
xx  .
9

xx

9    

85    
75    

255    

337    

155    

157    

 .       
      NR 416575
ELV. 42  .

        
      NR 507600
ELV. 70  .

               
      NR 488644
ELV. 60  .

     

     360
C

D H
060

9.4   .320

DC H
020

11.1   .

460
C

D
H 1604.6   .

           

265    

9 xx
    9

1    

110    

71             
      NR 306671
ELV. 90  .

 .       
      NR 203712
ELV. 110  .

 .       
      NR 090690
ELV. 70  .

300

C
D

H 000

10.5   .

340

D

C
V
040

11   .

360

CD
V

060

4.65   .

420
D

C V
120

7.15   .

      

       

181    

290    

92    272    

251    

     

         

           
      NR 157714
ELV. 220  .

III
9

44    

224    

            
      NR 295555
ELV. 80  .

    

      
480

C
D H180

1.4   .

วิชาการติดต่อสือ่สารเบื้องตน้ 



วตัถุประสงคข์องการเรยีนการสอน 
เพือ่ให ้นนร.มีความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่ง 

๑ องคแ์ทนการสือ่สาร, การสือ่สารประเภทน าสาร, ข่าวทางทหาร 

๒ ระบบการสือ่สารประเภทสาย 

๓ ระบบการสือ่สารประเภทวิทยุ และทศันะสญัญาณ 

๔ เพือ่เป็นแนวทางในการน าไปประยุกตใ์ช ้ เม่ือจบไปรบัราชการยงั

หน่วยต่างๆ ได ้





องค์แทนการสื่อสาร 
(Signal Agency) 

      หมายถึง     หน่วยงานทางทหารอันประกอบไป
ด้วย เจ้าหน้าที่    เครื่องมือสื่อสาร    และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ    เพื่อใช้ในการปฏิบัติการสื่อสารให้กับหน่วย
ที่องค์แทนการสื่อสารนั้นประจ าอยู่      



การจัดการสื่อสารทางยุทธวิธี  แบ่งเป็น 2 ลักษณะ  คือ 

1.   แบบเส้นหลัก 

 เป็นการวางการสื่อสารไปตามสายการบังคับบัญชาและ
เป็นทิศทาง   จากกองบัญชาการสูงสุดไปจนถึงหน่วยรองที่ต่ า
ที่สุด  ซึ่งระบบการสื่อสารแบบนี้ ทบ.ไทยเราใช้อยู ่

       องค์แทนการสื่อสารประจ า หน่วยทหารขนาดใหญ่   เรียกว่า   

                         ศูนย์การสื่อสาร 

       องค์แทนการสื่อสารประจ าหน่วยทหารขนาดย่อม   เรียกว่า   

                           ศูนย์ข่าว 



2.  แบบพื้นที ่
           เป็นระบบที่สหรัฐอเมริกาได้คิดจัดท าขึ้นใช้  ตั้งแต่ปี 
2500  เพื่อให้ระบบการสื่อสารมีความแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น  และ  
เหมาะสมกับสงครามนิวเคลียร์ในอนาคต  โดยทั่วไป ระบบนี้จะ
ดีกว่าระบบการสื่อสารแบบเส้นหลัก  ทั้งในด้านความเร็ว และ 
ความเชื่อถือได้ 
       องค์แทนการสื่อสารประจ าหน่วยทหารขนาดใหญ่   เรียกว่า   
                   ศูนย์การสัญญาณ         
       องค์แทนการสื่อสารประจ าหน่วยทหารขนาดย่อมเรียกว่า   
                    ศูนย์ข่าว  



