
บทที่ ๓ 
การปฏิบัติการขาวสารของ ทบ. 

 
 การปฏิบัติการขาวสารเปนการปฏิบัติที่มุงสรางผลกระทบหรือสรางอิทธิพล
ตอกระบวนการตกลงใจ, ขาวสารและระบบสารสนเทศของฝายตรงขาม โดยในขณะ
เดียวกันก็ดําเนินการปองกันขาวสารและระบบสารสนเทศของฝายเรา     
 การปฏิบัติการขาวสาร เปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งสําหรับผูบังคับหนวย
ทุกระดับในอันที่จะเพิ่มโอกาสในความสําเร็จของภารกิจที่ไดรับมอบ ซ่ึงเมื่อไดรับการ
สนธิอยางเหมาะสมเขากับการปฏิบัติทางทหารอื่น ๆ แลว    การปฏิบัติการขาวสาร     
จะเปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบังคับวิถีการปฏิบัติของฝายตรงขามใหเกื้อกูล
ตอการปฏิบัติของฝายเรา 
 ผูบังคับหนวยแตละระดับ   สามารถใชการปฏิบัติการขาวสารทั้งเชิงรุกและ
เชิงรับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหนวย ซ่ึงหมายถึงการสนธิขีดความสามารถ
และกิจกรรมทั้งส้ินเพื่อทําลาย, ขัดขวาง, ลวง, ลดประสิทธิภาพหรือใชประโยชนจาก
ระบบสารสนเทศของฝายตรงขาม และในขณะเดียวกันก็ปองกันขาวสารและฟนฟู
ระบบสารสนเทศของฝายเรา รวมทั้งตรวจจับและตอบโตการปฏิบัติการขาวสารเชิงรุก
ของฝายตรงขาม       อยางไรก็ตาม ควรตองตระหนักอยูเสมอวามาตรการ วิธีการ หรือ 
กิจกรรม  ที่กระทําเพื่อวัตถุประสงคของการปฏิบัติการขาวสารทั้งเชิงรุกและเชิงรับนั้น 
จะตองกระทําอยางสอดคลองสงเสริมซ่ึงกันและกัน และสมควรอยางยิ่งที่จะตองอยู
ภายใตการวางแผนและกํากับดูแลของหนวยงานหรือฝายอํานวยการกลุมเดียว 
 
๓.๑ องคประกอบของการปฏิบัติการขาวสาร 
 องคประกอบของการปฏิบัติการขาวสารในที่นี้ มิไดหมายถึงหนวยหรือ      
องคกร     แตหมายถึงการปฏิบัติทางทหารหรือกิจกรรมซึ่งหนวยตาง ๆ ของ ทบ.          
ไดปฏิบัติหรือคุนเคยกับการปฏิบัติอยูแลว     เพียงแตที่ผานมาเปนการแยกปฏิบัติโดย



  ๑๑  

มิไดมีการวางแผนแบบรวมการเทานั้น  การปฏิบัติการขาวสาร จึงเปนเพียงการนําเอา
องคประกอบเหลานั้น มาบูรณาการภายใตกรอบ, นโยบายหรือแนวคิดในการปฏิบัติ
เดียวกัน   อยางไรก็ตาม ในแตละสถานการณหรือในแตละภารกิจ ยอมมีการปฏิบัติ
หรือเนนการปฏิบัติในแตละเรื่องแตกตางกันออกไป  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับผูบังคับหนวยใน
แตละระดับวาจะกําหนดแนวทางในการใชองคประกอบ/กิจกรรม แตละประเภทของ
การปฏิบัติการขาวสารอยางไร 
 องคประกอบของการปฏิบัติการขาวสาร ประกอบดวยองคประกอบหลัก,        
องคประกอบสนับสนุน และกิจกรรมเสริม ตามแสดงในตารางที่ ๓.๑ 
 
 ตารางที่ ๓.๑ องคประกอบหลัก, องคประกอบสนับสนุน และกิจกรรมเสริม    

ในการปฏิบัติการขาวสาร 
  

องคประกอบหลัก * สงครามอิเล็กทรอนิกส 
 * การปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 
 * การปฏิบัติการจิตวิทยา 
 * การลวง 
 * การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ 
องคประกอบสนับสนุน * การทําลายทางกายภาพ 
 * การรักษาความปลอดภัย 
 * การตอตานขาวกรอง 
 * การตอตานการลวง 
 * การตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ 

