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คำนำคร้ังที่ 2  

 แนวสอนวิชาการซักถาม นส. 30-23 เล8มน้ี พ.อ. ธิบดี  อมัพุนันทนA แปลมาจาก คู8มือวิชาการซักถามข8าวกรอง

ของสหรัฐฯ FM 34-52 Intelligence Interrogation ป[ ค.ศ. 1992 โดยไดbรับอนุมัติใหbเปeนแนวสอนวิชาการซักถาม 

นส. 30-15 เมือ่ ส.ค. 46  ต8อมา ทบ. ไดbมกีารปรับแกbโครงสรbางการจัดหน8วย ขว.ทบ. และ ขกท. ซึง่ รร.ขว.ทบ. ใน

ฐานะ หน.เหล8าสายวิทยาการ ไดbจัดใหbมีการหารือร8วมกันโดย คณาจารยA และผูbทรงคุณวุฒิของ รร.ขว.ทบ. และผูbแทน

จาก ขกท. เพื่อพจิารณาปรบัปรุงใหbสอดคลbองกบัการเปลี่ยนแปลงดังกล8าว และมีการปรบัแกbหมายเลขประจำแนวสอน

วิชาการซักถามจากเดิม นส.30-15 เปeน นส.30-23 เพื่อใหbสอดคลbองกบัแผนกวิชาของ รร.ขว.ทบ. ซึ่งผูbใชbสามารถนำไป

เปeนเอกสารอbางอิงในการเรียนการสอน และการฝoกเจbาหนbาที่ซักถามไดb แต8อย8างไรก็ตาม รายละเอียดเน้ือหาบางส8วน

อาจจะไม8สอดคลbองกับการปฏิบัติงานของหน8วย ดังน้ัน ผูbที่นำแนวสอนน้ีไปศึกษา หรือใชbประโยชนAในการปฏิบัติงาน 

หากพบขbอบกพร8อง หรอืมีขbอมลูเพิ่มเติมในส8วนใดก็ตามทีเ่ปeนประโยชนAเพื่อใหbแนวสอนน้ีมีความสมบรูณA และทันสมัย 

กรุณาติดต8อกลับมาที่ รร.ขว.ทบ. 2 ถ.พระอาทิตยA แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-281-

7020 จักขอบพระคุณเปeนอย8างย่ิง 

 

 

                                                                                   กรมข+าวทหารบก 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คำนำคร้ังที่ 1  

 แนวสอนวิชาการซักถาม นส. 30 - 15 เล8มน้ี พ.ท. ธิบดี  อัมพุนันทนA แปลมาจาก คู8มือวิชาการซักถามข8าว

กรองของสหรัฐฯ FM 34-52 Intelligence Interrogation ป[ ค.ศ. 1992  ซึ่งไดbมีการปรับปรุงแกbไขใหbสอดคลbองกับ

โครงสรbางการจัด และการดำเนินงานดbานการข8าวของ ทบ.ไทย โดยไดbผ8านการตรวจแกbจากคณาจารยA และ

ผูbทรงคุณวุฒิของ ขว.ทบ. แลbว สามารถที่จะนำไปใชbเปeนเอกสารอbางอิงในการเรียนการสอน และการฝoกเจbาหนbาที่

ซักถามไดb แต8อย8างไรก็ตาม รายละเอียดเน้ือหาบางส8วนอาจจะไม8สอดคลbองกับการปฏิบัติงานของหน8วย  หรือมี

บางส8วนที่ยังไม8มีการจัด และดำเนินงานใน ทบ. ดังน้ัน ผูbที่นำแนวสอนน้ีไปศึกษา หรือใชbประโยชนAในการปฏิบัติงาน 

หากพบขbอบกพร8อง หรือมขีbอมูลเพิ่มเติมในส8วนใดก็ตามที่เปeนประโยชนA เพื่อใหbแนวสอนน้ีมีความสมบูรณA และทันสมัย 

กรุณาติดต8อกลับมาไดbที่   รร.ขว.ทบ. 2 ถ.พระอาทิตยA  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  10200  โทร. 02-281-7020 จัก

ขอบพระคุณเปeนอย8างย่ิง 
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การซักถาม 

กล+าวนำ – แนวสอนเล8มน้ีเปeนแนวทางเกี่ยวกับ หลักการ, เทคนิค และกระบวนการในการใชbเจbาหนbาที่ซักถามซึ่งเปeน

เครื่องมือข8าวกรองทางบุคคลที่ใชbในการรวบรวมข8าวสารเพื่อสนับสนุนตามความตbองการข8าวกรองของผูbบังคับบัญชา 

รายละเอียดในแนวสอนเล8มน้ีจะอธิบายวิธีการใชbเครื่องมือในการซักถามเพื่อใหbบรรลุภารกิจในการรวบรวมข8าวสาร 

ขbอมูลในแนวสอนเล8มน้ีสามารถนำไปประยุกตAใชbไดbทั้งในการปฏิบัติการในความขัดแยbงในระดับต่ำ, กลาง และ

สูง ซึ่งหลักการในแนวสอนเล8มน้ีสามารถนำไปใชbไดbทั้งในสภาพการปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกสA และการ

ปฏิบัติการภายใตbสภาวะนิวเคลียรA ชีวะ เคมี (นชค.) และสำหรับใหbเจbาหนbาที่ซักถาม, ผบ.หน8วย, ฝ�ายอำนวยการ และ

เจbาหนbาที่ ขกท. ที่มีส8วนรับผิดชอบในการรวบรวมข8าวสารดbวยวิธีการซักถาม 

 การซักถามเปeนวิธีการหน่ึงของการดำเนินงานข8าวกรองทางบุคคล (HUMINT – Human Intelligence) ดbวย

การขยายผลต8อบุคคลที่เปeนฝ�ายขbาศึก และเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก เพื่อใชbตอบคำถามตามความตbองการข8าวสาร

เฉพาะของหน8วยรับการสนับสนุน  คำตอบที่ไดbจากการซักถามที่เปeนไปตามความตbองการข8าวสารเฉพาะน้ี จะตbอง

ควบคู8ไปกับการดำเนินงานข8าวกรองดbวยวิธีอื่นๆ ดbวยแลbวนำมาตรวจสอบเพื่อใหbตรงตาม หขส. และ ตขอ.ของ ผบ.

หน8วยรับการสนับสนุนดbวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

บทท่ี 1 

ภารกิจข+าวกรองทางทหาร และการเตรียมสนามรบด5านการข+าว MILITARY INTELLIGENCE MISSIONS AND 

INTELLIGENCE PREPARATION OF THE BATTLEFIELD 

 แนวสอนเล8มน้ีเปeนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติการซักถาม โดยมีวัตถุประสงคAเพื่อกำหนดขอบเขตภารกิจในการ

ซักถาม  และส8 วนที่ ส ำ คัญ ของการซั กถามอื่ น ๆ  ที่ ส ำ คัญ  เช8 น  อ ธิบ าย ถึ งการป ฏิบั ติ ก ารในสนามรบ , 

การปฏิบัติการข8าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสA, กระบวนการในการดำเนินงานข8าวกรอง, การดำเนินการข8าว

กรองแบบต8างๆ, ภารกิจ, ขbาศึก,กำลังฝ�ายเราที่มีอยู8, ภูมิประเทศ และเวลาที่มีอยู8 (METT-T) ซึ่งใชbเปeนแนวทางในการ

ดำเนินการตามกระบวนการซักถาม 

 รวมทั้ งยังระบุ ถึงคุณสมบั ติของเจb าหนb าที่ ซักถาม และความรูb เฉพาะทางของเจb าหนbาที่ ซักถาม 

ขีดความสามารถ และขีดจำกัดของการซักถาม ซึ่งรวมถึงขbอมูลเกี่ยวกับความขัดแยbงในระดับต8างๆ ภารกิจการซักถาม, 

การทำ IPB และวงรอบข8าวกรอง  รายละเอียดในคู8มือน้ีจะช8วยใหbเจbาหนbาที่ซักถามมีความเขbาใจเกี่ยวกับเทคนิค, 

วิธีการ และกระบวนการต8างๆ ของการซักถาม 

หลักนิยมการรบ WARFIGHTING DOCTRINE 

 การปฏิบัติการในสนามรบตbองใชb และดำรงความเปeนฝ�ายริเริ่ม เมื่อการปฏิบัติการมีการวางแผน และนำไป

ปฏิบัติอย8างเหมาะสม ความริเริ่มจะเปeนประโยชนAที่สำคัญต8อการปฏิบัติต้ังแต8เริ่มตbนการปฏิบัติการจนกระทั่งไดbรับชัย

ชนะ  ความริเริ่มจะเอื้อต8อการปฏิบัติการไม8ว8าฝ�ายเราจะทำการโจมตีที่ใด เมื่อไร และอย8างไร ในขณะเดียวกันก็จะเปeน

การบีบบังคับใหbขbาศึกตbองทำการตอบโตbตามลักษณะการปฏิบัติของฝ�ายเรา ดังน้ันเพื่อใหbไดbครองความเปeนฝ�ายริเริ่ม  

ผบ.หน8วยจะตbอง 

 - เขbาเผชิญกับขbาศึกแต8เน่ิน เพื่อระบุใหbไดbถึงขีดความสามารถ และเจตนารมณAของขbาศึก 

 - คbนหา และทำการโจมตีกำลังฝ�ายขbาศึกในระลอกที่สอง 

 - พิสูจนAทราบเป�าหมายที่ ใหbค8าสูง (HVTs-High value targets) ของขbาศึก ซึ่งผลสำเร็จจากการโจมตี

เป�าหมายที่คุbมค8า จะช8วยลดประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการในสนามรบของฝ�ายขbาศึก 

 - พิสูจนAทราบ, กำหนดที่ ต้ัง และพัฒนาขbอมูลเป�าหมายที่ตbองใชb เพื่อทำการโจมตีเป�าหมายที่ คุbมค8า 

(HPTs-High payoff targets) ซึ่งความสำเร็จจากการโจมตีเป�าหมายที่ใหbค8าสงู ก็จะช8วยสนับสนุนความสำเร็จตามแผน

ฝ�ายเรา 

 - คbนหาจุดอ8อนของขbาศึก และรวบรวมขbอมูลที่เกี่ยวขbองเพื่อใชbในการขยายผลต8อจุดอ8อนน้ัน 

 - ใชbเครื่องมือสงครามอิเล็กทรอนิกสAใหbเกิดประโยชนAสูงสุดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในสนามรบ และ 

ในขณะเดียวกันก็ตbองทำการป�องกันการใชbคลื่นแม8เหล็กไฟฟ�าของฝ�ายเราดbวย 

 - ระบุถึงขีดความสามารถฝ�ายขbาศึก และป�องกันฝ�ายเราต8อขีดความสามารถน้ันของฝ�ายขbาศึก 

 - ป�องกันกำลังฝ�ายเรา และการปฏิบัติของฝ�ายเราจากการรวบรวมข8าวสารของฝ�ายขbาศึก 
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- ตbองมั่นใจว8าจะไดbรับชัยชนะเหนือขbาศึก 

 - ใชbความไดbเปรียบจากสภาพภูมิประเทศ และลมฟ�าอากาศ 

 ผบ.หน8วยจะใชbการปฏิบัติทั้งดbวยการรบดbวยวิธีรุก และรับ เพื่อทำลายกำลังระลอกแรกของขbาศึกไปพรbอมๆ

กับทำลายกำลังในทางลกึของขbาศึกเพื่อรัง้หน8วง, แบ8งแยก และเขbาปฏิบัติการต8อกำลังของขbาศึกที่เคลื่อนที่ตามมา  ผบ.

หน8วยจะตbองเปeนฝ�ายเริ่มลงมือก8อนเพื่อทำการสรbาง และขยายผลเมื่อมีโอกาส ดbวยการวางแผนที่มีความอ8อนตัว 

เพื่อใหbไดbเปeนฝ�ายครองความริเริ่มตลอดการปฏิบัติการรบ ดbวยการดำเนินกลยุทธ และการยิงสนับสนุนอย8างมี

ประสิทธิภาพ, แบ8งแยกกำลังขbาศึก และใชbความไดbเปรียบจากสภาพภูมิประเทศ และลมฟ�าอากาศ จะทำใหb ผบ.หน8วย

ฝ�ายเราเปeนฝ�ายไดbเปรียบเหนือขbาศึก 

 การสนับสนุนดbานการข8าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสA เปeนสิ่งสำคัญที่จะช8วยใหbประสบความสำเร็จใน

การวางแผน และการปฏิบัติการในทุกระดับหน8วย  การสนับสนุนดbานการข8าวกรองในหน8วยระดับกรม และ 

กองพัน จะมุ8งเนbนต8อการปฏิบัติในระยะใกลbเปeนหลัก ส8วนการสนับสนุนดbานการข8าวกรองในหน8วยระดับกองพล 

จะมุ8งเนbนต8อการปฏิบัติระยะใกลb และการปฏิบัติการทางลึก  สำหรับในระดับกองทัพภาคน้ัน การข8าวกรอง 

จะมุ8งเนbนในการสนับสนุนต8อการปฏิบัติการทางลึก และการปฏิบัติในพื้นที่ส8วนหลังของขbาศึก 

วงรอบข+าวกรอง  The Intelligence Cycle 

การดำเนินงานตามวงรอบข8าวกรองจะเปeนไปตามกระบวนการทั้ง 4ข้ันตอนตามวงรอบ ซึ่งจะเกิดข้ึนจาก

ภารกิจของ ผบ.หน8วย  ส8วนการวางแผน และกำกับดูแล จะสอดแทรกอยู8ในทุกข้ันตอนของวงรอบข8าวกรอง 

วงรอบข8าวกรองเปeนกระบวนการที่มีความต8อเน่ือง ถึงแมbว8าทั้ง 4 ข้ันตอนจะเกิดข้ึนตามลำดับ แต8  

ทุกข้ันตอนก็อาจเกิดข้ึนพรbอมกันไดb เช8น ในขณะที่ข8าวสารที่ไดbรบัมายังอยู8ในระหว8างการดำเนินกรรมวิธี และข8าวสาร

ใหม8กำลังอยู8ในระหว8างการรวบรวมน้ัน เจbาหนbาที่ฝ�ายข8าวกรองจะตbองทำการวางแผน และอำนวยการในการรวบรวม

เพื่อใหbเปeนไปตามความตbองการที่เกิดข้ึนใหม8  ข8าวสารที่รวบรวมมาไดbก8อนหนbาน้ี และข8าวสารที่ผ8านการดำเนิน

กรรมวิธีเปeนข8าวกรองแลbวจะตbองกระจายออกไปใหbเร็วที่สุดเท8าที่มีขbอมูลอยู8ในขณะน้ัน  หรือตามความตbองการ   

วงรอบข'าวกรอง รูป 1-1 หน1า 4 
 

ประเภทของวิธีการดำเนินงานข+าวกรอง  Intelligence Disciplines 

 ระบบการข8าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสA จะรวมถึงวิธีการดำเนินงานข8าวกรองทั้ง 3 วิธี คือ งานข8าว

กรองทางสัญญาณ(SIGINT) งานข8าวกรองทางการภาพ (IMINT) และงานข8าวกรองทางบุคคล (HUMINT) ซึ่งการ

ซักถามเปeนวิธีการหน่ึงของงานข8าวกรองทางบุคคล 
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งานข+าวกรองทางสัญญาณ  SIGINT เปeนการดำเนินงานข8าวกรองที่รวบรวมมาไดbจากการดักรับ,การวิเคราะหA และ

การขยายผลจากสัญญาณอิเล็กทรอนิกสAทั้งที่ เปeนสัญญาณการสื่อสาร และที่ ไม8ใช8สัญญาณการสื่อสารของ 

ฝ�ายตรงขbาม 
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งานข+าวกรองทางการภาพ  IMINT  เปeนการดำเนินงานข8าวกรองที่รวบรวมมาไดbจากการวิเคราะหAของเรดารA, 

ภาพถ8าย, อินฟราเรด และเครื่องช8วยมอง (Electro-optical Imagery) 

งานข+าวกรองทางบุคคล  HUMINT เปeนการดำเนินงานข8าวกรองที่รวบรวมมาไดbจากการใชbคนเขbาไปทำการรวบรวม 

ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติต8างๆ ดังน้ี 

 - การซักถามเชลยศึก, พลเรือนผูbถูกกักกัน, กลุ8มผูbก8อความไม8สงบ(Insurgents), ผูbเอาใจออกห8าง(Defectors), 

ผูbอพยพ, ผูbยbายถ่ินที่อยู8, สายลับ และบุคคลที่ตbองสงสัยว8าเปeนสายลับ 

 - การลาดตระเวน เฝ�าตรวจระยะไกล 

 - การปฏิบัติการรวบรวมข8าวสารที่มีการควบคุม (Controlled  Collection  Operations) 

 - การขยายผลต8อแหล8งข8าวเป�ด ซึ่งรวมถึงสื่อสิ่งพิมพA สื่อออนไลนA และสื่อกระจายเสียงแบบต8างๆ 

 - การรายงานการปะทะจากหน8วยในแนวหนbา 

 - ที่ตรวจการณA และที่ฟvงการณA 

 - การติดต8อประสานงานกับแหล8งข8าวบุคคล HUMINT Liaison contacts 

ภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดbมีการสำรวจงาน สธ.2 ของหน8วยต8างๆ ไดbขbอสรุปว8า 43 % ของผลผลิต

ข8าวกรองทั้งหมดไดbมาจากวิธีการดำเนินงานข8าวกรองทางบุคคล  และใน 43% น้ี เปeนข8าวที่ไดbมาจากการซักถามถึง 

84 % จึงจะเห็นไดbว8าการซักถามเปeนวิธีการรวบรวมข8าวสารที่มีคุณค8ามากที่สุด 

 งานข8าวกรองทางบุคคลเปeนส8วนที่มีความสำคัญต8อการปฏิบัติการรบโดยไม8คำนึงถึงว8าเปeนการปฏิบัติการของ

หน8วยระดับใด หรืออยู8ในสภาวะความขัดแยbงระดับใด ซึ่งโดยคุณลักษณะของตัวมันเองแลbวงานข8าวกรองทางบุคคลจะ

เอื้ออำนวยต8อการรวบรวมข8าวสารเกี่ยวกับกระบวนการคิด และเจตนารมณAของฝ�ายขbาศึก  และงานข8าวกรองทาง

บุคคลยังสามารถที่ จะรวบรวมข8าวสารไดb เกือบจะทุกหัวขbอของข8าวกรองที่ อ ยู8 ในความสนใจ ซึ่ งรวมถึง 

ข8าวกรอง ทกร., ข8าวกรองทางเทคนิค และวิทยาศาสตรA  และจากประสบการณAในการปฏิบัติการ Desert Storm ของ

ทหารสหรัฐฯแสดงใหbเห็นว8า การรวบรวมข8าวสารของเจbาหนbาที่ซักถามสามารถช8วยผูbบังคับบัญชาไดbในเรื่อง ดังน้ี 

 - การจัดทำแผนการเจาะแนวต้ังรับของอิรัก 

 - ยืนยันถึงเสbนทางการส8งกำลังของอิรัก และทำการขัดขวางดbวยการโจมตีทางอากาศ 

 - พิสจูนAทราบถึงขวัญ และกำลังใจของทหารอิรกัทีล่ดต่ำลง 

 - พิสจูนAทราบถึงเชลยศึกฝ�ายสหรัฐฯที่ถูกจบัในระหว8างการรบที่เมืองคาฟจี (Kafji) 

การปฏิบัติการข+าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสG  Intelligence and Electronic Warfare Operations 

 งานในวงรอบข8าวกรองจะสนับสนุนต8องานทั้ง 6 ส8วนที่จะกล8าวต8อไปน้ี ซึ่งจะตbองกระทำในทุกระดับหน8วย 

เพื่อใหbเปeนไปตามความตbองการของ ผบ.หน8วย  โดย ผบ.หน8วยจะตbองจัดลำดับความเร8งด8วนของงานในหนbาที่ต8างๆ 

เหล8าน้ี เมื่อมีเวลา และเครื่องมือ อยู8อย8างจำกัด 

1. การแจ5งเตือน และบ+งชี้  Indications  and  warning – I & W 



 

 

 

6 

 เปeนการพิสูจนAทราบใหbเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของขbาศึกทั้งในระดับยุทธวิธี, ยุทธการ และยุทธศาสตรA ซึ่ง

สามารถจะกำหนดรูปแบบ หรือการเปลี่ยนแปลงในดbานการรบ รวมทั้งยังป�องกัน ผบ.หน8วย จากการถูกจู8โจม และ

สามารถระบุไดbถึงพื้นที่ หรือเวลาที่มีความเสี่ยง ดbวยการคbนหาว8า ขศ.จะปฏิบัติการอย8างไรเพื่อตอบโตbต8อสมมุติฐานใน

การวางแผนของฝ�ายเรา 

 - ในระดับยุทธการ - การแจbงเตือน และบ8งช้ี จะพิสูจนAทราบถึงศักยภาพการปฏิบัติของขbาศึก และระบุถึงการ

ตอบโตbทางทหาร และโอกาสที่  ขศ. จะทำสงครามกับฝ�ายเรา กำหนดความตbองการในการทำการตอบโตb  

ทางทหาร และความเปeนไปไดbในการที่จะกลายมาเปeนศัตรูต8อฝ�ายเรา 

- ในระดับยุทธวิธี - การแจbงเตือน และบ8งช้ีจะมุ8งเนbนในเรื่องของเวลาในการปฏิบัติของขbาศึกมากกว8าที่จะ

มุ8งเนbนถึงความเปeนไปไดbโอกาสที ่ขศ. จะทำสงครามกับฝ�ายเรา 

การแจbงเตือน และบ8งช้ี จะช8วยป�องกันจากการถูกจู8โจม และลดความเสี่ยงใหbเหลอืนbอยที่สุด โดยทำการพิสูจนA

ทราบถึงกิจกรรม และขีดความสามารถของฝ�ายขbาศึกแต8เน่ิน 

2. การเตรียมสนามรบด5านการข+าว  Intelligence Preparation Of the Battlefield – IPB 

 เปeนการนำขbอมูลสภาพแวดลbอมมาปรบัเขbากับหลักนิยม และการปฏิบัติของขbาศึก ซึ่งจะช8วยใหbแสดงใหbเห็นถึง

ขีดความสามารถ และจุดล8อแหลมของฝ�ายขbาศึก ที่จะช8วยใหb ผบ.หน8วยสามารถวางแผนการปฏิบัติของตนเองไดbอย8าง

เปeนระบบ  รวมทั้งยังช8วยใหbมีความเขbาใจในสภาพพื้นที่การรบ และสามารถทำการประสานสอดคลbองระบบปฏิบัติการ

สนามรบไดbอย8างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ผลที่ไดbจากการทำการทำ IPB และการจำลองยุทธของฝ�ายอำนวยการ จะนำไปใชbในการประสานงาน และ

ประสานสอดคลbองระบบงานข8าวกรองไดbในหน8วยทุกระดับ และในทุกระดับของความขัดแยbง การทำ IPB 

เปeนการปฏิบัติที่มากกว8าการเตรียมการปฏิบัติการรบในระหว8างความขัดแยbง  ซึ่งการทำ IPB จะพิจารณาถึง

สภาพแวดลbอมทุกอย8างของความขัดแยbง  ช8วยในสนับสนุนการวางแผนเผชิญเหตุ และการวางแผนการปฏิบัติ 

- ในระดับยุทธศาสตรA - การเตรียมสนามรบดbานการข8าวจะมุ8งเนbนปvจจัยที่จะสนับสนุนต8อศักยภาพทางทหาร 

ซึ่ งไดbแก8ปv จจัยดb านการเมือง, เศรษฐกิจ , สั งคมจิต วิทยา และข8 าวกรองทางเทคนิค และวิทยาศาสตรA  

ที่เกี่ยวขbองกับขีดความสามารถ และเจตนารมณAในการเริ่มตbนปฏิบัติการทางทหารของขbาศึก 

 - ในระดับยุทธการ - การเตรียมสนามรบดbานการข8าวจะระบุถึง การเมือง, เศรษฐกิจ หรือจุดศูนยAดุล 

ทางทหาร, เสbนแนวการยุทธA (Lines of Operation)  และตำบล และเวลา ที่เปeนจุดตัดสินใจเขbาทำการรบแตกหัก 

รวมทั้งคาดการณAถึงหนทางปฏิบัติที่น8าจะเปeนไปไดbมากที่สุดของฝ�ายขbาศึก การทำ IPB ในระดับยุทธการจะนำเอา

ปvจจัยทางดbานการเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, สภาพภูมิศาสตรA และการทหาร มาพิจารณาร8วมกัน (เช8น ศักยภาพ 

ทางทหาร และขีดความสามารถในการใชbกำลังทางอากาศ,ทางบก และทางเรือของ ขศ.) 

 - ในระดับยุทธวิธี - การทำ IPB จะมุ8งเนbนในเรื่องกำลังฝ�ายขbาศึก, สภาพภูมิประเทศ และลมฟ�าอากาศ  โดย

จะคาดการณA และจัดลำดับความเร8งด8วนของหนทางปฏิบัติของขbาศึก และทำการประสานสอดคลbองการใชbอำนาจ

กำลังรบ ณ ตำบลที่ตbองการรบแตกหัก 
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ในสภาวะความขัดแยbงระดับกลางจนถึงระดับสูงน้ัน การทำ IPB จะมุ8งเนbนในเรื่องกำลังฝ�ายขbาศึก, สภาพภูมิ

ประเทศ ลมฟ�าอากาศ  รวมทั้งปvจจัยอื่นๆ ที่ประเมินไวbในการทำIPB และการทำ IPB ในระดับยุทธศาสตรAจะตbอง

นำมาใชbในการทำ IPB ในสภาวะความขัดแยbงระดับต่ำทั้งในระดับยุทธการ และยุทธวิธี 

 ปvจจัยทางดbานสังคม, เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีผลกระทบต8อสภาพแวดลbอมของความขัดแยbง  จะตbองนำมา

พิจารณาในการทำ IPB  ขbอมูลประชากรจะตbองมกีารตรวจสอบในรายละเอียดใหbมากที่สดุพอๆ กับขbอมูลเกี่ยวกับกำลงั

ฝ�ายขbาศึก และสภาพภูมิประเทศ  เพื่อใหbรูbไดbว8าสิ่งใดที่ขbาศึกสามารถจะทำไดb หรือทำไม8ไดb  การใช1 IPB ในวงรอบข'าว

กรอง รูป 1-2 หน1า 8 

3. การพัฒนาสถานการณG  Situation  Development 

การพัฒนาสถานการณAจะเปeนการยืนยัน หรือปฏิเสธหนทางปฏิบัติของฝ�ายขbาศึกที่เราคาดการณAไวbในข้ันตอน

การทำ IPB ซึ่งสามารถที่จะยืนยันไดbถึงจุดศูนยAดุล และจุดแตกหัก (Decisive  Point) และระบุถึงจุดแข็ง และจุด

ล8อแหลมของขbาศึก การพัฒนาสถานการณAสามารถช8วยใหb ผบ.หน8วย ตกลงใจไดbอย8างทันเวลา และใชbอำนาจกำลังรบที่

มีอยู8ไดbอย8างเต็มประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนาเป�าหมาย และการค5นหาเป�าหมาย Target Development and Target Acquisition 

การพัฒนา และการคbนหาเป�าหมายจะเปeนการรวบรวมเป�าหมาย และขbอมูลเป�าหมายเพื่อทำการโจมตี 

ทั้งดbวยวิธีการยิง, การดำเนินกลยุทธ และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสA  รวมทั้งยังช8วยในการพิสูจนAทราบ และกำหนดที่ต้ัง

เป� าหมายที่ จะมีผลกระทบต8อการรบแตกหัก   เป� าหมายเหล8าน้ีรวม ถึง กองหนุนในทางลึกของขb าศึก , 

ปมควบคุมบังคับบัญชา และติดต8อสื่อสาร, เสbนทางการคมนาคมที่สำคัญ, สิ่งอำนวยความสะดวกของท8าเรือ และ 

ท8าอากาศยานที่อยู8ในทางลึกของขbาศึก 
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5. การประเมินความเสยีหายจากการรบ   BDA- Battle Damage Assessment 

 การประเมินความเสียหายจากการรบจะเปeนการรวบรวมข8าวสารใหbกับ ผบ.หน8วยไดbรับทราบถึงผลการปฏิบัติ

ของฝ�ายเราที่กระทำต8อขbาศึก โดยมุ8งเนbนในเรื่องขีดความสามารถ และศักยภาพทางทหารของขbาศึกที่ยังคงเหลืออยู8 ใน

ระดับยุทธการจะพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติของฝ�ายเราที่มผีลกระทบต8อสภาพทางเศรษฐกิจ และสิ่งอำนวย

ความสะดวกข้ันพื้นฐานในการปฏิบัติการของขbาศึก และรวมถึงผลกระทบต8อโครงสรbางกำลังทหารของขbาศึก 

 การประเมินความเสยีหายจากการรบจะมุ8งเนbน การรวบรวมข8าวสารเกี่ยวกับผลที่เกิดจากการทำลาย และการ

โจมตี หรือสิ่งที่เกิดข้ึนหลังจากการโจมตีของฝ�ายเรา การรวบรวมข8าวสารเพื่อการประเมินความเสียหายจากการรบจะ

ใชbเครื่องมือเช8นเดียวกันกับเครื่องมือรวบรวมข8าวสาร โดยเปeนไปตามความตbองการข8าวกรอง และตามลำดับความ

เร8งด8วนเป�าหมายของ ผบ.หน8วย  ซึ่งการประเมินความเสียหายจากการรบจะไม8สามารถกระทำไดbอย8างต8อเน่ือง โดยที่

ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ท า ง ดb า น อื่ น ไม8 ถู ก ล ด ล ง เช8 น  ก า ร พั ฒ น า ส ถ า น ก า ร ณA  แ ล ะ 

การกำหนดเป�าหมาย  ดังน้ัน ผบ.หน8วยจะตbองจัดลำดับความเร8งด8วนในการทำการประเมินความเสียหายจาก 

การรบ  โดยตbองระบุว8าสิ่งใดที่ตนเองจะตbองรูb  และเมื่อไหร8ที่จะตbองรูb  ซึ่ งจะเปeนไปในลักษณะเดียวกันกับ 

การกำหนดลำดับความเร8งด8วนของความตbองการข8าวกรอง และลำดับความเร8งด8วนในการกำหนดเป�าหมาย 

6. การป�องกันกำลังฝ�ายเรา  Force Protection 

 การป�องกันกำลังฝ�ายเรา คือการระบุจุดล8อแหลมของฝ�ายเรา และระบุความพยายามฝ�ายขbาศึกที่จะเขbาทำการ

ขยายผลต8อจุดล8อแหลมน้ัน ในระดับยุทธการการป�องกันกำลังฝ�ายเราจะรวมถึงการพิสูจนAทราบแต8เน่ินในเรื่องของการ

ปรับปรุง/พัฒนา อาวุธรbายแรงที่สำคัญของฝ�ายขbาศึก, การใชbอาวุธทำลายหมู8ในการรบ หรือการปฏิบัติการของกลุ8มก8อ

การรbาย หรือกำลังรบไม8ตามแบบอื่นๆ ที่อยู8ในพื้นที่ส8วนหลังของฝ�ายเรา 

 การป�องกันกำลังฝ�ายเราหมายรวมถึง การต8อตbานการรวบรวมข8าวสาร การปฏิบัติการข8าวกรองของฝ�ายขbาศึก 

และป� องกันกำลั งทุกส8วนที่ เปe นอำนาจกำลั งรบของฝ� ายเรา การป�องกันกำลั งฝ� ายเราในระดับยุทธวิธี  

จะมุ8งเนbนในเรื่องการต8อตbานการรวบรวมข8าวสารจากฝ�ายขbาศึก และเพื่อป�องกันกำลังฝ�ายเราจากการปฏิบัติ 

ของขbาศึก 

ป�จจัย METT-T  Mission, Enemy, Troops, Terrain and Time available Factors 

  ปvจจัย METT-T มีความสำคัญต8อการวางแผนการซักถาม  โดยจะเปeนตัวกำหนดว8า ผบ.หน8วย จะใชbเครื่องมือ

ซักถามอย8างไร 

การสนับสนุนต+อภารกิจ   Mission Support 

ภารกิจของหน8วยรับการสนับสนุนจะเปeนตัวกำหนดว8า เราจะใชbเจbาหนbาที่ซักถามอย8างไร  เช8น ในการ

ปฏิบัติการป�ดลbอม/ตรวจคbน ผบ.หน8วยอาจจะกำหนดใหbเจbาหนbาที่ซักถามไปอยู8 ณ ตำบลที่ดีที่สุด ที่จะสามารถ 

ทำการคัดกรองประชาชน  เพื่อทำการพิสูจนAทราบใหbไดbว8าใครเปeนกลุ8มผูbก8อความไม8สงบ และใครเปeนกลุ8มผูbใหb 
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การสนับสนุน  ในภารกิจการปราบปรามยาเสพติด  ผบ.หน8วยอาจจะใชbเจbาหนbาที่ซักถามทำการขยายผลต8อเอกสารที่

ยึดไดb  และใชbเพื่อฝoกสายลับฝ�ายเรา หรือสายลับต8างชาติ ในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการซักถาม แต8ไม8ว8าจะอยู8ใน

สถานการณAแบบใดการซักถามจะมุ8งเนbนในเรื่องการซักถามเชลยศึก และการขยายผลต8อเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก 

 ภารกิจของหน8วยรับการสนับสนุนจะมีผลต8อการปฏิบัติในการซักถามเช8น ถbาภารกิจของหน8วยรับการ

สนับสนุนเปeนการรบดbวยวิธีรุก  ส8วนปฏิบัติการซักถามจะตbองมีความคล8องแคล8วในการเคลื่อนที่สูง และมีเครื่องมือ

สื่อสารที่มีการ รปภ. สำหรับใชbในการติดต8อกับ สธ.2/ฝอ.2 ของหน8วยรับการสนับสนุน  และเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองมี

ความพรbอมในการเคลื่อนที่ ไปขbางหนbาร8วมกับหน8วยรับการสนับสนุน  ซึ่ งจะทำใหbมี เวลาค8อนขbางจำกัด 

ในการขยายผลต8อแหล8งข8าวที่ถูกซักถาม และการกระจายข8าวสาร 

 ถbาภารกิจของหน8วยรับการสนับสนุนเปeนการต้ังรับ  ส8วนปฏิบัติการซักถามจะมีเวลามากข้ึนในการขยายผลต8อ

แหล8งข8าวแต8ละคน  ซึ่งจะทำใหbมีความอ8อนตัวมากข้ึนในการขยายผลต8อเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน และการดำเนินการ

ต8อเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก เพื่อช8วยสนับสนุนการปฏิบัติของ ผบ.หน8วยรับการสนับสนุนในการร8างภาพโครงร8างการ

ปฏิบัติของฝ�ายเรา 

 ความตbองการในการรวบรวมข8าวสารจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับหน8วยที่เขbาปฏิบัติการ ในระดับยุทธศาสตรA 

ความตbองการในการรวบรวมข8าวสาร จะแสดงถึงขอบเขตกวbางๆ ของสิ่งที่น8าสนใจในเขตยุทธบริเวณ และอำนาจการ

บังคับบัญชาระดับชาติ แต8ในระดับยุทธวิธีน้ัน หขส. และ ตขอ. รวมทั้งความตbองการข8าวสารเฉพาะ จะแคบลง โดย

มุ8งเนbนในเรื่องข8าวกรองที่อยู8ในความสนใจของ ผบ.หน8วยดำเนินกลยุทธ 

ข5าศึก Enemy 

กำลังขbาศึก และความรูbเกี่ยวกับขbาศึกจะมีผลต8อการแบ8งมอบเจbาหนbาที่ซักถาม และความซับซbอนของการ

ขยายผลต8อตัวแหล8งข8าว  ปvจจัยที่จะมีผลต8อการซักถามคือ ประเภทของกำลังฝ�ายขbาศึก, เทคนิค และวิธีการที่จะใชbใน

การรวบรวมข8าวสาร ซึ่งวิธีการรวบรวมข8าวสารจากกลุ8มผูbก8อความไม8สงบ (Insurgent) ในสถานการณAความขัดแยbง

ระดับต่ำ จะแตกต8างไปจากวิธีการรวบรวมข8าวสารในสถานการณAความขัดแยbงระดับกลาง และสูง เช8น เชลยศึกจาก

หน8วยกำลังรบตามแบบ อาจจะไดbรับการปลูกฝvงอุดมการณAทางการเมืองมาในระดับหน่ึง แต8อาจจะไม8มีความมุ8งมั่น 

หรือแน8วแน8เท8ากับกลุ8มผูbก8อความไม8สงบที่มีอุดมการณAทางการเมืองค8อนขbางสูง  ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถามอาจจะมคีวาม

ยากลำบากมากข้ึนในการชักจูงใหbแหล8งข8าวที่เปeนกลุ8มผูbก8อความไม8สงบ ทำการพูดตอบโตbต8อการซักถาม 

 อีกปvจจัยหน่ึงที่มีผลต8อการซักถามคือ ข8าวกรองเกี่ยวกับขbาศึกที่เรามีอยู8ในขณะน้ัน และความเขbาใจของ

เจbาหนbาที่ซักถามในเรื่องราวเกี่ยวกับฝ�ายตรงขbาม เช8น ข8าวกรองฝ�ายขbาศึกเกี่ยวกับการรวมตัวเพื่อจัดต้ังเปeน 

กองกำลังของกลุ8มผูbก8อความไม8สงบ จะไม8มีความสมบูรณAเหมือนกับโครงสรbางการประกอบกำลังของฝ�ายขbาศึก 

ที่ เปeนกำลังหน8วยรบตามแบบ (มีรูปแบบที่ ชัดเจนทั้ งโครงสรbางการจัดหน8วย และการบังคับบัญชา) ดังน้ัน 

การซักถามจะตbองมุ8งเนbนขbอมูลในส8วนที่แตกต8างกันคือ ในสถานการณAความขัดแยbงระดับต่ำ อาจจะมุ8งเนbนในเรื่องการ

ประกอบกำลังของขbาศึก แต8ในสถานการณAความขัดแยbงระดับกลาง หรือระดับสูง อาจจะมุ8งเนbนถึงเรื่องภารกิจ และ

เจตนารมณAของขbาศึก 
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 นอกจากน้ีลักษณะทางวัฒนธรรมก็มีผลต8อการซักถามดbวย ซึ่งการใชbเทคนิคการซักถามพืน้ฐานอาจจะมีความ

แตกต8างกันไปตามลักษณะของเช้ือชาติ เผ8าพันธุA  และลักษณะทางวัฒนธรรมของฝ�ายขbาศึก  ซึ่ งถbาไม8มี  

ความเขbาใจในเรื่องวัฒนธรรมแลbว วัฒนธรรมกอ็าจจะกลายเปeนอุปสรรคต8อความพยายามในการรวบรวมข8าวสาร 

กำลังฝ�ายเรา Troops 

จำนวนกำลังพล, ประสบการณA และความชำนาญทางดbานภาษาของเจbาหนbาที่ซักถามจะมีผลต8อการใชbส8วน

ปฏิบัติการซักถามในทางยุทธวิธี เน่ืองจากหน8วยในแต8ละระดับจะมีเจbาหนbาที่ซักถามอยู8อย8างจำกัด ดังน้ัน ผบ.หน8วย 

ขกท. ที่ไปสนับสนุนในหน8วยแต8ละระดับ หรือ หน.ชุดซักถาม จะตbองบริหารจัดการกำลังพลอย8างเหมาะสมเพื่อใหb

มั่น ใจไดbว8า เจb าหนbาที่ ซักถามไดbนำเอาประสบการณAที่ มีอ ยู8 ไป ใชb ใหb เกิดประโยชนAสู งสุดในการขยายผล 

ต8อเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก และเพื่อคัดเลือกเชลยศึกไดbอย8างเหมาะสม โดยพิจารณาว8าเชลยศึกคนใดที่น8าจะเปeน 

ผูbที่มีขbอมูลทีต่รงตามความตbองการข8าวสารเฉพาะของฝ�ายเรา ซึ่งจะช8วยใหbไดbข8าวสารตามที่ตbองการภายในเวลาที่มีอยู8

อย8างจำกัด 

 ผบ.หน8วย ขกท. ที่ไปสนับสนุนหน8วยในแต8ละระดับ และหน.ชุดซักถามมักจะตbองเผชิญกับปvญหาในเรื่องความ

ไม8เพียงพอของเจbาหนbาที่ผูbเช่ียวชาญดbานภาษา และภาษาที่ตbองใชbในภารกิจการซักถามน้ันอาจตbองใชbหลายภาษา ซึ่ง

อาจจะตbองแกbปvญหาน้ี โดยจัดหาเจb าหนbาที่ ล8ามในทbองถ่ินที่ มีความชำนาญทางดb านภาษามาสนับสนุน 

โดยรbองขอผ8าน สธ.1/ฝอ.1  หรือรbองขอเจbาหนbาที่ที่มีความสามารถทางภาษาจากหน8วยเหนือ 

 วิธีการที่จะช8วยแกbปvญหาในเรื่องจำนวนกำลังพลที่มีอยู8อย8างจำกัดเพื่อใหbการซักถามทำไดbรวดเร็วมากข้ึนน้ัน

คือ ใหbมีการฝoกทหารฝ�ายเราทุกนายใหbมีความรูbในเรื่องการจัดการ และการส8งกลับเชลยศึก เน่ืองจากการปฏิบัติต8อ

เชลยศึกอย8างเหมาะสมต้ังแต8ข้ันการจับกุม จะมีความสำคัญต8อผลสำเร็จในการซักถาม หน8วยทหารสารวัตรที่มา

สนับสนุนหรือสมทบใหbกับหน8วยระดับกรมข้ึนไปจะช8วยสนับสนุนภารกิจการซักถามไดb  ซึ่งการซักถามจะมี

ประสิทธิภาพมากข้ึนโดยมีการควบคุมที่ทำใหbเชลยศึกมีความรูbสึกว8าตนเองไดbรับการ รปภ. อย8างเพียงพอ 

สภาพภูมิประเทศ Terrain 

สภาพภูมิประเทศ และลมฟ�าอากาศจะมีผลกระทบต8อการซักถามในเรื่อง สถานที่ซักถาม, การติดต8อสื่อสาร 

และความคล8องแคล8วในการเคลื่อนที่  เจbาหนbาที่สารวัตรทหารจะตbองมั่นใจว8ามีสถานที่ควบคุมอย8างเพียงพอ และมี

การ รปภ.ที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ควบคุมเชลยศึกเชลยศึก ณ บริเวณตำบลรวบรวมเชลยศึก หรือสถานที่กักกัน 

เวลาท่ีมีอยู+ Time available 

ข8าวสารที่รวบรวมมาไดbจากการซักถามจะมีคุณค8าถbามีการรายงานอย8างทันเวลา การขยายผลต8อเชลยศึก

อาจจะตbองมีการปรับใหbเหมาะสมกับเวลาที่มีอยู8 ในระดับยุทธวิธี การซักถามจะกระทำเพียงสั้นๆ ตาม หขส. และ

จะตbองรายงานผลการซักถามในแบบฟอรAมรายงานที่กระชับตามหัวขbอ SALUTE – Size ขนาด, Activity การปฏิบัติ, 

Location ที่ต้ัง, Unit ชนิดของหน8วย, Time เวลาที่พบ, Equipment ยุทโธปกรณA 

 ในระดับยุทธการ และยุทธศาสตรA จะมีเวลาซักถามมากข้ึน ซึ่งการรายงานผลการซักถามจะมีความอ8อนตัว

มากข้ึนดbวย ความทbาทายในการปฏิบัติงานของเจbาหนbาที่ซักถาม คือความสามารถทางดbานภาษา และความชำนาญ
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ของเจbาหนbาที่ซักถามในการรวบรวมข8าวสาร  ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองมั่นใจว8า ไดbรับข8าวสารในปริมาณที่มากที่สุด 

และตรงตามความตbองการ ภายในเวลาที่มีอยู8 

 การซักถามก็เหมือนกับเครื่องมือข8าวกรองอื่นๆ คือ เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองตอบสนองต8อความตbองการของ 

ผบ.หน8วยรับการสนับสนุน  ซึ่งการซักถามจะไม8มปีระโยชนA ถbาผลการซักถามน้ันไม8สามารถนำไปใชbสนับสนุนการบรรลุ

ภารกิจของ ผบ.หน8วยรับการสนับสนุน  ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองมีความเขbาใจในกระบวนการซักถามเพื่อใหbรูbถึง

บทบาทของการซักถามในการที่จะช8วยใหbบรรลุภารกิจ 

คำจำกัดความของคำว+า การซักถาม  Definition  of  Interrogation 

 การซักถามเปeนกระบวนการในการต้ังคำถามต8อแหล8งข8าว เพื่อใหbไดbรับข8าวสารที่เปeนประโยชนAในปริมาณมาก

ที่สุด ซึ่งวัตถุประสงค,ท่ัวไปของการซักถามก็คือ การทำให<ได<รับข?าวสารท่ีน?าเชื่อถือด<วยวิธีการท่ีถูกต<องตาม

กฎหมาย ภายในเวลาท่ีสั้นท่ีสุด และตรงตามความต<องการข?าวกรองของหน?วยรับการสนับสนุนในทุกระดับ ซึ่ง

แหล8งข8าวอาจจะเปeน 

 - พลเรือนผูbถูกกักกัน 

 - กลุ8มผูbก8อความไม8สงบ 

 - เชลยศึก 

- ผูbเอาใจออกห8าง (Defectors) 

 - ผูbอพยพ 

 - บุคคลผูbยbายถ่ินที่อยู8 

 - สายลบั หรือบุคคลที่ตbองสงสัยว8าเปeนสายลับ 

 - บุคคลอื่นที่ไม8ใช8คนในชาติของเรา 

การซักถามที่ดีจะสามารถผลติข8าวสารตามที่ตbองการไดbทันเวลา, สมบูรณA, ชัดเจน และถูกตbอง  การซักถามจะ

มคีวามเกี่ยวขbองในเรื่องการตอบโตbกันของคน 2 คน คือ แหล8งข8าว และเจbาหนbาที่ซักถาม  ซึ่งการ 

พบปะกันของคนทั้งสองน้ีจะมีความแตกต8างกันไปตามลักษณะส8วนตัวของแต8ละคน และข้ึนอยู8กับขีดความสามารถใน

การที่จะดึงใหbแหล8งข8าวเขbามามีส8วนร8วมในการซักถาม นอกจากน้ันยังข้ึนอยู8กับสภาพแวดลbอม และสภาพทางร8างกาย

ของแต8ละคนดbวย 

 รูปแบบของวิธีการซักถามแบบอื่นๆ เช8น การสัมภาษณA, การบรรยายสรุปกลับ และการลbวงความลับจาก

แหล8งข8าว  ซึ่งหลักการโดยทั่วไปที่ใชbในทุกแบบของวิธีการซักถามก็คือ มีการแสดงตน, มีการกำหนดวัตถุประสงคA, มี

ขbอหbามในการใชbกำลัง และการรักษาความปลอดภัย 

วัตถุประสงคG Objective 

 การเริ่มทำการซักถามในแต8ละครั้ง จะตbองกำหนดวัตถุประสงคA  และเจbาหนbาที่ซักถามก็จะตbองดำรงการ

ซักถามใหbเปeนไปตามวัตถุประสงคAที่กำหนดไวb  เพื่อใหbไดbมาซึ่งข8าวสารที่เปeนประโยชนAตามความตbองการ และเพื่อช8วย

สนับสนุนใหbบรรลุภารกิจของหน8วย 
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 ในการซักถามอาจตbองมีการกำหนดวัตถุประสงคAเฉพาะ  เช8น ตbองการรูbที่ต้ังที่แน8นอนของคลัง สป.5  หรืออาจ

กำหนดเปeนวัตถุประสงคAกวbางๆ เช8น เพื่อใหbไดbข8าวสารเกี่ยวกับ ทกร. ฝ�ายขbาศึก ระดับหน8วยฝ�ายขbาศึก 

ในทั้งสองกรณีที่กล8าวมาน้ี เจbาหนbาที่ซักถามจะใชbวัตถุประสงคAการซักถามที่กำหนดข้ึนเปeนพื้นฐานในการ

วางแผน และเริ่มตbนการซักถาม โดยเจbาหนbาที่ซักถามตbองปกป�ดไม8ใหbแหล8งข8าวรูbถึงวัตถุประสงคAที่แทbจริงในการซักถาม 

และเจbาหนbาที่ซักถามก็ไม8ควรมุ8งเนbนความตbองการข8าวสารตามวัตถุประสงคAใหbมากเกินไป จนกระทั่งมองขbาม หรือลมืที่

จะทำการขยายผลต8อข8าวสารอื่นที่มีคุณค8าที่ไดbรับจากแหล8งข8าวในระหว8างการซักถาม 

 ตัวอย8างเช8น ในระหว8างการซักถาม เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะไดbรับรูbในสิ่งที่ตนเองไม8เคยรูbมาก8อน เกี่ยวกับเรื่อง

อาวุธที่มีอำนาจทำลายลbางสูงของขbาศึก ซึ่งแมbว8าขbอมูลดังกล8าวจะไม8ตรงตามวัตถุประสงคAที่กำหนดไวb แต8เจbาหนbาที่

ซักถามไม8ควรมองขbาม และจะตbองเริ่มพัฒนาการซักถามจากสิ่งที่เพิ่งรูbน้ัน เพื่อใหbไดbรับขbอมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล8าวใหb

มากข้ึน ดังน้ัน วัตถุประสงคAในการซักถามอาจจะปรับเปลี่ยนไดbตามความจำเปeน หรือตามความตbองการ 

ข5อห5ามในการใช5กำลังบังคับ Prohibition against use of force 

 นายทหารฝ�ายข8าว (สธร.2,/สธ.2/ฝอ.2)  มีความรับผิดชอบในการควบคุมงานดbานการข8าวทั้งหมด ซึ่ง 

นายทหารฝ�ายข8าวจะช8วย ผบ.หน8วยไดb โดย 

 - กำกับดูแลการรวบรวม, ประเมินค8า และตีความข8าวสาร/ข8าวกรองทั้งหมด 

 - กระจายข8าวกรองไปยังหน8วยเหนือ, หน8วยรอง และหน8วยขbางเคียง 

 - รับผิดชอบหลักดbานการข8าวเพื่อใหbมั่นใจไดbว8า งานดbานการข8าวทั้งหมดเปeนไปตามกฎหมาย และนโยบายของ

ชาติ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวขbอง โดยเฉพาะในเรื่องการป�องกันมิใหbเจbาหนbาที่ข8าวกรองกระทำการที่เปeนการละเมิด

อนุสัญญาเจนีวา หรอืขbอตกลงอื่นๆ บุคคลทีน่ายทหารฝ�ายข8าวจะเขbาไปเกี่ยวขbองในการซักถาม มีดังน้ี 

 - เชลยศึก 

 - กลุ8มผูbก8อความไม8สงบ 

 - พลเรือนผูbถูกกักกัน 

 - บุคคลประเภทอื่นๆ ที่ถูกจับกุม, กักกัน หรือคุมขัง 

 - ทหารต8างชาติที่หนีทัพ หรือบุคคลอื่นที่มีคุณค8าทางดbานการข8าว 

 บุคคลเหล8าน้ีเปeนผูbที่ไดbรบัการคุbมครองตามอนุสัญญาเจนีวาว8าดbวยการป�องกันเหย่ือสงครามซึ่งมสี8วนเกี่ยวขbอง

กับบุคคลฝ�ายขbาศึกที่ไดbรับบาดเจ็บ หรือเจ็บป�วย, เจbาหนbาที่ทางการแพทยA และนักบวชของฝ�ายขbาศึก, เชลยศึก และ

พลเรือนผูbถูกกักกัน สำหรับกลุ8มผูbก8อความไม8สงบ หรือบุคคลอื่นที่ถูกกักกัน ซึ่งยังไม8มีสถานะที่ชัดเจนว8าเปeนบุคคล

ประเภทใดตามอนุสัญญาเจนีวา เช8น บุคคลที่สงสัยว8าเปeนผูbก8อการรbาย จะตbองถือว8าเปeนเชลยสงครามที่ตbองไดbรับการ

คุbมครอง จนกว8าจะไดbรับการกำหนดสถานะที่ชัดเจนจากผูbมีอำนาจหนbาที่ที่เกี่ยวขbอง 

 ในการซักถาม สธร.2, สธ.2 หรือ ฝอ.2 จะเปeนฝ�ายอำนวยการที่รับผิดชอบหลัก เพื่อใหbการดำเนินการต8างๆ 

เปeนไปตามอนุสัญญาเจนีวาที่เกี่ยวขbอง รวมถึงนโยบายของประเทศ เกีย่วกับการปฏิบัติ และการดำเนินการต8อบุคคล

ประเภทต8างๆ ตามที่ไดbกล8าวมา 
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 อนุสัญญาเจนีวา และนโยบายของชาติ จะกล8าวในเรื่อง กฎ, ขbอหbามเกี่ยวกับการกระทำที่รุนแรง หรือการข8มขู8 

รวมถึงการทรมานทั้งทางร8างกาย และจิตใจ, การดูหมิ่นเหยียดหยาม หรือการปฏิบัติที่แสดงออกถึงความไรbมนุษยธรรม 

 การกระทำที่ผิดกฎหมายเหล8าน้ีหbามกระทำโดยเด็ดขาด ซึ่งถbามีการละเมิดขbอหbามเหล8าน้ีจะถือว8าเปeนการ

กระทำที่เปeนอาชญากรรม และตbองถูกลงโทษ  ถbาเจbาหนbาที่ซักถามมีขbอสงสัยในเรื่องกฎหมาย ขbอบังคับต8างๆ ที่

เกี่ยวขbองกับการซักถาม ใหbขอรับคำแนะนำจาก นายทหารพระธรรมนูญก8อนที่จะเริ่มทำการซักถาม 

 ซึ่งจากประสบการณAที่ผ8านมาแสดงใหbเห็นว8าการใชbเทคนิค วิธีการที่เปeนขbอหbามต8างๆเหล8าน้ี ไม8มีความจำเปeน

ที่จะตbองนำมาใชbเพื่อใหbไดbรับความร8วมมือจากแหล8งข8าว การทรมาน และวิธีการที่ผิดกฎหมาย จะทำใหbผลที่ไดbรับจาก

การซักถามน้ันไม8น8าเช่ือถือ และอาจสรbางความเสียหายใหbกับการซักถามในข้ันต8อไป  ซึ่งการทรมานจะทำใหbแหล8งข8าว

จำเปeนตbองพูดในสิ่งที่เจbาหนbาที่ซักถามอยากไดbยินเท8าน้ัน 

 การที่เจbาหนbาที่ฝ�ายเราใชbวิธีการทรมาน จะเปeนตัวนำไปสู8การทำลายความน8าเช่ือที่ขbาศึกมีต8อฝ�ายเรา  และ

สรbางความเสียหายต8อฝ�ายเราจากการที่จะไดbรับสนับสนุนจากคนในชาติ และจากต8างชาติดbวย รวมทั้งยังอาจทำใหbคน

ของฝ�ายเรา หรือคนของพันธมิตรฝ�ายเราที่อยู8ในความควบคุมของขbาศึก ตกอยู8ในความเสี่ยงต8อการถูกทารุณมากข้ึน 

และถึงแมbเราจะรูbว8าขbาศึกจะทารุณคนของฝ�ายเราในการซักถาม แต8เราก็จะตbองไม8ใชbวิธีการทรมานเพื่อเปeนการตอบโตb 

 ขbอจำกัดที่หbามใชbวิธีการรุนแรงต8างๆน้ัน เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองไม8นำไปใชbเปeนอุบายในทางจิตวิทยา, 

การใชbถbอยคำ หรือเล8หAเหลี่ยมที่ไม8รุนแรง หรือเล8หAเหลี่ยมที่ไม8ใช8การบังคับขู8เข็ญอื่นๆ เพื่อใหbแหล8งข8าวยอมใหbความ

ร8วมมือกับเรา 

 เทคนิค และหลักการทางจิตวิทยาที่กล8าวในแนวสอนเล8มน้ีจะตbองไม8นำไปตีความ หรือนำไปใชbในทางที่ผิด 

เพื่อนำเอาวิธีการที่เปeนขbอหbามอื่นๆ มาใชb เช8น การลbางสมอง, การทรมานทางร8างกาย หรือจิตใจหรือวิธีการรูปแบบ

อื่นๆ ที่เปeนการบังคับขู8เข็ญ ซึ่งรวมถึงการใชbยาที่ก8อใหbเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสมองอย8างถาวร หรือทำความเสียหาย

ต8อสมอง 

 การทรมาน หมายถึง การทำใหbไดbรับความเจ็บปวดทางร8างกาย หรือจิตใจ เพื่อใหbรับสารภาพ หรือเพื่อใหbเรา

ไดbรับข8าวสาร หรือเพื่อสนองต8อความสะใจของเจbาหนbาที่ซักถามที่ไดbเห็นผูbอื่นไดbรับความเจ็บปวด  ตัวอย8างของการ

ทรมานทางร8างกาย เช8น 

 - การช็อตดbวยไฟฟ�า 

 - การทำใหbเจ็บปวดดbวยสารเคมี หรือใชbการพันธนาการที่เกินเลยไปกว8าการใชbเพื่อควบคุมการหลบหนี 

 - การบงัคับใหb ยืน, น่ัง หรือคุกเข8า ในท8าทางทีผ่ิดปกติเปeนเวลานาน 

 - การใหbอดอาหาร 

 - การทบุตี 

ตัวอย8างของการทรมานทางจิตใจ 

 - การเยาะเยbย (Mock Executions)  
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 - การทำใหbนอนหลับอย8างผิดปกติ 

 - การใชbสารเคมทีำใหbเสียสติ 

การบังคับขู8เข็ญ หมายถึง การกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเปeนการบังคับใหbตbองกระทำบางสิ่งบางอย8าง  เช8น 

 - การข8มขู8 หรือ แสดงอาการคุกคามว8าจะทรมานทางร8างกาย/จิตใจ ต8อคนในครอบครัวของแหล8งข8าว หรือ

บุคคลอื่นที่แหล8งข8าวใหbความเคารพนับถือ 

 - เจตนาที่จะไม8ใหbการรักษาพยาบาล เพื่อแลกเปลี่ยนกับการใหbข8าวสาร หรือความร8วมมือ 

 - การข8มขู8 หรือแสดงอาการคุกคามต8อสิทธิที่อนุสัญญาเจนีวาใหbการรับรอง หรือแสดงว8าจะไม8ใหbสิทธิน้ันถbา

แหล8งข8าวไม8ยอมใหbความร8วมมือ 

 การใชbเทคนิค วิธีการซักถามที่ถูกกฎหมายน้ัน บางครั้งการก็อาจจะมเีทคนิค หรือวิธีการเขbาถึงที่ดูแลbวอาจจะ

ก้ำกึ่ง ซึ่งยากที่จะช้ีชัดลงไปว8าถูก หรือผิดกฎหมาย ดังน้ันการใชbเทคนิคการเขbาถึง, เทคนิคทางจิตวิทยา และหลักการ

อื่นๆ ตามแนวสอนเล8มน้ีจะตbองพิจารณาใชbควบคู8ไปกับกฎหมายที่เกี่ยวขbองดbวย 

 อำนาจหนbาที่ในการซักถามบุคคลที่ถูกกักกันโดยฝ�ายทหารจะเปeนไปตามแนวความคิดของ ผบ.หน8วยว8าจะใชb

ทรัพยากรทั้งหมดที่มีอยู8 และใชbวิธีการตามกฎหมายอย8างไร เพื่อใหbบรรลุภารกิจ และเพื่อปกป�อง และรักษาความ

ปลอดภัยหน8วย ผบ.หน8วยจะเปeนผูbรับผิดชอบทั้งหมดเพื่อใหbมั่นใจไดbว8า กำลังทหารที่อยู8ภายใตbบังคับบัญชาของตน

ปฏิบัติตามกฎหมาย และสนธิสัญญาที่เกี่ยวขbอง ซึ่งถbาเกิดการละเมิดข้ึน  ผบ.หน8วยจะเปeนผูbรับผิดชอบหลักในการ

สอบสวน และดำเนินการตามกฎหมาย 

การรักษาความปลอดภัย Security 

 ลักษณะงานของเจbาหนbาที่ซักถามจะมีความเกี่ยวขbองกับเอกสารที่มีช้ันความลับจำนวนมาก  ดังน้ัน เจbาหนbาที่

ซักถามจะตbองเตือนตัวเองอยู8เสมอว8า งานของตนคือการทำใหbไดbมาซึ่งข8าวสาร มิใช8เปeนการแจbงข8าวสารของฝ�ายเราใหb

แหล8งข8าวไดbรับทราบ ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองป�องกันมิใหbขbอมูลข8าวสารทางทหารของฝ�ายเรามีการรั่วไหลออกไป 

เหมือนกับที่แหล8งข8าวพยายามปกป�องข8าวสารของฝ�ายตน 

 การรักษาความปลอดภัยจะเห็นไดbชัดเจนมากข้ึนเมื่อเริ่มคัดเลือกแหล8งข8าวมาทำการซักถาม  ซึ่งเจbาหนbาที่

ซักถามจะตbองมีความต่ืนตัวอยู8เสมอ โดยจะตbองคbนหาความพยายามของแหล8งข8าวที่จะทำการลbวงเอาขbอมูลจากฝ�าย

เราดbวย 

คำจำกัดความของคำว+า เชลยศึก และเชลยสงคราม Definition of Prisoner of War and Enemy Prisoner 

of War 

 เชลยสงคราม Prisoner  of War - PW หมายถึง บุคคลของฝBายเรา หรือพันธมิตรฝBายเรา ที่ถูกควบคุมอยู'

ภายใต1อำนาจการควบคุมของข1าศึก  เชลยศึก Enemy  prisoner of War – EPW หมายถึงบุคคลของข1าศึกที่อยู'

ภายใต1อำนาจการควบคุมของฝBายเรา หรือพันธมิตรฝBายเรา สิ่งแรกที่เจbาหนbาที่ซักถามตbองเขbาไปเกี่ยวขbองก็คือ ใครคือ

ผูbที่ตbองไดbรับการปฏิบัติเปeนเสมือนเชลยสงครามตามความหมายของอนุสัญญาเจนีวา ว8าดbวยเรื่องการปฏิบติัต8อเชลย

สงคราม (Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War: GPW) ซึ่งบุคคล 
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ที่จะไดbรับการปฏิบัติในฐานะเชลยสงคราม ไดbแก8 บุคคลที่อยู8 หรือเคยอยู8ในกองทัพของประเทศที่ถูกยึดครอง ในกรณีที ่ 

• ฝ�ายยึดครองพิจารณาแลbวเห็นว8ามีเหตุอันควรใหbตbองกักตัวไวbเน่ืองจากไม8มั่นใจในเรื่องความจงรักภักดีต8อฝ�าย

ยึดครอง โดยเฉพาะอย8างย่ิงถbาหาก 

o บุคคลเหล8าน้ันไม8สามารถกลับเขbาไปอยู8ในกองทัพที่ตนเองเคยอยู8 และเคยเขbาร8วมรบ หรือ 

o เปeนผูbทีไ่ม8ปฏิบัติตามหมายเรียกที่ใหbมารายงานตัวเพื่อนำตัวมากักกัน 

เชลยสงคราม คือบคุคลท่ีตกอยู+ภายใต5อำนาจของข5าศึก และเปNนบุคคลท่ี 

 - เปeนสมาชิกในกองทัพของฝ�ายที่ขัดแยbง เปeนสมาชิกกองกำลังติดอาวุธ หรืออาสาสมัครที่จัดต้ังข้ึนโดยเปeน

ส8วนหน่ึงของกองทัพของฝ�ายที่ขัดแยbง 

 - เปeนสมาชิกกองกำลงัติดอาวุธ และกลุ8มอาสาสมัครอื่นๆ ซึ่งรวมถึงกลุ8มต8อตbานที่มีการรวมตัวกันโดยเปeนส8วน

หน่ึงของความขัดแยbงและปฏิบั ติการอยู8ภายใน หรือภายนอกเขตแดนของตน ถึงแมbว8าดินแดนน้ันจะถูก 

ยึดครองไวbแลbวก็ตาม ซึ่งกองกำลังติดอาวุธ หรือกลุ8มอาสาสมัครเหล8าน้ียังรวมถึง กลุ8มที่มีการรวมตัวกันเปeนกลุ8ม

ต8อตbาน โดยเปeนไปตามเงื่อนไข ดังน้ี 

  - มีการควบคุมตามสายการบังคับบัญชา 

  - ติดสัญลักษณAเครื่องหมายทีชั่ดเจน และเห็นไดbในระยะไกล 

  - ถืออาวุธอย8างเป�ดเผย 

  - มีการปฏิบัติการที่เปeนไปตามกฎหมาย และธรรมเนียมของสงคราม 

 - เปeนสมาชิกของกองทัพตามแบบที่เปeนฝ�ายรัฐบาล หรือกลุ8มผูbมีอำนาจที่ไม8ไดbรับการรับรองว8าเปeนผูbมีอำนาจ

หนbาที่ในการกักกัน 

 - เปeนบุคคลผูbที่อยู8ในกองทัพแต8มิไดbเปeนสมาชิกของกองทัพน้ัน เช8น พลเรือนที่เปeนลูกเรือของเครื่องบินทหาร, 

ผูbสื่อข8าวสงคราม (War Correspondents), ผูbรับสัญญาว8าจbางในการส8งกำลัง supply contractors, คนงาน หรือ

หน8วยงานที่รับผิดชอบในดbานสวัสดิการใหbกับกองทัพ ซึ่งหากบุคคลเหล8าน้ีไดbรับอนุญาต 

ใหbอยู8กับกองทัพ โดยกองทัพไดbออกบัตรประจำตัวใหbดbวย ใหbถือว8ากลุ8มคนเหล8าน้ีเปeนเชลยสงครามตามที่ระบุไวbใน

อนุสัญญาเจนีวา 

- ลูกเรือสนิคbา, ลูกเรือเครื่องบินพลเรือนของฝ�ายที่ขัดแยbง ซึ่งเปeนผูbที่ไม8มสีิทธิพิเศษอื่นๆ ภายใตbบทบัญญัติอื่น

ของกฎหมายระหว8างประเทศ  

 - พลเมืองที่อาศัยอยู8ในเขตที่ไม8ไดbถูกยึดครอง และเปeนผูbทีอ่ยู8ใกลbฝ�ายขbาศึก แต8มีการใชbอาวุธเพื่อต8อตbานกำลัง

ที่บุกเขbามา โดยไม8มีเวลาที่จะทำการจัดต้ังกำลังเปeนหน8วยกำลังทหารตามแบบ แต8มีการถืออาวุธโดยเป�ดเผย และมีการ

ปฏิบัติตามกฎหมาย และธรรมเนียมสงคราม ใหbถือว8าบุคคลเหล8าน้ีเปeนเชลยสงคราม 

 จะเห็นไดbว8ามีบุคคลหลายประเภทที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขซึ่งตbองไดbรับการปฏิบัติเปeนเสมือนเชลย

สงคราม  ซึ่งถbามีขbอสงสัยใดๆ เกี่ยวกบัว8าบุคคลใดควรจะไดbรับการปฏิบัติเสมือนเปeนเชลยสงครามหรือไม8น้ัน ใหbขอ
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คำแนะนำจาก นายทหารพระธรรมนูญ ซึ่งการระบุประเภทว8าใครจะเปeนเชลยสงครามตามอนุสัญญาเจนีวาแลbว จะมี

ผลต8อการซักถาม เน่ืองจากมีขbอปฏิบัติที่แตกต8างกัน โดยเฉพาะในสถานการณAความขัดแยbงระดับต่ำ ทีต่bองแยกแยะใหb

ไดbว8าใครเปeนเชลยสงคราม หรือใครเปeนอาชญากร 

ประเภทของแหล+งข+าว  Types of Sources 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองเผชิญกับแหล8งข8าวประเภทต8างๆ ที่มีความแตกต8างกันทั้งในดbานนิสัยส8วนตัว, ชนช้ัน

ทางสังคม, อาชีพทางพลเรือน, ความชำนาญการทางทหาร และความเช่ือทางดbานการเมือง และศาสนา  สภาพ

ร8างกายของแหล8งข8าวที่มีต้ังแต8 บาดเจ็บ หรือเจ็บป�วยใกลbตายไปจนถึงพวกที่มีร8างกายสมบูรณA  ดังน้ันปริมาณของ

ข8าวสารที่มีอยู8ในตัวแหล8งข8าวซึ่งเราจะไดbรับอาจมปีริมาณต้ังแต8ต่ำ ไปจนถึงระดับสูง รวมทั้งจิตสำนึกในการ รปภ. ของ

แหล8งข8าวจะมีต้ังแต8ระดับต่ำสุด ไปจนถึงระดับสูงสุด 

 แหล8งข8าวอาจจะเปeนพลเรือนผูbถูกกักกัน, กลุ8มผูbก8อความไม8สงบ, เชลยศึก, ผูbเอาใจออกห8าง, ผูbอพยพ,บุคคลผูb

ยbายถ่ินที่อยู8 และสายลับ หรือบุคคลที่ตbองสงสัยว8าเปeนสายลับ และดbวยความแตกต8างน้ีเอง ทำใหbเจbาหนbาที่ซักถาม

จะตbองศึกษาตัวแหล8งข8าวแต8ละคนอย8างรอบคอบเพื่อประเมินสภาพจิตใจ, อารมณA และสภาพร8างกาย  เพื่อนำไปใชb

เปeนพื้นฐานในการซักถาม  ซึ่งโดยปกติเจbาหนbาที่ซักถามจะไดbเจอกับแหล8งข8าว 3 ประเภท คือ 

• ประเภททีเ่ปeนมิตร และใหbความร8วมมือ Cooperative  and Friendly 

• ประเภททีเ่ปeนกลาง และไม8อยู8ในฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง Neutral  and Nonpartisan 

• ประเภทที่มุ8งรbาย และเปeนศัตรูต8อฝ�ายเรา Hostile and Antagonistic 

 ประเภทท่ีเปNนมิตร และให5ความร+วมมือ Cooperative  and Friendly 

 แหล8งข8าวประเภทน้ีจะมีการต8อตbานการซกัถามนbอยมาก และจะพูดไดbอย8างอิสระในเกือบทุกเรื่อง ยกเวbนใน

เรื่องทีพู่ดไปแลbวอาจจะทำใหbแหล8งข8าวถูกกล8าวหา กล8าวโทษ หรือพูดแลbวทำใหbเกิดความเสียหายแก8ตัวแหล8งข8าวเอง 

ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองใชbความระมัดระวัง  และรักษาบรรยากาศของความเปeนมิตร และความร8วมมือไวbเพื่อใหb

ไดbรบัข8าวสารมากที่สุด  โดยตbองไม8พยายามถามในเรื่องส8วนตัวที่เกินขอบเขตของเรื่องที่จะทำการซักถามมากเกินไป  

ในขณะเดียวกันเจbาหนbาที่ซักถามก็ตbองพยายามหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตัวที่แสดงออกถึงความเปeนมิตรกับแหล8งข8าวใหb

มากเกินไป จนกระทั่งไม8สามารถควบคุมการซักถามไดb  

ประเภทท่ีเปNนกลาง และไม+อยู+ในฝ�ายใดฝ�ายหน่ึง Neutral  and Nonpartisan  

แหล8งข8าวประเภทน้ีจะใหbความร8วมมืออย8างจำกัด  ไม8สมัครใจที่จะพูดเองแต8จะพูดต8อเมื่อถูกต้ังคำถาม  

บางครั้งแหล8งข8าวประเภทน้ีอาจจะมีความกลัวว8าคำพูดที่พูดออกมาแลbวจะเปeนภัยต8อตัวเอง เน่ืองจากเกรงว8าจะถูก

ฝ�ายขbาศึกทำการแกbแคbน ซึ่งมักจะพบแหล8งข8าวประเภทน้ีไดbบ8อยในสถานการณAความขัดแยbงระดับต่ำ  เน่ืองจาก

ประชาชนในพื้นที่เกรงว8าจะถูกกลุ8มผูbก8อความไม8สงบในพื้นที่ทำรbายเพื่อเปeนการแกbแคbน  ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถาม

อาจจะตbองต้ังคำถามในหลายๆ แง8มุมต8อแหล8งข8าวประเภทน้ีเพื่อใหbไดbข8าวสารตามที่ตbองการ 

 ประเภทท่ีมุ+งร5าย และเปNนศัตรูกับฝ�ายเรา Hostile and Antagonistic 
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 การซักถามแหล8งข8าวประเภทน้ีทำไดbยากที่สุด เน่ืองจากแหล8งข8าวมักจะไม8ยอมพูด และจะแสดงความทbาทาย

เจbาหนbาที่ซักถาม  ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองควบคุมตนเอง, ใชbความอดทน และใชbไหวพริบ 

 ในระดับยุทธวิธี  มักจะมีเวลาไม8เพียงพอในการซักถามแหล8งข8าวประเภทน้ีไดbอย8างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภายใน

เวลาที่มีอยู8อย8างจำกัด และแหล8งข8าวมีความสำคัญที่จะตbองขยายผล เราตbองแยกแหล8งข8าวประเภทน้ีออกมาแลbวใชb

เทคนิคในการเขbาถึงแหล8งข8าว เพื่อใหbไดbรับความร8วมมือจากแหล8งข8าว  และดbวยสภาวะความเครียด และมีการต8อตbาน

สูง ทำใหbแหล8งข8าวอาจจะรbองขอความเห็นใจจากเจbาหนbาที่ซักถามดbวย ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองระมัดระวังใน

การควบคุมตนเอง ไม8ว8าแหล8งข8าวจะพูด หรือทำอะไรออกมา เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองใชbความอดทน และดำเนินการ

ไปตามกฎการทำสงคราม 

 การซักถามจะตbองไม8ใชbการข8มขู8  เพราะการข8มขู8เปeนรูปแบบหน่ึงของการบังคับ ซึ่งเปeนการละเมิดต8อ

อนุสัญญาเจนีวา การขยายผลต8อแหล8งข8าวประเภทน้ีจะกระทำไดb ณ ระดับหน8วยที่มีเวลา และเครื่องมือสนับสนุน 

อย8างเพียงพอ 

 ความสำเร็จของเจbาหนbาที่ซักถาม จะข้ึนอยู8กับความชำนาญในการประเมินแหล8งข8าวไดbอย8างรวดเร็ว แลbว

นำเอาเทคนิค และวิธีการเขbาถึงมาใชbอย8างเหมาะสม  เจbาหนbาที่ซักถามจะสามารถดึงเอาข8าวกรองออกมาจาก

แหล8งขbอมูลหลัก 2 ทางคือ จากตัวแหล8งข8าว และจากวัสดุที่ติดตัวมากับแหล8งข8าว (เช8น เอกสารที่ติดตัวขbาศึก) หน.ชุด

ซักถามจะเปeนผูbกำหนดว8าแหล8งข8าวคนใดมีความเหมาะสมที่จะนำมาขยายผล เพื่อตอบ หขส. และ ตขอ.ของ ผบ.

หน8วย รับการสนับสนุน 

การขยายผลต8อเอกสาร และวัสดุที่ยึดไดb หมายรวมถึง ช้ินส8วนของบันทึกข8าวสารที่เปeนของต8างชาติ และตกมาอยู8ใน

ความครอบครองของฝ�ายเรา รวมทั้งเอกสารของฝ�ายเราที่ตกไปอยู8ในความครอบครองของต8างชาติดbวย วิธีการไดbมาซึ่ง

เอกสารมีหลายวิธีเช8น ไดbจากตัวแหล8งข8าว, พบในศพทหาร หรือในสนามรบซึ่ง ประเภทของเอกสารที่ยึดไดb แบ8ง

ออกเปeน 3 ประเภท คือ 

 - เอกสารทางราชการ (ของรัฐบาล หรือของทหาร) เช8น แผ8นบริวาร, คำสั่งสนาม, แผนที่ และรหัส 

 - เอกสารส8วนตัว (เอกสารส8วนบุคคล หรือสื่อสิ่งพิมพA) เช8น จดหมาย, สมุดบันทึก, หนังสือพิมพA และหนังสือ

ทั่วไป 

 - เอกสารแสดงตน (ของรัฐบาล หรือของทหาร) เช8น บัตรประจำตัว, บัตรอื่นๆ และหนังสอืแสดงตน 

คุณสมบัติของเจ5าหน5าท่ีซักถาม Personal  Qualities 

 เจbาหนbาที่ซักถามควรเปeนคนที่มีลักษณะ ใหbความสนใจกับลักษณะธรรมชาติของมนุษยA และมีลักษณะ

เฉพาะตัวที่จะช8วยใหbตนเองไดbรับความร8วมมือจากแหล8งข8าว โดยทั่วไปแลbวลักษณะเฉพาะตัวเหล8าน้ีจะมีอยู8ใน 

ตัวเจbาหนbาที่ซักถามอยู8แลbว แต8เจbาหนbาที่ซักถามสามารถที่จะเสริมสรbางลักษณะเฉพาะตัวไดbโดย ใชbความต้ังใจศึกษา 

และใชbเวลาในการฝoกฝน ซึ่งลักษณะเฉพาะตัวของเจbาหนbาที่ซักถามที่ตbองมี ดังน้ี 
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แรงจูงใจ Motivation 

 แรงจูงใจเปeนสิ่งสำคัญที่สุดที่จะช8วยใหbประสบความสำเร็จ แรงจูงใจที่เขbมแข็งจะช8วยใหbเจbาหนbาที่ซักถาม

ประสบความสำเร็จ ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามอาจมีแรงจูงใจจากหลายๆ ปvจจัย เช8น 

 - มคีวามสนใจในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธAของบุคคล 

 - มคีวามตbองการที่จะเผชิญกับความทbาทายของลักษณะส8วนบุคคล 

 - มคีวามกระตือรือรbนในการรวบรวมข8าวสาร 

 - มีความสนใจในเรื่องภาษา และวัฒนธรรมต8างชาติ 

ความต่ืนตัว Alertness 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองเปeนผูbที่สามารถรับรูbถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของแหล8งข8าวในการตอบโตbต8อการ

ซักถาม  ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถามจะตbอง 

 - สังเกตพฤติกรรม, คำพูด และน้ำเสียงที่เปลี่ยนแปลงไป 

 - คbนหาใหbไดbว8าทำไมแหล8งข8าวถึงมอีารมณAแบบน้ัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอารมณAอย8างรวดเร็ว อารมณA และ

พฤติกรรมของแหล8งข8าว จะทำใหbเจbาหนbาที่ซักถามสามารถเลือกใชbวิธีซักถามว8าวิธีใดที่จะใชbไดbผลดีที่สุด 

 - เฝ�าดูอาการของแหล8งข8าวที่จะอาจบ8งช้ีไดbว8าตัวแหล8งข8าวคนน้ันมีข8าวสารที่เปeนประโยชนAต8อฝ�ายเรา 

 - เฝ�าดูท8าทีในการต8อตbานการต้ังคำถาม, การลดท8าทีการต8อตbานการต้ังคำถาม, ท8าทีที่แสดงออกถึงความ

ขัดแยbง และลักษณะท8าทีอื่นๆ ซึ่งรวมถึงท8าทีของความหวาดระแวง 

ความอดทน และไหวพริบ Patience and Tact 

 เจbาหนbาที่ซักถามตbองมีความอดทน และใชbไหวพริบในการสรbาง และดำรงรักษาไวbซึ่งความเปeนมิตรระหว8าง

ตัวเอง และแหล8งข8าว ซึ่งจะช8วยเพิ่มความสำเร็จในการซักถาม เราจะไดbรับคำใหbการที่ถูกตbองจากแหล8งข8าว และรับรูb

ถึงแรงจูงใจที่อยู8เบื้องหลังคำใหbการเหล8าน้ันดbวยการใชbเทคนิคการซีกถาม และความอดทนเท8าน้ัน ซึ่งถbาเจbาหนbาที่

ซักถามไม8มีความอดทนอาจจะทำใหb 

 - การซักถามเปeนไปดbวยความยาก เน่ืองจากจะทำใหbแหล8งข8าวรูbว8าถbาตัวเองยังคงเงียบ ไม8ตอบคำถามแลbว 

เจbาหนbาที่ซักถามก็จะหยุดถามคำถามไปเอง 

 - แหล8งข8าวขาดความเช่ือถือในตัวเจbาหนbาที่ซักถาม ซึ่งทำใหbประสิทธิภาพของเจbาหนbาที่ซักถามลดลง 

  เจbาหนbาที่ซักถามที่มีความอดทน และมีไหวพริบจะสามารถยุติการซักถาม และทำการซักถามครั้งต8อไปไดbอีก

โดยไม8ตbองมีความวิตกกังวล หรือความกลัว 

ความน+าเชื่อถือ Credibility 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองพยายามรกัษาความน8าเช่ือถือของตัวเองที่มตี8อแหล8งข8าว และพันธมิตรฝ�ายเรา ซึ่งการ

ที่เจbาหนbาที่ซักถามใหbสญัญาว8าจะใหbสิง่ตอบแทนต8อแหล8งข8าวแลbว แต8ไม8สามารถใหbไดbตามสัญญา จะส8งผลกระทบอย8าง
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มากต8อการซักถามในครั้งต8อไป  และจะมีผลกระทบต8อความถูกตbองของข8าวสาร เน่ืองจากรายงานข8าวจากผลการ

ซักถามมักจะนำไปใชbเปeนพื้นฐานในการตกลงใจทางยุทธวิธี และการปฏิบัติการ 

ความมุ+งหมาย/วัตถุประสงคG Objectivity 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองดำรงความมุ8งหมาย และแสดงท8าทางที่สงบ ใจเย็น ไม8แสดงออกถึงอารมณAที่แทbจริง 

หรืออารมณAที่เจbาหนbาที่ซกัถามสรbางข้ึนในระหว8างการซกัถาม ซึ่งถbาไม8ดำรงความมุ8งหมายแลbว เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะ

บิดเบือนข8าวสารที่ไดbรับโดยไม8รูbตัว  และอาจทำใหbไม8สามารถใชbเทคนิคการซักถามแบบต8างๆไดbอย8างมีประสิทธิภา 

การควบคุมตัวเอง Self-Control 

 เจbาหนbาที่ซักถามตbองควบคุมตัวเองอย8างเขbมงวดโดยตbองไม8แสดงความโกรธ, ความไม8พอใจ,ความเห็นอกเห็น

ใจ หรือความอ8อนแอ ที่จะเปeนเหตุใหbตbองสูญเสียความริเริ่มในระหว8างการซักถาม การควบคุมตนเองจะมีความสำคัญ

มากข้ึนเมื่อใชbเทคนิคการซักถามที่ตbองสรbางอารมณA หรือแกลbงแสดงพฤติกรรม 

การปรับตัว Adaptable 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองสามารถปรับตัวไดbหลายรูปแบบ เพื่อใหbสามารถเผชิญกับบุคลิก และลักษณะนิสัยที่

หลากหลายของแหล8งข8าวไดbโดยสมมติุตัวเองว8าเปeนแหล8งข8าว ซึ่งความสามารถในการปรับตัวน้ีจะทำใหbสามารถเปลี่ยน

เทคนิคการซักถาม และเทคนิคการเขbาถึงตามลักษณะสภาพแวดลbอมไดbอย8างแนบเนียนในระหว8างการซักถาม ซึ่ง

บ8อยครั้งที่เจbาหนbาที่ซักถามตbองทำการซักถามในสภาพที่ตัวเองที่ไม8มีความพรbอม 

ความพยายาม/ความมุ+งมั่น Perseverance 

 ความมุ8งมั่นในวัตถุประสงคAของการซักถาม จะมีความแตกต8างกันออกไปในตัวเจbาหนbาที่ซักถามแต8ละคน  

เจbาหนbาที่ซักถามที่มีความทbอถอยง8ายต8ออุปสรรค, การไม8ไดbรับความร8วมมือ  หรือความยากในการซักถามแลbวก็จะไม8

สามารถบรรลวัุตถุประสงคAเพื่อใหbการซักถามประสบผลสำเร็จ และจะไม8สามารถนำไปสู8การไดbรับข8าวสารอื่นที่มีคุณค8า

จากตัวแหล8งข8าว 

การปรากฏตัว และท+าทีท่ีแสดงออก Appearance  and Demeanor 

 การแสดงออกของเจbาหนbาที่ซักถาม จะมีอิทธิพลต8อการเริ่มตbนการซักถาม และต8อพฤติกรรมของแหล8งข8าว 

การแสดงออกถึงความเปeนคนที่มีความประณีต, มีระเบียบ และความเปeนมืออาชีพจะมีอิทธิพลต8อแหล8งข8าว คำพูดที่

หนักแน8น, ความรอบคอบ และความกระฉับกระเฉงเอาการเอางาน และท8าททีี่แสดงออก จะช8วยสรbางสภาวะแวดลbอม

ที่ช8วยใหbการซักถามประสบผลสำเร็จ  ถbาเจbาหนbาที่ซักถามแสดงออกถึงความเปeนคนมีความเที่ยงธรรม, เขbมแข็ง และมี

ประสิทธิภาพ จะช8วยใหbแหล8งข8าวใหbร8วมมือ และยอมรับการถูกถามคำถาม แต8อย8างไรก็ตาม การแสดงออกตbองข้ึนอยู8

กับเทคนิคการเขbาถึงที่ใชbดbวย ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามสามารถที่จะแสดงออกไดbหลายแบบต8างๆกันเพื่อใหbไดbรับความ

ร8วมมือจากแหล8งข8าว 

ความริเร่ิม Initiative 

 ความริเริ่ม และการดำรงรักษาไวbซึ่งความริเริ่ม เปeนสิ่งจำเปeนต8อความสำเร็จในการซักถาม เจbาหนbาที่ซักถาม

จะตbองชิงเปeนฝ�ายริเริ่ม และดำรงรักษาความเปeนฝ�ายริเริ่มไวbตลอดการซักถาม  แหล8งข8าวที่ถูกควบคุมโดยกำลังทหาร
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ในระหว8างการปฏิบัติการทางยุทธวิธีจะตกอยู8ในความยากลำบาก กลัวการบาดเจ็บ และเสียชีวิต ความยากลำบาก

เหล8าน้ีจะเพิ่มความเครียดใหbกับแหล8งข8าว เน่ืองจากแหล8งข8าวไม8สามารถทีจ่ะรูbไดbว8าอะไรจะเกิดข้ึนกับตัวเองต8อไป น่ัน

ก็คือ แหล8งข8าวจะกลัวในสิ่งที่ตนเองไม8รูb หรือกลัวอย8างไม8มีเหตุผลว8าตัวเองจะถูกทรมาน หรือถูกฆ8าหรือไม8 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองแสดงออกถึงความมีอำนาจเหนือแหล8งข8าว โดยตbองทำใหbแหล8งข8าวรูbสึกว8าตกอยู8

ภายใตbการควบคุมของเจbาหนbาที่ซักถาม  เพื่อใหbแหล8งข8าวเช่ือว8าสิ่งที่จะเกิดข้ึนกับตนเองในอนาคตน้ัน ข้ึนอยู8กับ

ความสัมพันธAระหว8างแหล8งข8าว และเจbาหนbาที่ซักถาม 

ความรู5พิเศษเฉพาะทาง Special  areas of  knowledge 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองเปeนผูbที่มีความรูbหลากหลาย เพื่อใหbสามารถขยายผลต8อแหล8งข8าวไดbอย8างมี

ประสิทธิภาพ  ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองมีความรูbในเรื่องต8างๆ เหล8าน้ี 

Ø ความชำนาญทางดbานภาษาของประเทศเป�าหมาย 

Ø ความรูbเกี่ยวกับประเทศเป�าหมาย 

Ø ขbอตกลงระหว8างประเทศ 

Ø ยุทโธปกรณA และวัสดุของฝ�ายขbาศึก 

Ø เครื่องแบบของกองทัพฝ�ายขbาศึก 

Ø ขbอมูลทำเนียบกำลังรบ 

นอกจากน้ันแลbวเจbาหนbาทีซ่ักถามควรจะมีความรูbในเรื่องจิตวิทยาพื้นฐาน และศาสตรAการใชbภาษา 

(Neurolinguistics) 

ความชำนาญทางด5านภาษา – เจbาหนbาที่ซักถามตbองเปeนผูbที่มีความชำนาญภาษาต8างประเทศอย8างนbอย 1 ภาษา 

เพื่อใหbสามารถขยายผลต8อตัวแหล8งข8าว และเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก ซึ่งตามอนุสัญญาเจนีวากำหนดไวbว8า นักโทษ 

หรือเชลยศึกจะตbองถูกถามคำถามดbวยภาษาที่นักโทษ หรือเชลยศึกน้ันมีความเขbาใจ 

เจbาหนbาที่ซักถามที่มีความชำนาญทางภาษาจะสามารถสรbางความเปeนมิตร และเขbาใจในลักษณะ หรือ

ความรูbสึกของคำพูดของแหล8งข8าวไดbดี ซึ่งจะนำไปสู8การไดbรับข8าวสารเพิ่มเติม นอกจากน้ี ความชำนาญทางภาษาจะ

ช8วยใหbการแปลเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึกทำไดbเร็ว และถูกตbองมากข้ึนดbวย 

ความรู5เก่ียวกับประเทศเป�าหมาย – เจbาหนbาที่ซักถามควรจะเปeนผูbที่มีความคุbนเคยกับลักษณะสังคม, การเมือง, 

เศรษฐกิจ, สภาพภูมิศาสตรA, ประวัติศาสตรA, ภาษา และวัฒนธรรมของประเทศเป�าหมาย เน่ืองจากแหล8งข8าวส8วนใหญ8

มักมีความพรbอมที่จะพูดในเรื่องที่ไม8เกี่ยวขbองกับทางทหาร ดังน้ันเจbาหนbาที่ซกัถามที่มคีวามรูbเกีย่วกับประเทศเป�าหมาย

กอ็าจจะ 

 - เริ่มตbนชักชวนใหbแหล8งข8าวพูดคุยในเรื่องสภาพภูมิศาสตรA, เศรษฐกิจ หรือการเมืองของประเทศเป�าหมาย

ก8อน เพื่อลดความอึดอัดของแหล8งข8าวในการพูดคุย 
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 - ชักนำเขbาสู8หัวขbอเรื่องสำคัญอย8างชbาๆ เพื่อใหbไดbรับรูbสภาพความเปeนไป และทัศนคติของแหล8งข8าวที่มีต8อ

ประเทศของตน 

 - เฝ�าติดตามสถานการณA และเหตุการณAสำคัญที่เกิดข้ึนล8าสุดในประเทศเป�าหมาย  เพื่อที่จะสามารถทำความ

เขbาใจในสถานการณAทั่วไปไดbดีข้ึน และสามารถเขbาใจถึงสาเหตุ และวิธีการตอบโตb 

กฎการทำสงคราม Law of War – เจbาหนbาที่ซักถามควรศึกษาทำความเขbาใจกฎหมายเกี่ยวขbองกับการทำสงคราม 

ขbอผูกมัดทีเ่กี่ยวขbองกับสนธิสัญญาต8างๆ ในเรื่องการปฏิบัติต8อเชลยศึก,การกักตัวบุคคล และพลเรือนที่ถูกกักกัน 

ยุทโธปกรณG และวัสดุท่ียึดได5จากข5าศึก – เจbาหนbาที่ซักถามควรมีความคุbนเคยเกี่ยวกับขีดความสามารถ/ขีดจำกัด 

และการใชbอาวุธยุทโธปกรณAของฝ�าย ขศ. เพื่อใหbตนเองสามารถรับรูb และระบุไดbถึงการเปลี่ยนแปลง, การปรับปรุง  

และการประดิษฐAคิดคbนอาวุธยุทโธปกรณAใหม8 ซึ่งหัวขbอสำคัญที่เจbาหนbาที่ซักถามควรรูb และทำความคุbนเคยในเรื่อง

เกี่ยวกับยุทโธปกรณAฝ�ายขbาศึก มีดังน้ี 

 - อาวุธขนาดเล็ก 

 - อาวุธยิงสนับสนุนของทหารราบ 

 - ป§นใหญ8 

 - เครื่องบิน 

 - ยานพาหนะ 

 - เครื่องมือสื่อสาร 

 - อุปกรณAป�องกัน นิวเคลียรA, ชีวะ เคมี (นชค.) 

