
บทที ่๓ 
การรักษาความปลอดภัยในการส่ือสาร 

 
ตอนที ่๑ กล่าวทัว่ไป 

 
๒๗.    ค าจ ากดัความ 
         การรักษาความปลอดภัยในการส่ือสาร ( รปภส. )คือผลลัพธ์ในการป้องกันที่ไดจ้ากมาตราการทั้งหมดซ่ึงมุ่งหมายที่จะ
ขัดขวางมิให้บคุคลผู้ไม่มีสิทธิไดร้ับข่าว-อันมีค่า ซ่ึงอาจไดจ้ากการศึกษาระบบส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ของเราก็ได้ การรักษาความ
ปลอดภัยในการส่ือสารประกอบด้วย  การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุ ,  ทางการอักษรและทางการส่งข่าว  ส าหรับเรื่องราว
เพิ่มเติมทีเ่กี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการส่ือสาร นอกจากที่กล่าวในบทนี้  ให้ดใูนภาคผนวกที่ ๒  ระเบียบว่าด้วย การ
รักษาความปลอดภัยทางการส่ือสาร  พ.ศ.๒๕๒๕ 
 
๒๘.    ความรับผดิชอบ 
 ก. ผู้บังคับบัญชาแต่ละคนจะตอ้งรับผดิชอบในการปฏบิัติตามระเบียบ ซ่ึงกองบัญชาการหน่วยเหนือก าหนดไว้และ
จะต้องจัดท าระเบียบภายในเพื่อให้การพิทักษ์ โดยเหมาะสมต่อระบบการส่ือสารของตนมิให้รั่วไหลและ/หรือข้าศึกดักรับและ
ล่วงรู้ได้ ถึงแม้ว่าการรักษาความปลอดภัยในการส่ือสารจะเป็นความรับผิดชอบ ทางการบงัคบับญัชาก็ตาม แต่ก็ยังเป็นความ
รับผิดชอบของทุกๆคน ซ่ึงปฏิบตัิหน้าทีเ่กี่ยวกับการเตรียมข่าว หรือส่งข่าว จะต้องทราบและไม่ฝ่าฝืนระเบียบในการรักษาความ
ปลอดภัย 
 ข. ในการมอบหมายความรับผดิชอบ ในการรักษาความปลอดภัยในการส่ือสารนั้น ผู้บังคับหน่วยจะได้รับความ
ช่วยเหลือจากนายทหารการข่าวกรอง( (สธ. ๒ หรือ ฝอ. ๒ ), สารวัตรใหญ่ องค์แทนการรักษาความปลอดภัยของกองทัพบก (ใน 
ทบ.ไทยเรียกว่า  กองรักษาความปลอดภัย ), และผู้บังคับทหารส่ือสาร(นายทหารฝ่ายการส่ือสาร)  ผู้บังคบัหน่วยทหารส่ือสาร  
จะต้องท าการก ากับดูแลและควบคุมการปฏบิัติงานในการรักษาความปลอดภัยในการส่ือสารของระบบการส่ือสารและท า
ค าแนะน าการรักษาความปลอดภัย ในการส่ือสารอยู่ตลอดเวลา 
 ค. มาตรการที่ผู้บงัคบับัญชาจะต้องใช้เพื่อให้ความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยในการส่ือสารได้ผลเต็มที่นัน้
ประกอบด้วย 
    ๑) ก าหนดหลักการทั่วไป ในการรักษาความปลอดภัยในการส่ือสารลงใน รปจ.ของหน่วย หลักการดังกล่าวนี้จะต้อง
เพิ่มเติมดังนี้คือ ก่อนการปฏิบตัจิะต้องประกาศให้ทราบถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยใดๆ ทีจ่ะต้องเน้นในการปฏิบัติ ครั้ง
คราวนั้น และในระหว่างการปฏบิัติจะต้องท าการตกลงใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในเรื่องเฉพาะหน้าด้วย 
                ๒) รักษาระบบการควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อขึ้นบัญชีคมุข่าวสารการอักษรลับ, เครื่องมือการอักษรลับและวัสดุการ
อักษรลับที่ก าหนดช้ันความลับ 
     ๓) ด าเนนิการตรวจตามระยะเวลาโดยละเอียดเพื่อทีจ่ะหามาตรการในการรักษาความปลอดภัยทางวัตถุใหเ้พียงพอ
ส าหรับป้องกันข่าวสาร, เครื่องมอืการอักษรลับและวัตถุการอักษรลับที่ก าหนดชั้นความลับ  เพื่อใหแ้น่ใจว่าได้ใช้ระบบการอักษร
ลับอยา่งเหมาะสม 
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      ๔) จัดท าแผนการท าลายยามฉุกเฉินอย่างพอเพียงส าหรบัข่าวสาร, เครื่องมือและวัสดุการอักษรลับที่ก าหนดช้ัน
ความลับ 
     ๕) พิจารณาความต้องการในการรักษาความปลอดภัย ในการส่ือสารในการวางแผนการยุทธโดยตลอด 
        ๖) ด าเนินการแก้ไข  เพื่อขจดัการฝ่าฝืน  การรักษาความปลอดภัยในการส่ือสารและสาเหตุของการฝ่าฝืน 
       ๗) อบรมในการฝึกให้เกิดความส านึกในความปลอดภัยอันถูกต้อง  ให้แก่ทุกๆคนในหน่วย  ทั้งนี้เนื่องจากความ
รับผิดชอบ ที่จะให้มีการรักษาความปลอดภัยในการส่ือสาร อย่างเหมาะสมนั้นเป็นหน้าทีข่องแต่ละบุคคล จะต้องช่วย
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ได้ผลสมบูรณ์เต็มที่ 
 
