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การข่าวเบื้องต้น 

 
ข้อ ๑ กล่าวทั่วไป 

ก. การปฏิบัติการในสนามรบนั้น คู่สงครามมักมีความต้องการข่าวต่าง ๆ ในเรื่องของฝ่ายตรงกันข้าม
เป็นอย่างยิ่ง เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการปฏิบัติการของฝ่ายตน เพ่ือให้มีหนทาง
ปฏิบัติที่เหนือกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง เพราะฉะนั้นในการรบจึงจ าเป็นต้องมีทั้งมาตรการในการแสวงหา
ข่าวสารเกี่ยวกับข้าศึก และมาตรการป้องกันมิให้ข่าวรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายเราล่วงรู้ไปถึง
ข้าศึกได ้

ข. ส าหรับมาตรการต่าง ๆ ทั้งในทางแสวงหาและป้องกันนั้นมีวิธีการอยู่อย่ างมากมาย ซึ่งส่วนมาก
แล้วมักจะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การข่าวโดยเฉพาะและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา
ในอันที่จะก าหนดมาตรการต่าง ๆ ขึ้นแต่คู่มือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพียงจะอธิบายให้ทหารทราบ
หลักการและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ โดยทั่วไปเท่าที่เห็นว่าพลทหารทุกคนจะต้องมีหน้าที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น เพื่อให้น าไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ของตนในสนามได้ถูกต้อง 

 
ข้อ ๒ ความมุ่งหมายของข่าวทางทหาร 
 ข่าวที่มีคุณค่าอันส าคัญต่อการปฏิบัติการทางทหารที่นับว่าส าคัญ ได้แก่ข่าวในเรื่อง ข้าศึก ลมฟ้า
อากาศ และภูมิประเทศ การที่คู่สงครามทั้งสองฝ่ายต่างที่จะได้ข่าวต่าง ๆ เหล่านี้ก็เพ่ือวัตถุประสงค์สอง
ประการคือ 

ก. เพ่ือจัดความไม่แน่นอนในเรื่องที่เกี่ยวกับ ข้าศึก ลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศให้เหลือน้อยที่สุด 
อันจะเป็นการช่วยให้ผู้บังคับบัญชาได้ท าการตกลงใจปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เหมาะสม และ
ช่วยให้หน่วยปฏิบัติภารกิจได้ส าเร็จและเสียหายแต่น้อยท่ีสุด 

ข. เพ่ือช่วยให้ผู้บังคับบัญชาต าลงใจในการก าหนดกระบวนการระวังป้องกันและต่อต้าน เพ่ือปกปิด
เจตนาและการปฏิบัติของฝ่ายเรามิให้ข้าศึกทราบ 

 
ข้อ ๓ ความส าคัญของข่าว 
 การข่าวย่อมมีความส าคัญต่อการปฏิบัติการทางทหาร ดังต่อไปนี้คือ 

ก. ถ้าฝ่ายเราสามารถทราบเรื่องราวและรายละเอียดของข้าศึกมากเพียงใด ข้าศึกก็ย่อมจะรู้เรื่องของ
ฝ่ายเราน้อยลงไปเท่านั้น นอกจากนี้จะท าให้เกิดความสะดวกต่อการที่จะเอาชนะข้าศึกได้มาก
ยิ่งขึ้นด้วย 

ข. ผู้บังคับบัญชาย่อมจะอาศัยข่าวต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับข้าศึก ลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ เป็นพ้ืนฐาน
ในการตกลงใจปฏิบัติการทางยุทธวิธี การที่ฝ่ายเราไม่ได้ข่าวอย่างเพียงพอก็เท่ากับว่าทหารเข้าท า
การรบโดยมองเห็นชัยชนะอย่างยากที่สุด เปรียบเสมือนนักมวยที่เข้าชกกับคู่ต่อสู้โดยมีผ้าผูกตา
ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม ผู้บังคับบัญชาจะต้องพยายามพิจารณาหาหนทาง
ปฏิบัติที่จะให้บรรลุถึงซึ่งการส าเร็จภารกิจอย่างดีที่สุดทั้งนั้น โดยจะต้องพิจารณาถึง ก าลังฝ่ายเรา 
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ฝ่ายข้าศึก ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศที่ข้าศึกยึดครองอยู่ย่อมหาได้ยาก ทหารทุกคนย่อมช่วย
ผู้บังคับบัญชาตกลงใจได้ โดยรวมรวมและรายงานข่าวสารให้ทราบตามที่ตนได้เคยประสบและพบ
เห็นมา 

