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การตอตานการขาวกรอง
การจารกรรม, การกอวินาศกรรม,
การบอนทําลาย ตลอดจนพฤติกรรมขาวกรองอื่นๆ
ที่เปนภัยจากภายในและภายนอก
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การตอตาน
การปองกัน
การตรวจคนและการลบลาง
การข
า
วกรอง
มาตรการ ตข.เชิงรับ
มาตรการ ตข.เชิงรุก
การปกปดขาวสาร, การรักษาความลับ,
มาตรการมุงสกัดกั้นความพยายามของฝายตรง
การพราง, การซอนเรน เปนมาตรการซึ่งมักจัด ขามในการปฏิบัติการจารกรรม, กอวินาศกรรม
ทําเปนระเบียบปฏิบัติประจํา(รปจ.) เชน การ
และบอนทําลาย รวมทั้งการตอตานการลาดตระเวน
รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล, เอกสาร, และการสรางความสับสนใหกับฝายตรงขาม
สถานที่ และการสื่อสาร
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แผน ตข.ที่มีประสิทธิภาพจะตอง. . . ดูแบบฟอรมแผน ตข. หนา ข – 4
) มีการวางแผนที่ดี
) ตองกระทําพรอมกับ…แผน/นโยบายทางยุทธการ
) พิจารณาทั้ง…เชิงรับ + เชิงรุก
) แผน ตข.ของหนวยระดับตํ่า…มีรายละเอียดและความออนตัวมาก
การวางแผน ตข.จะตองอาศัย. . .
นายทหารตอตานการขาวกรอง (น.ตข.)
) ขีดความสามารถของฝายตรงขามใน…
การหาขาว, การกอวินาศกรรม และการบอนทําลาย มีความรับผิดชอบ 3 ประการ
) อํานวยการควบคุม จนท.รวบรวมขาวสาร
การวางแผน ตข.
) รวบรวมขาวสารและผลิตขาวกรองของฝายตรงขาม(ฝตข.)
) สอดคลองกับ…แผน+การปฏิบัติการยุทธ
ในเรื่อง…
) เริ่มกระทําพรอมกัน
¾ ขีดความสามารถดานการขาวกรอง
) กระทําตอเนื่องกัน…ไปจนสิ้นสุดการยุทธ
¾ ขีดความสามารถดานการปฏิบัติการลับ
) วางแผน, ใหคําแนะนํา และเฝาตรวจมาตรการ ตข.ในบก.

แผน ตข.
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กองรักษาความปลอดภัย กรมขาวทหารบก(กรภ.ขว.ทบ.)
) สนับสนุนหนวยในพื้นที่
โดย…การสงชุด ตข.ประจําหนวยระดับ

ทภ., มทบ. และ จทบ.

หนวย ตข.
ของ ทบ.

หนวยขาวกรองทางทหาร(ขกท.)
) สนับสนุนหนวยทางยุทธวิธี
โดย…การสงหนวย ขกท.สนับสนุน
ทภ.และ นสศ.
การตอตานการขาวกรอง
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4
ความรับผิดชอบในการ ตข. ไดแก…

ทหารแตละคน ควรทราบวิธีการ ตข.ในเรื่อง…
¾ การ รปภ.ทางทหาร
¾ การรายงานขาว
¾ การพราง
¾ การหลบหลีก และ การหลบหนี
¾ การตอตานการซักถามของฝายตรงขาม

) ทหารแตละคน
) หนวยทหาร
) หนวย ตข.

หนวยทหาร
Ö ผบ.รับผิดชอบการ ตข.
Ö แผนก สธ.2 รับผิดชอบการ ตข.ในฐานะฝายอํานวยการ(ฝอ.)
Ö ควร…กําหนดมาตรการ ตข.
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) เชื่อมั่นในตนเอง
) อารมณหนักแนน
) กลาหาญ

เจาหนาที่ ตข. ตองผานการศึกษาและอบรมอยางดี
) ไดรับการตรวจสอบความประพฤติ, ประวัติ และพฤติกรรมอยางละเอียด
ลักษณะของ จนท.ตข.ที่ดี…
) สงบเสงี่ยมเขากับสภาพแวดลอมได
) รอบรู..หูไว ตาไว ชางสังเกต และจดจําดี
) เชือ่ ฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง ระเบียบ และกฎเกณฑ
) ความรูทางภาษาดี(ตามความจําเปน)
) แข็งแรง อดทน มานะบากบั่น

