


 

 

1. ความเชื่อถือได้   ส่งข่าวถึงผู้รับถูกต้องตรงกัน 

2. ความเร็ว     ปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว  ตามล าดับความเร่งด่วน 

3. ความปลอดภัย พิทักษ์ รักษา ปฏิบัติต่อข่าวตามชั้นความลับ  

ให้รอด พ้นจากการดักรบัของข้าศึก 

4. ความคงอยู่     สามารถใช้ระบบการสื่อสารทดแทนกันได้เมื่อ

ระบบใดระบบหนึง่ขาดการติดต่อสื่อสาร   

ตอ้งสนองความตอ้งการ ๔ ประการ 

ระบบการสื่อสาร 



มชัฌมิการสือ่สาร 

 สือ่กลาง หรือ บรรดาเครื่องมือท่ีใชใ้นการ รบั-ส่ง 

หรือน าข่าว จากบุคคลหรือสถานท่ีหนึ่งไปยงับุคคลหรือ

สถานท่ีอกีท่ีหนึง่ 

 
แมว้า่เราจะอยูห่า่งไกลไกลกนัเกินกวา่เสยีงของมนุษยจ์ะไดย้นิ แตเ่ราก็

สามารถสง่ข่าวถึงกนัไดโ้ดยการใช…้ตวัแทน หรือ สญัญาณตวัแทน  





มัชฌิมการสื่อสาร 

 แบ่งตามการใช้งานทางทหารออกเป็น ๔ ชนิด 

 ๑.พลน าสาร   ๒.ไปรษณีย์ 

๓.สัตว์น าสาร  ๔.โทรคมนาคม 

   



ขอ้เสยี ค่อนขา้งชา้ เสยีเวลาในการเดนิทาง

มาก และอาจเสีย่ง อนัตรายจากขา้ศกึ 

- วิธีส่งข่าวท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ   

- เป็นมชัฌมิท่ีเชือ่ถอืไดแ้ละปลอดภยัมากท่ีสดุ 

- เหมาะส าหรบัการส่งข่าวยาวๆ ใน ระยะทางใกล ้ๆ   

- ส่งแผนท่ีและค าส ัง่จ  านวนมากๆ และการส่งท่ีมีความเร่งด่วนต า่  

๑.พลน าสาร 





๑.ระบบการน าสารภายใน  

•จดัข้ึนเพ่ือน าสง่ขา่วภายในทีต่ ัง้หน่วย 

•การน าสง่ข่าวถึงผูร้บั ภายใน บก.หน่วย และจาก บก.หน่วย ไปยงัศูนย์

การสือ่สารใช ้เจา้หนา้ที ่บก.หน่วย นัน้เป็นพลน าสาร 

•การน าสง่ข่าว จากศูนยก์ารสือ่สารไปยงั บก.หน่วย ซึง่ศูนยก์ารสือ่สาร

นัน้จดัประจ าอยูใ่ช ้เจา้หนา้ทีข่องศูนยก์ารสือ่สาร เป็นพลน าสาร 

 

ระบบการน าสาร 

แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ 



๒.ระบบการสือ่สารภายนอก 

•จดัข้ึนเพ่ือน าสง่ขา่ว ระหวา่ง บก.หน่วย หรอืระหวา่งการสือ่สาร  

•ใช ้เจา้หนา้ทีข่องศูนยก์ารสือ่สาร เป็นพลน าสาร  



การแบ่งประเภทของการน าสาร 

มีวิธีการแบ่งอกี ๒ วิธี คือ… 

๑.๑ พลน าสารตามก าหนดเวลา  

•เป็นพลน าสารท่ีออกปฏบิติังานและกลบัมาตามเวลาท่ีก าหนดไว ้

•จะหยุด ณ จุดต่าง ๆ ตามเวลาท่ีก าหนดไว ้ 

•เดนิทางไปตามเสน้ทางซึง่ไดเ้ลอืกพจิารณาเลอืกไวก่้อนแลว้  

•ตามปกติจะเดนิทางเป็น วงกลม 

 ๑ .แบ่งตามชนิดของงาน 



๑.๒.พลน าสารไม่ก าหนดเวลา  

•เป็นพลน าสารท่ีออกปฏบิติั โดยไม่ก าหนดเวลาท่ีแน่นอน  

•ตามปกติจะใชเ้ม่ือยงัไม่ไดจ้ดัพลน าสารตามก าหนดเวลาขึ้น  

•หรอือาจจดัขึ้นเพือ่เสรมิพลน าสารตามน าก าหนดเวลาท่ีจ าเป็น 



๑.๓.พลน าสารพเิศษ (หรอืผูน้ าสารพเิศษ) 

