๑๕๗
ผนวก ข
โครงรางสําหรับวิเคราะหการกอความไมสงบ
ในการประมาณการเพื่อกําหนดหนทางปฏิบัติสําหรับปราบปรามการกอความไมสงบนั้น
จําเปนตอง
พิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ โดยรอบคอบและเปนขั้นตอน เพื่อใหไดหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด ลําดับหัวขอ
ในการพิจารณา ไดแก
๑. ปญหา
๑.๑ ภารกิจ
๑.๒ ขอจํากัด
๑.๓ สมมติฐาน
๒. สภาวะทางสังคมและสภาพแวดลอม
๒.๑ สภาวะกอนเกิดการกอความไมสงบ
- สภาวะทางสังคม
- สภาวะทางเศรษฐกิจ
- สภาวะทางการเมือง
- สภาวะพื้นฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๒.๒ ตัวแปรที่มีอิทธิพลอันนําไปสูการกอความไมสงบ
- ความชอบธรรมของรัฐบาล
- กลุมอิทธิพล และกลุมผลประโยชนตาง ๆ
- ระบบและกลไกทางการเมือง
- กําลังของรัฐในการรักษาความสงบ
๒.๓ ตัวเรงตาง ๆ
- วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
- ความสําเร็จของกลุมกอความไมสงบอื่น ๆ
- ปฏิกิริยาของรัฐบาล

๑๕๘
- ความออนแอของกองทัพ
- ความแตกแยกของกลุมผูนํา
- อิทธิพลจากศาสนา
- ระบบโทรคมนาคม
๓. สภาวะของฝายกอความไมสงบ
๓.๑ ลักษณะผูนํา
๓.๒ เปาหมาย
๓.๓ การจัดองคการ
๓.๔ แนวทางของลัทธิและอุดมการณ
๓.๕ การสนับสนุนจากภายนอก
๓.๖ จังหวะ และเวลา
๓.๗ สภาพทางภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม
๓.๘ ยุทธวิธี
๔. สภาวะของการตอบโตจากฝายรัฐบาล
๔.๑ วัตถุประสงคของชาติ
๔.๒ ยุทธศาสตรในการปราบปรามการกอความไมสงบ
- การพัฒนาภายในอยางสมดุลย
- การปลุกเรา และสรางสรรคสังคม
- การสลายอิทธิพลของฝายกอความไมสงบ
- การรักษาความปลอดภัย
- ความสัมพันธของการปฏิบัติใน ๔ เรื่องขางตน
๔.๓ การขยายผลจากยุทธศาสตรในการปราบปรามการกอความไมสงบ
- การผนึกกําลังเปนน้ําหนึ่งใจเดียว
- การขาวกรอง
- การใชมาตรการรุนแรง
- ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการกิจการพลเรือน

๑๕๙
- การสนับสนุนจากภายนอก
๕. การพัฒนาหนทางปฏิบัติ
หนทางปฏิบัติอาจเปนไปไดหลายลักษณะ แตควรจะครอบคลุมเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้
๕.๑ วัตถุประสงคและความมุงหมายของชาติในระยะยาว
๕.๒ โครงการหลักในการพัฒนาสังคม
๕.๓ โครงการหลักในการพัฒนาการเมือง
๕.๔ โครงการหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ
๕.๕ กําลังรักษาความสงบที่จะนํามาใช
๕.๖ โครงการปฏิบัติการจิตวิทยา
๕.๗ ระบบควบคุมบังคับบัญชาทั้ง พลเรือน ตํารวจ ทหาร
๕.๘ กําลังและมาตรการควบคุมที่จะใชตอเหตุการณฉุกเฉิน
๕.๙ แผนการสนับสนุนจากภายนอก
๕.๑๐ แผนการขาวกรอง
๕.๑๑ โครงการฝกอบรม และพัฒนาเจาหนาที่พลเรือน
๕.๑๒ โครงการฝกอบรม และพัฒนาเจาหนาที่ฝายทหาร
๖. การเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติ และเสนอแนะหนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

๑๖๐
ขยายความการวิเคราะหเกี่ยวกับสภาวะทางสังคมและสภาพแวดลอม
๑. สภาวะกอนเกิดการกอความไมสงบ
หัวขอ

วิเคราะห

สภาวะทางสังคม

โครงสรางทางสังคม
- มีการแบงชนชั้นหรือไม แตละชนชั้นมีสัดสวน
ของประชากรเปนอยางไร
- ความตองการหรือความคาดหวังทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมของประชากรในแตละกลุมชนชั้น
และความตองการเหลานั้นไดรับการตอบสนองอยางไร
- ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชน
มีโอกาสปรับตัวสูงขึ้น หรือไม เพราะเหตุใด
กลุมอิทธิพลตางๆ
- มีการแบงกลุมตามเชื้อชาติ เผาพันธุ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม หรือไม
- มีความไมเทาเทียมกันระหวางกลุมตางๆ หรือไม

สภาวะทางเศรษฐกิจ

พื้นฐานทางสังคม เปนเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม

(ตองพิจารณาควบคูไปกับสภาวะทางสังคม)

