๕๓
บทที่ ๕
หลักนิยมและแนวความคิดในการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบ

ตอนที่ ๑ กลาวนํา
๑.๑ ความมุงหมาย
บทที่ ๕ นี้ กลาวถึงหลักนิยมและแนวความคิดโดยทั่วไปในการปองกันและปราบปรามการกอความ
ไมสงบ โดยการใชยุทธศาสตรการพัฒนาและการปองกันภายในเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายพื้นฐาน
การวางแผนและการจัดองคกรในการปองกัน
(PREVENTION)
และปราบปราม
(DEFEAT)
การกอความไมสงบ หลักนิยมและแนวความคิดตางๆ นี้ใชเปนพื้นฐานเพื่อตอสูกับการกอความไมสงบ
แบบมุงเนนมวลชนเปนหลัก แตอยางไรก็ดี สามารถนําไปใชตอสูกับการกอความไมสงบแบบอื่นๆ ได
โดยปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณนั้นๆ
๑.๒ กลาวทั่วไป
๑.๒.๑ หลักนิยมพื้นฐาน
หลักนิยมพื้นฐานของยุทธศาสตรในการพัฒนาและปองกันภายใน
ก็คือการปองกันไมให
การกอความไมสงบขยายตัวลุกลามจนถึงขั้นการเปนภัยคุกคามที่มีอันตราย
การปองกันดังกลาวสามารถ
กระทําไดโดยการปองกันไมใหเกิดความไมสงบ และการขจัดภัยคุกคามดวยการแกไขสภาพแวดลอมที่เปน
ชนวนเหตุของการกอความไมสงบเสียตั้งแตตน รวมทั้งเนนการใชวิธีการเพื่อลดระดับความรุนแรงเมื่อเกิด
ความไมสงบขึ้นแลวการดําเนินการดังกลาวนั้น จะตองเนนการระดมสรรพกําลังจากประชาชนใหมีสวนรวม
ในการพัฒนาและปองกันภายในดวย เพราะประชาชนเปนฐานการสนับสนุนที่สําคัญของทั้งสองฝาย กลาวคือ
ทั้งฝายรัฐบาลและขบวนการกอความไมสงบ
ประชาชนเปนเปาหมายที่สําคัญยิ่งเปรียบประดุจ
“ภูมิประเทศที่สําคัญยิ่ง” ในการรบตามแบบ กลาวโดยสรุปไดวา การพัฒนาภายในและการปองกัน ภายในนั้น
เมื่อรวมกันแลวก็คือ ยุทธศาสตรโดยสวนรวมของการปองกันและปราบปรามการกอความ ไมสงบนั่นเอง
๑.๒.๒ การพัฒนาภายใน (INTERNAL DEVELOPMENT)
การพัฒนาภายใน คือการดําเนินการของประเทศเพื่อสรางความเจริญเติบโต และดํารงไว
ซึ่งสถาบันที่มีความสําคัญยิ่งในการตอบสนองความตองการโดยสวนรวมของประเทศทั้งในดานการเมือง

๕๔
เศรษฐกิจ การทหาร และสังคม โครงการพัฒนาตาง ๆ หากมีการวางแผนและปรับปรุงอยูเสมออยางถี่ถวน
รวมทั้งมีการโฆษณาประชาสัมพันธอยางเหมาะสมแลว
ก็จะสามารถสนองตอบและอํานวยประโยชน
ใหแกกลุมประชาชนสวนใหญและสามารถกําจัดเงื่อนไขที่ขบวนการกอความไมสงบอาจนําไปขยายผลใน
การขยายฐานความไมพอใจของประชาชนและชี้นําใหรวมดําเนินการกอความไมสงบทั้งทางตรงและทางออม
๑.๒.๓ การปองกันภายใน (INTERNAL DEFENSE)
การปองกันภายในคือ มาตรการอยางเต็มขนาดที่รัฐบาลนํามาใชเพื่อพิทักษและดํารงไวซึ่ง
ความเปนอิสระของสังคมของประเทศใหปลอดภัยจากการบอนทําลายภาวะซึ่งไรกฎหมายและการกอความ
ไมสงบ การปองกันภายในมีความมุงหมายหลักในการสรางบรรยากาศใหเกิดความมั่นคงภายในและความ
สงบเรียบรอยใหเกื้อกูลตอการพัฒนาประเทศ
ระดับความเขมขนของการใชมาตรการปองกันภายในนั้น
ขึ้นอยูกับระดับความรุนแรงของการเคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบ และขอบเขตของอิทธิพลที่ขบวนการ
กอความไมสงบมีอยูในสถานการณนั้น ๆ

ตอนที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาและปองกันภายใน

๒.๑ แนวความคิด
๒.๑.๑ กลาวทั่วไป
๒.๑.๑.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาและปองกันภายในนั้น
ก็คือยุทธศาสตรโดยสวนรวม
ของการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบนั่นเอง
ยุทธศาสตรการพัฒนาและปองกันภายใน
เปนทั้งศาสตรและศิลปในการพัฒนา และการใชพลังอํานาจแหงชาติของรัฐบาลทางดานการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม จิตวิทยา และการทหาร รวมทั้งกําลังตํารวจและกําลังรักษาความปลอดภัยภายในอื่นๆ ในการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบ
๒.๑.๑.๒ แนวความคิดตามยุทธศาสตรนี้ก็คือ
การดําเนินการตามโครงการปองกัน
และการพัฒนา จะตองกระทําควบคูกันไป โดยปกติยุทธศาสตรนี้มีวัตถุประสงคหลักในการสรางบรรยากาศ
ใหเกิดความมั่นคงภายใน ในระดับที่เกื้อกูลตอการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเมือง และ สังคม
โดยการกําหนดโครงการพัฒนาที่สมดุล มุงกระทําเพื่อใหเกิดผลกระทบทั้งตอประชาชนและตอ ขบวนการ
กอความไมสงบ
๒.๑.๒ ผลกระทบตอประชาชน

๕๕
๒.๑.๒.๑ การปรับปรุงสภาพแวดลอมโดยการขจัดเงื่อนไขที่กอใหเกิดความไมสงบ จะตอง
กําหนดเปนยุทธศาสตรแหงชาติ
กําลังตํารวจและทหารอาจชวยเสริมสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชน
ในดานการคุมครองและการรักษาความปลอดภัย
โดยดําเนินการทางดานเศรษฐกิจ
สังคมจิตวิทยา
และการเมืองอยางเห็นผลควบคูกันไป
จึงจะทําใหสามารถสรางบรรยากาศที่นาพึงพอใจตอประชาชน
เปนสวนใหญได โครงการพัฒนาตาง ๆ จะตองมุงเนนเพื่อสนองตอบความตองการของกลุมประชาชน
ที่ลอแหลมโดยเฉพาะ เพื่อขจัดความไมพอใจในสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น อยางไรก็ตาม การพัฒนานั้น
โดยธรรมชาติยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ยอมมีคนพอใจ
และไมพอใจจากผลของการเปลี่ยนแปลงได และอาจทําใหเปนสาเหตุของการกอความไมสงบไดทางหนึ่ง
ดังนั้น การดําเนินการตามยุทธศาสตรนี้ จะตองกําหนดมาตรการรักษาสภาพแวดลอมไวในระดับที่เกื้อกูล
ใหการพัฒนาดําเนินการไปไดดวยความเรียบรอย
๒.๑.๒.๒ การระดมสรรพกําลังจากประชาชนใหหันมาสนับสนุนรัฐบาลนั้น จะกระทําได
ก็ตอเมื่อประชาชนเห็นวาสิ่งแวดลอมนั้นปลอดภัย
ปราศจากอิทธิพลของขบวนการกอความไมสงบ
หากประชาชนเห็นวารัฐบาลยังใหความคุมครองไมไดก็ยากที่จะใหการสนับสนุนอยางเต็มใจ หรืออาจมีความ
ลังเลใจที่จะใหความรวมมือกับฝายรัฐบาล
๒.๑.๒.๓
ทรัพยากรและขีดความสามารถที่มีอยูมักจะไมพอเพียงตอการดําเนินการ
เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนไดทั้งหมดในทันที ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวิเคราะหปญหา
ที่เกิดขึ้นอยางระมัดระวังและจัดลําดับความเรงดวนในการดําเนินการใหสอดคลองกับทรัพยากรและขีดความ
สามารถที่มีอยู
๒.๑.๒.๔ การระดมสรรพกําลังนั้น จําเปนตองจัดตั้งกลุมสังคมที่มีผลประโยชนรวมกันขึ้น
เพื่อทํางานรวมกันใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
กระบวนการดังกลาวคือการพัฒนาสถาบันใหเปนที่พึ่ง
ในขั้นตนของประชาชน โดยจัดตั้งองคกรตาง ๆ ในระดับชุมชน ซึ่งผูกพันโดยเฉพาะกับประชาชน
ในทองถิ่นนั้น ๆ การจัดกลุมตาง ๆ ในระดับชุมชนทองถิ่นนี้ จะเอื้ออํานวยตอการสื่อความเขาใจแบบ ๒ ทาง
ระหวางชุมชนกับรัฐบาลไดดี และเปนสิ่งจําเปนตอการระดมสรรพกําลังใหประชาชนสนับสนุนวัตถุประสงค
แหงชาติ
•

