
การติดตอสือ่สาร 

ความสําคัญและความหมายของการติดตอสื่อสาร 

ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ขององคกรหรือหนวยงานใด ๆ ก็ตามจะตองอาศัยการติดตอสื่อสาร

ระหวางกัน  โดยมีจุดประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล ความรู ความคิด อันกอใหเกิดความเขาใจอันดี

ระหวางกัน   ดังนั้นงานดานการติดตอสื่อสารจึงเปนหัวใจสําคัญบุคคลในองคกรหรือหนวยงานท่ีจําเปนจะตอง

มีความสามารถในการสื่อสารกับผูอ่ืนไดอยางดี ไมวาจะเปนการพูด การฟง การเขียน การอาน ตลอดจนมี

ความสามารถในการใชเครื่องมือสื่อสารชนิดตาง ๆ ไดอยางถูกตอง 

นอกจากนี้ การติดตอสื่อสาร (Communication) ยังชวยใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของ

หนวยงานเปนไปอยางถูกตองตรงตามวัตถุประสงคท่ีวางไว กอใหเกิดผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน  ฉะนั้น งาน

ดานการติดตอสื่อสารจึงเปนกระบวนการท่ีใชสงเรื่องราวขาวสาร ขอความ เรื่องและภาพ ไปมาระหวางกันท้ัง

ภายในหนวยงาน (Internal Communication) และภายนอกหนวยงาน (External Communication) 

สรุป  การติดตอสื่อสาร (Communication)  หมายถึง  การสงขอมูลขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยัง

บุคคลหนึ่ง หรือหลายคน เพ่ือใหเขาใจความหมายของขอมูลขาวสารท่ีผูสงสงไป และเกิดความเขาใจอันดี

ระหวางกัน ซ่ึงการสงขาวสารอาจอยูในรูปของการสื่อสารดวยวาจา ลายลักษณอักษร การใชกิริยาทาทางอยาง

หนึ่งอยางใดก็ได โดยอาศัยชองทางในการติดตอสื่อสาร 

ประเภทของการติดตอสื่อสาร 

1. การติดตอส่ือสารภายใน  (Internal Communication)  มีวัตถุประสงคใหบุคลากรภายใน

หนวยงานไดทราบขาวคราว ความเคลื่อนไหวตาง ๆ เพ่ือชี้แจง กฎ ระเบียบตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึน ทําได 2 วิธี

คือ   

1.1  การติดตอดวยวาจาหรือคําพูด  มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเงิน ใหความรูสึกเปนกันเอง 

สังเกตความจริงใจได และไดขอมูลยอนกลับทันที 

1.2  การติดตอดวยลายลักษณอักษร  เปนทางการและมีหลักฐานชัดเจน สามารถอานทวนความ

ไดทุกเวลาหรือสถานท่ี 

การติดตอสื่อสารภายใน สามารถแบงได 3 ลักษณะ คือ 

1)  การติดตอสื่อสารในระดับเดียวกัน ไมเปนพิธีการ งายแกการเขาใจ 

2) การติดตอสื่อสารจากเบื้องบนสูเบื้องลาง เปนพิธีการ และมักเปนการสื่อสารทางเดียว 

3) การติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบน เปนพิธีการเชนเดียวกันการสื่อสารจากบนสูลาง 

 2. การติดตอส่ือสารภายนอก (External Communication) คือ การติดตอสื่อสารระหวาง

สํานักงานกับบุคคลภายนอกหรือหนวยงานภายนอกสํานักงาน  ลักษณะของการติดตอสื่อสารภายนอกไดแก 

2.1   การตอนรับ 

2.2   การนัดหมาย 

2.3   จดหมายออก และจดหมายเขา 

2.4   โทรศัพท โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
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2.5   การใชบริการจากบริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด 

2.6   การใชบริการบริษัทไปรษณียไทย 

2.7   การใชบริการสื่อมวลชนตาง ๆ 

2.8   สิ่งตีพิมพของบริษัท 

2.9   คําปราศรัย 

2.10 ขอความโฆษณา 

รูปแบบของการติดตอส่ือสาร 

หนวยงานขนาดเล็กมักจะใชรูปแบบการติดตอสื่อสารทางเสียงหรือคําพูด สวนหนวยงานขนาดใหญมัก

ใชรูปแบบการติดตอสื่อสารไดครบทุกดาน  ซ่ึงอาจแบงรูปแบบการติดตอสื่อสารในหนวยงานได 4 ชนิด คือ 