๒๙.    การก าหนดช้ันความลบั 
 ก. การก าหนดช้ันความลับนัน้ขึน้อยู่กับขอบเขตของอันตราย ทีจ่ะพึงมีต่อความมั่นคงของชาติ ซ่ึงเป็นผลเนื่องจากการ
เปิดเผยข่าวสาร ของทางทหารหรือทางราชการโดยมิได้รบัอนุมตัิ ระบบการก าหนดชั้นความลับจะก าหนดมาตรฐานในการ
ระมัดระวังเกี่ยวกับการด าเนินการต่อข่าว, การเก็บและแจกจ่ายข่าวสารซ่ึงอยู่ในชั้นของความลับแตล่ะช้ัน (AR-๓๘๐-๕) 
 ข. กฎทั่วไปต่อไปนี้ ใชบ้ังคบัการส่งข่าวสารที่ก าหนดช้ันความลับ โดยใช้เครื่องมือไฟฟ้า คือ 
       ๑)  ควรจะเข้าอักษรลับหรือเข้ารหัสถ้ามีเครื่อง 
                   ๒)ในการปฏบิัติการรบจรงิ ๆ ผู้บังคบับัญชาในหนว่ยนั้นอาจอนุมัตใิห้ส่งข่าวเป็นข้อความธรรมดาในเมื่อไม่มีเวลา
พอจะเข้าอักษรลับและในเมือ่ข้าศึกไม่อาจน าข่าวสารที่ส่งนั้นไปใช้ท าประโยชน์ได้ ข้อก าหนดนีใ้ห้ใช้ไดทุ้กช้ันความลับเว้นแต่
ช้ันลับที่สุด ซ่ึงจะส่งเปน็ข้อความธรรมดามิได้เลยเปน็อันขาด ในการฝึกปฏิบัติการรบใหใ้ช้กฎเกณฑ์อันเดียวกันนี้ส าหรบัส่งข่าว
ฝึก 
 ค.  ข่าวที่ก าหนดช้ันความลับซึ่งส่งเป็นข้อความธรรมดา จะต้องถอืปฏิบตัิต่อข่าวนัน้เปน็ข่าวประเภทลับและต้องไม่ส่ง
ต่อไปอีก(เว้นแต่จะไดเ้ปลี่ยนถ้อยค าเสียใหม)่ ถ้าจะส่งข่าวนั้นต่อไปอีกจะต้องท าข่าวเสียใหม่และปฏิบตัิต่อข่าวตามสถานการณ์
ขณะนั้นและการส่งข่าวสารซ่ึงก าหนดช้ันความลับนั้นปรากฎอยู่ใน AR ๓๘๐ -๕ และ AR ๓๘๐-๕๑  ตามล าดับ 
 
