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บทนํา
วิ ท ยุ มื อ ถื อ สนามเป น เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ประการหนึ่ ง ในภารกิ จ ทางทหาร หรื อ ตํ า รวจตะเวน
ชายแดน ดังแนวคิดพิชิตงานของโรงเรียนทหารสื่อสารที่วา “ถึงพลไพรใจกลาและสามารถ ก็มิอาจรบให
มีชัยได หากขาดการหนุนเนื่องเครื่องปจจัย สงกําลังบํารุงใหไดทันการ” บทความนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับ
วิทยุมือถือสนาม ซึ่งไดขอมูลจากเว็บไซตจําหนายอุปกรณดังกลาวในตางประเทศ เพื่อเปนการอัพเดทขอมูล
วาป จ จุ บัน วิ ทยุ สนามได พั ฒ นาก าวหนา ไปเพี ย งใด วิ ทยุ ส นามนั้ น มี หลายประเภท เช น HF
SSB
Transceivers, Military HF Transceivers, Military VHF Tactical Radios, Digital Microwave Radio
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณอื่นๆ ไดแก VSAT Transceivers, VSAT BUC, HF Encryption, VHF Encryption,
VPN Encryption, GSM Encryption, Encrypted Phone, Encryption Product, Satellite Monitoring
System, Jammers, Personal Role Radio, DVB TV Product, Wireless Intercom System, UAV,
Broadcast products, Military computers, WLAN แตบทความนี้ จะกลาวถึงเฉพาะวิทยุมือถือสนามในยาน
VHF เฉพาะบางรุนเทานั้น เนื่องจากในความเปนจริงวิทยุมือถือสนามมีหลากหลายรุนมาก
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วิทยุมือถือสนาม
วิทยุมือถือสนาม คือ วิทยุสื่อสารประเภทมือถือเชนเดียวกับที่นักวิทยุใชกันโดยทั่วไป แตจะแตกตาง
กันที่ขนาด ความทนทานพิเศษของตัวเครื่อง การเขารหัสขอมูลที่รับ-สง มีอายุของแบตเตอรี่ที่ยาวนาน
สอดคลองกับภารกิจทางทหาร นอกจากเครื่องวิทยุมือถือที่ถูกออกแบบมาเปนการเฉพาะสําหรับภารกิจทาง
ทหารแล ว ป จ จุ บั น ทหารเองก็ มี ก ารนํ า เครื่ อ งวิ ท ยุ สื่ อ สารมื อ ถื อ ที่ นั กวิ ท ยุ ห รื อ หน ว ยงานราชการใช กั น
โดยทั่วไป ไปใชงานดวย เนื่องจากมีน้ําหนักเบา สะดวกตอการพกพา ราคาไมแพง ซื้อหาไดโดยงาย แต
อยางไรก็ตามเนื่องจากวิทยุเหลานั้น มิไดออกมาสําหรับภารกิจทางทหารโดยเฉพาะทําใหขาดระบบการ
เขารหัสขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการสื่อสาร จึงทําใหฝายตรงขามสามารถดักฝงการติดตอสื่อสารไดงาย
จากขอมูลในเว็บไซตบริษัท AT Electronic and Communication International Ltd. (http://atcommunication.com/en/) ซึ่งเปนบริษัทจําหนายอุปกรณสื่อสารทางทหารทั่วโลก มีรายการวิทยุมือถือสนาม
ที่นาสนใจ คือ AT RF20 และ AT PRC-3088 ซึ่งแตละรุนมีรายละเอียด ดังนี้

• AT RF20 MultiBand Handheld Transceiver
วิทยุมือถือสนาม AT RF20 ECCM handheld multiband เปนรุนที่ไดรับการปรับปรุงใหมีความ
ทนทานเพื่อใชในภารกิจทางทหาร ถูกออกมาเพื่อใชงานในการปฏิบัติการระดับหนวย (Lowest tactical
command levels for all kinds of
military units) วิทยุดังกลาว
สามารถติดตอไดหลายแบนด ทั้ง
HF, VHF รวมทั้งวิทยุการบิน
คุณสมบัติทางเทคนิคที่สําคัญ
คือ ความถี่ใชงานตั้งแต 25.000 145.9875 MHz กําลังสง 0.1-5.0
วัตต กันน้ําไดที่ความลึกมากถึง 1
เมตร รองรับอุณหภูมิ 30 °C ถึง
+7 0 °C ข น า ด ตั ว เ ค รื่ อ ง ร ว ม
แบตเตอรี่แพค กวาง 97 mm x สูง
217 mm x หนา 44 mm น้ําหนัก
ตัวเครื่อ ง 0.85 kg
น้ํา หนั ก
แบตเตอรี่แพค 0.30 kg รัศมีการ
สงโดยประมาณอยูที่ 0.8 km (เมื่อ
สงดวยสายอากาศแบบสั้น-- short tape antenna AS1301) และประมาณ 5 km (เมื่อสงดวยสายอากาศแบบ
ยาว-- long tape antenna AL1301)
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วิทยุมอื ถือสนาม รุน AT RF20 พรอมแบตเตอรีแ่ พค
ที่มา: http://vhf-military-tactical-radio.at-communication.com/en/at/at_rf20_eccm_handheld_multiband_transceiver_package.html

