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 บทที ่ ๕ 

การวางแผนและก ากบัดูแลการส่ือสารทางยุทธวธีิ 
 

ตอนที ่๑   ปัจจยัทีก่ระทบกระเทือนต่อการวางแผนการส่ือสารทางยุทธวธีิ 
 
๗๒.   กล่าวทัว่ไป 
          การวางแผนการส่ือสารเป็นกรรมวิธีที่ต่อเนื่องกนั    ประกอบด้วยการเตรียมการของผู้วางแผนส าหรับเหตุการณ์
ซ่ึงอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคตระหว่างการยุทธที่ก าลังด าเนินการอยู ่ แผนการส่ือสารควรจะทนัเวลา   รอบคอบและอ่อนตัว
พอเพียงที่จะรับกบัสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง ปัจจัยต่าง ๆ   ซ่ึงควรจะได้พิจารณาในการจัดท าแผนนัน้ ได้แก่ การประกอบ
ก าลัง  ปัจจัยเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง ภูมิศาสตร์ ขั้นตอนการปฎิบัติ การส่งก าลังบ ารุงและส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับ
แม่เหล็กไฟฟ้า  ( ดูใน รส. ๑๐๑ - ๕ และ ๒๔ - ๑๖ ) 
          
๗๓.   ปัจจยัทางภูมศิาสตร์ 
         ก.  คุณลักษณะทางภูมิศาสตร์  ของพื้นที่ปฎบิัติการจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่หน่วย
ทหารใชแ้ละขึ้นอยู่กับแบบและขนาดของหน่วยทหารที่ใช้ในการปฎิบัติการยุทธ    คุณลักษณะต่าง ๆ   เหล่านีจ้ะมี
ผลกระทบกระเทือนต่อเครื่องมือและบริการการส่ือสารตลอดจนการวางการส่ือสารทางยุทธวิธีด้วย   พื้นที่การยุทธแบบ
หนึ่ง อาจจะอยู่ในพื้นที่แผ่นดนิใหญ่ทัง้หมด  ส่วนพื้นที่การยุทธอีกแบบหนึง่นั้นอาจครอบคลุมเอาเกาะต่าง ๆ ใน
มหาสมุทรไว้เห็นจ านวนมากก็ได ้      
                ๑)  ในการยุทธทางบกขนาดย่อมที่ส าคัญ (ภาพที่ ๙)  ดังในสงครามจ ากัดเขต หรอืในสถานการณ์ที่ใกล้
สงครามก าลังที่เกี่ยวข้อง อาจเปน็ก าลังรบเฉพาะกิจขนาดกองทัพน้อยหรือกองทัพสนามขนาดเล็ก   ๆ  พร้อมด้วยการ
สนับสนุนจากกองทัพเรือ   และกองทัพอากาศ หรือการส่ือสารส าหรับการยุทธแบบนีจ้ะประกอบด้วยเครื่องมือทาง
ยุทธวิธีจ านวนมากเชื่อมต่อผ่านทางระบบการส่ือสารป้องกันประเทศ   (Defenes  Communications  System)  และต่อเข้า
โดยตรงกับกองบัญชาการต่าง ๆ บนฝนืแผ่นดินใหญ่ในสหรัฐอเมริกา 
                ๒)  ในการยุทธทางบกขนาดใหญ่ที่ส าคัญ  (ภาพที่ ๑๐)  ดังเช่นสงครามทั่วไป ก าลังอาจประกอบด้วยกองทัพ
พันธมิตรจ านวนมากจ ากัดอยู่ในยทุธบริเวณ  การส่ือสารเพื่อสนับสนุนการยุทธแบบเปน็ไปโดยกว้างขวางและซับซ้อน
มาก 
                ๓)   การยุทธในพื้นที่ทีเ่ป็นมหาสมุทร  (ภาพที่  ๑๑) ข้อจ ากัดต่าง ๆ  อันเกิดจากพ้ืนน้ าอันกว้างใหญ่มีผลอย่าง
มากต่อการจัดก าลัง  และการด าเนินกลยุทธ    ถ้าหากการประกอบก าลังนัน้ประกอบด้วยก าลังรบเฉพาะกิจ หรือ
กองบัญชาการประจ าพ้ืนที่ต่าง ๆเครื่องมือส่ือสารที่ใช้เชื่อมต่อหนว่ยต่าง  ๆ จะต้องประกอบด้วยวงจรวิทยุไกลโพ้นล้วน 
ๆ   โดยมากแล้วการเชื่อมโยงของข่ายงานส่ือสารรอบโลกท าให้เกดิเปน็วงจรไกลโพ้นเหล่านีข้ึ้นแตใ่นบางกรณีเจ้าหน้าที่
ส่ือสารของยุทธบริเวณอาจออกแบบสร้างวงจรเหล่านีข้ึ้นก็ได้ 
         ข.   สภาพของลมฟ้าอากาศ   ในพื้นที่การยุทธแห่งใดแหง่หนึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาในการวางแผนการส่ือสารทาง
ยุทธวิธีก็ได้   เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นทีท่ะเลทราย, พื้นที่เขตร้อน   และพ้ืนที่แถบขั้วโลก ซ่ึงปัญหา
ในการป้องกันเครื่องมือและเจ้าหน้าที่จะเกิดขึน้เป็นพิเศษ   ตลอดจนถึงปัญญหาในการสร้าง   การปฎิบัติงาน  และการ
บ ารุงรักษาระบบและอปุกรณ์การส่ือสาร       
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ค.  ภูเขา,  พื้นที่ราบ, พื้นที่เป็นคลื่น, ล าน้ า, และป่าก็เปน็ปัญหามากมาย  ที่ผู้วางแผนการส่ือสารทางยุทธวิธีจะต้อง
พิจารณาเช่นเดียวกัน     ลักษณะของภูมิประเทศเหล่านี้อาจก่อให้เกิดข้อยุ่งยากหรือข้อดีก็ไดท้ั้งนี้ย่อมแล้วแต่ที่ตั้งของสิ่ง
ดังกล่าวแล้ว 

ง.  เจ้าหน้าที่วางแผนการส่ือสาร  จะต้องพิจารณาถึงเครื่องมือตา่ง ๆ ในท้องถิ่นด้วย ในกรณีรวมทั้งเส้นทาง
คมนาคม,อุปกรณ์การขนส่ง,  เครือ่งมือส่ือสารของพลเรือน  และส่ิงที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ 
 
๗๔.   ปัจจยัเกีย่วกบัหน่วยทหารและการจดัก าลงั 
         ก.  หน่วยทหารต่าง ๆ  ซ่ึงแบ่งมอบให้แก่หน่วยก าลังรบทางทหารเพื่อปฎิบัติการทางยทุธวิธีนั้น จะต้องได้มีการ
เพิ่มก าลังตามหลักยุทธศาสตร์ เพื่อให้สามารถปฎิบัติภารกิจของหน่วยได้เป็นส่วนรวมการประกอบก าลัง,  การวางก าลัง
และความเร็วในการปฎบิัติการตามที่คาดไว้จะก่อใหเ้กิดปัญหาเกี่ยวกับการคล่องตัวความอ่อนตัวและเวลาต่อผู้วางแผน 
การส่ือสาร   ปจัจัยต่าง ๆ เหลา่นี้   มักจะเป็นพื้นฐานในการพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องมือส่ือสารประเภทวทิยุและสาย
ส าหรับวางแผนในการจัดตัง้ระบบการส่ือสารขั้นต่าง ๆ อีกด้วย       
         ข.   ขนาดของก าลังรบ, ซ่ึงพิจารณาได้จากบัญชีหน่วยทหาร, จะแสดงให้ทราบถึงปริมาณก าลังพลซ่ึงเป็นผู้ใช้
ระบบการส่ือสารมีอัตราส่วนสัมพันธ์ที่แน่นอนอยู่อนัหนึ่งระหว่างปริมาณก าลังพลและจ านวนช่องการส่ือสารที่ต้องการ
ใช้ความสัมพันธ์นี้อาจใช้ในการวางแผนอย่างหยาบ ๆ เพื่อหาความต้องการของช่องการส่ือสารระยะไกลได้ (ใหดู้ รส. 
๑๐๑ - ๑๐) 
 
