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ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนจะมีการรวมตัวกันเปน “ประชาคม” ในป ค.ศ. 2515 ซึ่ง
แนนอนที่สุดจะมีความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ ทั้งในระดับประเทศและในระดับ
ภูมิภาค ที่จะตองมีการเตรียมการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว การศึกษาคร้ังน้ีเปนการ
สํารวจวิเคราะหแนวทางในการเสริมสรางศักยภาพของเจาหนาที่ตํารวจดานการตอตานการกอการ
ราย ที่จําเปนภายใตกรอบการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

จากการพิจารณาวิเคราะหแผนการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตาน
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  สภาวะและแรงจูงใจที่เอ้ือตอการเผยแพรการกอ

การราย
3)  การใหประชาชนและสื่อมวลชนเขามีสวนรวมในการตอตานกอการรายซึ่งถือไดวา

เปนเปาหมายเบื้องตนที่ตองดําเนินการภายใตกรอบประชาคมอาเซียน
อยางไรก็ดี  เมื่อไดตรวจสอบกระบวนการใหความรูอันเปนปจจัยพื้นฐานที่จําเปนในการ

เพิ่มสมรรถนะระดับบุคคล และนําไปสูการเสริมสรางยกระดับศักยภาพในการปฏิบัติงาน  โดย
วิเคราะหจากหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ (ทั้งหลักสูตรการฝกอบรมกอนเขารับราชการตํารวจ
(Pre-service Training) และ การฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพขาราชการตํารวจ (In-service
Training) ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  พบวาสมควรที่จะตองมีการเพิ่มเติมปรับปรุงพัฒนาใหมี
ความเหมาะสมกับสภาวะของการกอการรายในปจจุบัน และในอนาคต ทั้งในดานสาระเน้ือหา และ
ดานจํานวนปริมาณของการฝกอบรม  ทั้งน้ีเพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจไดมีความรูที่เหมาะสมเพื่อใช
เปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตอตานการกอการรายอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับแนวทางความตองการภายใตกรอบประชาคมอาเซียนดวยอีกสวนหน่ึง
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ในการศึกษาการเสริมสรางศักยภาพของตํารวจไทยในการตอตานการกอการรายภายใต
กรอบประชาคมอาเซียน  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 4 ไดสําเร็จลุลวงไป
ดวยดีก็ดวยความกรุณา ความอนุเคราะหและความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย
ดร. อัครเดช  ไชยเพิ่ม, ดร. จิตริยา  ปนทอง, และ ศาสตราจารย ดร. สุรชัย  ศิริไกร  ที่รวมกันเปน
อาจารยที่ปรึกษา  โดยทุกทานไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา  ใหขอชี้แนะ  แนะนํา และใหขอคิดเห็น
ที่เปนประโยชนตอการศึกษาในทุกขั้นตอน  ผูเขียนขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ี

ผูเขียนขอขอบคุณเจาหนาที่และหนวยงานตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดแก
กองการตางประเทศ, โรงเรียนนายรอยตํารวจ และ กองบัญชาการศึกษา (กองบังคับการฝกอบรม
ตํารวจกลาง, สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ) ที่ไดกรุณาเอ้ือเฟอขอมูลและเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของจําเปนเพื่อใชสําหรับการศึกษาในคร้ังน้ี

ทายที่สุด ผูเขียนขอขอบคุณ คุณภัทรัตน  หงษทอง ที่ไดแนะนําใหผู เขียนไดทราบถึง
รายละเอียด จนผูเขียนเกิดความสนใจที่จะเขารวมการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต  ซึ่งก็ได
ประจักษวาเปนหลักสูตรที่เปนประโยชนอยางยิ่ง   การเขารับการอบรมในหลักสูตรน้ีจะเปนไปไมได
เลยหากไมไดรับการสนับสนุนและการอนุญาตจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด  พลตํารวจโท ชนินทร
ปรีชาหาญ  ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ  ที่ไดมองเห็นความสําคัญของการศึกษา เพิ่มพูนความรู
พัฒนาบุคลากร และไดใหผูเขียนเปนผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเขารวมรับการอบรมหลักสูตร
นักบริหารการทูต รุนที่ 4 ในคร้ังน้ี  ตามคําเชิญของสถาบันเทวะวงศวโรปการ  กระทรวงการ
ตางประเทศ  ซึ่งผูเขียนจะไดนําความรู และประสบการณที่ไดจากการศึกษาอบรมไปใช/ปรับใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน องคกร และประเทศชาติตอไป
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 กลาวท่ัวไป
สถานการณและเหตุการณกอการราย ทั้งในระดับโลกคือเหตุการณ 9/11 ณ สหรัฐอเมริกา

การกอการรายในภูมิภาค (เหตุการณระเบิดบาหลี ระเบิดโรงแรมแมริออท จาการตา อินโดนีเซีย
การกอความไมสงบในประเทศฟลิปปนส

การกอการรายเปนความทาทายที่เกิดขึ้นในระยะเวลาไมนานนัก และสําหรับเจาหนาที่
ตํารวจซึ่งโดยหนาที่ในการรักษาความปลอดภัยและสงบเรียบรอยของสังคม อาจพูดไดวาการกอ
การรายไดทําใหเจาหนาที่ตํารวจในปจจุบันตองมีบทบาท หนาที่เพิ่มขึ้นในการตอตานการกอการ
ราย และทําใหเจาหนาที่ตํารวจตองการแนวทาง รูปแบบ และปรัชญาในการปฏิบัติหนาที่เพิ่มขึ้น
เปลี่ยนแปลงและตางออกไปจากการปราบปรามอาชญากรรมทั่วไป

การการศึกษา และการฝกอบรมเพื่อใหความรูที่เหมาะสมและจําเปนแกเจาหนาที่ตํารวจ
จะเปนการขยายยกระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน อันเปนแนวทางหน่ึงในก ารเพิ่มขีด
ความสามารถและศักยภาพของเจาหนาที่ตํารวจในการตอตานการกอการราย

1.2 สภาพและความสําคัญของปญหา
1.2.1 การรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียน และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

ประเทศไทยจะเขารวมกับประเทศสมาชิกอาเซียนเปน “ประชาคมอาเซียน”
(ASEAN Community) ใน พ.ศ. 2558 โดยประชาคมอาเซียน มีเปาหมายหลักประการหน่ึงคือความ
สงบสุขปลอดภัยของประชาชน และความมั่นคงของประเทศสมาชิก กําหนดไวภายใต “เสาหลัก”
ดานการเมืองและความมั่นคง (Political – Security Pillar) ซึ่งปรากฏเปนแผนงานการจัดต้ัง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security Community Blueprint หรือ
APSC Blueprint) ขึ้น เพื่อใหการพิจารณาดําเนินงานดานการเมืองและความมั่นคงในหมูประเทศ
สมาชิกตางเปนไปอยางมีทิศทาง และมีความสอดคลองกันทั้งภูมิภาค

การเปนประชาคมอาเซียน อาจทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในหลากหลาย มิติ/
บริบท กอให เกิดความเชื่อมโยงและเสรีในหลายดาน ซึ่งนอกจากจะสงผลในทางที่ เปน
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คุณประโยชนตอภูมิภาคและประเทศสมาชิกแลว ยังอาจสงผลกระทบทําใหเกิดสภาพอันเปนปจจัย
เอ้ือตอปญหา “ความมั่นคงรูปแบบใหม” (Non-traditional Security Issues) ซึ่งรวมถึงอาชญากรรม
ขามชาติในรูปแบบตางๆ

1.2.2 การกอการราย ถูกจัดเปนหน่ึงในแปดฐานความผิดอาชญากรรมขามชาติที่อาเซียน
เนนหนักใหความสําคัญพิเศษ และเปนประเด็นในความสนใจของการศึกษาคร้ังน้ี ซึ่งประชาคม
อาเซียนไดมีการจัดทําโครงการดําเนินงานดานการตอตานการกอการรายเปนสวนหน่ึง ของ
แผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อตอตานอาชญากรรมขามชาติ (Work Programme to Implement the
ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) ขึ้นอีกสวนหน่ึง ซึ่งโครงการดําเนินงาน
ดานการตอตานการกอการรายก็ไดถูกบรรจุเขาเปนสวนสําคัญหลักสวนหน่ึง กําหนดใหมี การ
ดําเนินการตามแนวนโยบาย (Policy Guidelines) ของแผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อตอตาน
อาชญากรรมขามชาติน้ี

1.2.3 การยกระดับสมรรถนะ (Competency) ในการปฏิบัติหนาที่ดวยการใหความรู
(Knowledge) ที่จําเปนและเหมาะสม เปนสวนสําคัญในการเสริมสรางศักยภาพการทํางานใหกับ
เจาหนาที่ตํารวจ

1.3 วัตถุประสงคของการศึกษา
ปจจุบันในทางวิชาการไดมีการศึกษาเกี่ยวกับการกอการรายอยางกวางขวางขึ้น มีขอมูล

รายละเอียดและขอเท็จจริงตางๆ ไดถูกคนพบจํานวนมากและเพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา เจาหนาที่ตํารวจ
ในฐานะผูปฏิบัติงานจําตองมีพื้นฐานความรู ขอมูล และมีความเขาใจในปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การกอการราย ตลอดจนสาเหตุที่ทําใหบุคคลกลายเปนผูกอการราย แรงจูงใจ และเจตนาในการ
กระทําการกอการราย นอกจากน้ัน ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจยังมีความจําเปนที่จะตอง
สามารถนําความรูที่ตนมีอยู น้ันออกมาใชในการตรวจสอบ สัมผัส-รับรู  และสนองตอบใน
สถานการณตางๆอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันคําถามของการศึกษาในคร้ังน้ีคือ

“เจาหนาที่ตํารวจไดรับขอมูล การฝกอบรม หรือโอกาสในการศึกษาในประเด็นตางๆ ที่
เหมาะสมและจําเปนภายใตกรอบประชาคมอาเซียนที่เกี่ยวของกับ การกอการราย ที่จะสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ในการตอตานการกอการราย หรือยัง?”

เพื่อตอบคําถามในการศึกษาดังกลาว โดยจําแนกเปนประเด็นคําถามปจจัย คือ
1.3.1 แผนการดําเนินงานภายใตกรอบประชาคมอาเซียน (ทั้งในระดับนโยบาย และ

ระดับปฏิบัติที่เกี่ยวของ) เพื่อตอตานการกอการาย มีแนวทาง รายละเอียดการดําเนินการ และความ
ตองการเปนอยางไร
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1.3.2 การศึกษา และฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจ ไดใหรายละเอียดความรู หัวขอวิชาที่
เหมาะสม จําเปนเกี่ยวกับการกอการรายหรือไมเพียงใด

1.3.3 ความรูและทักษะใดที่ควรจะตองมีการปรับปรุง พัฒนาเพิ่มเติม และเพียงใด เพื่อ
ยกระดับความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจในดานการตอตานการกอการราย
ภายใตกรอบความรวมมือของประชาคมอาเซียน

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงคุณภาพ 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 รวบรวมเน้ือหาหลักสูตร (Course Outline) และ/หรือ หัวขอการฝกอบรม-
บรรยาย ตลอดจนขอบเขตเน้ือหาการบรรยายของหลักสูตรการศึกษา การฝกอบรมตํารวจ ทั้ง
หลักสูตรการฝกอบรมกอนเขารับราชการตํารวจ (Pre-service Training) และ การฝกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพขาราชการตํารวจ (In-service Training) นํามาวิเคราะหรายละเอียด เน้ือหา
สาระ และความตลอดจนทักษะที่จําเปนรูที่เกี่ยวกับการกอการราย การปองกันและการตอตานการ
กอการราย

1.5.3 วิ เคราะห เปรียบเทียบความครบถวน สอดคลองกันระหวางนโยบาย แผน
แผนปฏิบัติการ (ตามขอ 5.1) และ เน้ือหา สาระ ตลอดจนขอบเขตเน้ือหาการบรรยาย (ตามขอ 5.2)
เพื่อพิจารณาวิเคราะหชองวางอันเปนขอแตกตางที่จําเปนตองเพิ่มเติม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเน้ือหา
สาระในการใหการศึกษา ใหความรูและฝกอบรม เพื่อสงผลในการเพิ่มสมรรถนะ ยกระดับศักยภาพ
ของเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติหนาที่

1.6 ประโยชนของการศึกษา
การศึกษาในคร้ังน้ีจะทําใหไดรับทราบถึงความรู และทักษะที่เกี่ยวของกับการปองกัน

ตอตานการกอการรายที่เจาหนาที่ตํารวจไดรับจากการศึกษา ฝกอบรมปจจุบัน และทําใหสามารถ
กําหนดประเด็นความรูและทักษะที่ควรจะตองพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อยกระดับความสามารถในการ
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ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจในการปองกันและตอตานการกอการราย ภายใตกรอบความ
รวมมือประชาคมอาเซียนตอไป



บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เก่ียวของ

ในบทน้ีจะไดทําการสํารวจแนวคิดเชิงทฤษฎีดานสมรรถนะ (Competency Theory)
ระดับบุคคล จะไดถูกสํารวจและนํามาพิจารณาเพื่อใชเปนพื้นฐานในการกําหนดกรอบและประเด็น
ของการศึกษา จากน้ันจะไดสํารวจและทบทวนวรรณกรรมที่ใหความรูความเขาใจเบื้องตนที่เปน
ประโยชนดานการกอการราย และแนวคิดการดําเนินการเกี่ยวกับการตอตานการกอการราย แลวทํา
การสํารวจการเกิดและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ไปถึงนโยบายและกรอบการทํางานรวมกัน
ของประเทศสมาชิกอาเซียนในดานการเมืองและความมั่นคง ซึ่งมีอาชญากรรมขามชาติประเภท
ตางๆ เปนประเด็นหน่ึงของความรวมมือระหวางกัน ซึ่งการกอการรายไดถูกบรรจุเปนฐานความผิด
เนนหนักประการหน่ึงที่จะตองมีการดําเนินการรวมกัน แลวสํารวจเอกสารและ/หรือความตกลง
ตลอดจนแถลงการณรวมของประเทศสมาชิกเพื่อทําการวิเคราะหเน้ือหารายละเอียด และความ
ตองการ เพื่อประมวลขึ้นเปนเปาหมาย ปจจัยชี้วัดระดับและความสําเร็จสําหรับเจาหนา ที่ตํารวจใน
การปฏิบัติงานตอตานการกอการรายเพื่อพิทักษรับใชประชาชนตามอํานาจหนาที่ ทั้งน้ีตอไป

2.1 แนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competencies Theory) ระดับบุคคล
การบริหารงานเชิงสมรรถนะ (Competency Management) เปนเคร่ืองมือทางการบริหารที่