ค. ในทางตรงกันข้ามถ้าหากฝ่ายเราช่วยกันป้องกันไม่ให้ข้าศึกได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับก าลังของฝ่าย
เราไปแล้ว ก็เท่ากับว่าปิดหนทางปฏิบัติของข้าศึกให้ได้ชัยชนะยากยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนส่งข้าศึกให้
ขึ้นสู่เวทีโดยมีผ้าผูกตาฉะนั้น 

ข้อ ๔ ความรับผิดชอบของทหารเกี่ยวกับการแสวงหาข่าว 
 ทหารทุกคนย่อมมีหน้าที่เกี่ยวข้องและต้องรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวสาร ดังต่อไปนี้ 
คือ 

ก. เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสาร หมายถึงบุคคล หน่วย หรือเครื่องมือต่าง ๆ 
ซึ่งน าข่าวสารทั้งมวลมา ตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารแบ่งแยกออกเป็นหลายประเภท 
เช่น เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง คือ เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในเรื่องการข่าวโดยเฉพาะ เป็นต้น แต่
เจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารของกองทัพบกที่ถือว่าส าคัญและมีจ านวนมากที่สุดนั้น ก็คือ หน่วย
ทหารต่าง ๆ และ “และทหารทุกคนของกองทัพบก” เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจะต้องพึงระลึกว่า
อยู่เสมอว่า ตนมีหน้าที่ปฏิบัติงานในเรื่องการข่าว ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารด้วย 

ข. แหล่งข่าวสาร แหล่งข่าวสาร คือ บุคคล สิ่งของ หรือการปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องให้ได้มาซึ่งข่าวสารใน
เรื่อง ข้าศึก ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศหรืออาจจะกล่าวง่าย ๆ ว่า แหล่งข่าวสารก็คือ ต้น
ก าเนิดท่ีจะท าให้เราได้ข่าวนั่นเอง 

ในฐานะที่ทหารมีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารคือ หาข่าวให้
ผู้บังคับบัญชา เพราะฉะนั้นทหารจะต้องศึกษาว่า อะไรบ้างที่พอจะเป็นแหล่งข่าวให้ทหารได้ข่าวที่ต้องการไป
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  แหล่งข่าวพอที่ทหารจะเพ่งเล็งและถือประโยชน์ได้มีดังต่อไปนี้ คือ 

(๑) การปฏิบัติของข้าศึกหรือการงดเว้นไม่ปฏิบัติของข้าศึก การปฏิบัติต่าง ๆ ของข้าศึก เป็น
แหล่งข่าวที่มีความส าคัญมากที่สุด เพราะฉะนั้นทหารทุกคนในเวลาปฏิบัติการในสนาม
จะต้องพยายามสังเกตและตรวจการดูพฤติการณ์ของข้าศึกอยู่เสมอว่า ข้าศึกจะปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติการอะไรบ้าง และคอยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาของตนทราบอยู่เ สมอว่า 
อะไร ที่ไหน และเม่ือใด 

