
บทที ่ ๖ 
ความต้องการต่าง ๆ เกีย่วกบัระบบการส่ือสารทางยุทธวธีิ 

 
ตอนที ่๑  ข้อพจิารณาทัว่ไป 

 
๙๗.   ความต้องการต่าง ๆ เกี่ยวกบัระบบการส่ือสาร 
         ก.  ระบบการสื่อสารทางยุทธวิธี ของหน่วยบัญชาการขนาดใหญ่ใด ๆ  จะต้องเป็นระบบที่มีคุณภาพสูง
อ่อนตัวได้    ซึ่งสามารถจะท าการสื่อสารได้รวดเร็วในระยะทางไกล ๆ ทุกลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้า
อากาศ ทั้งจะต้องให้มีช่องการสื่อสารจ านวนมากและปลอดภัยระหว่างหน่วยเคลื่อนที่เร็ว,และให้มีข่าย
รายงานสื่อสารที่อ่อนตัวได้  เพื่อใช้ในการรวบรวมและแจกจ่ายข่าวสาร,ข่าวกรอง, ค าแนะน าของ
ผู้บังคับบัญชาระหว่างกองบัญชาการหน่วยรบทั้งหมด,หน่วยสนับสนุนด้วยการรบ และหน่วยสนับสนุนด้วย
การช่วยรบ  ตลอดจนกระทั่งสถานที่และหน่วยต่าง ๆ ได้ทันที 
         ข.   จะต้องท าให้บรรลุผลตามข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ 
               ๑)  จะต้องใช้อุปกรณ์และระเบียบตามมาตรฐาน  เพื่อให้ง่ายต่อการจะใช้ร่วมกันและสนธิเข้า
ด้วยกัน 
               ๒) ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการอ่อนตัวอย่างดียิ่ง  และสามารถที่จะรับส่งข่าวทุก
ชนิด  (เช่น  โทรศัพท์, โทรพิมพ์, เคร่ืองส่งข้อมูล,โทรส าเนา ฯลฯ)  โดยใช้เคร่ืองเชื่อมโยงแบบต่าง ๆ เช่น 
ทางสาย,วิทยุ หรือ วิทยุถ่ายทอด 
               ๓)  จะต้องลดจ านวนวงจรที่งดใช้งานให้เหลือน้อยที่สุด 
               ๔) จะต้องให้สามารถใช้ระบบการสื่อสารออกไปได้ เมื่อการปฎิบัติการทางยุทธวิธีคืบหน้าไป และ
ในเมื่อมีขนาดความต้องการต่าง ๆ เกี่ยวกับการสื่อสารเพิ่มขึ้น 
               ๕)  เคร่ืองมือสื่อสารที่จัดไว้และ/หรือที่ใช้ศูนย์ปฎิบัติการ  จะต้องมีคุณภาพสูง  และเหมาะที่จะท า
ให้การด าเนินการ และควบคุมการปฎิบัติทางยุทธวิธีเป็นไปอย่างได้ผล 
         ค.  ตอนหลัง ๆ ของบทนี้ เป็นตอนที่กล่าวถึงความต้องการในการสื่อสารทางยุทธวิธีทึ่ส าคัญยิ่งส าหรับ
หน่วยทางยุทธวิธีขนาดใหญ่ระดับกองพลและสูงกว่า  ได้กล่าวเน้นหนักเกี่ยวกับศูนย์ปฎิบัติการศูนย์ควบคุม
ซึ่งใช้ในการประสานตอนต่าง ๆ ของระบบบังคับบัญชาและระบบควบคุมเข้าเป็นระบบสนธิที่ได้ผลดี  ความ
ต้องการต่าง ๆ     เกี่ยวกับการสื่อสารทางยุทธวิธีซึ่งนอกเหนือไปจากที่กล่าวในบทนี้มักจะพบบ่อย ๆ  ซึ่ง
จ าเป็นต้องจัดต้ังระบบพิเศษหรือเสริมเข้ากับเคร่ืองมือที่มีอยู่     ลักษณะของความต้องการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับ
ของเขตของการปฎิบัติการและอาจประกอบด้วยเร่ืองต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ให้ดู รส.๑๐๐-๕, รส.-๑๐๐-๑๐ และ
คู่มืออ่ืน ๆ) 
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   ๑)   การส่งก าลังทางข่าวของทหาร (รส. ๑๐๑ - ๑๐ ภาค ๑)  
                ๒)   การรถไฟทหาร (รส.๑๐๑ - ๑๐ ภาค ๑)  
                ๓)   กิจกรรมของสารวัตรทหารรวมทั้งวการควบคุมจราจร (รส. ๑๙ - ๒๕) 
                ๔)   ระบบทางหลวงของทหาร (รส. ๑๐๑ - ๑๐ ภาค ๑) 
                ๕)   สงครามจิตวิทยา (รส. ๓๑ - ๑๕) 
                ๖)   บริการอุตุนิยม (ทน. ๑ - ๓๐๐)  
                ๗)   การข่าวกรองและต่อต้านการข่างกรอง (รส. ๓๐ - ๕ และ รส. ๓๐ - ๑๗) 
                ๘)   กิจการพลเรือน (รส. ๔๑ - ๖๐) 
                ๙)   ระบบการเดินอากาศ (รส. ๑ - ๖๐) 
                ๑๐)  ระบบก าลังพลและการทดแทนก าลัง 
                ๑๑)  ระบบการพิสูจน์ฝ่ายเดียวกันหรือข้าศึก (IFF) 
                ๑๒)  ระบบการรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ส่วนหลัง/ควบคุมความเสียหาย 
                ๑๓)  การสื่อสารระหว่างพันธมิตร 
                ๑๔)  การส่งก าลังประเภทน้ ามัน (รส. ๑๐ - ๒๐) 
                ๑๕)  ที่ตั้งอาวุธน าวิธีและระบบควบคุม (รส. ๖ - ๑๐) 
                ๑๖)  สงครามอิเล็กทรอนิกส์ (รส. ๒๔ - ๑๕๐) 
                ๑๗)  สงครามแบบ " ใต้ดิน " และสงครามแบบกองโจร (รส. ๓๑ - ๑๕) 
               