๗๕.   ปัจจยัเกีย่วกบัเวลา - ระยะทาง 

ก. ในการวางแผนการส่ือสารนั้น    จะต้องพจิารณาถึงเวลาระยะทางอย่างรอบคอบจงัหวะ 
การปฎิบัติการของสงครามสมัยใหม่ท าให้เกิดความต้องการระบบการส่ือสารที่ไว้ใจได้   ซ่ึงจะต้องสามารถจัดสร้างและ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว   
        ข.   การสงครามสมัยใหม่  จะต้องท าใหท้ัดเทียมถึงแนวปฎบิัติทางยทุธศาสตร์  ซ่ึงมุ่งต่อพื้นที่การยุทธขนาดใหญ่
จะต้องกระจายก าลังออกมากขึ้นเพื่อเป็นการลดขนาดเป้าหมายของอาวุธนิวเคลียร์ใหเ้ล็กลง และเพือ่ให้ทดัเทียมกับความ
รวดเร็วในการด าเนนิการยุทธที่เพิ่มขึ้นของหน่วยก าลังภาคพื้นดนิเคลื่อนที่เร็วขนาดใหญ่  จะต้องใช้วิทยุถ่ายทอดและ
ระบบคลื่นพาห์อย่างกว้างขวางกบัทั้งจะต้องใช้เครื่องปลายทาง  เครื่องซ้ าสัญญาณเครื่องสลับสายชนิดเคลื่อนที่และ/หรือ
ที่พร้อมทีจ่ะบรรทุกไปไดใ้ห้มากยิ่งขึ้น  เพื่อมิให้การส่ือสารชะงักลงในระหว่างที่หน่วยทหารเคลื่อนที่เร็วมากกระจายอยู่
ห่างไกลกัน 
          ค.  จะต้องพัฒนาระบบการส่ือสาร   ที่จะใช้กับหน่วยก าลงัทางยุทธวิธีให้สอดคล้องกับขั้นตอนของความคืบหน้า
ในการปฎิบัตทิางยุทธวิธี ฉะนั้นจะต้องพิจารณาในเรื่องจังหวะเวลาเนื่องจากเวลาที่มีอยู่ระหว่างขั้นการปฎบิัต ิ ที่
ส าคัญ ๆ   จะให้ผลอย่างส าคัญยิง่ในการเลือกเครือ่งมือส่ือสาร เพื่อใช้ระหว่างขั้นการรบแต่ละขั้น 
 
๗๖.   ปัจจยัต่างๆ ตามขั้นตอนปฎบิัติทางทหาร        
         โดยปกติแล้วการปฎิบัตทิางทหารนัน้จะด าเนินเปน็ขัน้  ๆ   เพื่อใหเ้กิดปจัจัยทางเวลา และระยะทางส าหรับใช้วาง
แผนการปฎิบตัิทางทหารทีเ่พิ่มขึน้ตามล าดับ  ห้วงเวลาของการวางแผนที่ได้ส่วนสัมพันธ์โดยตรงกบัขนาดของการยุทธ 
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  ก.   การวางแผนการส่ือสาร อย่างละเอียดในพื้นที่การยุทธที่อาจเป็นไปได้ทัง้หมดจะต้องใหท้ันสมัยอยู่
เสมอ  และจะต้องท าให้เหมาะกับการวางแผนยุทธการ  เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่และอปุกรณ์การส่ือสารจะต้องมาถึง
ตามเวลาและสถานที่เพื่อสนับสนนุการปฎิบัตทิางทหาร   
        ข.  การประสานงาน อย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่วางแผนทั้งหมดเปน็ปจัจัยส าคญัในการวางแผนการส่ือสารการ
ประสานงานนีน้ับว่าเปน็สิ่งพึงประสงค์อย่างยิ่งระหว่างกองบัญชาการของหน่วยขนาดใหญ่  ๆ  และหน่วยรบต่าง  ๆ ที่
ท าการเข้าต,ีเพื่อให้มั่นใจว่าระบบการส่ือสารทางยุทธวิธีได้รับการเพิ่มเติมและค่อย ๆ   ถูกทดแทนด้วยการส่ือสารของ
หน่วยทหารส่ือสารในเมื่อหน่วยรบต่าง ๆ ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้ว 
        ค.  ความอ่อนตัวในการวางแผน  ก็เป็นปจัจัยอีกอย่างหนึ่งที่เจ้าหน้าที่วางแผนการส่ือสารจะต้องพิจารณาแผนการ
ส่ือสารเบื้องต้นทีจ่ัดท าขึ้นก่อนการยุทธนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอระหว่างการยุทธ    ทั้งนี้เพื่อให้มีการบรรลุ
ถึงความต้องการทางการส่ือสารของหน่วยรบและหน่วยสนบัสนุนต่าง  ๆ    ซ่ึงเพิ่มจ านวนขึ้นในพืน้ที่การยุทธทีข่ยายตัว
ออกไป 
            
๗๗.   ปัจจยัในการส่งก าลงับ ารุง 
         ปัจจัยในการส่งก าลังบ ารุงเป็นส่ิงทีน่่าสนใจอย่างยิ่งส าหรบัเจ้าหน้าที่วางแผนการส่ือสาร ทั้งนี้เนื่องด้วยเหตผุล ๒ 
ประการ 
         ก.  แนวทางปฎบิัติในการเพิ่มอ านาจการยิง, ความรวดเร็วในการด าเนินกลยุทธ และการกระจายก าลังในพื้นที่การ
ยุทธท าใหเ้กิดความต้องการเกี่ยวกับเครื่องอ านวยความสะดวกในการส่งก าลังบ ารุงสูงขึ้น ความตอ้งการที่เพิ่มขึน้ย่อมมี
ผลต่อขนาดและความซับซ้อนของการส่ือสารทางยุทธวิธีที่ใช้สนับสนุนสถานที่ตั้งทางการส่งก าลังบ ารุงต่าง ๆ 
         ข.    ความมีพร้อมที่จะใช้งานได้   ความรวดเร็วและความจขุองเครื่องมือขนส่งอาจจ ากัดปริมาณของเจ้าหน้าที่และ
อุปกรณ์ซ่ึงสามารถจะเคลื่อนที่ย้ายเข้าไปสู่และเคลื่อนย้ายอยู่ภายในพื้นทีป่ฎิบัติการได้  เครื่องมือขนส่งมักมีความจ ากัด
เสมอ   และระบบการส่ือสารจะต้องเลือกใหเ้หมาะตามน้ าหนักของอุปกรณ์ที่ได้รบัมาจากการเปรยีบเทียบกับเหล่า และ
สายบริการอื่น ๆ ทัง้หมด    ดงันัน้เจ้าหน้าที่วางแผนการส่ือสารจะต้องเลือกอุปกรณ์ส่ือสารที่มีขนาดเล็ก ๆ และน้ าหนัก
เบา ๆ  ซ่ึงสามารถท าการส่ือสารได้พอเพียง   โดยมีขนาดและน้ าหนักเพียงน้อย ๆ ตัวอย่าง  เจ้าหนา้ที่วางแผนการส่ือสาร
อาจพิจารณาใช้ระบบวทิยุถ่ายทอดหลายช่องการส่ือสาร    และระบบคลื่นพาห์แถบความถี่กว้างเพื่อให้มีช่องการส่ือสาร 
เท่าทีจ่ าเปน็โดยใช้อุปกรณ์ที่มีน้ าหนักน้อยที่สุด 
             
