
บทที ่ ๒ 
ความรับผดิชอบ  หลกัการและเคร่ืองมือในการส่ือสารทางยุทธวธีิ 
ตอนที ่๑  ความรับผดิชอบในการวางการส่ือสารและซ่อมบ ารุง 

 
๕.   กล่าวทัว่ไป 
         ความรับผิดชอบในการวางการส่ือสารในระดับหน่วยต่าง ๆ ของการบังคบับัญชานั้น ความแตกต่างกันอาจมีขึ้นได ้  
ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับภารกิจทางยุทธวิธีของหน่วย   ถึงแม้ว่าหน่วยใดหน่วยหนึ่ง  อาจได้รับก าหนดหน้าที่เปน็พิเศษให้วางและ
บ ารุงรักษาการส่ือสารไปยังอีกหน่วยหนึ่งก็ตาม   ในกรณีเช่นนี้หน่วยทั้งสองจะต้องประสานงานในการวางการส่ือสาร
ขั้นต้นร่วมกัน    และในเมื่อการส่ือสารเกิดขัดข้องขึ้น ผูบ้ังคบับัญชาหน่วยทั้งสองจะต้องรบัผดิชอบในการแก้ไขให้คนื
สภาพโดยด่วน     ด้วยความกระตือรือร้นทีจ่ะต้องปฏิบัติงานทันท ี 
 
๖. ความรับผดิชอบทางการบังคบับัญชา  
         ผู้บังคบับญัชาแต่ผู้เดียว เปน็ผู้รับผิดชอบให้มีระบบการส่ือสาร ภายในหน่วยอย่างเพียงพอและใช้ระบบการส่ือสารนั้น
อย่างถูกต้องจนให้มีการปฏบิัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในระบบการส่ือสารของหน่วยเหนือถัดไปดว้ย   หน่วยรองอาจ
ได้รับมอบอ านาจให้วางการส่ือสาร  บ ารุงรักษา  ควบคุม และประสานการใช้เครื่องมือส่ือสารต่าง ๆ (คือมัชฌิมที่ใช้ในการ
ส่งข่าวระหว่างผู้รับ) ในนามของผูบ้ังคับบัญชา อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบต่อเครื่องมือส่ือสารเหล่านั้นไม่อาจจะ
มอบหมายให้แก่ใครได้  
                  
๗. การส่ือสารจากหน่วยเหนือถงึหน่วยรอง  
         ผู้บังคบับญัชาของหน่วยเหนือหรือหน่วยที่ใหญ่กว่า จะต้องรับผิดชอบในการวางและซ่อมบ ารุงการส่ือสารไปยัง
หน่วยต่ ากว่าหรือหน่วยรอง ใหถ้ือว่าหน่วยสมทบเปน็เสมือนหนว่ยรองของหน่วยบัญชาการที่ตนไปขึ้นสมทบ  ซ่ึงหน่วย
บัญชาการนั้นจะต้องรับผิดชอบในการวางการส่ือสารให้ด้วย  
  
๘.  การส่ือสารจากหน่วยสนับสนุนถึงหน่วยรับการสนับสนุน  
         ผู้บังคบัหน่วยของหน่วยทีใ่ห้การสนับสนุนรบัผิดชอบในการวาง  และซ่อมบ ารุงการส่ือสารที่วางไปยังหน่วยได้รบั
การสนับสนุน  
 
๙.  การส่ือสารจากหน่วยเพิม่เตมิก าลงัถึงหน่วยรับการเพิม่เตมิก าลงั  
         หน่วยที่มีภารกิจไปเพิ่มเติมก าลังรับผิดชอบในการวางและซ่อมบ ารุงการส่ือสารที่วางไปยังหน่วยที่ได้รับการเพิ่มเติม
ก าลัง  
  
๑๐. การส่ือสารทางข้าง  
         ความรับผิดชอบในการวางการส่ือสารระหว่างหน่วยข้างเคียงนั้น หน่วยเหนืออาจก าหนดขึ้นได้โดยแน่ชัดหรืออาจ
ก าหนดขึน้ในระเบียบปฏิบตัิประจ า (รปจ.) ก็ได้   ในกรณีที่มิไดก้ าหนดค าส่ังขึ้นโดยแน่ชัดเกี่ยวกับความรับผดิชอบแล้ว ผู้
บังคบัหน่วยทางซ้ายรับผดิชอบในการวางการส่ือสารไปยังหน่วยทางขวา    
 
๑๑. การสนับสนุนการส่ือสารทีใ่ช้ร่วมกนั  
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หน่วยทหารส่ือสารรับผิดชอบในการวางและปฏิบัติการส่ือสารใช้ร่วม(ข้อ๙๘)ส าหรับหน่วยรบ (COMBAT 
UNIT)  หน่วยสนับสนนุการรบ  (COMBAT  SUPPORT  UNIT) และหน่วยบริการสนับสนุนการรบ  (COMBAT  
SERVICE  SUPPORT  UNIT) การส่ือสารดังกล่าวมาแล้วนั้น  ถือว่าเป็นการเพิ่มเติมไม่ใช่เป็นการช่วยขีดความสามารถการ
ส่ือสารตามอัตราของหน่วย ทั้งจะต้องให้สามารถสนองความต้องการทางธุรการ   และการส่งก าลังบ ารุงในทางยุทธวิธีของ
หน่วยด้วยศูนย์การสัญญาณ(ข้อ๙๙) ในระบบการส่ือสารทางยุทธวิธี  ตามปกติรับผิดชอบในการวางและบ ารุงรักษา
เครื่องมือต่าง ๆ ทั้งหมดซ่ึงวางจากศูนย์การส่ือสารไปยังหน่วยต่าง ๆ ในบรเิวณใกล้เคียง 
 
ตอนที ่๒   หลกัการส่ือสาร 
  
๑๒.  กล่าวทัว่ไป  
         หลักการต่างๆ เบื้องต้นซึ่งน ามาใช้กับการส่ือสารทางยุทธวิธีนั้น ได้มาจากหลักเบื้องต้นของการสงครามซ่ึงกล่าวไว้ใน 
รส.๑๐๐-๕  หลักการเหล่านี้ได้กล่าวไว้ในข้อ ๑๓ ถึง ๑๙ หลักการใด ๆ ที่จะน าไปใช้ให้กว้างขวางเพียงใดนั้น ย่อมเปลี่ยนไป
ตามสถานการณ์ทางยุทธวิธี และดุลพินิจของผูบ้ังคับบัญชา  
 
๑๓.  ข้อจ ากดัในการใช้  
         เครื่องมือส่ือสารในหน่วยใด ๆ  นั้นมีไว้เพื่อให้ผูบ้ังคับบัญชา  และเจ้าหน้าที่ทีผู่้บังคับบัญชาก าหนดใช้โดยเฉพาะเปน็
ประการส าคัญการใช้เครื่องมือส่ือสารนั้นจะต้องใช้ใหน้้อยที่สุดแต่ต้องให้สามารถสนองภารกิจหรือความมุ่งหมายของ
ผู้บังคับบัญชาได้การใช้หลักการนี้มิได้เจตนาจะส่งเสริมทศันคติทีว่่าประหยัดการใช้เครื่องมือส่ือสารจนเกนิไป เพียงแต่
จ ากัดมิใหใ้ช้เครื่องมือส่ือสารนอกเหนือไปกว่าที่ตัง้ความมุ่งหมาย ไว้เท่านั้น  เครื่องมือส่ือสารเหล่านี้จัดขึน้ส าหรับผู้บังคบั
หน่วยและฝ่ายอ านวยการเท่านัน้   มิใช่จัดไว้เพื่อความสะดวกทั่วไปของหน่วยนัน้ 
  
