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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการขาว
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ขาวคืออะไร และขาวสารกับขาวกรองตางกันอยางไร

ขาวสาร

ขาวกรอง

คือ เรื่องราว/การบรรยายเหตุการณ
ตางๆ ที่ไดมาจากการตรวจการณ, การสื่อสาร, การรายงาน,
ขาวลือ, ความนึกคิด และจากแหลงขาวอื่นๆ ซึ่งเรื่องราว/การ
บรรยายเหตุการณตางๆ ดังกลาวนั้นยังมิไดมีการนํามาดําเนิน
กรรมวิธี คือ การวิเคราะห, การประเมินคา, และการตีความ
ดังนั้นขาวสารทีไ่ ดมาจึงอาจจะเปนจริง, นาเชื่อถือได
หรือเชื่อถือไมได และอาจจะตรงหรือไมตรงกับความตองการ
ขาวกรอง ทีจ่ ะนํามาใชประโยชนในการวางแผน การกําหนด
นโยบายและการดําเนินการ ก็ได

คือ ผลอันเกิดจากการรวบรวม, การประเมินคา,
การวิเคราะห, การสนธิ และการตีความขาวสารทั้งมวลที่ไดมา
ซึ่งเกี่ยวของกับลักษณะอยางหนึ่งหรือหลายอยางของตางชาติ
หรือของพื้นที่ปฏิบัติการ และมีความสําคัญโดยตรง หรือนาจะ
มีความสําคัญในการวางแผนการยุทธ ในการกําหนดยุทธ
ศาสตรชาติ และนโยบายของชาติ และในการกําหนดยุทธ
ศาสตรทหาร

สวนขาวกรองแหงชาติ หรือ ขาวกรองในระดับชาติ เปนขาวกรองซึ่งหนวยในระดับกระทรวง, ทบวง, กรม
ตัง้ แตหนึ่งหนวยขึ้นไปเปนผูรวบรวมและดําเนินกรรมวิธี หรือเปนผูใชเพื่อรักษาผลประโยชนและความมั่นคงของชาติ
 ขาวกรองทางทหาร(Military Intelligence) เปนขาวกรองสําหรับนํามาใชในการวางแผนการปฏิบัติการตามแผน
นโยบาย โครงการ และกําหนดการทางทหาร ซึ่งอาจแบงออกไดเปน ขาวกรองทางการรบ(หรือขาวกรองทางยุทธวิธี)
และ ขาวกรองทางยุทธศาสตร
ขาวกรองทางการรบ (Combat Intelligence)
คื อ ความรู  เ กี่ ย วกั บ ข า ศึ ก ลมฟ า อากาศและลั ก ษณะทาง
ภูมศิ าสตร ที่ ผบ.ตองการในการวางแผนและการปฏิบัติการ
ทางยุทธวิธี ขาวกรองทางการรบไดมาจากการดําเนินกรรมวิธี
ตอขาวสารเกี่ยวกับขาศึก, ลมฟาอากาศที่ไดรับจากเจาหนาที่
รวบรวมขาวสารของทั้งหนวยเหนือ, หนวยรอง, หนวยขาง
เคียง และแหลงขาวอื่นๆ
V

ขาวกรองทางยุทธศาสตร
คือ ความรูเกี่ยวกับพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและแผนการ
ทางทหารของตางชาติ ชาติใดชาติหนึ่ง หรือหลายๆ ชาติ โดย
มุงพิจารณาถึงวัตถุประสงคของชาติ, การวางแผนและ วิธีการ
ปฏิบตั ิเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค

เราตองการขาวกรองไปเพื่ออะไร

ความมุง หมายในการใชขาวกรองทางการรบ(ซึ่งไดแก ขอสรุปเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการ, ขีดความสามารถ, จุดลอแหลม
และหนทางปฏิบัติของขาศึก) ก็เพือ่ ลดผลกระทบตางๆ ที่จะมีตอการบรรลุภารกิจของเราใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะเปน
ไปได ผบ.ใชขาวกรองทางการรบในการกําหนดขอตกลงใจทีจ่ ะใชปจจัยอํานาจกําลังรบของตนไดอยางเหมาะสม เพื่อ
บรรลุภารกิจของหนวย และกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยใหแกหนวยได
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ความตองการขาวกรองทางยุทธศาสตร กลาวโดยสรุปแลว “การพิจารณาขาวกรองทางยุทธศาสตร
คือ การพิจารณาถึงพลังอํานาจของตางชาติ”
ไดแก ขีดความสามารถ, จุดลอแหลม และ
หนทางปฏิบัติที่นาจะเปนของชาติอื่น ซึง่ พลังอํานาจของชาติ ก็คือ ความสามารถของชาติหนึ่งๆ
ทัง้ ที่เปนศัตรู, พันธมิตร และชาติที่เปนกลาง ในการที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงคของชาตินั้นๆ นั่นเอง
V

การรวบรวมขาวสาร ทําไดอยางไร

การรวบรวมขาวสารทางยุทธศาสตร สําหรับนํามาดําเนินกรรมวิธี และผลิตเปนขาวกรองทางยุทธศาสตรนั้น
อาจกลาวโดยสรุปไดวา วิธกี ารรวบรวมขาวสารทางยุทธศาสตรจะแบงเปน 2 วิธีการใหญๆ ไดแก .การรวบรวมขาวสารจากแหลงขาวเปด

การรวบรวมขาวสารโดยการปฏิบัติการลับ

เปนการรวบรวมขาวสารจากแหลงขาวตางๆ ซึ่งมิไดมีการ
พิทักษรักษาขาวสารตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
และไมตองใชเทคนิค หรือวิธีการที่ยุงยากสลับซับซอนใน
การรวบรวม แตอาจใชวิธีการปกติธรรมดา เชน รวบรวม
ขาวสารจากเอกสาร, วารสาร, สิ่งพิมพ, เอกสารวิจัยของ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ, รายงานทางการ
ศึกษาและทางวิชาการ, หนังสือรุนหรือทําเนียบรุนของผูเขา
รับการศึกษา, หรือเขารวมในกิจกรรมตางๆ ก็ได

เปนการรวบรวมขาวสารซึ่งตองใชผชู ํานาญพิเศษ โดยใช
เทคนิคหรือวิธีการที่สลับซับซอน และใชเครื่องมือ หรือ
อุปกรณพิเศษตางๆ ประการสําคัญจะเนนหนักในเรื่อง
ของการรั ก ษาความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ก ารอย า ง
เขมงวดมี 2 วิธีการ
c การจัดตั้งขายงานขาวลับ
d การใชเครื่องมือสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส
ซึง่ เรียกรวมกันวา “ขาวกรองทางการสื่อสาร”
(Signal Intelligence : SIGINT)

แหลงขาวจะมีทั้งทางทหารและพลเรือน

การจัดตั้งขายงานขาวลับ

รายงานขาวกรอง, กิจกรรมภายใน, การสัมภาษณบุคคล,
การสังเกตการณ, การถายภาพ, และการพบปะสนทนา
เปนตน ซึ่งวิธีการรวบรวมเหลานี้สามารถจะไดขาวสารที่
ตองการในทุกองคประกอบของขาวกรองทางยุทธศาสตร
ทัง้ นีก้ ารรวบรวมขาวสารทางยุทธศาสตร จะใชวิธี
การรวบรวมจากแหลงขาวเปดมากที่สุด โดยเฉพาะใน
ประเทศฝายโลกเสรี สามารถรวบรวมขาวสารจากแหลง
ขาวเปดไดถึง ประมาณ 80 - 90%

คือ กรรมวิธีในการแสวงหาและเลือกเฟนตัวบุคคล เพื่อ
ชักจูงใหเขามาปฏิบัติงานลับทางดานการขาวกรอง ซึ่ง
ประกอบดวยการปฏิบัติ 2 ขั้นตอนใหญๆ
c ขั้นการคัดเลือกสายลับ(สาขาหรือตัวแทน)
d ขั้นการใชสายลับ
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ขาวกรองทางการรบ และขาวกรองทางยุทธศาสตรมีความสัมพันธกันอยางไร

