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บทที ่ ๕ 
การส่งก าลงัและซ่อมบ ารุงสายส่ือสาร 

๑. กล่าวทัว่ไป 
      กรมการทหารสื่อสารเป็นกรมฝ่ายยุทธบริการกรมหนึ่งในบรรดากรมฝ่ายุทธบริการท้ัง ๙ 
กรม  ซึ่งมีภารกิจในการจัดให้มีการสนับสนุนทางการส่งก าลังและซ่อมบ ารุง    ตลอดจนการ
จัดหา   และผลิตสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารเพื่อใช้ในกองทัพบก  นับว่าเป็นบริการอันส าคัญกิจกรรม
หนึ่งของกรมการทหารสื่อสาร ท้ังนี้ก็เพื่อจะด ารงไว้ซึ่งการสนับสนุนการสื่อสาร อัน
เปรียบเสมือนเส้นประสาทของกองทัพบกไทยให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา 
๒. ความรับผดิชอบในส่ิงอปุกรณ์ 
      ตามระเบียบกองทัพบก    ว่าด้วยความรับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.๒๕๑๙ ลง ๗ ม.ค.๑๙   
ให้ กรมการทหารสื่อสาร รับผิดชอบตามรายการต่อไปนี้ 
     ๒.๑ เครื่องมือสื่อสาร   เครื่องก าเนิดไฟฟ้าประกอบเครื่องสื่อสารขนาดไม่เกิน ๕ กิโลวัตต์ 
ตลอดจนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมิได้ก าหนดไว้ในสายงานอื่น 
     ๒.๒ สิ่งอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับการอุตุนิยมวิทยุ 
     ๒.๓ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการถ่ายท าและฉายภาพ เว้นการท าแผนผัง แผนท่ีและ
แบบรูป 
     ๒.๔ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการผลิต       และซ่อมบ ารุงแบตเตอรี่แห้งในกิจการ
สื่อสาร ตลอดจนวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต 
     ๒.๕ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการผลิตสร้างทดสอบและซ่อมบ ารุงต่างๆ ตามข้อ 
๒.๑-๒.๕ 
๓. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการสนับสนุนการส่งก าลงัและซ่อมบ ารุงสายส่ือสาร ได้แก ่
     ๓.๑ กองคลังสื่อสาร เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สส.ท าหน้าท่ีควบคุมท้ังทางการส่งก าลัง และทาง
บัญชีต่ออุปกรณ์สายสื่อสารท้ังปวงท่ัวกองทัพบก และเป็นคลังสื่อสารส่วนฐานของ ทบ.  ซึ่งท า
การรับ เก็บรักษาและแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒-๔ สายสื่อสาร ตลอดจนการซ่อมบ ารุง
รวมท้ังการจ าหน่ายสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารท้ังสิ้นท่ีเป็น สป.๒ และ สป.๔ ด้วย  ปัจจุบันกองคลัง
สื่อสารมีหน่วยรองหลัก ๗ หน่วยคือ  
     - แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ์ 
     - แผนกเก็บรักษา 
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     - แผนกแผนและควบคมุงาน  
     - กองร้อยคลังสื่อสารเขตหลัง 
     ๓.๒ กองผลิตสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร (กผสป.สส.) เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สส.เช่นกัน มี
ภารกิจในการออกแบบค้นคว้า ทดลองพัฒนา ผลิตองค์ประกอบวงจรเครื่องสื่อสารและ
แบตเตอรี่แห้งแบบต่าง ๆ ที่ใช้กับเครื่องสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
     ๓.๓ กองจัดหา เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สส.อีกหน่วยหนึ่งท่ีด าเนินการจัดหาสิ่งอุปกรณ์สาย
สื่อสารท้ังในและนอกแผนงบประมาณ ด้วยการจัดซื้อและการจ้างให้เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