ความรู5ในเร่ืองเคร่ืองแบบ และเคร่ืองหมายทางทหาร Armed Forces Uniforms and Insignia 

 ความรูbในเรื่องเครื่องแบบ, เครื่องหมาย, เหรียญตรา และเครื่องหมายแสดงความสามารถอื่นๆ จะช8วยใหb

เจbาหนbาที่ซักถามสามารถทราบถึง ยศ, เหล8า, ชนิดของหน8วย และประสบการณAทางทหารของแหล8งข8าวที่เปeนทหาร 

หรือเปeนกำลังกึ่งทหาร  ความรูbในเรื่องน้ีจะนำไปใชbประโยชนAไดbต้ังแต8ข้ันการวางแผน  และเตรียมการ  และในข้ันการ

เขbาถึงแหล8งข8าว 

ข5อมูลทำเนียบกำลังรบ – ขbอมูลทำเนียบกำลงัรบจะระบุหน8วย, กำลัง, โครงสรbางการบงัคับบญัชา, การวางกำลังทัง้

เปeนบุคคล, หน8วย และยุทโธปกรณAของหน8วย  โดยชุดทำเนียบกำลงัรบ หรอืตอนทำเนียบกำลังรบจะทำการแยกแยะ

ขbอมูลดbวยการจัดทำ และปรบัปรุงขbอมูล ดังน้ี 

 - ภารกิจ 

 - การประกอบกำลัง 

 - การวางกำลัง 

 - กำลัง 

 - การฝoก 

 - ประสิทธิภาพการรบ 
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 - ยุทธวิธี 

 - การส8งกำลังบำรงุ 

 - ขbอมูลทางอเิล็กทรอนิกสA 

 - ขbอมูลเบ็ดเตล็ด 

ในข้ันการต้ังคำถาม ชุดทำเนียบกำลังรบ หรือตอนทำเนียบกำลังรบ จะช8วยเจbาหนbาที่ซักถามในการตรวจสอบความ

ถูกตbองของข8าวสารที่ไดbจากการซักถาม และนำไปใชbในการจัดทำคำสั่ง/คำขอ ข8าวสาร เพื่อรวบรวมข8าวสารใหม8  ชุด

ทำเนียบกำลังรบ หรือตอนทำเนียบกำลังรบ จะช8วยในเรื่อง เกี่ยวกับ  

 - ช่ือหน8วย 

 - ผบ.หน8วย 

 - พิสจูนAทราบที่ต้ังปกติของหน8วย (Home station identifications) 

 - รหสั และหมายเลขหน8วย (Code designations and numbers) 

 - เครื่องแบบ และเครื่องหมายทางทหาร 

 - ธงประจำหน8วย 

 - เอกสารของหน8วย 

 - ขbอมูลระบบไปรษณียAทหาร 

 - สัญลักษณAทีป่รากฏบนยุทโธปกรณA และยานพาหนะ 

ความเข5าใจในเร่ืองจิตวิทยาพ้ืนฐาน – เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองปรับตัวเพื่อใหbเขbากับบุคลิกลักษณะส8วนตัวของเชลย

ศึก หรือผูbถูกกักกัน และการที่เราจะสามารถควบคุมปฏิกิริยาตอบโตbของแหล8งข8าวไดbดี ก็ตbองมีความเขbาใจในเรื่อง

จิตวิทยาพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะนิสัย, พฤติกรรม, แรงจูงใจ, แรงผลักดัน และความยับย้ังช่ังใจ เช8น การใชbจิตวิทยาใน

เวลาที่เหมาะสม (Timely use) หรือการสัญญาว8าจะใหbรางวัล และการกระตุbน อาจจะหมายถึงความสำเร็จ หรือ

ลbมเหลวของการซักถาม และการขยายผลต8อเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันในอนาคต 

ศาสตรGการใช5ภาษา (Neurolinguistics) - เปeนรูปแบบของการสื่อสารทางพฤติกรรม และเปeนรูปแบบของ

กระบวนการปรับปรุงทักษะในการสือ่สาร ที่เจbาหนbาที่ซักถามควรจะศึกษา และโตbตอบการสื่อสารแบบที่ไม8ใช8คำพูด ซึ่ง

เจbาหนbาที่ซักถามจะสามารถปรับตัวใหbเขbากับบุคลิกลักษณะของแหล8งข8าว และควบคุมตัวเองไดbดีก็ต8อเมื่อมีความเขbาใจ

ในเรื่องจิตวิทยา, ลักษณะนิสัย, ทัศนคติ, แรงผลักดัน, แรงจูงใจ และการยับย้ังช่ังใจ (Inhibitions) 

ขีดจำกัด และขีดความสามารถในการซักถาม 

 การรวบรวมข8าวสารดbวยวิธีข8าวกรองทางบุคคล (HUMINT) จะช8วยใหbไดbรับข8าวสารที่ตรงกับงานข8าวกรอง 

และสงครามอิเล็กทรอนิกสAทั้ง 6 งานคือ 

• การพัฒนาสถานการณA Situation Development 

• การพัฒนา และการคbนหาเป�าหมาย Target Development and Target acquisition 
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• การแจbงเตือน และบ8งช้ี Indication and Warning 

• การทำ IPB 

• การประเมินความเสียหายจากการบ Battle Damage Assessment 

• การป�องกันกำลังฝ�ายเรา Force Protection 

เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองไดbรบัการฝoกภาษาเพื่อใหbสามารถต้ังคำถามต8อเชลยศึก และพลเรือนผูbถูกกักกัน และขยาย

ผลต8อเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก  ในระหว8างทำการรวบรวมข8าวสาร เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองพยายามรวบรวม และ

รายงานข8าวสารที่ไดbรับจากตัวเป�าหมาย ซึ่งเปeนข8าวสารที่ตรงตามความตbองการของงานทั้ง 6 ประการของงานข8าว

กรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสA ซึ่งการรวบรวมข8าวสารของเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองมีการเปรียบเทียบข8าวสารที่

ไดbรับมาใหม8 กับความตbองการข8าวสารเฉพาะ (SIR–Specific Information Requirement) ที่กำหนดไวbในภารกิจการ

รวบรวมข8าวสารของชุดซักถาม หรือกองซักถาม ขกท. ที่ไปสนับสนุนในหน8วยแต8ละระดับ 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองรวบรวมข8าวสารในเรื่อง การเมือง, เศรษฐกิจ และการทหาร ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือ 

เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองพยายามรวบรวมข8าวสารใหbเปeนไปตามที่เจbาหนbาที่วิเคราะหAข8าวของชุด หรือตอนทำเนียบ

กำลังรบจะตbองนำไปใชb นอกจากเรื่องเหล8าน้ีแลbว เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองพยายามรวบรวมข8าวสารตาม หขส. ในเรื่อง

เกี่ยวกับภารกิจของหน8วยขbาศึก 

ข5อพิจารณาในด5านสภาพแวดล5อม Environmental Considerations 

 สภาพแวดลbอมในการซักถามจะมผีลต8อระดับของความสำเรจ็ในการซักถาม มีปvจจัยที่เปeนขbอจำกัด 2 ประการ 

ดังน้ี 

• กระบวนการข8าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสA ที่เปeนตัวกำหนดแนวทาง และวัตถุประสงคAของการ

รวบรวมข8าวสาร 

• การเริ่มเขbาปฏิบัติการรบ จะเปeนตัวกำหนดเป�าหมายที่เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองรวบรวมข8าวสาร ไดbแก8 

เชลยศึก, ผูbถูกกักกัน และเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก 

       แต8ถbากระบวนการข8าวกรอง และสงครามอิเลก็ทรอนิกสA หรือการเขbาปฏิบัติการรบไม8เปeนไปตามที่คาดคิดไวb 

ใหbใชbแนวทาง/วิธีปฏิบัติอื่นเพื่อใชbขีดความสามารถใหbเกิดประโยชนAสูงสุด 

กระบวนการข+าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสG IEW Process 

 กระบวนการข8าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสAอาจจะกลายเปeนขbอจำกัดในการทำงานของเจbาหนbาที่

ซักถาม ไม8ว8าจะเปeนการมอบภารกิจในการรวบรวมข8าวสาร ซึ่งอาจจะไม8เหมาะสมกับขีดความสามารถในการรวบรวม

ข8าวสารดbวยวิธีการข8าวกรองทางบุคคล (HUMINT) และรวมถึงการที่ไม8มีการกระจายรายงานข8าวต8างๆ เหล8าน้ีไปใหb

เจbาหนbาที่ซักถาม 

• สรุปข8าวกรอง (INTSUM- Intelligence  Summary) 

• รายงานข8าวกรอง ( INTREP – Intelligence  Report) 
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• สรุปข8าวกรองประจำวัน (DISUM – Daily  Intelligence  Summary) 

• รายงานข8าวกรองตามหbวงระยะเวลา (PERINTREP – Periodic  Intelligence  Report) 

• รายงานข8าวกรองเพิ่มเติม ( SUPINTREP – Supplementary  Intelligence  Report) 

• รายงานข8าวกรองอื่นๆ 

การปฏิบัติการรบ  ในการปฏิบัติการรบอาจจะมขีbอจำกัดต8อเจbาหนbาที่ซักถามในเรื่อง ดังต8อไปน้ี 

• ความล8าชbาในการส8งกลับเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน และเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก ซึ่งจะทำใหbเวลาในการขยายผล

ต8อแหล8งข8าวเหล8าน้ันมีค8อนขbางจำกัด 

• ความผิดพลาดในการดำเนินการต8อเชลยศึก และเอกสาร ซึ่งจะลดประสิทธิภาพการขยายผลต8อแหล8งข8าว 

• ไม8สามารถเตรียมการในเรื่อง เครื่องมือ, การส8งกำลัง และการสื่อสารที่มีการ รปภ. ไดbตามตbองการ 

ข5อจำกัดโดยธรรมชาติ Inherent Limitation การซักถามจะมีขbอจำกัดอันเกิดข้ึนจากลักษณะทางธรรมชาติของการ

รวบรวมข8าวสารดbวยวิธีการข8าวกรองทางบุคคล (HUMINT) น่ันก็คือเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน และเอกสารที่ยึดไดbจาก

ขbาศึก มักจะมีข8าวสารซึ่งเปeนที่ตbองการของเจbาหนbาที่ซักถาม แต8ตัวเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันที่มีขbอมูลอยู8กับตัวมักจะไม8

ค8อยใหbความร8วมมือกับเจbาหนbาที่ซักถาม 

ระดับความขัดแย5ง Conflicts 

ความขัดแย5งระดับสูง (HICs – High Intensity Conflicts) เปeนความขัดแยbงกันต้ังแต8 2 ชาติข้ึนไป และ

แต8ละฝ�ายก็มีพันธมิตรของตนเองดbวย ซึ่งในสงครามสมัยใหม8มีการใชbเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งประกอบดbวย การข8าว

กรอง, ความคล8องแคล8วในการเคลื่อนที่, อำนาจการยิง(มีอาวุธ นชค.), การสนับสนุนการช8วยรบ (Service support) 

และการควบคุม บังคับบัญชา และติดต8อสื่อสาร 

ความขัดแย5งระดับกลาง (MICs – Middle Intensity Conflicts)เปeนความขัดแยbงกันต้ังแต8 2 ชาติข้ึนไป 

และแต8ละฝ�ายก็มีพันธมิตรของตนเองดbวยซึ่งในสงครามสมัยใหม8มีการใชbเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งประกอบดbวย การข8าว

กรอง, ความคล8องแคล8วในการเคลื่อนที่, อำนาจการยิง(ไม+มีอาวุธ นชค.), การสนับสนุนการช8วยรบ (Service 

support) และการควบคุม บังคับบัญชาและติดต8อสื่อสาร โดยใชbอย8างจำกัด ภายใตbกรอบนโยบายที่จำกัดการใชb

อำนาจในการทำลาย และเกี่ยวขbองกับสภาพภูมิศาสตรA 

ความขัดแย5งระดับต่ำ (LICs – Low Intensity Conflicts) เปeนการเผชิญหนbาทางการเมือง และการทหาร

ระหว8างรัฐ หรือกลุ8ม ซึ่งไม8ใช8การทำสงครามตามแบบ แต8มีระดับสงูกว8าระดับปกติของการแข8งขันเพื่อความสงบสขุของ

รัฐต8างๆ ในยามสงบ ซึ่งมักจะ 

• เกี่ยวขbองกับการต8อสูbเพื่อหลักการ และอุดมการณA 

• เปeนการปฏิบัติที่มีขอบเขตต้ังแต8การโค8นลbมอำนาจ ไปจนถึงการใชbกำลังติดอาวุธ 

• มกีารผสมผสานการใชbเครื่องมือทั้งดbานการเมือง, เศรษฐกิจ, ขbอมูลข8าวสาร และกำลังทหาร 
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• มักเกิดข้ึนในทbองถ่ินบางพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ8มประเทศโลกที่สาม แต8ถึงแมbจะจำกัดอยู8แค8ในทbองถ่ินบาง

พื้นที่ แต8ก็มีนัยสำคัญทีเ่กี่ยวพนักับความมั่นคงของภูมิภาค และของโลก 

ความตbองการข8าวกรองในสถานการณAความขัดแยbงระดับต่ำ มักจะตbองใชbงานข8าวกรองทางบุคคลค8อนขbางมาก 

และตbองการรายละเอียดในเรื่องเกี่ยวกับ การทหาร, การเมือง และการจัดหน8วยในแนวหนbาของกลุ8มผูbก8อความไม8สงบ 

และสภาพแวดลbอมที่จะเขbาปฏิบัติการ  

 ความคุbนเคยของเจbาหนbาที่ซักถามในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ปฏิบัติการจะรวมถึงการทำความเขbาใจเกี่ยวกับกลุ8มผูb

ก8อความไม8สงบ, วัตถุประสงคAของกลุ8ม, ประวัติศาสตรA ความสำเร็จ/ความลbมเหลวของกลุ8มก8อความไม8สงบ ความ

เขbาใจต8างๆ เหล8าน้ีมิใช8เพียงแค8เขbาใจอย8างกวbางๆ เท8าน้ัน แต8ตbองขยายความเขbาใจไปถึงพื้นฐานของเรื่องต8างๆ ที่อยู8ใน

ขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติการของเจbาหนbาที่ซักถามดbวย  ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองมีความเขbาใจในเรื่องที่กลุ8มก8อความ

ไม8สงบใหbความสำคัญต8อการบรรลุวัตถุประสงคAทางการเมอืง และใชbการทหารเขbาทำการต8อสูb 

 วิธีการอย8างหน่ึงที่จะช8วยเจbาหนbาที่ซักถามก็คือ การใชbเทคนิคการซักถามทีเ่หมาะสมกับบคุลิกลักษณะส8วนตัว

ของแหล8งข8าว การซักถามในสภาวะความขัดแยbงระดับต่ำ จะตbองใชbความชำนาญของการใชbเทคนิคการซักถามอย8างสูง 

เพื่อใหbเจbาหนbาที่ซักถามสามารถใชbวิธีการซักถามไดbหลากหลายรูปแบบตามตbองการ 

 หลักการของการข8าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสAตามหลกันิยมการรบที่ใชbกับสถานการณAความขัดแยbง

ระดับต่ำน้ัน สิ่งบอกเหตุทางดbานข8าวกรองเกี่ยวกับกิจกรรมการก8อความไม8สงบจะมีความแตกต8างไปจากสถานการณA

อื่นคือ สิ่งใดทีก่ลุ8มก8อความไม8สงบกระทำเพื่อสรbางอิทธิพล และกำหนดทศิทางของสังคมเพื่อมุ8งสู8การโค8นลbมรัฐบาล จะ

สะทbอนใหbเห็นไดbจากกิจกรรม หรือสิ่งบอกเหตุบางอย8าง ซึ่งในสถานการณAเช8นน้ีอาจจะตbองการจัดใหbมีที่ปรกึษาดbาน

ข8าวกรองทางทหารเพื่อช8วยกำลังกึ่งทหาร และกำลังที่มิใช8ทหาร ในการจัดต้ังแหล8งข8าวบุคคล  และขยายผลข8าวสารที่

ไดbจากแหล8งข8าวที่จัดต้ังข้ึนเหล8าน้ัน 

 การซักถามเพื่อสนับสนุนใหbกับกำลังทหารที่เขbาปฏิบัติการในสถานการณAความขัดแยbงระดับต่ำ  จะมีความ

ใกลbชิดมากกว8าการซักถามในสภาพแวดลbอมการปฏิบัติทางยุทธวิธีของการรบตามแบบ ซึ่งรูปแบบของภารกิจใน

สถานการณAความขัดแยbงระดับต่ำ มีดังน้ี 

• การต8อตbานการก8อความไม8สงบ และสนับสนุนการก8อความไม8สงบ Counterinsurgency and Insurgency 

support 

• การต8อสูbกับการก8อการรbาย 

• การรักษาความสงบ  และการป ฏิบั ติการเผ ชิญ เห ตุ ในยามสงบ  Peacekeeping and Peacetime 

contingency Operations 

งานข8าวกรองทางบุคคล เปeนแหล8งข8าวหลักในสถานการณAความขัดแยbงระดับต่ำ เน่ืองจากเปeนสถานการณAที่ตbอง

เขbาไปเกี่ยวขbองกับประชาชนในทbองถ่ิน เพื่อใหbไดbรับรูb และเขbาใจถึงเจตนารมณAของขbาศึก ในสถานการณAเช8นน้ี 

เจbาหนbาที่ซักถามจะขยายผลต8อตัวเชลยศึก และเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก เช8น นอกเหนือไปจากการดำเนินการต8อ
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เชลยศึก ณ ตำบลรวบรวมเชลยศึกแลbว เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะตbองเขbาไปมีส8วนร8วมในการปฏิบัติการป�ดลbอม/ตรวจ

คbน, การป�ดกั้นถนน, การต้ังจุดตรวจทางยุทธวิธี และภารกิจในการรวบรวมข8าวกรองที่สอดคลbองกับหน8วยปฏิบัติการ 

ตข. ที่มาสนับสนุน นอกจากน้ี เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะตbองเตรียมการสนับสนุนการปฏิบติัการปราบปรามยาเสพติด 

และการปฏิบัติงานของหน8วยงานบังคับใชbกฎหมายอื่นๆอีกดbวย 

ภารกิจในการซักถาม 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะปฏิบัติภารกิจในรูปแบบต8างๆกัน ตามที่ไดbกล8าวมา ซึ่งมีงานที่เกี่ยวขbองหลักอยู8 2 ส8วนคือ 

การขยายผลต8อบุคคล และเอกสารที่ ยึดไดbจากขbาศึก แต8ยังมีงานอื่นที่เจbาหนbาที่ซักถามตbองเขbาไปเกี่ยวขbองอีก  

เน่ืองจากเจbาหนbาที่ซักถามเปeนผูbที่มีความชำนาญทางดbานภาษา และไดbรับการฝoกเกี่ยวกับการดำเนินงานข8าวกรองทาง

บุคคล งานเหล8าน้ี ไดbแก8 

• การสนับสนุนทางดbานภาษาเพื่อเจรจาในการช8วยเหลือตัวประกัน, การปราบปรามยาเสพติด  และการ

ปฏิบัติการของหน8วยรบพิเศษ 

• การสนับสนุนทางดbานภาษาในการปฏิบัติการจิตวิทยา 

• การสนับสนุนทางดbานภาษาในการปฏิบัติการกิจการพลเรือน 

• ทำหนbาที่ในการสังเกต และตรวจสอบสนธิสัญญา 

การปฏิบัติงานด5านยาเสพติด และการบังคับใช5กฎหมาย Drug and Law Enforcement Agency Operations 

 เจbาหนbาที่ซักถามของ ทบ.อาจเปeนผูbช8วยเหลือเจbาหนbาที่บังคับใชbกฎหมายอื่นๆ ซึ่งอยู8ในพื้นที่อันตราย เมื่อ

ไดbรับอนุมัติจาก ทบ. หรือไดbรับอนุมัติจาก กห. หรือผูbที่รับมอบอำนาจ 

 เจbาหนbาที่ซักถามของ ทบ. อาจจะช8วยหน8วยงานบังคับใชbกฎหมาย, หน8วยงานดbานความมั่นคง, รัฐบาล

ต8างประเทศ หรือองคAการระหว8างประเทศ โดยเปeนไปตามนโยบาย และกฎหมาย รวมถึงขbอตกลงสถานะการใชbกำลัง 

(SOFA – Status of Forces Agreement) การช8วยเหลือในลักษณะน้ีจะเปeนการเสรมิในดbานความมั่นคง ซึ่งตbองไดbรับ

อนุมัติก8อน 

 การช8วยเหลือของเจbาหนbาทีซ่ักถามในลักษณะน้ีไม8ว8าภายใตbสภาวะใดก็ตาม จะตbองไดbรับอนุมัติโดยผูbมีอำนาจ

หนbาที่ภายหลังจากที่ไดbมีการทบทวน และตรวจสอบทางดbานกฎหมายแลbวเท8าน้ัน 
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บทท่ี 2 

โครงสร5างการจัด และการประกอบกำลังส+วนปฏิบัติการซกัถาม Composition and Structure 

การกำหนดโครงสรbางการจัดส8วนปฏิบัติการซักถาม (หมายรวมถึงเจbาหนbาที่ซักถาม และหน8วยซักถาม) เปeน

การจัดที่เสมือนใหbอยู8เปeนเน้ือเดียวกันกับหน8วยรับการสนับสนุนต้ังแต8ระดับกรม ไปจนถึงหน8วยระดับยุทธบริเวณ  การ

ปฏิบัติรบที่เปeนไปอย8างต8อเน่ืองทำใหbมีความตbองการส8วนซักถามที่มีความคล8องแคล8วในการเคลื่อนที่สูง มีเครื่องมือ

อัตโนมัติ และเครื่องมือสื่อสารเพื่อรายงานข8าวสารไปยัง ผบ.หน8วยรับการสนับสนุน 

 ไม8ว8าจะเปeนหน8วยระดับใด ส8วนซักถามควรจะมีเครื่องมืออัตโนมัติที่ทันสมัย เช8น โปรแกรมคอมพิวเตอรAดbาน

งานข8าวกรองทางบุคคล, เครื่องมือสื่อสารที่มีการ รปภ. ซึ่งสามารถที่จะทำการติดต8อสื่อสารขbามระดับหน8วยในการ

บังคับบัญชา เช8น เครื่องมือสื่อสารระบบดิจิตอล, เครื่องมือสื่อสารทางเสยีง, โทรสาร  และเครื่อง scan เครื่องมือต8างๆ 

เหล8าน้ีจะช8วยเจbาหนbาที่ซักถาม ในเรื่อง 

• การไดbรับฐานขbอมูลข8าว Receiving data base information 

• การจัดการต8อข8าวสาร Manipulate that information  

• การนำข8าวสารน้ันไปรวมเขbากับฐานขbอมูลในการปฏิบัติงานของตัวเอง 

•  ผลิตรายงานข8าวสารทางยุทธวิธี Produce tactical information report 

การใชbเครื่องมือสื่อสารที่มีการ รปภ.จะช8วยใหbเจbาหนbาที่ซักถามสามารถกระจายข8าวสารสำคัญไปถึง ผบ.หน8วยรับ

การสนับสนุนไดbทันเวลา เพื่อตอบคำถามตาม หขส. ที่จะช8วยสนับสนุน ผบ.หน8วยฯ ในกระบวนการตกลงใจ ทั้งน้ี 

ระบบฐานขbอมูลเชลยศึก (PWSI –The Prisoner of War Information System) เปeนระบบฐานขbอมูลที่จะตbองมีการ

จัดทำ และดำรงรักษาฐานขbอมูลโดยฝ�ายทหารสารวัตรในระดับ ทภ. หรือยุทธบริเวณ ซึ่งสามารถที่จะช8วยในการเรียกดู

ขbอมูล และตรวจสอบกระบวนการส8งกลับเชลยศึกไดb 

 การใชbระบบการสื่อสาร และระบบอัตโนมัติช8วยในการซักถามเชลยศึก จะช8วยอำนวยความสะดวกในการส8ง

ข8าวสารที่รวบรวมมาไดbจากเชลยศึกจากหน8วยระดับกรม ไปถึงหน8วยระดับยุทธบริเวณ และช8วยลดการทำงานซ้ำซbอน

ในการขยายผลต8อเชลยศึก หรือเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก 

 ผบ.หน8วย ขกท.ที่ไปสนับสนุนในแต8ละระดับ จะตbองมั่นใจว8า เจbาหนbาที่ซักถามมีเครื่องมือที่จำเปeนอย8างเพียง

พอที่จะบรรลภุารกิจในยามสงครามไดb และ ผบ.หน8วย ขกท.ในแต8ละระดับเปeนผูbรับผิดชอบต8อเจbาหนbาที่ซักถามที่ไดbรับ

การแบ8งมอบใหbมาปฏิบัติงานในหน8วยของตัวเอง ซึ่งการควบคุมเจbาหนbาที่ซักถามเหล8าน้ีก็ข้ึนอยู8กับว8า หน8วย ขกท.ใน

แต8ละระดับน้ันไดbรับภารกิจเพื่อเขbาปฏิบัติการรบแบบใด 

 ถbาจัดเจbาหนbาที่ซักถามไปสนับสนุนทั่วไป (ช8วยส8วนรวม) ใหbกับกองพล  ผบ.หน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล จะ

เปeนผูbควบคุมเจbาหนbาที่ซักถามทั้งหมด แต8ถbาจัดเจbาหนbาที่ซักถามไปสนับสนุนโดยตรง (ช8วยโดยตรง) 

ใหbกับหน8วยรองหน8วยใดหน8วยหน่ึงของกองพล เจbาหนbาที่ซักถามจะรับมอบงานจาก ผบ.หน8วยรับการสนับสนุน โดย

ผ8านทาง ฝอ.2 ของหน8วยรับการสนับสนุน 
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ศูนยGปฏิบัติการทางยุทธวิธี Tactical Operations Center 

 โดยปกติ เจbาหนbาที่ซักถามคือแหล8งข8าวหลักในเรื่องขbอมูลทำเนียบกำลังรบ  ซึ่ง หน.ชุดซักถามจะตbองมั่นใจว8า

ตัวเอง หรือบุคคลที่ไดbรับการแต8งต้ังใหbทำหนbาที่ หน.ชุดซักถาม จะตbองมีการพบปะกันอย8างสม่ำเสมอกับ ส8วนที่ทำ

หนbาที่จัดการรวบรวม และกระจายข8าวสาร/ข8าวกรอง  ทีจ่ัดต้ังอยู8 ณ ศปย.  โดยในการพบปะกันทั้งสองส8วนน้ีจะตbอง

หารือเกี่ยวกับคำถามทุกคำถาม และ ขbอมูลที่เกี่ยวขbองกับ ทกร. และบัญชีรายการเป�าหมายข8าวกรองเร8งด8วน  และ

จะตbองกระจายไปใหbเจbาหนbาที่ซักถามไดbรับทราบดbวย 

 ชุดซักถามจะตbองไดbรับรายงาน และขbอมูลทุกชนิดที่เจbาหนbาที่วิเคราะหAข8าว (เจbาหนbาที่เฉพาะดbาน) ไดbจัดทำ

ข้ึน และรายงานผลการซักถามทั้งหมดก็จะตbองส8งใหbกับเจbาหนbาที่วิเคราะหAข8าว (เจbาหนbาที่เฉพาะดbาน)ดbวย  นอกจากน้ี 

การประสานงานโดยตรงระหว8างส8วนซักถาม กับแผนกรวบรวม และวิเคราะหAข8าว ขกท. จะตbองมอียู8ตลอดเวลาทั้งดbวย

โทรศัพทA หรือการพบปะ เพื่อใหbมั่นใจว8าแต8ละส8วนจะไดbรับข8าวสารสำคัญที่ทั้งสองส8วนมอียู8 

ความสัมพันธGทางการปฏิบัติงาน Tasking Relationships 

 เมื่อเจbาหนbาที่ซักถามไดbรับมอบภารกิจโดยอยู8ภายใตbการควบคุมของ หน8วย ขกท.สนับสนุนกองพลแลbว หน.

ชุดซักถาม จะเปeนผูbอำนวยการในการปฏิบัติ โดยทั้งชุดซักถามที่ไปสนับสนุนทั่วไป(ช8วยส8วนรวม) และที่ไปสนับสนุน

โดยตรง เมื่อไปปฏิบัติงานสนับสนุนหน8วยปฏิบัติทางดbานยุทธการ จะยังคงอยู8ภายใตbการควบคุมทางยุทธการของหน8วย 

ขกท.สนับสนุนกองพล ซึ่งเจbาหนbาที่ที่รับผิดชอบในการมอบภารกิจใหbกับชุดซักถาม จะตbองมั่นใจว8าไดbดำเนินการตาม

ข้ันตอน ดังน้ี 

Ø ภารกิจในการรวบรวมข8าวสารจะตbองแสดงใหbเห็นถึงขีดความสามารถ และขีดจำกัด ของเจbาหนbาที่ซักถามที่ไดb

แบ8งมอบใหbไป 

Ø นำขbอมูลจากรายงานข8าวกรอง มาสนธิเขbากับข8าวสารที่รวบรวมมาไดbจากเจbาหนbาที่รวบรวมคนอื่นๆ ใน

ระหว8างการทำ IPB 

Ø ตbองมีการกระจาย รายงานสรุปข8าวกรอง, รายงานข8าวกรอง, รายงานข8าวกรองตามหbวงระยะเวลา, สรุปข8าว

กรองประจำวัน  และรายงานข8าวกรองเพิ่มเติม ไปใหbกับชุดซักถาม 

Ø ดำรงการติดต8อประสานงานอย8างใกลbชิดกับชุดซักถาม 

การมอบภารกิจให5เจ5าหน5าท่ีซักถาม Interrogator Task Organizations 

 ในหน8วยระดับต่ำกว8ากองพลจะไม8มีเจbาหนbาทีซ่ักถามอยู8ในอัตรา แต8หน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล จะแบ8งมอบ

เจbาหนbาที่ซักถามไปสนับสนุนโดยตรงใหbกับหน8วยระดับกรม คือในหน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล มีชุดซักถามอยู8 3 ชุด 

ซึ่งสามารถที่จะจัดแบ8งมอบชุดซักถามไปใหbหน8วยในแนวหนbา หรือเรียกว8าชุดเตรียมพรbอม (Go Teams) ไปสนับสนุน

ใหbกับกรม เพื่อช8วยเสริมการปฏิบัติโดยรวมใหbกับกองพล 

 การซักถามเชลยศึกอาจจะมีความตbองการในทุกระดับหน8วย แต8ในทางปฏิบัติไม8สามารถที่จะสนับสนุนไดbทุก

หน8วยเน่ืองจากจำนวนเจbาหนbาที่ซักถามมีอยู8อย8างจำกัด แต8อย8างนbอยที่สุดจะตbองมีส8วนปฏิบัติการซักถามอยู8 ณ ตำบล
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รวบรวมเชลยศึกที่อยู8ย8านกลางของกองพล, บริเวณพื้นที่ควบคุมของ ทภ. (Corps  Holding  Area) และสถานที่กักกัน

ของยุทธบริเวณ 

 ชุดซักถามในหน8วย ขกท./กองพล, หน8วย ขกท./ทภ. และ กองซักถาม ขกท. เมื่อออกไปปฏิบัติภารกิจอาจจะ

ไดbรับมอบภารกิจเฉพาะ ซึ่งอาจจะไม8เปeนไปตามอัตราการจัดในยามปกติที่อยู8กับหน8วยแม8ของตน 

 

ท่ีต้ังในการปฏิบัติงาน Deployment Sites 

 เครื่องมือยุทโธปกรณAต8างๆ ของส8วนซักถามจะตbองมีความคล8องแคล8วในการเคลื่อนที่พอที่จะสามารถ

ตอบสนองต8อการปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป  ในข้ันตbนการใชbเครื่องมือซักถามจะเปeนไปตามลำดับความเร8งด8วนที่กำหนด

ข้ึนโดย ผบ.หน8วยรับการสนับสนุน  การซักถามจะเริ่มตbนข้ึนทันที ณ ระดับหน8วยที่เอื้ออำนวยใหbเจbาหนbาที่ซักถาม

สามารถทำการซักถามไดbดีที่สุด เพื่อใหbบรรลุภารกิจในการรวบรวมข8าวสารดbวยการซักถาม 

ข5อพิจารณาในการตกลงใจการใช5ชุดซักถาม 

Ø จำนวนเจ5าหน5าท่ีซักถามท่ีมีอยู+ 

จำนวนเจbาหนbาที่ซักถามที่มีอยู8จะเปeนตัวกำหนดจำนวนที่ต้ังในการซักถามซึ่ง ผบ.หน8วย ขกท. ที่ไปสนับสนุน

โดยตรง จะเปeนผูbพิจารณาว8าตbองใชbเจbาหนbาที่ซักถามจำนวนเท8าใดในการปฏิบัติ  ซึ่งจำนวนเจbาหนbาที่ซักถามจะมี

บทบาทสำคัญต8อการตกลงใจว8าระดับความตึงเครียดในการทำงานมีมาก/นbอยเพียงใด หรือความต8อเน่ืองในการซักถาม

เพื่อรวบรวมข8าวสารเท8าที่เจbาหนbาที่ซักถามจะสามารถปฏิบัติไดbต8อเน่ืองเพียงใด 

Ø รูปแบบ และความเครียดในการปฏิบัติการรบ Type and Intensity of Combat Operations 

เจbาหนbาที่ซักถามจะไม8มีความเครียด หรือลดความเครียดไดbถbามีการพักผ8อนอย8างเพียงพอเน่ืองจาก เจbาหนbาที่

ซักถามจะเหน่ือยลbาอย8างรวดเร็ว เพราะการซักถามที่ตbองใชbเวลานานจะทำใหbเกิดความเครียด  ซึ่งถbาเจbาหนbาที่ซักถาม

ที่มีอยู8ทั้งหมดเกิดความอ8อนลbาแลbว จะตbองใหbหยุดทำการซักถามทันที แลbวใหbไปพักผ8อนจนกว8าจะหายอ8อนลbา หรือ

จนกว8าจะไดbรับเจbาหนbาที่ซักถามเพิ่มเติมมาใหม8 

ซึ่งประสิทธิภาพของการซักถามจะลดลงอย8างรวดเร็วภายในเวลา 12 –18 ช่ัวโมง หลังจากที่ทำการซักถามมา

อย8างเคร8งเครียด ดังน้ัน เวลา 18 ช่ัวโมง ถือเปeนเวลามากทีสุ่ดสำหรับการปฏิบัติงานซักถาม  แต8หbวงเวลาอาจจะมีการ

ปรับเปลี่ยนไดbถbามีข8าวสารสำคัญที่จำเปeนจะตbองรวบรวม หรือจำเปeนจะตbองทำการยืนยันข8าวสาร เพื่อป�องกันมิใหbเกิด

ความเสียหายโดยรวม และปvญหาในลักษณะน้ีก็อาจจะเกิดข้ึนไดbในการดำเนินการต8อเอกสาร และวัสดุที่ยึดไดbจาก

ขbาศึกดbวยเช8นกัน 

 การจะดำรงสถานภาพใหbการซักถามสามารถดำเนินไปไดbอย8างต8อเน่ืองน้ัน ตbองใหbมีเจbาหนbาที่ซักถามส8วนหน่ึง

มีการพักผ8อนอย8างเพียงพอ เพื่อเตรียมพรbอมไวbใชbในสถานการณAเผชิญเหตุที่อาจจะตbองส8งเจbาหนbาที่ซักถามออกไป

ปฏิบัติงานในที่อื่นๆ แต8ก็มีขbอเสียคือ ทำใหbการขยายผลเพิ่มเติมต8อแหล8งข8าวบุคคล กระทำไดbนbอยมากภายในเวลาที่มี

อยู8 และจะทำใหbการปฏิบัติงานมีความล8าชbา 
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การสนับสนุน Support Available 

 ในการตกลงใจใชbชุดซักถาม หน8วยรับการสนับสนุนในพื้นที่จะตbองมีการเตรียมการสนับสนุนตามที่ชุดซักถาม

รbองขอในเรื่องต8างๆ ดังน้ี 

Ø ประสานกับเจbาหนbาที่ทหารสารวัตร 

Ø ความเร8งด8วนในการใชbเครื่องมือสื่อสารที่มีการ รปภ. 

Ø จัดเตรียมสถานที่พัก และมกีาร รปภ. อย8างเพียงพอ 

Ø เสbนทางการส8งตัวแหล8งข8าว และเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก เพื่อนำไปขยายผล 

การซักถามในหน+วยระดับต่ำกว+ากองพล Interrogation Below Division 

 การซักถามครั้งแรกมักจะเกิดข้ึนที่หน8วยระดับกรม ซึ่งกองพล โดย สธ.2 กองพล เปeนผูbพิจารณาความ

เหมาะสมว8าจำเปeนเพียงใดที่จะตbองส8งชุดซักถามไปสมทบช่ัวคราวใหbกับกรมที่จะเขbาปะทะกับขbาศึก โดยชุดซักถาม

เหล8าน้ีจะจัดมาจาก หน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล หรือ พัน.ขกท. สำหรับการซักถามในหน8วยระดับกรมจะเปeนการ

ซักถามทางยุทธวิธีเพื่อใหbไดbข8าวสารที่มีความสำคัญเร8งด8วนต8อสถานการณAในขณะน้ันเท8าน้ัน 

 ข8าวสารอื่นๆ ในตัวเชลยศึกที่อาจจะเปeนประโยชนAจะถูกนำไปขยายผลในหน8วยระดับสูงข้ึนไป ซึ่งหน8วยระดับ

กรม ขอบเขตของการซักถามจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู8ตลอดเวลาตามสถานการณAทางยุทธวิธี  ซึ่งการซักถามจะตbอง

สอดคลbองไปตามการปฏิบัติการทางยุทธวิธีในขณะน้ัน 

 เจbาหนbาที่ซักถามที่ไปสนับสนุนโดยตรงใหbกับกรม จะมีที่ต้ังอยู8รวมกับ หรืออยู8ใกลbกับตำบลรวบรวมเชลยศึก

หนbาของกองพลที่ต้ังอยู8ในพื้นที่สนับสนุนของกรม 

 เคร่ืองมือซักถามในหน+วยระดับกองพล Division Interrogation Assets 

 หน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล จะทำหนbาที่เตรียมการในเรื่องข8าวกรองการรบ, การปฏิบัติการสงคราม

อิเล็กทรอนิกสA และการ รปภ.ทางการยุทธเพื่อสนับสนุนใหbกับกองพล 

 หน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล จะสนับสนุน สธ.2 กองพลดbวยการผลิตข8าวกรองการรบ เจbาหนbาที่ซักถามที่อยู8

ในอัตราของ หน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล จะจัดอยู8ใน ชุดซักถาม 

 ส8วนอื่นๆ ของหน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล จะเตรียมการใหbกับกองพลในเรื่อง ทำเนียบกำลังรบ, การต8อตbาน

การข8าวกรอง และการตีความภาพถ8าย 

 ชุดซักถามในหน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล จะเปeนผูbวางแผนการใชbเครื่องมือซักถามของกองพล ซึ่งหมาย

รวมถึงชุดซักถามทีอ่าจจะไดbรับสมทบมาจาก ทภ. ดbวย โดยชุดซักถามที่ไดbรับการสมทบเพิ่มเติมจะมีหนbาที่ในเรื่อง 

Ø คัดกรองเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก 

Ø จัดเตรียมเจbาหนbาที่ล8าม และเจbาหนbาที่แปล 

Ø จัดเจbาหนbาที่ติดต8อกับ เจbาหนbาที่ฝ�ายกิจการพลเรือน และเจbาหนbาที่ปฏิบัติการจิตวิทยา 

 



 

 

 

32 

การจัดเจ5าหน5าท่ีซักถามในกองพล Organization Division 

 กองพลจะไดbรับการสนับสนุน หน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล โดยมีเจbาหนbาที่ซักถามอยู8ใน 3 ชุดซักถามของ

หน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล ซึ่งจะมีเจbาหนbาที่ซักถามรวม 10นาย อยู8ในชุดซักถาม 3 ชุดๆละ 3 นาย และ ล8ามภาษา

ประเทศใกลbเคียง 1 นาย  โดยอาจจะจัดไปสนับสนุนโดยตรงใหbกับกรมที่เขbาปฏิบัติการ และเก็บไวb 1 ชุดที่กองพลเพื่อ

ช8วยส8วนรวม ผังการจัด หน'วย.ขกท.สนับสนุนกองพล รูป 2-1 หน1า 33 

บก.หน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล – จะเปeนผูbจัดการในเรื่องการซักถาม เพื่อใหbมั่นใจไดbว8า การซักถามน้ันตอบสนอง

ตามความตbองการข8าวกรองของกองพล และมีหนbาที่ในเรื่องการควบคุมบังคับบัญชา และการติดต8อสื่อสารใหbกับชุด

ซักถาม และมีเจbาหนbาที่อยู8อีกจำนวนหน่ึงเพื่อประสานการปฏิบัติกับ 

 - หน.ชุดซักถาม ในเรื่อง สถานภาพกำลังพล, ธุรการ และการส8งกำลังบำรุง ก8อนที่จะส8งชุดซักถามเขbาไปใน

พื้นที่สนับสนุนของกองพล 

 - ผบ.หน8วย ขกท. สนับสนุนกองพล ในเรื่องกจิเฉพาะดbานการข8าวกรอง และการใชbชุดซักถาม 

 - สธ.2 กองพล ในเรื่อง การรายงาน, สถานการณAล8าสุดของฝ�ายขbาศึก, หขส., ตขอ. และความตbองการข8าวสาร

เฉพาะ 

 - ผบ.หน8วยสนับสนุนที่เกี่ยวขbอง เช8น พัน.ส.พล., พัน.ช.พล., กอง พธ. ฯลฯ ในเรื่อง การติดต8อสื่อสาร และ

การส8งกำลังบำรุงในพื้นที่สนับสนุนของกองพล และสถานที่ต้ังของส8วนซักถามในพื้นทีส่นับสนุนของกองพล 

 - ผบ.รbอย.สห.ในเรื่อง ที่ต้ังตำบลรวบรวมเชลยศึกที่อยู8 ณ ย8านกลางของกองพล, การดำเนินกรรมวิธี และ

กระบวนการในการส8งกลับเชลยศึก 

 - ผบ.พัน.สร.ในเรื่องการรักษาพยาบาลเชลยศึกก8อนที่จะทำการซักถาม 

 - หน.ชุด ตข. ของหน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล ในเรื่อง ความตbองการ และการปฏิบัติการร8วมกันในการ

ซักถาม และการ ตข. 

 - หน.ชุดต8างๆ ใน หน8วย ขกท.สนับสนุนกองพลในการไปปฏิบัติภารกิจสนับสนุนโดยตรงของชุดซักถาม 

 - ส8วนปฏิบัติการกิจการพลเรือน และส8วนปฏิบัติการจิตวิทยา ในเรื่องความตbองการ และกระบวนการในการ

ดำเนินการต8อพลเรือนผูbถูกกักกัน และผูbอพยพ 
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ชุดซักถาม – แต8ละชุดประกอบดbวย หน.ชุด, รอง หน.ชุด 3, ส.ซักถาม 3นาย และ พลขับรถ 3 นาย  และมีล8ามภาษา

ประเทศใกลbเคียง 1 นาย อยู8ที่ บก.หน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล ซึ่งโดยปกติชุดซักถามจะปฏิบัติงานโดยเปeนส8วนหน่ึง

ของ หน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล หรือจัดชุดซักถามไปสนับสนุนโดยตรงใหbกับกรม 

การจัด และเคร่ืองมือซักถามในหน+วยระดับ ทภ. Corps Interrogation Assets and Organization 

 ในหน8วยระดับ ทภ. จะมีเจbาหนbาที่ซักถามอยู8ในหน8วย ขกท.สนับสนุน ทภ.  ผังการจัด หน'วย ขกท.สนับสนุน 

ทภ. รูป 2-2 หน1า 34 โดยอยู8ในชุดซักถาม ซึ่งการจัดประกอบดbวย หน.ชุด 1, รอง หน.ชุด 1,ส.ซักถาม 2, เสมียน

พิมพAดีด 1, พลขับรถ 1 และ มีล8ามภาษาประเทศใกลbเคียง 1 อยู8ที่ บก.หน8วย ขกท.สนับสนุน ทภ.  

การจัด และเคร่ืองมือซักถามในหน+วยระดับ ทบ. 

 ในระดับ ทบ. จะมีการจัดเจbาหนbาที่ซักถามอยู8ใน กองซักถาม ขกท. ซึ่งประกอบดbวย บก.กองซักถาม, แผนก

ซักถาม และ 2 ชุดเครื่องงมือจับเท็จ ผังการจัด ขกท. สนับสนุนหน'วยระดับ ทบ. รูป 2-3 หน1า 35 

สิ่งอำนวยความสะดวกเชลยศึก และการซักถาม Enemy Prisoner of War and Interrogation Facilities 

 ในหน8วยแต8ละระดับจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการซักถามที่แตกต8างกัน อันเน่ืองมาจากจำนวนเชลยศึก, 

ภารกิจของหน8วยแต8ละระดับ และขนาดของการจัดส8วนซักถาม 

การส+งกลับ และการ รปภ.เชลยศึก Evacuation and Guarding Enemy Prisoner of War 
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 ในข้ันตbน หน8วยที่จับเชลยศึกไดbจะเปeนผูbรับผิดชอบในการส8งกลบั และ รปภ. เชลยศึก สำหรับหน8วยระดับกรม 

กองพัน จะส8งกลับเชลยศึกมายังตำบลรวบรวมเชลยศึกของกรม จากน้ันเชลยศึกจะตbองถูกส8งกลับไปขbางหลังใหbเร็ว

ที่สุด เน่ืองจากหน8วยระดับกรมมีขีดสามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องอาหาร และการ รปภ. ไดbในระยะเวลาสั้นๆเท8าน้ัน  

ซึ่งตำบลรวบรวมเชลยศึกของกรม ก็ควรที่จะต้ังอยู8ใกลbกับเสbนทางการส8งกำลัง เพื่อใหbการส8งกลับเปeนไปอย8างรวดเร็ว 

สิ่งอำนวยความสะดวกการซักถามในหน+วยระดับกรม ลงมา Brigade and Lower Echelon 

 ในหน8วยระดับกรม เชลยศึกจะถูกกักกันอยู8ในพืน้ที่เป�ด เช8น สนาม, ลานกวbาง, สวนหย8อม, ป�าโล8ง โดยอยู8ใน

ที่ๆ พbนจากการตรวจการณAของขbาศึก และถbาจำเปeนก็อาจจะลbอมพืน้ที่ดbวยลวดหนามเพื่อเปeนการควบคุมเชลยศึกใหb

อยู8ในพื้นที่ และเน่ืองจากเชลยศึกถูกควบคุมอยู8ในพื้นที่เป�ด การควบคุม ณ ตำบลรวบรวมเชลยศึกหนbา จะไม8กักตัว

เชลยศึกนานเกินกว8า 2-3 ช่ัวโมง 
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สิ่งอำนวยความสะดวกการซักถามระดับกองพัน และ กรม จะมีอยู8นbอย ดังน้ัน เจbาหนbาที่ซักถามที่ไปสนับสนุนโดยตรง

ใหbกับหน8วยระดับกรม มักจะมีที่ต้ังอยู8ติด หรืออยู8ใกลbกับตำบลรวบรวมเชลยศึกหนbาของกรม ที่อยู8ในพื้นที่สนับสนุน

ของกรม  ซึ่งตำบลรวบรวมเชลยศึกน้ีควรอยู8ใกลbกับเสbนทางการส8งกลับ และจะตbองมีการควบคุมไม8ใหbเชลยศึกไดbยิน 

และไดbเห็น กิจกรรมต8างๆ ในพื้นที่สนับสนุนของกรม 

 ระยะห8างระหว8างตำบลรวบรวมเชลยศึก และ ทก. ควรอยู8ในระยะที่เดินถึงกันไดb หรือถbาใชbรถก็ไม8ควรใชbเวลา

เดินทางมากนัก เจbาหนbาที่ซักถามที่ไปสนับสนุนหน8วยในระดับกองพัน หรือกรม ควรจะมียานพาหนะที่ติดต้ังวิทยุ

สื่อสาร เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสารกับนายทหารฝ�ายข8าว และเจbาหนbาที่ข8าวกรองอื่นๆ 

ส+วนอำนวยความสะดวกการซักถามในหน+วยระดับกองพล Division Facilities 

 การซักถามทางยุทธวิธีโดยหลักแลbวจะมีข้ึนในหน8วยระดับกองพล ซึ่งกระบวนการในการดำเนินการจะคลbาย

กับขอบเขตการดำเนินการซักถามในหน8วยระดับกรม รายงานการซักถามที่ไดbรับล8วงหนbามาจากกรม จะตbองนำมา

ทบทวน เน่ืองจากรายงานน้ีจะนำมาใชbทำการขยายผลการซักถามใหbมากข้ึนในเรื่องเกี่ยวกับข8าวสารทางยุทธวิธี ซึ่ง

รวมถึงขbอมูล ทกร.ดbวย 

 เจbาหนbาที่ซักถามในระดับกองพล จะเปeนผูbเตรียมการ และกระจายสรุปรายงานผลการซักถาม ซึ่งถbา

สถานการณAทางยุทธวิธีมีความจำเปeน ก็อาจจะไดbรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเจbาหนbาที่ซักถามมาจาก ทภ. 

 เจbาหนbาที่ สห. ของกองพล จะปฏิบัติงานอยู8 ณ ตำบลรวบรวมเชลยศึกหนbาของกองพล โดยอยู8ภายใตbการ

กำกับดูแลของฝ�ายทหารสารวัตรของกองพล  ส8วนซักถามควรจะมีที่ต้ังอยู8ติดกับตำบลรวบรวมเชลยศึกหนbาของกอง

พลซึง่โดยปกติจะอยู8บนเสbนหลักการส8งกำลัง ที่อยู8ภายใน หรือใกลbกับพื้นที่สนับสนุนของกองพล 

 ระยะห8างระหว8างส8วนอำนวยความสะดวกการซกัถามของกองพล และ แผนก สธ.2 (ทก.หลัง) จะไม8มีความจำ

เปeนมากเหมือนกับหน8วยในระดับกรม แต8ก็ควรจะมีเจbาหนbาที่ติดต8อระหว8างส8วนซักถาม กับ ฝ�ายข8าว ทก.หลัง ถึงแมb

จะไม8มีการประสานงานเกิดข้ึนบ8อยนัก 

 ในระดับกองพล  สธ.2 เปeนผูbอำนวยการในการรวบรวมข8าวสารของส8วนซักถาม โดยปฏิบัติงานร8วมกับ หน8วย 

ขกท.สนับสนุนกองพล 

 หน8วยระดับกองพลจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการซักถามมากกว8าหน8วยระดับกรม เน่ืองจากชุดซกัถามใน

ระดับกองพล (ในหน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล) จะตbองซักถามบุคคลที่ถูกจับกุมในปริมาณที่มากกว8า และตbองซักถาม

ในรายละเอียดที่มากกว8ากรม ซึ่งการซักถามในระดับกองพล ควรจะกระทำในหbองซักถามซึ่งอยู8ในอาคารที่อยู8ติดกับ

ตำบลรวบรวมเชลยศึกของกองพล  และหากเปeนไปไดbก็ควรจะมีหbองซักถามแยกต8างหากหลาย ๆ หbอง 

ส+วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับ ทภ. Corps Facilities 

 พื้นที่ควบคุมเชลยศึกของ ทภ. จะจัดต้ัง และดำเนินงานโดย เจbาหนbาที่สารวัตรทหารของ ทภ. โดยอยู8ภายใตb

การกำกับดูแลของ ฝสห.ทภ.  ส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับ ทภ. จะมีลักษณะที่มีความถาวรมากกว8าสิ่ง

อำนวยความสะดวกการซักถามในหน8วยระดับต่ำกว8า ทภ.  ซึ่งการจัดส8วนอำนวยความสะดวกระดับ ทภ. ควรจะแยก

ส8 วน ระห ว8 าง  ส8 วนพื้ นที่ ป ฏิบั ติ ก าร  และส8 วนพื้ นที่ ซั กถ ามออกจากกั น  โดยส8 วนพื้ นที่ ซั ก ถามควรมี  
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ลักษณะเปeนหbองป�ด และถbาเปeนไปไดbก็ควรแยกส8วนของพื้นที่สำหรับดำเนินการต8อเอกสารที่ยึดไดbออกไวbต8างหากดbวย 

การจัดส'วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับ ทภ. รูป 2-4 หน1า 38 

 ผบ.หน8วย ขกท.สนับสนุน ทภ. หรือ ล8ามภาษาประเทศใกลbเคียง จะเปeนผูbบังคับบัญชา สำหรับการซักถาม

ระดับ ทภ. ซึ่งจะใชbเปeนสถานที่หลักในการขยายผลต8อบุคคล และเอกสารที่ยึดไดb และมีหนbาที่ ดังน้ี 

Ø ทำการซักถามในระดับยุทธวิธี และยุทธศาสตรA โดยเปeนไปตามความตbองการข8าวกรอง และแนวทางการปฏิบัติที่ 

กขว.ทภ. กำหนด 

Ø ทำการคัดกรองเพื่อคัดเลือกแหล8งข8าวที่มีความเหมาะสมที่จะนำมาขยายผล ณ ศูนยAการซักถาม หรือกองซักถาม 

ขกท. 

Ø คัดกรองเชลยศึก และแหล8งข8าวอื่นๆ ที่มีคุณค8าทางดbานการ ตข. 

Ø ทำการซักถามแหล8งข8าวที่มีประโยชนAต8อข8าวกรองในการปฏิบัติการจิตวิทยา โดยเปeนไปตามความตbองการข8าว

กรองในการปฏิบัติการจิตวิทยา 

Ø จัดทำ และแจกจ8ายรายงานผลการซักถาม 

การประสานงานอย8างต8อเน่ืองระหว8าง ผบ.ส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับ ทภ. และ ผบ.พื้นที่ควบคุม

เชลยศึกของ ทภ. เปeนสิ่งจำเปeน และในระดับรองลงไปก็จะตbองดำรงความสัมพันธAทางการปฏิบัติงานระหว8าง 

เจbาหนbาที่สารวัตรทหาร และเจbาหนbาที่ซักถามที่ปฏิบัติงานอยู8ในพื้นที่ควบคุมเชลยศึก 

 เจbาหนbาที่สารวัตรทหาร จะเปeนผูbที่ไดbพบปะกับเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน อยู8อย8างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช8วยรวบรวม

ขbอมูลของแหล8งข8าวแต8ละคนที่เปeนประโยชนAแก8เจbาหนbาที่ซักถาม  และการดำเนินการอย8างเหมาะสมต8อแหล8งข8าวจะ

ช8วยลดอาการต8อตbานของแหล8งข8าวลงไดb 

 ส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับ ทภ. จะตbองมีการดำเนินงานทางธุรการ และการปฏิบัติที่ครบถbวน 

และมีที่ต้ังอยู8ภายใน หรืออยู8ใกลbกับพื้นที่ควบคุมเชลยศึก เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
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รูป 2-4 ตัวอย+างการจัดส+วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับ ทภ. 

เส5นทางเดินหลัก 

เครื่องทำ 

สำเนา 

ขยาย

ผล 

ศูนยAขยายผล 

วัสดุที่ยึดไดb 

เคร่ืองกำเนิด 

ไฟฟ�า 

  ทกร. 

ปฏิบัติกา

ร 

ซักถาม 

ตข. 

จุด

ทางเขbา 
ชุด ซถ.

1 

ชุด ซถ.

2 

ชุด ซถ.

3 

ตข

. 

ชุด ซถ.

6 

ชุด ซถ.

5 

ชุด ซถ.

4 

ตำบล 

ส8งกลั

วิทยุส่ือสาร 

ที่ควบคุม 

ถาวร 

ที่ควบคุม 

ถาวร 

ที่ควบคุม 

ถาวร 

ที่ควบคุม 

ถาวร 

ที่ควบคุม 

ช่ัวคราว # 

ที่ควบคุม 

ชั่วคราว 2 

ที่ควบคุม 

ชั่วคราว 1 

ที่ควบคุม 

ขั้นตbน 

สถานีดำเนินกรรมวิธี 

การควบคุม กลาง 

สถานีดำเนินกรรมวิธี 

ภายใน 
จุดรับเขbา 
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ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวกในการซักถาม Adequate Interrogation Facilities 

 ในระดับ ทภ. จะตbองมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย8างเพียงพอสำหรับการซักถามเชลยศึกที่มียศ/ตำแหน8งสูง  

เน่ืองจากการซักถามจะตbองใชbเวลามากกว8าในระดับกองพล จึงตbองมีความสะดวกสบายมากกว8า แต8สิ่งอำนวยความ

สะดวกพื้นฐาน และเครื่องมือที่ใชbในการซักถามจะเหมือนกับในระดับกองพล 

ชุดทำเนียบกำลังรบ Order of Battle Team 

 เจbาหนbาที่ ทกร. เปeนเครื่องมือที่มีประโยชนAต8อเจbาหนbาที่ซักถาม เน่ืองจาก เจbาหนbาที่ ทกร. เปeนผูbที่ปรับปรุง 

หขส., ตขอ.และความตbองการข8าวสารเฉพาะใหbมีความทันสมัย และตรวจสอบว8ารายงานข8าวที่ไดbรับน้ันตรงตาม หขส., 

ตขอ. และความตbองการข8าวสารเฉพาะ นอกจากน้ัน เจbาหนbาที่ ทกร. จะเปeนผูbปรับปรุงแผนที่สถานการณA และขbอมูล 

ทกร. ใหbทันสมัย เพื่อช8วยใหbเจbาหนbาที่ซักถามรับทราบถึงสถานการณAในขณะน้ัน 

เจ5าหน5าท่ีจัดทำรายงานข+าว Editorial Personnel 

 หน.ชุดซักถาม อาจจะมอบงานใหbเจbาหนbาที่ซักถามคนใดคนหน่ึงทำหนbาที่ในการจัดทำ และปรับปรุงรายงาน

ข8าวกรอง เพื่อใหbการรายงานเปeนไปอย8างมีประสทิธิภาพ แต8ถbามีเจbาหนbาที่ ทกร. มาช8วยในการซักถาม หน.ชุดซักถาม 

ก็อาจมอบงานน้ีใหbกับเจbาหนbาที่ ทกร. 

ส+วนตรวจสอบเอกสารท่ียึดได5 Document Exploitation Section (เมื่อมีการจัดต้ังในระดับ ทภ., กองพล) 

 ปกติจะมีส8วนงานที่ทำหนbาที่น้ีอยู8ใน ขกท. คือ กองซักถาม และใน หน8วย ขกท./ทภ. และหน8วย ขกท./กอง

พล จะมีชุดซักถามทำหนbาที่ในการตรวจสอบ แต8ถbามีการจัดต้ังส8วนงานน้ีเพิ่มเติมเมื่อออกปฏิบัติภารกิจ ก็จะมีหนbาที่

รับเอกสารมาจากบุคคลที่ถูกจับ, ผูbบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตในสนามรบ และจากที่มั่นที่ขbาศึกละทิ้ง ซึ่งหน8วยที่ยึดไดbส8งมา

ใหbทำการตรวจสอบ โดยเอกสารที่ยึดไดbจะตbองถูกนำไปคัดกรองเพื่อหาข8าวสารที่มีคุณค8า แยกประเภทเอกสาร และทำ

การแปล จากน้ันจะตbองรายงานการแปลเอกสารทีม่ีข8าวสารซึ่งมีคุณค8าทางยุทธวิธีออกไปทันท ี

ข+าวสารท่ีมีความต5องการเฉพาะ Specialized Information 

 ขอบเขตการซักถามในระดับ ทภ. จะเปeนไปตามความตbองการข8าวกรองของ มทภ., ตามความตbองการข8าวสาร

เฉพาะของเจbาหนbาที่ทางเทคนิค, หน8วยข8าวกรอง และหน8วยอื่นๆ ซึ่งความตbองการข8าวสารเฉพาะน้ีจะถูกรวบรวมไวb

โดย กขว.ทภ.  และเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองไดbรับทราบถึงความตbองการเหล8าน้ีทั้งหมดเพื่อนำไปใชbขยายผลต8อบุคคลที่

จับกุมไดb 

 เน่ืองจากความตbองการข8าวสารเฉพาะมีขอบเขตกวbางขวาง ทำใหbการซักถามในระดับ ทภ. ตbองกระทำโดย 

เจbาหนbาที่ซักถามที่มีความชำนาญเฉพาะทาง เช8น เรื่องยานเกราะ, ทหารช8าง, การแพทยA และเรื่องเฉพาะทางอื่นๆ 

 ในการดึงเอารายละเอียดข8าวสารจากตัวเชลยศึกน้ัน หน.ชุดซักถาม จะมอบใหbเจbาหนbาที่ซักถามหน่ึงคนทำ

หนbาที่ในการคัดกรองเอกสาร/วัสดุที่ติดตัวเชลยศึก และอีกคนหน่ึงทำหนbาที่ซักถามในเรื่องเฉพาะทาง แต8จะตbองมีการ

ประสานกับเจbาหนbาที่ข8าวกรองทางเทคนิค (เจbาหนbาที่สายยุทธบริการ) เพื่อป�องกันมิใหbมีการซ้ำซbอน หรือมขี8าวสาร

บางส8วนที่เปeนที่ตbองการของเจbาหนbาที่ข8าวกรองทางเทคนิคแต8อาจจะขาดหายไป 
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 การประสานงานอย8างต8อเน่ืองระหว8างเจbาหนbาที่ซักถามในทุกระดับหน8วยจะตbองเปeนไปอย8างต8อเน่ืองเพื่อใหb

การทำงานเปeนไปดbวยความเรียบรbอย 

 ผบ.หน8วย ขกท.สนับสนุน ทภ. จะใชbความชำนาญทางเทคนิค, กำลังพลในหน8วยฯ และเครื่องมือข8าวกรอง ใหb

สอดคลbองตามความตbองการของ กขว.ทภ. เพื่อผลิตเปeนข8าวกรอง โดย มทภ. จะควบคุมทางยุทธการและ กขว.ทภ. จะ

กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ หน8วย ขกท.สนับสนุน ทภ. 

ส+วนอำนวยความสะดวกการซักถามในหน+วยระดับ สูงกว+า ทภ. Echelon above Corps Facilities 

 ในหน8วย ขกท. ซึ่งเปeนหน8วยระดับ ทบ. จะมี กองซักถาม ทำการจัดต้ังเปeน ส8วนอำนวยความสะดวกการ

ซักถามระดับสูงกว8า ทภ.  โดยมี หก.ซักถาม เปeนผูbบังคับบัญชา เพื่อทำการซักถามสนับสนุนใหbกับหน8วยระดับยุทธ

บริเวณ, หน8วยบัญชาการร8วม หรือหน8วยบัญชาการรวม และหน8วยงานข8าวกรองระดับชาติ  ซึ่งส8วนอำนวยความ

สะดวกการซักถามระดับสูงกว8า ทภ. น้ีจะตbอง 

Ø มีที่ต้ังอยู8ภายในพื้นที่กักกนัเชลยศึกของยุทธบริเวณ 

Ø โครงสรbางการจัดอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหbเปeนไปตามความตbองการของ ผบ.ยุทธบริเวณ และตามสถานการณA

ไดb 

Ø รวมเจbาหนbาที่ซักถาม, เจbาหนbาที่ ตข. และเจbาหนbาที่วิเคราะหAข8าวกรองจาก ทบ., ทอ., นาวิกโยธิน และอาจรวมถึง 

ทร. ไวbในส8วนฯ ดbวย 

Ø การจัดภายในเปeนการจัดแยกตามหนbาที่  คลbายกับการจัดส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามในระดับ ทภ. 

Ø มีเจbาหนbาที่วิเคราะหAข8าวกรอง ทำหนbาที่กำหนด และจัดการต8อความตbองการข8าวกรอง และแจbงใหbเจbาหนbาที่

ซักถามไดbรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณAทางยุทธวิธี และยุทธศาสตรA 

Ø ดำรงขีดความสามารถในการที่จะส8งชุดซักถามเตรียมพรbอม ไปยังค8ายกักกันเชลยศึกของยุทธบริเวณ, ทภ.และ

หน8วยระดับต่ำกว8า ทภ. 

Ø เสริมสรbางประสบการณAใหbกับเจbาหนbาที่ซักถาม เพื่อใหbมีขีดความสามารถในการซักถาม และขยายผลต8อแหล8งข8าว

ระดับสูง ในระดับยุทธการ และยุทธศาสตรA โดยส8งเจbาหนbาที่ซักถามเขbารับการศึกษา 

การซักถาม ณ หน+วยเสนารักษG Medical Company Interrogations 

 ในบางสถานการณAมีความจำเปeนที่จะตbองทำการซักถาม ณ หน8วยเสนารักษA เน่ืองจากเชลยศึกที่ไดbรับบาดเจ็บ 

และถูกส8งกลับทางสายแพทยA มักจะเปeนแหล8งข8าวที่มีข8าวสารที่มีคุณค8า แต8เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองไม8สมมุติตัวเองว8า

เปeนเจbาหนbาที่เสนารักษA หรือเปeนเจbาหนbาที่กาชาดสากล 

 เชลยศึกที่ไดbรับบาดเจ็บ และรักษาตัวอยู8ในโรงพยาบาลในฐานะที่เปeนขbาศึก จะรูbอยู8ในใจเสมอว8า ตนเอง

จะตbองถูกนำตัวไปทำการซักถาม แต8การซักถามจะมีข้ึนไดbก็ตbองใหbการรักษาพยาบาลก8อน 
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 แพทยAของ ทบ. และเจbาหนbาที่เสนารักษA จะเปeนผูbมีอำนาจในการพจิารณาว8าจะตbองทำการรักษาพยาบาลก8อน

หรือไม8 ซึ่งถbาไม8มีแพทยA หรือเจbาหนbาที่เสนารักษAอยู8 จะตbองไม8มีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการซักถามถึงแมbจะไดbรับ

อนุญาตจากผูbบังคับบัญชาทหารที่มิใช8แพทยA หรือเจbาหนbาที่เสนารักษA 

 เมื่อจะทำการซักถามเชลยศึกที่เจ็บป�วย หรือไดbรับบาดเจ็บ ตbองใชbความระมัดระวังอย8างมาก และตbองไม8ใหbมี

กรณีที่ว8า จะไม8ยอมใหbการรักษาพยาบาล หรือใหbยา ถbาแหล8งข8าวไม8ยอมใหbความร8วมมือ 

การซักถามในหน+วยระดับกรม ลงมา Interrogation at Brigade and Below 

 ในหน8วยระดับกรมลงมา มักจะไม8ไดbรับการสมทบเจbาหนbาทีซ่ักถาม ถbาสถานการณAไม8มีความจำเปeนที่จะตbองใชb

เจbาหนbาที่ซักถาม แต8ถbามีความจำเปeน ก็อาจจะจัดเจbาหนbาที่ซักถามจาก หน8วย ขกท. สนับสนุนกองพล ไปสมทบ

ช่ัวคราวใหbกับกรม หรือกองพันที่เขbาปฏิบัติการ ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามจะช8วยในการขยายผลทันทีต8อเชลยศึกทีจ่ับไดb เพื่อ

ดึงเอาข8าวสารที่จำเปeนตbองใชbสนับสนุนใหbกับหน8วยที่จับเชลยศึกไดb 

 การซักถามในหน8วยระดับต้ังแต8 กรม หรือกองพันลงมาจะกระทำอย8างสั้นๆ เพื่อใหbไดbเฉพาะข8าวสารที่ใชb

สนับสนุนโดยตรงต8อภารกิจการรบของหน8วยที่จับเชลยศึกไดb  ตัวอย8างสถานการณAที่จำเปeนตbองไดbรับการสมทบ

เจbาหนbาที่ซักถามจากหน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล เช8น 

Ø หน8วยไดbรับมอบภารกิจใหbปฏิบัติการเปeนอิสระ ซึ่ง ฝอ.2 ของหน8วยจะเปeนผูbรับผิดชอบหลักในการรวบรวมข8าวสาร

ที่จำเปeน เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน8วย เน่ืองจากข8าวกรองทางยุทธวิธีเปeนสิ่งจำเปeนต8อการบรรลุภารกิจ 

Ø สถานการณAมีความจำเปeนที่จะตbองใชbเจbาหนbาที่ซักถาม เพื่อช8วยใหbการตอบโตbการปฏิบัติเปeนไปอย8างรวดเร็ว โดย

ตbองใชbข8าวกรองที่ไดbรับจากการซักถาม 

Ø สรbางความไดbเปรียบใหbกบัหน8วยรับการสนับสนุน ถbาเชลยศึกที่จับไดbน้ันสามารถช้ีใหbเหน็ถึง แนวต้ังรับ หรือที่มั่นต้ัง

รับของขbาศึกไดbจากที่ตรวจการณAที่อยู8ขbางหนbา 

การควบคุมของ ฝอ.2 กองพัน Battalion S2 Controls 

 เจbาหนbาที่ซักถามที่ไปปฏิบัติงานสนับสนุนเปeนการช่ัวคราวในหน8วยระดับกองพัน จะตbองรับ หขส., ตขอ.และ

ความตbองการข8าวสารเฉพาะจาก ฝอ. 2 ของกองพันที่รบัการสนับสนุน  เพื่อใหbเจbาหนbาที่ซักถามไดbรับทราบถึงภารกิจ

ในการรวบรวมข8าวสารของกองพัน หรือ เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะเตรียมพรbอมอยู8ที่ บก.กรม โดยอยู8ในที่ๆ สามารถ

เดินทางไปสนับสนุนใหbกองพันใดกองพันหน่ึงไดbตามสถานการณA  และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในการซักถามก็จะกลับมาอยู8

ที่ บก.กรม เพื่อเตรียมใหbการสนับสนุนหน8วยอื่นต8อไป 

 ผบ.หน8วย และ ฝอ. 2 ของหน8วยระดับต่ำกว8ากรม ที่ไม8ไดbรับการสนับสนุนเจbาหนbาที่ซักถามจากหน8วยเหนือ 

ควรจะจัดทำ รปจ. ของหน8วย และฝ�ายอำนวยการ ในเรื่องเกี่ยวกับการต้ังคำถามทางยุทธวิธี (ซึ่งไม8ใช8การซักถาม) ต8อ

เชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน โดยใน รปจ. ควรจะทำรายบัญชีรายช่ือไวbดbวยว8า เจbาหนbาที่คนใดของหน8วยที่มีความสามารถ

ทางดbานภาษา 
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 เจbาหนbาที่ซักถาม ควรจะทำการฝoกในเรื่องการต้ังคำถามทางยุทธวิธีใหbกับ ฝอ. 2 ของหน8วยดbวย  และใน

สถานการณAจริงมีความเปeนไปไดbว8ามักจะมีการใชbความรุนแรงต8อเชลยศึกต้ังแต8ข้ันการจับกุม และข้ันการต้ังคำถาม 

เน่ืองจากความต่ืนตระหนก และความเครียดในสนามรบจะเกิดข้ึนกับเจbาหนbาที่ที่ไม8มีความชำนาญไดbง8าย ซึ่งจะนำไปสู8

การใชbเทคนิควิธีการที่ผดิกฎหมาย เพื่อใหbไดbมาซึ่งข8าวสาร 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองเนbนย้ำในเรื่องความสำคัญของการปฏิบัติต8อเชลยศึก โดยเนbนใหbเห็นว8า วิธีการปฏิบัติ

ต8อเชลยศึกที่ไม8ถูกตbองต้ังแต8ตอนเริ่มตbนจะทำใหbเสียประโยชนAต8อการซักถามในข้ันต8อไป 

 ถbาเจbาหนbาที่ซักถามตbองทำการต้ังคำถามทางยุทธวิธี หรือกำกับดูแลการต้ังคำถามทางยุทธวิธีต8อเชลยศึก 

เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองรับผิดชอบในการปฏิบัติใหbเปeนไปตามกฎหมายของประเทศ หรือกฎหมายระหว8างประเทศ  

และการต้ังคำถามทางยุทธวิธี ใดๆ ก็ตามจะตbองตอบสนองต8อ หขส. ของ ผบ.หน8วยรับการสนับสนุน 

 ในหน8วยระดับกองพัน  ฝอ.2 จะตbองดำรงรักษาการติดต8อกับเจbาหนbาที่ซักถามเพื่อใหbมั่นใจว8า ไดbรับคำตอบ

ตามความตbองการ ถbาสภาพอากาศดี และมีเจbาหนbาที่สารวัตรทหารอยู8อย8างเพียงพอ ก็ไม8จำเปeนที่จะตbองกักกันเชลย

ศึกไวbในอาคาร หรือที่พักอื่นๆ  เน่ืองจากในหน8วยระดับกองพันมักจะไม8ควบคุมตัวเชลยศึกไวbนานเกินกว8า 2-3 ช่ัวโมง 

ก8อนที่จะทำการส8งกลับ 

 หน8วยที่จับกุม จะทำการคุbมกัน หรือส8งกลับเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันไปยังตำบลรวบรวมเชลยศึกที่อยู8ใกลbที่สุด 

แลbวส8งต8อใหbกับเจbาหนbาที่สารวัตรทหาร เจbาหนbาที่ซักถามที่ไปสนับสนุนโดยตรงใหbกับ กรม จะทำการคัดกรอง และ

แยกประเภท เชลยศึก หรือผูbถูกกักกันทั้งหมด, ถามคำถาม และรายงานข8าวสารที่ไดbรับเพื่อตอบตาม หขส., ตขอ. และ

ความตbองการข8าวสารเฉพาะของกรม  ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองรีบดำเนินการต8างๆเหล8าน้ีภายในเวลาที่มีอยู8อย8าง

จำกัด เน่ืองจากจะตbองรีบส8งกลับเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันไปใหbเร็วที่สุด 

 และถึงแมbที่ต้ังตำบลรวบรวมเชลยศึกหนbา จะมีลักษณะเปeนที่ต้ังช่ัวคราวก็ตาม แต8เจbาหนbาที่ซักถามจะตbอง

แยกห8างระหว8าง ตำบลรวบรวมเชลยศึก กับ สถานที่ทำการซักถาม ออกจากกันเพื่อใหbการซักถามมีความเปeนเอกเทศ  

และเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันก็จะตbองไม8เห็น หรือไดbยินการดำเนินการซักถาม 

การซักถามในการปฏิบัติการแบบอ่ืนๆ Interrogations in Other Operations 

 หนbาที่ และเทคนิคพื้นฐานในการซักถามที่ชุดซักถาม ซึ่งไปสนับสนุน พล.ร. ก็สามารถนำมาประยุกตAใชbไดbกับ

การสนับสนุนการปฏิบัติของ หน8วยยานเกราะ, หน8วยสะเทินน้ำสะเทินบก และหน8วยส8งทางอากาศไดb 

 การซักถามของหน8วยแต8ละแบบจะมคีวามแตกต8างกันในเรื่องของการวางแผน และวัตถุประสงคAการซักถาม 

ซึ่งเปeนผลมาจากลักษณะการปฏิบัติของหน8วย และสภาพภูมิประเทศ และลมฟ�าอากาศ 

 ตัวอย8างเช8น เจbาหนbาที่ซักถามที่ไปสนับสนุนในการปฏิบัติการส8งทางอากาศ และการปฏิบัติการสะเทินน้ำ

สะเทินบก จะตbองไดbรับข8าวกรองจากหน8วยเหนือในระหว8างการวางแผน เพราะในขณะน้ัน หน8วยดังกล8าวจะยังไม8เขbา

ปะทะกับขbาศึกจนกว8าการปฏิบัติการจะเริ่มข้ึน แต8เมื่อถึงเวลา น. ที่เขbาปฏิบัติภารกิจแลbวสถานการณAจะมีการ

เปลี่ยนแปลงอย8างรวดเร็ว ซึ่งความสำเร็จของการซักถามจะข้ึนอยู8กับการเตรียมการที่ทำไวbต้ังแต8ข้ันการวางแผน 
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 หลังจากน้ัน เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองใชbความพยายามในทุกดbานเพื่อเรียนรูbทุกสิ่งทุกอย8างเท8าที่จะทำไดb

เกี่ยวกับพื้นที่เป�าหมาย, ภูมิประเทศ, ขbาศึก และสภาพอากาศ  แลbวนำปvจจัยเหล8าน้ีมาสัมพันธAเขbากับภารกิจของหน8วย

รับการสนับสนุน ซึ่งการซักถามจะตbองเริ่มตbนใหbเร็วที่สุดหลังจากที่หน8วยไดbเขbาปะทะกับขbาศึก และดbวยการเตรียมการ

ต8างๆเหล8าน้ี จะช8วยใหbเจbาหนbาที่ซักถามมีความมั่นใจในผลสำเร็จ  โดยวัตถุประสงคAในการซักถามจะข้ึนอยู8กับภารกิจ 

และประเภทของหน8วยรับการสนับสนุน 

การซักถามในการปฏิบัติการของหน+วยรบพิเศษ Special Forces 

  หน8วยรบพิเศษจะมีภารกิจหลัก 5 ประการคือ 

 - สงครามนอกแบบ (Unconventional warfare) 

 - การป�องกันภายใน ในต8างประเทศ (Foreign Internal Defense) 

 - การปฏิบัติภารกิจโดยตรง (Direct action) 

 - การลาดตระเวนพิเศษ (Special reconnaissance) 

 - การต8อตbานการก8อการรbาย (Counterterrorism) 

 บทบาทหลักของหน8วยรบพิเศษ คือการสรbางอิทธิพลในทางลึก, ระยะใกลb หรือการปฏิบัติในพื้นที่ส8วนหลังที่

เลยขอบเขตหนbาแนวของกำลังรบตามแบบ การปฏิบัติการเหล8าน้ีอาจจะขยายออกไปถึงในดินแดนของ 

ประเทศขbาศึก หรือเขbาไปในดินแดนฝ�ายขbาศึกที่คุกคามต8อเสbนทางคมนาคมในพื้นที่ยุทธศาสตรAเขตหลังของฝ�ายเรา 

การซักถามสนับสนุนหน8วยรบพิเศษ อาจมีดังน้ี 

Ø ซักถามเชลยศึก, รับฟvง และซักถามคำช้ีแจงของพลเรือนผูbถูกกักกัน และประชาชนฝ�ายเราที่เดินทางกลับมาใน

ประเทศ และบุคคลอื่นๆ ที่มีคุณค8าทางการข8าวกรองใหbกับ ผบ.หน8วยรับการสนับสนุน 

Ø ขยายผลต8อเอกสารสำคัญ ที่ตอบสนองโดยตรงต8อ ผบ.หน8วยรบพิเศษ ตามความตbองการเพื่อปฏิบัติการพิเศษ 

(Specific Operational Requirements – SORs) 

Ø เขbาร8วมในการลbวงความลับแบบเป�ดเผย (Overt Elicitation Activities) ซึ่งหมายรวมถึง การเปeนเจbาหนbาที่ติดต8อ, 

เจbาหนbาที่เดินทางร8วม (Escort), ผูbสังเกตการณA และทำหนbาที่ในการตรวจสอบสนธิสัญญา 

การซักถามในปฏิบัติการสะเทินน้ำสะเทินบก Amphibious Operations 

 ชุดโจมตียกพลข้ึนบก Assault Landing Team เปeนหน8วยรองหลักของกำลังยกพลข้ึนบก ซึ่งไม8ว8าชุดโจมตียก

พลข้ึนบกจะเปeนหน8วยระดับกองพัน หรือ กรม จะเขbาปฏิบัติการเปeนอิสระในข้ันแรกของการยกพลข้ึนบก แลbวรวม

กำลังกันบนฝvªง เพื่อเขbาทำลายการต้ังรับบนชายหาด และยึดรักษาที่หมาย 

 ส8วนซักถามร8วมกับชุด ตข. จะตbองเขbาไปมีส8วนร8วมต้ังแต8ข้ันการวางแผนกับหน8วยรับการสมทบ  ซึ่งเจbาหนbาที่

ซักถามจะตbองไดbรับการฝoกพเิศษในการเขbาร8วมกับการปฏิบัติการน้ี หน.ส8วนซักถามจะประสานกับ น.ฝขว.ของกำลงัยก

พลข้ึนบกในทุกเรื่องที่เกี่ยวขbองทีเ่จbาหนbาที่ซักถามจะตbองปฏิบัติภายหลังจากที่ข้ึนฝvªงแลbว 
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 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองไดbรับข8าวสารพื้นฐานเกี่ยวกับขbาศึกใหbมากที่สดุเพือ่ใชbทำการซักถามบุคคลฝ�ายขbาศึกที่

จับไดb ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองศึกษาในเรื่อง ดังน้ี 

Ø แผนที่, แผนผัง และภาพถ8าย ภูมิประเทศ และลักษณะการต้ังรับบนพื้นที่ที่จะข้ึนฝvªง 

Ø รายงานข8าวกรองทั้งหมดในเรื่องเกี่ยวกับกำลังฝ�ายขbาศึกที่อยู8ในพื้นที ่

Ø ข8าวสารเกี่ยวกับขbาศึกทั้งหมดที่มีอยู8รวมทั้งเรื่อง กองหนุนของขbาศึก และพลเรือนที่อาศัยอยู8ในพื้นที ่

เจbาหนbาที่ซักถามควรจะเขbาร8วมการฝoกในข้ันอื่นๆ ดbวย ซึ่งรวมถึง การซักซbอมการปฏิบัติ เพื่อใหbการปฏิบัติในเรื่อง 

การลงเรือ, การเคลื่อนยbาย และการข้ึนจากเรือเพื่อใหbเปeนไปดbวยความเรียบรbอย 

ส8วนปฏิบัติการซักถามที่สมทบไปกับกำลังยกพลข้ึนบกจะอยู8ภายใตbการควบคุมทางยุทธการของ น.ฝขว. ของกำลัง

ยกพลข้ึนบก ซึ่ง น.ฝขว.จะเปeนผูbอำนวยการในการปฏิบัติ  โดยส8วนปฏิบัติการซักถามอาจจะตbองจัดแยกชุดซักถาม

ออกไป เน่ืองจากตbองแยกกันลงเรือ โดยการสื่อสารในข้ันน้ีจะใชbการเงียบฟvง (Silence) จนกว8าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง 

เมื่อการโจมตีเริ่มข้ึน การใชb ป.ในอัตรา, การสนับสนุนทางอากาศ และ ป.เรือ จะตbองการข8าวสารเป�าหมายที่

แม8นยำ  ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองมุ8งเนbนการรวบรวมข8าวสารไปในเรื่องการคbนหาเป�าหมาย 

ข8าวสารสำคัญที่ไดbรับจากบุคคลฝ�ายขbาศึกที่จับไดb จะตbองนำมาขยายผลเพิ่มเติมเมื่อจะทำการสถาปนาหัวหาด 

เน่ืองจาก ผบ.หน8วยจะไม8สามารถเขbาพิสูจนAทราบขbาศึกบนชายหาดไดbเหมือนกับการรบทางบกตามแบบ 

การซักถามข้ันตbน Initial Interrogations 

 เจbาหนbาที่ซักถามควรจะทำการซักถามข้ันตbน ณ บริเวณชายหาดที่ข้ึนฝvªง โดยอยู8ใกลbกับ ทก. เพื่อใหbการรับ-ส8ง 

ข8าวสารเปeนไปดbวยความรวดเร็ว  และถbามีความจำเปeน ก็อาจจะส8งเจbาหนbาที่ซกัถามไปขbางหนbาร8วมกับ 

กองรbอยที่เขbาตี  เชลยศึกจะถูกส8งกลับมายังชุดจัดระเบียบชายฝvªง (Shore Party) เพื่อการ รปภ. และส8งกลับต8อไป 

 คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการต8อเชลยศึก และการซักถามเชลยศึก จะอยู8ใน ผนวกข8าวกรอง

ประกอบคำสั่งยุทธการของหน8วยยกพลข้ึนบก  การซักถามพลเรือนเพื่อใหbไดbรับข8าวสารก็ถือว8าเปeนส8วนสำคัญของ

ภารกิจในการซักถามดbวย 

การจัดต้ัง และการปฏิบัติการ ณ ตำบลรวบรวมเชลยศึก Establish and Operate 

 เมื่อ บก.หน8วยเหนือข้ึนไป 1 ระดับของหน8วยยกพลข้ึนบก ข้ึนฝvªง และจัดต้ัง ทก. เรียบรbอยแลbว เจbาหนbาที่

ซักถามบางส8วน ก็อาจจะกลับมาอยู8ภายใตbการบังคับบัญชาของหน8วยเดิมก8อนที่จะถูกแยกออกไป  เมื่อถึงตอนน้ี จะมี

การจัดต้ังตำบลรวบรวมเชลยศึก และส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามข้ึน และปฏิบัติไปตามปกติเหมือนกับการ

ปฏิบัติบนพื้นดิน 

 ชุดจัดระเบียบชายฝvªง หรือชุดบินป[กหมุนสนับสนุน จะปฏิบัติงานอยู8 ณ ตำบลรวบรวมเชลยศึกที่อยู8บริเวณ

ชายหาดที่ข้ึนฝvªง  เชลยศึกจะเริ่มทำการส8งกลับจากจุดน้ี ไปยังเรือที่กำหนดไวb โดย บ.ป[กหมุน, เรือระบายพล หรือรถ

สะเทินน้ำสะเทินบก  การกักตัวเชลยศึกไวbในพื้นที่เป�าหมายจะเริ่มกระทำไดbกต็8อเมื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวก, การส8ง
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กำลัง และจำนวนเจbาหนbาที่เพิ่มข้ึนอย8างเพียงพอ แต8ก็ตbองพิจารณาถึงความปลอดภัยของเชลยศึกจากการปฏิบัติของ

ขbาศึกดbวย 

การซักถามในการปฏิบัติการส+งทางอากาศ Airborne  Operations 

 ในการปฏิบัติการส8งทางอากาศ จะมีการปฏิบัติตามหนbาที่ และวิธีการทำงานโดยพื้นฐานของเจbาหนbาที่ซักถาม

จะคลbายกับการปฏิบัติของ พล.ร.  แต8จะมีความแตกต8างกันอยู8บbาง คือ เจbาหนbาที่ซักถามที่ปฏิบัติการส8งทางอากาศ

จะตbองเขbาใจถึงการฝoก และการปฏิบัติการส8งทางอากาศ 

 ขbอแตกต8างระหว8างการปฏิบัติการส8งทางอากาศ และการปฏิบัติการโดยทั่วไปคือ การปฏิบัติการส8งทางอากาศ 

จะเปeนการเคลื่อนที่เขbาไปหลังแนวขbาศึก ซึ่งก8อนที่จะเขbาร8วมปฏิบัติการ เจbาหนbาที่ซักถามจะตbอง 

Ø ไดbรับรูbถึงภาพสถานการณAฝ�ายขbาศึกที่เปeนจริง และมีความสมบูรณA 

Ø ศึกษาเกี่ยวกับหน8วยขbาศึกที่อยู8ในพื้นที่เป�าหมาย และหน8วยขbาศึกที่มีขีดความสามารถในการเคลื่อนที่เขbาทำการตี

โตbตอบกำลังฝ�ายเรา 

Ø กำหนดภูมิประเทศสำคัญที่อยู8ในพื้นที่เป�าหมาย 

Ø เจbาหนbาที่ซักถามที่ไปสมทบจะไปอยู8กับกองพันส8งทางอากาศที่จะเขbาโจมตี  โดยไปข้ึนควบคุมทางยุทธการกับ 

น.ฝขว.ของกองพัน เมื่อหน8วยไดbรับมอบภารกิจ และพื้นที่เป�าหมายเรียบรbอยแลbว เจbาหนbาที่ซักถามที่ร8วมในการ

ปฏิบัติจะตbองไดbรับทราบรายละเอียดของการปฏิบัติการดbวย ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองไดbรับทราบในเรื่อง 

Ø ความตbองการข8าวสารเฉพาะ และเวลา น. ที่กำหนด 

Ø แผนที่, ภาพถ8าย และขbอมูลอื่นๆ ที่ตbองใชbในการซักถาม 

Ø ข8าวสารทุกเรื่องเกี่ยวกับหน8วยขbาศึกที่อยู8นอกพื้นที่เป�าหมาย แต8เปeนหน8วยที่สามารถเคลื่อนที่เขbามาทำการตี

โตbตอบฝ�ายเรา 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองมีเวลาเพียงพอที่จะประสานกับเจbาหนbาที่ผูbชำนาญการข8าวกรองอื่นๆ โดยเฉพาะกับ

เจbาหนbาที่วิเคราะหAข8าวกรอง เพื่อใหbไดbรับทราบถึงภาพสถานการณAขbาศึกที่เปeนจริง และสมบูรณA 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองศึกษาหน8วยขbาศึกที่อยู8ในพื้นที่เป�าหมาย รวมทั้งภูมิประเทศสำคัญ เพื่อใชbเปeนขbอมูล

พื้นฐานในการซักถามเชลยศึก  และก8อนที่จะเขbาปฏิบัติการส8งทางอากาศ เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองรูbที่ต้ัง ทก.พล. และ 

ที่ต้ัง ทก.หน8วยรองของกองพลดbวย 

 เจbาหนbาที่ซักถามที่เขbาร8วมในการปฏิบัติการส8งทางอากาศจะเผชิญกับปvญหาในหลายๆ เรื่องที่จะมีผลกระทบต8อ

ภารกิจการซักถาม  เช8น อาจจะไม8มีการขนส8งใหbกับเจbาหนbาที่ซักถามในระหว8างข้ันการโจมตี  ดังน้ันการวางแผน และ

การปฏิบัติการส8งทางอากาศที่มีความอ8อนตัว จึงเปeนสิ่งสำคัญ 

ตำบลรวบรวมเชลยศึก และส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามในการปฏิบัติการส8งทางอากาศ (Collecting Point 

and Interrogation Facilities) 
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 ตำบลรวบรวมเชลยศึก และส8วนอำนวยความสะดวกการซักถาม จะมีการจัดต้ัง และดำเนินการเหมือนกับการ

ปฏิบัติในรูปแบบอื่น  เมื่อ 

Ø บก.หน8วยเหนือข้ึนไป 1 ระดับของหน8วยส8งทางอากาศ ลงสู8พื้นดินเรียบรbอย 

Ø หน8วยที่เขbาโจมตี ไดbทำการสถาปนาการติดต8อสื่อสารกับ บก.หน8วยเหนือ 

การซักถามในการปฏิบัติการยุทธเคลื่อนท่ีทางอากาศ Air Assault (Airmobile) Operations 

 การปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศมีลักษณะที่ตbองใชbความคล8องแคล8วในการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีใน

ระดับสูง  ซึ่งการปฏิบัติจะเปeนไปในลักษณะของการขนส8งหน8วยทหารราบ และหน8วย ป. พรbอมทั้งหน8วย 

สนับสนุนการรบ และหน8วยสนับสนุนการช8วยรบที่จำเปeนเขbาทำการรบดbวย บ.ป[กหมุน  และเมือ่ลงสู8พื้นดินแลbว พัน.ร. 

เคลื่อนที่ทางอากาศจะเขbาทำการรบเหมือนกับ พัน.ร.ทั่วๆไป ส8วนสำคัญของยุทธวิธีการปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทาง

อากาศก็คือ ตbองใชbจังหวะในการปฏิบัติที่รวดเร็วบนพื้นที่กวbาง ในกองพลปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศจะไดbรับ

การสนับสนุนต8างๆ จาก ทภ. มากข้ึนเพื่อใหbสามารถสนับสนุนไดbมากกว8า 1 กรม 

 การ รปภ.เสbนทางบินเขbาสู8เขตส8งลง (LZ-Landing Zones) ถือเปeนความสำคัญหลัก ซึ่งเครื่องบิน และการ

สนับสนุนการป�องกันภัยทางอากาศของฝ�ายเราจะตbองมั่นใจว8า เสbนทางบินน้ันปลอดภัยจากเครื่องบิน และระบบ

ป�องกันภัยทางอากาศของขbาศึก 

 ถbามีเครื่องมือเฝ�าตรวจระยะไกล REMBASS จะตbองวางเครื่องมือไปตามแนวทางการเคลือ่นที่ทีน่8าจะเปeนไปไดb

ของขbาศึกที่จะเขbามาสู8เขตส8งลง เพื่อทำการคbนหา และรายงานการเคลื่อนทีข่อง ขศ.  เรดารAเฝ�าตรวจทางพื้นดินจะใชb

เพื่อแจbงเตือนการเคลื่อนที่ของขbาศึกที่อยู8ทางป[กของฝ�ายเรา 

 การปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ มีความตbองการในการใชbการดำเนินงานข8าวกรองทางบุคคล

(HUMINT) สนับสนุนการวางแผน เจbาหนbาที่ ตข. จะเปeนส8วนสำคัญที่ช8วยใหbมั่นใจไดbว8า มาตรการ รปภ.ทางการยุทธ 

ไดbถูกนำมาใชbเพื่อป�ดลับข8าวสารสำคัญ  เช8น ข8าวสารเกี่ยวกับ 

 - วัน - เวลาในการปฏิบัติ 

 - ขนาดของกำลังที่เขbาปฏิบัติการ 

 - เสbนทางบิน เขbา – ออก เขตส8งลง 

 - ที่ต้ังเขตส8งลงตามที่วางแผนไวb 

 การต8อตbานข8าวกรอง จะสนับสนุนในข้ันการปฏิบัติในพื้นที่เพื่อป�องกันการจารกรรม การก8อวินาศกรรม และ

การก8อการรbาย ที่จะมีผลกระทบอย8างรbายแรงต8อการปฏิบัติ 

 การซักถามจะเปeนแหล8งข8าวสารหลักในการทำ IPB ของการปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ซึ่งการ

สนับสนุนการซักถามต้ังแต8ข้ันเริ่มตbนของการปฏิบัติการจะเปeนสิ่งสำคัญที่ช8วยใหbประสบความสำเร็จ 
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 ผบ.หน8วยปฏิบัติการยุทธเคลือ่นที่ทางอากาศจะมีความตbองการข8าวกรองเกี่ยวกับขbาศึกอย8างทันทีซึ่งถbาไม8มี

การทำการซักถามเชลยศึกในทนัทีที่จบัไดb อาจจะทำใหbการ รปภ. เขตส8งลง หรือการปฏิบัติของกำลังฝ�ายเราที่เคลื่อนที่

ตามมา ประสบกับความลbมเหลวไดb 

 การวางแผนจะตbองพิจารณาถึงความยุ8งยากในการนำเชลยศึกกลับไปยังพื้นที่สนับสนุนในระหว8างการ

ปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศในช้ันเริ่มตbน  ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถามควรจะสนับสนุนไปกับส8วนโจมตี โดยรวมชุด

ซักถามไวbกับ กำลังที่ปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ เพื่อไปปฏิบัติงาน ณ ตำบลรวบรวมเชลยศึกหนbา ที่จัดต้ัง

ข้ึนอยู8ในบริเวณเขตส8งลง 

 โดยปกติจะจัด 1 ชุดซักถามสนับสนุนต8อ1กองพัน ในระหว8างข้ันการโจมตี  แต8ถbากองพันน้ันมีเขตส8งลง

มากกว8า 1แห8ง ก็อาจจะตbองแยกชุดซักถามออกเปeน 2 ส8วนเพื่อไปสนับสนุน ณ เขตส8งลงแต8ละแห8ง 

 หลังจากหน8วยโจมตีส8งทางอากาศไดbสถาปนาการติดต8อสื่อสารทางพื้นดินไดbแลbว เจbาหนbาที่ซักถามบางส8วน

อาจจะกลับมาอยู8ภายใตbการบังคับบัญชาของหน8วยเดิมก8อนที่จะถูกส8งออกไป 

 เจbาหนbาที่ซักถามที่ไปสนับสนุนในข้ันเริ่มตbนของการปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศจะรวบรวมความ

ตbองการข8าวสารเฉพาะที่มีความสำคัญต8อผลสำเร็จของการปฏิบัติ  และเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองวางแผนไวbล8วงหนbาว8า 

จะต้ังคำถามต8อเชลยศึกอย8างไร เพื่อใหbเปeนไปตามความตbองการข8าวกรอง 

 

การซักถามในการปฏิบัติการของหน+วยยานเกราะ และ ร.ยานยนตG Armored and Mechanized Infantry 

Operations 

 หน8วยยานเกราะจะเขbาปฏิบัติการบนกวbางดbานหนbามาก มีการกระจายกำลัง และเขbาปฏิบัติการทางลึกและ

เน่ืองจากการปฏิบัติที่มีขอบเขตกวbาง และตbองใชbความคล8องแคล8วในการเคลื่อนที่ทำใหbการซักถามจะไม8สามารถ

กระทำในรายละเอียดไดbมากเท8ากับกองพลแบบอื่น  ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามตbองดำรงรักษาความคล8องแคล8วในการ

เคลื่อนที่ไปพรbอมกับหน8วย และปฏิบั ติงานโดยที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู8นbอย และตbองเตรียมพรbอมที่จะ

เปลี่ยนแปลงไดbตามสถานการณAทางยุทธวิธี 

การวางแผน และการปฏิบัติ Planning and Operation 

 การวางแผน และเตรียมการของเจbาหนbาที่ซักถามที่สนับสนุนหน8วยยานเกราะ จะเหมือนกับการสนับสนุน

ใหbกับกองพลทหารราบทั่วไป  แต8เน่ืองจากหน8วยยานเกราะมักจะใชbการสื่อสารทางวิทยุ ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถามทุก

นายจะตbองมีความคุbนเคยกับการใชbวิทยุ และศึกษาวิธีการใชbวิทยุของหน8วยยานเกราะ 

การใชbเจbาหนbาที่ซักถาม Interrogator Employment 

 เจbาหนbาที่ซักถามที่ไปสนับสนุนหน8วยยานเกราะ หรือยานยนตA จะอยู8ภายใตbการควบคุมทางยุทธการของ สธ.2 

หรือ ฝอ.2 ของหน8วยรับการสนับสนุน  เจbาหนbาที่ซักถามที่อยู8ในทุกระดับของหน8วยยานเกราะ หรือยานยนตA จะตbอง

สามารถปฏิบัติงานในขณะที่สถานการณAกำลังดำเนินไป และตbองดำรงรักษาความคล8องแคล8วในการเคลื่อนที่ไวb
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ตลอดเวลา และเน่ืองจากการที่ตbองดำรงรักษาความคล8องแคล8วในการเคลื่อนที่น้ีเอง ทำใหbการพบปะกับ สธ.2 หรือ 

ฝอ.2 ไม8สามารถทำไดbบ8อยครั้งเหมือนกับหน8วยแบบอื่นๆ 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองปฏิบัติงานใหbเกิดประสทิธิภาพสูงสดุดbวยการใชbวิทยุสื่อสาร, การนำสาร และการเขียน

รายงาน และก็เหมือนกับหน8วยแบบอื่น คือเจbาหนbาที่ซักถามจะยังคงอยู8ภายใตbการควบคุมทางยุทธการของ สธ.2 

จนกระทั่งเมื่อการปฏิบัติเริ่มตbนข้ึน ผบ.หน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล จะจัดชุด หรือเจbาหนbาที่ซักถามไปสมทบใหbกับ

หน8วยรองของกองพล  และเมื่อการปฏิบัติเสร็จสิ้นแลbว เจbาหนbาที่ซักถามก็จะกลับมาอยู8ภายใตbการควบคุมของหน8วย 

ขกท.สนับสนุนกองพล เพื่อเตรียมการเขbาปฏิบัติในอนาคต 

 โดยปกติ การซักถามเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติของหน8วยยานเกราะ จะจำกัดเพียงแค8ซักถามในเรื่อง ที่ต้ัง, การ

วางกำลังต้ังรับ และอาวุธต8อสูbรถถัง, ขbาศึกที่ป�ดกั้นถนน และกำลังหน8วยยานเกราะของขbาศึก  และในการรบดbวยวิธีรุก

ที่เคลื่อนที่อย8างรวดเร็ว  เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองไปอยู8กับหน8วยที่ปฏิบัติการอยู8ทางดbานหนbา 

การซักถามอย+างจำกัด Limited Interrogations 

 การซักถามเชลยศึกจะกระทำอย8างสัน้ๆ ณ จุดที่จับกุมไดb แลbวส8งกลับมายังตำบลรวบรวมเชลยศึกหนbาของ

กองพล หรือส8งต8อใหbกับเจbาหนbาที่สารวัตรทหารของกองพลเพื่อทำการส8งกลับ  เจbาหนbาที่ซักถามที่อยู8กับ 

กองพันยานเกราะ หรือ กรมยานเกราะที่เขbาปฏิบัติการ ควรมียานพาหนะติดต้ังวิทยุ สำหรับใชbติดต8อสื่อสารกับ 

น.ฝขว. และเจbาหนbาที่ข8าวกรองอื่นๆ 

 กระบวนการ และเทคนิคในการขยายผลที่ ใชb โดยทั่วไป จะตbองมีการปรับเปลี่ยนใหb เหมาะสมกับ

สภาพแวดลbอม และวัตถุประสงคAในการซักถามแต8ละครั้ง 

 เชลยศึก จะเปeนแหล8งข8าวหลักในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี  ซึ่งประสิทธิภาพในการขยายผลต8อแหล8งข8าวจะ

เปeนปvจจัยสำคัญต8อความสำเร็จของการซักถาม เน่ืองจากเชลยศึกจะเปeนคนแรก และเปeนคนสุดทbายที่มองเห็นการ

ปฏิบัติของขbาศึก เชลยศึกจึงเปeนตัวแทนของฝ�ายขbาศึก และมักจะเปeนผูbที่มีข8าวสารที่มีคุณค8าอยู8มากที่สุด 

 แหล8งข8าวประเภทอื่นที่มีคุณค8าทางการข8าว เช8น พลเรือนฝ�ายเรา, ผูbอพยพ, ผูbเอาใจออกห8าง, สายลับที่ถูกฝ�าย

เราจับกุม และผูbแจbงข8าว  เน่ืองจากแหล8งข8าวเหล8าน้ีอาจจะเปeนผูbที่อยู8อาศัย หรือเดินทางผ8านพื้นที่ที่ถูกยึดครอง หรือ

ควบคุมโดยฝ�ายขbาศึก จึงเปeนผูbที่สามารถรวบรวมข8าวสารไดbมาก 

 เอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก เปeนแหล8งข8าวอีกแบบหน่ึงที่เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองขยายผลในการปฏิบัติการทาง

ยุทธวิธี  เอกสารเหล8าน้ีอาจจะพบอยู8ในตัวเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน และในสนามรบ ซึ่งมักจะมีข8าวสารที่มีความสำคัญ 

และอาจจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับขbาศึก 

อัตราการจับกุม Capture Rates 

 ต้ังแต8สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แสดงใหbเห็นว8า ความขัดแยbงจะก8อใหbเกิดเชลยศึก, ผูbถูกกักกัน และเอกสารที่

ยึดไดbจากขbาศึกจำนวนมาก  ระดับความขัดแยbงย่ิงสูงมาก จำนวนของสิ่งต8างๆ เหล8าน้ีก็จะมากข้ึนดbวย 
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 จากการปฏิบัติการ Desert Storm ของสหรัฐฯ แสดงใหbเห็นว8า มีเชลยศึกที่ถูกจับ และที่ยอมจำนน จำนวน

มาก ซึ่งไม8ไดbถูกนำมาทำการซักถาม หรือถูกซักถามนbอยมากในข้ันตbน จนกระทั่งถูกส8งกลบัมายังตำบลรวบรวมเชลยศึก

ในพื้นที่ส8วนหลัง ซึ่งทำใหbหน8วยไดbรับข8าวสารทางยุทธวิธีอย8างจำกัด 

 การปฏิบัติการในสภาวะความขัดแยbงระดับต่ำใน เกรนาดา และในปานามา ของทหารสหรัฐฯ แสดงใหbเห็นว8า 

เชลยศึกที่ถูกจับมีจำนวนนbอยกว8าผูbถูกกักกัน ซึ่งปvจจัยที่จะกล8าวต8อไปน้ี จะเปeนสิ่งที่การซักถามจะตbองเจอ 

 - กำลังฝ�ายเราที่มีอยู8อย8างจำกัด 

 - จำนวนเจbาหนbาที่ซักถามที่มีความสามารถทางดbานภาษามีอยู8อย8างจำกัด 

 - การที่ตbองเพ8งเล็งต8อประชาชนในทbองถ่ิน 

 - ปริมาณเอกสารที่ยึดไดbมีจำนวนมาก 

 ซึ่งความสำเร็จในการซักถามเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธีจะตbองมีการวางแผนอย8างรอบคอบ  

เครื่องมือซักถามที่มีอยู8จะตbองสมดุลกับวัตถุประสงคAในการซักถาม, การประมาณสถานการณAฝ�ายขbาศึก และอัตราการ

จับกุมเชลยศึกที่ไดbประมาณการไวb 

 ตารางการคำนวณสำหรับการประมาณการอัตราการจับกุมเชลยศึกในระดับกองพลที่แสดงไวbน้ีอาจจะ

แปรเปลี่ยนไปไดbตามระดับของความขัดแยbง และภารกิจ 

การประมาณการอัตราการจับกุมเชลยศึก 

การต้ังรับ การรบด5วยวิธีรุก 

0.00035 x จำนวนเชลยศึก* = เชลยศึก 9 คน/วัน 0.00367 x จำนวนเชลยศึก* = เชลยศึก 94คน/วัน 

• * จำนวนเชลยศึก ต8อจำนวนทหารที่ทำการรบ 1 วัน 

การปฏิบัติการปราบปรามการก+อความไม+สงบ Counterinsurgency Operations 

 อัตราการจับกุมเชลยศึกในการปฏิบัติการปราบปรามการก8อความไม8สงบจะมีอัตราค8อนขbางต่ำ ซึ่งปvญหาก็คือ 

ขbาศึกมักจะไม8สวมเครื่องแบบ หรือติดสัญลักษณAที่ระบุว8าเปeนกลุ8มผูbก8อความไม8สงบ หรือเปeนฝ�ายใด จึงเปeนผลทำใหbมี

จำนวนพลเรือนที่ตbองสงสัยจำนวนมากที่จะตbองถูกกักกันไวbในระหว8างการปฏิบัติการ ปปส. 

 และทำใหbมีความจำเปeนที่จะตbองคัดกรองบุคคลผูbถูกกักกันเปeนรายบคุคลในหน8วยระดับ กรม และกองพล เพื่อ

กำหนดสถานะว8าเปeนบุคคลประเภทใด แลbวแยกประเภทบุคคลเหล8าน้ันอย8างเหมาะสม  ในสงครามเวียดนาม  

อัตราส8วนการจับกุมจะมีสัดส8วนประมาณ เชลยศึก 1 คน : ผูbถูกกักกัน 6 คน 

กลุ+มก+อการร5าย Terrorists 

 ผูbก8อการรbาย จะเปeนกลุ8มคนร8วมสมัย มักจะเปeนคนที่มีความทุ8มเท, ฉลาด, มีฐานะดี, มีทรัพยากรพรbอม และ

เปeนนักวางแผนที่มีความฉลาด การพิสูจนAทราบ และการจับกุม หรือกักกันผูbก8อการรbายจะทำไดbยาก ยุทธวิธีต8างๆของ

การก8อการรbายที่มีใชbทั่วโลก มีการนำมาใชbมากข้ึนในช8วงที่ผ8านมา และมแีนวโนbมว8าจะเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
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 การก8อการรbายนอกจากจะเกิดข้ึนในยามสงบแลbว ก็ยังอาจจะเกิดข้ึนในระหว8างความขัดแยbงทีขั่ดกันดbวยอาวุธ

ก็ไดb  ดังน้ันทหารจะตbองพรbอมที่จะเขbาเผชิญกับการปราบปรามการก8อการรbายเพื่อใหbการช8วยเหลือแก8พลเรือน และ

สารวัตรทหาร  หลักนิยมการรบในปvจจุบันกล8าวไวbว8า การปราบปรามการก8อการรbายอาจตbองใชbกำลังทหารตามแบบ 

และใชbกำลังที่มีการจัด และมกีารฝoกพิเศษในเรื่องการปราบปรามการก8อการรbาย 

การซักถามบุคคลท่ีต5องได5รับการคุ5มครอง Interrogation of Protected Persons 

 พลเรือน และผูbอพยพที่ถูกจับกุมในการปฏิบัติการภายใตbสภาวะความขัดแยbงระดับต่ำ ถือว8าเปeนผูbที่ตbองไดbรับ

การคุbมครองตามอนุสัญญาเจนีวา  ซึ่งบทบัญญัติในอนุสัญญาส8วนใหญ8จะระบุว8า ไม8ว8าพลเรือนหรือ 

ผูbอพยพน้ันจะถูกตรวจพบในขอบเขตพื้นที่ของฝ�ายใดฝ�ายหน่ึงที่มีความขัดแยbงกัน หรือในเขตยึดครองของฝ�ายใดฝ�าย

หน่ึง  ใหbถือว8าพลเรือน และผูbอพยพน้ันเปeนผูbที่ตbองไดbรับการคุbมครองตามอนุสัญญาเจนีวา 

 พึงระลึกไวbเสมอว8า บุคคลที่ตbองไดbรับการคุbมครองน้ี ไม8ใช8เชลยศึก ถึงแมbว8าอาจจะอยู8ภายใตbการกักกันของ

ฝ�ายเรา  ซึ่งบุคลเหล8าน้ีจะตbองไดbรับการปฏิบัติที่ไม8เหมือนเชลยศึก และใหbแยกออกจากเชลยศึก ซึ่งสิทธิ และการ

คุbมครองที่ใหbแก8เชลยศึก และบุคคลที่ตbองไดbรับการคุbมครอง จะมีการควบคุม และมาตรการดำเนินการที่ต8างกัน 

การปฏิบัติของเจ5าหน5าท่ีซักถามท่ีไปสนับสนุนการปฏิบัติด5านยุทธการ Interrogator Supported Operations 

 ไม8ว8าการปฏิบัติดbานยุทธการจะเปeนแบบใด เจbาหนbาที่ซักถามก็ยังคงมีหนbาที่ในการรวบรวมข8าวสาร เพื่อใหbไดb

ข8าวสารการรบที่มีความสำคัญต8อการปฏิบัติ  ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามจะมีบทบาทสำคัญที่จะช8วยใหbการปฏิบัติทางดbาน

ยุทธการประสบความสำเร็จ 

การรบด5วยวิธีรุก Offensive Operations 

 ความสำเร็จของการรบดbวยวิธีรุก จะตbองใชbจินตนาการ ตลอดจนการประสานงาน และความชำนาญในการ

ปฏิบัติ ซึ่งการรบดbวยวิธีรุกจะมีลักษณะ 

 - หbาวหาญ Aggressiveness 

 - ริเริ่ม 

 - ใชbการโยกยbายส8วนความพยายามหลักอย8างรวดเร็วเพื่อใหbมีโอกาสเปeนฝ�ายไดbเปรียบ 

 - แรงปะทะ Momentum 

 - ทำลายกำลังขbาศึกอย8างรวดเร็ว และเขbาปฏิบัติการทางลึก 

 การรบดbวยวิธีรุกจะตbองเคลื่อนที่อย8างรวดเร็ว หลังจากที่เจาะผ8านแนวต้ังรับของขbาศึก แลbวใชbความแข็งแกร8ง

ของกำลังอย8างรวดเร็วเพือ่ขยายการเจาะ และเพิ่มเติมกำลังเพื่อขยายผลแห8งความสำเร็จเขbาทำการรบในทางลึกเขbาไป

ปฏิบัติการในส8วนหลังของขbาศึก  ซึ่งการปฏิบัติจะตbองทำลาย หรือควบคุมกำลังหรือพื้นที่ที่มีความสำคัญต8อการจัดการ

ต้ังรับทั้งหมดของขbาศึกก8อนที่ขbาศึกจะทำการตีโตbตอบ 

 หลักสำคัญ ที่จะช8วยใหbประสบความสำเร็จในการรบดbวยวิธีรุก 

 - มีความรูbเกี่ยวกบัสนามรบ 

 - ไม8ยอมใหb ขศ.เขbามารวบรวมข8าวสารฝ�ายเรา (Denying the enemy intelligence) 
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 - ขัดขวาง และทำลาย การควบคุม, บังคับบัญชา, การติดต8อสื่อสาร และการข8าวกรองของขbาศึก 

 - ดำรงรักษาความเปeนหน8วย/ปoกแผ8น ในการปฏิบัติ Maintaining  Operational  Integrity 

 การซักถามจะรวบรวมข8าวสารเกี่ยวกับขbาศึก และสภาพภูมิประเทศ ลมฟ�าอากาศไดbในปริมาณที่สูง ซึ่งข8าวสาร

เหล8าน้ีเปeนส8วนสำคัญที่ทำใหbมีความรูbเกี่ยวกับสนามรบ 

การซักถามในการเคลื่อนท่ีเข5าปะทะ Movement to Contact 

 การเคลื่อนที่เขbาปะทะเปeนการปฏิบัติทางยุทธวิธีเพื่อคbนหา และเขbาปะทะกับขbาศึก การจัดกำลังจะรวมอำนาจ

กำลังรบสูงสุดไวbในกำลังส8วนใหญ8  ทำการเคลื่อนที่อย8างหbาวหาญเขbาหาขbาศึก, ใชbเครื่องมือข8าวกรอง และสงคราม

อิเล็กทรอนิกสAอย8างสูงสุด เพื่อคbนหาขbาศึกใหbพบก8อนที่ขbาศึกจะตรวจพบฝ�ายเรา 

 เมื่อเขbาปะทะ ข8าวสาร และข8าวกรองการรบจะเปeนตัวกำหนดว8า ฝ�ายเราจะเขbาตีดbวยกำลังประเภทใด และที่

ไหน เพื่อเอาชนะการตbานทานของขbาศึก ซึ่งการซักถามจะเปeนแหล8งข8าวสารที่สำคัญ 

 ในการเคลื่อนที่เขbาปะทะ  กำลังฝ�ายเราอาจจะเผชิญกับการต้ังรับ หรือการเคลื่อนที่เขbาปะทะของฝ�ายขbาศึก  

เมื่อการปะทะเริ่มข้ึน การปฏิบัติฝ�ายเราคือ จะตbองคลี่คลายสถานการณAอย8างรวดเร็ว ถbาการเคลื่อนที่เขbาปะทะยังคง

ดำเนินอยู8ต8อไป การคลี่คลายสถานการณAอาจตbองทำโดยการเขbาตีเร8งด8วนใหbเร็วที่สุดดbวยเครื่องมือที่มีอยู8ในขณะน้ัน  

ซึ่ง ณ เวลาน้ัน จะไม8มีเวลาในการทำ IPB และวิเคราะหAข8าวในรายละเอียด แต8ตbองใชbขbอมูลที่ไดbเตรียมไวbต้ังแต8ข้ันก8อน

การเขbาปะทะ  เจbาหนbาที่วิเคราะหAข8าวจะตbองวิเคราะหA และพัฒนาข8าวกรองใหbเร็วที่สุด ใหbกับผบ.หน8วย และวิเคราะหA

ข8าวอย8างต8อเน่ืองตามสถานการณA 

 เครื่องมือข8าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสAจะคbนหา ขศ. ในทางลึกเพื่อหาจุดล8อแหลมในกำลังระลอก 2 

ของขbาศึก ซึ่งจุดล8อแหลมของกำลงัระลอก 2 ของขbาศึกน้ีจะนำมาใชbเปeนขbอมูลสำหรบัฝ�ายเราในการเขbาขัดขวางทางลึก 

 ในขณะที่การคbนหาทางลึกดำเนินไปอย8างต8อเน่ืองน้ัน  เครื่องมือข8าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสAจะใชb

เพื่อสนับสนุนโดยตรงต8อการปฏิบัติระยะใกลb  โดยจะคbนหาจุดล8อแหลมของขbาศึกที่จะนำไปสู8ความสำเร็จในการขยาย

ผล และถbาเปeนไปไดb เครื่องมือข8าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสAน้ีจะตbองนำมาใชbสนับสนุนการปฏิบัติการลวงดbวย 

 ในการเคลื่อนที่เขbาปะทะ  เจbาหนbาที่ซักถามจะถูกวางไวbขbางหนbา เพื่อซักถามเชลยศึก,ประชาชนในพื้นที่ 

โดยเฉพาะผูbอพยพ เพื่อรวบรวมข8าวสารเกี่ยวกับขbาศึก และสภาพภูมิประเทศ ที่อยู8ตามแนวทางการเคลื่อนที่ของกอง

ระวังหนbา 

การซักถามในการรบปะทะ Meeting Engagement 

  การรบปะทะอาจจะเปeนผลมาจากการเคลื่อนที่เขbาปะทะ ซึ่งเกิดข้ึนเมื่อกำลังที่เคลื่อนที่ไม8สามารถกระจาย

กำลังเขbาทำการรบไดbอย8างสมบูรณA และตbองเขbาเผชิญหนbากับขbาศึกโดยที่มยัีงข8าวกรองอยู8ไม8เพียงพอที่จะเขbาปะทะกับ 

ขศ. ดังน้ัน จะตbองนำเอามาตรการต8อตbานทางอิเล็กทรอนิกสA (ECM – Electronic Countermeasure) มาใชbต8อปม

การควบคุมบังคับบัญชา และการติดต8อสื่อสารที่สำคัญ และระบบนำวิถีดbวยอิเล็กทรอนิกสAของ ขศ. 