)

ทัง้ ขาวกรองทางยุทธศาสตรและขาวกรองทางการรบจะจัดอยูในประเภทของขาวกรองทางทหาร มีการดําเนินการใน
เรือ่ งกระบวนการผลิต คือ การวางแผน, อํานวยการ, การรวบรวมขาวสาร, และการดําเนินกรรมวิธีเชนเดียวกัน แต
ขาวกรองทั้งสองนี้ในบางลักษณะก็อาจคลายคลึงหรือแตกตางกัน กลาวโดยสรุป คือ เรื่องของ ขอบเขตการผลิต/
การใช และเรื่องความจําเปน/วัตถุประสงคในการใช

)

ขาวกรองทางยุทธศาสตร มีความตองการขาวเกี่ยวกับพื้นฐานใน
การพัฒนาและการกําหนดนโยบายแหงชาติ กับนโยบายและแผน
ทางทหาร เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของชาติ ซึ่งจะทําใหทราบถึง
ขีดความสามารถ, จุดลอแหลม และหนทางปฏิบัติของชาตินั้น
ดวยการรวบรวมและวิเคราะหจากองคประกอบขาวกรองทาง
ยุทธศาสตร เพื่อใชเปนเครื่องชวยกําหนดยุทธศาสตรชาติและ
ยุทธศาสตรทหารของฝายเรา ทั้งนี้ในการวิเคราะหตองวิเคราะห
รวมกันโดยไมแยกองคประกอบ เพียงแตอาจมีการเนนใหเห็นถึง
สาระสําคัญของแตละองคประกอบได เนื่องจากความแตกตางกัน
ในเปาหมายของการวิเคราะหนั่นเอง

องคประกอบขาวกรองทางยุทธศาสตร
;
;
;
;
;
;
;
;

การเมือง
การทหาร
เศรษฐกิจ
สังคมจิตวิทยา
ภูมิศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การขนสงและโทรคมนาคม
ประวัติบุคคล

)

