
 

ข่าวและการเขยีนข่าวทางทหาร 



ข่าวทางทหาร 

ไดแ้ก่ 

 จดหมาย ,รายงาน ,ค าส ัง่ ,เอกสาร ,ภาพ ,แผนท่ี ,เรือ่งราว 

หรอืสญัญาณอืน่ใด อาจจะเป็น ขอ้ความธรรมดา หรอื ขอ้ความเขา้

การอกัษรลบั ซึง่อยู่ในลกัษณะท่ี เหมาะส าหรบัส่งข่าวดว้ยมชัฌมิการ

สือ่สาร 



 

ความหมายของข่าว ( Message ) 

          ข่าวได้แก่ จดหมาย ค าแนะน า รายงาน ค าสั่ง 

เอกสาร  ภาพ แผนที่ เรื่องราว หรือสัญญาณอื่นใด  ซึ่งอาจ

เป็นข้อความธรรมดาหรือข้อความเข้ารหัส 

         

ข่าวที่ดีจะต้องมีลักษณะ ดังนี ้

            -  กระทัดรัด 

               -  ชัดเจน 

               -  สมบูรณ ์
 



กระทัดรัด   คือ 

- ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย 

- ใช้ค าย่อที่ทางราชการก าหนดไว้   และเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไป 

- ไม่ควรเขียนข่าวเกินกว่า 1 หน้า ของกระดาษเขียนข่าว 

 



ชัดเจน   คือ 

- สามารถตอบ  5W1H ได้ 

- ผู้รับข่าวสามารถเข้าใจและปฏิบัติได้โดยไม่ต้องขอค าชี้แจงเพิ่มเติม 

- ค าย่อต่างๆ  ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจได้โดยตลอด 

 

สมบูรณ ์  คือ 

-  มีหัวเรื่อง เนื้อเรื่องและท้ายเรื่องบรรจุอยู่ครบถว้น 



ข่าว ควรจะเขยีนหรอืพมิพล์งบนกระดาษเขยีนข่าวท่ีเหมาะ ถา้ไม่มี

กระดาษเขยีนข่าวท่ีถูกตอ้ง กอ็าจตอ้งเขยีนข่าวลงบนกระดาษชนดิ

หนึง่ชนดิใดกไ็ด ้อย่างไรกด็จีะตอ้งมีส่วนต่าง ๆ ของข่าวครบถว้น

ทัง้ 3 ส่วน คอื หวัเรือ่ง ตวัเรือ่ง และทา้ยเรือ่ง 

กระดาษเขียนข่าว  



      1. กระดาษเขียนข่าว แบบ สส.6 

 2. กระดาษเขียนข่าว แบบ สส.7 

 3. กระดาษเขียนข่าวร่วม 

 4. กระดาษอื่นๆ 

กระดาษเขียนข่าว 



แบบฟอรม์กระดาษเขยีนข่าว 

แบบ  ทบ. ๔๖๓ - ๐๐๗ ( สส.๖ ) 

 ใชส้ าหรบัข่าวต่าง ๆ ทางธุรการ  ข่าวการส่งก าลงับ ารงุ 

และ ข่าวท่ีเขยีนจาก  บก. ของหน่วยทหารขนาดใหญ่ ระดบักอง

พลขึ้นไป  ชดุหนึง่มี  ๔  แผ่น  ประกอบดว้ยกระดาษเขม่า  

เพือ่ท าส าเนาคู่ฉบบั  มีค าอธิบายอยู่ท่ีปกดา้นในทัง้ปกหนา้และ

ปกหลงั 



แบบ  ทบ. ๔๖๓ - ๐๐๘ ( สส.๗ ) 

 ใชก้บัหน่วยในสนาม ใชใ้นระดบักรมลงมา ส าหรบั

ปฏบิตังิานทางยุทธวิธี  ชดุหนึง่มี  ๓  แผ่น  ประกอบดว้ย

กระดาษเขม่า  เพือ่ท าส าเนาคู่ฉบบั  มีค าอธิบายอยู่ท่ีปกดา้นใน

ทัง้ปกหนา้และปกหลงั 

  



ค าแนะน าท ัว่ไปในการเขยีนข่าว 

 - เขยีนบนวสัดท่ีุอ่านงา่ย / แบบฟอรม์ท่ีก าหนด หรอื  กระดาษ 

   อืน่ใด 

 - บรรจุขอ้ความท่ีจ าเป็นครบบรบิรูณ ์ ตามค าแนะน าในการ 

   ใชแ้บบฟอรม์ 

 - เขยีนใหอ้่านงา่ยชดัเจน 

 - ตวัเลขท่ีชวนสงสยัใหเ้ขยีนเป็นตวัอกัษร  *  ปลย.๑๑ ยีส่บิ    

   กระบอก 

 - ใชค้ าย่อท่ีผูร้บัเขา้ใจ 

 - ผูร้บัข่าว  ผูส้่งข่าว  ใหใ้ชต้ าแหน่งเสมอ 



                          หา้มใช ้ยศ  -  ชือ่  

- เม่ือจบขอ้ความของข่าว หา้มลงชือ่เจา้ของข่าว 

  ควรปิดขอ้ความของข่าวดว้ยค าว่า  “ จบ ” 