- ถาเปนเกษตรกรรม มีปญหาเกี่ยวกับที่ดินทํากิน
หรือไม
- ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ตกอยูในมือของ
เจาของที่ดินหรือไม
- เจาของที่ดินใหความเปนธรรมตอเกษตรกรเพียงใด
และรัฐบาลไดดําเนินการเพื่อเกษตรกรอยางไร
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ
- ระบบเศรษฐกิจ เปนระบบผูกขาดหรือแขงขัน
กันอยางเสรี
- ระบบเศรษฐกิจ ตองขึ้นอยูกับปจจัยจากภายนอก
มากนอย เพียงใด

๑๖๑
หัวขอ

วิเคราะห
- การลงทุนจากตางประเทศ มีผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจ และประชาชนอยางไร
ปญหาทางเศรษฐกิจ
- การกระจายรายไดทั่วถึงและเปนธรรมเพียงใด
- อะไรเปนสาเหตุแหงความยากจนของประชากร
- ความตองการหรือความคาดหวังทางเศรษฐกิจ
ของประชากรแตละกลุมเปนอยางไรและไดรับการ
ตอบสนองเพียงใด
- ความตองการทางเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุด คืออะไร
และขึ้นอยูกับปจจัยใดบาง
การพัฒนา
- มีการพัฒนาทางเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม
หรือไม และไดผลอยางไร
- องคการของรัฐ ไดปรับตัวเขากับการพัฒนา ดังกลาวนี้
อยางไดผลหรือไม
- การปรับปรุงผังเมือง มีความสัมพันธกับการพัฒนา
ทางอุตสาหกรรมหรือไม และมีปญหาอยางไร
- รัฐบาลเขาใจถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นตอสภาพ
สังคมจิตวิทยาของประชาชน อันเนื่องมาจากการ
พัฒนาหรือไม
- ในความพยายามที่จะใหไดมาซึ่ง เศรษฐกิจยุคใหม
และการพัฒนาทางทหารนั้น
รัฐบาลหรือผูนําไดมองเห็นปญหาที่จะเกิดขึ้นทางดานสั
งคมจิตวิทยาหรือไม

สภาวะทางการเมือง

โครงสรางของรัฐบาล

(ผูกพันอยูกับความชอบธรรมของรัฐบาล)

- องคการตางๆ ของรัฐในทุกระดับ

๑๖๒
หัวขอ

วิเคราะห
- สถาบันตาง ๆ เชน สมาคม กลุมผลประโยชน
ตางมีสวนในการสนับสนุนรัฐบาล หรือไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาลอยางไร
- องคการและสถาบันดังกลาว มีประสิทธิภาพสมตาม
ความมุงหมายเพียงใด และดวยสาเหตุใด
โครงสรางทางการเมือง
- ในทัศนคติของประชาชน ระบบทางการเมือง
ที่เปนอยู มีความเปนธรรมหรือไม
- ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากนอยเพียงใด
- ประชาชนหรือกลุมตางๆ คิดวา เสียง หรือความ
คิดเห็นของตน มีผลหรือไม
- รัฐบาลใหความสําคัญตอความคิดเห็น
ของประชาชนทั่วไปหรือไม
การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและสังคม
- การเคลื่อนไหวของกลุมตาง ๆ ไดพิจารณาถึง
ผลกระทบทางการเมืองหรือไม
ผลกระทบนั้นจะไปในทิศทางใด
- รัฐบาลคํานึงถึง แตผลประโยชนของบุคคล
เพียงบางกลุมในสังคม หรือไม

สภาวะพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ

เครื่องบงชี้
- การกอความไมสงบภายในประเทศ มีขึ้นมาแลว
นานเพียงใด สาเหตุแหงการกอความไมสงบ และกลุม
ที่ดําเนินการในอดีต ยังคงเปนอยูในปจจุบันหรือไม
ถายังเปนอยู เพราะเหตุใด
- การปฏิบัติของรัฐบาลในอดีตตอการกอความไมสงบ
ประสบผลสําเร็จ หรือลมเหลว เพราะเหตุใด
- การปฏิบัติของฝายกอความไมสงบในอดีต สําเร็จ

๑๖๓
หัวขอ

วิเคราะห
หรือลมเหลวเพราะเหตุใด
- ขอแตกตางที่สําคัญทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ระหวางอดีตกับปจจุบัน คืออะไร
- ผลการเปรียบเทียบระหวางสภาพทางการเมือง
เศรษฐกิจ
และสังคม
ระหวางอดีตกับปจจุบัน
เปนอยางไร

๒. ตัวแปรที่มีอิทธิพลอันนําไปสูการกอความไมสงบ
หัวขอ

วิเคราะห

ความชอบธรรมของรัฐบาล

สวนราชการพลเรือน
- โครงสราง มีองคกรอะไรบางที่สําคัญ องคกรที่ทํา
การตัดสินใจในแตละระดับคือใคร การตัดสินใจ
เปนระบบถูกตองหรือไม และผลกระทบจากโครงสราง
สวนราชการที่เปนอยูเปนอยางไร
ประสิทธิภาพ
- กลไกของรัฐในทุกระดับ มีประสิทธิภาพเพียงใด
- การคอรรัปชั่นมีหรือไม มีในรูปแบบใด
กลุมประชากรใดที่ไดรับผลกระทบจากการคอรรัปชั่น
มากที่สุด และปญหานี้มีความสําคัญมากนอยเพียงใด
- รายไดของรัฐมาจากไหน และรัฐใชจายงบประมาณ
อยางไร

