
สารบัญ 
                       หนา 
คํานํา         
บทที่ ๑    กลาวนํา                      ๑ 
บทที่ ๒    การขาวกรองทหารเรือ                  ๒  
   ตอนที่ ๑ คุณลักษณะขาวกรองทหารเรือ                ๒           
 ตอนที่ ๒ หลักการสําคัญและแหลงของขาวกรองทหารเรือ             ๒  
 ตอนที่ ๓ วงรอบขาวกรอง                 ๕ 
บทที่ ๓ การดําเนินงานขาวกรองทางยุทธศาสตร              ๑๔  
 ตอนที่ ๑ กลาวทั่วไป                ๑๔ 
 ตอนที่ ๒ หนวยรับผิดชอบรวบรวมขาวกรองยุทธศาสตร            ๑๔  
 ตอนที่ ๓ เปาหมายหรือหัวขอขาวกรองทางยุทธศาสตร            ๑๕ 
บทที่ ๔ การดําเนินงานขาวกรองยุทธการ               ๓๑  
 ตอนที่ ๑ กลาวทั่วไป                ๓๑ 
 ตอนที่ ๒ ขาวกรองการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก                        ๓๔  
 ตอนที่ ๓ ขาวกรองการปฏิบัติการสงครามปราบเรือดําน้ํา           ๔๑ 
 ตอนที่ ๔ ขาวกรองการปฏิบัติการสงครามทุนระเบิด           ๔๓ 
 ตอนที่ ๕ ขาวกรองการปฏิบัติการทางอากาศ            ๔๗  
 ตอนที่ ๖ ขาวกรองที่ใชในการสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ          ๔๙  
บทที่ ๕ การตอตานขาวกรอง               ๖๐  
 ตอนที่ ๑ กลาวทั่วไป                                     ๖๐      
 ตอนที่ ๒ หลักพื้นฐาน               ๖๐  
 ตอนที่ ๓ มาตรการตอตานขาวกรอง             ๖๑ 
 ตอนที่ ๔ การปฏิบัติการตอตานขาวกรอง                                                                    ๖๑  
 ตอนที่ ๕ เจาหนาที่และหนวยตอตานขาวกรอง            ๖๓ 
 ตอนที่ ๖     การปฏิบัติการพิเศษในการจารกรรม การกอวนิาศกรรม การบอนทําลาย                         
และการตอตาน               ๖๓  

        
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๐
 

คํานํา 
 
 การจัดทําเอกสาร อทร.๒๐๐๑ วาดวยคูมือการขาวของกองทัพเรือ  ขว.ทร.ไดรวบรวมและเรียบเรียงขึ้น
โดยอาศัยเอกสารการขาวกรองทหารเรือทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศหลายฉบับ รวมทั้งเอกสารใน
ลักษณะเดียวกันของตางเหลาทัพเปนแนวตรวจสอบเทียบเคียง เพื่อความถูกตองทันสมัย เพื่อใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานดานการขาวกรอง    และการตอตานขาวกรองของกองทัพเรือในทุกระดับที่เกี่ยวของตอไป 
อยางไรก็ดี เนื่องจากการจัดทําครั้งนี้เปนครั้งแรก อาจจะมีขอบกพรองอยูบาง หากปรากฏความผิดพลาด
บกพรอง กรุณาแจงให ขว.ทร.ทราบ เพื่อจะไดพัฒนาปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป 
 

        คณะทํางานพจิารณาและจัดทํา อทร.ดานการขาว 
 
  
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐๑
 
 
 

บทท่ี ๑ 
กลาวนํา 

 
 ๑. ความหมายของขาวกรอง     ขาวกรอง  คือ  ความรู  หรือผลที่ผลิต   จากการรวบรวม การประเมินคา 
การวิเคราะห การสนธิ และการตีความขาวสารที่หามาไดทั้งสิ้น  ซ่ึงเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือมากกวาของ
ตางชาติ หรือของพื้นที่ปฏิบัติการตางๆ ซ่ึงมีความเกี่ยวของโดยทันที หรือขาวสําคัญตอการวางแผนและการ
ปฏิบัติการทางทหาร  
 ๒. ความสําคัญของงานดานขาวกรอง  งานดานการขาวกรองนับวาเปนงานที่สําคัญสําหรับ 
นักการทหารสําหรับใชในการวางแผนและปฏิบัติการทางทหาร ผูบังคับบัญชาหรือผูนําหนวยที่เห็นความสําคัญ
ของงานดานการขาวกรองโดยสามารถนําขาวกรองไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลวก็สามารถ
จะทําใหไดรับชัยชนะหรือประสบผลสําเร็จในการทําสงครามไดดังเชนประวัติศาสตรที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา 
ซ่ึงความสําคัญของขาวกรองนั้น ซุนวู (SUN  TZU) นักยุทธศาสตรและปราชญทางดานการทหารชาวจีนได
กลาวถึงความสําคัญของขาวกรองไววา   หากรูฝายตรงขามและรูตัวเอง ทานไมจําเปนตองเกรงกลัวตอผลของ
สงครามที่จะเกิดขึ้น เมื่อใดที่ทานมิไดสนใจฝายตรงขามแตรูตัวเอง เมื่อนั้นโอกาสที่ทานจะชนะหรือแพเทากัน 
คราใดที่ทานมิไดสนใจทั้งฝายตรงขามและตัวเอง แนใจไดวาทานไดเขาสูอันตรายแลว จึงเปนที่เชื่อไดวาการขาว
กรองเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่มีสวนสําคัญตอการบรรลุภารกิจในทุกระดับ และประเภทของหนวย 
เนื่องจากหนวยงานดังกลาวจะเปนการใหขอมูลตางๆ ที่จําเปนตอการวางแผน และการตกลงใจตอการปฏิบัติ
ภารกิจใหสามารถบรรลุไดตามขอบเขตของภารกิจที่ไดรับมอบหมายหรือที่ไดกําหนดไว การดําเนินงานดานการ
ขาวกรองนั้นจะมีความเกี่ยวของและเกี่ยวพันกับสิ่งตางๆ มากมายมิใชเฉพาะผูที่มีหนาที่เกี่ยวกับงานขาวกรอง
เทานั้น แตนายทหารและทหารทุก ๆ คน จําเปนที่จะตองมีความรอบรูเกี่ยวกับงานขาวกรอง เพื่อใหสามารถใช
ใหเกิดประโยชนและเห็นความสัมพันธดังที่กลาวมาแลว โดยเฉพาะการปฏิบัติการขาวกรองทหารเรือ จะมีความ
เกี่ยวของกับการขาวกรองของเหลาทัพอ่ืนๆ และการเชื่อมโยงกันอยางตอเนื่องระหวางขาวกรองกับการวางแผน 
การกําหนดนโยบาย และการปฏิบัติการทุกระดับ จากทําเนียบรัฐบาลจนถึงเรือแตละลํา และทหารในแนวหนา 
หนวยงานและการดําเนินกิจกรรมดานการขาวกรองทหารเรือมีฐานะเปนสวนหนาของงานขาวกรองของชาติ 
การมองกิจกรรมของหนวยงานของตนไดอยางเหมาะสมนั้น นายทหารเรือจะตองเขาใจและมองเห็นคุณคาของขาว
กรองใหไดอยางกวางขวาง มีความรูเกี่ยวกับหนวยงานที่ผลิตขาวกรอง วิธีการดําเนินการดานการขาวกรองในแต
ละระดับตั้งแตระดับการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรทหาร ผลประโยชนแหงชาติ วัตถุประสงคแหงชาติ 
ความมั่นคงแหงชาติ ภัยคุกคามของชาติ นโยบาย และภารกิจของหนวยที่รับผิดชอบ 



 ๑๐๒
 
ตอนที่ ๒ ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรทหาร 
 ๑. ยุทธศาสตรชาติ  คือ ศิลปและศาสตรในการพัฒนาและการใชพลังอํานาจทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ 
ทางสังคม จิตวิทยา ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับพลังอํานาจทางทหารของชาติทั้งในยามสงบและใน
ยามสงคราม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของชาติ 
 ๒. โครงสรางยุทธศาสตรชาติและการกําหนดยุทธศาสตรชาติ 
    โครงสราง     กรรมวิธี 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โดยปกติยุทธศาสตรชาติมักจะกําหนดขึ้นในรูปแบบนโยบายความมั่นคงแหงชาติในดานตางๆ อัน
ไดแกนโยบายความมั่นคงแห งชาติด านการ เมืองภายนอกหรือการ เมืองระหว างประ เทศ  และ 
การเมืองภายในประเทศ    นโยบายความมั่นคงแหงชาติดานเศรษฐกิจ    นโยบายความมั่นคงแหงชาติดานสังคม 
 

ผลประโยชนแหงชาติ การตรวจสอบสภาวะแวดลอม 

วัตถุประสงคมูลฐานแหงชาติ พิจารณาแรงผลักดันและแนวโนม 
เพื่อทราบปญหาและโอกาส 

กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะแหงชาติเผ่ือเลือก 

วัตถุประสงคเฉพาะแหงชาติ 
(ที่เสนอ) 

การวิเคราะหกําลังอํานาจ แบบแผนของชาติเพื่อ 
ทราบ กรณีเกื้อกูลและอุปสรรค พิจารณาความ 

เปนไปได ความยอมรับ ความเหมาะสม 

กําหนดนโยบายความมั่นคงแหงชาติเผ่ือเลือก 

วิเคราะหผลดีผลเสียเกี่ยวกับความเสี่ยง  
ขอไดเปรียบทรัพยากรที่มีอยู 

การวิเคราะหปจจัยสนับสนุนและอุปสรรค 

นโยบายความมั่นคงแหงชาติ 
(ที่เสนอ) 

มาตรการเฉพาะ 

ความ 
ตอง 
การ 

(ENDS) 

การสนองตอบ 
ความตองการ 
(WAY AND MEANS) 



 ๑๐๓
จิตวิทยา    นโยบายความมั่ นคงแห งชาติด าน วิทยาศาสตรเทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดลอม 
และนโยบายความมั่นคงแหงชาติดานการปองกันประเทศ ซ่ึงการจัดทํานโยบายดังกลาว สภาความมั่นคง 
แหงชาติจะเปนผูรับผิดชอบในการกําหนดขึ้นลวงหนาตามหวงระยะเวลา ซ่ึงโดยปกติจะกําหนดในหวง ๕ ป 
การกําหนดนโยบายความมั่นคงแหงชาติดานตางๆ  นี้  จะตองผานความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
จึงจะสามารถนําไปใชปฏิบัติไดโดยถูกตอง 
 ๓. ยุทธศาสตรทหาร  คือ  ศิลปและศาสตรในการใชกําลังทหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย
ของชาติ โดยการใชกําลัง การคุกคามดวยกําลัง ยุทธศาสตรทหารถือเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรชาติเพราะใน
ขอเท็จจริงนโยบายความมั่นคงแหงชาติดานการปองกันประเทศก็คือยุทธศาสตรทหารนั่นเอง และกําลังอํานาจ
ของทหารที่ใชเปนเครื่องมือในการปองกันและรักษาความอยูรอดปลอดภัยของประเทศก็เปนได องคประกอบ
ของพลังอํานาจแหงชาติองคประกอบหนึ่งหรือเปนเสมือนขีดความสามารถของชาติทางทหารที่สําคัญในการ
ผสมผสานกับกําลังอํานาจอื่นๆ เพื่อรักษาไวซ่ึงเอกราชและอธิปไตยของชาติ และบรรลุจุดหมายปลายทางของ
ชาติ โดยมีรายละเอียดการกําหนดยุทธศาสตรทหารตามผังหนา ๔ 
 
ตอนที่ ๓ ความมั่นคงแหงชาติและภัยคุกคาม 
 ๑. กลาวนํา  ในยุคสงครามเย็นนั้น ประเทศไทยตองเผชิญกับการคุกคามดวยกําลังทหารจากภายนอกที่
ชัดเจนโดยประเทศที่มีการปกครองในระบอบคอมมิวนิสตในอินโดจีนที่มีมหาอํานาจของคายคอมมิวนิสตให
การสนับสนุน รวมทั้งยังมีภัยคุกคามจากผูกอการรายคอมมิวนิสตภายในประเทศที่พยายามเคลื่อนไหว
ดําเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของประเทศไทยไปสูระบอบคอมมิวนิสตอีกดวย ทุกฝายจึงมอง
ภาพความมั่นคงของชาติอยูที่การที่ประเทศไทยจะสามารถรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติใหอยูรอดจากการ
รุกรานดวยกําลังทหารจากภายนอกประเทศและจากการดําเนินการของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย
ภายในประเทศเปนสําคัญ ทําใหรัฐบาลตองทุมเทงบประมาณสวนใหญของประเทศมาใชเพื่อการเสริมสราง
กองทัพใหเขมแข็ง และทุมเทงบประมาณจํานวนมากมาใชในการตอสูและปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต
ภายในประเทศไทย 
  เมื่อสถานการณสงครามเย็นไดยุติลงประกอบกับรัฐบาลสามารถเอาชนะผูกอการราย
คอมมิวนิสตภายในประเทศไดหมดแลว ทําใหภาพของภัยคุกคามที่เคยมีมาในอดีตเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงจําเปนที่
ประเทศไทยจะตองใหความสําคัญกับปญหาอ่ืนๆ ของชาติที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติเชนกัน และนํา
ขึ้นมาพิจารณาเพื่อที่จะไดเรงขจัดปญหาตางๆ เหลานั้น ที่สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติโดยรวมใหหมด
ไปโดยเร็ว เพื่อใหประเทศไทยมีความมั่นคงที่ถาวรและยั่งยืนตลอดไป ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองใหคําจํากัดความ
ของความมั่นคงเสียใหม เพื่อใหเปนที่เขาใจตรงกันในทุกๆ ฝาย โดยเฉพาะผูที่มีหนาที่ปฏิบัติงานดานการขาว
กรองของชาติในทุกหนวยงาน 
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ยุทธศาสตรชาติ 

ตรวจสอบสภาวะ 
แวดลอมทางทหาร 

พิจารณาปจจัยที่มี
ผลกระทบตอผลประโยชน

แหงชาติ 

ภายในประเทศ 

วัตถุประสงคทางทหาร 
(เผ่ือเลือก) 

วิเคราะหความรุนแรงตาม 
สถานการณและขีด

ความสามารถของประเทศ
ในการเผชิญภัยคุกคาม 

วัตถุประสงคทางทหาร
ที่แสนอแนะ 

และปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ความมั่นคงแหงชาติ 

ภายนอกประเทศ 

กําหนดแนวคิดทาง 
ยุทธศาสตรทหาร 

ตรวจสอบขีดความ 
สามารถทางทหาร 

กําลังภายใตขีดจํากัด
ของงบประมาณ 

เปรียบเทียบกําลังรบที่
ตองการกับกําลังภายใต

ขีดจํากัดของ
งบประมาณมีความเสี่ยง

สูงหรือไม 

- พิจารณาขีดความสามารถที่มีอยู
เปรียบเทียบกับแนวความคิดทางยุทธ
ศาสตรทหาร 
 - พิจารณาปจจัยอื่นประกอบ เขน 
     •  ภูมิประเทศ 
     •  ขีดความสามารถของประเทศที่มี   
          แนวโนมเปนภัยคุกคาม 
     •   ฐานะเศรษฐกิจของประเทศ  

กําลังรบที่ตองการใน 
การปองกันประเทศ 

พิจารณาการกําหนด 
ความเรงดวนในการ 
พัฒนากําลังรบ 

ยุทธศาสตรทหารทหารที่เสนอ ไมสูง 
 สูง 
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 ๒. มิติใหมของความมั่นคงแหงชาต ิ  
    ก. ความเปนมา  จากบทเรียนของการลมสลายของอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งในยุคสงครามเย็นเปน
ประเทศมหาอํานาจผูนําของคายสังคมนิยมคอมมิวนิสตที่มีพลังอํานาจทางทหารทั้งอาวุธนิวเคลียรและอาวุธตาม
แบบตางๆ ทัดเทียมกับสหรัฐฯ ซ่ึงเปนผูนําทางคายประชาธิปไตย และดูวาจะไมมีประเทศใดในโลกจะกลาไป
รุกรานหรือสูรบกับอดีตสหภาพโซเวียต ทั้งยังเปนที่ยําเกรงของประเทศในคายประชาธิปไตยทั้งหลายในโลก
โดยกลัววาจะถูกรุกรานจนเสียเอกราชและอธิปไตยไป และตองเปลี่ยนระบอบการปกครองประเทศ จึงไดพากัน
ไปพึ่งพิงกับสหรัฐฯ ใหชวยคุมกัน แตแลวในชวงกลางป ๒๕๓๒ เหตุการณที่ไมมีใครคาดคิดก็บังเกิดขึ้น คือไมมี
ใครเชื่อวาประเทศที่มีกําลังทหารและยุทโธปกรณที่เขมแข็งระดับมหาอํานาจของโลก จะไมสามารถรักษาเอกราช
และอธิปไตย หรือที่ในอดีตเรียกวาความมั่นคงแหงชาติเอาไวได ทําใหอดีตสหภาพโซเวียตตองลมสลาย บรรดา
รัฐตางๆ ไดพากันประกาศตัวออกเปนเอกราช ไมยอมอยูภายใตการปกครองของรัฐบาลสหภาพโซเวียตอีกตอไป 
รัฐที่ใหญสุดที่ยังหลงเหลืออยูคือ ประเทศรัสเซียในปจจุบัน 
   ไดมีผูวิเคราะหถึงสาเหตุของการลมสลายในครั้งนี้พบวา เปนเพราะความเสื่อมโทรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศเปนสาเหตุหลัก จากการที่อดีตสหภาพโซเวียตไดละเลยตอการแกปญหาเศรษฐกิจที่ตกต่ํา
ภายในประเทศมาเปนเวลานาน มุงแตนําเงินงบประมาณไปทุมเทพัฒนาเสริมสรางศักยภาพทางทหารอยางเดียว 
เพื่อแขงขันกับฝายสหรัฐฯ ตองการแยงชิงกันเปนเจาโลก จึงไดเปนบทเรียนที่สําคัญใหแกบรรดาประเทศ
คอมมิวนิสตที่เหลือ รวมทั้งประเทศอื่นๆ ที่ยังหลงติดอยูกับความเขาใจเดิมๆ ที่วา ความมั่นคงแหงชาติคือการ
ดํารงรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติเอาไว โดยการพัฒนาเสริมสรางกองทัพใหเขมแข็งเพียงอยางเดียว โดย
ไมคํานึงถึงความมั่นคงในดานอื่นๆ ของประเทศบทเรียนครั้งนี้ไดแสดงใหเห็นวาการที่ประเทศมีกําลังทหารและ
ยุทโธปกรณที่เขมแข็งเพียงอยางเดียวนั้น ไมสามารถจะชวยรักษาเอกราชและอธิปไตยที่ตนอาศัยอยู คนคือผูทํา
หนาที่เปนทหารของชาติ เปนผูวางแผนและใชอาวุธยุทโธปกรณในการปองกันประเทศ คนคือผูที่จะทําหนาที่
เ ป น รั ฐ บ า ล บ ริ ห า ร ป ร ะ เ ท ศ  ค น คื อ ผู ที่ จ ะ ทํ า 
กิจกรรมประกอบธุรกิจการคา การผลิตตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
   ดังนั้น การที่จะทําใหประชาชนในชาติมีความมั่นคงได ประเทศนั้นๆ ก็จะตองมีความมั่นคงทั้ง
ในดานเศรษฐกิจที่มีความเจริญกาวหนา ทําใหคนอยูดีกินดี มีเงินเพื่อพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกอยางครบ
ครัน มีกําลังทหารที่เขมแข็ง เพื่อไมใหใครมารุกรานเอกราชและอธิปไตย หรือแยงยึดแหลงทรัพยากรและ
ผลประโยชนอ่ืนๆ ของชาติ มีระบบสังคมของคนในชาติที่สรางคนใหมีคุณภาพ มีพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง 
มีความเฉลียวฉลาด และอยูรวมกันอยางสงบสุข เปนฝกแผนแนนแฟนพรอมที่จะรวมมือกันเผชิญกับภัยทุก
รู ป แ บ บ ที่ จ ะ ม า ก ร ะ ท บ ต อ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ทุ ก ด า น ข อ ง เ ข า เ ห ล า นั้ น  
รัฐบาลหรือผูบริหารประเทศจะตองมีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ ดําเนินนโยบายทั้งภายในและระหวางประเทศ
ที่จะอํานวยประโยชนใหแกประเทศมากที่สุด 
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   จากบทเรียนการลมสลายของอดีต สหภาพโซเวียต ทําใหบรรดาประเทศคอมมิวนิสตที่
เหลือไดหันมาใหความสําคัญกับการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ทําการเปดประเทศ เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจาก
ระบบสังคมนิยมเปนระบบการตลาดมากขึ้นเพื่อใหสามารถที่จะรักษาระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสตไว
ไดตอไป รวมทั้งบรรดาประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายก็พากันลดกําลังทหารเพื่อลดงบประมาณทางดาน
การทหาร นํามาฟนฟูดานอื่นๆ เพื่อใหประชาชนในชาติมีชีวิตความเปนอยูที่มั่นคงมากขึ้น ซ่ึงจะทําใหประเทศมี
ความมั่นคงตามไปดวย ดังนั้นในยุคหลังสงครามเย็นจึงไดมีบรรดานักวิชาการทางดานยุทธศาสตรดานการเมือง 
ไดพากันใหคําจํากัดความของความมั่นคงแหงชาติใหม รวมถึงสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
หรืออาเซียน ก็ไดยึดถือเร่ืองความมั่นคงแหงชาติแนวทางใหม เพื่อใหบรรดาประเทศสมาชิกทุกประเทศมีการ
พัฒนาไปสูความมั่นคงที่ยั่งยืนถาวรตอไป และเมื่อแตละประเทศมีความมั่นคงที่แทจริงแลว ก็จะทําใหภูมิภาคนี้
โดยรวมมีความมั่นคงตามไปดวย 
   ข. ความหมายความมั่นคงแหงชาติ  ตามที่กลาวมาขางตน ความหมายของความมั่นคงแหงชาติจึง
หมายถึง ความมั่นคงในองครวม (Comprehensive Security) ซ่ึงไดแก ความมั่นคงทางดานการเมือง ความมั่นคง
ทางดานเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางดานการทหาร และความมั่นคงทางดานจิตวิทยาของประเทศ เมื่อทุกดานของ
ประเทศมีความมั่นคงแลว ประเทศชาติโดยรวมก็จะมีความมั่นคงที่แทจริง และยั่งยืนถาวรตลอดไป ซ่ึงจะได
กลาวถึงความมั่นคงในแตละดานตอไป 
  ๑) ความมั่นคงทางดานการเมือง  หมายถึง การที่ประเทศมีระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพ  
รัฐบาลบริหารประเทศไดครบตามวาระรัฐธรรมนูญ มีคณะรัฐบาลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความเสียสละและ
มุงมั่นที่จะทํางานเพื่อประเทศชาติอยางแทจริง บริหารงานดวยความสะอาดโปรงใส ไดรับความเลื่อมใส 
และไววางใจจากประชาชน คณะรัฐบาลจะตองมีความสามารถในการบริหาร สามารถนําเอาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมา
ชวยในการบริหารทําใหสามารถนําเอาทรัพยากรตางๆ ของประเทศมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ มี
การกําหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพตอการพัฒนาประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติใหมีความ
เจริญกาวหนา มีความตอเนื่อง ใหสังคมมีความเขมแข็ง มีความสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทําใหประชานชน
ในชาติไดมีความอยูดีกินดี มีส่ิงบริการและอํานวยความสะดวกอยางครบครัน และมีความเสมอภาคเทาเทียมกันทั้ง
ประเทศ มีความสามารถในการรักษากฎหมายและกฎระเบียบตางๆ  ภายในประเทศใหประชาชนในชาติไดอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ทางดานการตางประเทศ จะตองมีรัฐบาลที่มี
ความสามารถทางการทูตสูง นําพาใหประเทศสามารถแขงขันกับนานาประเทศไดในดานเศรษฐกิจและการคา นํา
ผลประโยชนและเงินตราเขาประเทศ สามารถสรางความสัมพันธอันสงผลที่จะนําพาใหประเทศพนจากการคุกคาม
ตอความมั่นคงในดานอื่นๆได ซ่ึงการที่ประเทศใดจะมีระบบการเมืองที่มีเสถียรภาพหรือมีความมั่นคงทางการเมือง
ไดนั้น ประเทศนั้นๆ จะตองมีระบบราชการ และระบบพรรคการเมืองที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ มีความรู
ความสามารถสูง มีวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาที่ และตอประชาชนภายในชาติสูง 
นอกจากนี้ จะตองมีผูนําประเทศที่มีความรูความสามารถสูง มีประสบการณมีความซื่อสัตย มีความเสียสละ มีความ
เปนผูนําสูง มีวิสัยทัศนที่กวางไกลสามารถจะรูเทาทันเหตุการณตาง ๆ ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและปรับตัวเพื่อ
รองรับสถานการณใหม ๆ ในการที่จะรักษาผลประโยชนของชาติไดเร็ว มีความเฉลียวฉลาดในเชิงทางการทูต และ
มีอุดมคติในการทํางานเพื่อชาติและประชาชนอยางแทจริง หากประเทศใดมีองคประกอบทางดานการเมืองของ
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ประเทศดังที่กลาวมา ก็จะทําใหสถาบันทางการเมือง ของประทศมีความมั่นคง ซ่ึงจะเอื้ออํานวยตอความมั่ง
คงของชาติในดานอื่นๆ ตามมาอีกดวย และจะมีผลทําใหประเทศชาติโดยรวมมีความมั่นคงที่ถาวร ยั่งยืนอยาง
แทจริงตลอดไป 
  ๒) ความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ  หมายถึง การที่ประเทศมีระบบเศรษฐกิจที่เจริญเติบโตโดยตอเนื่อง 
ไมหยุดชะงัก ทั้งเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจจุลภาค และเศรษฐกิจมห
ภาค ทางดานเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น ประเทศจะตองมีโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เขมแข็งสมบูรณ
ครบถวน และกระจายออกไปทั่วประเทศ เพื่อเอื้ออํานวยใหแกการประกอบอาชพีตางๆ ของคนในชาตโิดยถวนหนา 
ไมเกิดการสูญเปลาทางเศรษฐกิจและยังจะเอื้อประโยชนตอการดึงดูดนักลงทุนจากตางชาติใหนําเงินมาลงทุนใน
ประเทศไทยอีกดวย นอกจากนั้นประเทศจะตองมีระบบการเงินและการคลังที่ดี ยึดมั่นในระเบียบวินัย มีความ
โปรงใส ทางดานกฎหมายและระเบียบตางๆ  จะตองเอื้อประโยชนใหการทําธุรกิจของคนในชาติไดเปนไปอยาง
ร า บ รื่ น  ป อ ง กั น ก า ร ฉ อ โ ก ง  ห รื อ ก า ร เ อ า รั ด เ อ า เ ป รี ย บ ข อ ง ฝ า ย ที่ มี 
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูงกวา ทางดานกฎระเบียบหรือกฎหมายทางภาษีอากร และสรรพสามิตจะตองใหมีระบบ
การจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ สามารถปองกันการรั่วไหลหรือการหลีกเลี่ยงภาษีได ในขณะเดียวกันก็ตองใหมีความ
เปนธรรมแกผูประกอบธุรกิจทุกฝายโดยเทาเทียมกันดวย ทางดานเศรษฐกิจระหวางประเทศ รัฐบาลจะตองสงเสริม
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห ธุ ร กิ จ ข อ ง ค น ไ ท ย ส า ม า ร ถ จ ะ แ ข ง ขั น กั บ ต า ง ช า ติ ใ น เ ว ที ก า ร ค า ก า ร 
ลงทุนระหวางประเทศได ชวยศึกษาและหาตลาดสินคาใหมๆ ใหแกเอกชนของไทย ใหนักธุรกิจไทยสามารถนํา
กําไรที่เปนเงินตราตางประเทศเขามาภายในประเทศไดอยางตอเนื่องไมหยุดชะงัก การคาขายและสงออกมีการ
เจริญเติบโต ไดเปรียบดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดตลอดไป ทําใหประเทศมีเงินตราตางประเทศเพื่อนําไป
พัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาดังเชนประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย รวมท้ังนําไปชวยเสริมสรางความ
มั่นคงในดานอื่นๆ ของชาติใหเขมแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป ทางดานการลงทุนจากตางชาติภายในประเทศนั้น จะตองมี
ระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบการเงินการคลังที่มั่นคง โปรงใส มีกฎระเบียบที่เอื้ออํานวย มีความชัดเจนและ
ตอเนื่อง มีการเมืองที่มีเสถียรภาพ ซ่ึงทั้งหมดนี้จะสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนตางชาติ นําเงินเขามาลงทุนใน
ไทย แตจะตองเปนการลงทุนในระยะยาว ไมใชการเขามาลงทุนในลักษณะการเก็งกําไรระยะสั้น ทั้งนี้จะตองมี
กฎระเบียบเพื่อการปองกันการลงทุนในลักษณะดังกลาว และใหการคุมครองธุรกิจที่มีความสําคัญของไทยให
สามารถแขงขันกับตางชาติไดไมเกิดการเสียเปรียบ และไมทําใหเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศถูกกลืนโดย
เศรษฐกิจของชาวตางชาติ หากเศรษฐกิจของชาติเปนไปตามที่กลาวมาก็จะสงผลใหระบบเศรษฐกิจของชาติมีความ
มั่นคง เขมแข็งไมเกิดจุดออนใหมีการโจมตีคาเงินและทําลายระบบเศรษฐกิจของชาติ ดังเชนบทเรียนในป ๒๕๔๐ 
ที่ผานมาได 
  ๓) ความมั่นคงทางดานการทหาร  หมายถึง  การที่ประเทศมีกําลังกองทัพที่จะสามารถปองกันรักษา
เอกราชและอธิปไตย รวมทั้งผลประโยชนอ่ืนๆ ของชาติจากการใชกําลังทหารของตางชาติเขามาคุกคาม ดังนั้น
ความมั่นคงทางดานการทหารนั้นจึงหมายถึง กองทัพจะตองมีความเพียงพอทางดานกําลังพล และยุทโธปกรณ และ
จะตองมีประสิทธิภาพดวย ในการที่จะปองกันและตอบโตประเทศที่คิดจะใชกําลังเขารุกรานประเทศไทย หรือแยง
ยึดผลประโยชนของชาติไป ในดานประสิทธิภาพของยุทโธปกรณนั้น กองทัพจะตองมียุทโธปกรณที่มีความ
ทันสมัย มีประสิทธิภาพทัดเทียมหรือเหนือกวาประเทศที่จะเปนภัยคุกคามตอไทย มีการตรวจสอบและบํารุงรักษา
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ใหพรอมที่จะใชงานไดตลอดเวลา มีอะไหลของยุท โธปรณที่จะใชทดแทนการสูญเสียในยามสงครามได มี
อาวุธ กระสุนที่เพียงพอตอการรบในระยะยาว เพื่อใหไดชัยชนะตอผูรุกราน ทางดานประสิทธิภาพของกําลังพล 
กองทัพจะตองมีกําลังพลที่มีความเขมแข็ง ทั้งดานจิตใจและรางกาย มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณอยูตลอดเวลา มี
ระเบียบวินัยสูง มีขวัญกําลังใจดี มีความเสียสละสูงพรอมที่จะยอมสละชีวิตเพื่อปกปองและรักษาไวซ่ึงเอกราชและ
อธิปไตยของชาติ และที่จะขาดไมไดคือ กําลังพลของกองทัพจะตองมีความรู ความสามารถสูง มีการศึกษาคนควา
และเฝาติดตามสถานการณตางๆ ของโลก ของภูมิภาค และของประเทศใกลเคียงอยูตลอดเวลา เพื่อใหมีความตื่นตัว
และเกิดการเตรียมพรอมที่จะปกปองประเทศจากภัยคุกคามทุกชนิดที่จะมาจากภายนอกประเทศหรอืภายในประเทศ 
และหลักนิยมการรบของประเทศที่อาจจะเปนภัยคุกคามของไทยในอนาคต เพื่อใหเกิดความไดเปรียบ สามารถ
เอาชนะไดอยางรวดเร็ว หากมีการสูรบเกิดขึ้น กองทัพจะตองมีการฝกตามหลักนิยมและยุทธวิธีการรบใหมๆ 
เพื่อใหกําลังพลมีความเขาใจและความพรอมรบอยูตลอดเวลา แมสถานการณจะอยูในความสงบ และไมมภียัคกุคาม
ก็ตาม ทางดานผูนําในกองทัพทุกระดับ กองทัพจะมีความมั่นคงไดจะตองมีผูนําที่ เฉลียวฉลาด มีความรู
ความสามารถสูง มีความเปนผูนําสูง ใหความสนใจและเอาใจใสตอผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด เปนที่เล่ือมใส
ศรัทธาของทหารในกองทัพ มีความรักในวิชาชีพ ยอมสละเวลาและชีวิตเพื่อการพัฒนากองทัพใหมีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูงอยางแทจริง ใหความสนใจและเฝาติดตามสถานการณตางๆ ของโลก ของภูมิภาค และของ
ประเทศใกลเคียงอยางใกลชิด เพื่อใหมีความพรอมอยูตลอดเวลาที่จะเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะมากระทบ
ตองานในหนาที่การปกปองรักษาเอกราชอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ตลอดจนการปรับแผนตางๆ  ให
สอดคลองอยูตลอดเวลา ทางดานงานขาวกรองของกองทัพ เปนหัวใจที่สําคัญที่สุดตอความมั่นคงทางดานการทหาร 
งานดานการขาวจะตองมีความพรอมอยูตลอดเวลา จะตองมีขอมูล รายละเอียดทุกชนิดของกองทัพประเทศที่
ใกลเคียงทุกประเทศ รวมทั้งประเทศอื่นๆ ที่อาจจะเปนภัยคุกคามตอเอกราชอธิปไตยและผลประโยชนชของชาติใน
อนาคตไดอยูครบถวนสมบูรณ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองแนนอนสําหรับใชในการวางแผนและเตรียมกําลังกองทัพ
ของไทย ตลอดจนดําเนินการทางการทูต เพื่อการรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติ งานขาวกรองจะตองมี
ประสิทธิภาพ มีโครงขายงานที่ครอบคลุมอยางทั่วถึงในทุกดาน ทุกเปาหมายที่ตองการ มีการติดตามความ
เคลื่อนไหวในดานตางๆ อยางตอเนื่อง มีการจัดระบบฐานขอมูลที่ดี มีขอมูลที่ทันสมัยครบถวน พรอมที่จะนํามา
สนับสนุนงานดานอื่นๆ ของกองทัพไดตลอดเวลา ดังนั้นการทหารของประเทศใดจะมีความมั่นคง จะตองมี
องคประกอบตางๆ  อยางนอยตามที่กลาวมาทั้งหมดประกอบกัน 
  ๔) ความมั่นคงดานจิตวิทยา  หมายถึง การที่ประเทศมีสังคมของคนในชาติที่เขมแข็ง มีความรักและ
สามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียวกันภายในชาติ    อยูรวมกันอยางสงบสุขคนในชาติมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ซ่ึงเกี่ยวโยงกับความอยูดีกินดีของคนในชาติ ประชาชนมีความเชื่อ คานิยม วัฒนธรรมที่เกื้อกูลตอการ
พัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพของประชากร เชน มีความขยัน อดทน ใฝหาความรู มีความรักชาติ ประพฤติตน
อยูในศีลธรรมอันดี มีความสนใจและมีสวนรวมในการบริหารบานเมืองของรัฐบาล คอยสอดสองสิ่งไมดีงาม
ตางๆ ชวยเปนหูเปนตาใหแกรัฐบาล ใหคําเสนอแนะในทางที่ดีตอรัฐบาล รูจักประหยัด อดออม พรอมที่จะ
เสียสละเพื่อชาติ ไมมีการเอารัดเอาเปรียบกันภายในชาติ มีความรวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในชาติ หาก
สังคมของคนในชาติใดมีลักษณะดังกลาว ก็จะทําใหชาติพัฒนาไปไดเร็ว เพราะคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
ในทุกๆ ดาน หากประเทศใดมีคนที่มีคุณภาพ มีความรูความสามารถจํานวนมาก ประเทศนั้นก็จะเจริญกาวหนา
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ไปไดเร็ว ดังเชนประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย และ สงผลใหความมั่นคงในดานอื่นๆ ของชาติมีความ
มั่นคงมากขึ้นดวย เชนกําลังคนที่เปนทหารของกองทัพ ก็จะมีประสิทธิภาพทําใหกองทัพมีความเขมเข็งตามไป
ดวย เปนตน 
 ๓. ผลประโยชนแหงชาติกับความมั่นคงแหงชาติ 
  ทั้งสองประการเปนสิ่งที่เกี่ยวพันกันอยูโดยตรง คือการรักษาความมั่นคงแหงชาติ กระทําเพื่อการ
รักษาผลประโยชนแหงชาตินั่นเอง ผลประโยชนที่สําคัญที่สุดของทุกชาติ คือ เอกราชและอธิปไตยของชาติและ
ผลประโ ยชน ที่ จ ะนํ า ม าซึ่ ง ค ว ามส าม า รถ ในก า ร รั กษ า ผลประ โ ยชน แห ง ช าติ ดั ง ก ล า ว ก็ คื อ 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชาติ ดังนั้นจะเห็นวา การกําหนดนโยบายตางประเทศหรือยุทธศาสตรของ 
ชาติตางๆ จะมุงไปที่การรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของตนเปนหลัก เนื่องจากหากประเทศสามารถจะ
พัฒนาหรือสรางใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ไดเปรียบดุลการคา ไดเปรียบดุลบัญชีเดินสะพัดอยู
ตลอดไปแลว ประเทศก็จะมีเงินที่จะนํามาใชพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา สรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกและระบบสวัสดิการตางๆ ใหประชาชนในชาติไดมีความสะดวกสบาย กินดีอยูดี มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน ทําใหทุกคนมีอาชีพ มีงานทํา มีรายไดและมีความเสมอภาคเทาเทียมกันในสังคม อันจะ
นําไปสูความสงบสุขในสังคมนั่นเอง ในทํานองเดียวกันประเทศก็มีเงินเพียงพอที่จะนํามาพัฒนาเสริมสราง
กองทัพใหเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ สามารถใหการปกปองคุมครองเอกราชอธิปไตย และผลประโยชนแหงชาติ
เอาไวได รวมทั้งยังเปนที่ยําเกรงของประเทศที่คิดจะรุกรานหรือแยงชิงทรัพยากรไปจากไทยได 
  ดังนั้นสิ่งใดที่จะเปนอุปสรรคตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติ ประชาชนภายในชาติก็
จะตองรวมมือกันแกไขปญหาใหหมดไป เชน หากระบบการเมืองเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจก็ตอง
แกไขใหเอื้ออํานวยตอการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือหากระบบสังคมจิตวิทยาของชาติเปนอุปสรรคตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ทําใหแขงขันกับตางประเทศไมได ก็จะตองรีบหาทางแกไข 
 ๔. ภัยคุกคามของชาต ิ
  เมื่อทราบแลววาความมั่นคงโดยรวมของชาติเกิดจากความมั่นคงในดานตางๆ ประกอบกันตามที่
กลาวมาแลว และความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจจะเปนหัวใจของความมั่นคงอื่นๆ ในทุกดาน ดังนั้น อะไรที่จะ
สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติในแตละดานนั้น จึงถือวาเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของชาติทั้งสิ้น และ
การจะพิจารณาภัยคุกคามตอความมั่นคงดานตางๆ ใหชัดเจนนั้น จําเปนที่จะตองแยกออกมาเปนภัยคุกคามที่มา
จากภายนอกประเทศ และภัยคุกคามที่มีอยูภายในประเทศของเราเอง เนื่องจากภัยคุกคามมาจากภายนอกประเทศ
นั้นบางอยางยากแกการปองกัน โดยประเทศหนึ่งประเทศใดโดยลําพัง จะตองหาแนวรวมพันธมิตรเพื่อชวยกัน
แกไข สําหรับภัยคุกคามที่มีสาเหตุมาจากภายในประเทศนั้น รัฐบาลและประชาชนในชาติสามารถรวมมือกัน
แกไขได เพื่อใหชาติเกิดความมั่นคง แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับความรู ความเขาใจ และจิตสํานึกของรัฐบาลและคน
ในชาติดวย ดังจะแยกพิจารณาไดดังนี้ 
  ก. ภัยคุกคามตอความมั่นคงทางดานการเมือง 
         ๑) ภัยคุกคามท่ีมาจากภายนอกประเทศ  มีมากขึ้นทุกวันและนับวันจะมีความสลับซับซอนมากขึ้น 
เชน การถูกแทรกแซงจากประเทศมหาอํานาจ เพื่อสรางอิทธิพลและแสวงประโยชนใหฝายตนจากปญหาความ
ขัดแยังระหวางสหรัฐฯ ที่มีนโยบายและเปาหมายระยะยาวที่จะทําลายระบอบเผด็จการ และคอมมิวนิสตทั่วโลก
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ใ ห ห ม ดสิ้ น ไ ป กั บ จี น ซึ่ ง ยั ง ค ง เ ป น ป ร ะ เ ท ศ คอมมิวนิสตที่กําลังกาวขึ้นมาเปนมหาอํานาจของโลก
อีกประเทศหนึ่งที่สามารถทาทายกับสหรัฐฯ ได ประเทศที่มีเทคโนโลยีสูง มีระบบงานขาวจํานวนมาก จะเขามา
ทําการจารกรรมเพื่อใหทราบถึงการวางแผน หรือการกําหนดนโยบายที่สําคัญๆ ของประเทศ เพื่อนําไปวางแผน
หรือหาทางปองกัน หรือเขาแทรกแซงทางการเมือง เพื่อใหไทยเปลี่ยนแปลงนโยบายใหเอื้อประโยชนตอ
ประเทศของเขาเหลานั้น ประเทศมหาอํานาจตะวันตกไดมีความพยายามกดดันประเทศไทยทั้งโดยทางตรงและ
ทางออมตอส่ิงที่ไปสรางปญหาหรือทําใหประเทศตะวันตกเสียประโยชน เชนการใชส่ือมวลชนโลกกดดันและ
ทําลายภาพพจนของประเทศ ของสถาบันตางๆ ภายในประเทศ เชน เร่ืองยาเสพติด เร่ืองการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เร่ืองการใชแรงงานเด็ก เร่ืองการคาประเวณี หรือโสเภณีเด็ก เร่ืองความไมโปรงใสในกิจการธุรกิจ
ตางๆ เปนตน ในอนาคตบริษัทขามชาติขนาดใหญจะเขามาดําเนินธุรกิจในไทยมากขึ้น ทั้งโดยการรวมทุน หรือ
เขามาลงทุนโดยตรงในตลาดหลักทรัพยบริษัทเหลานี้จะเขามาใชอิทธิพลหรืออํานาจเงินเพื่อแทรกแซงทาง
การเมือง หรือใหการสนับสนุนเงินแกพรรคการเมือง เพื่อใหเกิดนโยบายหรือออกกฎหมายที่เอื้อประโยชนตอ
ธุรกิจของตนมากขึ้น เชนการปลอยใหราคาสาธารณูปโภคลอยตัว เปนตน องคกรเอกชนขามชาติที่จะเขามา
กดดันรัฐบาลในอนาคตจะมีมากขึ้น เชน ตอตานการทําลายปาและสภาวะแวดลอม การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
การรักษาสัตวปา และสัตวสงวน การเขาแทรกแซงของกลุมศาสนา เชน ขบวนการโจรกอการรายภาคใต เพื่อกด
ดนใหรัฐบาลดูแลและใหความเปนธรรมแกชนกลุมของตนมากขึ้น หรือใหการสนับสนุนเพื่อการแยกตัวเปนเอก
ราชดวยการใหการสนับสนุนทางการเงินและการกอการราย เปนตน ปญหากลุมตอตานหรือนักการเมือง กลุม
นิสิตนักศึกษาของประเทศเพื่อนบานไทยเขามาใชประเทศไทยเปนฐานในการเคลื่อนไหวตอตานรัฐบาลของตน 
ทําใหประเทศเพื่อนบานหวาดระแวงไทย เปนอุปสรรคตอการสรางความสัมพันธที่ใกลชิดเพื่อเอื้ออํานวยตอ
เศรษฐกิจการคาระหวางกัน หรือการแกปญหาความขัดแยงระหวางกันใหลุลวงไปโดยเร็วได ภัยจาก
คอมมิวนิสตหากยังหลงเหลืออยูก็เปนภัยคุกคามตอไป นอกจากนี้ การไมมีความสามารถในเชิงการทูตของผูนํา
และนักการเมืองก็จะทําใหประเทศเสียประโยชนไปไดเชนกัน 
  ๒) ภัยคุกคามท่ีมาจากภายในประเทศ  ไดแก ปญหาความยากจนและการมีการศึกษาต่ําของ
ประชาชนในชาติ ทําใหประชาชนสวนใหญในชาติไมมีเวลามาสนใจการเมืองและไมมีความรูเร่ืองการเมือง อัน
เปนสาเหตุที่นําไปสูความไรเสถียรภาพทางการเมือง การแกงแยงผลประโยชนทางการเมือง เร่ิมตั้งแตการซื้อ
สิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง แลวนําไปสูการฉอราษฎรบังหลวง เพื่อหาผลประโยชนเขาพรรคและพวกของ
ตนเองเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศและการสรางสิ่งอํานวยประโยชนใหแกคนในชาติ ประเทศตองสูญเสีย
งบประมาณเปนจํานวนมากไปกับการแสวงหาผลประโยชนเขาพรรคเขาบุคคล ทั้งนี้ก็เพราะประชาชนในชาติ
ไมไดใหความสนใจคอยสอดสองและควบคุมรัฐบาล เพราะขาดความรูความเขาใจ หรือตองมุงแตการหาเชากิน
ค่ําหาเลี้ยงครอบครัว นอกจากนี้บรรดานักการเมืองที่ขาดความรูความสามารถ ไรคุณธรรม มีความเห็นแกตัว ไร
สํานึกความรับผิดชอบตอบานเมือง มุงใชเวทีการเมืองเพื่อแสวงหาประโยชนถือวาเปนภัยคุกคามที่รายแรงทาง
การเมืองของไทย ความยากจน การไรที่ทํากิน ความไมเปนธรรมในสังคม เชน การกระจายรายได การตกงาน ก็
เปนสาเหตุใหมีการรวมตัวกดดันและเรียกรองตอรัฐบาลโดยตอเนื่อง ทําใหผูบริหารประเทศตองเสียเวลาที่จะมา
ดูแลและแกไขปญหาเหลานี้ ทําใหภาพที่ออกไปสูสายตาของชาวตางชาติไมดี เปนอุปสรรคตอการตัดสินใจเขา
มาลงทุนในประเทศได ทําใหประเทศเจริญชาไปอีก ปญหาการแกงแยงอํานาจทางการเมืองเพราะหวัง
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ผลประโยชนทําใหการเมืองไมมีเสถียรภาพ การ กําหนดนโยบายตางๆ ไมมีความตอเนื่อง ไมโปรงใส 
ทําใหนักลงทุนตางชาติขาดความมั่นใจ โครงการใหญๆ ที่เปนประโยชนตอชาติตองหยุดชะงัก ไมมีโอกาส
เกิดขึ้น เชน โครงการกอสรางสนามบินแหงชาติแหงที่ ๒ ที่มีการกําหนดจะกอสรางมาเปนเวลา ๓๐ กวาปแลว 
จนปจจุบันก็ยังไมแลวเสร็จ เปนตน 
   ข. ภัยคุกคามตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
     ๑) ภัยคุกคามท่ีมาจากภายนอกประเทศ นับวันการแขงขันทางเศรษฐกิจจะมีมากขึ้น เนื่องจากมี
ประเทศเกิดใหมในโลกเพิ่มขึ้นเปน ๑๘๔ ประเทศในปจจุบัน ประกอบกับประชากรของโลกมีเพิ่มมากขึ้นทุกป 
ทรัพยากรธรรมชาติและอาหารมีนอยลง ทุกประเทศจึงมุงรักษาผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจเพื่อการเลี้ยงดู
ประชากรภายในประเทศของตนใหมีความอยูดีกินดี ดังนั้น การแสวงหาอํานาจการรักษาความเปนมหาอํานาจ
ทางทหารก็เพื่อการรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจของชาตินั้นเอง ในอนาคต ประเทศไทยจึงจะตองเผชิญกับภัย
คุกคามทางดานเศรษฐกิจสูงตามไปดวย เชน การใชสงครามทางเศรษฐกิจเขามาโจมตีคาเงิน โดยกลุมทุนของ
เอกชน และกองทุนของสถาบันการเงินการธนาคารของประเทศอุตสาหกรรม เพื่อทําลายระบบการเงินการคลัง
ภายในประเทศ ทําใหธุรกิจปนปวนเสียหายหรือถีงขั้นลมละลาย จากนั้นก็จะเขามาครอบครองเศรษฐกิจและ
ธุรกิจของประเทศเหลานั้น โดยการเขามาซื้อหุนและสินทรัพยในราคาถูก เพื่อดําเนินธุรกิจในการกอบโกยกําไร
กลับไปประเทศตน หรือแมแตการเขามาผลิตอาหารเพื่อสงกลับไปเลี้ยงประชากรในประเทศตน กรณีนี้ไดเกิด
ขึ้นกับประเทศไทยแลวในป ๒๕๔๐ และ ๒๕๔๑  ซ่ึงหลังจากที่ประเทศอุตสาหกรรมปลอยใหกองทุนทั้งหลาย
เขามาโจมตีคาเงินแลวก็ใชองคกรการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund/IMF) เขามาบีบบังคับ
ประเทศที่ตองขอใช 
เงินกู  เพื่อการเขามาครอบครองธุรกิจของประเทศนั้นในระยะยาวตอไป  ภัยคุกคามอีกประการหนึ่ง 
เกิดจากความสําเร็จในการเปดตลาดของประเทศกําลังพัฒนาตามตามเงื่อนไขขององคการการคาโลก (World 
Trade Organization/WTO) หรือกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟก (Asia – Pacific Economic 
Cooperation/APEC) ซ่ึงตอไปจะมีบริษัทตางชาติพากันเขามาทําธุรกิจแขงขันกับนักธุรกิจไทยจํานวนมาก 
ประเทศที่มีระบบการบริหารที่ดีกวา มีเทคโนโลยีดีกวา และเงินทุนสูงกวาจะไดเปรียบประเทศกําลังพัฒนา 
บรรดาธุรกิจสําคัญหลักๆ ของประเทศจะตกอยูในมือของบริษัทประเทศอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ และเปนชอง
ทางการทํากําไรกลับไปประเทศตน  ประเทศกําลังพัฒนาที่ตามไมทันจะตกอยูในสภาพเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศอุตสาหกรรมจนกวาจะพัฒนาตนเองใหสามารถแขงขันกับบรรดาบริษัทของประเทศอุตสาหกรรมได 
นอกจากนี้ การมีเทคโนโลยีและการเงินที่สูงกวา ยังจะสามารถใชลวงความลับทางดานเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศอันจะเอื้ออํานวยประโยชนตอการแขงขันทางธุรกิจของประเทศอุตสาหกรรมอีกดวย เชน การลวงรูวา
ประเทศไทยมีเงินสํารองเงินตราระหวางประเทศเหลือนอย การลวงรูวาสถาบันการเงินสวนใหญอยูในสภาพไม
มั่นคง มีปญหาหนี้สูญมาก การที่เอกชนมีหนี้ตางประเทศสูง มีดุลบัญชีเดินสะพัดติดลบจํานวนมาก ก็จะเอื้อ
ประโยชนตอการโจมตีคาเงิน เปนตน สงครามขอมูลขาวสารที่จะนํามาใชรวมกับกับสงครามเศรษฐกิจและการ
โจมตีคาเงินจะมีมากขึ้น รวมทั้งการโจมตีระบบคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจ เชน การแพรไวรัส 
หรือการสอดแทรกไมโครชิพเขาไวในอุปกรณคอมพิวเตอรที่สามารถทําลายขอมูลในระบบสถาบันการเงินการ
ธนาคาร ในตลาดหลักทรัพยใหเกิดการสับสนวุนวาย ขอมูลสูญหาย การเขาไปทําลายระบบสื่อสารมวลชน การ



