
ค ำน ำ 
แนวสอนวิชาการข่าวเบื้องต้นเล่มนี้ กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียน นาย

ร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้จัดท าขึ้นโดยรวบรวม และเรียบเรียง โดยยึดถือแนวสอนของ รร.ขว.ทบ. และระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นหลัก มีสาระส าคัญในเรื่องความรู้
เกี่ยวกับการข่าวเบื้องต้น การวางแผนรวบรวมข่าวสาร, การรวบรวมข่าวสาร, การด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสาร 
ตลอดจนการกระจายและการใช้ข่าวสารและข่าวกรอง การปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ การรักษาความลับของทางราชการ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูล
ข่าวสาร และสถานที่ การปฏิบัติเมื่อเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับการรับ-ส่งข่าว 

ส าหรับเนื้อหาวิชาของแนวสอนเล่มนี้ หากท่านใดมีข้อเสนอในการแก้ไขและความเห็นเพ่ือการ
ปรับปรุงเอกสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ ยินดีน้อมรับ เพ่ือพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนาให้แนวสอนถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป   

 
       กสสก.สวท.รร.จปร. 
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สารบัญ 
 

 เร่ือง          หน้ำ 
       

บทที่ ๑ ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข่ำวกรองทำงกำรรบ    ๓ 
บทที่ ๒ กำรวำงแผนรวบรวมข่ำวสำร     ๑๑ 
บทที่ ๓ กำรรวบรวมข่ำวสำร       ๑๕ 
บทที่ ๔ กำรด ำเนินกรรมวิธีต่อข่ำวสำร     ๒๓ 
บทที่ ๕ กำรใช้และกำรกระจำยข่ำวกรอง     ๒๗ 
บทที่ ๖ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย 
กำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๒    ๓๐ 
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บทที่ ๑ ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข่ำวกรองทำงกำรรบ 

๑. ควำมแตกต่ำงระหว่ำง “ข่ำวสำร” และ “ข่ำวกรอง” 
ก.ข่ำวสำร (Information) คือ เรื่องราว/การบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ ที่ได้มาจากการตรวจการณ์, การ

สื่อสาร,การรายงาน, ข่าวลือ, ความนึกคิด และจากแหล่งข่าวอ่ืนๆ ซึ่งเรื่องราว/การบรรยายเหตุการณ์ต่างๆ 
ดังกล่าวนั้นยังมิได้มีการน ามาด าเนินกรรมวิธี คือ การวิเคราะห์, การประเมินค่าและการตีความ  ดังนั้ นข่ำวสำรที่
ได้มาจึงอาจจะเป็นจริง, น่าเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้และอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความต้องการข่าวกรองที่จะ
น ามาใช้ประโยชน์ในการวางแผน  การก าหนดนโยบายและการด าเนินการ ก็ได้ 

ข. ข่ำวกรอง (Intelligence) คือ ผลอันเกิดจากการรวบรวม, การประเมินค่า, การวิเคราะห์, การสนธิ และ
การตีความข่าวสารทั้งมวลที่ได้มาซึ่งเก่ียวข้องกับฝ่ายตรงข้ามหรือภัยคุกคาม กับพ้ืนที่ปฏิบัติการ และมีความส าคัญ
โดยตรง หรือน่าจะมีความส าคัญในการวางแผนการยุทธ ในการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของชาติ และ
ในการก าหนดยุทธศาสตร์ทหาร 

๒. ข่ำวกรองทำงทหำร 
เป็นข่าวกรองส าหรับน ามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตามแผน นโยบาย โครงการ และการ

ปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งอาจแบ่งออกได้เป็น ข่าวกรองทางการรบ (ข่าวกรองทางยุทธวิธี) และ ข่าวกรองทาง
ยุทธศาสตร์ 

ก. ข่ำวกรองทำงกำรรบ (ข่าวกรองทางยุทธวิธี) : คือ ความรู้เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศและ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ผู้บังคับบัญชามีความต้องการในการวางแผน และการปฏิบัติการทางยุทธวิธี  ซึ่งอาจได้รับ
จากหน่วยเหนือ หน่วยรอง หรือหน่วยข้างเคียงก็ได้ หรือข่าวสารเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิ
ประเทศท่ีได้มีการประเมินค่าแล้ว 

 ปกติข่าวกรองทางการรบ ผลิตขึ้นในเวลาสงครามด้วยความรวดเร็ว โดย บก.หน่วยทางยุทธวิธี และ
มีลักษณะเฉพาะบริเวณ 

ข. ข่ำวกรองทำงยุทธศำสตร์ คือ ข่าวกรองที่ต้องการส าหรับจัดท านโยบาย และแผนทางทหารใน
ระดับชาติ และระหว่างชาติ ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์จะเป็นสิ่งที่ช่วยในการก าหนดวัตถุประสงค์ทางการข่าวกรอง
ของชาติ 

 องค์ประกอบของข่าวกรองทางยุทธศาสตร์  ได้แก่ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลต่อขีดความสามารถ
และความล่อแหลมทางทหารและหนทางปฏิบัติอันน่ากระท าได้ของชาติ  มี ๘ ประการ ชีวประวัติ ภูมิศาสตร์ การ
ขนส่งและโทรคมนาคม สังคมจิตวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ และกองทัพแห่งชาติ 

 ปกติข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ผลิตขึ้นทั้งยามปกติและเวลาสงคราม จะผลิตได้ช้า โดย บก . หน่วย
ยุทธบริเวณ หรือหน่วยที่สูงกว่า และรวมเรื่องขีดความสามารถ จุดอ่อน และหนทางปฏิบัติของต่างชาติ ไว้ด้วย 

 ความสัมพันธ์ระหว่างข่าวกรองทางยุทธศาสตร์กับข่าวกรองประเภทอ่ืนๆ  ข่าวกรองทาง
ยุทธศาสตร์นั้นมีความสัมพันธ์กับข่าวกรองทุกประเภท แต่ขอบเขตจะกว้างขวางเพียงใดขึ้นอยู่กับความต้องการ
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ข้อมูลสนับสนุนในสภาวะการณ์หนึ่ง ๆ โดยเฉพาะข่าวกรองทางทหารนั้น ข่าวกรองยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์กับ
ข่าวกรองการรบ (ข่าวกรองทางยุทธวิธี) ตลอดเวลา 

ค. มีข่าวกรองบางชนิดซึ่งเรียกชื่อตามเทคนิคหรือวิธีการในการรวบรวมข่าวสาร และความมุ่งหมายในการ
ใช้ เพ่ือน ามาผลิตหรือเป็นส่วนประกอบของทั้งข่าวกรองทางยุทธศาสตร์และข่าวกรองทางการรบข่าวกรองเหล่านี้ 
ได้แก่.- 

 ข่าวกรองท าเนียบก าลังรบ 

 ข่าวกรองทางเทคนิค 

 ข่าวกรองเป้าหมาย 

 ข่าวกรองลมฟ้าอากาศ 

 ข่าวกรองทางการสื่อสาร 

๓. พื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ในกำรปฏิบัติกำรข่ำวกรอง  
            การปฏิบัติการข่าวกรอง ได้แบ่งพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ออกเป็น ๒ พ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่ปฏิบัติการ และพ้ืนที่
สนใจ 

ก. พื้นที่ปฏิบัติกำร (Area of Operations: AO)พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ผบ.และหน่วยถูกก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติการทางทหาร เพ่ือจ าเป็นต่อการปฏิบัติการและการประเมินค่าผลของสนามรบ จึงต้อง
ศึกษาพ้ืนที่นี้อย่างละเอียดและตลอดท้ังพ้ืนที่มากกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆ ขอบเขตของพ้ืนที่ปฏิบัติการจะครอบคลุม ๓ พ้ืนที่ 
คือ พ้ืนที่ปฏิบัติการทางลึกพ้ืนที่การรบระยะใกล้และพ้ืนที่ส่วนหลังโดยทั่วไปแล้วหน่วยระดับกองพลจะพิจารณา
ดังนี้.-  

 พ้ืนที่ปฏิบัติการทางลึกเป็นพื้นที่ท่ีต้องพิจารณาต่อการโจมตีต่อกรมระลอกสองและส่วนสนับสนุน
ของกองพลระลอกแรกของฝ่ายตรงข้าม และสนับสนุนข้อมูลข่าวสารในพื้นท่ีนี้ให้แก่ หน่วยรองด้วย 

 พ้ืนที่การรบระยะใกล้เป็นพ้ืนที่ที่จะการน ากรมด าเนินกลยุทธ์เข้าท าการรบกับกรมระลอกแรก
ของฝ่ายตรงข้าม 

 พ้ืนที่ส่วนหลัง เป็นพ้ืนที่ต้องรักษาความปลอดภัยเพ่ือลดการรบกวนต่อระบบการควบคุมบังคับ
บัญชา (C3)ของฝ่ายเราและการท าลายพ้ืนที่ส่วนหลังของฝ่ายตรงข้าม, การสนับสนุนด้าน สสก.และ สสช.อย่าง
ต่อเนื่อง  และการควบคุมความเสียหายในพ้ืนที่ส่วนหลัง      

ข. พื้นที่สนใจ (Area of Interest: AI) พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่ขยายออกไปจากพ้ืนที่ปฏิบัติการ  ผบ.หน่วย
สามารถก าหนดขอบเขต หรือพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นพื้นที่สนใจ หรืออาจเป็นการก าหนดร่วมกันระหว่าง สธ.๒ และ 
สธ.๓โดยอาศัยแนวทางในการวางแผนของ ผบ.หน่วยเป็นพ้ืนฐาน ขอบเขตของพ้ืนที่สนใจจะครอบคลุม ๔ มิติ  
ขึ้นอยู่กับที่ตั้งและขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในอันที่จะมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อภารกิจของหน่วยใน
ปัจจุบันและอนาคต  
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การติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่สนใจจะกระท าได้จากข่าวสารที่ได้รับจากทั้งหน่วยเหนือ ,หน่วยรอง และ
หน่วยข้างเคียงหรืออาจส่งค าขอ (Requests)ให้รายงานสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงตามแผนรวบรวมข่าวสาร โดย
ขอบเขตของพ้ืนที่สนใจจะครอบคลุม.- 

 ความกว้างขยายออกทางด้านข้างของพ้ืนที่ปฏิบัติการ หากมีหน่วยข้างเคียงปฏิบัติการร่วมกันอยู่ 
การขยายออกด้านข้างอาจจะมีไม่มากนัก แต่ถ้าเป็นปีกเปิดการขยายอาจจะต้องให้ครอบคลุมถึงในพ้ืนที่ฝ่ายตรง
ข้าม 

 ความลึกปกติแล้วจะขยายออกไปมากกว่าด้านความกว้าง  ขึ้นอยู่กับที่ตั้งและขีดความสามารถในการ
เคลื่อนที่ของฝ่ายตรงข้าม 

 ความสูง(ห้วงอากาศ)นับตั้งแต่พ้ืนที่สูงข่มเป็นต้นไป จนกระทั่งถึงการใช้การลาดตระเวนทาง
อากาศระดับสูง และการใช้ดาวเทียม ที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติของหน่วยงานการต่อต้านการข่าวกรองจะมี
บทบาทในมิตินี้  เพ่ือป้องกันการโจมตีทางอากาศ และการถ่ายภาพทางอากาศจากระบบอาวุธสนับสนุนและ
อากาศยานของฝ่ายตรงข้าม 

 เวลาในที่นี้หมายถึง การเคลื่อนก าลังของฝ่ายตรงข้าม เช่น อาจมีที่ตั้งห่างไกลจากสนามรบมากแต่ใช้
เวลาในการเคลื่อนที่เข้าสู่สนามรบด้วยระยะเวลาอันสั้น และมีผลกระทบต่อภารกิจของเรา เช่น ก าลังทางอากาศ, 
หน่วยส่งทางอากาศ, หน่วยยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ และหน่วยแทรกซึมทางอากาศ เป็นต้น(ปกติพ้ืนที่สนใจของ
หน่วยรองมักจะอยู่ในพื้นท่ีปฏิบัติการของหน่วยเหนือ ยกเว้นในกรณีของหน่วยมีปีกเปิดและกรณีมิติเวลา ) 

 
 

 
 

ตัวอย่างการก าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติการและพ้ืนที่สนใจ 
 

๔. หลักพ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติกำรข่ำวกรอง ได้แก่ 
ก. กำรปฏิบัติกำรข่ำวกรองและกำรปฏิบัติทำงยุทธวิธีย่อมขึ้นอยู่แก่กันและกันเนื่องจากความส าเร็จของ

การปฏิบัติการทางด้านยุทธการจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากระบบการปฏิบัติการข่าวที่มีประสิทธิภาพ ทั้งข่าวกรองทาง
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ยุทธศาสตร์และข่าวกรองทางการรบ และความสนใจในการที่จะน าเอาข่าวกรองไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
ปฏิบัติการให้มากที่สุด ดังนั้นการประสานงานระหว่างหน่วย/เจ้าหน้าที่ข่าวกรองกับหน่วย/เจ้าหน้าที่ทางยุทธการจึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

ข. ข่ำวกรองจะต้องใช้ประโยชน์ได้คือ มีประโยชน์ในการก าหนดข้อตกลงใจ, การวางแผน, การก าหนด
นโยบาย, การแก้ไขปัญหา, การควบคุม, การปฏิบัติ และประการส าคัญต้องตรงกับความต้องการของผู้ใช้  มิฉะนั้น
การปฏิบัติการข่าวกรองจะเป็นการสูญเปล่า 

ค. ข่ำวกรองจะต้องทันเวลำเพราะการใช้ข่าวกรองที่สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นจะมีคุณค่ามากที่สุด ก็
ต่อเมื่อน ามาใช้ได้ทันเวลา ถ้าหากล่วงเวลาไปแล้วคุณค่าก็จะลดน้อยลงไปตามล าดับ ดังนั้นในบางสถานการณ์ความ
ทันเวลาอาจมีความส าคัญมากกว่าความถูกต้องและสมบูรณ์ของข่าวสารเสียอีก  

ง. กำรวำงแผนและกำรปฏิบัติข่ำวกรองจะต้องมีควำมอ่อนตัวที่จะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณไ์ด้ตลอดเวลาและดีท่ีสุด 

จ. กำรปฏิบัติกำรข่ำวกรองจะต้องใช้จินตนำกำรประกอบด้วยความคิดสร้างสรรค์และสมเหตุสมผล 
รวมทั้ง ปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น 

ฉ. กำรปฏิบัติกำรข่ำวกรองต้องกำรมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่องและมีการปฏิบัติอย่าง
เข้มงวดกวดขัน ทั้งหน่วยข่าวกรองและบุคคลหรือหน่วยที่ใช้ข่าวกรอง เพ่ือมิให้ข่าวสารรั่วไหลไปถึงฝ่ายตรงข้าม/
ฝ่ายตรงข้าม ซึ่งจะเป็นผลเสียหายและจะเป็นอันตรายต่อฝ่ายเรา 

ช. กำรปฏิบัติกำรข่ำวกรองจะต้องมีกำรประสำนงำนและแลกเปลี่ยนข่ำวกรองกันอย่ำงเสรีระหว่าง
หน่วยข่าวต่างๆ อย่างแน่นแฟ้นเพ่ือให้ภาพข่าวเกิดความสมบูรณ์  โดยหน่วยเหนือต้องวางแผนการใช้หน่วยข่าว
ต่างๆ  ให้ตรงกับภารกิจและขีดความสามารถ เพื่อมิให้เกิดการซ้ าซ้อนของงานหรือเป้าหมายทางการข่าวกรองโดย
ไม่จ าเป็น 

๕. วงรอบข่ำวกรอง (The Intelligence Cycle)ในการปฏิบัติงานต่างๆในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการข่าวกรอง
ของ ฝอ./สธ.2 โดยทั่วไปแล้วจะปฏิบัติไปตามวงรอบข่าวกรองซึ่งหมุนไปตามภารกิจของหน่วยและผบ.อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่สิ้นสุดจนกว่าภารกิจนั้นจะบรรลุ/ยุติ/เปลี่ยนแปลงไปโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น ๔ ขั้น คือ  

ก. การวางแผนรวบรวมข่าวสาร (Directing) 
ข. การรวบรวมข่าวสาร (Collecting) 
ค. การด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสาร (Processing) 
ง. การกระจายและการใช้ข่าวสารและข่าวกรอง (Dissemmination and Using) 
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๖. กำรจัดแผนกข่ำวกรอง ระดับกองพล 
 ก. ปัจจัยมูลฐานในการจัดแผนก ขึ้นอยู่กับภารกิจขอบเขตของงานที่ปฏิบัติ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ 
และความต้องการของ ผบ. และ เสนาธิการ 
 ข. ลักษณะอันพึงประสงค์ของแผนกข่าวกรอง ได้แก่ 
  ๑)ความสามารถในการท างาน 
  ๒) ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา 
  ๓)ความอ่อนตัว 
 ค. การจัดแผนกข่าวกรองในระดับกองพล แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือ  
  ๑) ฝ่ายธุรการ 
  ๒) ฝ่ายปฏิบัติการ 
  ๓) ฝ่ายลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ 
  ๔) ฝ่ายต่อต้านการข่าวกรอง 
 
 
 
 
 
 
 
  