(๒) เจ้าหน้าที่ของข้าศึก หมายความถึงผู้ที่ เป็นทหารและมิใช่ทหารของข้าศึก ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ในกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทัพข้าศึก บุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ ฝ่ายเราจะได้ตัวมาก็
โดยจับเป็นเชลย  ยอมจ านน  หรือยอมมอบตัว เช่น เชลยศึก ทหารหนีทัพ ผู้บาดเจ็บ 
ฯลฯ เป็นต้น ในโอกาสที่ทหารปฏิบัติการรบอยู่ในสนามเมื่อประสบบุคคลต่าง ๆ เหล่านี้ 
จะต้องพยายามท าทุกวิถีทางที่จะสงวนชีวิตของบุคคลเหล่านี้ไว้ และพยายามน าตัวไปส่ง
ให้ผู้บังคับบัญชาของตนตามสายการบังคับบัญชาอยู่เสมอ เพราะบุคคลดังกล่าวนี้จะเป็น
ผู้ให้ข่าวต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี 
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เพ่ือเป็นการให้ได้มาซึ่งข่าวสารต่าง ๆ จากเชลยศึก และเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับ
ตามสัญญาระหว่างชาติ (สัญญาเจนีวา ว่าด้วยการปฏิบัติต่อเชลยศึก เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๙๒) ทหาร
จะต้องปฏิบัติต่อเชลยศึก ตามกฎดังนี้ 

(ก) ค้น ในทันทีที่จับข้าศึกได้ ต้องค้นตัวข้าศึกเพ่ือตรวจหาอาวุธและเอกสาร ปลด
และยึดอาวุธไว้เพ่ือป้องกันมิให้เชลยต่อสู้หรือขัดขืนได้ ถ้ามีเอกสารใด ๆ ให้ยึด
และเก็บไว้นอกจากหนังสือส าคัญประจ าตัว แล้วติดป้ายโดยมีชื่อเชลย วันที่ 
เวลา สถานที่ที่จับได้ และหน่วยที่จับ เพ่ือส่งไปยังหน่วยเหนือพร้อมกับผู้ควบคุม
เชลยศึก เมื่อยึดสิ่งของส่วนตัวของข้าศึกไว้รวมทั้งเอกสารส่วนตัวผู้ยึดจะต้อง
ออกใบรับไว้ให้ด้วย ป้ายประจ าตัวและสมบัติส่วนตัวของเชลยคนใดที่ยึดไว้นี้ 
จะต้องท าหลักฐานเพ่ือแสดงให้สามารถทราบได้แน่นอนว่า เป็นของเชลยคนใด
ด้วย 

(ข) แยก ล าดับต่อไปให้แยกเชลยออกเป็นพวก ๆ เช่น ผู้ถูกจับ ผู้หนีทัพ ผู้บาดเจ็บ 
พลเรือน สตรีเป็นต้น และแต่ละพวกที่เป็นทหารจะต้องแยกออกเป็นพวก ๆ 
ระหว่าง นายทหาร นายสิบ และพลทหารด้วย ทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิให้หัวหน้า
รวบรวมกันหนีเป็นหมู่เป็นพวกได้ และมิให้เชลยที่เหลือถูกเสี้ ยมสอนให้รักษา
ความลับ ในการส่งเชลยไปยังส่วนหลังก็ให้ส่งไปในลักษณะที่แยกกันเป็นพวก ๆ 
ตามท่ีกล่าวมานี้ด้วย 

(ค) เงียบ ความเงียบเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง อย่ายอมให้เชลยพูดจากัน ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การป้องกันมิให้ร่วมมือกันวางแผนหลบหนี และตักเตือนกันมิให้เปิดเผย
ความลับ 

(ง) เร็ว เมื่อด าเนินกรรมวิธีเบื้องต้นต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดการส่ง
เชลยไปยังส่วนหลังให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ 

(จ) พิทักษ์ จะต้องพยายามรักษาให้ความปลอดภัยแก่เชลยในขณะที่ส่งกลับไปยัง
ส่วนหลัง อย่ายอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดกระท าการทารุณกรรมต่อเชลยเป็นอันขาด และ
อย่ายอมให้มีใครให้บุหรี่ อาหาร และน้ าแก่เชลยเป็นอันขาด 

(๓) ลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศ ในขณะที่ทหารปฏิบัติการอยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ หรือถูกส่งออก
ไปปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่นการลาดตระเวน เป็นต้น ทหารจะต้อง
พยายามสังเกตและจดจ าลักษณะของลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศในพ้ืนที่ปฏิบัติการ
ของตนให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิประเทศที่มีความยากล าบาก มีเครื่องกีดขวาง
ทั้งทางธรรมชาติและที่ข้าศึกได้สร้างขึ้นไว้เพ่ือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพราะสิ่ง
เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและตกลงใจเลือกหนทางปฏิบัติของผู้บังคับบัญชา
ที่ถูกต้องต่อไป 