ตอนที ่ ๒   การรักษาความปลอดภัยทางวตัถุ 
 
๓๐.   ค าจ ากดัความ 
         การรักษาความปลอดภัยทางวัตถุเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยในการส่ือสารเกี่ยวกับมาตรการทางวัตถุ ซ่ึง
จ าเปน็ส าหรับพิทักษ์ข่าวสารที่ก าหนดช้ันความลับและอุปกรณ์กับวัสดุการอักษรลับมิให้ตกไปอยูใ่นมือของบุคคลที่ไม่ได้รบั
อนุมัต ิ
 
๓๑.   ความต้องการในการรักษาความปลอดภัยทางวตัถุ 
         การที่สิ่งที่เปน็ความลับล่วงรู้ ไปถึงบุคคลอื่นโดยที่เราไม่ประจักษ์นั้นย่อมเกิดความเสียหายมากย่ิงกว่าการที่วัสดุนั้นสูญ
หายไปโดยที่เราทราบแล้ว  ถ้าหากเกิดการล่วงรู้ขึ้นโดยมิทราบและยังคงใช้ระบบการอักษรลับนัน้ต่อไป ข้าศึกอาจจะถอดอักษร
ลับของข่าวที่ใช้ส่ังด้วยระบบอักษรลับนัน้ การใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการส่ือสารดังกล่าวในข้อ ๒๘ ค. อย่าง
รอบคอบจงึนับเปน็สิ่งส าคัญอย่างยิ่ง ผู้บงัคบับัญชาที่รบัผดิชอบจะต้องออกค าแนะน า ให้พอเพียงเป็นการล่วงหน้าโดย ใหค้ลุม
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ไปถึงการป้องกันทางวัตถุและการส่งกลับหรือการท าลายวัสดุดังกล่าวเพื่อมิให้ข้าศึกยึดไปหรือใช้ท าประโยชน์   ระเบียบปฏบิัติ
ประจ า (รปจ.) ของหน่วยควรจะต้องมคี าแนะน าโดยเฉพาะเกีย่วกับการเตรียมจ่ายข่าวสาร การใช้และการจ าหน่ายเอกสารที่
ก าหนดช้ันความลับ เช่น รายการค าแนะน าการส่ือสารประจ า (นสป.)และรายการค าแนะน าปฏบิัติการส่ือสาร (นปส.) 
 
๓๒.   การท าลายวสัดุการอกัษรลบัและวสัดุการก าหนดช้ันความลบั 
    จะต้องด าเนนิการทุกวิถีทาง  เพื่อให้มั่นใจว่าวัสดุที่ก าหนดช้ันความลับมิได้ไปตก   อยู่ในความครอบครองของข้าศกึ 
วัสดุที่ก าหนดช้ันความลับซึ่งมิไดล้งทะเบียนตามปกติบางชนิดจะตอ้งท าลายเมื่อได้รับค าส่ังจากผู้มีอ านาจหน้าที่ วัสดุทีก าหนด
ช้ันความลับทั้งหมดทั้งที่ลงทะเบยีนและมิได้ลงทะเบียน เมื่อมคีวามจ าเป็นจะต้องท าลายถ้าหากกระท าได้จะต้องท าลายเสียด้วย
การเผาไฟ  สภาพและระเบียบเกี่ยวกับการท าลายวัสดุอักษรลับ มีปรากฎใน AR ๓๘๐-๔๐ และ AR  ๓๘๐-๔๑ 
 
ตอนที ่๓ การรักษาความปลอดภยัทางการอกัษรลบั 
 
๓๓.  ค าจ ากดัความ 

  การรักษาความปลอดภัย ทางการอักษรลับเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความปลอดภัยในการส่ือสารซ่ึงเกี่ยวข้องกับ
การใช้ประมวลลับ  เครือ่งมือรหัสและเครื่องกลทีใ่ช้ในการเข้าและถอดการอักษรลบัตามขา่วที่ได้รับอนุมัตใิหเ้หมาะสม  
รายละเอียดเกี่ยวกับการพิทักษ์   และการใช้วัสดุการอักษรลับ  และอุปกรณ์การรักษาความปลอดภัยในการส่ือสารที่ก าหนดช้ัน
ความลับใหดู้ใน AR ๓๘๐-๔๐,AR ๓๘๐-๔๑,AR ๓๘๐-๔๖ และ บสพ.ที่เกี่ยวข้อง 
 