     ๓.๔ กองพันทหารสื่อสารซ่อมบ ารุงเขตหลัง เป็นหน่วยซ่อมบ ารุงของ ทบ. แต่ฝากการบังคับ
บัญชาไว้กับกรมการทหารสื่อสาร   มีภารกิจท าการซ่อมบ ารุงขั้นสนามและขั้นคลังส าหรับ
ยุทโธปกรณ์สายสื่อสารตาม อจย. ในกองทัพบกและที่กองทัพบกมอบหมาย 
     ๓.๕ กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สส. มีหน้าที่ควบคุม
อ านวยการ  และด าเนินการซ่อมบ ารุงเคร่ืองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีใช้อยู่ในกองทัพบก     
และหน่วยอื่นท่ีได้รับมอบหมาย   รวมท้ังการซ่อมและดัดแปลงกล่องวงจรเครื่องสื่อสารชนิด
ต่าง ๆ 
     ๓.๖ กองร้อยคลังสื่อสารเขตหลัง (หน่วยนอกโครงการ) เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองคลัง
ปัจจุบันตั้งอยู่ในบริเวณกองคลัง ส.สส.   หน่วยนี้ตามแนวความคิดเดิม คือ  เมื่อเกิดสงครามจะ
จัดตั้งหน่วยคลังสื่อสารของเขตหลังขึ้น กองร้อยคลังสื่อสารเขตหลังก็จะมีบทบาทในการ
ปฏิบัติงานส่งก าลัง  แต่ในยามปกติหน่วยนี้ปฏิบัติงานร่วมกับแผนกต่าง ๆ ในกองคลังสื่อสาร 
     ๓.๗ กองพันทหารสื่อสารของกองพลทหารราบ - ม้า เป็นหน่วยในอัตราของกองพลทหาร
ราบ-ม้า   หน่วยนี้มีขีดความสามารถในการสนับสนุนการส่งก าลังด้วยการสะสมสิ่งอุปกรณ์สาย
สื่อสาร   โดยตั้งต าบลจ่ายสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร และสนับสนุนการซ่อมบ ารุงประเภทซ่อมบ ารุง
สนับสนุนโดยตรงต่อเครื่องมือสื่อสารภายในกองพล 
     ๓.๘ แผนกปรับเทียบและซ่อมเครื่องตรวจวัด แผนกนี้ท าหน้าท่ีปรับเทียบเครื่องตรวจวัดท่ีใช้
อยู่ใน ทบ.ตามโครงการช่วยเหลือทางทหาร ท าการปรับเทียบระดับ ซี. ซึ่งทุกระดับปรับเทียบ
จะแจ้งระยะเวลา  และชนดิเครื่องมือให้หน่วยน าส่งเพื่อท าการปรับเทียบ 
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     ๓.๙ แผนก ส.สนับสนุนการบิน ทบ.  มีภารกิจในการสนับสนุนการส่งก าลังและซ่อมบ ารุง
เครื่อง ส.การบินให้แก่ศูนย์การบิน ทบ. ร้อยบินกองพล และหน่วยบินอื่น ๆ ของ ทบ. เป็นหน่วย
ขึ้นตรงกองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ ศบบ. 
๔. ระบบการส่งก าลงัสาย ส. 
     ๔.๑ การเสนอความต้องการสิ่งอุปกรณ์  
         ๔.๑.๑ หน่วยใช้เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองพล รวมท้ังหน่วยปฏิบัติการในกรอบของกอง
พล เสนอความต้องการด้วยใบเบิกไปยัง พัน.ส.พล. พัน.ส.พล.จะท าการตรวจสอบความต้องการ
โดยใช้อัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) อัตราพิกัด (อพก.) เป็นมูลฐานในการตรวจสอบสิ่ง
อุปกรณ์ รายการใดซึ่งไม่อยู่ในข่ายสนองตอบได้ พัน.ส.พล.ก็จะสรุปรวมเสนอไปยัง บชร. แล้ว 
บชร.สรุปรวมความต้องการไปยังคลังสื่อสารด าเนินการต่อไป 
         ๔.๑.๒ หน่วยใช้ซึ่งมิได้เป็นหน่วยในอัตราของกองพล และหน่วยอื่น ๆ ซึ่งอยู่นอกการ
สนับสนุน พัน.ส.พล.เสนอความต้องการไปยัง คลัง ส.สส. หรือ บชร.  แล้วแต่กรณี 
     ๔.๒ การจัดหาสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร 
         ๔.๒.๑ การจัดหาสิ่งอุปกรณ์สาย ส. คงด าเนินการจัดหา โดยใช้ทั้งระบบการจัดหาประเภท
รวมการ และประเภทแยกการด้วยการจัดซื้อและการจ้าง 
         ๔.๒.๒ ส าหรับ สป.สาย ส. ปัจจุบันยังคงจัดซื้อจากประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวิธี   FMS.   