1.  เสียงหรือคําพูด  นิยมใชโทรศัพทในการติดตอสื่อสาร โดยเฉพาะระบบโทรศัพทตอบรับ จะชวย

ลดตนทุนพนักงานในการรับโทรศัพท และเกิดความรวดเร็วในการใหบริการ  นอกจากนี้ยังมีเครื่องบันทึกเทปท่ี

ใชบันทึกคําพูดสั่งการของผูบังคับบัญชาอีกดวย 

2.  คํา  เปนรูปแบบการติดตอสื่อสารดวยลายลักษณอักษรหรือการเขียนนั่นเอง 

3.  ภาพ  เปนรูปแบบการติดตอสื่อสารท่ีถายทอดในรูปแบบไรคํา ไรเสียง และไรตัวเลข แตเปนการ

สื่อสารดวยภาพ หรือสัญลักษณตาง ๆ 

4.  ขอมูล  เปนรูปแบบการติดตอสื่อสารท่ีใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนชองทางในการติดตอระหวาง

กัน  ถาเปนการติดตอสื่อสารภายในหนวยงานเดียวกันเรียกวา ระบบอินทราเน็ต (Intranet) ถาเปนการ

ติดตอสื่อสารภายนอกหนวยงานไปยังเครือขายท่ัวโลก เรียกวา ระบบอินเทอรเน็ต (Internet) 

หลักเกณฑในการติดตอสื่อสารดวยคําหรือการเขียนเปนลายลักษณอักษรมีหลักในการเขียนท่ีเรียกวา 

7 C's ดังนี้ 

1.   มีความชัดเจน (Clarity) 

2.   มีความสมบูรณ (Completeness) 

3.   มีความรัดกุมและเขาใจงาย (Conciseness) 

4.   ระลึกถึงผูอาน (Consideration) 

5.   มีความสุภาพ (Courtesy) 

6.   มีความถูกตอง (Correct) 

7.   ขอเท็จจริง (Concreteness) 

หลักเกณฑการติดตอส่ือสารดวยเสียงหรือการพูด 

หลักเกณฑการพูดท่ีดี 

1.  ผูพูดควรสรางบรรยากาศในการพูด โดยยกตัวอยางประกอบการพูด เพ่ือสรางความสนใจ 

2.  หลีกเลี่ยงการถอมตัวจนมากเกินไป หรือตําหนิผูฟง สถานท่ี หรือกลาวถึงบุคคลอ่ืน 

3.  ไมควรแสดงอารมณโกรธ  หรือไมพอใจผูฟงโดยเด็ดขาด 

4.  ใชภาษางาย ๆ แตสุภาพ 

5.  ควรมีอารมณขันขณะพูด 
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หลักเกณฑการฟงท่ีดี 

1.  ขณะฟงตองฟงอยางตั้งใจ จับประเด็นเนื้อหาสําคัญใหได 

2. ตองรูจักสังเกตอากัปกิริยาทาทาง ความรูสึกและอารมณของผูพูด 

ดังนั้น ในการติดตอสื่อสารดวยเสียงหรือคําพูดนั้น ท้ังผูพูดและผูฟงจะตองใหความรวมมือกัน 

ท้ังสองฝาย กลาวคือจะตองเปนท้ังผูพูดและผูฟงท่ีดี 

การใชโทรศัพทในการติดตอส่ือสาร 

เทคนิคและอัธยาศัยพ้ืนฐานในการใชโทรศัพท 

1. การรับโทรศัพท (Answering calls) ในการรับโทรศัพททุกครั้งพึงปฏิบัติดังนี้  
1.1 รีบรับทันที 
1.2 กลาวคําทักทาย “สวัสดีคะ/ครับ 
1.3 พูดดวยเสียงแสดงน้ําใจ บอกชื่อ สถานท่ี หมายเลขโทรศัพท 
1.4 เสนอความชวยเหลือทันที “จะใหดิฉัน / ผม ชวยอะไรไดบางคะ/ครับ” 
1.5 เตรียมจดบันทึกดวยทุกครั้ง 
1.6 ถามตอบอยางสมเหตุสมผล 
1.7 ทวนเรื่องราวท่ีเปนสาระสําคัญดวยทุกครั้ง เชน หมายเลขโทรศัพทท่ีฝาก 
1.8 แสดงความขอบคุณดวยทุกครั้ง 
1.9 กลาวคําอําลากอนวางหู “สวัสดีคะ/ครับ” 