) ตืน่ ตัวอยูเสมอ
) มีความคิดริเริ่ม
) บุคลิกดี
) ไมวางใจคนงาย
) ไมอวดตน

ปมก.ตข. เปนการประเมินขีดความสามารถ ฝตข.ในดาน

ปมก.ตข. ตองอาศัยความรูดีในเรื่อง…

) การขาวกรอง
) การกอวินาศกรรม
) การบอนทําลาย

) ทําเนียบกําลังรบ(ทกร.)ฝตข.
) จนท.รวบรวมขาวสาร รวมทั้งการกอวินาศกรรมและ
การบอนทําลาย
) การจัดหนวย การฝก ยุทโธปกรณ เทคนิค และ
ระบบ การใชหนวยและ จนท.

เพื่อ… กําหนดความเปนไปไดที่ ฝตข.จะปฏิบัติตามขีด
ความสามารถ และ ปรับปรุงมาตรการ ตข.ฝายเรา
การประมาณการ ตข.

ประมาณการ ตข.

) ใชไดทุกระดับหนวย (ระดับกองพลขึ้นไป จัดทําเปนขอเขียน)
) น.ตข.จัดทําในนาม สธ.2
) ใชแบบฟอรม ปมก.ขก.(โดย…ดัดแปลงเล็กนอย)

ดูแบบฟอรมประมาณการ ตข. หนา ข – 3

6 แบบฟอรม : ประมาณการ ตข.
1. ภารกิจ
2. พื้นที่ปฏิบัติการ
3. สถานการณฝายตรงขาม
4. ขีดความสามารถฝายตรงขาม
5. สรุป
การตอตานการขาวกรอง
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สธ.2 ชวย ผบ.ในการทําแผน ตข. โดยใช…
 ระบบบันทึกรายการมาตรการ ตข. ไดแก แผนบันทึกมาตรการ ตข.
 อนุผนวก (ประกอบผนวกขาวกรอง ประกอบคําสั่งยุทธการ)
 ขอ 6 ผนวกขาวกรอง
) ตองประมาณการอยางตอเนื่อง รวมกับ สธ.3

แผนบันทึกมาตรการ ตข.
 อาศัยขอสรุปของ ปมก.ตข.
 คลายแผนรวบรวมขาวสาร
 เปนเครื่องชวยในการวางแผน ตข.
 ใชเปนมูลฐานในการทําคําสั่งคําขอ
 เปนเอกสารภายในฝายขาวกรอง
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แบบบันทึกมาตรการตอตานการขาวกรอง
หนวย :………………………………….หวงเวลาที่กลาวถึง : จาก……………………………..ถึง…………………………….
(5)
(3)
(4)
(1)
(2)
คําชี้แจง/หมายเหตุในอนาคต
มาตรการ ตข.เพิ่มเติม
หนวย/สวนราชการ
ขั้นตอน/
รปจ.
และมาตรการประสาน
ที่จะนํามาใช
ที่รับผิดชอบตอการปฏิบัติ
หวงเวลาปฏิบัติ
มาตรการ ตข.
กับ สธ.ตางๆ
ตามมาตรการ ตข.
ที่ตองการเนน

ดูตัวอยางแบบบันทึกมาตรการ ตข. หนา ข – 1
พืน้ ฐานของการตอตานการขาว
“ เจาหนาที่ ตข.จะเขาถึงชั้นความลับเฉพาะในขอบเขตของงานที่รับผิดชอบเทานั้น
ไมวา จะอยูในชั้นยศหรือตําแหนงใดๆ และถา…จะใหกําลังพลเขาถึงชั้นความลับหรือ
ขอบเขตของงานลับอื่นๆ สําหรับบุคคลที่ตองการใหทํางานในชั้นความลับสูงขึ้น…
จะตองผานการสืบสวน ทั้งประวัติและพฤติกรรมเสียกอน ไมวางานที่จะไดรับ อยูในกองทัพ
หรือนอกกองทัพก็ตาม ”
เอกสาร : การตอตานการขาวกรอง ( กรมขาวทหารบก พฤษภาคม 2545)
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ลําดับการปฏิบัติการ ตข.
1. ผบ.ใหแนวทาง
2. หน.ฝตข.พล ทําประมาณการ ตข.
3. ทําแผน ตข. โดยใชขอสรุปของ ปมก.ตข.
4. สงคําสั่ง-คําขอ ไปยัง จนท.ตข.ตามแผน ตข. โดย…
) คําสั่งเปนสวนๆ
) ขอ 3 ผนวกขาวกรอง
5. สธ.2 กํากับดูแลการปฏิบัติ ตข.

