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ค าน า 
 

การจัดท าเอกสารคู่มือเครือข่ายส่ือสารองค์กรด้านการข่าวเพื่อการประสานงานและ                              
การประชาสัมพนัธ์(วิทยุคมนาคม – วิทยุส่ือสาร ชุดท่ี1/62) ส าหรับเป็นแหล่งขอ้มูลและรวบรวมสาระ
ความรู้เก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร ประสานงาน ผา่นช่องทางการกระจายขอ้มูล เป็นส่ือกลางประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารให้กบับุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถรับรู้ รับทราบ ช้ีแจง สั่งการ ถือปฏิบติั ระหวา่งหน่วยงาน
หรือเฉพาะเจาะจงกลุ่มผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงอยู่ในรูปแบบเอกสารส าหรับ  การอ่านประเภทหนังสือบนัทึก
ขอ้ความลกัษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการประเภทต่างๆหรือส่ือสารดว้ยวธีิการสนทนาระหวา่งบุคคล
สองคนข้ึนไป มีการแลกเปล่ียนรายละเอียดขอ้มูลท่ีใชถ้อ้ยค า รวมถึง การใชร้หสั(code) ส่ือแทนความหมาย
ในทิศทางเดียวกนัให้เกิดความคล่องตวั รวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์ มีการใช้เทคโนโลยีจากคอมพิวเตอร์    
(เก็บขอ้มูลและประมวลผลด้วยไมโครอิเล็กทรอนิกส์) และเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือวิทยุคมนาคม    
(การส่ือสารผา่นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า) เป็นช่องทางถ่ายทอดขอ้มูล หากตอ้งใชว้ิธีการเดินเอกสาร(เจา้หน้าท่ี
เดินหนงัสือ) หรือเขา้พบปะ ปรึกษาหารือส่งขอ้ความถึงกนั ซ่ึงเป็นวธีิการ ตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมากกวา่จะถึง
จุดหมายปลายทาง เป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ ส าหรับมหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีการพฒันาวาง
ระบบการส่ือสารหลายดา้นเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารมีประสิทธิภาพสูงสุด ป้องกนัและลดช่องวา่งในการ
ปฏิบติังานระหวา่งบุคลากรหรือภายในหน่วยงาน 

 

 

นพกิจ  แผพ่ร 
ต าแหน่ง นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ  

31 ตุลาคม 2562 

 
 



บทที ่1 
หลกัการและความส าคญั 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ ท่ีไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก าหนดวตัถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพ ท าการสอน วิจัย บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อสร้างองค์ความรู้อันจะน าไปใช้พัฒนาประเทศอย่างย ัง่ยืน(อ้างอิง พระราชบัญญัติ 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้พ.ศ.2560)โดยมีปรัชญา “มุ่งมัน่พฒันาบณัฑิตสู่ความเป็นผูอุ้ดมดว้ยปัญญา อดทน สู้งาน 
เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวฒันาของสังคมไทยท่ีมีการเกษตรเป็นรากฐาน 
วิสัยทศัน์ เป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าท่ีมีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดบันานาชาติ ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัได้
ก าหนดพนัธกิจในการด าเนินงานภารกิจ 6 ดา้น ดงัน้ี 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพโดยเฉพาะการเป็น
ผู ้ประกอบการ(Entrepreneurs) ท่ีทันต่อกระแสการเปล่ียนแปลงโดยเน้นทางด้าน
การเกษตร วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สาขาวิชาท่ีสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจ ชุมชนทอ้งถ่ิน และสังคมของ
ประเทศ รวมทั้งการใหโ้อกาสทางการศึกษา 

2. สร้างผลงานวิจยัและนวตักรรมและองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางการเกษตรและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี          
แก่สังคม 

3. สร้างและพฒันาศูนย์การเรียนรู้เชิงบูรณาการด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
คน้ควา้ และรวบรวมองคค์วามรู้ดา้นเทคโนโลยเีกษตรสมยัใหม่ ท่ีเป็นศาสตร์ผสมผสาน
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมพื้นท่ี 

4. ส่งเสริมการด ารงศิลปวฒันธรรมดา้นการเกษตร รวมทั้งวฒันธรรมทอ้งถ่ิน ตลอดจน
การรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติ 

5. สร้างและพฒันาระบบบริหารจดัการโดยยึดหลกัธรรมาภิบาลและการสร้างเครือข่าย     
ท่ีเขม้แขง็ 

(อา้งอิง ส่ือออนไลน์มหาวทิยาลยัแม่โจ ้2562 : https://www.mju.ac.th/main/new_vision/) 
 
 
 
 
 

https://www.mju.ac.th/main/new_vision/


มหาวทิยาลยัแม่โจจ้งัหวดัเชียงใหม่ มีพื้นท่ีประมาณ 9,400 ไร่มีส่วนงานในก ากบัดงัน้ี 
 

 
(ภาพอา้งอิง ส่ือออนไลน์มหาวทิยาลยัแม่โจ ้2562 : https://www.mju.ac.th/main/Map-mju.html) 

 

1. คณะ จ านวน 11 คณะ ประกอบดว้ย 
- คณะบริหารธุรกิจ 
- คณะผลิตกรรมการเกษตร 
- คณะวทิยาศาสตร์ 
- คณะวศิวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
- คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน ้า 
- คณะพฒันาการท่องเท่ียว 
- คณะศิลปะศาสตร์ 
- คณะเศรษฐศาสตร์ 
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดลอ้ม 
- คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี
- คณะสารสนเทศและการส่ือสาร 

2. วทิยาลยั(เทียบเท่าคณะ)  จ  านวน 3 วทิยาลยั  ประกอบดว้ย 
- วทิยาลยับริหารศาสตร์   
- วทิยาลยัพลงังานทดแทน 
- วทิยาลยันานาชาติ 

https://www.mju.ac.th/main/Map-mju.html


 
(ภาพอา้งอิง ส่ือออนไลน์มหาวทิยาลยัแม่โจ ้2562 : https://www.mju.ac.th/main/Map-mju.html) 

 

3. ส านกั(เทียบเท่าคณะ)  จ  านวน  3 ส านกั  ประกอบดว้ย 
- ส านกัวจิยัและส่งเสริมวชิาการเกษตร 
- ส านกับริหารและพฒันาวชิาการ 
- ส านกัหอสมุด 

4. ส านกั(เทียบเท่ากอง)  จ  านวน 2 ส านกั  ประกอบดว้ย 
- ส านกังานสภามหาวทิยาลยั 
- ส านกังานมหาวทิยาลยั มีหน่วยงานระดบักอง  จ  านวน  11 กอง และ 2 ฝ่าย 

กองพฒันานกัศึกษา   
กองกลาง   
กองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม   
กองการเจา้หนา้ท่ี   
กองบริหารงานทรัพยสิ์นและกิจการพิเศษ   
กองคลงั  กองตรวจสอบภายใน   
กองเทคโนโลยดิีจิทลั   
กองพฒันาคุณภาพ   
กองวเิทศสัมพนัธ์   
กองแผนงาน   
กองส่งเสริมศิลปวฒันธรรมฝ่ายกฎหมาย   
ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย ์             
ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 

https://www.mju.ac.th/main/Map-mju.html


 
(ภาพอา้งอิง ส่ือออนไลน์มหาวทิยาลยัแม่โจ ้2562 : https://www.mju.ac.th/main/Map-mju.html) 

 

5. หน่วยงานวสิาหกิจ  จ  านวน  8 วสิาหกิจ  ประกอบดว้ย 
- ศูนยภ์าษา   
- ศูนยอ์าคารท่ีพกั 
- สถาบนับริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ์   
- ศูนยว์จิยัพลงังาน   
- ศูนยว์จิยัและพฒันาไส้เดือนดิน 
- สถาบนัรับรองระบบการผลิตผลิตภณัฑก์ารเกษตร 
- สถาบนับ่มเพาะวสิาหกิจ   
- ส านกัฟาร์มมหาวทิยาลยั   

(อา้งอิง ส่ือออนไลน์มหาวทิยาลยัแม่โจ ้2562 : https://www.mju.ac.th/main/Organization_Page.html) 
 

https://www.mju.ac.th/main/Map-mju.html
https://www.mju.ac.th/main/Organization_Page.html


