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รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี มุงศึกษามาตรการเชิงนโยบายของรัฐที่กําหนดไวเพื่อ

ปองกันภัยคุกคามความมั่นคงแหงชาติรูปแบบใหมวา ดําเนินการไดครอบคลุมเพียงพอหรือไม  
ควรปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรการใดอีกบาง รวมทั้งเพื่อหาทางเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหนวย
ความมัน่คง ซึ่งประกอบดวย หนวยบังคับใชกฎหมายและหนวยขาวกรอง ใหเตรียมพรอมรับมือกับ
เหตุการณที่ไมคาดฝนไดอยางมีศักยภาพ โดยเนนการศึกษาเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหม บริเวณแยก
ราชประสงค และการวางระเบิดที่ทาเรือในซอยเจริญนคร 61 ยานสําเหร กรุงเทพฯ เมื่อ 17 สิงหาคม 
2558 ซึ่งลงมือโดยชาวมุสลิมอุยกูร ที่ใชเครือขายอาชญากรรมขามชาติเปนฐานในการวางแผนโจมตี
และหลบหนี เปรียบเทียบกับกรณีการกอเหตุของกลุมกอการรายฮิซบอลเลาะห และกลุม The 
Islamic Revolutionary Guards Corps–Quds Force (IRGC–QF) ที่อิหรานใหการสนับสนุนอยางลับ ๆ  
อยูเบื้องหลังและกอเหตุในไทยมาแลวหลายครั้ง ซึ่งสวนใหญหนวยขาวกรองเปนผูเริ่มตนสืบสวน  
กอนจะสงมอบขอมูลใหฝายบังคับใชกฎหมายดําเนินการตอตามกระบวนการทางคดี  

อยางไรก็ตาม การประสานของทั้งหนวยขาวกรองและฝายบังคับใชกฎหมายทุกกรณี ยังมี
ขอติดขัด ไมราบรื่น มีทั้งการทํางานที่ซ้ําซอน แขงขัน ปดกั้น แมจะมีคําสั่งจากระดับนโยบาย  
ในรัฐบาลใหหนวยความมั่นคงทุกหนวยบูรณาการกัน แตการทํางานก็ยังไมราบรื่นดังที่ควรจะเปน  
ทําใหหนวยขาวกรองไมสามารถสืบสวนขยายผลไดเต็มที่ ทั้งน้ี เพราะฝายบังคับใชกฎหมายมองการกอเหตุ
ที่เกิดข้ึนในลักษณะของการกออาชญากรรม ขณะที่การสืบสวนคดีที่เกี่ยวของกับการกอการราย  
และ/หรือคดีอาชญากรรมขามชาติ อาจเช่ือมโยงกับการกอการรายซึ่งมีความซับซอนกวาคดีทั่วไปได ทัง้น้ี 
การสอบสวนผูกอการรายเปนทักษะเฉพาะของเจาหนาที่ขาวกรอง ซึ่งไดรับการฝกฝนมาอีกลักษณะหน่ึง 
ใชเทคนิคตางจากการสอบสวนคดีอาชญากรรม เพราะมุงเอาชนะจิตใจของผูถูกสอบสวนที่ไมใช
อาชญากร เน่ืองจากผูกอการรายมักจะถูกฝกใหเอาตัวรอดเมื่อถูกจับกุม การสอบสวนในงานขาวกรอง
มุงขยายผลหาเครือขาย ไมไดใหความสําคัญกับการยอมรับผิดเสมอไป เพราะบางครั้งผูกอการราย 
ก็สารภาพเท็จ (False Confession) หรือใชเทคนิคตอตานการสอบสวน เพื่อปกปดไมใหถูกสาวไปถึง
เครือขายคนอื่น เมื่อฝายบังคับใชกฎหมายไมมีทักษะ ความรูความเขาใจในเรื่องการกอการราย  
ไมเขาใจวิธีปฏิบัติการลับของกลุมกอการราย จึงไมไดใหนํ้าหนักประเด็นที่มีความซับซอน  

การสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง ทั้งหนวยขาวกรองและหนวยบังคับใชกฎหมาย 
สามารถดําเนินการรวมกันได หนวยขาวกรองไมไดขัดขวางหรือแทรกแซงกระบวนการดําเนินคดีของ
ฝายบังคับใชกฎหมาย แตเน่ืองจากวัฒนธรรมองคกร ทักษะตามวิชาชีพ และอํานาจตามกฎหมาย
ตางกัน ฝายบังคับใชกฎหมายมักมีคดีในความรับผิดชอบลนมือ จึงมุงหาพยานหลักฐานเพื่อจับกุม
ผูกระทําผิดและสงฟองศาลใหทันตามกําหนดเวลา ขณะที่หนวยขาวกรองมุงรวบรวมขาวสารเพื่อ
ขยายผลการสืบสวนหาขายงาน ความเช่ือมโยงของคนราย และกลุมที่อยูเบื้องหลัง วิเคราะหรูปแบบ
ของการปฏิบัติการและมองหาเปาหมายโจมตีที่แทจริง หาสาเหตุและแรงจูงใจที่ผูกอการรายตัดสินใจ 
ลงมือ วัตถุประสงคแฝงในการกอเหตุ เพื่อนําไปสูการระวังปองกันไมใหเกิดการกอเหตุซ้ําในอนาคต 
รวมทั้งมุงขจัดตนตอของปญหา โดยประสานกับหนวยขาวกรองมิตรประเทศซึ่งเช่ียวชาญและ 



จ 

มีฐานขอมูลการกอการรายที่ใหญและละเอียดกวาฐานขอมูลของตํารวจสากล ซึ่งโดยมากเปน
ฐานขอมูลคดีอาชญากรรม 

ทั้งน้ี ผลการศึกษาช้ีวา ไทยประสบภัยคุกคามรูปแบบใหมซึ่งมีรูปแบบที่สลับซับซอนอยาง
ชัดเจนมานานหลายปแลว เฉพาะอยางย่ิง กรณีการกอการรายที่มีความเช่ือมโยงกับองคกร
อาชญากรรมขามชาติ ประเด็นน้ีเปนขอกังวลของฝายความมั่นคงอยางมาก แมรัฐบาลจะตระหนักถึง
ปญหาน้ีดีแลว พยายามปรับปรุงกลไกที่เคยใชแกปญหาการกอการรายในยุคสงครามเย็นที่ยังเปน 
ภัยคุกคามรูปแบบเกา เพราะไมอาจใชรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหมที่มีความซับซอนในปจจุบันได  
จึงไดกําหนดแนวทางแกไขไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ ยุทธศาสตรการตอตานกอการราย และยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ เพื่อใหประเทศชาติ  
มีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรปูแบบใหม
ไดทุกมิติ ซึ่งกลไกสําคัญที่จะสามารถผลักดันการปฏิบัติใหไดผล ก็คือ การบูรณาการหนวยความมั่นคง
ใหปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน โดยทั้งหนวยขาวกรองและฝายบังคับใชกฎหมายตองทําความเขาใจ
ในภารกิจของทั้งสองฝาย และรวมมือกันเพื่อปรับปรุงการทํางานของหนวยใหสามารถรับมือกับ 
ภัยคุกคามรูปแบบใหมดังกลาวไดตามยุทธศาสตร นโยบาย และแผนปฏิบัติตามที่รัฐบาลกําหนดเปน
แนวทางดวยเชนกัน 



ฉ 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

ผูศึกษาขอขอบคุณคณะผูบริหารของกระทรวงการตางประเทศ ที่อนุมัติใหเขาฝกอบรมใน
หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุนที่ 10 รวมทั้งขอขอบคุณคณะผูบริหารของสํานักขาวกรอง
แหงชาติ ที่ไดคัดเลือกผูศึกษาใหเขาฝกอบรมหลักสูตรน้ี ทําใหไดรับประโยชนในการพัฒนาทักษะ 
การทํางานเปนทีม กระบวนทัศนทางการบริหาร ทัศนะทางความคิดที่มีความเปนสากลย่ิงข้ึน ที่สําคัญคือ 
เปนโอกาสสําคัญของผูศึกษาที่ไดเพิ่มพูนประสบการณทางการทูต ซึ่งมีทั้งการศึกษาในวิชาตามปกติ
จากผูทรงคุณวุฒิทั้งไทยและตางประเทศของสถาบันการศึกษาระดับโลก รวมทั้งความรูที่ไดรับจาก
การแลกเปลี่ยนทัศนะ กับผูเขารวมศึกษาอบรมทั้งจากกระทรวงการตางประเทศ สวนราชการอื่นที่มี
ประสบการณการทํางานดานการตางประเทศที่หลากหลายและนักการทูตจากประเทศ ASEAN + 3 
ทําใหผูศึกษาไดรับประสบการณที่มีคา เปนประโยชนตอการนําความรูที่ไดรับไปใชปรับปรุงพัฒนา 
การทํางาน ซึ่งเปนคุณูปการตอทางราชการอยางย่ิง  

ผูศึกษาขอขอบคุณคณาจารยที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวย รศ.ดร. ชูเกียรติ  พนัสพรประสิทธ์ิ 
เอกอัครราชทูต อุม  เมาลานนท และเอกอัครราชทูต วิมล  คิดชอบ ที่กรุณาใหคําแนะนําแนวทาง 
การจัดทํารายงานการศึกษาสวนบุคคล ต้ังแตแรกเริ่มจนสําเร็จหลักสูตร เฉพาะอยางย่ิง รศ.ดร. ชูเกียรติ  
พนัสพรประสิทธ์ิ อาจารยที่ปรึกษาหลัก ที่ใหความกรุณาอยางสูง แนะนําหนังสือเกี่ยวกับการตีความ
การกอการราย ซึ่งเปนประโยชนใชอางอิงเพื่อทํารายงานการศึกษาไดอยางดี และขอขอบคุณ
ผูอํานวยการสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กับเจาหนาที่สถาบันฯ ทุกทาน ที่เอาใจใส
ดูแลอํานวยความสะดวกผูเขาอบรมทั้งหมด ทั้งการศึกษาในและนอกสถานที่ ในประเทศและ
ตางประเทศอยางดี และนาประทับใจตลอดการอบรมทั้งหลักสูตร นอกจากน้ี ผูศึกษาขอขอบคุณ
ผูเช่ียวชาญดานการตอตานกอการรายและอาชญากรรมขามชาติจากสํานัก 6 สํานักขาวกรองแหงชาติ 
เจาหนาที่หนวยบังคับใชกฎหมาย และหนวยความมั่นคงอีกบางแหง ซึ่งมีประสบการณการทํางาน
ดานตอตานการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ที่กรุณาสละเวลาใหขอมูลสนับสนุนจากเอกสาร
ที่เกี่ยวของใชอางอิงประกอบการศึกษา รวมทั้งชวยจัดการทางธุรการระหวางที่เขารับการอบรม 
จนกระทั่งทําใหผูศึกษาสามารถผานอุปสรรคตาง ๆ ไปไดดวยดี  

หากผลการศึกษามีขอมูลสวนใดที่คลาดเคลื่อน ผูศึกษาพรอมรับผิดชอบทุกกรณี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1  ภูมิหลังและความสําคัญของปญหา 

การกอการรายเกิดข้ึนมาต้ังแตในยุคประวัติศาสตรกอนสงครามโลก ครั้งที่ 2 โดยจุดเริ่มตน
เปนการใชความรุนแรงในการปฏิวัติ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เฉพาะอยางย่ิงในยุโรป 
เชน การปฏิวัติในฝรั่งเศส เมื่อ ค.ศ. 1789 (2332) การปฏิวัติรัสเซีย เมื่อ ค.ศ. 1908 (2451) และ 
ค.ศ. 1917 (2460) บางกรณีเปนการใชความรุนแรงเพื่อเรียกรองใหนานาชาติหันมาสนใจปญหาทาง
การเมืองที่กลุมหรือประเทศน้ัน ๆ กําลังประสบ เชน กรณีขบวนการปลดปลอยปาเลสไตน 
(Palestine Liberation Organization : PLO) การกอการรายในยุคแรกๆ จึงเปนเสมือนการตอสู
ทางอุดมการณโดยใชความรุนแรง ซึ่งถือเปนการกอการรายในรูปแบบเกา (The Old Terrorism) 
โดยรัฐสนับสนุนอยูเบื้องหลัง (State–sponsor Terrorism) มีรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนดานเงินทุน 
จัดหาสถานที่สําหรับการฝก สนับสนุนดานอาวุธ ตลอดจนใหใชเปนพื้นที่พักพิง หรือเปนฐานที่มั่นทํา
สงครามกองโจร บางกรณีรัฐสนับสนุนกลุมตอตานรัฐศัตรูใหลงมือกอการแทน บทบาทของรัฐเชนน้ี 
ทําใหการกอการรายในยุคสงครามเย็นมีลักษณะที่ผูกโยงอยูกับรัฐ และไมไดมีฐานะเปนอิสระ  
เพราะปฏิบัติการของกลุมกอการรายเกี่ยวพันกับผลประโยชนและจุดยืนทางการเมืองของรัฐ 

กลุมกอการรายรูปแบบเกาปฏิเสธการติดตอเช่ือมโยงกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ 
(Transnational Crime Organization) ในทางกลับกัน องคกรอาชญากรรมขามชาติก็ไมตองการ
ติดตอกับกลุมกอการรายน้ัน ๆ ดวยเพราะรูดีวามีรัฐอยูเบื้องหลัง ตางฝายจึงตางไมตองการตกเปน
เปาหมายการสืบสวน จับกุม กวาดลางของรัฐตาง ๆ ที่กลุมกอการรายน้ันเขาไปใชพื้นที่ซองสุมกําลัง 
วางแผนเตรียมการกอเหตุ ที่สําคัญคือ กลุมกอการรายมีวัตถุประสงคแตกตางไปจากองคกร
อาชญากรรมขามชาติ การเขาไปเกี่ยวของดวย อาจกลายเปนอุปสรรคขัดขวางไมใหกลุมกอการราย
น้ันบรรลุผลที่วางไวได  

ในชวงของการประกาศรวมชาติเยอรมนี เมื่อพฤศจิกายน ค.ศ. 1989 (2532) ซึ่งถือกันวา
เปนจุดยุติของสงครามเย็น สภาวะแวดลอมดานความมั่นคงเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ การกอการราย
ไมไดยุติตามไปดวย แตกลับเปลี่ยนไปใชความรุนแรงอีกรูปแบบหน่ึงซึ่งรายแรงมากข้ึน โดยเริ่ม
ผสมผสานแนวคิดที่เกี่ยวของกับประเด็นทางศาสนา การเมือง และความนิยมสุดโตง (Extremism) 
เขาดวยกัน เห็นไดจากที่กลุมกอการรายเริ่มใชการระเบิดฆาตัวตาย (Suicide Bomb) โจมตีเปาหมาย
โดยไมเลือกสถานที่ เวลา ไมใสใจผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของพลเรือนซึ่งไมเกี่ยวของกับ  
ความขัดแยงน้ัน ในทางกลับกันกลุมกอการรายตองการสรางความหวาดกลัวแกสังคม สะทอนใหเห็นวา 
รัฐลมเหลวในการปกครองประเทศ จึงไมอาจคุมครองรักษาความปลอดภัยแกสาธารณะได ความรุนแรงน้ี 
พัฒนาตัวจนกลายเปน “การกอการรายใหม” (The New Terrorism) โดยมีเหตุการณการโจมตี
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อาคาร World Trade Centre (WTC) ในนครนิวยอรก หรือที่เรียกกันวาเหตุการณ 9/11 เปนจุดเปลี่ยน 
หรือเสนแบงสําคัญของการกอการรายโลก  

กลุมกอการรายในโลกยุคหลังเหตุการณ 9/11 เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบปฏิบัติการใหมเปน
กลุมที่ไมมีโครงสรางองคกร (Organization Structure) ชัดเจน แมจะมีหัวหนาแตก็ไมปรากฏ
ตําแหนงที่แนชัดในกลุม ไมมีแผนภูมิสายการบังคับบัญชา เพราะเขมงวดเรื่องการรักษาความปลอดภัย 
โดยใชวิธีตัดตอน (Cut–out) ไมใหสมาชิกรูจักกันขามสายงานและขามระดับมากไปกวา 1–2 ข้ัน ทั้งน้ี 
เน่ืองจากกลุมกอการรายยุคใหมพยายามหลีกเลี่ยงการตรวจจับของฝายรัฐ ขณะเดียวกันก็ตองการ
บรรลุผลสําเร็จในอุดมการณยึดถือโดยเร็ว จึงใชวิธีชักชวนโนมนาวใหผูรวมอุดมการณเดียวกันเขามา
ชวยกันกอเหตุ บางครั้งจึงจัดต้ังเปนกลุมยอย (cell) ที่ไมมีสายการบังคับบัญชา หรือในกลุมอาจจะมี
สมาชิกผูกอการรายเพียงไมกี่คน เมื่อพรอมก็สามารถตัดสินใจเลือกเปาหมายกอเหตุไดเองอยางอิสระ 
ไมตองรอคําสั่งใครที่เรียกกันวา Lone Wolf Terrorist หรือ Lone Actor  

ในยุคของการกอการรายใหม ผูกอการรายไดติดตอรวมมือกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ
มากข้ึนเปนลําดับ เพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดเร็วข้ึน การดําเนินการของทั้งสองกลุมจงึเปนไป
ในลักษณะ “นํ้าพึ่งเรือเสือพึ่งปา” เน่ืองจากองคกรอาชญากรรมขามชาติมีเครือขายที่สามารถจัดหา
วัสดุอุปกรณซึ่งกลุมกอการรายตองการได เชน เอกสารเดินทางปลอม อาวุธยุทโธปกรณ เครือขายใน
การลักลอบเขาเมืองและการคามนุษย การคาของเถ่ือนตามแนวชายแดน คาธนบัตรปลอม และยาเสพติด 
กรณีเหลาน้ีมักมีเจาหนาที่รัฐฉอราษฎรบังหลวงคอยอํานวยความสะดวก เพราะไดผลประโยชนตอบแทน 
กลุมกอการรายจึงไมจําเปนตองไปเสียเวลายุงยาก เพื่อลงทุนในกิจการที่ไมชํานาญหรือสรางเครือขายเอง 
ทั้งยังเปนการสุมเสี่ยงตอการถูกติดตามจับกุม ขณะที่องคกรอาชญากรรมขามชาติก็ไดผูกอการราย
เปนลูกคาประจํา  

ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และลักษณะความขัดแยงอยูในสภาพการณ  
ที่กอใหเกิดความยุงยากที่สลับซับซอนมากข้ึน แมวาโอกาสที่ประเทศตาง ๆ จะเกิดความขัดแยงถึงข้ัน
ทําสงครามกันเชนในอดีตจะมีนอย แตก็ไมไดหมายความวา การไมอยูในภาวะสงครามหรือการสูรบแลว 
ประเทศน้ัน ๆ จะมีความมั่นคงปลอดภัยเสมอไป ซึ่งตามหลักยุทธศาสตรสามารถแบงสิ่งที่ทําใหชาติ 
ไมมั่นคงได 2 ประการ ไดแก  

1) ภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ เปนความไมมั่นคงปลอดภัยที่อาจเกิดข้ึนจากความขัดแยง
ระหวางประเทศในเรื่องผลประโยชนของชาติ (National Interests) ทําใหมีการสะสมกําลังรบไวมาก
เกินความจําเปน ซึ่งใชรุกรานหรือคุกคามอีกฝายหน่ึงได 

2) ภัยคุกคามจากภายในประเทศ ที่ทําใหเกิดความไมมั่นคงปลอดภัยข้ึน เชน ความขัดแยง
ทางการเมือง การชุมนุมประทวง การจลาจล การกอการราย  

การจําแนกภัยคุกคาม (Threat) โดยมากพิจารณาจากระดับของปญหาที่จะกระทบตอ
ความมั่นคงแหงชาติ (National Security Threat) ซึ่งเปนผลจากการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ทางดานยุทธศาสตรของโลก ภูมิภาค และประเทศรอบบาน รวมทั้งปญหาภายในประเทศวา 
สภาวการณปจจุบันเปนอยางไร มีแนวโนมไปในทิศทางใด ในระยะสั้นและระยะยาว โดยสรุปคือ  
การพิจารณาผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ (State Security) เพราะปญหาที่เกิดข้ึนมักกลายเปน
เงื่อนไขที่สงผลกระทบลุกลามไปถึงภาคสวนตาง ๆ ต้ังแตในระดับรากหญาข้ึนไปจนถึงระดับนโยบาย 
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ทั้ งหมดจะเปนฐานความคิดในการกําหนดยุทธศาสตรนโยบายดานความมั่นคงแหงชาติ  
เพื่อดําเนินการในปจจุบันและแผนการในอนาคต ซึ่งสามารถแบงภัยคุกคามออกได 2 รูปแบบ ไดแก 

1) ภัยคุกคามด้ังเดิม หรือภัยคุกคามแบบเกา (Old Threat หรือ Traditional Threat–
State Actors) 

2) ภัยคุกคามรูปแบบใหม (New Threat หรือ Non–Traditional Threat หรือ Non–
State Actors) 

ขณะที่สํานักงานผูอํานวยการขาวกรองแหงชาติของสหรัฐฯ (The Office of the Director of 
National Intelligence : ODNI) แหงสหรัฐฯ ไดประเมินภัยคุกคามที่เปนความทาทายตอความมั่นคง
แหงชาติสหรัฐฯ เมื่อ 13 กุมภาพันธ 2561 โดยแบงเปน 3 กลุม ไดแก 

1) มหาอํานาจใหมของโลก เชน จีน และรัสเซีย ที่พยายามจัดระเบียบโลกข้ึนมาใหม  
ทั้งทางการทหารและเศรษฐกิจ จะสงผลกระทบตอผลประโยชนของสหรัฐฯ 

2) รัฐอันธพาล (ตามหลักคิดของสหรัฐฯ) เชน อิหราน และเกาหลีเหนือ พยายามจัดหา
อาวุธอํานาจทําลายลางสูง (Weapons of Mass Destruction : WMD) ซึ่งทําใหความมั่นคงโลก
สั่นคลอน 

3) ขบวนการกอการรายและองคกรอาชญากรรมขามชาติตาง ๆ1 
 

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.2.1  เพื่อศึกษามาตรการเชิงนโยบายของรัฐที่กําหนดไวในการปองกันภัยคุกคามความมัน่คง

แหงชาติรูปแบบใหมวาดําเนินการไวครอบคลุมเพียงพอหรือไม ควรปรับปรุงเพิ่มเติมมาตรการใดอีกบาง 
1.2.2  เพื่อเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของหนวยความมั่นคง ซึ่งประกอบดวย 

หนวยบังคับใชกฎหมายและหนวยขาวกรอง ใหเตรียมพรอมรับมือกับเหตุการณที่ไมคาดฝน ไดอยางมี
ศักยภาพ 