๑๔.  ความเหมาะสมในการใช้เคร่ืองมือ  
         มัชฌิมการส่ือสารแต่ละอย่างนั้นเหมาะทีจ่ะใช้กับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ กัน   การเลือกเครื่องมือที่เหมาะที่สุดจะท าได้โดย
เปรียบเทียบน้ าหนักของปัจจัยต่าง ๆ อันได้แก่ความเร่งด่วนทางการยุทธ เวลาในการติดตั้ง  เวลาในการส่ง  จุดอ่อนต่อการ
ปฏิบตัิของข้าศึก  ความเชื่อได้ถอืและราคาของทรัพย์สิน การใช้เครื่องมือแตน่้อยชนิดนัน้ย่อมท าให้การควบคุมการปฏบิัติ
ของหน่วยบังเกิดผลเสียได้ง่าย  แต่ถ้าใช้เครื่องมือหลาย ๆ ชนิด แล้วจะท าให้การควบคุมได้แนน่แฟ้นยิ่งขึน้ ในการเลือก
เครื่องมือที่เหมาะที่สุดนั้น  ส่ิงที่ตอ้งพิจารณาก่อนเสมอก็คือความเร่งด่วนของความต้องการทางยทุธวิธี   
              
๑๕.  ความอ่อนตวั  
         การใช้เครื่องมือและระบบการส่ือสารนั้นจะต้องให้อ่อนตัวและสามารถสนับสนุนความผันแปรของเหตุการณ์ยุทธอัน
เกิดขึ้นได้เสมอในยามสงคราม   การกระจายหน่วยต่าง ๆ   ออกอย่างกว้างขวาง พร้อมกับให้มีความสามารถในการเคลื่อนที่
อย่างรวดเร็วท าใหเ้กิดความต้องการระบบการส่ือสารที่อ่อนตัวไดค้อืพร้อมที่จะปรับใหเ้หมาะกับภารกิจสถานการณ์ทาง
ยุทธวิธีและการปฏิบัติทีผ่ันแปรไป  
           
๑๖.  การกระจายก าลงั  
         ไม่ควรติดตั้งและวางอุปกรณ์การส่ือสารให้อยู่ในลักษณะที่จะเป็นเป้าหมายของข้าศึกและจะตอ้งใหข้่าวสารเกี่ยวกับ
ท าเนียบก าลังรบแต่น้อยที่สุด   เนื่องจากภารกิจและการคุกคามของข้าศึกท าให้หน่วยทางยุทธวิธีตอ้งแยกย้ายกันอยู่ ดังนั้น
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จะต้องกระจาย  อปุกรณ์การส่ือสารออกไปตามส่วนสัมพันธ์กับหน่วยที่รับบริการส่ือสารนั้น  การรวมเครื่องมือ
ส่ือสารไว้  ณ  ส่วนบัญชาการบางส่วนนั้นอาจท าให้การควบคุมทางปฏบิัติไดผ้ลดขีึ้นแต่อย่างไรก็ตามจะต้องหลีกเลี่ยงการ
รวมเครื่องมือไว้เป็นจ านวนมาก ๆ    เพราะจะเปน็การเพิ่มปัญหาในการรบกวนในการท างาน  และข้าศึกอาจท าการดักรบัได้
ง่ายขึ้น  
 
๑๗.  ความง่ายในการปฏิบัตงิาน  
         ไม่ว่าความซับซ้อนทางเทคนิคจะมีเพียงใดแต่ระบบและเครือ่งมือส่ือสาร ควรจะให้ใช้ไดง้่าย ๆ   แต่ถ้าระบบและ
เครื่องมือส่ือสารมีความซับซ้อนมากขึ้น ก็ควรให้มีระเบียบปฏบิตัิที่ง่ายขึน้ มิฉะนั้นจะท าให้เสียเวลาในการส่ือสารระหว่าง
กัน ทั้งจะต้องท าการฝึกเจ้าหน้าทีท่ี่ปฏบิัติให้มีความสามารถดียิ่งขึน้  
      
๑๘.  เคร่ืองมือประจ าหน่วย 
                 เครื่องมือส่ือสารของหน่วยรบ และหน่วยสนับสนนุการรบส าหรับหน่วยตั้งแต่กองพลนอ้ยลงไป  โดยทั่วไป
มักจะจดัเปน็เครื่องมือประจ าหนว่ย   ส่วนเครื่องมือส่ือสารของหน่วยตั้งแต่กองพลขึ้นไปรวมทัง้หน่วยบริการสนบัสนุน
ทางการรบที่มขีนาดใกลเ้คียงกนั  ตามปกติจะใช้ระบบใช้รว่มซ่ึงหน่วยทหารส่ือสารจะท าการติดตั้งและปฏบิัติงานให ้
นอกจากนั้นหน่วยทหารส่ือสารยงัวางการส่ือสารระหว่างส่วนต่าง ๆ ของกองบัญชาการตลอดจนภายในกองบัญชาการนั้น 
ๆ ด้วยหน่วยทหารต่างๆ จะได้รบัเครื่องมือส่ือสารที่มขีีดความสามารถอย่างเหมาะสมตามอัตราก าลังและยุทโธปกรณ์  
              ในทางปฏิบัติแล้วจะต้องจัดเครื่องมือส่ือสารต่าง ๆ  เข้าไว้ในอัตราของหน่วยตามล าดับของการบังคบับัญชาแทนที่
จะรวมไว้ ณ  บก.หน่วยเหนือ แล้วจึงบรรจุมอบหมายหรือ สมทบให้กับหน่วยรองในภายหลัง  ถึงแม้ว่าจะมีระบบการ
ส่ือสารแบบใช้ร่วมอยู่แล้วก็ตาม ก็หาได้ท าให้การใช้หลักการนี้เปลี่ยนแปลงไปไม่ ตามความเป็นจริงแล้วเครื่องมือของ
หน่วยทหารขนาดย่อม  และระบบการส่ือสารของหน่วยระดบัเหนอืจะต้องให้ใช้ร่วมกันได้   เพื่อสนธิเข้าเป็นระบบเดียวกัน  
              
๑๙.  การรักษาความปลอดภัย  
         เพื่อที่จะให้ได้มาซ่ึงความปลอดภัยในการส่ือสารอย่างดีที่สุด  จะต้องมีการพิทักษ์ทุกวิถีทางโดยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทางการยุทธอยู่เสมอ  การรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับการช่ังใจเปรียบเทียบ  ระหว่างการควบคุม
เพื่อความปลอดภัยกับความเร่งด่วนในทางการยทุธ การกวดขันในการรักษาความปลอดภัยจะตอ้งกระท าตลอดเวลาใน
สถานการณ์ที่หยุดอยู่กับที่ ในเหตุการณ์รบซึ่งเป็นการเคลื่อนที่ อาจจ าเป็นต้องผ่อนคลายการรักษาความปลอดภัยลงบ้างตาม
สภาพเหตุการณ์ ในระหว่างการรบผู้บงัคบับัญชาต้องตดัสินใจว่าความเร่งด่วนในการส่งข่าวประเภทก าหนดชั้นความลับ
เป็นข้อความธรรมดากับประโยชน์ที่ข้าศึกจะไดร้ับข่าวนั้นอันไหนจะมีน้ าหนักมากกว่ากัน ผู้บังคับหน่วยต้องไม่ยอมให้
ผ่อนผันมาตรการรักษาความปลอดภัย   ในเมื่อการกระท าดังกล่าวอาจเป็นผลใหเ้กิดอันตรายต่อแผนของผู้บงัคบับัญชาช้ัน
เหนือหรือระบบการอักษรลบัของหน่วยอื่นได้ (บทที่ ๓ และภาคผนวก เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสาร ) 
 