 
(ภาพอา้งอิง ส่ือออนไลน์มหาวทิยาลยัแม่โจ ้2562 : https://www.mju.ac.th/main/Map-mju.html) 

 

การบริหารจดัการพื้นท่ีของมหาวิทยาลยัแม่โจ ้จะก าหนดสัดส่วนเน้ือท่ีให้สอดคลอ้งกบัการใชป้ระโยชน์    
มีส่ิงอ านวยความสะดวกด้านกายภาพ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การฝึกอบรม พื้นท่ีจัด     
กิจกรรมต่างๆ ให้กบับุคลากร นกัศึกษา และประชาชนทั้งน้ี บางส่วนงานในก ากบัจะมีพนัธกิจหลายดา้น   
ซ่ึงมีสถานท่ีท าการแต่ละหน่วยงานหลายแห่ง ทั้งท่ีอยูภ่ายในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ีของมหาวทิยาลยั ดว้ยสภาพ
พื้นท่ีกวา้งขวาง ประกอบกบัมีทรัพยสิ์นติดตั้งประจ าอาคารจ านวนมาก มีทรัพยากรบุคคลหลายหม่ืนคน
หมุนเวยีนเขา้/ออกในการท าภารกิจหรือใชพ้ื้นท่ีจดักิจกรรมต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งเป็นอาคารท่ีพกัอาศยั 

ปัจจุบนัระบบพื้นฐานเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสาร ประสานงาน ผ่านช่องทางการกระจาย
ขอ้มูล เป็นส่ือกลางประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้กบับุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถรับรู้รับทราบ ช้ีแจง      
สั่งการ ถือปฏิบติั ระหว่างหน่วยงานหรือเฉพาะเจาะจงกลุ่มผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงอยู่ในรูปแบบเอกสารส าหรับ  
การอ่านประเภทหนงัสือบนัทึกขอ้ความลกัษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการประเภทต่างๆหรือส่ือสาร     
ด้วยวิธีการสนทนาระหว่างบุคคลสองคนข้ึนไป มีการแลกเปล่ียนรายละเอียดขอ้มูลท่ีใช้ถ้อยค า รวมถึง     
การใช้รหัส(code)ส่ือแทนความหมายในทิศทางเดียวกนัให้เกิดความคล่องตวั รวดเร็ว ทนัต่อเหตุการณ์         
มีการใชเ้ทคโนโลยีจากคอมพิวเตอร์(เก็บขอ้มูลและประมวลผลดว้ยไมโครอิเล็กทรอนิกส์)และเทคโนโลยี
โทรคมนาคมหรือวิทยคุมนาคม(การส่ือสารผา่นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า)เป็นช่องทางถ่ายทอดขอ้มูล หากตอ้งใช้
วิธีการเดินเอกสาร(เจา้หน้าท่ีเดินหนังสือ) หรือเขา้พบปะ ปรึกษาหารือส่งขอ้ความถึงกนั ซ่ึงเป็นวิธีการ    
ตอ้งใชเ้วลาค่อนขา้งมากกวา่จะถึงจุดหมายปลายทาง เป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ ส าหรับ
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้มีการพฒันา วางระบบการส่ือสารหลายดา้น เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ป้องกนัและลดช่องวา่งในการปฏิบติังานระหวา่งบุคลากรหรือภายในหน่วยงานไดแ้ก่ 
 
                               

https://www.mju.ac.th/main/Map-mju.html


1. E – Document (Electronic Document Management System)เป็นระบบบริหารจัดการ
เอกสารราชการทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเร่ิมน ามาสนับสนุนงานทั้งระบบ
ในช่วงปี พ.ศ.2554โดยกองเทคโนโลยีดิจิทลั(ปัจจุบนั)ท าหน้าท่ีพฒันาและควบคุม
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการบริหารจดัการหนงัสือผา่นเครือข่าย
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และมีการรวบรวมข้อมูลมหาวิทยาลัยทุกด้านรวมไว้เป็น
ฐานข้อมูลกลาง(E - Manage)  จัด เก็บเอกสารไว้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
(www.mju.ac.th)ใชง้านเช่ือมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต(Internet)ระหว่างหน่วยงานท่ีมี
การวางโครงข่ายเช่ือมโยงกนัทัว่ทุกแห่งเขา้ไวด้ว้ยกนัเรียกวา่ ระบบสารสนเทศของ 

 
ภาพอา้งอิง ส่ือออนไลน์มหาวทิยาลยัแม่โจ ้2562 : https://erp.mju.ac.th/dashboard.aspx 

 

ส านกังานใชว้ธีิการแปลงเอกสาร ขอ้ความรูปภาพแสดงผลขอ้มูลบนแผน่กระดาษขนาด
ต่างๆ ผ่านวิ ธีการเปล่ียนแปลงสถานะด้วยโปรแกรมควบคุมให้ เ ป็นเอกสาร
อิ เล็กทรอนิกส์ ท่ี เ รียกว่า  ไฟล์ เอกสาร ไฟล์ภาพการใช้งานประมวลผลด้วย                  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โทรศพัทมื์อถือ(สมาร์ทโฟน)เคร่ืองพิมพส่ิ์งส าคญัในการใช้งานคือ
ตอ้งมีเครือข่ายเช่ือมโยงสัญญาณท่ีมีความเสถียรภาพสนบัสนุนการท างานเรียกดูขอ้มูล
และดาวน์โหลดเหมาะกบังานเอกสารภายในของหน่วยงาน การลงทะเบียนรับและ     
ส่งเอกสาร ท่ีมีปริมาณมาก ต้องการความรวดเร็ว ตลอดจนควบคุมติดตามเอกสาร       
เข้าและออกภายในหน่วยงานมหาวิทยาลัย มีระบบบริหารจัดการเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อลดปัญหาความล่าช้าในการรับ-ส่งหนงัสือและการส าเนาหนงัสือ
เป็นจ านวนมาก ช่วยลดค่าใชจ่้ายในการจดัหาอุปกรณ์ส่วนการพิมพเ์อกสาร ลดช้ินงาน
เอกสารท่ีผลิตจากกระดาษและตีพิมพ์ขอ้ความด้วยน ้ าหมึกท่ีมีส่วนประกอบสารพิษ
ผสมอยูก่่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพ ช่วยลดขยะและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
(อา้งอิงการสัมภาษณ์ วสุ ไชยศรีหา ต าแหน่งนกัวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ:2562) 

https://erp.mju.ac.th/dashboard.aspx


2. โทรศพัทภ์ายในส านกังานเป็นช่องทางการส่ือสารองคก์รดว้ยวธีิการส่งค าพดูคุยกนัหรือ
เสียงพูดระหว่างบุคคลสองคนข้ึนไป สนทนาแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารใช้ถอ้ยค าผา่น
เคร่ืองโทรศพัทมี์ระบบควบคุมการท างานจากชุมสายมหาวิทยาลยั(ภายใน)และชุมสาย
สาธารณะ(ภายนอก)เช่ือมโยงโครงข่ายด้วยเทคโนโลยีการส่ือสารแปลงเสียงพูดเป็น
สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์เสียง(คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า)ระหวา่งคู่สนทนาต่างสถานท่ีเพื่อใช ้

 
(ภาพอา้งอิง หอ้งปฏิบติัการควบคุมระบบชุมสายโทรศพัทม์หาวทิยาลยัแม่โจ)้ 

 