1

2

3

4 ภารกิจภารกิจ

แผนก สธ.๒ 

ฝ่ายต่อต้านการข่าวกรอง ฝ่ายลว./เฝ้าตรวจ 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายธุรการ 
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๑. ฝ่ำยธุรกำร รับผิดชอบ 
  ก. จัดท าบันทึกประจ าวัน 
  ข. จัดตั้งศูนย์ข่าว แผนก สธ.๒ เพ่ือรับ – ส่ง ลงทะเบียนเอกสาร 
  ค. ปฏิบัติงานด้านธุรการ การขนส่ง และความต้องการ สป. ต่างๆ ของ สธ.๒ 
 ๒. ฝ่ำยปฏิบัติกำร รับผิดชอบ 
  ก. จัดท าแผนรวบรวมข่าวสาร และ หขส. ของ ผบ. 
  ข. จัดท าแผนที่สถานการณ์ฝ่ายตรงข้าม 

 ค. จัดท าสรุปข่าวกรอง ประมาณการข่าวกรอง การวิเคราะห์พ้ืนที่ปฏิบัติการ ผนวกข่าวกรอง 
รายงานข่าวกรอง 

 ง. กระจายข่าวอากาศ 
 จ. ก ากับดูแลการคาดคะเนฝุ่นกัมมันตภาพรังสี การเฝ้าตรวจ และ การส ารวจการอาบเชื้อ

กัมมันตภาพรังสี 
 ฉ. ก ากับดูแลการจัดหาและแจกจ่ายแผนที่ 
 ช. ก ากับดูแลการซักถามทางการข่าวกรองของ จนท. จากกองร้อยข่าวกรองทางทหารที่มาขึ้น

สมทบ 
 ซ. ประสานและท างานควบคู่กันในด้านการข่าวกรองทางการสื่อสารกับหน่วยรักษาความ

ปลอดภัยของกองทัพบกท่ีมาสนับสนุน 
ฌ. ให้ข้อเสนอแนะ และค าแนะน าในการปฏิบัติการก าบังและการลวง 
ญ. ด าเนินการฝึกด้านข่าวกรองให้กับ จนท. กองพล 

๓. ฝ่ำยลำดตระเวนและเฝ้ำตรวจรับผิดชอบ 
ก. ด าเนินการทั้งปวง ในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ 

 ข.การข่าวกรองในสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
ค. ก ากับดูแลเรื่อง ลมฟ้าอากาศ 
ง. ก ากับดูแลการตีความภาพถ่าย 

๔. ฝ่ำยต่อต้ำนกำรข่ำวกรอง รับผิดชอบ 
ก. ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายในการต่อต้านการข่าวกรอง 
ข. ท าประมาณการและแผนการต่อต้านการข่าวกรอง 
ค. ฝึกในการต่อต้านการข่าวกรองให้กับ จนท. 
ง. เสนอแนะก ากับดูแลในเรื่องมาตรการต่อต้านการข่าวกรอง 
จ. เก็บรักษาแฟ้มประวัติบุคคลฝ่ายฝ่ายตรงข้าม 
ฉ. การซักถามบุคคลพลเรือน 

๗. กำรจัดแผนกข่ำวกรองในระดับ กรม กองพัน 
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เนื่องจาก กรม และ กองพัน เป็นหน่วยระดับเล็ก ภารกิจและขอบเขตงานอยู่ในจ ากัด นอกจากนั้น จนท . 
ก็มีอยู่อย่างจ ากัด ดังนั้นจึงมิได้มีการแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ เหมือนในระดับกองพล อย่างไรก็ตามนายทหารข่าวกรอง 
(ฝอ.๒) อย่างน้อยควรจะแบ่งงานออกเป็นฝ่ายปฏิบัติการและธุรการ หรืออาจรวมกันเป็นส่วนเดียวปฏิบัติงานสอง
หน้าที่หรือมากกว่าก็ได้ 

๘. ควำมรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วยเกี่ยวกับกำรข่ำวกรอง 
การมีข่าวกรองอย่างเพียงพอมีความส าคัญต่อผลส าเร็จของการยุทธ์ผบ.หน่วยเป็นผู้รับผิดชอบในการผลิต

และการใช้ข่าวกรองของหน่วย เช่นเดียวกับการรับผิดชอบในกิจการ อ่ืน ๆ ของหน่วย ทั้ งนี้ เพราะ               
“ผู้บังคับบัญชาแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ จะโยนความรับผิดชอบไปให้คนอื่นมิได้ ” 

๙. ควำมรับผิดชอบหลักของนำยทหำรข่ำวกรอง (สธ.๒ ) ได้แก่ 
นายทหารข่าวกรอง (สธ.๒) เป็นฝ่ายอ านวยการคนส าคัญของ ผบ.หน่วยในเรื่องการข่าวกรองและการ

ต่อต้านการข่าวกรอง เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนายทหารฝ่ายอ านวยการคนอ่ืน ๆ ในเรื่องการข่าวกรอง 
ความรับผิดชอบหลักของนายทหารข่าวกรอง (สธ.๒) ได้แก่ 

ก. การผลิตข่าวกรอง 
ข. การใช้ข่าวกรองและข่าวสาร 
ค. การต่อต้านการข่าวกรอง 
ง. การฝึก 
จ. เบ็ดเตล็ด 

๑๐. กำรประสำนงำนและควำมสัมพันธ์ระหว่ำง สธ.๒ กับผู้บังคับบัญชำ เสนำธิกำร และ ฝ่ำยอ ำนวยกำรอ่ืน ๆ 
ก. ความสัมพันธ์ระหว่าง สธ.๒ กับ ผบ. และ เสธ. 
๑) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ ผบ. สธ.๒ จะเสนอข่าวกรองที่ ผบ. ต้องการ เพ่ือใช้ในการตกลงใจและวาง

แผนการยุทธ์ นอกจากนั้น สธ.๒ จะเสนอข่าวสารให้ เสธ. ทราบอยู่ตลอดเวลา 
๒) หลังจากที่ สธ.๒ ได้รับภารกิจจะประเมินค่าข่าวกรองที่มีอยู่ และพิจารณาว่า ผบ . ต้องการข่าวกรอง

เพ่ิมเติมหรือไม่ เพ่ือใช้ในการวางแผนและตกลงใจ 
๓) ตามปกติ ผบ.มักจะเรียก สธ.๒ พบเสมอ และ สธ.๒ –สธ.๓ มักจะติดตาม ผบ. ไปยัง ทก.ยุทธวิธีส่วน

หน้า และบ่อยครั้งที่ออกลาดตระเวนด้วยตนเอง 
ข. ความสัมพันธ์ระหว่าง สธ.๒ และฝ่ายอ านวยการอื่น ๆ 
๑) เตรียมงานในเรื่องการวิเคราะห์พ้ืนที่ปฏิบัติการ  การประมาณการข่าวกรอง เพ่ือพิจารณา ส่วนที่

เกี่ยวข้องกับสายงานของตน 
๒) สธ.๒ และ สธ.๓ ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดในการยุทธ์ ณ ระดับกองพล ทน. และ ท. สนาม 
๓) สธ.๒ และ สธ.๓ ช่วยเหลือ สธ.๑ ในการประมาณการสูญเสียก าลังพลของหน่วย   สธ.๑ ประสานงาน

กับ สธ.๒ และ สธ.๓  เกี่ยวกับ จนท.พิเศษทางการข่าวกรองที่มีอยู่ และยอดก าลังพลของหน่วยลาดตระเวน 
 
๔) สธ.๒ จะต้องประสานงานในเรื่องต่างๆ กับ จนท.อ่ืนๆ ดังนี้ 
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เชลยศึก……………………………………………… สธ.๑, ฝสห., สธ.๔, พญ. 
การตรวจข่าว……………………………………… สธ.๑, นปชส. 
การยุทธ์…………………………………………… ทุกฝ่าย 
การใช้หน่วยรบเพื่องานข่าวกรอง………………… สธ.๓ 
การก าหนดที่ตรวจการณ์…………………………… สธ.๓, ผบ.ป., ผบ.ช. 
การตรวจยุทโธปกรณ์ท่ียึดได้………………………… สธ.๕ 
การจัดหาแผนที่ เก็บรักษา แจกจ่าย………………… สธ.๓,ผบ.ป.,ผบ.ช.                                                               
การลาดตระเวนทางอากาศ…………………………… สธ.๓, นตตอ. น.ปืนใหญ่ 
พลเรือนที่ถูกกักตัว…………………………………… สธ.๑,ฝสห.,สธ.๕ 
การจัดหาตัวแทน จนท.ข่าวกรอง…………………… สธ.๑ 

๑๑. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนำยทหำรข่ำวกรองกับหน่วยเหนือ หน่วยรอง และหน่วยข้ำงเคียง 
ก. นายทหารข่าวกรองจะให้ข่าวกรองและข่าวสารแก่ บก.หน่วยเหนือ หน่วยรองและหน่วยข้างเคียง ซึ่ง

ข่าวกรองนี้อาจจะผลิตขึ้นโดย สธ.๒, ฝอ.๒ และฝ่ายอ านวยการของเขาเอง หรืออาจได้รับมาจากหน่วยเหนือ 
หน่วยรอง หน่วยข้างเคียงก็ได้ ข่าวกรองหรือข่าวสารที่ยังมิได้ด าเนินกรรมวิธีอาจจะกระจายออกไปก่อนตามความ
เร่งด่วนและความต้องการของผู้ใช้ โดยทั่วไปแล้ว ข่าวกรองที่ได้รับมาจากหน่วยรองถือว่าเป็นข่าวสารของหน่วยที่
ได้รับ ซึ่งข่าวสารนี้จะต้องน าไปสนธิกับข่าวที่มีอยู่แล้ว เปรียบเทียบกับข้อมูลอื่น ๆ แล้วประเมินค่าอีกทีหนึ่ง 

ข. นายทหารข่าวกรองจะรักษาการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับ สธ.๒/ฝอ.๒ บก.หน่วยเหนือเพ่ือให้ได้รับข่าวสาร
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการในอนาคตที่วางแผนไว้หรือเพ่ือคาดว่าจะมีการตกลงใจใหม่หรือมีภารกิจใหม่ 

ค. นายทหารข่าวกรองจะช่วยเหลือ ผบ.หน่วยรอง และฝ่ายการข่าวกรองในการด าเนินงานด้านการข่าว
กรอง ซึ่งการช่วยเหลือดังกล่าวมีอยู่เสมอๆ ที่จะต้องประสานกับฝ่ายอ านวยการอ่ืนๆ และ จนท. ฝ่ายกิจการพิเศษ 

๑๒. กำรต่อต้ำนกำรข่ำวกรอง 
ก. กล่ำวท่ัวไป 
๑) การปฏิบัติการทางการข่าวกรอง กระท าเพ่ือความมุ่งหมายที่จะให้ได้รับข่าวสารจากฝ่ายตรงข้าม ส่วนการ

ปฏิบัติการต่อต้านการข่าวกรองนั้น เป็นการป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับข่าวสารไปจากฝ่ายเรา 
๒) การต่อต้านการข่าวกรอง เป็นสิ่งจ าเป็นต่อความส าเร็จในการปฏิบัติทางทหารและสิ่งที่ควบคู่ไปกับการ

ข่าวกรองซึ่งทุกระดับหน่วยจะต้องปฏิบัติ 
ข. มำตรกำรต่อต้ำนกำรข่ำวกรอง 
๑) การปฏิบัติเชิงรับ (แบบป้องกัน) เป็นมาตรการที่ปกปิดมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้ข่าวสารไปจากเรา เช่น วินัย

ในการรักษาความลับ การรักษาความปลอดภัยตัวบุคคล การรักษาความปลอดภัยเอกสาร  การรักษาความ
ปลอดภัยต่อท่ีตั้ง  การควบคุมการเคลื่อนย้าย การตรวจข่าว การพราง การก าบัง  

๒) การปฏิบัติการเชิงรุก (แบบขัดขวาง) เป็นมาตรการซึ่งขัดขวางหรือปิดกั้นความพยายามของฝ่ายตรง
ข้ามที่จะหาข่าวสารหรือพยายามที่จะก่อวินาศกรรมหรือความไม่สงบได้แก่ การต่อต้านการก่อวินาศกรรม การ
ต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์  
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ค. เจ้ำหน้ำที่ต่อต้ำนกำรข่ำวกรอง 
๑) ทหารทุกคนจะต้องเป็น จนท. ต่อต้านการข่าวกรอง  โดยเฉพาะการปฏิบัติการต่อต้านการข่าวกรอง

เชิงรับ  ที่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย  การพรางที่เหมาะสม  การหลีกเลี่ยงมิให้ ฝ่าย
ตรงข้ามจับกุมได้  ขณะเดียวกันจะต้องมีการขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามซักถามและต้องหลบหนีเมื่อท าได้ 

๒) จนท.ปฏิบัติการต่อต้านการข่าวกรองโดยตรงจะได้รับการบรรจุอยู่ในกรมข่าวทหารบก (ขว.ทบ.) และหน่วย
ข่าวกรองทางทหาร (ขกท.) และจะให้การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานด้านข่าวกรองต่อหน่วยทุกระดับ 

๓) การปฏิบัติการต่อต้านการข่าวกรองจะมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์จะต้องมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง 
และไม่กระท าเฉพาะหน่วยต่อต้านการข่าวกรองเท่านั้น แต่จะต้องกระท าโดย จนท. ทุกคน 
ง. กำรวำงแผนกำรต่อต้ำนกำรข่ำวกรอง 
การวางแผนการต่อต้านการข่าวกรองเป็นความรับผิดชอบของ สธ .๒ และจะปฏิบัติการวางแผนไปพร้อมกับการ
ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ทั้งหมด แผนการต่อต้านการข่าวกรองซึ่งมีแบบฟอร์มเช่นเดียวกับการรวบรวมข่าวสาร จะเป็น
เครื่องช่วยให้เป็นแนวทางต่อการปฏิบัติการต่อต้านข่าวกรอง 
จ.  ค ำสั่งกำรต่อต้ำนกำรข่ำวกรอง 

 ๑)ในข้อ ๖ ของผนวกข่าวกรอง 
๒)เป็นอนุผนวกของผนวกข่าวกรอง 
๓)ใน รปจ. 
๔)ค าสั่งเป็นส่วน ๆ และสาส์น 

ฉ. หน่วยระดับกองพล วิธีแจ้งค าสั่งการต่อต้านการข่าวกรอง ได้แก่ 
๑)แจ้งไว้ใน รปจ.ของกองพล 
๒) ในข้อ ๖ ของผนวกข่าวกรองประกอบค าสั่งยุทธการ 

 

 

ความสัมพันธร์ะหว่างแผนก สธ.๒  กับ หน่วย ขกท./กองพล

ธรุการ ปฏิบัติการ ลว./เฝ้าตรวจ ตข.

แผนก สธ.๒

บก.หน่วย ชุด ทกร. ชุด ซถ. ชุด ตถ. ชุด ตข.