ตอนที ่๓     ชนิดขีดความสามารถและข้อจ ากดัของเคร่ืองมือส่ือสาร 
 
๒๐.  หลกัการพจิารณา  
         ก.  เครื่องมือส่ือสาร  (เช่น การน าสาร, ทัศนสัญญาณ, เสียงสัญญาณ, วิทยุ, สาย,การภาพและโสต-ทัศนะ)  ที่มีอยู่ใน
หน่วยโดยปกติแล้วย่อมขึ้นอยู่กับก าลังพล ยุทโธปกรณ์และยานพาหนะซึ่งจดัไว้ในอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) 
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เครื่องมือแต่ละชนิดจะมขีีดความสามารถและข้อจ ากัดต่าง ๆ กัน   ด้วยเหตนุี้จะต้องใช้ประกอบกันและกัน โดยมิหวัง
พึ่งเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งจนเกินไป  ด้วยวิธีนี้ความแน่นอนของระบบการส่ือสารก็จะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก  
         ข.  โดยทั่วไปแล้วเครื่องมอืที่จะน ามาใช้ในสถานการณ์ใด ๆ นั้น  จะต้องเป็นเครื่องมือที่ให้ความเชื่อถือได้ ความ
ปลอดภัยและความรวดเร็วมากทีสุ่ด และจะต้องให้ใช้แรงงานและยุทโธปกรณ์แต่น้อยที่สุด   การทีจ่ะถือคุณสมบัตขิ้อใดข้อ
หนึ่งในคุณสมบัตขิองการส่ือสารทั้ง ๓ ประการเป็นส าคัญนั้น    จะต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงให้ได้ส่วนสัมพันธ์กับ
คุณสมบัติส่วนที่เหลืออีก ๒ ประการอยู่เสมอ   ทั้งนี้จะต้องพจิารณาสถานการณ์และส่ิงแวดล้อมประกอบด้วย  
               ๑) ความเชื่อถือได้ในการส่ือสาร คือ โอกาสสูงสุดที่เช่ือได้ว่าเครื่องส่ือสาร จะสามารถท างานให้บรรลุภารกิจอย่าง
เพียงพอในสภาพการปฏิบัตงิาน ตามที่คาดหมายว่าจะประสบเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งในทางยทุธวิธีและไม่ใช่ทางยุทธวิธี    
เพื่อที่จะให้มคีวามเชื่อถือได้เป็นที่วางใจได้  ในการส่ือสารทางยุทธวิธีจะต้องวางแผนอย่างดียิ่ง  เพื่อลดข้อขดัข้องต่าง ๆ ให้
มีได้น้อยที่สุด  
               ๒) ความปลอดภัยประกอบด้วยเรื่องทัง้ปวงของการรักษาความปลอดภัยในการส่ือสารซ่ึงได้แก่การรักษาความ
ปลอดภัยทางการอักษรลับ   การรักษาความปลอดภัยทางการส่งขา่ว    รายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัยของการส่ือสาร ได้
กล่าวในบทที่ ๓  และภาคผนวก  เกี่ยวกับ 
การรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสาร 
               ๓) ความรวดเร็วในการส่ือสารเป็นสิ่งส าคัญยิ่งเพื่อที่จะส่งข่าวหรือค าแนะน าทีต่้องการให้ถึงมือผู้รบัเพื่อน าไป
ปฏิบตัิได้ทนัการโดยเร็วที่สุด ความรวดเร็วนั้นจะเกิดขึ้นไดจ้าก 
การผสมผสานเป็นอย่างดีระหว่างเจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับการฝึกให้ช านาญ ในการใช้ระเบียบปฏบิัตทิีม่ีประสิทธิผลมากที่สุดกับ
เครื่องมือส่ือสารที่เหมาะสม  ความรวดเร็วเปน็สิ่งพึงปรารถนาอย่างสูงแต่ต้องไม่ให้เสียความเชื่อถือได้และความปลอดภัย  
 
๒๑.  การส่ือสารประเภทน าสาร  
         ก.  กล่าวทั่วไป  การน าสารเป็นเครื่องมือส่ือสารที่ปลอดภัยที่สุดและมีใช้ทุกหน่วย การน าสาร   จัดเป็นวิธีที่ได้ผลดี
ที่สุดส าหรับการส่งข่าวยาว ๆ และมีจ านวนมาก ประสิทธิภาพของการน าสารนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการคัดเลือกและการฝึกพล
น าสาร การส่ือสารประเภทนี้มคีวามอ่อนตัวและเชื่อถือได้  ความเร็วของการน าสารขึ้นอยู่กับชนิดของพาหนะ  สถานการณ์
ทางยุทธวิธี    ลักษณะภูมิประเทศและสภาพการจราจรของเส้นทาง (ตารางที่ ๑)  การน าสารมีข้อจ ากัดอยู่บางประการโดยที่
อาจเปน็อันตรายได้ง่ายจากการกระท าของข้าศึกในพื้นทีข่้างหน้า  และไม่อาจจะท าการสนทนาโต้ตอบระหว่างบุคคลได้  

 ข.  ชนิดของการส่ือสารประเภทน าสาร  โดยทั่วไปการน าสารอาจแบ่งเปน็ชนิดก าหนดเวลาหรือชนิดพิเศษ   พร้อม
กันนั้นก็แบ่งตามชนิดของการขนส่งด้วย  (เช่นพลน าสารยานยนต์ตามก าหนดเวลา  พลน าสารพิเศษทางอากาศ   พลน าสาร
เดินเท้าตามก าหนดเวลา ฯลฯ)  พลน าสารตามก าหนดเวลาใช้ในเมื่อทีต่ั้งไม่เปลี่ยนบ่อย ๆ และจ านวนข่าวยอมให้จดั
ตารางเวลาตามปกติได้    พลน าสารพิเศษใช้ในเมื่อต้องการจะส่งมอบข่าวที่ต้องการความเร็วสูงหรือต้องปฏบิัตเิป็นพเิศษ  

 ค. การใช้พลน าสาร พลน าสารจะได้รับค าช้ีแจงเกี่ยวกับเส้นทาง  อัตราความเร็วในการเคลื่อนที่ ที่ตั้งของต าบลส่ง
ข่าวและจะต้องรอค าตอบหรือไม ่ ข่าวที่มีความส าคัญอย่างมากอาจต้องส่งโดยใช้หลายเส้นทางและ/หรือ โดยใช้พลน าสารคู ่
พลน าสารคู่นั้นตามธรรมดาจะใช้เมื่อสภาพการรบมีอันตรายอย่างมาก  และโอกาสที่พลน าสารเพียงคนเดียวจะไปถึงทีห่มาย
ปลายทางไม่แน่นอน พลน าสารทั้งสองจะต้องให้มองเหน็กันและกันได้เสมอ  แต่ให้ห่างกันมากพอที่จะไมเ่ป็นอนัตรายหรือ
ถูกจับร่วมกัน   ถ้าหากท าได้ควรจะได้ลาดตระเวนเส้นทางทีใ่ช้ในการน าสารเป็นการล่วงหน้า   เพือ่ให้มีความแน่ใจในการ
ใช้ระหว่างเวลากลางคืนและกลางวัน  อาจจะจดัสถานีถ่ายทอดพลน าสารขึ้นก็ได้   ถ้าหากระหว่างต าบลหรือหน่วยเดียวกัน
นั้นมีข่าวทีจ่ะต้องส่งถงึกันอยู่บ่อย ๆ  และระยะทางตลอดจนสภาพภูมิประเทศและการปฏบิัติการของข้าศึกย่อมให้กระท า
ได้ (ให้ดู รส.๒๔–๑๗ ,๒๔-๕)    
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            ชนิดของพลน าสาร                                                     อัตราเคลื่อนที่ไมล์ต่อช่ัวโมง 

                                               กลางวัน                              กลางคืน 
            พลน าสารเดินเท้า                                                ๓ - ๕                                    ๒ - ๔ 
            พลน าสารยานยนต์                                            ๒๕ - ๔๐                              ๑๕ - ๓๐ 
            พลน าสารทางอากาศ                                         ๘๐ ขึ้นไป                             ๘๐ ขึ้นไป  
 