๑๖๔
หัวขอ
องคการเอกชน
และกลุมผลประโยชนตางๆ

วิเคราะห
รัฐวิสาหกิจ โครงสราง
- แตละกลุมดังกลาวเปนตัวแทนของประชากร
ในกลุมใด
- แตละกลุมมีการจัดองคกรอยางไร มีขนาดอยางไร มี
การติดตอสื่อสารกันอยางไร
ประสิทธิภาพ
- รัฐบาลใหการสนับสนุนกลุมใดบางอยางไร
ถาไมสนับสนุน กลุมเหลานั้น มีปฎิกิริยาอยางไร
- กลุมตางๆ มีสวนสนับสนุนการกอความไมสงบ
หรือไม อยางไร และทําอยางไร จึงจะใหกลุมทุกกลุม
หันมาสนับสนุนรัฐบาล

๑๖๕
หัวขอ

วิเคราะห

ระบบและกลไกทางการเมือง

สภาพการเลือกตั้ง
- ประชาชนเห็นวารัฐบาลผานการเลือกตั้ง เขามาโดย
ชอบธรรม หรือไม
- ประชาชนเห็นวาเขาสามารถติดตอกับองคกรตางๆ
ของรัฐไดหรือไม หรือแสดงความคิดเห็นที่รัฐบาล
ยอมรับฟงหรือไม
สภาผูแทนราษฎร
- รัฐบาลคือตัวแทนของประชาชนหรือไม
- กลุมผูมีอิทธิพลมีบทบาทชี้นําการเลือกตั้ง ในระดับใด
การศาล และการยุติธรรม
- ระบบการพิจารณาคดี กฎหมาย และระเบียบ
ประเพณีตางๆ เปนอยางไร
- ผูพิพากษาปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม
หรืออยูภายใตอิทธิพลอื่น
- การนิรโทษกรรมที่ผานมาเปนอยางไร
- ประชาชนทุกกลุมและทั่วประเทศ ไดรับการ
พิจารณาพิพากษา อยางเปนธรรมเทาเทียมกันหรือไม
ถาไมมี ผลสะทอนอยางไรตอกลุมไหนมากที่สุด

๑๖๖
หัวขอ

วิเคราะห

กําลังของรัฐในการรักษาความสงบ

การจัดองคการ (ความเขมแข็ง และออนแอ)
- โครงสรางขององคการเปนอยางไร (ที่ตั้ง ภารกิจ
การควบคุมบังคับบัญชา)
- การคัดเลือกบุคลากรในทุกระดับ การฝกอบรม
การพิจารณาความดีความชอบ
และการลงโทษเปนอยางไร
ประสิทธิภาพ
- ระดับการฝกอบรม ความชํานาญในหนาที่ และขวัญ
เปนอยางไร
- เครื่องมือ ยุทโธปกรณตาง ๆ มีความพรอมเพียงใด
- มีการคอรรัปชั่นหรือไม ถามี มีผลกระทบที่รุนแรง
ตอใคร
- แตละกลุมมีความเชื่อมั่นและมีการประสานงาน
กันดีหรือไม
กําลังทหาร
- ทหารมีบทบาทอยางไร เนนหนักในการปองกัน
ประเทศ หรือการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน
- ทหารมีความซื่อตรง มีความสัมพันธตอ ผูบังคับบัญชา
ตอกลุมอิทธิพล ตอประชาชนอยางไร
- การปฏิบัติการรวมระหวางทหารกับหนวยงานอื่น
มีปญหาอยางไร หรือไม ถามีจะแกอยางไร
ตํารวจ
- ความสัมพันธกับทหาร รัฐบาล และประชาชน
เปนอยางไร
- ความรวมมือระหวางตํารวจกับทหารเปนอยางไร

๑๖๗
๓. ตัวเรงตาง ๆ
หัวขอ

วิเคราะห

วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ

- วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอกลุม
ประชากรตางๆ อยางไร (โดยเฉพาะในทางลบ)
- การแบงแยกระหวางกลุมหรือชนชั้นในสังคม
มีมากหรือไม มีผลกระทบอยางไร และมีทางแกอยางไร
- ภาวะกดดันทางเศรษฐกิจ มีความรุนแรงขึ้นหรือไม
ถารุนแรงขึ้นเปนเพราะสาเหตุใด
- ฝายกอความไมสงบกลาวอางสาเหตุแหงวิกฤตการณ
วาเปนเพราะการตักตวงผลประโยชนจากตางชาติ
หรือจากกลุมอิทธิพลในประเทศหรือไม
- การปฏิบัติการจิตวิทยาของรัฐ เหมาะสมและเพียงพอ
ที่จะแกขอกลาวหาของฝายกอความไมสงบดังกลาว
หรือไม

ความสําเร็จของกลุมกอความไมสงบอื่นๆ

- มีขาวความสําเร็จของการกอความไมสงบในประเทศ
ซึ่งมีสภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
คลายคลึงกับประเทศเราหรือไม
- มีสิ่งบอกเหตุวาฝายกอความไมสงบ พยายาม
นําวิธีการของกลุมภายนอกที่ประสบผลสําเร็จมาใช
หรือไม และจะมีผลตอแนวทางการปราบปราม
การกอความไมสงบของฝายเราอยางไร
- ฝายกอความไมสงบ มีการติดตอ ทั้งแบบเปน ทางการ
และไมเปนทางการกับกลุมอื่นๆ ทั้งในและ
นอกประเทศหรือไม ถามี การติดตอที่สําคัญมีลักษณะ
อยางไร และจะมีวิธีการควบคุม ปองกันอยางไร
มิใหเกิดขึ้น