แบบเส้นหลัก แบบพื้นที่ 

1. วางตามสายการบังคับบัญชา 1. วางตามความเหมาะสม 

2. อยู่กับ บก.ที่ตนประจ าอยู่ 2. อยู่ประจ าพื้นที่ๆ ตนรับผิดชอบ 

3. มักย้ายตามหน่วยของตน 3. ไม่ย้ายตามหน่วย 

4. มีจุดอ่อนระหว่างการเคลื่อนย้าย 4. สามารถด ารงความสื่อสารได้ 

 แน่นแฟ้นขณะเคลื่อนย้าย 

5. เปลี่ยนเส้นทางการส่งข่าวได้น้อย 5. สามารถเปลี่ยนเส้นทางการส่งข่าวได้มาก 
 

6.มุ่งบริการให้กับกองบัญชาการที่ 6. สนับสนุนให้กับทุกหน่วยที่เข้ามา 

ตนขึ้นอยู่ ในพื้นที่รับผิดชอบของตน 

7. ใช้อุปกรณ์การสื่อสารน้อย 7. ใช้อุปกรณ์การสื่อสารมาก 



ศูนย์การสื่อสาร 

 คือ    องค์แทนการสื่อสารที่จัดประจ ากองบัญชาการ
ของหน่วยทหารขนาดใหญ่ ระดับกองพลขึ้นไป       

 นอกจากนี้  ยังสามารถเป็นองค์แทนหนึ่ง ที่ศูนย์การ
สัญญาณจัดเพิ่มเติม ในระบบการสื่อสารแบบพื้นที่    เพื่อ
สนับสนุนหน่วยที่มีการเคลื่อนย้ายทีบ่ัญชาการบ่อยๆ 



การจัดและภารกิจของศูนย์การสื่อสาร 
 ศูนย์การสื่อสารทางยุทธวิธี  ไม่มีการจัดที่ตายตัว  แต่มีหลักอยู่
ว่าจะ   ต้องจัดให้อ่อนตัวได้   สามารถปรับการสื่อสารให้เหมาะกับ
ภารกิจที่ผันแปร เพื่อสนองความต้องการของกองบัญชาการที่ศูนย์การ
สื่อสารนั้นประจ าอยู่ 

             ความแตกต่างกันของแต่ละศูนย์การสื่อสาร จะแปรเปลี่ยนได้
โดยพิจารณาได้จาก  

  1.   ขนาดของกองบัญชาการที่ประจ าอยู่   

  2.   ความต้องการการสื่อสาร  

  3.   ความต้องการของ ผบ. 



ภารกิจ 
       ภารกิจของศูนย์การสื่อสาร ได้แก่ การส่ง  การรับ 
และการมอบข่าวราชการ  ให้ผู้บังคับบัญชา และฝ่าย
อ านวยการของกองบัญชาการ  ซึ่งศูนย์การสื่อสารบริการให้ 

ความมุ่งหมายของการปฏิบัติงาน 
•   ความแน่นอน 
•   ความรวดเร็ว 
•   ความปลอดภัย 



ศูนย์การสื่อสาร ประกอบด้วย  3 ตอน คือ 

• ตอนศูนย์ข่าว 

• ตอนเครื่องมือ 

• ตอนการอักษรลับ 



ความรับผิดชอบในการวางการติดต่อสื่อสาร  

                ๑. หน่วยเหนือวางไปยังหน่วยรอง 

 ๒. หน่วยสนับสนุนวางการสื่อสารไปยังหน่วยรับการ

สนับสนุน 

 ๓. หน่วยสบทบวางการสื่อสารไปยังหน่วยที่ขึ้นสมทบ 

 ๔. หน่วยข้างเคียง วางการสื่อสารจากซ้ายไปขวา 



      หน่วยทหารที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสาร 

 

•หน่วยสื่อสาร  หมายถึง หน่วยทหารเหล่าใดก็ตาม(เว้นเหล่า ส.)ที่

ท าหน้าที่ทางการสื่อสาร โดยปกติ หน่วยสื่อสารจะมีขนาด มว. หรือ 

หมู่ เช่น มว.ส.พัน ป., หมู่ ส.พัน.ปตอ., หมู่ ส.พัน.ร., มว.ส.กรม 

ร. 