กิจกรรมเสริม * การประชาสัมพันธ 
 * การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
 * อ่ืน ๆ 

 



  ๑๒  

๓.๑.๑ สงครามอิเล็กทรอนิกส 
  สงครามอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใชคล่ืนแมเหล็กไฟฟา   หรือ     

พลังงานรูปแบบอื่น เพื่อควบคุมยานความถี่คล่ืนแมเหล็กไฟฟาของฝายตรงขาม หรือ
ในบางกรณีเปนการโจมตีฝายตรงขามโดยตรง    สงครามอิเล็กทรอนิกสประกอบดวย
กิจกรรมตอไปนี้ 

 ๓.๑.๑.๑ การโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส เปนการใชคล่ืนแมเหล็ก
ไฟฟาหรือพลังงานรูปแบบอื่นในการโจมตีตอส่ิงอํานวยความสะดวก ยุทโธปกรณ 
หรือตอกําลังพลของฝายตรงขามโดยตรง ดวยความมุงหมายที่จะลดหรือทําลายขีด
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของฝายตรงขาม     การโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส
สามารถกระทําไดโดยการกอกวนสัญญาณ (jamming), การลวงทางอิเล็กทรอนิกส 
หรือการใชอาวุธที่ควบคุมดวยคลื่นความถี่วิทยุ/เลเซอร 

 ๓.๑.๑.๒ การปองกันทางอิเล็กทรอนิกส เปนการปองกันกําลังพล
ส่ิงอํานวยความสะดวก และยุทโธปกรณ    จากการใชสงครามอิเล็กทรอนิกสทั้งของ
ฝายเราและฝายตรงขาม       การปองกันทางอิเล็กทรอนิกส อาจกระทําไดดวยการ
ควบคุมการแพรกระจายของคลื่นแมเหล็กไฟฟาฝายเดียวกัน หรือใชมาตรการตอตาน
การกอกวน (anti – jamming)  

 ๓.๑.๑.๓   การสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส   เปนการดักรับ คนหา 
พิสูจนทราบและกําหนดที่ตั้งของแหลงพลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟา ที่ถูกแพรออกมา 
ทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา ขอมูลที่ไดรับจากการสนับสนุนทางอิเล็กทรอนิกส 
สามารถนํามาใชเพื่อประกอบการผลิตขาวกรองทางสัญญาณ หรือ เพื่อการกําหนด     
เปาหมายสําหรับการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส หรือการโจมตีทางกายภาพอื่น ๆ   ตาม
ความเหมาะสม 

๓.๑.๒ การปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร 
 การปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร หมายถึงการโจมตีหรือใช

ประโยชนจากเครือขายคอมพิวเตอรของฝายตรงขามและปองกันเครือขายคอมพิวเตอร
ของฝายเรา         การปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร จําเปนตองอาศัยเครื่องมือและ



  ๑๓  

เจาหนาที่ที่มีความรูความชํานาญเปนการเฉพาะ จึงอาจเปนขอจํากัดประการหนึ่งที่ทํา
ใหการปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอรไมสามารถกระทําไดในทุกระดับหนวย  การ
ปฏิบัติการเครือขายคอมพิวเตอร ประกอบดวย 

 ๓.๑.๒.๑ การโจมตีเครือขายคอมพิวเตอร  เปนการกระทําเพื่อ
ทําลาย, ทําใหดอยคุณคา หรือสรางความเสียหาย ตอขาวสารที่อยูในเครื่อง/เครือขาย
คอมพิวเตอร และรวมถึงการกระทําในลักษณะดังกลาวตอเครื่องหรือเครือขาย
คอมพิวเตอรโดยตรง     การโจมตีเครือขายคอมพิวเตอร อาจสรางผลเสียหายตอฝาย
ตรงขามเชนเดียวกับการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกสในขอ ๓.๑.๑.๑    แตมีการปฏิบัติที่
แตกตางกัน ตัวอยางเชน การปลอยขอมูลจากฝายเราเขาไปในหนวยประมวลผลกลาง 
(Central Processing Unit – CPU) ของเครื่องคอมพิวเตอรของฝายตรงขามแลวเปน  
ผลใหเครื่องคอมพิวเตอรนั้นเสียหาย ถือเปนการโจมตีเครือขายคอมพิวเตอร    แตการ
ใชคล่ืนแมเหล็กไฟฟา เพื่อทําลายอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในเครื่องคอมพิวเตอรของ  
ฝายตรงขาม ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียหายเชนเดียวกัน ถือเปนการโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส  
เปนตน 