 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตของการศึกษา 
ศึกษาบทบาทของหนวยบังคับใชกฎหมายและหนวยขาวกรองที่มีภารกิจตอตาน 

กอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งรับผิดชอบสืบสวนเหตุการณที่เกิดข้ึนระหวางป 2558–2560 
โดยเฉพาะเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหม บริเวณแยกราชประสงค เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 วาตอบสนอง
ตอการแกปญหาที่เกิดข้ึนเฉพาะหนา และบูรณาการการทํางานไดตามนโยบายรัฐบาลมากนอย
เพียงใด 
  

                                                
1 Coats Daniel R., Statement for the Record: Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence 
Community [Onine], 13 February 2018, Available from: https://www.dni.gov/index.php/ 
newsroom/congressional-testimonies/item/1845-statement-for-the-record-worldwide-threat-
assessment-of-the-us-intelligence-community [25 June 2018]. 
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1.3.2  วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 
ศึกษาโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ประมวล วิเคราะหขอมูล

จากเอกสารราชการ บทความ สิ่งพิมพ งานวิจัย และขอมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมทั้งสัมภาษณ
เจาหนาที่หนวยขาวกรอง หนวยความมั่นคง และ/หรือหนวยบังคับใชกฎหมาย อันมีภารกิจเกี่ยวของ
กับการสืบสวนเหตุการณที่เปนภัยคุกคามรูปแบบใหม ซึ่งเกิดข้ึนในไทยระหวางป 2558–2560 จํานวน  
5 คน โดยนําผลทั้งหมดมาวิเคราะหหาปจจัยที่จะสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน ทั้งการบูรณาการ 
ขามหนวยงาน ปญหาอุปสรรคที่ลดทอนศักยภาพของหนวยในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคง 
ที่ไมคาดฝน และแนวทางแกไข 

 
1.4  คําถามการศึกษา  

หนวยความมั่นคงตาง ๆ ของไทย จะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เปน
การบูรณาการรวมกันไดอยางไร เพื่อตอตานภัยคุกคามรูปแบบใหมที่เคยเกิดข้ึน 

 
1.5  สมมติฐานของการศึกษา 

หนวยความมั่นคงตาง ๆ ของไทย ควรที่จะตองเขาใจอํานาจหนาที่ รูปแบบการปฏิบัติงาน 
วัฒนธรรมองคกรของกันและกันอยางจริงจังมากข้ึน  

 
1.6  ประโยชนของการศึกษา 

1.6.1  คาดหวังที่จะสามารถนําผลการศึกษาวิจัยไปใชเปนแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของหนวยความมั่นคง ทั้งที่เปนหนวยบังคับใชกฎหมายและหนวยขาวกรองได  

1.6.2  ใชเปนแนวทางของหนวยนโยบายและหนวยปฏิบัติที่ตองบูรณาการการทํางานเพื่อ
ประเมินและรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมที่ไทยตองเผชิญ  

 
1.7  นิยามศัพท  

1.7.1 Lone Wolf Terrorist หรือ Lone Wolves หรือ Lone Actor หมายถึง คนที่
เตรียมการกอเหตุรุนแรงโดยลําพัง ซึ่งไมมีการติดตอเช่ือมโยง หรือไดรับการสนับสนุนจากกลุม กอการราย
หรือกลุมหัวรุนแรงใด ๆ อยางไรก็ตาม บุคคลน้ันอาจจะไดรับอิทธิพลทางความคิด หรือ เกิดแรงจูงใจ
จากอุดมการณหรือความเช่ือจากกลุมกอการรายหรือกลุมหัวรุนแรง จึงตองการสนับสนุนกลุมหรือ
องคกรดังกลาว ทั้งน้ี Lone Wolf อาจจะมีมากกวา 1 คน และไมจําเปนวาจะตองปฏิบัติการตาม
ลําพังเสมอไป แตหากไมไดสังกัดกลุมกอการรายใด ไมมีองคกร ไมมีการจัดต้ัง สามารถลงมือไดเอง
เมื่อพรอม ไมตองรอคําสั่งจากใครอีก ผูกอการราย Lone Wolf ไมไดจําเพาะเจาะจงวาจะตองเปน 
คนที่นับถือศาสนาใดศาสนาหน่ึง การลงมือจึงไมไดเช่ือมโยงกับศรัทธาทางศาสนาเสมอไป นอกจากน้ี 
Lone Wolf บางคนยังมีอาการซึมเศรา ผิดหวัง คับของใจ หรือผิดปกติทางจิต (Mental Disorder) 
เปนตัวกระตุนใหกอเหตุรุนแรงได อน่ึง ความหมายด้ังเดิมของ Lone Wolf ก็คือคนหรือสัตวที่ใชชีวิต
ตามลําพัง ไมไดอยูกับกลุมหรือฝูง 
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1.7.2 ภัยคุกคามรูปแบบใหม (Non Tradition Threat) หรือภัยคุกคามไมตามแบบ 
(Non-Traditional Security : NTS)  

สถาบัน The Consortium on Non Traditional Security Studies in Asia 
(NTS–Asia) ไดใหความหมายของ NTS วา เปนประเด็นความมั่นคงทาทายหลักที่สงผลกระทบตอ 
ความอยูรอดความอยูดีกินดีของประชาชนและรัฐที่เกิดข้ึน นอกเหนือจากประเด็นความมั่นคงที่เกิดจาก
ทางทหาร เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลน ทรัพยากร โรคติดตอ ภัยธรรมชาติ 
การเขาเมืองผิดกฎหมาย การคามนุษย ยาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ เปนตน ซึ่งไมไดเกิดจาก
การใชกําลังหรือทรัพยากรทางทหารใด ๆ และมีรูปแบบที่เหมือนกัน คือ เปนลักษณะขามชาติ เกิดใน
ระยะเวลาที่สั้นและกระจายอยางรวดเร็ว2 

ปจจุบันลักษณะของปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหมเปนปญหาในลักษณะภัยขามชาติ 
ไมไดเกิดข้ึนภายในพื้นที่บริเวณประเทศใดประเทศหน่ึง ไมมีพรมแดน กระจายไดรวดเร็ว โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีชองทางการติดตอมากมายทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ 
การเดินทางของประชาชนสามารถเดินทางขามเขตแดนไดงาย ยากแกการตรวจสอบ จากหลายปญหา
ที่พบในอดีต เชน ยาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ การคามนุษย การหลบหนีเขาเมือง แมแต 
กลุมกอการรายก็อาศัยชองทางเหลาน้ีในการเคลื่อนยายคนไปมา ดังน้ัน จึงตองการความรวมมือ  
ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศในการแกปญหา โดยเฉพาะการมีสวนรวมของประชาชนใน
พื้นที่และภาคสวนอื่นที่สามารถอุดชองวางที่ภาครัฐไมสามารถดําเนินการได สวนการพัฒนาของ
ภูมิภาค ก็เปนปจจัยหน่ึงที่จะชวยใหปญหาเหลาน้ีสามารถแพรกระจาย พัฒนาไดงาย จําเปนที่
หนวยงานรับผิดชอบตองเตรียมการรับมือแตเน่ิน ๆ 

วารสารสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เผยแพรบทความเรื่อง ASEAN กับ
สถาปตยกรรมดานความมั่นคงของภูมิภาค (ASEAN and Security Architecture in ASEAN)  
โดยกลาววา “ภัยคุกคามรูปแบบใหม อาทิ การกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ภัยพิบัติ การอพยพ
ทางทะเล ปญหาโจรสลัด และการลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย รวมถึงยาเสพติด ปญหาเหลาน้ี คือ 
รูปแบบภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไป และจะมากข้ึนเรื่อย ๆ ของภูมิภาคที่ประเทศใดประเทศหน่ึง 
ไมสามารถแกไขไดอยางครบวงจร ตองอาศัยชาติสมาชิกอาเซียนรวมแกปญหา”3 

ดานนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558–2564 ระบุวา ปจจุบันภัยคุกคาม
ความมั่นคงมีขอบเขตกวางขวาง มีความเช่ือมโยง ซับซอน และสงผลกระทบตอประชาชนโดยตรงมากข้ึน 
ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหมประกอบดวย ทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่เช่ือมโยงกบับรบิทโลก
ในมิติตาง ๆ  ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลก 
และผลจากการพัฒนาประเทศที่ผานมา ประกอบกับการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความสมดุล 

                                                
2 ศูนยศึกษายุทธศาสตร กองภูมิภาคศึกษา, “แนวทางการสรางความรวมมือในการตอตานภัยคุกคามไมตามแบบ
ระหวาง ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา : 
กรณีศึกษา เสนทางเชื่อมตอระหวางเชียงราย-หลวงนํ้าทา–สิบสองปนนา-เชียงตุง,” วารสารสถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ 8, 1 (มกราคม–เมษายน 2560). 
3 ศูนยศึกษายุทธศาสตร กองภูมิภาคศึกษา “ASEAN กับสถาปตยกรรมดานความม่ันคงของภูมิภาค ASEAN and 
Security Architecture in ASEAN,” วารสารสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 6, 4 (กันยายน–ธันวาคม 2558). 
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ไดสงผลกระทบตอความมั่นคงของมนุษย ปญหาความมั่นคงทางอาหาร ปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และปญหาความขัดแยงแยงชิงทรัพยากร ที่สงผลตอเน่ืองเปน
ความขัดแยงระหวางประชาชนและความขัดแยงกับหนวยงานภาครัฐ นอกจากน้ี ความตองการ
พลังงานของโลกที่เพิ่มสูงข้ึน สงผลตอความมั่นคงทางพลังงานของไทยในการแขงขันแสวงหาแหลง
พลังงาน โดยเฉพาะการที่ไทยตองพึ่งพิงแหลงพลังงานจากภายนอกในสัดสวนที่สูง 

กระแสโลกาภิวัตนที่ทําใหการเช่ือมโยงในมิติตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว สงผลใหมี
โอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม ในขณะที่ความมั่นคงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครือขายมีแนวโนมจะเปนประเด็นที่มีความเสี่ยง ทั้งการโจมตีและการจารกรรมทางไซเบอร
เน่ืองจากการกําหนดมาตรการปองกันทําไดยากและไมทันตอความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทั้งน้ี 
ประเทศกําลังพัฒนาจะตกเปนเปาหมายการโจมตีมากข้ึน เพราะมีความลาหลังทางเทคโนโลยีและ 
ขาดความรูในการกําหนดมาตรการปองกันที่ตองใชผูมีความชํานาญเฉพาะทาง นอกจากน้ี อิทธิพล
ของสื่อประเภทเครือขายสังคมเปนเครื่องมือสําคัญของประชาชนในการรวมตัวดําเนินกิจกรรม
สาธารณะและการเคลื่อนไหวทางการเมือง สื่อดังกลาวจึงมีโอกาสถูกนํามาใชในทางที่ผิด เพื่อโจมตี 
บอนทําลาย หรือบิดเบือนขอเท็จจริง รวมถึงการแพรกระจายถอยคําสรางความเกลียดชังที่มีฐานมาจาก
อคติและการเลือกปฏิบัติ ซึ่งอาจทําใหเกิดความเกลียดชังและปญหาความแตกแยกภายในประเทศ 
รวมถึง สงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางประเทศในกรณีที่มีการใชสื่อประเภทน้ีโจมตีหรือบอน
ทําลายประเทศอื่น4  

 
 

                                                
4 สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาต,ิ นโยบายความม่ันคงแหงชาติ พ.ศ.2558–2564 [ออนไลน], 2558, แหลงที่มา: 
http://www.nsc.go.th/Download1/ policy58.pdf [25 มิถุนายน 2561]. 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2560–25795  
ปจจุบันสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงเปลี่ยนไป ขณะที่ภัยคุกคามก็ปรับเปลี่ยน

จากรูปแบบเกาไปเปนรูปแบบใหม ที่สลับซับซอนมากข้ึน เฉพาะอยางย่ิง ปญหาดานกอการรายและ
อาชญากรรมขามชาติที่เช่ือมโยงกันและเขามาเกี่ยวของกับไทย รัฐบาลจึงไดกําหนดแนวทางแกปญหาน้ีไว 
โดยมียุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงเปนยุทธศาสตรที่ 1 จากทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร  

หนวยขาวกรองประเมินสถานการณการกอการรายในระยะ 20 ปขางหนา วาจะมี
ความซับซอนมากข้ึน ทั้งรูปแบบและวิธีการกอการรายโดยจะอาศัยชองทางอินเทอรเน็ต ในการชักชวน
และบมเพาะแนวคิดหัวรุนแรงกับบุคคลที่จะชักชวน ทั้งน้ี เปาหมายการกอการรายจะมุงโจมตีสถานที่
สาธารณะซึ่งกอใหเกิดความเสียหายจํานวนมาก สวนปญหาอาชญากรรมขามชาติจะขยายตัวมากข้ึน 
อันเปนผลมาจากปรากฏการณโลกาภิวัตน 

1) ปญหาการกอการราย จะยังคงมีความเสี่ยงจากกลุมที่เขามาปฏิบัติการในไทย 
โดยเฉพาะจากกลุมที่เคยเขามาปฏิบัติการแลว อาทิ กลุมกลุมฮิซบอลเลาะห กลุมชาวอิหราน และ
กลุมชาวตุรกี (อุยกูร) ซึ่งอาจใชวิธีการและรูปแบบใหม ๆ ในการกอการราย อาทิ การใชอาวุธเคมี 
อาวุธชีวภาพ อาวุธรังสี และการกอการรายทางไซเบอร นอกจากน้ี ไทยยังเปนประเทศทางผานของ
กลุมกอการรายที่สนับสนุนกลุมกอการรายรัฐอิสลาม (Islamic State : IS)  

2) ปญหาอาชญากรรมขามชาติ ไทยจะยังคงประสบปญหาอาชญากรรมขามชาติ
อยางตอเน่ือง อันเปนผลมาจากการเช่ือมโยงในภูมิภาค พัฒนาการทางเทคโนโลยีการสื่อสาร ทําเลที่ต้ัง
ของไทยซึ่งอยูใจกลางภูมิภาค นโยบายการเปดเสรีการคาและการลงทุนของไทย โดยปญหาอาชญากรรม
ขามชาติสําคัญที่ไทยตองเผชิญ ไดแก การคายาเสพติด การลักลอบผลิตและจัดหาเอกสารปลอม 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมไซเบอร อาชญากรรมสิ่งแวดลอม และการคามนุษย   

ผลจากสภาวะแวดลอมดานความมั่นคงเปลี่ยนแปลงไป ทําใหไทยตองมุงเนน 
การพัฒนาศักยภาพในการปองกันประเทศพรอมรับมือกับภัยคุกคาม ทั้งทางทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 
ทั้งจากการสรางขีดความสามารถภายใน การสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 
นอกจากน้ี การบูรณาการความรวมมือกับตางประเทศที่เอื้อใหเกิดความมั่นคงในทุกดาน และ ปองกัน
ภัยคุกคามจากอาชญากรรมขามชาติในทุกรูปแบบ ก็เปนแนวทางที่มีความสําคัญมากข้ึนภายใตภูมิทัศน
โลกไรพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงดานภูมิรัฐศาสตรที่เปนเครือขายซับซอนข้ึนมาก เฉพาะอยางย่ิง 
                                                
5 สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต,ิ รางยุทธศาสตรชาติ (ฉบับเสนอสภานิติบัญญัติแหงชาต)ิ [ออนไลน], มิถุนายน 2561, แหลงที่มา: 
https://www.moac.go.th /news-files-401391791008 [25 มิถุนายน 2561]. 
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การวางระบบบริหารจัดการความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร การบริหารจัดการภัยพิบัติและภัยใน
รูปแบบใหม ๆ ที่ตองบูรณาการความรวมมือใหเกิดผล 

สวนประเด็นการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหมที่เกี่ยวของ ทั้งการกอการรายและ
อาชญากรรมขามชาติ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เนนการบูรณาการทั้งหนวยขาวกรอง ตํารวจ กองทัพ 
หนวยงานความมั่นคงอื่น ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ใหมีความพรอมในการปองกันและแกไข
ปญหา ดวยการบริหารจัดการความมั่นคงที่มีผลสําเร็จเปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี 
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใหพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่จะปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหา
ความมั่นคงที่สําคัญ เพื่อใหประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแกไขตนเหตุ 
ที่เปนรากเหงาของปญหาภายในประเทศทั้งปวงใหหมดไป พรอมรองรับปญหาความมั่นคงทั้ง 
รูปแบบเดิมและรูปแบบใหมไดทุกมิติ การบูรณาการ การปฏิบัติใหสอดคลอง เกื้อกูล และตอเน่ืองกัน 
ตลอดไปจนถึงสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาที่สาเหตุไดอยางแทจริง สําหรับประเด็นการปองกัน
และแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติ 20 ป กําหนด ดังน้ี 

1) การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน เพื่อใหปญหาเดิมที่มีอยูไดรับการแกไข
อยางจริงจัง จนยุติลง หรือไมสงผลกระทบตอประเทศชาติ โดยผลักดันการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริง
ของปญหาของทุกภาคสวนในทุกประเด็นอยางเปนระบบ สงเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับ
วิธีการแกไขปญหาที่อาศัยการผนึกกําลังคนและทรัพยากรใหมีสวนรวมแบบบูรณาการอยางแทจริง 
เสริมสรางความรวมมือกันระหวางหนวยงานหลักและรองในการปองกัน แกไขปญหา ทั้งจาก 
ภัยคุกคาม และปญหาที่สงผลตอความมั่นคงตาง ๆ เชน การกอการราย อาชญากรรมทางไซเบอร 
การฟอกเงิน การคามนุษย การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบคาสินคาเถ่ือน ที่จะ
สงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ อันทําใหจําเปนตองมีการบริหารจัดการความมั่นคง  

2) การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม เพื่อใหทราบ
สถานการณลวงหนา สามารถแกไขปญหาและภัยคุกคามในอนาคตไดทันทวงทีกอนที่จะลุกลามตอไป 
โดยเสริมสรางศักยภาพและความพรอมในทุกดาน ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ แผนงบประมาณ 
ระบบควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานดานการขาวกรอง เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบเฝาตรวจ
และแจงเตือนตาง ๆ ของหนวยงานหลักและหนวยงานรอง ต้ังแตข้ันการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน 
วิเคราะห กําหนดแนวทางปองกัน ไปจนถึงข้ันการลงมือแกไขปญหาความมั่นคงที่สําคัญตาง ๆ  รวมทั้ง
การติดตามและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพในทุกข้ันตอน เสริมสรางพลังของประชาชนและชุมชน 
ใหรวมกับกําลังตํารวจ ทหาร และหนวยงานดานความมั่นคงอื่น ๆ ในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไข
ปญหาสําคัญ อาทิ การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ  

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป กําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญ
ภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติไว เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงาน 
ดานความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ใหมีความพรอมในการปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ 
รวมทั้งสามารถติดตาม ปองกัน แกไข และรับมือกับปญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
แบบบูรณาการ เฉพาะอยางย่ิง การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหสามารถติดตาม แจงเตือน ระงับยับย้ัง ปองกันปญหาและภัยคุกคามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถประเมินสถานการณไดถูกตอง แมนยํา ทันเวลา โดยเสริมสราง พัฒนา และ
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บูรณาการ ขีดความสามารถของระบบงานขาวกรอง หนวยงานขาวกรอง และประชาคมขาวกรอง 
ในประเทศ ใหทันสมัย ทันสถานการณ ทั้งดานศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ เทคโนโลยี และ
ระบบขอมูลขนาดใหญ สามารถครอบคลุมการใชงานไดอยางครบถวนและตอเน่ือง มีการบูรณาการ
ขอมูลและนําผลผลิตดานขาวกรองไปใชในการบริหารจัดการปญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมติิและ
ทุกดาน รวมทั้ง ใหมีการเสริมสรางความรวมมือกับภาคประชาชน ประชาคมขาวกรองตางประเทศ
อยางแนนแฟน 

2.1.2  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2560–25646 
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติไดจัดทําไว และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ

ใชเปนกรอบทิศทางหลักในการรักษาผลประโยชนและความมั่นคงของชาติ ใหสามารถดําเนินการได 
อยางมีประสิทธิภาพ เอกภาพ และประสานสอดคลองกัน เปนกรอบดานความมั่นคงในระยะ 7 ป 
เช่ือมโยงและตอเน่ืองกับการพัฒนาประเทศภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2559–2564 นโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558–2564 มีจุดหมายสําคัญ คือ การมี
เสถียรภาพ ความเปนปกแผน ปลอดจากภัยคุกคาม กอใหเกิดความเช่ือใจในอาเซียน และประชาคมโลก 
ซึ่งไดประเมินสถานการณและบริบทความมั่นคงระหวางป 2558–2564 ไว 4 ประการ ไดแก  
การเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงในระดับโลก ระดับภูมิภาค ความมั่นคงภายในประเทศ  
และความมั่นคงขามพรมแดน  

กรณีความเปลี่ยนแปลงของบริบทความมั่นคงขามพรมแดน ที่สําคัญคือ การเคลือ่นตัว
ของภัยคุกคามขามชาติที่ขยายตัวอยางรวดเร็วตามสภาวะโลกาภิวัตน ซึ่งสงผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมั่นคงของชาติโดยรวม เฉพาะอยางย่ิง ผลกระทบจากการกอการราย 
และอาชญากรรมขามชาติ สําหรับปญหาการกอการรายแรงขับเคลื่อนของการตอสูเชิงอุดมการณ
ยังคงมีอยูอยางเขมแข็ง ขยายอุดมการณความเช่ือไปสูคนและกลุมบุคคลในพื้นที่ที่มีเงื่อนไข พรอมที่จะ
เปลี่ยนแปลงตนเองเปนผูกอการรายในหลายรูปแบบ โดยเงื่อนไขที่เปนปจจัยผลักดันที่สําคัญ ไดแก 
ความคับแคนอันเน่ืองมาจากปญหาการไมไดรับความเปนธรรม ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
อัตลักษณทางเช้ือชาติ วัฒนธรรม และการแปรเปลี่ยนความเช่ือทางศาสนาใหเปนพลังผลักดัน 
นอกจากน้ี การเผยแพรแนวคิดรุนแรงของกลุมกอการรายสากลและกลุมหัวรุนแรงในเอเชียตะวันออก
เฉียงใตยังคงดํารงอยู ทั้งการกอการรายจากกลุมหัวรุนแรงในพื้นที่ที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก
ตางประเทศ และการแทรกซึมเขามาปฏิบัติการเองจากกลุมกอการรายนอกภูมิภาค โดยอาศัยชองวาง
ดานมาตรการการรักษาความปลอดภัยและชายแดนที่เปราะบางของประเทศในภูมิภาค รวมถึง 
การเช่ือมโยงติดตอ และการเผยแพรความคิดอุดมการณของกลุมกอการราย ผานทางอินเทอรเน็ตและ
สังคมออนไลน ทั้งน้ี แมวาไทยจะไมใชเปาหมายการโจมตีโดยตรงของกลุมกอการรายสากล แตยังคงมี
ความจําเปนที่ตองเฝาระวังความเสี่ยงโดยเฉพาะการใชเปนสถานที่พักพิงและอํานวยความสะดวก 
ในการกอการราย จากกลุมกอการรายทั้งในและนอกภูมิภาค และการกอความรุนแรงในเมือง  