๙๘.   การส่ือสารใช้ร่วมและใช้เฉพาะ 
         ระบบการสื่อสารทางยุทธวิธีส่วนใหญ่ประกอบด้วยวงจรใช้ร่วม ซึ่งจัดต้ังขึ้น  เพื่อท าการรับส่งข่าวทุก
ชนิด   ตามปกติถือหลัก "มาก่อน  บริการก่อน"   อย่างไรก็ตามคงมีความต้องการเป็นพิเศษเกี่ยวกับการยุทธ
,  การข่าวกรอง,   การสนับสนุนการยิง  และเจ้าหน้าที่ทางยุทธวิธีอื่น ๆ ซึ่งต้องให้มีการติดต่ออย่างต่อเน่ือง
หรืออย่างฉับพลัน  ระหว่างก าลังของชาติที่เข้ามาร่วมรบ  (counterparts)   ณ ระดับส่วนบัญชาการชั้นเหนือ
และชั้นรอง เมื่อเวลาไม่อ านวยให้ใช้ระบบใช้ร่วมได้  เน่ืองจากข่าวอาจจะล่าช้าเกี่ยวกับการจัดล าดับความ
เร่งด่วนหรือเวลาปฎิบัติการของพนักงาน (Reaxtion Time)  เมื่อมีความจ าเป็นที่ต้องส่งข่าวต่อเนื่องกันไป  ก็
อาจจัดวงจรเป็นคู่สถานีส าหรับใช้เฉพาะเพื่องานบางชนิดขึ้นวงจรใช้เฉพาะเป็นวงจรซึ่งได้แบ่งมอบให้ผู้ใช้
ผู้ใดผู้หนึ่งได้ตลอดเวลาเพื่อบรรลุความต้องการในการปฎิบัติงานที่ส าคัญจะพิจารณาใช้วงจรเฉพาะ  ในเมื่อ
ปริมาณของข่าวต้องใช้เวลาในวงจรนั้นมากจนกระทั่งไม่เหมาะที่จะใช้ส่งข่าวประเภทอ่ืน ๆ แล้ว   ถึงแม้ว่า
เป็นการยากที่ก าหนดกฏเกณฑ์ที่แน่นอนให้ใช้กับทุกสถานการณ์ได้    โดยทั่วไปแล้วถ้าวงจร 
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หนึ่งถูกใช้ไปในกิจการใดเกิน ๑๒ ชั่วโมง ในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ก็ให้พิจารณาแบ่งมอบเป็นวงจรใช้
เฉพาะ   นอกจากนั้นยังอาจจะยินยอมให้ใช้เป็นวงจรใช้เฉพาะเมื่อต้องส่งข่าวทางยุทธวิธีที่มีความเร่งด่วนสูง
มาก  เช่นในกรณีของการอ านวยการยิงของปืนใหญ่และการส่งค าขอสนับสนุนก าลังทางอากาศทางยุทธวิธี
โดยใกล้ชิด 
 
ตอนที ่๒ อุปกรณ์ของศูนย์การสัญญาณและศูนการปฎบิัติการทางยุทธวธีิในทศันะของการส่ือสาร 
           
๙๙.    ศูนย์การสัญญาณ 
         ก. คุณลักษณะของศูนย์การสัญญาณ ศูนย์การสัญญาณคือที่รวมของอุปกรณ์สื่อสารที่หน่วยทหาร
สื่อสารซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดตั้ง, ปฎิบัติงาน, และบ ารุงรักษา   ตามปกติศูนย์การสัญญาณ
ประกอบด้วยศูนย์การสื่อสาร, เจ้าหน้าที่น าสาร, อุปกรณ์สลับสายและโทรพิมพ์, อุปกรณ์ตรวจวงจร และ
อุปกรณ์ในการเปลี่ยนทางวงจรใหม่    ศูนย์การสัญญาณซึ่งประจ าอยู่  ณ หน่วยทางยุทธวิธี   ส่วนมากนั้น
ตามปกติจะประกอบด้วยเคร่ืองอุปกรณ์ที่ติดอยู่ในตู้ประทุนเชื่อมโยงกันด้วยสายสนามและสายรวม (หรือ
สายเคเบิ้ล)  ศูนย์การสัญญาณประจ ากองบัญชาการ ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกองบัญชาการของหน่วยทางยุทธวิธี   
ซึ่งตามธรรมดาเป็นระดับกองพลหรือใหญ่กว่า   การสื่อสารได้จัดให้แก่ผู้บังคับบัญชา,   ฝ่ายอ านวยการและ
หน่วยต่าง ๆ   ภายในบริเวณใกล้เคียงกับที่บัญชาการน้ัน   ศูนย์การสัญญาณประจ าพื้นที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ
สนับสนุนทางการสื่อสารแก่หน่วยรบและหน่วยสนับสนุนด้วยการช่วยรบซึ่งชุมนุมกันอยู่   
         ข.   ที่ตัง้ของศูนย์การสัญญาณ   จ านวนและที่ตั้งของศูนย์การสัญญาณจึงขึ้นอยู่กับขนาดของการปฎิบัติ
ทางยุทธวิธ,ี การวางก าลังและการกระจายก าลังของหน่วยต่าง ๆ ตลอดจนขีดความสามารถของหน่วยทหาร
สื่อสารที่ให้การสนับสนุน    หลังจากที่ได้ปรึกษากับผู้บัญชาการและฝ่ายอ านวยการ    เพือ่ให้ได้รับการ
สนับสนุนทางการสื่อสารดีที่สุดส าหรับการยุทธในปัจจุบันและอนาคตแล้ว   ผู้บังคับทหารสื่อสารจึงเลือก
ที่ตั้งศูนย์การสื่อสารอุปกรณ์สื่อสาร ที่ศูนย์การสัญญาณเป็นผู้จัดขึ้นน้ัน  จะเสริมขีดความสามารถให้แก่
อุปกรณ์ตามอัตราของหน่วยทึ่ได้รับการสนับสนุนที่ตั้งศูนย์การสัญญาณประจ ากองบัญชาการจะอยู่ใกล้กับ
กองบัญชาการของหน่วยก าลังทางยุทธวิธี  ส่วนปฎิบัติการต่าง ๆ  ของศูนย์การสัญญาฯประจ ากองบัญชาการ
นี ้ อาจอยู่ภายในหรือภายนอกที่บัญชาการให้เหมาะแก่การกระจายก าลัง  ตามธรรมดาถ้าศูนย์การสัญญาณท า
การสนับสนุนของกองบัญชาการขนาดเล็ก ๆ (เช่น กองบัญชาการส ารองของกองพล)  จะตั้งอยู่ภายในบริเวณ
ที่บัญชาการ  อย่างน้อยที่สุดจะต้องให้มีระยะห่างระหว่างตู้ประทุนอุปกรณ์สื่อสารแต่ละตู้ ๕๐ เมตร    
อย่างไรก็ดีเคร่ืองส่งวิทยุ  และ วิทยุถ่ายทอดควรจะตั้งให้ไกลจากที่บัญชาการและศูนย์การ 
 
