
ระบบการสือ่สารประเภทวิทยุ 



ระบบการสือ่สารประเภทวิทยุ 

นยิมใชอ้ย่างแพร่หลาย 

ใชใ้นการควบคุมทางยุทธวิธี, ควบคุมการยงิ, งานในทางธุรการ 

ใชต้ิดต่อระหว่างหน่วยและภายในหน่วย 

ใชไ้ดท้ ัง้ขณะอยู่กบัท่ีและเคลือ่นท่ี 

ไม่ปลอดภยั เป็นแหล่งข่าวกรองของขา้ศกึ 



การสือ่สารประเภทวิทยุ   

  ใชเ้วลาติดต ัง้นอ้ย ท าการสือ่สารไดใ้นขณะเคลือ่นท่ี 

ใชไ้ดท้ ัง้บนดนิ  พื้นน า้ และในอากาศ ผูใ้ชส้ามารถพูด

โตต้อบกนัได ้อาจถูกรบกวนจากไฟฟ้าในบรรยากาศ   

การก่อกวนจากฝ่ายตรงขา้ม   มีความปลอดภยันอ้ยทีสุ่ด 



ขีดความสามารถและขีดจ ากัด 
ขีดความสามารถ 
 - ติดต้ังได้รวดเร็วกว่าอุปกรณ์สื่อสารประเภทสาย 
 - สามารถใช้ด ารงการสื่อสารกับหน่วยที่ไปในอากาศ  หน่วย
สะเทินน้ าสะเทินบก หน่วยยานยนต์ และหน่วยเดินเท้า 
 - ปฏิบัติการได้หลายลักษณะ เช่น เป็นวิทยุโทรศัพท์ วิทยุโทร
เลข วิทยุโทรพิมพ์ รวมทั้งการรับส่งข้อมูลอื่นๆ 
 - สิ่งกีดขวางตามธรรมชาติ สนามทุ่นระเบิด หรือเมื่อถูกข้าศึก
ระดมยิง ก็ไม่อาจจ ากัดการสื่อสารทางวิทยุ 
 - สามารถใช้เครื่องควบคุมระยะไกล และ สามารถท าการส่งข่าว
จากเครื่องส่งเครื่องเดียว ไปยังเครื่องรับหลายเครื่องพร้อมๆกัน 



ขีดจ ากัด 
- เครื่องวิทยุอาจจะช ารุดเสียหายได้ง่าย 
- ถูกรบกวนได้ง่ายจาก 
- วิทยุจะต้องมีความถี่หรือข้อมูลปัจจัย (Parameter) ร่วมกัน 
- วิทยุเป็นมัชฌิมการสื่อสารที่ปลอดภัยน้อยที่สุด 
- ข้อจ ากัดดังกล่าวสามาถลดลงได้ โดยการปรับปรุงทางเทคนิค

 การปฏิบัติตามระเบียบการใช้และการ รปภ.ส.   

ขีดความสามารถและขีดจ ากัด 



 ระบบการสือ่สารประเภทวิทยุ หลกั 3 ประการ 

1. ความเชือ่ถอืได ้

ไม่ผดิเพี้ยน/ไม่แต่งเติม/สมบูรณ/์ตอบรบัเสมอ 

2. ความรวดเรว็ 

ทนัเทตุการณ/์วงจรท่ีรวมเรว็/ไม่ตกคา้งเกนิ 24 ชม. 

3. ความปลอดภยั 

ระบบรบัรองฝ่าย/ไม่ร ัว่ไหล/วงจรปลอดภยั/ใชร้หสั 



การส่งข่าวทางวิทยุ 

• วิทยุโทรศพัท์ หรอืส่งเป็นค าพูด 

• วิทยุโทรเลข หรอืส่งเป็นประมวลเลขสญัญาณ 

• วิทยุโทรพมิพ ์

• วิทยุโทรส าเนา 



การใชวิ้ทยุโทรศพัท์ 

• ก่อนพดูตอ้งนกึถงึเรือ่งพดูหรอืบนัทึกย่อไวล่้วงหนา้ 

•พูดใหส้ ัน้และตรงจุดประสงค ์

•อย่าพดูข่าวท่ีก าหนดช ัน้ความลบั 

•จงปฏบิตัิตามระเบยีบการใชวิ้ทยุโทรศพัท์อย่าง

เคร่งครดัตลอดเวลา 



• มีลักษณะหลายๆอย่างซึ่งเกี่ยวกับเครื่องวิทยุ นอกจาก
ขีดความสามารถ และขีดจ ากัดของชุดวิทยุแล้ว ยังมี
ลักษณะทั่วไปของชุดวิทยุที่ใช้อยู่ในหน่วยต่างๆ ซึ่ง
จ าแนกออกได้ 6 ประการ  

ลักษณะทั่วไปของชุดวิทย ุ



1.ชนิดของเครื่อง จะบอกให้ทราบถึงวิธีการติดตั้งใช้งาน ได้แก่ 
1.1 แบบหิ้วไปมา (PRC) ชุดวิทยุแบบนี้สามารถน าไปได้โดยบุคคล
เพียงคนเดียว สามารถใช้งาน หรือท าการสื่อสารได้ในขณะเคลื่อนที่ 

1.2 แบบติดตั้งยานพาหนะ (VRC) ปกติชุดวิทยุแบบนี้ จะติดตั้งบน
ยานพาหนะ และได้แหล่งจ่ายก าลังงานจากระบบไฟฟ้าของ
ยานพาหนะนั้นๆ 

