แนะนําใช้วทิ ยุสื่อสารอย่างไร?ให้ถูกวิธี

หลักการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ปัจจุบันวิทยุคมนาคมมีบทบาทสําคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ และชีวิตประจําวัน
ของประชาชนอย่างมาก การติดต่อสื่อสารโดยใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นการติดต่อสื่อสารรูปแบบหนึ่ง
ที่ง่าย รวดเร็ว และประหยัด จึงมีความจําเป็นมากในสถานการณ์ปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามการสื่อสาร
ทางวิทยุคมนาคมจะได้ผลสมบูรณ์สามารถอํานวยประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต้องคํานึงถึงหลักการ ความ
ถูกต้อง และเหมาะสมในการใช้งาน ผู้ที่จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
จําเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม ตลอดจนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคม
2.1 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“เครื่องวิทยุคมนาคม” หมายความว่า เครื่องส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคม หรือเครื่องรับ
และส่งวิทยุคมนาคม เครื่องรับหรือเครื่องรับและส่งวิทยุคมนาคมด้วยคลืน่ แฮรตเซียนตามลักษณะ
หรือประเภทที่กําหนดในกฎกระทรวงเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้ถือว่า
อุปกรณ์ใด ๆ ของเครื่องวิทยุคมนาคมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมด้วย
มาตรา 6 ห้ามมิให้ผู้ใด ทํา มี ใช้ นําเข้า นําออก หรือค้าส่งเครื่องวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ฯลฯ
มาตรา 11 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานีวิทยุคมนาคม เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออก
ใบอนุญาต ฯลฯ
มาตรา 23 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 6 มาตรา 11 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือ
จําคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจํา

มาตรา 26 ผู้ใดจงใจกระทําให้เกิดการรบกวน หรือขัดขวางต่อการส่งหรือรับวิทยุคมนาคมมีความผิด
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือจําคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งปรับทั้งจําฯลฯ
2.2 ระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลขว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
(SYNTHESIZER) ของหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ
2.2.1 เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ เครื่องรับ – ส่งวิทยุในปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมใช้วิธี
สังเคราะห์ความถี่ วงจรที่ทําหน้าที่สังเคราะห์ความถี่เรียกว่า “(SYNTHESIZER)” ซึ่ง
กรมไปรษณีย์โทรเลขได้แบ่งประเภทเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ ความถี่ของหน่วยราชการ
และรัฐวิสาหกิจไว้ 2 ประเภท คือ
1) เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 1 หมายถึง เครื่องวิทยุคมนาคม
ผู้ใช้งานสามารถตั้งความถี่วิทยุได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม
2) เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 หมายถึง เครื่องวิทยุคมนาคม
ผู้ใช้งานไม่สามารถตั้งความถี่วิทยุได้เองจากภายนอกเครื่องวิทยุคมนาคม แต่สามารถตั้งความถี่วิทยุ
ด้วยเครื่องความถี่วิทยุ (PROGRAMMER) หรือโดยวิธีอื่น ๆ
2.2.2 บุคคลที่จะใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ต้องมีฐานะ
1) เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจําของหน่วยงานหรือมาช่วยราชการ
2) เป็นบุคคลธรรมดาทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ร่วมใช้ความถี่วิทยุ
3) เป็นบุคคลฯ ที่ได้รับอนุญาตให้ร่วมใช้ความถี่วิทยุฯ
4) ต้องไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมเป็นที่เสียหายหรือเป็นภัยต่อสังคมหรือความมั่นคงของชาติ
5) ต้องผ่านการฝึกอบรมการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
6) ต้องผ่านการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ. 2525
7) ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน ว่าจําเป็นต้องใช้เครื่องวิทยุฯ
2.2.3 หลักปฏิบัติในการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
1) ให้ใช้เฉพาะความถี่วิทยุที่ได้รับอนุญาต การใช้ความถี่วิทยุนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต เจ้าของ
ความถี่วิทยุต้องอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและเสนอให้กรมไปรษณีย์โทรเลขอนุมัติ
2) การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคมไปใช้งานนอกที่ตั้งหน่วยงาน จะต้องพกพาไปเพื่อการปฏิบัติราชการ
เท่านั้น และพกพาในลักษณะที่เหมาะสม
3) ผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมต้องมีบัตรประชาชนตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม และบัตรประจําเครื่อง
วิทยุคมนาคมสําหรับแสดงต่อเจ้าพนักงานเมื่อถูกตรวจค้นในกรณีเครื่องวิทยุคมนาคมส่วนตัว ผู้ใช้
จะต้องแสดงใบอนุญาตต่อ เจ้าพนักงานเมื่อถูกตรวจค้น
หลักปฏิบัติในการติดต่อสื่อสาร
การเตรียมการก่อนการเรียกขาน
1. ต้องจดบันทึกหรือเตรียมข้อความที่จะพูดไว้ก่อน เพื่อความรวดเร็ว การทวงถามถูกต้อง และ
เป็นหลักฐานในการติดต่อของสถานีตนเองอีกด้วย

2. ข้อความที่จะพูดทางวิทยุ ต้องสั้น กะทัดรัด ชัดเจน และได้ใจความ
3. ก่อนพูดต้องฟังก่อนว่าข่ายสื่อสารนั้นว่างหรือไม่ เพื่อจะได้ไม่เกิดการรบกวนการทํางานของ
สถานีอื่น โดยต้องใช้นามเรียกขานที่กําหนดให้เท่านั้น
4. ตรวจสอบนามเรียกขานของหน่วยงานหรือบุคคลที่จะต้องทําการติดต่อสื่อสารก่อน
5. การเรียกขานหรือการตอบการเรียก ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของข่ายสื่อสารการเรียก
ขาน
การเรียกขานต้องครบองค์ประกอบ ดังนี้
- “นามเรียกขาน” ของสถานี, บุคคลฯ ที่ถูกเรียก
- “จาก”
- “นามเรียกขาน” ของสถานี, บุคคลฯ ที่เรียก
- “เปลี่ยน”
การตอบรับการเรียกขาน
การตอบในการเรียกขาน ครั้งแรกต้องตอบแบบเต็ม ซึ่งประกอบด้วย
ก. “นามเรียกขาน” ของสถานี, บุคคลฯ ที่เรียก
ข. “จาก”
ค. “นามเรียกขาน” ของสถานี, บุคคลฯ ที่ถูกเรียก
ง. “เปลีย่ น”
ตัวอย่าง
( 205 จาก 204 ค่ะ ) แม่ข่ายเรียก
( 205 ตอบ ครับ,ค่ะ ) ลูกข่ายตอบรับ
( 204 มีข่าวด่วนค่ะ ) แม่ข่ายแจ้งข่าว