 
 
 
 
๒๒.  การส่ือสารประเภททศันะ  
         ก.  กล่าวทั่วไป การส่ือสารประเภททัศนะเป็นเครื่องมือที่มีใช้อยู่ทุกหน่วย ทศันะ/สัญญาณใช้ส่งด้วยธง แสง  ดอกไม้
เพลิง  แผ่นผ้า   แขนและสัญญาณ   ตลอดจนวิธีการทางทัศนะใด ๆ  ที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้าเชน่ ท่าทางของอากาศยาน  
(บสพ.๑๒๙)   การส่ือสารประเภทนี้เหมาะส าหรบัใช้ส่งข่าวเป็นอาณัติสัญญาณ   ซ่ึงต้องการความรวดเร็วในระยะส้ัน ๆ 
และใช้ส าหรับพิสูจนฝ์่ายและหมายรู้ของหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันด้วย  (บสพ.๑๕๐ ข.) ทัศนะ/สัญญาณเข้าใจผิดได้ง่าย 
ล่อแหลมต่อการถูกดักรับและข้าศึกอาจใช้สัญญาณอย่างเดียวกันท าการลวงและท าให้เกิดความสับสนได้        การใช้ทัศนะ/
สัญญาณจะจ ากัดในเมื่อ 
ทัศนวิสัยไม่ดีหรอืไม่อาจจะหาทีต่ั้งที่อยู่ในเส้นสายตาได้    และอาจต้องระงับการใช้ก็ได้เพื่อเหตผุลทางความปลอดภัย 
อย่างไรก็ดี  การส่ือสารประเภททศันะนัน้ข้าศึกไม่อาจจะท าการดักรับได้เหมือนการส่งข่าวทางวิทยหุรือโทรศัพท์  ฉะนั้นจึง
มีประโยชน์ในการใช้เพื่อควบคุมพิเศษและในการลาดตระเวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างช่วงเวลาที่ระงบัวิทยุ  (ให้ดู รส.
๒๔–๖๐) 
         ข.  ธงสัญญาณ  ธงสัญญาณอาจใช้ส่งข่าวได้โดยการใช้อาณัติสัญญาณ  อักษรธงคู่ หรือการตีธงเดี่ยวเป็นประมวลเลข
สัญญาณสากล    นอกจากนั้นในเมื่อพาหนะสะเทินน้ าสะเทินบกของกองทัพบกหรือเรือระบายพลขึน้บกใช้ในการยุทธข้าม
ล าน้ า  การยุทธระหว่างฝั่งแม่น้ าอาจใช้ธงสัญญาณสากลหรือธงพิเศษและธงชายแหลมของกองทัพเรือก็ได้ 
         ค.  แสงสัญญาณ  แม้ว่าแสงที่มุ่งหมายไว้ใช้ในการส่ือสารนั้น   มักจะมิได้จัดไว้ในรายการ อจย. ก็ตาม     แต่ก็มีหลาย
ชนิดที่ใช้ให้แสงเป็นสัญญาณได้อาจใช้เพื่อส่งข่าวที่นดัหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว   เช่นการบอกฝ่ายของหน่วยทหารฝ่ายเดียวกนั   
ทั้งนี้อยูท่ี่ความหมายที่ก าหนดไว้ใน นปส. หรือตามที่ผู้บงัคบัหนว่ยจะก าหนดขึ้น แสงอาจใช้ส่งขา่วด้วยสัญญาณสากลก็ได้  
เครื่องมือแสงอนิฟราเรดเช่นเครื่องกรองแสงอินฟราเรดและเครือ่งบังคบัทศิทาง จะใช้ส าหรบัส่งสัญญาณและใช้เป็น
เครื่องช่วยในการลงสู่พื้นดนิและการรวมพลในการยุทธส่งทางอากาศ  และสะเทินน้ าสะเทนิบก    เครื่องมือดังกล่าวนี้นับว่า
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยระหว่างเวลามืด และเมื่อสภาพอากาศไม่อ านวยให้ใช้เครื่องมือ
ทัศนะชนิดอื่น ๆ ได้  
         ง.  ดอกไม้เพลิงสัญญาณ ดอกไม้เพลิงสัญญาณรวมทั้งควันมดี้วยกันหลายชนิดและมีสีต่าง ๆ กัน     ความหมายของ
สัญญาณบางอย่างได้แสดงไว้ใน นปส. ของหน่วย   (ดูใน บสพ.๑๖๘ ข.) ปกติสัญญาณชนิดนี้มกัจะใช้ในการพิสูจนข์อง
หน่วยทหารฝ่ายเดียวกัน การควบคุมการยิง  การช้ีเป้าหมายและรายงานต าบลที่ตัง้   การส่งและการรับดอกไม้เพลิงนีจ้ะต้อง
วางแผนล่วงหน้าเพื่อให้ไดผ้ลโดยแน่นอน  ดอกไม้เพลิงสัญญาณอาจใช้ส าหรับการส่ือสารภายในและระหว่างภาคพื้นดิน

รูปท่ี  ๒ - ๑  เปรียบเทียบเวลาระหวา่งพลน าสารเดนิเท้า ยานยนต์และทางอากาศ 



 

หน้า  ๒ - ๖ 

 

๖ 

ด้วยกัน       ระหว่างหน่วยภาคพืน้ดินกับอากาศยานและระหว่างหน่วยภาคพื้นดินกับเรือที่อยูห่่างจากฝั่ง   ประโยชน์ที่
ส าคัญของดอกไม้เพลิงสัญญาณก็คือสามารถส่งข่าวบางอย่างให้แก่หน่วยทหารหลายๆหน่วยและหนว่ยที่อยู่โดดเดี่ยวได้
รวดเร็ว  
         จ. แผ่นผ้าสัญญาณ มีแผ่นผ้าสัญญาณสองแบบที่ใช้โดยทั่วไปส าหรับการส่ือสารกับอากาศยาน  ได้แก่แผ่นผ้าสัญญาณ
แสดงฝ่ายและหมายที่ตัง้กับแผน่ผ้าสัญญาณส าหรับส่งข่าว  แผ่นผ้าส าหรับแสดงฝ่ายและหมายที่ตั้งท าด้วยสีสะท้อนแสง    
แผ่นผ้าชนิดนี้ใช้หมายทีต่ั้งและแสดงว่าเป็นหน่วยทหารฝ่ายเดียวกัน    แผ่นผ้าส าหรับใช้ส่งข่าวนัน้เป็นชุดสีด าและสีขาวจ่าย
ไว้ส าหรับใช้กันฉากหลังที่สว่างและมืดตามล าดับ แผ่นผ้าสัญญาณใช้ส าหรับส่งข่าวส้ัน ๆ หรือเพื่อแสดงฝ่ายของหน่วยใด
หน่วยหนึง่ ทั้งนีท้ าได้โดยการใชร้ะบบแผ่นผ้าสัญญาณร่วมประมวลสัญญาณหมายรู้ใน นปส. ของหน่วย   เรื่องราวเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการใช้แผ่นผ้าสัญญาณนั้นมีปรากฏใน  บพส.๑๓๖     
 
