คูม อื กระบวนการสนับสนุน
เรือ่ ง การใชวทิ ยุสอื่ สาร
โดย

งานวิทยุและสือ่ สาร ฝายบริหารทัว่ ไป สวนอํานวยการ
สํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษที่ 15 (เชียงราย)

คูม ือการใชวทิ ยุสื่อสาร
วัตถุประสงค เพื่อใหเจาหนาที่ของหนวยงานสังกัดสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย) ใชงานวิทยุสื่อสาร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ขอบเขตงาน
ประเภทเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะหความถี่ ใชในขายสื่อสารวิทยุคมนาคมของหนวยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ
เครื่องประเภท 1หมายถึง เครื่องฯ ที่ผูใชสามารถตั้งความถี่วิทยุไดเองจากภายนอกเครื่องฯ
เครื่องประเภท 2หมายถึ ง เครื่ อ งฯ ที่ ผู ใ ช ไ มส ามารถตั้ ง ความถี่ วิ ท ยุ ไ ด เ องจากภายนอกเครื่ อ งฯ แต
สามารถตั้งความถี่วิทยุดวยเครื่องตั้งความถี่ (Programmer) หรือทําโดยวิธีอื่น
 เครื่องประเภท 1 และประเภท 2 เปนเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทเดียวกัน มีประสิทธิภาพในการ
รับ - สง เทาเทียมกัน แตตางกันเฉพาะความสามารถในการเปลี่ยนความถี่วิทยุเทานั้น แตเครื่องประเภท 2 จะ
กําหนดความถี่วิทยุไวเปนชองความถี่วิทยุแตละชอง
 เครื่องประเภท 1 ผูมีสิทธิใชไดแก พนักงานที่มีภารกิจเกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ หรือ
ความสงบเรียบรอยภายในประเทศ ไดแก กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ปปส. กรมไปรษณียโทรเลข ปปป. กรมศุลกากร สํานักขาวกรองแหงชาติ กระทรวงมหาดไทยเฉพาะที่เปน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงมาถึงปลัดอําเภอ

เครื่องประเภท 2 ผูมีสิทธิใชไดแก หนวยงานราชการนอกเหนือจากที่มีสิทธิใชเครื่องประเภท 1
และรัฐวิสาหกิจ (กรมอุทยานฯจะใชประเภท2)
การใชเครื่องวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะหความถี่
ในขายสื่อสารวิทยุคมนาคมของทางราชการ
1.ตองดําเนินไปเพื่อประโยชนของราชการหนวยงานตนสังกัด
2.ตองใชเฉพาะความถี่วิทยุที่หนวยงานนั้นไดรับอนุญาตเทานั้น
3.กรณีจําเปนตองใชความถี่วิทยุรวมกับหนวยงานอื่น ใหหนวยงานนั้นทําเรื่องขออนุญาตจากหนวยงานที่
ไดรับอนุญาตใหใชความถี่วิทยุจากกรมไปรษณีย โทรเลข (หนวยงานเจาของความถี่วิทยุ) หากหนวยงานเจาของ
ความถี่ อ นุ ญ าตให ใ ช ค วามถี่ วิ ท ยุ ร ว มได ใ ห ห น ว ยงานนั้ น แจ ง ขออนุ มั ติ จ ากกรมไปรษณี ย โ ทรเลข เมื่ อ
กรมไปรษณียโทรเลขอนุมัติแลวก็สามารถใชความถี่วิทยุรวมกับหนวยงานเจาของความถี่ได แตตองใชภายใต
เงื่อนไขที่ไดรับอนุญาต มีขอสังเกตวาการขอใชความถี่วิทยุรวมนี้ตองดําเนินการระหวางหนวยงานที่ไดรับอนุญาต
ใหใชความถี่วิทยุดวยกัน
จะดําเนินการโดยกลุมขาราชการ เจาหนาที่ หรือสํานักงานภายในหนวยงานนั้นมิได
4.ใหใชความถี่วิทยุไดเฉพาะในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหใชความถี่
5.การพกพาไปนอกพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหกระทําไดเฉพาะพกพาไปเพื่อปฏิบัติงานเทานั้น
6.ตองพกพาในลักษณะที่เหมาะสม

- 2 การใชวิทยุสื่อสารที่ถูกตอง ประกอบดวย
 ความถี่ที่ถูกตองโดยไดรับการจัดสรรความถี่จากกรมไปรษณียโทรเลข
 เครื่องวิทยุคมนาคมตองไดมาตามขั้นตอนที่ถูกตองตามกฎหมาย
 ผูใชตองปฏิบัติตามระเบียบของกรมไปรษณียโทรเลข นอกจากหลัก 3 ประการตามที่กลาวมาแลว
การใชวิทยุสื่อสารใหมีประสิทธิภาพยังมีสวนประกอบสําคัญอีก 3 ประการ ไดแก
(1)
(2)
(3)

เครื่องมือดีมีคุณภาพ
พนักงานวิทยุที่ดี
วิธีการติดตอสื่อสารดี

(1)เครื่องมือดีมีคุณภาพ หมายถึง การเลือกใชเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณซึ่งตองพิจารณาจากลักษณะทาง
เทคนิคประกอบการจัดซื้อ โดยมีขอควรพิจารณาดังนี้
(1.1) ราคาเครื่องพรอมอุปกรณ
(1.2) บริการหลังการขายของผูขายที่มีใหลูกคา
(1.3) ขนาดรูปรางความสวยงามของเครื่อง
(1.4) ยานความถี่รับ - สง
(1.5) กระแสไฟฟาที่ใชขณะที่ทําการรับ - สงและขณะ STAND BY
(1.6) ความไวในการรับสงสัญญาณ
(1.7) จํานวนชองความจํา
(1.8) ปุมปรับพิเศษลูกเลนตางๆ
(1.9) ความคงทนในการใชงาน จุดออนของเครื่อง
ฯลฯ
(2)พนักงานวิทยุที่ดี ควรมีคุณสมบัติประจําตัวดังนี้
(2.1)
(2.2)
(2.3)
(2.4)
(2.5)