หน่วย ขกท./กองพล
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บทที่ ๒ กำรวำงแผนรวบรวมข่ำวสำร 

๑. ควำมมุ่งหมำย 
เพ่ือให้นักเรียนสามารถน าหลักฐานการปฏิบัติในการวางแผนและด าเนินการรวบรวมข่าวสารไปใช้

ปฏิบัติการในหน้าที่สธ.๒/ฝอ.๒ หรือนายทหารข่าวกรอง ได้อย่างเหมาะสม มีความเข้าใจในการปฏิบัติการตาม
ขั้นตอนในการวางแผนรวบรวมข่าวสาร ซึ่งได้แก่ การก าหนดความต้องการข่าวกรอง การก าหนดสิ่งบอกเหตุ  การ
เลือกใช้ จนท.รวบรวมข่าวสาร การออกค าสั่งค าขอโดยเฉพาะเจาะจงตลอดจนได้ทราบถึงจนท . รวบรวมข่าวสาร
ต่าง ๆ ที่มีใช้ไดร้วมทั้งขีดความสามารถและขีดจ ากัดของ จนท. รวบรวมข่าวสารในระดับกองพล 

๒. กำรวำงแผนและกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรรวบรวมข่ำวสำรนายทหารข่าวกรองจะต้องมีความรู้อย่างดีใน
เรื่อง  

ก. ภารกิจ 
ข. พ้ืนที่ปฏิบัติการ 
ค. แหล่งข่าวที่มีอยู่ รวมทั้งขีดความสามารถและข้อจ ากัดของ จนท. รวบรวมข่าวสาร 
ง. ขั้นตอนในการวางแผนและการด าเนินการรวบรวมข่าวสาร 
จ. ยุทธวิธี การจัด และคุณลักษณะของฝ่ายตรงข้าม รวมทั้งขีดความสามารถในการข่าวกรองและการเฝ้า

ตรวจของฝ่ายตรงข้าม 
ฉ. อุปนิสัยของประชากรในท้องถิ่น ความสามัคคี ศาสนา ฯลฯ 

๓. ล ำดับขั้นกำรวำงแผนรวบรวมข่ำวสำร 
ก. ก าหนดความต้องการข่าวกรอง 
ข. ก าหนดความเร่งด่วนในความต้องการข่าวกรอง 
ค. วิเคราะห์ความต้องการข่าวกรอง เพ่ือก าหนดสิ่งบอกเหตุ 
ง. แปลงสิ่งบอกเหตุเป็นข่าวสารเจาะจงที่จะต้องรวบรวม 
จ. ก าหนด จนท. รวบรวมข่าวสาร 
ฉ. ก าหนดต าบล และเวลารายงาน 

๔. แผนรวบรวมข่ำวสำร 
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แผนรวบรวมข่าวสาร คือ เอกสารอย่างหนึ่งของ สธ .๒ ที่ท าขึ้นเพ่ือให้งานในการรวบรวมข่าวสารมีความ
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพกับมีความมุ่งหมาย 

ก. ช่วยในการวางแผนและก ากับดูแลการปฏิบัติงานข่าวกรอง 
ข. ช่วยในการประสานงาน และพิจารณาเลือกจนท. รวบรวมข่าวกรอง 
ค. เป็นเครื่องช่วยในการวางแผนและก ากับดูแลการปฏิบัติงานข่าวกรอง 
ประโยชน์ของแผนรวบรวมข่ำวสำร 
ก. เพ่ือแสดงว่าความต้องการข่าวกรองมีเรื่องอะไรบ้าง และ จนท. รวบรวมข่าวสารที่มีใช้ใด้ 
ข. เป็นเครื่องช่วยความจ า ในการมอบหน้าที่แก่ จนท. รวบรวมข่าวสาร 
ค. เป็นเครื่องช่วยก าหนดหน้าที่ให้อยู่ในขีดความสามารถของ จนท. รวบรวมข่าวสาร 
ง. เป็นเครื่องช่วยตรวจสอบการเสนอข่าวให้ทันเวลา 

๕. แบบแผนรวบรวมข่ำวสำร  
๖. ควำมต้องกำรข่ำวกรองของผู้บังคับบัญชำ 
ก.ควำมต้องกำรข่ำวกรอง คือ ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามและลักษณะพ้ืนที่ปฏิบัติการ ซึ่ง
ผู้บังคับบญัชามีความจ าเป็นต้องทราบเพ่ือใช้ในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบให้บรรลุผลส าเร็จ 
ข.ควำมต้องกำรข่ำวกรอง แบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ  

๑) หัวข้อข่ำวสำรส ำคัญ(หขส.)(Priority Intelligence Requirement)มีปัจจัยพิจารณาดังนี้ 
๑.๑ความต้องการข่าวกรองที่มีความเร่งด่วนสูงสุด เป็น หขส. 
๑.๒ ขีดความสามารถใดๆ ของฝ่ายตรงข้าม หรือลักษณะพ้ืนที่ปฏิบัติการ ซึ่งจะใช้เป็นปัจจัย

เปรียบเทียบในการเลือกหนทางปฏิบัติของฝ่ายเราย่อมเป็น หขส. 
๑.๓ขีดความสามารถใดๆ ของฝ่ายตรงข้ามหรือพ้ืนที่ปฏิบัติการ ซึ่งจะคุกคามหรือขัดขวาง

ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจของเราย่อมเป็น หขส. 
๑.๔ข่าวสารหรือข่าวกรองเรื่องใดๆ ซึ่งก าหนดไว้ใน รปจ. หาก ผบ.ต้องการข่าวนั้นเป็นพิเศษเพ่ือ

ตกลงใจย่อมเป็น หขส. 
๒) ควำมต้องกำรข่ำวกรองอ่ืนๆ(ตขอ.)(Intelligence Requirement)คือข่าวสารเกี่ยวกับขีด

ความสามารถของฝ่ายตรงข้าม หรือพ้ืนที่ปฏิบัติการที่อาจกระทบกระเทือนแต่ไม่ถึงกับจะขัดขวางความส าเร็จใน
การปฏิบัติภารกิจ 

๒.๑ นายทหารการข่าวกรอง เมื่อได้ประสานกับ สธ.อ่ืนๆและจากการพิจารณาความต้องการข่าว
กรองของหน่วยเหนือแล้ว ก็จะเสนอความต้องการไปยัง ผบช.เพ่ือขออนุมัติใช้ 

๒.๒ ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้อนุมัติ และยกเลิกความต้องการข่าวกรอง 
๒.๓ ความต้องการข่าวกรองจะประกาศอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนในรูปค าถามเป็นลักษณะเฉพาะ

เกี่ยวกับเรื่องราวต่อไปนี้ 
๒.๓.๑ขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้าม: เวลา ต าบล ก าลัง ฯลฯ 
๒.๓.๒ความล่อแหลมของฝ่ายตรงข้าม: ลักษณะ ขนาด  
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๒.๓.๓ปัจจัยต่างๆ เกี่ยวกับท าเนียบก าลังรบ  
๒.๓.๔ภูมิประเทศ รวมทั้งเครื่องกีดขวาง 
๒.๓.๕ลมฟ้าอากาศ 
๒.๓.๖ข่าวสารที่ บก.หน่วยเหนือ รอง ข้างเคียง ต้องการ 

๒.๔ ลักษณะและจ านวนของ หขส. จะเปลี่ยนแปลงไปตามแบบ และขั้นของการยุทธ์ ตลอดจน
ขอบเขตและความถูกต้องของข่าวสาร และข่าวกรองที่มีอยู่ 

๒.๕ การกระจายความต้องการข่าวกรอง  
๒.๕.๑หขส.และตขอ. จะกระจายไปยังหน่วยเหนือ หน่วยรอง หน่วยข้างเคียง เพ่ือเป็น

แนวทางให้หน่วยเหล่านั้นวางแผนรวบรวมข่าวสาร 
๒.๕.๒หน่วยรองที่ได้รับหขส.เป็น จนท.รวบรวมข่าวสารของ บก.หน่วยเหนือ ฉะนั้นจึง

ควรพิจารณา หขส. นั้นตามความเหมาะสม 
๒.๕.๓ ความต้องการข่าวกรองที่หน่วยอื่นส่งมาใหห้น่วยที่ได้รับมานั้น จะน ามาวิเคราะห์

เพ่ือพิจารณาว่าตนจะสามารถหาข่าวตามความต้องการนั้นได้หรือไม่ถ้าไม่อาจกระท าได้ก็ไม่ต้องส่งความต้องการ
ข่าวกรองนั้น ๆ ไปให้หน่วยรองต่าง ๆ ของตน 

๒.๖ วิธีกระจายความต้องการข่าวกรอง ย่อมกระท าได้โดย 
๒.๖.๑ใช้ค าสั่งเป็นส่วน ๆ  
๒.๖.๒ระบุไว้ในข้อ ๒ ของผนวกข่าวกรองประกอบค าสั่งยุทธการ 
๒.๖.๓ข้อค าชี้แจงในการประสานงานของข้อ ๓ ของค าสั่งยุทธการ 
๒.๖.๔ค าสั่งด้วยวาจา 

๒.๗ วิธียกเลิก และเพ่ิมเติมความต้องการข่าว ย่อมกระท าได้โดย 
๒.๗.๑ใช้ค าสั่งเป็นส่วน ๆ 
๒.๗.๒ท าเป็นรายการใหม่ในข้อ ๒ ของผนวกข่าวกรอง และ ข้อ ๓ ของค าสั่งยุทธการ 

ซึ่งเท่ากับเป็นการยกเลิก หขส. หรือความต้องการข่าวกรองอ่ืน ๆ ไปโดยอัตโนมัติ 

๗.  สิ่งบอกเหตุ   
สิ่งบอกเหตุ คือ ร่องรอยการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งของฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะเป็นในทางปรากฏการณ์

หรือไม่ปรากฏการณ์ก็ตาม หรือลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ อันจะเป็นเครื่องส่อให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามจะ
ปฏิบัติหรือไม่น่าปฏิบัติตามขีดความสามารถอันใดอันหนึ่ง โดยเฉพาะ 

๘.  มูลฐำนของค ำสั่ง ค ำขอข่ำวสำร 
สิ่งบอกเหตุ เป็นมูลฐานส าหรับท าค าสั่งและค าขอข่าวสาร ฉะนั้นข่าวสารเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะ เมื่อได้หรือ

ขอไปยัง จนท. รวบรวมข่าวสารต่าง ๆ ก็คือข่าวสารซึ่งใช้ส าหรับยืนยันหรือปฏิเสธสิ่งบอกเหตุนั้นเอง แต่ จนท .
รวบรวมข่าวสารย่อมไม่มีความรับผิดชอบที่จะก าหนดว่าข่าวสารที่ได้รับนั้นจะยืนยัน หรือปฏิเสธสิ่งบอกเหตุ 

๙.  ค ำสั่งค ำขอข่ำวสำร 
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ก. ข้อความของค าสั่งและค าขอ ไม่จ าเป็นต้องเขียนเช่นเดียวกับที่ลงรายการไว้ในช่องที่ ๓ ของแผน
รวบรวมข่าวสาร ทุก ๆ รายการที่กรอกลงไปอาจจะรวมกันได้โดยใช้ค าสั่งหรือค าขออันเดียวกัน เพราะว่าข่าวสาร
รายการใดรายการหนึ่งเพียงเรื่องเดียวที่จะต้องการนั้น อาจเกี่ยวข้องกับสิ่งบอกเหตุหลายๆ อย่างต่าง ๆ กันได้ 
ค าสั่งค าขอข่าวสารเหล่านี้ จะต้องก าหนดให้แน่นอนลงไปว่า ต้องการข่าวสารอะไรและจะหาได้ที่ไหน 

ข. วิธีการกระจายค าสั่งค าขอข่าวสาร ย่อมกระท าได้โดย 
๑)  ใช้ค าสั่งเป็นส่วน ๆ  
๒)  ระบุไว้ในข้อ ๓ ของผนวกข่าวกรองประกอบต าสั่งยุทธการ 
๓)  ค าสั่งด้วยวาจา 
ค. วิธียกเลิกและเพ่ิมเติมค าสั่งค าขอข่าวสาร 
๑)  ใช้ค าสั่งเป็นส่วน ๆ  
๒)  ท าเป็นรายการใหม่ในข้อ ๓ ของผนวกข่าวกรอง 

๑๐.  แหล่งข่ำวสำร 
ก.แหล่งข่าวสาร ได้แก่ บุคคล วัตถุ หรือการปฏิบัติต่างๆ ที่จะให้ข่าวสารส าหรับน ามาใช้เป็นประโยชน์ใน

ด้านการข่าว ซึ่งอาจจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายเราหรือไม่ก็ตาม 
ข.แหล่งข่าวสาร อาจเป็นเชลยศึก บุคคลในท้องถิ่น ผู้ลี้ภัย ผู้อพยพ ผู้พลัดถิ่น สายลับพลเรือน ทหารที่คืน

กลับหน่วย เอกสารยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้ พยากรณ์อากาศ แผนที่ ภาพถ่าย รายงานต่างๆการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ 
เสียง กลิ่น กระสุนด้าน สะเก็ดระเบิด หลุมระเบิด พ้ืนที่อาบพิษ คชร. และการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม 

๑๑.  เจ้ำหน้ำที่รวบรวมข่ำวสำร 
ก.จนท.รวบรวมข่าวสาร คือ บุคคลหรือหน่วย ซึ่งจะเป็นผู้รวบรวมข่าวสารหรือด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสาร

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่างก็ได้  
ข.จนท.รวบรวมข่าวสาร ได้แก่หน่วยทหารหน่วยสารวัตรทหารหน่วยกิจการพลเรือนหน่วย ปจว. จนท.

ข่าวกรองทางทหาร หน่วยข่าวกรองทางเทคนิค หน่วยรักษาความปลอดภัย หน่วยทหารฝ่ายกิจการพิเศษ ฯลฯ
  

ค.ปัจจัยในการเลือก จนท.รวบรวมข่าวสาร 
 ๑)ขีดความสามารถ: พิจารณาว่าแต่ละรายการค าสั่งค าขอข่าวสารหน่วยใดบ้างที่มีขีด
ความสามารถรวบรวมข่าวสารมาได้ในขณะนั้น 
 ๒) ความเหมาะสม: พิจารณาจากภารกิจหรือท่ีตั้งของหน่วยหรือเครื่องมือที่หน่วยมีอยู่ ว่ามีความ
เหมาะสมที่จะหาข่าวสารนั้นหรือไม่ 
 ๓) ความเพียงพอ: ในแต่ละรายการค าสั่งค าขอข่าวสาร จะต้องพิจารณาใช้ จนท.รวบรวมข่าวสาร
มากกว่า ๑ หน่วย 
 ๔) ความสมดุล: ให้กระจายการแบ่งมอบงานการรวบรวมข่าวสารอย่างทั่วถึง ในแต่ละรายการ
ค าสั่งค าขอข่าวสาร 
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********************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ ๓  กำรรวบรวมข่ำวสำร 

๑.  กล่ำวน ำ 
การรวบรวมข่าวสารคือการให้ได้มาซึ่งข่าวสารที่ต้องการ ซึ่งกล่าวโดยทั่วไปแล้วจะกระท าได้ยากล าบาก

มากที่สุด เพราะจะถูกการต่อต้านการข่าวกรองจากฝ่ายตรงข้ามอยู่เสมอ การรวบรวมข่าวสารจะเกิดขึ้นหลังจาก
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การพิจารณาเลือก จนท.รวบรวมข่าวสารตามแผนรวบรวมข่าวสาร เพ่ือให้การรวบรวมข่าวสารเป็นไปตามความ
ต้องการที่แท้จริงและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น จะต้องมีการก ากับดูแลโดยตรงของ 
ฝอ./สธ.2 อย่างใกล้ชิด เช่น การตรวจเยี่ยมการรับฟังค าชี้แจงของหน่วย และต้องมีการแลกเปลี่ ยนข่าวสาร/ข่าว
กรองระหว่างกันอย่างเสรี  

๒. ประเภทของกำรรวบรวมข่ำวสำร มีหลายอย่างแตกต่างกันไปตามลักษณะของข่าวกรองแต่ละประเภท เช่น 

 ข่ำวกรองทำงบุคคล (HUMINT: HUMAN INTELLIGENCE)เป็นวิธีการที่ใช้บุคคลเข้าไปท าการ
รวบรวมข่าวสาร มักใช้เพ่ือยืนยัน/ปฏิเสธ หรือ เพ่ิมเติมข่าวสารที่ได้รับมาจากแหล่งข่าวอ่ืน ตัวอย่างเช่น การ
ซักถาม, การลาดตระเวน, การเฝ้าตรวจด้วยคน, การข่าวลับฯลฯ  

 ข่ำวกรองทำงสัญญำณ (SIGINT: SIGNAL INTELLIGENCE)เป็นผลผลิตที่ได้มาจากการรวบรวม,
ก าหนดที่ตั้ง,วิเคราะห์ และรายงานการดักรับสัญญาณ ทั้งท่ีเป็นสัญญาณการสื่อสาร และที่มิใช่สัญญาณการสื่อสาร 
สามารถรวบรวมข่าวสารได้ใกล้เคียงกับเวลาที่เกิดขึ้นจริง   แบ่งออกเป็น 2 ประเภทย่อย คือ 

  - งานข่าวกรองทางการสื่อสาร (COMINT: COMMUNICATION  INTELLIGENCE) 
  - งานข่าวกรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (ELINT:  ELECTRONIC   INTELLIGENCE) 

 
ตัวอย่ำงเครื่องมือข่ำวกรองทำงสัญญำณ 

 

 ข่ำวกรองทำงกำรภำพ (IMINT: IMAGERY  INTELLIGENCE )เป็นผลผลิตที่ได้จากการวิเคราะห์และ
ตีความภาพถ่าย ช่วยให้มองภาพพ้ืนที่การรบได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว  เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญในการน าไปใช้ใน
การท า IPB  และการก าหนดเป้าหมาย  ฯลฯ  มักใช้เพ่ือตรวจสอบข่าวสารที่ได้รับมาจากแหล่งข่าวอ่ืนตัวอย่างของ
เครื่องมือเช่น  UAV  เครื่องบินถ่ายภาพทางอากาศ, กล้องอินฟราเรด, สถานีดาวเทียมถ่ายภาพ, กล้องวงจรปิด 
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ตัวอย่ำงเครื่องมือข่ำวกรองทำงกำรภำพ 

 

 ข่ำวกรองทำงเทคนิค (TECHINT: TECHNICAL  INTELLIGENCE) เป็นการพิสูจน์ทราบต่อเทคโนโลยี
ทางด้านยุทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้าม เพ่ือน ามาลบล้าง หรือต่อต้าน รวมถึงผลที่ได้จากการศึกษาเกี่ยวกับการใช้
วัตถุดิบ และขีดความสามารถในการใช้วัตถุดิบของต่างชาติตรวจสอบการ พิสูจน์ทราบ อาวุธยุทโธปกรณ์ ที่ยึดได้
จากฝ่ายตรงข้าม 

 ข่ำวกรองจำกเครื่องมือวัด (MASINT : MEASUREMENT AND SIGNATURE  INTELLIGENCE)เป็นการ
รวบรวมมาได้จากเครื่องมือเทคนิคด้วยการค้นหา , ก าหนดที่ตั้ง, ติดตาม, พิสูจน์ทราบ และตรวจจับคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า  ที่แพร่ออกมาจากวัตถุ ตัวอย่างเครื่องมือของงานข่าวกรองประเภทนี้ เช่น เครื่องเฝ้าตรวจ
ระยะไกล REMBASS  
 

 
 

