คู่มือการใช้งาน
การแปลงโทรศัพท์มือถือ (Smartphone)
ให้เป็นวิทยุสื่อสาร (Walkie Talkie)
ผ่าน Application Zello

จัดทำโดย
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ถ้าท่านเป็นผู้ห นึ่งที่ใช้วิทยุสื่อสารซึ่งโดยทั่วๆไป คงจะทราบกันดีถึงข้อจากัดการใช้งาน
บางอย่าง เช่น ถ้าต้องการสื่อสารกับสถานีที่อยู่ห่างไกลออกไปท่านต้องใช้เครื่องส่งกาลังสูงซึ่งมีราคาแพง
และข้อจากัด การใช้ทางด้านกฎหมาย หรือปั ญ หาในเขตเมืองที่ช่องสัญ ญาณมีจากัด แต่มีคนเข้าใช้งาน
ในช่ อ งสั ญ ญาณเดี ย วกั น มากจนไม่ ส ามารถสื่ อ สารกั น ได้ น่ า จะดี ถ้ า มี ท างเลื อ กใหม่ ๆ ที่ น่ า สนใจ
และสามารถใช้ งานร่ ว มกั น ได้ กั บ วิ ท ยุ สื่ อ สารระบบเดิ ม ใช่ แ ล้ ว ครั บ ผมก าลั งพู ด การสื่ อ สารแบบใหม่
ที่ น่ า สนใจอยู่ ใ นขณ ะนี้ โดยการแปลงร่ า งสมาร์ ท โฟนที่ อ ยู่ ใ นมื อ ท่ า นให้ เป็ น วิ ท ยุ สื่ อ สารกั น
ด้วยแอปพลิเคชั่นที่ชื่อว่า “Zello” หลายท่านคงสงสัยแล้วว่าเจ้าแอปพลิเคชั่นนี้น่าสนใจอย่างไร หลักการ
ท างานของแอปนี้ คื อ แทนที่ สั ญ ญาณวิ ท ยุ เดิ ม ด้ วยสั ญ ญาณสื่ อ สารของโทรศั พ ท์ ไม่ ว่ าจะเป็ น 3G 4G
หรือ WIFI แม้แต่สัญญาณ EDGE ก็สามารถใช้งานได้ ทาให้แม้อยู่ห่างไกลกันมากก็สามารถสื่อสารกันได้
ท่านสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ที่ www.zello.com ซึ่งแอปพลิเคชัน่ นีม้ ีให้ดาวโหลด
ใน App Store ,Google play และ Windows Phone Store โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใด ๆ ทั้งสิน้

AspTeam

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

-วิธกี ารดาวโหลดและติดตัง้
-การสร้าง Acount และการตั้งค่าโปรแกรม
-วิธกี ารทดสอบการใช้งานโปรแกรม
-โค้ด ว.
-อ้างอิง

1-2
3-10
11
12-14
15
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โปรแกรมเซลโล (Zello) คื อ โปรแกรมพู ด คุ ย กั น ในแบบวิ ท ยุ สื่ อ สาร (ผลั ด กั น พู ด คุ ย )
ผ่ านทางระบบ Internet ทั้ ง Wifi และ 3G มี ให้ Download ทั้ ง iphone และ Android ตั ว อย่ างเป็ น
ระบบ Android เข้าไปที่ Play store พิมพ์หาโปรแกรม Zello เมื่อพบแล้ว
1. กด INSTALL ได้เลย

2.กดที่ ACCEPT
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3.รอดาวโหลดจนเสร็จสิน้