 ๓.๑.๒.๒ การปองกันเครือขายคอมพิวเตอร เปนมาตรการเชิงรับ
ที่กําหนดขึ้นเพื่อปองกันขาวสารและเครื่อง/เครือขายคอมพิวเตอรจากการโจมตี    
เครือขายคอมพิวเตอรที่กระทําโดยฝายตรงขาม   การปองกันเครือขายคอมพิวเตอร
สามารถกระทําไดโดยการกําหนด รปจ. ที่เหมาะสม ในการใช/การสงขอมูลผาน  
เครือขายคอมพิวเตอร, การฝกอบรมเพื่อใหความรูแกกําลังพล, การติดตั้ง Firewall 
และ มาตรการอื่น ๆ ที่กําหนดขึ้นโดย ศทท.ทบ. 

๓.๑.๓ การปฏิบัติการจิตวิทยา 
 การปฏิบัติการจิตวิทยา เปนการดําเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลง      

ทัศนคติ, อารมณและความรูสึกของกลุมเปาหมาย การใชเนื้อหาของการปฏิบัติการ          
จิตวิทยาที่เหมาะสมและในจังหวะเวลาที่สมควร จะเปนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติและเพิ่มโอกาสในความสําเร็จของภารกิจ 



  ๑๔  

 การปฏิบัติการจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพ จะชวยเสริมสรางขวัญ
กําลังใจ และความสามัคคีของฝายเรา  ในขณะเดียวกันก็สามารถทําลายขวัญ กําลังใจ
และความเปนปกแผนของฝายตรงขาม 
 ๓.๑.๔ การลวง 
  การลวง เปนการปฏิบัติเพื่อใหผูมีอํานาจตกลงใจของฝายตรงขาม
เกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับขีดความสามารถทางทหารและความตั้งใจในการปฏิบัติของ
ฝายเรา  ทั้งนี้เพื่อใหฝายตรงขามปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งอันเปน
ประโยชนตอฝายเรา 
  การลวงกระทําไดหลายวิธีตั้งแตการเขาตีลวง การแสดง กลอุบาย   
ไปจนถึงการปลอมแปลง     การลวงจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อกระทําควบคูไปกับ
การปฏิบัติการจิตวิทยาและการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ 
  หลักการทั่วไปของการลวงไดแก 
  ๓.๑.๔.๑ มุงสรางผลกระทบตอเปาหมาย 
  ๓.๑.๔.๒ ใหฝายตรงขามมีปฏิกิริยาตอบสนอง 
  ๓.๑.๔.๓ ควบคุมแบบรวมการ 
  ๓.๑.๔.๔ มีความหลากหลาย 
  ๓.๑.๔.๕ ใหดูสมจริงมากที่สุด 
  ๓.๑.๔.๖ กระทําในจังหวะเวลาที่เหมาะสม 
  ๓.๑.๔.๗ ผนวกเขากับการปฏิบัติอ่ืน ๆ 
  ๓.๑.๔.๘ ใชประโยชนจากความรูสึกลําเอียงของฝายตรงขาม 
  ๓.๑.๔.๙ หลีกเลี่ยงการกระทําที่ขัดแยงกันเองของฝายเรา 
  ๓.๑.๔.๑๐   ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 ๓.๑.๕ การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ 
  การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ เปนกระบวนการใน
การระบุและวิเคราะหขาวสารสําคัญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติของฝายเรา ซ่ึงฝาย       
ตรงขามสามารถนําไปใชประโยชนได      กระบวนการดังกลาวประกอบดวยการระบุ