 



หน่วยทหารสื่อสาร หมายถึง หน่วยทหารที่เป็นเหล่า ส.ทั้งที่ท า

การสื่อสาร หรือกิจกรรมของเหล่า ส. โดยปกติจะเป็นหน่วย

ขนาด  ชุดกองร้อย กองพัน และกรม   เช่น   ชุดข่าวกรอง

สื่อสาร พัน.ส.พล., พัน.ส.ทภ. , พัน.ส.บก.ทบ., พัน.ส.

บก.กทท. 



การติดต่อสื่อสารของหน่วยระดับต่างๆ 

หน่วยในทบ.ทีจ่ดัตาม อจย. ทกุหน่วยจะมีอตัราเครือ่งมือสือ่สาร

ของตวัเอง 

   ตอ้งจดัใหมี้ ความเชือ่ถอืได ้ความรวดเรว็ ความปลอดภยั 

ในการส่งข่าวและส่งขอ้ตกลงใจของผูบ้งัคบับญัชาภายในและ

ระหว่างกองบญัชาการหน่วยรบต่าง ๆ 



 จะมีเครือ่งมือสือ่สารของตนเองแต่อาจมีหรอืไม่มี

เจา้หนา้ท่ีสือ่สารกไ็ด ้ 

 -ใชวิ้ทยุ และข่ายโทรศพัท์สนาม 

 -ใชพู้ดโตต้อบกนัส ัน้ ๆ ระยะใกล ้ 

 -โดยท ัว่ไปไม่ตอ้งบนัทึกการสือ่สารน ัน้ไว ้ (เช่น 

แผ่นส าเนาโทรพมิพ)์  

หน่วยระดบักองรอ้ยหรอืเลก็กว่า 



วิทยุและ โทรศัพท์สนาม 

โทรศพัท์ TA-312/PT 

สายโทรศพัท์ WD-1/TT 

และลอ้มว้นสาย DR-8 

PRC-77 

คุณลกัษณะทางเทคนิค 

ย่านความถี ่ : 30.00– 75.95 MHz 

จ านวนช่อง   : 920 ชอ่ง 



     -เครือ่งมือสือ่สารหลกัคงขึ้นอยู่กบัวิทยุ   

     -การบนัทึกทัง้ข่าวชนดิท่ีก าหนดช ัน้ความลบัและไม่ก าหนด

ช ัน้ความลบั  

     -จดัต ัง้ทางสายใหญ่ไปหน่วยรองต่าง ๆ เพิม่เสรมิ (BACK 

UP) ระบบวิทยุ  

หน่วยระดบักองพนั  



- การน าสารขึ้นใชใ้นระยะท่ีไม่ไกลเกนิไป เพือ่ความ 

 ปลอดภยัและเชือ่ถอืไดก้บัใชส่้งมอบข่าวท่ีมีจ  านวน 

 มาก ๆ 

- การสือ่สารประเภททศันะและเสยีง เพือ่ใชใ้นระบบ 

 เตรยีมพรอ้มและเตือนภยัภายในกองพนั การบอก 

 ฝ่ายระหว่างอากาศกบัพื้นดนิ ควบคุมหน่วย และการ 

 ปฏบิติัการเชือ่มต่อ 



  การติดต่อสือ่สารระดบักรม   

 - วิทยุเป็นเครือ่งมือสือ่สารหลกัภายในกรม กองพลนอ้ย 

  - การสือ่สารประเภทสายใชเ้ป็นหลกัระหว่างหน่วยต่าง ๆ ใน

กองบญัชาการ  

 - การน าสารทางพื้นดนิและทางอากาศใชใ้นเม่ือมีข่าวท่ีตอ้งส่งมอบ

เป็นจ านวนมาก และส าหรบัในกรณท่ีีตอ้งการส่งมอบอย่างเรว็ 

 - เครือ่งมือสือ่สารประเภททศันะ และเสยีง จ ากดัเพยีงใชใ้นระบบ

เตรยีมพรอ้มและเตือนภยัภายในท่ีต ัง้ของกองบญัชาการเท่าน ัน้ 



กองพนัทหารส่ือสารกองพล 



ใหก้ารสนบัสนุนการรบดว้ยการสือ่สารแก่กองพล 

เป็นหน่วยในอตัราของกองพล   

กองพนัทหารสือ่สารกองพล 



กองพันทหารส่ือสารกองพล 
อจย.11 – 35 (25 ก.ค.20) 

