเวณนั้น อีกทั้ง ตึกที่มีผนังห่อหุ้มชั้นนอกเป็นโลหะ อาจส่งผล
ให้เกิดการดูดกลืนสัญญาณคลื่นวิทยุ ทาให้สัญญาณอ่อนลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก็เป็นได้
๒.๒ ผู้ประสงค์จะตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ควรพิจารณาที่จะเลือกใช้สถานีร่วมกับสถานีอื่นที่มีอยู่
ก่อนแล้ว หากสามารถกระทาได้ในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ อาจต้องคานึงถึงประเด็นค่าใช้จ่าย ลักษณะทางเทคนิคของ
สถานีที่มีอยู่เดิมและที่จะตั้งใหม่ พื้นที่ใช้สอย ความคงทนแข็งแรงของเสา โครงสร้างและตัวตึก รวมทั้งอุปกรณ์
ทีจ่ ะต้องติดตั้งเพิ่มเติมด้วย
แม้ว่าการตั้งสถานีบนที่สูงจะได้เปรียบในแง่ของพื้นที่การให้บริการแต่ก็มีข้อจากัดในเรื่องของการ
เข้าถึงสถานีดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน
ในกรณีของสถานีที่ตั้งบนเขา จาเป็นต้องมีการปรับพื้นที่ และการสร้างถนนเข้าถึงพื้นที่นั้น
ในกรณีของสถานีที่ตั้งบนตึก จาเป็นต้องมีช่องทางในการเข้าถึงเพื่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ รวมทั้ง
การใช้งานและบารุงรักษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ควรคานึงในประเด็นอื่นที่อาจเกิดขึ้น เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือไฟไหม้ และที่ตั้งสถานีวิทยุ
คมนาคมต้องมีสาธารณูปโภคครบครัน ทั้งในส่วนของไฟฟ้า ประปา ระบบบาบัดของเสีย
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๒.๓ การขออนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ในการเลือกที่ตั้ง
สถานีวิทยุคมนาคมนั้น หากอยู่ใกล้กับท่าอากาศยานหรือสนามบิน จาเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การเดินอากาศด้วย เนื่องจากเสาหรือหอคอยที่ สูงเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการเดินอากาศ ดังนั้น ในการขอ
อนุญาตตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในเขตบริเวณใกล้กับสนามบิน ผู้ขออนุญาตจะต้องตรวจสอบดูว่า สถานที่ในการ
ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศหรือไม่ โดยสามารถตรวจสอบได้จากกรมการขนส่ง
ทางอากาศ หากสถานที่ติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ให้ผู้ยื่นขออนุญาต
ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ณ ที่ทาการสนามบินนั้น ๆ และให้ส่งหลักฐานการอนุญาตให้ก่อสร้างส่งให้สานักงาน
กสทช. พิจารณาอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมต่อไป
๒.๔ การติดตั้งโดยเฉพาะในเรือและในรถยนต์ ต้องติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง และสามารถถอด
ออกมาซ่อมปรับแต่งได้โดยง่าย
๒.๕ สายต่อไฟบวก-ลบจากแบตเตอรี่ ควรมีตลับฟิวส์ต่ออนุกรม อยู่ภายนอกเครื่องเพื่อสะดวก
ในการเปลี่ยนฟิวส์ใหม่ ในกรณีที่ฟิวส์ของเดิมขาดวงจรและสายดังกล่าวจะต้องมีความยาวเพี ยงพอ ไม่สั้น
จนเกินไป รวมทั้งสายต่อลาโพงภายนอกด้วย (สายต่อไฟบวกใช้สายสีแดง สายต่อไฟลบใช้สายสีดา)
๒.๖ สายต่อไฟบวก-ลบ และสายลาโพง ควรทาเป็นปลั๊กเสียบ เพื่อความสะดวกในการถอด
เครื่องออกไปตรวจซ่อม ปรับแต่ง หรือนาไปใช้เป็นเครื่องประจาที่ชั่วคราว
๒.๗ เครื่ อ งติ ด ตั้ ง ประจ าที่ ควรอยู่ ใ นห้ อ งที่ ค วบคุ ม อุ ณ หภูมิ ป ระมาณ ๒๕ องศาเซลเซียส
และปราศจากเสียงรบกวนใด ๆ
๒.๘ การติดตั้งต้องหลีกเลี่ยงแหล่งความร้อน แหล่งน้าใดๆ เพราะความร้อนที่สูงมาก ๆ จะทา
ให้เครื่องชารุดหรือเสื่อมสภาพได้ รวมทั้งน้า อาจจะเป็นน้าฝน ไอน้าเค็ม หรือน้าที่ฉีดล้างรถมีโอกาสเข้าสู่เครื่อง
วิทยุคมนาคม และทาให้เครื่องชารุดได้โดยง่าย
๒.๙ การติดตั้งสายอากาศ (Antenna) ของสถานีฐาน (Base Station) ควรมีสายล่อฟ้าเพื่อ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและควรมีสายดินเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วลงแท่นเครื่อง ส่วนเครื่อง
วิทยุคมนาคมที่ติดตั้งในเรือ สามารถใช้เครื่องยนต์ของเรือต่อกับสายล่อฟ้า และใช้น้าแทนสายดินได้
๒.๑๐ ต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความอับชื้น มีฝุ่นละอองมาก เพราะสภาพดังกล่าวจะทาให้เครื่อง
ชารุดก่อนกาหนด ดังนั้น พื้นที่ติดตั้งเครื่องต้องเป็นห้องที่อากาศถ่ายเทได้ดีหรือเป็นห้องควบคุมอุณหภูมิตามที่
ระบุในข้อ ๒.๗
๒.๑๑ การติ ด ตั้ ง สายอากาศ (Antenna) ของสถานี เ คลื่ อ นที่ (Mobile Station) ที่ ติ ด ตั้ ง ใน
รถยนต์ บางแบบปรับความยาวของสายอากาศ โดยใช้สายอากาศหลายท่อนต่อกัน และมีสกรูหกเหลี่ยมขันยึด
ด้วยประแจหกเหลี่ยมขนาดเล็ก ลักษณะเช่นนี้ ต้องขันให้แน่น เพราะโอกาสหลุดหายของสายอากาศท่อน
บนสุดมีได้มาก ในกรณีที่รถยนต์คันนั้นต้องขับไปในพื้นที่กันดาร พื้นที่ที่เป็นป่าหรือขับด้วยความเร็วสูง แรงลมมี
โอกาสทาให้สายอากาศบางส่วนหลุดหายได้
๒.๑๒ เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดเคลื่อนที่ ที่ติดตั้งในเรือและรถยนต์ ต้องมีอุปกรณ์กรองสัญญาณ
รบกวนจากหั ว เทีย น และจานจ่ ายซึ่งสามารถแพร่ คลื่ นวิ ทยุ รบกวนในรู ปของคลื่ นแม่เ หล็ กไฟฟ้ า (EMI =
ELECTRO MAGNETIC INTEREERENCE) มากวนภาครั บ ของเครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม อั น เป็ น อุ ป สรรคในการ
ติดต่อสื่อสาร
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๒.๑๓ เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดติดตั้งประจาที่ นอกจากจะใช้กับแรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ V ๕๐ Hz
แล้ว ควรเป็นเครื่องที่สามารถใช้กับไฟ DC ๑๒ V จากแบตเตอรี่รถยนต์ได้ ประโยชน์ที่ได้รับคือ เมื่อไฟฟ้า ๒๒๐ V
๕๐ Hz ไม่จ่ายมา (ไฟดับชั่วคราว) เครื่องวิทยุคมนาคมก็สามารถใช้งาน รับ-ส่งข่าวสารได้
๓. การตรวจซ่อมและบารุงรักษาเบื้องต้น เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในหน่วยของรัฐนั้น ส่วนใหญ่
เป็ น เครื่ อ งระบบ HF/SSB VHF/FM UHF/FM และเครื่ อ ง CB เครื่ อ งทุ ก เครื่ อ งมี โ อกาสช ารุ ด เสี ย หายได้
ดังนั้น ความรู้ในการตรวจซ่อมและบารุงรักษาเบื้องต้น จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งซึ่งอาจแบ่งเป็น ๒ ขั้นตอน
ดังนี้
๓.๑ การตรวจซ่อมบ ารุ งรั กษาขณะที่เครื่องยังใช้งานได้เป็นปกติ หมายถึง การปฏิบัติการ
ในขณะที่เครื่ องวิทยุ คมนาคมและอุป กรณ์ประกอบการใช้ งานยังไม่ชารุดเสี ยหาย กล่าวคือ ยังสามารถใช้
รับ-ส่งข่าวสารได้ เป็นการช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องและอุปกรณ์ประกอบการใช้งานให้นานออกไปอีก
เป็นการประหยัดงบประมาณ ทุกคนสามารถปฏิบัติได้ โดยเพียงแต่ให้มีความละเอียดเอาใจใส่อย่างสม่าเสมอ
ดังนี้
(๑) ระมั ด ระวั ง การท าเครื่ อ งตกหล่ น จากที่ สู ง ลงสู่ พื้ น แข็ ง โดยเฉพาะเครื่ อ ง
วิทยุคมนาคม ชนิดมือถือมีโอกาสชารุดแตกหักเสียหายได้ ถ้าทาตกหล่นบ่อย ๆ ควรมีซองหนังใส่เครื่องจะช่วย
บรรเทาความเสียหายได้มาก
(๒) ระมั ด ระวั ง อย่ า ให้ น้ าเข้ า เครื่ อ งหรื อ ท าเครื่ อ งตกน้ า ตลอดจนเก็ บ เครื่ อ งไว้ ใ น
ที่มีความอับชื้น หรือติดตั้งเครื่องไว้ใกล้แหล่งความร้อน เช่น แสงแดด ปัจจัยเหล่านี้จะทาให้อุปกรณ์ภายใน
เครื่ องเสื่ อมสภาพเร็ วกว่าปกติ อาการเสี ยในภาครับหรือภาคส่ ง เช่น ความถี่ใช้งานคลาดเคลื่ อน กาลั งส่ ง
ลดน้อยลง เป็นต้น
(๓) สายต่อแบตเตอรี่ขั้วบวก-ลบที่จ่ายไฟเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมรวมทั้งขั้วบวก-ลบ
แบตเตอรี่รถยนต์ ต้องคอยตรวจดูว่าขั้ว ต่อกับสายไฟหลวมหรือไม่ และมีสารเคมีสี ขาว-เขียว ฟ้า จับที่ขั้ว
แบตเตอรี่หรือไม่ ถ้ามีต้องขัดออก แล้วใช้จาระบีทาที่ขั้วแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันอาการดังกล่าว และถ้าเป็น
รังถ่านของเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือต้องหมั่นตรวจตราดูว่ามีส นิมสีเขียว-ฟ้า จับที่ขั้วบวก-ลบของรังถ่าน
หรือไม่ ถ้ามี ต้องขัดออก แล้วใช้สเปรย์ล้างคอนแทค หรือใช้แอลกอฮอล์เช็ดขั้วโลหะของรังถ่านให้สะอาด
(๔) เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดประจาที่ที่ ใช้งานเป็นเวลานาน ๆ ควรทาความสะอาด
ปั ดฝุ่ น ละอองออกจากเครื่ อ ง โดยใช้แปรงขนอ่อ น เครื่องเป่าลม น้ายาทาความสะอาด และเพื่อป้ อ งกั น
ความผิดพลาด ก่อนทาความสะอาดให้ตัดวงจรไฟที่จ่ายเข้าเครื่องเสียก่อน
(๕) สายอากาศและสายน าสั ญ ญาณที่ ใ ช้ ต้ อ ง MATCHING กั บ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม
ไม่ควรน าสายอากาศและสายน าสั ญญาณที่ผิ ดแบบมาใช้ เนื่องจากจะทาให้ เกิดการ MISMATCH มีผ ลให้
ประสิทธิภาพในการรับ-ส่งด้อยลง และวงจรภาคส่งจะชารุดก่อนกาหนดเวลาอันควร ตัวอย่าง เช่น สายอากาศ
ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ความถี่ ๑๖๒.๑๕๐ MHz จะนาสายอากาศย่านความถี่ ๑๔๔-๑๔๖
MHz มาใช้แทนย่อมเกิดการ MISMATCH ได้ เป็นต้น
(๖) รอยต่อต่าง ๆ ของสายอากาศ ขั้วต่อไมโครโฟน ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่หลุด
หลวม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง รอยต่ อ ระหว่ า งสายอากาศกั บ สายน าสั ญ ญาณ และจุ ด ต่ อ ระหว่ า งขั้ ว ต่ อ ของ
สายอากาศกับเครื่องวิทยุคมนาคมจะหลุดหลวมขณะทาการรับ -ส่งไม่ได้ เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือมักมี
ปัญหาเกี่ยวกับขั้วต่อสายอากาศที่ตัวเครื่องหลวมได้ง่าย
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(๗) ปุ่มกด ปุ่มปรับ ปุ่มหมุนต่างๆ เหล่านี้ จะมีขนาดเล็กลงสาหรับเครื่องรุ่นใหม่ ดังนั้น
การใช้งานควรใช้ตามปกติ ไม่ควรปรับกดหรือหมุนปรับแต่งด้วยความรุนแรง นอกจากนี้เครื่องประจาที่ รุ่นเก่า
ที่มีขนาดเครื่องใหญ่และมีกลไกบางส่วนที่มีการเคลื่อนไหว เสียดสี ควรมีการหยอดน้ามันหล่อลื่นเป็นครั้งคราว
(๘) แบตเตอรี่นิเกิล-แคดเมี่ยมที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ต้องทาการประจุ