(๔) แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ และเอกสารต่าง ๆ ของข้าศึก ถ้าในการปฏิบัติการของทหาร
นั้น มีโอกาสเก็บแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและเอกสารต่าง ๆ ของข้าศึกได้หรือยึดได้ ไม่
ว่าสถานที่ใดหรือจะค้นได้จากตัวเจ้าหน้าที่ของข้าศึกก็ตาม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจมีคุณค่า
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มหันต์ในทางให้ข่าวแก่ฝ่ายเรา เพราะฉะนั้นทหารจะต้องพยายามเก็บหรือยึดมาแล้วรีบ
ส่งให้ผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว 

(๕) ชาวพ้ืนเมือง ในพ้ืนที่ปฏิบัติการถ้าทหารพบชาวพ้ืนเมือง จงจ าไว้ว่าชาวพ้ืนเมืองจะเป็น
ผู้ให้ข่าวเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ชาวพ้ืนเมืองอาจให้ข่าว
เกี่ยวกับการปฏิบัติการต่าง ๆ ของข้าศึกได้ด้วย 

(๖) วัตถุและสิ่งของต่าง ๆ ของข้าศึก บรรดาวัตถุและสิ่งของต่าง ๆ ของข้าศึกอาจเป็นสิ่งบอก
เหตุให้ฝ่ายเราวินิจฉัยการปฏิบัติการของข้าศึกได้ เพราะฉะนั้น ถ้าทหารมีโอกาสพบหรือ
ยึดได้ จะต้องเก็บส่งให้ผู้บังคับบัญชาโดยเร็วที่สุดพร้อมกับรายงานรายละเอียดด้วยว่า 
เก็บได้หรือพบที่ใด และเม่ือไร 

(๗) การติดต่อสื่อสารของข้าศึก การดักรับฟังข่าวที่ข้าศึกส่งติดต่อกันโดยใช้เครื่องมือสื่อสาร
นั้น ถ้าทหารสามารถฟังภาษาของข้าศึกได้รู้เรื่องควรจดจ าถ้อยค าไว้และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วที่สุด แต่ถ้าทหารไม่สามารถจะฟังรู้เรื่อง ก็ควรรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบว่าในขณะนั้นก าลังรับฟังข่าวที่ข้าศึกติดต่อกันได้โดยเครื่องมือสื่อสาร
ชนิดใด ถ้าเป็นวิทยุให้รายงานเกี่ยวกับชนิดของวิทยุ ขนาดคลื่น และความถี่ที่รับฟังได้
ด้วย 

ข้อ ๕ ความรับผิดชอบของทหารเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านข่าว 
ก. การป้องกันและต่อต้านข่าว คือการปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ือกีดกันหรือขัดขวางมิให้ข้าศึกได้ข่าว

เกี่ยวกับฝ่ายเรา ได้แก่ วินัยการรักษาความลับ การใช้การพรางและการซ่อนพราง การรักษาความ
ปลอดภัยทางการติดต่อสื่อสาร การตรวจข่าวทางทหาร การก าหนดเขตการใช้และพรางแสงไฟ 
ระบบการใช้สัญญาณผ่านการรักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทหาร และการปฏิบัติการของทหาร
เมื่อถูกจับเป็นเชลย 

ข. วินัยการรักษาความลับ การรักษาความลับเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการทางทหาร ไม่ว่าจะ
เป็นในเวลาปกติหรือในเวลารบก็ตาม ทหารทุกคนไม่ว่าจะมียศชั้นใด จะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่า 
เป็นหน้าที่โดยเฉพาะที่ส าคัญของตนประการหนึ่งที่จะต้องพยายามรักษาความลับของทางราชการ
ไว้ยิ่งกว่าชีวิต 

