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บทที ่ ๒ 
ศูนย์การส่ือสาร  ศูนย์ข่าว   

ตอนที ่ ๑  ศูนย์การส่ือสารของกองพล 
๑. กล่าวทัว่ไป 
 ศูนย์การสื่อสารเป็นท่ีรวมของมัชฌิมการสื่อสารต่าง ๆ ท่ีหน่วยนั้นต้องการใช้และ
ถือว่าศูนย์การสื่อสารเป็นองค์แทนการสื่อสารอย่างหนึ่ง 
 ส าหรับกองบัญชาการหน่วยทหารขนาดใหญ่เรียกองค์แทนนี้ว่า  “ ศูนย์การสื่อสาร ” 
แต่ส าหรับกองบังคับการหน่วยทหารขนาดย่อมเรียกองค์แทนนี้ว่า  “ ศูนย์ข่าว ” 
 ศูนย์การสื่อสารและศูนย์ข่าวรับผิดชอบและปฏิบัติงานเหมือน ๆ กัน  แต่ศูนย์ข่าว
รับผิดชอบและปฏิบัติงานในขอบเขตท่ีแคบกว่า  ( รส.๒๔-๕, ๒๕๐ หน้า ๑๒๕ ) 
๒. การจัด 
 การจัดศูนย์การสื่อสารจะต้องให้อ่อนตัวได้  ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละ
กองบัญชาการท่ีได้รับการบริการ  จะเป็นเครื่องก าหนดรายละเอียดในการจัด  และพันธกิจ
อัตราการจัดก าลังและยุทโธปกรณ์  เป็นปัจจัยส าคัญในการพิจารณาในศูนย์การสื่อสาร
จะต้องมีตอนศูนย์ข่าว  และตอนเครื่องมืออยู่ด้วยเสมอ  ถ้าต้องการตอนอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก  
เช่น  ตอนการอักษรลับและตอนน าสาร  ก็อาจจัดตั้งขึ้นได้  ( เอฟเอ็ม. ๒๔–๑๗, ๑ ๖๗ หน้า 
๕ ) 
 
 

         ศูนย์การสื่อสาร 
 
 

 
ตอนศูนย์ข่าว    ตอนน าสาร     ตอนเครื่องมือ        ตอนการอักษรลับ 
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ภาพที่  ๑  การจัดศูนย์การสื่อสารทางยุทธวิธี 
 

 ศูนย์การสื่อสารของกองพล  ด าเนินการต่อข่าวจ านวนน้อยกว่าศูนย์การสื่อสารของ
กองทัพน้อย  แต่การเคลื่อนย้ายของหน่วยต่าง ๆ ของกองพลท าให้ยากแก่การปฏิบัติของ
ศูนย์การสื่อสารของกองพล  โดยหลักการแล้ว  ศูนย์การสื่อสารของกองพลก็คงใช้วิธีการ
สื่อสารเช่นเดียวกับกองบัญชาการหน่วยเหนือ  แต่ต้องเพ่งเล็งในเรื่องการสับเปลี่ยน
เครื่องมือต่าง ๆ ตามสถานการณ์ทางยุทธวิธี  ( รส.๑๑–๑๗ )  โดยท่ัวไปศูนย์  ส.  ของกอง
พลจะมีการจัดเป็น  ๓  ตอน  ดังนี้ 
 

 
 

         ศูนย์การสื่อสาร 
 
 

 
ตอนศูนย์ข่าว         ตอนเครื่องมือ         ตอนการอักษรลับ 
 

ภาพท่ี  ๒  การจัดศูนย์การสื่อสารกองพล 
 
๓. ภารกจิ 
 ภารกิจของศูนย์การสื่อสาร  ได้แก่  การจัดบริการสื่อสารให้กับผู้บังคับบัญชาและ
ฝ่ายอ านวยการ 
๔. ความรับผดิชอบของศูนย์การส่ือสาร 
 ศูนย์การสื่อสารมีความรับผิดชอบดังนี้  คือ .- 

ก. การรับ  การส่ง  และการส่งมอบข่าวทางราชการ  ซึ่งได้แก่ 
      ๑)  ข่าวท่ีเขียนลงในกระดาษเขียนข่าวของทางราชการ 
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      ๒) ค าสั่งยุทธการและแผ่นบริวาร 
      ๓) แผนท่ีและภาพถ่าย 
      ๔) ข่าวสารอื่น ๆ ท่ีไดร้ับอนุมัติ 
ข. การประสานการใช้เครื่องมือสื่อสาร 
ค. การรักษาความปลอดภัยทางการส่งข่าว 
ง. เก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว 
จ. จัดให้มีการสลับสายทางโทรพิมพ์ 
ฉ. จัดให้มีข่ายเตือนภัย 