1.ผังการจัด  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองพันทหารสื่อสารกองพล 

บก.และร้อย.บก.  กองร้อยวทิยุและ
 ูนย์ข่าว 
 

กองร้อยสาย 
และวทิยุถ่ายทอด 

กองพันทหารสื่อสารกองพล 

กองร้อยวทิยุและ
 ูนย์ข่าว 
 

กองพันทหารสื่อสารกองพล 

บก.และร้อย.บก. กองร้อยสาย 
และวทิยุถ่ายทอด 

กองพันทหารสื่อสารกองพล 

กองร้อยวทิยุและ
 ูนย์ข่าว 

 



2.1  จดัการสือ่สาร ใหแ้ก่กองบญัชาการกองพล รวมทัง้

การสือ่สารไปยงัหน่วยต่างๆ ท่ีปฏบิติัการภายใตก้ารบงัคบั 

บญัชาของกองบญัชาการกองพล 

  2.2  จดับรกิารการภาพใหก้บักองพล 

2. ภารกจิ 



   3.1  วางแผน อ านวยการ ก ากบัดแูลการฝึกการปฏบิตัิการ 

 สือ่สารและกจิการสือ่สารอืน่ๆ 

   3.2  ตดิต ัง้ปฏบิตักิาร และด ารงการสือ่สารประเภทสายและวิทยุ 

 ไปยงัหน่วยต่างๆ ท่ีปฏบิตังิานภายใตก้ารบงัคบับญัชาของ 

 กองพล 

  3.3  ปฏบิตักิารสือ่สารดว้ยวิทยุถ่ายทอดใหแ้ก่กองพล รวมทัง้ 

 เชือ่มต่อระบบโทรคมนาคมในพื้นท่ี       

3.ขดีความสามารถ 



3.4  ส่งก าลงัและซ่อมบ ารงุข ัน้หน่วยแก่ยุทโธปกรณใ์นอตัรา  

 รวมทัง้ส่งก าลงัและซ่อมบ ารงุข ัน้สนามอย่างจ ากดั  

3.5   บรกิารศนูยก์ารสือ่สารใหแ้ก่กองบญัชาการกองพล และ 

 บรกิารน าสารดว้ยยานพาหนะ 

3.6  บรกิารภาพนิง่ รวมท ัง้ลา้งอดัขยายภาพนิง่ (ขาวด า) 

3.7  ท าการรบอย่างทหารราบเม่ือจ าเป็น 



4. บริการสนับสนุนที่ต้องการ 
    4.1 การรักษาพยาบาล และการขนส่งเพิ่มเติม 
   4.2 ร้อยบินกองพลหรือหน่วยอื่นๆ เพื่อการสื่อสาร 
   4.3 ระบบโทรคมนาคมพลเรือนและทางทหารในพื้นที่ 



 กองพันทหารสื่อสารของกองพล 
หน่วยทหารส่ือสาร สนับสนุนกองพล 

ส.พัน.1 ( ทุ่งมหาเมฆ กทม. ) 
ส.พัน.2 ( ปราจีนบุรี ) 
ส.พัน.3   ( นครราชสีมา ) 
ส.พัน.4   ( พิษณุโลก ) 
ส.พัน.5   ( ทุ่งสง นครศรีธรรมราช  ) 
ส.พัน.6   ( ร้อยเอ็ด ) 
ส.พัน.9    ( กาญจนบุรี ) 
ส.พัน.11  ( เพชรบูรณ์ ) 
ส.พัน.12 รอ. ( สนามเป้า กทม. ) 
ส.พัน.13  ( เกียกกาย  กทม. ) 
ส.พัน.15  (จว.ปัตตานี) 

พล.1 รอ. 
 พล.ร.2 รอ. 

