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วัตถุประสงค์การเรียนรู้
1. สามารถอธิบายหลักการข่าวเบื้องต้นที่มีต่องานตารวจได้
2. ทราบกลยุทธ์และวิธีการใช้ข่าวในการปฏิบัติงาน

ประเภทของข่าวกรอง (รร.รปภ.ศรภ.ฯ คู่มือข่าวกรองทางยุทธศาสตร์,2535:3-12)
ข่าวกรองมีชื่อเรียกกันหลายชนิด หรือหลายประเภท โดยเรียกตามลักษณะของเทคนิ ค หรือวิธีการ
รวบรวมข่าวสาร และความมุ่งหมายในการใช้ และเพื่อประโยชน์ในการแบ่งความรับผิดชอบในการปฏิบัติการ
ใช้ข่าวสาร ข่าวกรอง และการประสานงานด้านการข่าวกรอง
โดยทั่วไปจึงแบ่งข่าวกรองออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ข่าวกรองแห่ง ชาติ ข่าวกรองทางทหาร
และข่าวกรองประเภทอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ข่าวกรองแห่งชาติ เป็นข่าวกรองในระดับกระทรวง ทบวง กรม ตั้ง แต่หนึ่ง หน่วยขึ้นไปเป็น ผู้
รวบรวมและดาเนินกรรมวิธี หรือเป็นผู้ใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3
ชนิด คือ
1.1 ข่าวกรองกิจการภายใน เป็นข่าวที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร การปกครอง
การพั ฒ นาประเทศ รวมทั้ ง การบริ การและสวั ส ดิก ารของรั ฐ ซึ่ ง เป็ นกิ จการภายในประเทศ โดยหน่ว ยที่
ดาเนินการรวบรวมและใช้ข่าวประเภทนี้ คือ กระทรวง ทบวง กรม ที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรม
ดังกล่าว รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น
1.2 ข่าวกรองการรักษาความปลอดภัย เป็นข่าวกรองที่ใช้ประโยชน์ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและรักษาความมั่นคงภายใน ได้แก่ การต่อต้านการข่าวกรอง และข่าวกรองเพื่อความมั่นคง หรือข่าว
กรองในการปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ หรือข่าวกรองในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่
สงบ ซึ่งหน่วยที่ดาเนินการรวบรวมและใช้ข่าวกรองนี้ คือ สานักข่าวกรองแห่งชาติ กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายใน กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการตารวจสันติบาล และศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นต้ น
รวมทั้งหน่วยเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้น
1.3 ข่าวกรองการต่างประเทศ เป็นข่าวกรองที่ใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบายและการ
ดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมทั้งการเตรียมการป้องกันประเทศและการทาสงคราม ซึ่งข่าวกรอง
ชนิดนี้ได้แก่ ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการข่าวลับ หรือ การรวบรวมข่าวสารพิเศษ หรือการจาร
กรรมและการปฏิบัติการพิเศษ โดยหน่วยที่ทาหน้าที่ในการรวบรวม คือ กระทรวงการต่างประเทศ สานักข่าว