๓๔.  ความส าคญัของการรักษาความปลอดภัยทางการอักษรลบั 
  ได้กล่าวมาแล้วแต่ตอนต้นว่า การรักษาความปลอดภัยทางการอักษรลับ จะต้องกระท าอย่างเข้มงวดกวดขนั เพื่อ
ป้องกันบคุคลผู้ไม่มีสิทธิมิให้ไดข้่าว การปฏิบัตทิางทหารของฝ่ายเราซ่ึงอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ เนื่องด้วยเหตุนี้ข่าวที่ก าหนด
ช้ันความลับทั้งสิ้นจะต้องเข้าประมวลลับ หรือเข้ารหัสโดยใช้ระบบการอักษรลับ ที่ปลอดภัยและได้รับอนุมัตแิล้ว เว้นข่าวต่างๆ 
ซ่ึงผู้บังคับบัญชาและผู้แทนที่ถูกแต่งตั้งขึ้นได้เขียนเปน็พิเศษไว้ข้างบนลายมือช่ือของตนว่า ให้ส่งเป็นข้อความธรรมดาได้ (ข้อ 
๒๙ ) ดังนั้นระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ทางการอักษรลับทัง้สิ้นจงึนับว่าส าคัญเป็นพิเศษส าหรบัเจ้าหน้าทีท่าง
ทหารต่างๆ ซ่ึงต้องใช้หรือรบัผดิชอบการส่ือสารทางยุทธวิธี 
 
๓๕.   การบังคบัใช้การรักษาความปลอดภัยทางการอกัษรลบั 
  ก. ผู้ที่ควรจะรู้หรือครอบครองวัสดุที่มีช้ันความลับนัน้ควรจะเป็นผู้ ที่มีหน้าที่ราชการจะต้องรู้ในเรือ่งนั้นเท่านัน้  
เพียงแต่ยศอย่างเดียวของแต่ละคนนั้นไม่เป็นเครื่องแสดงว่าผู้นั้นสมควรจะรูห้รือครอบครองข่าวสารที่มีชั้นความลับหรือข่าวสาร
อักษรลับเสมอไป   ผู้ที่จะเข้าถึงวัสดุการอักษรลับหรือวัสดุที่ก าหนดช้ันความลับไดน้ั้นจะยอมให้ได้เฉพาะผูท้ี่ได้ผ่านการพิสูจน์
ความไว้วางใจแล้ว  และได้รับการยินยอมอนุญาตเปน็ทางการ  ให้เข้าถึงข่าวสารอักษรลับตาม  AR ๖๐๐-๕ (ส าหรับ ทบ.ไทย 
ปฏิบตัิตามระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแหง่ชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗)    
  ข. การรายงานด่วนถึงการรั่วไหลหรือการสูญหายของวัตถุอักษรลับที่เกดิขึ้นจริงๆ หรือที่อาจจะเกิดขึ้นก็เป็นส่ิง
ส าคัญ ในการรักษาความปลอดภยัทางการอักษรลับด้วย      เมื่อเปน็ดังนัน้ก็ให้ใช้ระบบหรือ 
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วัสดุอักษรลับที่ยังมคีวามปลอดภยัอยู่ทดแทนโดยทันที   ระเบียบในการรายงานวัสดุการอักษรลับซ่ึงสูญหายหรือรั่วไหลจะต้อง
บรรจุไว้ใน นปส. , นสป.  และเอกสารเกียวกับการอักษรลับที่เกี่ยวข้อง 
ตอนที ่๔  การรักษาความปลอดภยัทางการส่งข่าว 
 
๓๖.   ค าจ ากดัความ 
  การรักษาความปลอดภัยทางการส่งข่าว เป็นองค์ประกอบของการรักษาความปลอดภัยในการส่ือสาร ซ่ึงประกอบด้วย
มาตรการทั้งปวงที่มุง่หมายจะป้องกันการส่งข่าวให้พ้นจากการดักรับ, การวิเคราะห์ข่าว,  การลวงด้วยการเลียนแบบ,  และการหา
ทิศของผูท้ี่ไม่มีสิทธิ 
 