2. การเรียกโทรศัพท (Make calls) ในการเรียกโทรศัพททุกครั้งพึงปฏิบัติดังนี้ 
2.1 ใหแนใจวา มีหมายเลขท่ีตองการเรียกพรอมอยูแลว  
2.2 มีกระดาษ ดินสอ หรือปากกา พรอมท่ีจะบันทึก 
2.3 ยกหูโทรศัพทดวยมือขางท่ีไมใชบันทึก 
2.4 กดหมายเลขท่ีตองการ  
2.5 ทักทาย 
2.6 แนะนําตัวทาน 
2.7 ขอทราบชื่อและสถานท่ีของอีกฝายหนึ่ง 
2.8 แจงเหตุผลในการเรียกมา 
2.9 จดบันทึก 
2.10 ขอบคุณ กลาวคําอําลา และวางหูโทรศัพท 
ขอควรระวังในการใชโทรศัพท 
๑. อยาใชคําวา “Hello” เม่ือรับ หรือ เรียก เนื่องจากคําวา “hello” มักจะทําใหผูรับสับสน  

ไมสรางความหมายใด ๆ ในการเริ่มตนทางโทรศัพท และบางครั้งทําใหเสียอารมณ และความรูสึกไดดวย 
๒. ใช “Hello” ไดในกรณีท่ีจะเริ่มสนทนาตอ หลังจากตองหยุดการสนทนาชั่วคราว หรือในกรณี

ท่ีอยากทราบวาผูพูดอีกฝายหนึ่งยังติดตามการสนทนาอยูหรือไม 
๓. ไมดัดเสียงหรือใชศัพทแสลง หรือการพูดลอเลนกับอีกฝายหนึ่งในขณะพูดเรื่องงาน 
๔. ไมควรใชคําวา จะ จา นะฮะ กับบุคคลท่ีไมใชญาติ หรือเพ่ือนสนิท 
๕. ไมพูดตอเนื่องอยูแตฝายเดียวโดยไมปลอยใหอีกฝายหนึ่งพูด หรือพูดขัดจังหวะในขณะท่ี 

อีกฝายหนึ่งกําลังพูดอยู  
๖. ไมหยุดไปคุยกับคนอ่ืนในขณะกําลังพูดโทรศัพท 
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๗. ไมควรใชโทรศัพทพูดเรื่องสวนตัวเปนเวลานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาทํางาน 
๘. อยารีบรอนในการพูดโทรศัพท 
๙. อยาหายใจแรง ๆ เพราะเสียงหายใจจะเหมือนเสียงถอนใจ ทําใหผูฟงเขาใจผิดได 

คุณสมบัติท่ีดีในการพูดโทรศัพทของผูใหบริการ ควรมีดังนี้ 

๑. ไมโกรธเม่ือมีผูโทรศัพทมาผิด 
๒. อดทนกับผูท่ีพูดจาวกวนไมรูเรื่อง หรือพูดตอความยาวสาวความยืด ควรใชวิธีตัดบทให 

นุมนวล ไมกระแทกเสียงเม่ือพูดไมเขาใจกัน และไมกระแทกหูโทรศัพทหรือวางลงโดยแรงเม่ือไมพอใจ 
๓. อยาอารมณเสียเม่ือมีงานลนมือ แลวไประบายออกขณะพูดโทรศัพท 
๔. ตั้งใจไวใหม่ันคง จะไมตอวาหรือโกรธผูโทรศัพทมารบกวนแมจะมีงานมากก็ตาม 
๕. แมวาจะมีงานลนมือ หรือกําลังยุงในขณะรับโทรศัพท ตองไมแสดงใหผูทีโทรศัพทมารูวาเรา 

กําลังยุงอยูไมมีเวลามากสําหรับเขา 
๖. ยิ้มเสมอเวลาพูดโทรศัพทจะทําใหน้ําเสียงเปนกันเอง และนุมนวลไพเราะ 
๗. หากอารมณหงุดหงิด ตองพยายามขมสติคิดแตสิ่งดี ๆ เสียกอนท่ีจะรับโทรศัพท 