 ๑๑๒
คมนาคมขนสง ทําใหการขนสงหยุดชะงัก ทําใหเกิด ความสับสนวุนวาย เชน เขาทําลายระบบการควบคุม
การเงิน หรือรถไฟฟา ทําใหเครื่องบินหรือรถไฟฟาชนกัน เปนตน การใชมาตรการกดดันทางการเมืองเพื่อ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เชน การกดดันใหประเทศตางๆ ออกกฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญา กฎหมาย
สวัสดิการแรงงาน การกําหนดมาตรฐานแรงงาน มาตรฐานการผลิตและคุณภาพของสินคา เชน ระบบมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (International Standard Organization/ISO) ทั้งนี้โดยประสงคใหประเทศกําลังพัฒนาตองเพิ่ม
คาใชจายในการผลิตสินคา หรือการหามสงสินคาที่ไมไดมาตรฐานไปขาย การกดดันใหออกกฎหมายหามการ
ใหการสนับสนุนแกเกษตรกร หรืออุตสาหกรรมบางประเภทก็มีวัตถุประสงคเชนเดียวกัน มาตรการกดดันที่ใช 
เชน การขูวาจะตัดความชวยเหลือ การยกเลิกสิทธิพิเศษทางศุลกากร หรือกระทั่งการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ การ
หามไมใหประเทศกําลังพัฒนาทําลายปา หรือสภาวะแวดลอมโลก ก็เพื่อไมใหประเทศเหลานั้นพัฒนาไดเร็ว 
ตองพึ่งพิงหรือเปนเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจกับประเทศอุตสาหกรรมอยูตอไป และเก็บปาไมไวรักษาสภาวะ
แวดลอมโลก ในขณะที่ประเทศอุตสาหกรรมไมยอมลดการแพรของกาซที่ทําลายสภาวะแวดลอมโลก จาก
โรงงานอุตสาหกรรมตางๆ หรือเปล่ียนจากการลดการใชถานหินไปใชพลังงานชนิดอื่นแทน เปนสิ่งที่เห็นได
ชัดเจน การใชมาตรการกีดกันทางการคาของประเทศอุตสาหกรรมรูปแบบใหมๆ เชน การกําหนดเงื่อนไขการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน มาตรฐานอุตสาหกรรม การรักษาสัตวสงวน ปาไม การรักษาสภาวะ
แวดลอม ทําใหตนทุนการผลิตของประเทศกําลังพัฒนาจะเสียเปรียบ เปนมาตรการทางออมที่ทําใหประเทศ
พัฒนาแลวยังคงไดเปรียบตอไปแตประเทศกําลังพัฒนาจะเสียเปรียบตองนําเขาอุปกรณเครื่องจักรกลผูเชี่ยวชาญ
และเทคโนโลยีจากประเทศอุตสาหกรรม ซ่ึงมีราคาสูงเขามา เพื่อทําการผลิตใหไดตามมาตรฐานที่ประเทศ
อุตสาหกรรมกําหนด โดยเฉพาะความไดเปรียบทางเทคโนโลยีที่เปนทรัพยสินทางปญญา เชน โปรแกรม
คอมพิวเตอร มีการตั้งราคาไวสูงมากและบังคับใหประเทศผูใชออกกฎหมายหามการลอกเลียนแบบอีกดวย 
นอกจากนี้ยังมีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขามชาติอีกหลายชนิดที่ปะปนมากับการคาเสรีหรือธุรกิจขามชาติที่ยาก
ตอการตรวจจับและปองกัน เชน การโจมตีคาเงิน การปนราคาหุนแลวเทขายทํากําไร เปนตน การแขงขันทาง
การคาระหวางไทยกับประเทศที่ผลิตสินคาชนิดเดียวกัน เชน ประเทศในกลุมอาเซียน และประเทศอื่นๆ จะมี
เพิ่มขึ้นในอนาคต เชน เวียดนามจะสงออกขาวแขงกับไทย เปนคูแขงแยงตลาดคาขาวกับไทยตอไป ปญหาการ
คุกคามตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจไทยยังมีอีกมาก เชน การใชส่ือมวลชนขามชาติโฆษณาสินคาฟุมเฟอยให
เปนที่นิยมในหมูเยาวชน หรือผูมีรายไดสูง เพื่อใหซ้ือมาใชจายทําใหประเทศขาดดุลงบประมาณกับตางชาติปละ
จํานวนมาก การเขมงวดในเรื่องทรัพยสินทางปญญามากขึ้น และการกําหนดราคาที่ไมเปนธรรม ก็ทําใหไทยขาด
ดุลงบประมาณจากความจําเปนที่ตองนําเขาเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอรที่จําเปนตอการผลิตสินคา 
การบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาประเทศ ปญหาการหลบหนีเขาเมืองของชาวตางชาติเขามา
แยงงานคนไทย และไมจายภาษีเขารัฐทําใหรัฐขาดรายได และสรางปญหาอยางอื่นอีกมากมาย ปญหานักธุรกิจ
ตางชาติผิดกฎหมาย เชน การขายน้ํามันเถื่อนในทะเลนอกอาณาเขตใหแกชาวประมง หรือนําขึ้นฝงไทยก็ทําให
รัฐขาดรายไดเชนกัน ปญหาโจรสลัดตางชาติในทะเลก็ทําใหไทยตองสูญเสียทางเศรษฐกิจ การสูรบหากมีเกิดขึ้น
ในทะเลจีนใต หรือบริเวณใกลเคียงก็จะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของไทยจากการที่เรือขนสงสินคาและเรือ
น้ํามันจะเดินทางผานลําบากมีความเสี่ยงสูง หรือตองเปลี่ยนไปใชเสนทางอื่นเปนการเพิ่มคาใชจาย สินคาจะแพง



 ๑๑๓
ขึ้น หรือขาดแคลนสิ่งตางๆ เหลานี้รวมทั้งที่ไมได กลาวถึงอีกหลายประการลวนเปนภัยคุกคามทาง
เศรษฐกิจของไทยที่มาจากนอกประเทศทั้งสิ้นที่ไทยจะตองประสบ หากไมหาทางปองกันไดทันทวงที หรือมี
ประสิทธิภาพ 
  ๒) ภัยคุกคามท่ีมาจากภายในประเทศ  มีเปนจํานวนมากเชนกัน และเปนปญหาที่ทําใหประเทศไทย
เจริญกาวหนาไปไดชากวาที่ควรจะเปน ภัยคุกคามตอเศรษฐกิจของชาติที่สําคัญที่สุดมีสาเหตุมาจากความไร
เสถียรภาพทางการเมือง การแยงชิงอํานาจ ผลประโยชน และการฉอราษฎรบังหลวงของนักการเมืองและ
ขาราชการบางพรรคหรือบางคน ไดกอใหเกิดการรั่วไหลของรายไดของรัฐที่จะนํามาพัฒนาประเทศ รวมทั้งไม
เอื้ออํานวยใหนักลงทุนตางชาติเขามาลงทุน ปญหาใหญอีกประการคือ การโกงภาษีรัฐของธุรกิจเอกชน ทั้งของ
ไทยและตางประเทศ ทําใหการจัดเก็บรายไดตองสูญเสียไปปละจํานวนมาก นอกจากนี้ก็มีปญหาการสูญเปลา
ของงบประมาณจากอุบัติเหตุตางๆ ในประเทศจากการจราจรติดขัดที่เผาผลาญพลังงานโดยเปลาประโยชนปละ
มากๆ จากโรคติดตอรายแรง จากปญหายาเสพติดที่รัฐตองเสียงบประมาณไปดูแลรักษา จากอุบัติภัยที่กอขึ้นโดย
มนุษย เชน ไฟไหม ตึกถลม และอุบัติภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม พายุ แผนดินไหว ภัยแลง เปนตน การสูญเปลา
จากงานกอสรางที่ไมไดมาตรฐานและคุณภาพ   ทําใหตองสรางซ้ําหรือซอมแซมกันอยูรํ่าไป การสูญเปลาจาก
ค า นิ ย ม ก า ร ใ ช ข อ ง ฟุ ม เ ฟ อ ย  ก า ร สู ญ เ ป ล า จ า ก 
วัฒนธรรมประเพณีของไทยเองที่ไมประหยัด เชน การจัดงานแตง งานบวช งานศพ งานวันเกิด งานอื่นๆ ที่
ฟุมเฟอยเกินไป ทําใหส้ินเปลืองงบประมาณไปโดยไมสงผลดีตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ความออนแอของ
ระบบสถาบันการเงิน และการคลังของประเทศจากการแทรกแซงทางการเมือง การแสวงประโยชนโดยผูมี
อิทธิพล ผูมีเงินทุนสูง การฉอราษฎรบังหลวง การฉอฉลในเชิงธุรกิจ และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ อัน
สงผลไปสูการสลายของสถาบันการเงินและการคลังของประเทศในป ๒๕๔๐ ที่ผานมา ปญหาการขาดแคลน
พลังงาน เชน ไฟฟา การชลประทาน และการขาดแคลนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ทั้งในเมืองและชนบทก็
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เปนปญหาตอการพัฒนาความเจริญไปสูภูมิภาคตางๆ ของ
ประเทศ ปญหาความยากจนและการไรการศึกษา หรือการมีการศึกษาต่ําก็เปนอุปสรรคที่สําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทย เพราะทําใหขาดแรงงานที่มีคุณภาพ มีทักษะฝมือใหแกผูลงทุนทั้งไทยและตางประเทศก็
อาจจะเปนอุปสรรคตอการพิจารณาเขามาลงทุนของตางชาติ การศึกษาต่ําทําใหคนสามารถประกอบอาชีพไดใน
วงจํากัด ไมสามารถประกอบธุรกิจที่นํารายไดสูงเขาประเทศได การมอมเมาเยาวชนดวยยาเสพติด ดวยคานิยม
ไมดีงามของตะวันตกที่ผานมาทางสื่อขามชาติชนิดตางๆ ก็จะมีผลทําใหเยาวชนที่จะเปนแรงงานที่สําคัญของ
ชาติในอนาคตจะดอยคุณภาพ หรือเปนบุคคลที่รัฐจะตองรับภาระดูแลตอไปในอนาคตตอไป ปญหาการลักลอบ
ตัดไมทําลายปาและการ 
เผาปา นอกจากจะทําใหรัฐสูญเสียรายไดแลว ยังทําใหระบบนิเวศนวิทยาของประเทศตองสูญเสียไปดวย ทําให
ฝนตกไมตรงตามฤดูกาล เกิดภัยแลง สงผลกระทบตอชาวนาและความเปนอยูของประชากรอีกดวย ปญหาการ
ลักลอบคาขาย การลักลอบคายาเสพติด คาของผิดกฎหมายอันมีผลกระทบทางรายไดรัฐและมีผลกระทบตอ
สังคมของคนในชาติ ปญหาการมั่วสุมในบอนการพนัน หวยเถ่ือน และการพนันอื่นๆ เปนปญหาทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม รายไดไมเขารัฐและนําไปสูการประกอบอาชญากรรมอื่นๆ ตามมา ปญหาการวางงาน ก็
สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพที่จะเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจและสรางปญหาทางสังคม ดานโจรผูราย



 ๑๑๔
เปนภาระใหรัฐบาลตองเขามาดูแลมากขึ้น ปญหาการ ทําลายสภาวะแวดลอมแหลงทองเที่ยว หรือการกอ
อาชญากรรมตอนักทองเที่ยว จะสงผลใหนักทองเที่ยวไมมาเที่ยวเมืองไทย หรือเขามานอยลง เนื่องจากขอมูล
ขาวสารในปจจุบันแพรหลายอยางรวดเร็ว ทําใหประเทศไทยขาดรายไดที่ เปนเงินตราตางประเทศจาก
นักทองเที่ยวไปดวย อาชญากรรมตามแนวชายแดนตางๆ เชน การเขามาปลนสะดม การโจรกรรมรถยนต 
รถจักรยานยนตของตางชาติก็มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของชาติ รวมทั้งการสูรบกันบริเวณชายแดนก็มีผลตอ
การคาขายตามแนวชายแดนตองหยุดชะงัก เปนตน  
  ค. ภัยคุกคามตอความมั่นคงทางทหาร เอกราช และอธิปไตยของชาต ิ
  ๑) ภัยคุกคามที่มาจากภายนอกประเทศ ในอดีตและปจจุบัน ทั้งประเทศพันธมิตรและประเทศไม
ประสงคดีไดทําสงครามจารกรรมขอมูลขาวสารทางทหารของไทยมาโดยตลอด ประเทศที่เจริญแลวไดใช
ดาวเทียมจารกรรมทําการหาขาวที่ตั้งทางทหาร และเปาหมายยุทธศาสตรไวใชในยามสงครามหากตองทําการรบ
กับไทยซึ่งยากแกการปองกันทางดานขอมูลการวางแผนและนโยบาย รวมทั้งบัญชียุทโธปกรณตางๆ  ก็ถูกมิตร
ประเทศรวบรวมไวอยางครบถวน เพราะระบบรักษาความปลอดภัยที่ต่ําของกองทัพ ในอนาคตจะมสีงครามขาวสาร
เปนสงครามรูปแบบใหมที่ไทยจะตองเผชิญ หากตองทําการรบกับประเทศที่มีเทคโนโลยีที่เหนือกวา ไดแก การ
ปลอมแปลงเสียงของผูบังคับบัญชาที่ส่ังการแกหนวยทหารผานทางวิทยุ โทรศัพท การปลอมแปลงเอกสารและขาว
วิทยุใหฝายเราสับสน การใสไวรัสเขาทําลายระบบคอมพิวเตอรในเครือขายสงขาวสาร หรือเครือขายทางบังคับ
บัญชา การแทรกแซงคลื่นวิทยุ และโทรทัศน การปลอมแปลงเอกสารและขาววิทยุใหฝายเราสับสน  การใสไวรัส
เขาทําลายระบบคอมพิวเตอรในเครือขายสงขาวสาร หรือเครือขายทางบังคับบัญชา การแทรกแซงคลื่นวิทยุ และ
โทรทัศน แลวทําการโฆษณาชวนเชื่อใหทหารเสียขวัญ หรือทําใหประชาชนเกลียดชังทหาร และไมใหความ
รวมมือ การทําลายระบบควบคุมการจราจรขนสงทางรถไฟ หรือเครื่องบินใหเกิดการชุลมุนสับสน หรือเกิด
อุบัติเหตุทางรถไฟ ทางเครื่องบิน การใสไมโครชิพพิเศษเขาไวในอาวุธและยุทโธปกรณเพื่อใหทํางานขัดของหาก
นําไปใชกับประเทศที่ผลิต การใชเทคโนโลยีช้ันสูงในการดับรับฟงการวางแผน การประชุม หรือการสั่งการของ
ฝายเรา การเขาแทรกแซงเครือขายอินเตอรเนตเพื่อทําการโฆษณาชวนเชื่อ สรางความสับสนใหแกประชาชนทั่วไป 
นอกจากนี้สงครามในอนาคตหนวยทหารจะมีความลอแหลมตอการถูกโจมตีดวยอาวุธระยะไกลมากขึ้น ประเทศ
ฝายตรงขามจะมีเครื่องบินขนาดเล็กใชในการคนหาเปาหมาย และที่ตั้งฝายเราไดเปนอยางดี ในยามสงบประเทศ
เพื่อนบานของไทยก็เปนภัยคุกคามตอความมั่นคงทางทหารได  โดยการสงนักขาวเขามาโจรกรรมขอมูล และเขามา
ดําเนินงานขาวกรองทางทหารในกองทัพไทย การพัฒนากองทัพของประเทศเพื่อนบานหากพัฒนาจนมีขีด
ความสามารถเหนือกวาของไทยแลว ก็จะเปนภัยคุกคามตอเอกราชและอธิปไตยของไทยในวันขางหนาได หาก
ความสัมพันธระหวางกันเสื่อมทรามลงเพราะไมมีใครคาดการณไดวาจะมีการใชกําลังเขารุกรานประเทศไทย
หรือไม นอกจากนี้การพัฒนาทางทหารของจีนอยางไมหยุดยั้งก็ยังเปนที่หวั่นเกรงของประเทศตะวันตกและ
ประเทศอาเซียนบางประเทศที่มีปญหากับจีนหากมีการสูรบในอนาคตสงครามอาจดึงใหประเทศไทยเขาไปมีสวน
รวมดวย ความสัมพันธทางทหารที่ใกลชิดระหวางเวียดนาม ลาว และกัมพูชา ยังไมเปนที่ไวใจ จําเปนจะตองเฝา
ติดตามโดยใกลชิด การที่ประเทศไทยตองพึ่งพาอาวุธยุทโธปกรณจากตางประเทศ ก็ถือวาเปนปจจัยลอแหลมตอ
เอกราชและอธิปไตยของชาติ หากประเทศที่ขายอาวุธเปนศัตรูกับประเทศไทยในอนาคต และยุติการขายกระสุน
และอะไหลใหไทย การที่ส่ือมวลชนของบางประเทศใชส่ือมวลชนโลกทําลายภาพพจนและขวัญของทหารไทย 



 ๑๑๕
โดยการนําภาพพจนในดานไมดีของทหารเพียงสวน นอยไปเผยแพรเพื่อใหภาพพจนทหารทั้งกองทัพตกต่ํา
ถูกดูถูกดูแคลนไปทั่วโลก กอใหเกิดความแตกแยกในกองทัพเกิดความเสื่อมศรัทธาจากประชาชนทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ ขบวนการกอการรายที่มีตางประเทศใหการสนับสนุนมาปฏิบัติการในเมืองไทย 
เพื่อการแบงแยกดินแดนก็เปนภัยคุกคามตอเอกราชและอธิปไตยของชาติ 
  ๒) ภัยคุกคามท่ีมาจากภายในประเทศ  ขบวนการบอนทําลายภาพพจนของทหารทําใหเกิดความ
เสื่อมศรัทธาจากประชาชน ทําใหขวัญของทหารตกต่ํา เกิดความแตกแยกภายในกองทัพ การเมืองที่เขามา
แทรกแซงทหาร  ดึงทหารใหเขาไปยุงเกี่ยวกับการเมือง        ทําใหทหารขาดการพัฒนาไปสูการเปน 
ทหารอาชีพ หมกมุนอยูกับการเมืองลวนเปนภัยคุกคามตอเอกราชและอธิปไตยของชาติทั้งสิ้น เพราะจะทําให
ทหารที่มีหนาที่รักษาเอกราชอธิปไตยของชาติออนแอ ขาดประสิทธิภาพ การพยายามสกัดกั้นงบประมาณใน
การพัฒนากองทัพโดยไมคํานึงถึงขอเท็จจริงและผลประโยชนของชาติที่จะใหกองทัพปกปองรักษาก็จะเปนจุด
ลอแหลมตอความั่นคงของชาติในระยะยาว ปจจุบันแมวาภัยคุกคามจากคอมมิวนิสตจะไมสามารถทําอันตราย
ตอเอกราชและอธิปไตยของชาติไดแตในอนาคตก็จะตองเฝาติดตามทางการขาวตอไป ขบวนการโจรกอการราย
ในปจจุบันแมจะไมมีขีดความสามารถทางทหารที่จะแยกตัวเปนรัฐเอกราช แตก็เปนอุปสรรคตอการทองเที่ยว 
การคา และการลงทุนของตางชาติ และรัฐบาลตองสูญเสียทั้งงบประมาณ และกําลังพลในการปราบปรามการ
ลอบเผาอาคารและทําลายทรัพยสินของทางราชการ ก็ทําใหรัฐตองสิ้นเปลืองงบประมาณไปเปนจํานวนมาก 
   ง. ภัยคุกคามทางดานจิตวิทยา 
  ๑) ภัยคุกคามท่ีมาจากภายนอกประเทศ  ที่มีผลตอความสงบสุขของสังคมไทย และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ไดแกปญหาการลักลอบนําเขายาเสพติดจากประเทศรอบบานของไทยเขามา
มอมเมา และทําลายเยาวชนไทย เปนตนเหตุของอุบัติเหตุ และอาชญากรรมอื่นๆ ตามมา ปญหาการสูรบบริเวณ
ชายแดนที่มีกระสุนตกเขามายังฝงไทย เขามาทําลายชีวิตและทรัพยสินของคนไทยตามแนวชายแดน อาชญากร
ตางชาติที่ขามแดนมาปลน ฆา โจรกรรมรถยนต รถจักรยานยนต สรางความเดือดรอนใหแกผูที่ไดรับผลกระทบ
เปนอยางมาก การลักลอบนําเอาอาวุธสงครามเขามาขายใหแกผูมีอิทธิพล เจาพอ และโจรผูรายในไทยใชในการ
ประกอบอาชญากรรมที่รายแรงมีอยูเปนจํานวนมาก กลุมโจรกอการรายทางภาคใตของไทยที่เขามาลอบเผา
อาคารบานเรือน ลอบวางระเบิดทํารายเจาหนาที่ของรัฐ ทําการขมขูเรียกคาคุมครอง หรือจับตัวไปเรียกคาไถ 
ลวนเปนปญหากระทบตอความสงบสุขของประชาชนทางภาคใต ผูหลบหนีเขาเมืองจํานวนมากไดเขามา
ประกอบอาชญากรรม ปลน ฆา แพรกระจายโรคติดตอรายแรง เชน โรคเอดส โรคเรื้อน โรคมาเลเรีย โรค
เทาชาง ที่หลายๆอยางไมมีในเมืองไทย สรางปญหาใหคนไทยมาก นอกจากนี้ผูหลบหนีเขาเมืองเหลานั้นยังมา
แยงงานคนไทยทํา ไมเสียภาษีใหรัฐอีกดวย บางสวนก็เปนนักขาว หรือสายลับลอบปะปนเขามาจํานวนมาก 
ชาวตางชาติที่เขามาหลอกลวงคนไทยใหไปประกอบอาชีพการคาประเวณีในตางชาติ นอกจากนี้ยังมีคานิยมจาก
ตะวันตกที่แพรเขามาตามสื่อขามชาติตางๆ อันมีผลในการทําลายวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย และเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพของประชากรของชาติ เชน การนิยมยาเสพติดชนิดตางๆ ในหมูวัยรุน การมั่วสุม
ในสถานบันเทิง การโฆษณาและปลูกฝงคานิยมการใชของฟุมเฟอยของมียี่หอราคาแพง ใชโทรศัพทมือถือ วิทยุ
ติดตามตัวโดยไมจําเปน ทําใหประเทศขาดดุลการคากับตางชาติ คานิยมที่อยากมีอิสระเต็มที่โดยเฉพาะในเรื่อง
เพศ บรรดาเกมสคอมพิวเตอร และหนังสือวีดีโอ การตูนตางๆ ที่เขามามอมเมาเยาวชนจนไมสนใจการเรียน การ



 ๑๑๖
คล่ังไคลในแฟชั่นของดาราวัยรุนจากตะวันตก การ แพรกระจายของภาพลามกอนาจารผานทางสื่อ
อินเตอรเนต ภาพยนตอาชญากรรมรูปแบบใหมๆ ที่ทําใหเยาวชนนําเอาไปเปนแบบอยงมีเปนจํานวนมาก
เยาวชนที่รูเทาไมถึงการณหรือออนประสบการณไดหลงเปนเครื่องมือของบรรดาองคกรเอกชนตะวันตก ทําการ
เดินขบวนประทวงรัฐบาลในปญหาตางๆ ที่ขัดกับนโยบายหรือผลประโยชนของชาติ เชนการตอตานรัฐบาล
พมา หรือโครงการวางทอกาซของ ปตท.เปนตน นับวันสื่อขามชาติตางๆ จะมีอิทธิพลครอบงําเยาวชนไทยมาก
ขึ้นเรื่อยๆ เพราะเยาวชนมีนิสัยชอบตามอยาง อยากลองอยากรูอยากเห็น แตออนทางดานประสบการณหรือขาด
การใหขอมูลที่ถูกตอง จะทําใหอนาคตเยาวชนของชาติจํานวนมากจะเติบโตขึ้นมาเปนคนไมมีคุณภาพ จะเปน
ปญหาตอการพัฒนาประเทศในอนาคตได 
  ๒) ภัยคุกคามท่ีมาจากภายในประเทศ  มีปญหามากมายที่กระทบตอความสงบสุข ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของคนในชาติ เปนตนวา ปญหาความยากจน และการมีการศึกษาต่ํา อันเกิดจากการ
กระจายรายไดที่ไมเปนธรรม การใหบริการที่ไมทั่วถึง ทําใหเกิดปญหาในสังคมไทยมาก เชน ปญหาการไมมี
ที่ดินทํากิน ปญหาหนี้สินของเกษตรกร ทําใหคนกลุมนี้ตองเดินขบวนเรียกรองขอความชวยเหลือตอรัฐบาลอยู
เร่ือยไป ความยกจนและไมมีงานทํายังกอใหเกิดปญหาอาชญากรรมตางๆ ตามมา เชน การจี้ปลน ฆา ลักขโมย 
จับตัวไปเรียกคาไถ ปญหาที่สรางความกดดนใหคนสวนใหญของประเทศ เชนปญหาเงินเฟอ ปญหาการกดขี่เอา
รัดเอาเปรียบจากพอคาผูมีอิทธิพล นายทุน ปญหาการใหบริการทางดานการแพทยและอนามัยที่ไมทั่วถึง ทําให
คนในวัยทํางานที่ปวยไขไมมีโอกาสไดรักษา ครอบครัวตองขาดแรงงาน นอกจากนี้ก็มีปญหาของคนในเมือง 
เชน ปญหาชุมชนแออัด ปญหารถติด ปญหาสภาวะแวดลอมเปนพิษเชน ฝุนละออง น้ําเนาเสีย อากาศเปนพิษจาก
ควันเสีย ปญหาเสียงดังจากรถยนต รถจักรยานยนต การทําลายปาไม และสภาวะแวดลอมก็สงผลตอสภาพดินฟา
อากาศและตนน้ําลําธาร ทําใหฝนแลง ขาดแคลนน้ํา นอกจากนี้ยังมีปญหาที่เปนวัฒนธรรมที่ไมเอื้ออํานวยตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพของประชาชนคนในชาติ เชน คานิยมการเชื่อโชคลาง ปลอยตัวไป
ตามยะถากรรม เชื่อถือในกรรมเกา ไมมีความพยายามและใชเหตุผล การนิยมเลนการพนัน หวยเถ่ือน วัฒนธรรม
ที่ฟุมเฟอยในการจัดงานประเพณี เชน งานแตง งานบวช งานศพ งานวันเกิด งานวันปใหม วันตรุษจีน วัน
สงกรานต วันแหงความรัก เปนตน ปญหาศาสนาเสื่อม เชน การขมขืนกระทําชําเราคนในครอบครัว การไม
ประพฤติอยูในศีลของผูที่บวชในพุทธศาสนา การนิยมวัตถุมงคลมากกวาคําสอนในพุธศาสนา การทอดทิ้งบุตร
ที่คลอดไวตามโรงพยาบาล และอื่นๆ อีกมากมายที่เปนปญหาคุกคามตอความสงบสุขของสังคมไทยและเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาบุคลากรมนุษยของไทยใหเปนคนที่มีคุณภาพเพื่อที่จะชวยกันพัฒนาประเทศตอไปใน
อนาคต 
   ดังนั้นเมื่อพูดถึงความมั่นคงภายในประเทศซึ่งก็คือการทําใหคนในชาติมีความสะดวกสบาย อยู
ดีกินดี มีความสงบสุข ปราศจากอันตรายในชีวิตและทรัพยสินนั้นไมสามารถจะทําใหเกิดขึ้นไดโดยธรรมชาติ 
แตรัฐบาลหรือผูบริหารประเทศจะตองทําใหเกิดขึ้น ตลอดจนแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ที่เปนภัยคุกคามตอ
ความมั่นคงภายในของชาติใหหมดไปดวย ปจจัยสําคัญที่สุดคือจะตองสรางใหคนในชาติเปนคนที่มีคุณภาพ มี
ความรูมากที่สุดเทาที่จะมากได ตองสรางสังคมใหคนในชาติมีความสมัครสมานสามัคคีรวมมือกันในการ
แกปญหาตางๆ ของชาติ และเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการตอสูภัยคุกคามตางๆที่กระทบตอความมั่นคงของ



 ๑๑๗
ชาติทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เพราะคนคื รากฐาน หรือทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศที่จํา
พาประเทศไปสูความเจริญรุงเรืองและความมั่นคงในชาติในทุกๆ ดานตอไป 
 ๕. การพิจารณาภัยคุกคาม 
  เนื่องจากภัยคุกคามตอความมั่นคงของชาติ ทั้งภายในและภายนอกประเทศนั้น จะเปลี่ยนแปลงไปอยู
เสมอ ขึ้นอยูกับสถานการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงจําเปนที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขางกรองทุกฝาย
จะตองคอยเฝาติดตาม รวบรวมขอมูลตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และนํามาวิเคราะหจัดทําประมาณการ 
เพื่อพิจารณาหาภัยคุกคามที่จะมีตอความมั่นคงของชาติในดานตางๆ ตามที่กลาวมาแลวทั้งภัยคุกคามจาก
ภายนอกประเทศ และภัยคุกคามภายในประเทศ ตลอดจนตองสามารถใชขอมูลที่รวบรวมสะสมมาในอดีตมา
ประกอบในการวิเคราะหรวมกับขอมูลปจจุบัน เพื่อทําการคาดการณหรือหาแนวโนวของภัยคุกคามที่ประเทศ
อาจจะตองเผชิญในอนาคตในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาวไดดวย เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
เตรียมการ เพื่อการปองกัน หรือเตรียมรับมือกับภัยคุกคามที่คาดวาจะเกิดขึ้น  รวมทั้งการขจัดหรือแกปญหาภัย
คุกคามที่กําลังเผชิญอยูใหหมดไปโดยเร็วดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๑๘
 
 
 

บทท่ี ๒  
การขาวกรองทหารเรือ 

          
ตอนที่ ๑ คุณลักษณะขาวกรองทหารเรือ 
 ขาวกรองทางทหารเรือ (Naval Intelligence)  เปนขาวกรองที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางเรือของฝาย         ตรง
ขาม อันไดแก อาวุธทางเรือทุกชนิด สภาพของเรือ การเคลื่อนไหวของกําลังทางเรือ ตลอดจนที่ตั้ง  และสิ่ง
อํานวยความสะดวกของฐานทัพเรือ หรือสถานีทหารเรือตางๆ เปนตน ขาวกรองทหารเรือมุงหมายเพื่อให
สนับสนุนขาวกรองทางยุทธศาสตรทหารเรือ  สนับสนุนการปฏิบัติการยุทธทางเรือ และการปฏิบัติการพิเศษ  
ซ่ึงสามารถแบงออกไดดังนี้ 
   ๑. ขาวกรองที่ใชสนับสนุนหนวยปฏิบัติการทางยุทธการ ไดแก 

ก. ขาวกรองการปฏิบัติภารกิจรวม 
ข. ขาวกรองการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก 
ค. ขาวกรองการปฏิบัติการปราบเรือดําน้ํา 
ง. ขาวกรองการปฏิบัติการทุนระเบิด 
จ. ขาวกรองการปฏิบัติการทางอากาศ 

 ๒. ขาวกรองที่ใชในการสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษไดแก 
ก. สงครามนิวเคลียร 
ข. สงครามชีววิทยา 
ค. สงครามเคมี 
ง. สงครามเศรษฐกิจ 
จ. สงครามนอกแบบ 

ตอนที่ ๒ หลักการสําคัญและแหลงของขาวกรองทหารเรือ 
 แหลงขาวกรอง คือ บุคคล ส่ิงของ และการปฏิบัติการที่ทําใหไดรับขาวสารขาวกรอง  การรวบรวม  คือ
การใชแหลงขาวสารโดยหนวยรวบรวมและสงขาวสารที่รวบรวมมาได  ใหแกหนวยดําเนินการตามวิธีขาวกรอง
ที่เหมาะสม เพื่อผลิตขาวกรองที่สําเร็จออกมาใช ประเภทของแหลงขาวกรองอาจแยกเปน บุคคล เอกสาร หรือ
วัตถุ แมวาโอกาสในการรวบรวมมีขอบเขต(scope) ที่แตกตางออกไปตามสภาพแวดลอมทางการเมือง  สภาพ
สังคม  สภาพทางเศรษฐกิจ  และสภาพทางจิตวิทยาก็ตาม แตในแงขาวกรองทางทหารแลว เมื่อมีการจัดทําแผน
รวบรวมขาวกรองจะตองนําความสามารถในการรวบรวมของแหลงขาวทั้งสามประเภทที่กลาวมาพิจารณาดวย
ขาวสารที่รวบรวมมาไดจะสามารถนําไปประเมินคาไดตอเมื่อมีความรูเกี่ยวกับความเปนจริง  



 ๑๑๙
และความนาเชื่อถือไดของแหลงขาว  สถานการณ แวดลอมที่เกิดขึ้นในขณะที่กําลังรวบรวม ขาวสาร
ความเกี่ยวของกันระหวางแหลงขาวกับหนวยรวบรวม เมื่อมีการตกลงใจใหมีการรวบรวมจะตองใชแหลงขาวที่
มีอยูโดยมีขอพิจารณาดังนี้ 
                 ตองการขาวสารประเภทใด ? 
                 มีแหลงขาวใดบางในจํานวนแหลงขาวทั้งหมดที่มีอยู ซ่ึงเชื่อถือไดมากที่สุด 
              หนวยรวบรวมขาวกรองจะสามารถใชแหลงขาวที่มีอยูไดทันเวลาหรือไม 
 แหลงขาวกรองยุทธการท่ีสําคัญ (Principal Operation Intelligence Source)ไดแก 
              ๑. เอกสารของขาศึกที่จับยึดได (Captured Documents)  เอกสารในที่นี้ หมายถึง ขาวสารที่มีการบันทึก
ไวแบบใดก็ตาม ทั้งนี้รวมไปถึงพัสดุที่มีการบันทึกดวยการเขียน การพิมพ การวาด หรือสลัก การบันทึกเสียง 
หรือคําพูด ภาพถาย ฟลมที่ถายภาพแลว และเอกสารใด ๆ ก็ตามที่มีคุณคาดานขาวกรอง หรือมีขาวสารเกี่ยวกับ
ความสามารถทางยุทธวิธี หรือยุทธศาสตร หรือความตั้งใจของขาวขาศึก แตทั้งนี้ตองสามารถพิสูจนทราบวาเปน
เอกสารที่แทจริงของขาศึกโดยปราศจากขอสงสัยใดๆ  
              ๒. ยุทโธปกรณของขาศึกที่ยึดได (Captured Enemy Material) ความเขมแข็งและความออนแอทางดาน
เทคนิคของขาศึกนั้นสามารถตรวจพบไดจากยุทโธปกรณของขาศึกที่ผลิตออกมาใช การตรวจสอบยุทโธปกรณ
ของขาศึกที่ยึดไดดวยความระมัดระวัง   และการตรวจสอบเครื่องหมายของโรงงานที่ผลิต และขอมูลที่เกี่ยวของ
จะสามารถประมาณการเกี่ยวกับขีดความสามารถของขาศึกที่จะทําสงครามดวยวิธีรุก และ/หรือการรับไดถูกตอง
พอสมควร ผูวิจัยที่ไดรับภาพถายหรือตัวอยางของชิ้นสวนของยุทโธปกรณ จะสามารถประเมินคาความสําเร็จ
ทางเทคนิค และการพัฒนาศักยการทําสงครามของขาศึกได 
              ๓.  การศึกษาและการพยากรณลมฟาอากาศ (Weather Studies Forecasting) แมวาในปจจุบันไดมีการ
ผลิตอาวุธสมัยใหม เชน อาวุธปลอยนําวิถี เครื่องบินที่มีความเร็วเหนือเสียง รวมทั้งการติดตั้งพลังงานนิวเคลียร
เปนพลังขับเคลื่อนของเรือดําน้ําและเรือรบผิวน้ําแตการใชกําลังทางทหารใหไดผลยังคงตองมีการพิจารณาถึง
อิทธิพลของสภาพลมฟาอากาศ  ตั้งแตเร่ิมตนวางแผนจนกระทั่งการปฏิบัติตามแผนเสร็จสิ้นลงแลวอยางสมบูรณ 
ค ว า มส า ม า ร ถ ในก า ร ตี ค ว า มสภ าพลมฟ า อ า ก า ศที่ เ กิ ด ขึ้ น  แ ล ะบั ง เ กิ ด ผ ลต า มม า ใ นพื้ น ที่ 
เปาหมายไดอยางถูกตอง  ยอมสามารถที่จะนําไปใชเปนมูลฐานในการอนุมานหนทางปฏิบัติที่ขาศึกนาจะ
นํามาใช 
              ๔.  ส่ิงพิมพ วิทยุ และโทรทัศนของขาศึก (Enemy Press and Television) ขาวสารจํานวนมหาศาลที่จะ
สามารถอุดชองวางในความรูขาวกรองในยามสงครามนั้นไดจากสิ่งพิมพ วิทยุกระจายเสียง         และถายทอด 
โทรทัศน ตัวอยางของขาวสารที่ไดรับจากดานสื่อสารมวลชนไดแก การจัดหนวยของกองทัพขาศึก 
ความสัมพันธทางทหารและการเมืองที่พิจารณาเห็นวามีความสําคัญสภาพทางเศรษฐกิจของชาติขาศึก ปฏิกริยา
ทางจิตวิทยาในบรรดาประชากรและขอมูลการสูญเสียของขาศึก 
              ๕.  การแพรคล่ืนและสัญญาณอิเล็กทรอนิกส (Electronic and Signal Transmission) สถานีบน 
พื้นดินในเรือ       และในเครื่องบินสามารถดักรับ    และบันทึกการแพรคล่ืน   และสัญญาณอิเล็กทรอนิกสไดใน
การวิเคราะหประเภทความแรง (volume)  และทิศทางของการแพรคล่ืนจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของขาศึกอาจ
ทําใหไดรับขาวสารเกี่ยวกับขาศึกเพิ่มขึ้นอีกมากมาย  การลาดตระเวนตรวจการณทางอิเล็กทรอนิกสมีคุณคาเปน