1.3 แบบติดตั้งทั่วไป (GRC) ชุดวิทยุนี้สามารถใช้ได้ทั่วไปบนพื้นดิน 
เช่น น าหิ้วไปมา หรือติดตั้งบนยานพาหนะ  หรือแบกหามเพื่อน าไป
ติดตั้งประจ าที่บนพื้นดินก็ได้ 
 

ลักษณะทั่วไปของชุดวิทยุ 



2.ชนิดของการปรุงคลื่น ปกติการปรุงคลื่นจะมีอยู่หลายวิธี แต่การปรุง
คลื่นแบบทั่วๆไปที่ใช้ในหน่วยทหารราบ มี 2 แบบ คือ 

2.1 การปรุงคลื่นทางช่วงสูง (AM.) คือ การปรุงคลื่นที่ท าให้ความ
สูง หรือความกว้างของคลื่นวิทยุเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของ
คลื่นเสียง(ค าพูด)  ข้อดี คือ มีช่องความถี่ใช้งาน (Band Width) แคบ 
ซึ่งท าให้จ านวนช่องสถานี (Channels) มากขึ้น   

2.2 การปรุงคลื่นทางความถี่ (FM.) คือ การปรุงคลื่นที่ท าให้ความถี่
ของคลื่นวิทยุเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของคลื่นเสียง การปรุงคลื่น
ข้อดี คือ ถูกรบกวนจากไฟฟ้าสถิต หรือสภาพอากาศน้อย 
 

ลักษณะทั่วไปของชุดวิทย ุ



3.ชนิดของสัญญาณ 

3.1 ค าพูด (VOICE) ชุดวิทยุที่ใช้ในระดับกองพลสามารถส่งค าพูดได้ 
3.2 ประมวลเลขสัญญาณ (CW) และประมวลเลขสัญญาณที่ปรุงคลื่น 

(MCW) เป็นการส่งประมวลเลขสัญญาณสากลแบบมอร์ส โดยใช้
คันเคาะ 

 
 

ลักษณะทั่วไปของชุดวิทยุ 



3.ชนิดของสัญญาณ 

3.3 โทรพิมพ์ (FSK) 
 
 
 
3.4 โทรพิมพ์ช่องแคบ (NSK) 
3.5 เสียงสัญญาณ (TONE) 

 

ลักษณะทั่วไปของชุดวิทยุ 



4.ความถี ่ 

 - คลื่นความถี่วิทยุมีหน่วยวัดเป็นเฮิรตซ์ (Hz) 
 - เกิดขึ้นโดยการเคลื่อนที่ของไฟฟ้ากระแสสลับกลับไปกลับมาใน
สายอากาศ และเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆสายอากาศ เป็นเหตุท าให้
เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขยายตัวออกจากสายอากาศ  

 - ความเร็วของพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือคลื่นความถี่วิทยุ 
(RF) ขณะเคลื่อนที่ผ่านอวกาศ จะมีความเร็วเท่ากับความเร็วของแสง 
มีค่าประมาณ 300,000,000 เมตร/วินาที หรือ 186,000 ไมล์ 
(982,080,000 ฟุต)/วินาท ี
 

ลักษณะทั่วไปของชุดวิทยุ 



5.ระยะการสื่อสาร  

 ระยะการสื่อสารของชุดวิทยุที่ก าหนดไว้ในคู่มือ เป็นระยะที่
ใช้ในการวางแผนการสื่อสาร โดยธรรมดาระยะการสื่อสารนี้ 
เป็นระยะที่เชื่อมั่นว่าการสื่อสารได้ผล 

 

ลักษณะทั่วไปของชุดวิทย ุ



6.แหล่งจ่ายก าลังงาน 

 - แบตเตอรี่แห้ง 

 - แบตเตอรี่เปียก 

 - แบตเตอรี่ยานยนต ์

 - เครื่องก าเนิดไฟฟ้ามือหมุน 

 - เครื่องก าเนิดไฟฟ้าชนิดเครื่องยนต์ 

 

ลักษณะทั่วไปของชุดวิทยุ 



สรุปองค์ประกอบของการสื่อสารทางวทิยุ 

1.ชุดวิทยุสนาม ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักดังนี ้

  1.1 เครื่องส่ง 

  1.2 เครื่องรับ 

  1.3 สายอากาศ 

  1.4 แหล่งจ่ายก าลัง 



สรุปองค์ประกอบของการสื่อสารทางวทิยุ 

2. ชุดวิทยุสนามจะท าการสื่อสารกันได้ ต้องมีข้อมูลปัจจัย 
(Parameter) หรือคุณสมบัติดังนี ้

 2.1 ใช้ความถี่ (กุญแจรหัส ความถี่ก้าวกระโดด และเวลา) ตรงกัน 

 2.2 มีการปรุงคลื่นแบบเดียวกัน 

 2.3 ใช้สัญญาณควบคุม (Squelch Tone) เหมือนกัน 

 2.4 ใช้สัญญาณชนิดเดียวกัน 

 2.5 อยู่ในรัศมีท าการของเครื่องส่งก าลังต่ า 



สรุปองค์ประกอบของการสื่อสารทางวทิยุ 

3.การสนธิวิทยุ – สาย  

 คือ การเชื่อมโยงวงจรทางสายเข้ากับข่ายวิทยุ โดยใช้อุปกรณ์พิเศษ
ช่วยให้เครื่องรับ – ส่งวิทยุสามารถท าการสื่อสารกับเครื่องโทรศัพท์
ได้ แต่จะท าให้ความปลอดภัยของวงจรทางสายลดต่ าลง และการ
สนธิวิทยุ - สาย มีประโยชน์ดังนี้ 