ในความรูสึกโดยทั่วไปแลว การพัฒนาสถาบันจะเกี่ยวของกับการจัดตั้งสถาบันที่ยัง
ไมมีอยูใหเกิดขึ้นเพื่อสนองตอบความตองการของชุมชน ปรับปรุง หรือเสริมสราง
สถาบันที่มีอยูแลวใหเขมแข็ง
รวมทั้งยุบเลิกสถาบันที่มีประโยชนไมคุมคาในทัศน
ของสวนรวมเสีย

•

การจัดตั้งกลุมหรือองคกรมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อใหชุมชนนั้นมีสวนรวมในการพัฒนา
และกําหนดเปาหมายในการพัฒนาของประเทศ

๕๖
x กิจกรรมของกลุมหรือองคกรในระดับทองถิ่น อาจไดรับการกระตุนหรือชี้นํา
จากหนวยงานของภาครัฐบาลก็ได
•

การจัดตั้งองคกรและกําหนดโครงการตางๆ
จะตองดําเนินการในแตละระดับ
ของการปกครองใหสอดคลองกับการดําเนินการในระดับชุมชน
การดําเนินการ
ดังกลาวเปนการเชื่อมโยงสถาบันตาง ๆ เขาดวยกันจากระดับต่ําสุดจนถึงระดับสูงสุด
เปนโครงสรางพื้นฐานเอื้ออํานวยตอรัฐบาลในการนํา “รากเหงา” (GRASS ROOTS)
ของปญหาไปกําหนดไวในโครงการระดับชาติ นอกจากนี้ การรวมตัวของประชาชน
เปนองคกรตางๆ
จะชวยใหประชาชนสามารถรวมมือกันทํางานเพื่อสนองตอบ
ความตองการของกลุมไดอยางถูกตอง

•

การมี “สถาบัน” ตาง ๆ ดังกลาว จะกอใหเกิดชองทางการสื่อความเขาใจ
ระหวางรัฐบาลไปยังชุมชนหรือจากชุมชนขึ้นไปยังรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลสามารถใชชอง
การสื่อความเขาใจดังกลาวนี้
เพื่อแทรกซึมอิทธิพลไปยังชุมชนและรับขอเสนอแนะ
จากชุมชนไดในทํานองเดียวกันเปนการสื่อความเขาใจ ๒ ทาง

หมายเหตุ
ความตองการของประชาชนไมใชสิ่งที่งายตอการวินิจวิเคราะห
การจัดตั้งหรือ
ยุบเลิกสถาบันจะตองเปนที่ยอมรับของประชาชนในทองถิ่น และขึ้นอยูกับการตัดสินใจของผูนําในระดับ
ทองถิ่นนั้น ๆ
๒.๑.๓ ผลกระทบตอฝายกอความไมสงบ
๒.๑.๓.๑ การแยกขบวนการกอความไมสงบออกจากประชาชนทั้งรางกายและจิตใจ
จะตองกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติดวย
ทั้งนี้เพื่อไมใหขบวนการกอความไมสงบไดรับการสนับสนุน
ทั้งทางดานกําลังพล
สิ่งของและขาวกรอง
การปฏิบัติการจิตวิทยาเปนสวนสําคัญของการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรนี้
๒.๑.๓.๒ ขอพิจารณาที่สําคัญของยุทธศาสตรนี้ก็คือ
การกําจัดสวนการนําและองคกร
ของฝายกอความไมสงบหรือทําใหหมดประสิทธิภาพลง
การโจมตีตอสวนที่เปนศูนยกลางการนํา
และการควบคุม จะทําใหโครงสรางและความเปนเอกภาพ (INFRASTRUCTURE) ตองแตกกระจายลง
เกิดความแตกแยก และทําลายองคกรของฝายกอความไมสงบลงไดในที่สุด
๒.๑.๓.๓ ความสําคัญพื้นฐานของการกําหนดยุทธศาสตรชาติอีกประการหนึ่งก็คือ
การปราบปรามกําลังทางยุทธวิธีของขบวนการกอความไมสงบ
ซึ่งสามารถดําเนินการไดดวยการดํารง
ความกดดันตอกําลังดังกลาวอยางตอเนื่อง
โดยการใชการปฏิบัติการทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการ
ในลักษณะตํารวจเพื่อสรางความสูญเสีย ทําลายสิ่งอุปกรณและยุทธภัณฑ รวมทั้งทําลายขวัญ กําลังใจ
ของฝายกอความไมสงบ

๕๗
๒.๑.๓.๔ การ ปจว. ในแผนยุทธศาสตรชาติไมควรจะกระทํามากเกินไป จนทําใหสวน
การนําและองคกรกอความไมสงบจะกบดานใตดินซึ่งสามารถจะโผลขึ้นมาไดใหมในภายหลัง
แตการ
ปฏิบัติจิตวิทยาจะตองสรางความสิ้นศรัทธาของประชาชนที่มีตอสวนการนําและองคกรกอความไมสงบให
มากที่สุด การดําเนินการจิตวิทยา หัวขอโฆษณา และขาวสารจะตองมุงกระทําตอฝายกอความไมสงบ
เปนรายบุคคล และเปดโอกาสใหยอมมอบตัวอยางมีเกียรติ หรือใหปลีกตัวออกจากขบวนการกอความ ไมสงบ
๒.๒ ยุทธศาสตรในการพัฒนาและปองกันภายใน (INTERNAL DEFENSE AND DEVELOPMENT
STRATEGY)
ยุทธศาสตรในการพัฒนาและการปองกันภายใน ตามแนวความคิดที่ไดกลาวไวแลว ในขอ ๒.๑ นั้น
อาจนํามาพิจารณากําหนดเปนองคประกอบของยุทธศาสตร ซึ่งมีความสัมพันธกันได ๔ องคประกอบ คือ
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน การรักษาความปลอดภัย การทําลายองคกรกอความไมสงบ และการระดม
สรรพกําลัง
๒.๒.๑ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน (BALANCED AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
เปนแนวความคิดในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การเมือง และเทคโนโลยี อยางสมดุล
ไมเนนไปทางดานใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ รวมถึงมีการผสมผสานไปกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพการพัฒนาแบบนี้ จะไมมุงเนนการเจริญเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว
ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาที่เปนเงื่อนไขในการชักนําไปสูการกอความ
ไมสงบได
เชน
ปญหาการเอารัดเอาเปรียบในสังคม
ปญหาชองวางระหวางคนรวยกับคนจน
ปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
ปญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
เชน
ปาไมที่ถูกใชไปในการพัฒนา การกําหนดโครงการพัฒนาดังกลาว ควรเปดโอกาสใหกลุมตาง ๆ ไดมีสวน
รวมในกิจกรรม
เพื่อปลดเปลื้องความสับสนไมเขาใจที่มักจะเกิดขึ้นจากผลของการพัฒนา
เนื่องจาก
ประชาชนเปนผูรับประโยชนจากการพัฒนา รูถึงปญหาและความตองการของตนเปนอยางดี การรวมมือ
กันแกปญหาดังกลาวจะชวยใหสังคมโดยสวนรวมมีความเขมแข็งไมลอแหลม กอใหเกิดเงื่อนไขในการชักนํา
ไปสูการกอความไมสงบ การพิสูจนทราบปญหาและการกําหนดมาตรการปองกันและพัฒนา อยางเนิ่น ๆ
จะชวยใหการพัฒนางายขึ้น วิธีการนี้เปนวิธีการแกปญหาการกอความไมสงบในระยะยาว
๒.๒.๒ การรักษาความปลอดภัย (SECURITY) การรักษาความปลอดภัย รวมถึงกิจกรรมทั้งมวล
ที่กระทําเพื่อคุมครองประชาชนใหปลอดภัยจากผูกอความไมสงบ
และสรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย
ในการพัฒนาชาติ
การรักษาความปลอดภัยประชาชนและแหลงทรัพยากรของรัฐบาลเปนสวนประกอบ
ที่สําคัญในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
การคุมครองและการควบคุมประชาชน
ใหไดผลนั้น
สิ่งแรกที่จําเปนจะตองกระทําคือ
การขัดขวางไมใหผูกอความไมสงบสามารถเขาถึง
แหลงทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ซึ่งก็คือการสนับสนุนจากประชาชนนั่นเอง การรักษาความปลอดภัย