๑๖๘
หัวขอ

วิเคราะห

ปฏิกิริยาของรัฐบาล

- มีสิ่งบอกเหตุแสดงวารัฐบาลกระทําเกินกวาเหตุ
หรือใชความรุนแรงอยางไมเปนธรรมตอกลุมบางกลุมห
รือไม
- การปฏิบัติการรุนแรงของรัฐ ทําใหเกิดการรวม
ตัวอยางแนนแฟนยิ่งขึ้นของกลุมใดบางหรือไม
- การปฏิบัติอยางรุนแรงของรัฐ ทําใหกลุมที่เปนกลาง
ทางการเมือง มีความเห็นตอตานรัฐบาลหรือไม
- การปฏิบัติการจิตวิทยา ทําใหประชาชนเขาใจการ
กระทําของรัฐหรือไม

ความออนแอของกองทัพ

- เกิดปญหาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และความ
ชอบธรรมของรัฐบาล อันเนื่องมาจาก
ความลมเหลวของการปฏิบัติทางทหารหรือไม ถามี
ผลกระทบนั้นเปนลักษณะใด
- ความลมเหลวทางทหารเปนผลใหเศรษฐกิจตกต่ํา
หรือไม ทางแกที่ปฏิบัติหรือนาจะปฏิบัติเปนอยางไร
- ทหารที่ไปปฏิบัติการนอกประเทศ ไดรับอิทธิพล
จากสภาพสังคม และสภาวะทางการเมืองของประเทศ
อื่นมาบางหรือไม ถาไดรับจะมีผลในลักษณะใด
มีผลตอแนวความคิดทางการเมืองหรือไม และรัฐบาล
จะมีทางแกที่เหมาะสมอยางไร

ความแตกแยกของกลุมผูนํา

- มีกลุมอิทธิพลที่เปนศัตรูกันหรือไม ดวยสาเหตุใด
ความแตกแยกระหวางกลุมเหลานี้มีผลกระทบตอ
ประสิทธิภาพ และความชอบธรรมของรัฐ หรือไม
- ความแตกแยกระหวางกลุมผูนําหรือกลุมอิทธิพล
มีผลกระทบตอการปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การกอความไมสงบอยางไร

๑๖๙
หัวขอ

วิเคราะห

อิทธิพลจากศาสนา

- บทบาทของกลุมศาสนาเปนอยางไร
- ความสัมพันธระหวางกลุมศาสนากับกลุมประชากร
ตางๆ เปนอยางไร มีความเคลื่อนไหวในลักษณะ ตอตาน
หรือแตกแยกทางศาสนาหรือไม ถามี
มีผลกระทบอยางไร กลุมศาสนาสนับสนุนรัฐบาล
หรือไม
- กลุมศาสนาสามารถยึดเหนี่ยวสังคมไวไดหรือไม
ถาเกิดวิกฤตการณที่ทําใหขาดผูนําทางการเมืองไปอยาง
ฉับพลัน
- กลุมศาสนาเปนเหตุแหงการแตกแยกทางสังคม
หรือไม
- การปฏิบัติการจิตวิทยากับกลุมศาสนา ใหผลตอฝาย
รัฐบาลหรือฝายกอความไมสงบอยางไร มีสิ่งบอกเหตุ
ที่แสดงถึงผลเหลานี้อยางไร รัฐบาลจะมีทางแกอยางไร
ที่เหมาะสม

ระบบโทรคมนาคม

- ประชากรรูหนังสือเปนจํานวนเทาใด ประชาชนไดรับ
ขาวสารจากแหลงใดบาง
- สื่อตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ
ประชาสัมพันธในหมูบานสามารถทําหนาที่กระจายขาว
สาร และปลุกเรา ความสํานึกทางการเมืองไดมาก
เพียงใด
- ระบบโทรคมนาคมที่มีอยู เกื้อกูลตอการปฏิบัติการ
จิตวิทยา อยางไร

๑๗๐
ขยายความการพิจารณาสภาวะของฝายกอความไมสงบ
หัวขอ

วิเคราะห

ลักษณะผูนํา

- ผูนําเปนใครบาง เปนบุคคลในกลุมสังคมใด
และแตละคนมีความสําคัญอยางไร
- ผูนํามีความเชื่ออยางไร มีความมุงมั่นในอุดมการณ
ที่จะสรางสรรคสังคมใหดีขึ้น หรือมุงหวังอํานาจ
และเหตุแหงความมุงมั่นนั้นคืออะไร
- ผูนํานั้นไดรับการฝกอบรมในเรื่องอะไรบาง จากที่ใด
อุดมการณเปนอยางไร
และลักษณะทางจิตวิทยา
เปนอยางไร
- มีฝายใดใหการสนับสนุน มีพันธมิตรทางยุทธวิธี
หรือไม ทั้งกําลังพันธมิตรและผูใหการสนับสนุน
มีความลอแหลมอยางไร และเราจะทําใหเกิดความ
แตกแยกกันไดอยางไร
- ผูนํานั้นอยูภายในหรือนอกประเทศ
และความสัมพันธระหวางบทบาทของหนวยปฏิบัติใน
ประเทศกับกลุมผูนําที่อยูภายนอกนั้นเปนอยางไร
มีจุดออนที่ไหนบาง