 - ช่วยให้หน่วยที่ก าลังเคลื่อนที่สามารถสื่อสารกับหน่วยที่อยู่กับที่ได้ 

 - ใช้เชื่อมโยงวงจรทางสายที่ขาดเป็นการชั่วคราว 

 



สรุปองค์ประกอบของการสื่อสารทางวทิยุ 

4.การส่งต่อวิทยุ (RETRANSMIT) 

 คือ การต่อระยะการสื่อสารระหว่างสถานีวิทยุสองแห่ง ซึ่งไม่
สามารถท าการสื่อสารกันตามปกติได้ เนื่องจากระยะทางไกลเกิน
กว่ารัศมีท าการ หรือมีสิ่งกีดขวางเป็นอุปสรรค มี ๒ วิธีคือ 

 4.1 ส่งต่ออัตโนมัติ ท าโดยการติดต้ังสถานีส่งต่อวิทยุ 

 4.2 ส่งต่อด้วยพนักงาน 

 



สรุปองค์ประกอบของการสื่อสารทางวทิยุ 

5.การทวนสัญญาณ (REPEAT) หรือเรียกว่าการถ่ายทอด (RELAY) 

• คือ วิธีการเพิ่มระยะการสื่อสารในระบบหลายช่องการสื่อสาร หรือ
อาจจะใช้เพื่อหลบเลี่ยงสิ่งกดีขวางสัญญาณวิทยุก็ได้ 

 

 



6.การส่งต่อกับการการทวนสัญญาณแตกต่างกัน คือ 

 6.1 การส่งต่อใช้ในระบบช่องการสื่อสารช่องเดียว ส่วนการทวน
สัญญาณใช้ในระบบการสื่อสารหลายช่อง 

 6.2 การส่งต่ออัตโนมัติ เครื่องรับส่งของสถานีส่งต่อ จะผลัดกัน
ท างาน พูดสวนทางกันไม่ได้ ส่วนการทวนสัญญาณ เครื่องรับส่ง
ของสถานีวิทยุทวนสัญญาณท างานพร้อมกัน ท าให้พูดสวนทางกัน
ได้ 

 6.3 การทวนสัญญาณใช้พนักงานทวนข่าวไม่ได้ 

 

สรุปองค์ประกอบของการสื่อสารทางวทิยุ 



ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโดยทั่วไป 

• ดิน หมายถึง พื้นพิภพ ซึ่งถือว่ามีศักย์ทางไฟฟ้าเป็นศูนย์ 

• การก่อกวน และการรบกวน คือ การก่อความยุ่งยากต่อการใช้คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า การก่อกวนนั้นเป็นการกระท าโดยเจตนา 

• ความถี่พาห ์คือ ความถี่ของวิทยุที่ยังมิได้มีการปรุงคลื่น 

• การขยาย คือ วิธีการเพิ่มความแรงของสัญญาณ 

• สายอากาศ คือ ตัวน าไฟฟ้าที่ใช้ส่ง หรือ รับคลื่นวิทยุ 

 

 



• วินัยภายในวงจรสื่อสาร เป็นองค์ประกอบของการ รปภ.ทางการ
ส่งข่าว ประกอบด้วย การใช้ การปฏิบัติการแก้ไข การควบคุม และ
การฝึกให้เป็นไปโดยถูกต้อง 

• ความถี่เสียง คือ ความถี่ระหว่าง ๒๐ - ๒๐,๐๐๐ Hz. (ไซเกิล/วินาท)ี 
ที่หูมนุษย์ฟังได้ยิน  ความถี่ที่สูงกว่านี้จะไปใช้เป็นคลื่นความถี่วิทยุ 

• ข่ายวิทยุ คือ การจัดกลุ่มของสถานีวิทยุเพื่อท าการสื่อสารกัน   
ประกอบด้วย สถานีบังคับข่าย ท าหน้าที่ควบคุมการใช้วิทยุภายใน
ข่าย เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารของข่าย โดยมีสถานีรองหรือลูก
ข่ายจ านวนหนึ่ง 

ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโดยทั่วไป 



ชดุวิทยุ PRC-624 

ชุดวิทยุท่ีควรรู้จัก 



ส่วนประกอบของชดุวิทยุ PRC-624 



การใส่และการถอดแบตเตอรี่ 



 



คุณลักษณะทางเทคนิค 
• การทดสอบตัวเอง อัตโนมัติตลอดเวลาและโดยผู้ใช้ 

• ก าลังออกอากาศ ภาคสูง ๒  วัตต์  (ปรับได้ถึง  ๒.๖  วัตต์) 

    ภาคต่ า ๑  วัตต์  (ปรับได้ถึง ๐.๒๕  วัตต)์
แหล่งจ่ายพลังงาน ระดับไฟปกติ ๑๒   โวลท ์

    ระดับไฟใช้งาน ๑๐  -  ๑๗  โวลท ์

• ระยะการติดต่อ ๕  ก.ม. 