สําหรับปญหาอาชญากรรมขามชาติ อันประกอบดวย การคายาเสพติด การคามนุษย 
การคาอาวุธ การฟอกเงิน การกระทําอันเปนโจรสลัด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และอาชญากรรม
                                                
6 สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาต,ิ นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2560–2564) 
ฉบับคณะรัฐมนตรี. 
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คอมพิวเตอร มีแนวโนมที่จะขยายตัวและควบคุมไดยาก โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซอน 
จากการใชประโยชนในความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงปญหาการบังคับใช
กฎหมาย ทําใหการกออาชญากรรมขามชาติทําไดสะดวกและรวดเร็วย่ิงข้ึน มีการพัฒนาเปนเครือขาย
ที่เขมแข็ง และมีเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวของ นอกจากน้ี ยังพบวาความเช่ือมโยงระหวางการกอการราย
และอาชญากรรมขามชาติมีแนวโนมขยายตัวมากข้ึนและมีขีดความสามารถสูงข้ึน โดยคาดการณวา 
ภัยคุกคามทั้งจากการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ จะทวีความรุนแรงมากข้ึนเมื่อมีการจัดต้ัง 
แพรขยายแนวความคิดหัวรุนแรงและการรวมกลุมบุคคลที่มีความคิดดังกลาว ในขณะที่ประสิทธิภาพ
การบังคับใชกฎหมายประชาคมอาเซียนในป 2558 เน่ืองจากการเปดเสรีดานการเดินทาง การขยาย
การทองเที่ยวของประเทศสมาชิก ยังมีความแตกตางกันและการบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคง
เปนไปอยางลาชา 

สวนการสรางเสริมศักยภาพการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ  
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายความมั่นคงแหงชาติไว ดังน้ี  

1) พัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหา 
การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ ในการเสริมสรางศักยภาพของหนวยงาน กลไกภาครัฐ 
โดยเฉพาะการขาวและระบบกฎหมายใหมีความเขมแข็ง รวมถึง สงเสริมความรวมมือและ 
การประสานงานระหวางหนวยงานภาครัฐใหมีเอกภาพ 

2) ดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายทุกรูปแบบ โดยให
ความสําคัญกับการลดปจจัยและเงื่อนไขที่เกื้อกูลตอการกอการราย การปองกันมิใหกลุมกอการราย 
บุคคลหรือกลุมบุคคลที่สนับสนุนการกอการรายทุกรูปแบบ ใชพื้นที่ในอาณาเขตประเทศไทยเปนพืน้ที่
พักพิง พื้นที่แสวงหาปจจัยเพื่อสนับสนุนการกอการราย ตลอดจนเปนพืน้ที่กอความรนุแรงหรอืกระทาํการ
กอการราย โดยมุงเนนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง 

3) เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ รวมทั้งกับองคกร
ระหวางประเทศ และภายใตกรอบอาเซียน ในการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายและ
อาชญากรรมขามชาติบนพื้นฐานของการกําหนดทาทีและจุดยืนที่เหมาะสมของไทยในประเด็น 
การกอการราย 

4) เสริมสรางจิตสํานึก ความตระหนักของภาคเอกชน ภาคประชาชน และ 
ภาคประชาสังคม ใหเห็นความสําคัญของปญหาการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติและ 
สรางเครือขายที่เขมแข็งในการรวมมือกับภาครัฐปองกันภัยคุกคามขามชาติทุกรูปแบบ 

ทั้งน้ี ในการประชุมสภาความมั่นคงแหงชาติ (สภา มช.) ครั้งที่ 1/2557 เมื่อ  
18 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบรางนโยบายความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2558–2564 และการแบงมอบ
หนวยรับผิดชอบ เพื่อใหมีการบูรณาการเช่ือมโยงหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยกําหนดหนวยรับผิดชอบ/
เจาภาพ หรือการแบงมอบหนวยรับผิดชอบ สําหรับการปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 
ทุกรูปแบบ (ในขอ 2 ขางตน) มีฝายตํารวจเปนหนวยรับผิดชอบหลัก สวนหนวยรับผิดชอบรวม/
องคกรเครือขาย ไดแก สํานักขาวกรองแหงชาติ (สขช.) กระทรวงกลาโหม (กห.) กระทรวงยุติธรรม 
(ยธ.) กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) กองอํานวยรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ธนาคาร
แหงประเทศไทย (ธปท.) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  
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2.1.3  ยุทธศาสตรการตอตานการกอการราย พ.ศ. 2560–25647 
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ (สมช.) กําหนดประเด็นยุทธศาสตรเพื่อตอตาน

การกอการรายไว 3 ประเด็น ไดแก การปองกันและสรางภูมิคุมกัน (Prevention) การตอบโต 
(Countering) และการฟนตัวกลับสูสภาพปกติ (Resilience) สําหรับการปองกันและสรางภูมิคุมกัน 
มีแนวทางดําเนินการที่สําคัญ ไดแก บูรณาการขอมูลขาวสารและขาวกรอง แลกเปลี่ยนขอมูลขาวกรอง
ภายในประเทศ เพื่อเอื้ออํานวยใหหนวยนโยบายมีขอมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ใหมี
ระบบฐานขอมูลระหวางหนวยงานในประเทศใชตอตานกอการราย และแลกเปลี่ยนแบงปนขอมูลกับ
ตางประเทศตามหลักตางตอบแทน เพื่อใหเกิดความเช่ือใจระหวางกัน  

นอกจากน้ี ยุทธศาสตรการตอตานการกอการรายฉบับเดียวกันน้ี ยังใหเสริมสราง
การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยชายแดนทั้งทางบก ทางอากาศ และทางนํ้า ใหเขมแข็ง 
โดยเฉพาะอยางย่ิง การควบคุมการผานแดนของบุคคล สินคา อาวุธและวัสดุที่สามารถนําไปใชเปน
อาวุธ ยานพาหนะ การขนสงสาธารณะ โดยนําเทคโนโลยีมาชวยเจาหนาที่ปฏิบัติงานใหมากข้ึน 

สวนการรับมือกับการเผยแพรลัทธิ แนวคิดสุดโตงที่นิยมการใชความรุนแรง ให
ติดตาม เฝาระวังและสกัดกั้นการเผยแพรทุกรูปแบบ โดยเฉพาะทางอินเตอรเน็ต สื่อสังคมออนไลนน้ัน 
โดยสงเสริมการพัฒนา ใชวรรณกรรม บทบรรยาย เลาเรื่องตอบโต หรือคานการเผยแพรแนวคิด 
หัวรุนแรง สรางความตระหนักความเขมแข็งใหประชาชน ชุมชน และทองถ่ิน เพื่อชวยกันสอดสอง 
เฝาระวัง โดยเฉพาะกลุมเสี่ยง รวมทั้งพัฒนากลไกการแจงเตือนและชองทางการมีสวนรวมของ
ประชาชนทุกภาคสวน  

2.1.4  ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2558–25648 
เมื่อ 30 กันยายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ 

พ.ศ. 2558–2564 ตามที่ สมช. เสนอ สาระสําคัญเปนการประเมินสถานการณภัยคุกคามความมั่นคง
และสถานการณที่เปนโอกาสในการเสริมสรางความมั่นคงในระยะ 7 ป (พ.ศ. 2558–2564) ดังน้ี 

1)  สถานการณโลกในภาพรวมมีแนวโนมเปลี่ยนแปลงจากระบบข้ัวอํานาจเดียว
เขาสูระบบหลายข้ัวอํานาจ สวนปญหาการกอการรายยังคงเปนภัยคุกคามโลกและปญหา
อาชญากรรมขามชาติมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มข้ึน 

2)  สถานการณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจากการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียนเมื่อป 2558 จะเปนโอกาสอยางมากสําหรับสมาชิกอาเซียนในดานเศรษฐกิจและการคา  
แตก็ยังอาจประสบปญหาดานความมั่นคงที่ซับซอนมากข้ึน 

3)  สถานการณภายในประเทศยังคงมีความรุนแรงและมีแนวโนมที่จะขยายตัว  
ในประเด็นที่สําคัญ คือ การละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย ความแตกแยกของคนในชาติ ความไมสงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ภัยคุกคามขามชาติ ภัยคุกคามใหม และความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

                                                
7 เอกสารหนวยงานความม่ันคง 
8 สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สรุปขาวการประชุม ครม. [ออนไลน], 30 กันยายน 2558, 
แหลงที่มา: http://123.242.172.6/inforklangsni/images/m9/970087.pdf [11 กรกฎาคม 2561]. 
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ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ พ.ศ. 2558–2564 มีวัตถุประสงคเพื่อใหมีงานขาวกรอง
ที่มีคุณภาพและแจงเตือนภัยคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนโอกาสและผลประโยชน
ในการแขงขันของไทย ใหเสริมสรางความรวมมืออยางเปนเอกภาพในประชาคมขาวกรอง ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ รวมถึงเครือขายภาคเอกชนและประชาชน อีกทั้งเสริมสรางและพัฒนาขีด
ความสามารถของระบบงานขาวกรอง  

สําหรับยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับรายการการศึกษาฉบับน้ี เปนยุทธศาสตรขาวกรอง
เพื่อปองกันและแกไขภัยคุกคามทั่วไป และเสริมสรางโอกาสดานความมั่นคง มีกลยุทธที่เกี่ยวของ คือ 
กลยุทธการปองกันและแกไขภัยคุกคามขามชาติ กลยุทธปองกันและแกไขภัยคุกคามใหม กลยุทธ
พัฒนาศักยภาพการตอตานขาวกรอง สวนยุทธศาสตรสนับสนุนงานขาวกรอง มีกลยุทธที่เกี่ยวของ คือ 
กลยุทธสงเสริมการบูรณาการของประชาคมขาวกรองใหมีเอกภาพ กลยุทธพัฒนาความเปนหุนสวน
ทางขาวกรองกับทุกภาคสวน และกลยุทธการสรางสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการทํางานขาวกรอง 

2.1.5  แนวคิดของ Brenda Lutz and James Lutz 
ขณะที่นักวิชาการตางประเทศวิเคราะหการรับมือและการตอตานกอการราย  

ในมุมของรัฐวา ข้ึนอยูกับการมองของหนวยปฏิบัติ และไมอาจนํารูปแบบการแกปญหาของประเทศหน่ึง 
ไปใชกับอีกประเทศหน่ึงได โดย Brenda Lutz and James Lutz9 กลาวถึงประเด็นดานการกอการราย 
ไววา ในยุคสงครามเย็นกลุมกอการรายไดรับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียต (the Soviet Union) 
หรือสหรัฐฯ หรือพันธมิตรที่เช่ือใจได (Respective Allies) ตางกับยุคปจจุบันที่สงครามเย็นยุติ ไมมี
การแขงขันของประเทศมหาอํานาจแลว การสนับสนุนกลุมกอการรายจึงทํากันอยางเปดเผย เชน  
การสนับสนุนกลุมตอลีบันในอัฟกานิสถาน ขณะเดียวกันกลุมกอการรายไดพัฒนาขายงาน  
เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน เห็นไดจากกลุมอัล–กออิดะห (al–Qaeda : AQ) ที่ปรับโครงสรางคลายกับ
ขายงานอาชญากรรมขามชาติ 

กลุมกอการรายติดตอเช่ือมโยงกับองคกรอาชญากรรมขามชาติ เฉพาะอยางย่ิง 
พวกคายาเสพติด ทั้งสองฝายตางตกลงชวยเหลือกัน และหากรัฐบาลประเทศน้ัน ๆ ออนแอ ก็จะย่ิง 
ถูกกลุมดังกลาวฉวยโอกาสหาประโยชน จากกระบวนการรบกวนปราบปรามขายงานอาชญากรรมขามชาติ
ที่ออนดอย การปราบปรามองคกรอาชญากรรมขามชาติกับกลุมกอการรายที่รวมมือกันอยางหลวม ๆ 
(loosely connected) ในระดับนานาชาติจึงย่ิงยากข้ึนเปนลําดับ  

Brenda Lutz and James Lutz อางการวิเคราะหของ Peter Sederberg 
(2003) ที่จําแนกการกอการรายออกได 3 รูปแบบ  

1) การกอการรายเปนเสมือนศัตรูในสงคราม (Enemy to be defeated in war) 
การปราบปรามทําลายลางดวยการปฏิบัติทางทหารเทาน้ันจึงจะเอาชนะกลุมกอการรายได  

2) การกอการรายเปนอาชญากรรม (Criminal) อยางหน่ึง ซึ่งตองปราบปราม 
โดยใชวิธีการแบบตํารวจ ทําใหสามารถแจกแจงตามนัยสําคัญได 2 กรณี ไดแก 

(1) การกอการรายเปนอาชญากรรมชนิดหน่ึงที่มีอยูในสังคมโดยตลอดให
หมดไปได จะกระทําไดก็แตเพียงยับย้ัง (Contain) ปองปรามเทาน้ัน 

                                                
9 Alan Collins, Contemporary Security Studies (Oxford : Oxford University Press, 2015). 
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(2) การจับกุมอาชญากรจะทําไดก็ตอเมื่อมีการกอเหตุข้ึนแลว 
3) การกอการรายเปนเช้ือโรคราย (Disease) ที่มีอาการ (Symptoms) จาก

สาเหตุสําคัญ จําเปนตองมียุทธศาสตรรับมือในระยะยาวเทาน้ัน จึงจะเอาชนะการกอการรายตาม
บริบทน้ีได  

หากพิจารณาจากการจําแนกการกอการรายขางตนแลว จะเห็นไดวาทั้งสามรูปแบบ 
ไมสัมพันธกัน (not mutually) การรับมือของรัฐในเรื่องการกอการราย จึงข้ึนอยูกับการพิจารณา
กรอบการปฏิบัติของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของวา มองการกอการรายอยางไร เพราะมีทั้งที่มองวา การกอการราย
เปนสงคราม (มุมมองของทหาร) อาชญากรรม (มุมมองของตํารวจ) และเช้ือโรค (มุมมองของพลเรือน) 
และแมการกอการรายจะสงผลกระทบตอทุกประเทศ แตการกําหนดมาตรการตอตานกอการราย 
ของประเทศหน่ึงสําหรับกลุมกอการรายหน่ึง อาจใชไมไดกับกลุมกอการรายอื่นก็ได การรับมือกับ 
การกอการรายในโลกปจจุบันจึงมีกระบวนการที่ซับซอนอยางย่ิง  

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีย่ิงมีสวนทําใหองคกรอาชญากรรมขามชาติเติบโตมากข้ึน  
สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี10 

2.2.1  องคการตํารวจยุโรป (EUROPOL) เผยแพรรายงานการวิเคราะหรูปแบบ 
การดําเนินการขององคกรอาชญากรรมรายแรงในสหภาพยุโรปในยุคเทคโนโลยีประจําป 2560 
(EUROPEAN UNION Serious and Organized Crime Threat Assessment, Crime in the age 
of technology 2017) เมื่อมกราคม 2561 โดยระบุตัวแสดงหลักในองคกรอาชญากรรม 3 กลุม 
ไดแก องคกรอาชญากรรม (Organized Crime) เครือขายอาชญากรรม (Criminal Network) และ 
ผูใหบริการอาชญากรรม (Crime as a Service : CaaS) มีการกออาชญากรรมหลากหลายประเภท 
โดยแสวงประโยชนจากความกาวหนาทางเทคโนโลยี อาทิ การฟอกเงิน การปลอมแปลงเอกสาร 
การคา สิ่งผิดกฎหมายออนไลน การคายาเสพติด การลักลอบเขาเมือง การคามนุษย การคาอาวุธ  
การโจรกรรมทรัพยสิน และการกอการรายโดยเมื่อป 2560 มีองคกรอาชญากรรมที่อยูระหวาง 
การสืบสวนขององคการตํารวจยุโรปกวา 5,000 กลุมเพิ่มข้ึนจาก 3,600 กลุม เมื่อป 2556 ทั้งน้ี 
องคกรอาชญากรรมที่มีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางมากดังกลาวอาจสะทอนถึงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ขณะเดียวกันก็อาจแสดงใหเห็นวาองคกรอาชญากรรมขยายตัวเพิ่มข้ึนดวย
เชนกัน  

2.2.2  อาชญากรรมที่เปนเสมือนกลไกหลักขับเคลื่อนหรือสนับสนุนการกออาชญากรรม
ประเภทตาง ๆ มี 3 ประเภท ไดแก (1) การฟอกเงิน อาชญากรรมทุกประเภทจําเปนตองอาศัย 
การฟอกเงินเพื่อทําใหทรัพยสินทีไ่ดมาจากการประกอบอาชญากรรมเปนสิ่งถูกกฎหมาย โดยการฟอกเงนิ
มีหลายวิธีการ เชน การลักลอบขนเงินสดออกนอกประเทศ การนําเงินไปลงทุนในกิจการคา การฟอกเงิน
ผานเครือขายอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ และการโอนเงินผานชองทางออนไลน ซึ่งวิธีการใชบุคคล
ลักลอบขนเงินสด (courier) ยังคงไดรับความนิยมสูงสุด (2) การปลอมแปลงเอกสาร มีแนวโนม 

                                                
10 เอกสารของหนวยงานความม่ันคง 
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เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากในการประกอบอาชญากรรมใด ๆ มีความจําเปนที่อาชญากรหรือผูกอการราย
ตองพึ่งพาเอกสารปลอม เชน  หนังสือเดินทาง บัตรประจําตัว บัตรเครดิต ทะเบียนสมรสใบอนุญาตขับข่ี 
ใบอนุญาตทํางาน และ (3) การคาสินคาและบริการผิดกฎหมายผานระบบออนไลน อาชญากร 
มักกระทําผานเว็บไซตผิดกฎหมาย (darknet) ที่มีการเขารหัสขอมูล (encryption) เพื่อปกปดตัวตนและ
หลบเลี่ยงการตรวจสอบจากเจาหนาที่ อาทิ การคายาเสพติด การคาอาวุธ การปลอมแปลงเอกสาร 
และการฟอกเงิน นอกจากน้ี ยังมีการใชระบบอินเทอรเน็ตในการประกอบอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอรโดยตรง เชน การใชมัลแวรโจรกรรมขอมูล การใชซอฟแวรเรียกคาไถ การโจมตีระบบ
คอมพิวเตอร และการขมขูทางเพศเพื่อเรียกรับผลประโยชน 

2.2.3  องคกรอาชญากรรมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการใหมีความยืดหยุนสูง 
รวมถึงเพิ่มเทคนิควิธีการที่ซับซอนข้ึน เฉพาะอยางย่ิง การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช ซึ่งทําให 
การกออาชญากรรมสามารถกระทําไดสะดวกมากข้ึน โดยไมมีขอจํากัดดานสถานที่และเวลา 
นอกจากน้ี องคกรอาชญากรรมยังแสวงประโยชนจากประเด็นตาง ๆ เชน การดําเนินธุรกิจในประเทศ
ที่มีความขัดแยงภายในการซอนพรางสินคาผิดกฎหมายปะปนกับสินคาถูกกฎหมาย การเขาถึงแหลงผลิต
และลูกคาจากการพัฒนาระบบคมนาคม และการรวมมือกันช่ัวคราวเพื่อผลประโยชนรวมบางประการ 
ทั้งน้ี องคกรอาชญากรรมและกลุมกอการรายยังมีความเช่ือมโยงกนัในลักษณะสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
โดยองคกรอาชญากรรมจะอํานวยความสะดวกใหแกกลุมกอการราย เชน จัดหาอุปกรณเครื่องมือ 
อาวุธ เอกสารปลอม และอํานวยความสะดวกในการเดินทาง ขณะที่กลุมกอการรายจะมีรายไดจาก
การเรียกคาคุมครองหรือเก็บภาษีผานทางจากการดําเนินกิจกรรมขององคกรอาชญากรรม  

2.2.4  องคการตํารวจยุโรปประเมินภัยคุกคามจากอาชญากรรมที่เกิดข้ึนในสหภาพยุโรปวา 
สะทอนถึงพัฒนาการขององคกรอาชญากรรมในยุคของเทคโนโลยีไดเปนอยางดี โดยเฉพาะการนํา
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมาใชในการประกอบอาชญากรรมทุกประเภท ทั้งยังปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ใหมีความยืดหยุนและซับซอนย่ิงข้ึน จนทําใหเกิดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับอาชญากรรมเพิ่มข้ึนตามมา
อีกมาก นอกจากน้ี มีแนวโนมวาองคกรอาชญากรรมจะประสานความรวมมือกันในการประกอบ
กิจกรรมหลากหลายประเภท (Poly-criminality) เพื่อผลประโยชนรวมกัน ทําใหปจจุบันมีกลุมหรือ
องคกรอาชญากรรมที่เคลื่อนไหวปฏิบัติการขามชาติเพิ่มข้ึนอยางมาก แนวทางแกไขปญหา
อาชญากรรมควรเนนใหความสําคัญในการจัดการกับอาชญากรรมหลักขางตน 

2.2.5  โดยสรุปแลวอาจกลาวไดวา รูปแบบการดําเนินการขององคกรอาชญากรรมใน
สหภาพยุโรปมีลักษณะคลายคลึงกับที่ เกิดข้ึนในภูมิภาคอื่นทั่วโลก รวมถึงในไทยดวย ดังน้ัน  
ไทยสามารถแสวงประโยชนไดทั้งในแงการวิเคราะหแนวโนมการกออาชญากรรมภายในประเทศและ
ภูมิภาค รวมทั้งการกําหนดแนวทางแกไขปญหาอาชญากรรมในระดับนโยบายไดอยางเหมาะสม 
เฉพาะอยางย่ิง เนนจัดการกับกลไกหลักที่ขับเคลื่อนหรือสนับสนุนใหองคกรอาชญากรรมประเภทอื่น
ขยายตัว ซึ่งไดแก การฟอกเงิน ปลอมแปลงเอกสาร คาสินคาและบริการผิดกฎหมายผานระบบ
ออนไลน รวมถึงจําเปนตองแสวงความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว  
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
ผลจากการที่สภาพแวดลอมทางดานยุทธศาสตรของโลก ภูมิภาคตาง ๆ และประเทศรอบบาน

