
บทที ่ ๔ 
การใช้การส่ือสารทางยุทธวธีิ 

 
ตอนที ่๑  การส่ือสารทางยุทธวธีิของหน่วยระดบัต่าง ๆ 
               
๔๔.  ความต้องการเบ้ืองต้นของระบบการส่ือสารทางยุทธวธีิ 
         ความต้องการเบื้องตน้ของระบบการส่ือสารทางยุทธวิธีก็คือ จะต้องจัดให้มคีวามรวดเร็ว  ความเชื่อถือได้  และความ
ปลอดภัยในการส่งข่าวการรบ     และส่งข้อตกลงใจของผู้บังคบับัญชาภายในและระหว่างกองบญัชาการหน่วยรบต่าง ๆ     
ระบบการส่ือสารดังกล่าวนั้นจะตอ้งสามารถเปลี่ยนเส้นทาง (RE-ROUTE)   ส่งข่าวใหม่ไดเ้พื่อเลี่ยงเครื่องมอืที่ถูกท าลาย, 
เพื่อลดความคบัคั่งของข่าว,  และเพื่อเปน็การจัดเส้นทางเข้าระบบเสียใหมใ่ห้พอเพียงส าหรับหนว่ยรบ    และระบบอาวุธที่
ได้ผลัดเปลี่ยนเข้ามาสู่พื้นที่นั้นอยู่ตลอดเวลา      การใช้เครื่องมือส่ือสารอย่างถูกต้องคือ    ใช้แต่เพียงเท่าที่ต้องการและเท่าที่
หน่วยจะสามารถให้การสนับสนนุได้    จะท าใหเ้กิดความเชื่อมโยงในการบังคับบัญชาตามทีจ่ าเป็นโดยมีความส้ินเปลือง
น้อยที่สุด   ดังนั้นจะต้องออกแบบสร้างและใช้ระบบการส่ือสารทางยุทธวิธีให้เหมาะสมกับขดีความสามารถของก าลังคน  
(MAN POWER)     และตรงตามความรับผิดชอบต่อภารกิจทางยทุธวิธีของหน่วยใช้ผูบ้ังคับหน่วย, และฝ่ายอ านวยการที่ให้
ความสนับสนุนจะต้องไม่ร้องขอ   หรือจะต้องไมห่วังพึ่งพาระบบการส่ือสารที่นอกเหนือไปจากความมุ่งหมายหลักของ
หน่วย   ยิ่งกว่านั้นระบบการส่ือสารควรจะจ ากัดการใช้เฉพาะข่าวที่ส าคัญเท่านั้น  เพราะระบบการส่ือสารทางยุทธวิธีที่มีข่าว
ซ่ึงไม่ส าคัญมากเกินความสามารถนั้นจะท าใหผู้้บงัคบับัญชาได้รบัข่าวที่ส าคัญ ๆ  น้อยลงหรอือีกนัยหนึ่ง คือไม่ควร
จัดระบบการส่ือสารให้มีลักษณะที่จะให้มีการส่งข่าวกันอย่างฟุ่มเฟือย เพราะการกระท าเช่นนั้นจะท าให้ประสิทธิภาพใน
การบังคับบัญชาทางการรบเสียไป    ในประการสุดท้ายควรจะได้ใช้วินัยทางการบังคับบัญชา   ให้เกิดประโยชน์ในการ
ควบคุมระบบการส่ือสารทางยุทธวิธี   เช่นเดียวกับที่ใช้ควบคุมอาวุธ,กระสุน และยุทโธปกรณ์อื่น ๆ  (ใหดู้  รส.๑๑ - ๒๐, 
๑๑ - ๒๑, ๒๔ - ๑๙  และคู่มือเกี่ยวกับความสามารถของเครื่องแต่ละชนิด) 
 
๔๕.   การส่ือสารทางยุทธวธีิระดบักองร้อย 
         ณ ระดับกองร้อย (ภาพที่ ๓)ใช้พูดโต้ตอบกันส้ัน ๆ ระยะใกล้ และโดยทั่วไปไม่ต้องบนัทกึการส่ือสารนั้นไว้  (เชน่ 
แผ่นส าเนาโทรพิมพ์) ระบบการส่ือสารระดับนี้ก็เพียงพอกับความต้องการเบื้องต้นในการควบคมุตอนร่วม (JOINT 
SECTION CONTROL)  การควบคุมบังคบับัญชาหมวด    และการควบคุมบังคบับญัชากองร้อย หน่วยขนาดกองร้อยต่าง ๆ 
ในกองทัพสนามกองทัพน้อย 
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กองพัน              กองร้อย                         หมวด                              หมู่                               ลาดตะเวน                        
 

รูปที่  ๔ - ๑    การส่ือสารทางยุทธวิธีระดับ กองร้อย - กองพัน. 
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             กองพล                                             กรม 
 
 

รูปที่  ๔ - ๒    การส่ือสารทางยุทธวิธีระดับกองพลน้อย(กรม) -  กองพล 
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                      กองทัพบกยุทธบริเวณ                                         กองทัพสนาม 
 

รูปที่  ๔ - ๓   การส่ือสารทางยุทธวิธีระดับกองทัพสนาม - กองทพับกยุทธบริเวณ 
 
 

และกองพลนั้น  ตามปกติจะมีเครื่องมือประจ าหน่วยพอเพียงที่จะจัดตัง้การส่ือสาร  เพื่อบังคับบญัชาและควบคุม
ภายในหน่วยของตน   การติดต่อในระยะต่าง ๆ นี้  คงใช้วิทยขุ่ายบังคบับัญชาแบบ  ถสม.- ปถ.ชนิดติดหลงั     และติดตั้งบน
ยานยนต์และข่ายโทรศัพท์สนาม  ส าหรับในกองร้อยทหารราบ    ซ่ึงเมื่อเทียบกันแล้วไม่ยุ่งยากเหมือนที่หน่วยทหารปืน
ใหญ่ใช้ในข่ายบงัคบับัญชาและควบคุมการยิง   ในสถานการณ์ซ่ึงเครื่องมือประจ าหน่วยไม่อาจสนองความต้องการได ้ 
หน่วยเหนือจะต้องช่วยเหลือให้การส่ือสารเพิ่มเติม  
          
๔๖.   การส่ือสารทางยุทธวธีิระดบักองพนั 
         ณ ระดับกองพัน (รูปที่ ๔ - ๑) ความต้องการในการส่ือสารมีกว้างขวางขึ้นบ้าง     แต่อย่างไรก็ตามคงลักษณะเดียวกับ
กองร้อย  กล่าวคือเครื่องมือส่ือสารหลักคงขึน้อยู่กับวิทยุ  ณ ระดบันี้ระยะได้เพิ่มขึน้และมีความต้องการเกี่ยวกับการส่ือสาร
ที่มีการบันทึกทั้งข่าวชนิดที่ก าหนดช้ันความลับ   และไม่ก าหนดช้ันความลับ  ระบบการส่ือสารของกองพันจัดตั้งเครื่องมือ
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ภายในกองบังคบัการกองพัน ไปยังกองร้อยต่าง ๆ ส่วนต่าง ๆ ของกองบังคับการและหน่วยสมทบ  ส าหรับหน่วยสมทบนั้น
ตามปกติจะมเีจ้าหน้าที่และอปุกรณ์ส าหรับติดตั้งเครื่องปลายทาง   หรือขยายการส่ือสารออกไปได้    กองพันใช้วิทยุชนดิ 
ถสม/ปถ  ในข่ายบงัคบับัญชาและส่งก าลังบ ารุงและใช้วิทยุโทรพิมพ์ความถี่สูงหรือสถานวิีทยุแถบความถี่ด้านเดียว    
ความถี่สูงในข่ายของหน่วยเหนือ ณ ระดับนี้  มีความต้องการอย่างที่สุดทีจ่ะจดัตั้งทางสายใหญ่ไปหน่วยรองต่าง ๆ เพิ่มเสรมิ 
(BACK UP) ระบบวิทยขุองกองพันจัดให้มีการน าสารขึ้นใช้ในระยะที่ไม่ไกลเกินไป เพื่อความปลอดภัยและเชื่อถือได้กับใช้
ส่งมอบข่าวที่มจี านวนมาก ๆ    ส าหรับข่าวที่ต้องการความปลอดภัยและให้ความแน่นอนอย่างสูง     การส่ือสารประเภท
ทัศนะและเสียง   มีประโยชน์อยา่งยิ่งในการใช้ในระดับกองพนัและระดับที่ต่ ากว่าเพื่อใช้ในระบบเตรียมพร้อมและเตือนภัย
ภายในกองพัน  การบอกฝ่ายระหว่างอากาศกับพื้นดิน ควบคุมหนว่ยและการปฏิบัติการเชื่อมต่อ 
  
๔๗.   การส่ือสารทางยุทธวธีิระดบักองพลน้อย  (BRIGADE) 
         ก.  ระบบการส่ือสารของกองพลน้อย  (รูปที่ ๔ - ๒)  เปน็ส่วนหนึ่งที่สนธิเข้ากับระบบการส่ือสารกองพลทั้งหมด  
และท าหน้าทีเ่ปน็ส่วนปลายทาง ทางด้านหน้า พัน.ส.พล.จะเช่ือมต่อ บก.พล.น้อยต่าง ๆ เข้ากับ ทก.พล.หลัก และ บก.พล. 
ส่วนหลังด้วยวิทยุถ่ายทอดชนิดหลายช่องการส่ือสารและ/หรือเคเบิล้  
         ข.  ระบบการส่ือสารของกองพลน้อยจัดให้มีลักษณะดังนี ้
              ๑)  การน าสารทางพื้นดินและทางอากาศใช้ในเมื่อมีขา่วที่ต้องส่งมอบเป็นจ านวนมาก  และส าหรับในกรณีที่
ต้องการส่งมอบอย่างเร็ว 
              ๒)   เครื่องมือส่ือสารประเภททัศนะ    และเสียงจ ากัดเพียงใช้ในระบบเตรียมพร้อมและเตือนภัยภายในทีต่ั้งของ
กองบัญชาการเท่านั้น 
              ๓)  วิทยุเป็นเครื่องมือส่ือสารหลักภายในกองพลน้อยมีการใช้ทั้งวิทยุชนิด ถสม./ปถ.   และ วิทยุโทรพิมพ์ความถ่ีสูง
หรือวิทยุแถบความถี่ด้านเดียวความถี่สูง ข่ายวิทยุกองพลน้อยนั้นปกติประกอบด้วยข่ายบังคับบัญชา และข่ายธุรการ/ส่งก าลัง
บ ารุงมีหลายสถานีที่ท างานอยู่ในข่ายวิทยุของกองพล 
              ๔)  การส่ือสารประเภทสายใช้เป็นหลักระหว่างหน่วยต่าง ๆ  ในกองบัญชาการ และส าหรับบังคับอปุกรณ์วิทยุจาก
ระยะไกล   เนื่องจากระยะระหว่างกองบังคบัการและหน่วยรอง,   สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความจ ากัดของ
อุปกรณ์และเจ้าหน้าที่  ท าให้ไม่อาจจัดท าระบบทางสายใหญ่อย่างประณีตได ้
              
๔๘.   การส่ือสารทางยุทธวธีิระดบักองพล 
         ก.  กองพล  (รูปที่ ๔ - ๒) ใช้ระบบการส่ือสารแบบหลายช่องการส่ือสาร     และหลายเส้นหลักการส่ือสารตามอัตรา
ซ่ึงท าให้เกิด 
               ๑)   การส่ือสารไปยังหน่วยต่าง ๆ ซ่ึงกระจายอยู่อย่างกว้างขวาง 
               ๒) ความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของกองพลในการจัดก าลัง  เพื่อท าการรบและการเปลี่ยนแปลงที่ตัง้ของ
หน่วยต่าง ๆ ทีบ่ัญชาการ และสถานที่ตั้งต่าง ๆ 
               ๓)  วงจรใช้ร่วมส าหรับหน่วยต่าง ๆ    ในพื้นทีข่องกองพลและวงจรใช้เฉพาะส าหรบัการใช้อาวุธและกิจการพิเศษ
อื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน 
               ๔)  การสนธิเข้ากับระบบการส่ือสารของกองทัพน้อย   และกองทัพสนาม 
               ๕)   เครื่องมือที่มคีวามปลอดภัยส าหรับการส่งข่าวที่ก าหนดช้ันความลับ 
               ๖)   เครื่องมือส่ือสารที่เช่ือถือได้และส ารอง 
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         ข.   ระบบการส่ือสารของกองพลตามปกติจะประกอบด้วย 
               ๑)   ศูนย์การสัญญาณทีส่่วนต่าง  ๆ  ของกองบัญชาการกองพล    (หลัก,ส ารองและส่วนหลัง)   กองบัญชาการช่วย
รบของกองพล (SUPPORT COMMAND) และในเขตหน้าของพืน้ที่กองพล   ศูนย์การสัญญาณเหล่านี้ประกอบด้วยอปุกรณ์
ศูนย์ข่าว   เจ้าหน้าที่น าสาร, การอักษรลับ, โทรพิมพ์,   และวิทยุเพื่อเพิ่มเติมเครื่องมือประจ าหน่วยให้แก่หน่วยต่าง   ๆ    
ทั้งหมดที่อยู่ในบรเิวณใกล้เคียงศนูย์การสัญญาณ ณ ทก.พล.หลัก  ท าหน้าทีเ่ปน็สถานีปลายทางโทรส าเนาให้แก่หน่วยเหนือ
อีกด้วย 
               ๒)   ระหว่างศูนย์การสัญญาณต่าง ๆ ปืนใหญข่องกองพลและแต่ละกองพลน้อยเชื่อมโยงกันด้วยการส่ือสารแบบ
หลายช่อง 
 
               ๓)  การน าสารทางพื้นดินและทางอากาศของกองพล  (เครื่องบินจัดจากกองพันบิน)  เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของ
กองบัญชาการกองพลเข้ากับกองบังคบัการของหน่วยรองที่ส าคัญของกองพล 
               ๔) ข่ายวิทยุแถบความถี่ด้านเดียวความถ่ีสูง, วิทยุโทรพิมพ์ความถ่ีสูงและวิทยุชนิด ถสม/ปถ. 
               ๕)  สถานีสนธิวิทยุ/สาย  ณ  ศูนย์การสัญญาณแต่ละแห่ง   (ยกเว้นแห่งเดียวที่ส่วนหลงั)  สามารถที่จะเช่ือมกับ
สถานีวิทยุ ถสม/ปถ   ที่ติดตั้งบนยานยนต์เข้ากับระบบโทรศัพท์ได ้ณ ศูนย์การสัญญาณ 
         ค.  กองพันทหารส่ือสารของกองพล    (ทหารราบยานยนต,์ ยานเกราะ   และกองพลส่งทางอากาศ)  ท าการติดตั้งและ
ปฏิบตัิงานระบบการส่ือสารของกองพล  เว้นการส่ือสารในอัตราของหน่วยต่าง ๆ ของกองพล,  ผู้บังคับทหารส่ือสารของ
กองพลบังคบับัญชากองพันทหารส่ือสาร    และยังท าหน้าที่เป็นเจา้หน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษของผูบ้ัญชาการกองพลอีกด้วย 
          