•เป็นพลน าสารท่ีจดัขึ้นเพือ่น าส่งข่าวท่ีมีการ รปภ. เป็นพเิศษ  

•หรอืเหตุผลพเิศษอืน่ตามความตอ้งการของผูบ้ ังคบับญัชา  

•ในกรณเีป็น ข่าวลบัท่ีสดุ จะตอ้งจดั น. เป็นผูน้ าสารพเิศษ น าสง่

ข่าวน ัน้เสมอ 



•พลน าสาร  ทางบก  

•พลน าสาร  ทางน า้  

•พลน าสาร  ทางอากาศ 

๒.แบ่งตามชนิดของการขนส่ง  





 ปกตข่ิาวท่ีส่งทางไปรษณยีม์กัจะไม่ผ่าน ศสส. ไม่ส่งข่าวท่ีมี

ความเร่งด่วน ข ัน้ ด่วน หรอื สงูกว่า  

 เวน้แต่  ไม่อาจส่งทางมชัฌมิการสือ่สารประเภทอืน่ได ้

๒.การไปรษณยี ์ 



การไปรษณยีท์างทหาร… 

•เป็นระบบการไปรษณียซ์ึง่ทางทหารจดัข้ึนโดยตรง  

•หรอือาศยัระบบการสือ่สารทีมี่อยูใ่นพ้ืนที ่

•ปกตใิชส้ง่ขา่วทีไ่มมี่ความเรง่ดว่นไปยงัผูร้บัขา่วโดยไม่

ผา่นศูนยก์ารสือ่สาร 



๓.๑นกพริาบน าสาร ความเร็วในการบินสง่ขา่วประมาณ ๕๐ กม./

ชม. และไดไ้กลประมาณ ๔๐๐ กม. สง่ขา่วจากขา้งหนา้ไปขา้ง

หลงั เหมาะส าหรบัใชเ้วลากลางวนั อากาศแจม่ใสอนัตรายจาก

นกทีเ่ป็นศตัรู / ขา้ศึก 

๓.๒ สนุขัน าสาร  หน่วยทหารราบใชสุ้นขัน าสารระหวา่งพล

ลาดตระเวนกบัหน่วยของตน(เป็นการใชพิ้เศษไมเ่ก่ียวกบัศูนย์

การสือ่สาร) 

๓. สัตว์น าสาร 



 วธิีรบั-สง่ขา่วระยะไกล โดยอาศยัสญัญาณเป็นตวัแทน

ขอ้ความของขา่ว เชน่ โทรเลข โทรศพัท ์เป็นตน้ 

 ๔.๑ ทัศนะสัญญาณ  สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเป็นประมวล

ข้อความที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า เช่น แสงสัญญาณ ธงสัญญาณ แผ่นผ้า

สัญญาณ ไฟฉาย และแสงสีต่างๆ 

  

๔.การโทรคมนาคม  



๔.๒ เสียงสัญญาณ เครือ่งใชใ้ดๆทีท่ าใหเ้กิดเสยีง เชน่  นกหวดี 

ระฆงั ฆอ้ง ไซเรน เกราะ แตรเดีย่ว สง่ขา่วส ัน้ๆ ตามสญัญาณที่

ไดน้ดัหมายไวห้รอืปฏิบตัติามสญัญาณนดัหมายอยา่งอืน่ ใชเ้ป็น

สญัญาณแจง้เตอืนเตรยีมพรอ้ม/การสือ่สาร  ในกรณีฉกุเฉิน

  