เครื่องเฝ้ำตรวจระยะไกล  REMBASS 
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 ข่ำวกรองจำกแหล่งข่ำวเปิด (OSINT:OPEN SOURCE INTELLIGENCE) เป็นการรวบรวมข่าวสารจาก
เอกสารเปิดที่ไม่มีการจัดชั้นความลับ ซึ่งบางส่วนอาจมีคุณค่าทางการข่าวกรองที่สามารถน ามาขยายผลได้ และ
ได้มาด้วยวิธีที่ง่าย เช่น โทรทัศน์, อินเตอร์เน็ต, วิทยุกระจายเสียง, สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ,  วิทยานิพนธ์, เอกสารวิจัย
ฯลฯ การใช้ประโยชน์จะต้องน ามาประสานเข้ากับข่าวสารที่รวบรวมมาได้จากวิธีอ่ืน 

๒. วิธีกำรรวบรวมข่ำวสำรทำงยุทธวิธี  ประกอบด้วย 
 ก. การเฝ้าตรวจสนามรบ 
 ข. การลาดตระเวนและการต่อต้านการลาดตระเวน 
 ค. การค้นหาเป้าหมาย 
 ง. วิธีการอ่ืนๆ  เช่น  การซักถาม  การพยากรณ์อากาศ  

๓. กำรเฝ้ำตรวจสนำมรบ 
การเฝ้าตรวจสนามรบเป็นวิธีการหลักที่จะสืบทราบถึงความมุ่งหมาย และการปฏิบัติต่าง ๆ ของฝ่ายตรง

ข้ามในการเฝ้าตรวจใช้เทคนิคการเฝ้าสังเกตตลอดทั่วทั้งพ้ืนที่การรบ โดยกระท าอย่างต่อเนื่องทุกสภาพลมฟ้า
อากาศ ทั้งกลางวันและกลางคืน เพ่ือความมุ่งหมายทางการข่าวกรอง 

๔. กำรลำดตระเวนและกำรต่อต้ำนกำรลำดตระเวน 
ก.  กำรลำดตระเวน  เป็นภารกิจอย่างหนึ่ง ซึ่งกระท าโดยการตรวจการณ์ด้วยสายตาหรือวิธีตรวจค้น

ต่างๆ เพ่ือให้ได้ข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติการและทรัพยากรของฝ่ายตรงข้ามหรือเพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ
อุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร์ หรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่อันเจาะจงพ้ืนที่หนึ่ง  

การลาดตระเวน เป็น การจัดหน่วยที่ส่งออกไปจากหน่วยหนึ่งเพ่ือปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบในการหาข่าว
หรือการรบ  หรือท้ังการหาข่าวและการรบ๑ 

แบบของกำรลำดตระเวน๒ 
 กำรลำดตระเวนหำข่ำว คือ หน่วยหรือหน่วยแยกที่ส่งออกไปจากหน่วยใหญ่เพ่ือปฏิบัติตามภารกิจ

หาข่าวตามที่ได้รับมอบ  โดยการลาดตระเวนหาข่าว แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ การลาดตระเวนเป็นจุด และ 
การลาดตระเวนเป็นพื้นที ่

 กำรลำดตระเวนกำรรบ คือ หน่วยหรือหน่วยแยกที่ส่งออกไปจากหน่วยเพ่ือที่จะปฏิบัติตามภารกิจ
การรบตามที่ได้รับมอบ  การลาดตระเวนรบยังต้องรวบรวมข่าวสารและรายงานข่าวสารอีกด้วย  โดยการ
ลาดตระเวนรบแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท  ได้แก่  การลาดตระเวนตีโฉบฉวย  การลาดตระเวนซุ่มโจมตี  การ
ลาดตระเวนป้องกัน ติดต่อและออมก าลัง   และการลาดตระเวนค้นหา/โจมตี  
 หลักกำรลำดตระเวน ได้แก่  

 ๑)เฝ้าเกาะให้ได้โดยเร็วที่สุด และเฝ้าไว้ 

                                                           
๑รส.ว่าด้วยการฝึกบุคคลท าการรบและการลาดตระเวน (รส.๒๑ – ๗๕) พ.ศ.๒๕๒๒ 

๒รส.ว่าด้วยการฝึกบุคคลท าการรบและการลาดตระเวน (รส.๒๑ – ๗๕) พ.ศ.๒๕๒๒ 
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 ๒)ปรับตัวให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม 
 ๓)ท าการรบเมื่อจ าเป็นที่จะให้ได้ข่าวสาร 
 ๔)รายงานข่าวทุกข่าวโดยเร็วที่สุด 

ข. กำรต่อต้ำนกำรลำดตระเวน 
การต่อต้านการลาดตระเวน คือ มาตรการทั้งปวงที่จัดให้มีข้ึน เพ่ือป้องกันการตรวจการณ์ของฝ่ายตรงข้าม 

ด้วยการใช้ก าลัง หรือการตรวจการณ์ของฝ่ายตรงข้ามในพ้ืนที่หนึ่งพ้ืนที่ใด วิธีหนึ่งคือ ค้นให้พบแล้วท าลายเสีย อีก
วิธีหนึ่ง คือไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามปฏิบัติการได้ในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง 

หลักกำรต่อต้ำนกำรลำดตระเวน 
 ๑)การปฏิบัติจะต้องปรับตาม และให้สอดคล้องกับการปฏิบัติของหน่วยเรา ที่ได้รับการก าบังอยู่ 
 ๒)ท าลายตัดรอนหน่วยลาดตระเวนฝ่ายตรงข้ามด้วยการรบ 
 ๓)วางก าลังที่เป็นฉากก าบังในทางลึก 

๕. กำรค้นหำเป้ำหมำย 
การค้นหาเป้าหมาย เป็นกรรมวิธีการเลือกเป้าหมายและด าเนินการตอบโต้ให้เหมาะสม   จุดประสงค์

ของการค้นหาเป้าหมาย คือ การรบกวน รั้งหน่วง หรือจ ากัดการปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม ที่จะกระท าต่อหนทาง
ปฏิบัติของฝ่ายเรา เป็นสิ่งที่ต้องการการประสานงานกันระหว่างการปฏิบัติการยิงสนับสนุน  การข่าวกรอง การ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ และการวางแผนในฝ่ายยุทธการ 

พันธกิจการข่าวกรองในการสนับสนุนการค้นหาเป้าหมาย (TARGETING METHODOLOGY)
ประกอบด้วย 

 กำรก ำหนดข้อตกลงใจ(DECIDE) : เพ่ือก าหนดความเร่งด่วนของเป้าหมาย ในการจัดท าแผน
รวบรวมข่าวสาร และแผนลาดตระเวนและเฝ้าตรวจสนามรบ  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธการ  โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐาน
จากการจัดเตรียมสนามรบด้านการข่าว (IPB) 

 กำรตรวจจับ(DETECT): ฝอ.๒/สธ.๒ เป็นเจ้าหน้าที่หลักในการตรวจจับเป้าหมายที่คุ้มค่า (HPT) 
ซึ่งต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าเป้าหมายนั้นเป็นใคร ท าอะไร เมื่อไร และ อย่างไรโดยก าหนดเป้าหมายที่คุ้มค่า (HPT) 
ที่ต้องการให้อยู่ในรูปของ หขส./ตขอ. แล้วพิจารณาใช้เครื่องมือข่าวกรองที่มีอยู่ทั้งหมดของหน่วยเหนือ  หน่วยรอง 
และหน่วยข้างเคียง ในการตรวจจับเป้าหมายเหล่านั้น 

 กำรด ำเนินกำรโจมตี(DELIVER) : เป็นการปฏิบัติการทางทหารที่สอดคล้องกับแผนยุทธการของ
หน่วย ภายหลังจากที่ได้มีการพิสูจน์ทราบและก าหนดที่ตั้งเป้าหมายที่คุ้มค่า (HPT) ที่แน่นอนแล้วโดยในการปฏิบัติ
จะต้องมีความประสานสอดคล้องกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง ฝอ.๒/สธ.๒  ฝอ.๓/สธ.๓ และส่วนยิงสนับสนุน 

 กำรประเมินผล (ASSESS):เป็นการประเมินผลความเสียหายภายหลังการโจมตี จะท าให้
ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นแก่เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพ่ือก าหนดขีดความสามารถและการ
ด ารงสภาพในการปฏิบัติการรบของฝ่ายตรงข้ามใหม ่
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๖. แนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรลำดตระเวนและเฝ้ำตรวจสนำมรบ๓ (Reconnaissance and 
Surveillance Planing) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 แผนลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ  จะช่วยให้การตอบ หขส.และ ตขอ.ที่หน่วยได้ก าหนดไว้ 

 ฝอ.๒/สธ.๒ จะต้องแปลง หขส.และ ตขอ. ให้อยู่ในรูปของสิ่งบอกเหตุ  รายการข่าวสารเฉพาะเจาะจง 
(SIR) ค าสั่ง/ ค าขอ (SOR) เพ่ือจะให้เครื่องมือ/หน่วย ท าการรวบรวมข่าวสาร 

 แผนภาพเหตุการณ์ ซึ่งเป็นผลผลิตของ IPB จะช่วยแสดงให้เห็นว่า “เมื่อไร” และ “ที่ไหน” ที่ฝ่าย
ตรงข้ามจะปรากฎ 

 เมื่อน า ค าสั่ง / ค าขอมาประกอบกับแผนภาพเหตุการณ์  เราจะสามารถก าหนดสิ่งบอกเหตุมาจะ
เกิดข้ึนเมื่อใดและที่ไหน  ส่งให้กับก าลังฝ่ายเราใช้เครื่องมือ/หน่วย รวบรวมข่าวสาร 

 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรลำดตระเวนและเฝ้ำตรวจ มี  ๓  วิธี ได้แก่ 
๑. ค าสั่งการลาดตระเวน (Reconnaissance Order) 
๒. แผ่นบริวารการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจ (R&S Overlay) 
๓. ตารางก าหนดกิจเฉพาะการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจ(R&S tasking Matrix) 

ฝอ.๒/สธ.๒ ควรเลือกใช้วิธีการออกค าสั่งที่ท าให้หน่วยสามารถเข้าใจได้ง่าย บางคนใช้วิธีการทั้ง  ๓  วิธี
โดยการใช้แผ่นบริวารการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ และตารางก าหนดกิจเฉพาะการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจ 
เพ่ือออกค าสั่งการลาดตระเวนก่อนการแจกจ่าย  เมื่อสามารถกระท าได้ ซึ่งการใช้ทั้ง  ๓  วิธี จะเป็นสิ่งที่พึง
ประสงค์มากที่สุด  ทั้งนี้เพราะเครื่องมือแต่ละชนิดจะมีทั้งแผ่นภาพ  ตารางและรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษรมา
เสริมซึ่งกันและกัน  

๖.๑ ค ำสั่งกำรลำดตระเวน(Reconnaissance Order) 

                                                           
๓คู่มือการปฏิบัติงานด้านการข่าวกรองส าหรับฝ่ายอ านวยการ, (แปลจาก FM 34 – 8 – 2 Intelligence Officers Handbook),โรงเรียนข่าว

ทหารบก ๒๕๔๗ 

แผน R&S  จะช่วยให้เราก าหนดได้ว่า 
 เราจะรวบรวมข่าวสาร อะไร 
  เราจะรวบรวมข่าวสาร ที่ไหน 
  เราจะรวบรวมข่าวสาร เม่ือใด 
 เราจะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ ใคร 

 ท าไม เราจึงจะต้องรวบรวมข่าวสารนั้น 
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แบบฟอร์มค ำสั่งกำรลำดตระเวน ประกอบด้วย 
  ๑. สถำนกำรณ์ 
   ก.ก าลังฝ่ายฝ่ายตรงข้าม 
   ข. ฝ่ายเรา 
   ค. หน่วยสนับสนุนและหน่วยแยก 
   ง. สมมุติฐาน 
  ๒. ภำรกิจ อธิบายกิจเฉพาะและจุดประสงค์ที่ได้รับจากการด าเนินกรรมวิธีการวางแผน กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ของการลาดตระเวนไว้ให้ชัดเจน 
  ๓.กำรปฏิบัติ เจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา ได้รับจากการด าเนินกรรมวิธีการวางแผน 
   ก.แนวควำมคิดในกำรปฏิบัติ กล่าวถึงวิธีการที่หน่วยลาดตระเวนปฏิบัติ โดยมีความเกี่ยวข้อง
กับหน่วยต้นสังกัด แผนการนี้จะต้องก าหนดว่าหน่วยลาดตระเวนจะต้องเจาะผ่านหรือแทรกซึมผ่านส่วนระวัง
ป้องกันของฝ่ายตรงข้ามและจะเกิดอะไรขึ้น 
   ๑) การด าเนินกลยุทธ์ 
   ๒) การยิงสนับสนุน (อาจใช้ผนวกการยิงสนับสนุนประกอบค าสั่ง) 
    ก) แผนการยิงสนับสนุน  ก าหนดหน่วยยิงที่มีอยู่ และ วิธีการใช้ 
    ข) มาตรการในการต่อสู้ 
    ค) แผนการยิงสนับสนุนในการน าก าลังเข้า - ออกจากพ้ืนที่ 
   ๓) ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ และ ความอยู่รอด 
   ๔) การป้องกันภัยทางอากาศ 
   ๕) การบังคับบัญชา และ การควบคุมการรบ 
   ข.งำนที่มอบให้แก่หน่วยด ำเนินกลยุทธ์(ระบุหน่วยตามการจัดเฉพาะกิจลงในรูปย่อหน้าย่อย  
หน่วยที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ส าหรับงานอ่ืนจะแยกออกไปอีก) แต่ละส่วนในหน่วยลาดตระเวนจะกล่าวถึงเรื่อง
ต่อไปนี้ 
   ๑) วิธีการเข้าไปยังที่หมาย 
   ๒) จะไปค้นหาที่ไหน (พ้ืนที่สนใจที่ก าหนด (NAI) ส าหรับเป้าหมายอยู่กับที่) 
   ๓) จะไปค้นหาอะไร 
   ๔) จะไปค้นหาเมื่อใด 
   ๕) การวางแผนด ารงการเกาะเป้าหมายเคลื่อนที่ 
   ๖) อาวุธยุทโธปกรณ์ประเภทใดท่ีจะน าไป 
   ๗) วิธีการรายงาน (ใช้ระบบการติดต่อสื่อสารอะไร  ความถี่ในการรายงานแค่ไหน) 
   ๘) จะรายงานไปให้ใครบ้าง 
    ก) หน่วยลาดตระเวน 
    ข) กองก าลังเฉพาะกิจ 
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    ค) กองร้อยข่าวกรองทางทหาร(สงครามอิเล็กทรอนิกส์  UAV  และอ่ืนๆ ) 
    ง) กองร้อยป้องกันภัยทางอากาศ 
    จ) กองพันทหารช่าง 
    ฉ) กองพันทหารปืนใหญ่สนาม 
    ช) กองร้อยวิทยาศาสตร์ 
    ซ) หมวดทหารสารวัตร 
    ด) กองร้อยทหารสื่อสาร 
    ต) กองพันสนับสนุนในแนวหน้า 
   ค.งำนที่มอบให้แก่หน่วยสนับสนุนกำรรบ 
   ๑) การยิง (อาจอ้างถึง ผนวกการยิงสนับสนุน) 
    ก) การสนับสนุนด้วยก าลังทางอากาศ 
    ข) การสนับสนุนด้วยอาวุธเคมี 
    ค) การสนับสนุนของ ป. สนาม  
   ๒) ความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่และความอยู่รอดในสนามรบ(อาจอ้างถึง ผนวกความ
คล่องแคล่วในการเคลื่อนที่และความอยู่รอดในสนามรบ) 
   ๓) การป้องกันภัยทางอากาศ (อาจอ้างถึง ผนวกการป้องกันภัยทางอากาศ) 
   ๔)การบังคับบัญชา และการควบคุมการรบ (อาจอ้าง ผนวก การบังคับบัญชาและการควบคุม
การรบ ถ้าต้องการ) การลวง การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การสงครามจิตวิทยา และ UAV) 
   ง. ค ำแนะน ำในกำรประสำน 
   ๑) เวลาหรือเงื่อนไขที่ระบุว่า แผนยุทธการ/ค าสั่งยุทธการจะมีผลบังคับใช้เมื่อไร  
   ๒) ข่าวสารเกี่ยวกับหน่วยของฝ่ายเราที่จ าเป็นต้องทราบ 
    ก) หัวข้อข่าวสารส าคัญ (PIR) 
    ข) ข่าวสารที่มีความจ าเป็น (EEFI) 
    ค) ความต้องการข่าวกรองของก าลังฝ่ายเรา (FFIR) 
   ๓) มาตรการควบคุมเพ่ือลดความเสี่ยง 
   ๔) ค าแนะน าในการประสานเพิ่มเติม  ได้แก่ 
    ก) แนวออกตีหรือการตั้งรับจะต้องไม่ช้ากว่าเวลา 
    ข) สภาพการป้องกันเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับภารกิจ 
    ค) จุดนัดพบ ที่มั่นรอง 
    ง) การซักซ้อม – ที่ตั้ง แบบ เวลา 
    จ) แผนการออกจากพ้ืนที ่
    ฉ) เขตส่งลง เขตรับกลับ 
    ช) มาตรการหลีกเลี่ยงการปะทะกันเอง (การพิสูจน์ฝ่าย) 
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    ซ) มาตรการควบคุมการใช้ก าลัง และ การปฏิบัติเมื่อเกิดการปะทะ 
    ด) แนวส่งมอบข่าวกรอง 
  ๔. กำรสนับสนุนและกำรบริกำร กล่าวถึงแนวความคิดในการสนับสนุน  ด้านการส่งก าลังบ ารุง 
   ก. แนวความคิดในการสนับสนุน 
   ข. ยุทโธปกรณ์และบริการ (ที่ตั้งการสนับสนุนเพ่ิมเติม วัน – เวลาในการส่งก าลัง การส่งก าลัง
เพ่ิมเติมฉุกเฉิน การส่งยานพาหนะกลับ) 
   ค. การส่งกลับสายแพทย์ (แผนการส่งกลับ) 
   ง. ก าลังพล (แผนการทดแทนก าลังพล) 
   จ. กิจการพลเรือน 
   ฉ. เบ็ดเตล็ด 
  ๕. กำรบังคับบัญชำและกำรสื่อสำร 
   ก. การบังคับบัญชา (โครงสร้างการควบคุมบังคับบัญชา การรายงาน) 
   ข. การสื่อสาร (ข่ายการสื่อสาร แผนการติดต่อวิทยุ) 
 

