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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายหลักการข่าวเบ้ืองต้นท่ีมีต่องานต ารวจได้ 
2. ทราบกลยุทธ์และวิธีการใช้ข่าวในการปฏิบัติงาน 

 
ประเภทของข่าวกรอง (รร.รปภ.ศรภ.ฯ คู่มือข่าวกรองทางยุทธศาสตร์,2535:3-12) 
  ข่าวกรองมีช่ือเรียกกันหลายชนิด หรือหลายประเภท โดยเรียกตามลักษณะของเทคนิค หรือวิธีการ
รวบรวมข่าวสาร และความมุ่งหมายในการใช้ และเพื่อประโยชน์ในการแบ่งความรับผิดชอบในการปฏิบัติการ
ใช้ข่าวสาร ข่าวกรอง และการประสานงานด้านการข่าวกรอง  

โดยท่ัวไปจึงแบ่งข่าวกรองออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ข่าวกรองแห่งชาติ ข่าวกรองทางทหาร  
และข่าวกรองประเภทอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1. ข่าวกรองแห่งชาติ เป็นข่าวกรองในระดับกระทรวง ทบวง กรม ต้ังแต่หนึ่งหน่วยขึ้นไปเป็นผู้
รวบรวมและด าเนินกรรมวิธี หรือเป็นผู้ใช้เพื่อรักษาผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ชนิด คือ 

  1.1 ข่าวกรองกิจการภายใน เป็นข่าวที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริหาร การปกครอง 
การพัฒนาประเทศ รวมท้ังการบริการและสวัสดิการของรัฐ ซึ่งเป็นกิจการภายในประเทศ โดยหน่วยท่ี
ด าเนินการรวบรวมและใช้ข่าวประเภทนี้ คือ กระทรวง ทบวง กรม ท่ีปฏิบัติงานรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรม  
ดังกล่าว รวมท้ังหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น  

  1.2 ข่าวกรองการรักษาความปลอดภัย เป็นข่าวกรองท่ีใช้ประโยชน์ในการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและรักษาความมั่นคงภายใน ได้แก่ การต่อต้านการข่าวกรอง และข่าวกรองเพื่อความมั่นคง หรือข่าว
กรองในการปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ หรือข่าวกรองในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่
สงบ ซึ่งหน่วยที่ด าเนินการรวบรวมและใช้ข่าวกรองนี้ คือ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายใน กระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการต ารวจสันติบาล และศูนย์รักษาความปลอดภัย เป็นต้น 
รวมท้ังหน่วยเฉพาะกิจท่ีจัดต้ังขึ้น 
    1.3 ข่าวกรองการต่างประเทศ เป็นข่าวกรองท่ีใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและการ
ด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ รวมท้ังการเตรียมการป้องกันประเทศและการท าสงคราม ซึ่งข่าวกรอง
ชนิดนี้ได้แก่ ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการข่าวลับ หรือการรวบรวมข่าวสารพิเศษ หรือการจาร
กรรมและการปฏิบัติการพิเศษ โดยหน่วยที่ท าหน้าท่ีในการรวบรวม คือ กระทรวงการต่างประเทศ ส านักข่าว



 

 