(FOREIGN MILITARY SALE) เป็นส่วนใหญ่   เนื่องจากสิ่งอุปกรณ์ตาม อจย.นั้น ยังเป็นสิ่ง
อุปกรณ์ท่ีมีรูปแบบเช่นเดียวกับที่สหรัฐอเมริกา  เคยได้ให้การช่วยเหลือไว้รวมท้ังชิ้นส่วน
อะไหล่ต่าง ๆ ด้วย 
         ๔.๒.๓ ส าหรับสิ่งอุปกรณ์สาย ส. นอก อจย.นั้น  ก็ด าเนินการจัดหาด้วยการซื้อและการ
จ้างจากภายในประเทศและสิ่งอุปกรณ์บางชนิด สส. ผลิตได้เอง เช่น  ชุดวิทยุ  AN/PRC-77  
โทรศัพท์แบบ  TA-312 SE  และสิ่งอุปกรณ์จ าพวก DRY BATTERY  (แบตเตอรี่แห้ง) เป็นต้น 
         ๔.๒.๔ ตามปกติหน่วยใช้ไม่มีสิทธิในการจัดหา สป.สาย ส.  แต่หากหน่วยจะด าเนินการ
จัดซื้อโดยใช้เงินของหน่วยเองย่อมกระท าได้ แต่ต้องส่งมาขึ้นบัญชีคุมของสาย ส.     มิฉะนั้นจะ
ไม่ได้รับการสนับสนุนในเร่ืองการซ่อมบ ารุงให้ 
     ๔.๓ การเก็บรักษาและแจกจ่าย 
         ๔.๓.๑ กองคลังสื่อสารมีหน้าท่ีแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารท้ังสิ้น วิธีการแจกจ่ายของ
คลัง ส. กระท าอยู่ขณะนี้ ๒ วิธี คือ 
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         วิธีท่ี ๑   ท าการแจกจ่ายให้แก่หน่วยใช้ ซึ่งอยู่ในรัศมีของท่ีตั้งคลัง ส.  (โดยเฉพาะในเขต
กรุงเทพมหานคร) ไม่เกนิ ๕๐ กม.  โดยแจ้งให้หน่วยใช้มารับสิ่งอุปกรณ์จาก คลัง ส. โดยตรง 
         วิธีท่ี ๒  ท าการแจกจ่ายให้แก่หน่วยใช้ผ่านทางส านักงานขนส่ง  โดยกรมการขนส่ง
ทหารบก  เป็นเจ้าหน้าที่ด าเนินการให้  ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการส่งและรับสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.
๒๕๐๐  ลง พ.ย.๒๕๐๐ 
     ส าหรับยุทโธปกรณ์หลักตามอัตรา ท่ี ทบ. ได้อนุมัติให้แจกจ่ายตามอัตราแบ่งมอบแล้ว คลัง 
ส. จะด าเนินการแจกจ่ายแบบอัตโนมัติจาก คลัง ส. กรุงเทพมหานคร ไปยังหน่วยใช้ใน
ต่างจังหวัดโดยตรง ผ่านทาง ขส.ทบ. ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งโดยตรง 
     ส าหรับแบตเตอรี่แห้ง คลัง ส.จะจัดส่งไปเก็บยังคลังเก็บเย็นแบตเตอรี่แห้งของ บชร. เป็น
ส่วนใหญ่ เพื่อ บชร.ท าการแจกจ่ายให้แก่ผู้ใช้ในพื้นท่ีรับผิดชอบต่อไป  
         ๔.๓.๒ พัน.ส.พล. (ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บชร.) ท าการสะสมสิ่งอุปกรณ์  และ
ชิ้นส่วนสายสื่อสาร เพื่อการซ่อมบ ารุงประเภทสนับสนุนโดยตรง   และเพื่อแจกจ่ายให้แก่หน่วย
ใช้ภายในกองพลจนถึงระดับกองพัน  และกองร้อยอิสระ หรือเทียบเท่ากองพันโดยตรง 
         ๔.๓.๓ พัน.ส.พล. (ซึ่งมิได้รบัการสนับสนุนจาก บชร.)  ท าการสะสมสิ่งอุปกรณ์และ
ชิ้นส่วนซ่อมสายสื่อสาร เพื่อการซ่อมบ ารุงประเภทสนับสนุนโดยตรงและสนับสนุนท่ัวไปอย่าง
จ ากัดและเพื่อแจกจ่ายให้แก่หน่วยใช้ภายในกองพลจนถึงระดับกองพัน และกองร้อยอิสระหรือ
เทียบเท่าโดยตรงรวมท้ังหน่วยอื่นท่ีต้องรับการสนับสนุนในพื้นท่ีของกองพลนั้น 
     ๔.๔ การเบิก การเบิกท่ีควรทราบมีดังนี้ 
         ๔.๔.๑ การเบิกขั้นต้น ได้แก่การเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการขั้นต้นที่ต้องมีไว้เพื่อการ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วย  ซึ่งสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ ยังไม่เคยได้รับมาก่อน (เช่น กรณีจัดต้ังหน่วยใหม่
ได้รับอัตราใหม่ เป็นต้น) มีหลักการค านวณดังนี้ 
   