๗๘.    ปัจจยัแวดล้อมแม่เหลก็ไฟฟ้า 
         ก.   การประสานงานของการส่ือสารทางยุทธวิธี,  สงครามอิเล็กทรอนิกส์   และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น  ๆ นับว่า
ส าคัญอย่างยิ่ง ต่อความส าเร็จผลทางการปฎิบัตทิางยุทธ เนื่องจากมีความคล้ายคลึงทางเทคนคิเบื้องต้น   ดังนั้นอปุกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ไม่ถูกต้องอาจจะรบกวนอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นได ้   และท าใหเ้กิดการเสียหายแก่ระบบการ
ส่ือสารส่วนรวมในส่วนที่ส าคัญได้   การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการประสานงานในระดบัฝ่ายอ านวยการเป็น
อย่างดี เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนกันเองให้น้อยลง 
       ข.  ควรจะวางแผนอันเหมาะสม    เพื่อให้เครื่องปล่อยคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้าเป็นประโยชนใ์นการใช้งานเฉพาะ ระบบ
ต่าง ๆ ซ่ึงจะสนับสนนุการปฎิบตัภิายในวงจ ากัดของเครือความถี่แม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกันได้เท่านัน้   จะต้องมีการใช ้
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เทคนิคในการปฎบิัติและควบคุมทางการบังคบับญัชาอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงการขยายขอบเขตแห่งการใช้เครื่องวิทยุ
จนมากเกินไปซึ่งจะท าใหเ้สียผลเป็นส่วนรวมภายหลังได ้
         ค.   เพื่อจะลดการรบกวนกนัเอง และเพื่อให้มคีวามอ่อนตัวในการปฎิบัต ิ   จึงมคีวามจ าเป็นอย่างยิ่งที่การวางแผน
จะต้องเก็บเครื่องส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้บางส่วนเพื่อใช้แก้ปญัหา  หลักการนี้นอกจากจะใชบ้งัคับเครื่องมือส่ือสาร
โดยเฉพาะแล้ว  ควรจะต้องพิจารณาใช้กับเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อีกด้วย 
 

 
 

รูปที่  ๕ - ๑   ภาพสมมุติการยุทธทางบกขนาดย่อมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า  ๕ - ๕ 
  

 
รูปที่  ๕ - ๒  ภาพสมมุติการยุทธทางบกขนาดใหญ่ที่ส าคัญ 
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รูปที่  ๕ - ๓  ภาพสมมุติการยุทธในพื้นที่มหาสมุทร 
 
ตอนที ่ ๒    การประสานงานของการส่ือสารทางยุทธวธีิ 
 
๗๙.    ฝ่ายอ านวยการของผู้บังคบับัญชา 
          เพื่อให้ส าเร็จภารกิจ  ผู้บังคับบัญชาจะต้องอาศัยค าแนะน าและการช่วยเหลือของฝ่ายอ านวยการและผู้บังคับบัญชา
หน่วยรองของตนตามสมควร ความรับผิดชอบและพันธกิจของฝ่ายอ านวยการนั้นคงเป็นไปตามที่ผูบ้ังคบับัญชา
มอบหมาย   และตามปกติประกอบด้วยการควบคุมทางการปฎิบัตหิรือการก ากับดูแลของฝ่ายอ านวยการต่อหน่วย
ต่าง ๆ   หรือต่อกิจการพิเศษของนายทหารฝ่ายอ านวยการ  ตัวอย่าง นายทหารฝ่ายอ านวยการอาจจัดให้มีผู้แทนในศูนย์
ปฎิบัติการทางยทุธวิธี (TOC) ณ ระดับกองพลหรือสูงกว่าตามต้องการ  ทั้งอาจก าหนดและก ากับดูแลการปฎิบัติของส่วน
ใดส่วนหนึ่งในศูนย์ปฎบิัติการทางยุทธวิธีที่กล่าวแล้วในที่นี้จะได้กล่าวถึงพันธกิจของฝ่ายอ านวยการที่มีความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของผู้บังคบัทหารส่ือสาร   ซ่ึงเปน็นายทหารฝ่ายกิจการพิเศษ/หรือผูบ้ังคบัหน่วยเพื่อการประสานงานเกี่ยวกับ
การใช้มัชฌิมการส่ือสาร      
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๘๐.    ความรับผดิชอบของผู้บังคบัทหารส่ือสาร 
         ผู้บังคบัทหารส่ือสารโดยความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่พิเศษตา่ง ๆ ของตน  มีความรับผิดชอบที่จะจัดให้มีเรื่องต่าง 
ๆ แก่ผู้บังคับบัญชา, ฝ่ายอ านวยการและผู้บังคับหน่วยรองดงัต่อไปนี้ 
         ก.   ให้ค าแนะน าในเรื่องทีเ่กี่ยวกับการส่ือสารทั้งส้ิน   ได้แก่  การรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสาร   การวางและ
การออกแบบระบบการส่ือสาร  และที่ตั้งและการจดัการกองบังคับการเป็นต้น 
         ข.   แผน ค าส่ัง และค าแนะน าเกี่ยวกับความต้องการและการใช้ก าลังพลส่ือสาร 
         ค. ก ากับดูแลทางเทคนคิตอ่หน่วยทหารส่ือสาร   และอุปกรณ์รวมทั้งการควบคุมและการแบ่งมอบความถี่วิทย ุ
ตลอดจนการส่ือสารของหน่วยทหารทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยทหารส่ือสาร 
 
๘๑.   การประสานงานของผู้บงัคบัทหารส่ือสาร 
         เพื่อให้ความรับผิดชอบที่ไดร้ับทั้งหมดส าเรจ็ผลด้วยดี ผู้บงัคับทหารส่ือสารจะต้องประสานงานกับฝ่ายเสนาธิการ
ในเฉพาะเรื่องทีน่่าสนใจดงันี้ 
         ก.   หน.สธ.๑ 
               ๑) ก าลังพล, การทดแทนก าลังพล, และความต้องการในการสนับสนุนการส่ือสารเกี่ยวกับด้านก าลังพล และ
ธุรการ 
               ๒)  การแบ่งพื้นที,่ การจัดหน่วย, การจัดระเบียบและการปฎิบัติงานภายในกองบัญชาการตลอดจนการย้ายและ
การก าหนดที่ตั้งใหม ่
         ข.   หน.สธ.๒ 
               ๑) กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการข่าวกรองสื่อสารทางเทคนิค และบริการทางการภาพซ่ึงจะเป็นผลต่อหน่วยทาง
ยุทธวิธี 
               ๒)  การวางแผน, การประสานงาน และก ากับดูแลการรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสารภายในหน่วยรองต่าง 
ๆ รวมทั้ง 
การจัดหา การเก็บรักษา และแจกจ่าย ประมวลลับ, รหัสและเครื่องมือการอักษรลับ 
              ๓)   การใช้สงครามอิเลก็ทรอนิกส์   และเครือ่งมือเฝ้าตรวจทางการรบในส่วนที่เกี่ยวกับระบบการส่ือสาร  การ
ประสานงานนัน้ 
รวมทั้ง  สธ.๓   และองค์แทนรักษาความปลอดภัยของกองทัพบก (ASA) อีกด้วย 
         ค.  หน.สธ.๓ 
              ๑)    เรื่องการส่ือสารซ่ึงเกี่ยวกับภารกิจ และการปฎิบัติของหน่วยบัญชาการ 
              ๒)    ประสิทธิผลของการใช้หน่วยและเครื่องมือส่ือสารทีบ่รรจุมอบหรือขึ้นสมทบ 
              ๓)  การใช้และการป้องกันเพื่อต่อต้านการใช้อาวุธ  ซ่ึงท าให้เกดิผลกระทบกระเทือนต่อเครื่องมือส่ือสารที่ได้
วางแผนไว้   หรือที่มใิช่อยู่เพื่อสนับสนุนการปฎบิัติการของหน่วยบัญชาการ (เช่นวัสดุและส่ิงที่ใช้ใน คชร.) 
              ๔)  สถานภาพและประสิทธิผลของโครงการฝึกทางเทคนิคของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการส่ือสาร  
              ๕)   การเลือกและการก าหนดที่ตั้งในอนาคตของที่บญัชาการและกองบัญชาการ 
              ๖)    แผนส าหรับการรักษาความปลอดภัยทางวัตถุของสถานที่ตั้งทางการส่ือสาร 
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               ๗)   เตรียมค าส่ังและค าแนะน าเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ของการส่ือสาร 