กรองแห่งชาติ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมข่าว  และกรมข่าวของเหล่าทัพ ศูนย์รักษาความ
ปลอดภัย และกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น  
 2. ข่าวกรองทางทหาร  เป็นข่าวกรองส าหรับน ามาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตามแผน 
นโยบาย โครงการ และก าหนดการทางทหาร  ซึ่งจะแบ่งได้ดังนี้ 
  2.1 ข่าวกรองทางการรบ หรือข่าวกรองทางยุทธวิธี คือความรู้เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้า
อากาศ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ท่ีผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ข่าว
กรองทางการรบ ได้มาจากการด าเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารท่ีเกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ 
และภูมิประเทศ ท่ีได้รับมาจากเจ้าหน้าท่ีรวบรวมข่าวสารของหน่วยเหนือ หน่วยรอง หน่วยข้างเคียง และ
แหล่งข่าวอื่น ๆ ซึ่งจะให้ข่าวสารและข้อสรุปท่ีเกี่ยวกับพื้นท่ีปฏิบัติการ ขีดความสามารถ จุดล่อแหลม และ
หนทางปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม  
  2.2 ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ คือ ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการก าหนดนโยบายและ
แผนการทาง ของต่างชาติใดชาติหนึ่ง หรือหลาย ๆ ชาติ โดยมุ่งพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของชาติ การวางแผน 
และวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ความต้องการข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ได้แก่ ขีดความสามารถ จุด
ล่อแหลม และหนทางปฏิบัติท่ีน่าจะเป็นไปได้ของต่างชาติท้ังท่ีเป็นพันธมิตร เป็นกลาง และเป็นศัตรูหรือน่าจะ
เป็นศัตรู กล่าวโดยสรุปข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ คือ การพิจารณาถึงพลังอ านาจของต่างชาติ ซึ่งพลังอ านาจ
ดังกล่าว คือ ความสามารถของชาติหนึ่งในการท่ีจะด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของชาตินั้น  
   ข่าวกรองชนิดนี้มีลักษณะและจุดมุ่งหมาย ในการรวบรวมข่าวสารท่ีมุ่งเน้นในด้านการ
เตรียมการป้องกันประเทศและการท าสงคราม ซึ่งแตกต่างจากข่าวกรองการต่างประเทศ ท่ีเน้นในด้านของการ
ก าหนดนโยบายต่างประเทศ และการด าเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อย่างไรก็ตามข่าวกรองท้ังสองชนิดนี้
ต่างมีความส าคัญเท่าเทียมกัน เนื่องจากจะใช้เป็นมูลฐานในการก าหนดนโยบายของชาติ โดยเฉพาะนโยบาย
ทางการเมืองท้ังภายในและต่างประเทศ นโยบายทางเศรษฐกิจ    
   2.3 ข่าวกรองประเภทอื่น ๆ เป็นข่าวกรองท่ีก าหนดขึ้นตามหน้าท่ี ตามลักษณะของการ
ปฏิบัติการและความมุ่งหมายในการใช้อีกหลายชนิด ซึ่งข่าวกรองชนิดต่าง ๆ มีลักษณะเป็นส่วนประกอบท้ัง
ข่าวกรองแห่งชาติ และข่าวกรองทาง  โดยอาจเป็นข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ หรือข่าวกรองกรองทางยุทธวิธีก็
ได้ เช่น ข่าวกรองท าเนียบก าลังรบ ข่าวกรองทางเทคนิค (Technical Intelligence –TECHINT) ข่าวกรอง
ภาพถ่าย (Imagery Intelligence - IMINT) ข่าวกรองเป้าหมาย (Target Intelligence) ข่าวกรองทางการ
ติดต่อส่ือสาร (Communications Intelligence -COMINT) ข่าวกรองภูมิประเทศ ข่าวกรองลมฟ้าอากาศ 
ข่าวกรองปัจจุบัน ข่าวกรองมูลฐาน ข่าวกรองเพื่อความมั่นคง ข่าวกรองเรือ ข่าวกรองทางอากาศ เป็นต้น โดย
ขอยกตัวอย่าง ข่าวกรองประเภทนี้ 3 ชนิด 
  -ข่าวกรองภาพถ่าย (Imagery Intelligence - IMINT) หมายถึง ข่าวกรองท่ีได้จากการ
รวบรวมผลิตผลของการด าเนินกรรมวิธีจากการตีความภาพ ซึ่งได้จากการถ่ายท าด้วยกล้องถ่ายภาพเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือทางทัศนะอื่น ๆ ลงบนฟิล์ม หรือบนอุปกรณ์แสดงทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ิงใดท่ี
ปรากฏออกมาเป็นภาพ เป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ แทนพื้นท่ีบริเวณหรือวัตถุ แล้วน าผลท่ีได้นี้มาใช้งานด้านการข่าว
กรอง 
  -ข่าวกรองเพื่อความม่ันคง เป็นข่าวกรองประเภทเดียวกับข่าวกรองปฏิบัติการเพื่อ
เสถียรภาพ หรือข่าวกรองการปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการก่อความไม่สงบ ซึ่งปัจจัยทางการข่าว
กรองประกอบด้วย ก าลังของผู้ก่อความไม่สงบ หรือผู้ก่อการร้าย ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ และประชาชน ซึ่ง
ความต้องการข่าวกรองจะก าหนดด้วยฐานข้อมูล ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และลักษณะ