กรองแห่ง ชาติ สานั กงานปลัด กระทรวงมหาดไทย กรมข่าว และกรมข่าวของเหล่า ทัพ ศูนย์รั กษาความ
ปลอดภัย และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น
2. ข่ า วกรองทางทหาร เป็ น ข่ า วกรองส าหรั บ น ามาใช้ ใ นการวางแผนการปฏิ บัติ ก ารตามแผน
นโยบาย โครงการ และกาหนดการทางทหาร ซึ่งจะแบ่งได้ดังนี้
2.1 ข่าวกรองทางการรบ หรือข่าวกรองทางยุทธวิธี คือความรู้เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้า
อากาศ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ข่าว
กรองทางการรบ ได้มาจากการดาเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารที่เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ
และภูมิประเทศ ที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารของหน่วยเหนือ หน่วยรอง หน่วยข้างเคียง และ
แหล่งข่าวอื่น ๆ ซึ่งจะให้ข่าวสารและข้อสรุปที่เกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการ ขีดความสามารถ จุดล่อแหลม และ
หนทางปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม
2.2 ข่ าวกรองทางยุ ทธศาสตร์ คือ ความรู้ เกี่ ยวกั บพื้ น ฐานในการก าหนดนโยบายและ
แผนการทาง ของต่างชาติใดชาติหนึ่ง หรือหลาย ๆ ชาติ โดยมุ่งพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของชาติ การวางแผน
และวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความต้องการข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ได้แก่ ขีดความสามารถ จุด
ล่อแหลม และหนทางปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้ของต่างชาติทั้งที่เป็นพันธมิตร เป็นกลาง และเป็นศัตรูหรือน่าจะ
เป็นศัตรู กล่าวโดยสรุปข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ คือ การพิจารณาถึงพลังอานาจของต่างชาติ ซึ่งพลังอานาจ
ดังกล่าว คือ ความสามารถของชาติหนึ่งในการที่จะดาเนินการตามวัตถุประสงค์ของชาตินั้น
ข่า วกรองชนิ ด นี้ มีลั ก ษณะและจุ ด มุ่ ง หมาย ในการรวบรวมข่ า วสารที่ มุ่ง เน้ นในด้ านการ
เตรียมการป้องกันประเทศและการทาสงคราม ซึ่งแตกต่างจากข่าวกรองการต่างประเทศ ที่เน้นในด้านของการ
กาหนดนโยบายต่างประเทศ และการดาเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อย่างไรก็ตามข่าวกรองทั้งสองชนิดนี้
ต่างมีความสาคัญเท่าเทียมกัน เนื่องจากจะใช้เป็นมูลฐานในการกาหนดนโยบายของชาติ โดยเฉพาะนโยบาย
ทางการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ นโยบายทางเศรษฐกิจ
2.3 ข่าวกรองประเภทอื่น ๆ เป็นข่าวกรองที่กาหนดขึ้นตามหน้าที่ ตามลักษณะของการ
ปฏิบัติการและความมุ่งหมายในการใช้อีกหลายชนิด ซึ่งข่าวกรองชนิดต่าง ๆ มีลักษณะเป็นส่วนประกอบทั้ง
ข่าวกรองแห่งชาติ และข่าวกรองทาง โดยอาจเป็นข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ หรือข่าวกรองกรองทางยุทธวิธีก็
ได้ เช่น ข่าวกรองทาเนียบกาลังรบ ข่าวกรองทางเทคนิค (Technical Intelligence –TECHINT) ข่าวกรอง
ภาพถ่าย (Imagery Intelligence - IMINT) ข่าวกรองเป้าหมาย (Target Intelligence) ข่าวกรองทางการ
ติดต่อสื่อสาร (Communications Intelligence -COMINT) ข่าวกรองภูมิประเทศ ข่าวกรองลมฟ้าอากาศ
ข่าวกรองปัจจุบัน ข่าวกรองมูลฐาน ข่าวกรองเพื่อความมั่นคง ข่าวกรองเรือ ข่าวกรองทางอากาศ เป็นต้น โดย
ขอยกตัวอย่าง ข่าวกรองประเภทนี้ 3 ชนิด
-ข่าวกรองภาพถ่าย (Imagery Intelligence - IMINT) หมายถึง ข่าวกรองที่ได้จากการ
รวบรวมผลิตผลของการดาเนินกรรมวิธีจากการตีความภาพ ซึ่งได้จากการถ่ายทาด้วยกล้องถ่ายภาพเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือทางทัศนะอื่น ๆ ลงบนฟิล์ม หรือบนอุปกรณ์แสดงทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือสิ่งใดที่
ปรากฏออกมาเป็นภาพ เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนพื้นที่บริเวณหรือวัตถุ แล้วนาผลที่ได้นี้มาใช้งานด้านการข่าว
กรอง
-ข่ า วกรองเพื่ อ ความมั่ น คง เป็ น ข่ า วกรองประเภทเดี ย วกั บ ข่ า วกรองปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ
เสถียรภาพ หรือข่าวกรองการปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการก่อความไม่สงบ ซึ่งปัจจัยทางการข่าว
กรองประกอบด้วย กาลังของผู้ก่อความไม่สงบ หรือผู้ก่อการร้าย ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ และประชาชน ซึ่ง
ความต้องการข่าวกรองจะกาหนดด้วยฐานข้อมูล ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สัง คมจิตวิทยา และลักษณะ