 ความต้องการขั้นต้น = จ านวนส่ิงอปุกรณ์ตามอตัรา x จ านวนหน่วยทหารตามอตัราน้ัน 
 
         ๔.๔.๒ การเบิกทดแทน ได้แก่การเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามความต้องการ   เพื่อทดแทนสิ่ง
อุปกรณ์ท่ีหน่วยให้เคยได้รับมาแล้ว แต่หมดเปลืองไป, ช ารุด, ถูกละท้ิง, ถูกท าลาย, สูญหาย, 
ทดแทน ระหว่างการ ซบร.เป็นต้น มีหลักการค านวณดังนี้ 
   ความต้องการทดแทน = ความต้องการขั้นต้น x ปัจจัย ทดแทน x จ านวนเดือนทีท่ดแทน 
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         ๔.๔.๓ การเบิกเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับส่งก าลัง   หลักทั่วไปในการคิดจ านวนในการเบิก
เพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับส่งก าลัง มักกระท าในระดับคลังส่วนภูมิภาคหรือคลัง บชร. ขึ้นไปส่วน
หน่วยใช้ไม่มีการเบิกประเภทนี้ 
 
จ านวนเบิก = จ านวนตามระดับสะสม - จ านวนคงคลงั - จ านวนค้างรับ + จ านวนค้างจ่าย 
         ๔.๔.๔ การเบิกสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๔ ขึ้นอยู่กับโครงการหรือการปฏิบัติการพิเศษตามแผน
และวัตถุประสงค์ของกองทัพบก 
         ๔.๔.๕ สายการส่งก าลังสายสื่อสาร (รูปแสดงแผนผัง) 
 
           หน่วยใช้                               หน่วยใช้                              หน่วยใช้        
 
 
 
     ส.พัน.๑๑,๑๒,๑๓                    กรม สน.                               ส.พัน. 
 
 
 
          กรม ส.                           บชร.๑,๒,๓,๔                     หน่วยใช้นอก พล. 
 
 
 
       พัน.ส.ซบร.ฯ                  กคส.สส.                       หน่วยใช้นอก พล. 
 
 
                                                                                                                                                    
                                                              หน่วยอื่น ๆ                                                                    
                                   การจ่าย 
 -----------------------    การเบิก 
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การซ่อมบ ารุงสายส่ือสาร 
( SIGNAL  MAINTENANCE ) 