๖.๒ แผ่นบริวำรกำรลำดตระเวนและกำรเฝ้ำตรวจ (Reconnaissance and Surveillance Overlay) 
แผ่นบริวารการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจ เป็นแผนที่อยู่ในรูปแบบของภาพลายเส้นมีจุดประสงค์เพ่ือ

แสดงถึง เวลาและสถานที่ ที่หน่วยลาดตระเวนและเฝ้าตรวจจะต้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ เนื่องจากเทคนิคการ
ลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจมีอยู่อย่างหลากหลาย  ดังนั้นฝอ.๒/สธ.๒ ย่อมมีความต้องการจัดท าภาพวาดใหม่ๆ 
และอธิบายลงในแผนบริวารลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ  

ในการพัฒนาแผ่นบริวารการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ  ให้เริ่มหลังจากที่หน่วยได้น าก าลังเข้าไปยังบริเวณ
จุดสนใจที่ก าหนด (NAI) แล้วได้รายงานเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ปฏิบัติการที่หน่วยลาดตระเวนสามารถปฏิบัติภารกิจ
บรรลุผลได้ดีที่สุด ให้แก่ ฝอ.๒ หรือ ฝอ.๓ ทราบ  ซึ่ง ฝอ.๒ หรือ ฝอ.๓ จะน าไปพัฒนาแผ่นบริวารการลาดตระเวน
และเฝ้าตรวจ  เพ่ือแสดงถึงพ้ืนที่ที่เหมาะสมรวมทั้งก าหนดมาตรการควบคุมลงในแผ่นบริวารการลาดตระเวนและ
เฝ้าตรวจ  ได้แก่ 

๑.เส้นแบ่งเขตก าลังฝ่ายเรา ขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ พ้ืนที่สนใจที่
ก าหนด(NAI)  จุดเริ่มต้น จุดแยก จุดตรวจ 

๒.แผ่นภาพแสดงการลาดตระเวนเส้นทาง การลาดตระเวนพื้นที่ และการลาดตระเวนเขต                  
๓. ที่มั่นหลัก ที่มั่นส ารอง ที่มั่นเพ่ิมเติม 
๔.ขอบเขตระยะปฏิบัติการ/รัศมี ของเครื่องมือข่าวกรอง/หน่วยลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ 
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ตัวอย่ำง แผ่นบริวำรกำรลำดตระเวนและกำรเฝ้ำตรวจ 

๖.๓ตำรำงก ำหนดกิจเฉพำะกำรลำดตระเวนและกำรเฝ้ำตรวจ(R&S tasking Matrix) เป็นอีกวิธีหนึ่งที่
น ามาใช้ในการกระจายแนวทางการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจ โดยการใช้ตาราง (ตามรูปภาพล่างข้าง) ซึ่ง
ประกอบด้วย 

๑. ล าดับ เป็นหมายเลขล าดับของแต่ละภารกิจ  ซึ่งควรจะมีความสอดคล้องกันกับหมายเลข หขส. 
๒.พ้ืนทีส่นใจที่ก าหนด (NAI) เป็นหมายเลขNAI และ พิกัดกริด 
๓.เวลาเริ่มต้น / เวลาสิ้นสุด ในการปฏิบัติภารกิจ 
๔.รายการข่าวสารเฉพาะเจาะจง เป็นค าอธิบายเพ่ือให้หน่วยที่จะไปปฏิบัติทราบว่าจะต้องไปท าอะไรโดย

แน่ชัด(อาจน ามาจากการจัดท าแผนรวบรวมข่าวสาร) 
๕. กิจเฉพาะด้านการข่าว ให้ระบุหน่วย/เครื่องมือที่น าไปใช้ ในแต่ละภารกิจ โดยกาเครื่องหมาย

“X”ภายใต้หน่วยที่ก าหนดกิจเฉพาะลงไป 
๖.การประสานงาน แจ้งให้หน่วย(หน่วยปฏิบัติ) ทราบในภารกิจนี้จะต้องประสานงานกับหน่วยใดบ้าง 
๗.การรายงาน ก าหนดให้หน่วย (หน่วยปฏิบัติ) ท าการรายงานตามท่ีต้องการ 
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********************** 

บทที่ ๔ กำรด ำเนินกรรมวิธีต่อข่ำวสำร 

๑. ควำมมุ่งหมำย : เพ่ือให้นักเรียนได้ทราบถึงวิธีการที่จะด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารเพ่ือให้ได้มาซึ่งข่าวกรอง เพ่ือที่
ผู้บังคับบัญชาจะได้ใช้ส าหรับประกอบการพิจารณา เพ่ือให้ได้ข้อตกลงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเกี่ยวกับฝ่ายตรง
ข้าม จึงจ าเป็นต้องมีระเบียบในการปฏิบัติและด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสาร ให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนที่วางไว้ 

๒. กล่ำวท่ัวไป 

กระบวนกำรด ำเนินกรรมวิธีต่อข่ำวสำร 

 
ก.การด าเนินกรรมวิธีเปลี่ยนข่าวสารให้เป็นข่าวกรองนี้ ก็เพ่ือเป็นการประกันให้ ผบ .หน่วยมีข่าวกรองที่

ถูกต้องและเชื่อถือได้ไปใช้ในการประมวลสถานการณ์ของท่าน และช่วยเหลือท่านให้สามารถเห็นภาพสถานการณ์
ฝ่ายตรงข้ามอยู่โดยต่อเนื่อง 

ข. การด าเนินกรรมวิธีแบ่งออกได้เป็น ๓ ขั้น คือ กำรบันทึก(จัดระเบียบ) กำรประเมินค่ำ และกำร
ตีควำม ในบรรดาขั้นทั้งสามนี้ การประเมินค่าและตีความมีความส าคัญมากที่สุด ส่วนการบันทึกนั้นเป็นเพียง
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการจัดข่าวสารให้อยู่ในรูปที่ใช้งานได้ 

ค.หลังจากท่ีรวบรวมข่าวสารได้แล้ว สธ.๒  จะท าการเลือกและบันทึกข่าวสารต่อจากนั้น ก็จะประเมินค่า 
เพ่ือก าหนดความเก่ียวข้อง ความเชื่อถือและความแน่นอน แล้วจึงจะตีความข่าวนั้น ๆ เพ่ือที่จะก าหนดความหมาย

ข่าวเข้า

รบัข่าว บันทกึ

ข่าวสารนั้น
เก่ียวข้องกับ
การปฏบัิติการ

หรอืไม่

เก็บไม่ต้อง
ด ำเนินกำรต่อ

ไม่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้อง

ข่าวสารนั้น
มคีวามต้องการ
ในทนัทหีรอืไม่

กระจายข่าวสาร
ไปยังหน่วยทีเ่ก่ียวข้อง

ต้องกำร

ข่าวสารนั้น
ต้องน าไปท าเป็น
ข่าวกรองหรอืไม่

แหล่งข่าวเช่ือถือ
ได้เพียงใด

ข่าวสารนั้น
ถูกต้องแน่นอน

เพียงใด

เก็บเข้าแฟ้มหรอื
ท าลาย

เก็บเข้ำแฟ้มเก็บเข้ำแฟ้ม

ไม่เชือ่ถือไม่ได้ไม่ถูกต้อง

หน่วยกระจายข่าว
กรอง

ผลิตเป็นข่าวกรองวิเคราะห์ข่าว
บันทกึลงแผนทีส่ถานการณ์
และเอกสารอ่ืน ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง

* ถ้ำข่ำวสำรที่มีควำมต้องกำรในทนัทนีั้น กระจำยไปยังหน่วยที่เกี่ยวข้องแล้ว จะต้องน ำกลับไปด ำเนินกรรมวิธีต่อ เนื่องจำกข่ำวสำรนั้น อำจจะมีผลต่อกำรปฏิบติัในอนำคต

*

ไม่ต้องกำรในทันทีต้องท ำเป็นข่ำวกรองน่ำเชือ่ถือได้
ถูกต้อง
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ของข่าว หลังจากท่ีได้ด าเนินกรรมวิธีดังนี้แล้ว ข่าวสารนั้นก็จะกลายเป็นข่าวกรอง การบันทึก การประเมินค่า และ
การตีความท่ีถูกต้อง ย่อมจะเป็นการรวบรัดตัดสิ่งที่ไม่เก่ียวข้องออก และพร้อมที่จะใช้ข่าวกรองได้ทันที 

 

 

๓. ระเบียบปฏิบัติในกำรด ำเนินกรรมวิธี 
ก. ข่าวสารแต่ละข่าวจะต้องได้รับการด าเนินกรรมวิธีทันทีที่ได้รับ โดยไม่ต้องรอการรวบรวมข่าวสาร

เพ่ิมเติม 
ข. การปฏิบัติตามล าดับขั้นของการด าเนินกรรมวิธีนี้ขึ้นอยู่กับชนิดและความเร่งด่วนของข่าวสาร 
ค. บางสถานการณ์อาจจะถ่ายทอดข่าวสารไปยังหน่วยเหนือก่อนการด าเนินกรรมวิธี 

๔. กำรบันทึกข่ำวสำร  (กำรจัดระเบียบข่ำวสำร) 
 ก. กล่าวทั่วไป : การบันทึกจะท าให้การตีความซึ่งได้กระท าต่อไปนั้นง่ายเข้า และมีความแน่นอนขึ้นทั้งยัง
ช่วยให้สะดวกในการท ารายงานข่าวกรอง โดยการรวบรวมข่าวสารต่าง ๆ เข้าด้วยกันในรูปที่เหมาะสม 
 ข. เครื่องมือบันทึกข่าวสารทั่วๆ ไป ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้แก่บันทึกประจ าวัน แผนที่สถานการณ์ เอกสาร
แยกเรื่อง และแฟ้มข่าวกรอง 
  ๑. บันทึกประจ าวัน (Intelligence Journal) 

ก. บันทึกข่าวสารรายงาน เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ข. ท าข้ึนทุกรอบ ๒๔ ชม. 
ค. เป็นเอกสารถาวรซึ่งต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
ง. หน่วยระดับกองพลขึ้นไป ส่งเก็บที่นายทหารสารบรรณ 
จ. หน่วยระดับต่ ากว่ากองพลลงมาให้เก็บที่ ฝอ. ๑ 

๒.แผนที่สถานการณ์ฝ่ายตรงข้าม(Working Situation Map) เป็นบันทึกชั่วคราวแสดงภาพการ
วางก าลังและการปฏิบัติที่ส าคัญ ๆ ของฝ่ายตรงข้าม ส่วนข่าวสารของฝ่ายเรานั้นจะลงไว้เฉพาะเส้นแบ่งเขตที่ตั้ง 
ทก.หน่วยเหนือ หน่วยรอง หน่วยข้างเคียงหน่วย ลว.และแนวหน้าที่มั่น หรือแนวปะทะ เท่านั้น ส่วนการวางก าลัง
ของฝ่ายตรงข้ามควรจะลงเวลาที่ล่าสุดที่ตรวจการณ์พบ 

 ๓.เอกสารแยกเรื่อง(Intelligence Workbook) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สะดวกในการคัดแยกประเมิน
ค่าและตีความข่าวสาร และท ารายงานข่าวกรอง เอกสารแยกเรื่อง ไม่เป็นบันทึกถาวร ไม่มีการแจกจ่าย จะท าขึ้น
ตามสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่องใดหมดอายุใช้การแล้วก็ยกเลิกไป เอกสารแยกเรื่อง ไม่มีแบบฟอร์มที่แน่นอน แต่ใน
ระดับกองพลมักนิยมแบ่งหัวข้อ เช่น เดียวกับหัวข้อของสรุปข่าวกรอง ในระดับสูงกว่ากองพลขึ้นไปมักนิยมแบ่ง
หัวข้อ เช่นเดียวกับหัวข้อของการรายงานข่าวกรองตามระยะเวลา 

 ๔. แฟ้มข่าวกรอง(Intelligence File) คือแฟ้มที่จะช่วยให้สามารถค้นหาข่าวสารทั้งปวงที่มีอยู่
สะดวก แฟ้มต่าง ๆ ที่ สธ.๒ จะเก็บรักษาไว้ได้แก่ 

ก) แฟ้มบันทึกประจ าวัน 
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ข) แฟ้มข่าวสารหรือหลักฐาน 
ค) แฟ้มท าเนียบก าลังรบ 

๕. กำรประเมินค่ำ  หมายถึงการก าหนดความเกี่ยวข้องของข่าวสาร ความเชื่อถือได้ของแหล่งข่าวสาร และ จนท . 
รวบรวมข่าวสาร ตลอดจนความแน่นอนของข่าวสารนั้น ๆ 

ก) ควำมเกี่ยวข้องของข่ำวสำร(Pertinence)มีสิ่งที่จะต้องพิจารณาความเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
๑) ข่าวสารเกี่ยวข้องกับฝ่ายตรงข้าม หรือลักษณะพ้ืนที่ปฏิบัติการหรือไม่ 
๒) ข่าวสารนั้นต้องการในทันทีหรือไม่ ถ้าต้องการทันที ใครเป็นผู้ต้องการ 
๓) ข่าวสารนั้นอาจเป็นประโยชน์ในปัจจุบันหรือในอนาคตหรือไม่ จะเป็นประโยชน์แก่ใคร 

                    * เฉพาะข่าวสารที่ได้พิจารณาแล้วว่า มีความเกี่ยวข้องเท่านั้นจึงประเมินค่าและตีความต่อไป 
 

ข) ควำมเชื่อถือของแหล่งข่ำวและ จนท.รวบรวมข่ำวสำร (Reliability) 
๑)  แหล่งข่าวสารและ จนท.รวบรวมข่าวสาร จะต้องได้รับการประเมินค่า เพ่ือหาความเชื่อถือได้โดย

มูลฐานส าคัญในการตัดสินความเชื่อถือได้ของแหล่งข่าวสาร และเจ้าหน้าที่ ได้แก่  
ก) ประสบการณ์ท่ีผ่านมา เช่น เชลยศึกบางชาติเป็นผู้ให้ข่าวสารที่ดี บางสัญชาติให้ข่าวที่ไม่เป็น

ความจริง 
ข) การฝึกประสบการณ์ และการปฏิบัติในอดีตของหน่วยทหารย่อมจะแสดงว่าเป็น จนท . 