 เครื่องมือรวบรวมข8าวสารทั้งหมดที่มีอยู8จะตbองใชbเพื่อระบุ ขนาด, การประกอบกำลัง, การวางกำลัง,ขีด

ความสามารถ และเจตนารมณAของขbาศึก  รายงานข8าวสารที่สำคัญใหbกับ ผบ.หน8วย เช8น ตำบลที่ฝ�ายเราจะทำ 
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การเขbาตีทางป[ก และจุดล8อแหลมอื่นๆ ของขbาศึก  ซึ่งผบ.หน8วย ตbองการข8าวสารเหล8าน้ีอย8างรวดเร็วเพื่อนำไปตกลงใจ

ว8าจะทำการ อbอมผ8าน, เขbาตี หรือต้ังรับต8อฝ�ายขbาศึก 

 การรบปะทะสามารถหลีกเลี่ยงไดb ถbามีการนำเอาเครื่องมือข8าวกรอง และสงครามอิเลก็ทรอนิกสAมาสนธิ และ

ใชbในการปฏิบัติ ซึ่งถbาผบ.หน8วย ไดbรับข8าวกรองที่แม8นยำ ก็จะสามารถเตรียมการเขbาทำการรบไดbต้ังแต8ก8อนที่จะเขbา

เผชิญหนbากับขbาศึก 

การซักถามในการเข5าตีเร+งด+วน และเข5าตีประณีต Hasty and Deliberate Attacks 

 การปฏิบัติการข8าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสAในการเขbาตีเร8งด8วน และเขbาตีประณีตยังคงมีลักษณะ

เช8นเดิม  เครื่องมือข8าวกรองทางทหารจะใชbรวบรวมข8าวสารเกี่ยวกับลักษณะการต้ังรับของขbาศึกใหbมากที่สุดเท8าที่จะ

ทำไดb  ข8าวสารสำคัญที่เครื่องมือข8าวกรองทางทหารจะตbองรวบรวม มีดังน้ี 

Ø ขbาศึกวางกำลังต้ังรบัอย8างไร 

Ø กำลังกองหนุน และกำลังตีโตbตอบของขbาศึกวางอยู8ที่ใด และจะเคลื่อนยbายกำลังเมื่อใด 

Ø ขbาศึกมีระบบอาวุธ นชค. อะไรบbาง และมีที่ต้ังอยู8ที่ใด 

Ø ที่ต้ัง ป. ของขbาศึกอยู8ที่ใด 

Ø ที่ต้ังเครื่องมือสื่อสารระบบวิทยุอิเล็กทรอนิกสAของขbาศึกอยู8ที่ใด 

ในการเขbาตีเร8งด8วน ตbองมคีวามรวดเร็วในการรวบรวมข8าวสารการรบ  ซึ่งการส8งชุดซักถามไปขbางหนbาจนถึงหน8วย

ระดับกองพันจะช8วยใหbเกิดขbอไดbเปรียบ ในการสนับสนุนการซักถามต8อการเขbาตีเร8งด8วนน้ันการดำเนินการก็ยังคงมี

ลักษณะเช8นเดียวกับการซักถามในการสนับสนุนการเคลื่อนที่เขbาปะทะ แต8สำหรับในการเขbาตีประณีตจะตbอง 

มีการจัดหน8วยซักถามแบบเฉพาะกิจ เพื่อใหbเปeนไปตามความตbองการในดbานยุทธการสำหรับการเขbาตีประณีต เช8น 

กรม ที่เปeนส8วนเขbาตีหลัก จะไดbรับการสนับสนุน 2 ชุดซักถาม และ กรมที่เปeนส8วนเขbาตีสนับสนุนจะไดbรับการสนับสนุน 

กรมละ 1 ชุดซักถาม ส8วนกรมที่เปeนกองหนุนจะยังไม8ไดbรับการสนับสนุนชุดซักถาม 

การซักถามในการ ขยายผล และไล+ติดตาม Exploitation and Pursuit 

 ผบ.หน8วยที่วางแผนการรบดbวยวิธีรุก จะตbองมีการเตรียมการขยายผล และไล8ติดตามไวbดbวย ซึ่งถbาไม8มีการวาง

แผนการขยายผล และไล8ติดตามไวbล8วงหนbา จะทำใหbโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเขbาตีเปeนไปไดbนbอยลง  

เครื่องมือข8าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสA โดยเฉพาะเครื่องมือข8าวกรองทางทหาร จะเปeนส8วนสำคัญในการ

วางแผนปฏิบัติการขยายผล และไล8ติดตาม 

 การทำ IPB จะเปeนส8วนสำคัญ และช8วยพิสูจนAทราบจดุล8อแหลมของขbาศึก  ข8าวกรองจะสามารถสนับสนุนการ

กำหนดเป�าหมายดbวยการพิสูจนAทราบหน8วยขbาศึก, ที่ต้ัง และติดตามการเคลื่อนที่ของขbาศึกที่อาจจะเขbามาทำการตอบ

โตbการขยายผลของฝ�ายเรา 

 หลังจากการโจมตีในข้ันตbน  เครื่องมือข8าวกรองทางทหารจะระบุถึงความเหนียวแน8นในการต้ังรับของขbาศึก 

โดยระบุจุดที่เปeนช8องโหว8, รอยต8อ และจุดอ8อนที่อาจจะเขbาทำการขยายผล  รวมทั้งจะระบุดbวยว8าขbาศึกมีเจตนารมณAที่
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จะทำการต้ังรับในที่มั่น, รั้งหน8วง หรือถอนตัวไปยังที่มั่นตามลำดับข้ัน มาตรการต8อตbานทางอิเล็กทรอนิกสA (ECM – 

Electronic Countermeasure) จะตbองนำมาใชbเพือ่สรbางความสับสนใหbกับฝ�าย ขศ. 

การซักถามในการลาดตระเวนด5วยกำลัง Reconnaissance in Force 

 การ ลว.ดbวยกำลัง เปeนการปฏิบัติต8อที่หมายจำกดั ดbวยการใชbกำลังอย8างเปeนปoกแผ8นเพื่อใหbไดbรับข8าวสาร และ

สามารถที่จะระบุใหbทราบถึงกำลัง และการวางกำลังของขbาศึก การ ลว.ดbวยกำลัง เปeนการทดสอบกำลัง และการตอบ

โตbของขbาศึกที่จะกระทำต8อฝ�ายเรา  การตอบโตbของขbาศึกจะเป�ดเผยใหbเห็นถึงจุดอ8อนในการต้ังรับหลักของขbาศึกที่ฝ�าย

เราสามารถจะทำการขยายผลไดb 

 ถึงแมbการ ลว.ดbวยกำลังจะเปeนการปฏิบัติเพื่อใหbไดbมาซึ่งข8าวสาร แต8 ผบ.หน8วยก็จะตbองมคีวามพรbอมที่จะฉวย

โอกาสเขbาทำการขยายผลแห8งความสำเร็จทันที  ถbาสถานการณAขbาศึกพัฒนาไปจนทำใหbกวbางดbานหนbาเพิ่มข้ึน   การ 

ลว.ดbวยกำลังก็อาจจะตbองเลือกตำบลที่จะเขbาปฏิบัติการต8อขbาศึก 

 พึงระลึกไวbเสมอว8า การ ลว.ดbวยกำลังเปeนการปฏิบัติเพื่อใหbไดbมาซึ่งข8าวสารเปeนหลัก ดังน้ัน ผบ.หน8วยจะตbอง

พิจารณาอย8างระมัดระวังในเรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน  ตbองมีการวางแผนล8วงหนbาอย8างละเอียดเพื่อคลี่คลายกำลัง 

หรือเพื่อขยายผลแห8งความสำเร็จ 

 การสนับสนุนดbานการข8าวกรองทางทหารในการ ลว.ดbวยกำลัง จะเหมือนกับการสนับสนุนในการเคลือ่นที่เขbา

ปะทะ  ซึ่งการซักถามจะมีความสำคัญเน่ืองจาก เชลยศึกเปeนแหล8งข8าวสารที่สำคัญของการ ลว.ดbวยกำลัง ซึ่งวิธีการ

ปฏิบัติของการซักถามที่สนับสนุนการเคลื่อนที่เขbาปะทะสามารถนำมาใชbไดbเช8นกัน 

การซักถามในการสนับสนุนการปฏิบัติการข5ามลำน้ำ River Crossing 

 การปฏิบัติการขbามลำน้ำจะเปeนส8วนหน่ึงของการรบบนพื้นดิน  โดยมีวัตถุประสงคAเพื่อวางแผนการส8งกำลัง

ทหาร พรbอมอาวุธขbามสิ่งกีดขวางที่เปeนแนวลำน้ำ พรbอมทั้งยังสามารถดำรงรักษาแรงปะทะของกำลังไวbไดb  และ

เน่ืองจากการรบสมยัใหม8มคีวามรุนแรง การขbามลำน้ำจะตbองทำอย8างรวดเร็ว และไม8ใหbถูกตรวจพบ รวมทั้งตbองทำลาย

กำลังทหารขนาดเล็กของขbาศึกดbวย  ดังน้ันการขbามลำน้ำจะตbองมีความต8อเน่ืองไปกับการปฏิบัติการ 

 หน8วย ขกท. จะสามารถสนับสนุนการวางแผน และปฏิบัติการขbามลำน้ำ ดังน้ี 

Ø การทำ IPB จะช8วยใหb ผบ.หน8วย สามารถเลือกตำบลที่ดีที่สุดที่จะใชbขbามลำน้ำ และมีความรูbเกีย่วกับสนามรบ

ในทางลึกเพื่อใหbการปฏิบัติการขbามลำน้ำดำเนินไปโดยไม8มีการเสียจังหวะ 

Ø เครื่องมือข8าวกรอง และสงครามอิเลก็ทรอนิกสAจะตbองวางไปขbางหนbา เพื่อทำการคbนหาจุดอ8อนของขbาศึกอย8าง

ต8อเน่ือง เพื่อขยายผล และแจbงเตือนถึงกำลังขbาศึกที่จะมีผลกระทบต8อการปฏิบัติ 

Ø สนับสนุนหน8วยที่ทำหนbาที่ระวังป�องกันทางป[ก เพื่อมิใหbถูกจู8โจมจากขbาศึก 

Ø เครื่องมือข8าวกรองทางทหารจะช8วยใหb ผบ.หน8วย รับรูbมากข้ึนเกี่ยวกับ สนามรบ  และป�องกันการถูกจู8โจม

ดbวยการพิสูจนAทราบหน8วยขbาศึก, ที่ต้ัง และติดตามระบบอาวุธ นชค.ของขbาศึก 
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จากพื้นฐานของภาพร8างสนามรบที่ สธ.2 จัดทำข้ึนจากการทำ IPB จะช8วยใหb ผบ.หน8วยสามารถเลือกวิธีการขbาม

ลำน้ำว8าจะใชb 

 - การเขbาตีเร8งด8วน หรือเขbาตีประณีต 

 - เวลากลางวัน หรือกลางคืน 

 - ดbวยกวbางดbานหนbามาก หรือแคบ 

 หน8วย ขกท. จะไม8อยู8ในส8วนของกำลังโจมตี  แต8อาจจะจัดชุดเรดารAเฝ�าตรวจทางพื้นดินร8วมไปกับกำลังโจมตี 

เพื่อเฝ�าตรวจแนวทางการเคลื่อนที่ของขbาศึกที่อยู8บนฝvªงไกล  และอาจส8งชุดซักถามไปอยู8กับส8วนโจมตีไดb ถbาเห็นว8า

จำเปeนจะตbองขยายผลต8อเชลยศึกในทันทีเพื่อทำการรวบรวม และจัดทำข8าวกรองเกี่ยวกับพื้นที่บนฝvªงไกล 

 การส8งกลับเชลยศึกผ8านตำบลที่ขbามลำน้ำ มายังตำบลรวบรวมเชลยศึกในพื้นที่สนับสนุนจะมีความล8าชbา  

เน่ืองจากการปฏิบัติมีความจำเปeนที่จะตbองส8งกำลังขbามลำน้ำใหbไดbภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด จึงทำใหbไม8สามารถใชb

การจราจรแบบสวนทางกันไดbในข้ันตbนของการขbามลำน้ำ 

 ตำบลรวบรวมเชลยศึกหนbาที่อยู8บนฝvªงไกลอาจจะตbองจัดต้ังข้ึน โดยอยู8ทางดbานหลังของกำลังส8วนโจมตี  ซึ่ง

เจbาหนbาที่ซักถามสามารถที่จะเริ่มทำการซักถามไดbต้ังแต8จุดน้ี เพื่อใหbไดbรับข8าวสารที่มีความสำคัญต8อสถานการณA  ซึ่ง

การจัดหน8วยซักถามจะมีลักษณะการจัดคลbายกับในการสนับสนุนการเคลื่อนที่เขbาปะทะ 

การรบด5วยวิธีรับ Defensive 

 การรบดbวยวิธีรับเปeนการยึดรักษาภูมิประเทศ, ไม8ยอมใหbขbาศึกเขbามาในพื้นที่ และทำลาย หรือสรbางความ

เสียหายต8อการเขbาตี  แต8การรบดbวยวิธีรับจะไม8สามารถทำใหbฝ�ายเราไดbรับชัยชนะเหนือขbาศึก ดbวยเหตุผลน้ีเอง ทำใหb

การรบดbวยวิธีรับเปeนการปฏิบัติเพียงช่ัวคราว เมื่อฝ�ายเรายังไม8สามารถเปeนฝ�ายรุก หรือเมื่อตbองทำการเขbาตีในอีกพื้นที่

หน่ึง ซึ่งหมายความว8า การรบดbวยวิธีรับจะตbองพยายามชิงความไดbเปรียบที่จะกลับมาเปeนฝ�ายรุก 

 ผบ.หน8วย วางแผนต้ังรับโดยพิจารณาจากปvจจัย METT-T  เครื่องมือข8าวกรองทางทหารจะแบ8งมอบใหbกับ

หน8วยที่ เขbาปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนแผนดำเนินกลยุทธทั้งหมด  หลักการปฏิบัติการข8าวกรอง และสงคราม

อิเล็กทรอนิกสAที่ใชbในการรบดbวยวิธีรุกสามารถนำมาใชbไดbกับการรบดbวยวิธีรับ  การซักถามในการสนับสนุนการรบดbวย

วิธีรับจะมีลักษณะพื้นฐานเหมือนกับการสนับสนุนในการรบดbวยวิธีรุก  ปvจจัยสำคัญในการพิจารณาการสนับสนุนการ

ซักถามในการรบดbวยวิธีรับมี ดังน้ี 

Ø มุ8งเนbนความตbองการข8าวกรองเปeนหลัก ในเรื่องเกี่ยวกับว8า ขbาศึกจะทำการเขbาตีดbวยกำลังอะไร, เมื่อใด, ที่ใด และ

มีเจตนารมณAอย8างไร 

Ø เน่ืองจากลักษณะการเคลื่อนที่ของส8วนกำบังที่ไม8หยุดน่ิง ทำใหbตbองกระจายกำลังของส8วนซักถามลงไปสนับสนุน

จนถึงหน8วยระดับต่ำที่สุดเท8าที่จะทำไดb  จึงตbองมีการจัดชุดซักถามสนับสนุนโดยตรง มาจากหน8วย ขกท.สนับสนุน

กองพล และ หน8วย ขกท.สนับสนุน ทภ.  การซักถามพลเรือน และเชลยศึก จะกระทำเพียงสั้นๆ เพื่อใหbไดbรับ

ข8าวสารที่มีคุณค8าทางยุทธวิธีในทันทีเท8าน้ัน  เจbาหนbาที่ซักถามจะรวบรวมข8าวสารเกี่ยวกับการการพิสูจนAทราบ
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หน8วย, การประกอบกำลัง, การวางกำลัง และทิศทางการเคลื่อนที่, กำลัง และขีดความสามารถของหน8วยขbาศึก ที่

จะเขbาเผชิญหนbากับส8วนกำบังฝ�ายเรา 

Ø การสนับสนุนการซักถามในระดับ ทภ. จะมีความตbองการมากข้ึน เน่ืองจากขbาศึกจะเปeนฝ�ายริเริ่ม และอาจจะเขbา

ปฏิบัติการในพื้นที่ส8วนหลังของฝ�ายเรา 

การสนับสนุนการซักถามในการรบดbวยวิธีรับจะตbองมีวิธีการจัดการต8อเครื่องมือซักถามอย8างใกลbชิดมากที่สุดความ

จำเปeนในการสนับสนุนดbานการซักถามใหbกับส8วนกำบังจะตbองมีความสมดุลกับความตbองการในการสนับสนุนการ

ซักถามสำหรับการปฏิบัติในพื้นที่ส8วนหลังของ ทภ.ที่เพิ่มมากข้ึนดbวย ซึ่งความตbองการที่เพิ่มข้ึนในระดับ ทภ.น้ีอาจจะ

ทำใหbเครื่องมือซักถามของ ทภ.  ที่จะมีสนับสนุนเพิ่มเติมใหbกับกองพลตbองลดจำนวนลง 

 สธ.2 จะประสานกับ ผบ.หน8วย ขกท.สนับสนุนกองพล เพื่อร8วมกันกำหนดว8าหน8วยในระดับใดที่อยู8ระหว8าง 

ทภ. และ ส8วนกำบัง ที่จะเปeนหน8วยที่ไดbรับรับการสนับสนุนชุดซักถาม  เช8น เชลยศึกอาจจะตbองถูกซักถาม โดย

เจbาหนbาที่ซักถามที่ไปสนับสนุนโดยตรงใหbกับส8วนกำบัง แลbวส8งกลับเชลยศึกมายังกองพล โดยไม8ตbองผ8านกรม  หรือลด

จำนวนเจbาหนbาที่ซักถามในหน่ึงชุดที่ไปสนับสนุน เพื่อใหbเกิดความอ8อนตัว 

การสนับสนุนการซักถามในสภาวะความขัดแย5งระดับต่ำ Interrogation Support in LIC – Low Intensity 

Conflict  

การก8อความไม8สงบ Insurgency 

 - ซักถามเชลยศึก และผูbถูกกักกัน 

 - ขยายผลต8อเอกสารที่ยึดไดb 

 - เตรียมการสนับสนุนดbานภาษาใหbกับการปฏิบัติการจิตวิทยา 

 - ฝoกส8วนที่เขbาปฏิบัติการต8อกลุ8มก8อความไม8สงบในเรื่องเทคนิคการซักถาม 

การปราบปรามการก8อความไม8สงบ Counterinsurgency 

  - ซักถามเชลยศึก และผูbถูกกักกัน 

 - ขยายผลต8อเอกสารที่ยึดไดb 

 - ทำการฝoกใหbกับกำลังของประเทศเจbาบbานในเรื่องเทคนิคการซักถาม 

 - เตรียมการสนับสนุนดbานภาษาใหbกับ หน8วยอื่นๆของกองทัพ, เปeนที่ปรึกษา ฯลฯ 

 - เตรียมการสนับสนุนดbานภาษาใหbกับการปฏิบัติการจิตวิทยา 

 - เตรียมการสนับสนุนดbานภาษาใหbกับการปฏิบัติการกิจการพลเรือน 

 - ในการปราบปรามยาเสพติด 

  - ฝoกเจbาหนbาที่ของประเทศเจbาบbานในเรื่องเทคนิคการซักถาม 

  - ขยายผล และวิเคราะหAเอกสารที่มีความเกี่ยวขbองกับยาเสพติด 

การต8อสูbการก8อการรbาย Combatting  Terrorism 
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  - เตรียมการสนับสนุนดbานภาษาใหbกับการปฏิบัติการจิตวิทยาที่ปฏิบัติต8อกลุ8มผูbก8อการรbาย 

 - เตรียมการสนับสนุนดbานภาษาใหbกับการปฏิบัติการกิจการพลเรือน 

 - เตรียมการสนับสนุนดbานภาษาในการติดต8อกับ บก.หน8วยทหาร หรือบก.กองกำลังกึ่งทหาร 

 - เตรียมการสนับสนุนดbานภาษาในการแลกเปลี่ยนเชลยศึก 

 - การใหbขbอมูลในส8วนที่เกี่ยวขbองกับงานดbานการข8าวจากเจbาหนbาที่ที่ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ  

การปฏิบัติการในยามสงบ และการรักษาสันติภาพ Peacetime and Peacekeeping Operations 

  - เตรียมการสนับสนุนดbานภาษาใหbกับการปฏิบัติการจิตวิทยา 

 - การใหbขbอมูลโดยประชาชนที่อพยพออกจากเขตอันตราย ในระหว8างการปฏิบัติการอพยพส8วนที่มิใช8กำลังรบ 

NEO – Noncombatant  Evacuation Operations 

 - สนับสนุนการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด โดย 

  - ฝoกเจbาหนbาที่ของประเทศเจbาบbานในเรื่องเทคนิคการซักถาม 

  - ขยายผล และวิเคราะหAเอกสารที่มีความเกี่ยวขbองกับยาเสพติด 

ส+วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับยุทธบริเวณ Theater Interrogation Facility – TIF 

 ในหน8วยระดับสูงกว8า ทภ. จะเรียกว8า ส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับยุทธบริเวณ TIF   ซึ่งจะมี

เจbาหนbาที่ซักถาม และเจbาหนbาที่วิเคราะหAของ ทบ., ทอ., ทร., นาวิกโยธิน และอาจมีเจbาหนbาที่จากหน8วยข8าวกรองใน

ระดับชาติรวมอยู8ดbวย  ในการปฏิบัติการผสมที่มีการจัดกำลังจากสองชาติข้ึนไป ก็อาจจะจัดเปeนส8วนอำนวยความ

สะดวกการซักถามผสมข้ึนโดยมีเจbาหนbาที่ซักถามของพันธมิตรรวมอยู8ดbวย ในยุทธบริเวณของการรบตามแบบ  จะ

จัดต้ังส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับยุทธบรเิวณข้ึนเพื่อสนับสนุนหน8วยบัญชาการร8วม หรือหน8วยบัญชาการ

รวม โดยเปeนไปตามสถานการณA 

 กองซักถาม  ขกท. จะเปeนผูbเตรียมการสนับสนุนการซักถามใหbกับส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับ

ยุทธบริเวณ ซึ่งมภีารกิจ ดังน้ี 

Ø สถาปนาการติดต8อกับ ผบ.หน8วยของประเทศเจbาบbาน เพื่อใหbไดbรับข8าวสาร/ข8าวกรองที่สำคัญ ในการตอบสนองต8อ

ความตbองการข8าวกรองในระดับยุทธบริเวณ และระดับชาติ 

Ø จัดต้ังการติดต8อสื่อสารระหว8าง ผบ.หน8วยของประเทศเจbาบbาน และ ผบ.หน8วยฝ�ายเรา รวมทั้งสรbางความเปeนมิตร

ในกิจกรรมการซักถามร8วมกับประเทศเจbาบbานดbวย 

Ø สนธิความตbองการข8าวกรองของหน8วยเขbากับความตbองการข8าวกรองในระดับชาติ 

Ø ซักถามเชลยสงคราม, บุคคลระดับสูงทางทหาร และการเมอืง, พลเรือนผูbถูกกักกัน, ผูbเอาใจออกห8าง, ผูbอพยพ และ

บุคคลผูbยbายถ่ินที่อยู8 

Ø เขbาร8วมรับฟvงการใหbขbอมูลจากบุคคลฝ�ายเรา และพันธมิตรฝ�ายเราที่หลบหนีจากการจับกุมของฝ�ายขbาศึก 

Ø แปล และขยายผลต8อเอกสารที่ยึดไดb 
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Ø ช8วยในการสนับสนุนทางเทคนิค 

ขกท.ทบ. จะมี บก.ขกท.ทำหนbาที่เตรยีมการในเรื่องระบบการควบคุม บังคับบัญชา และติดต8อสื่อสาร, กองซักถาม

, กองทำเนียบกำลังรบ, แผนกต8อตbานข8าวกรอง, แผนกข8าวกรองการภาพ, แผนกรวบรวม และวิเคราะหAข8าว 

 กองซักถาม จะสนับสนุนในเรื่องการปฏิบัติต8อเชลยศึก โดยจะสนับสนุนทั่วไปเปeนหลักใหbกับหน8วยระดับสูง

กว8า ทภ. ข้ึนไป แต8อาจจะจัดเจbาหนbาที่ไปสนับสนุนโดยตรงใหbกับ ทภ. และกองพลก็ไดb และทำหนbาที่ขยายผลต8อ

เอกสารที่ยึดไดbใหbกับ ทภ.และกองพล รวมทั้งส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับยุทธบริเวณ 

 การจัดส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับยุทธบริเวณจะประกอบดbวย  บก.ขกท., กองซักถาม, กอง

ทำเนียบกำลังรบ, แผนกต8อตbานข8าวกรอง และอาจไดbรับการสมทบเจbาหนbาที่ข8าวกรองทางเทคนิคจากกรมฝ�ายยุทธ

บริการจะช8วยในการขยายผลต8อแหล8งข8าวที่มีความรูbในเรื่องการใชbอาวุธยุทโธปกรณAของขbาศึกที่ยึดไดb 

 บก.ขกท.  เตรียมการสนับสนุนในเรื่องการบังคับบัญชา, งานธุรการ, การส8งกำลังบำรุง และการซ8อมบำรุง

ใหbกับส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับยุทธบริเวณ  โดยประสานกับ 

Ø น.ซักถาม ในเรื่องสถานภาพกำลังพล, การสนับสนุนทางธุรการ และการสนับสนุนดbานการส8งกำลังบำรุงก8อนที่จะ

เขbาปฏิบัติการ 

Ø สธ.3 ขกท. ในเรื่องการจัดวาง หน8วย และเครื่องมือซักถาม 

Ø สธ.2 ของยุทธบริเวณ ในเรื่อง กระบวนการรายงาน, การปรับปรุงสถานการณAทางดbานยุทธการ และความตbองการ

ข8าวกรองในระดับยุทธบริเวณ และระดับชาติ 

Ø ฝ�ายทหารสารวัตร ในเรื่องที่ต้ังค8ายกักกันเชลยศึกของยุทธบริเวณ และกระบวนการในการปฏิบัติของเจbาหนbาที่

ซักถาม และสารวัตรทหาร ในการดำเนินกรรมวิธี, การซักถาม และการกักกันเชลยศึก 

Ø ผบ.หน8วยเสนารักษAของยุทธบริเวณ และผบ.ส8วนอำนวยความสะดวกในการกักกัน ในเรื่อง กระบวนการในการ

รักษาพยาบาล และการต้ังคำถามต8อเชลยศึกที่ไดbรับบาดเจ็บ 

Ø ผบ.หน8วยรับการสนับสนุน, น.ตข. ในเรื่องความตbองการในการ ตข. และกระบวนการในการ ตข. และการซักถาม

ร8วม 

 กองซักถาม – กองซักถาม จะมี บก.กองซักถาม, แผนกซักถาม และสองชุดเครื่องมือจับเท็จ ทำหนbาที่ 

Ø กำหนดขอบเขตการปฏิบัติงานใหbกับทุกส8วนที่อยู8ในส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับยุทธบริเวณ 

Ø จัดทำ และดำรงรักษา แฟ�มปฏิบัติงานของส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับยุทธบริเวณ 

Ø จัดลำดับความเร8งด8วนในการซักถาม 

Ø จัดทำ และดำรงรักษาแฟ�มบันทึกประจำวัน และรายงานประจำวัน 

Ø แจกจ8ายเอกสาร เขbา-ออก 

Ø จัดการติดต8อกับ เจbาหนbาที่ในทbองถ่ิน, หน8วยขbางเคียง และหน8วยรองในเรื่องกิจกรรมข8าวกรอง, เจbาหนbาที่ ตข., 

สารวัตรทหาร, เจbาหนbาที่ ปจว., และฝ�ายการสารวัตร 
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Ø ประสานกับนายทหารในพื้นที่ควบคุมเชลยศึก หรือ ผบ.หน8วยที่อยู8ใกลbกับพื้นที่ควบคุมเชลยศึก ในเรื่องการเลือก

ที่ต้ัง, การสนับสนุนทางการแพทยA, การเขbาถึง, การเคลื่อนยbาย และกระบวนการส8งกลับเชลยศึก 

Ø จัดการบรรยายสรุปตามความตbองการ 

Ø จัดการในเรื่องการคัดกรอง คัดเลือกเชลยศึก 

Ø จัดการในเรื่องเขbาถึงเชลยศึกเพื่อทำการรวบรวมข8าวกรอง 

Ø กำหนดหมายเลขในการควบคุมเชลยศึก 

Ø กำกับดูแลกิจกรรมการรวบรวมข8าวกรองทั้งหมดที่อยู8ในส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับยุทธบริเวณ 

กองทำเนียบกำลังรบ  Order of Battle Element – กอง ทกร. มีหนbาที ่

Ø จัดทำ และปรับปรุงฐานขbอมูลข้ันตbน 

Ø จัดทำ/ปรับปรุง คู8มือ และแฟ�ม ทกร.รวมถึงขbอมูลที่จัดทำข้ึนจากข8าวสาร/ข8าวกรองยังไม8ไดbทำการตรวจสอบ 

Ø จัดทำ และปรับปรุงแผนที่สถานการณAที่แสดงถึงสถานการณAฝ�ายเรา และฝ�ายขbาศึก 

Ø จัดแยกประเภท, ทำดัชนีอbางอิง และแจกจ8ายความตbองการในการรวบรวมใหbกับส8วนรวบรวมข8าวสารต8างๆทีอ่ยู8ใน

ส8วนอำนวยความสะดวกการซักถามระดับยุทธบริเวณ 

Ø ทำการบรรยายสรุปทำเนียบกำลังรบตามตbองการ 

  ส'วนปฏิบัติการข'าวกรองทางทหารอื่นๆ Other Military Intelligence Elements 

 ภารกิจในการรวบรวมข8าวสารจะถูกดัดแปลง และแบ8งมอบโดย กขว.ทภ. และ ฝขว.กองพล ร8วมกับแผนก

รวบรวม และวิเคราะหAข8าว ขกท. หนbาที่ของส8วนน้ีจะเหมือนกับหนbาที่ของ ฝอ.2 ของ กรม และกองพัน  ส8วนต8างๆ

เหล8าน้ีจะตbองมั่นใจไดbว8า ภารกิจที่ไดbรับมอบมาน้ัน ไดbส8งออกไปดbวยเครื่องมือที่มีการ รปภ. โดยผ8านตามสายงานไป

จนถึงกองซักถาม 

 เมื่อจัดเจbาหนbาที่ซักถามไปปฏิบัติภารกิจสนับสนุนทั่วไป  กขว.ทภ. หรือ ฝขว.กองพล จะมอบกิจเฉพาะใหbกับ

เจbาหนbาที่ซักถาม โดยผ8านไปทาง หน8วย ขกท.ที่ไปสนับสนุนหน8วยในแต8ละระดับ  แต8ถbาจัดเจbาหนbาที่ซักถามไป

สนับสนุนโดยตรง เจbาหนbาที่ซักถามจะไดbรับกิจเฉพาะ โดยตรงจาก กรม และกองพันที่รับการสนับสนุน  

 แผนกรวบรวม และวิเคราะหAข8าว ขกท. ตbองประสานการปฏิบัติเพื่อใหbบรรลุภารกิจโดยใชb กระบวนการ 3 

ข้ันตอน เพื่อปรับปรุงภารกิจในการรวบรวมข8าวสารของกองซักถามไดbตามตbองการ  และกองซักถามตbองใชbการ

ประสานน้ีเพื่อใหbมั่นใจว8าตนเองไดbรับทราบแนวทางปฏิบัติครั้งล8าสุด, การอำนวยการ และการช8วยเหลือในการแกbไข

ปvญหาในการรวบรวมข8าวสาร 

แผนกรวบรวม และวิเคราะหAข8าว ขกท.  

 แผนกน้ีจะช8วยในการรวบรวมข8าวสารใหbแก8  สธร.2, สธ.2 หรือ สธ.3 และ ผบ.ขกท. ที่ทำการรวบรวม และ

วิเคราะหAข8าวกรอง, เจbาหนbาที่ ตข. และเจbาหนbาที่ปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกสA  ซึ่งส8วนต8างๆ ที่จะตbองส8งขbอมูล

ใหbกับ แผนกรวบรวม และวิเคราะหAข8าว ขกท.  มีดังน้ี 
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 - แผนกข8าวกรองการภาพ ขกท. – เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองประสานการปฏิบัติอย8างใกลbชิดกับแผนกข8าวกรอง

การภาพ ขกท. โดยเจbาหนbาที่ซักถามอาจจะใหbแผนกข8าวกรองการภาพ ช8วยพิสูจนAทราบภาพวัตถุที่อยู8บนภาพถ8าย  

โดยรายงานข8าวสารที่น8าสนใจไปใหbกับเจbาหนbาที่ตีความภาพถ8ายเพื่อช8วยในการวิเคราะหA/พิสูจนAทราบ  ซึ่งเจbาหนbาที่

ตีความภาพถ8ายสามารถที่จะช8วยเจbาหนbาที่ซักถามดbวยการ ตรวจสอบ ขยายภาพสำหรับใชbเช่ือมโยงกับการซักถาม 

และตรวจสอบเพื่อนำไปสู8จุดเริ่มตbนข8าวสารที่ไดbรับมาจากการซักถาม 

 - เจbาหนbาที่ข8าวกรองทางเทคนิค TECHINT Personnel – กองซักถามจะประสานกับ เจbาหนbาที่ข8าวกรองทาง

เทคนิค TECHINT Section  ซึ่งอาจจะจัดมาจากหน8วยฝ�ายยุทธบริการ ที่มาสมทบอยู8ร8วมกับ ขกท. ซึ่งเจbาหนbาที่ข8าว

กรองทางเทคนิค จะปรับปรุงแนวทาง และความตbองการข8าวกรองใหbกับกองซักถาม โดยจัดทำแนวทางการซักถาม 

และแนวทางการต้ังคำถาม  ซึ่งจะช8วยใหbเจbาหนbาที่ซักถามไดbรับขbอมูลข8าวกรองทางเทคนิค 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะติดต8อไปยังเจbาหนbาที่ข8าวกรองทางเทคนิคที่อยู8ใกลbที่สุดเพื่อใหbไดbรับแนวทาง และขbอมูล

ทางเทคนิคในรายละเอียด   ในระดับยุทธวิธีอาจจะไม8มีความจะเปeนที่จะตbองดำเนินการในลักษณะน้ี แต8หากมีความ

จำเปeนก็อาจดำเนินการไดbเพื่อใหbไดbรับข8าวสารที่มีคุณค8าทางยุทธวิธีในทันท ี

 - แผนกต8อตbานข8าวกรอง – แผนก ตข. และ กองซักถามจะตbองมีการประสานกันอย8างต8อเน่ือง และอยู8ใน

ดุลพินิจของ น.ฝขว. ซึ่ง แผนก ตข. จะดำเนินการในเรื่องการคัดกรองผูbอพยพ และพลเรือนที่อยู8ในพื้นที่การรบ ในแง8

ของการ รปภ. 

 เจbาหนbาที่ ตข. และเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองปฏิบัติงานร8วมกันเพื่อใหbมั่นใจไดbว8าการซกัถามพลเรือนฝ�ายขbาศึก 

หรือผูbแจbงข8าวที่ใชbภาษาของฝ�ายขbาศึกเปeนไปอย8างเหมาะสม  เจbาหนbาที่ซักถามสามารถที่จะใหbการช8วยเหลือเจbาหนbาที่ 

ตข. ในเรื่อง 

Ø ช8วยในการนำไปสู8การคbนหาผูbที่ตbองสงสัยว8าเปeนสายลับ และเจbาหนbาที่ข8าวกรองของขbาศึก 

Ø แจbงใหbเจbาหนbาที่ ตข. ทราบเกี่ยวกับการแต8งกายของบุคคลฝ�ายขbาศึกที่นอกเหนือไปจากเครื่องแบบของฝ�ายขbาศึก

ที่เคยทราบ 

Ø ใหbคำแนะนำ หรือจัดทำคำแนะนำในเรื่องการซักถามเชลยศึก และแหล8งข8าวอื่นๆ ที่เปeนประโยชนAกับการ ตข. 

ใหbกับเจbาหนbาที่ ตข. และเจbาหนbาที่ ตข. จะตbองไดbรับการฝoกในเรื่องการซักถามเพื่อทำการซักถามในเรื่องเกี่ยวกับ 

การจารกรรม, การก8อวินาศกรรม และการบ8อนทำลาย ความรูbของเจbาหนbาที่ ตข.  

ในเรื่องเกี่ยวกับ สถานการณA ตข. (รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับข8าวกรองของฝ�ายตรงขbาม) จะช8วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ขยายผลต8อแหล8งข8าวไดbอย8างเหมาะสม 

- เจbาหนbาที่สารวัตรทหาร –ผบ.หน8วย สห.ของ ทภ. จะปฏิบัติงานอยู8 ณ พื้นที่ควบคุมเชลยศึกของ ทภ. และ

เตรียมการใหbการคุbมกัน สนับสนุนใหbกับกองพลในการส8งกลับเชลยศึกตามสายการส8งกลับ หรือส8งกลับทางสายแพทยA  

เชลยศึกจะตbองทำการส8งกลับจาก ทภ. ไปยังพื้นที่ควบคุมเชลยศึกของหน8วยเหนือใหbเร็วที่สุด 
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 ผบ.หน8วย สห. จะเปeนผูbดำเนินการ และประสานงานในเรื่องการขนส8ง ซึ่งรวมถึง อาหาร และน้ำ สำหรับการ

เคลื่อนยbาย และเรื่องจำนวนยานพาหนะ, รถไฟ หรือรถโดยสาร หรือเครื่องบิน และเวลา และสถานที่ในการเดินทาง 

 ความรวดเร็วในการส8งกลับเชลยศึกจะตbองมีการเตรียมการโดย แจbงใหbส8วนคุbมกันทราบล8วงหนbา เพื่อใหbมีการ

จัดต้ังกองหนุนเตรียมพรbอมไวbที่กองพลที่รับการสนับสนุน  ซึ่งจะดำเนินการโดยส8งกำลังคุbมกันเพิ่มเติมไปอย8างต8อเน่ือง 

หรือตามความตbองการ  กำลังคุbมกันเหล8าน้ีจะอยู8กับเชลยศึก และเปeนผูbดำเนินกรรมวิธีในข้ันตbน ณ ค8ายกักกัน 

 การดำเนินการทางธุรการต8อเชลยศึกจะกระทำโดย หน8วย สห. ซึ่งการดำเนินกรรมวิธีน้ี รวมถึง การบันทึก 

ลงทะเบียน, พิมพAลายน้ิวมือ ,การทำบัตรประจำตัว และการกำหนดหมายเลขควบคุม 

 - ส8วนปฏิบัติการ ปจว. PSYOP – กองซักถามจะประสานกับ ส8วน ปจว. เพื่อใหbไดbรบัข8าวสารเกี่ยวกับปvจจัย

ทางดbานแรงจูงใจ และลักษณะทางวัฒนธรรมของแหล8งข8าวแต8ละคนที่นำมาซักถาม 

 หน8วย ปจว. ที่เปeนส8วนหน่ึงของการปฏิบัติการ จะวิเคราะหAรายละเอียดเกี่ยวกับปvจจัยทางดbานจิตวิทยา และ

วัฒนธรรมของส8วนต8างๆ ของฝ�ายเรา และฝ�ายขbาศึกที่อยู8ในพื้นที่ปฏิบัติการ  ขbอมูลเหล8าน้ีจะช8วยใหbเจbาหนbาที่ซักถามมี

ความเขbาใจในพฤติกรรมของแหล8งข8าว, ค8านิยม/ความเช่ือของแหล8งข8าว และการรับรูbของแหล8งข8าว ซึ่งจะทำใหbไดbรับ

ข8าวสารรวดเร็วมากข้ึน  และในขณะเดียวกันก็จะไดbรับข8าวสารเกี่ยวกับการ ปจว.ในเรื่องสภาพภายในประเทศขbาศึก 

และกำลังของขbาศึกที่มอียู8ขณะน้ัน   ซึ่ง หขส.ที่จัดทำข้ึนสำหรบัการ ปจว.จะตbองครอบคลมุความตbองการเหล8าน้ีไวbดbวย 

ความสัมพันธGทางการสนับสนุน Support Relationships 

 ความสำเร็จของการซักถามตbองไดbรับการสนับสนุนจากหน8วยที่รับการสนับสนุน รวมถึงจากฝ�ายอำนวยการ

หลักทุกส8วนดbวย  ส8วนต8างๆ เหล8าน้ีเปeนผูbร8วมรับผิดชอบในการวางแผน ซึ่งจะช8วยสรbางสภาพแวดลbอมในการวางแผน  

ซึ่ง น.ฝขว.(สธร.2, สธ.2, หรือฝอ.2) จะเปeนผูbอำนวยการในการสนับสนุนการซักถาม  หนbาที่รับผิดชอบของส8วนต8างๆ

ในการสนับสนุนมี ดังน้ี 

ฝ�ายกำลังพล  รับผิดชอบในเรื่อง 

 - กำกับดูแลการสนับสนุนทางการแพทยAใหbกับแหล8งข8าว 

 - จัดทำ และดำรงรักษาบัญชีรายช่ือกำลังพลภายในหน8วยที่มีความสามารถทางดbานภาษา (ระดับ

ความสามารถ และชนิดของภาษา) 

 - ประสานกับ สธ.5 ในเรื่องการจัดหา และการจ8ายเงินใหbกับเจbาหนbาที่ล8าม และเจbาหนbาที่แปล ที่ทำงานทั้งที่

เกีย่วกับงานข8าว และที่ไม8เกี่ยวกับงานข8าว 

 สธ.1 และ ฝอ.1 จะเปeนผูbจัดทำขbอกำหนดเกี่ยวกับการส8งกลับ และการดำเนินการต8อเชลยศึกไวbในแผน

ยุทธการ โดยสอดคลbองกับฝ�ายอำนวยการอื่นที่เกี่ยวขbองทุกสาย และเตรียมการในเรื่อง 

 - การใหbการรักษาพยาบาลตามหลักมนุษยธรรมแก8แหล8งข8าวทุกประเภท 

 - การส8งกลับจากพื้นทีก่ารรบ 

 - โอกาสที่จะเขbาทำการซักถาม 
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 - ประสานการส8งกลับ, การควบคุม และการดำเนินการทางธุรการต8อแหล8งข8าว กับการสนับสนุนการรบ และ

การสนับสนุนทางการช8วยรบ(โดยผ8านทางฝ�ายทหารสารวัตร) 

 - ฝoกอบรมกำลังพลในเรื่องเกี่ยวกับขbอกำหนดตามขbอตกลงนานาชาติ และกฎเกณฑAต8างๆที่เกี่ยวขbองกับตัวแห

ลางข8าวทุกประเภท 

 - จัดใหbมีระบบการไปรษณียAใหbกับเชลยศึก และผูbถูกกักกัน 

 - จัดทำสถิติเกี่ยวกับเชลยศึก และผูbถูกกักกัน 

 - จัดการ  ควบคุมการใชbจ8าย และบันทึกการจ8ายเงิน ซึ่งรวมถึงการประสานกับเจbาหนbาทีข่8าวกรองในเรื่องการ

สอบสวนที่เกี่ยวขbองกับเงินจำนวนมาก 

ฝ�ายข+าว – รับผิดชอบในการกำกับดูแล การตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวขbองกับแหล8งข8าว ซึ่งรวมถึง 

 - ประสานกับ สธ.3 ว8าไดbมีการรวมแผนการซักถาม, แผนการ ตข., แผนการ ปจว. และแผนการปฏิบัติการ

กิจการพลเรือน รวมไวbในแผนการฝoก และแผนยุทธการของหน8วย 

 - จัดทำร8างคำแนะนำในเรื่อง การดำเนินการทางดbานการข8าว, การส8งกลับ และการขยายผลต8อบุคคลฝ�าย

ขbาศึกที่จับไดb และเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก(ซึ่งจะตbองประสานกับ สธ.3 เพื่อใหbรวมเอาคำแนะนำน้ีไวbใน รปจ., แผน

ยุทธการ และคำสั่งเพิ่มเติม ของหน8วย) 

 - การหมุนเวียนแหล8งข8าวที่จับกุมไดbเพื่อนำตัวมาซักถาม (Project Source Capture flows) 

 - กำหนดจำนวนเจbาหนbาที่ล8าม และเจbาหนbาที่แปลที่ตbองใชbในงานดbานการข8าว 

 - ควบคุมกระบวนการในการดำเนินการ และตรวจสอบความไวbวางใจของ เจbาหนbาที่ล8าม และแปล 

 - ประสานกับ สธ.5 ในเรื่องการคัดกรองบุคคลในทbองถ่ินที่ไม8ใช8ผูbตbองสงสัย และบุคคลผูbยbายถ่ินที่อยู8 

ฝ�ายยุทธการ – เปeนผูbรับผิดชอบในเรือ่ง การปฏิบัติการ, การวางแผน, การจัดหน8วย และการฝoก ถbาไม8มีเจbาหนbาที่ สห. 

หรือมีไม8เพียงพอ ฝ�ายยุทธการจะเปeนผูbรับผิดชอบในเรื่องการจัดหา, การจัดหน8วย และกำกับดูแลการใชbเจbาหนbาที่ที่

ไดbรับเพิ่มเติมในฐานะที่เปeนเจbาหนbาที่คุbมกัน โดย สธ.3 และฝอ.3 จะตbอง 

 - เตรียมการ, ประสานงาน และจัดทำ รปจ., แผนยุทธการ และคำสั่งเพิ่มเติมต8างๆ ของหน8วย  ซึ่งรวมถึง

คำแนะนำที่ สธ. 2 ไดbจัดทำร8างข้ึนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการ, การส8งกลับ และการขยายผลต8อบุคคลฝ�ายขbาศึกที่

จับไดb และเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก  

 - สนธิการซักถามไวbในแผน และการปฏิบัติในอนาคต 

 - จัดใหbหน8วยรองมีการฝoกในเรื่อง การดำเนินการ และการส8งกลับบุคคลฝ�ายขbาศึก, วัสดุ และเอกสารที่ยึดไดb

จากขbาศึก 

 - ฝoกเจbาหนbาที่ในเรื่องการคุbมกัน 

 - เตรียมการในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผน ใหbกับ สธ.2 และ ฝอ.2 

 - วางแผน และกำกับดูแลกิจกรรมการ ปจว.ทั้งหมด ที่สนับสนุนการปฏิบัติการทางยุทธวิธี 
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 - ประสานกับ สธ.2 และสธ.5 ในการประเมินถึงความพยายามในการ ปจว.ของฝ�ายขbาศึก และประสิทธิภาพ

การ ปจว.ของฝ�ายเราต8อกลุ8มเป�าหมาย 

ฝ�ายส+งกำลังบำรุง – สธ.4 และ ฝอ.4 รับผิดชอบในเรื่องการเก็บรักษา และการดำรงสถานภาพการส8งกำลังและ

ยุทโธปกรณAที่หน8วยรองตbองการใชbในการดำเนินการต8อแหล8งข8าว รวมถึงการส8งสิ่งอปุกรณAต8างๆ เหล8าน้ีไปยังหน8วยรอง

ดbวย ซึ่ง สธ.4 และ ฝอ. 4 จะกำกับดูแลในเรื่อง 

 - นโยบายของหน8วยในการส8งกลับ และการกักกันบุคคลฝ�ายขbาศึกที่จับไดb และการส8งกลับ การเก็บรักษาวัสดุ 

และเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก 

 - จัดหาพื้นที่ว8าง และก8อสรbางสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ควบคุมแหล8งข8าว 

 - รวบรวม และแจกจ8ายสิ่งอุปกรณAทียึ่ดไดbจากขbาศึก (โดยประสานกับฝ�ายข8าว และฝ�ายยุทธการ) 

 - จัดหา และแจกจ8ายอาหารใหbกับแหล8งข8าวที่อยู8ในพื้นที่ควบคุม(อาจนำอาหารที่ยึดไดbจากขbาศึกมาแจกจ8าย) 

 - การขนส8งเชลยศึก และผูbถูกกักกัน 

 - กำหนดความตbองการในการใชbแรงงานแหล8งข8าวเพื่อการสนับสนุนทางดbานการส8งกำลังบำรุงตามความ

ตbองการในการดำเนินการต8อแหล8งข8าว 

 - การสนับสนุนทางดbานการส8งกำลังบำรุงใหbกับเจbาหนbาที่ล8าม 

ฝ�ายกิจการพลเรือน – เปeนผูbรับผิดชอบการปฏิบัติการกิจการพลเรือน โดย 

 - ใหbคำแนะนำ, ช8วยเหลือ และจัดทำขbอเสนอแนะในเรื่องเกี่ยวกับ การปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร 

(CMO – Civil-Military Operations) และการปฏิบัติการ กร. สำหรับการปฏิบัติในปvจจุบัน หรือในอนาคต 

 - เตรียมจัดทำประมาณการ และทำการศึกษา/วิเคราะหA การปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร 

 - เตรียมการในเรื่องแผน และคำสั่งในการปฏิบัติการ, การดำเนินการทางธุรการ และการส8งกำลังบำรุงสำหรับ

กิจกรรมการปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร 

 - กำหนดความตbองการทรัพยากรที่ตbองใชbเพื่อใหbบรรลผุลสำเร็จในการปฏิบัติการพลเรือน-ทหารของหน8วย ซึ่ง

รวมถึง หน8วย และเจbาหนbาที่ที่ปฏิบัติการกิจการพลเรือน 

 - ประสานกับเจbาหนbาที่ของรัฐในทbองถ่ิน, ผูbแทนของ สธ.1 และฝอ.1 และกำลังของประเทศเจbาบbาน ในเรื่อง

การจัดหาคนในทbองถ่ินที่มีความสามารถทางภาษาเพื่อใชbทำหนbาที่ล8าม 

 - จัดทำขbอเสนอแนะนโยบายของหน8วย ในเรื่องเกี่ยวกับขbอผูกมัดระหว8างเจbาหนbาที่พลเรือน และเจbาหนbาที่

ทหาร ในเรื่องประชาชนในทbองถ่ิน และในเรื่องงาน และกิจกรรมต8างๆ ที่เกิดข้ึนจากสนธิสัญญา, ขbอตกลง, กฎหมาย

ระหว8างประเทศ และนโยบายของประเทศ 

 - เตรียมการสนับสนุนทางพลเรือนสำหรับการปฏิบัติการทางยุทธวิธี และการสนับสนุนการรบ และการ

ป�องกันการแทรกแซงจากพลเรือนที่มตี8อการปฏิบัติทางยุทธวิธี, การสนับสนุนการรบ 
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 - ประสานการสนับสนุนของประชาชนในการปฏิบัติการทางทหาร  และแผนการควบคุมแหล8งทรัพยากร - 

จัดเตรียมคำแนะนำ และใหbการช8วยเหลือทางเทคนิค ในการทำการปรับเปลี่ยนท8าทีของแหล8งข8าว และขbาศึกที่เอาใจ

ออกห8าง 

 - ประสานการปฏิบัติการข8าวกรองทางทหารที่เกี่ยวกับกิจกรรมการปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร กับ สธ.2 หรือ 

ฝอ.2 

ส+วนสนับสนุนเพ่ิมเติม Additional Support – นอกเหนือไปจากฝ�ายอำนวยการหลักตามที่กล8าวมาแลbว ส8วน

ซักถามยังตbองการการสนับสนุนจากส8วนอื่นๆอีกหลายส8วน ซึ่งส8วนต8างๆเหล8าน้ี รวมถึง 

ฝ�ายสื่อสาร –ระบบการติดต8อสื่อสารที่ไวbวางใจไดb และมีการ รปภ. จะตbองมีอยู8กับส8วนซักถาม หรืออยู8ใกลbกับที่ต้ังของ

ส8วนซักถาม  และจะตbองมีการจดัลำดับความเร8งด8วนในการใชbเครื่องมือสื่อสารเพื่อการติดต8อประสานงานกับ กขว.ทภ. 

หรือ ฝขว.กองพล 

ฝ�ายพระธรรมนูญ – เตรียมการสนับสนุนทางดbานกฎหมาย และคำแนะนำในการตีความ และการใชbกฎหมายระหว8าง

ประเทศ และขbอตกลงเกี่ยวกับการดำเนินการต8อเชลยศึก ซึ่งจะเปeนช8องทางในการรายงานเกี่ยวกับอาชญากรสงคราม 

หรือผูbที่ตbองสงสัยว8าเปeนอาชญากรสงคราม 

ฝ�ายเสนารักษA Health Service Support – ใหbการรกัษาพยาบาลแหล8งข8าวที่เจบ็ป�วย และบาดเจ็บ ก8อนที่จะนำตัวมา

ซักถาม แหล8งข8าวที่เจ็บป�วยรุนแรง หรือบาดเจ็บสาหัสจะตbองส8งกลับทางสายแพทยA ซึ่งถbาใน รพ.เชลยศึกมีสิ่งอำนวย

ความสะดวกไม8เพียงพอ จะตbองส8งไปเขbารับการรักษาพยาบาลใน รพ.ทหาร หรือ รพ.พลเรือน 

 เชลยศึกจะตbองไดbรับการตรวจร8างกาย และช่ังน้ำหนักอย8างนbอยเดือนละครั้ง ตbองจัดทำคำแนะนำในเรื่อง

เกี่ยวกับการแยกผูbป�วยที่เปeนโรคติดต8อ, การฉีดวัคซนี และการรักษาความสะอาดร8างกาย  สำหรับเชลยศึก 

และบุคคลที่ถูกจับ ซึ่งเปeนผูbมีความสามารถ หรือไดbรับการฝoกทางดbานการแพทยAจะตbองนำออกมาใชbในการดูแลพวก

เดียวกันเองที่เจ็บป�วย หรือบาดเจ็บ 

การป�องกัน นชค. – เชลยศึกทุกคนจะตbองไดbรับการแจกจ8ายอุปกรณAป�องกัน นชค. จากหน8วยที่ทำการควบคุมเชลยศึก 

ในกรณีที่เชลยศึกไม8มี หรือมีอุปกรณAป�องกัน นชค. แต8ไม8สามารถใชbการไดb 

ฝ�ายอนุศาสนาจารยA – ใหbการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เจbาหนbาที่อนุศาสนาจารยAจะตbองประสานกับ สธ.5 

เกี่ยวกับการเตรียมการทางดbานศาสนาเพื่อสนับสนุนใหbกับ ผูbอพยพ, บุคคลผูbยbายถ่ินที่อยู8 และพลเรือนในทbองถ่ิน  โดย

ใหbการบริการในเรื่องกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมทางศาสนาในพิธีศพ 

จเรทั่วไป Inspector General – ใชbเปeนช8องทางในการรายงานเกี่ยวกับอาชญากรสงคราม หรือผูbตbองสงสัยว8าเปeน

อาชญากรสงคราม 
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ฝ�ายการช8าง – ช8วยเหลือในการวางแผนก8อสรbางที่ควบคุมเชลยศึก รวมทั้งใหbการช8วยเหลือ สธ.2 และ ฝอ.2 ในการ

จัดทำข8าวกรองในเรื่องสิ่งกีดขวาง OBSTINTEL – Obstacle Intelligence ในการทำ IPB  ความตbองการข8าวกรองใน

เรื่องสิ่งกีดขวางน้ีจะจดัทำเปeน หขส. และ ตขอ. ซึ่งส8วนใหญ8ของ ตขอ.ในเรื่องสิ่งกีดขวาง จะเปeนเรื่องเกี่ยวกับ ลักษณะ

ทางเทคนิค และเปeนการอำนวยการในการประสานกับเจbาหนbาที่ซักถาม เพื่อใหbมั่นใจไดbว8ามีการต้ังคำถามอย8างถูกตbอง

ในเรื่องทางเทคนิค  ฝ�ายการช8างจะร8วมกับ สธร.2, สธ.2 และฝอ.2 ทำการวิเคราะหAข8าวสารที่รวบรวมมาไดb และ

ผลกระทบจากข8าวสารน้ันที่มีต8อ แผนดำเนินกลยุทธ และแผนทางการช8าง 
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บทท่ี 3 กระบวนการซักถาม The Interrogation Process 

หลักเกณฑAในการคัดเลือกบุคคลเพื่อนำมาซกัถามจะข้ึนอยู8กบั 

Ø ความตbองการในการรวบรวมข8าวสารของ ผบ.หน8วย 

Ø เวลาที่มอียู8 

Ø จำนวน และประเภทของแหล8งข8าว 

Ø สภาพแวดลbอมของกำลงัฝ�ายเรา 

การคัดเลือกแหล8งข8าวมีความสำคัญต8อการเริ่มทำการซักถามต้ังแต8หน8วยระดับยุทธวิธี เน่ืองจาก หน8วยระดับยุทธวิธีมี

ความใกลbชิดต8อเชลยศึก, จำนวน และสภาพของผูbถูกกักกัน และเวลาที่มีอยู8อย8างจำกัด 

 กระบวนการซักถาม จะเกี่ยวขbองกับการคัดกรอง คัดเลือกแหล8งข8าวเพื่อนำมาซักถาม และการใชbเทคนิค และ

วิธีการซักถาม  การคัดกรอง คัดเลือก และการซักถามจะตbองใชbความชำนาญในดbานการมีปฏิสัมพันธAกันระหว8างบุคคล 

และการแสดงออกในแง8มุมต8างๆของบุคคล การคัดกรอง/คัดเลือก และการซักถามแต8ละครั้งจะไม8เหมือนกัน เน่ืองจาก

การแสดงออกของแหล8งข8าว และเจbาหนbาที่ซักถามจะมีความแตกต8างกัน 

 กระบวนการซักถามมี 5 ข้ันตอน คือ ข้ันวางแผน และเตรียมการ, ข้ันการเขbาถึง, ข้ันการต้ังคำถาม,ข้ันการยุติ

การซักถาม และข้ันการรายงาน ซึ่งจะไดbกล8าวต8อไป 

ลำดับความเร+งด+วนในการรวบรวม Collection Priority 

 เจbาหนbาที่ซักถามที่ผ8านการการฝoกในเรื่องการขยายผลต8อแหล8งข8าว และเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก จะช8วยใหb

เจbาหนbาที่จัดการรวบรวมสามารถเลือกทำการขยายผลไดb 3 หนทางคือ ขยายผลต8อตัวแหล8งข8าว, ขยายผลต8อเอกสารที่

ยึดไดbจากขbาศึก และขยายผลต8อทั้ง 2 อย8างพรbอมกัน 

 ซึ่งการขยายผลต8อทั้ง 2 อย8างพรbอมกันน้ัน ทำไดbยาก เน่ืองจากเจbาหนbาที่ซักถามมีงานอื่นที่ตbองทำควบคู8ไป

ดbวย อีกทั้งจำนวนแหล8งข8าว และปริมาณเอกสารที่ยึดไดbมีค8อนขbางมาก ทำใหbไม8สามารถทำการขยายผลจากตัว

แหล8งข8าว และเอกสารที่ยึดไดbไปพรbอมกันไดb 

 ปริมาณของเครื่องมือซักถาม และแนวทางในการรวบรวมข8าวสารของหน8วย จะเปeนตัวกำหนดภารกิจในการ

ซักถาม  ซึ่งการขยายผลต8อทั้ง 2 อย8างพรbอมกันอาจจะทำไดbถbามีการทำ IPB ในข้ันตbนของ ผบ.หน8วย และฝ�าย

อำนวยการ  ถbาหน8วยไม8สามารถขยายผลต8อทั้ง 2 อย8างไดbพรbอมกัน  หน8วยจะตbองใหbความเร8งด8วนต8อการซักถาม

แหล8งข8าว เปeนลำดับแรก อันเน่ืองมาจากเหตุผล 2 ประการคือ 

 - ตัวแหล8งข8าวจะมีปริมาณข8าวกรองมากกว8า 

 - ความจำของคน ทำใหbมักจะลืมรายละเอียดของข8าวสาร 

จากประสบการณAในการปฏิบัติ แสดงใหbเห็นว8า ค8านิยม/ความเช่ือ (Value System) ของแหล8งข8าว จะช8วยใหbเรา

สามารถเลือกไดbว8าจะซักถาม หรือไม8ซักถามแหล8งข8าวคนใด  แหล8งข8าวส8วนมากมักจะถูกจับกุมโดยอยู8ในสภาพที่

บาดเจ็บ ซึ่งหมายถึงว8าเชลยศึกมักจะขัดขืน และย่ิงในการจับกุมภายใตbสภาพแวดลbอมที่อยู8นอกประเทศจะย่ิงทำใหbเกิด
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การใชbความรุนแรงโดยไม8มีการควบคุม  ซึ่งจะตbองระมัดระวังไม8ใหbเกิดข้ึน  ส8วนใหญ8ของแหล8งข8าวที่รอดชีวิตมาไดbจาก

การถูกจับกุม มักจะมีความคิด ค8านิยมในชีวิตแบบพื้นฐานคือ มคีวามรักครอบครัว รักต8อเพื่อน ทำใหbตัวเองยังอยากมี

ชีวิตอยู8ต8อไป 

 และเน่ืองจากมนุษยAมีความสามารถในการปรับตัวเขbากับสภาพแวดลbอม ทำใหbความอ8อนแอ อ8อนไหวที่เกิดข้ึน

ในช8วงตbนของการจับกุมจะผ8านไปอย8างรวดเร็ว  แลbวจากน้ันภายใน 2-3 วัน ค8านิยม ความเช่ือในตัวของแต8ละคนก็จะ

กลับมา ทำใหbแหล8งข8าวต้ังตัวไดbต8อการที่จะถูกถามคำถาม ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองรบีนำเอาความอ8อนไหวในช8วงตbน

ของแหล8งข8าวมาใชbใหbเปeนประโยชนAในการซักถาม ก8อนที่แหล8งข8าวจะต้ังตัวไดb  ความจำของมนุษยAจะแบ8งเก็บอยู8ใน 2 

พื้นที่หน8วยความจำ คือ หน8วยความจำระยะสั้น และหน8วยความจำระยะยาว  โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 จะส8งผ8าน

ขbอมูลไปยังหน8วยความจำระยะสั้นในสมองเปeนการช่ัวคราว จากน้ันจะส8งต8อไปยังหน8วยความจำระยะยาวในสมอง  

ช8วงเวลาที่ใชbในการส8งผ8านความจำน้ี จะมีความแตกต8างกันไปในแต8ละคน  ซึ่งจากการวิจัยแสดงใหbเห็นว8า รายละเอียด

ของขbอมูลจำนวนมากจะสูญหายไปในระหว8างการส8งผ8านขbอมูล ซึ่งปริมาณของการสูญหายน้ีจะแตกต8างกันไปในแต8ละ

กรณี แต8ยังคงมคีวามทรงจำเหลอือยู8ประมาณ70% ซึ่งขbอมูลจำนวนมากที่เปeนประโยชนAต8อเจbาหนbาที่ซักถามมักจะเปeน

ขbอมูลที่แหล8งข8าวไม8รูbตัวว8ามีอยู8ในตัวเอง ซึ่งขbอมูลเหล8าน้ีมักจะสูญหายไปอย8างรวดเร็ว 

 เอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก จะเปeนส8วนที่ไม8ไดbรับผลกระทบในเรื่องความจำ แต8จะไดbรับผลกระทบในเรื่องของ

เวลาที่ตbองการข8าวสาร ดังน้ันการคัดกรองจะตbองทำอย8างรวดเร็วเพื่อการขยายผลต8อเอกสารเหล8าน้ี 

 น.ฝขว. ของหน8วยรับการสนับสนุน จะเปeนผูbที่กำหนดลำดับความเร8งด8วนในการขยายผล  ความตbองการข8าว

กรองของ ผบ.หน8วย และการประมาณการเจตนารมณAฝ�ายขbาศึกของ สธร.2, สธ.2 หรือฝอ.2 จะเปeนตัวกำหนด

ขอบเขตของแนวทางการกำหนดลำดับความเร8งด8วน  ซึ่งลำดับความเร8งด8วนในการขยายผลอาจจะมีการทบทวน และ

เปลี่ยนแปลงไดbตามตbองการ 

การคัดกรอง Screening 

 เปeนการคัดเลือกแหล8งข8าวเพื่อนำมาทำการซักถาม ซึ่งจะตbองทำในทุกระดับหน8วย เพื่อ 

Ø ระบุถึงระดับของความร8วมมือ และระดับความรูbในตัวของแหล8งข8าว 

Ø ระบุไดbว8าแหล8งข8าวคนใดที่จะตอบสนองตาม หขส. และ ตขอ. ของ ผบ.หน8วยไดbอย8างทันเวลา 

การเตรียมการคัดกรอง Prepare to Conduct Screening 

 เจbาหนbาที่ที่ทำหนbาที่คัดกรองจะตbองไดbรับเอกสารทกุเรือ่งของแต8ละส8วนที่เกีย่วขbองกับ หขส., ตขอ. และความ

ตbองการข8าวสารเฉพาะ และศึกษารายการสิ่งบอกเหตุที่เกี่ยวกับ หขส., ตขอ. และความตbองการข8าวสารเฉพาะเหล8าน้ัน

ดbวย เจbาหนbาที่คัดกรองจะตbองใชbประสบการณA และวิจารณญาณ ในการที่จะพิสูจนAทราบใหbไดbว8า เชลยศึก และผูbถูก

กักกันคนใดน8าจะมีข8าวสารที่ตรงกันกับรายการสิ่งบอกเหตุ 

 ตัวอย8างเช8น สิ่งบอกเหตุที่แสดงใหbเห็นว8า ขbาศึกหน8วยใหม8กำลังเคลื่อนที่มาตามแนวทางการเคลื่อนที่แห8งใด

แห8งหน่ึง  ดังน้ัน เจbาหนbาที่คัดกรองจะตbองเพ8งเล็งการคัดกรองไปยังตัวเชลยศึก และผูbถูกกักกันที่ถูกจับในบริเวณใกลb
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กับแนวทางการเคลื่อนทีข่องขbาศึก และเมื่อถามคำถามต8อเชลยศึก และผูbถูกกักกันเหล8าน้ัน ก็จะตbองพยายามหาใหbไดb

ว8า เปeนหน8วยใดของ ขศ.ที่จะเขbามาในบริเวณน้ันภายในระยะเวลาอันใกลb ซึ่งขีดความสามารถในการจำของเจbาหนbาที่

ในเรื่องเกี่ยวกับ เครื่องหมาย เหล8า และยศ จะช8วยในการระบุหน8วยขbาศึกไดbเร็วข้ึน 

 เจbาหนbาที่คัดกรองจะประสานกับ สห. ที่ทำหนbาที่ รปภ. พื้นที่ควบคุม ในเรื่องกระบวนการคัดกรอง โดย สห. 

จะตbองทราบว8า จะเริ่มทำการคัดกรอง ณ ที่ใด และจะนำเชลยศึก และผูbถูกกักกันจากพืน้ที่ควบคุมไปยังสถานที่ทีจ่ะทำ

การคัดกรองอย8างไร รวมทั้งวิธีปฏิบัติของ สห. เพื่ออำนวยความสะดวกในการคัดกรอง 

การคัดกรองเอกสาร Document Screening 

 ถbามีเวลาเพียงพอ เจbาหนbาที่จาก กองซักถาม ขกท. ควรจะเดินทางเขbาไปยังพื้นที่ควบคุมเชลยศึก และทำการ

ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดที่มีความเกี่ยวพันกับเชลยศึก และผูbถูกกักกัน  ซึ่งเจbาหนbาที่ตรวจสอบเอกสารตbองพยายาม

สังเกตหาสิ่งที่จะแสดงใหbเห็นถึงเจตนารมณAของเชลยศึก หรืออะไรคือสิ่งล8อใจที่สามารถจะนำมาใชbเพื่อใหbเจbาหนbาที่

ซักถามไดbรับความร8วมมือ  ซึ่งรายงานการคัดกรอง, รายงานการซักถามครั้งที่ผ8านมา และบันทึกเกี่ยวกับตัวเชลยศึกจะ

เปeนสิ่งสำคัญที่จะช8วยไดbมาก 

 รายงานการซักถามจะระบุใหbทราบว8า เชลยศึก และผูbถูกกักกันคนใดที่เคยใหbความร8วมมือมาแลbวบbาง  

รายงานการคัดกรองครั้งทีผ่8านมาจะช้ีใหbเห็นว8าเชลยศึก และผูbถูกกักกันคนใดที่มีพฤติกรรมว8าเปeนผูbใหbความร8วมมอื  ซึ่ง

ในระหว8างการซักถาม สห. จะเปeนผูbบันทึกขbอมูลลงในแบบฟอรAมบันทึกบุคคลผูbถูกกักกัน ซึ่งเปeนบันทึกที่แสดงใหbเห็น

ถึงว8าเชลยศึก และผูbถูกกักกันคนใดที่สมัครใจจะใหbความร8วมมือในการซกัถาม 

 เมื่อทำการตรวจสอบเอกสาร  เจbาหนbาทีคั่ดกรองควรจะระบุตัวว8า เชลยศึก หรือผูbถูกกักกันคนใดที่มีขbอมูลตรง

ตามหัวขbอเรื่องที่ตรงกันกับหัวขbอข8าวสารที่เราตbองการ และตbองบันทึกไวbดbวยว8าเอกสารที่ยึดไดbฉบับ 

ใดเปeนของเชลยศึก และผูbถูกกักกันคนใด ซึ่งจะเปeนการแสดงใหbเห็นว8าเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันคนใดมีระดับความรูb 

และระดับความร8วมมือเพียงใด แบบฟอรiมบันทึกบุคคลผู1ถูกกักกัน รูป 3-1 หน1า 68-69 
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การคัดกรองบุคคล Personnel Screening 

 ถbามีเวลาเพียงพอ เจbาหนbาที่คัดกรองควรจะสอบถามเจbาหนbาที่ที่อยู8ในพื้นที่ควบคุมในเรื่องต8างๆ ที่เกี่ยวกับ

เชลยศึก และผูbถูกกักกัน  เน่ืองจากเจbาหนbาที่เหล8าน้ีมีโอกาสไดbพบปะกับเชลยศึก และผูbถูกกักกันอยู8เกือบตลอดเวลา  

ซึ่งรายละเอียดที่ไดb จะช8วยใหbสามารถระบุไดbว8าแหล8งข8าวคนใดที่จะมีคำตอบตรงตาม หขส., ตขอ. ของ ผบ.หน8วยรับ

การสนับสนุน 

 เจbาหนbาที่คัดกรองควรจะระบุ และบันทึกไวbดbวยว8า เชลยศึก และผูbถูกกักกันคนใดที่มีท8าททีี่แสดงออกว8าต้ังใจ

จะใหbความร8วมมือ หรือไม8ใหbความร8วมมือ แต8ถbามเีวลาอย8างจำกัด เจbาหนbาที่คัดกรองควรจะ 

 - สังเกตพฤติกรรมเชลยศึก และผูbถูกกักกัน 

 - ใหbความสนใจในเรื่องเครื่องหมายยศ และเหล8า และสภาพของเครื่องแบบ และยุทโธปกรณA 

 - มองดูพฤติกรรมต8างๆของแหล8งข8าว เช8น ความพยายามที่จะพูดคุยกับเจbาหนbาที่คุbมกัน, เจตนาที่จะแยกตัว

ออกจากกลุ8ม หรือการแสดงออกถึงความหวาดผวา, ความกระตือรือรbน หรือความกลวั 

 - บันทึกเกี่ยวกับเชลยศึก และผูbถูกกักกัน ว8าคนใดที่มีท8าที พฤติกรรมที่จะใหbความร8วมมือในการพูดคุย 

การคัดกรองเพ่ือการ ตข. CI Screening 

 ก8อนที่จะเริ่มตbนกระบวนการคัดกรอง  เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองประสานกับ แผนก ตข.ขกท. ซึ่งจะจัดทำ 

หขส. ในเรื่องที่เปeนประโยชนAต8อการ ตข. โดยผ8านทาง แผนกรวบรวม และวิเคราะหAข8าว ขกท.  ในระหว8างการ

ดำเนินการคัดกรอง เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองพยายามระบุใหbไดbว8าแหล8งข8าวคนใดที่น8าจะเปeนประโยชนAต8อการ ตข. 

และหลังจากที่แหล8งข8าวเหล8าน้ีถูกนำมาซักถามหาข8าวสารที่เปeนประโยชนAต8อการปฏิบัติทางยุทธวิธีแลbว ก็จะส8งต8อ

แหล8งข8าวคนน้ีไปใหbกับส8วน ตข. ซึ่งแหล8งข8าวที่เปeนประโยชนAต8อการ ตข. มักจะเปeนบุคคลที่ 

 - ไม8มีเอกสารแสดงตนติดตัวมาดbวย 

 - มีเอกสารแสดงตนมากเกินไป หรือมีเอกสารแสดงตนที่ถูกดัดแปลง 

 - มีเงิน หรือสิ่งของมีค8าติดตัวมากผิดปกติ 

 - มีความรูbในเรื่องที่สำคัญ เช8น นิวเคลียรA, การดำเนินงานของโรงงานผลิตสารเคมี และการทดสอบ และการ

พัฒนาอาวุธ 

 - เปeนผูbที่ขbามแดนโดยผิดกฎหมาย 

 - พยายามหลีกเลี่ยงจุดตรวจ 

 - เปeนผูbที่มีรายช่ืออยู8ในบัญชีบุคคลประเภท ขาว, เทา หรือดำ 

 - รbองขอเขbาพบเจbาหนbาที่ ตข. หรือเจbาหนbาที่ข8าวกรองของฝ�ายเรา 

 - เปeนผูbที่มีครอบครัวพักอาศัยอยู8ในพื้นที่หวงหbาม (Denied Area) 

 เจbาหนbาที่คัดกรองจะตbองพยายามคbนหา คัดเลือกเชลยศึก และผูbถูกกักกันที่ใหbความร8วมมือก8อน  ซึ่งหมาย

รวมถึงรายช่ือเชลยศึก และผูbถูกกักกันที่ระบุไวbในเอกสารของเจbาหนbาที่คัดกรอง, เอกสารการถาม/ตอบคำถามของ

เจbาหนbาทีท่ี่อยู8ในพื้นที่ควบคุมเชลยศึกที่ส8งมาก8อนหนbาน้ี และใชbการสังเกตดbวยตัวเอง จากพื้นฐานของเอกสารบันทึก 
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และขbอเสนอแนะของเจbาหนbาที่ คัดกรอง จะนำมาใชbจัดลำดับ เชลยศึกและผูbถูกกักกัน ที่จะนำมาถามคำถาม 

โดยการซักถามจะนำตัวเชลยศึก และผูbถูกกักกัน มายังสถานที่ที่ทำการคัดกรองตามลำดับ 

 เจbาหนbาที่ คัดกรองจะตbองใชbรายงานการคัดกรองเพื่อทำการบันทึกขbอมูลต8างๆ ที่ไดbรับจากแหล8งข8าว

แบบฟอรiมรายงานการคัดกรอง 3-2 หน1า 72  ขbอมูลทั้งหมดที่อยู8ในแบบฟอรAมน้ี จะไม8สามารถไดbรับมาจากแหล8งข8าว

เพียงคนเดียว ซึ่งแต8ละช8องทีก่ำหนดไวbจะช8วยใหbเจbาหนbาที่คัดกรองทำงานไดbเรว็ข้ึน  ซึ่งถbาข8าวสารที่ไดbรับตรงกับ หขส.

,ตขอ. และความตbองการข8าวสารเฉพาะ จะตbองรีบทำการรายงานด8วนตามแบบฟอรAมทนัที SALUTE  แลbวนำข8าวสารที่

ไดbรับน้ันไปขยายผล และรายงานต8อไปโดยเร็วที่สุด 

 การคัดกรองแหล8งข8าวจะยุติเมื่อเจbาหนbาที่คัดกรองแน8ใจแลbวว8าไดbประเมินศักยภาพของแหล8งข8าวในดbาน

ความรูb และความร8วมมืออย8างถูกตbอง จากน้ันก็จะส8งตัวแหล8งข8าวกลับไปอยู8ในความควบคุมของหน8วยคุbมกัน โดย

เจbาหนbาที่คัดกรองตbองบันทึกการประเมินของตนไวbในรายงานการคัดกรองดbวย 

 ซึ่งการประเมินน้ีจะทำการบันทึกโดยกำหนดเปeนตัวอักษร และตัวเลข ซึ่งตัวเลขหมายถึงระดับของความ

ร8วมมือ ส8วนตัวอักษรหมายถึงระดับความรูbของแหล8งข8าว 

ระดับความร+วมมือ ระดับความรู5 

1 – ตอบสนองต8อคำถามตรง ก – มีข8าวสารตรงตาม หขส. 

2 - ลังเลทีจ่ะตอบคำถาม ข – อาจจะมีข8าวสารตรงตาม ตขอ. 

3 –ไม8ตอบคำถาม ค – ไม8มีข8าวสารที่เกี่ยวขbอง 

 แหล8งข8าวที่มีระดับความร8วมมือ และความรูbอยู8ในระดับเดียวกัน จะถูกนำตัวมาซักถามตามลำดับความ

เหมาะสมโดยการพจิารณาของเจbาหนbาที่ซกัถามอาวุโส โดย แหล8งข8าวประเภท 1 ก จะตbองนำมาซักถามเปeนลำดับแรก 

ตามดbวยประเภท 1 ข, 2 ก, 1 ค, 2 ข, 3 ก, 2 ค, 3 ข และ 3 ค ตามลำดับ 

 ลำดับการคัดเลือกแหล8งข8าวมาทำการซักถามทีก่ำหนดข้ึนน้ี จะช8วยใหbมั่นใจว8าเราจะไดbรับข8าวสารที่ตรงตาม

ความตbองการ และมีความน8าเช่ือถือไดbมากที่สุดภายในเวลาที่มีอยู8  ตัวเลขการคัดกรองน้ีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไดb

ตามการพิจารณาของแต8ละระดับหน8วย เน่ืองจากหน8วยระดับสูงจะมีเวลาในการทำการเขbาถึงแหล8งข8าวไดbมากกว8า 
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รูป 3-2  แบบฟอรGมรายงานการคัดกรองเชลยศึก/ผู5ถูกกักกัน 

หมายเลขของเจ5าหน5าท่ี สห.:                            ว/ด/ป ท่ีทำการส+งกลบั :  

ขb

อ

มู

ล

ส8

ว

น

ตั

ว 

ขb

อ

มู

ล

ก

า

ร

จั

บ

กุ

ม 

ชื่อ (ก):       .......................................... 

ชื่อ(ท):        .......................................... 

ชื่อสกุล:      .......................................... 

เลขประจำตัว: ...................................... 

ว/ด/ป เกิด :   ........................................ 

ภาษา :         ........................................ 

สถานภาพ:  สมรส    โสด    ม8าย     หย8า 

*** 
สถานะ        ท = ทหาร                พ = พลเรือน 

                   ก = ก่ึงทหาร            ? = อ่ืนๆ 

ว/ด/ป :        .......................................... 

เวลา :          .......................................... 

หน8วยจับกมุ: ........................................ 

สภาพแวดลbอม: ..................................... 

............................................................. 

เอกสารที่ติดตัว :..................................... 

............................................................. 

............................................................ 

อาวุธ/ยุทโธกรณA ที่ติดตัว : ..................... 

............................................................ 
ขb

อ

มู

ล

ท

าง

ท

ห

าร 

เหล8า : ทบ.          ทอ.          ทร.          นย. 

ยศ :  ....................................................... 

ช่ือหน8วย : ............................................... 

หนbาที่ตามตำแหน8ง : ................................ 

งานที่ปฏิบัติ : .......................................... 

สถานีที่ประจำ : ....................................... 

ความชำนาญพิเศษ : ............................... 

ประสบการณ์ : ........................................ 

พล

เรือ

น 

งาน : ...................................................... 

หน8วยงาน :  ............................................. 

หนbาที่ตามตำแหน8ง : ................................ 

................................................................ 

ความชำนาญพิเศษ : ................................ 

ข้
อ
มู
ล
ก
าร
ป
ระ
เมิ
น 

สภาพร8างกาย :               เพศ :   ช      ญ 

บาดเจ็บหรือไม8 :           มี            ไม8มี 

หมายเหตุ : ............................................. 

............................................................... 

สภาพจิตใจ/สมอง :  

     การศึกษา = ...............................ป[ 

คุณค8าทางข8าวกรอง: เฉลี่ย+, เฉลี่ย  ,เฉลี่ย- 

สภาพจิตใจ : ........................................... 
ผูbกล่ันกรอง : ........................................... 

ว/ด/ป ..........................เวลา.................... 

ระดับความร8วมมือ:1(สูง)      2      3 (ต่ำ) 

ระดับความรูb : ก(สูง)           ข        ค(ต่ำ) 

BGW List:  มี    ไม8มี    BGW Code ......... 

ประเภทแหล8งข8าว : ก      ข         ค        ง 

วิธีการเขbาถึง: ......................................... 
รหสัความตbองการในการดำเนินการพิเศษ.............................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

หขส./ 

 ตขอ 

หมาย 

เหตุ 

.................................................................. 

.................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

............................................................ 
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 รูป 3-3 แสดงถึงลำดับของแหล8งข8าวที่จะนำมาซักถาม ระวังอย8าสับสนกับคำว8า “ประเภทของการคัดกรอง” 

กับ “ประเภทของเชลยศึก และผูbถูกกักกัน” ที่ถูกกำหนดข้ึนตามคุณค8าทางการข8าวกรองที่มีอยู8ในตัวแหล8งข8าว 
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ขั้นตอนการซักถามมี 5 ขั้นตอน จะเริ่มตbนข้ึนภายหลงัจากที่ทำการคัดกรองแหล8งข8าวเรียบรbอยแลbว 

Ø ข้ันการวางแผน และเตรียมการ 

Ø ข้ันการเขbาถึง 

Ø ข้ันการต้ังคำถาม 

Ø ข้ันการยุติการซักถาม 

Ø ข้ันการรายงาน 

1. ขั้นการวางแผน และเตรียมการ 

 เมื่อ หน.ชุดซักถาม แบ8งมอบแหล8งข8าวใหbเจbาหนbาที่ซักถามแลbว เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองวางแผนการซักถาม  

ซึ่งแผนการซักถามจะตbองสอดคลbอง และตอบสนองตามความตbองการของ หขส., ตขอ. และความตbองการข8าวสาร

เฉพาะของ ผบ.หน8วยรับการสนับสนุน  และสถานการณAทางยุทธวิธีในขณะน้ัน เพื่อช8วยใหbหน8วยรับการสนับสนุนไดbรับ

ข8าวสารตามที่ตbองการในการบรรลุภารกิจ 

 เจbาหนbาที่ซักถามแต8ละคนจะเริ่มทำการเตรียมการดbวยการ ตรวจสอบแผนที่สถานการณA, ฐานขbอมูล ทกร. 

และข8าวสารที่เกี่ยวขbองซึ่งอยู8ในแฟ�มข8าวกรองของส8วนซักถาม 

 รายงานการคัดกรอง และรายงานจากป�ายเชลยศึก จะเปeนแหล8งขbอมูลที่ช8วยในการเตรียมการใหbกับเจbาหนbาที่

ซักถามไดbดีที่สุด รูป 3-4 แบบฟอรiมปmายเชลยศึก หน1า 75  ซึ่งป�ายน้ี จะตbองติดอยู8ที่ตัวเชลยศึก และผูbถูกกักกันแต8ละ

คน และมีแหล8งขbอมูลอื่นทีอ่าจจะช8วยใหbไดbรับข8าวสารเพิ่มเติม มีดังน้ี 

 - เอกสารที่ยึดไดbจากตัวเชลยศึก และผูbถูกกักกัน 

 - รายงานผลการซักถามจากหน8วยที่ส8งมาก8อนหนbาน้ี 

 - เอกสารบันทึกบุคคลผูbถูกกักกันตามแบบฟอรAม 

 ข้ันการวางแผน และเตรียมการจะมีความเกีย่วพันกับข้ันการเขbาถึง ซึ่งในข้ันการวางแผน และเตรียมการน้ี 

เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองรวบรวม 

Ø ข8าวสารเกี่ยวกับสภาพแวดลbอมในการจับกุมแหล8งข8าว 

Ø ขbอคิดเห็นจากบุคคลที่เคยอยู8 หรือเคยพบปะกับแหล8งข8าว 

Ø ขbอมูลจากการสังเกตพฤติกรรม และลักษณะนิสัยส8วนตัวของแหล8งข8าว 

Ø ขbอมลูเกี่ยวกับลกัษณะพิเศษจากเอกสารบันทึกการคัดกรอง 

ขbอมูลต8างๆ เหล8าน้ีจะช8วยเจbาหนbาที่ซักถามในการพิจารณาถึงภาพของตัวแหล8งข8าว และช8วยใหbสามารถเลือก

วิธีการเขbาถึงแหล8งข8าวมาใชbไดbอย8างเหมาะสม 
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4 ป�จจัยหลักที่ตbองพิจารณาเมื่อจะทำการเลือกใชbวิธีการเขbาถึงแหล8งข8าว 

 - สภาพร'างกาย และจิตใจของแหล'งข'าว : แหล8งข8าวอยู8ในสภาพบาดเจ็บ, อยู8ในอารมณAโกรธ, รbองไหb,อวดดี 

หรือตกใจกลัวหรือไม8  ถbาแหล8งข8าวมีลักษณะตามที่กล8าวมา เจbาหนbาที่ซักถามจะใชbสภาพที่เกิดข้ึนเหล8าน้ีทำการขยาย

ผลต8อแหล8งข8าวใหbไดbผลดีที่สุดอย8างไรในระหว8างการซักถาม 

 - ภูมิหลังของแหล'งข'าว : อายุเท8าไร และมีประสบการณAทั้งทางทหาร และพลเรือนมาอย8างไร  

- วัตถุประสงคiของการซักถาม : เวลาในการซักถามมีอยู8เท8าไร, ผบ.หน8วยใหbความสนใจเฉพาะข8าวสารตาม 

หขส., ตขอ. และความตbองการข8าวสารเฉพาะ หรือไม8, แหล8งข8าวคนน้ีมีความรูbเพียงพอตามความตbองการในการ

ซักถามขbอมูล ทกร.หรือไม8 

 - ตัวเจ1าหน1าที่ซักถาม : ขีดความสามารถอะไรในตัวของเจbาหนbาที่ซักถามจะนำมาใชbในการเล8นตามบทบาท,

เจbาหนbาที่ซักถามมีจุดอ8อนอะไรที่อาจจะแทรกแซงต8อการซักถาม, เจbาหนbาที่ซักถามสามารถที่จะปรับตัวเองเขbากับ

ลักษณะนิสัยของแหล8งข8าวไดbหรือไม8 

 เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะตbองหาขbอมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิศาสตรAของพื้นที่, กลุ8มการเมือง, ระบบอาวุธ หรือ

ขbอมูลทางเทคนิค  ซึ่งขbอมูลทางเทคนิคสามารถที่จะขอไดbจากเจbาหนbาที่ข8าวกรองทางเทคนิค 

 คู8มืออาวุธฝ�ายตรงขbาม จะช8วยเจbาหนbาที่ซักถามในการพิสจูนAทราบถึงอาวุธที่แหล8งข8าวอbางถึง  แต8จะตbองไม8นำ

คู8มือน้ีไปแสดงใหbแหล8งข8าวเห็นจนกว8าจะไดbรับคำอธิบายอย8างชัดเจน หรือไดbมีการเขียนภาพร8างเกี่ยวกับอาวุธน้ันจาก

แหล8งข8าว 

 เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะตbองใชbแผนที่, เอกสาร, บันทึก และอุปกรณAถ8ายภาพ, รายงานการคัดกรอง และ

เครื่องมืออื่นๆเพื่อช8วยอำนวยความสะดวกในการซักถาม  ซึ่งในบรรดาเครื่องมือต8างๆ เหล8าน้ีเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองดู

ว8าอะไรที่มีอยู8 และอะไรที่ตbองเตรียมหาไวbล8วงหนbาก8อนการซักถาม จากน้ันเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดมาใชbเพื่อใหbบรรลุ

วัตถุประสงคAของการซักถาม  ซึ่งเครื่องมือที่จะช8วยเจbาหนbาที่ซักถามอาจมี ดังน้ี 

 - ป�ายติดตัวเชลยศึก 

 - รายงานการซักถามครั้งก8อน 

 - เอกสารที่พบในตัวเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน หรือที่พบในสนามรบ 

 - แผนที่ 

 - ภาพถ8าย หรือภาพถ8ายทางอากาศ 

 - ขbอมูล ทกร. 

 - เจbาหนbาที่ รปภ. 

 - เจbาหนbาที่กิจการพลเรือน และเจbาหนbาที่ ปจว. 

 - ผูbแจbงข8าว 

 - เครื่องช8วยอื่นๆ เช8น ไฟส8องสว8าง, โตµะ, เครื่องมือในการจดบันทึก 

 - แนวทางการซักถาม 
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เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองพิจารณาถึงอุปสรรคที่อาจจะเกดิข้ึน และขbอจำกัดที่อาจจะมีผลกระทบต8อการซักถาม 

ซึ่งอุปสรรค และขbอจำกัด อาจมีดังน้ี 

 - สถานภาพตามกฎหมายของเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน 

 - เวลา และสิ่งอำนวยความสะดวกในการซักถามที่มีอยู8 

 - สถานการณA 

 - ระดับความรูb 

 - ขbอจำกัดทางดbานภาษา 

 - สภาพร8างกาย 

 - ลักษณะทางจิตวิทยา 

 - ประเด็นอื่นๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนในระหว8างการซักถาม 

ความตbองการในการส8งกำลังบำรุง จะรวมถึง 

 - สถานที่พัก 

 - พื้นที่ว8างในการทำงาน 

 - ความรbอน 

 - แสงสว8าง 

 - สิ่งอำนวยความสะดวกในการคุมขัง และการประกอบเลี้ยง 

 - การขนส8งที่อาจจะตbองใชbสนับสนุนในการซักถาม 

 ฝ�ายอำนวยการแผนกต8างๆ ของหน8วยรับการสนับสนุนจะตbองจัดหาสิ่งอุปกรณAที่มีความจำเปeนตามที่กล8าวมา 

และคำขอรับการสนับสนุนทั้งหมดจะตbองนำไปประสานกับเจbาหนbาที่ส8วนอื่นๆที่อยู8 ณ ค8ายกักกันเชลยศึก หรือผูbถูก

กักกัน หรือประสานกับ ผบ.ตำบลรวบรวมเชลยศึก 

 ถbามีเวลา เจbาหนbาที่ซักถามควรจะถามเจbาหนbาที่ รปภ. ในเรือ่งต8างๆ เกี่ยวกับแหล8งข8าวเพื่อเปeนการเตรียมการ  

เน่ืองจากเจbาหนbาที่ รปภ. จะเปeนผูbที่มีโอกาสพบปะกับแหล8งข8าวอยู8อย8างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช8วยใหbข8าวสารในเรื่อง

เกี่ยวกับ 

 - สภาพร8างกายของแหล8งข8าว 

 - พฤติกรรม และท8าทีของแหล8งข8าว 

 - พฤติกรรมของแหล8งข8าวเมื่อไดbพบปะกับเจbาหนbาที่ รปภ. คนอื่นๆ หรือพบปะแหล8งข8าวคนอื่นๆ  

 - แหล8งข8าวถูกดำเนินการอะไรมาบbางต้ังแต8ถูกจับกุม 

 - ข8าวสารที่ไดbยินมาจากคนอื่นๆ ที่เปeนผูbที่เคยพบปะ หรือสัมผัสกับแหล8งข8าว 

 - ขbอมูลการจับกุม โดยเฉพาะเรื่องสภาพแวดลbอมในการเขbาจับกุมแหล8งข8าว 

 ถbามีเวลา เจbาหนbาที่ซักถามควรเขbาไปสงัเกตการณAตัวแหล8งข8าวโดยไม8ใหbแหล8งข8าวรูbตัว เพื่อตรวจสอบท8าทีการ

แสดงออก และพฤติกรรมของแหล8งข8าวดbวยตัวเอง  
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 เจbาหนbาที่ซักถามจะวิเคราะหAขbอมูลทุกอย8างเกี่ยวขbองกับตัวแหล8งข8าว แลbวพยายามมองหาจุดอ8อนทางร8างกาย 

หรือจิตใจของแหล8งข8าวเพื่อเลือกเทคนิคการเขbาถึงมาใชbอย8างไดbผล รวมทั้งจะใชbขbอมูลเกี่ยวกับตัวแหล8งข8าวทุกอย8าง

เพื่ อ ร ะ บุ ใหb ไดb ว8 า แ ห ล8 ง ข8 า ว มี ค ว าม รูb ใน ดb า น ใด  มี ร ะ ดั บ ค วาม รูb เท8 า ใด ที่ ต ร งต าม ค วาม ตb อ ง ก า ร 

ข8าวกรอง 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะทำการประมาณการดbวยตนเองในเรือ่งเกี่ยวกับประเภท และขอบเขตความรูbของแหล8งข8าว 

เพื่อนำไปปรับปรุงหัวขbอคำถามที่จะต้ังคำถามต8อแหล8งข8าว  โดยเจbาหนbาที่ซักถามจะเลือกถามคำถามเฉพาะที่มั่นใจว8า

แหล8งข8าวมีขbอมูลน้ันอยู8ในตัว และตรงตามวัตถุประสงคAทั่วไปของการซักถาม แลbวกำหนดข้ึนเปeนหัวขbอในการซักถาม 

 หัวขbอหลักที่จะใชbในการซักถามในข้ันตbนจะมีตามที่กล8าวต8อไปน้ี แต8เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะปรับปรุง หรือ

เพิ่มเติม หัวขbอการซักถามไดbเองตามความตbองกการ หรือตามสถานการณA 

 - ภารกิจ 

 - การประกอบกำลัง 

 - อาวุธ, ยุทโธปกรณA และกำลัง 

 - การวางกำลัง 

 - ยุทธวิธี 

 - การฝoก 

 - ประสิทธิภาพการรบ 

 - การส8งกำลังบำรุง 

 - ขbอมูลทางอิเล็กทรอนิกสA 

 - ขbอมูลเบ็ดเตล็ด 

 ผลที่ไดbจากข้ันการวางแผน และเตรียมการน้ี เจbาหนbาที่ซักถามจะนำไปทำแผนเพื่อเริ่มตbนการซักถาม โดย

จะตbองทบทวนแผนร8วมกับ หน.ชุดซักถามดbวย  ซึ่งแผนการซักถามจะตbองประกอบดbวยหัวขbอ ดังน้ี 

 - วัตถุประสงคAของการซักถาม 

 - ลักษณะของเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน ซึ่งรวมถึงจากการสังเกตดbวยตัวเองของเจbาหนbาที่ซักถามดbวย 

 - เวลา และสถานที่ที่จะทำการซักถาม 

 - เทคนิคการเขbาถึง หลัก และรอง 

 - เทคนิคการต้ังคำถามที่จะนำมาใชb หรือหัวขbอคำถามเฉพาะที่เจbาหนbาที่ซักถามเลือกไวbตามลำดับจากรายการ

คำถามที่ทำไวb 

 - วิธีการบันทึก และการรายงาน 

 หน.ชุดซักถามจะทบทวนแผนการซักถาม แลbวทำการปรับปรุงในสิ่งที่จำเปeนโดยสอดคลbองตาม หขส., ตขอ. 