พล.ร.3 
พล.ร.4 
พล.ร.5 
พล.ร.6 
พล.ร.9 
พล.ม.1 

พล.ม.2 รอ. 
พล.ปตอ. 
พล.ร.15 



กองพนัทหารสื่อสารท่ี ๒ กองพลทหารราบท่ี ๒ รกัษาพระองค ์

บก.และ รอ้ย.บก. รอ้ย.วิทยุและศูนยข์่าว รอ้ย.สายและวิทยุ

ถ่ายทอด 



กองพนัทหารสื่อสารท่ี ๓ กองพลทหารราบท่ี ๓  

ร้อย. บก ร้อย. วิทยุและศูนย์ข่าว ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด 



กองพนัทหารสื่อสารท่ี ๑๓ กองพล ปตอ.  

ร้อย. บก ร้อย. วิทยุและศูนย์ข่าว ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด 



กองพนัทหารส่ือสารกองทัพภาค 



กองทพัภาค 

ฝ่ายอ านวยการทางการสือ่สาร หน่วยปฏบิตัิ 

ฝสส.ทภ. พนั.ส.ทภ. 

ส.พนั.21,22,23,24 

ส.พนั.35 



กองพันทหารส่ือสารกองทพั าค 
อจย. 11-55 (3 พ.ย.23) 

1. ผงัการจดั                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองพนัทหารส่ือสาร กองทัพภาค 

บก.และร้อย บก. 

ร้อย.วทิยุและศูนย์ข่าว 

ร้อย.สายและวทิยุถ่ายทอด 



 จดัการสือ่สารประเภทวิทยุ  , สาย และจดัต ัง้ศนูยก์าร

สือ่สาร ใหก้บักองบญัชาการกองทพัภาค  รวมทัง้วางการสือ่สาร

ทางสายดว้ยวิทยุถ่ายทอดจากกองบญัชาการกองทพัภาค 

 

2. ภารกจิ  

หน่วยขึ้นการควบคุมทางยุทธการ และหน่วยอืน่ๆ 

หน่วยรองหลกัของกองทพัภาค  

หน่วยขึ้นสมทบ  



3.1  สามารถสนบัสนุนการตดิต่อสือ่สารแก่กองทพัภาคท่ีมี 2 ถงึ 

 4  กองพล 

3.2  ติดต ัง้,ปฏบิตักิาร และด ารงการสือ่สารประเภทวิทยุ ดว้ยชดุ 

 วิทยุโทรพมิพไ์ดไ้ม่เกนิ 35 ชดุ  

3.3  จดัชดุวิทยุ,สนบัการ,ส่วนบงัคบับญัชาและอ านวยการ 

 กองบญัชาการกองทพัภาคไดไ้ม่เกนิ 6 ชดุ  

3. ขดีความสามารถ 



3.4  จดัต ัง้ศนูยข่์าว พรอ้มบรกิารน าสารยานยนต ์  

3.5   จดัวางการสือ่สารทางสาย ดว้ยวิทยุถ่ายทอด  

3.6   บรกิารภาพนิง่ รวมทัง้ลา้ง อดั ขยายภาพนิง่ 

3.7   ท าการรบอย่างทหารราบเม่ือจ าเป็น 



 กองพันทหารสื่อสารของกองทัพภาค 
      หน่วยทหารสื่อสาร     สนับสนุนกองทัพภาค 

ส.พัน. 21  ( บางเขน  กทม. )                            ทภ.1 

ส.พัน. 22   ( นครราชสีมา )   ทภ.2 

ส.พัน. 23   ( พิษณุโลก )   ทภ.3 

ส.พัน. 24 ( นครศรีธรรมราช  )  ทภ.4 

ส.พัน. 35  ( ลพบุรี )    นสศ. 