เป็นช่องทางการถ่ายทอดรับส่งข่าวสาร ประสานงานทั้งน้ี การพฒันาระบบตู้สาขา
โทรศัพท์เช่ือมโยงโครงข่ายของมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงชุมสายโทรศัพท์ให้มี
ประสิทธิภาพ ใช้งานสะดวก และลดค่าใช้จ่ายระหว่างการใช้งานทั้งการโทรศัพท์       
เข้าและออกของคู่สายสนทนาท่ีอยู่ต่างสถานท่ีนอกเหนือจากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี พ.ศ.2538 ระบบชุมสายโทรศัพท์ส านักงานอัตโนมัติ                        
PAXB(Private Automatic Branch Exchange)เป็นการน าเครือข่ายโทรศัพท์เลขหมาย
ภายในของมหาวิทยาลัยส าหรับใช้ติดต่อส่ือสาร ประสานงาน แจ้งข้อมูล ข่าวสาร 
วิธีการใช้งานคือกดเลขหมายตรง และตามด้วยหมายเลขภายในส าหรับหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลยัติดต่อเรียกสายเขา้มา เช่น 053 – 873000 ต่อ 3070ไม่ตอ้งติดต่อ
ผา่นพนกังานสลบัสาย(Operator) ส่วนการโทรภายในหน่วยงานติดต่อเรียกสาย ให้กด
เลขหมายประจ าหน่วยงานเป็นเลข 4 ตวั อย่างเดียว มีระบบควบคุมการท างานด้วย
ตูส้าขาอตัโนมติั(PAXB)ออกแบบลกัษณะชุมสายโทรศพัท์ย่อยส าหรับให้หน่วยงาน    
มีเบอร์โทรศัพท์ภายในประจ าหน่วยงานส าหรับติดต่อส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมูล
ประสานงานระหว่างการสนทนาจะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่การติดต่อส่ือสารจากภายนอก
ระหว่างรอคู่สายชุมสายโทรศพัท์สาธารณะมีการเช่ือมโยงโครงข่ายชุมสายโทรศพัท์



ย่อยจะมีค่าใชจ่้ายตั้งแต่เร่ิมโทรศพัทผ์่านระบบตูส้าขาอตัโนมติัของมหาวิทยาลยัทนัที
เป็นการส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี ตลอดจนระบบชุมสายโทรศัพท์ส านักงาน
อัตโนมัติ PAXBจะใช้สายโทรศัพท์ในการเช่ือมต่อการโทรมีค่าใช้จ่ายด้านการ
ด าเนินการและค่าบ ารุงรักษาท่ีมาก เม่ือครบ 8 ปี(พ.ศ.2546)  มหาวิทยาลยัมีการพฒันา 
ปรับปรุงน าเทคโนโลยีท่ีทันสมยักว่าระบบPAXB ในการควบคุมตู้สาขาโทรศพัท์
เช่ือมโยงโครงข่ายชุมสายโทรศพัท์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และลดค่าใช้จ่าย
ระหวา่งโทรศพัท ์    ติดต่อขอ้มูล ข่าวสาร สามารถเช่ือมโยงการสนทนาข่าวสารระหวา่ง
วิทยาเขตสังกดัมหาวิทยาลยัแม่โจ ้(แพร่และชุมพร) ดว้ยเลขหมายประจ าหน่วยงานเป็น
เลข 4 ตวั ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบชุมสายโทรศพัท์ส านักงานอตัโนมติั DID               
(Direct Inward Dialing)เป็นระบบท่ีท าให้เลขหมายโทรศพัทภ์ายนอกสามารถเรียกเขา้
หาโทรศัพท์เลขหมาย4 ตัว ภายในมหาวิทยาลัยโดยตรง ดังนั้ นผูท่ี้ติดต่อเข้ามายงั
หน่วยงานภายในไม่ต้องรอการสลับสายหรือผ่านเสียงพูดของแถบบันทึก และ           
ช่วยแก้ปัญหาพนักงานสลับสายรับและโอนสายไม่ทนั โดยทัว่ไปหมายเลขภายใน
ระบบ DID จะเหมือนกบัเลขหมาย 4 ตวัหลงัของหมายเลขสายตรง ตลอดจนระบบ
โทรศพัท์สายตรงจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลดเวลาในการติดต่อแต่ละคร้ังของผูติ้ดต่อจาก
ภายนอกมหาวทิยาลยั เช่น ผูติ้ดต่อเม่ือโทรศพัทเ์ขา้สู่หมายเลขระบบ DID แลว้ หากไม่มี
ผูรั้บสายจะไม่เสียค่าใชจ่้ายในการโทรศพัท ์

(อา้งอิงการสัมภาษณ์ รุ่งทิวา เลขะวฒันะ ต าแหน่งผูป้ฏิบติังานบริหาร) 

 



3. วทิยส่ืุอสาร(วทิยคุมนาคม)ส่วนใหญ่เป็นการน ามาใชติ้ดต่อส่ือสารดว้ยเสียงพดู สามารถ
โตต้อบการสนทนาทนัท่วงที ใช้ภาษาค าพูดในลกัษณะกระชบัขอ้ความผสมผสานกบั
การน าค าย่อเพื่อแก้ปัญหาเร่ืองภาษาในการติดต่อส่ือสารทางวิทยุส่ือสาร โดยน า
ประมวลรหัสราชการ(รหัส ว.)หรือรหัสนักวิทยุสมัครเล่นสากล(Q Code) แทน  
ขอ้ความยาวๆ และแปลความหมายการติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งเขา้ใจ 

 
(ภาพอา้งอิง หอ้งปฏิบติัการควบคุมระบบวทิยส่ืุอสาร/วทิยคุมนาคมมหาวทิยาลยัแม่โจ)้ 
เพื่อลดเวลาในการรับและส่งข้อความ ข่าวสารเฉพาะเจาะจงผูป้ฏิบติังานหรือกลุ่ม          
ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันช่วงระหว่างการประสานงาน สั่งการ             
การกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็วทนักาล ทนัทีทนัใดในช่วงเหตุการณ์ปกติและ    
กรณีฉุกเฉิน ตัวอย่างการใช้ประมวลรหัสราชการ ว.0 ความหมายขอทราบค าสั่ง
ประมวลรหสัราชการ ว.1ความหมายจุดท่ีก าลงัออกอากาศ  ประมวลรหสัราชการ ว.24 
ความหมายเวลา  ประมวลรหสัราชการ ว.25 ความหมายไปยงั...(สถานท่ี)  ประมวลรหสั
ราชการ  เหตุ 211 ความหมายท าร้ายร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บ(คู่มือการใช้งานวิทยุ
ส่ือสารBE-144A 2550:26-28) ส่วนการใช้ประมวลรหัสกิจการวิทยุสมคัรเล่นสากล            
(Q Code) QRA  ความหมายขอทราบช่ือของคู่สถานี  ประมวลประมวลรหสักิจการวทิยุ
สมัครเล่นสากล(Q Code)  QRD  ความหมายท่านเดินทางมาจากไหนและก าลัง               
จะเดินทางไปท่ีใด  ประมวลรหสักิจการวทิยสุมคัรเล่นสากล(Q Code) QTH  ความหมาย
สอบถามว่าคู่สถานีว่าอยู่ท่ีจุดใด ประมวลรหัสกิจการวิทยุสมคัรเล่นสากล(Q Code) 
QTR หมายความว่าสอบถามคู่สถานีว่าเวลาถูกต้องขณะท่ีสอบถามเป็นเวลาใด            
(ขอเทียบเวลา)ประมวลรหัสกิจการวิทยุสมคัรเล่นสากล(Q Code) QRZ ความหมาย
สอบถามว่ามีสถานีใดเรียกขานเข้ามา(คู่มืออบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร
พนกังานวทิยสุมคัรเล่นขั้นตน้ กสทช.2561:135-138)  



ส าหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เ ร่ิมน า เครือข่ายวิทยุ ส่ือสารมาใช้ในปี พ.ศ.2533                    
เพื่อประสานงานและการรักษาความปลอดภยัในพื้นท่ีของมหาวิทยาลยั(อา้งอิงหนงัสือ
กรมไปรษณียโ์ทรเลข ท่ี คค 0704(ถ)/16353 ลงวนัท่ี 4 ธค.2533)และปัจจุบนัการใชว้ิทยุ
ส่ือสารเป็นไปอยา่งกวา้งขวาง ทั้งในภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมการมีและใชเ้คร่ือง
วิทยุส่ือสารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ใช้วิทยุส่ือสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ     
ไม่เกิดการรบกวนระหวา่งกนั ซ่ึงจะกล่าวรายละเอียดในบทถดัไป 

 
(ภาพอา้งอิง หอ้งปฏิบติัการควบคุมระบบวทิยส่ืุอสาร/วทิยคุมนาคมมหาวทิยาลยัแม่โจ)้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่2 
ความรู้พืน้ฐานเกีย่วกบักจิการวทิยุคมนาคม(วทิยุส่ือสาร) 