ไฟอย่างสม่าเสมอตามหลักวิชาการ นอกจากนี้แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องวิทยุคมนาคม ต้องมีค่าตรงตามที่
ระบุในหนังสือคู่มือ เช่น ๗.๒ V ๑๒ V ๒๔ V ห้ามจ่ายแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าที่กาหนด จะทาให้เครื่องชารุดได้
และการต่อสายจ่ายแรงดันไฟฟ้าต้องต่อขั้วบวก-ลบเข้าเครื่องให้ถูกต้อง การต่อกลับขั้วอาจทาให้เครื่องชารุดได้
เช่นกัน
(๙) อุปกรณ์ร่วม ได้แก่ หูฟัง ไมโครโฟน ฯลฯ การจับถือต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
ไม่ควรให้ ตกหล่ น กระทบพื้น ซึ่งอาจจะทาให้ อุปกรณ์ดัง กล่ าวช ารุด ได้ง่ายเหมื อนกับเครื่ องวิทยุ คมนาคม
ชนิดมือถือ
(๑๐) การติดต่อสื่ อสาร ควรกระทาโดยใช้เวลาสั้ น รวดเร็ว ได้ใจความ ไม่ควรกดคีย์
ไมโครโฟนนานเกินไป เพราะเครื่องส่งจะทางานหนักและอาจชารุดได้ง่าย และยังเป็ นการสิ้นเปลืองพลังงาน
ไฟฟ้าและสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ห้ามส่งข่าวสารออกอากาศโดยที่ไม่ได้ต่อสายอากาศเข้ากับเครื่องวิทยุคมนาคม
นอกจากจะส่งข่าวสารไม่ได้แล้วยังทาให้ภาคส่งของเครื่องชารุดอีกด้วย
(๑๑) เครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ในปัจจุบันแทบทุกรุ่น รวมทั้งชนิดเคลื่อนที่ที่ติดตั้ง
ในรถยนต์ ในเรื อ และชนิ ดประจ าที่บ างตราอักษร จะมีปุ่มปรับแต่ง กาลั งส่ งสู ง -ต่า (H/L หรือ HI-LOW)
ถ้าในระยะการติดต่อไม่ไกลนั ก ควรใช้กาลั งส่ งต่าเพื่อประหยัดพลั งงานไฟฟ้า และยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องออกไป
(๑๒) เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม ชนิ ด ประจ าที่ แ ละเคลื่ อ นที่ ที่ ติ ด ตั้ ง ประจ าที่ ใ นรถยนต์
และในเรือ ควรตั้งให้เป็นที่ไม่ควรเคลื่อนย้ายบ่อย ๆ ถ้าจาเป็นต้องการเคลื่อนย้ายให้ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
(๑๓) ผู้ใช้หรือเจ้าของเครื่องต้องศึกษาให้เข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่องที่มีอยู่ ได้แก่ การใช้ปุ่ม
ปรับต่าง ๆ หน้าเครื่องและหลั งเครื่ อง เพื่อการใช้งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิภ าพและไม่เกิดความผิด พลาด
จนเครื่องชารุดก่อนเวลาอัน ควร วิธีการศึกษาทาได้โ ดยดูจากหนังสื อคู่มือที่แนบมากับเครื่อง หรือปรึกษา
ขอคาแนะนาจากผู้ที่มีความรู้
(๑๔) ในขณะที่ฝนตกฟ้าคะนอง ควรงดเว้นการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครื่องใช้ไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้า ๒๒๐ V ให้ถอดปลั๊กไฟและสายอากาศออก
(๑๕) ต้องเอาใจใส่ ดูแลรัก ษาเสาอากาศให้ อยู่ ในสภาพเรีย บร้ อย สายสลิ งต้องให้ ตึ ง
อยู่เสมอ เกลียวเร่งต้องทาสารกันสนิมไว้ด้วย รอบเสาและฐานสมอบกทั้ง ๓ ด้าน ต้องทารั้วเหล็กล้อมรอบ
และทาสีสะท้อนแสงให้เห็นชัดเจนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากยานพาหนะ
(๑๖) ตรวจสอบไฟแดงยอดเสาว่าอยู่ในสภาพเรียบร้อยติดสว่างหรือไม่
(๑๗) หมั่นตัดต้นไม้หรือเถาวัลย์ที่ไปทับและเกาะสายสลิงหรือเสาอากาศ อันเป็นเหตุให้
สายสลิงเป็นสนิมผุกร่อน เมื่อเกิดพายุพัดอาจทาให้เสาอากาศโค่นล้มลงได้ นอกจากนี้การตัดต้นไม้หรือเถาวัลย์
เหล่านี้ ยังช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษบางชนิด เช่น งู มิให้ไปอาศัยอยู่ได้
(๑๘) ห้ามนาดิน อิฐ หิน ปูน ทราย หรือวัสดุอื่นใดไปทับถมชุดสมอบกที่ยึดเสาอากาศ
เพราะจะทาให้ไม่สามารถปรับความตึงของสายสลิงได้
(๑๙) ห้ามนาเศษขยะใบไม้แห้งไปเผาบริเวณที่แนวสายสลิงขึงผ่าน
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(๒๐) สายน าสั ญ ญาณที่ ต่ อ ระหว่ า งสายอากาศกั บ เครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม และสายน า
สัญญาณนั้นอยู่ภายนอกอาคาร และติดตั้งใช้งานมานานกว่า ๑๐ ปีขั้นไป ควรมีการตรวจสอบและเปลี่ยน
สายนาสัญญาณใหม่ เนื่องจากเป็นไปได้ที่สายนาสัญญาณนั้นเสื่อมสภาพหมดอายุการใช้งาน ซึ่งมีผลทาให้การ
รับ-ส่งด้อยลง
(๒๑) อาการบกพร่องใด ๆ ที่เกิดกับเครื่องวิทยุคมนาคมให้ตรวจสอบให้แน่ก่อนว่าเป็น
อาการเสียแน่หรือไม่ ไม่ควรทาการปรับแต่งวงจรภายในเครื่องโดยไม่มีเครื่องมือที่พร้อมเพรียง เพราะอาจทาให้
เครื่องชารุดมากกว่าเดิม ควรใช้ช่างซ่อมวิทยุคมนาคมโดยเฉพาะเป็นผู้ดาเนินการตรวจซ่อม
(๒๒) บุคคลอื่นในหน่วยงานหรือจากหน่วยงานอื่น ไม่ควรให้เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเครื่องวิทยุ
คมนาคมที่ท่านดูแลรับผิดชอบ เพราะอาจเกิดความเสียหายโดยคาดไม่ ถึงได้ และในห้องวิทยุควรเตรียมน้ายา
เคมีดับเพลิงไว้ให้พร้อม
๓.๒ การตรวจซ่อมบารุงรักษาขณะที่เครื่องชารุด หมายความว่า ได้มีการตรวจสอบจนแน่ชัด
แล้วว่าเครื่องชารุด อาจจะเป็นในอาการเครื่องไม่ทางานหรือทางานเป็นบางส่วน แต่มีผลให้การติดต่อรับ -ส่ง
ข่าวสารต้องหยุดชะงัก อาการเสียของเครื่องนั้นมีหลายอาการขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเครื่องแต่ละรุ่นและ
ตราอักษร ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะอาการเสียที่คล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกันโดยส่วนรวม ซึ่งพอจะสรุปได้ ดังนี้
(๑) เครื่องไม่ทางาน หมายถึง เมื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าเครื่องแล้ว หลอดหน้าปัทม์ไม่สว่าง ไม่
มีเสียงใด ๆ ออกที่ลาโพง ตัวหน้าปัทม์ไม่แสดงความถี่วิทยุ เป็นต้น การตรวจสอบเบื้องต้นควรตรวจสอบ ดังนี้
- แบตเตอรี่อาจไม่มีแรงดันไฟฟ้า เนื่องจากยังไม่ได้ประจุไฟหรือแบตเตอรี่ชารุด
เครื่องวิทยุคมนาค ชนิดมือถือส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องชุดแบตเตอรี่ นิเกิล-แคดเมี่ยม ที่ใช้กับเครื่องมากที่สุด
- สายไฟที่ต่อจากแบตเตอรี่หรือต่อจากเครื่องจ่ายไฟอาจหลุดหลวมเกิดสนิมหรือ
ต่อผิดขั้ว หรือเครื่องจ่ายไฟชารุด
- สวิทซ์เปิด-ปิดไฟเข้าเครื่องอาจอยู่ในตาแหน่ง OFF หรือ สวิทซ์ชารุด
- ฟิ ว ส์ เ ครื่ อ งอาจขาดวงจร ถ้ า ฟิ ว ส์ ข าดวงจรให้ ห าฟิ ว ส์ ข นาดเท่ า ของเดิ ม มา
ทาการเปลี่ยน ถ้าฟิวส์ยังขาดอีกหรือเครื่องยังคงไม่ทางาน ต้องตรวจซ่อมโดยละเอียดต่อไป ในกรณีที่ฟิวส์
ตัวใหม่ขาด ห้ามใส่ฟิวส์ที่ทนกระแสไฟฟ้ามากกว่าของเดิมลงไปอีกเป็นอันขาด
- ถ้าเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ การทาตกหล่นจากที่สูงบางครั้งจะทาให้
เกิดอาการนี้ได้มาก ส่วนใหญ่เกิดจากวงจรภายในเครื่องแตกหัก เนื่องจากเครื่องมีขนาดเล็ก
เมื่อได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วไม่พบสาเหตุที่เสีย ขั้นต่อไปต้องใช้วงจรของรุ่นนั้น ๆ
ตรวจสอบร่วมกับเครื่องมือวัดโดยละเอียดต่อไป
(๒) เครื่องทางานแต่รับ -ส่งไม่ได้ อาการเสียนี้ มีผลเหมือน (๑) คือการรับส่งข่าวสาร
กระทาไม่ได้ แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไฟเข้าเครื่องแล้ว เช่น ตัวเลขหน้าปัทม์ปรากฎ หรือมีเสียงซู่ซ่า
ออกลาโพง ลักษณะเช่นนี้ต้องทาการตรวจซ่อมโดยละเอียด โดยใช้วงจรของเครื่องรุ่นนั้น และใช้เครื่องมือวัด
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ตรวจสอบเป็นขั้นตอนต่อไป อาการนี้เท่าที่เคยตรวจพบ IC วงจร CPU ชารุด จะสั่งการจากปุ่ม
ปรับหน้าเครื่องไม่ได้ หรืออาจเกิดจากผู้ใช้บางรายตั้งความถี่ใช้งานแบบ OUT OF RANGE
(๓) รับได้-ส่งไม่ได้ อาการนี้มีวิธีทดสอบได้อย่างง่าย คือ ทดลองส่งออกอากาศ โดยให้
เครื่องวิทยุคมนาคมเครื่องอื่นในสถานีเดียวกันจานวนไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง ตั้งความถี่วิทยุรับ ถ้ารับไม่ได้ทั้ง ๆ
ที่อยู่ ห่ างกัน เป็ น ระยะทางไม่ กี่เ มตร แสดงว่าภาคส่ งช ารุด การตรวจวัดอย่างแน่ นอนต้ อ งใช้ RF POWER
METER ตรวจวัดกาลังส่งจึงจะได้ข้อสรุปที่แน่นอน
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(๔) ส่งได้-รับไม่ได้ อาการนี้มีสิ่งที่ปรากฏให้ทราบ ๒ ลักษณะ คือ ไม่มีเสียงซู่ซ่า หรือ
เสียงใด ๆ ออกที่ลาโพง และอาจมีเสียงซู่ซ่าออกลาโพงบ้าง แต่ยังคงรับข่าวสารไม่ได้ กรณีที่ไม่มีเสียงใด ๆ ออก
ที่ลาโพงแสดงว่าวงจรภาคขยายเสียงของภาครับชารุด อาจเกิดจากลาโพงขาดหรืออุปกรณ์ในวงจรขยายเสียง
ตัวใดตัวหนึ่งชารุด และถ้ามีเสียงซู่ซ่าดังออกมาที่ลาโพงแสดงว่าภาคขยายเสียงใช้งานได้ ความบกพร่องอาจเกิด
จาก ภาค IF หรือส่วนอื่น ๆ ของภาครับ อันเกิดอาการที่เรียงว่า LOW SENSITIVITY (ความไวในการรับลดลง)
ซึ่งทดสอบได้โดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเครื่องอื่นที่อยู่ในข่ายเดียวกัน ตั้งใกล้กันทดลองส่งออกอากาศ ถ้าเครื่อง
ที่ชารุดรับสัญญาณได้แต่ไม่สามารถรับสัญญาณที่อยู่ไกลออกไปมาก ๆ ได้ แสดงว่าเครื่องนั้น ๆ เกิดอาการ
LOW SENSITIVITY ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการซ่อมปรับแต่งภาครับใหม่ทั้งหมด แต่ก่อนที่จะซ่อมหรือปรับแต่งให้
ทดลอง ปรับแต่งปุ่มปรับ SQUELCH (SQL) หรือปรับปุ่ม RF GAIN ซึ่งเป็นปุ่มปรับหน้าเครื่องเสียก่อน
(๕) รับ-ส่งได้ในระยะใกล้ ๆ อาการนี้มีโอกาสชารุดได้ทั้งระบบสายอากาศและเครื่ อง
วิทยุคมนาคม การทดสอบทาโดยนาเครื่องวิทยุคมนาคมเครื่องอื่นในข่ายเดียวกัน มาทาการทดลองส่งออก
อากาศถ้าสามารถรับ -ส่งได้เป็นปกติแสดงว่า ปัญหาอยู่ที่เครื่องวิทยุคมนาคม ซึ่งต้องตรวจสอบโดยละเอียด
ต่อไป ถ้าปัญหาอยู่ที่ระบบสายอากาศให้ตรวจว่า สายนาสัญญาณปลายที่ต่อกับสายอากาศหลวมมีสนิมผุกร่อน
หรือไม่ สายอากาศหันถูกทิศทางหรือไม่ การตรวจซ่อมอาการนี้ต้องใช้เครื่องมือวัดหลายอย่าง เช่น RF POWER
METER, SWR METER, FREQUENCY COUNTER เป็นต้น
(๖) ส่งได้ในระยะใกล้ ๆ – รับปกติ ส่วนใหญ่จะชารุดที่ภาคส่งของเครื่องวิทยุคมนาคม
การตรวจสอบทาโดยวัดกาลังส่งด้วย RF POWER METER ถ้าวัดกาลังส่งได้ต่ามากผิดปกติกว่าที่เคยวัดได้ แสดง
ว่าภาค RF POWER AMP บกพร่อง (ในกรณีที่เครื่องใช้งานร่ว มกับ RF BOOSTER ให้ตรวจ RF BOOSTER
ด้วย) อาจเกิดจาก IC PA ชารุด หรือ ภาค RF DRIVER ชารุดหรือกาลังส่งลดลงเอง เนื่องจากอายุการใช้งานซึ่ง