              ๘)  ล าดับความเร่งด่วนส าหรับเครื่องสื่อสารและส่ิงอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่ออยู่ในสถานภาพที่ใกล้จะขาด
แคลน 
         ง.   หน.สธ.๔  และกองบัญชาการสนับสนุนบริการทางการรบ 
              ๑)    การจัด,การเก็บรักษา และการแจกจ่ายเครื่อง  และส่ิงอุปกรณ์สายส่ือสาร   และการแบ่งส่ิงต่าง ๆ ดังกล่าว
ในยามที่การส่งก าลังขาดแคลน 
              ๒)    ล าดับความเร่งด่วนส าหรับการซ่อมบ ารุงหรือการส่งกลับ  เครื่องและส่ิงอปุกรณ์สายส่ือสาร 
         จ.  หน.สธ.๕  
              ๑)   การแสวงหาและการใช้ประโยชน์ต่อแหล่ง และอปุกรณ์ที่เกี่ยวกับการส่ือสารของพื้นเมือง 
              ๒)   การจัดหาและใช้แรงงานพื้นเมืองเพื่อการส่ือสาร 
              ๓)   ปัญหาการส่ือสารของพลเรือนในพื้นเมือง 
              ๔)   เรื่องเกี่ยวกับสัญญาณหรือข้อตกลงการส่ือสารสากล 
         ฉ.   เจ้าหน้าที่อื่น ๆ   ได้แก่เจ้าหน้าทีฝ่่ายกิจการพิเศษที่มีกจิกรรมเกี่ยวข้องกับการส่ือสาร 
          
๘๒.   ความรับผดิชอบในการก ากบัดูแลฝ่ายอ านวยการของผู้บังคบัทหารส่ือสาร 
         ผู้บังคบัทหารส่ือสารมีความรับผิดชอบ ต่อการก ากับทางฝ่ายอ านวยการดังต่อไปนี้ 
         ก.   การวางแผน, การติดตั้ง และการปฎิบัติงานของเครื่องมือระบบการส่ือสาร 
         ข.   การปฎิบัติตามข้อบังคบัและระเบียบการรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสาร 
         ค.   การสนธิระบบการส่ือสารของหน่วยรองเข้ากับระบบการส่ือสารทางยุทธวิธีทั้งหมดให้ไดผ้ล 
 
๘๓.   ความรับผดิชอบในด้านการตดิต่อของผู้บงัคบัทหารส่ือสาร 
         ผู้บังคบัทหารส่ือสารมีความรับผิดชอบต่อการจัดตั้งและการรักษาการติดต่อเนื่องกันกับ 
         ก.  กองบัญชาการหน่วยเหนือ  (ตามปกติกับส่วนการส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ของศนูย์ปฎบิตัิการทางยุทธวิธี) ใน
เรื่องทีเ่กี่ยวกับ 
                ๑)   ความต้องการ, ข้อบังคบั, ค าส่ังนโยบาย และค าแนะน า 
                ๒)   แผนทางยุทธวิธี และการยุทธที่ใกล้จะเกิดขึน้ 
                ๓)   เรื่องอื่น ๆ ทั้งหมดที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน 
         ข.    กองบัญชาการข้างเคียงในเรื่อง 
                ๑)  ขอบเขตและเรื่องตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวกับการประสานงาน  ในการสนับสนุนทางการส่ือสาร 
                ๒)   แผนทางยุทธวิธีและการยุทธที่ใกล้จะเกิดขึน้ 
              
๘๔.   ความรับผดิชอบในด้านการบังคบับัญชาของนายทหารฝ่ายอ านวยการทางการส่ือสาร 
         ณ ระดับกองพล  ผูับังคบัทหารส่ือสารของกองพล จะต้องปกครองบังคับบัญชากองพันทหารส่ือสารของกองพล
โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตามอัตราการจัดก าลังที่ได้รบัมอบหมาย ผู้บังคบัทหารส่ือสารของกองบัญชาการช้ันเหนือ   เช่น
ระดับกองทัพน้อยและกองทัพ    ตามปกติแล้วท าหน้าทีค่วบคุมทางการปฎิบัติต่อหน่วยทหารส่ือสารที่บรรจุมอบให้กับ
หน่วยบัญชาการระดับดังกล่าว   พันธกิจทางฝ่ายอ านวยการของหน่วย 
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ทหารส่ือสาร,  การจัดก าลัง,  และระเบียบปฎบิัตินัน้จะมีกล่าวไว้ใน รส. ๑๐๑ - ๕  และคู่มือราชการสนามส าหรับหน่วย
นั้น ๆ โดยเฉพาะ 
 
๘๕.   หน้าทีข่องผู้บงัคบัทหารส่ือสาร/นายทหารฝ่ายการส่ือสาร 
         โดยทั่วไปแล้วหน้าทีข่องผูบ้ังคบัทหารส่ือสาร และนายทหารฝ่ายการส่ือสารนั้นเหมือนกันกบัหน้าที่ของนายทหาร
ฝา่ยอ านวยการทางการส่ือสาร การปฎิบัตจิะขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บังคับหน่วย และระเบียบปฎบิัติประจ าของหน่วย 
หน้าที่ส าคัญมีดงันี ้
         ก.  เป็นทีป่รึกษาของผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการส่ือสาร ท าแผนและ
ข้อเสนอแนะส าหรับการจดัตั้งระบบการส่ือสาร 
         ข.  ก ากับดูแลการติดตั้ง,  การปฎิบัติงาน,  และการบ ารุงรักษาระบบการส่ือสารของหน่วยในอัตราหน่วยสมทบ 
และหน่วยให้การสนบัสนุน 
         ค.   ท าการประสานงานกับหน่วยทหารส่ือสารที่ให้การสนบัสนุน  และผู้บังคบัทหารส่ือสารของหน่วยเหนือและ
หน่วยข้างเคียง 
         ง.    เตรียมแผนส าหรบัการเคลื่อนย้ายหรือขยายระบบการส่ือสารที่มีอยู่ 
         จ.   ใหข้้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหาและการทดแทนเจ้าหน้าที่สื่อสาร 
         ฉ.  ประสานงานกับนายทหารส่งก าลังบ ารุงที่เกี่ยวข้องกับสายงาน  ในเรื่องการบ ารุงรักษา และการซ่อมแก้เครื่อง
อุปกรณ์ส่ือสารประจ าหน่วย 
         ช.  ก ากับดูแลให้การรักษาความปลอดภัยทางการส่ือสาร รวมทั้งการใช้ประมวลลับ,รหัส และระบบการรับรองฝ่าย 
         ซ.   ใหข้้อเสนอแนะส าหรบัค าส่ังยุทธการข้อ  ๕   รวมทั้งที่ตั้งบังคับการในขั้นแรกและขั้นต่าง ๆ 
         ญ. ช่วยเหลือในการเตรียม ค าส่ัง นโยบายการฝึกเกี่ยวกับการส่ือสาร  และก ากับดูแลการฝกึ   ทางเทคนิคของ
เจ้าหน้าที่สื่อสารทั้งหมด  และเจ้าหน้าที่อื่น  ๆ ที่ผู้บงัคบับัญชาได้มอบหมายให ้
         ด.  พิจารณาความต้องการเครื่องและส่ิงอุปกรณ์การส่ือสาร และปฎิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งก าลังบ ารุงในการ
จัดหาและแจกจ่าย 
         ต.  ดูแลรักษา, นปส.  และ นสป. ที่กองบัญชาการหน่วยเหนือใช้ปัจจุบนั และท าการแยกรายการส าหรับใช้ใน
หน่วยของตน 
         ถ.  จัดท าค าส่ัง และระเบยีบปฎิบตัิประจ าทีจ่ าเป็นส าหรับใช้ควบคุมระบบการส่ือสาร ในทางยุทธวิธีและเทคนคิ
เพื่อให้ผูบ้ังคับบัญชาอนุมัติใช ้
         ท.   ช่วยเหลือในการเลือกทีต่ั้งที่บญัชาการ  และสถานที่ตั้งทางการส่ือสารภายในที่บัญชาการนั้น 
             