• หน่วยใช้  หมู่ 

 



การใช้งานชุดวิทยุ PRC-624 



 



 



 



 



การทดสอบตนเองในสภาวะรับ 
 ปฏิบัติ                           จอภาพแสดง 
กดปุ่ม TEST          จอภาพจะว่าง  ยกเว้นตัวเลขตัวแรกทางด้านซ้ายของจอภาพ 
กดปุ่ม   ENT          เพื่อเริ่มทดสอบจอภาพแสดง   ๑๘   ๘๘  ๘๘๘  LOAD  DATA 
                      RXMT   สัญลักษณ์ของแบตเตอรี่ และขีดทั้งหมดจะแสดง  จากนั้นอีก 
                    ๘ วินาที  จอภาพจะแสดงผลการทดสอบ  GOOD เมื่อเครื่องปกติ  
                หรือ   BAD   เมื่อเคร่ืองเสีย  ถ้าเคร่ืองปกติจะมี เสียงโทนในหูฟัง                                                                               
                ในระหว่างการทดสอบ ถ้าแบตเตอรี่พอที่จะท างาน ได้เกิน  ๒  ชม.                                                                                     
                จะปรากฏขีด ๕  ขีดใต้สัญลักษณ์ของแบต ทางด้านซ้าย ของจอภาพ  
                     ถ้าหากว่าแบตมีไฟต่ ากว่า  ๒  ชม. จะปรากฏขีดเพียงขีดเดียว 
                     ถ้าหากว่าไม่มีขีดปรากฏแสดงว่าแบตอ่อนมากให้เปลี่ยนใหม่   
                     จากนั้นอีก ๔  วินาที   จอภาพจะกลับไปแสดงความถี่เหมือนปกติ  



การทดสอบตนเองในสภาวะส่ง 
 หลังจากท าการทดสอบเครื่องในสภาวะรับแล้ว  ให้ท าการทดสอบใน
สภาวะส่งด้วย  ท าได้โดยการกด  PTT  ค้างไว้ระหว่างท าการทดสอบ 
และปฏิบัติเช่นเดียวกับการทดสอบในสภาวะรับ 
 
 



ชดุวิทยุ AN/PRC-25, 77 



ชุดวิทยุ AN/PRC-77 

กล่าวท่ัวไป 

             ชุดวิทยุ AN/PRC-77 เป็นชุดวิทยุ VHF/FM มีลักษณะภายนอก
เหมือนชุดวิทยุ AN/PRC-25 ใช้ทดแทน AN/PRC-25 ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขขีดความสามารถในการส่งต่อให้ดีขึ้น และสามารถส่งข่าวด้วยเครื่อง
รักษาความปลอดภัยทางค าพูด (X-MODE) ได ้

ระดับหน่วยท่ีใช้งาน มว. - พัน.ร. 

การควบคุมระยะไกล ใช้ AN/GRA-39 หรือ AN/GRA-6 พร้อมด้วยสาย  
   CX-7474/U 

การส่งต่อ  ชุดสาย MK-456/GRC ยาว 50 ฟุต 

 



 



 



 



 



 



 



• การใส่แบตเตอรี่ 



• การประกอบสะพายหลัง 



 



ชุดวิทยุ AN/VRC-12, 46, 47 และ 49 



• เป็นวิทยุที่ติดต่อในระยะใกล้ ปรุงคลื่นทางความถี่  FM เป็นวิทยุที่ใช้
ติดต่อกันระหว่างยานพาหนะ หรือยานพาหนะที่ติดตั้งอาวุธ เป็นเครื่องมือ
ติดต่อสื่อสาร ที่ติดต่อได้รวดเร็วและอ่อนตัว ที่จ าเป็นในการปฏิบัติการรบ  
มีชุดติดตั้งซึ่งจัดเอาไว้ส าหรับยานพาหนะแต่ละชนิดซึ่งประกอบด้วย ชุด
ควบคุม, สายเคเบิล, อุปกรณ์ประกอบทางเสียง เช่น ไมโครโฟน ล าโพง ฯลฯ  
มีจ านวนเพียงพอกับจ านวนพลประจ ารถทุกคน ทั้งนี้ หมายถึง เครื่อง
อุปกรณ์ในการติดต่อภายในด้วย เครื่องวิทยุชุดนี้สามารถประกอบเป็นชุด
วิทยุต่าง ๆ ได้แปดชนิดแล้วแต่จะน าชิ้นส่วนประกอบกัน 

 

ชุดวิทยุ AN/VRC-12, 46, 47 และ 49 



• ส่วนประกอบที่ส าคัญ คือ 

 (1)  เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ  RT-246/VRC 

 (2) เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ  RT-524/VRC 

 (3) เครื่องรับวิทยุ  R-442/VRC  (เครื่องรับช่วย) 

 (4) ฐานเครื่อง  MT-1029/VRC และฐานเครื่อง MT 1898/VRC 

 (5) ชุดสายอากาศ AS-1729/VRC  และ AT-912/VRC 

 (6) ชุดติดตั้งส าหรับติดตั้งบนยานพาหนะและติดตั้งภายใน 

 

ชุดวิทยุ AN/VRC-12, 46, 47 และ 49 



เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ RT-246/VRC และ RT-524/VRC 

• ชุดวิทยุนี้เป็นวิทยุชนิดปรุงคลื่นทางความถี่ (FM) ทั้งสอง
แบบมีลักษณะที่เหมือนกัน ยกเว้น 

 เครื่องรับ-ส่ง วิทยุ RT-246/VRC มีปุ่มปรีเชท ๑๐ ปุ่ม 
เครื่องรับ- ส่ง วิทยุ RT-524/VRC ไม่มีปุ่มปรับปรีเชท แต่มี
ล าโพงอยู่ในตัวเครื่อง 



