


การสื่อสาร 
มีบทบาทส าคัญ 

ความส าเร็จ ความล้มเหลว 

ในการปฏิบัติภารกิจของทุกระดับหน่วย 

การสื่อสาร คือ เสียงของผู้บังคับบัญชา 



มัชฌิมการสื่อสาร 

 แบ่งตามการใช้งานทางทหารออกเป็น ๔ ชนิด 

 ๑.พลน าสาร   ๒.ไปรษณีย์ 

๓.สัตว์น าสาร  ๔.โทรคมนาคม 

   



 การน าสารเป็นวิธีการน าสารที่เก่าแก่ที่สุดวิธีหนึ่ง ซึ่งให้
ความเชื่อถือและความปลอดภัยอย่างดีที่สุด แม้ว่าปัจจุบันนี้
วิทยาการต่างๆ จะก้าวไปเพียงใดก็ตาม  การน าสารก็ยังเป็นวิธีการ
สื่อสารที่ให้ความรวดเร็วและเชื่อถืออยู่เสมอ 



- วิธีส่งข่าวท่ีเก่าแก่ท่ีสดุ   

- เป็นมชัฌมิท่ีเชือ่ถอืไดแ้ละปลอดภยัมากท่ีสดุ 

- เหมาะส าหรบัการส่งข่าวยาวๆ ใน ระยะทางใกล ้ๆ   

- ส่งแผนท่ีและค าส ัง่จ  านวนมากๆ และการส่งท่ีมีความเร่งด่วนต า่  

พลน าสาร 

ขอ้เสยี ค่อนขา้งชา้ เสยีเวลาในการเดนิทางมาก และอาจเสีย่ง  

         อนัตรายจากขา้ศกึ 



๑.ระบบการน าสารภายใน  

•จดัขึ้นเพือ่น าส่งข่าวภายในท่ีต ัง้หน่วย 

•การน าส่งข่าวถงึผูร้บั ภายใน บก.หน่วย และจาก บก.หน่วย ไป

ยงัศนูยก์ารสือ่สารใช ้เจา้หนา้ท่ี บก.หน่วย น ัน้เป็นพลน าสาร 

•การน าส่งข่าว จากศนูยก์ารสือ่สารไปยงั บก.หน่วย ซึง่ศนูยก์าร

สือ่สารน ัน้จดัประจ าอยู่ใช ้ เจา้หนา้ท่ีของศนูยก์ารสือ่สาร เป็นพล

น าสาร 

ระบบการน าสาร 

แบ่งออกเป็น 2 ระบบ คอื 



๒.ระบบการสือ่สารภายนอก 

•จดัขึ้นเพือ่น าส่งข่าว ระหว่าง บก.หน่วย หรอืระหว่างศนูยก์าร

สือ่สาร  

•ใช ้เจา้หนา้ท่ีของศนูยก์ารสือ่สาร 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  



 การสื่อสารด้วยพลน าสารจะได้ผลมากน้อยเพียงใดนั้น
ย่อมแล้วแต่การเลือกชนิดของพลน าสารให้เหมาะกับข่าว  การ
เลือกดังกล่าวนี้ ต้องพิจารณาเกี่ยวกับ 
 - ความรีบด่วน  
 - ความยาวของข่าว  
 - จ านวนข่าว  
 - ภูมิประเทศ, ลมฟ้าอากาศ,  
 - จ านวนพลน าสารและยานพาหนะ   

ข้อพิจารณาในการส่งข่าวโดยพลน าสาร  



 ๑.๑ ใช้ในระยะใกล้ๆ หรือใช้ในภูมิประเทศซึ่งยานพาหนะผ่าน
ไปไม่ได้ 
 ๑.๒ ถ้าใช้ในระยะไกลต้องใช้ระยะการส่งต่อหรือการถ่ายทอด 
 ๑.๓ หน่วยเล็กๆ ที่ปฏิบัติการในสนามไม่มีเครื่องสื่อสารหลายๆ 
ชนิด และไม่มียานพาหนะเพียงพอส าหรับการน าสาร จ าต้องใช้พลน า
สารเดินเท้าตลอดเวลา 

๑.พลน าสารเดินเท้า 



 ๒.๑ ใช้ได้ทุกระดับหน่วย 
 ๒.๒ ส าหรับการสื่อสารระยะใกล้ ซึ่งมีเส้นทางที่ยานพาหนะ
อื่นไปไม่ได ้  

๒ พลน าสารข่ีจักรยาน 

 ๓.๑ เหมาะส าหรับการน าสารในภูมิประเทศทุรกันดาร หรือมี
เส้นทางจ ากัด 
 ๓.๒ ระยะทางไม่ไกลมาก  