๑. ความมุ่งหมาย 
     ๑.๑ เพื่อให้ทราบถึงการรับผิดชอบต่อการซ่อมบ ารุงเครื่องสื่อสาร 
     ๑.๒ ให้ทราบถึงประเภทของการซ่อมบ ารุง 
     ๑.๓ ให้ทราบถึงหลักการปรนนิบัติบ ารุง 
     ๑.๔ ให้ทราบถึงการตรวจการซ่อมบ ารุง 
     ๑.๕ ให้ทราบถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการซ่อมบ ารุง 
     ๑.๖ ให้ทราบถึงสายการซ่อมบ ารุงเครื่องสื่อสาร 
๒. กล่าวน า 
     ๒.๑ ในปัจจุบันนี้  อาวุธยุทธภัณฑ์ได้พัฒนาการมาจนกระทั่งมีการใช้พลังงานปรมาณู, ไอ
พ่น และจรวด อาวุธสมัยใหม่เหล่านี้มีอ านาจร้ายแรง และมีความรวดเร็วมาก   การจัดหน่วย
ทหารก็ต้องกระจายก าลังออกไปอย่างกว้างขวาง   เพื่อลดอันตราย ผบ. หน่วยจะควบคุมบังคับ
บัญชาหน่วยของตนให้แน่นแฟ้นอยู่ได้ ก็โดยอาศัยการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพสูง    ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ ๒ ประการ  คือ   ความรวดเร็ว, และแน่นอน  ในการท่ีจะให้การ
สื่อสารทรงไว้ซึ่งปัจจัยท้ัง ๒ ประการนี้  ขึ้นอยู่กับการซ่อมบ ารุงท่ีมีประสิทธิภาพอย่างดีเย่ียม 
     ๒.๒ การซอ่มบ ารุงเครื่องสื่อสารท่ีสามารถกระท าได้อย่างรวดเร็วและได้ผลดีย่อมช่วยแบ่ง
เบาภาระอันหนักในระบบการส่งก าลัง และเสริมประสิทธิภาพให้สูงขึ้น 
     ๒.๓ ประการสุดท้าย การซ่อมบ ารุงท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะช่วยประหยัดงบประมาณในการ
จัดหาเครื่องสื่อสารของกองทัพได้เป็นอันมาก  ทางท่ีจะบรรลุผลส าเร็จในการซ่อมบ ารุงได้นั้น  
ย่อมขึ้นอยู่กับผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการซ่อมบ ารุง 
๓. การรับผิดชอบในการซ่อมบ ารุง  แบ่งการรับผิดชอบได้เป็น ๒ ชนิด 
     ๓.๑ การรับผิดชอบทางบังคับบัญชา (Command Responsibility) 
        ผู้บังคับหน่วยทหารทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อยุทธภัณฑ์ในครอบครองของหน่วย  ให้มีการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได้ทุกโอกาส 
     ๓.๒ การรับผิดชอบโดยตรง  บุคคลท่ีได้รับจ่ายสิ่งของให้อยู่ในครอบครองของตนหรือได้รับ
มอบหมายให้ก ากับดูแล (Supervise)  สิ่งของภายใต้บังคับบัญชาของตนแบ่งออกได้เป็น ๒ 
ลักษณะ ได้แก่ 
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        ๓.๒.๑ รับผิดชอบเป็นส่วนบุคคล (Personal Responsibility)  หมายถึงเม่ือผู้นั้นได้รับจ่าย
สิ่งของให้อยู่ในครอบครองโดยตรง เช่นได้รับจ่ายปืนประจ าตัว, เครื่องสนามประจ าตัว ฯลฯ 
        ๓.๒.๒ รับผิดชอบในฐานะผู้ก ากับดูแล (Supervisory Responsibility) หมายถึงผู้ใดผู้หนึ่งท่ี
ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา   ซึ่งได้รับจ่ายสิ่งของให้ครอบครองโดยตรง เช่น ผบ.หมู่ ต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบต่ออาวุธปืนประจ าตัวทหารภายในหมู่ของตนด้วย 
๔. การปรนนิบัติบ ารุง (Preventive Maintenance) หมายถึง การดูแลและการให้การบริการโดย
เจ้าหน้าท่ี   เพื่อมุ่งประสงค์ท่ีจะรักษายุทโธปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การ
ได้ดี   โดยจัดให้มีระบบตรวจสภาพ, ตรวจค้น และการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนท่ีจะเกิดขึ้น หรือ
ก่อนท่ีจะช ารุดมากขึ้น 
     ๔.๑ ผู้บังคับหน่วยทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบ คอยสอดส่องดูแลให้เชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของตนได้
ปฏิบัติตามระเบียบและค าแนะน าการปรนนิบัติบ ารุงโดยเคร่งครัด 
     ๔.๒ นอกจากนี้ผู้บังคับหน่วย ควรจะต้องดูด้วยว่าได้มอบหน้าที่ในการปรนนิบัติบ ารุงให้กับ
บุคคลท่ีได้รับการฝึก และรู้เร่ืองทางเทคนิคของเครื่องมือตามสมควร     เจ้าหน้าที่ผู้ขาดความรู้
ในเรื่องเคร่ืองมือนั้น ๆ อาจท าให้เกิดผลเสียแทนท่ีจะเกิดผลดี 
     ๔.๓ ประการสุดท้าย ผบ.หน่วย   ต้องพยายามท่ีจะป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นแก่เครื่อง