กองพนัทหารสื่อสารท่ี ๒๑ กองทพัภาคท่ี ๑  

ร้อย. บก ร้อย. วิทยุและศูนย์ข่าว ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด 

มว.สร. 



กองพนัทหารสื่อสารท่ี ๓๕ หน่วยบญัชาการสงครามพิเศษ  

ร้อย. บก ร้อย. วิทยุและศูนย์ข่าว ร้อย.สายและวิทยุถ่ายทอด 

มว.สร. 



         พัน.ส.พล.   :       
พล.ร. ส.พัน.1 รอ.        
 ส.พัน.2 พล.ร.2 รอ. 
 ส.พัน.3                   
 ส.พัน.4          
 ส.พัน.5          
 ส.พัน.6      

ส.พัน.9                                              
ส.พัน.15 

 

หน่วยทหารสื่อสาร ใน กองทัพบกไทย 

พล.ม.      ส.พัน.11              
  ส.พัน.12  
พล.ปตอ.  ส.พัน.13 

      พัน.ส.ทภ.   :       
ทภ.            ส.พัน.21                   
    ส.พัน.22            
    ส.พัน.23                  
    ส.พัน.24 

นสศ.           ส.พัน.35 

ทบ.     ส.1 

            ส.1 พัน.101 

            ส.1 พัน.102 
  

           พัน.ส.ซบร. เขตหลัง  

ระดับกองพล ระดับกองทัพภาค ระดับกองทัพบก 



เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทพับก 

ภารกจิ  

 - ด าเนินการในด้านการสื่อสาร เสนอแนะ และให้    
ค าแนะน าทางวิชาการ เกี่ยวกับกิจการสายสื่อสาร 
 - เสนอนโยบาย   วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน  
ก ากับการ และด าเนินการเกี่ยวกับการส่งก าลัง และซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์สายสื่อสารให้กับหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก 

กรมการทหารสือ่สาร 



 - วิจัย พัฒนา  ก าหนดหลักนิยม  จัดท าต ารา และคู่มือ
เกี่ยวกับวิทยาการ  และ  สิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร 
 - วางแผน  อ านวยการ   จัดท าหลักสูตร  แผนการสอน  
และ ด าเนินการฝึกศึกษาก าลังพล  เหล่าทหารสื่อสาร และ 
เหล่าทหารอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ 





ฝ่ายอ านวยการทางการสือ่สาร หน่วยปฏบิตัิ 

กรมการทหารสือ่สาร 

( สส. ) 

กรมทหารสือ่สารท่ี 1 

( ส. 1 ) 

ส.1 พนั.101 

ส.1 พนั.102 

กองทพับก 



กองทพัภาค 
ฝ่ายอ านวยการทางการสือ่สาร หน่วยปฏบิตัิ 

ฝสส.ทภ. พนั.ส.ทภ. 

ส.พนั.21,22,23,24 

ส.พนั.35 



กองพล 
ฝ่ายอ านวยการทางการสือ่สาร หน่วยปฏบิตั ิ

ผบ.ส.พล. พนั.ส.พล. 

ส.พนั. ....... 



การวางการตดิต่อสือ่สาร 

ทภ.1 ทภ.2 ทภ.3 ทภ.4 

นสศ. 

ส.พัน.21 ส.พัน.22 ส.พัน.23 ส.พัน.24 

ส.พัน.35 

ทบ. 

กรมทหารสื่อสารที่ 1 ( ส.1 ) 

พล. 1 รอ. 
×× 
 

พล.ร. 2 รอ. พล.ร. 9 
×× 
 

×× 
 

ส.พัน.1 ส.พัน.2  ส.พัน. 9 

×××× 

 