มุงไปที่ตัวบุคคลากร และเนนการพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ และ คุณลักษณะตางๆ เพื่อ
นําไปสูการยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยนักวิชาการที่ถือไดวาเปน
ผูบุกเบิก หรือเรียกไดวาเปน “บิดา” ของการบริหารงานเชิงสมรรถนะคือ David McClelland เมื่อเขา
ไดศึกษาพบคุณลักษณะของพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่สูงกวามาตรฐาน (Superior
Performance) ในกลุมพนักงานระดับปฏิบัติของสํานักงานขาวสารแหงประเทศอเมริกา แลวเขาได
ใหชื่อคุณลักษณะดังกลาวน้ันวา “สมรรถนะ” (Competency) และไดใหคําจํากัดความวา หมายถึง
บุคลิกลักษณะที่ซอนอยางภายในปจเจกบุคคลซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลน้ันสรางผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ (McClelland,1973) นอกจากน้ัน เขา
ยังไดยืนยันดวยวาสมรรถนะเปนปจจัยทํานายความสําเร็จในการทํางานของบุคคลากรไดดีที่สุด
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โดยระบุวาความฉลาดของบุคคลไมใชปจจัยเดียวที่กําหนดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กับทั้ง
ไดใหองคประกอบของสมรรถนะ ตามแนวคิดของ McClelland (1973) ไว 5 ประการคือ

(1) ความรู (Knowledge) คือ ความรูเฉพาะในเร่ืองที่ตองรู
(2) ทักษะ (Skill) คือสิ่ งที่ ตองกา รเพื่ อใ หกระทํ าอย าง หน่ึงอย างใดไ ดอย าง มี

ประสิทธิภาพ โดยทักษะเกิดขึ้นไดจากพื้นฐานทางความรู และสามารถปฏิบัติไดอยางแคลวคลอง
วองไว

(3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self Concept) คือ เจตคติ คานิยม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณของตนเอง หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปน เชน ความมั่นใจในตนเอง

(4) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล (Personal Traits) เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลน้ัน
เชน ภาวะผูนํา

(5) แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/Attitude) เปนแรงขับภายในที่ทําใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมไปในทางใดทางหน่ึง

ในขณะที่ Spencer and Spencer (1993) เชื่อวาสมรรถนะ (Competency) ในการทํางาน
เปนลักษณะเฉพาะอันเปนคุณสมบัติพื้นฐานของของแตละบุคคลในการทํางาน (Underlying
Characteristics) ที่มีความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship) เปนปจจัยในการทํานาย
พฤติกรรม (Behavior) และระดับการทํางาน (Performance) ซึ่งก็มีความคลายคลึงไมไดตางไปจาก
McClelland (1973) โดยเขาไดกําหนดทฤษฎีภูเขานํ้าแข็ง (Iceberg Theory) จําแนกสมรรถนะออก
ไว 2 มิติคือ 1) มิติภายนอก (Explicit) ซึ่งสามารถมองเห็นและตรวจวัดไดไมยากนักเสมือนสวนบน
ที่โผลพนเหนือระดับนํ้าของภูเขานํ้าแข็ง ประกอบดวย ความรู (Knowledge) และทักษะความ
ชํานาญ (Skill) และ 2) มิติภายใน (Implicit) ซึ่งเปรียบเสมือนสวนของภูเขานํ้าแข็งที่จมอยูภายใต
ระดับนํ้า ประกอบดวยการนิยามตนเอง (Self-concept) ลักษณะเฉพาะของบุคคล (Personal Traits)
และแรงจูงใจ (Motives)

ในเวลาตอมา Perry (1998) ไดระบุในทางที่สอดคลองกับทฤษฎีภูเขานํ้าแข็งของ 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 ขางตนสามารถสั่งสอนฝกอบรม-เรียนรูกันได ในขณะที่สมรรถนะมิติภายในน้ันยากที่จะ
สังเกตและนํามาใชใหเกิดประโยชนในทางบริหาร
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เพื่อใหสามารถนําผลของการศึกษาไปใชบริหารการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม จึงเปน
ความเหมาะสมที่จะกําหนดกรอบการศึกษาคร้ังน้ีไปที่การฝกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด านความรู
(ซึ่งเปนสวนหน่ึงของสมรรถนะในมิติภายนอก) ซึ่งจะสามารถนําผลการศึกษาไปพัฒนากําหนด
หัวขอ ประเด็น และแนวทางที่จําเปนสําหรับการฝกอบรม เพื่อใหเกิดความรูที่เหมาะสม เกิดการ
พัฒนาเปนการยกระดับศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจตอไปได

ในชวงตอไปจะไดทําการสํารวจ ทบทวนความรูเบื้องตน (อันไดแก ความหมาย ลักษณะ
รูปแบบ ฯลฯ) ของการกอการราย และการดําเนินการในการตอตานการกอการรายโดยสังเขป เพื่อ
เปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาคร้ังน้ี

2.2 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการกอการราย
การกอการราย (Terrorism) สุรชาติ บํารุงสุข (2010) ไดอธิบายวาเปนรูปแบบของการ

สรางความรุนแรงโดยตรงตอผูที่มิใชทหาร หรือหลีกเลี่ยงการเผชิญหนา/การเขาปะทะโดยตรงกับ
กองกําลังตํารวจและทหาร แตมุงใชความรุนแรงไปที่เปาหมายสาธารณะและเปาหมายทางเศรษฐกิจ
หนวยปฏิบัติการมีขนาดเล็กกวาสงครามกอความไมสงบ การปฏิบัติมักใชวิธีการลอบสังหาร วาง
ระเบิด ขวางระเบิด ลอบวางเพลิง ใชการทรมาน จ้ีเคร่ืองบิน และลักพาตัว บางคร้ังใชรูปแบบ
ปฏิบัติการเพียงเพื่อสรางผลสะเทือนทางการเมือง ปฏิบัติการเหลาน้ีมักดําเนินการโดยกลุมที่
ตองการปกครองตนเอง และกลุมที่ไมใชรัฐ (Non-state Actors)

การกอการรายเปนคําหน่ึงที่มีการโตเถียงอยางกวางขวาง และมีนิยามที่หลากหลาย โดย
ไมมีความหมายใด ที่ไดรับการยอมรับโดยสมบูรณ ในชั้นตนน้ีจะไดสํารวจนิยาม และความรูตางๆ
เกี่ยวกับการกอการรายดังน้ี

2.2.1 นิยาม “การกอการราย”
วอลเตอร ลาควอร แหงศูนยการศึกษายุทธศาสตรและการศึกษาระหวางประเทศ

(Center for Strategic and International Studies) ไดกลาววา "ลักษณะเฉพาะที่ยอมรับกันทั่วไปคือ
การกอการรายน้ัน เกี่ยวของกับความรุนแรง หรือการขมขูดวยความรุนแรง" ซึ่งผูเชี่ยวชาญดานการ
กอการรายจํานวนมากมีความเห็นสอดคลองกันวา การกอการรายที่ เกิดขึ้น จะแฝงไวดวย
ยุทธศาสตร ไมวาจะกระทําโดย การวางระเบิด การใชปนยิง การจ้ี (เคร่ืองบิน หรือ รถโดยสาร)
หรือ การลอบสังหาร ไมไดเปนการลงมืออยางเลือกสุม ไมเกิดขึ้นเองโดยปราศจากความต้ังใจ และ
ไมไดเกิดขึ้นอยางมืดบอด แตเปนการกระทําที่เกิดขึ้นโดยต้ังใจที่จะใชความรุนแรง 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 แตเปนการกระทําที่
ผานการใครครวญไตรตรอง และวางแผนไวลวงหนา

2) เปนการกระทําที่หวังผลทางการเมือง ไมใชอาชญากรรม ดังเชนกลุมองคกรที่
ดําเนินธุรกิจผิดกฎหมาย เชน กลุมมาเฟย กอเหตุรุนแรงเพื่อหวังเงินหรือทรัพยสินเปนรายได แต
เปนการกระทําเพื่อสรางความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจากที่เปนอยางในปจจุบัน ไปสูแนวทางที่
ผูกอการรายตองการ

3) สวนใหญเปนการกระทําที่มุงรายตอเปาหมายพลเรือน ไมไดพุงเปาฝายทหาร
หรือหนวยทหารที่พรอมรบ

4) กระทําโดยกลุมองคกรที่แฝงตัวอยูในประเทศ ไมใชกําลังทหารของประเทศ
ตนกําเนิด

การใชคําวา “การกอการราย” ในปจจุบันมักใชเพื่อเรียกการโจมตีของ "องคกรลับ
หรือองคกรระหวางประเทศที่มีเปาหมายเพื่อบังคับรัฐบาล ดวยการกระทําที่ใชความรุนแรงตอ
รัฐบาลน้ัน หรือสมาชิกของรัฐน้ัน" (ตาม พจนานุกรมออกซฟอรด) อยางไรก็ตาม คําน้ีเปนคําที่ถูก
ใชในทางที่ไมดีเสมอ และมีความหมายที่กวางขึ้นต้ังแตมีการประกาศสงครามกับการกอการราย จน
ครอบคลุมไปถึงทุก ๆ กิจกรรมที่ใชความรุนแรงในทางที่ผิดศีลธรรม

เปนที่นาสังเกตอยางยิ่งวา “การกอการราย” น้ีเปนคําที่ใชในทางลบและไมดีเสมอ
กับทั้งเปนคําที่ที่ถูกใชเฉพาะเพื่อเรียก ฝายตรงขาม ซึ่งกอความรุนแรงตามคํานิยามเทาน้ัน ไมมีกลุม
ใดที่เรียกตัวเองวาเปน "ผูกอการราย"

2.2.2 ลักษณะขององคกร/กลุมกอการราย
นักวิชาการไดระบุลักษณะทั่วไปขององคกร (กลุม) กอการรายไวดังน้ี
1) กลุมมีขนาดเล็ก มีความสัมพันธกันอยางแนบแนน จึงสามารถปฏิบัติการอยาง

ลับๆ ไดงาย และขาวสารร่ัวไหลไดยาก



9

2) สมาชิกขององคกรมีพื้นฐานความเปนอยู เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมในอดีตที่
ไมแตกตางกัน จึงมีจุดรวมที่เหนียวแนนไมเกิดความแตกแยก

3) การเลือกสมาชิกใหมเขาสูองคกรจะผานการตรวจสอบโดยละเอียด การ
ทาบทามบุคคลเขาเปนสมาชิกจะสอดคลองกับความสมัครใจของผูไดรับการทาบทาม ซึ่งจะถูก
ติดตามดูพฤติกรรม และแนวอุดมการณกอนเขาทาบทามอยางรอบคอบ

4) สมาชิกทุกคนจะไดรับการฝกเร่ืองของการรักษาความปลอดภัย และการรักษา
ความลับของขาวสารการขาวกรองในระดับสูงสุด เพราะระบบรักษาความปลอดภัยของขาวสาร
และการเฝาระวัง จะมีความสัมพันธกับขนาด และความอยูรอดขององคกรอยางใกลชิด

5) ไมมีรูปแบบเฉพาะที่เปนมาตรฐานในการติดตอสื่อสาร เน่ืองดวยลักษณะของ
กลุมที่มีการเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา รวมทั้งเปนการระวังปองกันที่ดีอยางหน่ึงในการรักษาความ
ปลอดภัยขององคกร กลุมจึงไมมีการกําหนดรูปแบบการติดตอสื่อสารที่ตายตัว

2.2.3 จุดมุงหมายของการกอการาย
จุดมุงหมายในการกอการราย อาจจําแนกออกไดเปน 5 ประการ โดยผูกอการราย

อาจดําเนินยุทธศาสตรใดใดเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย หรือวัตถุประสงคเพียงประการเดียว หรือ
ทั้งหมดก็ได ดังน้ี

1) การทําใหเปนที่รูจักและสรางการยอมรับ ซึ่งมักเปนจุดประสงคเบื้องตนเมื่อ
แรกต้ังองคกรหรือกลุมขึ้นมา โดยจุดมุงหมาย อาจตองการใหเปนที่รูจักในระดับสากล หรือเพียง
รูจักกันในประเทศก็ได ซึ่งจุดมุงหมาย น้ี ก็จะรวมไปถึงการสรางความสนใจ สรางการยอมรับของ
การกระทําในระดับทองถิ่น ระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อหาสมาชิกใหมเขารวมองคกร หาแหลง
เงินทุนสนับสนุน หรือสรางคะแนนนิยมในหมูกลุมชน และอีกวิธีหน่ึงที่กลุมผูกอการรายใช ก็คือ
การดําเนินการทางการเมืองผานสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ หรือโทรทัศน

2) การบีบบังคับโดยการตอตานนโยบายหรือการกระทําของรัฐ จุดมุงหมายของ
ผูกอการรายในกรณีน้ีคือมุงใหรัฐบาลทบทวนหรือแกไขนโยบายบางอยาง ซึ่งมักไมไดมุงเขา
ควบคุมอํานาจการปกครองของรัฐบาลโดยทันที ยกตัวอยางเชนหากรัฐบาลไดรับรองหรือยอมให
กองกําลังของชาติพันธมิตรเขามาต้ังฐานทัพหรือฐานปฏิบัติการในพื้นที่ภายใน ประเทศ กลุม
ผูกอการรายที่ไมเห็นดวยกับการยินยอมใหประเทศอ่ืนเขามาต้ังฐานทัพ หรือกองกําลังในเขต
อธิปไตยของชาติก็จะมุงโจมตีโดยจํากัดเปาหมายเพียงรัฐบาลประเทศตนกับกองกําลัง สิ่งกอสราง
และยุทธปจจัยของชาติพันธมิตรเทาน้ัน

3) การบีบบังคับโดยการตอตานกลุมหรือตัวบุคคล จุดมุงหมายน้ีมุงเนนที่จะ
ตอตานกลุมบุคคลมากกวานโยบาย โดยการสรางสถานการณรบกวน ดําเนินสถานการณใหรัฐเปน
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ฝายต้ังรับอยางยืดเยื้อ จนประชนเกิดความทอแท เบื่อหนาย ไมใหความรวมมือในการปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐตอไป

4) การสรางสถานการณใหรัฐบาลตอบโต กระทํารุนแรงเกินกวาเหตุ เพื่อให
ประชาชนเกิดความเห็นใจ และหันมาใหการสนับสนุนกลุมกอการราย อีกทั้งการบีบคั้นใหรัฐบาล
ตอบโต ยอมสงผลใหรัฐออกมาตรการกําหนดขอจํากัดตางๆ ซึ่งจะนําไปสูความไมพอใจของ
สาธารณชน และยอมรับการปฏิบัติการหรือเขาเปนแนวรวมของกลุมกอการรายในที่สุด แตหากรัฐ
ไมใชวิธีการรุนแรงเขาตอบโต กลุมกอการรายก็จะบีบดวยการปฏิบัติการที่รุนแรงขึ้น เพื่อแสดงให
เห็นวารัฐขาดความสามารถในการปกปองพลเรือน สรางความหวาดกลัว และทําใหประชาชนขาด
ความเชื่อมั่นในการรักษาความปลอดภัยของรัฐ จนเปนสาเหตุใหอํานาจรัฐลมสลาย

5) การสนับสนุนการกบฏ การปฏิวัติ หรือการกอการรายอ่ืนๆ เปนจุดมุงหมาย
หน่ึงที่ตองการกระจายสถานการณความวุนวายใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อกดดันใหรัฐตอง
ทุมเทงบประมาณและกําลังพลลงไปในการเฝาระวัง คุมครองรักษาความปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพยสินภายในพื้นที่ตางๆ จนรัฐตกอยูในสถานะออนแอ ไมมีกําลังมากพอที่จะไปแกปญหา หรือ
พัฒนาประเทศในดานอ่ืนๆ กลุมกอการรายก็จะดําเนินการทางการเมืองเขาแยงชิงประชาชนและ
อํานาจรัฐ