๒๓.  การส่ือสารประเภทเสียง  
         การส่ือสารประเภทเสียงแบง่ออกง่าย ๆ ตามเครื่องมือ เช่น นกหวีด  เครื่องท าเสียงหวอ (ไซเร็น) ระฆัง เครื่องขยาย
เสียงและเครื่องท าเสียงระเบิด  ประโยชน์ส าคัญของเสียงสัญญาณก็คือดึงดูดความสนใจ  ส่งข่าวที่เป็นอาณัติสัญญาณและ
กระจายเสียงเตือนภัยออกไป   เสียงสัญญาณอาจใช้ส่งข่าวเป็นประมวลเลขสัญญาณก็ได้  
         อย่างไรก็ดีข่าวต่างๆ ที่จะส่งโดยเครื่องมือชนิดนีจ้ะต้องใหส้ั้นและง่าย เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด   เสียงสัญญาณใช้
ได้ผลในระยะใกล้ ๆ เท่านัน้  และผลที่ได้รบัจะลดลงอย่างมากจากเสียงรบกวนต่าง ๆ ในสนามรบ การส่ือสารประเภทนี้
ล่อแหลมต่อการถูกข้าศึกดักรับ ดงันั้นการใช้อาจต้องจ ากัดด้วยเหตผุลทางการรักษาความปลอดภัย  
                
๒๔.  การส่ือสารประเภทวทิยุและสาย  
         ก.  กล่าวทั่วไป  วิทยุและสาย คือเครื่องส่งข่าวประเภทไฟฟ้าซ่ึงการส่ือสารนั้นถูกน าผ่านอวกาศหรือสายส่ือเพื่อเป็น
เครื่องมือประกอบกัน  วิทยุและสายอาจใช้ผสมกันได้  โดยพิจารณาให้เครื่องมือประเภทใดประเภทหนึง่เปน็เครื่องมือหลัก
ในการใช้งาน  โดยเฉพาะครั้งคราวนั้นหรืออาจจะใช้แยกกันได้   แต่ละอย่างต่างก็มีข้อดีและข้อเสียและจะพิจารณาให้อย่าง
ใดอย่างหนึง่เป็นหลักตลอดไปไมไ่ด้  เมื่อยกเว้นข่ายวิทยุโทรศัพทข์องหน่วยระดบัต่ าๆ เสียแล้ว  โดยทั่วไปวงจรวิทยุและ
ทางสายจะต้องต่อเข้ากับเครื่องปลายทางที่เป็นขนาดเดียวกัน   หรือที่ใช้ร่วมกันได้  ทัง้นี้เพื่อให้การส่ือสารทั้งสองประเภท
นั้นใช้สนับสนนุซึ่งกันและกันและใช้ประกอบกนัเปน็ระบบการส่ือสารสนธิ  อุปกรณ์ปลายทางอาจประกอบด้วย  โทรศัพท์ 
โทรเลข โทรพิมพ์ โทรส าเนา โทรทัศน์และเครื่องกรรมวิธีข้อมูลอตัโนมัติ 
 
  ข.  การส่ือสารประเภทวิทยุ  
               ๑)  กล่าวทั่วไป   วิทยุเป็นเครื่องมือส่ือสารที่ใช้อย่างกว้างขวางมากในกองทัพบก  ขอบเขตในการใช้วิทยุนัน้มี
แตกต่างกัน ตั้งแต่วิทยุโทรพิมพ์ก าลังสูง วิทยุโทรเลข (CW) หรือใช้วิทยุโทรศัพท์ในระดบัตั้งแตก่องบัญชาการยุทธบริเวณ
ลงไปถึงกองบงัคบัการของกองพันหน่วยรบตลอดลงไปจนถงึวิทย ุ โทรศัพท์ก าลังต่ าที่บังคับหมู่และผู้บังคับรถถังใช้( ให้ด ู
รส.๑๑-๘,๒๔-๑๘ )  
               ๒) ขีดความสามารถและข้อจ ากัด  ในบรรดาขีดความสามารถของการส่ือสารประเภทวิทยุที่ส าคัญได้แก่ ความ
รวดเร็วในการติดตัง้และการวางการส่ือสาร ความสามารถในการเชื่อมต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ ทางยทุธวิธี  ที่อยู่ห่างไกลกัน
และมีส่ิงขวางก้ัน (ได้แก่ ภูมิประเทศ,ข้าศึก)  และยังสามารถจัดให้มีการส่ือสารแบบหลายช่องทีม่ีคุณภาพสูงขึ้นใช้อีกด้วย 
(ภาพที่  ๑)  อย่างไรก็ตามวิทยุจะได้รับการรบกวนจากไฟฟ้าสถิตย์ในบรรยากาศ การก่อกวน และการรบกวนจากสถานีวิทยุ
แห่งอื่น   ความเชื่อถือได้ของการส่ือสารประเภทวิทยุ   ส่วนใหญ่ขึน้อยู่กับความช านาญของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้    ลักษณะของภูมิ
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ประเทศ  สภาพของบรรยากาศและคุณลักษณะของชดุวิทยุนั้น ๆ  ปัจจัยต่าง ๆ  เหล่านี้รวมทั้งสภาพการณ์ทางยุทธวิธี
จะเป็นเครื่องบ่งช้ีการใช้วิทยุ  เพือ่ให้สามารถปฏิบตัิงานร่วมกันได้ เครือ่งวิทยุต่าง ๆ จะต้องมีย่านความถี่ร่วมกันหรือเหลื่อม
กันมีการปรุงความถี่แบบเดียวกัน ส่งและรับสัญญาณแบบเดียวกันและเครื่องวิทยทุี่มีก าลังสูงกว่าจะต้องอยู่ในระยะรศัมีการ
ส่งของเครื่องก าลังต่ า 
รูปที่  ๒ - ๒   การเชื่อมโยงการส่ือสารหลายช่อง 

 
 