การปฏิบัติการ ตข.
) จนท.พิเศษ ตข.ในอัตราหนวย ขกท./กองพล
) น.อาวุโส แผนก รปภ.ทําหนาที่ หน.ฝาย ตข.
แผนก สธ.2/พล

การตอตานการขาวกรอง
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ประมาณการตอตานการขาวกรอง
1 ภารกิจ
2 พื้นที่ปฏิบัติการ กลาวถึง…อิทธิพลของพื้นที่ปฏิบัติการที่มีผลตอ ฝตข.ในเรื่องการรวบรวมขาวสาร, การกอวินาศ
กรรม, การบอนทําลาย และผลกระทบตอมาตรการ ตข.ของฝายเรา
ก. ลมฟาอากาศ

ข. ภูมิประเทศ

¾ ผลกระทบตอ ฝตข.ในการ ลว./ฝต.
¾ เกื้อกูล/ไมเกือ้ กูล ตอการรวบรวมขาวสาร
ของ ฝตข.
¾ ผลกระทบตอมาตรการ ตข.ของฝายเรา

Ö ใชขอพิจารณา OCOKA
Ö ผลกระทบตอการรวบรวมขาวสารของ
ฝตข.
Ö ผลกระทบตอมาตรการ ตข.ของฝายเรา

ค. ปจจัยอื่นๆ





ดานการเมือง
ดานเศรษฐกิจ
ดานสังคมจิตวิทยา
ดานการขนสง

ฯลฯ

3 สถานการณขาวกรองของฝายตรงขาม
ก. การขาวกรอง

ข. การกอวินาศกรรม

¾
¾
¾
¾
¾
¾

Ö ทางทหาร
Ö ทางเศรษฐกิจ

การ ลว./ฝต.ทางพื้นดิน
การ ลว./ฝต.ทางอากาศ
การขาวกรองทางการสื่อสาร
กองโจร/กลุมผูกอความไมสงบ
การจารกรรม
อื่นๆ เชน ผูขามแดน, ผูลี้ภัย, เชลยศึก

ค. การบอนทําลาย




การโฆษณาชวนเชื่อ
การกอการราย
การเมือง

4 ขีดความสามารถทางการขาวกรองของฝายตรงขาม
ก. ระบุขีดความสามารถทาง…
¾ การขาวกรอง
¾ การกอวินาศกรรม
¾ การบอนทําลาย

ข. วิเคราะห/ถกแถลงขีดความสามารถ…
เพื่อกําหนดลําดับขีดความสามารถที่ ฝตข.นาจะนํามาใช

5 ขอสรุป

ก.
ข.
ค.
ง.

ความเปนไปไดเกี่ยวกับการใชขีดความสามารถ
ผลของขีดความสามารถที่กระทบตอ ห/ป ฝายเรา
ประสิทธิภาพของมาตรการ ตข.ฝายเรา
มาตรการ ตข.เพิ่มเติมฝายเรา
ดูแบบฟอรมประมาณการ ตข. หนา ข – 3
การตอตานการขาวกรอง

5-5

10
แบบฟอรมแผนตอตานการขาวกรอง
1 ความมุงหมาย
2 อางอิง
3 ภารกิจ

4 การปฏิบัติ
ก. แนวความคิดในการปฏิบัติ
ข. การ รปภ.เกี่ยวกับบุคคล
ค. การ รปภ.เกี่ยวกับขาวสารและเอกสารลับ
ง. การ รปภ.เกี่ยวกับสถานที่/ที่ตั้ง
จ. การ รปภ.ทางทหาร
ฉ. การ รปภ.ทางพลเรือน
ช. การ รปภ.ชายแดน
1) เขตแดน
2) การเดินทาง
3) ทาอากาศยาน
4) ทาเรือ
ซ. การตรวจขาว
ฌ. การปฏิบัติการพิเศษ
5 การสนับสนุน
ก. กําลังพล
ค. สป./เครื่องมือ

ข. การฝก
ง. อื่นๆ

6 การควบคุมและบังคับบัญชา
ดูแบบฟอรมแผน ตข. หนา ข – 4
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