มี ข  า วกรองบางชนิ ด ซึ่ ง เรี ย กชื่ อ ตาม ) ในขณะที่มีขาวสารหลายชนิดที่นํ ามาใชในกระบวนการผลิตขาว
เทคนิคหรือวิธีการในการรวบรวมขาวสาร
กรองทางยุทธศาสตร เชน
และความมุงหมายในการใช เพื่อนํามา ; แผนที่และแผนผัง
ผลิ ต หรื อเป น ส ว นประกอบของทั้ง ขาว ; ขาวสารและขอมูลที่เกี่ยวกับ ลักษณะภูมิประเทศหรือพื้นที่
กรองทางยุ ท ธศาสตร และข า วกรอง
ปฏิบตั กิ าร, ลมฟาอากาศ, ระบบการขนสงและโทรคมนาคม, การ
ทางการรบ ขาวกรองเหลานี้ ไดแก.เมือง, สังคมจิตวิทยา, เศรษฐกิจ ฯลฯ
; ขาวกรองทําเนียบกําลังรบ
; ขาวกรองทําเนียบกําลังรบ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขาวกรองทาง
; ขาวกรองทางเทคนิค
การทหาร
; ขาวกรองเปาหมาย
; ขาวกรองประวัติบุคคล ซึ่งสามารถนํามาใชผลิตขาวกรองทาง
การรบไดดวย
; ขาวกรองลมฟาอากาศ
; ขาวกรองทางการสื่อสาร
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หลักพื้นฐานในการปฏิบัติการขาวกรอง
 การปฏิบัติดานขาวกรองและดานยุทธวิธีมีความสัมพันธกันและขึ้นแกกันและกัน เนื่องจากความสําเร็จของ
การปฏิบัติการทางดานยุทธการจะเปนผลสืบเนื่องมาจากระบบการปฏิบัติการขาวที่มีประสิทธิภาพ ทั้งขาว
กรองทางยุทธศาสตรและขาวกรองทางการรบ และความสนใจในการที่จะนํ าเอาขาวกรองไปใชใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติการใหมากที่สุด ดังนั้นการประสานงานระหวางหนวย/เจาหนาที่ขาวกรองกับหนวย/
เจาหนาที่ทางยุทธการจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง
 ขาวกรองจะตองใชประโยชนได คือ มีประโยชนในการกําหนดขอตกลงใจ, การวางแผน, การกําหนด
นโยบาย, การแกไขปญหา, การควบคุม, การปฏิบัติ และประการสําคัญตองตรงกับความตองการของ
ผูใช มิฉะนั้นการปฏิบัติการขาวกรองจะเปนการสูญเปลา
 ขาวกรองจะตองทันเวลา เพราะการใชขาวกรองที่สอดคลองกับสถานการณนั้นจะมีคุณคามากที่สุด ก็ตอเมื่อ
นํามาใชไดทันเวลา ถาหากลวงเวลาไปแลวคุณคาก็จะลดนอยลงไปตามลําดับ ดังนั้นในบางสถานการณ
ความทันเวลาอาจมีความสําคัญมากกวาความถูกตองและสมบูรณของขาวสารเสียอีก
 การวางแผน และการปฏิบัติการขาวกรอง จะตองใหมีความออนตัว ทีจ่ ะสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณไดตลอดเวลาและดีที่สุด
 ตองมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอยางเขมงวดและตอเนื่อง มีการปฏิบัติอยางเขมงวดกวดขัน
ทัง้ หนวยขาวกรองและบุคคลหรือหนวยที่ใชขาวกรอง เพื่อมิใหขาวสารรั่วไหลไปถึงขาศึก/ฝายตรงขาม ซึ่งจะ
เปนผลเสียหายและจะเปนอันตรายตอฝายเรา
 การปฏิบัติการขาวกรองจะตองใชจินตนาการ ประกอบดวยความคิดสรางสรรคและสมเหตุสมผล รวมทั้ง
ปราศจากการแทรกแซงจากบุคคลตางๆ ที่ไมจําเปน
 การปฏิบัติงานขาวตองมีการประสานงานระหวางหนวยปฏิบัติการขาวกรองตางๆ อยางแนนแฟน เพื่อมิให
เกิดการซํ้าซอนของงานหรือเปาหมายทางการขาวกรองโดยไมจําเปน
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 ระบบหมายเลขความชํานาญการทางทหาร สําหรับนายทหารสัญญาบัตร (เหลาทหารการขาว)
ชกท. 9300
นายทหารขาวกรองทางทหาร
หนาที่ทั่วไป : เปนผูริเริ่มในการวิจัย, รวมในการสํารวจ
และกําหนดแนวทางปฏิบัติตางๆ ตามหนาที่ซึ่งขาวเหลา
นั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน ทั้งนี้เพื่อใหไดขาวสาร
ในสาระตางๆ เชน กําลัง, การวางกําลัง, ความมุงหมาย,
ยุทธวิธี, ยุทธศาสตร, ขวัญ, การสงกํ าลังบํ ารุง,
ทรัพยากร, สถานการณการเมืองของขาศึก และปจจัย
ตางๆ ทํานองเดียวกัน อันเปนประโยชนตอการขาว
กรองทางทหาร
หนาที่เฉพาะ
) วางแผนและจัดทําระเบียบ เพือ่ ใหการรับ, การดําเนิน
กรรมวิธี, การประเมินคา, การเก็บเรื่อง และการ
ดําเนินการอยางอื่นๆ เพื่อหาขาวสารทางการขาวกรอง
ไดดาเนิ
ํ นไปอยางมีระเบียบและมีระบบการ
) รวบรวม, สอบทาน, ประเมินคา, และชี้แจงการทํารายงานขาวกรองและเหตุการณตางๆ ทั้งนอกและในประเทศ
) กําหนดแนวปฏิบัติในการจัดทําและใหมีที่เก็บเอกสาร, แผนที่แผนผังตางๆ อุปกรณหองสมุด และสิ่งอื่นๆ ที่ใชเปน
แหลงขาวทีต่ องการ
) กํากับดูแลและเปนธุระในหนาที่ตา งๆ เกีย่ วกับการคนควา, การเก็บรวบรวมเรื่องเขา-ออก, ระเบียบและการประเมิน
คาในการทํารายงานหรือการเขียนอยางอื่นๆ รวมทั้งการแสดงเปนเสนและเปนภาพทีเ่ กีย่ วของกับขาวกรองทางทหาร
ทั้งสิ้น
) กําหนดแนวปฏิบัติและเปนธุระใหมีการประสานงานกับหนวยการขาวอื่นๆ และสํานักงานขาวของรัฐบาล เพื่อชวยให
มีการแลกเปลี่ยนขาวสารทางการขาวกรอง
) กํากับดูแลและเขารวมในการซักถามเชลยศึก, ชนชาติศัตรู และเคลื่อนไหวหรือเจตจํานงของขาศึก
) เสนอคําขอและคําแนะนําสําหรับการลาดตระเวนหรือภารกิจตรวจสอบอยางอื่นๆ เพื่อใหไดขาวสาร
) ใหคําปรึกษาแก “นายทหารฝายอํานวยการการขาว” ในการประเมินคาขาวสารทางการขาวกรอง และการวางแผน
ปฏิบัติการขาวกรอง
) กํากับดูแลการฝกอบรมเจาหนาที่ในการคนควา, การประเมินคาอยางตอเนื่อง และการดําเนินกรรมวิธีขาวสารทาง
การขาวกรองที่เปนเรื่องทํานองคลายกัน
) ในฐานะเปน “ผูบังคับบัญชาหนวยขาวกรองทางทหาร” สัง่ การใช, การธุรการ, การซอมบํารุงเครื่องมือติดตอสื่อสาร,
การขนสง และการรักษาความปลอดภัยของหนวย
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ชกท. 9301
นายทหารฝายขาวกรองทางการรบ(สธ./ฝอ.2)