• AT PRC-3088 Tactical VHF Handheld Transceiver
วิทยุมือถือสนาม AT PRC-3088 series มีสองแบบ คือ แบบอนาล็อก และ
แบบดิจิทัล โดยรุน AT PRC-3088 เปนแบบอนาล็อก สวนรุน AT PRC-3088D
เปนแบบดิจิทัล สามารถบันทึกเสียงและเปดฟงเสียงที่บันทึกได
วิทยุสนามวีเอชเอฟ รุน AT PRC-3088 เปนวิทยุสนามรุนใหมถูกออกแบบ
มาเพื่อใชงานในสภาพแวดลอมทางการทหารที่สมบุกสมบัน แตสามารถสื่อสาร
กับวิทยุสนามรุนเดิมได ไมวาจะเปน AN/PRC-77 หรือ AN/VRC-12 รองรับการ
ใชงานตั้งแตความถี่ 30 – 88 MHz สเต็ป 12 หรือ 25 KHz สามารถสื่อสารไดทั้ง
โหมดเสียงพูดและขอมูล (Data Modes) โดยมีการเขารหัสเพื่อความปลอดภัยใน
การสื่อสาร สามารถเลือกโทนไดและมีออฟชั่นในแสกน 3 แบบ วิทยุสนาม AT
PRC-3088 ผานการทดสอบตามมาตรฐานทางการทหาร Mil-Std 810 และ MilStd-461C จึงมั่นใจไดในคุณภาพที่เชื่อถือไดและความทนทาน
สวนรุน AT PRC-3088D ซึ่งเปนวิทยุมือถือสนามวีเอชเอฟ แบบดิจิทัล
(Analog/Digital Dual Mode) พัฒนาขึ้นในป ค.ศ. 2005 เพื่อใชในปฏิบัติการทาง
ทหาร แมจะเปนวิทยุแบบดิจิทัลแตก็ยังสามารถใชติดตอกับวิทยุในโหมดอนาล็อก
ได เชน AN/PRC-77 หรือ AN/VRC-12 ดวยคุณภาพการสื่อสารที่เชื่อถือไดตาม
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มาตรฐานทางการทหาร และสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยขอจํากัด (MIL-STD requirements and strict
environmental standards)
AT PRC-3088D รองรับความถี่ใชงานทางทหารตั้งแต 30-88 MHz. มี 2,321 ชอง (สเต็ป 25 KHz)
แตถาหากตั้งความถี่หางกัน 12 KHz ก็จะได 4,642 ชอง สามารถตั้งโปรแกรมหนวยความจํารวมกับโทน
กําลังสง การเขารหัส แยกกันในแตละชองความถี่ได นอกจากนี้ ยังมี CTCSS และ DCS Tone Signalling,
150Hz tone, 38 CTCSS (Continuous Tone Code Squelch System) และ 83 DCS (Digital Code
Squelch) system ซึ่งใชสําหรับการสื่อสารแบบกลุม (คนที่อยูนอกกลุมจะไมสามารถรับสัญญาณได)
ความสามารถในการบันทึกเสียง (Recording/playing function) (มีเฉพาะในรุน PRC-3088D
เท านั้ น ) ในการบั น ทึ ก เสี ย งนั้ น สามารถทํ า ได ทั้ ง ในโหมดอนาล็ อ กและดิ จิ ทั ล โดยมี ค วามยาวของการ
บันทึกเสียงประมาณ 1 นาทีตอครั้ง (แตสามารถบันทึกไดหลายครั้ง) และสามารถเปดฟงเสียงที่บันทึกได
โหมดกระซิบ (พรางเสียง) (Whisper Function) วิทยุมือถือสนาม AT PRC-3088D สามารถทํางาน
ในโหมดกระซิบเพื่อพรางเสียง หรือไมตองใชเสียงพูดที่ดังในการสนทนา ซึ่งจําเปนอยางยิ่งเมื่ออยูในสนาม
รบ โดยเสี ย งพู ด ถู ก นํ า ไปขยายโดยวงจรขยายเสี ย งภายในเครื่ อ งก อ นที่ จ ะส ง สั ญ ญาณออกไป และมี
Function Keypad (แปนกด) ดานหนาของเครื่อง เพื่อความสะดวกในการใชงานฟงกชั่นตางๆ รวมถึงการ
เลื อ กความถี่ ไ ด โ ดยตรงจากแป น กดด ว ย ตั ว เครื่ อ งยั ง สามารถเชื่ อ มต อ กั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร (PC
Connection) ผานพอรท RS2323 เพื่อใชในการสื่อสารขอมูลระหวางเครื่องวิทยุกับคอมพิวเตอร หรือการตั้ง
โปรแกรมตางๆ ของเครื่องวิทยุจากคอมพิวเตอร รวมทั้ง ยังมีโหมด Repeater ซึ่งสามารถนําเครื่องมาทํา
เปนสถานีรีพีทเตอรสนามแบบงาย ดังภาพ