เพ่ือเป็นการป้องกันและรักษามิให้ความลับของทางราชการรั่วไหลและล่วงรู้ไปถึงข้าศึกได้ 
ทหารจะต้องยึดถือหลักปฏิบัติตนไว้ดังต่อไปนี้คือ 

(๑) ทหารที่ประจ าอยู่ในหน่วยก าลังรบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นหน่วยเผชิญหน้ากับ
ข้าศึก หรือทหารที่จะต้องออกปฏิบัติหน้าที่การลาดตระเวน จะต้องไม่มีหรือน า
เอกสารใด ๆ ที่มีข่าวเกี่ยวกับทางการทหารอันอาจจะให้ข่าวส าคัญแก่ข้าศึกได้
ติดตัวไปด้วย 

(๒) ในการปฏิบัติการในสนามรบ ทหารจะต้องพยายามอย่างยิ่งไม่ให้ถูกจับเป็นเชลย 
ทหารจะต้องพยายามหลบหนี และหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมจนสุดความสามารถ 

(๓) ก่อนที่จะออกหรือย้ายที่ตั้ง ที่พัก ทหารจะต้องช่วยกันจัดการท าลายบรรดาสิ่ง
ต่าง ๆ ที่จะเป็นสิ่งพิสูจน์ทราบที่พักนั้น ๆ เสียให้หมดสิ้น มิให้มีร่องรอยใด ๆ 
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ตกค้างอยู่ เช่น ป้ายต่าง ๆ วัสดุสิ่งของที่ปราศจากประโยชน์ เช่น กระป๋อง เศษ
กระดาษ ก้นบุหรี่ และเอกสารส่วนตัวที่มีข้อความเขียนอยู่ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้จะต้องจัดการท าลายโดยวิธีฝังดิน หรือเผาแล้วกลบเกลื่อนร่องรอยโดย
สิ้นเชิง 

(๔) ทหารควรจะยอมรับทราบเรื่องของทางราชการเพียงเท่าที่ผู้บังคับบัญชาแจ้งให้
ทราบเท่านั้น ไม่ควรกระท าตนเป็นคนสอดรู้สอดเห็นหรือรู้มากเกินตัวเป็นอัน
ขาด 

(๕) ทหารต้องไม่กล่ าวถึ ง เรื่ องราว อันเกี่ ยวข้องกับกิจการทหาร ใด ๆ กับ
บุคคลภายนอก 

(๖) ทหารต้องไม่ยอมตอบค าถาม เรื่องกิจการทหารแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ 
ทหารไม่รู้จักเป็นอันขาด 

(๗) เมื่อทราบหรือสงสัยว่าบุคคลใดมีเครื่องมือสื่อสารใช้ เช่น เครื่องรับส่งวิทยุ 
โทรศัพท์สนาม ฯลฯ ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นบุคคลไม่พึงไว้วางใจ ให้รีบ
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

(๘) ถ้าปรากฏว่ามีบุคคลใดก็ตาม พยายามที่จะสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับทาง
ราชการทหารจากตนหรือจากทหารคนอื่น ๆ ให้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

(๙) ถ้าทหารพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของทางราชการผู้ใดละเมิดหรือฝ่าฝืนมาตรการรักษา
ความปลอดภัยต่าง ๆ ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 

ค. การใช้การพรางและการซ่อนพราง เพ่ือเป็นการป้องกันและต่อต้านมิให้ข้าศึกเห็นการปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ของฝ่ายเรา อันจะเป็นหนทางท าให้ข้าศึกทราบข่าวต่าง ๆ ของฝ่ายเราได้ เพราะฉะนั้น
ในขณะที่ทหารปฏิบัติการในสนามไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม จะต้องพึงระลึกอยู่เสมอ
ว่า ต้องจัดให้มีการพรางและการซ่อนพรางอย่างต่อเนื่องเสมอ 

ง. การรักษาความปลอดภัยทางการติดต่อสื่อสาร ส าหรับทหารที่มีหน้าที่ใช้เครื่องมือสื่อสาร หรือ
จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือสื่อสาร จะต้องพยายามระมัดระวังให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้
เครื่องมือสื่อสารอย่างถูกต้อง ปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์ข่าวอย่างเคร่งครัด และการเข้ารหัส 
ทหารผู้ใดถ้าไม่มีหน้าที่ใช้เครื่องมือสื่อสารหรือไม่มีความจ าเป็น ไม่ควรใช้เครื่องมือสื่อสารโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์และไม่ควรใช้เครื่องมือสื่อสารของทางราชการพูดคุยเรื่องส่วนตัว 

