รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)
เรื่อง การเสริมสรางศักยภาพของตํารวจไทยในการตอตาน
การกอการรายภายใตกรอบประชาคมอาเซียน
จัดทําโดย พลตํารวจตรี มโนช ตันตระเธียร
รหัส 4034

รายงานฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ป 2555
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
ลิขสิทธิ์ของกระทรวงการตางประเทศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคล
(Individual Study)

เรื่อง การเสริมสรางศักยภาพของตํารวจไทยในการตอตาน
การกอการรายภายใตกรอบประชาคมอาเซียน

จัดทําโดย พลตํารวจตรี มโนช ตันตระเธียร
รหัส 4034

หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ป 2555
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเปน “ประชาคม” ในป ค.ศ. 2515 ซึ่ง
แนนอนที่สุดจะมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ ทั้งในระดับประเทศและในระดับ
ภูมิภาค ที่จะตองมีการเตรียมการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว การศึกษาครั้งนี้เปนการ
สํารวจวิเคราะหแนวทางในการเสริมสรางศักยภาพของเจาหนาที่ตํารวจดานการตอตานการกอการ
ราย ที่จําเปนภายใตกรอบการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
จากการพิ จารณาวิ เคราะห แผนการดํ า เนิ นงานเพื่ อปฏิ บั ติต ามแผนปฏิ บั ติก ารต อต า น
อาชญากรรมขามชาติ (Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat
Transnational Crime) ประกอบกับรายละเอียด ความตกลงที่มีรวมกันของหัวหนาตํารวจอาเซียน
(ตามแถลงการณรวม หรือ Joint Communiqué) ไดระบุความจําเปนในการดําเนินการในการตอตาน
การกอการราย ที่สอดคลองกัน 3 ประเด็นหลักคือ:
1) การเสริมสรางความรู เพิ่มพูนความเขาใจในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการกอการราย,
2) การแกไขแนวความคิดแบบสุดโตง สภาวะและแรงจูงใจที่เอื้อตอการเผยแพรการกอ
การราย
3) การใหประชาชนและสื่อมวลชนเขามีสวนรวมในการตอตานกอการรายซึ่งถือไดวา
เปนเปาหมายเบื้องตนที่ตองดําเนินการภายใตกรอบประชาคมอาเซียน
อยางไรก็ดี เมื่อไดตรวจสอบกระบวนการใหความรูอันเปนปจจัยพื้นฐานที่จําเปนในการ
เพิ่มสมรรถนะระดับบุคคล และนําไปสูการเสริมสรางยกระดับศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดย
วิเคราะหจากหลั กสูตรการฝก อบรมตา งๆ (ทั้ง หลัก สูตรการฝกอบรมกอนเขา รับราชการตํ ารวจ
(Pre-service Training) และ การฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพขาราชการตํารวจ (In-service
Training) ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวาสมควรที่จะตองมีการเพิ่มเติมปรับปรุงพัฒนาใหมี
ความเหมาะสมกับสภาวะของการกอการรายในปจจุบัน และในอนาคต ทั้งในดานสาระเนื้อหา และ
ดานจํานวนปริมาณของการฝกอบรม ทั้งนี้เพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจไดมีความรูที่เหมาะสมเพื่อใช
เปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอตานการกอการรายอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับแนวทางความตองการภายใตกรอบประชาคมอาเซียนดวยอีก สวนหนึ่ง
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กิตติกรรมประกาศ
ในการศึกษาการเสริมสรางศั กยภาพของตํารวจไทยในการตอตานการกอการรายภายใต
กรอบประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ไดสําเร็จลุลวงไป
ด วยดี ก็ ด วยความกรุ ณา ความอนุ เคราะห และความช วยเหลื ออย างดี ยิ่ งจาก ผู ช วยศาสตราจารย
ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม, ดร. จิตริยา ปนทอง, และ ศาสตราจารย ดร. สุรชัย ศิริไกร ที่รวมกันเปน
อาจารยที่ปรึกษา โดยทุกทานไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา ใหขอชี้แนะ แนะนํา และใหขอคิดเห็น
ที่เปนประโยชนตอการศึกษาในทุกขั้นตอน ผูเขียนขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
ผู เขี ยนขอขอบคุ ณเจ าหน าที่ และหน วยงานต างๆ ของสํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ ได แก
กองการตางประเทศ, โรงเรียนนายรอยตํารวจ และ กองบัญชาการศึกษา (กองบังคับการฝกอบรม
ตํารวจกลาง, สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ) ที่ ไดกรุณาเอื้อเฟอข อมูลและเอกสารต างๆ ที่
เกี่ยวของจําเปนเพื่อใชสําหรับการศึกษาในครั้งนี้
ท ายที่ สุ ด ผู เขี ยนขอขอบคุ ณ คุ ณภั ทรั ตน หงษ ทอง ที่ ได แนะนํ าให ผู เขี ย นได ทราบถึ ง
รายละเอียด จนผูเขียนเกิดความสนใจที่จะเขารวมการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต ซึ่งก็ได
ประจักษวาเปนหลักสูตรที่เปนประโยชนอยางยิ่ง การเขารับการอบรมในหลักสูตรนี้จะเปนไปไมได
เลยหากไมไดรับการสนับสนุนและการอนุญาตจากผูบังคับบัญชาตนสัง กัด พลตํารวจโท ชนินทร
ปรีชาหาญ ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ที่ไดมองเห็นความสําคัญของการศึกษา เพิ่มพูนความรู
พัฒนาบุคลากร และไดใหผูเขียนเปนผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเขารวมรับการอบรมหลักสูตร
นั กบริ หารการทู ต รุ นที่ 4 ในครั้ ง นี้ ตามคํ าเชิ ญของสถาบั นเทวะวงศ วโรปการ กระทรวงการ
ตางประเทศ ซึ่งผูเขียนจะไดนําความรู และประสบการณที่ไดจากการศึกษาอบรมไปใช /ปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน องคกร และประเทศชาติตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 กลาวทั่วไป
สถานการณและเหตุการณกอการราย ทั้งในระดับโลกคือเหตุการณ 9/11 ณ สหรัฐอเมริกา
การกอการรายในภูมิภาค (เหตุการณระเบิดบาหลี ระเบิดโรงแรมแมริออท จาการตา อินโดนีเซีย
การกอความไมสงบในประเทศฟลิปปนส
การกอการรายเปนความท าทายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไมนานนัก และสําหรับเจาหนาที่
ตํารวจซึ่งโดยหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยและสงบเรียบรอยของสังคม อาจพูดไดวาการกอ
การรายไดทําใหเจาหนาที่ตํารวจในปจจุบันตองมีบทบาท หนาที่เพิ่มขึ้นในการตอตานการกอการ
ราย และทําใหเจาหนาที่ตํารวจตองการแนวทาง รูปแบบ และปรัชญาในการปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น
เปลี่ยนแปลงและตางออกไปจากการปราบปรามอาชญากรรมทั่วไป
การการศึกษา และการฝกอบรมเพื่อใหความรูที่เหมาะสมและจําเปนแกเจาหนาที่ตํารวจ
จะเป น การขยายยกระดั บ สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง าน อั น เป น แนวทางหนึ่ ง ในก ารเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถและศักยภาพของเจาหนาที่ตํารวจในการตอตานการกอการราย
1.2 สภาพและความสําคัญของปญหา
1.2.1 การรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ประเทศไทยจะเข า ร ว มกั บ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นเป น “ประชาคมอาเซี ย น”
(ASEAN Community) ใน พ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเซียน มีเปาหมายหลักประการหนึ่งคือความ
สงบสุขปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของประเทศสมาชิก กําหนดไวภายใต “เสาหลัก”
ดานการเมืองและความมั่นคง (Political – Security Pillar) ซึ่งปรากฏเปนแผนงานการจัดตั้ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community Blueprint หรือ
APSC Blueprint) ขึ้น เพื่อใหการพิจารณาดําเนินงานดานการเมืองและความมั่นคงในหมูประเทศ
สมาชิกตางเปนไปอยางมีทิศทาง และมีความสอดคลองกันทั้งภูมิภาค
การเปนประชาคมอาเซีย น อาจทํา ใหเกิดความเปลี่ย นแปลงในหลากหลายมิติ /
บริ บ ท ก อ ให เ กิ ด ความเชื่ อ มโยงและเสรี ใ นหลายด า น ซึ่ ง นอกจากจะส ง ผลในทางที่ เ ป น

2
คุณประโยชนตอภูมิภาคและประเทศสมาชิกแลว ยังอาจสงผลกระทบทําใหเกิดสภาพอันเปนปจจัย
เอื้อตอปญหา “ความมั่นคงรูปแบบใหม” (Non-traditional Security Issues) ซึ่งรวมถึงอาชญากรรม
ขามชาติในรูปแบบตางๆ
1.2.2 การกอการราย ถูกจัดเปนหนึ่งในแปดฐานความผิดอาชญากรรมขามชาติ ที่อาเซียน
เนนหนักใหความสําคัญพิเศษ และเปนประเด็นในความสนใจของการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งประชาคม
อาเซี ย นได มี ก ารจั ด ทํ า โครงการดํ า เนิ น งานด า นการต อ ต า นการก อ การร า ยเป น ส ว นหนึ่ ง ของ
แผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ (Work Programme to Implement the
ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) ขึ้นอีกสวนหนึ่ง ซึ่งโครงการดําเนินงาน
ดา นการต อต านการกอการร า ยก็ ได ถู กบรรจุเข าเปนสวนสํา คัญหลัก สวนหนึ่ ง กํา หนดให มี ก าร
ดํ า เนิ น การตามแนวนโยบาย (Policy Guidelines) ของแผนปฏิ บั ติ ก ารอาเซี ย นเพื่ อ ต อ ต า น
อาชญากรรมขามชาตินี้
1.2.3 การยกระดับสมรรถนะ (Competency) ในการปฏิบัติหนาที่ดวยการใหความรู
(Knowledge) ที่จําเปนและเหมาะสม เปนสวนสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพการทํางานใหกั บ
เจาหนาที่ตํารวจ
1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
ปจจุบันในทางวิชาการไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการกอการรายอยางกวางขวางขึ้น มีขอมูล
รายละเอียดและขอเท็จจริงตางๆ ไดถูกคนพบจํานวนมากและเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา เจาหนาที่ตํารวจ
ในฐานะผูปฏิบัติงานจําตองมีพื้นฐานความรู ขอมูล และมีความเขาใจในปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การกอการราย ตลอดจนสาเหตุที่ทําใหบุคคลกลายเปนผูกอการราย แรงจูงใจ และเจตนาในการ
กระทําการกอการราย นอกจากนั้น ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจยังมีความจําเปนที่จะตอง
สามารถนํ า ความรู ที่ ต นมี อ ยู นั้ น ออกมาใช ใ นการตรวจสอบ สั ม ผั ส -รั บ รู และสนองตอบใน
สถานการณตางๆอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคําถามของการศึกษาในครั้งนี้คือ
“เจาหนาที่ตํารวจไดรับขอมูล การฝกอบรม หรือโอกาสในการศึกษาในประเด็นตางๆ ที่
เหมาะสมและจํา เปนภายใตกรอบประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวของกับ การกอการร าย ที่จะสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในการตอตานการกอการราย หรือยัง?”
เพื่อตอบคําถามในการศึกษาดังกลาว โดยจําแนกเปนประเด็นคําถามปจจัย คือ
1.3.1 แผนการดํ าเนินงานภายใตกรอบประชาคมอาเซีย น (ทั้งในระดั บนโยบาย และ
ระดับปฏิบัติที่เกี่ยวของ) เพื่อตอตานการกอการาย มีแนวทาง รายละเอียดการดําเนินการ และความ
ตองการเปนอยางไร
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1.3.2 การศึกษา และฝ กอบรมเจาหนา ที่ตํารวจ ไดให รายละเอียดความรู หัวขอวิชาที่
เหมาะสม จําเปนเกี่ยวกับการกอการรายหรือไมเพียงใด
1.3.3 ความรูและทักษะใดที่ควรจะตองมีการปรับปรุง พัฒนาเพิ่มเติ ม และเพียงใด เพื่อ
ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจในดานการตอตานการกอการราย
ภายใตกรอบความรวมมือของประชาคมอาเซียน
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ โดย วิจัยเอกสาร (Documentary Research)
1.5 แนวทางในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
1.5.1 สํารวจ รวบรวมเอกสารนโยบาย แผน แผนปฏิบัติการดานการตอตานการกอการ
รายของอาเซียนที่สําคัญ นํามาวิเคราะหแนวทาง ระดับ และรูปแบบความตองการในการปฏิบัติ
หนาที่ของตํารวจที่เกี่ยวกับการกอการราย
1.5.2 สํารวจ รวบรวมเนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) และ/หรือ หัวขอการฝกอบรมบรรยาย ตลอดจนขอบเขตเนื้ อหาการบรรยายของหลั ก สู ตรการศึ ก ษา การฝ ก อบรมตํ า รวจ ทั้ ง
หลักสูตรการฝกอบรมกอนเขารับราชการตํารวจ (Pre-service Training) และ การฝกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพขาราชการตํารวจ (In-service Training) นํามาวิเคราะหรายละเอียด เนื้อหา
สาระ และความตลอดจนทักษะที่จําเปนรูที่เกี่ยวกับการกอการราย การปองกันและการตอตานการ
กอการราย
1.5.3 วิ เ คราะห เปรี ย บเที ย บความครบถ ว น สอดคล อ งกั น ระหว า งนโยบาย แผน
แผนปฏิบัติการ (ตามขอ 5.1) และ เนื้อหา สาระ ตลอดจนขอบเขตเนื้อหาการบรรยาย (ตามขอ 5.2)
เพื่อพิจารณาวิเคราะหชองวางอันเปนขอแตกตางที่จําเปนตองเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเนื้อหา
สาระในการใหการศึกษา ใหความรูและฝกอบรม เพื่อสงผลในการเพิ่มสมรรถนะ ยกระดับศักยภาพ
ของเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติหนาที่
1.6 ประโยชนของการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้จะทําใหไดรับทราบถึงความรู และทักษะที่เกี่ยวของกับการปองกัน
ตอตานการกอการรายที่เจาหนาที่ตํารวจไดรับจากการศึกษา ฝกอบรมปจจุบัน และทําใหสามารถ
กําหนดประเด็นความรูและทั กษะที่ควรจะตองพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อยกระดับความสามารถในการ
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ปฏิบั ติหนา ที่ข องเจ าหนา ที่ตํารวจในการปองกั นและตอตา นการก อการรา ย ภายใตก รอบความ
รวมมือประชาคมอาเซียนตอไป