4 ติดตั้งเสร็จแล้วกดที่ OPEN เปิดโปรแกรมได้เลย
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5 เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรมและทาการติดตั้ง แล้วทาการเปิดแอปจะพบหน้าแรกดังภาพ
ด้านล่าง (โดยภาพที่แสดงนี้จากระบบ Android) ท่านสามารถเลือกที่ “I don’t have a zello account”
เพื่อสร้าง account ใช้งานโปรแกรม แล้วทาการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
6 พิมพ์ชื่อที่เราต้องการลงไป แล้วกดที่ Check... เพื่อตรวจสอบว่าชื่อของเราไปซ้ากับใคร
หรือไม่ถ้าชื่อเราไม่ซ้า ระบบจะขึ้นข้อความสีส้มๆตามภาพนี้ ให้กด Create ได้เลย
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7.เมื่อทำกำรสร้ ำง account แล้ วจะพบกับหน้ ำต่ำง Welcome to Zello!
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8.เข้ามาหน้ านี้ โปรแกรมจะให้ เราตั้งชื่อที่จะแสดงในโปรแกรม ซึ่งจะคนละตัวกับบัญ ชี Zello
ในตอนแรกชื่อนีส้ ามารถเปลี่ยนไปมาได้ตามใจชอบ มีช่องให้ลงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวเราลงไปในภาพ
ลูกศรชี้ไปที่กล้องถ่ายรูปเพื่อให้เราอัพโหลดรูปประจาตัวของเราจะทาหรือไม่ทาก็ได้
9. เมื่อกดไปที่กล้องแล้วจะขึ้นข้อความ
- Take from camera คือ ถ่ายภาพด้วยกล้อง แล้วอัพโหลด
- Select from gallery คือเลือกภาพจาก gallery ของเราที่มีอยู่แล้ว
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10.Language จะให้เราเลือกภาษาที่เราต้องการ เลือกได้สูงสุด 3 ภาษา ก็ให้เลื่อนๆลงมา
เพื่อกดที่ Thai ระบบจะเลือก Channel ที่เป็นภาษาไทยมาให้เรา
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11.เมื่ อ เข้ า มาหน้ า แรกที่ Contacts ท่ า นสามารถเพิ่ ม รายการผู้ ติ ด ต่ อ ได้ โดยเลื อ กที่
Add a contact เราสามารถทาการค้นหา หรือ เพิ่มผู้ติดต่อจาก Address Book หรือ QR Code Scanner
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12.ในเมนู CHANNELS เราสามารถเพิ่มกลุ่มได้โดยเลือกที่ Add a channel จะมีเมนูให้
เลื อ กคื อ Find a channel เพื่ อ ค้ น หากลุ่ ม ,Trending channels กลุ่ ม ที่ มี ก ารสื่ อ สารกั น มากที่ สุ ด
หรือ Scan QR Code ได้
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13.หน้ ำนี ้แสดงสัญลักษณ์สถำนะของกำรติดต่อสื่อสำรโดยทัว่ ไปของโปรแกรม ท่ำนสำมำรถ
กำหนดให้ กบั ตัวท่ำนเองได้ ด้วย

13

14.หน้ ำต่ำงแสดงกำรตังค่
้ ำจะอยู่ที่เมนู Option และเมนู Behavior เรำสำมำรถเข้ ำ
มำทำกำรปรับตังค่
้ ำให้ เหมำะสมกับกำรใช้ งำนได้ เช่น ถ้ ำไม่ต้องกำรให้ Zello ทำงำนตอนเปิ ดเครื่ องให้ เลือก
ที่ Start Zello when phone powers on โดยเลือกเอำเครื่ องหมำยถูกที่เช็คบ็อกออก เป็ นต้ น
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15.ทาการทดสอบโดยการเลือกกลุ่มที่มีอยู่และทาการทดลองการใช้งาน เวลาเราจะพูดให้ทาการ
กดที่ ปุ่ ม ตรงกลางหน้ า จอรอจนกระทั่ ง เป็ น สี แ ดงๆ จะมี เสี ย งสั ญ ญาณดั ง ขึ้ น เราจึ ง พู ด ข้ อ ความได้
เมื่ อ เราพู ด จบแล้ ว แล้ ว ก็ ป ล่ อ ยออก เหมื อ นการใช้ ปุ่ ม PTT ในวิ ท ยุ สื่ อ สาร โดยเราสามารถดู ร ายชื่ อ
ผู้ที่อยู่ในกลุ่มและข้อความย้อนหลังได้
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โค้ด ว.
โค้ด
ว.0
ว.00
ว.1
ว.2
ว.3
ว.4
ว.5
ว.6
ว.7
ว.8
ว.9
ว.10
ว.11
ว.12
ว.13
ว.14
ว.15
ว.16