๓๗.  เคร่ืองมือในการส่งข่าว 
 การเลือกเครื่องมือในการส่งข่าวและการส่งมอบข่าวที่เหมาะที่สุดนัน้,   จะต้องเพ่งเล็งถึงความต้องการในการรักษา
ความปลอดภัยและความเร่งด่วนที่ก าหนดไว้เป็นพิเศษ  ตัวอย่าง  วิทยุมีจุดอ่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดักรับ, การวิเคราะหข์่าว, 
การหาทิศ, การก่อกวนและการลวงด้วยการเลียนแบบ  ส าหรับการน าสารนั้นตรงข้ามถือได้ว่ามีความปลอดภัยมากที่สุด  ดังนั้น
จะต้องท าการเปรียบเทียบความจ าเป็นระหว่างความเร็ว กับความปลอดภัย เพื่อท าการตกลงใจในการเลือกเครื่องมือส่งข่าววิทยุ มี
ความจ าเปน็อย่างมากในเมื่อความเร็วมีความส าคัญ ดังในสถานการณ์ทางยุทธวิธีที่มีการเคลื่อนที่เรว็ 
 
๓๘.   การเตรียมข่าวสาร 
 ก. การรักษาความปลอดภัยทางการส่งข่าวภายในหน่วย สามารถที่จะส่งเสริมให้ดขีึ้นได้เปน็อย่างมากในเมื่อบคุคลผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการเตรียมข่าวมีความรอบรูห้ลักในการรักษาความปลอดภัยทางการส่งข่าวขั้นต้นเปน็อย่างดี  
บุคคลเหล่านี้ได้แก ่
       ๑) ผู้ให้ข่าว   ได้แก่ผู้บังคับหน่วยซ่ึงเป็นผู้มีสิทธิในการส่งข่าว 
       ๒) ผู้เขียนข่าว  ได้แก่ผู้เตรียมข่าว 
 ข.   แม้ว่าข่าวต่างๆ ทั้งหมดจะส่งไปในนามของผูบ้ังคับบัญชาก็ดี แต่ก็มีบ้างเล็กน้อยที่ผูบ้ังคับบญัชาเขียนด้วยตนเอง 
ดังนั้นผู้บังคับหน่วยจะต้องแน่ใจว่าผู้เขียนข่าวในหน่วยของตนรู้หลักในการรักษาความปลอดภัยในการส่ือสาร เพื่อให้ความ
รับผิดชอบของผู้บงัคบัหน่วยไดผ้ลเต็มที่  ผู้เขียนข่าวจะต้องพจิารณาในเรื่องต่อไปนี้ 
     ๑)   เฉพาะการส่ือสารซ่ึงต้องการส่งข่าวอย่างเร็วเพื่อใหบ้รรลุผลตามความมุ่งหมายทางทหารเท่านั้น ที่จะส่งทาง
เครื่องมือส่ือสารประเภทไฟฟ้า 
        ๒)   ข่าวที่เตรียมเพื่อส่งด้วยเครื่องมือประเภทไฟฟ้าควรจะส้ันและกระทัดรดั 
                       ๓)   ข่าวแต่ละฉบบัควรจะก าหนดความเร่งด่วนใหถู้กต้อง  โดยให้ขึ้นอยู่กับความเรง่ร้อนในการให้ข่าวถึงมือผู้รบั
อย่างเดียวเท่านัน้ (ตารางที่ ๒) การก าหนดความเร่งด่วนที่ไม่ถูกตอ้งท าใหเ้ปน็การเพิ่มภาระแก่อุปกรณ์การส่ือสารมากเกินไป ทั้ง
ยังเปิดโอกาสให้มีการฝ่าฝืนการรักษาความปลอดภัยทางการส่งข่าวมากย่ิงขึ้นอีกด้วย 
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การก าหนดความเร่งด่วน ตัวอย่างการใช ้ ล าดับการปฏบิัติต่อข่าว 
ด่วนที่สุด (ดส) 
 
 
 
 
ด่วนมาก (ดม) 
 
 
 
 
 
ด่วน (ด) 
 
 
 
 
ปกติ (ป) 
 
 