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ในบทนี้จะไดทํ า การสํ ารวจแนวคิดเชิ งทฤษฎี ดา นสมรรถนะ (Competency Theory)
ระดับบุคคล จะไดถูกสํารวจและนํามาพิจารณาเพื่อใชเปนพื้นฐานในการกําหนดกรอบและประเด็น
ของการศึกษา จากนั้นจะไดสํารวจและทบทวนวรรณกรรมที่ใหความรูความเขาใจเบื้องตนที่เปน
ประโยชนดานการกอการราย และแนวคิดการดําเนินการเกี่ยวกับการตอตานการกอการราย แลวทํา
การสํารวจการเกิดและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ไปถึงนโยบายและกรอบการทํางานรวมกัน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในดานการเมืองและความมั่นคง ซึ่งมีอาชญากรรมขามชาติประเภท
ตางๆ เปนประเด็นหนึ่งของความรวมมือระหวางกัน ซึ่งการกอการรายไดถูกบรรจุเปนฐานความผิด
เนนหนักประการหนึ่งที่จะตองมีการดําเนินการรวมกัน แลวสํารวจเอกสารและ/หรือความตกลง
ตลอดจนแถลงการณรวมของประเทศสมาชิกเพื่อทําการวิเคราะหเนื้อหารายละเอียด และความ
ตองการ เพื่อประมวลขึ้นเปนเปาหมาย ปจจัยชี้วัดระดับและความสําเร็จสําหรับเจาหนา ที่ตํารวจใน
การปฏิบัติงานตอตานการกอการรายเพื่อพิทักษรับใชประชาชนตามอํานาจหนาที่ ทั้งนี้ตอไป
2.1 แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competencies Theory) ระดับบุคคล
การบริหารงานเชิงสมรรถนะ (Competency Management) เปนเครื่องมือทางการบริหารที่
มุงไปที่ตัวบุคคลากร และเนนการพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ และ คุณลักษณะตางๆ เพื่อ
นําไปสูการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยนักวิชาการที่ถือไดวาเปน
ผูบุกเบิก หรือเรียกไดวาเปน “บิดา” ของการบริหารงานเชิงสมรรถนะคือ David McClelland เมื่อเขา
ไดศึกษาพบคุณลักษณะของพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่สูงกวามาตรฐาน (Superior
Performance) ในกลุมพนักงานระดับปฏิบัติของสํานักงานขาวสารแหงประเทศอเมริกา แลวเขาได
ใหชื่อคุณลักษณะดังกลาวนั้นวา “สมรรถนะ” (Competency) และไดใหคําจํากัดความวา หมายถึง
บุคลิกลักษณะที่ซอนอยางภายในปจเจกบุคคลซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้นสรางผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ (McClelland,1973) นอกจากนั้น เขา
ยังไดยืนยันดวยวาสมรรถนะเปนปจจัยทํานายความสําเร็จในการทํางานของบุคคลากรไดดีที่สุด
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โดยระบุวาความฉลาดของบุคคลไมใชปจจัยเดียวที่กําหนดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับทั้ง
ไดใหองคประกอบของสมรรถนะ ตามแนวคิดของ McClelland (1973) ไว 5 ประการคือ
(1) ความรู (Knowledge) คือ ความรูเฉพาะในเรื่องที่ตองรู
(2) ทั ก ษะ (Skill) คื อ สิ่ ง ที่ ต อ งการเพื่ อ ให ก ระทํ า อย า งหนึ่ ง อย า งใดได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยทักษะเกิดขึ้นไดจากพื้นฐานทางความรู และสามารถปฏิบัติไดอยางแคลวคลอง
วองไว
(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self Concept) คือ เจตคติ คานิยม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณของตนเอง หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปน เชน ความมั่นใจในตนเอง
(4) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Personal Traits) เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น
เชน ภาวะผูนํา
(5) แรงจู ง ใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) เป น แรงขั บ ภายในที่ ทํ า ให บุ ค คลแสดง
พฤติกรรมไปในทางใดทางหนึ่ง
ในขณะที่ Spencer and Spencer (1993) เชื่อวาสมรรถนะ (Competency) ในการทํางาน
เป น ลั ก ษณะเฉพาะอั น เป น คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของของแต ล ะบุ ค คลในการทํ า งาน (Underlying
Characteristics) ที่มีความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship) เปนปจจัยในการทํานาย
พฤติกรรม (Behavior) และระดับการทํางาน (Performance) ซึ่งก็มีความคลายคลึงไมไดตางไปจาก
McClelland (1973) โดยเขาไดกําหนดทฤษฎีภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Theory) จําแนกสมรรถนะออก
ไว 2 มิติคือ 1) มิติภายนอก (Explicit) ซึ่งสามารถมองเห็นและตรวจวัดไดไมยากนักเสมือนสวนบน
ที่โผลพ นเหนื อระดั บน้ําของภูเขาน้ําแข็ง ประกอบดวย ความรู (Knowledge) และทักษะความ
ชํานาญ (Skill) และ 2) มิติภายใน (Implicit) ซึ่งเปรียบเสมือนสวนของภูเขาน้ําแข็งที่จมอยูภายใต
ระดับน้ํา ประกอบดวยการนิยามตนเอง (Self-concept) ลักษณะเฉพาะของบุคคล (Personal Traits)
และแรงจูงใจ (Motives)
ในเวลาตอมา Perry (1998) ไดระบุในทางที่สอดคลองกับทฤษฎีภูเขาน้ําแข็งของ Spencer
and Spencer (1993) ขางตนวาสมรรถนะคือความรู (Knowledge) ความชํานาญ (Skill) และ ทัศนคติ
(Attitude) ที่เปนปจจัยกําหนดความสําเร็จของผลการปฏิบัติงาน โดยเราสามารถสังเกตและวัด
คุณสมบัติพื้นฐาน และเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน โดยจะสามารถปรับปรุงผลการปฏิบัติงานได
ดวยการฝกอบรมและการพัฒนา และมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Spencer and Spencer
(1993) อีกดวยวาสมรรถนะในมิติภายนอก (Explicit Competencies) อันไดแกความรู และความ
ชํานาญ ขางตนสามารถสั่ง สอนฝกอบรม-เรียนรูกันได ในขณะที่สมรรถนะมิติภายในนั้นยากที่จะ
สังเกตและนํามาใชใหเกิดประโยชนในทางบริหาร
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เพื่อใหสามารถนําผลของการศึกษาไปใชบริหารการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม จึงเปน
ความเหมาะสมที่จะกําหนดกรอบการศึกษาครั้งนี้ไปที่การฝกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด านความรู
(ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสมรรถนะในมิติภายนอก) ซึ่งจะสามารถนําผลการศึกษาไปพัฒนากําหนด
หัวขอ ประเด็น และแนวทางที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม เพื่อใหเกิดความรูที่เหมาะสม เกิดการ
พัฒนาเปนการยกระดับศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจตอไปได
ในชวงตอไปจะไดทําการสํารวจ ทบทวนความรูเบื้องตน (อันไดแก ความหมาย ลักษณะ
รูปแบบ ฯลฯ) ของการกอการราย และการดําเนินการในการตอตานการกอการรายโดยสังเขป เพื่อ
เปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาครั้งนี้
2.2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการกอการราย
การกอการราย (Terrorism) สุรชาติ บํารุงสุข (2010) ไดอธิบายวาเปนรูปแบบของการ
สรางความรุนแรงโดยตรงตอผูที่มิใชทหาร หรือหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา /การเขาปะทะโดยตรงกับ
กองกําลังตํารวจและทหาร แตมุงใชความรุนแรงไปที่เปาหมายสาธารณะและเปาหมายทางเศรษฐกิจ
หนวยปฏิบัติการมีขนาดเล็กกวาสงครามก อความไมสงบ การปฏิบัติมักใชวิธีการลอบสังหาร วาง
ระเบิ ด ขว างระเบิ ด ลอบวางเพลิง ใชก ารทรมาน จี้เครื่ องบิน และลัก พาตัว บางครั้ งใชรูปแบบ
ปฏิ บั ติ ก ารเพี ย งเพื่ อสร า งผลสะเทื อนทางการเมื อง ปฏิ บั ติก ารเหล า นี้ มั ก ดํ า เนิ นการโดยกลุ ม ที่
ตองการปกครองตนเอง และกลุมที่ไมใชรัฐ (Non-state Actors)
การกอการรายเปนคําหนึ่งที่มีการโตเถียงอยางกวางขวาง และมีนิยามที่หลากหลาย โดย
ไมมีความหมายใด ที่ไดรับการยอมรับโดยสมบูรณ ในชั้นตนนี้จะไดสํารวจนิยาม และความรูตางๆ
เกี่ยวกับการกอการรายดังนี้
2.2.1 นิยาม “การกอการราย”
วอลเตอร ลาควอร แหงศูนยการศึกษายุทธศาสตรและการศึกษาระหวางประเทศ
(Center for Strategic and International Studies) ไดกลาววา "ลักษณะเฉพาะที่ยอมรับกันทั่วไปคือ
การกอการรายนั้น เกี่ยวของกับความรุนแรง หรือการขมขูดวยความรุนแรง" ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานการ
ก อ การร า ยจํ า นวนมากมี ค วามเห็ น สอดคล อ งกั น ว า การก อ การร า ยที่ เ กิ ด ขึ้ น จะแฝงไว ด ว ย
ยุทธศาสตร ไมวาจะกระทําโดย การวางระเบิด การใชปนยิง การจี้ (เครื่องบิน หรือ รถโดยสาร)
หรือ การลอบสังหาร ไมไดเปนการลงมืออยางเลือกสุม ไมเกิดขึ้นเองโดยปราศจากความตั้งใจ และ
ไมไดเกิดขึ้นอยางมืดบอด แตเปนการกระทําที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจที่จะใชความรุนแรง มุงประสงคตอ
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พลเรือน เพื่อหวังผลทางการเมือง หรือสนองความเชื่อทางศาสนา อยางไรก็ตาม ผูเชี่ยวชาญสวน
ใหญ ก็ยังคงไมสามารถจะกําหนดคําจํากัดความที่ตายตัว
กระทรวงการตางประเทศสหรัฐฯ ใหคําจํากัดความการกอการรายไววา “เปนการ
กระทําที่ผานการใครครวญพิจารณา เปนการกอความรุนแรงพุงเปาตอบุคคลที่ไมใชทหาร และแฝง
ไวดวยวัตถุประสงคทางการเมือง กระทําขึ้นโดยกลุมองคกรระดับทองถิ่นของแตละประเทศ หรือ
องคกรลับ โดยปกติจะกระทําเพื่อใหเกิดผลกระทบขึ้นแกผูพบเห็น” โดยนายพอล พิลลาร อดีต รอง
ผูอํานวยศูนยตอตานการกอการราย ของสํานักงานขาวกรองกลางสหรัฐฯ (CIA) ใหความเห็นในเชิง
สอดคลองกันวา การกอการรายจะตองมีองคประกอบรวม 4 ประการ คือ
1) ไมใชการกระทําที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจเพียงชั่ววูบ แตเ ปนการกระทําที่
ผานการใครครวญไตรตรอง และวางแผนไวลวงหนา
2) เปนการกระทําที่หวังผลทางการเมือง ไมใชอาชญากรรม ดังเชนกลุมองคกรที่
ดําเนินธุรกิจผิดกฎหมาย เชน กลุมมาเฟย กอเหตุรุนแรงเพื่อหวังเงินหรือทรัพยสินเปนรายได แต
เปนการกระทําเพื่อสรางความเปลี่ ยนแปลงทางการเมืองจากที่เปนอยางในปจจุบัน ไปสูแนวทางที่
ผูกอการรายตองการ
3) สวนใหญเปนการกระทําที่มุงรายตอเปาหมายพลเรือน ไมไดพุงเปาฝายทหาร
หรือหนวยทหารที่พรอมรบ
4) กระทําโดยกลุมองคกรที่แฝงตัวอยูในประเทศ ไมใชกําลังทหารของประเทศ
ตนกําเนิด
การใชคําวา “การกอการราย” ในปจจุบันมักใชเพื่อเรียกการโจมตีของ "องคกรลับ
หรือองคก รระหวางประเทศที่มีเปาหมายเพื่อบั งคับรัฐบาล ดวยการกระทํา ที่ใชความรุนแรงต อ
รัฐบาลนั้น หรือสมาชิกของรัฐนั้น" (ตาม พจนานุกรมออกซฟอรด) อยางไรก็ตาม คํานี้เปนคําที่ถูก
ใชในทางที่ไมดีเสมอ และมีความหมายที่กวางขึ้นตั้งแตมีการประกาศสงครามกับการกอการราย จน
ครอบคลุมไปถึงทุก ๆ กิจกรรมที่ใชความรุนแรงในทางที่ผิดศีลธรรม
เปนที่นาสังเกตอยางยิ่งวา “การกอการราย” นี้เปนคําที่ใชในทางลบและไมดีเสมอ
กับทั้งเปนคําที่ที่ถูกใชเฉพาะเพื่อเรียก ฝายตรงขาม ซึ่งกอความรุนแรงตามคํานิยามเทานั้น ไมมีกลุม
ใดที่เรียกตัวเองวาเปน "ผูกอการราย"
2.2.2 ลักษณะขององคกร/กลุมกอการราย
นักวิชาการไดระบุลักษณะทั่วไปขององคกร (กลุม) กอการรายไวดังนี้
1) กลุมมีขนาดเล็ก มีความสัมพันธกันอยางแนบแนน จึงสามารถปฏิบัติการอยาง
ลับๆ ไดงาย และขาวสารรั่วไหลไดยาก
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2) สมาชิกขององคกรมีพื้นฐานความเปนอยู เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมในอดีตที่
ไมแตกตางกัน จึงมีจุดรวมที่เหนียวแนนไมเกิดความแตกแยก
3) การเลือกสมาชิกใหมเข าสูองคก รจะผ านการตรวจสอบโดยละเอี ยด การ
ทาบทามบุคคลเขาเปนสมาชิกจะสอดคลองกับความสมัครใจของผูไดรับการทาบทาม ซึ่งจะถูก
ติดตามดูพฤติกรรม และแนวอุดมการณกอนเขาทาบทามอยางรอบคอบ
4) สมาชิกทุกคนจะไดรับการฝกเรื่องของการรักษาความปลอดภัย และการรักษา
ความลับของขาวสารการขาวกรองในระดับสูงสุ ด เพราะระบบรักษาความปลอดภัยของขาวสาร
และการเฝาระวัง จะมีความสัมพันธกับขนาด และความอยูรอดขององคกรอยางใกลชิด
5) ไมมีรูปแบบเฉพาะที่เปนมาตรฐานในการติดตอสื่อสาร เนื่องดวยลักษณะของ
กลุมที่มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา รวมทั้งเปนการระวังปองกันที่ดีอยา งหนึ่งในการรักษาความ
ปลอดภัยขององคกร กลุมจึงไมมีการกําหนดรูปแบบการติดตอสื่อสารที่ตายตัว
2.2.3 จุดมุงหมายของการกอการาย
จุดมุงหมายในการกอการราย อาจจําแนกออกไดเปน 5 ประการ โดยผูกอการราย
อาจดําเนินยุทธศาสตรใดใดเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงคเพียงประการเดียว หรือ
ทั้งหมดก็ได ดังนี้
1) การทําใหเปนที่รูจักและสรางการยอมรับ ซึ่งมักเปนจุดประสงคเบื้องตนเมื่อ
แรกตั้งองคกรหรือกลุมขึ้นมา โดยจุดมุงหมาย อาจตองการใหเปนที่รูจักในระดับสากล หรือเพียง
รูจักกันในประเทศก็ได ซึ่งจุดมุงหมาย นี้ ก็จะรวมไปถึงการสรางความสนใจ สรางการยอมรับของ
การกระทําในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อหาสมาชิกใหมเขารวมองคกร หาแหลง
เงินทุนสนับสนุน หรือสรางคะแนนนิยมในหมูกลุมชน และอีกวิธีหนึ่งที่กลุมผูกอการรายใช ก็คือ
การดําเนินการทางการเมืองผานสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ หรือโทรทัศน
2) การบีบบังคับโดยการตอตานนโยบายหรือการกระทําของรัฐ จุดมุงหมายของ
ผูกอการรายในกรณีนี้คือมุงใหรัฐบาลทบทวนหรือแกไขนโยบายบางอยาง ซึ่งมักไมไดมุงเขา
ควบคุมอํานาจการปกครองของรัฐบาลโดยทันที ยกตัวอยางเชนหากรัฐบาลไดรับรองหรือยอมให
กองกําลังของชาติพันธมิตรเขามาตั้งฐานทัพหรือฐานปฏิบัติการในพื้นที่ภายใน ประเทศ กลุม
ผูกอการรายที่ไมเห็นดวยกับการยินยอมใหประเทศอื่นเขามาตั้งฐานทัพ หรือกองกําลังในเขต
อธิปไตยของชาติก็จะมุงโจมตีโดยจํากัดเปาหมายเพียงรัฐบาลประเทศตนกับกองกําลัง สิ่งกอสราง
และยุทธปจจัยของชาติพันธมิตรเทานั้น
3) การบีบบังคับโดยการตอตานกลุมหรือตัวบุคคล จุดมุงหมายนี้มุงเนนที่จะ
ตอตานกลุมบุคคลมากกวานโยบาย โดยการสรางสถานการณรบกวน ดําเนินสถานการณใหรัฐเปน
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ฝายตั้งรับอยางยืดเยื้อ จนประชนเกิดความทอแท เบื่อหน าย ไมใหความรวมมือในการปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐตอไป
4) การสรางสถานการณใหรัฐบาลตอบโต กระทํารุนแรงเกินกวาเหตุ เพื่อให
ประชาชนเกิดความเห็นใจ และหันมาใหการสนับสนุนกลุมกอการราย อีกทั้งการบีบคั้นใหรัฐบาล
ตอบโต ยอมสงผลใหรัฐออกมาตรการกําหนดขอจํากัดตา งๆ ซึ่งจะนําไปสูความไมพอใจของ
สาธารณชน และยอมรับการปฏิบัติการหรือเขาเปนแนวรวมของกลุมกอการรายในที่สุด แตหากรัฐ
ไมใชวิธีการรุนแรงเขาตอบโต กลุมกอการรายก็จะบีบดวยการปฏิบัติการที่รุนแรงขึ้น เพื่อแสดงให
เห็นวารัฐขาดความสามารถในการปกปองพลเรือน สร างความหวาดกลัว และทําใหประชาชนขาด
ความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของรัฐ จนเปนสาเหตุใหอํานาจรัฐลมสลาย
5) การสนับสนุนการกบฏ การปฏิวัติ หรือการกอการรายอื่นๆ เปนจุดมุงหมาย
หนึ่งที่ตองการกระจายสถานการณความวุนวายใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อกดดันใหรัฐตอง
ทุมเทงบประมาณและกําลังพลลงไปในการเฝาระวัง คุมครองรักษาความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพยสินภายในพื้นที่ตางๆ จนรัฐตกอยูในสถานะออนแอ ไมมีกําลังมากพอที่จะไปแกปญหา หรือ
พัฒนาประเทศในดานอื่นๆ กลุมกอการรายก็จะดําเนินการทางการเมืองเขาแยงชิงประชาชนและ
อํานาจรัฐ
2.2.4 รูปแบบ / มูลเหตุจูงใจของการกอการราย
รู ป แบบของการก อ การร า ยมี พื้ น ฐานสํ า คั ญ มาจากมู ล เหตู จู ง ใจ ที่ ทํ า ให เ กิ ด
พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการกอการราย มีอยู 2 ประการหลัก คือ
2.2.4.1 การกอการรายเพื่อการเมือง (Political Terrorism)
เปนการใชความรุนแรง การขมขู และความกลัวเพื่อใหเกิดผลหรือเพื่อ
ประโยชนทางการเมือง มาทา เครนชอว (Crenshaw, 1998) ไดอธิบายวา ผูที่มีความคิดความเชื่อ
สุดโตงในประโยชนทางการเมืองของตน ถือวาการกอการรายเปนหนทางที่หนึ่งในการทําใหตน
สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามความเชื่ อของตน โดยอาจมีปจจัยอันเปนสาเหตุของการรวมตัวเปน
กลุมเพื่อกอการรายอยูหลายประการ ไดแกความขัดแยงของเผาพันธุ (Ethnic Terrorism) เชน
1) ขบวนการกูชาติไอริช (Irish Republican Army) ในอังกฤษ และ
ไอรแลนด ซึ่งเปนเผาพันธุเคลต ตอตานพวกอังกฤษ เผาพันธุไบรตัน
2) กลุมกบฏชาวบาสก (Basque) ในสเปนตองการตั้งประเทศบาสก
3) ขบวนการปลดปลอยปาเลสไตน (Palestine Liberation Organization)
ในดินแดนอาหรับ ตอตานพวกยิว และพวกที่สนับสนุนยิว
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นอกจากนั้ น การก อ การร า ยเพื่ อ การเมื อ งยั ง อาจมี ป จ จั ย หรื อ สาเหตุ
พื้นฐานมาจากความคลั่งลัทธิรุนแรง (Ideological Terrorism) เชน
1) ขบวนการ KKK ในสหรัฐอเมริกา ในหวง ค.ศ. 1865 – 1980 ซึ่งมี
วัตถุประสงคในขั้นตนคือตอตานคนผิวดํา ตอมาในป 1979 กลายเปนขบวนการ KKK นาซี ต อ
ตานยิว และคาทอลิค และในป 1980 เกิดขบวนการ Skin Head ตอตาน ยิว และนิโกร ในป 1987 –
1988 เกิดขบวนการ White Revolution ฟนฟูความคิดฆายิว 6 ลานคน สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
2) กองทัพแดงเยอรมัน (Red Army Germany) ในยุโรปตะวันตก ในหวง
ค.ศ. 1972 – 1985 เปนองคกรของคอมมิวนิสต มีนโยบายตอตานอเมริกา และนายทุนชาติตะวัน ตก
การปฏิบัติที่สําคัญคือการรวมมือกับขบวนการปลดปลอยปาเลสไตน โจมตีนักกีฬาอิสราเอลที่ไป
รวมแขงกีฬาโอลิมปคที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน ,การจี้เครื่องบินแอรฟรานซ ที่เมืองเอนเทบเบ
ประเทศอูกันดา
3) กองพลแดงอิตาลี (Red Brigade) ในหวงค.ศ. 1975 – 1981 เปน
องคกรคอมมิวนิสตมีวัตถุประสงคตอตานนาโต บริษัทขามชาติ การปฏิบัติที่สําคัญคือการจับตัว
อดีตนายกรัฐมนตรี โมโร ของอิตาลี และตอมาจับตัวนายทหารอเมริกันชื่อ พลจัตวา Dozier
นักวิชาการบางท านยังไดกําหนดใหการปฏิบัติการหรือการดําเนินการ
ของรัฐบางประการที่มีวัตถุประสงคทางการเมืองและการปกครองบานเมือง ไมวาจะเปนการใช
ความรุนแรงเพื่อสรางความนาสะพรึงกลัวใหเกิดขึ้นในหมูประชาชน เพื่อควบคุมสถานการณ /การ
ชุมนุม/การตอตานรัฐบาล หรือความไมสงบทางการเมืองภายในเพื่อรักษาอํานาจรัฐ โดยการใช
อํานาจรัฐกอความรุนแรงตอประชาชนวา เปนการกอการราย (State Sponsored Terrorism) ทั้งนี้
รวมถึงการฆาลางเผาพันธุ เพื่อทําลายลางเผาพันธุ ที่แตกตางหรือผูที่มีความเชื่อแตกตางใหหมดไป
เชน
1) กรณีจตุรัสเทียนอันเหมิน ประเทศจีนเมื่อ ค.ศ.1989 เปนการสลายการ
ชุมนุมของนักศึกษา ทําใหนักศึกษาเสียชีวิตประมาณ 3,000 คน
2) การปราบปรามชาวธิเบต ที่ตอตานการยึดครองของจีน เมื่อ ค.ศ.1983
ทําใหชาวธิเบตเสียชีวิต มากกวา 1,000,000 คน
3) การใช กา ซพิ ษ สั ง หารชาวเคิรด ของซั ดดั ม ฮุ ส เซน ในกรณี ที่ ช าว
เคิรดยึดเมืองฮาลับชา ทําใหชาวเคิรดเสียชีวิต ประมาณ 5,000 คน เมื่อ 18 มี.ค. 1988
4) การสังหารคนผิวดําในแอฟริกาใตโดยชาวผิวขาว เชื้อสายอังกฤษ,
เยอรมันและดัทช ซึ่งเปนผูปกครองในอัฟริกาใต ฝายผิวดําตอตานนําโดย นายเนลสัน เมนเดลลา มี
การสังหารคนผิวดํามากกวา 1,000 คน
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5) การฆาลางเผาพันธุแอลบาเนีย ในหวงค.ศ. 1915-1990
6) การสังหารหมูในกัมพูชาโดยเขมรแดงในหวง ค.ศ. 1976-1978 ทําให
ชาวกัมพูชาถูกฆาตายประมาณ 2,000,000 คน
7) การปลอยใหราษฎรอดตายใน แอฟริกาในหวง ค.ศ.1984-1984 เนื่อง
มีกลุมกบฏหลายกลุมในเอธิโอเปย และซูดาน ขณะเดียวกันก็เกิดภาวะแหงแลงอดอยาก นานาชาติ
สงอาหารและยาไปชวย แตรัฐบาลทั้ง สองประเทศไมสงอาหารใหเขตยึดครองของฝายกบฏทําใหมี
ผูอดตายประมาณ 4,000,000 คน
2.2.4.2 การกอการรายเพื่อศาสนา (Religious Terrorism)
นักวิชาการดานการกอการราย บรุซ ฮอฟแมน (Hoffman, 2006) ระบุวา
การกอการรายโดยมีมูลเหตุเพื่อศาสนานี้ เปนรูปแบบที่สําคัญของการกอการรายปจจุบัน โดยความ
รุนแรงที่ใชในการกอการรายประเภทนี้ถูกมองวาเปนสิ่งจําเปนเพื่อทําหนาที่อันสูงสง (divine duty)
ในการรับใชศาสนาตามแนวทางที่ตนเชื่อถือ (ไมวาจะเปนคริสต อิสลาม ซิกห หรือศาสนาอื่นๆ)
และกลุมกอการรายตามแนวทางนี้ไดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน เชน
1) ขบวนการฮิสบอลลาห (Hezbollah) เปนขบวนการทางศาสนาของ
อิหรานซึ่งนับถื อศาสนาอิสลามนิกายชีอะห ตองการตั้ งรัฐอิสลามขึ้ นในเลบานอน ตอตานพวก
ปาเลสไตนที่นับถือศาสนาคริสตในเลบานอน รวมมือกับกลุมอิสลามมิก จีฮั ด และกลุมอิสลามิกจาร
มู มีเปาหมายที่อิสราเอล, เลบานอน และสหรัฐอเมริกา
2) ขบวนการ อัล จี ฮัด (Al Ji Had) เปนขบวนการทางศาสนาอิสลาม
นิกายสุหนี่ในอียิปต ตองการทําใหอียิปต เปนรัฐอิสลาม
3) ขบวนการซิ ก ห ต อ ต า นรั ฐ บาลอิ น เดี ย เพื่ อ ต อ งการตั้ ง รั ฐ ซิ ก ห ใ น
แควนปญจาปแยกตัวปนอิสระจากอินเดีย
4) กลุมเจมาห อิสลามิยาห อินโดนีเซีย (Jemaah Islamiah) ตองการ
ตอตานชาติตะวันตก และกอตั้งรัฐอิสลามเอเซียตะวันออกเฉียงใตในชื่อ ดาอูเลาะห อิสลามิยาห รา
ยา (Daulah Islamiah Raya) โดยรวมอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน ภาคใตฟลิปปนส ภาคใต
กัมพูชา และภาคใตของไทย เขาดวยกัน ผลงานสําคัญคือการวางระเบิดสถานบันเทิงในบาหลี ทําให
ชาวตะวันตกเสียชีวิต 164 คน หนวยปฏิบัติการของกลุมนี้ชื่อ ลัสการ กอหส ในภาคใตของไทยมี
กลุม J.I. ซึ่งอางวาทํางานดานการศึกษาศาสนา ไมเกี่ยวกับ J.I. อินโดนีเซียใชชื่อวา วาฮาบี แต
ทางการไทยไดจับกุม นายฮัมบาลี รอง หน.กลุม J.I. อินโดนีเซียไดที่อยุธยา เมื่อ 5 ส.ค. 2546 ใน
สถานะปลอมเปนครูสอนศาสนา