ว.17
ว.18

ความหมาย
ขอรับคาสั่ง,แจ้งให้ทราบ
คอยก่อน, ให้รับคาสั่ง
อยู่ที่ไหน
ได้ยินหรือไม่
ทวนข้อความ
ออกปฏิบัติหน้าที่
ความลับ, ไม่สามารถแจ้งได้
ขออนุญาติติดต่อโดยตรง (ทางวิทยุ)
ต้องการความช่วยเหลือภาวะคับขัน
ส่งข้อความเป็นข้อความยาว
ขออนุญาติ หรือให้ใช้สัญญาณไฟแดง หรือเสียง
ไซเรน
หยุดรถเพื่อปฏิบัติหน้าที่ โดยติดต่อทางวิทยุได้
หยุดรถโดยไม่ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ สามารถติดต่อทาง
วิทยุได้
หยุดรถ โดยไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้
ให้ติดต่อทางโทรศัพท์
เลิกปฏิบตั ิหน้าที่
พบ หรือให้ไปพบกัน
ทดสอบสัญญาณวิทยุ
ว.16-1 รับฟังไม่รู้เรื่อง หรือไม่มีเสียงพูด
ว.16-2 รับฟังไม่ชัดเจน จับใจความไม่ได้เลย
ว.16-3 รับฟังพอใช้ได้ มีเสียงรบกวนบ้าง
ว.16-4 รับฟังได้ชัดเจนดี
ว.16-5 รับฟังได้ชัดเจนดีมาก
มีเหตุอันตราย ห้ามผ่าน
นารถออกทดลองเครื่อง

โค้ด
ว.19
ว.20
ว.21
ว.22
ว.23
ว.24
ว.25
ว.26
ว.27
ว.28

ความหมาย
สถานีวิทยุถูกโจมตี
ตรวจค้น จากุม
ออกจาก..สถานที่
ถึง..สถานที่
ผ่าน..สถานที่
แจ้งเวลา, ต้องการทราบเวลา
จุดมุ่งหมาย หรือที่หมาย
ให้ติดต่อทางวิทยุน้อยที่สุด อาจจะถูกดักฟัง
ติดต่อทางโทรพิมพ์
การประชุม

ว.29

ธุระ หรือมีราชการ

ว.30

ขอทราบจานวน

ว.31

ความถี่ช่องที่ 1

ว.32
ว.33
ว.34
ว.35
ว.36
ว.37
ว.38
ว.39
ว.40
ว.41
ว.42
ว.43

ความถี่ช่องที่ 2
ความถี่ช่องที่ 3
ความถี่ช่องที่ 4
เตรียมพร้อมจะปฏิบตั ิหน้าที่
เตรียมพร้อมเต็มอัตรา
เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา
เตรียมพร้อม 1 ใน 3
จราจรติดขัด
อุบัติเหตุรถชนกัน
สัญญาณไฟจราจรเสีย
ขบวนเสด็จ
ตั้งจุดตรวจ
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คาที่มักใช้บ่อย ๆ
คาที่ใช้

ความหมาย

เปลี่ยน

เป็นการจบข้อความ เพื่อให้อีกฝ่ายส่ง

ว. 61
ว.100
601

ขอบคุณ
ขอโทษ
สายอากาศ

คาที่ใช้
ศูนย์ขาน
เวลา
ว.60
ว.50
602

ความหมาย
เป็นการจบการติดต่อ ให้ผู้ที่ต้องการติดต่อใหม่
เข้ามาได้
เพื่อน, ญาติ
อาหาร, รับประทานอาหาร
เครื่องส่งวิทยุ
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เหตุฉุกเฉิน
โค้ด
เหตุ 100
เหตุ 111
เหตุ 121
เหตุ 131
เหตุ 141
เหตุ 200
เหตุ 211
เหตุ 221
เหตุ 231
เหตุ 241
เหตุ 300
เหตุ 501
เหตุ 511
เหตุ 512
เหตุ 600
เหตุ 601
เหตุ 602
เหตุ 603
เหตุ 604
เหตุ 605
601
602
602.1
602.2
603
604
605
606
607
608
609