เปาหมาย

- เปาหมายหลักหรือเปาหมายสุดทายของผูนําคืออะไร
จากเปาหมายหลักนี้
ทําใหมีจุดออนใดเกิดขึ้นบาง
ในองคการ หรืออุดมการณของฝายกอความไมสงบ
- เปาหมายหลัก มีผลอยางไรตอรูปแบบ และ/หรือ
ลําดับความเรงดวนในการตอบโตของฝายรัฐบาล
- เปาหมายหลักนี้ คลายคลึงกับเปาหมายหลัก
ของกลุมกอความไมสงบอื่นในภูมิภาคเดียวกัน
ซึ่งกําลังประสบผลสําเร็จอยูหรือไม ถาคลายคลึงกัน
ก็พิจารณาวา จุดออนและจุดแข็งของกลุมกอความ
ไมสงบอื่นนั้นเปนอยางไร

การจัดองคการ
(ขอบเขต, องคการลับ
ความซับซอนและความแนนแฟน)
- องคการในชนบทและในเมือง มีการจัดอยางไร

๑๗๑
หัวขอ

วิเคราะห
จัดขึ้นเพื่อกิจเฉพาะใดหรือไม มีลักษณะเปนรัฐบาลเอง
หรือไม มีจุดออน จุดแข็งอยางไร
- เครือขายขององคการในภูมิภาคตางๆ เปนอยางไร
ภูมิภาคไหนเขมแข็งที่สุด และภูมิภาคไหนออนแอที่สุด
และมีผลอยางไร ตอยุทธศาสตรในการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบ
- ระบบการควบคุมบังคับบัญชา การติดตอสื่อสาร
และการขาวกรองดีหรือไมอยางไร มีจุดออน จุดแข็ง
อะไรบาง
- ฝายรัฐบาลจะขยายผลจากความลอแหลม และลด
อันตรายจากจุดแข็ง ของฝายกอความไมสงบ ไดอยางไร
- กลุมสนับสนุนและแนวรวม มีมากนอยเพียงใด
ระบบการจัดหาสมาชิก จังหวะในการปฏิบัติ
และความสําเร็จขององคการเปนอยางไร
- ความเปนปกแผนแนนแฟนมากนอยเพียงใด
มีจุดออนหรือไม
องคการเปดเผย
- มีการจัดอยางไร มีบทบาทและความสําคัญอยางไร
มีจุดออนอะไรบาง จะควบคุมและกําจัดไปไดอยางไร

แนวทางของลัทธิ และอุดมการณ

- ทฤษฎีของฝายกอความไมสงบ มีหลักศรัทธา
และความเชื่อใด
- อุดมการณมีลักษณะการแสดงออกอยางไร
กลุมประชากรใด คือกลุมเปาหมาย
- คนที่ไมสมปราถนาในความตองการ หรือความ
ทะเยอทะยาน จะถูกชักนําเขาสูอุดมการณนั้นอยางไร
- หัวขอโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับลัทธิจักรวรรดินิยม
หรือการลาอาณานิคมจากตางชาติ จะถูกนํามาใช หรือไม

๑๗๒
หัวขอ

วิเคราะห
และเราจะมีการตอตานอยางไร
- อะไรคือจุดออนที่สําคัญของสภาพสังคม ประเพณี
วัฒนธรรม และ ศาสนา ซึ่งจะเกื้อกูลตอการเผยแพร
อุดมการณของฝายกอความไมสงบ
- อุดมการณมีบทบาทมากนอยเพียงใด ในการกําหนด
แนวความคิด ระเบียบวินัย และพลังในการปฏิบัติการ
ของฝายกอความไมสงบ และทําใหเกิดผลอยางไร
ตอยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการกอ
ความไมสงบ
- มีความขัดแยงทางอุดมการณระหวางกลุมกอความ
ไมสงบตางๆ หรือไม ถามีรัฐบาลจะขยายผลไดอยางไร

การสนับสนุนจากภายนอก

- มีในรูปแบบใดบาง เชน ทางขวัญ ทางการเมือง
ใหที่หลบภัย ใหการฝกหรืออาวุธยุทโธปกรณ
- มีความสําคัญเพียงใด การสนับสนุนนั้นชดเชยตอ
จุดออนใด
- จะตัดการสนับสนุนนั้นไดอยางไร
- ใครคือผูสนับสนุน มีลักษณะทางจิตวิทยาอยางไร
- ใครรับทุนจากแหลงใด เกี่ยวของกับขบวนการคา
ยาเสพติด หรือไม จะตอตานไดอยางไร และมีลักษณะ
ทางจิตวิทยา อยางไร

จังหวะและเวลา

- การกอความไมสงบในปจจุบัน อยูในขั้นตอนใดของ
ยุทธศาสตรที่ฝายกอความไมสงบนํามาใช การปฏิบัติ
ในขั้นตอไปคาดวาจะเปนอะไร สถานการณทั่วไปมีผล
กระกระทบตอ ลําดับความเรงดวน และรูปแบบ
ของโครงการในการปองกันและปราบปรามการกอความ
ไมสงบอยางไร
- ฝายกอความไมสงบนาจะมีกําหนดการปฏิบัติเปน
อยางไร มีจุดออนใดบางที่จะเกิดขึ้นถาไมไดรับ