๕๘
ที่พึงประสงคนั้น
ควรจะสรางสภาพแวดลอมที่ประชาชนสามารถรักษาความปลอดภัยดวยตัวเองได
โดยมีการสนับสนุนจากรัฐบาลนอยที่สุด
๒.๒.๓ การทําลายองคกรกอความไมสงบ (NEUTRALIZATION) เปนกิจกรรมทางกฎหมายทั้งสิ้น
ที่ใชในการรบกวนทําใหแตกแยกหรือทําลายองคกรกอความไมสงบ
การทําลายองคกรกอความไมสงบนี้
เปนการปฏิบัติที่แตกหัก ซึ่งเปนหนาที่ขององคกรรักษาความปลอดภัยภายในตาง ๆ ในการทําลายศรัทธา
ทําลายการจัด
และปราบปรามองคกรกอความไมสงบ
รวมทั้งการทําใหองคกรนั้นหยุดชะงักลง
เปาหมายหลักก็คือ
สวนการนําหรือสวนควบคุมของขบวนการกอความไมสงบ
การทําลายองคกร
กอความไมสงบมีอยูหลายรูปแบบ ตั้งแตการเปดโปงสรางความเสื่อมศรัทธาใหแกผูนําขบวนการในขณะที่
การกอความไมสงบยังมีความรุนแรงระดับต่ําดวยการใชความรุนแรงทางการเมืองเพียงเล็กนอย
จับกุม
และลงโทษการละเมิดกฎหมาย ไปจนถึงขั้นการใชกําลังปราบปรามเมื่อขบวนการกอความไมสงบยกระดับ
การดําเนินการที่รุนแรงขึ้น
ความพยายามในการทําลายองคกรกอความไมสงบนี้ควรดําเนินไปภายใต
กฎหมาย และขอกําหนดตามรัฐธรรมนูญที่ระบุไว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องสิทธิและความรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย ดังนั้น กองกําลังรักษาความปลอดภัยจึงมีความจําเปนที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย อยูตลอดเวลา
ไมใชเพื่อมนุษยธรรมอยางเดียวเทานั้น แตเปนสิ่งที่จําเปนดวย ถึงแมจะมีขอกําหนด หรือกฎหมาย
ที่ใหอํานาจพิเศษไวก็ไมควรจะนํามาใช หากเห็นวาฐานการสนับสนุนจากประชาชนเปนสิ่ง จําเปนที่จะใช
ตอตานขบวนการกอความไมสงบ
การพัฒนาที่สมดุลจะมีสวนชวยทําลายองคกรกอความไมสงบได
ในทางออม ดวยการตอบสนองขอเรียกรองอยางเปนธรรมใหแกประชาชนโดยสวนรวม ไมใหฝายกอความ
ไมสงบนําไปใชเปนเงื่อนไขในการขยายผล การขจัดเงื่อนไขความไมเปนธรรมดังกลาว จะทําใหประชาชน
สิ้นศรัทธาในคําโฆษณาชวนเชื่อ และผูนําของขบวนการกอความไมสงบ
และทําใหการดําเนินการ
เคลื่อนไหวเพื่อกอความไมสงบตองหมดประสิทธิภาพลงในที่สุด
๒.๒.๔ การระดมสรรพกําลัง (MOBILIZATION)
การระดมสรรพกําลังมีวัตถุประสงคเพื่อจัดตั้งและระดมประชาชนใหสนับสนุนฝายรัฐบาล
การระดมสรรพกําลังเปนการจัดระบบกําลังคนและทรัพยากร เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาและโครงการ
ปองกันภายใน การระดมสรรพกําลังหากบรรลุวัตถุประสงค ก็จะทําใหการใชกําลังคนและทรัพยากรที่มีอยู
เกิดประโยชนสูงสุดตอฝายรัฐบาล และเปนประโยชนตอขบวนการกอความไมสงบนอยที่สุด นอกจากนี้
ยังเปนการเปดโอกาสใหรัฐบาลในการสงเสริมสถาบันตาง ๆ ที่มีอยูแลว และพัฒนาสถาบันขึ้นมาใหม
เพื่อสนองตอบความตองการของประชาชนและสงเสริมความเปนรัฐบาลที่ชอบธรรมของสวนรวม
ความสามารถของรัฐบาลในการระดมกําลังคนและวัตถุ
และการปลุกเราประชาชนใหมีสวนรวมนั้น
ขึ้นอยูกับขีดความสามารถในการบริหารงานและการจัดการของรัฐบาล
ประเทศที่กําลังพัฒนาจะตอง
พยายามปรับปรุงการบริหารงานและการจัดการไวเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการพัฒนาและปองกัน
ภายในดวย

๕๙
ตอนที่ ๓ แนวทางในการปฏิบัติการ
๓.๑ กลาวทั่วไป
แนวทางในการปฏิบัติการที่จะกลาวตอไปนี้ จะครอบคลุมถึงหลักการในการปองกันและปราบปราม
การกอความไมสงบ
รวมทั้งแนวทางที่จะตองนํามาพิจารณาในการกําหนดนโยบายและโครงการในการ
ปองกันและปราบปรามกอความไมสงบ
๓.๒ หลักการในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
แมวาสถานการณในการกอความไมสงบของแตละประเทศจะมีลักษณะเฉพาะ
แตหลักการ
โดยทั่วไปในการปองกันหรือทําใหการกอความไมสงบพายแพจะคลายคลึงกัน
หลักในการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบที่จะกลาวถึงตอไปนี้
สามารถนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
สถานการณที่เกิดในแตละประเทศได
๓.๒.๑เอกภาพในการปฏิบัติ การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบตองการการประสาน
การปฏิบัติและการควบคุมแบบรวมการในทุกระดับ แนวทางในการจัดองคการจะไดกลาวถึงในตอนตอไป
๓.๒.๒ การใชขาวกรองใหมากที่สุด
การขาวกรองจะตองใชเปนพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติการ
ทั้งปวงในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบเสมอ การรักษาความมั่นคงภายในจะตองมีองคกร
ที่พรอม โดยเฉพาะในดานการประเมินภัยคุกคามจากฝายกอความไมสงบการแจงเตือนใหรัฐบาลรูลวงหนา
การแทรกซึมเขาไปในองคกรฝายกอความไมสงบ
และชวยทําลายใหองคกรตองหมดประสิทธิภาพลง
รัฐบาลจะตองพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถในดานการขาวกรองใหแกกําลังรักษาความมั่นคงภายในอ
ยางเหมาะสม
๓.๒.๓ การลดความรุนแรงใหเหลือนอยที่สุด ถึงแมวาฝายกอความไมสงบอาจใชวิธีการรุนแรง
ฝายรัฐบาลก็ไมควรใชวิธีการรุนแรงตอบโต
แตควรใชทรัพยากรที่มีอยูลดความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ใหเหลือนอยที่สุด และรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอยและกฎหมายใหมากที่สุด แตฝายรัฐบาลก็อาจใช
วิธีการแตกหักเพื่อจํากัดขอบเขตความรุนแรงใหอยูในหวงเวลาอันสั้นก็ไดหากสถานการณเอื้ออํานวยให
หรืออาจดําเนินการอยางระมัดระวัง
ยอมใหยืดเยื้อไปไดบางหากเห็นวาจะเปนการจํากัดความเขมขน
หรือขอบเขตของความรุนแรง แตอยางไรก็ดีจะตองยึดหลักการ “การใชกําลังใหนอยที่สุดเทาที่จําเปน”
เปนแนวทางเสมอ เพื่อลดความรุนแรงลงใหเหลือนอยที่สุดควรดําเนินการดังนี้
๓.๒.๓.๑ การปฏิบัติการและการรณรงค ควรอยูในลักษณะใหไดมาซึ่งการสนับสนุน
จากประชาชน และสงเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบาย
๓.๒.๓.๒ การจัดตั้งและสนับสนุนองคกรที่เปดโอกาสใหบุคคลหรือกลุมบุคคลไดรับการ

๖๐
พัฒนา สามารถแสดงออกซึ่งความไมพอใจไดโดยวิธีทางสันติ
ตามแผนงานการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ

และใหเปนเครื่องมือในการปฏิบัติการ

๓.๒.๓.๓ การดําเนินการในลักษณะที่ใหฝายกอความไมสงบมีโอกาสในการประสาน
การปฏิบัติ และใชวิธีการรุนแรงไดนอยที่สุด
๓.๒.๓.๔ การใชกําลังรักษาความมั่นคงที่มีวินัยและซื่อสัตยอยางมีประสิทธิผล เพื่อปองกัน
ไมใหฝายกอความไมสงบใชวิธีการรุนแรง
๓.๒.๓.๕
หากใชกําลังรักษาความมั่นคงหรือรักษาความปลอดภัยเขาปราบปรามการกอ
ความไมสงบแลว จะตองใชมาตรการควบคุมและการลงโทษอยางยุติธรรมและสม่ําเสมอ เพื่อเสริมสราง
ความชอบธรรมใหแกรัฐบาลและสงเสริมการปฏิบัติการตามกฎหมายและนโยบายที่บังคับใช
๓.๒.๓.๖ กําลังที่ไมเกี่ยวของกับการรักษาความสงบเรียบรอยและกฎหมายตามปกติ
ควรใชในการชวยเหลือประชาชน เชน การชวยเหลือประชาชนโดยทหาร หรือใชในพื้นที่ซึ่งไมเปน
เปาหมายทางจิตวิทยาที่สําคัญ
ทั้งนี้เพราะกําลังรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหนาที่ในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและกฎหมายนั้นไมใชเปนการปฏิบัติหนาที่โดยตรง
ดังนั้น
การกระทําจึงอยูในสายตาหรือ
เปนที่สนใจของประชาชนโดยทั่วไปอยูเสมอ
๓.๒.๔ รัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ นโยบาย แผนงาน และโครงการตางๆของรัฐบาลนั้นจะมี
ประสิทธิผลเพียงใดนั้นยอมขึ้นอยูกับการบริหารงานอยางขะมักเขมนของรัฐบาล ดังนั้น รัฐบาลจึงตอง
จัดใหมีการฝก การใหคําปรึกษาแนะนํา ติดตามผล
และควบคุมอยางเหมาะสมเพื่อใหขาราชการ
และองคกรตางๆ ไดปฏิบัติและบริหารงานไดตรงตามนโยบายที่กําหนด ในดานกําลังรักษาความปลอดภัย นั้น
ความซื่อสัตย มีวินัย และขวัญดี เปนสวนสําคัญประการหนึ่ง ในการปฏิบัติตามแผนงานการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบ
๓.๓ ขอควรพิจารณาในการปฏิบัติการ
นอกจากหลักในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบแลว
แนวทางดังกลาวตอไปนี้
สามารถนํามาเปนพื้นฐานในการกําหนดนโยบายและโครงการในการปองกันและปราบปรามการกอความ
ไมสงบ
๓.๓.๑ยุทธศาสตรในการพัฒนาและปองกันภายใน ควรจะเนนในดานการปองกันไมใหการกอความ
ไมสงบขยายขอบเขตถึงขั้นคุกคามตอประเทศ ซึ่งตองการทรัพยากรจํานวนมากเขาปราบปราม
๓.๓.๒การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบควรสนธิงานในดานการรักษาความปลอดภัย
การพัฒนาสังคม การเมืองและเศรษฐกิจเขาดวยกันในทุกระดับ