เสียง
เหตุ หนึ่ง ศูนย์ ศูนย์
เหตุ หนึ่ง หนึ่ง หนึ่ง
เหตุ หนึ่ง สอง หนึ่ง
เหตุ หนึ่ง สาม หนึ่ง
เหตุ หนึ่ง สี่ หนึ่ง
เหตุ สอง ศูนย์ ศูนย์
เหตุ สอง หนึ่ง หนึ่ง
เหตุ สอง สอง หนึ่ง
เหตุ สอง สาม หนึ่ง
เหตุ สอง สี่ หนึ่ง
เหตุ สาม ศูนย์ ศูนย์
เหตุ ห้า ศูนย์ หนึ่ง
เหตุ ห้า หนึ่ง หนึ่ง
เหตุ หน้า หนึ่ง สอง
เหตุ หก ศูนย์ ศูนย์
เหตุ หก ศูนย์ หนึ่ง
เหตุ หก ศูนย์ สอง
เหตุ หก ศูนย์ สาม
เหตุ หก ศูนย์ สี่
เหตุ หก ศูนย์ ห้า
หก ศูนย์ หนึ่ง (ไม่มีคาว่า 'เหตุ' นา)
หก ศูนย์ สอง (ไม่มีคาว่า 'เหตุ' นา)
หก ศูนย์ สอง จุด หนึ่ง (ไม่มีคาว่า 'เหตุ' นา)
หก ศูนย์ สอง จุด สอง (ไม่มีคาว่า 'เหตุ' นา)
หก ศูนย์ สาม (ไม่มีคาว่า 'เหตุ' นา)
หก ศูนย์ สี่ (ไม่มีคาว่า 'เหตุ' นา)
หก ศูนย์ ห้า (ไม่มีคาว่า 'เหตุ' นา)
หก ศูนย์ หก (ไม่มีคาว่า 'เหตุ' นา)
หก ศูนย์ เจ็ด (ไม่มคี าว่า 'เหตุ' นา)
หก ศูนย์ แปด (ไม่มีคาว่า 'เหตุ' นา)
หก ศูนย์ เก้า (ไม่มีคาว่า 'เหตุ' นา)

ความหมาย
มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน
ลักทรัพย์
วิ่งราวทรัพย์
ชิงทรัพย์
ปล้นทรัพย์
มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย
ทาร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ทาร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
ทาร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ฆ่าคนตาย
การพนันเป็นบ่อน
วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด
ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว
วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบแล้ว...ไม่ระเบิด
นักเรียนจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท
นักเรียนรวมกลุ่มมีสิ่งบอกเหตุ เชื่อว่าจะก่อเหตุ
นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว
นักเรียนก่อเหตุยกพวกทาร้ายซึ่งกันและกัน
นักเรียนก่อเหตุยกพวกทาร้ายกันถึงตาย
นักเรียนก่อเหตุยกพวกทาร้ายกัน มีวัตถุระเบิด
เครื่องวิทยุรับ-ส่ง
เสาอากาศ
เสาอากาศในตัว
เสาอากาศภายนอก
กาลัง ว.4 โดยรถยนต์
ดูโทรทัศน์
รับประทานอาหาร
ข้อความไม่ถูกต้อง
กิจธุระส่วนตัว
มีสัญญาณรบกวน แปลกปลอม
คลื่นรบกวน
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ที่มาและสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://www.zello.com/
http://www.thaizello.com/
http://thaizello.blogspot.com/
https://www.facebook.com/thaizello