 

1. เทคโนโลยเีครือข่ายวทิยุคมนาคม(วทิยุส่ือสาร) 
เคร่ืองวิทยุคมนาคม(วิทยุส่ือสาร)มีการพฒันาปรับปรุงอุปกรณ์  ทั้งมาตรฐานทางเทคนิค

ของเคร่ืองวิทยุลักษณะตวัเคร่ืองวิทยุมีการออกแบบท่ีหลากหลายรูปแบบให้ตรงกบัความต้องการและ       
ลดตน้ทุนการผลิต  โดยเฉพาะการผสมผสานในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถใช้งานติดต่อส่ือสาร
ออกอากาศจากเคร่ืองวิทยุส่ือสารโดยตรงในการกระจายคล่ืนสัญญาณ หรือการติดต่อส่ือสารกนับนระบบ
อินเตอร์เน็ตผ่านโปรแกรมท่ีติดตั้งในเคร่ืองวิทยุคมนาคม(Conferrent) เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับ   
กลุ่มคนในหน่วยงานท่ีไม่สามารถใช้เคร่ืองมือส่ือสารอย่างระบบโทรศพัท์ประเภทประจ าท่ีส านักงาน   
ระบบโทรศพัทป์ระเภทเคล่ือนท่ี(มือถือ) 

 
รวมทั้งขอ้จ ากดัระหวา่งปฏิบติัภารกิจในลกัษณะสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีแตกต่าง  บางสถานท่ีอยูใ่น
ระยะทางเกินขีดความสามารถการมองเห็นและการได้ยินเสียงพูด ซ่ึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการส่งข่าวสาร     



รับรู้ขอ้มูลพร้อมปฏิบติัภารกิจของกลุ่มคนในหน่วยงานเป็นแนวทางเดียวกนั พร้อมกนัหลายๆคนอย่าง
ต่อเน่ืองรวดเร็ว สามารถโตต้อบขอ้มูลไดท้นัเหตุการณ์ท าให้เคร่ืองวิทยคุมนาคม(วิทยุส่ือสาร)เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีมีบทบาทต่อการน ามาใช้งานกนัอย่างแพร่หลายดว้ยเทคโนโลยีของเคร่ืองวิทยุส่ือสารท่ีมีการพฒันาขีด
ความสามารถในการรับและส่ง คล่ืนสัญญาณคู่สถานีสนทนา  มีระบบการกรองสัญญาณรบกวนความถ่ี       
มีระบบเสียงคมชดั  มีระบบป้องกนัการดกัฟัง  มีลกัษณะตวัเคร่ืองวิทยุคมนาคม(วิทยุส่ือสาร)ท่ีมีขนาดเล็ก
กะทดัรัด น ้ าหนกัเบาประหยดัพลงังาน รวมทั้งราคาเคร่ืองวิทยุคมนาคม(วิทยุส่ือสาร)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ใช้งานท่ีมีราคาถูกกว่าในอดีตท่ีผ่านมา ทั้งน้ี การใช้วิทยุคมนาคม(วิทยุส่ือสาร)ถ่ายทอดค าพูดโตต้อบกนั
ภายในหรือนอกอาคารสถานท่ีกวา้งๆ ซ่ึงอาจจะเห็นคู่สนทนาในระยะท่ีห่างไกล และอาจไม่เห็นกัน           
ทั้งคู่สนทน 

 
 
การน าวิทยุคมนาคม(วิทยุส่ือสาร)เป็นตวัเช่ือมโยงถ่ายทอดค าพูดโตต้อบกนัท าให้ทั้งคู่สนทนาไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารเป็นไปในทิศทางเดียวกนัระหว่างคู่สนทนาหรือกลุ่มท างานร่วมกนัในช่องความถ่ีใช้งานเดียวกนั    
มีความรวดเร็วในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารทนัต่อสถานการณ์ แต่อยา่งไรก็ตามการส่ือสาร 
 
 
 
 



ทางวิทยุคมนาคม(วิทยุส่ือสาร) จะบรรลุตามเป้าหมายเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  สามารถอ านวยประโยชน์
ไดอ้ยา่งเต็มท่ี  จ  าเป็นตอ้งค านึงถึงหลกัการความถูกตอ้งในการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร  และความเหมาะสม
ในการใชง้านเคร่ืองวทิยคุมนาคม(วทิยส่ืุอสาร) 

 
ผูท่ี้จะใช้วิทยุคมนาคม(วิทยุส่ือสาร)เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสาร  จาํเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการใช้
วทิยคุมนาคม(วทิยส่ืุอสาร) ตลอดจนกฎหมาย และระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

2. วทิยุส่ือสารสังเคราะห์ความถี่ 
เคร่ืองวทิยส่ืุอสารหรือวทิยคุมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ี(SYNTHESIZER) 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 



2.1 วทิยุส่ือสารสังเคราะห์ความถี่ประเภท 1 คือวทิยส่ืุอสารท่ีผูใ้ชส้ามารถตั้งความถ่ีวิทยุ   
ไดเ้องจากหน้าเคร่ือง(คู่มือนกัวิทยุ 2549:29) โดยอนุญาตให้หน่วยงานราชการท่ีมี
ภารกิจป้องกนัและรักษาความมัน่คงของประเทศ ป้องกนัและปราบปรามผูก้ระทาํ
ผดิกฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน อารักขาบุคคลสาํคญั
ของประเทศ อารักขาบุคคลสําคญัของต่างประเทศท่ีเดินทางมาเยือนประเทศไทย 
หน่วยงานท่ีไดรั้บอนุญาตคือ 

- กองทพับก 
- กองทพัอากาศ 
- กองทพัเรือ 
- สาํนกัพระราชวงั 
- สาํนกัราชเลขาธิการ 
- สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
- สาํนกัข่าวกรองแห่งชาติ 
- สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
- สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 
- สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร 
- สาํนกังาน กสทช. 
- สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
- สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ 
- กรมศุลกากร 
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
- สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
- กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
- กระทรวงมหาดไทย เฉพาะบุคคลท่ีดาํรงตาํแหน่ง 

 



ทั้งน้ี ผูใ้ชเ้คร่ืองวทิยคุมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ีประเภท 1 (ราชการ) ตอ้งมีคุณสมบติั  
- เป็นขา้ราชการหรือพนกังานซ่ึงอยู่ในสังกดัหน่วยงานและมีหน้าท่ีรับผิดชอบหรือ

ไดรั้บมอบหมายโดยตรงให้ปฏิบติัหน้าท่ีตามอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงาน หรือเป็น
ขา้ราชการหรือพนกังานซ่ึงอยูใ่นสังกดัหน่วยงานอ่ืนและไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติั
หนา้ท่ีตามอาํนาจหนา้ท่ีของหน่วยงาน 

- ต้องไม่เป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมเป็นท่ีเสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความมัน่คง     
ของชาติ 

- ตอ้งผ่านการฝึกอบรมการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ีประเภท 1 
จากหน่วยงานท่ีตนสังกดั หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานท่ีตนสังกดั 

- ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้งานวา่มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองวิทยุคมนาคม
แบบสังเคราะห์ความถ่ีประเภท 1 

 
นอกจากน้ี อนุญาตให้ผู ้ใช้เค ร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถ่ีประเภท 1           
รวมถึงกิจการวิทยุสมัครเล่น โดยต้องมีคุณสมบัติเป็นผู ้ท่ีผ่านการสอบและได้รับ
ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นและใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น                 
ตามพระราชบญัญติัวิทยคุมนาคม พ.ศ.2498 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมเป็นการสนบัสนุนส่งเสริม
บุคคลท่ีสนใจเข้าร่วมในกิจการวิทยุสมคัรเล่น สนับสนุนพนักงานวิทยุสมคัรเล่นให้มี
บทบาทในการคน้ควา้ ทดลองด้านวิชาการส่ือสารด้วยคล่ืนความถ่ี สามารถวิจยัพฒันา
เทคโนโลยีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อส่ือสาร ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการใช้คล่ืน
ความถ่ีในกรณีเกิด ภยัพิบติัหรือเหตุฉุกเฉิน โดยกาํหนดขอบเขตการใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ดงัน้ี 
 