 ๔.๓ การสื่อสารประเภทสาย  

 สามารถใช้ได้กับสภาพภูมิประเทศเกือบทุกชนิด ให้ความ

ปลอดภัยมากกว่าการส่งข่าวทางวิทยุ แต่อาจถูกเกาะสายดักรับฟัง

ข่าวได้ ปัจจัยพิจารณาที่ควรน ามาใช้คอื ระยะเวลา สภาพอากาศ 



๔.๔ การสื่อสารประเภทวิทยุ   

  ใชเ้วลาตดิตัง้นอ้ย ท าการสือ่สารไดใ้นขณะเคลื่อนที ่ใชไ้ดท้ ัง้บน
ดนิ  พ้ืนน า้ และในอากาศ ผูใ้ชส้ามารถพูดโตต้อบกนัได ้อาจถูกรบกวน

จากไฟฟ้าในบรรยากาศ   การก่อกวนจากฝ่ายตรงขา้ม   มีความ

ปลอดภยันอ้ยทีสุ่ด 



การสือ่สารดว้ยมชัฌมิไฟฟ้า 

    โทรศพัท์   

        โทรเลข    

         โทรพมิพ ์    

  โทรส าเนา   

  โทรทศัน ์   

       คอมพวิเตอร ์   

มี 6 วิธี  



 

   - รวดเรว็ / สือ่สารระหว่างบคุคลต่อบคุคล ส่งข่าวส ัน้ๆ 

   - จดัขึ้นเพือ่อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานของ ผบ. – ฝอ. 

เป็นส าคญั 

 

    

โทรศพัท์ 



ใชส้่งข่าวระยะไกล ๆ เม่ือมชัฌมิไฟฟ้าอืน่ไม่มี หรอื มีแต่ใชไ้ม่ไดผ้ล  

ขอ้เสยี คอื เมื่อสง่ขา่วทางโทรเลขทางวทิยุ คอืใชเ้วลาการสง่ขา่วมากกวา่

มชัฌิมการไฟฟ้าอยา่งอืน่ 

โทรเลข 



... คลา้ยเครือ่งพมิพ ์     

... ส่งข่าวตามแบบพมิพ ์( เป็นแผ่น , กระดาษแถบ ,แถบปร ุ)   

... รบั-ส่งข่าวท่ีมีความยาว และเป็นจ านวนมากๆ   

... ความเรว็๔๐-๑๐๐ค า/นาที 

โทรพมิพ ์



- ใชส่้งภาพลายเสน้หรอืวสัดเุกีย่วกบัภาพ เช่น แผนท่ี,ภาพร่าง, 

 แผนผงัและแผ่นบรวิาร 

- กรรมวิธีในการส่งค่อนขา้งชา้ท างานแบบจุดถงึจุด 

โทรส าเนา 



โทรทศัน ์

ใหภ้าพและเสยีงช ัว่ขณะจากของจรงิหรอืจากฟิลม์ท่ีอยู่ระยะไกล 



 

 ใชค้อมพวิเตอรเ์ป็นส่วนประกอบส าคญั ใชร่้วมกบัระบบสือ่สาร /

ข่าวสาร ถูกแปลงเป็น ภาษาอเิลก็ทรอนิกส ์แลว้ส่งไปยงัปลายทาง    ใช ้

ประโยชนเ์บื้องตน้ เพือ่ควบคุมการยงิ /อตุุนิยมวิทยา อาจใชเ้ป็นวงจรผูใ้ช ้

เฉพาะหรอืวงจรผูใ้ชร่้วม 

 

 การส่งขอ้มูล 



 

อาหารสมอง  
ทอมเล่าให้ฟังว่า แม่ของทอมมลูีก 3 คน 
คนแรกช่ือ เมย์ (ซ่ึงแปลว่าเดือนพฤษภาคม) 
คนทีส่องช่ือ จูน (ซ่ึงแปลว่าเดือนมถุินายน) 
ดงัน้ันลูกคนทีส่ามจะมช่ืีอว่าอะไร 
ตอบ............................................................... 

 



นกัเรยีน สรปุ....

ประเดน็ส าคญั 