               ๓)  ลักษณะของวิทย ุ  โดยทั่วไปแล้วเครื่องวิทยทุั้งปวงก าหนดลักษณะได้ด้วยย่านความถี่และชนิดของการปรุง
คลื่น  เครื่องของกองทัพบกทั้งหมดใช้ย่านความถี่สูง (ถส.)  ความถี่สูงมาก (ถสม.) หรือความถี่สูงอุลตรา (ถสอ.) ชนิดของ
การปรุงคลื่น ได้แก่การปรุงคลื่นทางช่วงสูง (ปส.)เป็นค าพูด  การปรุงคลื่นทางความถี่ (ปถ.)เปน็ค าพูด  ซิงเกิ้ลไซด์แบนด์
เป็นค าพูด (ปถด.) วิทยุโทรเลข (คม.)และวิทยุโทรพิมพ์ (วทพ.) ในการจะก าหนดประเภทของเครื่องวิทยุหรือข่ายอย่าง
สมบูรณ์นั้นจ าเป็นต้องใช้ค าต่าง ๆ  หรือค าย่อดังกล่าวแล้วข้างบนร่วมกันเช่น ถส./ปส.(HF/AM) ถส./วทพ.(HF/RATT) 
ถส./ปถด.(HF/SSB) ถสม./ปถ.(VHF/FM), ถสอ./ปถ.(UHF/FM) เป็นต้น อย่างไรก็ตามในกรณีทีต่้องก าหนดลักษณะให้ส้ัน 
ๆ  การบอกแต่เพียงย่านความถี่ก็พอเพียงและเปน็การถูกต้องดีกว่าจะก าหนด โดยใช้แต่ชนิดของการปรุงความถี่เท่านั้น ทัง้นี้
เพราะว่ารัศมีของการท างานนั้นได้ส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับความถีม่ากกว่าชนิดของการปรุงคลื่น ถสม.และ ถสอ. (VHF 
และ UHF) โดยทั่วไป ถสม(VHF) และ ถสอ.(UHF) นั้นจะจ ากัดรัศมีการท างานเพียงแค่เส้นสายตาเท่านั้นส่วน ถส.(HF) 
อาจจะท างานได้ระยะไกลกว่ามาก  เพราะฉะนั้นเมื่อไม่เป็นการก าหนดช่ือตาม เช่น ถสม./ปถ.(VHF/FM) ชุดหรือข่ายวิทยุ
จะแบง่ออกเปน็ ถส.(HF) ถสม.(VHF) หรือ ถสอ.(UHF) แทนทีจ่ะเป็น ปถ.(FM) ปส.(AM) หรือ ปถด.(SSB)  
               ๔)  การรักษาความปลอดภัย  วิทยุเปน็เครื่องมือส่ือสารที่มีความปลอดภัยน้อยที่สุด   ควรจะถือได้ว่าข้าศึกสามารถ
ท าการดักรับได้ทุกขณะที่เครื่องส่งท างาน      ดังนัน้การรักษาความ 
ปลอดภัยทางวิทยจุะต้องระลึกอยู่เสมอ  เพียงแต่ทราบว่าวิทยุก าลังท างานเท่านั้นก็เป็นข่าวสาร 
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ส าหรับข้าศึกแล้ว      การที่ข้าศกึวิเคราะห์ถึงจ านวนวิทยทุี่ปฏบิัตงิานปริมาณของข่าวหรือทีต่ั้งของสถานีวิทยุนับว่ามี
ค่าอย่างมาก    การส่งข่าวทางวิทยุอาจต้องจ ากัดหรือระงับเพื่อรักษาความปลอดภัย  มาตรการที่ส าคัญส าหรับจะปอ้งกันมิให้
ข้าศึกได้รับข่าวกรองจากการส่งขา่วทางวิทยุก็คือ การระงับวิทย ุ (ตลอดจนการห้ามส่งวิทยุด้วย)และ การอักษรลับ การ
ส่ือสารประเภทวิทยุทางยทุธวิธีอาจจะเป็นความปลอดภัยดียิ่งขึ้น  โดยการใช้ระบบการอักษรลบัในวงจร (ON-LINE) และ
นอกวงจร (OFF-LINE) ข่าวที่ส่งทางวิทยุต้องเข้าอักษรลบัตามความส าคัญของข่าว  หลังจากได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างถี่
ถ้วนแล้วอาจตกลงใจว่าจะห้ามส่งข่าวทางวิทยุหรือจะให้ส่งข่าวเปน็ข้อความธรรมดาได้  ตัวอย่างไม่ห้ามการส่งข่าวทางวิทยุ
ในเมื่อความจ าเปน็ของการส่ือสารประเภทวิทยุมีน้ าหนักมากกว่าค่าของข่าวสารที่ข้าศึกจะได้รบั  เนื่องด้วยเหตุนี้โดย
ธรรมดาแล้วจึงมักจะไม่ส่ังระงบัวิทยุ  ในเมื่อหน่วยทหารปะทะกับข้าศึก  
               ๕) ความสามารถในการปฏิบตัิต่อข่าวในข่ายความเร็วและความสามารถในการปฏิบตัิต่อข่าวในข่ายวิทยุจะเพิ่ม
สูงขึ้น โดยการฝึกเจ้าหน้าที่ผูป้ฏบิัติงานในเรื่องระเบียบวิทยุโทรศพัท์ การรักษาวินัยของข่าย  และฝึกเจ้าหน้าทีผู่้ใช้ข่ายใน
เรื่อง การเขียนข่าว  ควรเขียนข่าวให้กระทดัรัดก่อนที่จะส่ง  
         ๖)   การควบคุมระยะไกล   โดยการใช้เครื่องควบคุมระยะไกลบางแบบพนักงานวิทยุอาจจะอยู่ในระยะที่ปลอดภัยห่าง
จากเครื่องวิทยุที่ตนใช้งานอยู่  ส่วนเครื่องควบคุมระยะไกลแบบอืน่ต่อวิทยุเข้ากับเครื่องสลับสายไปยังโทรศัพท์    การต่อ
กันภายในวิธีนี้เรียกว่า การสนธิวิทยุ/สาย (RWI)  และจะได้กล่าวในข้อ ๗ ต่อไป  
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รูปที่  ๒ - ๓  แบบเครื่องมือในการสนธิวิทยุ/สาย 
    