๔๙.   การส่ือสารทางยุทธวธีิระดบักองทพัน้อย 
         ก.  ในกองทัพน้อย (รูปที่ ๔ - ๓) และในพื้นทีข่องกองทัพน้อย   การส่ือสารชนิดหลายช่องและหลายเส้นหลักจะเพิ่ม
จ านวนขึน้อย่างเห็นได้ชัด  (รูปที ่๔ - ๕)    จ านวนครัง้ที่ใช้และความต้องการการส่ือสารด้วยวิทยุโทรศัพท์ที่ตดิตั้งบนยาน
ยนต์ได้ลดลงเป็นอย่างมาก   ทั้งนี้เนื่องจากระยะทาง ขนาดและความซับซ้อนของที่บญัชาการ และจ านวนหน่วยสนับสนุน
ซ่ึงตั้งในพื้นที่ดังกล่าวมีมากมาย  ดังนั้นจึงมคีวามต้องการใช้โทรศพัท์และการส่ือสารที่บันทึกได้ เชน่ โทรพิมพ์มากขึ้น 
         ข. กองทัพน้อยติดตัง้  และปฏิบตัิการส่ือสารแบบช่องเดียวและหลายช่อง    มุ่งเฉพาะส าหรับประจ าทีบ่ัญชาการส่วน
ต่าง ๆ (ไม่มรีะบบการส่ือสารแบบพื้นที)่ กับอาศัยระบบการส่ือสารของกองทัพสนามบางส่วน  ระบบการส่ือสารของ
กองทัพน้อยเช่ือมต่อโดยตรงกับกองพลและหน่วยรองหลักอืน่ ๆ กองทัพน้อยได้ใช้ระบบการส่ือสารของกองทัพสนามเปน็
หลัก  ในการเพิ่มเติมและเสริมระบบของตน   เพื่อส่งข่าวทางธรุการและการส่งก าลังบ ารุงตลอดจนข่าวทางยทุธการเท่าที่
จ าเปน็  การน าสารใช้ไปยังกองบัญชาการหน่วยรองทั้งหมดและใช้เพื่อส่งค าส่ัง, แผ่นบริวาร ฯลฯ  ซ่ึงไม่เหมาะที่จะส่งด้วย
เครื่องอเิล็กทรอนิกส์ นอกจากนัน้ยังใช้ส าหรับข่ายทางธุระการตามปกติด้วย ส่วนส าคัญของระบบการส่ือสารของกองทัพ
น้อย ซ่ึงสนธิเข้ากับระบบการส่ือสารของกองทัพสนามและกองพลนั้นได้ แสดงให้เห็นในรูปที่ ๔ - ๔ 
         ค.  ศูนย์การสัญญาณของระบบการส่ือสารของกองทัพสนาม   จะตั้งขึ้นภายในพืน้ทีข่องกองทัพน้อย     เพื่อท าให้เกิด
การอ่อนตัวตามความต้องการ   และจัดให้มีการส่ือสารแก่หน่วยสนับสนุนต่าง ๆจ านวนมาก หนว่ยหรือกองบัญชาการใดที่
สามารถจะต่อเข้ากับศูนย์การสัญญาณที่ใกล้ที่สุดได้   ก็จะต่อเขา้กับระบบการส่ือสารของกองทพัน้อยและกองทัพทัง้หมด
ได้โดยตรง 
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         ง.   กองพันทหารส่ือสาร  กองทัพน้อยมีก าลังพลและเครือ่งพอกับความต้องการในการส่ือสารตามปกติของกองทัพ
น้อย  หน่วยนี้จะตดิตั้ง, ปฏิบัตงิาน   และบ ารุงรักษาการส่ือสารทางยุทธวิธีให้กับทุกส่วนของทีบ่ญัชาการกองทัพน้อยและ
ไปยังหน่วยต่าง ๆ ทีบ่รรจุมอบหรือขึน้สมทบกับกองทัพน้อย   ทั้งนี้รวมทัง้การน าสารทางพื้นดนิและทางอากาศ และการ
ภาพของกองทัพน้อยด้วย    กองพันนี้ปฏบิัติงานภายใต้การควบคมุทางการปฏบิัติของผู้บงัคบัทหารส่ือสารของกองทัพน้อย 
             
๕๐.    การส่ือสารทางยุทธวธีิระดบักองทพัสนาม 
         ก.  กองพันต่าง ๆ ในกรมทหารส่ือสารของกองทัพสนามเป็นผู้ตดิตั้ง และปฏบิัติงานระบบการส่ือสารของกองทัพ
สนาม   กรมทหารส่ือสารดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้การควบคุมทางการปฏิบตัิของผู้บงัคบัทหารส่ือสารกองทัพสนาม 
         ข.  ระบบการส่ือสารของกองทัพสนาม (รูปที่ ๔ - ๓) ที่ใช้เป็นหลักนัน้  ได้แก่   ศูนย์การสัญญาณประจ าพ้ืนที่   วิทยุ
ถ่ายทอดแบบหลายช่องและสายเคเบิ้ล   ซ่ึงกองพันทหารส่ือสารพื้นที่เป็นผูต้ิดตั้งและปฏบิัติงานให้ระบบการส่ือสารจะเริ่ม
จากส่วนหลังของเขตกองทัพสนาม   แผ่ไปตลอดเขตการรบและเชื่อมต่อเข้ากับระบบการส่ือสารของกองพล   ดังนั้นระบบ
การส่ือสารของกองทัพสนามจะคลุมตลอดขอบเขตของการบังคบับัญชา  ศูนย์การสัญญาณเหล่านีม้ิได้เป็นของที่บัญชาการ
หน่วยหนึง่หน่วยใดโดยเฉพาะ แต่จะให้การสนับสนุนแก่หน่วยต่าง ๆ  ทั้งหมดที่ตั้งอยู่ในบรเิวณนั้น  ศูนย์การสัญญาณ
เหล่านี้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองทพัตามความเหมาะสมของลักษณะทางภูมิศาสตร์ในต าบลนั้น  เส้นทางการส่ือสาร
ภาคพื้นดินและความหนาแน่นของจ านวนหน่วยทหาร   ศูนยเ์หลา่นี้จะต่อถึงกันด้วยวิทยุถ่ายทอดหลายช่องการส่ือสารและ
อุปกรณ์เคเบิ้ลทางสายใหญ่  ระบบการส่ือสารของกองทัพนี้   ใหก้ารสนับสนุนทางการส่ือสารร่วมแก่ผู้ใช้และให้ระบบการ
ส่ือสารหลายช่องแก่กองพล  แสดงใหเ้หน็ในรปูที่ ๔ - ๕ 
         ค. นอกจากนี้ยังมีการส่ือสารโดยตรง  จากกองบัญชาการของกองทัพสนาม ไปยังกองบัญชาการของกองทัพน้อยและ
หน่วยรองหลักอื่น  ๆ    โดยใช้ช่องการส่ือสารของระบบการส่ือสารของกองทัพ    กองพันทหารส่ือสารของกองทัพ  เป็น
ผู้จัดท าระบบหลายช่องการส่ือสารระหว่างส่วนต่าง ๆ  ของกองบัญชาการของกองทัพสนาม และที่ไปยังศูนย์การสัญญาณ
ประจ าพ้ืนที่ที่อยูใ่กล้ที่สุด  กองพันทหารส่ือสารของกองทัพ  ยังได้จัดท าข่ายวิทยุโทรพิมพ์ความถี่สูงไปยังกองบัญชาการ
ของหน่วยรองหลัก,  และยังจดัการน าสารและการสนับสนุนทางการภาพด้วย 
         ง. หน่วยป้องกนัภัยทางอากาศกองทัพสนาม ใช้ระบบการส่ือสารของกองทัพสนามลงไป  จนตลอดถึงกองพันด้วย
หมวดวิทยุถ่ายทอดซึ่งอยู่ในอัตราของกองพันทหารปนืใหญ่ป้องกนัภัยทางอากาศทุกกองทัพจัดท าระบบการส่ือสารจาก
กองทัพไปยังกองร้อยปืนใหญ่ต่าง ๆ 
              
๕๑.   การส่ือสารทางยุทธวธีิระดบักองทพับกยุทธบริเวณ 
         ก.  ระบบการส่ือสารของกองทัพบกยุทธบริเวณ (รูปที่ ๔ - ๓)    จะเช่ือมต่อเข้ากับระบบของกองทัพสนามต่อเข้ากับ
ระบบการส่ือสารป้องกันทั่วโลก   ระบบการส่ือสารนี้เป็นข่ายการส่ือสารแบบสนธิที่มีหลายเส้นหลกั หลายช่องการส่ือสาร  
และมีความสามารถในการรับส่งข่าวได้เป็นจ านวนมาก  ระบบนี้จะแผ่ออกไปข้างหน้า  เริ่มจากเขตหลังของยุทธบรเิวณ   ไป
จนถึงพื้นที่ของกองทัพสนาม 
         ข. กองบัญชาการที่ส าคัญซ่ึงระบบการส่ือสารของกองทัพบกยุทธบริเวณสนับสนนุอยู่นั้นได้แก่กองบัญชาการต่าง ๆ 
ของกองทัพบกยุทธบรเิวณ ระบบทดแทนของกองทัพบกยุทธบรเิวณ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก
ยุทธบริเวณ     หน่วยบัญชาการกิจการพลเรือนของกองทัพบกยุทธบริเวณ หน่วยบัญชาการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพบก
ยุทธบริเวณและหน่วยบัญชาการส่งก าลังบ ารุงส่วนหน้าและส่วนฐาน นอกจากนี้ถ้าได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการยุทธ
บริเวณแล้ว ระบบการส่ือสารในกองทัพบกยุทธบรเิวณ    อาจต้องจัดท าการส่ือสารส าหรับกองบัญชาการยุทธบริเวณด้วย    
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จะต้องสนบัสนุนกองบัญชาการขนาดย่อม ๆ จ านวนมากและส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับการส่งก าลังบ ารุงได้แก่  คลังต่างๆ 
โรงพยาบาลหน่วยควบคุมพ้ืนที่และที่ตั้งต่าง ๆ เพื่อท าการส่ือสารกับยุทธบริเวณแหง่อื่นและเขตหลัง  ตลอดจนการต่อเข้า
กับระบบการส่ือสารของกองทัพสนาม   เพื่อท าการส่ือสารกับหนว่ยทางยุทธวิธี  แสดงให้เห็นในรปูที่ ๔ - ๖ 
         ค. ระบบนี้ใช้วิทย,ุ วิทยุถ่ายทอดและเคเบิ้ลรวมทั้งอปุกรณ์ตดิตั้งเครื่องปลายทางต่าง ๆ อุปกรณ์ต่าง ๆ จะรวมกันเข้า
เป็นศูนยค์วบคุม     ศูนย์ควบคมุย่อยและศูนย์สลับทาง (SWITCHING CENTER) วงจรต่าง ๆ    จัดท าขึ้นส าหรบัการใช้
ร่วมกันเป็นหลัก    โดยมีวงจรส าหรับผูใ้ช้เฉพาะเพียงจ ากัดเท่าทีต่้องการเท่านั้น  ปลายทางต่าง ๆ จัดท าเพื่อต่อเข้ากับระบบ
การส่ือสารป้องกัน   เครื่องมือส่ือสารทางพาณิชย์ให้ใช้ได้เมื่อเหน็ว่าเหมาะสม 
         ง.   ระบบวทิยุถ่ายทอดหลายช่องการส่ือสาร(ไมโครเวฟ)  จะจัดตัง้ขึ้นทั้งทางกว้างและทางลึก  เพื่อให้มีทางส่งข่าวแผ่
กระจายออกไปและมีทางส ารองด้วย     อาจจะจัดอปุกรณ์สะท้อนกระจายในบรรยากาศช้ันโทรโบสเฟียรคิสแก็ทเตอร ์  
เพิ่มเติมเข้ากับอุปกรณ์สายใหญข่ึน้ด้วย  และอาจจัดสายเคเบิ้ลสนามเข้าผนวกหรือเสริมระบบไมโครเวฟอีกก็ได้ 
         จ.  ศูนย์ควบคุมพ้ืนที่ท าหน้าที่คล้ายกับเป็นต าบลชุมทางของระบบการส่ือสารทั้งทางกว้าง  และทางลึกและใช้เป็น
ต าบลต่อเข้าและแยกออก (DROP OUT) ด้วยศูนย์ควบคุมย่อยท าหน้าที่ซ้ าสัญญาณในระบบวิทยุถา่ยทอดและเคเบิ้ล  ศูนย์
ต่าง ๆ เหล่านี้ท าใหร้ะบบการส่ือสารทั้งส้ินมีความอ่อนตัวขึ้นโดยท าหน้าที่เป็นต าบลต่อเข้าและแยกออกอย่างจ ากัด ศูนย์
ย่อยต่าง ๆ  จะแยกกันออกไปในลักษณะทีท่ าใหเ้กิดเป็นทางสื่อสารส ารองขึ้นและสนองหน่วยผู้ใช้ได้เหมาะสมศูนย์สลับ
สายจะตั้งอยู่ ณ จุดต่าง ๆ ในระบบโดยถือเอาความหนาแน่นของหน่วยทหารและปริมาณข่าวเป็นหลัก   ศูนย์เหล่านี้จะตั้งอยู่
ในบรเิวณใกล้เคียงและต่อเข้ากับศูนย์ควบคุมที่ก าหนดให้  ศูนยส์ลับสายต่าง ๆ  นีจ้ัดไว้ส าหรับท าหน้าที่สลับสายให้แก่
โทรศัพท,์ โทรพิมพ์และอื่น ๆ และจะใชศู้นย์สลับสาย ๑ แห่งต่อศนูย์ควบคุม ๓ แห่ง 
         ฉ.  หน่วยทหารส่ือสารที่เหมาะสมจากหน่วยบัญชาการปฏบิัติการส่ือสาร   ของกองทัพบกยุทธบริเวณ   เป็นผู้
จัดบริการส่ือสารภายในที่ตั้งให้แก่กองบัญชาการหรือสถานที่ตั้งทางทหารขนาดใหญ่ ๆ ในเขตหลังนั้น(ทั้งนี้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมทางการปฏบิัตขิองผูบ้ังคบัทหารส่ือสารกองทัพบกยุทธบรเิวณ)    หน่วยส่ือสารเหล่านีจ้ะจดัการส่ือสารภายในให้กับ
กองบัญชาการซ่ึงตนขึ้นสมทบหรือบรรจุมอบ สถานีปลายทางต่าง ๆ  และต่อเข้ากับระบบใช้ร่วม   การส่ือสารภายใน
ส าหรับหน่วยเล็ก ๆ ที่อยู่ในเขตหลังของยุทธบริเวณนั้น คงใช้เครื่องมือส่ือสารในอัตราของแต่ละหน่วยด าเนินการเอง 
             
๕๒.การส่ือสารส าหรับหน่วยสนบัสนุนด้วยการช่วยรบ (COMBAT SERVICE SUPPORT) 
         ก.  กล่าวทั่วไป   การก าหนดความรับผิดชอบในการสนับสนุนด้วยการช่วยรบโดยละเอียดให้แก่หน่วยบัญชาการช่วย
รบของกองทัพสนาม (FIELD  ARMY  SUPPORT COMMAND หรือ FASCOM) และหน่วยบัญชาการช่วยรบของกองพล  
(DIVISION SUPPORT COMMAND )  เกิดขึ้นจากระบบตามพันธกิจของการสนับสนุนทางการส่งก าลังบ ารุงภายใน
กองทัพสนามและการปรับปรุงขอบเขต และโครงสร้างของระบบการส่งก าลังบ ารุงในเขตหลัง  เพื่อสนองต้องการในการ
ส่ือสารของหน่วยสนับสนุนด้วยการช่วยรบและหย่อมสังกรกิจต่าง ๆ (COMPLEXER)นั้น เป็นความรับผิดชอบของผู้บังคบั
ทหารส่ือสารซ่ึงมีหน้าทีจ่ัดการส่ือสารให้แก่พื้นที่ทีห่น่วย และหย่อมสังกรกิจเหล่านี้ตั้งอยูค่วามต้องการทางการส่ือสาร
ภายในกองบังคบัการนั้น ตามปกติหน่วยทหาร 



