
 
บทที่ ๑ 

ขาวกรองทั่วไป 
 
กลาวนํา  
          ซุนวู (Sun Tzu) กลาวไววา หากรูฝายตรงขาม และรูตัวเองทานไมจําเปนตองเกรงกลัวตอผลของสงครามที่
จะเกิดขึ้นเมื่อใดที่ทานมิไดสนใจฝายตรงขาม   แตรูตัวเอง   เมื่อนั้นโอกาสที่ทาน  และตัวเอง  แนใจไดวาทานเขา
สูอันตรายแลว 
          ในการตอสูไมวายุคใดสมัยใด  คูตอสูที่รูเร่ืองราวที่แทจริงของฝายตรงขาม   ยอมจะใชความรูนั้นมาเปน
ประโยชน  เพื่อใหไดเปรียบและนําชัยชนะมาสูตน   ดังนั้นการรูฝายตรงขามจึงเปนหลักการที่มีความสําคัญเปน
อยางมาก  และเปนขั้นตอนแรกที่ทําใหรูวาฝายตรงขามคิดอยางไร   ฝายตรงขามมองความสําเร็จ และความพาย
แพอยางไร     ซ่ึงจะทําใหสามารถคาดการณถึงขั้นตอน การดําเนินการที่นาจะเปนไปได ตอไป การที่จะรูเร่ืองราว
แทจริงของฝายตรงขามได  จะตองใชเชาวไหวพริบ  ใชสมอง  และความเฉลียวฉลาดอยางมาก  ดังนั้น จึงมีการนํา
คําวา   INTELLIGENCE  ซ่ึงภาษาอังกฤษ แปลวา เชาวไหวพริบ หรือผลผลิตที่เกิดจากปญญา     มาใชในหนวย 
ขาวกรอง จนถึงปจจุบัน 
 
คํานิยาม 
 ขาวสาร  คือ  ขอมูลที่รวบรวมมาได แตยังมิไดผานการหา ความสัมพันธ การวิเคราะหและตีความ   
อยางไรก็ตาม แมในชวงที่ยังไมไดวิเคราะหหรือหาความสัมพันธ       ขอมูลเหลานี้ถือไดวายังมีคุณคาสําหรับ  
ผบ.หนวยยุทธวิธี      และผูทําหนาที่ในการแจงเตือนภัย       ตัวอยางเชน    ขาวสารการรบที่มีความสําคัญตอความ 
เปนความตายของหนวย       ซ่ึงยังไมสามารถนํามาดําเนินกรรมวิธีเพื่อใหเปนขาวกรองยุทธวิธีไดทันเวลา   
 ขาวกรอง      คือ   ผลผลิตที่ไดจากการรวบรวม  การแสวงประโยชน      การดําเนินกรรมวิธี    การสนธิ
กรรม     การวิเคราะห  การประเมินคา           และการตีความขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับขาศึก และประเทศขาศึก      
ซ่ึงมีผลกระทบตอภารกิจฝายเรา เพื่อจะนํามาใชในการวางแผนและการปฏิบัติการของฝายเรา 
 สําหรับผูบังคับบัญชา       ขาวกรองเปนสวนสําคัญในการวางแผน และการปฏิบัติการ     ทั้งในยามปกติ
และยามสงคราม เปนสิ่งที่จะชวยผูบังคับบัญชาในการจําแนกจุดศูนยดุลย  และจุดออนที่สําคัญของฝายตรงขาม 
ซ่ึงจะทําใหสามารถพิจารณาใชกําลังเขายึดครองจุดออนฝายตรงขามได      นอกจากนั้น  ขาวกรองยังชวย
ผูบังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติการทางทหารดวย 
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ขอบเขต 
         กําลังทหารมีไวเพื่อทําสงครามในระดับยุทธศาสตร ยุทธการ และยุทธวิธี       ดังนั้น ขาวกรองจึงตอง
สนับสนุนในเรื่องขีดความสามารถ  และเจตนารมณของฝายตรงขาม    เพื่อใชในการวางแผนและการปฏิบัติการ
ในสงคราม ทั้ง ๓ ระดับ ดวย              

ระดับยุทธศาสตร  เปนขาวกรองสําหรับสนับสนุนการกําหนดนโยบายและการวางแผนทางทหารทั้งใน
ระดับประเทศและระหวางชาติ    โดยใหความสําคัญในเรื่องขีดความสามารถและเจตนารมณของประเทศที่อาจ
เปนศัตรูเปนหลัก 
 ระดับยุทธการ เปนขาวกรองสําหรับสนับสนุนการวางแผนปฏิบัติการในระดับยุทธบริเวณ  หรือพื้นที่
ปฏิบัติการ  โดยใหความสนใจในเรื่องการรวบรวม    การพิสูจนฝาย     และการวิเคราะห  เพื่อสนับสนุนฝาย
ยุทธการ รวมถึงการจําแนกจุดออนที่สําคัญทางยุทธการของฝายตรงขามดวย 
 ระดับยุทธวิธี  เปนขาวกรองเพื่อใชในการวางแผน และการปฏิบัติทางยุทธวิธีในระดับหนวยปฏิบัติ      
ซ่ึงจะมุงเนนในเรื่องขีดความสามารถ เจตนารมณฝายตรงขาม    และสภาพแวดลอมที่จะมีผลตอการรบขั้นตอไป
มากกวาการวางแผนระยะยาว 
 
หลักการ 
 หลักการขาวกรอง  เปนแนวทางการดําเนินงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ   หากเจาหนาที่ขาวกรอง     
มีความเขาใจ  และนําไปประยุกตใชแลวจะเอื้อประโยชนใหแกผูบังคับบัญชาเปนอยางยิ่งสําหรับหลักการขาว
กรองที่สําคัญไดแก.- 
         ๑. รูฝายตรงขาม 
 การรูฝายตรงขามเปนหลักการที่สําคัญยิ่ง  การทราบเจตนารมณของฝายตรงขาม  จะทําใหสามารถ
ทํานายหนทางปฏิบัติที่เปนไปไดของฝายตรงขามได  ส่ิงที่ชวยใหเราทราบฝายตรงขามไดก็คือ  ทราบเปาหมาย  
วัตถุประสงค  ยุทธศาสตรเจตนารมณ  ขีดความสามารถ  วิธีการปฏิบัติ  จุดออน  และสิ่งที่มีความสําคัญของฝาย
ตรงขาม  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เราจะทราบไดจากการศึกษาคุณลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณี สังคม และวัฒนธรรม
ภาษา รวมทั้งประวัติศาสตร ที่ผานมา 
         ๒. สนองความตองการของผูบังคับบัญชา 
 ไมมีกองเรือหรือกองกําลังเฉพาะกิจใดที่จะเขาทําการสูรบโดยไมรูจักฝายตรงขาม  และไมมีผูบังคับการ
เรือคนใดที่จะนําเรือเขาเทียบทาโดยไมรูเวลาน้ําขึ้นน้ําลง จึงถือวาการขาวกรองเปนหัวใจสําคัญของการตัดสินใจ
ของผูบังคับบัญชาและเปนสวนที่ทําใหตัดสินใจไดดวยความมั่นใจ  ดังนั้น  การขาวกรองจึงตองสนองความ
ตองการผูบังคับบัญชาโดยตรง  และตองมีสวนเกี่ยวของกับผูบังคับบัญชาตั้งแตในชวงการเตรียมแผนจนถึงขั้น
การปฏิบัติ 
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 ๓. ความเปนเอกภาพ 
    ในการปฏิบัติการ การขาวจะมีสวนชวยสนับสนุนวัตถุประสงคของผูบังคับบัญชา  การชี้แจง  และการ
จัดระดับความสําคัญของขาวสารจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญ  และจะตองเปนไปอยางมีเอกภาพ  ในการปฏิบัติการ
อาจจะตองเผชิญกับความแตกตาง  และขอจํากัดในหลาย ๆ ดาน เชน ภาษา  วัฒนธรรมและขอตกลงทวิภาคี  หรือ
วัตถุประสงคทางยุทธศาสตรที่แตกตางกัน ดังนั้นความเปนเอกภาพจึงตองตระหนักถึงความแตกตางแหงชาติดวย  
แตอยางไรก็ตาม การแลกเปลี่ยน ขาวสาร ศูนยขาวกรองรวม และการแลกเปลี่ยน จนท.และระบบ จะเปนสวน
ชวยเสริมได 
         ๔. สนับสนุนการวางแผนการรบได 
 ทรัพยากรดานการขาวที่มีอยูจะตองสามารถทําหนาที่ไดอยางตอเนื่องในทุกสภาพแวดลอม  การวางแผน
และการฝกดานการขาวที่ตอเนื่องจะชวยใหสามารถสนับสนุนการวางแผนการปฏิบัติการทางเรือไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ระบบการขาวจะตองเชื่อถือได และสนับสนุนผูบังคับบัญชาไดทันเวลา  ดังนั้นตองเขาใจ
คุณลักษณะของเครื่องมือหาขาวที่มีอยูวา เครื่องมือใดจะใหขาวกรองชนิดใด  จนท.ขาว ตองมีความมั่นใจวา 
ขอมูลและการสื่อสารทั้งหมดพรอมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการสูรบทั้งบนบกและในทะเลได 
         ๕. นําแหลงขาวที่มีอยูทั้งหมดมาใช 
 การประเมินคาขาวกรองเปรียบเสมือนกับการเลนเกมตอภาพ ซ่ึงจะตองมีช้ินสวนครบ เพื่อใหไดภาพ
สมบูรณ ดังนั้น เจาหนาที่วิเคราะหตองรวบรวมชิ้นสวนใหไดมากที่สุด  หลักการนี้รูจักกันในนามของ “การใช
แหลงขาวทั้งมวล” 
คุณสมบัติที่สําคัญ 
 ขาวกรองที่มีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองประกอบดวยคุณสมบัติหลายประการ  ในบางกรณี คุณสมบัติ
เหลานี้มีความขัดแยงกันเอง เชน ความละเอียดถ่ีถวนและความทันตอเหตุการณตางก็เปนสวนประกอบที่มี
ความสําคัญของขาวกรอง  แตความถี่ถวนก็เปนอุปสรรคตอความทันตอเหตุการณได  ดังนั้น  การขาวกรองจะมี
ประสิทธิภาพสูงสุดก็ตอเมื่อไดสรางความสมดุลยระหวางคุณสมบัติตาง ๆ ใหดีที่สุด สําหรับคุณสมบัติสําคัญของ
การขาวกรอง คือ.-    
 ๑. ทันตอเหตุการณ 
 ขาวกรองจะตองมีความทันตอเหตุการณเพียงพอที่จะนําไปกําหนดนโยบายและการสั่งการใหสําเร็จ
ภารกิจที่วางไวโดยเฉพาะในชวงการประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชาและในชวงที่ตองใชเพื่อการเตือนภัย 
         ๒. มีวัตถุประสงคที่ชัดเจน 
 ขอมูลตาง ๆ จากเจาหนาที่ฝายขาวจะตองเปนขอเท็จจริงและการรายงานสถานการณตาง ๆ จะตอง
ปราศจากอคติ และการดัดแปลงหรือถูกบีบบังคับจากอิทธิพลตาง ๆ อาทิเชน การเมืองอีกทั้งจะตองไมนําความ 
คิดเห็นสวนบุคคลมามีบทบาทในการรายงาน 
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         ๓. ใชประโยชนได 
 ขาวกรองจะตองงายตอการเขาใจและสามารถนําไปปรับใชประกอบการตัดสินใจไดโดยงาย  ความใช
ประโยชนไดตองทันตอเหตุการณ มีความสอดคลองกัน และตองเปนรูปแบบที่ถูกตองเหมาะสม 
         ๔.  สามารถเขาถึง 
 ขาวกรองที่ผูบังคับบัญชาตองการจะตองสามารถเขาถึงไดทุกหนทุกแหง ไมวาตองการที่ไหน เมื่อใด 
ตองไดทันที ปจจัยสําคัญที่จะใหบรรลุความสามารถเขาถึงได  คือ  ตองมีการมองการณไกล  และมีความสามารถ
ในการทํานาย  ความเขาใจจุดมุงหมายของงาน และการไดรับการฝกฝนงานดานการขาวกรองมาอยางดี  เพื่อให
สามารถตอบสนองตอความตองการขาวกรองที่ผุดขึ้นอยางรวดเร็ว 
 การกําหนดชั้นความลับของขาวสารไวสูงเกินไป อาจเปนอุปสรรคที่จํากัดตอผูตองการใชได  บางครั้ง
ขาวกรองหลาย ๆ ประการตองตัดที่มาของแหลงขาวที่มีช้ันความลับสูงออกไป เพื่อใหสามารถสงเนื้อขาวไปสู    
ผูใชที่ไดรับชั้นความลับต่ํากวาไดใชประโยชน 
         ๕. ความละเอียดถ่ีถวน 
 การที่จะประสบความสําเร็จในการวางแผนการรบ และการปฏิบัติตามแผนจะตองอาศัยขาวสารที่มีความ
ละเอียดถ่ีถวนมีการกําหนดหัวขอขาวสารสําคัญตามขั้นตอน มีกําหนดความเรงดวน  และคุณลักษณะ  ซ่ึงจะชวย
ใหขอบเขตของรายละเอียดของขาวสารที่ตองการมีความชัดเจนขึ้น แตอยางไรก็ตาม ภาพสถานการณที่ไดจาก
การขาวไมมีทางจะสมบูรณเสมอไป  ดังนั้นผูบังคับบัญชาตองตัดสินใจเอาเองวา ระหวางสิ่งที่รูกับสิ่งที่เราไมรู  
อันไหนมากกวากันอยางไรแลวจึงตัดสินใจเลือกหนทางการปฏิบัติที่จะลดความเสี่ยงมากที่สุด 
         ๖. ความถูกตองแมนยํา 
 ขาวกรองที่ดี จะตองทราบถึงความตั้งใจของขาศึก และขีดความสามารถของขาศึกถูกตองแมนยํา  
เนื่องจากขาวกรองที่เที่ยงตรงจะเปนองคประกอบที่สําคัญที่ชวยลดความไมแนนอนและชวยเพิ่มความมั่นใจของ
ผูบังคับบัญชาใหเขาใจสถานการณในสนามรบมากขึ้น      
         ๗. ความสอดคลองเชื่อมโยง 
 ขาวกรองที่กระจายออกจะตองสอดคลองเชื่อมโยงโดยตรงถึงหนวยปฏิบัติและระดับของการบังคับ
บัญชาที่ตองการใหไดรับทราบ ตัวอยางเชน  ผูบังคับการเรือพิฆาตลําหนึ่งซึ่งกําลังปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเล  
จําเปนตองทราบขาวเมื่อมีเรือสินคาซึ่งมีประวัติการลักลอบขนสินคาหนีภาษีกําลังผานเขามาในนานน้ําที่รับ      
ผิดชอบ แตขาวสารดังกลาวไมมีความสําคัญเทาใดนักตอฝายบริหารระดับประเทศ              
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บทที่ ๒ 
การขาวกรองและการตอตานการขาวกรอง 