๑๗๓
หัวขอ

วิเคราะห
การสนับสนุนจากมวลชนภายนอก
- ถาฝายกอความไมสงบ ไมสามารถประสบผลสําเร็จ
ไดโดยเร็ว จะเปนผลรายตอตนเองหรือไม ลักษณะ
ทางจิตวิทยาเปนอยางไร

สภาพทางภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม
- มีพื้นที่หางไกลในชนบท ซึ่งฝายกอความไมสงบ
สามารถใชเปนฐานปฏิบัติการหรือไมหรือฝายกอความ
ไมสงบตองหลบซอนอยูในเมืองหรือในเขตชุมชน
- การโดดเดี่ยว ฝายกอความไมสงบกระทําไดยากงาย
เพียงใด ขายถนน ทางรถไฟ
และระบบโทรคมนาคมเกื้อกูลหรือขัดขวางตอฝายกอ
ความไมสงบ และฝายรัฐบาลอยางไร
- ระบบโทรคมนาคมและสาธารณูปโภค มีผลกระทบ
ตอความริเริ่มและการปฏิบัติ ทั้งทางทหาร และพลเรือน
อยางไร
สภาพทางภูมิศาสตร
- ขนาดของประเทศ และการกระจายของประชากร
มีผลกระทบตอการกอความไมสงบและการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบอยางไร
- สภาพภูมิศาสตรเกื้อกูลตอการรับการสนับสนุน
จากภายนอกหรือไม
- สภาพภูมิอากาศ มีผลกระทบตอความริเริ่ม และการ
ปฏิบัติทั้งทางทหารและพลเรือนอยางไร

ยุทธวิธี

การกอการราย
- ใชอยางแพรหลายหรือไม และกระทําตอเปาหมายใด
ใชเทคนิคอะไร มีความมุงหมายอยางไรมีความสัมพันธ
กับยุทธศาสตรของการกอความไมสงบอยางไร

๑๗๔
.

หัวขอ

วิเคราะห
ประสบผลสําเร็จเพียงใด จะมีแนวทางปองกันและ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาอยางไร มีจุดออนอะไรบาง
สงครามกองโจร
- เปาหมายคืออะไร จํานวนกองโจรมีเทาไร รูปแบบ
ของการปฏิบัติ หรือยุทธวิธีเปนอยางไร มีสวนสัมพันธ
กับยุทธศาสตรของการกอความไมสงบอยางไร
- มีจุดออนในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ และการ
สนับสนุนหลักๆ อะไรบาง
- เทคนิคที่ใชในการปฏิบัติ (เชน ซุมโจมตี จูโจม
ปฏิบัติฉับพลัน)
การขาวกรอง
- ระบบการขาวกรอง และฐานขาวของฝายกอความ
ไมสงบเปนอยางไร มีประสิทธิภาพเพียงใด
- ความสามารถในการแทรกซึมเขาไปในองคกร
ของรัฐบาลมีประสิทธิภาพเพียงใด แทรกซึมไปถึง
ระดับใด และฝายรัฐบาลจะควบคุม หรือขจัดการ
แทรกซึมไดอยางไร
- ระบบการติดตอสื่อสารเปนอยางไร จะตัดระบบนี้
ไดอยางไร
การบอนทําลาย
- มีการบอนทําลายดวยวิธีไมรุนแรงหรือไม มีการ
แทรกชึมเขาใปในฝายรัฐบาลหรือไม มีความพยายาม
ที่จะตอสูทางกฎหมายหรือใชระบบการเมืองหรือไม
ใชการโฆษณาชวนเชื่อ หรือการตอตานอยางเงียบๆ
และมีวิธีการปฏิบัติอยางไร ผลของการปฏิบัติ
เปนอยางไร มีสวนสัมพันธกับยุทธศาสตรของการ
กอความไมสงบอยางไร วิธีการตอตานของรัฐบาล
ควรดําเนินการอยางไร

๑๗๕
วิเคราะห

หัวขอ

- มีการบอนทําลายดวยวิธีรุนแรงหรือไม ทําใหเกิด
ความยุงยากในระดับใด มีผูเขารวมกี่กลุม หรือกี่คน
การดําเนินการดวยวิธีรุนแรงนี้ กระทําอยางไร และมี
ความมุงหมายอะไรบาง มีผลสําเร็จมากนอยเพียงใด
การปราบปรามที่ไดผลที่สุดจะทําอยางไร
ขยายความการพิจารณาสภาวะของการตอบโตจากฝายรัฐบาล
๑. วัตถุประสงคของชาติ
หัวขอ

วิเคราะห

วัตถุประสงคของชาติ

- มีการกําหนดวัตถุประสงคในระยะยาวไวหรือไม
- ยุทธศาสตรที่จะใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงค ไดกําหนด
ไวชัดเจนหรือไม
- มีการจัดลําดับความเรงดวน โดยพิจารณาจาก
ปจจัยสถานการณการกอความไมสงบและงบประมาณ
ที่มีอยูไวอยางไร
- รัฐบาลไดใหความสําคัญกับงานเพื่อประชาชนหรือไม
ถาไมใชเปนเพราะอะไร
และทําใหเกิดผลอะไร
ติดตามมา

