
นิยามศัพทที่เกี่ยวของ 

 

มาตรการการรักษาความปลอดภัย 
หมายถึง หลักเกณฑ ขอกำหนด วิธีปฏิบัติที่หนวยงานของรัฐกำหนดขึ้นเพ่ือใหเจาหนาที่
ของรัฐและบุคคลทั่วไป ถือปฏิบัติ เชน เมื่อเขามาปฏิบัติงานหรือติดตอในหนวยงานของรัฐ 
เมื่อไดรับการบรรจุเปนพนักงานราชการ/ลูกจาง เม่ือเปนไดทำขอตกลงเปนคูสัญญา  ทั้งนี้ 
มาตรการการรักษาความปลอดภัยสามารถปรับระดับความเขมขนในการปฏิบัติให
เหมาะสมกับภัยคุกคาม และความเส่ียงที่หนวยงานเผชิญอยู  โดยพิจารณาประกอบจาก
ผลกระทบ หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้น หากมิไดปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว เชน 
กรณีมีการชุมนุมปดลอมสถานที่ราชการ หนวยงานจึงยกระดับมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่โดยตองมีการตรวจสอบบุคคล และยานพาหนะที่ผานเขา-ออก 
อยางเครงครัด หรือหามบุคคลภายนอกที่มิใชเจาหนาที่เขาพื้นที่เด็ดขาด  
 

เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย 
บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ในการกำกับดูแล
การรักษาความปลอดภัยของหนวยงาน ซึ่งหัวหนาหนวยงานสามารถมอบหมายใหดูแล
รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยทั้ง ๓ ดาน ไดแก การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
บุคคล การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับขอมูลขาวสารลับ และการรักษาความปลอดภัย
เกี่ยวกับสถานที่  หรือจะแตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยแตละดานก็ได
เชนกัน ขึ้นอยูกับโครงสรางของแตละหนวยงาน   โดยอำนาจหนาที่ของเจาหนาที่ควบคุม
การรักษาความปลอดภัย เปนไปตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ (กรช.) เร่ืองหนาที่ของเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย       
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และคำอธิบายในผนวก ๓ และ ๔ ของคำแนะนำฉบับนี้  
ทั้งนี้ เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยตองผานการรับรองความไววางใจใหเขาถึง
ชั้นความลับไมต่ำกวาชั้นความลับของภารกิจที่ตองกำกับดูแล  
 

เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ  
บุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาหนวยงานของรัฐเจาของเร่ืองที่จะมีการประชุมลับ 
โดยอาจมอบหมายใหเจาหนาที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัย นายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับ ประจำหนวยงานปฏิบัติหนาที่นี้  หรือจะแตงตั้งเจาหนาที่ควบคุมการรักษา
ความปลอดภัยในการประชุมลับเปนกรณีเฉพาะก็ได โดยมีหนาที่กำกับดูแลใหมาตรการ
การรักษาความปลอดภัยประชุมลับสอดคลองและเปนไปตามระเบียสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ แมวาการประชุมลับนั้นจะมีการกำหนดมาตรการ 



การรักษาความปลอดภัยเฉพาะแตละฝายก็ตาม  ทั้งนี้ เจาหนาที่ควบคุมการรักษาความ
ปลอดภัยตองผานการรับรองความไววางใจใหเขาถึงชั้นความลับไมต่ำกวาชั้นความลับของ
ภารกิจที่ตองกำกับดูแล  
 

การรับรองความไววางใจ 
หมายถึง กระบวนการหนึ่งในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล วัตถุประสงค เพื่อให
หัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหดำเนินการแทน รับรองวาบุคคลที่ผาน
การรับรองความไววางใจจากหนวยงาน มีความเหมาะสมในการไดรับสิทธิ อำนาจหนาที่ 
ในการเขาถึงชั้นความลับหรือปฏิบัติหนาที่ในภารกิจ หรือตำแหนงที่สำคัญ ที่จะตอง
เกี่ยวของกับส่ิงที่เปนความลับของทางราชการอาจกลาวไดวา เปนกระบวนการที่จะคัด
กรองบุคคล (เจาหนาที่รัฐ) เพ่ือมอบหมายใหปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับส่ิงที่เปนความลับของ
ทางราชการ  โดยผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา  ซึ่งจะตองดำเนินการตามที่
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติกำหนดไว 
 