2.2.4 รูปแบบ / มูลเหตุจูงใจของการกอการราย
รูปแบบของการกอการรายมีพื้นฐานสําคัญมาจากมูลเหตูจูงใจ ที่ทําใหเกิด

พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการกอการราย มีอยู 2 ประการหลัก คือ
2.2.4.1 การกอการรายเพื่อการเมือง (Political Terrorism)

เปนการใชความรุนแรง การขมขู และความกลัวเพื่อใหเกิดผลหรือเพื่อ
ประโยชนทางการเมือง มาทา เครนชอว (Crenshaw, 1998) ไดอธิบายวา ผูที่มีความคิดความเชื่อ
สุดโตงในประโยชนทางการเมืองของตน ถือวาการกอการรายเปนหนทางที่หน่ึงในการทําใหตน
สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามความเชื่อของตน โดยอาจมีปจจัยอันเปนสาเหตุของการรวมตัวเปน
กลุมเพื่อกอการรายอยูหลายประการ ไดแกความขัดแยงของเผาพันธุ (Ethnic Terrorism) เชน

1) ขบวนการกูชาติไอริช (Irish Republican Army) ในอังกฤษ และ
ไอรแลนด ซึ่งเปนเผาพันธุเคลต ตอตานพวกอังกฤษ เผาพันธุไบรตัน

2) กลุมกบฏชาวบาสก (Basque) ในสเปนตองการต้ังประเทศบาสก
3) ขบวนการปลดปลอยปาเลสไตน (Palestine Liberation Organization)

ในดินแดนอาหรับ ตอตานพวกยิว และพวกที่สนับสนุนยิว
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 นอกจากน้ัน การกอการรายเพื่อการเมืองยังอาจมีปจจัยหรือสาเหตุ
พื้นฐานมาจากความคลั่งลัทธิรุนแรง (Ideological Terrorism) เชน

1)  ขบวนการ KKK ในสหรัฐอเมริกา ในหวง ค.ศ. 1865 – 1980 ซึ่งมี
วัตถุประสงคในขั้นตนคือตอตานคนผิวดํา ตอมาในป 1979 กลายเปนขบวนการ KKK นาซี ตอ
ตานยิว และคาทอลิค และในป 1980 เกิดขบวนการ Skin Head ตอตาน ยิว และนิโกร ในป 1987 –
1988 เกิดขบวนการ White Revolution ฟนฟูความคิดฆายิว 6 ลานคน สมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2

2) กองทัพแดงเยอรมัน (Red Army Germany) ในยุโรปตะวันตก ในหวง
ค.ศ. 1972 – 1985 เปนองคกรของคอมมิวนิสต มีนโยบายตอตานอเมริกา และนายทุนชาติตะวันตก
การปฏิบัติที่สําคัญคือการรวมมือกับขบวนการปลดปลอยปาเลสไตน โจมตีนักกีฬาอิสราเอลที่ไป
รวมแขงกีฬาโอลิมปคที่เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมัน ,การจ้ีเคร่ืองบินแอรฟรานซ ที่เมืองเอนเทบเบ
ประเทศอูกันดา

3) กองพลแดงอิตาลี (Red Brigade) ในหวงค.ศ. 1975 – 1981 เปน
องคกรคอมมิวนิสตมีวัตถุประสงคตอตานนาโต บริษัทขามชาติ การปฏิบัติที่สําคัญคือการจับตัว
อดีตนายกรัฐมนตรี โมโร ของอิตาลี และตอมาจับตัวนายทหารอเมริกันชื่อ พลจัตวา Dozier

นักวิชาการบางทานยังไดกําหนดใหการปฏิบัติการหรือการดําเนินการ
ของรัฐบางประการที่มีวัตถุประสงคทางการเมืองและการปกครองบานเมือง ไมวาจะเปนการใช
ความรุนแรงเพื่อสรางความนาสะพรึงกลัวใหเกิดขึ้นในหมูประชาชน เพื่อควบคุมสถานการณ /การ
ชุมนุม/การตอตานรัฐบาล หรือความไมสงบทางการเมืองภายในเพื่อรักษาอํานาจรัฐ โดยการใช
อํานาจรัฐกอความรุนแรงตอประชาชนวาเปนการกอการราย (State Sponsored Terrorism) ทั้งน้ี
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) การใชกาซพิษ สังหารชาวเคิรด ของซัดดัม ฮุสเซน ในกรณีที่ชาว
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 เน่ือง

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

การกอการรายโดยมีมูลเหตุเพื่อศาสนาน้ีเปนรูปแบบที่สําคัญของการกอการรายปจจุบัน โดยความ
รุนแรงที่ใชในการกอการรายประเภทน้ีถูกมองวาเปนสิ่งจําเปนเพื่อทําหนาที่อันสูงสง (divine duty)
ในการรับใชศาสนาตามแนวทางที่ตนเชื่อถือ (ไมวาจะเปนคริสต อิสลาม ซิกห หรือศาสนาอ่ืนๆ)
และกลุมกอการรายตามแนวทางน้ีไดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน เชน

1) ขบวนการฮิสบอลลาห (Hezbollah) เปนขบวนการทางศาสนาของ
อิหรานซึ่งนับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะห ตองการต้ังรัฐอิสลามขึ้นในเลบานอน ตอตานพวก
ปาเลสไตนที่นับถือศาสนาคริสตในเลบานอน รวมมือกับกลุมอิสลามมิก จีฮัด และกลุมอิสลามิกจาร
มู มีเปาหมายที่อิสราเอล, เลบานอน และสหรัฐอเมริกา

2) ขบวนการ อัล จี ฮัด (Al Ji Had) เปนขบวนการทางศาสนาอิสลาม
นิกายสุหน่ีในอียิปต ตองการทําใหอียิปต เปนรัฐอิสลาม

3) ขบวนการซิกหตอตานรัฐบาลอินเดีย เพื่อตองการต้ังรัฐซิกหใน
แควนปญจาปแยกตัวปนอิสระจากอินเดีย

4) กลุมเจมาห อิสลามิยาห อินโดนีเซีย (Jemaah Islamiah) ตองการ
ตอตานชาติตะวันตก และกอต้ังรัฐอิสลามเอเซียตะวันออกเฉียงใตในชื่อ ดาอูเลาะห อิสลามิยาห รา
ยา (Daulah Islamiah Raya) โดยรวมอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน ภาคใตฟลิปปนส ภาคใต
กัมพูชา และภาคใตของไทย เขาดวยกัน ผลงานสําคัญคือการวางระเบิดสถานบันเทิงในบาหลี ทําให
ชาวตะวันตกเสียชีวิต 164 คน หนวยปฏิบัติการของกลุมน้ีชื่อ 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
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5) ขบวนการอัลเคดา จัดต้ังขึ้นเมื่อป ค.ศ.1989 ในนามของอาสาสมัคร
อาหรับอิสลาม -อัฟกานิสถานทําการฝกบริเวณชายแดนอัฟกานิสถาน-ปากีสถาน โดยการ
สนับสนุนของ สหรัฐอเมริกา ปากีสถาน และชาติมุสลิมเพื่อชวยเหลือรัฐบาลมูจาฮิดินของ
อัฟกานิสถาน ตอตานการรุกรานของสหภาพโซเวียตที่บุกเขายึดครองอัฟกานิสถาน กลุม
อาสาสมัครเหลาน้ีมาจาก ฟลิปปนส อุซเบกิสถาน แอลจีเรีย อียิปต ซาอุดิอาระเบีย คูเวต จีน และ
เชื่อกันวามีคนไทยจํานวนหน่ึงเขารวมในขบวนการน้ีดวย ปจจุบัน ผูนําคือโอซามา บิน ลาดิน
วัตถุประสงคในปจจุบันคือ จัดต้ังรัฐอิสลามสากลขึ้น สอดคลอง กับขบวนการฮิสบอลลาห ตอตาน
พวกนอกศาสนา เปาหมายคือพวกนอกศาสนา เชนอิสราเอล สหรัฐอเมริกา ที่รุกรานดินแดนอิสลาม
รวมทั้งประเทศอิสลามที่ไมยอมเปนศัตรูกับพวกนอกศาสนา

นอกจากนอกจากมูลเหตุจูงใจหลักในการกอการรายทั้งสองประการ
(การเมือง และศาสนา) ดังกลาวขางตนแลว นักวิชาการบางคนเชื่อวาผูกอการรายบางสวนอาจมี
แนวคิดที่บกพรองและพฤติกรรมกาวรายรุนแรงเน่ืองมาจากเหตุผลทางจิตประสาท (Psychological
Attributions of Terrorism) หรืออาจมีพื้นฐานบกพรองทางจิตประสาทผิดปกติแตกตางจากคน
ทั่วไป (เชน Hoffman 2006) แตแนวคิดน้ีไดรับการโตแยงจากนักวิชาการอีกสวนหน่ึง (เชน Post,
1998 และ Breckenridge and Zimbardo, 2007) ที่เห็นวาจากการศึกษาเปรียบเทียบสภาวะทางจิตของ
ผูกอการรายไมไดมีความผิดปกติแตกตางไปจากประชาชนคนทั่วไป อยางไรก็ดี Post (1998) เชื่อวา
การที่ผูกอการรายไดตัดสินใจเลือกที่จะกระทําการโหดรายรุนแรงก็ดวยไดรับการกระตุนจากจิตใจ
ภายใน ซึ่งโดยทั่วไปพวกผูกอการราจะมีบุคลิกลักษณะเฉพาะแตกตางไปจากคนทั่วไป คือ นิยม
ความกาวราวรุนแรง มุงเนนการกระทํา (Action Oriented) และ แสวงหาความต่ืนเตน….

2.2.5 การดําเนินการเพื่อยับย้ังการกอการราย
ผูรู (ท.ทหาร เขาถึงไดจาก www.tortaharn.net) ไดจําแนกแนวทางที่ใชในการ

ตอตาน (Anti-terrorism) และตอบโต (Counter-terrorism) การกอการรายไดอยางนาสนใจวา
สามารถกระทําไดหลายวิธี ดังในปจจุบันที่หลายประเทศไดนํามาใชกัน มีดังตอไปน้ี

1) การดําเนินการทางการขาว: การใชมาตรการดําเนินการทางดานการขาวเปน
มาตรการสําคัญที่ตองกระทําเปนอยางแรกกอนการดําเนินการในดานอ่ืน ๆ เพราะการทราบถึง กลุม
กอการราย ผูกอการราย และ การดําเนินการกอการราย จะชวยใหผูที่มีหนาที่เกี่ยวของในการ
ตอตานและตอบโตการกอการราย สามารถกําหนดแนวทาง แผน วิธีการ ฯลฯ ตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม อยางไรก็ตามการดําเนินการทางดานการขาวเปนเร่ืองที่ไมสามารถดําเนินการไดงายนัก
เพราะกลุมกอการรายมักจะดําเนินการในทางลับยากที่จะเขาถึงได และบางคร้ังมีการปลอยขาวลวง
อีกดวย
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2) การดําเนินการทางกฎหมาย: การใชมาตรการทางกฎหมายสามารถใชเปน
แนวทางในการตอตานและตอบโตการกอการรายที่ไดผลแนวทางหน่ึง และยังเปนมาตรการที่ใชกัน
มาชานาน การมีขอกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะกับการกอการรายเปนแนวทางที่เพิ่มขอจํากัดของ
ผูกอการรายในการกอการราย เพราะผูกอการรายจะตองมีการระวังตัวมากขึ้น อีกทั้งการมี
บทลงโทษที่ รุนแรง เชน การประหารชีวิต หรือ จําคุกตลอดชีวิต ยังสามารถปองกันไมให
ผูกอการรายออกไปกอการรายได นอกจากน้ีการรวมมือระหวางประเทศในการนํากฎหมายอาญามา
ใชกับการกอการรายรวมกันจะชวยจํากัดการเคลื่อนไหวของผูกอการรายไดอีกดวย

3) การดําเนินการทางการเงิน: การกอการรายน้ันเปนการดําเนินการที่ตองอาศัย
การปกปด ลักลอบ หรือ เปนความลับ ซึ่งการดําเนินการในลักษณะน้ีตองอาศัยเงินเปนสิ่งสําคัญที่
ใชขับเคลื่อนการกอการรายใหสัมฤทธิผล ประกอบกับกลุมกอการรายอาจมีแนวรวมทางความคิดที่
ไมตองการเปดเผยตัว หรือ ตองการใชผลของการกอการรายเพื่อประโยชนของตนเองและพวกพอง
(เชน ประโยชนทางการเมือง ธุรกิจ ฯลฯ) ทําใหมีบุคคล องคกร หรือ รัฐ (ประเทศ) ใหการ
สนับสนุนกลุมกอการรายในทางลับดวยการบริจาคเงิน เพื่อใหกลุมกอการรายนําไปดําเนินการกอ
การราย ดังน้ันการควบคุมการแหลงการเงินของผูกอการ รายจึงเปนมาตรการหน่ึงที่ทําให
ผูกอการรายขาดปจจัยในการดําเนินการและสงผลใหความสามารถในการกอการรายลดลง ใน
ปจจุบันการควบคุมแหลงการเงินของผูกอการรายสามารถกระทําไดสองวิธีคือ (1) ยึดทรัพยของ
ผูกอการราย และ (2) หาแนวทางในการหามใหการสนับสนุนผูกอการราย เชน การดําเนินการ
ทางการทูต การออกกฎหมาย ฯลฯ

4) การดําเนินการทางการทูต: การดําเนินการวิธีน้ีเปนการดําเนินการโดยอาศัย
ความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ เพื่อดําเนินการตอปญหาการกอการรายที่ไปในทิศทางเดียวกัน
โดยการรวมมือระหวางประเทศมีทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี นอกจากน้ียังรวมถึงการรวมมือ
ระดับพหุภาคีในเชิงกวาง ดวยการอาศัยคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติ ผานมติตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับการตอตานและตอบโตการกอการราย

5) การดําเนินการทางทหาร: ในบรรดาการดําเนินการตอตานและตอบโตการกอ
การราย การใชมาตรการทางทหารเปนการดําเนินการที่มีผลตอการดําเนินการของกลุมกอการราย
มากที่สุด เพราะเปนการมุงทําลายตอผูกอการรายและแกไขสถานการณการกอการรายโดยตรง รวม
ไปถึงการตอตานผูกอการรายกอนเกิดการกอการรายหรือการตอบโตเมื่อเกิดการกอการรายขึ้น เชน
การ ชวยเหลือตัวประกันจากการจับเปนตัวประกัน การซุมยิงผูกอการรายกอนที่จะกอการราย การ
ใชระบบอาวุธที่แมนยําทําลายที่ต้ังของกลุมกอการราย เปนตน ในปจจุบันหนวยทหารของประเทศ
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ตาง ๆ ทั่วโลกลวนแตจัดต้ังหนวยงานและกําลังทหารที่มีขีดความสามารถในการดําเนินการตอตาน
และตอบโตการกอการรายโดยตรง

