
แนวทางบริหารจัดการแนวทางบรหารจดการ

สถานีทวนสัญญาณ

ั ้

REPEATER

พรชัย เสมแจ้ง

HS2JFWHS2JFW



ความถี่
2 02 เมตร 10 เมตร

จํานวน 26 คู่ความถี่ จํานวน 8 

ี่ความถี

145.6125 145.6250 145.6375    29.620 MHz

145.6500 145.6625 146.6750    29.630 MHz

146.6875 145.7000 145.7125    29.640 MHz

145.7250 146.6125 146.6250    29.650 MHz

145.6376 146.6500 146.6625    29.660 MHz

146.6750 146.6875 146.7000    29.670 MHz

146.7125 146.7250 146.7375    29.680 MHz

146.7625 146.7750 146.7500    29.690 MHz

146.7878 146.8000



แนวคิดและต้นแบบการบริหารจัดการ

• ประเทศอังกฤษ http://www.ukrepeater.net/

• หน่วยงานกํากับดูแล Ofcom เทียบเท่า กสทช

• องค์กรวิทยของประเทศอังกฤษ RSGB เทียบเท่า RAST ของุ ฤ A

ไทย

• RSGB ตั้งคณะทํางาน Emerging Technology Co-RSGB ตงคณะทางาน Emerging Technology Co

ordination Committee (ETCC)

• ETCC ทําหน้าที่ดแลทางด้านเทคนิค บริหารจัดการเรื่องETCC ทาหนาทดูแลทางดานเทคนค บรหารจดการเรอง

ความถี่ที่ใช้งานของ Repeater / Internet Gateway 

(Analog/Digital) / Packet Radio Mailbox



แนวคิดและต้นแบบการบริหารจัดการ

• ประเทศสหรัฐอเมริกา

• หน่วยงานกํากับดูแล FCC เทียบเท่า กสทช

• องค์กรวิทยของประเทศสหรัฐเอมริกา ARRL เทียบเท่า ุ ฐ A

RAST ของไทย

• FCC และ ARRL ใช้ข้อมลความเห็นของ คณะทํางานFCC และ ARRL ใชขอมูลความเหนของ คณะทางาน

ประสานงานความถี่ National Frequency Coordinators 

Council (NFCC)

• NFCC ทําหน้าที่ให้ความเห็น เรื่องความถี่ที่ใช้งานของ 

Repeater / Internet Gateway (Analog/Digital)



ั ื้ ํ ป็ ัหลกการพืนฐานและความจาเปนของการจดการ

เพื่อให้การใช้งานความถี่ที่มีอย่อย่างจํากัดเป็นไปอย่างมีเพอใหการใชงานความถทมอยูอยางจากดเปนไปอยางม

ประสิทธิภาพสูงสุด ลดปัญหาการรบกวนระหว่างกัน

ี่ ํ ั ใ ้ ี ํ ั ไ ่ ี ิ ัความถีสําหรับใช้งานมีจํากัด หากไมม่ีการบรหิารจัดการ การวางแผนและ
ประสานงานร่วมกันที่ดี อาจทําให้เกิดการรบกวนกับผู้ใช้งานอื่นหรือรบกวน
กันเอง ซึ่งทําให้ประสิทธิภาพการใช้งาน ลดลงอย่างมาก โดยธรรมชาติการกนเอง ซงทาใหประสทธภาพการใชงาน ลดลงอยางมาก โดยธรรมชาตการ
ทํางานของ Repeater นั้น หากมีการรบกวนเกิดขึ้น จะส่งผลกระทบในวง
กว้าง และรุนแรงกว่าสถานีวิทยุสมคัรเล่นอื่นๆ ด้วยเหตุนี้จึงมีความจําเป็นุ ุ ุ
จะต้องมีการกํากับดูแลจาก กสทช มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ของสถานี 
Repeater ที่จําเป็น เพื่อใช้สําหรับประสานงาน กรณีมีการใช้งานที่ไม่