ของไทยเปลี่ยนแปลงไป จึงทําใหภัยคุกคามความมั่นคงแหงชาติของไทยเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  
ซึ่งสัมพันธกับการที่ภัยคุกคามในรูปแบบเกา (Traditional Threat) เปลี่ยนไปเปนภัยคุกคาม 
ในรูปแบบใหม (Non–Traditional Threat) ทั้งน้ี ภัยคุกคามในรูปแบบใหมมีหลายประเภทข้ึนอยูกับ
แนวคิดในการจัดแบง อยางไรก็ตาม ทุกเกณฑการจัดตางระบุตรงกันวา การกอการรายและ
อาชญากรรมขามชาติเปนภัยคุกคามรูปแบบใหมที่สรางปญหาใหกับทุกประเทศ เปนที่มาของปญหา
ทับซอนกันหลายมิติ แมรัฐจะพยายามสืบสวน จับกุม ปราบปราม และแกไขปญหาที่เช่ือมโยงกันมา
โดยตลอด แตก็ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่คาดหวัง เฉพาะอยางย่ิงการกอการรายที่เปน ภัยคุกคาม
ประเภท Unknown Known Threat ซึ่งไมอาจคาดการณการเกิดเหตุได ทั้งเวลาและสถานที่ แมจะ
สามารถคาดการณถึงสาเหตุที่จะเกิดข้ึนได แตภัยคุกคามประเภท Unknown Known Threat ก็ยังมี
ความยุงยาก สลับซับซอน การกําหนดยุทธศาสตรนโยบายดานความมั่นคงแหงชาติจึงตองออกแบบให
สอดคลองกัน เพื่อใหสามารถนําไปกําหนดการปฏิบัติในแตละระดับ ใหรับมือและแกไขปญหาที่จะ
เกิดข้ึนได 

สําหรับไทย รัฐบาลมีความมุงหวังในการแกไขปญหาชาติทุกดาน เฉพาะอยางย่ิง ดานการตอตาน
กอการรายและอาชญากรรมขามชาติ โดยกําหนดยุทธศาสตรในหลายระดับ ทั้งระดับชาติ ระดับนโยบาย
และระดับปฏิบัติ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ ยุทธศาสตรการตอตานการกอการราย และยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ กรณีน้ีแสดงใหเห็นวา 
การแกปญหาดานกอการรายซึ่งเช่ือมโยงกับอาชญากรรมขามชาติ ซึ่งเปนภัยคุกคามรูปแบบใหม  
ตองอาศัยกระบวนการที่ซับซอน ไมสามารถดําเนินการไดในเพียงระดับเดียวหรือหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง
เพียงแหงเดียว ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของจึงตองบูรณาการการทํางานกัน เพื่อผลประโยชนของชาติ  

ในหวงที่ผานมา ไทยเคยเผชิญหนากับการกอเหตุในลักษณะที่เปนภัยคุกคามรูปแบบใหม
มาแลวหลายครั้ง ทั้งการเขามากอเหตุของกลุมฮิซบอลเลาะห เมื่อปลายธันวาคม 2554–12 มกราคม 
2555 เหตุการณสมาชิกกลุมฮิซบอลเลาะหสะสมวัตถุระเบิดที่ จ.สมุทรสาคร ตองสงสัยวาจะใชกอเหตุ
ระเบิดขนาดใหญตอชุมชนชาวยิวในกรุงเทพฯ และเมื่อ 14 กุมภาพันธ 2555 ชาวอิหรานซึ่งเช่ือวา
เปนสมาชิกกองกําลังปฏิบัติการพิเศษ (Quds Force) ในกองกําลังพิทักษการปฏิวัติอิสลาม (Islamic 
Revolutionary Guards Corps : IRCG) ซึ่งข้ึนตรงกับอายะตุลลอฮ ซัยยิด อาลี ฮอเซนี คามาเนอี 
ผูนําสูงสุดคนปจจุบันของอิหราน กอเหตุระเบิดที่ซอยสุขุมวิท 19 และซอยสุขุมวิท 71 โดยเช่ือวา 
กลุมคนรายมีแผนสังหารนักการทูตอิสราเอลในกรุงเทพฯ เมื่อสบโอกาส11 

ลาสุดคือ เหตุระเบิดที่ศาลพระพรหม บริเวณแยกราชประสงค เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 
กรณีน้ีทั้งฝายตํารวจที่เปนหนวยบังคับใชกฎหมายและหนวยขาวกรอง ซึ่งประกอบดวยหนวยขาวหลกั 
ไดแก  สํานักขาวกรองแหงชาติ (สขช.) ศูนยรักษาความปลอดภัย (ศรภ.) กองบัญชาการ
ตํารวจสันติบาล (บช.ส.) และหนวยขาวกรองทางทหาร (ขกท.) ตางมองวา เหตุระเบิดศาลพระพรหม
เปนการกอการราย เช่ือมโยงกับองคกรอาชญากรรมขามชาติที่เกี่ยวของกับกลุมชาวอุยกูรหลบหนีเขาเมือง 
                                                
11 รวี  ประจวบเหมาะ, ขาวกรองดานความม่ันคงกับการดําเนินนโยบายตอตานการกอการรายของไทยตออิหราน 
(สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ, 2556). 
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หนวยความมั่นคงของไทยทั้งหมดจึงจําเปนตองบูรณาการการทํางานกัน แลกเปลี่ยนแบงปนขาวสาร 
ขาวกรอง และขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปดโอกาสใหหนวยขาวกรองไดเขาถึงวัตถุพยานหลักฐาน  
ซึ่งกลุมคนรายใชประกอบระเบิด เพื่อนําไปวิเคราะหขยายผลสืบสวนเพิ่มเติม เพราะทุกหนวยตางมุงหวัง
ในการระงับยับย้ังเหตุไมใหเกิดข้ึนในไทยอีก อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติฝายตํารวจเจาของคดี  
ไมตองการใหหนวยความมั่นคงอื่น ๆ  เขาไปเกี่ยวของดวย โดยอางวาสํานวนคดีเปนความลับตามกฎหมาย 
แมวาระดับสูงในรัฐบาลจะสั่งการใหหนวยขาวกรอง หนวยบังคับใชกฎหมาย และหนวยความมั่นคง
ทุกหนวยที่เกี่ยวของบูรณาการการทํางานกันก็ตาม ทําใหการสืบสวนขยายผลของหนวยขาวกรอง 
ไมอาจดําเนินการไดอยางเต็มที่ เน่ืองจากเขาไมถึงวัตถุพยานสําคัญ เชน หมอตมซึ่งใชบรรจุระเบิดวางที่
ศาลพระพรหม ทอเหล็กขนาดตาง ๆ ที่ใชบรรจุระเบิดซึ่งผูชายสวมเสื้อสีฟานําไปทิ้งที่ทาเรือสาทร 
โดยตํารวจคนวัตถุพยานทั้งสองชนิดน้ีพบในหองพักคนรายที่อพารเมนตยานมีนบุรี นอกจากน้ี ยังมี
หนังสือเดินทางปลอมสัญชาติตรุกีเลมเปลาที่ยังไมพิมพช่ือผูถืออีก 210 เลม ผลการตรวจสอบสารระเบิด
และ DNA ในหองพักคนราย เปนตน ทั้งหมดน้ีเปนประโยชนอยางย่ิงตอการนําไปวิเคราะหประมวลผล
ทางการขาวกรอง แตตํารวจกลับไมอนุญาตใหหนวยขาวกรองไดเห็น 

เมื่อพิจารณาถึงการดําเนินการของตํารวจ ซึ่งไมไดปฏิบัติในลักษณะของการบูรณาการ 
แบงปนขาวสาร รวมดําเนินการกับหนวยขาวกรองเพื่อวิเคราะหและประเมินสถานการณแลวเห็นวา 
สอดคลองกับบทวิเคราะหของ Peter Sederberg ที่วา การแกปญหาการกอการรายสัมพันธกับทัศนะ 
ของการมองรูปแบบการกอการรายของแตละหนวยงาน โดยทหารมองปญหาการกอการรายวา  
เปนสงครามที่ตองเอาชนะใหได จึงจะถือวาสามารถปราบปรามการกอการรายไดสําเร็จ ขณะที่  
อีกบริบทหน่ึงเห็นวาการกอการรายเปนเช้ือโรค ตองมียุทธศาสตรรับมือในระยะยาว จึงจะเอาชนะ
การกอการรายได สวนตํารวจมองวาการกอการรายเปนอาชญากรรมที่มีอยูในสังคม ไมอาจ
ปราบปรามไดหมด ทําไดเพียงระงับยับย้ังและปองปรามเทาน้ัน  

กรณีดังกลาว จึงอาจเปนเหตุใหตํารวจจัดการกับเหตุกอการราย ซึ่งเปนภัยคุกคามรูปแบบใหม 
ไมตางไปจากการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมธรรมดา โดยทําเทาที่พยานหลักฐานพาดพิงไปถึง 
ไมขยายผลสืบสวน วิเคราะหมูลเหตุจูงใจ สืบหาสาเหตุ หรือรูปแบบการกอเหตุ เพื่อจะไดหาวา กลุมที่อยู
เบื้องหลังเปนใครในแบบที่หนวยขาวกรองทํา Peter Sederberg อธิบายวิธีคิดแบบน้ีวา เพราะตํารวจ
มองการกอการรายเปนอาชญากรรมชนิดหน่ึงที่มีอยูในสังคมมาโดยตลอด ไมสามารถปราบปรามให
หมดไปได จะกระทําไดก็แตเพียงยับย้ัง ปองปรามเทาน้ัน และจะจับกุมผูกอการรายได ก็ตอเมื่อ 
กอเหตุแลว รัฐรับรูปญหาน้ีมากข้ึนเปนลําดับ ตระหนักดีวาการบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคง
เปนไปอยางลาชา จึงไดแกปญหาจากระดับนโยบายลงไปยังระดับปฏิบัติดวยการกําหนดเปนแนวทาง
ไวในยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ยุทธศาสตร 
การตอตานการกอการราย และยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ ทุกฉบับลวนเนนเรื่องการบูรณาการ
เพื่อใหไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมได 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ปจจุบันไทยเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหมอยางชัดเจนและเกิดข้ึนมาแลวหลายป แมวาจะยัง
ไมมีหนวยงานรัฐแหงใดออกมายืนยันอยางเปนทางการวา เหตุการณที่เกิดข้ึนเปนภัยคุกคามรูปแบบใหม 
ก็ตาม แตหากจะพิจารณายุทธศาสตรและนโยบายที่เกี่ยวของกับดานความมั่นคงของรัฐบาลปจจุบันแลว
จะเห็นวา ยุทธศาสตรและนโยบายทุกฉบับลวนกลาวถึงมาตรการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม
ทั้งสิ้น ซึ่งแสดงใหเห็นวารัฐรับรูถึงภัยคุกคามรูปแบบใหมน้ีแลว  

รัฐบาลตระหนักดีวา ภัยคุกคามรูปแบบใหมสามารถทําใหเกิดภาวะหรือสถานการณ 
ที่กอใหเกิดความไมมั่นคงซึ่งเปนปญหาที่มีความรุนแรง สลับซับซอน หากไมดําเนินการแกไขจะเกิด
ผลกระทบในวงกวางตอความมั่นคงแหงชาติ จึงไดกําหนดมาตรการปฏิบัติผานชองทางและ
กระบวนการตาง ๆ เพื่อสรางกลไกการปฏิบัติใหหนวยงานความมั่นคงและเจาหนาที่เกี่ยวของเรียนรู 
เตรียมตัวในการเผชิญหนากับเหตุการณไมคาดฝนน้ันที่อาจเกิดไดทุกโอกาส ในยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ยุทธศาสตรการตอตานกอการราย และ
ยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับขีดความสามารถ  
ในการรับมือกับปญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการ เฉพาะอยางย่ิง  
การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นที่ฝายความมั่นคงของไทยกังวลอยางย่ิง คือ การรวมมือกันระหวางองคกร
อาชญากรรมขามชาติกับกลุมกอการราย เพราะหากเกิดเหตุจะมีความรุนแรงเสียหายกวากิจกรรม 
ที่องคกรอาชญากรรมขามชาติทําเองเพียงฝายเดียว เพราะมักเปนเพียงกิจกรรมสีเทาใตดินมากกวาจะ
กอเหตุรุนแรง กระทั่งสงผลกระทบตอความมั่นคงสาธารณะ (Public Security) หรือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน เชน การปลอมหนังสือเดินทาง นําพาคนเขาเมืองผิดกฎหมาย  
คามนุษย คายาเสพติด คาอาวุธ ฟอกเงิน โจรกรรมรถยนตขามแดน การกระทําอันเปนโจรสลัด 
อาชญากรรมขามชาติเหลาน้ีแมจะเปนการกระทําที่ทาทายอํานาจอธิปไตยและเอกภาพแหงดินแดน
ของรัฐ อันสงผลกระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาล สังคม และความมั่นคงของประเทศน้ัน ๆ แตก็ 
ไมเปนภัยคุกคามเฉพาะหนา (Immediate Threat) เชนที่องคกรอาชญากรรมใหการสนับสนุน 
กลุมกอการรายทํา ซึ่งไมเฉพาะไทยเทาน้ันที่กังวลแตทุกประเทศรวมทั้งชาติอาเซียน ตางก็เฝา
ระมัดระวัง โดยตองรวมมือกันตอสูกับภัยคุกคามรวม (Common Threat)  

การกอการรายที่เปนสวนหน่ึงของอาชญากรรมขามชาติมีความแตกตางกับอาชญากรรม
ประเภทอื่น ๆ เน่ืองจากการกอการรายมีอุดมการณเปนมูลเหตุจูงใจ ขณะที่อาชญากรรมขามชาติอื่น ๆ 
แรงจูงใจสวนใหญเปนเรื่องเงิน อยางไรก็ดี โดยมากการกอการรายตองใชเงินทุน ประเด็นน้ีจึงเปนจุด
ผลักดันใหเขาไปเช่ือมโยงกับกลุมอาชญากรรมขามชาติ อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังที่ปรากฏขาวสารวา
ขบวนการกอการรายหลายกลุม มีขายงานเช่ือมโยงกันทุกภูมิภาคของโลก ตามนโยบายและ 
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แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ป 2560–256412 กําหนดใหฝายตํารวจเปนเจาภาพหลัก 
ในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายทุกรูปแบบ ซึ่งเทากับวา ตอไปหากเกิด
เหตุการณกอการรายในไทยอีก เชน การวางแผนกอเหตุของกลุมกอการราย ฮิซบอลเลาะห ดังที่
เกิดข้ึนมาแลวหลายครั้งหลายหน และ/หรือเหตุการณในลักษณะเดียวกับการวางระเบิดที่ศาลพระพรหม 
เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 ฝายตํารวจจะตองบูรณาการการทํางานเพื่อปองกันและแกไขปญหาการกอการราย
ทุกรูปแบบ รวมกับ สขช. กห. ยธ. บก.ทท. กอ.รมน. ธปท. และ ปปง.  

ทั้งน้ี ปญหาการตอตานภัยคุกคามรูปแบบใหมของไทยตามเน้ือหาของรายงานการศึกษา
ฉบับน้ี ไดกําหนดขอบเขตไวที่เหตุการณซึ่งเกิดข้ึนในไทยระหวางป 2558–2560 เฉพาะอยางย่ิง  
เหตุระเบิดที่ศาลพระพรหม แยกราชประสงค เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 อันมีความสําคัญตอความมั่นคง
ของไทยอยางมาก เน่ืองจากเหตุการณดังกลาวไดสงผลกระทบในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
ความเช่ือมั่น และภาพลักษณของไทย เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณกอการราย ครั้งกอน ๆ ที่เกิดข้ึน
ในไทยแลว ผลกระทบในลักษณะเดียวกับประเด็นขางตนเกิดข้ึนไมตางกันนัก จะมากหรือนอยข้ึนอยู
กับความรุนแรงของเหตุการณ อยางไรก็ตาม การปฏิบัติงานของหนวยความมั่นคง ซึ่งประกอบดวย 
หนวยขาวกรอง และฝายตํารวจซึ่งเปนหนวยบังคับใชกฎหมาย ในขณะน้ันยังไมมีการบูรณาการอยาง
แทจริง เปนไปในลักษณะของตางคนตางทํา สวนความรวมมือ การประสานงาน แบงปนขอมูล
ขาวสารกัน ยังทําไดไมเต็มที่  

บางกรณีมีการชิงจังหวะในการแสวงหาขอเท็จจริงของเหตุการณที่เกิดข้ึน ทาํใหหนวยขาวกรอง
เขาไมถึงพยานหลักฐาน โดยอาศัยเงื่อนไขทางกฎหมายเปนเหตุผล ดังจะพบไดเสมอ ๆ เชน อายัด 
Server หรือ Hard disk ที่ใชเก็บภาพจากกลองวงจรปด (CCTV) ของภาคเอกชน แทนที่จะทําสําเนา
ไฟลไป เพื่อใชหารองรอยคนราย โดยไมใสใจวาหนวยขาวกรองซึ่งมีหนาที่ในการแสวงหาขอเท็จจริง
กรณีเกิดเหตุกอการรายดวยเชนกัน และไมสนใจวาเจาของ Server หรือ Hard disk ตองใชอุปกรณ
ดังกลาวในการประกอบธุรกิจตอไป  

สวนอีกกรณีหน่ึงที่เกิดข้ึนในการสืบสวนเหตุกอการรายของไทย ไดแก การใหนํ้าหนักใน
พยานหลักฐานที่ตางกันระหวางตํารวจกับหนวยขาวกรอง เน่ืองจากทักษะในการสืบสวน เรื่องเดิม 
ฐานขาวดานกอการรายของฝายตํารวจมีไมมากเทาของหนวยขาวกรอง เชน สํานักงานขาวกรองกลาง
สหรัฐฯ (CIA) สํานักงานความมั่นคงแหงชาติสหรัฐฯ (NSA) แมฝายตํารวจจะสามารถเขาถึงฐานขอมูล 
(Data Base) i24/7 ของตํารวจสากลก็ตาม เพราะสวนใหญเปนประเด็นเกี่ยวของกับคดีความที่
สมาชิกองคกร ทั่วโลกแจงใหบันทึกซึ่งดําเนินการตามหนาที่ปกติ แตถาหากตองการแจงเตือนเรื่อง 
กอการราย ตํารวจจะหันไปใชชองทางของหนวยขาวกรองประเทศตัวเองแทน เพราะปลอดภัยและ
ขอมูลลึกกวา ในขณะที่ฐานขอมูลของหนวยขาวกรอง13 ไมไดบันทึกเฉพาะประเด็นหรือบุคคลที่
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดเปนคดีความ หรือถูกตํารวจออกหมายจับแลวเทาน้ัน แตหนวยขาวกรอง
จัดเก็บฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับคน องคกร และพฤติการณ ซึ่งมีแนวโนมจะกลายเปนภัยคุกคามใน
อนาคตไวดวย นอกจากน้ี ยังบันทึกขอมูลของทรัพยสิน (Asset) ผูกอการราย เอกสารเดินทาง บัญชี
ทางการเงิน บัญชีการใช Social Media คอรบครัวญาติพี่นอง ประวัติต้ังแตเด็กจนโตที่รวบรวมไดดวย 
                                                
12 เพิ่งอาง. 
13 สัมภาษณ  เจาหนาที่ดานการตางประเทศที่เขาถึงขอมูลตํารวจสากล, 7 กรกฎาคม 2561. 
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ที่สําคัญคือ ฝายตํารวจไมทราบและเขาใจลักษณะของการกอเหตุของผูกอการราย  
ซึ่งตางไปจากอาชญากรทั่วไป การกอเหตุที่เปนการกอการรายมีความสลับซับซอน เปนภัยคุกคาม
รูปแบบใหม บางครั้งจึงทําใหฝายตํารวจละเลย ไมใหความสนใจพยานบุคคล และ/หรือวัตถุพยาน 
บางช้ินที่สําคัญ ทั้งน้ี อาจเพราะฝายตํารวจใหความสนใจวิธีการกอเหตุในมุมของอาชญากร มากกวา
จะสนใจรูปแบบของการปฏิบัติการ (Modus Operandi หรือ Model of Operation) ของผูกอการราย 
เมื่อตํารวจตีความ Model of Operation ของคนกอเหตุที่เปนผูกอการรายผิด มองวาเปนแคอาชญากร
ธรรมดา ยอมสงผลใหการวางแผนสืบสวนมีความเขมขนลดลง14 กรณีดังกลาวสามารถพิจารณาไดจาก
การเปรียบตัวอยางเหตุกอการรายในไทยซึ่งเปนภัยคุกคามรูปแบบใหม ดังตอไปน้ี  

 
3.1  ภัยคุกคามรูปแบบใหมท่ีเกิดขึ้นในไทยปจจุบัน 

3.3.1  กรณีรถบรรทุกระเบิด (Truck Bomb)15 
ในข้ันตอนของการสืบสวนกรณี Truck bomb ดังกลาว สอนไทยไดมาก โดยเมื่อ 

11 มีนาคม 2537 กลุมกอการรายฮิซบอลเลาะห วางแผนใชรถบรรทุกระเบิดโจมตีสถานเอกอัครราชทูต
อิสราเอล ประจําประเทศไทย แหงเดิม ซึ่งต้ังอยูในซอยหลังสวน แตเกิดเหตุรถบรรทุกระเบิดเฉ่ียวชน
กับรถจักรยานยนตรับจาง บริเวณแยกชิดลมกอนไปถึงสถานที่เปาหมาย ผูกอการรายหลบหนีได 
ตํารวจไดรับแจงเหตุจึงเคลื่อนยายรถบรรทุกไปเก็บไวที่บริเวณสถานีตํารวจลุมพินีเจาของทองที่  
เพื่อไมใหกีดขวางการจราจร โดยที่ไมรูวาบนกระบะของรถบรรทุกคันดังกลาว เปนระเบิด C–4 กับ
แอมโมเนียมไนเตรทที่ผสมกับนํ้ามันเช้ือเพลิง (Ammonium Nitrate Fuel Oil–ANFO) นํ้าหนัก 1 ตัน 
บรรจุอยูในแทงกนํ้า  