ที่มา: http://vhf-military-tactical-radio.at-communication.com/en/at/tactical_vhf_handheld_transceiver_military_prc-3088.html
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ที่มา: http://vhf-military-tactical-radio.at-communication.com/en/at/tactical_vhf_handheld_transceiver_military_prc-3088.html

นอกจากวิทยุมือถือสนามสองรุนดังกลาวขางตนแลว ยังมีวิทยุมือถือสนามยี่หอและรุน ที่จัดจําหนาย
โดยบริษัทอื่นที่นาสนใจ คือ AN/PRC 624 และ AN/PRC-152(C) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

• AN/PRC 6241 Tactical VHF/FM Handheld Transceiver
จากบทความ เรื่อง “ระบบวิทยุสนามของ ทบ.” โดย FW190 (27 December 2009) ไดใหขอมูล
เกี่ยวกับวิทยุมือถือสนาม AN/PRC 624 วาเปนชุดวิทยุใชงานระดับหมู ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา (ประมาณ
1 kg) นําเขา จากบริษัท ทาดิลาน ของอิสราเอล การใชงานสามารถกดพูดที่ตัวเครื่องไดโดยตรง หรือใชชุด
ปากพูดหูฟง (แตจะใหดีควรใชชุดปากพูดหูฟง) และมีชุดปากพูด - หูฟงแบบ HEAD SET (ติดตั้งอยูบน
ศรีษะ มีหูฟงมีสวนของการพูดติดอยู ที่บริเวณริมฝปากของผูใช และสวนสวิตซ PUSH TO TALK จะอยูท่ี
บริเวณนิ้วมือของผูใช) ซึ่งชุด HEAD SET นี้ ทหารไทยไดพัฒนาขึ้นมาใชเองแทนการนําเขาดวยราคาแพง
จากตางประเทศ ระบบภายในของเครื่องวิทยุ AN/PRC 624 อยูภายใตการควบคุมของไมโครคอมพิวเตอร
มีหนาจอแสดงผล สามารถตั้งความถี่ลวงหนาได 10 ชอง รวมถึงการตั้งกําลังออกอากาศ โหมดการพูดปกติ
หรือโหมดกระซิบ (พรางเสียง) ทั้งหมดสามารถตั้งไดลวงหนาใน 10 ชองดังกลาว และสามารถถายโอน
ขอมูลระหวางเครื่องได

1

ถาหากเปนวิทยุที่ทหารสหรัฐอเมริกาใชจะมี AN นําหนา ซึ่งหมายถึง วิทยุที่ใชรวมกันระหวางทหารบก (ARMY) และทหารเรือ (NAVY) ของสหรัฐฯ
หากเปนวิทยุที่ซื้อมาจากอิสลาเอลจะไมมี AN นําหนา เชน PRC-624 PRC-730 จะไมเขียนวา AN/PRC-624 หรือจะไมเขียนวา AN/PRC-730
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สําหรับคุณสมบัติทางเทคนิคของวิทยุมือถือสนาม AN/PRC 624 คือมียานความถี่ใชงานระหวาง
30.00 - 87.975 MHz กําลังสงออกอากาศมีระดับ High และ Low (High ประมาณ 2W Low ประมาณ 1W)
กําลังไฟ 12 VDC แหลงพลังงาน BA 624 ใชแบตเตอรี่ Ni-Cd หรือแบตเตอรี่ Li-ion หรือแบตเตอรี่แบบ
อัลคาไลน (10 กอน) สายอากาศมาตรฐานแบบ AT-624 หรือเสาใบขาว ยาว 70 ซม. ระยะการติดตอ
ประมาณ 6-8 กม.