้ถูกต้อง หรือมกีารรบกวนเกิดขึ้น



วัตถุประสงค์ของสถานี REPEATER

• เพิ่มขีดความสามารถด้านการติดต่อสื่อสารของสถานีมือถือ สถานี

ในรถยนต์ หรือสถานีประจําที่ ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ไกลขึ้นในรถยนต หรอสถานปร จาท ใหสามารถตดตอสอสารไดไกลขน



พื้นที่ให้บริการและการซ้อนทับกัน

ช่วงแรกเป็นไปได้ว่าสถานี Repeater ตัวแรกจะให้บรกิารพื้นทีท่ี่

กว้างมาก แต่เมือ่เวลาผ่านไป มีสถานีมี Repeater เพิ่มมากขึน้กวางมาก แตเมอเวลาผานไป มสถานม Repeater เพมมากขน

ประกอบกับความถี่มีให้ใช้งานจํากัด ทําให้พื้นทีบ่รกิารของสถานีนัน้

จําเป็นต้องแคบลง และด้วยการที่สถานีอย่ใกล้กัน ส่งผลให้ผ้ที่จะตั้งู ู

สถานีใหม่ในพื้นทีเ่ดิมตอ้งมีการวางแผน ออกแบบบนพื้นฐาน

ทางด้านเทคนิค สภาพพื้นทีท่ีจ่ะติดตั้ง และตอ้งคํานึงถึง

วัตถุประสงค์หลักของสถานี Repeater เปน็สําคัญ



พื้นที่ให้บริการและการซ้อนทับกัน (ต่อ)

ได้กล่าวไว้แล้วว่า วัตถุประสงค์หลักของการมีสถานี Repeater  

คือเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการติดต่อสื่อสารของสถานีในคอเพอเพมขดความสามารถดานการตดตอสอสารของสถานใน

รถยนต์ หรือสถานีประจําที่ ที่อยู่ในพื้นที่ที่ติดต่อสื่อสารทําได้

ยากให้สามารถติดต่อสื่อสารได้ดีขึ้น ไกลขึ้น ในขณะที่มีความถี่ยากใหสามารถตดตอสอสารไดดขน ไกลขน ในขณะทมความถ

ใช้งานที่จํากัด จึงมีความจําเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจให้

ถกต้องเกี่ยวกับการจัดการความถี่ที่จะนําไปส่ระบบที่สามารถถูกตองเกยวกบการจดการความถทจะนาไปสูระบบทสามารถ

ทํางานได้ดี และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการใช้ความถี่อย่าง

ค้มค่า ไม่ฟ่มเฟือยคุมคา ไมฟุมเฟอย



พื้นที่ให้บริการและการซ้อนทับกัน (ต่อ)

ในแต่ละพื้นที่ควรมีสถานีที่ให้บริการเพียงสถานีเดียวเท่านั้นก็

เพียงพอ การมีสถานี มากกว่าหนึ่งสถานีในพื้นที่เดียวกันนั้นเพยงพอ การมสถาน มากกวาหนงสถานในพนทเดยวกนนน

เป็นการสูญเสียทรัพยากรความถี่ ที่เรามีอย่างจํากัด ยกเว้นใน

พื้นที่มีความต้องการใช้งาน Repeater ที่มาก สถานีเดียวไม่พนทมความตองการใชงาน Repeater ทมาก สถานเดยวไม

เพียงพอ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากหลายปัจจัย เช่น ปริมาณ

ผ้ใช้งานในพื้นที่หนาแน่นมาก ลักษณะพื้นที่เป็นภเขา หรือมีตึกผูใชงานในพนทหนาแนนมาก ลกษณะพนทเปนภูเขา หรอมตก

สูง บดบังสัญญาณ ในกรณีเช่นนี้ จึงอาจมีการซ้อนทับของการ

ให้บริการได้ แต่ต้องมีการประสานงานระหว่างผ้ดแล และผ้ที่ใหบรการได แตตองมการประสานงานระหวางผูดูแล และผูท