  ๑๕  

การปฏิบัติของฝายเราที่ระบบขาวกรองของฝายตรงขามสามารถเขาถึงได, กําหนด     
ส่ิงบอกเหตุ ที่ระบบขาวกรองของฝายตรงขามอาจจะนําไปใชในการตีความที่เปน
ประโยชน และการเลือกใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อขจัด หรือ ลดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น 
  การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ สามารถใชไดทั้งใน
การปฏิบัติการขาวสารเชิงรุกและเชิงรับ       ในการปฏิบัติการขาวสารเชิงรุก การรักษา
ความปลอดภัยในการปฏิบัติการ จะชวยใหกระบวนการตกลงใจของฝายตรงขามชาลง 
และเปนผลใหคุณภาพในการตกลงใจของผูบังคับหนวยฝายตรงขาม ลดลงตามไปดวย        
ในเชิงรับ การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ยอมทําใหฝายตรงขามไมไดรับ
ขาวสารที่เปนประโยชนในการโจมตีที่มีประสิทธิภาพ 
  หนวยทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งกําลังพลทุกนาย จะตอง
ตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ ไมวาจะอยูใน
สถานการณใด และตองตระหนักถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากละเลยการรักษาความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติการ 
  ขั้นตอนการปฏิบัติของการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการ
ไดแก 
  ๓.๑.๕.๑  ระบุขาวสารสําคัญของฝายเรา 
  ๓.๑.๕.๒  วิเคราะหระบบขาวกรองของฝายตรงขาม 
  ๓.๑.๕.๓  วิเคราะหความลอแหลมของฝายเรา 
  ๓.๑.๕.๔  ประเมินคาความเสี่ยง 
  ๓.๑.๕.๕  กําหนด/ใชมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 
 ๓.๑.๖ การทําลายทางกายภาพ 
  การทําลายทางกายภาพ เปนองคประกอบสนับสนุนประการหนึ่ง
ของการปฏิบัติการขาวสาร ที่เกี่ยวของกับการใชอํานาจกําลังรบเพื่อทําลาย หรือ ลด
ประสิทธิภาพของฝายตรงขาม โดยกระทําตอกําลังรบ, แหลงขาวสาร, ระบบควบคุม-



  ๑๖  

บังคับบัญชา  และที่ตั้งสําคัญ ๆ ของฝายตรงขาม   ทั้งนี้โดยใชอํานาจการยิงทั้งมวล         
ที่มีอยูรวมไปถึงการใชหนวย รพศ. 
  โดยปกติ การทําลายทางกายภาพเปนการปฏิบัติการทางทหารเพื่อ
ประโยชนในทางยุทธวิธี แตก็สามารถนํามาใชเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการขาวสาร
เชิงรุกไดเปนอยางดี   การทําลายทางกายภาพสามารถสนับสนุนการปฏิบัติการขาวสาร
โดยการทําลาย, ขัดขวาง, ลดประสิทธิภาพการใชขาวสาร, ระบบสารสนเทศ, กระบวน
การตกลงใจ ของฝายตรงขาม 
  ตัวอยางเครื่องมือที่ใชในการทําลายทางกายภาพ ไดแก ป./อาวุธ 
ปตอ., การสนับสนุนทางอากาศใกลชิด, หนวย บ., หนวย รพศ., การโจมตีทาง
อิเล็กทรอนิกส, ยุทโธปกรณ/เครื่องมือของเหลาทัพอ่ืน ฯลฯ 
 ๓.๑.๗ การรักษาความปลอดภัย 
  การรักษาความปลอดภัยกําหนดขึ้นเพื่อปองกันกําลังพล, ปองกัน
การเขาถึงโดยไมไดรับอนุญาตตอยุทโธปกรณ, ที่ตั้งทางทหาร, เอกสาร      ทั้งนี้เพื่อ
ปองกันการกอวินาศกรรม, การบอนทําลาย, การลักขโมย และการสรางความเสียหาย
รูปแบบอื่น 
  การรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยูกับความสําเร็จ
ของการระบุความเสี่ยงและระดับภัยคุกคาม, การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสมใน
การกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย, การประสานงานกับหนวยเหนือและหนวย
ขางเคียง   รวมทั้งการจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ เพื่อรองรับเหตุการณที่อาจเกิดขึ้นจาก
การละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ 
 ๓.๑.๘ การตอตานขาวกรอง 
  การตอตานขาวกรอง เปนการปฏิบัติเพื่อปองกันการกอวินาศกรรม, 
การบอนทําลาย, กิจกรรมขาวกรองของฝายตรงขาม รวมทั้งการลอบสังหารบุคคล
สําคัญ 
 
 