- ความเร่งด่วนซ่ึงสงวนไว้ส าหรับ
การปะทะกับข้าศึกครั้งแรก  หรือ
ปฏิบตัิการรบที่มคีวามเร่งด่วน 

 
- รายงานเพิ่มเติม  การปะทะกับข้าศึก

ครั้งแรก 
- ค าส่ังยุทธการซ่ึงจะเป็นผลตอ่การ

ยุทธที่ก าลังด าเนินอยู ่
 
 
- สงวนไว้ส าหรับข่าวซ่ึงต้องการให้

ผู้รับปฏิบตัิโดยเร็วหรือเพื่อใหข้่าว
ส าคัญส าหรับการด าเนินการยุทธที่
ก าลังคืบหน้า 

 
- ข่าวซ่ึงไม่มีความรีบร้อนพอทีจ่ะใช้

ความเร่งด่วน  สูงกว่านี้ได้แต่จะต้อง
ส่งมอบโดยไม่ชักช้า 

 

- ปฏิบตัิก่อนข่าวอื่นทั้งหมด 
- ข่าวซ่ึงมีล าดับความเร่งด่วนต่ ากว่า

จะต้องหยุด 
 
 
- ปฏิบตัิก่อนข่าวอื่นทั้งหมดที่มคีวาม

เร่งด่วนต่ ากว่า 
- ข่าวซ่ึงมีความเร่งด่วนต่ ากว่าจะตอ้งหยุด 
- ต้องส่งมอบผู้รบัทนัท ี
 
- ปฏิบัติก่อนข่าวอื่น ๆ ทั้งหมดซ่ึงมี 
     ความเร่งด่วนต่ ากว่าข่าวปกต ิ
- ซ่ึงก าลังส่งไม่ต้องหยุด  เว้นเสียแต่ข่าวที่

ส่งนั้น  จะยาวมากเหลือเกิน 
 
- ส่งไปภายหลังข่าวอื่น ๆ ที่มีความ

เร่งด่วนสูงกว่า 
 

 
รูปที่  ๓ - ๑ การก าหนดความเร่งด่วน 

 
๓๙.   การรักษาความปลอดภัยจากการดกัรับและหาทศิวทิยุ 
         การกวดวินัยของวงจรการส่ือสารทางวิทยุเป็นหลักในการป้องกันต่อต้านการดักรับและหาทศิวิทยุ  มาตรการอื่นๆ  ได้แก่ 
 ก.  หลีกเลี่ยงการส่งข่าวที่ไม่ได้รบัอนุมัติ    และการทดลองที่ไม่จ าเป็น   ซ่ึงจะท าให้ลดโอกาสที่จะดกัหาทิศลง 

ข.  ใช้เครื่องส่ง, สายอากาศ  และก าลังของเครื่องผสมผสานให้ได้การแพร่คลื่นและความเข้มหรือความแรงของการ
ปล่อยคลื่น (EMISSION) แต่น้อยที่สุด  โดยที่การส่ือสารยังอยู่ในสภาพที่เช่ือถือได้ 
            ค.   ถ้าหากท าให้ได้ ใช้การส่งข่าว โดยมิต้องใช้การตอบรบั  ( เช่น  ใช้การกระจายข่าว ) 