๓ พลน าสารขี่ม้า 



 ๔.๑ ใช้ระหว่างหน่วยห่างกันไม่เกินที่รถยนต์แล่น ๔ ชม. 
 ๔.๒ เมื่อสถานการณ์บังคับให้ใช้เส้นทางนั้นบ่อยๆ และสภาพ
ของถนนอ านวยให้ก็อาจใช้ได้ในระยะทางถึง ๓๐๐ ไมล์ 
 ๔.๓ การเลือกยานพาหนะต้องให้เหมาะสมกับชนิดของเส้นทาง 
 ๔.๔ ในเขตหลังควรใช้รถเก๋ง, รถบรรทุก และรถติดอาวุธ 
 ๔.๕ ที่ตั้งและสภาพของเส้นทางหลักและรอง    จะทราบได้จาก
สารวัตรทหารและเจ้าหน้าท่ีขนส่ง 

๔ พลน ำสำรยำนยนต์   



 ๕.๑ พลน าสารทางรถไฟนั้น จะต้องพิจารณาถึงความ
ปลอดภัยเป็นส าคัญ  การเก็บข่าวไว้ในห้องส่วนตัวหรือรถซึ่ง
จัดเป็นพิเศษ 
 ๕.๒ ตามปกติการแลกเปลี่ยนถุงข่าวนั้น  จ าต้องมีพล
น าสารถืออาวุธอยู่บนรถไฟด้วย  และจ่ายถุงข่าวให้แก่พลน า
สารด้วยยานยนต์ ณ สถานีรถไฟตามเส้นทางที่ผ่านไป 

๕. พลน าสารทางรถไฟ 



 ๑ ส่งข่าวส าคัญและมีความเร่งด่วนสูง 
 ๒ การใช้เครื่องบินน าสารตามก าหนดเวลาพิเศษโดยรอบคอบ
จะช่วยลดภาระทางคมนาคม และช่วยในการแจกจ่ายในระยะไกลๆ 
กระท าได้เร็วขึ้น 
 ๓ พลน าสารทางอากาศ  ใช้กับหน่วยที่มีเครื่องบินในอัตรา
หรือมีหน่วยบินมาสมทบ เพื่อบริการน าสารทางอากาศและใช้ส าหรับ
หน่วยที่แยกกันอยู่ห่างๆ ซึ่งการน าสารด้วยยานยนต์จะเสียเวลามาก
หรือใช้ไม่ได ้
  

พลน าสารอากาศ 



 ๔ ข่าวที่จะแจกจ่ายนั้นส่งให้กับนักบิน    พลน าสารที่
โดยสารไปด้วยหรือผู้ตรวจการณ์  บางกรณีอาจส่งข่าวไปให้
เครื่องบินที่ก าลังบินอยู่โดยใช้วิทยุ การตกข่าว, แผ่นผ้าสัญญาณ
หรือทัศนะสัญญาณอย่างอื่น  การแจกจ่ายข่าวควรท าหลังจาก
เครื่องบินได้ลงสู่สนามบินเรียบร้อยแล้ว  การส่งข่าวระหว่างที่
เครื่องบินก าลังบินอยู่ก็กระท าด้วยการใช้วิทยุ, ทิ้งข่าว หรือทัศนะ
สัญญาณ 

พลน าสารอากาศ(ต่อ) 



 ๑ ใช้เมื่อข่าวนั้นมีความส าคัญมาก หรือเมื่อพลน าสารอาจ
ได้รับอันตรายจากการยิงของข้าศึกตามเส้นทางที่ผ่านไป    
 ๒ พลน าสารแต่ละคน จะต้องมีข่าวที่จะต้องส่งอยู่คนละ ๑ 
ชุด (เหมือนกัน)   ถ้าสามารถท าได้ควรส่งพลน าสารคู่ไปคนละ
เส้นทาง 

พลน าสารคู ่



 บุคคลที่ถูกคัดเลือกอย่างน้อยจะต้องเป็นบคุคลที่มีเชาว์และ
ไหวพริบปานกลาง พึงระลึกอยู่เสมอว่า พลน าสารนั้นปฏิบัติงานใน
ฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ที่ให้ความปลอดภัยดีที่สุด  นอกจากนี้
แล้วพลน าสารจะต้อง.- 
 ๑ เป็นผู้มีความฉลาดในระดับปานกลาง 
 ๒ เป็นคนหนุ่ม,แข็งแรง,สุขภาพด ี
 ๓ มีความซื่อสัตย์, กล้าหาญ, มีวินัยดี, รู้จักแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า 
 ๔ ได้รับอนุมัติให้น าเอกสารลับติดตัวไปได ้  

ข้อพิจารณาในการคัดเลือกพลน าสาร 





พลน าสารต้องได้รับการฝึกเป็นพิเศษ รวมทั้งได้รับค าแนะน าในเรื่อง
ต่อไปนี.้- 
 ๑ การอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ 
 ๒ การขับรถพรางไฟ(ขับรถเวลาค่ ามืดโดยไม่ใช้ไฟ) 
 ๓ การพิทักษ์ข่าวสาร 
 ๔ อาวุธประจ ากายของพลน าสาร 
 ๕ ยานพาหนะที่ใช้รวมทั้งการปฏิบัติงานและขั้นการซ่อมบ ารุง 
 ๖ การจัดหน่วยและการพิสูจน์หน่วย (สัญลักษณ์ทางทหาร) 
 ๗ การใช้วัสดุในการท าลาย 
 ๘ เทคนิคในการทิ้งข่าวและตกข่าว 
 ๙ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่จ่ายข่าว 