จ.  การตรวจข่าวทางทหาร ตามปกติแล้วการปฏิบัติการในสนามรบ ทางราชการจ าเป็นต้องจัดให้มี
การตรวจข่าวต่าง ๆ อย่างเข้มงวดกวดขันที่สุด เพราะฉะนั้นทหารจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการ
ตรวจข่าวอย่างเคร่งครัด อย่าใช้รหัสที่คิดขึ้นเอง เขียนเรื่องราวต่าง ๆเช่น พ้ืนที่ปฏิบัติการ ภารกิจ
ข้างหน้า เครื่องหมายบอกนามหน่วย ฯลฯ เป็นต้น เพราะรหัสง่าย ๆ ที่คิดขึ้นเองนี้ เมื่อข้าศึกยึด
ได้จะสามารถถอดได้ง่าย 

ในการเขียนจดหมายถึงญาติ มิตร หรือครอบครัวทางบ้านซึ่งจะต้องส่งทางไปรษณีย์ ห้าม
กล่าวถึงเรื่องการปฏิบัติการของหน่วยทหารต่าง ๆ เช่น ที่ตั้งกองทหาร ก าลังพล ฐานะและขีด
ความสามารถของอาวุธ การเคลื่อนย้าย ฯลฯ เป็นต้น 
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 นอกจากนี้ในการเขียนจดหมายซึ่งตามปกติที่หัวกระดาษ ผู้เขียนจะต้องเขียนต าบลที่อยู่ของ
ตนเองอย่างชัดเจนนั้น ในการปฏิบัติการในสนามให้งดเสียและเขียนแต่นามย่อท่ีทางผู้บังคับบัญชา
แจ้งให้ทราบเท่านั้น  
 การส่งจดหมายและไปรษณียภัณฑ์ส่วนตัว ทหารจะส่งได้เฉพาะทางไปรษณีย์ทหารเท่านั้น 
ห้ามส่งทางไปรษณีย์สาธารณะเป็นอันขาด 

ฉ. การก าหนดเขตการใช้และพรางแสงไฟ ตามปกติแล้วการปฏิบัติการใ นเวลากลางคืน 
ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือตามล าดับชั้นมักจะก าหนดระเบียบการใช้แสงไฟและให้มีการพรางแสงไฟ
ตามเขตต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้ข้าศึกตรวจการณ์หรือล่วงรู้ถึงการปฏิบัติการต่าง ๆ 
ของฝ่ายเราได้ เพราะฉะนั้นทหารจะต้องพยายามปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับนั้น ๆ อย่าง
เคร่งครัดที่สุด เช่น การสูบบุหรี่ การใช้แสงไฟในเวลากลางคืน การขับรถที่ต้องใช้ไฟพราง ฯลฯ 
เป็นต้น 

ช. ระบบการใช้สัญญาณผ่าน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ข้าศึกแทรกซึมเข้ามากระท าการจารกรรมหรือ
สืบข่าวในพื้นท่ีการยึดครองของฝ่ายเรา ตามปกติแล้วในหน่วยทหารต่าง ๆ มักจะก าหนดให้มีการ
ใช้สัญญาณผ่าน โดยมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าและเปลี่ยนทุกวัน เพราะฉะนั้นทหารทุกคนที่
ปฏิบัติการอยู่ในสนามจะต้องพึงสังวรณ์ไว้ และให้ความร่วมมือช่วยกันป้องกัน โดยพยายามจดจ า
และใช้สัญญาณผ่านอย่างถูกต้อง และจะต้องไม่บอกสัญญาณผ่านเหล่านี้แก่ผู้ใดเป็นอันขาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีหน้าที่เป็นยามรักษาการณ์จะต้องเคร่งครัดต่อการใช้สัญญาณผ่านเป็น
อย่างยิ่ง 