สัญญาณให้มากเท่าที่จะท าได้     ข้อพิจารณาซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อการเลือกที่ตั้งของศูนย์การสัญญาณ
ประกอบด้วย 
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                 ๑)   ภูมิประเทศ ต้องให้สะดวกต่อการใช้ยานยนต์ล้อ จะต้องหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เป็นป่าปกคลุม
และพลุกพล่าน 
                 ๒) การตรวจก าลังทางยุทธวิธีการเลือกที่ตั้งควรจะให้เป็นประโยชน์แก่ที่บัญชาการในการในกรณี
ที่เป็นศูนย์การสัญญาณประจ าที่บัญชาการ    และให้เป็นประโยชน์แก่ที่ชุมนุมก าลังทหารมากที่สุด  (ให้
สอดคล้องกับการวางแผนทางยุทธการ) ในกรณีที่เป็นศูนย์การสัญญาณประจ าพื้นที่ 
                 ๓)   การปฎิบัติงานตามแผนในเมื่อเป็นไปได้,  ศูนย์การสัญญาณต้องตั้งในลักษณะที่สนับสนุน
การด าเนินการทางยุทธวิธีขั้นต่อไปได้ดีที่สุด 
                 ๔)ความต้องการทางการบังคับบัญชา   ความต้องการทางการบังคับบัญชาอาจเปลี่ยนแปลงได้ 
 ตัวอย่าง  ศูนย์การสัญญาณหน้าอาจจะใช้ส าหรับข่ายวิทยุถ่ายทอดที่มีความเร่งด่วนสูงในการบังคับบัญชา
เชื่อมต่อไปยังหน่วยลาดตะเวนหรือหน่วยยิงอาวุธนิวเคลียร์ก็ได้ 
                 ๕)  ความต้องการของหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ   ปริมาณของข่าวจากหน่วยที่ได้รับการสนับสนุนซึ่ง
อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์การสัญญาณจะต้องวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง  ที่ตั้งซึ่งเลือกขึ้นต้องวิเคราะห์อย่าง
ระมัดระวัง  ที่ตั้งซึ่งเลือกขึ้นต้องสามารถสนับสนุนการสื่อสารแก่หน่วยเหล่านี้ได้ให้มากที่สุด 
                 ๖)  การป้องกันตัว ถ้ามีการรบแบบกองโจรหรือมีการแทรกซึมหนักในพื้นที่นั้น ศูนย์การสัญญาณ
อาจต้องตั้งใกล้ ๆ  กับกองบัญชาการของหน่วยทางยุทธวิธีหรือมีการตั้งรับรอบตัวเพื่อการป้องกัน 
         ค.  ลักษณะของศูนย์การสื่อสาร   ศูนย์การสื่อสารเป็นองค์แทนการสื่อสาร  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การรับ, ส่ง, และ ส่งมอบข่าวเน่ืองจากศัพท์ค าว่า "ศูนย์การสัญญาณ"  และ"ศูนย์การสื่อสาร"นั้นเกี่ยวข้องกัน
อยู่ ซึ่งอาจจะท าให้เข้าใจสับสนกันได้,  ฉะนั้นจึงควรจะได้เปรียบเทียบค าจ ากัดความที่ได้ให้ไว้ในหัวข้อย่อย
และใน ข้อ ก.  ที่ได้กล่าวแล้วกันอย่างพินิจพิเคราะห์ ตามธรรมดาศูนย์การสื่อสารประกอบด้วยศูนย์ข่าว, 
ศูนย์การอักษรลับ, และเคร่ืองมือรับ  -  ส่งข่าว,  สถานีส่ง,  สถานีรับ, และสถานีถ่ายทอด มักจะตั้งอยู่ห่างจาก
ศูนย์การสื่อสาร,   แต่เคร่ืองมือส าหรับควบคุมระยะไกลจะต้องตั้งอยู่ในศูนย์การสื่อสารในคู่มือเล่มนี้ศูนย์การ
สื่อสารน้ันถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของศูนย์การสัญญาณ 
         ง.   การใช้ศูนย์การสื่อสาร    ประสิทธิภาพของการท างานของศูนย์การสื่อสารและคุณประ 
โยชน์เป็นส่วนรวมที่มีต่อหน่วยที่ประจ าอยู่จะมีมากน้อยเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับการที่ผู้ใช้มีความเข้าใจ
นโยบายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฎิบัติการ   สิ่งส าคัญซึ่งฝ่ายอ านวยการและหน่วยใช้ควรจะได้รู้นั้น
ประกอบด้วย (ให้ดู รส. ๒๔ - ๑๑๗ ด้วย) 
 
 
              ๑)   เคร่ืองมือที่ใช้ได้และขีดความสามารถของระบบการสื่อสาร 
              ๒)  การปฎิบัติต่อข่าวซึ่งมีความเร่งด่วนต่าง ๆ กันและการใช้ความเร่งด่วนสูงเกินไปเป็นการผิด
ความประสงค์ที่จัดล าดับความเร่งด่วนขึ้นไว้อย่างไร 
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              ๓)   ความส าคัญของลายเซ็นของผู้เขียนข่าวหรือหมายเลขอ้างสารที่เขียนข่าวเสร็จ, ซึ่งจะใช้
เป็นหลัก,ฐานค้นหาข่าวในอนาคต 
              ๔)  ตารางการน าสารและค าแนะน าที่ว่าข่าวออก  จะต้องมอบให้ทันตามเวลาตามที่ก าหนดในตาราง
เสมอ 
              ๕)   ระเบียบที่ต้องใช้ในการเตรียมข่าว   รวมทั้งแบบเอกสารที่จะใช้และจ านวนส าเนาที่ต้องการใน
เหตุการณ์ต่าง ๆ กัน 
              ๖)   เร่ืองราวต่าง ๆ เกี่ยวกับการแจกจ่ายข่าวภายใน 
               
๑๐๐.  ศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวธีิ (ศปยธ."TOC") 

กล่าวทั่วไป  ศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธี  (ศปยธ.)   เป็นส่วนอ านวยความสะดวกอย่างหนึ่ง ซึ่งศูนย์นี้
เป็นที่รวมของผู้แทนของฝ่ายเสนาธิการและฝ่ายกิจการพิเศษต่างๆ  และเป็นที่รวมของการวางแผน      และ
ควบคุมการปฎิบัติการรบ     และสนับสนุนด้วยการรบที่ก าลังด าเนินอยู่ (รส.๑๐๑-๕) ผู้แทนฝา่ยอ านวยการ
ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในเร่ืองการยุทธการโดยการจัดหาข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฎิบัติทางยุทธวิธี และ
การสนับสนุนทางยุทธวิธีเท่าที่มีอยู่, ให้ข้อเสนอแนะส าหรับผู้บังคับบัญชาตกลงใจหรือปฎิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้ก าหนดขึ้นไว้และท าการแจกจ่าย, ค าแนะน าเพิ่มเติม   การด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารต้องกระท า
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะท าได้   (โดยเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ถ้าหากมีเคร่ืองนั้น)และแสดงภาพด้วยมือหรือทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาหรือศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธี (ศปยธ.) การปฎิบัติอย่างได้ผลของศูนย์
ปฎิบัติการทางยุทธวิธี (ศปยธ.) จะขึ้นอยู่โดยตรงกับความเร็วและความเชื่อถือได้ในการรับ, การด าเนิน
กรรมวิธีและการปฎิบัติต่อข่าวสารที่ต้องการ 
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รูปที่  ๖ - ๑  แผนผังแสดงการเดินของข่าวในศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพสนาม 
 