ง.  ในกรณีที่มิได้มีแผนตกลงไว้ลว่งหน้า   จะต้องเข้าอักษรลบัค าแนะน าเพื่อเปลี่ยนความถี่วิทยุ 
จ.  จะต้องปรับเครื่องส่งอย่างถูกต้อง เพื่อให้การท างานอยู่ตามความถ่ี ที่ได้รับอนุมตัิจริงๆ 
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๔๐.   การฝึกพนักงานเคร่ืองส่ือสาร 
         เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องและเจ้าหน้าที่ซ่อมบ ารุง จะต้องได้รับการฝึกให้ส านึก และละเว้นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง  ซ่ึงน าอันตราย
มาสู่การรักษาความปลอดภัย  ทางการส่งข่าว ( ให้ดู  บสพ. ๑๒๔ และ  ๑๒๕  ส าหรับระเบียบของวิทยุโทรเลข และโทรศัพทท์ี่
ถูกต้องประกอบด้วย ) 
 ก.  ฝ่าฝืนการระงบัวิทย ุ
 ข.  การสนทนาเรื่องส่วนตัวระหวา่งเจ้าหน้าที ่
 ค.  ท าการส่งข่าวในข่ายบังคับโดยมิได้รับอนุมัต ิ
 ง.  ใช้ค าย่อตามระเบียบการ,  นามเรียกขาน  หรือสัญญาณปฏบิัติการ ที่ไม่ได้รับอนุมัติและซ้ านานเกินไป 
 จ.  ใช้ภาษาธรรมดาแทนการใช้ค าย่อตามระเบียบการ หรือสัญญาณปฏิบัติการ 
 ฉ.  แสดงใหท้ราบที่ตั้งของหน่วยต่างๆ  หรือบคุคลซ่ึงอยูใ่น สังกัดหน่วยใดหน่วยหนึ่ง 
 ช.  บกพร่องในการเฝ้าทางวิทยุ  ณ  ความถี่และเวลาที่ก าหนด 
 ซ.  ส่งข่าวด้วยความเร็วที่เกิน  ความสามารถของเจ้าหน้าที่ ที่ท าการรับ 
 ด.  ใช้ก าลังส่งมากเกินไป 
 ต.  ใช้เวลามากเกินควรในการปรบั  -  ตั้ง,  ทดลอง,  เปลี่ยนความถี่,  หรือปรบัเครื่อง 
 ท.  ใช้เวลาส่งข่าวนานเกินควร 
 