 
 
 



- สาํหรับพนกังานวทิยสุมคัรเล่นขั้นตน้ 
1. กําหนดให้ใช้คล่ืนความถ่ี 28.000 – 29.700 kHz สําหรับการติดต่อส่ือสาร         

เพื่อรับส่งสัญญาณระหวา่งสถานีวทิยสุมคัรเล่น โดยใชก้าํลงัส่งไม่เกิน   100 วตัต ์
2. กาํหนดให้ใช้คล่ืนความถ่ี 144 – 147 MHz โดยใช้กาํลงัส่งไม่เกิน 60 วตัต์ และ

สถานีวทิยสุมคัรเล่นควบคุมข่ายใหใ้ชก้าํลงัส่งไม่เกิน 100 วตัต ์
3. กาํหนดใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี 435 – 438 MHz สาํหรับการติดต่อส่ือสารผา่นดาวเทียม

วิทยุสมคัรเล่น(Satellite) เฉพาะด้านรับ(Downlink) จากดาวเทียมมายงัสถานี  
วทิยสุมคัรเล่นเท่านั้น 

 
- สําหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง และขั้นสูง กําหนดให้ใช้คล่ืนความถ่ี 

พนกังานวทิยสุมคัรเล่นขั้นตน้ และกาํหนดเพิ่มเติม คือ 
1. กาํหนดใหใ้ชค้วามถ่ี กิจการหลกั คือ 1.800 – 1.825 kHz   3.500 – 3.540 kHz  

3.540 – 3.600 kHz   7.000 – 7.200 kHz   14.000 – 14.250 kHz  14.250 –  
14.350 kHz   18.068 – 18.168 kHz   28.000 – 29.700 kHz  144 – 147 MHz     
24 – 24.05 GHz   24 – 24.05 GHz   47 – 47.2 GHz  77.5 – 78 GHz 

2. กาํหนดใหใ้ชค้วามถ่ี กิจการรอง คือ 135.7 – 137.8 kHz   472 – 479 kHz    
10.100 – 10.150 kHz   50 – 54 MHz   430 – 440 MHz   1.240 – 1.300 MHz  
2.400 – 1.300 MHz   3.300 – 3.500 MHz   5.650 – 5.850 MHz  10 – 10.5 GHz   
24.05 – 24.25GHz   2.400 – 2.450 MHz  3.300 – 3.500 MHz   5.650 –       
5.850 MHz   10 – 10.5 GHz  24.05 – 24.25 GHz   76 – 77.5 GHz   78 – 79 GHz 

 
 
 



- การใชค้ล่ืนความถ่ี 144 – 147 MHz สาํหรับกิจการวทิยสุมคัรเล่น 

 
1. กําหนดคล่ืนความถ่ี 144.0000 – 144.1000 MHz สําหรับการติดต่อส่ือสาร

สัญญาณแบบคล่ืนต่อเน่ือง(CW) และการติดต่อส่ือสารดว้ยการสะทอ้นคล่ืนวทิยุ
จากผิวดวงจนัทร์(EME) โดยคล่ืนความถ่ี 144.0500 MHz เป็นช่องเรียกขาน
สาํหรับ CW 

2. กําหนดคล่ืนความถ่ี 144.1000 – 144.1500 MHz สําหรับการติดต่อส่ือสาร
สัญญาณแบบคล่ืนต่อเน่ือง(CW) การติดต่อส่ือสารดว้ยเคร่ืองจกัรกาํเนิดสัญญาณ
(MGM) และการติดต่อส่ือสารดว้ยการสะทอ้นคล่ืนวทิยจุากดวงจนัทร์(EME) 

3. กาํหนดคล่ืนความถ่ี 144.1500 – 144.3750 MHz สําหรับการติดต่อส่ือสารด้วย
การผสมคล่ืนแบบ SSB และการติดต่อส่ือสารสะท้อนหางดาวตก( MS)              
โดยคล่ืนความถ่ี 144.2000 MHz เป็นช่องเรียกขานสาํหรับ SSB 

4. กาํหนดคล่ืนความถ่ี 144.3750 – 144.500 MHz สาํหรับการติดต่อส่ือสารประเภท
อ่ืน ดงัน้ี 
- กาํหนดคล่ืนความถ่ี 144.3900 MHz สาํหรับการส่ือสารระบบกาํหนดตาํแหน่ง

สถานีวทิยสุมคัรเล่นอตัโนมติั(Automatic Packet Reporting System : APRS) 
- กาํหนดคล่ืนความถ่ี 144.4125 – 144.4375 MHz สําหรับการติดต่อส่ือสาร

ประเภทอ่ืนได้แก่ การติดต่อส่ือสารด้วยสัญญาณขอ้มูล(Data Packet radio) 
การติดต่อส่ือสารดว้ยสัญญาณวิทยุโทรพิมพ(์RTTY) การติดต่อส่ือสารด้วย
สัญญาณภาพ(Image)    การติดต่อส่ือสารดว้ยสัญญาณโทรทศัน์แบบสแกนชา้
(SSTV) และการติดต่อส่ือสารดว้ยสัญญาณแบบคล่ืนต่อเน่ืองท่ีมีการมอดูเลต
(MCW) 



- กาํหนดคล่ืนความถ่ี 144.4500 – 144.4900 MHz สําหรับการใช้งานประเภท
ให้สัญญาณ(Beacon) ของสถานีวิทยุสมคัรเล่นสําหรับกิจกรรมพิเศษ เท่านั้น               
โดยกําหนดให้คล่ืนความถ่ี 144.4900 MHz สําหรับการใช้งานประเภท         
ใหส้ัญญาณ(Beacon) แบบ WSPR 

 
5. กําหนดคล่ืนความถ่ี 145.8000 – 146.0000 MHz สําหรับการรับส่งสัญญาณ

ระหวา่งดาวเทียมวทิยสุมคัรเล่นกบัสถานีวทิยสุมคัรเล่น เท่านั้น 
 
 



6. กาํหนดคล่ืนความถ่ีสําหรับการรับส่งสัญญาณระหวา่งสถานีวิทยุสมคัรเล่นแบบ
ซิมเพล็กซ์(Simplex) โดยกาํหนดช่องความถ่ีวทิย ุดงัน้ี 

 
- ก า รติด ต่อ ส่ื อส า รป ระ เภท เ สี ย ง  กํา หนดค ล่ื นค วา ม ถ่ี  1 4 4 . 5 1 2 5  –             

147.0000 MHz สําหรับการติดต่อส่ือสารประเภทอ่ืนไดแ้ก่ การติดต่อส่ือสาร
ประเภทเสียงสาํหรับเรียกขานและแจง้เหตุทัว่ไป(General notice and Calling) 
ความถ่ี 144.9000 MHz การติดต่อส่ือสารประเภทเสียงสําหรับเรียกขานและ
แจง้เหตุฉุกเฉิน(Emergency, Distress and Calling) และเป็นคล่ืนความถ่ีกลาง
สําหรับประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและพนักงานวิทยุสมคัรเล่น 
ความถ่ี 145.0000 MHz การติดต่อส่ือสารประเภทเสียง(กิจกรรมพิเศษ) 
ความ ถ่ี  1 4 5 .4 5 0 0  –  1 4 5 . 4 8 7 5  แล ะ  1 4 5 .0 0 0 0  –  1 4 5 . 0 0 0 0  MHz                           
การติดต่อส่ือสารประเภทเสียงและ หรือข้อมูล   โดยเช่ือมโยงผ่าน        
โครงข่ายอ่ืน 1 – 5 ความถ่ี 145.5500 – 145.6000 MHz  และโครงข่ายอ่ืน         
6 – 8 ความถ่ี 146.2125 – 146.2375 MHz  การติดต่อส่ือสาร ประเภทเสียง  
โดยเช่ือมโยงผา่นโครงข่ายอ่ืน 1 – 5 ความถ่ี 145.7375 – 145.7875 MHz และ
โครงข่ายอ่ืน 6 – 8 ความถ่ี 146.2500 – 146.2750 MHz 
 
 
 
 
 