        ข.   ศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพสนาม   (สปยธ.ท.สนาม  "fatoc") ศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธี
ของกองทัพสนาม  ย่อมมีความมุ่งหมายและหลักการทั่วไปเหมือนกับศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีประจ า
กองบัญชาการทางยุทธวิธีอื่น ๆ ขนาดของศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธี,  ความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ   ย่อมเป็นไปตามส่วนสัมพันธ์ของระดับของหน่วยบัญชาการและมีความต้องการการสื่อสารเพิ่มมาก
ขึ้น ศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพสนาม  จะตั้งอยู่ ณ ที่บัญชาการหลักของกองทัพสนาม  ศูนย์
ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพสนามส ารองจะตั้งอยู่  ณ ที่ตั้งที่ก าหนดให้เพื่อควบคุมการปฎิบัติทาง
ยุทธวิธีในเมื่อศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีหลักไม่สามารถท างานได้,  ศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพ
สนามเป็นศูนย์ปฎิบัติการขนาดใหญ่ที่สุด  ,        มีจ านวนผู้แทนฝ่ายอ านวยการและพันธกิจต่าง     ๆ   มาก
ที่สุด    
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(รูปที่ ๖ - ๑) ส่วนมากของพันธกิจฝ่ายอ านวยการนั้น,       จะมีผู้แทนของส่วนบัญชาการชั้นรองเข้ามาร่วม
ปฎิบัติงานอยู่ด้วย 
                 ๑)  หน้าที่และพันธกิจของส่วนประกอบของศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีที่ส าคัญมากที่สุด แสดงให้
เห็นว่าแต่ละส่วนจะเพิ่มความต้องการทางการสื่อสารขึ้น 
                      (ก)   หน.สธ.๓ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฎิบัติงานทั้งหมด และก ากับดูแล ทั่ว ๆ ไปของศูนย์
ปฎิบัติการทางยุทธวิธี ฝ่าย สธ.๓ มีความจ าเป็น ต้องใช้วงจรใช้เฉพาะและใช้ร่วมที่ไปยังกองบัญชาการหน่วย
เหนือ และหน่วยรองถัดไป 
                      (ข) ฝ่าย สธ. ๒ มีความต้องการการสื่อสาร เช่นเดียวกับฝ่าย สธ.๓ เพื่อใช้ส าหรับการปฎิบัติ
ทางการข่าวกรอง 
                      (ค) ผู้แทนฝ่ายเสนาธิการและฝ่ายกิจการพิเศษจะเป็นผู้เฝ้าตรวจ และด าเนินการในเร่ืองที่ได้รับ
มอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน. สธ. ๑, หน.สธ.๔, และ หน.สธ.๕ ในเมื่อต้องการ 
                      (ง)  ฝ่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฝสอ. "CEE ") ก ากับดูแล ประสานการใช้ระบบการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้จัดต้ังและปฎิบัติงานในกองทัพสนามเพื่อใช้ในการบังคับบัญชาและ ควบคุมการปฎิบัติ
ทางยุทธวิธี ฝ่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ (ฝสอ. "CEE") ก็ยังเป็นจุดรวมในศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของ
กองทัพสนาม เพื่อปฎิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์และเพื่อการประสานงานกับการปฎิบัติการรบและ
สนับสนุนด้วยการรบอย่าง อื่น ๆ อีกด้วย 
                      (จ)  ฝ่ายการยิงสนับสนุน (ฝยส.  "FSE") เป็นส่วนหน่ึงของตอนฝ่ายกิจการพิเศษสายปืนใหญ่
ประสานการยิงสนับสนุนจากผิวพื้นสู่ผิว พื้นให้กับการปฎิบัติการรบส่วนอ่ืน ๆ   ฝ่ายการยิงสนับสนุนน้ีจัด
ให้มี    เคร่ืองอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ส่งค าขอการยิงสนับสนุน    (ที่ไม่ใช่การยิง สนับสนนุจากทางอากาศ   และ
การยิงสนับสนุนตามค าสั่งนโยบาย  ที่ก าลังกระท าอยู่ในขณะนั้น) การสื่อสารที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนวงจร
ใช้เฉพาะ     จะต้องให้มีอยู่พร้อมส าหรับฝ่ายการยิงสนับสนุนใช้ในการ เกี่ยวกับค าขอการยิงสนับสนุน    การ
ส่งค าแนะน าการอ านวยการยิง   ตามปกติใช้การสื่อสารของทหารปืนใหญ่ แต่เมื่อบ่อย ๆ ที่ต้องใช้วงจร
เพิ่มเติมจากทหารสื่อสาร 
                      (ฉ)  ฝ่ายสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธี ("TASE") ประสานและสนธิการ สนับสนุนทางอากาศ
ยุทธวิธีกับการปฎิบัติทางยุทธวิธีในขณะนั้นตลอด  จนด าเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับค าขอสนับสนุนทางอากาศ
ยุทธวิธี ส่วนน้ี  เป็นส่วนประสานงานที่ส าคัญระหว่างศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธี *   ศูนย์ปฎิบัติการ
สนับสนุนทางอากาศและองค์แทนการสนับสนุนอากาศ ร่วมและพันธมิตร ฝ่ายสนับสนุนทางอากาศยาน
ยุทธวิธี   ตามปกติจะมีที่ตั้งอยู่ร่วมหรือใกล้เคียงกับฝ่ายการยิงสนับสนุนแต่ต้องใช้การสื่อสารแยกกัน 
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                      (ช)  ฝ่ายการป้องกันภัยทางอากาศ (ฝปภอ. " ADE") ซึ่งอยู่ในศูนย์ ปฎิบัติการทางยุทธวิธี
ของกองทัพบกสนามและท าหน้าที่หลักในการประสานงานปฎิบัติการป้องกันภัยทางอากาศกับหน่วยปฎิบัติ
การสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธี      การปฎิบัติเหล่านี้กระท าผ่านทางศูนย์ 
 ควบคุมต่าง ๆ   ในพื้นที่ของกองทัพสนาม  เช่น  ที่บัญชาการ ป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพ (AADCP), 
ศูนย์ปฎิบัติการบิน(FOC),และศูนย์ปฎิบัติควบคุม/รายงานของกองทัพอากาศ(CRC) 
                      (ซ) ฝ่ายการนิวเคลียร,ชีวะ,และรังสี (CRRE)เป็นส่วนหน่ึงของศูนย์ ปฎิบัติการทางยุทธวิธี 
(TOC)ซึ่งมีภารกิจในการประสานการใช้สารเคมีและชีวะ,เตรียมและกระจายข่าวเกี่ยวกับลมที่จะส าแดงผล,