ซ. การรักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทหาร ที่ตั้งทางทหารในสนามทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นที่มั่นในแนว
หน้า แนวหลัง ที่รวมพล ที่พักแรมหรือที่ตั้งทางการส่งก าลังบ ารุงก็ตาม จะต้องจัดให้มีกา
ระมัดระวังป้องกันตนเองอยู่เสมอ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการป้องกันการถูกโจมตีจากข้าศึก ในลักษณะการ
จู่โจมทั้งทางพ้ืนดินและทางอากาศ ตลอดจนป้องกันการแทรกซึมเข้ามากระท าการจารกรรมด้วย 

ช่องทางเข้าออกหรือตามรอบนอกของบริเวณที่พัก จะต้องจัดให้มีทหารยามเฝ้ าตรวจ 
(ตามปกติในเวลากลางคืนจัดยามคู่) หรืออาจจะจัดยามคอยเหตุหรือหมู่ตรวจออกไปตั้งมั่นหรือ
ตรวจตรา เพ่ือระวังป้องกันเส้นทางที่คาดว่าข้าศึกอาจจะใช้บุกรุกเข้ามาก็ได้ นอกจากนี้เพ่ือเป็น
การเพ่ิมเติมการระวังป้องกันที่ตั้งให้แข็งแรงยิ่งขึ้น อาจจะวางเครื่องกีดขวางชนิดต่าง ๆ ไว้ด้วย ก็
นับว่าจะเป็นการป้องกันได้ดียิ่งข้ึน 

ส าหรับทหารทุกคนต้องช่วยกันรักษาความปลอดภัยให้แก่ที่ตั้งของหน่วยตน โดยยึดถือเป็น
หลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ คือ 

(๑) เมื่อได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นยามรักษาการณ์ ยามคอยเหตุ หมู่ตรวจ จะต้อง
พยายามรักษาหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดที่สุด 

(๒) ทุกคนต้องระลึกถึงและเคร่งครัดต่อวินัยการพรางอย่างเข้มงวดกวดขัน 
(๓) ในการก่อไฟเพ่ือการหุงต้มหรือประกอบอาหารจะต้องพึงระมัดระวังควันไฟให้มาก 
(๔) ในเวลากลางคืนจะต้องระมัดระวัง เรื่องการใช้แสงไฟและการพรางไฟ โดยช่วยกันปฏิบัติ

ตามท่ีผู้บังคับบัญชาก าหนดหรือสั่งการไว้อย่างเคร่งครัด 
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(๕) เมื่อถูกโจมตีทางอากาศ ทหารอย่าตื่นตระหนกตกใจ และอย่าวิ่งหนีอย่างอลหม่าน ให้รีบ
เข้าท่ีก าบังหรือที่หลบภัยทันที 

ด. การปฏิบัติของทหารเมื่อถูกจับเป็นเชลย เมื่อทหารถูกข้าศึกจับเป็นเชลยทหารย่อมได้รับการคุ้มครองตาม
สัญญาเจนีวา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๒ ตามที่กล่าวในข้อ ๔ ข. (๒) ข้างต้น และให้ยึดถือเป็นหลัก
ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้คือ 
  (๑) ทหารจะบอกความจริงกับข้าศึกได้เพียง ยศ ชื่อ และหมายเลขประจ าตัวเท่านั้น 
  (๒) ทหารต้องไม่ยอมตอบค าถามอ่ืน ๆ เป็นอันขาด ถึงแม้ว่าข้าศึกจะใช้วิธีการทารุณกรรม 
บีบบังคับ ขู่เข็ญใด ๆ ก็ตาม จงพึงระลึกอยู่เสมอว่าประเทศชาติ หน่วย และชีวิตของเพ่ือนทหารคนอ่ืน ๆ มี
ความส าคัญกว่าชีวิตและความล าบากยากเข็ญของตนยิ่งนัก จงตอบปฏิเสธค าถามอ่ืน ๆ โดยสิ้นเชิง 
 