ภูมิศาสตร์ เพื่อความมุ่งหมายที่จะทราบถึงขีดความสามารถ จุดอ่อน และหนทางปฏิบัติของผู้ก่อความไม่สงบ
หรือผู้ก่อการร้าย โดยจะดาเนินการรวบรวมข่าวสารของทั้งข่าวกรองทางการรบ การรวบรวมพิเศษ การจัดตั้ง
ข่ายงานข่าวลับ การต่อต้านการข่าวกรอง
-ข่าวกรองทางอากาศ (Air Intelligence) เป็นข่าวกรองทาง ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
อากาศของฝ่ายตรงข้าม โดยข่าวกรองที่นามาใช้ในการปฏิบัติการทางอากาศ มีดังนี้
1. ข่าวกรองภาพถ่ายทางอากาศ
2. ข่าวกรองเป้าหมายทางอากาศ
3. ข่าวกรองทาเนียบกาลังรบทางอากาศ
4. ข่าวกรองอาวุธต่อสู้อากาศยาน
5. ข่าวกรองเทคนิคทางอากาศ
6. ข่าวกรองทางการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์

ความมุ่งหมายของข่าว
ข่าวที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ การที่คู่
สงครามทั้งสองฝ่ายต่างที่จะได้ข่าวต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ คือ เพื่อขจัดความไม่แน่นอนใน
เรื่ องที่เ กี่ย วกับ ฝ่ ายตรงข้า ม ลมฟ้ าอากาศและภูมิ ป ระเทศให้ เหลือ น้อ ยที่สุ ดอั นจะเป็ นการช่ วยเหลือ ให้
ผู้บัง คับบัญ ชาได้ทาการตกลงใจปฏิบัติการอย่างหนึ่ง อย่างใดที่เหมาะสม และช่วยให้หน่วยปฏิบัติภารกิจได้
สาเร็จและเสียหายน้อยที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้บังคับบัญ ชาตกลงใจในการกาหนดกระบวนการระวังป้องกันและ
ต่อต้าน เพื่อปกปิดเจตนาและการปฏิบัติของฝ่ายเรามิให้ฝ่ายตรงข้ามทราบ

ความสาคัญของข่าว
ถ้าฝ่ายเราสามารถทราบเรื่องราวและรายละเอียดของฝ่ายตรงข้ามมากเพียงใด ฝ่ายตรงข้ามก็ย่อมจะรู้
เรื่องของฝ่ายเราน้อยลงไปเท่านั้น นอกจากนี้จะทาให้เกิดความสะดวกต่อการที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้มาก
ยิ่ง ขึ้ นด้ วย ผู้ บังคั บบั ญชาย่ อมจะอาศั ยข่ าวต่ างๆ ที่เ กี่ยวกับ ฝ่า ยตรงข้ าม เพื่อ เป็น พื้น ฐานในการตกลงใจ
ปฏิบัติการยุทธวิธี การที่ฝ่ายเราไม่ได้ข่าวอย่างเพียงพอก็เท่ากับว่า เข้าทาการรบโดยมองเห็นชัยชนะอย่างยาก
ที่สุด ถ้าหากฝ่ายเราช่วยกันป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับกาลังของฝ่ายเรา ก็เท่ากับการ
ปิดหนทางปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ชัยชนะยากยิ่งขึ้น

ความรับผิดชอบของ เกี่ยวกับการแสวงหาข่าว
แหล่งข่าวพอที่ จะเพ่งเล็งและถือประโยชน์ได้มี ดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามหรือการงดเว้นไม่ปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม
2. เจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรงข้าม