เตรียมและกระจายข่าวพยากรณ์เกี่ยวกับชุลีกัมมันตภาพรังสี ทั้งของฝ่ายเราและฝ่ายข้าศึก,การประเมินค่าและ
กระจายข่าว  ข้อมูลเกี่ยวกับพิษของ คชร.และจัดท าค าแนะน าในการปฎิบัติเมื่อฝ่ายเราและข้าศึกได้ใช้ คชร.
ในสถานการณ์ทางยุทธวิธีวิธีขณะนั้นฝ่ายการ คชร. จัดท าค าแนะน าทางเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติทาง คชร.
ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการเมื่อต้องการ 
                     (ญ)  ฝ่ายการช่าง (ENRGRE) ประสานการปฎิบัติทางการช่างและ   จัดให้มีศูนย์อ านวยการและ
ความสะดวกขึ้นเพี่อด าเนินกรรมวิธีเกี่ยวกับค าขอการสนับสนุนทางการช่าง 
                     (ด)  ฝ่ายการบินกองทัพบก (AAE)  ประสานการปฎิบัติการบินกองทัพบกกับการสนับสนุนทาง
ยุทธวิธีส่วนอ่ืน ๆ ส่วนน้ีจัดให้มีศูนย์อ านวย ความสะดวก  เพื่อด าเนินกรรมวิธีค าขอการสนับสนุนทาง
อากาศของกองทัพบก                          
               ๒) เคร่ืองมือสื่อสารของศูนย์การปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพสนาม และศูนย์ส ารองนั้นจะ
ได้รับการติดตั้งและปฎิบัติงาน     โดยหน่วยทหารสื่อสารระดับกองทัพสนาม เคร่ืองมือที่จัดให้มีจะ
ประกอบด้วยวงจรโทรศัพท์ใช้ร่วมและใช้เฉพาะที่ปลอดภัย,วงจรโทรพิมพ์, วงจรเคร่ืองส่งข้อมูล, วงจรโทร
ส าเนาในภายหน้าเคร่ืองอุปกรณ์อาจจะประกอบด้วย เคร่ืองมือด าเนิน 
กรรมวิธีข้อมูล   ศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีระบบโทรศัพท์ภายในของตนเอง    ซึ่งประกอบด้วยเคร่ืองสลับ
สาย ,  เคร่ืองโทรพิมพ์ปลายทางและเครื่องโทรศัพท์ส าหรับผู้ใช้การเชื่อมโยงวงจรใช้เฉพาะนั้นตามปกติใช้
ในการประสานการปฎิบัติในเร่ืองที่ส าคัญ ๆ ความต้องการทางการข่าวกรองและการยิงสนับสนุนระหว่าง
หน่วยรองและกองบัญชาการหน่วยเหนือถัดไป ณ ศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีนี้จะจัดให้มีระบบแจ้งภัยทั้งที่
เตรียมไว้และไม่ได้เตรียม ระบบที่เตรียมไว้ในวงจรโทรศัพท์ที่จัดขั้นไว้ล่วงหน้า  ส าหรับแจ้งค าเตือนไปยัง
กองบัญชาการหน่วยรองโดยตรง  ค าเตือนเหล่านี้จะส่งผ่านไปยังศูนย์สัญญาณต่าง ๆ ในระบบการสื่อสาร
ของกองทัพสนามและผ่านข่ายวิทยุเตือนภัยในลักษณะของการส่งกระจายข่าวทางวิทยุรู้ด้วย 
         ค.   ศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพน้อย (ศปยธ.ทน.CTOC)จะจัดต้ังและปฎิบัติงานในแนว
เดียวกับศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพสนามเว้นเสียแต่ขนาดจะเล็กกว่าและอุปกรณ์ที่ใช้ปฎิบัติงาน 
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มีคุณค่าต่ ากว่า   จะมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดและตลอดเวลาระหว่างศูนย์ปฎิบัติการยุทธวิธีของหน่วย
เหนือและหน่วยรอง   เน่ืองจากแม่ทัพน้อย และศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพน้อยมีความต้องการ
ในการสื่อสารชนิดเร่งด่วนและใช้มาก   ดังนั้นตามปกติจะจัดให้มีวงจรโทรศัพท์และโทรพิมพ์ใช้เฉพาะให้ 
         ง.   ศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองพล (ศปยธ.พล.  "DTOC") ได้จัดต้ังขึ้นในลักษณะที่มีรูปโครง
และการจัดที่ง่ายได้ส่วนสัมพันธ์กันและมีเคร่ืองอุปกรณ์ส าหรับการย้ายที่ตั้งได้รวดเร็วเพื่อรักษาให้กองพลมี
ความคล่องแคล่วตัวได้   ศูนย์ปฎิบัติงาน  ณ กองบัญชาการหลักของกองพลโดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายเสนาธิ
การและฝ่ายกิจการพิเศษ  โครงของศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีซึ่งประกอบด้วยผู้ช่วยฝ่ายอ านวยการต่าง ๆ จะ
ตั้งอยู่ที่ที่บัญชาการส ารอง ตามปกติในกรณีที่ที่บัญชาการหลักไม่สามารถจะปฎิบัติงานได้ ที่บัญชาการ
ส ารองพร้อมด้วยศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีจะเข้าบังคับบัญชากองหนุน    ผู้แทนของฝ่ายอ านวยการสื่อสาร
ที่จัดอยู่ในส่วนการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  ในศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองพลนั้น   ให้จัดเจ้าหน้าที่จาก
ตอน ผบ.ส.พล./การสื่อสารที่สนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองพล   จัดเป็นส่วนหน่ึงของระบบ
การสื่อสารของกองพลในการจัดวงจรใช้เฉพาะที่เชื่อมโยงจากศูนย์การทางยุทธวิธีของกองพลนั้น  การ
พิจารณาถึงความเร่งด่วนและ/หรือความต้องการที่ใช้ตลอดเวลาส าหรับความจ าเป็นทางการยุทธการ
,  ทางการข่าวกรอง, และการยิงสนับสนุนที่ส าคัญซึ่งจะให้ตอบสนองโดยฉบับพลัน    การยุทธการและการ
ข่าวกรองจะรวมเข้าในข่ายวิทยุโทรพิมพ์ข่ายเดียวกัน  จากศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองพล ทั้งนี้
เน่ืองจาก สธ.๒ และ สธ.๓ ท างานอยู่ใกล้ชิดกันในศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองพล กับควบคู่กันไปกับ
ผู้ร่วมงานอยู่ที่ ณ กองบัญชาการชั้นเหนือและชั้นรอง ระบบแจ้งเตือนภัยย่อมจะกระจายออกจากศูนย์ปฎิบัติ
การทางยุทธวิธีของกองพลและเป็นชนิดไม่เจาะจงผู้รับส่งโดยการกระจายข่าวทางวิทยุ จ านวนเจ้าหน้าที่และ
การสื่อสารที่ต้องการจริง ๆ   ส าหรับศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองพลและศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธี
ส ารองจะก าหนดไว้โดยแน่นอนใน รปจ. ของกองพล และถือหลักตามภารกิจและเคร่ืองมือตลอดจน
เจ้าหน้าที่มีอยู่ 
 