ตอนที่ ๑ 
ขาวกรองเบื้องตน 
 ขาวกรอง  คือ  ผลผลิตจากการดําเนินกรรมวิธีตอขาวสารที่เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งของตางชาติหรือ
ของพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความเกี่ยวของตอการวางแผน และปฏิบัติการทางทหาร ขอบเขตงานขาวกรอง  จึงมิได
เพียงหมายถึง  ความรูที่เกี่ยวของกับมนุษยชาติเทานั้น  หากแตเปนความรูตามขอบเขตความตองการของ
ผูบังคับบัญชาเพื่อใชในการตกลงใจที่สมเหตุสมผลและบรรลุตามภารกิจที่ไดรับมอบ  ขาวกรองในระดับชาตินั้น
จะมีขอบเขตที่กวางขวางมากเนื่องจากผลประโยชนของชาติจะตองเกี่ยวของกับผลประโยชนของชาติอ่ืน ๆ ไมวา
จะเปนชาติที่เปนมิตรหรือศัตรู  ซ่ึงหนวยขาวกรองของประเทศ  จะตองเรียนรูเกี่ยวกับทาทีการเคลื่อนไหว  ผลประโยชน    
และแผนระยะยาวของชาติตาง ๆ ที่เราตองเกี่ยวของดวย  สําหรับในทางทหารนั้นนอกจากจะตองมีความรูในเรื่อง
ดังกลาวแลวยังจะตองเรียนรูเกี่ยวกับทาทีทางทหารของประเทศตาง ๆ อีกดวย  ทั้งนี้  เนื่องจากการทําสงคราม
ปจจุบัน เปนการทําสงครามอยางรวดเร็ว สามารถโจมตีซ่ึงกันและกันได  ตั้งแตในระยะไกล  มีผลแพชนะอยาง
เด็ดขาดในระยะเวลาอันสั้น  ปจจัยพื้นที่ระยะทางที่เคยเปนปจจัยเกื้อกูลตอการปองกัน หรือตั้งรับ  แทบถือไมได
วาเปนเครื่องกีดขวางเสียแลว  ดังนั้น  การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องราวตาง ๆ ของประเทศทั่วโลก และพ้ืนที่ที่
อาจเปนพื้นที่ปฏิบัติการ  จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยในการตัดสินใจใชอาวุธที่ทรงอํานาจได   
      ประเภทขาวกรอง 
 ขาวกรอง  สามารถแบงออกเปนประเภทตามปจจัยระยะเวลาได ๓ ประเภท คือ ขาวกรองมูลฐาน  ขาวกรอง
ปจจุบันและขาวกรองประมาณการ หรือประมาณการขาวกรอง 
 ขาวกรองมูลฐาน  คือ ขอมูลเกี่ยวกับอดีตที่มีลักษณะถาวรมีความสําคัญ  ซ่ึงรวมถึงขอมูลทางภูมิศาสตร
และประวัติศาสตรที่มีภูมิหลังอยางกวาง ๆ   สําหรับใชพิจารณาในการตีความปจจุบัน  และทํานายอนาคต  ใน
พจนานุกรมศัพททหารไดใหความหมายของขาวกรองมูลฐานวา  ขาวกรองพื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณทั่วไป  
ไดแก ทรัพยากร   ขีดความสามารถ และจุดออนของตางประเทศ  รวมทั้งพื้นที่ตาง ๆ  ที่อาจใชเปนสิ่งอางอิงใน
การวางแผนปฏิบัติการในทุกระดับ 
 ขาวกรองมูลฐานจะมีความถูกตองสมบูรณมากที่สุดในหวงระยะเวลาที่จัดทํา  แตอยางไรกต็าม  การเปลีย่นแปลง
ในหวงระยะเวลาตอมาก็มักมีผลกระทบไมมากนัก 
 สรุปไดวา  ขาวกรองมูลฐานเปนขาวกรองที่มีลักษณะเปนขอเท็จจริง  หรือเปนขาวสารที่ไดดําเนิน
กรรมวิธีโดยครบถวนสมบูรณแลว  และไดจัดทําเปนเอกสารถาวร  เพื่อใชเปนขอมูลหรือเปนเอกสารอางอิงในการ
จัดทําเอกสารหรือรายงานตาง ๆ เชน  แฟมเรื่องราว  สถิติ  ทําเนียบกําลังรบ  ขอมูลพื้นที่ปฏิบัติการและประวัติ
บุคคล  เปนตน 
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 ขาวกรองปจจุบัน  คือ  ขาวสาร  หรือขาวกรองที่ปรากฏขึ้นซึ่งเกี่ยวของกับสถานการณหรือครอบคลุมถึง
ความเคลื่อนไหวหรือพฤติกรรมสําคัญของขาศึกในปจจุบัน  สามารถนําไปใชประโยชนในการกําหนดนโยบาย
และการวางแผนในทันทีทันใดขาวกรองประเภทนี้  สวนใหญจะกระจายหรือใชประโยชนโดยไมตองรอการ
ดําเนินกรรมวิธี  สวนมากจะเปนขาวสารที่เกี่ยวกับการเตือนภัยหรือใชในการวางแผนเผชิญเหตุ  การปฏิบัติการ
ในทันทีทันใด  ขาวกรองปจจุบันจะสะทอนใหเห็นสถานการณในปจจุบันทั้งในระดับยุทธศาสตรและยุทธวิธี 
 ประมาณการขาวกรอง  คือ  ขาวกรองที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต  เปนความรูเกี่ยวกับชาติหรือกําลัง
ทหารของชาติหนึ่งที่อาจจะ/หรือสามารถกระทําการอยางใดอยางหนึ่งที่กระทบตอฝายเรา  ประมาณการขาวกรอง
ทางทหารจะมุงเนนในการกําหนดขีดความสามารถ จุดลอแหลม และหนทางปฏิบัติที่นาจะเปนหรือเปนอยูจริง
ของตางประเทศทั้งของประเทศฝายศัตรู ฝายเปนมิตรและฝายเปนกลาง  อยางไรก็ตามขอมูลของประมาณการขาว
กรองจะไมสมบูรณเทากับขาวกรองมูลฐานและขาวกรองปจจุบันเนื่องจากเปนขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขาว
กรองที่มีอยู  ดังนั้นคุณคาของประมาณการขาวกรองจึงขึ้นอยูกับความถูกตอง  และความครบถวนของขาวกรอง
มูลฐานและขาวกรองปจจุบันที่มีอยูตลอดจนประสบการณและความระมัดระวังในการวิเคราะหของเจาหนาที่ 
การใชขาวกรอง 
 ความมุงหมายในการใชขาวกรอง  มีอยูสามประการ คือการนําไปใชทางยุทธศาสตร  ยุทธการ  และใชใน
การตอตานการขาวกรอง  แตผูใชอาจแบงแยกประเภทของการนําไปใชใหยอยออกเปนหลายสาขาไดตามตองการ  
อยางไรก็ตาม  ลักษณะของขอมูลก็จะยังคงเหมือนเดิม แมจะเรียกชื่อเปนอยางอื่นก็ตาม 
         การใชทางยุทธศาสตร 
 การใชทางยุทธศาสตรนั้น มีความหมายกวางขวาง เนื่องจากจะตองมีขอบเขตครอบคลุมไปถึงการนําเอา
กําลังอํานาจทางเศรษฐกิจ  การเมือง  จิตวิทยามาใช  เพื่อใหไดเปรียบทาง การเมือง  การทูตหรือการคา  สําหรับ
ดานยุทธศาสตรทางทหารนั้นจะใชในการวางแผนทางทหารในยามสงบ  โดยผูบังคับบัญชาทหารระดับสูงจะใช
ในการเตรียมกําลัง  การวางกําลังและการใชกําลังทหารประจําการเทาที่มีอยู  ในยามสงครามผูบังคับบัญชาจะ
นําไปใชในแผนหลัก  ไดแก  การกําหนดนโยบาย  และแผนการทางทหาร  ซ่ึงความตองการขาวกรองที่จะ
นําไปใชในทางยุทธศาสตรนั้น  ไดแก  ขีดความสามารถ  จุดลอแหลม  และหนทางปฏิบัติที่นาจะเปนของตางชาติทั้ง
ที่เปนศัตรู และนาจะเปนศัตรูชาติพันธมิตรและชาติเปนกลาง 
       การใชในทางยุทธการ 
 ขาวกรองที่นําไปใชในทางยุทธการนั้น  มีทั้งใชในขอบเขตที่กวาง ๆ และใชในขอบเขตที่เฉพาะเจาะจง  
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระดับหรือภารกิจของหนวยนั้น ๆ แตอยางไรก็ตาม  ขาวกรองที่นําไปใชทางยุทธการจะเปนขอมูลที่
ใชเปนพื้นฐานในการตกลงใจที่มีผลตอการใชกําลังทหารเฉพาะหนวยและการใชอาวุธบางประเภท  ดังนั้น ขาว
กรองที่นําไปใชในทางยุทธการนั้น  ไมวาจะเปนการปฏิบัติทางทหารประเภทใดก็ตามจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับ
ขาศึกและพื้นที่ที่ปฏิบัติการอยางละเอียดและเจาะจงที่สุด  เชนการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก  การปฏิบัติการ
สงครามทุนระเบิด  การปฏิบัติการเรือผิวน้ํา  การปฏิบัติการทางอากาศ หรือการลาดตระเวน เปนตน และเพื่อ
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สะดวกตอการอางถึง จึงไดตั้งชื่อของขาวกรองตามการปฏิบัติการสาขาตาง ๆ เชน ขาวกรองการปฏิบัติการสะเทิน
น้ําสะเทินบก  ขาวกรองสําหรับการปฏิบัติการสงครามทุนระเบิด ฯลฯ เปนตน 
         การใชในการตอตานขาวกรอง 
 หมายถึง  การนําขาวกรองมาใชในการตอตานความพยายามของตางชาติที่นาจะเปนขาศึก  ที่ตั้งใจ
ปฏิบัติการมุงรายตอฝายเราดวยการทําจารกรรม  การกอวินาศกรรม  และบอนทําลาย หรือทําลายพลังอํานาจหรือ
ศักย ในการทําสงครามของชาติเรา  ทั้งในยามสงบ และยามสงคราม         การใชในดานอื่น ๆ  บ า ง ค รั้ ง
ผูบังคับบัญชาตองการทราบขอมูลเฉพาะเรื่องโดยตองการทราบเพียงความเปนจริง  หรือขอมูลมูลฐานของเรื่อง
นั้น ๆ เชน         ผูบังคับบัญชาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของตองการรูความจุของคลังเก็บสินคาของทาเรือซ่ึงตองรับ
การขนถายสิ่งอุปกรณลงจากเรือลําเลียง  ความลึกของทาเทียบเรือ  แหลงน้ํากินน้ําใช  เปนตน  ดังนั้นหนวยงานขาว
กรองที่เกี่ยวของจะตองรวบรวมขาวสาร  และพรอมที่จะบริการขาวสารเหลานี้ใหดวยทั้งนี้โดยปกติแลว  หนวย
ขาวกรอง  หรือหนวยรวบรวมขาวสารจะเปนผูจัดหาใหตามคําขอที่เจาะจงมา 
วงรอบขาวกรอง 
 วงรอบขาวกรอง (Intelligence Cycle) คือ กรรมวิธีในการเปลี่ยนแปลงขาวสารใหเปนขาวกรอง  หรือ
เรียกอีกอยางหนึ่งวา“กรรมวิธีขาวกรอง” (Intelligence Process) 
 วงรอบขาวกรองนี้เปนเครื่องมือสําคัญในการผลิตขาวกรองมีขั้นตอนการปฏิบัติ  ดังนี้.- 
 
                                   

การวางแผนรวบรวมขาวสาร 
- ความตองการขาวกรอง (หขส.) 
- แผนรวบรวมขาวสาร (คําสั่ง/คําขอ) 
- ผนวกขาวกรอง 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
         การวางแผนรวบรวมขาวสาร 
 คือ การกําหนดแนวทางในการรวบรวม  เพื่อใหไดขาวสารตามที่ตองการ  แผนรวบรวมขาวเปนการมอบ
ภารกิจการหาขาวตามหัวขอขาวสําคัญไปยังหนวยหรือเจาหนาที่รวบรวมขาวสาร 

การใชและการกระจาย 
- ทันเวลาผูใช 
- ผูเกี่ยวของนําไปใช 
- เครื่องมือ 
- รปภ. 
- กํากับดูแล 

ภ
า 
ร 
กิ 
จ 

การรวบรวมขาวสาร 
- ระบบงานขาว 
- หนวย/เจาหนาที่ 
- การรวบรวมขาว 
- การรายงาน 
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 ขอพิจารณากําหนดแผนรวบรวมขาวมักจะประกอบดวยการพิจารณาความตองการขาวกรอง  ความ
เรงดวนของขาว ส่ิงบอกเหตุ  การกําหนดคําสั่งคําขอ  และการคัดเลือกเจาหนาที่รวบรวมขาวสาร  เปนตน  ในการ
จัดทําแผนรวบรวมขาวสารจะตองใหคลุมชวงเวลาตามภารกิจซึ่งตองกระทําอยางตอเนื่องและดัดแปลงแกไขให
ทันกับเหตุการณอยูเสมอ โดยปกติจะไมมีแบบฟอรมตายตัว แตควรประกอบไปดวย 
 -      ขาวเรื่อง  วัน  เดือน  ป 

- หขส. 
- ส่ิงบอกเหตุ 
- หนวยที่รวบรวมขาวสาร 
- เวลาที่ตองการทราบ 
- หมายเหตุ 

ปจจัยสําคัญที่จะตองคํานึงถึงในการจัดทําแผนรวบรวมขาวคือ 
 

ภารกิจ สถานการณ ขนาดหนวย เจาหนาที่ที่มี 
 
         หัวขอขาวสําคัญ (หขส.) 
 คือ ขาวสารเฉพาะเรื่องของขาศึก  สถานการณแวดลอมของขาศึก หรือลักษณะพื้นที่ยุทธบริเวณที่
ตองการทราบ เพื่อความสําเร็จในภารกิจ 

- หัวขอขาวสารสําคัญ (หขส.) จัดทําขึ้นโดยอาศัยพื้นฐานจากสิ่งบอกเหตุ  ความตองการของ หน. 
หนวย   หนวยขางเคียงหรือขาวสารมีผลตอการปฏิบัติภารกิจ  โดยปกติแลว  หขส. มักจะออกมาในรูปที่เปน
คําถามเสมอ 

- รูปแบบของ  หขส. 
 

ส้ัน กระทัดรัด ชัดเจน ในรูปคําถาม 
ตัวอยาง 

ขาศึกจะใชอาวุธนําวิถีตอสูอากาศยานยิง  บ. ที่เขาไปโจมตี 
ที่ตั้งคลังน้ํามันทางดานเหนอืหรือไม ? 

  
        คําสั่งคําขอ 
 คือ การสงความตองการขาวสารที่กําหนดไวในแผนรวบรวมขาวสารไปยังหนวยรอง  “เปนคําสั่ง”  ไปยงั
หนวยเหนือ หรือหนวยขางเคียง “เปนคําขอ” 
 “คําสั่งคําขอ” จะเปนขอแนะนํางาย ๆ ในรายงานขาวสารเจาะจงตาง ๆ ที่จะยืนยัน หรือปฏิเสธสิ่งบอกเหตุ 
สิ่งบอกเหตุ 



 ๙

 คือ รองรอย  หลักฐาน  เครื่องหมาย  หรือพฤติกรรมที่เกิดจากการปฏิบัติของฝายตรงขาม ซ่ึงจะให.- 
- ช้ีใหเห็นจุดออน หรือขีดความสามารถของฝายตรงขาม 
- นําไปสูการวิเคราะหหนทางปฏิบัติที่ฝายตรงขามอาจนํามาใช 
- เปนขอพิจารณาในการเลือกหนทางปฏิบัติของผูบังคับบัญชา 

         การรวบรวมขาวสาร 
 การรวบรวมขาวสาร  เปนขั้นตอนที่มีความยากลําบากในวงรอบขาวกรอง  เนื่องจากฝายตรงขามจะใช
วิธีการทั้งปวง เพื่อปองกันและปกปดขาว  ดังนั้น  ในการรวบรวมขาวจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดเวลา
และใชแหลงขาว  เจาหนาที่ และเครื่องมือรวบรวมขาวสารทั้งปวงที่มีอยู  รวมถึงการทําลายการตอตานของฝาย
ตรงขามเพื่อใหไดขาวสารตามที่ตองการ 
 เจาหนาที่รวบรวมขาวสาร  หมายถึง  บุคคล  หนวย  หรือเครื่องมือที่ทําหนาที่รวบรวมขาวดวยการตรวจ
คน  ตรวจการณหรือซักถาม  ตอแหลงขาวทั้งปวง 
 บุคคลรวบรวมขาวสาร  เปนการแสวงประโยชนจากแหลงขาวอยางมีระบบ  แลวสงขาวสารที่ไดไปยัง
ฝายการขาว  เพื่อนําไปผลิตขาวกรองตอไป ซ่ึงวิธีการรวบรวมโดยทั่วไปจะไดจาก.- 

- การแลกเปลี่ยนขาวสาร 
- การสังเกตการณ 
- การสนทนา 
- การอานและการฟง 
- การสัมภาษณ 
- การตรวจสอบ 
- การสืบสวน 
- การลาดตระเวน 
- การถายภาพ 
- การคนควา 
หนวยรวบรวมจะตองวางแผนการรวบรวมขาวใหหนวยรอง และผูเกี่ยวของทําการรวบรวมขาวสาร 

สําหรับหนวยรวบรวมที่สําคัญ คือ 
- กองกําลังปฏิบัติการตาง ๆ  
- เรือผิวน้ํา 
- เรือดําน้ํา 
- ชุดลาดตระเวนพิเศษ 
- ชุดทําลายใตน้ํา 
- หนวยขาวตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
สําหรับแหลงขาว (Source) ทั้งบุคคล ส่ิงของหรือพฤติการณอันเปนเหตุใหไดมาซึ่งขาวสารทางยุการ  
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ไดแก.- 
เอกสารของขาศึกท่ียึดได 
 เอกสารในที่นี้  หมายถึง  ขาวสารที่มีการบันทึกไวแบบใดแบบหนึ่ง  รวมถึงพัสดุที่มีการบันทึกดวยการ
เขียน  การพิมพการวาด  หรือสลัก  การบันทึกเสียง  หรือคําพูด  ภาพถาย  ฟลมที่ถายภาพแลว  ตลอดจนเอกสาร
ใด ๆ ก็ตามที่มีขาวสารเกี่ยวกับขีดความสามารถทางยุทธวิธี  หรือยุทธศาสตร หรือความตั้งใจของขาศึก  ทั้งนี้ 
ตองสามารถพิสูจนทราบวาเปนเอกสารที่แทจริงของขาศึกโดยปราศจากขอสงสัยใด ๆ ดวย 
         อาวุธยุทโธปกรณของขาศึกท่ียึดได 
 ความเขมแข็งและความออนแอ ทางดานเทคนิคของขาศึกนั้น  สามารถตรวจพบไดจากอาวุธยุทโธปกรณ
ที่ขาศึกผลิตออกมาใช  รวมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ  ซ่ึงจะสามารถประมาณการเกี่ยวกับขีดความสามารถของขาศึกที่
จะทําสงครามดวยวิธีการรุก และ/หรือการรับไดถูกตองพอสมควร นอกจากนั้น ภาพถายหรือตัวอยางของชิ้นสวน
ของอาวุธยุทโธปกรณ  จะสามารถประเมินคาความสําเร็จทางเทคนิค  และการพัฒนาศักยการทําสงครามของ
ขาศึกได 
         การศึกษาและการพยากรณลมฟาอากาศ 
 แมในปจจุบันไดมีการผลิตอาวุธสมัยใหมมาใช เชน  อาวุธปลอยนําวิถี  เครื่องบินความเร็วเหนือเสียง  
เรือดําน้ํา/เรือผิวน้ําที่ใชพลังงานนิวเคลียรเปนกําลังขับเคลื่อน  ก็ตาม  แตการใชกําลังทหารใหไดผลก็ยังคงจะตอง
มีการพิจารณาถึงอิทธิพลของสภาพลมฟาอากาศ  ตั้งแตเร่ิมตนของการวางแผนจนกระทั่งการปฏิบัติการตามแผน
เสร็จสิ้นลง  ความสามารถในการตีความของสภาพลมฟาอากาศที่เกิดขึ้น  และบังเกิดผลตามมาในพื้นที่เปาหมาย
ไดอยางถูกตอง  ยอมสามารถนําไปใชเปนมูลฐานในการอนุมานหนทางปฏิบัติที่ขาศึกนาจะนํามาใชได 
         สิ่งพิมพ  วิทยุ  และโทรทัศนของขาศึก 
 ขาวสารจํานวนมากที่ไดจากส่ิงพิมพ  วิทยุกระจายเสียง และการถายทอดโทรทัศนสามารถชวยอุด
ชองวางในขอมูลขาวกรองในยามสงคราม เชน ขาวสารที่ไดจากสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดหนวยของกองทัพ
ขาศึก  ความสัมพันธทางการทหาร  การเมืองสภาพทางเศรษฐกิจของชาติขาศึก ปฏิกิริยาทางจิตวิทยาในบรรดา
ประชากร และขอมูลการสูญเสียของขาศึก 
         การแพรคล่ืนและสัญญาณอิเล็กทรอนิกส 
 การวิเคราะห  ความเขม  และทิศทางของการแพรคล่ืนจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสของขาศึก  อาจทําให
ไดรับขาวสารเกี่ยวกับขาศึกเพิ่มขึ้น การตรวจการณทางอิเล็กทรอนิกสเพื่อหาท่ีตั้งเรดารการถอดรหัสสัญญาณที่
ดักรับฟงจากวิทยุ  จะสามารถไดรับขาวสารที่มีคุณคาเกี่ยวกับกําลังพล  การวางกําลัง  การเคลื่อนยายกําลัง และ
ความตั้งใจของขาศึก  ขาวกรองที่ไดจากการถอดรหัสขาวสารทางดานการสื่อสาร  จะสามารถนําไปใชประโยชน
ในการยืนยันขาวสารที่ไดรับจากแหลงขาวอื่นอีกดวย 
         เชลยศึก 
 เชลยศึก  มักจะเปดเผยขาวสารที่มีคุณคาทางดานขาวกรองทั้งที่โดยต้ังใจหรือไมเต็มใจ  ซ่ึงการจะให
ไดรับขาวสารจากเชลยศึกมากที่สุด  จะตองมาจากการปฏิบัติตอเชลยศึกดวยความสามารถตั้งแตรับตัวจนถึงเวลา



