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บทที ่ ๗ 
การใช้การส่ือสารทางยุทธวธีิ 

--------------------- 
ตอนที ่ ๑  การส่ือสารทางยุทธวธีิของหน่วยระดับต่าง ๆ 

           ความต้องการเบ้ืองต้นของระบบการส่ือสารทางยุทธวธีิกคื็อ 
ความต้องการเบ้ืองต้นของระบบการสื่อสารทางยุทธวิธีก็คือ จะต้องจัดให้มีความรวดเร็ว  

ความเชื่อถือได้  และความปลอดภัยในการส่งข่าวการรบ     และส่งข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชา
ภายในและระหว่างกองบัญชาการหน่วยรบต่าง ๆ      ระบบการสื่อสารดังกล่าวนั้นจะต้องสามารถ
เปลี่ยนเส้นทาง (RE-ROUTE)   ส่งข่าวใหม่ได้เพื่อเลี่ยงเคร่ืองมือท่ีถูกท าลาย, เพื่อลดความคับคั่ง
ของข่าว,  และเพื่อเป็นการจัดเส้นทางเข้าระบบเสียใหม่ให้พอเพียงส าหรับหน่วยรบ    และระบบ
อาวุธที่ได้ผลัดเปลี่ยนเข้ามาสู่พื้นที่นั้นอยู่ตลอดเวลา      การใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างถูกต้องคือ    ใช้
แต่เพียงเท่าที่ต้องการและเท่าที่หน่วยจะสามารถให้การสนับสนุนได้    จะท าให้เกิดความเชื่อมโยง
ในการบังคับบัญชาตามที่จ าเป็นโดยมีความสิ้นเปลืองน้อยท่ีสุด   ดังนั้นจะต้องออกแบบสร้างและ
ใช้ระบบการสื่อสารทางยุทธวิธีให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของก าลังคน  (MAN POWER)     
และตรงตามความรับผิดชอบต่อภารกิจทางยุทธวิธีของหน่วยใช้ผู้บังคับหน่วย, และฝ่ายอ านวยการ
ท่ีให้ความสนับสนุนจะต้องไม่ร้องขอ   หรือจะต้องไม่หวังพึ่งพาระบบการสื่อสารท่ี
นอกเหนือไปจากความมุ่งหมายหลักของหน่วย   ยิ่งกว่านั้นระบบการสื่อสารควรจะจ ากัดการใช้
เฉพาะข่าวท่ีส าคัญเท่านั้น  เพราะระบบการสื่อสารทางยุทธวิธีท่ีมีข่าวซึ่งไม่ส าคัญมากเกิน
ความสามารถนั้นจะท าให้ผู้บังคับบัญชาได้รับข่าวท่ีส าคัญ ๆ  น้อยลงหรืออีกนัยหนึ่ง คือไม่ควร
จัดระบบการสื่อสารให้มีลักษณะที่จะให้มีการส่งข่าวกันอย่างฟุ่มเฟือย เพราะการกระท าเช่นนั้นจะ
ท าให้ประสิทธิภาพในการบังคับบัญชาทางการรบเสียไป    ในประการสุดท้ายควรจะได้ใช้วินัย
ทางการบังคับบัญชา   ใหเ้กิดประโยชน์ในการควบคุมระบบการสื่อสารทางยุทธวิธี   เช่นเดียวกับท่ี
ใช้ควบคุมอาวุธ,กระสุน และยุทโธปกรณ์อื่น ๆ    รายละเอียดเก่ียวกับการปฎิบัติต่อระบบการ
สื่อสารทางยุทธวิธี  และข่ายงานนั้นให้ดู  รส.๑๑ - ๒๐, ๑๑ - ๒๑, ๒๔ - ๑๙  และคู่มือเกี่ยวกับ
ความสามารถของเครื่องแต่ละชนิด 
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         การส่ือสารทางยุทธวธีิระดับกองร้อย 
          ณ ระดับกองร้อย ใช้พูดโต้ตอบกันสั้น ๆ ระยะใกล้ และโดยท่ัวไปไม่ต้องบันทึกการสื่อสาร
นั้นไว้  (เช่น แผ่นส าเนาโทรพิมพ์) ระบบการสื่อสารระดับนี้ก็เพียงพอกับความต้องการเบ้ืองต้นใน
การควบคุมตอนร่วม (JOINT SECTION CONTROL)  การควบคุมบังคับบัญชาหมวด    และการ
ควบคุมบังคับบัญชากองร้อย หน่วยขนาดกองร้อยต่าง ๆ ในกองทัพสนามกองทัพน้อยและกองพล
นั้น  ตามปกติจะมีเครื่องมือประจ าหน่วยพอเพียงท่ีจะจัดตั้งการสื่อสาร  เพื่อบังคับบัญชาและ
ควบคุมภายในหน่วยของตน   การติดต่อในระยะต่าง ๆ นี้  คงใช้วิทยุข่ายบังคับบัญชาแบบ  ถสม.- 
ปถ.ชนิดติดหลัง     และติดตั้งบนยานยนต์และข่ายโทรศัพท์สนาม  ส าหรับในกองร้อยทหารราบ    
ซึ่งเมื่อเทียบกันแล้วไม่ยุ่งยากเหมือนท่ีหน่วยทหารปืนใหญ่ใช้ในข่ายบังคับบัญชาและควบคุมการยิง   
ในสถานการณ์ซึ่งเครื่องมือประจ าหน่วยไม่อาจสนองความต้องการได้  หน่วยเหนือจะต้อง
ช่วยเหลือให้การสื่อสารเพิ่มเติม  
          การส่ือสารทางยุทธวธีิระดับกองพนั 
          ณ ระดับกองพันความต้องการในการสื่อสารมีกว้างขวางขึ้นบ้าง     แต่อย่างไรก็ตามคง
ลักษณะเดียวกับกองร้อย  กล่าวคือเครื่องมือสื่อสารหลักคงขึ้นอยู่กับวิทยุ  ณ ระดับนี้ระยะได้
เพิ่มขึ้นและมีความต้องการเกี่ยวกับการสื่อสารท่ีมีการบันทึกท้ังข่าวชนิดที่ก าหนดชั้นความลับ   
และไม่ก าหนดชั้นความลบั แสดงให้เห็นแบบของการสื่อสารระดับต่างๆ ท่ีใช้ ณ ระดับกองพัน
หน่วยรบ ระบบการสื่อสารของกองพันจัดตั้งเครื่องมือภายในกองบังคับการกองพัน ไปยังกองร้อย
ต่าง ๆ ส่วนต่าง ๆ ของกองบังคับการและหน่วยสมทบ   ส าหรับหน่วยสมทบนั้นตามปกติจะมี
เจ้าหน้าท่ีและอุปกรณ์ส าหรับติดตั้งเครื่องปลายทาง   หรือขยายการสื่อสารออกไปได้    กองพันใช้
วิทยุชนิด ถสม/ปถ  ในข่ายบังคับบัญชาและส่งก าลังบ ารุงและใช้วิทยุโทรพิมพ์ความถี่สูงหรือสถานี
วิทยุแถบความถี่ด้านเดียว    ความถี่สูงในข่ายของหน่วยเหนือ ณ ระดับนี้  มีความต้องการอย่างท่ีสุด
ท่ีจะจัดตั้งทางสายใหญ่ไปหน่วยรองต่าง ๆ เพิ่มเสริม (BACK UP) ระบบวิทยุของกองพันจัดให้มี
การน าสารขึ้นใช้ในระยะที่ไม่ไกลเกินไป เพื่อความปลอดภัยและเชื่อถือได้กับใช้ส่งมอบข่าวท่ีมี
จ านวนมาก ๆ    ส าหรับข่าวท่ีต้องการความปลอดภัยและให้ความแน่นอนอย่างสูง     การสื่อสาร
ประเภททัศนะและเสียง   มีประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้ในระดับกองพันและระดับท่ีต่ ากว่าเพื่อใช้
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ในระบบเตรียมพร้อมและเตือนภัยภายในกองพัน  การบอกฝ่ายระหว่างอากาศกับพื้นดิน ควบคุม
หน่วยและการปฏิบัติการเชื่อมต่อ 
          การส่ือสารทางยุทธวธีิระดับกองพลน้อย  (BRIGADE) 
          ก. ระบบการสื่อสารของกองพลน้อย   เป็นส่วนหนึ่งท่ีสนธิเข้ากับระบบการสื่อสารกองพล
ท้ังหมด  และท าหน้าท่ีเป็นส่วนปลายทาง ทางด้านหน้า พัน.ส.พล.จะเชื่อมต่อ บก.พล.น้อยต่าง ๆ 
เข้ากับ ทก.พล.หลัก และ บก.พล. ส่วนหลังด้วยวิทยุถ่ายทอดชนิดหลายช่องการสื่อสารและ/หรือ
เคเบ้ิล 
          ข. ระบบการสื่อสารของกองพลน้อยจัดให้มีลักษณะดังนี้ 
             (๑) การน าสารทางพื้นดินและทางอากาศใช้ในเมื่อมีข่าวที่ต้องส่งมอบเป็นจ านวนมาก  และ
ส าหรับในกรณีท่ีต้องการส่งมอบอย่างเร็ว 
             (๒) เครื่องมือสื่อสารประเภททัศนะ   และเสียงจ ากัดเพียงใช้ในระบบเตรียมพร้อมและ
เตือนภัยภายในท่ีตั้งของกองบัญชาการเท่านั้น 
             (๓) วิทยุเป็นเครื่องมือสื่อสารหลักภายในกองพลน้อยมีการใช้ท้ังวิทยุชนิด ถสม./ปถ.   และ 
วิทยุโทรพิมพ์ความถี่สูงหรือวิทยุแถบความถี่ด้านเดียวความถี่สูง ข่ายวิทยุกองพลน้อยนั้นปกติ
ประกอบด้วยข่ายบังคับบัญชา และข่ายธุรการ/ส่งก าลังบ ารุงมีหลายสถานีที่ท างานอยู่ในข่ายวิทยุ