ตอนที ่๓  ความต้องการอ่ืน ๆ เกีย่วกบัการส่ือสารทางยุทธวธีิ 
 
๑๐๑. การประสานการยงิสนับสนุน 
        ก.   กล่าวทั่วไป 
              การสื่อสารส าหรับประสานการยิงสนับสนุนประกอบด้วยเคร่ืองอุปกรณ์ในการส่งค าขอและควบคุม
การยิงปืนใหญ่ตามปกติ, การยิงอาวุธนิวเคลียร์ และการสนับสนุนก าลังทางอากาศยุทธวิธี  (ให้ดู รส. ๖ - ๑๐ 
และ รส.๖๑ - ๑๐๐) 
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          ข.   การยิงสนับสนุนของปืนใหญ่ 
              ๑)   การยิงสนับสนุนในศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธี        เป็นองค์แทนประสานการยิงสนับสนุน
ส าหรับกองพลและหน่วยทางยุทธวิธีที่สูงกว่า   ส่วนยิงสนับสนุนจะวางแผน,เสนอแนะ, และประสานงาน
การยิงอาวุธนิวเคลียร์และมิใช่นิวเคลียร์     ในการยิงสนับสนุนแผนของผู้บังคับบัญชาในการปฎิบัติการ
ยุทธวิธ ี(รส. ๖ - ๒๐ - ๒) 
              ๒) ศูนย์อ านวยการยิง (ศอย. "FDC") ปกติจะตั้งอยู่ในกองบัญชาการปืนใหญ่กองพลหรือใกล้เคียง
,ส่วนน้ีจะประสานการยิงของหน่วยทหารปืนใหญ่ต่าง ๆ  ที่อยู่ในความควบคุมเพื่อให้การยิงสนับสนุน
ได้ผลดีที่สุด ค าขอการยิงสนับสนุนด้วยอาวุธธรรมดานั้นผู้ตรวจการณ์หน้าของหน่วยขอการสนับสนุนจะ
เป็นผู้ส่งตรงไปยังศูนย์อ านวยการยิงของปืนใหญ่ ที่ให้การสนับสนุน ข่าวสารเกี่ยวกับเป้าหมายจะส่งผ่านจาก
อ านวยการยิงไปยังหน่วยต่าง ๆ  ที่ได้รับภารกิจในการยิงพร้อมด้วยข่าวสารชนิดอ่ืน ๆ เช่นชนิดและจ านวน
ของกระสุนที่อนุมัติและข้อมูลในการควบคุมการยิง ความต้องการวงจรการสื่อสารที่สนองตอบและมี
คุณภาพสูงเพื่อใช้ในการรับส่งข่าวต่าง ๆ  ดังกล่าวจะเป็นเคร่ืองพิจารณาในการสร้างวงจรพิเศษที่มีความ
เร่งด่วนสูงหรือวงจรใช้เฉพาะขึ้น  ผู้ตรวจการณ์ทางอากาศจะถูกน ามาใช้เพื่อช่วยเหลือการตรวจการณ์ในการ
เลือกเป้าหมายและการอ านวยการยิงโดยใช้วิทยุท าการสื่อสารจากอากาศสู่หน่วยต่าง ๆ  ที่พื้นดินทั้งนี้อาจจะ
ท าได้โดยใช้อุปกรณ์สนธิวิทยุ/สาย, หรือโดยการใช้เคร่ืองส่งต่อจากทางอากาศ 
 
๑๐๒.  การสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธี 
         ก.  กล่าวทั่วไป  
              ค าขอการสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีโดยใกล้ชิดและการลาดตะเวนทางอากาศซึ่งเร่ิมต้นที่กองร้อย
หรือระดับสูงกว่าจะส่งไปโดยข่ายการสื่อสารของทหารบกและท างานด้วยทหารบก ความต้องการสนับสนุน
ทางอากาศยุทธวิธีโดยใกล้ชิดอย่าง* ฉับพลันจะถูกส่งจากชุดควบคุมทางอากาศยานทางยุทธวิธี  (TACP) 
ผ่านกองพล,  กองทัพน้อย, แล้วตรงไปยังศูนย์ปฎิบัติการสนับสนุนทางอากาศ (ASOC) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของ
แต่ละกองทัพสนามใกล้ ๆกบัศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพสนาม (FATOC)  แต่ละส่วนบัญชาการที่
เหนือขึ้นไป  โดยล าดับจะเป็นผู้พิจารณาค าขอนั้นว่าจะสามารถใช้อาวุธยิงในอัตราของตนสนับสนุนได้
เพียงพอหรือไม่เสียก่อน  ถ้าไม่อาจสนับสนุนได้เห็นด้วยในค าขอนั้น (ด้วยการยอมรับโดยปริยายคือนิ่งเฉย
เสีย) ค าขอนั้นจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยเหนือถัดไป   เมื่อค าขอได้รับอนุมัติที่ศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของ
กองทัพสนามแล้วจะถูกส่งยังศูนย์ปฎิบัติการสนับสนุนทางอากาศค าขอสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีตามแผน
จะส่งไปตามสายการบังคับบัญชา   (คือส่งผ่านศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีต่าง ๆ)   ค าขอนี้จะถูกรวบรวมและ
ส่งจากศูนย์ปฎิบัติการสนับสนุนทางอากาศของกองทัพอากาศ ( AR ๙๕ - ๗๕)         
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         ข.  ศูนย์ปฎิบัติการสนับสนุนทางอากาศ  (ศปสอ."  ASOC")  เป็นส่วนอ านวยความสะดวกในการ
ปฎิบัติงานของกองทัพอากาศซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองทัพสนามทุกแห่ง ศูนย์นี้จะสนองความต้องการ
สนับสนุนทางอากาศยุทธวิธี จากก าลังทางอากาศเท่าที่มีอยู่ซึ่งผู้บัญชาการก าลังทางอากาศยุทธวิธีเป็นผู้แบ่ง
มอบให้ ศูนย์นี้จะจัดการสื่อสารของตนเอง   ท าการเฝ้าตรวจข่ายค าขอก าลังทางอากาศของกองทัพบก   และ
ท าการสื่อสารโดยตรงกับอากาศยานที่ก าลังบินอยู่กับส่วนอ่ืน ๆ  ของระบบควบคุมการสนับสนุนทางอากาศ
ยุทธวิธ ี  ความต้องการการสื่อสารที่นอกเหนือไปจากนี้  เพื่อให้การสนับสนุนทางอากาศยุทธวิธี    โดย
ใกล้ชิดแก่หน่วยต่าง ๆ ของทหารบกนั้น จะต้องประสานงานกับผู้บังคับทหารสื่อสารของกองทัพสนามและ
ใช้ระบบการสื่อสารของกองทัพสนาม 
          ค. *ชุดควบคุมอากาศยานทางยุทธวิธี (TACP)  เป็นชุดเคลื่อนที่ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนขอบเขตการรบ  เพื่อ
ควบคุมการโจมตีทางอากาศในบริเวณใกล้เคียงกังก าลังฝ่ายเดียวกัน ชุดควบคุมอากาศยานทางยุทธวิธี
ตามปกติจัดให้มีกองพันหน่วยรบและระดับกองพลน้อย ทหารอากาศจัดผู้ควบคุมอากาศยาน
หน้า   (FAC)   เข้าไว้ในชุดควบคุมอากาศยานทางยุทธวิธีเหล่านี้ให้มีจ านวนมากพอและทันเวลาในการ
สนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีโดยใกล้ชิด  ซึ่งได้แก่ก าลังภาคพื้นดินของทหารบก  ทหารบกจะจัด, บ ารุงรักษา, 
และใช้เคร่ืองมือ (รวมทั้งเคร่ืองมือสื่อสารด้วย)  และบังคับ 
บัญชาเจ้าหน้าที่  (เว้นผู้ควบคุมอากาศยานหน้า)  ของชุดควบคุมอากาศยานทางยุทธวิธี  ค าขอส าหรับการ
สนับสนุนทางอากาศยุทธวิธีอย่างใกล้ชิดเร่งด่วนจะส่งด่วน   จะส่งผ่านชุดควบคุมอากาศยานทางยุทธวิธีไป
ยังกองพลผ่านทางค าขอก าลังทางอากาศของกองพลผ่านทางข่ายค าขอก าลังทางอากาศของกองพลแล้วออก
จากข่ายค าขอก าลังทางอากาศของกองทัพบกไปยังศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีของกองทัพสนามและแล้วไป
ยังศูนย์ปฎิบัติการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการต่าง ๆ   ที่อยู่ระหว่างทางอาจยับยั้งค าขอได้ ถ้าหากการ
ยิงสนับสนุนอาจจะท าได้จากหน่วยของตน 
          