 

 

หน้า  ๔ - ๙ 

รูปที่  ๔ - ๔  การสนธิระบบการส่ือสารของกองทัพน้อย เข้ากับระบบการส่ือสารของกองทัพ 
และกองพล 

 
ส่ือสารซ่ึงจัดสมทบหรือจัดประจ าหน่วยนั้นเป็นผู้จัดท าให้  ทั้งนี้ย่อมขึน้อยู่กับขนาดของหน่วยและปริมาณของความ
ต้องการในการส่ือสาร 



 

 

หน้า  ๔ - ๑๐ 

         ข. การส่ือสารของหน่วยบญัชาการช่วยรบของกองทัพสนาม (FASCOM) ความต้องการการส่ือสารที่วางเข้ามาและการ
ส่ือสารที่ใช้ภายในกองบัญชาการช่วยรบของกองทัพสนามนัน้ ศูนย์การสัญญาณของระบบการส่ือสารของกองทัพสนาม
เป็นผู้จดัท าให้โดยร่วมกับอปุกรณ์ส่ือสารของกองบังคบัการซ่ึงหน่วยทหารส่ือสารของกองทัพสนามที่มาสมทบ    หรือ
หน่วยทหารส่ือสารในอัตราของกองบังคับการกรมทางการช่วยรบต่าง ๆ หรือของหน่วยทีเ่ล็กกว่านั้นเป็นผู้วางและ
ปฏิบตัิการใหศู้นย์การสัญญาณของระบบการส่ือสารของกองทัพสนาม   จะตั้งอยู่ในลักษณะที่ให้ความสะดวกต่อการเลือก
เป็นทางส่งข่าวส ารอง   และเข้าไปสู่หน่วยผู้ใช้รวมทัง้หน่วยต่าง ๆ บชร.ท.สนาม (FASCOM)  โดยสะดวกด้วยระบบการ
ส่ือสารของกองทัพสนามยังได้จดัให้มบีริการโทรศัพท์และโทรพมิพ์ทางไกลให้แก่ส่วนต่าง ๆ ของหน่วย บชร.ท.สนาม 
ทั้งหมดอีกด้วย  หน่วยทหารส่ือสารซ่ึงจัดมาสมทบหรือหน่วยส่ือสารที่อยู่ในอัตราของกองบังคับการต่าง ๆ ของ บชร.ท.
สนาม   จะจัดอุปกรณ์ส่ือสารที่ใช้ร่วมกับกองบังคบัการส่วนมาก  เช่น โทรศัพท์กลางและบริการโทรศัพท์ภายใน  โทรพิมพ์   
การอักษรลับการน าสารและศูนยข์่าว  และมีข่ายวิทยุโทรพิมพ์ความถ่ีสูงอย่างจ ากัดวางจากกองบังคบัการของหน่วย  
บชร.ท.สนาม ลงไปถึงหน่วยระดบักองบังคับการกรมทางการช่วยรบ 
         ค.  การส่ือสารของหน่วยบญัชาการช่วยรบของกองพล      ความต้องการในการส่ือสารส าหรับหน่วยบัญชาการช่วยรบ
ของกองพลนั้น   กองพันทหารส่ือสารของกองพลจะจัดท าให้  ทั้งนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบการส่ือสารของกองพล  (ให้
ดู รส.๑๑-๕๐)  ทั้งนี้มิได้รวมถึงเครื่องมือส่ือสารภายในอัตราของหน่วยที่วางไปยังหน่วยสนับสนนุด้วยการช่วยรบ 
         ง.  การส่ือสารส าหรับหน่วยบัญชาการส่งก าลังบ ารุงในเขตหลัง  ดังได้กล่าวไว้แล้วแต่ตอนต้นว่าหน่วยบัญชาการ
ปฏิบตัิการส่ือสารกองทัพบกยุทธบริเวณ  เป็นผู้ปฏิบัติระบบการส่ือสารกองทัพบกยุทธบริเวณ (TACS) ทั่วทั้งเขตหลงั    
กองร้อยปฏบิัติการส่ือสารที่สมทบอยู่กับกองบงัคบัการหรือสถานที่ตั้งหน่วยที่มีกองร้อยนีป้ระจ าอยู่จะเป็นผูต้ิดตั้ง
ปฏิบตัิงาน  และบ ารุงรักษาการส่ือสารภายในกองบังคับการของหน่วยบัญชาการส่งก าลังบ ารุง     หน่วยบัญชาการ
ปฏิบตัิการนั้น   จะส่งหน่วยของตนมาสมทบเพิ่มขึ้นตามความต้องการการส่ือสารที่ขยายออกไป  ตามปกติแล้วหน่วยทหาร
ส่ือสารของหน่วยบัญชาการปฏบิตัิการส่ือสารจะเป็นผูจ้ัดการส่ือสารจากเครื่องสลับสายและจากศูนย์การส่ือสารภายใน
บริเวณนั้น ๆ  เข้าเช่ือมต่อกับระบบการส่ือสารของกองทัพบกยุทธบริเวณ (ใหดู้ รส.๑๑-๒๐) 
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รูปที่  ๔ - ๕  แสดงส่วนประกอบส าคัญระบบการส่ือสารของกองทัพสนาม 
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รูปที่ ๔ - ๖   แสดงระบบการส่ือสารของกองทัพบกยุทธบริเวณ เช่ือมต่อเข้ากับระบบการส่ือสาร 
ของกองทัพสนาม ,เขตหลัง และระบบการส่ือสารป้องกันทั่วโลก (แบบง่ายๆ) 
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ตอนที ่๒   การส่ือสารในขั้นตอนต่าง  ๆ ของการปฏบิัตทิางยุทธวธีิ 
 
๕๓.   การส่ือสารในพื้นทีร่วมพล 
         ก.   กล่าวทั่วไป  พื้นที่รวมพลคือพื้นที่ซ่ึงหน่วยต่างๆ มารวมกัน เพื่อเตรียมการปฏบิัติทางยทุธวิธีต่อไป  ในขั้นนี้ส่วน
ต่าง ๆ   ทั้งหมดย่อมได้รบัข่าวที่เกี่ยวกับการปฏบิัติทีต่้องกระท า  ท าแผนและแก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงและ
ส่งก าลงัเป็นครั้งสุดท้าย 
         ข. กิจกรรมการส่ือสารในพื้นที่รวมพล เพื่อป้องกันการคน้หา (DETECTION) ของข้าศึก การรปภ.ส. จะต้องกระท า
ตลอดทุกขัน้เกี่ยวกับการเลือกและการใช้มัชฌิมการส่ือสาร 
               การส่ือสารที่ต้องจัดใหม้ีขึ้นในขั้นนี้มีดังนี้ 
               ๑) กองบังคบัการที่ส าคญั ๆ   จะต้องจัดตั้งศูนย์การสัญญาณขึ้น   และปฏิบัติงานศูนย์อื่น ๆ  อาจจัดตั้งขึน้ตามความ
จ าเปน็ เช่น ที่สนามบนิ  ต าบลขึ้นบก   ต าบลลงรถและอื่น ๆ 
               ๒) ทุกศูนย์การสัญญาณหรือ ศูนย์การส่ือสารที่จัดตั้งขึน้ในการน าสารส าหรับเหตผุลเกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัยแล้ว    ตามปกติย่อมถือว่าการน าสารมีความเชื่อถือได้อย่างสูง 
               ๓) ในพื้นที่รวมพลห้ามใช้ทัศนสัญญาณ    และใช้เสียงสัญญาณ    ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสืบค้นหาข้าศึกต่อการชุม
พลของฝ่ายเรา 
               ๔)  ในขั้นการรวมพล  การส่ือสารทางวิทยุ   ตามปกติห้ามใช้หรือระงบัวิทยุ  ชุดวิทยุถ่ายทอดอาจต้องกระจายออก
ไว้ทั้งพื้นที่รวมพล   แต่ว่าตามธรรมดาแล้วไม่ติดตั้งปฏิบัตงิาน   ข้อยกเว้นในเรื่องนี้ก็คือการกระจายเสียงเตือนภัย และการ
ส่งข่าวจากส่วนลาดตระเวนทีเ่กาะอยู่กับข้าศึก  ชุดวิทยุทัง้หมดจะต้องท างานและทดลองตามช่องการส่ือสารที่ก าหนดไว้
ส าหรับแผนปฏบิัติงานตาม นปส.และ นสป.ที่ใช้อยู ่
               ๕)  การส่ือสารทางสายในพื้นที่รวมพลนัน้เปน็ไปอย่างจ ากัด    ทางสายพาณิชย์ที่มีอยู่แล้วอาจใช้ได้เพื่ออ านวยการ
ให้    แต่การสร้างเพิ่มเติมจะต้องท าแต่น้อยที่สุดโดยเท่าที่จ าเป็น  ส าหรับการควบคุมบังคับบัญชาเท่านั้น 
               ๖)  เมื่อมีหน่วยสมทบและสนับสนุนเข้าร่วมด้วยในพื้นทีร่วมพล  ควรจะได้ปฏบิัติดงันี้ 
                     (ก) สอบความถี่และนามเรียกขานของหน่วยสมทบ   และหน่วยสนับสนนุถ้าจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ   
เพื่อป้องกันการรบกวนกันเอง  แล้วก็ให้ผู้บังคับทหารส่ือสาร (หรือฝ่ายการส่ือสาร) ประสานงานกบัหน่วยเหนือ 
                     (ข)  ท าและแจกจ่าย นปส. รายการที่เกี่ยวข้อง  (เช่นประมวลที่เตรียมไว้ส าหรับข่าว นามเรียกขาน ฯลฯ)  
นอกจากนั้นให้บรรยายสรุป รปจ.ว่าด้วยการส่ือสารแก่เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ด้วย 

(ค) สอบสถานภาพของเครื่องมือและเจ้าหน้าที่สื่อสาร 
                     (ง) ด าเนนิการฝึกอย่างต่อเนื่องและเน้นหนักถึงการปฏิบัตทิี่ก าลังจะมาถึง 
                     (จ) จ่ายค าแนะน าการส่ือสารพิเศษส าหรับการปฏิบัตทิี่ได้วางแผนไว้ 
 
๕๙.   การส่ือสารระหว่างการเดนิและพกั 
         ก.   กล่าวทั่วไป 
               ๑) การเดินแบ่งออกเป็นทางยุทธวิธี  และทางธุรการและอาจท าได้เป็นขั้นเดียวหรือหลายขัน้  ขบวนเดียวหรือหลาย
ขบวน   และใช้เส้นทางเดียวหรือหลายเส้นทางการส่ือสารใช้ส าหรับควบคุมขบวน   ส าหรบัติดต่อกับส่วนลาดตระเวนและ
ป้องกัน   และเพื่อใช้ท าการส่ือสารกับหน่วยสนับสนุนและหน่วยเหนือ   เพื่อให้มีการวางการส่ือสารที่จ าเป็น  แตน่้อยที่สุด
ในระหว่างการเดินและการพัก  ผู้บังคับทหารส่ือสาร (หรือฝ่ายการส่ือสาร)จะต้องได้รับค าช้ีแจงลว่งหน้าเกี่ยวกับแผนการ
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เดิน    ถ้าจะสามารถท าได้ผูบ้ังคับทหารส่ือสารควรจะท าการลาดตระเวนเส้นทางที่จะเดนิ    เพื่อพิจารณาว่าสถานีวิทยุ
ถ่ายทอดหรือสถานีส่งต่อจะต้องใช้หรือไม่ในการทีจ่ะให้การส่ือสารมีการต่อเนื่องกันโดยตลอด 
               ๒) ถ้ามีอากาศยานส าหรับควบคุมขบวน    เครื่องมือส่ือสารที่จะติดต่อกับอากาศยานควรจะกระจายอยู่ในขบวน
ระหว่างที่ระงับวิทยุ     หรือห้ามส่งวิทยุให้ใช้ทศันสัญญาณซ่ึงไดม้ีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าท าการส่ือสารระหว่างอากาศยาน
กับยานพาหนะบนพื้นดนิ 
               ๓) ค าแนะน าการส่ือสารนั้นมีอยู่ใน รปจ.  อาจไม่จ าเปน็ต้องน ามากล่าวอีก   แต่เพื่อทีจ่ะใหค้ าแนะน านี้สมบรูณ์ 
ตามปกติค าส่ังการเดินจะบอกที่ตัง้บังคับการขบวนเดินทางไว้ 
         ข.   การส่ือสารในการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี 
               ๑) กองบัญชาการที่จัดขึ้นเพื่อควบคุมขบวนจะจัดตั้งศนูย์การสัญญาณ  หรือศูนย์การส่ือสารเคลื่อนทีข่ึ้นตามความ
ต้องการ   ศูนย์เหล่านี้อยู่ในรถน าขบวนคันใดคนัหนึง่ซึ่งใกล้กับทีบ่ัญชาการขบวนเดินนัน้เอง 
               ๒) ในระหว่างการเดินทุกหน่วยใช้การน าสาร  พลน าสารเดินเท้าและยานยนตจ์ะใช้จากข้างหน้าไปข้างหลงัและ
ระหว่างขบวนข้างเคียง   พลน าสารยานยนต์ปฏบิัติงานจากศูนย์การส่ือสารเคลื่อนที่ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ กับที่บัญชาการขบวนเดนิ   
พลน าสารจะได้รับหน้าที่ให้ติดตามผู้บังคบัหน่วยก าลังและรถเจ้าหน้าทีท่ี่ส าคัญบางคัน และถ้ามีอากาศยานอาจจะใช้พลน า
สารทางอากาศด้วย 
               ๓) การส่ือสารประเภททัศนสัญญาณ  จะใช้เป็นหลกัอย่างกว้างขวางรวมทั้งแผ่นผ้าสัญญาณ มือสัญญาณและ
ดอกไม้เพลิง  วิธีการและเครื่องมอืทัศนเหล่านี้        ซ่ึงต้องอาศัยสัญญาณที่ได้นัดหมายกันไว้ล่วงหน้านั้น  ใช้ในการเตือนภยั
เกี่ยวกับการโจมตีของข้าศึกที่ก าลังจะเกดิขึ้น   การพิสูจน์ทราบขบวนเดนิฝ่ายเดียวกัน   ยานพาหนะพิเศษบางคนัที่
บัญชาการขบวนเดินและต าบลทิง้ข่าว  ตกข่าว 
               ๔)  เมื่อการส่ือสารด้วยวิทยุยอมให้ใช้ได้    จะเปน็เครื่องมือในการควบคุมการเดินที่รวดเร็วและไดผ้ลดีที่สุด  
อย่างไรก็ตามการใช้วิทยุอาจจะถกูห้ามใช้   เนื่องจากเพื่อรักษาความปลอดภัยและหวังผลในการจู่โจม 
               ๕) วิทยุถ่ายทอดอาจใชร้ะหว่างการเดินได้       ถ้าหากจะไม่เป็นอนัตรายแก่การรักษาความปลอดภัยและถ่วง
ความเร็วในการเคลื่อนที่     ตามปกติในระหว่างการเดินนัน้การใช้วิทยุถ่ายทอดจะใช้ตามแนวเดยีวซ่ึงไปตามเส้นทางการ
เดิน  ในการจัดตั้งการส่ือสารด้วยวิทยุถ่ายทอด สถานีหลักควรจะตัง้ ณ ที่มีการบังคับบญัชามากที่สุด      สถานีดังกล่าวควร
จะช่วยตัวเองได้ เว้นแต่อาจต้องตดัการช่วยเหลือเกี่ยวกับการป้องกนัตัวเอง 
               ๖) ปกติในระหว่างการเคลื่อนย้าย ไม่มีการสร้างทางสาย เว้นแต่ทางสายทหารและพลเรือนที่มีอยู่แล้วจะใช้ได ้
         ค.  การเคลื่อนย้ายทางธุรการ  การเคลื่อนย้ายชนิดนี้กระท าในเมื่อคาดว่าจะไม่มีการรบกวนจากข้าศึกทางพ้ืนดิน    
ดังนั้นวิทยุและเจ้าหน้าทีน่ าสารที่ใช้พาหนะจงึเปน็เครื่องมือหลักในการส่ือสาร  การรักษาความปลอดภัยทางวิทยุจะต้องคง
ใช้  เพื่อลดหรือป้องกันข่าวมิใหข้้าศึกทราบ ถ้าสามารถจะท าไดก้็ให้จดัวางทางสายขึ้น ณ ที่ตั้งกองบังคับการใหม่  เพื่อ
ปฏิบตัิงานไดเ้มื่อไปถึง 
         ง การส่ือสารระหว่างการหยุดพัก ระหว่างหยุดพักช่ัวคราวการส่ือสารคงเช่นเดียวกับระหว่างเวลาเดิน   ระหว่างการ
หยุดพักนาน     คงมีการใช้การน าต่อไปวิทยุคงใช้ได้เว้นเสียแต่จะห้ามใช้  เพื่อเหตุผลในการรักษาความปลอดภัย  ถ้ามีชุด
ล่วงหน้าอยู่ข้างหน้าขบวนเดนิควรจะมีเจ้าหน้าที่สื่อสารเพื่อท าการติดตั้งการส่ือสารในพื้นที่พักแรมอาจจะจัดวางทางสาย
ขึ้น    แต่จะท ามากน้อยเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับความต้องการในการใช้โทรศัพท์  ปริมาณสายที่มี และห้วงเวลาในการหยุดพัก 
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๕๕.   การส่ือสารระหว่างการเคล่ือนทีเ่ข้าปะทะ 
         ก กล่าวทั่วไป  ชนิดของหน่วย (ยานเกราะ,ยานยนต์หรือทหารราบ) จะบ่งให้ทราบถึงปรมิาณในการประสานงานที่
จ าเปน็ก่อนทีห่น่วยจะไปถึงฐานออกตี   เนื่องจากบางหน่วย เช่น ยานเกราะ  หรือยานยนต์ซึ่งยึดหรือผ่านฐานออกตีช่ัวระยะ
อันส้ัน  อาจไม่มีเวลาพอที่จะประสานงานเกี่ยวกับการส่ือสารเป็นครั้งสุดท้ายได้    ถ้าจะมีการจัดขบวนรบผ่านแนวออกต ี   
จะต้องจัดนายทหารตดิต่อระหว่างหน่วย  และต้องมีเจ้าหน้าที่ชี้ทางในฐานออกตีด้วย 
 ข   การใช้วิทยุ  ควรจะมแีผน เพื่อใช้ควบคุมการส่ือสารทางวิทยุต่อไปจนถึงเวลาเข้าตี เพื่อป้องกันการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณข่าวจากสภาพปกติ  จะเป็นการแสดงออกให้ทราบถงึการรบทีใ่กล้จะเกดิขึ้นต่อสถานีดักฟังของข้าศึก      
ลักษณะนี้อาจต้องใช้ข่าวลวง     เพื่อรักษาปริมาณข่าวใหค้งระดบัเดิมไว้   ระหว่างที่มีการเริ่มจดัขบวนรบนั้นวทิยุถ่ายทอด
ไม่ใช้ท างาน  ชุดต่าง ๆ  คงประจ าอยู่  ณ ต าบลที่จะสนับสนุนการปฏิบตัิงานทีจ่ะเกิดขึน้ได้ดทีี่สุด 
 ค   เครื่องมือการส่ือสารที่ใช้เสริม การน าสารและทัศนสัญญาณจะใช้อย่างกว้างขวาง  ในระยะเวลาที่อากาศมืด  
ทั้งพลน าสารและเจ้าหน้าที่น าทางควรจะมเีครือ่งกรองแสงเพื่อลดมิให้ข้าศึกสังเกตุเห็นได้ง่าย การส่ือสารประเภทสายมี
ความต้องการน้อยมากในฐานออกตี หรือระหว่างเคลื่อนที่เข้าปะทะ 
              