 ๑๑

ส้ินสุดของการสอบถาม ขาวสารที่ไดจากเชลยศึก  ไดแก  ขอมูลเกี่ยวกับนามหนวย การวางกําลังการเคลื่อนยาย
กําลัง  ขวัญ  การสรางเสริมความเขมแข็งของที่มั่นและผลที่เกิดจากการทําสงครามจิตวิทยา 
         ทหารหนีทัพ 
 การปฏิบัติตอทหารหนีทัพใหปฏิบัติเหมือนกับตอเชลยศึกทหารหนีทัพอาจแสดงความคิดเห็นและมีทาที
เหมือนกับเชลยศึกแตบางครั้งก็มีผูปลอมตัวเปนผูหนีทัพรวมอยูดวย 
         ผูหลบหนีพนการจับกุม 
 ผูหลบหนีพนการจับกุม  อาจหลบอาศัยอยูอยางโดดเดี่ยวในดินแดนของขาศึก  บุคคลประเภทนี้สามารถ
ใหขาวสารไดมากมาย หากวามีแผนที่ หรือมีความรูเกี่ยวกับภูมิประเทศดินแดนขาศึกอยางดีประเภทตาง ๆ ที่
ติดตั้งในเครื่องบินลาดตระเวนตรวจการณสามารถนําไปใชในการรวบรวมขาวสารที่มีคุณคาทาง 
 
ยุทธวิธีและทางยุทธศาสตรโดยปกติแลวถือวาภาพถายเปนแหลงขาวจริงและทันสมัยที่สุดสําหรับผูบังคับบัญชา
ทางยุทธการ  และฝาย 
อํานวยการขาว  เนื่องจากสามารถนําไปพิสูจนเพื่อแกความสงสัยใหกระจางชัดได  เชน การนําไปขยายหา
รายละเอียด หรือนําไปยืนยันกับขาวสารที่ไดจากแหลงขาวอื่น  ภาพถายทางอากาศเปนแหลงขาวขั้นตนที่มี
ความสําคัญตอการกําหนดเปาหมายสําหรับกําลังทางภาคพื้นดิน  กําลังทางเรือ และกําลังทางอากาศ และยังใชใน
การทําแผนที่บกและแผนที่ทะเล  การศึกษาภูมิประเทศ และการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการระเบิดดวย 
 

บุคคล วัตถุ/เอกสาร พฤติกรรม/การปฏิบัติ 
* เชลยศึก 
* ทหารหนีทัพ 
* บุคคลในทองที่ 
* ทหารที่กลับคืน
หนวย 
* ผูหลบหนี
หลีกเลี่ยง 
* ผูอพยพ/ผูล้ีภัย 

* แผนที่ 
* ภาพถายทางอากาศ 
* รายงาน 
* ยุทโธปกรณที่ยึดได 
* หลุมระเบิด 
* กระสุนดาน 

* การเปลี่ยนที่ต้ังยิง 
* การเคลื่อนยายกําลัง 
* การสรางเครื่องกีดขวาง 
* การลวง/การพราง 
* การยิงของอาวุธสนับสนุน 
* การสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส 

 
         การรายงาน 
 การรวบรวมขาวกรอง  จะไดผลคุมคา  เมื่อมีการรายงานขาวสารที่รวบรวมมาไดไปยังกองบัญชาการ  
และหนวยที่สามารถนําขาวสารไปใชใหเกิดประโยชนได 
 รูปแบบการรายงาน สามารถทําไดดวยการบรรยายดวยวาจาดวยการเขียนรายงานเปนลายลักษณอักษร  
หรือการแสดงดวยภาพแบบตาง ๆ ทั้งนี้ การรายงานมีหลักวา 

- ถึงมือผูรับทันเวลา 
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- คลุมเหตุการณทั้งหมด 
- ขอความตอเนื่องกัน 
- แจงถึงที่มาซึ่งขาวสารนั้น 
- กําหนดชั้นความลับ และกําหนดคาขาวสาร 

         คุณสมบัติของรายงานที่ดี คือ 
ก) สมบูรณ       - ใคร  อะไร  เมื่อไร  ที่ไหน  อยางไร  ทําไม 
ข) กระจางแจง  - เรียงความที่ดีใชประโยคสั้นตรงไปตรงมาไมมีความหมายหลายอยาง 

 ค) กะทัดรัด      - ใชถอยคํานอย ไดความหมายมาก 
 ง) เขาถึงจุดหมายไดงาย    - ใชแบบฟอรม  หัวขอ  แผนผัง  แผนที่  และภาพประกอบ 
 จ) การเนน        - โดยการขีดเสนใตขอความสําคัญ หรือใชสีชวย 
         การดําเนินกรรมวิธี 
 การดําเนินกรรมวิธี หรือการผลิตขาวกรอง คือ การนําขาวสารที่รวบรวมมาได ไปดําเนินการตามหลัก
ของเหตุผล ใหเปนขาวกรอง  นายทหาร/เจาหนาที่วิเคราะห  ที่ทําการผลิตขาวกรองจะตองนําหลักของเหตุผล  
และทําการคนควาขาวกรองและขาวสารที่มีอยูอยางละเอียด เพื่อหาความเกี่ยวของกัน 
 การผลิตขาวกรองนั้นเปนงานที่ตองใชความคิดเปนหลักและเปนการดําเนินกรรมวิธีที่หยุดนิ่งไมได  
ขอมูลพื้นฐานหรือขอเท็จจริงพื้นฐานที่นํามาใชในการผลิตขาวกรองจะตองมีรายละเอียดใหมากเทาที่จะทําได  
เพื่อใหไดขอยุติที่สมบูรณและหลีกเลี่ยงความผิดพลาด 
         การบันทึก 
      คือการเตรียม ขาวสารใหอยูในสภาพพรอมที่ใชทั้งในปจจุบันและอนาคต ดวยการจัดลงแฟม ลงบัญชี  
จัดทําดัชนี และเก็บรักษาใหถูกตอง  ขาวสารที่รวบรวมมาไดแมจะมีคานอยก็ตองจัดใหอยูในเรื่องเดียวกัน  
เพื่อใหนําไปใชไดทันทีที่ตองการซึ่งประกอบดวย  บันทึกประจําวัน  เอกสารแยกเรื่อง  แผนที่สถานการณดาน
การขาวกรอง และแฟมขาวกรอง เปนตน 
 

บันทึกประจําวัน เอกสารแยกเรื่อง 
- เปนบันทึกถาวรรอบ ๒๔ ช.ม. 
- รายงานตามลําดับเหตุการณ 
- แสดงผูสงขาว  เวลาเขา - ออก 

- เครื่องมือชวยการคัดแยก 
ประเมินคา และตีความขาวสาร 
- ใชประโยชนในการรายงาน 
ขาวกรอง และการปฏิบัติตอขาว 

แผนที่สถานการณ แฟมขาวกรอง 
- แสดงสถานการณดานการ 
ขาวกรองในหวงเวลา 
- แสดงกําลัง ที่ต้ัง และการปฏิบัติ 
ของฝายตรงขามในปจจุบัน 

- เปนบันทึกถาวรของทางราชการ 
- เก็บสําเนารายงานขาวทุกฉบับ 
- เก็บขาวสารที่มีคุณคาในอนาคต 
- แฟมทําเนียบกําลังรบ แสดงบัญชี 
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- กําหนดการเคลื่อนที่ของกองโจร 
- ใชบรรยายสรุปขาวกรอง  
- ใชจัดเตรียมสนามรบดานการขาว 
- ใชจัดเตรียมสนามรบดานการขาว 
เพื่อใหผูบังคับบัญชาเห็นภาพ 

หนวย  การจัด และหลักนิยมการรบ 
ของฝายตรงขาม 
 
 

  
        การประเมินคา 
 การประเมินคา  คือ  ขอพิจารณาของเจาหนาที่วิเคราะหขาวกรองในการกําหนดคาความถูกตอง  ความ
ไวใจไดและความเชื่อถือไดของขาวสาร  ขาวสารที่ไมมีการประเมินคา  จะยังไมเปนขาวกรอง และการกระจาย
ขาวสารแบบนี้ อาจกอใหเกิดอันตรายอยางรุนแรงได 
 การประเมินคานั้น  เจาหนาที่รวบรวมในสนามจะเปนผูใหคาของขาวสารและคาของแหลงขาวเปนคน
แรก  โดยจะกําหนดตามความเหมาะสมตามประสบการณที่เคยรวมทํางานกันมาในอดีต อยางไรก็ตาม หนวยผลติ
ขาวกรองจะยังไมยอมรับการใหคาของเจาหนาที่รวบรวมขาวสารทันที  เนื่องจากในบางครั้งหนวยผลิตขาวกรอง
มีแหลงขาวอื่นที่รายงานขาวสารเดียวกันดวยนอกจากนั้น  ยังอาจจะลดคาขาวสารที่เจาหนาที่รวบรวมรายงานได
ดวย  โดยพิจารณาจากรายงานขาวสารในอดีต อยางไรก็ตามแมวาขาวสารที่สงใหหนวยผลิตจะมีคานอย หนวย
ผลิตขาวกรองก็ตองทําการทดสอบความเชื่อถือไดของแหลงขาว  และความถูกตองของขาวสารทุกครั้ง 
 รหัสมาตรฐาน  ในการประเมินคาความเชื่อถือไดของแหลงขาว  กําหนดเปนตัวอักษร  ก – ฉ  และคา
ความถูกตองตามลําดับความนาจะเปนไปไดของขาวสาร กําหนดเปนตัวเลข ๑ - ๖ 
 

คะแนนการประเมินคา 
ความเชื่อถือได ความถูกตอง 
(ก) – เช่ือถือไดเต็มที่ 
(ข) – เช่ือถือได 
(ค) – พอเชื่อถือได 
(ง) – ไมนาเชื่อถือ 
(จ) – เช่ือถือไมได 
(ฉ) – ไมอาจตัดสินความเชื่อถือได 

(๑) – ไดรับการยืนยัน 
(๒) – นาจะเปนจริง 
(๓) – อาจจะเปนจริง 
(๔) – สงสัยวาจะเปนจริง 
(๕) – ไมนาจะเปนจริง 
(๖) – ไมอาจตัดสินความจริงได 

 
         ความเชื่อถือได 
 การใหคาความเชื่อถือไดของแหลงขาว  มีปจจัยพื้นฐานสามประการที่ใชเปนเกณฑ  คือ 

ก. แหลงขาวแท (authencity) 
เจาหนาที่วิเคราะหจะตองแยกแหลงขาวจริง ๆ ออกจากหนวยถายทอดหรือสงขาวใหชัดเจน อยางไร 

ก็ตาม ในกรณีที่ไมสามารถทราบถึงแหลงขาวจริง       ตองใหความสําคัญอันดับแรกแก 
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ผูถายทอดขาวสาร แหลงขาวที่นับวาเชื่อถือไดของเจาหนาที่วิเคราะหก็คือผูที่สังเกตการณดวยตนเอง 

และหลักฐานทางเอกสารที่ผานการพิสูจนแลว 
ข. ความไวใจได (trustworthiness) 

แหลงขาวแตละคนอาจมีความคิดขัดแยง หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความจงรักภักดี      จึงเปน 
หนาที่ของผูประเมินคาจะตองคาดการณเกี่ยวกับสถานการณแวดลอมที่ทําใหความจงรักภักดีตองหยอนลง หรือ
แนวโนมที่อาจทําใหแหลงขาวกลายเปนศัตรูไดในอนาคต  ความจงรักภักดีของแหลงขาวอาจจะตองสืบสาวไปถึง
ภูมิหลัง  พฤติกรรมในอดีต และทาทีในปจจุบัน 

ค. ความสามารถ (competency) 
ความสามารถของแหลงขาวขึ้นอยูกับการฝกประสบการณ และการวินิจฉัยส่ิงที่ไดเห็น  ถาแหลงขาว 

เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาว  รายงานของบุคคลนี้ยอมมีคุณคาความถูกตองของขาวสาร ค าความถูกตอง
ของขาวสารมีเกณฑการให โดยพิจารณาจากความกลมกลืน ความนาเชื่อถือ และการยืนยัน สําหรับกฏเกณฑนี้ใช
เมื่อหนวยผลิตมีขาวสารที่เหมือนกันจํานวนมากพอสมควร 
 ก.   ความกลมกลืน (coherence) 
โดยเฉลี่ยแลว ขาวสารใหมที่มีคุณคา มักมีความกลมกลืน และมีความสอดคลองตองกันในตัวเอง และมี
แนวความคิดที่เกี่ยวของซึ่งกันและกัน แตถาเนื้อหาขาวารในรายงานมีการขัดแขงกันยอมทําใหความเปนไปได
ของขาสารเกิดปญหาขึ้นไดทันที อยางไรก็ตาม ถึงแมวาความกลมกลืนเปนตัวเกณฑอันหนึ่ง แตก็เปนเพียงตัว
เกณฑขั้นตนในการพิจารณาความนาเปนไปได และยังไมมีการใหขอยุติ  ขาวสารที่มีเนื้อเร่ืองที่มีเหตุผลและมี
เร่ืองราวที่สอดคลองตองกันอาจไมมีความถูกตองเลย ขณะเดียวกันขาวสารที่เปนความจริงกลับดูเหมือนจะมี
ความขัดแยงภายในตัวไดเหมือนกัน ดังนั้น รายละเอียดของขาวสารในรายงานจึงไมใชปจจัยประกันความถูกตอง 
ซ่ึงจําเปนตองหาปจจัยอ่ืนมาพิสูจนเพิ่มเติมดวย 
 ข.   ความเชื่อถือได (credibility) 
           ความเชื่อถือไดของขาวสาร อาจพิจารณาไดโดยเอาขาวสารที่ไดมาใหมเปรียบเทียบกับขาวสาร
และขาวกรองที่มีอยูเดิม ถาขาวสารที่ไดมาใหมสอดคลองกลมกลืนกับขาวสารและขาวกรองที่รวบรวมไวเดิม
ยอมแสดงวาเปนขาวสารที่มีคาควรแกการพิจารณาใหควานาเชือถือได 
 ค.   การยืนยัน (confirmation) 
 เนื้อเร่ืองของขาวสารใหมที่ไดมาอาจเปนการยืนยันใหแกขาวสารที่มีอยูแลว และชวยเสริมความนา
เปนไปไดและความถูกตองของขาวสารเดิมใหมีคาสูงยิ่งขึ้น การใชเกณฑนี้เปนเครื่องมือทําใหเห็นวาขาวสารใหม
มีการยืนยัน ไมมีการยืนยันหรือขัดแยงกัน ในกรณีที่แหลงขาวตางกัน ตางรายงานขาวสารเขามาในหนวยผลิต ซ่ึง
ตรวจพบวามีรายงานสองฉบับที่มีขอมูลเหมือนกัน ยังจะไมถือวาเปนการยืนยันจนกวาจะได 
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ทําการตรวจสอบรายละเอียดเปรียบเทียบกันจนถึงที่สุด ความแตกตางกันเล็กนอยของรายงานทั้งสองคงจะไมเปน
เหตุใหถึงกับทําลายคุณคาทั้งหมดของขาวสาร 
 การวิเคราะห 
 การวิเคราะหมีความคลายคลึงกับการประเมินคา คือเปนการพิสูจนหาความจริงที่แฝงอยูในรายงาน โดย
การนําขาวสารที่ประเมินคาแลวไปเปรียบเทียบกับที่ไดมาจากรายงานฉบับอื่น ๆ และทําการตรวจสอบอยาง
ละเอียดเพื่อพิสูจนทราบขอเท็จจริงที่สําคัญและพิจารณาความเกี่ยวของเจาหนาที่วิเคราะหจะตองรวบรวมขอมูลที่
อยูในขอบเขตใหไดอยางกวางขวาง และทําการคนควาเรื่องราวที่เกี่ยวของอยางลึกซึ้งซึ่งสามารถกระทําไดดวย
การจัดทําสารบัญชาวสาร/วัสดุที่มีการกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัย และการจัดขาวสาร/วัสดุเรียง
ตามลําดับ พรอมที่จะนําไปใชไดอยางรวดเร็ว รวมทั้งการใชเทคนิคเครื่องมือ/เครื่องชวยก็จะอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติดังกลาวได และเปนไปอยางมีเหตุผล 
 การสนธิกรรม 
 การสนธิกรรม  เปนการนําความรูที่เกี่ยวของมาจัดทําเปนขาวกรองที่มีขอบเขตกวางขวางยิ่งขึ้น งานขั้นนี้
ของนายทหารขาวกรองก็คือ การกลั่นกรอง แยกรายละเอียดออกจากกัน และนําขาวกรองทั้งหมดที่กําลังพิจารณา
มารวมกันอีกครั้งเพื่อใหทันสมัายอยางตอเนื่อง นายทหารขาวกรองตองสามารถจัดประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดที่แผงอยูในขอมูลที่ไดมีการวิเคราะหคร้ังใหมแลว และมองเห็นสถานการแวดลอม ซ่ึงอาจทําใหเขาใจ
ความหมายไดมากขึ้นอีก ดังนั้น ขั้นการสนธิกรรมก็คือการใชความคิดที่สรางสรรคขั้นตน 
 การตีความ 
 การตีความ คือ การพิจารณาหาความหมายใหไดเต็มที่เทาที่เปนไปไดตอขาวสารที่ไดมีการดําเนิน
กรรมวิธีผลิตขาวกรองแลว โดยพิจารณาความเกี่ยวของทั้งหมดและที่มีผลตอการวางแผนในขณะนั้น ในบางครั้ง
เจาหนาที่ขาวกรองสามารถตีความขาวสารไดเกือบทันทีที่ไดรับ ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับแหลงชาวและขาวสารในกรณีที่
นําไปใชทางยุทธศาสตรจะตองนําองคประกอบทั้งหมดมาตีความ คือ ภูมิศาสตรทางหาร การขนสง การโทร 
คมนาคม การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาตรและเทคโนโลยี  กองทัพและชีวประวัติบุคคลสําคัญ 
องคประกอบเหลานี้จะตองมีรายละเอียดใหมากพอที่ทําใหมองเห็นสิ่งบอกเหตุที่เปนขีดความสามารถหรือความ
ตั้งใจของตางชาติ การนําไปใชทางยุทธการนั้น  การตีความมีผลใหไดขาวกรองที่มีความสําคัญตอการประมาณ
สถานการณของผูบังคับบัญชา ตัวอยางเชน ความรูเกี่ยวกับการวางกําลังเผชิญหนาของขาศึก จะยังไมเปนขาว
กรอง        ที่สมบูรณจนกวาจะมีการผลิตขั้นสุดทาย ดวยการตีความใหเขากันไดกับปจจัยตาง ๆ เชน ภูมิประเทศ 