 ๑๒๐
พิเศษในการตรวจหาที่ตั้งเรดาร  และวิทยุที่แพร ความถี่สูง ซ่ึงสามารถแพรไดระยะคอนขางไกล  ถา
สามารถถอดรหัสสัญญาณที่ดักรับฟงไดก็จะสามารถไดรับขาวสารที่มีคุณคาเกี่ยวกับกําลังพล การวางกําลัง การ
เคลื่อนยายกําลัง และความตั้งใจของขาศึก  ขาวกรองที่ไดรับจากการถอดรหัสของขาวสารดานการสื่อสาร 
(Message) สามารถที่จะนําไปใชเปนประโยชนในการยืนยันขาวสารที่ไดรับจากแหลงขาวอื่น ๆ 
              ๖.   เชลยศึก   (Captive) เชลยศึกมักจะเปดเผยขาวสารที่มีคุณคาทางดานขาวกรองทั้งเปนการตั้งใจ
หรือไมตั้งใจเมื่อถูกสอบสวน ถาตองการจะไดรับขาวสารจากเชลยศึกใหไดมากที่สุดก็จําเปนตองปฏิบัติตอเชลย
ศึกดวยความสามารถตั้งแตรับตัวเชลยจนถึงเวลาสิ้นสุดของการสอบถาม ตัวอยางของขาวสารที่ไดจากเชลยศึก 
ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับหนวย  การวางกําลัง การเคลื่อนยายกําลัง ขวัญ  และการเสริมสรางความเขมแข็งที่มั่น 
(fortication)  และผลที่เกิดจากการทําสงครามจิตวิทยา 
              ๗.  ทหารหนีทัพ    (Deserters)  การปฏิบัติตอทหารหนีทัพใหปฏิบัติเหมือนการปฏิบัติตอเชลยศึก  
ทหารหนีทัพอาจแสดงความคิดเห็นและมีทาทีสวนใหญเหมือนกับเชลยศึก    และในบางครั้งก็เปนที่แนนอนวามีผู
ปลอมตัวเปนผูหนีทัพรวมอยูดวย 
              ๘. ผูหลบหนีการจับกุม (Evaders) ในบางกรณีผูหลบหนีการจับกุมอาจหลบอาศัยอยูอยางโดดเดี่ยวใน
ดินแดนของขาศึก บุคคลประเภทนี้สามารถใหขาวสารไดอยางมากมาย ถาหากวามีแผนที่หรือถามีความรู
เกี่ยวกับภูมิประเทศในดินแดนขาศึกอยางดี 
              ๙. การลาดตระเวนตรวจการณทางอากาศดวยอุปกรณตรวจหาเปาหลายชนิด  (Aerial Multisensor 
Reconnaissance) กลองถายรูปและเครื่องมือบันทึก (sensors) ประเภทตางๆ ที่ติดตั้งในเครื่องบินลาดตระเวน
ตรวจการณ สามารถนําไปใชในการรวบรวมขาวสารที่มีคุณคาทางยุทธวิธี และทางยุทธศาสตร โดยปกติแลวถือ
วาภาพถายเปนแหลงขาวจริง และทันสมัยที่สุดสําหรับผูบังคับบัญชาทางยุทธการ และฝายอํานวยการของฝายเรา  
ขอมูลที่แทจริงจากภาพถายนั้น สามารถจะไปพิสูจนเพื่อแกความสงสัยใหกระจางชัดได สามารถนําไปขยายหา
รายละเอียด หรือนําไปยืนยันกับขาวสารที่ไดจากแหลงขาวอื่นได  ภาพถายทางอากาศเปนแหลงขาวชั้นตน  
(Prime source of information) ที่มีความสําคัญตอการกําหนดเปาหมายสําคัญ  กําลังภาพพื้นดิน  กําลังทางเรือ  
และกําลังทางอากาศ ใชในการทําแผนที่บกและแผนที่ทะเล การศึกษาภูมิประเทศ  และการประเมินความ
เสียหายที่เกิดขึ้นจากการระเบิด 
 
ตอนที่ ๓ วงรอบขาวกรอง (Intelligence Cycle) 
              วงรอบขาวกรอง (Intelligence Cycle) คือ  วิธีการในการเปลี่ยนแปลงขาวสารใหเปนขาวกรอง  ซ่ึงบาง
ทีเรียกวา  " กรรมวิธีขาวกรอง " (Intelligence Process) ขั้นตอนตาง ๆ ประกอบไปดวย ๓ ขั้นตอน คือ 
              ๑.  การรวบรวมขาวสาร   (Collection) 
              ๒.  การผลิตขาวกรอง     (Production) 
              ๓.  การกระจายขาวกรอง    (Dissemination) 
                  วงรอบขาวกรองที่จะดําเนินไปอยางตอเนื่องเปนกรรมวิธีไมส้ินสุด     และขั้นตอนตาง  ๆ    ของ 
วงรอบมีความสําคัญเทากัน 
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                 ๑. การรวบรวมขาวสาร (Collection) คือ การจัดหา และคัดเลือกขาวสารที่เกี่ยวของกับ
ความตองการในการหาขาวกรอง โดยการใชเจาหนาที่รวบรวมขาวสารแสวงประโยชนจากแหลงขาวสารอยางมี
ระบบการ แลวสงขาวสารที่ไดไปยังฝายการขาวเพื่อนําไปผลิตขาวกรองตอไป การรวบรวมขาวสาร แบง
ออกเปน ๔ ขั้น คือ  
                         ก.  การอํานวยการรวบรวมขาวสาร (Direction of Collection Effort) จะใชในทุกขั้นของการ
รวบรวม โดยจะเปนแนวทางการดําเนินการรวบรวมเพื่อใหมั่นใจวาสามารถรวบรวมขาวกรองไดตามแผน
หัวหนาหนวยรวบรวมอาจจะกําหนดแหลงขาวและกําหนดวิธีรายงานขาวสารมายังกองบังคับการของหนวย 
เพื่อใหแนใจวาแผนการรวบรวมจะบรรลุเปาหมายตามความตองการมีขั้นตอน คือ 
   ๑) การกําหนดหัวขอขาวสารสําคัญ (หขส.) : หขส. (Essential Element of Information - 
EEI) คือขาวสารเฉพาะเรื่องราวของขาศึก หรืออาจจะเปนขาศึก หรือสภาพยุทธบริเวณที่ตองการทราบเพื่อ
ความสําเร็จในภารกิจ 
    หขส. กําหนดโดยผูบังคับบัญชา  หรืออาจเกิดจากนายทหารการขาว  หรือผูมีหนาที่ที่
จะตองใชขาวสารก็ได ทั้งนี้โดยมีผูบังคับบัญชาเปนผูรับผิดชอบ โดยปกติแลว หขส. มักจะออกมาในรูปที่เปน
คําถามเสมอ 
   ๒) การทําแผนรวบรวมขาวสาร (Collection Plan) ทําเพื่อเปนมูลฐานในการที่จะดําเนินการ
รวบรวมขาวสาร และการที่จะออกคําสั่งขอไปยังหนวยตางๆ  แผนรวบรวมขาวสารภายในของฝายขาวมักจะ
ประกอบไปดวย     การพิจารณากําหนดความตองการของขาวกรอง  ความเรงดวนของขาวสารนั้น    พิจารณาสิ่ง
บอกเหตุ ขาวสารเฉพาะที่ตองการ การกําหนดคําสั่งคําขอ  และการคัดเลือกเจาหนาที่รวบรวมขาวสาร  
   ในการจัดทําแผนรวบรวมขาวสาร จะตองจัดทําใหคลุมชวงเวลา  ซ่ึงจะตองปฏิบัติตาม
ภารกิจ  ตองกระทําอยางตอเนื่องและดัดแปลงแกไขใหทันกับเหตุการณอยูเสมอ โดยปกติจะไมมีแบบฟอรม
ตายตัวแนนอน แตควรประกอบไปดวย 
    ก) ขาวเรื่อง วัน เดือน ป 

  ข) หขส. 
     ค) ส่ิงบอกเหตุ 
    ง) หนวยที่รวบรวมขาวสาร 
    จ) คําสั่งคําขอ 
    ฉ) เวลาที่ตองการทราบ และ บก.ที่จะสงถึง 
    ช) หมายเหตุ 
   ๓) การออกคําสั่งคําขอ คือ การสงความตองการที่จะไดขาวตามกําหนดไวในแผน
รวบรวมขาวสาร ไปยังหนวยรองเปนคําสั่ง ไปยังหนวยเหนือ หนวยขางเคียง เปนคําขอ  โดยปกติจะใชส่ิงบอก
เหตุเปนมูลฐานในการสงคําสั่งคําขอไปยังเจาหนาที่ คําสั่ง คําขอ จะเปนขอแนะนํางาย ๆ ในรายงานขาวสาร
เจาะจงตาง ๆ ที่จะยืนยัน  หรือปฏิเสธสิ่งบอกเหตุ 
  ข. การรวบรวม  (Coverage) คือ การดําเนินการโดยเจาหนาที่รวบรวมขาวสาร  หรือเครื่องมือ  
หรือวิธีการทั้งมวลเพื่อใหไดขาวสารจากแหลงขาว 
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    แหลงขาว  (Source)  คือ บุคคล ส่ิงของ  หรือพฤติการณ  อันเปนเหตุใหไดมาซึ่ง
ขาวสารเกี่ยวกับขาศึก และภูมิประเทศลมฟาอากาศ 
  เจาหนาที่รวบรวมขาวสาร  (Collecting Agence)  คือ บุคคล หนวย หรือเครื่องมือ ซ่ึงทําหนาที่
รวบรวมขาวสารดวยการตรวจคน ตรวจการณ หรือซักถาม ซ่ึงกระทําตอแหลงขาว หรือไดขาวสารมาจากแหลงขาว 
   ๑) วิธีการรวบรวม  (Method of Collection) โดยทั่วไป คือ 
    ก) การแลกเปลี่ยนขาวสาร 
                 ข) การสังเกตการณ 
                   ค) การสนทนา 
                   ง) การอานและการฟง 
                   จ) การสัมภาษณ 
                   ฉ) การตรวจสอบ   
                   ช) การสืบสวน 
                   ซ) การลาดตระเวน 
                   ค) การถายภาพ 
                   ต) การคนควา   
                  ซ่ึงในทางทหาร อาจจะไดจากวิธีการหรือแหลงขาวเหลานี้ 

                      ก) ขอมูลที่ไดบันทึกไวแลวในเอกสารขาวตาง ๆ  
                  ข) การลาดตระเวนทางอากาศ 

           (๑) สังเกตการณดวยสายตา 
                 (๒)ใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส 
                 (๓) ถายภาพทางอากาศ 

                   ค) การลาดตระเวนดวยกําลังทางเรือ 
                       (๑) เรือผิวน้ํา 
                       (๒) เรือดําน้ํา 
                       (๓) ชุดทําลายใตน้ํา 
                                 ฯลฯ 
                   ง) การลาดตระเวนทางบก  
                       (๑) การลาดตระเวนและตรวจดาน  
                        (๒) การจูโจม  
                        (๓) ยามชายฝง 
                   จ) เชลยศึก 
                   ฉ) ตัวแทน หรือผูแจงขาว  
                   ช) ผูล้ีภัย และผูเอาใจออกหาง 
                   ซ) กลุมตอตานในแดนขาศึก 
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                   ค) ขาวกรองทางการ สื่อสาร 
                   ต) หนวยอุตุนิยมวิทยา 
                   ถ) เจาหนาที่ทางการทูตและกงสุล 
                   ท) หนังสือพิมพและวิทยุขาศึก รวมทั้งเอกสารขาศึก 

 ค. การรายงาน  (Reporting) การรายงานของการรวบรวมเริ่มตั้งแตการดําเนินกรรมวิธีขาวสารที่
หนวยรวบรวมไดจนกระทั่งตัวการสงขาวสารในรูปแบบที่เหมาะสมใหกับหนวยผลิตขาว ซ่ึงจะตองคํานึงถึงเรื่อง
เวลาเปนปจจัยสําคัญ ซ่ึงการรายงานทําไดโดยวิธีปากเปลา การเขียน หรือการใชเครื่องมือสงสาร คุณสมบัติของ
รายงานตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๑) สมบูรณ            - โดยตอบคําถามเหลานี้ได คือ ใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน อยางไรทําไม 
  ๒) กระจางแจง     - เรียงความที่ดี ใชประโยคสั้น ตรงไปตรงมา ไมมีความหมายหลายอยาง 
  ๓) กระทัดรัด         - ใชถอยคํานอย ไดความหมายมาก 
  ๔) เขาถึงจุดหมายไดงาย - ใชแบบฟอรม หัวขอ กราฟ ตาราง แผนผัง แผนที่และ
ภาพประกอบ 
  ๕) การเนน           - โดยการขีดเสนใตขอความสําคัญ หรือใชสีตาง ๆ  
    การรายงาน  มีหลักวา 
    ๑) ถึงมือผูรับทันเวลา 
    ๒) คลุมเหตุการณทั้งหมด 
    ๓) ขอความตอเนื่องกัน 
    ๔) แจงถึงแหลงขาว สถานที่ และเจตนาของการไดมาซึ่งขาวสารนั้น 
    ๕) กําหนดชั้นความลับ และกําหนดขาวสาร  (Evaluation) 
    ขอแนะนําในการปฏิบัติการเขียนรายงานที่ดี ควรประกอบดวย  
    ๑) รายงานแตละฉบับควรมีเพียงเรื่องเดียว 
    ๒) เรียงลําดับขอเท็จจริงตามเหตุผล 
    ๓) พยายามใชรูปถาย รูปวาด และเครื่องหมายประกอบเทาที่จะทําได 
    ๔) ตัวรายงานใหเขียนไปตามความจริงที่พบหรือเห็น สวนขอคิดเห็นใหเขียนจาก
ความรูสึกของผูรายงานเอง      
    ๕) อยา ใหมีคําถามหรือคําขอปะปนอยู 
    ๖) ตรวจความถูกตองเรียบรอยเสียกอนเสมอ เพราะรายงานทุกฉบับเปนเครื่อง
แสดงใหเห็นผลงานอันดีที่สุดของผูรายงาน 
                 ง. การบันทึก  (Record)  เนื่องจากขาวกรองเปนผลผลิตที่เกิดขึ้นจากขาวสารจํานวนมาก จึงมีความจํา
เปนอยู ๓ ประการ  ที่จะตองบันทึกขาวสาร คือ      
                     ๑) เพื่อเก็บรักษาขาวสารไวเปนหลักฐาน 
                     ๒) เพื่อสามารถตรวจคนขาวสารไดโดยใชเวลานอยที่สุด 
                      ๓) เพื่อการเปรียบเทียบขาวสารที่จะหาผลสรุปทางขาวสารนั้น 
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            ๒. การผลิตขาวกรอง  (Production) การผลิต ขาวกรองหรือบางทีเรียกวา การดําเนินกรรมวิธีขาว
กรอง (Processing Intelligence) นั้น เปนขั้นที่สองของวงรอบขาวกรอง การผลิตขาวกรอง คือ กรรมวิธีที่ 
สมเหตุสมผลของการใหคาขาวสารที่หามาไดโดยการ วิเคราะห ประเมินคา และตีความ การดําเนินกรรมวิธีขาว
กรองอาจแบงไดเปน 
   ก. การคัดเลือกขาวสาร (Selection)  เปนการพิจารณาถึงความเกี่ยวพันกับ 
     ๑) เปนขาวที่เกี่ยวของกับเราหรือไม หรือหนวยใดตองการ 
     ๒) เปนขาวสําคัญที่ตองใชโดยทันที หรือมีคาในอนาคตหรือไม 
     ๓) จะเปนแนวทางที่จะรวบรวมขาวสารตอไปหรือไม 
  ข. การบันทึก (Record) การบันทึกในขั้นนี้มีความมุงหมายในการจัดระเบียบเอกสาร เพื่อชวยในการ
ประเมินคาและการติดตามเรื่องราวซ่ึงถาเปนฝายขาวในหนวยขนาดใหญก็จะมีเอกสารที่ตองทําหลายประเภท 
สําหรับหนวยขนาดเล็กหรือผูรวบรวมขาวสารจะทําในความมุงหมายเฉพาะในขั้นรวบรวมขาวสาร 
ดังกลาวแลว เอกสารในการบันทึกจะมีอยูในสวนหนึ่งของเอกสารการขาวที่จะไดกลาวตอไป 
  ค. การดําเนินกรรมวิธี (Processing) ประกอบดวย 
   ๑) การประเมินคา (Evaluation)   คือ การตรวจสอบหาคาของขาวสาร เพื่อทราบความหมายอัน
แทจริง โดยพิจารณาเกี่ยวกับ 

ก) ความนาเชื่อถือไดของแหลงขาว (Reliablity of Source)  พิจารณาในเรื่อง 
     (๑) เปนแหลงขาวแทจริงหรือไม อาจตรวจดูการรับรองสําเนาหรือเปนการไดขาวมาอีก
ตอหนึ่ง ถาเปนขาวที่ไดรับโดยตรงจากหนวยรองก็ไมมีปญหา 
     (๒) เปนแหลงขาวที่เชื่อถือไดเพียงใด (การปฏิบัติที่ผานมา ความจงรักภักดี) 
     (๓) เจตนาในการใหขาวของแหลงขาว (รักชาติ พยาบาท ริษยา ฯลฯ) 
     (๔) การเพงเล็งเนื้อแทของขาว (สอดแทรกความคิดเห็นสวนตัวไวหรือไมเพียงใด) 
     (๕) ความสามารถของแหลงขาว (ไดรับการฝก เคยทํางาน มีความรูในเรื่องนั้น 
     ความนาเชื่อถือไดของแหลงขาวกําหนดเปนตัวอักษรตามลําดับดังนี้ 
     - ก :  เชื่อถือไดเต็มที่  (Completely Reliable) 
     - ข : มักเชื่อถือได  (Usually Reliable) 
     - ค : พอเชื่อถือได  (Fairly Reliable) 
     - ง : มักเชื่อถือไมคอยได   (Not Usually Reliable) 
     - จ : เชื่อถือไมไดเลย  (Unreliable) 
     - ฉ :ไมทราบวาจะเชื่อถือไดหรือไม (Reliable can not be judge) 
    ข) ความถูกตองของขาวสาร (Accuracy of Information)   พิจารณาในเรื่อง 
     (๑) ขอเท็จจริง    หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นเปนไปไดจริงหรือไม และเขาเรื่องกับ        
สถานการณที่เปนอยูขณะนั้นหรือไม 
     (๒)  ขาวสารนั้นสอดคลองหรือยืนยันกับขาวสารที่ไดรับจากแหลงขาวอื่นจริงหรือไม 



 ๑๒๕
     (๓) ถาไมลงรอยกับขาวที่ ไดรับอยูแลว   และไมสามารถปรับใหเขากนัได ขาว
ไหนนาจะถูกกวากนั และใหคาความถูกตองเปนตัวเลข ตามลําดับความนาเปนไปได ดังนี้  
     - ๑ :รายงานไดรับการยืนยันจากแหลงขาวอื่น (Report confirmed by other Source) 
     - ๒ :รายงานนาจะเปนจริง  (Report probable true) 
     - ๓ :รายงานมีทางวาจะเปนจริง  (Report possibly true) 
     - ๔ :รายงานสงสัยวาจะไมเปนความจริง  (Report doubtfully true) 
     - ๕ :รายงานไมนาเปนไปได  (Report improbaby true) 
     - ๖  :ไมทราบวาจะเปนจริงหรือไม  (Truth can not be judge) 
    การพิจารณาใหคาความนาเชื่อถือไดของแหลงขาว กับการใหคาความถูกตองของขาวสาร เปน
การพิจารณาที่แยกออกจากกัน คือ เปนอิสระซ่ึงกันและกัน 
   ๒) การวิเคราะห (Analysis)   คือ การแยกพิจารณาขาวแตละสวนในเรื่องที่ยังไมอาจหา
ความหมายในขั้นแรกไดโดยพิจารณาเปนสวน ๆ ไป เพื่อหาความหมายแตละขั้นตอน และเพื่อทราบวายังมีสวน
ใดที่ยังขาดอีกอันไมอาจทําใหมองเห็นภาพทั้งหมดได การวิเคราะหนี้ที่จริงเปนการดําเนินไปพรอมกับการ
ประเมินคานั่นเอง ซ่ึงถาหาความหมายในขั้นการวิเคราะหไดก็จะตีความไดเลย  ในกรณีที่ยังขาดขาวสาร
บางสวนจะตองคนควา (Research) หาสวนที่ขาดนั้นมาเพิ่มเติม 
   ๓) การสนธิกรรม (Integration)  คือ การนําเอาสวนประกอบตาง ๆ มาประกอบกันอีกครั้งหนึ่ง 
ใหเห็นภาพที่แทจริงเพื่อจะตีความ ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่เจาหนาที่วิเคราะหจะนําขอเท็จจริงและความสัมพันธ
ที่ไดจําแนกไวในขั้นการวิเคราะหมารวมกัน เชนเจาหนาที่วิเคราะหไดทําการเลือกขาวสารเกี่ยวกับคูเวต และนํา
ขาวสารจากการรายงานขาวกรองตางๆ ไปรวมกันจนไดขอพิจารณาวาการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของคูเวต
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหคูเวตเปนประเทศที่รํ่ารวยน้ํามัน ขอมูลนี้จะถูกนําไปตั้งสมมุติฐานตางๆ เพื่อเปรียบเทียบ
กัน และเมื่อขาวสารตางๆ รายงานมา เจาหนาที่ที่วิเคราะหจะพิจารณาวาขาวสารใดสนับสนุนสมมุติฐานไดบาง 
สมมุติฐานที่ขาวสารสนับสนุนมากที่สุดจะถูกนําไปตีความตอไป 
   ๔) การตีความ (Interpretation)  คือ การพิจารณาหาความหมายของขาวสารที่ไดวิเคราะหหรือ
ประเมินคามาแลว เพื่อกําหนดความหมายอันแทจริง โดยมีขอพิจารณาดังนี้ 
    ก) ขาวสารนั้นมีความหมายอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ทราบอยูแลว 
    ข) ขาวสารนั้นเปลี่ยนแปลง ยืนยัน ขัดแยง หรือเพิ่มเติมความหมายของขาวสารที่ไดรับกอน
หนาแลว 

ง) ขาวสารนั้นมีแนวโนมไปในทางยืนยัน      หรือขัดแยงตอประมาณสถานการณขาศึกที่ 
อยูเดิมหรือไม 
 ง. อุปสรรคในการผลิตขาว  ในการผลิตขาวกรอง มักจะประสบปญหาในการผลิตขาวในเรื่อง 
  ๑) ความไมสมบูรณของขาวสาร 
  ๒) ความไมถูกตองของขาวสาร 
  ๓) ความเฉื่อยชาของผูผลิตขาว  
  ๔) การตีความที่ใชไมได 



 ๑๒๖
  เอกสารขาว  คือ เอกสาร รายงาน หรือ วัตถุตาง ๆ ที่ใชในการขาวกรอง โดยเปนเครื่องมือที่
ชวยในการบันทึก ชวยในการจัดระเบียบขาวสาร ชวยในการดําเนินกรรมวิธีหรือชวยในการกระจายขาวซึ่ง 
ไดแก 
  - บันทึกประจําวัน 
  - เอกสารแยกเรื่อง  
  - แผนที่สถานการณ    
  - ประมาณสถานการณขาวกรอง  
  - แฟมขาวสารเดิม 
  - แฟมขาวกรอง 
  - สรุปขาวกรอง 
  - รายงานขาวกรองตามระยะเวลา 
  - แผนรวบรวมขาวสาร 
   -  ผนวกขาวกรอง 
   -  แผนที่ตาง ๆ และแผนบริวาร 
   -  สรุปขาวกรองทางเทคนิค 
   -  ขอศึกษาพิจารณาภูมิประเทศ ลมฟาอากาศ 
   - สมุด หรือหนังสือทําเนียบกําลังรบ 
   - รายงานซักถามเชลยศึก 
   - รายงานคําแปลเอกสาร 
   - รายงานตีความภาพถาย 
   - รายงานพิเศษอื่น ๆ  
 ๓. การกระจายขาวกรอง  (Dissemination) คือ การสงขาวกรองออกไปในรูปแบบฟอรมที่เหมาะสมไป
ยังผูที่ตองการใชไดทันเวลาและเหมาะสม 

ก. หลักสําคัญในการกระจายขาวกรอง  พิจารณาถึง 
   ๑) เหมาะสมกับเวลา (ทันเวลา) 
    - สอดคลองกับความเรงดวน 

- ถึงมือผูที่จะใชประโยชนไดทัน 
   ๒)  ความเหมาะสม 
    - ผูที่จําเปนตองรูตองไดรับขาวนั้น 
    - เสนอในรูปที่จะอํานวยใหสามารถใชไดทันที 
     - แบบฟอรมเหมาะสม 
    - เหมาะสมกับความตองการในเรื่องเวลา และความปลอดภัย 

ข. วิธีการกระจายขาว 
  ๑)  การเขียน (รายงานขาว เอกสาร) 



 ๑๒๗
  ๒) ก า รพู ด    (พบปะ  สนทน า บรรยายสรุป โทรทัศน วิทยุ ฯลฯ) 
  ๓)  โดยภาพ  (ภาพยนต ภาพถาย แผนที่) 

ค. เครื่องมือในการกระจาย 
  ๑) การนําสาร 
  ๒) ทางสาย  
  ๓) วิทยุ 
.  ๔) ไปรษณียปกติ 
  ๕) ถายทอดสําเนา 
 ง. ความเรงดวน 
                      ๑) ดวนที่สุด  (Flash)     เร็วที่สุดในโอกาสแรก หรือถึงมือผูรับไมเกิน ๑๐ นาที 
 ๒) ดวนมาก  (Immediate) ถึงมือผูรับ ๓๐ นาที ถึง ๑ ช่ัวโมง 
 ๓) ดวน     (Priority)  ถึงมือผูรับ ๑ - ๖ ช่ัวโมง 
 ๔) ปกติ     (Routine)   ถึงมือผูรับ ๓ ช่ัวโมง ถึงวันเปดงาน วันรุงขึ้น หรือตามความเหมาะสม 
 จ. การกําหนดชั้นความลับ 
                      แตละรายงานจะตองจัดชั้นความลับตามระเบียบ รปภ.แหงชาติ มีการจัดชั้นความลับสูงกวา 
จําเปนจนจํากัดการแจกจายและเปนการขัดขวางการกระจายขาวที่เหมาะสม 
 ตามระเบียบ รปภ.แหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ไดกําหนดประเภทชั้นความลับ คือ 
 ลับที่สุด         (Top Secret) 
 ลับมาก         (Secret) 
 ลับ            (Confidential) 
 ปกปด          (Restricted) 
 ฉ. กฎของหนวยงานที่สาม 
                      ขาวกรองที่ไดรับจากหนวยอ่ืน จะกระจายไดภายในหนวยของตนเทานั้น การที่จะกระจายให
หนวยอ่ืนตองไดรับอนุญาตจากหนวยตนเรื่องเสียกอน ทั้งนี้นอกจากจะมีขอตกลงหรือระเบียบที่กําหนดขึ้นไว
ในการปฏิบัติภารกิจนั้น ๆ  
                 ช. การรายงานขาวเกี่ยวกับบุคคล 
                      ในเมื่อเร่ืองราวของการขาวกรองที่กระจายออกไปนั้น เปนเรื่องเกี่ยวกับบุคคลจะตองระมัดระวัง
อยางที่สุด ที่จะปองกันไมใหบุคคลผูนั้น หรือบุคคลอื่นที่ไมตองการเรื่องนั้นไปใชราชการไดรูเร่ืองราวที่มีใน
รายการนั้นๆ          
              สรุป 
                   วงรอบในการดําเนินขาวกรองมีขั้นตอนอยู ๓ ประการ แตละขั้นตอนมีความสําคัญทัดเทียมกัน 
ภารกิจของหนวยปฏิบัติ เปนจุดสําคัญในการผลิตขาวกรอง จํานวนขาวสารที่ตองการเปลี่ยนแปลงไปตาม
เร่ืองราวของขาศึก การรวบรวมขาวสารจะสําเร็จสมบูรณไดดวยการใชเจาหนาที่รวบรวมไปแสวงหาประโยชน



 ๑๒๘
จากแหลงขาวตามที่วางแผนไวลวงหนา ขาวสารจะ ถูกเปลี่ยนเปนขาวกรองในขั้นดําเนินกรรมวิธีขาว
กรอง ซ่ึงการที่จะทําใหสําเร็จผลตามภารกิจที่ตองการ เราจะตองนําขาวกรองไปใชไดเหมาะสมทันเวลา จะดวยวิธี
ใด ๆ ก็ได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒๙
 

บทท่ี ๓ 
การดําเนินงานขาวกรองทางยุทธศาสตร 

ตอนที่ ๑ กลาวทั่วไป 
 ขาวกรองยุทธศาสตร คือ “ความรูเกี่ยวกับขีดความสามารถ จุดออน (หรือความแพเปรียบ) และหนทาง
ปฏิบัติที่นาเปนไปไดของตางชาติ” ผูกําหนดนโยบายของชาติสามารถนําความรูดังกลาวไปชวยในการตกลงใจที่
เกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติ องคประกอบของขาวกรองยุทธศาสตรแบงออกเปนรายการตางๆ ๘ รายการ
ดังนี้คือ 
 ๑  ขาวกรองภูมิศาสตรทหาร (Military Geographic Intelligence) 
 ๒ ขาวกรองการขนสงและการโทรคมนาคม (Transportation and Telecommunication Intelligence) 
 ๓  ขาวกรองการเมือง (Political Intelligence) 
 ๔  ขาวกรองสังคมจิตวิทยา (Sociological Intelligence) 
 ๕  ขาวกรองเศรษฐกิจ (Economic Intelligence) 
 ๖  ขาวกรองทางทหาร (Armed Forces Intelligence) 
 ๗  ขาวกรองวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Scientific and Technical Intelligence) 
 ๘  ขาวกรองชีวประวัติ (Biographic Intelligence) 
 องคประกอบขาวกรองยุทธศาสตรแตละรายการมีความสัมพันธ และเกี่ยวของซึ่งกันและกัน ขาวสาร
ขององคประกอบขาวกรองยุทธศาสตรหนึ่งอาจจะตรงกับองคประกอบอื่นมากกวาหนึ่งรายการก็ได ดังนั้นจึง
ตองกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบใหแตละหนวยขาวกรองเปนผูผลิตขาวกรองยุทธศาสตร  
ตอนที่ ๒  หนวยรับผิดชอบรวบรวมขาวกรองยุทธศาสตร 
 หนวยงานที่รับผิดชอบรวบรวมขาวสารขององคประกอบขาวกรองทางยุทธศาสตรมีดังนี้ 
 

องคประกอบ หนวยรับผิดชอบ (กระทรวง) 
ภูมิศาสตรทหาร กลาโหม 
ขนสง/โทรคมนาคม คมนาคม 
การเมือง การตางประเทศ 
สังคมจิตวิทยา ศึกษาธิการ, มหาดไทย, ทบวงมหาวิทยาลัย 
เศรษฐกิจ เกษตรและสหกรณ, พาณิชย, อุตสาหกรรม 
การทหาร กลาโหม 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร ฯ, การตางประเทศ, กลาโหม 
ชีวประวัติ กลาโหม 

 
 



 ๑๓๐
 
ตอนที่ ๓ เปาหมายหรือหัวขอขาวกรองทางยุทธศาสตร  
 ๑. ภูมิศาสตรทหาร  (Military Geographic) 
  ภูมิศาสตรทหารคือ ความรูทางภูมิศาสตรที่จําแนกออกเปนพิเศษอีกแขนงหนึ่งที่เกี่ยวกับลักษณะทาง
รูปธรรมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น ซ่ึงอาจกระทบกระเทือนตอการวางแผนและการ
ปฏิบัติการทางทหาร ความรูภูมิศาสตรทหารประกอบดวยขาวสารที่มีปจจัยทางรูปธรรมดังนี้คือ ขุมกําลัง หรือ
ทรัพยากร และสิ่งที่สรางขึ้น ซ่ึงเปนปจจัยที่จําเปนตอการวางแผนและการปฏิบัติการ 
  ก. ภูมิภาคทางภูมิศาสตร (Geographic Regions) 
   ภูมิภาคทางภูมิศาสตรในแงภูมิศาสตรทหาร คือ พื้นที่ในแตละแหงที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติการ
ทหาร พิจารณาในแงการทหารนั้น ภูมิภาคทางภูมิศาสตรทหาร หมายถึง ความเหมาะสมในการจัดหนวยทหาร 
ความสามารถที่จะใชยุทโธปกรณรวมท้ังการปฏิบัติการตางๆ ดวยวิธีเดียวกันไดทั่วทั้งภูมิภาค สภาพทาง
ภูมิศาสตรที่มีความแตกตางกันเล็กนอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีความกลมกลืน สามารถที่จะทําใหมีการแบงยอยพืน้ที่
ทั้งหมด  และจัดเปนภูมิภาคยอยขนาดเล็ก  
  ข. ชายแดน  (Frontiers) 
   ที่ตั้ง ขนาด รูปราง และชายแดนแตละประเทศ มีความสําคัญอยางสูงทางดานยุทธศาสตร รัฐที่มี
เนื้อที่แคบๆ แตมีชายฝงทะเล และชายแดนที่ตองปองกันยาวเหยียดก็เปนสถานการณที่ปองกันไดยากหากวาฝาย
รุกรานเปนชาติที่เขมแข็ง  ที่ตั้งของประเทศซึ่งเปนหมูเกาะสามารถปลีกตัวออกจากสงครามที่เกิดขึ้นบนทวีปได 
แตการใชเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกล และขีปนาวุธ ทําใหประโยชนที่เกิดขึ้นจากการใชทะเลหรือมหาสมุทร
เปนเครื่องกีดขวางหรือเสนแบงเขตแดนลดลง 
   ชายแดนมีความสําคัญหลายประการ ประเทศที่มีภูเขาหรือทะเลลอมรอบก็เปน
ประเทศที่มีแนวโนมวาจะพยายามแยกตัวอยูอยางโดดเดี่ยว หรือหลีกเลี่ยงการขัดแยงกับประเทศเพื่อนบาน สวน
ประเทศที่มีเสนกั้นเขตแดนหรือชายแดนไมชัดเจนมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณทางการเมือง 
ซ่ึงเปนผลที่เกิดขึ้นมาจากการทําสงคราม จะเปนปจจัยที่กระทบกระเทือนตอสถานการณทางการเมืองและ
การทหาร และพฤติกรรมของชาติทั้งสอง 

   การศึกษาเรื่องชายแดนในแงการทหารจะตองพิจารณาเรื่องการตั้ง คาย สะพานที่สรางขามเสน
แบงเขตแดนและสิ่งกอสรางอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติซ่ึงกระทบกระเทือนหรือบังเกิดผลตอการปฏิบัติ การอพยพ
ประชาชนที่ตั้งภูมิลําเนาบริเวณชายแดน การถากถางพืชพันธุไมตามธรรมชาติบริเวณชายแดนใหโลงเตียน การ
วางลวดหนามหรือทุนระเบิด หรือกับระเบิด หรือลวดไฟฟา การลาดตระเวนดวยสุนัข สวนในการวางแผนการ
รบตามแบบ เพื่อตัดขามเสนแบงเขตแดนระหวางประเทศจําเปนตองพิจารณาภูมิประเทศของตําบลที่มีการใชทุน
ระเบิดเปนการดักรถถัง การตั้งสิ่งกีดขวางดวยวิธีการตางๆ หลุมยิงและเสนทางเขาออก รวมทั้งลักษณะทาง
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามเสนแบงเขตแดน 
  ค. ภูมิมาปนะ (Topography) 
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   ภูมิมาปนะ หรือลักษณะภูมิประเทศ  เปนรายละเอียดของภูมิประเทศแตละแหงแตละพื้นที่ 
(ภูมิภาคยอย) ซ่ึงในการปฏิบัติการทหารโดยเฉพาะมีสวนในการปฏิบัติการยกพลขึ้นบก ตองใหความสนใจอยาง
จริงจังตอหลายองคประกอบของภูมิมาปนะ เชน รูปรางแผนดิน ทางระบายน้ํา เนื้อดิน และพืชพันธุไม ซ่ึงลวน
แตสามารถกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติการทางทหาร 
   ลักษณะภูมิมาปนะที่อยูในขอบเขตของความสนใจของภูมิศาสตรทหาร ไดแก หุบเขา เทือกเขา 
แหลงน้ํา  หนาผา  ภูเขา  และทะเละสาบ  ในยุคที่ตองใชกําลังทหารทุกเหลาทัพปฏิบัติการรวมกัน  รวมทั้ง
ทางการใชขีปนาวุธขามทวีปและเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลนั้น ทุกเหลาทัพจะตองใหความสนใจตอความรู
ดานภูมิมาปนะ ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนตอการเคลื่อนยาย การสงกําลังบํารุงใหแกกําลังทหาร ตอการใช
ยุทโธปกรณ การใชเครื่องนุงหม ตอการเขาตีและการตั้งรับ การซอนตัว และการจูโจมที่นาเปนไปได 
   รูปรางของแผนดินกับทางระบายน้ํามีความสัมพันธอยางใกลชิดจึงตองนําปจจัยทั้ง
สองไปพิจารณาควบคูกันไปโดยจะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได ลักษณะของขอบฝงทะเล หาด สันทราย กองหิน
ใกลฝง ทางน้ําไหล หรือการระบายน้ํามีอิทธิพลหลายประการตอการเคลื่อนยายกําลังทหาร รวมทั้งการใชกล
ยุทธดําเนินการทางยุทธวิธีของกําลังทหารในพื้นที่ปฏิบัติการ ดังนั้นในการวางแผนทางทหารจะตองสนใจนํา
การเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากธรรมชาติและมนุษยไปใชในการวางแผนดวย  

   เนื้อดินมีความสําคัญตอการปฏิบัติการทหาร เพราะจะเปนปจจัยกําหนดยานพาหนะที่
แลนผาน หรือปจจัยในการสรางคูระบายน้ําฝน นอกจากนี้วัตถุที่เปนผิวดิน ยังมีอิทธิพลตอการสรางและการ
บํารุงรักษา ถนน สนามบิน และโครงการกอสรางทางทหารอื่นๆ รวมทั้งความกระทบกระเทือนที่เกิดตอการ
เกษตรกรรม เหมืองแร และเสนทางการขนสงหลัก 

   การทําลายปา การถากถางปาละเมาะ สภาพของทุงหญา การเพาะปลูก และพืชพันธุ
อ่ืนๆ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีผลอยางยิ่งตอการปฏิบัติการทางทหาร พืชพันธุไมลักษณะเฉพาะที่เกิดขึ้น
ครอบคลุมพื้นที่แตละแหง จะแตกตางกันไปตามฤดูกาลนั้น มีผลโดยตรงตอการเคลื่อนยายกําลังทหาร การวาง
กําลัง การซอนตัว และทัศนวิสัย 

  ง. สภาพอุทกศาสตร (Hydrography) 
   การจัดและการอธิบายลักษณะทางรูปธรรมของมหาสมุทร   ทะเล   แมน้ํา และพื้นที่บริเวณ
ชายฝง โดยเนนในเรื่องการเดินเรือในบริเวณดังกลาวดวย วิทยาการดานสมุทรศาสตร คือ ผลของการศึกษาหา
ความรูเกี่ยวกับสภาพของทะเล และลักษณะทางรูปธรรมทั้งมวลมาสนธิเขาดวยกัน ลักษณะทางเคมีและฟสิกส 
ทั้งของน้ําทะเล และชีววิทยาในทะเล ความสนใจในความรุของวิทยาศาสตรสองสาขานี้ ไดแก ระดับน้ําขึ้นและ
ระดับน้ําลง ความเร็วของกระแสน้ํา ลักษณะของทะเลและคลื่น ความเค็ม และอุณหภูมิของน้ําทะเล ลักษณะของ
พื้นทองทะเล ตะกอน  และชีววิทยาในทะเล 
   ความรูเร่ืองกระแสน้ํา และระดับน้ําทะเลตอนน้ําขึ้นและน้ําลงรวมทั้งลักษณะของคลื่นในทะเล
ยอมมีความสําคัญตอเรือทุกลําที่รวมในการยกพลขี้นบก 
   ความรูเกี่ยวกับอุณหภูมิ ความเค็มและความหนาแนนของน้ําทะเล มีความสําคัญเปนพิเศษตอ
การใชโซนารในการทําสงครามปราบเรือดําน้ํา และในการทําสงครามเรือดําน้ํา 



 ๑๓๒
   ลักษณะของพื้นทองทะเล ซ่ึงเปน โคลนหรือทรายหรือลักษณะอื่น ๆ ที่ตื้นและความลึก 
ประเภทของตะกอน และความหนาบางของตะกอนที่พื้นของทองทะเล มีความสําคัญตอการใหคําแนะนําในการ
เดินเรือ สภาพเหลานี้ รวมทั้งขาวสารเกี่ยวกับหินใตน้ํา ที่ตื้น ส่ิงกีดขวางทางเดินเรืออ่ืนๆ จะชวยในการ
กําหนดการวางแผนหาที่ตั้งฐานทัพเรือ   และการวางแผนการปฏิบัติการทางเรือ   รวมทั้งการปฏิบัติการสะเทิน
น้ําสะเทินบก 
  จ. ลมฟาอากาศและอากาศประจําถิ่น (Weather and Climate) 
   ลมฟาอากาศหมายถึง สภาพอุตุนิยมวิทยาที่เกิดขึ้นในแตละวันในภูมิภาคตางๆ ของโลก เชน 
ความมืดและแสงสวาง  อุณหภูมิ หมอก เมฆ ฝนตก และอื่นๆ สวนอากาศประจําถ่ินหมายถึง สภาพอุตุนิยมโดย
เฉลี่ย  ณ  พื้นที่แหงใดแหงหนึ่ง  ซ่ึงมีลักษณะเปนการประจําโดยตอเนื่องเปนระยะเวลานาน    หรือตามฤดูกาล 
ตามปกติแลวการรายงานสภาพอากาศประจําถ่ินอาจจะกลาวทั้งรายเฉลี่ย และความผิดปกติของอุณหภูมิ เมฆ
หมอก ลมหรือพายุ ฯลฯ  
   สภาพอากาศใกลผิวโลกโดยละเอียดนั้น สามารถนําไปเตรียมการสนับสนุนใหแกหนวยทหารที่
ปฏิบัติการในสนามได สวนหนวยที่ตองปฏิบัติการเกี่ยวกับการบินก็จะตองทราบลักษณะของลมที่แตกตางกัน
ในระดับสูงตางๆ ทั้งที่เปนลมพัดสวนทางบิน (Head Wind) และลมสงทาย (Tail wind) 
   สวนความรูลักษณะลมฟาอากาศประจําถ่ินก็เปนปจจัยสําคัญอันหนึ่งทางดานยุทธศาสตรเพราะมี
ผลกระทบกระเทือนตอการวางแผนขั้นมูลฐานของการปฏิบัติการทางทหาร และยังมีผลตอการดํารงชีวิตใน
สังคม และมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจในแตละพื้นที่ดวย 
  ฉ. เขตชุมชนหรือเมือง (Urban Regions) 
   ภูมิศาสตรวาดวยเขตชุมชนหรือเมือง คือ ภูมิภาคยอยของภูมิศาสตรทหารที่เกี่ยวกับลักษณะ
ตามธรรมชาติ ความเจริญเติบโตและการกระจายของชุมชนหรือเมือง ขาวสารทางภูมิศาสตรเกี่ยวกับเมืองขนาด
ใหญมีความสําคัญอยางสูงตอการวางแผน ทั้งทางยุทธศาสตรและทางยุทธการ โดยเฉพาะชุมชนชายทะเลหรือ
อยูใกลทะเล  จําเปนตองมีขาวสารโดยละเอียดเกี่ยวกับการกอสรางถนน แหลงน้ํา พลังงานความสะดวกเกี่ยวกับ
การคมนาคม 