๖๑
๓.๓.๓ การวางแผน การจัด และการควบคุมการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกอความ
ไมสงบ ควรดําเนินไปใหสอดคลองกับการจัดในดานการปกครองของประเทศ
๓.๓.๔ กิจกรรมในการดําเนินการ จะตองกําหนดไวใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาและปองกัน
ภายในที่กําหนดไวโดยเฉพาะและเกิดประสิทธิผลสูง
๓.๓.๕ ควรกําหนดนโยบายในการลดระดับความรุนแรงของการกอความไมสงบไว กอนที่ความ
รุนแรงจะเกิดขึ้น โดยอาศัยหลักการทางกฎหมายทําใหมีผลบังคับใช และใหมีการโฆษณาประชาสัมพันธ ดวย
๓.๓.๖ ขายงานดานขาวกรองเกี่ยวกับประชาชน ควรขยายใหทั่วประเทศโดยใชสายงานดานตํารวจ
ซึ่งจะทําใหมีโอกาสสําเร็จไดมากกวา
๓.๓.๗ เปาหมายในการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบที่แทจริงคือ
การทําลายองคกรกอความไมสงบ ไมใชการสรางความสูญเสียใหเกิดขึ้นมากที่สุด
๓.๓.๘ โครงการพัฒนาจะตองมีเปาหมายที่จะสราง
ใหเกิดขึ้นในหมูประชาชน

หรือปลูกฝงทัศนคติความเปนชาตินิยม

๓.๓.๙ โครงการพัฒนาจะตองพยายามใหเกิดขึ้นจากประชาชน
ความสามารถในการพัฒนาดวยตนเอง

ทั้งดานความตองการและ

๓.๓.๑๐ รัฐบาลจะตองแสดงใหเห็นวานาเลื่อมใสกวาฝายกอความไมสงบ
๓.๓.๑๑ แนวคิดเกี่ยวกับการใชกําลังใหนอยที่สุด
จําเปนตองใชกําลัง

จะตองนําไปใชในทุกสถานการณที่มีความ

๓.๓.๑๒ โครงการดานการประชาสัมพันธจะตองจัดใหมีขึ้น
โครงการตางๆ ของรัฐบาลและความสําเร็จของโครงการเหลานั้น

เพื่อทําหนาที่เสนอขาวสารเกี่ยวกับ

ตอนที่ ๔ แนวทางในการวางแผน
๔.๑ กลาวทั่วไป
๔.๑.๑ โครงการในการปองกันหรือทําใหการกอความไมสงบพายแพนั้น
จะใชพื้นฐานมาจาก
ยุทธศาสตรชาติ การวางแผนจะตองรวมการเพื่อใหการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนา เปนไปดวย
ความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การวางแผนควรสนธิแผนงานการพัฒนาและปองกันตาง ๆ ใหเปนแผน
เดียวกันโดยสวนรวมใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งนี้เพราะโครงการหรือแผนงานตาง ๆ มักจะสงเสริม
และสัมพันธกัน เชน โครงการที่มุงเพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอมเพื่อขจัดเงื่อนไข ก็มีสวนสงเสริมการ
ปราบปรามขบวนการกอความไมสงบดวย เปนตน โครงการที่วางแผนในระดับชาติจะเปนพื้นฐานของการ

๖๒
ดําเนินการในระดับภูมิภาค (ภาค, จังหวัด, ทองถิ่น) กิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาและปองกันจะตอง
สอดคลองและมีสวนรวมใหบรรลุวัตถุประสงคแหงชาติ
การวางแผนจะตองสนธิและแบงมอบพื้นที่
ปฏิบัติใหแกหนวยงานทั้งพลเรือนและทหาร
๔.๑.๒ แนวความคิดในการวางแผน
๔.๑.๒.๑ แผนการพัฒนาและปองกันภายใน
หรือแผนการปองกันและปราบปราม
การกอความไมสงบในระดับชาตินั้น รัฐบาลเปนผูจัดทําโดยกําหนดวัตถุประสงคและแนวทางอยางกวางๆ
ในดานลําดับความเรงดวนของการปฏิบัติ
ขอจํากัดดานงบประมาณและการแบงสรรทรัพยากร
แผนควรครอบคลุมเปาหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมีการทบทวนปรับปรุงตามระยะเวลาที่กําหนด
แผนจะตองใหแนวทางที่ละเอียดและเปนที่เขาใจไดอยางพอเพียงตอการที่หนวยในระดับรองสามารถนําไปป
ฏิบัติได และสามารถใชเปนพื้นฐานในการวางแผนรองรับทั้งในระดับภาค
จังหวัด และทองถิ่น
สวนราชการและหนวยงานของรัฐที่มีทรัพยากรและขีดความสามารถในการปฏิบัติตามแผนในระดับชาติ
ควรวางแผนรองรับเพื่อสนับสนุนแผนงานดังกลาว แผนรองรับตาง ๆ นั้น ควรกําหนดโครงการโดยเฉพาะ
และระบุวิธีการดําเนินการแผนงานนั้น ๆ ไวดวย
๔.๑.๒.๒ แผนในระดับชาติจะมีพื้นฐานมาจากวัตถุประสงคแหงชาติและจากการประมาณ
สถานการณการพัฒนาและปองกันภายใน
การประมาณสถานการณจะตองพิจารณาภัยคุกคามจากการ
กอความไมสงบกลุมประชาชนที่ลอแหลมและสถานการณปจจุบัน แผนในระดับชาติจะตองมีพื้นฐานมาจาก
การพิจารณาและประเมินคาสภาพแวดลอมในทองถิ่น ทรัพยากรที่มี ความตองการและความปรารถนา
ของประชาชนที่เปนจริง (การประมาณสถานการณ อาจใชแบบฟอรม ตาม ผนวก ก เปนแนวทางได)
๔.๑.๒.๓ แผนการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
ควรจัดทําในทุกระดับ
การปกครอง ตามลําดับความเรงดวนของประเทศโดยสวนรวม ตามสภาพแวดลอมของพื้นที่โดยเฉพาะ
และสอดคลองกับแผนในระดับที่สูงกวา ขาราชการของทุกหนวยงานและสวนราชการของรัฐในแตละระดับ
จะเปนผูเขารวมในการจัดทําแผนโดยกําหนดแผนงานและโครงการตางๆ ภายในพื้นที่รับผิดชอบโดยลําดับ
๔.๑.๓ งานในการวางแผน
การผสมผสานกิจกรรมการพัฒนาและการปองกันภายใน ใหเปนยุทธศาสตรเดียวกันเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคแหงชาติเปนสิ่งสําคัญมากงานที่สําคัญสําหรับการวางแผนอาจมีดังนี้
๔.๑.๓.๑ การกําหนดวัตถุประสงคใหเหมาะสม และจัดลําดับความเรงดวนใหสอดคลอง
๔.๑.๓.๒ การตรวจสอบโครงสรางของรัฐบาลเพื่อใหมั่นใจวา มีกลไกอยางเพียงพอและมี
ประสิทธิผลตอการดําเนินการตามแผนการพัฒนาและปองกันภายใน
๔.๑.๓.๓ การประมาณคาใชจายในการจัดหาและการปฏิบัติการ