ของ ผบ.หน8วย  หลังจากที่ไดbรับอนุมติัแผนแลbว ส8วนต8างๆ ที่เกี่ยวขbองกับการควบคุมเชลยศึกจะตbองไดbรับแจbงใหbทราบ
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ถึงสถานที่ที่จะทำการซักถาม  และเจbาหนbาที่ซักถามจะรวบรวมอุปกรณAเครื่องช8วยในการซักถามที่จำเปeน (แผนที่, แผ8น

ภาพ, เครื่องเขียน และอุปกรณAที่จะใชbอbางอิงต8างๆ) แลbวเดินทางไปยังสถานที่ทำการซักถาม 

2. ขั้นการเข5าถึง Approach Phase 

 ข้ันการเขbาถึงจะเริ่มข้ึนเมื่อ มีการพบกันระหว8างเจbาหนbาที่ซักถาม และเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน ซึ่งตbองใชb

ความระมัดระวังใหbมากที่สุด เน่ืองจากการพบกันครั้งแรกคือจุดผกผันสำคัญที่มีผลต8อความสำเร็จในการซักถาม ซึ่ง

ความสำเร็จจะเกิดข้ึนไดbน้ันมีจุดเริ่มตbนมาจากความต้ังใจของเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันที่จะพูดคุยกับเจbาหนbาที่ซักถาม 

ซึ่งวัตถุประสงคAของการเขbาถึงน้ีก็เพือ่สรbางความเปeนมิตรกับเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน และเพื่อใหbไดbรับความร8วมมือจาก

แหล8งข8าว ซึ่งจะช8วยใหbเจbาหนbาที่ซักถามไดbรับคำตอบที่ถูกตbองตรงตามคำถามที่จะถาม โดยเจbาหนbาที่ซักถามจะตbอง 

 - แสดงออกดbวยท8าทางที่เหมาะสม โดยอาศัยพื้นฐานจากการประเมินเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน 

 - เตรียมพรbอมที่จะเปลี่ยนแปลงท8าทีการแสดงออกไดbตามความจำเปeน 

 - เริ่มตbนใชbเทคนิคการเขbาถึง 

 เวลาที่ใชbในข้ันน้ี ส8วนใหญ8จะข้ึนอยู8กับปริมาณ และคุณค8าของข8าวสารที่มีอยู8ในตัวแหล8งข8าว, จำนวนเชลยศึก 

หรือผูbถูกกักกันที่มีความรูbในเรื่องเดียวกัน และเวลาที่มีอยู8  การพบปะในข้ันตbนจะตbองดำรงรักษาความสัมพันธAกันไวb 

และจะตbองพยายามทำใหbบรรยากาศมีความผ8อนคลายมากข้ึน เมื่อเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันแสดงท8าทีว8าจะใหbความ

ร8วมมือ  เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองเลือกใชbเทคนิคการเขbาถึงดbวยความระมัดระวัง 

 และไม8ว8าเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันจะแสดงออกต8อเจbาหนbาที่ซักถามอย8างไรก็ตาม เชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน

ยังคงมีจุดอ8อนอยู8ในตัว ซึ่งถbาเจbาหนbาที่ซักถามรับรูbไดb ก็สามารถที่จะนำมาใชbขยายผลต8อแหล8งข8าวไดb  

จุดอ8อนเหล8าน้ีจะแสดงออกมาทางลักษณะนิสัย เช8น ทางคำพูด, กิริยาท8าทาง, สีหนbา, การเคลื่อนไหวร8างกาย, เหงื่อ

ออกมากผิดปกติ และสิ่งบ8งช้ีทางภายนอกอื่นๆที่มีความแตกต8างกันออกไปของแต8ละคน ซึ่งในทางจิตวิทยา คนทั่วไปมี

แนวโนbมที่จะแสดงออก ดังน้ี 

 - พูดคุย โดยเฉพาะหลังจากที่ไดbผ8านประสบการณAที่เจ็บปวด 

 - แสดงท8าทีที่อ8อนนbอม เคารพนับถือ เมื่อตbองเผชิญหนbากับผูbที่มีอำนาจเหนือกว8า 

 - มักหาเหตุผลมากล8าวอbางเมื่อรูbสึกว8าตัวเองผิด  

 - ไม8สามารถใชbจิตสำนึกในการ รปภ.ตามที่เคยไดbรับการอบรม เมื่อตกอยู8ในสถานการณAที่ไม8เคยเจอ หรือ

สถานการณAวุ8นวายสับสน 

 - ยอมใหbความร8วมมือกับบุคคลทีม่ีอำนาจควบคุมเหนือตนเอง 

 - ใหbความสำคัญนbอย เกี่ยวกับเรื่องราวที่ เจbาหนbาที่ซักถามแสดงออกถึงความเหมือน หรือเกี่ยวพันกับ

ประสบการณA หรือความรูbที่เหมือนกัน 

 - ช่ืนชมกับคำเยินยอ และการปล8อยใหbพbนจากความผิด 

 - ไม8พอใจเมื่อคน หรือสิ่งที่ตัวเองใหbความเคารพ ถูกดูหมิ่น โดยเฉพาะการดูหมิ่นน้ันมาจากคนที่ตัวเองเกลียด 

- ตอบสนองต8อความเมตตา และความเขbาใจ 
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 - พรbอมที่จะใหbความร8วมมือเมื่อไดbรับสิ่งตอบแทน เช8น อาหารพิเศษ  หรือสิ่งของพิเศษที่อำนวยความสะดวก

เปeนการส8วนตัว 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองไม8ใชbวิธีการเขbาถึงในรูปแบบที่ตายตัว หรือทำวิธีการเขbาถึงเปeน รปจ.  เพราะการ

ซักถามแต8ละครั้งจะไม8เหมือนกัน ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถามจะตbอง 

• เปeนผูbควบคุม และดำรงรักษาการควบคุมต8อตัวแหล8งข8าว และการซักถาม 

• สรbาง และดำรงรักษาความเปeนมิตรระหว8างตัวเจbาหนbาที่ซักถาม และแหล8งข8าว 

• ใชbอารมณA และจุดอ8อนของแหล8งข8าวเพื่อใหbไดbรับความร8วมมือ 

ผลสำเร็จจากการใชbเทคนิคการเขbาถึง จะช8วยโนbมนbาวแหล8งข8าวใหbมีความต้ังใจที่จะบอกข8าวสาร/ข8าวกรองที่ถูกตbอง คำ

ว8าความต้ังใจในที่น้ีน้ีหมายถึง ความต้ังใจในการตอบคำถามของแหล8งข8าวต8อการต้ังคำถามของเจbาหนbาที่ซักถาม ไม8ไดb

หมายถึงความต้ังใจที่จะใหbความร8วมมือ 

 แหล8งข8าวอาจจะรูb หรืออาจจะไม8รูbว8าตัวเองกำลังใหbข8าวสารต8อเจbาหนbาที่ซักถามเกี่ยวกับเรื่องกำลังฝ�ายขbาศึก 

ซึ่งเทคนิคการเขbาถึงบางอย8างอาจจะยุติลงเมื่อแหล8งข8าวเริ่มตอบคำถาม แต8ก็มีเทคนิคการเขbาถึงบางอย8างที่อาจจะตbอง

คงไวb หรือมีการเพิ่มเติมไวbตลอดการซักถาม 

 เทคนิคการเขbาถึงสามารถจะนำมาใชbไดbดีที่สุดโดยใชbไปตามสถานการณAของการซักถาม มิใช8เปeนเพียงแค8การ

สนทนาระหว8างเจbาหนbาที่ซักถาม และแหล8งข8าวเท8าน้ัน  การขยายผลจากลักษณะทางอารมณAของแหล8งข8าวอาจจะ

ใชbไดbทั้งวิธีการหยาบคาย หรือสุภาพ ซึ่งเทคนิคบางอย8างที่เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะใชb เช8น 

 - ใชbการเคลื่อนไหวของมือ และร8างกาย 

 - ใชbการสัมผัสทางร8างกาย เช8น การวางมือลงบนบ8าเพื่อยืนยันความมั่นใจ 

 - ใชbความเงียบ 

การแสดงลักษณะท+าทางความเปNนมิตร Rapport  Postures 

 การแสดงลักษณะท8าทางความเปeนมิตรจะถูกกำหนดไวbต้ังแต8ข้ันการวางแผน และเตรียมการ โดยมีไดb 2 

ลักษณะคือ การแสดงความเขbมงวด และการแสดงความเห็นอกเห็นใจ 

 วิธีการแสดงความเขbมงวด  เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองทำใหbเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันมีความต้ังใจต8อการถูก

ซักถาม ซึ่งมีวัตถุประสงคAเพื่อทำใหbเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันไดbรับรูbว8าตัวเองจะไม8ไดbรับการช8วยเหลือ และอยู8ในสถานะ

ที่ต่ำกว8า  ซึ่งมักจะใชbวิธีน้ีต8อเชลยศึกที่เปeนนายทหาร, นายสิบ และพลทหาร ที่มีสำนึกในเรื่องการ รปภ. ค8อนขbางสูง 

 วิธีแสดงความเห็นอกเห็นใจ  เจbาหนbาที่ซักถามจะพูดกับเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันอย8างเปeนมิตร เพื่อใหb

แหล8งข8าวรูbสึกผ8อนคลาย  การใชbวิธีน้ีมักจะใชbในการซักถามเชลยศึกที่มีอายุมากกว8า หรือนbอยกว8า เน่ืองจากเชลยศึก

อาจจะตกใจกลัว และรูbสึกสับสน  ซึ่งการถามเกี่ยวกับครอบครัวเชลยศึก จะเปeนวิธีการแสดงความเห็นอกเห็นใจแบบ

หน่ึง เพราะเชลยศึกมักจะไม8ลังเลที่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับครอบครัว 
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 คนทั่วไปไม8ว8าจะมียศสูงแค8ไหน มักจะพูดคุยออกมาเพื่อบรรเทาความเครียดของตัวเอง เมื่อไดbยินคำพูดภาษา

ของตัวเองที่แสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ และเพื่อทำใหbแหล8งข8าวรูbสึกผ8อนคลาย เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะอนุญาต

ใหbเชลยศึกน่ังลง แลbวย่ืนบุหรี่ใหbสูบ หรือถามว8าเชลยศึกตbองการยาอะไรบbางหรือไม8 และอาจจะแสดงท8าทีใหbเห็นถึง

ความสนอกสนใจในตัวเชลยศึกเพื่อทำใหbเชลยศึกรูbสึกผ8อนคลาย 

 วิธีการแสดงท8าทีต8างๆน้ันมีหลายวิธี แต8ไม8ว8าจะใชbวิธีใดก็ตาม เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองแสดงออกถึงลักษณะ

ทหารที่ดี และแสดงถึงความกระตือรือรbน  เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองควบคุมความใจรbอนของ 

ตัวเองไวbตลอดเวลา ยกเวbนแต8ว8าการแสดงความใจรbอนน้ันเปeนการแสดงตามที่ไดbวางแผนไวb  เจbาหนbาที่ซักถามจะตbอง

ไม8ปล8อยใหbเวลาเสียไปกับการพูดคุยที่ไรbจุดหมาย หรือการใหbสัญญาในสิ่งที่เปeนไปไม8ไดb เช8น การยอมใหbแหล8งข8าวลี้ภัย

ทางการเมือง 

 แต8ถbาตbองมีการใหbสัญญาเพื่อช8วยสรbางความเปeนมิตรแลbว จะตbองใชbความระมัดระวังใหbมากว8าการใหbสัญญา

น้ันมิไดbหมายถึงว8า การรับรองสทิธ์ิของเชลยศึกที่เปeนไปตามกฎหมายระหว8างประเทศ หรือกฎหมายของประเทศน้ันจะ

ถูกระงับไป หากว8าเชลยศึกไม8ยอมใหbความร8วมมือต8อเจbาหนbาที่ซักถาม แต8ไม8ว8าจะอยู8ในสถานการณAใดก็ตาม เจbาหนbาที่

ซักถามจะตbองเก็บความรูbสึกประหลาดใจ หรือตกใจของตนไวb ไม8ว8าเชลยศึกอาจจะพูดอะไรทีเปeนเรื่องที่เราไม8เคยรูbมา

ก8อน เพราะเชลยศึกมักจะพูดออกมาอย8างอิสระหากเขารูbสึกว8าขbอมูลที่พูดออกไปเปeนสิ่งที่เจbาหนbาที่ซักถามรูbอยู8แลbว 

แต8หาก จนท.ซักถามแสดงท8าทางประหลาดใจ หรือตกใจในสิ่งที่แหล8งข8าวพูดก็อาจจะทำใหbเชลยศึกหยุดพูดทันที 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองส8งเสริมพฤติกรรมใดๆก็ตามทีแ่สดงออกเพื่อจะสรbางความเปeนมิตรไดbลึกซึ้งมากข้ึน 

และช8วยเพิ่มความราบรื่นในการพูดคุย  ในขณะเดียวกันก็จะตbองพยายามลดพฤติกรรมทีอ่าจจะมีผลกระทบในทางที่ไม8

ดีในการสรbางความเปeนมิตรดbวยเช8นกัน 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองเปeนผูbควบคุมการซักถามเสมอ  ถbาเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันแสดงการทbาทายต8อการ

ควบคุมการซักถาม  เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองตอบโตbอย8างรวดเร็ว และหนักแน8น แต8ทุกสิ่งทุกอย8างที่เจbาหนbาที่ซักถาม

พูด และทำ จะตbองอยู8ภายในขอบเขตของอนุสัญญาเจนีวา 

การสร5างความเปNนมิตร Developing Rapport 

 ความเปeนมิตรจะตbองดำรงรักษาไวbตลอดการซักถาม มิใช8เพียงแค8ในข้ันการเขbาถึงเท8าน้ัน  ถbาเจbาหนbาที่ซักถาม

ไดbสรbางความเปeนมิตรที่ดีมาต้ังแต8ตอนเริม่ตbนการซักถาม แต8มาหยุดความพยายามในการสรbางความเปeนมติรในระหว8าง

ที่การซักถามกำลังไดbรับขbอมูลจากแหล8งข8าว กจ็ะทำใหbแหล8งข8าวคิดว8าเจbาหนbาที่ซกัถามใหbความสนใจในการสรbางความ

เปeนมิตรกับตัวเอง และสนใจในตัวแหล8งข8าวนbอยลง ซึ่งถbาเกิดสถานการณAเช8นน้ี จะทำใหbความเปeนมิตรหมดไป และ

แหล8งข8าวอาจจะหยุดตอบคำถามที่เรากำลังถาม ซึ่งการสรbางความเปeนมิตรอาจจะเริ่มกระทำไดbโดย 

 - ถามแหล8งข8าวเกี่ยวกับสภาพแวดลbอมการจับกุม  จะทำใหbเจbาหนbาที่ซักถามสามารถรับรูbถึงความรูbสึกในใจที่

แทbจริงของเชลยศึก และจะทำใหbเจbาหนbาที่ซักถามทำการเจาะ ณ จุดน้ีเพื่อคbนหาความจริงใหbไดbลึกมากข้ึน 



 

 

 

82 

 - ถามคำถามเกี่ยวกับภูมิหลังของแหล8งข8าว ภายหลังจากที่ไดbถามเกี่ยวกับสภาพแวดลbอมของการจับกุมแลbว

เราอาจจะสรbางความความสนใจในตัวแหล8ข8าวดbวยการถามเกี่ยวกับเรื่อง ครอบครัว, วิถีชีวิตแบบพลเรือน, เพื่อน, 

ความชอบ และความไม8ชอบ ซึ่งการถามคำถามในเรื่องที่ไม8ตรงตามในสิ่งที่เราอยากจะรูb จะช8วยสรbางความ 

เปeนมิตร และอาจจะนำไปสู8การใชbวิธีการเขbาถึงแบบใหม8 และช8วยในการตรวจสอบว8าวิธีการเขbาถึงที่เราเลือกไวbในข้ัน

การวางแผน และเตรียมการน้ัน มีความเหมาะสมหรือ จะนำมาใชbอย8างไดbผลหรือไม8 ถbาวิธีการเขbาถึงที่เลือกไวbน้ันไม8

น8าจะนำมาใชbอย8างไดbผล ก็จะช8วยใหbเจbาหนbาที่ซักถามมีความอ8อนตัว ในการที่จะเปลี่ยนวิธีการเขbาถึงไดbโดยไม8ทำใหb

แหล8งข8าวรูbถึงความเปลี่ยนแปลง 

 เจbาหนbาที่ซักถามสามารถที่จะใชbวิธีการสรbางความเปeนมิตรตามที่จะกล8าวต8อไปน้ีไดb โดยข้ึนอยู8กับสถานการณA 

และการรbองขอจากแหล8งข8าวที่อาจจะมีข้ึน 

• เสนอใหbในสิ่งที่สามารถจะกระทำไดbในเบื้องตbน 

  - ใหbสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่ใหbไดbในทันที เช8น กาแฟ, บุหรี ่

  - ใหbสิ่งอำนวยความสะดวกสบายระยะสั้น เช8น อาหาร, การอาบน้ำ หรือการส8งจดหมายกลับบbาน 

  - ใหbสิ่งอำนวยความสะดวกสบายระยะยาว เช8น การส8งตัวกลับ, การใหbลี้ภัยทางการเมือง 

• สรbางเรื่องราวประสบการณAที่มีความคลbายคลึงกับที่แหล8งข8าวเคยประสบมาก8อน 

• แสดงถึงความกังวล/เปeนห8วงในตัวแหล8งข8าวโดยใชbน้ำเสียง และภาษาทางร8างกาย 

• แสดงถึงความมีเมตตา และความเขbาใจต8อความยากลำบากของแหล8งข8าว 

• ช8วยหาเหตุผลเพือ่นำมาอbางต8อการกระทำความผิดของแหล8งข8าว 

• การเยินยอแหล8งข8าว 

ภายหลังจากทีเ่จbาหนbาที่ซักถามสามารถควบคุม และสรbางความเปeนมิตรไดbแลbว เจbาหนbาที่ซักถามยังจะตbองประเมิน

แหล8งข8าวอย8างต8อเน่ือง เพื่อดูว8าวิธีการเขbาถึง และเทคนิคการถามคำถามที่ไดbเลือกไวbในข้ันการวางแผน และเตรียมการ

น้ันสามารถนำมาใชbไดbผลจริงหรือไม8 

 วิธีการเขbาถึงที่ไดbเลือกไวb ต้ังแต8 ข้ันการวางแผน และเตรียมการ ตามขbอมูลพื้นฐานที่มีอยู8ซึ่งไดbมาจาก 

เอกสารรายงาน, เจbาหนbาที่ รปภ. และจากการสังเกตการณAดbวยตัวเอง  ซึ่งขbอมูลที่มีอยู8เหล8าน้ีเปeนเพียงขbอมูลพื้นฐาน 

และอาจจะมีอยู8อย8างจำกัด  ซึ่งอาจจะเปeนแนวทางทีเ่จbาหนbาที่ซกัถามใชbเพื่อเลือกวิธีการเขbาถึงที่ไม8ไดbผลในการที่จะทำ

ใหbไดbรับความร8วมมือจากแหล8งข8าว  ดังน้ัน การประเมินแหล8งข8าวอย8างระมัดระวังจะเปeนสิ่งสำคัญที่ช8วยใหbไม8ตbอง

เสียเวลาไปโดยเปล8าประโยชนAในข้ันการเขbาถึง 

 คำถามที่ใชbอาจเปeนคำถามผสม (Mixed) หรือคำถามแยก (Separate) ก็ไดb เช8น ถbาเจbาหนbาที่ซักถามเลือกใชb

วิธีการเขbาถึงดbวยวิธี “รักเพื่อน (Love Comrades)” มาทดลองใชbในการเขbาถึงแหล8งข8าว ก็ควรจะถามว8า คุณทำงาน

เขbากับเพื่อนๆในหน8วยน้ีไดbดีแค8ไหน? ซึ่งถbาแหล8งข8าวตอบว8า พวกเขาทุกคนทำงานกันอย8างใกลbชิด และเปeนทีม

เดียวกัน น่ันก็แสดงว8าเจbาหนbาที่ซักถามสามารถที่จะใชbวิธีการเขbาถึงน้ีไดb และมั่นใจไดbถึงความสำเร็จ 
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 แต8ถbาแหล8งข8าวตอบว8า พวกเขาทั้งหมดไม8ค8อยชอบความหbาวของผม และผมก็ไม8สามารถที่จะอยู8ร8วมกับพวก

เขาไดb เจbาหนbาที่ซักถามก็ควรที่จะเลิกใชbวิธีการเขbาถึงแบบรักเพื่อน  และรีบถามคำถามอื่นที่ไม8เกี่ยวขbองต8อไปอย8าง

รวดเร็ว เพื่อใหbตัวเองไดbมีเวลาที่จะคิดหาวิธีการเขbาถึงวิธีใหม8 

ความแนบเนียนในการเปลี่ยนผ+าน Smooth Transitions 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองเปeนผูbนำในการสนทนาอย8างนุ8มนวล และมีเหตุมีผล โดยเฉพาะถbาตbองการที่จะเปลี่ยน

เทคนิคการเขbาถึงจากวิธีหน่ึงไปใชbอีกวิธีหน่ึง วิธีการยุแหย8 และใหbความหวัง (Poking and Hoping) ที่ใชbในเทคนิคการ

เขbาถึง อาจทำใหbเชลยศึกระมัดระวังตัวมากข้ึนต8อเทคนิคกลอุบายต8างๆ และจะทำใหbการซักถามมีความยากลำบาก

มากข้ึนt 

 ความเช่ือมโยงในการที่จะเปลี่ยนวิธีการเขbาถึงจากวิธีหน่ึงไปเปeนอีกวิธีหน่ึงน้ัน สามารถที่จะทำไดbอย8าง

สมเหตุสมผล และแนบเนียนดbวยการใชbถbอยคำในการเปลี่ยนผ8าน (Transitional Phrases) ความสมเหตุสมผลในการ

เช่ือมโยงสามารถที่จะทำไดbโดย การรวมเอาประโยคง8ายๆ ที่สามารถจะเช่ือมโยงเขbากับเทคนิคการเขbาถึงที่ใชbมาก8อน

หนbาน้ีเปeนพื้นฐานสำหรับเทคนิคการเขbาถึงอันต8อไปที่จะนำมาใชb 

 การเปลี่ยนวิธีการเขbาถึงสามารถที่จะปกป�ดไดbอย8างแนบเนียนดbวยการทิ้งวิธีการเขbาถึงที่ใชbไม8สำเร็จ หรือใชbไม8

ไดbผลน้ันไป แลbวยbอนกลับไปใชbคำถามที่ไม8เกี่ยวขbองอีกครั้ง ซึ่งการใชbวิธีการสนทนาในเรื่องที่ไม8เกี่ยวขbองน้ี จะทำใหb

เจbาหนbาที่ซักถามสามารถที่จะเปลี่ยนการสนทนาไปในทิศทางใหม8ที่ตbองการไดb  และบางครั้งอาจจะทำใหbไดbร8องรอย 

หรือเบาะแส และคำพูดที่เปeนนัยเกี่ยวกับความเครียด หรือจุดอ8อนของแหล8งข8าว หรือนำไปสู8วิธีการเขbาถึงวิธีอื่น ที่

อาจจะทำใหbไดbรับความสำเร็จมากข้ึน 

ความจริงใจ และความเชื่อใจ Sincere and Convincing 

 ถbาเจbาหนbาที่ซักถามใชbวิธีการโตbแยbง และใหbเหตุผลเพื่อใหbแหล8งข8าวใหbความร8วมมือ เจbาหนbาที่ซักถามจะตbอง

เปeนผูbที่มีความน8าเช่ือถือ และแสดงออกถึงความจริงใจ  ทุกอย8างที่สอดแทรกเขbามาในการซักถาม ไม8ว8าจะเปeนในเรื่อง

ของ คำมั่นสัญญา,สถานการณA และการโตbแยbง หรือเรื่องราวที่สรbางข้ึนต8างๆ จะตbองมีความเช่ือถือไดb ซึ่งการที่

แหล8งข8าวจะเช่ือเรา หรือไม8เช่ือน้ัน จะข้ึนอยู8กับความรูb, ประสบการณA และการฝoกของเจbาหนbาที่ซักถาม  การประเมิน

แหล8งข8าวอย8างมีประสิทธิภาพจะเปeนพื้นฐานในการเขbาถึงแหล8งข8าว และเปeนสิ่งสำคัญต8อความสำเร็จในการซักถาม 

การรับรู5ถึงจุดเปลี่ยน Recognize the Breaking Point 

 แหล8งข8าวทุกคนจะมีจุดเปลี่ยน ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามจะไม8มีทางรูbไดbเลยจนกว8าการซักถามจะดำเนินไปจนถึงจุด

เปลี่ยนน้ัน  อย8างไรก็ตาม ยังมีสิ่งบอกเหตุบางอย8างที่จะบอกไดbว8าแหล8งข8าวกำลังใกลbจะถึงจุดเปลี่ยน หรือเลยจุด

เปลี่ยนของแหล8งข8าวมาแลbว เช8น ในระหว8างการเขbาถึง แหล8งข8าวแสดงท8าทีในเชิงบวก และแสดงสีหนbาที่ช้ีใหbเห็นว8า

กำลังสนใจในสิ่งทีเ่ราเสนอ หรือ มีอาการลงัเลมากข้ึนในการทีจ่ะโตbแยbงกับเรา น่ันหมายถึงว8าแหล8งข8าวกำลังเขbาใกลbถึง

จุดเปลี่ยน  ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองมีความต่ืนตัวที่จะรับรูbไดbถึงสัญญาณที่แสดงออกมาน้ี 

 เมื่อเจbาหนbาที่ซักถามสามารถรับรูbไดbว8าแหล8งข8าวกำลังถึงจุดเปลี่ยนแลbว เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองเริ่มยิงคำถาม

ที่ตรงกับความตbองการในวัตถุประสงคAของการซักถาม  และถbาแหล8งข8าวตอบคำถามน้ัน เจbาหนbาที่ซักถามก็สามารถที่
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จะเริ่มนำเขbาสู8ข้ันการต้ังคำถามไดb  แต8ถbาแหล8งข8าวไม8ตอบคำถามน้ัน หรือหยุดตอบคำถาม เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองรูb

ทันทีว8าแหล8งข8าวยังไม8เขbาใกลbจุดเปลี่ยนตามที่คาดไวb  ในกรณีน้ี เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองทำการเขbาถึงต8อไป หรือ

อาจจะเปลี่ยนไปใชbเทคนิคการเขbาถึงสำรองที่กำหนดไวb หรือใชbเทคนิคการต้ังคำถาม และพูดคุยต8อไปจนกระทั่งเริ่ม

รูbสึกไดbว8าแหล8งข8าวเขbาใกลbจุดเปลี่ยน 

 เจbาหนbาที่ซักถามสามารถที่จะบอกไดbว8าแหล8งข8าวเขbาถึงจุดเปลี่ยนแลbวหรือยัง ดbวยการถามคำถามที่ตรงตาม

ความตbองการ  ซึ่งจะตbองคอยถามอยู8เรื่อยๆจนกว8าเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันเริ่มที่จะตอบคำถามที่ตรงตามความ

ตbองการเหล8าน้ัน  ซึ่งมีความเปeนไปไดbว8า เชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน อาจจะใหbความร8วมมือในช่ัวขณะหน่ึง แลbวจะหยุด

ตอบคำถามขbอต8อๆไป ซึ่งถbามีเหตุการณAลักษณะน้ีเกิดข้ึน เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะใชbการเขbาถึง ที่ใชbมาต้ังแต8ตbนซึ่ง

ไดbรับความร8วมมือจากแหล8งข8าว หรือเปลี่ยนไปใชbวิธีการเขbาถึงแบบอื่น ก8อนที่จะเริ่มเขbาสู8ข้ันการต้ังคำถาม 

ซึ่งเวลาทีจ่ะใชbกับแหล8งข8าวแต8ละคน จะข้ึนอยู8กับหลายๆ ปvจจัย เช8น 

Ø สถานการณAการรบ 

Ø ความเปeนประโยชนAต8อการตอบสนองความตbองการตาม หขส. และ ตขอ. ของ ผบ.หน8วยรับการสนับสนุน 

Ø ความต้ังใจในการพดูคุยของแหล8งข8าว 

ความหลากหลายของวิธีการเขbาถึงที่จะนำมาใชbไดbน้ัน ข้ึนอยู8กับความชำนาญของเจbาหนbาที่ซักถาม ซึ่งเล8หAเหลี่ยม 

หรือการลวงต8างๆที่นำมาใชbยังคงตbองเปeนไปตามสนธิสัญญาต8างๆ และตbองไม8มีการละเมิด เช8น เจbาหนbาที่ซักถาม

จะตbองไม8ปลอมตัวเปeนเจbาหนbาทีเ่สนารักษA, อนุศาสนาจารยA หรือเจbาหนbาที่กาชาดสากล   วิธีการเขbาถึงที่นำมาใชb จะมี

การเปลี่ยนไดbหลายวิธี ซึ่งแต8ละวิธีสามารถที่จะเลือกมาใชbใหbเหมาะสมกับสถานการณA หรือแหล8งข8าวคนใดคนหน่ึงไดb 

ซึ่งความหลากหลายของวิธีการเขbาถึงที่จะนำมาใชbไดbน้ันข้ึนอยู8กับลักษณะส8วนตัว, ประสบการณA, ความเฉลียวฉลาด 

และการใชbจินตนาการของเจbาหนbาที่ซักถาม 

การผสมผสานการเข5าถึง Approach Combinations 

 วิธีการเขbาถึงน้ันไม8สามารถที่จะใชbเพียงวิธีเดียวไดbอย8างมีประสิทธิภาพ นอกจากวิธีการเขbาถึงโดยตรงเท8าน้ัน 

ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองใชbเทคนิคการเขbาถึงแบบต8างๆ กัน หรือใชbผสมผสานกัน และใชbความเปeนเหตุเปeนผล  

การเปลี่ยนผ8านอย8างแนบเนียน, ความจริงใจ, ความมีเหตุมีผล และการใชbการลงโทษ ซึ่งการผสมผสานเทคนิคการ

เขbาถึง จะช8วยใหbการทำงานมีประสิทธิภาพ และถbาขาดความมุ8งมั่นก็จะไม8ประสบผลสำเร็จ  ตัวอย8างการผสมผสาน

เทคนิคการเขbาถึง เช8น 

 - การเขbาถึงโดยตรง – ความไรbประโยชนA – การใหbรางวัล 

 - การเขbาถึงโดยตรง – ความไรbประโยชนA – ความรักเพื่อน 

 - การเขbาถึงโดยตรง – การสรbางความกลัว (แบบไม8รุนแรง) fear – up <mild> - การใหbรางวัล (Incentive) 

วิธีการเขbาถึงที่นำมาใชbผสมผสานกันน้ันไม8จำกัดว8าจะใชbกี่วิธี แต8เจbาหนbาที่ซักถามตbองเลือกเทคนิควิธีการ

เขbาถึงอย8างรอบคอบต้ังแต8ข้ันการวางแผน และเตรียมการ  ดbวยการรับฟvงในสิ่งที่แหล8งข8าวพูดออกมา 
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อย8างระมัดระวัง(ไม8ว8าจะเปeนคำพูด หรือภาษาทางร8างกาย) เพื่อที่จะไดbแนวทางที่จะนำไปพิจารณาว8าเทคนิคการเขbาถึง

วิธีใดที่ เลือกไวbแต8ไม8น8าจะใชbไดbผล ซึ่งเมื่อวิธีการเขbาถึงที่เลือกไวb น้ันนำมาใชbไม8ไดbผล เจbาหนbาที่ซักถามจะตbอง

ปรับเปลี่ยนวิธีการเขbาถึงไปใชbวิธีการแบบอื่นที่คิดว8าน8าจะไดbผล เพื่อใหbไดbรับความร8วมมือจากแหล8งข8าว 

 เทคนิคการเขbาถึงที่จะกล8าวต8อไปน้ี จะตbองสอดคลbองกับอนุสัญญาเจนีวาที่เกี่ยวขbองดbวยในทุกสิ่งทุกอย8างที่

เจbาหนbาที่ซักถามพูด หรือกระทำ มีดังน้ี 

• การเขbาถึงโดยตรง (Direct) 

• การเขbาถึงแบบการใหbรางวัล (Incentive) 

• การเขbาถึงแบบใชbอารมณA (Emotional) 

• การเขbาถึงแบบสรbางความกลัว (Increased fear – up) 

• การเขbาถึงแบบใชbความภาคภูมิใจ และความอวดดี (Pride and Ego) 

การเข5าถึงโดยตรง Direct 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะถามคำถามตรง เพื่อใหbไดbข8าวสารตามความตbองการ โดยไม8ปกป�ดจุดประสงคAของการ

ซักถาม  การเขbาถึงโดยตรงมักจะนำมาใชbเปeนความพยายามอย8างแรกต8อการถามคำถามเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน ที่

เจbาหนbาที่ซักถามเช่ือว8าน8าจะเปeนผูbทีใ่หbความร8วมมือ 

 เทคนิคการเขbาถึงโดยตรง จะใชbเมื่อทำการซักถามเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันที่ไดbตรวจสอบแลbวว8าเปeนผูbที่ใหb

ความร8วมมือมาต้ังแต8ข้ันการคัดกรองในตอนแรก หรือในการซักถามครั้งแรก  และอาจจะนำมาใชbกับผูbที่ผ8านการอบรม

ดbานการ รปภ.มานbอย หรือไม8เคยผ8านการอมรมดbานการ รปภ. มาเลย  เทคนิคการเขbาถึงโดยตรงน้ีจะใชbไดbผลดีทีสุ่ดต8อ

กำลังพลที่เปeนนายสิบยศระดับล8าง หรือพลทหาร ซึ่งเปeนพวกที่มีการต8อตbานนbอย หรือแทบจะไม8มีเลย และมักจะเปeน

พวกที่ไดbรับการอบรมดbานการ รปภ. มาค8อนขbางนbอย 

 เทคนิคการเขbาถึงโดยตรงน้ีเปeนวิธีที่ง8าย และไดbข8าวสารในปริมาณมากภายในเวลาที่มีอยู8อย8างจำกัด  ซึ่งมักจะ

นำมาใชbบ8อยในหน8วยระดับล8าง ในสถานการณAทางยุทธวิธีที่ไม8มีโอกาสที่จะเลือกเทคนิคการเขbาถึงแบบอืน่มาใชb และ

เชลยศึก หรือผูbถูกกักกันกำลังอยู8ในความคิดที่สับสน และตกใจกลัว 

 เทคนิคการเขbาถึงโดยตรงน้ีใชbไดbผลมากที่สุด จากสถิติในช8วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 แสดงใหbเห็นว8าเทคนิคน้ีใชb

ไดbผลถึง 90 % และในสงครามเวียดนาม และการปฏิบัติการพายุทะเลทรายใชbไดbผลถึง 95 % 

การเข5าถึงแบบการให5รางวัล Incentive Approach 

 เทคนิคการใหbรางวัลจะเปeนการใชbประโยชนAจากการไม8ใหbความสะดวกสบายต8อเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันที่เปeน

ผูbที่มีจิตใจอ8อนแอ ซึ่งอาจจะแสดงอออกใหbเห็นถึงการอยากไดbรับความสะดวกสบาย เช8น ไดbรับขนม, ลูกอม, ผลไมb 

หรือบุหรี ่ ความชอบในลักษณะน้ีจะเปeนตัวช8วยใหbเจbาหนbาที่ซักถามใชbวิธีการนำเสนอการใหbรางวัลแก8เชลยศึก หรือผูb

ถูกกักกันเพื่อใหbไดbรับความร8วมมือ และไดbรับความจริง ดbวยการเสนอว8าจะใหb หรือยังไม8ใหbของที่จะใหbเปeนรางวัล ซึ่ง

การใชbเทคนิคน้ีตbองมีความระมัดระวังว8า 
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 - ตbองไม8กดดันมากเกินไปจนไม8ยอมใหbสิง่อำนวยความสะดวกข้ันพื้นฐานทีบุ่คคลทัว่ไปตbองใชb(เจbาหนbาทีซ่ักถาม

จะตbองไม8ระงับสิทธิข้ันพื้นฐานตามอนุสัญญาเจนีวา แต8อาจจะระงับการใหbสิทธิพิเศษไดb)  การเสนอใหbรางวัลตbองไม8

เปeนการละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐานที่แหล8งข8าวพึงจะไดbรับสิทธิน้ันอยู8แลbว แต'ถ1าแหล'งข'าวไม'ทราบถึงสิทธิข้ันพื้นฐาน 

เจ1าหน1าที่ซักถามก็อาจจะใช1ความไม'รู1น้ันมาใช1ให1เปrนประโยชนiได1 

 - เชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน อาจจะใชbเล8หAเหลี่ยมดbวยการใหbข8าวสารที่ผิด เพื่อใหbตัวเองไดbรับสิ่งของตอบแทน

ตามที่ตbองการ หรือเพื่อใหbยุติการซักถาม 

อนุสัญญาเจนีวาระบุว8า ระเบียบแบบแผนของการปฏิบัติต8างๆ จะตbองเขียนไวbดbวยภาษาของประเทศเชลยศึก 

ซึ่งจะเปeนความรับผิดชอบของเจbาหนbาที่ สห. 

 การเสนอใหbรางวัลจะตbองมีความสมเหตุสมผล และเปeนไปไดb ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองไม8ใหbสัญญาใดๆ ที่

ตนเองไม8สามารถใหbไดb  แต8จะใชbวิธีการอbาง หรือพิจารณา เพื่อเลี่ยงการรับประกันในสัญญาไดb ตั ว อ ย8 า ง  เช8 น  ถb า

เจbาหนbาที่ซักถามใหbสัญญา แต8ไม8สามารถทำไดb และเจbาหนbาที่ซักถามคนน้ัน หรือคนอื่นที่จะตbองทำการซักถาม

แหล8งข8าวคนเดิมอีก ก็อาจจะทำใหbแหล8งข8าวไม8ใหbความไวbวางใจ และก็อาจจะไม8ยอมใหbความร8วมมือ  ดังน้ันแทนที่จะ

ใหbสัญญาที่แน8นอนในสิ่งใดสิ่งหน่ึงเช8น การยอมใหbลี้ภัยทางการเมือง  เจbาหนbาที่ซักถามก็อาจจะเสนอใหbในสิ่งที่ตัวเอง

ทำไดbแทน โดยสิ่งที่ใหbน้ันก็เปeนไปตามความตbองการของแหล8งข8าวเหมอืนกัน ตราบเท8าที่แหล8งข8าวจะยังคงใหbความ

ร8วมมือ 

 ในขณะที่ทำการสรbางความเปeนมติรอยู8น้ัน เทคนิคการเขbาถึงแบบการใหbรางวัลกอ็าจจะแบ8งออกไดbเปeน 2 ส8วน 

โดยกำหนดว8า รางวัลอีกส8วนหน่ึงจะใหbแหล8งข8าวก็ต8อเมื่อ ถึงเวลาที่แหล8งข8าวมีความคาดหวังว8าจะไดbรับรางวัลในส8วน

น้ัน 

 - ระยะสั้น – เปeนการใหbรางวัลในทันที เช8น ใหbส8งจดหมายกลับบbาน, ใหbไปพบเพื่อนที่ไดbรับบาดเจ็บ 

 - ระยะยาว – จะไดbรับเมื่อถึงเวลา เช8น ยอมใหbลี้ภัยทางการเมือง 

การเข5าถึงแบบการใช5อารมณG Emotional Approach 

 การสังเกตแหล8งข8าว หรือผูbถูกกักกันอย8างละเอียด จะทำใหbเจbาหนbาที่ซักถามตรวจสอบไดbถึงความรุนแรงทาง

อารมณAที่สามารถจะนำมาใชbจูงใจไดb  การจูงใจทางอารมณA อาจจะใชb ความโลภ, ความรัก,ความเกลียด, ความแคbน 

หรืออารมณAทางดbานอื่นๆ  เจbาหนbาที่ซักถามจะใชbคำพูด และเล8หAเหลี่ยมทางอารมณAในการกดดันต8อความรุนแรงทาง

อารมณAของเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน 

 ขbอไดbเปรียบหลักของเทคนิคน้ี คือ มีวิธีดำเนินการไดbหลายวิธี และเอื้ออำนวยใหbเจbาหนbาที่ซักถามสามารถใชb

สถานการณAพื้นฐานแบบเดียวกันน้ีทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ 

 ตัวอย8าง เช8น สามารถใชbเทคนิคน้ีต8อเชลยศึกผูbซึ่งมีความจงรกัภักดีต8อหน8วย และเพื่อนทหารในหน8วยตัวเองสงู

มาก  เจbาหนbาที่ซักถามก็อาจจะใชbความไดbเปรียบของเทคนิคน้ีโดยบอกเชลยศึกว8า  การที่เชลยศึกใหbข8าวสารที่ฝ�ายเรา

ตbองการน้ัน  ตัวเชลยศึกจะช8วยใหbสงคราม หรือการรบยุติไดbเร็วข้ึน และสามารถที่จะช8วยชีวิตเพื่อนร8วมงานของเขาไดb

อีกหลายคน แต8ถbาเชลยศึกไม8ยอมพูด หรือแจbงข8าวสารก็จะทำใหbการรบยืดเย้ือ และจะทำใหbเพื่อนร8วมงานของเขาตbอง
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เสียชีวิตมากข้ึน  วิธีน้ีจะเปeนการสรbางภาระใหbกับตัวเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน และอาจจะจูงใจใหbเชลยศึก หรือผูbถูก

กักกันน้ันตbองพยายามบรรเทาในสิ่งที่จะเกิดข้ึนต8อหน8วย และเพื่อนร8วมงานดbวยการยอมใหbความร8วมมือ หรือ ใชb

เทคนิคน้ีต8อคนที่ใหbการช8วยเหลือกลุ8มก8อความไม8สงบ ซึ่งเปeนคนที่มีนิสัยรักครอบครัว โดยบอกว8า จะใหbลูก และเมียมา

เย่ียมไดb ซึ่งถbายอมใหbความร8วมมือ หรือบอกที่ซ8อนอาวุธกจ็ะปล8อยตัวใหbกลับไปอยู8กับครอบครัวไดb และเมื่อลูก เมียมา

เย่ียม ก็ใหbแค8เห็นหนbากันห8างๆ ไม8ใหbพูดคุยกัน ในช8วงเวลาสั้นๆ เพื่อดึงอารมณAความรักครอบครัว เพื่อใหbแหล8งข8าวใหb

ความร8วมมือต8อการซักถาม  

 ในทางกลับกัน เทคนิคน้ีก็สามารถนำมาใชbกับเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันที่มีความเกลียดชังหน8วยตัวเองอัน

เน่ืองมาจากการที่ หน8วยไดbถอนตัวไป แลbวทิ้งใหbเชลยศึกคนดังกล8าวถูกจับกุม  หรือใชbกับเชลยศึกที่มีความรูbสึกว8า

หน8วยของตนปฏิบัติต8อตัวเองดbวยความไม8ยุติธรรม ซึ่งในกรณีน้ีเจbาหนbาที่ซักถามสามารถที่จะช้ีใหbเชลยศึกเห็นว8า ถbา

เชลยศึกใหbความร8วมมือ และบอกที่ต้ังหน8วยของตนแลbวหน8วยของเขาก็จะถูกทำลาย ซึ่งเปeนโอกาสที่เชลยศึกจะไดbแกb

แคbนต8อหน8วยตนเอง โดยเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองใชbวิธีการน้ีในลักษณะอย8างเปeนทางการใหbมาก เทคนิคการเขbาถึงแบบ

น้ีจะใชbไดbผลมากต8อเชลยศึกที่มีอายุนbอย และมีนิสัยข้ีกลัว 

การเขbาถึงแบบใชbอารมณAความรัก Emotional Love Approach 

 เทคนิคน้ีจะใชbไดbอย8างประสบผลสำเร็จโดยเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองมุ8งไปที่ความรูbสึกกระวนกระวายใจของ

แหล8งข8าวในเรื่องสภาพแวดลbอมที่อยู8รอบตัวแหล8งข8าวในเวลาน้ัน เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองใชbอารมณAความรักของ

แหล8งข8าวที่มีต8อสิ่งใดสิ่งหน่ึง เช8น ความรักครอบครัว, รักแผ8นดินเกิด หรือรักเพื่อน  ซึ่งถbาเจbาหนbาที่ซักถามทำใหb

แหล8งข8าวรูbสึกว8า ตัวเขาสามารถที่จะช8วยเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงสถานการณAที่อาจจะเกิดกับครอบครัว, บbานเกิด 

หรือเพื่อนใหbดีข้ึนไดbแลbว เทคนิคการเขbาถึงแบบน้ีจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ 

 เทคนิคการเขbาถึงแบบใชbอารมณAความรักน้ีมกัจะมีความเกีย่วพันกับการใหbรางวัล เช8น จะยอมใหbติดต8อกลับไป

ยังครอบครัวของแหล8งข8าว หรือสงครามจะจบเร็วข้ึนจะเปeนการช8วยรกัษาชีวิตของเพื่อนแหล8งข8าวไดb 

และเจbาหนbาที่ซักถามมักจะนำเอาเทคนิคการไรbประโยชนAมาใชbร8วมกับการเขbาถึงแบบใชbอารมณAความรัก เพื่อเร8งใหbไป

ถึงยังจุดเปลี่ยนผ8านของแหล8งข8าวไดbเร็วข้ึน 

 ความจริงใจ และความน8าเช่ือมั่น(Conviction) เปeนสิ่งสำคัญต8อความสำเร็จในการใชbเทคนิคการเขbาถึงแบบใชb

อารมณAความรัก โดยเจbาหนbาที่ซักถามตbองแสดงถึงความห8วงใยอย8างแทbจริงต8อแหล8งข8าว เพื่อใหbสามารถควบคุม

อารมณAของแหล8งข8าวไดb 

 ถbาเจbาหนbาที่ซักถามพบว8าแหล8งข8าวมีความรักเพื่อน และหน8วยเปeนอย8างมาก เจbาหนbาที่ซักถามก็อาจจะขยาย

ผลจากความรูbสึกน้ันไดbอย8างมีประสิทธิภาพ  ดbวยการสรbางภาระใหbกับแหล8งข8าวว8าถbาไม8ใหbความร8วมมือก็อาจจะส8งผล

เสียต8อเพื่อนร8วมงาน และหน8วยงานที่แหล8งข8าวทำงานอยู8 แลbวจูงใจใหbแหล8งข8าวบรรเทาความรูbสึกต8อการเปeนภาระน้ัน

ดbวยการหันมาใหbความร8วมมือกับเจbาหนbาที่ซักถาม 

การเขbาถึงแบบใชbอารมณAความเกลียด Emotional Hate Approach 
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 การใชbเทคนิคแบบน้ีจะตbองมุ8งไปที่ความรูbสกึเกลยีดชังไม8ว8าจะในเรือ่งใดๆก็ตาม หรือความรูbสึกตbองการแกbแคbน

ที่มีอยู8ในตัวแหล8งข8าว เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองคbนหาใหbไดbว8าอะไรที่แหล8งข8าวเกลียด เพื่อขยายผลต8ออารมณAความรูbสึก

น้ัน ดbวยการเอาชนะ/ลบลbางความมีเหตุมีผล ความมีวิจารณญาณในตัวของแหล8งข8าว ซึ่งแหล8งข8าวอาจจะมีความรูbสึก

ในทางลบต8อการปกครองของประเทศของตน, ต8อผูbที่มีอำนาจเหนือตน, ต8อนายทหาร หรือเพื่อนร8วมงานในหน8วย 

 เทคนิคการเขbาถึงน้ีจะใชbไดbดีที่สุดต8อคนส8วนนbอยที่มีความแตกต8างทางดbานเช้ือชาติ หรือแตกต8างทางลัทธิ/

ศาสนา และมีความรูbสึกเจ็บแคbน เจ็บปวดต8อการถูกแบ8งแยกในการใชbชีวิตในกองทัพ หรือการใชbชีวิตในสังคมปกติ ซึ่ง

ถbาแหล8งข8าวรูbสึกว8าตัวเองถูกปฏิบัติดbวยความไม8ยุติธรรมจากหน8วยงานของตัวเองแลbว เจbาหนbาที่ซักถามก็ควรดึงจุดน้ี

ออกมาช้ีใหbเห็นว8า ถbาแหล8งข8าวยอมใหbความร8วมมือ และเป�ดเผยใหbทราบถึงที่ต้ังหน8วยของตน หน8วยน้ันจะถูกทำลาย

ซึ่งก็จะเปeนช8วยระบายความรูbสึกอยากการแกbแคbนของแหล8งข8าวไดb 

 และย่ิงถbาเจbาหนbาที่ซักถามใชbน้ำเสยีงทีแ่สดงถึงการมคีวามรูbสึกร8วมกนั ก็จะเปeนการเพิ่มประสทิธิภาพในการใชb

เทคนิคน้ีมากข้ึน  เช8นพูดว8า คุณเปeนหน้ีบุญคุณต8อคนที่ปฏิบัติต8อคุณอย8างไม8มคีวามจริงใจ คำพูดลักษณะน้ีถbานำมาใชb

อย8างเหมาะสมแลbว สามารถที่จะช8วยเพิ่มความสำเร็จในการซักถามไดb 

 การใชbเทคนิคน้ีอย8าเริ่มตbนดbวยการดุด8าถึงภูมิหลัง หรือชีวิตของแหล8งข8าว จนกว8าการประเมินของเจbาหนbาที่

ซักถามจะช้ีใหbเห็นถึงความรูbสึกของแหล8งข8าวในเชิงลบที่มีต8อเรื่องเหล8าน้ัน 

 เทคนิคการใชbอารมณAความเกลียดจะนำมาใชbอย8างไดbผลมากข้ึน ดbวยการดึงเอาอารมณAในเชิงลบของแหล8งข8าว

ออกมาดbวยคำถามที่ซักไซbเพื่อใหbแหล8งข8าวตอบโตbออกมาดbวยความโกรธ  ตัวอย8างเช8น ถามว8า คุณรูbสึกไมµว8าทำไมเพื่อ

ร8วมงานของคุณถึงปล8อยใหbคุณถูกจับ หรือทำไมเพื่อร8วมงานของคุณถึงทอดทิ้งใหbคุณตาย  แต8อย8าดุด8าถึงหน8วย หรือ

แผ8นดินเกิดของแหล8งข8าว ถbายังไม8เห็นอารมณAในเชิงลบแสดงออกมาภายนอก 

 แหล8งข8าวส8วนใหญ8จะมีความรักประเทศชาติของตนสูง แต8อาจจะเกลียดระบอบการปกครองของประเทศ  

เทคนิคการใชbอารมณAความเกลียดจะใชbไดbผลมากต8อแหล8งข8าวที่มีอายุนbอย หรือเปeนคนที่ตกใจกลัว 

ง8าย เน่ืองจากแหล8งข8าวประเภทน้ีมักจะไม8มีโอกาสที่จะไดbกลับไปแกbแคbนหน8วย หรือเพื่อนร8วมงานของตนในเรื่องน้ี  

หรือเปeนบุคคลผูbที่ไม8เคยไดbรับการส8งเสริม หรือยอมรับใหbแสดงออกถึงความรูbสึกของตนเอง 

การเข5าถึงแบบการสร5างความกลัว Fear–up Approach 

 เทคนิคการสรbางความกลัวจะใชbขยายผลต8อความรูbสึกกลัวของแหล8งข8าวที่เกิดข้ึนก8อนหนbาน้ีต้ังแต8ถูกจับกุม 

และซักถามในข้ันตbน เทคนิคน้ีจะใชbไดbผลต8อแหล8งข8าวที่มีอายุนbอย, ขาดประสบการณA หรือแสดงออกถึงความกลัว 

หรือประสาทเสียมากผิดปกติ  ความกลัวของแหล8งข8าวอาจจะเกิดข้ึนอย8างมีเหตุผล หรือเกิดข้ึนอย8างไม8มีเหตุผล เช8น 

แหล8งข8าวผูbซึ่งตกเปeนอาชญากรสงครามอาจจะกลัวต8อการถูกพิพากษาลงโทษ แต8แหล8งข8าวผูbที่ไดbรับการปลูกฝvงจาก

การโฆษณาชวนเช่ือของขbาศึกอาจจะไม8กลัวว8าตนเองจะถูกทรมาน หรือถูกฆ8า เมื่อถูกฝ�ายเราจับกุมไดb 

 การใชbเทคนิคการสรbางความกลวัน้ีมีโอกาสที่จะละเมิดต8อกฎของการทำสงคราม ดังน้ันตbองใชbความระมัดระวัง

ใหbมากในการข8มขู8 หรือบบีบังคับแหล8งข8าว เพื่อมิใหbมีการละเมิดอนุสัญญาเจนีวา 
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 สิ่งสำคัญที่สุดของเทคนิคน้ีคือ เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองแยกแยะใหbไดbว8าแหล8งข8าวกลัวอะไรบbาง เพื่อนำเอา

ความกลัวน้ันมาขยายผล  วิธีที่จะขยายผลจากความกลัวของแหล8งข8าวน้ันจะข้ึนอยู8กับว8า ความกลัวของแหล8งข8าวเปeน

ความกลัวที่เกิดข้ึนอย8างมีเหตุผล หรือเปeนความกลัวอย8างไม8มีเหตุผล 

เทคนิคการสรbางความกลัวแบบรุนแรง Fear – up <Harsh> 

 เทคนิคน้ีเจbาหนbาที่ซักถามจะแสดงอำนาจดbวยการใชbเสียงดังข8มขู8  เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะแกลbงขวbางปา

สิ่งของเขbาไปในหbองซักถาม โดยใหbขbามหัวแหล8งข8าวเพื่อสรbางความกลัวใหbกับแหล8งข8าวมากข้ึน  แต8ตbองใชbความ

ระมัดระวังอย8าใหbเปeนการละเมิดอนุสัญญาเจนีวาในเรื่อง การหbามใชbการบังคับ และข8มขู8 เทคนิคน้ีเปeนการทำใหb

แหล8งข8าวรูbสึกกลัว และรูbสึกว8าไม8มีทางเลือกนอกจากจะยอมใหbความร8วมมือ เจbาหนbาที่ซักถามจะสรbางความกลัวใหb

เกิดข้ึนในจิตใจของแหล8งข8าว โดยจะตbองไม8ไดbมีความมุ8งหมายที่จะทำใหbสิ่งที่แหล8งข8าวกลัวน้ันเกิดข้ึนจริง เปeนแต8เพียง

การสรbางเรื่องราวข้ึนเพื่อเปeนอุบายหลอกใหbกลัวเท8าน้ัน 

 การใชbการยืนยันในสิ่งที่แหล8งข8าวกลัวต8อแหล8งข8าวคนที่มีความกลัวอย8างมีเหตุผล ดbวยการยืนยันใหbแหล8งข8าว

รูbสึกว8า สิ่งที่เขากลัวน้ันเปeนความกลัวอย8างมีเหตุมีผล  แลbวทำใหbแหล8งข8าวเช่ือว8า เจbาหนbาที่ซักถามเปeนความหวังเดียว

เท8าน้ันที่จะช8วยหลีกเลี่ยง หรือบรรเทาในสิ่งที่แหล8งข8าวกลัว เช8น กลัวการลงโทษแหล8งข8าวในฐานะอาชญากร 

 เจbาหนbาที่ซักถามตbองใชbความระมัดระวังใหbมาก เพื่อหลีกเลี่ยงการใหbสัญญาในสิ่งที่ไม8อยู8ในอำนาจอนุมัติของ

ตน เช8น ถbาแหล8งข8าวกระทำการที่เปeนอาชญากรสงคราม และเราแจbงใหbเขาทราบว8าเราไดbรายงานพฤติกรรมการเปeน

อาชญากรไปยังผูbมีอำนาจหนbาที่เกี่ยวขbองแลbว โดยอยู8ในระหว8างรอผลการพิจารณา และต8อมาก็อาจจะบอกแหล8งข8าว

ว8า ถbาเขายอมใหbความร8วมมือ และพูดความจริงแลbว เราจะรายงานเพิ่มเติมไปยังผูbมีอำนาจในการพิจารณาว8า 

แหล8งข8าวใหbความร8วมมือ และพูดความจริงกับเรา หรืออาจจะบอกว8าเราจะรายงานเพิ่มเติมไปว8าแหล8งข8าวไม8ยอมใหb

ความร8วมมือ แต8จะตbองไม8มีการใหbสญัญากับแหล8งข8าวว8า เจbาหนbาที่ซักถามจะยกเลกิขbอกล8าวหาดังกล8าวไดb และปล8อย

ตัวไป เน่ืองจากเจbาหนbาที่ซักถามไม8มีอำนาจในการยกเลิกขbอกล8าวหา 

เทคนิคการสรbางความกลัวแบบไม8รุนแรง Fear – up <Mild> 

 เทคนิคน้ีเหมาะกับเจbาหนbาที่ซักถามผูbที่มีท8าทางแข็งแกร8ง และมีความมั่นใจ โดยไม8จำเปeนตbองใชbเสียงข8มขู8 

หรอืแสดงความรุนแรงเช8นการทุบโตµะ การขวbางสิ่งของ เช8น การจับกุมอาจจะเกิดจากความบังเอิญที่ทหารฝ�ายตรงขbาม

ถูกจับในชายแดนฝvªงเรา ในช8วงเวลาก8อนที่จะมีการประกาศสงครามระหว8างกัน (ทหารฝ�ายตรงขbามคนน้ันถืออาวุธ ซึ่ง

อาจจะเปeนผูbก8อการรbายก็ไดb) หรือเปeนผลมาจากการกระทำของแหล8งข8าวเอง เช8น กระทำการที่เปeนการทรยศต8อชาติ

บbานเมืองซึ่งตbองถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย จึงหนีมาเขbามอบตัวต8อฝ�ายเรา ซึ่งการใชbเทคนิคน้ีจะตbองมีความน8าเช่ือถือ 

เน่ืองจากเทคนิคน้ีจะเกี่ยวพันกับการใหbรางวัลอย8างมเีหตุมผีล 

 เทคนิคการสรbางความกลัวแบบไม8รุนแรงน้ี ไม8จำเปeนตbองใชbเสียงดัง  เพราะความกลัวอย8างแทbจริงจะเพิ่มมาก

ข้ึนไดbดbวยการทำใหbแหล8งข8าวรูbว8า ถbาคำตอบที่ไดbรับน้ันยังไม8เปeนที่น8าพอใจแลbว ผลเสียก็จะเกิดข้ึนกับตัวแหล8งข8าวเอง

ถbายังไม8ยอมใหbความร8วมมือ แต8เราก็เสนอทางเลือกอื่นใหbกับแหล8งข8าวเพื่อใหbเขายอมใหbความร8วมมือดbวยการใหbตอบ

คำถามง8ายๆก8อน 
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 เทคนิคการสรbางความกลัวแบบรุนแรงมักจะไปสู8ทางตัน ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถามควรจะนำเทคนิคการสรbาง

ความกลัวแบบรุนแรงมาใชbเปeนวิธีสุดทbาย หรือเมื่อใชbวิธีอื่นไม8ไดbผล เพราะเมื่อการใชbเทคนิคสรbางความกลัวแบบรุนแรง

แลbวไม8ไดbผลแลbวมันจะยากมากที่จะทำใหbแหล8งข8าวกลับมาเช่ือว8าทุกสิ่งทุกอย8างจะเปeนไปตามปกติเหมือนเดิม 

เทคนิคการเขbาถึงแบบลดความกลัว Fear – Down Approach 

 เทคนิคน้ีเปeนการทำใหbแหล8งข8าวอยู8ในความสงบ และทำใหbแหล8งข8าวเชbาว8าตัวเขาจะไดbรับการปฏิบัติอย8าง

เหมาะสม และเปeนไปตามหลักมนุษยธรรม หรือบอกแหล8งข8าวว8าสงครามกำลังจะยุติ และแหล8งข8าวไม8ตbองกลับไปรบ

ในสงครามอีก  เทคนิคน้ีเมื่อใชbร8วมกับการใชbน้ำเสียงที่ปลอบโยน, อ8อนโยน จะเปeนการช8วยสรbางความเปeนมิตร เพื่อใหb

แหล8งข8าวยอมใหbความร8วมมือ 

 ในขณะที่กำลังทำใหbแหล8งข8าวอยู8ความสงบ เจbาหนbาที่ซักถาม ควรจะเริ่มการสนทนาดbวยเรื่องที่ไม8มีความ

เกี่ยวขbอง หรือเรื่องอื่นๆก8อน และหลีกเลี่ยงหัวขbอเรื่องที่จะทำใหbแหล8งข8าวรูbสึกกลัว  วิธีการน้ีจะทำใหbการพัฒนาความ

เปeนมิตร  และการสื่อสารระหว8างกันเปeนไปอย8างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะทำใหbแหล8งข8าวมีความพรbอมที่จะ

ตอบสนองกับความกรุณาน้ัน 

 เมื่อนำเทคนิคน้ีมาใชb  สิ่งสำคัญคือเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองเช่ือมโยงแหล8งข8าวใหbเขbากันกับทัศนคติ/มุมมอง

ของตัวเอง แต8ตbองไม8คาดหวังว8าแหล8งข8าวจะมีทัศนคติ/มุมมองที่เหมือนกับเจbาหนbาที่ซักถาม 

 ถbาเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน รูbสึกกลัวลนลาน หรือเริ่มกลัวนbอยลงจากการถูกคุกคามแลbว เจbาหนbาที่ซักถาม

จะตbองรีบเจาะเขbาไปถึงตัวแหล8งข8าวทันที  ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามสามารถทำไดbโดยวางตัวเองเขbาไปอยู8ในระดับเดียวกับ

แหล8งข8าว ซึ่งบางครั้งอาจจะตbองเขbาไปสัมผัสตัวแหล8งข8าวบbาง และเมื่อแหล8งข8าวรูbสึกผ8อนคลาย และเริ่มตอบสนองต8อ

ความกรุณาของเจbาหนbาที่ซักถามแลbว ก็ใหbเริ่มถามคำถามที่เกี่ยวขbองกับที่เราตbองการ 

 เทคนิคการเขbาถึงวิธีน้ีอาจจะเกิดผลเสียไดb ถbานำมาใชbมากเกินไป  เน่ืองจากว8า หลังจากที่ทำใหbแหล8งข8าวรูbสึก

เช่ือมั่นว8าตัวเขาเองไม8ตbองกลัวอะไรแลbว  แหล8งข8าวก็จะเลิกกลัว และอาจจะรูbสึกว8ามีความปลอดภัยมากข้ึนจนพอที่จะ

ต8อตbานการตอบคำถามที่เจbาหนbาที่ซักถามไดbถามออกไป ซึ่งเมื่อเปeนเช8นน้ี  เราจะตbองนำเอาเทคนิคการใชbความเกรี้ยว

กราดมาใชb ซึ่งจะทำใหbไดbผลอย8างรวดเร็วตามตbองการ 

 เทคนิคการลดความกลัวจะใชbไดbผลดีที่สดุต8อแหล8งข8าวที่เปeนคนข้ีกลัวอย8างไม8มีเหตุผล  การใชbเทคนิคน้ีจะตbอง

ทำเพื่อลดความกลัวอย8างไม8มีเหตุผลที่อยู8ในตัวแหล8งข8าว  เช8น ถbาแหล8งข8าวเช่ือว8าตัวเองจะถูกกระทำทารุณในระหว8าง

การคุมขัง เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองใชbความพยายามทำใหbแหล8งข8าวแน8ใจไดbว8าตัวเขาจะไดbรับการดูแล, ไดbรับอาหาร 

และไดbรับการปฏิบัติเปeนอย8างดี 

 เมื่อแหล8งข8าวมีความเช่ือมั่นว8าไม8มีเหตุผลอะไรที่เขาจะตbองกลัวเจbาหนbาที่ซักถามอีกต8อไป แหล8งข8าวก็จะใหb

ความร8วมมือมากข้ึน  เจbาหนbาที่ซักถามคนอื่นที่ไม8เกี่ยวขbองในการที่จะลดความกลัวของแหล8งข8าวน้ัน จะตbองไม8พูด 

หรือกระทำการใดๆ ไม8ว8าทางตรง หรือทางอbอม ที่จะสื่อใหbแหล8งข8าวรูbว8าตัวว8า แหล8งข8าวจะถูกกระทำอย8างรุนแรงถbา

ไม8ใหbข8าวสารตามที่เจbาหนbาที่ซักถามตbองการ 
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 ประโยชนAของการใชbเทคนิคการใชbความกลัวแบบต8างๆ น้ีอาจนำมาใชbผสมผสานกันเพื่อใหbไดbผลตามที่ตbองการ 

เช8น ถbาแหล8งข8าวเปeนคนที่ข้ีกลัวทั้งแบบมเีหตุผล และกลัวแบบไม8มีเหตุผล เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองลดความกลัวที่มีอยู8

ในตัวของแหล8งข8าวทั้งไม8ว8าจะมีเหตุผล หรือไม8มีเหตุผลก็ตามลงก8อน แลbวจึงยืนยันว8าอะไรคือเหตุผลของความกลัวที่

แหล8งข8าวกลัว  ซึ่งแหล8งข8าวควรจะมีความเช่ือว8าเจbาหนbาที่ซักถามเปeนเพียงความหวังเดียวของตัวเขาในการที่จะ

หลีกเลี่ยง หรือบรรเทาในสิ่งที่เปeนสาเหตุความกลัวของแหล8งข8าว 

การเข5าถึงแบบใช5ความภาคภูมิใจ และความอวดดี Pride and Ego Approach 

 เทคนิคน้ีเปeนการใชbอุบายเพื่อใหbแหล8งข8าวเป�ดเผยข8าวสารตามที่เราตbองการดbวยการกระตุbน หรือ ยกยอปอปv¹น

แหล8งข8าว ซึ่งจะใชbไดbผลดีกับคนที่แสดงออกถึงความอ8อนแอ หรือรูbสึกว8าตัวเองดbอยกว8าคนอื่น น้ำเสียงของแหล8งข8าวที่

แสดงความผิดปกติไม8ว8าจะเกิดข้ึนจริง หรือแกลbงทำ, ความจงรักภักดีต8อหน8วยงานของแหล8งข8าว หรือจุดผิดปกติอื่นๆ 

ของแหล8งข8าวที่เราสังเกตเห็น สามารถนำมาเปeนพื้นฐานของการใชbเทคนิคน้ีไดb 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะกล8าวหาตัวแหล8งข8าวว8าเปeนผูbที่อ8อนแอ หรือแสดงท8าทีใหbแหล8งข8าวรูbว8า ตัวแหล8งข8าวจะไม8

สามารถทำอะไรบางอย8างไดb  ซึ่งแหล8งข8าวประเภทน้ีมักจะแกbตัว หรืออbางเหตุผล เพื่อแกbต8างคำกล8าวหาที่ว8าทำไมตัว

เขาถึงทำ หรือไม8ทำในสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งปกติกม็ักจะโยนความผิดใหbคนอื่น เช8น เริ่มตbนดbวย 

คำถามที่ว8า “ทำไมคุณถึงยอมใหbจับไดbง8ายๆ ทั้งที่มีโอกาสหลบหนีโดยขbามลำน้ำที่ท8าขbามที่อยู8ใกลbๆก็ไดb” ซึ่งคำตอบ

ของแหล8งข8าวจะเปeนขbอมูลพื้นฐานสำหรับการต้ังคำถามในข้ันต8อไป หรืออาจจะเป�ดเผยใหbเราทราบถึงข8าวสาร/ข8าว

กรองที่สำคัญ จากการที่แหล8งข8าวพยายามอธิบายถึงเหตุผลการที่ยอมถูกจับเพื่อพิสูจนAตัวเอง โดยแหล8งข8าวอาจจะ

ตอบว8า “ไม8มีใครขbามลำน้ำน้ันไดbเพราะว8าที่บริเวณท8าขbามมีกับระเบิดวางอยู8เต็มพื้นที”่ 

 เทคนิคน้ีสามารถที่จะนำมาใชbไดbในอีกแบบหน่ึง คือการพูดเยินยอใหbแหล8งข8าวยอมรับขbอมูลอย8างใดอย8างหน่ึง 

เพื่อทำใหbตัวแหล8งข8าวเองไดbรับความน8าเช่ือถือ เช8น ขณะกำลังซักถามผูbตbองสงสัยว8าเปeนผูbก8อวินาศกรรม เจbาหนbาที่

ซักถามอาจจะพูดว8า “การก8อวินาศกรรมครั้งน้ีราบรื่นมาก ผมเคยเห็นการก8อวินาศกรรมในลักษณะน้ี แต8ลbมเหลว

มาแลbวหลายครั้ง ผมเช่ือว8าครั้งน้ีเปeนการวางแผนของคุณแน8ๆ  เพราะผมคิดว8าคงไม8มีใครที่จะฉลาดไดbเท8าคุณหรอกที่

จะวางแผนแบบน้ีไดb แลbวคุณตัดสินใจที่จะทำงานน้ีครั้งแรกเมื่อไหร8ล8ะ” 

 เทคนิคน้ีจะไดbผลมากต8อแหล8งข8าวที่เคยโดนดูถูกจากผูbที่อยู8เหนือกว8า เพราะจะทำใหbแหล8งข8าวมีโอกาสพูด

เพื่อที่จะแสดงใหbใครๆไดbเห็นว8าตัวเขาน้ันฉลาด 

 อุปสรรคของการใชbเทคนิคน้ีคือ จะตbองใชbเล8หAเหลีย่มค8อนขbางมาก เพราะเมื่อแหล8งข8าวรูbตัวว8ากำลังถูกใชbอุบาย

หลอกล8อ ก็อาจจะไม8ยอมใหbความร8วมมืออีกในอนาคต ซึ่งถbามีกรณีแบบน้ีเกิดข้ึน เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองเปลี่ยนไปใชb

เทคนิคการเขbาถึงแบบการสรbางความกลัวทันที  และตbองทำใหbแหล8งข8าวเช่ือว8าคำถามที่แหล8งข8าวตอบไปแลbวน้ันเปeน

การผกูมัดตัวแหล8งข8าวเอง ถึงแมbแหล8งข8าวยังคงไม8ใหbความร8วมมือก็ไม8มีประโยชนA 

 เจbาหนbาที่ซักถามสามารถอbางไดbว8า จะส8งขbอมูลน้ีไปใหbหน8วยของแหล8งข8าวไดbทราบว8า ตัวแหล8งข8าวน้ันเปeนผูbที่

ร8วมมือในการใหbขbอมูลกับฝ�ายศัตรูเปeนอย8างดี ซึ่งจะทำใหbหน8วยของแหล8งข8าวมองว8าตัวแหล8งข8าวน้ันเปeนผูbทรยศ ก็จะ

ทำใหbแหล8งข8าวมีความกลัวมากข้ึนเมื่อจะถูกส8งตัวกลับไปยังหน8วยตbนสังกัดเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเชลยศึก และวิธีการน้ี



 

 

 

92 

อาจจะช8วยใหbเจbาหนbาที่ซักถามมีทางเลอืกมากข้ึนในที่จะนำเอาเทคนิคแบบการใชbความรักครอบครัวมาใชb ซึ่งแหล8งข8าว

มกัจะออกมาปกป�องครอบครัวตัวเองดbวยการป�องกันมิใหbหน8วยของเขาเองรูbว8าเขาตีสองหนbา หรือใหbความร8วมมือกับ

เจbาหนbาที่ซักถาม ส8วนการบอกแหล8งข8าวว8า เราจะไม8บอกใหbใครรูbว8า แหล8งข8าวไดbใหbข8าวสาร หรือบอกใหbใครรูbว8า

แหล8งข8าวกระทำผิดวินัยอย8างรbายแรงต8อหน8วย กอ็าจจะเปeนการกระตุbนเพื่อช8วยใหbการใชbเทคนิคน้ีประสบความสำเร็จ

มากข้ึน 

เทคนิคการสรbางความภาคภูมิใจ และสรbางความอวดดี  (Pride and Ego – up Approach) 

 เทคนิคน้ีจะใชbไดbผลดีกับแหล8งข8าวที่มีขbอมูลอยู8ในตัวค8อนขbางนbอย หรือไม8มีเลย หรือใชbกับบุคคลที่เคยโดนดูถูก

มาเปeนระยะเวลายาวนาน  ซึ่งมักจะเปeนทหารที่ยศนbอยๆ หรือพลทหาร เพราะจะเปeนการทำใหbแหล8งข8าวไดbแสดงออก

เพื่อใหbคนอื่นเห็นว8าตัวเองน้ันมีสมอง ไม8โง8 

 แหล8งข8าวประเภทน้ีมักจะยกยอตัวเองว8าเปeนผูbที่มีข8าวสารอยู8กับตัวเพื่อใหbไดbรับความน8าเช่ือถือ เจbาหนbาที่

ซักถามตbองใชbความระมัดระวังอย8าใชbคำพูดเยินยอที่ดูเกินจริง และอย8าใชbน้ำเสียงสูงในการพูดเยินยอ  เทคนิคน้ีจะทำ

ใหbแหล8งข8าวมีความรูbสึกในทางบวกไดbอย8างรวดเร็ว เน่ืองจากแหล8งข8าวมักจะรอคอยการไดbรับความรูbสึกในลกัษณะน้ีอยู8

ตลอดเวลา 

 เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะพูดถึงบางสิ่งบางอย8างโดยใชbเรื่องราวจากภูมิหลังของแหล8งข8าว แลbวนำเรื่องน้ันมาทำ

ใหbดูน8าประทับใจ หรือมีความสำคัญ เพราะคนทุกคนชอบฟvงคำพูดเยินยอ ซึ่งจะทำใหbแหล8งข8าวเป�ดเผยข8าวสารที่ตรง

ตามความตbองการของเรา อยากจะไดbยินคำพูดเยินยอจากเจbาหนbาที่ซักถามมากข้ึน 

 ความมุ8งหมายของการใชbเทคนิคการสรbางความภาคภูมิใจ และสรbางความอวดดี ก็เพื่อตbองการใหbตนเองไดbรับ

การยอมรับในสังคม เช8น ความมีเกียรติ และการยอมรับในทางที่ดีของความเปeนทหาร เจbาหนbาที่ซักถามควรจะเฝ�าดู

พฤติกรรมของแหล8งข8าวอย8างใกลbชิดเพื่อใหbดูว8าเทคนิคน้ีใชbไดbผลหรือไม8  ซึง่สิ่งที่จะบ8งช้ีไดbว8าเทคนิคน้ีใชbไดbผล คือ เมื่อ

สังเกตเห็นว8า 

• แหล8งข8าวยืดหัวตัวเองข้ึน 

• มองเห็นความภาคภูมิใจอยู8ในสายตา 

• แหล8งข8าวยืดอกข้ึน 

• แหล8งข8าวยกหลังตรง 

เทคนิคการลดความภาคภูมิใจ และลดความอวดดี (Pride and Ego-Down Approach) 

 เทคนิคน้ีเปeนการทำลายความรูbสึกความมีคุณค8าในตัวเองของแหล8งข8าว  แหล8งข8าวที่แสดงออกถึงความดbอย

กว8า หรืออ8อนแอทั้งไม8ว8าที่เปeนจริง หรือที่แกลbงทำข้ึน, ความรักหน8วยของตัวเอง  หรือการถูกจับในสภาพที่น8าอับอาย 

เราสามารถเขbาถึงไดbง8ายดbวยการใชbเทคนิคน้ี 

 วัตถุประสงคAของเทคนิคน้ีก็เพือ่ใหbเจbาหนbาที่ซักถามฉกฉวยเอาความรูbสึกภาคภูมิใจของแหล8งข8าวมาใชbดbวยการ

วิจารณAในเรื่องเหล8าน้ี ความจงรักภักดีในตัวแหล8งข8าว, ความฉลาด, ความมีลักษณะผูbนำ, ขีดความสามารถ, 
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ภาพลักษณAที่ดูสกปรก (Slovenly Appearance) หรือ วิจารณAจุดอ8อนดbานอื่นๆของแหล8งข8าว  ซึง่จะช8วยกระตุbนใหb

แหล8งข8าวตbองออกมาปกป�อง และพยายามทำใหbกลายเปeนว8าเจbาหนbาที่ซักถามเปeนฝ�ายผิด  ความพยายามในการกอบกูb

ความภาคภูมิใจในตัวเองของแหล8งข8าวกลับมาน้ี แหล8งข8าวมักจะไม8สมัครใจทีจ่ะบอกข8าวสารที่ตรงกับที่เราตbองการเพื่อ

ปกป�องตัวเอง 

 แหล8งข8าวที่อ8อนไหวต8อเทคนิคการเขbาถึงแบบน้ีมักจะแกbตัว หรืออbางเหตุผลว8าทำไมเขาถึงทำ หรือไม8ทำในสิ่ง

ใดสิ่งหน่ึง และก็มักจะโยนความผิดใหbผูbอื่น ซึ่งถbาเจbาหนbาที่ซักถามใชbคำพูดเสียดสี ดbวยน้ำเสียงเยาะเยbยพรbอมทั้งแสดง

ท8าทางรังเกียจแลbว แหล8งข8าวก็มักจะเช่ือในสิ่งที่เจbาหนbาที่ซักถามกระทำ เทคนิคการลดความภาคภูมิใจ และลดความ

อวดดี เหมาะที่จะใชbกับบุคคลเหล8าน้ี 

• มีความจงรักภักดี (loyalty) 

• มีความรูbทางดbานเทคนิค (Technical Competence) 

• มีขีดความสามารถในการเปeนผูbนำ (Leadership Abilities) 

• มีความกลbาหาญ (Soldierly Quality) 

• มีเกียรติ (Appearance) 

เทคนิคการลดความภาคภูมิใจ และลดความอวดดีน้ี อาจจะไปถึงทางตันไดbเช8นกัน ซึ่งถbาใชbเทคนิคน้ีไม8ประสบ

ความสำเร็จแลbว  การจะเปลี่ยนกลับไปใชbเทคนิคการเขbาถึงแบบอื่นจะทำไดbยาก และจะสรbางความเปeนมิตรดbวยวิธีการ

อื่นไดbยาก โดยที่เจbาหนbาที่ซักถามยังคงไดbรับความน8าเช่ือถือ 

เทคนิคการใช5ความไร5ประโยชนG Futility 

 เทคนิคน้ี เจbาหนbาที่ซักถามตbองทำใหbแหล8งข8าวเช่ือว8า การต8อตbานการถามคำถามน้ันเปeนการไรbประโยชนA  ซึ่ง

หมายความว8าเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองมีขbอมูลที่เปeนความจริงอยู8กับตัว  แลbวนำเสนอขbอมูลความจรงิน้ีในลักษณะของ

การชักจูง และใชbความสมเหตุสมผล  เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองมีความรูb และสามารถที่จะขยายผลต8อความอ8อนแอ

ทางดbานขวัญ กำลังใจ และทางดbานจิตวิทยาของแหล8งข8าว รวมทั้งจุดอ8อนในสภาพสังคมของแหล8งข8าว 

 เทคนิคน้ีจะใชbอย8างไดbผล เมื่อเจbาหนbาที่ซักถามสามารถใชbเล8หAเหลี่ยมเล8นกับความสงสัยที่อยู8ในใจของ

แหล8งข8าว  วิธีการใชbเทคนิคการไรbประโยชนAน้ี มีวิธีการแบบต8างๆกัน ดังน้ี 

• การไรbประโยชนAจากสถานการณAส8วนตัว : “เรื่องของคุณจะไม8จบลงที่น่ีแน8นอน ถbาคุณไม8ยอมตอบคำถาม” 

• การไรbประโยชนAแบบที่ว8า คนเราทุกคนจะตbองพูดออกมา ไม8ชbาก็เร็ว Everyone talks sooner or later 

• การไรbประโยชนAของสถานการณAการรบ 

• การไรbประโยชนAของความคิดที่ว8า “ในเมื่อแหล8งข8าวไม8รูbสึกผดิที่จะพูดคุยถึงเรือ่งราวในอดีต แลbวทำไมถึงจะไม8ยอม

พูดในเรื่องเกี่ยวกับภารกิจของตนเอง เพราะในเมื่อภารกิจน้ันก็กลายเปeนอดีตไปแลbวเหมือนกัน” 
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ถbาหน8วยของแหล8งข8าวขาดแคลนดbานการส8งกำลังบำรุง (กระสุน, อาหาร, เช้ือเพลิง) จะย่ิงทำใหbง8ายในการที่จะทำใหb

แหล8งข8าวเช่ือว8าหน8วยของเขากำลังมีปvญหาดbานการส8งกำลังบำรุง  หรือทหารที่ถูกซุ8มโจมตีอาจจะมีความสงสัยอยู8ว8า

ตัวเขาเองน้ันถูกจู8โจมอย8างทันททีันใดไดbอย8างไร ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามควรจะพูดคุยเพื่อใหbเขาเช่ือว8าหน8วยของเจbาหนbาที่

ซักถามน้ันรูbถึงที่ต้ังหน8วยของแหล8งข8าว และหน8วยอื่นๆของแหล8งข8าวหมดแลbว 

 เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องความกลัวของแหล8งข8าว ที่ไดbพบเห็นเพื่อนของแหล8งข8าวตbองเสียชีวิต

ในสนามรบซึ่งเกิดข้ึนกับหน8วยของแหล8งข8าวทุกวัน  ซึ่งขbอมูลที่เปeนความจริง หรือดูว8าน8าจะเปeนจริงเหล8าน้ีจะตbอง

นำมาแสดงใหbแหล8งข8าวรับรูbในลักษณะของการจูงใจ, มีความสมเหตุสมผล และพูดดbวยน้ำเสียงจริงจัง 

 การทำใหbสถานการณAดูสิ้นหวังจะช8วยใหbแหล8งข8าวตbองตระหนักถึงพฤติกรรม/การกระทำของตัวเอง 

โดยเฉพาะในดbานการใหbความร8วมมือกับเจbาหนbาที่ซักถาม เมื่อนำเทคนิคน้ีมาใชb เจbาหนbาที่ซักถามตbองไม8ใชbเพียงแค8พูด

ขbอมูลความจริงเท8าน้ัน แต8ยังตbองขยายผลทางจิตวิทยา, ขวัญกำลังใจ และความอ8อนแอของแหล8งข8าวดbวย 

 อีกวิธีหน่ึงของการใชbเทคนิคการไรbประโยชนAน้ีคือการแสรbงทำใหbเปeนเรื่องใหญ8โตเกินจริง เช8น ถbาหน8วยของ

แหล8งข8าวอยู8ในสภาพที่การส8งกำลังดbานอาหารอยู8ในระดับต่ำ หรือขาดแคลนอาหาร เจbาหนbาที่ซักถามก็อาจจะพูดชัก

นำใหbแหล8งข8าวเช่ือว8า หน8วยของเขาทั้งหมดอยู8ในสภาพที่ขาดแคลนอาหาร และถbาแหล8งข8าวยังลังเล ก็อาจจะใชb

เทคนิคน้ีโดยบอกแหล8งข8าวว8า แหล8งข8าวคนอื่นๆ ใหbความร8วมมือหมดแลbวในเรื่องน้ี ถึงแมbแหล8งข8าวจะขัดขืน หรือไม8

พูด ก็ไรbประโยชนA 

 เทคนิคการไรbประโยชนAน้ีจะตbองนำมาใชbร8วมกับเทคนิคการเขbาถึงแบบอื่นดbวย เช8น ใชbร8วมกับเทคนิคการ

เขbาถึงแบบใชbความรักเพื่อน โดยใชbกับคนทีเ่ปeนผูbตbองการจะช8วยรักษาชีวิตเพื่อน ดbวยการทำใหbแหล8งข8าวเช่ือว8าการสูb

รบของฝ�ายแหล8งข8าวน้ันไม8มีทางชนะ และเพื่อนของแหล8งข8าวอาจจะตายหมดถbาแหล8งข8าวยังไม8ยอมใหbความร8วมมือ 

 เทคนิคการเขbาถึงแบบการไรbประโยชนAน้ีจะใชbเพื่อสรbางภาพ กระตุbนใหbเชลยศึกรูbสึกหมดหวัง แต8ไม8ค8อยไดbผล

อะไรมากนัก นอกจากจะใชbเพื่อใหbไดbรับความร8วมมือจากแหล8งข8าว 

เทคนิคการเข5าถึงแบบ เรารู5หมดแล5ว We know all 

 เทคนิคการเขbาถึงแบบน้ีอาจนำมาใชbร8วมกับ เทคนิคการใชbแฟ�ม และเอกสาร หรืออาจจะไม8นำมาใชbร8วมก็ไดb  

ซึ่งถbาไม8นำมาใชbร8วม สิ่งแรกก็คือ เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองมีความเขbาใจ และรูbขbอมูลเกี่ยวกับตัวแหล8งข8าวค8อนขbาง

ละเอียด ในการเริ่มตbนซักถาม เจbาหนbาที่ซักถามจะถามคำถามตามขbอมูลพื้นฐานที่เรารูbอยู8แลbว  และถbาแหล8งข8าวลังเล 

หรือปฏิเสธที่จะตอบคำถาม หรือใหbขbอมูลที่ผิด หรือตอบคำถามไม8สมบูรณA เจbาหนbาที่ซักถามก็จะเปeนผูbตอบคำถามใน

รายละเอียดน้ันแทน 

 และเมื่อแหล8งข8าวเริ่มใหbข8าวสารที่ถูกตbอง สมบูรณA เจbาหนbาที่ซักถามก็จะเริ่มสอดแทรกคำถามที่เตรียมไวb

เพื่อใหbไดbรับข8าวสารตามตbองการ  คำถามที่เรามีคำตอบอยู8แลbวจะนำมาใชbถามเพื่อทดสอบความจริงของแหล8งข8าว 

และเพื่อลวงว8าข8าวสารน้ันเปeนสิ่งที่เรารูbอยู8แลbว  ดbวยวิธีการที่เราถามซ้ำๆ น้ีจะทำใหbแหล8งข8าวเช่ือว8า ไม8มีประโยชนA

อะไรที่จะต8อตbานการถามคำถามเพราะว8าทุกสิ่งทุกอย8างน้ันเจbาหนbาที่ซักถามรูbหมดแลbว 
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 เมื่อไดbรับความร8วมมือจากแหล8งข8าวแลbว เจbาหนbาที่ซักถามยังคงตbองทำการทดสอบความร8วมมอืของแหล8งข8าว

อยู8เปeนระยะๆ ดbวยการใชbคำถามที่เรารูbคำตอบอยู8แลbว  เพราะถbาเจbาหนbาที่ซักถามไม8ทดสอบดbวยคำถามเหล8าน้ี  

แหล8งข8าวอาจจะพูดโกหกโดยที่เจbาหนbาที่ซักถามไม8รูb  ซึ่งจะทำใหbแหล8งข8าวรูbว8าจริงๆ แลbวเจbาหนbาที่ซักถามไม8ไดbรูb

ทั้งหมด แลbวก็จะพูดโกหกต8อไป โดยอาจจะตอบในสิ่งที่ไม8เปeนจริง 

 แต8เทคนิคน้ีก็ยังคงมีปvญหาคือ ตbองใชbเวลาในการเตรียมขbอมูลในรายละเอียด โดยเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองจำ

ขbอมูลในปริมาณมาก ซึ่งอาจจะจำไม8ไดbทั้งหมด 

เทคนิคการเข5าถึงแบบการใช5แฟ�ม และเอกสาร File and Dossier 

 เทคนิคการใชbแฟ�ม และเอกสาร จะนำมาใชbเมื่อเจbาหนbาที่ซักถามจัดทำเอกสารขbอมูลทั้งหมดซึ่งไดbรับมาจาก

เอกสารต8างๆ ที่เกี่ยวขbองกับตัวแหล8งข8าว หรือหน8วยของแหล8งข8าว  การจัดทำขbอมูลเหล8าน้ีจะช8วยในการลวงว8าเรามี

ขbอมูลที่มากกว8าความจริงที่ปรากฏ  แฟ�มขbอมูลอาจจะแยกเรื่องโดยทำเปeนดัชนีตามหัวขbอเรื่อง เช8น การศึกษา, การ

ทำงาน, บันทึกดbานอาชญากรรม, การรับราชการทหาร และขbอมูลอื่นๆ ที่จำเปeน 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะเขbาไปพบกับแหล8งข8าวดbวยการถือแฟ�มขbอมูลที่มีอยู8 เพื่อเริ่มตbนการซักถาม และอธิบายถึง

ขbอมูลทั้งหมดที่เราเตรียมไวbอย8างครบถbวนในทุกๆเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับตัวแหล8งข8าว ซึ่งจะทำใหbแหล8งข8าวรูbสึกว8าเปeน

การเปล8าประโยชนAถbาจะต8อตbานการต้ังคำถาม เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะอ8านขbอมูลในสิ่งที่เรารูbอยู8แลbวที่มีอยู8ซักเล็กนbอย 

เพื่อเปeนการสรbางความน8าเช่ือถือ หรือสรbางความเช่ือมั่นว8าเรามีขbอมูลอยู8ทั้งหมด 

 เทคนิคน้ีใชbไดbผล เพราะแหล8งข8าวจะเกิดความกลัวว8าขbอมูลทุกสิ่งทุกอย8างที่เกี่ยวขbองกับตัวเองน้ันอยู8ในแฟ�ม

หมดแลbว และจะยอมใหbความร8วมมืออย8างเต็มที ่ ความสำเร็จของการใชbเทคนิคน้ีจะข้ึนอยู8กับความซื่อ (Naivete) ของ

แหล8งข8าว, ปริมาณขbอมูลที่มีอยู8 และความชำนาญของเจbาหนbาที่ในการทำใหbแหล8งข8าวเช่ือ 

การสร5างหลักฐาน/เร่ืองราว  Establish Your Identity 

 เทคนิคการเขbาถึงน้ีเจbาหนbาที่ซักถามจะย้ำใหbแหล8งข8าวรูbว8าเราไดbทำการพิสูจนAทราบ และตรวจสอบแหล8งข8าว

มาแลbวทั้งหมด และทราบว8า แหล8งข8าวเปeนคนไม8ดีซึ่งเปeนที่ตbองการตัวของเจbาหนbาที่ดbวยขbอกล8าวหารbายแรง แต8ว8า

จริงๆแลbวแหล8งข8าวไม8ใช8เปeนคนที่เปeนไปตามขbอกล8าวอbางน้ัน  ซึ่งเมื่อแหล8งข8าวรูb ก็จะพยายามพิสูจนAตัวเองเพื่อใหbพbน

ขbอกล8าวอbางดังกล8าว โดยจะบอกความจริง และบอกรายละเอียดเพื่อแสดงหลักฐาน หรือพิสูจนAความจริงของตัวเอง ใน

การทำเช8นน้ี แหล8งข8าวจะบอกใหbเจbาหนbาที่ซักถามไดbรูbถึงข8าวสาร และเบาะแส (Lead) ที่จะนำไปสู8การไดbรับข8าวสาร

มากข้ึน 

 เทคนิคการสรbางหลักฐาน/เรื่องราวน้ีเคยใชbไดbผลมาแลbวในสงครามเวียดนาม ในการรบกับเวียดกง และในการ

ปฏิบัติการ Operations Just Cause ในสงคราม Desert Storm ของทหารสหรัฐฯ เทคนิคน้ีสามารถนำมาใชbไดbใน

หน8วยต้ังแต8ระดับยุทธวิธี  แต8เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองพึงระลึกไวbดbวยว8า ถbานำเทคนิคน้ีมาใชbร8วมกับเทคนิคการใชbแฟ�ม 

และเอกสาร อาจจะทำใหbตbองเตรียมขbอมูลที่มากเกินกว8าแหล8งขbอมูลที่มีอยู8ของเจbาหนbาที่ซักถามในระดับยุทธวิธี 

 ในตอนแรกเจbาหนbาที่ซักถามควรจะแสดงออกว8าไม8เช่ือแหล8งข8าว และยืนยันใหbแหล8งข8าวรูbสึกว8าตัวเองคือ

อาชญากรที่เปeนที่ตbองการตัวโดยเจbาหนbาที่ระดับสูง  ซึ่งวิธีการน้ีจะเปeนการบีบบังคับใหbแหล8งข8าวตbองพูดใน
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รายละเอียดเกี่ยวกับหน8วยของตัวเอง เพื่อทำใหbเจbาหนbาที่ซักถามเช่ือในการยืนยันตัวตนของแหล8งข8าวว8าตัวเขาเปeนใคร 

(ซึ่งไม8ใช8เปeนคนที่เจbาหนbาที่ซักถามหมายถึง หรือใหbเปeน) เทคนิคน้ีจะไดbผลดีเมื่อนำมาใชbผสมผสานกับเทคนิคการไรb

ประโยชนA และเทคนิคเรารูbหมดแลbว 

เทคนิคการถามซ้ำ Repetition 

 เทคนิคการถามซ้ำน้ีจะนำมาใชbเพื่อใหbไดbความร8วมมือจากแหล8งข8าวที่มีท8าทีเปeนปฏิปvกษA ความแตกต8างอย8าง

หน่ึงของเทคนิคน้ีก็คือ เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองฟvงคำตอบของแหล8งข8าวอย8างระมัดระวัง แลbวถามคำถามซ้ำ และใหb

ตอบคำถามน้ันหลายๆครั้ง ซึ่งการทำเช8นน้ีในแต8ละคำถามจนกระทั่งแหล8งข8าวเกิดความเบื่อหน8ายกับการตอบคำถาม 

ก็จะทำใหbแหล8งข8าวตbองตอบคำถามอย8างสมบูรณA และเป�ดเผยขbอมูลเพื่อใหbเปeนที่พอใจของเจbาหนbาที่ซักถาม แลbวจะไดb

พbนจากความน8าเบื่อหน8ายของวิธีการน้ี 

 เทคนิคการถามซ้ำจะตbองกระทำอย8างรอบคอบ เพราะเทคนิคน้ีจะใชbไม8ไดbผลต8อแหล8งข8าวที่เปeนคนที่มลีักษณะ

เก็บตัว หรือเปeนคนที่สามารถควบคุมตัวเองไดb  ซึ่งถbาเจอกับแหล8งข8าวประเภทน้ีแลbว วิธีการน้ี 

จะกลายเปeนโอกาสที่ทำใหbแหล8งข8าวที่เปeนคนที่ควบคุมตัวเองไดbสามารถที่จะสงบสติอารมณA และยืดเวลาในการซักถาม

ออกไป เทคนิคน้ีอาจจะตbองใชbเจbาหนbาที่ซักถามต้ังแต8 2 คนข้ึนไป หรือมเีครื่องบันทึกเสียงช8วยดbวย 

เทคนิคการยิงคำถามอย+างรวดเร็ว Rapid Fire เทคนิคน้ีจะเกี่ยวขbองกับการใชbจิตวิทยา โดยอยู8บนพื้นฐานของ

หลักการที่ว8า 

• คนทุกคนชอบที่จะใหbมีคนรับฟvงในสิ่งที่ตนเองพูด 

• คนจะเกิดความสับสนเมื่อถูกขัดจังหวะในระหว8างการพูดดbวยคำถามที่ไม8เกี่ยวขbอง 

เทคนิคน้ีอาจตbองใชbเจbาหนbาที่ซักถามมากกว8า 1 คน ถามคำถามต8อแหล8งข8าวคนเดียว ในการใชbเทคนิคน้ีเจbาหนbาที่

ซักถามจะถามคำถามตามลำดับ ในลักษณะที่ทำใหbแหล8งข8าวไม8มีเวลาที่จะคิดตอบคำถามน้ันอย8างสมบูรณAก8อนที่จะถูก

ถามในคำถามต8อไป 

 การใชbเทคนิคน้ีจะสรbางความสับสนใหbกับแหล8งข8าว และมักจะทำใหbแหล8งข8าวตอบในสิ่งที่ขัดแยbงกันเอง ใน

ขณะเดียวกัน แหล8งข8าวเองก็จะมีอยู8นbอยมากในการที่จะคิดหาคำตอบ ซึ่งจะทำใหbแหล8งข8าวเกิดความไม8แน8ใจ และ

ตอบในสิ่งทีขั่ดแยbงกันเองมากข้ึน 

 ในหลายๆกรณี ที่เคยเกิดข้ึน แหล8งข8าวจะเริ่มตbนการพูดคุยอย8างเสรีเมื่อตbองการที่จะอธิบายถึงตัวเองหรือ

ปฏิเสธขbอกล8าวอbางที่ไม8มีอยู8จริงตามที่เจbาหนbาที่ซักถามยกมาอbาง  ซึ่งเทคนิคน้ีมักจะทำแหล8งข8าวเป�ดเผย 

ขbอมูลออกมามากกว8าที่ตัวเขาต้ังใจไวb และอาจจะทำใหbไดbรับขbอมูลที่เปeนเบาะแสต8างๆมากข้ึนจากการตอบคำถามของ

แหล8งข8าวตbอง ซึ่งตbองรีบขยายผลจากเบาะแสเหล8าน้ันทันทีเพื่อใหbไดbรับข8าวสารมากข้ึน  เทคนิคน้ีอาจจะนำมาใชb

ร8วมกันกับเทคนิค การลดความภาคภูมิใจ และความอวดดี  หรือเทคนิคการสรbางความกลัว 

 การใชbเทคนิคน้ี นอกจากตbองมีการเตรียมการมากข้ึนแลbว ยังมีใชbประสบการณA และความสามารถของ

เจbาหนbาที่ซักถาม รวมทั้งความรูbที่กวbางขวางในเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณA และความชำนาญทางดbานภาษาดbวย 
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เทคนิคการใช5ความเงียบ Silent 

 การใชbความเงียบจะไดbผลกับแหล8งข8าวที่เปeนคนข้ีตกใจ (Nervous) หรือเปeนคนที่ทะนงตน/มั่นใจในตัวเอง 

(Confident) เทคนิคน้ี เจbาหนbาที่ซักถามจะไม8พูดอะไรกับแหล8งข8าว แต8ใชbการมองตาแหล8งข8าว แลbวแสยะย้ิมเล็กนbอย  

สิ่งที่สำคัญก็คือ จะตbองไม8ละสายตาไปจากแหล8งข8าว แต8จะตbองใชbสายตาบังคับใหbแหล8งข8าวหลบตาเจbาหนbาที่ซักถาม 

 แหล8งข8 าวจะเริ่มตกใจกลัว, ขยับตัวเองบนเกb าอี้ , ไขวbขากลับไปกลับมา และมองออกไปทางอื่น 

ซึ่งแหล8งข8าวอาจจะถามอะไรออกมาบางอย8าง แต8เจbาหนbาที่ซักถามตbองไม8ตอบคำถามน้ัน จนกว8าเจbาหนbาที่ซักถามจะ

เห็นว8าเหมาะสมแลbวจึงพูดข้ึนมาเพื่อทำลายความเงียบที่เปeนอยู8 ซึ่งอาจจะทำใหbแหล8งข8าวตbองถามเจbาหนbาที่ซักถาม

ออกมาก8อน เช8นถามว8า “ใจเย็นๆก8อนคุณตbองการอะไรจากผม?” 

 ซึ่งเมื่อเจbาหนbาที่ซักถามเห็นว8าถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะพูดทำลายความเงียบแลbว เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะพูด

ข้ึนดbวยคำถามที่ใชbน้ำเสียงเย็นชา เช8น “คุณวางแผนการปฏิบัติในครั้งน้ีมานานแลbวใช8ไมµ มันเปeนความคิดของคุณเองรึ

เปล8า?”เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองใชbความอดทนในการใชbเทคนิคน้ี ซึ่งเทคนิคน้ีจะใชbไดbผล หรือไม8ไดbผล ข้ึนอยู8กับโอกาส

ที่เหมาะสม 

เทคนิคการเปลี่ยนสถานท่ี Change of Scene 

 แนวความคิดของการใชbเทคนิคน้ีก็คือ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศจากหbองซักถาม หรือจากสถานที่ๆจัดไวb 

ซึ่งถbาเจbาหนbาที่ซักถามเจอกับแหล8งข8าวที่มีความหวาดระแวง หรือกลัว อันเน่ืองมาจากสภาพแวดลbอมในการซักถาม  

เทคนิคน้ีสามารถที่จะนำมาใชbอย8างไดbผล 

 ในบางสภาพแวดลbอม เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะเช้ือเชิญใหbแหล8งข8าวทำในสิ่งที่ไม8เคยทำมาก8อนไดb เช8นเชิญใหb

ด่ืมกาแฟ และพูดคุยกันในเรื่องที่เปeนความสบายใจ  ซึ่งเมื่อมีการสนทนาภายใตbสภาพแวดลbอมที่ผ8อนคลายลงแลbว 

จากน้ันเจbาหนbาที่ซักถามก็จะเริ่มนำเขbามาสูbหัวขbอเรื่องที่เราสนใจ  วิธีการน้ีเปeนเสมือนวิธีการลวงถาม (Elicit) หรือลbวง

ความลับ เพื่อใหbไดbขbอมูลตามตbองการ  โดยที่แหล8งข8าวอาจจะไม8รูbตัวว8ากำลังถูกซักถาม 

 อีกรูปแบบหน่ึงของเทคนิคน้ีก็คือ เจbาหนbาที่ซักถามจะทำเสมือนว8าเปeนเจbาหนbาที่เวรยาม ที่บังเอิญเขbามาพบ

และพูดคุยกับแหล8งข8าว  แลbวทำการลวงถามเพื่อดึงเอาขbอมูลตามที่เราตbองการ 

3. ขั้นการต้ังคำถาม Questioning Phase 

 การซักถามมีวัตถุประสงคAหลัก 2 ประการ คือ เพื่อใหbไดbรับข8าวสาร และรายงานข8าวสาร  การพัฒนา และการ

ใชbเทคนิคการถามคำถามที่ดีจะช8วยใหbเจbาหนbาที่ซักถามไดbรับข8าวสารที่มีความเกี่ยวขbองตรงตามที่ตbองการ และมีความ

ถูกตbอง ตามลำดับคำถามที่กำหนดไวb 

 ข้ันการต้ังคำถามจะเริ่มตbนข้ึนเมื่อแหล8งข8าวเริ่มที่จะตอบคำถามที่เกี่ยวขbองกับที่ เราตbองการ ตรงตาม

วัตถุประสงคAของการซักถาม 
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เทคนิคการถามคำถาม Questioning  Techniques 

 เทคนิคการถามคำถามที่ดีจะตbองนำมาใชbตลอดการซักถาม  เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองรูbว8าเมื่อใดที่จะตbองใชb

วิธีการถามคำถามแบบใด  เทคนิคการถามคำถามที่ดีจะช8วยใหbเจbาหนbาที่ซักถามดึงเอาข8าวสารออกมาไดbมากที่สุด โดย

ใชbเวลานbอยทีสุ่ด เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองเปeนผูbที่สามารถใชbคำถามแบบต8างๆ ไดb ดังน้ี 

• คำถามตรง Direct 

• คำถามติดตาม Follow - up 

• คำถามที่ไม8เกี่ยวขbอง Nonpertinent 

• คำถามซ้ำ Repeated 

• คำถามควบคุม Control 

• คำถามที่เตรียมไวbแลbว Prepared 

คำถามตรง Direct Questions 

 การถามคำถามควรจะเปeนไปในลักษณะทีเ่รียงตามลำดับเหตุผล เพื่อมิใหbหลงลืมหัวขbอสำคัญ  ลำดับของการ

ถามคำถามมักจะเปeนไปตามลำดับ วัน เวลาของเหตุการณA  แต8ก็ไม8จำเปeนเสมอไป  เพราะว8าการลำดับเหตุการณA

จะตbองไม8เปeนอุปสรรคต8อเจbาหนbาที่ซักถามในการขยายผลต8อข8าวสารที่เปeนเบาะแส (Lead) ใหbนำไปสู8การไดbรับ

ข8าวสารเพิ่มมากข้ึน 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองพิจารณาถึงว8า แหล8งข8าวจะตอบต8อคำถามเฉพาะ หรือแนวทางของคำถามอย8างไร  

ซึ่งถbาเปeนไปไดbก็ยังไม8ควรใชbคำถามตรง ที่อาจจะทำใหbเกิดการปฏิเสธการตอบคำถาม หรือสรbางความเปeนศัตรูกัน

ระหว8างแหล8งข8าว และเจbาหนbาที่ซักถาม 

 ประสบการณAที่ผ8านมาแสดงใหbเห็นว8า การซักถามในระดับยุทธวิธีน้ัน แหล8งข8าวมักจะใหbความร8วมมือ ดังน้ัน 

เจbาหนbาที่ซักถามจึงควรที่จะซักถามดbวยการใชbคำถามตรง  ซึ่งลักษณะที่ดีของคำถามตรงมีลักษณะ ดังน้ี 

• เริ่มตbนดbวยคำถามแบบพื้นฐาน เช8น  ใคร, ทำอะไร, ที่ไหน, เมื่อไร, ทำไม และอย8างไร 

• คำถามที่ตbองใหbมีการตอบแบบบรรยาย หรืออธิบาย มิใช8เพียงแค8ตอบว8า ใช8/ไม8ใช8 เท8าน้ัน คำถามชนิดน้ีมี

ความตbองการใหbแหล8งข8าวใชbความคิด เพื่อหาคำตอบที่ถูกตbองมาตอบเรา 

• ใหbไดbมากที่สุด ภายในเวลานbอยที่สุด และใหbไดbเบาะแสมากที่สุดเพื่อขยายผลไปสู8ข8าวสารเรื่องอืน่ๆ ไดb 

• ใชbคำพูดที่สั้น, กะทัดรัด และใชbคำพูดที่ง8ายๆ เพื่อมิใหbเกิดความสับสน 

หมายเหตุ : แหล8งข8าวอาจจะมีระดับความรูb  หรือระดับการศึกษาไม8เท8ากับเจbาหนbาที่ซักถาม และแหล8งข8าวบางคน

อาจจะเปeนผูbที่ไม8รูbหนังสือ  ซึ่งก็หมายถึงว8า คำบางคำ หรือประโยคบางประโยคในภาษาของเรา อาจจะไม8สามารถแปล

เปeนความหมายในอีกภาษาหน่ึงไดb 
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ตัวอย8างของแบบฟอรAมรายงานด8วน SALUTE 

(ประเภทเอกสาร) 

ถึง สธ.2 กองพลทหารราบที่ 8                                                                                   หมู+ วัน เวลา..... 

