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ปฏิบตั กิ ารร่วม/ ผสม การปฏิบตั กิ ารทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

อาจารย์ทีปรึกษาเอกสารวิ จยั : พันเอก
(ดิษพงศ์ โชตะมังสะ)
สิ งหาคม
เอกสารการวิจยั ฉบับนีมีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาการบูรณาการระบบงานข่าวกรองของ
กองทัพไทย ปั ญหาและอุปสรรคทีมีอยู่ รวมทังเพือเสนอแนวทางในการบูรณาการระบบงานข่าว
กรอง เพือให้ได้พฒ
ั นาประสิทธิภาพในการดําเนินงานข่าวกรองของกองทัพไทยต่อไป
การวิจยั นีเป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ วิธกี ารดําเนินการวิจยั ใช้ศกึ ษารวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารทีเกียวข้อง (Documentary Research) และการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In – depth Interview)
จากผูเ้ ชียวชาญ โดยมุ่งเน้นเรืองการบูรณาการระบบงานข่าวกรองของกองทัพไทย
ผลการวิจยั พบว่า ระบบงานข่าวกรองของกองทัพไทยทีผ่านมา ยังเป็ นการพัฒนา
และดําเนินการในลักษณะแยกส่วน แยกหน่วย จึงไม่เหมาะกับยุคสมัยทีความมันคงในปั จจุบนั เป็ น
ความมันคงแบบองค์ร วม (Comprehensive Security) ซึ งต้ อ งพร้อ มทีจะรับ มือ กับ ภัย คุ ก คาม
รูปแบบใหม่ ซึงเป็ นภัยคุกคามทีมีลกั ษณะผสมผสานรูปแบบทีหลากหลายหรือเป็ นภัยคุกคาม
แบบผสม (Hybrid Threat) จึงควรอย่างยิงทีจะต้องมีการบูรณาการระบบงานข่าวกรองของกองทัพ
ไทย โดยมีบางประเด็นทีสมควรได้รบั การปรับปรุง ทังด้านกําลังพล การบริหารจัดการ เครืองมือและ
สิงอุปกรณ์เทคโนโลยี ตลอดจนงบประมาณเป็ นต้น
ผู้ว ิจยั ได้เสนอแนวทางการบูรณาการระบบงานข่าวกรองของกองทัพ ไทย โดยใช้
การบูรณาการในการรวบรวม การวิเคราะห์ข่าวสาร/ข่าวกรอง ด้วยการทีกรมข่าวทหารเป็ นศูนย์กลาง
ในฐานะกรมฝ่ ายเสนาธิการร่วมด้านการข่าวของกองบัญ ชาการกองทัพไทย ร่วมกับการนํ ากลไก
ประชาคมข่าวกรองมาเสริมในการรวบรวม ข่าวกรองจากหน่ วยต่าง ๆ ภายนอกกองบัญชาการ
กองทัพไทย รวมทังเสริมสร้างกําลังพลทุกระดับให้ตระหนักในการเป็ นเจ้าหน้าทีข่าวและพัฒนาขีด
ความสามารถของทุกหน่ วยข่าวให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในระดับทีเท่าเทียมกันเพือเอืออํานวยต่อการ
ทํางานในรูปแบบของการบูรณาการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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This research aims to study the integration The Royal Thai Armed Forces’
Intelligence System including its problems and challenges. Possible approaches to the
intelligence system of The Royal Thai Armed Forces’ are also suggested for further
improvement.
Qualitative method was employed in this research. The methods included
documentary research and in-depth interview from the experts in the field with the
focus on the integration of the intelligence system in the Royal Thai Armed Forces.
The results revealed that the intelligence system in the Royal Thai Armed
Forces was conducted and operated independently in its own units and divisions. This
independent working approach was found to be unsuitable for the security in the
current situation. Comprehensive security is required in order to handle new ways of
threats - hybrid threat, in particular. It is, therefore, strongly suggested that
improvements should be carried out in the integration of the Royal Thai Armed Forces’
Intelligence System. Suggested areas of improvements are personnel management and
operation system, technological tool and equipment, and budget.
In addition, further approaches to the integration of the Royal Thai Armed
Forces’ Intelligence System are recommended. The integration should highly place the
importance on the collection and analysis of the intelligence. Since the Directorate of
Joint Intelligence is the center of intelligence of the Royal Thai Armed Forces,
collaboration with other communities of intelligence outside to gather more in-depth
information and intelligence should be made with the support from the Directorate of

Joint Intelligence. Moreover, an awareness of the importance of the Intelligence
personnel at all levels should be raised and recognized. Furthermore, all personnel
should be encouraged and supported to reach their full potential of their capability.
This will also lead to higher efficiency in the integration of the Royal Thai Armed
Forces’ Intelligence System.