  ๒.ขาวกรองการขนสงและโทรคมนาคม (Transportation and Telecommunication Intelligence)  
แบงการพิจารณาออกเปน ๒ เร่ืองคือ การขนสงและการโทรคมนาคม 

  ก.การขนสง 
   ประกอบดวยระบบการขนสงพลเรือนทุกประเภท ไดแก การรถไฟ การขนสงทางถนนทางน้ําใน
แผนดิน  การขนสงทางทอ การทาเรือและสิ่งอํานวยความสะดวก การพาณิชยนาวี การบินพลเรือน 
   ๑) การรถไฟ  
    การรถไฟ เปนปจจัยหลักในการขนสงภาคพื้นดิน และสามารถเคลื่อนยายสัมภาระทั้ง
ปริมาณและน้ําหนักไดสูงสุด ขาวสารสําคัญที่ตองการในเรื่องนี้ ไดแก แผนที่แสดงเสนทางรถไฟ คําอธิบาย
เกี่ยวกับสะพาน และอุโมงค ตารางเดินรถ แผนผังแสดงเสนทาง ความลาดชัน ขนาดของราง และรายการ
เกี่ยวกับรถจักร รถโดยสาร และรถสินคา 



 ๑๓๓
   ๒) การขนสงทางถนน 
  ถนนเปนระบบการขนสงที่มีขอดีสําหรับกิจการทหาร เพราะสามารถขนสงอุปกรณ
และกําลังพลไปถึงที่หมายหลายแหงโดยอิสระมากกวาการรถไฟ และมีความออนตัวกวา เพราะวาสามารถเลือก
ไดหลายเสนทาง สวนใหญหนวยทหารภาคพื้นดินมุงใชถนนเปนหลัก ในประเทศตางๆ มักจะมีแผนที่ถนนแต
มาตราสวนมักจะไมคอยถูกตองนักและสภาพของถนนมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล       ดังนั้นการรายงาน
ขอมูลเกี่ยวกับถนนนอกจากจะอธิบายเกี่ยวกับสภาพของถนนตามฤดูกาล สะพาน และไหลถนนแลว ยังตองมี
รายการเกี่ยวกับวัสดุที่นํามาใชในการสรางถนน แรงงานในทองถ่ิน และเครื่องมือเครื่องใชในการสรางถนน 
สะพาน ความลาดชันของถนน และระเบียบการจราจรในการใชทางแคบ ฯลฯ 

   ๓) ทางน้ําในแผนดิน 
  ทางน้ํ าในแผนดินของหลายประเทศ  เปนองคประกอบหลักของการขนสง
ภายในประเทศ ประโยชนที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยูกับที่ตั้งและทิศทางการไหลของน้ํา โดยเฉพาะเสนทางที่ไหลสู
ทะเลรายละเอียดที่สําคัญไดแก กระแสน้ํา การควบคุมความลึก ความคดเคี้ยว ความเปลี่ยนแปลงของสวนที่เปน
ชองแคบ ชวงความสูงของระดับผิวน้ํากับสวนลางของสะพาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนถายสินคา 

   ๔) การขนสงทางทอ 
  การขนสงน้ํา น้ํามัน และแกสจํานวนมากไปทางทอทําไดดีขึ้นเรื่อยๆ เทคนิคสมัยใหม
ทําใหคนสามารถใชทอเพื่อสงหรือเคลื่อนยายผลผลิตที่แตกตางกันหลายประเภทโดยตอเนื่อง พรอมกับมาตรวัด 
และจุดกั้นน้ํา เพื่อไมใหผลผลิตที่สงตามทอปะปนกัน ในปจจุบันนี้ การขนสงทางทอสามารถทําไดในปริมาณ
มากมาย เนื่องจากไมมีอุปสรรคขัดขวางเนื่องมาจากปจจัยลมฟาอากาศ   การจราจร      และจากการโจมตี
พอสมควร แตสถานีที่ตั้งเครื่องยนตสูบถายและบริเวณถังเก็บยังคงเปนจุดออนตามเดิม 

   ๕) การทาเรือและสิ่งอํานวยความสะดวก   
                               หมายรวมถึงที่จอดเรือ ทาเทียบเรือ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการโยกยายสิ่งอุปกรณ 
ยานพาหนะที่ใชลําเลียง การบริการน้ํา ไฟฟา น้ํามัน และโทรศัพท เสนทางเขา-ออกทั้งทางถนนและรถไฟ โรง
เก็บสินคา เปนตน 
            ๖) การพาณิชยนาวี (Merchant Marine) 
    เปนการขนสงหลักในระดับชาติที่เปนกองกําลังสํารองที่สามารถเกณฑมาใชงานไดใน
ยามสงคราม คุณสมบัติของการขนสงแบบนี้ก็คือ การบรรทุกของเรือแตละลําจะไดปริมาณและน้ําหนักมาก ใน
การใชเรือของการพาณิชยนาวีจึงตองรูคุณสมบัติตางๆ ของเรือดังตอไปนี้คือ ความเร็ว อายุ ระวางขับน้ํา ขนาด 
รูปรางที่ปรากฏแกสายตา ระดับเรือกินน้ําลึก ความสิ้นเปลืองของเรือ เจาของเรือ ที่อยูประจําของเรือและการใช
ประโยชนของเรือแตละลํา 

   ๗) การบินพลเรือน (Civil Aviation) 
     บทบาทที่สําคัญของการบินพลเรือนคือ ความสามารถในการเคลื่อนยายกําลังพลและ
ส่ิงอุปกรณที่มีความสําคัญไดอยางรวดเร็ว ในปจจุบันนี้สายการบินของชาติตางๆ มักจะมีสายการบินทั้งใน



 ๑๓๔
ประเทศและสายการบินระหวางประเทศที่อยูไกล ออกไป ดังนั้นการบินพลเรือนจึงเปนเปาหมายอันดี
สําหรับการสังเกตการณ และเปาหมายในการรวบรวมขาวสาร 
  ขาวสารเกี่ยวกับการบินพลเรือน ไดแก การจัดการ หรือการควบคุมของบริษัทการบิน 
สมรรถนะเครื่องบินและการผลิตเครื่องบินลําเลียงแบบใหม ความถี่ในการบิน การไดรับความเชื่อถือ การจัดหา
เครื่องอุปกรณชวยการเดินอากาศและสนามบิน การฝกเจาหนาที่ 

  ข. การโทรคมนาคม 
    ขาวกรองโทรคมนาคมหมายถึง ความรูใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการถายทอดการแพรคล่ืน 
(Emission) หรือการรับสัญลักษณ   สัญญาณ  อักษร   ภาพและเสียงหรือ ขาวสารรูปแบบตาง ๆ ทางเสนลวด 
วิทยุ ทัศนสัญญาณ หรือระบบอิเล็กทรอนิกสตางๆ การโทรคมนาคมแตละประเภทมีทั้งขอดีและขอเสียในตัว
ของมันเองเกี่ยวกับความสิ้นเปลือง ความสามารถในการจัดหามาใช การเก็บรักษาความลับ ระยะปฏิบัติการ 
จํานวนชองที่มีใชในการติดตอและอื่นๆ  
   การผลิตขาวกรองโทรคมนาคมจะตองอธิบายถึงสิ่งอํานวยความสะดวก จํานวน และ
สภาพของระบบการโทรคมนาคมที่มีอยูทางดานพลเรือนและที่ใชในกิจการทหาร 



 ๑๓๕
 ๓.ขาวกรองการเมือง   (Political Intelligence) 
  ในการตรวจสอบโครงสรางทางการเมืองของแตละประเทศ จําเปนตองศึกษาถึงฐานอํานาจของ 
รัฐบาล ทั้งที่ปรากฏในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ รวมถึงโครงสรางของการปกครอง พรรคการเมือง บุคคล 
สําคัญทางการเมือง นโยบายภายในและนโยบายตางประเทศ 
  ก. การปกครองในทางทฤษฎี 
    ในการศึกษาขอมูลดังกลาวควรครอบคลุมถึงปจจัยสําคัญ ๆ เชน ฝายบริหาร   ฝายนิติบัญญัติ ฝาย
ตุลาการ ระบบขาราชการพลเรือน ซ่ึงเปนขาราชการประจําทั้งหมด และระบบการเลือกตั้ง เปนตน 
   ๑) ฝายบริหาร เพื่อจะไดทราบวาการปกครองของประเทศเปนไปตามแบบใด กลาวคือ เปนแบบ
รวมอํานาจเบ็ดเสร็จ แบบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ สังคมนิยม หรือประชาธิปไตยแบบอื่น ควรยึด
แนวทางหัวขอสําคัญตอไปนี้คือ 

- วิธีการคัดเลือกหรือเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง 
- อํานาจและหนาที่ในเวลาฉุกเฉิน 
- อํานาจในการโตแยง ขอบเขตอิทธิพลของปวงชนที่มีตอการปกครอง 
- ประวัติบุคคลสําคัญในฝายบริหาร 

   ๒) ฝายนิติบัญญัติ อํานาจนิติบัญญัติของประเทศทั้งหลายไมเหมือนกัน ใน
การศึกษาถึงอํานาจนิติบัญญัติ   ควรพิจารณาถึงปจจัยตอไปนี้     เชน  มีกี่สภา  สภาใดบาง   หนาที่ของแตละสภา    
วีธีการคัดเลือกหรือเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง อํานาจที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญและที่มีอยูจริง กระบวนการ
ทางนิติบัญญัติ วิธีการเลือกตั้งผูแทนราษฎร การแกไขรัฐธรรมนูญ อํานาจของฝายนิติบัญญัติเมื่อเปรียบเทียบกับ
ฝายบริหาร 

   ๓)  ฝายตุลาการ  ควรพิจารณาถึงเรื่องสําคัญ ๆ ไดแก 

   - วาระการคัดเลือกผูพิพากษา สมาชิกภาพของฝายตุลาการ 
   - วาระการดํารงตําแหนง  ระบบศาล  ประมวลกฎหมาย  หรือระบบกฎหมายมหาชน 
ความสัมพันธที่มีตอฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ 
        ๔) ระบบการเลือกตั้ง เพื่อใหทราบวาประชาชนควบคุมการปกครองฝายตางๆ 
อยางไรบาง โดยอาศัยการเลอืกตั้ง ซ่ึงทุกประเทศมี่ขอจํากัดบางประการในการลงคะแนน ไดแก การกําหนดอายุ 
เพศ การรูหนังสือหรือระดับการศึกษา นอกจากนั้นไดแก พรรคการเมอืง ซ่ึงอาจมีพรรคเดียวหรือหลายพรรค  
ผูสมัครรับเลือกตั้งอาจมาจากพรรคการเมอืงเดียวหรือหลายพรรคและการลงคะแนนโดยทางลับหรือเปดเผย 

   ๕) การปกครองสวนภูมภิาคและสวนทองถ่ิน  เพื่อพิจารณาวาการปกครองเปนแบบ
รวมการหรือกระจายอํานาจ นอกจากนั้นการปกครองในทองถ่ินมักจะเปนบันไดขัน้แรกที่จะกาวไปสูตําแหนง
ในรัฐบาลกลาง 

        ตามปกตินอกจากระบบการบริหารสวนกลางอันประกอบดวย กระทรวง 
ทบวง กรมตางๆ แลวมักจะมีการบริหารยอยลงไปในสวนภูมภิาคซึ่งอาจประกอบดวย หรือภาค จังหวัด อําเภอ 



 ๑๓๖
และสวนทองถ่ินอันประกอบดวย เทศบาล สุขาภิบาล และอื่น ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญหรือระเบียบบริหารของ
แตละประเทศจะกําหนดไว ประเทศตาง ๆ มักมีการแบงสวนบริหารในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินแตกตางกนั
ออกไป แลวแตประเภทประเพณีนยิมในประเทศนั้นๆ อํานาจบริหารอาจจะรวมสวนกลาง หรืออาจจะกระจาย
ออกไปสูสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินตามที่แตละประเทศจะกําหนด 

   ๖) ระบบราชการฝายพลเรือน          ขาราชการพลเรือนซึ่งเปนขาราชการประจําตามอาชีพเปน 
ผูปฏิบัติงานหลายอยาง ทั้งงานประจําตามปกติและงานกําหนดนโยบาย จํานวนไมนอยจึงมีความเขาใจใน
ตําแหนงตางๆ เปนอยางดี ประสิทธิภาพของการบริหารงานของชาติมักจะเปนผลมาจากขาราชการประจําเสีย
เปนสวนมาก แตหากขาราชการประจําขาดประสิทธิภาพหรือฉอราษฎรบังหลวงหรือทั้งสองประการ การ
บริหารงานของรัฐบาลก็ยอมจะไมไดผล 
  ข. การปกครองในทางปฏิบัติ 
   การปกครองในทางปฏิบัติ อาจจะแตกตางไปจากแบบแผนที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว 
อํานาจอาจจะอยูในมือของบุคคลเพียงคนเดียวหรือคณะบุคคลคณะหนึ่ง โดยไมคํานึงถึงบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญการวิเคราะหโครงสรางอํานาจของประเทศใดประเทศหนึ่งจะตองรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับพรรค
การเมืองตางๆ จุดมุงหมายของพรรคการเมืองเหลานี้และวิธีการทีแ่ตละพรรคนํามาใชเพื่อหวังเขาครองอํานาจ
และรักษาอํานาจไว ไดแก 

     ๑) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  ซ่ึงกําหนดไวแนชัดในรัฐธรรมนูญ แตในทาง
ปฏิบัติกลับกัน 
   ๒) ขอบเขตอํานาจของฝายบริหาร  การปกครองในทางปฏิบัติมักจะแตกตางจาก
ทางทฤษฎีตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว เนื่องจากบางครั้งฝายบริหารมีอํานาจซอนอํานาจนิติบัญญัติและอํานาจ
ตุลาการ 

   ๓) กระทรวงทบวงกรมที่สําคัญ  ในประเทศตางๆ หลายประเทศ มีกระทรวง
สําคัญๆ อยูหลายกระทรวงทีป่ฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกจิการตํารวจแหงชาติ กําลังทหารและเครื่องมือการโฆษณา
ชวนเชื่อหรือประชาสัมพันธ การเขาควบคมุกระทรวงตางๆ สามารถจะเปลี่ยนแปลงอาํนาจหนาที่ตางๆ 
ของรัฐบาลตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญได 

   ๔) พรรคการเมือง  การปกครองในทางปฏิบตัิอาจจะเปนไปในลักษณะใดก็ได
ตามที่พรรคครองอํานาจจะเห็นสมควร ดังนั้นจึงตองมีความรูโดยละเอียดเกี่ยวกับพรรคการเมืองของประเทศที่
ศึกษาพรรคการเมืองอาจตั้งขึ้นตามแนวตางๆ หลายแนว เชน ศาสนา ชาติพันธุ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

  นอกจากพรรคการเมืองแลวควรศึกษาถึงปญหาชนกลุมนอย กลุมอิทธิพลตางๆ  รวมทั้งการ
สนับสนุนของประชาชนดวย 
   ๕) บุคคลสําคัญทางการเมือง 
       ๖)  ขนบธรรมเนียมประเพณีในดานตางๆ 
  ค. นโยบายภายในประเทศ 



 ๑๓๗

   

  นโยบายภายในของประเทศตาง ๆ    หรือนโยบายของชาติจะไมอยูคงท่ี   แตจะเปลี่ยนแปลงไป 
ตามความเปลี่ยนแปลงทางการบริหารของรัฐบาล  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในกิจการระหวางประเทศและ
วงรอบธุรกิจ นโยบายภายในของบางประเทศมักจะมุงสงเสริม  ศาสนา ชนชั้น  วรรณะ ชาติพันธุ หรือกลุมเชื้อ
ชาติอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ อันเปนประเพณีสืบเนื่องตอกันมาตามประวัติศาสตร  จึงควรใหความสนใจใน
เร่ืองของทาทีของประชาชนตอนักการเมือง 
  ง. นโยบายตางประเทศ 
   ความมุงหมายสูงสุดของนโยบายตางประเทศคือ การแสวงหาอํานาจหรือรักษาอํานาจของชาติ 
ตนไว  การดําเนินนโยบายตางประเทศมีสวนเกี่ยวของอยูมากในเรื่องการเจรจาเพื่อการรวมเปนพันธมิตรทาง
เศรษฐกิจและทางทหาร   

 ๔. ขาวกรองสังคมจิตวิทยา  (Sociological Intelligence) 
  สังคมจิตวิทยาเปนหวัขอการศึกษาเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดลอมและมนุษยชาติ หรือการศึกษา 
ปรากฎการณทั้งมวลที่เกิดขึน้จากความสัมพันธของบรรดามนุษยที่อยูรวมกัน รูปแบบองคประกอบขาวกรอง
สังคมจิตวิทยาที่มีความสําคัญตอผูวางแผนทางทหารกค็ือ ใหหาคําตอบใหไดวากําหนดอะไรเปนศักยการทหาร
ของชาติใดชาติหนึ่ง ขาวกรองสังคมจิตวทิยามีดังนี ้
  ก.ประชากร (Population) 
   ขาวสารเกี่ยวกบัประชาชนของแตละประเทศ ไดแก 
   ๑) ความหนาแนนและการกระจายของประชากรตามภูมภิาคทางภูมิศาสตร 
   ๒) การแบงกลุมตามวัยและเพศ 
   ๓) อัตราการเพิ่มหรือลดของประชากร 
   ๔) การอพยพเขา และอพยพออกนอกประเทศ 
   ๕) แนวโนมในอนาคตและนโยบายเกีย่วกับประชากรของรัฐบาล 
   ๖) สถิติตางๆ เกี่ยวกับประชากร 
   ๗) สถิติของผูไรสมรรถภาพที่ไมอาจนําไปใชเปนแรงงานและเปนทหารได 
  ข.คุณสมบตัิของประชาชน (Characteristics of People) 
      เปนการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับประชากรของประเทศใดประเทศหนึ่ง              เกีย่วกับเชื้อชาติ  
ชนกลุมนอย และวัฒนธรรม ซ่ึงเปนแหลงทีก่อใหเกิดความเขมแข็งและความออนแอของชาติ 
   ๑) คําวา “เชื้อชาต”ิ (Race) และสัญชาติ (Nationality) มีความหมายไมเหมอืนกัน เชื้อชาติแบง
ออกเปนสามเชื้อชาติคือ คอเคเซียน มองโกเลียน และนโิกร นอกจากนี้ยังไดแบงยอยออกไปอีก โดยกําหนดเอา
ความแตกตางของลักษณะทางรูปธรรมเปนหลักคือ รูปรางกะโหลกศีรษะสีของขนหรือของผิวเนื้อ ขนาดของ
รางกาย โครงสรางของใบหนา และความเขมแข็งทรหดอดทน คาดวาในโลกนี้มีเพยีงสองสามประเทศเทานั้น ที่
มีประชากรเพยีงเชื้อชาติเดยีวในขณะทีป่ระเทศสวนใหญมีประชากรทีเ่ปนเชื้อชาติผสม ดังนั้นถาหากประชากร



 ๑๓๘
ของประเทศใดประเทศหนึ่งมีคนเชื้อชาติหลัก มากกวาหนึ่งสญัชาติแลว มักจะกอใหเกิดปญหา
ขัดแยงและความลําเอียงระหวางเชื้อชาติไดเสมอ 
   ๒) ชนกลุมนอย (Minority) หรือกลุมเชื้อชาติเผาพันธุสวนนอย (Ethnic) ชนกลุมนอยคือ 
ประชาชนที่มคีวามผูกพันเปนอันหนึ่งอนัเดียวกันโดยเชือ้สายและประเพณีมกัจะดํารงรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา และภาษาของบรรพบุรุษของตนไวประมาณสองสามชั่วคน จึงจะกลายเปนคน
พื้นเมือง ดังนัน้การกลืนชาตจิะทําไดอยางสมบูรณตองใชเวลาเปนศตวรรษ การมีกลุมเชื้อชาติเผาพันธุ หรือชน
กลุมนอยดังกลาวหลายกลุมในประเทศอาจทําใหความเปนปกแผนของคนในชาติตองออนแอลง 
   ๓) วัฒนธรรม ลักษณะทางดานวัฒนธรรมบางอยางรูไดจากภาษา       โครงสรางทางสังคม
คานิยมทางสังคม แบบฉบับการดํารงชีพและการระบายแนวความคิดทางดานศิลปะและสติปญญา การ
แสดงออกจะเปนภาพสะทอนใหเห็นความแตกตางทางดานแนวความคดิ และการกระทําจึงตองใหความสนใจ
เร่ืองการมีความเห็นตรงกนัหรือขัดแยงกนัระหวางกลุมชนที่มีสังคมแตกตางกัน การศึกษาองคประกอบความรู
เหลานี้คือ การทําความเขาใจในเรื่องประวตัิศาสตรขนบธรรมเนียมและประเพณีของประชาชน 
  ค. ศาสนา (Religion) 
   ศาสนาเปนกาํลังอํานาจที่มพีลังอยางยิ่ง และความขัดแยงทางศาสนามกัจะเกิดเหตุการณรุนแรง อาจ
ถึงขั้นการทําสงครามก็เปนได ความรูทางศาสนาจะทําใหรูถึงศีลธรรมของประชาชนในชาติ หรือขอไดเปรียบ
หรือเสียเปรียบทางสังคม   ซ่ึงจะกลายเปนความเขมแขง็   หรือความออนแอทางยทุธศาสตรของชาติ ขาวสารที่
ควรสนใจ คือ ความเชื่อถือทางศาสนากับการดํารงชีวิต และความขัดแยงทางศาสนา 
  ง. การศึกษา (Education) 
   การศึกษาใชเปนเครื่องวัดความกาวหนาของชาติได เพราะขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของ
ชาติ คือความสามารถของชาติที่จะผลิตเจาหนาที่ที่มีฝมือทางเทคนิคทั้งหญิงและชาย โดยรวบรวมขอมูลระบบ
การศึกษา สถาาบันการศึกษาตางๆ ของชาตินั้น 
  จ. การประชาสัมพันธและประชามติ  (Public Information and Public Opinion) 
   เปนการศึกษาวาสื่อตางๆ มีอิทธิพลตอแนวความคิดของประชาชนในชาติ รวมทั้งระบบการ
กระจายขาวสาร อิทธิพลของส่ือตางๆ ทั้งของภายในประเทศและภายนอกประเทศ และเสถียรภาพในการเสนอ
ขาวสาร 
  ฉ. สุขภาพ (Health) 
   ขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในตางประเทศมีทั้งเรื่องราวของสุขภาพของประชาชนใน
ทองถ่ิน และผลที่อาจเกิดขึ้นตอสุขภาพและอนามัยของทหารตางประเทศที่ปฏิบัติการในพื้นที่นั้น ปจจัยแวดลอม
ที่เกี่ยวของ ขาวกรองการแพทยมีบทบาทที่สําคัญในการรบ เชน การจํากัดการระบาดของเชื้อโรคที่มีอยูในทองถ่ิน  
ขอพิจารณาทางดานสรรพกําลังทางการแพทย ปริมาณเวชภัณฑที่จัดหามาได และรวมทั้งการฝกสอนทางดาน
การแพทย การวิจัย และการพัฒนาทางดานนี้ 
  ช. การสังคมสงเคราะห  (Public Welfare) 
    



 ๑๓๙
  
 สถานภาพทางดานสวัสดิการของประชาชน    เปนปจจยัทีสํ่าคัญในเรื่องของขาวกรองสังคมจิตวิทยา 
เพราะสามารถกระทบกระเทอืนโดยตรงตอความสุขและจติใจของประชาชน สวัสดิการของประชาชนจะเปนสิ่ง
บอกเหตุเกี่ยวกับความเขมแข็ง ความออนแอและขวัญของประชาชน ประเทศที่ประชาชนมีความ 
พึงพอใจในความมั่นคงในการดํารงชีวิต และใชชีวิตประจาํวันไดดวยความสุขใจ ยอมจะไมตกเปนเหยื่อของการ
โฆษณาชวนเชื่อ            การรวบรวมขอมลูขาวสารในเรื่องนี้ไดจากนโยบายของรัฐบาล   นโยบายทองถ่ิน  
การชวยเหลือคนยากจน และสภาพการจางงาน 
 ๕. ขาวกรองเศรษฐกิจ  (Economic Intelligence) 
  คือขาวกรองที่วาดวยขอบเขตและการใชทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย รวมทั้ง 
ศักยภาพทางเศรฐกิจของตางประเทศ 
  อาวุธทางเศรษฐกิจเปนเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพที่สุดอยางหนึ่งในการแกปญหาความขัดแยง
ระหวางชาติ โดยไมใชการปฏิบัติทางทหารโดยตรงศักยภาพทางเศรษฐกิจ ปจจุบันอาจถือวาเปนมาตรการที่ดี
ที่สุดมาตรการเดียวในบรรดาขีดความสามารถทางยุทธศาสตรทั้งปวงของชาติ  องค ป ระกอบข า วกรองทา ง
เศรษฐกิจ ไดแก 

  ก.  ประชากร (ทรัพยากรมนุษย) 
   หมายถึงจํานวนคนที่ยังอยูในวัยเรียนกับวัยที่สามารถเขาปฏิบัติงาน ตลอดจนคนที่
วางงาน เพราะจํานวนประชากรในเพศหรือวัยตางๆ เหลานี้มีผลพิจารณาถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจได 

  ข. การเกษตรกรรมและปศุสัตว 
   ผลผลิตที่ไดจากการเกษตรกรรมและปศุสัตวเหลานี้ ถาเพียงพอแกการบริโภคของ
ประชาชนแลว ก็เทากับประหยัดเงินตราของประเทศตน ถาหากวาเราสามารถผลิตไดมากจนเกินกวาการบริโภค
ก็อาจจะสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ ทําใหไดเงินตราตางประเทศเขามาหรือไดดุลการเงินมากขึ้นดวย 

  ค.  การอุตสาหกรรมและแหลงวัตถุ 
   การอุตสาหกรรม หมายถึง กิจการที่ดําเนินการเปลี่ยนวัตถุเปนสิ่งสําเร็จรูป เชน 
เครื่องนุงหม ยารักษาโรค เครื่องมือกอสราง โรงงานตางๆ เปนตน การดําเนินงานดานอุตสาหกรรมถือวาเปน
ปจจัยสําคัญบงบอกถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ  

  ง. การพาณิชยกรรม 

   ปจจัยในเรื่องการพาณิชยกรรม หมายถึง การคา การตลาด การขายสง การขาย 
  จ. การขนสงและการติดตอ 
   เร่ืองของการขนสงในที่นี้เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการลําเลียงสินคาจากแหลงผลิตหรือ
ตนทางไปยังปลายทาง เพราะตองพิจารณาถึงคาใชจายในการขนสงมากนอยเพียงใดคลายกับการลงทุน  

      



 ๑๔๐
  สวนการติดตอหมายถึง การแสวงหาลูกคา ถามีมากทั้งภายในประเทศและในตางประเทศก็จะ
เปนการด ี
  ฉ. การบริการ 
   การที่ประเทศตางๆ จะมีเศรษฐกิจทีด่ีไดจําเปนตองอาศัยการบริการดานตางๆ ประกอบอีกดวย 
เชน การบริการไปรษณีย โทรเลข โทรศัพท โทรทัศนและวิทยุ ทั้งนี้เพราะวาการตดิตอคาขายนั้นตองการความ
สะดวกและความรวดเร็วเปนหลักในการทีจ่ะสื่อความตองการของลูกคา 

 ช. กิจกรรมดานการเงินการธนาคาร  
  ที่เกี่ยวกับกิจการดานการเงินการธนาคารนั้น หมายถึงระบบการเงินของประเทศ ไดแก การ
ดําเนินงานในเรื่องการฝากเงิน   การใหกูเงนิ   การกําหนดอัตราดอกเบีย้เงินฝาก   และเงินกู    การโอนเงิน การ
แลกเปลี่ยนเงนิตรา รวมทั้งกิจกรรมทางการคาหรือการลงทุนประเภทอื่นๆ ที่รัฐอนุญาตใหดําเนินการได โดยมี
ธนาคารของชาติเปนหนวยควบคุมหรือกํากับดูแล รวมทัง้งบประมาณที่ใชภาษจีากการที่ไดรับ อัตรา 
แลกเปลี่ยนกับเงินตราตางประเทศ เปนตน 

 ซ. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
                        หมายถึง  พลังงาน  แรธาต ุ เชื้อเพลิง (น้ํามัน) ที่สามารถนําไปใชในทางอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม 

 ๖. ขาวกรองทางทหาร  (Armed Forces Intelligence) 
  ความเขมแข็งของกําลังทหารเปนเครื่องมือที่ใชวัดความสามารถของชาติใดชาติหนึ่ง ซ่ึงจะนําไปใช
ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรทหารของตนทั้งในยามสันติ และยามสงคราม    ดังนั้นขาว
กรองทางทหารจึงตองใหความสนใจในความเขมแข็งทางการทหารทั้งที่เปนไปตามความจริง และอยูในวิสัยที่
เปนไปได มีหลายปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับจํานวนทหารและยุทโธปกรณการทหาร แตมีอิทธิพลที่ทําใหศักย
การทหารมีความเขมแข็ง จําเปนตองใหนายทหารขาวกรองมีความรูทางการทหาร และความรูดานอื่นๆ อยาง
กวางขวางเพื่อใชปจจัยเหลานั้นวิเคราะหอิทธิพลการทหารของชาติอ่ืน และเรียนรูถึงขีดความสามารถทางดาน
อาวุธแตละชนิดของกองทัพอ่ืนดวย ขาวกรองทางทหารแบงออกไดเปน ๒ หัวขอ คือ 
 ก. ขาวกรองทางทหารระดับชาติ เปนการรวบรวมขาวสารที่เกี่ยวของกับกิจการทหารในระดับตน 
ไดแก  
  ๑) การควบคุมกิจการทหาร   
   จะตองแยกใหเห็นอยางชัดเจนในเรื่องการควบคุมทางการเมือง ทางดานบริหารและทางดานการ
บังคับบัญชา คือใชนักการเมืองหรือใหฝายทหารควบคุมการควบคุมอาจจะรวมกันอยูในหนวยงานเดียวหรือ
หนวยงานที่แยกกัน โดยมีระบบการตรวจสอบและถวงดุลยอํานาจ (Check and Balance)  ในประเทศที่บริหาร
ประเทศดวยระบอบประชาธิปไตย           มักจะมอบหมายความรับผิดชอบในการควบคุมกิจการทหาร 
ทั้งหมดใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
  ๒) การประกอบกําลังและขนาด  
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   การประกอบกําลังและขนาดของ กองทัพตางชาติไมวาจะเปนกําลังขนาดใหญหรือเปน
กําลังรบนอกแบบ หรือกองโจรขนาดเล็กๆ ก็ตาม ยอมเปนความรู ที่สําคัญสําหรับการขาวกรองทหาร กองทัพ
แหงชาติอาจประกอบดวยเหลาทัพตางๆ และกําลังแขนงอื่นๆ ที่สามารถจัดรวมเขากับกองทัพไวเมื่อเกิดสงคราม 
เชน ตํารวจน้ํา หนวยเรือรักษาฝงหรือหนวยเรือศุลกากร หนวยเรือประมงที่คนประจําเรือผานการฝก ซ่ึงสามารถ
จัดเขาเปนกําลังสวนหนึ่งของกองทัพเรือและกําลังอื่นๆ ที่สามารถจัดสมทบใหแกกําลังทางบกและกําลังทาง
อากาศ 
  ๓) ฐานะของกองทัพในชาติ  
   ปจจัยสําคัญที่สุดสําหรับการพิจารณาฐานะของกองทัพของชาติใดชาติหนึ่ง คือ 
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ หรือในกฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทัพ และการจัดหนวยทหาร ความรับผิดชอบของ
ประชาชน ซ่ึงจะตองเขารับราชการทหารตามประเพณีสืบทอดกันมา  การเมืองของทหาร และสนับสนุน
ทางดานงบประมาณหลายประเทศมีบทบัญญัติในกฎหมายกําหนดขนาดของกองทัพ และการจัดสรร
งบประมาณใหกองทัพในอัตราสวนของงบประมาณทั้งหมดไวอยางแนนอน  การทําความเขาใจในเรื่อง
โครงสรางทางทหารนั้นกระทําได โดยการศึกษาจากบทบัญญัติในกฎหมายตางๆ รวมทั้งการแกไขกฎหมาย
เหลานั้น นอกจากนี้ทัศนคติของประชาชนตอกองทัพก็มีความสําคัญตอการพิจารณาฐานะของกองทัพ ทั้งใน
สวนรวมหรือในแงของเกียรติภูมิของแตละเหลาทพัอิทธิพลทางการเมืองของทหารก็จะตองนํามาประเมินคาดวย
ส่ิงสําคัญที่ใชในการพิจารณากําหนดฐานะของกองทัพ ไดแก การจัดสรรงบประมาณ  การควบคุมการใชจาย
งบประมาณ และจํานวน หรืออัตรางบประมาณที่ไดรับเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณดานอื่นงบประมาณทาง
ทหารจะเปนภาพสะทอนใหเห็นวัตถุประสงคของชาติ 

  ๔) กําลังคน  
   ความรูเกี่ยวกับกําลังคนในขอนี้ จะเพงเล็งในเรื่อง 

   ก) จํานวนและคุณภาพของชายฉกรรจของประชาชนในชาติ ซ่ึงมีความเหมาะสมที่จะเปนทหาร 

 ข) จํานวนชายฉกรรจที่มีอายุถึงเกณฑที่จะเปนทหารไดในแตละป 

  ค)  จํานวนชายฉกรรจประจําปโดยเฉลี่ยที่เขามาเปนทหาร  
 ข.  ขาวกรองทางทหารระดับกองทัพ   เปนการรวบรวมขาวกรองเฉพาะเจาะจงเพื่อหาขีดความสามารถ
ของกองทัพและหนวยตางๆ โดยขาวกรองทางทหารในยามสงครามนั้น จะทุมเทความพยายามไปทางดานขาว
กรองทําเนียบกําลังรบ เชน ขาวสารที่เจาะจงเกี่ยวกับนามหนวย กําลัง โครงสรางการบังคับบัญชา และการวาง
กําลังของฝายตรงขาม คําวา “กําลัง” ในที่นี้สามารถวัดไดดวยจํานวนกําลังพล จํานวนหนวย และจํานวน
ยุทโธปกรณ “การวางกําลัง” หมายถึงตําบลที่ทางภูมิศาสตรที่พิสูจนทราบวาเปนที่ตั้งของหนวยทหาร ที่ตั้งของ
กองบังคับการและการเคลื่อนยายกําลังทหาร ขาวสารชนิดนี้มีความสําคัญสูงสุดตอผูบัญชาการรบ ซ่ึงแตละฝาย
จะปองกันขาวสารนี้มิใหร่ัวไหลไปถึงขาศึก 
  องคประกอบของขาวกรองทําเนียบกําลังรบ ไดแก การจัดหนวย (Organization) การประกอบกําลัง  
(Composition)  การวางกําลัง  (Disposition)  กําลัง  (Strength)   ยุทธวิธีการฝก    การสงกําลังบํารุง 
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ประสิทธิภาพการรบ (Combat Efficiencies) และ ขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับทหาร แตละองคประกอบจะมี
รายละเอียดปลีกยอยตอไปอีก ไดแก 
  ๑) ยุทธศาสตรและยุทธวิธีซ่ึงเปนการนําหลักนิยมทางยุทธวิธีการรุก และการตั้งรับมาเปรียบเทียบ
กับหลักนิยมของฝายตน 
   ๒) กําลังพลและการฝก ไดแกขอมูลโครงสรางการแตงตั้งยศ  ตําแหนงการกําหนดอัตรา เงินเดือน 
การชวยเหลือทางการเงินดานอื่นๆ และสิทธิพิเศษตาง ๆ 
  ๓) การฝกรายละเอียดเกี่ยวกับกําหนดการฝก ตองรวมทั้งการฝกองคบุคคล และการฝกเปนหนวยทุก
รายการของทุกหนวย  ระบบโรงเรียนสําหรับนายทหารสัญญาบัตร โรงเรียนสําหรับนายทหารประทวน 
โรงเรียนสําหรับทหารประจําการ   และการฝกกําลังสํารอง  ลักษณะการฝก การฝกรวม วิธีดําเนินการยุทธ การ
ฝกผสมและประสิทธิผลของการฝกอบรม 
  ๔) การสงกําลังบํารุง มีความเกี่ยวของกับปฏิบัติการทหารทุกขั้นตอน เชน การผลิต การจัดหา การ
เก็บรักษา และการแจกจาย การขนสงสิ่งอุปกรณ การซอม และการบํารุงรักษา องคบุคคลและอาวุธยุทโธปกรณ
ที่ตองสงกลับ ที่ตั้งคลังพัสดุ คลังน้ํามัน 
  ๕) ยุทโธปกรณ ไดแกคุณลักษณะเฉพาะ และจํานวนที่มีอยูของยุทธภัณฑแตละชนิด แผนจัดหา 
แหลงจัดเก็บ จํานวนคงคลังขาวกรองเกี่ยวกับยุทโธปกรณสามารถจะหารายละเอียดไดจากนิตยสารเกี่ยวกับ
สรรพาวุธ การสื่อสาร อุปกรณการชาง การพลาธิการ ส่ิงอุปกรณเกี่ยวกับเคมีภัณฑ 
 ๗. ขาวกรองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Scientific and Technical  Intelligence) 
  คือ การศึกษาถึงขีดความสามารถและจุดลอแหลมที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของตางชาติ 
  โดยธรรมชาติแลวกิจกรรมดานวิทยาศาสตรแบงออกไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ วิทยาศาสตร
พื้นฐานหรือวิทยาศาสตรแทๆ (Pure Science) กับวิทยาศาสตรประยุกต (Applied Science)  หรือปจจุบันเรียกวา
เทคโนโลยี สําหรับทางทหารแลวมักจะสนใจในแงของวิทยาศาสตรประยุกต เนื่องจากวิทยาศาสตรประยุกต 
เปนวิทยาศาสตรที่มุงเอาผลของการคนควาวิจัยทางวิทยาศาสตรมาใชประโยชนในทางทหาร แมวาโครงการและ
การวิจัยทางวิทยาศาสตรหลายประเภทจะเนนในทางสันติก็ตาม 
  ปจจุบันแหลงขาวสารขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสามารถรวบรวมไดงาย เนื่องจาก
ศาสตรทางดานนี้กําลังแพรหลายไปทั่วโลก  ประกอบกับเครื่องมือในการสื่อสารตาง ๆ   รวดเร็ว     และมี
ประสิทธิภาพสูง  แหลงขาวสารทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบงออกเปนประเภทใหญๆ ไดแก 

  - เอกสารสิ่งพิมพ 
   - การแสดงทางวิชาการ 
   - การประชุมทางวิชาการ 
   - การสังเกต 
   - การจารกรรม 
                    - การใชเครื่องมือส่ือสารทางอิเล็กทรอนิกส 
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             สําหรับหัวขอขาวสารทางวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีท่ีนาสนใจไดแก 

    ก. จํานวนสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ข. การจัดการสอนและหลักสูตรการเรียนการสอน 

            ค. จํานวนนักวิทยาศาสตรของประเทศและนักคิดคนทางเทคโนโลยีตางๆ  

    ง. งบประมาณในการวิจัยทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

     จ. ผลการคนควาทางวิจัยระบบยุทโธปกรณ 

     ฉ. การคนควาวิจัยทางภาคเอกชน 

    ช. องคการหรือหนวยงานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

    ซ. เอกสารสิ่งพิมพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
         ฌ. ความสนใจของรัฐบาลในการสงเสริมดานการศึกษา ดูงาน การชักชวนนักวิทยาศาสตร 

จากตางประเทศเขารวมงาน 

            ญ. การสงเสริมสนับสนุนนักวิทยาศาสตรและนักประดิษฐคิดคนสมัครเลน 
 ๘. ขาวกรองชีวประวัต ิ(Biographical Intelligence) 
  งานในหนาที่รวบรวมขาวกรองชีวประวัติ คือ การจัดหาขาวสารเกี่ยวกับบุคคลสําคัญของ
ตางประเทศที่ยังมีชีวิตอยู ขาวสารเกี่ยวกับผูนําในวงการรัฐบาล วงการเมือง วงการวิทยาศาสตร วงการศึกษา  
วงการธุรกิจ และวงการทหารจะชวยในการประเมินเหตุการณและมองเห็นหนทางปฏิบัติที่นาเปนไปไดของ
ประเทศนั้น ๆ เมื่อจะมีการประเมินคาความเขมแข็งและความออนแอของชาติ ก็จะตองนําชีวประวัติของผูนํา
ของชาติมาพิจารณาดวย ขาวกรองชีวประวัติจะตองเพงเล็งไปยังบุคคลที่มีอิทธิพลในแตละกลุม ซ่ึงแตกตางไป
จากขาวกรองสังคมจิตวิทยา ซ่ึงมุงศึกษากลุมชนและลักษณะของแตละกลุมโดยสวนรวม 
  ก. รายการสําคัญ (Vital Statistics) 
     ไดแกช่ือตัว หรือที่เรียกเลนๆ ถามี ช่ือสกุล เชื้อชาติสัญชาติ ตําบลที่ของที่พัก สถานที่เกิด  
รูปราง ลักษณะและขนาด ตําหนิ ช่ือบิดา มารดา พี่นอง ฯลฯ ถาสามารถทําไดใหเขียนชื่อตัวดวยอักษรของ
ทองถ่ิน  
  ข. การศึกษา (Education) 
     ใหระบุช่ือโรงเรียนที่เคยเรียน การศึกษาชั้นสูงสุด การศึกษาหลักสูตรพิเศษที่มีความสําคัญ 
ความสามารถในการพูดภาษาตางประเทศ 

  ค. บุคลิกภาพ (Personality) 
               บุคลิกภาพ คือ ลักษณะโดยเฉพาะของแตละบุคคล เชน อุปนิสัยซ่ึงเปนปจจัยควบคุม
ความประพฤติ ศีลธรรม ความเฉลียวฉลาด คุณสมบัติประจําตัว ความคิดและความจงรักภักดี คุณสมบัติพิเศษ
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และความเปนผูนํา มีความมั่นคงในจิตใจหรือโลเล ความสํานึก ความถูกตอง หรือความสํานึกทางดานผิด
ที่ชัดเจน คนที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดยอมสามารถใหคําตอบไดดีที่สุด แตก็สามารถที่จะแสวงหาไดจาก
หนังสือหรือบทความ หรือคําปราศรัยตอสาธารณชนของบุคคลสําคัญคนนั้น 

  ง. ครอบครัว (family) 
        ฐานะของครอบครัว หรืออิทธิพลของครอบครัวที่ครอบงําสังคมของชนในชาติ เพราะ
ความผูกพันในครอบครัวเปนอิทธิพลสําคัญยิ่งของชีวิต บุคคลบางคนใชความสัมพันธทางครอบครัวเปนหนทาง
กาวไปสูเปาหมายบางอยางหรือเพื่อใหบรรลุความทะเยอทะยานของตน สําหรับประวัติบุคคลที่อยูในความ
สนใจของกองทัพเรือ มีอยูจํานวน ๓ กลุม ไดแก ทหารเรือ ผูมีอาชีพเกี่ยวกับทะเล และผูมีอิทธิพลตอบุคคลใน 
๒ กลุมแรก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๕