ที่มา: http://signal.rta.mi.th/vijai/prc624/images/p08.gif และ http://www.peryphon.co.il/pic/kp_6240_web.jpg
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• AN/PRC-152(C) Multiband Handheld Transceiver
วิทยุมือถือสนามแบบมัลติแบนด น้ําหนักเบา มีการ
เข า รหั ส เพื่ อ ความปลอดภั ย ของการรั บ -ส ง ทั้ ง การสื่ อ สาร
ประเภทเสียงและขอมูล
เครื่ อ งรุ น นี้ ส ามารถรองรั บ การสื่ อ สารทั้ ง ย า น Lowband VHF, High-band VHF, UHF การสื่อสารกับอากาศยาน
และติดตอ ดาวเที ยมได ผา นการรับรองโดยสํ านักงานความ
มั่นคงแหงชาติ สหรัฐอเมริกา (National Security Agency:
NSA) สําหรับการสงขอมูลในชั้น “ลับที่สุด” (TOP SECRET
level) เครื่อง AN/PRC-152(C) มีโมดูลเขารหัสแบบ Sierra™
II encryption module ซึ่งจะทําการเขารหัสขอมูลที่สงออกไป
ตามโปรแกรม JTRS Ground Mobile Radio (GMR) program
ด า นแบตเตอรี่ จ ะเป น แบบลิ เ ธี ย มไออนซึ่ ง สามารถใช ง าน
ตอเนื่องถึง 8 ชั่วโมงตอการชารทหนึ่งครั้ง
สําหรับคุณสมบัติทางเทคนิคของเครื่อง รองรับความถี่
ใชงานตั้งแต 30–512 MHz simplex และ half duplex, SCA
v2.2 operating environment, การเขารหัสขอมูลแบบ Sierra II Programmable Cryptographic Module
with internal VINSON, ANDVT/KYV-5, KG84C, FASCINATOR, and AES encryption กําลังสง 5 วัตต
หรือ 10 วัตตสําหรับการสื่อสารผานดาวเทียม (SATCOM burst mode) มี Channel bandwidth ใหเลือก คือ
5 kHz, 12 .5 kHz, 25 kHz การตั้งความถี่แบบ VHF/UHF fixed frequency, SINCGARS ESIP, UHF
SATCOM, MIL-STD-188-181B, 5 kHz/NB Mixed Excitation Linear Predictive (MELP) coding, มีโทน
CTCSS and CDCSS LMR squelch tones, and 150 Hz tone squelch รองรับ Swept-tone Beacon
programming, Wireless radio-to-radio cloning, Built-In Test Equipment (BITE), External PLGR and
DAGR compatible, สามารถใชเปนเครื่องรับ GPS ฯลฯ

ตัวอยางสายอากาศสําหรับติดตอผานดาวเทียม
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บทสงทาย
วิทยุมือถือสนามในทางการทหาร ไดพัฒนากาวหนาไปมากทีเดียว จากในอดีตที่ใชนกพิราบสื่อสาร
มาสูการสื่อสารทางวิทยุอันทันสมัย เฉกเชนในปจจุบัน แมนักวิทยุสมัครเลนทั้งหลายจะไมมีโอกาสไดใชงาน
หรื อ มี ไ ว ใ นครอบครอบซึ่ ง วิ ท ยุ มื อ ถื อ สนามเหล า นี้ แต อ ย า งน อ ยก็ ค งจะเป น ความรู ใ ห ท า นได ต ามทั น
เทคโนโลยีวิทยุสื่อสาร อยางไรก็ตาม วิทยุมือถือความถี่วิทยุสมัครเลนบางยี่หอ บางรุนก็ผานมาตรฐานทหาร
(MIL-Standard) หากนักวิทยุทานใดตองการเครื่องที่มีความทนทาน ก็สามารถซื้อหาเครื่องวิทยุสมัครเลนที่
ผานมาตรฐานดังกลาวมาใชงานได สําหรับทานใดที่ตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมที่มากขึ้นเกี่ยวกับวิทยุสนาม
ก็สามารถเขาไปอานเพิ่มเติมไดในเว็บไซตตามรายการเอกสารอางอิงขางลางนี้...QRU-73 de HS4HNL

ที่มา: http://all-funny.info/wp-content/uploads/2008/07/nazi-pigeon-operator.jpg และ http://static.168ora.hu/db/0E/7B/army-military-radio-operator00-d0000DE7B2e32ca7a056b.jpg
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