6) การดําเนินการทางสังคมจิตวิทยา: การใชการดําเนินการทางสังคมจิตวิทยา
เปนมาตรการทางออมที่สามารถชวยในเร่ืองของการปองปรามการกอการรายในระยะยาว สามารถ
ดําเนินการโดยใชการประชาสัมพันธและการดําเนินการทางสงครามจิตวิทยารวมกันทําใหสังคมลด
เงื่อนไข ลดความแตกแยกในสังคม นอกจากน้ียังชี้ชัดใหเห็นถึงภัยและความโหดรายของการกอการ
รายที่กระทําตอชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกในสังคม การดําเนินการทางสังคมจิตวิทยาจะเปนการ
นําไปสูเสถียรภาพทางสังคม สมาชิกในสังคมไมมีความแตกตางระหวางชนชั้น สมาชิกในสังคมจะ
ชวยกันสอดสองดูแลและรวมเปนแหลงขาวใหกับหนวยงานที่ทําหนาที่ในการตอตานและตอบโต
การกอการรายที่เกิดขึ้น

ประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียนก็ไดใหความสําคัญในการทํางานรวมกันเพื่อ
ตอตานการกอการราย ในชวงตอไปจะไดสํารวจพัฒนาการในมิติดานความมั่นคงของอาเซียน และ
ความรวมมือกันดานการตอตานการกอการราย

2.3 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต กาวสูการเปน ประชาคมอาเซียน
สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน (Association of Southeast

Asian Nations หรือ ASEAN) กอต้ังขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8
สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผูกอต้ังมี 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร และ
ไทย โดยตอมาอาเซียนไดรับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคเขาเปนสมาชิกเพิ่มเติมไดแก บรูไนดารุสซา
ลาม (7 มกราคม 2527) เวียดนาม (28 กรกฎาคม 2538) ลาว และพมา (23 กรกฎาคม 2540) และ
กัมพูชา (30 เมษายน 2542) ทําใหอาเซียนมีสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตครบ 10
ประเทศ

การกอต้ังอาเซียนมีวัตถุประสงคคือ เพื่อสงเสริมความรวมมือทางดานการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม สงเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค สงเสริมความรวมมือระหวางอาเซียนกับ
ตางประเทศและองคกรระหวางประเทศ รวมทั้งสงเสริมความกาวหนาและความเจริญรุงเรืองของ
ภูมิภาค

ในการดําเนินงานของอาเซียนจะเปนผลจากการประชุมหารือในระดับหัวหนารัฐบาลและ
ระดับรัฐมนตรี โดยมีเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนในดานดางๆ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการผูแทน
ถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent Representative หรือ CPR ซึ่งไดถูกต้ังขึ้นแทน
คณะกรรมการประจําอาเซียน หรือ ASEAN Standing Committee ที่ถูกยุบไป) ซึ่งมีที่ต้ังสํานักงาน
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อยูที่กรุงจาการตา โดยคณะกรรมการผูแทนถาวรประจําอาเซียนไดเขามามีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินการและติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและขอตกลงตางๆ ของประเทศสมาชิกต้ังแตวันที่
21 พฤษภาคม 2552 หลังจากการที่กฎบัตรอาเซียนมีผลบังคับใช ซึ่งทําใหอาเซียนไดรับโครงสราง
องคกรใหม ทั้งน้ี การประชุมสุดยอด หรือการประชุมของผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนยังคงเปนการ
ประชุมเพื่อกําหนดแนวนโยบายในภาพรวม และเปนโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะไดรวมกันประกาศ
เปาหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว ซึ่งจะปรากฏเปนเอกสารในรูปแบบตางๆ เชน
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) แถลงการณรวม (Joint Declaration) ปฏิญญา (Declaration) ความตก
ลง (Agreement) หรืออนุสัญญา (Convention) สวนการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจาหนาที่
อาวุโสจะเปนการประชุมเพื่อพิจารณาทั้งนโยบายในภาพรวมและนโยบายเฉพาะดาน

ประเทศสมาชิกอาเซียนไดเห็นพองกันวาโลกปจจุบันเต็มดวยความทาทายพรอมกับมี
ความเปลี่ยนแปลงและมีการแขงขันอยางมาและตอเน่ือง การมีความรวมมืออยางใกลชิดเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาศักยภาพ ในการแกไขปญหา และเผชิญกับความทาทาย ตลอดจนเพื่อสราง
ความแข็งแกรงและอํานาจตอรองใหกับประเทศสมาชิกมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ดังน้ัน เมื่อวันที่ 7
ตุลาคม 2546 ผูนําของประเทศสมาชิกอาเซียนไดลงนามรวมกันในปฏิญญามิตรภาพอาเซียน หรือ
ปฏิญญาบาหลี ฉบับที่ 2 (Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) ซึ่งระบุใหมี
การจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในป 2563 (ค.ศ. 2020)

2.3.1 ประชาคมอาเซียน : องคประกอบความรวมมือ และกลไกการทํางาน
ประชาคมอาเซียนสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมือกันของประเทศสมาชิก

ประชาคมฯ อยางรอบดาน โดยไดกําหนดกรอบ หรือ “เสาหลัก” ของความรวมมือเปน 3 ดาน คือ
ในดานการเมืองใหจัดต้ัง “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” หรือ ASEAN Political-
Security Community (APSC) ดานเศรษฐกิจใหจัดต้ัง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN
Economy Community (AEC) ดานสังคมและวัฒนธรรมใหจัดต้ัง “ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ซึ่งตอมาผูนําอาเซียนไดเห็นชอบให
เรงการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใหเร็วขึ้นกวากําหนดเดิมอีก 5 ป เปนภายในป 2558 (ค.ศ.
2015) เพราะไดเล็งเห็นวาสถานการณโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากขึ้น อาเซียนจําเปนตอง
ปรับตัวเพื่อใหสามารถคงบทบาทนําในการดําเนินความสัมพันธในภูมิภาคและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในภูมิภาคไดอยางแทจริง

การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน และการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม 3
เสาหลักของประชาคมอาเซียนไดแก ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จะทําใหประเทศส มาชิกอาเซียน



17

รวมทั้งไทยตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอยางมาก ซึ่งนับเปนสิ่งทาทายที่มีความสําคัญยิ่ง การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลกระทบตอทุกภาคสวนของประเทศไทย ซึ่งจะตองเตรียมพรอมและ
ปรับตัวใหทันตอสถานการณความเปลี่ยนแปลงตางๆ

ในขณะที่อาเซียนไดกอต้ังขึ้นเปนเวลาเกือบ 4 ทศวรรษ แตยังไมมีการจัดทํา
“กรอบทางกฎหมายและกรอบทางสถาบัน (Institutional Framework) สําหรับอาเซียน” ผูนํา
ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงตกลงที่จะยกรางเอกสารขึ้นมาฉบับหน่ึง ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของ
อาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางขององคกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนใน
การดําเนินการตามวัตถุประสงคและเปาหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการขับเคลื่อนการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียนภายในป 2558 ตามที่ผูนําอาเซียนไดตกลงกันไว โดยวัตถุประสงคของเอกสาร
ฉบับน้ี คือ ทําใหอาเซียนเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ มีประชาชนเปนศูนยกลางและเคารพกฎกติกา
ในการทํางานมากขึ้น นอกจากน้ีจะใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนในฐานะที่เปนองคการระหวาง
รัฐบาล (Intergovernmental Organization) ซึ่งตอมาอาเซียนไดตกลงที่จะเรียกเอกสารฉบับน้ีวา “กฎ
บัตรอาเซียน” ซึ่งผูนําประเทศสมาชิกอาเซี่ยนไดรวมกันลงนามในกฎบัตรอาเซียนในระหวางการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 13 ที่สิงคโปร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 กฎบัตรอาเซียนจึงเปน
เสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่วางกรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร จัดระบบการทํางาน
และบริหารกลไกความรวมมือระหวางกันโดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป
พ.ศ. 2558

2.3.2 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security
Community)

อาเซียนมุงสงเสริมความรวมมือในดานการเมืองและความมั่นคงเพื่อเสริมสราง
และธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อใหประเทศในภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติ
สุข และสามารถแกไขปญหาและความขัดแยงโดยสันติวิธีเพื่อรองรับการเปนประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน ประเทศสมาชิกฯ ไดรวมจัดทําแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและ
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



18

2) สงเสริมความสงบสุขและความรับผิดชอบรวมกันในการรักษาความมั่นคง
สําหรับประชาชนที่ครอบคลุมในทุกดาน ประกอบดวยความรวมมือเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใน
รูปแบบเดิม ซึ่งหมายถึงมาตรการสรางความไวเน้ือเชื่อใจและการระงับขอพิพาทโดยสันติ เพื่อ
ปองกันสงครามและใหประเทศสมาชิกอาเซียนอยูดวยกันโดยสงบสุขและไมมีความหวาดระแวง
นอกจากน้ียังขยายความรวมมือเพื่อตอตานภัยคุกคามรูปแบบใหม เชนการตอตานการกอการราย
อาชญากรรมขามชาติ ยาเสพติด การคามนุษย ตลอดจนการเตรียมความพรอมเพื่อปองกันและ
จัดการภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ

3) การมีพลวัต และปฏิสัมพันธกับโลกภายนอก กําหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสราง
บทบาทของอาเซียนในความรวมมือระดับภูมิภาค เชน กรอบ ASEAN + 3 กับจีน ญ่ีปุน สาธารณรัฐ
เกาหลี และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ตลอดจนความสัมพันธที่เขมแข็งกับมิตรประเทศ
และองคการระหวางประเทศ เชน องคการสหประชาชาติ

2.3.3 การกอการราย : อาชญากรรมขามชาติสําคัญของอาเซียน
ประเทศสมาชิกอาเซียนไดตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบที่อาชญากรรม

ขามชาติซึ่งเปนสวนหน่ึงของความทาทายดานความมั่นคงรูปแบบใหมที่นอกจากจะสรางความ
เสียหายตอประชาชนและสังคมของแตละประเทศแลว ยังสงผลกระทบตอทุกประเทศในภูมิภาค
ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงไดมีความเห็นชอบรวมกันกําหนดฐานความผิดอาชญากรรมขามชาติขึ้น
เปนเปาหมายเนนหนักในการดําเนินการรวมกันจํานวน 8 ฐานความผิดหลัก ดังน้ี

1) การกอการราย
2) การคามนุษย
3) การคายาเสพติด
4) การลักลอบคาอาวุธ
5) การกระทําอันเปนโจรสลัด
6) การฟอกเงิน
7) อาชญากรรมคอมพิวเตอร และ
8) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เน่ืองจากความรุนแรง ขอบเขตความเสียหาย ความสามารถในการทําลายลาง และ

ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอสังคมทั้งภายในประเทศ และตอภูมิภาค ทําใหประเทศสมาชิกอาเซียนมีความ
ต่ืนตัวในการดําเนินการรวมกันในเร่ืองการกอการรายคอนขางสูง การกอการรายมักจะถูกยกขึ้นมา
เมื่อกลาวถึงภายในที่ประชุมสุดยอด (Summit Meetings) เมื่อผูนําประเทศสมาชิกถกแถลงในหัวขอ
ที่เกี่ยวของกับปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม นอกจากน้ันในระดับยุทธศาสตรเพื่อนําสูการ
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ดําเนินการรวมกันก็ไดกําหนดใหมีการประชุมทั้งรัฐมนตรี (Ministerial Meetings) และเจาหนาที่
อาวุโส (Senior Official Meetings) ของอาเซียนดานอาชญากรรมขามชาติ โดยในการวางแผน
กําหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อใหมีทิศทางในการดําเนินการสอดคลองกันประเทศสมาชิก
อาเซียนก็ไดกําหนดใหมีคณะทํางานดานการกอการราย (ASEAN Working Group to Combat
Terrorism) ขึ้นเปนการเฉพาะอีกสวนหน่ึงดวย

ชวงตอไป จะไดทําการศึกษาวิเคราะหเน้ือหาการดําเนินการตามแผนการจัดต้ัง
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนที่เกี่ยวของกับการตอตานการกอการราย โดยผานทาง
สาระที่ปรากฏในแผนการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขามชาติ
(Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime
(2010 – 2012)) ภายใตกรอบของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนที่เกี่ยวกับการตอตาน
การกอการราย จากน้ันจะไดทําการศึกษาวิเคราะหเน้ือหาสาระที่ปรากฏในแถลงการณรวม (Joint
Communiqué) ของการประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียน (ASEANAPOL Conference) เพื่อนําผล
การศึกษาวิเคราะหจากเอกสารทั้งสองสวนดังกลาวมากําหนดเปนเปาหมาย ปจจัยชี้วัดระดับ และ
ความสําเร็จ (เปนเสมือนโจทย หรือ สิ่งที่ควรตองดําเนินการ) ในการรวมมือกันเพื่อตอตานการกอ
การราย

2.4 การจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน กับ การกอการราย
แผนงานเพื่อจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and

Security Community Blueprint) ยึดหลักการในกฎบัติอาเซียนซึ่งพัฒนาจากเอกสารแผนปฏิบัติการ
สําหรับการจัดต้ังประชาคมความมั่นคงอาเซียน แผนปฏิบัติการเวียงจันทน (Vientiane Action
Programme, VAP) และขอตัดสินใจตางๆ จากองคกรเฉพาะดานของอาเซียน เอกสารแผนปฏิบัติ
การสําหรับการจัดต้ังประชาคมความมั่นคงอาเซียนเปนเอกสารหลักที่ระบุกิจกรรมที่จําเปนในการ
บรรลุวัตถุประสงคของการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ในขณะที่เอกสาร
VAP เปนเอกสารที่วางมาตรการที่จําเปนระหวางป พ.ศ. 2547 – 2553 เอกสารทั้งสองฉบับเปน
เอกสารอางอิงที่สําคัญในการสานตอความรวมมือทางการเมืองและความมั่นคง ดังน้ัน แผนงานเพื่อ
จัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจึงเปนเอกสารที่จะเปนแผนงานและกรอบเวลา
สําหรับการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนภายในป พ .ศ. 2558 นอกจากน้ัน
แผนงานฯ ดังกลาว ยังมีความยืดหยุนที่จะสานตอกิจกรรมตางๆ ที่จะดําเนินการหลังป พ .ศ. 2558
ดวย เพื่อคงไวซึ่งความสําคัญและความยั่งยืน
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แผนงานเพื่อจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนสนับสนุนแนวทางดาน
ความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งมีความเกี่ยวโยงตอพัฒนาการดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
อยางใกลชิด ยึดหลักในการละเวนการรุกรานหรือการขูใชกําลัง และการกําระทําใดๆ ที่ไม
สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศและการพึ่งพาการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี ซึ่งมี
บทบาทสําคัญในดานมาตรการสงเสริมความไวเน้ือเชื่อใจ การทูตในเชิงปองกัน และแนวทางแกไข
ปญหาโดยสันติวิธี อีกทั้งแกไขประเด็นความมั่นคงในรูปแบบใหม

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประกอบดวยคุณลักษณะสามประการไดแก
(1) ประชาคมที่มีกติกา และมีการพัฒนาคานิยมและบรรทัดฐานรวมกัน
(2) ประชาคมที่ทําใหภูมิภาคมีความเปนเอกภาพ มีความสุขสงบ มีความแข็งแกรง