๒. ยุทธศาสตรในการปราบปรามการกอความไมสงบ
หัวขอ

วิเคราะห

การพัฒนาภายในอยางสมดุลย

- ไดมีการพิจารณาและจัดลําดับความเรงดวน
เกี่ยวกับสาเหตุตางๆ อันทําใหประชาชนไมพอใจ
รัฐบาลหรือไม
- ไดพิจารณาทั่วถึงทุกกลุมของสังคมและทุกชนชั้น
หรือไม
- โครงการที่จัดทําขึ้น นําไปสูวัตถุประสงคของชาติ

๑๗๖
หัวขอ

วิเคราะห
หรือไม
- ไดมีการประเมินคาผลที่จะเกิดขึ้นในทางลบหรือไม
และไดเตรียมโครงการปฏิบัติการจิตวิทยา เพื่อขจัดผล
เหลานี้อยางไร
- มีระบบตรวจสอบผลสะทอนกลับหรือไม

การปลุกเราและสรางสรรคสังคม

โครงการและมาตรการตางๆ ทางการปฏิบัติการจิตวิทยา
- แผนการปฏิบัติการจิตวิทยา เปนไปตามลําดับ
ความเรงดวน และวัตถุประสงคของชาติหรือไม
- มีการวางแผนปฏิบัติการจิตวิทยาในระดับสูงหรือไม
และมีการขัดแยงกับผลประโยชนของชาติหรือไม
- แผนการดังกลาวอธิบายใหประชาชนเขาใจหรือไม
วาทําไมจึงตองกําหนดมาตรการควบคุมตอประชาชน
- แผนการดังกลาว ครอบคลุมการตอตานการโฆษณา
ชวนเชื่อหรือไม
- แผนดังกลาวขยายผลจากความสําเร็จของกองกําลัง
รักษาความสงบหรือไม
- แผนดังกลาว พิจารณาปจจัยทั้งภายในและภายนอก
ประเทศหรือไม
การมีสวนรวมของประชาชน
- ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรม เพื่อพัฒนาสังคม
อยางไร
- มีการจัดองคการใดขึ้นบาง เพื่อดําเนินการพัฒนา
สรางสรรคสังคม
มีประสิทธิภาพเพียงใด ถาไมมี
ประสิทธิภาพ เพราะเหตุใด
- สามารถทําใหประชาชนเห็นคลอยตามไดหรือไมวา
ปญหาการกอความไมสงบนั้น เกี่ยวของกับประชาชน
โดยตรง ไมใชเรื่องเฉพาะระหวางรัฐบาลและฝายกอ

๑๗๗
หัวขอ

วิเคราะห
ความไมสงบ
- ในความคิดของประชาชน เห็นวารัฐบาล
เปนทางเลือกที่ดีกวาฝายกอความไมสงบหรือไม
ถาไมดีกวา เพราะเหตุใด
- รัฐบาลมีการติดตอกับประชาชน และกลุมที่จะ
รายงานผลสะทอนกลับ เชนครู นักขาว พระ ผูนํา
ทางการคา ฯ หรือไม

การสลายอิทธิพลของฝายกอความไมสงบ

การปฏิบัติของกองกําลังรักษาความสงบ
- รูปแบบการปฏิบัติเปนอยางไร สอดคลองกับ โครงการ
และวัตถุประสงคของชาติหรือไม
- การปฏิบัติการตางๆ มีขาวกรองที่ดีเพียงใด
- การปฏิบัติการสามารถเจาะเขาไปถึงกลุมผูนํา
ของฝายกอความไมสงบ หรือกระทําไดแตเพียง
สมาชิกทั่วไป
- กองกําลังรักษาความสงบเขาใจบทบาทของตนเอง
อยางไร มีหนาที่ทําลายดวยกําลังเพียงอยางเดียว
หรือควบคูไปกับการปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อลด
ประสิทธิภาพของฝายกอความไมสงบ และเปนการ
ออมกําลังของฝายเรา
- มีการจับฝายกอความไมสงบ และจําคุกไวหรือไม
การกระจายขาวสารหรือขาวกรองในหมูนักโทษเปน
อยางไร
กําลังเผชิญเหตุฉุกเฉิน
- มีกําลังสวนใดที่เตรียมไวสําหรับกรณีฉุกเฉิน
การปฏิบัติเปนอยางไร ประชาชนเขาใจและยอมรับ
การปฏิบัติหรือไม ถาผลการปฏิบัติเปนไปในทางลบ
จะมีแนวทางแกไขอยางไร

๑๗๘
หัวขอ

วิเคราะห

ความสัมพันธของการปฏิบัติใน ๔ เรื่องขางตน - ไดมีการกําหนดยุทธศาสตร เพื่อประกันวา
การปฏิบัติตางๆ จะสอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและกัน
หรือไม เชน มีการปฏิบัติการจิตวิทยา ขยายผล
ของการพัฒนาภายใน และการสลายอิทธิพล
ของฝายกอความไมสงบหรือไม
- การปฏิบัติการรักษาความมั่นคงในระยะยาว จะชวย
สนับสนุนโครงการพัฒนาตางๆ หรือไม
- โครงการพัฒนาตางๆ ตอบสนองความตองการของ
ประชาชนขัดขวางการปฏิบัติของฝายกอความไมสงบ
และทําใหฝายกอความไมสงบออนกําลังลง หรือไม
- ประชาชนมีสวนรวมในโครงการพัฒนาตางๆ
ซึ่งเปนการชวยสรางสรรคความเปนปกแผน หรือไม
๓. การขยายผลจากยุทธศาสตรในการปราบปรามการกอความไมสงบ
หัวขอ