  ๑๗  

 ๓.๑.๙ การตอตานการลวง 
  การตอตานการลวง ประกอบดวยความพยายามในการปฏิเสธ 
หรือลดอิทธิพล หรือแสวงประโยชนจากการลวงของฝายตรงขาม  วัตถุประสงคสําคัญ
ในการตอตานการลวงเพื่อใหผูมีอํานาจตกลงใจของฝายเราไดตระหนักวาฝายตรงขาม
อาจใชการลวงตอฝายเราดวย 
 ๓.๑.๑๐ การตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ 
  การตอตานการโฆษณาชวนเชื่อ เปนความพยายามในการปฏิเสธ 
หรือลดอิทธิพลและความนาเชื่อถือในการโฆษณาชวนเชื่อของฝายตรงขาม        การ
ตอตานการโฆษณาชวนเชื่อมีหลักการและเหตุผลเชนเดียวกับการตอตานการลวง 
 ๓.๑.๑๑  การประชาสัมพันธ 
  การประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมเสริมของการปฏิบัติการขาวสาร
ที่เกี่ยวของกับการใหขอมูลที่เปนจริงแกสาธารณะ, ส่ือมวลชนทั้งในและตางประเทศ  
รวมไปถึงกําลังพลของกองทัพเอง        การประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพสามารถ
นํามาใชในการสนับสนุนการปฏิบัติการขาวสารทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
  หลักการประชาสัมพันธ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการขาวสาร   
ไดแก 
  ๓.๑.๑๑.๑      สรางความนาเชื่อถือดวยการใหขอมูลที่เปนจริง ไม
บิดเบือน และปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย 
  ๓.๑.๑๑.๒ อยาพยายามปกปดความจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมี
ขาวร่ัวไหลออกไป 
  ๓.๑.๑๑.๓   ตองดําเนินการประชาสัมพันธอยางทันเวลา 
  ๓.๑.๑๑.๔   การประชาสัมพันธ      ควรกระทําโดยผูที่ไดรับมอบ
อํานาจเทานั้นเพื่อปองกันความสับสน   และเพื่อใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรทําให
เนื้อหาการประชาสัมพันธแตละครั้ง มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกัน 
 
 



  ๑๘  

 ๓.๑.๑๒ การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
  การปฏิบัติการกิจการพลเรือน เปนกิจกรรมเสริมของการปฏิบัติ
การขาวสาร ที่ดําเนินการเพื่อเสริมสราง, รักษา และแสวงประโยชนจากความสัมพันธ
อันดีระหวางหนวยทหารกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐ, เอกชน, NGO และประชาชน     
ทั่วไป  ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานหรือกลุมบุคคลเหลานั้น ใหการสนับสนุน หรืออยางนอย
ที่สุดก็ไมขัดขวางหรือตอตานหรือมีอคติตอการปฏิบัติของฝายเรา 
  การปฏิบัติการกิจการพลเรือน อาจกระทํากอน ระหวาง หรือ หลัง
การปฏิบัติการทางทหาร โดยอาจกระทําเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางทหาร 
โดยตรงหรือเพื่อสนับสนุนสวนราชการอื่นทั้งในและนอก กห. 
 
๓.๒ ความสัมพันธระหวางองคประกอบของการปฏิบัติการขาวสาร 
 ในการวางแผนเพื่อการปฏิบัติการขาวสารนั้น จําเปนที่จะตองพิจารณาถึง
ความเปนไปไดในการนําองคประกอบหลัก/สนับสนุน และกิจกรรมเสริม ทุกประเภท
มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด   องคประกอบหรือกิจกรรมบางอยาง มีบทบาทอยางมาก
ในการปฏิบัติการขาวสารเชิงรุก  แตบางองคประกอบ/กิจกรรม เหมาะสําหรับนํามาใช
ในการปฏิบัติการขาวสารเชิงรับ    ในขณะที่หลายองคประกอบ/กิจกรรม สามารถ
กระทําไดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 
 องคประกอบ/กิจกรรมของการปฏิบัติการขาวสารแตละอยาง สามารถนํามา
ใชสนับสนุนสงเสริมซ่ึงกันและกัน  แตตองตระหนักวา หากปราศจากการวางแผน
แบบรวมการที่มีประสิทธิภาพแลว การปฏิบัติการขาวสารอาจไมประสบความสําเร็จ
ตามตองการ  เนื่องจากบางองคประกอบ/กิจกรรม อาจสรางผลในเชิงลบหรือ ขัดแยง
กับองคประกอบอื่นได 
 ตารางที่ ๓.๒   แสดงใหเห็นถึงการสนับสนุนและสงเสริมกันระหวาง      
องคประกอบหรือกิจกรรมของการปฏิบัติการขาวสาร   และตารางที่ ๓.๓ แสดงให
เห็นการขัดแยงกันเองขององคประกอบ/กิจกรรมที่เกี่ยวของ   ทั้งสองตารางนี้เปนเพียง
การแสดงตัวอยางบางสวนเทานั้น  