พรอมทั้งมีความรับผิดชอบรวมกันเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ
(3) ประชาคมที่ทําใหเปนภูมิภาคที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอกที่มีการรวมตัว

และลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น
ซึ่งคุณลักษณะทั้งสามประการดังกลาวครอบคลุมมากกวาแงมุมความมั่นคงในรูป

แบบเดิม แตคํานึงถึงความมั่นคงในรูปแบบใหมซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอความแข็งแกรงใน
ระดับชาติและภูมิภาค ซึ่งไดกําหนดใหมีประเด็น (ขอ ข.4) ดานความมั่นคงรูปแบบใหม ขึ้นเปนการ
เฉพาะ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตอบสนองอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงทีโดยสอดคลองกับ
หลักการดานความมั่นคงที่ครอบคลุมทุกมิติ จากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ อาชญากรรมขามชาติ
และความทาทายขามแดน

ประเด็นที่อาจเกี่ยวกับการกอการรายเปนสวนหน่ึงที่ถูกระบุไวใน ขอ “ข.4.1 เสริมสราง
ความรวมมือในการรับมือประเด็นปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม โดยเฉพาะเร่ืองการตอตาน
อาชญากรรมขามชาติ และความทาทายขามแดนอ่ืนๆ” ซึ่งไดกําหนดใหมีกิจกรรมตางๆ ที่ประเทศ
สมาชิกจะตองรวมมือกันในการปฏิบัติที่อาจมีความเกี่ยวของกับการดําเนินการเพื่อตอตานการกอ
การราย ดังน้ี

“1) ดําเนินการในแปดฐานความผิดสําคัญ [ซึ่งการกอการราย เปนหน่ึงในฐานความผิด
สําคัญดังกลาว] ในแผนการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพเพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ตอตานอาชญากรรมขามชาติ

2) พยายามที่จะใหสัตยาบันสนธิสัญญาวาดวยความรวมมือทางอาญาระหวางประเทศ
สมาชิกอาเซียน และการมุงยกระดับใหเปนสนธิสัญญาอาเซียน

3) ใหคณะทํางานปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง ตามความเห็นชอบของที่ประชุมรัฐมนตรี
ยุติธรรมของอาเซียน เพื่อยกระดับความรวมมือดานการสงผูรายขามแดน
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...
12) ยกระดับความรวมมือกับภาคีภายนอกที่เกี่ยวของในการตอตานอาชญากรรมขามชาติ

รวมทั้งการกอการราย” (หนา 21-23)

นอกจากน้ันยังไดกําหนดใหมีประเด็นการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการตอตานการกอการ
รายโดยตรง (ในขอ ข.4.2) กําหนดให “เพิ่มความพยายามในการตอตานการกอการรายโดยการให
สัตยาบันโดยเร็วและดําเนินการอยางเต็มที่ตามอนุสัญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการกอการราย”
ซึ่งไดระบุกิจกรรมการดําเนินการไวดังน้ี

“1) ดําเนินการเพื่อใหอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชภายในป พ.ศ. 2552 การใหสัตยาบันโดย
รัฐสมาชิกทุกประเทศ และสงเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาฯ

2) พยายามภาคยานุวัติและใหสัตยาบันตราสารระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการตอตาน
การกอการราย

3) สงเสริมการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพตามแผนปฏิบัติงานดานการกอการรายโดย
สมบูรณของอาเซียน

4) รวมมือในการสนับสนุนขอริเร่ิมดานการพัฒนา ซึ่งมีเปาหมายในการแกไขมูลเหตุ
พื้นฐานของการกอการราย หรือ สภาวะที่นําไปสูการกอการราย” (หนา 24)

ในภาพรวมของแผนงานการจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน จะระบุ
นโยบายกําหนดทิศทางและเปาหมายในระดับประเทศ ทั้งน้ีเพื่อขับเคลื่อนประเทศสมาชิกใหไปใน
ทิศทางที่สอดคลองกันทั้งภูมิภาค อยางไรก็ดี การดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามแผนงานฯ ดังกลาว
น้ันในแตละสวนจะถูกถายทอดมาระบุไวในแผนปฏิบัติการอาเซียน (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.) น้ีอีกชั้นหน่ึง

เมื่อพิจารณาวิเคราะหจากแผนการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตาน
อาชญากรรมขามชาติ (Work Programme to Implement the ASEAN Plan of Action to Combat
Transnational Crime (2010 – 2012)) โดยละเอียดพบวามีการแนะนํากิจกรรมตางๆ พอจําแนกสรุป
เฉพาะกิจกรรมในระดับบุคคล/องคกร (ที่ไมใชการดําเนินงานของระดับรัฐบาล/ประเทศ) ไดดังน้ี:
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2.4.1 เกี่ยวกับตัวเจาหนาท่ี ในการเสริมสรางความรู เพิ่มพูนความเขาใจดานตางๆ
1) สถานการณการกอการรายของภูมิภาค ตามกรอบนโยบาย ขอ 7 ของ ASEAN

PoA ไดกําหนดกิจกรรมสําหรับประเทศสมาชิกใหมีการฝกอบรม จําลองสถานการณ และตรวจ
เยี่ยมพื้นที่เพื่อศึกษาภาพรวมของสถานการณการกอการรายในภูมิภาค

No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA Proposed Activities for 2010 - 2012
7. Organize thematic regional issue training for

the exchange of information, best practices,
and approaches in order to address the
terrorism issue.

Conduct training, simulation and field visit,
where applicable, on thematic regional issues
related to terrorism

2) ดานกฎหมาย ไดเสนอกิจการรมใหมีการจัดสัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และการฝกซอมในเร่ืองเกี่ยวกับกฎหมาย

No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA Proposed Activities for 2010 - 2012
3. Develop a greater understanding of different

legal systems in particular legislations
concerning mutual legal assistance and
extradition related to terrorism, and forging
cooperation among the central authorities
law enforcement officers and criminal
justice officers

Conduct workshops, seminars and tabletop
exercise, where applicable, on legal matters

3) การปองกันการโจมตีเปาหมายและโครงสรางพื้นฐาน โดยกําหนดใหมี
กิจกรรมสัมมนา หรือการฝกอบรมเพื่อใหเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายไดพัฒนากลไกที่มี
ประสิทธิภาพ และยกระดับความมั่นคง และการคุมครองเปาหมาย และโครงสรางพื้นฐาน
(กิจกรรมสําหรับกรอบนโยบาย ขอ 6)
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No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA Proposed Activities for 2010 - 2012
6. Enhance cooperation to improve the security

and protection of particularly vulnerable
targets and infrastructure

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 และเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับ
คดีการกอการราย (กิจกรรมสําหรับกรอบนโยบาย ขอ 5)

No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA Proposed Activities for 2010 - 2012
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.

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 ไดกําหนดกิจกรรมนอกจากน้ันยังได
เสนอใหใชประโยชนจากสถานฝกอบรมที่มีอยูแลวในภูมิภาค 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) อีกสวนหน่ึงดวย
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No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA Proposed Activities for 2010 - 2012
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)

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
แกไขความเชื่อแบบสุดโตง การรักษา และการใหการศึกษาใหม เพื่อปองกันการกอการราย
(กิจกรรมสําหรับกรอบนโยบาย ขอ 11)

No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA Proposed Activities for 2010 - 2012
11. Exchange of the ASEAN Member States

experience and best practices on
deradicalization, rehabilitation and re-education
programme to prevent terrorist acts

Enhance knowledge and experiences of
conducting successful deradicalization,
rehabilitation and re-education programme to
prevent terrorist acts

2) ดานสาเหตุพื้นฐานของการกอการราย ไดเสนอใหมีการศึกษาวิจัยถึงแรงจูงใจ
ของการกอการราย และสภาพที่เอ้ือตอการแพรกระจายของการกอการราย (กิจกรรมสําหรับกรอบ
นโยบาย ขอ 10) เพื่อขจัดปจจัยอันเปนสาเหตุพื้นฐานของปญหาการกอการราย)
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No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA Proposed Activities for 2010 - 2012
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

Conduct research on the motivation of
terrorism (root causes) and its condition
which is conducive to spread terrorism

2.4.3 ใชงานตํารวจชุมชน ชุมชนสัมพันธ และสื่อมวลชนสัมพันธในการตอตานการกอ
การราย ซึ่งถือไดวาเปนการทํางานตํารวจเชิงรุก (Pro-active) ดึงเอาประชาชน ชุมชน และ
สื่อมวลชนเขามามีสวนรวม โดยเสนอกิจกรรม สัมมนาประชาชน จัดแสดงและการดําเนินการตางๆ
เพื่อเสริมสรางความเขาใจและความตระหนักดานการกอการรายใหเกิดขึ้นในหมูประชาชน และ
จัดทําโครงการใหสื่อมวลชนมีความต่ืนตัวในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกอการราย
รวมทั้งรวมมือกับองคการสหประชาชาติและองคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ (กิจกรรมสําหรับกรอบ
นโยบาย ขอ 4)

No. Policy Guidelines ตาม ASEAN PoA Proposed Activities for 2010 - 2012
4. Promote public understanding through

increasing media awareness and alertness
on terrorist threat and terrorism activities

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
อาเซียนทุกประเทศยังไดรวมตัวกันในการประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียน หรือ ASEANAPOL
Conference อีกสวนหน่ึง
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2.5 การประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียน กับ การตอตานการกอการราย
การประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียน หรือ ASEANAPOL Conference เปนการรวมตัวกัน

ของหัวหนาตํารวจของประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ ที่ไดการยอมรับจากอาเซียน ใหเปนหน่ึง
ในองคกรที่มีสวนไดเสียอ่ืนๆ (Other Stake Holders) ในประชาคมอาเซียน ซึ่งการประชุมหัวหนา
ตํารวจอาเซียนจะมีขึ้นทุกป (เวียนกันเปนเจาภาพในประเทศสมาชิกอาเซียน) และไดผลเปน
แถลงการณรวม (Joint Communiqué) ซึ่งมีเน้ือหาสาระครอบคลุมแนวทางและการปฏิบัติรวมกัน
ในการปราบปรามอาชญากรรมขามชาติในรูปแบบตางๆ รวมทั้งดานการกอการราย ซึ่งใน
แถลงการณรวมของการประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียนในคร้ังที่ผานมา (คร้ังที่ 32 พ.ศ. 2555 ณ
กรุงเนปดอร ประเทศพมา) ปรากฏรายละเอียดความตกลงที่เปนความรวมมือกันในดานการกอการ
ราย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารผนวก ข.) พอสรุปเปนประเด็นไดดังน้ี

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 และการยึดทรัพยที่เกี่ยวกับดานการเงินของการกอการราย 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
ทันตอเหตุการณเกี่ยวกับกลุมผูตองสงสัย, 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, de-
radicalization and community engagement;

2.5.5 ประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการกอการราย ไดระบุในแถลงการรวมฯ ที่จะให
ประเทศสมาชิกจัดใหมีสถานที่คุมขังเปนการเฉพาะสําหรับผูตองหาและผูตองขังในคดีกอการราย
เพื่อปองกันการเผยแพรแนวความคิดสุดโตง นอกจากน้ันยังเห็นรวมกันใหมีการยกรางกําหนด
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 33rd ASEANAPOL Conference.

การประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียน (ASEANAPOL Conference) ไมไดถูกบรรจุเขาเปน
สวนหน่ึงของกลไกในประชาคมอาเซียน (กฎบัตรอาเซียนระบุไวเปน “องคกรที่มีสวนไดเสียอ่ืนๆ”
(Other Stake Holders)) ทวา กรอบการประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียนเปนการรวมตัวกันของกลุม
วิชาชีพตํารวจจากทุกประเทศในภูมิภาค อันเปนผูบริหารการปฏิบั ติที่ เปนปจจัยอันเป น
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องคประกอบที่สําคัญยิ่งประการหน่ึงในการขับเคลื่อนประชาคมการเมืองและความมั่นคงให
ประสบความสําเร็จตามแผนการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขาม
ชาติของอาเซียนได

จากการเปรียบเทียบแนวทาง การปฏิบัติและประเด็นกิจกรรมในดานการกอการราย
ระหวาง แผนการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขามชาติ  (Work
Program to implement Plan of Action on Counter Transnational Crime) กับ แถลงการรวมของการ
ประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียน (ASEANAPOL’s Joint Communiqué) แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา
แนวทางและกิจกรรมการดําเนินการของทั้งสองสวนน้ันมีความสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกัน
โดยตางใหความสําคัญกับการเสริมสรางศักยภาพดวยการใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการกอการ
รายในภูมิภาค นอกจากน้ันกิจกรรมที่เสนอตามแผนการดําเนินงานฯ จะไดกําหนดใหมีกิจกรรม
เสริมสรางศักยภาพใหกับเจาหนาที่ในประเด็นความรูทางกฎหมาย การคุมครองพยาน การปองกัน
เปาหมายและโครงสรางพื้นฐาน ในขณะที่ทาง ASEANAPOL เนนไปที่การปฏิบัติโดยกําหนดใหมี
ความรวมมือกันในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการรวบพยานหลักฐาน และการยึดทรัพยตางๆ
อีกสวนหน่ึงดวย 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
น้ัน ทางตํารวจอาเซียนฯ ไดกลาวไวเพียงสั้นๆ เปนสวนหน่ึงในการดําเนินการเพื่อพบและปรับแก
ไขแนวคิดสุดโตง ในขณะที่ในแผนการดําเนินงานของอาเซียนไดเสนอใหมีรูปแบบตางๆ ของการมี
สวนรวมของประชาชนเพื่อเสริมสรางความเขาใจและความตระหนักดานการกอการราย และทําให
สื่อมวลชนมีความต่ืนตัวในการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการกอการราย รวมทั้งรวมมือกับ
องคการสหประชาชาติและองคกรระหวางประเทศอ่ืนๆ อีกดวย
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หัวหนาตํารวจอาเซียน ยังไดกําหนดใหมีการประสานขอมูลระหวางกันในดานตางๆ ที่
เปนรายละเอียดการปฏิบัติงานในหนาที่ของตํารวจ เชน ขอมูลกลุมผูกอการราย, แผนประทุษกรรม
ฯลฯ รวมทั้งกําหนดใหมีการดําเนินการยกราง “กําหนดขั้นตอนวิธีการสื่อสารและการประสานงาน
เพื่อการบริหารสถานการณฉุกเฉิน” เพื่อเปนกําหนดแนวทางการปฏิบัติระหวางกัน

ตารามท่ี 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 กิจกรรมตาม ASEANAPOL หมายเหตุ
1. การเสริมสรางความรู เพิ่มพูนความ

เขาใจในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับการกอ
การราย
1.1 สถานการณของภูมิภาค
1.2 เขาใจกฎหมาย
1.3 การปองกันการโจมตีเปาหมาย
1.4 การคุมครองพยาน และเจาหนาที่
1.5 การใชประโยชนสถานฝกอบรมที่