ลักษณะและความสามารถ 
• ย่านความถี่…… 30.00  ถึง  75.95  MHz 
• ชนิดของสัญญาณ… ค าพูด 
• ความถีท่ี่ปรีเชท…… 10 ความถี่ (เฉพาะ RT-246 เท่านั้น) 
• ระยะการส่ือสาร…… เคลื่อนที่ 15 ไมล์ (24 กิโลเมตร) 
•    อยู่กับที่  20 ไมล์ (32 กิโลเมตร) 
• สายอากาศ………แบบแส้ 
• จ านวนช่องความถ่ี……  920 
• ก าลังออกอากาศ (สูง)…35 วัตต์             (ต่ า)………… 1-3 วัตต์ 
• แหล่งจ่ายก าลังงาน……………………… 24 โวลท ์

 

เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ RT-246/VRC และ RT-524/VRC 



ชุดวิทยุ AN/VRC-46 



 ชุดวิทยุ AN / VRC-๔๖ มีลักษณะเช่นเดียวกันกับชุดวิทยุ ชุด
วิทยุ AN / VRC-๑๒ ผิดกันก็แต่ปรับความถี่ด้วยมือ ออกแบบ
ส าหรับติดตั้งบนยานพาหนะ ซึ่งผู้ใช้เครื่องมือต้องปรับเครื่องเอง 
และประสงค์จะรับและส่งสัญญาณเพียงความถี่เดียว น้ าหนัก
ประมาณ ๑๐๕ ปอนด ์

ชุดวิทยุ AN/VRC-46 



ชิ้นส่วนประกอบหลัก 

  1. เครื่องรับ – ส่งวิทยุ RT-๕๒๔/VRC 

  2. ฐานเครื่องรับ – ส่ง MT-๑๐๒๙ / VRC 

  3. สายอากาศ AS-๑๗๒๙ / VRC 

  4. ชุดติดตั้ง (บนยานพาหนะ)  ประกอบด้วย 

   - สายต่อก าลังงานและสายต่อเสียง 

   - ส่วนประกอบทางเสียงและชุดควบคุม 

   - แผ่นรองฐาน 

 

ชุดวิทยุ AN/VRC-46 



• ความสามารถในการใช้งาน 

  รับหรือส่งได้ครั้งละหนึ่งความถี่ 

  สามารถติดต่อภายในระหว่างพลประจ ารถได้ (เมื่อใช้
เครื่องขยายความถี่เสียง (AM-๑๗๘๐ / VRC) ต่อรวมด้วย)  
ควบคุมการใช้งานได้จากเครื่องบังคับไกล 

 

ชุดวิทยุ AN/VRC-46 



• ย่านความถี่………… 30.00  ถึง  75.95  MHz 

• การแบ่งย่านความถี ่ แบนด์ A 30.00  ถึง  52.95  MHz 

    แบนด์ B 53.00 ถึง  75.95  MHz 

 จ านวนช่องความถี่   920    ช่อง 

• ห่างระหว่างช่อง 50   KHz  

• แบบการรับ ส่ง ค าพูด 

• ก าลังออกอากาศ (สูง)   35 วัตต์  (ต่ า) 1  ถึง  3 วัตต์ 

• แหล่งจ่ายก าลังงาน   24 – 30 V.DC. 

 

คุณลักษณะทางเทคนิค (AN/VRC-46) 



ชุดวิทยุ AN / VRC-47  

ส่วนประกอบหลัก 
 เครื่องรับช่วย  R-๔๔๒ / VRC 
 ฐานเครื่องรับช่วย  MT-๑๘๙๘ / VRC 
 เครื่องรับ – ส่งวิทยุ  RT-๕๒๔ / VRC 
 ฐานเครื่องรับ – ส่ง  MT-๑๐๒๙ / VRC 



 เครื่องรับช่วย  R-๔๔๒ / VRC 



ฐานเครื่อง MT – 1029 / VRC 

 



การจัดเป็นชุดวิทยุต่าง ๆของ RT-246/VRC 

RT-246/VRC

RT-246/VRC R-442

RT-246/VRC

RT-246/VRC RT-246/VRC

R-442 R-442

AN/VRC-43

AN/VRC-12

AN/VRC-44

AN/VRC-45



การจัดเป็นชุดวิทยุต่าง ๆของ RT-524/VRC 

RT-524/VRC

RT-524/VRC R-442

RT-524/VRC

RT-524/VRC RT-524/VRC

R-442 R-442

AN/VRC-46

AN/VRC-47

AN/VRC-48

AN/VRC-49
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วิชาชุดวิทยุ CNR- 900 
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ชุดวิทยุ CNR-900 

     กล่าวทั่วไป   

• เป็นวิทยุชนิด  VHF/FM  ติดต่อระยะใกล้ 
• สามารถใช้งานในแบบ     ค าพูด,ข้อมลู 

• ใช้งานในระดับหน่วย  มว.- กองพล ทหารราบ 
• ความสามารถพิเศษ   

– สามารถใช้งานในแบบ CLEAR , SEC , AJ 

– มี function อ านวยความสะดวก  HAIL , SCAN , RCV, RETRAN 
– สามารถโปรแกรมความถี่ใช้งานพร้อมปัจจัยต่าง ๆ ได้  10  ช่อง 
– ค่าต่าง ๆที่ต้ังไว้สามารถ LOAD ให้เครื่องอ่ืน ๆได ้
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คุณลักษณะทางเทคนิค 
• แบบ/ชนิดของการใช้งาน          FM/VOICE, DATA 
• ย่านความถี่                                30.00-87.975 MHz. 
• จ านวนช่องการสื่อสาร              2320 ช่อง 
• การปรับตั้งความถี่                    ล่วงหน้า 10 ความถี่ 
• อัตราเร็วในการHOP      ในMODE AJมากกว่า100  HOP/sec.        
• ความแตกต่างเวลา(TOD) ไม่เกิน 4.5 นาท ี
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• ก าลังออกอากาศ           
– สะพายหลัง                         LO 0.25 W, MID 4 W, HI  4 W 