               ๗)   การสนธิวิทยุ/สาย  
                     (ก)  เครื่องมือในการสนธิวิทยุ /สาย     จะช่วยให้ผู้บงัคับหน่วย,  ฝ่ายอ านวยการ  และเจ้าหน้าที่ส าคัญ ๆ ซ่ึงมี
วิทยุ  ถสม/ปถ (VHF/FM)    ให้สามารถติดต่อกับส่วนต่าง ๆ  ของกองบัญชาการได้โดยผ่านทางระบบเครื่องสลับ
สายโทรศัพท์  ในขณะที่มิได้อยู่ ณ ที่บัญชาการ   เครื่องมือการสนธิวิทยุ/สายนั้น  ปกติจะมีอยู่ที่กองบัญชาการขนาดใหญ่ทุก
แห่งและทุกศูนย์การสัญญาณ  วิทยุเคลื่อนทีเ่หล่านีเ้ชื่อมติดต่อกันด้วยวิธี  กดแล้วพูด (PUSH-TO-TALK)  ผ่านสถานีสนธิ
วิทยุ/สาย  ณ  กองบัญชาการหรือศูนย์การสัญญาณ   ครั้นแล้วจึงต่อเข้ากับระบบการส่ือสารหลัก  โดยผ่านเครื่องสลับสาย
ของสถานีสนธิวิทยุ/สายไปเข้าเครื่องสลับสายใหญ่ (ภาพที่ ๒) ระเบียบปฏบิัติการส าหรับสถานีวิทยุสายจะต้องมีให้พอเพียง
ในระเบียบปฏบิัติประจ า (รปจ.) ค าแนะน าการส่ือสารประจ า (นสป.) ค าแนะน าปฏบิัติการส่ือสาร (นปส.)เพื่อใหเ้ป็น
มาตรฐานและให้เจ้าหน้าที่ตลอดจนผูใ้ช้ทั้งหลายมีความเข้าใจเหมอืน ๆ กัน  
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(ข)   ประโยชนท์ี่ส าคัญในการใช้เครื่องสนธิวิทย/ุสาย ได้แก่  
                            (๑) ใช้เปน็การส่ือสารฉุกเฉินระหว่างสถานีวิทยุ ปถ.เคลื่อนที่และหน่วยที่ต่ออยู่กับระบบโทรศัพท์  
                             (๒) ใช้เปน็การส่ือสารระหว่างสถานีวิทยุ ปถ. สองแห่งซ่ึงอยู่ห่างไกลกันมากเกนิรัศมีท าการตามปกตขิอง
เครื่องวิทยุนั้น  
                             (๓)  ใช้ส่ือสารเป็นค าพูดจากหน่วยเคลื่อนที่ในพื้นที่ข้างหน้าไปยังหน่วยทีต่ั้งข้างหลัง  
                             (๔) ส าหรับหน่วยควบคุมการบนิซึ่งเชื่อมโยงอยู่กับระบบการส่ือสารหลายช่องบนพื้นดินใช้ตดิต่อกับ
เครื่องบินที่บินต่ า  
                             (๕) เปน็การจดัตั้งบริการโทรศัพท์ขั้นต้น  (ก่อนที่เครื่องมือส่ือสารแบบหลายช่องการส่ือสารจะใช้งานได)้  
ระหว่างศูนย์การสัญญาณ                                                     
                             (๖)  เป็นการส่ือสารเพิ่มเติมระหว่างนายทหารอากาศติดต่อ  และผู้ควบคุมอากาศยานหน้า  
                             (๗) ใช้ระหว่างกองบัญชาการหน่วยรองกับหน่วยเหนือระหว่างเคลื่อนย้าย  
                             (๘)  ใช้เชื่อมตอ่ระหว่างเครื่องสลับสายสองแหง่ในกรณี ที่ทางสายขาด      
                             (๙)  การส่ือสารระหว่างการข้ามล าน้ า  
               ๘)   การระงับวิทยุ    การที่ ผบ.หน่วย    ก าหนดห้วงเวลาขึ้นเป็นพเิศษในค าส่ังใหป้ิดเครื่องส่งและเครื่องรับ
ทั้งหมดในหน่วยเว้นเสียแต่เวลาฉุกเฉิน    เรียกว่า กระระงับวิทยุ  (RADIO SILENCE)   เมื่อยอมให้เครื่องรับวทิยุท างานได้
ส าหรับการดักฟังความถี่ของข่ายและเครื่องส่งห้ามใช้นั้น สภาพเช่นนี้เรียกว่า  การห้ามส่งวิทยุ  
         ๙)  การส่งต่อ  ค าว่าการส่งต่อใช้กับวิธีการเพิ่มระยะของข่ายหรือวงจรวิทย ุ  โดยการใช้สถานีกลางซ่ึงรับจากทศิทาง
หนึ่งและส่งต่อไปยังอีกทศิทางหนึ่งทั้งนี้อย่าให้สับสนกบัวิทยุถ่ายทอด    (จะกล่าวต่อไปในข้อ  
ง.) การส่งต่ออาจเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยการใช้อปุกรณ์ที่เหมาะสมในวิธีนี้จะต้องใช้ความถ่ีต่างกันในแต่ละทิศทางของ
สถานีส่งต่อ เมื่อไม่มีเครื่องมืออตัโนมัติก็ใช้การส่งข่าวต่อโดยพนักงานประจ าสถานีส่งต่อ  สถานีส่งต่ออาจจะเลือกตั้งบนที่
สูง ๆ  เพื่อให้ครอบคลุมพืน้ที่ไดม้ากที่สุด หรืออาจตั้งในเครื่องบนิก็ได้เมื่อมีความจ าเป็น  
              ค.  การส่ือสารประเภทสาย   
                  ๑)  กล่าวทั่วไป  การส่ือสารประเภทสายเป็นเครื่องมือส่ือสารที่ไว้วางใจได้ดีที่สุดอย่างหนึ่ง     ซ่ึงประกอบด้วย
การใช้สายสนามอุปกรณ์ในการวางและเก็บสายเคเบิ้ล โทรศัพท์ ใช้หม้อไฟฟ้าและก าลังงานเสียง  เครื่องสลับสาย โทรพิมพ์  
เครื่องเพิ่มช่องการส่ือสารและอุปกรณ์ 
ประกอบหรืออุปกรณ์ปลายทางอืน่ ๆ การส่ือสารประเภทสายท าให้มีการสนทนาโต้ตอบระหว่าง 
บุคคลได้โดยการท างานแบบชะงกั (BREAK IN)ได้ (คือสามารถที่จะชะงักการโต้ตอบได)้สายมีความปลอดภัยดีกว่าการ
ส่ือสารประเภทวิทยุแต่ว่าความปลอดภัยของข่าวประเภทลบันั้นจะรับรองมิให้  ถ้าหากส่งเป็นข้อความธรรมดาในวงจรสาย  
การตัดสินใจที่จะจัดวางการส่ือสารประเภทสายนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการ เวลาที่มีส าหรับการติดตั้งและการใช้  และ
ความสามารถที่จะด ารงรักษาไว้การขนส่งสายที่มีอยู่ การส่งก าลังเพิ่มเติมและความต้องการในอนาคตจะต้องพิจารณา
ประกอบด้วย การส่ือสารประเภทสายนั้นสามารถที่จะใช้ไดใ้นเกอืบทุกภูมิประเทศและเหตุการณ์ทางยุทธวิธี  (ให้ดู รส.
๒๔-๒๐)  
                  ๒)  ระยะการท างาน ระยะการท างานของการส่ือสารประเภทสายย่อมเปลี่ยนแปลง  ส่วนใหญจ่ะขึ้นอยู่กับอากาศ
และสภาพของสาย (เช่น อากาศช้ืน, การต่อสายไม่เรียบร้อย  และฉนวนช ารุด) ระยะการท างานของวงจรทางสายอาจจะ
เพิ่มขึ้นได้  โดยการใช้การใช้เครือ่งซ้ าสัญญาณที่มีพนักงานประจ าหรือไม่มีพนักงานประจ า   ในการวางแผนนั้นระยะการ
ท างานของวงจรสายสนามที่ใช้โทรศัพทท์ างานด้วยหม้อไฟฟ้าตั้งแต่ ๒๒ ถึง ๓๕ กิโลเมตร (๑๔ ถึง ๒๒ ไมล์)  ถ้าใช้
โทรศัพท์ก าลังงานเสียงระยะการท างานจะลดลงเหลือ ๕ ถึง ๑๖ กิโลเมตร (๔ ถึง ๑๐ ไมล์)  
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                  ๓) เวลาที่ใช้ในการตดิตั้ง   การติดตั้งการส่ือสารประเภทสายใช้เวลานานกว่าเครื่องมืออย่างอื่น ๆ   เวลาที่
ใช้นั้นส่วนใหญจ่ะขึ้นอยู่กับความยาวของทางสายและวิธีวางสาย  (ใช้พาหนะพื้นดนิ, พาหนะทางอากาศหรือใช้วางด้วยคน)  
ในการประมาณหาเวลาที่ใช้  จ าเป็นจะต้องพจิารณาถึงจ านวนเจ้าหน้าทีท่ี่มีการฝึก    ลักษณะของภูมิประเทศ  เส้นทาง  ลม
ฟ้าอากาศและทัศนวิสัย  
                  ๔)  การใช้งานปัจจุบนันี้ในทางยุทธวิธีส่วนใหญ่ใช้สายท าการเชื่อมต่อ   ระหว่างส่วนต่าง ๆ  ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกนั
เช่น ภายในที่บัญชาการและระหว่างสถานีวิทยุถ่ายทอดปลายทางและศูนย์สลับสายกลาง  วงจรทางสายไกลโพ้น ทางสาย
ใหญ่ระหว่างศูนย์การสัญญาณต่าง ๆ และกองบัญชาการนั้นติดตั้งขึ้นเพื่อเสริมระบบวิทยุและวิทยุถ่ายทอดในเมื่อเวลา 
เจ้าหน้าที่และอปุกรณ์มีพอ       โดยการใช้เครื่องมือ 
เพิ่มช่วงการส่ือสารชนิดต่าง ๆ สามารถที่จะส่งข่าวหลายข่าวไปพร้อม ๆ กันในวงจรเดียวกัน เหตุการณ์รบอาจท าการซ่อม
วงจรทางสายพาณิชย์ที่มีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ถ้าหากมีเวลาพอ เนื่องจากการส่ือสารประเภทสายมีความเชื่อถือได้
เป็นพิเศษ  จึงเป็นส่ิงที่พึงปรารถนาในการรบด้วยวิธีซ่ึงไม่มีการเคลื่อนที่มากนัก   และมีเวลาในการติดตั้งและซ่อมบ ารุง
เพียงพอ  
         ง.  ระบบวิทยุถ่ายทอด  ระบบวิทยุถ่ายทอดหรืออีกนัยหนึง่ที่เรียกว่าช่วงต่อวิทยุ ซ่ึงท าใหเ้กิดเปน็วงจรเสมือนทางสาย 
หรือเคเบิ้ลโดยใช้อุปกรณ์วิทยปุรงุคลื่นทางความถี่ ถสม.(VHF) หรือ ถสมอ.(UHF)ที่มีการบังคับทศิทางอย่างดปีระกอบกบั
เครื่องเพิ่มช่องการส่ือสาร (MULTIPLEXES)  เครื่องเพิ่มช่องการส่ือสารที่ใช้กับสายเคเบิ้ลเส้นเดียวหรือวิทยุถ่ายทอดระบบ
เดียวนั้น  ก็สามารถท าใหเ้กิดการส่ือสารทางโทรศัพท์ไดห้ลายช่อง แม้ว่าวิทยุถ่ายทอดแต่ละตอนหรอืแต่ละช่วงจะจ ากัด อยู่
เพียงระยะเส้นสายตาก็ตามก็อาจสร้างระบบที่สมบูรณ์ซ่ึงขยายระยะออกไปได้หลายร้อยไมล์ โดยการใช้วิทยุถ่ายทอดผสม
กับสายเคเบิ้ลเปน็ตอน ๆ ไป ระบบการส่ือสารหลายช่องนั้นใชต้ั้งแต่เขตยุทธบริเวณตลอดลงไปจนถึงกองบัญชาการของ
กองพลน้อย  โดยมีจ านวนช่วงการส่ือสารแต่ละระบบแตกต่างกันตั้งแต่ ๔ ช่วงในหน่วยระดบัต่ า ๆ ขึ้นไปจนถึง ๙๖ ช่อง  ณ 
หน่วยระดบัสูง ๆ ข้อจ ากัดเพียงเส้นสายตาของช่วงต่อวิทยุถ่ายทอด    ในปัจจบุันนี้กจ็ะหมดไปเปน็ส่วนมากเมื่อได้ใช้
อุปกรณ์วิทยุทางยุทธวิธีที่สะท้อนกระจายคลื่นในบรรยากาศช้ันโทรโปสเพียรดิสแคตเตอร์ ในอนาคตอันใกล้  (การสะท้อน
กระจายคลื่นในบรรยากาศช้ันโทรโบสแคตเตอร์ (ให้ดู ทบ.๑๑-๔๘๖-๖)  แม้ว่าวิทยุถ่ายทอดนั้นมส่ีวนดีที่ติดตัง้ได้เร็วกว่า
และใช้เจ้าหน้าที่น้อยกว่าการใช้สายเคเบิ้ล แต่ก็มีจดุอ่อนที่อาจไดร้ับการรบกวนจากระบบวิทยุชนดิอื่น ๆ และการดักรับ
หรือการรบกวนจากระบบวิทยุชนิดอื่น ๆ และการดักรับหรือการก่อกวนของข้าศึกได้  
                 