จาเป็นต้องปรับแต่งภาคส่งใหม่ทั้งหมด โดยใช้เครื่องมือวัดประกอบการปรับแต่ง เช่น ใช้เครื่อง SPECTRUM
ANALYZER ตรวจวัดค่า SPURIOUS EMISSION ขณะปรับแต่งกาลังส่ง เป็นต้น นอกจากนั้นอาการนี้อาจเกิด
จ า ก ส า ย อ า ก า ศ ส า ย น า สั ญ ญ า ณ แ ล ะ เ ค รื่ อ ง วิ ท ยุ ค ม น า ค ม MISMATCH ซึ่ ง ต้ อ ง ต ร ว จ ส อ บ
โดยละเอียดต่อไป
(๗) ปรับเสียงซู่ซ่าไม่ได้ อาการนี้ส่วนใหญ่เกิดกับเครื่องที่มีปุ่มปรับ SQUELCH ในขณะ
ที่มีสัญญาณเข้ามาจะสามารถรับฟังได้เป็นปกติ แต่เสียงซู่ซ่าจะดังรบกวนในช่วงที่ STANDBY และไม่สามารถ
ปรั บ ปุ่ ม SQUELCH ให้ เ สี ย งซู่ ซ่ า หายไปได้ ต้ อ งปรั บ ลดปุ่ ม ปรั บ เร่ ง เสี ย งดั ง -ค่ อ ย (VOLUME CONTROL)
แทน การตรวจซ่อมต้องดูรายละเอียดของวงจร SQUELCH ของเครื่องแต่ละรุ่น โดยมีคู่มือวงจรประกอบการ
ซ่อม ถ้าเป็นเครื่องฯ ชนิดมือถืออาการนี้อาจเกิดจากแบตเตอรี่ที่ใช้ใกล้หมดพลังงานจะเกิดอาการนี้ให้ได้ยิน
อย่างชัดเจน
(๘) ตัวเลขหน้าปัทม์ลบเลือน เครื่องรุ่นใหม่ปัจจุบันจะแสดงความถี่วิทยุใช้งานและการ
ทางานอื่น ๆ ของเครื่อง โดยใช้อุปกรณ์ LCD สามารถแสดงผลเป็นตัวเลข หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือ
สั ญ ญาณใด ๆ ก็ ต ามที่ ผู้ ใ ช้ ตลอดจนช่ า งซ่ อ มสามารถเข้ า ใจได้ อุ ป กรณ์ นี้ จ ะเสี ย เองตามอายุ ก ารใช้ ง าน
ซึ่งไม่แน่นอน ลักษณะที่ปรากฏให้เห็นคือ มีสีดาปรากฏเลอะเทอะมองไม่เห็นตัวเลข หรือตัวเลขตัวอักษรบางตัว
ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้แล้วการทาเครื่องตกหล่น อาจทาให้อุปกรณ์นี้แตกเสียหายได้โดยง่าย การแก้ไข
ทาได้โดยเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวใหม่เท่านั้น
(๙) รับได้แต่เสียงเพี้ยน อาการนี้ภาครับของเครื่องวิทยุคมนาคมมีโอกาสชารุดได้ตั้งแต่
ลาโพงภาคขยายเสียงจนถึงวงจร TUNE จาเป็นต้องแยกตรวจวัดโดยละเอียด ในทางปฏิบัติควรตรวจตั้งแต่
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ลาโพงย้อนมาหาภาคขยายเสียง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ตรวจสอบได้ง่ายที่สุด แต่บางครั้งอาจพบว่าผู้ส่งข่าวมา
ให้นั้น ตั้งความถี่วิทยุส่งไม่ตรงกับความถี่วิทยุของฝ่ายรับ ตัวอย่างเช่น ความถี่วิทยุของฝ่ายรับ ๑๕๒.๐๒๕ MHz
ผู้ส่งตั้งความถี่ ๑๕๒.๐๒๐ MHz ลักษณะเช่นนี้ จะเกิดอาการรับได้แต่เสียงเพี้ยน เป็นต้น
(๑๐) เครื่องถูกซ่อมถูกรื้อ สังเกตุเห็นได้ชัดเจนว่า รอยบัดกรีไม่เรียบร้อย อุปกรณ์บางตัว
ถูกถอดหายไป หรือใส่ผิดที่ หรือแตกหักเสียหาย ฯลฯ ความเป็นมาและอาการชารุดในตอนแรกของเครื่อง
ประเภทนี้ จะไม่สามารถทราบได้ ถ้าไม่ได้มีการสอบถามจากเจ้าของเครื่อง การตรวจซ่อมเครื่องดังกล่าวเหล่านี้
ต้องตรวจซ่อมตามอาการที่ปรากฏตามลาดับก่อนหลัง และมีโอกาสที่จะซ่อมได้และซ่อมไม่ได้เท่า ๆ กัน ดังนั้น
การที่จะมอบหมายให้ผู้ใดทาการซ่อมเครื่องวิ ทยุคมนาคม จะต้องแน่ใจเสียก่อนว่าผู้นั้นสามารถซ่อมได้จริง
หรือเป็นบุคคลผู้มีความรับผิดชอบ กล่าวคือ ถึงแม้จะไม่สามารถซ่อมอาการเสียใด ๆ ได้ ก็ไม่ควรทาให้เครื่อง
ชารุดไปมากกว่าเดิม
๔. ปัญหาเกี่ยวกับการรบกวน ปัจจุบันจะพบเห็ นว่าประชาชนจานวนมาก มีการพกพา มี ใช้
และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกันอย่างกว้างขวาง ถึงแม้จะมีกฎหมายควบคุมการใช้และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
อยู่แล้ว แต่ก็ไม่สามารถยับยั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ของเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทต่างๆ ได้ เมื่อมีการใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมเป็นจานวนมากเป็นธรรมดาอย่างยิ่งที่จะต้องเกิดการรบกวนกันทางคลื่นวิทยุ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
“เป็นมลภาวะเป็นพิษของระบบสื่อสาร” การรบกวนทางวิทยุปัจจุบัน แบ่งอกเป็น ๒ อย่าง ได้แก่
๔.๑ การรบกวนที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า เกิดเสียดสี ของลูกอุกกาบาตที่โคจร
เข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก การแพร่คลื่นวิท ยุจากดาวฤกษ์ดวงอื่นในระบบสุริยะจักรวาล และนอกระบบ
สุ ริ ย จั ก รวาล การรบกวนลั ก ษณะนี้ จ ะมี ค วามถี่ วิ ท ยุ ร บกวนในย่ า นกว้ า ง มี ผ ลต่ อ ระบบสื่ อ สารทุ ก ระบบ
และไม่สามารถควบคุมได้
๔.๒ การรบกวนที่เกิดจากมนุษย์ทาขึ้น มีผลเสียหายต่อระบบสื่อสารยิ่งกว่าการรบกวนที่เกิด
จากธรรมชาติหลายเท่า เนื่องจากมนุษย์บางคน บางกลุ่ม บางหมู่ บางเหล่า มีความเห็นแก่ตัว และพยายามที่
จะละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาเพื่อผลประโยชน์ของตนและพวกพ้อง การรบกวน ในข้อ ๔.๒
นี้ สามารถควบคุมได้ แต่ในทางปฏิบั ตินั้ นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน กสทช. ส านักงานตารวจ
แห่งชาติ และกรมศุลกากร จะสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น การรบกวนแบบนี้แบ่งออกเป็น ๒ แบบ
ได้แก่
๔.๒.๑ การรบกวนโดยไม่ได้ตั้งใจ มีดังนี้
๔.๒.๑.๑ เกิดจากการนาเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดมาใช้ประกอบการงานธุรกิจ โดยผู้ใช้
ไม่ทราบว่า เครื่ องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น สามารถแพร่คลื่นวิทยุย่านความถี่กว้างไปรบกวนข่ายสื่ อสารข้างเคียง
รบกวนเครื่องรับวิทยุคมนาคม และเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์ได้โดยง่าย เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้น ได้แก่ กบไฟฟ้า
มอเตอร์จักรเย็บผ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องอัดพลาสติก เครื่องเป่าลมร้อน-เย็น สว่านไฟฟ้า เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ฯลฯ
แนวทางการแก้ไข ต้องแก้ไขตั้งแต่โรงงานผู้ผลิตจะต้องเข้มงวดกับเรื่องเหล่านี้ แต่ประเทศไทยยังไม่มี การ
ดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาเหล่ านี้ อย่ างจริงจัง เนื่องจากต่างคนต่างทาไม่มีการประสานงานกัน อย่ าง
ต่ อ เนื่ อ ง บางครั้ ง การรบกวนโดยไม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจไม่ ไ ด้ เ กิ ด จากเครื่ อ งใช้ไ ฟฟ้ า เป็ นสาเหตุ แต่ อ าจเกิ ด จากการ
ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ความถี่วิทยุ เดียวกันในบริเวณใกล้เคียงกัน การแพร่กระจายของคลื่นความถี่ อันไม่พึง
ปรารถนา ได้แก่ SPURIOUS EMISSION,HARMONIC EMISSION ตลอดจนการเกิด INTERMODULATION
ของข่ายสื่อสารตั้งแต่ ๒ ความถี่ขึ้นไป การจุดระเบิดของหัวเทียนในรถยนต์เหล่านี้ ล้วนเป็นต้นเหตุของการ
รบกวนนี้โดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งมีอยู่ในขณะนี้และยากแก่การแก้ไข
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๔.๒.๑.๒ การรบกวนที่เกิดขึ้นทางภาคเครื่องส่ง มักเกิดได้ ๓ ลักษณะ คือ
 สัญญาณรบกวน (noise) และการแพร่แปลกปลอม ที่เกิดจากตัวเครื่องส่งเอง
 ผลจากการมอดูเลตระหว่างกัน (intermodulation) ซึ่งเกิดจากเครื่องส่งหลายตัว
ผสมคลื่นซึ่งกันและกันโดยไม่ได้ตั้งใจ
 ผลจากการมอดู เ ลตระหว่ า งกั น ซึ่ ง เกิ ด จากการที่ อุ ป กรณ์ บ างตั ว ท างานแบบ
ไม่เป็นเชิงเส้น (non-linear)
ดังนั้น ควรจะต้องมีการทาให้เครื่องส่งมีความสามารถในการแยกแยะทางวิทยุออกจากกัน
(isolation) ซึ่งอาจทาได้หลายวิธี เช่น
 การใช้ ferrite circulator ที่สามารถให้ค่า isolation ได้ประมาณ ๒๐ – ๔๐ dB
 การใช้ cavity resonator หรือ bandpass filter
 การใช้ notch filter ที่สามารถลดทอนสัญญาณที่ไม่ต้องการได้ประมาณ ๑๕ – ๓๐ dB
 การใช้ hybrid couplers ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีขั้วต่อ ๔ ขั้ว และใช้ต่อร่วมกับเครื่องส่ง
สองเครื่องเข้าด้วยกัน จะช่วยเพิ่มค่า isolation ได้ประมาณ ๓๐ – ๔๐ dB
 การใช้ multicoupling schemes ซึ่งมักใช้ในกรณีที่ต่อเครื่องส่งหลายเครื่องเข้ากับ
สายอากาศ
โดยทั่วไปแล้ว การจัดวางสายอากาศให้ อยู่เหนือกันในแนวตั้ง ก็จะทาให้มีค่า isolation เพิ่มขึ้น
ได้ถึง ๓๐ dB
ในส่วนของสายอากาศนั้น โดยทั่วไปแล้ว สิ่งที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติการแผ่คลื่นของสายอากาศ
คือ การจัดวางแยกกันทั้งทางด้านปริภูมิและทางด้านกายภาพ จึงควรพิจารณาในเรื่องดังกล่าวด้วยในการเลือก
ที่ตั้งสถานี วิทยุ คมนาคม เพื่อให้ ส ายอากาศมี คุณสมบัติ ตามที่ต้ อ งการ หรือตามที่ระบุไว้ในเอกสารแสดง
รายละเอียดทางวิชาการ
สายอากาศแบบแพร่ กระจายรอบทิศทาง (omnidirectional) เช่น สายอากาศไดโพล ส่ ว นใหญ่
จะแพร่กระจายคลื่นรอบทิศทางได้ก็ต่อเมื่อติดตั้งอยู่บนสุดของเสาหรือโครงสร้าง หากติดตั้งอยู่ทางด้านข้าง
จะทาให้เกิดกระแสไฟฟ้าไหลเวียนในตัวเสาหรือโครงสร้างซึ่งเป็นโลหะ และทาให้รูปแบบการแพร่กระจาย
คลื่นเปลี่ยนแปลงไป
สายอากาศแบบมี ทิ ศ ทาง (directional) จะไม่ ค่ อ ยเกิ ด ปั ญ หาดั ง กล่ า ว แต่ ค วรพิ จ ารณาติ ด ตั้ ง
สายอากาศให้อยู่ห่างจากเสาหรือโครงสร้างอย่างน้อย ๑ ความยาวคลื่น เพื่อให้มีค่า VSWR ที่ดี นอกจากนั้น
การติดตั้งสายอากาศอยู่ ใ กล้ กั บ เสาหรื อโครงสร้ างมากเกิ นไปจะทาให้ อัตราขยายสายอากาศในส่ ว นของ
forward gain ลดลง ในขณะที่ side lobe/back lobe จะมีค่ามากขึ้น
ในกิจการวิทยุ คมนาคมบางกิจการ เช่น กิจการประจาที่ในย่านความถี่ไมโครเวฟอาจจาเป็ นต้ อง
พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับ cross-polar protection ระหว่าง vertical polarization กับ horizontal polarization
ด้วย โดยพิจารณาจากค่ า cross-polar discrimination (CPD) ของสายอากาศนั้น (มีค่าตั้งแต่ ๑๐ - ๔๐ dB)
ประกอบการติดตั้งสายอากาศด้วย โดยข้อบกพร่องที่พบเห็นโดยทั่วไป คือ การจัดวางโพลาไรเซชันไม่ตรงกัน
ระหว่างเครื่องส่งกับเครื่องรับ หรือการเกิดกระแสไฟฟ้าส่วนเกินที่ไหลเวียนในเสา/โครงสร้างที่เป็นโลหะ แล้วทาให้
เกิดโพลาไรเซชันในระนาบที่ไม่ต้องการ