- ถา้เป็นข่าวท่ีเตรยีมขึ้นเพือ่ใชใ้นการฝึกใหเ้ขยีนค าว่า “ฝึก”  

ไวข้า้งตน้ และตอนทา้ยของข่าว 

- ใชค้วามเร่งด่วน และ ประเภทเอกสารท่ีเหมาะสม 

- เม่ือเขยีนข่าวเสรจ็  ตอ้งใหน้ายทหารอนุมติัข่าวลงลาย  มือ

ชือ่จงึจะถอืว่าเป็นข่าวท่ีสมบรูณ ์



ประกอบดว้ย… 

๑. ผูใ้หข่้าว  

    คอื หน.ส่วนราชการ หรอืผูมี้อ านาจหนา้ท่ี รวมทัง้ผูท่ี้ไดร้บัมอบ 

อ านาจท่ีส ัง่ใหส่้งข่าวไป 

๒.ผูเ้ขยีนข่าว  

•คือ จนท. ท่ีไดร้บัค าส ัง่จากผูใ้หข่้าวใหจ้ดัท าข่าว  

•ผูเ้ขยีนข่าว อาจเป็นคนเดยีวกบัผูใ้หข่้าวกไ็ด ้

•ตอ้งลงลายมือชือ่ทา้ยข่าวน ัน้ เพือ่ใหส้ามารถตรวจสอบได ้ เนือ่งจากมี

ผูเ้ขยีนข่าวหลายคนในแต่ละวนั 

บคุคลท่ีเกีย่วขอ้งในการเตรยีมข่าว 



๓.ผูอ้นุมตัิข่าว  

•คอื ผูท่ี้ไดร้บัมอบอ านาจหนา้ท่ีใหต้รวจข่าว และอนุมตัิใหส้่งข่าวใน

นามของผูใ้หข่้าวได ้

งานของผูอ้นุมตัิข่าว คือ… 

•ตรวจสอบว่าข่าวน ัน้ไดเ้ขยีนอย่างถูกตอ้งตามหลกัการเขยีนข่าวทางทหาร 

•ดแูลการก าหนดประเภทเอกสาร และความเร่งด่วนของข่าว ใหเ้หมาะสม 

•ลงลายมือชือ่ในข่าวฉบบัน ัน้ เพือ่แสดงว่าเป็นข่าวของทางราชการ 



การอนุมตัิข่าว หรอืรบัรองว่าเป็นข่าวราชการ 

สส.6 - นายทหารอนุมตัข่ิาวตอ้งตรวจสอบและลงลายมือชือ่ 

สส.7 - ผูเ้ขยีนข่าวเป็นผูอ้นุมตัิข่าวดว้ย 



เมื่อมีความจ าเป็นต้องเขียนข่าวบนกระดาษอื่น  นอกเหนือจาก

กระดาษเขียนข่าว   มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

• ประเภทเอกสาร 

• ความเร่งด่วน 

• หมู่วันเวลาที่เขียนข่าว 

• ที่ของข่าว 

• ผู้รับ  

• ผู้ให้ข่าวหรือเจ้าของข่าว 

• ข้อความข่าว 

• ผู้เขียนข่าว 

• ผู้อนุมัติข่าว 



ประเภทของข่าว 

ขา่วตา่ง ๆ จะแบง่ออกได ้ ๖  ประเภท 

 ๑. แบ่งตามลกัษณะการจา่หนา้ 

 - ขา่วจา่หนา้เดีย่ว   * ถึงผูร้บัคนเดยีว 

 - ขา่วจา่หนา้รวม    * ผูร้บั ๒ คนข้ึนไป  แตล่ะคนทราบเรือ่ง 

เดยีวกนัและทราบวา่ใครบา้งไดร้บัข่าวนัน้                     

 - ขา่วจา่หนา้แยกผูร้บั  * ผูร้บั  ๒  คนข้ึนไป  แตล่ะคนทราบเรือ่ง

เดยีวกนั แตไ่มท่ราบวา่ใครบา้งทีไ่ดร้บัขา่วนัน้                           

- ขา่วทัว่ไป   * แจกจา่ยตามมาตรฐานผูเ้ขียนขา่วหรอืผูร้า่งขา่วตอ้ง

แสดงความประสงคไ์วใ้นชอ่ง  “ ค าแนะน า ” ของกระดาษเขียนขา่ว  



๒. แบ่งตามลกัษณะประเภทเอกสาร 

 ๒.๑ ข่าวท่ีไม่มีการแบ่งประเภท 

  ประทบัตราดว้ยค าวา่  “ ไมล่บั ” ไมต่อ้งด าเนินกรรมวธิีการอกัษรลบั 

 ๒.๒ ข่าวท่ีมีการแบ่งประเภท 

  ประทบัตราดว้ยค าวา่  “ ลบัทีสุ่ด ” , “ ลบัมาก ” ,  “ ลบั ”               