( 205 พร้อมรับค่ะ ) ลูกข่ายรับข่าว
( 204 ขอบคุณค่ะ ) เมื่อลูกข่ายรับข่าวเรียบร้อย
ขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร
1. การติดต่อสื่อสารโดยทั่วไปเรียกศูนย์ฯ ที่สังกัด
- การเรียกขาน / การตอบ
- ใช้นามเรียกขานที่กําหนด
2. แจ้งข้อความ / วัตถุประสงค์ / ความต้องการ
- สั้น กะทัดรัด ชัดเจน ได้ใจความ
- ใช้ประมวลสัญญาณ ว. หรือข้อความอื่นๆ ที่กําหนด
3. จบข้อความลงท้ายคําว่าเปลี่ยน , ถูกต้อง , OK หรือ ขอบคุณครับ,ค่ะ ตามมารยาทที่ดี
การรับ / แจ้งเหตุฉุกเฉิน
1. เมื่อพบเหตุหรือต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งศูนย์ฯ ที่สังกัดหรือสัญญาณ ที่สามารถติดต่อสื่อสาร

ได้
2. เตรียมรายละเอียด (ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร) ของเหตุเพื่อจะได้แจ้งได้ทันที
3. เมื่อแจ้งเหตุแล้วควรเปิดเครื่องรับ – ส่งวิทยุให้พร้อมไว้เพื่อจะได้ฟังการติดต่อประสานงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
4. เมื่อแจ้งเหตุแล้วควรรายงานผลคืบหน้าในการประสานงานเป็นระยะ
5. เมื่อมีผู้แจ้งเหตุแล้วไม่ควรสอดแทรกเข้าไป ควรฟังอย่างสงบเพื่อมิให้เกิดการรบกวนและความ
สับสน
มารยาทและข้อห้ามการใช้วทิ ยุสื่อสาร
1. ไม่ติดต่อกับสถานีที่ใช้นามเรียกขานไม่ถกู ต้อง
2. ไม่ส่งข่าวสารที่เกี่ยวกับข่าวทางธุรกิจการค้า
3. ไม่ใช้ถ้อยคําที่ไม่สุภาพ หรือหยาบคายในการติดต่อสื่อสาร
4. ไม่แสดงอารมณ์โกรธในการติดต่อสื่อสาร
5. ห้ามการรับส่งข่าวสารอันมีเนื้อหาละเมิดต่อกฎหมายบ้านเมือง
6. ไม่ส่งเสียงดนตรี รายการบันเทิง และการโฆษณาทุกประเภท
7. ให้โอกาสสถานีที่มีข่าวสําคัญ เร่งด่วน ข่าวฉุกเฉิน ส่งข่าวก่อน
8. ยินยอมให้ผู้อื่นใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
9. ห้ามติดต่อสื่อสารในขณะมึนเมาสุราหรือควบคุมสติไม่ได้
10. ในกรณีทมี่ ีเรื่องเร่งด่วนต้องการส่งแทรกหรือขัดจังหวะการส่งข่าวควรรอจังหวะที่คู่สถานีจบ
ข้อความที่สําคัญก่อนแล้วจึงส่ง
การใช้และการบํารุงรักษาเครื่องวิทยุคมนาคม
เครื่องรับ–ส่งวิทยุคมนาคม
1. การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือไม่ควรอยู่ใต้สายไฟฟ้าแรงสูง ต้นไม้ใหญ่ สะพานเหล็ก หรือสิ่ง
กําบังอย่างอื่นที่เป็นอุปสรรคในการใช้ความถี่วิทยุ
2. ก่อนใช้เครื่องวิทยุคมนาคมให้ตรวจดูว่าสายอากาศ หรือสายนําสัญญาณต่อเข้ากับขั้วสายอากาศ
เรียบร้อยหรือไม่
3. ขณะส่งออกอากาศไม่ควรเพิ่มหรือลดกําลังส่ง (HI – LOW)
4. ในการส่งข้อความ หรือพูดแต่ละครั้งอย่ากดสวิทซ์ (PTT) ไม่ควรส่งนานเกินไป (เกินกว่า 30 วินาที)
แบตเตอรี่
1. แบตเตอรี่ใหม่ให้ทําการประจุกระแสไฟฟ้าครั้งแรกนานประมาณ 16 ชั่วโมง ก่อนการนําไปใช้งาน
และครบ 16 ชั่วโมงแล้ว ให้นาํ แบตเตอรี่ออกจากเครื่องประจุแบตเตอรี่จนกว่าแบตเตอรี่จะเย็น จึงจะ
นําแบตเตอรี่ไปใช้งานได้
2. แบตเตอรี่ (NICKEL CADMIUM) ต้องใช้งานให้หมดกระแสไฟฟ้าจึงจะนําไปประจุกระแสไฟฟ้าได้
3. การประจุกระแสไฟฟ้าหลังจากกระแสไฟฟ้า ตามข้อ 2 หมดแล้ว ให้นําไปทําการประจุ
กระแสไฟฟ้าใหม่ตามระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่
4. ถ้าแบตเตอรี่ใช้งานไม่หมดกระแสไฟฟ้า ไม่ควร ทําการประจุกระแสไฟฟ้าเนื่องจากจะทําให้

แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วกว่ากําหนด (NICKEL CADMIUM)
5. ถ้าแบตเตอรี่สกปรกทั้งที่ตวั เครื่องรับ – ส่ง และขั้วแบตเตอรี่ให้ทําความสะอาดโดยใช้ยางลบ
สําหรับลบหมึกทําความสะอาด
สายอากาศ
1. ความยาวของสายอากาศจะต้องสัมพันธ์กับความถี่วิทยุที่ใช้งาน
2. สายอากาศชนิดชัก ต้องชักสายอากาศให้สุดในขณะใช้งาน และเก็บทีละท่อน
การพกพาเครื่องวิทยุคมนาคม
1. วิทยุสื่อสารให้ใช้ได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต
2. การพกพาเครื่องวิทยุชนิดมือถือ ต้องนําใบอนุญาตติดตัวไปด้วย หรือถ่ายสําเนาและมีการรับรอง
สําเนาด้วย
3. การพกพาเครื่องวิทยุชนิดมือถือเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ ควรพิจารณาถึงสภาพของสถานที่ด้วยว่า
ควรปฏิบัติอย่างไร เช่น ในห้องประชุม ในร้านอาหาร ถ้าจําเป็นควรใช้หูฟัง
4. ขณะพกพาวิทยุควรแต่งกายให้เรียบร้อย และมิดชิดโดยสุภาพ
5. ในกรณีทมี่ เี จ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ ควรให้ความร่วมมือ โดยสุภาพ

ข้อแนะนําการใช้เครื่องรับ - ส่ง วิทยุคมนาคมแบบมือถือ
1. หลีกเลี่ยงการทําเครื่องตกหล่นลงบนพื้นแข็งด้วยประการใด ๆ ก็ตามเพราะจะทําให้เครื่องชํารุดได้
โดยง่าย ควรมีซองหนังใส่เพื่อลดความกระทบกระเทือนเมื่อเครื่องตกหล่นลดรอยแตกร้าว รอยขีด
ข่วนได้
2. เครื่องมือถือโดยทั่วไปสามารถปรับกําลังส่งได้สูงต่ํา(HI-LO) ได้ ระยะติดต่อใกล้ ๆ ควรส่ง ด้วย
กําลังส่งต่ํา ซึ่งมีผลดีคือ ประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ถนอมภาค PA ของเครื่องไม่ให้ทํางานหนัก
เกินไป
3. ไม่ควรเก็บเครื่องไว้ในที่มอี ุณหภูมิสูงๆ เช่น รถยนต์ที่จอดในที่แจ้งในหน้าร้อนอาจทําให้เครื่อง
เสื่อม สภาพ และชํารุดได้
4. หลีกเลี่ยงการทําเครื่องตกน้ําหรือถูกน้ําฝนอาจทําให้เครือ่ งชํารุดยากแก่การตรวจซ่อมรวมทั้งช่อง
เสียบแจ๊คต่าง ๆ ของเครื่องต้องมีอุปกรณ์ปิดกั้นละอองน้ําและฝุ่นไม่ให้เข้าเครื่อง
5. สายอากาศที่ใช้กับเครื่องมือถือควรใช้สายอากาศยางและสายอากาศแบบTelescopic สายอากาศ
ทั้งสองแบบดังกล่าว ถ้าชํารุดควรเปลี่ยนใหม่ ไม่ควรใช้อีกต่อไป
6. ห้ามจ่ายแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าที่กําหนดไว้ในคู่มือ และห้ามจ่ายแรงดันไฟฟ้ากลับขั้ว
7. ให้ปิดเครื่อง (OFF SWITH) ทุกครั้งก่อนที่จะทําการถอดหรือใส่แบตเตอรี่
8. ขณะที่ทําการส่งข่าวสาร ควรพูดห่างจากไมโครโฟนประมาณ 1-2 นิ้ว
9. ไม่ควรให้ผอู้ ื่นมาใช้เครื่องของท่าน(ขอยืม)เพราะอาจมีปัญหาในทางกฎหมาย
10. ระวังการสูญหายเนื่องจากการโจรกรรมพวกมิจฉาชีพ โดยเฉพาะเครื่องของทางราชการหรือ
เครื่องส่วนตัวก็ตาม ถ้าหายต้องรีบแจ้งความทันที
11. การส่งข่าวสารต้องชัดเจน ใช้เวลาน้อย เพื่อถนอมเครื่องและแบตเตอรี่
12. หลีกเลี่ยงจากไอน้ําเค็ม
13. คู่มือการใช้งานของเครื่องต้องเก็บรักษาไว้เพื่อศึกษาให้เข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่อง
14. ไม่ควรปรับแต่งวงจรใดๆ ภายในเครื่อง ถ้าท่านมิใช่ช่างวิทยุโดยตรง
15. ขั้วต่อสายอากาศของเครื่องมือถือ ถ้าเกิดการหลวมโยกขยับไปมาได้ต้องรีบแก้ไข