ทําหน้าที่ บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการวางแผนระบบเป็นอย่างดี



พื้นที่ให้บริการและการซ้อนทับกัน (ต่อ)

ในการเพิ่มสถานี Repeater ใหม่ในแต่ละพื้นที่ ต้อง

ํ ึ ึ ปั ั ่ ่ ั ไ ้ ่คํานึงถึงปจัจัยหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่ 

• สภาพพื้นที่ของบริเวณที่จะให้บริการ

่ ้• ตําแหน่งที่ตั้งของสถานี Repeater ใกล้เคียง

• เหตุผล ความจําเป็นที่จะมี Repeater เพิ่มในพื้นที่

• กลุ่มผู้ที่จะใช้บริการของ Repeater



หลักปฏิบัติ

หากจําเป็นต้องตั้งสถานี Repeater มากกว่า 1 สถานี ในพื้นที่ให้

พิจารณาดังนี้พจารณาดงน

1. ใช้ความถี่ที่แตกต่างกัน

2. หากมีสถานี Repeater ใกล้เคียงที่ใช้ความถี่ตรงกัน ให้p

พิจารณานํา CTCSS มาใช้งาน เพื่อป้องกันการรบกวน

ระหว่างสถานี Repeater

การใช ้CTCSS ทาํให้ผู้ใช้งานทางความถี่วิทยุ สามารถเลอืกว่าจะ

ใช้งานสถานี Repeater ใด กรณีมีหลายสถานีในพื้นทีน่ั้น



CTCSS 

CTCSS นั้นเป็นคําย่อจากคําเต็มว่า Continuous 

C d d S l h S t ี ั้ ่Tone-Coded Squelch System บางคนเรียกสัน ๆ ว่า 

Tone Squelch อ่านเป็นภาษาไทยว่า โทนสเคว หรือ

่ ่โทนโคด เป็นระบบที่ภาครับของเครื่องวิทยุจะเปิดการ

ทํางานด้วยโทนความถี่ต่ําที่ถูกส่งมาอย่างต่อเนื่องจาก

เครื่องส่ง โทนความถี่ต่ํานี้เป็นความถี่ที่หูคนเราไม่ได้ยิน 

แต่วิทยสามารถแยกแยะได้ด้วยวงจรอิเล็คทรอนิกส์แตวทยุสามารถแยกแยะไดดวยวงจรอเลคทรอนกส



ความถี่ CTCSS (หน่วยเป็น HZ)

67.0 (A) 94.8 (F) 131.8 186.2

71 9 (B) 100 0 141 3 203 571.9 (B) 100.0 141.3 203.5

74.4 103.5 (G) 146.2 210.7

77.0 (C) 107.2 151.4 218.1( )

79.7 110.9 (H) 156.7 225.7

82.5 (D) 114.8 162.2 233.6

85.4 118.8 (I) 167.9 241.8

88.5 (E) 123.0 173.8 250.3

91.5 127.3 179.9



CTCSS (2) 

การใช้ CTCSS ในลักษณะนี้อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ 

้ ป ี ี ั ่ด้วยการเปรียบเทียบกับ แม่กุญแจ และลูกกุญแจ 

ภาครับนั้นถูกล็อคด้วยแม่กุญแจไว้ เวลาจะใช้งานจะต้อง

่ไขกุญแจให้ถูกต้องถึงจะใช้งานได้ ซึ่งในวิทยุจะมีลูก

กุญแจอยู่แล้วหลายดอก ที่ติดมากับตัวเครื่องจากโรงงาน 

เป็นมาตรฐานเหมือนกันหมด เพียงแต่เลือกใช้ลูกกุญแจ

ให้ตรงกับแม่กญแจที่กําหนดไว้เท่านั้น เราก็จะเปิดใช้ใหตรงกบแมกุญแจทกาหนดไวเทานน เรากจะเปดใช

งานได้



CTCSS (3) 