๘๖.    ข้อพจิารณาในการฝึกการส่ือสาร 
         ก.  ระบบการส่ือสารทางยุทธวิธี  จะมีประสิทธิผลและการสนองตอบก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าทีผู่ป้ฎิบัติมคีวามช านาญ
เท่านั้น   ดังนั้น การฝึกการส่ือสารจะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องกนัไป   การฝึกดังกล่าวนี้ควรจะได้ด าเนินตั้งแต่การฝึก
เฉพาะหน้าทีบุ่คคล, การฝึกเป็นชดุ,   และขั้นสุดท้ายฝึกชุดเหล่านั้นทางการปฎบิัติเป็นหน่วย  ระหว่างขั้นการฝึกเป็น



 

หน้า  ๕ - ๑๐ 
 หน่วยจะต้องเน้นในเรื่องการปฎบิัติเป็นชุดภายในตอนหรือชุดต่าง ๆ    และระหว่างตอนภายใน

หมวดต่าง ๆ  ของหน่วยเป็นส่วน 
 
 
รวม  ชุดและหรือตามตอนปฎบิัตงิานควรจะได้ท าหน้าที่โดยให้มทีกุคนอยู่พร้อมหน้า เพื่อให้ผลไดม้ากที่สุดจากการฝึก
ในขัน้นี้                                   
        ข.   หลังจากที่การฝึกเป็นขัน้ตอน  หรือชุดได้คบืหน้าไปเพียงพอแล้วเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ควรจะได้รับการฝึกงานสลับ 
ชกท.(หมายเลขช านาญการทางทหาร) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ ชกท. ของตนเองโดยวิธีนี้, หน่วยก็จะมีความอ่อนตัวยิ่งขึ้นในข้อ
ที่ว่าเจ้าหน้าที่พิเศษมคีวามรู้   ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้องและมีความช านาญในหน้าทีห่ลักของตนด้วย 
       ค.การฝึกภาคสนามและเข้าร่วมในการฝึกประลองยทุธของก าลังรบผสมเหล่าขนาดใหญเ่ป็นการฝึดขัน้
สุดท้าย   หน่วยทหารส่ือสารจะต้องติดตั้ง, ปฎิบัติงาน, และบ ารุงรักษาระบบการส่ือสารภายใต้สภาพอากาศและทัศน
วิสัยทุกชนิดในภูมิประเทศทุกอยา่งและท าการปรับปรุงการท างานในทางยทุธวิธีและเทคนิคของหนว่ยทหารส่ือสาร  
หรือหน่วยส่ือสาร  โดยปฎิบัตงิานร่วมกับหน่วยเหนือ,  หน่วยให้การสนับสนุนหน่วยรับการสนบัสนุน  และหน่วย
ข้างเคียงให้ดียิ่งขึ้น 
         ง.  การฝึกเจ้าหน้าที่สื่อสาร ในการปฎิบตัิงานวิทยทุั้งส้ิน จะต้องประกอบด้วยค าแนะน าเกี่ยวกับเทคนคิการใช้วิทยุ
โทรเลขความต้องการเจ้าพนักงานวิทยุโทรเลขความเร็วสูงและความเร็วปานกลางในกองทัพบกนั้นไม่เคยลดลงเลย   การ
ฝึกเป็นหน่วยอย่างต่อเนื่องกันไปภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าทีท่ี่มีความช านาญนั้น    เป็นการประกันว่าได้รักษาความ
ช านาญประจ าตัวบคุคล   ซ่ึงได้รบัมาจากการฝึกในโรงเรียนประจ าเหล่าใหค้งอยู่ได้   การฝึกแบบนีย้ังเป็นเหล่าในการฝึก
สลับหน้าทีข่องเจ้าหน้าที่พิเศษพร้อมกับเพิ่มเติมความช านาญทางวิทยุโทรเลข เพื่อใช้ในยามต้องการด้วย 
 
ตอนที ่๓   ทีต่ั้งและการเคล่ือนย้ายทีบ่ัญชาการ 
 
๘๗.   ลกัษณะของทีบ่ญัชาการโดยทัว่ ๆไป 
         ตามปกติแล้วกองบัญชาการแห่งหนึ่งจะแยกตัวออกเป็นสองส่วน  หรือมากกว่านั้น(เช่นหลัก,รอง,และหลัง)เพื่อ
เปลี่ยนแปลงในด้านลักษณะทั้งทางวัตถุและทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดอันตรายทีบ่ังเกิดขึ้น    ส่วนของกองบญัชาการซ่ึง
ผู้บังคับบัญชาปฎิบัตงิานท าการควบคุมทางยทุธวิธีและเป็นที่รับข่าวสารทางยุทธวิธีที่ 
ส่งมาจากหน่วยรองนั้นเรียกว่า ที่บัญชาการ (ทก.)   ที่บัญชาการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่และเครือ่งอุปกรณ์ซ่ึงต้องการ
เพื่อใหค้วามช่วยเหลือทันทีแก่ผู้บงัคับบัญชาในการปฎบิัติทางยทุธวิธีหน่วยเหนือ, หน่วยรอง และหน่วยให้การ
สนับสนุนจะต้องทราบทีต่ั้งต่าง ๆ ของทีบ่ัญชาการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งส่วน, การประกอบก าลัง และ
ที่ตั้งของทีบ่ัญชาการมีอยู่ในรส. ๖๑ - ๑๐๐ 
          
๘๘.   การเลือกตั้ง 
         หน.สธ.๓  (ฝอ.๓)  หลังจากที่ได้ประสานงานกับผูบ้ังคับทหารส่ือสาร  (หรือนายทหารฝา่ยการส่ือสาร) และ
หัวหน้ากองบงัคบัการแล้วจะเสนอแนะที่ตัง้ทีบ่ัญชาการอย่างกว้าง ๆ ข้อเสนอแนะนี้ได้ค านึงถึงปจัจัยต่าง ๆ ตั้งแตข่้อ ก. 
ถึง ข้อ ข. ดังต่อไปนี.้- 
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          ก.   ความต้องการทางการส่ือสาร  ที่บัญชาการต้องตั้งใหส้ะดวกแก่การส่ือสาร  ที่บัญชาการ

ที่ตั้งไม่ถูกต้องอาจท าให้สียเวลาในการจัดตั้งการส่ือสารในเวลาคบัขัน  หรือท าให้การซ่อมบ ารุงการส่ือสารท า
ไม่ได้    ข้อพิจารณาที่ส าคัญเกี่ยวกับที่ตั้งที่บัญชาการเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางการส่ือสารนั้นมีดังนี้ 
                   