อุปสรรคในการผลติขาว 
ก)ความไมสมบูรณของขาวสาร 
ข)ความไมถูกตองของขาวสาร 
ค)ความเฉื่อยชาของผูผลิตขาว 
ง)การตีความที่ใชไมได 
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ลมฟาอากาศ การขนสงกําลังบํารุง และกําลังใจของทหาร การตีความที่ไดความหมายเต็มที่ จะเกี่ยวของกับขีด
ความสามารถของขาศึกที่จะเปนฝายริเร่ิมหรือตานทานการโจมตี ปจจัยอ่ืน ๆ ที่นํามาใชในการตีความ ไดแก การ
ใชเหตุผลตามหลักของความจริง และการปรึกษาหารือกับเพื่อนรวมงานดวยสติสัมปชัญญะและมีความมั่นใจวา
ไดดําเนินการอยางมีเหตุผล และตีความไดถูกตองทุกขั้นของการดําเนินกรรมวิธีการผลิตนั้น  นายทหารขาวกร
องอาจมีความตองการขาวสารเพิ่มเติมหรือนําขาวสารที่กําลังดําเนินกรรมวิธีในขั้นของการผลิตขาวกรองไปขยาย
ความ ดังนั้น นายทหารขาวกรองอาจขอใหสงกําลังหรือคําขอขาวสารเฉพาะเรื่องไปยังหนวยรวบรวมตาง ๆ ที่มี
ความสามารถในการรวบรวมขาวสารเรื่องนั้นได 
 การกระจายขาวกรอง 
 คือ การสงขาวกรองออกไปในรูปแบบฟอรมที่เหมาะสมไปยังผูที่ตองการใชไดทันเวลาตามเวลาที่
กําหนด การกระจายขาวกรองเปนขั้นที่สามของการดําเนินกรรมวิธีขาวกรอง ซ่ึงถาไมมีการกระจายขาวกรองแลว  
การดําเนินกรรมวิธีก็สูญเสียไปโดยไรประโยชน การกระจายขาวกรองทุกประเภทจะตองดําเนินการโดยตอเนื่อง
จนกระทั่งเจาหนาที่และหนวยที่จําเปนตองรูมีโอกาสไดเห็นและไดอานขาวกรองนั้นแลว  การกระจายขาวกรองที่
ไดผลหมายถึง 

- ผูไดรับขาวเปนบุคคลหรือหนวยที่จําเปนตองรู 
- กระจายไปถึงมือผูใชในรูปแบบเหมาะสมที่สุด 
- สงถึงมือผูใชไดทันเวลา 
วิธีการกระจายขาว 
๑) การเขียน (รายงานขาวเอกสาร) 
๒) การพูด (สนทนา บรรยายสรุป โทรทัศน วิทยุ ฯลฯ) 
๓) โดยภาพ (ภาพยนตร ภาพถาย แผนที่) 
เครื่องมือในการกระจาย 
๑) การนําสาสน 
๒) ทางสาย 
๓) วิทยุ 
๔) ไปรษณียปกติ 
๕) ถายทอดสําเนา 
กระจายทันเวลา 
ความตองการที่สําคัญในการกระจายขาวกรองที่มีประสิทธิภาพ คือ การกระจายขาวกรองใหทันเวลาไดมี

การประมาณวา ขาวกรองจะลดคาในอัตราดังนี้ 
ขาวกรองยุทธวิธี               ๑๐ % ตอวัน 
ขาวกรองยุทธศาสตรในยามสงคราม  ๑๐ % ตอเดือน 
ขาวกรองยุทธศาสตรในยามสงบ        ๒๐ % ตอป 



 ๑๗

การกระจายขาวกรองใหทันเวลาแตกตางกันไปตามลักษณะของการขาวกรองและความเรงดวน ซ่ึงเปน
ปจจัยที่ใชพิจารณาการเลือกวิธีการนําสง ปริมาณ หรือขนาดของวัสดุที่มีคุณคาดานขาวกรองเปนปจจัยที่จะบอก
ไดวา ควรจัดสงโดยนําสาร หรือจัดสงทางไปรษณีย หรือทางวิทยุโทรศัพท แมวาการกระจายกรองควรจะดําเนิน
ไปอยางรวดเร็วที่สุดและประหยัดก็ตามแต ตองคํานึงถึงการรักษาความปลอดภัยดวย 

การควบคุมการกระจายขาว 
การกะจายขาวที่มีการกําหนดชั้นรักษาความปลอดภัยอยูในความรับผิดชอบของหนวย จึงตองมีการ

แจกจาย  ระบุช่ือ หรือตําแหนง หรือหนวยที่จะเปนผูรับ  นายทหารที่มีหนาที่กระจายขาวจะตองรูความสําคัญของ
ขาวกรองและจะตองรูภารกิจเฉพาะของหนวยที่เปนผูใช  ความรับผิดชอบในการกําหนดการกระจายขาวของ
หนวยผลิตขาวกรอง  ควรเปนเจาหนาที่ที่กํากับดูแลการประเมินคาและการตีความเพราะวา  เปนคนแรกที่รู
ความสําคัญของขาวสารแตละรายการ  การกระจายขาวสารในชั้นตนจะดําเนินไปตามรายนามในการแจกจาย  
รายการแจกจายนี้ควรจะออนตัวหรือขยายตัวหรือลดจํานวนผูรับแลวแตความตองการ  ประเด็นสําคัญเจาหนาที่
รับผิดชอบในการกระจายขาวจะตองไมลืมวาขาวสารจะยังงไมเปนขาวกรองจนกวาจะมีการประเมินคาแลว  และขาว
กรองจะยัง      ไมเปนประโยชน จนกวาจะกระจายใหแกเจาหนาที่หรือหนวยที่ตองการใชขาวกรองนั้นไดทันเวลา 
ตัวอยางของการดําเนินกรรมวิธีผลิตขาวกรอง 

ในระหวางที่มีการประเมินคาขาวสารเรื่องเครื่องบินทิ้งระเบิดของโซเวียต (บ.ซู-๓๐)หนวยรวบรวมใหคา
ของแหลงขาวและคาของขาวสาร ก-๒ แตเจาหนาที่วิเคราะหใหคา ก-๓ ทั้งนี้เพราะเคยมีประสบการณที่เลวราย
กับผูรวบรวม  ถึงกระนั้นเจาหนาที่วิเคราะหพืจารณาเห็นวารายงานขาวสารของผูรวบรวมนั้น คงจะเปนความจริง 
เพราะวาขอเท็จจริงบางขอที่เจาหนาที่วิเคราะหเคยสงสัยอยูเดิมนั้น  มีเหตุผลสนับสนุนพอเชื่อถือไดและในขณะที่
ประเมินคา เจาหนาที่วิเคราะหก็ไดคนเรื่องขาวสาร บ.ซู-๒๙ ซ่ึงเปนเครื่องบินทิ้งระเบิดตนแบบ และเรื่องอาวุธ
ปลอยจากอากาศสูผิวพื้น  ซ่ึงอยูในขั้นการออกแบบจากแฟมขาวกรองมาศึกษา  พบวาขาวสารนี้มีหมายเหตุ      
ในตอนทายบันทึกวา  เครื่องบินแบบนี้นาจะเลิกผลิตในสองปขางหนาเจาหนาที่วิเคราะหเปรียบเทียบราบงานทั้ง
สองฉบับทันที โดยมุงพิจารณาขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธปลอย และความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิงของ
เครื่องบินทั้งสองแบบ ขาวสารที่สําคัญซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันทําใหเจาหนาที่วิเคราะหสามารถใหขอยุติดังนี้ 

๑. บ.ซู-๒๙ จําเปนตองปรับปรุงโครงสรางลําตัวเครื่องบินอยางมากมาย  จึงจะสามารถบรรทุกอาวุธ
ปลอยลวง (decoy missile) ได 

๒. บ.ซู-๒๙ สามารถบรรทุกอาวุธปลอย (ในขั้นออกแบบ)จากอากาศสูพื้นได แตน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นทําให
ระยะบินลดลงมาก 

๓. บ.ซู-๓๐ ออกแบบใหมีลักษณะแอโรไดนามิกส และเครื่องยนตขนาดใหญจนสามารถบรรทุกอาวุธ
ปลอยทั้งสองอแบบได โดยมีระยะบินไกลกวา บ.ซู-๒๙ 

เมื่อนําขอยุติของการวิเคราะหทั้งสามขอมาเปรียบเทียบกัน (การสนธิ) เจาหนาที่วิเคราะหลงความเห็น  
ตอไปอีกวา โซเวียตนาจะผลิต บ.ซู-๓๐ ขึ้นมาแทน บ.ซู-๒๙ ภายใน ๒ ปขางหนา  ขาวสารนี้ทําใหเจาหนาที่
วิเคราะหมีความรูเกี่ยวกับขีดความสามารถของกองทัพอากาศโวเวียตเพิ่มขึ้นอีก 



 ๑๘

เจาหนาที่วิเคราะหยังไดตีความขาวสารนี้วา  โซเวียตมีความตั้งใจที่จะรักษาดุลยกําลังระหวางเครื่องบินที่
มีคนขับกับขีปนาวุธโจมตี และอาวุธจรวดตอตานการโจมตี 

ตัวอยางนี้แสดงใหเห็นวาการดําเนินการเบื้องตนในการผลิตขาวกรองนั้น เปนงานของการใชความคิด
และบางขั้นตอนสามารถดําเนินการไดพรอมกัน        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙

ตอนที่ ๒ 
ขาวกรองทหารเรือ 
ขาวกรองยุทธศาสตร 

 ขาวกรองยุทธศาสตร คือขาวกรองเกี่ยวกับพื้นฐานในการกําหนดนโยบาย และแผนการทางทหารของ
ตางชาติ  ทั้งที่เปนพันธมิตร ศัตรู นาจะเปนศัตรู และเปนกลาง โดยมงพิจารณาถึงวัตถุประสงคของชาตินั้น ๆ ใน
ดานการเตรียมการปองกันประเทศ และการทําสงคราม อันไดแก ขีดความสามารถจุดลอแหลม และหนทาง
ปฏิบัติที่นาจะเปน หรือาจกลาวโดยสรุปไดวา ขาวกรองยุทธศาสตร คือ การพิจารณาถึงพลังอํานาจของตางชาติ 
หรือความสามารถของชาติหนึ่งในการที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงคของชาตินั้ 

องคประกอบขาวกรองทางยุทธศาสตร 
 การที่จะใหทราบถึงพลังอํานาจของตางชาติและสามารถวิเคราะหขีดความสามารถ นโยบาย หรือหนทาง
ปฏิบัติที่ตางชาติจะใชเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคเฉพาะของแตละชาติ จําเปนตองพิจารณาถึงขอมูลเกี่ยวกับ
ปจจัยตาง ๆ ซ่ึงเปนองคประกอบหลักและองคประอบที่สงเสริมพลังอํานาจของชาตินั้น ๆ ปจจัยตางๆ เหลานี้
เรียกวาองคประกอบขาวกรองทางยุทธศาสตรซ่ึงมีอยู ๘ องคประกอบดวยกัน คือ 
 ๑.  ขาวกรองทางการทหาร คือการศึกษาและวิเคราะหถึงโครงสราง และกําลังทหารของตางชาติ ทั้งกําลัง
ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และกําลังกึ่งทหาร ในรูปลักษณะตาง ๆ ที่มีอยูแลวหรือคากวา จะมีการจัดขึ้นใน
อนาคต 
 ๒. ขาวกรองทางภูมิศาสตร คือการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิมาปนะวิทยาของประเทศใดประเทศหนึ่ง
เชนที่ตั้ง อาณาเขต ขนาด รูปราง ลักษณะทางธรณีวิทยา สมุทรศาสตร อุตุนิยมวิทยา ประชากร และแหลง
ทรัพยากร รวมทั้งสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เจริญขึ้น หรือความเสื่อมสลายทั้งจากธรรมชาติ และการกระทําของ
มนุษย ซ่ึงถือเปนรากฐานที่สําคัญของพลังอํานาจแหงชาติและมีสวนสัมพันธอยางสําคัญยิ่งกับองคประกอบ     
ขาวกรองทางยุทธศาสตรอ่ืน ๆ โดยเฉพาะการเมือง สังคมจิตวิทยา การทหาร การขนสง และโทรคมนาคม 
 ๓. ขาวกรองทางสังคมจิตวิทยา คือ การศึกษาที่เกี่ยวกับประวิติความเปนมาของกลุมชนตางๆ จํานวน
ประชากร การแบงกลุมของประชาชน พฤติกรรม ลักษณะนิสัย ทาที ทัศนคติ ความเชื่อถือ คานิยม คุณภาพของ
ประชาชน และความสัมพันธระหวางกลุมชน และสถาบันทางสังคมตาง ๆ ซ่ึงเปนเครื่องบงชี้ถึงความเขมแข็ง 
หรือออนแอ ความเปนปกแผนมั่นคงของชาติ นั้น ๆ และยังเปนปจจัยที่จะสงเสริมหรือบั่นทองพลังอํานาจของ
ชาติในดานอื่น ๆ คือการเมือง เศรษฐกิจของตางชาติ  ซ่ึงเปนรากฐานของพลังอํานาจอื่น ๆ คือพลังอํานาจทาง
การเมือง สังคมจิตวิทยา และการทหาร สําหรับศักยภาพทาเศรษฐกิจนั้น ถือเปนปจจัยสําคัญในการแกไขปญหา
ความขัดแยงระหวางชาติ และทํานาองเดียวกันผลประโยชนางดานเศรษฐกิจก็เปนมูลเหตุสําคัญที่กอใหเกิดความ       
ขัดแยงระหวางชาติดวย 
 ๔. ขาวกรองทางการเมือ คือการศึกษาถึงโครงสราง และวิถีทางในการปฏิบัติที่เปนจริงในเรื่อง            
การบริหาร การปกครอง องคกรการเมือง การกําหนดนโยบายภายในและตางประเทศเสถียรภาพของรัฐบาล     



 ๒๐

คุณภาพของผูนําประเทศ ซ่ึงเปนเครื่องบงชี้ถึงความเปนปกแผนมั่นคงและความเจริญกาวหนาของประเทศ รวมทั้ง
แนวโนมในการดําเนินความสัมพันธกับตางประเทศ ทั้งดานเศรษฐกิจและการทหาร 
 ๕. ขาวกรองทางการขนสงและโทรคมนาคม สามารถแยกพิจารณาไดเปน ๒ อยางคือ ขาวกรองทางการ
ขนสง และขาวกรองทางโทรคมนาคม 
  - ขาวกรองทางการขนสง เปนเรื่องราวเกี่ยวกับการดําเนินงานในดานสิ่งอํานวยความสะดวกของระบบ
การขนสงภายในประเทศ ซ่ึงประกอบดวย ระบบขนสงทางบก(รถไฟ และถนน) ระบบขนสงทางน้ํา ระบบการ   
ขนสงทางอากาศ และระบบการขนสงทางทอ ซ่ึงเปนขอมูลที่สําคัญประการหนึ่ง ในการพิจารณาเรื่องขีด
ความสามารถทางเศรษฐกิจ และทางทหาร 

- ขาวกรองทางการคมนาคม เปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในดานสิ่งอํานวยความสะดวก
ของระบบการติดตอ ส่ือสาร ทั้งภายในและตางประเทศ ทั้งทางทหาร และพลเรือน ไดแกงวิทยุโทรศัพท โทรเลข 
โทรทัศน ระบบเคเบิ้ลใตน้ํา และเครื่องมือ หรือส่ือที่ใชในการติดตอสือสารอื่น ๆ ทั้งนี้เพื่อวิเคราะหถึงขีด
ความสามารถ ประสิทธิภาพ และความลอแหลมของระบบการติดตอสือสารทั้งสิ้นภายในประเทศที่สามรถจะ
นํามาใชสําหรับการปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้งความสามารถที่จะปรับใหใชกันไดระหวางเครื่องมือส่ือสารของ
ประเทศเรา   กับชาติ 

๗. ขาวกรองทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือการศึกษาเกี่ยวกับขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร โครงการวิจัยและพัฒนา เงินทุนในดานการคนควาวิจัย การคนพบ และ
ประดิษฐกรรมใหม ๆ ซึ่งเปนองคประกอบที่สงเสริมองคประกอบอื่น ๆ โดยเฉพาะเศรษฐกิจโทรคมนาคมและ  
การทหาร 

อนึ่ง ขาวกรองเกี่ยวกับวิทยาศาสตรที่ประยุกต มาใชในการปฏิบัติการทางทหารเรียกกันวา “ขาวกรอง
ทางเทคนิค” 

๘. ขาวกรองทางประวัติบุคคล คือการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของบุคคลสําคัญของตางชาติที่ปรากฏ     
บทบาทสําคัญในดานตาง ๆ ทั้งปจจุบันหรือที่คาดวานาจะมีความสําคัญในอนาคต โดยปกติแลวในองคประกอบ
ขาวกรองทางยุทธศาสตรอ่ืน ๆ เชนทางการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
จะปรากฏเรื่องราวของบุคคลตางๆ ในแตละองคประกอบอยูแลว  แตการแยกหัวขอขาวกรองทางประวัติบุคคล 
ไวอีกองคประกอบหนึ่งตางหาก ก็เพื่อที่จะใหไดขาวสารขอมูลที่เปนรายละเอียดเพิ่มขึ้นนั่นเอง 