๖๓
๔.๑.๓.๔ การตรวจสอบอํานาจการเกณฑตามกฎหมาย
มีกําลังพลอยางพอเพียง

และวิธีการเพื่อใหมั่นใจวา

๔.๑.๓.๕การตรวจสอบความพอเพียงของกฎหมายที่มีอยู เพื่อใชในการคุมครองประชาชน
และสามารถใชในการควบคุมในระดับที่ตองการ
๔.๑.๔ การจัดเพื่อการวางแผน
สวนประกอบของการจัดองคกรเพื่อการวางแผนนั้น ขึ้นอยูกับระดับการระดมสรรพกําลัง
ที่ตองการ ในสถานการณที่การกอความไมสงบเริ่มกอตัวซอนเรน โครงสรางของรัฐที่มีอยูก็อาจจะเพียงพอ
ตอการวางแผนและประสานกิจกรรมพัฒนาและปองกันภายใน
แตเมื่อขั้นตอนของการกอความไมสงบ
ไดรุดหนาไปแลว
อาจมีความจําเปนในการจัดตั้งศูนยประสานงาน
เพื่อการปองกันและปราบปราม
การกอความไมสงบโดยเฉพาะ ทั้งในระดับชาติ และในระดับภูมิภาค ศูนยประสานงานดังกลาว
ไมไดจัดตั้งขึ้นเพื่อทดแทน หรือปฏิบัติงานแทนหนวยงานปกติของรัฐ แตจะเปนจุดศูนยรวมของการ
วางแผนและการประสานการปฏิบัติในดานการพัฒนาและปองกันภายใน ตามที่จะกลาวตอไปในตอนที่ ๕
๔.๒ การวางแผนพัฒนาภายใน
๔.๒.๑ กลาวทั่วไป
การวางแผนพัฒนาภายในเปนสวนหนึ่งของแผนการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
แผนพัฒนาภายในจะกําหนดโครงการเฉพาะในการปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
เพื่อสรางทัศนคติที่นาพึงพอใจใหเกิดขึ้นในหมูประชาชน นอกจากนี้ แผนดังกลาวจะกําหนดวัตถุประสงค
ที่ตองการ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด
๔.๒.๒ วัตถุประสงคของการวางแผนพัฒนาภายในอาจมีดังนี้
๔.๒.๒.๑ การพิสูจนทราบเงื่อนไข ที่อาจเปนชนวนเหตุของการขัดแยงภายใน
๔.๒.๒.๒ การกําหนดวัตถุประสงคและจัดลําดับความเรงดวน
๔.๒.๒.๓ การตรวจสอบทรัพยากรทางดานเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา
ที่มีอยูจริง รวมทั้งศักยภาพที่จะนําไปใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาภายใน
๔.๒.๒.๔ การคัดเลือกวิธีการเพื่อระดมกําลังคนและทรัพยากร

และการเมือง
เพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงค
๔.๒.๒.๕ การกําหนดหลักการในการแบงสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
๔.๒.๒.๖ การจัดใหมีการฝกในดานเทคนิคการพัฒนา
ในทุกระดับ

และการบริหารใหแกขาราชการ

๖๔
๔.๒.๒.๗ เพื่อใหแนใจวาการปฏิบัติตามแผนมีการประสานงานกัน และมีความสอดคลอง
ตองกันในระหวางหนวยงานของรัฐตางๆ และภาคเอกชน
๔.๒.๒.๘ เพื่อใหแนใจวามีการประสานงานกันเปนอยางดี ในการจัดใหมีความปลอดภัย
อยางพอเพียงตอประชาชนและสภาพแวดลอม
เพื่อใหสามารถดําเนินการพัฒนาไปไดตามแผนงาน
ที่กําหนดไว
๔.๒.๓ แนวความคิด
การวางแผนการพัฒนาภายในจะตองมีการประสานและกํากับดูแลอยางใกลชิด
โดยองคกร
ในระดับชาติ
องคกรดังกลาวนี้จะตองพิจารณาจุดออนและจุดแข็งของระบบวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
ที่เปนอยู และพยายามปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจ โดยไมใหระบบวัฒนธรรมเดิมถูกทําลายลง และเพื่อ
ใหการวางแผนพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิผล ควรพิจารณาดําเนินการดังนี้
๔.๒.๓.๑ กระตุนใหภาคเอกชนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาประเทศ
๔.๒.๓.๒ ใหธุรกิจเอกชนไดรับการแบงสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
เหมาะสมตอการขยายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยสวนรวม

ในปริมาณที่

๔.๒.๔ แผนงาน
ในสังคมที่มีการจัดระเบียบอยางดี
มักจะประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคในการพัฒนา
ไดงายกวาสังคมอื่น ทั้งนี้เพราะประชาชนจะรวมตัวกันเพื่อสนับสนุนแผนงานในการปรับปรุงสภาพ แวดลอม
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จิตวิทยาไดดีกวา โดยการดําเนินการผานองคกร และสถาบันที่เขาจัดตั้งขึ้น
ในการวางแผนและปฏิบัติตามแผนงานการพัฒนา รัฐบาลอาจจัดตั้ง กํากับดูแล และปฏิบัติกิจกรรมผานองคกร
เพื่อระดมประชาชนใหเขามามีสวนรวมตามแผนงานได กิจกรรมและองคกร ที่อาจจัดตั้งมีดังนี้
๔.๒.๔.๑ ดานการเมือง

• การจัดตั้งกลุมเพื่อถกปญหา
• การจัดตั้งกลไกในการออกเสียงลงความเห็น
• การจัดตั้งพรรคการเมือง
• การออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคแหงชาติ
• การขยายฐานการเมืองผานโครงการดานการศึกษา และ สาธารณสุข
๔.๒.๔.๒ ดานสังคม

• โครงการสาธารณสุข
• โครงการและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการศึกษาสาธารณะ

๖๕
• โครงการฝกพิเศษ
• สื่อขาวสาร
• การบริการ
• องคกรประชาชน
• โครงการปองกันอาชญากรรม
• โครงการเยาวชน
• โครงการพักผอนหยอนใจ
• โครงการชุมชนสัมพันธ
๔.๒.๔.๓ ดานจิตวิทยา

• โครงการฝกและปลูกฝงอุดมการณ
• โครงการขาวสาร
• การรณรงคดวยแผนภาพ
• การบริการภาพยนตและการบันเทิง
• การประกวดและจัดงานพิธีตางๆ
• เพื่อใหประชาชนมารวมตัวรับการปฐมนิเทศเพื่อเริ่มโครงการพัฒนาตางๆ
๔.๒.๔.๔ ดานเศรษฐกิจ
• การตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนา

• การตั้งบริษัทพัฒนาอุตสาหกรรม
• การเคหะ
• การชลประทาน
• การสรรพากร
• การพัฒนาที่ดิน
• การไฟฟา
• การขนสง
• การแจกจายอาหาร

๖๖
• การแพทย
• โครงการฝกทางเทคนิคและวิชาชีพ
๔.๒.๕ ปจจัยการพัฒนาอื่น ๆ
มาตรการอื่น ๆ ในการวางแผนพัฒนาภายในอาจมีดังนี้
๔.๒.๕.๑ การเรียนรูในเรื่องความตองการ
และการตอบสนองของรัฐที่เหมาะสม

ความคาดหวังและเปาหมายของประชาชน

๔.๒.๕.๒ การตระหนักถึงความสัมพันธที่เหมาะสม ระหวางองคกรของรัฐกับเอกชน
๔.๒.๕.๓ การวางแผนในลักษณะที่ออนตัวพรอมจะใหบุคคล องคกร และกลุมในภาค
เอกชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
๔.๒.๕.๔ การพิจารณาผลกระทบของกิจกรรมในดานการปองกันภายในที่มีตอการพัฒนา
๔.๒.๕.๕ การประสานแผนการปองกันภายในและแผนพัฒนาภายใน
พัฒนาประเทศโดยสวนรวม

ใหเปนแผนงาน

๔.๒.๕.๖ การแบงขั้นตอนของการพัฒนา
เพื่อใหมั่นใจไดวามีการประสานการปฏิบัติ
เขากับกําลังคนและวัสดุอยางเหมาะสม ตัวอยางเชน กําลังคนจะตองจัดหาและฝกกอนเริ่มตนปฏิบัติงาน
เปนตน
๔.๓ การวางแผนปองกันภายใน
๔.๓.๑ กลาวทั่วไป
การวางแผนปองกันภายในใชพื้นฐานมาจากภัยคุกคามที่เกิดขึ้น
สภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติการ วัตถุประสงคแหงชาติรวมทั้งการจัดความตองการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ การวางแผน
ในทุกระดับจะตองมีการประสานงานอยางใกลชิดระหวางทหารและพลเรือน
๔.๓.๒ วัตถุประสงค
การวางแผนปองกันภายใน
มีวัตถุประสงคในการใชทรัพยากรในการปองกันซึ่งไดแก
กําลังทหาร กําลังกึ่งทหาร และกําลังตํารวจ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสนับสนุนแผนงาน
ทางการปองกันภายในและการพัฒนาภายใน
ซึ่งแผนในระดับชาติจะกําหนดแนวทางเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคในระยะยาว สวนแผนในระดับที่ต่ําลงมาจะมุงเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคระยะสั้น
๔.๓.๓ แนวความคิด

๖๗
กอนและระหวางการกอความไมสงบ ซึ่งอยูในขั้นที่ ๑ (เริ่มกอตัวและซอนเรน) การวางแผน
ปองกันภายในจะเนนในดานการพัฒนาขีดความสามารถของกําลังรักษาความปลอดภัย และสนับสนุนงาน
ดานการพัฒนาภายใน แตเมื่อการกอความไมสงบอยูในขั้น ๒ (สงครามกองโจร) และขั้น ๓ (สงคราม
ขบวนการ) แลวการวางแผนปองกันภายในจะเนนในดานการสรางความปลอดภัยใหแกประชาชน รวมทั้ง
การทําลายขบวนการกอความไมสงบ การวางแผนปองกันภายในควรมีลักษณะดังนี้
๔.๓.๓.๑ ตอบสนองตามลําดับความเรงดวนที่ไดกําหนดไวในระดับชาติ ในดานการจัดสรร
ทรัพยากร และจะตองประสานกับการวางแผนเพื่อพัฒนาภายในอยางใกลชิด
๔.๓.๓.๒ จัดใหมีโครงสรางขององคกรและระบบการติดตอสื่อสาร
ความสะดวกในดานการประสานงานและการปฏิบัติตามแผนทุกแผน