 
บทที่ ๔ 

การดําเนินงานขาวกรองยุทธการ 
 

ตอนที่ ๑ กลาวทั่วไป 
 ๑. ความหมายของขาวกรอง 
  ขาวกรองยุทธการคือ ขาวกรองที่ผูบังคับบัญชาหนวยทหาร ใชในการวางแผนและปฏิบัติทาง
ยุทธการทุกสาขา เพื่อใหบรรลุภารกิจเฉพาะ โดยมิไดจํากัดขนาดของการปฏิบัติการ 
 ๒. ขอบเขตของขาวกรองยุทธการ 
  ผูบังคับบัญชาหนวยปฏิบัติทางยุทธการ เปนผูกําหนดระเบียบปฏิบัติวาดวยการขาวกรอง
สําหรับหนวยกําลังของตน ระเบียบปฏิบัติจะกําหนดขอบเขตของงานในหนาที่ของการขาวกรองไวโดยแนชัด
เพื่อเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ ขอบเขตของขาวกรองยุทธการขึ้นอยูกับความตองการของหนวยทหารนั้น ๆ วา 
จะปฏิบัติภารกิจอยางไร ขาวกรองยุทธการตองประกอบดวยขาวกรองที่จะทําใหหนวยนั้นสามารถบรรลุ
ความสําเร็จในภารกิจได     นายทหารขาวกรองจะตองสนใจในขาวกรองที่เกี่ยวของกับสถานการณเฉพาะอันใด
อันหนึ่งที่มีผลกระทบกระเทือนตอกิจที่หนวยนั้นจะตองปฏิบัติมากกวานโยบายหรือขีดความสามารถของขาศึก
เปนสวนรวม หัวใจของขาวกรองยุทธการคือ ขีดความสามารถของขาศึกที่จะตอตานกับหนทางปฏิบัติของฝาย
เรา 
  เมื่อการยุทธดําเนินไปจะตองมีการแกไขระเบียบปฏิบัติประจํา      ใหสอดคลองกับสถานการณ
แวดลอม หรือกําหนดระเบียบปฏิบัติใหม  ขอบเขตของระเบียบปฏิบัติขึ้นอยูกับลักษณะของหนวยกําลัง  
ประเภทของกําลัง และลักษณะการปฏิบัติการที่คาดวาจะเกิดขึ้น  ดังนั้นนายทหารขาวกรองจะตองติดตาม
สถานการณตาง ๆ ใหทัน  เพราะมีอิทธิพลตอความคิดการขาวกรอง  สําหรับการปฏิบัติแตละสาขาไดตลอดเวลา  
รวมทั้งตองรูภารกิจเฉพาะ  ลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการ  ขีดความสามารถ  เจตจํานงขาศึก และขีดความสามารถของ
กําลังฝายเรา 
 ๓. ความมุงหมายของขาวกรองยุทธการ 
  เพื่อขจัดความไมถูกตองแนนอนเกี่ยวกับ   ลมฟาอากาศ  ขาศึก  และพื้นที่ปฏิบัติการใหเหลือ
นอยที่สุด  ซ่ึงจะชวยให ผบ.หนวย ตกลงใจไดงาย และชวยใหหนวยทหารนั้น ๆ  สามารถปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จ  
รวมทั้งชวยให   ผบ.หนวยสามารถกําหนดแนวทางระวังปองกัน         และการตอตานขาวกรองขึ้นเพื่อปกปด
เ จ ต น า แ ล ะ ก า ร ป ฏิ บั ติ ข อ ง ฝ า ย เ ร า มิ ใ ห ข า ศึ ก ท ร า บ แ ล ะ ขั ด ข ว า ง ไ ด  พ ร อ ม ทั้ ง ทํ า ล า ย 
กิจกรรมการขาวกรองของขาศึกดวย 
 ๔. หนาท่ีของนายทหารฝายขาวกรองทางยุทธการ 
  ใหขอมูลขาวสารแกผูบังคับบัญชาเกี่ยวกับขีดความสามารถ จุดออน และหนทางปฏิบัติของ
ขาศึก  รับผิดชอบในการรวบรวมขาวสาร การผลิต และการกระจายขาวของหนวยใหเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ  



 ๑๔๖
ชวยเหลือผูบังคับบัญชาในการตกลงใจ และวางแผน ทําประมาณการขาวกรอง ทําแผนรวบรวมขาวสาร  
ทําผนวกขาวกรอง การพล็อต การรายงาน การบันทึก  การแกไขประมาณการขาวกรองใหม 
การจัดทําประมาณการขาวกรองตอเนื่อง  และชวยเหลือผูบังคับบัญชาในดานอํานวยการ ประสานงาน และ
กํากับการดานการขาวตอหนวยรองตาง ๆ 
  นายทหารฝายขาวกรอง จะแถลงหัวขอขาวสารสําคัญ และความตองการขาวกรองอื่นๆ ของ
ผูบังคับบัญชาเปนภารกิจเฉพาะมอบใหแกเจาหนาที่รวบรวมขาวสารที่มีอยูไปปฏิบัติ และอํานวยการในทาง
ประเมินคาและตีความขาวสารที่รวบรวมไดจากแหลงขาว รวมทั้งอํานวยการกระจายขาวกรองไปยังหนวยที่
เกี่ยวของอยางถูกตองทันเวลา และปลอดภัย 
 ๕. ความสัมพันธกับฝายอํานวยการอื่นและผูบังคับบัญชา 
  ขาวกรองที่มีประสิทธิภาพ  เกิดจากการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนขาวสาร เพื่อใหหนวย
ที่เกี่ยวของมีขอมูลขาวสารที่เพียงพอและสมบูรณ และเพื่อใหเปนที่เชื่อไดวาหนวยเหลานั้นไดรับขาวสารตาม
ความตองการ และสามารถใชประโยชนได ดังนั้นความสัมพันธของนายทหารการขาวกับฝายอํานวยการตางๆ 
และหนวยรองตองมีความแนนแฟนทั้งในทางการและสวนตัว  สําหรับผูบังคับบัญชาซึ่งนายทหารขาวกรองมี
ความรับผิดชอบโดยตรงนั้น   การพบปะและเขาถึง โดยตรงในทุกเวลาเปนสิ่งจําเปน เพราะนอกจากจะมี
ความสําคัญยิ่งในดานการขาวแลว การกําหนดลูทางในการแกปญหาในสถานการณฉุกเฉินยอมเปนสิ่งสําคัญยิ่ง  
สําหรับผูบังคับบัญชา 
 ๖. ขาวกรองยุทธการในกองทัพเรือ 
  ขาวกรองทางยุทธการ เปนขาวกรองที่ผลิตขึ้นโดยหนวยขาวของหนวยปฏิบัติการตางๆ และ
หนวยขาวฯ นั้นไดนําไปใชประโยชนเพื่อบรรลุภารกิจของตน  อยางไรก็ตามขาวกรองยุทธการยอมมีสวน
เกี่ยวของและเปนความตองการของหนวยอ่ืนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติทางทหารอีกดวย  
 ๗. กรมขาวทหารเรือ 
  มีหนาที่ติดตาม รวบรวม วิเคราะห ขาวกรองมูลฐานเกี่ยวกับยุทโธปกรณ และหลักนิยมในการ
ปฏิบัติทางยุทธวิธีทุกสาขา  การยุทธที่ขาศึกใช รวมทั้งที่เปนความเจริญกาวหนาของโลกในการประดิษฐคิดคน 
อาวุธยุทธภัณฑ หลักนิยมและยุทธวิธี  ซ่ึงมีประโยชนตอการปฏิบัติของหนวยกําลังปฏิบัติการ 
  ติดตามความเคลื่อนไหวของขาศึกในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ  เพื่อทราบสถานการณอันแทจริงของ
ขาศึกอันจะมีผลสําคัญตอการตกลงใจของผูบังคับบัญชาชั้นสูง  ที่มีตอสถานการณสวนรวมของกองทัพ   ดังนั้น  
ขว.ทร. จึงตองไดรับขาวสารสําคัญจากหนวยกําลังปฏิบัติการโดยทันที หรือสรุปขาวในหวงเวลาสั้น ๆ 
ตลอดเวลา  เพราะนอกจากจะทําใหผูบังคับบัญชาทราบ สถานการณโดยใกลชิดแลว  ยังจะติดตามดูแล ผลการ
วิเคราะห และประเมินคาของหนวยกําลังปฏิบัติการที่ไดทําไปแลวนั้นดวย  รวมถึงไดพิจารณาดูวาขาวสารนั้น
ไดมีการปฏิบัติไปโดยถูกตอง เหมาะสมเพียงใดดวย     และหากมีส่ิงใดจะเสนอแนะหรือจําเปนจะตองไดรับการ
ชวยเหลือ จะไดดําเนินการไดโดยทันที 
  กอนมีการปฏิบัติและขณะมีการปฏิบัติการ กรมขาวฯ  อาจไดรับขาวสารจากแหลงขาวอื่น  ซ่ึง
อาจเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการปฏิบัติภารกิจของหนวยกําลังปฏิบัติการ  และขาวกรองทางยุทธการที่
รับทราบของหนวยกําลังปฏิบัติการ  ยอมทําใหกรมขาวฯ สามารถชวยเหลือในการตรวจสอบ วิเคราะห และ



 ๑๔๗
ประมาณสถานการณ หรือเพิ่มเติมได  ทั้งนี้เพราะ กรมขาวฯ ไดรับขาวสารจากหลายทางกวา  ดังนั้นจึง
อาจใหขอเสนอแนะหรือคําแนะนําเกี่ยวกับขาศึกได 
 ๘. หนวยกําลังปฏิบัติการ 
  ขาวกรองยุทธการสวนหนึ่งจะไดรับจากกรมขาวฯ  ซ่ึงไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ ไวอยางละเอียด  
เพื่อตอบสนองความตองการทางยุทธการไวตั้งแตยามสงบโดยเฉพาะในตอนเริ่มการปฏิบัติของหนวยกําลัง  ขาว
กรองการยุทธที่ไดรับจากหนวยกําลังที่ออกไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ เปนแหลงขาวที่มีคายิ่งของกรมขาวทหารเรือ  
ซ่ึงนอกจากจะเปนขาวกรองทางยุทธวิธีแลว ยังจะเปนประโยชนในแนวขาวกรองยุทธศาสตรอีกดวย 
  ขาวกรองที่ไดจากการปฏิบัติของกองกําลังในพื้นที่ปฏิบัติการ ยังจะใชเปนสิ่งยืนยันหรือปฏิเสธ
ขาวสารเดิม หรือขาวสารปจจุบันเกี่ยวกับ ขีดความสามารถ จุดออน และหนทางปฏิบัติของขาศึกไดในปจจุบัน
และอนาคตอีกดวย   
 ๙. องคประกอบของขาวกรองยุทธการ 
  โดยหลักการแลวขาวกรองทางยุทธศาสตรและขาวกรองยุทธการ ประกอบดวยเร่ืองราวของ
ขาศึก (หรือประเทศที่อาจเปนขาศึก)  และพื้นที่ปฏิบัติการ (หรือพื้นที่ที่คาดวาจะเปนพื้นที่ปฏิบัติการในอนาคต)  
ในการพิจารณาเรื่องของขาศึก    จะพิจารณาเฉพาะขาศึกที่เผชิญหนา และขาศึกที่สามารถเพิ่มเติมกําลังเขามายัง
พื้นที่ปฏิบัติการไดในระหวางที่ฝายเรากําลังปฏิบัติการอยูเทานั้น  โดยคิดถึงกําลังขาศึกทั้งหมดเหมือนกับขาว
กรองยุทธศาสตร  เร่ืองของขาศึกที่ขาวกรองยุทธการเพงเล็ง คือ 

ก. กําลัง  (จํานวน  ชนิด  และคุณลักษณะของเรือ) 
ข. การประกอบกําลัง 
ค. การวางกําลัง 

  ง.  การสื่อสาร 
  จ. การสงกําลังบํารุง 
   ฉ. ปจจัยเวลา และระยะทาง 
   ช. การเพิ่มเติมกําลัง 
   ซ. สรุปการปฏิบัติสําคัญที่ผานมา 
 ในการพิจารณาเรื่องพื้นที่ปฏิบัติการ จะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่จะตองเขาไปปฏิบัติการเปนหลัก  รวมทั้งพื้นที่ที่
ครอบคลุมจากที่ตั้งกําลังของเราไปจนถึงที่ตั้งกําลังของขาศึกเรื่องพื้นที่ปฏิบัติการ จะเพงเล็งถึง 
  ก.  การเมือง 
   ข. เศรษฐกิจ  
   ค. สังคม 
   ง. เสนทางคมนาคมและการขนสง 
   จ. ลักษณะอุทกศาสตร 
   ฉ. ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิศาสตร 
  ช.  ลักษณะอุตุนิยมวิทยา 



 ๑๔๘
  
   ซ. หวงเวลาที่มีแสงสวางและความมืด 
   ด. ปจจัยตําบลที่ตั้งและระยะทาง 
   ต. ส่ิงอํานวยความสะดวกและการปองกัน 
   ถ. พื้นที่ตั้งสิ่งอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร 
   ท. สุขภาพและอนามัยของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ 

ตอนที่ ๒ ขาวกรองปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก 
 ๑. กลาวโดยทั่วไป 
  การปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ําสะเทินบก   คือการโจมตีทางทะเลดวยกําลังทางเรือ และกําลังยกพลขึ้น
บก  ณ ชายฝงขาศึก   โดยการรวมกําลังเรือ เครื่องบิน อาวุธทุกประเภท  ปฏิบัติการดวยความรวดเร็ว ออนตัว 
เพื่อสถาปนากําลังบนฝงขาศึก แลวทําการรุกรบตอไปจนกวาจะบรรลุภารกิจ 
 ๒. ลําดับขั้นการวางแผน   
  โดยปกติงานขาวกรองสวนใหญไดปฏิบัติไปแลวในขั้นการวางแผนปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก  
แตงานขาวกรองเปนงานตอเนื่องที่ตองปฏิบัติจนกวาจะบรรลุภารกิจ   ความสําเร็จของการปฏิบัติสวนใหญ
ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพของนายทหารขาวกรองที่สามารถรวบรวม    ผลิตและกระจายขาวกรองที่จําเปนใหแกผู
ใชไดถูกตองทันเวลาตามลําดับ ดังนี้ 
  ก. รวบรวม ประเมินคา ผลิต และกระจายขาวกรองที่ไดรับเพื่อใชในการพัฒนาแผนตาง ๆ สําหรับ
ปฏิบัติการ 
  ข. จัดทําผนวกขาวกรองประกอบแผนหรือคําสั่งยุทธการ 
  ค. จัดทําผนวกขาวกรอง ประมาณการขาวกรอง และสรุปขาวกรองระหวางปฏิบัติการ 
 ๓. การวางแผนขาวกรองสําหรับการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก 
  การปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก  มีสถานะที่เปนการปฏิบัติการรวมอยูแลวโดยธรรมชาติ  
เพราะฉะนั้นกิจกรรมขาวกรองใดที่สามารถใชรวมกันไดก็จําเปนตองจัดหามาใหโดยทั่วกัน  หนวยทุก 
ระดับตางก็มีประโยชนไดเสียรวมกันในเรื่องชองทางเดินเรือเขาสูหาดและหาดยกพลขึ้นบก  ที่มั่นของขาศึก  
การปองกันการยกพลขึ้นบก  การปองกันนานน้ําชายฝง  การตอสูอากาศยาน  สนามบินและการ 
ปองกัน  สภาพลมฟาอากาศ  ทัศนวิสัย  ส่ิงกีดขวางตามธรรมชาติและที่สรางขึ้น   กระแสน้ําขึ้นน้ําลง คล่ืนหัว
แตกชายหาด และอันตรายอื่น ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นตอการปฏิบัติการยกพลขึ้นบก 
  หนวยขาวกรองของกองบัญชาการในพื้นที่ปฏิบัติการ เปนฝายเตรียมการรวบรวมขาวสารและ
วิเคราะหอยางระมัดระวังเพื่อผลิตขาวกรอง   ความมุงหมายในการเตรียมการ  เพื่อการเสาะหาขาวสารขาวกรอง 
ใหไดขอบเขตครอบคลุมตามมาตรการของหนวยตาง ๆ    เพื่อลดการทํางานที่ซํ้าซอนกันโดยไมจําเปน  ลดความ
ส้ินเปลือง และเพื่อเปนการรักษาความปลอดภัย มิใหความลับร่ัวไหล 
  ปญหาที่นายทหารการขาวจะตองเผชิญ ในขั้นการวางแผน  ๔ ประการ อันมีลักษณะพิเศษแตกตาง
จากการปฏิบัติการยุทธอื่น ๆ  ไดแก 



 ๑๔๙
  ก. พื้นที่รวมพลจะอยูหางไกลจากพื้นที่ เปาหมายมาก หนวยกําลังไมมีโอกาสที่จะเขาปะทะ
กับกําลังขาศึกไดกอนเลย 
  ข. ในชวงเวลาตั้งแตระยะเริ่มวางแผน       จนถึงขั้นการโจมตี   ตองใชเวลายาวนานมาก สถานการณ
อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก 
  ค. ขาวกรองมูลฐานทั้งหมด จะไดมาจากแหลงขาวของหนวยกําลังยกพลขึ้นบก 
  ง. การลาดตระเวนกอนวันเริ่มปฏิบัติการ จะกระทําโดยหนวยของกําลังทางเรือ บางโอกาสหนวย
ลาดตระเวนสะเทินน้ําสะเทินบก หรือหนวยลาดตระเวนทางอากาศของกองกําลังยกพลขึ้นบกจะดําเนินการเอง 
  ในขั้นการวางแผน ผูบัญชาการกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก    จะจัดทําประมาณการ
ผูบังคับบัญชา จนไดขอตกลงใจวาจะตองทําอะไร ที่ไหน อยางไรและทําไม ซ่ึงปรากฏอยูในแผนยุทธการ การ
ดําเนินกรรมวิธีทุกชนิดอาจจะมีผลกระทบเกี่ยวของดวยเสมอ การรวบรวมขาวสารเพื่อผลิตขาวกรองสามารถ
กระจายใหแกกําลังยกพลขึ้นบกไดแตเนิ่นๆ เปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนพิเศษเพราะกําลังยกพลขึ้นบกสามารถ
นําไปใชในการวางแผนกําหนดการในการดําเนินกลยุทธบนฝง กําหนดการนี้คือ ผลที่ไดจากการใชความรู
เกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการ และสถานการณขาศึกเปนพื้นฐานในการพิจารณาจัดทําประมาณสถานการณและได
ขอตกลงใจ เนื่องจากกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก อาจถูกโจมตีดวยอาวุธที่สามารถทําลายได
เปนกลุมเปนกอน    ดังนั้นในขั้นการวางแผนจึงมีการประสานงานรวบรวมขาวสารใหไดโดยละเอียด ดาํเนนิการ
ผลิตและกระจายใหไดทันเวลา 
 ๔. ความรับผิดชอบในการวางแผนขาวกรอง 
  ก. ผูบัญชาการกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibious Task Force Commander) 
   ๑) กําหนดความตองการขาวกรอง สําหรับใชเปนการวางแผนของกองกําลังทางเรือ ทบทวน 
ความตองการขาวกรองของผูบัญชาการกองกําลังยกพลขึ้นบก และของผูบังคับบัญชาหนวยกําลังอื่นๆ แลวนํา
ความตองการขาวกรองทั้งหมดมารวมกัน  เปนความตองการขาวกรองของกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก 
   ๒) รวบรวมขาวสาร และดําเนินกรรมวิธีขาวกรองแลวกระจายใหแกกําลังหลักของกองเรือเฉพาะ
กิจสะเทินน้ําสะเทินบก 
   ๓) เบิกจายแผนที่บก แผนที่ทะเล ภาพหนวยและวัสดุพิเศษอื่นๆ ที่ใชในการขาวกรอง 
   ๔) จัดทําประมาณการขาวกรองเพื่อใหทราบถึงปจจัยที่กระทบกระเทือนตอกําลังเฉพาะกิจ
ทั้งหมด 
   ๕) จัดทําขอศึกษาทางดานขาวกรองที่เกี่ยวของกับภารกิจ และพื้นที่ปฏิบัติการ 
   ๖) จัดตั้งขายการติดตอส่ือสารกับหนวยขาวกรองทางยุทธการที่อยูนอกกําลังเฉพาะกิจ รวมทั้ง
หนวยขาวกรองที่อยูในพื้นที่และหนวยขาวกรองเหลาทัพอ่ืนๆ ตามความจําเปน 
   ๗) เร่ิมสงคําสั่ง         และคําขอ  ตามที่ไดกําหนดไวในแผนรวบรวมขาวสารโดยใชการ
ลาดตระเวน การตรวจการณ และการปฏิบัติการอื่นๆ  
   ๘) กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย และการตอตานขาวกรองสําหรับกองกําลังเฉพาะกิจ ซ่ึง
เปนเรื่องที่นอกเหนือไปจากการกําหนดไวแลวอยางกวางๆ ของหนวยเหนือ 



 ๑๕๐
   ๙) จัดทําและแจกจายผนวกขาวกรอง ของแผนยุทธการของกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการ
สะเทินน้ําสะเทินบก 
     ๑๐) จัดตั้งศูนยขาวสารเกี่ยวกับเปาหมาย 
  ข. ผูบัญชาการกองกําลังรบยกพลขึ้นบก  (Landing Force Commander) 
   ๑) กําหนดความตองการขาวกรอง สําหรับวางแผนของกําลังยกพลขึ้นบก และแจงความตองการ
นั้นตอผูบังคับบัญชากองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก 
   ๒)  รวบรวมขาวสารและดําเนินกรรมวิธีใหเปนขาวกรอง และกระจายใหแกหนวยที่อยูในกอง
กําลังยกพลขึ้นบก 
   ๓) จัดตั้งขายการติดตอกับฝายขาวกรอง ของกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และหนวย
ขาวกรองภายนอกที่ตั้งในพื้นที่ และสงคําขอขาวสารที่กองกําลังยกพลขึ้นบก  มีความสนใจเปนอันดับแรกตอ
กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก 
   ๔) แจกจายแผนที่บก แผนที่ทะเล ภาพถาย และวัสดุพิเศษที่ใชในกิจการขาวกรองแกหนวยใน
กองกําลังยกพลขึ้นบกตามความจําเปน 
   ๕) จัดทําและแจกจาย ผนวกขาวกรองแผนยุทธการ ของกองกําลังยกพลขึ้นบก 
  ค. ผูบังคับบัญชาอื่น ๆ 
   รับผิดชอบในการกําหนด และแถลงความตองการขาวกรองของตน     เพื่อจัดทําและปฏิบัติการ
ตามแผนการขาวกรองที่สอดคลองกับความตองการเฉพาะของหนวยตน หนวยปฏิบัติการพิเศษใหสงคําขอขาว
กรองเฉพาะสําหรับใชในการปฏิบัติของหนวยตนไปยังกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก 
 ๕. แหลงขาวกรองสะเทินน้ําสะเทินบก 
  กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก ตองใชแหลงขาวกรองที่มีคาทุกชนิดใหเปนประโยชน 
แหลงขาวที่มีคาไดแก 
  ก. บุคคลที่เคยพํานักอาศัยหรือเคยทองเที่ยวบริเวณที่เปนพื้นที่เปาหมาย 
  ข. เอกสารเกี่ยวกับการคาและการอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่เปาหมาย ซ่ึงนักธุรกิจไดจัดทําขึ้นไว 
  ค. เชลยศึกและเอกสารขาศึกที่ยึดได 
  ง. ภาพยนตและหนังสือทองเที่ยวเกี่ยวกับพื้นที่เปาหมาย 
  จ. เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาทางยุทธศาสตร และทําเนียบกําลังรบ 
  ฉ. ภาพถายทางอากาศชายฝง  แผนที่ยุทธศาสตร 
  ช. ภาพรวมขาวกรองทางเทคนิค 
  ซ. ขาวกรองทางการสื่อสาร 
  ด. ขาวสารเกี่ยวกับการพยากรณอากาศ 
  การปฏิบัติในขั้นวางแผน จะตองมีการรวบรวมขาวสาร โดยประสานการลาดตระเวนของเครื่องบิน 
เรือดําน้ํา เรือผิวน้ํา หนวยลาดตระเวนทางบก ชุดทําลายใตน้ํา ชุดปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ และหนวย
ลาดตระเวนของกองกําลังยกพลขึ้นบก ฉะนั้นจึงตองจัดตั้งขายการติดตอระหวางกองบัญชาการตางๆ ใหเหมาะสม 
เพื่อทําใหสามารถนําขาวสารที่แหลงขาวตางๆ รวบรวมมาได มาดําเนินกรรมวิธีผลิตเปนขาวกรองแลวนําไปใช



 ๑๕๑
ในการวางแผนปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบกใหได โดยตอเนื่อง       ยิ่งการวางแผนรุดหนาไปไดมาก
เพียงใด  ยิ่งตองหวังพึ่งขาวสารจากหนวยในพื้นที่จากกองเรือและหนวยในกําลังยกพลขึ้นบกทวีขึ้น            
นอกจากนี้อาจจะมีการมอบกําลังชุดปฏิบัติการพิเศษใหแก    กําลังยกพลขึ้นบก 
ชุดดังกลาวไดแก เจาหนาที่ลามและแปล ชุดขาวกรองเทคนิค และชุดตอตานขาวกรอง 
  แผนกขาวกรองของหนวยปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบกและกองเรือ ก็มีการผลิตและการกระจาย
ขาวกรองที่จําเปนตอการบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก แผนกขาวกรองของหนวยกําลัง
ทั้งสองนี้มักจะประจําอยูที่เรือธงของกองเรือปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก นอกจากนี้อาจมีชุดเจาหนาที่ลาม
แปล ซ่ึงจะชวยเหลือในการแสวงหาขาวสารไดเพิ่มขึ้น 
  ศูนยขาวสารเกี่ยวกับเปาหมาย จะถูกจัดตั้งขึ้นในขั้นการวางแผนปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก ซ่ึง
ประกอบดวยเจาหนาที่ที่เปนผูแทนฝายขาวกรองทั้งของกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก 
และกําลังยกพลขึ้นบก เจาหนาที่ดังกลาวนี้จะทํางานในศูนยประสานการใชอาวุธสนับสนุน และดํารงการ
ประสานงานอยางใกลชิดกับนายทหารขาวกรอง ศูนยขาวนี้จะถูกยุบเมื่อกองบัญชาการกองกําลังยกพลขึ้นบก
ยายจากเรือขึ้นไปตั้งบนฝงและสามารถตั้งศูนยขาว ฯไดอีกเมื่อตองการ 
  ศูนยขาวฯ จะรวบรวมขาวสารเกี่ยวกับเปาหมาย   ไดทันสมัยเตรียมใชไดตลอดเวลา โดยจะบันทึก
ผลที่เกิดขึ้นตอเปาหมายอันเนื่องมาจากการยิงดวยปนใหญ หรือการโจมตีทางอากาศเมื่อมีการตรวจพบเปาหมาย
ใหมจากการลาดตระเวนทางอากาศหรือจากการตีความภาพถายทางอากาศศูนยขาวสารเกี่ยวกับเปาหมายก็จะ
กระจายขาวสารนี้ไปยังเรือยิงสนับสนุนและเครื่องบินโจมตีสนับสนุนทันที ศูนยขาวสารเกี่ยวกับเปาหมายจะลง
บันทึกขาวสารเปาหมายที่รูแลวและเปาหมายที่จะตองทําลายใหตรงกับความเปนจริงตลอดเวลา เพื่อใช
ประโยชนในโอกาสแรก 
 ๖. การลาดตะเวนทางอากาศ 
  เปนแหลงขาวอันดับแรกสําหรับการวางแผนปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก การลาดตระเวนทาง
อากาศมักเปนการรวบรวมขาวสารเพิ่มเติมไดแก ขาวกรองมูลฐาน ซ่ึงไดมาจากหนวยเหนือหรือหนวยนอก ใน
คําขอใหรวบรวมขาวสารโดยการลาดตระเวนทางอากาศจะตองใชคําพูดที่เฉพาะเจาะจง และมีรายละเอียดที่ตอง
เสนอตั้งแตเนิ่นๆ เทาที่จะทําได    เพื่อใหสามารถจัดภารกิจบินลาดตระเวนใหสอดคลองกับภารกิจการบินอื่นๆ 
การลาดตระเวนทางอากาศสามารถรวบรวมขาวสารที่มีคาเกี่ยวกับขาศึกและพื้นที่เปาหมาย แตก็มีขีดจํากัดจาก
ลักษณะลมฟาอากาศไมเกื้อกูลการตอตานจากอาวุธตอสู      อากาศยานทั้งแบบจรวดนําวิถี และปนตอสูอากาศยาน 
ภูมิประเทศที่ปดบังเปาหมาย และผูตรวจการณขาดประสบการณ 
  การลาดตระเวนทางอากาศตรวจการณดวยสายตา หรือใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือภาพถาย การ
ลาดตระเวนถายภาพทางอากาศถูกนําไปใชอยางกวางขวางกวาวิธีอ่ืนๆในขั้นการวางแผน ขัน้การถายภาพหาดยกพล
ขึ้นบก และพื้นที่ใกลเคียงเปนความตองการอยางสูงสงแตเนิ่นๆ 
 ๗. หนวยของกองเรือ 
  เรือลาดตระเวน เรือฟริเกต เรือตรวจการณขนาดเล็กความเร็วสูง เรือยกพลขึ้นบก เรือยาง และเรือดําน้ํา 
สามารถนําไปใชในการลาดตระเวนพื้นที่ที่ไดเลือกไว  สําหรับปฏิบัติการจริงและพื้นที่เพิ่มเติม สําหรับปฏิบัติการ
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ลวง การปฏิบัติการลาดตระเวนของหนวยเรืออาจทําไป ตามลําดับ หรือปฏิบัติการรวมกับหนวยลาดตระเวน
สะเทินน้ําสะเทินบก และหนวยทําลายใตน้ําที่กําลังยกพลขึ้นบกจัดให 
 ๘. ชุดทําลายใตน้ํา 
  ชุดทําลายใตน้ําเปนหนวยโจมตี ที่สามารถปฏิบัติการลาดตระเวนพื้นที่เปาหมายกอนวัน ว. เพื่อ
รวบรวมขาวสารสภาพอุทกศาสตร และการปองกันชายหาดของขาศึก ตลอดจนทําลายหรือเคลื่อนยายสิ่ง 
กีดขวางตามธรรมชาติ หรือที่สรางขึ้นอยูตามชายหาดหรือตามชองทางเขาสูหาด มีอยูเสมอที่กําลังยกพลขึ้นบกสง
คณะของตนติดตามไปรวมกับชุดทําลายใตน้ํา เพื่อรวบรวมขาวสารที่หนวยกําลังยกพลขึ้นบกใหความสนใจเปน
พิเศษ เพื่อใหความมั่นใจวาจะสามารถนําขาวสารเสนอตอกําลังยกพลขึ้นบกไดทันที 
 ๙. ชุดสงครามพิเศษทางเรือ 
  ชุดหนวยสงครามพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยมุงหมายใหปฏิบัติการสงครามนอกแบบ ปฏิบัติการตอตาน
กองโจร ปฏิบัติการเพื่อรวบรวมขาวสารในพื้นที่ทะเลและแมน้ํา ในบรรดากิจทั้งหลายของชุดปฏิบัติการ สามารถ
ทําการลาดตระเวน การเฝาตรวจ และกิจในการรวบรวมขาวกรองอื่นๆ  
 ๑๐. การกระจายขาวกรอง 
  ในแผนขาวกรองตองกําหนดการกระจายขาวกรองไวดวย นอกจากนี้อาจจะมีการกําหนดการแจกจาย
เครื่องชวยในการดําเนินงานขาวกรอง รายช่ือหนวยรับ วิธีการสงมอบ จํานวนเอกสารและหมายเลขของเอกสารที่
แจกจายและวันแจกจาย  กองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกจะกําหนดขอบเขตของหัวขอเร่ือง เวลาแจกจาย 
วิธีการสงมอบ และความรับผิดชอบในการจัดทําแผนงานการสรุปขาวกรองไวแตเนิ่นๆ เทาที่จะทําได 
  ในระหวางขั้นการทําแผน กองบัญชาการแตละกองเรือจะกําหนดวิธี และเวลาในการจัดทําแผนงาน 
และสรุปความตองการขาวกรองของตน โดยใชขอมูลจากขาวสารที่มีอยูในกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก 
เปนขอพิจารณาความตองการพื้นฐานทางดานขาวกรองสําหรับการวางแผนปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก คือ การ
แลกเปลี่ยนขาวสารขาวกรองที่สมบูรณแบบระหวางหนวยบัญชาการทั้งหลาย และทําความเขาใจซึ่งกันและกัน
เพื่อใหไดขอยุติ เมื่อส้ินสุดการวางแผนหลักผูบัญชาการกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก และผูบังคับบัญชา
หนวยอ่ืนๆ สามารถที่จะจัดทําและกระจายรายงานและสรุปขาวกรองเพิ่มเติมไดตามความตองการ 
  การกระจายขาวกรอง ภายในกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกกระทําไดยากขึ้นในระหวางการ
เดินทางจากพื้นที่ที่จะจัดกําลังลงเรือไปยังพื้นที่เปาหมาย เพราะฉะนั้นจึงตองแจกจายขาวกรองที่จําเปนสําหรับการ
บรรยายสรุปใหทหารฟงเมื่อลงประจําเรือแลวใหเสร็จสิ้นกอนกองเรือออกเดินทาง 
  ในบางกรณีก็มีขาวกรองพิเศษที่มีคายิ่งตอการปฏิบัติการ เชน ขาวกรองลมฟาอากาศ ขาวกรองเทคนิค 
เอกสารเกี่ยวกับขาศึก เชน หลักนิยมยุทธวิธี ทําเนียบกําลังรบ การตีความภาพถาย และความรูเกี่ยวกับภูมิประเทศ 
ขาวกรองลักษณะที่ตองกระจายโดยเรงดวนในรูปของเอกสารการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวของ หรือรายงานพิเศษ และจะ
เปนขาวกรองที่มีคาสูงขึ้นถาหากมีภาพถายหรือผังประกอบแนบไปดวย 
  นายทหารขาวกรองตองหาวิธีกระจายขาวกรองใหไดดีที่สุด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในเรื่อง
เวลา สถานที่ สถานการณและลักษณะขาวกรอง เชน ในระหวางการเดินทางไปยังพื้นที่เปาหมายทางหนวยเรอืจะงด
การติดตอส่ือสารเวนแตในการเปดรับสงขาวจนกวาจะถึงเวลาเริ่มปฏิบัติการขั้นการยกพลขึ้นบกและการบุกยึด 
เพราะฉะนั้นการกระจายขาวกรองระหวางเรือเดินจึงตองใชทัศนสัญญาณ การทิ้งขาวลงจากเครื่องบิน หรือสงโดย
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ทางเฮลิคอปเตอร หรือการใชเรือเล็ก หรือเรือใหญ นําสง เมื่อข้ึนฝงไดแลวก็ใหแผนกขาวกรองของกอง
กําลังยกพลขึ้นบกจัดตั้งขายการสื่อสารการขาวกรองทางวิทยุ เพื่อใหสามารถกระจายขาวกรองไดอยางรวดเร็ว 
 ๑๑. ประมาณการขาวกรองปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก 
  ผูบัญชาการกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบก รับผิดชอบในการประมาณการขาวกรองใหเปนไป
โดยตอเนื่อง ในกรณีที่สามารถทําไดใหจัดทําประมาณการขาวกรองขั้นตนอยางเปนทางการไวกอนและจัดหา
ขอมูลเฉพาะใหผูบังคับบัญชาหนวยหลักในกองเรือเฉพาะกิจสะเทินน้ําสะเทินบกดวย สวนประกอบการขาว
กรองอยางเปนทางการที่สมบูรณตองจัดเปนอนุผนวกขาวกรองของแผนหรือคําสั่งยุทธการกองเรือเฉพาะกิจสะเทนิ
น้ําสะเทินบกหรือแยกออกไปจากผนวกขาวกรองและแจกจายเฉพาะเอกสารประมาณการขาวกรองเทานั้น 
 ๑๒. ผนวกขาวกรอง 
  แผนขาวกรองที่จัดทําเสร็จแลว  นําไปรวมกันกับแผนยุทธการเรียกวา ผนวกขาวกรอง แผนขาวกรอง
นี้จะกระจายขาวกรองที่ จํ า เปนสําหรับขั้น เริ่มตนของการปฏิบัติการ  ในแผนขาวกรองนี้ จะมีการ 
มอบหมายงานรวบรวมขาวสารใหแกหนวยรองดวย 
  การจัดทําผนวกขาวกรองตองมีการรวมมือกันอยางตอเนื่องทุกระดับของการบังคับบัญชา  
รวมทั้งการรวมมือกันระหวางกองบัญชาการที่อยูในระดับเดียวกันดวย ตามปกติแลวจะมีการสงรางของผนวกขาว
กรองใหแกผูบังคับบัญชาอื่นๆ กอนจะแจกจายแผนยุทธการทั้งนี้เพื่อจะไดใชผนวกขาวกรองเปนแนวทางในการ
วางแผน 
 ๑๓. การรักษาความปลอดภัยและการตอตานการขาวกรอง 
  ผูบัญชาการกองเรือเฉพาะกิจปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก สามารถกําหนดมาตรการพิเศษในการ
รักษาความปลอดภัย  และการตอตานขาวกรองในระหวางการจัดทําแผนผูบังคับหนวยอ่ืนๆ แจกจายคําสั่งนโยบาย
ที่จําเปนใหแกกําลังของตนและกํากับดูแลการปฏิบัติ มาตรการพิเศษดังกลาวไดแก 
  ก. กําหนดพื้นที่สําหรับการวางแผน ซ่ึงจะตองมีการรักษาความปลอดภัย 
  ข. การใชรหัสและสัญลักษณ 
    ค. การกําหนดขั้นรักษาความปลอดภัยของวัสดุ ที่ใชในกิจกรรมวางแผน 
  ง. จํากัดการแจกจายขาวสารและแผน ซ่ึงทําเสร็จเรียบรอยแลว 
  จ. จํากัดการใชขายการสื่อสารตางๆ  
  ฉ. แผนการปฏิบัติการคุมครองและปฏิบัติการลวง 
  ช. มาตรการปฏิบัติการตอประชาชนพลเรือน 
  ซ. การตรวจสอบขาวทางทหาร 
  ฌ. การควบคุมดูแลผูส่ือขาวที่ไดรับอนุญาตใหออกไปสื่อขาวการปฏิบัติการในสนามรวมทั้งการ
ติดตามขาวดวย 
 