13
5) ขบวนการอัลเคดา จัดตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ.1989 ในนามของอาสาสมัคร
อาหรั บ อิ ส ลาม -อั ฟ กานิ ส ถานทํ า การฝ ก บริ เ วณชายแดนอั ฟ กานิ ส ถาน-ปากี ส ถาน โดยการ
สนั บ สนุ น ของ สหรั ฐ อเมริ ก า ปากี ส ถาน และชาติ มุ ส ลิ ม เพื่ อ ช ว ยเหลื อ รั ฐ บาลมู จ าฮิ ดิ น ของ
อั ฟ กานิ ส ถาน ต อ ต า นการรุ ก รานของสหภาพโซเวี ย ตที่ บุ ก เข า ยึ ด ครองอั ฟ กานิ ส ถาน กลุ ม
อาสาสมัครเหลานี้มาจาก ฟลิปปนส อุซเบกิสถาน แอลจีเรีย อียิปต ซาอุดิอ าระเบีย คูเวต จีน และ
เชื่ อกั นว า มีค นไทยจํ านวนหนึ่ง เข า รวมในขบวนการนี้ดวย ป จจุบั น ผู นํา คือโอซามา บิ น ลาดิ น
วัตถุประสงคในปจจุบันคือ จัดตั้งรัฐอิสลามสากลขึ้น สอดคลอง กับขบวนการฮิสบอลลาห ตอตาน
พวกนอกศาสนา เปาหมายคือพวกนอกศาสนา เชนอิสราเอล สหรัฐอเมริก า ที่รุกรานดินแดนอิสลาม
รวมทั้งประเทศอิสลามที่ไมยอมเปนศัตรูกับพวกนอกศาสนา
นอกจากนอกจากมู ล เหตุ จู ง ใจหลั ก ในการก อการร า ยทั้ ง สองประการ
(การเมือง และศาสนา) ดังกลาวขางตนแลว นักวิชาการบางคนเชื่อวาผูกอการรายบางสวนอาจมี
แนวคิดที่บกพรองและพฤติกรรมกาวรายรุ นแรงเนื่องมาจากเหตุผลทางจิตประสาท (Psychological
Attributions of Terrorism) หรืออาจมีพื้นฐานบกพรองทางจิตประสาทผิดปกติแตกตางจากคน
ทั่วไป (เชน Hoffman 2006) แตแนวคิดนี้ไดรับการโตแยงจากนักวิชาการอีกสวนหนึ่ง (เชน Post,
1998 และ Breckenridge and Zimbardo, 2007) ที่เห็นวาจากการศึกษาเปรียบเทียบสภาวะทางจิตของ
ผูกอการรายไมไดมีความผิดปกติแตกตางไปจากประชาชนคนทั่วไป อยางไรก็ดี Post (1998) เชื่อวา
การที่ผูกอการรายไดตัดสินใจเลือกที่จะกระทําการโหดรายรุนแรงก็ดวยไดรับการกระตุนจากจิตใจ
ภายใน ซึ่งโดยทั่วไปพวกผูกอการราจะมีบุคลิกลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากคนทั่วไป คือ นิยม
ความกาวราวรุนแรง มุงเนนการกระทํา (Action Oriented) และ แสวงหาความตื่นเตน….
2.2.5 การดําเนินการเพื่อยับยั้งการกอการราย
ผู รู (ท.ทหาร เข า ถึ ง ได จาก www.tortaharn.net) ได จํ า แนกแนวทางที่ ใ ช ใ นการ
ตอตา น (Anti-terrorism) และตอบโต (Counter-terrorism) การกอการร ายไดอย างน าสนใจว า
สามารถกระทําไดหลายวิธี ดังในปจจุบันที่หลายประเทศไดนํามาใชกัน มีดังตอไปนี้
1) การดําเนินการทางการขาว: การใชมาตรการดําเนินการทางดานการขาวเปน
มาตรการสําคัญที่ตองกระทําเปนอยางแรกกอนการดําเนินการในดานอื่น ๆ เพราะการทราบถึง กลุม
กอการร า ย ผู ก อการร า ย และ การดํ า เนิ นการกอการร า ย จะชวยให ผู ที่ มี หน า ที่เกี่ ย วข องในการ
ตอต านและตอบโต ก ารก อการรา ย สามารถกํ าหนดแนวทาง แผน วิ ธี ก าร ฯลฯ ตา ง ๆ ไดอย า ง
เหมาะสม อยางไรก็ตามการดําเนินการทางดานการขาวเปนเรื่องที่ไมสามารถดําเนินการไดงายนัก
เพราะกลุมกอการรายมักจะดําเนินการในทางลับยากที่จะเขาถึงได และบางครั้งมีการปลอยขาวลวง
อีกดวย
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2) การดําเนินการทางกฎหมาย: การใชมาตรการทางกฎหมายสามารถใชเปน
แนวทางในการตอตานและตอบโตการกอการรายที่ไดผลแนวทางหนึ่ง และยังเปนมาตรการที่ใชกัน
มาชานาน การมีขอกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะกับการกอการรายเปนแนวทางที่เพิ่มขอจํากัดของ
ผู ก อ การร า ยในการก อ การร า ย เพราะผู ก อ การร า ยจะต อ งมี ก ารระวั ง ตั ว มากขึ้ น อี ก ทั้ ง การมี
บทลงโทษที่ รุ น แรง เช น การประหารชี วิ ต หรื อ จํ า คุ ก ตลอดชี วิ ต ยั ง สามารถป อ งกั น ไม ใ ห
ผูกอการรายออกไปกอการรายได นอกจากนี้การรวมมือระหวางประเทศในการนํากฎหมายอาญามา
ใชกับการกอการรายรวมกันจะชวยจํากัดการเคลื่อนไหวของผูกอการรายไดอีกดวย
3) การดําเนินการทางการเงิน : การกอการรายนั้นเปนการดําเนินการที่ตองอาศัย
การปกปด ลักลอบ หรือ เปนความลับ ซึ่งการดําเนินการในลักษณะนี้ตองอาศัยเงินเปนสิ่งสําคัญที่
ใชขับเคลื่อนการกอการรายใหสัมฤทธิผล ประกอบกับกลุมกอการรายอาจมีแนวรวมทางความคิดที่
ไมตองการเปดเผยตัว หรือ ตองการใชผลของการกอการร ายเพื่อประโยชนของตนเองและพวกพอง
(เช น ประโยชน ท างการเมื อ ง ธุ ร กิ จ ฯลฯ) ทํ า ให มี บุ ค คล องค ก ร หรื อ รั ฐ (ประเทศ) ให ก าร
สนับสนุนกลุมกอการรายในทางลับดวยการบริจาคเงิน เพื่อใหกลุมกอการรายนําไปดําเนินการกอ
การร า ย ดั ง นั้ น การควบคุ ม การแหล ง การเงิ น ของผู ก อ การร า ยจึ ง เป น มาตรการหนึ่ ง ที่ ทํ า ให
ผูกอการรา ยขาดปจจั ยในการดํา เนินการและสงผลให ความสามารถในการกอการรา ยลดลง ใน
ปจจุบันการควบคุมแหลงการเงินของผูกอการรายสามารถกระทําไดสองวิธีคือ (1) ยึดทรัพยของ
ผูกอการราย และ (2) หาแนวทางในการหามใหการสนับสนุนผูกอการราย เชน การดําเนินการ
ทางการทูต การออกกฎหมาย ฯลฯ
4) การดําเนินการทางการทูต : การดําเนินการวิธีนี้เปนการดําเนินการโดยอาศัย
ความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ เพื่อดําเนินการตอปญหาการกอการรายที่ไปในทิศทางเดียวกัน
โดยการรวมมื อระหว างประเทศมีทั้ งระดับ ทวิภาคี และพหุ ภาคี นอกจากนี้ยังรวมถึงการรวมมื อ
ระดับพหุภาคี ในเชิง กวาง ดวยการอาศัยคณะมนตรี ความมั่นคงสหประชาชาติ ผานมติตา ง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการตอตานและตอบโตการกอการราย
5) การดําเนินการทางทหาร: ในบรรดาการดําเนินการตอตานและตอบโตการกอ
การราย การใชมาตรการทางทหารเปนการดําเนินการที่มีผลตอการดําเนินการของกลุมกอการราย
มากที่สุด เพราะเปนการมุงทําลายตอผูกอการรายและแกไขสถานการณการกอการรายโดยตรง รวม
ไปถึงการตอตานผูกอการรายกอนเกิดการกอการรายหรือการตอบโตเมื่อเกิดการกอการรายขึ้น เชน
การ ชวยเหลือตัวประกันจากการจับเปนตัวประกัน การซุมยิงผูกอการรายกอนที่จะกอการราย การ
ใชระบบอาวุธที่แมนยําทําลายที่ตั้งของกลุมกอการราย เปนตน ในปจจุบันหนวยทหารของประเทศ
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ตาง ๆ ทั่วโลกลวนแตจัดตั้งหนวยงานและกําลังทหารที่มีขีดความสามารถในการดําเนินการตอตาน
และตอบโตการกอการรายโดยตรง
6) การดําเนินการทางสังคมจิตวิทยา: การใชการดําเนินการทางสังคมจิตวิทยา
เปนมาตรการทางออมที่สามารถชวยในเรื่องของการปองปรามการกอการรายในระยะยาว สามารถ
ดําเนินการโดยใชการประชาสัมพันธและการดําเนินการทางสงครามจิตวิทยารวมกันทําใหสังคมลด
เงื่อนไข ลดความแตกแยกในสังคม นอกจากนี้ยังชี้ชัดใหเห็นถึงภัยและความโหดรายของการกอการ
รายที่กระทําตอชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกในสังคม การดําเนินการทางสังคมจิตวิทยาจะเปนการ
นําไปสูเสถียรภาพทางสังคม สมาชิกในสังคมไมมีความแตกตางระหวางชนชั้น สมาชิกในสังคมจะ
ชวยกันสอดสองดูแลและรวมเปนแหลงขาวใหกับหนวยงานที่ทําหนาที่ในการตอตานและตอบโต
การกอการรายที่เกิดขึ้น
ประเทศตางๆ ในภู มิภาคอาเซี ยนก็ ได ใหค วามสําคั ญในการทํา งานรวมกันเพื่ อ
ตอตานการกอการราย ในชวงตอไปจะไดสํารวจพัฒนาการในมิติดานความมั่นคงของอาเซียน และ
ความรวมมือกันดานการตอตานการกอการราย
2.3 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต กาวสูการเปน ประชาคมอาเซียน
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน (Association of Southeast
Asian Nations หรือ ASEAN) กอตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผูกอตั้งมี 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และ
ไทย โดยตอมาอาเซียนไดรับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเขาเปนสมาชิกเพิ่มเติมไดแก บรูไนดารุสซา
ลาม (7 มกราคม 2527) เวียดนาม (28 กรกฎาคม 2538) ลาว และพมา (23 กรกฎาคม 2540) และ
กัมพูชา (30 เมษายน 2542) ทําใหอาเซียนมีสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตครบ 10
ประเทศ
การกอตั้งอาเซียนมีวัตถุประสงคคือ เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับ
ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ รวมทั้งสงเสริมความกาวหนาและความเจริญรุงเรืองของ
ภูมิภาค
ในการดําเนินงานของอาเซียนจะเปนผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหนารัฐบาลและ
ระดับรัฐมนตรี โดยมีเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนในดานดางๆ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการผูแทน
ถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent Representative หรือ CPR ซึ่งไดถูกตั้งขึ้นแทน
คณะกรรมการประจําอาเซียน หรือ ASEAN Standing Committee ที่ถูกยุบไป) ซึ่งมีที่ตั้งสํานักงาน
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อยูที่กรุงจาการตา โดยคณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียนไดเขามามีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและขอตกลงตางๆ ของประเทศสมาชิกตั้งแตวันที่
21 พฤษภาคม 2552 หลังจากการที่กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช ซึ่งทําใหอาเซียนไดรับโครงสราง
องคกรใหม ทั้งนี้ การประชุมสุดยอด หรือการประชุมของผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงเปนการ
ประชุมเพื่อกําหนดแนวนโยบายในภาพรวม และเปนโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะไดรวมกันประกาศ
เปา หมายและแผนงานของอาเซีย นในระยะยาว ซึ่ง จะปรากฏเปนเอกสารในรู ปแบบต างๆ เช น
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แถลงการณรวม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตก
ลง (Agreement) หรืออนุสัญญา (Convention) สวนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่
อาวุโสจะเปนการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะดาน
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดเห็นพองกันวาโลกปจจุบันเต็ม ดวยความทาทายพรอมกับ มี
ความเปลี่ ย นแปลงและมี ก ารแข ง ขั น อย า งมาและต อเนื่ อง การมี ค วามร วมมื ออย า งใกล ชิ ดเพื่ อ
ประโยชนในการพัฒนาศักยภาพ ในการแกไขปญหา และเผชิญกับความทาทาย ตลอดจนเพื่อสราง
ความแข็งแกรงและอํานาจตอรองใหกับประเทศสมาชิกมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ดังนั้น เมื่อวันที่ 7
ตุลาคม 2546 ผูนําของประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามรวมกันในปฏิญญามิตรภาพอาเซียน หรือ
ปฏิญญาบาหลี ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) ซึ่งระบุใหมี
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป 2563 (ค.ศ. 2020)
2.3.1 ประชาคมอาเซียน : องคประกอบความรวมมือ และกลไกการทํางาน
ประชาคมอาเซียนสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมือกันของประเทศสมาชิก
ประชาคมฯ อยางรอบดาน โดยไดกําหนดกรอบ หรือ “เสาหลัก” ของความรวมมือเปน 3 ดาน คือ
ในดานการเมืองใหจัดตั้ง “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” หรือ ASEAN PoliticalSecurity Community (APSC) ดานเศรษฐกิจใหจัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN
Economy Community (AEC) ดานสังคมและวัฒนธรรมใหจัดตั้ง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ซึ่งตอมาผูนําอาเซียนไดเห็นชอบให
เรงการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใหเร็วขึ้นกวากําหนดเดิมอีก 5 ป เปนภายในป 2558 (ค.ศ.
2015) เพราะไดเล็งเห็นวาสถานการณโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากขึ้น อาเซียนจําเปนตอง
ปรับตัวเพื่อใหสามารถคงบทบาทนําในการดําเนินความสัมพันธในภูมิภาคและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในภูมิภาคไดอยางแทจริง
การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน และการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม 3
เสาหลั ก ของประชาคมอาเซี ย นได แก ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จะทําใหประเทศสมาชิกอาเซียน
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รวมทั้งไทยตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยางมาก ซึ่งนับเปนสิ่งทาทายที่มีความสําคัญยิ่ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลกระทบตอทุกภาคสวนของประเทศไทย ซึ่งจะตองเตรียมพรอมและ
ปรับตัวใหทันตอสถานการณความเปลี่ยนแปลงตางๆ
ในขณะที่อาเซี ยนไดกอตั้ งขึ้ นเปนเวลาเกื อบ 4 ทศวรรษ แตยัง ไมมี การจัดทํ า
“กรอบทางกฎหมายและกรอบทางสถาบัน (Institutional Framework) สําหรับอาเซียน” ผูนํา
ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงตกลงที่จะยกรางเอกสารขึ้นมาฉบับหนึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของ
อาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางขององคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนใน
การดําเนินการตามวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียนภายในป 2558 ตามที่ผูนําอาเซียนไดตกลงกันไว โดยวัตถุประสงคของเอกสาร
ฉบับนี้ คือ ทําใหอาเซียนเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเปนศูนยกลางและเคารพกฎกติกา
ในการทํางานมากขึ้น นอกจากนี้จะใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนในฐานะที่เปนองคการระหวาง
รัฐบาล (Intergovernmental Organization) ซึ่งตอมาอาเซียนไดตกลงที่จะเรียกเอกสารฉบับนี้วา “กฎ