ของกองพล 
             (๔) การสื่อสารประเภทสายใช้เป็นหลักระหว่างหน่วยต่าง ๆ  ในกองบัญชาการ และ
ส าหรับบังคับอุปกรณ์วิทยุจากระยะไกล   เนื่องจากระยะระหว่างกองบังคับการและหน่วยรอง,   
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความจ ากัดของอุปกรณ์และเจ้าหน้าท่ี  ท าให้ไม่อาจจัดท า
ระบบทางสายใหญ่อย่างประณีตได้ 
          การส่ือสารทางยุทธวธีิระดับกองพล 
          ก. กองพลใช้ระบบการสื่อสารแบบหลายช่องการสื่อสาร     และหลายเส้นหลักการสื่อสาร
ตามอัตราซึ่งท าให้เกิด 
             (๑) การสื่อสารไปยังหน่วยต่าง ๆ ซึ่งกระจายอยู่อย่างกว้างขวาง 
             (๒) ความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของกองพลในการจัดก าลัง  เพื่อท าการรบและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีตั้งของหน่วยต่าง ๆ ท่ีบัญชาการ และสถานที่ตั้งต่าง ๆ 
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             (๓) วงจรใช้ร่วมส าหรับหน่วยต่าง ๆ    ในพื้นท่ีของกองพลและวงจรใช้เฉพาะส าหรับการ
ใช้อาวุธและกิจการพิเศษอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน 
             (๔) การสนธิเข้ากับระบบการสื่อสารของกองทัพน้อย   และกองทัพสนาม 
             (๕) เครื่องมือท่ีมีความปลอดภัยส าหรับการส่งข่าวท่ีก าหนดชั้นความลับ 
             (๖) เครื่องมือสื่อสารท่ีเชื่อถือได้และส ารอง 
          ข. ระบบการสื่อสารของกองพลตามปกติจะประกอบด้วย 
             (๑) ศูนย์การสัญญาณท่ีส่วนต่าง   ๆ ของกองบัญชาการกองพล (หลัก,ส ารองและส่วนหลัง)   
กองบัญชาการช่วยรบของกองพล (SUPPORT COMMAND) และในเขตหน้าของพื้นท่ีกองพล   
ศูนย์การสัญญาณเหล่านี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ศูนย์ข่าว   เจ้าหน้าท่ีน าสาร, การอักษรลับ, โทรพิมพ์,   
และวิทยุเพื่อเพิ่มเติมเครื่องมือประจ าหน่วยให้แก่หน่วยต่าง   ๆ    ท้ังหมดท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
ศูนย์การสัญญาณ ณ ทก.พล.หลัก  ท าหน้าท่ีเป็นสถานีปลายทางโทรส าเนาให้แก่หน่วยเหนืออีกด้วย 
             (๒) ระหว่างศูนย์การสัญญาณต่าง ๆ ปืนใหญ่ของกองพล และแต่ละกองพลน้อยเชื่อมโยง
กันด้วยการสื่อสารแบบหลายช่อง 
             (๓) การน าสารทางพื้นดินและทางอากาศของกองพล  (เครื่องบินจัดจากกองพันบิน)  
เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของกองบัญชาการกองพลเข้ากับกองบังคับการของหน่วยรองที่ส าคัญของกอง
พล 
             (๔) ข่ายวิทยุแถบความถี่ด้านเดียวความถี่สูง, วิทยุโทรพิมพ์ความถี่สูงและวิทยุชนิด ถสม/
ปถ. 
             (๕) สถานีสนธิวิทยุ/สาย  ณ  ศูนย์การสัญญาณแต่ละแห่ง   (ยกเว้นแห่งเดียวท่ีส่วนหลัง)  
สามารถท่ีจะเชื่อมกับสถานีวิทยุ ถสม/ปถ   ท่ีติดตั้งบนยานยนต์เข้ากับระบบโทรศัพท์ได้ ณ ศูนย์
การสัญญาณ 
          ค. กองพันทหารสื่อสารของกองพล    (ทหารราบยานยนต์, ยานเกราะ   และกองพลส่งทาง
อากาศ)  ท าการติดต้ังและปฏิบัติงานระบบการสื่อสารของกองพล  เว้นการสื่อสารในอัตราของ
หน่วยต่าง ๆ ของกองพล,   ผู้บังคับทหารสื่อสารของกองพลบังคับบัญชากองพันทหารสื่อสาร    
และยังท าหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษของผู้บัญชาการกองพลอีกด้วย 
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          การส่ือสารทางยุทธวธีิระดับกองทพัน้อย 
          ก.ในกองทัพน้อยและในพื้นท่ีของกองทัพน้อย   การสื่อสารชนิดหลายช่องและหลายเส้น
หลักจะเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด      จ านวนครั้งท่ีใช้และความต้องการการสื่อสารด้วยวิทยุ
โทรศัพท์ท่ีติดตั้งบนยานยนต์ได้ลดลงเป็นอย่างมาก   ท้ังนี้เน่ืองจากระยะทาง ขนาดและความ
ซับซ้อนของท่ีบัญชาการ และจ านวนหน่วยสนับสนุนซึ่งตั้งในพื้นท่ีดังกล่าวมีมากมาย  ดังนั้นจึงมี
ความต้องการใช้โทรศัพท์และการสื่อสารท่ีบันทึกได้ เช่น โทรพิมพ์มากขึ้น 
          ข. กองทัพน้อยติดตั้ง  และปฏิบัติการสื่อสารแบบช่องเดียวและหลายช่อง    มุ่งเฉพาะส าหรับ
ประจ าท่ีบัญชาการส่วนต่าง ๆ (ไม่มีระบบการสื่อสารแบบพื้นที่) กับอาศัยระบบการสื่อสารของ
กองทัพสนามบางส่วน  ระบบการสื่อสารของกองทัพน้อยเชื่อมต่อโดยตรงกับกองพลและหน่วย
รองหลักอื่น ๆ กองทัพน้อยได้ใช้ระบบการสื่อสารของกองทัพสนามเป็นหลัก  ในการเพิ่มเติมและ
เสริมระบบของตน   เพื่อส่งข่าวทางธุรการและการส่งก าลังบ ารุงตลอดจนข่าวทางยุทธการเท่าที่
จ าเป็น  การน าสารใช้ไปยังกองบัญชาการหน่วยรองท้ังหมดและใช้เพื่อส่งค าสั่ง, แผ่นบริวาร ฯลฯ  
ซึ่งไม่เหมาะที่จะส่งด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นยังใช้ส าหรับข่ายทางธุรการตามปกติด้วย 
ส่วนส าคัญของระบบการสื่อสารของกองทัพน้อย ซึ่งสนธิเข้ากับระบบการสื่อสารของกองทัพ
สนามและกองพลนั้นได้ 
          ค. ศูนย์การสัญญาณของระบบการสื่อสารของกองทัพสนาม   จะตั้งขึ้นภายในพื้นที่ของ
กองทัพน้อย     เพื่อท าให้เกิดการอ่อนตัวตามความต้องการ   และจัดให้มีการสื่อสารแก่หน่วย
สนับสนุนต่าง ๆจ านวนมาก หน่วยหรือกองบัญชาการใดท่ีสามารถจะต่อเข้ากับศูนย์การสัญญาณที่
ใกล้ท่ีสุดได้   ก็จะต่อเข้ากับระบบการสื่อสารของกองทัพน้อยและกองทัพทั้งหมดได้โดยตรง 
          ง. กองพันทหารสื่อสาร  กองทัพน้อยมีก าลังพลและเครื่องพอกับความต้องการในการสื่อสาร
ตามปกติของกองทัพน้อย  หน่วยนี้จะติดตั้ง, ปฏิบัติงาน   และบ ารุงรักษาการสื่อสารทางยุทธวิธี
ให้กับทุกส่วนของท่ีบัญชาการกองทัพน้อยและไปยังหน่วยต่าง ๆ ท่ีบรรจุมอบหรือขึ้นสมทบกับ
กองทัพน้อย   ท้ังนี้รวมท้ังการน าสารทางพื้นดินและทางอากาศ และการภาพของกองทัพน้อยด้วย    
กองพันนี้ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมทางการปฏิบัติของผู้บังคับทหารสื่อสารของกองทัพน้อย 
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          การส่ือสารทางยุทธวธีิระดับกองทพัสนาม 
          ก. กองพันต่าง ๆ ในกรมทหารสื่อสารของกองทัพสนามเป็นผู้ติดตั้ง และปฏิบัติงานระบบ
การสื่อสารของกองทัพสนาม   กรมทหารสื่อสารดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้การควบคุมทางการปฏิบัติของ
ผู้บังคับทหารสื่อสารกองทัพสนาม 
          ข. ระบบการสื่อสารของกองทัพสนามท่ีใช้เป็นหลักนั้น  ได้แก่   ศูนย์การสัญญาณประจ า