สื่อสารภายในการควบคุมของตน   ถ้าพบสาเหตุอันจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่ง
ขึ้น   จะต้องรีบชี้แจงแก้ไขโดยทันที สาเหตุท่ีจะท าให้เครื่องสื่อสารเกิดความเสียหายขึ้นโดยทั่ว 
ๆ ไป เนื่องมาจาก 
        ๔.๓.๑ จัดเจ้าหน้าท่ีไม่ถูกต้อง   ความเผลอเรอพลั้งพลาด   ละท้ิงไม่เอาใจใส่ต่อการใช้และ
การปรนนิบัติบ ารุง 
        ๔.๓.๒ ขาดการหล่อล่ืน ให้การหล่อลื่นมากเกินไปหรือใช้วัสดุหล่อล่ืนท่ีไม่ถูกชนิด 
        ๔.๓.๓ ขาดการตรวจสภาพตามระยะเวลาอันควร 
        ๔.๓.๔ ขาดการซ่อมแซม, ขาดการบริการและการปรับท่ีถูกต้อง 
        ๔.๓.๕ พยายามท่ีจะท าการซ่อมแก้โดยเจ้าหน้าที่ท่ีไม่มีความรู้ หรือใช้เครื่องมือซ่อมไม่
ถูกต้อง 
     ๔.๔ เร่ืองราวของการปรนนิบัติบ ารุงนี้ถือเป็นสิ่งส าคัญเป็นพิเศษ เพราะว่าเครื่องสื่อสารนั้น
เป็นของมีค่ามากและเป็นของท่ีช ารุดเสียหายได้ง่าย  อาจจะเกิดช ารุดเสียหายได้ด้วยเพียงแต่ถูก
กระทบกระเทือนหรือสภาพของดินฟ้าอากาศเท่านั้น 
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     ๔.๕ การปรนนิบัติบ ารุง เป็นการกระท าเล็กๆ น้อยๆ  หลาย ๆ อย่างหากดูเผิน ๆ แล้วดู
เหมือนจะไม่มีความส าคญัเท่าไรนัก แต่หากว่าถ้าได้มีการกระท าตามโอกาสที่เหมาะสม และ
ถูกต้องตามวิธีการแล้ว จะเป็นการป้องกันการช ารุดเสียหายได้เป็นอันมาก 
     ๔.๖ หลักในการปรนนิบัติบ ารุงนั้นมีค าย่อท่ีเป็นข้อควรระลึกอยู่ค าหนึ่งคือ  "FITCAL" 
หมายถึง  
   F - Feel   หมายถึง  การกระท าโดยความรู้สึกจากการสัมผัสของบางอย่างอาจจะทราบอาการ
เบ้ืองต้นท่ีแสดงว่าจะเกิดการช ารุดได้ด้วยการสัมผัส  เช่น   Dynamotor   อาจทราบได้ว่าอยู่ใน
สภาพปกติหรือไม่โดยจับดูที่ตัว Dynamotor   หากปรากฏว่ามีความร้อนมากย่อมแสดงว่าไม่อยู่
ในสภาพปกติ อาจจะ Short Circuit  หรือ Over Load เป็นต้น 
  I - Inspect   หมายถึง  การกระท าโดยการตรวจด้วยสายตาจากสภาพท่ัวๆ ไป ซึ่งอาจพบสิ่ง
บกพร่อง, ช ารุดได้เช่น การตรวจดูความสะอาดว่ามีสนิม, มีฝุ่นจับ, มีท่ีหลวมคลอนแตกร้าว
ตรงไหน  เพื่อจัดการแก้ไขเสียแต่ต้น ก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายมากย่ิงขึ้น 
  T - Tighten       การยึดตรึงสิ่งท่ีหลวมคลอนให้แน่น 
   C - Clean      การท าความสะอาดท่ี ๆ ตรวจพบว่าสกปรก เช่น ปัดฝุ่น, ขัดสนิม, เช็ดไอน้ า 
ฯลฯ 
 A - Adjust    การจัดปรับเครื่องมือบางอย่างต้องมีการจัดปรับอยู่เสมอๆ เช่น Volume ของ
เครื่องวิทยุซึ่งได้มีการปรับและตั้งขนาด Frequency ไว้แน่นอนแล้วอาจมีการคลาดเคลื่อนไปจาก
เดิม  เนื่องจากการ 
กระทบกระเทือนในระหว่างใช้งานหรือน าไปเมื่อมีการคลาดเคลื่อนไป     ผลของการท างานก็
จะไม่ได้ Frequency ออกมาตามต้องการ ฉะนั้นจึงต้องมีการจัดปรับให้คงอยู่ในสภาพเดิมอยู่
เสมอ 
 L - Lubricate   การหล่อลื่นได้แก่การหยอดน้ ามันหล่อล่ืนให้แก่ชิ้นส่วนและบริเวณท่ีต้องการ
หล่อล่ืน โดยถูกต้องตามค าแนะน า (Instruction) ไม่ปล่อยให้แห้ง, ไม่หยอดมากจนเกินไปและ
ต้องใช้สิ่งหล่อล่ืนถูกประเภทตามค าแนะน าด้วย 
๕. ประเภทของการซ่อมบ ารุง (Class of Maintenance) 
     ๕.๑ หน้าที่ในการซ่อมบ ารุง แบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การปฏิบัติบ ารุงรักษาที่ง่าย 
ๆ จนถึงการซ่อมท่ียุ่งยากซับซ้อน และการซ่อมสร้าง (Rebuild)  การกระท าโดยหน่วยซ่อมท่ี
ต้องการกระท าที่แตกต่างกันนี้ ขึ้นอยู่กับภาระกิจ (Mission) ลักษณะและความคล่องตัวในการ
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บังคับบัญชา งบประมาณที่จะใช้, ความช านาญของเจ้าหน้าท่ีผู้ก ากับดูแลทางเทคนิค เครื่องมือ
เครื่องใช้ ชิ้นส่วนและวัตถุท่ีจะใช้ในการซ่อม 
     ๕.๒ การซ่อมบ ารุงได้แบ่งประเภทของการซ่อมบ ารุงไว้เป็น ๔ ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 
         ๕.๒.๑ การซ่อมบ ารุงระดับหน่วย (Organizational Maintenance) คือ การซ่อมบ ารุง
ยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยท่ีใช้ยุทโธปกรณ์นั้น โดยผู้ใช้หรือพลประจ า
ยุทโธปกรณ์และช่างซ่อมของหน่วย ซึ่งการซ่อมประเภทนี้แบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ 
            ๕.๒.๑.๑ ในลักษณะของ จนท.ผู้ใช้กระท า ดังนี้ 
                - ซ่อม ณ ที่ ๆ เครื่องนั้นใช้งานอยู่ 
                - ซ่อมท่ีหน่วย 
                - ซ่อมโดย จนท.ผู้ใช้เครื่อง 
                - ใช้เครื่องมือของหน่วยเอง 
                - งานท่ีท ามีการตรวจ บ ารุงรักษา จัดปรับ ซ่อมเล็ก ๆ น้อย ๆ 
                - ซ่อมเพื่อใช้งานต่อไป 
            ๕.๒.๑.๒ ในลักษณะของช่างซ่อมของหน่วย กระท าดังนี้ 
                - ซ่อมท่ีหน่วยเอง 
                - ซ่อมโดย จนท.ช่างซ่อมของหน่วยซึ่งได้รับการอบรมในหน้าท่ีช่างซ่อมมาแล้ว 
                - ใช้เครื่องมือของหน่วย 
                - ซ่อมเพื่อใช้งานต่อไป 
                - มีเครื่องมือเครื่องอะไหล่ท าการซ่อมได้มากกว่าลักษณะของ จนท. ผู้ใช ้
         ๕.๒.๒ การซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรง   (Direct Support) คือการซ่อมบ ารุงท่ีอนุมัติให้
กระท าต่อยุทโธปกรณ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ การซ่อมบ ารุงของหน่วยสนับสนุนโดยตรง      
ซึ่งเป็นหน่วยท่ีก าหนดขึ้นตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ (อจย.) หรืออัตราเฉพาะกิจ(อฉก.) และ
บ่งถึงภารกิจการซ่อมดังกล่าวไว้ การซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรงเป็นการซ่อมแก้อย่างจ ากัดต่อ
ยุทโธปกรณ์ครบชุด หรือซ่อมแก้ส่วนประกอบท่ีใช้งานไม่ได้ เพื่อสนับสนุนหน่วยใช้ซึ่งกระท า
ดังนี ้
            - กระท าโดยหน่วยซ่อมเคลื่อนท่ีท่ีได้รับการฝึกมาโดยเฉพาะ ส าหรับสนับสนุนหน่วยใช้
นั้น ๆ โดยตรง (ในเขตของกองพล-พัน.ส.พล.) 
            - ใช้เครื่องมือเครื่องใช้ของหน่วยท่ีไปสนับสนุน (พัน.ส.พล.) 
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            - มีเครื่องมือเครื่องใช้มากขึ้น 
            - ลักษณะของงานท่ีท ามีการตรวจ การปรับอย่างละเอียด ซ่อมสิ่งท่ีช ารุดส่วนใหญ่เปลี่ยน
ชิ้นส่วนส าคัญ ๆ เหนือไปจากการซ่อมประเภทการซ่อมบ ารุงระดับหน่วย 
         ๕.๒.๓ การซ่อมบ ารุงสนับสนุนท่ัวไป (General Support)  คือ  การซ่อมแก้ยุทโธปกรณ์ที่
ใช้งานไม่ได้ที่เกินขีดความสามารถของการซ่อมบ ารุงสนับสนุนโดยตรง    เพื่อส่งกลับเข้าสาย
การส่งก าลังหรือเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนโดยตรง (Direct Exchange) ซึ่งกระท าดังนี้ 
            - กระท าโดยหน่วยซ่อมกึ่งเคลื่อนท่ี เพื่อสนับสนุนการซ่อมประเภทที่ต่ ากว่าภายในพื้นท่ี 
ๆ ได้รับมอบหมาย (ในเขตของกองทัพภาค-กองบัญชาการช่วยรบ) 
            - ใช้เครื่องมือของหน่วยท่ีสนับสนุน 
            - ใช้เจ้าหน้าที่ซ่อมท่ีมีความช านาญงาน         และเครื่องมือเครื่องใช้สูงกว่าหน่วยซ่อม
บ ารุงสนับสนุนโดยตรง 
            - ลักษณะของงานท่ีท าเช่นเดียวกับการซ่อมประเภทสนับสนุนโดยตรง 
            - เครื่องท่ีซ่อมเสร็จแล้วส่งคืนให้หน่วยและหรือส่งกลับเข้าสายการส่งก าลัง 
         ๕.๒.๔ การซ่อมบ ารุงระดับคลัง (Depot Maintenance)  คือ  การซ่อมบ ารุงโดยหน่วยซ่อม
ของกรมฝ่ายยุทธบริการท่ีจะท าการซ่อมใหญ่ต่อยุทโธปกรณ์ท่ีใช้งานไม่ได้ ให้กลับคืนสู่สภาพ
เหมือนของใหม่ ซึ่งกระท าดังนี้ 
            - กระท าในเขตหลัง (โดย พัน.ส.ซบร.เขตหลัง) 
            - ใช้เครื่องมือทุกชนิดท่ีมี 
            - ใช้เจ้าหน้าที่ ๆ มคีวามรู้และความช านาญสูง 
            - ลักษณะของงานท่ีท ามีการตรวจ การปรับอย่างละเอียด ทดลองซ่อมใหญ่(Overhaul) 
จนถึงการซ่อมสร้าง (Rebuild)  
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แผนผงัแสดงประเภทการซ่อมบ ารุง 
 