รวบรวมข่าวสารที่ดีหรือไม่ 
ค) ในสภาพต่าง ๆ ที่เป็นอยู่ขณะนั้นสามารถจะหาข่าวสารเรื่องนั้นได้หรือไม่ (พิจารณาปัจจัยเวลา 

ระยะทาง) 
๒) ตามปกติแล้วหน่วยที่อยู่ใกล้กับแหล่งข่าว และ จนท.รวบรวมข่าวสารมากที่สุดย่อมจะเป็นผู้ตัดสิน

ความเชื่อถือได้ของแหล่งข่าวสาร และ จนท.รวบรวมข่าวสารได้ดีที่สุด  
ค)ควำมแน่นอนของข่ำวสำร(Credibility)  หมายถึงความจริงที่น่าจะเป็นไปได้ของข่าวสาร การ

พิจารณาตัดสินความแน่นอนย่อมอาศัยค าตอบจากค าถามต่อไปนี้ คือ 
 ๑) ข่าวสารหรือเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนได้จริงหรือไม่ 
  ๒) ข่าวสารนั้นมีความสอดคล้องในตัวของมันเองหรือไม่ 
  ๓) ข่าวสารนั้นได้รับการยืนยัน  หรือสนับสนุนจากข่าวสาร เรื่องเดียวกันที่ได้จากแหล่งข่าวอ่ืน หรือ
เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารอ่ืนหรือไม่ 
 ๔) ข่าวสารนั้นมีความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับข่าวสารที่มีอยู่อย่างไร ข่าวไหนจะเป็นความจริง
ได้มากกว่า 
 ๕) ถ้าข่าวสารนั้นไม่สอดคล้องกับข่าวสาร (เรื่องเดียวกัน) ที่ได้จากแหล่งข่าวสารหรือ จนท. รวบรวม
ข่าวสารอื่นแล้ว ข่าวสารใดน่าจะมีความจริงมากกว่ากัน 

                  * วิธีตัดสินความแน่นอนที่เชื่อถือได้มากที่สุดก็คือ การเปรียบเทียบกับข่าวสารอ่ืน เมื่อรวบรวม
ข่าวสารและแหล่งข่าวสารต่าง ๆ กัน     
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               คะแนนกำรประเมินค่ำ 
 ก. การประเมินค่าความเชื่อถือได้ของแหล่งข่าวสาร และ จนท.รวบรวมข่าวสารก าหนดด้วยตัวอักษร คือ  
 ก. หมายถึง เชื่อถือได้เต็มที ่ ( A – Completely Reliable) 
 ข.    หมายถึง เชื่อถือได้ ( B – Usually Reliable) 
 ค.     หมายถึง พอเชื่อถือได้ ( C – Fairly Reliable) 
  ง.      หมายถึง ยังควรเชื่อถือได้ ( D – Not Usually Reliable) 
 จ.      หมายถึง เชื่อถือไม่ได้ ( E – Unreliable) 
  ฉ.     หมายถึง ไม่สามารถก าหนดความเชื่อถือได้   ( F – Reliablility cannot be judged) 

ข. การประเมินค่าความแน่นอนของข่าวสาร ก าหนดด้วยตัวเลข คือ 
 ๑. หมายถึง ได้รับการยืนยันจากแหล่งข่าวอื่น  (1 – Confirmed by other source) 
 ๒. หมายถึง น่าจะเป็นความจริง  (2 – Probably True) 
 ๓. หมายถึง อาจจะเป็นความจริง  (3 – Possibly True) 
 ๔.  หมายถึง สงสัยว่าจะเป็นความจริง  (4 – Doubtfully True) 
 ๕. หมายถึง ไม่น่าจะเป็นไปได ้  (5 – Improbable) 
 ๖. หมายถึง ไม่สามารถตัดสินความจริงได้  (6 – Truth cannot be judged) 

๖. กำรตีควำม    
 ก. กล่าวทั่วไป : การตีความเป็นขั้นสุดท้ายในการด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารซึ่งเกี่ยวกับการพิจารณา
ความส าคัญของการประเมินค่าและให้ข้อสรุปในความหมายที่น่าจะเป็นไปได้ของข่าวสารนั้น 
 ข. การตีความ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การสนธิ และการอนุมาน 
  ๑) กำรวิเครำะห์: คือ การตรวจสอบแยกแยะข่าวสาร การคัดเลือกน้ าหนักของข่าว การ
เปรียบเทียบกับฐานข่าวที่เคยได้รับ ทั้งนี้สิ่งที่จ าเป็นต่อการน าเอาข่าวสารมาแยก ต้องท าการตรวจสอบอย่างพินิจ
พิจารณาในแต่ละส่วนประกอบด้วย เพ่ือหาผลที่จะเกิดภายในสถานการณ์ที่ก าหนดได้ 
  ๒) กำรสนธิ: คือ การน าเอารายการต่างๆ ที่เลือกไว้ มาผสมกันเพ่ือที่จะตั้งแนวทางซึ่งจะท าให้
เห็นภาพที่เป็นไปได้ และมีความหมายซึ่งจะเป็นรากฐานในการน าไปใช้ในการอนุมานต่อไป 

๓) กำรอนุมำน: คือ การสรุปหาความหมายจากสมมุติฐานซึ่งได้ตั้งไว้และได้มีการทดสอบและ
พิจารณาแล้วว่าใช้ได้การอนุมานจะเป็นข้อความ ซึ่งตอบค าถามอันนี้ได้ คือ ข่าวสารนั้นมีความหมายเกี่ยวกับ
สถานการณ์ฝ่ายฝ่ายตรงข้าม และพ้ืนที่ปฏิบัติการอย่างไร 

ผลของกำรตีควำม ต่อประมำณกำรข่ำวกรองในปัจจุบัน 
 เมื่อได้ด าเนินกรรมวิธีข่าวสารที่ได้มาใหม่แต่ละเรื่องแล้ว ข่าวกรองนั้นย่อมจะมีผลกระทบกระเทือนต่อ
ประมาณการข่าวกรองที่ท าขึ้นในขณะนั้น คือ อาจเป็นการยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงข้อสรุปของประมาณการข่าว
กรองที่ท าขึ้นแล้วได้  ท าให้ต้องมีการก าหนดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามเสียใหม่ และยกเลิกขีด
ความสามารถที่ก าหนดไว้เดิม การประมาณการข่าวกรองย่อมต้องคอยแก้ไขอยู่ตลอดเวลา และท าขึ้นให้ทันต่อ
เหตุการณ์ตามข่าวกรองใหม่ท่ีผลิตขึ้น 
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บทที่ ๕ กำรใช้และกำรกระจำยข่ำวกรอง 

๑. ควำมมุ่งหมำย : เพ่ือให้นักเรียนทราบถึงการใช้และการกระจายข่าวกรองในระดับกองพลพอเป็นสังเขป เพ่ือ
น าไปใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาในขั้นต่อไป และประกอบความรู้ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสมนอกจากนั้น
เพ่ือให้เข้าใจถึงข้อพิจารณา ข้อสรุปและรายงานต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เกี่ยวข้องอยู่กับงานด้านข่าวกรอง 

๒. กล่ำวท่ัวไป 
 ก.การกระจายข่าวกรองและข่าวสาร คือ การน าข่าวกรองที่ได้รับมาจากขั้นสุดท้ายของวงรอบข่าวกรอง
แล้วส่งไปยังหน่วยทหาร หรือเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ โดยวิธีที่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ ทันเวลา
และได้ประโยชน์มากที่สุด 
 ข.การใช้ประโยชน์ของวงรอบนี้ 
  ๑) ความมุ่งหมายหลัก เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตกลงใจได้ด้วยความม่ันใจ 
  ๒)ความมุ่งหมายรอง เพ่ือให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ และไปใช้ส าหรับการด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสาร 
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 ค.นายทหารข่าวกรอง / สธ.๒ นอกจากจะต้องกระจายข่าวกรองแล้ว ยังใช้ข่าวที่ผลิตมาได้นี้เป็นหลักใน
การท าประมาณการข่าวกรองให้แก่ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายอ านวยการ เพ่ือท าการประเมินค่าและตีความข่าวสาร
อ่ืน ๆ และการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ให้แก่วงรอบการปฏิบัติงานข่าวกรอง 

๓. วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของการกระจายข่าวกรองก็เพ่ือเป็นการประกันว่าเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของ
หน่วยระดับต่าง ๆ มีข่าวสารเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม และได้เห็นภาพข่าวกรองอย่างเดียวกันและใช้ขอบเขตข่าวกรองนี้
เป็นหลักฐานอ้างอิงในการวางแผน 

๔. ข้อพิจำรณำในกำรกระจำยข่ำวกรองและข่ำวสำร : การกระจายข่าวกรองและข่าวสารไปยังหน่วยต่าง ๆ จะมาก
น้อยเพียงใดต้องพิจารณาตามล าดับความเร่งด่วนต่อไปนี้ 
 ก.ต้องให้ข่าวกรองและข่าวสารถึงมือผู้รับทันเวลา เพ่ือให้สามารถประเมินค่าและตีความหรือวางแผน และ
ด าเนินการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อไปได้ ก่อนที่ภาพของข่าวกรองจะเปลี่ยนแปลง 
 ข.หน่วยที่เก่ียวข้องกับข่าวกรอง และสามารถใช้ข่าวกรองได้เท่านั้น จึงกระจายไปให้ 
 ค.ความส าคัญและล าดับความเร่งด่วนของข่าวสารหนึ่งที่ส่งออกไป จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 
เครื่องมือที่กระจายข่าวจะต้องเลือกให้มีการรบกวนจากข่าวสารการยุทธ์อื่น ๆ ได้น้อยที่สุด 
 ง.แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จะใช้ให้ผู้ใช้สะดวกแก่การพิจารณาข่าวสารนั้น 

๕. วิธีกำรกระจำยข่ำวกรองและข่ำวสำร  : การกระจายข่าวสารจะต้องส่งให้ถึงมือผู้รับอย่างทันเวลาและสามารถ
ใช้ได้อย่างเหมาะสม บก.หน่วยเหนือจะต้องท าการกระจายข่าวกรองให้กับหน่วยรองของตนอย่างกว้างขวาง 
เครื่องมือที่เหมาะสมในการกระจายข่าวอาจประกอบด้วย 

ก. การประชุมและการบรรยายสรุป 
ข. ส่งข่าวสาร โดยใช้กระดาษเขียนข่าว สส.๖ 
ค. เอกสารและรายงานข่าวกรองต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ 
 ๑)  การวิเคราะห์พ้ืนที่ปฏิบัติการ 
 ๒)  การประมาณการข่าวกรอง 
 ๓)  ผนวกข่าวกรองประกอบค าสั่งยุทธการ 
 ๔)  แผนที่และแผ่นบริวาร 
 ๕)  รายงานด่วน 
 ๖)  รายงานข่าวกรอง 
 ๗)  สรุปข่าวกรอง 
 ๘)  รายงานข่าวกรองตามระยะเวลา 
 ๙)  รายงานสภาพอากาศ 
 ๑๐)  สรุปและข้อพิจารณาลมฟ้าอากาศประจ าวัน 
 ๑๑)  รายงานการตีความภาพถ่ายทางอากาศ 
 ๑๒)  รายงานการแปล และซักถามเชลยศึก 
 ๑๓)  รายงานการโจมตีด้วยอาวุธนิเคลียร์และเคมี ชีวะ 
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 ๑๔)  รายงานและการประมาณการช าระล้างรังสี 
 ๑๕)  หลักฐานและคู่มือท าเนียบก าลังรบ 
 ๑๖)  สรุปและเอกสารชี้แจงข่าวกรองทางเทคนิค   

๖. ปัจจัยพิจำรณำเลือกวิธีกำรกระจำยข่ำวกรอง: ได้แก่ การพิจารณาเครื่องมือที่มีอยู่ ความปลอดภัย ความ
เร่งด่วนรายละเอียดของข่าว ความเกี่ยวข้องที่อยู่ระหว่างผู้กระจายข่าวกับผู้ใช้ข่าวและขีดความสามารถ 

๗. กำรกระจำยข่ำวภำยใน บก.หน่วยผลิต : กระท าได้ด้วยการพบปะการรายงานด้วยวาจา การบรรยายสรุป   การ
แจกจ่ายการประมาณการข่าวกรอง  รายงานการวิเคราะห์พ้ืนที่ปฏิบัติการ  รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร (ผนวก
และสรุปข่าวกรอง) 

๘. กำรกระจำยข่ำวกรองไปยังหน่วยเหนือ หน่วยรอง หน่วยข้ำงเคียง: ได้แก่ เอกสารดังต่อไปนี้ 
-  รายงานและข้อพิจารณาตามความต้องการ (เป็นครั้งคราว)  
-  รายงานและข้อพิจารณาประจ า 
-  ข้อ ๑ ของแผนหรือค าสั่งยุทธการและผนวกข่าวกรอง แผนที่และแผ่นบริวารและรายงานพิเศษ 

๙. รำยละเอียดของเอกสำร  :  รายละเอียดของเอกสาร และรายงานที่ส าคัญ 
ก. รำยงำนด่วน 

 ๑) ความมุ่งหมาย เพ่ือการกระจายข่าวกรองหรือข่าวสารที่มีความส าคัญทันที 
 ๒) ไม่มีแบบก าหนดไว้ แต่จะต้องกล่าวถึง ใคร อะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
 ๓) กระจายออกไปโดยวิธีการที่เร็วที่สุด 
 ๔) กระจายออกไปยังหน่วยหรือบุคคลที่มีความต้องการข่าวสาร 
 ๕) ถ้าข่าวสารในรายงานด่วนไม่ยืนยันว่าเป็นความจริง ต้องแจ้งให้ทราบด้วย 

ข. สรุปข่ำวกรอง 
๑) เป็นข่าวสารและ/หรือ ข่าวกรองที่ได้รวบรวมข้ึนในห้วงเวลาที่ก าหนดให้อันหนึ่ง 
๒) ในระหว่างการรบ โดยปกติจะจัดท าสรุปข่าวกรองทุก ๖ ช.ม. 
๓) ข่าวสารและข่าวกรองซึ่งน ามาลงไว้ในสรุปข่าวกรองนั้น อาจจะกระจายออกไปก่อนแล้วโดย

รายงานด่วนก็ได้ 
๔) สรุปข่าวกรอง อย่างน้อยท่ีสุดจะต้องประกอบด้วย 

ก) หน่วยที่จัดท า 
ข) วันที่ และ เวลาที่จัดท า 
ค) การประมาณสถานการณฝ์่ายตรงข้ามอย่างสั้น ๆ พร้อมด้วยสรุป 

 ๕) สรุปข่าวกรองไม่มีแบบก าหนดไว้แน่นอน 
 ๖) สรุปข่าวกรอง ไม่อาจใช้แทน รายงานที่ต้องท าเป็นประจ าหรือรายงานด่วนได้ 
 ๗) สรุปข่าวกรอง เป็นเครื่องมือหลักของหน่วยระดับกองพล 

ค. รำยงำนข่ำวกรองตำมระยะเวลำ 
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 ๑) เป็นเครื่องมือหลักของหน่วยที่สูงกว่ากองพลที่จะใช้ในการกระจายข่าวสารและข่าวกรอง 
 ๒) ในระหว่างการรบจัดท าเป็นประจ าครอบคลุมห้วงเวลา ๒๔ ช.ม. 

 ๓) เป็นข้อสรุปข่าวสารซึ่งได้รวบรวมมาประเมินค่า และตีความในห้วงเวลาที่ก าหนดรายงานนี้เป็น
เอกสารข่าวกรองที่สมบูรณ์ที่สุด 
 ๔) ข้อ ๔ ของรายงานข่าวกรองตามระยะเวลา เรื่องขีดความสามารถที่ฝ่ายตรงข้ามน่าจะปฏิบัติ
ก่อนหรือมีเหตุผลว่าน่าจะเป็นอย่างนั้น 
 ง.ผนวกข่ำวกรอง 
 ๑) ผนวกข่าวกรอง คือ ค าสั่งข่าวกรอง ซึ่งจัดท าเป็นผนวกประกอบค าสั่งยุทธการ 
 ๒) ข้อ ๑ สรุปสถานการณ์ฝ่ายตรงข้าม ข้อ ๒ หขส. ข้อ ๓ งานในการขอข่าวกรองนั้นขึ้นอยู่กับ
สถานการณฝ์่ายตรงข้ามในปัจจุบัน ซึ่งท าให้เรื่องราวต่าง ๆ ในหัวข้อเหล่านี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 ๓) ข้อ ๔ ถึง ๗ กล่าวถึงข้อแนะน าต่าง ๆ ซึ่งส่วนมากมีลักษณะเป็นงานที่อยู่เป็นประจ าซึ่งอาจจะ
น าไปใช้ได้ในหลาย ๆ สถานการณ์ข้อนี้โดยมากอ้างถึง รปจ. ได ้

๔) ข้อ ๑ สรุปสถานการณ์ฝ่ายตรงข้าม อาจท าได้โดย 
ก) อ้างถึงรายงานข่าวกรองตามระยะเวลา ฉบับที่ใช้อยู่ในขณะนั้น 
ข) โดยการเขียนสรุปสถานการณ์ฝ่ายตรงข้ามไว้สั้น ๆ 
ค) โดยการท าแผ่นบริวารเป็นอนุผนวกประกอบผนวกข่าวกรองนี้ 

 ๕) ข้อ ๓ งานในการขอข่าวกรองเป็นข้อที่ส าคัญที่สุด เพราะได้ระบุถึง ค าสั่งและค าขอข่าวสารใน
ปัจจุบัน 
 ๖) ข้อ ๓ ของผนวกข่าวกรองนี้ อาศัยช่องท่ี ๓ ของแผนรวบรวมข่าวสารเป็นมูลฐาน 
 ๗) ในหน่วยระดับกองพลนั้น ข้อ ๓ มีข้อความยาวมาก ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องท าเป็นอนุผนวกเป็น
ส่วนมาก 
 ๘) ผนวกข่าวกรองแจกจ่ายไปก่อนพร้อม ๆ กันหรือภายหลังค าสั่งยุทธการก็ได้ 
 ๙) ผนวกข่าวกรองแจกจ่ายไปยังหน่วยผู้รับต่าง ๆ เช่นเดียวกับค าสั่งยุทธการ 
 ๑๐) สธ.๒ เป็นผู้รับรองส าเนาผนวกข่าวกรอง 

๑๑) สธ.๓ เป็นผู้ก าหนดล าดับที่ (เป็นตัวอักษร) ของผนวกข่าวกรอง 
 

********************************** 
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บทที่ ๖ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

โดยที่ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๑๗ซึ่งเป็นระเบียบที่วางแนวทางปฏิบัติใน
การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลเอกสารและสถานที่ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้วและมีบทบัญญัติหลาย
ประการที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบันน ารายละเอียดในทางปฏิบัติมาก าหนดไว้เกินความจ าเป็นรวมทั้งระเบียบว่า
ด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๔ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาข้อมูลข่าวสารของราชการที่
เป็นเอกสารมิให้รั่วไหลมีผลใช้บังคับแล้วสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ .ศ. 
๒๕๑๗เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔นายกรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ๑ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ .ศ. 
๒๕๕๒” 