ตํารวจทิ้งรถไว 2 สัปดาห เริ่มพบสิ่งผิดปกติจากกลิ่นศพคนขับรถที่ถูกผูกอการราย 
ฆาปดปากโชยออกมาจึงไดเขามารับผิดชอบ แตระบบการทํางานของตํารวจตามโดยกฎหมายเปน
อํานาจของตํารวจทองที่ เจาของคดีจึงไมใหคนอื่นเขาไปสืบสวน ทั้ง ๆ ที่ตํารวจทองที่ก็ไมเคยรูวาเปน
การกอการราย หนวยขาวกรองก็เขาไปไมได ตํารวจจึงทํางานตามถนัด งานสืบสวนจึงไมคืบหนา 
เครื่องมือของตํารวจ คือ การใชสายสืบซึ่งเปนนักเลงที่เลี้ยงไว ถาเปนการหาของที่ถูกปลนคงพอหาได 
แตพอเปนกอการรายก็ไมรูจะไปหาที่ไหนเพราะไมรูใครเปนผูลงมือกอเหตุ เมื่อมองไมออก ตํารวจ
ทองที่จึงไมสนใจรถบรรทุก แตหนวยขาวกรองตรวจพบรองรอยเปนกระเปาหนังของผูกอการรายทีท่าํ
ตกหลนไวในรถ ผลิตที่เบคาวัลเลย (Beqaa Valley ในเลบานอน) และเมื่อขยายผลสืบสวนเพิ่มเติม
พบวา ผูกอการรายใชตึกแถวเปนสถานที่ประกอบระเบิดในแทงกนํ้า จึงพบรองรอยของสารระเบิด
เพิ่มเติม ทําใหการดําเนินกรรมวิธีข้ันตน สามารถตีความ ประเมินคาไดวา กลุมฮิซบอลเลาะห
เกี่ยวของกับการกอเหตุ กรณีน้ีถาเปรียบเทียบกับอิสราเอล ถาพบวาเปนเรื่องที่กระทบความมั่นคง 
หนวยขาวกรองจะเขาสืบสวนในพื้นที่เกิดเหตุกอน ตํารวจทองที่เขาทีหลัง กรณีสหรัฐฯ เวลาเกิดเรื่อง 
Federal Crime สํานักงานสอบสวนกลาง (Federal Bureau of Investigation : FBI) แหงสหรัฐฯ  
มีอํานาจสืบสวน จึงสามารถนําผูที่มีความรูไปรวมสืบสวนได ปจจุบันของไทยมีการต้ังกรมสอบสวนคดี

                                                
14 สัมภาษณ  ผูเชี่ยวชาญดานตอตานกอการราย, 11 มิถุนายน 2561. 
15 รวี  ประจวบเหมาะ, อางแลว เชิงอรรถที่ 11. 
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พิเศษ (Department of Special Investigation : DSI) นาจะทําในสิ่งที่ตํารวจกระทําไมได แตเน่ืองจาก
ไมมีการแกระบบกฎหมาย อํานาจจึงยังข้ึนกับตํารวจทองที่  

3.3.2  กรณีนาย Hussein Atris สมาชิกกลุมฮิซบอลเลาะห16  
นาย Hussein Atris ชาวเลบานอน ถือสัญชาติสวีเดน ซึ่งครอบครองแอมโมนียมไนเตรท 

และปุยยูเรียจํานวนมาก ซึ่งสามารถใชเปนสวนผสมในการผลติระเบิดได ไวที่บานเชาใน จ.สมุทรสาคร 
ตํารวจไดรับแจงจากหนวยขาวกรอง จึงจับกุมนาย Hussein ไดเมื่อ 12 มกราคม 2555 แมรัฐบาลจะ
มีนโยบายใหหนวยความมั่นคง ซึ่งประกอบดวย หนวยบังคับใชกฎหมายและหนวยขาวกรองรวมกัน
สืบสวนคดีดังกลาว แตทางปฏิบัติในข้ันตอนการสอบสวน ตํารวจซึ่งเขาถึงขอมูลทั้งหมด ไมไดแบงปน
ขาวสารใหหนวยขาวกรอง โดยแยกนํานาย Hussein ไปสอบสวนที่กองบังคับการทันทีที่จับกุมได  
ไมอนุญาตใหเจาหนาที่หนวยขาวกรอง ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของคดี รูที่มาที่ไปและความสําคัญของเรื่อง 
เขาถึงตัวผูถูกจับกุม รวมทั้งไมอนุญาตใหเขาถึงวัตถุพยานซึ่งเปนสิ่งของที่ ติดตัวนาย Hussein 
ประกอบดวย สิ่งของจากกระเปาเงินและกุญแจบาน  

ตอมา เมื่อตํารวจสอบสวนจนกระทั่งทราบวา กุญแจดังกลาวเปนของบานเชา  
นาย Hussein ที่ จ.สมุทรสาคร จึงยกขบวนกันเดินทางไปยังบานตองสงสัย โดยไมทราบวา นาย Hussein 
เชาไวเก็บสารแอมโมเนียมไนเตรท ตํารวจพบถุงปุยยูเรียในบานเชา และขยายผลไปยังบริษัทในไทย 
ที่จัดจําหนายปุยใหบริษัทใน จ.สมุทรสาคร ของคนไทย ตํารวจสอบสวนเบื้องตนแลว คนไทยที่ตอง
สงสัยดังกลาวปฏิเสธ ตํารวจจึงสรุปวาไมมีสวนรูเห็นและทิ้งประเด็นน้ี ไมสืบสวนตอ 

ขณะที่หนวยขาวกรองวิเคราะหจากการสืบสวนทางอื่นวา สมาชิกกลุมฮิซบอลเลาะห 
หลายคนหมุนเวียนกันไปพักที่บานหลังดังกลาว ใชบานหลังน้ีเปนสถานที่ประกอบระเบิด และ 
repack สารแอมโมเนียมไนเตรทสงออกไปใชกอเหตุในตางประเทศ รวมทั้งประเมินวาคนไทยที่เปน
เจาของบริษัทขายปุยยูเรียใน จ.สมุทรสาคร ซึ่งพบถุงตกคางอยูในบานเชา นาจะมีสวนรูเห็นมากกวาที่
ตํารวจสรุป เมื่อหนวยขาวกรองขยายผลการสืบสวนดวยการสัมภาษณคนไทยตองสงสัยดังกลาว  
จึงทราบวากลุมกอการรายฮิซบอลเลาะหปกปดสถานะตัวเอง ในการติดตอกับคนไทยเจาของบริษัท
ขายปุยยูเรีย ทั้งยังขอใหชวยจัดหาบานหลังขางตนให โดยผูกอการรายกลุมฮิซบอลเลาะหเชามาต้ังแต
ป 2552 เพื่อใชเปนสถานที่ repack สงแอมโมเนียมไนเตรทใหม ใหดูคลายกับชุดปฐมพยาบาลเพื่อ
สงออกจากไทยไปยังแอฟริกา เมื่อหนวยขาวกรองไทยประสานกับหนวยขาวกรองอิสราเอลประเมิน
แลวเช่ือวา กลุมฮิซบอลเลาะหกําลังวางแผนกอกอการรายเพื่อโจมตีผลประโยชนของอิสราเอลใน
แอฟริกาบางประเทศ 

3.3.3  กรณี Valentine Bomb ลงมือโดยกลุม IRGC–Quds Force17  
กลุม IRGC–Quds Force ซึ่งเปนชาวอิหรานกอเหตุระเบิดที่ซอยสุขุมวิท 71 เมื่อ 

14 กุมภาพันธ 2555 ตํารวจจับกุมคนรายได 2 คน โดยนาย Saeid Moradi ไดรับบาดเจ็บขาขาด 
ทั้งสองขาง เน่ืองจากขวางระเบิดไปกระทบสายไฟ แลวตกลงพื้น สวนนาย Mohammad Khazaei 
ถูกจับไดที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขณะกําลังพยายามเดินทางหลบหนีออกจากไทย เบื้องตนตํารวจที่
จับกุมไมทราบรายละเอียดวา นาย Khazaei เปนใคร มีความสําคัญอยางไร การจับกุมเปนการทําตาม
                                                
16 สัมภาษณ  ผูเชี่ยวชาญดานตอตานกอการราย, 22 มิถุนายน 2561. 
17 เพิ่งอาง. 
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หนาที่และคําสั่งผูบังคับบัญชาเทาน้ัน เมื่อไดตัวแลว ก็ถือเปนอันหมดสิ้นหนาที่แลว ตํารวจจึงไมไดเก็บ
ขอมูลหลักฐานจากตัวคนราย เชน สารประกอบระเบิดที่ติดตามเสื้อผาหรืออวัยวะ ทําใหหนวยขาวกรอง
ไมมีขอมูลประเมินความเกี่ยวของของนาย Khazaei ในการกอเหตุ 

อยางไรก็ตาม การเขาตรวจคนหองพักนาย Masoud Sadeghatzadeh ผูรวมกอเหตุ
อีกคนหน่ึงซึ่งถูกจับไดที่มาเลเซีย และที่พักของ น.ส.Leila Rohani ซึ่งเช่ือวาเปนผูดูแลบานที่ใชประกอบ
ระเบิดในซอยสุขุมวิท 71 ตํารวจดําเนินการไดครบถวน แตไมไดแบงปนขาวสาร สิ่งของ หรือหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตรที่ตรวจพบในหองพักทั้งสองแหง ใหหนวยขาวกรองที่จําเปนตองใชวิเคราะห
ประเมินสถานการณทั้งหมด  

3.3.4  กรณีระเบิดศาลพระพรหม บริเวณแยกราชประสงค18 
เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 ประมาณ 19.00 น. ผูกอเหตุเปนคนมุสลิมชาวอุยกูร  

สวมเสื้อยืดสีเหลือง อําพรางตัวดวยการสวมวิกผมหยิก ปลอกแขนปกปดผิวขาว ซึ่งเปนรูปพรรณ 
ตางจากคนไทยทั่วไป นําระเบิดบรรจุไวในเปสะพายหลังไปวาง ทําใหมีผูเสียชีวิต 30 คน บาดเจ็บ 163 คน 
สวนอีกกรณีหน่ึงซึ่งเกี่ยวของเช่ือมโยงกัน เกิดเหตุระเบิดที่ทาเรือสาทร เมื่อ 18 สิงหาคม 2558  
ผลการสืบสวนของหนวยความมั่นคงพบวา ผูกอเหตุเปนบุคคลเดียวกับที่ศาลพระพรหม นําระเบิด 
ใสถุงไปวางไวบริเวณที่พักผูโดยสารทาเรือเจาพระยาปริ้นเซส ในซอยเจริญนคร 61 ยานสําเหร 
กรุงเทพฯ กอน แลวเดินทางไปกอเหตุที่ศาลพระพรหม แตระเบิดที่ทาเรือในซอยเจริญนคร 61 ไมทํางาน 
สมาชิกอีกคนในกลุมเดียวกัน จึงเก็บกูนําไปทิ้งในแมนํ้าเจาพระยาที่ทาเรือสาทร ภาพจากกลองวงจรปด
บริเวณทาเรือสาทรแสดงใหเห็นวา คนรายเปนผูชาย สวมเสื้อสีฟา นําระเบิดไปทิ้งที่ทาเรือสาทร  
เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 ประมาณ 19.30 น. หลังจากเกิดเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหมแลวประมาณ 
30 นาที โดยคนรายวางถุงตองสงสัยลงกับพื้นแลวคอย ๆ ใชเทาดันถุงดังกลาวใหตกลงไปในแมนํ้า
เจาพระยา อยางไรก็ตาม ระเบิดดังกลาวทํางานในวันถัดไป คือ ประมาณเที่ยง 18 สิงหาคม 2558 
หนวยพิสูจนหลักฐาน หนวยเก็บกูและทําลายวัตถุระเบิด ทั้งตํารวจและทหารเช่ือวา เหตุที่เกิดระเบิดชา
เพราะบรรจุหีบหอไวอยางดี นํ้ารั่วซึมเขาไปไดยาก จึงทําใหเกิดการลัดวงจรและระเบิดทํางานชาตามไปดวย  

หลังเกิดเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหม และเคลื่อนยายคนเจ็บสงโรงพยาบาลแลว 
ตํารวจพิสูจนหลักฐาน และหนวยเก็บกูวัตถุระเบิดไดเขาปดลอมพื้นที่ เพื่อหาพยานหลักฐานที่อาจ
ตกคางอยูในที่เกิดเหตุ สวนตํารวจหนวยอื่น ๆ ก็ถูกระดมกันสืบสวนหาตัวคนราย ทั้งการแกะรอยจาก
กลองวงจรปด การวิเคราะหการใชโทรศัพทมือถือของผูตองสงสัยในที่เกิดเหตุ หวงเวลากอนและหลัง
เกิดเหตุ ซึ่งนําไปสูการควบคุมตัวนายอาเดม คาราดัก (Adem Karadag) หรือนายบิลาล มูฮัมหมัด เติรก 
(Bilal Muhamad Turk) และนายเมอรไรลี่ ยูซูฟู (Mieraili Yusufu) ชาวมุสลิมอุยกูร รวมทั้งการตรวจคน
หองพักของทั้งสองคนที่อพารตเมนตยานมีนบุรี ซึ่งพบวัตถุพยานจํานวนมาก ที่สําคัญคือ ทอเหล็ก
ขนาดตาง ๆ ควานเกลียว พรอมฝาครอบ และหมอตมหลายใบ ซึ่งภาชนะทั้งสองอยางใชบรรจุวัตถุ
ระเบิด ลูกปรายที่ใชเปนสะเก็ดระเบิด หนังสือเดินทางเปลาสัญชาติตรุกีปลอม ยังไมใสขอมูลผูถือ
หนังสือเดินทางจํานวน 210 เลม ถังแกลลอนบรรจุเคมีภัณฑ อุปกรณสายไฟฟา หัวเช่ือม เทปพัน
สายไฟ สายชนวนฝกแคจํานวนหน่ึง และเสื้อเช้ิตพบสารระเบิดปนเปอน เปนตน ซึ่งทั้งหมดน้ีตํารวจ

                                                
18 สัมภาษณ  ผูเชี่ยวชาญดานตอตานการกอการราย, 21 มิถุนายน 2561, 
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อายัดวัตถุพยานไว ไมเปดโอกาสใหหนวยขาวกรองไดเห็นหรือถายภาพ แมจะมีคําสั่งจากรัฐบาลให
หนวยความมั่นคงทุกหนวยบรูณาการการทํางานเพื่อคลี่คลายคดีน้ีดวยกันก็ตาม 

สําหรับสาเหตุของการวางระเบิด หนวยขาวกรองสรุปจากขอมูลทางการขาวทีไ่ดรบั
จากการสืบสวนทางอื่น เชน สัมภาษณนายบิลาลและนายยูซูฟู ผูตองสงสัย 2 คน สัมภาษณผูเห็น 
เหตุการณ ขอมูลทางเทคนิค ยกเวนขอมูลที่ควรจะไดจากวัตถุพยาน DNA และสารระเบิด ที่ปนเปอน
กับเสื้อผา สิ่งของเครื่องใชของผูตองสงสัย วาการกอเหตุวางระเบิดที่ศาลพระพรหมและทาเรือ
เจาพระยาปริ้นเซส ในซอยเจริญนคร 61 เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 สัมพันธกับการที่ไทยสงชาวอุยกูร 
109 คน ซึ่งหลบหนีเขาเมืองและถูกควบคุมตัวไวในไทยไปใหจีน โดยพบสัญญาณมาต้ังแตเมื่อ  
7 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเกิดกระแสตอตานรัฐบาลจีนในตุรกี ดวยการดักทํารายรางกายชาวจีนและ ผูที่มี
รูปพรรณซึ่งคิดวาเปนคนจีน รวมทั้งทําลายขาวของทรพัยสินของชาวจีนในกรุงอังการาและนครอิสตันบูล 
โดยมีสาเหตุจากการทีช่าวอุยกูรมุสลิมในจีนถูกกดข่ีหมเหง ถูกปฏิบัติอยางที่ไมเปนธรรมจากทางการจีน 
จากน้ันมีการชุมนุมประทวงและบุกเขาทุบทําลายทรัพยสินสถานกงสุล ณ นครอิสตันบูล ตุรกี  
เมื่อประมาณเที่ยงคืน 9 กรกฎาคม 2558 เน่ืองจากไทยสงชาวมุสลิมอุยกูร 109 คน ใหจีน ในคืนเดียวกัน 
ทั้งน้ี มีรายงานวาสมาชิกขบวนการชาตินิยมตุรกีเขารวมชุมนุมประทวงดังกลาวดวย 

สวนผลสอบสวนกรณีระเบิดที่ศาลพระพรหมและซอยเจริญนคร 61 เบื้องตน 
หนวยความมั่นคงพบวา นายอาบูดูซาตาเตอร อาบูดูเราะหมาน (Abudusataer Abudureheman) หรือ 
อิซาน (Ihsan) ผูบงการกอเหตุครั้งน้ีไดโพสตขอความในเฟซบุกมายังกลุมผูตองหา เปนคลิปเสียงกรีดรอง
ของหญิงสาวที่นายอิซานอางวา เปนผูหญิงชาวอุยกูรที่ถูกทางการไทยจับกุมและกําลังสงกลับจีน  
ทําใหกลุมผูกอเหตุเกิดความเจ็บแคน จากน้ันนายอิซานไดนัดรวมตัวกลุมผูกอเหตุใหมาพบกันในไทย
โดยเขามาตามดานชายแดนตาง ๆ กอนจัดแจงแยกยายกันทํางาน โดยมีผูรวมกอการ 6 คน คือ  
นายอิซาน นายบิลาล นายยูซูฟู ผูชายเสื้อฟา ผูชายเสื้อเหลือง รวมทั้งผูวาจาง ซึ่งเจาหนาที่เช่ือวาอยูที่
ตางประเทศ และเปนคนจายคาดําเนินการ กอนกอเหตุไดจองต๋ัวเครื่องบินระบุปลายทางประเทศตุรกี
ใหกับกลุมผูตองหาพรอมกับจายเงินคาเดินทางติดตัวเปนจํานวนหน่ึง โดยการโอนเขาบัญชีธนาคาร 
นอกจากน้ี นายยูซูฟูยังปรารภกับคนใกลชิดวา ที่ทําลงไปครั้งน้ีเพื่อแกแคนใหพรรคพวกของตนเอง19 
นอกจากน้ี นายยูซูฟูยังรับกับพนักงานสอบสวนวา เปนผูรวมกอเหตุโดยมีเหตุจูงใจจากการที่ไทย
ผลักดันชาวอุยกูรกลับจีน นายอิซานที่เปนคนวางแผน เดินทางออกไปบังดวยกลาเทศแลว เมื่อ  
16 สิงหาคม 2558 กอนระเบิด 1 วัน นายยูซูฟูใหขอมูลวา ถาไทยยังคิดผลักดันชาวอุยกูรอีกอาจเกิดเหตุ
ระเบิดซ้ํา20 

สําหรับผูกอเหตุดําเนินการกันเปนขบวนการ บางคนหนีไปกอนการโจมตี การตัดสนิใจ 
วางระเบิดขางตนจึงเปนการลงมือเพื่อแกแคนไทย ซึ่งไมใชความประสงคเริ่มแรกของกลุมคนราย
เพราะสมาชิกในกลุมอยางนอย 2 คน ไดแก นายอิซานซึ่งเขาออกไทยหลายครั้ง กับนายยูซูฟูไดเขามา
จัดต้ังบริษัทบังหนาที่โรงแรมในยานสุรวงศ กรุงเทพฯ ต้ังแตป 2557 อางวาประกอบกิจการจําหนาย

                                                
19 ไทยรัฐฉบับพิมพ, คําใหการบึมกรุง ตรงกับหลักฐาน โฆษก คสช.ชี้คืบหนา สมยศออนตูบี้ สตม. [ออนไลน], 10 
กันยายน 2558, แหลงที่มา: https://www.thairath.co.th/content/524199 [25 มิถุนายน 2561]. 
20 ไทยรัฐฉบับพิมพ, แถลงปดคดี บึมพระพรหม [ออนไลน], 28 กันยายน 2558, แหลงที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/528348 [25 มิถุนายน 2561]. 
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เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส แตแทจริงแลวไมไดทําธุรกิจใด ๆ การคงสถานะบริษัทไวก็เพื่อใชประกอบการ 
ขอตออายุการตรวจลงตรา (Visa) ขณะเดียวกันนายอิซานก็รูจักมักคุนกับขบวนการปลอมเอกสาร
เดินทางในไทย สวนนายยูซูฟูเคยเรียนดานการแพทยที่มหาวิทยาลัยในมณฑลซินเจียงของจีน 
ประมาณ 6 ป แตไมจบการศึกษา ระหวางที่อยูในจีนนายยูซูฟูเคยทํานํ้าหอมและสบูขาย กอนจะ
เดินทางมาไทยเมื่อป 2556 โดยเปดแผงขายโทรศัพทมือถืออยูที่ยานมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ประมาณ 6 เดือน 

ขณะที่หนวยขาวกรองยังเช่ือวา นายอิซานกับพวกซึ่งเปนชาวมุสลิมอุยกูร  
มีวัตถุประสงคอื่นในการเปดบริษัทบังหนาอีก เฉพาะอยางย่ิง การชวยอํานวยความสะดวกเพื่อ
ชวยเหลือชาวอุยกูรซึ่งถูกรัฐบาลจีนกดข่ีขมเหงใหหลบหนีออกมาจากมณฑลซินเจียง เดินทางผาน
ประเทศตาง ๆ เชน เวียดนาม ลาว รวมทั้งไทย เพื่อจัดหาเอกสารเดินทางปลอม กอนจะขามแดนไป
มาเลเซีย โดยมีเครือขายนําพาคนหลบหนีเขาเมืองชวยเหลือ แตเมื่อไทยสงชาวอุยกูร 109 คน ใหจีน
เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 กลุมคนรายจึงตัดสินใจกอเหตุในกรุงเทพฯ  

จากกรณีขางตนทําใหเห็นไดวา ผูที่ผลิตระเบิดตองมีความรูอยางดี ซึ่งนาเช่ือวา 
บุคคลน้ันเปนผูกอการรายที่สามารถประกอบระเบิดได ขณะที่ The Global Times ออนไลนรายงานวา 
นายยูซูฟูเปนคนของกลุมกอการรายอีสตเตอรกิสถานอิสลามิก (East Turkestan Islamic Movement : 
ETIM) ซึ่งตองการแบงแยกดินแดนที่ปฏิบัติการอยูในมณฑลซินเจียงทางตะวันตกของจีน21 คนรายกลุมน้ี
สรางและใชเครือขายดานอาชญากรรมขามชาติที่ดําเนินการเกี่ยวกับนําพาคนเขาเมืองผิดกฎหมาย 
เปนชองทางในการลงมือและหลบหนี เปนภัยคุกคามรูปแบบใหมเพราะมีความรุนแรง สลับซับซอน  
มีแนวโนมสูงที่จะกลายเปนสถานการณซึ่งกอใหเกิดความไมมั่นคง หากไมดําเนินการแกไขจะสง 
ผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติในระยะยาวได22 