 
๑)   จากสายไฟแรงสูง,  สถานีจ่ายไฟฟ้า, เทือกเขา,  ป่าทึบ  และระยะของการส่ือสารประเภทวิทยแุละการส าแดงผลของ
ความสูงของพื้นทีต่ั้งทีบ่ัญชาการ    โดยเฉพาะเมื่อเทียบกบัความสูงของพื้นทีต่ั้งของศูนย์สัญญาณอื่น  ๆ   และภูมิ
ประเทศที่ขดัขวางต่อการใช้เครื่องสื่อสารประเภทที่ส่งคลื่นเป็นเส้นสายตาเช่นวิทยุถ่ายทอดเป็นตน้ 
                  ๒)    ผลที่เกิดจากระยะทางและภูมิประเทศต่อการส่ือสารประเภทสาย  และน าสาร 
                  ๓)    ความจ าเป็นทีต่อ้งใช้เส้นทางสายไปยังข้างหน้าและข้างหลัง 
                  ๔)  เส้นทางคมนาคมและสภาพของจราจรถนนทีเ่ข้าและออกจากที่บังคับการ  และการจราจรที่คาดว่าจะต้อง
ใช้ถนนเหล่านี้     ล้วนแต่มีผลต่อการเลือกที่ตั้งทีบ่ัญชาการ  ทั้งส้ินเจ้าหน้าที่น าสาร, ชุดสาย,  รถบังคบับัญชา     และ
พาหนะที่ใชใ้นการควบคุมและส่งก าลังต่าง  ๆ  จะใชเ้ส้นทางคมนาคมจากที่บญัชาการไปยังหน่วยรองที่อยู่ข้างหน้า และ
กลับมายังหน่วยเหนือทีอ่ยู่ข้างหลังเป็นนิจ   การขาดเส้นทางที่เหมาะสมจะเปน็เหตุให้เกิดการล่าช้าและท าให้เกิดความ
ยุ่งยากแก่การควบคุมทางยทุธวิธี 
         ข.   แบบของการปฎิบตัิทางยุทธวิธี  ที่บัญชาการจะตั้ง ณ  ทีซ่ึ่งผู้บังคับบัญชาสามารถควบคุมหน่วยต่าง ๆ  ของตน
ได้ผลดีที่สุดระหว่างการวางก าลังนั้น      ที่บัญชาการจะเคลื่อนที่โดยการย้ายที่ตัง้อย่างต่อเนื่องกันไปตามเส้นทางที่
ก าหนดให้หรืออยู ่ ณ    ที่ที่ก าหนดในขบวน ในการรบด้วยวิธีรุกนั้นที่บญัชาการจะตั้งล้ าไปข้างหน้าให้มาก    เพื่อที่
จะต้องย้ายที่ตั้งก่อนเวลาอันสมควร ในการรบด้วยวิธีรับนั้นที่บัญชาการจะตั้งร่นมาข้างหลังให้มาก     เพื่อมิให้ต้องย้าย
ที่ตั้งในกรณีที่ข้าศึกเจาะแนวเข้ามาได้เพียงเล็กน้อย 
         ค.  พื้นที่ส าหรับสถานที่ตัง้ที่บัญชาการ สถานที่ตั้งต่าง ๆ  ภายในที่บัญชาการจะต้องมีพื้นที่พอเพียงเพื่อปฎบิัติงาน
ได้ผลด ี   และเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียก าลังพออันไม่จ าเป็นจากการปฎิบัติการของข้าศึก   ที่ตัง้ที่บัญชาการส ารองที่
ก าหนดไว้ล่วงหน้าจะต้องพิจารณาด้วยและในหลายกรณีที่จะต้องบรรจุเจ้าหน้าที่และปฎิบตัิงานอยู่ด้วย  เรื่องนี้มี
ความส าคัญยิ่งเมื่อข้าศึกอาจใช้อาวุธปรมาณูได้ 
         ง.   การก าบัง การซ่อนพราง, และการรักษาความปลอดภยั   จะต้องพิจารณาถึงการก าบัง,  การซ่อนพราง,  การ
รักษาความปลอดภัยทางวัตถุ   และที่มั่นในการตั้งรับตามธรรมชาติเท่าทีจ่ะหาได ้ ทีบ่ัญชาการจะต้องตั้งใหห้่างจากที่
หมายหรือมีภูมิประเทศใด ๆที่มลีักษณะน่าจูงใจให้ข้าศึกท าการยิง หรือโจมตีทางอากาศ  ที่ตั้งซึ่งไม่อาจจะมองเหน็ได้
จากถนนใหญ่นับเปน็การเหมาะที่ตั้งทีบ่ัญชาการนั้น   อาจตัง้อยู่ใกล้กับหน่วยรบหรือที่หน่วยก าลังรบสมทบอยู่ด้วย
เพื่อใหค้วามปลอดภัยในที่ตั้ง 
         จ.   อากาศยาน   ณ กองบัญชาการกองพลและหน่วยเหนือควรจะมีอปุกรณ์พร้อมอยู่ใกล้ที่บญัชาการเพื่อให้อากาศ
ยานของกองทัพบกใช้ได ้
              
๘๙.    การจดัภายในทีบ่ัญชาการ 
         ก.  ผู้บัญชาการและฝ่ายอ านวยการ  จะอยู่ ณ ที่ซึ่งกระแสสะดวกในการปฎิบัติการและให้มีการเคลื่อนที่เข้า ๆ   
ออก ๆ  กับที่บัญชาการแต่น้อยที่สุด    เครื่องมือส่ือสารแต่ละชนิดจะต้องพิจารณาและวางไว้  ณ ที่ซึ่งจะรับใช้
ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการได้ดีที่สุด  (ภาพที่ ๑๑) แสดงให้เหน็แบบทั่ว ๆ ไปของการส่ือสารซ่ึงใช้  ณ ระดับที่



 

หน้า  ๕ - ๑๒ 
 บัญชาการกองพล  การส่ือสารท านองเดียวกันนี้มใีช้อยู่ที่ส่วนบัญชาการของหน่วยเหนือและหน่วยรอง ข้อแตกต่าง
เฉพาะที่ส าคัญอยู่ทีข่องเขตแห่งสิง่อ านวยความสะดวกและความพิศดารตลอดจนขนาดของเครื่องมอื 
         ข.   ศูนย์ข่าวควรจะตัง้อยูท่ี่ปากทางเข้าทีบ่ัญชาการ เพื่อใหพ้ลน าสารเข้าหาได้ง่ายและจ่ายพลน าสารยานยนต์ออก
ได้เลย โดยรวดเร็ว 
 
         ค.   สถานีต่าง ๆ จะตั้งอยู่ ณ ต าบลซ่ึงได้ประสิทธิภาพในการส่งและรับข่าวดีที่สุด และลดการรบกวนกันเอง
ระหว่างชุดวิทยุต่าง ๆ   ตลอดจนลดโอกาสที่ข้าศึกจะใช้เครื่องหาทิศ, เครื่องคน้หาวิทยุ   หรือเครือ่งค้นหาความร้อนท า
การหาที่ตั้งวิทยขุองฝ่ายเรา  ถ้าสามารถจะท าได้แล้วควรจะใช้เครื่องควบคุมระยะไกลกับชุดวิทยุต่าง ๆ  ซ่ึงจะท าให้
สามารถใช้ที่ตั้งของเครื่องส่ง และเครื่องรับวิทยุได้ตามต้องการโดยไม่ต้องค านึงถึงที่อยู่ของผู้ใชเ้ครือ่ง 
         ง.  ต าบลปูแผ่นผ้าสัญญาณ,  ต าบลทิ้งข่าวและตกข่าว, ถ้าหากอยู่ร่วมกันได้ก็จะสะดวกดียิ่งขึน้  ต าบลเหล่านัน้ควร
อยู่ใกล้สถานที่ตั้งซึ่งเปน็ผูจ้ัดพนกังานให้ พื้นที่ดนิควรเป็นที่ราบ,  โล่งแจ้งและปราศจากหญ้าและพุ่มไม้ขนาดสูง  ๆ 
พืน้ที่แผ่นผ้าสัญญาณควรจะอยู่ในที่ซ่ึงผู้สังเกตุการณ์สามารถจะอา่นแผ่นผ้าไดเ้ป็นมุมกว้าง ๆ จากทางดิ่งถ้าท าได้แล้วไม่
ควรจะใชเ้งามาบัง  จะต้องไม่มีส่ิงกีดขวางใกล้  ๆ  กับที่ตกข่าวเพื่อให้เครื่องบินสามารถตกข่าวได้โดยไม่มีอันตรายและ
อาจใช้ที่ตกข่าวนีเ้ป็นทีข่ึ้นลงของอากาศยานได้ด้วย 
         จ.   โทรศัพท์  จะตดิตั้งตามล าดับความเร่งด่วนซ่ึงก าหนดไว้ใน รปจ.ของหน่วย 
              
 

รูปที่  ๕ - ๓  แบบอย่างการส่ือสาร ณ ทีบัญชาการ 
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 ๙๐.    การปฎบิตังิาน 

         ที่บัญชาการนั้นจดัก าลังใหป้ฎิบัติงานได้ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง   ระหว่างที่มีงานเพียงเล็กน้อย   แต่ละคนต้อง
พยายามหาโอกาสพักผ่อนและเตรียมตัวส าหรับ    เมื่อมีงานมาก  เครื่องมือส่ือสารควรจะพร้อมอยูเ่พื่อส่งและรับข่าวโดย
รวดเร็ว     
 
 
 
และได้ผลดีตลอดเวลา  เจ้าหน้าที่สื่อสารจะต้องพยายามเตรยีมจัดตั้งช่องการส่ือสารขึ้นใหม่และด ารงรักษาช่องการ
ส่ือสารที่มีอยู่ไว้ 
 