๕. การจัดเจ้าหน้าที ่
 การบรรจุเจ้าหน้าท่ีให้กับศูนย์การสื่อสาร  ย่อมขึ้นอยู่กับบริการท่ีจะต้องท าความ
หนาแน่นของข่าวท่ีจะต้องด าเนินกรรมวิธี  เจ้าหน้าที่ในศูนย์การสื่อสารแต่ละคนอาจท างาน
เพียงต าแหน่งเดียว  หรือหลายต าแหน่งก็ได้  จึงต้องได้รับการฝึกและศึกษาให้ท างานได้
มากกว่าหนึ่งหน้าท่ี  โดยปกติแล้วในศูนย์การสื่อสารจะมีเจ้าหน้าท่ีหลัก ๆ ดังนี้ คือ 
 ๑) นายทหารผู้รับผิดชอบ 
 ๒) นายทหารยุทธการ 
 ๓) นายทหารธุรการและก าลังพล 
 ๔) นายทหารซ่อมบ ารุง 
 ๕) นายทหารรักษาความปลอดภัยทางการอักษรลับ 
 ๖) ผู้พิทักษ์วัตถุข่าวลับ 
 ๗) นายทหารเวรศูนย์การสื่อสาร 
 ๘) นายทหารเวรการอักษรลับ 
 ๙) หัวหน้าผลัด 
 ๑๐) ผู้ก ากับดูแล 
 อย่างไรก็ตามในศูนย์การสื่อสารขนาดเล็ก   เจ้าหน้าท่ีดังกล่าวต่อไปนี้ก็เพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 
 ๑) นายทหารศูนย์ข่าว 



                                                                                                                                                หน้าที่ 15 

 ๒) หัวหน้าศูนย์ข่าว 
 ๓) เจ้าหน้าท่ีบัญชีข่าว 
 ๔) เจ้าหน้าท่ีแยกทางส่งข่าว 
 ๕) หัวหน้าพลน าสาร 
 ๖) พนักงานเครื่องบิน 
 ๗) เจ้าหน้าท่ีเก็บหลักฐาน 
๖. การจัดเคร่ืองมือส่ือสาร 
 เครื่องมือสื่อสารท่ีใช้ในศูนย์การสื่อสาร  ได้แก่ 
 ๑) วิทยุ 
 ๒) โทรพิมพ์ 
 ๓) พลน าสาร 
 ๔) โทรศัพท์  ( ไม่นิยมใชเ้ป็นเครื่องมือสื่อสารรับส่งข่าวจะใช้เมื่อจ าเป็น) 
๗. ระบบการส่ือสารทีต้่องการ 
 ในการจัดระบบการสื่อสารส าหรับการสื่อสารนั้น  จะต้องจัดให้สนองความต้องการ  
๔  ประการ  คือ 
 ๑. ความเชื่อถือ  ( RELIABILITY ) 
 ศูนย์การสื่อสารจะต้องส่งข่าวไปให้ถึงผู้รับได้ถูกต้องตรงกับต้นฉบับ 
 ๒. ความเร็ว  ( SPEED ) 
 ข่าวท้ังปวงจะต้องได้รับการปฏิบัติโดยเร็วท่ีสุดเท่าที่จะท าได้  และให้เป็นไป
ตามล าดับความเร่งด่วนท่ีก าหนดไว้ 
 ๓. ความปลอดภัย  ( SECURITY ) 
 ศูนย์การสื่อสารจะต้องพิทักษ์รักษา  และปฏิบัติต่อข่าวตามค่าของข่าวท่ีได้จัดชั้น
ความลับเอาไว้ 
 ๔. ความคงอยู่  ( SURVILABILITY ) 
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 เจ้าหน้าท่ีศูนย์การสื่อสาร  จะต้องมีความรู้เป็นอย่างดีเก่ียวกับระบบการสื่อสารท้ัง
ปวงท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีนั้น  และสามารถน ามาใช้ทดแทนระบบการสื่อสารของตนท่ีอาจเกิด
ขัดข้องขึ้น 
 

ตอนที ่ ๒  ศูนย์ข่าว 
 ก. ศูนย์ข่าวเป็นองค์แทนการสื่อสาร  ( Signal  Agency )  ซึ่งตามปกติจัดประจ ากอง
บังการส าหรับหน่วยทหารขนาดย่อม    เช่น  ศูนย์ขา่วของกรมทหารราบ  หรือศูนย์ข่าวของ
กองพันทหารราบ 
 ข. หน้าที่ของศูนย์ข่าว  คอืบริการการสื่อสารให้กับหน่วย  เพื่อให้การรับ – ส่ง  และ
ส่งมอบข่าวของทางราชการเป็นไปอย่างรวดเร็ว  แน่นอน  และปลอดภัย 
 ศูนย์ข่าวไม่ต้องรับผิดชอบในข่าวต่อไปนี้คือ 
     ๑) ข่าวท่ีส่งโดยผู้ให้ข่าวถึงผู้รับโดยตรง  ให้ใช้เครื่องสื่อสารท่ีจัดไว้ส าหรับงาน
นั้นโดยเฉพาะ 
     ๒) ข่าวท่ีไปรษณีย์สนามหรือไปรษณีย์พลเรือนปฏิบัติอยู่แล้ว 
     ๓) ข่าวภายในท่ีตั้งประจ า 
 ค) เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข่าว  ศูนย์ข่าวกองบังคับการหน่วยทหารขนาดย่อม  ประกอบด้วย
เจ้าหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
     ๑) ผบ.ตอนศูนย์ข่าว 
     ๒) เสมียนศูนย์ข่าว 
     ๓) เสมียนรหัส 
     ๔) พลน าสาร 
     ๕) พลขับ 
 จ านวนเจ้าหน้าท่ีในศูนย์ข่าวนั้นมีไม่มากนัก  เช่น  ศูนย์ข่าวของ  พัน  ร.  จะมี  ผบ.  
ตอนศูนย์ข่าว  ๑  นาย  ( จ.ส.อ. )  เสมียนรหัส  ๑  นาย  ( ส.อ. )  เสมียนศูนย์ข่าว  ๒  นาย  ( 
พลฯ )  พลน าสาร  ๓  นาย  ( พลฯ )  พลขับ  ๒  นาย  ( ส.อ. ) 
 