๒๕. การส่ือสารประเภททศันะและภาพ  
         ก.  กล่าวทั่วไป เครื่องมือทางการภาพ และโสตทัศนะ ใชท้ าการดักจับ แสดงบันทึกหรือส่งภาพทิวทัศนห์รือวัตถุที่
แท้จริงอย่างถูกต้อง ภาพถ่ายโทรส าเนาและโทรทศัน์เป็นเครื่องมือประเภทโสตทัศนะและภาพที่ส าคัญ และใช้ประกอบกนั 
(ให้ดู รส.๑๑-๔๐ เกี่ยวกับรายละเอียดของการปฏิบัติการภาพ)  
         ข. ภาพถ่าย ภาพถ่ายทางยุทธวิธีที่ใช้กัน ได้แก่ ภาพนิ่ง และภาพยนต์  เครื่องถ่ายภาพแบบที่ใช้กันทั่ว ๆ ไปนัน้ ใช้
บันทึกภาพไว้บนฟิล์ม กระดาษหรือแผ่นวัตถทุี่มีประจุไฟฟ้า (ELECTRO STATIC PLATE) การบันทึกด้วยภาพมีส่วนดีที่
ท าภาพได้เป็นจ านวนมาก  การถ่ายภาพท าให้สามารถบันทึกข่าวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ถาวรและถูกต้องเพื่อสนับสนุนและ
เพิ่มเติมการสังเกตุการณ์ด้วยสายตา  
         ค.  โทรส าเนา การพัฒนาดา้นโทรส าเนา และโทรทศัน์ไดข้ยายขีดความสามารถของเครื่องมือการภาพออกไปกล่าวคือ   
เครื่องมือเหล่านี้ไดผ้สมผสานการถ่ายภาพ และการส่งสัญญาณทางไฟฟ้าเข้าด้วยกัน เครื่องมือโทรส าเนานั้นใช้กับวงจรวิทยุ
หรือสายส่งภาพนิ่ง ภาพแผนที่ และแผนผัง ที่สถานีรับ  เครื่องก็พิมพ์ภาพที่ถาวรออกมา   อย่างไรก็ดีการใช้โทรส าเนานี้บาง
ทีก็จ าเป็นต้องส่งไปในวงจรส่ือสารซ่ึงอาจจะต้องการส่งสัญญาณอย่างอื่นที่ด่วนกว่าก็ได้  
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         ง. โทรทศัน์    โทรทัศนใ์ช้ส่งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ทั้งในวงจรวิทยุ และวงจรทางสาย    โทรทศัน์มี
ความรวดเร็วในการครอบคลุมภาพ (COVERAGE) เหนือกว่าภาพถ่าย, โทรส าเนา และโทรทัศน์ อาจใช้ได้เมื่อต้องการภาพ
และเสียงแสดงให้เหน็การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางยุทธวิธีซ่ึงอยู่ห่างไกลในเวลาอันรวดเร็ว 
         จ. การใช้    ความส าคัญทีสุ่ดประการเดียวของการใช้การส่ือสารด้วยภาพ และโสตทัศนะทางยุทธวิธีที่กล่าวมาแล้วอยู่
ที่กิจกรรมร่วมกันทางยทุธศาสตร ์   ทางยุทธการ และการข่าวกรองทางเทคนิค   โดยการตีความภาพถ่ายทางพื้นดินและทาง
อากาศทั้งภาพนิ่งและภาพยนตร์ สามารถที่จะทราบข่าวที่มีความส าคัญเกี่ยวกับการวางก าลัง ยุทโธปกรณ์ และกิจกรรมต่าง 
ๆ ของข้าศึกได้   กล้องถ่ายโทรทัศน์สามารถจะถ่ายการปฏิบัติการหรือการลาดตระเวนในพื้นที่ข้างหน้าท าให้ผูบ้ังคับหน่วย
รบซึ่งอยู่ห่างออกไปมาก เห็นภาพสนามรบได้รวดเร็ว  ท าให้ข่าวกรองที่ต้องการส าหรับการตัดสนิตกลงใจได้โดยละเอียด
และทันเวลา  การใช้เครื่องมือการภาพและโสตทัศนะที่ส าคญัอย่างอื่น ๆ อีกได้แก ่
             ๑)   การถ่ายภาพการปฏิบัติการทางจติวิทยาเพื่อการโฆษณาเผยแพร่  
             ๒) บันทึกการปฏิบัตดิ้วยภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการปฏบิัติทางทหาร และของหน่วยทั้งในพืน้ที่ส่วนหน้าและ
ส่วนหลัง  
             ๓)  เผยแพร่ข่าวที่มปีระโยชน์แก่ประชาชนและหน่วยทหาร  
             ๔)  ใช้ในกิจการอื่น ๆ ได้แก่การฝึก, ท าบัตรประจ าตัว, ใช้ทางการแพทย์ และกฏหมาย  
    
๒๖. อุปกรณ์ช่วย  
         อุปกรณ์ซ่ึงใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือส่ือสารจัดเป็นอุปกรณ์ช่วย  เครื่องมือดังกล่าวได้แก่ เครื่องมือกรรมวิธี
ข้อมูลซ่ึงใช้ในการรวบรวมเปรียบเทียบและเกบ็ข่าวสารไว้ด้วยความเร็วสูง  เครื่องขยายกลางทาง ส าหรับเพิ่มระยะการ
ท างานของวงจรการส่ือสาร เครื่องเพิ่มช่องการส่ือสาร  (MULTIPLEXES)  เช่น เครื่องคลื่นพาหป์ลายทางหลายช่อง  ซ่ึงเพิ่ม
จ านวนช่องของวงจรที่ก าหนดใหแ้ละตลอดจนเครื่องมืออื่น ๆ  ซ่ึงเพิ่มความสามารถในการท างานของอปุกรณ์การส่ือสาร
ขึ้น 
 