อยา่งใดอยา่งหน่ึง ตอ้งด าเนินกรรมวธิกีารอกัษรลบั 



๓. แบ่งตามลกัษณะความเร่งด่วน 

ความเร่งด่วนของข่าวเป็นเครื่องพิจารณาล าดับขั้นความสัมพันธ์ที่

เจ้าหน้าที่สื่อสารจะต้องปฏิบัติหรือด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวนั้นๆ 

ความเร่งด่วนได้ก าหนดไว้ ๓ ประเภท คือ 

            ๑. ด่วนที่สุด (ดส.) 

                      ๒. ด่วนมาก (ดม.) 

   ๓. ด่วน       (ด.) 

     



ด่วนที่สุด (ดส.) 

ข่าวที่เกี่ยวกับ  

 - การรายงานการปะทะข้าศึกครั้งแรก 

 - ข่าวในการสื่อสารเกี่ยวกับการสู้รบทางยุทธการ ข่าวฉุกเฉินและ 

ข่าวพิเศษที่ได้ รับอนุมัติ เป็นพิเศษจาก ผบ.ทหารสูงสุด , ผบ.

ทบ. ,ผบ.ทอ., ผบ.ทร. , ผบ.หน่วยรบ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

 



วิธีปฏิบัติต่อข่าว 

 ข่าวนี้จะต้องด าเนินการรับ-ส่ง และจ่ายออกโดยเร็วก่อน

ข่าวอื่นๆ ที่มีล าดับความเร่งด่วนต่ ากว่า  ข่าวอื่นจะส่งต่อ

ได้ต่อเมื่อได้ส่งข่าวด่วนที่สุดหมดแล้ว ต้องหยุดการส่งข่าว

อื่นแม้ก าลังส่งค้างอยู่เพื่อส่งข่าวด่วนที่สุดก่อน 

 



ด่วนมาก (ดม.) 

ข่าวที่ใช้ด่วนมากต้องมีลักษณะ ดังนี้ 

•การรายงานเพิ่มเติมหลังจากการปะทะกับข้าศึกครั้งแรก 

•การส่งข่าวในกรณีฉุกเฉินอันเป็นผลกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติ

ทางยุทธวิธี ที่ก าหนดไว ้

•การประสบภัย 

•การกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของประเทศชาติอย่างมาก 

 



วิธีการปฏิบัติข่าวประเภทนี้ 

 ข่าวนี้จะต้องด าเนินการรับ-ส่ง และแจกออกโดยด่วน 

ตามล าดับและก่อนข่าวอื่นที่ล าดับความเร่งด่วนต่ ากว่า แม้

ต้องหยุดส่งข่าวอื่นที่มีล าดับความเร่งด่วนต่ ากว่าที่ก าลังส่งอยู่ 

 



ด่วน (ด.) 

ข่าวที่ใช้ด่วนนี้จะต้องมีลักษณะดังนี้ 

  ข่าวส าคัญจะต้องรีบส่งก่อนข่าวปกติ ล าดับความเร่งด่วนล าดับ

นี้  เป็นล าดับสูงสุดส าหรับการสื่อสารทางธุรการ 

วิธีปฏิบัติต่อข่าวประเภทนี้ 

  ข่าวนี้จะต้องด าเนินการรับ -ส่ง และแจกจ่ายออกตามล าดับ

ก่อนข่าวอื่น ที่มีล าดับความเร่งด่วนต่ ากว่า แต่ไม่สอดแทรกข่าว

ตามปกติที่รับ-ส่ง กันยังไม่เสร็จไม่ได้ เว้นแต่ข่าวนั้นยาวเกินควร 

 



๔. แบ่งตามลกัษณะการเกีย่วขอ้งกบัศนูยก์ารสือ่สาร 

  ๔.๑ ข่าวเขา้  * ข่าวท่ีเขา้มายงัศนูยก์ารสือ่สาร หรอืศนูยข่์าว   

         แจกจา่ยไปยงัผูร้บัภายในบรเิวณท่ีต ัง้ / มาจาก ศข. อืน่              

  ๔.๒ ข่าวออก * ข่าวท่ีถูกส่งออกไปยงัศนูยก์ารสือ่สาร หรอื ศข.อืน่    

 