ทักษะพ้ืนฐานนําไปสูความประทับใจ การติดตอทางโทรศัพทจําเปนตองอาศัยทักษะบางประการ 

เพ่ือชวยใหเกิดบรรยากาศอันดี ไดแก 

1. น้ําเสียง (tone of voice) 
2. ความจริงใจ ความอุนใจ (sincerity, warmth) 
3. ความชัดเจนในถอยคํา (clarity of speech)  
4. ความสมเหตุสมผล (logical presentation) 

การสื่อสารท่ีดี ท่ีใชภาษาดอกไมมี 7 ประการดังนี้ 

1. พูดใหชัดเจน (clear) 
2. พูดใหไดใจความถูกตอง (correct) 
3. พูดใหสั้น (concise) 
4. พิจารณาวาผูอ่ืนทําตามไดหรือไม (consider) 
5. สุภาพ (courteous) 
6. พยายามใหผูอ่ืนเขาใจเราใหได (concrete) 
7. ขอความตองสมบูรณ ครบถวน (complete) 

การใชวิทยุในการติดตอส่ือสาร 

หลักการใชวิทยุสื่อสาร 

1.  กอนจะใชวิทยุใหสํารวจวาวิทยุของทานอยูในสภาพท่ีพรอมจะใชงานหรือไม  

2.  ควรใชวิทยุใหหางจากปากประมาณ 1 ฝามือ (บางคนใชวิทยุหางจนสุดชวงแขนทําใหเสียงท่ี

ออกไปเบามากท้ังท่ีสัญญาณคลื่นสงออกไปเต็ม และบางคนพูดวิทยุใกลปากมากเกินไป จนไดยินเสียงหายใจดัง

ออกอากาศ บางคนพูดกอนกดคียและปลอยคียกอนจบ ขอความจึงไมสมบูรณ บางคนปลอยคียชา ทําใหคู

สถานีไมสามารถตอบไดทันทีทําใหเสียเวลา) 
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3.  การใชเครื่องรับสงวิทยุมือถือใหถูกตองและติดตอไดไกลนั้นจะตองดึงสายอากาศออกใหยาว

ท่ีสุดและอยูในแนวดิ่ง  

4.  ควรใชวิทยุในท่ีโลงแจงใหหางจากอาคาร ตนไม และสิ่งกีดขางอ่ืน ๆ อยางนอย 5 เมตร 

โดยเฉพาะอาคารและสิ่งกีดขวางนั้นมีโลหะและมีโครงเหล็กเปนการกอสรางควรอยูบนเนินหรือท่ีสูงท่ีสุดเทาท่ี

จะทําไดอยูในหุบเขาหรือซอกตึก ไมอยูใตสายไฟแรงสูง หรือสายโทรศัพทภายในรัศมี 10 เมตร 

ความปลอดภัยในการใชวิทยุส่ือสาร 

เพ่ือใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใชเครื่องวิทยุสื่อสาร คือ 

1. ควรอานขอมูลจากคูมือการใชงานกอนจะเริ่มใชวิทยุสื่อสาร 

2. ในการสงสัญญาณ ( พูด ) ตองการปุม PTT  ในการรับสัญญาณ ( ฟง ) ตองปลอยปุม PTT 

ออกมา 

3. ในขณะท่ีใชวิทยุสื่อสาร ควรถือวิทยุสื่อสารในแนวตั้ง โดยใหไมโครโฟนอยูหางจากริมฝปาก

ประมาณ 1 – 2 นิ้ว 

4. ในการสงสัญญาณ ใหกดปุม PTT คางไวประมาณ 0.5 วินาที แลวคอยทําการสงสัญญาณ 

ขอปฏิบัติและมารยาทในการใชวิทยุส่ือสาร  

1. ใชขอความสั้น ๆ กะทัดรัดไดใจความ ไมใชขอความเกินความจําเปน และไมควรเปลี่ยนแปลง 

โคด ว. ไปลักษณะเชิงพูดเลน  

2. ตองใชภาษาราชการหรือภาษาไทยกลางเทานั้น ไมใชภาษาทองถ่ินถึงแมคูสถานี (ผูท่ีเรากําลัง

ติดตอทางวิทยุดวย) จะเปนคนทองถ่ินเดียวกัน  เพราะผูฟงอ่ืนไมเขาใจไดท้ังหมดเปนการแบงพรรคแบงพวก 

แบงเชื้อชาติ เปนทางใหเกิดความแตกแยกสามัคคี 

3. ตองใชเฉพาะความถ่ีท่ีหนวยงานของตนไดรับอนุญาตเทานั้น เพราะการออกนอกความถ่ีอาจ

ไปรบกวนความถ่ีตางขายงาน ทําใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานอ่ืน ๆ ได 