ในหวงกอนป 2560 ฝายตอตานกอการรายของหนวยขาวกรองพบวา ชาวอุยกูร 
ซึ่งหลบหนีจากเขตปกครองตนเองซินเจียงในจีน ลักลอบขามแดนเดินทางผานไทยไปมาเลเซีย  
เพื่อเดินทางตอไปตุรกีจํานวนมากข้ึน มีจํานวนหน่ึงที่ถูกควบคุมตัวไดในพื้นที่ตาง ๆ เชน ตามแนว
ชายแดนหรือในเมือง ซึ่งคนพวกน้ีเชาบาน หลบซอนกันอยู การเขามาในไทยของชาวอุยกูรดังกลาว 
ไมไดมาอยางไรแผนการ แตมีเครือขายนําพาคนหลบหนีเขาเมือง ทั้งที่เปนคนไทยและชาวตางชาติ 
คอยชวยเหลือและเกาะกินคานายหนาอยูทุกข้ันตอน ขณะที่พรรคพวกญาติมิตรซึ่งรอคอยคนเหลาน้ี
อยูที่ตุรกีแลว พรอมชวยเหลือเพิ่มเติมรวมทั้งชวยใหหลบหนีออกจากหองกักของสํานักงานตรวจคน
เขาเมือง (สตม.) สําหรับชาวอุยกูรดังกลาวไมไดมีแตเพียงกลุมที่ลักลอบเดินทางผานไทยเพื่อไปตุรกี
เทาน้ัน แตมีบางคนที่เดินทางกลับจากตุรกีเพื่อไปประเทศที่ 3 โดยมีหนาทีไ่ดรับมอบหมายติดตัวมาดวย 
และบางคนก็ผานการฝกทางทหารมาแลว บางคนเปนสมาชิกกลุมกอการราย ETIM ซึ่งถือเปน
อันตรายมากที่สุด เชน กลุมที่กอเหตุวางระเบิดศาลพระพรหมและทาเรือสาทร เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 

                                                
21 ASTVผูจัดการรายวัน, ชําแหละ “ยูซูฟู” สมาชิกแกงแบงแยกดินแดนอุยกูร คล่ีปมขบวนการ บึ้มราชประสงค 
[ออนไลน], 12 กันยายน 2558, แหลงที่มา: https://www.mgronline.com/daily/detail/9580000103246  
[25 มิถุนายน 2561]. 
22 สัมภาษณ  ผูเชี่ยวชาญดานตอตานกอการราย, อางแลว. 
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เมื่อตนป 2560 มีความพยายามในการชวยเหลือสมาชิกกลุมกอการราย ETIM  
ที่เปนชาวอุยกูรใหซึ่งถูกควบคุมตัวอยูในหองกัก ตม. ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 
ขามแดนไปมาเลเซีย เพื่อเดินทางตอไปตุรกี โดยใชประโยชนจากเครือขายลักลอบนําพาที่มีการจัดวางไว
เปนอยางดีแลวในภูมิภาค ทั้งน้ี สมาชิกกลุม IS ในตุรกี ไดติดตอวาจางอดีตสมาชิกกลุมกอการราย  
เจมาอิสลามิยะห (Jemaah Islamiyah : JI) ชาวอินโดนีเซีย ซึ่งพนโทษจําคุกฐานวางระเบิดรานคาใน
อินโดนีเซีย และผันตัวเองไปเปนนักคาอาวุธเถ่ือนเดินทางขามแดนไปมาระหวางอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส และไทย ใหเดินทางจากจาการตามากรุงเทพฯ เพื่อหาทางชวยเหลือชาวอุยกูรหัวรุนแรง
ขางตน หากไมสามารถชวยสงไปตุรกีผานมาเลเซียไดก็ใหสงผานอินโดนีเซียแทน  

สําหรับแผนการหลบหนีในไทย อดีตสมาชิกกลุม JI ชาวอินโดนีเซียดังกลาว
พยายามติดตอวาจางคนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต (จชต.) โดยสมาชิกกลุม IS ในตุรกีได 
โอนเงินผาน Western Union มาใหคนไทยมุสลิมที่ติดตอไวมากกวา 1 พันดอลลารสหรัฐ อยางไรก็ตาม 
แผนการน้ีลมเหลว ชาวอุยกูรดังกลาวถูกทางการไทยจับกุม หลังจากหลบหนีออกจากหองกัก ตม. 
ไดไมกี่วัน ทําใหอดีตสมาชิกกลุม JI ชาวอินโดนีเซีย ตองยกเลิกแผนปฏิบัติการเดินทางออกจากไทย
กลับไปอินโดนีเซีย ทั้งน้ี ตอมาไมนานอดีตสมาชิกกลุม JI ชาวอินโดนีเซียคนเดียวกันลักลอบเดินทาง
ไปตุรกีเพื่อขามแดนตอไปซีเรีย แตถูกทางการตุรกีจับกุมไดกอน จึงผลักดันกลับอินโดนีเซีย เน่ืองจาก
พบวา พยายามจะไปรวมรบในพื้นที่ขัดแยงของซีเรียและอิรัก  

กรณีดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่ใกลชิดระหวางกลุมหัวรุนแรงใน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนส ซึ่งใหการสนับสนุนตอ IS และชาวอุยกูรหัวรุนแรงที่ยังคง
เคลื่อนไหวอยูในภูมิภาค รวมทั้งไทย ทั้งยังสะทอนวา สมาชิกของกลุมกอการรายสามารถปฏิบัติการ 
ในฐานะผูอํานวยความสะดวกในภารกิจขามพรมแดน ไมวาจะเปนการเคลื่อนยายคนหรือสิ่งของ 
ผิดกฎหมายที่จําเปนสําหรับกิจกรรมกอการรายไดเมื่อตองการ  

ขณะที่สถานการณกอการรายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เฉพาะอยางย่ิง 
อินโดนีเซียที่เกิดเหตุกอการรายอยูเสมอ โดยผูกอเหตุไดรับอิทธิพลจากกลุม IS ทําใหมีความเสี่ยงสูงที่
นักรบตางชาติ หรือผูเดินทางกลับจากการสูรบ (Foreign Terrorist Fighters or Returnees) จะใช
บริการเครือขายอาชญากรรมหรือกลุมกอการรายดวยกันเอง เพื่ออํานวยความสะดวกในการหลบหนี
จากพื้นที่สูรบไปยังประเทศมาตุภูมิ หรือประเทศปลายทางที่ตองการ หรือนําพาเขารวมในพื้นที่สูรบ
แหงใหมที่อาจเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต23 

แมฝายบังคับใชกฎหมายของไทยจะรูเรื่องที่ชาวมุสลิมอุยกูรหลบหนีออกจากหองกัก 
ตม. ดังกลาว แตไมทราบแผนการทั้งหมด ไมรูวามีกลุมกอการรายอยูเบื้องหลัง โดยมองวาเปน
อาชญากรรมทั่วไป จึงไมไดดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม กรณีน้ีช้ีไดวาการสืบสวนคดีที่เกี่ยวของกับ 
การกอการราย และ/หรือคดีอาชญากรรมขามชาติที่อาจเช่ือมโยงกับการกอการราย รวมทั้ ง 
การสอบสวนผูกอการรายเปนทักษะเฉพาะของเจาหนาที่ขาวกรอง ซึ่งไดรับการฝกฝนมาอีกลักษณะหน่ึง 
โดยมุงเอาชนะจิตใจของผูถูกสอบสวนที่ไมใชอาชญากรทั่วไป เน่ืองจากผูกอการรายมักจะถูกฝกให 
เอาตัวรอดเมื่อถูกจับกุมและสอบสวน เชน กลุมกอการรายอัล–กออิดะห (AQ) ไดฝกตอตานการซักถาม

                                                
23 สัมภาษณ  ผูเชี่ยวชาญดานตอตานกอการราย, อางแลว. 
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หรือการสอบสวนเปนการเฉพาะ และทําเปนคูมือสอนตอ ๆ กันมา แมตํารวจซึ่งบางกองบัญชาการ 
กองบังคับการ จะทํางานดานการขาวกรอง และสอนเทคนิคการสอบสวนทางการขาวดวย เพราะเปน
เทคนิคที่ตางออกไปจากการสอบสวนทางคดี เน่ืองจากการสอบสวนในงานขาวกรองมุงขยายผลหา
เครือขาย ไมไดมุงที่จะใหผูกอการรายสารภาพเสมอไป เพราะบางครั้งก็สารภาพเท็จ (False 
Confession) หรือชิงสารภาพเสียกอน เพื่อปกปดไมใหตํารวจสอบลึกไปถึงเครือขายคนอื่น  
เมื่อตํารวจไมไดมีทักษะ ความรูความเขาใจในเรื่องการกอการราย ไมเขาใจวิธีการปฏิบัติการลับของ
กลุมกอการราย จึงละเลยการเก็บหลักฐานเชิงลึกได ที่สําคัญคือ ตํารวจไมเขาใจความสําคัญภารกิจ
ของหนวยขาวกรองที่มุงในการขยายผลเครือขายของกลุมกอการราย ไมไดมุงหวังจะปดคดี  
แตตองการหาเครือขายผูกอการราย แรงจูงใจในการกอเหตุ และกลุมที่อยูเบื้องหลังเพื่อปองกัน 
การกอเหตุซ้ํารอยมากกวา24  

 
3.2  ผลกระทบท่ีเกิดกับไทย 

หนวยขาวกรองไดประเมินแนวโนม คาดการณผลกระทบ และไดแจงเตือนรัฐบาลลวงหนา 
เมื่อมกราคม 2558 กอนเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหมถึง 6 เดือน ถึงการปฏิบัติตอกลุมชาวมุสลิมอุยกูรวา 
ตองใชความระมัดระวัง เพราะหากเกิดความไมพอใจข้ึน อาจทําใหกลุมชาวมุสลิมอุยกูรตัดสินใจ 
กอเหตุที่กระทบตอผลประโยชนของไทยได25 ซึ่งตอมาทางการไทยไดตัดสินใจสงชาวมุสลิมอุยกูรให 
ทั้งฝายตุรกีและจีน ทําใหเกิดผลกระทบข้ึนหลายมิติ ทั้งกอนและหลังเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหม 
กลาวคือ  

เมื่อ 29 มิถุนายน 2558 ทางการไทยไดสงตัวชาวมุสลิมอุยกูรจํานวน 170 คน โดยเปนผูหญิง 
50 คน และเด็ก 120 คน เพื่อไปต้ังถ่ินฐานที่ตุรกี หลังจากพิสูจนสัญชาติและ คดีความแลวไมพบวา  
มีการกระทําความผิดหรือมีหมายจับติดตัว แมทางการจีนจะไมเห็นดวย แตก็ยอมรับการตัดสินใจของไทย
ที่ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและหลักมนุษยธรรม ขณะที่ประธานสมาคมผูสื่อขาวในกลุม
ประเทศผูใชภาษาตุรกี ระบุวาการรับผูลี้ภัยครั้งน้ีถือเปนชัยชนะทางการทูตของตุรกีในระดับนานาชาติ 
สวนชาวอุยกูรในกรุงอังการา เมืองหลวงของตุรกี ยืนยันวา ผูลี้ภัยชาวอุยกูรเดินทางถึงตุรกีแลว  
แตรัฐบาลตุรกีพยายามปดขาวเรื่องน้ี ดวยเหตุผลทางการเมืองภายใน26 

ตอมาเมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 ไทยสงชาวอุยกูรใหจีน 109 คน ในวันเดียวกันน้ัน ประมาณ 
05.00 น. (ตามเวลาในไทย) ก็เกิดเหตุชาวตุรกีชุมนุมประทวง และบุกเขาทําลายทรัพยสินของสถานกงสุล 
ณ นครอิสตันบูล รวมทั้งภัตตาคารอาหารจีนแมจะมีเจาของเปนชาวตุรกีก็ตาม และทํารายนักทองเที่ยว
ชาวเกาหลี โดยเขาใจวาเปนชาวจีน เพราะไมพอใจที่ไทยสงชาวอุยกูรซึ่งอางตัววาเปนชาวตุรกีไปจีน 
109 คน ไปใหจีน แกนนําผูประทวงบางสวนที่บุกรุกสถานกงสุล เปนกลุมสนับสนุนพรรคฝายคานของ
ตุรกี ซึ่งใกลชิดชาวมุสลิมอุยกูร อน่ึง มีรายงานของหนวยความมั่นคงไทยบางหนวยระบุวา แกนนํา 
ผูบุกทําลายทรัพยสินสถานกสุลบางคนเช่ือมโยงกับกลุมกอการราย ETIM  

                                                
24 สัมภาษณ  ผูเชี่ยวชาญดานตอตานกอการราย, อางแลว. 
25 เอกสารของหนวยงานความม่ันคง 
26 PPTV HD 36, เบื้องลึกสถานกงสุลไทยในตุรกีถูกบุก หลังไทยสงอุยกูรรวมรอยคนใหจีน [ออนไลน], 9 กรกฎาคม 
2558, แหลงที่มา: http://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นรอน/14333 [25 มิถุนายน 2561]. 
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จากน้ันเมื่อ 10 กรกฎาคม 2558 ชาวตุรกีไดชุมนุมประทวงกรณีเดียวกันที่บริเวณ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ตุรกี จนตองปดทําการ สวนเยอรมนี สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงเบอรลิน ก็ถูกชุมนุมประทวงเชนกัน ทําใหทางการไทยตองแจงเตือนคนไทยในเยอรมนีให
ระมัดระวังตัว ขณะที่รัฐบาลตุรกีไดออกมาตําหนิการดําเนินการของรัฐบาลไทยที่สงตัวชาวอุยกูร 109 คน 
ไปใหจีน27 

ดานกระทรวงการตางประเทศ ช้ีแจงเมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 กรณีการสงกลับผูลักลอบ 
เขาเมืองชาวมุสลิมที่อางวาเปนชาวตุรกี (ชาวอุยกูร)28 วา  

1) ต้ังแตมีนาคม 2557 ชาวอุยกูรประมาณ 300 กวาคน ไดหลบหนีเขาประเทศไทย และ
รัฐบาลจีนไดเรียกรองใหรัฐบาลไทยสงบุคคลเหลาน้ีกลับไปยังประเทศจีน เน่ืองจากบุคคลเหลาน้ี
อาจจะเกี่ยวของกับการกระทําผิดกฎหมายจีน รัฐบาลไทยขอใหฝายจีนสงหลักฐานการกระทําผิดและ
การพิสูจนสัญชาติใหแกฝายไทยพิจารณา กอนที่จะพิจารณาสงตัวใหฝายจีนตอไป 

2) รัฐบาลไทยไดดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องน้ีอยางรอบคอบโดยคํานึงถึงหลักมนุษยธรรม
ควบคูไปกับหลักสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหวางประเทศของไทย 

3) รัฐบาลไทยไดพิจารณาอยางรอบคอบจากหลักฐานของทุกฝาย สรุปวาสามารถแยก 
ชาวอุยกูรดังกลาวไดเปน 3 กลุม กลุมแรกจํานวน 172 คน ไมมีความเกี่ยวของใด กับการกระทํา 
ผิดกฎหมาย และบุคคลดังกลาวไดแสดงความประสงคที่จะเดินทางไปตุรกีและรัฐบาลตุรกีพรอมที่จะรับ 
ในขณะเดียวกันรัฐบาลไทยไดรับหลักฐานการกระทําผิดและการพิสูจนสัญชาติจากรัฐบาลจีน สําหรับ
ชาวอุยกูร จํานวน 109 คน และยังมีอีกประมาณ 60 คน ที่ยังอยูในความดูแลของไทย 

4) จากขอเท็จจริงขางตน รัฐบาลไทยจึงไดดําเนินการ ดังน้ี 
(1) เมื่อ 29 มิถุนายน 2558 รัฐบาลไทยไดตัดสินใจสงชาวอุยกูรจํานวน 172 คน ใหกับ

รัฐบาลตุรกี ซึ่งไดรับบุคคลเหลาน้ีไปต้ังถ่ินฐานในตุรกีเรียบรอยแลว 
(2) เมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 รัฐบาลไทยไดตัดสินใจสงชาวอุยกูร จํานวน 109 คน  

ซึ่งรัฐบาลจีนไดสงหลักฐานการกระทําผิดและการพิสูจนสัญชาติใหกับฝายไทยแลว 
(3) ขณะน้ียังมีชาวอุยกูรประมาณ 60 คน อยูในความดูแลของรัฐบาลไทยซึ่งยังไมมี

หลักฐานเกี่ยวของกับการกระทําผิดกฎหมาย รัฐบาลไทยจะพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
ตอไป 

5) ตามที่หลายฝายมีความหวงกังวลวาชาวอุยกูรที่ถูกสงกลับไปยังประเทศจีน อาจถูก
ลงโทษอยางรุนแรงจนถึงแกชีวิตน้ัน รัฐบาลจีนไดยืนยันกับรัฐบาลไทยวา จะปฏิบัติตอบุคคลเหลาน้ี
ดวยความเปนธรรมและรับรองความปลอดภัย นอกจากน้ัน ผูที่ไมมีความผิดจะไดรับการดูแล  
ใหกลับคืนสูสังคมและรัฐบาลจีนจะจัดหาที่ทํากินใหตามความเหมาะสมตอไป 

                                                
27 Thai Public Broadcasting Service (ThaiPBS), Thai embassy in Ankara closed down Friday as 
protests spread [Online], 10 June 2015, Avaiable from: http://englis hnews.thaipbs.or.th/thai-
embassy-in-ankara-closed-down-friday-as-protests-spread/ [30 June 2018]. 
28 ศูนยขาว กระทรวงการตางประเทศ, ขาวสารนิเทศ : กรณีการสงกลับผูลักลอบเขาเมืองชาวมุสลิมที่อางวาเปนชาว
ตุรกี (ชาวอุยกูร) [ออนไลน], 9 กรกฎาคม 2558, แหลงที่มา: http://www.mfa.go.th/main/th/media-
center/14/58151-กรณีการสงกลับผูลักลอบเขาเมืองชาวมุสลิมที่อางว.html.html [25 มิถุนายน 2561]. 



27 

 

6) รัฐบาลจีนยินดีเชิญใหรัฐบาลไทยสงผูแทนไปติดตามผลการปฏิบัติ ซึ่ งสํานักงาน 
สภาความมั่นคงแหงชาติจะจัดผูเกี่ยวของจากหนวยราชการตาง ๆ รวมทั้งจะพิจารณาเชิญองคกร
ระหวางประเทศ อาทิ ICRC เขารวมกับฝายไทย เดินทางไปตามคําเชิญของรัฐบาลจีนตอไป 

สวนการดําเนินการตามนโยบายของไทย ในการสงชาวมุสลิมอุยกูร จํานวน 109 คน 
หลังจากพิสูจนสัญชาติแลววาเปนชาวจีนน้ัน แมรัฐบาลจะยืนยันวาเปนการกระทําตามกระบวนการ
ยุติธรรม และหลักมนุษยธรรม แตถูกทักทวงและตําหนิจากหลายภาคสวน เฉพาะอยางย่ิง ประชาคม
นานาชาติ สหรัฐฯ สภาพยุโรป (EU) สํานักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
(UNHCR) Human Rights Watch เน่ืองจากประชาคมนานาชาติดังกลาวเห็นวา รัฐบาลจีนปฏิบัติ
อยางไมเปนธรรมตอชาวมุสลิมอุยกูร อยางไรก็ตาม การสงชาวมุสลิมอุยกูร 172 ไปตุรกี เมื่อ  
29 มิถุนายน 2558 ไดรับการตอนรับเปนอยางดีจากรัฐบาลและประชาชนชาวตุรกี ซึ่งมีจํานวนไมนอย 
ที่เปนเช้ือสายอุยกูร โดยองคกรระหวางประเทศและองคกรดานสิทธิมนุษยชนทั่วโลกขานรับ 
การดําเนินการของไทยอยางดี 

ขณะที่ Voice of America เสนอขาวโดยอางการรายงานของสํานักขาวซินหัว ของจีนวา 
ในจํานวนผูลี้ภัย 109 คน ที่ทางการไทยสงตัวกลับจีน เช่ือวามี 13 คน ที่เช่ือวาเกี่ยวของกับการกอการราย 
โดยสื่อของทางการจีนไดเผยแพรวิดิโอแสดงภาพชาวอุยกูรบางคนน่ังอยูบนเครื่องบินโดยมีผาคลุม
ศีรษะ และมีเจาหนาที่จีนน่ังประกบอยูขาง ๆ 

Hua Chunying โฆษกกระทรวงการตางประเทศจีน ช้ีแจงวากรณีน้ีชาวอุยกูร 109 คน  
ที่ทางการไทยสงตัวกลับไปจีน มีแผนจะเดินทางไปตุรกี ซีเรีย และอิรัก เพื่อเขารวมกลุม IS ผูลักลอบ
เขาเมืองเหลาน้ัน มีสวนเกี่ยวของกับการทําผิดกฎหมายหลายอยางที่ขัดกับหลักเกณฑสากล การสงตัว
กลับสูจีนอยูภายใตความรวมมือระหวางประเทศ ตามขอตกลงที่เปนสากลวาดวยการตอตานการเขาเมือง
ผิดกฎหมายและการลักลอบคามนุษย ถือเปนหนาที่รับผิดชอบของจีน ซึ่งกระทรวงการตางประเทศจีน 
ไดย่ืนประทวงอยางเปนทางการตอกระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ที่วิพากษวิจารณการกระทําของจีน 
โดยแสดงความกังวลวาชาวอุยกูรอาจถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอยางรุนแรงเมื่อถูกสงตัวกลับประเทศ29 

ดานนายสุณัย  ผาสุก ผูประสานงานฮิวแมน ไรท วอทช ประจําประเทศไทย วิจารณวา  
การที่ไทยสงมุสลิมอุยกูรไปจีนชวงกลางดึก โดยไมปรึกษาหารือกับองคกรผูเช่ียวชาญอยาง UNHCR กอน 
ย่ิงเพิ่มความนากังวล มีโอกาสที่รัฐบาลจะถูกกลาวหาวา ละเมิดกฎหมายระหวางประเทศที่หามสง
บุคคลกลับไปเผชิญอันตราย รวมทั้งอาจขัดตออนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการตอตาน 
การทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ยํ่ายีศักด์ิศรี ซึ่งไทยเปน
ภาคีอยูดวย เทากับไทยละเมิดกติการะหวางประเทศถึง 2 ขอ และผลประโยชนของไทยในตุรกีกอ็ยูใน
ภาวะสุมเสี่ยงอยางมาก30 

                                                
29 ทรงพจน  สุภาผล (ผูแปล), จีนระบุชาวอุยกูรที่ไทยสงตัวกลับจีนมีแผนเดินทางไปรวมกับกลุมรัฐอิสลามใน
ตะวันออกกลาง [ออนไลน], 13 กรกฎาคม 2558, แหลงที่มา: http://www.voathai.com/a/china-uighurs-ss-
12july15/2859228.html [25 มิถุนายน 2561]. 
30 สุเมธ  ปานเพชร และปกรณ  พึ่งเนตร, สถานกงสุลไทยในตุรกีถูกบุก ! หลังรัฐบาลสง “อุยกูร” รวมรอยใหจีน 
[ออนไลน], 9 กรกฎาคม 2558, แหลงที่มา: https://www.isranews.org/content-page/67-south-
slide/39787-uyghur.html [30 มิถุนายน 2561]. 
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สําหรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากเหตุระเบิดในลักษณะของการกอการรายในไทย  
แมธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) และสถาบันการเงิน สถานบันทางเศรษฐกิจจะประเมินวา ไดเกิด
ความเสียหายตอระบบเศรษฐกิจไทยในระยะสั้น ๆ เทาน้ัน แตในระยะยาว คงไมอาจปฏิเสธไดวา
ภาพลักษณของไทย ยอมไดรับผลกระทบอยางมิอาจประเมินคาได เน่ืองจากการกอการรายเปน 
ภัยคุกคามรูปแบบใหมที่สลับซับซอน หนวยงานดานความมั่นคง ไมวาจะเปนหนวยขาวกรอง หรือ
หนวยบังคับใชกฎหมาย จึงตองบูรณาการความรวมมือกันเพื่อตอตาน และลดภัยคุกคามที่จะสง 
ผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติใหได  

กรณีผลกระทบจากเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหม เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 สถาบันทางการเงิน 
ของไทยหลายแหง ไดวิเคราะหผลกระทบเปนลําดับทุกชวง ต้ังแตหลังเกิดเหตุ 2–3 วัน ไปจนถึง 
การประเมินผลหลังจากเหตุการณผานไปแลว 1 ป ทุกสถาบันมองสอดคลองกันวา เหตุระเบิด 
ศาลพระพรหมสงผลกระทบตอเศรษฐกิจในระยะสั้นเทาน้ัน นักลงทุนสวนใหญทั้งชาวไทยและตางชาติ
ไมไดตระหนกจนกระทั่งถอนการลงทุนในลักษณะของความแตกต่ืน โดยมองวาเศรษฐกิจไทย 
มีแรงขับเคลื่อนจากปจจัยหลัก 2 อยาง ไดแก การใชจายของภาครัฐ และการทองเที่ยว  

TMB Analytics ประเมินผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย หลังเกิดเหตุที่ศาลพระพรหม ต้ังแต
ปลายสิงหาคมจนถึงกันยายน 2558 วาเศรษฐกิจไดรับผลกระทบในระยะสั้น คอยๆ ปรับตัวดีข้ึน 
เปนลําดับ จนกระทั่งเมื่อตุลาคม 2558 เศรษฐกิจไทยจึงกลับเขาสูภาวะปกติ ในระดับเดียวกับ 
กอนเกิดเหตุระเบิด สําหรับผลกระทบตอตลาดการทองเที่ยว ไทยสูญเสียนักทองเที่ยวหลังเกิดเหตุ
ระเบิดประมาณ 550,000 คน ประมาณการณวาสูญเสียรายไดประมาณ 25 พันลานบาท (รอยละ 40 
เปนรายไดที่มาจากนักทองเที่ยวจีน และรอยละ 11 มาจากนักทองเที่ยวชาวรัสเซียและยุโรป) หรือคิด
เปนรอยละ 0.2 ของตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP)31  

สวน ธปท. ระบุในรายงานภาวะเศรษฐกิจไทย ประจําป 2558 วาเศรษฐกิจไทยฟนตัว 
อยางคอยเปนคอยไป ขยายตัวรอยละ 2.8 สูงกวาป 2557 รอยละ 0.8 โดยมีแรงขับเคลื่อนมาจาก 
การใชจายในประเทศ ทั้งการใชจายของภาครัฐและการบริโภคของภาคเอกชน แมภาคการทองเที่ยว
ของไทยจะเผชิญกับปจจัยลบทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไดแก เหตุระเบิดในกรุงเทพฯ เมื่อเดือน
สิงหาคม และเหตุกอการรายในกรุงปารีส เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่สงผลตอความเช่ือมั่นของ
นักทองเที่ยว แตภาคการทองเที่ยวไดรับผลกระทบเพียงระยะสั้นและคอนขางจํากัด โดยจํานวน
นักทองเที่ยวตางประเทศฟนตัวไดเร็ว เฉพาะอยางย่ิง ในกลุมนักทองเที่ยวจีน และจํานวน
นักทองเที่ยวจากยุโรป ไมรวมรัสเซีย ยังคงขยายตัวจากปกอน  

ดานภาคบริการก็เติบโตตอเน่ืองเชนกัน และเปนแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สําคัญ ในป 2558 
โดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวเน่ืองกับการทองเที่ยว แมวาจะไดรับผลกระทบช่ัวคราว จากเหตุระเบิด 
ในกรุงเทพฯ ที่สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติเติบโตชะลอลง แตความเช่ือมั่นของนักทองเที่ยว 

                                                
31 Benjarong Suwankiri and Peerawat Samranchit, ทองเที่ยวไทยยังไมส้ินหวัง [ออนไลน], 4 กันยายน 2558, 
แหลงที่มา: https://www.tmbbank.com/en/analytics/commentaries/view/BTN-Tourism.html  
[30 มิถุนายน 2561]. 
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ตอสถานการณในไทยกลับฟนคืนอยางรวดเร็ว สงผลใหจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติในไตรมาสที่ 4  
ยังขยายตัวได32 

 
3.3  การรับมือของหนวยความมั่นคงของไทย 

ในหวงที่ผานมา รัฐบาลและหนวยความมั่นคงของไทย มักจะหลีกเลี่ยงในการประกาศหรือ
แถลงขาวยอมรับวาเหตุระเบิดตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในไทยวาเปนการกอการราย แมวาผลการสืบสวนของ
หนวยขาวกรองยืนยันอยางชัดเจน เชน กรณีเหตุระเบิดเมื่อ 14 กุมภาพันธ 2555 คนรายชาวอิหราน 
5 คน ที่เช่ือวาเปนสมาชิกกลุม Quds Force ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลอิหราน ไดกอเหตุ 
โดยใชระเบิดแสวงเครื่องสังหารบุคคลที่ซอยสุขุมวิท 19 และสุขุมวิท 71 ซึ่งหน่ึงในคนรายทําระเบิด
หลนพื้น ไดรับบาดเจ็บสาหัส ขาขาดทั้งสองขาง ขอสรุปของหนวยขาวกรอง ช้ีวา ผูกอเหตุเปน
ผูกอการรายวางแผนเตรียมการสังหารนักการทูตประเทศฝายตรงขามในไทย และอีกกรณีที่ชัดเจน 
ก็คือ การวางระเบิดที่ศาลพระพรหม  

การไมประกาศวาเหตุที่เกิดข้ึนไมใชการกอการราย แมจะมีขอดีในการรักษาภาพลักษณของ
ประเทศ ทุกรัฐบาลคาดหวังวา จะไมทําใหนักลงทุนขาดความมั่นใจ ไมสรางความแตกต่ืนใหกับสังคม 
อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวกลับทําใหขาดการต่ืนตัวของประชาชนที่จะชวยเปนหูเปนตา 
ในการแจงขาวสารแกหนวยความมั่นคง สวนการคงภาพลักษณที่ดีในสายตาของนักลงทุน ก็ดูเหมือน
จะไมไดผลเพราะในที่สุดแลวมักจะมีหนวยงานตางประเทศ บริษัทประเมินความเสี่ยงทางการเมือง 
และนักวิชาการดานความมั่นคงออกมาช้ีเสมอวา เหตุการณน้ัน ๆ ที่เกิดข้ึนเปนเรื่องกอการรายหรือไม 
ซึ่งนักลงทุนจะใหความสําคัญกับรายงานเหลาน้ีมากกวา เพราะเปนขอมูลที่นาเช่ือถือ มีความเปนกลาง 
ตางจากขอมูลฝายรัฐซึ่งมักเปนเชิงบวก 

สําหรับการสืบสวนเมื่อเกิดเหตุรายข้ึนในไทยทุกกรณี ไมวาจะเปนเหตุอาชญากรรมทั่วไป 
หรือเหตุกอการราย ตามระเบียบการปฏิบัติตํารวจเปนหนวยแรกที่มีหนาที่ตองเขาไปยังพื้นที่เกิดเหตุ 
เพื่อรวบรวมวัตถุพยานและหลักฐานตาง ๆ ซึ่งตกหลนอยูในสถานที่น้ัน และรวบรวมพยานหลักฐาน
เพิ่มเติมจากการขยายวงการสืบสวนออกไปเพื่อหาตัวคนราย ขณะที่หนวยขาวกรองใหความสําคัญกับ
การเตรียมกอเหตุซ้ําเปนครั้งที่ 2 และ/หรือครั้งที่ 3 ถาการกอเหตุครั้งแรกเปนการกอการราย อยางไรก็ตาม 
กฎหมายไมไดใหอํานาจเจาหนาที่หนวยขาวกรองในการเขาไปยังเขตกั้นของตํารวจ หลังเกิดเหตุราย 
ที่อาจเปนผลจากการกอการรายแลวได ซึ่งมีหลายกรณีที่เกิดเหตุกอการรายข้ึนในไทยแลว ช้ีไดวา 
ตํารวจซึ่งทําคดีไมมีความรูเกี่ยวกับการกอการราย หรือกลุมกอการรายที่อาจเกี่ยวของ จึ งไมได 
มุงสืบสวนขยายผลเพื่อหาเครือขายกลุมกอการรายน้ัน ซึ่งอาจจะกําลังวางแผนกอเหตุตอเน่ืองหลัง
จากน้ันไมนานก็ได ดังที่กลาวไวแลวขางตน 

สําหรับการศึกษาครั้งน้ี มุงเนนกรณีการวางระเบิดที่ศาลพระพรหม ซึ่งผลพบวา หนวยขาวกรอง
ไมสามารถเขาถึงวัตถุพยาน แมวาจะตองการเพียงการบันทึกภาพ วัดขนาดของทอเหล็กและหมอตมที่
หลงเหลืออยูในที่พักของผูกอการราย ซึ่งนาจะเปนชนิดเดียวกับที่ใชบรรจุระเบิด เพื่อศึกษาใหรูชนิด 
                                                
32 ธนาคารแหงประเทศไทย, รายงานสภาวะเศรษฐกิจไทย ป 2558 [ออนไลน], 2558, แหลงที่มา: 
https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AnnualReport/AnnualReport/Ann
ual_Y58_T.pdf [30 มิถุนายน 2561]. 
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และเก็บรวบรวมสารระเบิด DNA ของผูกอการรายที่ปนเปอนอยูกับพยานหลักฐาน ตาง ๆ ยอมทําให
การขยายผลของหนวยขาวกรอง การประสานกับหนวยขาวมิตรประเทศ เพื่อสืบสวนหากลุมกอการราย 
หรือคนรายที่อยูเบื้องหลัง ไมสามารถดําเนินการไดโดยสมบูรณ การขยายผลจะทําใหทราบถึงมูลเหตุ
จูงใจของการกอเหตุครั้งน้ี ซึ่งจะนําไปสูการไขปริศนาวา เปาหมายของการโจมตีคือใคร สถานที่ใด 
ทั้งหมดน้ีจะเปนประโยชนในการวางแผนปองกันและรับมือ รวมทั้งตอตานกอการรายไดดีข้ึน  
เฉพาะอยางย่ิง กรณีน้ีที่ เปนภัยคุกคามรูปแบบใหมเพราะผูกอการรายคนสําคัญใชเครือขาย
อาชญากรรมขามชาติที่วางรากฐานในไทยเอาไวอยางดีแลว กอเหตุและหลบหนีไปได โดยที่ทางการไทย 
ยังไมอาจช้ีไดวา สาเหตุที่แทจริงของการกอเหตุเกิดจากอะไร ใครเปนคนลงมือ ช้ันน้ีมีแตขอสรุป 
เชิงวิเคราะหของหนวยขาวกรองเทาน้ัน  

กรณีน้ีทําใหหนวยขาวกรองตองหันไปสืบสวนวิธีอื่น ที่สําคัญคือ หากจับตัวผูกอการราย 
ที่ลงมือกอเหตุมาสอบสวนได ก็อาจจะสามารถขยายผลไดเพิ่มเติม รัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ตระหนักในประเด็นน้ี เมื่อตํารวจควบคุมตัวนายบิลาลและนายยูซูฟูได รัฐบาลโดย
กระทรวงยุติธรรมจึงออกคําสั่งให นําผูตองสงสัยทั้ งสองคนไปควบคุมตัวที่เรือนจําช่ัวคราว 
แขวงถนนนครไชยศรี มณฑลทหารบกที่ 11 จากน้ันหนวยความมั่นคงเขาสอบสวนผูตองสงสัยทั้งสองคน
ตามคําสั่งโดยอาศัยอํานาจในมาตรา 44 กอนฝายตํารวจ กระทั่งนายบิลาลยอมรับสารภาพวาเปน
ผูชายเสื้อเหลืองที่วางระเบิด จากน้ันจึงมอบขาวสารที่ไดรับใหฝายตํารวจใชเปนฐานขอมูลในการทํา
สํานวนคดีใหรัดกุมแนนหนาข้ึน33 

พันเอก วินธัย  สุวารี โฆษก คสช. อธิบายประเด็นน้ีวา ขณะน้ีเจาหนาที่ทหารถือเปน 
เจาพนักงานรักษาความสงบของบานเมือง จึงตองดูแลความเรียบรอยตามมาตรา 44 ที่ไดประกาศใช
ไปแลว อีกทั้งคดีวางระเบิดที่ศาลพระพรหม บริเวณแยกราชประสงค ถือเปนคดีใหญระดับประเทศ 
ทหารย่ิงตองเขามามีสวนรวมและทํางานอยางเต็มความสามารถ เราตองอาศัยหนวยขาวกรอง 
ทางทหาร หนวยงานความมั่นคง สํานักขาวกรองแหงชาติ หนวยขาวกองทัพไทย รวมไปถึงการขาว
ตามแนวตะเข็บชายแดน ซึ่งทั้งหมดน้ีเราจะนํามาบูรณาการใหเกิดประโยชนทางรูปคดีนําไปสูการจับ
ตัวคนรายไดในที่สุด34 

นอกจากน้ัน หนวยขาวกรองยังสอบสวนสืบสวนพบเพิ่มเติมอีกวา นายบิลาลวางระเบิดลูกแรก
ที่ซอยเจริญนคร 61 มีเปาหมายเพื่อสังหารนักทองเที่ยวชาวจีนที่จะไปข้ึนเรือเจาพระยาปริ้นเซส 
ที่ทาเรือในซอยดังกลาว รวมทั้งระบุวาผูชายสวมเสื้อสีฟาเปนผูไปเก็บกูระเบิดที่ไมทํางานที่ทาเรือ 
ในซอยเจริญนคร 61 ซึ่งทั้งหมดน้ีหนวยขาวกรองไดแบงปนขาวสารใหฝายตํารวจทั้งหมด เพื่อนําไปใช
สอบสวนใหครบองคประกอบความผิดในการฟองรอง แมวาหนวยขาวกรองจะเขาถึงวัตถุพยานได 
ไมครบถวนก็ตาม อาจกลาวไดวาเปนความโชคดีที่ฝายตํารวจอายัด Server ที่เก็บภาพจากกลอง 
CCTV บริเวณซอยเจริญนคร 61 ไปไมครบ จึงทําใหหนวยขาวกรองไดหลักฐานสําคัญที่ช้ีวา ผูชาย
สวมเสื้อสีฟาเปนผูเก็บกูระเบิดที่ไมทํางานดังกลาว  

                                                
33 สัมภาษณ  ผูเชี่ยวชาญดานตอตานกอการราย, 21 มิถุนายน 2561. 
34 ไทยรัฐฉบับพิมพ, บึ้มราชประสงค ยุค คสช. ทหาร–ตํารวจ รวมคลายปม ผาน ม.44 [ออนไลน], 26 กันยายน 
2558, แหลงที่มา: http://www.thairath.co.th/content/527914 [25 มิถุนายน 2561]. 
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หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา รูปแบบของการกอเหตุของคนรายซับซอนและ
แตกตางจากคนรายทั่วไป แมจะเปนแกงหรือกลุมอาชญากรก็ตาม เพราะกลุมคนกอเหตุวางระเบิด 
ที่ศาลพระพรหม บริเวณแยกราชประสงคเปนผูกอการราย ซึ่งใชขายงานอาชญากรรมขามชาติเปนฐาน  
ในการวางแผน ลงมือ และหลบหนี ซึ่งตํารวจไมไดใหความสนใจขอมูลเหลาน้ี บางสวนเปนรูปแบบ
ของการปฏิบัติการลับซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่ฝกสอนกันใหมหนวยขาวกรองเทาน้ัน แผนประทุษกรรม
ของอาชญากรทั่วไปกับผูกอการรายตางกัน ซึ่งตํารวจไมไดถูกฝกสอนเทคนิคและทักษะในดานน้ี 
มาเชนกันจึงอานทางผูกอการรายไมออก  

ฉะน้ัน อาจกลาวไดวา การสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง ทั้งหนวยขาวกรองและ 
หนวยบังคับใชกฎหมาย สามารถดําเนินการรวมกันได หนวยขาวกรองไมไดขัดขวางหรือแทรกแซง
กระบวนการดําเนินคดีของตํารวจ แตเน่ืองจากวัฒนธรรมองคกร ทักษะตามวิชาชีพ และอํานาจตาม
กฎหมายตางกัน ตํารวจมุ งหาพยานหลักฐานเพื่อจับกุมผูกระทําผิดและสงฟองศาลใหทัน 
ตามกําหนดเวลา ในขณะที่หนวยขาวกรองมุงรวบรวมขาวสารเพื่อขยายผลการสืบสวนหาเครือขาย 
ความเช่ือมโยงของคนราย และกลุมที่อยูเบื้องหลัง วิเคราะหรูปแบบของการปฏิบัติการ หาสาเหตุ 
แรงจูงใจที่กอเหตุ และวัตถุประสงคแฝงในการกอเหตุ เพื่อนําไปสูการระวังปองกันไมใหเกดิ การกอเหตุซ้าํ
ในอนาคต รวมทั้งมุงขจัดตนตอของปญหา ที่สําคัญคือ หนวยขาวกรองไมไดใหความสําคัญกับ 
การสารภาพเหมือนตํารวจ เพราะทราบดีวา ผูกอการรายบางคนถูกฝกมาใหพรอมตายต้ังแตตัดสินใจ
กอเหตุแลว เมื่อพลาดถูกจับกุมไดและถูกสอบสวนจึงเรื่องเล็กนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับอันตราย 
ในการลงมือกอเหตุ บางครั้งผูกอการรายจึงใชเทคนิคตอตานการสอบสวน รวมทั้งชิงสารภาพเสียกอน
เพื่อปกปดสวนสําคัญไว  

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ภัยคุกคามความมั่นคงแหงชาติรูปแบบใหม มีความสลับซับซอน เช่ือมโยงขามภูมิภาค ไมได
เปนปญหาของประเทศใดประเทศหน่ึงเชนในอดีต และไมจํากัดอยูเพียงแคความมั่นคงทางการเมือง 
การทหารเทาน้ัน แตกินความไปทุกภาคสวน การบริหารจัดการความมั่นคงจึงตองจัดการปรับแกใหม 
ใหสามารถรับมือในลักษณะการทํางานแบบบูรณาการ (Comprehensive Security) ได ปจจุบัน 
ทุกประเทศ จึงหันมารวมมือกัน เพื่อปกปองชีวิตและทรัพยสินของประชากรใหรอดพนจากภัยคุกคาม
ตาง ๆ เฉพาะอยางย่ิง ภัยคุกคามเฉพาะหนา (Immediate Threat) จากองคกรอาชญากรรมขามชาติ
ที่รวมมือกับกลุมกอการราย ดําเนินการทั้งในระดับทวิภาคี (Bilateral) พหุภาคี (Multilateral) เชน 
ในกรอบขององคการสหประชาชาติ ประชาคมยุโรป (Europe Community : EC) ประชาคม
การเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political–Community : APSC) ในกรอบอาเซียน 
นอกจากน้ี ยังมีกรอบการประชุม สุดยอดตาง ๆ ทั้งดานการทหาร สังคม เศรษฐกิจ ที่สนใจใน 
ภัยคุกคามรูปแบบใหมมากข้ึนเปนลําดับ การตอตานกอการรายไมไดเปนหนาที่ความรับผิดชอบของ
หนวยใดหรือประเทศใดเทาน้ัน การประสานงานดานขาวกรอง และแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและระหวางประเทศที่ใกลชิดและรวดเร็วจึงมีความสําคัญอยางย่ิง 

เหตุระเบิดที่ศาลพระพรหม เมื่อ 17 สิงหาคม 2558 มีสาเหตุจากกลุมชาวมุสลิมอุยกูร
ตองการ “แกแคนจีน สั่งสอนไทย” ซึ่งกดข่ีเพื่อนรวมชาติพันธุในมณฑลซินเจียง จนกระทั่งตอง
หลบหนี ออกจากจีน ลักลอบเขาไทยแตกลับถูกจับสงไปใหจีนอีก The Global Time35 เช่ือวา  
กลุมกอการราย ETIM นาจะอยูเบื้องหลังการวางแผนโจมตีที่ศาลพระพรหม เพื่อแกแคนที่ไทยสง 
ชาวมุสลิมอุยกูรมากกวา 100 คน ไปใหจีน เมื่อกรกฎาคม 2558 ขณะที่ Xu Liping ศาตราจารยดาน
เอเชียตะวันออกศึกษา แหง The Chinese Academy of Social Sciences เช่ือวา เหตุระเบิดที่ 
ศาลพระพรหมกับการสงชาวมุสลิมอุยกูรใหจีนความสัมพันธกันอยางไมตองสงสัย กอนน้ันไมนาน
หนวยงานของไทยในตุรกีก็ถูกกลุมที่มีความสัมพันธกับชาวมุสลิมอุยกูรกอการประทวง ดานปกกิ่ง
พยายามลดการกลาวถึงประเด็นน้ีลง เกรงจะกระทบตอความรวมมือดานตอตานกอการราย ประเทศ
ที่จะสงชาวมุสลิมอุยกูรใหจีนอาจเปลี่ยนทาทีไดเพราะเกรงจะถูกวางระเบิดแกแคน ดาน Raffaello 
Pantucci แหง Britain's Royal United Services Institute มองวาจีนไมตองการใหประชาชนวิตกวา  

                                                
35 South China Morning Post, Bangkok bomb linked to East Turkestan Islamic Movement, as 
Chinese media stops downplaying issue due to sensitivities over Uygurs [Online], 9 June 2015, 
Available from: https://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1856783/bangkok-
bomb-linked-east-turkestan-islamic-movement [10 June 2018]. 
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ตกเปนเปาหมายของการกอการรายระหวางที่ไปเที่ยวตางประเทศชวงวันหยุด ถาชนช้ันกลางเริ่มสงสัยวา
ทางการมีมาตรการปกปองชาวจีนหรือไม ตอไปปญหาอาจลุกลามกระทบรัฐบาลจีนได  

 
4.2  ขอเสนอแนะ  

4.2.1  ขอเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
ไมเฉพาะแตการวางระเบิดที่ศาลพระพรหม แตเหตุกอการรายที่เกิดข้ึนในไทย 