นอกจากนี้ พลน าสารต้องมีความรู้ในเรื่อง 

1. การส่งข่าวด้วยปากเปล่า / ลายลักษณ์อักษร 

2. สามารถเดินทางได้ในภูมิประเทศต่าง ๆ 

3. รู้จักเลือกเส้นทางที่มีการก าบังและซ่อนเร้น 
4. รู้จักหน่วย และผบ.ที่จะติดต่อด้วย 



ความปลอดภัยและความแน่นอนของบริการน าสาร  
เพื่อบริการน าสารด าเนินไปได้โดยต่อเนื่องและให้ข่าวมีความปลอดภัย  
จะต้องด าเนินการดังต่อไปนี ้
 ๑ พลน าสารต้องมีอาวุธติดตัวและมีผู้คุ้มตรองถืออาวุธร่วม
เดินทางไปด้วย 
 ๒ พลน าสารต้องน าข่าวใส่ในถุงหรือแนบติดตัวอยู่เสมอ 
 ๓ เตรียมในเรื่องการท าลายให้พร้อม เช่น เตรียมลูกระเบิด
เพลิงหรือน้ ามันเชื้อเพลิงไว้ให้พร้อมที่จะใช้ได้ทุกเวลา 
 ๔ ท าเครื่องหมายที่พาหนะน าสารให้ชัดเจน และติดต่อกับ
สารวัตรทหารเพื่อความเร่งด่วนในการใช้ถนน  



 ๕ จัดท า รปจ.เพื่อใช้ในการพิสูจน์ว่าเป็นพลน าสารที่แท้จริง  
 ๖ ต้องก าหนดใน รปจ.ว่า เมื่อพลน าสารได้รับบาดเจ็บหรือ
ประสบอุบัติเหตุ ไม่สามารถเดินทางต่อไปถึงที่หมายได้ ให้น า
ข่าวสารทั้งหมดไปส่งยังหน่วยทหารฝ่ายเดียวกันที่อยู่ใกล้เคียงที่สุด 
 ๗ ต้องสอบสวนพลน าสารเสมอในกรณีที่ใช้เวลาในการน า
สารนานผิดปกติ 



 ๑ เป็นวิธีการสื่อสารที่ให้ความปลอดภัยที่สุด 
 ๒ ช่วยลดความยุ่งยากของการสื่อสารประเภทไฟฟ้าด้วยการ
แบ่งข่าวยาวๆ และมีความเร่งด่วนต่ า 
 ๓ สามารถส่งข่าวได้ครั้งละมากๆ และส่งห่อเอกสารได้ด้วย 
 ๔ ช่วยลดภารกิจในการติดตั้งวงจรไฟฟ้า 
 ๕ สามารถส่งข่าวที่ปกปิดไปยังหน่วยที่ให้มีเครื่องรหัสใช้ 
 ๖ ถ้าเป็นการน าสารในระยะใกล้ๆ อาจเสียเวลาน้อยกว่าการ
รับส่งข่าวด้วยเครื่องมือสื่อสารประเภทไฟฟ้า ซึ่งต้องเข้าและถอด
อักษรลับ 

ข้อดีของการสื่อสารด้วยการน าสาร 



ของการสื่อสารด้วย 
พลน าสาร 

1. เสียเวลามาก หากหน่วยอยู่ห่างไกล 
เกินไป 

2. ลักษณะภูมิประเทศจ ากัด 



 ๑ รับข่าวแล้วลงทะเบียนหลักฐาน 
 ๒ ด าเนินกรรมวิธีต่อข่าว  
 ๓ มอบให้พลน าสารน าไปส่งมอบ 
  

การปฏิบัติของพลน าสาร 



ชนิดของพลน ำสำร ควำมเร็วเป็นไมล์ต่อชั่วโมง 
กลำงวัน กลำงคืน 

พลน ำสำรเดินเท้ำ ๓ - ๕ ๒ - ๔ 
พลน ำสำรขี่จักรยำน ๙ - ๑๕ ๖ - ๑๒ 
พลน ำสำรขี่ม้ำ ๑๒ - ๒๐ ๘ - ๑๖ 
พลน ำสำรด้วยยำนยนต์ ๒๔ - ๔๐ ๑๕ - ๓๐ 
พลน ำสำรด้วยรถไฟ ๓๕ - ๔๐ ๓๕ - ๔๐ 
พลน ำสำรทำงอำกำศ ๘๐ ขึ้นไป ๘๐ ขึ้นไป 

อัตราความเร็วในการเดินทางของพลน าสาร 



นนร.  

สรปุประเดน็ส าคญั 