พื้นที่   วิทยุถ่ายทอดแบบหลายช่องและสายเคเบิ้ล   ซึ่งกองพันทหารสื่อสารพื้นที่เป็นผู้ติดตั้งและ
ปฏิบัติงานให้ระบบการสื่อสารจะเร่ิมจากส่วนหลังของเขตกองทัพสนาม   แผ่ไปตลอดเขตการรบ
และเชื่อมต่อเข้ากับระบบการสื่อสารของกองพล   ดังนั้นระบบการสื่อสารของกองทัพสนามจะคลุม
ตลอดขอบเขตของการบังคับบัญชา  ศูนย์การสัญญาณเหล่านี้มิได้เป็นของท่ีบัญชาการหน่วยหนึ่ง
หน่วยใดโดยเฉพาะ แต่จะให้การสนับสนุนแก่หน่วยต่าง ๆ  ท้ังหมดท่ีตั้งอยู่ในบริเวณนั้น  ศูนย์การ
สัญญาณเหล่านี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองทัพตามความเหมาะสมของลักษณะทางภูมิศาสตร์ในต าบล
นั้น  เส้นทางการสื่อสารภาคพื้นดินและความหนาแน่นของจ านวนหน่วยทหาร   ศูนย์เหล่านี้จะต่อ
ถึงกันด้วยวิทยุถ่ายทอดหลายช่องการสื่อสารและอุปกรณ์เคเบ้ิลทางสายใหญ่  ระบบการสื่อสารของ
กองทัพนี้   ให้การสนับสนุนทางการสื่อสารร่วมแก่ผู้ใช้และให้ระบบการสื่อสารหลายช่องแก่กอง
พล 
          ค. นอกจากนี้ยังมีการสื่อสารโดยตรงจากกองบัญชาการของกองทัพสนาม ไปยัง
กองบัญชาการของกองทัพน้อยและหน่วยรองหลักอื่น  ๆ    โดยใช้ช่องการสื่อสารของระบบการ
สื่อสารของกองทัพ    กองพันทหารสื่อสารของกองทัพ  เป็นผู้จัดท าระบบหลายช่องการสื่อสาร
ระหว่างส่วนต่าง ๆ  ของกองบัญชาการของกองทัพสนาม และท่ีไปยังศูนย์การสัญญาณประจ าพื้นที่
ท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด  กองพันทหารสื่อสารของกองทัพ  ยังได้จัดท าข่ายวิทยุโทรพิมพ์ความถี่สูงไปยัง
กองบัญชาการของหน่วยรองหลัก,  และยังจัดการน าสารและการสนับสนุนทางการภาพด้วย 
          ง. หน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพสนามใช้ระบบการสื่อสารของกองทัพสนามลงไป  จน
ตลอดถึงกองพันด้วยหมวดวิทยุถ่ายทอดซึ่งอยู่ในอัตราของกองพันทหารปืนใหญ่ป้องกันภัยทาง
อากาศทุกกองทัพจัดท าระบบการสื่อสารจากกองทัพไปยังกองร้อยปืนใหญ่ต่าง ๆ 
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          การส่ือสารทางยุทธวธีิระดับกองทพับกยุทธบริเวณ 
          ก. ระบบการสื่อสารของกองทัพบกยุทธบริเวณ    จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบของกองทัพสนาม
ต่อเข้ากับระบบการสื่อสารป้องกันท่ัวโลก   ระบบการสื่อสารนี้เป็นข่ายการสื่อสารแบบสนธิท่ีมี
หลายเส้นหลัก หลายช่องการสื่อสาร  และมีความสามารถในการรับส่งข่าวได้เป็นจ านวนมาก  
ระบบนี้จะแผ่ออกไปข้างหน้า  เร่ิมจากเขตหลังของยุทธบริเวณ   ไปจนถึงพื้นท่ีของกองทัพสนาม 
          ข. กองบัญชาการท่ีส าคัญซึ่งระบบการสื่อสารของกองทัพบกยุทธบริเวณสนับสนุนอยู่นั้น
ได้แก่กองบัญชาการต่าง ๆ ของกองทัพบกยุทธบริเวณ ระบบทดแทนของกองทัพบกยุทธบริเวณ 
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบกยุทธบริเวณ     หน่วยบัญชาการกิจการพล
เรือนของกองทัพบกยุทธบริเวณ หน่วยบัญชาการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพบกยุทธบริเวณและ
หน่วยบัญชาการส่งก าลังบ ารุงส่วนหน้าและส่วนฐาน นอกจากนี้ถ้าได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการ
ยุทธบริเวณแล้ว ระบบการสื่อสารในกองทัพบกยุทธบริเวณ    อาจต้องจัดท าการสื่อสารส าหรับ
กองบัญชาการยุทธบริเวณด้วย    จะต้องสนับสนุนกองบัญชาการขนาดย่อม ๆ จ านวนมากและส่วน
ต่าง ๆ เก่ียวกับการส่งก าลังบ ารุงได้แก่  คลังต่างๆ โรงพยาบาลหน่วยควบคุมพื้นที่และที่ตั้งต่าง ๆ 
เพื่อท าการสื่อสารกับยุทธบริเวณแห่งอื่นและเขตหลัง  ตลอดจนการต่อเข้ากับระบบการสื่อสารของ
กองทัพสนามเพื่อท าการสื่อสารกับหน่วยทางยุทธวิธี 
          ค. ระบบนี้ใช้วิทย,ุ วิทยุถ่ายทอดและเคเบ้ิลรวมท้ังอุปกรณ์ติดตั้งเครื่องปลายทางต่าง ๆ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ จะรวมกันเข้าเป็นศูนย์ควบคุม     ศูนย์ควบคุมย่อยและศูนย์สลับทาง (SWITCHING 
CENTER) วงจรต่าง ๆ    จัดท าขึ้นส าหรับการใช้ร่วมกันเป็นหลัก    โดยมีวงจรส าหรับผู้ใช้เฉพาะ
เพียงจ ากัดเท่าที่ต้องการเท่านั้น  ปลายทางต่าง ๆ จัดท าเพื่อต่อเข้ากับระบบการสื่อสารป้องกัน   
เครื่องมือสื่อสารทางพาณิชย์ให้ใช้ได้เมื่อเห็นว่าเหมาะสม 
          ง. ระบบวิทยุถ่ายทอดหลายช่องการสื่อสาร(ไมโครเวฟ)  จะจัดตั้งขึ้นทั้งทางกว้างและทางลึก  
เพื่อให้มีทางส่งข่าวแผ่กระจายออกไปและมีทางส ารองด้วย      อาจจะจัดอุปกรณ์สะท้อนกระจายใน
บรรยากาศชั้นโทรโบสเฟียริคสแก็ทเตอร์   เพิ่มเติมเข้ากับอุปกรณ์สายใหญ่ขึ้นด้วย  และอาจจัดสาย
เคเบ้ิลสนามเข้าผนวกหรือเสริมระบบไมโครเวฟอีกก็ได้ 



                                                                                                                                                               หน้าที่ 95 

          จ. ศูนย์ควบคุมพื้นท่ีท าหน้าท่ีคล้ายกับเป็นต าบลชุมทางของระบบการสื่อสารท้ังทางกว้าง  
และทางลึกและใช้เป็นต าบลต่อเข้าและแยกออก (DROP OUT) ด้วยศูนย์ควบคุมย่อยท าหน้าที่ซ้ า
สัญญาณในระบบวิทยุถ่ายทอดและเคเบ้ิล  ศูนย์ต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้ระบบการสื่อสารท้ังสิ้นมีความ
อ่อนตัวขึ้นโดยท าหน้าท่ีเป็นต าบลต่อเข้าและแยกออกอย่างจ ากัด ศูนย์ย่อยต่าง ๆ  จะแยกกันออกไป
ในลักษณะที่ท าให้เกิดเป็นทางสื่อสารส ารองขึ้นและสนองหน่วยผู้ใช้ได้เหมาะสมศูนย์สลับสายจะ
ตั้งอยู่ ณ จุดต่าง ๆ ในระบบโดยถือเอาความหนาแน่นของหน่วยทหารและปริมาณข่าวเป็นหลัก   
ศูนย์เหล่านี้จะตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงและต่อเข้ากับศูนย์ควบคุมที่ก าหนดให้  ศูนย์สลับสายต่าง ๆ  
นี้จัดไว้ส าหรับท าหน้าท่ีสลับสายให้แก่โทรศัพท์, โทรพิมพ์และอื่น ๆ และจะใช้ศูนย์สลับสาย ๑ 
แห่งต่อศูนย์ควบคุม ๓ แห่ง 
          ฉ. หน่วยทหารสื่อสารท่ีเหมาะสมจากหน่วยบัญชาการปฏิบัติการสื่อสาร   ของกองทัพบก
ยุทธบริเวณ   เป็นผู้จัดบริการสื่อสารภายในที่ต้ังให้แก่กองบัญชาการหรือสถานที่ตั้งทางทหารขนาด
ใหญ่ ๆ ในเขตหลังนั้น(ท้ังนี้อยู่ภายใต้การควบคุมทางการปฏิบัติของผู้บังคับทหารสื่อสาร
กองทัพบกยุทธบริเวณ)      หน่วยสื่อสารเหล่านี้จะจัดการสื่อสารภายในให้กับกองบัญชาการซึ่งตน
ขึ้นสมทบหรือบรรจุมอบ สถานีปลายทางต่าง ๆ  และต่อเข้ากับระบบใช้ร่วม   การสื่อสารภายใน