– ยานยนต์   ติดต่อระยะใกล้  LO 0.25 W, MID 4 W, HI  4 W 

                     ติดต่อระยะไกล LO 0.25 W, MID 4 W, HI 50 W  

• แบบของ SQUELCH               150 Hz.,Noise 
 

คุณลักษณะทางเทคนิค 
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แหล่งจ่ายไฟ 

• ในการใช้งานในแบบสะพายหลัง 

              ใช้แบตเตอรี่ชนิด Ni-CAD,อัลคาไลด์ หรือลิเธี่ยม 
               ใช้ได้กับแรงดันไฟ 10 - 14.5 V.(ปกต1ิ2 V) 
 
• การใช้งานติดตั้งบนยานยนต์ 

                ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์  24 V. 
                ใช้แรงดันไฟ   22 - 30 V.DC(ปกติ 28 V) 
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การประกอบชุด 

• ชุดสะพายหลัง PRC-730 
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ปุ่มปรับหน้าเครื่อง RT - 7330 



72 



73 



74 

OFF        ปิดวิทยุ 
RCV     ใช้ส าหรับรับเพียงอย่างเดียว 
LO PWR    ก าลังต่ า                          0.25  W 
MD PWR   ก าลังปานกลาง                          4     W 
HI PWR     ก าลังสูง   MANPACK          20   W 
        ติดตั้งบนยานยนต์      50    W 
RMT      ใช้ต่อเครื่องควบคุมระยะไกล  

MAIN  SW. 

 ANT              :  ต่อสายอากาศ  

หน้าปัทม์ของเครื่องรับ - ส่ง RT - 7330 
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CHANNEL 
1,2…9  : เลือกช่องความถี่ใช้ 
 งานตามที่ตั้งไว้ 
M          :ไม่สามารถใช้งานใน 
 การตั้งสแกนได้ 

LITE OFF    : ปิดไฟทั้งหมด 
ON     - ถ้าเป็นชุดสะพายหลัง 
ไฟจะติดสว่าง 6 วินาทีแล้วดับ 
หลังจากกดปุ่มใดปุ่มหนึ่ง 
           - ถ้าเป็นชุดติดตั้งยานยนต์ 
ไฟจะติดตลอดเวลา  
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MODE 

CLR : เสียงกระจ่าง ( FIXED FREQ.) 
SEC : ความถี่คงที่ เข้ารหัส 
AJ : ใช้งานแบบความถี่ก้าวกระโดด ( FREQ. HOPPING ) 
ERS  : ใช้เมื่อต้องการลบข้อมูลในเครื่อง ทิ้งทั้งหมด 
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OPER 

RXMT    : ใช้เป็นสถานีถ่ายทอด 
SCN    : ใช้งานในการเลือกโหมดการสแกน 
SQ OFF  : ปิดสเควลช์จะมีเสียงรบกวน ( ซ่า ) ออกท่ีล าโพง 
SQ ON    : เปิดสเควลช ์จะได้ยินเมื่อมีสัญญาณ วิทยุติดต่อเข้ามาออกที่
      ล าโพง 
HAIL     : วิทยุจะใช้งานตามโหมดทีต่ั้งไว้ แต่จะ มีไฟกระพริบ  เมื่อมีผู้ 
      ติดต่อเข้ามาอยู่ โหมดต่างกัน 
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KEYPAD ( แป้นปุ่มกด ) 

แบ่งการท างานเป็น 4 แบบ 
1. ปุ่มตัวเลข  
2. ปุ่มสองหน้าที่ มีตัวเลขและฟังก์ชัน  
3. ปุ่มปรับตั้ง 
4. ปุ่มเรียบเรียงแก้ไข 
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SCN / 1 ใช้ตั้งช่องสแกนและตั้งความถี ่
DATA / 4 เลือกความเร็วในการส่งข้อมูลและ ตั้งความถี่ 
TIME / 7 ใช้เพื่อดูเวลา แก้ไขวันที่  และตั้งความถี่ 
TEST / 0 ใช้ทดสอบภาครับ - ส่ง และตั้งความถี่ 
2,3,5,6,8,9 ใช้ในการปรับตั้งความถี่ 
FRQ  ใช้เพื่อการเปลี่ยนความถี่ 
KEY  ใช้ส าหรับตั้ง KEY ในการติดต่อสื่อสารให้ตรงกัน 
A.J  ใช้ตั้งค่าพารามิเตอร์ในการติดตอ่สื่อสารแบบความถี่ก้าวกระโดด 
PROG  ใช้เมื่อต้องการเข้าไปแก้ไขค่าต่างๆ ของเครื่อง ( PASSWORD ) 
BACK  ใช้เมื่อต้องการยกเลิกสิ่งที่ก าลังแก้ไขเพื่อกลับไปใช้ค่าเดิม 
ENT  ยืนยันสิ่งที่แก้ไขเสร็จแล้ว 
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RMT / DATA  ใช้ต่อสายเพื่อท า RETRANS,โหลดข้อมลู,เครื่องควบคุมระยะไกล 
AUDIO CONT ใช้ต่อปากพูดหูฟัง 
AUDIO RXMT ใช้ต่อล าโพงหรอืเพื่อต่อสายส่งต่อCX-4656/GRC 
                    แบบเสียงกระจ่าง 
VOL  ปรับความดังของเสียง มี WSP เลือกเสียงกระซิบเพิ่มความไวของไมค์ 
FAULT  จะติดก็ต่อเมื่อ SW LITE อยู่ในต าแหน่ง ON มี 2 กรณ ี
  1. ไฟติดตลอดถ้าเครื่องเสีย 
  2. ไฟติดกระพริบใช้งานผิดพลาด 
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การใช้งาน 
• การใชังานใน MODE CLEAR 
     จะต้องป้อนความถี่ภายในข่ายให้ตรงกัน 
 