7. กาํหนดคล่ืนความถ่ีสําหรับการรับส่งสัญญาณระหวา่งสถานีวิทยุสมคัรเล่นแบบ 
Semi – duplex สําหรับสถานีวิทยุสมัครเล่นประเภททวนสัญญาณ(Repeater) 
จาํนวน 26 คู่ ดงัน้ี 

 
- คู่ท่ี1   คล่ืนความถ่ีรับ 145.0125 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 145.6125 MHz 
- คู่ท่ี2   คล่ืนความถ่ีรับ 145.0250 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 145.6250 MHz 
- คู่ท่ี3   คล่ืนความถ่ีรับ 145.0375 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 145.6375 MHz 
- คู่ท่ี4   คล่ืนความถ่ีรับ 145.0500 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 145.6500 MHz 
- คู่ท่ี5   คล่ืนความถ่ีรับ 145.0625 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 145.6625 MHz 
- คู่ท่ี6   คล่ืนความถ่ีรับ 145.0750 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 145.6750 MHz 
- คู่ท่ี7   คล่ืนความถ่ีรับ 145.0875 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 145.6875 MHz 
- คู่ท่ี8   คล่ืนความถ่ีรับ 145.1000 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 145.7000 MHz 
- คู่ท่ี9   คล่ืนความถ่ีรับ 145.1125 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 145.7125 MHz 
- คู่ท่ี10 คล่ืนความถ่ีรับ 145.1250 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 145.7250 MHz 
- คู่ท่ี11 คล่ืนความถ่ีรับ 146.0125 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.6125 MHz 
- คู่ท่ี12 คล่ืนความถ่ีรับ 146.0250 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.6250 MHz 
- คู่ท่ี13 คล่ืนความถ่ีรับ 146.0375 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.6375 MHz 
- คู่ท่ี14 คล่ืนความถ่ีรับ 146.0500 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.6500 MHz 
- คู่ท่ี15 คล่ืนความถ่ีรับ 146.0625 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.6625 MHz 
- คู่ท่ี16 คล่ืนความถ่ีรับ 146.0750 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.6750 MHz 
- คู่ท่ี17 คล่ืนความถ่ีรับ 146.0875 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.6875 MHz 
- คู่ท่ี18 คล่ืนความถ่ีรับ 146.1000 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.7000 MHz 
- คู่ท่ี19 คล่ืนความถ่ีรับ 146.1125 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.7125 MHz 



- คู่ท่ี20 คล่ืนความถ่ีรับ 146.1250 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.7250 MHz 
- คู่ท่ี21 คล่ืนความถ่ีรับ 146.1375 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.7375 MHz 
- คู่ท่ี22 คล่ืนความถ่ีรับ 146.1500 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.7500 MHz 
- คู่ท่ี23 คล่ืนความถ่ีรับ 146.1500 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.7625 MHz 
- คู่ท่ี24 คล่ืนความถ่ีรับ 146.1750 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.7750 MHz 
- คู่ท่ี25 คล่ืนความถ่ีรับ 146.1875 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.7875 MHz 
- คู่ท่ี26 คล่ืนความถ่ีรับ 146.2000 MHz คล่ืนความถ่ีส่ง 146.8000 MHz 

 

 
 

 



2.2 วทิยุส่ือสารสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 คือวทิยส่ืุอสารท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์พิเศษในการ
ตั้งความถ่ีตั้งท่ีหน้าเคร่ืองไม่ได้(คู่มือนักวิทยุ 2549:29)โดยอนุญาตให้เป็นบุคคล    
ซ่ึงมีฐานะเป็น ขา้ราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ พนกังานองค์การของรัฐ พนกังาน
หน่วยงานของรัฐ หรือลูกจา้งซ่ึงอยูใ่นสังกดัหน่วยงานอ่ืน หรือมาช่วยปฏิบติัหน้าท่ี
ในหน่วยงานอ่ืน หรือลูกจ้างซ่ึงอยู่ในสังกัดหน่วยงานหรือมาช่วยปฏิบัติหน้าท่ี       
ในหน่วยงาน หรือเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตให้ร่วมใชค้วามถ่ีวทิยกุบัหน่วยงานหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีได้รับจัดสรรความถ่ีวิทยุจาก กสทช.  ในการปฏิบัติหน้า ท่ี                  
เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืน 

 



และมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถ่ี(SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ ท่ีคณะกรรมการประกาศกาํหนด
(กสทช.) โดยมีขอ้กาํหนดและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

 
- ใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีตามท่ีไดรั้บอนุญาตเท่านั้น 
- สิทธิในการใชค้ล่ืนความถ่ีเป็นสิทธิเฉพาะของหน่วยงาน บุคคล ท่ีไดรั้บอนุญาต

ให้ใช้คล่ืนความถ่ี ไม่อาจให้บุคคลอ่ืนร่วมใช้คล่ืนความถ่ีบางส่วนหรือทั้งหมด  
เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากคณะกรรมการแลว้เท่านั้น 



- หากจาํเป็นตอ้งใชค้ล่ืนความถ่ีนอกเหนือไปจากท่ีไดรั้บการจดัสรร ใหป้ฏิบติัตาม
หลัก เกณฑ์และวิ ธีการใ ช้ เค ร่ือง วิทยุคมนาคมแบบสั ง เคราะห์คว าม ถ่ี
(SYNTHESIZER) ของหน่วยงานของรัฐ ท่ีคณะกรรมการประกาศ(กสทช.)
กาํหนด 

- เคร่ืองวิทยุคมนาคมท่ีนาํมาใช้งานตอ้งเป็นเคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์
ความถ่ี ประเภท 2 

 
โดยผูใ้ช้ไม่สามารถตั้ งคล่ืนความถ่ีได้เองจากภายนอกเคร่ืองวิทยุคมนาคม            
แต่สามารถตั้งคล่ืนความถ่ีดว้ยเคร่ืองตั้งคล่ืนความถ่ี(Programmer) หรือโดยวิธีอ่ืน 
และตวัเคร่ืองวิทยุคมนาคมตอ้งมี ตราอกัษร รุ่น/แบบ ท่ีผ่านการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐานเคร่ืองโทรคมนาคมและอุปกรณ์จากคณะกรรมการ(กสทช.)  
ทั้ งน้ี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมแบบ
สังเคราะห์ความถ่ี(SYNTHESIZER) รวมถึงหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน 

- กรณีท่ีไดรั้บอนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ี ยา่น VHF ใชง้านในระบบ FM ความกวา้ง
แถบความถ่ีไม่เกิน 16 กิโลเฮิรตซ์(kHz) สําหรับการติดต่อส่ือสารแบบซิมเพลกซ์
(Simplex) เท่านั้ น โดยใช้คล่ืนความถ่ี ท่ีกําหนด และเคร่ืองวิทยุคมนาคม             
ชนิดมือถือ ใชก้าํลงัส่งไม่เกิน 5 วตัต(์W) 

- ใหจ้ดัทาํบญัชีคุมการเบิกจ่ายเคร่ืองวทิยคุมนาคม และใหบ้นัทึกการเบิกจ่ายเคร่ือง
วทิยคุมนาคมเพื่อใหส้าํนกังาน(กสทช.) สามารถตรวจสอบได ้

 
 



- จดัให้มีบตัรประจาํตวัผูใ้ช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมและบตัรประจาํตวัเคร่ืองวิทยุ
คมนาคม ซ่ึงระบุตราอักษร รุ่น/แบบ หมายเลขเคร่ือง หมายเลขทะเบียน           
วิทยุคมนาคม และหมายเลขทะเบียนครุภณัฑ์ โดยตอ้งแสดงต่อเจา้พนกังานเม่ือ
ถูกตรวจคน้ 

 
- กรณีการใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมส่วนตวั เพื่อร่วมใช้ข่ายส่ือสารของหน่วยงาน 

คณะกรรมการ(กสทช.) จะอนุญาตให้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมเฉพาะชนิดมือถือ
เท่านั้ น และผู ้ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคมจะต้องได้รับใบอนุญาตให้ใช้เคร่ือง          
วทิยคุมนาคมดว้ย 

 