ชกท. 9302
นายทหารตอตานการขาวกรอง

หนาที่ทั่วไป : วางแผนและกําหนดแนวปฏิบัติการรวบ
รวม, การประเมินคา, การตีความ และการแจกจายขาว
สารทางการขาวกรอง และการตอตานขาวกรอง กับแนะ
นําผูบังคับหนวยและหนวยรองในเรื่องสถานการณและ
ขีดความสามารถของขาศึก
หนาที่เฉพาะ
) วางแบบการทําแผนรวมมือในการวางแผน, นโยบาย
และระเบียบปฏิบัติในฐานะเปน ฝสธ.ของกรมฝาย
อํานวยการของกองทัพบก และ ฝสธ./ฝอ. ของหนวย
ระดับรองๆ ลงไป เพื่อชวย ผบ.ในเรื่องการขาวกรอง
) กํ าหนดแนวปฏิบัติหรือควบคุมการคนควาและการ
ดําเนินการตางๆ ในเรื่องเหลานี้ตลอดจนหนาที่ตางๆ
ที่เกี่ยวของ
) กําหนดแนวปฏิบัติและทําคําสั่งเพื่อรวบรวมขาวสาร,
ประเมินคา และแจกจายขาวสารความเคลื่อนไหว
ทั้งปวงของขาศึก
) ประสานการปฏิบัติของเจาหนาที่ขาวกรองของหนวย
รองตามสายการบังคับบัญชาตามปกติ และดวยการ
ติดตอพบปะกันของฝายอํานวยการ
) ประสานระบบการตรวจการณท างพื้ น ดิ น และทาง
อากาศ เพื่อใหไดขาวสาร
) ทําการติดตอสํานักงานขาวกรองอื่นๆ
) รายงานผูบังคับบัญชาในเรื่องที่ตั้ง, กําลัง, การจัด
หนวย, ความมุงหมาย และขีดความมารถของขาศึก
) วางแผน, กํากับดู และตรวจสอบการฝกการขาวกรอง
ภายในหนวยโดยความรวมมือกับนายทหารยุทธการ
(สธ./ฝอ.3)
ในหนาที่นายทหารฝายการตอตานการขาวกรอง
) แนะนํานายทหารฝายการขาวกรองในการประสานการ
ปฏิบตั ิการของหนวยตอตานการขาวกรอง