• การใช้งานใน MODE SEC 
    จะต้องป้อนความถี่และกุญแจให้ตรงกัน 
 
• การใช้งานใน MODE  AJ 
    จะต้องป้อนความถี่, ตารางการ HOP ,KEY, NET ให้ตรงกัน 
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การใช้งานใน MODE CLEAR 

• เลือกช่องที่ต้องการปรับต้ัง (1-9,M) 
• ตั้งความถี่ที่ต้องการ โดย กดปุ่ม FRQ  ตามด้วยตัวเลขตาม
ความถี่ที่ต้องการ 

• เลือกก าลังส่งที่หน้าเครื่อง 
• ถ้าเป็นชุดVRC-1465 ถ้าส่ง HI พร้อมกันจะใช้ HI ได้เพียง
เครื่องเดียวอีกเครื่องจะเป็น  MID หน้าเครื่องจะแสดงเป็น M 
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การใช้งานใน MODE SEC 

• เลือกช่องและความถี่ที่ต้องการ 
• ปรับ MODE SW ไปที่ SEC  
• เลือกก าลังส่งที่ต้องการ 
• เลือก กุญแจระหัส (KEY) ที่ต้องการ  (0-9) 

– กด ปุ่ม  KEY  แล้วตามด้วยตัวเลขที่ต้องการ 
• ถ้าไม่มีระหัสเครื่องจะแสดง  WRNG  KEY  ที่หน้าจอ พร้อมไฟ FAULT 

จะติดสว่างนาน 6 วินาทีแล้วกลับไปใช้กุญแจเดิม 
• ถ้าเคร่ืองแสดง   CLEAR  ONLY   พร้อม ไฟ SEC และ FAULT ติด แสดง

ว่าเครื่องไม่มี CARD HOP 
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การใช้งานใน MODE AJ 
• ป้อนข้อมูล    N  TaKeN  C   (เช่น         N   25253  1) 

– N       แสดงว่าใช้งานใน MODE   AJ 
– Ta      ตารางความถี่  (0-9) 
– Ke      กุญแจรหัส     (0-9) 
– N        หมายเลขเครือข่าย (000-255) 
– C       ช่องท่ี 

• กดปุ่ม TIME เพื่อตั้งเวลา 
• เลือกก าลังส่งที่ต้องการ 
• ถ้าไม่ได้ตั้งปัจจัย  AJ ไว้เครื่องจะแสดง    NO AJ 
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การใช้งาน แบบ SCAN 
• เมื่อตั้งใช้งาน SCAN นี้ เครื่องจะสามารถ รับความถี่อื่นได้อีก 3 ความถี ่
• การต้ัง SCAN  

– เมื่อตั้งค่าปัจจัยลงช่องต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 
– กดปุ่ม   SCN  แล้วเลือกช่องที่ต้องการ SCAN ไว ้3 ช่อง  เช่น กด    357   จอภาพ

จะแสดง   357 SCN  เมื่อมีสัญญาณเข้ามาพร้อมกัน เครื่องจะเลือกรับช่อง 3 ก่อน
แล้วตามด้วย 5,7 เป็นต้น 

ถ้าต้ังเครื่องไว้ที่        CLEAR                SEC 
      CLEAR               รับได้                 สัญญาณเตือน 
      SEC                     รับได้                 รับได้ 
      AJ                        รับได้                 รับได้                    
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การใช้งาน  HAIL 

คือการเฝ้าระวังวิทยุในข่ายไม่ให้หลง MODE 

ใช้ได้กับชุดวิทยุที่มี โมดุล ECCM/COMSECเท่านั้น 
จะมีสัญญาณเตือนที่หน้าเครื่องตาม MODEต่าง ๆ ที่
วิทยุในข่ายเรียกเข้ามา 
ถ้าต้องการติดต่อให้บิดสวิทช์ไปที่ MODE นั้น ๆ 



วิทยุท่ีจะตดิต่อกนัไดจ้ะตอ้ง 

• มีการปรงุคลืน่แบบเดยีวกนั 

• มีความถีต่รงกนั  

•ระยะระหว่างจุดจะตอ้งอยู่ในระยะการท างาน

ของคลืน่วิทยุ 



อปุกรณวิ์ทยุ 

• เครือ่งส่ง 

• เครือ่งรบั 

•ระบบสายอากาศท่ีเหมาะสม 

•แหล่งก าลงังานไฟฟ้า 



การติดต่อสื่อสารของหน่วยระดับต่างๆ 

หน่วยในทบ.ทีจ่ดัตาม อจย. ทุกหน่วยจะมีอตัราเครือ่งมือ

สือ่สารของตวัเอง 

   ตอ้งจดัใหมี้ ความรวดเรว็ ความเชือ่ถอืได ้ความปลอดภยั 

ในการส่งข่าวและส่งขอ้ตกลงใจของผูบ้งัคบับญัชาภายในและ

ระหว่างกองบญัชาการหน่วยรบต่าง ๆ 



การฝึกผูช้ านาญการทหารราบ 



สถานท่ีี 7 การติดต่อสือ่สาร 

• จุดทดสอบท่ี 1  

  กจิเฉพาะท่ี 1 การต ัง้สายอากาศสนามแสวงเครือ่ง 

• จุดทดสอบท่ี 2  

  กจิเฉพาะท่ี 2 การปฏบิตัิงานเป็นข่ายวิทยุส่งข่าว – 

รบัข่าวจากกระดาษเขยีนข่าว สส.7 



การใชส้ายอากาศแสวงเครือ่ง 



ลักษณะทั่วไปของสายอากาศที่ใช้ทางยทุธวิธี 

• ออกแบบให้จัดเก็บและเคลื่อนย้ายได้สะดวก 

• สามารถติดตั้งบนยานยนต,์ประจ าที่, 

• ติดตั้งได้สะดวกรวดเร็ว 

• ทนทานสภาพดินฟ้าอากาศ 

 