๕๖.    การส่ือสารในระหว่างการรบด้วยวธีิรุก 
 ก.   กล่าวโดยทั่วไป ได้กล่าวไว้ รส.๑๐๐-๕ แล้วว่าแบบมาตรฐานของการรบด้วยวิธีรุกนั้นคือการเข้าตีตรงหนา้ 
และเข้าตีโอบ  การขยายผลเปน็การปฏิบัติการรบด้วยวิธีรุกอย่างหนึ่ง   ซ่ึงกระท าหลังจากการเขา้ตีตรงหน้า หรือการเข้าตี
โอบส าเร็จลงแล้วการไล่ติดตามเป็นการปฏบิัติต่อไป    หลังจากเมื่อการขยายผลได้ส าเร็จลง     ความสามารถของ
ผู้บังคับบัญชาในการปฏบิัติการควบคุม  และบังคับบัญชาหน่วยต่าง ๆ ของตนไดอ้ย่างถูกต้องเปน็ปัจจัยส าคัญ ในการจะ
น าไปสู่ความส าเร็จของการปฏิบตัิการรบด้วยวิธีรุก  การส่ือสารที่เหมาะสมและชื่อถือได้จัดเป็นส่ิงส าคัญที่สุดในการเข้าต ี  
เพื่อว่าผู้บังคบับญัชาอาจจะรวมก าลังที่กระจายกันอยู่  และใช้ประโยชน์ของความคล่องตัวทางยทุธวิธีได้อย่างเต็มที่ในอันที่
จะด ารงความมุ่งหมายที่ไดร้ับมอบไว้ 
 ข.   แผนและค าส่ังการส่ือสาร  แผนส าหรับการส่ือสารซ่ึงสนับสนุนการเข้าตีจะต้องยดึถือและประสานกับแผน
ยุทธการ   และขึ้นอยู่กับภารกิจกับการประกอบก าลังรบโดยตรง   แผนจะต้องอ่อนตัวเพียงพอที่จะจัดการส่ือสารให้กับ
กองหนุน ทีจ่ัดตั้งขึน้ได้ด้วยผูบ้งัคับทหารส่ือสาร (หรือฝ่ายการส่ือสาร)  จะต้องประสานแผนการส่ือสารกับหน่วยที่ขึ้น
สมทบและหน่วยให้การสนับสนนุต่าง ๆ ถ้าหากมีเวลาพอควรให้ฝ่ายอ านวยการรับรองแผนเสียก่อน   แต่อย่างไรก็ตาม   
การเริ่มติดตั้งจริง ๆ นั้นไม่ควรเสียเวลารับรองแผนละเอียด เมื่อไม่มีค าแนะน าโดยละเอียดก็ให้ใช้ค าส่ังเป็นส่วน ๆ หรือ 
รปจ.ไม่ว่าเป็นข้อเขียนหรือค าพูดก็ได้ ค าแนะน าการส่ือสารส าหรับหน่วยรองควรจะกล่าวถึงการใช้การน าสาร วิทยุ  วิทยุ
ถ่ายทอด และระบบทางสาย  ตลอดจนเรื่องที่จะต้องประสานงานอื่น ๆ ซ่ึงมิได้กล่าวไว้ใน รปจ. 
 ค.  การส่ือสารระหว่างการเข้าตีตรงหน้า ในการเข้าตนีั้นเวลาที่มใีนการเตรียมการ   จะบังคับขอบเขตและชนิดของ
เครื่องมือส่ือสารทีจ่ะใช้ลักษณะของการส่ือสารที่ใช้มีดังนี ้
                 ๑) ศูนย์การสัญญาณหรือศูนย์การส่ือสาร  แต่ละกองบัญชาการหลักของหน่วยที่ท าการเข้าตี  จะจดัตั้งศูนย์การ
สัญญาณหรือศูนย์การส่ือสารขึ้นตามความเหมาะสม   เพื่อด าเนนิงานศูนย์การสัญญาณและ/หรือศูนย์การส่ือสารที่จัดตัง้ขึน้ 
ต้องอยู่ในลักษณะที่สามารถสนับสนุนการปฏิบตัิการรุกในขัน้ต่อๆ ไปได้อย่างเป็นผลดี โดยที่มีการเคลื่อนย้ายแตน่้อยทีสุ่ด   
เพื่อให้การเคลื่อนย้ายศนูย์เหล่านัน้เปน็ไปด้วยความรวดเร็ว ให้พจิารณาแหล่งการส่ือสารที่มีอยู่ก่อนแล้ว เครื่องมือส่ือสาร
ส ารองหรือที่ใช้งานน้อย 
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                 ๒) การน าสารใช้ได้ผลดีเป็นอย่างมากระหว่างการเข้าตทีี่ใช้อย่างกว้างขวางนั้น ได้แก่ พลน าสารพิเศษชนิดเดิน
เท้า  ยานยนต์และอากาศยาน ทั้งนี้เพราะว่าลักษณะอันเปลี่ยนแปลงได้เอาสถานการณ์ในการเข้าตีเปน็ส่วนมาก    อย่างไรก็ดี
ความเร็วเป็นสิ่งส าคัญที่สุด    และเป็นส่วนหนึ่งส าหรบัจะคิดถงึลกัษณะของข่าวที่จะส่งด้วยการน าสารดังกล่าวนี้ 
                 ๓) การส่ือสารประเภททัศนะและเสียง  ใช้ในระหว่างการเข้าตี  เพื่อส่งข่าวที่นัดหมายกันไว้ล่วงหน้าตามที่แจง้ไว้
ในค าช้ีแจงของ นปส. 
                 ๔) การส่ือสารประเภทวิทยุ   ก่อนการปะทะกบัข้าศึกโดยปกติระงบัวิทยหุรือเงียบฟังเพื่อผลการจู่โจม  หลังจาก
การเข้าตีได้เริ่มตน้แล้วถือว่าเป็นกฏได้  ข้อจ ากัดพิเศษต่าง ๆ  ส าหรับการปฏบิัติงานของวิทยุถ่ายทอดจะยกเลิกไปและจะ
กลายเป็นเครื่องมือส่ือสารหลัก  อย่างไรก็ตามการรักษาความปลอดภัยทางวิทยุจะต้องด ารงไว้  เนื่องจากข่าวทางวิทยุนัน้เป็น
แหล่งข่าวกรองทีด่ียิ่งส าหรับข้าศกึ   สถานีวิทยุต่าง ๆ ควรจะรักษาปริมาณของข่าวไว้ตามปกติ      เพื่อเป็นการลวงมิให้
ข้าศึกทราบถงึการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ   หรือทีจ่ะเกิดขึ้นตามแผนการเข้าต ี
                 ๕) การส่ือสารประเภทสาย  ในระยะของการเข้าตจีัดเป็นเครื่องมือรองจากวิทยุ   ในขัน้แรกจะจดัตั้งวงจรที่ส าคัญ
ให้น้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น  และจากนั้นระบบทางสายจะขยายออกอย่างรวดเร็วเท่าทีจ่ะท าได้จนเพียงพอแก่ความต้องการ     
เวลาที่มีอยู่สถานการณ์ทางยุทธวิธีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   และอุปกรณ์ประเภทสายและเจา้หน้าที่มีอยู่จะเป็นปจัจัย
จ ากัดเกี่ยวกับการขยายการติดตั้งระบบทางสาย 
 ง.  การใช้การส่ือสารในการเข้าตีโอบ        ในการเข้าตีโอบนั้นก าลังส่วนเข้าตีจะหลีกเลี่ยงจากบริเวณต้านทาน
หลักของข้าศึก และไปยงัทีห่มายในพื้นทีข่้างหลงัโดยผ่านทางปกีของข้าศึก   ดังนั้นการส่ือสารที่ใช้คงเหมือนกับที่กล่าว
มาแล้วในการเข้าตีตรงหน้า  แต่มีข้อแตกต่างกันบ้างเนื่องจากระยะทางการส่ือสารไกลขึ้น  และความต้องการเกี่ยวกับ
ความเร็วในการปฏบิัตทิางยุทธวิธีและการจู่โจมจะเพิ่มขึน้    ระยะเวลาในการห้ามใช้วิทยุอาจจะนานขึ้น 
 จ. การใช้การส่ือสารระหว่างการขยายผล การปฏบิัติงานระหว่างการขยายผล  ในการปฏบิัติการรบด้วยวิธีรุกต้อง
ท าในลักษณะที่กล้าหาญ ใช้อ านาจการยิงฉับพลันและใช้กองหนุนอย่างรวดเร็วและไม่มีการลังเล หน่วยต่างๆ ที่เกาะกับ
ข้าศึกที่ก าลังถอยหนี ใช้การส่ือสารเช่นเดียวกับการเข้าตีตรงหน้า การเคลื่อนย้ายกองบังคับการระหว่างขยายผลต้องรวดเร็ว
และกระท าบ่อย ๆ ถึงกระนั้นกต็ามศูนย์การสัญญาณก็ยังคงต้องปฏิบตัิอย่างต่อเนื่องเสมอในการปฏิบตัิการเข้าตขีั้นนี้มีการ
ใช้เครื่องมือส่ือสารดังต่อไปนี ้
                ๑) การน าสาร พลน าสารยานยนต์ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จะใช้ที่ศนูย์การสัญญาณ หรือศูนย์การส่ือสารในเมื่อระยะ
ระหว่างกองบังคับการไกลเกินไป   อาจจะต้องตั้งต าบลช่วงต่อพลน าสารขึ้น  นอกจากนั้นจะต้องเพิ่มการใช้พลน าสารทาง
อากาศให้มากขึ้น 
                ๒) การส่ือสารประเภททัศนะ    ก าลังฝ่ายเดียวกันทีล่้อมข้าศึกอยู่ในแผ่นผ้าสัญญาณ   เพื่อแสดงบอกฝ่ายแก่
เครื่องบินฝ่ายเดียวกัน  และเพื่อท าการส่ือสารกับเครื่องบินที่ท าการสนับสนุนตน  พลุสัญญาณชนิดต่าง ๆ  คงใช้ได้ด้วย 
                ๓) การส่ือสารประเภทวิทยุ        อัตราการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วท าให้วิทยุเปน็เครื่องมือส่ือสารที่
เหมาะที่สุดในการท าการขยายผล     ระยะระหว่างหน่วยก าลังตา่ง ๆ   และศูนย์การสัญญาณอาจมีความต้องการใช้วิทยุ
ระยะไกล  การใช้วิทยุถ่ายทอดระหว่างการขยายผลมักถูกจ ากัดเสมอ    อันเนื่องมาจากความเร็วในการรุกไปข้างหน้า   ถ้าท า
ได้ระบบวิทยุถ่ายทอดจะตดิตั้งขึน้โดยใช้แผนเดียวกับการเคลื่อนย้ายทางยุทธวิธี 
                ๔) การส่ือสารประเภทสาย   การปฏิบัตขิยายผลอันรวดเร็วท าให้ไม่อาจจะจดัสร้างทางสายขึ้นได้  เครื่องมือที่มีอยู่
แล้วตามเส้นทางอาจจะใช้ได้ถ้ามโีอกาส 
               