ตอนที่ ๓ ขาวกรองสงครามปราบเรือดําน้ํา 
 ยุทธวิธีปราบเรือดําน้ําคือ การคนหาเรือดําน้ําที่ออกปฏิบัติการในทะเลใหพบและทําลาย แตการปฏิบัติการ
ดังกลาวใหบรรลุผลสําเร็จนั้นจําเปนตองทุมเทความพยายามอยางกวางขวาง ความตองการที่สําคัญคือ การคนหาให
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พบตั้งแตเร่ิมตน และหาตําบลที่ที่แนนอนขณะที่อยูใต ผิวน้ํา แตมีจุดออนที่ฝายลาไมทราบขาวสารผลการ
เคลื่อนไหวมากอน โอกาสที่จะตรวจพบ แมกระทั่งการโผลทอสนอรเกลขึ้นมาเหนือผิวน้ําแทบจะไมมีเลย ตําบลที่
ของเรือดําน้ําจึงเปนปญหาสําคัญ     ดังนั้นฝายขาวกรองจะตองติดตามขาวสารโดยใกลชิดตั้งแตเร่ิมสรางจนกระทั่ง
ปลอยเรือลงน้ํา จํานวนเรือ ฐานทัพเรือ ยุทธวิธี ขอดีอีกประการหนึ่งคือการที่เรือดําน้ํารุนใหมมีขีดความสามารถ
สูงขึ้นทั้งดานความเร็ว ความลึกในการดํา และเวลาในการดํา ทําใหการตรวจจับทําไดยาก ทั้งนี้รวมถึงตองรูยุทธวิธี
ของเรือดําน้ํารุนลาสุดดวย  
 การดําเนินกรรมวิธีขอมูลสงครามปราบเรือดําน้ํา   โดยการนําขาวกรองทางยุทธการจากกรมขาวทหารเรือ 
มาดําเนินกรรมวิธีรวมกับขาวสารทางยุทธการจากกรมยุทธการทหารเรือ เปรียบเทียบกันแลวจัดทําประมาณ
สถานการณหาผลที่กระทบตอภารกิจของตน 
 ๑. ขาวกรองยุทธการปราบเรือดําน้ํา 
  ความรูเร่ืองเรือดําน้ําขาศึกและของชาติเปนกลาง เกี่ยวกับการปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การสนับสนุนเรือดําน้ํา  ซ่ึงเปนความรูที่ไดจากการวิเคราะหตามหลักเหตุผล และนาํขอมลูทีม่อียูทัง้หมดมาสนธกิบั
ขอมูลดังกลาวนี้ จะเกี่ยวของกันหรือมีความสําคัญโดยตรงตอการวางแผนหรือตกลงใจทางยุทธการ ขอมูลขาว
กรองยุทธการปราบเรือดําน้ํามีลักษณะถาวรหรืออาจจะเปนเหตุการณเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติการ 
  ขอมูลที่มีสภาพถาวรในขาวกรองยุทธการไดแก คุณสมบัติเรือดําน้ํา ส่ิงอํานวยความสะดวก และ
ยุทธวิธีที่เรือดําน้ําจะนํามาใช ความสํานึกทางจิตใจของขาศึก ประมาณการทางยุทธศาสตรในการใชเรือดําน้ํา พื้นที่
ที่จะปฏิบัติการ  ขาวกรองปราบเรือดําน้ํานี้ไดมาจากขอมูลสะสม   ซ่ึงแหลงขาวตาง ๆ  รวบรวมมาได ขอมูลสะสม
นี้จะนําไปศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาขอยุติหรือสมมุติฐาน แลวกระจายใหแกกองบัญชาการหรือหนวยงานที่ตองการ
ใช 
  ขอมูลที่มีลักษณะเฉพาะหนาหรือช่ัวคราว    ไดแกความรูเร่ืองการปฏิบัติการของเรือผิวน้ําในขณะนั้น
เกี่ยวกับตําบลที่ตรวจพบ การเคลื่อนไหวและเจตจํานงของเรือดําน้ําขาศึกที่กลาวถึง โดยปกติแลวจะไดรับใน
ระหวางการปฏิบัติการทางเรือจากหนวยกําลังที่ปฏิบัติการซึ่งตรวจพบขาศึก         และการตรวจพบ 
โดยบังเอิญของนักบิน  เรือประมง  เรือสินคาและอื่นๆ ซ่ึงไดกระจายขาวกรองโดยตรงตอกองบัญชาการ 
 ๒. ขาวสารยุทธการปราบเรือดําน้ํา 
  ความรู เ ร่ืองของฝ ายเราและพันธมิตร  ไดแก  การประกอบกําลัง  ที่ตั้ ง  ความเคลื่ อนไหว  
เจตจํานง และขอมูลอ่ืนๆ เกี่ยวกับการเดินเรือของเรือที่ไมใชกําลังรบและเครื่องบิน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงขาวสาร
เกี่ยวกับลักษณะดินฟาอากาศ สภาพทะเล สภาพโซนาร เสนทางเดินเรือของขบวนเรือในความคุมกัน  
บริเวณสนามทุนระเบิดของฝายเราและพันธมิตรที่จอดพักเรือหรือที่หลบภัยของเรือดําน้ําฝายเราและฝายพันธมิตร  
ปรากฏการณทางธรรมชาติ สายการบังคับบัญชาและรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ซ่ึงอาจกระทบกระเทือนตอการ
ปฏิบัติการ 
  ขาวสารยุทธการปราบเรือดําน้ํา เปนผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติการตามปกติ ขาวสารที่มีสถานะซึ่ง
จะตองมีการปฏิบัติโดยเรงดวนจะถูกสงโดยตรงไปยังกองบัญชาการที่ตองการ  ขาวสารนั้นโดยทันที สวนขาวสาร
ที่มีความเรงดวนธรรมดาก็ใหจัดสงไปตามสายงานปกติตามลําดับ  ขาวสารสวนใหญไดมาจากหนวยงานฝาย
ยุทธการของกองบัญชาการและหนวยงานที่ปฏิบัติการทางเรือ  นอกจากนี้ยังมีการรวบรวมและกระจายขาวสาร
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เกี่ ยวกับลักษณะอุตุนิ ยม   ลักษณะอุทกศาสตร  ปรากฏการณทางธรรมชาติ  และปจจัย อ่ืน  ๆ   ที่
กระทบกระเทือนตอการปราบเรือดําน้ําดวย 
 ๓. ขาวกรองเรือดําน้ํา 
  การที่นายทหารขาวกรองปราบเรือดําน้ํา จะสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น 
จําเปนตองรูคุณสมบัติทั่วไปของเรือดําน้ํา  ซ่ึงเปนเปาหมายที่ตองตรวจการและติดตามลา   คุณสมบัติทางรูปธรรม
โดยทั่วไปของเรือดําน้ํา ไดแก  ลําตัวเรือ  ถังอับเฉา ระบบปรับอากาศ และสวนเสาเรือ 
  เรือดําน้ํารุนใหมมีเปลือกลําตัวเรือเพียงชั้นเดียวตลอดลํา แตเรือรุนเกามีเปลือกลําตัวเรือ ๒ ช้ัน  คือ
ช้ันนอกและชั้นใน เปลือกตัวเรือช้ันนอกเปนเหล็กดีเหนียวคอนขางบาง หนาประมาณ ๑/๔ นิ้วฟุต  ดานบนเปน
ดาดฟาและรองรับที่ตั้งแทนปน  เปลือกลําตัวเรืออันนอกมีรูน้ําไหลเขาออกโดยสะดวก  จึงสามารถชวยตานทาน
การกดของน้ํา เปลือกลําตัวเรือดานในสรางดวยโลหะที่แข็งแรงที่สุด และเสริมความแข็งแรงโดยสรางเปนรูปทรง
กลม 
  ถังอับเฉาของเรือดําน้ํา ใชเปนเครื่องปรับระดับและควบคุมการจมหรือลอยของเรือ ถังอับเฉาใหญสราง
ไวที่สวนหัวเรือ และทายเรือซ่ึงใชเปนเครื่องควบคุมการทรงตัวของเรือ  หรือลอยตัวข้ึนเหนือผิวน้ําโดยใชการเดิน
ของอากาศควบคุมการไหลเขาหรือขับน้ําออกจากถังทางรูระบายน้ําที่สรางไวเพื่อการนี้โดยเฉพาะ เรือดําน้ํารุนเกา
มักสรางถังอับเฉาใหญกับเรือน้ํามันไวในสวนที่อยูระหวางเปลือกลําตัวดานนอกกับเปลือกลําตัวเรือดานใน มี
ระบบถังปรับ  เพื่อควบคุมและปรับแตงความลึกหรือระดับของเรือ 
  ระบบอากาศมีความสําคัญยิ่งตอเรือที่อยูใตน้ํา ในการเดินเครื่องยนต เพื่อรับน้ําเขาหรือขับน้ําออกจาก
ถัง ระบบอากาศ ระบบอากาศประกอบดวย เครื่องอัดอากาศ ขวดเก็บอากาศ และอุปกรณอ่ืนๆ นานาชนิด ในการ
ลาดตระเวน เรือจะใชสนอรเกลโผลขึ้นเหนือน้ําเพื่อเดินเครื่องยนตอัดอากาศที่เสียงดังมาก ควรมักกระทําในเวลา
กลางคืน 
  สวนเสาเรือเปนอุปกรณที่ติดตอโลกภายนอกขณะตัวเรือจมน้ํา การดําน้ําอยางสมบูรณจะมีความ
ปลอดภัยจากการตรวจพบ ซ่ึงเปนการตรวจการณดวยสายตา  การโผลอุปกรณบางสวนเสาเรือและเรือขึ้นเหนือน้ําก็
ยังมีโอกาสถูกตรวจพบไดนอยกวาการลอยลําโผลขึ้นมาเหนือน้ําเต็มที่ สวนเสาเรือ   ไ ดแก   กลอง 
ตาเรือสําหรับคนหา และกลองวัดระยะทาง เสาอากาศเรดาร อุปกรณตอตานอีเล็กทรอนิกส ทอสนอรเกลและ
สายอากาศสําหรับเสาสงวิทยุความถี่ต่ํามาก เรือดําน้ําบางชั้นมีอุปกรณดังกลาวทั้งหมด แตบางลํามีให 
บางสวน 
  เรือดําน้ํามีความคลองตัวสูง เนื่องจากมีความสามารถพิเศษหลายเทา มีวงหันเลี้ยวที่แคบมาก อัตราเร็ว
การหันเลี้ยวสูง หันเลี้ยวไดทุกทิศทาง สามารถเปลี่ยนระดับความลึกลอยนิ่งอยูพื้นน้ํา เดินหนาหรือถอยหลัง 
ความเร็วของเรือดําน้ําขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน  เรือดําน้ําใชเครื่องยนตดีเซล/ไฟฟา ขับเคลื่อน  สามารถทํา
ความเร็วเมื่อแลนบนผิวน้ําไดเร็วกวาเมื่อแลนโดยใชสนอรเกล และแลนเมื่อดําจริงๆ ไดเร็วกวาเมื่อใชสนอรเกล  
สวนเรือดําน้ําที่ใชกําลังนิวเคลียร  เมื่อแลนบนผิวน้ําจะทําความเร็วสูงสุดไดต่ํากวาการแลนในขณะดําน้ํา 
  ระยะทําการของเรือดําน้ําเมื่อออกปฏิบัติการขึ้นอยูกับประเภทของเรือดําน้ํา มาเปนเรือดําน้ําธรรมดา  
ขึ้นกับความสามารถของแบตเตอรี่ อากาศในเรือ น้ํามันเชื้อเพลิง และอากาศ   สวนเรือดําน้ําที่ใชพลังงานนิวเคลียร
ระยะทําการไกลจํากัด แตปจจัยที่จํากัดเวลาปฏิบัติการคือความอดทนของทหารประจําเรือและอาหาร 
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ตอนที่ ๔ ขาวกรองปฏิบัติการสงครามทุนระเบิด 
 สงครามทุนระเบิดหมายถึง การใชทุนระเบิดดําเนินการทางยุทธศาสตรและทางยุทธวิธี  รวมทั้งการใช
มาตรการตอตานทุนระเบิดในการทําสงคราม และสงครามทุนระเบิดยังรวมไปถึงการวางทุนระเบิดทางรุกและทาง
รับ  รวมทั้งการใชมาตรการที่ทําใหเกิดสภาพความปลอดภัยจากทุนระเบิดทั้งที่เปนของขาศึกและของเรา และการ
ปฏิบัติใด ๆ ที่เปนการคุมกันตัวเองใหปลอดภัยจากทุนระเบิด 
 แมวาประเทศคูสงคราม จะทราบวาตางฝายตางยังคงใชทุนระเบิดก็ตาม แตยังไมมีฝายใดที่สามารถ
แสวงหามาตรการและปฏิบัติการใด ๆ  ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอจนสามารถควบคุมอีกฝายหนึ่งที่นําทุนระเบิดมา
ใชกับตนได  ขีดความสามารถของการวางทุนระเบิดไดกาวหนาตลอดมาในประวัติศาสตรของการทําสงคราม  
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะเห็นไดจากสงครามโลกครั้งที่ ๒ และในสงครามเวียดนาม  จึงถือไดวาทุนระเบิดเปนอาวุธใน
การทําสงครามที่มีประสิทธิผลดีกวาวิธีไหน ๆ 
 การวางทุนระเบิดทางรุก คือ  การนําทุนระเบิดไปวางในนานน้ําขาศึกดวยความมุงหมายที่จะทําใหการ
เดินเรือของขาศึกหยุดชะงัก  รวมทั้งอาจทําลายเรือขาศึกดวยการวางทุนระเบิดทางรุกที่ไดผลจนสามารถปดกั้น
เสนทางการเดินเรือของขาศึกทุกประเภทได  รวมทั้งเปนการจํากัดขอบเขตความสามารถในการเคลื่อนยายสิ่ง
ยุทโธปกรณ  และการจัดกําลังออกไปปฏิบัติการในทะเล  ยิ่งกวานั้นการวางทุนระเบิดทางรุกจะเปนการบงัคบัขาศกึ
ใหตองใชกําลังขนาดใหญ เพื่อปฏิบัติการตอตานทุนระเบิด 
 การวางทุนระเบิดแตกตางไปจากปฏิบัติการทางเรืออ่ืน   การวางทุนระเบิดมีโอกาสกอความเสียหายที่
รุนแรงตอขาศึกได  แตในขณะเดียวกับฝายขาศึกมีโอกาสเพียงเล็กนอย  หรือแทบจะไมมีโอกาสตอบโตหนวยทีว่าง
ทุนระเบิดไดเลย  เปนการโจมตีการเดินเรือของขาศึก  โดยที่ยานซึ่งนําทุนระเบิดไปวางมิไดรวมโจมตีโดยตรง หรือ
ไมไดเปนเปาที่ถูกโจมตี อากาศยานขนาดเล็กที่สุดที่นําทุนระเบิดไปวางอาจไดผลถึงกับสามารถปราบเรือรบขนาด
ใหญได  รวมทั้งเรือรบอื่นและเรือสินคา 
 ทุนระเบิดเปนอาวุธที่ซอนตัวอยูเฉย ๆ  ซ่ึงถาหากขาศึกมองไมเห็นภัยนี้ทุนระเบิดก็สามารถกอความ
เสียหายไดตลอดเวลา ทุนระเบิดอาจกลายเปนอาวุธที่คุกคามตอการเดินเรือโดยอัตโนมัตินับตั้งแตเครื่องกลไก
จุดชนวนระเบิดพรอมทั้งระบบ  จึงถึงเวลาที่กําหนดใหหมดอายุสนามทุนระเบิดที่มีประสิทธิผล  ถึงขนาดเปนสิ่ง
กีดขวางที่สามารถจํากัดขอบเขตเดินเรือไดนั้นมีคุณคาเทากับการใชกําลังรบจํานวนมากออกปฏิบัติการลาดตระเวน
สกัดกั้นขาศึกโดยใชเวลาหลายเดือน 
 จุดออนหรือความออนแอที่สําคัญของสนามทุนระเบิดก็คือ  หลังจากไดมีการวางทุนระเบิดนานเปน
สัปดาหหรือเดือน  จึงอาจจะมีเรือขาศึกแลนเขาไปในสนามทุนระเบิดและถูกทุนระเบิด  ความลาชาดังกลาวอาจทํา
ใหขาศึกมีโอกาสตรวจการสนามทุนระเบิดและนํามาตรการตอตานทุนระเบิดมาใช ทุนระเบิดเปนอาวุธที่รอคอยให
เปาเขาหาซึ่งแตกตางไปจากอาวุธประเภทอื่น ซ่ึงพุงเขาหาเปาทุนระเบิดโดยตรงของมันเอง  เปนอาวุธที่ทําลายเปา
โดยไมเลือกวาเปนฝายเราหรือฝายขาศึก  อยางไรก็ตามอาจใชเรือขนาดเล็กตอตานทุนระเบิดไดเชนกัน 
 ในปจจุบันกองทัพเรือที่ทันสมัยก็ยังคงจัดหนวยกําลังวางทุนระเบิดและตอตานทุนระเบิดและ 
เนื่องจากการพัฒนาใหม ๆ  ดานกําลังในทางทุนระเบิดและการวิจัยอยางตอเนื่อง จึงทําใหสงครามทุนระเบิดยังคงมี
บทบาทที่สําคัญตอไปอีกสําหรับสงครามในอนาคต 



 ๑๕๗
 ในสถานการสงครามจํากัดที่อาจเกิดขึ้นไดใน อนาคต  สงครามทุนระเบิดและมาตรการตอตาน
สงครามทุนระเบิดนาจะมีบทบาทที่สําคัญที่สุด จากการประมาณสถานการณจึงคาดวาจะมีการปฏิบัติการดวยทุน
ระเบิดอยางกวางขวาง  ตั้งแตเร่ิมสงคราม ปญหาที่จะเกิดเพิ่มขึ้นมาคือ มีความเปนไปไดวาประเทศที่มีขีด
ความสามารถในการผลิตอาวุธนิวเคลียรไดนําทุนระเบิดนิวเคลียรมาใช  สวนการใชทุนระเบิดที่บรรจุดวยดิน
ระเบิดแรงสูงธรรมดานั้น  ไดมีการศึกษามาตรการตอตานโดยคนควาระบบการสงทุนระเบิดดวยวิธีการใหม ๆ  
ตลอดเวลาเปนการใชเฮลิคอปเตอรรวมกับเรือผิวน้ําคนหาทุนระเบิด  การจําแนกประเภทหรือชนิดของทุนระเบิด
และการหาวิธีที่ถูกตองในการทําลายทุนระเบิด ความรูที่ไดจากการคนควาจะยังสงเสริมขีดความสามารถของ
มาตรการตอตานทุนระเบิดใหสูงขึ้น  มาตรการตอตานทุนระเบิดไดแก การทําลายทุนระเบิด การจัดหาวิธีการ
ปองกันอันตรายไดแก    เรือกวาดทุนระเบิด     หรือเรือลาทําลายทุนระเบิดหรือเรือประเภทอื่น ๆ 
  ๑. ทุนระเบิดชนิดตาง ๆ ท่ีใชในปจจุบัน 
  ทุนระเบิดทอดประจําที่หรือมีสายลาม  ประกอบดวยตัวทุนระเบิดซึ่งลอยน้ําไดมีสายลากผูกโยง
ติดอยูกับลูกถวงที่พื้นทองทะเล  ซ่ึงสามารถกําหนดระดับความลึกของทุนระเบิดได 
  ทุนระเบิดที่วางกับพื้นทองทะเล ใชวางในเขตน้ําตื้น 
  ทุนระเบิดลอย ทุนจะลอยที่ผิวน้ํา หรือปรับระดับความลึกได ลอยไปตามกระแสน้ํา 
  ทุนระเบิดในควบคุม  ตองใชเจาหนาที่ควบคุมอยูบนบกบังคับใหระเบิด หรือตองใหระเบิดเองโดย
อัตโนมัติ 
  ทุนระเบิดกระทบแตก  สวนบนจะเปนปุมบรรจุตะกั่วหุมหลอดแกวบรรจุน้ํายาเคมี  เมื่อถูกกระแทก
จะทําใหเกิดปฎิกริยาจุดชนวนระเบิดได 
  ทุนระเบิดอิทธิพล อาศัยอํานาจแมเหล็ก เสียง และความกดดันของน้ําทําใหเกิดการระเบิด 
  ทุนระเบิดแมเหล็ก มีทั้งแบบชักนํา และแบบเข็มกระดก เมื่อเรือผานจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สนามแมเหล็ก เกิดกระแสไฟฟาจุดชนวนระเบิดได 
  ทุนระเบิดเสียง คล่ืนเสียงจากใบจักรเรือ และการสั่นสะเทือนของตัวเรือเปนตัวจุดชนวนระเบิด 
  ทุนระเบิดความกด อาศัยความกดที่เปลี่ยนแปลงขณะเรือผานทุนระเบิดทําใหวงจรไฟฟาตอกันเกิด
ระเบิดขึ้น 
  ทุนระเบิดผสม นําหลักการของทุนระเบิดอิทธิพลผสมกับทุนระเบิดแมเหล็กและทุนระเบิดความกด 
สามารถทําใหระเบิดไดเแมเรือนั้นจะทําการลดอํานาจแมเหล็กตัวเรือแลวก็ตาม 
  ๒. ยานที่ใชในการวางทุนระเบิด 
     การวางทุนระเบิด สามารถใชยานปฏิบัติการไดหลายชนิดไมวา เรือผิวน้ํา เรือดําน้ํา ตลอดจน
เครื่องบิน ยานแตละชนิดมีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป คุณสมบัติของเรือวางทุนระเบิดตองมีขนาดใหญ เพื่อ
สามารถบรรทุกทุนระเบิดไดเพียงพอ อีกทั้งตองมีความเร็วและมีรัศมีทําการที่เหมาะสม ตามปกติแลวเรือผิวน้ํา เรือ
ดําน้ํา และเครื่องบินที่วางทุนระเบิดทางรุก ควรจะหลีกเลี่ยงการปะทะกับขาศึก แตตองมีขีดความสามารถในการ
หลบหลีก และการปองกันตัวที่เพียงพอ 
   การวางทุนระเบิดทางรุกเดิมเคยใชเรือผิวน้ําเปนหลัก  ปจจุบันเปนภารกิจของเรือดําน้ําและเครื่องบิน
ไปแลว อยางไรก็ตามเรือผิวน้ําเชนเรือพิฆาต ที่มีความเร็วสูงก็ยังเหมาะสมอยู โดยที่สามารถเขาไปวางทุนระเบิดใน



 ๑๕๘
ดินแดนขาศึก เนื่องจากมีรัศมีทําการไกล และมีระบบ ปองกันตนเองไดดี นอกจากนั้นยังสามารถดัดแปลงเรอื
ประเภทอื่นทําหนาที่นี้ไดเชนกัน 
   นอกจากเรือแลว เครื่องบินทิ้งระเบิดก็สามารถดัดแปลงใชวางทุนระเบิดไดดวยแมจะมีขอเสียตรง
บรรทุกทุนระเบิดไดนอย ก็สามารถชดเชยจุดออนนี้ดวยความรวดเร็วในการปฏิบัติ และยังสามารถใชวางทุนระเบิด
เสริมในพื้นที่ที่วางไวแลว โดยไมเปนอันตรายตอฝายเรา 
  เรือดําน้ํา มีความเหมาะสมในการเล็ดลอดเขาสูพื้นที่เปาหมายเพื่อวางทุนระเบิดและถอนตัวกลับโดย
ขาศึกตรวจไมพบ โดยเฉพาะในการวางระยะไกลและมีความแมนยําสูงแตจะเปนน้ําที่ลึกนอยกวา ๙๐ ฟุต ก็เปน
อุปสรรคอยูบางเหมือนกัน 
 ๓. ขาวกรองในสงครามทุนระเบิด 
  งานดานการขาวมีบทบาทสําคัญในการทําสงครามทุนระเบิด การวางแผนสําหรับการปฏิบัติการวางทุน
ระเบิดจําเปนตองมีขาวกรองที่ถูกตองและทันสมัยสงครามทุนระเบิดเปนการแขงขันระหวางมาตรการเชิงรุกกับ
มาตรการตอตาน ซ่ึงจําเปนตองมีการประเมินคาขอมูลขาวกรองอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเจาหนาที่ฝายสงครามทุน
ระเบิดสามารถติดตามปฏิกิริยาและการพัฒนามาตรการตอตานของฝายขาศึกไดทันเหตุการณ และตอบโตขาศึกได
ทันที ขาวกรองปฏิบัติการทุนระเบิดไดมาจากแหลงขาวจํานวนหนึ่ง ขาวกรองมูลฐานสวนมากไดมาจากเอกสารมูล
ฐานที่ชาวเรือสามารถอางอิงได เชน แผนที่เดินเรือ และคําแนะนําในการเดินเรือ นอกจากนั้นอาจแสวงหาขาวสาร
เพิ่มเติมดวยการลาดตระเวนของเครื่องบิน เรือดําน้ํา เรือผิวน้ําขนาดเล็ก และชุดทําลายใตน้ํา 
  ขอมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการเดินเรือของขาศึกและเทคนิคมาตรการตอตานของขาศึก อาจมีอยูใน
เอกสารที่มีความมุงหมายพิเศษ  หรือในสายงานขาวกรองของหนวยอ่ืน หนวยรวบรวมขาวสารสงครามทุนระเบิดที่
เหมาะสมก็ควรจะเปนเจาหนาที่ในหนวยทุนระเบิดนั่นเอง สําหรับพื้นที่ปฏิบัติการในการปฏิบัติการสะเทินน้ํา
สะเทินบกนั้น หนวยกําลังฝายสงครามทุนระเบิดมักจะเปนหนวยแรกที่เขาไปในพื้นที่เปาหมาย ขาวสารขาศึก
เกี่ยวกับการปฏิบัติการของขาศึก ที่มั่นและสิ่งกีดขวางของชายหาด และขอมูลทางอุทกศาสตรที่มีคุณคาอาจไดรับ
จากหนวยนี้ 
  ประเภทขาวกรองที่ตองการ สําหรับปฏิบัติการวางทุนระเบิดทางรุกนั้น ฝายอํานวยการสงครามทุน
ระเบิดเปนผูพิจารณาเรื่องจําเปนตองรูเกี่ยวกับพื้นที่เปาหมาย  เชน  สภาพการเดินเรือของขาศึกในพื้นที่เปาหมาย 
และขอพิจารณาที่สําคัญที่ตองเจาะจงลงไปไดแก จํานวนเรือ และขนาดของเรือที่แลนผานเขา – ออก รวมทั้งสภาพ
การปองกันอันตรายที่เกิดจากทุนระเบิดของเรือแตละลํา นอกจากนี้จะตองพิจารณาถึงขีดความสามารถในการ
ปองกันชายฝง การลาดตระเวนตรวจการณของเรือและเครื่องบิน รวมทั้งที่ตั้งของฐานบินในทะเลและบนบกซึ่งอยู
ในระยะที่สามารถสงเครื่องบินเขาโจมตีกําลังฝายเราที่เขาไปในพื้นที่เปาหมายได 
  การพิจารณาขีดความสามารถขาศึกเกี่ยวกับมาตรการตอตานทุนระเบิด ตองพิจารณาเรื่องกําลัง การ
ประกอบกําลัง และการวางกําลังของหนวยตอตานทุนระเบิด เทคนิคและมาตรการตอตานทุนระเบิดของขาศึก 
ความรูเร่ืองทุนระเบิดและการวางทุนระเบิดของฝายเราที่ขาศึกเรียนรู ในทํานองเดียวกันการวางแผนตอตานทุน
ระเบิดของฝายเรา ขึ้นอยูกับขาวกรองเกี่ยวกับขาศึกอยางกวางขวาง นอกจากนี้ฝายเราตองรูขอมูลทางอุทกศาสตร 
สมุทรศาสตร รวมทั้งฝายอํานวยการวางทุนระเบิด ควรจะมีขาวสารเกี่ยวกับขีดความสามารถในการทําสงครามทุน
ระเบิดของฝายขาศึกดวย 



 ๑๕๙
  ข าวกรองสงครามทุนระเบิดรวมถึ ง ขาวสารเรื่องยุทธวิธี ประเภทของทุนระเบิดที่อาจ
นํามาใชและขอบเขตที่ขาศึกอาจปฏิบัติ การวิเคราะหทุนระเบิดรุนใหมของขาศึกอาจทําใหฝายเราพัฒนาทุนระเบิด
หรือมาตรการตอตานทุนระเบิดของฝายเรา เปนที่ประจักษวาขาวสารเกี่ยวกับตําบลที่ของสนามทุนระเบิดของขาศกึ
มีความสําคัญอยางสูงตอฝายอํานวยการในการวางแผนมาตรการตอตานทุนระเบิด ปจจัยที่มีความสําคัญเทาเทียม
กันคือขาวสารเกี่ยวกับมาตรการปองกันตัวของขาศึกที่เราคาดไว เชน หมูปนใหญชายฝง การโจมตีดวยกําลังทาง
อากาศ หรือดวยกําลังทางเรือ และขีดความสามารถในการวางทุนระเบิดทั้งของขาศึกที่อาจจะเปนไปได 
 ๔. การขาวกรองทุนระเบิดในปจจุบัน 
  ขาวสารการเดินเรือยังมีความสําคัญสําหรับการวางแผนสงครามทุนระเบิด เนื่องจากสถานภาพของการ
ขาวกรองในปจจุบันทําใหเกิดความกังวลใจ ผูวางแผนมีแหลงขาวหลายแหลงที่นําไปใชเปนพื้นฐานในการ
ประมาณการ แตในบรรดาแหลงขาวตางๆ ขอมูลการเดินเรือเปนสิ่งจําเปนสําหรับปฏิบัติการทุนระเบิดไดแก ขาว
กรองเกี่ยวกับทาเรือ จํานวนเรือที่เขา – ออก ของทาเรือบางแหง 
  
ตอนที่ ๕ ขาวกรองปฏิบัติการทางอากาศ 
 ขาวกรองทางอากาศ  ถือความรูเกี่ยวกับขีดความสามารถทางรุกและทางรับ รวมทั้งจุดออนตอการโจมตี
ทางอากาศของตางชาติ  เพื่อนําไปใชในการวางแผนการฝกและปฏิบัติการดวยกําลังที่ เกี่ยวของหรือ
กระทบกระเทือนโดยกําลังทางอากาศ 
 นภานุภาพของประเทศใดประเทศหนึ่ง กําหนดไดโดยรวบรวมและวิเคราะหขอเท็จจริงและตัวเลขตาง ๆ 
ของประเทศนั้น  การวิเคราะหแปลเปนขาวกรองในรูปของเครื่องบินและอาวุธปลอยและความสามารถที่นําไปใช
และทดแทนได  การหาความสําคัญที่สัมพันธกับกําลังทางอากาศของชาติที่กําหนดคือ ใหนําจํานวนเครื่องบินและ
อาวุธปลอยที่มีอยูเปรียบเทียบกันตามประเภท คุณสมบัติ สมรรถนะ จํานวนที่มีอยู หรือจัดหามาได  ช้ินสวน
อะไหลและกําลังพล 
 การวิเคราะหนภานุภาพ ใหพิจารณาถึงภารกิจและขีดความสามารถของกําลังทางอากาศที่มีอยูในขณะนั้น
และในอนาคต  ขีดความสามารถดังกลาวคือขีดความสามารถในทางยุทธวิธี ขีดความสามารถในทางยุทธศาสตร ที่
จะสนับสนุนกําลังทางเรือ และขีดความสามารถในการลําเลียงทางอากาศ โดยพิจารณาถึงปจจัยดังตอไปนี้ 
  ๑.  กําลังทางอากาศ ประกอบดวย เครื่องบินทหาร อาวุธปลอย กําลังพล เรดารเตือนภัยลวงหนา เรดาร
ควบคุมการบินสะกัดกั้นทางภาคพื้นดิน  การฝกปนตอสูอากาศยาน การสงกําลังบาํรุงและอาวธุยทุโธปกรณ และสิง่
อํานวยความสะดวกตาง ๆ 
  ๒. ขอพิจารณาทางภูมิศาสตร ที่คงจะชวยเกื้อกูล หรือเปนอุปสรรคขัดขวางความหมายพยายามของ
กําลังทางอากาศ 
  ๓.  การขนสงแผนการสื่อสาร 
  ๔. อุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงรวมถึงการผลิตอาวุธปลอย การผลิตเครื่องบิน การผลิตชิ้นสวนอะไหล 
และชิ้นสวนประกอบ 
  ๕. อุตสาหกรรมที่ผลิตวัตถุดิบและวัตถุสําเร็จรูปที่ใชในอุตสาหกรรมการบิน เทคนิคสมัยใหม  



 ๑๖๐
ซ่ึงเปนรากฐานอุตสาหกรรม  เพราะการโจมตีแหลง ผลิตอุตสาหกรรมอันเปนหัวใจระบบการผลิตวัตถุ
สงคราม จะเปนการลดศักยภาพในการทําสงครามของขาศึกได  การทําลายวัสดุสําเร็จจะสงผลกระทบกระเทือนตอ
แนวรบ ไดรวดเร็วกวา การทําลายวัตถุดิบ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
  ๖. ความชํานาญทางวิชาชีพ และทางเทคนิคในดานการวิจัย และพัฒนาทางดานอุตสาหกรรม 
  ๗. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๑. ภารกิจขาวกรองทางอากาศ 
  การขาวกรองทางอากาศเปนปจจัยสําคัญในการใชนภานุภาพใหไดอยางเหมาะสม นภานุภาพในยุค
นิวเคลียร และอาวุธปลอยนั้นสามารถปฏิบัติดวยระยะไกล ความเร็ว ความคลองแคลว ความออนตัวและกําลัง
อํานาจการโจมตีอยางมหาศาล จึงเปนภารกิจของขาวกรองทางอากาศที่จะตองจัดหาขาวสาร เพื่อใหการใชกําลัง
อํานาจทางอากาศเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเทาที่จําเปนไปได 
  ขาวกรองทางอากาศก็เชนเดียวกับขาวกรองประเภทอื่นๆ คือมีความตองการใหมีทั้งขาวกรองยุทธ
ศาสตร ทางดานยุทธศาสตรนั้นนายทหารขาวกรองจะตองจัดทําโครงสรางการจัดกําลังของตางชาติ เตรียมไวให
ผู บั ง คั บ บั ญ ช าท า ง ยุ ท ธ ก า ร ต ร ว จสอบ  แ ล ะ จ ะ ต อ ง เ ต รี ย ม ตั ว เ ป น ที่ ป รึ ก ษ า ในก า ร กํ า หนด 
ยุทธศาสตรและนโยบายการใชกําลังทางอากาศ นายทหารขาวกรองตองเพงเล็งสิ่งบอกเหตุที่ศัตรูแสดงตัวอยางแจง
ชัดในทางเดียวกันก็ตองสนใจเรื่องขีดความสามารถและจุดออนของชาติที่นาจะเปนขาศึก ความตองการทางยุทธ
ศาสตรดังกลาวนั้นนอกจากจะดําเนินการในการรักษาความปลอดภัยของกองกําลังฝายเราในยามสันติภาพแลว ยัง
สามารถใชเปนแนวทางสําหรับการรบในยามสงครามดวย 
  ภารกิจขาวกรองยุทธการทางอากาศ ๔ ประการ 
   ก. เพื่อรวบรวมขาวสาร ดําเนินกรรมวิธีการกระจายขาวกรองเกี่ยวกับขาศึกหรือชาติที่นาจะเปน
ขาศึก พื้นที่ปฏิบัติการหนวยกําลังของกองกําลังทางอากาศและขาวสารอื่นๆ ซ่ึงจะชวยใหผูบังคับบัญชากําลังทาง
อากาศสามารถตกลงใจ เพื่อสนับสนุนแผนการสงครามที่มีอยูอยางมีเหตุผลและทันเวลา 
   ข. เพื่อบรรยายสรุปใหเจาหนาที่ประจําเครื่องบินฟงกอนออกปฏิบัติการทุกครั้ง โดยแจงใหทราบ
ถึงประเภทการบินและวัตถุประสงค พื้นที่ปฏิบัติการ เปาหมาย ปนตอสูอากาศยาน เสนทางบิน การตอตานการ
ปฏิบัติที่คาดวาจะเกิดขึ้น และประเภทเครื่องบินขาศึกซึ่งนาจะนํามาใชในการสกัดกั้น ที่ตั้งอาวุธจรวดนําวิถีตอสู
อากาศยาน ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสาร และการเรียกขานเรือและเครื่องบินที่เขาไปในพื้นที่ ทั้งที่เปนของฝาย
เราและของขาศึก วิธีการคนหา และการชวยชีวิต วิธีการหลบหลีกจับกุม การเดินอากาศ อากาศวิทยา และขาวสาร
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของซึ่งจะชวยใหการปฏิบัติบรรลุภารกิจ 
   ค. ซักไซนักบินและเจาหนาที่ประจําเครื่องที่กลับจากการปฏิบัติการ เชน เรือและเครื่องบินของ
ขาศึกในพื้นที่ ผลการสูรบในอากาศระหวางเครื่องบินกับเครื่องบิน  ผลการสูรบระหวางเครื่องบินกับกําลัง
ภาคพื้นดิน การเคลื่อนยายกําลังทางบกของขาศึก และการตรวจผลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทิ้งระเบิด 
   ง. บางทีภารกิจที่สําคัญที่สุดของขาวกรองทางอากาศ    คือการตรวจสอบทวนซ้ําเกี่ยวกับขีด
ความสามารถของเราที่จะปฏิบัติภารกิจใหบรรลุ การตรวจสอบทวนซ้ําที่กระทําอยางสม่ําเสมอจะทําใหสามารถ
แกปญหาขอบกพรองหรือชองวาที่เกิดขึ้นไดทันเวลา และทําใหจุดออนนี้ลดลง 
  



 ๑๖๑
ตอนท่ี ๖ ขาวกรองที่ใชในการสนับสนุนการปฏิบัติการ พิเศษ 
 ในเรื่องเทคนิคของสงครามพิเศษ เชน สงครามนิวเคลียร  สงครามชีววิทยา สงครามเศรษฐกจิ สงครามนอก
แบบ และสงครามจิตวิทยา  แมกองทัพเรือมีขีดความสามารถเพียง ๓ สาขา ก็ตาม  เพื่อเปนการพัฒนาการศึกษาและ
การปฏิบัติตอไปในอนาคต    จําเปนตองคนควาถึงหลักนิยมและการปฏิบัติของประเทศผูนําในดานนี้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของเราตอไป 
 หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง  ประเทศมหาอํานาจตางแสวงหาและพัฒนาขีดความสามารถในเรื่อง
สงครามพิเศษ เพื่อแสวงหาความไดเปรียบในการดําเนินนโยบายของตน แมวาตอมาจะไดมีความตกลงระหวาง
ประเทศหามการทดลองอาวุธนิวเคลียรก็ตาม  แตก็ยังมีหลายประเทศมิไดรวมเซ็นสัญญาดังกลาว  รวมทั้งยัง
ลักลอบพัฒนาและทดลองอาวุธชนิดนี้  รวมไปถึงอาวุธเคมี และอาวุธเชื้อโรคอีกดวย  ดังนั้นภัยคุกคามตอมนุษยจึง
เปนสิ่งที่อาจจะเปนไปไดตลอดเวลา  นายทหารขาวกรองจึงตองติดตามสถานการณโดยใกลชิด 
 ๑. ประเภทของระเบิดนิวเคลียร 
  เมื่อมีการระเบิดนิวเคลียรส่ิงที่เกิดขึ้นพรอมกันคือ ความสั่นสะเทือน แรงระเบิด การแผรังสีความรอน 
และรังสีนิวเคลียร  โดยแบงเปนประเภทการระเบิดเปน ๔ ประเภท คือ  ระเบิดในอากาศ การระเบดิใตน้าํ การระเบดิ
ใตดิน และการระเบิดที่ผิวโลก 
  การระเบิดในอากาศ หมายถึงการระเบิดเหนือผิวโลก  ณ ความสูงซึ่งลูกไฟไปแตะผิวโลก รูปรางของ
มวลระเบิดขึ้นอยูกับความสูงของการระเบิดและพลังระเบิด  แมวาการแผรังสีนิวเคลียรขั้นตนจะกระจายไปใน
อากาศไดไกลก็ตาม แตความเขมของรังสีที่ติดหรือแฝงอยูในอนุภาคที่ตกลงมาสูผิวโลกจะลดลงอยางรวดเร็วตาม
ระยะทางที่อยูหางจากจุดระเบิดอํานาจการแผรังสีนิวเคลียรมีลักษณะคลายกับการแผรังสีเอ็กซเรย ในกรณีที่ระบิด
ในอากาศระดับสูงหรือปานกลาง ผลผลิตจากการแตกตัว จะยังคงมีอยูทั่วไปในพื้นที่อยางกวางขวาง การแผรังสีที่
ยังเหลือคาง ซ่ึงตกลงมายังพื้นดิน จะเหลือความเขมอยูเพียงเล็กนอย  แตการระเบิดใกลผิวโลกผลจะตรงกันขาม  
ฉะนั้นฝุนละอองกัมมันตภาพอาจเปนอันตรายตออวัยวะได 
  การระเบิดใตน้ําและระเบิดใตดิน ถาศูนยกลางการระเบิดอยูใตน้ําหรือใตดินก็จะเรียกการระเบิดใตน้ํา
และระเบิดใตดินตามลําดับ  ผลของการระเบิดทั้งสองวิธีจะคลายคลึงกัน จึงเรียกรวมกันไดวา “การระเบิดใตผิว
โลก”  แรงสะเทีอนจากการระเบิดในสวนที่มีความลึกนอยกวาจะหนีขึ้นสูผิวโลกและปรากฏเปนรูปของแสงระเบิด
ในอากาศ  สวนใหญของรังสีความรอนและบางสวนของรังสีนิวเคลียรจะถูกวัสดุรอง ๆ ดูดเอาไวและทําใหความ
รอนเกิดขึ้นตอเนื้อดินหรือน้ํา  รังสีความรอนและรังสีนิวเคลียรสวนหนึ่งหนีออกไปใน 
อากาศไดบาง  แตรังสีจะจางกวาการระเบิดในอากาศ อยางไรก็ตามรังสีนิวเคลียรที่เหลือคางจะมีความสําคัญมาก
เพราะเนื้อดินและน้ําที่อยูใกลเคียงจุดที่เกิดระเบิดจะปนเปอนกากระเบิดเปนอันตรายตอส่ิงมีชีวิต 
 การระเบิดที่ผิวโลก  คือการระเบิดที่ลูกไฟแตะผิวดินหรือผิวน้ํา ในกรณีนี้กําลังงานของการระเบิดจะทําให
เกิดทั้งแรงระเบิดในอากาศและแรงกระแทกตอผิวโลกมีอัตราแตกตางกันไป  จุดที่กําหนดใหระเบิดบริเวณเหนือผิว
โลก ระยะหางจากผิวโลกจะใชเปนปจจัยกําหนดจํานวนแผรังสีนิวเคลียรขั้นตนที่หนีออกไปจากลูกไฟไดดวย  ใน
การระเบิดที่ผิวโลกแตละครั้งจะมีการแผรังสีนิวเคลียรตกคาง ซ่ึงสามารถกอใหเกิดอันตรายที่สําคัญได  เนื่องจากมี
มวลของฝุนหรือของน้ําเปนอันมากที่เปอนรังสีที่เกิดขึ้นภายหลัง 



 ๑๖๒
 ผลที่เกิดขึ้นจากการระเบิด  มี ๒ ลักษณะ คือ ผลที่ปรากฏทันที และผลที่ปรากฏขึ้นภายหลัง  ผลที่
เกิดขึ้นทันทีจะปรากฏใน ๒ - ๓ นาทีแรกของการระเบิด  ซ่ึงไดแกแรงระเบิดในอากาศ แรงกระทบตอผิวโลก การ
แผรังสีความรอนและการแผรังสีนิวเคลียรขั้นตน  สวนผลที่ปรากฏขึ้นในภายหลัง  เชน การแผรังสีนิวเคลียรของ
อนุภาคหรือฝุนเปอนรังสีที่ตกลงมา และการแผรังสีนิวเคลียรที่เกิดขึ้นจากการชักนําของนิวตรอน  ซ่ึงจะทํา
ปฏิกริยาตอวัสดุบางชนิดที่อยูในดินหรือน้ํา 
 การแผรังสีนิวเคลียร  การแผรังสีนิวเคลียรที่เกิดจากการระเบิดทั้งในอากาศและใกลผิวโลกแบงออกเปน 
๒ ช้ัน คือ การแผรังสีขั้นตน และการแผรังสีตกคาง  โดยใชเวลาเปนตัวกําหนด โดยการแผรังสีนิวเคลียรขั้นตนจะ
ปรากฏขึ้นภายในเวลา ๑ นาที หลังการระเบิดตอจากนั้นไปถือวาเปนการแผรังสีตกคาง  ในนาทีแรกที่มีการระเบิด
จะมีการคายรังสีออกมา๔ ชนิด  คือ อนุภาคอัลฟา เบตา แกมมา และนิวตรอน 
 อนุภาคอัลฟามีขนาดใหญ เดินทางไปในอากาศไดเพียง ๑ - ๓ นิ้ว เทานั้น ไมสามารถทะลุทะลวงเสื้อผาได 
อนุภาคเบตา สามารถเดินทางไปในอากาศไดหลายรอยเทาของอนุภาคอัลฟา  แตก็ยังถือวาไมไกลพอ และแมวา
อนุภาคจะเคลื่อนที่ไปดวยความเร็วสูง แตก็ไมสามารถเจาะทะลุแผนอลูมิเนียม ที่หนาเพียงสามมิลลิเมตรได 
 อนุภาคแกมมาที่เกิดจากการชักนําของนิวตรอน คุณสมบัติของรังสีแกมมาและนิวตรอนแมจะแตกตางกัน 
แตสามารถเดินทางไปในอากาศไดไกลมาก และสามารถกอใหเกิดอันตรายตออวัยวะของสิ่งมีชีวิต การระเบิดของ
อาวุธนิวเคลียรในอากาศแมจะผลิตพลังงานของรังสีแกมมา และนิวตรอนไดเพียงรอยละ ๓  แตพลังงานในการแผ
รังสีความรอนมีถึงรอยละ ๓๕  ซ่ึงผลจากการแผรังสีนิวเคลียรกอใหเกิดการสูญเสียไดเปนอันมากและในอัตราสูง 
 ความเขมของการแผรังสีนิวเคลียร จะพาละอองอนุภาคที่เปอนรังสี และขนาดของละอองอนุภาคขึ้นอยูกับ
พลังระเบิด ระดับสูงของการระเบิดและสภาพของลมฟาอากาศ อนุภาคกัมมันตภาพรังสี จะกระจัดกระจายออกไป
จากจุดระเบิดทางดานเหนือ ขวางลม และใตลม  ระยะทางจริงที่อนุภาคเปอนรังสีจะตกลงมาครอบคลุมผิวโลก
ขึ้นอยูกับพลังระเบิดและลักษณะของลม แตคาดหมายไดวาอยางนอยที่สุดจะครอบคลมุไปถงึรอบนอกของขอบเขต
ที่ไดรับความเสียหายบางสวน หรือไดรับความเสียหายเพียงเล็กนอย  พื้นที่ดังกลาวนาจะมีการแผรังสีนิวเคลียรใน
ระดับสูง 
 ภายนอกขอบเขต พื้นที่เปอนรังสี ฝุนกัมมันตภาพรังสีจะตกลงในทิศทางดานใตลมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเวลา
ผานไปและครอบคลุมพื้นที่หลาย ๆ ไมล ฝุนกัมมันตภาพรังสีอาจมีขนาดที่มองเห็นไดดวยตาเปลา หรืออาจมองไม
เห็น  การตรวจพิสูจนสามารถกระทําโดยเครื่องมือเพื่อการนี้โดยเฉพาะ 
 ผลที่บังเกิดขึ้นตอบุคคล ในปจจุบันมีการประมาณวาปริมาณการสูญเสียจากการแผรังสีนวิเคลยีรอาจสงูได
ถึงรอยละ ๙๐  โดยเฉพาะอยางยิ่งรังสีแกมมา (รวมท้ังอนุภาคอัลฟาและเบตา ในกรณีที่เขาสูรางกายมนุษย) จะ
สามารถกออันตรายตอคนไดเปนอันมาก ทั้งนี้เปนผลเนื่องมาจากการแตกตัวของปรมาณูที่เปนรังสีนั่นเอง 
 ๒. สงครามชีวะ 
  สงครามชีววิทยา  หมายถึงการใชส่ิงที่มีชีวิต เชน บักเตรี ไวรัส และจุลินทรีย  ที่ให เกิดเปน 
เชื้อโรค  ซ่ึงทําให คน สัตว และพืชตายได  รวมถึงการใชแมลงและสัตวที่เปนพาหะกระจายเชื้อโรค  โดยที่มีความ
มุงหมายใหเกิดการสูญเสียตอการเปนอันตรายมาก โดยไมตองการทําลายสิ่งกอสรางหรือเครื่องมือเครื่องใช 
  ก. วัตถุประสงคของสงครามชีววิทยา 
   ๑)   ทําใหคนจํานวนมากไดรับเชื้อโรค เปนผลทําใหไดรับความสามารถหรือถึงแกชีวิต 
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   ๒)  เพื่อทําลายแหลงอาหาร  รวมทั้งปศุ สัตว  และการผลิตทางการเกษตร 
   ๓)  เพื่อลดกําลังใจและประสิทธิภาพในการสูรบของประชาชน 
 ชนิดของเชื้อในการทําสงครามชีววิทยา 
  จุลินทรีย เปนสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กมากมองดวยตาเปลาไมเห็น ตองมองดวยกลองจุลทรรศเทานั้น  โดย
จุลินทรียอาจเปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวหรือหลายเซลล  มีความสามารถเชนเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เชน การ
เจริญเติบโต การแพรพันธ  ไมมีอวัยวะในการยอยอาหาร ไมมีอวัยวะในการมองเห็น ไมมีระบบการใหกําเนิดความ
รอนในตัวเอง ไมมีสี ไมมีกล่ิน จุลินทรียหลายชนิดมีชีวิตคลายพืช และถือวาอยูในตระกูลพืช  บางชนิดมีชีวิตคลาย
สัตว เชน โปรโตซัว 
  จุลินทรียกระจัดกระจายอยูทั่วไปในอากาศ ในน้ํา ในดิน  บางชนิดเกาะอยูในบริเวณผิวหนัง ขน ผม 
จมูก ปาก และลําไสของคนหรือสัตว  จุลินทรียที่สามารถกอใหเกิดเชื้อโรคไดมักจะอาศัยแฝงอยูกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  
ซ่ึงจะเปนที่บังคับและใหอาหาร จุ ลินทรียบางชนิดอาศัยอยูกับซากเนาเปอยหรือส่ิงที่ตายแลว  
จุลินทรียสวนมากไมใชเชื้อโรคและมีหลายชนิดที่ใหคุณประโยชนตอชีวิตคนและสัตว  เชน ผลิตสารปฏิชีวนะ 
บางชนิดใชผลิตแอลกอฮอร ผลิตน้ํามัน บางชนิดใชฟอกหนัง ใชรักษาเนยแข็ง และอุตสาหกรรมหลายชนิด 
   จุลินทรียแบงออกตามโครงสรางและพฤติกรรมได ๕ ประเภท คือ บักเตรี ริกเกตเซีย ไวรัส  เชื้อรา  
และโปรโตซัว 
   บักเตรี  เปนสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวขนาดเล็กมาก อาจมีรูปรางกลมหรือเหมือนเสนดาย มองเห็น
ดวยกลองจุลทรรศนธรรมดา        สวนมากเจริญเติบโตไดในน้ําแกงธรรมดากอใหเกิดโรค วัณโรค ไขรากสาด
นอย และโรคเยื้อหุมสมองอักเสบ 
   ริกเกตเซีย  ขนาดเล็กกวาบักเตรี แตยังมองดวยกลองจุลทรรศนธรรมดาได เจริญเติบโตใน
เซลลส่ิงมีชีวิตเทานั้น  ทําใหการผลิตกระทําไดยาก  มักเจริญเติบโตในไขไก  สามารถผลิตเชื้อโรคที่รุนแรงใน
รางกายคนและสัตว โรคนี้เกิดไดแก ไขจุด และไขรากสาด 
   ไวรัส  ขนาดเล็กกวาริกเกตเซีย  ตองมองดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน เจริญเติบโตใน
ส่ิงมีชีวิต ขยายตัวไดยากกวาบักเตรี เชนเดียวกับริกเกตเซีย มีชีวิตอยูในอากาศไดไมนานนัก กอใหเกิดโรคคาง
ทูม ไขทรพิษ ไขนกแกว ไขหวัดใหญ 
   เชื้อรา รวมถึงสา และราทุกชนิด  มักจะกอใหเกิดโรคเรื้อรังแมจะไมรุนแรง   เชน โรคผิวหนัง 
กอใหเกิดโรคพืชหลายชนิด 
   โปรโตซัว   เซลลเดียวมีการดํารงชีวิตคลายสัตว    มีรูปรางหลายแบบ       มีวงรอบชีวิตที่ 
ซับซอน ปญหาการแพรพันธุและการนําไปปลอยในพื้นที่เปาหมายเปนขอจํากัดในการใชที่รวดเร็ว กอใหเกิด
โรคบิดและมาเลเรีย 
   สารพิษ  ไมใชส่ิงมีชีวิตหากแตเปนตัวพิษที่เกิดจากจุลินทรียบางชนิดผลิตออกมา พิษ 
ดังกลาวเกิดภายนอกรางกาย สารพิษดังกลาวปนอยูในอาหาร น้ําหรือเขาทางแผลหรือโดยการรับประทานเขาไป 
อาหารเปนพิษนี้รายแรงกวาแก็สพิษ หรือพิษงูหลายรอยเทา 
  ข. คุณสมบัติของเชื้อที่ใชในการทําสงคราม 
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   ทนทาน  ต อ งส าม า รถคงทนต อ ส่ิงแวดลอมอยูไดนาน แตสวนใหญจุลินทรียจะไม
คงทนตอสภาพอากาศและสิ่งแวดลอม 
   มีความรายแรง มีประสิทธิภาพในการทําลาย หรือสงผลกระทบตอเปาหมายไดรุนแรง 
   ระบาดไดรวดเร็ว  สามารถกระจายหรือแพรระบาดไดรวดเร็ว  เชนโรคคอตีบ  คางทูม  
ไขรากสาดนอย โรคหวัด อาหารเปนพิษ 
  ค. ขอพิจารณาในการเลือกใชเชื้อชีววิทยา 
  นอกจากคุณสมบัติที่สําคัญ ๓ ประการ ที่กลาวแลวขางตน ยังตองพิจารณาถึงองคประกอบอื่น ๆ  
อาทิ  การใชเชื้อบางชนิดประสานกัน ทําใหการพิสูจนทราบทําไดยาก   และจะทําใหระดับความรุนแรงของการ
ระบาดเกิดตางกันอีกดวย   นอกจากนี้หากใชผสมกับอาวุธเคมีแลวจะทําใหการพิสูจนทราบและการ
รักษาพยาบาลมีความยุงยากยิ่งขึ้น  นอกจากขอพิจารณาเหลานี้แลวตองคํานึงถึงคุณสมบัติอ่ืน ๆ อาทิ 
   ๑)  เพาะพันธุไดงายและมีปริมาณมาก 
   ๒) เก็บรักษาและขนสงไดงาย 
   ๓) สามารถนําไปแพรกระจายขนาดใหญได 
   ๔) ตรวจพบและพิสูจนทราบไดยาก 
   ๕). นําไปกระจายไดหลายแบบตามความเหมาะสม 
   ๖) ระยะในการเพาะพันธหรือปกติวิสัย 
   ๗) มีประสิทธิผลตอผูใชในระยะต่ํา 
   ๘) มีผลอยางรุนแรงทางดานจิตวิทยา และทําลายขวัญ 
  ง. วิธีการใช 
   ๑) หมอกเทียม  วิธีที่ไดผลที่สุดในการกระจายเชื้อชีววิทยาในพื้นที่กวางใหญในรูปอนุภาค
ละลายไปในอากาศหรือ หมอกเทียมเหนือเปาหมาย หมอกเทียมคือ เมฆที่เกิดจากสารประกอบเคมีหลังจากนั้น
มลภาวะเชื้อโรคก็กระจายไป การโจมตีแบบนี้จะกอใหเกิดอันตรายไดเปนพิเศษ และหมอกเทียมเปนอนุภาคที่
เล็กมากจนมองไมเห็นและไมมีกล่ินเตือนใหรู จึงไมสามารถตรวจพบไดโดยตรงเครื่องมือที่ใชเชน เครื่องบิน 
บอลลูน เรือ หรือ วัตถุระเบิด 
   ๒) พาหะ โดยทั่วไปหมายถึง การใชสัตวเปนตัวนําเชื้อโรคไปกระจาย หรือแพร โดยที่สัตวนั้น
ไมเปนอันตราย วิธีการใชอาจใชรมชูชีพ หรือบอลลูนหรือคนนําไป 
   ๓) การกอวินาศกรรม เชนการปลอยลงน้ํา แหลงอาหาร อากาศหรือพื้นที่ที่มีความสําคัญทาง
ยุทธศาสตร 
  จ. การคนหาพิสูจนทราบ 
   ในปจจุบันยังไมสามารถประดิษฐอุปกรณคนหา และพิสูจนทราบเชื้อโรคเมื่อมีการใช อีกทั้ง
เวลาที่ไดรับเชื้อและเวลาที่แสดงผลก็ใชเวลานาน ดังนั้นจึงมักปรากฏวากวาจะตรวจพบหรือพิสูจนทราบไดก็อยู
ในระยะอันตรายแลว  อยางไรก็ดีอาจมีส่ิงบอกเหตุไดดังนี้ 
   ๑) เครื่องบินขาศึกทั้งวัตถุหรือฉีดละอองที่ไมสามารถพิสูจนทราบวาเปนอะไร 
   ๒) กระสุนและลูกระเบิดแบบใหม ที่ลักษณะผิดปกติ เชนมีกําลังระเบิดเพียงเล็กนอย 