บัตรอาเซียน” ซึ่งผูนําประเทศสมาชิกอาเซี่ยนไดรวมกั นลงนามในกฎบัตรอาเซียนในระหวางการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 ที่สิงคโปร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 กฎบัตรอาเซียนจึงเปน
เสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่วางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร จัดระบบการทํางาน
และบริหารกลไกความรวมมือระหวางกันโดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป
พ.ศ. 2558
2.3.2 ประชาคมการเมื อ งและความมั่ น คงอาเซี ย น (ASEAN Political-Security
Community)
อาเซียนมุงสงเสริมความรวมมือในดานการเมืองและความมั่นคงเพื่อเสริมสราง
และธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อใหประเทศในภู มิภาคอยูรวมกันอยางสันติ
สุข และสามารถแกไขปญหาและความขัดแยงโดยสันติวิธีเพื่อรองรับการเปนประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ประเทศสมาชิกฯ ไดรวมจัดทําแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community Blueprint) โดยกําหนด 3 ประการ
ไดแก
1) การมีกฎเกณฑและคานิยมรวมกัน ครอบคลุมถึงกิจกรรมตางๆ ที่จะรวมกันทํา
เพื่อสรางความเขาใจในระบบสังคม วัฒนธรรมและประวัติศาสตรที่แตกตางของประเทศสมาชิก
สงเสริมพัฒนาการทางการเมืองไปในทิศทางเดียวกัน เชนหลักการประชาธิปไตย การสงเสริม และ
คุมครองสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม การตอตานทุจริต การ
สงเสริมหลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล เปนตน
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2) สงเสริมความสงบสุขและความรับผิดชอบรวมกันในการรักษาความมั่นคง
สําหรับประชาชนที่ครอบคลุมในทุกดาน ประกอบดวยความรวมมือเพื่อเสริ มสรางความมั่นคงใน
รูปแบบเดิม ซึ่งหมายถึงมาตรการสรางความไวเนื้อเชื่อใจและการระงับขอพิพาทโดยสันติ เพื่อ
ปองกันสงครามและใหประเทศสมาชิกอาเซียนอยูดวยกันโดยสงบสุขและไมมีความหวาดระแวง
นอกจากนี้ยังขยายความรวมมือเพื่อตอตานภัยคุกคามรูปแบบใหม เชนการตอตา นการกอการราย
อาชญากรรมขา มชาติ ยาเสพติด การคา มนุ ษย ตลอดจนการเตรี ยมความพร อมเพื่ อป องกันและ
จัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ
3) การมีพลวัต และปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก กําหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
บทบาทของอาเซียนในความรวมมือระดับภูมิภาค เชน กรอบ ASEAN + 3 กับจีน ญี่ปุน สาธารณรัฐ
เกาหลี และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธที่เขมแข็งกับมิตรประเทศ
และองคการระหวางประเทศ เชน องคการสหประชาชาติ
2.3.3 การกอการราย : อาชญากรรมขามชาติสําคัญของอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบที่อาชญากรรม
ขามชาติซึ่งเปนสวนหนึ่งของความทาทายดานความมั่นคงรูปแบบใหมที่นอกจากจะสรางความ
เสียหายตอประชาชนและสังคมของแตละประเทศแลว ยังสงผลกระทบตอทุกประเทศในภูมิภาค
ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงไดมีความเห็นชอบรวมกันกําหนดฐานความผิดอาชญากรรมขามชาติขึ้น
เปนเปาหมายเนนหนักในการดําเนินการรวมกันจํานวน 8 ฐานความผิดหลัก ดังนี้
1) การกอการราย
2) การคามนุษย
3) การคายาเสพติด
4) การลักลอบคาอาวุธ
5) การกระทําอันเปนโจรสลัด
6) การฟอกเงิน
7) อาชญากรรมคอมพิวเตอร และ
8) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เนื่องจากความรุนแรง ขอบเขตความเสียหาย ความสามารถในการทําลายลาง และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสังคมทั้งภายในประเทศ และตอภูมิภาค ทําใหประเทศสมาชิกอาเซียนมีความ
ตื่นตัวในการดําเนินการรวมกันในเรื่องการกอการรายคอนขางสูง การกอการรายมักจะถูกยกขึ้นมา
เมื่อกลาวถึงภายในที่ประชุมสุดยอด (Summit Meetings) เมื่อผูนําประเทศสมาชิกถกแถลงในหัวขอ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ป ญ หาความมั่ น คงรู ป แบบใหม นอกจากนั้ น ในระดั บ ยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ นํ า สู ก าร
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ดําเนินการรวมกันก็ไดกําหนดใหมีการประชุมทั้งรัฐมนตรี (Ministerial Meetings) และเจาหนาที่
อาวุโส (Senior Official Meetings) ของอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ โดยในการวางแผน
กํา หนดแนวทางในการปฏิ บั ติเพื่ อให มีทิ ศ ทางในการดํ าเนิ นการสอดคล องกั นประเทศสมาชิ ก
อาเซียนก็ไดกําหนดใหมีคณะทํางานดานการกอการราย (ASEAN Working Group to Combat
Terrorism) ขึ้นเปนการเฉพาะอีกสวนหนึ่งดวย
ชวงตอไป จะไดทําการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาการดําเนินการตามแผนการจัดตั้ง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนที่เกี่ยวของกับการตอตานการกอการราย โดยผานทาง
สาระที่ปรากฏในแผนการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขามชาติ
(Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime
(2010 – 2012)) ภายใตกรอบของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนที่เกี่ยวกับการตอตาน
การกอการราย จากนั้นจะไดทําการศึกษาวิเคราะหเนื้อหาสาระที่ ปรากฏในแถลงการณรวม (Joint
Communiqué) ของการประชุ ม หัวหน าตํ า รวจอาเซี ย น (ASEANAPOL Conference) เพื่อนํ า ผล
การศึกษาวิเคราะหจากเอกสารทั้งสองสวนดังกลาวมากําหนดเปนเปาหมาย ปจจัยชี้วัดระดับ และ
ความสําเร็จ (เปนเสมือนโจทย หรือ สิ่งที่ควรตองดําเนินการ) ในการรวมมือกันเพื่อตอตานการกอ
การราย
2.4 การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน กับ การกอการราย
แผนงานเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and
Security Community Blueprint) ยึดหลักการในกฎบัติอาเซียนซึ่งพัฒนาจากเอกสารแผนปฏิบัติการ
สําหรับการจัดตั้งประชาคมความมั่นคงอาเซีย น แผนปฏิบัติการเวียงจันทน (Vientiane Action
Programme, VAP) และขอตัดสินใจตางๆ จากองคกรเฉพาะดานของอาเซียน เอกสารแผนปฏิบัติ
การสําหรับการจัดตั้งประชาคมความมั่นคงอาเซียนเปนเอกสารหลักที่ระบุกิจกรรมที่จําเปนในการ
บรรลุวัตถุประสงคของการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในขณะที่เอกสาร
VAP เปนเอกสารที่วางมาตรการที่จําเปนระหวางป พ.ศ. 2547 – 2553 เอกสารทั้งสองฉบับเปน
เอกสารอางอิงที่สําคัญในการสานตอความรวมมือทางการเมืองและความมั่นคง ดังนั้น แผนงานเพื่อ
จัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจึงเปนเอกสารที่จะเปนแผนงานและกรอบเวลา
สํา หรั บ การจั ดตั้ ง ประชาคมการเมื องและความมั่ นคงอาเซี ย นภายในป พ.ศ. 2558 นอกจากนั้ น
แผนงานฯ ดังกลาว ยังมีความยืดหยุนที่จะสานตอกิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการหลังป พ.ศ. 2558
ดวย เพื่อคงไวซึ่งความสําคัญและความยั่งยืน
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แผนงานเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนสนับสนุนแนวทางดาน
ความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงตอพัฒนาการดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
อย า งใกล ชิ ด ยึ ด หลั ก ในการละเว น การรุ ก รานหรื อ การขู ใ ช กํ า ลั ง และการกํ า ระทํ า ใดๆ ที่ ไ ม
สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศและการพึ่งพาการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี ซึ่งมี
บทบาทสําคัญในดานมาตรการสงเสริมความไวเนื้อเชื่อใจ การทูตในเชิงปองกัน และแนวทางแกไข
ปญหาโดยสันติวิธี อีกทั้งแกไขประเด็นความมั่นคงในรูปแบบใหม
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประกอบด วยคุณลักษณะสามประการไดแก
(1) ประชาคมที่มีกติกา และมีการพัฒนาคานิยมและบรรทัดฐานรวมกัน
(2) ประชาคมที่ ทํ า ให ภู มิ ภาคมี ค วามเป นเอกภาพ มี ค วามสุ ข สงบ มี ค วามแข็ ง แกร ง
พรอมทั้งมีความรับผิดชอบรวมกันเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ
(3) ประชาคมที่ทําใหเปนภูมิภาคที่ มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัว
และลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
ซึ่ ง คุ ณ ลั ก ษณะทั้ ง สามประการดั ง กล า วครอบคลุ ม มากกว า แง มุ ม ความมั่ น คงในรู ป
แบบเดิ ม แต คํ า นึ ง ถึ ง ความมั่ น คงในรู ป แบบใหม ซึ่ ง เป น ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ต อ ความแข็ ง แกร ง ใน
ระดับชาติและภูมิภาค ซึ่งไดกําหนดใหมีประเด็น (ขอ ข.4) ดานความมั่นคงรูปแบบใหม ขึ้นเปนการ
เฉพาะ โดยมี วัตถุ ประสงค เพื่ อตอบสนองอยา งมี ประสิ ท ธิภาพและทั นท วงที โดยสอดคล องกั บ
หลักการดานความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ จากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ อาชญากรรมขามชาติ
และความทาทายขามแดน
ประเด็นที่อาจเกี่ยวกับการกอการรายเปนสวนหนึ่งที่ถูกระบุไวใน ขอ “ข.4.1 เสริมสราง
ความร วมมื อในการรั บ มื อประเด็ นป ญหาความมั่ นคงรู ป แบบใหม โดยเฉพาะเรื่ องการต อต า น
อาชญากรรมขามชาติ และความทาทายขามแดนอื่นๆ” ซึ่งไดกําหนดใหมีกิจกรรมตางๆ ที่ประเทศ
สมาชิกจะตองรวมมือกันในการปฏิบัติที่อาจมีความเกี่ยวของกับการดําเนินการเพื่อตอตานการกอ
การราย ดังนี้
“1) ดําเนินการในแปดฐานความผิดสําคัญ [ซึ่งการกอการราย เปนหนึ่งในฐานความผิด
สํา คัญดัง กล า ว] ในแผนการดํ าเนินงานอย างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อดํ าเนิ นการตามแผนปฏิบั ติก าร
ตอตานอาชญากรรมขามชาติ
2) พยายามที่จะใหสัตยาบันสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือทางอาญาระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน และการมุงยกระดับใหเปนสนธิสัญญาอาเซียน
3) ให ค ณะทํ า งานปฏิ บั ติงานอย างต อเนื่อง ตามความเห็ นชอบของที่ป ระชุ มรั ฐมนตรี
ยุติธรรมของอาเซียน เพื่อยกระดับความรวมมือดานการสงผูรายขามแดน
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...
12) ยกระดับความรวมมือกับภาคีภายนอกที่เกี่ยวของในการตอตานอาชญากรรมขามชาติ
รวมทั้งการกอการราย” (หนา 21-23)
นอกจากนั้นยังไดกําหนดใหมีประเด็นการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการตอตานการกอการ
รายโดยตรง (ในขอ ข.4.2) กําหนดให “เพิ่มความพยายามในการตอตานการกอการรายโดยการให
สัตยาบันโดยเร็วและดําเนินการอยางเต็มที่ตามอนุสัญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการกอการราย”
ซึ่งไดระบุกิจกรรมการดําเนินการไวดังนี้
“1) ดําเนินการเพื่อใหอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชภายในป พ.ศ. 2552 การใหสัตยาบันโดย
รัฐสมาชิกทุกประเทศ และสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาฯ
2) พยายามภาคยานุวัติและใหสัตยาบันตราสารระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการตอตาน
การกอการราย
3) สงเสริมการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติงานดานการกอการรายโดย
สมบูรณของอาเซียน
4) รวมมือในการสนับสนุนขอริเริ่ มดานการพัฒนา ซึ่ง มีเปาหมายในการแกไขมูลเหตุ
พื้นฐานของการกอการราย หรือ สภาวะที่นําไปสูการกอการราย” (หนา 24)
ในภาพรวมของแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน จะระบุ
นโยบายกําหนดทิศทางและเปาหมายในระดับประเทศ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสมาชิกใหไปใน
ทิศทางที่สอดคลองกันทั้งภูมิภาค อยางไรก็ดี การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแผนงานฯ ดังกลาว
นั้นในแตละสวนจะถูกถายทอดมาระบุไวในแผนปฏิบัติการอาเซียน (ASEAN Plan of Action) ดาน
ตางๆ โดยในดานการกอการรายไดถูกระบุไวในแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อตอตานอาชญากรรม
ขามชาติ (ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) ซึ่งก็ไดกําหนดกรอบการ
ดําเนินการที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้นไวใน แผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติ (Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat
Transnational Crime (2010 – 2012)) (รายละเอียดตาม ผนวก ก.) นี้อีกชั้นหนึ่ง
เมื่ อ พิ จารณาวิ เ คราะห จ ากแผนการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ปฏิ บั ติต ามแผนปฏิ บั ติก ารต อ ต า น
อาชญากรรมขามชาติ (Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat
Transnational Crime (2010 – 2012)) โดยละเอียดพบวามีการแนะนํากิจกรรมตางๆ พอจําแนกสรุป
เฉพาะกิจกรรมในระดับบุคคล/องคกร (ที่ไมใชการดําเนินงานของระดับรัฐบาล/ประเทศ) ไดดังนี้:
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2.4.1 เกี่ยวกับตัวเจาหนาที่ ในการเสริมสรางความรู เพิ่มพูนความเขาใจด านตางๆ
1) สถานการณการกอการรายของภูมิภาค ตามกรอบนโยบาย ขอ 7 ของ ASEAN
PoA ไดกําหนดกิจกรรมสําหรับประเทศสมาชิกใหมีการฝกอบรม จําลองสถานการณ และตรวจ
เยี่ยมพื้นที่เพื่อศึกษาภาพรวมของสถานการณการกอการรายในภูมิภาค
No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA
7. Organize thematic regional issue training for
the exchange of information, best practices,
and approaches in order to address the
terrorism issue.