๑๐๓.  การส่ือสารในการป้องกนัภัยทางอากาศ 
         ก.   ข้อพิจารณาทั่วไป  
               มาตราการทั้งปวงซึ่งจะท าลายหรือลดประสิทธิผลที่เกิดจากการโจมตีของข้าศึกจากทางอากาศจะ
อยู่ในเร่ืองของการป้องกันภัยทางอากาศ   ส าหรับมาตราการการป้องกันภัยทางอากาศเชิงรุกนั้นเป็นการใช้
อาวุธต่าง ๆ   ท าการต่อต้านอากาศยานและอาวุธน าวิถี  การป้องกันภัยทางอากาศเชิงรับประกอบด้วย
มาตรการต่าง ๆ เช่นการระงับวิทยุ, การท าที่ตั้งทางการสื่อสารลวง,การปฎิบัติงานในข่ายปลอม,ท าปริมาณ
ข่าวให้ข้าศึกเข้าใจผิดเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของฝ่ายเดียวกันที่ส าคัญ ๆ และการน ามาตรการอ่ืน ๆ ทางวัตถุ (รส.
๔๔ - ๑)        
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           ข.   ความต้องการเกี่ยวกับการสื่อสาร  
               การสื่อสารระหว่างหน่วยป้องกันภัยทางอากาศต่าง ๆ    นั้นจะใช้เคร่ืองมือในอัตราและใช้ระบบ
การสื่อสารของกองทัพสนามด้วย ระบบนี้จะจัดให้มีข่ายงานเชื่อมต่อกับเคร่ืองกรรมวิธีข้อมูลอัตโนมัติและ
การสื่อสารเป็นค าพูดซึ่งต้องการส าหรับระบบการวางก าลังยิงในการป้องกันภัยทางอากาศให้
ได้ผล  เหตุการณ์ที่ไม่ใช้การสื่อสารในสายบังคับบัญชา ตามปกติผ่านทางระบบการสื่อสารแบบพื้นที่จะต้อง
หันมาใช้ช่องสื่อสารส ารองที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้าแล้วทันที เพื่อความรวดเร็วในการส่งข้อมูลและค าสั่งการ
ยิง 
          
๑๐๔.   การควบคุมการจราจรทางอากาศ 
         ก.   ในการป้องกันภัยทางอากาศ   นั้นการควบคุมการจราจรทางอากาศย่อมจะให้ความมั่นใจว่าอากาศ
ยานฝ่ายเดียวกันนั้นสามารถบินเข้ามา,บินวนเวียนอยู่ภายในบริเวณ,และบินออกจากพื้นที่การยุทธของฝ่าย
เดียวกันได้ โดยปราศจากอันตรายจากก าลังฝ่ายเดียวกัน  
                กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า,  การป้องกันภัยทางอากาศเป็นเร่ืองเกี่ยวกับการป้องกันก าลังฝ่ายเดียวกันให้
พ้นจากอันตรายของอากาศยานและอาวุธน าวิถีของข้าศึก   โดยเหตุฉะนั้น, การ 
ควบคุมการจราจรทางอากาศให้เป็นผลนั้นย่อมจะเพิ่มพูนความปลอดภัยทางอากาศ และให้ได้ผลดีที่สุดใน
การใช้อาวุธป้องกันภัยทางอากาศต่อข้าศึก ใน รส.๑-๖๐ จะปรากฎรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการควบคุม
การจราจรทางอากาศ 
         ข.  การสื่อสารที่เชื่อถือได้   เป็นความต้องการเบื้องต้นในระหว่างองค์แทนต่างๆ ที่ปฎิบัติในการ
ควบคุมการจราจรทางอากาศและระหว่างองค์แทนต่าง  ๆ ในการป้องกันภัยทางอากาศเพื่อแลกเปลี่ยน
ข่าวสารและค าแนะน าการประสานงาน การสื่อสารสนับสนุนองค์แทนการควบคุมการจราจรทางอากาศ
ภายในพื้นที่ปฎิบัติการ, ยกเว้นข่ายวิทยุภายในนั้น อาศัยระบบการสื่อสารแบบพื้นที่ ความจ าเป็นในการ
สื่อสารที่ไม่มีการหยุดชะงัก    ระหว่างส่วนการบินของกองทัพบก,    
ส่วนการป้องกันภัยทางอากาศของศูนย์ปฎิบัติการทางยุทธวิธีและที่บัญชาการป้องกันภัยทางอากาศของ
ทหารบกเป็นเหตุให้ต้องใช้วงจรใช้เฉพาะ  ส่วนควบคุมการจราจรทางอากาศของทหารบกจะต้องเชื่อมต่อกับ
สนามบินในท้องที่นั้น  และกับส่วนของบริการอ่ืน  ๆ ที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ระดับกองทัพสนามลงไป
จนกระทั่งถึงกองพล    วงจรต่าง ๆ ที่ต่อกันนี้ปกติจะเป็นวงจรโทรศัพท์และโทรพิมพ์  ระหว่างการปฎิบัติ
การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศนั้นจะต้องอาศัยการสื่อสารทางวิทยุเป็นหลัก  เน่ืองจากระยะระหว่างหน่วยรบ
หลักต่าง ๆ  ห่างไกลกันมากผิดปกติ  ประมวลลับ  ยุทธการซึ่งมีอยู่ใน  นปส.ของหน่วยจะใช้ส าหรับการ
ควบคุมการจราจรทางอากาศ  เพื่อท าให้การส่งข่าวทางวิทยุและปลอดภัย เน่ืองจากจ านวนอากาศยานมีมาก
ขึ้น      
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ซึ่งจะต้องจัดระเบียบการบินในพื้นที่ทางยุทธวิธีจึงก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมความถี่วิทยุมากขึ้น    ความ
รับผิดชอบตกอยู่กับผู้บังคับทหารสื่อสารของหน่วยนั้นภายใต้การอ านวยการของ สธ.๓ 
          ค.  ศูนย์ปฎิบัติการบิน (ศปบ. FOC")   เป็นองค์แทนของทหารบกซึ่งปฎิบัติการควบคุมการจราจรทาง
อากาศของทหารบกในบริเวณพื้นที่ที่ก าหนดแห่งหนึ่ง  และประสานงานในเร่ืองข่าวการบินกับที่บัญชาการ
ป้องกันภัยทางอากาศของทหารบก  (ADCP) ศูนย์ปฎิบัติการบินนั้นตามปกติจะตั้งร่วมกับพื้นที่บัญชาการ
ป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพบก และปฎิบัติงานภายในกพื้นที่รับผิดชอบของตน      ศูนย์ปฎิบัติการบิน
เป็นหน่วยในอัตราของกองพลส่งทางอากาศ  แต่กองพลทหารราบ,  กองพลยานเกราะ,  และกองพลยานยนต์
นั้น    ใช้ศูนย์ปฎิบัติการบินของกองทัพน้อย  กองพลต่าง ๆ ที่ปฎิบัติงานโดยอิสระจะต้องจัดให้มีศูนย์ปฎิบัติ
การบินของตน โดยปกติแล้วการสื่อสารสนับสนุนศูนย์ปฎิบัติการบินจะได้จากระบบการสื่อสารของกองทัพ
สนามส าหรับรายละเอียดให้ดูใน รส. ๑ - ๖๐  
 