ข้อแนะนําการใช้แบตเตอรีท่ ใี่ ช้กับวิทยุสื่อสาร แบบมือถือ
ส่วนใหญ่บรรจุในกล่องพลาสติกเรียบร้อยมีทั้งแบบถอดได้ทีละก้อนและแบบสําเร็จรูปส่วนใหญ่เป็น
แบตเตอรี่ที่สามารถประจุไฟใหม่ได้ซึ่งมีข้อควรทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
1. ชุดแบตเตอรี่อย่าให้ตกน้ําหรือขั้วบวก-ลบลัดวงจรถึงกัน
2. เครื่องชาร์จที่ใช้ประจุไฟให้กับแบตเตอรี่ควรใช้ของที่ได้มาตรฐาน และควรใช้งานจนแบตเตอรี่
หมดพลังงานแล้ว จึงนําไปชาร์จให้เต็มแล้วนํากลับมาใช้งานอีก
3. ไม่ควรชาร์จแล้วเก็บทิ้งไว้โดยไม่ใช้งานเป็นเวลานานๆ อาจทําให้แบตเตอรี่ชํารุดได้
4. ไม่ควรเก็บไว้ในที่ร้อนจัดหรือโยนเข้ากองไฟเพราะจะก่อให้เกิดมลพิษ
5. หากไม่ใช้เครื่องวิทยุเป็นเวลานานหลายวันควรถอดแบตเตอรี่แยกจากตัวเครื่องเก็บไว้ห่างกัน
เพราะไอระเหยของสารเคมีในแบตเตอรี่จะเข้าไปทําลายแผงวงจรภายในเครื่องได้ ที่ว่าเครื่องตั้งไว้
เฉยๆไม่ได้ใช้ ทําไมถึงเสียก็สาเหตุนี้แหละ

ลักษณะการเสียของแบตเตอรี่ซึ่งควรเปลี่ยนใหม่ทนั ที
1. เซลแบตเตอรี่บางเซลลัดวงจร ทําให้ใช้งานได้ไม่เต็มที่
2. ชาร์จแล้วเก็บประจุไม่อยู่ ใช้ได้ไม่นานเหมือนเดิม
3. มีน้ํายาเคมีไหลออกให้เห็น สีของแบตเตอรี่เปลี่ยน หรือผิวนอกขรุขระ หรือเกิดสนิมเขียวหรือ
เขียวฟ้าจับที่ขั้วบวก-ลบ ทําให้รังถ่านชํารุดด้วย
ความปลอดภัยในการใช้วิทยุสื่อสาร
ข้อมูลสําคัญเพื่อให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้เครื่องวิทยุสื่อสาร คือการ
อ่านข้อมูลจากคู่มือการใช้งานนี้ก่อนจะเริ่มใช้วิทยุสื่อสารของคุณ
ในการส่งสัญญาณ ( พูด ) คุณต้องการปุ่ม PTT ในการรับสัญญาณ ( ฟัง ) คุณต้องปล่อยปุ่ม PTT
ออกมา
ในขณะทีใ่ ช้วิทยุสื่อสาร ควรถือวิทยุสื่อสารในแนวตั้ง โดยให้ไมโครโฟนอยู่ห่างจากริมฝีปากประมาณ
1 – 2 นิ้ว
ในการส่งสัญญาณ ให้กดปุ่ม PTT ค้างไว้ประมาณ 0.5 วินาที แล้วค่อยทําการส่งสัญญาณ
การดูแลรักษาสายอากาศ
ควรใช้เฉพาะสายอากาศที่ให้มากับเครื่องวิทยุสื่อสาร หรือสายอากาศสําหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรอง
เท่านั้น การใช้สายอากาศที่ไม่ได้การรับรองหรือดัดแปลง หรือการต่อเติมอาจทําให้วิทยุคมนาคม
เสียหายได้
อย่าจับสายอากาศในขณะที่วทิ ยุสื่อสารอยู่ระหว่างการใช้งาน เพราะการจับสายอากาศมีผลกระทบต่อ
คุณภาพของสายอากาศ และอาจเป็นสาเหตุให้วิทยุคมนาคมทํางานที่ระดับพลังงานสูงกว่าที่จําเป็นได้
การรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
บริเวณใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนั้น มีความไวต่อการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถ้ามี
การป้องกันไม่เพียงพอ หรือได้รับการออกแบบที่ไม่มีการป้องกันไว้ หรือมีการตั้งค่าสําหรับความเข้า
กันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าไว้
เมื่อมีการแจ้งให้ปิดเครื่องมือสื่อสารของคุณบนเครื่องบิน การใช้วิทยุสื่อสารทุกกรณีจะสอดคล้องกับ
กฎที่บังคับใช้และได้รับความเห็นชอบตามคําแนะนําของพนักงานในสายการบิน

ความปลอดภัยในการใช้งานทั่วไป
การใช้งานในขณะขับรถ
ตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุสื่อสารในพื้นที่ที่คุณขับรถ ให้ปฏิบัติ
ตามกฎเหล่านั้นเสมอ