ขาวกรองยุทธการ คือ ขาวกรองเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการ(ลมฟาอากาศและลักษณะภูมิประเทศ) ขีด
ความสามารถและความลอแหลมของขาศึก ซ่ึงผูบังคับหนวยทหารนําเอามาใชในการวาแผน และดําเนิน
ปฏิบัติการทางทหารเพื่อใหบรรจุความสําเร็จในภารกิจเฉพาะ อันใดอันหนึ่ง โดยมิไดจํากัดวาการปฏิบัติการใน
คร้ังนั้น จะมีขนาดเล็ก หรือใหญแคไหนรวมทั้งนํามาใชในการรักษาความปลอดภัยแกหนวยของตนดวย  

ขอบเขตของขาวกรองยุทธการ 
เนื่องจากขาวกรองยุทธการมีความมุงหมายเพื่อสนับสนุนหนวยทหารในการปฏิบัติภารกิจเฉพาะอันใด

อันหนึ่ง ดังนั้นขอบเขตของขาวกรองยุทธการจึงขึ้นอยูกับความตองการของหนวยทหารนั้น ๆ วาตั้งใจปฏิบัติการ
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เพื่ออะไร และเหตุที่วาหนวยทหารที่เปนผูปฏิบัติจะสนใจในขาวกรองที่เกี่ยวของกับสถานการณเฉพาะอันใด    
อันหนึ่งที่มีผลกระทบตอกิจที่หนวยจะตองปฏิบัติมากกวานโยบายหรือขีดความสามารถของขาศึกเปนสวนรวม
ดังนั้น เร่ืองที่เปนหัวใจของขาวกรองยุทธการ ก็คือขีดความสามารถของขาศึกที่จะตอตานกับหนทางปฏิบัติของ
ฝายเราในการปฏิบัติการเฉพาะเรื่องเทานั้น 

ความมุงหมายของขาวกรองทางยุทธการ มี ๒ ประการคือ 
๑. ขจัดความไมถูกตองแนนอนเกี่ยวกับเรื่องราวของขาศึกพื้นที่ปฏิบัติการและลมฟาอากาศ ใหนอยที่สุด 

อันจะชวยให ผบ.หนวยตกลงใจไดงายและชวยใหหนวยทหารนั้น ๆ สามารถปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จ 
๒. เพื่อชวยให ผย.หนวย สามารถกําหนดกระบวนการปองกันและการตอตานขาวกรองขึ้น เพื่อปกปด

เจตนาและการปกิบัติของฝายเรามิใหขาศึกไดทราบและขัดขวางไดนอกจากนั้นยังเพื่อที่จะทําลายการดําเนินการ
ดานการขาวกรองของฝายขาศึกดวย 

องคประกอบของขาวกรองยุทธการ 
โดยหลักการแลว ทั้งขาวกรองยุทธศาสตรและขาวกรองยุทธการจะเปนเรื่องราวของขาศึกหรือประเทศที่

อาจเปนขาศึก และพื้นที่ปฏิบัติ  หรือพื้นที่ที่คาดวาจะเปนพื้นที่ปฏิบัติการในอนาคต แตขณะที่ขาวกรองยุทธการ
เปนขาวกรองที่ผูบังคับหนวยนําเอามาใชในการวางแผนและปฏิบัติการทางทหารเพื่อใหบรรลุภารกิจที่ไดรับมอบ
เฉพาะเรื่องดังนั้น ขาวกรองยุทธการจะพิจารณาเรื่องขาศึก เฉพาะขาศึกที่เผชิญหนา กับขาศึกที่สามารถเพิ่มเติม
กําลังเขามายังพื้นที่ปฏิบัติการได ในระหวางที่ฝายเรากําลังปฏิบัติการอยูเทานั้น โดยจะไมคิดถึงกําลังขาศึกทั้ง
ประเทศเหมือนกับขาวกรองยุทธศาสตร สวนการพิจารณาเรื่องพื้นทีปฏิบัติการ จะพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่จะตอง
เขาไปปฏิบัติการ เปนหลักรวมทั้งพื้นที่ที่ครอบคลุมจากที่ตั้งกําลังของเราไปจนถึงที่ตั้งของกําลังขาศึก หรืออาจ
สรุปไดวาขาวกรองยุทธการจะเพงเล็งถึง 

๑. ขาศึก 
 ๑) กําลัง เปนการกลาวถึงจํานวนเรือ ชนิด และคุณลักษณของเรือ 
 ๒) การประกอบกําลัง 
 ๓) การวางกําลัง 
 ๔) การสื่อสาร 

๕) การสงกําลังบํารุง 
๖) ปจจัยและระยะทาง 
๗) การเพิ่มเติมกําลัง 
๙) สรุปการปฏิบัติการที่สําคัญที่ผานมา 

 
                     ๒. พื้นที่ปฏิบัติการ 
  ๑) การเมือง 
  ๒) การเศรษฐกิจ 



 ๒๒

  ๓) สังคม 
  ๔) อุทกศาสตร 
  ๕) ภูมิประเทศ 
  ๖) อากาศประจําถ่ินและลมฟาอากาศ 
  ๗) ตําบลที่และระยะทาง 
  ๘) เสนทางขนสง 
  ๙) สภาพทางสาธารณสุข 
 
 
 
  

กรณีอิรักบุกคูเวตในเดือนสิงหาคม ๑๙๙๐ นั้น เมื่อกองกําลังสหรัฐฯ ไดเร่ิมวางกําลังในอาวเปอรเซีย        
กรมขาวทหารเรือสหรัฐ ฯ ไดรับกิจใหวิจัยการปองกันภัยทางอากาศและประเมินคาแนวทางการโจมตี (จัดตั้งเปน
หนวยที่มีช่ือวา SPEAR) วิเคราะหหาจุดสําคัญในการเตรียมสนับสนุนการรบ หลังการทบทวนแลว SPEAR ได
สรุปวา ซัดดัมทราบดีวาพันธมิตรมีกําลังทางอากาศเหนือกวามาก จึงตัดสินใจไมใชเครื่องบินที่มีอยู ๙๕๐ ลํา     
เขาขัดขวางการโจมตีโดยตรง แตจะใชยุทธวิธีโจมตีแลวหนี และจะกระจายเครื่องบินซุกซอนในที่ปลอดภัย       
ทั่วประเทศแทน ดังนั้ SPEAR จึงประเมินวาภัยคุกคามตอเคร่ืองบินพันธมิตร ก็คืออาวุธตอสูอากาศยานจํานวนมาก  
รวมถึงจรวดประทับบา (SAM) ที่ใชในระบบปองกันภัยทางอากาศของอิรัก 
 ขอมูลภัยคุกคามทางอากาศในระดับต่ําถึงปานกลางของอิรักนี้ทําใหนักบินพันธมิตรปรับยุทธวิธีไป
ปฏิบัติการที่ระดับสูงแทนและการที่อิรักเชื่อมั่นในระบบปองกันภัยทางอากาศดังกลาวกอใหเกิดจุดออนสําคัญ
ของอิรักกลาวคือฝายพันธมิตรไดกําหนดวัตถุประสงคไปเปนการทําลายระบบปองกันภัยทางอากาศนี้ทันที 
 ผลการดําเนินการขาวกรอง ทร.สหรัฐ ฯ ขางตน ไดชวยใหผูบังคับบัญชา และฝายอํานายการรวมทั้ง    
กองกําลังปฏิบัติการสามารถวางแผน และดําเนินการปฏิบัติ ซ่ึงไมเพียงแตชวยคุมครองกองกําลังไดดีขึ้นเทานั้น 
แตยังสามารถชวยใหผลการโจมตีตามภารกิจดีขึ้นอีกดวย (ทอ.สหรัฐฯ ไดสรุปผลการวิเคราะหของ SPEAR     
การประเมินคา ทอ.และระบบปองกันทางอากาศของอิรักเปนการประเมินคาที่ดีที่สุดของการปฏิบัติการครั้งนั้น) 
 จากตัวอยางขางตน แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติการขาวกรองครบทั้ง ๓ ระดับ กลาวคือ 
 ขาวกรองยุทธศาสตรช้ีใหเห็นวาอิรักเปนประเทศที่อาจเปนศัตรู โดยมีการบังคับบัญชา และการควบคุม
แบบรวมศูนยกลางอํานาจ 
 ขาวกรองยุทธการ ช้ีใหเห็นวา ระบบปองกันภัยทางอากาศของอิรักเปนจุดออนสําคัญซึ่งถาทําลายได     
จะเปนการตัดรอนขีดความสามารถทางทหารของอิรักในการตอตานตกําลังทางอากาศของฝายพันธมิตร 

ตัวอยางขาวกรองทหารเรือในปฏิบัติการพายุทะเลทราย 
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 สวนขาวกรองทางยุทธวิธี ไดชวยสนับสนุนการวางแผนทําลายหรือตัดรอนการบังคับบัญชา และการ
ควบคุม ซ่ึงเปนจุดออนสําคัญ เชนการทําลายเรดารของอิรักดวยอาวุธปลอยจากเครื่องบิน ทร.ที่อยูนอกเขตการทํา
สงครามทางอากาศ 
    ************************************************ 
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ตอนที่ ๓ 
การตอตานขาวกรอง 

 
 การตอตานขาวกรอง มีความมุงหมายเพื่อพิทักษหรือปองกันขาวสารกําลังพล วัสดุ และบรรดาที่ตั้งตาง ๆ 
ใหพนจากการจารกรรม กอวินาศกรรม หรือบอนทําลายจากอํานาจของตางชาติและ กลุมบุคคลที่เอาใจออกหาง 
หรือบุคคล/กลุมที่มีความขัดแยง ซ่ึงจะเปนภัยคุกคามตอความมั่นคงของชาติ โดยมีกิจกรรมในการตอตาน
ประกอบดวย 
 ๑) ตัดรอนหรือทําลายประสิทธิภาพของกิจกรรมขาวกรองและกิจกรรมการบอนทําลายของชาติดที่เปน
ขาศึกหรือชาติที่อาจเปนขาศึก 
 ๒) สืบสวนการทรยศ การกอกวนความสงบสุข และการเอาใจออกหางของบุคคล/กลุม ทั้งภายในกลุม
ทหารและลูกจางพลเรือน 
 การตอตานขาวกรอง เปนความรูหรือการปฏิบัติที่ไมสามารถแยกออกจากการปกิบัติการขาวกรองได    
ดังนั้นกิจกรรมขาวกรองทางทหารทุกกิจกรรม จึงตองมีการตอตานขาวกรอง หรือเร่ืองการรักษาความปลอดภัย
เขามาเกี่ยวของดวยเสมอ 
การรักษาความปลอดภัย 
 หมายถึง บรรดามาตรการที่กําหนดขึ้น ตลอดจนการดําเนินการทั้งปวงเพื่อพิทักษ รักษา และคุมครอง 
ปองกัน ส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ ขาราชการ สวนราชการ และทรัพยสินของแผนดิน ใหพนจากการรั่วไหล 
จารกรรม วินาศกรรม บอนทําลายและการกระทําอื่นใดที่มีผลกระทบกระเทือนหรือเปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติ 
สําหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้น มีทั้งมาตรการเชิงรุกและมาตรการเชิงรับ 
 ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ไดแบงการรักษาความปลอดภัยออกเปน ๓ 
ประเภท คือ 
 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล 
 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร 
 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล 
 หมายถึง มาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อใชปฏิบัติตอขาราชการหรือผูที่จะไดรับความไววางใจใหเขาถึงสิ่งที่
เปนความลับของทางราชการ หรือใหปฏิบัติหนาที่ราชการที่สําคัญ เพื่อใหเปนที่เชื่อแนวา ตองเปนผูที่ไมเปนภัย
ตอความมั่นคงของประเทศชาติหรืออาจกลาวไดวาเปนมาตรการเพื่อเลือกเฟนตรวจสอบใหไดบุคคลที่มีลักษณะ
เหมาะสมแกการบรรจุเขารับราชการหรือใหปฏิบัติหนาที่ รวมท้ังกําหนดระดับความไววางใจในการมอบหมาย
ใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับความลับ สําหรับความ มุงหมายที่สําคัญของการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลก็เพื่อ
ตอตานการบอนทําลาย จารกรรม และกอวินาศกรรมนั่นเอง 



 ๒๖

การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร 
 หมายถึง มาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อปฏิบัติตอเอกสารลับมิใหผูไมมีอํานาจหนาที่ไดลวงรูหรือเขาถึง หรือ
กลาวไดวาเปนการกําหนดนโยบาย และวิธีการในการพิทักษรักษาเอกสารลับทางราชการชั้นตางๆ สําหรับความ
มุงหมายสําคัญของการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร ก็เพื่อตอตานจารกรรมนั่นเอง 
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
 หมายถึง มาตรการที่กําหนดขึ้นเพื่อพิทักษรักษาใหความปลอดภัยแกที่สงวน อาคารและสถานที่ของสวน
ราชการ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ เจาหนาที่ และเอกสาร ในอาคารสถานที่ดังกลาว ใหพนจากการโจรกรรม จาร
กรรม และกอวินาศกรรมหรือเหตุอ่ืนใดอันอาจทําใหเสียสมรรถภาพในการปกิบัติภารกิจของสวนราชการนั้น ๆ 
หรือกลาวไดวาเปนมาตรฐานแนวทางในการดําเนินการและชวยเหลือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่สําหรับความมุงหมายที่สําคัญของการรักษาความปลอดภัยสถานที่ คือตอตานการจาร
กรรมและวินาศกรรมนั่นเอง 
 ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ ไดใหคําจํากัดความของคําวา การจารกรรม 
การกอวินาศกรรมและการบอนทําลาย ไวดังนี้ 
 การจารกรรม หมายถึงการกระทําใด ๆ โดยทางลับเพื่อใหไดลวงรู หรือไดไป และ/หรือ ส่ิงที่เปนความลับ
ของทางราชการใหแกผูไมมีอํานาจหนาที่ หรือผูไมมีความจําเปนตองทราบโดยมีเหตุผลที่เชื่อไดวา การกระทําดังกลาว 
จะเปนผลรายตอความมั่นคงแหงชาติ หรือความสงบเรียบรอยภายในหรือระบอบการปกครองหรือเสถียรภาพของ
รัฐบาล หรือกระทําเพื่อประโยชนแกรัฐตางประเทศ หรือประโยชนสวนบุคคล 
 การกอวินาศกรรม หมายถึง การประทําใด ๆ เพื่อทําลาย ทําความเสียหายตอทรัพยสิน วัสดุ อาคาร สถานที่ 
ยุทธปจจัย สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก หรือทําการรบกวน ขัดขวาง หนวงเหนี่ยวระบบงานใด ๆ 
รวมทั้ง การประทุษรายตอบุคคลซึ่งจะทําใหเกิดความปนปวนทางการเมือง การทหาร การเศรษฐกิจ และการ
สังคมจิตวิทยา หรือทางใดทางหนึ่ง ดวยความมุงหมายที่จะกอใหเกิดผลรายตอความสงบเรียบรอยขวัญผลประโยชน
หรือความมั่นคงของชาติ 
 การบอนทาลาย หมายถึง การกระทําใด ๆ ที่มุงกอใหเกิดความแตกแยก ความปนปวน ความกระดาง
กระเดื่อง อันจะนําไปสูการกอความไมสงบ หรือความความออนแอภายในชาติ ในทางการเมือง การทหาร      
การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา หรือทางใดทางหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปลี่ยนแปลงระบอบ หรือลมลาง
สถาบันการปกครองของประเทศ หรือเพื่อทําลายความจงรักภักดีของประชาชนตอสถาบันของชาติ หรือเพื่อ
ประโยชนแกรัฐตางประเทศ 
การตอตานการขาวกรอง 
 เปนการขัดขวางการรวบรวมขาวสารของขาศึก เพิ่มการรักษาความปลอดภัยแกหนวย และชวยใหบรรลุ
ในการปฏิบัติการในลักษณะจูโจมตอขาศึก ผลสําเร็จในการจู ผลสําเร็จในการจูโจมมิไดขึ้นอยูกับการขาวที่ดี และ
ความรวดเร็วในการเคลื่อนยายกําลังเทานั้นแตยังขึ้นอยูกับการตอตานขาวกรองดวย 



 ๒๗

 การตอตานขาวกรองที่มีประสิทธิภาพจะสามารถขัดขวางการรวบรวมขาวสารของขาศึก ซ่ึงจะเปนการ
ลดความเสี่ยงอันตราและลดขีดความสามารถในการใชอํานาจกําลังรบของขาศึกไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การตอตานขาวกรอง  ยังหมายรวมถึงการสืบสวนการเอาใจออกหางของกําลังพลในกองทัพของเราเอง  
ตลอดจนการปองกานการกอวินาศกรรม  และการบอนทําลาย  นอกจากนั้นการตอตานขาวกรองก็เปน
สวนประกอบที่สําคัญในการปฏิบัติการคุมกันและการปฏิบัติการลวงดวย 
 มาตรการาตอตานดานการขาวกรอง 
 มาตรการตอตานการขาวกรอง ประกอบดวย มาตรการแบบปองกัน (เชิงรับ) และมาตรการแบบตอบโต
(เชิงรุก)  ดังนี้.- 
 มาตรการตอตานขาวกรองแบบปองกัน 
 คือการปกปดขาวสารใหพนจากการหาขาวของขาศึกประกอบดวยมาตรการตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑) การกวดขันวินัยในการรักษาความลับ 
 ๒) การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสารและวัสดุที่กําหนดชั้นความลับไว 
 ๓) การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส 
 ๔) การควบคุมการเคลื่อนยายกําลังทางบาก และการยาตรากําลังทางเรือ 
 ๕) การตรวจสอบขาว 
 ๖) การพลาง 
 ๗) การซอนเลนที่ตั้งทางทหารและกําลังทางเรือโดยอาศัยภูมิประเทศ 
 ๘) การใชมาตรการตอตานอิเล็กทรอนิกส 
 โดยปกติมาตการตอตานขาวกรองเชิงรับสําหรับหนวยจะกําหนดไวในระเบียบปฏิบัติประจําของหนวย
ตามความเหมาะสมกับกภารกิจของหนวยนั้น ๆ  
 มาตรการตอตานการขาวกรองแบบตอบโต 
 มีความมุงหมาย ที่จะรุกเขาไปสกัดกั้นความพยายามหาขาวสารหรือการเขามากอวินาศกรรมหรือดําเนินการ
บอนทําลายของขาศึก ซ่ึงประกอบดวย.- 
 ๑) การตอตานการลาดตระเวน 
 ๒) การตอตานการจารกรรม 
 ๓) การตอตานการกอวินาศกรรม 
 ๔) การตอตานการกอวินาศกรรม 
 ๕) การใชฉากควันเพื่อขัดขวางการตรวจการณของขาศึก 
 มาตการตอตานการขาวกรองแบบตอบโตยอมเปลี่ยนแปลงไปตามภารกิจของหนวยการปฏิบัติการ
ตอตานขาวกรอง 