ข้อ๒ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ๓ให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๑๗ 
ข้อ๔ในระเบียบนี้ 
“การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ” หมายความว่ามาตรการและการด าเนินการที่ก าหนดขึ้นเพ่ือพิทักษ์

รักษาและคุ้มครองป้องกันสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการตลอดจนหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้พ้นจากการรั่วไหลการจารกรรมการก่อวินาศกรรมการบ่อนท าลายการก่อการร้ายการ
กระท าที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐและการกระท าอ่ืนใดที่เป็นการเปิด เผยสิ่งที่เป็นความลับ
ของทางราชการ 

“สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ” หมายความว่าข้อมูลข่าวสารบริภัณฑ์ยุทธภัณฑ์ที่สงวนการรหัส
ประมวลลับและสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ 

“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่าข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
“บริภัณฑ์” หมายความว่าเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องกลสิ่งอุปกรณ์และสิ่งอ่ืนที่กรช.ประกาศก าหนด 
“ยุทธภัณฑ์” หมายความว่าสิ่งของทั้งหลายที่ใช้ประจ ากายหรือประจ าหน่วยก าลังถืออาวุธของทาง

ราชการและสิ่งอื่นที่กรช.ประกาศก าหนด 
“ที่สงวน” หมายความว่า 
(๑) สิ่งปลูกสร้างทุกชนิดส าหรับการป้องกันประเทศฐานทัพบกฐานทัพเรือฐานทัพอากาศโรงงานท าอาวุธ

หรือยุทธภัณฑ์โรงช่างแสงหรือคลังอาวุธยุทธภัณฑ์อู่เรือรบท่าเรืออันใช้เป็นฐานทัพเรือสถานีวิทยุหรือโทรเลขหรือ
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สถานีส่งและรับอาณัติสัญญาณรวมทั้งสถานที่ใดๆซึ่งใช้ในการสร้างหรือซ่อมแซมเรือรบหรืออาวุธยุทธภัณฑ์หรือ
วัตถุใดๆส าหรับใช้ในการสงคราม 

(๒) ชุมทางรถไฟโรงงานและสถานที่ผลิตและจ่ายน้ าหรือกระแสไฟฟ้าอันเป็นสาธารณูปโภค 
(๓) สิ่งอื่นที่กรช.ประกาศก าหนด 
“การรหัส” หมายความว่าการใช้ประมวลลับหรือรหัสแทนข้อความหรือการส่งข่าวสารที่เป็นความลับ 
“ประมวลลับ” หมายความว่าการน าตัวอักษรตัวเลขค าพูดสัญญาณสัญลักษณ์มาใช้แทนความหมายอัน

แท้จริงตามท่ีตกลงกันไว้เพื่อรักษาความลับในการส่งข่าวหรือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 
“การจารกรรม” หมายความว่าการกระท าใดๆโดยทางลับเพ่ือให้ได้ล่วงรู้หรือได้ไปหรือส่งสิ่งที่เป็น

ความลับของทางราชการให้แก่ผู้ไม่มีอ านาจหน้าที่หรือผู้ที่ไม่มีความจ าเป็นต้องทราบโดยมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าการ
กระท าดังกล่าวเป็นผลร้ายต่อความมั่นคงแห่งชาติหรือความสงบเรียบร้อยภายในหรือระบอบการปกครองหรือ
เสถียรภาพของรัฐบาลหรือกระท าเพ่ือประโยชน์แก่รัฐต่างประเทศหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล 

“การก่อวินาศกรรม” หมายความว่าการกระท าใดๆเพ่ือท าลายท าความเสียหายต่อทรัพย์สินวัสดุข้อมูล
ข่าวสารอาคารสถานที่ยุทธปัจจัยที่สงวนสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือรบกวนขัดขวางแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆรวมทั้งการประทุษร้ายต่อบุคคลซึ่งท าให้เกิดความปั่นป่วนหรือ
ความเสียหายทางการเมืองการทหารการเศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยาหรือทางหนึ่งทางใด 

“การบ่อนท าลาย” หมายความว่าการกระท าใดๆที่มุ่งก่อให้เกิดความแตกแยกความปั่นป่วนความกระด้าง
กระเดื่องซึ่งน าไปสู่การก่อความไม่สงบหรือความอ่อนแอภายในชาติในทางการเมืองการทหารการเศรษฐกิจและ
สังคมจิตวิทยาหรือทางหนึ่งทางใดซ่ึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบหรือล้มล้างสถาบันการปกครองของประเทศ
หรือเพ่ือท าลายความจงรักภักดีของประชาชนต่อสถาบันชาติหรือเพ่ือประโยชน์แก่รัฐต่างประเทศ 

“การก่อการร้าย” หมายความว่าการกระท าใดๆท่ีสร้างความปั่นป่วนให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือ
เพ่ือขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาลหรือองค์การระหว่างประเทศให้กระท าหรือละเว้นกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดอัน
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินที่ส าคัญ 

“ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน” หมายความว่าวัตถุอาคารสถานที่หรือสิ่งอ่ืนใดที่มีคุณค่าต่อสภาพจิตวิทยา
ของสังคมประชาชนมีความศรัทธาและหวงแหนหากสูญหายหรือถูกกระท าให้ได้รับความเสียหายพังทลายหรือท า
ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเกียรติยศแล้วจะกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนและอาจส่งผล
บั่นทอนความสงบเรียบร้อยของประเทศ 

“เข้าถึง” หมายความว่าการที่บุคคลมีอ านาจหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ได้ทราบ
ครอบครองด าเนินการหรือเก็บรักษาสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการรวมทั้งการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในที่ซึ่งน่าจะ
ได้ทราบเรื่องท่ีเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการนั้นด้วย 

“รั่วไหล” หมายความว่าสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการได้ถูกครอบครองหรือได้ทราบโดยบุคคลผู้ไม่มี
อ านาจหน้าที่ 

“กรช.” หมายความว่าคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่าส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในก ากับของฝ่ายบริหารแต่
ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่าผู้ซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและให้หมายความรวมถึง
คณะกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีกฎหมายให้อ านาจด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 

“เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย” หมายความว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมาย
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือท าหน้าที่ด าเนินการควบคุมก ากับดูแลตลอดจนให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยของหน่วยงานนั้น 

“องค์การรักษาความปลอดภัย” หมายความว่าส านักข่าวกรองแห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรีหรือศูนย์
รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมหรือกองบัญชาการต ารวจสันติบาลส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติแล้วแต่กรณี 

ข้อ๕การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารนอกจากต้องปฏิบัติตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้แล้วให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพ.ศ. ๒๕๔๔ด้วย 

ข้อ๖ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

๖.๑ หมวด๑บททั่วไป 
ข้อ๗ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้เป็นองค์การรักษาความปลอดภัย 
(๑) ส านักข่าวกรองแห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรีเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนมีหน้าที่ให้

ค าแนะน าช่วยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติแก่หน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือนและก ากับดูแล
ตรวจสอบพร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้ระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นได้ผลสมบูรณ์อยู่เสมอ
ยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยแก่หน่วยงานของรัฐฝ่ายต ารวจ 

(๒) ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยกระทรวงกลาโหมเป็นองค์การรักษาความ
ปลอดภัยฝ่ายทหารมีหน้าที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติแก่หน่วยงานของรัฐฝ่าย
ทหารและก ากับดูแลตรวจสอบพร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้ระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นได้ผล
สมบูรณ์อยู่เสมอ 

(๓) กองบัญชาการต ารวจสันติบาลส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายต ารวจมี
หน้าที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติแก่หน่วยงานของรัฐฝ่ายต ารวจและก ากับ
ดูแลตรวจสอบพร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้ระบบการรักษาความปลอดภัยนั้นได้ผลสมบูรณ์อยู่เสมอ 

ข้อ๘ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานของตนในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐได้มอบหมายหรือท าสัญญาจ้างให้เอกชนด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษา
ความปลอดภัยให้ผู้ได้รับมอบหมายหรือผู้เป็นคู่สัญญาซึ่งเป็นเอกชนดังกล่าวมีหน้าที่ต้องปฏิบัติในการรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติตามระเบียบนี้ด้วย 



-  ๓๗- 
 

 

ข้อ๙บุคคลที่จะเข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการในชั้นใดต้องเป็นบุคคลที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ความไว้วางใจและให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการได้เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 

ข้อ๑๐ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควรหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจขอให้องค์การรักษาความปลอดภัยช่วย
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ของตนที่เก่ียวข้องกับชั้นความลับได้ 

ข้อ๑๑การมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการให้ยึดถือ
หลักการจ ากัดให้ทราบเท่าที่จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไปด้วยดีห้ามผู้ไม่มีหน้าที่หรือไม่
ได้รับค าสั่งหรือไม่ได้รับการมอบหมายอย่างถูกต้องอ้างยศต าแหน่งหรืออิทธิพลใดเพ่ือเข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของ
ทางราชการ 

ข้อ๑๒เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยเกิดประสิทธิผลให้องค์การรักษาความปลอดภัยทุกฝ่ายประสานการ
ปฏิบัติและประชุมร่วมกันเพ่ือด าเนินการจัดให้มีหลักเกณฑ์วิธีการและค าแนะน าการปฏิบัติตามระเบียบนี้รวมทั้ง
การอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็นให้หน่วยงานของรัฐน าหลักเกณฑ์วิธีการและค าแนะน าตามวรรค
หนึ่งไปวางแผนก าหนดวิธีปฏิบัติโดยประสานมาตรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
พร้อมทั้งสอดส่องและตรวจสอบมาตรการที่ก าหนดไว้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผนทั้งนี้วิธีปฏิบัติที่ก าหนดนั้น
จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและต้องค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ 
เป็นส าคัญให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ 
ผู้ช่วยได้ตามความจ าเป็นให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการอบรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ทราบโดย
ละเอียดถึงความจ าเป็นและมาตรการของการรักษาความปลอดภัยและต้องจัดให้มีการอบรมเพ่ิมเติมโดยอยู่ 
ภายใต้ความควบคุมของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือผู้บังคับบัญชาตามโอกาสอันสมควร 

ข้อ๑๓ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควรหรืออย่างน้อยทุกห้าปีให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้และพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมให้เหมาะสม 

ข้อ๑๔เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศองค์กรตามรัฐธรรมนูญส่วนราชการสังกัด
รัฐสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นใดของรัฐอาจน าระเบียบนี้ไปใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
๖.๒ หมวด๒ประเภทช้ันควำมลับ 

ข้อ๑๕ชั้นความลับของสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการแบ่งออกเป็น๓ชั้นคือ 
(๑) ลับที่สุด (TOP SECRET) 
(๒) ลับมาก (SECRET) 
(๓) ลับ (CONFIDENTIAL) 

ข้อ๑๖ลับที่สุดหมายความว่าความลับที่มีความส าคัญที่สุดเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสารวัตถุสถานที่และ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ
จะท าให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 



-  ๓๘- 
 

 

ข้อ๑๗ลับมากหมายความว่าความลับที่มีความส าคัญมากเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสารวัตถุสถานที่และ
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ
จะท าให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 

ข้อ๑๘ลับหมายความว่าความลับที่มีความส าคัญเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสารวัตถุสถานที่และทรัพย์สิ นมี
ค่าของแผ่นดินซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบจะท าให้
เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ 

 
๖.๓ หมวด๓คณะกรรมกำรนโยบำยรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ 

ข้อ๑๙ให้มีคณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า“กรช” 
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย   เป็นประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   เป็นรองประธานกรรมการคนที่หนึ่ง 
(๓) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
(๔) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี    เป็นกรรมการ 
(๕) ปลัดกระทรวงกลาโหม    เป็นกรรมการ 
(๖) ปลัดกระทรวงการคลัง    เป็นกรรมการ 
(๗) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   เป็นกรรมการ 
(๘) ปลัดกระทรวงคมนาคม    เป็นกรรมการ 
(๙) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการ 
(๑๐) ปลัดกระทรวงมหาดไทย    เป็นกรรมการ 
(๑๑) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   เป็นกรรมการ 
(๑๒) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  เป็นกรรมการ 
(๑๓) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ   เป็นกรรมการ 
(๑๔) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ    เป็นกรรมการ 
(๑๕) ผู้บัญชาการทหารบก    เป็นกรรมการ 
(๑๖) ผู้บัญชาการทหารเรือ    เป็นกรรมการ 
(๑๗) ผู้บัญชาการทหารอากาศ    เป็นกรรมการ 
(๑๘) เจ้ากรมข่าวทหาร     เป็นกรรมการ 
(๑๙) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นกรรมการ 
(๒๐) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ   เป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๒๑) ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(๒๒) ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัย   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(๒๓) ผู้บัญชาการกองบัญชาการต ารวจสันติบาล  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



-  ๓๙- 
 

 

 
ข้อ๒๐ให้กรช. มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
(๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติและอ านวยการตามนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัย 

แห่งชาติ 
(๓) วินิจฉัยปัญหาที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๔) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด 

ตามท่ีกรช. มอบหมาย 
(๖) เชิญเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการ

การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติมาชี้แจงหรือเรียกเอกสารจากหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

(๗) ออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี

มอบหมาย 
ข้อ๒๑ในการประชุมกรช. ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน

กรรมการคนที่หนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนที่หนึ่งไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการคนที่สองเป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการและรอง
ประธานกรรมการทั้งสองคนไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในที่ประชุม 

ข้อ๒๒การประชุมกรช. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุมการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ๒๓ให้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติส านักนายกรัฐมนตรีท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของ
กรช. และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายพร้อมทั้งวิเคราะห์และสนธิข้อมูลติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับการ
รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 

(๒) สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือประโยชน์
ในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 

(๓) พิจารณาเสนอความเห็นต่อกรช.เกี่ยวกับการให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกลไก
และมาตรการต่างๆเพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่กรช.มอบหมาย 
 



-  ๔๐- 
 

 

 
๖.๔ หมวด๔กำรรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล 

ข้อ๒๔ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลโดยก าหนดมาตรการ
ส าหรับใช้ปฏิบัติต่อผู้ที่อยู่ระหว่างรอบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการหรือให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับราชการที่ส าคัญเพ่ือเลือก
เฟ้นและตรวจสอบให้ได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่เชื่อแน่ว่าต้องเป็นผู้ที่ไม่เป็นภัยและไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ 

ข้อ๒๕การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคลให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล 
(๒) รับรองความไว้วางใจบุคคลเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ 

ข้อ๒๖การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลให้ใช้กับบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ที่อยู่ระหว่างรอบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(๒) ผู้ที่เป็นลูกจ้างทดลองปฏิบัติงานหรือฝึกงานก่อนบรรจุเข้าปฏิบัติงาน 
(๓) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังมิได้รับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์และผู้ที่ขอกลับเข้ารับ

ราชการใหม ่
(๔) เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในหน้าที่หรือต าแหน่งที่ส าคัญของทาง

ราชการหรือท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการหรือทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน 
(๕) ผู้ได้รับทุนการศึกษาท้ังในประเทศหรือต่างประเทศของหน่วยงานของรัฐเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมีข้อ

ผูกพันให้เข้าปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
กรณีตาม (๑) และ (๒) ในระหว่างทีต่้องรอฟังผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลถ้าจ าเป็นต้อง

รีบบรรจุหรือจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานก็ให้บรรจุหรือจ้างก่อนได้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้นั้นมี
ความประพฤติหรือมีประวัติและพฤติการณ์ไม่เหมาะสมให้หน่วยงานของรัฐสั่งเลิกบรรจุหรือเลิกจ้างได้หากผลการ
ตรวจสอบปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดมีพฤติการณ์ที่น่าสงสัยหรือมีการกระท าอันก่อให้เกิดความไม่น่าไว้วางใจ
ซึ่งอาจเป็นภัยต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐให้ย้ายผู้นั้นออกจากต าแหน่งหน้าที่นั้นโดยเร็วและพิจารณา
ด าเนินการต่อไปโดยให้รายงานองค์การรักษาความปลอดภัยทราบด้วยการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

ข้อ๒๗หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลโดยละเอียดส าหรับบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลที่จะเข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้นลับที่สุดหรือลับมากหรือการรหัส 
(๒) บุคคลที่มีพฤติการณ์หรือปรากฏข่าวสารหรือติดต่อกับบุคคลหรือองค์การทั้งภายใน 

และภายนอกประเทศที่จะเป็นภัยต่อความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ 
(๓) บุคคลที่จะได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ส าคัญในหน่วยงาน 



-  ๔๑- 
 

 

ของรัฐให้น าความในวรรคสามและวรรคสี่ของข้อ๒๖มาใช้บังคับกับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลโดย
ละเอียดด้วย 