ข้อ ๖ การสังเกตและการรายงาน 
 หน้าที่โดยเฉพาะของทหาร ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการแสวงหาข่าวหรือการป้องกันและ
ต่อต้านข่าวสารจึงมีหน้าที่ส าคัญคือ “คอยสังเกต” และ “รายงาน” ทหารจะต้องรายงานในสิ่งที่ตนได้พบเห็น
ว่า ได้เห็นที่ไหน และเมื่อไรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงทันที ก่อนที่ทหารจะสามารถรายงานเช่นนั้นได้ ทหาร
จะต้องได้รับการฝึกวิธีการสังเกต อะไรบ้างที่จะต้องรายงานและรายงานอย่างไร ทหารจะต้องส านึกว่าการ
รายงานในแนวหน้านั้น เป็นสิ่งจ าเป็นที่สุดต่อความส าเร็จในการยุทธคุณค่าของข่าวสารที่ทันเวลาและรายงาน
โดยถูกต้อง อาจเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล เมื่อผู้บังคับบัญชาได้น าไปประเมินค่า ตีความ และใช้อย่างถูกต้อง 

ก. การสังเกต ทหารทุกคนจะต้องฝึกหัดตนให้มีความรอบรู้ในเรื่องต่อไปนี้ 
(๑) การหาทิศทางและที่ตั้งโดยใช้เข็มทิศและแผนที่ 
(๒) การหาระยะทางโดยการกะระยะและการหาระยะในแผนที่ 
(๓) การพิสูจน์ทราบโดยสายตาเกี่ยวกับ การประมาณก าลังพลของข้าศึก รถบรรทุก รถถัง และ

ยุทธภัณฑ์ 
(๔) การพิสูจน์ทราบโดยฟังเสียง เกี่ยวกับอาวุธชนิดต่าง ๆ และยานพาหนะ ตลอดจนการฟังเสียง

อ่ืน ๆ เช่น เสียงคนเดิน เสียงยานพาหนะ ฯลฯ เป็นต้น  
(๕) การใช้ความจ าต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับยุทธภัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ทางทหาร 
(๖) ควรใช้กล้องส่องสองตา และสูตรมิลเลี่ยม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการตรวจการณ์ และพิสูจน์

ทราบสิ่งต่าง ๆ ในสนามรบ 
ข. การรายงาน 

(๑) วิธีการรายงาน การรายงานอาจจะกระท าได้ ๕ หนทางคือ 
(ก) การรายงานด้วยวาจา และการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
(ข) การเขียนข่าว 
(ค) การเขียนภาพสังเขป 
(ง) การส่งเอกสารและยุทธภัณฑ์ของข้าศึกที่พบ โดยมีบันทึกประกอบอย่างถูกต้อง 
(จ) การใช้โทรศัพท์และวิทยุ 



(๒) หลักการรายงาน ทหารจะต้องรายงานข่าวสารทุกชนิดด้วยความรวดเร็ว สมบูรณ์ และถูกต้อง
ที่สุดเท่าที่จะสามารถกระท าได้ โดยให้ระบุว่าอะไร ที่ไหน และเมื่อไร ตัวอย่างเช่น รายงานว่า 
“ทหารข้าศึกเจ็ดคน เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ข้ามถนนที่สะพาน ๒๒๓๒๒๗ เมื่อ 
๒๑๑๓๐๐ ส.ค.” หรือในการส่งเอกสารและยุทธภัณฑ์ของข้าศึกที่ยึดได้ เขียนรายงาน
ประกอบว่า “ยึดได้จาก ส.ท.ตั๋น  ชูวิทย์ หมายเลขประจ าตัว ๔๖๙๑๘๐๒ ที่ บ.นาค า 
๔๔๗๐๐๖ เมื่อ ๐๑๑๒๐๐ หน่วยที่ยึด ผส.๔ ร. พัน ๒ ร้อย.๑” เป็นต้น 
การรายงานข่าวเกี่ยวกับข้าศึก จะต้องครอบคลุมรายละเอียดในเรื่องขนาด การปฏิบัติ ที่ตั้ง 

หน่วย เวลา และยุทโธปกรณ์ด้วยเสมอ  
................................................................................................................................... 
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