ซึ่งจะอํานวย

๔.๓.๓.๓ คาดการณในกิจกรรมการกอความไมสงบลวงหนา และพรอมที่จะเผชิญกิจกรรม
ดังกลาวในเชิงรุกเพื่อใหไดเปรียบในความริเริ่ม
๔.๓.๓.๔ พยายามปองกันไมใหความรุนแรงขยายระดับสูงขึ้น
๔.๓.๓.๕ ระดมกําลังประชาชนใหเขามารวมในการปองกันตนเอง
ขีดความสามารถพิเศษของประชาชน กําลังกึ่งทหารและกําลังอื่นๆ

แสวงประโยชนจาก

๔.๓.๔ ปจจัยอื่น ๆ ในการวางแผนปองกันภายใน ควรระลึกถึงปจจัยตางๆ ดังนี้
๔.๓.๔.๑ การปฏิบัติการปองกันภายใน ควรเนนการควบคุมพื้นที่ตามลําดับความเรงดวน
๔.๓.๔.๒ การจัดควรแบงหนวยงานกําหนดความรับผิดชอบและสายการสั่งการไวโดย
แนชัด พื้นที่รับผิดชอบจะตองกําหนดไวโดยแนชัดเชนเดียวกัน
๔.๓.๔.๓ แผนควรครอบคลุมการฝกกําลังปองกันภายในทุกประเภท
อํานวยการประสานงาน

รวมทั้งฝาย

๔.๓.๔.๔ วัตถุประสงคของการปองกันภายใน
ตองไมจํากัดเฉพาะการทําลายองคกร
กอความไมสงบเทานั้น แตควรเนนใหไดมาซึ่งการสนับสนุนจากประชาชนและดํารงเอาไวดวย
๔.๓.๔.๕ การใชอํานาจกําลังรบจะตองอยูในลักษณะการลดขอบเขตความรุนแรง และชวง
เวลาของการกอความไมสงบโดยสวนรวม การใชอํานาจกําลังรบจะตองใชอยางระมัดระวังเพื่อลดการสูญเสีย
บุคคลที่ไมไดเกี่ยวของกับการสูรบใหนอยที่สุด จะตองยึดหลักการ “การใชกําลังใหนอยที่สุดเทาที่จําเปน”
เปนแนวทาง

๖๘
๔.๓.๔.๖ ผูบังคับหนวยจะตองพิจารณาผลกระทบทางจิตวิทยาตอการปฏิบัติการทางทหาร
เสมอ จะตองไมหวังผลจากการปฏิบัติการทางยุทธวิธีชั่วขณะ ที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคทางการเมือง
ในระยะยาวที่สําคัญ
๔.๓.๔.๗ การปฏิบัติการจะตองใหความสนใจปจจัยทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ สังคม
และจิตวิทยาควบคูกับปจจัยทางทหาร
การประมาณการจะตองใชพื้นฐานการวิเคราะหพื้นที่ปฏิบัติการ
อยางละเอียดเสมอ
๔.๓.๔.๘ ฝายอํานวยการจะตองคาดคิดถึงปจจัยเวลาลวงหนาในการอนุมัติแผนของหนวย
ใหมีเวลาพอเพียงตอการดําเนินกรรมวิธีไปใหหนวยเหนือ หนวยรอง และหนวยขางเคียง
๔.๓.๔.๙ หากสถานการณทางยุทธวิธีเกื้อกูล หนวยสนับสนุนการรบและทางการชวยรบ
(เชน หนวยทหารชาง หนวยแพทย หนวยสื่อสาร และหนวยขาวกรองทางทหาร) ควรนําไปสนับสนุน
การพัฒนาภายในใหมากที่สุด
๔.๓.๔.๑๐ แผนการปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดควรพิจารณาบทบาทและขีดความสามารถ
ของตํารวจ กําลังรักษาความปลอดภัยภายใน และกําลังกึ่งทหารมาใชปฏิบัติตามแผนดวย
๔.๓.๔.๑๑ การปฏิบัติการทางยุทธวิธีจะตองเนนที่ตัวขาศึกและฐานที่มั่น แตจะตองพิจารณา
การดําเนินการพัฒนาภายในประกอบดวย
๔.๓.๔.๑๒ แผนการสนับสนุนดานการชวยรบ จะตองเตรียมไวสําหรับทั้งการปฏิบัติการ
ปกติ และการปฏิบัติการฉุกเฉิน
๔.๓.๔.๑๓ แผนเผชิญเหตุจะตองจัดเตรียมกําลังทหารเพิ่มเติมใหแกหนวยรองเมื่อมี
ความจําเปน
๔.๔ แผนทางทหาร
๔.๔.๑ กลาวทั่วไป
แผนทางทหารที่จะกลาวตอไปนี้ เนนในดานการวางแผนของกองทัพบก แตอยางไรก็ดี
หลักการตาง ๆ สามารถนําไปประยุกตใชกับกําลังรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ได แผนทางทหารที่จะรองรับ
แผนการพัฒนาและปองกันภายใน หรือแผนการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบโดยสวนรวมนั้น
ควรใหสายงานกลาโหมเปนผูจัดทํา แผนควรครอบคลุมผนวกสําหรับแตละเหลาทัพ และบรรจุขอมูล
แผนงานสําหรับการใชหนวยกึ่งทหารและกําลังปองกันตนเองตาง ๆ เอาไวดวย (แบบฟอรมดูผนวก ข)
สาหรั
ํ บแผนในระดับกองทัพบกก็คือแผนการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบของกองทั
พบกนั่นเอง แผนควรครอบคลุมทรัพยากรที่จะใชตามแผน หากจัดทําแผนในรูปผนวกประกอบแผน
ทางทหารโดยสวนรวมแลว
ควรพิจารณาในเรื่องการสงกําลังบํารุงรวมไวในแตละอนุผนวกดวย
ผนวกควรมีอนุผนวกสําหรับการปฏิบัติการดังนี้

๖๙
๔.๔.๑.๑ การขาวกรอง (INTELLIGENCE)
๔.๔.๑.๒ การปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ (PSYCHOLOGICAL AND PUBLIC
RELATION OPERATIONS)
๔.๔.๑.๓ กิจการพลเรือน (CIVIL AFFAIRS)
๔.๔.๑.๔ การพิทักษประชาชนและทรัพยากร (POPULACE

AND RESOURCES

CONTROL)
๔.๔.๑.๕ การปฏิบัติการทางยุทธวิธี (TACTICAL OPERATIONS)
๔.๔.๑.๖ การชวยเหลือแนะนํา (ADVISORY ASSISTANCE)
๔.๔.๒ การขาวกรอง
แผนดานขาวกรองควรครอบคลุมเครื่องมือขาวกรองที่มีอยู
รวมทั้งแนวทางที่จําเปน
ตอการรวบรวมการ ดําเนินกรรมวิธี และการกระจายขาวสารและขาวกรองในเรื่องของฝายกอความไมสงบ
ลมฟาอากาศ ภูมิประเทศ และประชาชน นอกจากนี้แลว ยังควรครอบคลุมแนวทางในดานกิจกรรม
การตอตานขาวกรองเพื่อลดการจารกรรม การบอนทําลาย และการกอวินาศกรรมจากฝายกอความไมสงบ
ใหเหลือนอยที่สุด รวมทั้งกําหนดความตองการดานขาวกรอง และขาวสารสําหรับการปฏิบัติการจิตวิทยา
กิจการพลเรือน และการเฝาฟง รวมทั้งสนับสนุนในดานการรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร (รปภ.ส.)
๔.๓.๓ การปฏิบัติการจิตวิทยา และประชาสัมพันธ
แผนการ ปจว. ควรระบุภารกิจ วัตถุประสงค บทบาท และเครื่องมือ ปจว. ทางทหาร
ที่ตองการมีการแบงประเภทเปาหมายผูฟงและกําหนดหัวขอโฆษณา
โดยอาศัยพื้นฐานการจัดทําจากแผน
และวัตถุประสงคของการ ปจว. ในระดับชาติ แผนการประชาสัมพันธควรจะเนนการสรางความเขาใจ
อันดีระหวางหนวยทหารและกลุมประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดความรวมมือตอเจาหนาที่ในการ
ปฏิบัติงาน
๔.๔.๔ กิจการพลเรือน
แผนกิจการพลเรือนระบุความสัมพันธระหวางทหาร ขาราชการพลเรือน และประชาชน
กิจการพลเรือนชวยใหผูบังคับหนวยสามารถดําเนินการใหเปนไปตามขอผูกพันทางดานกฎหมายและขวัญกํา
ลังใจตอบุคคลหรือองคกรที่มิใชทหาร
กิจการพลเรือนนับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งเพราะการปฏิบัติการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบนั้น
จะตองมีการระดมสรรพกําลังจากทุกฝายใหรวมมือกันแกปญหา
รวมทั้งฐานการสนับสนุนจากประชาชนเปนสิ่งที่จําเปนยิ่ง ดังนั้น แผนงานหรือโครงการดานกิจการพลเรือน
จึงควรเนนในดานการใหความชวยเหลือเจาหนาที่พลเรือน และชวยจัดตั้งและกระตุนใหประชาชนสนับสนุน
การดําเนินการตามโครงการพัฒนาและปองกันภายใน