ส าหรับหน่วยเล็ก ๆ ท่ีอยู่ในเขตหลังของยุทธบริเวณนั้น คงใช้เครื่องมือสื่อสารในอัตราของแต่ละ
หน่วยด าเนินการเอง 
          การส่ือสารส าหรับหน่วยสนับสนุนด้วยการช่วยรบ (COMBAT SERVICE SUPPORT) 
          ก. กล่าวทั่วไป   การก าหนดความรับผิดชอบในการสนับสนุนด้วยการช่วยรบโดยละเอียด
ให้แก่หน่วยบัญชาการช่วยรบของกองทัพสนาม (FIELD  ARMY  SUPPORT COMMAND หรือ 
FASCOM) และหน่วยบัญชาการช่วยรบของกองพล  (DIVISION SUPPORT COMMAND )  
เกิดขึ้นจากระบบตามพันธกิจของการสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงภายในกองทัพสนามและการ
ปรับปรุงขอบเขตและโครงสร้างของระบบการส่งก าลังบ ารุงในเขตหลัง  เพื่อสนองต้องการในการ
สื่อสารของหน่วยสนับสนุนด้วยการช่วยรบและหย่อมสังกรกิจต่าง ๆ (COMPLEXER)นั้น เป็น
ความรบัผิดชอบของผู้บังคับทหารสื่อสารซึ่งมีหน้าท่ีจัดการสื่อสารให้แก่พื้นท่ีท่ีหน่วย และหย่อม
สังกรกิจเหล่านี้ตั้งอยู่ความต้องการทางการสื่อสารภายในกองบังคับการนั้น ตามปกติหน่วยทหาร



                                                                                                                                                               หน้าที่ 96 

สื่อสารซึ่งจัดสมทบหรือจัดประจ าหน่วยนั้นเป็นผู้จัดท าให้  ท้ังนี้ย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยและ
ปริมาณของความต้องการในการสื่อสาร 
          ข. การสื่อสารของหน่วยบัญชาการช่วยรบของกองทัพสนาม (FASCOM) ความต้องการการ
สื่อสารท่ีวางเข้ามาและการสื่อสารท่ีใช้ภายในกองบัญชาการช่วยรบของกองทัพสนามนั้น ศูนย์การ
สัญญาณของระบบการสื่อสารของกองทัพสนามเป็นผู้จัดท าให้โดยร่วมกับอุปกรณ์สื่อสารของกอง
บังคับการซึ่งหน่วยทหารสื่อสารของกองทัพสนามท่ีมาสมทบ    หรือหน่วยทหารสื่อสารในอัตรา
ของกองบังคับการ 
กรมทางการช่วยรบต่าง ๆ หรือของหน่วยท่ีเล็กกว่านั้นเป็นผู้วางและปฏิบัติการให้ศูนย์การสัญญาณ
ของระบบการสื่อสารของกองทัพสนาม   จะตั้งอยู่ในลักษณะที่ให้ความสะดวกต่อการเลือกเป็นทาง
ส่งข่าวส ารอง   และเข้าไปสู่หน่วยผู้ใช้รวมท้ังหน่วยต่าง ๆ บชร.ท.สนาม (FASCOM)  โดยสะดวก
ด้วยระบบการสื่อสารของกองทัพสนามยังได้จัดให้มีบริการโทรศัพท์และโทรพิมพ์ทางไกลให้แก่
ส่วนต่าง ๆ ของหน่วย บชร.ท.สนาม ท้ังหมดอีกด้วย  หน่วยทหารสื่อสารซึ่งจัดมาสมทบหรือหน่วย
สื่อสารท่ีอยู่ในอัตราของกองบังคับการต่าง ๆ ของ บชร.ท.สนาม   จะจัดอุปกรณ์สื่อสารท่ีใช้ร่วมกับ
กองบังคับการส่วนมาก  เช่น โทรศัพท์กลางและบริการโทรศัพท์ภายใน  โทรพิมพ์   การอักษรลับ
การน าสารและศูนย์ข่าว  และมีขา่ยวิทยุโทรพิมพ์ความถี่สูงอย่างจ ากัดวางจากกองบังคับการของ
หน่วย  บชร.ท.สนาม ลงไปถึงหน่วยระดับกองบังคับการกรมทางการช่วยรบ 
          ค. การสื่อสารของหน่วยบัญชาการช่วยรบของกองพล      ความต้องการในการสื่อสาร
ส าหรับหน่วยบัญชาการช่วยรบของกองพลนั้น   กองพันทหารสื่อสารของกองพลจะจัดท าให้  ท้ังนี้
จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบการสื่อสารของกองพล  (ดูรายละเอียดใน รส.๑๑-๕๐)  ท้ังนี้มิได้รวมถึง
เครื่องมือสื่อสารภายในอัตราของหน่วยท่ีวางไปยังหน่วยสนับสนุนด้วยการช่วยรบ 
          ง. การสื่อสารส าหรับหน่วยบัญชาการส่งก าลังบ ารุงในเขตหลัง  ดังได้กล่าวไว้แล้วแต่ตอนต้น
ว่าหน่วยบัญชาการปฏิบัติการสื่อสารกองทัพบกยุทธบริเวณ  เป็นผู้ปฏิบัติระบบการสื่อสาร
กองทัพบกยุทธบริเวณ (TACS) ท่ัวท้ังเขตหลัง    กองร้อยปฏิบัติการสื่อสารท่ีสมทบอยู่กับกอง
บังคับการหรือสถานที่ตั้งหน่วยท่ีมีกองร้อยนี้ประจ าอยู่จะเป็นผู้ติดตั้งปฏิบัติงาน  และบ ารุงรักษา
การสื่อสารภายในกองบังคับการของหน่วยบัญชาการส่งก าลังบ ารุง     หน่วยบัญชาการปฏิบัติการ
นั้น   จะส่งหน่วยของตนมาสมทบเพิ่มขึ้นตามความต้องการการสื่อสารท่ีขยายออกไป  ตามปกติ
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แล้วหน่วยทหารสื่อสารของหน่วยบัญชาการปฏิบัติการสื่อสารจะเป็นผู้จัดการสื่อสารจากเครื่อง
สลับสายและจากศูนย์การสื่อสารภายในบริเวณนั้น ๆ  เขา้เชื่อมต่อกับระบบการสื่อสารของ
กองทัพบกยุทธบริเวณ (ดู รส.๑๑-๒๐) 
 

ตอนที ่ ๒  การส่ือสารในขั้นต่าง ๆ ของการปฏบัิติทางยุทธวธีิ 
          การส่ือสารในพืน้ทีร่วมพล 
          ก. กล่าวทั่วไป  พื้นที่รวมพลคือพื้นที่ซึ่งหน่วยต่างๆ มารวมกัน เพื่อเตรียมการปฏิบัติทาง
ยุทธวิธีต่อไป  ในขั้นนี้ส่วนต่าง ๆ   ท้ังหมดย่อมได้รับข่าวท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติท่ีต้องกระท า  ท า
แผนและแก้ไขข้อบกพร่องเก่ียวกับการซ่อมบ ารุงและส่งก าลังเป็นครั้งสุดท้าย 
          ข. กิจกรรมการสื่อสารในพื้นท่ีรวมพล  เพือ่ป้องกันการค้นหา  (Detection)   ของข้าศึก  
การรปภ.ส. จะต้องกระท าตลอดทุกขั้นเกี่ยวกับการเลือกและการใช้มัชฌิมการสื่อสาร 
          การสื่อสารท่ีต้องจัดให้มีขึ้นในขั้นนี้มีดังนี้ 
             (๑) กองบังคับการท่ีส าคัญ ๆ   จะต้องจัดตั้งศูนย์การสัญญาณขึ้น   และปฏิบัติงานศูนย์อ่ืน ๆ  
อาจจัดต้ังขึ้นตามความจ าเป็น เช่น ท่ีสนามบิน  ต าบลขึ้นบก   ต าบลลงรถและอื่น ๆ 
             (๒) ทุกศูนย์การสัญญาณหรือศูนย์การสื่อสารท่ีจัดตั้งขึ้นในการน าสารส าหรับเหตุผล
เก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยแล้ว    ตามปกติย่อมถือว่าการน าสารมีความเชื่อถือได้อย่างสูง 
             (๓) ในพื้นท่ีรวมพลห้ามใช้ทัศนสัญญาณ    และใช้เสียงสัญญาณ    ท้ังนี้เพื่อป้องกันการสืบ
ค้นหาข้าศึกต่อการชุมพลของฝ่ายเรา 
             (๔)  ในขั้นการรวมพล  การสื่อสารทางวิทยุ   ตามปกติห้ามใช้หรือระงับวิทยุ  ชุดวิทยุ
ถ่ายทอดอาจต้องกระจายออกไว้ทั้งพื้นที่รวมพล   แต่ว่าตามธรรมดาแล้วไม่ติดตั้งปฏิบัติงาน   
ข้อยกเว้นในเร่ืองนี้ก็คือการกระจายเสียงเตือนภัย และการส่งข่าวจากส่วนลาดตระเวนท่ีเกาะอยู่กับ
ข้าศึก  ชุดวิทยุท้ังหมดจะต้องท างานและทดลองตามช่องการสื่อสารท่ีก าหนดไว้ส าหรับแผนปฏิบัติ
งานตาม นปส.และ นสป.ท่ีใช้อยู่ 
             (๕) การสื่อสารทางสายในพื้นท่ีรวมพลนั้นเป็นไปอย่างจ ากัด    ทางสายพาณิชย์ท่ีมีอยู่แล้ว
อาจใช้ได้เพื่ออ านวยการให้    แต่การสร้างเพิ่มเติมจะต้องท าแต่น้อยท่ีสุดโดยเท่าที่จ าเป็น  ส าหรับ
การควบคุมบังคับบัญชาเท่านั้น 