2.3 วิทยุส่ือสารส าหรับประชาชน(Citizen Band - CB) อนุญาตให้ประชาชนใช้ได้    
โดยอิสระในวนัท่ี 27 สิงหาคม 2541 ไม่ตอ้งผ่านการสอบ ใช้เคร่ืองวิทยุคมนาคม
(วิทยุส่ือสาร) ในย่านความถ่ีวิทยุสูงมาก 245.0000 MHz เป็นเคร่ืองมือสนับสนุน 
การติดต่อส่ือสารสําหรับการปฏิบัติภารกิจต่างๆ  แต่ เค ร่ืองวิทยุคมนาคม               
(วิทยุ ส่ือสาร) ท่ีนํามาใช้ต้องนํา เข้ามาอย่างถูกต้อง และมีใบอนุญาตให้ใช้                
โดยอนุญาตให้ใช้ความถ่ี 245.0000 – 246.9875 MHz มีระยะทางการติดต่อและ
ประสิทธิภาพไม่แพ้วิทยุส่ือสารเครือข่ายราชการและกิจการวิทยุสมัครเล่น        
เหมาะสาํหรับทุกคนท่ีตอ้งการ ใช ้วทิยคุมนาคม(วทิยส่ืุอสาร) โดยเฉพาะอาสาสมคัร
บรรเทาภยั สาธารณกุศลต่างๆ(คู่มือนกัวทิย ุ2549:32)  

 
รวมทั้ งเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถประสานงานกับภาคประชาชนหรือ
ภาคเอกชน สําหรับให้ความช่วยเหลือและรับแจ้งเหตุต่างๆ ตลอดจนเพื่อเป็น        
การสร้างแรงจูงใจให้มีการใช้คล่ืนความถ่ีและเคร่ืองวิทยุคมนาคมให้ถูกต้อง        
ตามกฎหมาย  

 



2.3.1 การกาํหนดช่องความถ่ีวิทยุใชง้านสําหรับเคร่ืองวิทยุคมนาคมสําหรับประชาชน
ยา่นความถ่ีวทิย ุ245 MHz มีช่องความถ่ีวทิยใุชง้านไม่เกิน 160 ช่อง (MHz) ดงัน้ี 

 
- กาํหนดช่องความถ่ี 1(245.000 MHz) ถึงช่องความถ่ี 40(245.4875 MHz) 

การติดต่อส่ือสารประเภทเสียง 
- กาํหนดช่องความถ่ี 41(245.500 MHz) 

การติดต่อส่ือสารประเภทเสียงสําหรับแจง้เหตุฉุกเฉิน(Emergency and Distress) 
และเป็นคล่ืนความถ่ีกลางสําหรับประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐและ
ประชาชน 

- กาํหนดช่องความถ่ี 42(245.5125 MHz) ถึงช่องความถ่ี 70(245.8625 MHz) 
การติดต่อส่ือสารประเภทเสียง 



- กาํหนดช่องความถ่ี 71(245.8750 MHz) ถึงช่องความถ่ี 75(245.9250 MHz) 
สําหรับติดต่อประสานงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือภารกิจร่วมกนัของหน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐกบัประชาชนในการสนบัสนุนงานของหน่วยงาน
ของรัฐ 

- กาํหนดช่องความถ่ี 76(245.9375 MHz) ถึงช่องความถ่ี 80(245.9875 MHz) 
สําหรับติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรสาธารณกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และรับแจง้เหตุต่างๆ จากประชาชน 

- กาํหนดช่องความถ่ี 81(246.000 MHz) ถึงช่องความถ่ี 150(246.8625 MHz) 
การติดต่อส่ือสารประเภทเสียง 

- กาํหนดช่องความถ่ี 151(246.870 MHz) ถึงช่องความถ่ี 155(246.9250 MHz) 
สําหรับติดต่อประสานงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือภารกิจร่วมกนัของหน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานของรัฐกบัประชาชนในการสนบัสนุนงานของหน่วยงาน
ของรัฐ 

- กาํหนดช่องความถ่ี 156(245.9375 MHz) ถึงช่องความถ่ี 160(246.9875 MHz) 
สําหรับติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรสาธารณกุศล เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และรับแจง้เหตุต่างๆ จากประชาชน 

 



2.3.2 การใชค้ล่ืนความถ่ี เคร่ืองวทิยคุมนาคม และตั้งสถานีวทิยคุมนาคม ใหป้ฏิบติั 
ตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี 

 
- ใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ีเดียวกนัในการรับและส่งเท่านั้น 
- ห้ามนาํเคร่ืองวิทยุคมนาคมไปติดตั้งเป็นสถานีวิทยุคมนาคมแบบทวนสัญญาณ

(Repeater) 
- ห้ามนําเคร่ืองขยายกําลังส่ง(RF Amplifier) ไปประกอบเข้าหรือใช้กับเคร่ือง   

วทิยคุมนาคมท่ีไดรั้บอนุญาต 

 
- ห้ามใช้คล่ืนความถ่ีในลกัษณะยึดครองช่องความถ่ีเป็นของตน หรือหน่วยงาน

ของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว และส่ือสารในลกัษณะการกระจายเสียงการโฆษณา 



- การใช้คล่ืนความถ่ีสําหรับการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐและ
ประชาชน ให้ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์การใช้คล่ืนความถ่ีเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัและในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินและภยัพิบติั 

- การใชค้ล่ืนความถ่ี ไม่ไดรั้บสิทธิคุม้ครองการรบกวน หากก่อให้เกิดการรบกวน
ระดบัรุนแรงต่อการใชค้ล่ืนความถ่ีของข่ายส่ือสารวิทยุคมนาคมอ่ืนในบริเวณใด
บริเวณหน่ึง ผูใ้ชจ้ะตอ้งระงบัการใชค้ล่ืนความถ่ีท่ีก่อใหเ้กิดการรบกวนในบริเวณ
นั้นทนัที 

 
(อา้งอิง ประกาศ กสทช.เร่ืองหลกัเกณฑก์ารอนุญาตและกาํกบัดูแลการใชเ้คร่ืองวทิยคุมนาคมคล่ืนความถ่ีภาคประชาชน:2561) 

 
 

 
 



บทที ่3 
เครือข่ายวทิยุคมนาคมมหาวทิยาลยัแม่โจ้(เกษตรศิลป) 

 

เค รือข่ ายวิทยุคมนาคม(วิทยุ ส่ื อสาร )  จังหวัด เ ชียงใหม่  มี ส่วนงานราชการทั้ ง
สถาบนัการศึกษาทุกระดบั ต ารวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ฝ่ายการแพทยฉุ์กเฉิน และหน่วยงาน องค์กรทั้ง
ภาครัฐและเอกชน จะด าเนินการจดัตั้งเครือข่ายส่ือสาร และวางระบบวิทยุส่ือสารประจ าหน่วยงาน ส าหรับ
แจง้ข่าวสารเฉพาะเจาะจงผูป้ฏิบติังานหรือกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดา้นต่างๆสนบัสนุนส่ิงอ านวยความสะดวก
ตามค าร้องขอ ผ่านช่องทางวิทยุคมนาคม(วิทยุส่ือสาร) ประสานงาน สั่งการ รับและส่งข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว ทนัทีทนัใดในช่วงเหตุการณ์ปกติและกรณีฉุกเฉิน 

 
สถานีควบคุมวิทยุคมนาคมมหาวิทยาลยัแม่โจ ้นามเรียกขานวา่ เกษตรศิลป แม่ข่ายส่ือสาร 

ท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางติดต่อประสานงานข่าวสาร สนบัสนุนงานรักษาความปลอดภยั จดัให้มีเจา้หน้าท่ี
ประจ าการในการปฏิบติัหนา้ท่ีตลอด 24 ชัว่โมง สังกดักองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานมหาวทิยาลยั 

1. จุดเร่ิมต้นข่ายวทิยุ เกษตรศิลป  
ค ายอ่ “เกษตรศิลป” มาจาก ช่ือ พระช่วงเกษตรศิลปการ  
วนัท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ.2533 สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้(ปัจจุบัน ม.แม่โจ้)          

ท าหนงัสือถึง อธิบดีกรมไปรษณียโ์ทรเลข(ปัจจุบนั กสทช.) เร่ืองขอความอนุเคราะห์ให้ขา้ราชการเดินทาง
ไปให้การแนะน า(ท่ี ทม.1401.1/7857) โดยมีข้อความกล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้                