จาก ชุดซักถามที่ 2 ตอนซกัถาม  หน8วย ขกท./พล.ร.8 กองทัพภาคที่ 1   หมายเลขรายงาน...………….. 

1. ขนาด/ใคร : หมู8 

2. กิจกรรม/ทำอะไร : ลาดตระเวน 

3. ท่ีต้ัง/ท่ีไหน : พิกัด NB 576472 เสbนทางแยกบนถนนหมายเลข 5 

4. หน+วย/ใคร : หมู8 ปล.ยน.ที่ 1/รbอย.ปล.ยน.ที่ 3/พัน.ปล.ยน.ที่ 2/กรม ปล.ยน.ที่ 44/ พล.ปล.ยน.ที่ 56 

5. เวลา/เมื่อใด : ไม8เกิน 171800 ก.พ. 45 

6. ยุทโธปกรณG/อย+างไร : ใชbอาวุธ และยุทโธปกรณAที่ไดbรับมอบ ทำการ ลว. บนพื้นที่ดbานหนbาเพื่อกำหนดแนว

ทางการเคลือ่นที่ใหbกับ ส8วนต8างๆ ของ พัน.ปล.ยน. ที ่2 

7. หมายเหตุ : 

ก. แหล8งข8าว : เชลยศึก หมายเลขลำดับการซกัถาม ทบ. – 23-035-73 

ข. ระวางแผนที่ : แผนที่ประเทศไทย มาตราส8วน 1 : 50000 ระวาง บbานโนนหมากมุ8น ลำดับชุด

ที่...........หมายเลขระวาง .............. 

ค. คำพูดจาก : ร.อ. อู โน , รbอย.ปล.ยน.ที่ 3 / พัน.ปล.ยน.ที่ 2/ กรม ปล.ยน.ที่ 44 / พล.ปล.ยน. 

ที่ 56  วันที่ทำการซกัถาม 170130ก.พ.45 

 

คำถามติดตาม Follow–up Questions 

 คำถามติดตามจะใชbเพื่อใหbไดbรับข8าวสารที่มีความสมบูรณAมากข้ึนในเรื่องที่ตรงตามความตbองการของ

วัตถุประสงคAในการซักถาม ใชbเพื่อขยายผลจากเบาะแส (Leads) ที่ไดbรับเพื่อนำไปสู8การไดbรับข8าวสารเพิ่มเติม ซึ่ง

เบาะแสเหล8าน้ีอาจจะไม8ตรงตามความตbองการของวัตถุประสงคAหลักในการซักถาม ซึ่งเบาะแสที่จะนำไปขยายผล

เพื่อใหbไดbข8าวสารมากข้ึน มี 2 แบบ คือ 

• เบาะแสเร8งด8วน Hot : ข8าวสารน้ันมีผลกระทบโดยตรงต8อสถานการณAทางยุทธวิธีในพื้นที่ปฏิบัติการ 

ของเรา เบาะแสเร8งด8วนน้ี ตbองนำมาขยายผลทันที และรีบออกรายงานด8วนไปใหbเร็วที่สุดเท8าที่จะทำไดb (ตาม

แบบฟอรAมการรายงานด8วน SALUTE) 

• เบาะแสไม8เร8งด8วน Cold : ขbอมูลที่มีคุณค8าทางดbานข8าวกรอง แต8ยังไม8มีผลกระทบโดยตรงต8อสถานการณAทาง

ยุทธวิธี  เบาะแสแบบน้ีอาจจะบันทึกไวbก8อน แลbวนำไปขยายผลภายหลังจากที่การซักถามไดbขbอมูล 

ตรงตามวัตถุประสงคAการซักถามแลbว หรือขยายผล ณ เวลาที่เหมาะสมในระหว8างการซักถาม 
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คำถามท่ีไม?เก่ียวข<อง Non-pertinent  Questions 

 คำถามที่ไม8เกี่ยวขbองจะใชbเพื่อปกป�ดวัตถุประสงคAในการซกัถาม หรือเพื่อกระชับความเปeนมิตรกับแหล8งข8าวใหb

มากย่ิงข้ึน  คำถามที่ไม8เกี่ยวขbองน้ีอาจนำมาใชbเพื่อทำลายสมาธิของแหล8งข8าว โดยเฉพาะเมื่อเจbาหนbาที่ซักถามสงสัยว8า

แหล8งข8าวกำลังโกหก  เพราะว8าแหล8งข8าวจะสรbางเรื่องโกหกใหbดูน8าเช่ือถือไดbยากถbาถูกเจbาหนbาที่ซักถามขัดจังหวะ

บ8อยๆ 

คำถามซ้ำ Repeated  Questions 

 คำถามซ้ำจะถามแหล8งข8าวดbวยคำถามเดิมที่ไดbรับคำตอบมาแลbวต้ังแต8ตbน  ซึ่งคำถามอาจจะเปeนคำถามซ้ำ

เหมือนกับที่ใชbถามมาก8อนหนbาน้ี หรือคำถามอาจจะเหมือนเดิม แต8ใชbรูปประโยคใหม8  หรือดัดแปลงข้ึนใหม8 

การถามคำถามซ้ำอาจจะถามในหัวขbอเดิมที่แหล8งข8าวเคยไม8ตอบเมื่อก8อนหนbาน้ี  และคำถามซ้ำอาจจะนำมาใชbเพื่อ 

• ตรวจสอบความเช่ือถือไดbของตัวแหล8งข8าว 

• ตรวจสอบความถูกตbองในรายละเอียดที่สำคัญ เช8น ช่ือสถานที,่ วัน-เวลา, ส8วนประกอบทางเทคนิคที่สำคัญ

ของเครื่องมือ 

• นำกลับเขbามาสู8หัวขbอคำถามที่ตรงตามความตbองการข8าวสารเพื่อทำการถามคำถามในข้ันต8อไป 

คำถามควบคุม Control Questions 

 คำถามควบคุมเปeนคำถามที่พัฒนาต8อมาจากข8าวสารที่ไดbรับการยืนยันครั้งล8าสุดซึ่งไม8น8าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

คำถามควบคุมจะนำมาใชbเพื่อตรวจสอบความจริงจากคำตอบของแหล8งข8าว และควรจะใชbร8วมกับคำถามแบบอื่น

ตลอดเวลาของการซักถาม 

คำถามท่ีมีการเตรียมการ Prepared  Questions 

 คำถามลักษณะน้ีจะนำมาใชbเมื่อถามเกี่ยวกับขbอมูลทางเทคนิค หรือหัวขbอเฉพาะเรื่องที่เจbาหนbาที่ซักถาม

จะตbองเตรียมคิดคำถามข้ึนไวbก8อน  โดยเจbาหนbาที่ซักถามจะเตรียมเขียนคำถามไวbล8วงหนbา โดยอาจจะตbองศึกษาขbอมูล

ทางเทคนิค หรือประสานกับเจbาหนbาที่ข8าวกรองทางเทคนิคเพื่อช8วยในการเตรยีมคำถาม  เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองไม8ใชb

คำถามที่เตรียมไวbแลbวน้ีมาเปeนขbอจำกัดต8อความอ8อนตัวในการซักถาม 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองใชbคำถามแบบต8างๆ ใหbไดbผลดีที่สุด การฟvงอย8างต้ังใจ และการมองตาแหล8งข8าวจะ

ช8วยในการบ8งช้ีไดbว8าเมื่อใดทีเ่ราควรจะใชbคำถามติดตาม, คำถามซ้ำ, คำถามควบคุม หรือคำถามที่ไม8เกี่ยวขbอง 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะใชbคำถามตรง และคำถามติดตาม เพื่อขยายผลต8อหัวขbอทีต่รงตามวัตถุประสงคAการซักถาม 

และใชbคำถามควบคุม,คำถามซ้ำ และคำถามที่ไม8เกี่ยวขbอง ถามเปeนระยะๆเพื่อตรวจสอบความจริง และความถูกตbอง

ของคำตอบจากแหล8งข8าว และเพื่อกระชับความเปeนมิตรใหbมั่นคงมากข้ึน 

 การตอบคำถามที่ไม8ตรงกับคำตอบที่ตอบมาแลbวในตอนตbน หรือไม8ตรงกับขbอมูลที่เจbาหนbาที่ซักถามมีอยู8 

ก็มิไดbหมายความว8าแหล8งข8าวพูดโกหก ซึ่งถbาไดbรับคำตอบในลักษณะดังกล8าว เจbาหนbาที่ซักถามควรจะบอกใหb
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แหล8งข8าวรูbว8าคำตอบน้ันไม8ตรงกับคำตอบเดิมที่ใหbไวb และใหbถามซ้ำเพื่อใหbแหล8งข8าวอธิบาย  ซึ่งความสัตยAจริงของ

แหล8งข8าวจะประเมินไดbโดยอยู8บนพื้นฐานของความสมเหตุสมผลจากคำอธิบายของแหล8งข8าว 

คำถามท่ีควรหลีกเลี่ยง – มลีักษณะ ดังน้ี 

คำถามนำ Leading Questions 

 คำถามนำเปeนคำถามที่ตbองการใหbแหล8งข8าวตอบเพียงแค8 ใช8 หรือไม8ใช8เท8าน้ัน  มิใช8คำถามที่ซักไซbเพื่อใหb

อธิบาย  และเปeนคำถามที่กระตุbนใหbแหล8งข8าวตอบในสิ่งที่แหล8งข8าวคิดว8าเจbาหนbาที่ซักถามอยากฟvง เช8น “เมื่อคืนน้ีคุณ

ไปที่ ทก. มาใช8ไมµ?”  แต8ถึงแมbคำถามนำเปeนคำถามที่ควรหลีกเลี่ยง แต8ก็อาจจะนำมาใชbเพือ่ 

• พิสูจนAความจริง 

• ช้ีที่ต้ังบนแผนที่ 

• ยืนยันข8าวสารที่ไดbรับในระหว8างทำการคbนหา/ติดตามร8องรอยบนแผนที่ ซึ่งคำถามนำมักจะใชbเก็บไวbใชb

สำหรับการคbนหา/ติดตามร8องรอยบนแผนที ่

คำถามปฏิเสธ Negative  Questions 

 คำถามปฏิเสธไม8ควรนำมาใชb เน่ืองจากความหมายของคำถามจะเปeนนัยใหbแหล8งข8าวตอบปฏิเสธ ซึ่งอาจจะ

สรbางความสับสน หรือนำไปสู8การใหbข8าวที่ไม8ถูกตbอง ตัวอย8างคำถามปฏิเสธ เช8น “คุณไม8ไดbสังกัด รbอย. 1 ไม8ใช8หรือ ? “ 

ถbาใชbคำถามปฏิเสธ มักจะตbองถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อใหbไดbคำตอบทีชั่ดเจนจากแหล8งข8าว 

คำถามรวม Compound  Questions 

 คำถามรวมจะตbองไม8ใชbในการซักถาม เน่ืองจากเปeนคำถามที่ถาม 2 คำถามในคราวเดียวกันเช8น “ก8อนที่คุณ

จะถูกจับกุมในวันน้ี คุณกำลังเดินทางไปทางเหนือ หรือทางใตb ? “ คำถามแบบน้ีจะทำใหbเขbาใจผิดไดbง8าย และอาจจะ

สรbางความสับสน หรือบีบบังคับใหbแหล8งข8าวตbองตอบคำถามน้ันดbวยคำตอบที่คลุมเครือ  และคำถามรวมยังเปeนการ

เอื้ออำนวยใหbแหล8งข8าวเลี่ยงที่จะตอบคำตอบในบางส8วนของคำถาม หรือตอบดbวยคำตอบที่ไม8สมบูรณA  คำถามรวม

อาจจะสรbางความสับสนใหbกับแหล8งข8าว หรืออาจจะเปeนเหตุใหbเจbาหนbาที่ซักถามเขbาใจผิดในคำตอบของแหล8งข8าวไดb 

คำถามท่ีคลุมเครือ Vague Questions 

 คำถามที่คลุมเครือ คือคำถามที่ไม8มีรายละเอียดเพียงพอที่จะทำใหbแหล8งข8าวเขbาใจชัดเจนว8าเจbาหนbาที่ซักถาม

กำลังถามในเรื่องอะไร  คำถามที่คลุมเครือ อาจจะเปeนคำถามที่ไม8มีความสมบูรณA, คำถามทั่วๆไป หรือเปeนคำถามที่ไม8

เจาะจง และสรbางความสงสัยข้ึนในใจของแหล8งข8าว  คำถามที่คลุมเครือจะเปeนการสรbางความสับสนใหbกับแหล8งข8าว, 

เสียเวลา, หลบเลี่ยงที่จะตอบไดbง8าย และเปeนเหตุใหbคำตอบที่ไดbรบัอาจจะสรbางความสับสน หรือทำใหbเจbาหนbาที่ซักถาม

เขbาใจผิด 

คู+มือแนวทางการซักถาม Interrogators Guide 

 คู8มือแนวทางการซักถามอาจทำเปeนเอกสารแจกจ8าย หรือเปeนคู8มือที่จัดทำข้ึนเพื่อเปeนแนวทางใหbกับเจbาหนbาที่

ซกัถาม และเปeนแนวทางในการซักถาม หน.ชุดซักถามจะตbองใหbมีการจัดทำคู8มือแนวทางการซักถาม ซึ่งอาจจะรวมอยู8
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ใน รปจ.ของหน8วย คู8มือการซักถามน้ีอาจจัดทำข้ึนตามลักษณะของพื้นที่ปฏิบัติการ และตามความตbองการข8าวกรอง

ของ ผบ.หน8วยรับการสนับสนุน  ซึ่งการทำคู8มือการซักถามควรเปeนการจัดทำร8วมกันโดย เจbาหนbาที่ซักถาม และ

เจbาหนbาที่วิเคราะหAข8าวกรอง ซึ่งแนวทางการซักถามอาจจะประกอบดbวยขbอมูลเหล8าน้ี 

• หขส. และ ตขอ. 

• แบบฟอรAมคำถามที่เรียงตามลำดับหัวขbอคำถาม 

• คำถามที่มีการเตรียมการ ซึ่งจัดทำไวbสำหรับใชbถามคำถาม 

• แนวทางในการใชbเทคนิคการเขbาถึงแบบต8างๆ 

• แบบฟอรAม หรือตัวอย8างของรายงานการซักถาม 

ข+าวสารท่ีต5องรายงานด+วน Spot  Reportable  Information 

 ข8าวสารที่ตbองรายงานด8วนจะเปeนข8าวสารที่มคีวามสำคัญต8อความสำเร็จในการบรรลุภารกิจตามหนทางปฏิบัติ

ของฝ�ายเรา  ข8าวสารที่จะตbองรายงานด8วนอาจจะกำหนดข้ึนในกรณีที่เจbาหนbาที่ซักถามไม8สามารถที่จะกำหนดไดbว8า

ข8าวสารน้ันเปeนข8าวสารที่มีคุณค8าทางข8าวกรองในทันทีหรือไม8  ข8าวสารที่ตbองรายงานด8วน มักจะเปeนข8าวสารที่มีความ

อ8อนไหวในเรื่องของเวลา ซึ่งคุณค8าของข8าวสารจะข้ึนอยู8กับความรวดเร็วในการรายงาน และดำเนินกรรมวิธี 

 เมื่อไดbรับข8าวสารที่ คิดว8าจะตbองรายงานด8วน  เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองเปรียบเทียบข8าวสารน้ันเขbากับ

วัตถุประสงคAการซักถามของตัวเองที่ไดbกำหนดไวb  หัวขbอของข8าวสารที่สัมพันธAกับสิ่งบอกเหตุที่กำหนดไวbใน

วัตถุประสงคAข8าวสารน้ันตbองรายงานด8วน  และบางกรณี ข8าวสารใดที่สัมพันธAกับสิ่งบอกเหตุ แต8ไม8ไดbอยู8ในบัญชี

รายการสิ่งบอกเหตุก็อาจจะตbองทำการรายงานด8วนดbวยเช8นกัน 

 สิ่งสำคัญที่จะระบุว8าข8าวสารใดที่ตbองรายงานด8วนน้ัน คือเราจะตbองดูที่คุณค8าของข8าวสารน้ัน  ถbาข8าวสารน้ัน

ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องขีดความสามารถ หรือเจตนารมณAของขbาศึก จะตbองทำการรายงานด8วน  

ข8าวสารใดทีขั่ดแยbงกับขbอมูลทำเนียบกำลังรบที่เรามีอยู8ในขณะน้ัน ก็จะตbองทำการรายงานด8วน  ถbาข8าวสารที่ขัดแยbง

กันน้ันเปeนเรื่องทีส่ำคัญ และแหล8งข8าวไดbใหbคำอธิบายที่น8าเช่ือถือไดb 

 ถbาเจbาหนbาที่ซักถามไม8สามารถตัดสินใจไดbว8าข8าวสารส8วนใดที่ตbองรายงานด8วน ก็ใหbดำเนินการไปตาม

วิจารณญาณของเจbาหนbาที่ซักถาม  ซึ่งหมายความว8าเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองขยายผลต8อข8าวสารน้ัน และทำการบันทึก

ข8าวสารที่เกี่ยวขbองไวbทั้งหมด จากน้ันนำไปหารือกับ หน.ชุดซักถาม เพื่อใหbไดbขbอยุติในการกำหนดคุณค8าของข8าวสาร

น้ัน  ข8าวสารที่ตbองรายงานด8วนอาจจะส8งออกไปในรูปแบบของรายงานด8วน SALUTE ไม8ว8าจะดbวยลายลักษณAอักษร 

หรือดbวยวาจา 

เบาะแส Leads 

  เบาะแส คือสิ่งที่สื่อใหbเจbาหนbาที่ซกัถามรับรูbไดbว8าแหล8งข8าวมีข8าวสารเพิ่มเติมตามที่เราตbองการ ซึ่งเราจะไดbรับ

ข8าวสารน้ันโดยถามคำถามในข้ันต8อไป เบาะแสเร+งด+วน (HOT) และเบาะแสไม+เร+งด+วน (COLD) จะไดbมาจากคำตอบ

ที่แหล8งข8าวตอบคำถามต8อเจbาหนbาที่ซักถาม 
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 เมื่อขยายผลจากเบาะแสเร8งด8วน อาจจะทำใหbไดbรับข8าวสารที่ตbองรายงานด8วน  ส8วนเบาะแสแบบไม8เร8งด8วน

อาจจะไดbรับข8าวสารที่ไม8จำเปeนตbองรายงานด8วน แต8ข8าวสารน้ันเปeนข8าวสารที่มีคุณค8าทางการข8าวกรอง 

 การใชbคำถามติดตามเพื่อขยายผลจากเบาะแสเร8งด8วน และเบาะแสไม8เร8งด8วนน้ัน เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะตbอง

ปกป�ดหัวขbอคำถามที่ไม8ไดbอยู8ในรายการคำถามในแผนการซักถามที่จัดทำข้ึน  ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองขยายผลจาก

เบาะแสเร8งด8วนทันทีที่ไดbรับทราบถึงจุดที่เปeนเบาะแสน้ันจากคำตอบของแหล8งข8าว 

  เมื่อเจbาหนbาที่ซักถามไดbรับ และบันทึกขbอมูลทั้งหมดที่ไดbรับจากแหล8งข8าวแลbวจะตbองรีบรายงานด8วนออกไป

ทันที  แลbวจึงกลับเขbามาถามคำถามต8อแหล8งข8าวจากจุดเดิมที่ไดbรับรูbถึงเบาะแสเร8งด8วนจากแหล8งข8าว  และเจbาหนbาที่

ซักถามควรจะบันทึกเบาะแสไม8เร8งด8วนไวbดbวยทันทีที่ไดbรับทราบ และขยายผลต8อเบาะแสไม8เร8งด8วนน้ันดbวยการการ

ถามคำถามที่ตรงกับหัวขbอตามเบาะแสไม8เร8งด8วนที่ไดbรับจากคำตอบของแหล8งข8าว 

 เบาะแสไม8เร8งด8วน อาจจะขยายขอบเขตของการซักถามไดbเน่ืองจาก เบาะแสไม8เร8งด8วนอาจจะบ8งช้ีใหbเห็นว8า 

แหล8งข8าวน้ันเปeนผูbที่รูbขbอมูลที่เกี่ยวขbองกับที่เราตbองการ ซึ่งเราไม8เคยถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องเหล8าน้ันมาก8อนหนbาน้ี 

และถbาไม8ขยายผลจากเบาะแสไม8เร8งด8วนที่ไดbรับทราบจากแหล8งข8าว เจbาหนbาที่ซักถามก็จะตbองนำเอาข8าวสารที่ไดbมา

จากเบาะแสไม8เร8งด8วนที่ไม8ไดbขยายผลน้ันรวมไวbในรายงานผลการซักถามดbวย 

ข+าวสารจากคำบอกเล+า Hearsay Information ข8าวสารที่ไดbจากคำบอกเล8าจะตbองรวบรวมไวbกับขbอมูลตัวแหล8งข8าว

ที่บอกเราดbวย ซึ่งอาจจะรวมถึง 

• ช่ือ, ยศ และหนbาที่ตามตำแหน8ง 

• ช่ือหน8วยตbนสังกัดของผูbใหbข8าว 

• วัน – เวลา ที่แหล8งข8าวไดbรับทราบข8าวสารน้ัน 

ลำดับการถามคำถาม Questioning Sequence 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะเริ่มถามคำถามตามลำดับหัวขbอคำถามที่กำหนดไวbในแผนการซักถาม  ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถาม

จะตbองไดbรับรูbขbอมูลทุกอย8างว8าแหล8งข8าวมีความรูbในเรื่องใดที่เราตbองการทราบ แลbวจึงจะเริ่มถามคำถามไปตามลำดับ  

เจbาหนbาที่ซักถามตbองดำรงรักษาการถามคำถามตามลำดับหัวขbอที่กำหนดไวbเพื่อมใิหbหลงลืม หรือขbามหัวขbอใดๆที่เรา

จำเปeนตbองทราบ ยกเวbนว8าเมื่อจะตbองขยายผลจากเบาะแสเร8งด8วนตามที่ไดbรับทราบในระหว8างการซักถาม ก็อาจจะ

ถามคำถามที่ขbามหัวขbอบางขbอไปก8อนไดb 

การแกะรอยบนแผนท่ี Map Tracking 

 ในข้ันการถามคำถาม เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองพยายามระบุที่ต้ังหน8วยตามลักษณะการวางกำลังของฝ�ายขbาศึก

เท8าที่แหล8งข8าวจะรูb  โดยจะตbองพยายามระบุใหbไดbว8า ณ เวลาน้ัน ตัวแหล8งข8าวน้ันอยู8ที่บริเวณใด  แลbวเปรียบเทียบจุด

ที่แหล8งข8าวอยู8เขbากับลักษณะภูมิประเทศสำคัญบนแผนที่, ภาพถ8ายทางอากาศ และแผนที่ภาพถ8าย  การแกะรอยบน

แผนที่จะมีขbอดี คือ 

• แหล8งข8าวจะถูกทำใหbตbองดึงเอาความทรงจำที่มีอยู8ออกมาในลักษณะที่สมเหตุสมผล 
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• ระดับความน8าเช่ือถือจะระบุไดbดbวยการเปรียบเทียบขbอมูลที่ไดbรับแหล8งข8าว เขbากับแผนที่ หรือภาพถ8ายทาง

อากาศ 

• สามารถที่จะตรวจจับความคลาดเคลื่อนจากคำพูดของแหล8งข8าวไดbง8าย 

 

 เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะถามแหล8งข8าวว8า แหล8งข8าวอ8านแผนที่เปeนหรือไม8 ถbาเปeน เจbาหนbาที่ซักถามก็ควร 

จะถามเพื่อใหbแหล8งข8าวแสดงถึงที่ ต้ังของเสbนทาง และการวางกำลังของหน8วยของแหล8งข8าว  แต8ถbาแหล8งข8าว 

อ8านแผนที่ไม8เปeน เจbาหนbาที่ซักถามก็จะตbองถามแหล8งข8าวว8ารูbจักทิศทางตามเข็มทิศหรือไม8 ถbาแหล8งข8าวไม8รูb เจbาหนbาที่

ซักถามก็จะตbองอธิบายถึงระบบทิศทางใหbแหล8งข8าวทราบ  ซึ่งอาจจะทำไดbโดยจับใหbแหล8งข8าวหันหนbาไปในทิศที่ดวง

อาทิตยAข้ึน หรือตก แลbวเริ่มกำหนดทิศทางจากตำแหน8งน้ัน 

บางครั้งแหล8งข8าวอาจจะมีความมั่นใจ เขbาใจมากข้ึนในการอธิบายดbวยคำพูดของตัวเอง มากกว8าที่จะอธิบาย

ดbวยการใชbทิศทางตามเข็มทิศ ซึ่งถbาเปeนลักษณะน้ี เจbาหนbาที่ซักถามก็ควรใหbแหล8งข8าวอธิบายตามที่แหล8งข8าวเขbาใจ 

แลbวนำมาใชbอbางอิง แต8วิธีน้ีเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองมั่นใจดbวยว8าตัวเองมีความเขbาใจในคำอธิบายของแหล8งข8าว 

 สิ่งแรกที่เจbาหนbาที่ซักถามตbองพยายามกำหนดใหbไดbคือ จุดอbางอิงเริ่มตbน (ICRP- Initial Common Point of 

Reference) ที่ใชbเปeนเสมือนจดุเช่ือมต8อ (POC-Point of Contact) ที่จะใชbเริ่มตbนในการแกะรอยร8วมกับแหล8งข8าว ซึ่ง

จุดติดต8อน้ีอาจจะนำมาใชbไม8ไดbผล ถbาแหล8งข8าวไม8สามารถอธิบายไดbอย8างละเอียดเพียงพอเกี่ยวกับที่ต้ังที่แน8นอนของ

จุดน้ันซึ่งถbาระบุไม8ไดb เจbาหนbาที่ซักถามตbองทบทวนที่ต้ังที่แหล8งข8าวอbางไวbก8อนหนbาน้ี แลbวถามใหbแหล8งข8าวอธิบายแต8

ละจุดอีกครั้ง 

 ทันทีที่แหล8งข8าวเริ่มอธิบายจุดอbางอิงน้ันอย8างละเอียดเพียงพอที่จะบันทึกลงบนแผนที่ไดbแลbว ก็จึงเริ่มใชbจุดๆ

น้ันเปeนจุดอbางอิงเริ่มตbน 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะทบทวนภารกิจที่ผ8านมาของแหล8งข8าว เพื่อระบุใหbไดbว8าจุดต8างๆเหล8าน้ันเปeนจุดที่

แหล8งข8าวไดbเคยผ8านมาจริง  เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองพยายามระบุใหbไดbว8า แหล8งข8าวผ8านจุดๆน้ันมานานเพียงใดแลbว 

แลbวนำมาประมาณระยะทางระหว8างแต8ละจุดที่ผ8านมาน้ันเขbากับจุดอbางอิงเริ่มตbน 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองเลือกจุดอbางอิงปลายทาง (DCPR - Destination Common Point of Reference) 

ซึ่งจะเปeนจุดที่อยู8ไกลที่สุดทีแ่หล8งข8าวเดินทางจากจุดอbางอิงเริ่มตbน โดยจุดน้ียังคงอยู8ภายในพื้นที่สนใจของ ผบ.หน8วย

รับการสนับสนุน  จุดอbางอิงปลายทางที่เลือกไวbจะตbองเปeนจุดทีแ่หล8งข8าวสามารถอธิบายในรายละเอียดไดbอย8างเพียง

พอที่จะบันทึกลงบนแผนที่ ถึงแมbว8าคำอธิบายอาจจะใหbรายละเอียดไดbเพียงแค8รายละเอียดทั่วๆไปของบริเวณพื้นที่

ใกลbเคียงเท8าน้ัน 
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การกำหนดเส5นทาง Establish a Route 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะระบุเสbนทางที่แหล8งข8าวเดินทางระหว8างจุดอbางอิงปลายทาง กับจุดอbางอิงเริ่มตbน  ซึ่งเมื่อ

เจbาหนbาที่ซักถามสามารถที่จะกำหนดจุดอbางอิงปลายทางไดb ก็สามารถที่จะระบุเสbนทางจากจุดน้ันไปยังจุดอbางอิง

เริ่มตbนไดb โดยใชbการแกะรอยเสbนทางในทิศทางที่แหล8งข8าวใชbเดินทางจริง 

 ถbาไม8สามารถกำหนดจุดอbางอิงปลายทางไดb เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองพยายามระบุเสbนทางจากจดุอbางอิงเริม่ตbน 

ไปยังจุดอbางอิงปลายทางใหbไดb ซึ่งหมายความว8า เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองใชbการแกะรอยเสbนทางในทิศทางตรงขbามจาก

ที่แหล8งข8าวเดินทาง  เจbาหนbาที่ซักถามสามารถจะระบุเสbนทางที่แหล8งข8าวใชbเดินทางดbวยการใชbกระบวนการตามลำดับ

ข้ันตอน ดังน้ี 

• ใหbแหล8งข8าวบอกทิศทางที่เริ่มออกเดินทางจากจุดอbางอิงเริ่มตbน 

• ใหbแหล8งข8าวอธิบายเกี่ยวกับลักษณะพื้นผิว ลักษณะพื้นที่ที่เดินทางผ8าน 

• ใหbแหล8งข8าวประมาณระยะทางที่เดินทางในทิศทางน้ัน 

• ใหbแหล8งข8าวอธิบายลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด8น หรือสะดุดตา ซึ่งแหล8งข8าวจำไดbในระหว8างเดินทางอยู8ใน

ทิศทางน้ัน 

• ถามซ้ำ และบันทึกคำตอบแต8ละคำตอบไวbจนกระทั่งสามารถที่จะระบุ และบันทึกเสbนทางทั้งหมดระหว8าง

จุดอbางอิงเริ่มตbน และจุดอbางอิงปลายทางไดb 

เจbาหนbาที่ซักถามสามารถที่จะใชbวิธีการตามลำดับข้ันตอนน้ี เพื่อระบเุสbนทางที่แหล8งข8าวใชbเดินทาง ดbวยการเริ่มตbนจาก

จุดอbางอิงปลายทางก็ไดb 

การขยายผลจากจุดอ5างอิงปลายทาง Exploit the Destination Common Point of Reference 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองไดbรับทราบขbอมูลเกี่ยวกับจุดที่ต้ังที่ชัดเจน และคำอธิบายถึงการวางกำลังของฝ�าย

ขbาศึกเท8าที่แหล8งข8าวรูb ณ จุดอbางอิงปลายทาง  เจbาหนbาที่ซักถามสามารถทำไดbโดยใหbแหล8งข8าว 

• อธิบายขbอมูลสำคัญทางทหารที่เกี่ยวขbองกับหน8วยของแหล8งข8าวเพื่อนำมาใชbระบุที่ต้ังของจุดอbางอิงปลายทางไดb 

• อธิบายเกี่ยวกับหน8วยของฝ�ายขbาศึกที่ตรงกันกับขbอมลูสำคัญทางทหารเหล8าน้ัน 

• ระบุ และอธิบายเกี่ยวกับหน8วยขbาศึกทุกหน8วยที่ต้ังอยู8รวมในพื้นที่เดียวกัน 

• อธิบายเกีย่วกับมาตรการ รปภ.ของที่ต้ังหน8วยทหารแต8ละแห8ง 

• ระบุแหล8งที่มาของข8าวสาร 

• บันทึก วัน – เวลาทีแ่หล8งข8าวไดbรับทราบข8าวสารน้ัน 

• ระบุ ช่ือ, ยศ, หนbาที่ตามตำแหน8ง และหน8วยตbนสังกัดของแต8ละบุคคลซึ่งเปeนผูbใหbข8าวสารน้ันแก8แหล8งข8าว 
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เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองถามคำถามเหล8าน้ีซ้ำๆกันหลายครั้ง แลbวบันทึกลงบนแผนที่ จดบันทึกข8าวสารตามที่

แหล8งข8าวไดbใหbมา จนกระทั่งเจbาหนbาที่ซักถามไดbรับข8าวสารทั้งหมดเท8าที่แหล8งข8าวรูbเกี่ยวกับการวางกำลังในบริเวณ

จุดอbางอิงปลายทาง 

การขยายผล และการแบ+งพ้ืนท่ีเส5นทาง Segment and Exploit the Route 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะเริ่มขยายผลจากเสbนทางของแหล8งข8าวจากส8วนของพื้นที่ๆอยู8ใกลbกบัจดุอbางอิงเริ่มตbน หรือ

จุดอbางอิงปลายทางมากที่สุด ซึ่งมกัจะเริม่ตbนจากจุดอbางอิงปลายทางก8อน แต8ก็อาจจะเริ่มตbนจากจุดใดก8อนก็ไดbจากทั้ง 

2 จุดน้ัน 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะขยายผลจากแต8ละส8วนของเสbนทางดbวยการถามคำถามที่ว8า “จากจุดอbางอิงจุดหน่ึงไปยัง

จุดอbางอิงอีกจุดหน่ึง ยbอนมาตามเสbนทางการเดินทางของแหล8งข8าวแลbวถามว8า ยุทโธปกรณAสำคัญทางทหารของหน8วย

ของแหล8งข8าวเท8าที่เคยรูb, เคยเห็น หรือเคยไดbยิน มีอะไรบbาง?” เจbาหนbาที่ซักถามจะถามแบบน้ีต8อเน่ืองไปจากพื้นที่

หน่ึงไปยังอีกพื้นที่หน่ึง และขยายผลในแต8ละจุดจนกระทั่งไดbรายละเอียดที่สำคัญครบตามเสbนทางการเดินทางทั้งหมด 

การขยายผลต+อจุดการวางกำลังท่ีไม+ได5อยู+บนเส5นทางการเดินทาง Exploit Dispositions Not on Route ถb า

เจbาหนbาที่ซักถามไดbรับทราบเกี่ยวกับการวางกำลังของหน8วยซึ่งไม8ไดbอยู8บนเสbนทางการเดินทางของแหล8งข8าวตามที่ไดb

ระบุไวb เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองระบุใหbไดbว8าเสbนทางใดที่จะสามารถเขbาถึงที่ต้ังการวางกำลังซึ่งอยู8นอกเสbนทางน้ัน  แลbว

เจbาหนbาที่ซักถามก็จะใชbวิธีการขยายผลเช8นเดียวกันกับที่ไดbกล8าวมา ทำการขยายผลต8อเสbนทางใหม8น้ี ซึ่งการขยายผล

ต8อเสbนทางใหม8น้ีจะตbองกระทำในแต8ละจุดอย8างสมบูรณAก8อนที่จะยbายไปยังจุดใหม8บนเสbนทางในพื้นที่ๆอยู8ถัดไปจาก

เสbนทางเริ่มตbน 

 การแกะรอยบนแผนที่ตามลำดับจากข8าวสารที่ไดbรับจากแหล8งข8าว จะทำใหbการบันทึก และการเขียนลงบน

แผนมีความถูกตbองแม8นยำ คำอธิบายในแต8ละจุดของการวางกำลังจะตbองเขียนบันทึกไวbอยู8ใกลbๆกับจุดที่ต้ังบนแผนที่

ดbวย 

การบันทึกข+าวสาร Recording Information 

 การบันทึกข8าวสารเปeนส8วนที่สำคัญซึ่งจะทำใหbมั่นใจไดbว8าข8าวสารทั้งหมดที่ไดbรับมาน้ัน มีการรายงานไปอย8าง

ครบถbวนสมบูรณA และถูกตbอง  ซึ่งการบันทึกข8าวสารอาจจะกระทำเพื่อ 

• เตือนความจำของเจbาหนbาที่ซักถามในเรื่องเกี่ยวกับขbอมูลต8างๆที่ไดbไดbรับมาก8อนหนbาน้ี แลbวนำกลับเขbามาสู8

การถามหัวขbอน้ันอีกครั้งหลังจากการขยายผลจากเบาะแสเร8งด8วนเสร็จสิ้นลง 

• ตรวจสอบคำตอบของแหล8งข8าวดbวยการถามคำถามเดิมน้ันซ้ำอีกครั้ง 

• ช้ีใหbเห็นถึงความไม8ถูกตbอง ไม8ตรงตามคำตอบเดิมทีแ่หล8งข8าวเคยบอกไวb 

• เพื่อใหbไดbรับความร8วมมือจากแหล8งข8าวคนอื่นๆ 

• เปรียบเทียบกับข8าวสารที่ไดbรับมาจากแหล8งข8าวอื่น 

การจดบันทึก Taking Notes 
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 การจดบันทึกข8าวสารมีไดbหลายวิธี  ซึ่งที่จะกล8าวต8อไปน้ีจะเกี่ยวกับขbอดี/ขbอเสียของวิธีการบันทึกแต8ละแบบ 

และวิธีการบันทึกที่จะกล8าวน้ีอาจจะนำมาใชbแยก หรือใชbร8วมกันกับวิธีอืน่ๆก็ไดb 

การใช1การจดบันทึกด1วยตัวเอง Using his Own Notes 

 การจดบันทึกดbวยตัวเองเปeนวิธีการหลักในการบันทึกข8าวสาร  เมื่อเจbาหนbาที่ซักถามจดบันทึกดbวยตัวเอง 

จะตbองมีขbอมูล หรือสิ่งอbางอิง ที่จะนำมาใชbตรวจสอบคำตอบดbวยการถามซ้ำ หรือเพื่อเตือนความจำ  และการจดบันทึก

ยังช8วยเจbาหนbาที่ซักถามในการที่จะบันทึกเบาะแสไม8เร8งด8วนเพื่อนำมาขยายผลในข้ันต8อไป 

 การจดบันทึกดbวยตัวเองจะช8วยใหbเกิดความรวดเร็วในการแปลงขbอมูลจากรูปแบบของข8าวสารไปเปeนการ

รายงานข8าวสาร  แต8ในระหว8างการจดบันทึก เจbาหนbาที่ซักถามจะไม8สามารถสังเกตพฤติกรรมแหล8งข8าวไดbอย8าง

ต8อเน่ือง ซึ่งอาจจะเปeนเหตุใหbเจbาหนbาที่ซักถามเกิดความเขbาใจผิด หรือไม8สามารถที่จะรับรูbไดbว8า ตนเองไดbสูญเสียความ

เปeนมิตร หรือสูญเสียการควบคุมแหล8งข8าว ที่เคยรับรูbมาจากการสังเกตพฤติกรรมของแหล8งข8าว 

 ซึ่งความเปeนไปไดbที่จะสูญเสียการควบคุม และทำใหbความร8วมมือที่ไดbรับจากแหล8งข8าวน้ันลดลง อันเน่ืองมา

เจbาหนbาที่ซักถามมุ8งความต้ังใจอยู8ที่การจดบันทึก  ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองพยายามอย8าหันเห หรือลดการสังเกต

พฤติกรรมของแหล8งข8าวในขณะทำการจดบันทึก โดยตbองมองแหล8งข8าวใหbอยู8ในสายตาตลอดเวลา 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะไม8สามารถจดบันทึกคำพูดทุกคำที่แหล8งข8าวพูดออกมา ดังน้ันจะตbอง 

• เปeนผูbที่สามารถทำการสรุปข8าวสารใหbอยู8ในรูปของคำพูด หรือประโยคที่สั้นที่สุด 

• ใชbประสบการณAในการพิจารณาว8าข8าวสารใดที่ควรจะบันทึก 

• จัดระเบียบขbอมูลเปeนลำดับ เพื่อมิใหbมีการเป�ดเอกสารกลับไปกลับมาในระหว8างการหาขbอมูลอbางอิง 

ขbอมูลที่ควรจะบันทึกไวbในข้ันการเขbาถึง จะบันทึกไปตามแบบฟอรAมการบันทกึผูbถูกกักกัน  สำหรับข8าวสารอื่นอาจจะยัง

ไม8จำเปeนตbองบันทึก จนกว8าจะไดbรับความร8วมมือจากแหล8งข8าว 

 การจดบันทึกจะตbองมีความสมบูรณA, ถูกตbอง ชัดเจน และจัดระเบียบขbอมูลเรียงตามลำดับหัวขbอที่กำหนดไวb  

และควรใชbกระดาษบันทึกแยกเรื่องเมื่อมีการตรวจพบ หรือรับรูbไดbถึงเบาะแสไม8เร8งด8วน นอกจากน้ีควรใชbคำย8อทาง

ทหาร หรือประมวลลับทางทหาร การจดบันทึกควรจะนำมาจัดเรียงใหม8ใหbเปeนไปตามแบบฟอรAม และมีความสมบูรณA

เพื่อใหbเจbาหนbาที่ซักถามคนอื่นสามารถนำไปใชbไดb เน่ืองจากในบางสถานการณAอาจตbองใชbเจbาหนbาที่ซักถามอีกคนหน่ึง

เขbาไปทำการซักถามครั้งสุดทbายก8อนที่จะยุติการซักถามในครั้งน้ัน 

การบันทึกด1วยเครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพ Using a Sound or Video Recorder 

 วิธีการน้ีจะช8วยใหbเจbาหนbาที่ซักถามสามารถทำการสังเกตแหล8งข8าวไดbอย8างต8อเน่ือง  เมื่อเปรียบเทียบกับ

วิธีการจดบันทึกแลbว วิธีการใชbเครื่องมือเหล8าน้ีจะช8วยใหbไดbรับข8าวสารในปริมาณที่มากกว8าภายในเวลาที่นbอยกว8า  แต8

ก็ตbองมีเวลาเหลือพอในการถอดเทปเพื่อนำมาเขียนรายงาน ซึ่งอาจจะตbองมีการเป�ดเทปกลับไปกลับมาหลายครั้ง

ก8อนที่จะเขียนสรุปออกมาตามแบบฟอรAมรายงานไดb 
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 การบันทึกช่ือ, หมายเลขประจำตัว และขbอมูลอื่นๆที่เกี่ยวขbองดbวยเครื่องบันทึกเทปอาจจะไม8มีความชัดเจน

เท8าที่ควร  และเครื่องบันทึกเสียงจะไม8สามารถนำขbอมูลมาใชbอbางอิงไดbอย8างรวดเร็วเหมือนกับการจดบันทึกในการ

เปรียบเทียบคำตอบจากการถามคำถามซ้ำ 

 อีกวิธีการหน่ึงของการบันทึกที่ใชbไดbดี คือ การใชbเจbาหนbาที่วิเคราะหAข8าวที่มีความเช่ียวชาญทางดbานภาษาเขbา

ร8วมในการซักถาม หรือใชbวิธีการบรรยายสรุป แลbวใชbกลbองวีดีโอ และโทรทัศนAวงจรป�ดช8วยในการบันทึก  วิธีการน้ีจะ

ช8วยใหbเจbาหนbาที่วิเคราะหAข8าวส8งคำถามเพิ่มเติมที่ตbองการทราบไปยังเจbาหนbาที่ซักถาม เพื่อใหbเจbาหนbาที่ซักถามทำการ

ถามคำถามติดตาม เพื่อรวบรวมข8าวสารในเรื่องที่แหล8งข8าวมีความรูbไดbทันที 

4. ขั้นการยุติการซักถาม Termination Phase 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะยุติการซักถามไดbเมื่อจำเปeน หรือเมื่อทำการซักถามอย8างละเอียดครบถbวนแลbว วิธียุติการ

ซักถามทำไดbหลายวิธี แต8 ณ จุดที่จะกล8าวต8อไปน้ีจะตbองแสดงใหbแหล8งข8าวไดbรับรูb 

• เทคนิคการเขbาถึงที่นำมาใชbเพื่อเจาะแหล8งข8าวจะตbองทำใหbเกิดความมัน่ใจ เช8น สัญญาใดๆที่ใหbไวbกับแหล8งข8าว

จะตbองนำมาปฏิบัติ และการทำเพื่อใหbเกิดความมั่นใจน้ีจะตbองเปeนไปดbวยความจริงใจ ในขณะเดียวกันก็ตbอง

ทำใหbแหล8งข8าวรับรูbดbวยว8าตัวเขาเองอาจจะถูกนำตัวมาซักถามอีก 

• แหล8งข8าวจะตbองรับรูbว8าข8าวสารใดๆที่บอกใหbเจbาหนbาที่ซักถามไดbรับทราบน้ัน จะถูกนำไปตรวจสอบความจริง 

และความถูกตbอง และปฏิกิริยาของแหล8งข8าวต8อคำกล8าวน้ีจะตbองเฝ�าดูอย8างใกลbชิดดbวย 

• แหล8งข8าวจะตbองรับรูbว8าตัวเขาน้ันจะตbองพูดอีก ไม8ว8าจะพูดกับเจbาหนbาที่ซักถามคนเดิม หรือเจbาหนbาที่ซักถาม

คนอื่นๆก็ตาม 

• เอกสารแสดงตน หรือเอกสารอื่นๆ, ทรัพยAสินส8วนตัว หรือวัสดุอื่นๆ จะตbองส8งคืนใหbกับแหล8งข8าว หรือส8งใหb

เจbาหนbาที่ รปภ. ตามความเหมาะสม 

เหตุผลท่ีจะต5องยุติการซักถาม Reasons for Termination 

• แหล8งข8าวยังคงไม8ยอมใหbความร8วมมือในระหว8างข้ันการเขbาถึง 

• แหล8งข8าวไดbรับบาดเจ็บ, เจ็บป�วย หรือดbวยความชราภาพ หรือสภาพของแหล8งข8าวที่ทำใหbตbองทำการยุติการ

ซักถามในขณะน้ันไปก8อน 

• วัตถุประสงคAของการซักถามในครั้งน้ัน จำเปeนจะตbองใชbเวลาในการถามคำถามหลายคำถาม เพื่อใหbไดbรับ

ข8าวสารทั้งหมด 

• แหล8งข8าวอาจจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระหว8างการซักถาม และอาจจะมีความต่ืนตัวมากข้ึน, มีท8าทีที่ชวน

ทะเลาะ, ท8าทีเบื่อหน8าย หรือพูดมากเกินไป ซึ่งพฤติกรรมเหล8าน้ีบ8งช้ีไดbว8าควรจะยุติการซักถามไวbก8อน 

• เจbาหนbาที่ซักถามไม8สามารถที่จะดำรงรักษาความเปeนมิตร และสูญเสียการควบคุมการซักถาม 

• ไดbรับขbอมูลที่เปeนไปตามวัตถุประสงคAในการซักถาม 
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• เจbาหนbาที่ซักถามมีสภาพร8างกาย และจิตใจที่อ8อนลbาไม8สามารถทำการซักถามต8อไปไดb 

• แหล8งข8าวมีข8าวสารที่มีคุณค8าอยู8ในตัวมากจนตbองรีบส8งตัวไปยังหน8วยเหนือทันท ี

• เจbาหนbาที่ซักถามตbองไปทำงานอื่น 

กระบวนการในการยุติการซักถาม Termination Procedures 

 ไม8ว8าจะยุติการซักถามดbวยเหตุผลใดก็ตาม เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองจำไวbเสมอว8า มีความเปeนไปไดbที่อาจจะมี

คนอื่นๆ ที่จำเปeนจะตbองถามคำถามต8อแหล8งข8าวคนน้ันอีก  ดังน้ันเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองยุติการซักถามโดยตbองไม8

สูญเสียความเปeนมิตรที่ไดbสรbางไวb และควรใหbโอกาสแหล8งข8าวในการที่จะเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข8าวสารใด ๆ ที่ไดbใหb

ไวbกับเจbาหนbาที่ซักถามในระหว8างการยุติการซกัถาม เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองคืนเอกสารของแหล8งข8าวที่เราเก็บไวbใหbกับ

ตัวแหล8งข8าว รวมถึงบัตรประจำตัวทหาร ก็ตbองคืนใหbกับแหล8งข8าวดbวย ถbาแหล8งข8าวไม8มีบัตรประจำตัวที่ประเทศของ

แหล8งข8าวออกไวbใหb เจbาหนbาที่สารวัตรทหารจะตbองแจกจ8ายเอกสารแบบฟอรAม บัตรประจำตัวเชลยศึกใหbกับแหล8งข8าว 

รูป 3-6 แบบฟอรiมบัตรประจำตัวเชลยศึก 
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 เอกสารที่ยึดไดbบางอย8างอาจมีข8าวสารสำคัญที่ตbองนำไปขยายผลโดยหน8วยเหนือ แต8เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะ

เก็บเอกสารเหล8าน้ีไวbก8อน แลbวทำการส8งกลับเอกสารไปทางสายงานข8าวในภายหลัง โดยเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองออก

หลักฐานการบันทึกที่แสดงว8าเราเก็บเอกสารส8วนตัวของแหล8งข8าวน้ันไวb และมอบใหbกับแหล8งข8าวดbวย เมื่อพิจารณา

แลbวว8าจำเปeนจะตbองเก็บเอกสารน้ันไวb 
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 กระบวนการเหล8าน้ีจะใชbเวลาค8อนขbางมาก แต8ก็เปeนสิ่งจำเปeนที่ตbองปฏิบัติ ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามสามารถที่จะ

ลดเวลาไดbดbวยการเตรียมเอกสารบันทึกการรับเอกสาร และป�ายแสดงเอกสารไวbล8วงหนbาต้ังแต8ข้ันการวางแผน และ

เตรียมการ 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะเสร็จสิ้นข้ันตอนการยุติการซักถามอย8างสมบูรณAโดยแจbงใหbเจbาหนbาที่ รปภ. มารับตัว

แหล8งข8าวกลับไปยังพื้นที่ควบคุม และแยกแหล8งข8าวที่ผ8านการซักถามแลbว ออกจากผูbที่ยังไม8ไดbถูกซักถาม 

 

5. ขั้นการรายงาน Reporting Information 

 ข้ันสุดทbายของกระบวนการซักถามก็คือ ข้ันการรายงานข8าวสารที่ไดbรับจากการซักถาม  ซึ่งผลการซักถามที่ดี

จะไรbประโยชนAถbาไม8มีการรายงานที่ดี  โดยข8าวสารที่ไดbจากการซักถามจะตbองส8งไปยังหน8วยที่ตbองใชbข8าวสารน้ันโดยเร็ว

ที่สุดในแบบฟอรAมที่สามารถนำไปใชbประโยชนA หรือนำไปปฏิบัติไดbทันที 

 ปกติถึงแมbจะทำการจดบนัทึกในระหว8างการซกัถาม แต8เจbาหนbาที่ซักถามก็จะตbองใชbความจำอยู8บbางในระหว8าง

การเขียนรายงานข8าวสารที่ไดbรับมาจากแหล8งข8าว  เพราะความสับสนจะเกิดข้ึนไดbมากในระหว8างการซักถาม และการ

รายงาน เน่ืองจากมีโอกาสที่จะหลงลืมข8าวสารที่ไดbรับ โดยปกติการรายงานจะเขียนตามแบบฟอรAมที่เหมาะสมกับ

ข8าวสารที่จะตbองรายงาน โดยรายงานข้ันตbนจะตbองส8งออกไปดbวยเครื่องมือสื่อสารเพื่อใหbถึงเจbาหนbาที่วิเคราะหAข8าว

โดยเร็วที่สุด 

 การเขียนรายงานจะตbองเตรียมไปตามแบบฟอรAมที่พรbอมจะรายงานทางอิเล็กทรอนิกสA วิธีการน้ีจะใชbเปeน

วิธีการข้ันตbนของการรายงานเท8าน้ัน  ในกรณีที่ไม8สามารถรายงานทางอิเล็กทรอนิกสAไดb ข8าวสารใดที่มีคุณค8าทางการ

ข8าวกรองจะตbองเขียนตามแบบฟอรAมรายงานด8วน SALUTE เพื่อลดเวลาในการจัดทำรายงาน 

 แบบฟอรAมรายงานด8วนSALUTE จะเปeนรูปแบบของรายงานทางอิเล็กทรอนิกสA และส8งออกไปตาม

กระบวนการที่กำหนดไวbจากการประสานงานในข้ันตbนของ หน.ชุดซักถาม สำหรับข8าวสารใดที่ไม8ไดbอยู8ในแบบฟอรAม

รายงานด8วน SALUTE จะรายงานทางอิเล็กทรอนิกสAไดbอยู8ในลำดับความเร8งด8วนที่ต่ำกว8า 

 วัตถุประสงคAทั่วไปของการซักถามก็คือ เพื่อใหbไดbรับข8าวสารตามความตbองการข8าวกรองของ ผบ.หน8วย รับ

การสนับสนุน เน่ืองจากความตbองการข8าวกรองเหล8าน้ีจะมีขอบเขตที่แตกต8างกันตามความตbองการในแต8ละระดับ

หน8วย ซึ่งเมื่อรวบรวมข8าวสารไดbตามความตbองการที่ตรงตาม หขส. หรือ ตขอ. แลbว หัวขbอความตbองการข8าวกรองบาง

ขbอที่ไดbรับมาแลbวก็อาจจะตbองตัดออกไป 

 โดยไม8ตbองคำนึงถึงว8ารายงานน้ันจะอยู8ในแบบฟอรAมของรายงานแบบใดก็ตาม  ข8าวสารที่จะตbองรายงาน

ออกไปน้ันจะตbองมีความถูกตbองตามเกณฑAที่กำหนด ดังน้ี 
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• ข8าวสารที่รายงานออกไป โดยวันที่ของข8าวสารที่แตกต8างกัน จะตbองนำมาตรวจสอบแลbวปรับแกbวันที่ใหb

ถูกตbองตรงกัน 

• ข8าวสารใดที่ไดbรับจากแหล8งข8าว แต8ไม8ใช8ประสบการณAโดยตรงของตัวแหล8งข8าว จะตbองเขียนคำอธิบายไวbดbวย

ว8า แหล8งข8าวไดbรับข8าวสารน้ันมาอย8างไร 

• ข8าวสารเกี่ยวกับการวางกำลัง, เมือง และลักษณะที่ต้ังเฉพาะทางภูมิศาสตรAจะตbองตรวจสอบความถูกตbอง 

และเขียนพิกัด (UTM) ที่ต้ังดbวยตัวเลขอย8างนbอย 6 ตัวกำกับไวbดbวย 

• การรายงานข8าวสารจะตbองรายงานออกไปอย8างถูกตbองตรงตามที่ไดbรับมาจากแหล8งข8าว โดยจะตbองไม8มี

ข8าวสารใดที่ถูกตัดออก หรือเพิ่มเติมโดยที่ไม8มีคำอธิบายกำกับไวb 

• รายงานข8าวจะตbองไม8มีขbอผิดพลาดในเรื่องการสะกดคำ, การแบ8งวรรคตอน และหลักไวยากรณA เน่ืองจาก

ขbอผิดพลาดเหล8าน้ีจะมีผลต8อความหมายของรายงานข8าวน้ัน 

รายงานแต8ละฉบับจะตbองมีการประเมินค8าแหล8งข8าวโดยเจbาหนbาที่ซักถามรวมอยู8ดbวย การประเมินน้ีจะกล8าวถึง คุณค8า

ทางการข8าวกรองของแหล8งข8าว, ประสบการณA, ความร8วมมือ และความเช่ือถือไดbของแหล8งข8าว  และความรูbพิเศษดbาน

อื่นๆที่มีอยู8ในตัวแหล8งข8าวจะตbองระบุไวbดbวย 

การซักถามพร5อมกับเจ5าหน5าท่ีล+าม Interrogation with an Interpreter 

 การซักถามผ8านล8ามจะตbองใชbเวลามากข้ึนเน่ืองจากเจbาหนbาที่ล8ามจะตbองพูดซ้ำในสิ่งที่เจbาหนbาที่ซักถาม และ

แหล8งข8าวพูด เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองอธิบายการซักถามใหbล8ามฟvงก8อนจะเริ่มการซักถาม การซักถามพรbอมกับ

เจbาหนbาที่ล8ามจะเปeนไปตามกระบวนการซักถาม 5 ข้ันตอน และหลังจากที่เสร็จสิ้นการซักถาม เจbาหนbาที่ซักถาม 

ก็จะประเมินเจbาหนbาที่ล8ามดbวย 

วิธีการแปล Interpretation Methods 

 ในข้ันการวางแผน และเตรียมการ เจbาหนbาที่ซักถามจะเลือกว8าจะใชbวิธีแปลแบบใด ซึ่งมี 2 วิธี คือ แปลพรbอม

กัน และแปลสลับกัน เจbาหนbาที่ซักถามจะไดbรับขbอมูลเกี่ยวกับเจbาหนbาที่ล8ามจาก หน.ชุดซักถาม แลbววิเคราะหAขbอมูล

ดังกล8าว จากน้ันก็พูดคุยกับเจbาหนbาที่ล8ามก8อนที่จะตัดสินใจว8าจะใชbวิธีการแปลแบบใด 

 วิธีการแปลแบบสลับ ก็คือ เจbาหนbาที่ล8ามจะฟvงจนจบประโยค, วลี หรือย8อหนbา แลbวจึงแปลในช8วงจังหวะที่

หยุดพูด 

 วิธีการแปลพรbอมกัน จะนำมาใชbไดb โดยตbองเปeนไปตามเกณฑA ดังน้ี 

• โครงสรbางประโยคของภาษาต8างชาติน้ัน มีความใกลbเคียงกับภาษาของเรา 

• เจbาหนbาที่ล8ามสามารถที่จะเขbาใจ และพูดภาษาต8างชาติน้ันไดbดีเท8ากับภาษาของเรา 

• เจbาหนbาที่ล8ามมีความชำนาญเกี่ยวกับคำศัพทAพิเศษ คำเฉพาะทางที่เกี่ยวขbองกับหัวขbอเรื่องน้ัน 
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• เจbาหนbาที่ล8ามสามารถลอกเลียนน้ำเสียง และพฤติกรรมของเจbาหนbาที่ซักถามไดbตามเทคนิคการเขbาถึงที่

นำมาใชb 

• เจbาหนbาที่ซักถาม และเจbาหนbาที่ล8าม ไม8เกิดความสับสนเมื่อใชbวิธีการแปลพรbอมกัน 

 วิธีการแปลแบบพรbอมกันน้ี เจbาหนbาที่ล8ามจะฟvง และแปลไปพรbอมๆกับที่คนทั้ง2 ฝ�ายพูด ซึ่งมักจะแปลเมื่อจบ

คำพูด หรือประโยคสั้นๆ 

 ถbามีสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ไม8เปeนไปตามเกณฑAของวิธีการแปลแบบพรbอมกันตามที่กล8าวมาน้ี เจbาหนbาที่ซักถามจะตbอง

ใชbวิธีการแปลแบบสลับ  วิธีการแปลแบบสลับจะใชbเมื่อตbองการความถูกตbองมากข้ึน 

การบรรยายสรุปเจ5าหน5าท่ีล+าม Interpreter Briefing 

 เมื่อเจbาหนbาที่ซักถามเลือกวิธีการแปลแลbว  เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองบรรยายสรุปเกี่ยวกับการซักถามใหb

เจbาหนbาที่ล8ามไดbรับทราบในเรื่องเหล8าน้ี 

• สถานการณAล8าสุด 

• ขbอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวแหล8งข8าว 

• วัตถุประสงคAเฉพาะในการซักถาม 

• วิธีการแปลที่จะใชb 

• การเริ่มตbนซักถาม เช8น 

: คำพูดของเจbาหนbาที่ล8าม และแหล8งข8าว จะตbองแปลโดยใชbสรรพนามบุรุษที่ 1, สาระ, น้ำเสียง, การผัน

คำกริยา และเจตนารมณAของแหล8งข8าวจะตbองตรงตามที่แหล8งข8าวพูด เจbาหนbาที่ล8ามตbองไม8ต8อเติม หรือแต8ง

แตbมคำพูด, แนวความคิด หรือคำถามที่ใชbในการซักถามดbวยตัวเอง 

: เจbาหนbาที่ล8ามควรจะบอกใหbเจbาหนbาที่ซักถามไดbรับทราบ ถbามีการใชbภาษาที่ไม8สอดคลbองกับตัวแหล8งข8าว 

หรือสถานะของแหล8งข8าว ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามจะใชbขbอมูลน้ีประเมินแหล8งข8าว เช8น ถbาแหล8งข8าวอbางว8าตัวเอง

เปeนนายทหารสัญญาบัตร แต8ภาษาที่ใชbกลับเปeนภาษาชาวบbานที่มีภาษาทbองถ่ิน หรือมีคำหยาบคายอยู8มาก ก็

อาจจะบ8งบอกว8าแหล8งข8าวไม8ใช8นายทหารสัญญาบัตร 

• เทคนิคการเขbาถึงทีเ่ลือกไวb และวิธีการที่จะนำมาใชb 

• การจัดสถานที่ในการซักถาม โดยเจbาหนbาที่ซักถามจะน่ังเผชิญหนbากับแหล8งข8าว และเจbาหนbาที่ล8ามจะน่ังอยู8

ขbางหลังแหล8งข8าว  ซึ่งจะช8วยใหbควบคุมการซักถามไดbดีข้ึน โดยเจbาหนbาที่ซักถามสามารถสังเกตพฤติกรรมของ

แหล8งข8าว และเจbาหนbาที่ล8ามไปพรbอมๆกันไดb 

• การใหbเจbาหนbาที่ล8ามช8วยในการเตรียมจัดทำรายงานผลการซักถาม 

ในการบรรยายสรุปใหbกับเจbาหนbาที่ล8าม เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองตอบคำถามขbอสงสัยใหbชัดเจน เพื่อใหbมั่นใจไดbว8า

เจbาหนbาที่ล8ามมีความเขbาใจอย8างสมบูรณAถูกตbองเกี่ยวกับบทบาทของล8ามในการซักถามครั้งน้ัน 
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การเร่ิมทำการซักถาม Conduct the Interrogation 

 ในระหว8างการซักถาม เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองคอยแกbไขตักเตือนเจbาหนbาที่ล8าม ถbามีการกระทำใดๆ ที่เปeน

การละเมิดมาตรการต8างๆ ที่กำหนดไวbในข้ันตอนของการบรรยายสรุป เช8น ถbาเจbาหนbาที่ล8ามเพิ่มเติมแนวความคิดของ

ตัวเองลงไปในการซักถาม เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองตักเตือน และแกbไข 

 การตักเตือน และแกbไขน้ีจะตbองกระทำในลกัษณะนุ8มนวล และใชbคำพูดรุนแรง ซึ่งถbาไม8มเีวลาใหbแกbไขตักเตือน 

เจbาหนbาที่ซักถามอาจจะตำหนิเจbาหนbาที่ล8ามดbวยลักษณะแบบดุ  หรือใชbเสียงดัง ในขณะที่แหล8งข8าวน่ังอยู8ดbวย แต8

เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองไม8โตbเถียงกับเจbาหนbาที่ล8ามต8อหนbาแหล8งข8าว และถbาตbองมีการแกbไข ตักเตือนในเรื่องสำคัญ 

ควรจะหยุดการซักถาม แลbวเจbาหนbาที่ซักถาม และเจbาหนbาที่ล8ามออกมาจากสถานที่ซักถามเพื่อมาหารือกันขbางนอก

เปeนการช่ัวคราว แต8ควรจะทำในกรณีจำเปeนจริงๆ เท8าน้ัน เมื่อเขbาพบปะกับแหล8งข8าวในข้ันตbน  เจbาหนbาที่ล8ามจะตbอง

บอกใหbแหล8งข8าวทราบว8า ตัวแหล8งข8าวจะตbองน่ังหันหนbามอง และพูดกบัเจbาหนbาที่ซักถาม และเน่ืองจากวิธีการสรbาง

ความเปeนมิตร และเพื่อการควบคุมแหล8งข8าว ทำใหbเจbาหนbาที่ล8ามอาจจะตbองลอกเลียนพฤติกรรม, ท8าทาง และน้ำเสียง

ทั้งของแหล8งข8าว และเจbาหนbาที่ซักถาม  สำหรับในข้ันตอนการต้ังคำถามก็จะดำเนินไปในวิธีการเดียวกับการซักถาม

แบบที่ไม8มีเจbาหนbาที่ล8าม 

 ในข้ันการยุติการซักถาม ก็เช8นเดียวกัน เจbาหนbาที่ล8ามจะตbองสามารถลอกเลียนพฤติกรรม, ท8าทาง และ

น้ำเสียงทั้งของแหล8งข8าว และเจbาหนbาที่ซักถามดbวย  เทคนิคการเขbาถึงที่นำมาใชbเพื่อสรbางความมั่นใจ โดยตbอง

แสดงออกถึงความจริงใจ และความน8าเช่ือถือใหbแหล8งข8าวไดbรับรูb 

 เจbาหนbาที่ล8ามจะช8วยเจbาหนbาที่ซักถามในการเตรียมทำรายงานการซักถาม  โดยเจbาหนbาที่ล8ามจะช8วยเพิ่มเติม

ในบางส8วนที่อาจจะขาดหายไป และทำใหbขbอมูลที่อยู8ในบันทึกการซักถามมีความชัดเจนมากข้ึน  และยังอาจจะช8วยใน

การเขียนร8างคำพูด, การแปล และอธิบายความหมายของภาษาต8างชาติ 

 ภายหลังจากรายงานการซักถามออกไปแลbว เจbาหนbาที่ซักถามจะประเมินการทำงานของเจbาหนbาที่ล8าม  ซึ่ง

การประเมินน้ีจะตbองครอบคลุมในเรื่องเดียวกันกับขbอมูลล8ามที่เจbาหนbาที่ซักถามไดbรับจาก หน.ชุดซักถาม 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะส8งผลการประเมินไปใหb หน.ชุดซักถาม เพื่อทำการปรับแกbขbอมูลเกี่ยวกับตัวเจbาหนbาที่ล8าม

ใหbมีความทันสมัย ซึ่งผลการประเมินน้ีอาจจะนำไปใชbเพื่อใชbจัดทำแผนการฝoกเจbาหนbาที่ล8าม 

การบรรยายสรุปกลับ และการซักถามทางยุทธศาสตรG Strategic Interrogations and Debriefing 

 การบรรยายสรุปกลับทางยุทธศาสตรAเปeนการต้ังคำถามต8อแหล8งข8าวที่มีข8าวสารในระดับยุทธศาสตรA หรือ

ยุทธการ ซึ่งการบรรยายสรุปกลับทางยุทธศาสตรAน้ีจะกระทำเพื่อใหbไดbรับข8าวสารที่ เปeนประโยชนA ในการนำไป

ตอบสนองตามความตbองการข8าวกรองในระดับยุทธศาสตรAของหน8วยระดับกองบัญชาการ หรือระดับชาติ  ข8าวกรองใน

ระดับยุทธศาสตรA คือ 

• การรวบรวมข8าวสารเพื่อสนับสนุนผูbวางแผนระดับชาติ และสนับสนุน ผบ.หน8วยระดับยุทธการ ซึ่งจะใชb

ประโยชนAสำหรับการวางแผนในระยะยาว 
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• เปeนการรวบรวมข8าวสารต้ังแต8ยามสงบ ไปจนถึงในยามสงคราม ซึ่งมักจะใชbเพื่อเพิ่มเติมในส8วนที่อาจจะขาด

หายไป หรือเพื่อเพิ่มความสมบูรณAของข8าวในเรื่องที่มีความอ8อนไหวค8อนขbางสูง 

วัตถุประสงคAของการบรรยายสรุปกลับทางยุทธศาสตรA ก็เพื่อใหbไดbรับข8าวสารที่มีความน8าเช่ือถือไดbในระดับสูงสุด โดย

เปeนไปตามวัตถุประสงคAของความตbองการข8าวสารที่สำคัญ และเพื่อหลีกเลี่ยงจากการถูกจู8โจมทางยุทธศาสตรA และผล

ที่ จะ เกิด ข้ึนตามมา ประเภทของแหล8 งข8 าวที่ ตbองเจอในการบรรยายสรุปกลับทางยุทธศาสตรAจะมีทั้ ง  

ผูbหลบหนีเขbาเมอืง, ผูbอพยพ, ผูbยbายถ่ินที่อยู8, ทหารหนีทัพ และบุคคลฝ�ายเราที่เลือกมาใหbบรรยายสรุปกลับ และยังอาจ

มีประเภทอื่นๆอีก 

หน5าท่ี และความรับผิดชอบของผู5บรรยายสรุปกลับ Duties and Responsibilities of Debriefers 

 หนbาที่ และความรับผิดชอบเฉพาะที่เกี่ยวขbองกับการปฏิบัติการ จะถูกกำหนดในรายละเอียดไวbใน รปจ.หน8วย 

เน่ืองจากการปฏิบัติการแต8ละแบบมลีักษณะเฉพาะที่แตกต8างกันซึ่งอาจจะตbองใชbผูbบรรยายสรุปกลบัทั้งที่เปeนผูbอาศัยอยู8

นอกประเทศ และภายในประเทศ  อย8างไรก็ตามผูbบรรยายสรุปจะมีหนbาที่ และความรับผิดชอบโดยทั่วไป ดังน้ี 

การแจ5งข+าว Notification 

 ความเหมาะสมของแหล8งข8าวในการแจbงข8าวแต8ละเรื่องน้ัน จะข้ึนอยู8กับการปฏิบัติการของหน8วย  ผูbบรรยาย

สรุปกลับอาจจะตอบคำถามเองโดยไม8ตbองมีการกระตุbนถbาเปeนแหล8งข8าวเดินเขbามาแจbงข8าวดbวยตัวเอง ซึ่งแหล8งข8าว

อาจจะมีความพึงพอใจที่ไดbแจbงข8าวออกมาในลักษณะของการใหbสัมภาษณA 

การวางแผนการบรรยายสรุปกลับ Planning the Debriefing 

 การวางแผนการบรรยายสรุปกลับทางยุทธศาสตรA จะคลbายกับการเริ่มตbนซักถามทางยุทธวิธีโดยมีขbอพิจารณา

ที่เปeนไปตามมีลักษณะสภาพแวดลbอมทางยุทธศาสตรA ซึ่งผูbบรรยายสรุปกลับ ควรจะ 

• ระบุขอบเขตความรูb, ลักษณะนิสัย และความมีคุณค8าทางการข8าวกรองของตัวแหล8งข8าว 

• ทบทวนวัตถุประสงคAทางการข8าวกรอง Review Intelligence Objectives 

• รวบรวม และจัดเตรียมสิ่งทีจ่ำเปeน เช8น แผนที่, เอกสารอbางอิง, แผนผงัเมือง, ภาพถ8าย และคู8มือเพื่อใชbในการ

บรรยายสรุปกลับ 

• เลือกสถานที่บรรยายสรุปที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงขbอตกลงทางดbานกฎหมายของประเทศเจbาบbานหรือ 

พิจารณาถึงคำแนะนำตาม รปจ. ของหน8วย 

การเข5าพบปะในขั้นต5น Initial Contact 

 ผูbบรรยายสรุปกลับจะใชbท8าทีที่เปeนมิตรกับแหล8งข8าว ซึ่งแหล8งข8าวอาจจะมีสถานะที่แตกต8างกันออกไปต้ังแต8

เปeนเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน 
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การต้ังคำถาม Questioning 

 เทคนิคการต้ังคำถามที่ดี, การสรbางความเปeนมิตร และการติดตามเบาะแสอย8างมีประสิทธิภาพจะนำไปสู8การ

ตอบคำถามที่ตรงตามวัตถุประสงคAทางข8าวกรอง IO-Intelligence  Objectives 

การรายงานข+าวสารท่ีได5รับ Reporting Information Obtained 

 การจดบันทึกที่ดี และมีความเขbาใจ จะตbองนำมาเขียนใหbอยู8ในรูปของรายงาน โดยเปeนไปตามขอบเขตของ

กระบวนการรายงานข8าวกรอง 

การสรุปคำบรรยายสรุปกลับ Concluding the Debriefing 

 การสัมภาษณAจะจบลงในรูปแบบทีจ่ะช8วยใหbผูbบรรยายสรุปกลบัสามารถพบกับแหล8งข8าวไดbอีกในวันต8อไป โดย

นำกลับเขbามาสัมภาษณAในกระบวนการของการบรรยายสรปุกลบั  ผูbบรรยายสรปุกลบัจะตbองมั่นใจว8าแหล8งข8าวไดbรับสิง่

ต8างๆตามที่เราไดbใหbสัญญาไวb  และโดยปกติมักจำเปeนจะตbองเตรียมการดbานการขนส8ง และที่พักใหbกับแหล8งข8าวดbวย 

การรักษาความปลอดภัยทางการยุทธ Operational Security 

 การ รปภ. ทางการยุทธ มีความจำเปeนต้ังแต8 ก8อน, ระหว8าง และหลังการบรรยายสรุป  แหล8งข8าวที่มีช้ัน

ความลับ และการดำเนินการต8อวัสดุที่จัดอยู8ในช้ันความลับ ทำใหbมีความจำเปeนจะตbองใหbความสนใจเปeนพิเศษ และ

ต8อเน่ือง 

ความสามารถทางด5านภาษา Language Ability 

 การดำรงรักษาขีดความสามารถทางดbานภาษาเปeนสิ่ งพื้นฐานที่ ตbองมี  และจะตbองมีการปรับปรุง 

ขีดความสามารถในเรื่อง ภาษาทbองถ่ิน, ภาษาพูด, คำศัพทAทางเทคนิค และคำศัพทAทางทหาร 

การจัดการติดต+อ Liaison 

 ผูbบรรยายสรุปกลับอาจไดbรับมอบความรับผิดชอบเพิ่มเติมในเรื่องการดำรงรักษาการติดต8อกับตัวแทน

หน8วยงานรัฐบาลของประเทศเจbาบbาน เมื่อตbองออกไปทำงานในพื้นที่นอกประเทศ โดย รปจ. ของหน8วยจะเปeน

ตัวกำหนดวิธีการ และกระบวนการที่เหมาะสม 

การเพ่ิมเติมทางวิทยาศาสตรG และทางเทคนิค Scientific and Technical Enhancement 

 ผูbบรรยายสรุปกลับจะตbองเฝ�าติดตามวิวัฒนาการทางดbานวิทยาศาสตรA และทางเทคนิคของประเทศเป�าหมาย 

หน8วยข8าวกรองจะจัดพิมพAเอกสารรายงาน และขbอสรุปที่พรbอมจะส8งใหbกับผูbบรรยายสรุปทางยุทธศาสตรA 

องคGประกอบข+าวกรองทางยุทธศาสตรG Strategic Intelligence Component 

 ข8าวสารที่รวบรวมมาไดb และจัดเปeนข8าวกรองทางยุทธศาสตรA จะแยกออกเปeน 8 หัวขbอ  ซึ่งวิธีการที่ง8ายที่สุด

ในการจำว8าองคAประกอบข8าวกรองทางยุทธศาสตรAมีอะไรบbาง คือ BESTMAPS 

• ข8าวกรองประวัติบุคคล Biographic Intelligence - B 

• ข8าวกรองเศรษฐกิจ Economic Intelligence - E 

• ข8าวกรองทางสังคมจิตวิทยา Sociological Intelligence – S 
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• ข8าวกรองการขนส8ง และโทรคมนาคม  Transportation and Telecommunications Intelligence – T 

• ข8าวกรองภูมิศาสตรAทหาร Military Geographic Intelligence – M 

• ข8าวกรองดbานกำลังกองทัพ Armed Forces Intelligence – A 

• ข8าวกรองดbานการเมือง Political  Intelligence – P 

• ข8าวกรองดbานวิทยาศาสตรA และทางเทคนิค Scientific and Technical Intelligence – S 

แต8ละองคAประกอบตามหัวขbอเหล8าน้ีสามารถที่จะแบ8งออกเปeนองคAประกอบย8อยในแต8ละหวัขbอไดbอีก   

1. ข+าวกรองประวัติบุคคล Biographic Intelligence 

 ข8าวกรองประวัติบุคคลเปeนการศึกษาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวบุคคล หรือ ศักยภาพของแต8ละคนโดยศึกษา

เกี่ยวกับลักษณะนิสัยส8วนตัว และขbอมูลภูมิหลัง  ซึ่งแบ8งออกเปeนขbอย8อยไดb ดังน้ี 

• ประวัติการศึกษา และอาชีพการงานในอดีต – ภูมิหลังทางดbานพลเรือน และทางทหารของแต8ละคน 

• ความสำเร็จของแต8ละคน – ความสำเร็จที่โดดเด8นในอาชีพการงาน และชีวิตส8วนตัว 

• ลักษณะนิสัยเฉพาะ และลักษณะนิสัยปกติ – ท8าทาง คำพูด และวิถีชีวิตที่โดดเด8น 

• ตำแหน8ง, อิทธิพล และศักยภาพ – ตำแหน8ง อำนาจหนbาที่ หรืออิทธิพลทีอ่าจจะมีข้ึนในอนาคต 

• ทัศนคติ และ งานอดิเรก – สิ่งที่คนๆน้ันใหbความสนใจ และอาจจะมีผลต8อการเขbาถึงตัวบุคคลคนน้ัน 

2. ข+าวกรองทางด5านเศรษฐกิจ Economic Intelligence 

 ข8าวกรองทางดbานเศรษฐกิจ เปeนการศึกษาในเรื่องจุดแข็ง-จุดอ8อน ทางดbานเศรษฐกิจของประเทศเป�าหมาย  

โดยมีองคAประกอบย8อย ดังน้ี 

• สงครามเศรษฐกิจ – ขbอมูลเกี่ยวกับข้ันตอนปฏิบัติทางการทูต หรือทางการเงิน/การคลัง ของประเทศใด

ประเทศหน่ึง ที่อาจนำไปใชbเพื่อโนbมนbาวประเทศที่เปeนกลางใหbหยุดทำการคbากับประเทศที่เปeนศัตร ู

• ความล8อแหลมทางเศรษฐกจิ – ระดับความล8อแหลมทางเศรษฐกิจทีจ่ะทำใหbกิจการทางทหารของประเทศ ถูก

จำกัดลงอันเน่ืองมาจากความขาดแคลนวัตถุดิบ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก 

• กำลังการผลิต – ขbอมูลเกี่ยวกับ กระบวนการ, สิ่งอำนวยความสะดวก, การส8งกำลังบำรุง และวัตถุดิบ 

• แหล8งขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ – วิธีการที่ประเทศน้ันใชbเพื่อการรักษาสถานภาพทางดbานเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

3. ข+าวกรองทางด5านสังคมจิตวิทยา Sociological Intelligence 

 ข8าวกรองทางดbานสังคมจิตวิทยาจะเกี่ยวขbองกับ ประชาชน, ขนบธรรมเนียมประเพณี, พฤติกรรม และ

วัฒนธรรม ซึ่งมีองคAประกอบย8อย ดังน้ี 

• ประชากร Population – อัตราการเพิ่ม, ลด หรืออัตราการอพยพของประชากร 

• ลักษณะสังคม Social  Characteristics– ขนบธรรมเนียมประเพณี, ศีลธรรม และค8านิยม 
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• กำลังคน Manpower – การแบ8งสัดส8วน และการกระจายกำลังคนในอาชีพต8างๆ 

• สวัสดิการ Welfare- การสาธารณสุข และการศึกษา 

• ขbอมูลสาธารณะ Public  Information – ขbอมูลเกี่ยวกับการบริการภายในประเทศ 

 

4 . ข+ า วกรองทา งด5 าน กา รขน ส+ ง แ ล ะ โท รคม น าค ม  Transportation and Telecommunications 

Intelligence 

 ข8าวกรองทางดbานการขนส8ง และโทรคมนาคม เปeนการศึกษาเกี่ยวกับระบบการขนส8ง และโทรคมนาคมที่

สามารถจะนำมาใชbสนับสนุน หรือนำมาใชbไดbทั้งในการปฏิบัติการทางทหารในสถานการณAฉุกเฉิน และในยามปกติ 

องคAประกอบย8อยของหัวขbอน้ีมีไดbหลากหลาย ข้ึนอยู8กับเจbาหนbาที่ผูbดำเนินการจะพิจารณา 

5. ข+าวกรองทางด5านภูมิศาสตรGทหาร Military Geographic Intelligence 

 ข8าวกรองทางดbานภูมิศาสตรAทหารเปeนการศึกษาในเรื่องปvจจัยทางดbานภูมิศาสตรAทั้งหมด (ทั้งดbานกายภาพ 

และทางวัฒนธรรมที่อาจจะมีผลกระทบต8อการปฏิบัติการทางทหาร)  ลักษณะของภูมิศาสตรAกายภาพ คือเรื่องที่

เกี่ยวกับ ลักษณะสำคัญทางธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษยAสรbางข้ึน ลักษณะภูมิศาสตรAวัฒนธรรม คือ การรวบรวมข8าวสาร

เกี่ยวกับขbอมูลประชากร 

6. ข+าวกรองทางด5านกำลังกองทัพ Armed Forces Intelligence 

 ข8าวกรองทางดbานกำลงักองทัพคือการศึกษาขbอมลู กำลังทางบก, ทางเรือ และทางอากาศ ของประเทศ

เป�าหมาย ซึ่งจะนำไปทำเปeนขbอมูล ทกร. ของกองทพัประเทศน้ัน โดยมีความเกี่ยวขbองกับเรื่อง 

• ยุทธศาสตรA – หนทางเลอืกทางทหารในเรื่อง ที่ต้ัง, ภูมิประเทศ, เศรษฐกจิ และการเมอืง 

• ยุทธวิธี – การวางกำลังทหาร และหลกันิยมการปฏิบัติการทางทหาร 

• ทำเนียบกำลังรบ – ที่ต้ัง, การจัด, อาวุธยุทโธปกรณA และกำลัง 

• ยุทโธปกรณA – วิเคราะหAเกี่ยวกบัเครื่องมือทางทหารทัง้หมด 

• การส8งกำลังบำรุง – วิธีการจัดหา, การเก็บรักษา และการแจกจ8าย 

• การฝoก – การฝoกที่ดำเนินอยู8ในทุกระดับหน8วยซึ่งเปeนไปตามหลกันิยมทางทหาร 

• การจัด – การวิเคราะหAรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรbางหน8วยบังคับบัญชา 

• กำลังพล – แหล8งทรัพยากรบุคคล และสภาพของทรัพยากรบุคคลที่มอียู8เหล8าน้ัน 

7. ข+าวกรองทางด5านการเมือง Political Intelligence 

 ข8าวกรองทางดbานการเมืองเปeนการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองทุกแง8มุม ที่อาจจะมีผลกระทบต8อการ

ปฏิบัติการทางทหาร  มีองคAประกอบย8อย ดังน้ี 

• โครงสรbางรัฐบาล Government Structure– การจัดกระทรวง, ทบวง กรมต8างๆ 
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• นโยบายของชาติ National Policies– การดำเนินงาน และการตัดสินใจของรัฐบาล 

• การดำเนินกจิกรรมทางการเมือง Political Dynamics – มมุมอง และปฏิกริิยาของรฐับาลต8อเหตุการณAต8างๆ 

• การโฆษณาชวนเช่ือ Propaganda 

• นโยบาย และหน8วยบริการข8าวกรอง Policy and Intelligence Services – การจัด และหนbาที ่

• การบ8อนทำลาย Subversion – กิจกรรมการบ8อนทำลายที่ไดbรับการสนับสนุนจากรัฐบาล 

8. ข+าวกรองทางด5านวิทยาศาสตรG และทางเทคนิค Scientific and Technical Intelligence 

 ข8าวกรองทางดbานวิทยาศาสตรA และทางเทคนิค เปeนการศึกษาถึงศักยภาพ และขีดความสามารถของประเทศ

ที่ตอบสนองต8อวัตถุประสงคAของชาติ ในเรื่องการพัฒนา กระบวนการ, เครื่องมือ และระบบอาวุธชนิดใหม8  

องคAประกอบย8อย มีดังน้ี 

• อาวุธ และระบบอาวุธ 

• โครงการเกี่ยวกบัขีปนาวุธ และอวกาศ 

• เทคโนโลยีทางดbาน อาวุธ และพลงังานนิวเคลียรA 

• การพัฒนาทางดbาน นิวเคลยีรA, ชีวะ เคมี (นชค.) 

• การใชbประโยชนAจากวิทยาศาสตรAพื้นฐาน 

• ระบบการวิจัย และพฒันา 

วงรอบข+าวกรองทางยุทธศาสตรG Strategic Intelligence 

 องคAประกอบข8าวกรองทางยุทธศาสตรA จะมีความสำคัญเท8ากับวงรอบข8าวกรองทางยุทธศาสตรA และบทบาท

ของการบรรยายสรุปกลบัทางดbานยุทธศาสตรAในวงรอบข8าวกรองยุทธศาสตรA 5 ข้ัน ดังน้ี 

• ระบุถึงข8าวกรองที่เรายังไม8รูb/ที่ขาดหายไป Identify Intelligence Gaps 

• แปลงขbอมูลข8าวกรองทีเ่รายังไม8รูbใหbเปeนเป�าหมาย/วัตถุประสงคAทางการข8าวกรอง Translate these gaps 

into Intelligence Objectives 

• หาคำตอบเพื่อตอบคำถามตามเป�าหมาย/วัตถุประสงคAทางการข8าวกรองน้ัน Answer those Intelligence 

Objectives 

• เตรียมทำรายงานข8าวกรอง Prepare intelligence reports 

• เตรียมประเมินค8าข8าวกรองตามเป�าหมาย/วัตถุประสงคAทางการข8าวกรองที่กำหนดไวb Prepare intelligence 

evaluation by the Intelligence Objectives 

การประเมินเหล8าน้ีคือมาตรการวัดคุณภาพการเขียนข8าว และการเขียนรายงานข8าวสาร  ซึ่งจะช8วยใหbมีการตอบโตb/

ตอบสนองทีส่ำคัญ และใหbแนวทางแก8ผูbบรรยายสรปุกลับทางยุทธศาสตรA 
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บทท่ี 4 

การดำเนินกรรมวิธี และการขยายผลต+อเอกสารท่ียึดได5จากข5าศึก 

Processing and Exploiting Captured Enemy Documents 

 ความหมายของคำว8าเอกสารในที่น้ีหมายถึง วัสดุที่มีการบันทึกขbอมูลทุกรูปแบบซึ่งไดbมาจากฝ�ายขbาศึก และยัง

หมายถึง วัสดุที่มีการบันทึกขbอมูลทุกรูปแบบของฝ�ายเรา หรือพันธมิตรฝ�ายเราที่ตกไปอยู8ในมือของฝ�ายขbาศึก  เอกสาร

ที่ยึดไดb มีลักษณะต8างๆ ดังน้ี 

• ภาพพิมพA, เขียน, สิ่งพิมพA, ภาพวาด, ภาพแกะสลัก หรือการวาดเขียนลงบนวัตถุ 

• เครื่องบันทึกเสียง หรือเครื่องบันทึกภาพ 

• ภาพถ8ายแบบต8างๆ เช8น ภาพวีดีโอ, ภาพยนตรA หรือภาพน่ิง 

• อุปกรณAบันทึกขbอมูลของคอมพวิเตอรAแบบต8างๆ เช8น แผ8น CD, Thump drive, External hard disk ฯลฯ 

• การผลิตซ้ำ หรือการทำสำเนา ของวัตถุแบบต8างๆ ที่กล8าวมาทั้งหมด 

เอกสารที่ยึดไดbน้ัน จะไดbมาดbวยวิธีการหลัก 2 วิธี คือ ไดbมาจากตัวแหล8งข8าว และยึดไดbในสนามรบ ซึ่งเปeนวิธีที่ไดbมาก

ที่สุด โดยไดbมาจากสถานที่ๆเคยเปeนที่ต้ังหน8วยของขbาศึก และจากศพของขbาศึก 

 เอกสารที่พบในตัวเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน หรือจากในสนามรบ จะนำมาขยายผลไดbมากข้ึนเมื่อนำมาสนธิเขbา

กับการซักถาม  แลbวส8งต8อไปยังหน8วยเหนือพรbอมกับตัวเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันตามสายการส8งกลับ 

 ในบางกรณี เอกสารบางอย8างอาจจะส8งล8วงหนbาไปก8อนตัวเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน เพื่อใหbเจbาหนbาที่ข8าวกรอง

นำไปศึกษาก8อน ซึ่งเอกสารประเภทน้ีจะตbองติดสัญลักษณAแสดงไวbบนป�ายเชลยศึกดbวย หรืออาจจะส8งไปพรbอมกับการ

ส8งเอกสารธุรการของหน8วย แลbวทำเครื่องหมายแสดงไวbว8าในการส8งเอกสารทางธุรการน้ันมีเอกสารที่ยึดไดbจากเชลยศึก

รวมอยู8ดbวย โดยแยกออกมาจากตัวเชลยศึก หรือผูbถูกกักกัน 

 การซักถามเชลยศึก หรือผูbถูกกักกันก็อาจมีขbอเสียเปรียบประการหน่ึงคือ ข8าวสารที่ไดbมาจากตัวเชลยศึกน้ัน

มักจะตbองไดbรับการยืนยันดbวยข8าวสารจากแหล8งข8าวอื่นดbวย เช8น ทำเนียบกำลังรบ,เอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก และ ตัว

เชลยศึก หรือผูbถูกกักกันคนอื่นๆดbวย 

 นักโทษอาจจะพูดโกหกเพื่อสรbางความเสียหายใหbกับกองทัพของตน หรือเพื่อสรbางความนิยมชมชอบในตัวเอง

ดbวยการบอกเจbาหนbาที่ซักถามในสิ่งที่นักโทษเช่ือว8าเจbาหนbาที่ซักถามตbองการจะฟvง หรือนักโทษอาจจะไม8มีความรูb

พื้นฐานมากพอในการที่จะนำมาตีความไดbอย8างถูกตbอง แม8นยำ ในสิ่งที่ตัวเองพบเห็น หรือประสบดbวยตัวเอง ซึ่งนักโทษ

อาจจะเขbาใจคำถามผิด หรือตีความคำถามผิด อันเน่ืองมาจากความกลัว และขbอจำกัดในเรื่องภาษา หรือเชลยศึก หรือ

ผูbถูกกักกัน อาจจะรับรูbในสิ่งที่ผิด หรือถูกชักนำใหbเขbาใจผิดในเรื่องสถานการณA อันเน่ืองมาจากเหตุผลต8างๆหลาย

ประการ แต8ก็ไม8ไดbหมายความว8า เชลยศึก หรือผูbถูกกักกันน้ัน ไม8มีประโยชนA แลbวก็พิจารณาว8าตัวเขาไม8มีความ

น8าเช่ือถือ 
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 ในทางกลับกัน เอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก อาจจะเปeนสิ่งที่ขbาศึกเขียนข้ึนเพื่อใชbประโยชนAเอง  ซึ่งในกรณีน้ี 

ขbอมูลในเอกสารดังกล8าวมักจะถูกตbอง และเปeนความจริง แต8ในบางกรณีเอกสารที่จัดทำข้ึนอาจจะเปeนการสรbางเรื่อง

เพื่อใหbเกิดความเขbาใจผิด เพื่อลวง ซึ่งมักจะเกิดข้ึนบ8อยครั้งเพราะเอกสารเหล8าน้ีมักจะทำใหb ผบ.หน8วยรับการ

สนับสนุนหลงเช่ือขbอมูลในเอกสารไดbง8าย 

 ขbอมูลในเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก เปeนขbอมูลที่มีคุณค8าทางการข8าวกรองต8อหน8วยในทุกระดับซึ่งเอกสารที่ยึด

ไดbจะมีความสำคัญเพราะว8า เปeนเอกสารที่รวบรวมข8าวสารมาไดbโดยตรงจากขbาศึก  แต8เอกสารเหล8าน้ีแทบจะไม8มเีลยที่

เปeนเอกสารเพียงช้ินเดียว หรือชุดเดียวที่มีข8าวสารสำคัญ น่ันหมายความว8า เอกสารแต8ละช้ินจะใหbขbอมูลที่สำคัญในแต8

ละส8วนของขbอมูลในภาพรวม ซึ่งเสมือนภาพตัวต8อที่เมื่อนำมารวมกันก็จะมองเห็นภาพทั้งหมด 

 นอกจากจะมีคุณค8าทางข8าวกรองทางยุทธวิธีแลbว ขbอมูลทางเทคนิค และขbอมูลสิ่งบอกเหตุทางดbานการเมือง ที่

ไดbมาจากเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึกจะมีความสำคัญต8อหน8วยงานระดับยุทธศาสตรA และระดับชาติรวมทัง้เอกสารที่ยึด

ไดbยังมีประโยชนAในการขยายผลต8อตัวแหล8งข8าวดbวย 

 วิธีดำเนินการ และกระบวนการรายงานเกี่ยวกับเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึกน้ันจะเปeนไปตามหลักเกณฑAที่ไดb

กำหนดข้ึน โดยตbองส8งเอกสารเหล8าน้ีไปทำการขยายผลที่ ขกท. สำหรับเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก จะแบ8งออกเปeน 3 

ประเภท คือ 

• เอกสารทางราชการ – เปeนเอกสารที่รัฐบาล หรือหน8วยทหารจัดทำข้ึน เช8น แผ8นบริวาร, คำสั่งสนาม, แผนที่, 

รหัส, คู8มือราชการสนาม และเอกสารรายงานต8างๆ 

• เอกสารแสดงตน – เปeนเอกสารส8วนบุคคล เช8น บัตรประจำตัว,หนังสือเดินทาง และใบขับข่ี 

• เอกสารส8วนตัว – เปeนเอกสารส8วนตัวของแต8ละคน หรือเอกสารโฆษณาสินคbา เช8น จดหมาย, สมุดบันทึกและ

ภาพถ8าย 

ปริมาณของเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึกในการรบจะมีจำนวนมากจนท8วมทbนเกินกว8าการจัดของส8วนซักถามในระดับกอง

พลจะดำเนินการไดbทั้งหมด ซึ่งทำใหbเจbาหนbาที่ซักถามในระดับกองพลตbองทำงานอย8างหนักเกือบตลอด 24 ช่ัวโมงใน

การคัดกรอง และการแยกประเภทเอกสาร ซึ่งการขยายผลต8อเอกสารเหล8าน้ีทำใหbเกิดความล8าชbาในการส8งกลับ

เอกสาร และความทันเวลาในการรายงาน 

 จากประสบการณAที่ผ8านมามีขbอมูลว8า กองพลที่ปฏิบัติการในสถานการณAความขัดแยbงระดับสูงจะตbองดำเนิน

กรรมวิธีต8อเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึกมีปริมาณต้ังแต8 525 – 5,300 ช้ิน/สัปดาหA ซึ่งจากตัวเลขน้ีจะเห็นว8าเจbาหนbาที่

ซักถามในระดับกองพล ไม8สามารถที่จะขยายผลต8อตัวแหล8งข8าว และเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึกไปพรbอมๆกันไดb 

 กองพลอาจจะไดbรับเจbาหนbาที่ซักถามเพิ่มเติมจาก ทภ. โดยข้ึนอยู8กับภารกิจที่ไดbรับมอบ ซึ่งจะตbองมีการ

วางแผนล8วงหนbา ซึ่งจะตbองทราบว8าในกองพลมีเจbาหนbาทีซ่ักถามอยู8เท8าใด และอยู8ที่ไหนบbาง 

 จำนวนเจbาหนbาที่ซักถาม และการบังคับบัญชาจะมุ8งเนbนความพยายามไปที่การรวบรวมข8าวสารตามภารกิจ

ของหน8วยรับการสนับสนุน  โอกาสในการที่จะปฏิบัติภารกิจทั้ง 2 ดbานพรbอมกันคือ การซักถาม และขยายผลต8อ
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เอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึกน้ัน จะเปeนผลมาจากการทำ IPB ในข้ันตbนของ สธ. 2 ซึ่งถbาชุดซักถามไม8สามารถที่จะปฏิบัติ

ภารกจิทั้ง 2 อย8างไดbพรbอมกัน จะตbองใหbความเร8งด8วนในการซักถามก8อนเปeนลำดับแรก 

 เพราะเอกสารที่ ยึดไดbจากขbาศึกจะไม8ไดbรับผลกระทบในดbานความทรงจำอันเน่ืองมาจากขีดจำกัดทาง

ธรรมชาติของมนุษยA แต8จะมีผลกระทบในเรื่องของความทันเวลา ดังน้ัน การคัดกรองเอกสารตbองทำอย8างรวดเร็ว

เพื่อใหbนำไปขยายผลไดbอย8างรวดเร็วดbวย  เจbาหนbาที่ซักถามที่ไดbรับภารกิจใหbขยายผลต8อเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก

จะตbองเปeนผูbที่มีขีดความสามารถ และความชำนาญทางภาษาค8อนขbางสูง  ซึ่งการเลือกเอกสารอาจจะเลือกเอกสารที่มี

ลักษณะเปeนแบบเอกสารพิมพA หรือสิ่งพิมพAมาทำการขยายผลก8อน ส8วนเอกสารที่เขียนดbวยลายมือที่อ8านยาก อาจจะ

นำมาทำการขยายผลทีหลัง 

 ขbอมูลที่บันทึกอยู8ในฟ�ลAม และเครื่องบันทึก ที่ยังมิไดbทำการลbางอัด หรือพิมพA เปeนสิ่งที่ชุดซักถามไม8สามารถ

ดำเนินการไดb ทำใหbข8าวกรองที่มีคุณค8าที่อยู8ในรูปของภาพวาด, ภาพร8าง หรือภาพแกะสลักที่อยู8บนวัสดุแบบต8างๆ จะ

ไม8สามารถนำมาขยายผลไดb จนกว8าจะไดbนำสิ่งเหล8าน้ันมาเขียนอธิบายไวbดbวยคำพูด หรือคำอธิบาย ตัวอย8างเช8น แผ8น

บริวารที่ทำข้ึนโดยไม8มีแผนที่ประกอบจุดที่บันทึกพิกัด หรือระบุถึงลักษณะภูมิประเทศสำคัญมาประกอบกับแผ8น

บริวารน้ัน 

 แต8ถึงแมbว8าจะมีขbอจำกัดจากสิ่งต8างๆ เหล8าน้ี แต8 90 % ของข8าวสารทั้งหมดที่อยู8ในเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึกก็

ยังสามารถนำมาขยายผลไดb 

 รูป 4-1 เปรียบเทียบเวลา และปริมาณข'าวสาร หน1า 123 แสดงภาพการเปรียบเทียบระหว8าง ช8วงเวลา และ

ปริมาณของข8าวสารที่มีอยู8 ซึ่งเจbาหนbาที่ซักถามจะตbองดำเนินการทั้งการซักถาม และการขยายผลต8อเอกสาร 

 จากการเปรียบเทียบจะเห็นว8าในช8วงแรกเอกสารที่ยึดไดb และตัวแหล8งข8าว จะมีปริมาณข8าวกรองที่มีคุณค8าใน

ปริมาณที่เท8ากัน แต8เมื่อเวลาผ8านไป จะเห็นว8าปริมาณข8าวกรองในทั้ง 2 อย8างน้ันอาจจะแตกต8างกันมากข้ึนภายใน

เวลา 24 – 72 ช่ัวโมง 
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 ปริมาณข8าวสารที่มีอยู8ซึ่งไดbมาจากการซักถามแหล8งข8าวจะลดลงอย8างรวดเร็วภายใน 24 ช่ัวโมงแรก หลังการ

จับกุม ซึ่งแสดงใหbเห็นถึงการลดลงอย8างรวดเร็วของสิ่งที่แหล8งข8าวมองว8าเปeนรายละเอียดที่ไม8มีความสำคัญ การลดลง

อย8างรวดเร็วน้ีจะเริ่มชbาลงเมื่อเริ่มตbนช่ัวโมงที่ 48 ซึ่งแสดงใหbเห็นถึงการกลับคืนมาของค8านิยมที่มีอยู8ในตัวแหล8งข8าว 

ซึ่งการกลับคืนมาของค8านิยมในตัวแหล8งข8าวน้ีจะทำใหbเจbาหนbาที่ซักถามไดbรับข8าวสารที่ยังคงเหลืออยู8ในความทรงจำ

ของแหล8งข8าวไดbยากมากข้ึน 

การจัดประเภทเอกสาร Document Categories 

 การกำหนดการจัดประเภทเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึกแต8ละแบบ จะตbองบันทึกไวbในบัญชีเอกสารที่ยึดไดb  โดย

เจbาหนbาที่ซักถามควรจะเขียนคำอธิบายสั้นๆ ที่เกี่ยวขbองกับเอกสารที่ยึดไดbน้ัน  คำอธิบายน้ีควรจะระบุถึง ชนิดของ
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เอกสาร/วัสดุ เช8น เครื่องบันทึกเสียง, กระดาษบันทึก, ภาพวาด, ภาพแกะสลัก หรือภาพถ8าย และภาษาที่อยู8บน

เอกสารน้ัน 

 การบันทึกน้ีควรจะระบุถึงลักษณะของขbอมูลที่อยู8ในเอกสารน้ันดbวย เช8น พิมพA, สิ่งพิมพA, เขียนดbวยลายมือ, 

เทป, ภาพถ8าย หรือฟ�ลAม และตbองระบุปริมาณไวbดbวย เช8น จำนวนหนbา, จำนวนมbวนของฟ�ลAม หรือเทป ซึ่งการจัด

ประเภทจะแบ8งออกไดb ดังน้ี 

เอกสารประเภท ก 

• เอกสารที่มขี8าวสารตbองรายงานด8วน 

• เอกสารที่มีข8าวสารที่เกี่ยวขbองในเรื่องของความทันเวลา 

• เอกสารทีม่ีข8าวสารสำคัญที่มีคุณค8าทางการข8าวกรอง 

• เอกสารที่มีข8าวสารสำคัญต8อความสำเร็จในการปฏิบัติของฝ�ายเรา 

หัวขbอข8าวกรองที่สำคัญรวมถึง ทกร.ฝ�ายขbาศึก, อาวุธยุทโธปกรณAชนิดใหม8ที่พบในสนามรบ และข8าวสารที่บ8งช้ีถึงการ

เปลี่ยนแปลงขีดความสามารถ หรือเจตนารมณAของขbาศึก 

 เอกสารใดที่จัดเปeนประเภท ก เจbาหนbาที่ที่ทำการตรวจสอบเอกสารจะตbองหยุดทำการคัดกรองเอกสารแลbวรีบ

ทำรายงานด8วนทันทีตามแบบฟอรAม SALUTE ในเรื่องเกี่ยวกับข8าวสารสำคัญที่ไดbจากเอกสารน้ัน จากน้ันจึงกลับมาคัด

กรองเอกสารน้ันต8อไป 

เอกสารประเภท ข 

 เอกสารประเภท ข ประกอบไปดbวยข8าวสารที่เกี่ยวขbองกับระบบการรหัส หรือระบบการสื่อสารของขbาศึกเมื่อ

เอกสารใดที่จัดเปeนเอกสารประเภท ข จะถือว8าเปeนเอกสารช้ัน ลับมาก เพื่อเปeนการจำกัดการเขbาถึงของคนที่ไม8

เกี่ยวขbอง  เอกสารประเภท ข น้ี อาจจะมีข8าวสารที่ตbองรายงานด8วน เน่ืองจากตbองนำไปขยายผลในทันที ซึ่งใน 

ทุกกรณี การส8งเอกสารเหล8าน้ีจะส8งไปตามช8องทางที่มีการ รปภ. ไปยัง หน8วย ขกท. ที่มาสนับสนุนหน8วยแต8ละระดับ 

เอกสารประเภท ค 

 เอกสารประเภท ค เปeนเอกสารที่มีข8าวสารซึ่งไม8จำเปeนตbองรายงานด8วน หรือเปeนข8าวสารที่ไม8มีความเกี่ยวขbอง

ในเรื่องของความทันเวลา  เปeนเอกสารที่มีข8าวสารทั่วๆไปซึ่งมีคุณค8าทางการข8าวกรอง แต8มิไดbบ8งช้ีถึงการเปลี่ยนแปลง

ที่สำคัญในเรื่องขีดความสามารถ และเจตนารมณAของขbาศึก เอกสารประเภท ค น้ีอาจเปeนที่น8าสนใจ หรือมีคุณค8าต8อ

หน8วยหน8วยอื่น ซึ่งจะตbองนำมาขยายผล โดยไม8ตbองคำนึงถึงว8าเปeนเอกสารที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร 

เอกสารประเภท ง 

 เอกสารประเภท ง เปeนเอกสารที่ไม8มีคุณค8าทางการข8าวกรอง เอกสารใดๆก็ตามจะตbองไม8จัดเปeนเอกสาร

ประเภท ง จนกว8าจะไดbมีการตรวจสอบโดยเจbาหนbาที่แปลที่มีความชำนาญของหน8วยระดับสูงสุดที่มีความสนใจใน

เอกสารน้ัน ซึ่งการตรวจสอบดังกล8าวมักจะกระทำในหน8วยระดับสูงกว8า ทภ.  และหากตbองทำลายเอกสารประเภทน้ี 

จะตbองกระทำโดยเจbาหนbาที่ที่มีอำนาจหนbาที่ที่เกี่ยวขbอง 



 

 

 

125 

การดำเนินการต+อเอกสาร Document Handling 

 ความรับผิดชอบในการดำเนินการต8อเอกสารจะเริ่มตbนข้ึนทันทีเมื่อยึดเอกสารน้ันไดb  เอกสารตbนฉบับจะตbอง

ไม8มีการขีดเขียน, ดัดแปลงแกbไข หรือลบ ทำลายดbวยวิธีการใดๆทั้งสิ้น  เอกสารจะตbองมีป�ายแสดงไวbชัดเจน หน8วยที่

ยึดไดbจะเปeนหน8วยที่ตbองติดป�ายแสดงเอกสารตามแบบฟอรAมลงบนเอกสารแต8ละฉบับ  เอกสารที่มีความเกี่ยวขbอง 

สัมพันธAกัน จะตbองนำมารวมกันไวbในถุงเดียวกัน  ขbอมูลเกี่ยวกับการยึดเอกสารไดbจะตbองบันทึกไวbบนป�ายแสดงเอกสาร

ที่ยึดไดb รูปที่ 4-2 ปmายแสดงเอกสารที่ยึดได1 หรือติดกระดาษแสดงไวb 

 

ป�ายแสดงเอกสารที่ยึดไดbควรจะกำหนดหมายเลขเรียงตามลำดับ โดยเริ่มจากจุดที่ขยายผลต8อเอกสารน้ันเปeนจุดแรก 

ซึ่งหน8วยที่ยึดเอกสารไดbจะตbองบันทึกขbอมูลต8างๆ ดังน้ี 

• เวลาที่ยึดเอกสารน้ันไดb – บันทึกหมู8วัน-เวลา 

• สถานที่ที่ยึดเอกสารไดb – บันทึกพิกัด 6-8 ตัว และเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับสถานที่น้ัน 

• หน8วยที่ยึดเอกสารน้ันไดb 

• ระบุหมายเลขประจำตัวแหล8งข8าวเพื่อแสดงว8าเอกสารน้ันเปeนของแหล8งข8าวคนใด 

• สรปุสภาพแวดลbอมที่พบเอกสารน้ัน 

การส+งกลับเอกสาร/วัสดุท่ียึดได5 Evacuation 

 เอกสารที่ยึดไดbจะตbองนำมาตรวจสอบเพื่อกำหนดความมีคุณค8าทางการข8าวกรอง แลbวนำไปขยายผลโดยเร็ว

ที่สุด จากน้ันส8งต8อไปยัง บก.หน8วยเหนือทันที  การเก็บรักษาเอกสารในระหว8างการนำส8ง (โดยปกติจะอยู8ในความ

รับผิดชอบของเจbาหนbาที่สารวัตรทหาร) ไปยังหน8วย ขกท. เมื่อหน8วย ขกท. ตรวจสอบแลbว และพบว8ามีขbอมูลที่มีคุณค8า
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ทางการข8าวกรอง หน8วย ขกท. ก็อาจจะเก็บเอกสารน้ันไวbเพื่อดูว8ามีความเกี่ยวขbอง/สัมพันธAกับเชลยศึกคนใด ก็จะ

นำไปดำเนินกรรมวิธีก8อน แลbวจึงส8งใหbเจbาหนbาที่สารวัตรทหาร ก8อนที่จะนำส8งต8อไป 

 

ความรับผิดชอบของหน+วย 

 ไม8มีการกำหนดเวลาที่แน8นอนว8าหน8วยแต8ละระดับจะเก็บเอกสารที่ยึดไดbน้ันไวbเพื่อทำการศึกษาเปeนเวลานาน

เท8าใด แต8ตbองส8งกลับเอกสารน้ันไปขbางหลังอย8างรวดเร็วเพื่อใหbเจbาหนbาที่ซักถาม หรือเจbาหนbาที่ตรวจสอบเอกสารทำ

การตรวจสอบ  และในการส8งกลับ จะตbองมกีาร รปภ.เอกสารน้ันอย8างระมัดระวัง เพื่อป�องกันมิใหbถูกแย8งยึด, สูญหาย 

หรือถูกทำลาย 

ความรับผิดชอบของหน+วยท่ียึดเอกสารได5 Capturing Unit Responsibilities 

 หน8วยที่ยึดเอกสารไดbจะเปeนผูbที่รับผิดชอบในการติดป�ายแสดงเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารที่พบในตัวเชลย

ศึก หรือในสนามรบ  แลbวส8งเอกสารน้ันไปใหb สธ.2 ของหน8วยทันที เอกสารที่ไดbจากตัวเชลยศึกจะตbองเก็บไวbกับตัว

เชลยศึก ถbาหน8วยที่ยึดไดb นำเอกสารแยกออกมาจากตัวเชลยศึก จะตbองดำเนินการใหbเปeนไปตามอนุสัญญาเจนีวาที่

เกี่ยวขbอง และเปeนไปตาม รปจ.ของหน8วย 

 หน8วยที่ยึดเอกสารไดbจะตbองติดป�ายแสดงเอกสารไวbอย8างชัดเจน เพื่อแสดงใหbรูbว8าเอกสารน้ันเปeนของเชลยศึก

คนใด สำหรับความรับผิดชอบเฉพาะของแต8ละส8วนที่เกี่ยวขbอง มีดังน้ี 

ฝอ.2 ของหน'วยที่ยึดเอกสารได1 – นายทหารฝ�ายข8าวกรองของหน8วยจะรับผิดชอบในการจัดทำ และติดป�ายแสดง

เอกสารทั้งหมด  แลbวขยายผลต8อเอกสารที่ยึดไดbเท8าที่จะทำไดbตามขีดความสามารถที่ไดbรับการฝoกมา และส8งเอกสาร

น้ันไปยัง กรม โดยเร็วที่สุด 

หน'วย รปภ. หรือหน'วยคุ1มกัน ในหน'วยระดับ กรมลงมา – กรม จะเตรียมการในเรื่องการคุbมกัน และการ รปภ. 