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             (๖) เมื่อมีหน่วยสมทบและสนับสนุนเข้าร่วมด้วยในพื้นท่ีรวมพล  ควรจะได้ปฏิบัติดังนี้ 
                 (ก) สอบความถี่และนามเรียกขานของหน่วยสมทบ   และหน่วยสนับสนุนถ้าจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรายการ   เพื่อป้องกันการรบกวนกันเอง  แล้วก็ให้ผู้บังคับทหารสื่อสาร (หรือฝ่ายการ
สื่อสาร) ประสานงานกับหน่วยเหนือ 
                 (ข)  ท าและแจกจ่าย นปส. รายการท่ีเก่ียวข้อง  (เช่นประมวลท่ีเตรียมไว้ส าหรับข่าว นาม
เรียกขาน ฯลฯ)  นอกจากนั้นให้บรรยายสรุป รปจ.ว่าด้วยการสื่อสารแก่เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ด้วย 
                 (ค) สอบสถานภาพของเครื่องมือและเจ้าหน้าที่สื่อสาร 
                 (ง) ด าเนินการฝึกอย่างต่อเน่ืองและเน้นหนักถึงการปฏิบัติท่ีก าลังจะมาถึง 
                 (จ) จ่ายค าแนะน าการสื่อสารพิเศษส าหรับการปฏิบัติท่ีได้วางแผนไว้ 
           การส่ือสารระหว่างการเดินและพกั 
           ก. กล่าวทั่วไป 
             (๑) การเดินแบ่งออกเป็นทางยุทธวิธี  และทางธุรการและอาจท าได้เป็นขั้นเดียวหรือหลาย
ขั้น  ขบวนเดียวหรือหลายขบวน   และใช้เส้นทางเดียวหรือหลายเส้นทางการสื่อสารใช้ส าหรับ
ควบคุมขบวน   ส าหรับติดต่อกับส่วนลาดตระเวนและป้องกัน   และเพื่อใชท้ าการสื่อสารกับหน่วย
สนับสนุนและหน่วยเหนือ   เพื่อให้มีการวางการสื่อสารท่ีจ าเป็น  แต่น้อยท่ีสุดในระหว่างการเดิน
และการพัก  ผู้บังคับทหารสื่อสาร (หรือฝ่ายการสื่อสาร)จะต้องได้รับค าชี้แจงล่วงหน้าเกี่ยวกับ
แผนการเดิน    ถ้าจะสามารถท าได้ผู้บังคับทหารสื่อสารควรจะท าการลาดตระเวนเส้นทางท่ีจะเดิน    
เพื่อพิจารณาว่าสถานีวิทยุถ่ายทอดหรือสถานีส่งต่อจะต้องใช้หรือไม่ในการท่ีจะให้การสื่อสารมีการ
ต่อเน่ืองกันโดยตลอด 
             (๒) ถ้ามีอากาศยานส าหรับควบคุมขบวน    เครื่องมือสื่อสารท่ีจะติดต่อกับอากาศยานควร
จะกระจายอยู่ในขบวนระหว่างท่ีระงับวิทยุ     หรือห้ามส่งวิทยุให้ใช้ทัศนสัญญาณซึ่งได้มีการนัด
หมายไว้ล่วงหน้าท าการสื่อสารระหว่างอากาศยานกับยานพาหนะบนพื้นดิน 
             (๓) ค าแนะน าการสื่อสารนั้นมีอยู่ใน รปจ.  อาจไม่จ าเป็นต้องน ามากล่าวอีก   แต่
เพื่อที่จะให้ค าแนะน านี้สมบูรณ์ ตามปกติค าสั่งการเดินจะบอกที่ตั้งบังคับการขบวนเดินทางไว้ 
            ข. การสื่อสารในการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี 
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             (๑) กองบัญชาการท่ีจัดขึ้นเพื่อควบคุมขบวนจะจัดต้ังศูนย์การสัญญาณ  หรือศูนย์การ
สื่อสารเคลื่อนท่ีขึ้นตามความต้องการ   ศูนย์เหล่านี้อยู่ในรถน าขบวนคันใดคันหนึ่งซึ่งใกล้กับท่ี
บัญชาการขบวนเดินนั้นเอง 
             (๒) ในระหว่างการเดินทุกหน่วยใช้การน าสาร  พลน าสารเดินเท้าและยานยนต์จะใช้จาก
ข้างหน้าไปข้างหลังและระหว่างขบวนข้างเคียง   พลน าสารยานยนต์ปฏิบัติงานจากศูนย์การสื่อสาร
เคลื่อนท่ีซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับที่บัญชาการขบวนเดิน   พลน าสารจะได้รับหน้าที่ให้ติดตามผู้บังคับหน่วย
ก าลังและรถเจ้าหน้าท่ีท่ีส าคัญบางคัน และถ้ามีอากาศยานอาจจะใช้พลน าสารทางอากาศด้วย 
             (๓) การสื่อสารประเภททัศนสัญญาณ  จะใช้เป็นหลักอย่างกว้างขวางรวมท้ังแผ่นผ้า
สัญญาณ มือสัญญาณและดอกไม้เพลิง  วิธีการและเครื่องมือทัศนเหล่านี้    ซึง่ต้องอาศัยสัญญาณท่ี
ได้นัดหมายกันไว้ล่วงหน้านั้น  ใช้ในการเตือนภัยเก่ียวกับการโจมตีของข้าศึกท่ีก าลังจะเกิดขึ้น   
การพิสูจน์ทราบขบวนเดินฝ่ายเดียวกัน   ยานพาหนะพิเศษบางคันที่บัญชาการขบวนเดินและต าบล
ท้ิงข่าว  ตกข่าว 
             (๔)  เมื่อการสื่อสารด้วยวิทยุยอมให้ใช้ได้    จะเป็นเครื่องมือในการควบคุมการเดินท่ี
รวดเร็วและได้ผลดีที่สุด  อย่างไรก็ตามการใช้วิทยุอาจจะถูกห้ามใช้   เนื่องจากเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยและหวังผลในการจู่โจม 
             (๕) วิทยุถ่ายทอดอาจใช้ระหว่างการเดินได้       ถ้าหากจะไม่เป็นอันตรายแก่การรักษาความ
ปลอดภัยและถ่วงความเร็วในการเคลื่อนท่ี     ตามปกติในระหว่างการเดินนั้นการใช้วิทยุถ่ายทอดจะ
ใช้ตามแนวเดียวซึ่งไปตามเส้นทางการเดิน  ในการจัดต้ังการสื่อสารด้วยวิทยุถ่ายทอด สถานีหลัก
ควรจะตั้ง ณ ท่ีมีการบังคับบัญชามากท่ีสุด      สถานีดังกล่าวควรจะช่วยตัวเองได้ เว้นแต่อาจต้องตัด
การช่วยเหลือเก่ียวกับการป้องกันตัวเอง 
             (๖) ปกติในระหว่างการเคลื่อนย้าย ไม่มีการสร้างทางสาย เว้นแต่ทางสายทหารและพล
เรือนท่ีมีอยู่แล้วจะใช้ได้ 
           ค. การเคลื่อนย้ายทางธุรการ  การเคลื่อนย้ายชนิดนี้กระท าในเมื่อคาดว่าจะไม่มีการรบกวน
จากข้าศึกทางพื้นดิน    ดังนั้นวิทยุและเจ้าหน้าท่ีน าสารท่ีใช้พาหนะจึงเป็นเครื่องมือหลักในการ
สื่อสาร  การรักษาความปลอดภัยทางวิทยุจะต้องคงใช้  เพื่อลดหรือป้องกันข่าวมิให้ข้าศึกทราบ ถ้า
สามารถจะท าได้ก็ให้จัดวางทางสายขึ้น ณ ท่ีตั้งกองบังคับการใหม่  เพื่อปฏิบัติงานได้เมื่อไปถึง 



                                                                                                                                                               หน้าที่ 100 

           ง. การสื่อสารระหว่างการหยุดพัก ระหว่างหยุดพักชั่วคราวการสื่อสารคงเช่นเดียวกับ
ระหว่างเวลาเดิน   ระหว่างการหยุดพักนาน     คงมีการใช้การน าต่อไปวิทยุคงใช้ได้เว้นเสียแต่จะ
ห้ามใช้  เพื่อเหตุผลในการรักษาความปลอดภัย  ถ้ามีชุดล่วงหน้าอยู่ข้างหน้าขบวนเดินควรจะมี
เจ้าหน้าท่ีสื่อสารเพื่อท าการติดตั้งการสื่อสารในพื้นท่ีพักแรมอาจจะจัดวางทางสายขึ้น    แต่จะท า
มากน้อยเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้โทรศัพท์  ปริมาณสายท่ีมี และห้วงเวลาใน
การหยุดพัก 
            การส่ือสารระหว่างการเคล่ือนทีเ่ข้าปะทะ 
 ก. กล่าวทั่วไป  ชนิดของหน่วย (ยานเกราะ,ยานยนต์หรือทหารราบ) จะบ่งให้ทราบถึง
ปริมาณในการประสานงานที่จ าเป็นก่อนท่ีหน่วยจะไปถึงฐานออกตี   เนื่องจากบางหน่วย เช่น ยาน
เกราะ  หรอืยานยนต์ซึ่งยึดหรือผ่านฐานออกตีชั่วระยะอันสั้น  อาจไม่มีเวลาพอที่จะประสานงาน
เก่ียวกับการสื่อสารเป็นครั้งสุดท้ายได้    ถ้าจะมีการจัดขบวนรบผ่านแนวออกตี    จะต้องจัด