 



 

 

หน้า  ๔ - ๑๗ 

๕๗.   การส่ือสารระหว่างการตั้งรับ 
         ก.   กล่าวทั่วไป 
               ๑)  ความประณีตของระบบการส่ือสารในสถานการณ์ตั้งรับ จะต้องพิจารณาอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเวลาที่มี และ
เครื่องมือส่ือสารที่ใช้ปฏบิัติการวางแผนล่วงหน้าและการลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่สื่อสารนับว่าเปน็สิ่งส าคัญยิ่ง  การ
ด าเนินการและการปฏบิัติต่าง ๆ  คงเช่นเดียวกับการเข้าตนีั่นเอง แต่ระบบการส่ือสารในการตั้งรบัจะประณีตแนน่แฟ้นยิ่ง
กว่า   ปกติมักจะมีเวลาปรบัปรุงระบบการส่ือสารให้ดขีึ้น  รวมทัง้การเลือกและเตรียมทีบ่ังคับการส ารอง    ซ่ึงจะอยู่ห่างมา
ข้างหลังมากกว่าในการเข้าตี    แบบของการตั้งรบัย่อมเปน็เครื่องก าหนดชนิดของการส่ือสารที่ใช้ตัวอย่างเช่น 
                     (ก) เมื่อภารกิจก าหนดว่าให้ยึดภูมิประเทศแห่งใดแหง่หนึ่งไว้    ผู้บังคับหน่วย  อาจจะท าการตั้งรบัแบบพื้นที่
และมอบความหวังส่วนใหญ่ไว้กับความสามารถของการยิงและก าลังที่ใช้ในที่มั่นในโอกาสเช่นนี้ใช้การส่ือสารประเภทสาย
เป็นหลัก 
                     (ข) ถ้าท าการตั้งรับแบบคล่องตัว      ความหวังส่วนใหญจ่ะมอบไว้แก่การด าเนินกลยุทธ     การยิงและการ
ปฏิบตัิการรุก  เพื่อให้ภารกิจในการตั้งรับส าเรจ็ลงได้ในสถานการณ์เช่นนี้ใช้การส่ือสารประเภทวิทยุและการน าสารเป็น
หลัก 
                     (ค) เมื่อจะต้องท าการตั้งรับแบบใดแบบหนึง่อยา่งเร่งด่วน เครื่องมือส่ือสารเท่าที่ใช้อยู่แล้วคงใช้ต่อไป    
เครื่องมือเหล่านีจ้ะต้องได้รับการเพิ่มเติมเมื่อเวลาและเหตุการณ์ทางยุทธวิธีอ านวย 
               ๒)   โดยทั่วไป  ถ้าเป็นการจัดที่มั่นตัง้รับที่แขง็แรงและมีก าลังสมบูรณ์แล้วย่อมท าให้ใช้การส่ือสารได้อย่าง
กว้างขวาง 
         ข.  การใช้การส่ือสารในการตั้งรับ    ในการตั้งรับนั้นระบบการส่ือสารจะเช่ือมต่อหน่วยหลกัต่าง ๆ ทั้งหมด หน่วย
ก าบัง  กองรักษาด่าน  และกองหนุนเข้าด้วยกัน   หน่วยนอกจากนี้อาจมีความต้องการต่อเข้ากับระบบการส่ือสารอื่นก็ได ้
เช่น สนามบิน หน่วยสมทบหน่วยสนับสนุน  ด้วยการช่วยรบและส่วนต่าง ๆ ของกองบัญชาการ  การส่ือสารที่ใช้มีดังนี้ 
               ๑) ตามปกติศนูย์การสัญญาณไม่มีการเคลื่อนย้ายบ่อย ๆ   ในขณะท าการตั้งรบั  ถึงกระนั้นก็ตามอย่างน้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่ประจ าศนูย์การส่ือสาร  ก็จะต้องพร้อมที่จะย้ายที่ตั้งไดใ้นทันททีี่ได้รบัค าส่ัง 
               ๒) พลน าสารพิเศษ   นับว่ามีความจ าเปน็ในระหว่างก าลังจัดที่มั่นตั้งรับหลังจากการจัดที่มัน่เสร็จแล้ว   พลน าสาร
พิเศษกเ็ปลี่ยนเป็นพลน าสารตามก าหนดเวลาไป   
               ๓) ทัศนสัญญาณ อาจใช้เป็นประโยชน์ได้ในการตั้งรับได้เช่นเดียวกับสถานการณ์อย่างอื่น ๆ แผ่นผ้าสัญญาณหรือ
เครื่องมือทัศนะอย่างอื่น ๆ  ใช้หมายแนว  นอกจากนั้นแล้วแผ่นผ้าสัญญาณยังใช้ส่งข่าวส้ัน ๆ เป็นประมวลอาณัติสัญญานได้
อีกด้วย 
               ๔) การส่ือสารประเภทวิทยุนั้น    ใช้เป็นอันดับรองจากส่ือสารประเภทสายแบบหลายช่อง   และการน าสารข่าย
วิทยุคงเปิดท างานแต่ว่าใหท้ าการเงียบฟัง   ทัง้นี้เพื่อเสริมการส่ือสารประเภทสายแบบหลายช่องถ้าหากเกิดขัดข้องขึน้   
อย่างไรก็ตามระหว่างระยะการเริม่ต้นในการปฏิบัติการตัง้รับในเมือ่มีความปลอดภัยพอเพียง ระบบวิทยุถ่ายทอดอาจจะ
ใช้ได้เพื่อใหจ้ านวนวงจรมีมากพอความต้องการ 
               ๕) การส่ือสารประเภทสาย   จะใช้อย่างกว้างขวางและต้องจัดท าอย่างประณีตเท่าที่เวลาและความสามารถจะ
อ านวยให้  วงจรที่มคีวามเร่งด่วนสูงจะต้องจัดสร้างขึน้อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้เพื่อสนองความต้องการได้ทันท ี   
ต่อจากนั้นจะต้องจัดวงจรเพิ่มเติมขึ้นเพื่อให้สามารถส่งข่าวและมีความคล่องตัวสูงขึ้น 
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๕๘.   การส่ือสารระหว่างการร่นถอย 
         ก.   กล่าวทั่วไป การร่นถอยได้แก่การถอนตัว  การรบหน่วงเวลา  การผละจากการรบหรือการใช้การปฏิบัติเหล่านี้
ร่วมกัน (รส.๑๐๐-๕)   โดยทัว่ไปแล้วในการร่นถอยมักจะต้องใช้การปฏิบัตเิหล่านี้รวมกันเสมอ  ในข้อต่อไปนี้เป็นการ
ปฏิบตัิการร่นถอยแบบผสม 
         ข. การใช้การส่ือสารระหว่างการร่นถอย  ระหว่างการเตรียมการ เพื่อท าการร่นถอย   ระบบการส่ือสารที่มีอยู่คงให้ใช้
งานต่อไป  อย่างไรก็ตาม ณ  ที่ตั้งที่บังคับการ  ซ่ึงจะทิ้งไปในไม่ช้านั้น  ให้มีการติดตัง้เครื่องมือส่ือสารใหม่แต่น้อยที่สุดโดย
พยายามใช้เครื่องมือส่ือสารที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุด   การส่ือสารที่ใช้นั้นจะมดีังนี้ 
               ๑) การน าสารในระหว่างการร่นถอย    จะเพิ่มการใช้พลน าสารพิเศษขึน้ทีศู่นย์การส่ือสาร หรือศนูย์การสัญญาณ
และเพื่อสนับสนุนความต้องการเป็นพิเศษของผูบ้ังคับหน่วยและฝา่ยอ านวยการ  พลน าสารบางคนคงทิ้งไว้ ณ ที่ตั้งกอง
บังคบัการเก่า เพื่อเปน็การประกนัว่าการสนับสนุนหน่วยทีท่ิ้งไว้ให้ท าการปะทะกับข้าศึกยังคงมีต่อเนื่องกันไป 
               ๒) ทัศนสัญญาณและแผ่นผ้า เป็นเครื่องมือที่ใช้ไดผ้ลดีในการแสดงบอกฝ่ายและเพือ่เป็นเครื่องหมายส าหรับ
หน่วยที่ก าลังถอนตัว 
               ๓) การส่ือสารประเภทวิทยุ     จะต้องวางระเบียบการใช้ระหว่างหน่วยทีจ่ะถอนตัวทั้งหมดเพื่อเป็นการลวง  อาจ
ตั้งสถานีลวงขึ้น ณ ที่มั่นเก่าก็ได ้   เพื่อรักษาปริมาณของข่าวให้อยู่ตามระดับปกติไว้  การเงียบฟังอาจต้องบงัคบัใช้จนกว่า
หน่วยทีท่ าการถอนตัวจะไปถึงทีม่ั่นที่ก าหนดไว้  หรือเมื่อมีการรบกับข้าศึกอีก ณ ที่ใดทีห่นึ่ง 
               ๔) การส่ือสารประเภทสาย ในระหว่างการร่นถอย  การสื่อสารทางสายที่ใช้อยู่แล้วคงใช้ต่อไป การจัดสร้างทาง
สายขึ้นใหม่นัน้จะต้องให้มีน้อยทีสุ่ด  เมื่อการร่นถอยได้ด าเนินตอ่ไปทางสายต่าง ๆ  ซ่ึงหน่วยที่ถอนตัวออกไปหรือหน่วยที่
ทิ้งไว้ปะทะกับข้าศึกไม่ใช้แล้วจะต้องท าการเก็บ   ถ้าหากไม่อาจจะท าการเก็บสายได้จะต้องท าลายทางสายเหล่านั้นเสียโดย
การรื้อถอนออกเท่าทีจ่ะท าได้ ถ้าหากเป็นการสมควร ณ ต าบลควบคุมการเดนิต่าง ๆ ควรจะไดจ้ัดให้มีการส่ือสารขึ้นโดย
การเกาะวงจรสายที่ติดต่อไปข้างหลังซ่ึงมีอยู่แล้ว 
               
๕๙.   การส่ือสารระหว่างการผ่านแนวและการสับเปลีย่น 
         ก. กล่าวทั่วไป  เพื่อให้การผ่านแนวและการสับเปลี่ยนเปน็ผลส าเร็จอย่างสมบูรณ์โดยมีการสับสนและการตรวจพบ
โดยข้าศึกเกดิขึ้นได้น้อยที่สุด จะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดมากระหว่างผู้บังคับทหารส่ือสารของหน่วยที่
เกี่ยวข้อง     ถ้าหากสามารถจะท าได้ ทางที่ดีแล้วเจ้าหน้าที่สื่อสารของหน่วยที่จะสับเปลี่ยนหรือผ่านแนวจะต้องไปยังพืน้ที่
นั้นก่อนก าลังส่วนใหญ ่
          ข.  การส่ือสารระหว่างการผ่านแนว   การส่ือสารส าหรับหน่วยที่จะผ่านแนวจะต้องจ ากัดอยา่งมากที่สุดเท่าทีจ่ะท าได ้ 
วงจรบางวงจรของหน่วยที่ยึดที่มัน่อยู่อาจจะใหห้น่วยทีจ่ะผ่านใช้ก็ได้  ค าแนะน าอย่างย่อ ๆ ในการส่ือสารที่ใช้มีดังนี้ 
                ๑) การน าสารของหน่วยทีจ่ะผ่านแนวปฏบิัติงานในลักษณะพิเศษ ส่วนการน าสารของหน่วยที่ถูกผ่านคง
ปฏิบตัิงานตามปกติ ระหว่างหน่วยทั้งสองจะต้องมีการน าสารถึงกัน 
                ๒) การส่ือสารประเภททัศนะ คงใช้ได้แต่สัญญาณการบอกฝ่ายที่นัดหมายกันไว้ล่วงหน้าเท่านั้น  เช่นแขนและมือ
สัญญาณ  แผ่นผ้าและดอกไม้เพลิง 
                ๓) วิทยุซึ่งมีความต้องการส าหรับทหารส่ือสารระหว่างหน่วยที่ยดึที่มั่น  และหน่วยที่จะผ่านแนวจะต้องอยู่ใน
ขอบเขตจ ากัด   ความดีต่าง ๆ ที่ใช้และระเบียบที่จะปฏิบัตจิะต้องมีการประสานงานกันอย่างระมัดระวังระหว่างหน่วยที่
เกี่ยวข้อง 
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                ๔) อุปกรณ์วิทยุถ่ายทอดของหน่วยทีจ่ะผ่านแนวทหารฝา่ยเดียวกัน   ไม่ควรจะใช้จนกว่าจะผ่านไปแล้ว    อย่างไร
ก็ดีหน่วยที่ยึดที่มั่นอยูค่วรจะรักษาจ านวนข่าวของวิทยุถ่ายทอดไว้ตามปกติหน่วยทีจ่ะผ่านแนวอาจใช้เครื่องมือหลายช่อง
การส่ือสารของหน่วยที่ยึดที่มั่นอยู่ก็ได้ 
                ๕) การส่ือสารประเภทสายของหน่วยที่ถูกผ่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใด  ถ้าเปน็ไปได้ใหห้น่วยที่ก าลังผ่านใช้
วงจรทางสายของหน่วยที่ถูกผ่านให้มากที่สุดเท่าทีจ่ะอ านวยให้ 
 ค.   การส่ือสารในระหว่างการสับเปลี่ยน     ระหว่างการสับเปลี่ยนเครื่องมือส่ือสารของหน่วยที่จะไดร้ับการ
สับเปลี่ยนคงอยู่ในสภาพเดิมจนกว่าการสับเปลี่ยนจะเรียบร้อย       เครื่องมือที่ใช้อยู่แล้วคงปฏบิัติงานต่อไปจนกระทัง่หน่วย
สับเปลี่ยนเข้ารับท าต่อไป       หรือหมดความต้องการใช้เครื่องมือแล้ว   เมื่อมีความจ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาความลับ  หน่วย
ที่สับเปลี่ยนจะต้องยอมใช้มาตรการต่าง ๆ ทั้งหมดทีจ่ าเปน็ตอ่ไป เพื่อป้องกันมิให้ข้าศึกทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์ทางยุทธวิธี มาตรการเหล่านี้ได้แก่การเรียกขานความถี่ ประมวลลับและรหัส ของหนว่ยที่ได้รับการสับเปลี่ยน 
ทางที่ดนีั้นหน่วยที่ท าการสับเปลีย่นคงจะได้ใชเ้ครื่องมือส่ือสารที่ใช้อยู่แล้วต่อไปให้มากที่สุด    โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงจรสาย 
อย่างไรก็ดีการแลกเปลี่ยนเครื่องอุปกรณ์ตามอัตราบรรจุก าลังนัน้  จะต้องได้รับการยินยอมร่วมกันของหน่วยที่เกี่ยวข้อง  
การแลกเปลี่ยนดังกล่าวนั้นย่อมขึน้อยู่กับความฉุกเฉินของสภาพการทางยุทธวิธี  การปฏิบัติการส่ือสารมีดังนี ้
                ๑) การน าสาร หน่วยที่เข้าสับเปลี่ยนจัดการน าสารโดยท าตารางการน าสารร่วมตามข้อตกลงระหว่างหน่วยทั้งสอง
นั้น 
                ๒) วิทยุข่ายวิทยุของหน่วยที่ถูกสับเปลี่ยน   จะต้องปฏบิัติต่อไปจนถึงเวลาที่ตกลงระหว่างผู้บังคับทหารส่ือสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัย    ทางที่ควรนั้นหน่วยทีถู่กผลัดเปลี่ยนจะตอ้งใช้ข่ายวิทยตุามปกติของคนต่อไปชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง  หลังจากที่การผลัดเปลี่ยนได้เสร็จลงแล้ว ทั้งนีจ้ะต้องมีการประสานงาน   และตกลงกันระหว่างนายทหาร
การข่าวกรอง และผู้บังคบัทหารส่ือสารของหน่วยที่เกี่ยวข้อง    ข่ายวิทยุของ นายทหารติดต่ออาจจดัสร้างขึ้นก็ได้ หรือมอบ
ให้นายทหารติดตอ่ของหน่วยทัง้สองนั้น   ใช้ความถ่ีในข่ายวิทยุที่ใช้งานอยู่ท าการติดต่อกันด้วยวิทยุที่มีในอัตรา     การใช้
วิทยุถ่ายทอดส าหรับการสับเปลี่ยนจะต้องปฏิบัตใินลักษณะเดียวกันกับการผ่านแนว 
                ๓) ทางสาย วงจรทางสายและเครื่องมือสลับสายของหน่วยที่ถูกสับเปลี่ยน หน่วยทีท่ าการสับเปลี่ยนจะเข้ารับท า
แทน ทั้งนี้ขึน้อยู่กับการพิจารณาแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 
              