 ๑๖๕
   ๓) ควันหรือหมอกไมทราบแหลงที่ เกิด หรือผิดสภาวะตามธรรมชาติ 
   ๔) มีสารปรากฏบนพื้นดิน ใบไม ในลักษณะนาสงสัย 
   ๕) ปรากฏการณปวยหรือตายของสัตวเชน สุนัขหรือปศุสัตวเพิ่มขึ้น 
   ๖) จํานวนแมลงที่เพิ่มขึ้นโดยผิดปกติวิสัยเชน ยุง เห็บ หรือหมัด 
    ๗) การใชอาวุธใดๆ ก็ตามที่ไมทําใหเกิดการสูญเสียในทันทีทันใด 
    ๘) อาหาร หรือน้ําที่สงสัยวาเปนตนเหตุใหเกิดการเจ็บปวย 
  ฉ. วิธีการตรวจหา 
   การขาวกรอง การมีขาวสารเกี่ยวกับอาวุธชีวะเคมี ของขาศึกจะมีคุณคาอยางมหาศาล ซ่ึง
สามารถชดเชยขอจํากัดในการตรวจหาเมื่อมีการโจมตีของขาศึก ดังนั้นถาหากมีขาวสารก็จะชวยใหการเตรียมตัว
ในการระวังปองกัน หรือหลีกเลี่ยงได 
   ความรูเกี่ยวกับระบาดวิทยา  หากมีขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขีดความสามารถของระบาดวิทยา
ของขาศึก ก็อาจใหคําเตือนกับกําลังพลระมัดระวังเกี่ยวกับการระบาดของโรคหรือชวยในการพิสูจนทราบทาง
การแพทยวาเปนการระบาดโดยธรรมชาติ หรือจากการกระทําของขาศึก 
   การตรวจพบทางฟสิกส  ดวยวิ ธีการตรวจจับระดับอุณหภูมิ  จุ ลินทรีย  พรอมดวยหา
คุณสมบัติเฉพาะของเชื้อในทางฟสิกส ซ่ึงจะชวยใหทราบวาขาศึกกําลังโจมตีดวยอาวุธชนิดนี้ หรือดําเนินการไป
แลว 
   การตรวจทางชีววิทยา เปนวิธีการพิสูจนทราบจุลินทรียที่ผลิตเชื้อโรคใหแนชัดลงไป ดวย
วิธีการเพาะเชื้อในที่ที่เชื้อโรคนั้นเจริญเติบโตได การตรวจสอบดวยกลองจุลทรรศน การทดสอบตามวิธีเคมี และ
ชีววิทยา 
 ๓. สงครามเคม ี
  การทําสงครามใด ๆ ก็ตาม  หลักการทางมนุษยธรรมมีความสําคัญรองลงมาจากการบรรลุ
วัตถุประสงคหลัก ซ่ึงมุงทําใหกําลังพลขาศึกไรความสามารถและเขายึดครองพื้นที่ที่ตองการ การที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวจําเปนตองปองกันการสูญเสียกําลังพล และยุทโธปกรณของฝายตนใหเกิดขึ้นนอยที่สุด 
และกอความสูญเสียหรือความเสียหายตอเปาหมายหรือฝายตรงขามใหไดประสิทธิผลสูงสุด การโจมตีเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคดังกลาวนี้ โดยใชแกสพิษจะไดผลดีที่สุด ดวยเหตุที่สงครามเคมีไดผลมากนี้เอง และประเทศ
จึงทําการประดิษฐคิดคน เพื่อพัฒนาความสามารถของตนไดสูงขึ้นโดยเฉพาะทางทหารอยางนอยเปนการ
เตรียมพรอมและเปนการปองปรามไปดวยในตัว เพราะฉะนั้นจึงอาจเปนไปไดเสมอวาสงครามในอนาคตอาจจะ
มีการใชอาวุธเคมีปฏิบัติตอเปาหมายทั้งที่เปนพลเรือน เชนเดียวกับเปาหมายทางทหาร จึงจําเปนตองเตรียมการ
เพื่อปองกันตัวหากมีการทําสงครามเคมีไมวาสารนั้นจะทําใหไรความสามารถหรือทําใหตายไดเชน สารทําลาย
ประสาท ทําลายเม็ดเลือด หรือทําใหหายใจไมออก หากไมมีการเตรียมการไวกอนก็อาจประสบกับความวิบัติ
ตั้งแตการโจมตีคร้ังแรก 
  ก. วัตถุประสงคในการปฏิบัติการดวยสงครามเคมี 
   การใชสงครามเคมีเพื่อใหเกิดผลตอบุคคล โดยเริ่มตั้งแตใหมีความรูสึกไมสบายชั่วคราว ไป
จนถึงตองตายในเวลาอันรวดเร็ว แมวาการใชอาวุธเคมีจะไมครอบคลุมไปถึงแหลงอาหาร และแหลงน้ําก็ตาม 



 ๑๖๖
แตตองคาดการณลวงหนาเอาไวเผ่ือวาอาจจะเกิด เหตุการณขึ้นจริง พรอมหาทางแกไข อาวุธเคมีนั้น
อาจนําไปใชทั้งทางยุทธศาสตร และยุทธวิธี ทั้งนี้เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังนี้ 
    ๑) ทําใหเกิดการสูญเสียหรือกอกวนดานกําลังพล 
    ๒) เพื่อทําใหพื้นที่ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรใชการไมได 
    ๓) เพื่อทําใหส่ิงอุปกรณ อาคารทางทหาร หรือบานเรือนใชการไมได 
    ๔) เพื่อทําลายขวัญกําลังพลและประสิทธิภาพของทหาร 
  ข. การใชทางยุทธวิธีและผลที่เกิดขึ้นตอรางกาย 
    ๑) เกิดผลตอประสาท เมื่อสารเคมีชนิดนี้เขาสูรางกายโดยการหายใจหรือระบบทางเดิน
อาหารหรือผิวหนัง จะเกิดผลตอระบบหายใจ ระบบการมองเห็น และระบบกลามเนื้อ 
    ๒) เกิดการพุพอง สภาพสารเคมีเปนของเหลวหรือไอระเหย  ผานเขาสูรางกายทาง 
ผิวหนัง หรือโดยการหายใจ จะเกิดการแสบรอน อักเสบพุพอง  ทําลายเนื้อเยื่อ ระคายเคืองผิวหนัง ผลที่เกิดตอ
ระบบหายใจคือ จะเกิดการอักเสบอยางรุนแรงบริเวณจมูกและหลอดลม รวมทั้งอาจเกิดตอดวงตาอีกดวย 
    ๓) ทําลายเม็ดเลือด เมื่อเขาสูรางกายโดยการหายใจ สารเคมีจะแยกออกซิเจนออกจากเม็ด
เลือด หรือขัดขวางการถายออกซิเจนจากปอดไปสูสวนตางๆ ของรางกาย 
    ๔) ทําลายระบบหายใจ เมื่อหายใจเอากาซประเภทนี้เขาไปจะทําใหหลอดลมระคายเคือง
แสบรอนลามมาถึงปอด 
    ๕) ทําใหอาเจียน  นอกจากอาเจียนแลว  ยังทําใหเกิดการไอ  จาม  กับที่จมูกและใน 
ลําคอ มีน้ํามูกน้ําตาไหล และอาการปวดหัว 
    ๖) ทําใหน้ําตาไหล  น้ําตาจะไหลออกมากผิดปกติ รูสึกปวดตามาก (ช่ัวคราว)  ถามีความ
เขมขนสูงจะทําใหผิวหนังระคายเคือง  เกือบเหมือนถูกความรอนจัดและคัน 
  ค. ขอดีของอาวุธเคมี 
    ๑) มีความออนตัว  มีหลายชุดหลายชนิด สามารถเลือกใชไดตามความตองการ 
    ๒) ประหยัด แมการลงทุนวิจัยคิดคนในเบื้องตน แตเมื่อเปรียบเทียบกับอาวุธชนิดอื่นแลว
คุมคาและประหยัดกวากันมาก 
    ๓) ไมเปนภัยตอผูใช ผูใชไมตองรับผลรายเนื่องจากการใช  
    ๔) กําหนดขอบเขตการใชได  สามารถกําหนดระดับความสูญเสียในการใชได 
    ๕) สะดวกในการใช  ไมมีวิธีการที่ซับซอนในการใชงาน  งายตอการลําเลียงและเก็บรักษา 
    ๖) ตรวจพบไดยาก เพราะไรสี กล่ิน รส 
 
   ง. ประเภทของกระสุนบรรจุอาวุธเคมีและระบบสงอาวุธ 
    ๑) ระบบการสงกระสุนเคมีจากอาวุธที่ตั้งบนผิวโลก 
     เครื่องยิงลูกระเบิด  สามารถบรรจุสารเคมีลงในกระสุนไดปริมาณมากกวากระสุนปน
ใหญ 
     ปนใหญ ยิงไดแมนยํา แตบรรจุสารเคมีลงไดนอย 
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     ทุนระเบิดบก  สามารถบรรจุ สารเคมีติดชนวนกระทบระเบิด หรือสามารถควบคุม
การระเบิดจากระยะไกลได  มักใชเมื่อจะมีการถอนตัว หรือเพื่อปองกันมิใหขาศึกใชพื้นที่ที่มีความสําคัญทาง
ยุทธศาสตร 
     อาวุธปลอย  อาจไมคุมคาตอเปาหมายที่ใช 
     จรวด  เหมาะสมสําหรับการยิงเปาหมายเปนพื้นที่ มีความจุสารเคมีและสามารถ
ครอบคลุมพื้นที่กวางขวาง มีอัตราเร็วและความคลองตัวดี 
     ปนใหญเรือ  กระสุนขนาด ๕ นิ้ว  สามารถบรรจุอาวุธเคมียิงเปาบนฝงได 
    ๒)  ระบบการสงทางอากาศ 
     อาจใชอาวุธเคมีโจมตีทางอากาศ ดวยอากาศยานทุกชนิด เขาสูพื้นที่เปาหมายไดรวดเร็ว 
กับอาณาเขตที่ตองการ ทั้งในพื้นที่การรบ พื้นที่เขตหลัง และพ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร ดวยการฉีด
เปนละออง  หรือใชลูกระเบิด ลูกระเบิดลวง หรือลูกระเบิดขนาดเล็ก 
 ๔. สงครามเศรษฐกิจ 
  สงครามเศรษฐกิจ คือการใชพลังอํานาจทางเศรษฐกิจปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของ
ชาติ ปจจัยที่เปนพลังอํานาจทางเศรษฐกิจใชเปนอาวุธไดหลายแบบ หรือเปนหนทางปฏิบัติหลายทางเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคไดหลาย ๆ วัตถุประสงค  แตเปาหมายอันแทจริงก็คือ ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจเปนปจจัยที่สําคัญ
ตอการบรรลุความสําเร็จทั้งดานการทหารและการเมือง  อยางไรก็ดีการใชพลังอํานาจทางเศรษฐกิจแตเพียงอยาง
เดียว จะบรรลุความสําเร็จไดนอยกวาในระดับที่ตองการ  หากไมใชพลังอํานาจทางทหารเสริมเพื่อใหพลังอํานาจ
เขมแข็งยิ่งขึ้น 
  วิธีการ หรือมาตรการทางเศรษฐกิจ ไดแก การปดอาว ใบรับรองการเดินเรือ บัญชีมืด  การหาม
เกี่ยวของดานการคา  การควบคุมการและเปลี่ยนเงินตรา การซื้อตัดหนา การปนสวนใหชาติเปนกลาง และการ
โจมตีทางยุทธศาสตร 
  การปดอาว  เปนยุทธวิธีทางทหารที่เกาแกที่สุดอีกแบบหนึ่ง  เพื่อบีบบังคับหรือขัดขวางการคาขาย
ระหวางประเทศของขาศึก ทําใหประชาชนอดอยาก ขาดเสบียงอาหาร และการสงกําลังบํารุงใหกับกองทัพ  ซ่ึง
เปนเหตุใหยอมจํานนในที่สุด 
  การออกใบรับรองเดินเรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจเปนผูออกใบรับรองใหแกเรือสินคาที่ไมมีสินคา
ตองหาม  ทั้งนี้เพื่อเปนการควบคุมการเดินเรือสินคาตามเมืองทาที่เปนกลางใปยังเมืองทาขาศึก สินคาที่มิไดลง
ไวในบัญชีอยางถูกตอง และระบุไวในใบรับรองการเดินเรือจะถูกกักไว 
  บัญชีมืด ดวยการประกาศหามบริษัทในบังคับของตนทําการคาขายกับบริษัทตองหาม เพื่อบีบบังคับ
ทางเศรษฐกิจแกประเทศเปาหมาย รวมถึงประเทศเปนกลางดวย 
  การหามติดตอคาขาย  เปนการใชอํานาจทางกฎหมายหามการคาขายทางเรือ  เพื่อบีบคั้นทาง
เศรษฐกิจแกประเทศเปาหมาย 
  การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา  เปนการสะสมเงินตราตางประเทศไว สําหรับซื้อสินคาเขาที่
จําเปน เพื่อทําใหอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราและราคาภายในประเทศมีเสถียรภาพ เพื่อควบคุมการเปลี่ยนมือของ
เงินทุน และปองกันการดําเนินการตลาดมืด 



 ๑๖๘
  การซื้อตัดหนา เพื่อมิใหขาศึกมีหรือใช วัสดุที่จําเปนและตองการ  ซ่ึงจะทําใหขาดตลาด และ
มีราคาแพง ทําใหประชาชนเดือดรอน และสงผลเสียตอเศรษฐกิจของประเทศ 
  การปนสวนใหประเทศเปนกลาง  หากมาตรการอื่นๆ ไมไดผล เนื่องจากประเทศที่อยูใกลชิดติดกัน
ยังคงสนับสนุนดวยการซื้อสินคาไปขายใหกับประเทศขาศึก ทําใหการปดลอมบีบบังคับไมไดผล จําเปนตองทํา
การตอบโตการกระทําดังกลาวดวยการแทรกแซงดานนโยบาย ใหประเทศเปนกลางรูวาการดําเนินการดังกลาว 
เปนการกระทําที่ไมเหมาะสม 
  การโจมตีทางยุทธศาสตร มีความมุงหมายที่จะทําลายส่ิงอํานวยความสะดวกของประเทศคู 
สงคราม หรือประเทศที่ใหการสนับสนุน เพื่อทําใหสรรพกําลังของขาศึกพิการหรือเปนอัมพาต จึงตองอาศัยขาว
กรองที่แนชัดเกี่ยวกับแหลงผลิต ตําบล และเสนทางลําเลียงขนสงเขาสูสายการผลิต 
  ก. กิจกรรมขาวกรองในสงครามเศรษฐกิจ 
   ในการใชกําลังสมุททานุภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการทําสงครามเศรษฐกิจนั้น ประเทศตอง
มีกองทัพเรือที่เขมแข็งเพียงพอที่จะทําการควบคุมทะเล ณ ตําบลและเวลาที่ตองการเพื่อปฏิเสธการใชเสนทาง
เดินเรือของขาศึก นอกจากนี้ยังตองสามารถควบคุมการเดินเรือของชาติเปนกลาง เพื่อความปลอดภัยและมิให
กระทําการอันเปนคุณแกขาศึก ในการจะกระทําการดังกลาวใหบรรลุผลจะตองรูความเคลื่อนไหวของขาศึกและ
ชาติเปนกลางโดยตลอด ดวยการพล็อตตําบลที่ของเรือทุกลําที่แลนอยูในทะเลและมหาสมุทร ขาวกรองจะเปน
ผูนําทางใหเรือผิวน้ํา เรือดําน้ํา และเครื่องบินไปยังเรือขาศึกที่พยายามและหลีกการจับกุม พรอมทั้งจัดทําและ
แจกจายเอกสาร การสังเกต และจดจําประเภทเรือรบ และเรือสินคาของขาศึก เพื่อการพิสูจนทราบ 
  ข. หัวขอขาวสารที่ตองการจะมีลักษณะดังนี้ 
   ๑) ตําบลที่และการติดตามการเดินเรือของขาศึก และของเรือที่มีสัญญาผูกพันกับขาศึก 
   ๒) จัดหาขอมูลเกี่ยวกับการเดินเรือของขาศึก และการเดินเรือของชาติเปนกลางเกี่ยวกับ 
    ก)  สินคาของขาศึกทีบรรทุกในเรือขาศึกหรือชาติเปนกลาง 
    ข)  ทาที่ที่แนนอนวาจะบรรทุกสินคาตองหาม 
    ค)  การขาดแคลนวัสดุที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร 
    ง)  เรือขาศึก หรือเรือชาติเปนกลางมีความตั้งใจที่จะแลนผานการปดอาว 
    จ)  เปาหมายทางเศรษฐกิจของขาศึกทั้งจากภายในและตางประเทศ 
 ๕. สงครามนอกแบบ 
  สงครามนอกแบบ คือการใชกําลังทหารและกําลังกึ่งทหารในขอบเขตที่กวางขวางปฏิบัติการใน
ดินแดนขาศึก ในดินแดนที่ขาศึกยึดได ในดินแดนที่ขาศึกควบคุมหรือดินแดนที่มีความลอแหลมทางดาน
การเมืองสงครามนอกแบบยังรวมไปถึงการสงครามกองโจรการหลบหลีกหลีกหนีการกอวินาศกรรม ซ่ึงมี
ภารกิจและการปฏิบัติโดยตรงตอฝายตอตานมองเห็นไดยาก มีลักษณะการปฏิบัติแบบปกปด หรือเปนความลับ 
การปฏิบัติเหลานี้มีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน แตอาจจะมีการปฏิบัติอยางใดโดดๆ หรือปฏิบัติการรวมกัน โดย
มี กํ า ลั ง พ ล เ ป น ค น พื้ น เ มื อ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ นั้ น  ซ่ึ ง ไ ด รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ไ ด รั บ 
คําสั่งภายนอกประเทศทั้งในสถานการณที่เปนการสงครามหรือสันติภาพ 



 ๑๖๙
  การกอการรายเปนสถานการณที่ขยายตัว มาจากความขัดแยง ซ่ึงมีสถานะที่แตกตางไปจาก
กรณีอ่ืนๆ คือสภาพที่มีลักษณะเกือบจะเปนสงครามกลางเมืองอันเปนผลที่เกิดจากการปฏิวัติ หรือกบฎตอ
รัฐบาลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีการจัดระดับไปตามสภาพของความรุนแรง โดยทั่วไปการแบงเขตระหวางความ
ขัดแยงกับการกอการรายตรงจุดที่มีการปฏิบัติแบบสงครามกองโจร ซ่ึงมีทั้งการทําสงครามประจําที่หรือสงคราม
จรยุทธที่มีแบบฉบับ 
  ความขัดแยงที่มีความรุนแรงถึงขั้นใชอาวุธตอสูกันนั้น ถือวาเปนสัญญลักษณที่แสดงใหเห็นถึงความ
แตกตางกันระหวางการกอการรายกับการปฏิบัติการตอตานการกอการราย การตอตานการกอการรายเปน
ปฏิบัติการของฝายรัฐบาลเพื่อตอตานการกบฏ การกอการรายมีสถานะที่สําคัญ ๔ ประการ คือ 
  ก. มีเงื่อนไขที่ทําใหประชาชนเกิดความไมพอใจเกิดขึ้นอยางกวางขวาง 
  ข. มีกลุมผูนําที่มีความสามารถในการกําหนดแนวทาง การจัดหนวย และการปลุกระดม 
  ค. ประชาชนสิ้นความเชื่อถือไววางใจรัฐบาล 
  ง. ตองมีมูลเหตุเกิดขึ้น 
 เงื่อนไขที่ทําใหเกิดความไมพอใจขึ้นในหมูประชาชน อาจเปนไดทั้งปจจัยทางเศรษฐกิจอันไดแกปญหา
ความยากจน การกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม ปจจัยทางการเมืองเชนการถูกยึดครองโดยตางชาติ  รัฐบาลกดขี่
ขมเหงประชาชน ขาราชการรังแกประชาชน  สวนปจจัยทางสังคม ไดแกความไมเปนธรรมในสังคมดาน
การศึกษา การมีงานทํา การสาธารณสุข 
 ปจจัยเกื้อกูลการกอการราย 
  ก.  มีการสนับสนุนจากประชาชน 
  ข. มีการชวยเหลือจากนอกประเทศ 
  ค. มีภูมิประเทศเกื้อกูล 
  ง. มีผูนําขบวนการ 
  จ. การโฆษณาชวนเชื่อ 
  ฉ. มีมูลเหตุจูงใจ 
 ลักษณะที่สําคัญของสงครามกองโจร 
   กองโจรเปนหนวยติดอาวุธของขบวนการกอการราย      มีหนาที่ขัดขวางกองกําลังทหารรัฐบาล
โดยอาศัยหลักสามประการของยุทธวิธีจูโจมคือ  ความรวดเร็ว การกระจายกําลัง และการทําลายแผนปฏิบัติของ
ขาศึก จุดหมายแรกเบื้องตนคือการทําใหกําลังรบตามแบบแลว จึงจะปฏิบัติการรบตามแบบ 
   กองโจรใหความสําคัญกับการปฏิบัติการขาวกรองมาก จึงสามารถปฏิบัติการตอกําลังขาศึกที่
เหนือกวากําลังพลยุทโธปกรณ และตําบลที่และเวลาที่ไดเลือกไวกอนเปนที่แรกยุทธวิธีดวยความรวดเร็ว 
บางครั้งกองโจรใชกําลังที่เหนือกวาปฏิบัติการตอกําลังฝายเราที่ดอยกวา เพื่อลิดรอนกําลัง และทําลายขวัญและ
กําลังใจ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติที่ฉับพลัน 
 การตอตานการกอการราย 



 ๑๗๐
   ดวยเหตุที่การกอการรายมีมูลเหตุจาก ปจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และ
การทหาร     ดังนั้เนการตอตานการกอการรายจึงตองด้ําเนินการแกไขที่ตนเหตุอยางสรางสรรค  เพื่อให
ประชาชนมีความรูสึกมั่นคงปลอดภัย เชื่อมั่นศรัทธาในรัฐบาลดวยมาตรการดังนี้ 
  ก. ขัดขวางฝายปฏิวัติมิใหสามารถแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชน โดยดําเนินการทั้งทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาไปพรอมกัน 
  ข. ใชกําลังทหารดําเนินการเพื่อลิดรอนกําลังกองโจร 
  ค. วางแผนระดับชาติเพื่อระดมสรรพกําลังทุกอยางเขาแกไขอยางจริงจัง โดยมีหนวยงานกลาง
รับผิดชอบ และกระจายงานใหครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ซ่ึงมีการเคลื่อนไหวของกองโจร  
   การปฏิบัติการทั้งปวงในสงครามนอกแบบจะมีลักษณะทางการเมืองอยูสูงมาก โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติการจิตวิทยา ซ่ึงเปนการเอาชนะจิตใจประชาชน และตองปฏิบัติใหประชาชนเปนประจักษในทาง
รูปธรรม มิเชนนั้นแลวความศรัทธาจากประชาชนจะไมเกิดขึ้น รังแตจะทําใหการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรง
ขามไดผลยิ่งขึ้น การสนับสนุนกลุมกอการรายก็จะเปนกลุมกอนมากขึ้น จนกระทั่งเปนอันตรายตอความสงบสุข
ของประชาชนและรัฐบาลในที่สุด ในทางกลับกันหากรัฐบาลมีการชี้แจง และการปฏิบัติที่เปนจริงก็จะสราง
ศรัทธาจากประชาชน  พลังของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นจนเอาชนะฝายกอการรายไดในที่สุด 

---------------------------- 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗๑

 
บทที่ ๕ 

การตอตานขาวกรอง 
 
ตอนที่ ๑ กลาวท่ัวไป 
 การตอตานขาวกรอง เปนงานที่ปฏิบัติควบคูกันไปกับการขาวกรอง ไดแกบรรดาการกระทําที่มุงทําลาย
กิจกรรมขาวกรองของชาติที่เปนศัตรู หรืออาจเปนขาศึก รวมทั้งการกระทําทั้งปวงเพื่อปองกันขาวสาร  ตัวบุคคล  
ทรัพยสิน     ตลอดจนยุทโธปกรณของเราใหรอดพันจากการจารกรรม กอวินาศกรรม และบอนทําลาย 
 ในทางทหารถือวางานขาวกรอง และการตอตานขาวกรอง มีความสําคัญทัดเทียมกันทั้งในทางยุทธ
ศาสตรและทางยุทธวิธี ทั้งในยามสงบและยามสงคราม และสอดคลองกับ “หลักการทําสงคราม” ในเรื่องการ
ระวังปองกัน  (และการจูโจม) 
 งานตอตานขาวกรอง มีการปฏิบัตินานาประการมีทั้งการปฏิบัติแบบเปดเผย และเปนการปฏิบัติแบบ
ป ก ป ด  ร ว ม ทั้ ง จ ะ ต อ ง มี ก า ร ป ร ะ ส า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ห น ว ย ง า น อื่ น ๆ  ทั้ ง ท า ง ท ห า ร แ ล ะ 
พลเรือนอยางจริงจังและตอเนื่อง จึงจะสามารถปฏิบัติงานอยางไดผล และมีประสิทธิภาพ 
 
ตอนที่ ๒ หลักพื้นฐาน 
 ผูปฏิบัติงานตอตานขาวกรองใหไดผลดี จะตองยึดมั่นในหลักพื้นฐานการตอตานขาวกรองดังตอไปนี้ 
  ๑. ดํารงภารกิจ  ผูปฏิบัติงานจะตองระลึกไวเสมอวาภารกิจของเราคืออะไร ทั้งนี้ เพื่อบรรลุ
จุดมุงหมายดังกลาว 
  ๒. หลีกเลี่ยงการเปนขาว ผูปฏิบัติงานตองไมเปดเผยหรือแสดงตนหรือพฤติการณใดๆ ใหเปนที่
สงสัยหรือสนใจของบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของตองทราบ 
  ๓. ดํารงจุดมุงหมาย     ไมวาการปฏิบัติการนั้น ๆ  จะมีปญหาอุปสรรคมากมายเพียงใด ผูปฏิบัติงาน
จะตองมีจิตใจแนวแนไมเปลี่ยนแปลง จนกวาจะบรรลุความมุงหมาย 
  ๔. คงความเที่ยงตรงแนนอน ผูปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงความถูกตองแนนอนไวในใจเสมอ ไม
หวั่นไหวไปตามกระแส หรือแรงกดดันที่มี หรือส่ิงจูงใจอื่นใดที่ทําใหสูญเสียความเที่ยงตรงถูกตองของขอมูล 
  ๕. ดํารงสภาพเชิงรุก การปฏิบัติงานทุกสภาพ จะตองดํารงสถาพเชิงรุกไวเสมอ ทั้งนี้เพื่อความ
ไดเปรียบในการดําเนินกลยุทธ 
  ๖. ความตอเนื่อง การปฏิบัติงานตอตานขาวกรอง  เปนงานที่ตองอาศัยความจริงจังตอเนื่อง
ตลอดเวลา จึงจะทําใหการปฏิบัติมีความถูกตองฉับไวทันตอสถานการณ 
  ๗. ความออนตัว  เพื่อใหการปฏิบัติสอดคลองกับภารกิจ  และสถานการณ  ผูปฏิบัติจะตอง
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 
  ๘. มีการประสานงาน งานตอตานขาวกรอง จะตองมีการประสานการปฏิบัติกับหนวยงานอื่นอยู
เสมองานถึงจะสําเร็จลุลวงไปดวยดี 



 ๑๗๒
 
ตอนที่ ๓  มาตรการตอตานขาวกรอง 
 มาตรการตอตานขาวกรองมี ๒ แบบ คือ เชิงรับ (ปองกัน) และเชิงรุก (ตอบโต) 
  ๑. มาตรการเชิงรับ เปนการปองกัน ขัดขวาง มิใหขาศึกหรือชาติที่มีศักยภาพจะเปนขาศึก ลวงรู 
เขาถึง ครอบครอง ขอมูลขาวสาร ที่มีความสําคัญอันจะทําใหทราบเกี่ยวกับขีดความสามารถ จุดออน และ
แนวทางการปฏิบัติของฝายเรา ดวยการ 
   ก. การกวดขันวินัยในการรักษาความลับ 
   ข. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล   เอกสาร   สถานที่    และการสื่อสาร   และ
อิเล็กทรอนิกส 
   ค. การตรวจขาว 
   ง. การพราง 
   จ. การซอนพราง 
   ฉ. การควบคุมการเคลื่อนยายกําลังทางบก และการยาตรากําลังทางเรือ  
  ๒. มาตรการเชิงรุก เปน การสืบสวน (สกัดกั้น ตรวจคน จับกุมและลมลาง) กิจกรรมขาวกรองเชิงรุก
ของฝายตรงขาม  ดวยมาตรการและการปฏิบัติดังนี้ 
   ก. การจับกุมสายลับของขาศึก 
   ข. การเขายึดสถานที่หรือเปาหมายของขาศึก 
   ค. การตอตานการจารกรรม กอวินาศกรรม และบอนทําลายของขาศึก 
   ง. การตอตานการลาดตระเวน และการตรวจการณของขาศึก 
   จ. การลวง 
 
ตอนที่ ๔ การปฏิบัติการตอตานขาวกรอง 
 การปฏิบัติในการตอตานขาวกรองโดยทั่วไปมี ๕ ลักษณะกลาวคือ 
 ๑. การปฏิบัติการตอตานขาวกรองเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางทหาร 
  เปนการปฏิบัติทั้งเชิงรับ และเชิงรุก โดยมุงที่จะพิทักษรักษาขาวสารใหรอดพนจากการจารกรรม กอ
วินาศกรรม และบอนทําลาย จากฝายขาศึกดวยการปฏิบัติดังนี้ 
  ก. การกวดขันวินัยในการรักษาความลับ 
  ข. การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส 
  ค. การรักษาความลับในการเคลื่อนกําลัง 
  ง. การหลบหลีก และหลีกหนี 
  จ. การใชสัญญาณผาน 
  ฉ. การจํากัดการเขาถึงที่สงวน 
  ช. การปฏิบัติการตอตานการลาดตระเวน 
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 ๒. ปฏิบัติการตอตานขาวกรองเกี่ยวกับการ รักษาความปลอดภัยของพลเรือน     หมายถึง 
กิจกรรมตอตานขาวกรองทุกชนิดที่จะมีผลกระทบตอบุคคลพลเรือนในพื้นที่ปฏิบัติการ  ตามปกติจะอยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย    แตในยามสงครามจะประสานการปฏิบัติกับฝายทหารโดยใกลชิดอัน
ประกอบดวยการปฏิบัติดังนี้ 
  ก. การควบคุมการอพยพโยกยายของประชากร 
  ข. การจํากัดเวลาออกนอกเคหะสถาน 
  ค. การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมบุคคล ขบวนการที่เปนภัย 
  ง. การตรวจสอบประวัติและพฤติการณเบื้องหลังของลูกจางและบุคคลพลเรือน 
   จ. การตรวจสอบบัตรอนุญาต บัตรผาน 
   ฉ. การตรวจสอบ ควบคุมกิจการคาทั้งในและตางประเทศ 
   ช. การควบคุมการแจกจายขาว 
  ซ. การปองกันโรงงานและแหลงผลิตอุตสาหกรรม 
 ๓. การรักษาความปลอดภัยทาเรือ ทาอากาศยาน ชายแดน และการเดินทาง  เปนการนํามาตรการทาง
ทหาร และพลเรือนมาใชในการควบคุมรักษาความปลอดภัยตามชองทางเขา – ออก ที่สําคัญทั้งในและ
ตางประเทศ เนื่องจากฝายตรงขามจะอาศัยชองทางที่เปดใหและ/หรือ ชองทางที่มีลักลอบหลบหนีหรือลักลอบ
กระทําการอันเปนอันตราย ตอประเทศในยามวิกฤต หรือเมื่อโอกาสอํานวย การปฏิบัติจะมีลักษณะดังนี้ 
  ก. การตั้งจุดตรวจหรือลาดตระเวนชายแดน 
  ข. การควบคุมบุคคลและยานพาหนะ เขา – ออก บริเวณทาเรือ ทาอากาศยาน และบริเวณชายแดน 
  ค. การควบคุมการเขา - ออกในยุทธบริเวณของบุคคลที่มิใชทหาร 
  ง. การควบคุมการลักลอบขึ้นฝง รวมทั้งการขออนุญาตจับปลา 
  จ. การควบคุมเจาหนาที่ประจํายานพาหนะทั้งทางบก ทะเล และทางอากาศ 
 ๔. การตรวจสอบขาว คือการติดตาม ควบคุม การติดตอส่ือสารทุกชนิดเพื่อปองกันมิใหขาวสารลวงรู
ไปถึงขาศึก ดวยการติดตามเฝาฟงและการตรวจสอบการติดตอส่ือสารทุกประเภท เชน 
  ก. การเฝาฟงและการตรวจสอบการติดตอส่ือสาร   
  ข. การควบคุมไปรษณียภัณฑ และการสื่อสารตางๆ 
  ค. การควบคุมการแถลงขาว การออกอากาศทางวิทยุ – โทรทัศนและหนังสือพิมพ 
 ๕. การปฏิบัติการพิเศษ เปนการใชเทคนิคพิเศษในการตอตานการขาวกรองในการตอบโต (เชิงรุก) และ
การลวง ตลอดจนการปฏิบัติการขาวลับตอองคกรหนวยขาวลับของขาศึก และชาติที่ไมเปนมิตร เชน  

ก. การรวบรวมและกระจายขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายในการตอตานขาวกรอง 
                   ข. การปฏิบัติการของศูนยซักถามพิเศษ เพื่อดําเนินกรรมวิธีตอตัวแทนหรือสายลับขาศึกที่จับได 
                   ค. การปฏิบัติการพิเศษการตอตานจารกรรม การกอวินาศกรรม และการบอนทําลาย 
ตอนที่ ๕ เจาหนาท่ีและหนวยตอตานขาวกรอง 
 ๑. ทหารแตละคน ทหารทุกคนทุกชั้นยศ ทุกตําแหนง และทุกพรรคเหลา ถือวามีความสําคัญตอการ
ตอตานขาวกรองทั้งสิ้น  เพราะการปฏิบัติการตอตานขาวกรองจะบังเกิดผลดีก็ตอเมื่อกําลังพลทุกคนมีจิตสํานึก



 ๑๗๔
ในการระวั งปองกัน  การรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติการพราง  ปฏิบัติการตรวจการณ และการ
ปฏิบัติตามระเบียบการรายงานใหถูกตองเหมาะสม รวมทั้งใหการอบรมแนะนําทหารใหมีความรูเร่ืองการหลบ
หลีก หลีกหนี และการตอตานการซักถามเชลยศึก 
 ๒. หนวยทหารทุกหนวย ตองกําหนดมาตรการตอตานขาวกรองของหนวยขึ้นใชปฏิบัติ รวมท้ังมีการ
ตรวจสอบมาตรการนั้นๆ อยูเสมอ  เพื่อหาจุดออนหรือเหตุแหงการละเมิด เพื่อขัดขวางมิใหขาศึกรวบรวม
ขาวสารเกี่ยวกับที่ตั้ง กําลังและการวางกําลังหนวยของตน 
  นายทหารฝายอํานวยการ และผูบังคับหนวยรองทุกคนจะตองไดรับคําแนะนําในเรื่องการตอตานขาว
กรองใหเหมาะสม เชน สายทหารเหลาขนสง จะตองไดรับคําแนะนําในเรื่องการเคลื่อนยายกําลังเปนตน 
 
ตอนที่ ๖  การปฏิบัติการพิเศษในการจารกรรม การกอวินาศกรรม การบอนทําลาย และการตอตาน 
(Special Operation Counter Intelligence) 

กลาวนํา 
 โดยทั่วไปการรวบรวมขาวสารกระทําโดยวิธีเปดเปนหลัก ที่เหลือเปนจํานวนนอย และมักจะมี
ความสําคัญมาก  จะตองรวบรวมโดยวิธีพิเศษ  อันไดแก  การจารกรรม   การกอวินาศกรรม การบอนทําลาย 
และการตอตาน ซ่ึงเปนวิธีเชิงรับ อยางไรก็ดีเพื่อใหการรวบรวมขาวสารและการสนับสนุนการปฏิบัติการใดๆ 
บรรลุวัตถุประสงค จะตองมีการปฏิบัติการเชิงรุก ควบคูกันไปเสมอ ทั้งนี้ตองมีการวางแผน ประสานงาน 
อํานวยการควบคุมการปฏิบัติอยางมีระบบ 
 

การจารกรรม   (Espionage) 
 คือการกระทําโดยวิธีใดๆ ของฝายตรงขามในทางลับ เพื่อใหลวงรู เขาถึง ไดไป ครอบครองสิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการ       โดยบุคคลหรือหนวยงานที่ไมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ หรือจําเปนตองทราบ โดยมี
เหตุผลที่เชื่อถือไดวา การกระทําดังกลาวนั้นเปนผลรายตอความมั่นคงของชาติหรือความสงบเรียบรอยภายใน 
หรือระบอบการปกครองหรือเสถียรภาพของรัฐบาล หรือเพื่อประโยชนแกรัฐตางประเทศหรือเพื่อประโยชน
สวนบุคคล 
ประเภท มูลเหตุจูงใจ และคุณสมบัติประจําตัว 
 หากจําแนกประเภทจารชน ไมวาจะเปนสุภาพบุรุษหรือสตรีก็ตาม สามารถแบงออกตามวิธีการปฏิบัติ
ได ๔ ลักษณะ คือ 
 ๑. ประเภทนักการทูต (Diplomatic Agent) ไดแกบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางของเจาหนาที่การทูต 
ไดแก กงสุล ทูตทหาร  เจาหนาที่การทูต และบุคคลอื่นๆ ซ่ึงมีเอกสิทธิ์คุมครองทางการทูต บุคคลหรือคณะ
บุคคลเหลานี้จะทําหนาที่ไปตามปกติ และมีการดําเนินการทางลับควบคูกันไปดวย ประเทศในเครือกลุมลังคม
นิยมในอดีตนิยมใชวิธีการดังกลาวนี้เปนอันมาก โดยเฉพาะโซเวียต 
 ๒. ประเภทสายลับประจําท่ี (Fixed Agent) ถือวาเปนประเภทที่กออันตรายตอความมั่นคงของชาติอยาง
สําคัญที่สุด เพราะจารชนลักษณะนี้จะไดรับมอบใหปฏิบัติภารกิจตอเนื่องยาวนานอยูในประเทศที่พํานัก โดยไม
มีพฤติกรรมหรือส่ิงบอกเหตุใดๆ วาเปนจารชน เขาจะใชชีวิตประจําวันรวมกับสังคม ชุมชนรอบขางอยางปกติ 