38

ควรประมาณค่ า VSWR ที่ เ หมาะสม (ประมาณ ๑-๑.๕) โดยในกรณี ข องย่ า นความถี่ VHF
ค่า VSWR จะขึ้นอยู่กับว่าสายอากาศอยู่ติดกับเสาหรือโครงสร้างมากน้อยแค่ไหน แต่ในย่านความถี่ที่สูงขึ้น
ค่า VSWR มักจะเกิดจากการสะท้อนกลับที่ขั้วต่อ หรือ mismatch ในระบบการส่งสัญญาณ
สภาพแวดล้อมอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาการรบกวนทางวิทยุได้ เป็นต้นว่า
 การผุกร่อนหรือเป็นสนิมอาจทาให้ขั้วต่อมีคุณสมบัติไม่เป็นเชิงเส้น แล้วทาให้มีผล
จากการมอดูเลตระหว่างกันเกิดขึ้นได้ หรือทาให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนไป แล้วส่งผลให้ค่า VSWR เปลี่ยนไป
ด้วย
 การที่มีน้าซึมเข้าไปในสายนาสัญญาณอาจทาให้ค่า permittivity เปลี่ยนไปและ
ส่งผลให้ค่า VSWR เปลี่ยนไปด้วย
 การเกิดแผ่นดินไหวอาจทาให้เกิดการเสียดสีหรือทรุดตัวของโครงสร้างและอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายกับสถานีที่ติดตั้งไปแล้วได้
การรบกวนที่เกิดขึ้นทางภาคเครื่องรับ มีแนวทางแก้ไข ดังนี้
 ในกรณีที่เกิด intermodulation/cross-modulation/blocking ในเครื่องรับซึ่งมี
สาเหตุจากสัญญาณที่มีความแรงมากเข้ามารบกวนให้หาทางเลี่ยงสภาพแวดล้อมเช่นนั้น หรืออาจใช้ isolation
สาหรับเครื่องรับหลาย ๆ ตัว ซึ่ง ๒๐ dB ก็น่าจะเพียงพอ
 เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด blocking/intermodulation/desentitization ระหว่ า ง
เครื่องรับที่อยู่ใกล้กับเครื่องส่ง อาจใช้ filters หรือเลือกการติดตั้งที่ลดอาการดังกล่าว
 ในกรณี ที่ มี เ ครื่ อ งรั บ หลายเครื่ อ งอยู่ ใ นบริ เ วณสถานี เ ดี ย วกั น และรั บ ความถี่
ที่เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน อาจจาเป็นต้องใช้ multicouplers เพื่อช่วยในการแยกแยะสัญญาณ และใช้
low-noise amplifier เพื่อช่วยเพิ่มค่าอัตราสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) ให้ดีขึ้น
 ควรพิจารณาการรบกวนที่อาจเกิดจากแหล่งอื่น เช่น case radiation ด้วย
ในส่วนของการประสานงานความถี่นั้น ควรดาเนินการโดยใช้หลักการ ดังนี้
 การขออนุญาตใช้ความถี่วิทยุและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมควรดาเนินการก่อนที่ จะมี
การตั้งสถานีจริง
 ต้องดาเนินการประสานงานความถี่ที่จาเป็นตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 ในกรณี ข องการเปลี่ ย นแปลงสถานที่ ตั้ งสถานี วิท ยุค มนาคม หรื อ เปลี่ ย นแปลง
ลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคม จะต้องแจ้ง กสทช. ให้ทราบและเห็นชอบทุกครั้ง
ในกรณีที่มีการรบกวนทางวิทยุเกิดขึ้น จาเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วง
ไป โดยต้องพิจารณาหาสาเหตุของการรบกวนนั้น และหาวิธีทางแก้ไขที่อาจแตกต่างกันไป
เนื่องจากการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมจาเป็นต้องมีการใช้ความถี่วิทยุ
ดังนั้น อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการรบกวนระหว่างเครื่องส่ง (หลายเครื่อง) ภายในสถานีเดียวกันเอง หรือ
ระหว่างสถานี ซึ่งควรแก้ไขปัญหาการรบกวนที่เกิดขึ้นโดยใช้หลักการดังต่อไปนี้
(๑) ต้ อ งแน่ ใ จว่ า สถานี แ ละอุ ป กรณ์ มี ม าตรฐานที่ ดี พ อตามหลั ก วิ ศ วกรรม เช่ น มี ก ารใช้
circulator สาหรับสายอากาศส่งและรับแยกกัน เป็นต้น
(๒) ต้องยอมรั บ ว่าในบางกรณีแม้จะใช้ห ลั กวิศวกรรมที่ดีแล้ ว ก็ตาม ก็อาจเกิดการรบกวน
เกิดขึ้นได้ โดยไม่ได้มีผู้ใดเป็นฝ่ายผิด
39

(๓) ถ้าในกรณีที่มีสถานีตั้งใหม่ แล้วเกิดการรบกวนขึ้น ผู้ที่รับผิดชอบสถานีที่ตั้ งใหม่นั้นอาจ
ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากสถานีที่มีอยู่เดิมสามารถแสดงให้เห็นว่ามีมาตรฐานที่ดีพอตามหลัก
วิศวกรรมแล้ว
(๔) ควรร่วมกันแก้ไขปัญหา มิใช่โยนภาระรับผิดให้แก่สถานีที่ตั้งใหม่เสมอ
(๕) กระบวนการแก้ไขปัญหาการรบกวน ควรมีขั้นตอน ดังนี้
 กาหนดตัวผู้รับผิดชอบในกรณีที่มีการรบกวนเกิดขึ้น (เช่น อาจมอบหมายให้ site
manager เป็นผู้รับผิดชอบ)
 ควรตรวจสอบสถานีที่ถูกรบกวนเบื้องต้นก่อน เพื่อตรวจทานว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้
งานยังอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดไว้ และมีมาตรฐานที่ดีพอ แล้วจึงสารวจตรวจหาแหล่งกาเนิดการรบกวนว่ามาจาก
แหล่งใดบ้าง
 หลังจากพบแหล่งกาเนิดการรบกวนแล้ว ผู้รับผิดชอบ (site manager) ควรติดต่อ
อีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีการรบกวนเกิดขึ้นจากแหล่งกาเนิดนั้น
 ผู้ รั บ ผิ ดชอบแหล่ งก าเนิด การรบกวนต้ อ งตรวจสอบอุ ป กรณ์ที่ ติด ตั้ง ใช้ง านว่ า มี
ข้อบกพร่องหรือไม่ อย่างไร ซึ่งอาจต้องตรวจทานโดยละเอียดรอบคอบ
 ทั้งสองฝ่ ายต้องพยายามแก้ไขปัญหาร่ว มกัน โดยจาเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้าน
เทคนิคเป็นหลักพอสมควร เพื่อจะได้หาข้อยุติที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่าย



ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น และกระบวนการแก้ไขปัญหาการรบกวนที่กล่าวมา
ข้างต้นต้องหยุดชะงักไม่ได้ผล ต้องใช้กลไกอื่นที่เหมาะสม เช่น ร้องเรียนต่อ กสทช. หรือฟ้องเป็นคดีความสู่ศาล
เป็นต้น
๔.๒.๒ การรบกวนโดยตั้ ง ใจส่ ว นใหญ่มี ส าเหตุ ม าจากการน าเครื่อ งวิ ท ยุค มนาคมที่
ผิดกฎหมายมาใช้งาน โดยผู้ใช้ อาจจะมีความรู้ หรือไม่มีความรู้ด้านกฎหมายย่อมเป็นไปได้ทั้ง ๒ กรณี อีกทั้ง
เครื่องวิทยุคมนาคมของทางราชการเองก็เป็นต้นเหตุของการรบกวนโดยตั้งใจ การแก้ไขสามารถทาได้โดย
มาตรการทางกฎหมาย และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ผู้ใช้งานตลอดจนประชาชนทั่ว ไปได้
ทราบว่า การสื่อสารทางวิทยุคมนาคมคืออะไร มีประโยชน์และโทษเพียงใด ก็อาจจะลดปัญหาในข้อ ๔.๒.๒
ลงได้ระดับหนึ่ง
สาระสาคัญในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ
๑. หลีกเลี่ยงการทาเครื่องตกหล่นบนพื้น แข็งด้วยประการใด ๆ ก็ตาม เพราะจะทาให้เครื่องชารุดได้
โดยง่าย ควรมีซองหนังใส่เครื่องเพื่อลดความกระทบกระเทือนเมื่อเครื่องตกหล่นลดรอยแตกร้าว รอยขีดข่วนได้
ตามสมควร
๒. เครื่องมือถือโดยทั่วไปสามารถปรับกาลังส่งสูง -ต่า (HI-LOW) ได้ระยะติดต่อใกล้ ๆ ควรส่งด้วย
กาลังส่งต่าซึ่งมีผลดี คือ ประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ถนอมภาค PA ของเครื่องไม่ให้ทางานหนักเกินไป
การส่งออกด้วยกาลังส่งสูงที่ระยะติดต่อใกล้ ๆ จะมีผลเสียตรงข้ามกับผลดีดังกล่าว (กาลังส่งสูงประมาณ ๕ W
กาลังส่งต่าประมาณ ๑ W)
๓. ไม่ควรเก็บเครื่องไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง ๆ เช่น รถยนต์ที่จอดในที่แจ้งในหน้าร้อนอาจทาให้เครื่อง
เสื่อมสภาพและชารุดได้
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๔. หลีกเลี่ยงการทาเครื่องตกน้าหรือถูกน้าฝน อาจทาให้เครื่องชารุด ยากแก่การตรวจซ่อมรวมทั้ง
ช่องเสียบแจ๊คต่าง ๆ ของเครื่องต้องมีอุปกรณ์ปิดกั้นละอองน้าและฝุ่นไม่ให้เข้าเครื่อง
๕. สายอากาศที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือควรใช้สายอากาศยางและสายอากาศแบบ
Telescopic สายอากาศทั้งสองแบบดังกล่าว ถ้าชารุดควรเปลี่ยนใหม่ ไม่ควรใช้อีกต่อไป
๖. ห้ามจ่ายแรงดังไฟฟ้าเกินกว่าที่กาหนดไว้ในคู่มือ และห้ามจ่ายแรงดันไฟฟ้ากลับขั้ว
๗. ให้ปิดเครื่อง (OFF SWITH) ทุกครั้งก่อนที่จะทาการถอดหรือใส่แบตเตอรี่
๘. ขณะที่ทาการส่งข่าวสาร ควรพูดห่างจากไมโครโฟนประมาณ ๑-๒ นิ้ว
๙. ไม่ควรให้ผู้อื่นมาใช้เครื่องของท่าน (ขอยืม) เพราะอาจมีปัญหาในทางกฎหมาย
๑๐. ระวังการสูญหายเนื่องจากการโจรกรรมของพวกมิจฉาชีพ โดยเฉพาะเครื่องของทางราชการ
หรือเครื่องส่วนตัวก็ตาม ถ้าหายต้องรีบแจ้งความทันที
๑๑. การส่งข่าวสารต้องชัดเจนใช้เวลาน้อย เพื่อถนอมเครื่องและแบตเตอรี่
๑๒. พยายามหลีกเลี่ยงจากไอน้าเค็ม
๑๓. คู่มือการใช้งานของเครื่องต้องเก็บไว้เพื่อศึกษาให้เข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่อง
๑๔. ไม่ควรปรับแต่งวงจรใด ๆ ภายในเครื่องถ้าท่านมิใช่ช่างวิทยุโดยตรง
๑๕. ขั้วต่อสายอากาศของเครื่องวิทยุคมนาคม ชนิดมือถือ ถ้าเกิดการหลวมโยกขยับไปมาได้ต้องรีบ
แก้ไข
แบตเตอรี่ที่ใช้กับเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ
ส่วนใหญ่บรรจุในกล่องพลาสติกเรียบร้อยมีทั้งแบบถอดได้ทีละก้อนและแบบสาเร็จรูปส่วนใหญ่เป็น
แบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟใหม่ได้ ซึ่งมีข้อควรทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ชุดแบตเตอรี่อย่าให้ตกน้าหรือขั้วบวก-ลบลัดวงจรถึงกัน
๒. เครื่องชาร์จที่ใช้ประจุ ไฟให้กับแบตเตอรี่ควรใช้ของที่ได้มาตรฐาน และควรใช้งานจนแบตเตอรี่
หมดพลังงานแล้ว จึงนาไปชาร์จให้เต็มแล้วนากลับมาใช้งานอีก
๓. ไม่ควรชาร์จแล้วเก็บทิ้งไว้โดยไม่ใช้งานเป็นเวลานาน ๆ อาจทาให้แบตเตอรี่ชารุดได้
๔. ไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อนจัดหรือโยนเข้ากองไฟเพราะจะก่อให้เกิดมลพิษ
ลักษณะการเสียของแบตเตอรี่ซึ่งควรเปลี่ยนใหม่ทันที
๑. เซลแบตเตอรี่บางเซลลัดวงจร ทาให้ใช้งานได้ไม่เต็มที่
๒. ชาร์จแล้วเก็บประจุไม่อยู่ ใช้ได้ไม่นานเหมือนเดิม
๓. มีน้ายาเคมีไหลออกให้เห็น สีของแบตเตอรี่เปลี่ยน หรือผิวนอกขรุขระ หรือเกิดสนิมเขียวหรือ
เขียวฟ้าจับที่ขั้วบวก-ลบ ทาให้รังถ่านชารุดด้วย
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ส่วนที่ ๕
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
การใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมเพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารนั บ ว่ า เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ของชี วิ ต
ในสังคมไทย การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการติดต่อสื่อสารจะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การติดต่อสื่อสาร
แบบทางเดียวและแบบสองทาง การติดต่อสื่อสารแบบทางเดียว ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
การสื่อสารลักษณะนี้ผู้ที่ทาหน้าที่ส่งสารคือผู้จัดทารายการทาประโยชน์ที่ผู้ฟัง และผู้ชมได้รับ คือสารประโยชน์
ที่ผู้จัดการรายการป้อนให้ไม่ว่าจะเป็นรายการข่าว สารคดี และรายการบันเทิงต่าง ๆ และมีการติดต่อสื่อสาร
อีกชนิดหนึ่งที่สามารถโต้ตอบกันได้ ซึ่งเรียกว่าการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง เช่น การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
หรือการใช้เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบเซลล์ลูลาร์ และปัจจุบันภาครัฐและเอกชนได้ตื่นตัวในการจัดหา
เครื่องวิทยุคมนาคมใช้อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้วยเหตุผล ดังนี้
๑. รัฐไม่สามารถจัดบริการสื่อสารพื้นฐานให้เพียงพอกับความต้องการของตนถึงแม้จะมีการให้บริการ
แต่ราคาค่อนข้างสูง
๒. ความจาเป็นในการติดต่อประสานงานและบริหารงานราชการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ของ
หน่วยงานรัฐทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค
๓. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคดีต่าง ๆ มากมาย เช่น จี้ ปล้น เป็นประจาทุกวันจึงต้องใช้
เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการประสานงานจับกุม
๔. การคมนาคมไม่สะดวก การจราจรติดขัด โดยเฉพาะในต่างจังหวัดการคมนาคมในฤดูฝนบางพื้นที่
ไม่สามารถเดินทางได้ หรือห่างไกลมาก ติดต่อกันลาบาก
๕. บางคนต้องการมีเครื่องวิทยุคมนาคมใช้งานเพื่อให้เป็นคนทันสมัยและให้มีเหมือนกับบุคคลอื่น
๖. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นความถี่
๗. ได้รับความรู้ที่ไม่ถูกต้องจากผู้แสวงหาประโยชน์จากการจาหน่ายเครื่องวิทยุคมนาคม
๘. เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารโดยวิธีอื่น จึงมีการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อ
การใช้งาน ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีการจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายมาใช้งานประกอบ
กับ ความเข้าใจผิ ด ทาให้ ไม่เกรงกลั ว ต่อการถูกลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม ซึ่ งเป็นความผิ ด
คดีอาญา และหน่วยงานที่ทาตรวจสอบและปราบปรามมีขีดจากัดเรื่องงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือในการ
ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่มีจานวนจากัด และอานาจในการดาเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทาความผิดมีน้อย
ปัจจุบันการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นที่นิยมกันมากในทุกสาขาอาชีพ ทั้งที่ใช้ถูกต้องตามกฎหมาย
และการใช้โดยไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ติดต่อประสานในองค์กรโดยไม่ได้รับอนุญาต ใช้ทุจริตในการสอบ ใช้ในการดัก
ฟังสัญญาณวิทยุของหน่วยงานเพื่อความมั่นคง เป็นต้น เมื่อมีผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมมาก ๆ ปัญหาที่ตามมา
คื อ เกิ ด ความหนาแน่ น ของการใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ เกิ ด ปั ญ หาการรบกวน เพราะการใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคม
จาเป็นต้องมีความถี่วิทยุใช้งานถูกต้องและมีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ถูกต้องด้วย และที่สาคัญที่สุดคือผู้ใช้เครื่อง
วิทยุคมนาคมต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม นั่นคือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ จาเป็นต้อง
ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของ กสทช.
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การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง ประกอบด้วย
๑. ความถี่วิทยุที่ถูกต้องโดยได้รับการจัดสรรความถี่วิทยุจาก กสทช.
๒. เครื่องวิทยุคมนาคมต้องได้มาตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
๓. ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศที่ กสทช. กาหนด
นอกจากหลัก ๓ ประการ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้มีประสิทธิภาพยังมี
ส่วนประกอบสาคัญอีก ๓ ประการ ได้แก่
๑. เครื่องวิทยุคมนาคมมีคุณภาพดี หมายถึง การเลือกใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ซึ่งต้อง
พิจารณาจากลักษณะทางเทคนิคประกอบการจัดซื้อ โดยมีข้อควรพิจารณา ดังนี้
๑.๑ ราคาเครื่องวิทยุคมนาคมพร้อมอุปกรณ์
๑.๒ บริการหลังการขายของผู้ขายที่มีให้ลูกค้า
๑.๓ ขนาดรูปร่างความสวยงามของเครื่อง
๑.๔ ย่านความถี่วิทยุที่ใช้รับ-ส่ง
๑.๕ กระแสไฟฟ้าที่ใช้ขณะทาการรับ-ส่ง และที่อยู่ในขณะ STAND BY
๑.๖ ความไวในการรับสัญญาณ
๑.๗ จานวนช่องความจา
๑.๘ ปุ่มปรับพิเศษลูกเล่นต่าง ๆ
๑.๙ ความคงทนในการใช้งาน จุดอ่อนของเครื่อง
๒. พนักงานวิทยุคมนาคมที่ดี ควรมีคุณสมบัติประจาตัว ดังนี้
๒.๑ ต้องรู้จักหน้าที่
๒.๒ ต้องมีความรับผิดชอบ
๒.๓ ต้องมีระเบียบวินัย
๒.๔ ต้องอุทิศเวลา
๒.๕ ต้องมีความรู้ในระบบของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ใช้งาน
๓. วิธีการติดต่อสื่อสารที่ดี มีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ ตรวจสอบเครื่องวิทยุคมนาคมให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
๓.๒ ข้อความที่ส่งสั้นเข้าใจง่าย ละเว้นคาหยาบและการพูดเล่น
๓.๓ ก่อนทาการส่งสัญญาณต้องเรียงลาดับข้อความ
๓.๔ ต้องระบุสัญญาณเรียกขาน
๓.๕ ต้องปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
๓.๖ ต้องระลึกเสมอว่ามีผู้เฝ้าฟังการติดต่อสื่อสารของท่านตลอดเวลา
๓.๗ ก่อนส่งสารควรแน่ใจว่าจะไม่ทาให้เกิดการรบกวนขัดขวางการส่งข่าวสารของผู้อื่น ถ้าหลีกเลี่ยงได้
๓.๘ ควรใช้คาย่อหรือภาษาที่กาหนดให้ใช้ในข่ายสื่อสารนั้น เช่น ประมวลสัญญาณวิทยุ (โค๊ด ว.)
๓.๙ แบ่งวรรคตอนของข้อความที่จะทาการส่งให้ถูกต้อง
๓.๑๐ หลีกเลี่ยงเสียงรบกวนรอบ ๆ ตัวขณะส่งข่าว เช่น เสียงคุย เสียงเพลง เสียงเครื่องยนต์ ฯลฯ
๓.๑๑ ให้โอกาสแก่สถานีที่มีข่าวสาคัญเร่งด่วนฉุกเฉินส่งข่าวก่อน
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๓.๑๒ การรับ – ส่งข่าวทุกครั้ง ควรจะบันทึกข้อความให้ถูกต้องรวมทั้งวัน เวลา ผู้รับ ผู้ส่ง
๓.๑๓ การเรียกขานไม่ควรเรียกเกิน ๓ ครั้ง การเรียกทุกครั้งต้องทิ้งช่วงให้ผู้ถูกเรียกได้มีเวลาตอบด้วย
๓.๑๔ กรณีมีเรื่องเร่งด่วนต้องขัดจังหวะการส่งข่าว ควรดูจังหวะที่ คู่สถานีจบข้อความที่สาคัญแล้ว
ถ้าคอยได้
๓.๑๕ ควรใช้การอ่านออกเสียงตัวอักษร (PHONETIC ALPHABET) สาหรับข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษ
จะช่วยให้การส่งข่าวสารถูกต้องและรวดเร็ว
ข้อห้ามสาหรับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมในข่ายสื่อสารของหน่วยงานของรัฐ
๑. ไม่ติดต่อกับสถานีที่ไม่มีสัญญาณเรียกขานที่ถูกต้อง
๒. ไม่ใช้รหัสลับในการติดต่อสื่อสาร นอกจากรหัสที่กาหนดให้ใช้
๓. ไม่ส่งข่าวสารที่เกี่ยวกับข่าวทางธุรกิจการค้า
๔. ใช้ถ้อยคาไม่สุภาพ หรือใช้คาหยาบคาย ในการติดต่อสื่อสาร
๕. ไม่แสดงอารมณ์โกรธในการติดต่อสื่อสาร
๖. การรับส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายต่อบ้านเมือง
๗. ไม่ส่งเสียงดนตรี รายการบันเทิง การโฆษณาทุกประเภท
๘. จงใจทาให้เกิดการรบกวนหรือขัดขวางต่อการติดต่อสื่อสาร
๙. ไม่ติดต่อสื่อสารกับข่ายสื่อสารอื่นหรือสถานีที่ไม่ได้รับอนุญาต
๑๐. แย่งใช้ช่องความถี่วิทยุในการติดต่อสื่อสาร
๑๑. ใช้สัญญาณเรียกขานปลอม หรือแอบอ้างใช้สัญญาณเรียกขานของผู้อื่น
๑๒. ยินยอมให้ผู้อื่นใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
๑๓. ห้ามติดต่อสื่อสารในขณะมึนเมาหรือควบคุมสติไม่ได้
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ส่วนที่ ๖
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งแต่เดิมเราใช้พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ มาเป็นเวลานาน
ท าให้ เ นื้ อ หาและหลั ก เกณฑ์ บ างส่ ว นไม่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ภั ย คุ ก คามความมั่ น คงและเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป
นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้วยวิธีการที่ห ลากหลายซับซ้อนขยายตัวมากขึ้น
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสภาวะแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ก ารข่ า วกรองของชาติ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทาให้ภารกิจของรัฐด้านกิจการการข่าวกรองมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้อง
ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยข่าวกรองแห่งชาติบางประการ
ทั้ ง นี้ เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการจ ากั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของสานักข่าวกรองแห่งชาติในการได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงแห่งชาติ
ความหมาย
“การข่าวกรอง” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ทราบถึงความมุ่งหมาย กาลังความสามารถ
และความเคลื่อนไหว รวมทั้งวิถีทางของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การใด ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ที่อาจกระทาการอันเป็นพฤติการณ์เป็นภัยคุกคาม ทั้งนี้ เพื่อรักษาความมั่นคงหรือประโยชน์แห่งรัฐและให้
รัฐบาลนามาประกอบการพิจารณาในการกาหนดนโยบายแห่งชาติ