  ๑๙  

ตารางที่ ๓.๒ ตัวอยางการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางองคประกอบของการ 
  ปฏิบัติการขาวสาร 

 
องคประกอบ/
กิจกรรม 

สงคราม
อิเล็กทรอนิกส 

การ ปจว. การลวง การ รปภ. ใน
การปฏิบัติการ 

สงคราม
อิเล็กทรอนิกส
สนับสนุนโดย 

- ลดขีดความ
สามารถของ   
ฝายตรงขาม       
ที่จะกอกวน  
การ   ปจว. 
ของฝายเรา 

ใชเปนมาตรการ
หนึ่งในการลวง 

ลดขีดความ
สามารถของฝาย
ตรงขามในการ
ใชมาตรการ
สนับสนุนทาง
อิเล็กทรอนิกส 

การลวง
สนับสนุนโดย 

ทําใหประเมิน
ขีดความ
สามารถในการ
ทําสงคราม
อิเล็กทรอนิกส
ของฝายเรา     
ตํ่ากวาความ  
เปนจริง 

ใหขอมูลแกฝาย
ตรงขามโดย
สอดคลองกับ
การ ปจว. 

- ทําใหประเมิน
ขีดความ
สามารถของการ 
รปภ. ในการ
ปฏิบัติการของ
ฝายเราต่ํากวา
เปนจริง 

การ รปภ. ใน
การปฏิบัติการ
สนับสนุนโดย 

ปกปดขาวสาร
ซึ่งแสดงเจตนา
ในการ          
โจมตีทาง        
อิเล็กทรอนิกส 

ปกปดขาวสารที่
อาจกอใหเกิด
ความขัดแยงกับ
การ ปจว. 

ปกปดขาวสาร
และสิ่งบอกเหตุ
เพื่อใหการลวง
ประสบผล 

- 

 
 
 
 
 



  ๒๐  

ตารางที่ ๓.๒ ตัวอยางการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางองคประกอบของ 
  การปฏิบัติการขาวสาร (ตอ) 
 
องคประกอบ/
กิจกรรม 

สงคราม
อิเล็กทรอนิกส 

การ ปจว. การลวง การ รปภ. ใน
การปฏิบัติการ 

การทําลายทาง
กายภาพ
สนับสนุนโดย 

ทําลายระบบ
อิเล็กทรอนิกส
ของฝายตรงขาม
ทําใหการ     
ปองกันทาง
อิเล็กทรอนิกส
ของฝายเราดีขึ้น 

ลดขีดความ
สามารถของ
ฝายตรงขามที่
จะกอกวนการ 
ปจว. ของ     
ฝายเรา 

ใชเปนมาตรการ
หนึ่งในการลวง 

ทําลาย/ลด    
ประสิทธิภาพ
ในการ ลว. และ
หาขาวของฝาย
ตรงขาม 

การโจมตี    
เครือขาย
คอมพิวเตอร
สนับสนุนโดย 

ชวยเสริมการ
โจมตีทาง
อิเล็กทรอนิกส 

ใชเปนเครื่องมือ
หนึ่งในการ 
ปจว. 

ชวยแพรเรื่องใน
การลวงผาน
เครือขาย
คอมพิวเตอร 

โจมตีเครือขาย
คอมพิวเตอร
ของฝายตรงขาม
กอนไดรับ   
ขาวสารที่เปน
ประโยชน 

การปองกัน
เครือขาย
คอมพิวเตอร
สนับสนุนโดย 

ใชรวมกับการ
ปองกันทาง
อิเล็กทรอนิกส 

ปองกันการ     
รั่วไหลของ    
ขอมูลในการ 
ปจว. 

ปองกันขอมูล
ในเครือขาย
คอมพิวเตอรที่
ใชในการลวง 

ชวยในการ
ตรวจพบการ 
เขาถึงระบบ  
สารสนเทศของ
ฝายเรา 

มาตรการ รปภ. 
สนับสนุนโดย 

ปองกัน      
เครื่องมือในการ
ทําสงคราม
อิเล็กทรอนิกส 

ปองกันการ     
รั่วไหลของ   
ขอมูลในการ 
ปจว. 