๔.๓ ข่าวถ่ายทอดหรอืส่งต่อ     

* ข่าวท่ีมาจากศนูยก์ารสือ่สารหรอืศนูยข่์าวแห่งหนึง่เพือ่ส่งต่อ หรอื

ถ่ายทอดไปยงัศนูยก์ารสือ่สาร  หรอืศนูยข่์าวอกีแห่งหนึง่  เม่ือศนูย ์

ส. หรอื  ศข. น ัน้ไม่สามารถท าการสือ่สารไดโ้ดยตรง 

 ๔.๔ ข่าวภายในท่ีต ัง้   

* ข่าวส าหรบัแจกจา่ยใน บก.ท่ีอยู่บรเิวณเดยีวกนั ปกตศินูย ์ส./ 

ศข. ไม่เกีย่วขอ้ง  เวน้แต่ตอ้งการบนัทึกไวเ้ท่าน ัน้                  
 



การด าเนินต่อข่าวเขา้ ศูนย์การสื่อสาร 

ศูนย์รับ - ส่ง 
 ต้นฉบับ 

ใบรับ 

ถอดรหัส รับ 

ลงหลักฐาน 

เสร็จเก็บ 
เข้าแฟ้ม 

ตรวจทาน 

เมื่อผู้บังคับบัญชา 
อนุญาต 

ท าส าเนา เก็บ 

ผู้รับ 

ผู้รับ 



การด าเนินต่อข่าวออก 
ศนูยก์ารสือ่สาร 

ผู้อนุมัติข่าว 

ศนูยร์บั - ส่ง 

๑. ส าเนาเข้าแฟ้ม 

ลงหลักฐาน 

เข้ารหัส แยกทาง 

ตอนเครื่องมือ 

เสร็จและเก็บ
เข้าแฟ้ม 

เมื่อได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา โดยปกติส่งข่าวต้นฉบับกับ

ส าเนาอีก ๒ ฉบับไปยัง
ศูนย์รับ - ส่งของสาร

บรรณ 

ผู้เขียนข่าว 
ผู้เขียนข่าว 

ส่งคืนส าเนา 
ที่ด าเนิน 
กรรมวิธี 

ตอบรับ 



 ๕. แบ่งตามลกัษณะการเกีย่วขอ้งในทางทหาร 

 - ข่าวราชการ   * ข่าวของ  บก. ท่ี ผบช. หรอืผูท่ี้ไดร้บัอนุมตั ิ 

ไดเ้ริม่ขึ้นส าหรบัผ่านมชัฌมิการสือ่สาร เช่น ข่าวยุทธการ 

 - ข่าวกึง่ราชการ    * ข่าวขององคก์ารหรอืราชการอืน่นอก  

บก. และไดร้บัอนุมตัใิหส่้งผ่านมชัฌมิการสือ่สาร เช่น ข่าวของ

ผูส้ือ่ข่าว 

 - ข่าวเฉพาะสถาน ี   * ข่าวท่ีรบั - ส่ง กนั  ระหว่างสถานกีาร

สือ่สาร  เพือ่แลกเปลีย่นข่าวสารทางเทคนคิ  ไม่ถอืว่าเป็นข่าว

ราชการไม่ตอ้งด าเนนิกรรมวิธีใด ๆ 



 ๖. แบ่งตามลกัษณะการปฏบิตัิ 

ข่าวจรงิ   *  ข่าวท่ีผูร้บัตอ้งทราบและปฏบิตัจิรงิ 

ข่าวฝึก    *  ข่าวท่ีเตรยีมขึ้นเพือ่ประกอบการฝึก การ 

 เขยีนข่าวฝึก  ตอ้งมีค าว่า  “ ฝึก ” ปรากฏอยู่ตอนเริม่ตน้  

และ ตอนทา้ยของใจความ หรอื ขอ้ความของข่าวเสมอ 



การก าหนดช ัน้ความลบั 

ขอ้พจิารณาในการก าหนดช ัน้ความลบัใหก้บัข่าวแต่ละฉบบั 

 - “ ข่าวนี้จะเป็นประโยชนต่์อขา้ศกึเพยีงใด ”  

ผูร้บัผดิชอบในการก าหนดช ัน้ความลบัใหก้บัข่าวแต่ละฉบบั 

 - ผูใ้หข่้าว  ผูเ้ขยีนข่าว  ตลอดจนผูอ้นุมตัิข่าว 

การก าหนดช ัน้ความลบัทางราชการก าหนดไว ้ ๓  อย่าง 

 - ลบัท่ีสดุ 

 - ลบัมาก 

 - ลบั 
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นกัเรยีน สรปุ....

ประเดน็ส าคญั 