ครั้งกอน ๆ สวนใหญเกิดในกรุงเทพฯ เชนกัน ไมวาจะเปนกรณี Truck Bomb หรือ Valentine 
Bomb ซึ่งกลุมกอการรายฮิซบอลเลาะหอยูเบื้องหลัง เหตุน้ีจึงช้ีไดวา “เมือง”36 เปนเปาหมายโจมตี 
ที่สําคัญ เพราะเมืองเปนศูนยกลางของชีวิต ประชาชน เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กิจกรรม และเปน
สัญลักษณของสถาบันทางสังคมที่ดํารงอยูในโลกสมัยใหม 

การโจมตีเมืองไมวาจะเปนการกอวินาศกรรม กอการราย หรือกอเหตุรุนแรง  
จึงสงผลในทางจิตวิทยาอยางมากกับสังคมน้ัน ๆ เห็นไดจากที่ผูกอการรายโจมตีกรุงปารีส  
เมื่อพฤศจิกายน 2558 ผูกอการรายเลือกวันลงมือในวันศุกรที่ 13 เน่ืองจากเปนวันสุดทาย ในสัปดาห
ของการทํางานในสังคมตะวันตก ประชาชนมักใชเวลาหลังเลิกงานไปชมกีฬา คอนเสิรต หรือไปเที่ยว
สถานบันเทิงยามคํ่าคืน ทําใหมีผูคนรวมตัวกันอยูจํานวนมากถือเปนเปาหมายใหม ของผูกอการราย
เพราะมีการเฝาระวังตํ่า (Soft Targets) โจมตีงาย ปองกันยาก ไมวาจะดวยเหตุผลของการทําลายลาง 
หรือกอการจลาจล หนวยงานความมั่นคงเห็นสัญญาณแลววา ผูกอการราย ไมไดมีเปาหมายทําลาย
ทรัพยสินหรือสถานที่สําคัญของรัฐบาล แตกลับพุงเปาหมายไปที่ชีวิต ของประชาชนอยางไมจําแนก 
รวมไปถึงสถานที่สาธารณะซึ่งเปนพื้นที่เปด  

ขณะที่ไทยประสบเหตุกอการรายนอยกวาตะวันตก จึงไมตระหนักในเรื่องน้ี ทําให
เขาใจกันวา ไทยไมไดเขาไปเกี่ยวของกับสถานการณความขัดแยงใหญของโลก จึงไมใชเปาหมายของ
การกอการราย กรณีน้ีถูกตองเพียงสวนหน่ึง การกอการรายสมัยใหมไมไดมุงโจมตี ประเทศเปาหมาย
โดยตรง เพราะสามารถลงมือกอเหตุในประเทศอื่นได เหตุกอการรายในไทยที่ผานมา ก็ไมไดเกิด
เพราะไทยเปนเปาหมายหลัก แตเปนการกอเหตุเชิงสัญลักษณโดยสภาพที่มีผลตอชาติตะวันตกหรือ
ประเทศอื่นซึ่งเปนเปาหมายที่แทจริง37 แตบทเรียนจากเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหม ความขัดแยงทาง
การเมืองที่ใชระเบิดสังหารฝายตรงขาม หรือปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตในปจจุบัน ทําใหไทย 
ตองคิดทบทวนเรื่องบริหารจัดการเมืองภายใตสถานการณความรุนแรง ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ ที่หลีกเลี่ยง
ไมได หนวยความมั่นคงตองคิดหาวิธีปองกัน ตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ (พ.ศ.  2560–2564) ที่เนนการปองกันและรักษาความปลอดภัยในเขตเมือง ซึ่งเปนยุทธิวิธี
รับมือกับการกอการราย จึงควรมีมาตรการสําคัญรองรับ ไดแก38 

                                                
36 สุรชาติ  บํารุงสุข, “การกอการรายใหม : ยุคหลังปารีส (New Terrorism : The Post–Paris Attack),” จุลสาร
ความม่ันคงศึกษา (ธันวาคม 2558): 1–6. 
37 บีบีซีไทย, สุรชาติ บํารุงสุข ชี้ระเบิดราชประสงคเปนสัญญาณเตือนภัยใหเตรียมรับมือ [ออนไลน], 21 สิงหาคม 
2558, แหลงที่มา: http://webboard.norporchoreusweden.org/index.php?topic=1680.0;nowap  
[20 มิถุนายน 2561]. 
38 เพิ่งอาง. 
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1) ตองมีแผนเผชิญเหตุระดับประเทศและพื้นที่ ใหครอบคลุมหนวยงานสําคัญ  
ทั้งของรัฐและเอกชนซึ่งต้ังอยูในเมือง บางกรณีอาจอยูนอกขอบอํานาจกฎหมาย (Jurisdiction) ของ
หนวยงาน จึงตองมีระบบประสานงานขามหนวยจากภาครัฐไปสูเอกชน ฝกซอมการรับมือสถานการณ
ฉุกเฉิน ที่อาจเกิดได เมื่อเกิดเหตุรุนแรงในพื้นที่ไมตองรอคําสั่งจากหนวยเหนือหรือสวนกลาง เจาของ 
พื้นที่เกิดเหตุตองปฏิบัติงานไดทันที จะใหรัฐหรือหนวยขาวกรองจะแจงเตือนทุกครั้งยอมเปนไปไมได 
สถานการณการฝกตองทาทาย จําลองเสมือนจริง ตึงเครียด เพื่อใหมีความคิดริเริ่ม ชวยสงเสริม
ความสัมพันธระหวางบุคคลและหนวยงานสําคัญตาง ๆ เมื่อเกิดเหตุการณจริงทําใหทราบวา  
ในสถานการณน้ัน ๆ ใครเปนผูบัญชาเหตุการณ ประสานงานกันอยางไร ตองคํานึงถึงเงื่อนไขหรือ
สถานการณที่อาจเกิดข้ึนได ในอนาคตจะไมมีใครหรือหนวยงานใดขัดขวางการแลกเปลี่ยนขาวสาร 
อันจะเปนการปองกันโศกนาฏกรรมที่จะเกิดข้ึนอีก  

2) เปลี่ยนเมืองจาก Soft Targets ซึ่งมีทั้งโรงภาพยนตร โรงแรม ศูนยการคา 
สถานีขนสง ปมนํ้ามัน ใหเปน Hard Targets การติดต้ังระบบเฝาตรวจสําคัญมาก เชน CCTV แมจะ
ไมอาจปองปรามการกอเหตุไดทั้งหมด แตก็เสริมใหเปาหมายเขมแข็งข้ึน  

3) สรางระบบสื่อสารกับภาคประชาชน การใหขอมูลที่ถูกตองตอสาธารณะ 
ในสถานการณฉุกเฉินจําเปนมาก จะทําใหประชาชนเขาใจปญหาที่เกิดข้ึนไดดี ชวยลดความวิตกกังวล 
ในสังคมได การปดขาวไมใหประชาชนต่ืนตระหนก (Panic) อาจเกิดผลลบมากกวา  

4) สรางระบบสื่อสารระหวางหนวยงานเตรียมรับมือกับความรุนแรง ทุกหนวยงาน 
ทั้งรัฐและเอกชนตองมีระบบติดตอสื่อสารระหวางกัน (Interoperable Communications) จะชวย
เผยแพรขอมูลที่ถูกตอง เขาใจตรงกัน เชน หากรัฐจะขอใหเอกชนหยุดระบบการขนสงที่ไดสัมปทาน  
ก็ตองอธิบายเอกชนใหเขาใจสถานการณ เพื่อใหรับรูและมีสวนรวมในการตัดสินใจ หากขาดขอมูล  
จะทําใหภาคเอกชนไมตระหนักถึงปญหาความรุนแรงที่จะเกิดข้ึน อาจมองวาการตัดสินใจของรัฐทําให
ธุรกิจเสียหาย  

4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการ 
ไทยมีหนวยความมั่นคงและกรรมการหลายคณะที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวของกับ 

การแกปญหาการกอการรายสากล ที่สําคัญไดแก สมช. ซึ่งดําเนินการในกรอบของคณะกรรมการนโยบาย
และอํานวยการแกไขปญหาการกอการรายสากล (นอก.) มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน หัวหนาหนวย
ความมั่นคงอื่น ๆ ประมาณ 30 คน เปนคณะกรรมการ ในจํานวนน้ีมีหนวยขาวกรอง ทั้งพลเรือน 
ตํารวจ ทหาร รวมอยูดวย จึงสามารถใชสรรพกําลังรวบรวมขาวกรองสนับสนุนการแกปญหาได
ทันทวงที นอกจากน้ัน ยังมีคณะอนุกรรมการอํานวยการแกไขปญหากอการรายสากล (อกรส.) เปน
หนวยรอง รับโจทยจาก นอก.ไปดําเนินการตอ โดยมีศูนยตอตานกอการรายสากล (ศตก.) ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) เปนหนวยกําลังเมื่อตองปฏิบัติการ ทั้งน้ี จุดเริ่มตนของการแกปญหา
ทั้งหมดอยูที่ตํารวจซึ่งเปนหนวยบังคับใชกฎหมายที่ตองเขาดําเนินการในข้ันแรก เมื่อพบวาเหตุที่ข้ึน
เปนการกอการรายก็จะใชกลไกของ นอก.และ อกรส. แกปญหาตามลําดับ  

การประกาศวาเหตุการณน้ันเปนการกอการรายสากลหรือไม เปนภาระของรัฐบาล 
สําหรับไทยมักคํานึงถึงปจจยัและผลกระทบทางการเมืองมากกวาการแกไขปญหา เชน หากประกาศวา 
เปนการกอการรายสากล อาจกระทบตอภาพลักษณและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการเรียกรอง
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คาสินไหมทดแทน เฉพาะอยางย่ิงธุรกิจขนาดใหญ เพราะเงื่อนไขการทําประกันภัยหลายแหงของไทย 
สวนใหญไมครอบคลุมถึงความเสียหายจากการกอการราย อยางไรก็ดี หนวยความมั่นคงที่เกี่ยวของ
ขางตนทราบดีวา กลไก นอก.และ อกรส. ไมเหมาะกับการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหมในปจจุบันแลว 
ลาสุด จึงพยายามปรับแกสายการบัง คับบัญชาใหสั้ น กระชับ และครอบคลุมปญหาที่มี 
ความสลับซับซอนมากข้ึน  

ทั้งน้ี รัฐบาลตระหนักถึงปญหาขางตนดีแลว จึงไดกําหนดแนวทางแกไขไวใน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ยุทธศาสตรการตอตาน
กอการราย และยุทธศาสตรขาวกรองแหงชาติ เพื่อใหประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถแกไขตนเหตุที่เปนรากเหงาของปญหาภายในประเทศทั้งปวงใหหมดไป  
พรอมรองรับปญหาความมั่นคง ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมไดทุกมิติ การบูรณาการการปฏิบัติให
สอดคลอง เกื้อกูล และตอเน่ืองกัน ตลอดไปจนถึงสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาที่สาเหตุไดอยางแทจริง  

เมื่อพิจารณาจากเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหมแลว สามารถประมวลแนวทาง 
การแกไขปญหาในระดับปฏิบัติได ดังน้ี 

1) รัฐบาลตองใหความสําคัญและสนใจงานขาวกรองมากข้ึน กอนเกิดเหตุชุมนุม
ประทวงที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา และการบุกเขาทุบทําลายสถานกงสุลใหญ ณ นครอิสตันบูล 
หนวยขาวกรองไดแจงเตือนกอนเกิดเหตุการณลวงหนาต้ังแตมกราคม 2558 กอนที่ศาลพระพรหม  
ถูกวางระเบิดนานถึง 6 เดือน  

2) หนวยขาวกรองตองคนหาสิ่งบอกเหตุ (Clue) ใหพบกอนเกิดการกอการราย 
ไมอาจพึ่งหนวยขาวกรองมิตรประเทศไดทุกกรณี เน่ืองจากภัยคุกคามของแตละประเทศตางกัน  
หนวยขาวกรองมิตรประเทศจึงรวบรวมขาวกรองในประเด็นที่กระทบตอผลประโยชนของประเทศ
ตัวเอง มากกวาจะสนใจภัยคุกคามที่กระทบตอไทย เชน กรณีการวางระเบิดศาลพระพรหมที่ 
หนวยขาวกรองของไทยไมไดรับแจง Clue ใด ๆ จากหนวยขาวมิตรประเทศ  

3) ทางหน่ึงในการแกปญหาขางตนของหนวยขาวกรอง จึงตองเพิ่มแหลงขาวบุคคล 
เพราะเปนเรื่องสําคัญ เฉพาะอยางย่ิง เครือขายภาคประชาชน (Public Intelligence) หากเครือขายน้ี
ทํางานไดดี ก็จะสามารถชวยเฝาดูสิ่งผิดปกติและแจงใหหนวยขาวกรองตรวจสอบเพิ่มเติมได รวมทั้ง
ใหความสนใจภัยคุกคามที่อาจเกิดกับประเทศที่มีผลประโยชนอยูในไทย แตมีความขัดแยงกับชาติอื่น 
หรือเปนเปาหมายการโจมตีของกลุมหัวรุนแรง 

4) ระบบควบคุมชายแดน (Border Control System) ตองเขมแข็ง ไทยไมไดมี
แตชองทางเขาออกปกติเทาน้ัน แตยังมีชองทางธรรมชาติที่สามารถขามเขาออกไดอิสระ หนวยกําลัง 
ในพื้นที่ตองเฝาระวังเขมงวด จัดทําฐานขอมูลใหหนวยความมั่นคงที่เกี่ยวของสามารถเขามาใชรวมกันได  

5) ควรใหตํารวจสายตรวจ (beat–patrol policemen) เขารับการฝกอบรม
ภารกิจตอตานการกอการราย เพราะไมเคยเรียนรูเปนการเฉพาะมากอน โดยตองทํางานรวมกับ
หนวยงานอื่น ๆ อยางใกลชิด ซึ่งรวมถึงประชาคมขาวกรอง ฝายที่ดูแลชายแดนและตรวจคนเขาเมือง 
เพื่อความเขาใจย่ิงข้ึนเกี่ยวกับรูปแบบของอาชญากรรม รวมถึงอาชญากรรมขามชาติ ความรวมมือ
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และการประสานงานขามขอบอํานาจและการปฏิบัติหนาที่เปนกุญแจสําคัญ เน่ืองจากความแตกตาง
ของอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบมีหลายรูปแบบ39 

6) หนวยบังคับใชกฎหมาย บางกองบัญชาการปฏิบัติงานดานการขาวกรองดวย
เชนกัน หรืออาจจะเปนระดับกองบังคับการสืบสวน ซึ่งสวนใหญรับผิดชอบงานดานอาชญากรรมก็ตาม 
ควรรวมมือกันแลกเปลี่ยนขาวกรองที่ทันเวลาและตรงไปตรงมากับหนวยขาวกรอง เมื่อไดรับมอบ
ภารกิจใหสืบสวนเหตุกอการราย เพื่อใหการสืบสวนแตละกรณีมีขอมูลเกี่ยวกับเปาหมายเพียงพอ 
ตอการนําไปสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม  

7) ฝายบังคับใชกฎหมายและหนวยขาวกรอง ยังคงมีมุมมองตอภัยคุกคามไมตรงกัน 
ทั้งสองฝายควรรวมมือกันใหมากข้ึน โดยแสวงประโยชนซึ่งกันและกันจากศักยภาพหรือจุดแข็งที่ 
แตละฝายมีอยู หนวยขาวกรองอาจมีความรูเรื่องรูปแบบการกอการรายหรือกลุมกอการรายมากกวา 
ในขณะที่หนวยงานบังคับกฎหมายมีอํานาจในการจับกุม ในทายที่สุดควรจะมีการปรับเปลี่ยน
โครงสรางอํานาจทางกฎหมายใหชัดเจน เพราะหนวยขาวกรองเองก็ตองมีอํานาจหนาที่ในการเขาถึง
ขอมูลเพื่อใชประโยชนในการสืบสวน วิเคราะห และประเมินคาภัยคุกคามดวยเชนกัน40 

8) ควรปรับโครงสรางฝายความมั่นคง ใหฝายบังคับใชกฎหมายทํางานรวมกับ
หนวยขาวกรอง และพนักงานอัยการต้ังแตตนนํ้า เพื่อใหสามารถรวบรวมขาวสาร พยานหลักฐาน 
และขอมูลตาง ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน แตก็คานอํานาจกัน ไมใหการสืบสวนดําเนินไปในทางมิชอบ 
หลายประเทศไดเพิ่มพนักงานอัยการเขาไปในกลุมงานความมั่นคงของประเทศแลว ที่สําคัญคือเพื่อให
การรวบรวมพยานหลักฐาน และการรวบรวมขาวกรอง สามารถนํามาใชประโยชนเปนหลักฐานมัดตัว
ผูกอการรายจนกระทั่งสงฟองดําเนินคดีใหศาลพิพากษาลงโทษได มิใชพยานหลักฐานออนจนศาล 
ตองยกฟองในที่สุด  

9) ผูรับผิดชอบงานดานความมั่นคงของไทยควรเปลี่ยนวิธีคิดใหม เพราะ 
ความเขาใจที่วา ไทยไมใชเปาหมายของการกอการรายน้ันไมถูกตอง กลุมกอการรายอาจเลือกลงมือ
ในไทยเพื่อโจมตีผลประโยชนของประเทศเปาหมายได ซึ่งเหตุระเบิดที่ศาลพระพรหมเปนขอบงช้ี 
ที่ชัดเจน จนไมอาจปฏิเสธไดอีก  

10) ไทยควรจัดต้ังหนวยเฉพาะกิจตอตานกอการราย (Joint Terrorism Task 
Force : JTTF)41 เชนที่หลายประเทศดําเนินการแลวประสบผลสําเร็จดวยดี อาจเริ่มจากหนวย 
ขนาดเล็กกอน เพื่อเรียนรูและปรับระบบการทํางานเปนทีมที่มาจากหลายสังกัด ซึ่งมีวัฒนธรรม
องคกรแตกตางกัน แลวอาจขยายขนาดของ JTTF ตามความเหมาะสม สามารถศึกษาตัวแบบจาก 
JTTF ของสหรัฐฯ หรือหนวยงานลักษณะเดียวกับของออสเตรเลีย อินโดนีเซีย หรือประเทศอื่น ๆ  ก็ได  

กรณีสหรัฐฯ ประสบปญหาการสืบสวนและปฏิบัติงานซ้ําซอน จึงต้ัง JTTF ที่ 
นครนิวยอรก เมื่อป 2523 บูรณาการหนวยบังคับใชกฎหมายกับหนวยขาวกรอง เพื่อตอตานกอการราย
ทั้งในสหรัฐฯ และตางประเทศ มี FBI เปนหนวยนํา สวนหนวยงานเขารวม ไดแก กระทรวงความมั่นคง

                                                
39 กุลนันทน  คันธิก, “การปองกันเมืองในโลกสมัยใหม (Securing Global Cities),” จุลสารความม่ันคงศึกษา 
(กรกฎาคม 2560): 16–22. 
40 รวี  ประจวบเหมาะ, อางแลว เชิงอรรถที่ 11. 
41 สัมภาษณ  ผูเชี่ยวชาญดานตอตานกอการราย, 25 มิถุนายน 2561. 
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แหงมาตุภูมิ (DHS) สํานักงานความมั่นคงแหงชาติ (National Security Agency : NSA) หนวยรักษา
ความปลอดภัยดานการขนสง (Transportation Security Agency : TSA) หนวยสืบสวนชายฝง 
(Coast Guard Investigative Service : CGIS) สํานักงานอัยการ ตํารวจระดับรัฐบาลกลางรัฐ และ
ตํารวจทองถ่ิน JTTF ประสบความสําเร็จมาก ใชทรัพยากรไดอยางคุมคา ลดการทํางานซ้ําซอน  
เพิ่มขีดความสามารถในการตอบโตสถานการณรุนแรงไดรวดเร็ว ขอขอมูลจากหนวยอื่น ๆ ประมาณ  
50 แหง ไดทันที 

JTTF เนนภารกิจตอตานการกอการราย ต้ังแตการสืบสวน รวบรวมขอมูลขาวกรอง 
ตรวจสอบ ติดตาม จับกุม วิเคราะหสถานการณในพื้นที่ กระจายขาวสาร วางแผนการจัดการกับ 
สถานการณวิกฤตและปฏิบัติการอยางเต็มรูปแบบ ประเมินการลดระดับภัยคุกคาม (Threat 
Mitigation) และทบทวนยุทธศาสตรการรับมือภัยคุกคาม (Threat Strategy) เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญของภัยคุกคามตาง ๆ ทุกป ทั้งน้ี JTTF เปนหนวยที่ตอบสนองเมื่อเกิดเหตุรุนแรงข้ึน 
ในพื้นที่ลําดับแรก ขณะที่ยังไมสามารถระบุไดวาเปนคดีประเภทใด หากเรื่องอาชญากรรมจะสงคดีให
ตํารวจนิวยอรก (NYPD) รับผิดชอบ แตถาเปนเหตุกอการราย JTTF อาจเปนเจาของคดีตอไป รวมทั้ง
ประสานขอมูลเพื่อใชตอบโตสถานการณไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เชน กรณีเหตุระเบิด
บอสตันมาราธอน เมื่อเมษายน 2556 JTTF รับผิดชอบคดีในชวงแรกซึ่งยังระบุไมไดวาเปนคดี
ประเภทใด เมื่อสืบสวนไปจนไดขอมูลเพียงพอแลวจึงสงให FBI เปนเจาของคดี 
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ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายกฤษฎา  อักษรวงศ 
 
ประวัติการศึกษา – นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 – ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พฒันาสงัคม)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร (NIDA) 
 
ประวัติการทํางาน 

พ.ศ. 2532   นักการขาว 3 กอง 5 
พ.ศ. 2534   นักการขาว 4 กอง 5 
พ.ศ. 2538   นักการขาว 5 กอง 7 
พ.ศ. 2540  ปฏิบัติราชการสนาม ศูนยปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.)  

สวนโครงการ 315 อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว  
พ.ศ. 2541  นักการขาว 6 ว กอง 5  
พ.ศ. 2546   นักการขาว 7 ว กอง 14 
พ.ศ. 2547   ปฏิบัติราชการสนาม ศูนยวิวัฒนสันติ (ศวส.) กองทัพภาคที่ 4  

สวนหนา (ทภ.4 สน.) คายอิงคยุทธบรหิาร อ.หนองจิก จ.ปตตานี  
พ.ศ. 2552   นักการขาวชํานาญการพเิศษ สํานัก 9  
พ.ศ. 2552–2555  อัครราชทูตทีป่รกึษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว  
พ.ศ. 2555   ผูอํานวยการสวนตอตานการกอการราย 1 สํานัก 6 

 
ตําแหนงปจจุบัน ผูอํานวยการสํานัก 6 สํานักขาวกรองแหงชาติ 
 
 