ความรับผิดชอบของ เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านข่าว
การป้องกันและการต่อต้านข่าว คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้
ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเรา วินัยการรักษาความลับ การรักษาความลับเป็นสิ่งสาคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการทาง ไม่ว่าจะ
เป็นในเวลาปกติหรือในเวลารบก็ตาม
การใช้ การพรางและการซ่ อ นพราง เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น และต่ อ ต้ า นมิ ใ ห้ ฝ่า ยตรงข้ า มเห็ น การ
ปฏิบัติการต่าง ๆ ของฝ่ายเรา ต้องจัดให้มีการพรางและการซ่อนพรางอย่างต่อเนื่องเสมอ การรักษาความ

ปลอดภัยทางการติดต่อสื่อสาร จะต้องพยายามระมัดระวังให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้เครื่องมือ สื่อสาร
อย่างถูกต้อง
การตรวจข่าว จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการตรวจข่าวอย่างเคร่งครัดอย่าใช้รหัสที่คิดขึ้นเอง การส่ง
จดหมายและไปรษณีย์ส่วนตัว ห้ามส่งทางไปรษณีย์สาธารณะเป็นอันขาด
การกาหนดเขตการใช้และพรางแสงไฟ ตามปกติการปฏิบัติการในเวลากลางคืน ผู้บัง คับบัญ ชาชั้ น
เหนือตามลาดับชั้นมักจะกาหนดระเบียบการใช้แสงไฟ และให้มีการพรางแสงไฟตามเขตต่างๆ
ระบบการใช้สัญญาณผ่าน การใช้สัญ ญาณผ่านจะมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าและเปลี่ยนทุกวัน การ
รักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทหาร จะต้องจัดให้มีการระวังป้องกันตนเองอยู่เสมอ

การรายงาน
วิธีการรายงาน การรายงานอาจกระทาได้ 5 หนทาง คือ
1. การรายงานด้วยวาจา และการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
2. การเขียนข่าว
3. การเขียนภาพสังเขป
4. การส่งเอกสารและยุทธภัณฑ์ของฝ่ายตรงข้ามที่พบ โดยมีบันทึกประกอบอย่างถูกต้อง
5. การใช้โทรศัพท์ และวิทยุ

หลักการรายงานข่าว
จะต้องรายงานข่าวทุกชนิดด้วยความรวดเร็วสมบูรณ์และถูกต้องที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทาได้

หน่วยงานด้านการข่าวของสานักงานตารวจแห่งชาติ
พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสานักงานตารวจแห่ง ชาติพ.ศ.2552 อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2547 ได้กาหนดให้หน่วยงานของกองบัญชาการตารวจสันติบาล มีอานาจหน้าที่ที่กระทาการเกี่ยวกับข่าวสาร
ฝ่ายตารวจ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ โดยให้มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(ก) เป็นฝ่ายอานวยการด้านยุทธศาสตร์ให้สานักงานตารวจแห่งชาติในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คาแนะนา และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของกองบัญชาการตารวจสันติบาลและหน่วยงาน
ในสังกัด
(ข) ถวายความปลอดภัยสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้สาเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
(ค) ดาเนินการเกี่ยวกับการข่าวกรองบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของ
ประเทศ
(ง) ดาเนินการเกี่ยวกับงานดาเนินกรรมวิธีข่าวกรองให้สานักงานตารวจแห่งชาติและเป็นศูนย์กลางใน
การบูรณาการการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสานักงานตารวจแห่งชาติ
(จ) ดาเนินการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสาคัญและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงของประเทศ
(ฉ) ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศตาม
อานาจหน้าที่

(ช) ดาเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานมาตรฐานการข่าว และงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้าน
การข่าวของสานักงานตารวจแห่งชาติ
(ซ) ดาเนินการเกี่ยวกับงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองบัญชาการตารวจสันติบาล
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

“เอกสารนี้ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น”