๙๑.    การย้ายทีบ่ัญชาการ 
         การเปลี่ยนที่ตั้งที่บญัชาการจะต้องมีการประสานงาน   เพื่อป้องกันมิให้การส่ือสารต้องหยุดชะงักและการควบคุม
หน่วยเสียไปทีบ่ัญชาการตามล าดับขั้นที่คาดไว้นั้นจะต้องเลือกไว้เป็นการล่วงหน้าก่อนการเคลื่อนย้ายที่บัญชาการ
จะต้องท าทุกส่ิงทุกอย่าง     เพื่อจัดตั้งการส่ือสารขึ้นในที่ตัง้ใหม่  ทั้งที่ผูบ้ังคับทหารส่ือสาร  (หรือนายทหารฝ่ายการ
ส่ือสาร) จะได้รบัแจ้งล่วงหน้าอย่างเพียงพอ  ถึงเวลาที่คาดว่าจะมีการเคลื่อนย้ายหน่วยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจะต้องแจ้งให้
ทราบด้วย เมื่อใกล้จะถึงเวลาเปลืย่นที่ตั้ง 
          
๙๒.   เส้นหลกัในการเคล่ือนย้ายทีบ่ัญชาการ 
         เส้นหลักในการเคลื่อนย้ายที่บัญชาการ  คือ  เส้นทางซ่ึงเปน็ที่ตั้งที่บัญชาการของหน่วยในภายหน้า   เส้นหลักนี้
ผู้บังคับบัญชาช้ันสูงถัดไปหรอืผูบ้ังคบัหน่วยนั้นเองเป็นผู้ก าหนดขึ้น    เส้นหลักนี้ก าหนดขึน้โดยอาศัยทีต่ั้งของที่
บัญชาการตามล าดับขั้นในทศิทางการเคลื่อนย้าย   หรืออาจก าหนดเป็นเส้นทางซ่ึงจะใช้เคลื่อนย้ายที่บัญชาการ   โดย
ธรรมดาแล้ววิธีก าหนดใหเ้ปน็เส้นทางนั้นจะใช้ในสถานการณ์เคลือ่นที่เร็ว 
 
ตอนที ่ ๔   การควบคุมการส่ือสารทางยุทธวธีิ 
           
๙๓.  ข้อพจิารณาโดยทัว่ไป 
         การควบคุมการส่ือสารทางยุทธวิธีเกี่ยวกับการปรับปรุงเครื่องมือส่ือสารให้ตรงกับความต้องการทางยุทธวิธีของ
หน่วยที่ส าคัญแต่ละระดบั   กล่าวโดยย่อแล้วผู้บังคบัทหารส่ือสาร    จะต้องปรับปรุงความสามารถของวงจรและ
เครื่องมือส่ือสารที่มีอยู่ให้เป็นไปตามความต้องการโดยเฉพาะของสถานการณ์นั้น  ๆ    เนื่องจากข่ายการส่ือสารทาง
ยุทธวิธีขยายตัว,  หดตัวอยู่เสมอหรืออาจกล่าวได้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามการปฎบิัติทางยทุธวิธีที่คบืหน้าไป จึงต้องมี
การควบคุมอย่างด ี  เพื่อให้เปน็ไปตามความต้องการในการส่ือสารการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  นี้จะกระทบกระเทือนต่อทุก
ส่วนของการส่ือสาร   ซ่ึงจะเป็นผลใหเ้กิดการล่าช้าและขาดการส่ือสาร เว้นเสียแต่จะได้มีการควบคุมอย่าง
เข้มงวด   ดังนัน้การในหน้าทีท่ี่ส าคัญของการควบ 
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 คุมการส่ือสารทางยุทธวิธีก็คือ เพื่อให้แน่ใจว่าวงจรทัง้หมดที่มีอยู่ในข่ายการส่ือสารจะต้องใช้ให้ได้

ประโยชน์    ตามหลักทั่วไปแล้วจะท าได้โดยการจดัวงจรต่าง ๆ  ที่มีอยู่ใหเ้หมาะสมกับความต้องการของข่าวที่
เปลี่ยนแปลง  ตัวอย่างเช่น     ในระบบการส่ือสารของกองทัพสนามระบบหนึ่ง,  กระสวนข่าวรับ- 
ส่ง  ที่ด าเนินการอยู่นั้นใช้ประโยชน์จากลักษณะการกระจายของระบบแบบนี้ให้ได้มากที่สุด  ไม่ควรยอมให้กระสวน
ข่าวรับ-ส่ง  ยืดระบบออกไปมากเกินควรถึงกับต้องน าเอาเส้นทางสื่อสารส ารองมาใช้ด้วย 
              
 
๙๔.    ศูนย์ควบคุมระบบการส่ือสาร 
         ก.  การควบคุมการส่ือสารทางยุทธวิธีที่ได้ผลดจีะส าเรจ็ได้  โดยจัดตั้งศูนยค์วบคุมระบบการส่ือสารขึ้น  (syscon 
หรือ ศครส.)  ณ หน่วยบัญชาการขนาดใหญ่ทุกแห่งและ/หรือสังกรกิจประจ าพ้ืนทีข่องบรรดาหนว่ยทางยุทธวิธี    ศูนย์
ควบคุมเหล่านี้ไดร้ับอ านาจใหท้ าการเปลี่ยนแปลงระบบการส่ือสารให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช ้อ านาจดังกล่าว
นี้จะไดใ้ช้อย่างถูกต้องโดยการส่งค าส่ังที่เหมาะสมและใช้บันทึกระบบต่าง ๆ  ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ ๗ ค าส่ัง
ต่าง ๆ  อาจท าให้ส้ันได้โดยอาศยั รปจ.ที่ได้ทดสอบและมีความเข้าใจแจ่มแจง้แล้ว  นอกจากนี้ศนูย์ควบคุมแต่ละแห่ง
จะต้องมบีัญชีฉบบัปจัจบุันแสดงล าดับความเร่งด่วนในการจดัตั้งวงจร การเลือกทางและการเลือกวงจรใหม่ในระบบการ
ส่ือสาร 
         ข.  การออกแบบสร้าง, การวางแผนและการพิจารณาความต้องการ ส าหรับส่วนใดส่วนหนึง่ของระบบการส่ือสาร
ทางยุทธวิธี  ซ่ึงแต่ละศูนย์ท าการควบคุมอยู่นั้น  ผู้บงัคบัทหารส่ือสารและเจ้าหน้าทีข่องตนซึ่งประจ าอยู่ที่กองบญัชาการ
ซ่ึงศูนย์นั้นปฎิบตัิการอยู่เป็นผู้ด าเนินการ    การปฎิบัติการควบคุมโดยเฉพาะได้แก่การเลือกทางวงจร,   การมอบหมายกิจ
, การเลือกทางวงจรใหม่ฉุกเฉินและการก าหนดหมายเลขหรือช่ือให้เครื่องปลายทางที่ใช้ควบคุม 
         ค.  ศูนย์ระบบการส่ือสารจะท าหน้าที่ก ากับดูแลการตดิตั้ง, การปฎิบัติงาน,การบ ารุงรักษาทางการส่ือสาร   
ตลอดจนการค้นหาและแก้ไขข้อบกพร่องภายในระบบส่วนทีบ่ริหารอยู่ด้วย  เพื่อให้สะดวกต่อการควบคุมวงจร,   แต่ละ
ศูนย์จะต่อเข้ากับศนูย์สัญญาณแหง่อื่นของระบบโดยผ่านทางวงจรช่าง (เช่นสายส่ังการ) 
             