วิเคราะห

การผนึกกําลัง

- มีระบบการประสานงานระหวางกําลังทหาร
และสวนราชการ
- ความรวมมือในการปฏิบัติ ระหวางทหาร และตํารวจ
เปนอยางไร มีประสิทธิภาพหรือไม ถาไมมี
ประสิทธิภาพ เพราะสาเหตุใด
- ทหารเขาไปมีสวนเกี่ยวของในการชวยเหลือ
ประชาชน หรือไม

การขาวกรอง

- ระบบขาวกรองเปนอยางไร การปฏิบัติในระบบ
มีการประสานรวมมือกันหรือไม ถาไมมีเพราะเหตุใด
และจะแกหรือลดปญหาที่ขัดขวางตอการประสานงาน
ไดอยางไร
- ระบบขาวกรองไดครอบคลุมลงไปจนถึงสวนยอย
ที่สุด ในสังคมหรือไม

๑๗๙
หัวขอ

วิเคราะห
- แหลงขาวที่สําคัญไดแกอะไร การซักถามเชลยศึก
ใหประโยชนอยางไร
- ระบบขาวกรองโดยสวนรวมมีประสิทธิภาพเพียงใด
จุดออนมีอะไรบาง และจะแกไขไดอยางไร

การใชมาตรการรุนแรง

- การปฏิบัติใชกําลังพลเรือน ปฏิบัติตามกฎหมาย
เปนหลัก หรือใชการปฏิบัติทางทหารเปนหลัก
- การตัดสินตกลงใจ ซึ่งมีผลตอการจํากัดสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไดรับการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ
หรือไม กระบวนการที่นําขอตกลงใจนั้นไปออกเปน
กฎหมาย เปนอยางไร
- การใชอาวุธของกําลังรักษาความสงบ มีการเขมงวด
กวดขันอยางไรหรือไม การสูญเสียที่มิใชจากการรบ
มีมากนอยเพียงใด
- มาตรการควบคุมและขอจํากัดตางๆ ใชอยาง เสมอภาค
และคงเสนคงวาหรือไม มีการปฏิบัติการ
จิตวิทยาสนับสนุนมาตรการเหลานี้หรือไม
- มีโครงการตอตานการกอการรายหรือไม และมี
ผลกระทบอยางไร
- ประชาชนในทองถิ่นตางๆ กลาวถึงกําลังรักษา
ความไมสงบในลักษณะใด

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ
กิจการพลเรือนและชวยเหลือ ประชาชน

- รัฐบาลเขาถึงประชาชนทุกระดับหรือไม
- รัฐบาลตอบสนองตอความตองการตางๆ
อยางรวดเร็วหรือไมและประชาชนไดรับการตอบสนอง
ตรงตามความตองการหรือไม
- มีการกระจายอํานาจในการตัดสินใจหรือไม
- การคอรรัปชั่น มีมากนอยเพียงใด เปนปญหาหรือไม
ไดมีการปฏิบัติอะไรบางที่จะขจัดปญหานี้

๑๘๐
หัวขอ

วิเคราะห
และมาตรการดังกลาวไดผลเพียงใด
- รัฐบาลมีจุดออนที่เห็นไดชัดหรือไม มีการจัดการฝก
เพื่อลบลางจุดออนนั้นหรือไม
- รัฐบาลตองพึ่งผูชํานาญจากตางประเทศมากนอย
เพียงใด
- รัฐบาลมีแผนในระดับชาติ ที่จะขยายเครือขายในการ
บริการประชาชนหรือไม

การสนับสนุนจากภายนอก

- ประเทศใดบางที่ใหการสนับสนุนฝายรัฐบาลและ
สนับสนุนในเรื่องอะไร
- ความพยายามของรัฐในปจจุบันมีผลบวกหรือผลลบ
อยางไร
- การสนับสนุนจากภายนอกในเรื่องใดที่จําเปน
ปญหาที่นาจะเกิดขึ้นคืออะไร จะทําอยางไรเพื่อใหได
รับการสนับสนุนที่จําเปน และปองกันปญหา
ที่จะเกิดขึ้น

ขอสรุปที่ไดจากการวิเคราะหก็คือวิธีการและทรัพยากรที่ใช เพื่อแกปญหาตางๆ เชน
การพิจารณาสภาวะทางสังคมที่จะเปนปญหานําไปสูการกอความไมสงบ ก็จะตองพิจารณาใหได ออกมาวา
จะมีโครงการปฏิบัติอยางไรเพื่อลดปญหานั้น จะใชทรัพยากรอะไรบาง จะตองมีอะไร สนับสนุนบาง
และมีปญหาขอขัดของอะไรบาง จะแกปญหาไดอยางไร
การพิจารณาตัวเรงก็ตองใหไดออกมาวา ตัวเรงใด มีความสําคัญหรือเรงดวนที่สุด
การพิจารณาเกี่ยวกับระบบขาวกรอง ก็ตองใหไดออกมาวาระบบขาวกรองที่เหมาะสมที่สุด ที่จะนํา
มาใชควรมีคุณลักษณะอยางไร ในเรื่อง การจัด บทบาท หนาที่ เครื่องมือและอุปกรณการฝก หรือกําหนด
การเสริมตางๆ
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