ตองรูจักหนาที่
ตองมีความรับผิดชอบ
ตองมีระเบียบวินัย
ตองอุทิศเวลา
ตองมีความรูในระบบของเครื่องวิทยุและอุปกรณที่ใชงาน
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(3)วิธีการติดตอสื่อสารดี
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)

ตองใชขอความสั้น กะทัดรัด ไดใจความเชน โคด ว.
ตองใชภาษาราชการ หรือภาษาไทยกลาง เทานั้น
ตองใชเฉพาะความถี่ที่หนวยงานของตนไดรับอนุญาต เทานั้น
ตองขออนุญาตสถานีควบคุมขายกอน เมื่อจะติดตอสื่อสารกัน
โดยตรง
(3.5) ตองไมใชชองสื่อสารในขณะที่ยังมีการรับ-สง ขาวสารกันอยู
(3.6) ตองไมสงเสียงเพลง เสียงดนตรี หรือรายการโฆษณาประชาสัมพันธ
หรือเสียงแปลกประหลาดออกอากาศ
(3.7) ตองไมวิจารณ การเมือง การคา ศาสนา หรือสงขอความที่เปน
การละเมิดกฎหมายบานเมือง
(3.8) ตองไมแอบอาง หรือใชนามเรียกขานของผูอื่น
(3.9) ตองไมใหผูอื่นหยิบยืมเครื่องมือสื่อสารของตนไปใช
(3.10) ตองพกพาวิทยุสื่อสารในลักษณะเหมาะสมเปดเสียงดัง
พอไดยินสําหรับตนเอง

ไมมีความลับในความถี่
จะกดคียใหคิดกอน
ประมวลรหัสวิทยุทใี่ ชในการติดตอสือ่ สารทางราชการ (โคด ว.)
ว.0 คําสั่ง ขอรับคําสัง่
ว.00 คอยกอน
ว.1 ขอทราบตำแหนงที่อยู
ว.2 ไดยินหรือไม รับทราบ
ว.3 ทวนขอความซ้ํา
ว.4 ปฏิบัติหนาที่
ว.5 ลับ
ว.6 ติดตอทางวิทยุ

ว.21
ว.22
ว.23
ว.24
ว.25
ว.26
ว.27
ว.28

ออก
ถึง
ผาน
เวลา
ไป
ติดตอทาง ว. นอยที่สดุ
โทรพิมพ
ประชุม

ว.7 ขอความชวยเหลือ
ว.8 ขาว
ว.9 เหตุฉุกเฉิน
ว.10 หยุดรถ (ติดตอทาง ว. ได)
ว.11 พัก (ติดตอทาง ว. ได)
ว.12 หยุดรถ (ติดตอทาง ว. ไมได)
ว.13 โทรศัพท
ว.14 เสร็จภารกิจ
ว.15 ใหไปพบ มาพบ
ว.16 ทดสอบเครื่องรับ-สง
ว.16 –1 ฟงไมรูเรือ่ ง มีเสียงรบกวนมาก
ว .16–2 รับฟังไมชัดเจน
ว.16 –3 รับฟงชัดเจนพอใช
ว.16 –4 รับฟงชัดเจนดี
ว .16–5 รับฟงชัดเจนดีมาก
ว.17 อันตรายหามผาน
ว.18 นำรถออกทดลองเครื่อง
ว.19 สถานการณอยูในภาวะคับขัน (ถูกยึด-โจมตี)
ว.20 จับกุม
63 บาน
64 ภารกิจสวนตัว
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ว.29 ราชการ
ว.30 จํานวน
ว.31 เปลีย่ นไปใชชองความถี่ที่ 1
ว.32 เปลีย่ นไปใชชองความถี่ที่ 2
ว.33 เปลีย่ นไปใชชองความถี่ที่ 3
ว.34 เปลีย่ นไปใชชองความถี่ที่ 4
ว.35 เตรียมกําลัง
ว.36 เตรียมพรอมเต็มอัตรา
ว.37 เตรียมพรอม 1 ใน 2
ว.38 เตรียมพรอม 1 ใน 3
ว.39 การจราจรติดขัด
ว.40 เกิดอุบตั ิเหตุ
ว.41 สัญญาณไฟเสีย
ว.42 จัดยานพาหนะนำขบวน
ว.43 จุดตรวจ
ว.44 โทรสาร
60 เพื่อน / บุคคล
61 ขอบคุณ
62 ของฝาก
01 ที่ทํางาน
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ผังการใชวิทยุสื่อสาร

เริ่มตน

ศึกษากฎระเบียบการใช
วิทยุสื่อสาร
ไมเขาใจ
เขาใจ
ทองจํารหัสวิทยุสื่อสาร
และฝกสื่อสาร
ดวยรหัสวิทยุสื่อสารและภาษา
สุภาพ
เขาใจ

ติดตอประสานงานกับแมขาย
และสมาชิกดวยวิทยุสื่อสาร

จบ

ไมเขาใจ