หนาที่ทั่วไป : กําหนดแนวปฏิบัติและรวมในการตรวจสอบ
บุคคลหรือหนวยและบริเวณหรือคายทหารสําคัญๆ เพื่อ
สืบหาความทรยศ, การปลุกปนเพื่อใหเกิดความความไม
สงบ, การบอนทําลาย, การเอาใจออกหาง, การจาร
กรรม และการกอวินาศกรรม
หนาที่เฉพาะ
) จัดกําลังหรือวางแผน เพือ่ ปฏิบัติการตามภารกิจตาม
ที่ไดรับมอบหมาย
) แบงมอบหนาที่และควบคุมการตรวจสอบและการ
ปฏิบัติงานอยางอื่นๆ ของเจาหนาที่ตอตานการขาว
กรอง
) ให คํ าแนะนํ าหรื อ กํ าหนดแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
มาตราการต อ ต า นการจารกรรมและการก อ วิ น าศ
กรรม กั บ วางและดํ าเนินมาตรการเพื่อสืบความ
ทรยศ, การปลุกปนเพื่อใหเกิดความไมสงบ, การบอน
ทําลาย และการเอาใจออกหาง
) ใหความตกลงใจการใชผูแจงขาว, เครื่องมือเทคนิค,
และวิธีตรวจสอบและตอตานการขาวกรองอยางอื่นๆ
) จัดหนวย, กํากับดูแล และสํารวจความปลอดภัยและ
การตรวจสอบหนวยในกองทัพบก ที่ทําการรัฐบาล
และสิ่งปลูกสรางของพลเรือนที่เปนที่ทํ างานของผูมี
สัญญาจางเหมากับกองทัพบก
) ดํ าเนินการและอํ านวยการตรวจสอบประวัติพื้นฐาน
เพื่อพิจารณาความจงรักภักดี, ความนึกคิด และ
ความซื่อสัตยของเจาหนาที่ทหารและพลเรือนที่กอง
ทัพบกวาจาง
) ร ว มมื อ หรื อ กํ าหนดแนวปฏิ บั ติ ก ารวางแผนและ
ปฏิบัติการขาวกรอง เพื่อใหมีความแนใจในเรื่องความ
ปลอดภัยของเขตทหารสําคัญ, บุคคล, และวัตถุ
ระหวางปฏิบัติการยุทธ
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) ทํานโยบาย, แผน, ระเบียบปฏิบัติ และคําสั่งเพื่อ
ตอตานการปฏิบัติการขาวกรองของขาศึก
) ประสานงานขาวกรองที่เกี่ยวกับการตอตานการจาร
กรรม, การพิทักษขาวสารทหาร, การตรวจขาว และ
มาตราการรักษาความปลอดภัย เพื่อกําจัดการบอน
ทําลายและการกอวินาศกรรม
) ทํ าการติดตอกับเจาหนาที่สืบสวนของสวนภูมิภาค
และสวนกลาง และเจาหนาที่ทํ านองเดียวกับของ
ประเทศสัมพันธมิตร
) ประสานงานกับนายทหารยุทธการและนายทหารใน
คณะรัฐบาลทหาร ในการใหทัศนะตางๆ เกี่ยวกับ
มาตรการตอตานการขาวกรอง เฉพาะอยางที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทางทหารและดานพลเรือน

) ดํารงการติดตอกับเจาหนาที่สืบสวนของทองถิ่นและ
ของระดับที่สูงกวา ตลอดจนกรมกองอื่นๆ ของรัฐ
บาลในประเทศของเราเอง หรือประเทศที่ฝายเราเขา
ยึดครอง
) ประสานงานกับหนวยขาวกรองอื่นๆ, เจาหนาที่รัฐบาล
ทหาร และหนวยรักษากฎหมายในเรื่องตางๆ เชน
การแลกเปลี่ยนขาวสารและการใหความรวมมือ
) จั ดทํ าแผนตอตานการขาวกรองและวางแผนความ
ปลอดภัย และการพิทักษขาวสารทหาร และการ
เคลือ่ นยายหนวยทหาร
) วางแผนและเพิ่มพูนความสํ านึกในการรักษาความ
ปลอดภัยลงในตัวทหาร
) สอบทานเหตุการณที่แลวมา เพื่อหาความเหมาะสม
สําหรับใชในการดําเนินการตามกฎหมาย โดยการรวม
มือกับฝายพระธรรมนูญ
) สืบสาวเรื่องราวทีแ่ ลวมา, ประเมินคา และเสนอราย
งานการตอตานการขาวกรอง
) กําหนดแนวปฏิบัติ, กํากับดูแล และรวมในปฏิบัติการ
ทางธุรการอยางอื่นๆ
) ในฐานะเป น ผู  บั ง คั บ หน ว ยต อ ต า นการข า วกรอง
กําหนดแนวปฏิบัติทางธุรการ, การฝก, การใชกําลัง
ปฏิบตั กิ าร, การติดตอ, การสงกําลังบํารุง, การสื่อสาร
และการขนสงของหนวย(เมื่อไดรับแตงตั้งเปนนาย
ทหารฝายการตอตานการขาวกรองใหดู ชกท. 9301
และ ชกท. 9307)
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ระบบหมายเลขความชํานาญการทางทหาร สําหรับนายทหารชั้นประทวน (เหลาทหารการขาว)
ชกท. 960 เสมียนขาวกรอง
) ทํ าหนาที่เสมียนในแผนกขาวของหนวยทหารตั้งแต
ระดับกองพลขึ้นไป
) ลงบัญชีเอกสารเขาและออกจากแผนก ตลอดจนเก็บ
และควบคุมเอกสารตางๆ
) พิมพและตรวจรางเอกสารแยกเรื่องเกี่ยวกับทําเนียบ
กําลังรบ, ขาวกรองทั่วไป และรายงานพิเศษอื่นๆ
) ชวยในการตรวจและกักขาว
) ชวยเหลือการปฏิบัติงานของนายสิบวิเคราะหขาว
กรอง และนายสิบทําเนียบกําลังรบ

ชกท. 962 นายสิบวิเคราะหขาวกรอง

ชกท. 964 นายสิบทําเนียบกําลังรบ

) มีหนาที่ชวยเหลือนายทหารขาวกรองในการรวบรวม
วิเคราะห, แปล และแจกจายขาวกรอง
) รวบรวมและลงบั น ทึ กการรับขาวจากหนวยเหนือ,
หนวยรอง และหนวยขางเคียง
) ทําการวิจัยในเรื่องพิเศษ เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
) ศึกษาและกําหนดความสําคัญและความเชื่อถือไดของ
ขาวที่ไดรับ
) กํ าหนดการใชขอมูลทางขาวกรอง และเตรียมแจก
จายเอกสาร, แผนที่, ภาพถาย และอื่นๆ
) ประสานงานโดยใกล ชิ ด กั บ จนท.ข า วกรองทาง
เทคนิค
) สํารวจและเตรียมรายงานเกีย่ วกับวัสดุที่ยึดได
) ลงบันทึกและแกไขแผนที่สถานการณ
) ชวยในการเตรียมเอกสารทางการขาวกรองตางๆ
) กําหนดแผนและจัดผลัดการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในบังคับบัญชากับชวยเหลือแนะนํ าการปฏิบัติงาน
ตามสมควร