๙๕.   การส่ือสารทีใ่ช้ในระบบการควบคุม    
         ในการวางแผนและออกแบบระบบการส่ือสาร  จ าเป็นต้องให้มีวงจรส าหรับส่ือสารโดยตรงระหว่างศนูย์ควบคุม
การส่ือสารต่าง ๆ ข่ายพิเศษจัดใหม้ีเครื่องมือ เพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับวงจรและการรบัส่งข่าวค าส่ังต่าง ๆ   ตลอดจนข้อมูล
ทางเทคนคิอื่น ๆ  นอกจากนี้ศนูย์ควบคุมแต่ละแห่งจะต้องท าการรักษา รปจ.   โดยละเอียดเพื่อประสานงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมการควบคุมทั้งหมดและเพื่อจัดท าล าดบัความเร่งด่วน ในการจัดตั้งทางเลือกทางใหม,่ ละการฟื้นฟูวงจรต่าง 
ๆ ภายในระบบ ในการวางแผนและการออกแบบจะต้องให้มีการควบคุมระบบด้วยถ้าหากศนูย์ควบคุมหลักถูกท าลาย ใน
กรณีนี้ศูนย์ควบคุมส ารองจะกลายเป็นต าบลควบคุมหลักจนกว่าเครื่องมือของศูนยค์วบคุมเดิมจะไดจ้ัดตั้งขึ้นใหม่ การจัด
ส าหรับกรณีฉุกเฉินนั้นข่าวสารเกี่ยวกับวงจรและการรับส่งข่าวอย่างสมบูรณ์จะต้องมีไว้ทั้งทีศู่นยค์วบคุมหลักและ
ส ารอง (ให้ดู รส.๑๑-๒๐ และ รส. ๑๑ - ๒๑) 
          
๙๖.   การควบคุมความถี่วทิยุ 
         ก.   กล่าวทั่วไป   ความถี่วิทยุเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาใช้ได้จ ากัด   การแย่งกันใช้ความถี่นี้ถือว่าเป็นเรื่อง
ร้ายแรงมาก  เนื่องจากความถ่ีที่ใช้งานได้เท่าที่มีอยู่นั้นมักจะไม่เพยีงพอกับความต้องการ (ให้ดู คูม่ือทางเทคนคิ  ๑๑ - 
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 ๖๖๖) ในสถานการณ์รบที่มีการเคลื่อนที่รวดเร็ว,  วิทยุจัดเป็นเครือ่งมือส่ือสารที่สนองความต้องการ

ได้ดีที่สุดส าหรบัการควบคุมบังคบับัญชา  ดังนั้นการแบง่มอบความถี่วิทยุที่ใช้งานไดจ้ึงเป็นส่ิงส าคัญมากที่จะ
ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จในการปฎบิัตงิานดังกล่าว เนื่องจากความต้องการย่านความถี่วิทยุมักจะเพิ่มขึน้เรือ่ย ๆ   ดังนั้นระบบ
การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพจงึเป็นส่ิงส าคัญยิง่  การมอบหมายหรือการแบ่งมอบความถี่วิทยุซึ่งได้รับอนุมตัิ  หรือ
กลุ่มความถ่ีซ่ึงก าหนดให้ส่วนบญัชาการหรือหน่วยต่าง ๆ ใช้นั้น   โดยปกตจิะจ ากัดไว้ด้วยเวลา,  ก าลังออกอากาศ, ชนิด
การแพร่คลื่นและลักษณะของสายอากาศที่ใช้ 
         
 
 ข.    การใช้ความถ่ีวิทยุภายในยุทธบริเวณ  เรื่องนี้จดัว่าเป็นปัญหาที่ซับซ้อนอย่างหนึ่งของการจดังานทีเ่กี่ยวกับความถี่
วิทยุ ณ  ส่วนบัญชาการระดับเหนือและอีกเรื่องหนึ่งคือการควบคุมและก าหนดความถี่ ณ ส่วนบัญชาการระดับต่ า   
(ภายในกองทัพสนาม)   ผู้บงัคับหน่วยทหารทีป่ฎิบัตงิานในพื้นที่โพ้นทะเล ตามปกติปฎบิัตใินฐานะเป็นแขกของ
ประเทศเจ้าภาพซ่ึงสงวนอ านาจอธิปไตยและควบคุมทรัพยากรธรรมชาต ิ (รวมทั้งความถี่วิทย)ุ   ภายในประเทศ
, เว้นเสียแต่หน่วยทหารนั้น ๆ จะเป็นหน่วยทีท่ าการยึดครอง ความต้องการและ การใช้ความถ่ีของเจ้าของประเทศ
ภายในประเทศนั้น  อาจจะท าใหแ้ผนการก าหนด และการแบ่งมอบความถี่ในการทหารถูกจ ากัด  การจัดงานเกี่ยวกับวาม
ถี่ของหน่วยบัญชาการโพ้นทะเล   ส่วนมากจะกระท าโดยใชเ้ทคนคิต่าง  ๆ    ที่เหมาะสมแก่หน่วยบัญชาการรวม และจะ
มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นบรรณสารส่ือสารพันธมิตร ผู้บังคบับัญชาจะได้รับการช่วยเหลือในการจดังานเกี่ยวกับความถี่
จากนายทหารฝ่ายอ านวยการ,ตามความเหมาะสมของขนาดและความส าคัญของหน่วยบัญชาการนัน้   การประสานงาน
เกี่ยวกับการใช้ความถ่ีนี้ กระท ากันในระหว่างชาติพันธมิตรทั้งหมดและกับประเทศเจ้าบ้านด้วย 
        ค.   การควบคุมความถี่ในกองทัพสนาม    เรื่องนี้เป็นปัญหาส าคัญที่สุด ในเมื่อระยะห่างระหว่างชุดวิทยุต่าง ๆ  
ลดลงมาการรบกวนซึ่งอาจเกิดขึน้ได้จะเพิ่ม   การรบกวนดังกล่าวนี้อาจเปน็ในลักษณะของการรบกวนโดยเจตนา  หรือ
การก่อกวนจากหน่วยทหารข้าศึก  หรือจะเกิดขึน้ในลักษณะการรบกวนที่ใกล้เคียง   ในเมื่อผลเป็นส่วนรวมของการ
รบกวนเกิดขึ้นแล้ว  ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม จ านวนช่องความถี่ที่ว่างและใช้งานไดน้ั้นจะลดลง   ฉะนั้น
จึงต้องใช้ผู้ช านิช านาญท าการควบคุม  ดังนั้น (ในกรณีที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงความถี่กันได้แล้ว)    ก็จะต้องอาศัยการแบ่งเวลา
หรือการแบ่งพื้นที่ทางภูมิศาสตร ์   ในหน่วยต่าง ๆ  ใช้การควบคุมความถ่ีในระดับต่ ากว่ากองทัพสนามจะลดปัญหา
ในทางวิศวกรรมและการประสานงานใหน้้อยลง  แต่เพิ่มปญัหาเกี่ยวกับการใช้และก าหนดความถี่ขึ้น    ยกเว้นใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน,  กองทัพสนามจะมอบหมายกลุ่มความถี่ไปให้กองพลใช้โดยตรงโดยไมผ่่านกองทัพ
น้อย นปส.,นสป.,และ รปจ. ของหน่วยจะต้องระบุนโยบายส าหรบัความควบคุมความถี่เข้าไปด้วย    ส าหรับหน่วยต่ า
กว่า   กองพล  การควบคุมความถ่ีส่วนใหญ่จะกระท าด้วยการก ากับดูแลในการใช้    ถ้าหากกิจการใดไม่อาจใช้งานได้
ตามต้องการส าหรับความถี่ที่ก าหนดให้   ความถี่เหล่านั้นจะต้องยกเลิกและแบ่งมอบใหใ้หม ่  การก ากับดูแลการใช้
ความถี่อย่างสม่ าเสมอ   ณ หน่วยทหารขนาดย่อมนบัว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุด และเปน็เครื่องช่วยในการลดการรบกวนทาง
วิทยุให้น้อยลง   ผู้บงัคบัทหารส่ือสารหรือนายทหารฝ่ายการส่ือสารของหน่วยทหารขนาดย่อม   จะต้องแน่ใจว่าพนักงาน
วิทยุโทรศัพท์จะต้องใช้แตค่วามถี่ที่มอบให,้ ใช้ระเบียบวิทยุที่ถูกต้อง และรักษาการส่งข่าวและใช้ค าพูดแต่น้อยที่สุด
เท่านั้น 