“การต่อต้านข่าวกรอง” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อต่อต้านการกระทาของต่างชาติ บุคคล
กลุ่มบุคคล หรือองค์การใด ที่มุ่งหมายจะให้ได้ไปซึ่งความลับของชาติ หรือทาลายความมั่นคงแห่งชาติ โดยการ
จารกรรม การบ่อนทาลาย การก่อวินาศกรรม และการก่อการร้าย หรือการอื่นใดอันเป็นภัยคุกคาม เพื่อรักษา
ความมั่นคงหรือประโยชน์แห่งรัฐ
“การข่าวกรองทางการสื่อสาร” หมายความว่า การใช้เทคนิคและการดาเนินกรรมวิธีทางเทคโนโลยี
และเครื่องมือสื่อสาร เพื่อให้ ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการข่าวกรองและการต่อต้าน
ข่าวกรอง
“การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน” หมายความว่า การให้คาแนะนาช่วยเหลือและกากับดูแล
ส่วนราชการฝ่ายพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ในการดาเนินการเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่
เจ้าหน้าที่ สถานที่ ข้อมูลข่าวสาร และสิ่งของอื่น ๆ ของทางราชการให้พ้นจากการจารกรรมการบ่อนทาลาย
การก่อวินาศกรรม และการก่อการร้าย
สาระสาคัญ
สานักข่าวกรองแห่งชาติอาจสั่งให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลใดส่งข้อมูลหรือเอกสารที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงแห่งชาติภายในระยะเวลาที่ผู้อานวยการกาหนด หากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลดังกล่าวไม่ส่ง
ข้ อ มู ล หรื อ เอกสารภายในก าหนดเวลาโดยไม่ มี เ หตุ อั น สมควร ให้ ส านั ก ข่ า วกรองแห่ ง ชาติ ร ายงานต่ อ
นายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
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ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มู ล หรื อ เอกสารอั น เกี่ ย วกั บ การข่ า วกรอง การต่ อ ต้ า น
ข่าวกรอง การข่าวกรองทางการสื่อสาร หรือการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน สานักข่าวกรองแห่งชาติ
อาจด าเนิ น การด้ ว ยวิ ธี ก ารใด ๆ รวมทั้ ง อาจใช้ เ ครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เครื่ อ งมื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์
เครื่องโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้
หรื อ เข้ า ใจง่ า ย ๆ ว่ า เป็ น การเปิ ด ช่ อ งให้ ส านั ก งานข่ า วกรองแห่ ง ชาติ สามารถใช้ เ ครื่ อ งมื อ
อิเล็กทรอนิกส์ล้วงข้อมูลบุคคลได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันภัยคุมคามที่นามาซึ่งความมั่นคงของชาติ
และข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ไ ด้ ม าไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเปิ ด เผย เว้ น แต่ เ ป็ น การเปิ ด เผยต่ อ หน่ ว ยข่ า วกรอง หน่ ว ยงาน
ความมั่นคง นายกรัฐมนตรี หรือตามคาสั่งศาล
สิ่งที่น่ากังวลของพระราชบัญญัติฉบับนี้
พระราชบัญญัติ ฉบับ นี้ เปิดทางให้มีใช้วิธีการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล -ข่าวสารนั้น ซึ่งหากพูด
ให้ เข้าใจง่ายขึ้นคือ เมื่อได้รั บ ไฟเขีย ว เจ้ าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสามารถทาวิธีใด ๆ ก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
แฮคดักฟังโทรศัพท์ หรือดักข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ต้องการ และจุดที่น่าเป็นห่วงนอกเหนือจากนั้น
คือการที่กฎหมายไม่ได้กาหนดหรือจากั ดแนวทางของกรอบของการจากัดหรือป้องกันไม่ให้ละเมิดสิทธิของ
ประชาชนอย่างชัดเจนว่า อะไรคือเส้นแบ่งของการทาได้หรือทาไม่ได้ อะไรคือการละเมิดหรือไม่ละเมิดสิทธิ
พระราชบัญญัติยังไม่ได้มีการระบุในกรณีของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดักฟัง -ดักข้อมูล
ดังกล่าวและเกิดข้อมูลรั่วไหลออกสู่ภายนอก ซึ่งพระราชบัญญัติไม่ได้มีข้อกาหนดไว้หากจะเกิดในกรณีนี้อีกด้วย
ในพระราชบัญญัติ ฉบับอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายกันนี้ มีข้อกาหนดให้จาเป็นต้องได้รับอนุญาตจากศาล เพื่อเป็น
การป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้อานาจจนเกินกว่าเหตุนั่นเอง
ในต่างประเทศอย่างเช่น สหรัฐอเมริกา นั้นแม้ ว่าจะมีหน่วยงานข่าวกรอง แต่ก็มีศาลลับ หรือ FISA
Court ซึ่งมีห น้ าที่ควบคุมดูแล อนุ ญาตให้ เจ้าหน้าที่ดาเนิน การต่า ง ๆ ในด้านข่าวกรอง ซึ่งถือว่าเป็นการ
ตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่ง ถึงประชาชนทั่วไปจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในศาลลับ แต่ถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนในการ
ควบคุมดูแลไม่ได้เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรอง ดาเนินการหรือทาอย่างหนึ่งอย่างใด เกิดกว่าเหตุจนเกิดการละเมิด
สิทธิเสรีภาพของประชาชนนั่นเอง
คนไม่มีความผิด สุจริตชนไม่เห็นต้องกลัว
หลังจากที่มีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตต่อความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็จะมีเสียง
จากผู้สนับสนุนออกมากล่าวว่า “ไม่ผิด ไม่เห็นต้องกลัวอะไร” ซึ่งในตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น หลายครั้งที่มีการ
“กล่าวหา” ฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะในทางการเมืองว่า กระทบต่อความมั่งคง ซึ่งทาให้กฎหมายหลาย ๆ ฉบับถูก
ใช้ในการ “ตรวจสอบ” ฝ่ายตรงข้าม โดยใช้ข้ออ้างในด้านความมั่นคงอยู่เป็นระยะ ๆ ซึ่งตลอดกระบวนการของ
การกล่าวหา ตรวจสอบ และพิสูจน์ความบริสุทธิ์นั้นไม่ง่าย ดังนั้น การตีความในคาว่า “เพื่อความมั่นคง” นั้น
หากไม่มีกรอบที่ชัดเจน ย่อมมีโอกาสให้ผู้ที่เห็นต่าง มีโอกาสจะถูกสอดส่องได้ง่ายขึ้น ยิ่งในยุ คที่ทุกคนสามารถ
แสดงความเห็นของตนเองผ่านโซเซียลมีเดียด้วยแล้ว ยิ่งทาให้ความเสี่ยงในการไปเกี่ยวข้องกับ “ความมั่นคง”
ได้ง่ายขึ้นไปอีก
ดั ง นั้ น ในส่ ว นที่ ยั ง คงไม่ ชั ด เจน นั่ น คื อ กรอบของการด าเนิ น การการควบคุ ม ดู แ ลในการได้ ม า
ซึ่งข่าวกรอง การควบคุมข่าวกรองที่ได้มาไม่ให้หลุดออกสู่สาธารณะ จนเกิดความเสียหายแก่ผู้เกี่ยวข้องนั้น ๆ
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ไม่ใช่เรื่องใหม่ พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ ก็เคยระบุไว้
พระราชบัญญัติ ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ไม่ใช่ฉบับแรกที่เคยมีในประเทศไทย แต่เคยมี
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติมาก่อนหน้านี้แล้ว คือ พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่ได้
บังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๘ และมีบทบัญญัติทใี่ กล้เคียงกันคือ
“การข่าวกรองทางการสื่อสาร” หมายความว่า การใช้เทคนิคและการดาเนินกรรมวิธีทางเครื่องมือ
สื่อสารด้วยการดักรับการติดต่อสื่อสารทางสัญญาณวิทยุ เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของ
ต่างชาติหรือองค์การก่อการร้าย อันอาจจะมีผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งชาติ
ยังมีกฎหมายอื่น ๆ อีกที่เปิดช่องคล้าย ๆ กัน
หลายคนวิตกกังวลกับพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติที่เปิดช่องให้สามารถ “ล้วงข้อมูล” ของใครก็ได้
เพื่อให้ได้มาซึ่งข่าวกรองต่าง ๆ สาหรับใช้ในด้านความมั่นคง โดยที่ผ่านมากฎหมายในลักษณะนี้มักจะใช้เป็น
เหตุผลเสมอ แต่ในปัจจุบันมีกฎหมายที่ถูกใช้อยู่อีกราว ๑๐ ฉบับ ที่เปิดทางให้รวบรวมข้อมูลในลักษณะดังกล่าว
นี้ด้วย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ โดยมีบทบัญญัตทิ ี่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
มาตรา ๑๔ จัตวา บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า เอกสารหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใด
ซึ่ ง ส่ ง ทางไปรษณี ย์ โทรเลข โทรศั พ ท์ โทรสาร คอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ใ นการสื่ อ สาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทาความผิด
เกี่ย วกับ ยาเสพติด เจ้ าพนั กงานซึ่งได้รั บ อนุ มัติจ ากเลขาธิ การเป็นหนังสื อจะยื่น คาขอฝ่ า ยเดี ยวต่ อ อธิ บ ดี
ผู้พิพากษาศาลอาญา เพื่อมีคาสั่งอนุญาตให้เจ้าพนักงานได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้
ซึ่งตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ถูกใช้ในการหาข้อมูลข่าวสารที่ “เชื่อได้ว่า” ถูกใช้ในการค้ายาเสพติด
สามารถได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และไม่มีวิธีการอื่นใดเหมาะสม ก็สามารถเลือกใช้เปิดทางให้
บังคับใช้กฎหมายข้อนี้ได้ แต่ในพระราชบัญญัติเดียวกันนี้ พอที่จะมีการควบคุมไม่ให้ข้อมูลที่ได้มารั่วไหลออกไป
โดย มาตรา ๑๖/๑ ผู้ใดรู้หรือได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ได้มาตามมาตรา ๑๔ จัตวา กระทาด้วยประการใด ๆ ให้
ผู้อื่นรู้หรืออาจรู้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติหน้าที่หรือตามกฎหมาย
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๒ โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าบัญชีลูกค้าของสถาบันการเงิน เครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ในการสื่อสาร หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทาความผิดฐาน
ฟอกเงิน พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นหนังสือจะยื่นคาขอฝ่ายเดียวต่อศาลแพ่ง เพื่อมีคาสั่ง
อนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าถึงบัญชีข้อมูลทางการสื่อสารหรือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวนั้นก็ได้
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พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้มีการระบุเหตุผลด้านความมั่นคง ให้สามารถล้วงข้อมูลได้เช่นกัน โดยระบุไว้
ใน มาตรา ๑๑ (๕) มาตรา ๑๑ (๕) ประกาศให้ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกคาสั่ งตรวจสอบจดหมาย
หนังสือ สิ่งพิมพ์ โทรเลข โทรศัพท์หรือการสื่อสารด้วยวิธีการอื่นใด ตลอดจนการสั่งระงับหรือยับยั้งการติดต่อ
หรื อการสื่ อสารใดเพื่อ ป้ อ งกั น หรื อ ระงับ เหตุ การณ์ร้า ยแรง โดยต้องปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ ที่ก าหนดไว้ ใ น
กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษโดยอนุโลม แต่ในพระราชกาหนดฉบับนี้ มิได้เอ่ยถึงการดาเนิน การ
ป้องกัน หรือปกป้องข้อมูล กรณีเมื่อข้อมูลที่ได้มาหลุดออกมาสู่ภายนอกแต่อย่างใด
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่มีเหตุอัน ควรเชื่อได้ว่าเอกสารหรือข้อมูล ข่าวสารอื่นใดซึ่งส่งทางไปรษณีย์
โทรเลข โทรศั พ ท์ โทรสาร คอมพิ ว เตอร์ เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ใ นการสื่ อ สารสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อ
สื่อสารสนเทศอื่นใด ถูกใช้หรืออาจถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการกระทาความผิดฐานค้ามนุษย์ พนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณี จะยื่นคาขอฝ่ายเดียวต่อศาลอาญาหรือศาลจังหวัดที่มีเขตอานาจเพื่อมีคาสั่งอนุญาตให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
ประธานศาลฎีกา โดยใน พระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุเหตุผลไว้ว่า สามารถบังคับใช้มาตรา ๓๐ นี้ เมื่อเชื่อได้ว่า
มีความผิดฐานการค้ามนุษย์ เชื่อว่าจะได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และไม่มีทางเลือกอื่นใดในการ
ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว
พระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการมี ส่ ว นร่ ว มในองค์ ก รอาชญากรรมข้ า มชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้
มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีเหตุอัน ควรเชื่อว่า เอกสารหรือข้อมูล ข่าวสารซึ่งส่งทางไปรษณีย์โ ทรเลข
โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ในการสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยีใด
ถูกใช้ห รื ออาจถูกใช้ เพื่อให้ ได้รั บ ประโยชน์จากการกระทาความผิดฐานมีส่ วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ พนั กงานสอบสวนซึ่ ง ได้ รั บ อนุ มัติ จากอั ย การสู งสุ ด ผู้ บั ญชาการต ารวจแห่ งชาติ หรือผู้ ซึ่ง ได้ รั บ
มอบหมาย แล้วแต่กรณี อาจยื่นคาขอฝ่ ายเดียวต่ออธิบดีผู้ พิพากษาศาลอาญาเพื่อมีคาสั่ งอนุญาตให้ ได้ มา
ซึ่งเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารดังกล่าวก็ได้ โดยในพระราชบัญญัติ ฉบับนี้ ระบุไว้ตอนท้ายของมาตรา ๑๗ ไว้
คล้ายกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เช่นกัน คือ จะบังคับใช้เมื่อเชื่อว่า
มีการกระทาที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด เชื่อว่าจะทาให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด
และไม่มีวิธีการอื่นใดที่ให้ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว
อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารอันเป็นไปเพื่อความมั่นคงของชาติ จัดเป็นความสาคัญอันดับ
ต้น ๆ ไม่ว่าการได้มาซึ่งข้อมูลนั้นจะต้องใช้วิธีการอย่างไร แต่ความถูกต้องตรงไปตรงมาอยู่ที่ผู้มีอานาจหน้าที่
ในการคัดกรองบุคคลและข้อมูล ซึ่งหากผู้มีอานาจนาช่องว่างของ พระราชบัญญัตินี้ไปใช้ล้วงข้อมูลของบุคคล
ที่ ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ยการกระท าที่ เ ป็ น ภั ย ต่ อ ความมั่ น คงฯ ก็ ไ ม่ ต่ า งอะไรกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลโดยมี
พระราชบัญญัตินี้เป็นข้ออ้าง ใช้สอดส่องบุคคลที่เป็นปรปักษ์กับตน
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ภาคผนวก ๑
บัตรประจาตัวผู้ใช้เครือ่ งวิทยุคมนาคมและบัตรประจาเครือ่ งวิทยุคมนาคม
ตามข้อ ๑๔ ของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกากับดูแลให้ อ งค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่ และข้อ ๑๖ ของประกาศ กสทช. เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีบัตรประจาตัว
ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมประจาหน่วยงาน และบัตรประจาเครื่องวิทยุ คมนาคมซึ่งระบุ ตราอักษร รุ่น/แบบ
หมายเลขเครื่อง หมายเลขทะเบียนวิทยุคมนาคม และเลขทะเบียนครุภัณฑ์ โดยต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อ
ถูกตรวจค้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตัวอย่างบัตรประจาเครื่องวิทยุคมนาคม