มีอยูในภูมิภาค

- แบงปนประสบการณและวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีในการตอตานการกอการ
ราย โดยมีพัฒนาศักยภาพและ
ฝกอบรมที่จัดโดยประเทศสมาชิก
และศูนยฝกอบรมในภูมิภาค/
นานาชาติ

- ใหความชวยเหลือ และความรวมมือ
ในการสืบสวนสวบสวน บังคับใช
กฎหมาย ยึด/อายัดเงินเพื่อการกอ
การราย

2. - ขยายองคความรูและประสบการณ
ความสําเร็จในการแกไขความคิด
แบบสุดโตง

- ศึกษาวิจัยแรงจูงใจ และสภาพที่เอ้ือ
ตอการเผยแพรความคิดดานการกอ
การราย

- ปองกันและปราบปรามกิจกรรมกอ
การรายดวยการดําเนินยุทธวิธีตรวจ
พบ, ปองปราม, บําบัด, ปรับความ
เชื่อ, เปลี่ยนแนวคิดสุดโตง

- ใหมีสถานที่คุมขังเฉพาะสําหรับคดี
กอการราย เพื่อปองกันการเผยแพร
แนวความคิดสุดโตง

3. ดําเนินการเชิงรุก ใชงานตํารวจชุมชน
งานชุมชนสัมพันธ และสื่อมวลชน
สัมพันธในการตอตานการกอการราย

การแสวงหาความรวมมือของชุมชน
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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

ความรูในเร่ืองที่ จําเปน และในระดับที่ เหมาะสมเพื่อใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่
ระแวดระวัง ปองกัน และตอตานการกอการรายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งภายในกรอบของ
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 สภาวะและแรงจูงใจที่เอ้ือตอการเผยแพรการกอ

การราย
(3) การใหประชาชนและสื่อมวลชนเขามีสวนรวมในการตอตานกอการราย
ทั้งสามประเด็นดังกลาวจึงมีความเหมาะสมที่จะนํามาใชเปนเปาหมาย ปจจัยชี้วัดระดับ

และความสําเร็จ (เปนเสมือนโจทย หรือ สิ่งที่ควรตองดําเนินการ) ในการเสริมสรางสมรรถนะดาน
ความรูใหแกเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อหวังผลในการพัฒนาศักยภาพในการตอตานการกอการราย ซึ่ง
เปนวัตถุประสงคของการการศึกษาคร้ังน้ีตอไป



บทที่ 3
ผลการศึกษาและการวิเคราะห

ในบทน้ีจะศึกษาวิเคราะหกรอบทิศทาง รายละเอียด แนวทาง ประเด็น เน้ือหาของหลักสูตร
การฝกอบรมตางๆ ซึ่งเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาศักยภาพ (สมรรถนะดานความรู) ของเจาหนาที่ตํารวจ
ดานการตอตานการกอการรายในปจจุบัน จากน้ันจะทําการพิจารณาวิเคราะหเทียบเคียง กับสิ่งที่ควร
ตองดําเนินการฯ (ตามแผนการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขามชาติ
และตามแถลงการณรวมของการประชุมหัวหนาตํารวจอาเซียน ขางตน) ทั้งน้ีเพื่อระบุระดับและกําหนด
ความแตกตางที่เปนชองวางการดําเนินการที่มีอยู เพื่อนําไปสูขอแนะเสนอแนวทางในการยกระดับการ
พัฒนาศักยภาพในการตอตานการกอการรายใหกับเจาหนาที่ตํารวจ ในบทตอไป

3.1 หลักสูตรการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
การใหความรู ฝกอบรมเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ สามารถจําแนกออกไดเปนสองประเภทหลักคือ การฝกอบรมกอนเขารับราชการ
ตํารวจ (Pre-service Training) และ การฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพขาราชการตํารวจ (In-
service Training) โดยมีโรงเรียนนายรอยตํารวจ และกองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก

ผูศึกษาไดรวบรวมรายละเอียดหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ จากโรงเรียนนายรอยตํารวจ
และกองบัญชาการศึกษาไดจํานวนทั้งสิ้น 25 หลักสูตร (รายละเอียดลักษณะของแตละหลักสูตร
ปรากฏตาม ตาราง 2) จําแนกไดเปนหลักสูตรการฝกอบรมกอนเขารับราชการตํารวจ (Pre-service)
จํานวน 4 หลักสูตร และหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพขาราชการตํารวจ (In-
service Training) จํานวน 21 หลักสูตร แตละหลักสูตรมีระยะเวลาในการฝกอบรมแตกตางกัน โดย
หลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝกอบรมยาวนานที่สุดคือ หลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจ ซึ่งเปน
หลักสูตรการฝกอบรมกอนเขารับราชการตํารวจ (สําหรับบุคคลภายนอกที่ผานการคัดเลือกใหเขา
เปนตํารวจสัญญาบัตรระดับรองสารวัตร) มีระยะเวลาในการฝกอบรม 4 ป ไปจนถึงหลักสูตรการ
ปองกันปราบปรามยาเสพติดชั้นสูง ซึ่งเปนหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ขาราชการตํารวจ (ผูเขารับการฝกอบรมเปนตํารวจระดับสัญญาบัตร) ใชระยะเวลาในการฝกอบรม
เพียง 1 สัปดาห (35 ชั่วโมง)
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ตารางที่ 2 รายละเอียดลักษณะหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ลําดับ หลักสูตร ระดับ

(ส./ป.)
ระยะเวลา

อบรม
หมายเหตุ

(Pre-S/In-S)
1. การบริหารงานตํารวจช้ันสูง ส. 14 In-Service
2. ผูกํากับการ ส. 12 In-Service
3. สารวัตร ส. 10 In-Service
4. ฝายอํานวยการ ส. 16 In-Service
5. การสืบสวนคดีอาญาระดับกาวหนา ส. 4 In-Service
6. การสืบสวนคดีอาญา ส. 16 In-Service
7. ตอตานการกอการราย (ฝายสืบสวน) ส. 2 In-Service
8. ตอตานการกอการราย (ฝายปฏิบตัิการสายตรวจ) ส. 2 In-Service
9. การปรับพ้ืนฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก ส. 2 In-Service

10. พนักงานสอบสวนคดียาเสพติด ส. 2 (70 ช.ม.) In-Service
11. การปองกันและปราบปรามยาเสพติดช้ันสูง ส. 1 (35 ช.ม.) In-Service
12. ครูสอนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ส. + ป. 2 (70 ช.ม.) In-Service
13. การปองกันและปราบปรามยาเสพติดขั้นพ้ืนฐาน ป. 2 (70 ช.ม.) In-Service
14. นักเรียนนายรอยตํารวจ ส. 208 Pre-Service
15. การฝกอบรมบคุคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรทีี่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง

เขารับราชการเปนขาราชการตํารวจช้ันประทวน (กลุมสายงาน
อํานวยการและสนับสนุน)

ป. 15 Pre-Service

16. การฝกอบรมบคุคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรทีี่ไดรับการบรรจุแตงตั้ง
เขารับราชการเปนขาราชการตํารวจช้ันประทวน (กลุมสายงานปองกัน
ปราบปราม)

ป. 20 Pre-Service

17. นักเรียนนายสิบตํารวจ ป. 52 Pre-Service
18. การปรับพ้ืนฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก ป. 2 In-Service
19. การปองกันปราบปรามอาชญากรรม ป. 3 In-Service
20. การสืบสวน ป. 3 In-Service
21. ผูชวยงานสอบสวน ป. 3 In-Service
22. การจราจร ป. 3 In-Service
23. งานธุรการและกําลังพล ป. 3 In-Service
24. การเงินงบประมาณ ป. 4 In-Service
25. การสงกําลังบํารุง ป. 4 In-Service

ขอมูลจาก : โรงเรียนนายรอยตํารวจ, กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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3.2 ผลการศึกษา และการสํารวจวิเคราะห
เมื่อรวบรวมหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ ไดจากหนวยงานรับผิดชอบของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติแลว ก็ไดนํามาพิจารณาเบื้องตนเพื่อคัดเลือกหลักสูตรในกลุมที่มีลักษณะชํานาญ
เฉพาะ และไมนาจะมีเน้ือหาสาระเกี่ยวของกับการกอการราย (เชนหลักสูตรเฉพาะดานยาเสพติด,
การจราจร, การเงินงบประมาณ, ธุรการและสงกําลังบํารุง) ออกจากการพิจารณา คงเหลือหลักสูตร
ที่อยูในกลุมที่จะเขาสูการวิเคราะหรายละเอียดเน้ือหา สาระของหลักสูตรจํานวน 17 หลักสูตร โดย
นําเอาหัวขอการฝกอบรม รายละเอียดการศึกษา รวมถึงเน้ือหาสาระของหลักสูตรมาพิจารณา
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 สภาวะและแรงจูงใจที่เอ้ือตอการเผยแพรการกอ

การราย
(3) การใหประชาชนและสื่อมวลชนเขามีสวนรวมในการตอตานกอการราย
การศึกษาวิเคราะหหัวขอ รายละเอียดเน้ือหาของการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (รายละเอียดตาม ตารางที่ 3) ปรากฏพบวามีหลักสูตรจํานวน 10 หลักสูตร
มีเน้ือหา สาระในการฝกอบรมที่บรรจุเอาเน้ือหาที่เปนสวนหน่ึงของแนวทางและกิจกรรมที่มีความ
สอดคลองกับแผนการดําเนินการของอาเซียนทั้ง 3 ประเด็นขางตน อยางนอย 1 ประเด็นขึ้นไป

3.2.1 ดานการเสริมสรางความรู เพิ่มพูนความเขาใจเกี่ยวกับการกอการราย
การใหเน้ือหาความรูและรายละเอียดที่จําเปนเกี่ยวกับการกอการรายเปนพื้นฐานที่

สําคัญในการทําใหเจาหนาที่ตํารวจไดเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของความผิดประเภทน้ี กับ
ทั้งความรูและรายละเอียดดังกลาวยังชวยทําใหตํารวจสามารถปฏิบัติหนาที่ในการระมัดระวัง
ปองกันการเกิดเหตุอันเปนการตอตานการกอการไดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได

จากการพิจารณาวิเคราะหหลักสูตรการฝกอบรมฯ ปรากฏพบวาเน้ือหา สาระ
ความรู และรายละเอียดดานการกอการรายไดมีบรรจุเปนหัวขอในการฝกอบรมอยูใน 4 หลักสูตร
ดังน้ี

- การสืบสวนคดีอาญา (12 ชั่วโมง)
- การตอตานการกอการราย (ฝายสืบสวน) (6 ชั่วโมง)
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- การตอตานการกอการราย (ฝายปฏิบัติการสายตรวจ) (6 ชั่วโมง)
- นักเรียนนายรอยตํารวจ (3 หนวยกิต)
โดยเน้ือหาดานการตอตานการกอการของหลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจไดถูก

บรรจุไวในวิชาการตอตานการกอการรายสากล (ปป 4115) ในกลุมวิชาความมั่นคง ซึ่งเปนวิชาเลือก
ของนักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปที่ 4 (ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกวิชาเลือกอ่ืน เชนกลุมวิชาการ
สืบสวนและสอบสวน กลุมวิชาการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม (ที่มีวิชาการตํารวจชุมชน
บรรจุอยู ซึ่งจะไดกลาวถึงตอไป) หรือกลุมวิชาการบริหารงานตํารวจ)

การใหความรู และสาระเกี่ยวกับการกอการรายในหลักสูตรฯ มีขอนาสังเกตอีก
ประการหน่ึง ในหลักสูตการสืบสวนคดีอาญามีการใหความสําคัญกับเน้ือหาสาระน้ีถึง 12 ชั่วโมง
แตในหลักสูตรตอตานการกอการราย (ทั้งของฝายสืบสวน และ ฝายปฏิบัติการสายตรวจ) ซึ่งเปน
หลักสูตรชํานาญเฉพาะทาง ไดใหเวลากับสาระน้ีเพียง 6 ชั่วโมง แตเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ระยะเวลาการอบรมในภาพรวมก็จะพบวา หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา มีระยะเวลาการฝกอบรม
ถึง 16 สัปดาห ในขณะที่หลักสูตรตอตานการกอการรายฯ มีระยะเวลาการฝกอบรมเพียง 2 สัปดาห
ซึ่งระยะเวลาที่เหลือในการฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาว ไดใชไปกับการเสริมสรางทักษะและ
ยกระดับความชํานาญเฉพาะทางที่จําเปนสําหรับงานสืบสวน (เชนการขาว การใชเคร่ืองมืออุปกรณ
พิเศษ ตลอดจนยุทธวิธี และการยิงปน)

3.2.2 ดานความคิด ความเชื่อ และสาเหตุมูลฐานของการกอการราย
ไมพบหัวขอวิชาที่เกี่ยวกับประเด็นความคิด ความเชื่ออันเปนสาเหตุมูลฐาน (Root

Cause) ของการกอการราย บรรจุไวในหลักสูตรใดๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติเลย
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ตารางท่ี 3 ผลการสํารวจวิเคราะหรายละเอียดหลักสูตรในหัวขอ/ประเด็นเกี่ยวกับการกอการราย

หัวขอการศึกษาหลักสูตร
กอการราย ความคิด-ความ

เช่ือ
ชุมชน-

ส่ือสัมพันธ

หมายเหตุ

1. การบริหารงานตํารวจช้ันสูง - - -
2. ผูกํากับการ - - 3 ช่ัวโมง
3. สารวัตร - - 3 ช่ัวโมง
4. ฝายอํานวยการ - - 21 ช่ัวโมง
5. การสืบสวนคดีอาญาระดับกาวหนา - - -
6. การสืบสวนคดีอาญา 12 ช่ัวโมง - -
7. ตอตานการกอการราย (ฝายสืบสวน) 6 ช่ัวโมง - -
8. ตอตานการกอการราย (ฝายปฏิบตัิการสาย

ตรวจ)
6 ช่ัวโมง - 3 ช่ัวโมง

9. การปรับพ้ืนฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก - - -
10. นักเรียนนายรอยตํารวจ 3 หนวยกิต* - 3 หนวยกิต* *วิชาเลือก
11. การฝกอบรมบคุคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรี

ที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารบัราชการเปนขา
ราขการตํารวจช้ันประทวน (กลุมสายงาน
อํานวยการและสนับสนุน)

- - 16 ช่ัวโมง

12. การฝกอบรมบคุคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรี
ที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งเขารบัราชการเปนขา
ราขการตํารวจช้ันประทวน (กลุมสายงาน
ปองกันปราบปราม)

- - 12 ช่ัวโมง

13. นักเรียนนายสิบตํารวจ - - 2 หนวยกิต
14. การปรับพ้ืนฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก - - -
15. การปองกันปราบปรามอาชญากรรม - - -
16. การสืบสวน - - -
17. ผูชวยงานสอบสวน - - -

3.2.3 ดานการมีสวนรวมของประชาชนและสื่อมวลชนในการตอตานการกอการราย
การมีสวนรวมของประชาชนเปนวิธีการในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมที่