 สายอากาศแสวงเครือ่ง 

 สายอากาศฉกุเฉนิหรอืเร่งด่วน 

•บางคราวสายอากาศหกัหรอืเสยีหาย เป็นเหตุใหข้าด

การสือ่สารหรอืการสือ่สารไม่ด ีถา้มีฐานเสาอากาศ

อะไหล่กจ็ะใชท้ดแทนสายอากาศท่ีเสยีหายได ้ 

• เม่ือไม่มีอะไหล่กจ็  าเป็นตอ้งท าสายอากาศฉกุเฉนิขึ้น 

 

 



ความถี่และความยาวคลื่น 

V=λf 

ความสัมพันธ์ของความถี่และความยาวคลื่น 

 

 

 V = ความเร็วของคลื่นวิทยุ 3 × 10  (m/s) 

 f  = ความถี่ของคลื่นวิทยุ 

 λ = ความยาวคลื่น 
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ความยาวคลืน่วิทยุ   λ =  v/f   (v = 300,000,000) 

• สตูรการหาความยาวสายอากาศใชส้ตูรเป็นเมตร 

 1.ความถีบ่อกเป็น Hz ใชส้ตูร λ(เมตร) = 300,000,000/f (Hz) 

 2.ความถีบ่อกเป็น KHz ใชส้ตูร λ (เมตร) = 300,000/f (KHz) 

 3.ความถีบ่อกเป็น MHz ใชส้ตูร λ (เมตร) = 300/f (MHz) 



สายอากาศสนามแสวงเครื่องแบบพื้นดินเทยีม 



ความยาวของสายอากาศ 

• ความยาวทาง electrical และphysical ไม่เท่ากัน 

• ส าหรับสายอากาศ λ/2 ความยาวทาง physical จะมีค่า 92-97% ของ
ความยาว electrical เนื่องจาก capacitive effect(end effect) 

• การค านวณความยาวของสายากาศ λ/2 ดังนี ้
ความถี่ระหว่าง 3-50 MHz 

• ความยาว(feet)    = 492×0.95/f(MHz) 
• ความยาว(meter) = 150×0.95/f(MHz) 

 



ความถี่ 50 MHz ขึ้นไป 

• ความยาวสายอากาศ(feet)   = 492×0.94/f(MHz) 
• ความยาวสายอากาศ(meter)= 150×0.94/f(MHz) 
 
ทฤษฎีภาวะย้อนกลับ(Reciprocity Theory) 
• สายอากาศต้นเดียวกันจะมีอัตราการขยาย,อิมพิแดนซ์และทิศทาง

ที่เหมือนกันทั้งในขณะรับและส่ง 
• เมื่อสายอากาศต้นใดส่งออกอากาศได้ดีแสดงว่าการรับก็จะดีด้วย 



สูตรส าเร็จในการหาความยาวคลื่น 

• ความยาวคลื่นเป็นเมตร = 300/f(MHz) 
• ความยาวคลื่นเป็นฟุต = 984/f(MHz) 

 



ความยาวของสายอากาศ (ANTENNA LENGTH)  

 สูตรหาความยาวของสายอากาศเป็นฟุต  

 ๑/๔ ความยาวคลื่น คอื ๒๓๔ (ตวัเลขคงที)่ หารดว้ยความถ่ีทีใ่ช ้

งาน (เป็นเมกะเฮริตซ)์  

ตวัอย่างเช่น   ๒๓๔ / ๗๐ = ๓.๓๔ ฟุต 

 โดยตดัสายอากาศ (สายโทรศพัท ์WD – ๑/TT) ยาว ๓ ฟุต 

๓.๖ น้ิว 

 



เสาอากาศแบบ Whip  ความยาวสายอากาศ  = λ/4 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s85DLQGcvPlMhM&tbnid=2B-4y7ACfUmsnM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.arty72.com%2Fhome%2Findex.php%2Fcomponent%2Fk2%2Fitem%2F322-2013-10-06-23-14-44&ei=KVq8U-CnBoaC8gXymoG4AQ&bvm=bv.70138588,d.dGc&psig=AFQjCNGFcGAHGRGAw5Cn3_6ObOx2CElh8g&ust=1404939083338588


เสาอากาศแบบ Doublet ความยาวสายอากาศ  = λ/2    



เสาอากาศแบบ Long Wire ความยาวสายอากาศ  = λ   



สถานท่ีี 7 การติดต่อสือ่สาร 

• จุดทดสอบท่ี 2  

  กจิเฉพาะท่ี 2 การปฏบิตัิงานเป็นข่ายวิทยุส่งข่าว – 

รบัข่าวจากกระดาษเขยีนข่าว สส.7 



นกัเรยีน สรปุ.... 

ประเดน็ส าคญั 