บัตรประจาเครื่องวิทยุคมนาคม
ข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคม เทศบาลตาบลโคกกรวด

ด้านหน้า

บัตรเลขที่……………………………………..
วันที่ออกบัตร………./…..……../…………….
บัตรหมดอายุ………./…………/……………..
นายกเทศมนตรีตาบลโคกกรวด

ด้านหน้า

(ตราประทับของเทศบาลตาบลโคกกรวด)
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ตัวอย่างบัตรประจาเครื่องวิทยุคมนาคม

ด้านหลัง

เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิด …..…………….....
ตราอักษร……………………...รุ่น/แบบ…………………..................
หมายเลขเครื่อง……………………………… ……………....................
ทะเบียนวิทยุคมนาคม ……………… …………...........................

ตัวอย่างบัตรประจาตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

เลขที่………………………
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ชื่อ……………นามสกุล………………..

ด้านหน้า

ตาแหน่ง………………………………
นามเรียกขาน…………………….……..
…………………..

นายกเทศมนตรีตาบลโคกกรวด

ลายมือชื่อ

ผู้ออกบัตร

ด้านหน้า

(ตราประทับของเทศบาลตาบลโคกกรวด)
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ตัวอย่างบัตรประจาตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม

ด้านหลัง

บัตรประจาตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคม เทศบาลตาบลโคกกรวด
วันออกบัตร……………/…………….../……..…….....
วันหมดอายุ………….../…………….../……………....
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ตัวอย่างประกาศนียบัตรหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภทที่ ๒

ฉบับที่...........................

โลโก้
ของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน ................................................................
ประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
...............................................................................................

เป็นผู้สาเร็จการอบรมตามหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
(Synthesizer)
ประมวลรหัสวิทยุ (โค๊ด ว.)
ไว้ ณ วันที่

เดือน

พุทธศักราช ๒๕..