มีประสิทธิภาพ อยูบนพื้นฐานที่วา “ตํารวจคือประชาชน และประชาชนคือตํารวจ” อันเปนปรัชญา
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พื้นฐานของงานชุมชนสัมพันธของตํารวจซึ่งไดมีการปฏิบัติกันมาอยางตอเน่ือง จึงพบวาในการ
วิเคราะหเน้ือหาวิชาในหลักสูตรการฝกอบรมฯ พบวามีการบรรจุเน้ือหาวิชาดานการชุมชนสัมพันธ
ไวในหลักสูตรตางๆ เปนจํานวนถึง 8 หลักสูตร คือ

- ผูกํากับการ (3 ชั่วโมง)
- สารวัตร (3 ชั่วโมง)
- ฝายอํานวยการ (3 ชั่วโมง)
- ตอตานการกอการราย (ฝายปฏิบัติการสายตรวจ) (3 ชั่วโมง)
- นักเรียนนายรอยตํารวจ (3 หนวยกิต)
- การฝกอบรมบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรีที่ไดรับการบรรจุแตงต้ังเขารับ

ราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน (กลุมสายงานอํานวยการและสนับสนุน) (16 ชั่วโมง)
- การฝกอบรมบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรีที่ไดรับการบรรจุแตงต้ังเขารับ

ราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน (กลุมสายงานปองกันปราบปราม) (12 ชั่วโมง)
- นักเรียนนายสิบตํารวจ (2 หนวยกิต)
โดยเน้ือหาดานการชุมชนสัมพันธสําหรับหลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจ ปรากฏ

ขอสังเกตประการหน่ึงคือเน้ือหาวิชาการตํารวจชุมชน ไดถูกบรรจุอยูในกลุมวิชาเลือกการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม สําหรับนักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปที่ 4 ในลักษณะเชนเดียวกับที่วิชาการ
ตอตานการกอการรายสากลที่ถูกบรรจุใหอยูในกลุมวิชาเลือกความมั่นคง น่ันเอง

ดังน้ัน หากนักเรียนนายรอยตํารวจชั้นปที่ 4 ผูใดเลือกวิชาเลือกในกลุมปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมน้ี ก็จะมีโอกาสไดเรียนรูงานการตํารวจชุมชน ที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับการมีสวน
รวมของประชาชนและสื่อมวลชนในการปองกันปราบปรามอาชญากรรม นักเรียนนายรอยตํารวจ
ในกลุมน้ีก็จะไมสามารถเลือกวิชาเลือกในกลุมความมั่นคงที่มีหัวขอวิชาเกี่ยวกับการตอตานการกอ
การรายได

ในบทน้ีไดทําการสํารวจ วิเคราะหหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ ของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ โดยใชประเด็นที่ประมวลมาจากแนวทางกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนการ
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 ซึ่งเปนวัตถุประสงคของการการศึกษาคร้ังน้ี



บทที่ 4
ขอเสนอแนะ

เพื่อใหเกิดประโยชนในการเพิ่มสมรรถนะ (Competency) ดานความรู (Knowledge) อัน
จะสงผลตอการพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงานเพื่อตอตานการกอการราย
ภายใตกรอบประชาคมอาเซียน ผูเขียนไดจัดทําขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการหลักสูตร
การฝกศึกษาอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งไดถูกใชเปนเคร่ืองมือ/กลไกหลักสําคัญในการ
ใหความรูแกเจาหนาที่ตํารวจ โดยจะไดใหขอเสนอในรายละเอียดเปนสองมิติ คือ มิติแรกอยูบนพื้น
ฐานขอมูลที่มีอยูแลวจากผลและการวิเคราะหที่ไดรับจากการศึกษาคร้ังน้ีประกอบกับสถานการณ
การกอการรายในปจจุบัน พิจารณาจัดทําขอสังเกต และขอเสนอในการดําเนินการไปสูการกําหนด
แนวทางและการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม และในมิติที่สอง จะอยูบนพื้นฐานของการคาดเดาอยางมี
หลักการถึงความเปลี่ยนแปลงของการกอการรายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะเปนการมองไปขางหนาเพื่อ
เตรียมการสําหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

4.1 ขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินการในปจจุบัน
จากการศึกษาคร้ังน้ีมีความชัดเจนวา การฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ (ทั้งหลักสูตรการฝกอบรมระดับสัญญาบัตร และระดับประทวน) ควรตองไดรับการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหความรูมีความเหมาะสมและพอเพียงในการตอตานการกอการรายภายใต
กรอบอาเซียน ทั้งดานปริมาณและสาระ เน้ือหา

4.1.1 ดานปริมาณในการฝกอบรม ใหพิจารณาเพิ่มจํานวนใหหลักสูตรที่มีอยูในปจจุบัน
ไดพิจารณาบรรจุหัวขอการฝกอบรมโดยในหลักสูตรที่มีหัวขอที่เกี่ยวของกับการตอตานการกอการ
รายอยูแลวก็ใหขยายขอบเขตใหมีความครอบคลุมอยางกวางขวาง และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น สวนใน
หลักสูตรใดที่ยังไมมีการเรียนการสอนในหัวขอวิชาที่เกี่ยวของกับการกอการรายก็ใหปรับปรุง
หลักสูตรที่เหมาะสมใหมีความครอบคลุมเร่ืองการกอการรายดวยอีกสวนหน่ึง

ขอยกเอาประเด็นเกี่ยวกับ “การเสริมสรางความรู เพิ่มพูนความเขาใจในประเด็น
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการกอการราย” ขึ้นเปนตัวอยาง จากการตรวจสอบวิเคราะหหลักสูตรที่ใชในการศึกษา
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คร้ังน้ี ไดปรากฏหัวขอวิชาที่มีความครอบคลุมบรรจุอยู เพียง 4 หลักสูตร (จากจํานวนทั้งสิ้น 25
หลักสูตร)

ดังน้ันเพื่อใหเจาหนาที่ตํารวจมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการตอตานการกอการราย
ควรจะตองพิจารณาบรรจุหัวขอที่เกี่ยวของกับการกอการรายเขาไวในหลักสูตรการฝกอบรมตางให
มีความกวางขวางมากขึ้น

สวนประเด็น “ดานชุมชนและสื่อมวลชนสัมพันธ” เปนการนําเอาประชาชนและ
สื่อมวลชนมาชวย “เปนหู เปนตา” ใหกับเจาหนาที่ตํารวจในการระแวดระวังภัย กระจายขาว และ
สรางความตระหนักใหเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมเพื่อประโยชนในการเฝาระวังและปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมซึ่งในปจจุบันไดมีการสอดแทรกหัวขอดานชุมชนสัมพันธ และการตํารวจ
ชุมชนไวอยูบางแลวถึง 8 หลักสูตร แตเน่ืองจากการชุมชนสัมพันธ ตํารวจชุมชน และสื่อมวลชน
สัมพันธเปนงานตํารวจเชิงรุกที่นอกจากจะเปนประโยชน สงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของตํารวจแลว ยังเปนงานที่ชวยสงเสริมภาพลักษณของตํารวจไดเปนอยางดีอีกสวน
หน่ึง จึงควรตองบรรจุหัวขอวิชาน้ีเพิ่มเติมในหลักสูตรตางๆ ที่เหมาะสมใหกวางขวางมากขึ้น

ประเด็นที่เกี่ยวกับ “ความคิด ความเชื่อ สาเหตุมูลฐานในการกอการราย” เปนเร่ือง
ละเอียดออนที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการทําความเขาใจ และแกไขปญหาการกอการรายใหได
อยางเปนรูปธรรม และยั่งยืน แตปรากฏวาไมมีการใหความรูดานน่ีในหลักสูตรใดๆ กับเจาหนาที่
ตํารวจทุกระดับ ซึ่งเร่ืองน้ีเปนกรณีที่จะตองมีการพิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยการให
ผูเกี่ยวของไดเรงเพิ่มเติมหัวขอวิชาน้ีเขาไวในหลักสูตรการฝกอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติที่
เหมาะสมทั้งหลักสูตรในระดับสัญญาบัตร และระดับประทวนโดยดวนในโอกาสแรก การให
ความรู หรือสรางความเขาใจในประเด็นเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ และสาเหตุพื้นฐานของการกอ
การรายน้ีนอกจากจะสามารถทําใหเจาหนาที่ตํารวจไดมีความรูเกี่ยวกับวามคิดความเชื่อที่แตกตาง
หลากหลาย เปนประโยชนตอการปฏิบัติงานทําใหเจาหนาที่ตํารวจเกิดมุมมองที่ไมเปนอรรคติต อผู
ที่มีความคิดที่แตกตางแลว ยังจะทําใหเจาหนาที่ตํารวจมีความเขาใจถึงความคิดความเชื่อที่อาจเปน
สาเหตุพื้นฐานนําไปสูการกอการรายได ซึ่งจะสงผลทําใหตํารวจมีความเขาใจความคิดของ
ผูกอการราย และสามารถมองเห็นปญหาที่แทจริงอันเปนตนตอบอเกิดของความคิดที่ นําไปสู
พฤติกรรมการกอการรายแลวนําไปสูการแกไขปญหาอันเปนตนตอของการกอการรายไดอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนในที่สุด

นอกจากดานปริมาณ อันไดแกการขยายจํานวนหลักสูตรการฝกอบรมที่ควรมีการ
ใหความรูที่จําเปนในดานตางๆ และการขยายจํานวนวิชาที่บรรจุลงใตแตละหลักสูตรซึ่งเปนการ
ขยายกรอบความรูที่เกี่ยวของกับการตอตานอาชญากรรมขามชาติดังที่กลาวมาแลว ดานคุณภาพซึ่งก็
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คือดานเน้ือหาสาระของการฝกอบรมในแตละวิชาก็สมควรที่จะตองไดรับการพิจารณาปรับปรุง
พัฒนาอีกสวนหน่ึงดวย

4.1.2 ดานคุณภาพ ซึ่งไดแกความครบถวนของสาระ ความตอเน่ืองของเน้ือหาในแตละ
หัวขอวิชา และความเหมาะสมของหัวขอวิชา หรือชุดวิชาน้ันๆ กับระดับของผูเขารับการฝกอบรม
และวัตถุประสงคของหลักสูตร ในที่น้ีจะไดพิจารณาใหขอสังเกตในภาพรวมโดยยกเอารายละเอียด
ที่พบจากการศึกษาคร้ังน้ีเปนตัวอยางโดยสังเขป ดังน้ี

ความครบถวนของเน้ือหาที่ทําการฝกอบรม เมื่อไดศึกษารายละเอียดหัวขอวิชา
ของการฝกอบรมในหลักสูตร เปรียบเทียบกับประเด็นที่ไดรับการคาดหวังโดยแผนการดําเนินงาน
เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขามชาติ (Work Programme to Implement the
ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) ที่มีความสอดคลองกับประเด็นการ
ปฏิบัติที่หัวหนาตํารวจอาเซียนไดมีความเห็นชอบรวมกัน (ตามแถลงการณรวม หรือ Joint
Communiqué) ไวแลว ปรากฏวามีความแตกตางกันคอนขางมาก เชน หัวขอวิชาการตอตานการกอ
การรายสากล (ปป.4115) ของหลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจ ที่มีจํานวนชั่วโมงที่ตองศึกษามาก
ที่สุด (3 หนวยกิต) ไดใหรายละเอียดวิชาไวดังน้ี

“ความรูทั่วไปของการกอการราย และความหมายการกอการรายสากล ประเภท
และวิธีการกอการรายสากล, กลุมของผูกอการรายที่สําคัญๆ ในประเทศไทยและต างประเทศ
แนวทางในการปองกันและปราบปราม และหนวยงานที่ เกี่ยวกับการกอการรายและการ
ประสานงาน กฎหมาย ระเบียน ขอบังคับ และคําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของ” ขอมูลจากหลักสูตรนักเรียน
นายรอยตํารวจ พ.ศ. 2549

ซึ่งจะเห็นไดวามีความครอบคลุมนอยกวาประเด็นที่กําหนดโดยแผนกา ร
ดําเนินงานเพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตอตานอาชญากรรมขามชาติ (Work Programme to
Implement the ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime) ไมมีรายลละเอียดที่ให
ความรูที่ครอบคลุมการปองกันการโจมตีเปาหมายและโครงสรางพื้นฐาน, การคุมครองพยานและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในคดี กับทั้งไมปรากฏประเด็นที่เปนเน้ือหาความรูเกี่ยวกับความรวมมือกับ
ตางประเทศในการสืบสวนสอบสวน บังคับใชกฎหมายยึด/อายัดการเงินที่เกี่ยวของกับการกอการ
ราย ซึ่งเปนประเด็นที่ระบุไวใน แถลงการณรวมของหัวหนาตํารวจอาเซียน (ตามแถลงการณรวม
หรือ Joint Communiqué) เปนตน ดังน้ันในภาพรวมของการใหความรูในแตละวิชาควรตองมีความ
เหมาะสม ครบถวนและครอบคลุมประเด็นที่มีความสําคัญ

ความสัมพันธระหวางหัวขอวิชาที่จะตองวางแผนหลักสูตรใหมีความเชื่อมตอ
เพื่อใหสามารถนําไปสูการนําไปปรับใชไดอยางมีประสิทธิภาพได โดยขอยกตัวอยางในภาพรวม
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ของการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ที่ไดนํามาศึกษาในคร้ังน้ีปรากฏวา มีเพียงหลักสูตรเดียวเทาน้ัน
(คือหลักสูตรตอตานการกอการราย ฝายปฏิบัติการสายตรวจ) ที่มีการฝกอบรมทั้งในหัวขอวิชา
ตอตานการกอการรายและสถานการณรุนแรง กฎหมายเกี่ยวกับการกอการราย การรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลและสถานที่ (รวม 6 ชั่วโมง) ซึ่งเปนหัวขอวิชาที่มีเน้ือหาเกี่ยวของกับการตอตานการ
กอการราย และไดบรรจุหัวขอวิชาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ และสื่อมวลชนสัมพันธ (3 ชั่วโมง)
ในขณะที่หลักสูตรอ่ืนๆ ที่บรรจุหัวขอวิชาที่เกี่ยวกับการตอตานการกอการราย ก็ไมไดบรรจุวิชา
เกี่ยวกับการชุมชนและสื่อมวลชนสัมพันธ และในทางกลับกันหลักสูตรที่บรรจุหัวขอวิชาเกี่ยวกับ
การตํารวจชุมชน ชุมชนสัมพันธและสื่อมวลชนสัมพันธ ก็ไมมีหัวขอวิชาที่เกี่ยวกับการตอตานการ
กอการราย เชนน้ีจะเปนการยากที่จะคาดหวังใหผูเขารับการฝกอบรมทําการเชื่อตอปรับใชความรูที่
ไดจากในแตละหัวขอวิชารวมกันในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในสถานการณจริงอยางมี
ประสิทธิภาพได