การขนส8งเชลยศึก และเอกสารที่ยึดไดbจากกองพันที่เปeนหน8วยรองของกรม ส8งไปยังตำบลรวบรวมเชลยศึกหนbา ของ

กองพล ซึ่งหน8วย รปภ. หรือหน8วยคุbมกัน มีหนbาที่ 

• รับผิดชอบการส8งเอกสารที่ยึดไดb 

• ตรวจสอบว8าเอกสารที่ยึดไดb ที่จะทำการส8งไปน้ัน มปี�ายแสดงเอกสารติดไวbครบถbวน 

• ตbองระวังมิใหbเอกสารที่ยึดไดb ซึ่งรวบรวมมาจากแต8ละหน8วยมารวมกันจนสับสน 

ชุดซักถามที่ไปสนับสนุนหน'วยระดับ กรม ชุดซักถามที่ไปสนับสนุนหน8วยระดับกรม จะมีเจbาหนbาที่ชุดละ 3 นาย โดยมี

ภารกิจในการสนับสนุนโดยตรงใหbกับกรม เพื่อรวบรวมข8าวสารสำคัญใหb ผบ.หน8วยรับการสนับสนุน  โดยมุ8งเนbนการ

ขยายผลต8อเอกสารที่พบในตัวเชลยศึก เจbาหนbาที่สารวัตรทหารจะเปeนผูbส8งกลับเอกสารที่ยึดไดbทั้งหมด ทั้งที่ตรวจสอบ

แลbว และที่ยังไม8ไดbตรวจสอบ โดยผ8านทางสายการส8งกลับเชลยศึก 

ชุดซักถาม ในหน'วยระดับกองพล ภารกิจของชุดซักถามที่ไปสนับสนุนหน8วยระดับกองพลจะคลbายกับชุดซักถามที่ไป

สนับสนุนหน8วยระดับ กรม  ในข้ันตอนของหน8วยระดับกองพล จะใหbความเร8งด8วนต8อการส8งกลับเชลยศึกและเอกสาร
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ที่ยึดไดbจากขbาศึกที่มีคุณค8าสูง ไปยังหน8วยระดับสูงกว8า ทภ.  เชลยศึก และเอกสารที่ยึดไดbซึ่งเปeนที่น8าสนใจทางดbาน

ข8าวกรองจะส8งไปยังส8วนควบคุมเชลยศึกของ ทภ. 

หน'วยทหารสารวัตรที่ให1การคุ1มกัน จะรับผิดชอบการส8งกลับ เอกสารที่ยึดไดb และเชลยศึก จากหน8วยที่จับกุมไดbใน

ระดับกรม ซึง่อยู8ที่ตำบลรวบรวมเชลยศึกหนbาของกองพล สห.จะคุbมกันเชลยศึก และเอกสารที่ยึดไดb ไปจนถึงหน8วยใน

ระดับสูงกว8า ทภ.  หน8วย ขกท. จะเขbามาควบคุมต8อจาก สห. ก็ต8อเมื่อเจbาหนbาที่ซักถาม หรือเจbาหนbาที่ตรวจสอบ

เอกสารไดbตรวจสอบแลbวว8า เอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb หรือเชลยศึกน้ันมีคุณค8าทางการข8าวกรอง 

ชุดซักถามในหน'วยระดับ ทภ. ผบ.หน8วย ขกท./ทภ. อาจจัดชุดซักถามเฉพาะกิจไปอยู8ที่ส8วนควบคุมเชลยศึกของ ทภ. 

เพื่อคัดกรองเอกสารที่ยึดไดbทีน่ำส8งเขbามา ซึ่งชุดซักถามที่ทำหนbาที่คัดกรองเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก มีหนbาที ่

• แยกประเภทเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึกที่เขbามา 

• ตรวจสอบ และระบุถึงคุณค8าทางการข8าวกรองที่มีอยู8ในเอกสารที่ยึดไดbน้ัน 

• คัดแยก และจัดเอกสารแต8ละประเภท 

• เขbารับผิดชอบในการเก็บรักษาเอกสารต8อจาก สห. 

• จัดกลุ8มเอกสารที่ยึดไดb ที่ไดbเลอืกไวbแลbว และส8งเอกสารน้ันไปยัง 

 เจbาหนbาที่ ซักถาม ในหน8วย ขกท./ทภ. จะทำการจัดกลุ8ม และส8งเอกสารประเภท ข โดยจัดกลุ8ม , 

ติดเครื่องหมาย และอำนวยการในการส8งกลับเอกสารทุกประเภทไปยังหน8วยระดับสูงกว8า ทภ. โดยใชb สห.เปeนผูbนำส8ง 

ผ8านทางสายการส8งกลับเชลยศึก ตัวอย8างหน8วยที่ทำการรวบรวมข8าวสารเฉพาะทาง เช8น ชุดเจbาหนbาที่ข8าวกรองทาง

เทคนิค, ชุด ตข. ที่ รับผิดชอบในเรื่องเกี่ ยวกับการจารกรรม และหน8วยสืบสวนอาชญากรรม หรือฝ� าย 

พระธรรมนูญ ที่ทำหนbาที่ในเรื่องเกี่ยวกับขbอมูลอาชญากรสงคราม 

เจ1าหน1าที่ตรวจสอบเอกสารระดับ ทบ. โดย เจbาหนbาที่ซักถามในกองซักถาม ขกท.จะทำหนbาที่ตรวจสอบเอกสาร

ทั้งหมดในข้ันสุดทbาย เพื่อระบุความมีคุณค8าทางการข8าวกรองก8อนที่จะนำเอกสารไปเก็บรักษา หรือส8งกลับต8อไปยัง

หน8วยข8าวกรองในระดับ กห. ซึ่งจะเปeนหน8วยที่กำหนดกระบวนการ ในการขยายผลต8อเอกสารในหน8วยระดับสูงกว8า 

ทบ.สนาม กระบวนการที่จะกล8าวต8อไปน้ี จะช8วยใหbการขยายผลเปeนไปอย8างทันเวลา 

• เอกสารทางเทคนิค Technical Document – TECHDOCs จะเปeนเอกสารที่อยู8กับวัสดุ/ยุทโธปกรณAซึ่งมี

ความสัมพันธAกับการออกแบบ หรือการทำงานของวัสดุ/ยุทโธปกรณAน้ัน จะตbองส8งกลับเอกสารไปพรbอมกับวัสดุ/

ยุทโธปกรณAน้ันดbวย  แต8ถbาไม8สามารถส8งวัสดุ/ยุทโธปกรณAน้ันไปพรbอมกับเอกสารไดb เอกสารน้ันจะตbองมีป�ายแสดง

ไวbว8าเปeนเอกสารที่เกี่ยวขbองกับวัสดุ/ยุทโธปกรณAอะไร โดยติดป�ายแสดงไวbว8าเปeนเอกสารทางเทคนิค และขbอมูลใน

ป�ายแสดงน้ีควรจะมีขbอมูลเกี่ยวกับ สถานที่พบวัสดุ/ยุทโธปกรณA, เวลาที่พบ, สภาพแวดลbอมที่ยึดมาไดb และ

คำอธิบายรายละเอียดอื่นๆ ของวัสดุน้ัน  และถbาสามารถทำไดbก็ควรจะถ8ายภาพวัสดุ/ยุทโธปกรณAน้ันไวb แลbวแนบ

ไปกับเอกสารทางเทคนิคที่เกี่ยวขbองก8อน ซึ่งภาพถ8ายวัสดุ/ยุทโธปกรณAน้ีจะตbองระบุขนาดของวัสดุไวbดbวย โดย
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อาจจะวางไมbบรรทัด หรือไมbเมตร ไวbขbางๆ วัสดุ แลbวถ8ายภาพโดยมีวัตถุเปรียบเทียบ หรือไมbวัดเพื่อใชbอbางอิงขนาด

ของวัสดุ/ยุทโธปกรณAน้ัน 

• เอกสารที่ยึดไดb ซึ่งมีขbอมูลเกี่ยวกับการติดต8อสื่อสาร หรือขbอมูลการรหัส จะตbองนำไปดำเนินการในลักษณะ

เดียวกันกับวัสดุลับ แลbวส8งกลับโดยผ8านทางสายการส8งกลับที่มีการ รปภ. ไปยัง หน8วย ขกท./กองพล และส8วน

สนับสนุนทางเทคนิคในระดับสูงกว8า ทภ. 

 

ความรับผิดชอบในการนำส+งเอกสาร/วัสดุท่ียึดได5  

 การดำเนินการต้ังแต8หน8วยที่จับกุมไดbในแต8ละระดับ จะกระทำผ8านตามข้ันตอนต8างๆ เพื่อใหbมั่นใจไดbว8าใน

ระหว8างการนำส8งเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbน้ัน ยังมีหน8วยรับผิดชอบต8อเอกสารที่ยึดไดbน้ันอย8างชัดเจน ซึ่งความรับผิดชอบ

คือ หน8วยจะตbองทำบัญชีคุมเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb ที่ไดbรับเขbามาทั้งหมด การดำเนินการตามความรับผิดชอบของหน8วย

ตbองทำเพื่อใหbมั่นใจว8าไม8มีเอกสาร/วัสดุ ช้ินใดๆ สูญหาย  การบันทึกจะกระทำเพื่อป�องกันขbอผิดพลาดที่อาจจะเกิดข้ึน

ในระหว8างการดำเนินกรรมวิธีต8อเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb 

 ความรับผิดชอบน้ีจะดำเนินการโดยผูbที่มีส8วนเกี่ยวขbองต้ังแต8การจับกุม/ยึดเอกสาร, ส8งกลับ, ดำเนินกรรมวิธี

ต8อเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbจากขbาศึก เอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbจากขbาศึกทั้งหมดจะตbองมีการติดป�ายแสดงเอกสารไวbอย8าง

สมบูรณAครบถbวน เอกสารทั้งหมดเหล8าน้ีจะหมายรวมถึง เอกสารที่บันทึกการนำส8งเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbไวbดbวย 

แบบฟอรiมใบนำส'งเอกสาร รูป 4-3 หน1า 129 ซึ่งแบบฟอรAมน้ีอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมไดbตามที่กำหนดไวbใน รปจ.

แต8อย8างนbอย จะตbองมีรายละเอียด ดังน้ี 

• ระบุว8าเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbน้ีจะตbองส8งไปใหbยังหน8วยใด 

• ระบุหน8วยที่ตbองทำการส8งเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb 

• หมายเลขเอกสารที่จะทำการส8ง 

• แยกกลุ8มเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb ที่ตbองส8งออก ไม8ว8าเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbน้ันจะผ8านการคัดกรอง หรือแยก

ประเภทมาแลbวหรือไม8ก็ตาม (ถbายังไม8มีการคัดกรอง ก็ใหbระบุไวbทีห่นbาซองดbวยว8ายังไม8ผ8านการคัดกรอง) 

• บัญชีแสดงรายการเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb เรียงตามลำดับหมายเลขติดไวbบนซองเอกสาร 

ถbาเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb ที่ไดbรับมาไม8มีเอกสารแสดงตามแบบฟอรAมการส8งเอกสาร กองซักถาม ขกท.จะตbองติดต8อไปยัง

หน8วยที่ส8งเอกสารน้ัน เพื่อขอรับทราบบัญชีรายการ และลำดับหมายเลขของเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb 

 กองซักถาม ขกท. จะบันทึกการดำเนินการในส8วนที่เกี่ยวกับเอกสาร/วัสดุที่ ยึดไดbที่ เขbามาลงในบันทึก

ประจำวัน ซึ่งการบันทึกน้ี จะหมายรวมถึง 

• บัญชีคุมเอกสารทีร่ับเขbามา 

• การริเริ่มการติดตามร8องรอยเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb  (Initiating  necessary trace actions) 
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• การลงบันทึกในบันทึกเอกสารประจำวัน 

เมื่อข8าวกรองที่รวบรวมมาไดbจากเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb ไดbถูกนำไปรวมไวbในรายงานข8าวกรองของหน8วย หรือในขbอมูล

การรายงานข8าวกรองแลbว จะตbองมีการระบุหมายเลขของเอกสารที่เกี่ยวขbองไวbดbวย สำหรับใชbอbางอิงว8าเปeนข8าวสารที่

ไดbมาจากเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbช้ินใด เพื่อมิใหbเกิดขbอผิดพลาดในการยืนยันข8าวสารน้ัน เอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbทั้งหมด

จะตbองส8งรวมไปพรbอมกับเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวขbองดbวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายการเอกสาร/วัสดุท่ียึดได5 Inventory 

 บัญชีรายการเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb จะตbองทำต้ังแต8แรก โดยตรวจสอบเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb กับป�ายแสดง

เอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb และป�ายแสดงการนำส8งเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb การตรวจสอบน้ีจะทำใหbทราบถึง 

• รายการเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb ที่อยู8ในบัญชีรายการเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb ที่อาจจะสูญหายไป 

• ป�ายแสดงเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb ที่อาจจะไม8ไดbติดอยู8กับเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbช้ินน้ัน 

• เอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb ซึ่งไม8มีป�ายแสดงติดไวb 

• เอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbซึ่งไม8มีอยู8ในบัญชีรายการเอกสาร/วัสดุที่นำส8งมาพรbอมกับเอกสารการนำส8งเอกสาร/วัสดุ

ที่ยึดไดb 

รูป 4-3  ตัวอย+าง ใบนำส+งเอกสารท่ียึดได5จากข5าศึก 

ใบนำส+งเอกสารท่ียึดได5จากข5าศึก 

ถึง....กขว. ทภ.1....................                                                วัน/เวลา.......041635 เม.ย.42... 

จาก....สธ. 2 พล.ร.9................                                  เลขท่ีนำส+ง.....015........................... 

การคัดกรอง          มี         ไม+มี               ประเภทของเอกสาร    ก     ข     ค     ง 

ลำดับหมายเลขเอกสาร 

.............................................      ..............................................    ......................................... 

............................................      ...............................................    ......................................... 

.............................................      ..............................................    ......................................... 

............................................       ..............................................    ........................................ 

............................................       ..............................................    ........................................ 

............................................       ..............................................    ........................................ 

............................................       ..............................................    ........................................ 
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การบันทึก LOG 

 สมุดบันทึกเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb แบบฟอรiมบันทึกเอกสาร/วัสดุที่ยึดได1 รูป 4-4 หน1า 131 เปeนการบันทึก

เกี่ยวกับเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb หลังจากที่ผ8านการดำเนินการในข้ันตbนมาแลbว จะตbองทำเครื่องหมายบันทึกไวbบนป�าย

แสดงเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbไวbดbวย สมุดบันทึกน้ีจะตbองบันทึกในเรื่อง 

• ช่ือหน8วยที่ยึด หรือจับกุมเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb 

• ลำดับหมายเลขแฟ�มเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb (เรียงตามลำดับเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbที่เขbามา) 

• วัน – เวลา ที่หน8วยไดbรับเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbน้ันเขbามา 

• ลำดับหมายเลขเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb 

• หมายเลขของแบบฟอรAมการนำส8งเอกสารที่ติดมาพรbอมกับเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb 

• ช่ือเต็มของหน8วยที่จะรับเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb 

• ยศ, ช่ือ ของบุคคลที่จะรับเอกสาร/วัสดุทียึ่ดไดb 

• วัน – เวลา และสถานที่ที่ยึดเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbช้ินน้ัน(ตามที่ติดอยู8บนป�ายแสดงเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb) 

• หน8วยที่ยึด หรือจับกุมเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb (ตามที่ติดอยู8บนป�ายแสดงเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb) 

• ประเภทของเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb(เอกสารที่ผ8านการคัดกรองมาแลbว) 

• คำอธิบายเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb (ซึ่งอย8างนbอยตbองอธิบายถึง ภาษาของเอกสาร, จำนวนหนbา, ชนิดของเอกสาร 

เช8น แผนที่, จดหมาย หรือภาพถ8าย  และหมายเลขประจำตัวเชลยศึกที่เปeนเจbาของเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbน้ัน

(ถbามี)) 

• หน8วยปลายทาง และเลขที่ส8งหนังสือ/วัสดุที่ยึดไดb 

• หมายเหตุ : ขbอมูลอื่นๆ ที่จะช8วยใหbหน8วยสามารถตรวจสอบเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbน้ัน จากเลขที่หนังสือที่

กำหนดข้ึน ซึ่งรายละเอียดน้ีจะกำหนดไวbใน รปจ. เพื่อแสดงใหbทราบว8ามีการดำเนินการต8อเอกสาร/วัสดุที่ยึด

ไดbน้ันมาอย8างไรบbาง เช8น มกีารทำรายงานข8าวด8วนออกไปแลbว, แปลมาแลbว, มีการทำสำเนามาแลbว หรือส8ง

เอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbช้ินน้ันกลับไปใหbตัวแหล8งข8าวแลbว 

ความรับผิดชอบต8อเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbน้ี จะตbองกำหนดความรับผิดชอบใหbหน8วยแต8ละระดับเพื่อใหbมีการดำเนินการ

ต8อเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb ตามข้ันตอนทั้งหมดที่กล8าวมา 
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การติดตามร+องรอยเอกสาร Trace Actions 

 เมื่อหน8วยไดbรับเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb จะตbองเริ่มติดตามร8องรอยเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb การติดตามร8องรอยฯ จะ

กระทำเมื่อมีการสญูหายของเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb, ป�ายแสดงเอกสารพรbอมขbอมูลทีห่ายไปจากป�ายแสดงเอกสาร/วัสดุที่

ยึดไดb การติดตามร8องรอยน้ีจะเริ่มตbนโดยติดต8อไปยังหน8วยที่เคยไดbรับเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbช้ินน้ีมาก8อนหน8วยเรา การ

ติดตามการสูญหายน้ีจะทำไดbอย8างรวดเร็ว หากหน8วยที่เคยไดbรับเอกสาร/วัสดุช้ินน้ันมีการทำบันทึกเกี่ยวกับเอกสาร/

วัสดุที่ยึดไดbไวbอย8างสมบูรณA 

 การติดตามร8องรอยฯ จะตbองกระทำอย8างต8อเน่ืองไปถึงทุกหน8วยที่เกี่ยวขbองที่เคยไดbรับ และดำเนินการต8อ

เอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbช้ินน้ีมาแลbวดbวย  ถbาป�ายแสดงเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb หายไปต้ังแต8หน8วยที่เคยไดbรับ และดำเนินการ

ต8อเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbช้ินน้ีมาแลbว เจbาหนbาที่ตรวจสอบเอกสารจะตbองติดป�ายแสดงเอกสารน้ันข้ึนใหม8โดยเขียนขbอมูล

ที่เกี่ยวขbองกับเอกสาร/วัสดุที่ยึดไดbช้ินน้ัน ดbวยขbอมูลเท8าที่มีอยู8ในขณะน้ัน  การพยายามคbนหาขbอมูลที่เกี่ยวขbองกับ

เอกสาร/วัสดุที่ยึดไดb ที่สูญหายไปน้ีมีความสำคัญมาก เน่ืองจากส8วนที่หายไปน้ันอาจจะมีข8าวสารสำคัญที่หายไปดbวย 

การขยายผลต+อเอกสาร Document Exploitation 

 เอกสารที่ยึดไดbจะตbองขยายผลทางดbานข8าวกรอง ซึ่งการขยายผลต8อเอกสารหมายถึง 

• การคัดกรองเอกสารเพื่อกำหนดความมีคุณค8าทางการข8าวกรอง 
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• คัดเลือกข8าวสารที่ตรงตามความตbองการความกรอง 

• ทำการรายงานข8าวสารที่ไดbจากเอกสารที่ยึดไดb 

 เอกสารที่ยึดไดbจะตbองนำมาดำเนินกรรมวิธี และขยายผลใหbเร็วที่สุดเท8าที่จะทำไดbโดยอยู8ภายในขอบเขตภารกิจ

ของหน8วย  เช8น บางหน8วยอาจมีภารกิจหลกัที่ตbองทำการขยายผลต8อตัวแหล8งข8าว มากกว8าทีจ่ะทำการแปลเอกสารน้ัน  

ซึ่งจำนวนกำลังพลที่มีอยู8อาจจะทำใหbไม8มีเวลาเพียงพอในการแปลเอกสาร 

 อย8างไรก็ตาม การแปลเอกสารเปeนสิ่งจำเปeนในทุกระดับหน8วยที่มีเจbาหนbาที่ซักถาม และเจbาหนbาที่แปลไป

สนับสนุน  ซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ เจbาหนbาที่ซักถามจะตbองมขีีดความสามารถในการแปลเอกสารตามความตbองการที่อาจจะ

เกิดข้ึนดbวย และหน8วย ขกท. ที่ไปสนับสนุนในแต8ละระดับ จะตbองรีบขยายผลต8อเอกสารที่ยึดไดbโดยเร็วที่สุด 

 กำลังพลที่มีขีดความสามารถทางดbานภาษา และเครื่องมือในการทำสำเนาเอกสารจะตbองมีอยู8 เพื่อดำเนินการ

ต8อเอกสารที่ยึดไดb ซึ่งจำนวนกำลังพลที่มีอยู8จะตbองเพียงพอต8อปริมาณ หรือชนิดของเอกสารที่ยึดไดb ถbากำลังพล และ

เครื่องมือไม8เพียงพอ จะตbองรีบส8งเอกสารน้ันไปยังหน8วยเหนือทันที การทำสำเนาจะตbองกำหนดจำนวนชุดที่จะตbองทำ

สำเนาตามระดับหน8วยที่จะทำการซักถาม และตbองพิจารณาในเรื่องภารกิจ และความคล8องแคล8วในการเคลื่อนที่ของ

หน8วยดbวย 

การคัดกรองเอกสารท่ียึดได5จากข5าศึก Captured Enemy Document Screening 

 การคัดกรองเอกสารจะเริ่มตbนข้ึนเมื่อนำเอกสารที่ยึดไดbน้ันมาทำการคัดกรองหาข8าวสารที่มีความน8าสนใจ

ทางดbานการข8าวกรอง  การคัดกรองเอกสารแต8ละฉบับ จะตbองคัดแยกใหbไดbว8าเปeนเอกสารประเภทใดใน 4 ประเภท 

การคัดแยกเอกสารน้ีจะเปeนการจัดลำดับความเร8งด8วนของเอกสารในการที่จะเลือกมาขยายผล  และการส8งกลับ 

 ในการคัดกรองเอกสาร เจbาหนbาที่ที่ดำเนินการจะตbองรับทราบ หขส., ตขอ. และความตbองการข8าวสารครั้ง

ล8าสุด, สถานการณAล8าสุดของฝ�ายเรา และขbาศึก,ขbอมูล ทกร.ที่เกี่ยวขbอง และทบทวนเรื่องราวต8างๆที่เกี่ยวขbอง 

 เจbาหนbาที่ซักถามที่ไปสนับสนุนหน8วยระดับ กรม และกองพล จะไดbรับขbอมูลเหล8าน้ีจาก สธ.2/ ฝอ.2 ของ

หน8วยรับการสนับสนุน  ในหน8วยระดับ ทภ. และ ทบ. จะไดbรับขbอมูลเหล8าน้ีจาก หน8วย ขกท./ทภ. และ ขกท. 

การดำเนินการต+อเอกสารพิเศษ Special Document Handling 

 เอกสารทางเทคนิค TECHDOC จัดเปeนเอกสารที่ตbองมีการดำเนินการแบบพิเศษ เพื่อใหbการขยายผลและการ

ส8งกลับเอกสารเปeนไปอย8างรวดเร็ว  ในข้ันตbน เอกสารทางเทคนิค จะตbองถูกดำเนินกรรมวิธีเสมือนกับเปeนเอกสาร

ประเภท ก จนกว8าจะไดbมีการคัดกรองเอกสารน้ันโดยเจbาหนbาที่ข8าวกรองทางเทคนิค โดยปกติแลbว เอกสารทางเทคนิค

จะตbองติดไวbกับเครื่องมือทียึ่ดไดbจนกว8าจะไดbมีการขยายผลทางดbานข8าวกรองจนเสร็จสมบูรณAแลbวเท8าน้ัน  เอกสารทาง

เทคนิคน้ีหมายรวมถึง คู8มือการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือ,คู8มือการใชbงานเครื่องมือ และภาพวาดเครื่องมือ ตัวอย8างของ

เอกสารทางเทคนิค เช8น 
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• เอกสารของกองทัพอากาศ AIRDOCs- Air Force Document คือ เอกสารที่ยึดไดbจากซากเครื่องบินตกของ

ขbาศึก โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวขbองกับระบบป�องกันอาวุธต8อสูbอากาศยาน หรือระบบการควบคุม และ

รายงานอากาศ  เอกสารน้ีจะตbองรีบนำส8งไปยังหน8วยทหารอากาศที่อยู8ใกลbโดยเร็วที่สุด 

• เอกสารกองทัพเรือ NAVDOCs – Navy Documents คือเอกสารที่ยึดไดbจากเรือ เช8น คู8มือการรหัส, คู8มือ

นามเรียกขาน, ตารางย8านความถ่ีในการสื่อสาร และสัญญาณพิสูจนAฝ�าย เอกสารกองทัพเรือที่ยึดไดbน้ีจะตbอง

รีบส8งไปใหbกับหน8วยทหารเรือที่อยู8ใกลbโดยเร็วที่สุด 

• แผนที่ และแผ8นภาพกำลังฝ�ายขbาศึก - แผนที่ และแผ8นภาพที่แสดงถึงภาพการปฏิบัติทางยุทธการจะตbองรีบ

ส8งกลับทันทีไปใหbกับ หน8วย ขกท.ที่มาสนับสนุน  สำหรับแผนที่ และแผ8นภาพที่ไม8มีรายละเอียดแสดงการ

ปฏิบัติทางยุทธการอาจจะตbองส8งไปใหbกับหน8วยทหารช8างที่มาสมทบอยู8กับ ทภ. 

การคัดกรองเอกสารในหน+วยระดับสูง Screening at Higher Echelons 

 การคัดกรองเอกสารที่ยึดไดb ในหน8วยระดับสูง จะตbองทำการคัดเลือก และแยกประเภทใหม8อีกครั้งหน่ึง 

เน่ืองจากข8าวสารในเอกสารบางอย8างอาจจะลbาสมัย หรือหน8วยทีท่ำการขยายผลต8อเอกสารมาก8อนหนbาน้ี อาจจะมี

ความตbองการข8าวกรองที่แตกต8างไปจากหน8วยในระดับสูง 

การแปลเอกสาร Translating 

 เมื่อเอกสารที่ยึดไดbที่ผ8านการคัดกรองแลbว จะตbองนำไปขยายผล ซึ่งการแปลเอกสารจะตbองมีความถูกตbอง 

และชัดเจน โดยมีการพิมพA หรือเขียนดbวยลายมือ โดยการแปล เปeนส8วนหน่ึงของงานในการซักถาม เจbาหนbาที่ซักถาม

อาจจะเคยแปลเอกสารน้ันมาบbางแลbวคร8าวๆ เพื่อนำไปใชbสำหรับใหbไดbรับความร8วมมือจากแหล8งข8าว 

แบบของการแปล Types of Translations 

 วิธีการแปลเอกสารมี 3 แบบ คือ 

• การแปลอย'างสมบรูณi (Full) เปeนการแปลเอกสารทัง้หมด ซึง่การแปลแบบน้ีตbองใชbเวลานาน และใชbคนที่มีขีด

ความสามารถจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อเอกสารน้ันมีจำนวนมาก หรือเปeนเอกสารทางเทคนิค  ซึ่งในหน8วย

ต้ังแต8ระดับ ทภ. ลงมา ไม8จำเปeนตbองแปลแบบสมบูรณA ถึงแมbว8าเอกสารน้ันจะเปeนเอกสารประเภท ก แต8

อาจจะไม8จำเปeนตbองแปลทั้งหมดเพื่อใหbไดbรับข8าวสารที่มีอยู8ในเอกสารน้ัน 

• การแปลแบบตัดตอน (Extract) เปeนการนำเอาบางส8วนของเอกสารน้ันมาแปล เช8น เจbาหนbาที่ข8าวกรองทาง

เทคนิคอาจจะเลือกแปลขbอมูลที่สำคัญจากเอกสารทั้งหมดที่มีถึง 600 หนbาของคู8มือการปรนนิบัติบำรุง

เฮลิคอปเตอรA ซึ่งการเลือกแปลน้ีจะเปeนไปตามความตbองการของเจbาหนbาที่ข8าวกรองทางเทคนิคเท8าน้ัน 

• การแปลแบบสรุป (Summary) เปeนการแปลโดยที่เจbาหนbาที่แปลจะอ8านเอกสารน้ันทั้งหมด แลbวทำการสรุป

ใจความสำคัญของเอกสารน้ัน โดยไม8ตbองแปลทั้งหมด หรือใชbวิธีการแปลแบบตัดตอน 

การแปลแบบสรุปน้ีจะตbองใชbเจbาหนbาที่แปลที่มีขีดความสามารถในการวิเคราะหAดbวย และเจbาหนbาที่แปลตbองพิจารณา

ถึงความสมดุลระหว8าง ความจำเปeนที่จะตbองขยายผลอย8างสมบูรณA กับเวลาที่มีอยู8 
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 การแปลแบบสรุปอาจจะนำมาใชbโดยเจbาหนbาที่แปลที่มีความชำนาญ หรือเคยใชbภาษาน้ัน แต8ไม8เคยไดbรับการ

ฝoกอบรมการแปลภาษาน้ัน เช8น เจbาหนbาที่ภาษารัสเซีย อาจจะไม8สามารถแปลเอกสารภาษาบัลแกเรีย ซึ่งมีความ

ใกลbเคียงกับภาษารัสเซียไดbอย8างถูกตbองสมบูรณA แต8ก็สามารถที่จะแปลแบบสรุปเฉพาะข8าวสารที่เปeนประโยชนAไดb 

 

รายงานการแปลเอกสาร Translation Reports 

 นอกเหนือไปจากการรายงานด8วนตามแบบฟอรAม SALUTE แลbว ข8าวสารทั้งหมดที่ไดbมาจากการขยายผลต8อ

เอกสารจะตbองทำเปeนรายงานการแปลเอกสาร หลังจากที่ไดbทำการรายงานด8วนออกไปแลbว เจbาหนbาที่แปลก็จะตbอง

กลับมาทำรายงานการแปลเอกสารตามความตbองการข8าวกรอง 

 เอกสารที่ยึดไดbซึ่งมีข8าวสารที่มีคุณค8าทางการข8าวกรอง และไม8ไดbทำรายงานด8วนออกไป จะตbองนำมาแปล 

และรายงานการแปลออกไป  รายงานการแปลเอกสาร จะตbองกระทำต8อ 

• เอกสารประเภท ค ทั้งหมด 

• เอกสารประเภท ก , เอกสารทางเทคนิค และเอกสารประเภท ข บางส8วน ที่ไม8ไดbทำรายงานด8วนออกไป 

ลำดับความเร8งด8วนในการรายงานการแปลเอกสาร มีดังน้ี 

• ลำดับ 1 เอกสารประเภท ก 

• ลำดับ 2 เอกสารทางเทคนิค 

• ลำดับ 3 เอกสารประเภท ข 

• ลำดับ 4 เอกสารประเภท ค 

แบบฟอรiมรายงานการแปลเอกสาร รูป 4-5 หน1า 136 จะประกอบไปดbวยขbอมูลต8างๆ ดังน้ี 

• ผูbรับ : หน8วยใดที่จะเปeนผูbรับเอกสารน้ี 

• ผูbจัดทำรายงาน : หน8วยที่จัดทำรายงานน้ี 

• วันที่เขียนรายงาน : หมู8วัน – เวลา ที่จัดทำรายงาน 

• หมายเลขรายงานที่กำหนดข้ึนตาม รปจ. 

• หมายเลขเอกสาร ที่ติดอยู8บนป�ายแสดงเอกสารที่ยึดไดb 

• คำอธิบายเอกสาร : ชนิดของเอกสาร, จำนวนหนbา, ลักษณะของเอกสาร และหมายเลขประจำตัวเชลยศึกที่

เปeนเจbาของเอกสารน้ัน(ถbามี) 

• ภาษาที่ใชbในเอกสารน้ัน 

• วัน – เวลา ที่หน8วยจัดทำรายงานไดbรับเอกสารน้ัน 

• วัน – เวลา ที่ยึดเอกสารน้ันไดb 

• สถานที่ยึดเอกสารน้ันไดb 
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• หน8วยที่ยึดเอกสารน้ันไดb 

• สภาพแวดลbอมในการเขbายึดเอกสารน้ัน 

• ยศ-ช่ือ ของเจbาหนbาที่แปล 

• แบบของการแปล : สมบูรณA, ตัดตอน หรือแบบสรุป 

• หมายเหตุ : เพื่อใหbมีความชัดเจน หรืออธิบายใหbชัดเจน อาจจะเขียนไวbว8านำส8วนใดของเอกสารมาแปล 

• ช้ันความลับ และคำแนะนำในการลด/ยกเลิกช้ันความลับของเอกสาร โดยยึดถือตามระเบียบ รปภ. 



 

 

 

136 

 
 



 

 

 

137 

การบันทึก และการกระจาย Dissemination and Records 

  เจbาหนbาที่แปลจะบนัทึกการขยายผลเอกสารในทุกข้ันตอนลงในรายการบนัทึกเอกสารทียึ่ดไดb  การส8งรายงาน

ด8วน และรายงานการแปลตbองบันทึกลงในบันทึกประจำวันดbวย 

 รายงานด8วน และรายงานการแปล ตbองทำสำเนาอย8างนbอย 2 ชุด โดย 1 ชุดจะเปeนสำเนาคู8ฉบับ และอีก1ชุด 

ส8งไปพรbอมกับเอกสารที่ยึดไดbในการส8งกลับเอกสาร  ถbาเอกสารน้ันไม8ไดbนำมาขยายผลอย8างสมบูรณA จะตbองทำสำเนา

เอกสารที่ยึดไดbน้ันเก็บไวbอีก1ชุด เอกสารที่ยึดไดbที่เปeนตbนฉบับจะส8งกลับไปตามสายการส8งกลับ และถึงแมbว8าจะไม8

สามารถทำสำเนาเอกสารที่ยึดไดbที่ยังไม8ไดbขยายผลน้ันไวb  เอกสารที่ยึดไดbตbนฉบับก็ตbองรีบส8งกลับไปตามสายการ

ส8งกลับโดยเร็วดbวย 

กระบวนการส+งกลับ Evacuation Procedures 

 เพื่อใหbฝ�ายเราไดbรับประโยชนAอย8างเต็มที่จากการเอกสารที่ยึดไดb จะตbองส8งเอกสารที่ยึดไดbไปยังหน8วยงานที่

เกี่ยวขbองซึ่งมีขีดความสามารถเพื่อขยายผลใหbเรว็ที่สุด ข8าวสารที่ไดbรับจากเอกสารที่ยึดไดbมกัจะมีความอ8อนไหวในเรื่อง

ของความทันเวลา ซึ่งจะเปeนการเสียเวลาไปโดยเปล8าประโยชนA ถbาไม8สามารถส8งเอกสารที่ยึดไดbไปยังหน8วยงานที่มีขีด

ความสามารถในการขยายผล  เวลาที่เสียไปกับการขยายผลต8อเอกสารที่ยึดไดb โดยหน8วยที่ไม8มีขีดความสามารถ 

อาจจะเปeนการลด หรือทำใหbคุณค8าของข8าวสารน้ันหมดไป  กระบวนการส8งกลับเอกสารที่ยึดไดb จะตbองส8งเอกสารน้ัน

ไปถึงจุดหมายปลายทางอย8างเหมาะสม และทันเวลา 

การส+งกลับตามปกติ Normal Evacuation 

 การส8งเอกสารที่ยึดไดbน้ัน โดยปกติจะส8งจากหน8วยแต8ละระดับโดยผ8านทางสายการข8าวของหน8วย  โดยข้ึนอยู8

กับประเภทของเอกสาร เจbาหนbาที่ซักถาม และเจbาหนbาที่แปล สามารถที่จะขยายผลต8อเอกสารไดbในทุกระดับหน8วย 

โดยการขยายผลน้ีจะทำอยู8ไปตามขีดความสามารถ ความชำนาญ และภายใตbขbอจำกัดในการสนับสนุนทางดbานเทคนิค 

การส+งกลับโดยตรง Direct Evacuation 

 เอกสารที่ยึดไดbบางอย8างอาจจะตbองส8งกลับไปยังส8วนต8างๆหลายส8วน โดยข้ึนอยู8กับข8าวสารที่มีอยู8ในเอกสาร 

และความเกี่ยวขbองตามประเภทของเอกสารน้ัน การส8งกลับโดยตรงไปยังหน8วยที่ไม8ไดbอยู8ในสายการบังคับบัญชา

เดียวกันสามารถที่จะกระทำไดbต้ังแต8หน8วยระดับล8างสุด กระบวนการ  วิธีการในการส8งกลับซึ่ง 

กำหนดไวbใน รปจ.ของหน8วย จะตbองนำมาใชbเปeนแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อไดbรับเอกสารที่จะตbองมีการดำเนินการเปeน

การเฉพาะ 

ลำดับความเร+งด+วนในการส+งกลับ Evacuation Priorities 

 ถbามีขbอจำกัดในเรื่องการขนส8ง จะตbองส8งกลบัเอกสารก8อนเปeนความเร8งด8วนลำดับแรก โดยลำดับความเร8งด8วน

จะเปeนไปตามประเภทของเอกสาร คือ เอกสารประเภท ก ทุกชนิดเปeนความเร8งด8วนลำดับแรกสุด    สำหรับเอกสารที่

เปeนเรื่องทางเทคนิค จะกำหนดว8าเปeนเอกสารประเภท ก ไดbก็ต8อเมื่อผ8านการพิจารณา ตรวจสอบจากหน8วย ขกท. 

และเจbาหนbาที่ข8าวกรองทางเทคนิคจากหน8วยสายยุทธบริการแลbว สำหรับเอกสารประเภท ข, ค และ ง จะมีลำดับ

ความเร8งด8วนรองลงมาตามประเภทของเอกสารน้ัน ตามลำดับ 
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 เอกสารประเภท ข จะตbองส8งไปยัง หน8วย ขกท.ที่มาสนับสนุน ซึ่งทำหนbาที่ในการจัดทำฐานขbอมูลเกี่ยวกับ 

งานข8าวกรองทางสัญญาณ และสงครามอิเล็กทรอนิกสA  เอกสารประเภท ข ที่มีขbอมูลเกี่ยวขbองกับเครื่องมือสื่อสาร 

จะตbองทำสำเนาส8งไปใหbกับเจbาหนbาที่ข8าวกรองทางเทคนิคที่มาสนับสนุนดbวย 

 เอกสารที่ยึดไดbซึ่งยังไม8ส8งกลับ จะตbองเก็บไวbจนกว8าการขนส8งในครั้งต8อไปจะมาถึง  เอกสารที่ยึดไดbซึ่งเก็บไวbน้ี

จะเก็บรวมไวbกับเอกสารอื่นที่เปeนประเภทเดียวกันที่เขbามา และผ8านการดำเนินกรรมวิธีแลbว เมื่อจัดลำดับความเร8งด8วน

ในการส8งกลับแลbว เจbาหนbาที่ซักถาม หรือเจbาหนbาที่ตรวจสอบเอกสาร จะเปeนผูbพิจารณาการส8งกลับ  เอกสารที่มีลำดับ

ความเร8งด8วนต่ำกว8า ไม8ว8าจะเก็บไวbนานแค8ไหนแลbวก็ตาม จะตbองไม8ส8งกลับไปก8อนเอกสารที่มีลำดับความเร8งด8วนสูง

กว8าที่ถึงแมbจะเปeนเอกสารที่เขbามาทีหลังก็ตาม  ซองเอกสารแต8ละซองจะใส8เอกสารประเภทเดียวกันไวbเท8าน้ัน เอกสาร

ที่ ยึ ด ไดb ซึ่ ง ยั ง มิ ไดb ผ8 า น ก า ร คั ด ก ร อ ง จ ะ ตb อ ง ด ำ เ นิ น ก ร ร ม วิ ธี เส มื อ น กั บ เอ ก ส า ร ป ร ะ เภ ท  ค  

แต8จะไม8ใส8รวมไปในซองเอกสารเดียวกนักับเอกสารประเภท ค  และเอกสารที่อยู8ในซองเดียวกันก็จะตbองเปeนเอกสารที่

ส8งไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกันดbวย 

เอกสารการนำส+ง Transmittal Document 

 การส8งกลับเอกสารจากหน8วยใดๆก็ตามจะตbองมีแผ8นป�ายนำส8งเอกสารตามแบบฟอรAมที่กำหนด ซึ่ง 

แบบฟอรAมการนำส8งเอกสารน้ีจะตbองจัดทำแยกตามแต8ละชุดของเอกสารที่จะนำส8ง 

 ถbามีการทำสำเนาของเอกสารที่ยึดไดbของเอกสารประเภท ข  สำเนาชุดที่ 2 ของเอกสารน้ีจะตbองส8งไปยัง

เจbาหนbาที่ข8าวกรองทางเทคนิค โดยแยกส8งตามความเหมาะสม 

 หมายเลขของแบบฟอรAมการนำส8งเอกสารน้ีจะตbองบันทึกลงในบันทึกการนำส8งเอกสารที่ยึดไดb 

เอกสารที่ยึดไดbทั้งหมดที่ทำการส8งกลับจะตbองมีการดำเนินการต8อเอกสารอย8างเหมาะสม คือ 

• มใีบปกเอกสารทางเทคนิค TECHDOC 

• มใีบปกช้ันความลับ ลับ หรือลับมาก บนเอกสารประเภท ข 

• รายงานการแปล และรายงานด8วนตามแบบฟอรAม SALUTE จะตbองส8งเอกสารตbนฉบับที่แปลไปดbวย 

• ป�ายแสดงเอกสารที่ยึดไดb 

เอกสารท่ีมีความเก่ียวข5องสัมพันธGกัน Associated Document 

 การเตรียมการนำส8งเอกสารในข้ันต8อไปจะเริ่มตbนดbวยการตรวจสอบลำดับหมายเลขเอกสาร โดยเปรียบเทียบ

ลำดับหมายเลขของป�ายแสดงเอกสารที่ยึดไดbที่ติดอยู8กับเอกสาร กับรายการบันทึกเอกสารที่ยึดไดb 

 เมื่อเอกสารทั้งหมดเขbามา จะตbองรวบรวมสำเนารายงานทั้งหมดจากเอกสารน้ันเขbาไวbดbวยกัน สำเนารายงาน

ด8วนตามแบบฟอรAม SALUTE และสำเนารายงานการแปลจะวางไวbกับเอกสารที่ตรงกับรายงานฉบับน้ันและถbาทำไดb 

เอกสารประเภท ข และป�ายแสดงเอกสารประเภท ข ทั้งหมดจะตbองนำมาทำสำเนาเก็บไวbดbวย 
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การจัดกลุ+มเอกสาร Group Documents 

 เอกสารที่เขbามาจะตbองจัดกลุ8มเอกสารตามการคัดกรองที่กำหนด  การดำเนินการต8อเอกสารส8วนบุคคล ตbอง

ใชbความระมัดระวังในการแยกแยะ จัดกลุ8ม เพื่อไม8ใหbมีการคัดแยกเอกสารที่มีความเกี่ยวขbองสัมพันธAกันตbองแยกออก

จากกัน  เอกสารทีเ่ปeนกลุ8มใหญ8 และมีปริมาณมาก อาจแบ8งออกเปeนกลุ8มย8อย โดยแบ8งกลุ8มเอกสาร ดังน้ี 

• เอกสารที่ยึดไดb จากหน8วยเดียวกัน 

• เอกสารที่ยึดไดb จากสถานที่เดียวกัน 

• เอกสารที่ยึดไดb ในวัน และเวลาเดียวกัน 

• เอกสารที่ยึดไดb ซึ่งส8วนซักถามไดbรับมาพรbอมกัน 

เอกสารท่ีอยู+กับตัวแหล+งข+าว Document Captured with a Source 

 เอกสารที่อยู8กับตัวแหล8งข8าว มีความสำคัญต8อการซักถาม เพราะเอกสารน้ันอาจจะมีข8าวสารที่เหมือนกันกับ

เอกสารที่ยึดไดbจากสนามรบ  เช8น ในการคัดกรองแหล8งข8าว เอกสารที่ติดตัวแหล8งข8าวอาจจะบ8งช้ีไดbว8าแหล8งข8าวคนใด

มขี8าวสารที่ตรงกับความตbองการข8าวกรองของ ผบ.หน8วยรับการสนับสนุน 

 เจbาหนbาที่ซักถามจะใชbส8วนต8างๆของข8าวสาร นำมาทำเปeนแนวทางการซักถาม  เอกสารที่อยู8กับตัวแหล8งข8าว

อาจจะเปeนส8วนสำคัญในการเขbาถึง เพื่อใหbไดbรับความร8วมมือจากแหล8งข8าว 

 วิธีการอย8างหน่ึงที่จะทำใหbไดbรับความเช่ือใจ และใหbความร8วมมืออย8างต8อเน่ือง คือการใชbความยุติธรรม และ

ความสุภาพ ในการดำเนินการต8อสิ่งของส8วนตัวของแหล8งข8าว  ซึ่งจะช8วยใหbแหล8งข8าวใหbความร8วมมือในการซักถาม  

และยังช8วยลดความเครียดแหล8งข8าวในระหว8างที่ถูกคุมขังดbวย 

การดำเนินการต+อเอกสาร Document Disposal 

 การทำลายเอกสารที่อยู8กับตัวแหล8งข8าวน้ัน ปกติจะเปeนหนbาที่ของ สห. แต8เน่ืองจาก สห. อาจจะไม8มี

ความสามารถทางภาษา ดังน้ัน เจbาหนbาที่ซักถามที่เปeนผูbที่มีความชำนาญดbานภาษา อาจตbองใหbการช8วยเหลือตามความ

เหมาะสม 

 เจbาหนbาที่ สห. จะเปeนผูbเซ็นรบัเอกสารทั้งหมดที่นำออกมาจากตัวแหล8งข8าว ซึ่งเพื่อใหbเปeนไปอย8างรวดเรว็ และ

เหมาะสม เจbาหนbาที่ซักถามก็อาจจะร8วมเซ็นรับเอกสารจากตัวแหล8งข8าวดbวย และเมื่อเจbาหนbาที่ซักถามไดbเขbามา

รับผิดชอบในการควบคุมเอกสารแลbวก็จะดำเนินการไปตามกระบวนการ เมื่อยึดเอกสารจากตัวแหล8งข8าว จะตbองแยก

เอกสารน้ันออกมาเพื่อป�องกนัมิใหbแหล8งข8าวทำลายเอกสารน้ัน ซึ่งรวมถึงบัตรประจำตัวของแหล8งข8าวดbวย 

 เมื่อนำเอกสารแยกออกมาจากตัวแหล8งข8าวแลbว จะตbองรูbดbวยว8าเอกสารน้ันนำออกมาจากตัวแหล8งข8าวคนใด 

ซึ่งควรจะทำป�ายแสดงไวb  โดยส8วนล8างของป�าย จะตbองเขียนว8าเอกสาร หรือวัสดุ/ยุทโธปกรณAน้ันเปeนของใคร  ซึ่งวิธี

ปฏิบัติต8อเอกสารที่ไดbจากตัวแหล8งข8าวมี 3 วิธี คือ การยึด, การเก็บรักษา และส8งคืนแหล8งข8าว 
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การยึดเอกสาร Confiscation 

 เปeนการแยกเอกสารออกมาจากตัวแหล8งข8าวโดยที่จะไม8มีการส8งคืนใหbอีก เอกสารทางราชการทั้งหมดยกเวbน

เฉพาะเอกสารแสดงตน จะตbองยึดไวb แลbวส8งกลับตามความเหมาะสม  เอกสารที่มีคุณค8าทางการข8าวกรองควรจะใหb

ความสำคัญต8อเอกสารที่จะช8วยในการซักถามแหล8งข8าวก8อน 

 เอกสารประเภท ก ที่ตbองนำมาขยายผล ตbองทำสำเนาเก็บไวb โดยสำเนา 1ชุดนำไปแปล และขยายผล ส8วนอีก

1ชุด ส8งกลับไปพรbอมกับตัวแหล8งข8าว  ถbาไม8มีเครื่องทำสำเนา ก็ใหbพิจารณาว8าเอกสารน้ันควรจะส8งกลับไปพรbอม หรือ

แยกจากตัวแหล8งข8าว 

 เอกสารประเภท ข จะตbองส8งไปยัง หน8วย ขกท.ที่มาสนับสนุน เพื่อนำไปขยายผลอย8างเหมาะสม เอกสาร

ประเภท ค ที่เปeนเอกสารทางราชการ จะนำไปใชbในการซักถามแหล8งข8าว เอกสารที่ยึดทุกประเภทเหล8าน้ี และเอกสาร

ประเภท ง ที่เปeนเอกสารทางราชการจะตbองส8งกลับไปพรbอมกับตัวแหล8งข8าว 

การเก็บรักษา Impounded 

 เปeนการนำเอกสารออกมาจากตัวแหล8งข8าวเปeนการช่ัวคราว แลbวส8งคืนใหbกับแหล8งข8าวในภายหลัง ถbาจะเก็บ

รกัษาเอกสารใดไวb  ตbองออกใบรับเอกสารใหbไวbกับแหล8งข8าวดbวย ซึ่งใบรับน้ีจะตbองประกอบดbวยรายการของเอกสารที่

เก็บรักษาไวb พรbอมทั้ง ยศ, ช่ือ และหน8วยของเจbาหนbาที่ที่ออกใบรับน้ัน  รวมถึงสิ่งของส8วนตัวของแหล8งข8าวดbวย เช8น 

เงิน และสิ่งของมีค8าอื่นๆ ที่จะตbองเก็บรกัษา 

 ใบรับเอกสารจะตbองมีการนับจำนวนสิ่งของส8วนตัวที่เก็บรักษาตามแบบฟอรAม รูป 3-1 หน1า 68-69 โดย

เจbาหนbาที่ที่รับผิดชอบ และผูbมีอำนาจหนbาที่เกี่ยวขbองจะตbองกรอกตามแบบฟอรAม และเซ็นช่ือกำกับพรbอมทั้งสำเนาใหb

แหล8งข8าวเก็บไวb1ชุด 

การส+งคืนเอกสาร Returned 

 การส8งคืนเอกสารที่ ยึดไดb มักจะเปeนเอกสารส8วนตัวของแหล8งข8าว ที่นำออกมาเพื่อตรวจสอบ และ 

หาข8าวสารที่น8าสนใจแลbวส8งคืนใหbแหล8งข8าวทันที เอกสารส8วนตัวของแหล8งข8าวจะส8งคืนใหbแหล8งข8าวเมื่อเสร็จสิ้น 

การตรวจสอบ โดยตbองดำเนินการใหbเปeนไปตามอนุสัญญาเจนีวาที่เกี่ยวขbอง  อาจมีการทำสำเนาเอกสารส8วนตัวน้ัน 

แลbวส8งต8อไดbตามความเหมาะสม  เอกสารแสดงตน(บัตรประจำตัว)จะตbองส8งคืนใหbกับแหล8งข8าว 

การรับรอง และการส+งกลับเอกสาร Recognition and Evacuation of Document 

 ในสถานการณAทางยุทธวิธี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย8างรวดเร็ว จะทำใหbไม8สามารถดำเนินการต8อเอกสารที่ 

ยึดไดb และตัวแหล8งข8าวไดbอย8างรวดเร็ว และก็อาจจะไม8สามารถนำมาดำเนินกรรมวิธีไดbจนกระทั่งแหล8งข8าวน้ันถูก

ส8งกลับไปจนถึงพื้นที่ควบคุมเชลยศึกของ ทภ. 

 เอกสารบางอย8างที่ยึดไดbจากขbาศึก จะช8วยในการซักถามแหล8งข8าว  เอกสารอื่นๆ โดยเฉพาะเอกสารประเภท 

ก ควรจะทำสำเนา แลbวส8งกลับแยกจากตัวแหล8งข8าว สำเนาเอกสาร1 ชุดอาจจะตbองอยู8ติดกับตัวแหล8งข8าวเพื่อใชb

สำหรับช8วยในการซักถาม และสำเนาอีก1 ชุดนำไปทำการแปล และขยายผล 
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 สิ่งสำคัญอย8างหน่ึงก็คือ หน8วยที่ยึดเอกสารไดb จะตbองติดป�ายแสดงใหbเห็นชัดเจนว8า เอกสารน้ันเปeนของ

แหล8งข8าวคนใด ซึ่งการแสดงไวbน้ีสามารถจะกระทำโดยส8วนซักถามที่เปeนผูbเซ็นรับเอกสารที่ยึดไดb 

การส+งกลับเอกสารสำคัญ Evacuation of Significant Documents 

 การจะขยายผลต8อแหล8งข8าว และเอกสารที่ยึดไดbอย8างไดbผลดีน้ัน จะตbองส8งกลับตัวแหล8งข8าวและเอกสารทียึ่ด

ไดbไปพรbอมกัน  เอกสารที่มีความสำคัญมากๆ อาจจะส8งไปล8วงหนbาก8อนตัวแหล8งข8าว แต8ตbองทำสำเนาเก็บไวbกับตัว

แหล8งข8าว1ชุด ถbาไม8สามารถทำสำเนาเก็บไวbไดb ตbองเขียนบันทึกไวbบนป�ายแสดงเอกสารว8า เอกสารน้ันถูกส8งไปยังที่ใด 

 เอกสารสำคัญเช8น เอกสารประเภท ก และ ข , เอกสารทางเทคนิค, แผนที่, แผ8นภาพ, เอกสารของทหาร

อากาศ และเอกสารของทหารเรือจะตbองทำการส8งกลับโดยตรง 
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ผนวก  ก 

แนวทางการต้ังคำถาม 

 ขbอมูลในผนวก ก น้ี จะเปeนตัวอย8างของการต้ังคำถามทางยุทธวิธี และหัวขbอคำถามที่จะใชbสำหรับถามเชลยศึก 

และผูbถูกกักกัน โดยไดbรวบรวมตัวอย8างของวัตถุประสงคAในการซกัถาม และตัวอย8างของวัตถุประสงคAเกี่ยวกับกิจเฉพาะ

ดbานการข8าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสA 

พลป¥นเล็ก Riflemen 

 การซักถามพลป§นเล็กน้ันจะข้ึนอยู8กับหนbาที่ และประสบการณAของพลป§นเล็ก ซึ่งน8าจะมีขbอมูลเกี่ยวกับ 

ภารกิจ, การจัด และที่ต้ังหน8วยทหารราบขbาศึก หัวขbอที่ควรจะซักถามมี ดังน้ี 

• ระบุถึงหน8วยตbนสังกัดของพลป§นเล็กต้ังแต8ระดับ หมู8, หมวด, กองรbอย, กองพัน, กรม และกองพล 

• การจัดหน8วย, กำลังของหน8วย, อาวุธ และการวางกำลังของหมู8, หมวด และกองรbอย 

• จำนวนกำลังพลที่เขbามาอยู8ใหม8ภายในหน8วย ในหbวงเดือนสุดทbาย 

• ที่ต้ัง และกำลังของ กำลังพล และอาวุธ ที่อยู8 ณ จุดตbานทานแข็งแรง, กองรักษาด8านรบ และที่ตรวจการณAที่อยู8ใน

พื้นที่ที่แหล8งข8าวอยู8 

• ภารกิจของแหล8งข8าวครั้งล8าสุดก8อนถูกจับกุม รวมถึงภารกิจของ หมู8, หมวด, กองรbอย และหน8วยเหนือข้ึนไป 

• ที่ต้ัง และคำอธิบายเกี่ยวกับที่ต้ังในการต้ังรับ เช8น ที่ต้ังยิงจรวด, คูดักรถถัง และการวางคูดักรถถัง และสนามทุ8น

ระเบิด, เครื่องป�ดกั้นถนน และลวดหนามสิ่งกีดขวางที่อยู8ในพื้นที่ของแหล8งข8าวก8อนที่จะถูกจับกุม คำอธิบาย

เกี่ยวกับอาวุธที่อยู8ในที่ต้ังที่มีการปกป�ด 

• ช่ือ และขbอมูลส8วนตัวของ ผบ.หน8วยทหารขนาดเล็ก เท8าที่แหล8งข8าวทราบ 

• ระบุอาวุธยิงสนับสนุนที่น8าจะเปeนไปไดb เช8น เครื่องยิงลูกระเบิด, ป§นใหญ8 และหน8วยยานเกราะ 

• สถานภาพทางดbาน อาหาร, กระสุน และสิ่งอุปกรณAอื่นๆ 

• ขวัญกำลังใจของทหาร 

• การบาดเจ็บ และเสียชีวิต 

• การต้ังรับ และเครื่องมือป�องกัน นชค., สถานภาพการฝoกดbาน นชค. และคำแนะนำในการป�องกัน นชค.และ

รวมถึง ขีดความสามารถในการปฏิบัติการ นชค. เชิงรุก 

• สถานภาพในดbานการป�องกันโรค เช8น การฉีดยาครั้งใหม8 หรือการฉีดยาอื่นๆ ที่บ8อยครั้งผิดปกติ 

• ขbอเนbนย้ำในเรื่องการระวังรักษา และการปรนนิบัติบำรุงเครื่องมือป�องกัน นชค. 

• การแจกจ8ายเครื่องมือป�องกัน นชค. ใหม8 หรือเครื่องมือที่แตกต8างไปจากที่ไดbรับแจกอยู8เดิม 

• ขวัญ กำลังใจ และความสามัคคีของพลเรือน 
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• การสนับสนุนจากพลเรือน 

• การสาธารณสุขของพลเรือน และยารักษาโรคที่มีอยู8 

• การดำเนินกลยุทธในเวลากลางคืน, การซักซbอม, ขนาดของหน8วย, เครื่องมือในการช8วยมองเวลากลางคืนและ

เครื่องมือพิเศษ 

พลนำสาร Messengers 

 พลนำสารมักจะถูกเลือกมาทำการซกัถามเพราะมกัจะเปeนคนที่มีข8าวกรองในตัวอยู8ในระดับทีม่ากกว8าทหารคน

อื่น มักจะเปeนคนช8างสังเกต และสามารถจดจำข8าวสาร และคำแนะนำที่ใหbดbวยวาจา  พลนำสารเปeนผูbที่มีโอกาสที่จะ

เดินทางผ8านพื้นที่การรบ ซึ่งมักจะมองเห็นภาพของสถานการณAล8าสุด และเปeนคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำมาทำการ

ซักถามทางยุทธวิธี ในเรื่อง 

• ลักษณะ และข8าวสารที่พลนำสารถืออยู8ในขณะน้ัน รวมถึงช่ือของผูbใหbข8าว และช่ือผูbรับข8าวน้ัน โดยอธิบายถึง

ตำแหน8งหนbาที่ของบุคคลเหล8าน้ันดbวย 

• ขbอมูลที่พลนำสารรูbเพื่อการนำข8าวสารไปแจbงหน8วย, เสbนทางนำสาร และที่ต้ังของตำบลส8งต8อข8าวสาร 

• ที่ต้ังของศูนยAข8าว และเสbนทางการคมนาคม และสื่อสาร 

• สภาพของถนน, สะพาน และเสbนทางสำรอง 

• ที่ต้ังของ ทก. และช่ือของ ผบ.หน8วย และฝ�ายอำนวยการ 

• ที่ต้ัง ป., ค. และยานเกราะเท8าที่สังเกตเห็นในขณะที่เดินทางผ8านพื้นที่การรบ 

• ที่ต้ังสนามทุ8นระเบิด และที่ต้ังในการต้ังรับ 

• ที่ต้ังตำบลส8งกำลัง และที่ต้ังกองกระสุน 

• อธิบายถึงภูมิประเทศเด8น หรือภูมิประเทศสำคัญ ที่อยู8หลังแนวขbาศึก 

• อาวุธ นชค. รวมถึงที่ต้ัง และหน8วย นชค. 

• ขวัญ กำลังใจ และความสามัคคี ของพลเรือน 

• การยbายถ่ินที่อยู8ของพลเรือน 

• การส8งกำลังของพลเรือน 

• การสาธารณสุขของพลเรือน และยารักษาโรคที่มีอยู8 

• การใชbวิทยุภายในหน8วยของขbาศึก 
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ผบ.หน+วยระดับ หมู+, หมวด และกองร5อย 

 ผบ.หน8วยระดับ หมู8 , หมวด และกองรbอยมักจะมีขbอมูลที่มีขอบเขตกวbางขวางกว8า พลป§นเล็ก และ 

พลนำสาร ซึ่งข8าวสารที่ไดbรับมาจากพลป§นเล็กอาจจะตbองมีการปรับแกb หรือเพิ่มเติมดbวยข8าวสารที่ไดbรับมาจาก 

ผบ.หน8วยเหล8าน้ี ในเรื่อง 

• แผน และภารกิจของหน8วย ในแต8ละระดับ 

• การจัดหน8วยในระดับ กองพัน และระดับกรม 

• จำนวนกำลังพลที่เขbามาอยู8ใหม8ภายในหน8วย ในหbวงเดือนสุดทbาย 

• การวางกำลังของกองรbอย, กรม และกองหนุนของหน8วย 

• ระบุการจัดทั่วไปของหน8วยสนับสนุน เช8น หน8วย ป., ยานเกราะ และหน8วย ช. 

• ยุทธวิธีการรบดbวยวิธีรุก และรับของหน8วยทหารขนาดเล็ก 

• คุณภาพ และขวัญ กำลังใจของทหารที่อยู8ภายในหน8วย 

• หลักนิยมในการใชbอาวุธ นชค. 

• สถานภาพของในการป�องกัน นชค.ตาม รปจ. และสถานภาพการฝoกดbาน นชค. 

• เครื่องมือ และกระบวนการในการติดต8อสื่อสาร 

• การแจกจ8ายเครื่องมือป�องกัน นชค. และเครื่องตรวจคbน นชค.ดbวย สี หรือกระดาษ 

• ขวัญ กำลังใจของพลเรือน 

• การยbายถ่ินที่อยู8ของพลเรือน 

• การส8งกำลังของพลเรือน 

• การสาธารณสุขของพลเรือน และยารักษาโรคที่มีอยู8 

• การดำเนินการ และการส8งกลับเชลยศึก/นักโทษของฝ�ายเรา หรือพันธมิตรฝ�ายเราที่ถูกขbาศึกจับกุม 

• การดำเนินกลยุทธในเวลากลางคืน, การซักซbอม, ขนาดของหน8วย, เครื่องมือในการช8วยมองเวลากลางคืน และ

เครื่องมือพิเศษ 

พนักงานวิทยุ และโทรศัพทG 

 พนักงานวิทยุ และโทรศัพทA ก็เช8นเดียวกันกับพลนำสารคือ มักจะเปeนผูbที่มีความคุbนเคยกับ แผน และ

คำแนะนำเกี่ยวกับการสื่อสารของผูbบังคับหน8วยของตน  โดยทั่วไป มักจะเปeนผูbที่น8าจะรูbเกีย่วกับสถานการณAทางทหาร

ครั้งล8าสุด หรือรูbอย8างครบถbวน เน่ืองจากว8าตbองมีความเกี่ยวขbองกับการส8งข8าวสารในปริมาณที่มาก  ดังน้ันควรจะถาม

คำถามเหล8าน้ี 

• ลักษณะ และปริมาณข8าวสารที่รับ-ส8งในระหว8างสถานการณAทางยุทธวิธี 
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• ช่ือรหัส หรือเลขหน8วยขbาศึกที่อยู8ในสมุดบัญชีรายช่ือหมายเลขโทรศัพทAของหน8วยขbาศึก และคำแนะนำ 

ในการปฏิบัติการสื่อสารอื่นๆ ของหน8วย (นปส.) เช8น ทะเบียนรหัสหน8วย 

• หน8วยหลักของขbาศึกที่อยู8หนbาแนว พรbอมทั้งช่ือรหัสของหน8วยน้ัน 

• ข8ายวิทยุของหน8วย และบุคคล, นามเรียกขาน และย8านความถ่ี 

• ช่ือ และช่ือรหัสของ ผบ.หน8วย และฝ�ายอำนวยการอื่นๆของหน8วย 

• ชนิด, จำนวน, คุณลักษณะพื้นฐานของวิทยุ และโทรศัพทAที่ใชbในหน8วยระดับกองรbอย, กรม และกองพล 

• ระบุหน8วย และที่ต้ังหน8วยที่อยู8หนbาแนว 

• ที่ต้ัง ป. และ ค. 

• ข8าวสารเกี่ยวกับการรหัส และประมวลลับของหน8วยขbาศึก 

• ช่ือรหัสของหน8วยที่ใชbในการปฏิบัติการ หรือช่ือเฉพาะที่กำหนดข้ึนสำหรับเปeนตำบลส8งกำลังสำหรับอาวุธ

พิเศษ 

• ช่ือ และสัญญาณแบบต8างๆที่กำหนดข้ึนสำหรับการเตรียมพรbอม 

พลขับรถ 

 คำถามที่จะใชbถามต8อเชลยศึกที่เปeนพลขับรถของผูbบังคับบัญชา, พลขับรถของฝ�ายอำนวยการ, รถส8งกำลัง 

และรถลากจูงอาวุธ ควรจะถามเกี่ยวกับสถานการณAฝ�ายขbาศึก ซึ่งเชลยศึกเหล8าน้ีจะรูbดี เพราะว8าเปeนผูbที่ขับรถใหbกับ

บุคคล หรือกิจกรรมเหล8าน้ัน  ดังน้ันควรจะถามคำถาม ต8อไปน้ี 

• ระบุหน8วย และที่ต้ังของ ทก.หน8วยเหนือ, หน8วยรอง และหน8วยสนับสนุน 

• ช่ือ และลักษณะนิสัยส8วนตัวของ ผบ.หน8วย และฝ�ายอำนวยการ 

• แผน, คำแนะนำ, คำสั่ง และการสนทนาต8างๆ ของ ผบ.หน8วย และฝ�ายอำนวยการ 

• พฤติกรรมของ ผบ.หน8วย และฝ�ายอำนวยการที่แสดงออกระหว8างกัน, ที่แสดงออกต8อพลเรือน, ต8อหน8วยที่อยู8

ภายใตbการบังคับบัญชา และต8อสถานการณAทางทหารทั่วๆไป 

• เสbนทางในการคมนาคมติดต8อสื่อสาร และสภาพเสbนทาง 

• หลักนิยมทางยุทธวิธีของ ผบ.หน8วย 

• การจัดหน8วยในการบังคับบัญชา และฝ�ายอำนวยการ 

• เสbนทางการส8งกำลัง และสภาพถนน 

• ที่ต้ังตำบลส8งกำลัง และชนิดของยานพาหนะทั้งของพลเรือน และทหารที่ใชbในการส8งกำลัง 

• ความเพียงพอ หรือความขาดแคลนการส8งกำลังทั้งของทหาร และพลเรือน 

• ชนิด, จำนวน และสภาพยานพาหนะทั้งของทหาร และพลเรือนที่ใชbในการส8งกำลัง 
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• ที่ต้ัง ป. และ ค. 

• การเคลื่อนยbายกำลังทหาร และพื้นที่รวมพล 

• ที่ต้ังแหล8งรวมรถ และสถานที่จอดรถยนตAบรรทุก 

• การจัดหน8วยของ หน8วย ตถ. และหน8วย ปตอ. รวมถึงอาวุธที่ใชb และกำลังที่มีอยู8 

• ต้ังยิงของอาวุธ ตถ. และ ปตอ. 

• ช่ือ ผบ.หน8วย ตถ. และ ปตอ. 

• ภารกิจของหน8วย ตถ. และ ปตอ. 

• ชนิด และสถานภาพของกระสุน 

• ความสมัครใจ หรือถูกบังคับในการอพยพ หรือเคลื่อนยbายพลเรือน 

• ขวัญ กำลังใจ และการสาธารณสุขของพลเรือน 

ผบ.หน+วย ลว. และ กำลังพลในหน+วย ลว. 

 กิจกรรมในการ ลว.ของหน8วยขbาศึก จะช้ีใหbเห็นถึงแผนการปฏิบัติของขbาศึก ควรจะถามคำถาม ดังน้ี 

• ภารกิจเฉพาะในการ ลว. 

• เสbนทางที่ใชbในการ ลว. , เวลาออก และเวลากลับ 

• ที่ต้ัง ขนพร. ของหน8วยขbาศึก, ที่ต้ัง กดร., กทป. และกองรักษาด8าน 

• ที่ต้ัง บก.หน8วยระดับ หมวด, กองรbอย, กองพัน, กรม หรือกองพล 

• เสbนทางที่เขbาถึงที่มั่นขbาศึก และที่ต้ังหน8วยในที่มั่นขbาศึก 

• จุดตbานทานแข็งแรง และพื้นการยิงของขbาศึก 

• ที่ต้ัง ค. และ ปก. ของขbาศึก 

• ที่ต้ังของ ที่ตรวจการณA และที่ฟvงการณA 

• สภาพของสะพาน และท8าขbาม 

• คำอธิบายเกี่ยวกับภูมิประเทศสำคัญ 

• ที่ต้ัง และคำอธิบายเกี่ยวกับที่ต้ังในการต้ังรับของขbาศึก เช8น ที่ต้ังอาวุธ ตถ., เครื่องป�ดกั้นถนน, ทุ8นระเบิด, 

ลวดหนาม, ช8องว8าง และเสbนทางระหว8างลวดหนาม, พลุสะดุด, กับระเบิดสังหารบุคคล, ทุ8นระเบิดดักรถถัง 

และจุดซุ8มโจมตี 

• วัตถุประสงคAอื่นๆ ในการ ลว., หน8วยลว. และกอง ลว.อื่นๆ 

• การจัด และยุทโธปกรณAของหน8วย ลว.ของ กรม และกองพล 

• สัญญาณผ8าน และสัญญาณโตbตอบของหน8วย ลว. และทหารที่อยู8หนbาแนว 
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• ช่ือ ผบ.หน8วย, ฝ�ายอำนวยการ และโดยเฉพาะเจbาหนbาที่ข8าวกรองของหน8วยขbาศึก 

• การประสานกิจกรรมการ ลว.กับหน8วยอื่นๆ เช8น รbอย.ปล., หน8วย ป. และหน8วย ค. ของขbาศึก 

• ขวัญ กำลังใจ และความสามัคคีของพลเรือน 

• การยbายที่อยู8 หรือการเคลื่อนยbายพลเรือน 

• การส8งกำลังของพลเรือน 

• การสาธารณสุขของพลเรือน และยารักษาโรคที่มีอยู8 

กำลังพลของหน+วย ค. และ ปก. 

 กำลังพลของหน8วย ค. และ ปก. จะมีความรูbในเรื่องใดน้ัน ข้ึนอยู8กับพื้นฐานทางดbานประสบการณA หรือการ

สังเกตของแต8ละคน ซึ่งควรจะถามคำถาม ดังน้ี 

• ที่ต้ังหน8วยของตัวเอง และส8วนอื่นๆ  เช8น ที่ต้ัง ปก., ค.  และที่ต้ังยิงสำรองที่วางแผนไวb 

• การจัดหน8วย, กำลัง, การบาดเจ็บ และสูญเสียกำลังพล และอาวุธของหน8วยของแหล8งข8าว 

• เป�าหมายในการยิงของ ค. และ ปก. 

• สถานภาพการฝoกพลประจำป§น 

• การวางกำลังของหน8วยขนาดเล็ก, หมู8 และ หมวด 

• การส8งกำลังกระสุน รวมถึงชนิดของกระสุน, อัตรามูลฐาน หรืออัตรากระสุนที่มีอยู8ในมือ เช8น กระสุนเคมี 

และชีวะ 

• ที่ต้ังตำบลส8งกำลังกระสุนที่อยู8ทางดbานหนbา 

• คุณลักษณะของอาวุธที่ใชb 

• การส8งกำลงัอาหาร และการส8งกำลังอื่นๆ 

• ขวัญ กำลังใจ 

• ผลกระทบจากการยิงทำลายที่มั่น จากการยิงของฝ�ายเรา 

• ขีดความสามารถทางดbานนิวเคลียรAที่มีอยู8 

• จำนวนกำลังพลที่เขbามาอยู8ใหม8ภายในหน8วย ในหbวงเดือนสุดทbาย 

นายทหารติดต+อ 

 นายทหารติดต8อจะเปeนตัวแทนของผูbบังคับบัญชาในการประสานงานกับ บก.หน8วยเหนือ, หน8วยรองและ

หน8วยขbางเคียง นตต.อาจจะเปeนผูbประสานงานระหว8างหน8วยทหารราบ กับหน8วยยานเกราะ และหน8วย ป.ที่มา

สนับสนุน และหน8วยรับการสนับสนุน, หน8วย ช. และหน8วย ลว. 
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• ขbอมูลของคำสั่งสนาม เช8น การประกอบกำลังของหน8วยที่จะเขbาตี รวมถึง ที่ต้ังหน8วย และทิศทางการเขbาตี , 

ภารกิจของหน8วยแต8ละหน8วยที่เขbาตี, ที่หมายในการเขbาตี, แผนในการเขbาตี, ต้ังรับ หรือร8นถอยและแผนใน

การติดต8อสื่อสาร และประสานงานระหว8างหน8วย 

• ที่ต้ังของ ทก. หน8วยเหนือ, หน8วยรอง หน8วยขbางเคียง และหน8วยสนับสนุน รวมถึงที่ต้ังทางการส8งกำลังและ

ที่ต้ังทางการสื่อสาร 

• ที่ต้ังของที่ตรวจการณA และกองรักษาด8าน 

• พื้นที่รวมพล และที่ต้ังของตำบลส8งกำลัง 

• การวางกำลังของ กรม, กองพัน และกองรbอย ของกองพล 

• ระบุหน8วย และการวางกำลังของหน8วยที่เปeนกองหนุน 

• สถานภาพทางการส8งกำลังทุกชนิด 

• สภาพสังคม และเศรษฐกิจของพลเรือน 

• การยbายถ่ินที่อยู8ของพลเรือน 

กำลังพลหน+วยยานเกราะ 

 กำลังพลหน8วยยานเกราะเปeนผูbที่มีความรูbดีในเรื่องเกี่ยวกับ ยุทธวิธีการต8อสูbรถถัง, การสื่อสาร, การส8งกำลัง

บำรุงของขbาศึก ซึ่งจะช8วยในการซักถามไดbดี และมักจะเปeนผูbที่มีประสบการณAในการรบ, ทุ8นระเบิด, กับดัก และที่ซุ8ม

โจมตี ซึ่งควรจะถามคำถาม ดังน้ี 

• ระบุหน8วยยานเกราะของ ขศ. 

• แผนการเตรียมการ และกำลังของหน8วยสนับสนุน หรือหน8วยทหารราบที่รับการสนับสนุน 

• ชนิด และคุณลักษณะของรถถังที่ใชb 

• จุดอ8อนทางเครื่องยนตA และทางยุทธวิธีของรถถังที่ใชb 

• วิธีการติดต8อสื่อสารระหว8างรถถังกับรถถัง และระหว8างรถถังกับทหารราบ 

• ภารกิจ และวัตถุประสงคA 

• เสbนทางการเคลื่อนที ่

• หน8วยยานเกราะที่อยู8ในกองหนุน 

• ที่ต้ังพื้นที่จอดรถถัง และพื้นที่รวมพล 

• ที่ต้ังภูมิประเทศสำคัญที่ไม8สามารถขbามผ8านไดb 

• วิธีการประสานงานของหน8วย ค., ป. และหน8วย ถ. 

• ที่ต้ังหน8วยกูbซ8อม และที่กอง สป.3 รวมถึงเทคนิคในการส8งกำลังเพิ่มเติม และการเติม สป.3 



 

 

 

149 

• ผลกระทบของสภาพอากาศที่มีต8อการปฏิบัติการของรถถัง 

• ภารกิจการ ลว.ของหน8วยยานเกราะ 

• จำนวนกำลังพลที่เขbามาอยู8ใหม8ภายในหน8วย ในหbวงเดือนสุดทbาย 

• ขวัญ กำลังใจ และความสามัคคีของพลเรือน 

• การยbายที่อยู8 หรือการเคลื่อนยbายพลเรือน 

• การส8งกำลังของพลเรือน 

• การสาธารณสุข และยารักษาโรคของพลเรือนที่มีอยู8 

• สถานภาพกระสุน และการส8งกำลัง สป.3 เพิ่มเติม 

• ที่ต้ังตำบลส8งกำลังกระสุน 

• การส8งกำลังกระสุน ซึ่งรวมถึงชนิดของกระสุนในอัตรามูลฐาน หรือที่มีอยู8ในมือ เช8น กระสนุเคมี 

• มาตรการป�องกันการโจมตีดbวย นชค. และรังสี รวมถึงชนิดของเครื่องมือป�องกัน นชค.ที่ติดอยู8บนรถถัง 

• การดำเนินกลยุทธในเวลากลางคืน, การซักซbอม, ขนาดของหน8วย, เครื่องมือในการช8วยมองเวลากลางคืน และ

เครื่องมือพิเศษ 

กำลังพลหน+วยป¥นใหญ+ 

 หัวขbอที่ควรถามกำลังพลหน8วย ป. จะตbองแยกตามหนbาที่ เช8น ผูbตรวจการณAหนbา,กำลงัพลในส8วนยิง และกำลงั

พลหน8วย ปตอ. 

ผู1ตรวจการณiหน1า 

• ที่ต้ัง, การจัดหน8วย และจำนวนป§นใหญ8ที่อยู8ใน รbอย.ป. หรือ พัน.ป. ที่แหล8งข8าวเปeนคนตรวจการณAและ

อำนวยการยิง 

• ที่ต้ังของหน8วยที่อยู8หนbาแนว, กองรักษาด8าน และที่ตรวจการณA 

• ที่ต้ังของที่ตรวจการณAสำรอง 

• ที่ต้ัง และเวลาที่น8าจะเปeนไปไดbในการที่จะเขbาที่ต้ังยิง ป. หรือเขbาที่ต้ังยิงสำรอง 

• การวางกำลังของหน8วย ป. 

• คุณลักษณะของ ป. รวมถึงกวbางปากลำกลbอง และระยะยิง 

• เป�าหมายของการยิงแบบต8างๆ ในระหว8างการรบแต8ละข้ัน 

• ข8ายการติดต8อสื่อสารระหว8างหน8วย ป. กับทหารราบ 

• ชนิด และที่ต้ังของ ป. ที่จะทำการยิงตามคำขอของหน8วยทหารราบ 

•  ระบุหน8วย ป. ระดับ ทภ. หรือหน8วย ป. อื่นๆ ที่มาสนับสนุน 
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• แผนการเขbาตี, ต้ังรับ หรือร8นถอย ของหน8วยขbาศึก 

• วิธีการในการประสานการยิง ป. กับการดำเนินกลยุทธของทหารราบ 

• ภารกิจ และวัตถุประสงคAของหน8วยแหล8งข8าว รวมถึงหน8วยที่รับการสนับสนุนจากหน8วยของแหล8งข8าว 

• เสbนทางการเคลือ่นที่ และสภาพเสbนทาง  ลักษณะภูมิประเทศสำคัญ 

• วิธีการตรวจการณA และการอำนวยการยิง ป. รวมถึงขbอมูลอื่นๆ เช8น เครื่องบินที่ใชbในการตรวจการณA 

• วิธีการยิงต8อตbาน ป. และการป�องกันที่ต้ังขbาศึกจากการยิงต8อตbาน ป. 

• การใชb และที่ต้ังยิงลวงของ ป. 

• ชนิดของกระสุน ป. ที่ใชbต8อเป�าหมายแบบต8างๆ, กระสุนชนิดใหม8 การสงวนการยิง และเหตุผลที่ตbองสงวนการ

ยิง ป. 

• ที่ต้ัง ทก.หน8วย ป. และ ทก.หน8วยทหารราบ 

• ขีดความสามารถทางการจราจรของเสbนทางที่จะใชbทำการเคลื่อนยbาย ป.หนัก 

• ช่ือ ผบ.หน8วย, ฝ�ายอำนวยการ และพฤติกรรมที่แสดงออกซึ่งกันและกัน และต8อ ผบ.หน8วยทหารราบ 

• จำนวนกำลังพลที่เขbามาอยู8ใหม8ภายในหน8วยในหbวงเดือนสุดทbาย 

• ผลกระทบต8อหน8วยขbาศึก จากการยิง ป.ของฝ�ายเรา 

• ที่ต้ัง และความหนาแน8นในการรวมกำลังต้ังรับ 

• ที่ต้ังตำบลส8งกำลังกระสุน 

• ช8องวิทยุสื่อสารที่ใชbในข8ายควบคุมการยิง 

• ระบุหน8วย และที่ต้ังของกองพันที่ไปสนับสนุน 

• การยิงสนับสนุนดbวยนิวเคลียรA ที่มีอยู8 

• ขวัญ กำลังใจ และความสามัคคีของพลเรือน 

• การส8งกำลังของพลเรือน 

• การสาธารณสุขของพลเรือน และยารักษาโรคที่มีอยู8 

กำลังพลในส?วนยิง 

• มาตรการป�องกันการยิง ป. ของฝ�ายเรา 

• มาตรการป�องกันการยิงต8อตbาน ป. สำหรับที่ต้ังยิง ป. 

• ผลกระทบจากการยิงต8อตbาน ป. ของฝ�ายเรา 

• ที่ต้ังกองกระสุนของกองรbอย 
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• การวางอาวุธ รปภ.ในพื้นที ่

• ทิศทาง และมุมสูงของการยิง 

• คำแนะนำเกี่ยวกับการใชbกระสุน 

• ช่ือของ ผบ.รbอย.ป. และช่ือ ผบ.หน8วยคนอื่นๆ 

• คำอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ ป. ที่ใชb 

• สถานะภาพการฝoกพลประจำป§น 

• การส8งกำลังอาหาร และขวัญ กำลังใจของทหาร และพลเรือน 

• มาตรการในการป�องกันการโจมตีจากอาวุธ นชค. 

• ชนิด และจำนวนของกระสุน รวมทั้งกระสุนนิวเคลียรA และเคมี ที่อยู8ในอัตรามูลฐาน และที่พรbอมใชbงาน 

• ที่ต้ังกองกระสุนเคมี และชีวะ 

• ที่ต้ังเป�าหมายที่กำหนดไวbสำหรับการยิงกระสุน เคมี และชีวะ 

กำลังพล ปตอ. 

• ที่ต้ัง และจำนวนของอาวุธ ปตอ. 

• อธิบายรายละเอียด และคุณลักษณะของ ปตอ. และจรวดต8อสูbอากาศยาน 

• รูปร8าง, ขนาด และที่ต้ังของเรดารAทางพื้นดิน 

• การจัดหน8วย ปตอ. 

• ลักษณะ รูปแบบการป�องกันภัยทางอากาศเปeนพื้นที ่

• ขีดความสามารถทางดbานนิวเคลียรA 

• วิธีการในการโจมตี บ.ฝ�ายเรา ตามชนิดของอากาศยาน 

• แนวทางการเคลื่อนที่ และความสูงสุด และต่ำสุด ที่ไดbเปรียบในการป�องกันภัยทางอากาศฝ�ายขbาศึก 

• วิธีการพิสูจนAทราบอากาศยานไม8ทราบฝ�าย 

เจ5าหน5าท่ีเสนารักษG Medical Corpsmen 

 ถึงแมbว8าเจbาหนbาที่เสนารักษAจะเปeนผูbที่ไดbรับการคุbมครองเปeนพิเศษตามขbอตกลงนานาชาติ แต8เจbาหนbาที่เสนา

รักษAก็สามารถที่จะถูกนำมาซักถามไดbโดยตbองไม8มีการละเมิดต8อกฎหมาย หรือกฎการสงครามที่มีอยู8ซึ่งคำถามที่ควร

ถามมีดังน้ี 

• จำนวนของผูbบาดเจ็บจากการรบ 

• อาวุธที่เปeนเหตุใหbมีการบาดเจ็บมากที่สุด 

• บุคคลสำคัญที่เคยไดbรับบาดเจ็บ 
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• สถานภาพดbานการสาธารณสุข และสุขาภิบาลในหน8วยทหาร 

• อัตราการตายของผูbบาดเจ็บ 

• ยุทธวิธีของ ผบ.หน8วยที่มีความเกี่ยวขbองกับจำนวนผูbบาดเจ็บ 

• ความเพียงพอ และประสิทธิภาพของการส8งกลับผูbบาดเจ็บ 

• อาวุธที่ฝ�ายขbาศึกเกรงกลัวมากที่สุด 

• ที่ต้ัง และเจbาหนbาที่ที่อยู8 ณ สถานีปฐมพยาบาล และโรงพยาบาล 

• การจัดหน8วยเสนารักษAของ กองพัน, กรม และกองพล 

• สถานภาพ และชนิดของการส8งกำลังทางการแพทยA 

• การใชb และคุณลกัษณะของยารักษาโรคที่มีการพัฒนาข้ึนใหม8 

• ขbอมูลผูbที่ไดbรับบาดเจ็บ, เจ็บป�วย หรอืเสียชีวิต 

• ความเช่ียวชาญของเจbาหนbาที่เสนารักษAฝ�ายขbาศึก 

• ขbอมูลเกี่ยวกับการเจ็บป�วยที่มีการติดต8อถึงกัน หรือโรคระบาดที่เกิดข้ึนในฝ�ายขbาศึก 

• แบบของการรักษา และยา สำหรับผูbที่บาดเจ็บจากอาวุธ นชค. 

• การส8งกำลัง และวัสดุที่มีอยู8สำหรับใชbในการรักษาผูbที่บาดเจ็บจากอาวุธ นชค. 

• การฝoกพิเศษ หรือการฝoกการรักษาพยาบาลต8อผูbบาดเจ็บจากอาวุธ นชค. 

• การฉีดภูมิคุbมกันใหม8 หรือการฉีดภูมิคุbมกันครั้งล8าสุด 

• การยbายถ่ินที่อยู8ของพลเรือน 

• การส8งกำลังของพลเรือน 

• การสาธารณสุขของพลเรือน และยารักษาโรคที่มีอยู8 

• ที่ต้ัง และสถานภาพของโรงพยาบาลพลเรือน, โรงงานผลิตยาเพื่อการส8งกำลัง และคลังเก็บ สป.สายแพทยA 

ทหารช+าง Engineer Troops 

 ทหารช8างจะถูกเลือกมาซักถามเพื่อใหbไดbข8าวสารเกี่ยวกับสะพาน, ป�อมสนาม, สนามทุ8นระเบิด และการ

ประสานระหว8าง ทหารราบ และหน8วยรับการสนับสนุน  หัวขbอที่ควรถาม มีดังน้ี 

• ภารกิจของหน8วยรับการสนับสนุน 

• ที่ต้ัง และแบบของสนามทุ8นระเบิดที่มีอยู8, ที่ต้ังสะพาน, อาคาร, สนามบิน และที่ต้ังอื่นๆ ที่พรbอมจะทำลาย และ

ชนิดของระเบิดที่จะใชbในการทำลาย 

• หลักนิยมที่เกี่ยวขbองกับการใชbทุ8นระเบิด และกับระเบิด ซึ่งรวมถึงชนิดของทุ8นระเบิด, คุณลักษณะของเครื่องจุด

ระเบิด และแบบของสนามทุ8นระเบิด 
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• ที่ต้ังเครื่องป�ดกั้นถนน และกับดักรถถัง และวิธีในการก8อสรbางสิ่งเหล8าน้ัน 

• สภาพถนน, สะพาน และลำน้ำ หรือแม8น้ำสำหรับการจราจรของบุคคล, ยานพาหนะ และรถหุbมเกราะ, 

ขีดความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของสะพาน และที่ต้ัง และคำอธิบายเกี่ยวกับท8าขbาม 

• ที่ต้ังกองวัสดุ และเครื่องมือทางการช8าง เช8น วัสดุก8อสรbางถนน, ไมbสรbางสะพาน, ไมbแปรรูป, เหล็ก, วัตถุระเบิด, ที่

ระเบิดหิน, หินบด, โรงเลื่อย และโรงเครือ่งจักร 

• ที่ต้ังลวงของยานพาหนะ รถถัง และป§นใหญ8 

• ที่ต้ังที่มีการซ8อนพราง และหน8วยที่มีการซ8อนพราง 

• การส8งกำลังน้ำประปา และที่ต้ังตำบลจ8ายน้ำ 

• การจัดหน8วย, กำลัง และอาวุธที่มีใชbในหน8วยทหารช8าง 

• หน8วย ช. อืน่ๆ ที่นอกเหนือไปจากหน8วย ช. ในอัตรา ซึ่งวางกำลังอยู8ดbานหนbา และภารกิจของหน8วย ช. น้ัน 

• จำนวนของ รยบ., รถแทรกเตอรA และรถทางการช8างอื่นๆ 

• ที่ต้ังของสะพานที่สรbางข้ึนใหม8 หรือที่ซ8อมข้ึนใหม8 

• การใชbระเบิดทำลาย 

• ขวัญ กำลังใจ และความสามัคคีของพลเรือน 

• การยbายที่อยู8 หรือการเคลื่อนยbายพลเรือน 

• การส8งกำลังของพลเรือน 

• การสาธารณสุขของพลเรือน และยารักษาโรคที่มีอยู8 

• ที่ต้ัง และสถานภาพปvจจุบันของโรงผลิตกระแสไฟฟ�า, โรงผลิตน้ำประปา และโรงกำจัดขยะของพลเรือน 

• การดำเนินกลยุทธในเวลากลางคืน, การซักซbอม, ขนาดของหน8วย, เครื่องมือในการช8วยมองเวลากลางคืนและ

เครื่องมือพิเศษ 

ทหารหน+วย ลว. Reconnaissance Troops 

 ทหารหน8วย ลว. และกิจกรรมการ ลว.จะบ8งช้ีไดbถึงเจตนารมณAของ ขศ. หัวขbอที่ควรถามมีดังน้ี 

• แผนการ ลว., ลำดับของรูปขบวน (March Order), ตารางเวลาการ ลว. และภารกิจพิเศษของทุกส8วน, วิธีการ

ประสานงาน และการติดต8อสื่อสารกับหน8วยต8างๆ และ บก.หน8วย ลว. และ บก.หน8วยเหนือ 

• คำสั่งที่ไดbรับมาจาก บก.หน8วยเหนือ 

• ระบุหน8วย, การจัด, การประกอบกำลัง, กำลัง, วิธีการขนส8ง และอาวุธของหน8วย 

• เสbนทางการเคลื่อนที่ที่หน8วย ลว.ใชb 
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• ระบุหน8วย, การประกอบกำลัง, กำลัง และการวางกำลังของกำลังหลักส8วนใหญ8 และส8วนที่เปeนกำลังเพิ่มเติม และ

เสbนทางที่จะใชb 

• คุณภาพโดยทั่วไปของทหารในหน8วย ลว. และในหน8วยที่เปeนกำลังส8วนใหญ8 

• วิทยุสื่อสาร และย8านความถ่ี 

• การดำเนินกลยุทธในเวลากลางคืน, การซักซbอม, ขนาดของหน8วย, เครื่องมือในการช8วยมองเวลากลางคืนและ

เครื่องมือพิเศษ 

พลเรือนในท5องถ่ิน 

 พลเรือนจะเปeนผูbทีเ่พิ่งเดินทางออกมาจากพื้นที่ที่ถูกยึดครองโดยฝ�ายขbาศึก มักจะมีข8าวสารสำคัญ และเปeนผูbที่

พรbอมจะใหbข8าว  ซึ่งข8าวสารเหล8าน้ีมักจะมีความสำคัญต8อเจbาหนbาที่ปฏิบัติการกิจการพลเรือน และเจbาหนbาที่ ปจว. จึง

ควรถามคำถามเหล8าน้ี 

• ที่ต้ังของหน8วยขbาศึกที่อยู8หนbาแนว และกำลังหลักของขbาศึกที่อยู8ในแนวต้ังรับ 

• ที่ต้ัง ป. 