ปกปดขาวสาร
และสิ่งบอกเหตุ
เพื่อใหการลวง
ประสบผล 

ปองกันการ    
รั่วไหลของ  
แผน/คําสั่ง   
ยุทธการ 

 
 



  ๒๑  

ตารางที่ ๓.๒ ตัวอยางการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหวางองคประกอบของ 
  การปฏิบัติการขาวสาร (ตอ) 
 
องคประกอบ/
กิจกรรม 

การตอตาน   
การลวง 

การตอตานการ
โฆษณาชวนเชื่อ 

การตอตาน   
ขาวกรอง 

การโจมตี 
   เครือขาย
คอมพิวเตอร 

การ รปภ. ใน
การปฏิบัติการ
สนับสนุนโดย 

ลดการเปดเผย
กิจกรรมที่
เกื้อกูลตอการ
ลวงของฝาย    
ตรงขาม 

ลดการเปดเผย
กิจกรรมที่
เกื้อกูลตอการ
โฆษณาชวนเชื่อ  
ของฝายตรงขาม 

ทําใหมั่นใจวา 
ขาวสารสําคัญ
ไมรั่วไหล 

ปกปดขีดความ
สามารถในการ
โจมตีเครือขาย
คอมพิวเตอร 

การลวง
สนับสนุนโดย 

ทําใหฝาย      
ตรงขามเชื่อวา
การลวงของตน
ประสบผล 

ทําใหฝาย     
ตรงขามใชการ
โฆษณา      
ชวนเชื่อที่ผิด ๆ  

ชวยใหฝาย    
ตรงขามไดรับ
ขาวสารที่ผิด ๆ 

ปกปดขีดความ
สามารถในการ
โจมตีเครือขาย
คอมพิวเตอร 

การทําลายทาง
กายภาพ
สนับสนุนโดย 

ลดขีดความ
สามารถในการ
ลวงของฝาย  
ตรงขาม 

ทําลายหนวย
หรือเครื่องมือ
ในการโฆษณา
ชวนเชื่อของ
ฝายตรงขาม 

ทําลาย
ทรัพยากรใน
การหาขาวของ
ฝายตรงขาม 

ชวยทําลาย    
เปาหมาย      
แข็งแรง 

สงคราม
อิเล็กทรอนิกส 

โจมตีทาง
อิเล็กทรอนิกส
เพื่อลดขีดความ
สามารถใน    
การลวงของ 
ฝายตรงขาม 

โจมตีทาง
อิเล็กทรอนิกส
เพื่อลดการใช
ยานความถี่ใน
การโฆษณา
ชวนเชื่อ 

- สงเสริมดวยการ
โจมตีทาง
อิเล็กทรอนิกส 
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 ๒๒  

ารางที่ ๓.๓ ตัวอยางการขัดแยงกันเองระหวางองคประกอบ 
ของการปฏิบัติการขาวสาร  

 
องคประกอบ/
กิจกรรม 

การลวง การ ปจว. การทําลายทาง
กายภาพ 

สงคราม
อิเล็กทรอนิกส 

าร รปภ. ใน
ารปฏิบัติการ
ัดแยงโดย 

ปกปดขาวสาร
จนทําใหการ
ลวงไมไดผล 

ปกปดขาวสาร
จนทําใหการ 
ปจว. ไมไดผล 

- - 

ารลวง          
ัดแยงโดย 

- จํากัดเสรีในการ 
ปจว. 

จํากัดเปาหมาย
ในการทําลาย 

จํากัดเปาหมาย
ในการทํา
สงคราม
อิเล็กทรอนิกส 

าร ปจว.        
ัดแยงโดย 

จํากัดเสรีใน  
การลวง 

- จํากัดเปาหมาย
ในการทําลาย 

จํากัดเปาหมาย
ในการทํา
สงคราม
อิเล็กทรอนิกส 

ารโจมตี    
ครือขาย
อมพิวเตอร    
ัดแยงโดย 

อาจลดความ   
นาเชื่อถือของ
การลวง 

ทําใหฝาย       
ตรงขามไมได
รับขาวสาร    
เชิง ปจว. 

เปาหมายอาจ   
ซ้ําซอนกันโดย
ไมจําเปน 

เปาหมายอาจ  
ซ้ําซอนกัน 