๗๐
๔.๔.๕ การพิทักษประชาชนและทรัพยากร
แผนการพิทักษประชาชนและทรัพยากร กําหนดการใชแหลงทรัพยากร และการกําหนด
มาตรการตาง ๆ ที่จําเปนในการรักษาไวซึ่งกฎหมายและความสงบเรียบรอยครอบคลุมขาวสารในรายละเอียด
เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติในการคุมครองเสนทางคมนาคม
การตัดความสัมพันธระหวางฝาย
กอความไมสงบกับประชาชน การนิรโทษกรรมและการดํารงชีวิตใหม การบังคับใชกฎหมาย และการ
ปฏิบัติการตามแนวชายแดน
๔.๔.๖ การปฏิบัติการทางยุทธวิธี
การปฏิบัติการทางยุทธวิธีกําหนดแงคิดในการจัด การประกอบกําลัง การฝก และการ
อํานวยการตอกําลังรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
วัตถุประสงคของการปฏิบัติการ
ทางยุทธวิธีก็คือ การทําลายกําลังของฝายกอความไมสงบและฐานที่มั่น รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอม
ที่ปลอดภัยใหสามารถดําเนินการพัฒนาไปไดอยางตอเนื่อง การวางแผนปฏิบัติการทางยุทธวิธี ควรพิจารณา
ถึงผลกระทบที่มีตอการปฏิบัติการทางทหารอื่น ๆ และการดําเนินการของฝายพลเรือน
เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของการพัฒนาและปองกันโดยสวนรวม
๔.๔.๗ การชวยเหลือแนะนํา
แผนการชวยเหลือแนะนําควรครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ของกองทัพบก ในการฝกและ
สนับสนุนกําลังปองกันตนเองและหนวยกึ่งทหารอื่น ๆ ซึ่งสามารถระดมสรรพกําลังมาสนับสนุนการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบ นอกจากนี้ ยังครอบคลุมในเรื่องการแนะนําและชวยเหลือหนวยงาน
ของรัฐอื่นๆ รวมทั้งขาราชการพลเรือนในทองถิ่นอีกดวย
๔.๔.๘ ผนวกในการปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบของกองทัพบกทุกระดับ
ควรมีลักษณะดังนี้
๔.๔.๘.๑ ระบุวัตถุประสงคอยางชัดเจน
๔.๔.๘.๒ ใชพื้นฐานมาจากการพิจารณาและประเมินคาทรัพยากรที่มีอยูทั้งบุคคลและวัสดุ
๔.๔.๘.๓ พิจารณาปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และจิตวิทยาในดานการสงเสริม
หรือขัดขวางการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางทหาร
๔.๔.๘.๔ เลือกหนทางปฏิบัติที่สงเสริมปจจัยทางเศรษฐกิจ
และสังคมอื่นๆ ที่เกี่ยวพันกับการปฏิบัติการทางยุทธวิธี

การเมือง

การทหาร

๗๑
ตอนที่ ๕ แนวทางในการจัดองคกร

๕.๑ กลาวทั่วไป
แนวทางในการจัดองคกรเพื่อประสาน วางแผน และดําเนินกิจกรรมในการปองกันและปราบปราม
การกอความไมสงบที่จะกลาวตอไปนี้
เปนเพียงตัวอยางการจัดองคกรในระดับชาติและในระดับภูมิภาค
เพื่อแสดงใหเห็นหลักการในการรวมการและประสานการปฏิบัติในระดับตาง ๆ ที่กลาวแลวเทานั้น
รูป ๕ - ๑ รูปแบบการจัดองคกรเพื่อการวางแผนและประสานงานในระดับชาติ
๕.๒ แนวความคิดในการจัดองคกร
๕.๒.๑ องคกรควรมีโครงสรางและกําหนดอํานาจหนาที่ใหสามารถประสาน และอํานวยการปฏิบัติ
ของหนวยงานของรัฐที่มีอยูแลวในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
แตจะตองไมกาวกาย
การปฏิบัติงานโดยปกติประจําวันของหนวยงานนั้น ๆ
๕.๒.๒ โครงสรางการจัดอาจเปลี่ยนไปตามสภาพแวดลอมโดยเฉพาะที่เกิดขึ้น
โครงสรางควร
สอดคลองกับองคกรทางดานการปกครองของประเทศที่มีอยูแลว
และโครงสรางควรออนตัวสามารถ
อํานวยการแบบรวมการ
และเกื้อกูลตอการปฏิบัติกิจกรรมในการปองกันและปราบปรามการกอความ
ไมสงบแบบแยกการ
๕.๓ การจัดองคกรในระดับชาติ
องคกรสําหรับการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบในระดับชาติ
จะเกี่ยวของกับการ
วางแผนและประสานแผนงาน หรือโครงการตาง ๆ สวนประกอบหลักขององคกรจะสอดคลองกับสวน
ราชการ และหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับปญหาในดานการพัฒนาและปองกันภายใน รูป ๕ - ๑
เปนรูปแบบการจัดองคกรเพื่อการวางแผนและประสานงานแบบหนึ่ง ซึ่งอาจจัดตั้งขึ้นในระดับชาติ

๗๒

๕.๓.๑ สํานักงานวางแผน
สํานักงานวางแผนรับผิดชอบในการวางแผนปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
ระยะยาว แผนตาง ๆ นี้จะเปนพื้นฐานในการกําหนดอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค และการ
จัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาและปองกัน
๕.๓.๒ สํานักงานกิจการดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ขาวสาร และ ปจว.
สํานักงานเหลานี้จัดแยกไวโดยเฉพาะ ประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนาแนวความคิดและนโยบายในการปฏิบัติในสายงานที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบ
ในแผนโดยสวนรวม
๕.๓.๓ สํานักงานพิทักษประชาชนและทรัพยากร
สํานักงานนี้มีหนาที่ในการพัฒนาแผนงานหรือโครงการ แนวความคิด และแผนจัดทํา
แนวทางการปฏิบัติโดยทั่วไปสําหรับกําลังตาง ๆ ที่มีหนาที่ในการรักษาความปลอดภัย
สํานักงานนี้
จะประกอบดวยผูแทนจากสวนราชการของรัฐ ที่รับผิดชอบทางดานการรักษากฎหมาย และกระบวนการ
ยุติธรรมเปนหลัก

๗๓
๕.๓.๔ สํานักงานขาวกรอง
สํานักงานขาวกรองมีหนาที่พัฒนาแนวความคิด กําหนดแผนงานหรือโครงการและวางแผน
รวมทั้งกําหนดแนวทางโดยทั่วไปในดานการขาวกรองที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ
นอกจากนี้
ยังมีหนาที่ในการประสานในดานการผลิตขาวกรองและพิจารณาความเกี่ยวของ
ประเมินคา
ตีความ
และกระจายขาวกรอง สํานักงานนี้ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานขาวกรองตาง ๆ รวมทั้งสายงาน
ดานการขาวกรองของตํารวจและทหาร
๕.๓.๕ สํานักงานกิจการดานการทหาร
สํานักงานนี้มีหนาที่ในการจัดทําและประสานแผนโดยสวนรวมอยางกวาง ๆ
ระดมสรรพกําลัง การแบงมอบกําลังทหารและกําลังกึ่งทหาร

ในดานการ

๕.๔ การจัดองคกรในระดับภูมิภาค
ในระดับภาค จังหวัด และทองถิ่น อาจจัดตั้งศูนยประสานงานประจําพื้นที่ (AREA
COORDINATION CENTER) ขึ้นในลักษณะกองบัญชาการผสมทหารและพลเรือน มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการวางแผน
ประสานงาน
และควบคุมทางยุทธการตอกําลังทหารและองคกรฝายพลเรือนของรัฐ
ทั้งสิ้นในพื้นที่ที่ไดรับมอบอํานาจไว
ศูนยดังกลาวไมไดตั้งขึ้นเพื่อทดแทนศูนยปฏิบัติการทางยุทธวิธี
ของหนวยหรือทดแทนองคกรบริหารโดยปกติของรัฐในพื้นที่ปฏิบัติการนั้นแตอยางใด
๕.๔.๑ ภารกิจ
ศูนยประสานงานประจําพื้นที่ปฏิบัติภารกิจ ๒ ประการ คือ การสนธิแผน ประสานงาน
และอํานวยการปฏิบัติในการพัฒนาและปองกันภายในเปนประการแรก
และเพื่อใหมั่นใจวาสามารถ
ตอบสนองความตองการในการปฏิบัติการไดในทันทีและมีการประสานงานกันอยางสอดคลอง ศูนยประสาน
งานประจําพื้นที่ควรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและดํารงการสื่อสารไวตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๕.๔.๒ การจัด
ศูนยประสานงานประจําพื้นที่ ควรประกอบดวยผูบังคับบัญชาและฝายอํานวยการที่พอเพียง
ตอการจัดทําแผน ประสานงาน และกํากับดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ตองสนใจ ฝายอํานวยการ
โดยปกติจะประกอบดวยผูแทนจากหนวยกําลังและสํานักงานที่สําคัญ ๆ โดยบรรจุหรือปฏิบัติงานอยูในพื้นที่
รับผิดชอบของศูนย ศูนยประสานงานประจําพื้นที่ควรประกอบดวยสมาชิกดังนี้
๕.๔.๒.๑ ผูบังคับหนวยทหารอาวุโสในพื้นที่
๕.๔.๒.๒ นายตํารวจอาวุโสในพื้นที่
๕.๔.๒.๓ ขาราชการฝายปกครองอาวุโสในพื้นที่
๕.๔.๒.๔ องคกรขาวกรองในระดับชาติและทองถิ่น