ตอนที ่ ๓   การใช้การส่ือสารส าหรับการยุทธในโอกาศอ่ืน ๆ   
  
๖๐.    การส่ือสารส าหรับการยุทธส่งทางอากาศ 
         ก.   กล่าวทั่วไป     การวางแผนการส่ือสารส าหรับการยุทธส่งทางอากาศจะต้องเริ่มกระท าแต่เนิ่น ๆ และใหค้รอบคลุม
ไปถึงความต้องการทีจ่ะเกดิขึ้นภายหน้าด้วย   เพราะว่าการยุทธแบบนีจ้ าเปน็ต้องประสานงานโดยใกล้ชิดระหว่างการจัด
ขบวน    หน่วยทางอากาศจะต้องอาศัยการส่ือสารซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากผูบ้ังคบับญัชาของพื้นทีจ่ัดขบวน  ทั้งนี้
เนื่องจากอุปกรณ์ประจ าหน่วย ส่วนมากเตรียมไว้ส าหรับการส่งทางอากาศระหว่างการเคลื่อนที่ไปยังหัวสะพานอากาศ  ผู้
บังคบัหน่วยบินล าเลียงเปน็ผูจ้ัดการส่ือสารที่จ าเป็นให้กับกองทหารส่งทางอากาศ ผู้บังคับบญัชาอาวุโสของหน่วยบิน
ล าเลียง  ซ่ึงอยู่บนเครื่องบนิใหข้่าวเท่านั้นที่จะอนุมัติให้ส่งข่าวเร่งด่วนที่สุดได้ 
 ข.   การน าสาร  หน่วยต่าง ๆ   ที่อยู่หัวสะพานอากาศตั้งอยู่ใกล้ ๆ   กันจึงท าใหต้้องใช้การน าสารพิเศษและการน า
สารตามก าหนดเวลามากขึ้น  เจ้าหน้าที่น าสารทางอากาศใช้เทคนคิการทิ้งข่าวได้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
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 ค.   ทัศนะและเสียงสัญญาณ ทัศนะสัญญาณใช้อย่างกว้างขวางในการยุทธส่งทางอากาศส าหรับแสดงการบอกฝ่าย
ของหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันและที่รวมพล     เสียงสัญญาณใช้เป็นหลักเพื่อมุ่งหมายส าหรบัการเตรยีมพร้อมและสัญญาณภัย
ในหัวสะพานอากาศระยะส้ัน ๆ ภายในพื้นที่เป้าหมายนั้นใช้ได้เปน็อย่างดี  อย่างไรก็ตามเสียงรบกวนต่าง ๆ  ในสนามรบจะ
ท าให้การใช้เสียงสัญญาณได้ผลน้อยลง 

ง.  การส่ือสารประเภทวิทยุ ในขั้นการรุนแรงนั้นอาศัยการส่ือสารประเภทวิทยุเป็นหลักโดยใช้วิทยุที่น าติดตัวใน
ขั้นแรก  และใช้วิทยุประจ ารถซ่ึงส่งทางอากาศให้เร็วเท่าทีจ่ะท าได้ จะจัดตัง้ช่วงต่อวิทยุขึน้ระหว่างหัวสะพานอากาศกับ
ส่วนบังคับบัญชาข้างหลัง  ถ้ามีความจ าเป็นเนื่องจากระยะทางแล้ว ก็ใช้วิทยุถ่ายทอดบนอากาศหรือสถานีส่งต่อบนอากาศ 
 จ.  การส่ือสารประเภทสาย ในทางยุทธส่งทางอากาศนัน้   การวางทางสายย่อมจ ากัดเนื่องจากความขาดแคลน
เจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์   แต่เมื่อท าได้ใหใ้ช้ในการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยที่ส าคัญ ๆ กับหัวสะพานทางอากาศ 
              
๖๑.    การส่ือสารในการยุทธเคล่ือนทีท่างอากาศ (AIR MOBILE OPERATION) 
         ก.   การยุทธเคลื่อนทีท่างอากาศ  หมายถึง     การเคลื่อนที่ของหน่วยรบภาคพืน้ดินพร้อมด้วยยุทโธปกรณ์ในสนามรบ
ด้วยหน่วยก าลังภาคพื้นดิน  การเคลื่อนย้ายอันรวดเร็วของหน่วยรบนี้ก่อใหเ้กิดมาตรการในการจู่โจมและก าลังชน   ข้าศึกจะ
ถูกบังคบัใหต้้องกระจายก าลังออกเพื่อป้องกันสถานที่ตัง้ต่าง ๆ ทีส่ าคัญ (ให้ดู รส.๕๗- ๓๕) 
 ข.  ในการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศนั้น เอกภาพในการควบคุมบังคบับัญชากระท าได้ยาก ซ่ึงการสนับสนุนทางการ
ส่ือสารที่แตกต่างไปจากปกติ กล่าวคือ  การควบคุมเป็นลักษณะแยกการ ซ่ึงต้องอาศัยระเบียบปฎิบตัิประจ าที่เชื่อถือได้อย่าง
สูงสุด ตลอดจนการฝึกอย่างช่ าชอง ความริเริ่มของผู้บังหน่วยรองระบบการส่ือสารของการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศใชข้่าย
วิทยุเป็นหลัก  ท าการเชื่อมฐานปฎิบัติการของหน่วยกับหน่วยที่ลงปฎิบัติการอยู่ในพืน้ทีข่้างหน้ารวมทั้งหน่วยสนับสนุนอืน่ 
ๆ    ระบบการส่ือสารดังกล่าวยังประกอบด้วยเครือ่งสลับสายโทรศัพท์ประจ ากองบัญชาการ,    การส่ือสารหลายช่องอย่าง
จ ากัดระหว่างกองบัญชาการต่าง ๆ  ทีเ่ลือกไว้,  และการน าสาร  ระบบการส่ือสารจะมทีิศทางไปตามเส้นทางเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้า     และจัดให้มีการส่ือสารระยะไกลที่เช่ือถือได้ส าหรับบังคับการทางยทุธวิธีขณะอยู่ในอากาศหรือเมื่อลงมาสู่ที่
หมายข้างหน้า   การส่ือสารระหว่างขัน้แรก ๆ ของการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศที่จะใหบ้รรลุภารกิจนั้นส าคัญก็คอื 
"ความเร็ว" การส่ือสารที่จ าเป็นส าหรับระยะทางที่ยดืออกไปอย่างมากและระยะทางอันจ ากัดของอปุกรณ์วิทยุ   ท าให้มคีวาม
ต้องการอย่างยิ่งส าหรับสถานีวิทยุถ่ายทอดและสถานีส่งต่อในอากาศ        เพื่อรักษาการติดต่อระหว่างหน่วยก าลังที่ส าคัญ
ให้มีอยู่ตลอดเวลา  อุปกรณ์จะตอ้งเก็บในสภาพพร้อม เพื่อให้สะดวกต่อการจะยก/หรือส่งทางอากาศในพื้นที่  ซ่ึงเป็นหน่วย
ที่หมายข้างหน้าไดท้ันที การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศซ่ึงจะยืดเยื้อออกไป    ตามปกติจะใช้รวมทางสายอย่างจ ากัด ในบริเวณ
ที่หมายข้างหน้าอย่างเช่นเดียวกับในพื้นทีป่ฎิบตัิการส่วนฐาน 
๖๒.   การส่ือสารในการยุทธสะเทนิน า้สะเทนิบก 
         ก.   ลักษณะร่วมกันของการปฎิบัติการสะเทนิน้ าสะเทนิบก ท าให้ต้องใช้การวางแผนงานการส่ือสารอย่างละเอียด
ระบบการส่ือสารของแต่ละเหล่าทัพที่เกี่ยวข้อง จะต้องสนธิกันเข้าเปน็ระบบเดียวกัน  โดยการใช้อุปกรณ์ที่ใช้ด้วยกันได ้ 
และใช้ระบบต่าง  ๆ  ร่วมกัน    โดยจะกล่าวในเอกสารร่วมที่เหมาะสม  (เช่นใน  Japan  ๔๔)   แต่ละเหล่าทัพที่ร่วมปฎบิัติ
การคงใช้ระบบการส่ือสารของตนเอง แต่ระบบการส่ือสารของเหล่าทัพเช่ือมโยงด้วยวงจรทางข้าง และประสานงานกันโดย
ใช้ระเบียบการร่วมผู้บังคับของหน่วยรบเฉพาะกิจสะเทินน้ าสะเทนิบกร่วม  (ตามปกติ  ทร.)   รับผิดชอบในการ
ประสานงานและจัดให้มีการส่ือสารเพิ่มเติมจนกว่าจะถึงเวลา     ที่ผู้บงัคบัหน่วยยกพลขึ้นบก   จะต้องรับผิดชอบต่อระบบ
การส่ือสารของตนเอง  ผู้บังคับหน่วยยกพลขึ้นบกจะต้องท าแผนตา่ง ๆ ขึ้น เพื่อจัดตั้งระบบการส่ือสารที่เช่ือถือได้บนฝั่งให้
เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพื่อถอนตัวออกเสียจากข่ายวิทยุอันอัดแอที่ใช้ในการรบระยะแรก   ดงันัน้อุปกรณ์ทางสายและชุด
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สร้างสายจะต้องส่งขึ้นบกก่อน  และจัดสร้างวงจรสายบนฝั่งแต่เนิน่ที่สุดเท่าทีจ่ะท าได้  วงจรต่าง ๆ ที่วางในระยะแรกนี้
จะต้องปรับปรุง, ขยาย และท าใหม้ั่นคงขึ้น 
         ข.   ในขั้นแรก ๆ ของการสะเทินน้ าสะเทินบกใช้วิทยุเป็นหลัก   ทั้งนี้เนื่องจากการส่ือสารส่วนมากกระท าอยู่เหนอืผิว
น้ าอันกว้างขวาง     ทัศนสัญญาณก็ใช้อย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันในเมื่อไม่มีส่ิงบังสายตาเนื่องจากต้องใช้วิทยุเปน็อย่างมาก      
ดังนั้นวินัยของข่ายวิทยุจะต้องเปน็ไปอย่างดีเพื่อใหข้่าวที่ส าคัญ ๆ สามารถส่งไปได้   การส่ือสารประเภทวทิยุจะต้องได้รบั
การเพิ่มเติม โดยการส่ือสารประเภทสาย     ซ่ึงจัดตั้งขึ้นระหว่างการเสริมความมั่นคงของหัวหาด  การน าสาร  (ทางบก,  ทาง
น้ า  และทางอากาศ) จะใช้ในการส่งข่าวที่ปริมาณมากจากเรือถึงฝั่ง และระหว่างเรือด้วยกัน หรือต าบลต่าง ๆ บนฝัง่ 
เครื่องมือทัศนะประเภทแผ่นผ้าสีและเครื่องหมายต่างๆ ใช้ส าหรบัท าเครื่องหมายหาด  เสียงสัญญาณใช้ส าหรับเตรียมพร้อม
และฉุกเฉิน  เว้นเสียแต่จะมเีสียงต่าง  ๆ  จากการรบกวนมากเกินไปหรือระยะไกลเกินความต้องการ (ให้ดู รส. ๓๑ - ๑ และ 
รส. ๓๑ - ๑๒ ) 
          
๖๓.    การส่ือสารในการข้ามล าน า้ 
         ก.  ความส าเร็จของการข้ามล าน้ า ที่ลุยข้ามไม่ได้หลาย ๆ แห่งตามแนวอันกว้างนั้นย่อมขึ้นอยู่กับความเร็ว  การข่าว
กรองที่ด,ี การใช้อุปกรณ์ในการส่งข้าม, การฝึกเป็นพิเศษและการประสานงานอย่างใกล้ชิด     การวางแผนในการข้ามล าน้ า
จะต้องจัดแบ่งก าลังให้สมส่วน  เพื่อใหเ้ข้าถึงและข้ามล าน้ าได้โดยไม่คับคั่งและให้สามารถควบคมุก าลังบนฝั่งตรงข้ามได้
โดยต่อเนื่อง    ข้อส าคัญในการวางแผนต้องให้แน่ใจว่าให้มีมัชฌมิการส่ือสารที่เหมาะสมข้ามล าน้ าไปกับส่วนบุกด้วย (รส. 
๓๑ - ๖๐) 

ข.    มัชฌิมการส่ือสารซ่ึงมักจะใช้กันมากในการข้ามล าน้ า นั้นมีดังนี ้
                 ๑) การน าสาร  เป็นเครื่องมือหลักซ่ึงจะแสดงบทบาทอย่างส าคัญจนกระทั่งเครื่องมืออย่างอื่นซึ่งมีความเร็วสูงกว่า
ได้วางข้ามล าน้ าเรียบร้อยแล้ว 
                 ๒) ทัศนสัญญาณ  อาจจะใช้ได้ผลดีระหว่างท าการข้ามเพื่อควบคุมส่วนต่าง ๆ ที่ตามหลงัมาจากที่ส่วนแรกได้เริ่ม
ปฎิบัติการแล้ว 
                 ๓) การใช้เสียงสัญญาณ  จะจ ากัดในระยะเวลาก่อนเริม่การข้ามล าน้ า เพื่อหวังในการจูโ่จมหลังจากการปฎิบัติได้
เริ่มขึ้นแล้ว  เสียงสัญญาณชนิดตา่ง ๆ อาจใช้ในการอ านวยการ,  ควบคุม,  และเริ่มในการปฎบิัติในการข้ามล าน้ า อย่างไรก็ดี
เสียงรบกวนต่าง ๆ เนื่องจากการรบอาจเป็นอปุสรรคอยูบ่้าง 
                 ๔)  วิทยุ คือเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิง่ส าหรับการยุทธขา้มล าน้ า  ซ่ึงเป็นการยากที่จะจัดทางสายขึ้น  วิทยุและวิทยุ
ถ่ายทอดมีการอ่อนตัวและสามารถที่จะตดิตามหน่วยที่เคลื่อนทีอ่ยา่งเร็วบนฝัง่ตรงข้ามได้ก่อนถึงเวลาข้ามจริง วิทยุอาจอยูใ่น
ลักษณะเงียบฟัง  เพื่อหวังผลในการรักษาความลับและการจู่โจม 
                 ๕) ทางสาย    มีความปลอดภัยและความเชื่อถือได้สูงจนถึงแนวล าน้ าและใช้อย่างกว้างขวาง สายมีส่วนช่วยให้ได้
การจู่โจมอย่างดียิ่ง  และมีความอ่อนตัวน้อยสายอาจจะจัดสร้างขึน้ข้ามล าน้ าอย่างจ ากัด ในทันททีีห่ัวหาดมีความปลอดภัย
แล้ว 
                  