• ที่ต้ัง และลักษณะของสนามทุ8นระเบิดในพื้นที่ส8วนหลังของขbาศึก 

• คำอธิบายเกี่ยวกับภูมิประเทศสำคัญ 

• สภาพถนน, สะพาน และสิ่งก8อสรbางหลัก 

• แนวทาง และการปฏิบัติของฝ�ายขbาศึกต8อพลเรือนในทbองถ่ิน 

• แหล8งทรัพยากรบุคคล และวัสดุที่มีอยู8ในพื้นที ่

• ขวัญ กำลังใจ และความสามัคคีของพลเรือนในทbองถ่ิน 

• ขbอมูลเกี่ยวกับบุคคลสำคัญทางฝ�ายพลเรือนที่ยังคงอยู8ในพื้นที่ฝ�ายขbาศึก 

• สภาพการสาธารณสุข และการแพทยAของประชาชนในทbองถ่ิน 

• ผลกระทบจากการปฏิบัติการของฝ�ายเราที่มีต8อประชาชนในทbองถ่ิน 

• คำแนะนำในการเตรียมตัวสำหรับมาตรการป�องกันการโจมตีดbวย นชค. 

• การฉีดภูมิคุbมกันครั้งล8าสุด 

เจ5าหน5าท่ีทางการเมือง และโฆษณาชวนเชื่อ Political and Propaganda Personnel 

 บุคคลที่ถูกจับจากการรบซึ่งเปeนผูbที่เกี่ยวขbองทางการเมือง และ การปจว. ควรถามคำถาม ดังน้ี 

• นโยบาย, แผน และวัตถุประสงคAการโฆษณาชวนเช่ือ, ปจว. 

• การจัดหน8วย และการฝoก 

• กิจกรรมครั้งล8าสุด และครั้งที่ผ8านมา รวมถึงแผนงานใดๆ ที่เกี่ยวขbองกับการ ปจว. 
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• การวิเคราะหAจุดแข็ง จุดอ8อนของฝ�ายเรา โดยฝ�ายขbาศึก 

• เป�าหมายในการโฆษณาชวนเช่ือ รวมถึงลำดับความเร8งด8วน 

• ผลจากการ ปจว.ของฝ�ายเรา 

• วิเคราะหAจุดแข็ง และจุดอ8อนของฝ�ายขbาศึก 

• กิจกรรมการต8อตbานการโฆษณาชวนเช่ือของฝ�ายขbาศึก 

สมาชิกกำลังกองโจร Guerrilla Personnel 

 สมาชิกกำลังกองโจรน8าจะมีความรูbเกี่ยวกับกิจกรรมกองโจร, กำลัง, ยุทโธปกรณA, ความเปeนผูbนำ และอิทธิพล

ในทbองถ่ิน หรือการสนับสนุนในทbองถ่ิน โดยข้ึนอยู8กับงานที่แต8ละคนไดbรับมอบ หัวขbอที่ควรถามมี ดังน้ี 

• พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมของกองโจร Area of Activities 

• ลักษณะของกิจกรรมกองโจร Nature of Activities 

• กำลัง 

• ยุทโธปกรณA 

• แรงจูงใจ 

• ลักษณะความเปeนผูbนำ 

• ความไวbวางใจ 

• การติดต8อ/พบปะ 

• การอำนวยการ หรือการสนับสนุนจากภายนอก 

การปฏิบัติการ นชค. NBC Operations 

 หัวขbอต8อไปน้ี เปeนหัวขbอที่ควรใหbความสนใจ เมื่อจะทำการซักถามบุคคลเกี่ยวกับการปฏิบัติการ นชค. 

• เครื่องมือในการป�องกัน นชค. อะไรบbางที่แจกจ8ายใหbกับทหาร, มีการแจกจ8ายเครื่องมือพิเศษที่แตกต8างไปในพื้นที่

เฉพาะพื้นที่ใดบbาง, ถbามี เปeนเครื่องมืออะไร และแจกจ8ายไปในพื้นที่ใด 

• มีการฉีดยาป�องกันชนิดใหม8 หรือฉีดยาป�องกันครั้งล8าสุดหรือไม8 เท8าที่แหล8งข8าวทราบในระหว8างการซักถาม 

• ยาฉีดป�องกันแบบใดที่ฉีดใหbกับหน8วยทหาร ตามการบันทึกการฉีดยาป�องกันที่ยึดไดb 

• หน8วยทหารไดbรับการแจกจ8ายหนbากากป�องกันหรือไม8, ทหารทุกคนตbองถือหนbากากไปดbวยตัวเองหรือไม8,มพีื้นที่

ใดบbางที่ทหารไม8ตbองใชbหนbากาก, อุปกรณAประกอบอื่นๆ อะไรบbางที่แจกจ8ายไปพรbอมกับหนbากาก 

• มีการแจกจ8ายเครื่องมือป�องกันใหbกับทหารหรือไม8, ถbามี เปeนผbา หรือวัสดุแบบใด, ถbามีการใชbผbาแบบพิเศษแลbว ผbา

ชนิดน้ันจะนำมาใชbในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ใด 

• หน8วยทหารมีการก8อสรbางอาคารป�องกัน นชค. หรือไม8 ถbามี เปeนแบบใด 
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• ป�อมสนามที่มีอยู8ทั้งแบบที่เปeนบุคคล และเปeนหน8วยมีการสรbางที่ป�องกันเหนือศีรษะหรือไม8 

• ทหารไดbรับการแจกจ8ายเครื่องป�องกันรองเทbา หรือวิธีการป�องกันอื่นๆ เพื่อเตรียมการในการป�องกันสารพิษแบบ

ของเหลวหรือไม8 

• รถถัง หรือรถหุbมเกราะมีการเตรียมการป�องกันดbวยการติดต้ังเครื่องป�องกันพลประจำรถจากการโจมตีดbวยเคมี

หรือไม8 

• ทหารไดbรับการแจกจ8ายอุปกรณAปฐมพยาบาลเปeนบุคคลหรือไม8 เช8น ยาแกbพิษ หรือยาทาป�องกัน 

• มีพื้นที่บริเวณใดบbางที่มีการเพิ่มเติม หรือมีการป�องกันเปeนพิเศษ เพื่อความปลอดภัยจาก นชค. 

• ขนาด และการประกอบกำลังของหน8วยที่มีเจbาหนbาที่ นชค.เปeนอย8างไร,มีที่ต้ังอยู8ที่ใด และมีไวbเพื่ออะไร 

• ทหารไดbรับการแจกจ8ายคำแนะนำในการระวังป�องกันพิเศษที่เกี่ยวขbองกับการรับประทานอาหาร, น้ำด่ืมหรือการ

จัดการต8อปศุสัตวAในพื้นที่ที่อาจถูกโจมตีจากขbาศึกหรือไม8 

• มีการฝoกอะไรบbาง ในกรณีที่ทหารไดbรับสารพิษ และการกระจายของสารพิษที่ทำใหbไรbความสามารถ 

• อุปกรณAในการตรวจคbนสารเคมีที่แจกจ8ายใหbกับทหารมีอะไรบbาง, อุปกรณAเหล8าน้ันแบบใดบbางที่นำมาใชbอย8าง

ต8อเน่ือง,ใชbเปeนพิเศษ หรือไม8ใชbเลย,หรือมีอุปกรณAใดที่แตกต8าง ซึ่งทำข้ึนมาเพื่อใชbในพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึง 

• อุปกรณAเครื่องวัดการแผ8รังสแีบบใดที่แจกจ8ายใหbกับหน8วยทหาร และระยะ หรือขีดจำกัดของอุปกรณAมีระยะเท8าใด

, มวิีธีการแจกจ8ายอย8างไร 

• จำนวนช่ัวโมงของการฝoก นชค. ที่ทหารไดbรับการฝoก, จำนวนช่ัวโมงของการฝoกเปeนบคุคลในการฝoกปฏิบัติการ เคม,ี 

ชีวะ และรังสี, ทหารไดbรับการฝoกพิเศษ หรือการฝoกเร8งด8วนเกี่ยวกับเรือ่งราวดังกล8าว ที่นำมาอยู8ในการฝoกตามปกติ

หรือไม8 

• หน8วยทหารมีเครือ่งเครื่องมือลbางสารพิษหรือไม8, ถbามีเปeนแบบใด และมีอยู8จำนวนเท8าใด 

• เคยสังเกตเห็นสถานีลbางสารพิษ หรือหน8วยลbางสารพิษที่ต้ังอยู8ในพื้นที่หรือไม8, ถbาเคยเห็น ที่ต้ังอยู8ที่ใด และมีการ

ประกอบกำลังอย8างไร 

• หน8วยทหารไดbรับการแจกจ8ายกล8องตัวอย8างสารชีวภาพ หรือเครื่องมือตัวอย8างสารชีวภาพหรือไม8 ถbามีเปeน

เครื่องมือชนิดใด และมีการประกอบกำลังอย8างไร 

• เคยสังเกตเห็นวัตถุทรงกระบอก หรือกล8องที่อาจจะเปeนที่บรรจุสารเคมีหรือไม8 

• เคยสังเกตเห็นเครื่องบินที่ติดต้ังถังใส8วัตถุที่คาดว8าน8าจะใชbพ8นสารเคมีหรือไม8 

• เคยรูbในเรื่องเกี่ยวกบัที่ต้ังกองกระสุนเคมี, ลูกระเบิดเคมี และที่เก็บสารเคมีหรือไม8 

• หน8วย ป., หน8วย ค. หรือหน8วยยิงจรวด มกีระสุนเคมีอยู8หรือไม8 

• มีการแพร8รังสี หรือการแพร8กระจายของสารเคมีอะไรหรือไม8 ที่ทำใหbทหารตbองยbายที่ต้ัง 
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• มีปvญหาใด หรือการขาดแคลนในเรื่องเกี่ยวกับวัสดุ นชค.หรือไม8 

• มีอุโมงคA หรือถ้ำ และที่ต้ังดัดแปลงแบบใดหรือไม8ที่ใชbเพื่อป�องกันสารควบคุมจลาจล และกµาซระเบิด 

• มีวัสดุอะไรที่ใชbป�องกัน หรือมีคำแนะนำใดที่แจกจ8ายใหbหน8วยเพื่อใชbในการป�องกันต8อสารควบคุมจลาจล 

• มาตรการในการป�องกันแบบใดที่จะนำมาใชbในการป�องกันการเจริญเติบโต และสารกำจัดพืช 

วัตถุประสงคGท่ัวไป Overall Objectives Statement 

 หัวขbอ ก-1 เปeนตัวอย8างวัตถุประสงคAทั่วไปของส8วนซักถามที่ไปสนับสนุนทั่วไปใหbกับกองพล  แต8ไม8ไดb

หมายความว8ารวมไวbทั้งหมดตามที่กล8าวน้ี  หขส. และ ตขอ.ที่แสดงไวbในน้ีไม8ไดbครอบคลุมทั้งหมด และไม8ไดbใหbไวbเพื่อ

นำไปใชbเปeนหัวขbอย8อยของสิ่งบอกเหตุในแต8ละหัวขbอ  และในขbอ ก-2 จะแสดงถึงวัตถุประสงคAทั่วไปที่รวมเอางานทั้ง 6 

อย8างของการข8าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสA 

ก-1 : ตัวอย+างวัตถุประสงคGท่ัวไปการซักถาม 

หัวข5อข+าวสารสำคัญ 

ก. อาวุธ นชค. 

1. มีอาวุธ นชค. วางอยู8ในเขตของกรมหรือไม8 

2. อาวุธ นชค.เหล8าน้ีจะนำออกมาใชbเมื่อใด 

3. อาวุธ นชค. เหล8าน้ีจะนำออกมาใชbที่ใด 

4. อาวุธ นชค. เหล8าน้ี จำนวนเท8าใดที่จะนำออกมาใชbกับแต8ละเป�าหมาย 

5. ระบบอาวุธส8งแบบใดที่จะนำมาใชbส8งอาวุธ นชค. เหล8าน้ี 

ข. การเข<าตีของฝcายข<าศึก 

1. ขbาศึกจะทำการเขbาตีเมื่อใด 

2. ขbาศึกจะทำการเขbาตีที่ใด 

3. ที่หมายหลักของการเขbาตีคืออะไร 

4. หน8วยใดบbางที่จะทำการเขbาตี 

5. ประสิทธิภาพการรบของหน8วยที่จะทำการเขbาตีเปeนอย8างไร 

6. หน8วย ป. ของ กองพล หรือของกรม หน8วยใดที่จะสนับสนุนการเขbาตี 

7. หน8วย ป. เหล8าน้ีต้ังอยู8ที่ใดบbาง 

 

ค. การต้ังรับของฝcายข<าศึก 

1. ขbาศึกจะสถาปนาแนวต้ังรับที่บริเวณใด 

2. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่จะถูกกำหนดใหbวางกำลังบนแนวต้ังรับ 

3. ประสิทธิภาพการรบของหน8วยที่จะถูกกำหนดใหbวางกำลังบนแนวต้ังรับเปeนอย8างไร 
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4. อาวุธ ตถ. แบบใดที่จะถูกกำหนดใหbวางกำลังบนแนวต้ังรับ 

5. เครื่องกีดขวางอะไรบbางที่จะถูกวางบนแนวต้ังรับ 

6. สนามทุ8นระเบิดอะไร แบบใดบbางที่จะถูกวางลงบนแนวต้ังรับ 

7. หน8วยขbาศึกหน8วยใดที่จะประกอบกำลังเปeนกำลังตีโตbตอบเพื่อตอบโตbการโจมตีจากหน8วยยานเกราะ หรือ

หน8วยปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศของฝ�ายเรา 

8. ป§นใหญ8แบบใดที่จะจัดใหbไปสนับสนุนการต้ังรับ และมีที่ต้ังอยู8ที่ใด 

ง. การร?นถอยของฝcายข<าศึก 

1. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่จะเขbาร8วมในการร8นถอย 

2. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วยที่จะทำการร8นถอยอยู8ที่ใด 

3. หน8วยที่จะทำการร8นถอยแต8ละหน8วยจะเริ่มตbนทำการเคลื่อนยbายเมื่อใด 

4. แต8ละหน8วยที่จะทำการร8นถอยจะใชbเสbนทางใดบbาง 

5. หน8วยใดที่จะถูกกำหนดใหbเปeนกองระวังหลังในการร8นถอย 

6. หน8วยใดที่จะถูกกำหนดใหbเปeนส8วนกำบังในการร8นถอย 

7. หน8วยที่ทำการร8นถอยแต8ละหน8วยจะสถาปนาที่มั่นแห8งใหม8ที่บริเวณใด 

8. ป. แบบใดที่จะมอบใหbไปสนับสนุนการร8นถอย 

9. ความพยายามในการลวงแบบใดที่จะใชbเพื่อปกป�ดการร8นถอย 

จ. การเพ่ิมเติมกำลังของฝcายข<าศึก 

1. หน8วยใดที่จะประกอบกำลังเปeนกำลังระลอก2 ของขbาศึก 

2. ประสิทธิภาพการรบของหน8วยที่เปeนกำลังระลอก 2 ของขbาศึกเปeนอย8างไร 

3. ทิศทางการเคลื่อนที่ของหน8วยแต8ละหน8วยในกำลังระลอกที2่ มีทิศทางใดบbาง 

4. หน8วยที่เปeนกำลังระลอก2 ของ ขศ.จะเคลื่อนที่เขbามาในพื้นที่ปฏิบัติการของกรม ไดbเร็วที่สุดเมื่อใด 

5. กำลังในระลอก1 หน8วยใดของขbาศึกบbางที่จะไดbรับการเพิ่มเติมกำลังพล และยุทโธปกรณA 

6. หน8วยต8างๆ เหล8าน้ีจะไดbรับการเพิ่มเติมกำลังถึงเพียงใด 

7. กำลังเพิ่มเติมจะเดินทางมาถึงไดbเร็วที่สุดเมื่อใด 

8. กำลังเพิ่มเติมเหล8าน้ีจะใชbเสbนทางใดบbาง 

ความต5องการข+าวสารอ่ืนๆ 

ก. ตำบลส?งกำลัง 

1. กระสุนชนิดใดบbางที่อยู8ในระดับสะสมของขbาศึก 

2. สป.3 ประเภทใดบbางที่อยู8ในระดับสะสมของขbาศึก 

3. ตำบลส8งกำลังเหล8าน้ีต้ังอยู8ที่ใดบbาง 

4. หน8วยใดบbางที่จะรับการส8งกำลังจากตำบลส8งกำลังเหล8าน้ี 
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5. มีวัสดุอยู8เท8าใดที่อยู8ในระดับสะสมของตำบลส8งกำลังเหล8าน้ี 

ข. ความล?อแหลม Vulnerabilities 

1. ความบกพร8องแบบใดที่เกิดข้ึนกับสิ่งต8างๆเหล8าน้ีของขbาศึก 

1.1 อาวุธ 

1.2 ยานพาหนะ 

1.3 เครื่องมือสื่อสาร 

1.4 กระสุน 

2. เสbนทางใดที่เปeนเสbนหลักการส8งกำลังของขbาศึก 

3. มีการขนส8งเพื่อการส8งกำลังบ8อยครั้งเพียงใดบนเสbนทางเหล8าน้ี 

4. ขbาศึกกำหนดลำดับความเร8งด8วนในการขนส8งเพื่อการส8งกำลัง สป.แต8ละประเภทอย8างไร 

5. ขbาศึกวางจุดสกัดกั้น Choke Points อะไรบbางตามแนวเสbนทางการคมนาคม 

 ก – 2 : ตัวอย+าง วัตถุประสงคGท่ัวไปท่ีรวมเอางานท้ัง 6 ประการของการข+าวกรอง และสงครามอิเล็กทรอนิกสG 

1. การพัฒนาสถานการณG 

1. มีอาวุธ นชค. วางอยู8ในเขตของกรมหรือไม8 

 ก. เคยเห็นจรวดติดบนรถสายพาน หรือเครื่องยิงจรวดแบบอัตตาจรอยู8ภายในเขตของกรมหรือไม8 

 ข. เคยเห็นขบวนยานยนตAขนาดเล็กที่มีการ รปภ. อย8างหนาแน8นผิดปกติเคลื่อนที่อยู8ภายในเขตของกรม

หรอืไม8 

 ค. เคยเห็น บ.เบา บินวนเวียนอยู8เหนือขบวนยานยานตAที่กำลังเคลื่อนที่อยู8ภายในเขตของกรมหรือไม8 

 ง. มีเครื่องส8งสัญญาณที่มิใช8สัญญาณการสื่อสารซึ่งเกี่ยวพันกับอาวุธ นชค. อยู8ในเขตของกรมหรือไม8 

 จ. มีที่ต้ังที่ใดที่มีการ รปภ. อย8างหนาแน8นผิดปกติอยู8ภายในเขตของกรมหรือไม8 

 ฉ. มีวัตถุใดที่มีลักษณะ สูง, บาง เช8น หอคอย, ปล8องไฟ หรือตbนไมbสูงที่ปรากฏข้ึนอย8างทันทีทันใด อยู8ในเขต

ของกรมหรือไม8 

2. อาวุธ นชค. เหล8าน้ีจะถูกนำออกมาใชbเมื่อใด 

 ก. มีหน8วยขbาศึกที่อยู8ในเขตของกรมหน8วยใดซึ่งไดbรับคำสั่งเผชิญเหตุ ที่ระบุสภาพแวดลbอมที่ใหbนำอาวุธ นชค. 

เหล8าน้ีออกมาใชbไดb 

 

 ข. รหัสคำพูดใดที่จะส8งออกไปถึงหน8วยเพื่อแจbงเตือนกำลังทหารขbาศึกว8า จะมีการใชbอาวุธ นชค. ภายในเขต

ของกรม 

 ค. กำลังทหารขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรม จะตbองปฏิบัติอย8างไรเมื่อไดbรับการแจbงเตือนว8าจะมีการใชbอาวุธ 

นชค. 
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 ง. หน8วยทหารขbาศึกที่อยู8ในแนวหนbาหน8วยใดบbางที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ตbองเคลื่อนที่ชbาลง หรือตbองหยุด

การเคลื่อนที่ไปขbางหนbาโดยไม8มีสาเหตุ 

 จ. มีการเคลื่อนยbาย ป.หนักมาก เขbาไปในระยะยิงสนับสนุนใหbกับหน8วยทหารขbาศึกที่อยู8ในแนวหนbา ที่อยู8

ภายในเขตของกรมหรือไม8 

 ฉ. มีการยิงสุ8ม Random Firing ของ ป.หนักมาก เกิดข้ึนภายในเขตของกรมหรือไม8 

3. อาวุธ นชค. เหล8าน้ีจะถูกนำออกมาใชbในที่ใด 

 ก. หน8วยของขbาศึกหน8วยใดบbางที่เรารูb แลbวหายออกไปจากพื้นที่ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. มีกิจกรรมทางอากาศของขbาศึกอะไรบbางที่เพิ่มข้ึนอย8างรวดเร็วในพื้นที่ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. มีกิจกรรมทางอากาศของขbาศึกที่ผิดปกติเกิดข้ึนในพื้นที่ที่อยู8ภายในเขตของกรมหรือไม8 

 ง. มีการใชbควัน หรือมีแผนการใชbควันเพื่อกำบังหน8วยทหารขbาศึกที่อยู8ในแนวหนbาซึ่งอยู8ภายในเขตของกรม

หรือไม8 

 จ. มีพื้นทีเ่ฉพาะพื้นที่ใดหรือไม8ที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ถูกกำหนดใหbเปeนเป�าหมายของอาวุธ นชค. 

 ฉ. มีหน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่อยู8ภายในเขตของกรม ซึ่งไดbรับคำสั่งที่ระบุว8าอาจจะไดbรับการสนับสนุนการ

ปฏิบัติดbวยอาวุธ นชค. 

4. จำนวนอาวุธ นชค. เหล8าน้ีมีจำนวนเท8าใดที่จะถูกนำออกมาใชbกับแต8ละเป�าหมาย 

 ก. มีการวางกำลัง ป.หนักมาก จำนวนเท8าใดที่ถูกระบุว8าวางอยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. มีเครื่องส8งสัญญาณที่มิใช8สัญญาณการสื่อสารซึ่งเกี่ยวพันกับอาวุธ นชค. จำนวนเท8าใดที่วางอยู8ในเขตของ

กรม 

 ค. เคยเห็นมีรถลากจูง-ที่ต้ังยิง-เครื่องส8ง TELs – Transporter-Erector-Launchers จำนวนเท8าใดที่อยู8

ภายในเขตของกรม 

 ง. หน8วย ขศ.ที่อยู8ภายในเขตของกรมกี่หน8วย ที่ไดbรับแจbงว8าอาจจะไดbรับการสนับสนุนดbวยอาวุธ นชค. 

 จ. มีหน8วยขbาศึกที่อยู8ในแนวหนbาที่อยู8ภายในเขตของกรมกี่หน8วย ที่เคลื่อนที่ชbาลง หรือหยุดการเคลือ่นที่ไป

ขbางหนbาโดยไม8มีสาเหตุ 

5. ระบบการส8งอาวุธแบบใดที่จะนำมาใชbเพื่อส8งอาวุธ นชค. 

 ก. ป.หนักมาก ที่อยู8ภายในเขตของกรม มีกวbางปากลำกลbองเท8าใด 

 ข. รถลากจูง-ที่ต้ังยิง-เครื่องส8ง TELs – Transporter-Erector-Launchers แบบใดที่วางอยู8ภายในเขตของ

กรม 

 ค. สารเคมีชนิดใดที่บbางที่มีอยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. สารชีวะแบบใดบbางที่มีอยู8ภายในเขตของกรม 

 จ. มีเครื่องส8งสัญญาณที่มิใช8สัญญาณการสื่อสารแบบใดบbางที่อยู8ภายในเขตของกรม 



 

 

 

161 

6. ขbาศึกจะทำการเขbาตีเมื่อใด 

 ก. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ไดbรับคำสั่งใหbเริ่มทำการเขbาตี 

 ข. มีการรวมกำลังหน8วยทหารราบยานยนตAของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรมหรือไม8 

 ค. มีการรวมกำลังหน8วยยานเกราะของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรมหรือไม8 

 ง. มีการรวมกำลังหน8วย ป. ของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรมหรือไม8 

 จ. มีกำลังทหารขbาศึกที่อยู8ในแนวหนbาที่มีการวางกำลังบนกวbางดbานหนbาแคบ ในพื้นที่ที่อยู8ภายในเขต 

ของกรมหรือไม8 

 ฉ. มีข8าวลืออะไรบbางทีเ่กิดข้ึนในหน8วยขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรม ซึ่งบ8งช้ีว8าจะมีการปฏิบัติการรุกเกิดข้ึนใน

อนาคต 

7. ขbาศึกจะทำการเขbาตีที่บริเวณใด 

 ก. แนวทางการเคลื่อนที่ใดบbางที่หน8วยขbาศึกซึ่งอยู8ภายในเขตของกรม แต8ละหน8วยจะใชbแนวทางน้ัน 

 ข. มีหน8วยขbาศึกจำนวนกี่หน8วยซึ่งอยู8ภายในเขตของกรม ที่จะใชbแนวทางการเคลื่อนที่แต8ละแนวน้ัน 

 ค. หน8วยทหารราบยานยนตAขbาศึกทำการรวมกำลังขนาดใหญ8อยู8ที่ใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. หน8วยยานเกราะขbาศึกทำการรวมกำลังขนาดใหญ8อยู8ที่ใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 จ. หน8วย ป. ขbาศึก ทำการรวมกำลังขนาดใหญ8อยู8ที่ใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

8. ที่หมายหลักของการเขbาตี คืออะไร 

 ก. ที่หมายใดบbางที่มอบใหbกับหน8วยขbาศึกแต8ละหน8วย ซึ่งจะปฏิบัติการรุก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. มีที่หมายกี่แห8งที่มอบใหbกับแต8ละหน8วยของขbาศึก ซึ่งจะปฏิบัติการรุก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. หน8วยขbาศึกกี่หน8วยที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ไดbรับมอบที่หมายเดียวกัน 

9. หน8วยใดบbางที่จะใชbทำการเขbาตี 

 ก. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ไดbรับคำสั่งใหbทำการเขbาตี 

 ข. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางซึ่งอยู8ภายในเขตของกรม ที่มีข8าวลือว8า ใหbเตรียมการในการเขbาตี 

 ค. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่ถูกกำหนดใหbใชbแนวทางการเคลื่อนที่เฉพาะ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่ไดbรับมอบที่หมายเดียวกัน ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

10. ประสิทธิภาพการรบของหน8วยขbาศึกที่จะทำการเขbาตีเปeนอย8างไร 

 ก. จำนวนกำลังพลซึ่งอยู8ในหน8วยที่พรbอมจะเขbาปฏิบัติการรุกในปvจจุบันมีจำนวนเท8าใด ที่อยู8ภายในเขตของ

กรม 

 ข. จำนวนยานพาหนะซึ่งอยู8ในหน8วยที่พรbอมจะเขbาปฏิบัติการรุกในปvจจุบันมีจำนวนเท8าใด ที่อยู8ภายในเขต

ของกรม 

 ค. จำนวนอาวุธซึ่งอยู8ในหน8วยที่พรbอมจะเขbาปฏิบัติการรุกในปvจจุบันมีจำนวนเท8าใด ที่อยู8ภายในเขต 

ของกรม 
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 ง. ขวัญ กำลังใจของกำลังพลซึ่งอยู8ในหน8วยที่พรbอมจะเขbาปฏิบัติการรุกในปvจจุบัน ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

เปeนอย8างไร 

11. หน8วย ป. ของ กรม หรือกองพล หน8วยใดที่ไดbรับมอบใหbไปสนับสนุนการเขbาตี 

 ก. หน8วย ป.หน8วยใดที่ไดbรับคำสั่งใหbไปสนับสนุน กรม หรือกองพลของขbาศึก ที่เขbาปฏิบัติการรุก ที่อยู8ภายใน

เขตของกรม 

 ข. หน8วย ป. หน8วยใด ที่ถูกกำหนดใหbวางอยู8ในระยะยิงสนับสนุนใหbกับ กรม หรือกองพลของขbาศึก ที่อยู8

ภายในเขตของกรม 

 ค. เครื่องส8งสัญญาณที่มิใช8สัญญาณการสื่อสารแบบใด ที่มีความเกี่ยวพันกับ หน8วยป. กรม หรือกองพลของ

ขbาศึก ที่วางอยู8ภายในเขตของกรม 

12. ขbาศึกจะทำการสถาปนาแนวต้ังรับที่บริเวณใด 

 ก. หน8วยขbาศึกกำลังทำการเตรียมการขยายแนวป�อมสนามในพื้นที่บริเวณใดที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วยขbาศึกกำลังสถาปนาจุดตbานทานแข็งแรงต8อสูbรถถัง ที่บริเวณใดที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. หน8วยขbาศึกที่อยู8ในแนวหนbาที่อยู8ภายในเขตของกรม หน8วยใดที่จะไดbรับการสมทบหน8วยต8อสูbรถถัง 

 ง. มีการเตรียมที่ต้ังยิงสำรองของ ป. ขbาศึกอยู8ที่บริเวณใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 จ. มีการวางเครื่องกีดขวางอยู8ที่บริเวณใดที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ฉ. มีการวางสนามทุ8นระเบิดไวbที่บริเวณใดที่อยู8ภายในเขตของกรม 

13. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่ไดbรับมอบใหbทำการวางกำลังลงบนแนวต้ังรับ 

 ก. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่กำลังเตรียมการขยายแนวป�อมสนาม ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วย ขศ.หน8วยใดบbางที่กำลังเตรียมการสถาปนาจุดตbานทานแข็งแรงต8อสูbรถถัง ที่อยู8ภายในเขต 

ของกรม 

 ค. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ไดbรับการสมทบหน8วยต8อสูbรถถัง 

 ง. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่กำลังเตรียมที่ต้ังยิงสำรองของ ป. 

 จ. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่กำลังทำการวางเครื่องกีดขวาง ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ฉ. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่กำลังทำการวางสนามทุ8นระเบิด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

14. ประสิทธิภาพการรบของหน8วยขbาศึกที่วางกำลังบนแนวต้ังรับเปeนอย8างไร 

 ก. จำนวนกำลังพลซึ่งอยู8ในหน8วยที่พรbอมจะเขbาปฏิบติัการต้ังรบัในปvจจบุันมีจำนวนเท8าใด ที่อยู8ภายในเขตของ

กรม 

 ข. จำนวนยานพาหนะซึ่งอยู8ในหน8วยที่พรbอมจะเขbาปฏิบัติการต้ังรับในปvจจุบันมีจำนวนเท8าใด ที่อยู8ภายในเขต

ของกรม 

 ค. จำนวนอาวุธซึ่งอยู8ในหน8วยที่พรbอมจะเขbาปฏิบัติการต้ังรับในปvจจุบันมีจำนวนเท8าใด ที่อยู8ภายในเขต 

ของกรม 
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 ง. ขวัญ กำลังใจของกำลังพลซึ่งอยู8ในหน8วยที่พรbอมจะเขbาปฏิบัติการต้ังรับในปvจจุบัน ที่อยู8ภายในเขต 

ของกรม เปeนอย8างไร 

15. อาวุธต8อสูbรถถังแบบใดที่ถูกกำหนดใหbวางอยู8บนแนวต้ังรับ 

 ก. อาวุธต8อสูbรถถังแบบใดที่อยู8ในหน8วยขbาศึกที่วางกำลังบนแนวต้ังรับที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. อาวุธต8อสูbรถถังแบบใดที่สมทบไปใหbกับหน8วย ขศ.ที่วางกำลังบนแนวต้ังรับ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

16. เครื่องกีดขวางประเภทใดที่วางอยู8บนแนวต้ังรับ 

 ก. เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติแบบใด ที่นำมาสนธิเขbากับแนวต้ังรับ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. เครื่องกีดขวางบุคคลที่สรbางข้ึน แบบใด ที่วางโดยหน8วยที่อยู8บนแนวต้ังรับ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. เครื่องกีดขวางยานพาหนะที่สรbางข้ึนแบบใดที่วางโดยหน8วยที่อยู8บนแนวต้ังรับ ที่อยู8ในเขตของกรม 

17. สนามทุ8นระเบิดอะไรที่วางอยู8บนแนวต้ังรับแต8ละแนว 

 ก. ทุ8นระเบิดสังหารบุคคลแบบใดที่วางโดยหน8วยที่อยู8บนแนวต้ังรับที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ทุ8นระเบิดดักรถถังแบบใดที่วางโดยหน8วยที่อยู8บนแนวต้ังรับที่อยู8ภายในเขตของกรม 

18. หน8วยอะไรที่มาประกอบกำลังเปeนกำลังตีโตbตอบ เพื่อตอบโตbต8อการโจมตีดbวยยานเกราะ หรือการโจมตีจากการ

ยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศของฝ�ายเรา 

 ก. หน8วย ขศ.หน8วยใดที่ไดbรับคำสั่งใหbเปeนกำลังตีโตbตอบสำหรับการต้ังรับ ที่ต้ังอยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วย ขศ.หน8วยใดลือกันว8าจะมาเปeนกำลังตีโตbตอบสำหรับการต้ังรับ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. หน8วยขbาศึกหน8วยใดที่มีที่ต้ังอยู8ทางดbานหลัง แต8อยู8ใกลbกับแนวต้ังรับ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

19. ป. แบบใดที่มอบใหbไปสนับสนุนการต้ังรับ 

 ก. หน8วย ป.ของขbาศึกหน8วยใดที่ไดbรับคำสัง่ใหbไปสนับสนุนต8อที่มั่นต้ังรับ  ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วย ป.ของขbาศึกหน8วยใดที่ลือกันว8าจะถูกจัดไปสนับสนุนต8อที่มั่นต้ังรับ ที่อยู8ภายใน เขตของกรม 

 ค. ป. ชนิดใดที่ถูกระบุว8าใหbอยู8กับหน8วยแต8ละกรม 

20. ที่ต้ัง ป. มีที่ต้ังอยู8ที่ใดบbาง 

 ก. ที่ต้ัง หน8วย ป. ที่ไดbรับคำสั่งใหbไปสนับสนุนในแนวต้ังรับในปvจจุบันอยู8ที่ใด ภายในเขตของกรม 

 ข. ที่ต้ังหน8วย ป. ที่มีข8าวลือว8าจะใหbไปสนับสนุนในแนวต้ังรับในปvจจุบันอยู8ที่ใด ภายในเขตของกรม 

 ค. ที่ต้ังหน8วย ป. ในปvจจุบัน ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

21. หน8วยใดบbางที่จะเขbาร8วมในการร8นถอย 

 ก. หน8วยขbาศึกหน8วยใดที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ไดbรับคำสั่งใหbเขbาร8วมในการร8นถอย 

 ข. หน8วยขbาศึกหน8วยใดที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่มีข8าวลือว8าจะเขbาร8วมในการร8นถอย 

 ค. หน8วยขbาศึกหน8วยใดที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ถูกกำหนดใหbวางกำลังตามแนวกวbางดbานหนbา 

 ง. หน8วย ขศ.หน8วยใดที่อยู8ภายในเขตของกรมที่ไดbรับแจbงว8าจะไดbรับ ป.สนับสนุนในการเคลื่อนที่ลงมา 

ขbางหลัง 
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 จ. หน8วยขbาศึกหน8วยใดที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ไดbรับแจbงว8าจะไดbรับการสนับสนุนการส8งกำลังบำรุงของ

ตัวเอง สนับสนุนในการเคลื่อนที่ลงมาขbางหลัง 

22. ที่มั่นปvจจุบันของหน8วยที่จะทำการร8นถอยอยู8ที่ใด 

 ก. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วยขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ไดbรับคำสั่งใหbเขbาร8วมในการร8นถอยอยู8ที่ใด 

 ข. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วยขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่มีข8าวลือว8าจะเขbาร8วมในการร8นถอยอยู8ที่ใด 

 ค. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วยขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรมที่วางกำลังตามแนวกวbางดbานหนbาอยู8ที่ใด 

 ง. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วย ป. ที่จะไปสนับสนุนหน8วยขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรม อยู8ที่ใด 

 จ. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วยส8งกำลังบำรุง ที่จะไปสนับสนุนหน8วยขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรมอยู8ที่ใด 

23. หน8วยที่จะทำการร8นถอยแต8ละหน8วย จะเริ่มทำการเคลื่อนยbายเมื่อใด 

 ก. หน8วยขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรม ไดbรับคำสั่งใหbเริ่มทำการร8นถอย ในเวลาใด 

 ข. เวลาเริ่มตbนทำการร8นถอยของหน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ถูกอbางในข8าวลือน้ันเปeน

เวลาใด 

24. หน8วยที่ทำการร8นถอยจะใชbเสbนทางใดบbาง 

 ก. หน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่อยู8ภายในเขตของกรมไดbรับการกำหนดใหbใชbเสbนทางใดบbางในการร8นถอย 

 ข. เสbนทางการเคลื่อนที่เสbนทางใดที่อยู8ในข8าวลือว8าจะกำหนดใหbกับหน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่อยู8ภายในเขต

ของกรม ใชbในการร8นถอย 

 ค. เสbนทางการเคลื่อนที่เสbนทางใด ที่ถูกใชb หรือมีแผนว8าจะใชbในการร8นถอย สำหรับหน8วย ป. ที่อยู8ภายในเขต

ของกรม 

 ง.  เสbนทางการเคลื่อนที่เสbนทางใด ที่ถูกใชb หรือมีแผนว8าจะใชbในการร8นถอย สำหรับหน8วยส8งกำลังบำรุง 

ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

25. หน8วยใดที่ถูกกำหนดใหbเปeนกองระวังหลังในการร8นถอย 

 ก. หน8วยขbาศึกหน8วยใดที่ไดbรับคำสั่งใหbเปeนกองระวังหลังสำหรับการร8นถอย ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วยขbาศึกหน8วยใดที่ลือกันว8าจะใหbเปeนกองระวังหลังสำหรับการร8นถอย ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

26. หน8วยใดที่ถูกกำหนดใหbเปeนส8วนกำบังในการร8นถอย 

 ก. หน8วย ขศ.หน8วยใดที่ไดbรับคำสั่งใหbไปเปeนส8วนกำบัง สำหรับการร8นถอยที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วยขbาศึกหน8วยใดที่ลือกันว8าจะใหbไปเปeนส8วนกำบัง สำหรับการร8นถอยที่อยู8ภายในเขตของกรม 

27. หน8วยแต8ละหน8วยที่ทำการร8นถอย จะสถาปนาที่มั่นแห8งใหม8ที่บริเวณใด 

 ก. ที่มั่นแห8งใหม8ที่ถูกกำหนดใหbกับหน8วยขbาศึกที่ทำการร8นถอยแต8ละหน8วย ที่อยู8ภายในเขตของกรม อยู8ที่

บริเวณใด 

 ข. ที่มั่นแห8งใหม8ที่ลือกันว8าถูกกำหนดใหbกับหน8วยขbาศึกที่ทำการร8นถอยแต8ละหน8วย ที่อยู8ภายในเขต 

ของกรม อยู8ที่บริเวณใด 
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 ค. ที่มั่นแห8งใหม8ที่ถูกกำหนดใหbกับหน8วย ป.ขbาศึก ที่ทำการร8นถอย ที่อยู8ภายในเขตของกรม อยู8ที่บริเวณใด 

 ง. ที่มั่นแห8งใหม8ที่ถูกกำหนดใหbกับหน8วยส8งกำลังบำรุงของขbาศึก ที่ทำการร8นถอย ที่อยู8ภายในเขตของกรม อยู8

ที่บริเวณใด 

28. ป. แบบใดที่ถูกกำหนดใหbไปสนับสนุนการร8นถอย 

 ก. หน8วย ป.ขbาศึกหน8วยใดที่ถูกกำหนดใหbไปสนับสนุนการร8นถอยที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วย ป.ขbาศึกหน8วยใดที่ลือกันว8าจะถูกกำหนดใหbไปสนับสนุนการร8นถอยที่อยู8ภายในเขตของกรม 

29. มีความพยายามแสดงลวงอะไรบbางที่ทำข้ึนเพื่อปกป�ดการร8นถอย 

 ก. การแสดงลวงอะไรที่ถูกสั่งใหbกระทำเพื่อร8วมกับการร8นถอย ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วยขbาศึกหน8วยใดที่กำลังแสดงลวงเพื่อร8วมกับการร8นถอย ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. การแสดงลวงแบบใดที่มีการลือกันว8าจะนำมาใชbเพื่อร8วมกับการร8นถอย ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. หน8วยขbาศึกหน8วยใดที่ลือกันว8าจะทำการแสดงลวง เพื่อร8วมกับการร8นถอย ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

30. หน8วยขbาศึกหน8วยใดที่จะประกอบกำลังอยู8ในระลอกที่สองของขbาศึก 

 ก. หน8วย ขศ.หน8วยใดที่รูbว8าจะเขbาร8วมเปeนส8วนหน่ึงของกำลังระลอก 2ของ ขศ.ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วย ขศ.หน8วยใดที่ลือกันว8าจะเขbาร8วมเปeนส8วนหน่ึงของกำลังระลอก2 ของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขต 

ของกรม 

 ค. มีหน8วย ขศ.จำนวนกี่หน8วยที่จะประกอบกำลังเปeนกำลังระลอก 2ของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. หน8วยชนิดใดบbางที่จะประกอบกำลังเปeนกำลังระลอกที่สองของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

31. ประสิทธิภาพการรบของหน8วยขbาศึกที่อยู8ในกำลังระลอกที่สองของขbาศึกเปeนอย8างไร 

 ก. จำนวนกำลังพลซึ่งมีอยู8ในหน8วยที่พรbอมจะเขbาร8วมประกอบกำลังเปeนกำลังระลอกที่สอง ในปvจจุบันมี

จำนวนเท8าใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. จำนวนยานพาหนะซึ่งมีอยู8ในหน8วยที่พรbอมจะเขbาร8วมประกอบกำลังเปeนกำลังระลอกที่สอง ในปvจจุบันมี

จำนวนเท8าใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. จำนวนอาวุธซึ่งมีอยู8ในหน8วยที่พรbอมจะเขbาร8วมประกอบกำลังเปeนกำลังระลอกที่สอง ในปvจจุบันมีจำนวน

เท8าใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. ขวัญ กำลังใจของกำลังพลซึ่งอยู8ในหน8วยที่พรbอมจะเขbาร8วมประกอบกำลังเปeนกำลังระลอกที่สอง 

ในปvจจุบัน ที่อยู8ภายในเขตของกรม เปeนอย8างไร 

32. ทิศทางการเคลื่อนที่ของหน8วยแต8ละหน8วยที่อยู8ในกำลังระลอกที่สองของขbาศึก มีทิศทางใดบbาง 

 ก. ทิศทางการเคลื่อนที่ใดบbางที่รูbว8าหน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่อยู8ในกำลังระลอกที่สอง ที่อยู8ภายในเขต 

ของกรม จะใชbในการเคลื่อนที ่

 ข. เสbนทางการเคลื่อนทีเ่สbนทางใดที่รูbว8าหน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่อยู8ในกำลังระลอกที่สอง ที่อยู8ภายในเขตของ

กรม จะใชbในการเคลื่อนที ่
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 ค. ทิศทางการเคลื่อนที่ใดบbางที่ลือกันว8า หน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่อยู8ในกำลังระลอกที่สอง ที่อยู8ภายในเขต

ของกรม จะใชbในการเคลื่อนที ่

 ง. เสbนทางการเคลื่อนที่เสbนทางใดที่ลือกันว8า หน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่อยู8ในกำลังระลอกที่สอง ที่อยู8ภายใน

เขตของกรม จะใชbในการเคลื่อนที ่

33. หน8วยในกำลังระลอกที่สองของขbาศึกจะเริ่มเขbามาในพืน้ที่ปฏิบัติการของกรม ไดbเร็วที่สุดเมื่อใด 

 ก. ที่ต้ังปvจจุบันที่ทราบแลbวของหน8วย ขศ.ที่อยู8ในกำลังระลอก 2 ที่อยู8ภายในเขตของกรม อยู8ที่ใดบbาง 

 ข. ที่ต้ังปvจจุบันที่ลือกันว8าเปeนหน8วย ขศ.ที่อยู8ในกำลังระลอก 2 ที่อยู8ภายในเขตของกรม อยู8ที่ใดบbาง 

 ค. อัตราการเคลื่อนที่ Rate of Travelของหน8วยที่ประกอบกำลังเปeนกำลังระลอก 2 ของขbาศึก ที่อยู8ภายใน

เขตของกรม มีอัตราเท8าใด 

 ง. อัตราการเคลื่อนที่ Rate of Travel ที่ลือกันว8า เปeนอัตราของหน8วยที่ประกอบกำลังเปeนกำลังระลอก 

ที่สองของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม มีอัตราเท8าใด 

34. หน8วยใดที่อยู8ในกำลังระลอกแรกของขbาศึก จะไดbรับการเพิ่มเติมกำลังพล และยุทโธปกรณA 

 ก. กำลังพล และยุทโธปกรณAอะไรบbางที่ไดbรับคำสั่งใหbไปทดแทนใหbกับหน8วยขbาศึกที่อยู8ในแนวหนbา ที่อยู8

ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วยขbาศึกที่อยู8ในแนวหนbาหน8วยใดบbาง ที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่มีข8าวลือกันว8าจะไดbรับการทดแทน

กำลังพล หรือยุทโธปกรณA 

35. ขอบเขตในการเพิ่มเติมกำลังมีอะไรบbางที่จะใหbกับหน8วย 

 ก. กำลังพลทดแทนจำนวนเท8าใด ที่ไดbรับคำสั่งใหbไปทดแทนใหbกับหน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่อยู8ภายในเขตของ

กรม 

 ข. กำลังพลทดแทนจำนวนเท8ใดที่ลือกันว8า จะส8งไปทดแทนใหbกับหน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่อยู8ภายในเขตของ

กรม 

 ค. ยุทโธปกรณAที่สูญเสียไปมีจำนวนเท8าใด ที่ตbองมีการทดแทนใหbกับหน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่อยู8ภายในเขต

ของกรม 

 ง. ยุทโธปกรณAที่สูญเสียไปมีจำนวนเท8าใด ที่ลือกันว8า ตbองมีการทดแทนใหbกับหน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่อยู8

ภายในเขตของกรม 

36. การเพิ่มเติมกำลังสิ่งต8างๆเหล8าน้ี จะมาถึงไดbเร็วที่สุดเมื่อใด 

 ก. ในแผนการทดแทนกำลังพลกำหนดเวลาการทดแทนไวbเมื่อใดที่การทดแทนจะไปถึงหน8วยขbาศึก ที่อยู8

ภายในเขตของกรม 

 ข. ในแผนการทดแทนยุทโธปกรณA กำหนดเวลาการทดแทนไวbเมื่อใดที่การทดแทนจะไปถึงหน8วยขbาศึก 

ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. เวลาใดที่ลือกันว8าการทดแทนกำลังพล จะไปถึงหน8วยขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 



 

 

 

167 

 ง. เวลาใดที่ลือกันว8าการทดแทนยุทโธปกรณA จะไปถึงหน8วยขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

37. การเพิ่มเติมกำลังเหล8าน้ีจะไปถึงหน8วยดbวยเสbนทางใด 

 ก. ที่ต้ังในปvจจุบันของกำลงัพล และยุทโธปกรณAที่จะไปทดแทนใหbกับหน8วยขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม อยู8

ที่ใด 

 ข. ที่ต้ังในปvจจุบันของกำลังพล และยุทโธปกรณA ที่ลือกันว8า จะไปทดแทนใหbกับหน8วยขbาศึก ที่อยู8ภายในเขต

ของกรม อยู8ที่ใด 

 ค. เสbนทางการเคลื่อนที่เสbนทางใดที่ทราบแลbวว8า จะใชbเปeนเสbนทางการเคลื่อนที่ในการทดแทนกำลังพล และ

ยุทโธปกรณAใหbกับหน8วยขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. เสbนทางการเคลื่อนที่เสbนทางใดที่ลือกันว8า จะใชbเปeนเสbนทางการเคลื่อนที่ในการทดแทนกำลังพล และ

ยุทโธปกรณAใหbกับหน8วยขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

38. กระสุนชนิดใดบbางที่มีอยู8ในระดับสะสมของขbาศึก 

 ก. กระสุนป§นเล็กชนิดใดบbางที่มีอยู8ในระดับสะสมของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. กระสุนชนิดใดที่อยู8ในระดับสะสมของขbาศึก สำหรับใหbกับพลประจำอาวุธ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. กระสุนชนิดใดที่อยู8ในระดับสะสมของขbาศึก สำหรับใหbกับยานเกราะ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. กระสุน ป. ชนิดใดบbางที่อยู8ในระดับสะสมของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

39. สป.3 ประเภทใดบbางที่อยู8ในระดับสะสมของขbาศึก 

 ก. เช้ือเพลิงชนิดใดบbางที่อยู8ในระดับสะสมของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. น้ำมันอุปกรณAชนิดใดบbางที่อยู8ในระดับสะสมของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. น้ำมันหล8อลื่นชนิดใดบbางที่อยู8ในระดับสะสมของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

40. ตำบลส8งกำลังต8างๆ มีที่ต้ังอยู8ที่ใดบbาง 

 ก. ตำบลส8งกำลังกระสุนของขbาศึกมีที่ต้ังอยู8ที่ใดบbาง ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ตำบลส8งกำลัง สป.3 ของขbาศึกมีที่ต้ังอยู8ที่ใดบbาง ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

41. หน8วยใดบbางที่จะรับการส8งกำลังจากตำบลส8งกำลังเหล8าน้ี 

 ก. ตำบลส8งกำลังกระสุนใดบbาง ที่จะสนับสนุนใหbกับหน8วยขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ตำบลส8งกำลัง สป.3 ใดบbาง ที่จะสนับสนุนใหbกับหน8วยขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรม 

42. มีวัสดุอุปกรณAอยู8จำนวนเท8าใดในระดับสะสมของขbาศึก ที่อยู8 ณ ตำบลส8งกำลังต8างๆ เหล8าน้ี 

 ก. จำนวนกระสุนมีอยู8เท8าใด ที่อยู8ในระดับสะสม ของตำบลส8งกำลังแต8ละแห8ง ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. สป. 3 มีอยู8เท8าใด ที่อยู8ในระดับสะสมของตำบลส8งกำลังแต8ละแห8ง ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

43. ขbอบกพร8องอะไรบbางที่เกิดข้ึนกับอาวุธของขbาศึก 

 ก. ขbอบกพร8องอะไรบbางที่เกิดข้ึนกับอาวุธป§นเล็กของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ขbอบกพร8องอะไรบbางที่เกิดข้ึนกับอาวุธของพลประจำอาวุธน้ันของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 
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 ค. ขbอบกพร8องอะไรบbางที่เกิดข้ึนกับ ป. ของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

44. ขbอบกพร8องอะไรบbางที่เกิดข้ึนกับยานพาหนะของขbาศึก 

 ก. ขbอบกพร8องอะไรบbางที่เกิดข้ึนกับยานยนตAสายพานของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ขbอบกพร8องอะไรบbางที่เกิดข้ึนกับยานยนตAลbอของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

45. ขbอบกพร8องอะไรบbางที่เกิดข้ึนกับเครื่องมือสื่อสารของขbาศึก 

 ก. ขbอบกพร8องอะไรที่เกิดข้ึนกับเครื่องมือสื่อสารที่ติดต้ังอยู8บนยานยนตA ขศ. ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ขbอบกพร8องอะไรที่เกิดข้ึนกับเครื่องมือสื่อสารที่ติดกับตัวกำลังพลของ ขศ. ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. ขbอบกพร8องอะไรที่เกิดข้ึนกับอุปกรณAส8งสัญญาณ พลุสัญญาณ สำหรับการสื่อสารของ ขศ. ที่อยู8ภายในเขต

ของกรม 

46. ขbอบกพร8องอะไรบbางที่เกิดข้ึนกับกระสุนของขbาศึก 

 ก. ขbอบกพร8องอะไรบbางที่เกิดข้ึนกับกระสุนป§นเล็กของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ขbอบกพร8องอะไรบbางที่เกิดข้ึนกับกระสุน ป. ของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. ขbอบกพร8องอะไรบbางที่เกิดข้ึนกับกระสุน สำหรับอาวุธที่ติดต้ังบนยานเกราะของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของ

กรม 

 ง. ขbอบกพร8องอะไรบbางที่เกิดข้ึนกับกระสุนสำหรับอาวุธของพลประจำอาวุธในหน8วยของขbาศึก ที่อยู8ภายใน

เขตของกรม 

47. เสbนหลักการส8งกำลังของขbาศึกมีเสbนทางใดบbาง 

 ก. เสbนทางการเคลื่อนที่ของขbาศึกทีท่ราบแลbวว8าจะใชbเปeนเสbนทางสำหรับขบวนขนส8งการส8งกำลังของขbาศึก ที่

อยู8ภายในเขตของกรม มีเสbนทางใดบbาง 

 ข. เสbนทางการเคลื่อนที่ของขbาศึกที่ลือกันว8าจะใชbเปeนเสbนทางสำหรับขบวนขนส8งการส8งกำลังของขbาศึก 

ที่อยู8ภายในเขตของกรม มีเสbนทางใดบbาง 

 ค. ทิศทางการเคลื่อนที่ทิศทางใดที่รูbว8าเปeนเสbนทางสำหรับขบวนขนส8งการส8งกำลังของขbาศึก ที่จะผ8านเขbามา

ในบริเวณ พื้นที่สนใจที่กำหนด NAIs ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. ทิศทางการเคลื่อนที่ทศิทางใดที่ลอืกันว8าเปeนเสbนทางสำหรับขบวนขนส8งการส8งกำลังของขbาศึก ที่จะผ8านเขbา

มาในบริเวณ พื้นที่สนใจที่กำหนด NAIs ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

48. การส8งกำลังมีบ8อยครั้งเพียงใดที่เดินทางไปบนเสbนทางเหล8าน้ี 

 ก. บ8อยครั้งเพียงใดที่หน8วยขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรมจะไดbรับการส8งกำลังเพิ่มเติม 

 ข. บ8อยครั้งเพียงใดที่เห็นขบวนขนส8งการส8งกำลังของ ขศ.อยู8บนเสbนทางการเคลื่อนที่ ที่อยู8ภายในเขต 

ของกรม 

49. ขbาศึกกำหนดลำดับความเร8งด8วนในการขนส8งใหbกับ สป. แต8ละประเภทอย8างไร 

 ก. ลำดับความเร8งด8วนใดที่รูbว8าขbาศึกกำหนดข้ึนไวbสำหรับ สป.แต8ละประเภท ที่อยู8ภายในเขตของกรม 
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 ข. ลำดับความเร8งด8วนใดที่ลือกันว8า ขศ.กำหนดไวbสำหรับ สป. แต8ละประเภท ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. ความถ่ี/ระยะเวลาเท8าใดที่หน8วยขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรม จะไดbรับการส8งกำลังแต8ละประเภท 

50. จุดสกัดกั้น Choke Points อะไรของขbาศึก ที่อยู8บนเสbนทางคมนาคมของขbาศึก 

 ก. จุดสกัดกั้น Choke Pointsอะไรที่ทราบว8ามีอยู8ตามเสbนทางคมนาคมของขศ.ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. จุดสกัดกั้น Choke Pointsอะไรที่ลือกันว8ามีอยู8ตามเสbนทางคมนาคมของขศ.ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

2. การพัฒนา และการค5นหาเป�าหมาย Target Development and Acquistion 

1. อาวุธ นชค. อะไรบbางที่มีอยู8ภายในเขตของกรม 

 ก. เครื่องยิงจรวดที่ ติดบนรถสายพาน, เครื่องยิงจรวดอัตตาจร ที่เคยเห็นอยู8ภายในเขตของกรม มีอยู8 

ที่ใดบbาง 

 ข. ทิศทางการเคลื่อนที่ทิศทางใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ เคยเห็นขบวนเคลื่อนยbายขนาดเล็กที่มี  

การ รปภ. หนาแน8นผิดปกติ 

 ค. เคยเห็น บ.เบา บินวนเวียนอยู8เหนือขบวนเคลื่อนยbาย ที่กำลังเคลื่อนที่อยู8ในบริเวณใด ที่อยู8ภายในเขตของ

กรม 

 ง. เครื่องส8งสัญญาณที่มิใช8สัญญาณการสื่อสารซึ่งมีความเกี่ยวพันกับอาวุธ นชค. ต้ังอยู8ที่ใด ที่อยู8ภายในเขต

ของกรม 

 จ. สถานที่ต้ังที่มีการ รปภ. มากผิดปกติอยู8ที่ใดบbาง ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ฉ. วัตถุรูปร8างสูง, บาง เช8น หอคอย, ปล8องควัน หรือตbนไมbสูง ที่ปรากฏข้ึนอย8างทันทีทันใด มีอยู8ที่บริเวณ

ใดบbางที่อยู8ภายในเขตของกรม 

2. อาวุธ นชค. เหล8าน้ีจะถูกนำออกมาใชbที่ใด 

 ก. กิจกรรมทางอากาศของขbาศึกในบริเวณใด ที่เพิ่มข้ึนอย8างทันทีทันใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. กิจกรรมทางอากาศที่ผิดปกติของขbาศึกเกิดข้ึนในบริเวณใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. มีการใชbควัน หรือมีแผนการใชbควันที่บริเวณใด ที่จะใชbเพื่อกำบังกำลังทหารที่อยู8ในแนวหนbา ที่อยู8ภายใน

เขตของกรม 

 ง. มีการเคลื่อนยbาย ป.หนักมากจากที่ใด เขbาไปอยู8ในระยะยิงสนับสนุนใหbกับกำลังทหารที่อยู8ในแนวหนbา 

ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 จ. มีการยิงสุ8มของ ป.หนักมาก จากที่ใดที่เกิดข้ึนภายในเขตของกรม 

3. ขbาศึกจะทำการเขbาตีที่ใด 

 ก. ขbาศึกทำการรวมกำลังหน8วยทหารราบยานยนตA ขนาดใหญ8ที่บริเวณใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข.  ขbาศึกทำการรวมกำลังหน8วยยานเกราะ ขนาดใหญ8ที่บริเวณใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. ขbาศึกทำการรวมกำลังหน8วย ป. ขนาดใหญ8ที่บริเวณใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 
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4. หน8วย ป. ของกรม หรือหน8วย ป.ของกองพล หน8วยใดที่ถูกจัดใหbไปสนับสนุนการเขbาตี 

 ก. หน8วย ป. หน8วยใดที่ไดbรับคำสั่งใหbไปสนับสนุน กรม หรือกองพลของขbาศึกที่จะเขbาปฏิบัติการรุก ที่อยู8

ภายในเขตของกรม 

 ข. มีการวางกำลัง ป. อยู8เท8าใดที่วางอยู8ในระยะยิงสนับสนุนใหbกับ กรม หรือกองพลของขbาศึกที่จะเขbา

ปฏิบัติการรุก 

5. ขbาศึกจะสถาปนาแนวต้ังรับที่บริเวณใด 

 ก. หน8วยขbาศึกกำลังเตรียมขยายแนวป�อมสนามที่บริเวณใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วยขbาศึกกำลังสถาปนาจุดตbานทานแข็งแรงต8อสูbรถถังที่บริเวณใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. ที่ต้ังยิงสำรอง ป. มีการเตรียมไวbที่ใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. มีการวางเครื่องกีดขวางอยู8ที่บริเวณใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 จ. มีการวางสนามทุ8นระเบิดอยู8ที่บริเวณใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

6. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่จะประกอบเปeนกำลังตีโตbตอบ เพื่อตอบโตbการโจมตีของหน8วยยานเกราะ และการยุทธ

เคลื่อนที่ทางอากาศของฝ�ายเรา 

 ก. หน8วยขbาศึกหน8วยใดที่ไดbรับคำสั่งใหbเปeนกำลังตีโตbตอบสำหรับการต้ังรับ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วยขbาศึกหน8วยใดที่ลือกันว8าจะใหbไปเปeนกำลังตีโตbตอบสำหรับการต้ังรับ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

7. หน8วย ป. ของขbาศึกหน8วยใดที่ไดbรับมอบใหbไปสนับสนุนการต้ังรับ 

 ก. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วย ป. หน8วยใด ที่ไดbรับคำสั่งใหbไปสนับสนุนที่มั่นต้ังรับ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วย ป. หน8วยใด ที่ลือกันว8าจะใหbไปสนับสนุนที่มั่นต้ังรับ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

8. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วยขbาศึกที่จะทำการร8นถอยอยู8ที่ใด 

 ก. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วยขbาศึกหน8วยใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ไดbรับคำสั่งใหbเขbาร8วมในการร8นถอย 

 ข. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วยขbาศึกหน8วยใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่มีข8าวลือว8าจะเขbาร8วมในการร8นถอย 

 ค. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วยขbาศึกหน8วยใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่วางกำลังตามแนวกวbางดbานหนbา 

 ง. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วย ป. หน8วยใด ที่ไปสนับสนุนใหbกับหน8วยขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 จ. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วยส8งกำลังบำรุงหน8วยใดที่ไปสนับสนุนใหbกับหน8วย ขศ. ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

9. เสbนทางใดที่หน8วยขbาศึกจะใชbในการร8นถอย 

 ก. เสbนทางการเคลื่อนที่เสbนทางใดที่กำหนดใหbกับหน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่จะทำการร8นถอย ซึ่งอยู8ภายในเขต

ของกรม 

 ข. เสbนทางการเคลื่อนที่ เสbนทางใดที่มีข8าวลือว8า จะกำหนดใหbกับหน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่จะทำการ 

ร8นถอย ซึ่งอยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. เสbนทางการเคลื่อนที่เสbนทางใดที่จะใชb หรือมีแผนว8าจะใชbในระหว8างการร8นถอย โดย 

  : หน8วย ป. ของขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรม 
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  : หน8วยส8งกำลังบำรุงของขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรม 

10. หน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่ทำการร8นถอยจะสถาปนาที่มั่นแห8งใหม8ที่บริเวณใด 

 ก. ที่มั่นแห8งใหม8ที่กำหนดใหbกับหน8วย ขศ.ที่ทำการร8นถอยแต8ละหน8วยอยู8ที่ใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ที่มั่นแห8งใหม8ที่ลือกันว8าจะกำหนดใหbกับหน8วยขbาศึกที่ทำการร8นถอยแต8ละหน8วยอยู8ที่ใด ที่อยู8ภายในเขต

ของกรม 

 ค. ที่มั่นแห8งใหม8ที่กำหนดใหbกับหน8วย ป. ขbาศึกอยู8ที่ใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. ที่มั่นแห8งใหม8ที่กำหนดใหbกับหน8วยส8งกำลังบำรุงขbาศึกอยู8ที่ใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

11. เวลาที่เร็วที่สุดเมื่อใดที่หน8วยในกำลังระลอกที่สองของขbาศึกจะเริ่มเขbามาในพื้นที่ปฏิบัติการของกรม 

 ก. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วยที่ประกอบกำลังอยู8ในระลอกที่สองของขbาศึกอยู8ที่ใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วยที่ลอืกันว8าจะประกอบกำลังอยู8ในระลอกที่สองของขbาศึกอยู8ที่ใด ที่อยู8ภายในเขตของ

กรม 

 ค. อัตราการเคลื่อนที่เท8าใด Rate of Travel ของหน8วยที่ประกอบกำลังเปeนกำลังระลอกที่สองของขbาศึก ที่

อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. อัตราการเคลื่อนที่เท8าใด Rate of Travel ที่ลือกันว8าเปeนของหน8วยที่ประกอบกำลังเปeนกำลังระลอก 

ที่สองของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

12. กำลังเพิ่มเติมของขbาศึกจะเขbามาโดยใชbเสbนทางใด 

 ก. ที่ต้ังปvจจุบันของกำลังพล และยุทโธปกรณAที่จะมาทดแทนใหbกับหน8วย ขศ. ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ที่ ต้ังปvจจุบันของกำลังพล และยุทโธปกรณAที่ลือกันว8าจะมาทดแทนใหbกับหน8วยขศ.ที่อยู8ภายในเขต 

ของกรม 

 ค. เสbนทางการเคลื่อนที่เสbนทางใดที่กำลังพล และยุทโธปกรณAเพิ่มเติมจะใชbเคลื่อนที่เขbามาทดแทนใหbกับ

หน8วยขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. เสbนทางการเคลื่อนที่เสbนทางใดที่ลือกันว8า กำลังพล และยุทโธปกรณAเพิ่มเติม จะใชbเคลื่อนที่เขbามาทดแทน

ใหbกับหน8วยขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

13. ที่ต้ังตำบลส8งกำลังของขbาศึกต้ังอยู8ที่ใด 

 ก. ที่ต้ังตำบลส8งกำลังกระสุนของขbาศึก ต้ังอยู8ที่ใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ที่ต้ังตำบลส8งกำลัง สป.3 ของขbาศึก ต้ังอยู8ที่ใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

14. เสbนหลักการส8งกำลังของขbาศึก คือเสbนทางใด 

 ก. เสbนทางการเคลื่อนที่เสbนทางใดที่เรารูbว8าขbาศึกใชbเปeนเสbนทางสำหรับขบวนขนส8งทางการส8งกำลัง ที่อยู8

ภายในเขตของกรม 

 ข. เสbนทางการเคลื่อนที่เสbนทางใดที่ลือกันว8าขbาศึกจะใชbเปeนเสbนทางสำหรับขบวนขนส8งทางการส8งกำลัง 

ที่อยู8ภายในเขตของกรม 
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 ค. ทิศทางการเคลื่อนที่ทิศทางใดของขbาศึกที่เรารูbว8าเปeนทิศทางของขบวนขนส8งทางการส8งกำลัง ซึ่งจะผ8านเขbา

มาในพื้นที่สนใจที่กำหนด NAIs ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. ทิศทางการเคลื่อนที่ทิศทางใดของขbาศึกที่ลือกันว8าเปeนทิศทางของขบวนขนส8งทางการส8งกำลัง ซึ่งจะผ8าน

เขbามาในพื้นที่สนใจที่กำหนด NAIs ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

15. จุดสกัดกั้น Choke Point อะไรบbางของขbาศึกที่อยู8ตามแนวเสbนทางการคมนาคมของขbาศึก 

 ก. จุดสกัดกั้น Choke Point ที่อยู8ตามเสbนทางคมนาคมของ ขศ. ที่อยู8ภายในเขตของกรม อยู8ที่ใดบbาง 

 ข. จุดสกัดกั้น Choke Point ที่ลือกันว8าอยู8ตามเสbนทางคมนาคมของ ขศ.ที่อยู8ภายในเขตของกรมอยู8ที่ใดบbาง 

3. การเตรียมสนามรบด5านการข+าว 

1. มีอาวุธ นชค. อยู8ภายในเขตของกรมหรือไม8 

 ก. มีเครื่องส8งสัญญาณที่มิใช8สัญญาณการสื่อสารซึ่งเกี่ยวพันกับอาวุธ นชค. ต้ังอยู8ภายในเขตของกรมหรือไม8 

 ข. เครื่องส8งสัญญาณทีม่ิใช8สัญญาณการสือ่สารต8างๆ ที่ต้ังอยู8ในพื้นที่ มีรัศมีครอบคลุมพื้นที่ใดบbาง ที่อยู8ภายใน

เขตของกรม 

 ค. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณที่มิใช8สัญญาณการสื่อสารต8างๆ ที่อยู8ภายในเขต 

ของกรม มีอะไรบbาง 

2. อาวุธ นชค. เหล8าน้ีจะนำออกมาใชbที่ใด 

 ก. มีพื้นที่เฉพาะที่ใดที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ถูกระบุใหbเปeนเป�าหมายสำหรับอาวุธ นชค.เหล8าน้ี 

 ข. มีหน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ไดbรับคำสั่ง ที่ช้ีจะบ8งช้ีว8าอาจจะไดbรับการสนับสนุน

จากอาวุธ นชค. เหล8าน้ีในการปฏิบัติการ 

3. ระบบการส8งแบบใดที่จะใชbสำหรับส8งอาวุธ นชค. เหล8าน้ี 

 ก. เครื่องส8งสัญญาณที่มิ ใช8สัญญาณการสื่อสารอะไร ที่ เกี่ยวพันกับ ป.หนักมาก ที่วางอยู8ภายในเขต 

ของกรม 

 ข. เครื่องส8งสัญญาณที่มิใช8สัญญาณการสื่อสารอะไร ที่ เกี่ยวพันกับรถลากจูง-ที่ต้ังยิง-เครื่องส8ง TELs – 

Transporter-Erector-Launchers แบบใด  ที่วางอยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณที่มิใช8สัญญาณการสื่อสารต8างๆ ที่อยู8ภายในเขต 

ของกรม มีอะไรบbาง 

4. ขbาศึกจะทำการเขbาตีเมื่อใด 

 ก. มีข8าวลืออะไรบbางทีจ่ะบ8งช้ีไดbถึงการปฏิบัติการรุกในอนาคต ของหน8วย ขศ.ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. มีการรวมกำลังหน8วยทหารราบยานยนตAของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม หรือไม8 

 ค. มีการรวมกำลังหน8วยยานเกราะของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม หรือไม8 

 ง. มีการรวมกำลังหน8วย ป. ของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม หรือไม8 
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จ. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณอิเล็กทรอนิกสAของขbาศึก อะไรบbาง ที่เปeนของหน8วยขbาศึก 

ที่กำลังเตรียมการปฏิบัติการรุก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

5. ขbาศึกจะทำการเขbาตีที่ใด 

 ก. แนวทางการเคลื่อนที่ใดบbางที่จะใชbโดยหน8วยขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. การรวมกำลังหน8วยทหารราบยานยนตA ขนาดใหญ8ของ ขศ. อยู8ที่บริเวณใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. การรวมกำลังหน8วยทหารยานเกราะ ขนาดใหญ8ของขbาศึก อยู8ที่บริเวณใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. การรวมกำลังหน8วย ป. ขนาดใหญ8ของขbาศึก อยู8ที่บริเวณใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 จ. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณอิเล็กทรอนิกสAของขbาศึก อะไรบbาง ที่เปeนของหน8วยขbาศึก 

ที่กำลังเตรียมการปฏิบัติการรุก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

6. หน8วยขbาศึกหน8วยใด ที่ไดbรับมอบใหbทำการเขbาตี 

 ก. หน8วย ขศ.หน8วยใดบbาง ที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ลือกันว8ามีการเตรียมการสำหรับการปฏิบัติการรุก 

 ข.หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ถูกกำหนดใหbใชbแนวทางการเคลื่อนที่เฉพาะ 

 ค. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณอิเล็กทรอนิกสAของขbาศึก อะไรบbาง ที่เปeนของหน8วยขbาศึก 

ที่กำลังเตรียมการปฏิบัติการรุก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

7. หน8วย ป. ของกรม หรือ หน8วย ป. ของกองพลหน8วยใดบbาง ที่ถูกกำหนดใหbไปสนับสนุนการเขbาตี 

 ก. หน8วย ป. หน8วยใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ไดbรับคำสั่งใหbไปสนับสนุน กรม หรือกองพล ที่ถูกกำหนดใหb

เขbาปฏิบัติการรุก 

 ข. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณทีม่ิใช8สัญญาณการสื่อสารของขbาศึก อะไรบbาง ที่เปeนของ

หน8วย ป. กรม หรือหน8วย ป. กองพล ของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณที่เปeนสัญญาณการสื่อสารของขbาศึก อะไรบbาง ที่เปeนของ

หน8วย ป. กรม หรือหน8วย ป. กองพล ของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

8. ขbาศึกจะสถาปนาแนวต้ังรับที่บริเวณใด 

 ก. หน8วยของขbาศึกทำการเตรียมขยายแนวป�อมสนามที่บริเวณใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. มีการเตรียมที่ต้ังยิงสำรองของ ป. อยู8ที่บริเวณใด ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

9. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่ถูกกำหนดใหbวางกำลังตามแนวการต้ังรับ 

 ก. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่กำลังเตรียมการขยายแนวป�อมสนาม ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วยของขbาศึกหน8วยใดบbางที่อยู8ภายในเขตของกรม ซึ่งกำลังเตรียม ที่ต้ังยิงสำรองของ ป. 

 ค. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณอิเล็กทรอนิกสAอะไร ที่เปeนของหน8วยขbาศึกที่กำลังสถาปนา

แนวต้ังรับที่อยู8ภายในเขตของกรม 
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10. หน8วยใดบbางที่จะประกอบกำลังเปeนกำลังตีโตbตอบ เพื่อตอบโตbการโจมตีจากหน8วยยานเกราะ และการยุทธ

เคลื่อนที่ทางอากาศของฝ�ายเรา 

 ก. หน8วย ขศ.หน8วยใดบbาง ที่มีลือกันว8าจะเปeนกำลังตีโตbตอบสำหรับการต้ังรับ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่ต้ังอยู8ขbางหลัง แต8อยู8ในระยะใกลbกับแนวต้ังรับที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณอิเล็กทรอนิกสAอะไร ที่เปeนของหน8วยขbาศึกที่ร8วมอยู8ใน

กำลังตีโตbตอบของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

11. ป. ชนิดใดบbางที่ถูกกำหนดใหbไปสนับสนุนการต้ังรับ 

 ก. หน8วย ป. หน8วยใด ที่มีข8าวลือว8า จะไปสนับสนุนที่มั่นต้ังรับของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ที่ต้ังในปvจจุบันของหน8วย ป. หน8วยใดบbาง ที่มีข8าวลือว8า จะไปสนับสนุนที่มั่นต้ังรับของขbาศึก ที่อยู8ภายใน

เขตของกรม 

 ค. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณอิเล็กทรอนิกสAอะไร ที่เปeนของหน8วย ป. ขbาศึกที่มีข8าวลือ

ว8าจะไปสนับสนุนที่มั่นต้ังรับของขbาศึก  ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

12. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่จะเขbาร8วมในการร8นถอย 

 ก. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbาง ที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่มีข8าวลือว8าจะเขbาร8วมในการร8นถอย 

 ข. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ไดbรับแจbงว8า 

  : จะไดbรับการสนับสนุน ป. ในการเคลือ่นที่ไปขbางหลัง 

  : จะไดbรับการสนับสนุนการส8งกำลังบำรุง ในการเคลื่อนที่ไปขbางหลัง 

 ค. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณอิเล็กทรอนิกสAอะไร ที่เปeนของหน8วยขbาศึกที่จะทำการร8น

ถอย  ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

13. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วยที่จะทำการร8นถอยอยู8ที่ใดบbาง 

 ก. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วย ขศ.หน8วยใดบbางที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ลือกันว8าจะเขbาร8วมในการร8นถอย 

 ข. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วย ป.หน8วยใดบbางที่จะไปสนับสนุนการร8นถอยใหbกับหน8วย ขศ. ที่อยู8ภายในเขต 

ของกรม 

 ค. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วยส8งกำลังบำรุงหน8วยใดบbาง ที่จะไปสนับสนุนการร8นถอยใหbกับหน8วยขbาศึก ที่อยู8

ภายในเขตของกรม 

14. หน8วยที่ทำการร8นถอยจะเริ่มตbนทำการเคลื่อนที่เมื่อใด 

 ก. หน8วยขbาศึกแต8ละหน8วย ที่อยู8ภายในเขตของกรม ไดbรับคำสั่งใหbเริ่มทำการร8นถอยเมื่อใด 

 ข. เวลาเริ่มตbนในการร8นถอยของหน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่พูดกันในข8าวลือเปeนเวลา

ใด 

15. หน8วยที่ทำการร8นถอยจะใชbเสbนทางใดบbาง 
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 ก. เสbนทางการเคลื่อนที่เสbนทางใดบbางที่พูดกันในข8าวลือ ว8าจะใชbเปeนเสbนทางการเคลื่อนที่ของหน8วยขbาศึกที่

ทำการร8นถอย ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. เสbนทางการเคลื่อนที่เสbนทางใดบbางที่จะใชb หรือมีแผนว8าจะใชbในระหว8างการร8นถอยของหน8วย ป. ขbาศึก ที่

อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. เสbนทางการเคลื่อนที่เสbนทางใดบbางที่จะใชb หรือมีแผนว8าจะใชbในระหว8างการร8นถอยของหน8วยส8งกำลัง

บำรุงของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

16. หน8วยขbาศึกแต8ละหน8วยที่ทำการร8นถอยจะสถาปนาที่มั่นแห8งใหม8ที่ใด 

 ก. ที่มั่นแห8งใหม8ที่พูดกันในข8าวลือเกี่ยวกับการร8นถอยของหน8วยขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรมอยู8ที่ใด 

 ข. ที่มั่นแห8งใหม8ที่กำหนดใหbกับหน8วย ป. ของขbาศึก ที่ทำการร8นถอย ที่อยู8ภายในเขตของกรมอยู8ที่ใด 

 ค. ที่มั่นแห8งใหม8ที่กำหนดใหbกับหน8วยส8งกำลังบำรุงของ ขศ.ที่ทำการร8นถอย ที่อยู8ภายในเขตของกรมอยู8ที่ใด 

17. หน8วยใดบbางที่จะประกอบกำลังเปeนกำลังระลอกที่สองของขbาศึก 

 ก. หน8วย ขศ.หน8วยใดบbางที่ลือกันว8าจะเขbาร8วมอยู8ในกำลังระลอก 2 ของ ขศ. ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. มีหน8วยจำนวนกี่หน8วยที่จะประกอบกำลังเปeนกำลังระลอกที ่2 ของ ขศ. ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. มีหน8วยชนิดใดบbางที่จะประกอบกำลังเปeนกำลังระลอกที่สองของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณอิเล็กทรอนิกสAอะไร ที่เปeนของหน8วยขbาศึกที่อยู8ในกำลัง

ระลอกที่สองของขbาศึก  ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

18. หน8วยที่อยู8ในกำลังระลอกที่สองของขbาศึกแต8ละหน8วยมีทิศทางการเคลื่อนที่ทิศทางใดบbาง 

 ก. ทิศทางการเคลื่อนที่ใด ที่ลือกันว8าหน8วยแต8ละหน8วยในกำลังระลอกที่สองของขbาศึกจะใชbในการเดินทาง ซึ่ง

อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. เสbนทางการเคลื่อนที่ใด ที่ลือกันว8าหน8วยแต8ละหน8วยในกำลังระลอกที่สองของขbาศึกจะใชbในการเดินทาง 

ซึ่งอยู8ภายในเขตของกรม 

19. เวลาเร็วที่สุดเมื่อใดที่หน8วยในกำลังระลอกที่สองของขbาศึกจะเริ่มเขbามาในพื้นที่ปฏิบัติการของกรม 

 ก. ที่ต้ังปvจจุบันของหน8วยที่อยู8ในกำลังระลอก 2 ของขศ. มีข8าวลือว8าต้ังอยู8ที่ใดบbางที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. มีข8าวลือเกี่ยวกับอัตราการเคลื่อนที่ Rate of Travel ของหน8วยที่อยู8ในกำลังระลอกที่สองของขbาศึก 

ที่อยู8ในเขตของกรม ว8าเปeนอย8างไร 

20. เวลาที่เร็วที่สุดเมื่อใดที่กำลังเพิ่มเติมจะมาถึง 

 ก. เวลาเมื่อใด ที่ลือกันว8ากำลังพลทดแทน จะเดินทางมาถึงหน8วยขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. เวลาเมื่อใด ที่ลือกันว8าการทดแทนยุทโธปกรณA จะเดินทางมาถึงหน8วย ขศ. ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

21. กำลังทดแทนจะเดินทางมาถึงโดยใชbเสbนทางใด 
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 ก. มีข8าวลือเกี่ยวกับที่ต้ังในปvจจุบันของกำลังพล และยุทโธปกรณAว8าต้ังอยู8ที่ใด ที่จะมาทดแทนใหbกับหน8วย

ขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรม  

 ข. มีข8าวลือเกี่ยวกับเสbนทางการเคลื่อนที่ของกำลังพล และยุทโธปกรณA ที่จะมาทดแทนใหbกับหน8วยขbาศึก 

ที่อยู8ภายในเขตของกรมว8าจะใชbเสbนทางใด 

22. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่จะรับการส8งกำลัง จากตำบลส8งกำลังต8างๆของขbาศึก 

 ก. ตำบลส8งกำลังกระสุน ที่ใดบbางที่จะสนับสนุนใหbกับหน8วยขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ตำบลส8งกำลัง สป.3 ที่ใดบbางที่จะสนับสนุนใหbกับหน8วยขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณอิเล็กทรอนิกสAอะไร ที่เปeนของตำบลส8งกำลังขbาศึกเหล8าน้ี  

ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

23. ขbอบกพร8องอะไรบbางที่เกิดข้ึนกับเครื่องมือสื่อสารของขbาศึก 

 ก. ขbอบกพร8องอะไรที่เกิดข้ึนกับเครื่องมือสื่อสารที่ติดต้ังบนยานพาหนะของขศ.ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ขbอบกพร8องอะไรบbางที่เกิดข้ึนกับเครื่องมือสื่อสารที่ติดตัวบุคคลขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องมือสื่อสารของขbาศึกอะไรบbาง ที่เกิดขbอบกพร8อง 

24. เสbนหลักการส8งกำลังของขbาศึกคือเสbนทางใด 

 ก. เสbนทางการเคลื่อนที่ใดที่รูbว8าจะใชbโดย ขบวนขนส8งทางการส8งกำลังของขศ. ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. เสbนทางการเคลื่อนที่ใดที่ลือกันว8าจะใชbโดย ขบวนขนส8งทางการส8งกำลังของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขต 

ของกรม 

 ค. ทิศทางการเคลื่อนที่ใดที่รูbว8าขบวนขนส8งทางการส8งกำลังของขbาศึกจะใชb ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. ทิศทางการเคลื่อนที่ใดที่ลือกันว8าขบวนขนส8งทางการส8งกำลังของขbาศึกจะผ8านเขbามาในพื้นที่สนใจ 

ที่กำหนด NAIs ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

25. มีจุดสกัดกั้นอะไรบbางที่ขbาศึกวางอยู8ตามแนวเสbนทางการคมนาคมของขbาศึก 

 ก. จุดสกัดกั้นอะไรบbางของ ขศ.ที่เรารูbว8ามีวางอยู8ตามเสbนทางคมนาคมของขศ.ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. จุดสกัดกั้นอะไรบbางของขศ.ที่ลือกันว8าวางอยู8ตามเสbนทางคมนาคมของ ขศ.ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

4. การป�องกันกำลัง Force Protection 

1. อาวุธ นชค. จะถูกนำออกมาใชbที่ใดบbาง 

 ก. มีพืน้ที่เฉพาะที่ใดบbางภายในเขตของกรม ที่ถูกกำหนดเปeนเป�าหมายสำหรับอาวุธ นชค. 

 ข. มีหน8วย ขศ.หน8วยใดบbางภายในเขตของกรม ที่ ไดbรับคำสั่ งซึ่ งระบุว8าอาจจะไดb รับอาวุธ นชค. 

มาสนับสนุน 

 ค. มีกิจกรรมทางอากาศของขbาศึกที่เกิดข้ึนอย8างทันทีทันใด ที่บริเวณใดบbาง ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง.. มีกิจกรรมทางอากาศของขbาศึกที่เกิดข้ึนอย8างผิดปกติ ที่บริเวณใดบbาง ที่อยู8ภายในเขตของกรม 
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 จ. มีการเคลื่อนยbาย ป.หนักมาก ที่ ใดบbาง เพื่อเขbาไปในระยะยิงสนับสนุนใหbกับหน8วยขbาศึกที่อยู8 ใน 

แนวหนbา ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ฉ. มีการยิงสุ8มของ ป. หนักมาก เกิดข้ึนที่ใดบbาง ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

2. ที่หมายหลักในการเขbาตีของขbาศึกคืออะไร 

 ก. ที่หมายอะไรที่กำหนดใหbกับหน8วยขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม ในการปฏิบัติการรุก 

 ข. มีหน8วยขbาศึกจำนวนกี่หน8วยที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ไดbรับมอบที่หมายเดียวกัน 

 ค. มาตรการอะไรที่ขbาศึกนำมาใชb เพื่อซ8อนพรางที่หมายในการรุก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

3. หน8วยอะไรบbางที่ถูกกำหนดใหbทำการเขbาตี 

 ก. หน8วยอะไรบbางของขbาศึก ที่มีข8าวลือว8า กำลังเตรียมการปฏิบัติการรุก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ส8วนปฏิบัติการพิเศษอะไรบbางที่สมทบไปใหbกบัหน8วยขbาศึกที่กำลังเตรียมการปฏิบัติการรุก ที่อยู8ภายในเขต

ของกรม 

 ค. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณอิเล็กทรอนิกสAอะไร ที่เปeนของหน8วยขbาศึกที่กำลัง

เตรียมการปฏิบัติการรุกที่อยู8ภายในเขตของกรม 

4. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่ถูกกำหนดใหbวางกำลังบนแนวต้ังรับ 

 ก. หน8วยขbาศึกหน8วยใดบbางที่กำลังเตรียมการขยายแนวป�อมสนาม ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. ส8วนปฏิบัติการพิเศษอะไรบbางที่สมทบใหbกับหน8วยขศ. ที่กำลังสถาปนาแนวต้ังรับ ที่อยู8ภายในเขต 

ของกรม 

 ค. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณอิเล็กทรอนิกสAอะไร ที่เปeนของหน8วยขbาศึกที่กำลังสถาปนา

แนวต้ังรับ  ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. มาตรการอะไรที่นำมาใชbเพื่อซ8อนพรางการเตรียมการต้ังรับ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

5. หน8วยอะไรของขbาศึกที่ประกอบกำลังเปeนกำลังตีโตbตอบ เพื่อตอบโตbการโจมตีจากหน8วยยานเกราะ และหน8วย

ปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศของฝ�ายเรา 

 ก. หน8วยอะไรของขbาศึกที่มีข8าวลือว8าจะเปeนกำลังตีโตbตอบสำหรับการต้ังรับ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วยขbาศึกหน8วยใดที่ต้ังอยู8ขbางหลังที่อยู8ใกลbกับแนวต้ังรับ ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. ส8วนปฏิบัติการพิเศษอะไรบbางที่สมทบใหbกับหน8วย ขศ.ที่เปeนกำลังตีโตbตอบที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณอิเล็กทรอนิกสAอะไร ที่เปeนของหน8วยขbาศึกที่เปeนกำลังตี

โตbตอบของขbาศึกที่อยู8ภายในเขตของกรม 

6. หน8วยขbาศึกหน8วยอะไรบbางที่จะเขbาร8วมในการร8นถอย 

 ก. หน8วยขbาศึกหน8วยอะไรบbาง ที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่มีข8าวลือว8าจะเขbาร8วมในการร8นถอย 

 ข. ส8วนปฏิบัติการพิเศษอะไรบbาง ที่สมทบใหbกับหน8วยขbาศึกที่ทำการร8นถอย ที่อยู8ภายในเขตของกรม 
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 ค. หน8วยขbาศึกหน8วยอะไรบbาง ที่อยู8ภายในเขตของกรม ที่ถูกกำหนดใหbเปeนส8วนเหลือไวbปะทะ Stay- behind 

elements 

 ง. มีความพยายามใดบbางในการที่จะจัดต้ังส8วนเหลือไวbปะทะ Stay-behind element จากประชาชนใน

ทbองถ่ิน ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 จ. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณอิเล็กทรอนิกสAอะไร ที่เปeนของหน8วยขbาศึกที่ทำการ 

ร8นถอย  ทีอ่ยู8ภายในเขตของกรม 

7. มีความพยายามในการลวงอะไรบbางที่กระทำเพื่อซ8อนพรางการร8นถอย 

 ก. ความพยายามในการลวงอะไรที่สั่งใหbปฏิบัติ เพื่อร8วมกับการร8นถอย ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. หน8วยขbาศึกหน8วยอะไรบbาง ที่ทำการแสดงลวง เพื่อร8วมกับการร8นถอย ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. ส8วนปฏิบัติการพิเศษอะไรบbางที่เกี่ยวขbองกับความพยายามในการลวงที่กระทำข้ึน ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. หน8วย ขศ.หน8วยอะไรบbาง ที่ลือกันว8าจะเขbาปฏิบัติการลวงเพื่อร8วมกับการร8นถอยที่อยู8ภายในเขตของกรม 

8. หน8วยอะไรบbางที่ประกอบกำลังเปeนกำลังระลอกที่สองของขbาศึก 

 ก. หน8วย ขศ.หน8วยอะไรบbางที่ลือกันว8า จะเขbาร8วมในกำลังระลอก 2ของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ข. มีหน8วยจำนวนกี่หน8วยที่ประกอบกำลังเปeนกำลังระลอกที่สองของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ค. มีหน8วยชนิดใดบbางที่ประกอบกำลังเปeนกำลังระลอกที่สองของขbาศึก ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

 ง. ส8วนปฏิบัติการพิเศษอะไรบbางที่สมทบใหbกับหน8วยในกำลังระลอกที่สองของขbาศึก 

 จ. ช่ือ หรือความถ่ีปฏิบัติงานของเครื่องส8งสัญญาณอิเล็กทรอนิกสAอะไร ที่เปeนของหน8วยในกำลังระลอก 

ที่สองของขbาศึก  ที่อยู8ภายในเขตของกรม 

5. การประเมินความเสยีหายจากการรบ Battle Damage Assessment 

1. มีผลิตภัณฑA/ยุทธภัณฑA อะไรบbางที่สูญเสียไปจากการดำรงสถานภาพการรบของขbาศึก 

 ก. ตbองใชbระยะเวลานานเท8าใดในการฟ§¹นตัว 

 ข. ขอบเขตของความเสียหายมีอะไรบbาง 

 ค. ผลกระทบโดยรวมที่เกิดจากการโจมตีมีอะไรบbาง 

 ง. สิ่งต8างๆ ในการรบสูญเสียไปเท8าใดบbาง 

 จ. กำลังพลสูญเสียไปเท8าใด 

 ฉ. เครื่องมือยุทโธปกรณAในการรบแบบใดบbาง, จำนวนเท8าใด ที่ถูกทำลาย หรือเสียหาย 

 ซ. มีหลุมกระสุนตกของ ป. จำนวนเท8าใดที่ตรวจพบ 

 ด. มีจุดที่เกิดการระเบิดที่ใดบbาง 

 ต. แผนเผชิญเหตุอะไรที่จะนำมาใชbต8อผลกระทบที่เกดิข้ึน 

6. การบ+งชี้ และการแจ5งเตือน Indications and Warning 

1. เสถียรภาพของรัฐบาลในปvจจุบันเปeนอย8างไร 
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 ก. การแสดงการต8อตbานพันธมิตรอะไรบbางที่กำหนดไวbในแผน 

 ข. ใคร หรือหน8วยงานใด ที่เปeนผูbรับผิดชอบต8อความไม8สงบ 

 ค. การเงินของฝ�ายตรงขbามเปeนอย8างไร 

 ง. การช8วยเหลือจากภายนอกอะไรบbางที่ฝ�ายตรงขbามไดbรับ 

 จ. สถานการณAทางเศรษฐกิจครั้งล8าสุดเปeนอย8างไร 

 ฉ. พลเมืองชาวต8างชาติ คาดว8าจะไดbรับการปฏิบัติอย8างไรบbาง 
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ผนวก  ข 

แนวทางการถามคำถามทางยุทธวิธีของ ฝอ.2 และการขยายผลต+อเอกสาร และยุทโธปกรณGท่ียึดได5จากข5าศึกใน

สนาม 

S2 Tactical Questioning Guide and Battlefield Exploitation of Captured Enemy Documents 

and Equipments 

 เชลยศึก, เอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก และยุทโธปกรณAที่ยึดไดbจากขbาศึกเปeนแหล8งข8าวที่สำคัญต8อข8าวกรองการ

รบ  ซึ่งมีประโยชนAโดยตรงต8อ ผบ.หน8วย ในการที่จะไดbรับข8าวสารน้ันอย8างรวดเร็ว 

 ซึ่งถbาไม8มีกระบวนการที่ถูกตbองเหมาะสม ในการดำเนินการต8อบุคคล หรือวัสดุที่ยึดไดb จะมีความเสียหายต8อ

ประสิทธิภาพการรบเน่ืองจาก สายการส8งกลับจะถูกลดความสำคัญลงไปเพราะเราตbองพยายามส8งกำลังเพิ่มเติมไป

ขbางหนbา  ซึง่เราจะไดbรับความเสียหาย ถbาขยายผลต8อแหล8งข8าวสารการรบมาต้ังแต8หน8วยระดับล8างสุด 

 แนวทางน้ีใชbสำหรับ ฝอ.2 กองพัน และกรม โดยจะอธิบายกระบวนการในสิ่งที่จะตbองทำเมื่อ ฝอ.2 

• ไดbรับตัวทหารขbาศึก 

• กักตัวพลเรือน 

• คbนหาเอกสารขbาศึก 

• สำรวจหาอาวุธที่ไม8ปกติของขbาศึกในระหว8างการปฏิบัติการทางยุทธวิธี 

การดำเนินการต+อบุคคล Personnel  Handling 

 บุคคลที่ถูกจับในสนามรบมี 2 ประเภท คือ จากการรบ และที่ไม8ใช8จากการรบ  หน8วยที่จับกุมไดbจะปฏิบัติต8อ

บุคคลที่จับไดbทั้งจากการรบ และที่ไม8ใช8จากการรบทั้งหมดเสมือนเปeนเชลยศึก จนกว8าตำบลรวบรวมเชลยศึกหนbาของ

กองพลจะไดbทำการคัดแยกบุคคลต8างๆ ออกตามแต8ละประเภท ทั้งไม8ว8าจะเปeนทหาร, นักบวชหรือเจbาหนbาที่เสนารักษA 

 บุคคลที่ถูกจับกุมที่ไม8ใช8จากการรบจะถูกดำเนินการ, ถามคำถาม, กักตัว, ส8งกลับ และปล8อยตัว โดยเปeนไป

ตามนโยบาย/แนวทางของหน8วยระดับยุทธบริเวณ 

 ณ จุดที่จับกุมเชลยศึกไดb หน8วยที่จับกุมจะดำเนินการไปตามข้ันตอนต8างๆ โดยมีนายทหารที่อาวุโสเปeน

ผูbรับผิดชอบ เพื่อใหbการดำเนินการเปeนไปตามข้ันตอน 5 ข้ัน หรือ 5 S ดังน้ี 

ขั้นท่ี 1 ค5น SEARCH 

 สิ่งแรกทีห่น8วยจับกุมตbองทำคือ ปลดอาวุธ คbนตัวเชลยศึก หรือผูbถูกกกักัน และมัดมือไขวbหลังจากน้ันรวบรวม

เอกสาร กระดาษบันทึกต8างๆ และยุทโธปกรณAของขbาศึกไวb ณ ที่ใดที่หน่ึง เสร็จแลbวส8งกลับสิ่งของเหล8าน้ันไปพรbอมกับ

ตัวเชลยศึก  เอกสาร และสิ่งของส8วนตัว และยุทโธปกรณAทางทหารที่ตbองเก็บรักษา จะยังคงอยู8กับตัวนักโทษ ถbาไม8มี

การสัง่การ หรืออำนวยการเปeนอย8างอื่นจาก ฝอ.2 กองพัน 
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ขั้นท่ี 2 เงียบ SILENT 

 หน8วยที่จับกุมจะตbองแจbง หรือส8งสัญญาณบอกใหbเชลยศึกอยู8ในความเงียบ ถbาไม8ไดbผลจะตbองมัดป�ดปากเชลย

ศึก  หน8วยคุbมกันจะเปeนผูbออกคำสั่งต8อเชลยศึก แต8จะไม8พูดคุยดbวย รวมทั้งตbองไม8ใหbสิ่งของอำนวยความสะดวกใดๆ

ทั้งสิ้น 

ขั้นท่ี 3 ป�องกัน/พิทักษG SAFEGUARD 

 หน8วยที่จับกุมไดbจะเคลื่อนยbายเชลยศึกออกจากพื้นที่การรบ โดยจะตbอง รปภ. เชลยศึกใหbพbนจากการถูกแกb

แคbน/ทำรbาย และตbองใหbยารักษาโรคตามความจำเปeน หน8วยที่จับกุมจะตbองป�องกันมิใหbเชลยศึกเกิดอาการชµอคจาก

การถูกจับกุม จนกว8าเจbาหนbาที่ซักถามระดับกรม จะไดbเริ่มถามคำถามต8อเชลยศึก 

ขั้นท่ี 4 แยก SEGREGATE 

 หน8วยที่จับกุมจะตbองสั่งใหbเชลยศึกน่ังลงบนพื้น แลbวแยกกลุ8ม นายทหาร, นายสิบ และพลทหาร, แยก

ตามลำดับอาวุโส, แยกเพศหญิง/ชาย  และแยกพลเรือนออกจากทหาร  หน8วยจับกุมจะตbองจัดทำป�ายติดตัวเชลยศึก 

และติดไวbที่ตัวเชลยศึกแต8ละคน 

ขั้นท่ี 5 ส+งกลับไปข5างหลังอย+างรวดเร็ว SPEED TO THE REAR 

 หน8วยที่จับกุมจะตbองเคลื่อนยbายเชลยศึกไปยังหน8วยที่อยู8 ณ ตำบลส8งกำลังเพื่อทำการส8งกลับต8อไป   เอกสาร

ที่ ยึดไดb, สิ่งของส8วนตัว และยุทโธปกรณAที่นำติดตัวไปไดbทั้ งหมดจะส8งไปพรbอมกับตัวเชลยศึก รวมทั้ งหน8วย 

ที่ใหbการคุbมกันจะตbองรับทราบถึงสภาพแวดลbอมในการจับกุมเชลยศึกดbวย 

เอกสารท่ียึดได5จากข5าศึกท่ีพบในตัวเชลยศึก 

 ฝอ.2 กองพัน และ ผบ.หน8วยรองของกองพัน จะตbองดำเนินการต8อเอกสารที่ยึดไดbที่พบในตัวเชลยศึก 

ตามข้ันตอน โดยหน8วยที่จับกุมจะตbอง 

• คbนตัวเชลยศึกแต8ละคน 

• ส8งคืนเอกสารแสดงตน(บัตรประจำตัว)กลับคืนใหbตัวเชลยศึก 

• เขียนขbอความลงบนทั้งดbานบน และดbานล8างของป�ายแสดงสิ่งที่ยึดไดbจากเชลยศึก ดังน้ี หมายเลขเอกสาร 

ที่นำออกมาจากตัวเชลยศึก, วัน และเวลา, สถานที่ และสภาพแวดลbอมของการจับกุม และหน8วยที่จับกุมไดb 

• เก็บเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึกไวbในซองที่กันน้ำไดb โดยแยก 1 ซอง/เชลยศึก 

• ดึงเอาส8วน ค ของป�ายแสดงสิ่งของที่ยึดไดbจากขbาศึก ติดไวbบนซองเก็บเอกสาร 

• ส8งซองเอกสาร/สิ่งของน้ันใหbกับเจbาหนbาที่อาวุโสของหน8วยคุbมกัน 

• อำนวยการใหbเจbาหนbาที่คุbมกันทำการส8งกลับเอกสารที่ยึดไดbไปกับตัวเชลยศึก 
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เอกสารท่ียึดได5จากข5าศึกท่ีพบในสนามรบ 

 เอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึกที่พบในสนามรบ คือ กระดาษเอกสารที่พบใน ทก.ขbาศึกที่ละทิ้ง ซึ่งเราเคลื่อนที่ผ8าน 

โดยหน8วยจับกุมจะตbอง 

• เก็บเอกสารน้ันไวbในซองกันน้ำ 

• ดำเนินการตามข้ันตอนเหมือนกับเอกสารที่ยึดไดbที่พบในตัวเชลยศึก แลbวติดป�ายไวbที่ถุงเอกสาร 

• ส8งใหbกับ ฝอ.2 กองพัน 

• ฝอ.2 กองพัน ส8งกลับเอกสารที่ยึดไดbทั้งหมดไปตามสายการส8งกลับเชลยศึก 

กระบวนการดำเนินการต+อยุทโธปกรณG Equipment Handling Procedures 

 ยุทโธปกรณAที่ ยึดไดbจากขbาศึก หมายรวมถึงวัสดุทุกชนิดของต8างชาติที่พบในตัวเชลยศึก หรือที่พบใน 

สนามรบ ที่อาจจะมีประโยชนAในทางทหาร หน8วยที่จับกุมไดbจะตbอง 

• ส8งกลับยุทโธปกรณAไปพรbอมกับตัวเชลยศึก 

• ยึด, ติดป�าย แลbวส8งกลับอาวุธ และยุทโธปกรณAอื่นๆ ที่พบในตัวเชลยศึกเหมอืนกับข้ันตอนการดำเนินการต8อ

เอกสารที่ยึดไดb 

วัสดุ/สิ่งของ ท่ีมีคุณค+าต+อข+าวกรองทางเทคนิค 

 หน8วยที่จับกุมควรจะรูbว8ายุทโธปกรณAที่ยึดไดbจากขbาศึกชนิดไดบbางที่มีคุณค8าต8อข8าวกรองทางเทคนิค เช8น

ยุทโธปกรณAต8างๆเหล8าน้ี 

• อาวุธชนิดใหม8 

• วิทยุสื่อสาร 

• ยานยนตAสายพาน 

• เอกสารคู8มือทางเทคนิคที่เกี่ยวขbองกับยุทโธปกรณA 

• ยุทโธปกรณAที่ยึดไดbจากขbาศึกทั้งหมดที่รูb หรือเช่ือไดbว8าจะเปeนประโยชนAต8อข8าวกรองทางเทคนิค 