Proposed Activities for 2010 - 2012
Conduct training, simulation and field visit,
where applicable, on thematic regional issues
related to terrorism

2) ดานกฎหมาย ไดเสนอกิจการรมใหมี การจัดสัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และการฝกซอมในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย
No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA
Proposed Activities for 2010 - 2012
3. Develop a greater understanding of different Conduct workshops, seminars and tabletop
legal systems in particular legislations
exercise, where applicable, on legal matters
concerning mutual legal assistance and
extradition related to terrorism, and forging
cooperation among the central authorities
law enforcement officers and criminal
justice officers
3) การป องกั นการโจมตี เป าหมายและโครงสรา งพื้ นฐาน โดยกํ า หนดให มี
กิ จ กรรมสั ม มนา หรื อ การฝ ก อบรมเพื่ อ ให เ จ า หน า ที่ ผู บั ง คั บ ใช ก ฎหมายได พั ฒ นากลไกที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และยกระดั บ ความมั่ น คง และการคุ ม ครองเป า หมาย และโครงสร า งพื้ น ฐาน
(กิจกรรมสําหรับกรอบนโยบาย ขอ 6)
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No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA
6. Enhance cooperation to improve the security
and protection of particularly vulnerable
targets and infrastructure

Proposed Activities for 2010 - 2012
Conduct workshop or tabletop-training,
where applicable, for law enforcement
officials to develop affective mechanism as
well as to improve the security and
protection of particularly vulnerable target
and infrastructure.

4) ดานการคุมครองพยาน เจาหนาที่และผูเกี่ยวของในคดีกอการราย ไดมีการ
เสนอกิจกรรมใหมีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนาเกี่ยวกับการคุมครองพยาน รวมทั้ง
เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
คดีการกอการราย (กิจกรรมสําหรับกรอบนโยบาย ขอ 5)
No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA
5. Promote knowledge based experiences and
lesson learnt on witness protection,
including protection of justice, criminal
justice officials and other law enforcement
officials involved in terrorism cases, with
the objective of establishing an appropriate
mechanism in ASEAN.

Proposed Activities for 2010 - 2012
Hold workshop and seminar on witness
protection, including protection of justice,
criminal justice officials and other law
enforcement officials involved in terrorism
cases

5) ดานสถานที่ในการฝกอบรม ใหความรู ไดกําหนดกิจกรรมนอกจากนั้นยังได
เสนอใหใชประโยชน จากสถานฝก อบรมที่ มีอยูแลวในภู มิภาค เชน Jakarta Center for law
Enforcement and Cooperation (JCLEC), Southeast Asia Regional Center for Counter-Terrorism
(SEARCCT), and International Law Enforcement Academy (ILEA) สําหรับการฝกอบรมและ
สัมมนาเกี่ยวกับกอการราย (กิจกรรมสําหรับกรอบนโยบาย ขอ 9) อีกสวนหนึ่งดวย

24
No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA
9. Promote close cooperation with existing
training centers facilities for law
enforcement in the ASEAN Member States
in implementing ACCT and ASEAN
Comprehensive Plan of Action on Counter
Terrorism (ACPoA)

Proposed Activities for 2010 - 2012
Conduct or utilize the existing training
centers facilities for law enforcement such as
Jakarta Center for law Enforcement and
Cooperation (JCLEC), Southeast Asia
Regional Center for Counter-Terrorism
(SEARCCT), and International Law
Enforcement Academy (ILEA) for training or
workshops related to counter terrorism.

2.4.2 เกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ และสาเหตุพื้นฐาน (Root Causes)
1) การแกไขความคิดความเชื่อแบบสุดโตง เพื่อปองกันการกอการราย ไดเสนอ
กิจกรรม ขยายองคความรูและประสบการณในการดําเนินการที่ประสบความสําเร็จในโครงการการ
แก ไ ขความเชื่ อ แบบสุ ด โต ง การรั ก ษา และการให ก ารศึ ก ษาใหม เพื่ อ ป อ งกั น การก อ การร า ย
(กิจกรรมสําหรับกรอบนโยบาย ขอ 11)
No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA
11. Exchange of the ASEAN Member States
experience and best practices on
deradicalization, rehabilitation and re-education
programme to prevent terrorist acts

Proposed Activities for 2010 - 2012
Enhance knowledge and experiences of
conducting successful deradicalization,
rehabilitation and re-education programme to
prevent terrorist acts

2) ดานสาเหตุพื้นฐานของการกอการราย ไดเสนอใหมีการศึกษาวิจั ยถึงแรงจูงใจ
ของการกอการราย และสภาพที่เอื้อตอการแพรกระจายของการกอการราย (กิจกรรมสําหรับกรอบ
นโยบาย ขอ 10) เพื่อขจัดปจจัยอันเปนสาเหตุพื้นฐานของปญหาการกอการราย)
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No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA
10. Study on conditions conducive to spread of
terrorism and explore information and
lesson learnt to address such condition
involving selected segment members of
society

Proposed Activities for 2010 - 2012
Conduct research on the motivation of
terrorism (root causes) and its condition
which is conducive to spread terrorism

2.4.3 ใชงานตํารวจชุมชน ชุมชนสัมพันธ และสื่อมวลชนสัมพันธในการตอตานการกอ
การร า ย ซึ่ ง ถื อ ได ว า เป น การทํ า งานตํ า รวจเชิ ง รุ ก (Pro-active) ดึ ง เอาประชาชน ชุ ม ชน และ
สื่อมวลชนเขามามีสวนรวม โดยเสนอกิจกรรม สัมมนาประชาชน จัดแสดงและการดําเนินการตางๆ
เพื่อเสริมสรางความเข าใจและความตระหนักดานการกอการรายใหเกิดขึ้นในหมูประชาชน และ
จัดทําโครงการใหสื่อมวลชนมีความตื่นตัวในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกอการราย
รวมทั้งรวมมือกับองคการสหประชาชาติและองคกรระหวางประเทศอื่นๆ (กิจกรรมสําหรับกรอบ
นโยบาย ขอ 4)
No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA
4. Promote public understanding through
increasing media awareness and alertness
on terrorist threat and terrorism activities

Proposed Activities for 2010 - 2012
Conduct public seminar, road show, and other
means to promote public understanding and
awareness on terrorism.
Organize media alertness program to
disseminate information on terrorism, including
collaboration with the United Nations (UN) and
other relevant international organizations.

นอกจากแผนการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรม
ขามชาติ (Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational
Crime (2010 – 2012)) ซึ่งเปนเอกสารสําคัญในการกําหนดแนวทาง กิจกรรมในการปฏิบัติงาน
รวมกันเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติและการกอการรายแลว องคกรตํารวจของประเทศสมาชิก
อาเซี ย นทุ ก ประเทศยั ง ได รวมตั วกั นในการประชุ ม หั วหน า ตํ า รวจอาเซี ย น หรื อ ASEANAPOL
Conference อีกสวนหนึ่ง
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2.5 การประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียน กับ การตอตานการกอการราย
การประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียน หรือ ASEANAPOL Conference เปนการรวมตัวกัน
ของหัวหนาตํารวจของประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ที่ไดการยอมรับจากอาเซียน ใหเปนหนึ่ง
ในองคกรที่มีสวนไดเสียอื่นๆ (Other Stake Holders) ในประชาคมอาเซียน ซึ่งการประชุมหัวหนา
ตํ า รวจอาเซี ย นจะมี ขึ้ น ทุ ก ป (เวี ย นกั นเป น เจ า ภาพในประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น) และได ผลเป น
แถลงการณรวม (Joint Communiqué) ซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมแนวทางและการปฏิบัติรวมกัน
ในการปราบปรามอาชญากรรมข า มชาติ ใ นรู ป แบบต า งๆ รวมทั้ ง ด า นการก อ การร า ย ซึ่ ง ใน
แถลงการณรวมของการประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียนในครั้งที่ผานมา (ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2555 ณ
กรุงเนปดอร ประเทศพมา) ปรากฏรายละเอียดความตกลงที่เปนความรวมมือกันในดานการกอการ
ราย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก ข.) พอสรุปเปนประเด็นไดดังนี้
2.5.1 การเสริมสรางความรู และความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณ และวิธีการกอการราย
ไดมีแถลงการณรวมกันที่จะกระตุนใหประเทศสมาชิกไดแบงปนประสบการณและวิธีการปฏิบัติที่
ดีในการตอตานการกอการรายดวยการเปนเจาภาพและเขารวมในโครงการพัฒนาศักยภาพและการ
ฝกอบรมที่จัดโดยประเทศสมาชิกและศูนยฝกอบรมในภูมิภาค/นานาชาติ
8.2.2 To encourage member countries to share their experiences and best
practices to counter terrorism by hosting and actively participating in various capacity building
programmes and trainings organized by member countries and other regional/international law
enforcement training centers in coordination with the ASEANAPOL Secretariat;
2.5.2 ดานการบังคับใชกฎหมาย ไดกําหนดใหมีการใหความชวยเหลือ และความรวมมือ
ระหวางประเทศสมาชิกในการสืบสวนสวบสวน อันไดแก การรวบรวมพยานหลักฐาน, การจับกุม
ผูกระทําผิด และการยึดทรัพยที่เกี่ยวกับดา นการเงินของการกอการราย ตามกฎหมายภายในของแต
ประเทศ เพื่อนําไปสูความสําเร็จในการสงฟองคดี
8.2.4 To provide assistance and cooperation amongst member countries in
investigation, inter alia, evidence gathering, apprehension of criminals and forfeiture of assets
related to financing terrorism, in accordance with the domestic laws of the respective countries,
leading to successful prosecution;
2.5.3 ดานการแลกเปลี่ยนขอมูล ขาวสาร ไดกระตุนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่
ทันตอเหตุการณเกี่ยวกับกลุมผูตอ งสงสัย, แผนประทุษกรรม, แนวโนมและภัยคุกคามของการกอ
การราย ตลอดจนการดําเนินการภายหลังเกิดเหตุการณกอการราย
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8.2.3 To encourage timely and exchange of accurate information amongst
member countries through ASEANAPOL Secretariat, designated contact persons or e-ADS on
syndicates, modus operandi, emerging trends and threats of terrorism;
8.2.5 To encourage member countries to proactively share information and
expertise through ASEANAPOL Secretariat in dealing with after math of terrorists attacks;
2.5.4 ดานความรวมมือในการปองกัน และปราบปรามการกอการราย โดยกําหนดใหมี
การสรางและเสริมความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกในการปองกันและปราบปรามกิจกรรมกอ
การรายดวยการดําเนินยุทธวิธีตรวจพบ, ปองปราม, บําบัด, ปรับความเชื่อ, เปลี่ยนแนวคิดสุดโตง
และการแสวงหาความรวมมือของชุมชน
8.2.1 To forge and further reinforce cooperation amongst member countries
through ASEANAPOL Secretariat in prevention and suppression terrorist activities by
implementing strategies in the detection, deterrence, rehabilitation, reorientation, deradicalization and community engagement;
2.5.5 ประเด็นอื่นๆ ที่ เกี่ ยวของกั บการก อการรา ย ไดระบุ ในแถลงการรวมฯ ที่ จะให
ประเทศสมาชิกจัดใหมีสถานที่คุมขังเปนการเฉพาะสําหรับผูตองหาและผูตองขังในคดีกอการราย
เพื่อปองกั นการเผยแพรแนวความคิดสุดโตง นอกจากนั้ น ยังเห็นร วมกันให มีการยกร างกําหนด
ขั้นตอนวิธีการสื่อสารและประสานงานในการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ” เพื่อใหเปนแนวทาง
ปฏิบัติรวมกันตอไป
8.2.6 To encourage member countries to establish specific detention centers for
terrorist suspects and prisoners to prevent them from spreading their radical ideas, in
accordance with the laws and policies of the respective countries; and
8.2.7 To task the ASEANA:POL Secretariat to hold further discussion on the
content of the draft of the ASEANAPOL Communication and Coordination Protocol for Crisis
Management (ACCPCM) with member countries at the 3rd ASEANAPOL Contact Persons
Meeting in 2012 and to have the draft endorsed at the 33 rd ASEANAPOL Conference.
การประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียน (ASEANAPOL Conference) ไมไดถูกบรรจุเขา เปน
สวนหนึ่งของกลไกในประชาคมอาเซียน (กฎบัตรอาเซียนระบุไวเปน “องคกรที่มีสวนไดเสียอื่นๆ”
(Other Stake Holders)) ทวา กรอบการประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียนเปนการรวมตัวกันของกลุม
วิ ช าชี พ ตํ า รวจจากทุ ก ประเทศในภู มิ ภ าค อั น เป น ผู บ ริ ห ารการปฏิ บั ติ ที่ เ ป น ป จ จั ย อั น เป น
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องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ประการหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อนประชาคมการเมื องและความมั่ นคงให
ประสบความสําเร็จตามแผนการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขาม
ชาติของอาเซียนได
จากการเปรี ย บเที ยบแนวทาง การปฏิบั ติและประเด็ นกิ จกรรมในด า นการกอการร า ย
ระหวาง แผนการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขามชาติ (Work
Program to implement Plan of Action on Counter Transnational Crime) กับ แถลงการรวมของการ
ประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียน (ASEANAPOL’s Joint Communiqué) แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา
แนวทางและกิจกรรมการดําเนินการของทั้งสองสวนนั้นมีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
โดยตางใหความสําคัญกับการเสริมสรางศักยภาพดวยการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการกอการ
รายในภูมิภาค นอกจากนั้นกิจกรรมที่เสนอตามแผนการดําเนินงานฯ จะไดกําหนดใหมีกิจกรรม
เสริมสรางศักยภาพใหกับเจาหนาที่ในประเด็นความรูทางกฎหมาย การคุมครองพยาน การปองกัน
เปาหมายและโครงสรางพื้นฐาน ในขณะที่ทาง ASEANAPOL เนนไปที่การปฏิบัติโดยกําหนดใหมี
ความรวมมือกันในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการรวบพยานหลักฐาน และการยึดทรัพยตางๆ
อีกสวนหนึ่งดวย อยางไรก็ดี ทั้งสองสวนมีแนวทางตรงกันในการใหใชสถานฝกอบรมระหวาง
ประเทศที่มีอยูแลวในภูมิภาคเปนสถานที่ฝกอบรม
แผนการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขามชาติ (Work
Program to implement Plan of Action on Counter Transnational Crime) กับแถลงการรวมของการ
ประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียน (ASEANAPOL’s Joint Communiqué) ตางกําหนดแนวทางและ
กิจกรรมในการดําเนินการเกี่ยวกับความคิดสุดโตง และสาเหตุพื้นฐานในการกอการราย แตตางมีมิติ
ในการปฏิบัติที่แตกตางกันโดยในขณะที่ในแผนการดําเนินงานฯ ไดกําหนดใหมีการดํา เนินการเชิง
“วิชาการ” โดยกําหนดใหมีการขยายองคความรู และประสบการความสําเร็จในการปรับเปลี่ยน
ความคิดสุดโตง และศึกษาวิจัยสาเหตุตลอดจนสภาพแวดลอมที่ทําใหเกิดการแพรแนวความคิดกอ
การราย ทางดานตํารวจอาเซียนเนนการปฏิบัติในการแลกเปลี่ยนประสบการณและการปฏิบัติที่ ดีใน
การตรวจพบและปรับแกไขแนวความคิดสุดโตงดังกลาว
สําหรับดานการแสวงหาความรวมมือจากประชาชนอันเปนการดําเนินงานตํารวจเชิงรุก
นั้น ทางตํารวจอาเซียนฯ ไดกลาวไวเพียงสั้นๆ เปนสวนหนึ่งในการดําเนินการเพื่อพบและปรับแก
ไขแนวคิดสุดโตง ในขณะที่ในแผนการดําเนินงานของอาเซียนไดเสนอใหมีรูปแบบตางๆ ของการมี
สวนรวมของประชาชนเพื่อเสริมสรางความเขาใจและความตระหนักดานการกอการราย และทําให
สื่อมวลชนมีความตื่นตัวในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกอการราย รวมทั้งรวมมือกับ
องคการสหประชาชาติและองคกรระหวางประเทศอื่นๆ อี กดวย
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หัวหนาตํารวจอาเซียน ยังไดกําหนดใหมีการประสานขอมูลระหวางกันในดานตางๆ ที่
เปนรายละเอียดการปฏิบัติงานในหนาที่ของตํารวจ เชน ขอมูลกลุมผูกอการราย, แผนประทุษกรรม
ฯลฯ รวมทั้งกําหนดใหมีการดําเนินการยกราง “กําหนดขั้นตอนวิธีการสื่อสารและการประสานงาน
เพื่อการบริหารสถานการณฉุกเฉิน” เพื่อเปนกําหนดแนวทางการปฏิบัติระหวางกัน
ตารามที่ 1 เปรียบเทียบประเด็นกิจกรรมในดานการกอการรายใน Work Program to implement
Plan of Action on Counter Transnational Crime (2010-2012) กับ ASEANAPOL’s Joint
Communiqué (2012)
ประเด็น กิจกรรมตาม WP to Implement PoA
1. การเสริมสรางความรู เพิ่มพูนความ
เขาใจในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการกอ
การราย
1.1 สถานการณของภูมิภาค
1.2 เขาใจกฎหมาย
1.3 การปองกันการโจมตีเปาหมาย
1.4 การคุมครองพยาน และเจาหนาที่
1.5 การใชประโยชนสถานฝกอบรมที่
มีอยูในภูมิภาค
2.