ซ่ึงมีสถานท่ีท าการอยู่ท่ี หมู่บา้นแม่โจ ้ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ มีความประสงค์          
จะจดัตั้งข่ายวิทยุข้ึน เพื่ออ านวยนวยความสะดวกในการปฏิบติัราชการในดา้นต่างๆ เช่น งานส ารวจและ
ควบคุมการก่อสร้าง งานรักษาความปลอดภยั งานสนามของหน่วยสถานท่ี งานฟาร์มในไร่ฝึกนักศึกษา    
งานโครงการหลวง เช่น สถานีทดลองแม่สาใหม่ ซ่ึงจัดตั้ งท่ีอ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ ตลอดตน           
การติดต่อประสานงานราชการต่างๆ ในการน้ี สถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้ไดป้ระสบปัญหาในการ
ด าเนินการเน่ืองจากย ังขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบวิธีการขอจัดตั้ งข่ายวิทยุรวมทั้ งด้านเทคนิค    
สถาบนัฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการให้เจา้หนา้ท่ีของกรมไปรษณียโ์ทรเลข จ านวน 2 ท่าน ไดก้รุณา
เดินทางไปให้การแนะน าวิธีการด าเนินการขอตั้งข่ายวิทยุให้แก่เจา้หนา้ท่ีของสถาบนัฯ รวมทั้งพิจารณาวาง
ระบบท่ีเหมาะสมใหแ้ก่สถาบนัฯ 

 



วนัท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2533 กรมไปรษณีย์(ปัจุบัน กสทช.) ท าหนังสือถึง(ตอบกลับ) 
อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ(้ปัจจุบนั ม.แม่โจ)้ เร่ืองขอความอนุเคราะห์ให้ขา้ราชการ
เดินทางไปใหก้ารแนะน า(ท่ี คค 0704(ถ) / 10181) โดยมีขอ้ความกล่าววา่ กรมไปรษณียโ์ทรเลขพิจารณาแลว้ 
จึงขอส่งนายด ารง ว ัสโสทก ต าแหน่งวิศวกรไฟฟ้าส่ือสาร 5 และนายพงษ์ชาย เจริญชนะจินดา             
ต  าแหน่งวศิวกรไฟฟ้าส่ือสาร 4  มาใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการขอตั้งข่ายวทิยแุละอ่ืนๆ ตามท่ีแจง้มา 

 



วนัท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2533 กรมไปรษณีย์(ปัจุบัน กสทช.) ท าหนังสือถึง(ตอบกลับ) 
อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ(้ปัจจุบนั ม.แม่โจ)้ เร่ืองขอตั้งข่ายส่ือสารเพื่อกิจการรักษา  
ความปลอดภยั(ท่ี คค 0704(ถ) / 16353) โดยมีขอ้ความกล่าวว่า ตามหนังสือท่ีอา้งถึง ขอตั้งข่ายส่ือสาร       
เพื่อกิจการรักษาความปลอดภยัภายในสถาบนัเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ ้ท่ีบา้นแม่โจ ้ต าบลหนองหาร 
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ และศูนยไ์ร่ฝึกนักศึกษาวดัวิเวก หมู่ท่ี 8 ต าบลหนองหาร และหมู่ท่ี 6   
ต าบลป่าไผ่  อ า เภอสันทราย  จังหวัด เ ชียงใหม่  จ  านวน 52  เค ร่ือง  ความละเ อียดแจ้งแล้ว  นั้ น 
กรมไปรษณียโ์ทรเลข พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ด าเนินการตามท่ีขอมาได้โดยให้ใช้ เคร่ืองรับ – ส่งวิทยุ   
ชนิดมือถือปฏิบติัการ ความถ่ีใช้งาน 142.975 MHz ก าลังส่งไม่เกิน 5 วตัต์ เพื่อใช้ในการประสานงาน       
การรักษาความปลอดภยัในพื้นท่ีดงักล่าวเท่านั้น 

 



2. กจิการวทิยุคมนาคมมหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
  แบ่งออกเป็นประเภทหลกัๆ ได ้3 กลุ่ม 

2.1 วิทยุคมนาคม(วิทยุส่ือสาร)ความถี่ของหน่วยงานราชการ คือวิทยุส่ือสารท่ีใช้ใน
ภารกิจประสานงานทั่วไปของมหาวิทยาลัย  เช่น งานอาคารและสถานท่ี                  
งานกิจการนกัศึกษา และงานรักษาความปลอดภยั  โดยมีบุคลากร ซ่ึงมีฐานะเป็น 
ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั และพนกังานส่วนงานต่างๆ หรือลูกจา้งท่ีมาช่วย
ปฏิบติัหนา้ท่ี มีความจาํเป็นตอ้งใชว้ทิยคุมนาคม ความถ่ีใชง้าน 142.975 MHz  

 
เรียกนามเรียกขานท่ีไดรั้บการจดัสรรจากหน่วยงานกาํกบัดูแลข่ายส่ือสารมหาวิทยาลยั 
สําหรับเค ร่ืองวิทยุคมนาคม แบ บสัง เคราะห์ความ ถ่ี ( Synthesizer)  ประ เภท 2     
หมายความว่า เคร่ืองวิทยุคมนาคมความหมายในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ           
วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 ซ่ึงแก้ไขเพิ่ม เ ติมโดยพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม                
(ฉบับท่ี3)  พ.ศ.2535 โดยผู ้ใช้ไม่สามารถตั้ งคล่ืนความถ่ีได้เองจากนอกเคร่ือง               
วิทยุคมนาคม แต่สามารถตั้งคล่ืนความถ่ีดว้ยเคร่ืองตั้งคล่ืนความถ่ี(Programmer) หรือ
โดยวธีิอ่ืน การใชค้ล่ืนความถ่ีน้ี ไดรั้บสิทธิคุม้ครองการถูกรบกวน 

 



 
2.2 วิทยุคมนาคม(วิทยุส่ือสาร)ความถี่ส าหรับประชาชน คือ วิทยุส่ือสารท่ีใชใ้นภารกิจ

รักษาความปลอดภยัภายในมหาวิทยาลยั สําหรับเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั 
บริษทัเอกชน 

และใช้เป็นความถ่ีสํารองฉุกเฉิน กรณีความถ่ีของหน่วยงานราชการขดัขอ้ง สําหรับ
เคร่ืองวิทยุคมนาคมคล่ืนความถ่ีภาคประชาชน(Citzen Band : CB) เป็นเคร่ืองมือ
สนบัสนุนการปฏิบติัหนา้ท่ีและภารกิจต่างๆ 

 



ให้กบัขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั และพนกังานส่วนงานต่างๆ หรือลูกจา้งท่ีมา
ช่วยปฏิบัติหน้าท่ีสามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ(บุคคลากร)กับ         
ภาคประชาชน(นกัศึกษาทัว่ไป)หรือภาคเอกชน(เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั) 

 
เคร่ืองวทิยคุมนาคมคล่ืนความถ่ีภาคประชาชน(Citzen Band : CB) มีระยะทางการติดต่อ
และประสิทธิภาพไม่แพว้ทิยคุมนาคมเครือข่ายราชการและกิจการวทิยสุมคัรเล่น 

 



2.3 วิทยุคมนาคม(วทิยุส่ือสาร)ความถี่ส าหรับกิจการวิทยุสมัครเล่นในมหาวทิยาลัย คือ                         
ชมรมนักวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้(นักศึกษาปัจจุบันท่ีมีความสนใจ) 
ขา้ราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั และพนกังานส่วนงานต่างๆ เป็นผูผ้่านการสอบ
และไดรั้บประกาศนียบตัรพนกังานวิทยุสมคัรเล่น สามารถใชค้วามถ่ีในการฝึกฝน
ตนเองในการติดต่อส่ือสารระหว่างกนัและกนั เป็นช่องทางการส่ือสารหลกัและ
สํารองในการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยและสาธารณะ(เฉพาะกิจ)      
สัญญาณเรียกขาน E28AG  ความถ่ีใชง้าน 144.750 MHz 

 
 

 