4. ตองขออนุญาตสถานีควบคุมขายกอนเม่ือจะติดตอสื่อสารกันโดยตรง การติดตอโดยตรง

ระหวางลูกขาย ตองแจงแมขายทราบ ไมสมควรเรียกเขาตางขายงานดวยตนเอง (ยกเวนกรณีฉุกเฉินรอไมได) 

เพราะนามเรียกขานอาจซํ้ากับลูกขายนั้น 

5. ตองไมใชชองสื่อสารในขณะท่ียังมีการรับ สงขาวสารกันอยู ไมควรเรียกแทรกเขาไปในขณะท่ี

การรับสงขาวสารในความถ่ีนั้น ยังไมเสร็จสิ้น เพราะอาจทําใหเสียหายตอทางราชการ (ยกเวนการแจงเหตุซ่ึง

สามารถกระทําไดทันทีจะไดกลาวถึงในชวงตอไป) กอนท่ีจะติดตอทางวิทยุใหยกข้ึนมาแนบหูฟงดูกอนวาคลื่น

ความถ่ีของคูสถานีท่ีเราตองติดตอนั้นวางหรือไม 

6. ตองไมสงเสียงเพลง เสียงดนตรี หรือรายการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือเสียงแปลก

ประหลาดออกอากาศ หรือชอบทําคียคางบอย ๆ เปนประจํา คงเปนการจงใจใหคางเปนแน ๆ การประชาพันธ

บนความถ่ีทําไดเฉพาะสถานีควบคุมขาย และโดยพนักงานวิทยุท่ีปฏิบัติหนาท่ีเทานั้น  
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ข้ันตอนการติดตอส่ือสาร 

1. การติดตอสื่อสารโดยท่ัวไปเรียกศูนยฯ ท่ีสังกัด 

   - การเรียกขาน / การตอบ 

   - ใชนามเรียกขานท่ีกําหนด  

2. แจงขอความ / วัตถุประสงค / ความตองการ 

   - สั้น กะทัดรัดชัดเจน ไดใจความ 

   - ใชประมวลสัญญาณ  ว. ท่ีกําหนด 

3. จบขอความลงทายคําวา เปลี่ยน 

การรับ / แจงเหตุฉุกเฉิน 

1. เม่ือพบเหตุหรือตองการความชวยเหลือใหแจงศูนยฯ ท่ีสังกัดหรือสัญญาณ ท่ีสามารถ

ติดตอสื่อสารได 

2.   เตรียมรายละเอียด (ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เม่ือไรอยางไร) ของเหตุเพ่ือจะไดแจงไดทันที 

3.   เม่ือแจงเหตุแลวควรเปดเครื่องรับ – สงวิทยุใหพรอมไวเพ่ือจะไดฟงการติดตอประสานงาน

รายละเอียดเพ่ิมเติม 

4.   เม่ือแจงเหตุแลวควรรายงานผลคืบหนาในการประสานงานเปนระยะ 

5.   เม่ือมีผูแจงเหตุแลวไมควรสอดแทรกเขาไป ควรฟงอยางสงบเพ่ือมิใหเกิดการรบกวนและความ

สับสน 

มารยาทและขอหามการใชวิทยุส่ือสาร 

1. ไมติดตอกับสถานีท่ีใชนามเรียกขานไมถูกตอง 

2. ไมสงขาวสารท่ีเก่ียวกับขาวทางธุรกิจการคา 

3. ไมใชถอยคําท่ีไมสุภาพ หรือหยาบคายในการติดตอสื่อสาร 

4. ไมแสดงอารมณโกรธในการติดตอสื่อสาร 

5. หามการรับสงขาวสารอันมีเนื้อหาละเมิดตอกฎหมายบานเมือง 

6. ไมสงเสียงดนตรีรายการบันเทิงและการโฆษณาทุกประเภท 

7. ใหโอกาสสถานีท่ีมีขาวสําคัญ เรงดวน ขาวฉุกเฉิน สงขาวกอน 

8. ยินยอมใหผูอ่ืนใช,เครื่องวิทยุคมนาคม 

9. หามติดตอสื่อสารในขณะมึนเมาสุราหรือควบคุมสติไมได 

10. ในกรณีท่ีมีเรื่องเรงดวนตองการสงแทรกหรือขัดจังหวะการสงขาวควรรอจังหวะท่ีคูสถานี 