บุคคลที่เขาถึงส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ 
หมายถึง เจาหนาที่รัฐ บุคคล หรือนิติบุคคล ที่ไดรับมอบหมาย หรือไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ  ซึ่งจะตองรับทราบ พบเห็น หรือ
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับส่ิงที่ เปนความลับของทางราชการ หรืออยูในพ้ืนที่ควบคุมของ
หนวยงานของรัฐ โดยเจาหนาที่รัฐ บุคคล หรือนิติบุคคลดังกลาวจะตองผานการรับรอง
ความไววางใจ  ใหเขาถึงส่ิงที่เปนความลับของทางราชการเฉพาะเร่ือง/ภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายตามชั้นความลับที่ตนเองผานการอนุมัติเทานั้น 
 

บุคคลที่มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่และภารกิจที่สำคญั 
หมายถึง เจาหนาที่รัฐ บุคคล หรือนิติบุคคล ที่ไดรับมอบหมาย หรือไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจที่มีความสำคัญ  แมวาหนาที่หรือภารกิจนั้นอาจไมไดเกี่ยวของกับ
ส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ แตหากหนาที่หรือภารกิจดังกลาวจะสรางผลกระทบตอ
ความมั่นคงแหงชาติ ประโยชนแหงรัฐ เจาหนาที่รัฐ บุคคล หรือนิติบุคคลดังกลาวจะตอง
ผานการรับรองความไววางใจ ทั้งนี้ ใหเปนดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐกำกับดูแล
การดำเนินการใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ และสอดคลองกับกฎหมายที่เกีย่วของที่
ไดบัญญัติไว 
 

บุคคลที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับทรัพยสินมีคาของแผนดิน    
หมายถึง เจาหนาที่รัฐ บุคคล หรือนิติบุคคล ที่ไดรับมอบหมาย หรือไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับทรัพยสินมีคาของแผนดิน ซึ่งหมายรวมถึงวัตถุ อาคาร สถานที่ หรือ
ส่ิงอ่ืนใดที่มีคุณคาตอสภาพจิตวิทยาของสังคม ประชาชนมีความศรัทธาและหวงแหน     



หากสูญหาย หรือถูกกระทำใหไดรับความเสียหาย พังทลาย หรือทำใหเกิดความเส่ือมเสีย
ตอชื่อเสียงและเกียรติยศแลว  จะกระทบกระเทือนตอความรูสึกของประชาชน และอาจ
ส งผ ล บ่ั น ท อ น ค ว าม ส งบ เรี ย บ ร อ ย ข อ งป ระ เท ศ  เช น  เค ร่ื อ งย ศ  ต น เค า
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ตลอดจนส่ิงของเคร่ืองใชที่เกี่ยวเนื่องในองคพระมหากษัตริย      
พระบรมวงศานุวงศ ขุนนาง หรือขาราชการระดับสูง ซึ่งถือเปนทรัพยสินที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติที่ตกทอดมาแตอดีตจนถึงปจจุบัน  โดยเจาหนาที่รัฐ บุคคล หรือนิติ
บุคคลที่ไดรับมอบหมาย แตงตั้งใหปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวของกับทรัยพสินมีคาของแผนดิน
ดังกลาวจะตองผานการรับรองความไววางใจ 
 