 ๒๘

 โดยทั่วไปไดแบงประเภทของการปกิบัติการตอตานขาวกรองออกเปนการปกิบัติการเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยทางทหาร การรักษาความปลอดภัยทางพลเรือน การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทาเรือ ชายแดน 
และการเดินทาง การตรวจสอบขาว และการปฏิบัติการพเศษ 
 การปฏิบัติการตอตานการขาวกรองเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางทหาร หมายถึงกิจกรรมทั้งปวง
ของหนวยในอันที่จะปองกันหนวยใหพนจากการกอวินศกรรม และการบอนทําลาย รวมทั้งขัดขวางการรวบรวม
ขาวสารของขาศึกดวยการปฏิบัติเหลานี้ ตองใชทั้งมาตรการตอบโต และมาตรการปองกันควบคูกันไป 
 สําหรับหนวยทางยุทธวิธี การปกิบัติการตอตานขาวกรองมีความมุงหมายที่สําคัญในเรื่องการปองกัน
เครื่องมือในการสงอาวุธนิวเคลียร และบรรดาที่ตั้งทางทหารที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังมุงตัดรอนความพยายามคนหา
เปาหมายของขาศึกอีกดวย  
 ตัวอยางการปฏิบัติการตอตานขาวกรองเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางทหารไดแก 
 ๑) การใชสัญญาณผาน (PASSWORDS) 
 ๒) กําหนดใหมีการจํากัดการออกอากาศของเครื่องสงวิทยุและเครื่องอิเล็กทรอนิกสเฉพาะรายการ 
 ๓) กวดขันการเคลื่อนยายกําลังกําลังบางสวนของฝายเรา 
 ๔) จํากัดการเขาถึงที่ตั้งตาง ๆ ที่เปนที่สงวนซึ่งตองรักษาไวเปนความลับ 
 ๕) การปฏิบัติการตอตานการลาดตระเวน 
 การปฏิบัติการตอตานขาวกรองเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยทางพลเรือหมายถึงกิจกรรมตอตานขาว
กรองทุกชนิดที่กระทบกระเทือนตอบุคคลพลเรือนในพื้นที่ปฏิบัติการ เปนการปกิบัติการที่กวางขวางสําหรับ
หนวยบัญชาการที่มีพื้นที่รับผิดชอบกวางขวาง ซ่ึงมีประชาชนอยูหนาแนน และสถานการณใกลเกิดสงคราม 
 ตัวอยางของมาตรการตอตานขาวกรองเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยพลเรือน ไดแก 
 ๑) การควบคุมการแจกจายขาว และการกระจายขาว 
 ๒) การตรวจสอบขาว 
 ๓) การตรวจสอบประวัติ และพฤติการณเบื้องหลังของลูกจางพลเรือน 
 ๔) การเฝาติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมการเมืองที่นาสงสัย 
 ๕) การปองกันโรงงานและแหลงผลิตทางอุตสาหกรรม 
 การปฏิบัติการตอตานขาวกรองเกี่ยวกับทาเรือ ชายแดน และการเดินทาง ประกอบดวย การนํามาตรการ
ตอตานขาวกรองทางทหาร และตอตานขาวกรองทางพลเรือน มาใชในการตอตานการขาวกรองเปนพิเศษ 
 ๑) ควบคุมทาอากาศยานทุกแหง 
 ๒) ควบคุมทาเรือทางทะเลทุกแหง 
 ๓) ควบคุมแนวชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล 
 ๔) ควบคุมเขตนานฟาระหวางประเทศ 
 ๕) ควบคุมการเดินทางเขา – ออก ยุทธบริเวณของบุคคลที่มิใชทหาร   ตัวอยางของการปฏิบัติดังกลาว
ขางตนไดแก 



 ๒๙

 ๑) การกําหนดระบบบัตรอนุญาตในการเดินทางของบทหาร 
 ๒) การลาดตระเวนหาขาวบริเวณชายแดนทั้งทางบก และทางทะเล 
 ๓) การกลั่นกรองและควบคุมประชาชนที่พักอาศัยบริเวณชายแดน โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่ไดรับ
อนุญาตใหผานแดนตามกฎหมาย 
 การตรวจสอบขาว (CENSORSHIP) 
 การตรวจสอบขาว คือ  การควบคุมการติดตอส่ือสารชนิดตางๆ เชน ผูส่ือขาวหนังสือพิมพ การแถลงขาว 
ภาพยนตร รวมทั้งการออกอากาศของวิทยุและวิทยุโทรทัศน  เพื่อปองกันมิใหขาวสารที่มีคาทางทหารลวงรูไปถึง
ขาศึก การตรวจสอบขาวจะกระทําไดดวยการเฝาฟง และตรวจสอบการติดตอส่ือสารทุกประเภทโดยมิตองกระทํา
อยางเปดเผยเปนทางราชการ 
 การปฏิบัติการพิเศษ (SPECIAL APERATIONS) 
 การปฏิบัติการพิเศษ หมายรวมถึงการใชเทคนิคในการตอตานขาวกรอง ทั้งดานตอบโตและการลวง 
ตลอดจนการใชระเบียบปฏิบัติในการขาวลับตอองคการและกิจกรรมการขาวกรองของขาศึก/ชาติที่ไมเปนมิตร 
ซ่ึงตองใชความชํานาญเปนพิเศษ 
 ตัวอยางของการปฏิบัติการเหลานี้ไดแก 
 ๑) การรวบรวมและการกระจายขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายในการตอตานขาวกรอง 
 ๒) การปฏิบัติการของศูนยซักถามพิเศษเพื่อดําเนินกรรมวิธีตอตัวแทนหรือสายลับขาศึกที่จับได 
 ๓) การปฏิบัติการพิเศษในการตอตานจารกรรม กอวินาศกรรมและบอนทําลาย 
 เจาหนาที่ตอตานขาวกรอง 
 ทหารทุกคนไมวาจะมียศ ตําแหนง และพรรคใดเหลาใด นับวาเปนเจาหนาที่ตอตานขาวกรองที่สําคัญ
ดวยกันทั้งนั้น เพราะการปฏิบัติการตอตานขาวกรองสวนใหญตองอาศัยขีดความสามารถของทหารแตละคน     
ในการที่จะปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติการพลาง ปฏิบัติการตรวจการณและปฏิบัติตามระเบียบการ   
รายงานใหถูกตอง และเหมาะสม และเนื่องจากเชลยศึกก็เปนแหลงขาวชนิดหนึ่ง ดังนั้นจะตองฝกทหารทุกคนให
มีความรูในเรื่องการหลบหลีกหลีกหนี การตอตานการซักถาม เชลยศึก ของขาศึก และยึดมั่นตอการปฏิบัติตาม
หลักการรหัส นอกจากนี้ ทหารแตละคนยังเปนแหลงขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการขาวกรองและการบอนทําลาย
ของขาศึกอีกดวย 
 
หนวยทหารทุกหนวย 
 หนวยทหารทุกหนวย ทั้งหนวยในกองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ ตางก็เปนเจาหนาที่ตอตาน
การขาวกรองดวยทั้งนั้น และตองดําเนินการตามมาตรการตอตานการขาวกรอง เพื่อขัดขวางมิใหขาศึกรวบรวม
ขาวสารเกี่ยวกับที่ตั้งและการวางกําลังของหนวยตนได 
  

 



 ๓๐

บทที่ ๓ 
ขอบังคับเกี่ยวกับการขาวกรองทั่วไป 

การขาวกรอง 
 
 คําสั่ง ระเบียบ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการขาวกรอ. และการตอตานการขาวกรอง ไดแก  

 ๑. นโยบายดานการขาวของกองทับเรือ 
 ๒. แผนรวบรวมขาวสารประจําปของ ขว.ทร. 
 ๓. คําสั่ง ฯ บันทึก ฯ และเอกสารเกี่ยวกับการขาว และการรักษาความปลอดภัย 
 ๔. ระเบียบ 

๔.๑ ระเบียบวาดวย การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
๔ .๒  ระ เบียบวาดวย  การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ เกี่ ยวกับการสื่อสาร  พ .ศ .  

๒๕๒๕  
  ๔.๓ ระเบียบ ทร.วาดวยการรักษาความปลอดภัย ๒๕๓๑ 
 ๕. เอกสารอื่น ๆ ฃ 
  ๕.๑ สมุดภาพเรือชายฝงของประเทศไทย จัดทําโดยศูนยวิจัย และพัฒนาการทหาร (ไทย- สหรัฐ 
ฯ ๑๙๖๗) 
  ๕.๒ วารสารตาง ๆ ของ Jane’s เชน  Jane’s Fighting Ships เปนตน 
 การตอตานการขาวกรอง 
 ๑. ปฏิบัติตามระเบียบวาดวย การรักษาความปลอดภัยแหงชาน พ.ศ.๒๕๑๗ และระเบียบ ทร.วาดวย การ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๓๑  
 ๒. การจอดเรือ อากาศยาน รถสะเทินน้ําสะเทินบก หรือตั้งคายพักแรมในพื้นที่ที่มีการปฏิบัติของฝายตรง
ขามใหเพิ่มมาตรการปองกันการกอวินาศกรรม 
 ๓. เมื่อมีการเปดใหประชาชนชนเรือ อากาศยาน รถสะเทินน้ําสะเทินบก หรือหนวยกําลังรบ นอกจากจะ
จัดยามเพื่อความปลอดภัยแลว ใหจัดผูสังเกตการเคลื่อนไหวของผูมาชมเพิ่มขึ้น แตตองไมใหเปนที่เปดเผยจนเสีย
ขวัญทางดานจิตวิทยา 
 ๔. ดําเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยแหงชาติเกี่ยวกับการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยเครงครัด 
 ๕. อบรมทหารกอนปลอย มิใหกลาวถึงแผนการเดินทาง และเสนทาง ตลอดจนเรื่องราวภายในหนวย
ของตน หรือหนวยอ่ืนตามที่เปนจริง แตใหแฝงไวดวยการลวง เพื่อใหฝายตรงขามเขาใจผิดหรือเกิดความสับสน 



 ๓๑

 ๖. พยายามซักถามเชลยศึก บุคคลผูตองสงสัยหรือผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ใหไดขาวสารที่เปน
ประโยชนมากที่สุด หากการดําเนินการดังกลาวไมอาจไดผลดีเทาที่ควร ใหติดตอขอความรวมมือจากเจาหนาที่
บานเมือง หรือขอรับการสนับสนุนจาก ขว.ทร. โดยตรง 
 ๗. ดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งการปฏิบัติการขาวกรองของฝายตรงขาม 
 หัวขอขาวสารสําคัญ (หขส.) 
 หัวขอขาวสารสําคัญสําหรับ ทร. มีดังนี้ 
 ๑. มีการลักลอบสงคน อาวุธ และยุทโธปกรณเขาสูประเทศไทย ในพื้นที่รับผิดชอบ เชน ชายฝงทะเล 
พรมแดน ทาเรือ ทาอากาศยาน สถานีขนสง ฯลฯ บางหรือไม ถามี ที่ใด เมื่อใด และดวยวิธีการอยางใด 
 ๒. มีการเคลื่อนไหวของกําลังรบของตางชาติบริเวณที่ตั้งทางทหาร พรมแดน อาวไทย ทะเลอันดามัน 
และบริเวณใกลเคียง บางหรือไม ถามี ที่ใด เมื่อใด และพฤติการณอยางไร 
 ๓. ที่ตั้งทางทหาร สถานีขนสง ทาเรือ ฐานทัพเรือ และทาอากาศยานของประเทศรอบบาน มีรูปราง 
ลักษณะ เสนทาง รองน้ํา ทิศทางขึ้นลง ส่ิงอํานวยความสะดวก และขีดความสามารถอยางไร มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือไมอยางไร 
 ๔. ทัศนคติของกลุมคนในพื้นที่ ซ่ึงหนวยกําลังของ ทร.เขาไปถึงมีอยางไร (เทาที่สังเกตเห็น) เชน       
ชาวประมง นักศึกษา ขาราชการ พอคาแมคา ชนกลุมนอย ฯลฯ 
 ๕. พบพฤติการณ และการกระทําของเรือที่นาสงสัยวาจะทําผิดกฎหมายบางหรือไม ถามี มีที่ใด เมื่อใด 
และพฤติการณอยางไร 
 ๖. มีการปฏิบัติการขาวของฝายตรงขามในเขตไทย บริเวณพื้นที่รับผิดชอบบางหรือไม ถามีดําเนินการ
อยางไร 
 ๗. มีกลุมผูมีอิทธิพล และผูกระทําผิดกฎหมายในพื้นที่ที่รับผิดชอบบางหรือไม ถามีขอทราบพฤติการณ
ของกลุมเหลานี้ 

 ๘. มีปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบที่มีผลกระทบตอ ทร. และประเทศชาติ 
อยางไรบาน 
 การปฏิบัติตอบุคคล เอกสาร และวัตถุท่ีจับยึดได 
 ๑. การปฏิบัติตอเชลยศึก บุคคลผูตองสงสัย หรือผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
  ก.ในการตรวจคน จับกุม ส่ิงแรกที่ตองทําคือ ตรวจคนรางกาย เพื่อหาเอกสารและวัตถุตาง ๆ ที่
อาจเปนประโยชนดานการขาว และเพื่อปองกันตัว 
  ข. เมื่อทําการตรวจคน จับกุมแลว ใหรายงานตามลําดับชั้น และแกสําเนาสงใหหนวยที่จะตอง
ควบคุม ๑ ชุด ขว.ทร. ๑ ชุด และเก็บไวเปนหลักฐานที่หนวยตน ๑ ชุด ถาเปนเชลยศึกที่จับกุมไดใหถายภาพแลว
แนบสงไปกับรายงานดวย 



 ๓๒

  ค.  ในรายงานตามขอ ข. บัญชีบุคคลใหมีรายละเอียดเหลานี้ คือ ช่ือ ยศ เชื้อชาติ วัน- เดือน – ป 
อายุ วันเวลา ที่จับกุมสถานที่จับกุม พรอมทั้งเอกสารหรือวัตถุติดตัวที่สําคัญ ถามี 
  ง.  ในการซักถามชั้นตน ตอเชลยศึก บุคคลผูตองสงสัย หรือผูตองสงสัย หรือผูหลบหนีเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย ถาไมสามารถดําเนินการเองได หรือไมสามารถประสานงานกับหนวยทองถ่ินได ใหแจง ขว.ทร.
ทราบ เพื่อพิจารณาดําเนินการให 
  จ.  เมื่อแสวงประโยชนทางยุทธวิธี จากการซักถามชั้นตนแลว ใหสงมอบตัวกับหนวยเหนือที่
รับผิดชอบหรือเจาหนาที่ฝายบานเมืองแลวแตกรณี 

๒. การปฏิบัติตอเอกสารและวัตถุที่จับยึดได 
  ก.  เอกสารวัตถุ ที่จับยึดได หรือพบเห็นผิดปกติ (รวมทั้งใบปลิว) ใหผูกปาย ระบุวันที่ยึดหรือ
พบหนวยที่ยึดหรือรายละเอียดอี่นที่เห็นสมควรติดไปกับสิ่งเหลานั้นดวย  ถาทําไดควรถายภาพไวเปนหลักฐาน 
(ควรมีส่ิงมาตราฐานเปรียบเทียบขนาดแสดงอยูดวยเพื่อกะประมาณขนาดได ) 
  ข.   เอกสาร  หรือวัตถุที่เห็นวามีความสําคัญดานการขาวใหหาทางจัดสงไปยัง ขว.ทร.ในโอกาสแรก 
หรือถาไมสามารถสงไดใหแจง ขว.ทร.ทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
  ค.   หากจําเปนตองเก็บเอกสาร หรือวัตถุนั้นไว ตองระมัดระวังใหมีความปลอดภัยและไมเสียหาย 
 แผนที่  
  แผนที่นอกอัตรา  ซ่ึงหนวยกําลังมีความตองการ  เพื่อใชประโยชนทางดานการขาว สามารถ   
เบิกยืมได ดังนี้ 

๑.  แผนที่ บก.  เบิกยืมจาก ขว.ทร. 
๒.  แผนที่เดินเรือ  เบิกยืมจาก อศ. 
๓.  แผนที่ลับ  เบิกยืมจาก อศ.(ผาน ขว.ทร.) 