นายทหารติดต่อระหว่างหน่วย  และต้องมีเจ้าหน้าท่ีชี้ทางในฐานออกตีด้วย 
 ข. การใช้วิทยุ  ควรจะมีแผน เพื่อใช้ควบคุมการสื่อสารทางวิทยุต่อไปจนถึงเวลาเข้าตี เพื่อ
ป้องกันการเปลี่ยนแปลงปริมาณข่าวจากสภาพปกติ  จะเป็นการแสดงออกให้ทราบถึงการรบท่ีใกล้
จะเกิดขึ้นต่อสถานีดักฟังของข้าศึก      ลักษณะนี้อาจต้องใช้ข่าวลวง     เพื่อรักษาปริมาณข่าวให้คง
ระดับเดิมไว้     ระหว่างท่ีมีการเริ่มจัดขบวนรบนั้นวิทยุถ่ายทอดไม่ใช้ท างาน  แต่ชุดต่าง ๆ  คง
ประจ าอยู่  ณ ต าบลท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีจะเกิดขึ้นได้ดีท่ีสุด 
 ค. เครื่องมือการสื่อสารท่ีใช้เสริม การน าสารและทัศนสัญญาณจะใช้อย่างกว้างขวาง  ใน
ระยะเวลาท่ีอากาศมืด  ท้ังพลน าสารและเจ้าหน้าที่น าทางควรจะมีเครื่องกรองแสงเพื่อลดมิให้ข้าศึก
สังเกตุเห็นได้ง่าย การสื่อสารประเภทสายมีความต้องการน้อยมากในฐานออกตี หรือระหว่าง
เคลื่อนท่ีเข้าปะทะ 
            การส่ือสารในระหว่างการรบด้วยวธีิรุก 
 ก. กล่าวโดยท่ัวไป ได้กล่าวไว้ รส.๑๐๐-๕ แล้วว่าแบบมาตรฐานของการรบด้วยวิธีรุกนั้น
คือการเข้าตีตรงหน้า และเข้าตีโอบ  การขยายผลเป็นการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกอย่างหนึ่ง   ซึ่ง
กระท าหลังจากการเข้าตีตรงหน้า หรือการเข้าตีโอบส าเร็จลงแล้วการไล่ติดตามเป็นการปฏิบัติ
ต่อไป    หลังจากเมื่อการขยายผลได้ส าเร็จลง     ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติการ
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ควบคุม  และบังคับบัญชาหน่วยต่าง ๆ ของตนได้อย่างถูกต้องเป็นปัจจัยส าคัญ ในการจะน าไปสู่
ความส าเร็จของการปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุก  การสื่อสารท่ีเหมาะสมและชื่อถือได้จัดเป็นสิ่งส าคัญ
ท่ีสุดในการเข้าตี   เพื่อว่าผู้บังคับบัญชาอาจจะรวมก าลังท่ีกระจายกันอยู่  และใช้ประโยชน์ของ
ความคล่องตัวทางยุทธวิธีได้อย่างเต็มท่ีในอันท่ีจะด ารงความมุ่งหมายท่ีได้รับมอบไว้ 
 ข. แผนและค าสั่งการสื่อสาร  แผนส าหรับการสื่อสารซึ่งสนับสนุนการเข้าตีจะต้องยึดถือ
และประสานกับแผนยุทธการ   และขึ้นอยู่กับภารกิจกับการประกอบก าลังรบโดยตรง   แผนจะต้อง
อ่อนตัวเพียงพอที่จะจัดการสื่อสารให้กับกองหนุน ท่ีจัดตั้งขึ้นได้ด้วยผู้บังคับทหารสื่อสาร (หรือ
ฝ่ายการสื่อสาร)  จะต้องประสานแผนการสื่อสารกับหน่วยท่ีขึ้นสมทบและหน่วยให้การสนับสนุน
ต่าง ๆ ถ้าหากมีเวลาพอควรให้ฝ่ายอ านวยการรับรองแผนเสียก่อน   แต่อย่างไรก็ตาม   การเริ่มติดตั้ง
จริง ๆ นั้นไม่ควรเสียเวลารับรองแผนละเอียด เมื่อไม่มีค าแนะน าโดยละเอียดก็ให้ใช้ค าสั่งเป็นส่วน 
ๆ หรือ รปจ.ไม่ว่าเป็นข้อเขียนหรือค าพูดก็ได้ ค าแนะน าการสื่อสารส าหรับหน่วยรองควรจะ
กล่าวถึงการใช้การน าสาร วิทยุ  วิทยุถ่ายทอด และระบบทางสาย  ตลอดจนเรื่องท่ีจะต้อง
ประสานงานอื่น ๆ ซึ่งมิได้กล่าวไว้ใน รปจ. 
 ค. การสื่อสารระหว่างการเข้าตีตรงหน้า ในการเข้าตีนั้นเวลาท่ีมีในการเตรียมการ   จะบังคับ
ขอบเขตและชนิดของเครื่องมือสื่อสารท่ีจะใช้ลักษณะของการสื่อสารท่ีใช้มีดังนี้ 
             (๑) ศูนย์การสัญญาณหรือศูนย์การสื่อสาร  แต่ละกองบัญชาการหลักของหน่วยที่ท าการเข้า
ตี  จะจัดตั้งศูนย์การสัญญาณหรือศูนย์การสื่อสารขึ้นตามความเหมาะสม   เพื่อด าเนินงานศูนย์การ
สัญญาณและ/หรือศูนย์การสื่อสารท่ีจัดตั้งขึ้น ต้องอยู่ในลักษณะท่ีสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการ
รุกในขั้นต่อๆ ไปได้อย่างเป็นผลดี โดยที่มีการเคลื่อนย้ายแต่น้อยท่ีสุด   เพื่อให้การเคลื่อนย้ายศูนย์
เหล่านั้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ให้พิจารณาแหล่งการสื่อสารท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว เครื่องมือสื่อสาร
ส ารองหรือท่ีใช้งานน้อย 
             (๒) การน าสารใช้ได้ผลดีเป็นอย่างมากระหว่างการเข้าตีที่ใช้อย่างกว้างขวางนั้น ได้แก่ พล
น าสารพิเศษชนิดเดินเท้า  ยานยนต์และอากาศยาน ท้ังนี้เพราะว่าลักษณะอันเปลี่ยนแปลงได้เอา
สถานการณ์ในการเข้าตีเป็นส่วนมาก    อย่างไรก็ดีความเร็วเป็นสิ่งส าคัญท่ีสุด    และเป็นส่วนหนึ่ง
ส าหรับจะคิดถึงลักษณะของข่าวที่จะส่งด้วยการน าสารดังกล่าวนี้ 
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             (๓) การสื่อสารประเภททัศนะและเสียง  ใช้ในระหว่างการเข้าตี  เพือ่ส่งข่าวที่นัดหมายกัน
ไว้ล่วงหน้าตามท่ีแจ้งไว้ในค าชี้แจงของ นปส. 
             (๔) การสื่อสารประเภทวิทยุ   ก่อนการปะทะกับข้าศึกโดยปกติระงับวิทยุหรือเงียบฟังเพื่อ
ผลการจู่โจม  หลังจากการเข้าตีได้เริ่มต้นแล้วถือว่าเป็นกฏได้  ข้อจ ากัดพิเศษต่าง ๆ  ส าหรับการ
ปฏิบัติงานของวิทยุถ่ายทอดจะยกเลิกไปและจะกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารหลัก  อย่างไรก็ตามการ
รักษาความปลอดภัยทางวิทยุจะต้องด ารงไว้  เนือ่งจากข่าวทางวิทยุนั้นเป็นแหล่งข่าวกรองท่ีดียิ่ง
ส าหรับข้าศึก   สถานีวิทยุต่าง ๆ ควรจะรักษาปริมาณของข่าวไว้ตามปกติ      เพื่อเป็นการลวงมิให้
ข้าศึกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ   หรือท่ีจะเกิดขึ้นตามแผนการเข้าตี 
             (๕) การสื่อสารประเภทสาย  ในระยะของการเข้าตีจัดเป็นเครื่องมือรองจากวิทยุ   ในขั้น
แรกจะจัดตั้งวงจรท่ีส าคัญให้น้อยท่ีสุดเท่าที่จ าเป็น  และจากนั้นระบบทางสายจะขยายออกอย่าง
รวดเร็วเท่าที่จะท าได้จนเพียงพอแก่ความต้องการ     เวลาที่มีอยู่สถานการณ์ทางยุทธวิธีท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   และอุปกรณ์ประเภทสายและเจ้าหน้าที่มีอยู่จะเป็นปัจจัยจ ากัดเก่ียวกับ
การขยายการติดตั้งระบบทางสาย 
 ง. การใช้การสื่อสารในการเข้าตีโอบ        ในการเข้าตีโอบนั้นก าลังส่วนเข้าตีจะหลีกเล่ียง
จากบริเวณต้านทานหลักของข้าศึก และไปยังท่ีหมายในพื้นที่ข้างหลังโดยผ่านทางปีกของข้าศึก   
ดังนั้นการสื่อสารท่ีใช้คงเหมือนกับท่ีกล่าวมาแล้วในการเข้าตีตรงหน้า  แต่มีข้อแตกต่างกันบ้าง
เนื่องจากระยะทางการสื่อสารไกลขึ้น  และความตอ้งการเก่ียวกับความเร็วในการปฏิบัติทางยุทธวิธี
และการจู่โจมจะเพิ่มขึ้น    ระยะเวลาในการห้ามใช้วิทยุอาจจะนานขึ้น 
 จ. การใช้การสื่อสารระหว่างการขยายผล การปฏิบัติงานระหว่างการขยายผลในการ
ปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกต้องท าในลักษณะท่ีกล้าหาญ ใช้อ านาจการยิงฉับพลันและใช้กองหนุนอย่าง