การใช้ CTCSS นั้นมิได้เป็นการปิดกั้นการใช้งาน 

่ ่ ่ ใ ใ ื่ ิ ื่ ี ั้เฉพาะกลุ่มแต่อย่างใด ในเครืองวิทยุทุกเครือง จะมีทัง

แม่กุญแจ และลูกกุญแจมาตรฐาน (CTCSS มาตรฐาน) 

่ ่มาในตัวเครื่องจากโรงงานทุกเครื่อง นักวิทยุสมัครเล่น

ทุกคนสามารถเลือกใช้ได้ทันทีที่ต้องการ การใช้รหัสหรือ

การใช้ Code นอกเหนือจากที่นักวิทยุสมัครเล่นทั่วไป

ส่วนใหญ่ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย นั่นคือการปิดสวนใหญ ทไมสามารถเขาถงไดโดยงาย นนคอการปด

กัน แต่ระบบ CTCSS นั้นเป็นระบบที่มีมาในเครื่องวิทยุ

ทกเครื่อง เป็นระบบเปิด จึงไม่ได้เป็นการปิดกันทุกเครอง เปนระบบเปด จงไมไดเปนการปดกน



https://cstech.co.uk/ctcss-kits



ตัวอย่าง 1

สถานี Aสถาน A

145.700 MHz

1 สถานี ใช้ความถี่เดียว ไม่ต้องใช้ CTCSS



ตัวอย่าง 2

สถานี Aสถาน A

145.700 

MHzMHz

สถานี B

145 650 MH145.650 MHz
2 สถานี การแพร่กระจาย

คลื่ น ไ ม่ ซ้ อนทั บกั น ใ ช้ค ลน ไมซอนทบกน ใ ช

ความถี่เดียวกันได้ ไม่ต้อง

ใช้ CTCSS



ตัวอย่าง 3

สถานี A

145.700 

MHz
สถานี B

145.700 MHz145.700 MHz

2 สถานี การแพร่กระจาย

คลื่นซ้อนทับกัน ใช้ความถี่คลนซอนทบกน ใชความถ

เดียวกัน เกิดการรบกวน

ระหว่างกันเอง



ตัวอย่าง 4

สถานี A

145.700 

MHz

สถานี B

145.625 MHz145.625 MHz

2 สถานี การแพร่กระจาย

คลื่นซ้อนทับกัน ใช้ความถี่คลนซอนทบกน ใชความถ

ต่างกัน ไม่รบกวนระหว่าง

กัน



ตัวอย่าง 5

สถานี A

145.700 

MHz

CTCSS 67.0 

(A) สถานี B

145.700 MHz

CTCSS 79.1 (B)
2 สถานี การแพร่กระจาย

คลื่นซ้อนทับกัน ใช้ความถี่คลนซอนทบกน ใชความถ

เดียวกัน ใช้ CTCSS ไม่

รบกวนระหว่างกัน



ตัวอย่าง 6

สถานี D

145.675 MHz

สถานี B

145 650 MH

สถานี A

145.6375 MHz

145.650 MHz

ในพื้นที่ เดียวมีสถานีมาก มี

สถานี C

145.725 MHzในพนทเดยวมสถานมาก ม

ผู้ ใ ช้ ง า นน้ อ ย  สิ้ น เ ป ลื อ ง

ความถี่ เพิ่มการรบกวนโดย

ไม่จําเป็น



การประเมินประสิทธิภาพสถานี

• ซอร์ฟแวร์จําลองประสิทธิภาพ• ซอรฟแวรจาลองประสทธภาพ

• Radio Mobile ของ VE2DBE

• ผลที่ได้ประมาณ 90% ขึ้นอย่กับปัจจัยหลายอย่าง• ผลทไดประมาณ 90% ขนอยูกบปจจยหลายอยาง

• ใช้ฟรี สําหรับประเมินความถี่วิทยุสมัครเล่น

• มีทั้ง Offli และ O li• มทง Offline และ Online

htt //www 2db / li h1 ht lhttp://www.ve2dbe.com/english1.html