 ๑๗๕
โดยไมมีใครสงสัย หรือเฉลียวใจ  การฝงตัวซึมลึก กลมกลืนดังกลาว จะทําใหเขาเขาถึงขอมูลขาวสารได
ดีเปนพิเศษ ซ่ึงยังปรากฏการดําเนินชีวิตเปนนักธุรกิจผูประสบความสําเร็จ หรือขาราชการเกษียณ เปนตน 
 ๓. สายลับพิเศษ (Special Agent) นับเปนจารชนชั้นยอดที่ไดรับการคัดเลือกและไดรับการฝกฝนเปน
พิเศษ   เพื่อภารกิจเฉพาะจริง ๆ   เทานั้น      สายลับประเภทนี้มีความรูทะลุปรุโปรงในงานจารกรรมเปนอยางดี 
พรอมที่จะปลอมตัวแอบเดินทางเขาสูพื้นที่เปาหมายไดตลอดเวลา ไมวาจะเปนวิธีการที่ถูกหรือผิดกฎหมายก็
ตาม  อาจจะทํางานภายใตการควบคุมของนักการทูต หรือสายลับประจําที่ หรือเขาอาจจัดตั้งชุดปฏิบัติการขึ้น
เปนพิเศษ 
 ๔. สายลับจร (Raving Agent) สายลับประเภทนี้ปฏิบัติงานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในเวลาไมนานนักตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบในเวลาอันสั้น ๆ อาจเปนการสังเกตการณ หรือรวบรวมขาวสารเฉพาะเรื่อง หรือสืบทราบ
เปาหมายการปฏิบัติการบางเรื่อง หรือติดตอกับสายลับบางคนเทานั้นบางทีอาจจะเปนผูใหขาวก็ได 
 มูลเหตุจูงใจ  
 แรงกระตุนหรือมูลเหตุจูงใจใหมีการกระทําจารกรรมมาจากหลายสาเหตุ  เชน มีอุดมการณ ปรารถนา
จะเห็นความถูกตองชอบธรรมในสังคม หรือของชาติ เขายอมจะตอสูปกปอง ชวยเหลือทุกวิถีทาง ในอันที่จะ
ธํารงอุดมการณหรือแนวคิดที่เขาศรัทธาเชื่อมั่นอยางสุดชีวิต แรงจูงใจลักษณะนี้ก็ถือวาเปนสิ่งพึงปรารถนาที่สุด 
เขาไมหวังเงินทองหรือลาภยศเปนสิ่งตอบแทน ขอเพียงไดเห็นหรือส่ิงที่มุงมั่นบรรลุวัตถุประสงคเทานั้นก็มี
ความสุขแลว   พวกหวังสิ่งตอบแทน  โดยมากไดแกเงินทอง ซ่ึงดูเหมือนเปนสิ่งจูงใจหลักที่ใชไดผลมาทุกยุคทุก
สมัย ความซื่อสัตยไววางใจจึงขึ้นอยูกับสิ่งจูงใจ ซ่ึงอาจแปรเปลี่ยนไดไมยาก หากมีการกระตุนดวยส่ิงที่สูงคา
กวา ไมวาเปนเงินทอง วัตถุส่ิงของ หรือลาภยศสรรเสริญก็ตาม พวกหวังเปนอาชีพ     แมโดยลักษณะงานจะเปน
การปกปด ไมเปดเผย และดําเนินชีวิตใน ๒ ลักษณะก็ตาม แตคนเหลานี้ก็ทํางานไดดีมีเปนจํานวนมาก เชน 
นักการทูต นักการบริหาร เปนตน     พวกที่รักชาติ       ก็เปนมูลเหตุจูงใจอีกลักษณะหนึ่ง ซ่ึงโดยปกติประเทศที่
ถูกรุกราน หรือถูกยึดครอง ถูกแทรกแซง จะมีประชาชนในชาติเกิดความรูสึกตอตานการกระทําของผูรุกราน จึง
ยอมตัวอุทิศตนเพื่อชาติบานเมือง มาตุภูมิของตน  พวกมีอคติ    ไดแกความมีอิจฉาริษยา โกรธ เกลียด โลภ เคียด
แคน แตขาวสารจะมีลักษณะเปนจริง เพราะแรงกระตุนจากความไมพอใจที่มีอยูเปนทุนเดิม 
  
 
คุณสมบัติและการวางตัว 
 โดยทั่วไปแลวคุณสมบัติทางกายภาพของจารชน ไมวาจารบุรุษหรือจารสตรี จะตองไมเดนเปนที่สังเกต
และจดจําไดงายของผูอ่ืน คือรูปรางปานกลาง ขนาดบุคคลธรรมดาทั่วไป อายุโดยประมาณตั้งแตบรรลุนิติภาวะ 
ไปจนวัยชรา สวนคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่พึงมีหรือสรางใหมีขึ้น ดังตอไปนี้ 
 สติปญญาดี ซ่ึงไมตองมีความจดจําเปนเลิศ เพียงเปนคนมีสติปญญาปานกลางที่สําคัญคือ เปนคนมี
ความจําดี ชางสังเกต ละเอียดละออ ไมปลอยปละละเลยในสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ เพราะมักจะเปนสิ่งโยงใยไปสูส่ิง
เรนลับ หรือความลับไดเสมอ 
 ความเปนนักอาน คนทํางานขาวจะตองเปนนักอาน ชอบมีการคนควา เร่ืองราวตาง ๆ อยางจริงจัง
ตอเนื่อง เพราะนอกเหนือจากความเปนนักฟงที่ดีแลว การอานเปนหนทางหนึ่งที่จะไดขอมูลขาวสารในลักษณะ



 ๑๗๖
ตางๆ มากมายไมจํากัด และตองรูจักเก็บรวบรวม ขอมูลที่ไดนั้น จัดระเบียบ และเก็บใหเปนระบบเพื่อ
ใชประโยชนในอนาคตไดรวดเร็วทันการณ 
 เขาใจจิตวิทยาปฏิบัติ เนื่องจากจารชนหรือผูปฏิบัติทางลับ จะตองเขาไปของเกี่ยวกับบุคคลตาง ๆ หลาย
อาชีพหลายพวก ความรูความเขาใจจิตใจมนุษยจะชวยใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดวยการคนหา
ชองทางวิธีการที่จะเจาะเขาถึงสิ่งที่มุงดวยการรู หรือศึกษาถึงจุดออน หรือจุดเดนของบุคคล หรือกลุมชน
เปาหมาย 
 ความอดทน เปนคุณสมบัติสําคัญยิ่ง เพราะการทํางานขาวลับ จะตองรูจัดอดทนรอบคอบโดยไมมี
ขอบเขต และเวลาอันจํากัด และในหลายกรณีเต็มไปดวยส่ิงกดดันรอบขาง ทั้งหนวยเหนือ หนวยรอง และ
อันตรายจากขาศึกศัตรูที่ระวังปองกันการละเมิดอยูตลอดเวลา 
 การหลบหลีก และการหลีกหนี จารชนจะไดรับการฝกใหรูจักหลบหลีกอันตราย และการหลบหนีเมื่อ
ถูกจับกุม โดยทั่วไปแลวใหถือวาการหลบหลีกเปนปจจัยสําคัญที่จะตองเอาตัวรอดใหไดเปนประการแรก 
อยางไรก็ดีหากถูกจับกุมตัวไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม ตองคิดเตรียมการเอาตัวรอดตั้งแตวินาทีแรกที่ถูกจับ ไมหวัง
หรือรอคอยการชวยเหลือจากหนวยเหนือหรือผูอ่ืน 
 การตอตานจารกรรม (Counter Espionage) 
 ในเชิงรับ ใชมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคล เอกสาร สถานที่ และการสื่อสาร ดวยการที่หนวย
ราชการทุกหนวยจะตองกําหนดมาตราการในการรักษาความปลอดภัย หมั่นตรวจสอบการปฏิบัติวามี
จุดบกพรอง ชองโหวในจุดใดและปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ ในสวนของกําลังพลทุกคนทุกชั้นยศใน
สังกัดจะตองไดรับการอบรมชี้แจง ตลอดจนเขมงวดกวดขันเรื่องวินัยในการรักษาความลับ จนมีจิตสํานึกไม
บกพรองหรือลวงละเมิด นอกจากนี้ยังใชระบบผูใหขาว คอยติดตามและรายงานพฤติการณจารกรรมฝายตรง
ขามทุกลักษณะ เชน เสนทางและสิ่งอํานวยความสะดวกในการคมนาคมสื่อสาร ระบบจดทะเบียนผูพักอาศัย
หลักฐาน/การเบิกจายเงิน หนวยงานของตรวจคนเขาเมืองเปนตน 
 ในเชิงรุก ดวยการสืบคนใหพบถึงหนวยงานและผูปฏิบัติงานจารกรรมของฝายตรงขามดวยวิธีการ
สืบสวนหาขาว ดวยวิธีเจาะเขาไปในองคการดวยการ คัดเลือก       หรือจัดหาบุคคลที่อยูในเปาหมายอยูแลว  ให
ดําเนินการที่เปนปฏิปกษกับองคกรของตน      แตก็ตองระมัดระวังการทรยศหักหลังไวดวยเชนกัน นอกจากนั้น
ยังอาจใชวิธีการ จัดสงคนเขาไปในองคการ  ดวยวิธีการแทรกซึมเขาไปแตเนิ่น ๆ ซ่ึงตองใชเวลาเทคนิคและ
อดทนรอคอยอยางสุขุมรอบคอบอยางที่สุด หรือดวยการใชวิธีแทรกซึมทางเทคนิค กลาวคือการติดตั้งเครื่องมือ
พิเศษเพื่อบันทึกเรื่องราวขอมูล   หรือการถายภาพโดยวิธีลับ รวมทั้งการดักฟงการติดตอส่ือสาร 
 การกอวินาศกรรม (Sabotage) 
 เปนการกระทําที่มุงกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน ที่สงวน ยุทธปจจัย ส่ิงสาธารณูปโภค ทั้งปวง 
รวมถึงระบบการปฏิบัติงานและการประทุษรายตอบุคคล ซ่ึงทําใหเกิดความปนปวนทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา  ดวยความมุงหมายที่จะใหเกิดผลรายตอความสงบ เรียบรอย ขวัญ และผลประโยชนหรือความ
มั่นคงของชาติ 
 ผูกระทําการกอวินาศกรรมเรียกวา วินาศกร อาจเปนคนกลุมเดียวกับพวกจารชนก็ได แตวินาศกรยอม
จะตองผานการฝกมากอยางดี เปาหมายมักกระทําเพื่อสนับสนุนการบรรลุจุดมุงทางทหาร หรือเพื่อใหเกิดความ
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ปนปวนทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซ่ึงเปนการ บอนทําลายลักษณะหนึ่ง โดยที่จะบังเกิดผลไดทั้งทาง
ยุทธศาสตรและทางยุทธวิธี 
 วิธีการกอวินาศกรรมโดยทั่วไปมี ๔ วิธี คือ 
 ๑. การกอวินาศกรรมดวยเพลิง ถือเปนวิธีเกาแกโบราณที่สุดที่มนุษยรูจักใช มีขอดีตรงที่เตรียมการไม
ยุงยาก ไมเปนอันตรายตอวินาศกร สามารถทําใหเกิดขึ้นดวยวิธีการงาย ๆ ในชีวิตประจําวันเสมือนหนึ่งเปน
อุบัติเหตุ ที่ไมชวนใหเกิดความสงสัยแกผูเกี่ยวของที่ทําการสืบสวนคนหาสาเหตุ สามารถที่จะสรุปลงโดยงายได
วา เปนอุบัติเหตุ ซ่ึงจะทําใหสาวไปไมถึงตัวการหรือตนเหตุแหงปมของปญหา หรือการกระทําที่ลึกลับอยู
เบื้องหลังการกระทํานั้น ๆ  เพราะเมื่อเกิดเหตุแลวเปลวเพลิงก็จะชวยทําลายหลักฐาน ซ่ึงจะนําสืบไปยังตนเหตุ
ไดยากอีกดวย ประสิทธิภาพในการทําลายมีมหาศาลวิธีหนึ่ง 
 ๒. การกอวินาศกรรมดวยวัตถุระเบิด     การใชวัตถุระเบิดสามารถทํางานเปาหมายที่มีโครงสราง
แข็งแรง หรือมีการระวังปองกันแนนหนา         และบังเกิดผลทันทีในเวลาที่ตองการ ประสิทธิภาพการทําลายสูง
เชนเดียวกัน โดยที่ไมอาจบูรณะหรือซอมแซม หรือไมสามารถนํากลับมาใชใหมได แตการเตรียมการมีความ
ยุงยากกวาการใชเพลิงอาจถูกตรวจพบเสียกอนขณะเตรียมการ   อีกทั้งวินาศกรตองผานการฝกมาเปนอยางดี มิ
เชนนั้นจะเปนอันตรายตอชีวิตของวินาศกรเอง นอกจากนี้อํานาจของแรงระเบิดจะทําลายชีวิตและทรัพยสินของ
กําลังพล หรือประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความหวาดกลัวตอภัยอันตราย ทําใหเกิดผลทาง
จิตวิทยาตอประชาชน หรือกลุมชนที่ไดรับผลกระทบอีกดวย 
 ๓. การกอวินาศกรรมดวยวิธีกล เปนวิธีที่ยากแกการปองกันที่สุด แตงายตอการกระทําของวินาศกร 
หรือผูลงมือกระทําการในบางกรณีก็ไมตองใชความรูทางเทคนิคที่ซับซอนแตอยางใด วิธีนี้นิยมใชตอเปาหมาย
ทางทหาร และในกิจการขนสงและอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ ดวยวิธีการทําใหแตกหักเสียหายใชการไมได 
การทําใหสึกกรอนกอนกําหนดอายุใชงานจริง การละเวนการกระทําการสับเปลี่ยนและการทําใหสกปรกแมวา
วิธีการสวนใหญจะไมทําใหเกิดผลแตกหักเด็ดขาดโดยเร็ว แตก็กอใหเกิดความสูญเสียไดมากเชนกัน หากมีการ
คิดคน   หรือวางแผนอยางดีกอนลงมือปฏิบัติ อีกทั้งการตรวจสอบหรือการตอตานก็ทําไดยากอีกดวย 
 ๔. การกอวินาศกรรมดวย เคมี ชีวะ รังสีนิวเคลียร วิธีการนี้สงผลกระทบตอเปาหมายไดมากทั้ง
เปาหมายองคบุคคล และส่ิงกอสราง สาธารณูปโภค  แมวามักไมคอยปรากฏหลักฐานการใชบอยคร้ังนักก็ตาม 
แตการที่เยอรมันใชแกสรมฆาชาวยิวนับลาน ๆ คนทั้งกอนและระหวางสงครามโลกครั้งที่สองยอมเปนประจักษ
พยาน สวนสงครามชีวะ นั้น แมจะยังไมปรากฏการใชอยางจริงจังแตก็มีขาวสารปราฏกวามีประเทศที่เตรียมการ
ในดานนี้อยู ซ่ึงไดมีการใชจริงก็จะสงผลรายตอชีวิตมนุษย สัตว ส่ิงแวดลอม และจะกอปญหาในทางแกไข
มากมายมหาศาล และยังเกิดผลทางจิตวิทยาตอมนุษยในเรื่องความหวาดกลัวเปนอยางมากแมวาชาวโลกจะ
ตอตานวิธีการเหลานี้อยูมาก โดยลงนามรวมใหสัตยาบันในการตอตานอาวุธเคมี และเชื้อโรค รวมทั้งนิวเคลียร 
แตก็มีความพยายามจากประเทศที่มีปญหาภายในและประเทศที่เปนคูกรณีกันในประวัติศาสตรบางประเทศ ที่จะ
ใชเปนเครื่องมือตอรองระหวางประเทศ ทําใหเปนที่หวาดหวั่นพร่ันพรึงแกชาวโลกอยูเสมอ 
 การตอตานการกอวินาศกรรม 
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 ในเชิงรับ  ใชมาตรการ  รปภ .บุคคล  และ รปภ.สถานที่เปนหลักเสริมดวยมาตรการทางดานขาว
กรอง สืบสวนองคกร      หรือหนวยกําลังกอวินาศกรรมของฝายตรงขาม เพื่อทําลายหรือกําจัด มิใหเปนภัย
คุกคามเสียแตตนมือ 
 วิธีการตอตานเชิงรุก กระทําการตอเนื่องกันกับมาตรการเชิงรับ ดวยการสืบสวน ปองกันและตัดรอน 
การสืบสวนกระทําตามขอกลาวหาหรือสงสัยเปนกรณี หรือตามเหตุการณ เพื่อสืบหาเบาะแส หรือแนวโนมที่จะ
กระทําการ       หากมีเหตุผล    หรือน้ําหนักที่เชื่อไดวาจะมีการกระทําการกอวินาศ จะตองทําการจุบกุมลมลาง
ตัดรอนเสียตั้งแตตนมือ ทั้งนี้อาจใชการแทรกซึมเขาสูองคกร หรือหนวยงานของฝายตรงขาม เพื่อสืบสภาพ หรือ
ลวงรูความมุงประสงครายขององคกรดวยการศึกษาแบบอยางของการปฏิบัติ อันจะนําไปสูการทราบถึงหลัก
นิยม วิธีการ และการติดตอส่ือสาร ส่ิงอุปกรณ และการสงกําลัง ใหกับองคกรนอกกฎหมายเหลานั้น 
 การบอนทําลาย (Subversion) 
 หมายถึงการกระทําใด ๆ ที่กอใหเกิดความปนปวนความแตกแยก ความกระดางกระเดื่อง อันจะนําไปสู
การกอความไมสงบ หรือความออนแอภายในชาติ ในทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา หรือทางใดทาง
หนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบ หรือลมลางสถาบันการปกครองของประเทศ หรือเพื่อทําลาย
ความจงรักภักดีของประชาชนตอสถาบันของชาติหรือเพื่อประโยชนแกตางประเทศ 
 กิจกรรมการบอนทําลาย เชื่อมโยงกิจการจารกรรมและการกอวินาศกรรมอยางแยกกันไมออก เพราะ
การรวบรวมขาวสารเมื่อทราบจุดออน        หรือความลอแหลมทางสังคมจิตวิทยาของเปาหมาย ก็จะนํามา
กําหนดเปนหนทางปฏิบัติในการวางแผนบอนทําลายเปาหมาย      ขณะเดียวกันการกอวินาศกรรมก็กอใหเกิดผล
ทางขวัญและสภาพจิตใจของมวลชนเปาหมาย ซ่ึงสามารถนํามาใชขยายผล หรือซํ้าเติมสถานการณใหดีขึ้นหรือ
เลวลงสุดแทแตความมุงประสงคขององคกร หรือผูกระทําการ 
 องคกรที่อยูเบื้องหลังการบอนทําลาย จะมีทั้งลักษณะเปดและปด ขบวนการหรือองคกรเปด ก็จะใชชีวิต 
หรือเคลื่อนไหวในลักษณะที่ถูกกฎหมาย เพื่อแสวงหาแนวรวม หรือกําลังสนับสนุนตลอดเวลาในโอกาสและ
สถานการณที่อํานวยให ขณะเดียวกันองคกรปด ซ่ึงผิดกฎหมายก็เคลื่อนไหวไปพรอม ๆ กัน ซ่ึงทําใหเกิดความ
ยุงยากสับสนใหกับประชาชนที่ตกเปนเหยื่อ หรือเขารวมกิจกรรมโดยไมรูตัว รวมทั้งเจาหนาที่ตอตานขาวกรอง
ในการแยกแยะวาองคกรใด หนวยใดถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย อยางไรก็ดีในทางลับองคกรเหลานี้จะมีโยงใย
เชื่อมถึงกันโดยถือหลัก “แสวงจุดรวม สงวนจุดตาง” ในการอําพราง สะสมกําลังและรอคอยโอกาส และเปนนัก
ฉวยโอกาสชวงชิงโอกาสที่อํานวยใหเสมอ 
 กลวิธีในการบอนทําลาย 
 ๑. สงเสริมใหเกิดความไมพอใจ (Discontent) 
   ๒. การทําใหเอาใจออกหาง (Diseffection) 
             ๓. การยุยงปลุกปน (Sedition/Agitation) 
 ๔. การโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) 
 ๕. การทรยศหรือกบฎ (Treason) 
 โดยทั่วไปแลว แบบหรือกลวิธีในการบอนทําลาย มักจะทําเปนขั้นตอนไปตามลําดับ เปนการเพิ่มระดับ
ความไมพอใจของกลุมเปาหมายใหสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากความไมพอใจเปนความโกรธ เปนความเกลียด เปนความ



 ๑๗๙
เคียดแคน และการแกแคน หรือการทรยศหักหลัง นั้นเอง แตดวยเหตุที่มูลเหตุแหงความไมพอใจใน
สังคมมีสะสมกันมานาน มากบางนอยบาง หากไมไดรับการแกไขเยียวยาใหทันเวลา หรือลาชา ระดับความ
พอใจจะสะสมจากปริมาณไปสูคุณภาพ หากมีการยุงยุงสงเสริมจากมือที่สามหรือผูประสงคราย ก็จะปะทุเปน
กําลัง ซ่ึงถาถูกจูงใจโนมนาวไปในทิศทางที่ทําลายก็จะกอความเสียหายใหกับชีวิตทรัพยสิน หากควบคุมไมอยูก็
จะขยายตัวทั้งปริมาณและคุณภาพ เปนผลรายตอสังคม และประเทศชาติในที่สุด 
 อยางไรก็ดีลําพังเพียงกลุมชนที่ตอตานรัฐ หรือสังคม จะกระทําการไมสําเร็จถึงขึ้นเปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครอง หรือแบบวิถีชีวิตประเทศในสังคมได หากไมมีองคกรจัดตั้งที่มีวินัยเหล็ก และมีอาวุธสนับสนนุการ
เคลื่อนไหว รวมทั้งการสงกําลังบํารุง หากการแกปญหาไมถูกจุด องคกรสามารถจัดตั้งกองกําลังขึ้นไดสําเร็จ 
กําลังนั้นจะคอย ๆ พัฒนาเปนกองโจร และยกระดับเปนสงครามเคลื่อนที่หรือสงครามจรยุทธ กอนจะพัฒนา
ไปสูกําลังรบตามแบบ  และยึดอํานาจรัฐในที่สุด แตทั้งนี้ตองไดรับการสนับสนุนจากทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศเปนสําคัญ 
 การตอตานการบอนทําลาย 
 ในเชิงรับ ใชทั้งมาตรการบริหารและพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และทางทหาร เพื่อแกปญหา
ความคับแคนทางจิตใจ และความยากจน ซ่ึงเปนรากฐานรองรับการแกปญหาการตอตานในระยะยาวเปนหลัก 
เสริมดวยมาตรการ ปจว.และ ปชส.เพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีระหวางรัฐหรือหนวยราชการกับประชาชนใน
สังคมปกติสนับสนุนดวยการปองกันและการตอบโต เปนการสรางความมั่นใจดานการความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินใหกับประชาชนวากองกําลังของรัฐมีสมรรถนะที่จะเอาชนะกองโจรได 
 ในเชิงรุก ใชมาตรการทางดานการขาวกรอง และการตอตานขาวกรองอยางจริงจัง เพื่อสืบสภาพองคกร
บอนทําลายทั้งปดและเปด เพื่อสนับสนุนมาตรการ ปจว. ปชส.และ มาตรการปองกันและตอบโตในเชิงรับ   เพื่อ
แยกมิตรแยกศัตรูใหเดนชัด แลวเกลี้ยกลอมชักจูง ความคูไปกับการปราบปราม ลิดรอน องคกรแนวรวมและกอง
กําลังติดอาวุธ 

--------------------------- 



 ๑๘๐
 

องคประกอบขาวกรองทางการเมือง 
ตอนที่ ๑ 

ปจจัยทางการเมือง 
 

กลาวทั่วไป 
 ในการตรวจสอบโครงสรางทางการเมืองของแตละประเทศ จําเปนตองศึกษาถึงฐานอํานาจของรัฐบาล 
ทั้งที่ปรากฎในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ รวมถึงโครงสรางของการปกครอง พรรคการเมือง บุคคลสําคัญทาง
การเมือง นโยบายภายในและนโยบายตางประเทศ 
๑. การปกครองในทางทฤษฎี 
  ในการตรวจสอบหัวขอดังกลาวควรครอบคลุมถึงปจจัยสําคัญๆ เชน ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลา
การ ระบบขาราชการพลเรือน ซ่ึงเปนขาราชการประจําทั้งหมด และระบบการเลือกตั้ง เปนตน 
 ๑.๑ ฝายบริหาร  เพื่อจะไดทราบวาการปกครองของประเทศที่ศึกษาเปนไปตามแบบใด กลาวคือ เปนแบบ
รวมอํานาจเบ็ดเสร็จ แบบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ หรือประชาธิปไตยแบบอื่น ควรยึดแนวทางหัวขอ
สําคัญตอไปนี้คือ วิธีการคัดเลือกหรือเลือกตั้ง วาระการดํารงตําแหนง อํานาจและหนาที่ในเวลาฉุกเฉิน อํานาจ
ในการโตแยง ขอบเขตอิทธิพลของปวงชนที่มีตอการปกครอง ประวัติบุคคลสําคัญในฝายบริหาร 
 ๑.๒ ฝายนิติบัญญัติ  อํานาจนิติบัญญัติของประเทศทั้งหลายไมเหมือนกัน ในการศึกษาถึงอํานาจนิติบัญญัติ 
ควรพิจารณาถึงปจจัยตอไปนี้ มีกี่สภา สภาใดบาง หนาที่ของแตละสภา วีธีการคัดเลือกหรือเลือกตั้ง วาระการ
ดํารงตําแหนง อํานาจที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญและที่มีอยูจริง กระบวนการทางนิติบัญญัติ วีธีการเลือกตั้ง
ผูแทนราษฎร การแกไขรัฐธรรมนูญ อํานาจของฝายนิติบัญญัติเมื่อเปรียบเทียบกับฝายบริหาร 
 ๑.๓ ฝายตุลาการ  ในการศึกษาอํานาจตุลาการ ควรพิจารณาถึงเรื่องสําคัญ ๆ  วิธีการคัดเลือกผูพิพากษา 
สมาชิกของฝายตุลาการ วาระการดํารงตําแหนง ระบบศาล ประมวลกฎหมาย หรือระบบกฎหมายมหาชน 
ความสัมพันธที่มีตอฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ 
 ๑.๔ ระบบการเลือกตั้ง  เพื่อใหทราบวาปวงชนควบคุมการปกครองฝายตางๆ อยางไรบาง โดยอาศัยการ
เลือกตั้ง ซ่ึงทุกประเทศมีขอจํากัดบางประการในการลงคะแนน ไดแก การกําหนดอายุ เพศ กรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสิน การรูหนังสือหรือระดับการศึกษา นอกจากนั้นไดแก พรรคการเมือง ซ่ึงอาจมีพรรคเดียวหรือหลาย
พรรค ผูสมัครรับเลือกตั้งอาจมาจากพรรคการเมืองเดียวหรือหลายพรรคและการลงคะแนนโดยทางลับหรือ
เปดเผย 
 ๑.๕ การปกครองสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  เพื่อพิจารณาวาการปกครองเปนแบบรวมการหรือกระจาย
อํานาจ นอกจากนั้นการปกครองในทองถ่ินมักจะเปนบันใดขั้นแรกที่จะกาวไปสูตําแหนงในรัฐบาลกลาง 
  ตามปกตินอกจากระบบการบริหารสวนกลางอันประกอบดวย กระทรวง ทบวง กรมตางๆแลวมักจะมี
การบริหารยอยลงไปในสวนภูมิภาคซึ่งอาจประกอบดวยมลรัฐหรือภาค จังหวัด อําเภอ และสวนทองถ่ิน อัน



 ๑๘๑
ประกอบดวย เทศบาล สุขาภิบาลและอื่นๆ ตามที่ รัฐธรรมนูญหรือระเบียบบริหารของแตละประเทศจะ
กําหนดไว 
  ประเทศตางๆ มักมีการแบงสวนบริหารในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ินแตกตางกันออกไปแลวแต
ประเพณีนิยมในประเทศนั้นๆ อํานาจบริหารอาจจะรวมไวสวนกลาง หรืออาจจะกระจายออกไปสูสวนภูมิภาค
และสวนทองถ่ิน 
 ๑.๖ ระบบราชการฝายพลเรือน  ขาราชการพลเรือนซึ่งเปนขาราชการประจําตามอาชีพเปนผูปฏิบัติงานหลาย
อยาง ทั้งงานประจําตามปกติและงานกําหนดนโยบาย จึงมีความเขาใจงานในตําแหนงตางๆ ไดเปนอยางดี 
ประสิทธิภาพของการบริหารงานของชาติมักจะเปนผลมาจากขาราชการประจําเสียเปนสวนมาก 
  แตถาขาราชการประจําขาดประสิทธิภาพหรือฉอราษฎรบังหลวงหรือทั้งสองประการ การบริหารของ
รัฐบาลก็ยอมจะไมไดผล 
๒. การปกครองในทางปฏิบัติ  
  การปกครองในทางปฏิบัติ อาจจะแตกตางหางไกลไปจากแบบแผนที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว อํานาจ
อาจจะอยูในมือของบุคคลเพียงคนเดียวหรือคณะบุคคลคณะหนึ่ง โดยไมคํานึงถึงบทบัญัติของรัฐธรรมนูญ 
  การวิเคราะหโครงสรางอํานาจของประเทศใดประเทศหนึ่งจะตองรวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับพรรค
การเมืองตางๆ จุดมุงหมายของพรรคการเมืองเหลานี้และวีธีการที่แตละพรรคนํามาใชเพื่อหวังเขาครองอํานาจ
และรักษาอํานาจไว 
 ๒.๑ การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซ่ึงกําหนดไวแนชัดในรัฐธรรมนูญ แตในทางปฏิบัติกลับกัน 
 ๒.๒ ขอบเขตอํานาจของฝายบริหาร  การปกครองในทางปฏิบัติมักจะแตกตางจากทางทฤษฎีตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนดไว เนื่องจากบางครั้งฝายบริหารมีอํานาจซอนอํานาจนินิบัญญัติและอํานาจตุลาการ 
 ๒.๓ กระทรวงทบวงกรมที่สําคัญ  ในประเทศตางๆ หลายประเทศ มีกระทรวงสําคัญอยูหลายกระทรวงที่
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกิจการตํารวจ กําลังทหารและเครื่องมือการโฆษณาชวนเชื่อหรือประชาสัมพันธ 
  การเขาควบคุมกระทรวงตางๆ สามารถจะเปลี่ยนแปลงอํานาจหนาที่ตางๆ ของรัฐบาลตามที่กําหนดไว
ในรัฐธรรมนูญได 
 ๒.๔ พรรคการเมือง  ปกครองในทางปฏิบัติอาจจะเปนไปในลักษณะใดก็ไดตามที่พรรคครองอํานาจจะ
เห็นสมควร ดังนั้นจึงตองมีความรูโดยละเอียดเกี่ยวกับพรรคการเมืองของประเทศที่ศึกษา   พ ร ร ค
การเมืองอาจจัดตั้งขึ้นตามแนวตางๆ หลายแนว เชน ศาสนา ชาติพันธุ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ นอกจากพรรค
การเมืองแลวควรศึกษาถึงปญหาชนกลุมนอย กลุมอิทธิพลตางๆ ดวย 
 ๒.๕ บุคคลสําคัญ 
 ๒.๖ ขนบธรรมเนียมประเพณี 
๓. นโยบายภายในประเทศ 
  นโยบายภายในของประเทศตางๆ จะไมอยูคงที่ แตจะเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนแปลงทางการ
บริหารของประเทศแตละครั้ง ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในกิจการระหวางประเทศและวงรอบธุรกิจ นโยบาย
ภายในของบางประเทศมักจะมุงสงเสริมศาสนา ชนชั้น วรรณะ หรือกลุมเชื้อชาติอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ 
อันเปนประเพณีสืบเนื่องตอกันมาตามประวัติศาสตร 



 ๑๘๒
๔. นโยบายตางประเทศ 
 ความมุงหมายสูงสุดของนโยบายตางประเทศคือ การแสวงหาอํานาจหรือรักษาอํานาจของชาติตนไว  
การดําเนินนโยบายตางประเทศมีสวนเกี่ยวของอยูมากในเรื่องการเจรจาเพื่อการรวมเปนพันธมิตรทางเศรษฐกิจ
และทางทหาร 
๖. ขาวกรองทางทหาร Armed Forces intelligence 
 ความเขมแข็งของกําลังทหารก็ยังคงเปนเครื่องมือที่ใชวัดความสามาถของชาติใดชาติหนึ่ง ซ่ึงจะ
นําไปใชปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางยุทธศาสตรทหารของตนทั้งในยามสันติภาพและยามสงคราม  
ดังนั้นขาวกรองการทหารจึงตองใหความสนใจในความเขมกแข็งทางการทหารทั้งที่เปนไปตามความจริง และ
อยูในวิสัยที่จะเปนไปได มีหลายปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับจํานวนทหารและอาวุธยุทโธปกรณการทหาร แตวามี
อิทธิพลที่ทําใหศักยการทหารทีความเขมแข็งจําเปนจะตองใหนายทหารขาวกรองมีความรูทางการทหาร และ
ความรูดานอื่นๆ อยางกวางขวาง เพื่อใชปจจัยเหลานั้นวิเคราะหอิทธิพลการทหารของชาติอ่ืน และเรียนรูถึงขีด
ความสามารถทางดานอาวุธแตละชนิดของกองทัพอ่ืนดวย ปจจัยตางๆ ที่จะตองนํามาพิจารณาในการพัฒนา
องคประกอบความรูนี้ไดแก 
 ๖.๑ การควบคุมกิจการทหาร (Control of Armed Forces) 
       จะตองแยกใหเห็นอยางชัดเจนในเรื่องการควบคุมทางการเมืองทางดานบริหารและทางดานการ
บังคับบัญชา การควบคุมอาจจะรวมกันอยูในหนวยงานเดียวหรือหนวยงานที่แยกกัน โดยมีระบบการตรวจสอบ
และถวงดุลยอํานาจ (Check and Balance) ในประเทศที่บริหารประเทศดวยระบอบประชาธิปไตยมัจจะมอบ
หมวยความรับผิดชอบในการควบคุมกิจการทหารทั้งหมดใหแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
 ๖.๒ การประกอบกําลังและขนาด (Composition and Size) 
  การประกอบกําลังและขนาดของกองทัพตางชาติไมวาจะเปนกําลังขาดใหญ หรือเปนกําลังรบนอก
แบบ หรือกองโจรขนาดเล็กๆ ยอมเปฯความรูที่สําคัญสําหรับ   
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘๓
  

บทที่ ๖ 
การตอตานขาวกรอง 

 
ตอนที่ ๑ กลาวท่ัวไป 
 การตอตานขาวกรอง เปนงานที่ปฏิบัติควบคูกันไปกับการขาวกรอง ไดแกบรรดาการกระทําที่มุงทําลาย
กิจกรรมขาวกรองของชาติที่เปนศัตรู หรืออาจเปนขาศึก รวมทั้งการกระทําทั้งปวงเพื่อปองกันขาวสาร ตัวบุคคล 
ทรัพยสิน ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณของเราใหรอดพันจากการจารกรรม กอวินาศกรรม และบอนลําลาย 
 ในทางทหารถือวางานขาวกรอง และการตอตานขาวกรอง มีความสําคัญทัดเทียมกันทั้งในทางยุทธ
ศาสตรและทางยุทธวิธี ทั้งในยามสงบและยามสงคราม และสอดคลองกับ “หลักการทําสงคราม” ในเรื่องการ
ระวังปองกัน (การรักษาความปลอดภัยและการจูโจม 
 งานตอตานขาวกรอง มีการปฏิบัตินานาประการและเปนการปฏิบัติแบบปกปด รวมทั้งจะตองมีการ
ประสานการปฏิบัติงานหนวยงานอื่นๆ ทั้งทางทหารและพลเรือน จึงจะสามารถปฏิบัติงานอยางไดผล 
 
ตอนที่ ๒ หลักพื้นฐาน 
 ผูปฏิบัติงานตอตานขาวกรองใหไดผลดี จะตองยึดมั่นในหลักพื้นฐานการตอตานขาวกรองดังตอไปนี้ 
  ๑. ดํารงภารกิจ  ผูปฏิบัติงานจะตองระลึกไวเสมอวาภารกิจของเราคืออะไร ทั้งนี้ เพื่อบรรลุ
จุดมุงหมายดังกลาว 
  ๒. หลีกเลี่ยงการเปนขาว ผูปฏิบัติงานตองไมเปดเผยหรือแสดงตนหรือพฤติการณใดๆ ใหเปนที่
สงสัยหรือสนใจของบุคคลอื่นที่มีหนาที่เกี่ยวของตองทราบ 
  ๓. ดํารงจุดมุงหมาย ไมวาการปฏิบัติการนั้นๆ จะมีปญหาอุปสรรคมากมายเพียงใด ผูปฏิบัติงาน
จะตองมีจิตใจแนวแนไมเปลี่ยนแปลง จนกวาจะบรรลุความมุงหมาย 
  ๔. คงความเที่ยงตรงแนนอน ผูปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงความถูกตองแตนอนไวในใจเสมอ ไม
หวั่นไหวไปตามกระแส หรือแรงกดดันที่มี หรือส่ิงจูงใจอื่นใดที่ทําใหสูญเสียความเที่ยงตรงถูกตองของขอมูล 
  ๕. ดํารงสถานเชิงรุก การปฏิบัติงานทุกสถาน จะตองดํารงสถานเชิงรุกไวเสมอ ทั้งนี้เพื่อความ
ไดเปรียบในการดําเนินกลยุทธ 
  ๖. ความตอเนื่อง การปฏิบัติงานตอตานขาวกรอง  เปนงานที่ตองอาศัยความจริงจังตอเนื่อง
ตลอดเวลา จึงจะทําใหการปฏิบัติมีความถูกตองฉับไวทันตอสถานการณ 
  ๗. ความออนตัว  เพอใหการปฏิบัติสอดคลองกับภารกิจ  และสถานการณ  ผูปฏิบัติจะตอง
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติไดตามความเหมาะสม 
  ๘. มีการประสานงาน งานตอตานขาวกรอง จะตองมีการประสานการปฏิบัติกับหนวยงานอื่นอยู
เสมองานถึงจะสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 



 ๑๘๔
ตอนที่ ๓  มาตรการตอตานขาวกรอง 
 มาตรการตอตานขาวกรองมี ๒ แบบ คือ เชิงรับ (ปองกัน) และเชิงรุก (ตอบโต) 
  ๑. มาตรการเชิงรับ เปนการปองกัน ขัดขวาง มิใหขาศึกหรือชาติที่มีศักยภาพจะเปนขาศึก ลวงรู 
เขาถึง ครอบครอง ขอมูลขาวสาร ที่มีความสําคัญอันจะทําใหทราบเกี่ยวกับขีดความสามารถ จุดออน และ
แนวทางการปฏิบัติของฝายเรา ดวยการ 
   ๑.๑ การกวดขันวินัยในการรักษาความลับ 
   ๑.๒ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล เอกสาร สถานที่ 
   ๑.๓ การตรวจขาว 
   ๑.๔ การพราง 
   ๑.๕ การซอนพราง 
   ๑.๖ การควบคุมการเคลื่อนยาย 
  ๒. มาตรการเชิงรุก เปนการสืบสวนสกัดกั้น ตรวจคน จับกุมและลมลางกิจกรรมขาวกรองเชิงรุกของ
ฝายตรงขาม ดวยมาตรการและการปฏิบัติดังนี้ 
   ๒.๑ การจับกุมสายลับของขาศึก 
   ๒.๒ การเขายึดสถานที่หรือเปาหมายของขาศึก 
   ๒.๓ การตอตานการจารกรรม กอวินาศกรรม และบอนทําลายของขาศึก 
   ๒.๔ การตอตานการลาดตระเวน 
   ๒.๕ การลวง 
 
ตอนที่ ๔ การปฏิบัติการตอตานขาวกรอง 
 การปฏิบัติในการตอตานขาวกรองโดยทั่วไปมี ๕ ลักษณะกลาวคือ 
 ๑. การปฏิบัติการตอตานขาวกรองเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางทหาร 
  เปนการปฏิบัติทั้งเชิงรับ และเชิงรุก โดยมุงที่จะพิทักษรักษาขาวสารใหรอดพันจากการจารกรรม กอ
วินาศกรรม และบอนทําลาย จากฝายขาศึกดวยการปฏิบัติดังนี้ 
  ๑.๑ วินัยในการรักษาความลับ 
  ๑.๒ การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร 
  ๑.๓ การรักษาความลับในการเคลื่อนกําลัง 
  ๑.๔ การหลบหลีก และหลีกหนี 
  ๑.๕ การใชสัญญาณผาน 
  ๑.๖ การจํากัดการเขาถึงที่สงวน 
 ๒. กี่ปฏิบัติการตอตานขาวกรองเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของพลเรือน หมายถึง กิจกรรมตอตาน
ขาวกรองทุกชนิดที่จะมีผลกระทบตอบุคคลพลเรือนในพื้นที่ปฏิบัติการ ตามปกติจะอยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทย แตในยามสงครามจะประสานการปฏิบัติกับฝายทหารโดยใกลชิดอันประกอบดวยการ
ปฏิบัติดังนี้ 



 ๑๘๕
  ๒.๑ การควบคุมการอพยพโยกยายของ ประชากร 
  ๒.๒ การจํากัดเวลาออกนอกเคหะสถาน 
  ๒.๓ การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมบุคคล ขบวนการที่เปนภัย 
  ๒.๔ การตรวจสอบประวิติบุคคล 
  ๒.๕ การตรวจสอบบัตรอนุญาต บัตรผาน 
  ๒.๖ การตรวจสอบ ควบคุมกิจการคาทั้งในและตางประเทศ 
 ๓. การรักความปลอดภัยทาเรือ อากาศยาน ชายแดน และการเดินทาง  เปนการนํามาตรการทางทหาร 
และพลเรือนมาใชในการควบคุมรักษาความปลอดภัยตามชองทางเขา – ออก ที่สําคัญทั้งในและตางประเทศ 
เนื่องจากฝายตรงขามจะอาศัยชองทางที่เปดใหและ/หรือ ชองทางที่มีลักลอบหลบหนีหรือลักลอบกระทําการอัน
เปนอันตราย ตอประเทศในยามวิกฤต หรือเมื่อโอกาสอํานวย การปฏิบัติจะมีลักษณะดังนี้ 
  ๓.๑ การตั้งจุดตรวจหรือลาดตระเวนชายแดน 
  ๓.๒ การควบคุมบุคคล ยานพาหนะ เขา – ออก บริเวณทาเรือ ทาอากาศยาน และบริเวณชายแดน 
  ๓.๓ การควบคุมการลักลอบขึ้นฝง รวมทั้งการขออนุญาตจับปลา 
  ๓.๔ การควบคุมเจาหนาที่ประจํายานพาหนะทั้งทางบก ทะเล และทางอากาศ 
 ๔. การตรวจสอบขาว คือการติดตาม ควบคุม การติดตอส่ือสารทุกชนิดเพื่อปองกันมิใหขาวสารลวงรู
ไปถึงขาศึก ดวยการติดตามเฝาฟง และการตรวจสอบการติดตอส่ือสารทุกประเภท เชน 
  ๔.๑ การควบคุมไปรษณียภัณฑ และการสื่อสารตางๆ 
  ๔.๒ การควบคุมการแถลงขาว การออกอากาศทางวิทยุ – โทรทัศน 
 ๕. การปฏิบัติการพิเศษ เปนการใชเทคนิคพิเศษในการตอตานการขาวกรองในการตอบโต (เชิงรุก) และ
การลวง ตลอดจนการปฏิบัติการขาวลับตอองคกรหนวยขาวลับของขาศึก และชาติที่ไมเปนมิตร เชน การ
สืบสวน 
 
ตอนที่ ๕ เจาหนาท่ีและหนวยตอตานขาวกรอง 
 ๑. หนวยทหาร หนวยทหารทุกหนวยตองกําหนดมาตรการตอตานขาวกรองขึ้นใชปฏิบัติภายในหนวย 
เพื่อพิทักษรักษาหรือปองกันขาวสารมิใหลวงรูไปถึงขาศึกหรือฝายตรงขาม 
 ๒. กําลังพล ทหารทุกคนจะตองไดรับคําชี้แจงและมีการปฏิบัติที่เขาลักษณะตอตานขาวกรอง ใหมี
จิตสํานึกในการรักษาความปลอดภัย โดยยึดหลักจํากัดใหทราบเทาที่จําเปน และหลักการแบงสวนงาน รวมทั้ง
เขาใจถึงการปฏิบัติการขาวเชิงรุก เพื่อชวยกันสอดสองดูแล ระมัดระวังการปฏิบัติการขาวกรองเชิงรุกของขาศึก 
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของหนวยทหาร กําลังพล ยุทโธปกรณของฝายเรา 
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