การพิสูจนยืนยันตัวบุคคลดวยวิธีการอื่น 
เปนกระบวนการสำหรับการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ บุคคล เพ่ือใชในการ
ตรวจสอบฐานขอมูลประวัติอาชญากรรม หรือฐานขอมูลอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณาวา
บุคคลที่ตรวจสอบไมเขาลักษณะเปนผูขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และไมมีพฤติการณที่เปนภัยตอความม่ันคง ทั้งนี้ ปจจุบัน
ใชการยืนยันตัวบุคคลจากฐานขอมูลลายพิมพนิ้วมือ อยางไรก็ตาม ในอนาคตอาจมีการ
พัฒนาวิธีการพิสูจนยืนยันตัวบุคคลดวยวิธีการอ่ืน เชน ไบโอเมทริกซ (Biometrics) คือ
ลักษณะของมนุษยที่สรางเอกลักษณของแตละบุคคล เชน ลักษณะบนใบหนา ดวงตา 
ลายนิ้วมือ หรือ แมกระทั่งการเตนของหัวใจ ซึ่งลักษณะเหลานี้สามารถนำไปใชในการ
กำหนดวาคุณเปนใครได ขอมูลอัตลักษณบุคคล หรือไบโอเมทริกซ (Biometrics) คือ 
เทคโนโลยีที่สำหรับยืนยันตัวบุคคล โดยผสมผสานเทคโนโลยี ทางดานชีวภาพ และทาง
การแพทย กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรเขาดวยกัน โดยการตรวจวัดลักษณะทาง
กายภาพและลักษณะทางพฤติกรรม ที่เปนลักษณะเฉพาะของแตละคนมาใชในการระบุตัว
บุคคลนั้นๆ ไดอยางถูกตองแมนยำ 
 
หลักจำกัดใหทราบเทาที่จำเปน 
เปนแนวคิดที่กำหนดขึ้นเพื่อพิทักษรักษาส่ิงที่เปนความลับของทางราชการมิใหร่ัวไหล หรือ 
มิใหผูไมมีอำนาจหนาที่เกี่ยวของไดรับทราบ รวมทั้งเพ่ือประสิทธิภาพในการรักษาความ
ปลอดภัยและความลับของทางราชการ สำหรับภารกิจหรือการปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
ส่ิงที่เปนความลับของทางราชการ ควรพิจารณาถึงจำนวน ประเภทของบุคคลที่จะเขาถึง 
ไดลวงรู ในลักษณะจำกัดการเขาถึง รับรู เพ่ือลดความเส่ียงในการประมาท เลินเลอ หรือ
ละเลยตอการปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว ทำใหส่ิงที่เปน
ความลับของทางราชการร่ัวไหล และสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ได 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3


หลักการใหศัตรูอยูภายนอก 
เปนแนวคิดที่กำหนดขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานที่ไดตระหนักวา  ผูที่จะเขามาในพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยไดจะตองเปน
บุคคลฝายเดียวกันหรือเปนบุคคลที่มีสิทธิหรือมีอำนาจหนาที่ หรือเปนบุคคลที่ไมเปนภัย 
โดยตองดำเนินการ ๓ ประการ 
คือ ๑) ตองมีการเฝาตรวจ (Detection) ผูที่จะเขามาในพื้นที่  
     ๒) ตองมีการพิสูจนทราบ (Identification) วา ผูที่จะเขามาในพื้นที่นั้นเปนใคร          
         เปนฝายเดียวกันหรือไม มีสิทธิ มีอำนาจหนาที่ในการเขาพื้นที่หรือไม และมีทาที 

เปนภัยหรือไม 
    ๓)  ตองมีการขัดขวาง (Interception) ถาผูที่จะเขามาในพื้นที่เปนฝายตรงขามหรือไม 
         มีอำนาจหนาที่ หรือมีทาที่เปนภัย ตองมีแนวทางปฏิบัติสำหรับเจาหนาที่หรือ 
         ผูพบเห็นเพื่อระงับเหตุแจงผูมีหนาที่รับผิดชอบเขาดำเนินการทันที 
 
จิตสำนึกในการรักษาความปลอดภัย 
หมายถึง ภาวะจิตใจที่ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัย จนเกิดความ
ระมัดระวังภัยตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอการรักษาความปลอดภัย ทั้งการดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน ขอมูลขาวสาร สถานที่ ของตนเองและของทางราชการ ควรมี
การสรางเสริมและกระตุนจิตสำนึกของเจาหนาที่รัฐ บุคคล และนิติบุคคลที่ปฏิบัติงานใน
หนวยงานอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 
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