๗๔
๕.๔.๒.๕ สํานักงานประชาสัมพันธและ ปจว.
๕.๔.๒.๖ หนวยกึ่งทหาร
๕.๔.๒.๗ สํานักงานอื่น ๆ ของรัฐในระดับชาติและทองถิ่น ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตามแผนงานปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
๕.๔.๓ ศูนยประสานงานประจําจังหวัด
กลไกในการบริหารการปกครองของประเทศในระดับรองลงมา ลําดับแรกก็คือ จังหวัด
การจัดตั้งและบริหารการปกครองในระดับจังหวัดนั้น
โดยปกติเกิดขึ้นกอนการกอความไมสงบจะเริ่มขึ้น
จังหวัดเปนองคกรการบริหารในระดับต่ําที่สุดที่มีขีดความสามารถในการบริหารแผนงานหรือโครงการพัฒนา
และปองกันไดอยางเต็มขนาด ดังนั้น แงคิดของการดําเนินงานตามแผนงานทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา
การเมืองและการทหาร จึงสามารถเนนหนักไดในระดับนี้ การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
สามารถขยายผลจากศักยภาพที่มีอยูแลวดังกลาวดวยการจัดตั้งศูนยประสานงานประจําจังหวัดขึ้น
เพื่อใหเกิดเอกภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินการใหมากที่สุด
๕.๔.๔ ศูนยประสานงานประจําพื้นที่ในเมือง
๕.๔.๔.๑ โดยทั่วไป การจัดองคกรเพื่อการวางแผน ประสานงาน และอํานวยการในการ
ปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบในเมืองนั้น
มีความยุงยากกวาการจัดองคกรเพื่อดําเนินงาน
ในชนบท พื้นที่ในเมืองนั้น อาจมีขนาดเปนเมืองเล็กที่เปนศูนยกลางการคาขายมีประชากรเพียง ๒๐,๐๐๐ คน
จนถึงเมืองอุตสาหกรรม/พาณิชยที่มีประชาชนมากกวาลานคนก็ได
พื้นที่ในเมืองจะตองใหความสนใจ
เปนพิเศษในเรื่องการปฏิบัติการในพื้นที่ซึ่งมีอาคารสูงอยูอยางหนาแนน
ระบบโครงสรางใตดิน
แหลงสาธารณูปโภค และระบบการขนสง นอกจากนี้ยังตองพิจารณาในดานความปลอดภัย และปจจัย
ทางดานสังคม การเมือง เศรษฐกิจและการสื่อสารที่เกี่ยวของอีกดวย
๕.๔.๔.๒ การจัดองคกร
การจัดศูนยประสานงานประจําพื้นที่ในเมืองนั้นคงมีลักษณะ
คลายคลึงกับการจัดในชนบทดังที่ไดกลาวแลว
ศูนยประสานงานประจําพื้นที่ในเมืองคงปฏิบัติงาน
เชนเดียวกับศูนยในชนบท
แตอยางไรก็ดีจะตองพิจารณาจัดผูแทนจากหนวยตํารวจดับเพลิงแพทย
สาธารณูปโภค สื่อสาร และขนสงในทองที่เปนการเพิ่มเติม ศูนยนี้ควรมีขีดความสามารถปฏิบัติงานตลอด
๒๔ ชั่วโมง เพื่อใหสามารถปฏิบัติการและประสานงานไดในทันทีในกรณีเรงดวน หากมีการจัดตั้งศูนย
ประสานงานประจําจังหวัดหรือประจําทองถิ่นขึ้นในเมืองแลว
ก็อาจจะรวมการจัดเพื่อดําเนินการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบในเมืองไวเปนสวนหนึ่งของศูนยในการวางแผนประสานงานและอํานวย
การปฏิบัติ ทั้งนี้อยูในขอบเขตของอํานาจหนาที่และทรัพยากรที่มีอยู สําหรับในกรณีที่ตัวเมืองเปนศูนยรวม
ของการปกครองหลายสวนแยกกันอยูโดยเฉพาะ
ก็ควรตั้งศูนยประสานงานประจําพื้นที่เพื่อควบคุม
การดําเนินการโดยสวนรวม เพื่อใหมั่นใจไดวามีการวางแผนและประสานงานกันอยางเหมาะสม

๗๕
ศูนยประสานงานประจําพื้นที่ในเมืองควรจัดตั้งไวในเมืองที่แยกอยูโดยเฉพาะ
ประสานงานในระดับที่สูงกวาตั้งอยู

และในพื้นที่ที่ไมมีศูนย

๕.๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา
๕.๕.๑ ศูนยประสานงานประจําพื้นที่ควรตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา ซึ่งประกอบดวยขาราชการ
และผูนําในทองถิ่น
เพื่อชวยเหลือในดานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานหรือโครงการตางๆ
และชวยใหไดรับฐานการสนับสนุนจากประชาชน
คณะกรรมการที่ปรึกษาจะประเมินผลการปฏิบัติ
ในสวนที่มีผลกระทบตอประชาชนพลเรือน
และเปนสื่อกลางในดานการสรางความเขาใจกับประชาชน
ซึ่งจะทําใหไดผลสะทอนกลับจากประชาชน และสามารถนําไปใชเปนพื้นฐานของการดําเนินการขั้นตอไป
ในอนาคต
๕.๕.๒การจัดคณะกรรมการที่ปรึกษาขึ้นอยูกับความตองการในทองถิ่น และจะตองออนตัวสามารถ
ปรับใหเขากับสถานการณที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาควรเปนบุคคลที่ดีเดน
ซึ่งอาจแตงตั้งโดยรัฐหรือเลือกตั้งขึ้นมาโดยสมาชิกของคณะกรรมการก็ได โดยทั่วไปแลว คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาควรประกอบดวยผูนําในทองถิ่นดังนี้
๕.๕.๒.๑ หัวหนาตํารวจในทองถิ่น
๕.๕.๒.๒ ผูอํานวยการโรงเรียนหรือครูใหญ
๕.๕.๒.๓ พระภิกษุ บาทหลวง หรือผูนําศาสนาอื่นๆ
๕.๕.๒.๔ หัวหนาสาธารณสุข
๕.๕.๒.๕ ผูพิพากษาหรือผูแทนจากสถาบันยุติธรรมอื่นๆ
๕.๕.๒.๖ กรรมการสหภาพแรงงาน
๕.๕.๒.๗ บรรณาธิการสื่อมวลชนในทองถิ่น
๕.๕.๒.๘ ผูนําดานธุรกิจและการพาณิชย
๕.๕.๒.๙ บุคคลที่มีอิทธิพลอื่นๆ
๕.๕.๓ กรรมการที่ปรึกษา อาจเปนบุคคลที่ดํารงตําแหนงในศูนยประสานงานประจําพื้นที่ดวยก็ได

ตอนที่ ๖ สรุป
๖.๑ ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ

๗๖
๖.๑.๑ จะตองพัฒนาและปองกันควบคูกันไป
๖.๑.๒ จะตองมุงตอประชาชนและฝายกอความไมสงบทั้งสองดาน
๖.๑.๓ จะตองใชพื้นฐานการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน การรักษาความปลอดภัย การทําลายองคกร
กอความไมสงบ และการระดมสรรพกําลัง
๖.๒ การปองกันภายใน มุงเพื่อใหบรรลุความมั่นคงภายใน ความสงบเรียบรอย และการดํารงไว
ซึ่งกฎหมาย
๖.๓ การพัฒนาภายใน สงเสริมความเจริญกาวหนาอยางสมดุล โดยการสรางสถาบันตาง ๆ ใหเจริญ
เติบโตเปนที่พึ่งของประชาชน
๖.๔ การวางแผนปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ ควรผสมผสานกิจกรรมในการปองกัน
และปราบปรามการกอความไมสงบทั้งมวล
๖.๕ โครงการหรือแผนงานปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบ
ใหสอดคลองกับความเขมขนของการกอความไมสงบ

จะตองสามารถปรับปรุง

๖.๖ องคกรสําหรับการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบในระดับชาติ เกี่ยวของกับการวาง
แผนและประสานงาน
๖.๗ องคกรสําหรับการปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบในระดับทองถิ่น
วางแผน ประสานงานและควบคุมการปฏิบัติ
___________________________

เกี่ยวของกับการ