3.

กิจกรรมตาม ASEANAPOL หมายเหตุ
- แบงปนประสบการณและวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีในการตอตานการกอการ
ราย โดยมีพัฒนาศักยภาพและ
ฝกอบรมที่จัดโดยประเทศสมาชิก
และศูนยฝกอบรมในภูมิภาค/
นานาชาติ
- ใหความชวยเหลือ และความรวมมือ
ในการสืบสวนสวบสวน บังคับใช
กฎหมาย ยึด/อายัดเงินเพื่อการกอ
การราย
- ขยายองคความรูและประสบการณ - ปองกันและปราบปรามกิจกรรมกอ
ความสําเร็จในการแกไขความคิด
การรายดวยการดําเนินยุทธวิธีตรวจ
แบบสุดโตง
พบ, ปองปราม, บําบัด, ปรับความ
- ศึกษาวิจัยแรงจูงใจ และสภาพที่เอื้อ เชื่อ, เปลี่ยนแนวคิดสุดโตง
ตอการเผยแพรความคิดดานการกอ - ใหมีสถานที่คุมขังเฉพาะสําหรับคดี
การราย
กอการราย เพื่อปองกันการเผยแพร
แนวความคิดสุดโตง
ดําเนินการเชิงรุก ใชงานตํารวจชุมชน การแสวงหาความรวมมือของชุมชน
งานชุมชนสัมพันธ และสื่อมวลชน
สัมพันธในการตอตานการกอการราย
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ประเด็น กิจกรรมตาม WP to Implement PoA
กิจกรรมตาม ASEANAPOL หมายเหตุ
4.
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารที่ทันตอ
เหตุการณเกี่ยวกับกลุมผูตองสงสัย,
แผนประทุษกรรม, แนวโนมและภัย
คุกคามของการกอการราย ตลอดจน
การดําเนินการภายหลังเกิดเหตุการณ
กอการราย
5.
ราง “กําหนดขั้นตอนวิธีการสื่อสาร
และการประสานงานเพื่อการบริหาร
สถานการณฉุกเฉิน”
2.6 สรุปกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษา
เจาหนาที่ตํารวจมีความจําเปนที่จะตองไดเรียนรูหลักการ รายละเอียด ตลอดจนขอมูล
ความรู ใ นเรื่ อ งที่ จํ า เป น และในระดั บ ที่ เ หมาะสมเพื่ อ ให มี ค วามพร อ มในการปฏิ บั ติ ห น า ที่
ระแวดระวั ง ป องกั น และต อต า นการก อ การร า ยได อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ซึ่ ง ภายในกรอบของ
ประชาคมอาเซียนแนวทางและกิจกรรม การปฏิบัติไดถูกกําหนดขึ้นไวโดยแผนการดําเนินงานเพื่อ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขามชาติ (Work Programme to Implement the
ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) และ แถลงการณรวมของหัวหนาตํารวจ
อาเซียน (ซึ่งปรากฏตามแถลงการณรวม หรือ Joint Communiqué) ซึ่งมีหลักการแนวทางและ
กิจกรรมที่มีความสอดคลองกัน ใน 3 ประเด็นหลักไดแก
(1) การเสริมสรางความรู เพิ่มพูนความเขาใจในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการกอการราย,
(2) การแกไขแนวความคิดแบบสุดโตง สภาวะและแรงจูงใจที่เอื้อตอการเผยแพรการกอ
การราย
(3) การใหประชาชนและสื่อมวลชนเขามีสวนรวมในการตอตานกอการราย
ทั้งสามประเด็นดังกลาวจึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนเปาหมาย ปจจัยชี้วัดระดับ
และความสําเร็จ (เปนเสมือนโจทย หรือ สิ่งที่ควรตองดําเนินการ) ในการเสริมสรางสมรรถนะดาน
ความรูใหแกเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อหวังผลในการพัฒนาศักยภาพในการตอตานการกอการราย ซึ่ง
เปนวัตถุประสงคของการการศึกษาครั้งนี้ตอไป

บทที่ 3
ผลการศึกษาและการวิเคราะห
ในบทนี้จะศึกษาวิเคราะหกรอบทิศทาง รายละเอียด แนวทาง ประเด็น เนื้อหาของหลักสูตร
การฝกอบรมตางๆ ซึ่งเปนเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ (สมรรถนะดานความรู) ของเจาหนาที่ตํารวจ
ดานการตอตานการกอการรายในปจจุบัน จากนั้นจะทําการพิจารณาวิเคราะหเทียบเคียง กับสิ่งที่ควร
ตองดําเนินการฯ (ตามแผนการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขามชาติ
และตามแถลงการณรวมของการประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียน ขางตน) ทั้งนี้เพื่อระบุระดับและกําหนด
ความแตกตางที่เปนชองวางการดําเนินการที่มีอยู เพื่อนําไปสูขอแนะเสนอแนวทางในการยกระดับการ
พัฒนาศักยภาพในการตอตานการกอการรายใหกับเจาหนาที่ตํารวจ ในบทตอไป
3.1 หลักสูตรการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
การให ค วามรู ฝ ก อบรมเป นส วนหนึ่ ง ของการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของสํ า นั ก งาน
ตํารวจแหงชาติ สามารถจําแนกออกไดเปนสองประเภทหลักคือ การฝกอบรมกอนเขารับราชการ
ตํารวจ (Pre-service Training) และ การฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพขาราชการตํารวจ (Inservice Training) โดยมีโรงเรียนนายรอยตํารวจ และกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก
ผูศึกษาไดรวบรวมรายละเอียดหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ จากโรงเรี ยนนายรอยตํารวจ
และกองบัญชาการศึกษาไดจํานวนทั้งสิ้น 25 หลักสูตร (รายละเอียดลักษณะของแตละหลักสูตร
ปรากฏตาม ตาราง 2) จําแนกไดเปนหลักสูตรการฝกอบรมกอนเขารับราชการตํารวจ (Pre-service)
จํานวน 4 หลัก สูตร และหลัก สูตรการฝก อบรมเพื่อเพิ่ มพูนประสิท ธิภาพข าราชการตํารวจ (Inservice Training) จํานวน 21 หลักสูตร แตละหลักสูตรมีระยะเวลาในการฝกอบรมแตกตางกัน โดย
หลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝกอบรมยาวนานที่สุดคือ หลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจ ซึ่งเปน
หลักสูตรการฝกอบรมกอนเขารับราชการตํารวจ (สําหรับบุคคลภายนอกที่ผานการคัดเลือกให เขา
เปนตํารวจสัญญาบัตรระดับรองสารวัตร) มีระยะเวลาในการฝกอบรม 4 ป ไปจนถึงหลักสูตรการ
ป อ งกั น ปราบปรามยาเสพติ ด ชั้ น สู ง ซึ่ ง เป น หลั ก สู ต รการฝ ก อบรมเพื่ อ เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพ
ขาราชการตํารวจ (ผูเขารับการฝกอบรมเปนตํารวจระดับสัญญาบัตร) ใชระยะเวลาในการฝกอบรม
เพียง 1 สัปดาห (35 ชั่วโมง)
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ตารางที่ 2 รายละเอียดลักษณะหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ลําดับ หลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

ระดับ
(ส./ป.)
การบริหารงานตํารวจชั้นสูง
ส.
ผูกํากับการ
ส.
สารวัตร
ส.
ฝายอํานวยการ
ส.
การสืบสวนคดีอาญาระดับกาวหนา
ส.
การสืบสวนคดีอาญา
ส.
ตอตานการกอการราย (ฝายสืบสวน)
ส.
ตอตานการกอการราย (ฝายปฏิบตั ิการสายตรวจ)
ส.
การปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก
ส.
พนักงานสอบสวนคดียาเสพติด
ส.
การปองกันและปราบปรามยาเสพติดชั้นสูง
ส.
ครูสอนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ส. + ป.
การปองกันและปราบปรามยาเสพติดขั้นพืน้ ฐาน
ป.
นักเรียนนายรอยตํารวจ
ส.
การฝกอบรมบุคคลภายนอกผูมีวฒ
ุ ิปริญญาตรีที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง ป.
เขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน (กลุมสายงาน
อํานวยการและสนับสนุน)
การฝกอบรมบุคคลภายนอกผูมีวฒ
ุ ิปริญญาตรีที่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง ป.
เขารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน (กลุมสายงานปองกัน
ปราบปราม)
นักเรียนนายสิบตํารวจ
ป.
การปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก
ป.
การปองกันปราบปรามอาชญากรรม
ป.
การสืบสวน
ป.
ผูชวยงานสอบสวน
ป.
การจราจร
ป.
งานธุรการและกําลังพล
ป.
การเงินงบประมาณ
ป.
การสงกําลังบํารุง
ป.

ระยะเวลา
อบรม
14
12
10
16
4
16
2
2
2
2 (70 ช.ม.)
1 (35 ช.ม.)
2 (70 ช.ม.)
2 (70 ช.ม.)
208
15

หมายเหตุ
(Pre-S/In-S)
In-Service
In-Service
In-Service
In-Service
In-Service
In-Service
In-Service
In-Service
In-Service
In-Service
In-Service
In-Service
In-Service
Pre-Service
Pre-Service

20

Pre-Service

52
2
3
3
3
3
3
4
4

Pre-Service
In-Service
In-Service
In-Service
In-Service
In-Service
In-Service
In-Service
In-Service

ขอมูลจาก : โรงเรียนนายรอยตํารวจ, กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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3.2 ผลการศึกษา และการสํารวจวิเคราะห
เมื่ อรวบรวมหลัก สู ตรการฝ ก อบรมต างๆ ได จากหน วยงานรับ ผิ ดชอบของสํา นั ก งาน
ตํารวจแหงชาติแลว ก็ไดนํามาพิจารณาเบื้องต นเพื่อคัดเลือกหลักสูตรในกลุมที่มีลักษณะชํานาญ
เฉพาะ และไมนาจะมีเนื้อหาสาระเกี่ยวของกับการกอการราย (เชนหลักสูตรเฉพาะดานยาเสพติด ,
การจราจร, การเงินงบประมาณ, ธุรการและสงกําลังบํารุง ) ออกจากการพิจารณา คงเหลือหลักสูตร
ที่อยูในกลุมที่จะเขาสูการวิเคราะห รายละเอียดเนื้อหา สาระของหลักสูตรจํานวน 17 หลักสูตร โดย
นํา เอาหั วข อการฝ ก อบรม รายละเอี ย ดการศึ ก ษา รวมถึ ง เนื้ อหาสาระของหลั ก สู ตรมาพิ จารณา
วิเคราะหเปรียบเทียบกับแนวทางและกิจกรรม การปฏิบัติไดถูกกําหนดขึ้นไวในแผนการดําเนินงาน
เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขามชาติ (Work Programme to Implement the
ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) ที่มีความสอดคลองกับ แถลงการณรวม
ของหัวหนาตํารวจอาเซียน (ซึ่งปรากฏตามแถลงการณรวม หรือ Joint Communiqué) โดยปรากฏ
แนวทางและกิจกรรมที่มีความสอดคลองกัน ใน 3 ประเด็นหลักไดแก
(1) การเสริมสรางความรู เพิ่มพูนความเขาใจในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการกอการราย
(2) การแกไขแนวความคิดแบบสุดโตง สภาวะและแรงจูงใจที่เอื้อตอการเผยแพรการกอ
การราย
(3) การใหประชาชนและสื่อมวลชนเขามีสวนรวมในการตอตานกอการราย
การศึก ษาวิเคราะห หัวขอ รายละเอียดเนื้อหาของการฝกอบรมในหลักสู ตรตางๆ ของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (รายละเอียดตาม ตารางที่ 3) ปรากฏพบวามีหลักสูตรจํานวน 10 หลักสูตร
มีเนื้อหา สาระในการฝกอบรมที่บรรจุเอาเนื้อหาที่เปนสวนหนึ่งของแนวทางและกิจกรรมที่มีความ
สอดคลองกับแผนการดําเนินการของอาเซียนทั้ง 3 ประเด็นขางตน อยางนอย 1 ประเด็นขึ้นไป
3.2.1 ดานการเสริมสรางความรู เพิ่มพูนความเขาใจเกี่ยวกับการกอการราย
การใหเนื้อหาความรูและรายละเอียดที่จําเปนเกี่ยวกับการกอการรายเปนพื้นฐานที่
สําคัญในการทําใหเจาหนาที่ตํารวจไดเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของความผิดประเภทนี้ กับ
ทั้ง ความรู และรายละเอีย ดดั ง กล า วยั ง ช วยทํ า ให ตํา รวจสามารถปฏิ บั ติหน า ที่ ใ นการระมั ดระวั ง
ปองกันการเกิดเหตุอันเปนการตอตานการกอการไดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได
จากการพิ จารณาวิ เคราะหหลั ก สู ตรการฝ ก อบรมฯ ปรากฏพบว า เนื้ อหา สาระ
ความรู และรายละเอียดดานการกอการรายไดมีบรรจุเปนหัวขอในการฝกอบรมอยูใน 4 หลักสูตร
ดังนี้
- การสืบสวนคดีอาญา
(12 ชั่วโมง)
- การตอตานการกอการราย (ฝายสืบสวน)
(6 ชั่วโมง)
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- การตอตานการกอการราย (ฝายปฏิบัติการสายตรวจ)
(6 ชั่วโมง)
- นักเรียนนายรอยตํารวจ
(3 หนวยกิต)
โดยเนื้อหาดานการตอตานการกอการของหลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจไดถูก
บรรจุไวในวิชาการตอตานการกอการรายสากล (ปป 4115) ในกลุมวิชาความมั่นคง ซึ่งเปนวิชาเลือก
ของนั ก เรี ย นนายร อยตํ า รวจชั้ น ป ที่ 4 (ซึ่ ง นั ก เรี ย นสามารถเลื อ กวิ ช าเลื อกอื่ น เช นกลุ ม วิ ช าการ
สืบสวนและสอบสวน กลุมวิชาการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม (ที่มีวิชาการตํารวจชุมชน
บรรจุอยู ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป) หรือกลุมวิชาการบริหารงานตํารวจ)
การใหความรู และสาระเกี่ยวกับการกอการรายในหลักสูตรฯ มีขอนาสังเกตอีก
ประการหนึ่ง ในหลักสูตการสืบสวนคดีอาญามีการใหความสําคัญกับเนื้อหาสาระนี้ถึง 12 ชั่วโมง
แตในหลักสูตรตอตานการกอการราย (ทั้งของฝายสืบสวน และ ฝายปฏิบัติการสายตรวจ) ซึ่งเปน
หลั ก สู ต รชํ า นาญเฉพาะทาง ได ใ ห เ วลากั บ สาระนี้ เพี ย ง 6 ชั่ วโมง แต เ มื่ อพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บ
ระยะเวลาการอบรมในภาพรวมก็จะพบวา หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา มีระยะเวลาการฝกอบรม
ถึง 16 สัปดาห ในขณะที่หลักสูตรตอตานการกอการรายฯ มีระยะเวลาการฝกอบรมเพียง 2 สัปดาห
ซึ่งระยะเวลาที่เหลือในการฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาว ไดใชไปกับการเสริมสรางทักษะและ
ยกระดับความชํานาญเฉพาะทางที่จําเปนสําหรับงานสืบสวน (เชนการขาว การใชเครื่องมืออุปกรณ
พิเศษ ตลอดจนยุทธวิธี และการยิงปน)
3.2.2 ดานความคิด ความเชื่อ และสาเหตุมูลฐานของการกอการราย
ไมพบหัวขอวิชาที่เกี่ยวกับประเด็นความคิด ความเชื่ออันเปนสาเหตุมูลฐาน (Root
Cause) ของการกอการราย บรรจุไวในหลักสูตรใดๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติเลย
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ตารางที่ 3 ผลการสํารวจวิเคราะหรายละเอียดหลักสูตรในหัวขอ/ประเด็นเกี่ยวกับการกอการราย
หลักสูตร
กอการราย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

การบริหารงานตํารวจชั้นสูง
ผูกํากับการ
สารวัตร
ฝายอํานวยการ
การสืบสวนคดีอาญาระดับกาวหนา
การสืบสวนคดีอาญา
12 ชั่วโมง
ตอตานการกอการราย (ฝายสืบสวน)
6 ชัว่ โมง
ตอตานการกอการราย (ฝายปฏิบตั ิการสาย
6 ชัว่ โมง
ตรวจ)
การปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก
นักเรียนนายรอยตํารวจ
3 หนวยกิต*
การฝกอบรมบุคคลภายนอกผูมีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
ที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนขา
ราขการตํารวจชั้นประทวน (กลุมสายงาน
อํานวยการและสนับสนุน)
การฝกอบรมบุคคลภายนอกผูมีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
ที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปนขา
ราขการตํารวจชั้นประทวน (กลุมสายงาน
ปองกันปราบปราม)
นักเรียนนายสิบตํารวจ
การปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก
การปองกันปราบปรามอาชญากรรม
การสืบสวน
ผูชวยงานสอบสวน
-

หัวขอการศึกษา
ความคิด-ความ
เชื่อ
-

หมายเหตุ
ชุมชนสื่อสัมพันธ
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
21 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