……………………………………….
ผู้มีอานาจลงนาม
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ตัวอย่างใบอนุญาตร่วมข่ายสื่อสารหน่วยงานของรัฐ
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รหัสวิทยุสาหรับผู้ที่ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานของรัฐ
และเครือ่ งวิทยุคมนาคมความถี่ภาคประชาชน (CB)
ว.0
ว.00
ว.01
ว.02
ว.1
ว.2
ว.3
ว.4
ว.5
ว.6
ว.7
ว.8
ว.9
ว.10
ว.11
ว.12
ว.13
ว.14
ว.15
ว.16

ว.17
ว.18
ว.19
ว.20
ว.21
ว.22
ว.23
ว.24
ว.63

ขอทราบคาสั่ง คาสั่ง
รอก่อน ให้คอยก่อน
ที่ทางาน ที่โรงเรียน
ที่บ้าน
จุดที่กาลังออกอากาศ
ได้ยินหรือไม่ / ได้ยินแล้ว
ทวนข้อความ
ปฏิบัติหน้าที่ ดาเนินการ
ราชการลับ
ขอติดต่อ
ขอความช่วยเหลือ
ข่าว ข่าวสาร ข้อความ
เหตุฉุกเฉิน
อยู่ประจาที่ ติดต่อทาง ว. ได้
หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ได้
หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ไม่ได้
ติดต่อทางโทรศัพท์
เลิกงาน ปิดสถานี
พบ
ทดสอบสัญญาณวิทยุ
ว.16-1 จับใจความไม่ได้
ว.16-2 ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้
ว.16-3 ชัดเจนพอใช้
ว.16-4 ชัดเจนดี
ว.16-5 ชัดเจนดีมาก
มีอันตราย
รถเสีย
ถูกโจมตี สถานีถูกปิด
จับกุม
ออกเดินทางจาก... (สถานที่)
ถึง... (สถานที่)
ผ่าน... (สถานที่)
เวลา
บ้านพัก

ว.25
ว.26
ว.27
ว.28
ว.29
ว.30
ว.31
ว.32
ว.33
ว.34
ว.35
ว.36
ว.37
ว.38
ว.39
ว.40
ว.41
ว.42
ว.43
ว.44
ว.45
ว.50
ว.51
ว.52
ว.53
ว.54
ว.55
ว.56
ว.57
ว.59
ว.60
ว.61
ว.62
ว.600

ไปยัง... (สถานที่)
ให้ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด
ติดต่อทางโทรพิมพ์
ประชุม
ธุระ
จานวน คน สิ่งของ
เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 1
เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 2
เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 3
เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 4
ให้เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ
ให้เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
ให้เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
ให้เตรียมพร้อม 1 ใน 3
การจราจรติดขัด
อุบัติเหตุจากรถ
สัณญาณไฟจราจรเสีย
การเดินทางเป็นขบวน
จุดตรวจสอบยานพาหนะ
โทรสาร
เหตุการณ์ปกติ
รับประทานอาหาร
ป่วย
ยกเลิก
อยู่ร้านอาหาร
อยู่โรงแรม
ผู้บังคับบัญชามาตรวจ
เพื่อนมา
กาลังโดยสารทางเรือ
เปลี่ยนทิศทาง
ญาติ เพื่อน
ขอบคุณ สวัสดี
สิ่งของ
แฟน
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ว.64
ว.65
ว.66
ว.67
ว.68
ว.69
ว.70
ว.71
ว.73
ว.78
ว.81
ว.88
ว.99
ว.100

ธุระส่วนตัว
ภรรยามาพบ
ขอพบเรื่องราชการ
ขอพบเรื่องส่วนตัว
แจ้งความ
ระมัดระวัง
ถึงแก่กรรม
พักผ่อน
ด้วยความปรารถนาดี
คลื่นความถี่อื่นมาแทรก
คิดธุระ
รักและฝากจูบ
อย่ายุ่งเกี่ยว
ขอโทษ

ว.601
ว.602
ว.603
ว.604
ว.605
ว.606
ว.607
ว.608
ว.609

เครื่องวิทยุรับ – ส่ง
สายอากาศวิทยุรับ – ส่ง
รถยนตร์
โทรทัศน์ บันเทิง
รับประทานอาหาร
ไม่ถูกต้อง (โกหก)
เข้าห้องน้า
ถูกรบกวน (บุคคล)
ถูกคลื่นอากาศรบกวน
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ภาคผนวก ๒
กรณีตัวอย่างการขอใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer)
ของหน่วยงานของรัฐ
แนวปฏิบัติการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๑. สานักงานตารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นกรม ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตารวจ กระทรวงมหาดไทยไปจัดตั้งเป็น
ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ และมี ส ถานะเป็ น ส่ ว นราชการมี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คลอยู่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาของ
นายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๕ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ว้น แต่ ม าตรา ๑๑
และมาตรา ๑๒ ไม่ใช้บังคับแก่ (๑) กระทรวง ทบวง กรม และ (๒) นิติบุคคลตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
๓. การใช้คลื่นความถี่ของสานักงานตารวจแห่งชาติ จึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่จาก
กสทช. ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม
๔. เมื่อสานักงานตารวจแห่ งชาติได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่จาก กสทช. แล้ว และมีการจัดหา
เครื่องวิทยุคมนาคมมาใช้ในราชการจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตามมาตรา ๕ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานี
วิ ท ยุ ค มนาคมที่ ไ ด้ รั บ การยกเว้ น ไม่ ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยุ ค มนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
ข้อ ๑๓ (๑) โดยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของสานักงานตารวจแห่งชาติจะต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช.
เรื่ อง หลั กเกณฑ์การใช้เ ครื่ อ งวิ ทยุ คมนาคมแบบสั ง เคราะห์ ความถี่ (Synthesizer) ของหน่ว ยงานของรั ฐ
ซึ่งหมายรวมถึงเครื่องวิทยุคมนาคมทั้งประเภท Trunked Radio, Conventional Radio และ Public Safety
LTE (PS LTE) ที่สานักงานตารวจแห่งชาติมีใช้งานอยู่ในปัจจุบันถือเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถี่ที่ต้องดาเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
๕. ส านั กงานตารวจแห่งชาติต้องจัดทาประกาศหรือระเบียบควบคุม การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสั ง เคราะห์ ค วามถี่ ข องหน่ ว ยงานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศ กสทช. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ เ ครื่ อ ง
วิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห์ ค วามถี่ (Synthesizer) ของหน่ ว ยงานของรั ฐ รวมทั้ ง การจั ด ให้ มี ก ารอบรม
หลั ก สู ต รการใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมแบบสั ง เคราะห์ ค วามถี่ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ๖ (๓) หรื อ ข้ อ ๗ (๓)
ของประกาศ กสทช. ดังกล่าวแล้ว
๖. สานักงานตารวจแห่งชาติ ต้องดาเนินการ (๑) ออกบัตรประจาตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (๒)
ออกบัตรประจาเครื่องวิทยุคมนาคม (เฉพาะกรณีเครื่องที่มีทะเบียนครุภัณฑ์ของราชการ) และ (๓) กาหนด
สัญญาณเรียกขานให้แก่ข้าราชการตารวจในสังกัด โดยเป็นไปตามภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๓ ของประกาศ
กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ
๗. กรณี ข้ า ราชการต ารวจประสงค์ จ ะใช้ เครื่ อ งวิท ยุค มนาคมส่ ว นตัว เพื่ อ ร่ ว มใช้ คลื่ นความถี่กับ
สานักงานตารวจแห่งชาติ จะต้องได้รับความยินยอมให้ร่วมใช้คลื่นความถี่ จากผู้บังคับการกองตารวจสื่อสาร
และยื่นคาขอรับใบอนุญาตใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต่อสานักงาน กสทช. พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเป็นหนังสือ
รับรองตามแบบที่สานักงาน กสทช. กาหนด และให้สานักงานตารวจแห่งชาติมีหนังสือแจ้งรายชื่อข้าราชการ
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ตารวจที่ได้รับการรับรองแล้วให้สานักงาน กสทช. ทราบ โดยเป็นไปตามภาคผนวก ๒ ของประกาศ กสทช.
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ
คุณสมบัติผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
การดาเนินการเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์
การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ จาแนกได้เป็น 2 กรณี
ดังนี้
เครื่องวิทยุคมนาคมของทางราชการ
เครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัว
๑) ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ๑) ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๑ หรือ ๒
แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๑ หรือ ๒
๒) ออกบัตรประจาตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
๒) ออกบัตรประจาตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
 กาหนดสัญญาณเรียกขาน
 กาหนดสัญญาณเรียกขาน
 ออกเอกสารรับรองให้ร่วมข่ายสื่อสาร
 ส่ งรายชื่อ ข้าราชการ และ/หรือ พนักงาน
ในสังกัด ที่ได้รับการรับรองแล้วให้สานักงาน
กสทช. ทราบ
๓) ออกบัตรประจาเครื่องวิทยุคมนาคม
๓) ยื่นแบบคาขอรับใบอนุญาตให้ ใช้ซึ่งเครื่อ งวิทยุ
คมนาคมต่อสานักงาน กสทช. (แบบ คท.๒)
คุณสมบัติของเครื่องวิทยุคมนาคม
ประเภทเครื่องวิทยุคมนาคม
การจัดหาเครื่องวิทยุคมนาคม
๑) เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
 ไม่อนุญาตให้มีการสารองจาหน่ายในประเทศ
ประเภท ๑ (Synthesizer Type I) : ซึง่ สามารถ  หน่วยงานที่ประสงค์จะใช้งานต้องรับรอง
ตั้งคลื่นความถี่ได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุ
การนาเข้าเพื่อส่งมอบ
คมนาคม
 ต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. ก่อนทุกครั้ง
๒) เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
 อนุญาตให้สารองจาหน่ายภายในประเทศ
ประเภท ๒ (Synthesizer Type II) : ซึง่ ไม่
 หน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะใช้งาน
สามารถตั้งคลื่นความถี่ได้เองจากภายนอก
ต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. ก่อนทุกครั้ง
เครื่องวิทยุคมนาคม แต่สามารถตั้งคลื่นความถี่
ด้วยเครื่องตั้งคลื่นความถี่ (Programmer) หรือ
โดยวิธีอื่น
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เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบกสาหรับหน่วยงานของรัฐ และ
เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น
ลักษณะสาคัญ
ของเครื่องวิทยุคมนาคม
๑. เครื่องวิทยุคมนาคมต้องมี
เครื่องหมายแสดงเลขทะเบียน
วิทยุคมนาคมที่ กสทช. ออกให้

กิจการเคลื่อนที่ทางบก
CLASS B
NBTC ID. B30010-020025

กิจการวิทยุสมัครเล่น
CLASS B
NBTC ID. B10010-020025

ทะเบียนวิทยุคมนาคมที่ขึ้นต้นด้วยเลข 3

ทะเบียนวิทยุคมนาคมที่ขึ้นต้นด้วยเลข 1

๒. ความถี่วิทยุที่ใช้งาน

ความถี่วิทยุที่หน่วยงานนั้นได้รับ
อนุญาตจาก กสทช.

ความถี่วิทยุภาครับและภาคส่ง :
๑๔๔ – ๑๔๗ MHz

๓. กาลังส่ง

สถานีประจาที่ ไม่เกิน ๖๐ วัตต์ สถานีศูนย์ควบคุมข่าย
สถานีเคลื่อนที่ ไม่เกิน ๓๐ วัตต์ ไม่เกิน ๑๐๐ วัตต์
ชนิดมือถือ
ไม่เกิน ๕ วัตต์ สถานีประจาที่ ไม่เกิน ๖๐ วัตต์
(กรณี ข ององค์ ป กครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จะ สถานีเคลื่อนที่ ไม่เกิน ๖๐ วัตต์
ก าหนดให้ ใ ช้ ก าลั ง ส่ ง แตกต่ า งกัน ไปตาม
ชนิดมือถือ
ไม่เกิน ๕ วัตต์
ฐานะของหน่วยงาน)

๔. มีถ้อยคาแสดงความปลอดภัย
จากการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อ
ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คู่มือ
การใช้งานข้างกล่องบรรจุภัณฑ์
หรือเอกสารเพิ่มเติมอยู่ในกล่อง
บรรจุภัณฑ์

“เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้ อง
ตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุ
คมนาคมที่ กสทช. ประกาศกาหนด”
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ภาคผนวก ๓
กฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคมและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
๑. พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓. พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ
๔. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม
๕. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ
๖. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การการใช้คลื่นความถี่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
๗. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
๘. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่
(ฉบับที่ ๒)
๙. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารอนุ ญ าตและก ากั บ ดู แ ลการใช้ เ ครื่ อ งวิ ท ยุ ค มนาคมคลื่ น ความถี่ ภ าค
ประชาชน (Citizen Band : CB)
๑๐. ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง กาหนดให้อุปกรณ์ของเครื่องวิทยุ
คมนาคมเป็นเครื่องวิทยุคมนาคม
๑๑. ประกาศคณะกรรมการกิจ การกระจายเสี ย ง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตวิทยุคมนาคม
๑๒. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต
๑๓. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง นิติบุคคลตามมาตรา ๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
๑๔. ประกาศคณะกรรมการกิ จ การโทรคมนาคมแห่ ง ชาติ เรื่ อ ง วิ ธี ก ารเพิ ก ถอนและพั ก ใช้
ใบอนุญาตในกิจการวิทยุคมนาคม
๑๕. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการ
ทั่วไป

ปี พ.ศ.
๒๕๕๓

๒๔๙๘
๒๕๖๒
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๐

๒๕๕๔
๒๕๖๔

๒๕๖๑

๒๕๕๒
๒๕๕๔
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๔๘
๒๕๖๒
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QR CODE
คู่มืออบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) สาหรับหน่วยงานของรัฐ
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