อีกตัวอยางหน่ึงที่จะขอยกขึ้นในที่น้ี เน่ืองจากโรงเรียนนายรอยตํารวจถือวาเปน
สถาบันหลักในการฝกอบรมนักเรียนนายรอยตํารวจเพื่อเปนนายตํารวจสัญญาบัตร แตจากการศึกษา
คร้ังน้ีพบวาในภาพรวมของการเชื่อมโยงกันระหวางหัวขอวิชาและวิชาเลือกในหลักสูตรมีไมมาก
นัก นักเรียนนายรอยตํารวจบางนายจะไมมีโอกาสที่จะไดเรียนหัวขอวิชาที่เกี่ยวกับการตอตานการ
กอการราย (วิชา ปป.4115 : การตอตานการกอการรายสากล บรรจุอยูในกลุมวิชาเลือกความมั่นคง)
รวมกับหัวขอวิชาที่เกี่ยวกับงานตํารวจชุมชน ชุมชนสัมพันธ และสื่อมวลชนสัมพันธ (วิชา ปป.
4108 : การตํารวจชุมชน บรรจุอยูในกลุมวิชาเลือกการปองกันปราบปรามอาชญากรรม ไดเล ย
เน่ืองจากแตละหัวขอวิชาดังกลาวไดถูกบรรจุอยูในกลุมวิชาเลือกที่ตางกัน ซึ่งนักเรียนนายรอย
ตํารวจจะสามารถเลือกศึกษาไดเพียงคร้ังเดียวในชั้นปที่ 4 และสามารถเลือกศึกษาไดเพียงกลุมวิชา
เลือกเดียว ยิ่งไปกลาวน้ันหากนักเรียนนายรอยตํารวจที่เลือกวิชาเลือกในกลุ มอ่ืน (เชน กลุมการ
สืบสวนและสอบสวน หรือ การบริหารงานจราจร) เขาเหลาน้ันจะไมไดรับการศึกษาในหัวขอที่
เกี่ยวกับการกอการราย หรือการตํารวจชุมชนเลย ซึ่งแนนอนที่สุดกรณีดังกลาวเปนความสูญเสีย
โอกาสของทั้งตัวนักเรียนนายรอยตํารวจผูน้ันในการเพิ่มพูนสมรรถนะและเสริมสรางศักยภาพใน
การปฏิบัติภารกิจดานการตอตานการกอการราย และอาจสงผลตอสํานักงานตํารวจแหงชาติใน
ภาพรวม

4.2 ขอเสนอสําหรับการดําเนินการในอนาคต
องคการตํารวจยุโรป หรือ Europol โดยคณะทํางานดานการตอตานการกอการราย ได

จัดทําบทสรุป เปนเอกสารแจกจาย ในการประชุมหัวหนาตํารวจยุโรป ค.ศ. 2011 (European Police
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Chief’s Convention 2011, Counter Terrorism Working Group Conclusion) คาดหมายสถานการณ
ดานการกอการรายในอนาคตไวปรากฏประเด็นนาสนใจบางประการพอสรุปไดดังน้ี

(1) กลุมกอการรายและกลุมหัวรุนแรงตางๆ จะกระจัดกระจายกันมากขึ้น โดยจะมีความ
เชื่อมโยงระหวางกันเพียงหลวมๆ แตจะมีการเชื่อมตอสื่อสารกันโดยใชเทคโนโลยี ซึ่งจะทําให
สามารถจะรวมตัวกันและแยกจากกันไดในเวลาอันรวดเร็ว และเทคโนโลยีน้ีเองทําใหบางคนโดด
เดียวตัวเองและหากผูน้ันมีแนวความคิดไมพอใจอะไรก็อาจทําใหเขากลายเ ปนผูกอการรายใน
ลักษณะ “เด่ียวทมิฬ” (Lone Wolf) ขึ้นได

(2) การเคลื่อนยายของผูคนขามพรมแดนโดยงายจะทําใหผูที่อยูในดินแดนของอีก
ประเทศหน่ึงจะไมสามารถเขากับสังคมสวนรวมไดและอาจนําไปสูความรูสึกถูกโดดเดียวและ
แบงแยกกีดกันกันในสังคม

(3) โลกเสมือนจริง (Virtual World) จะเปนทั้งเคร่ืองมือ ถูกตกเปนเปาในการโจมตี และ
เปนอาวุธในการกอการราย สังคมพึ่งพาคอมพิวเตอรและเครือขายคอมพิวเตอรมากขึ้นจนขาดไมได
และกลายเปนจุดออนของสังคม เครือขายอินเตอรเนทไดถูกใชเปนเคร่ืองมือในชีวิตประจําวันหลาย
ดานจนอาจถูกใชเปนเคร่ืองมือในการโจมตีโครงสรางพื้นฐานสําคัญ และเคร่ืองมือหาขาวทางลับ

(4) เสนแบงระหวางการกอการรายกับองคกรอาชญากรรมจะคอยๆ จางลง กลุม
ผูกอการรายอาจไดรับการสนับสนุนทางการเงินมาจากการกระทําผิดประเภทอ่ืน และในขณะที่
องคกรอาชญากรรมบางกลุมจะใชวิธีการกอการรายเปนเคร่ืองมือ

หากสถานการณดานการกอการรายมีความเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนน้ีแลว ยอมเปน
ปจจัยสําคัญที่จะมีผลตอประสิทธิภาพและความสําเร็จในการทํางานของตํารวจในการตอตานการ
กอการราย ดังน้ันเจาหนาที่ตํารวจจึงตองไดรับการพัฒนาในทุกๆ ดาน ซึ่งภ ายในกรอบของ
การศึกษาคร้ังน้ีจะกลาวถึงแนวทางการเพิ่มสมรรถนะ (ดวยการใหความรูที่ เหมาะสม) เพื่อ
ตระเตรียมใหบุคคลากรตํารวจมีความพรอมเทาทันกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น อยางนอย 2
ประการ ดังน้ี

4.2.1 การใหความรูในดานความคิด ความเชื่อ และการแกไขหัวรุนแรงสุดโตง จะเปนสิ่ง
ที่จําเปนอยางยิ่ง เมื่อผูกอการรายจะกระจายตัว และมีการรวมตัวกันทางกายภาพนอยลงเปน “เซล”
อิสระที่มีการตัดสินใจและการปฏิบัติการไดดวยตนเอง เน่ืองจากเทคโนโลยีมีสวนชวยในดานการ
ติดตอสื่อสาร สิ่งที่ผูกโยง เทคนิคยุทธวิธีตํารวจแบบเดิมๆ ในการแฝงตัวเพื่อเขาสืบสวนหาขาว และ
เฝาจุดสะกดรอยติดตามยอมมีประสิทธิภาพนอยลง แตแนวความคิด และความเชื่อเปนเคร่ืองมือ
สําคัญในการเชื่อมโยงกําหนดแนวทางและพฤติกรรมของบุคคลเหลาน้ีใหเปนผูกอการราย ดังน้ัน
การเขาถึงความคิดความเชื่อที่นําไปสูพฤติกรรมรุนแรงสุดโตง (Radicalization) และความสามารถ
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ในการปรับเปลี่ยนความคิดความเชื่อของบุคคลเหลาน้ี รวมทั้งปองกันมิใหมีผูหลงผิดเขาสูวงจรของ
ความรุนแรงแบบสุดโตง (Prevention of Radicalization) จึงเปนปจจัยสําคัญในการตอสูเพื่อเอาชนะ
การกอการราย

ในประเด็นน้ีจะเห็นวา การฝกอบรมตํารวจในปจจุบันมีความจําเปนที่จะตอง
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยางรวดเร็วดวยกระบวนการฝกอบรมตํารวจปจจุบันยังไมมีแมแตการบรรจุ
หัวขอวิชาในหลักสูตรเพื่อใหบุคคลากรรับการศึกษา มีความเขาใจ เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่
นอกจากน้ันจะตองรวมกับนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวของทําการศึกษาวิจัยเพื่อทําความเขาใจ และ
คนหาวิธีการปรับความคิด ความเชื่อ และแกไขแนวความคิดรุนแรงสุดโตงอันเปนเสมือน
“รากเหงา” ของปญหาการกอการรายที่แทจริง

4.2.2 เมื่ออาชญากรรมกับการกอการรายมีผสมผสานกัน ตํารวจผูปฏิบัติงานก็พึงจําเปน
ที่จะตองมีความรูเทาทัน และเขาใจความเชื่อมโยงผสมผสานของอาชญากรรมและความรุนแรงที่
เกิดขึ้น การกอการรายอาจไมใชการกระทํารุนแรงเพื่อสนองตอความคิดความเชื่อ แตอาจเปน
เคร่ืองมือในการสรางความกลัวใหเกิดขึ้นโดยมุงประสงคในการกระทําความผิดอยางอ่ืนเพื่ อ
ประโยชนทางการเงินได การใหการศึกษา ฝกอบรมเจาหนาที่ตํารวจจึงจะตองสื่อถึงการเชื่อมโยง
ระหวางอาชญากรรมธรรมดา กับการกอการรายอยางชัดเจน ดังน้ันการมีหลักสูตรดานการสืบสวน
สอบสวนอาชญากรรม โดยไมบรรจุหัวขอวิชาดานการกอการราย หรือการมีฝกอบรมหลักสูตรดาน
การกอการรายขึ้นเปนการเฉพาะโดยไมบรรจุหัวขอวิชาหรือเน้ือหาที่จะสามารถแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนถึงความเปนไปไดที่การกอการรายจะมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมประเภทอ่ืนๆ จึงไม
นาจะเปนสิ่งที่พึงกระทํา

การศึกษาคร้ังน้ีมีผลเปนที่นาพึงพอใจ สามารถวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางใน
การยกระดับสมรรถภาพ (ดานความรู) เพื่อผลในการเสริมสรางศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ตํารวจภายใตกรอบประชาคมอาเซียน เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ทวา
การศึกษาคร้ังน้ีไดจํากัดกรอบของการศึกษาอยูที่การดําเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพข องเจาหนาที่
ตํารวจในการตอตานการกอการรายภายใตประชาคมอาเซียน โดยผานปจจัยเดียวของการยกระดับ
สมรรถนะ (Competency) ของบุคคล คือความรู ในวิธีการใหความรูในระบบแบบด้ังเดิม
(Conventional Process) คือโดยผานการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ระดับบุคคล และอยูบนขอ
สันนิษฐานที่สําคัญคือเมื่อเจาหนาที่ตํารวจไดรับความรู มีความเขาใจที่เกี่ยวของจําเปน ตามความ
ตองการที่ไดวางไวของประชาคมอาเซียนแลว จะทําใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่ไดรับการ
พัฒนาไปในแนวทางที่เหมาะสมตามที่ไดมีการวางแผนและคาดหวังไว
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อยางไรก็ ดีการดํา เนิ นการดานตอตานการกอการราย เปนเ ร่ืองที่มีความ
ละเอียดออน สลับซับซอนที่เพียงเฉพาะการดําเนินการของเพียงองคกรหน่ึงจะดําเนินการเพียงจัด
หลักสูตร บรรจุเน้ือหาวิชา ทําการศึกษาอบรมใหความรูที่เหมาะสมกับเจาหนาที่ของตนจะทําให
สามารถแกไขปญหาหรือสาเหตุอันเปน “รากเหงา” ของการกอการรายได แมแตรัฐหรือประเทศก็
ยังไมสามารถดําเนินการแกปญหาไดโดยใชมาตรการใดมาตรการหน่ึง ดังน้ันความสัมฤทธิ์ผลใน
การตอตานการกอการรายจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อประเทศตางๆ จะตองรวมมือกัน เสริมสราง
สมรรถนะของบุคคลากรที่เกี่ยวของในทุกดาน ผสมผสานมาตรการและการดําเนินการตางๆ เขา
ดวยกันมุงสูทิศทางที่สอดคลองกัน กับทั้งทุกสวนทุกองคกรเจาหนาที่และประชาชนทุกคนใน
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
ratification of all international conventions
and protocols on counter-terrorism
according to respective national law and
policies

Encourage activities to facilitate ASEAN
Member States’ (AMSs) accession to and
ratification of international conventions and
protocols on counter terrorism

2. Work towards the ratification of and
accession to the ASEAN Convention on
Counter Terrorism (ACCT)

Expedite the AMSs ratification of the ACCT
in accordance with their respective national
law and policies

3. Develop a greater understanding of different
legal systems in particular legislations
concerning mutual legal assistance and
extradition related to terrorism, and forging
cooperation among the central authorities
law enforcement officers and criminal
justice officers

Conduct workshops, seminars and tabletop
exercise, where applicable, on legal matters

4. Promote public understanding through
increasing media awareness and alertness on
terrorist threat and terrorism activities

Conduct public seminar, roadshow, 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.

5. Promote knowledge based experiences and
lesson learnt on witness protection,
including protection of justice, criminal
justice officials and other law enforcement

Hold workshop and seminar on witness
protection, including protection of justice,
criminal justice officials and other law
enforcement officials involved in terrorism
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No. Policy Guidelines Proposed Activities for 2010 - 2012
officials involved in terrorism cases, with
the objective of establishing an appropriate
mechanism in ASEAN.

cases

6. Enhance cooperation to improve the security
and protection of particularly vulnerable
targets and infrastructure

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.

7. Organize thematic regional issue training for
the exchange of information, best practices,
and approaches in order to address the
terrorism issue.

Conduct training, simulation and field visit,
where applicable, on thematic regional issues
related to terrorism

8. Intensify cooperation to alert or to notify
countries in the region where practicable
and in accordance with AMSs’ national law
and policies on the movement of terrorists,
explosive materials, CBRN weapons, cash
and other negotiable instruments suspected
to be intended for terrorists financing

Conduct regular meeting among authorities
involved in countering terrorism using
SOMTC Working Group on Counter
terrorism as a platform to encourage the
exchange of information where practicable
and in accordance with AMSs’ national law
and policies on the movement of terrorists,
explosive materials, CBRN weapons, cash
and other negotiable instruments suspected to
be intended for terrorists financing

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)

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
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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
terrorism and explore information and
lesson learnt to address such condition
involving selected segment members of
society

Conduct research on the motivation of
terrorism (root causes) and its condition
which is conducive to spread terrorism

11. Exchange of the ASEAN Member States
experience and best practices on
deradicalization, rehabilitation and re-
education programme to prevent terrorist
acts

Enhance knowledge and experiences of
conducting successful deradicalization,
rehabilitation and re-education programme to
prevent terrorist acts

12. Develop Plan of Action in implementing
Joint Declaration pertinent to counter
terrorism signed by ASEAN and its
Dialogue Partner and Sectoral Partner

Implement activities set out in the Plan of
Actions, Declarations and/or Agreements on
counter terrorism with Dialogue Partners and
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 33rd ASEANAPOL Conference.



54

ประวัติผูเขียน

ชื่อ-นามสกุล พลตํารวจตรี มโนช ตันตระเธียร

การศึกษา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตํารวจ) จาก โรงเรียนนายรอยตํารวจ
Master of Public Administration, University of Missouri – Columbia, USA
Doctor of Philosophy (Public Administration), University of Colorado –

Denver, USA

การฝก/อบรมท่ีสําคัญ
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) ประเทศญ่ีปุน

ประวัติการรับราชการ (บางสวน)
ผูบังคับการ กองการตางประเทศ
รองผูบังคับการ สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ
รองผูกํากับการ - ผูกํากับการ (ทําหนาที่อาจารยภาควิชาปองกัน

ปราบปราม) สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ
สารวัตร กองวิจัยและพัฒนา
รองสารวัตรสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลปทุมวัน

ตําแหนงปจจุบันและสถานท่ีทํางาน
ผูบังคับการ สถาบันฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการให

เปนไปตามกฎหมาย สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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