-

3 หนวยกิต* *วิชาเลือก
16 ชั่วโมง

-

12 ชั่วโมง

-

2 หนวยกิต
-

3.2.3 ดานการมีสวนรวมของประชาชนและสื่อมวลชนในการตอตานการกอการราย
การมีสวนรวมของประชาชนเปนวิธีการในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่
มีประสิทธิภาพ อยูบนพื้นฐานที่วา “ตํารวจคือประชาชน และประชาชนคือตํารวจ” อันเปนปรัชญา
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พื้นฐานของงานชุมชนสัมพันธของตํารวจซึ่งไดมีการปฏิบัติกันมาอยางตอเนื่อง จึงพบวาในการ
วิเคราะหเนื้อหาวิชาในหลักสูตรการฝกอบรมฯ พบวามีการบรรจุเนื้อหาวิชาดานการชุมชนสัมพันธ
ไวในหลักสูตรตางๆ เปนจํานวนถึง 8 หลักสูตร คือ
- ผูกํากับการ
(3 ชั่วโมง)
- สารวัตร
(3 ชั่วโมง)
- ฝายอํานวยการ
(3 ชั่วโมง)
- ตอตานการกอการราย (ฝายปฏิบัติการสายตรวจ)
(3 ชั่วโมง)
- นักเรียนนายรอยตํารวจ
(3 หนวยกิต)
- การฝกอบรมบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรีที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับ
ราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน (กลุมสายงานอํานวยการและสนับสนุน) (16 ชั่วโมง)
- การฝกอบรมบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรีที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารับ
ราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน (กลุมสายงานปองกันปราบปราม)
(12 ชั่วโมง)
- นักเรียนนายสิบตํารวจ
(2 หนวยกิต)
โดยเนื้อหาดานการชุมชนสัมพันธสําหรับหลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจ ปรากฏ
ขอสังเกตประการหนึ่งคือเนื้อหาวิชาการตํารวจชุมชน ไดถูกบรรจุอยูในกลุมวิชาเลือกการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม สําหรับนักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปที่ 4 ในลักษณะเชนเดียวกับที่วิชาการ
ตอตานการกอการรายสากลที่ถูกบรรจุใหอยูในกลุมวิชาเลือกความมั่นคง นั่นเอง
ดังนั้น หากนักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปที่ 4 ผูใดเลือกวิชาเลือกในกลุมปองกั น
ปราบปรามอาชญากรรมนี้ ก็จะมีโอกาสไดเรียนรูงานการตํารวจชุมชน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการมีสวน
รวมของประชาชนและสื่อมวลชนในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม นักเรียนนายรอยตํารวจ
ในกลุมนี้ก็จะไมสามารถเลือกวิชาเลือกในกลุมความมั่นคงที่มีหัวขอวิชาเกี่ยวกับการตอตานการกอ
การรายได
ในบทนี้ไ ดทํา การสํา รวจ วิ เคราะห หลั กสูตรการฝก อบรมต างๆ ของสํ านัก งาน
ตํ า รวจแห ง ชาติ โดยใช ป ระเด็ น ที่ ป ระมวลมาจากแนวทางกิ จ กรรมที่ กํ า หนดไว ใ นแผนการ
ดําเนินงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขามชาติ (Work Programme to
Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) ที่มีความสอดคลองกับ
ประเด็นการปฏิบัติที่ปรากฏใน แถลงการรวมของหัวหนาตํารวจอาเซียน (ตามแถลงการรวม หรือ
Joint Communiqué) ที่ใชเปนกรอบในการพิจารณาเปาหมาย ปจจัยชี้วัดระดับ และความสําเร็จใน
การเสริมสรางสมรรถนะดานความรูใหแกเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อหวังผลในการพัฒนาศักยภาพในการ
ตอตานการกอการราย ซึ่งเปนวัตถุประสงคของการการศึกษาครั้งนี้

บทที่ 4
ขอเสนอแนะ
เพื่อใหเกิดประโยชนในการเพิ่มสมรรถนะ (Competency) ดานความรู (Knowledge) อัน
จะสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของเจาหน าที่ตํารวจในการปฏิบัติงานเพื่อตอตานการกอการราย
ภายใตกรอบประชาคมอาเซียน ผูเขียนไดจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการหลักสูตร
การฝกศึกษาอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งไดถูกใชเปนเครื่องมือ /กลไกหลักสําคัญในการ
ใหความรูแกเจาหนาที่ตํารวจ โดยจะไดใหขอเสนอในรายละเอียดเปนสองมิติ คือ มิติแรกอยูบนพื้น
ฐานขอมูลที่มีอยูแลวจากผลและการวิเคราะหที่ไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ประกอบกับสถานการณ
การกอการรายในปจจุบัน พิจารณาจัดทําขอสังเกต และขอเสนอในการดําเนินการไปสูการกําหนด
แนวทางและการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม และในมิติที่สอง จะอยูบนพื้นฐานของการคาดเดาอยางมี
หลักการถึงความเปลี่ยนแปลงของการกอการรายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเปนการมองไปขางหนาเพื่อ
เตรียมการสําหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
4.1 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปจจุบัน
จากการศึกษาครั้งนี้มีความชัดเจนวา การฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ของสํานักงานตํารวจ
แห ง ชาติ (ทั้ง หลั ก สู ตรการฝ ก อบรมระดั บ สั ญญาบั ตร และระดั บ ประทวน) ควรต องได รับ การ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหความรูมีความเหมาะสมและพอเพียงในการตอตานการกอการรายภายใต
กรอบอาเซียน ทั้งดานปริมาณและสาระ เนื้อหา
4.1.1 ดานปริมาณในการฝกอบรม ใหพิจารณาเพิ่มจํานวนใหหลักสูตรที่มีอยูในปจจุบัน
ไดพิจารณาบรรจุหัวขอการฝกอบรมโดยในหลักสูตรที่มีหัวขอที่เกี่ยวของกับการตอตานการกอการ
รายอยูแลวก็ใหขยายขอบเขตใหมีความครอบคลุมอยางกวางขวาง และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น สวนใน
หลักสูตรใดที่ยัง ไมมีการเรียนการสอนในหัวขอวิชาที่เกี่ยวของกับการกอการร ายก็ใหปรับปรุ ง
หลักสูตรที่เหมาะสมใหมีความครอบคลุมเรื่องการกอการรายดวยอีกสวนหนึ่ง
ขอยกเอาประเด็นเกี่ยวกับ “การเสริมสรางความรู เพิ่มพูนความเขาใจในประเด็น
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการกอการราย” ขึ้นเปนตัวอยาง จากการตรวจสอบวิเคราะหหลักสูตรที่ใชในการศึกษา
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ครั้ งนี้ ได ปรากฏหั วข อวิ ชาที่ มี ความครอบคลุ มบรรจุ อยู เพี ยง 4 หลั กสู ตร (จากจํ านวนทั้ งสิ้ น 25
หลักสูตร)
ดังนั้นเพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการตอตานการกอการราย
ควรจะตองพิจารณาบรรจุหัวขอที่เกี่ยวของกับการกอการรายเขาไวในหลักสูตรการฝกอบรมตางให
มีความกวางขวางมากขึ้น
สวนประเด็น “ดานชุมชนและสื่อมวลชนสัมพันธ ” เปนการนําเอาประชาชนและ
สื่อมวลชนมาชวย “เปนหู เปนตา” ใหกับเจาหนาที่ตํารวจในการระแวดระวังภัย กระจายขาว และ
สร า งความตระหนั ก ให เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนและสั ง คมเพื่ อประโยชน ใ นการเฝ า ระวั ง และป อ งกั น
ปราบปรามอาชญากรรมซึ่งในปจจุบันไดมีการสอดแทรกหัวขอดานชุมชนสัมพันธ และการตํารวจ
ชุมชนไวอยูบางแลวถึง 8 หลักสูตร แตเนื่องจากการชุมชนสัมพันธ ตํารวจชุมชน และสื่อมวลชน
สัมพันธเปนงานตํารวจเชิงรุกที่นอกจากจะเปนประโยชน สงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของตํารวจแลว ยังเปนงานที่ชวยสงเสริมภาพลักษณของตํารวจไดเปนอยางดีอีกสวน
หนึ่ง จึงควรตองบรรจุหัวขอวิชานี้เพิ่มเติมในหลักสูตรตางๆ ที่เหมาะสมใหกวางขวางมากขึ้น
ประเด็นที่เกี่ยวกับ “ความคิด ความเชื่อ สาเหตุมูลฐานในการกอการราย” เปนเรื่อง
ละเอียดออนที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการทําความเขาใจ และแกไขปญหาการกอการรายใหได
อยางเปนรูปธรรม และยั่งยืน แตปรากฏวาไมมีการใหความรูดานนี่ในหลักสูตรใดๆ กับเจาหนาที่
ตํ า รวจทุ ก ระดั บ ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ เ ป น กรณี ที่ จ ะต อ งมี ก ารพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงโดยการให
ผูเกี่ยวของไดเรงเพิ่มเติมหัวขอวิชานี้เขาไวในหลักสูตรการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่
เหมาะสมทั้ งหลัก สู ตรในระดับ สัญญาบั ตร และระดั บประทวนโดยด วนในโอกาสแรก การให
ความรู หรือสรางความเขาใจในประเด็นเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ และสาเหตุพื้นฐานของการกอ
การรายนี้นอกจากจะสามารถทําใหเจาหนาที่ตํารวจไดมีความรูเกี่ยวกับวามคิดความเชื่อที่แตกตาง
หลากหลาย เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานทําใหเจาหนาที่ตํารวจเกิดมุมมองที่ไมเปนอรรคติต อผู
ที่มีความคิดที่แตกตางแลว ยังจะทําใหเจาหนาที่ตํารวจมีความเขาใจถึงความคิดความเชื่อที่อาจเปน
สาเหตุ พื้ น ฐานนํ า ไปสู ก ารก อ การร า ยได ซึ่ ง จะส ง ผลทํ า ให ตํ า รวจมี ค วามเข า ใจความคิ ด ของ
ผู ก อการร า ย และสามารถมองเห็ นป ญหาที่ แท จริ ง อั นเป นต นตอบ อ เกิ ดของความคิ ด ที่ นํา ไปสู
พฤติกรรมการกอการรายแลวนําไปสูการแกไขปญหาอันเปนตนตอของการกอการรายไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนในที่สุด
นอกจากดานปริมาณ อันไดแกการขยายจํานวนหลักสูตรการฝกอบรมที่ควรมีการ
ใหความรูที่จําเปนในดานตางๆ และการขยายจํานวนวิชาที่บรรจุลงใตแตละหลักสูตรซึ่งเปนการ
ขยายกรอบความรูที่เกี่ยวของกับการตอตานอาชญากรรมขามชาติดังที่กลาวมาแลว ดานคุณภาพซึ่งก็
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คือดานเนื้อหาสาระของการฝกอบรมในแตละวิชาก็สมควรที่จะตองไดรับการพิจารณาปรับปรุง
พัฒนาอีกสวนหนึ่งดวย
4.1.2 ดานคุณภาพ ซึ่งไดแกความครบถวนของสาระ ความตอเนื่องของเนื้อหาในแตละ
หัวขอวิชา และความเหมาะสมของหัวขอวิชา หรือชุดวิชานั้นๆ กับระดับของผูเขารับการฝกอบรม
และวัตถุประสงคของหลักสูตร ในที่นี้จะไดพิจารณาใหขอสังเกตในภาพรวมโดยยกเอารายละเอียด
ที่พบจากการศึกษาครั้งนี้เปนตัวอยางโดยสังเขป ดั งนี้
ความครบถวนของเนื้อหาที่ทําการฝกอบรม เมื่อไดศึกษารายละเอียดหัวขอวิชา
ของการฝกอบรมในหลักสูตร เปรียบเทียบกับประเด็นที่ไดรับการคาดหวังโดยแผนการดําเนินงาน
เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขามชาติ (Work Programme to Implement the
ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) ที่มีความสอดคลองกับประเด็นการ
ปฏิ บั ติ ที่ หั ว หน า ตํ า รวจอาเซี ย นได มี ค วามเห็ น ชอบร ว มกั น (ตามแถลงการณ ร ว ม หรื อ Joint
Communiqué) ไวแลว ปรากฏวามีความแตกตางกันคอนขางมาก เชน หัวขอวิชาการตอตานการกอ
การรายสากล (ปป.4115) ของหลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจ ที่มีจํานวนชั่วโมงที่ตองศึกษามาก
ที่สุด (3 หนวยกิต) ไดใหรายละเอียดวิชาไวดังนี้
“ความรูทั่วไปของการกอการราย และความหมายการกอการรายสากล ประเภท
และวิ ธี ก ารก อการร า ยสากล, กลุ ม ของผู ก อการร า ยที่ สํ า คั ญๆ ในประเทศไทยและต า งประเทศ
แนวทางในการป อ งกั น และปราบปราม และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วกั บ การก อ การร า ยและการ
ประสานงาน กฎหมาย ระเบียน ขอบังคับ และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ” ขอมูลจากหลักสูตรนักเรียน
นายรอยตํารวจ พ.ศ. 2549
ซึ่ ง จะเห็ น ได ว า มี ค วามครอบคลุ ม น อ ยกว า ประเด็ น ที่ กํ า หนดโดยแผนกา ร
ดําเนินงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขามชาติ (Work Programme to
Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) ไมมีรายลละเอียดที่ให
ความรูที่ครอบคลุมการปองกันการโจมตีเปาหมายและโครงสรางพื้นฐาน, การคุมครองพยานและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในคดี กับทั้งไมปรากฏประเด็นที่เปนเนื้อหาความรูเกี่ยวกับความรวมมือกับ
ตางประเทศในการสืบสวนสอบสวน บังคับใชกฎหมายยึด /อายัดการเงินที่เกี่ยวของกับการกอการ
ราย ซึ่งเปนประเด็นที่ระบุไวใน แถลงการณรวมของหัวหนาตํารวจอาเซียน (ตามแถลงการณรวม
หรือ Joint Communiqué) เปนตน ดังนั้นในภาพรวมของการใหความรูในแตละวิชาควรตองมีความ
เหมาะสม ครบถวนและครอบคลุมประเด็นที่มีความสําคัญ
ความสัม พันธระหว างหัวขอวิช าที่ จะต องวางแผนหลั กสู ตรใหมี ความเชื่ อมต อ
เพื่อใหสามารถนําไปสูการนําไปปรับใชไดอยางมี ประสิทธิภาพได โดยขอยกตัวอยางในภาพรวม
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ของการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่ไดนํามาศึกษาในครั้งนี้ปรากฏวา มีเพียงหลักสูตรเดียวเทานั้น
(คือหลักสูตรตอตานการกอการราย ฝายปฏิบัติการสายตรวจ) ที่มีการฝกอบรมทั้งในหัวขอวิช า
ตอตา นการกอการรา ยและสถานการณ รุนแรง กฎหมายเกี่ ยวกับ การก อการราย การรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลและสถานที่ (รวม 6 ชั่วโมง) ซึ่งเปนหัวขอวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับการตอตานการ
กอการราย และไดบรรจุหัวขอวิชาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ และสื่อมวลชนสัมพันธ (3 ชั่วโมง)
ในขณะที่หลักสูตรอื่นๆ ที่บรรจุ หัวขอวิชาที่เกี่ยวกับการตอตานการกอการราย ก็ไมไดบรรจุวิชา
เกี่ยวกับการชุมชนและสื่อมวลชนสัมพันธ และในทางกลับกันหลักสูตรที่บรรจุหัวขอวิชาเกี่ยวกับ
การตํารวจชุมชน ชุมชนสัมพันธและสื่อมวลชนสัมพันธ ก็ไมมีหัวขอวิชาที่เกี่ยวกับการตอตานการ
กอการราย เชนนี้จะเปนการยากที่จะคาดหวังใหผูเขารับการฝกอบรมทําการเชื่อตอปรับใชความรูที่
ได จ ากในแต ล ะหั ว ข อ วิ ช าร ว มกั น ในการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านในสถานการณ จ ริ ง อย า งมี
ประสิทธิภาพได
อีกตัวอยางหนึ่งที่จะขอยกขึ้นในที่นี้ เนื่องจากโรงเรียนนายรอยตํารวจถือวาเปน
สถาบันหลักในการฝกอบรมนักเรียนนายรอยตํารวจเพื่อเปนนายตํารวจสัญญาบัตร แตจากการศึกษา
ครั้งนี้พบวาในภาพรวมของการเชื่อมโยงกันระหวางหัวขอวิชาและวิชาเลือกในหลักสูตรมีไมมาก
นัก นักเรียนนายรอยตํารวจบางนายจะไมมีโอกาสที่จะไดเรียนหัวขอวิชาที่เกี่ยวกับการตอตานการ
กอการราย (วิชา ปป.4115 : การตอตานการกอการรายสากล บรรจุอยูในกลุมวิชาเลือกความมั่นคง)
รวมกับหัวขอวิชาที่เกี่ยวกับงานตํารวจชุมชน ชุมชนสัมพันธ และสื่อมวลชนสัมพันธ (วิชา ปป.
4108 : การตํารวจชุมชน บรรจุอยูในกลุมวิชาเลือกการปองกันปราบปรามอาชญากรรม ไดเลย
เนื่องจากแต ละหัวขอวิช าดังกลาวไดถูกบรรจุอยูในกลุ มวิชาเลือกที่ตางกัน ซึ่ งนักเรียนนายรอย
ตํารวจจะสามารถเลือกศึกษาไดเพียงครั้งเดียวในชั้นปที่ 4 และสามารถเลือกศึกษาไดเพียงกลุมวิชา
เลือกเดียว ยิ่งไปกลาวนั้นหากนักเรียนนายรอยตํารวจที่เลือกวิชาเลือกในกลุ มอื่น (เชน กลุมการ
สืบสวนและสอบสวน หรือ การบริหารงานจราจร) เขาเหลานั้นจะไมไดรับการศึกษาในหัวขอที่
เกี่ยวกับการกอการราย หรือการตํารวจชุมชนเลย ซึ่งแนนอนที่สุดกรณีดังกลาวเปนความสูญเสีย
โอกาสของทั้งตัวนักเรียนนายรอยตํารวจผูนั้นในการเพิ่มพูนสมรรถนะและเสริมสรางศักยภาพใน
การปฏิบัติภารกิจดานการตอตานการกอการรา ย และอาจสงผลตอสํานั กงานตํารวจแหงชาติใ น
ภาพรวม
4.2 ขอเสนอสําหรับการดําเนินการในอนาคต
องคการตํารวจยุโรป หรือ Europol โดยคณะทํางานดานการตอตานการกอการราย ได
จัดทําบทสรุป เปนเอกสารแจกจาย ในการประชุ มหัวหนาตํารวจยุโรป ค.ศ. 2011 (European Police
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Chief’s Convention 2011, Counter Terrorism Working Group Conclusion) คาดหมายสถานการณ
ดานการกอการรายในอนาคตไวปรากฏประเด็นนาสนใจบางประการพอสรุปไดดังนี้
(1) กลุมกอการรายและกลุมหัวรุนแรงตางๆ จะกระจัดกระจายกันมากขึ้น โดยจะมีความ
เชื่อมโยงระหวางกันเพียงหลวมๆ แตจะมีการเชื่อมตอสื่อสารกันโดยใชเทคโนโลยี ซึ่งจะทําให
สามารถจะรวมตัวกันและแยกจากกันไดในเวลาอันรวดเร็ว และเทคโนโลยีนี้เองทําใหบางคนโดด
เดีย วตั วเองและหากผูนั้นมีแนวความคิดไม พอใจอะไรก็ อาจทํ าใหเขากลายเปนผูก อการรา ยใน
ลักษณะ “เดี่ยวทมิฬ” (Lone Wolf) ขึ้นได
(2) การเคลื่ อนย า ยของผู ค นข า มพรมแดนโดยง า ยจะทํ า ให ผู ที่ อ ยู ใ นดิ น แดนของอี ก
ประเทศหนึ่งจะไมสามารถเขากับสังคมสวนรวมไดและอาจนําไปสูความรูสึกถูกโดดเดียวและ
แบงแยกกีดกันกันในสังคม
(3) โลกเสมือนจริง (Virtual World) จะเปนทั้งเครื่องมือ ถูกตกเปนเปาในการโจมตี และ
เปนอาวุธในการกอการราย สังคมพึ่งพาคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอรมากขึ้นจนขาดไมได
และกลายเปนจุดออนของสังคม เครือขายอินเตอรเนทไดถูกใชเปนเครื่องมือในชีวิตประจําวันหลาย
ดานจนอาจถูกใชเปนเครื่องมือในการโจมตีโครงสรางพื้นฐานสําคัญ และเครื่องมือหาขาวทางลับ
(4) เส น แบ ง ระหว า งการก อ การร า ยกั บ องค ก รอาชญากรรมจะค อ ยๆ จางลง กลุ ม
ผูกอการรายอาจไดรับการสนับสนุนทางการเงินมาจากการกระทําผิดประเภทอื่น และในขณะที่
องคกรอาชญากรรมบางกลุมจะใชวิธีการกอการรายเปนเครื่องมือ
หากสถานการณดานการกอการรายมีความเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนนี้แลว ยอมเปน
ปจจัยสําคัญที่จะมีผลตอประสิทธิภาพและความสําเร็จในการทํางานของตํารวจในการตอตานการ
ก อ การร า ย ดั ง นั้ น เจ า หน า ที่ ตํ า รวจจึ ง ต อ งได รั บ การพั ฒ นาในทุ ก ๆ ด า น ซึ่ ง ภายในกรอบของ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะกล า วถึ ง แนวทางการเพิ่ ม สมรรถนะ (ด ว ยการให ค วามรู ที่ เ หมาะสม) เพื่ อ
ตระเตรียมใหบุคคลากรตํารวจมีความพรอมเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น อยางนอย 2
ประการ ดังนี้
4.2.1 การใหความรูในดานความคิด ความเชื่อ และการแกไขหัวรุ นแรงสุดโตง จะเปนสิ่ง
ที่จําเปนอยางยิ่ง เมื่อผูกอการรายจะกระจายตัว และมีการรวมตัวกันทางกายภาพนอยลงเปน “เซล”
อิสระที่มีการตัดสินใจและการปฏิบัติการไดดวยตนเอง เนื่องจากเทคโนโลยีมีสวนชวยในดานการ
ติดตอสื่อสาร สิ่งที่ผูกโยง เทคนิคยุทธวิธีตํารวจแบบเดิมๆ ในการแฝงตัวเพื่อเขาสืบสวนหาขาว และ
เฝาจุดสะกดรอยติดตามยอมมีประสิทธิภาพนอยลง แตแนวความคิด และความเชื่อเปนเครื่องมือ
สําคัญในการเชื่อมโยงกําหนดแนวทางและพฤติกรรมของบุคคลเหลานี้ใหเปนผูกอการราย ดังนั้น
การเขาถึงความคิดความเชื่อที่นําไปสูพฤติกรรมรุนแรงสุดโตง (Radicalization) และความสามารถ
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ในการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อของบุคคลเหลานี้ รวมทั้งปองกันมิใหมีผูหลงผิดเขาสูวงจรของ
ความรุนแรงแบบสุดโตง (Prevention of Radicalization) จึงเปนปจจัยสําคัญในการตอสูเพื่อเอาชนะ
การกอการราย
ในประเด็ นนี้ จะเห็ นว า การฝ ก อบรมตํ า รวจในป จจุ บั นมี ค วามจํ า เป น ที่ จะต อ ง
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยางรวดเร็วดวยกระบวนการฝกอบรมตํารวจปจจุบันยังไมมีแมแตการบรรจุ
หัวขอวิชาในหลักสูตรเพื่อใหบุคคลากรรับการศึกษา มีความเขาใจ เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่
นอกจากนั้นจะตองรวมกับนัก วิชาการในสาขาที่เกี่ยวของทําการศึกษาวิจัยเพื่อทําความเขาใจ และ
ค น หาวิ ธี ก ารปรั บ ความคิ ด ความเชื่ อ และแก ไ ขแนวความคิ ด รุ น แรงสุ ด โต ง อั น เป น เสมื อ น
“รากเหงา” ของปญหาการกอการรายที่แทจริง
4.2.2 เมื่ออาชญากรรมกับการกอการรายมีผสมผสานกัน ตํารวจผูปฏิบัติงานก็พึ งจําเปน
ที่จะตองมีความรูเทาทัน และเขาใจความเชื่อมโยงผสมผสานของอาชญากรรมและความรุนแรงที่
เกิ ดขึ้ น การก อการร า ยอาจไม ใ ช ก ารกระทํ า รุ นแรงเพื่ อสนองต อความคิดความเชื่ อ แต อาจเป น
เครื่ องมื อในการสร า งความกลั วให เกิ ดขึ้ นโดยมุ ง ประสงค ใ นการกระทํ า ความผิ ด อย า งอื่ นเพื่ อ
ประโยชนทางการเงินได การใหการศึกษา ฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจึงจะตองสื่อถึงการเชื่อมโยง
ระหวางอาชญากรรมธรรมดา กับการกอการรายอยางชัดเจน ดังนั้นการมีหลักสูตรดานการสืบสวน
สอบสวนอาชญากรรม โดยไมบรรจุหัวขอวิชาดานการกอการราย หรือการมีฝกอบรมหลักสูตรด าน
การกอการรายขึ้นเปนการเฉพาะโดยไมบรรจุหัวขอวิชาหรือเนื้อหาที่จะสามารถแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนถึงความเปนไปไดที่การกอการรายจะมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมประเภทอื่นๆ จึงไม
นาจะเปนสิ่งที่พึงกระทํา
การศึกษาครั้งนี้มีผลเปนที่นาพึงพอใจ สามารถวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางใน
การยกระดับสมรรถภาพ (ดานความรู ) เพื่อผลในการเสริมสร างศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ า หนา ที่ ตํา รวจภายใต ก รอบประชาคมอาเซี ย น เพื่ อนํ า ไปสูก ารปฏิบั ติอยา งเป นรู ป ธรรม ทว า
การศึ กษาครั้งนี้ไ ดจํากั ดกรอบของการศึ กษาอยูที่ก ารดํา เนินการเพื่ อเพิ่ม ศักยภาพของเจา หนา ที่
ตํารวจในการตอตานการกอการรายภายใตประชาคมอาเซียน โดยผานปจจัยเดียวของการยกระดับ
สมรรถนะ (Competency) ของบุ ค คล คื อ ความรู ในวิ ธี ก ารให ค วามรู ใ นระบบแบบดั้ ง เดิ ม
(Conventional Process) คือโดยผา นการฝ กอบรมหลัก สูตรตา งๆ ระดับบุ คคล และอยูบ นข อ
สันนิษฐานที่สําคัญคือเมื่อเจาหนาที่ตํารวจไดรับความรู มีความเขาใจที่เกี่ยวของจําเปน ตามความ
ตองการที่ไดวางไวของประชาคมอาเซียนแลว จะทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ไดรับการ
พัฒนาไปในแนวทางที่เหมาะสมตามที่ไดมีการวางแผนและคาดหวังไว
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อย า งไรก็ ดี ก ารดํ า เนิ น การด า นต อ ต า นการก อ การร า ยเป น เรื่ อ งที่ มี ค วาม
ละเอียดออน สลับซับซอนที่เพียงเฉพาะการดําเนินการของเพียงองคกรหนึ่งจะดําเนินการเพียงจัด
หลักสูตร บรรจุเนื้อหาวิชา ทําการศึกษาอบรมใหความรูที่เหมาะสมกับเจา หนาที่ของตนจะทําให
สามารถแกไขปญหาหรือสาเหตุอันเปน “รากเหงา” ของการกอการรายได แมแตรัฐหรือประเทศก็
ยังไมสามารถดําเนินการแกปญหาไดโดยใชมาตรการใดมาตรการหนึ่ง ดังนั้นความสัมฤทธิ์ผลใน
การต อ ต า นการก อ การร า ยจะเกิ ด ขึ้ น ได ก็ ต อ เมื่ อ ประเทศต า งๆ จะต อ งร ว มมื อ กั น เสริ ม สร า ง
สมรรถนะของบุคคลากรที่เกี่ยวของในทุกด าน ผสมผสานมาตรการและการดําเนินการตางๆ เขา
ดวยกันมุงสู ทิศ ทางที่ส อดคลองกัน กั บทั้ง ทุก สวนทุก องค กรเจา หน าที่และประชาชนทุ กคนใน
สังคมจะตองตระหนักวาการกอการรายเปนภัยคุกคามตอมนุษยชาติและเปนปญหาของคนทุกคน
ถาเราตองการอยูอยางสงบสุขและมีสันติภาพแลว การกอการรายจึงปญหาสวนรวมที่ทุกคนจะตอง
ชวยกันดูแล
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Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational
Crime (2010 – 2012) (Adopt by the 10th SOMTC)
No.
Policy Guidelines
Proposed Activities for 2010 - 2012
1. Work towards the early accession to and Encourage activities to facilitate ASEAN
ratification of all international conventions Member States’ (AMSs) accession to and
and protocols on counter-terrorism
ratification of international conventions and
according to respective national law and
protocols on counter terrorism
policies
2. Work towards the ratification of and
Expedite the AMSs ratification of the ACCT
accession to the ASEAN Convention on
in accordance with their respective national
Counter Terrorism (ACCT)
law and policies
3. Develop a greater understanding of different Conduct workshops, seminars and tabletop
legal systems in particular legislations
exercise, where applicable, on legal matters
concerning mutual legal assistance and
extradition related to terrorism, and forging
cooperation among the central authorities
law enforcement officers and criminal
justice officers
4. Promote public understanding through
Conduct public seminar, roadshow, and other
increasing media awareness and alertness on means to promote public understanding and
terrorist threat and terrorism activities
awareness on terrorism.
Organize media alertness program to
disseminate information on terrorism,
including collaboration with the United
Nations (UN) and other relevant international
organizations.
5. Promote knowledge based experiences and Hold workshop and seminar on witness
lesson learnt on witness protection,
protection, including protection of justice,
including protection of justice, criminal
criminal justice officials and other law
justice officials and other law enforcement enforcement officials involved in terrorism
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No.