๖๔.    การส่ือสารส าหรับการรบในพื้นทีด่ดัแปลง 
         ก.  ถ้าเป็นไปได้ให้อ้อมผ่านไป และกันพื้นที่ดดัแปลงไว้เสยีต่างหาก ทั้งนี้เพราะว่าลักษณะของพื้นที่ดดัแปลงนั้นจ ากัด
การตรวจการณ์ และบีบบังคับการเคลื่อนทีท่ าใหเ้ปน็ปัญหาใหญ่ในการควบคุมบังคับบัญชา ในการเข้าตีมักจะแยกการ



 

 

หน้า  ๔ - ๒๒ 

ควบคุมให้กับผู้บงัคบัหน่วยรองรายละเอียดของ รปจ. และการฝึกอย่างดีของข่ายชดเชยในการที่สามารถใช้การส่ือสารต้อง
ลดลงกว่าธรรมดา 
         ข.  ในเมื่อหน่วยที่มีความประสงคจ์ะกวาดล้างพ้ืนที่ดดัแปลง ระบบการส่ือสารจะต้องปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
ส่ิงก่อสร้างในพื้นที่นั้น ๆ  วิทยุถ่ายทอด  หรือสถานีส่งต่อโดยอัตโนมัติ  จะต้องเลือกทีต่ั้งอย่างระมัดระวังเพื่อให้ครอบคลุม
ได้มากที่สุด   การน าสารจะใช้ทุกระดับหน่วย  และทางสายจะได้รบัการจัดตัง้ในเมื่อการปฎิบัติกว้างขวางออกไป 
             
๖๕.    การส่ือสารในการปฎบิตักิารต่อต้านและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ปปส.) 
         ก.  การปฎิบัติการต่อต้านและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.)  ได้แก่การกระท าของทหาร, คล้ายทหาร, 
การเมือง,  เศรษฐกิจ,  จิตวิทยา และการช่วยเหลือประชาชน  ซ่ึงด าเนินการโดยรัฐบาลเพื่อเอาชนะพวกก่อการไม่สงบ   ที่
บ่อนท าลายวิทยุเป็นเครื่องมอืหลกัของการส่ือสารระหว่างการปฎิบัติการต่อต้านและปราบปรามการก่อความไม่สงบ  การ
เชื่อมต่อทางวิทยจุะต้องจัดตั้งขึน้แต่เนิ่นๆ และรวดเร็วเท่าทีจ่ะท าได้ทุก ๆ  ระดับหน่วยทัง้ทางทหารและคล้ายทหารเพื่อใช้
ในการประสานงานและควบคุมการส่งข่าวจะมีบ่อยๆ ข่าวต่างๆ จะต้องสั้น   เว้นเสียแต่ระหว่างเหตกุารณ์ฉุกเฉินจริง ๆ (ให้
ดู รส. ๓๑ - ๑๕, ๓๑ - ๑๖, ๓๑ - ๑๒, ๓๑ - ๒๒ และ ๑๐๐ - ๑๐) 
         ข. ในขั้นแรกของการบ่อนท าลายของพวกก่อความไม่สงบ (ได้แก่การสร้างความหวาดกลัว,  ลอบฆาตกรรม, 
ก่อให้เกิดความวุ่นวาย, โฆษณาชวนเช่ือ และการบ่อนท าลายอื่น ๆ     ซ่ึงยังไม่ถึงขั้นการรบแบบกองโจรอย่างแท้จรงิ) การ
ส่ือสารในการต่อต้านและปราบปรามการก่อความไม่สงบให้ไว้วางใจและมคีวามปลอดภัยพอ เมื่อพวกก่อการไม่สงบค่อย  
ๆ  เปลี่ยนไปปฎบิัติการรบแบบกองโจรอย่างแท้จรงิ,  ความรวดเรว็,  ความง่ายของการปฎบิัติการ และความไว้วางใจได้ของ
การส่ือสารประเภทวิทยุจึงมคีวามส าคัญยิ่งขึ้นอีก  แต่ก็ยังต้องค านึงถึงความปลอดภัยอยู่ด้วยในเมือ่ก าลังพวกก่อการไม่สงบ 
จะต้องอาศัยการข่าวกรองของตนเองเป็นอย่างมาก เพื่อท าการตอ่ต้านการปฎิบัติการรบของหน่วยต่อต้านและปราบปราม
การก่อความไม่สงบ  ทัศนสัญญาณ สามารถจะใช้ได้ทุกขั้นของการต่อต้านและปราบปรามการก่อความไม่สงบในกิจการ
หลายอย่า    เช่น  การประสานงานระหว่างอากาศพื้นดิน, ข่าวสารเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกองโจรที่ส่งมา จากหมูบ่้าน 
หรือต าบลหรือที่มั่นรักษาด่านไปยังอีกแห่งหนึ่ง โดยการใช้ธงสัญญาณฯลฯ วิทยุหรือเครื่องมือหลักในการส่ือสารต่อไป  
เนื่องจากทางสายไม่อาจถือได้ว่ามีความไว้วางใจได้ หรือมีความปลอดภัยแม้แต่จะอยู่ในพื้นที่ซ่ึงมีพลเมืองอยู่มากก็ตาม  การ
น าสารไม่อาจพิจารณาเป็นเครื่องมือส่ือสารที่ไว้วางใจได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อต้องการเคลื่อนที่ในพืน้ทีท่ี่มีพวกก่อ
ความไม่สงบ เสียงสัญญาณอาจใช้เพิ่มเติมการส่ือสารประเภทวิทย ุ   ส าหรับการปฎบิัติการในป่าของหน่วยขนาดเล็ก  ๆ  
นอกจากนั้นเกราะของชาวบ้านฆอ้งและเครื่องทีท่ าใหเ้กิดเสียงอืน่ ๆ  ประกอบกับทศันสัญญาณดังกล่าวมาแล้วข้างต้น     
อาจใช้เปน็ระบบการส่ือสารในหมู่บ้านหรือต าบลได้ในเมื่อไม่มีวิทยุใหใ้ช้ได้  วิทยุชนิดหอบหิ้วขนาดเบานัน้อาจใช้ไดผ้ลใน
ระยะจ ากัด  ส าหรบัการบังคับบัญชา  และควบคุมหน่วยทหารราบที่ก าลังต่อต้านกองโจรอยู่วิทยุติดหลังชนิด ถส/ปส 
(HF/AM) ถส/ปถด (HF/SSB)  มีขีดความสามารถในการส่ือสารได้ไกลกว่าวิทยุมาตรฐานชนิด  ถสม/ปถ (VHF/FM)    
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิประเทศที่เปน็ป่าทบึ  หรือการส่ือสารประเภทสายมีข้อเสียเนื่องจากต้องใช้เวลาในการติดตั้งนาน  
การรังควานของกองโจรอาจกระท าอันตรายต่อทางสายได้   และท าให้ชุดซ่อมสายอาจถูกซุ่มยิงได้ง่าย  การตรวจการณ์และ
ที่บังคับการ ซ่ึงอยู่บนอากาศยานจะช่วยได้ยากมากในการก าหนดจุดของหน่วยกองโจรที่น่าสงสัยได้และหน่วยรบทาง
พื้นดินไปยังต าบลทีต่ั้งของข้าศึก โดยใช้วิทยุทัศนสัญญาณการกระจายเสียงโฆษณาชวนเช่ือทั้งอากาศยาน  และจากเครื่อง
ขยายเสียงบนพืน้ดิน  จะใช้ได้ผลดี  ทั้งในการต่อต้านกองโจรและกับราษฎรที่มคีวามโน้มเอียงช่วยเหลือกองโจร 
 
          



 

 

หน้า  ๔ - ๒๓ 

๖๖.การส่ือสารในสงครามแบบกองโจรและการต่อต้าน และปราบปรามการก่อ ความไม่สงบ 
         ก.   สงครามแบบกองโจร เป็นการปฎบิัติการรบซึ่งกระท าในดินแดนของข้าศึกหรือทีข่้าศกึยึดครองหรือทีข่้าศึกยึด
ครอง    โดยใช้ก าลังชาวพื้นเมืองที่ถูกเกลี้ยกล่อมแล้วนอกประจ าการซ่ึงจัดขึน้ตามแบบทหารหรือคล้ายทหาร (ใหดู้ รส. ๓๑ 
- ๒๐, ๓๑ - ๑๐, และ ๓๑ - ๒๒) 
         ข.  เนื่องจากก าลังกองโจรตั้งอยู่ในดินแดนของข้าศึก การส่ือสารนั้นจะสมบูรณ์น้อยกว่าการส่ือสารในหน่วยยุทธวิธี
ตามฉบับการส่ือสารประเภทน าสาร,   ทัศนะและเสียงคงใช้เสมอถ้าสามารถจะท าได้  จนกว่าพ้ืนที่ทีก่องโจรยึดครองมคีวาม
ปลอดภัยพอสมควร  จึงใช้เครือ่งมือส่ือสารประเภทไฟฟ้าในเมือ่จ าเปน็เท่านั้น ระหว่างขั้นแรก ๆ ของการจัดตัง้หน่วย
กองโจรการรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสารจะเพิ่มพูนขึ้นได้โดยการจัดพลน าสารท างานเป็นลกัษณะของหน่วยลับ    ( 
ดังนั้นข่าวเกิดรั่วไหลขึน้มาจากพลน าสารคนใดคนหนึ่งก็จะไม่กระทบกระเทือนไปถึงหน่วยลับอื่น ๆ ด้วย) ใช้ระบบการ
อักษรลับที่มคีวามปลอดภัยและระบบการรับรองฝ่ายที่ถูกต้อง 
          
๖๗.    การส่ือสารในการยุทธร่วมหรือยุทธผสม 
         การส่ือสารในการยุทธร่วมหรือผสม     จะต้องใหเ้จ้าหน้าทีแ่ละอุปกรณ์การส่ือสารของก าลังต่าง  ๆ  ที่เกี่ยวข้องนั้นเข้า
เป็นระบบการส่ือสารแบบสนธิอันเดียวกัน โดยให้อยูใ่นการบังคับบัญชาของผูบ้ังคับหน่วยอาวุโส การวางแผนของฝ่าย
อ านวยการ  และการก ากับดูแลในการปฎิบัติต่อระบบการส่ือสาร จะกระท า ณ กองบัญชาการของหน่วยใหญ่ โดยผู้แทนของ
สายงานส่ือสารหรือประเทศทีเ่กี่ยวข้องการวางแผนการปฎิบัติการเหล่านี้  จะต้องกระท าล่วงหน้าให้มากเท่าทีจ่ะท าได้และ
ต้องค านึงถงึอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน และพิจารณาแผนส าหรับการแบ่งมอบความถี่วิทยุด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยต่าง ๆ 
ทั้งหมดสามารถส่ือสารระหว่างกันได้ตามที่ต้องการมาตรฐานอนันี้  กองทัพบก, กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ ของชาติ
พันธมิตรเป็นผู้วางแผนขึ้นแล้ว  และได้พิมพ์ระเบียบปฎบิัติเหล่านี้เปน็บรรณสารส่ือสารของพันธมิตร (บสพ.)  และบรรณ
สารร่วมระหว่างกองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ (บสร.) รายการของบรรณสารเหลา่นี้จะมีอยู่ใน บรส.๒๐๑  
เจ้าหน้าที่ของสายงานและประเทศต่าง ๆ ที่ประกอบกันขึน้เป็นก าลัง  จะเป็นผู้ปฎบิัติงานประจ าอยู่ที่ศูนย์การสัญญาณและ
เครื่องสลับสาย  ณ ที่ตัง้กองบญัชาการขนาดใหญ่ในการยุทธผสม     จะต้องถือเปน็ข้อปฎิบตัิว่าให้มีล่ามผู้ทีคุ่้นกับศัพท์
ทางการส่ือสารประจ าอยู่กับศนูยก์ารสัญญาณขนาดใหญ่และเครื่องสลับสายที่น ามาสนธิกัน 
 