๔๑.   การรักษาความปลอดภัยจากการก่อกวน 
 ก.  การก่อกวนของข้าศึก เปน็การส่งสัญญาณ วิทยุรบกวน ( เช่นเสียงที่ฟังไม่ได้ศัพท์ หรือเสียงสูงๆ ต่ าๆ ) เพื่อท าการ
รบกวนการรับสัญญาณที่ต้องการ ซ่ึงจะท าให้การส่ือสารชะงักลง ความถี่วิทยุทุกความถ่ี ล่อแหลมตอ่การถูกก่อกวน และข้าศึกจะ
ถูกก่อกวนเมื่อใดก็ได้   เมื่อเหน็ว่าจะเกิดประโยชน์แก่ตน     การก่อกวนนั้นต้องการเพียงใช ้ เครื่องส่งท างานตามความถี่ ที่
ต้องการและส่งสัญญาณให้แรงเพือ่ขัดขวางการรับวทิย ุ
 ข.  เทคนคิการต่อสู้การก่อกวน   จัดอยู่ในประเภทมาตรการตอบโต้ทางอีเลคทรอนิค ( มตตอ. ) และน าไปใช้ลดผล
ทางการก่อกวนให้เหลือน้อยที่สุด  แม้ว่ามาตรการ  มตตอ. จะเกินความสามารถของเจ้าหน้าทีผู่้ใช้เครื่องก็ตาม   แต่ตามปกติแล้วก็
ยังมีความต้องการอยู่ขั้นตอนต่างๆซึ่งอาจจะท าได้ เจ้าหน้าที่ผูใ้ช้เครื่องจะต้องน ามาใช้เพื่อลดผลการก่อกวนของข้าศึกใหน้้อย
ที่สุด พนักงานวิทยุจะต้องใช้เครือ่งของตนท างานต่อไป ระหว่างที่ถูกก่อกวน เพราะเจ้าหน้าที่ซึ่งมี     ความช านาญอย่างดีนั้น
อาจจะท างานเป็นผลส าเรจ็ได้ระหว่างที่มีการรบกวน ( รส. ๒๔ -๑๕๐) 
           ค. การรายงานโดยด่วนทีถู่กต้องและสมบูรณ์ เกี่ยวกับการก่อกวนของข้าศึกนบัว่าส าคัญมาก  ทั้งนี้เพราะว่าการด าเนนิการ
ก่อกวนของข้าศึกนัน้ มักจะเปน็ส่วนหนึ่งของแผน ซ่ึงวางไว้อย่างดี และปรากฏว่าเกิดขึ้นกอ่นการด าเนินกลยุทธที่ส าคญัๆ  
รายงานจากพนักงานวิทยุแต่ละแห่ง,  ซ่ึงมักจะท าใหท้ราบข่าวกรอง ในขอบเขตและมคีวามส าคัญในการกระท าของข้าศึกบ่อยๆ 
นั้น เจ้าหน้าที่สงครามอีเล็กทรอนิกส์  ณ ระดับกองพลและกองทพัน้อยจะท าการรวบรวมขึ้น  เมื่อน าเอาข่าวเกี่ยวกับการก่อกวน
ต่างๆ มาเทียบเคียงกันแล้ว อาจจะใช้เปน็การแจ้งเตือนถึงการปฏิบตัิของข้าศึกในระยะอันใกล้  ณ  พื้นที่ส่วนใดสวนหนึ่ง หรือ
ตลอดแนวก็ได.้ 
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๔๒.   การรักษาความปลอดภัยทางโทรศัพท์ 
 นับว่าเปน็สิ่งส าคัญที่สุดส าหรับผูใ้ช้โทรศัพท์ จะต้องเข้าใจ ถึงส่วนสัมพันธ์ของความปลอดภัย ซ่ึงมีอยู่ประจ าในวงจร
ชนิดต่างๆ กัน  ปรากฎบ่อยๆ ทีว่งจรต่างๆ นั้นใช้  ทางซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือประเภทวทิยุ และสายร่วมกันและเป็นการยาก
เหลือเกินที่ผูใ้ช้ จะทราบความจริงข้อนี้  บางส่วนของระบบการส่ือสารซ่ึง วงจรผ่านอาจประกอบด้วย เครื่องมือที่มีความ
ปลอดภัย แต่ลักษณะนี้มิได้หมายความว่า จะเป็นวงจรที่ปลอดภัยตลอดทางระหว่างปลายทางทัง้สองข้าง   ทั้งระบบสายและวิทยุ
ต่างก็เป็นจุดอ่อนทีข่่าศึกอาจจะดกัรับหรือเฝ้าฟังได้ นอกจากนั้นวงจรโทรศัพท์ส่วนมากจะผ่านเครือ่งสลับสายโทรศัพทห์นึ่งหรือ
หลายเครื่อง หรืออาจผ่านเครื่องมือส่ือสารต่างๆ  ซ่ึงเจ้าหน้าทีผู่้ใช้เครือ่งหรือเจ้าหน้าที่ก ากับดูแล ซ่ึงมิได้รับการพิสูจน์ความ
ไว้วางใจจากหน่วยเหนือท าการดักฟังก็ได้  ความรู้เท่าไม่ถึงการเรื่องความปลอดภัยอาจจะเกิดขึ้น แก่ผู้ใช้โทรศัพท์บางส่วน  ซ่ึง
มิได้ทราบข้อเท็จจริงดงักล่าวข้างบน และผู้ซึ่งเข้าใจเสียว่าโทรศพัท์นั้นลักษณะปลอดภัยมากกว่าวิทยุ เพื่อหลีกเลี่ยงอนัตราย
ดังกล่าวจะต้องมีวินัยในการส่งข่าวดียิ่ง 
 
๔๓.   สถานีเฝ้าฟังเพ่ือความปลอดภัย 
 สถานีเฝ้าฟังวิทยุซ่ึงจัดตั้งขึน้โดย องค์แทนศูนยค์วบคุม ซ่ึงท างานภายใต้หน่วยบัญชาการพื้นทีห่รอืหน่วยเหนือ นับว่า
เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดทีจ่ะท าให้ประสิทธิภาพของเจ้าหน้าทีป่ระจ าเครื่อง และ วินัยของ 
วงจรเป็นไปอย่างไดผ้ลดียิ่ง การฝ่าฝืนความปลอดภัยทางการส่งขา่ว และทางการอักษรลับ ตลอดจนการไม่ปฏบิัติตามระเบียบที่
ผู้บังคับบัญชาได้ก าหนดไว้ ดังกล่าวมาแล้วนั้น อาจจะพบได้ด้วยการเฝ้าฟังแล้วรายงานไปยังสถานีที่รับผิดชอบ บางทีกจ็ัดให้มี
หลักฐานอ้างอิงที่เหมาะสม, เอกสาร  ค าแนะน าและประวัติสถานบีางส่วนที่คดัลอกไว้  ณ  สถานีเฝ้าฟังแล้วด้วย. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