 การรายงาน 
  การรายงานมี ๒ ลักษณะ โดยไมรวมอยูในรายงานฉบับเดียวกัน  เพื่อสะดวกในการแยกเรื่อง 
ดังนี้ 

๑.  เกี่ยวกับความมั่นคงภายในประเทศ ไดแกขาวสาร 
     ๑)  ตาม หขส.ขอ ๑. และขอ ๒. 
     ๒)  ตามขอการปฏิบัติตอบุคคล เอกสาร และวัตถุที่จับยึดได 
      ๓) ตามระเบียบ ทร.วาดวย การรายงานดวน พ.ศ.๒๕๒๘ ขอ ๔.๑.๗ และขอ ๔.๑.๘ 
      ๔)  อ่ืน ๆ ที่เห็นวาหนวยเหนือสมควรทราบ 

   - การรายงาน ใหคํานึงถึง “ทันเวลา”ดวย  หากรายงานดวนถึง ทร.ทางวิทยุ ใหเขา
ประมวล หรือรหัสตามชั้นความลับที่เห็นสมควร  พรอมทั้งแจงใหหนวยที่สมควรทราบไดทราบดวย 
   - การรายงานตามแผนรวบรวมขาวสาร  ใหจัดทําเปนเอกสารถึง ขว.ทร.ตามเวลาที่
กําหนดในแผนรวบรวมขาวสารประจําป  



 ๓๓

บทที่ ๔ 
แนวทางการปฏิบัติหนาที่นายทหารการขาวกรองทหารเรือ 

หนาที่ผูบังคับหนวยกําลังรบ 
ผูบังคับหนวยกําลังรบ มีหนาที่รับผิดชอบงานดานการขาว  ดังตอไปนี้ 
๑.  การหาขาวสารในพื้นที่ปฏิบัติการ  ดําเนินกรรมวิธีขาวกรอง และการตอตานการขาวกรอง 
๒.  การฝกอบรมทหารใหมีความรูความเขาใจ และสามารถเปนผูหาขาวสนับสนุนภารกิจ  เปนผูระแวดระวังใน
การรักษาความปลอดภัย  และปฏิบัติตอบุคคล เอกสาร และวัตถุที่จับยึดได  ตลอดจนการตอตานการขาวกรอง 
๓.  การรายงานดานการขาว 
๔.  การปฏิบัติการดานการขาวกรองของหนวยเฉพาะกิจหรือหนวยปฏิบัติการอิสระ  

หนาที่นายทหารการขาว 
                นายทหารการขาว คือ  ผูที่ไดรับหนาใหที่ชวยเหลือหัวหนาหนวยในงานขาวกรองและการตอตานขาว
กรองของหนวย  ซ่ึงจะตองปฏิบัติอยางตอเนื่องทั้งในยามปกติ และยามสงคราม  โดยมีหนาที่  ดังนี้  
๑.  จัดหาขาวกรองใหผูบังคับบัญชา  ดานกําลัง การวางกําลัง ขีดความสามารถ และการเคลื่อนไหวที่สําคัญของ     
ขาศึก และลักษณะของพื้นที่ปฏิบัติการ 
๒.   ชวยเหลือผูบังคับบัญชาในการกําหนดมาตราการตอตานการขาวกรอง และในการจัดมาตราการรักษาความ
ปลอดภัยหนวย 
๓.   กระจายขาวกรองใหหนวยขางเคียง และชวยเหลือหนวยเหลานั้นในการรวบรวม ดําเนินกรรมวิธีขาวกรอง 
๔.   วางแผนรวบรวมขาวกรองและกํากับการรวบรวมขาวของหนวยรอง 
 คุณสมบัติของนายทหารการขาว 
๑.  มีสามัญสํานึก 
๒.  มีการตัดสินใจรวดเร็ว และเด็ดขาด 
๓.   เขาใจเรื่องราวไดรวดเร็ว 
๔.  ปรับตัวเขากับสถานการณไดดี 
๕.  สุขภาพดี 
๖.  ตื่นตัวตลอดเวลา 
๗.  มีความกลาหาญเมื่อตองเผชิญภัยอยางโดดเดี่ยว 
๘.  มีความมั่นคงทางสมองและอารมณ 
๙.  เขากับคนไดทุกชั้น ไมมีลักษณะถือตัว 
๑๐.  เปนผูไมยอมแพอุปสรรคและรูจักปรับแตงแนวปฏิบัติ 
๑๑.  ชอบสังเกต และมีความจดจําดี 
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๑๒.  ไมชอบคุยโวโออวด ทํางานโดยเสียสละ และรักษาความลับไดดี 
หนาที่ของนายทหารขาวกรองทางยุทธการ 

หนาที่ของนายทหารขาวกรองทางยุทธการ  คือ  จัดหาขาวกรองสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจที่หนวยทหารนั้น 
ๆ รับผิดชอบ  โดยมีลําดับขั้นในการดําเนินการดังนี้ 
ขั้นที่ ๑ การทําประมาณการขาวกรอง 
ขั้นที่ ๒ การทําแผนรวบรวมขาวสาร 
ขั้นที่ ๓ การทําผนวกขาวกรอง 
ขั้นที่ ๔ การพล็อต การรายงาน การบันทึก และแกไขประมาณการขาวกรองใหม 
นอกจากนี้  นายทหารขาวกรองทางยุทธการจะตองดําเนินการรวบรวมขาวสารที่ตองการเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ยุทธบริเวณ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับขีดความสามารถของขาศึก เจตจํานงคของขาศึก 

หนาที่ของนายทหารขาวประจําเรือ/หนวยขนาดเล็ก 
๑.  ใชเครื่องมือส่ือสารรวบรวมขาวสารอยางเต็มที่  โดยเฉพาะเกี่ยวกับการรับ-สงขาว  ซ่ึงจะตองใหประกันไดวา  
การรวบรวมขาวกรองจะตองเปนไปไดอยางสมบูรณ 
๒.  ศึกษาขาวกรองทั้งหมดที่ไดรับทุกประเภท 
๓.  ศึกษาแผนปฏิบัติการทั้งหมดที่เรือหรือหนวยไดรับ 
๔.  รักษา ดูแลแฟมขาวกรองใหมีเพียงพอและทันสมัย และสํารวจวาเรือหรือหนวยของตน อยูในสารบัญการ
แจกจายตามระบบตามที่กําหนดครบถวนถูกตองหรือไม 
๕.  จัดใหมีและดํารงการติดตอทั้งที่เปนทางการและการสวนตัวที่จําเปนทั้งหมดทั้งกับฝายตาง ๆ ในหนวย และ
นอกหนวย 
๖.  จัดใหมีการฝกทั่วไปในเรื่องของขาวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในเรือหรือหนวยตน 
๗.  จัดใหมีและรักษาแผนที่สถานการณและพล็อตประจําวัน  ดังนี้ 
-พล็อตสถานการณทางยุทธศาสตร 
-พล็อตการพบเปา 
-พล็อตเรือ(Ship’s Plot) 
-พล็อตเกี่ยวกับพื้นที่เปาหมายและแนวปะทะ 
๘.  จัดหาและรักษาแผนที่ที่จําเปนใหมีใชอยางเพียงพอ 
๙.  จัดทําสรุปขาวกรองตามระยะเวลา เชน  สรุปขาวกรองประจําวัน และสรุปประจําสัปดาห เปนตน 
๑๐.  บรรยายสรุปสถานการณขาศึกในทุกเวลา  ที่เห็นจําเปนหรือเมื่อไดรับคําสั่ง 
๑๑.  นายทหารการขาวที่ประจําอยูในเรือยกพลขึ้นบก หรือมีหนาที่เกี่ยวกับการสงทหารขึ้นปฏิบัติการบนบก  
จะตองเปนผูบรรยายสรุปแกพลประจําเรือ  ในการที่จะออกปฏิบัติภารกิจในครั้งนั้น ๆ ดวย 
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ความตองการขอมูลขาวกรองทางเรือ 
ขอมูลในการหมายรู 
 ก.ภาพเงาดํา 
 ข.ภาพทางอากาศ 
ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการเรือผิวน้ํา 
 ขอมูลคุณลักษณะเรือรบ  ไดแก 
  ๑)ขนาด 
  ๒)การ รปภ. 
  ๓)เครื่องจักร 
  ๔)สมรรถนะของเรือ 
   -ความเร็ว 
   -รัศมีทําการ 
   -วงหัน 
   -ความทนทะเล 
   -ขีดจํากัดในการปลอยเครื่องบิน 
  ๕)ขีดความสามารถของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส 
  ๖)สงครามทุนระเบิดและการตอตาน 
 ขอมูลคุณลักษณะอากาศยาน ไดแก 
  ๑)ขนาด 
  ๒)เครื่องยนต 
  ๓)น้ําหนัก 
  ๔)ความจุเชื้อเพลิง 
  ๕)อาวุธ 
  ๖)การบรรทุกระเบิด 
  ๗)ความเร็ว 
   -ความเร็วเดินทาง 
   -ความเร็วสูงสุด 
  ๘)อัตราการไต (ฟุต/นาที) 
  ๙)ระยะทําการ (ปกติ/สูงสุด) 
  ๑๐)วงหันเลี้ยว 
  ๑๑)ความเร็งโจมตี 
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  ๑๒)เพดานบิน 
  ๑๓)ขีดความสามารถของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส 
 ขอมูลคุณลักษณะเรือสินคา ไดแก 
  ๑)ขนาด 
  ๒)อาวุธ 
  ๓)การปองกันตัว 
  ๔)เครื่องจักร 
  ๕)การทํางาน 
   -ความเร็ง 
   -รัศมีทําการ 
   -วงหัน 
   -ความทนทะเล 
 ๖)ขีดความสามารถของเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส 
ขอมูลการจัดหนวยและการวางกําลัง 
 กําลังทางเรือ 
  ๑)การจัดหนวย 
   -กองเรือ,กองเรือเฉพาะกิจ,อ่ืน ๆ 
   -สายการบังคับบัญชา 
   -คุณลักษณะผูบังคับบัญชา 
  ๒)ตําบลที่และการปฏิบัติการ 
   -ชนิดของการปฏิบัติการ 
   -จํานวนและประเภทเรือ 
   -พื้นที่ปฏิบัติการ 
   -การสับเปลี่ยนกําลัง 
   -ปจจัยเวลา 
 กําลังอากาศยาน 
  ๑)จากเรือ 
   -การจัดหนวย 
   -หมูบิน.ฝูงบิน หรืออ่ืน ๆ 
   -สายการบังคับบัญชา 
   -คุณลักษณะผูบังคับบัญชา 
   -การปฏิบัติการของเครื่องบินในพื้นที่หรือบริเวณใกลเคียง 
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   -ชนิดของการปฏิบัติการ จํานวนและชนิด 
   -ตําบลที่-พนที่และตําบลที่เฉพาะ 
   -ปจจัยเวลา 
  ๒)จากฐานบินบนฝง 
   -การจัดหนวย 
   -หมูบิน,ฝูงบินและอื่น ๆ 
   -สายการบังคับบัญชา 
   -คุณลักษณะผูบังคับบัญชา 
   -การปฏิบัติการของ บ.ในพื้นที่ปฏิบัติการหรือพื้นที่ใกลเคียง 
   -การปฏิบัติการ-จํานวนและชนิด 
   -ตําบลที่-ตําบลที่เฉพาะ 
   -การสับเปลี่ยนกําลัง 
   -ปจจัยเวลา 
ขอมูลกําลังพลกองทัพเรือ 
 ๑. ความเขมแข็ง 
  ๑)กําลังพลประจําการในพื้นที่ 
  ๒)กําลังเสริม 
  ๓)การสับเปลี่ยนกําลัง 
 ๒. ประสิทธิภาพ 
  ๑)ความเปนชาวทะเลและการบิน 
  ๒)ความชํานาญดานการบินและระเบิด 
  ๓)วิศวกร 
  ๔)การสื่อสาร 
  ๕)เรดาร 
  ๖)การควบคุมความเสียหาย 
  ๗)การควบคุมการยิง 
 ๓. ขวัญ 
ขอมูลการสงกําลังบํารุง 
 ๑. ฐานทัพปจจุบันและอนาคต 
  ๑)ชนิด 
  ๒)คลังเชื้อเพลิง 
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  ๓)พื้นที่ตาง ๆ 
  ๔)คลชังเก็บสิ่งของ 
  ๕)ส่ิงอํานวยสะดวกในการซอมทําเรือ/อากาศยาน 
  ๖)ขีดความสามารถและขอจํากัดในการสงกําลังบํารุง 
  ๗)ขีดความสามารถและขอจํากัดในการซอมทําในทะเล  
 ๒. ขอมูลเมืองทา 
  ๑)สรุปภาพรวม 
   -ที่ตั้ง 
   -ความสําคัญดานยุทธศาสตรและเศรษฐกิจ 
   -คุณลักษณะและกิจกรรมสําคัญ 
  ๒)สรุปทาเรือ 
   -ที่ตั้งและแผนผัง 
   -เรือขนาดใหญที่สุดที่รับได 
   -ที่จอดเรือ 
  ๓)สรุปความจุ 
   -ความจุเมืองทา 
   -ที่จอดเรือ 
  ๔)สรุปสิ่งอํานวยความสะดวกของทาเรือ 
   -คลังเก็บสินคา 
   -ส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บสินคา 
   -ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ ทร. 
    ๑)ทุนผูกเรือประจําที่ 
    ๒)ที่ตั้ง 
    ๓)จํานวนและน้ําหนักที่รับได 
    ๕)ขอมูลอุทกศาสตร 
   -น้ําขึ้น-ลง 
   -ความลึก 
   -สภาพทะเล 
   -ขอพิจารณาพิเศษ 
ขอมูลการสํารวจสภาพอุทกศาสตรลาสุด 
 ๑. ขอมูลสําหรับการปฏิบัติการของเรือดําน้ํา 
  ๑)อุณหภูมิน้ําทะเลโดยเฉลี่ย 
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  ๒)สภาวะเสียง 
  ๓)อุณหภูมิในน้ําทะเลในระดับตาง ๆ 
 ๒. ขอมูลสําหรับสงครามทุนระเบิด 
  ๑)น้ําขึ้น-ลง 
  ๒)กระแสน้ํา 
  ๓)ลักษณะพื้นทองทะเล 
  ๔)ส่ิงผิดปกติ 
ขอมูลอุตุนิยมวิทยา 
 ๑. ลมฟาอากาศ 
  ๑)ทั่วไป 
   -ภูมิอากาศเฉลี่ยในรอบเดือน ในเรื่องฝน หิมะ พายุ ฝนฟาคะนอง  หมอก และทัศนวิสัย 
   -การศึกษาสภาพอากาศในฤดูตาง ๆโดยเนนในเรื่องสภาพที่เกื้อกูลและไมเกื้อกูลตอการ
ปฏิบัติการ 
   -ความแปรปรวนของบรรยากาศชั้นไอโอโนสเปยส 
 ๒)ลม 
   -สภาพพิเศษ-พายุและอื่น ๆ 
   -ทิศทางและความเร็วลม 
   -ชวงเวลาลมสงบ 
 ๓)สภาพอากาศ 
   -ทัศนวิสัย 
   -เมฆ(เศษสวนในสัดสวน) 
   -เมฆสูงสุด(พันฟุต) 
   -ฐานเมฆ(พันฟุต) 
 ๔)ปรากฏการณธรรมชาติอ่ืน ๆ 
   -ดวงอาทิตย,ดวงจันทร ขึ้นและตก 
   -อ่ืน ๆ 
ขอมูลการปองกันของขาศึก 
 ๑. ที่มั่นสําหรับการปองกันเชิงรุก 
  ๑)รังปนกล ปอมปน ถํ้า(ชนิดของการกอสราง) 
  ๒)บังเกอร ดูสนามเพลาะ 
  ๓)กับดักรถถัง ส่ิงกีดขวาง กับระเบิด ส่ิงกีดขวางบนถนน 
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  ๔)ทุนระเบิด 
  ๕)ส่ิงกีดขวางใตน้ําและการปองกัน 
  ๖)ไฟฉายตอสูอากาศยาน 
  ๗)เรดาร 
   -ชนิด 
   -ขีดความสามารถและขอจํากัด 
   -การมองเห็นจากทางทะเลและทางอากาศ 
  ๘)การจัดหนวยปองกันหลัก 
   -การปองกันเชิงรับ(วิธีการพลาง/การลวง) 
   -อาวุธและปนใหญ 
   -ขอมูลของระบบปองกันเมื่อดูจากทางอากาศ 
   -ลักษณะเดนสําหรับการหมายรู 
ขอมูลยุทธศาสตรและยุทธวิธี 
 ๑. หลักนิยมยุทธวิธี ทร. 
 ๒. แผนการสงคราม 
 ๓. วิธีการที่ใชในการปฏิบัติการประเภทตาง ๆ  
  ๑) วิธีการสงกําลังบํารุง 
  ๒) การฝกของกองเรือ 
  ๓) วิธีการลาดตระเวน 
  ๔) การประสานงานระหวางอากาศกับผิวน้ํา 

 - การปราบเรือดําน้ํา 
 - การลาดตระเวนและการตรวจการณ 

ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการสะเทินน้ําสะเทินบก 
 ๑. อุตุนิยมวิทยา 
  ๑) ลมฟาอากาศ 
   - ลมฟาอากาศเฉลี่ยในรอบเดือน เกี่ยวกับฝน หิมะ พายุฝนฟาคะนอง หมอก เมฆ
อุณหภูมิ น้ําแข็ง และความชื้น 
   - การศึกษาสภาพอากาศในแตละฤดู ที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติการ 
  ๒) ลม 

 - ทิศทางและความเร็วลม 
 - ชวงเวลาลมสงบ 
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 ๓) สภาพการบิน 
 - เพดานบิน 
 - ทัศนวิสัย – หมอก, หมอกแดด, ฝุน, ควัน 
 - น้ําแข็ง 

 ๔) ปรากฏการณธรรมชาติอ่ืน ๆ 
 - ดวงอาทิตยขึ้น – ลง 
 - ดวงจันทรขึ้น – ลง 
 - อ่ืน ๆ  

๒. สภาพอุทกศาสตร 
 ๑) น้ําขึ้น –ลง  

 - ทั่วไป 
 - น้ําเกิด – น้ําตาย  
 - มาตราน้ํา 
 - ขอมูลน้ําบริเวณหาด 
 -ลักษณะอุตุนิยมวิทยาที่มีผลกระทบกับน้ํา 
๒) ทะเลและคลื่นน้ําตื้น 
 - ทั่วไป 
 - ความสูงของคลื่น 
 - ขอมูลน้ําแข็งในทะเล 
 - สภาพเกี่ยวกับเสียง 
 - อุณหภูมิ 
๓) กระแสน้ําหางฝง 
 - ทิศทางและความแรง 
 - ตารางกระและแผนที่ 
๔) กระแสน้ําใกลฝง 
 - ทิศทางและความแรง 
 -ตารางกระแสน้ําและแผนที่ 
๓. ภูมิประเทศ 
 ๑) ภูมิศาสตร (พื้นที่เปาหมาย) 
  - แมน้ํา 
  - ทะเลสาบ 
  - อาว 
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  - เทือกเขา 
  - แผนผังเมือง 
  - คุณลักษณะพรรณไม 
  - เครือขายการคมนาคม 
  - เกาะ 
 รายละเอียดชายฝง 

  ก. คุณลักษณะที่สําคัญ 
  ข. ทางเขา 
  ค. ส่ิงกีดขวางนอกฝง 
  ง. หินโสโครก 
  จ. ปะการัง 
  ฉ. ที่ทอดสมอ 

 ๒) รายละเอียดภูมิประเทศ จากชายฝงเขามาในแผนดิน ๑๕ ไมล โดยเนนในเรื่องดังนี้ 
 - แมน้ํา (ความกวาง ความลึก กระแสน้ํา ฝง ฯลฯ) 
 - ถนน 
 - เนินเขา ที่ราบสูง  
 - ปา เมือง ตึก 
 - ความเหมาะสมในการใชรถถัง 
 - คุณลักษณะสิ่งกีดขวางและการปองกัน 
 - พื้นที่น้ําทวมถึง 
 - แนวนอกฝง (ในทะเล) 
  - เกล็ดน้ําแข็ง 