 

 

ภูมิศาสตร์ เพื่อความมุ่งหมายท่ีจะทราบถึงขีดความสามารถ จุดอ่อน และหนทางปฏิบัติของผู้ก่อความไม่สงบ 
หรือผู้ก่อการร้าย โดยจะด าเนินการรวบรวมข่าวสารของท้ังข่าวกรองทางการรบ การรวบรวมพิเศษ การจัดต้ัง
ข่ายงานข่าวลับ การต่อต้านการข่าวกรอง  

-ข่าวกรองทางอากาศ (Air Intelligence) เป็นข่าวกรองทาง ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมทาง 
อากาศของฝ่ายตรงข้าม โดยข่าวกรองท่ีน ามาใช้ในการปฏิบัติการทางอากาศ มีดังนี้  

1. ข่าวกรองภาพถ่ายทางอากาศ  
2. ข่าวกรองเป้าหมายทางอากาศ  
3. ข่าวกรองท าเนียบก าลังรบทางอากาศ 
4. ข่าวกรองอาวุธต่อสู้อากาศยาน 
5. ข่าวกรองเทคนิคทางอากาศ 
6. ข่าวกรองทางการส่ือสารและอิเล็กทรอนิกส์ 

ความมุ่งหมายของข่าว  
  ข่าวที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน ได้แก่ ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ การท่ีคู่
สงครามท้ังสองฝ่ายต่างท่ีจะได้ข่าวต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์สองประการ คือ เพื่อขจัดความไม่แน่นอนใน
เรื่องท่ีเกี่ยวกับ ฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศและภูมิประเทศให้เหลือน้อยท่ีสุดอันจะเป็นการช่วยเหลือให้
ผู้บังคับบัญชาได้ท าการตกลงใจปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีเหมาะสม และช่วยให้หน่วยปฏิบัติภารกิจได้
ส าเร็จและเสียหายน้อยท่ีสุด เพื่อช่วยให้ผู้บังคับบัญชาตกลงใจในการก าหนดกระบวนการระวังป้องกันและ
ต่อต้าน เพื่อปกปิดเจตนาและการปฏิบัติของฝ่ายเรามิให้ฝ่ายตรงข้ามทราบ  
 
ความส าคัญของข่าว  
  ถ้าฝ่ายเราสามารถทราบเรื่องราวและรายละเอียดของฝ่ายตรงข้ามมากเพียงใด ฝ่ายตรงข้ามก็ย่อมจะรู้
เรื่องของฝ่ายเราน้อยลงไปเท่านั้น นอกจากนี้จะท าให้เกิดความสะดวกต่อการท่ีจะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้มาก
ยิ่งขึ้นด้วย ผู้บังคับบัญชาย่อมจะอาศัยข่าวต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม เพื่อเป็นพื้นฐานในการตกลงใจ
ปฏิบัติการยุทธวิธี การที่ฝ่ายเราไม่ได้ข่าวอย่างเพียงพอก็เท่ากับว่า เข้าท าการรบโดยมองเห็นชัยชนะอย่างยาก
ท่ีสุด ถ้าหากฝ่ายเราช่วยกันป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้ทราบข่าวสารเกี่ยวกับก าลังของฝ่ายเรา ก็เท่ากับการ
ปิดหนทางปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ชัยชนะยากยิ่งขึ้น  
 
ความรับผิดชอบของ เกี่ยวกับการแสวงหาข่าว  
  แหล่งข่าวพอท่ี จะเพ่งเล็งและถือประโยชน์ได้มี ดังต่อไปนี้  

1. การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามหรือการงดเว้นไม่ปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม  
2. เจ้าหน้าท่ีของฝ่ายตรงข้าม  

 
ความรับผิดชอบของ เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านข่าว  
  การป้องกันและการต่อต้านข่าว คือ การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้
ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเรา วินัยการรักษาความลับ การรักษาความลับเป็นส่ิงส าคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการทาง  ไม่ว่าจะ
เป็นในเวลาปกติหรือในเวลารบก็ตาม  
  การใช้ การพรางและการซ่อนพราง เพื่อเป็นการป้องกันและต่อต้านมิให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นการ
ปฏิบัติการต่าง ๆ ของฝ่ายเรา ต้องจัดให้มีการพรางและการซ่อนพรางอย่างต่อเนื่องเสมอ  การรักษาความ



 

 

ปลอดภัยทางการติดต่อส่ือสาร จะต้องพยายามระมัดระวังให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้เครื่องมือ ส่ือสาร
อย่างถูกต้อง  

การตรวจข่าว จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการตรวจข่าวอย่างเคร่งครัดอย่าใช้รหัสท่ีคิดขึ้นเอง การส่ง 
จดหมายและไปรษณีย์ส่วนตัว  ห้ามส่งทางไปรษณีย์สาธารณะเป็นอันขาด  

การก าหนดเขตการใช้และพรางแสงไฟ ตามปกติการปฏิบัติการในเวลากลางคืน ผู้บังคับบัญชาช้ั น
เหนือตามล าดับช้ันมักจะก าหนดระเบียบการใช้แสงไฟ และให้มีการพรางแสงไฟตามเขตต่างๆ  

ระบบการใช้สัญญาณผ่าน การใช้สัญญาณผ่านจะมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าและเปล่ียนทุกวัน การ
รักษาความปลอดภัยท่ีต้ังทางทหาร จะต้องจัดให้มีการระวังป้องกันตนเองอยู่เสมอ  
 
การรายงาน  
  วิธีการรายงาน การรายงานอาจกระท าได้ 5 หนทาง คือ  

1. การรายงานด้วยวาจา และการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร  
2. การเขียนข่าว  
3. การเขียนภาพสังเขป  
4. การส่งเอกสารและยุทธภัณฑ์ของฝ่ายตรงข้ามท่ีพบ โดยมีบันทึกประกอบอย่างถูกต้อง  
5. การใช้โทรศัพท์ และวิทยุ  

 
หลักการรายงานข่าว   
  จะต้องรายงานข่าวทุกชนิดด้วยความรวดเร็วสมบูรณ์และถูกต้องท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถกระท าได้  
 
หน่วยงานด้านการข่าวของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติพ.ศ.2552 อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 
2547 ได้ก าหนดให้หน่วยงานของกองบัญชาการต ารวจสันติบาล  มีอ านาจหน้าท่ีท่ีกระท าการเกี่ยวกับข่าวสาร
ฝ่ายต ารวจ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยให้มีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
       (ก) เป็นฝ่ายอ านวยการด้านยุทธศาสตร์ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ 
ให้ค าแนะน า และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของกองบัญชาการต ารวจสันติบาลและหน่วยงาน
ในสังกัด 
       (ข) ถวายความปลอดภัยส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ 
       (ค) ด าเนินการเกี่ยวกับการข่าวกรองบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของ
ประเทศ 
       (ง) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด าเนินกรรมวิธีข่าวกรองให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและเป็นศูนย์กลางใน
การบูรณาการการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
       (จ) ด าเนินการเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลส าคัญและสถานท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงของประเทศ 
       (ฉ) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศตาม
อ านาจหน้าท่ี 



 

 

       (ช) ด าเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานมาตรฐานการข่าว และงานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในด้าน
การข่าวของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
       (ซ) ด าเนินการเกี่ยวกับงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองบัญชาการต ารวจสันติบาล 
       (ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือ 
 

“เอกสารนี้ใช้เพื่อประกอบการเรยีนการสอนเท่านั้น” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