) ดํ าเนิ น กรรมวิ ธี เ พื่ อ ผลิ ต ข า วกรองเกี่ ย วกั บ กํ าลั ง ,
ยุทโธปกรณ, ที่ตั้ง, การวางกําลัง, การจัด และการ
เคลื่อนยายกําลังของ ขศ.
) รวบรวมและสรุปขาวสารซึง่ ไดรับแหลงตางๆ ในเรื่อง
ทําเนียบกําลังรบของ ขศ.
) ศึกษาและประเมินคามาตราการตางๆ เพื่อกําหนด
ความเชื่อถือไดและการใช
) จัดรวบรวมแฟมเอกสารกิจการขาวกรองของ ขศ.
) จัดรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับภูมิลําเนาทางทหารของ
ขาศึก ไดแก อายุ, ยศ, ตําแหนง และบุคลิกภาพ
) ปรับและแกแผนที่ทําเนียบกําลังรบขาศึกเพื่อพิจารณา
ทีต่ งั้ และการเคลื่อนไหวของหนวยกําลังขาศึก
) เตรียมรายงานสรุปเกี่ยวกับทําเนียบกําลังรบ
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ชกท. 965 ลาม
) กํากับการและปฏิบัติการในการแปลคําพูดเปนภาษา ”ไทย”
) รวมปฏิบัติงานในกิจการที่ตองใชการแปล เชน การใหสัมภาษณ, การสอบถามพลเรือนซึ่งมิใชฝายขาศึกและการ
กระจายเสียง
) แปลคําพูดหรือคํากลาวเปนภาษา “ไทย”
) รายงานสรุปผลการแปล
) ประสานงานกับลามของหนวยรองและแนะนําการปฏิบัติในหนาทีลาม

ชกท. 966 นายสิบซักถามเชลยศึก

ชกท. 969 นายสิบตีความภาพถาย

) กํากับการในการซักถามเปนภาษาตางประเทศตอเชลย
ศึก, ทหารพลัดหนวยของขาศึก และพลเรือนฝาย
ขาศึก
) จัดบุคคลที่จะซักถามเขาเปนประเภทๆ โดยตรวจสอบ
จากประวัติ, บันทึก และเอกสารติดตัว
) ตัง้ คําถามเพือ่ ใหไดขาวสารเกี่ยวกับกําลัง, ผลสําเร็จใน
การยุทธ และปริมาณ/คุณภาพของยุทโธปกรณของ
ขศ.
) บันทึกผลการซักถาม เพื่อเทียบเคียงกับเอกสารและ
รายงานขาวกรองอื่นๆ
) ประสานการปฏิบัติและแนะนําเจาหนาที่ซักถามเชลย
ศึกของหนวยรอง
) เก็บรักษาแฟมเอกสารเกี่ยวกับกิจการในหนาที่ซักถาม
เชลยศึก

) แปลภาพถายทางอากาศและทางพื้นดิน เพื่อใหขาว
สารที่ จ ะใช ใ นการวางแผนและการปฏิ บั ติ ง านทาง
ทหาร
) กําหนดทิศและวางของภาพถายลงในแผนที่
) ศึกษาภาพถาย เพื่อวิเคราะหกํ าหนดลักษณะภูมิ
ประเทศ, กําลังขาศึก, อาวุธและที่ตั้งอาวุธสําคัญๆ,
ขายถนน และลักษณะการจราจรในพื้นที่ที่ ขศ.ยึด
ครอง
) จัดภาพถายใหเรียงลําดับ เพื่อกําหนดพื้นที่ของหมู
ภาพถายนั้นๆ
) ศึกษาภาพถาย ณ บริเวณที่ตั้งฝายเราเพื่อตรวจวินัย
การพราง
) เก็บและรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการตีความ
ภาพถาย
) วางแผนและกําหนดตารางการปฏิบัติงาน เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ชกท. 970 นายสิบขาวกรองทางทหาร
) เปนผูชวยในแผนวกขาวของกองอํานวยการหนวยทหาร ในระดับตั้งแตกองพลขึ้นไป
) เก็บรักษาเอกสารในการขาวทั้งปวงในแผนก เวนเอกสารประเภท “ลับที่สุด”
) ปรับปรุงแผนที่สถานการณใหทันสมัยอยูเสมอ
) ปฏิบตั ติ ามหนาที่การขาวตามที่ไดรับมอบหมาย
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