 ๓) หาด 
 - ที่ตั้ง ความกวาง ความยาว 
 - คุณลักษณะ 

  ก. หวงทะเล เขื่อน 
  ข. น้ําขั้น-ลง, ความเค็ม 

 - ลักษณะหาด  
 - ที่หมายเดนชัด 
 - การเขาหาด 

  ก. ชองทางหาด 
  ข. ตําบลที่ และความลึกของปะการัง หิน 
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  ค.พื้นที่ทอดสมอ 
   - กระแสน้ํา 
   - อันตราน้ํา ขึ้น-ลง 
   - ขีดความสามารถดานการจราจร 
   - สภาพปจจุบัน 
   - ความชันและคุณลักษณะพื้นที่ทองทะเล 
   - การปองกันในพื้นที่หาด 

    ก. รังปนกล, ปอมปน ชนิดของโครงสราง 
    ข. ร้ัว 
    ค. กับดัก รถถัง ส่ิงกีดขวาง 
    ง. ทุนระเบิดบก 
    จ. ส่ิงกีดขวาง และการปองกันใตน้ํา 

    - ทุนระเบิดนอกหาด, ชองทางเขา และพื้นที่ 
       ทอดสมอ 

    ฌ.ไฟฉายสองเครื่องมือ 
  ญ. เรดาร 
  ฎ. สนามบิน 
  ฏ. หนวยปองกันหลัก 

  ๔) การปองกันเชิงรับ 
 - วิธีการพราง 
 - การลวง 
 - หุนจําลอง 

 ๕) เคมี 
 - ชนิด 
 - วิธีการใช 
 - การใชในพื้นที่หาด 
 - การเผาน้ํามันหรืออ่ืน ๆ  

 ๖) อาวุธและปนใหญ 
 - คุณลักษณะของอาวุธ 
 - ที่ตั้ง 
 - ขนาด  
 - อัตราการยิง 
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 - พื้นที่ครอบคลุม 
 - ระดับของการยิง 
 - ชนิดและการสนับสนุนอมภัณฑ  
 - แผนการกระจาย 
 - เขตจํากัดการยิง 

 ๗) แหงน้ําดื่ม 
 
 
 
 
 
 
การเขียนรายงานขาว ควรยึดหลักหรือแนวทาง ดังนี้ 
 ๑. รายงานขาวสารหนึ่งฉบับควรมีเร่ืองเดียว 
         ๒. เขียนบทสรุปนําดวยความระมัดระวัง 

๓. จัดเรื่องราวขอเท็จจริงและภาพใหเขากลุมและเรียงไปตามลําดับของเหตุผล  
๔. ใชภาพถาย ภาพวาดและภาพแบบอื่นตามความเหมาะสม เพื่อเปนการเพิ่มคุณคาของรายงานใหสูงขึ้น

ไป 
๕. ตองใหผูอานทราบวัตถุประสงค และความคิดเห็นของผูรายงานขางสาร 
๖. หามเขียนคําถาม และคําขอขาวสารลงในรายงานขาว ในกรณีที่มีคําถามใหแยกเรื่องออกไปอีกเรื่อง

หนึ่ง 
๗. กอนเสนอรายงาน ตองเรียบเรียงเรื่องราว อานทบทวน จัดรูปแบบ และเขียนใหมจนกวาจะพอใจ 
๘. ใหใชความพยายามอยางดีที่สุดในการเขียนรายงาน 

การสรุปขาว 
๑. เปนการสรุปประเด็นสําคัญของเหตุการณที่เกิดขึ้นเพื่อใหสามารถเขาใจเรื่องทั้งหมดไดถูกตองชัดเจน

และรวดเร็ว 
๒. การสรุปขาวอาจใชแนวทางในการเขียนตามแบบการเขียนขอพิจารณาของฝายอํานวนการเพื่อความ

สะดวกและสอดคลองกับการจัดทําขอพิจารณาฝายการขาวตอไป 
๓. การสรุปขาว เหมือนกับการยอเร่ือง การสรุปขาวที่ดีจะตองสอดคลองกันตั้งแตตนจนจบ ในขั้นตน

จะตองอาน และทําความเขาใจเรื่องใหแจมแจงชัดเจน จับใจความสําคัญของเรื่องใหได และสรุปรวมความทั้ง
เร่ือง โดยการใชถอยคําที่เขียนขึ้นใหม ไมใชลอกมาจากขอความเดิม 

คําแนะนําในการเขียนรายงาน 
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๔. การสรุปจากตนเรื่อง หรือจากเนื้อหาที่มีอยู หากขาดรายละเอียดเพียงพอ จะตองรูวายังขาดราาละเอียด
อะไรและจะหารายละเอียดหรือขอมูลเพิ่มเติมไดที่ไหน ซ่ึงอาจจะตองคนควาจากขาวกรองมูลฐาน และบุคคลที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการประสานกับเจาหนาที่หนวยงานอื่น 

๕. การสรุปที่ดี จะตองเขียนใหผูบังคับบัญชาเขาใจเรื่องไดงาย รูเร่ืองชัดเจนและเสียเวลาอานเรื่องนอย
ที่สุด ดังนั้นจะตองสรุปสาระสําคัญของเรื่องใหสมบูรณชัดเจน ส้ัน เขาใจงาย และสามารถตอบคําถามตามลําดับ
ไดวา ใคร ทําอะไร เมื่อไหร ที่ไหน ทําไม และอยางไร 
การเขียนเอกสารการขาว 

เปนการสื่อขาวที่รวบรวมไดใหกับผูบังคับบัญชา หนวยปฏิบัติ และนายทหารฝายอํานวยการอื่น จึง
จะตองถูกตอง กะทัดรัด ชัดเจน เนนความสําคัญ เขียนดวนความตอเนื่อง ตรงจุดประสงค และงายตอการอาน 

๑. ความถูกตอง ขอเขียนตองปราศจากขอผิดพลาด จะตองเสนอขอเท็จจริงที่จําเปนและแนนอน โดยไมมี
อคติ และการบิดเบือนความเปนจริง 

๒. ความกระทัดรัด ขอมูลที่ถูกตอง แนนอน และรัดกุม ยอมประหยัดเวลาในการอานของผูบังคับบัญชา 
ฉะนั้นจึงตองเขียนใหส้ัน และตรงประเด็น ตองตรวจทานอยางถ่ีถวน เพื่อขจัดถอยคําฟุมเฟอย วลีที่ซํ้า ๆ กัน และ
คําที่ไมพึงประสงคออก 

๓. ความชัดเจน จะตองเขียนใหชัดเจนมากกวาความสั้น 
  ขอแนะนําที่จะชวยใหการเขียนชัดเจน 

  - ใชประโยคงาย ๆ 
  - ใชไวยากรณอยางถูกตอง 
  - เครื่องหมายวรรคตอนถูกตอง 
  - ใชตัวยอที่ทางราชการกําหนด อยางระมัดระวัง 
  - ไมใชถอยคําที่ไมมีความหมาย หรือถอยคํากํากวม 
  - ใชหัวขอยอย 

 ๔. ตองเขียนเนนถึงความสําคัญในประเด็นตาง ๆ ที่สัมพันธกับเรื่อง เร่ืองที่มีความสําคัญเปนลําดับรอง 
ไมควรกลาวเนนใหมากนัก การเนนความสําคัญทีถูกตองจะชวยใหความเขาใจดีขึ้น 
 ๕. ความตอเนื่อง หมายถึงการเขียนอยางมีเหตุผล ถูกตองตามลําดับ ประการแรก ตองคิดใหตลอดเรื่อง 
และศึกษาเรื่องใหตลอด ประการที่สอง จัดสวนตาง ๆ ใหสอดคลองอยางสมเหตุสมผลและตอเนื่องกัน 
 ๖. ตรงจุดประสงค  การเขียนตองไมมีอคติ ขอสรุป และขอเสนอ ตองเขียนดวยการพิจารณาและ
วิเคราะหอยางถี่ถวน และไมโนมเอียง โดยเฉพาะเกี่ยวกับบุคคล จะตองไมปะปนความเห็นสวนตัวอยูในขอเขียน 
 ๗.   ความงาย ขอเขียนไมมีความหลอกลอ จะเพิ่มคาในการเขียนใหสูงขึ้น การเขียนที่เยิ่นเยอ อาจทําให
ดึงความสนใจไปจากปญหาได การเขียนที่ดีจะแสดงใหเขาใจไดงายอยางรวดเร็วและแสดงใหเห็นวาเขียนเพี่อ
อะไร 
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 ๘. หลีกเลี่ยงการใชคําทางทหารที่ไมถูก พิจารณาถึงผูอานเอกสาร ถาไมทราบวาผูอานเปนใคร ควรใชคํา
ทั่ว ๆ ไป ที่ทราบกันอยูแลว หลีกเลี่ยงการใชคําที่ยาก ๆ คําที่ไมจําเปน/คําที่แตงขึ้นเองที่มีความหมายผิดจาก
ธรรมดาและการใชถอยคําซ้ําๆซากๆ 
 ๙. อยาหวังที่จะเขียนเอกสารดวยการรางครั้งเดียวเสร็จ เอกสารที่มีความชัดเจน รัดกุม และนาอาน เปน
ผลมาจากรางแกหลายครั้ง 
ขอควรระวังในการเขียน  

๑.อยาสรางคํา ไมจําเปนตองไปสรางคําขึ้นมาใหม ใหใชปทานุกรมและพจนานุกรม 
๒. ใชคําที่ถูกตอง การใชคําที่มีความหมายถูกตองตามมาตรฐานจะปองกันการสับสนวกวน 
๓. หลีกเลี่ยงคําที่ไมจําเปน คําที่ไมมีความหมายควรตัดออกจากประโยค หรือเขียนประโยคใหม  
๔. หลีกเลี่ยงการใชภาษาสูง ๆ อยาใชคํายาก ๆ เพราะเหตุที่วาคํา ๆ นั้นแปลก 

 ๕. หลีกเลี่ยงถอยคําซ้ํา ๆ กัน แมวา วลีที่ซํ้า ๆ กันจะแสดงแนวความคิดใหชัดเจนดีขึ้นก็ตาม แตบางครั้ง
อาจจะทําใหการเขียนเสียไป 

๖. หลีกเลี่ยงการใชคําตางประเทศ 
 ๗. ใชคําปฏิเสธในประโยคที่ถูกตอง การใชคําปฏิเสธอยางสับเพราจะทําใหความหมายกลับจากที่ตอง
การได 

๘. ใชเครื่องหมายวรรคตอนและขีดเสนใตเมื่อสมควร 
ควรตั้งปญหาถามวา “ขีดทําไม” หรือ “ใสเครื่องหมายทําไม” 
 
คําแนะนําในการรายงานขอมูลตาง ๆ  
 
การรายงานเรื่องเรือสินคา  
เรือสินคามีความสําคัญอยางสูงในยามสงคราม และยากที่จะพิสูจนทราบไดวา เปนเรือฝายขาศึกหรือ

ฝายเดียวกัน  การจดจําขอมูลโดยผิวเผินของเรือสินคา เชน การทาสีตัวเรือ หรือ เครื่องหมายของบริษัทที่เปน
เจาของนั้น  ในขณะเกิดสงครามอาจถูกอาพรางดวยการใชสีทาทับได ดังนั้น วิธีการจดจําลักษณะ จึงควรมุงเนน
ส่ิงที่สรางขึ้นอยางถาวร และเปลี่ยนแปลงไดยาก โดยมีแนวทางดังนี้ 
 ก.  การรายงานตามรูปรางที่มองเห็น (Appearance Group) รุปรางของเรือสินคาแตกตางกันมาก ลักษณะ
ที่มองเห็นสวนใหญเปนโครงสรางถาวร ซ่ึงแบงยอยไดส่ีกลุม คือ 

   กลุมที่หนึ่ง  เปนเรือสินคาที่มีโครงสรางบนดาดฟา มีความยาวมากกวา๑/๓ของความยาวของเรือ 
 กลุมที่สอง   มีโครงสรางบนดาดฟาตั้งอยูหลายแหงแยกจากกัน 
 กลุมที่สาม   ลักษณะโครงสรางดาดฟาเปนแบบผสม หรือเปน “กลอง” 
 กลุมที่ส่ี  เปนกลุมที่มีปลองควัน หรือหองเครื่องอยูทางทายเรือ 

 ข.  การรายงานตามลักษณะลําตัวเรือ  ( Hull – type  Subdivision ) 
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  การแบงกลุมเรือสินคาตามประเภทของลําตัวเรือ และลักษณะตอนทานของเรือเปนหลัก แต
อยางไรก็ตาม เมื่อมองดูจากระยะไกลจะพิจารณาความแตกตางของลําตัวเรือไดยากกวาการมองดูโครงสรางบน
ดาดฟา  นอกจากนี้ ลักษณะลําตัวเรือก็มีความแตกตางกันดวย ลักษณะของทายเรือที่มองเห็นชัดในระยะใกล 
ไดแก เรือที่มีหางเสือจมมิดน้ํา และสวนบนของหางเสือโผลน้ํา ซ่ึงสวนใหญเปนเรือสินคาแบบเกา แตทั้งนี้ตองใช
ความระมัดระวังใหมาก เพราะเรือสินคาบางลําที่อยูไกลอาจทําใหมองเห็นไมชัดก็ได 
 ค.  การรายงานตามรายละเอียดตาง ๆ 
 ง.  โดยพิจารณารายละเอียดทั่ว ๆไป เชน เสากระโดงเรือ ปลองควัน เสาตั้งเก็บปนจั่นหรือคันเบ็ด ที่ตั้งอยู
ตั้งแตหัวเรือถึงบริเวณทายเรือ การประมาณขนาด หรือความจุ ในการบรรทุกของเรือสินคาเปนตน 
การรายงานเกี่ยวกับเรือรบ  
 ในหวงเวลาไมกี่สิบปมานี้ไดมีการพัฒนาและจัดหาอาวุธมาติดตั้งในเรือรบหลายประเภท เรือรบ
สมัยใหมจึงมีรายละเอียดปลีกยอยเพิ่มเติมอีกมากมาย แตอยางไรก็ตาม การพิสูจนทราบประเภทและชั้นของเรือ
รบยังคงมีความสําคัญอยูตอไป ระบบอาวุธในเรือนั้นจดจําไดงาย  เพียงแตมองเห็นดวยตาก็สาามารถบอกประเภท
ไดหรือแมแตไดฟงคําอธิบายก็จจะสามารถทราบภารกิจทั่วไปหรือประเภทของเรือที่ติดตั้งอาวุธนั้นได  
ตัวอยางเชน เรือบรรทุกเครื่องยินนั้น มีเครื่องบินและเฮลิคอปเตอรเปนอาวุธยุทโธปกรณหลัก  ดังนั้นถาตรวจพบ
เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอรประเภทใดบนดาดฟาเรือบรรทุกเครื่องบิน ก็จะเปนสิ่งบอกเหตุซ่ึงใชเปนการพิสูจน
ทราบภารกิจทั่วไปของเรือลํานั้นได 

สําหรับลักษณะของเรือรบ ที่นายทหารขาวกรองทหารเรือควรสนใจเปนพิเศษไดแก 
  ๑) อาวุธประจําเรือ เชน อาวุธปลอย อาวุธตอตานอาวุธปลอย ปนเรือ อาวุธปราบเรือดําน้ํา ทุน
ระเบิด ฯลฯ 
  ๒) เกราะที่ลําเรือ ดาดฟา ปอมปน สะพานเดินเรือ  และที่โครงสรางบนดาดฟา 
  ๓) ขีดความสามารถทางยุทธการ เชน ระยะปฏิบัติเมื่อใชความเร็วประหยัด และความเร็วสูงสุด
โดยตอเนื่อง ความคลองแคลงของเรือ และความคงทน รวมทั้งขอดีและขอเสียของเครื่องจักร 
  ๔) อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
  ๕) อุปกรณการเดินเรือ 
การรายงานเกี่ยวกับเคร่ืองบิน  

รูปรางและลักษณะทั้งหมดของเครื่องบินเปนสิ่งที่มีคุณคามากในระหวางการปฏิบัติการ ซ่ึงสวนสําคัญ 
ในการจดจํา คือ  W-Wing ,E-Engine,F-Fuselage และ T-Tail 
     W-Wing 
 การดูปกเครื่องบินนั้น อันดับแรก ใหสังเกตดูวาติดอยูในสวนใดของลําตัว ขนาดของปก และรูปรางของ
ปก ลักษณะของปกที่ติดกับลําตัวก็มีหลายแบบ เชน ติดที่สวนบน หรือสวนลางของลําตัว ปลายปกยกสูง โคนปก
ที่ติดกับลําตัวเครื่องบินบางแบบมีปลายปกหุบต่ํากวาโคนปก บางแบบปกลูทางซาย เปนตน 
 E-Engine 



 ๔๘

 ใหดูจํานวนเครื่องยนต ประเภทเครื่องยนต  เชน ใบพัด เครื่องยนตกึ่งใบพัด เครื่องยนตไอพน ฯลฯ 
 F-Fuselage 
 การดูลําตัว ใหดูอัตราสวนความยาวของลําตัวกับความยาวของปก รูปรางลําตัวสวนที่ยื่นออกจากลําตัว 
เชน กระโปรงครอบที่นั่งนักบิน ปอมปน เรโดม ฯลฯ 
 T-Tail 
 การรายงานเกี่ยวกับสวนหาง รูปรางแพนหางดิ่ง แพนหางนอน อัตราสวนของที่ตั้งของหางกับความยาว
ลําตัว 
การรายงานเรื่องอ่ืน ๆ 
 ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกทางอากาศ ทาเรือ และการทหาร เชน การประเมินคาทาเรือ และ
เสนทางเดินเรือเขาออก ส่ิงอํานวยความสะดวกในการจอดเรือ การขนถายสินคาลงจากเรือ คลังเก็บรักษาสินคา 
ขอมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้ง ทางวิ่ง ส่ิงอํานวยความสะดวกในการสื่อสาร การขนสง ในบางกรณีควรรายงาน
รวมไปถึงการขนสงทางบก การสื่อสาร การผลิต กําลังงาน และขีดความสามารถทางอุตสาหกรรม รวมทั้งความรู
ที่เปนความเขมแข็งของชาติ และเปนที่สนใจโดยทั่วไปของการขาวกรองทหารเรือ นอกจากนั้น หากสามารถ
จัดหารูปถาย แผนที่ และสําเนาเรื่องระเบียบปฏิบัติ มาประกอบรายงาน ก็จะทําใหขาวสารที่รวบรวมมาไดมีคา
ยิ่งขึ้น 
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