 
      ประเภทการซ่อมบ ารุง     การซ่อมบ ารุงระดับหน่วย   สนับสนนุโดยตรง    สนับสนุนทั่วไป   ระดับคลงั 
  
      สถานที่ซ่อม                     ที่เครื่องใช้งานอยู่หรือ        หน่วยซ่อมเคลื่อนที่   หน่วยซ่อมก่ึง       โรงซ่อม 
                                               ที่ในหน่วย                                                            เคลื่อนที่     
 
      ท าการซ่อมโดย                ผู้ใช้เครื่องหรือเจ้าหน้าที่     หน่วยซ่อมบ ารุง       หน่วยซ่อมบ ารุง   พัน.ส.ซ่อม 
                                               ซ่อมของหน่วย                    ของ พัน.ส.พล.          ของ บชร.           บ ารุงเขตหลัง 
 
      เครื่องมือทีใ่ช้ในการ              ของหน่วย                              ของหน่วยสนับสนนุ                    เครื่องมือทุก                    
      ซ่อม                                   ชนิดในโรง 
                     งาน    
       
      เมื่อซ่อมเสร็จ                    เก็บไว้ใช้งานต่อไป            คืนให้กบัหน่วยใช้     คืนให้กับหน่วย   ส่งเข้าระบบ 
        ใช้หรือเข้าสาย     ของคลัง 
                                                                                                                             การส่งก าลัง  
 
       ชนิดของงานทีท่ า             - การตรวจ                           - การตรวจ                                            - การตรวจ 
                                                - บ ารุงรักษา                        - ปรับอยา่งละเอียด                                ตลอดจนถึง 
                                                - จดัปรับ                             - เปลี่ยนช้ินส่วน               การซ่อมชนิด     
                                                - ซ่อมเล็กน้อย                       ส าคัญ ๆ                                             การซ่อมสร้าง 

- ซ่อมการช ารุด 
                      มาก ๆ  
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ระบบการซ่อมบ ารุง  สป. สาย  ส. 
 

 
             หน่วยใช้               หน่วยใช้                หน่วยใช้               หน่วยใช้นอกกองพล 
 
 
 
                ส.พัน.๑๑,๑๒,๑๓          ส.พัน.                 กรม สน. 
 
 
 
                  หน่วยใช้                                      บชร.                               หน่วยใช้ที่มี    
                - นอกกองพล                            เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 
                - ที่ ทบ.สนับสนุน             
 
 
                 กองซ่อมเคร่ือง 
                กรม ส.                                 พนั.ส.ซบร.เขตหลัง                  สื่อสาร     
                  อิเล็กทรอนิกส์  

 
 
 
 
 
                                  สายการส่งซ่อม สป.ช ารุด 
                                 สายส่งคืน สป.ซ่อมเสร็จ 
 