รวดเร็วและไม่มีการลังเล หน่วยต่าง ๆ ท่ีเกาะกับข้าศึกท่ีก าลังถอยหนี ใช้การสื่อสารเช่นเดียวกับ
การเข้าตีตรงหน้า การเคลื่อนย้ายกองบังคับการระหว่างขยายผลต้องรวดเร็วและท าบ่อย ๆ ถึง
กระนั้นก็ตามศูนย์การสัญญาณก็ยังคงต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเสมอในการปฏิบัติการเข้าตีขั้นนี้มี
การใช้เครื่องมือสื่อสารดังต่อไปนี้ 
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             (๑) การน าสาร พลน าสารยานยนต์ท้ังหมดเท่าที่มีอยู่จะใช้ที่ศูนย์การสัญญาณ หรือศูนย์การ
สื่อสารในเมื่อระยะระหว่างกองบังคับการไกลเกินไป   อาจจะต้องตั้งต าบลช่วงต่อพลน าสารขึ้น  
นอกจากนั้นจะต้องเพิ่มการใช้พลน าสารทางอากาศให้มากขึ้น 
             (๒) การสื่อสารประเภททัศนะ    ก าลังฝ่ายเดียวกันท่ีล้อมข้าศึกอยู่ในแผ่นผ้าสัญญาณ   เพื่อ
แสดงบอกฝ่ายแก่เครื่องบินฝ่ายเดียวกัน  และเพื่อท าการสื่อสารกับเครื่องบินท่ีท าการสนับสนุนตน  
พลุสัญญาณชนิดต่าง ๆ  คงใช้ได้ด้วย 
             (๓) การสื่อสารประเภทวิทยุ        อัตราการเคลื่อนท่ีไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วท าให้วิทยุเป็น
เครื่องมือสื่อสารท่ีเหมาะที่สุดในการท าการขยายผล     ระยะระหว่างหน่วยก าลังต่าง ๆ   และศูนย์
การสัญญาณอาจมีความต้องการใช้วิทยุระยะไกล  การใช้วิทยุถ่ายทอดระหว่างการขยายผลมักถูก
จ ากัดเสมอ    อันเนื่องมาจากความเร็วในการรุกไปข้างหน้า   ถ้าท าได้ระบบวิทยุถ่ายทอดจะติด
ตั้งขึ้นโดยใช้แผนเดียวกับการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี 
             (๔) การสื่อสารประเภทสาย   การปฏิบัติขยายผลอันรวดเร็วท าให้ไม่อาจจะจัดสร้างทาง
สายขึ้นได้  เครื่องมือท่ีมีอยู่แล้วตามเส้นทางอาจจะใช้ได้ถ้ามีโอกาส 
            การส่ือสารระหว่างการตั้งรับ 
 ก. กล่าวทั่วไป 
             (๑) ความประณีตของระบบการสื่อสารในสถานการณ์ตั้งรับ จะต้องพิจารณาอย่าง
กว้างขวางเกี่ยวกับเวลาท่ีมี และเครื่องมือสื่อสารท่ีใช้ปฏิบัติการวางแผนล่วงหน้าและการ
ลาดตระเวนของเจ้าหน้าท่ีสื่อสารนับว่าเป็นสิ่งส าคัญย่ิง  การด าเนินการและการปฏิบัติต่าง ๆ  คง
เช่นเดียวกับการเข้าตีนั่นเอง แต่ระบบการสื่อสารในการตั้งรับจะประณีตแน่นแฟ้นย่ิงกว่า   ปกติ
มักจะมีเวลาปรับปรุงระบบการสื่อสารให้ดีขึ้น  รวมท้ังการเลือกและเตรียมท่ีบังคับการส ารอง    ซึ่ง
จะอยู่ห่างมาข้างหลังมากกว่าในการเข้าตี    แบบของการตั้งรับย่อมเป็นเครื่องก าหนดชนิดของการ
สื่อสารท่ีใช้ตัวอย่างเช่น 
                 (ก) เมื่อภารกิจก าหนดว่าให้ยึดภูมิประเทศแห่งใดแห่งหนึ่งไว้    ผูบั้งคับหน่วย  อาจจะท า
การตั้งรับแบบพื้นที่และมอบความหวังส่วนใหญ่ไว้กับความสามารถของการยิงและก าลังท่ีใช้ในท่ี
มั่นในโอกาสเช่นนี้ใช้การสื่อสารประเภทสายเป็นหลัก 
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                 (ข) ถ้าท าการต้ังรับแบบคล่องตัว      ความหวังส่วนใหญ่จะมอบไว้แก่การด าเนินกลยุทธ     
การยิงและการปฏิบัติการรุก  เพื่อให้ภารกิจในการต้ังรับส าเร็จลงได้ในสถานการณ์เช่นนี้ใช้การ
สื่อสารประเภทวิทยุและการน าสารเป็นหลัก 
                 (ค) เมื่อจะต้องท าการตั้งรับแบบใดแบบหนึ่งอย่างเร่งด่วน เครื่องมือสื่อสารเท่าท่ีใช้อยู่
แล้วคงใช้ต่อไป    เครื่องมือเหล่านี้จะต้องได้รับการเพิ่มเติมเมื่อเวลาและเหตุการณ์ทางยุทธวิธี
อ านวย 
             (๒) โดยทั่วไป  ถ้าเป็นการจัดท่ีมั่นตั้งรับท่ีแข็งแรงและมีก าลังสมบูรณ์แล้วย่อมท าให้ใช้
การสื่อสารได้อยา่งกว้างขวาง 
 ข. การใช้การสื่อสารในการตั้งรับ    ในการต้ังรับนั้นระบบการสื่อสารจะเชื่อมต่อหน่วยหลัก
ต่าง ๆ ท้ังหมด หน่วยก าบัง  กองรักษาด่าน  และกองหนุนเข้าด้วยกัน   หน่วยนอกจากนี้อาจมีความ
ต้องการต่อเข้ากับระบบการสื่อสารอื่นก็ได้ เช่น สนามบิน หน่วยสมทบหน่วยสนับสนุน  ด้วยการ
ช่วยรบและส่วนต่าง ๆ ของกองบัญชาการ  การสื่อสารท่ีใช้มีดังนี้ 
            (๑) ตามปกติศูนย์การสัญญาณไม่มีการเคลื่อนย้ายบ่อย ๆ   ในขณะท าการตั้งรับ  ถึงกระนั้นก็
ตามอย่างน้อยท่ีสุดเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์การสื่อสาร  ก็จะต้องพร้อมท่ีจะย้ายที่ตั้งได้ในทันทีท่ีได้รับ
ค าสั่ง 
            (๒) พลน าสารพิเศษ   นับว่ามีความจ าเป็นในระหว่างก าลังจัดท่ีมั่นตั้งรับหลังจากการจัดท่ี
มั่นเสร็จแล้ว   พลน าสารพิเศษก็เปลี่ยนเป็นพลน าสารตามก าหนดเวลาไป   
            (๓) ทัศนสัญญาณ อาจใช้เป็นประโยชน์ได้ในการต้ังรับได้เช่นเดียวกับสถานการณ์อย่างอื่น 
ๆ แผ่นผ้าสัญญาณหรือเครื่องมือทัศนะอย่างอื่น ๆ  ใช้หมายแนว  นอกจากนั้นแล้วแผ่นผ้าสัญญาณ
ยังใช้ส่งข่าวสั้น ๆ เป็นประมวลอาณัติสัญญานได้อีกด้วย 
            (๔) การสื่อสารประเภทวิทยุนั้น    ใช้เป็นอันดับรองจากสื่อสารประเภทสายแบบหลายช่อง   
และการน าสารข่ายวิทยุคงเปิดท างานแต่ว่าให้ท าการเงียบฟัง   ท้ังนี้เพื่อเสริมการสื่อสารประเภท
สายแบบหลายช่องถ้าหากเกิดขัดข้องขึ้น   อย่างไรก็ตามระหว่างระยะการเริ่มต้นในการปฏิบัติการ
ตั้งรับในเมื่อมีความปลอดภัยพอเพียง ระบบวิทยุถ่ายทอดอาจจะใช้ได้เพื่อให้จ านวนวงจรมีมากพอ
ความต้องการ 
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            (๕) การสื่อสารประเภทสาย   จะใช้อย่างกว้างขวางและต้องจัดท าอย่างประณีตเท่าที่เวลา
และความสามารถจะอ านวยให้  วงจรท่ีมีความเร่งด่วนสูงจะต้องจัดสร้างขึ้นอย่างเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ท าได้เพื่อสนองความต้องการได้ทันที    ต่อจากนั้นจะต้องจัดวงจรเพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้สามารถส่งข่าว
และมีความคล่องตัวสูงขึ้น 
          การส่ือสารระหว่างการร่นถอย 
          ก. กล่าวทั่วไป การร่นถอยได้แก่การถอนตัว  การรบหน่วงเวลา  การผละจากการรบหรือการ
ใช้การปฏิบัติเหล่านี้ร่วมกัน (รส.๑๐๐-๕)   โดยทั่วไปแล้วในการร่นถอยมักจะต้องใช้การปฏิบัติ
เหล่านี้รวมกันเสมอ  ในข้อต่อไปนี้เป็นการปฏิบัติการร่นถอยแบบผสม 
          ข. การใช้การสื่อสารระหว่างการร่นถอย  ระหว่างการเตรียมการเพื่อท าการร่นถอย   ระบบ
การสื่อสารท่ีมีอยู่คงให้ใช้งานต่อไป  อย่างไรก็ตาม ณ  ท่ีตั้งท่ีบังคับการ  ซึง่จะทิ้งไปในไม่ช้านั้น  