ตอนที ่ ๔   การใช้การส่ือสารในสภาพส่ิงแวดล้อมทางภูมศิาสตร์พเิศษต่าง ๆ  
          
๖๘.   การยุทธในอากาศหนาว 
         ก. หน่วยทหารส่ือสารปฎิบัติภารกิจในการสนับสนนุการรบ ตามปกติในสภาพอากาศหนาวนั้น  ก็คงปฎิบัติการใน
ลักษณะมูลฐานเดียวกับสภาพอากาศทั่ว ๆ ไปนั่นเอง อย่างไรก็ตามเวลาในการวางการส่ือสารจะมากกว่าที่ใช้ในการวางการ
ส่ือสารในสภาพอื่น   จะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่นหม้อไฟฟ้าแบบอาคติคและเครื่องห่อหุ้มอุปกรณ์  ตลอดจนเจ้าหน้าที่
จะต้องไดร้ับการฝึกฝนเป็นพิเศษในการปฎิบัตงิานและซ่อมบ ารุงอปุกรณ์ส่ือสารเครื่องจะขัดข้องบ่อยขึ้น  และใช้เวลาใน
การซ่อมนานขึ้น ท าให้เกิดความจ าเปน็ในการสะสมเครื่องอะไหลไ่ว้ส ารองมากขึ้น  ฉะนั้นจึงมคีวามต้องการเจ้าหน้าทีใ่น
การซ่อมบ ารุง และพนักงานประจ าเครื่องที่ได้รับการฝึกอย่างดเีพื่อให้มีการส่ือสารที่ดี ไม่ควรจะไว้วางใจต่อมัชฌิมการ
ส่ือสารอย่างเดียวระหว่างปฎิบัตใินอากาศหนาว  ถ้าท าได้จะต้องใช้มัชฌิมการส่ือสารเส้นทางการส่ือสารส ารองไว้เสมอ 
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ข.  พลน าสารบนพื้นดินนั้น  แมว่้าจะวางใจและมคีวามปลอดภัยก็ตาม  แต่จะขาดความรวดเร็ว พลน าสารที่ใช้ใน
ระยะไกล ๆ ควรจะใช้เป็นคูใ่นระหว่างที่อากาศหนาวจัดมาก  พลน าสารทางอากาศมีความเร็วกว่าทางพ้ืนดิน และสามารถ
จะท าการทิ้งข่าวและตกข่าวได้ด้วย 
 ค.  เครื่องมือส่ือสารประเภททศันะ     จะได้ผลเป็นพเิศษในการปฎิบัติระหว่างทางพื้นดนิกับอากาศหรือเมื่อสภาพ
ของบรรยากาศ หรือความต้องการในการรักษาความปลอดภัยท าให้ใช้วิทยุไม่ได้  มือและแขนสัญญาณ, ชุดแผ่นผ้าและ
ดอกไม้เพลิง สัญญาณก็สามารถที่จะใช้ได้ อย่างไรก็ตาม พายุหิมะ, หมอกแดด, หมอกน้ าแข็ง และสภาพอื่น ๆ  มักจะลด
ระยะและความไว้วางใจไดข้องทศันสัญญาณ ลงระหว่างการปฎิบตัิการในสภาพอากาศหนาว 
 ง.  เสียงสัญญาณในอากาศหนาวจะมีระยะไกลขึน้    ซ่ึงจะท าให้เกิดเปน็ปัญหาในการรักษาความปลอดภัยขึ้น   
เนื่องจากข้าศึกสามารถที่จะดักฟังได้จากระยะไกล ๆ เสียงที่ใช้ไดผ้ลดีเป็นส่วนมากใช้ในการเตรียมพร้อมและแจ้งภัย 
 จ.  วิทยุและเครื่องมือประเภทไฟฟ้าอื่นๆ มีความส าคัญมากขึ้นในการส่ือสาร แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง  วิทยุจะต้อง
เปิดและอุน่เครื่องทุกๆ ระยะสองสามช่ัวโมง ความช้ืนจากการหายใจจะจับตัวแข็งบนแผน่ปดิปากพูด ซ่ึงจะท าให้เครื่องไม่
ท างาน  เพราะฉะนัน้จึงจ าเป็นตอ้งมีเครื่องห่อหุ้มปากพูด ประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายก าลังจะลดลง  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งรักษา
หม้อไฟชนิดแห้งให้อบอุ่นไว้ และหม้อไฟชนิดน้ าได้รบัการบรรจไุฟให้เต็ม การส่งและรับวิทยคุวามถี่สูงจะเลวลง เนื่องจาก
พายุแม่เหล็กหรือการรบกวนจากไอออนนอสเฟียและแสงออโรร่า  ซ่ึงจะท าให้การรับไม่ไดเ้ลยเปน็เวลาหลาย ๆ ช่ัวโมงหรือ
หลายๆ วันก็ได้ การใช้วิทยุความถี่สูงมากหรือความถ่ีสูงอุตรารวมทั้งวิทยุเป็นค าพูดแบบปรงุความถี่ และวิทยุถ่ายทอดมักจะ
ได้ผลดีกว่าการใช้วิทยุความถี่สูง (HF)   เนื่องจากความถี่เหล่านี้มีผลกระทบกระเทือนน้อยจากการรบกวนของไอออนนอนส
เฟีย   อุปกรณ์วิทยุที่ท างานในย่านความถี่ต่ า (LF)   และความถ่ีมากก็ได้รับการรบกวนจากแสงออโรร่าน้อยลงเช่นกัน ในการ
ส่ือสารทางวิทยุนั้น   ถ้าหากว่าได้กวดขันการระวังรักษาและปรนนิบัตบิ ารุงเครื่องอปุกรณ์  ตลอดจนใช้ความถ่ีและระบบ
สายอากาศให้ถูกต้องแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการแผ่กระจายคลื่นวิทยขุึ้นได้เลย  เนื่องจากเป็นการยากที่จะหาดินที่ดี
อันเนื่องจากผิวพ้ืนอันเย็นแขง็   ดังนั้นมักจ าต้องท าสายดินแบบแผก่ระจาย (COUNTERPOISE)  เสมอ 
 ฉ.  การส่ือสารประเภทสายนั้น  จะเป็นจ านวนเท่าใดก็ตาม เป็นการยากในการจะจัดตั้งและบ ารุงรักษา    
เว้นเสียแต่การสนธิเข้ากับวิทยุถ่ายทอดหรือระบบสนธิกับสายวิทยุ ถึงแม้ว่าไม่จ าเป็นจะจ ากัดใหใ้ช้ในเฉพาะบริเวณก็ตาม 
จะต้องพจิารณาถึงเวลาอันมากมายที่ต้องใช้ในการจัดสร้างและด ารงรักษาทางสายที่ยาวระหว่างที่มีอากาศหนาวจัดที่สุด 
และมีสภาพการจราจรที่เลวด้วยการใช้อากาศยานในการวางสายนับว่าเป็นผลดี  แต่อย่างไรก็ดีส่วนมากแล้วปรากฎว่าการ
แก้ไขข้อขดัข้องของทางสายเหล่านี้ไม่อาจจะกระท าได้ ทางสายยังเป็นอนัตรายได้ง่ายจากการที่สายเปราะระหว่างอากาศ
หนาวจัด 
           
๖๙.     การส่ือสารในการยุทธในทะเลทราย 
             ก.  การยุทธในทะเลทรายนั้น    กระท าในสภาพที่อุณหภูมิแต่ละวันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่สุด  ลมที่พัดเอาฝุ่น
และทรายจะลดทศันวิสัยบ่อย ๆ และก่อให้เกิดอันตรายแก่อุปกรณ์การเคลื่อนที่นัน้นบัว่าสะดวก  แต่ส่ิงส าคัญก็คือจะต้อง
กระจายก าลังกันออกเนื่องจากขาดสิ่งก าบัง   ความส าเร็จนั้นอยูท่ีก่ารจู่โจมซ่ึงไดจ้ากการลวง  การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและ
การรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสารดี 
 ข.  พลน าสารเดินเท้าจะใช้ไม่ไดผ้ลเลย   เพราะว่าระยะทางไกล  พลน าสารยานยนต์และทางอากาศ  จะใช้ได้อย่าง
กว้างขวาง เพื่อท าการสนับสนุนหน่วยที่เคลื่อนที่เร็วในระยะไกล ๆ  
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 ค.  การส่ือสารประเภททัศนะ โดยทั่วไปนบัว่าใช้ได้ผลดเีป็นระยะทางไกล ๆ แม้ว่าภาพลวงตาจากความร้อน 
(HEAT MIRAGES) และพายุฝนในบางครั้ง  จะท าให้การใช้ขดัข้องหรือต้องจ ากัดลงบ้างก็ได้  การเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
ของหน่วยต่างๆ ประกอบกับเสียงอึกทึกของยานยนต์ เปน็เหตุใหต้้องพึ่งมัชฌิมการส่ือสารประเภททัศนะมากขึ้น 
 ง.    วิทยุจะใช้อย่างกว้างขวางมาก     และนับว่าได้ผลดีเป็นพิเศษในระหว่างสถานการณ์ที่มีการเคลื่อนที่อย่าง
รวดเร็ว ระยะการใช้วิทยุอาจจะขยายออกไปได้อย่างง่ายดายในทะเลทราย โดยการใช้สายอากาศพิเศษจะต้องมีการกวดขัน
วินัยในการใช้วิทยุ  เพื่อรักษาความปลอดภัย   และเพื่อให้ได้ผลในการจู่โจม เครื่องอุปกรณ์จ าเป็นตอ้งได้รับการป้องกนัจาก
ลมและฝุ่น และมีการซ่อมบ ารุงอย่างสม่ าเสมอทั้งต้องเพิ่มการสนบัสนุนในการส่งก าลังบ ารุงขึ้น 
 จ.  การส่ือสารประเภทสาย   จะได้ผลนอ้ยลงเนื่องจากไม่สามารถจะสนองความต้องการในการเคลื่อนที่อย่าง
รวดเร็ว  ความคล่องตัว   การกระจายก าลังบ่อย  ๆ ตามลักษณะของการยุทธในทะเลทราย  นอกจากนี้การเคลื่อนที่ของ
พาหนะจ านวนมากมาย  อาจก่อให้เกิดให้การส่ือสารทางสายต้องชะงักลงได้โดยท าใหท้างสายขาด 
           
๗๐.     การส่ือสารในป่า 
 ก.  กล่าวทั่วไป ในปฎิบัติการในป่านั้นการเคลื่อนที่และทศันวิสัยจะลดลงอย่างมาก  เนื่องจากภูมิประเทศ  และ
ใบไม้ซ่ึงท าให้การก าบังและการซ่อนพรางอย่างดียิ่ง   แม้จะได้น าเอาเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดและเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ในปา่
แล้วก็ตาม ข้อขัดข้องที่ส าคัญหลายประการจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงจะต้องได้รับ
ความสนใจอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
 ข.  การน าสาร มีถนนน้อยมากในป่าและเส้นทางเดนิต่าง ๆ โดยทั่วไปจะแคบยากต่อการเคลื่อนที ่ปัจจัยเหล่านี้จะ
ลดความเร็วและผลของการน าสารยานยนต์ลง การน าสารเดินเทา้อาจใช้เส้นทางเดินได้แต่จะช้าและง่ายต่อการถูกซุ่มโจมต ี  
การน าสารทางอากาศอาจใช้เพื่อเพิ่มเติมทางน าสารทางพื้นดินก็ได ้ ทั้งนี้ในเมื่อสภาพของภูมิประเทศอ านวยให้เทคนิคใน
การทิ้งข่าวและตกข่าวทางอากาศอาจเปน็ประโยชน์   เพื่อแก้ข้อขดัข้องบางประการ      เกี่ยวกับเครื่องกีดขวางของการใช้
การน าสารทางพื้นดิน      แต่จะต้องระมัดระวังไม่กระท าตรงจุดที่ตั้งกองบัญชาการอันจะเป็นการช้ีที่ตั้งให้ก าลังฝ่ายข้าศึก
ทราบ 
 ค.  ทัศนะและเสียงสัญญาณ  ความจ ากัด  ของทัศนวิสัยจะเปน็อุปสรรคอย่างมากต่อมัชฌิมการส่ือสารประเภท
ทัศนะเครื่องหมายลบับอกเส้นทางในป่า  และแผน่ผ้าสัญญาณทีใ่ช้จากพื้นดินไปอากาศบางอย่างเท่านั้นทีใ่ช้เปน็เครื่องมือ
ส่ือสารประเภททศันะไดใ้นป่าพฤกษชาติ  และเสียงอึกทึกต่าง ๆ ในป่าจะลดระยะและผลที่ไดจ้ากการส่ือสารประเภทเสียง
ลงด้วย   ดังนั้นเครื่องมือส่ือสารประเภทเสียงจะจ ากัดการใช้อยู่เพียงการเตรียมพร้อมและแจง้ภัยเท่านั้น 
 ง.  การส่ือสารประเภทวิทยุ  ประสิทธิภาพของการส่ือสารประเภทวิทยุในป่านั้นจะลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ดี
เครื่องกีดขวางของการปฎิบัติการทางวิทยุ     สามารถจะลดลงได้อย่างมาก โดยการใช้เทคนคิดังที่กล่าวไว้ใน รส.๑๑ - ๘ 
และ รส. ๒๔ - ๑๘ นอกจากนั้นเนื่องจากสัญญาณความถี่สูงมิได้ถูกป่าขัดขวาง  หรือดูดซึมได้มากเหมือนกับความถี่สูงอุล
ตรา     ฉะนั้นอาจใช้วิทยุความถี่สูงแทนชุดวิทยคุวามถี่สูงมาก  และความถ่ีสูงอุลตราบางชนิดก็ไดส้ าหรับหน่วยต่ า เพื่อให้
การส่ือสารมีความแน่นอนขึ้น 
 จ. การส่ือสารประเภทสาย  เนื่องจากความคล่องตัว  จะถูกจ ากัดดว้ยภูมิประเทศและพฤกษชาติ     ดังนั้นระบบทาง
สายจึงถูกจ ากัดลงด้วยทางสายทีข่งึไว้บนต้นไมจ้ะเส่ือม,ถูกลักฟังและถูกท าลายได้น้อยกว่าวางบนพื้นดิน  ทางสายไม่มี
ความปลอดภัยในป่า        เนื่องจากข้าศึกสามารถแทรกซึมเข้ามาและเกาะสายได้  การแทรกซึมยังท าให้เกิดเป็นอปุสรรคตอ่
ชุดซ่อมสายอีกด้วย   เนื่องจากข้าศึกท าการซุ่มโจมตีได้ง่าย   อากาศยานนับว่าได้ผลดีมาก ในการวางสายช่วงยาว ๆ ข้ามไป
บนยอดไม้ 
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๗๑.     การส่ือสารส าหรับการยุทธบนภูเขา 
 ก.  ในพื้นทีท่ี่เป็นภูเขานั้น การด าเนินกลยุทธตามปกตจิะกระท าได้จ ากัด ส่วนการซ่อนพรางนั้นจะดีขึ้น  ภูเขานั้น
ค่อนข้างจะใหป้ระโยชน์แก่ฝ่ายตัง้รับ     เพื่อให้ได้ผลในการส่ือสารส าหรับสภาพเช่นนี้จะต้องวางแผนอย่างละเอียด     มี
การฝึกเป็นพิเศษ  และเพิ่มเติมอุปกรณ์ขึ้น 
 ข.  การส่ือสารประเภทน าสาร ในภูเขาจะช้าเนื่องจากข่ายถนนไมด่ี  และการน าสารทางอากาศจะให้ประโยชนอ์ยู่
บ้าง    ในที่ซ่ึงสภาพที่ยากล าบาก  อันเกิดจากลักษณะภูมิประเทศ ความสูงและลมฟ้าอากาศ   ซ่ึงไม่เป็นอปุสรรคต่อการ
ปฎิบัติการของเครื่องบิน 
 ค.  การส่ือสารประเภททัศนะ นบัว่าได้ประโยชน์ในภูมิประเทศสูงเด่น   ช่วยท าให้ระยะเส้นสายตาเพิ่มขึ้น ข้อดี
ของการส่ือสารประเภททัศนะคือ  เครื่องทศันสัญญาณมีน้ าหนักเบา 
  ง.  การส่ือสารประเภทวิทยุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยุชนิดปรุง (FM)  คลื่นทางความถี่ระยะจ ากัดลงเนื่องจากภูมิ
ประเทศกีดขวาง    การก าหนดที่ตัง้สถานีวิทยุกลายเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  และอาจจ าเป็นต้องใช้
สายอากาศพิเศษเข้าประกอบด้วยสถานีส่งต่อโดยอัตโนมัติ อาจจดัตั้งขึ้นได้บนพืน้ที่สูง ๆ  (หรือบนเครื่องบิน)    เพื่อจดัให้มี
การส่ือสาร  ไปยังพื้นที่ซ่ึงมีภูมิประเทศกีดก้ันการส่งวิทยทุี่จบัคล่ืนวิทยุจะบังเกดิขึ้นได้ทั้งวทิยุชนิดความถี่สูงและความถี่สูง
มาก   แต่ส าหรับวิทยุความถี่สูงแล้ว จะบังเกิดขึ้นน้อยที่สุด 
  จ.  การส่ือสารประเภทสาย ในพื้นที่ภูเขานัน้ไว้วางใจได้เป็นอย่างมาก  แต่ปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งและการซ่อม
บ ารุงจะเพิ่มขึน้  ระบบทางสายจะต้องไดร้ับการป้องกันอันตรายจากธรรมชาติเท่า ๆ กับที่ได้รบัจากการกระท าของข้าศึก    
เนื่องจากการด าเนินกลยุทธบนภูเขานั้นไม่รวดเร็วนัก     จึงเปน็การสะดวกในการสร้างทางสายติดตามไปกับหน่วยข้างหน้า    
การวางสายด้วยพาหนะทางอากาศ  และทางพื้นดนิ  รวมทั้งเครื่องวางสายติดหลังเป็นวิธีที่ได้ผลดีในการวางสายในพื้นที่
ดังกลา่ว 
 
 
 
 
 
 