6.

7.

8.

9.

Policy Guidelines
officials involved in terrorism cases, with
the objective of establishing an appropriate
mechanism in ASEAN.
Enhance cooperation to improve the security
and protection of particularly vulnerable
targets and infrastructure

Proposed Activities for 2010 - 2012
cases

Conduct workshop or tabletop-training,
where applicable, for law enforcement
officials to develop affective mechanism as
well as to improve the security and protection
of particularly vulnerable target and
infrastructure.
Organize thematic regional issue training for Conduct training, simulation and field visit,
the exchange of information, best practices, where applicable, on thematic regional issues
and approaches in order to address the
related to terrorism
terrorism issue.
Intensify cooperation to alert or to notify Conduct regular meeting among authorities
countries in the region where practicable involved in countering terrorism using
and in accordance with AMSs’ national law SOMTC Working Group on Counter
and policies on the movement of terrorists, terrorism as a platform to encourage the
explosive materials, CBRN weapons, cash exchange of information where practicable
and other negotiable instruments suspected and in accordance with AMSs’ national law
to be intended for terrorists financing
and policies on the movement of terrorists,
explosive materials, CBRN weapons, cash
and other negotiable instruments suspected to
be intended for terrorists financing
Promote close cooperation with existing
Conduct or utilize the existing training
training centers facilities for law
centers facilities for law enforcement such as
enforcement in the ASEAN Member States Jakarta Center for law Enforcement and
in implementing ACCT and ASEAN
Cooperation (JCLEC), Southeast Asia
Comprehensive Plan of Action on Counter Regional Center for Counter-Terrorism
Terrorism (ACPoA)
(SEARCCT), and International Law
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No.

Policy Guidelines

Proposed Activities for 2010 - 2012
Enforcement Academy (ILEA) for training or
workshops related to counter terrorism.
10. Study on conditions conducive to spread of Conduct research on the motivation of
terrorism and explore information and
terrorism (root causes) and its condition
lesson learnt to address such condition
which is conducive to spread terrorism
involving selected segment members of
society
11. Exchange of the ASEAN Member States Enhance knowledge and experiences of
experience and best practices on
conducting successful deradicalization,
deradicalization, rehabilitation and rerehabilitation and re-education programme to
education programme to prevent terrorist prevent terrorist acts
acts
12. Develop Plan of Action in implementing Implement activities set out in the Plan of
Joint Declaration pertinent to counter
Actions, Declarations and/or Agreements on
terrorism signed by ASEAN and its
counter terrorism with Dialogue Partners and
Dialogue Partner and Sectoral Partner
External Parties.
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Joint Communiqué of the 32nd ASEAN Chiefs of Police Conference, Nay Pyi Taw, the
Republic of the Union of Myanmar
1. The 32nd ASEAN Chiefs of Police Conference (ASEANAPOL XXXII) was held in
Nay Pyi Taw, the Republic of the Union of Myanmar from 22nd to 24th May 2012
2. The objective of the Conference were to enhance Police professionalism, forge
stronger regional cooperation in policing, and promote lasting friendship amongst police officers
of member countries.…
8. After much deliberation in the traditional ASEAN spirit of friendship, cooperation,
and solidarity, the Conference adopted the following resolution…
8.2 Terrorism
8.2.1 To forge and further reinforce cooperation amongst member countries
through ASEANAPOL Secretariat in prevention and suppression terrorist activities by
implementing strategies in the detection, deterrence, rehabilitation, reorientation, de-radicalization
and community engagement;
8.2.2 To encourage member countries to share their experiences and best
practices to counter terrorism by hosting and actively participating in various capacity building
programmes and trainings organized by member countries and other regional/international law
enforcement training centers in coordination with the ASEANAPOL Secretariat;
8.2.3 To encourage timely and exchange of accurate information amongst
member countries through ASEANAPOL Secretariat, designated contact persons or e-ADS on
syndicates, modus operandi, emerging trends and threats of terrorism;
8.2.4 To provide assistance and cooperation amongst member countries in
investigation, inter alia, evidence gathering, apprehension of criminals and forfeiture of assets
related to financing terrorism, in accordance with the domestic laws of the respective countries,
leading to successful prosecution;
8.2.5 To encourage member countries to proactively share information and
expertise through ASEANAPOL Secretariat in dealing with after math of terrorists attacks;
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8.2.6 To encourage member countries to establish specific detention centers
for terrorist suspects and prisoners to prevent them from spreading their radical ideas, in
accordance with the laws and policies of the respective countries; and
8.2.7 To task the ASEANA:POL Secretariat to hold further discussion on
the content of the draft of the ASEANAPOL Communication and Coordination Protocol for
Crisis Management (ACCPCM) with member countries at the 3rd ASEANAPOL Contact Persons
Meeting in 2012 and to have the draft endorsed at the 33 rd ASEANAPOL Conference.
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ-นามสกุล
การศึกษา

การฝก/อบรมที่สําคัญ

พลตํารวจตรี มโนช ตันตระเธียร
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตํารวจ) จาก โรงเรียนนายรอยตํารวจ
Master of Public Administration, University of Missouri – Columbia, USA
Doctor of Philosophy (Public Administration), University of Colorado –
Denver, USA

หลักสูตร Basic Training for Law Enforcement Officers จาก Law
Enforcement Training Institute, Columbia, Missouri, USA.
ฝกปฏิบัติงานที่ Columbia Police Department, Columbia, Missouri, USA
หลักสูตร International Financial Fraud จาก ILEA Bangkok
หลักสูตร การวิเคราะหขาวอาชญากรรม (Criminal Information Analysis)
หลักสูตร ผูนําอาวุโสในภารกิจสันติภาพนานาชาติ (Global Peace
Operations Initiative Senior Mission Leaders Course) ประเทศญี่ปุน

ประวัติการรับราชการ (บางสวน)
ผูบังคับการ กองการตางประเทศ
รองผูบังคับการ สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ
รองผูกํากับการ - ผูกํากับการ (ทําหนาที่อาจารยภาควิชาปองกัน
ปราบปราม) สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ
สารวัตร กองวิจัยและพัฒนา
รองสารวัตรสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน
ตําแหนงปจจุบันและสถานที่ทํางาน
ผูบังคับการ สถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย สํานักงานตํารวจแหงชาติ