ให้มีการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารใหม่แต่น้อยท่ีสุดโดยพยายามใช้เครื่องมือสื่อสารท่ีมีอยู่เดิมให้มาก
ท่ีสุด   การสื่อสารท่ีใช้นั้นจะมีดังนี้ 
             (๑) การน าสารในระหว่างการร่นถอย    จะเพิ่มการใช้พลน าสารพิเศษขึ้นที่ศูนย์การสื่อสาร 
หรือศูนย์การสัญญาณและเพื่อสนับสนุนความต้องการเป็นพิเศษของผู้บังคับหน่วยและฝ่าย
อ านวยการ  พลน าสารบางคนคงท้ิงไว้ ณ ท่ีตั้งกองบังคับการเก่า เพื่อเป็นการประกันว่าการ
สนับสนุนหน่วยที่ท้ิงไว้ให้ท าการปะทะกับข้าศึกยังคงมีต่อเนื่องกันไป 
             (๒) ทัศนสัญญาณและแผ่นผ้า เป็นเครื่องมือท่ีใช้ได้ผลดีในการแสดงบอกฝ่ายและเพื่อเป็น
เครื่องหมายส าหรับหน่วยที่ก าลังถอนตัว 
             (๓) การสื่อสารประเภทวิทยุ     จะต้องวางระเบียบการใช้ระหว่างหน่วยท่ีจะถอนตัว
ท้ังหมดเพื่อเป็นการลวง  อาจตั้งสถานีลวงขึ้น ณ ท่ีมั่นเก่าก็ได้   เพื่อรักษาปริมาณของข่าวให้อยู่ตาม
ระดับปกติไว้  การเงียบฟังอาจต้องบังคับใช้จนกว่าหน่วยท่ีท าการถอนตัวจะไปถึงท่ีมั่นท่ีก าหนดไว้  
หรือเมื่อมีการรบกับข้าศึกอีก ณ ที่ใดท่ีหนึ่ง 
             (๔) การสื่อสารประเภทสาย ในระหว่างการร่นถอย  การสื่อสารทางสายท่ีใช้อยู่แล้วคงใช้
ต่อไป การจัดสร้างทางสายขึ้นใหม่นั้นจะต้องให้มีน้อยท่ีสุด  เมื่อการร่นถอยได้ด าเนินต่อไปทาง
สายต่าง ๆ  ซึ่งหน่วยท่ีถอนตัวออกไปหรือหน่วยที่ท้ิงไว้ปะทะกับข้าศึกไม่ใช้แล้วจะต้องท าการเก็บ   
ถ้าหากไม่อาจจะท าการเก็บสายได้จะต้องท าลายทางสายเหล่านั้นเสียโดยการรื้อถอนออกเท่าท่ีจะท า
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ได้ ถ้าหากเป็นการสมควร ณ ต าบลควบคุมการเดินต่าง ๆ ควรจะได้จัดใหม้ีการสื่อสารขึ้นโดยการ
เกาะวงจรสายท่ีติดต่อไปข้างหลังซึ่งมีอยู่แล้ว 
            การส่ือสารระหว่างการผ่านแนวและการสับเปลีย่น 
 ก. กล่าวทั่วไป  เพื่อให้การผ่านแนวและการสับเปลี่ยนเป็นผลส าเร็จอย่างสมบูรณ์โดยมีการ
สับสนและการตรวจพบโดยข้าศึกเกิดขึ้นได้น้อยท่ีสุด จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด
มากระหว่างผู้บังคับทหารสื่อสารของหน่วยท่ีเก่ียวข้อง     ถ้าหากสามารถจะท าได้ ทางท่ีดีแล้ว
เจ้าหน้าท่ีสื่อสารของหน่วยท่ีจะสับเปลี่ยนหรือผ่านแนวจะต้องไปยังพื้นท่ีนั้นก่อนก าลังส่วนใหญ่ 
 ข. การสื่อสารระหว่างการผ่านแนว   การสื่อสารส าหรับหน่วยท่ีจะผ่านแนวจะต้องจ ากัด
อย่างมากท่ีสุดเท่าที่จะท าได้  วงจรบางวงจรของหน่วยท่ียึดท่ีมั่นอยู่อาจจะให้หน่วยท่ีจะผ่านใช้ก็ได้  
ค าแนะน าอย่างย่อ ๆ ในการสื่อสารท่ีใช้มีดังนี้ 
            (๑) การน าสารของหน่วยท่ีจะผ่านแนวปฏิบัติงานในลักษณะพิเศษ ส่วนการน าสารของ
หน่วยท่ีถูกผ่านคงปฏิบัติงานตามปกติ ระหว่างหน่วยท้ังสองจะต้องมีการน าสารถึงกัน 
            (๒) การสื่อสารประเภททัศนะ คงใช้ได้แต่สัญญาณการบอกฝ่ายท่ีนัดหมายกันไว้ล่วงหน้า
เท่านั้น  เช่นแขนและมือสญัญาณ  แผ่นผ้าและดอกไม้เพลิง 
            (๓) วิทยุซึ่งมีความต้องการส าหรับทหารสื่อสารระหว่างหน่วยท่ียึดท่ีมั่น  และหน่วยที่จะ
ผ่านแนวจะต้องอยู่ในขอบเขตจ ากัด   ความดีตา่ง ๆ ท่ีใชแ้ละระเบียบท่ีจะปฏิบัติจะต้องมีการ
ประสานงานกันอย่างระมัดระวังระหว่างหน่วยท่ีเก่ียวข้อง 
            (๔) อุปกรณ์วิทยุถ่ายทอดของหน่วยที่จะผ่านแนวทหารฝ่ายเดียวกัน   ไม่ควรจะใช้จนกว่าจะ
ผ่านไปแล้ว    อย่างไรก็ดีหน่วยท่ียึดท่ีมั่นอยู่ควรจะรักษาจ านวนข่าวของวิทยุถ่ายทอดไว้ตามปกติ
หน่วยท่ีจะผ่านแนวอาจใช้เครื่องมือหลายช่องการสื่อสารของหน่วยท่ียึดท่ีมั่นอยู่ก็ได้ 
            (๕) การสื่อสารประเภทสายของหน่วยท่ีถูกผ่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใด  ถ้าเป็นไปได้
ให้หน่วยท่ีก าลังผ่านใช้วงจรทางสายของหน่วยท่ีถูกผ่านให้มากท่ีสุดเท่าที่จะอ านวยให้ 
 ค. การสื่อสารในระหว่างการสับเปลี่ยน     ระหว่างการสับเปลี่ยนเครื่องมือสื่อสารของ
หน่วยท่ีจะได้รับการสับเปลี่ยนคงอยู่ในสภาพเดิมจนกว่าการสับเปลี่ยนจะเรียบร้อย       เครื่องมือท่ี
ใช้อยู่แล้วคงปฏิบัติงานต่อไปจนกระทั่งหน่วยสับเปลี่ยนเข้ารับท าต่อไป       หรือหมดความต้องการ
ใช้เครื่องมือแล้ว   เมื่อมีความจ าเป็นเก่ียวกับการรักษาความลับ  หน่วยท่ีสับเปลี่ยนจะต้องยอมใช้
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มาตรการต่าง ๆ ท้ังหมดท่ีจ าเป็นต่อไป เพื่อป้องกันมิให้ข้าศึกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์ทางยุทธวิธี มาตรการเหล่านี้ได้แก่การเรียกขานความถี่ ประมวลลับและรหัส ของหน่วย
ท่ีได้รับการสับเปลี่ยน ทางท่ีดีนั้นหน่วยที่ท าการสับเปลี่ยนคงจะได้ใช้เครื่องมือสื่อสารที่ใช้อยู่แล้ว
ต่อไปให้มากท่ีสุด    โดยเฉพาะอย่างย่ิงวงจรสาย อย่างไรก็ดีการแลกเปลี่ยนเครื่องอุปกรณ์ตามอัตรา
บรรจุก าลังนั้น  จะต้องได้รับการยินยอมร่วมกันของหน่วยท่ีเก่ียวข้อง  การแลกเปลี่ยนดังกล่าวนั้น
ย่อมขึ้นอยู่กับความฉุกเฉินของสภาพการทางยุทธวิธี  การปฏิบัติการสื่อสารมีดังนี้ 
             (๑) การน าสาร หน่วยท่ีเข้าสับเปลี่ยนจัดการน าสารโดยท าตารางการน าสารร่วมตาม
ข้อตกลงระหว่างหน่วยท้ังสองนั้น 
             (๒) วิทยุข่ายวิทยุของหน่วยท่ีถูกสับเปลี่ยน   จะต้องปฏิบัติต่อไปจนถึงเวลาที่ตกลงระหว่าง
ผู้บังคับทหารสื่อสารท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย    ทางท่ีควรนั้นหน่วยที่ถูก
ผลัดเปลี่ยนจะต้องใช้ข่ายวิทยุตามปกติของคนต่อไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง  หลังจากท่ีการผลัดเปลี่ยน
ได้เสร็จลงแล้ว ท้ังนี้จะต้องมีการประสานงาน   และตกลงกันระหว่างนายทหารการข่าวกรอง และผู้
บังคับทหารสื่อสารของหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง    ข่ายวิทยุของ นายทหารติดต่ออาจจัดสร้างขึ้นก็ได้ หรือ
มอบให้นายทหารติดต่อของหน่วยท้ังสองนั้น   ใช้ความถี่ในข่ายวิทยุท่ีใช้งานอยู่ท าการติดต่อกัน
ด้วยวิทยุท่ีมีในอัตรา     การใช้วิทยุถ่ายทอดส าหรับการสับเปลี่ยนจะต้องปฏิบัติในลักษณะเดียวกัน
กับการผ่านแนว 
             (๓) ทางสาย วงจรทางสายและเครื่องมือสลับสายของหน่วยท่ีถูกสับเปลี่ยน หน่วยท่ีท าการ
สับเปลี่ยนจะเข้ารับท าแทน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ตามท่ีกล่าวมาแล้ว
ข้างต้น 
 