๑๐๕.   ข่ายงานวิทยุส าหรับการเตรียมพร้อมหรือแจ้งเตือนภัย 
         ก.   ข่าวที่ส าคัญ   บางข่าวนั้นหน่วยทหารทั้งหมดย่อมมีความต้องการทราบเร็วที่สุด   เพื่อ 
ปฎิบัติการหลบหนีภัยได้เหมาะสมข่ายวิทยุส าหรับการเตรียมพร้อมและแจ้งเตือนภัยจัดขึ้นด้วยความมุ่งหมาย
เพื่อที่จะให้หน่วยหลบหลีกภัยได้เหมาะสม   และเพื่อกระจายข่าวสารดังกล่าวนั้นได้แก่ 
               ๑)   ข่าวเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศ 
               ๒)  แจ้งภัยการโจมตีทางนิวเคลียร์, ชีวะ,หรือรังสี รวมทั้งการแจ้งเตือนภัยของชุลีกัมมันตภาพ 
               ๓)  แจ้งภัยที่เกี่ยวกับพายุ และอันตรายอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน 
         ข.   หน่วยรองต่าง ๆ   ส่วนมากจะมีเคร่ืองรับวิทยุส าหรับท าการเฝ้าฟังข่ายนี้  ตามปกติสถานีบังคับข่าย
จะตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่บัญชาการของหน่วยเหนือ (ภาพที่ ๒) ในหน่วยบางหน่วยอาจใช้เคร่ืองส่ง
วิทยุข่ายอ่ืนท างานในข่ายนี้เพื่อกระจายข่าวเมื่อจ าเป็น หรือเมื่อได้รับค าสั่ง  เร่ีองนี้จะเห็นได้เช่น ผู้บังคับ
หน่วยทหารปืนใหญ่สั่งให้เคร่ืองส่งวิทยุของตนหันไปเข้าข่ายเพื่อกระจายข่าวสาร    การเตรียมพร้อมเพื่อ
ป้องกันการโจมตีทางอากาศหน่วยลาดตระเวนหรือหน่วยก าบัง    อาจกระจายข่าวด่วนเกี่ยวกับการปฎิบัติการ
ของข้าศึกที่ได้ สังเกตุการณ์พบในเมื่อข่าวนั้นเป็นข่าวที่น่าสนใจโดยตรงต่อหน่วยบัญชาการเป็นส่วนรวม  
เน่ืองจากข่าวนี้ล่อแหลมต่อการดักรับและการรบกวนจากข้าศึก  ดังนั้นการส่งข่าวจะต้องให้สั้นและจ ากัด
เฉพาะเร่ืองที่ส าคัญเท่านั้น 
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 ๑๐๖.   ความต้องการระบบการส่ือสารทางยุทธวธีิองค์การฝ่ายพลเรือน 
         ก.  หน่วยกาชาดแห่งชาติของอเมริกา   (AMCROSS)   นั้นถือเป็นหน่วยกึ่งทหาร เน่ืองจากพันธกิจของ
หน่วยนี้เป็นที่ยอมรับว่ามีประโยชน์ต่อทางทหาร เคร่ืองมือสื่อสารทางยุทธวิธีดังกล่าวมาแล้วอาจจัดให้แก่
องค์แทน AMCROSS เพื่อช่วยให้ภารกิจของสภากาชาดส าเร็จโดยไม่ขัดขวางภารกิจในทางยุทธวิธีของ
ผู้บังคับบัญชา 
         ข. หนังสือพิมพ์เป็นบริการที่มีประโยชน์ต่อชาติในการเสนอข่าวให้ประชาชนพลเรือนได้ทราบความ
คืบหน้าและข้อขัดข้องต่าง  ๆ  ในการปฎิบัติการรบ  ผู้บังคับหน่วยอาจจัดให้มีบริการทางธุรการและเคร่ือง
อ านวยความสะดวกต่าง  ๆ  รวมทั้งการสื่อสารซึ่งจะจัดท าให้ได้โดยไม่รบกวนการปฎิบัติทาง
ทหาร        บริการสื่อสารสนองความต้องการให้ถึงเพียงต าบลที่จะส่งข่าวทาง   พานิชย์ที่ใกล้ที่สุด
เท่านัน้  จะต้องจ ากัดปริมาณและความเร่งด่วนโดยถือเอาความต้องการวงจรทางทหารเป็นส าคัญก่อน
อ่ืน    อุปกรณ์และบริการสื่อสารที่จ าเป็นจัดให้แก่กิจการหนังสือพิมพ์นี้ก่อให้เกิดความต้องการอันเป็นภาระ
หนักล่อแหลมต่อการสื่อสารของผู้บังคับบัญชาความต้องการเหล่านี้ไม่คงที่และเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว    ท าให้เพิ่มปัญหาอย่างมากในการที่จะรักษาให้ระบบการสื่อสารยุทธวิธีคงมีความอ่อนตัวอยู่ได้ 
 