จบขอความท่ีสําคัญกอนแลวจึงสง 

การใชและการบํารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม 

เครื่องรับ – สงวิทยุคมนาคม 

1. การใชเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือไมควรอยูใตสายไฟฟาแรงสูง ตนไมใหญสะพานเหล็ก หรือ

สิ่งกําบังอยางอ่ืนท่ีเปนอุปสรรคในการใชความถ่ีวิทยุ 
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2. กอนใชเครื่องวิทยุคมนาคม  ใหตรวจดูวาสายอากาศ หรือสายนําสัญญาณตอเขากับข้ัว

สายอากาศเรียบรอยหรือไม 

3. ขณะสงออกอากาศไมควรเพ่ิมหรือลดกําลังสง (HI – LOW)  

4. ในการสงขอความ หรือพูดแตละครั้งอยากดสวิทซ (PTT) ไมควรสงนานเกินไป (เกินกวา 30 

วินาที)  

แบตเตอรี่ 

1. แบตเตอรี่ใหมใหทําการประจุกระแสไฟฟาครั้งแรกนานประมาณ 16 ชั่วโมง กอนการนําไป 

ใชงาน ใหนําแบตเตอรี่ออกจากเครื่องประจุแบตเตอรี่จนกวาแบตเตอรี่จะเย็น จึงจะนําแบตเตอรี่ไปใชงานได 

2.   แบตเตอรี่ (NICKEL CADMIUM) ตองใชงานใหหมดกระแสไฟฟาจึงจะนําไปประจุกระแสไฟฟา

ได 

3.   การประจุกระแสไฟฟาหลังจากกระแสไฟฟาตามขอ 2 หมดแลวใหนําไปทําการประจุ 

กระแสไฟฟาใหมตามระยะเวลาใชงานแบตเตอรี่ 

4.   ไมควรชารจแลวเก็บท้ิงไวโดยไมใชงานเปนเวลานานๆอาจทําให แบตเตอรี่ชํารุดได  

5.   ถาแบตเตอรี่ใชงานไมหมดกระแสไฟฟา ไมควรทําการประจุกระแสไฟฟาเนื่องจากจะทําให

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วกวากําหนด (NICKEL CADMIUM)  

6.   ถาแบตเตอรี่สกปรกท้ังท่ีตัวเครื่องรับ – สงและข้ัวแบตเตอรี่ใหทําความสะอาดโดยใชยางลบ

สําหรับลบหมึกทําความสะอาด 

7.  หากไมใชเครื่องวิทยุเปนเวลานานหลายวันควรถอดแบตเตอรี่แยกจากตัวเครื่องเก็บไวหางกัน

เพราะไอระเหยของสารเคมีในแบตเตอรี่จะเขาไปทําลายแผงวงจรภายในเครื่องได 

สายอากาศ 

1.   ความยาวของสายอากาศจะตองสัมพันธกับความถ่ีวิทยุท่ีใชงาน 

2.   สายอากาศชนิดชักตองชักสายอากาศใหสุดในขณะใชงานและเก็บทีละทอน 

3.   อยาจับสายอากาศในขณะท่ีวิทยุสื่อสารอยูระหวางการใชงาน เพราะการจับสายอากาศ 

มีผลกระทบตอคุณภาพของสายอากาศและอาจเปนสาเหตุใหวิทยุคมนาคมทํางานท่ีระดับพลังงานสูงกวา 

ท่ีจําเปนได 

การพกพาเครื่องวิทยุ 

1.  วิทยุสื่อสารใหใชไดเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีไดรับอนุญาต 

2.  การพกพาเครื่องวิทยุชนิดมือถือตองนําใบอนุญาตติดตัวไปดวย หรือถายสําเนาและมีการ

รับรองสําเนาดวย 

3.   การพกพาเครื่องวิทยุเขาไปในสถานท่ีตางๆควรพิจารณาถึงสภาพของสถานท่ีดวยวาควรปฏิบัติ

อยางไรเชน ในหองประชุมในรานอาหาร  ถาจําเปนควรใชหูฟง 

4.  ขณะพกพาวิทยุควรแตงกายใหเรียบรอยและมิดชิดโดยสุภาพ 

5.  ในกรณีท่ีมีเจาหนาท่ีขอตรวจสอบ ควรใหความรวมมือโดยสุภาพ 
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