หน8วยที่จับไดbเมื่อตรวจยึดสิ่งของที่มีคุณค8าทางข8าวกรองทางเทคนิคแลbวจะตbอง เก็บรักษาสิ่งของน้ันไวbในที่ปลอดภัย 

แลbวรายงานการตรวจยึดไปยัง ฝอ.2 กองพัน เพื่อขอรับคำแนะนำในการจัดการต8อสิ่งของน้ัน รูป หน1า 188 แสดงถึง

ขbอกำหนดในการดำเนินการต8อวัสดุข8าวกรองทางเทคนิค 

การขยายผลทางด5านข+าวกรองทางเทคนิคโดยหน+วยแรกในสนามรบ First Echelon Battlefield TECHINT 

Exploitation 

 ผบ.หน8วย หรือ ฝอ.2 ของหน8วยที่จับกุมไดbอาจจะตbองขยายผลในสนามต8อช้ินส8วนของยุทโธปกรณAที่ยึดไดbจาก

ขbาศึก ซึ่งถbามีความจำเปeนที่ตbองขยายผลต8อยุทโธปกรณAน้ันหน8วยจะตbองดำเนินการ ดังน้ี 

• รbองขอเจbาหนbาที่ข8าวกรองทางเทคนิคจาก บก.ทภ. 
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• ผบ.หน8วยขนาดเล็ก หรือ ฝอ.2 จะตbองดำเนินการไปตามกระบวนการเหมือนกับการขยายผลต8อเอกสาร 

ที่ยึดไดbจากขbาศึก 

การติดป�ายแสดง Tagging Procedures 

 ป�ายที่จะติดแสดงไวbน้ันจะมี 2 แบบ คือ ป�ายแสดงยุทโธปกรณAที่ยึดไดb และป�ายติดตัวเชลยศึกที่มีป�ายขนาด

เล็กแบบฉีกแยกออกมาไดb ติดอยู8ดbวย หน8วยที่ จับกุมจะเปeนผูb ติดป�ายทั้ งหมดใหbกับบุคคลที่จับไดb, เอกสาร 

ที่ยึดไดb และยุทโธปกรณAที่ยึดไดb ณ หน8วยที่จับกุมไดb 

 ฝอ.2 กองพัน หรือ ผบ.รbอย. รับผิดชอบในการจัดเตรียมป�ายแสดงเอกสารของเชลยศึก และยุทโธปกรณA 

ที่ยึดไดbจากขbาศึกใหbเพียงพอ รวมทั้งซองใส8เอกสารแบบกันน้ำไวbใหbพรbอมต้ังแต8ก8อนการปฏิบัติการ 

 ถbาไม8มีการกำหนดแบบฟอรAมมาตรฐานของป�ายแสดงต8างๆเหล8าน้ี หน8วยจะตbองดำเนินการ ดังน้ี 

• ใชbแผ8นป�ายช่ัวคราวที่หาไดbจากกระดาษกล8อง หรือลังกระดาษ 

• เขียนช่ือหน8วยที่จับกุมไดb 

• เขียนวัน-เวลาที่จับกุมไดb 

• เขียนพิกัดที่ต้ังของหน8วยที่จับกุมไดb 

• เขียนสภาพแวดลbอมของการจับกุม 

• ตรวจสอบ/พิสูจนAทราบ เชลยศึก, เอกสารที่ยึดไดb หรือยุทโธปกรณAที่ยึดไดb 

• ติดป�ายไวbในซองกันน้ำโดยไม8ทำใหbเกิดความเสียหายต8อเอกสารที่ยึดไดb 

• ติดป�ายเชลยศึก และป�ายแสดงยุทโธปกรณAที่ยึดไดbใหbแน8นหนา ไม8ใหbป�ายน้ันหลุดออก 

การถามคำถามทางยุทธวิธี Tactical  Questioning 

 ในหัวขbอน้ีจะเปeนคำแนะนำใหb ฝอ.2 ว8า “ทำอย8างไร” เพื่อใหbประสบผลสำเร็จในการต้ังคำถามทางยุทธวิธีต8อ

เชลยศึก ซึ่งการทำตามคำแนะนำจะช8วยใหb 

• ผลสำเร็จจากการซักถามนำมาใชbประโยชนAไดb 

• ช8วยใหbดำรงรักษาความสัมพันธAกับแหล8งข8าวไวbสำหรับการซักถามในครั้งต8อไป 

• ป�องกันมิใหb ฝอ. 2 กระทำการใดๆที่ละเมิดต8อกฎหมาย 

รูปหน1า 189 ตัวอย'างปmายแสดงยุทโธปกรณiที่ยึดได1จากข1าศึก ซึ่งควรจะอยู8รวมไวbกับอนุผนวกข8าวกรองทางเทคนิค ใน

ผนวกข8าวกรอง ประกอบแผน/คำสั่งยุทธการ 

 วัตถุประสงคAของการถามคำถามทางยุทธวิธีก็เพื่อใหbไดbรบัข8าวสารการรบ ที่สามารถนำไปใชbประโยชนAไดbทันที 

โดย ฝอ. 2 กองพัน หรือหน8วยรองอื่นๆ ซึ่งแหล8งข8าวอาจจะเปeนไดbทั้งเชลยศึก และพลเรือนในทbองถ่ิน หรือพลเรือน

ฝ�ายเราที่ อ ยู8 ในพื้ นที่ ป ฏิบั ติ การ  (ฝอ .2 จะใชb กระบวนการที่ ก ำหนดข้ึน ไวb น้ี  เมื่ อทำการถามคำถามต8 อ 

พลเรือนในทbองถ่ิน หรือพลเรือนฝ�ายเรา) 
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ความต5องการทางด5านภาษา 

 การถามคำถามทางยุทธวิธีโดย ฝอ.2 สามารถทำไดb ภายใตbเงื่อนไขอย8างใดอย8างหน่ึง ดังต8อไปน้ี 

• ฝอ.2 สามารถที่จะพูด/ฟvงภาษาเดียวกับแหล8งข8าวไดbดีพอที่จะถามคำถามตรง และเขbาใจคำตอบไดb 

• มีเจbาหนbาที่ล8ามที่มีความสามารถทางดbานภาษาอยู8ใหbความช8วยเหลือแก8 ฝอ.2 

การเร่ิมต5นถามคำถามทางยุทธวิธ ีจะกระทำท่ีใด Where tactical questioning is done 

 การถามคำถามทางยุทธวิธีจะตbองกระทำโดยเร็วที่สุดเท8าที่จะทำไดb ภายหลังจากที่เคลื่อนยbายเชลยศึกออก

จากพื้นที่การรบ  อย8างไรก็ตาม ผบ.พัน. หรือ ผบ.กรม จะตbองเขbาไปเกี่ยวขbองกับเชลยศึกอย8างมาก ซึ่งอาจจะตbอง

เริ่มตbนถามคำถามทางยุทธวิธี ณ ตำบลรวบรวมเชลยศึกของหน8วยเอง 

ใครจะเปNนผู5ถามคำถามทางยุทธวิธี Who asks the questions 

 ฝอ.2 เท8าน้ันที่จะเปeนผูbมีอำนาจหนbาที่ในการถามคำถามทางยุทธวิธี โดย ฝอ.2 จะตbองถามดbวยตัวเองทุก

คำถาม ถึงแมbจะมีการใชbเจbาหนbาที่ล8าม หรือใชbล8ามในทbองถ่ินเปeนผูbช8วยอีกคนหน่ึงก็ตาม แต8ถbาหน8วยไดbรับการ

สนับสนุนเจbาหนbาที่ซักถาม ก็จะใหbเจbาหนbาที่ซักถามน้ันเปeนผูbกำกับดูแลการถามคำถามทางยุทธวิธี 

ข5อพิจารณาในเร่ืองเวลา Time  Considerations 

 การถามคำถามทางยุทธวิธีจะตbองทำอย8างรวดเร็วภายในเวลา 5 – 20 นาที ซึ่งการพิจารณาว8าจะใชbเวลา

เท8าไหร8 ข้ึนอยู8กับการตกลงใจของหน8วยโดย การถามคำถามทางยุทธวิธีต8อแหล8งข8าวจะตbองไม8ทำใหbเสียการปฏิบัติ

ภารกิจของหน8วย หรือทำใหbการส8งกลับเชลยศึกเกิดความล8าชbา 

สิ่งของท่ีต5องใช5ในการถามคำถามทางยุทธวิธี Items needed for tactical questioning 

 การถามคำถามทางยุทธวิธี เปeนการรวบรวมข8าวสารการรบที่มีความสำคัญ เพื่อช8วยใหbภารกิจบรรลุผลสำเร็จ 

โดยผูbถามคำถามจะตbองรูbว8า หน8วยมีความตbองการข8าวสารอะไรบbาง ซึ่งสิ่งของที่ตbองใชbประกอบในการถามคำถามทาง

ยุทธวิธี อาจมีไดbดังน้ี 

• แผนที่ 

• เอกสารช8วยในการพิสูจนAทราบประเภทของเครื่องบิน และยานพาหนะฝ�ายขbาศึก 

• พจนานุกรมศัพทAภาษาของแหล8งข8าว 

• แบบฟอรAมรายงานแบบต8างๆ, เครือ่งเขียน, ป�ายแสดงต8างๆ และซองเอกสารแบบกันน้ำ 

• เจbาหนbาที่ล8าม หรือเจbาหนbาที่แปล 

การดำเนินกรรมวิธีในการขยายผล The exploitation process 

 การดำเนินกรรมวิธีในการขยายผลเปeนไปตามที่ไดbกล8าวไวbในบทที่ 3 น้ันจะนำมาเปeนแนวทางพื้นฐานสำหรับ

การตรวจสอบบุคคลทุกประเภท รวมถึง การถามคำถามทางยุทธวิธีดbวย ซึ่งการดำเนินกรรมวิธีน้ีจะมี 3 ส8วน คือ การ

คัดกรอง, การถามคำถาม และการรายงาน 
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การคัดกรอง Screening 

ถbามีเชลยศึกต้ังแต8 1 คนข้ึนไป วิธีพิจารณาที่เร็วที่สุดว8าจะเลือกเชลยศึกคนไหนมาถามคำถามก8อน คือ 

• ดูป�ายติดตัวเชลยศึก เพื่อดูว8าหน8วยที่จับกุมน้ันไดbจับกุมเชลยศึกที่มอีาวุธยุทโธปกรณAทีแ่ตกต8างไปจากคนอื่นหรอืไม8 

เช8น ป§นซุ8มยิง หรือมกีับระเบิด/ทุ8นระเบิด 

• สังเกตดูเครื่องหมาย, ยศ  ขbาศึกที่สังกัดในหน8วยพิเศษมักจะมีแถบเครื่องหมายที่แสดงคุณวุฒิ หรือแสดงหน8วย  

และอาจจะมีพฤติกรรมที่แตกต8างไปจากคนอื่นๆ 

• ใชbแนวทางที่กำหนดข้ึน แลbวจัดลำดับดูว8าเชลยศึกคนใดทีค่วรจะนำมาซักถามก8อน  

การถามคำถาม Questioning 

 ตbองเปeนการถามคำถามสั้น  ผูbถามคำถามทางยุทธวิธีจะตbองใชbความรวดเร็วในการคbนหาว8าเชลยศึกคนใดที่จะ

เปeนประโยชนAต8อข8าวสารการรบ  โดยจะตbอง 

• มีการ รปภ. เชลยศึกอย8างเพียงพอ 

• ทำการบรรยายสรุปใหbเจbาหนbาที่ล8ามเท8าที่จำเปeน 

• เชลยศึกผ8านการคbนตัว และทำบัตรประจำตัวเชลยศึกแลbว 

• ตรวจสอบเอกสารแสดงตน(บัตรประจำตัว)ของเชลยศึก และเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก 

• วางแผนการถามคำถามไวbในใจ 

• แสดงลักษณะทหารที่หนักแน8น เพื่อคงความกดดันบุคคลที่ ถูกจับกุมใหb เกิดความกลัว Presents military 

bearing. Preserves the shock of capture 

• ถามคำถามทางทหาร, ถามคำถามที่ผสมผสานกับการถามประวัติบุคคล แต8ตbองไม8เปeนการกระตุbนจิตสำนึกการ 

รปภ.ในตัวเชลยศึก 

• เปรียบเทียบคำตอบที่ไดbรับ โดยตรวจสอบกับเอกสารแสดงตน/บัตรประจำตัว และสิ่งของอื่นๆที่พบในตัวเชลยศึก

เพื่อตรวจสอบความจริง 

• หยุดถามคำถาม ถbาเชลยศึกหยุด หรือปฏิเสธที่จะตอบคำถามทางทหาร 

• หยุดถามคำถาม เมื่อเชลยศึกใหbข8าวสารที่ไม8เกี่ยวขbองกับทางทหารทั้งดbวยความจงใจ หรือไม8จงใจ แทนที่จะใหb

ข8าวสารที่ตรงตามความตbองการข8าวกรองของหน8วย 

• อย8าใหbสัญญาในสิ่งที่ไม8สามารถใหbไดbจริง 

การรายงาน  reporting 

 ผูbถามคำถามทางยุทธวิธีจะตbองรายงานข8าวสารที่ไดbรบัตามแบบฟอรAมรายงานด8วน SALUTE โดยผูbถามคำถาม

จะตbอง 

• ข8าวสารที่ไดbรับจะตbองเปeนคำตอบที่ตอบต8อคำถามตรงของผูbถามคำถาม 



 

 

 

186 

• บันทึกข8าวสารการรบที่เปeนที่สนใจของหน8วยตามแบบฟอรAมรายงานด8วน SALUTE เฉพาะคำตอบที่เกีย่วขbอง 

• เติมเต็มในสิ่งที่ยังไม8รูbตามแบบฟอรAมรายงานด8วน SALUTE ใหbไดb ก8อนที่จะรายงานข8าวตามความตbองการอื่นๆ 

หรือ ก8อนที่จะหยุดการถามคำถาม 

• จบการถามคำถามโดยบอกเชลยศึกว8า เรามีเรื่องจะตbองพูดคุยกันอีก แลbวส8งคืนสิ่งของส8วนตัวใหbกับเชลยศึกเช8น 

บัตรประจำตัว 

แผนการถามคำถามทางยุทธวิธี The tactical questioning plan 

 แผนการต้ังคำถามที่ใชbในการถามคำถามทางยุทธวิธีจะตbองสั้น, ง8าย และเปeนมาตรฐาน วิธีที่ง8ายในการจำ

ข้ันตอน 4 ข้ันตอนคือ BIG 4 and JUMP 

• BIG 4 เปeนช่ือเรียกในการถามคำถามที่เปeนไปตามอนุสัญญาเจนีวาคือ ช่ือ, ยศ, หมายเลขประจำตัว, ว/ด/ป เกิด 

Name, Rank, Service number and Date of birth 

• JUMP ย8อมาจาก Job, Unit, Mission, PIR,IR and SIR ซึ่งจะเรียงลำดับอยู8ในแผนการถามคำถามทางยุทธวิธี 

ส8วนที่สำคัญมากกว8าน้ันก็คือ แผนการถามคำถามทางยุทธวิธีจะตbองครอบคลุมหัวขbอตามลำดับ  รปูหน1า 190 แสดง

ตัวอย'างคำถามตามหัวข1อ BIG 4 และ JUMP 

• ขbอมูลประวัติบุคคลของเชลยศึก 

• งาน หรือหนbาที่ตามตำแหน8งของเชลยศึก 

• หน8วย หรือนายจbางของเชลยศึก 

• ภารกิจในปvจจุบัน และอนาคต ณ เวลาที่เชลยศึกถูกจับกุม 

• ความตbองการในการรวบรวมข8าวสารของ ผบ.หน8วย ตามลำดับความเร8งด8วน 

การขยายผลต+อเอกสารในสนามรบ Battlefield Document Exploitation 

 การขยายผลต8อเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึกที่พบในสนามรบ เปeนการดำเนินการโดย ฝอ.2 ของหน8วยที่ยึดไดb

ก8อนที่เจbาหนbาที่ซักถามจะเขbาไปขยายผลต8อเอกสารน้ัน หน8วยรบมักจะไม8มีเจbาหนbาที่เช่ียวชาญทางดbานภาษาแต8ก็

สามารถที่จะขยายผลต8อเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึกที่พบในสนามรบไดbอย8างจำกัด โดยส8วนใหญ8จะขยายผลต8อแผนที่ 

และแผ8นบริวารฝ�ายขbาศึก แต8หน8วยใดที่มีเจbาหนbาที่เช่ียวชาญทางดbานภาษาจะสามารถขยายผลต8อเอกสารไดbมากกว8า 

 ภายหลังจากการจับกุมเชลยศึก หรือเขbายึด ทก.ของขbาศึก หน8วยที่จับกุมจะตbองมองหาแผนที่, เอกสารการ

รหัส, คำสั่งยุทธการ, แผ8นบริวาร และเอกสารอื่นๆ  จากน้ันหน8วยที่จับกุมไดbตbองรายงานไปยัง บก.หน8วยเพื่อขอ

คำแนะนำในการดำเนินการต8อเอกสารที่ยึดไดb 

 ผบ.หน8วยทหารขนาดเลก็จะเปeนผูbเก็บรักษาสิ่งของที่ยึดไดb ในระหว8างที่รอคอยคำแนะนำจาก บก.หน8วย ซึ่งใน

ระหว8างน้ัน ผบ.หน8วยทหารขนาดเล็กจะตbอง 

• ตรวจสอบเอกสารในรายละเอียด 
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• หbามขีดเขียน หรือทำสิ่งใดๆ ที่จะทำใหbเอกสาร/สิ่งของน้ันเสียหาย 

• ใชbเจbาหนbาที่ และทรัพยากรที่มีอยู8พยายามทำการถอดรหัส เช8น ใชbพจนานุกรมศัพทAภาษาของแหล8งข8าว และ

เอกสารคำแนะนำสัญลักษณAทางทหารที่ใชbบนแผนที่ของขbาศึก 

• คbนหาข8าวสารที่จะช8วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของหน8วยตัวเอง 

หลังจากที่ทำการคbนหาข8าวสารที่น8าจะมีคุณค8าทางการข8าวกรองต8อภารกิจไดbแลbว  ฝอ. 2 จะคัดเลือก และคัดย8อ เพื่อ

ดึงเอาข8าวสารที่เกี่ยวขbองกับการรบ และใชbแบบฟอรAมการรายงานด8วน SALUTE เปeนแนวทางในการจัดระเบียบของ

ข8าวสารเหล8าน้ัน 
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ผนวก   ค 

แบบฟอรGมการรายงาน REPORTS 

 นอกเหนือไปจากการรายงานที่กล8าวมาแลbวน้ัน ยังมีรายงานแบบอื่นๆ ที่เจbาหนbาที่ซักถามตbองจัดทำ หรือตbอง

ใชbในหน8วยระดับยุทธวิธี และยุทธศาสตรA เช8น รายงานประวัติบุคคล, รายงานการบรรยายสรุป ซึ่ง รปจ.หน8วยจะเปeน

ตัวกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานใหbกับเจbาหนbาที่ซักถาม 

 แบบฟอรAมรายงานด8วน SALUTE จะประกอบไปดbวยข8าวสารที่สำคัญเพื่อแจbงเตือนหน8วยเหนือ เกี่ยวกับ

เหตุการณA หรือข8าวสารที่เกี่ยวขbองกับหน8วย  ซึ่งรายงานน้ีจะตbองตอบคำถามเบื้องตbนในการซักถามไดb คือ ใคร, ทำ

อะไร, เมื่อใด, ที่ใด, อย8างไร และทำไม 

 รูปแสดงตัวอย8างของ รายงาน, แบบฟอรAม และป�ายแสดงต8างๆ ที่เจbาหนbาที่ซักถามตbองใชb มีดังน้ี 

• รูป ค-1แบบฟอรAมรายงานด8วน ทางวิทยุ  หน1า 193 

• รูป ค-2 แบบฟอรAมรายงานด8วนข8าวกรองทางเทคนิคในสนามรบ TECHINT spot report หน1า 194 

• รูป ค-3 แบบฟอรAมรายงานการซักถามทางยุทธวิธี หน1า 195-200 

• รูป ค-4 แบบฟอรAมป�ายแสดงสิ่งที่ยึด/จับกุมไดb หน1า 201 

• รูป ค-5 แบบฟอรAมรายงานประวัติบุคคล หน1า 202-203 

• รูป ค-6 แบบฟอรAมรายงานสรุปผลการซักถาม หน1า 204 

รายงานการซักถามทางยุทธวิธี Tactical Interrogation Report 

 แบบฟอรAมรายงานการซักถามทางยุทธวิธี รูป ค-3 หน1า 195-200 เปeนเสมือนการสรุปการซักถามข้ันตbน หรือ

การซักถามในข้ันต8อไป  ซึ่งรายงานการซักถามทางยุทธวิธีจะตbอง 

• ตัดข8าวสารที่ไดbจากการซักถามในแต8ละครั้งทีซ่้ำกันออกไป 

• กระจายข8าวสารไปยัง น.ฝขว. ของหน8วยทันที รวมถึงกระจายไปยัง หน8วยอื่นตามความเหมาะสม และกระจายไป

ใหbเจbาหนbาที่ซักถามที่จะตbองทำการซักถามในข้ันต8อไปดbวย 

• ใชbเปeนเครื่องมือในการประเมินความมีคุณค8าทางการข8าวกรองของตัวเชลยศึก, เอกสาร และยุทโธปกรณAที่ยึดไดb

จากตัวเชลยศึกในขณะที่ถูกจับกุม 

การประเมินใน 2 ส8วน คือ ส8วนที่1 ศักยภาพของเชลยศึกที่น8าจะมีข8าวกรองอยู8ในตัว และส8วนที่ 2 ข8าวสารที่จะไดbรับ

ในข้ันตbน และตbองคัดแยกเชลยศึกออกเปeน 4 ประเภท ตามที่อธิบายไวbในบทที่ 4 

 ส8วนที่ 1 ของรายงานการซักถามทางยุทธวิธีจะประกอบดbวย ช่ือ และประเภทของแหล8งข8าว, ลำดับหมายเลข

ของการซักถาม, วันที่, เลขที่เอกสาร, หน8วย และช่ือเจbาหนbาที่ซักถาม, ระวางแผนที่ และภาษาที่ใชbและช่ือเจbาหนbาที่

ล8าม (ถbามีการใชbล8าม) 
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 ส8วนที่ 2 ของรายงานการซักถามทางยุทธวิธี ตอนที่ 1 ประกอบดbวย ลักษณะส8วนตัวของแหล8งข8าว, อาชีพ,

การประเมินคุณค8าทางการข8าวกรอง, ขbอมูลการจับกุมจากป�ายแสดงการจับกุม , เอกสาร และยุทโธปกรณAที่พบในตัว

เชลยศึก 

 ส8วนที่ 3 ของรายงานการซักถามทางยุทธวิธี ตอนที่ 2 ประกอบดbวยรายการข8าวสารที่ไดbรับจากเชลยศึกใน

ระหว8างการซักถามในเรื่อง ภารกิจ, การประกอบกำลัง, กำลัง, การวางกำลัง, ยุทธวิธี, การฝoก,การส8งกำลังบำรุง, 

ประสิทธิภาพการรบ, ขbอมูลทางดbานอิเล็กทรอนิกสA และขbอมูลเบ็ดเตล็ด 

รายงานสรุปผลการซักถาม Summary  Interrogation  Report 

 เหตุผลที่ตbองมีการทำรายงานสรุปผลการซักถาม ตามรูป ค-6 หน1า 204 ก็เพื่อไม8ใหbมีการถามซ้ำซbอนอีก เช8น 

ในการปฏิบัติการ Desert Storm เมื่อเชลยศึกถูกส8งกลับไปตามสายการส8งกลับน้ัน  สิ่งทีเ่กิดข้ึนก็คือเจbาหนbาที่ซักถาม

ตbองถามคำถามเดียวกันกับที่เคยถามมาแลbวโดยเจbาหนbาที่ของหน8วยที่จับกุมเชลยศึก  ซึ่งสรbางความยุ8งยาก และไม8ช8วย

ในการสรbางความเปeนมิตรกับแหล8งข8าว เพราะว8าสิ่งที่เจbาหนbาที่ซักถามไม8ไดbรับรายงานการคัดกรองเชลยศึก หรือ

รายงานการซักถามเชลยศึกที่กระทำมาก8อนหนbาน้ี ทำใหbตbองเริ่มตbนถามคำถามใหม8ทุกครั้งของการซักถามในแต8ละ

ระดับหน8วย 

 ถbาหน8วยก8อนหนbาน้ีไดbรับข8าวสารจากเชลยศึกในส8วนที่เกี่ยวขbองกับสถานการณAทางยุทธวิธี แต8ยังไม8มีการส8ง

รายงานมาใหb  หน8วยจะตbองแจbงใหbเจbาหนbาที่ซักถามในเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่หน8วยไดbรับทราบมาดbวย เพื่อใหbเกิดความ

รวดเร็ว แลbวจึงเขียนรายงานสรุปผลการซักถาม ซึ่งเปeนรายงานตามแบบฟอรAมที่ใชbงานไดbง8าย โดยแสดงใหbเห็นถึง

ข8าวสารที่ไดbรับจากเชลยศึกซึ่งทำใหbเจbาหนbาที่ซักถามไดbรับรูbในสิ่งที่มีการดำเนินการมาจากหน8วยในระดับก8อนหนbาน้ี 
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รูป ค - 5 หน้า  แบบฟอร์มรายงาน ประวัติบุคคล 

3 

=>. การศึกษาทางพลเรือน ...................ชื9อสถานศึกษา, ระดบัการศึกษา, สถานที9เรียน, หลกัสูตรที9เรียน 

     ปริญญาที9ได้รับ, เกียรติบัตรอื9นๆ  รวมถึงวนัที9ได้รับ/วนัที9จบการศึกษา 
=H. ความสามารถทางภาษา ..................ความชํานาญ, ภาษาท้องถิ9น, ความชํานาญในการแปล หรือ 
      ทําหน้าที9ล่าม 
=L. การฝึกศึกษา/การเดินทางไปต่างประเทศ.............ประเทศที9ไป, วัตถุประสงค์ของการเดินทาง,  

      หลกัสตูรที9ไปฝึกศึกษา   รวมถึง ว/ด/ป , ระยะเวลา 
=R. ภาพถ่าย...................................................มี  หรือ ไม่มี.............................................................. 
ST. วันทีVถ่ายภาพ ..........................................ว/ด/ป....................................................................... 
SW. การรับราชการทหาร .........................เรียงตามลําดับ ว/ด/ป ที9รับคําสั9ง, ชื9อหน่วย, หลักสตูรทาง 
     ทหารที9เคยศึกษาทั Uงใน/ต่างประเทศ, การติดยศ ตามลําดบั, การทํางานในต่างประเทศ ฯลฯ 
S=. ชืVอเต็มของคู่สมรส................................................................................................................... 
 S= ก. ว/ด/ป เกิด.................................................................................................................. 
 S= ข. สถานทีVเกิด................................................................................................................ 
 S= ค. สถานภาพพลเมือง.................................................................................................... 
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ผนวก   ง  

การฝIกเปNนบุคคล และเปNนหน+วย Individual and Collective Training 

 ผบ.หน8วยจะตbองเปeนผูbสนับสนุน และรับผิดชอบการฝoกกำลังพล ซึ่งในผนวกน้ีจะกล8าวถึงขbอพิจารณาใหb ผบ.

หน8วย ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแผนการฝoกของหน8วย 

 หน.ชุดซักถาม จะเปeนผูbที่ใหbคำแนะนำ เสนอแนะ ผบ.หน8วยในเรื่องการฝoก และการใชbเจbาหนbาที่ซักถาม  โดย

จะเตรียมในเรื่อง ความชำนาญทางดbานเทคนิคที่ตbองการเพื่ อนำไปใชbพัฒนาแผนการฝoกของหน8วย และ 

กิจเฉพาะตามภารกิจของหน8วย 

บัญชีรายการกิจสำคัญยิ่ง Mission-Essential Task List - METL 

 ในการฝoกเจbาหนbาที่ซักถามในงานเฉพาะที่สำคัญ เพื่อใหbบรรลุภารกิจของหน8วยน้ัน ผบ.หน8วย ขกท. ในแต8ละ

ระดับ จะเปeนผูbพัฒนา และจัดทำบัญชีรายการกิจสำคัญย่ิง (METL) โดยจะตbอง 

• วิเคราะหAภารกิจกล8าวซ้ำ(กิจแถลงใหม8) ในยามสงคราม ของ ผบ.หน8วย.ขกท.ในแต8ละระดับ และวิเคราะหAบัญชี

รายการกิจเฉพาะตามภารกิจ โดยระบุถึงกิจเฉพาะ และกิจแฝง 

• ใชbการฝoกตามสถานการณA และการฝoกในสนามตามคู8มือการฝoก  เพื่อกำหนดกิจเฉพาะในการรวบรวม เพื่อ

สนับสนุนภารกิจในยามสงคราม 

• จัดลำดับงานที่ตbองปฏิบัติ ทีค่าดว8าน8าจะมข้ึีนในระหว8างการปฏิบัติภารกิจในยามสงครามของหน8วย ขกท. 

• อนุมัติกิจเฉพาะของหน8วยรองในหน8วย ขกท.ในแต8ละระดับ 

• บรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติใหbกับ หน.ชุด/ส8วนต8างๆ ของหน8วย ขกท.ในแต8ละระดับ โดยใชb เอกสารตำรา/

แนวสอน, คู8มือประจำตัวของทหาร และคู8มือการฝoกของหน8วย เพื่อระบุถึงกิจเฉพาะของเจbาหนbาที ่และ หน.หน8วย 

เพื่อสนับสนุนกิจเฉพาะในการรวบรวมข8าวสาร ที่อยู8ในบัญชีรายการกิจเฉพาะของหน8วย 

เจbาหนbาที่ซักถามจะมีภารกิจในการสนับสนุนโดยตรง หรือสนับสนุนทั่วไป ซึ่งจากเหตุผลน้ีทำใหbเจbาหนbาที่ซักถาม

จะตbองมีการอบรม และฝoกฝนการปฏิบัติงานตามภารกิจของตัวเองที่ไดbรับมอบ และตามภารกิจที่จะไปสนับสนุนหน8วย

ระดับรองลงไป และการทำงานพรbอมกันในทั้งสองระดับ 

 นอกจากน้ีเจbานbาที่ซักถามยังตbองมีความเขbาใจ ละคุbนเคยกับบัญชีรายการกิจเฉพาะตามภารกิจของฝ�าย

อำนวยการ และของหน8วยรับการสนับสนุน โดยตbองพิจารณาว8า 

• การที่ชุด หรือเจbาหนbาทีซ่ักถามไปอยู8ร8วมกับกองพัน และกรมที่รับการสนับสนุน การฝoกร8วมกับ ฝอ.2 และ ฝอ.

อื่นๆของหน8วยรับการสนับสนุนทั้งการฝoกภาคสนาม และการฝoกแกbปvญหาที่บังคับการ CPXs จะช8วยใหbชุด

สามารถทำงานเปeนทีมร8วมกับหน8วยรบไดb  และ ฝอ.2 ควรจะรูb และฝoกร8วมกับเจbาหนbาที่ซักถามที่มาสนับสนุนเพื่อ

เตรียมเขbาปฏิบัติการในยามสงคราม 
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• การฝoก และการทำงานกับเจbาหนbาที่ ตข.   เจbาหนbาที่ ตข. และเจbาหนbาที่ซักถามควรจะมีการฝoกร8วมกันตามกิจ

เฉพาะที่สำคัญในยามสงคราม 

• การฝoกร8วมกับหน8วยรบ  เจbาหนbาที่ซักถามควรจะทำการฝoก และเนbนย้ำหน8วยรบใหbเห็นความสำคัญในเรื่องการ

จัดทำป�ายแสดงต8างๆ, การส8งกลับเชลยศึก และเอกสารที่ยึดไดbจากขbาศึก  โดยเนbนว8าใหbเขbาใจว8าข8าวสารจาก

เชลยศึก และเอกสารที่ยึดไดbน้ันจะช8วยรักษาชีวิตทหารฝ�ายเราไวbไดb 

การฝIกร+วมระหว+าง เจ5าหน5าท่ี ขกท. และ สห. Joint Military Intelligence and Military Police Training 

 จากการปฏิบัติการ Dessert Storm ไดbแสดงใหbเห็นถึง ความจำเปeนที่ เจbาหนbาที่ซักถาม และเจbาหนbาที่ สห. 

ตbองมีการฝoกร8วมกัน ในเรื่องการดำเนินการต8อเชลยศึก และผูbตbองขังพลเรือน 

 เพื่อใหbการฝoกมีประสิทธิภาพ ผบ.หน8วยจะตbองวางแผน, พัฒนา และประสานงานหลายๆดbาน  เจbาหนbาที่

ซักถามเองก็ตbองมีความคุbนเคยกับบัญชีรายการกิจเฉพาะตามภารกิจของหน8วย สห. ที่มาสมทบอยู8ในหน8วยระดับ

เดียวกันกับเจbาหนbาที่ซักถามเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวขbองกับเชลยศึก โดยพิจารณาถึงการปฏิบัติการข8าวกรอง และ

สงครามอิเล็กทรอนิกสA  ถbาเราไม8สนธิบัญชีรายการกิจเฉพาะตามภารกิจของทั้งชุดซักถาม และ สห. เขbาดbวยกันแลbว 

เราจะไม8สามารถพัฒนาภาพเหตุการณAที่จะในทำการฝoกในสภาพแวดลbอมที่มุ8งเนbนการรบไดb  ทั้งสองหน8วยน้ีจะตbอง

เรียนรูbวิธีการทำงานร8วมกัน และมีความเขbาใจในความตbองการ และงานในหนbาที่ของแต8ละหน8วยที่จะตbองกระทำใน

ยามสงคราม 

ความต5องการในการฝIก Exercise Requirements 

 นอกเหนือไปจากกำลังพล และยุทโธปกรณAที่ตbองการในการฝoกตามปกติของหน8วยแลbว สิ่งต8างๆที่จะกล8าว

ต8อไปน้ี ตbองนำมาพิจารณา และวางแผน 

สถานการณGฝIก Scenario 

 การจัดทำสถานการณAฝoกการซักถามตbองใชbเวลามาก และภาพสถานการณAมีความซับซbอน และตbองทำใหbมี

ความสมเหตุสมผลทั้งการปฏิบัติของฝ�ายเรา และฝ�าย ขศ. 

 เรื่องราวต8างๆที่ตbองสรbางข้ึนสำหรับตัวเชลยศึก และผูbตbองขังพลเรือน ตัวอย8าง เช8น องคAประกอบของเรื่อง

ทางดbานเทคนิค และการประเมินความเขbาใจของเจbาหนbาที่ซักถาม  เรื่องราวเหล8าน้ีควรจะมีไวbในฐานขbอมูลข8าวกรอง

ทางบุคคล และนำมาใชbตอบโตbกันและกัน ตัวอย8างเช8น 

• หน8วยควรจะมีความเช่ือมโยง สอดคลbองกัน 

• ภารกิจควรจะมีความเหมาะสมสอดคลbองกัน 

• ขbอมูลส8วนตัวในบางเรื่องอาจจะเหมือน หรือใชbดbวยกันไดb (ช่ือ ผบ.หน8วย และช่ือทหาร) 

ไม8จำเปeนที่ว8าผูbที่เล8นบทบาทเปeนเชลยศึก และพลเรือนผูbตbองขัง จะตbองจดจำเรือ่งราวที่มีคุณค8าทางดbานข8าวกรองไดb

อย8างสมบูรณAครบถbวนในทุกแง8มุม  เพียงแต8จดจำใหbพอมีเรื่องราวที่เปeนโครงเรื่องที่เสมือนจริงใหbกับผูbที่เล8นตาม

บทบาทที่สรbางข้ึนไดbอย8างชัดเจน 
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 ถbาเปeนไปไดb เจbาหนbาที่ซักถามควรมีส8วนร8วม หรือช8วยในการสรbางภาพเหตุการณA และเรื่องราวที่เหมือนกับ

เหตุการณAจริง และบ8งช้ีใหbเห็นถึงหนทางปฏิบัติขbาศึกใหbกับ สธ.2  และการผูกเรื่องราวของเชลยศึก และเรื่องราวของ

การ ตข. รวมไวbในการฝoก จะช8วยใหb เชลยศึกสมมุติไดbเขbามามีส8วนร8วมกับ สธ.2 ต้ังแต8ข้ันการวางแผน และ 

ข้ันการปฏิบัติ  ซึ่งจะช8วยระบุจุดอ8อนของเรื่องราว และแกbไขเรื่องราว/สถานการณAที่สรbางข้ึนใหbเสมือนจริงมากข้ึน 

กำลังพล Personnel 

 กำลังพลที่เขbาร8วมการฝoกจะตbองนำมาใชbเปeนทั้งเชลยศึก, พลเรือนผูbตbองขัง, เจbาหนbาที่เสนารักษA, เจbาหนbาที่

ล8าม, เจbาหนbาที่ชุด ตข. และเจbาหนbาที่ รปภ. เชลยศึก/พลเรือนผูbถูกกักกัน จำนวนกำลังพลที่ตbองการอาจจะมีแตกต8าง

กัน และอาจจะมีการเพิ่มเติมไดbตามบทบาทของแต8ละคน 

 จำนวนกำลังพลอย8างนbอยที่ตbองนำมาใชbเปeนเชลยศึก และพลเรือนผูbถูกกักกันในแต8ละครั้งไม8ควรจะนbอยกว8า 

10-15 คน และกำลังพลเหล8าน้ีควรจะเปeนผูbที่สามารถพูดภาษาต8างประเทศ หรือภาษาตามที่การฝoกกำหนด  ซึ่งจะช8วย

ใหbการฝoก และการปฏิบัติไดbผลดี 

 กำลังพลที่มีความสามารถทางภาษา ที่อาจจะนำมาเล8นบทบาทเปeนเชลยศึก และพลเรือนผูbถูกกักกัน 

• หน8วยซักถามหน8วยอื่นๆ 

• เจbาหนbาที่ปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกสA และเจbาหนbาที่ ตข. 

• เจbาหนbาที่ ปจว. 

• เจbาหนbาที่ สห. 

• เจbาหนbาที่ กร. 

กำลังพลที่มีความสามารถทางภาษาอาจจะเปeนกำลังพลที่มี ชกท.อื่นๆ และอยู8ในหน8วยที่ไม8ไดbเกี่ยวขbองกับการใชb

ความสามารถทางภาษา 

เอกสาร Documents 

 เอกสารเปeนอีกสิ่งหน่ึงที่ตbองใชbเวลา และเปeนขbอพิจารณาที่ยากสำหรับการฝoกการปฏิบัติการซักถาม  เอกสาร

ควรจะ เปe น เอกสารที่ เปe นภาษาต8 างประ เทศ ซึ่ ง เอกสารจำนวนมาก เหล8 า น้ี ควรจะมี ความ เกี่ ย วขb อ ง 

กับเหตุการณAที่มีการพัฒนา จัดทำข้ึน เพื่อตอบสนองระหว8างเชลยศึก และพลเรือนผูbถูกกักกัน และแหล8งข8าวกรอง 

 ปริมาณเอกสารที่ใชbในระหว8างการฝoกควรจะมีจำนวนมากๆ  เอกสารที่มีปริมาณมากน้ีจะตbองป�อนเขbาไปใน

เหตุการณAการฝoกพรbอมๆกับที่มีการป�อนปvญหาเชลยศึกเขbาไปดbวย การกระทำน้ีจะเปeนการจำลองถึงจำนวนเชลยศึก, 

พลเรือนผูbถูกกักกัน และเอกสารที่เขbามาพรbอมๆกัน 

ท่ีต้ังการฝIกส+วนอ่ืนๆ Multiple Exercise Locations 

 เพื่อใหbมีการฝoกการส8งกลับเชลยศึก และพลเรือนผูb ถูกกักกัน  การสนับสนุนต8อที่ ต้ังการฝoกส8วนอื่นๆ 

ในระดับล8างเปeนสิ่งที่มีความจำเปeน  ที่ต้ังหน8วยต8างๆ เหล8าน้ีจะตbองไม8ต้ังอยู8แยกกัน แต8ก็ไม8ควรที่จะอยู8ใกลbกัน 

ตัวอย8างเช8น ที่ต้ังสมมุติของสถานีปฐมพยาบาล ควรจะมีกำลังพลเสนารักษAอยู8เพื่อจำลองการทำงานของหน8วย 



 

 

 

208 

เสนารักษA  การทำเช8นน้ีจะช8วยใหbกำลังพลที่ทำการฝoกการซักถามเชลยศึก และพลเรือนผูbถูกกักกันมีการฝoกในเรื่อง

ระบบการส8งกลับทางสายแพทยA  การมีที่ต้ังหน8วยอื่นๆในการฝoกน้ี มีวัตถุประสงคA เพื่อ 

• ใหbทั้งหน8วยซักถาม และหน8วย สห. ที่ทำหนbาที่ตbองมีการทำงานร8วมกันต้ังแต8หน8วยระดับล8าง 

• เจbาหนbาที่ซักถามตbองสามารถทีจ่ะสนับสนุนหน8วยระดับล8างดbวยการซกัถาม  ซึ่งหมายถึงว8า ชุดซักถามจะตbอง

สามารถที่จะไปปฏิบัติงานสนับสนุนไดbโดยไม8ตbองมีหน.หน8วย เหมือนในยามปกติ 

• ใหbประสานงานกับหน8วยรับการสนับสนุนระดับล8างเปeนไปอย8างมีประสิทธิภาพ 

• การรายงานตbองมีการส8งไปยังหน8วยรับการสนับสนุน และมีการส8งไปกับเชลยศึกที่ถูกส8งกลับ 

• เจbาหนbาที่ สห.จะตbองมีใบรับ และไดbรับเชลยศึก และพลเรือนผูbถูกกักกันจากหน8วยระดับรองลงไป และเก็บ

รักษาไวbในระหว8างกระบวนการการส8งกลับจากหน8วยรองไปยังหน8วยที่กำหนด 

นอกจากน้ียังตbองมีการฝoกที่มีผสมผสานทั้งเชลยศึก และพลเรือนผูbถูกกักกันในหน8วยที่กำหนด  เมื่อมีการจัดต้ังข้ึน 

เครื่องมือของ สห. และซักถามจะตbองมีการแบ8งแยกเพื่อไปดำเนินการ 
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ผนวก  จ 

การปฏิบัติต+อเชลยศึก ผู5อพยพลี้ภัย และพระราชบัญญัติบังคับให5เปNนไปตามอนุสัญญาเจนีวาเก่ียวกับเชลยศึก 

 

ตอนท่ี 1  การปฏิบัติต+อเชลยศึก และผู5อพยพลี้ภัย 

                การซักถามเชลยศึก หรือผูbอพยพลี้ภัยน้ัน ตbองการทราบข8าวสารอันเปeนประโยชนAต8อการปฏิบัติของฝ�าย

เรา ดังน้ันการที่จะใหbเชลยศึกหรือผูbอพยพลี้ภัยใหbความร8วมมือยินยอมใหbข8าวสารที่แทbจริง หรือที่ไดbพบเห็นแก8ฝ�ายเรา

น้ันข้ึนอยู8กับการปฏิบัติอย8างมีมนุษยธรรมต8อบุคคลเหล8าน้ัน การปฏิบัติใหbเปeนไปตามสัตยาบันที่ประเทศไทยไดbเปeน

ภาคีแห8งอนุสัญญาเจนีวา ลง 12 ส.ค.92 จำนวน 4 ฉบับ ดbวยกัน คือ 

1) อนุสัญญาเจนีวา เพื่อใหbผูbบาดเจ็บ และป�วยไขbในกองทัพ ในสนามรบมีสภาวะดีข้ึน ลง 12 ส.ค. 

2492 

2) อนุสัญญาเจนีวา เพื่อใหbผูbสังกัดในกองทัพขณะอยู8ในทะเล ซึ่งบาดเจ็บป�วยไขb และเรืออับปาง 

 มีสภาวะดีข้ึน ลง 12 ส.ค. 2492 

3) อนุสัญญาเจนีวา เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต8อเชลยศึก ลง 12 ส.ค. 2492 

4) อนุสัญญาเจนีวา เกี่ยวกับการคุbมครองบุคคลพลเรือนในเวลาสงคราม ลง 12 ส.ค. 2492 

                1-1 ความมุ8งหมายของกฎหมายว8าดbวยการสงคราม 

• ป�องกันบุคคลที่มีหนbาที่รบและไม8มีหนbาที่รบ ใหbพbนจากความทุกขAทรมาน ที่ไม8จำเปeน 

• เพื่อใหbความปลอดภัยตามสิทธิมนุษยชน แก8บุคคลที่ตbองตกอยู8ในมือของขbาศึกศัตรู โดยเฉพาะ

เชลยศึก บุคคลที่เจ็บป�วย และบุคคลพลเรือน 

•  เพื่อช8วยในการบูรณสันติภาพ 

 1-2 กลุ8มประเทศที่ใหbสัตยาบัน และยึดถือเปeนแนวทางในการปฏิบัติ 

          กลุ8มประเทศที่ใหbสัตยาบันยอมรับนับถือ และยึดถือเปeนแนวทางในการปฏิบัติ ส8วนมาก ไดbแก8 

ประเทศในกลุ8มเสรี และประเทศเปeนกลางบางประเทศ ส8วนประเทศในกลุ8มคอมมิวนิสตA ไม8ยอมรับนับถือและปฏิบัติ

ตามถึงแมbว8ากฎหมาย หรือสนธิสัญญาต8างๆ เหล8าน้ีจะเปeนกฎหมายระหว8างประเทศก็ตาม  เน่ืองจากประเทศไทยเปeน

ภาคีและไดbใหbสัตยาบันยอมรับนับถือทีจ่ะปฏิบัติตาม จึงจำเปeนที่ทหารเรา จะตbองไดbรับทราบรายละเอียด และสามารถ

ปฏิบัติใหbเปeนไปโดยถูกตbองจนบังเกิดผลสมความมุ8งหมายของฝ�ายเรา 

               1-3 อนุสัญญาเจนีวา เกี่ยวกับการปฏิบัติต8อเชลยศึก 

           ความหมายของคำว8า เชลยศึก ไดbแก8 บุคคลประเภทใดประเภทหน่ึงดังต8อไปน้ี ซึ่งบุคคลประเภท

น้ันตกอยู8ในอำนาจของฝ�ายศัตรู คือ 

• สังกัดอยู8ในกองทัพคู8พิพาท รวมทั้งในหน8วยอาสารักษาดินแดน หรือ หน8วยอาสาสมัคร 

ซึ่งเปeนส8วนของกองทัพเหล8าน้ี 
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• ผูbสังกัดหน8วยอาสารักษาดินแดน อาสาสมัครใดๆ ขบวนการต8อตbานที่ จัดต้ังข้ึนอย8าง 

มีระเบียบ เปeนของภาคีคู8พิพาท ปฏิบัติอยู8ในหรือนอกอาณาเขตของตน โดยมีผูbบังคับบัญชารับผิดชอบสั่งการ 

มีเครื่องหมายเห็นไดbเด8นชัดและไกล ถืออาวุธโดยเป�ดเผย และปฏิบัติการรบตามกฎ และประเพณีสงคราม 

• ผูbสังกัดในกองทัพประจำ ซึ่งมีความสวามิภักด์ิต8อรัฐบาล หรือเจbาหนbาที่ที่มิไดbรับการรับรองจาก

ประเทศที่กักคุม 

• บุคคลที่อยู8ร8วม แต8มิไดbสังกัดอยู8ในกองทัพน้ันโดยตรง เช8น ผูbสื่อข8าวสงคราม ผูbรับเหมา 

ส8งเสบียง ผูbสังกัดในหน8วยกรรมกร หรือ หน8วยบริการต8างๆ ซึ่งบุคคลเหล8าน้ีไดbรับอนุมัติใหbร8วมอยู8ในกองทัพน้ัน และมี

บัตรประจำตัว 

• บรรดาบุคคลที่ประจำเรือพาณิชยA อากาศยานพลเรือนของภาคีคู8พิพาท 

• พลเมืองนอกอาณาเขตยึดครองจับอาวุธเขbาต8อตbานกองทหารที่บุกเขbามาในอาณาเขตของตน 

• บุคคลที่สังกัดอยู8หรือเคยสังกัดอยู8ในกองทัพของประเทศที่ถูกยึดครอง โดยประเทศที่เขbายึด

ครองเห็นว8าจำเปeนจะตbองกักกันไวb 

• บุคคลประเภทหน่ึงประเภทใด ซึ่งประเทศเปeนกลางรับเขbาไวbในอาณาเขตของตน และเปeนบุคคล

ที่จำตbองกักกันไวbตามกฎหมายระหว8างประเทศ ทั้งน้ีย8อมไม8กระทบกระเทือนแต8อย8างใดถึงฐานะของพนักงานแพทยA 

และอนุศาสนาจารยA ตามทีป่รากฏ ในขbอ 1-4 

 1-4 ผูbถูกกักกัน บุคคลผูbถูกกักกัน หมายถึง บุคคลฝ�ายศัตรูจำพวกต8อไปน้ี 

• พนักงานแพทยA 

• เจbาหนbาที่บริหารงานในหน8วย และสำนักงานทางการแพทยA 

• อนุศาสนาจารยAประจำกำลังทหาร 

• เจbาหนbาที่สภากาชาด หรือ เจbาหนbาที่ของสมาคมสงเคราะหAอื่นๆ ที่ไดbรับการรับรองจากรัฐบาล

ของตนแลbว และกระทำหนbาที่อย8างเดียวกับพนักงานซึ่งกล8าวแลbวขbางตbน ทั้งน้ีโดยมีเงื่อนไขว8า เจbาหนbาที่เหล8าน้ีตbองอยู8

ในอาณัติของกฎหมาย และระเบียบขbอบังคับทหารดbวย 

 ผูbถูกกักกันเหล8าน้ีเมื่อตกอยู8ในความคุbมครองของภาคีที่เปeนฝ�ายตรงขbาม ย8อมถูกกักกันตัวไวbนานเท8าที่

จำเปeนต8อสุขภาพ ความตbองการทางจิตใจ และจำนวนเชลยศึกบุคคลเหล8าน้ีไม8ถือว8าเปeนเชลยศึก แต8ตbองปฏิบัติตาม

ระเบียบวินัยที่ในค8ายเชลยศึกแต8ไม8ตbองทำงานใดๆ นอกเหนือไปจากเจbาหนbาที่โดยตรงของตน ไม8ว8าในกรณีใดๆ จะ

ปลดเครื่องหมาย หรือเก็บบัตรประจำตัวอันเครื่องแสดงสิทธิในการจะไดbรับความคุbมครองจากอนุสัญญาเจนีวาที่

เกี่ยวขbองจากบุคคลที่ถูกกักกันไม8ไดb 
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 บุคคลที่สังกัดอยู8ในกองทัพ ซึ่งไดbรับการฝoกอบรมเปeนพิเศษเพื่อปฏิบัติหนbาที่ตามความจำเปeนที่จะ

บังเกิดข้ึน เช8น บุรุษพยาบาล นางพยาบาล พลเปล หรือผูbช8วยพลเปล หรือไดbรับการฝoกอบรมใหbทำหนbาที่รวบรวม 

ลำเลียงหรือปฏิบัติต8อผูbป�วยไขb ย8อมไดbรับการเคารพนับถือ และการคุbมกันเช8นเดียวกัน 

  ผูbอพยพลี้ภัย หมายถึง บุคคลพลเรือนทั้งฝ�ายเราและฝ�ายขbาศึกอพยพ เพื่อใหbพbนจากการเมือง 

กับขู8เข็ญเพื่อใหbร8วมมือกับฝ�ายขbาศึก หรือฝ�ายตรงขbามภายในประเทศ 

  1-5 การปฏิบัติต8อเชลยศึก 

• การตรวจคbน เมื่อจับเชลยศึกไดbจะตbองรีบตรวจคbนอย8างเปeนระเบียบ เพื่อใหbไดbเอกสารหรือสิ่ง

ต8างๆ ที่มีค8าทางการข8าวกรอง ก8อนที่เชลยศึกจะทำลายเสีย 

• การแยกเชลยศึก ตbองรีบกระทำ เพื่อใหbเชลยศึกที่มีอิทธิพลแยกจากเชลยศึกธรรมดา จะทำใหb

การซักถามมีผลประโยชนAมากข้ึน 

• ความรวดเร็วในการส8งกลับ จะตbองรีบส8งเชลยกลับโดยเร็วที่สุด เพื่อไดbทำการซักถาม 

• วิธีดำเนินการต8อเชลยศึก ทั้งเชลยศึกและผูbจับกุมตbองรักษาวินัยใหbเขbมงวดกวดขันที่สุด เพื่อใหb

เชลยศึกมีความรับผิดชอบตัวเอง หน8วยจับกุมเชลยศึกตbองไม8ใหbความสนิทสนมแก8เชลยศึก หรือปฏิบัติต8อเชลยศึก

ในทางที่ไม8ถูกตbอง หรือทารุณ 

• การซักถามเชลยศึก โดยธรรมดา เปeนหนbาที่ของเจbาหนbาที่ซักถาม ซึ่งไดbรับการฝoกฝนมาโดยเฉพาะ 

และเชลยศึกอาจจะตอบแต8เพียง ช่ือ สกุล ยศ หมายเลขประจำตัว ส8วนจะสามารถชักจูงใหbเชลยศึกตอบไดbมากกว8าน้ี

เพียงใดน้ัน ย8อมข้ึนอยู8กับความสามารถของเจbาหนbาที่ซักถาม อย8างไรก็ดี ถbาเชลยศึกฝ�าฝ§นไม8ตอบ หรือใหbความจริง 

อาจจะไม8ไดbรับสิทธิที่ควรจะไดbรับตามตำแหน8ง ยศ และฐานะของผูbน้ันไดb บัตรประจำตัวเชลยศึกที่ไดbแสดงใหbดูแลbว

จะตbองคืนใหbเชลยศึกไป หbามมิใหbใชbกำลังทรมานกายหรือจิตใจ หรือข8มขู8ดbวยวิธีการใดๆ ที่จะใหbเชลยศึกใหbการดbวย

ความจริงใจ ถbาเชลยศึกไม8สามารถใหbการใดเน่ืองจากสภาพของร8างกายหรือจิตใจ แลbวใหbมอบเชลยศึกใหbแก8 หน8วย

เสนารักษAดำเนินการต8อไป 

• เอกสารของขbาศึก ไดbแก8 จดหมาย บัตรจ8ายเงิน บันทึกส8วนตัว ภาพถ8าย  แผนที่  คำสั่ง คู8มือ 

ถbาเปeนเอกสารที่มีค8าทางทหาร ย8อมเอาออกจากตัวเชลยศึกไดb แต8จะตbองออกใบรับสิง่ของเหล8าน้ันใหbแก8เชลยศึกไวbเปeน

หลักฐาน แต8ถbาไม8มีค8าทางทหารก็ใหbมอบคืนเชลยศึกไปเวbนแต8เอกสารที่ทางราชการไม8อนุญาตใหbเชลยศึกมีไวbใน

ครอบครองไดbก็ใหbยึดไวbดbวยเหตุผล เพื่อความปลอดภัยเอกสารที่ยึดไวbเหล8าน้ีจะคืนใหbแก8เชลยศึกในสภาพเดิม เมื่อ

เชลยศึกพbนจากการถูกกักกันแลbว 

• ทรัพยAสินของเชลยศึก 

 อาวุธยุทธภัณฑA  ยานพาหนะ ยึดไวbไดb 

 เงินที่มีติดตัวมาใหbเรียกเก็บไวb แลbวออกใบรับใหb 
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 หมวกเหล็ก หนbากากป�องกันไอพิษ และของอื่นๆ ที่มีลักษณะเช8นเดียวกัน เครื่องแต8งกาย 

เครื่องหมายแสดงยศ แสดงสัญชาติ เหรียญตราวัตถุที่มีค8าในทางจิตใจ (พระเครื่อง ไมbกางเขน เปeนตbน) แผ8นป�าย

ประจำตัว และอาหารใหbเชลยศึกมีไวbติดตัวไดbสำหรับเงินน้ันใหbคืนเชลยศึกไปเมื่อพbนจากการถูกกักกนัแลbว 

• การใหbความคุbมครองเชลยศึก 

 การประหารชีวิตเชลยศึก ผูbบังคับหน8วยทหารจะตbองไม8ประหารชีวิตเชลยศึก เพราะทำความยุ8งยาก

ล8าชbาในการเคลื่อนยbายหน8วยทหาร ทำใหbกำลังรบอ8อนไป เพราะตbองเอาทหารมาควบคุมเชลยศึกทำใหbเปลืองอาหาร 

ฝ�ายเชลยไดbเปรียบในการรบ ในที่สุดจะตbองปล8อยเชลยศึกไป 

 การมีมนุษยธรรมต8อเชลยศึก เชลยศึกตbองไดbรับความมีมนุษยธรรมจากฝ�ายควบคุมตลอดเวลา หรือการ

ละเลยไม8ปฎิบัติจนเปeนเหตุใหbเชลยศึกตbองถึงแก8ชีวิต  หรือเสียสุขภาพและพลานามัยในระหว8างถูกคุมขังน้ันเปeนการ

ละเมิดขbอตกลงแห8งอนุสัญญาเจนีวา และจะตbองไม8นำเชลยศึกมาทดลองในทางการแพทยA หรือในทางวิทยาศาสตรA 

นอกจากเปeนการกระทำเพื่อประโยชนAของเชลยศึกเอง เชลยศึกตbองไดbรับความคุbมครองอย8างดีไม8มีการทารุณขู8เข็ญ 

หรือดูหมิ่นในที่สาธารณะ การพยายามแกbแคbนกันโดยการกระทำทารุณต8อเชลยศึกน้ันเปeนสิ่งตbองหbามโดยเด็ดขาด 

 การ เคารพและการใหb เกี ย ร ติแก8 เชลย ศึก เชลยศึกจะตb อ งเคารพ เพลงชาติห รือ เคารพธง 

ของชาติที่ควบคุมเชลย เชลยศึกที่เปeนนายสิบ พลทหาร ตbองแสดงความเคารพต8อนายทหารของชาติที่ควบคุม เชลยศึก

ที่เปeนนายทหารตbองแสดงความเคารพต8อนายทหารของชาติที่ควบคุมที่มียศสูงกว8าแต8ตbองแสดงความเคารพผูbบังคับ

การค8ายเชลยศึกไม8ว8ายศช้ันใดเสมอ ปฏิบัติตามระเบียบว8าดbวยการเคารพของชาติที่ควบคุม เชลยศึกไม8ว8าใน

สถานการณAใดๆ เชลยศึกจะตbองไดbรับการเคารพ และไดbรับเกียรติเสมอ เชลยศึกหญิงย8อมไดbรับการเคารพ และเกียรติ

เช8นเดียวกันกับชาย และเชลยศึกพลเรือนก็ย8อมไดbรับการเคารพและเกียรติเช8นเดียวกัน 

• การอพยพเชลยศึก 

 หลังจากที่ จับ เชลยศึกมาไดbแลbว ควรส8 งเชลยศึกไป ยังค8ายเชลยศึกที่ อ ยู8ห8 างไกลจากเขต 

มีกำลังมีการสูbรบกนั เพื่อใหbเชลยศึกพbนจากอันตราย สำหรับเชลยศึกที่กำลังป�วยหรอืบาดเจ็บสาหัสไม8ควรอพยพไป ถbา

พิจารณาเห็นว8าจะเปeนอันตรายแก8เชลยศึก  การอพยพเชลยศึกตbองกระทำดbวยการมีมนุษยธรรม และเปeนเช8นเดียวกับ

การโยกยbายกำลังของฝ�ายที่มีอำนาจควบคุม นอกจากน้ันจะตbองเตรียมอาหารการกิน น้ำ ยารักษาโรค และ

เครื่องนุ8งห8ม รวมทั้งการรักษาพยาบาลอย8างเพียงพอ ตbองจัดการระมัดระวังเพื่อใหbแน8ใจว8าเชลยศึกมีความปลอดภัย 

และจะตbองไม8อพยพเชลยศึกทีเ่จบ็ป�วย ถbาร8างกายยังไม8ทุเลาจากการเจบ็ไขbน้ัน เมื่อจะทำการอพยพจะตbองแจbงใหbเชลย

ศึกทราบเปeนทางการถึงวันโยกยbาย และตำบลที่อยู8แห8งใหม8เปeนเวลานานพอที่เชลยศึกมีเวลาบรรจุขbาวของลงหีบ และ

แจbงใหbญาติพี่นbองทราบ นอกจากน้ีเชลยศึกย8อมไดbรับอนุญาตใหbนำสิง่ของส8วนตัวไปกับตนไดb ถbาเหตุการณAจำเปeนก็อาจ

จำกัดน้ำหนักเท8าที่จะใหbเชลยศึกแต8ละคนสามารถแบกหามไปไดbตามสมควร ซึ่งไม8เกินคนละ 25 กก. (ประมาณ 55  

ปอนดA) 

• การเอาเชลยศึกเขbาค8ายกักกัน 
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 การแยกเชลยศึก เชลยศึกที่ไม8บาดเจ็บ และเชลยศึกที่บาดเจ็บแต8เดินไดbจะตbองแยกจากเชลยศึกที่

เปeนนายทหารสัญญาบัตร นายทหารช้ันประทวน  พลทหาร ทหารหนีทัพ พลเรือน และสตรี และส8งไปยังตำบล

รวบรวมเชลยศึกของกองพลหรือเทียบเท8า ในข้ันต8อไปตbองแยกเชลยศึกตามสัญชาติและไม8ใหbปะปนกันตลอดเวลาที่ทำ

การส8งกลับไปยังพืน้ที่ขbางหลัง 

 - ตามธรรมดากองพลทหารราบหน่ึงกองพลจะมีตำบลรวบรวมเชลยศึกหน่ึงแห8ง มักจะต้ังอยู8ใกลbที่

บังคับการของกองพล ตามปกติการส8งเชลยศึกกลับไม8ตbองผ8านกองทัพนbอย โดยจะส8งกลับจากตำบลรวบรวมเชลยศึก

ของกองพลไปยังที่ควบคุมเชลยศึกของกองทัพโดยตรง อย8างไรก็ดีในกรณีที่กองทัพนbอยปฏิบัติการเปeนอิสระหรือ

สถานการณAบังคับใหbจำเปeนตbองส8งกลับผ8านกองทพันbอย หรือกองทัพนbอยมีความจำเปeนตbองซกัถามเชลยศึกบางคนแลbว 

เชลยศึกเช8นว8าน้ันจะถูกส8งจากกองพลไปยังที่ควบคุมเชลยศึกของกองทัพนbอย โดยใชbทหารสารวัตรของกองทัพนbอยทำ

หนbาที่ควบคุมเมือ่กองทัพนbอยปฏิบัติการเปeนอิสระการดำเนินกรรมวิธี และการดำเนินการต8อเชลยศึก ณ ที่ควบคุมของ

กองทัพนbอยก็ดำเนินการ เช8นเดียวกับที่ควบคุมของกองทัพ กองทัพจะตbองจัดที่ควบคุมเชลยศึกข้ึนในพื้นที่ของกองทัพ 

เพื่อทำการกักตัว และซักถาม ไวbช่ัวคราว เพื่อรอการส8งกลับต8อไป 

 - ภายหลังที่เชลยศึกมาถึงค8ายหรือที่ควบคุมเชลยศึก แมbว8าจะเปeนค8ายส8งผ8านหรือที่ควบคุมเพื่อส8ง

ต8อไปก็ตาม เชลยศึกจะไดbรับอนุญาตใหbแจbงข8าวที่ตนถูกจับไปยังสำนักงานสนเทศกลาง และครอบครัวของตนไดb ถbาไม8

สามารถจะแจbงไดbก8อนมาถึง และจะตbองส8งเชลยศึกกลับจากเขตหนbาไปยังเขตหลังโดยเร็วที่สุดที่จะกระทำไดb 

 - การตัดสิทธิในการเคลื่อนไหว ผูbมีอำนาจกักกันมีอำนาจที่จะเอาเชลยศึกเขbาควบคุมใน 

ค8ายเชลยศึกไดb และมีอำนาจวางกฎขbอบังคับไม8ใหbออกไปนอกรั้วไดb อย8างไรก็ดีหbามมิใหbควบคุมเชลยศึกไวbในที่คับแคบ

แออัด นอกจากในกรณีที่จะช8วยใหbเชลยศึกมีความปลอดภัย และจะตbองไม8เกินกว8าเวลาที่จำเปeนเท8าน้ัน 

• ค8ายเชลยศึก คือสถานที่ต้ังอันมีลักษณะกึ่งถาวรที่สรbางข้ึนในเขตหรือเขตภายใน เพื่อใชbกักกันและ

ดำเนินงานทางธุรการต8อเชลยศึก ค8ายเชลยศึกอาจต้ังรวมอยู8กับสถานที่ต้ังทางการทหารอื่นๆ หรือแยกเปeนอิสระไดb 

- การออกแบบสรbางค8ายเชลยศึกจะตbองใหbมีความปลอดภัยมีสภาพเปeนที่อยู8อาศัยตาม

อนุสัญญาเจนีวา และตามความตbองการในทางทหาร ค8ายเชลยศึกน้ีตbองทำเครื่องหมายไวbใหbแลเห็นไดbเด8นชัดจากทาง

อากาศ จะตbองไม8เอาค8ายเชลยศึกไปต้ังเพื่อหวังที่จะใหbบริเวณน้ันไดbรับการยกเวbนจากการถูกโจมตี 

- ค8ายเชลยศึกสาขา คือ ค8ายที่สรbางข้ึนเปeนการกึง่ถาวรหรือช่ัวคราว เพื่อใหbสามารถดำเนินงานที่

กำหนดใหbตามที่ตbองการ งานของทางธุรการของค8ายเชลยศึกสาขาย8อมอยู8ในความควบคุมของค8ายเชลยศึกสาขาข้ึนอยู8 

 - ที่พักในค8ายเชลยศึกตbองจัดใหbมีสภาพเหมาะสมเช8นเดียวกับที่พักสำหรับหน8วยทหาร ของ

ประเทศที่ควบคุมเชลยศึก  มีสถานที่สำหรับการกีฬา การบันเทิงทั้งในร8มและกลางแจbง ที่รักษาพยาบาล สถานที่

ประกอบศาสนกิจ สถานที่รับประทานอาหาร รbานขายของเล็กๆ นbอยๆ ที่อาบน้ำ และ สbวม  เปeนตbน 

 - ค8ายเชลยศึกที่มีสตรี จะตbองจัดทีน่อนต8างหากและมีสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควร 
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 - เชลยศึกจะตbองถูกกักตัวไวbในค8ายเชลยศึกตามสัญชาติ และประเพณี โดยไม8แยกจาก 

ที่สังกัดในกองทัพซึ่งตนปฏิบัติหนbาที่อยู8 เวbนแต8เชลยศึกจะยินยอม 

 - เชลยศึกจะตbองไดbรับการเลี้ยงดูอย8างดี มีอาหารการกิน  เช8นเดียวกับกำลงัหน8วยทหารที่ส8งมา

ควบคุม การปvนส8วนอาหารตbองเพียงพอ มีคุณภาพดี  ไม8จ8ายอาหารที่ซ้ำซากและตbองไม8ลืมนึกถึงประเพณีการ

รับประทานอาหารของเชลยศึก  เครื่องนุ8งห8มตbองจ8ายใหbเพียงพอแก8ความตbองการเหมาะสมกับดินฟ�าอากาศ มีน้ำ 

ที่สะอาดบริสุทธ์ิมีบุหรี่จ8ายใหbตามสมควร ทัง้น้ีเปeนการจ8ายใหbฟรี 

• การสุขาภิบาลและการรักษาพยาบาล 

 วิธีการสุขาภิบาลในค8ายเชลยศึกใหbอนุโลมตามวิธีการสุขาภิบาลที่ใชbอยู8ในค8ายทหารของประเทศ

ที่กักกัน ตbองแน8ใจว8ามีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และป�องกันโรคไดbจริงๆในค8ายเชลยศึกตbองมีสถานที่รักษาพยาบาล

เชลยศึกที่ป�วย และมีอาการหนักตbองส8งไปรักษายังโรงพยาบาลเชลยศึกทุกคนมีสิทธิใหbแพทยAตรวจร8างกายไดbตาม

ปรารถนา ค8ารักษาพยาบาลตbองจ8ายฟรี เชลยศึกตbองไดbรับการตรวจทางแพทยAเดือนละหน่ึงครั้ง เชลยศึกที่เปeนแพทยA 

ทันตแพทยA พยาบาล อาจถูกเรียกใหbทำการรักษาพยาบาลเชลยศึกชาติเดียวกันไดb และไดbรับการยกเวbนการปฏิบัติ

หนbาที่อื่น 

• กิจกรรมในทางศาสนา สติปvญญา และร8างกาย 

   เชลยศึกย8อมไดbรับเสรีภาพอย8างเต็มที่ในการประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีที่ตนเช่ือมั่น หาก

การปฎิบัติน้ันเปeนไปตามระเบียบวินัยที่เจbาหนbาที่ทางทหารกำหนดไวb ตbองยินยอมใหbอนุศาสนาจารยAที่ถูกกักตัวไวbเปeน

ผูbนำประกอบการศาสนกิจแก8เชลยศึก  และใชbระเบียบพิธีศาสนาไดbโดยเสรีตามบทบัญญัติแห8งศาสนาของตน และ

อนุศาสนาจารยAที่ถูกกักตัวไวbย8อมมีสิทธิที่จะดำเนินการเกี่ยวขbองกับเจbาหนbาที่ผูbมีอำนาจของค8ายในเรื่องปvญหาทั้งปวงที่

เกี่ยวขbองกับหนbาที่ของตนไดb ผูbบังคับการค8ายเชลยศึกควรส8งเสรมิใหbเชลยศึกไดbมีการฝoกฝนสติปvญญาแสวงหาความรูb มี

การพักผ8อนอารมณA และออกกำลังกายอยู8กลางแจbงพอสมควร 

• การรักษาระเบียบวินัย และการเคารพ เชลยศึกจะตbองยินยอมปฎิบัติตามระเบียบการเคารพ 

ที่กำหนดไวbสำหรับเจbาหนbาที่ของกำลังรบของชาติที่มีอำนาจควบคุมเชลยศึก 

    -  เมื่อการบรรเลงเพลงชาติ หรือเมื่อไดbยินเสียงแตรเป�าเคารพธงในขณะเชิญธงข้ึนสู8เสา หรือ

การเชิญธงลงจากเสา ใหbเชลยศึกที่มิไดbอยู8ในอาคารทำท8าตรงหันหนbาไปทางเสียงเพลงหรือไปสู8ธงน้ัน 

 -  เชลยศึกที่เปeนนายสิบ พลทหาร ตbองแสดงความเคารพต8อนายทหารของกองทัพที่ควบคุมตน

เฉพาะที่มียศสูงกว8าเท8าน้ันก็ตาม แต8ตbองแสดงความเคารพต8อผูbบังคับการค8ายเชลยศึกไม8ว8าจะมียศช้ันใดเสมอ โดยใหb

เชลยศึกแสดงการเคารพตามแบบที่กำหนดไวbในขbอบังคับที่ใชbอยู8ในกองทัพของตนไดb 

    - เชลยศึกที่อยู8ในแถวไม8ตbองแสดงความเคารพ  นอกจากเชลยศึกผูbน้ันจะมีหนbาที่คุมแถว นาย

สิบพลทหารใหbกระทำท8าตรงเมื่อนายทหารสนทนาดbวย 
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 - เชลยศึกที่เปeนนายสิบพลทหารซึ่งอยู8นอกอาคาร เมื่อมีนายทหารเดินเขbามาใหbทำท8าตรงหัน

หนbาไปทางนายทหารน้ัน และแสดงความเคารพเชลยศึกที่เปeนนายทหาร คงแสดงการเคารพเช8นเดียวกัน ในเมื่อมี

นายทหารยศสูงกว8าเดินเขbามา และนายสิบที่กำลังทำงานไม8ตbองแสดงการเคารพนายทหาร เวbนแต8นายทหารผูbน้ันจะ

สนทนาดbวย 

   - เมื่อเชลยศึกเขbาไปในหbองที่มีนายทหารยศสูงกว8า ใหbเชลยศึกถอดหมวกแลbวทำท8าตรง 

 - ก8อนที่จะสนทนากับนายทหารที่มียศสูงกว8า ใหbเชลยศึกแสดงความเคารพก8อน เมื่อสนทนา

เสร็จแลbวใหbแสดงความเคารพอีกครั้งหน่ึง 

 - เจbาหนbาที่ของค8ายเชลยศึกไม8ตbองแสดงความเคารพเชลยศึก หรืออยู8ในท8าตรงเมื่อสนทนากับ

เชลยศึก แต8อย8างไรก็ดีใหbเจbาหนbาที่ของค8ายเชลยศึกรับการแสดงการเคารพตอบดbวย ในค8ายเชลยศึกจะตbองมีกฎ

ขbอบังคับของค8าย และกฎขbอบังคับของอนุสัญญาเจนีวาที่จำเปeนป�ดประกาศไวbในที่เป�ดเผย เปeนภาษาของเชลยศึก 

• กระบวนการทางวินัย  เชลยศึกตbองอยู8ในบังคับของกฎหมาย ขbอบังคับ ระเบียบและคำสั่งที่ใชbอยู8ใน

กองทัพของประเทศที่กักคุม นายทหารและศาลของประเทศที่กักคุมย8อมมีอำนาจที่จะลงโทษทางวินัย และทาง

กฎหมายไดb ตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร  อย8างไรก็ตามไม8ว8ากรณีใดๆ การดำเนินคดีหรือการลงโทษใดๆ จะตbอง

ไม8ขัดกับอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฎิบัติต8อเชลยศึก 

 - เจbาหนbาที่ทหารซึ่งมีหนbาที่ควบคุมเชลยศึกย8อมมีอำนาจบังคับ   เชลยศึกใหbปฎิบัติตามวินัย 

และแบบธรรมเนียมของทหาร 

 -  หbามมิใหbทหารและพลเรือนในกองทัพของประเทศที่กักคุมทำความสนิทสนมกับเชลยศึก 

 - หbามมิใหbลงโทษเปeนส8วนรวม ในเมื่อคนหน่ึงคนใดกระทำผิดข้ึน หbามการเฆ่ียนตี จองจำ 

ในสถานที่ปราศจากแสงสว8าง หbามมิใหbทำการทรมานทำทารุณโหดรbายดbวยประการใดๆ 

 - หbามมิใหbประเทศที่กักคุมถอดยศเชลยศึก หรือหbามมิใหbเชลยศึกประดับเครื่องหมายแสดง

ความสามารถ 

 - การใชbอาวุธต8อเชลยศึก ซึ่งกำลังหลบหนี หรือพยายามหลบหนี จะใชbไดbโดยมีการเตือนใหb

ทราบล8วงหนbาก8อน และต8อเมื่อเหตุการณAรbายแรงเท8าน้ัน 

• การลงโทษทางวินัย  ผูbบังคับการค8ายเชลยศึก นายทหารผูbมีหนbาที่รับผิดชอบแทน ผูbบังคับการค8าย 

หรือนายทหารผูbบงัคับการค8ายไดbมอบอำนาจใหb มีอำนาจใชbการลงโทษทางวินัยตามขอบเขตแห8งบทลงโทษทางวินัย ใน

ส8วนที่ 3 แห8งอนุสัญญาเจนีวา ว8าดbวยการปฎิบัติต8อเชลยศึกโทษทางวินัย พึงปรับ ไดbไม8เกิน 50 % ของเงินที่จ8าย

ล8วงหนbา และเงินค8าจbางแรงงานเชลยศึกไดbรับ งดเอกสทิธิที่ใหbไวbนอกจากทีบ่ัญญติัไวbในอนุสัญญาเจนีวา ใหbทำงานหนัก

และกั ก ขั ง  อ ย8 างไรก็ ดี โทษทาง วินั ยจะตb อ งไม8 เปe น ไป อย8 าง ไรb ม นุ ษยธรรม  ท ารุณ  ห รือ เปe น อั นตราย 

แก8สุขภาพอนามัยของเชลยศึก 
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 - การลงโทษคราวเดียวกันตbองไม8เกินกว8า 30 วัน แต8ถbาการลงโทษหลายครั้งติดๆ กัน และ

ระยะเวลาการลงโทษแต8ละครั้ง ต้ังแต8 10 วันข้ึนไป หลังจากลงโทษครั้งหน่ึงแลbว ก8อนลงโทษครั้งต8อไปจะตbอง 

งดการลงโทษ คราวละ 3 วัน  เปeนอย8างนbอยทุกครั้ง 

 - เชลยศึกที่ถูกลงโทษทางวินัยใหbทำงานหนักจะตbองไม8ใหbทำงานออกแรงเกินกว8าวันละ 2 ช่ัวโมง 

โทษน้ีไม8ใหbใชbแก8นายทหารส8วนนายสิบย8อมใชbไดbแต8เพียงใหbควบคุมการทำงานตามวินัยเท8าน้ัน 

 - เชลยศึกที่หลบหนีไปไดbสำเร็จ และถูกจับตัวไดbใหม8จะไม8ตbองรับโทษเกี่ยวกับการหนีครั้งที่แลbว 

ส8วนเชลยศึกที่กำลังจะหลบหนีแต8ถูกจับตัวไดbก8อน จะไดbรับโทษทางวินัย ส8วนเชลยศึกที่ยุยงส8งเสริมหรือช8วยเหลือใหbมี

การหลบหนี และการหลบหนีมิไดbมีประทุษรbายต8อชีวิต ร8างกาย เชลยศึกน้ันจะรับโทษทางวินัยเท8าน้ัน 

 - เชลยศึกที่ตbองโทษขังทางวินัยจะตbองไดbรับสิทธิบางอย8าง เช8น  การออกกำลังกายกลางแจbงทุก

วัน ไดbรับการตรวจทางแพทยA ไดbรับอนุญาตอ8านและ เขียนหนังสือไดb 

• การใชbกำลัง และแรงงานของเชลยศึก 

 - ประเทศที่กักคุมเชลยศึกย8อมจะใชbเชลยศึกที่มีร8างกายแข็งแรงใหbเปeนประโยชนAไดb แมbจะใชb

แรงงานในเขตหลังก็ตาม แต8อาจใชbงานในพื้นที่ที่ตอนหลังของเขตหนbาหรือในเขตพื้นที่ใชbแรงงานเชลยศึก ตามที่

กำหนดไวbในอนุสัญญาเจนีวาอีกดbวยก็ไดb หัวหนbาฝ�ายการสารวัตรเขตหลังรายงานยอดเชลยศึกที่จะใชbแรงงานไปยัง  

หน.สธ.1 และ หน.สธ.1 เปeนผูbแบ8งแรงงานต8อไปใหbกับเจbาหนbาที่อำนวยการอื่นๆ ตามความตbองการ หน.สธ.1 เมื่อไดbรับ

การแบ8งแรงงานเชลยศึกจำนวนหน่ึงแลbว ก็แบ8งใหbแก8หน8วยงานทางฝ�ายเทคนิคต8างๆ ตามที่ตbองการก8อนการบรรจุ

แรงงานเชลยศึก ตbองไดbคัดเลือกตามความสันทัดในวิชาชีพ เพื่อความมุ8งหมายในการรักษาความปลอดภัยดbวย 

 - ผูbกำกับดูแล จำนวนยามที่จำเปeนจะตbองใชbควบคุมเชลยศึกที่ใชbทำงานในเขตหลังน้ัน ข้ึนอยู8กับ

โครงการแรงงานเชลยศึกที่ใชbงาน เพื่อใหbไดbผลดีที่สุด ถbากระทำไดbควรใหbเชลยศึกทำงานในความกำกับดูแลของ

นายทหารช้ันประทวนของเชลยศึกเองซึ่งผูbน้ันอยู8ในการกำกับการดูแลของนายทหารอีกข้ันหน่ึง 

 - ขbอจำกัดต8างๆ ตามปกติ จก.สห. จะเปeนผูbกำหนดในเรื่องแรงงานมีดังน้ี 

1) หbามมิใหbเชลยศึกที่มีสภาพร8างกายไม8เหมาะสมกับแรงงาน เชลยศึกจะตbองไดbรับการ

ตรวจร8างกายก8อนที่จะบรรจุใหbทำงาน และจะตbองตรวจร8างกาย ตามระยะเวลาอย8างนbอยเดือนละครั้ง 

2) ควรใชbนายทหารช้ันประทวนใหbทำงานเพียงกำกับดูแลเท8าน้ัน ถbานายทหารสัญญา

บัตร หรอืนายทหารช้ันประทวนรbองขอจะทำงานดbวยก็อนุญาตใหbทำไดb 

3) ระยะเวลาทำงานประจำวัน รวมทั้งการเดินทางไปกลับตbองไม8นานเกินไปอย8างไรก็ดี

ตbองไม8เกินกว8ากำหนดไวb สำหรับคนงานพลเรอืนทีท่ำงานชนิดเดียวกันในตำบลน้ัน ตbองใหbเชลยศึกไดbรับอนุญาตใหbหยุด

พักในตอนกลางวัน ไม8นbอยกว8า 1 ช่ัวโมง ในวันทำงาน นอกจากน้ันเชลยศึกตbองไดbรับอนุญาตใหbหยุดพักติดต8อกันเปeน

เวลา 24 ช่ัวโมง ทุกสัปดาหA และเชลยศึกที่ทำงานมาแลbว 1 ป[ จะตbองไดbรับอนุญาตใหbพักไดb 8 วันติดต8อกัน โดยตbอง

จ8ายค8าแรงในวันพักใหbดbวย 
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4) นอกจากงานของค8ายเชลยศึกที่ต้ังทางทหาร หรือหน8วยงานซ8อมบำรุงแลbว ยังอาจ

บังคับใหbเชลยศึกปฏิบัติงานดังน้ีไดb คือ การเกษตรกรรม การเรือน การขนส8ง การจัดการเกี่ยวกับคลังพัสดุที่ไม8มี

ลักษณะ หรือวัตถุประสงคAทางทหาร ธุรกิจการคbา งานศิลปะ และงานฝ[มือ การอุตสาหกรรมที่ไม8มีลักษณะหรือ

วัตถุประสงคAทางทหาร 

5) หbามมิใหbกำหนดหนbาที่การงานใหbเชลยศึกอันอาจเปeนการกระทำใหbเห็นไดbว8าเปeนสิ่งที่

อับอายขายหนbาสำหรับผูbที่สังกัดในกองทัพของประเทศที่สังกัดในกองทัพของประเทศที่กักกันเชลยศึก 

6) ตbองใหbเชลยศึกมีสภาพเหมาะสมกับการทำงานโดยเฉพาะควรพิจารณาในเรื่อง 

ที่อยู8 อาหาร เครื่องนุ8งห8ม และเครื่องมือเครื่องใชb 

7) อนุศาสนาจารยAที่ถูกกักตัวไวbจะตbองไม8ถูกบังคับใหbทำงานอื่นใด นอกจากงานเกี่ยวกับ

ศาสนาของตนเท8าน้ัน 

 - ค8าแรงงาน และค8าทำขวัญสำหรับอุบัติเหตุ และการเจ็บไขbที่เกิดข้ึน จะตbองจ8ายตามมาตรา 62 

แห8งอนุสัญญาเจนีวา ถbาเชลยศึกไดbรับอันตราย หรือบาดเจ็บ หรือเจ็บปวดไขbในเวลาปฏิบัติงานจะตbองไดbรับการ

รักษาพยาบาลอย8างดี 

• ความสัมพันธAระหว8างเชลยศึกกับผูbมีอำนาจเหนือ 

 - การรbองทุกขA เชลยศึกมีสิทธิที่จะรbองทุกขAต8อผูbบังคับการค8ายเชลยศึก ในเรื่องเกี่ยวกับ

สถานภาพคุมขังของตน งานที่ถูกมอบหมายใหbทำ และมีสิทธิไม8จำกัดที่จะย่ืนเรื่องราวรbองทุกขAไปยังผูbแทนประเทศของ

ประเทศที่ใหbความคุbมครองไดbโดยตรง หรือโดยผ8านทางผูbแทนของเชลยศึกไปยังผูbแทนของประเทศที่กักคุม แมbว8าจะ

ไม8ไดbรับการพิจารณาก็ตามก็จะไม8เปeนเหตุใหbเชลยศึกไดbรับโทษเพราะการรbองทุกขAน้ัน 

 - การเลือกต้ังผูbแทนเชลยศึก ในที่ชุมนุมเชลยศึก เวbนจากกลุ8มที่มีนายทหารเชลยศึกมีการ

ลงคะแนนเลือกต้ังผูbแทนของตนไดbทุกๆ 6 เดือน หรือเมื่อตำแหน8งผูbแทนว8างลง ทั้งน้ีเพื่อจะไดbมีผูbแทนเขbาเจรจาตกลง

ต8อเจbาหนbาที่ผูbมีหนbาที่ควบคุม หรือคณะกรรมการกาชาดสากล หรือ องคAการใดๆ ซึ่งจะใหbความช8วยเหลือไดb ผูbแทน

เชลยศึกคนเดิมอาจไดbรับเลือกต้ังซ้ำอีกไดb ในที่คุมขังนายทหารหรือบุคคลที่เทียบเท8าหรือในค8ายที่ขังปะปนกัน 

นายทหารที่มีอาวุโสควรไดbรับเลือกเปeนผูbแทนเชลยศึก และอาจมีนายทหารอื่นเปeนที่ปรึกษาอีกไดb 

• สำนักงานสนเทศ อนุสัญญาเจนีวาไดbบัญญัติใหbภาคีซึ่งเปeนฝ�ายสงคราม  ต้ังสำนักงานสนเทศ สำหรับ

เชลยศึกซึ่งอยู8ในอำนาจของตนข้ึนเปeนทางการในเมื่อเกิดสงคราม และในกรณีที่มีการยึดครอง กับใหbประเทศที่เปeน

กลางจัดต้ังสำนักงานสนเทศเชลยศึกข้ึน 

 - สำนักงานสนเทศของประเทศ ปฏิบัติงานอยู8ในอำนาจของเจbากรมสารวัตรทหารบก 

 - สำนักงานสนเทศจะตbองไดbรับทราบการจับกุมเชลยศึกทุกคน ที่กองทัพประเทศที่จับกุมไดb 

ภายในเวลาเร็วที่สุดที่จะกระทำไดb ข8าวสารทั้งปวงที่มีอยู8อันเกี่ยวขbองกับเชลยศึกจะตbองส8งไปยังสำนักงานเพื่อเก็บไวb

เปeนทะเบียนประวัติ 
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 - สำหรับเชลยศึก สำนักงานสนเทศจะส8งข8าวคราวไปยังประเทศที่เกี่ยวขbองโดยทันทีโดยผ8าน

ประเทศที่ใหbความคุbมครอง และทางสำนักงานสนเทศกลางข8าวน้ันไดbแก8 ช่ือเชลยศึก หลักฐานพิสูจนAทราบของเชลยศึก

แต8ละคน ช่ือบิดามารดาเชลยศึก ช่ือและตำบลที่อยู8ของบุคคลที่จะตbองแจbงใหbทราบ ตำบลที่เชลยศึกอาจขอใหbข8าว

ส8งไป การโยกยbาย การปลดปล8อย การส8งกลับภูมิลำเนา การหลบหนี การรักษาพยาบาล สุขภาพ การเจ็บป�วย หรือ

ตาย การละเลยไม8ส8งข8าวโดยรวดเร็วตามสายงานแถลงข8าวที่ต้ังข้ึนย8อมมีความผิด 

• ประเทศที่ใหbความคุbมครอง ประเทศที่เปeนกลางซึง่มีหนbาที่จดัการรกัษาผลประโยชนAของภาคี ที่มีกรณี

พิพาทกัน เพื่อรักษาผลประโยชนAของภาคีน้ัน และมีหนbาที่บางประการโดยนัยแห8งอนุสัญญาเจนีวา เรียกว8า ประเทศที่

ใหbความคุbมครอง ผูbแทนหรือเจbาหนbาที่ของประเทศที่ใหbความคุbมครองซึ่งอยู8ในอำนาจของประเทศน้ัน ย8อมมีสิทธิที่จะ

ไดbปฏิบัติหนbาที่และไดbรับอนุญาตใหbเย่ียมบรรดาสถานที่ทั้งปวง ซึ่งเชลยศึกสังกัดอยู8 เฉพาะอย8างย่ิงสถานที่กักกัน 

สถานที่คุมขัง และแหล8งแรงงานเชลยศึก ผูbแทนหรือเจbาหนbาที่ของประเทศที่ใหbความคุbมครองอาจสัมภาษณAเชลยศึก

โด ย ไม8 ตb อ งมี ผูb อื่ น ฟv ง อ ยู8 ไดb  แ ล ะ มี เส รี ภ าพ ที่ จ ะ เลื อ ก ส ถ าน ที่ จ ะ ไป เ ย่ี ย ม ไดb ต าม ป ร า ร ถ น า โด ย 

ไม8จำกัดเวลา เวbนแต8จะมีเหตุผลอันสมควรทางทหารเท8าน้ัน 

ตอนท่ี 2 พระราชบัญญัติบังคับให5เปNนไปตามอนุสัญญาเจนีวาเก่ียวกับการปฏิบัติต+อเชลยศึก 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหbไวb ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2498 

เปeนป[ที่ 10 ในรัชกาลปvจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลbา ฯ ใหbประกาศว8า 

โดยที่เปeนการสมควรมีกฎหมายเพื่อบังคับการใหbเปeนไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต8อเชลยศึก 

ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2492 ซึ่งประเทศไทยไดbเขbาเปeนภาคี 

จึ งทรงพ ระกรุณ าโปรดเกลb า  ฯ ใหb ตราพ ระราชบัญ ญั ติ ข้ึน ไวb โดยคำแนะนำและยินยอมของ 

สภาผูbแทนราษฎร ดังต8อไปน้ี  

มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกว8า “ พระราชบัญญัติบังคับการใหbเปeนไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติต8อเชลยศึก ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2498 ” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ีใหbใชbบังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเปeนตbนไป 

มาตรา 3 บรรดากฎหมาย กฎ และขbอบังคับอื่นๆ ในส8วนที่มีบัญญัติไวbแลbวในพระราชบัญญัติน้ีหรือ

อนุสัญญา หรือแยbง หรือขัดต8อบทบัญญัติแห8งพระราชบัญญัติน้ี หรืออนุสัญญามิใหbนำมาใชbบังคับแก8เชลยศึก 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญติัน้ี 

 “ อนุสัญญา ” หมายความว8า อนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต8อเชลยศึก ลงวันที่ 12 สิงหาคม 

พ.ศ.2492 

 “ เชลยศึก ” หมายความว8า บุคคลที่ระบุไวbในขbอ 4 แห8งอนุสัญญา 
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มาตรา 5 ใหbนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

ส+วนท่ี 1  ความผิดท่ีเชลยศึกกระทำ 

มาตรา 6 กฎหมาย ขbอบังคับ และคำสั่งที่ใชbบังคับในกองทหารไทย ใหbแก8เชลยศึกและเมื่อเชลยศึก 

ทำการใดๆ อันเปeนการฝ�าฝ§นกฎหมาย ขbอบังคับ และคำสั่งน้ันๆ อาจนำวิธีการทางศาลและทางวินัยในส8วน 

ที่เกี่ยวกับความผิดน้ันๆ มาใชbแก8เชลยศึกไดb แต8ตbองไม8ขัดต8ออนุสัญญา 

              หbามมิใหbศาลลงโทษ และมิใหbเจbาหนbาที่ฝ�ายทหารสั่งลงทัณฑAอย8างหน่ึงอย8างใดแก8เชลยศึก เวbนแต8จะโทษ 

หรือทัณฑAที่ไดbบัญญัติไวbสำหรับผูbสังกัดกองทหารไทยซึ่งไดbกระทำความผิดอย8างเดียวกัน 

มาตรา 7 ใหbศาลพิจารณาพิพากษาคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดที่เชลยศึกกระทำเวbนแต8กรณีที่มีกฎหมาย 

ที่มีใชbอยู8เวลาน้ันบัญญัติใหbศาลพลเรอืนพิจารณาพิพากษาผูbสังกัดกองทหารไทยไดb จึงใหbศาลพลเรือนมีอำนาจพิพากษา

ความผิดซึ่งเชลยศึกกระทำน้ัน 

มาตรา 8 หbามมิใหbศาลลงโทษเชลยศึกโดยไม8ใหbโอกาสแก8เชลยศึกในการต8อสูbคดี หรือโดยไม8ใหbรับ 

ความช8วยเหลือตามเงื่อนไขที่บัญญัติไวbในขbอ 105 แห8งอนุสัญญา 

มาตรา 9 ทัณฑAทางวินัยที่จะพึงลงโทษแก8เชลยศึกน้ัน ใหbมีไดbเฉพาะดังต8อไปน้ี  

 9.1 ปรับไม8เกินกว8ารbอยละหbาสิบของเงินจ8ายล8วงหนbา และ เงินค8าจbาง 

แรงงาน สำหรับระยะเวลาไม8เกินสามสิบวัน ซึ่งเชลยศึกหากไดbรับตามขbอ 60 และขbอ 62 แห8งอนุสัญญา 

 9.2 งดเอกสิทธิที่ใหbไดbรับนอกเหนือจากผลปฏิบัติที่บัญญัติไวbในอนุสัญญา 

 9.3 ใหbทำงานเหน็ดเหน่ือยเกินวันละสองช่ัวโมง 

 9.4 ขัง 

                            มิใหbใชbการลงทัณฑAที่ระบุไวbในขbอ 9.3 แก8นายทหารสัญญาบัตร การลงทัณฑAครั้งหน่ึงจะตbองมี

กำหนดเวลาไม8เกินสามสิบวันระยะเวลาขัง ขณะรอการพิจารณาทัณฑAทางวินัย หรือคำสั่งลงทัณฑAทางวินัยน้ัน 

ใหbหักออกจากกำหนดเวลาในคำสั่งลงทัณฑAเชลยศึก 

                            กำหนดเวลาอย8างสูงสามสิบวันตามที่บัญญัติไวbในมาตราน้ีจะเพิ่มข้ึนมิไดb แมbว8าเชลยศึกจะตbอง

ไดbรับทัณฑAสำหรับกรรมหลายกรรมดbวยกันในขณะที่ถูกสั่งใหbลงทัณฑAน้ัน ทั้งน้ีไม8ว8ากรรมหลายกรรมน้ันจะเกี่ยว

เน่ืองกันหรือไม8 

 ระยะเวลาแห8งการออกคำสั่งลงทัณฑAทางวินัยและการบังคับตามคำสั่งลงทัณฑAจะตbองไม8เกินหน่ึง

เดือน 

 ในกรณีที่มีการออกคำสั่งลงทัณฑAเชลยศึกทางวินัยอีก การบังคับตามคำสั่งลงทัณฑAสองคราว

ต8อเน่ืองกัน หากว8าคราวใดคราวหน่ึงมีกำหนดเวลาไม8นbอยกว8าสิบวันใหbเวbนระยะห8างกันอย8างนbอยสามวัน 

มาตรา 10 ถbามีคำพิพากษาใหbประหารชีวิตเชลยศึก หbามมิใหbบังคับตามคำพิพากษาก8อนครบกำหนดเวลาไม8

นbอยกว8าหกเดือนนับต้ังแต8วันที่คำพิพากษา หรือในกรณีที่มีรัฐซึ่งทำหนbาทีคุ่bมครองนับแต8วันที่รฐัน้ันไดbรับทราบการแจbง

ตามที่ไดbบัญญัติไวbใน ขbอ 107  แห8งอนุสัญญา 
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มาตรา 11 เชลยศึกที่หนีไปไดbตามความหมายของขbอ 91 แห8งอนุสัญญาแลbวถูกจับตัวไดb ไม8ตbองรับโทษหรือ

ทัณฑAใดๆ สำหรับการหลบหนีน้ัน 

 เชลยศึกที่หลบหนีและถูกจับตัวไดbก8อนที่หลบหนีไปไดbตามความหมายของขbอ 91 แห8งอนุสัญญา 

จะตbองรับผิดสำหรับการหลบหนีน้ันเพียงทัณฑAทางวินัยเท8าน้ัน 

 ในกรณีที่เชลยศึกถูกฟ�องต8อศาลสำหรับความผิดที่ไดbกระทำในระหว8าง 

หลบหนีหรือพยายามหลบหนี มิใหbถือเอาการหลบหนีหรือพยายามหลบหนีเปeนเหตุผลลงโทษใหbหนักข้ึนไม8ว8า 

การหลบหนีหรือพยายามหนีน้ันจะไดbกระทำมาแลbวกี่ครั้ง 

 บรรดาความผิดที่เชลยศึกกระทำดbวยเจตนาเพียงเพื่อใหbสะดวกแก8การหลบหนีของตนและ

ความผิดน้ันมิไดbก8อใหbเกิดการประทุษรbายแก8ชีวิตหรือร8างกาย เช8น ความผิดที่กระทำต8อทรัพยAสมบัติสาธารณชน การ

ลักทรัพยAโดยไม8มี เจตนาที่จะใหbตนร่ำรวย การปลอมเอกสารหรือใชbเอกสารปลอม การสวมเครื่องแต8งกาย 

พลเรือนน้ัน ย8อมก8อใหbเกิดความรับผิดเพียงทางวินัยเท8าน้ัน 

 เชลยศึกที่ใหbการอุปการะแก8การหลบหนีหรือพยายามหลบหนีจะตbองรับผิดสำหรับการกระทำ

เพียงทางวินัยเท8าน้ัน 

ส+วนท่ี 2  ความผิดท่ีกระทำต+อเชลยศึก 

มาตรา 12 ผูbใดกระทำการทดลองชนิดใดๆ แก8เชลยศึกในทางแพทยA ทางชีววิทยา หรือทางวิทยาศาสตรAอัน

ไม8เปeนการสมควรแก8เหตุในการรักษาพยาบาลเชลยศึกน้ัน มีความผิดตbองระวางโทษปรับไม8เกินสามพันหbารbอยบาท 

และจำคุกไม8เกินเจ็ดป[ 

มาตรา 13 ผูbใดขู8เข็ญดูหมิ่นหรือกระทำใหbเชลยศึกไดbรับความอัปยศ หรืออัปมานในตัวตนหรือเกียรติยศ มี

ความผิดตbองระวางโทษปรับไม8เกินหbารbอยบาท หรือจำคุกไม8เกินหน่ึงป[ หรือทั้งปรับทั้งจำ 

มาตรา 14  ผูbใดทรมานร8างกายหรือจิตใจหรือบังคับเชลยดbวยประการใดๆ เพื่อจะไดbมาซึ่งขbอความใดๆ จาก

เชลยศึก หรือคุกคาม หรือดูหมิ่น หรือไดbรับผลปฏิบัติใดๆ อันเปeนที่เดือดรbอนรำคาญหรือเสื่อมเสียประโยชนAไม8ว8า

ประการใดๆ ในกรณีที่เชลยศึกไม8ยอมใหbคำตอบมีความผิดตbองระวางโทษปรับไม8เกินหน่ึงพันหbารbอยบาท หรือจำคุกไม8

เกินหbาป[ หรือทั้งปรับทั้งจำ 

มาตรา 15 ผูbใดบังคับเชลยศึก ใหbเขbาประจำการในกองทหารศัตรูของเชลยศึก มีความผิดตbองระวางโทษปรับ

ไม8เกินสองพันหbารbอยบาทถbวน หรือจำคุกไม8เกินหbาป[ หรือทั้งปรับทั้งจำ 

มาตรา 16 ผูbใดกระทำการใดๆ เพื่อมิใหbเชลยศึกไดbรับการพิจารณาคดีโดยเที่ยงธรรม หรือตามระเบียบที่

กำหนดไวbในอนุสัญญา มีความผิดตbองระวางโทษปรับไม8เกินหน่ึงพันหbารbอยบาทหรือจำคุกไม8เกินสามป[ หรือทั้งปรับทั้งจำ 

มาตรา 17 ผูbใดกระทำการฝ�าฝ§นบทบัญญัติในมาตรา 10 แห8งพระราชบัญญัติน้ี มีความผิด ตbองระวางโทษ

ปรับไม8เกินสามพันหbารbอยบาท หรือจำคุกไม8เกินเจ็ดป[ หรอืทั้งปรับทั้งจำ 
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ส+วนท่ี 3 ความผิดท่ีการกระทำในกรณีท่ีการสู5รบกันท่ีไม+มีลักษณะระหว+างประเทศ 

มาตรา 18 ในกรณีที่การสูbรบกันที่ไม8มีลักษณะระหว8างประเทศ ผูbใดกระทำการใดๆ ที่ระบุไวbในมาตรา 12 

มาตรา 13 หรือมาตรา 14 แห8งพระราชบัญญัติน้ีแก8บุคคลที่ระบุไวbในขbอ 3  แห8งอนุสัญญา มีความผิดตbองระวางโทษ

ปรับตามที่ระบุไวbในมาตราน้ัน ๆ  

มาตรา 19 ในกรณีที่มีการสูbรบกันที่ ไม8มีลักษณะระหว8างประเทศ ผูbใดจับบุคคลไวbเปeนตัวประกัน 

มีความผิดตbองระวางโทษปรับไม8เกินหน่ึงพันหbารbอยบาท หรือจำคุกไม8เกินสามป[ หรือทั้งปรับทั้งจำ 
 

  ผูbรบัสนองพระบรมราชโองการ 

              จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

                           นายกรัฐมนตร ี

 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใชbพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ประเทศไทยไดbเขbาเปeนภาคีสัญญาเจนีวา

เกี่ยวกับการปฏิบัติต8อเชลยศึก ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2492 ตามความเห็นชอบของสภาผูbแทนราษฎรแลbว จึง

เห็นสมควรตรากฎหมายข้ึนเพื่ออนุวัติตามบทบัญญัติ แห8งอนุสัญญาน้ี (ราชกิจจานุเบกษา เล8ม 72 ตอนที่ 83 วันที่ 18 

ตุลาคม 2498) 

------------------------------------------------ 