ข้อ๒๘ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับรองความไว้วางใจบุคคลเพ่ือให้เข้าถึงสิ่งที่เป็นความลับของ
ทางราชการตามชั้นความลับที่จะได้มอบหมายให้ปฏิบัติโดยยึดถือผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลนั้น 
บุคคลใดจะได้รับการรับรองความไว้วางใจจะต้องผ่านการอบรมหรือชี้แจงในเรื่องการรักษาความปลอดภัยตาม
ระเบียบนี้เสียก่อนและลงนามในบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเข้ารับต าแหน่งหน้าที่ในกรณีจ าเป็นเร่งด่วน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐอาจรับรองความไว้วางใจบุคคลโดยไม่ต้องรอฟังผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์
บุคคลได้ตามเง่ือนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ก าลังรอฟังผลการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้ง 
บุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดถ้าจ าเป็นต้องรีบบรรจุหรือแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นโดย
ด่วนก็ให้บรรจุหรือจ้างก่อนได้โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้นั้นมีความประพฤติหรือมีประวัติและ
พฤติการณ์ไม่เหมาะสมก็ให้เลิกบรรจุหรือเลิกจ้าง 

(๒) ในกรณีที่เป็นการมอบหมายความไว้วางใจให้บุคคลปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการแบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อเข้ารับต าแหน่งหน้าที่ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

ข้อ๒๙ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีทะเบียนความไว้วางใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนตามระดับความ
ไว้วางใจที่แต่ละคนได้รับอนุมัติและต้องแก้ไขทะเบียนความไว้วางใจให้ตรงตามใบรับรองความไว้วางใจตาม
ต าแหน่งหน้าที่ของบุคคลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบุคคลหรือมีพฤติการณ์ที่สงสัยว่าบุคคลนั้นจะไม่เหมาะสม
กับความไว้วางใจที่ได้รับอยู่จะต้องตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลใหม่และแก้ไขทะเบียนความไว้วางใจ
ทันทีแบบทะเบียนความไว้วางใจและแบบใบรับรองความไว้วางใจให้เป็นไปตามที่ก าหนดในประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี 

ข้อ๓๐ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะมอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับความลับของทางราชการ
บุคคลนั้นต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลและให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) มีค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรแต่งตั้งบุคคลซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับ 
สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการโดยบันทึกชื่อบุคคลดังกล่าวลงในทะเบียนความไว้วางใจ 

(๒) มีหนังสือหรือใบรับรองความไว้วางใจให้เป็นหลักฐานเมื่อต้องส่งบุคคลไปประชุมหรือเข้าร่วม
ในกิจการอื่นใดท่ีเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการชั้นลับที่สุดหรือลับมากนอกหน่วยงานต้นสังกัด 

ข้อ๓๑ในกรณีที่บุคคลใดจะพ้นจากภารกิจหรือต าแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้หน่วยงานของรัฐคัดชื่อออกจากทะเบียนความไว้วางใจ 
(๒) ให้บุคคลนั้นคืนข้อมูลข่าวสารกับหลักฐานต่างๆให้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้ รับ

มอบหมายหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย 



-  ๔๒- 
 

 

(๓) ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัยชี้แจงให้บุคคลนั้นได้ทราบถึงความเสียหายต่อความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐในการเปิดเผยความลับ
ของทางราชการและให้บุคคลนั้นลงชื่อในบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพ้นจากภารกิจหรือต าแหน่งหน้าที่ไว้
เป็นหลักฐานแบบบันทึกรับรองการรักษาความลับเมื่อพ้นจากภารกิจหรือต าแหน่งหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ 
ก าหนดในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

ข้อ๓๒บุคคลที่พ้นจากภารกิจหรือต าแหน่งหน้าที่ไปแล้วเมื่อกลับเข้าท างานในภารกิจหรือต าแหน่งหน้าที่ที่
เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการต้องตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลใหม่ตามระเบียบนี้ 

 
๖.๕ หมวด๕กำรรักษำควำมปลดภัยเกี่ยวกับสถำนที่ 

ข้อ๓๓ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่โดยก าหนดมาตรการ
เพ่ือพิทักษ์รักษาให้ความปลอดภัยแก่ที่สงวนอาคารและสถานที่ของหน่วยงานของรัฐตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
เจ้าหน้าที่ของรัฐและข้อมูลข่าวสารในอาคารและสถานที่ดังกล่าวให้พ้นจากการโจรกรรมการจารกรรมการก่อวินาศ
กรรมการก่อการร้ายหรือเหตุอื่นใดอันอาจท าให้เสียความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐได้ 

ข้อ๓๔ในการพิจารณาเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึง
ภยันตรายดังต่อไปนี้ 

(๑) ภยันตรายที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติและอุปัทวเหตุเช่นพายุน้ าท่วมฟ้าผ่า 
แผ่นดินไหวดินถล่มและเพลิงไหม้ 

(๒) ภยันตรายที่เกิดจากการกระท าของมนุษย์ได้แก่การกระท าโดยเปิดเผยเช่นการจลาจล 
การก่อความไม่สงบและการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามและการกระท าโดยไม่เปิดเผยเช่นการโจรกรรมการจารกรรมการ
ก่อวินาศกรรมและการก่อการร้าย 

ข้อ๓๕การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
(๒) ก าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
(๓) ด าเนินการส ารวจและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

ข้อ๓๖แผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ให้จัดท าขึ้นโดยพิจารณาถึงสิ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ระดับความส าคัญของหน้าที่และภารกิจของแต่ละหน่วยงานของรัฐซึ่งมีความแตกต่างกัน 
(๒) สถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่ได้แก่ลักษณะภูมิศาสตร์และท าเลที่ตั้งของ

หน่วยงานของรัฐอุดมการณ์หรือทัศนคติของประชาชนในพ้ืนที่นั้นตลอดจนพฤติการณ์ที่อาจเป็นภัยของฝ่ายตรง
ข้าม 

(๓) ข่าวสารสิ่งบอกเหตุและการเตือนภัยตลอดจนการสนับสนุนช่วยเหลือที่อาจขอรับจาก 
หน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ 

(๔) จ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของ
อาคารสถานที่และพ้ืนที่ที่ต้องควบคุมดูแล 
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(๕) งบประมาณท่ีจะใช้ในการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
(๖) การออกแบบก่อสร้างที่สงวนอาคารและสถานที่หรือเครื่องกีดขวางของทางราชการที่มี

ความส าคัญหรือความลับที่ต้องพิทักษ์รักษาให้ค านึงถึงด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งนี้ให้อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

(๗) การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานของรัฐนั้นและกับหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ 
(๘) การรายงานผลการส ารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชา 

ข้อ๓๗มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยโดยก าหนดขอบเขตท่ีแน่ชัดในการควบคุม 
การเข้าและออก 

(๒) ใช้เครื่องกีดขวางเพ่ือป้องกันขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลและยานพาหนะที่ไม่มีสิทธิเข้า
ไปในพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 

(๓) ให้แสงสว่างเพ่ือปกป้องพ้ืนที่ที่มีความส าคัญและเพ่ิมประสิทธิภาพในการตรวจสอบพ้ืนที่ 
(๔) จัดให้มีระบบสัญญาณเตือนภัยส าหรับตรวจและเตือนให้ทราบเมื่อมีการเข้าใกล้หรือการ

ล่วงล้ าเข้ามาในพื้นที่ท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 
(๕) ควบคุมบุคคลเพ่ือตรวจสอบให้ทราบว่าเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าพ้ืนที่ที่มีการ

รักษาความปลอดภัยพ้ืนที่ควบคุมหรือพ้ืนที่หวงห้าม 
(๖) ควบคุมยานพาหนะเพ่ือให้ทราบว่ายานพาหนะใดได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้าในพ้ืนที่ที่มีการ

ควบคุมและมีบันทึกเป็นหลักฐานการเข้าและออก 
(๗) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย

ประจ าวันนายตรวจเวรรักษาความปลอดภัยประจ าวันยามรักษาการณ์และเจ้าหน้าที่อ่ืนๆเพ่ือให้การรักษาความ
ปลอดภัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

(๘) ป้องกันอัคคีภัยโดยต้องวางแผนและก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายกฎกระทรวงและมติ
คณะรัฐมนตรีตลอดจนค าสั่งของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ 

ข้อ๓๘ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการส ารวจและการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ตามความเหมาะสมโดยขอค าแนะน าจากองค์การรักษาความปลอดภัย 

 
๖.๖ หมวด๖กำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรประชุมลับ 

ข้อ๓๙ในหมวดนี้ 
“การประชุมลับ” หมายความว่าการร่วมปรึกษาหารือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นความลับของทาง

ราชการและให้หมายความรวมถึงการหาข้อยุติข้อพิจารณาความเห็นการอภิปรายการบรรยายการบรรยายสรุปและ
เหตุการณ์ที่ปรากฏในการประชุมลับนั้นด้วย 
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ข้อ๔๐ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับโดยก าหนดมาตรการ
เพ่ือพิทักษ์รักษาสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการที่ปรากฏในการประชุมลับไม่ให้มีการรั่วไหลรบกวนขัดขวางการ
ประชุมหรือถูกจารกรรมรวมทั้งคุ้มครองบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมลับนั้นจากการก่อวินาศกรรม 

ข้อ๔๑ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องที่จะมีการประชุมลับเป็นผู้รับผิดชอบจัดประชุมและรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับการประชุมนั้นหรืออาจมอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสมเป็นผู้ด าเนินการแทนได้ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบหมายให้รักษาความปลอดภัยในการประชุมลับแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยในการประชุมลับและนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับรวมทั้งแจ้งให้ผู้เข้าร่วมการประชุมและผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ 

ข้อ๔๒ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมแต่ละฝ่ายจ าเป็นต้องวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยเฉพาะในฝ่ายตน
แล้วการวางมาตรการดังกล่าวต้องสอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตามระเบียบนี้
และให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของฝ่ายนั้นขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานในเรื่องการรักษาความ
ปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ 

ข้อ๔๓การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับต้องค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ 
(๑) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมลับต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคล 

พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงความลับในการประชุมนั้นและการปฏิบัติงานให้อยู่ในความควบคุมของ
เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับนั้นส าหรับผู้ที่ไม่มีอ านาจหน้าที่ต้องไม่ได้รับทราบหรือ
ครอบครองสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการในการประชุม 

(๒) ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องบันทึกภาพหรือเสียงเข้าไปในสถานที่ 
ประชุมและต้องไม่น าเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์หรือข้อมูลข่าวสารใดๆออกนอกสถานที่ประชุมนั้น 

ข้อ๔๔การรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 
(๒) ด าเนินการรักษาความปลอดภัย 
(๓) ประสานงานการรักษาความปลอดภัย 
(๔) ก าหนดวิธีปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อ 
(๕) แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 
(๖) บรรยายหรือบรรยายสรุปเรื่องที่เป็นความลับ 

ข้อ๔๕การก าหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับประกอบด้วยสิ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดอาณาเขตที่ใช้ในการประชุมลับที่ท าการของผู้เข้าประชุมลับและสถานที่ที่ใช้เก็บ

รักษาสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการและจัดให้มีมาตรการการรักษาความปลอดภัยตามความจ าเป็นและ
เหมาะสมไว้ล่วงหน้าก่อนเปิดการประชุมลับ 

(๒) ก าหนดให้มีบัตรผ่านหรือป้ายแสดงตนส าหรับใช้ควบคุมบุคคลหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
ในการก าหนดพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับตามวรรคหนึ่งให้ด า เนินการตามมาตรการการ
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
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ข้อ๔๖เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจตราและตรวจสอบทางเทคนิคตลอดในพ้ืนที่ที่ก าหนดให้มีการรักษาความปลอดภัย 

ทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนวันเปิดประชุมลับและระหว่างการประชุมลับ 
(๒) ในกรณีที่การประชุมลับนั้นมีความส าคัญมากหน่วยงานของรัฐอาจขอความช่วยเหลือ 

จากองค์การรักษาความปลอดภัยได้หลังจากที่องค์การรักษาความปลอดภัยตรวจสอบแล้วให้ส่งมอบความ
รับผิดชอบในพ้ืนที่นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรแก่เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย ในการประชุมลับหรือ
ผู้แทนหน่วยงานนั้นการปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการการควบคุมดูแลการประชุมลับการท าลาย 
ข้อมูลข่าวสารลับที่ไม่ใช้แล้วให้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับและ
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ 

ข้อ๔๗ในกรณีที่มีผู้มาติดต่อกับผู้เข้าประชุมในการประชุมลับผู้รับผิดชอบจัดประชุมต้องจัดให้มีการปฏิบัติ
ตามข้อ๓๗ (๕) และข้อ๔๕ (๒) โดยอนุโลม 

ข้อ๔๘กรณีจ าเป็นต้องมีการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมลับให้ผู้รับผิดชอบจัดประชุมด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดสถานที่ท่ีใช้แถลงข่าวขึ้นโดยเฉพาะและควรอยู่นอกพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย 
ในการประชุมลับ 

(๒) ก าหนดให้ผู้แถลงข่าวหัวข้อที่จะน าแถลงและข้อมูลข่าวสารที่จะเผยแพร่ต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมลับก่อนหรือในกรณีที่ที่ประชุมลับมอบหมายให้มีผู้แถลงข่าวหลายคนผู้แถลงข่าวแต่ละคนต้องแถลง
เฉพาะเรื่องท่ีตนได้รับอนุมัติจากที่ประชุมลับเท่านั้น 

(๓) ควบคุมให้การแถลงข่าวหรือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผู้เข้ารับฟังเป็นไปด้วยความ
เหมาะสม 

ข้อ๔๙ในกรณีที่เป็นการบรรยายหรือการบรรยายสรุปเรื่องที่เป็นความลับนอกจากจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับแล้วให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ก าหนดชั้นความลับของการบรรยายหรือการบรรยายสรุปโดยถือตามชั้นความลับที่สูงสุดใน
ข้อมูลข่าวสารหรือสิ่งที่ใช้ประกอบการบรรยายหรือการบรรยายสรุปนั้น 

(๒) ก าหนดให้ผู้เข้ารับฟังทุกคนต้องได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงชั้นความลับของการบรรยาย 
หรือการบรรยายสรุปนั้น 

(๓) เมื่อเริ่มและสิ้นสุดการบรรยายหรือการบรรยายสรุปผู้บรรยายต้องแจ้งให้ผู้เข้ารับฟังรับทราบ
ชั้นความลับของการบรรยายและเน้นย้ าให้ด าเนินการรักษาความปลอดภัยต่อสิ่งที่ได้รับฟังจากการบรรยายหรือ
การบรรยายสรุปนั้น 

 
 

๖.๗ หมวด๗กำรละเมิดกำรรักษำควำมปลอดภัย 



-  ๔๖- 
 

 

ข้อ๕๐ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันการละเมิดฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการการรักษาความปลอดภัยที่ก าหนดไว้จะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามอันเป็นเหตุให้ความลับของทางราชการ
รั่วไหลหรือเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือวัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของรัฐได้รับความเสียหาย 

ข้อ๕๑ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้พบเห็นหรือทราบหรือสงสัยว่าจะมีหรือมีการละเมิดมาตรการการรักษาความ
ปลอดภัยรีบด าเนินการเบื้องต้นเพ่ือลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุดและรายงานผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่
ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือแจ้งเจ้าของเรื่องเดิมทราบโดยเร็วที่สุด 

ข้อ๕๒ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ส ารวจและตรวจสอบความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
(๒) ด าเนินการเพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด 
(๓) ส ารวจตรวจสอบและค้นหาสาเหตุแห่งการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยตลอดจน

จุดอ่อนและข้อบกพร่องต่างๆ 
(๔) ด าเนินการแก้ไขมาตรการการรักษาความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพ่ือป้องกันมิให้มีการ

ละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกิดขึ้นอีก 
(๕) รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชา 

ตามล าดับชั้นหากมีข้อมูลข่าวสารลับสูญหายให้รายงานและบันทึกลงในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับด้วย 
(๖) หากปรากฏหลักฐานหรือข้อสงสัยว่าเกิดการจารกรรมหรือการก่อวินาศกรรมให้รายงานและ

ขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นเพื่อแจ้งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ในด้านการสืบสวนด าเนินการต่อไป 
ข้อ๕๓เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ๕๒แล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเดิมหรือเจ้าของสถานที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ทันท ี

(๒) สอบสวนเพื่อให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ละเมิดและผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดนั้น 
(๓) พิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องและป้องกันมิให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดข้ึนซ้ าอีก 
(๔) พิจารณาด าเนินการลงโทษตามกฎหมายต่อผู้ละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย 

หรือผู้จะละเมิดและผู้รับผิดชอบต่อการละเมิดนั้น 
ข้อ๕๔ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเดิมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาว่าสมควรลดหรือยกเลิกชั้นความลับของสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการนั้น
หรือไม ่

(๒) ขจัดความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่จะมีต่อ 
ความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐในการนี้อาจต้องเปลี่ยนนโยบายและแผนพร้อมทั้งปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องตามที่
เห็นสมควรบทเฉพาะกาล 

ข้อ๕๕ให้สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการที่มีอยู่ก่อนตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติพ.ศ. ๒๕๑๗เป็นสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการตามระเบียบนี้บรรดาหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรการที่



-  ๔๗- 
 

 

เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยที่ได้ก าหนดไว้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะได้มี
การก าหนดขึ้นใหม่ตามระเบียบนี้ 

แบบเอกสารต่างๆตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๑๗ซึ่งมีอยู่ก่อนระเบียบนี้
ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะมีการก าหนดแบบตามระเบียบนี้ 

********************************** 


