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บทความนี้เปนเพียงมุมมองหน่ึงของผูเขียน เพื่อใหเกิดความคิดทีห่ลากหลาย 

 

 

 

การขยายวงของปญหาการกอการรายภายในประเทศ 

สมัย   ใจอินทร 
 

 
   

- สงครามการกอการรายสากลในปจจุบันสามารถเกิดขึ้นไดทุกแหง ใชอาวุธที่พัฒนาขึ้นไดอยาง
หลากหลาย และท่ีสําคัญที่สุดน้ันกลุมกอการรายสามารถใชระบบสื่อสาร คอมพิวเตอรและ
อิเลคทรอนิคสรวมทั้งระบบอินเทอรเนตในการปฎิบัติการได 

- ความเสียหาย 6 ประการสําคัญท่ีเห็นไดชัด ไดแก  การสูญเสียทรัพยสินและกระทบกระเทือน      
ตอเศรษฐกิจของชาติ การทําใหสูญเสียบุคคลสําคัญหรือผูเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอประเทศ การ
ทําใหกระทบกระเทือนตอภาพพจนของรัฐบาลและของประเทศ ความส้ินเปลืองงบประมาณของ
ประเทศในการเตรียมการตอตานการกอการราย การกอใหเกิดความวิตก ทําลายขวัญประชาชน
เสมือนหนึ่งสงครามจิตวิทยา และความบาดหมางในทางการเมืองระหวางประเทศ 

- เหตุการณการกอการรายในอนาคตสําหรับประเทศไทยยังมีความเสีย่งสูง มีแนวโนมท่ีจะเกิดเปน
ลักษณะดังนี ้ (1) การทําลายระบบความปลอดภัยขอมูลขาวสารของประเทศทาง Internet (2) การ
ลอบวางระเบดิ ลอบยิง ขมขู จีตั้วประกัน (3) การจูโจมดวยวธิีการ หรือ เคร่ืองมือที่ไมคาดคิดท่ีอาจ
รวมไปถึงการใชอาวุธเชือ้โรคและเคมีชีวภาพซึ่งตองการการเตรียมพรอมของระบบสาธารณสขุของ
ประเทศ 

 

1. สถานการณความมัน่คงในบรบิทใหม 

สถานการณความม่ันคงในปจจุบันนับวามีความเสี่ยงในมิติที่แตกตางจากกรอบความคิดและ 
หลักนิยมเดิมไปแทบทั้งหมด ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผลของการกอการรายท้ังในระดับทองถิ่นและระดับขาม
ชาติ ในระดับการกอการรายสากลน้ันไดมีการทบทวนสถานการณมาโดยตลอดตั้งแตหลังเหตุการณ 9/11 
เชน Mapping The Jihadist Threat : The War on Terror Since 9/11 K.M. Campbell and W.Darsie 
(Editors) 1 ซึ่งไดเปรียบเทียบถึงหลักคิดทางยุทธศาสตรของมหาอํานาจในชวงสงครามเย็นที่มหาอํานาจ 
(สหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียต) ไดอาศัยการคุมเชิง (Co-exist Under Mutual Deterrent)                      
แตสามารถยับยั้งสงครามขนาดใหญและสงครามนิวเคลียรได แตสงครามการกอการรายสากลไมสามารถ
ใชหลักคิดเดิมไดเลยเพราะไมสามารถกําหนดภัยคุกคาม ท่ีตั้ง กําลังทหารและอาวุธได แตขอสรปุขอหนึง่
ของการศึกษานี้ก็คือการกอการรายสามารถเกิดขึ้นไดทุกแหง ใชอาวุธที่พัฒนาขึ้นไดอยางหลากหลาย 
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และที่สําคัญที่สุดนั้นกลุมกอการรายสามารถใชระบบสื่อสาร คอมพิวเตอรและอิเลคทรอนิคสรวมทั้งระบบ
อินเทอรเนตในการปฎิบัติการ นอกเหนือจากอิรักและอัฟกานิสถานอันเปนแหลงที่มีวามขัดแยงและ 
แหลงฝก-ซองสุมกําลังแลว พื้นท่ีเส่ียงจึงมีหลายแหงในขณะเดียวกัน รวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตที่เริ่มมีรอยแยกทางวัฒนธรรม-ศาสนา เกิดขึ้น 

The Rand Corporation2 ไดวิเคราะหในการตการกอการรายสากล (ตามเอกสาร Beyond Al 
Queda : Part I, The Global Jihadist Movement, Angel Rabasa et al,3 และ Beyond al-Queda Part 
II, The Outer Rings of Terrorist Universe, Angel Rabasa et al4,) ไดชี้ถึงการลุกลามและขยายวงของ
การกอการรายในยุค Post-911 วาไดเกิดขึ้นในหลายแนวรบ เชน Al-queda, Hezbollah, Hamas, GIA 
(Algeria’s Armed Islamic Group), al-Gama’al-Islamiyya (Egypt), Tamil Eelam(Sri Lanka), Basque 
(Spain), FARC (Colombia), Abu-Sayaf (Philippines), JI (S.E.Asia) รวมทั้งสถานการณในประเทศ
ไทยวามีแนวโนมที่จะเขากลุมกันทั้งดานยุทธวิธีและหลักคิดตลอดจนการใหความชวยเหลือระหวางกัน
ถึงแมวาในขณะท่ีตีพิมพยังจะไมมีหลักฐานบงชี้ไดชัดก็ตาม 

2. สถานการณความมั่นคงของไทยและการขยายวงของการกอการรายสากลและภายในประเทศ 

ในมิติของรัฐบาลไทย ไดใหคํานิยามของคํา การกอการรายสากลไววา "การปฏิบัติการคุกคาม 
หรือใชความรุนแรงของบุคคล หรือกลุมบุคคลที่มุงหวังผลตามเงื่อนไขขอเรียกรองทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งสวนใหญจะปฏิบัติการลวงล้ําเขตแดนหรือเก่ียวกับชาติอื่น การกระทํานั้นอาจ
เปนไปโดยเอกเทศ ปราศจากการสนับสนุนจากรัฐใด ๆ หรือมีรัฐใดรัฐหนึ่งสนับสนุน เม่ือเกิดขึ้นยอมมี
ผลกระทบโดยตรงตอผลประโยชนของชาติ พันธกรณีระหวางประเทศ นโยบายของชาติทางดาน
การเมืองการปองกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของชาติ  

         ความเสียหายของการกอการราย ความเสยีหาย จากการกอการรายสากลเทาท่ีประมวลไดมี
ความเสียหาย 6 ประการสําคัญ ที่เห็นไดชัดคือ 

• การสูญเสียทรัพยสินและกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจของชาติ แมการกอการรายสากลจะ
ไมเสียหายรุนแรงเหมือนเกิดสงคราม แตก็เหมือนกับเปนการรบยอย ๆ และมีผลตอการ
ชะงักงันทางเศรษฐกิจ  

• ทําใหสูญเสียบุคคลสําคัญหรือผูเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอประเทศ บุคคลสําคัญท่ีวานี้
ไดแกผูบริหารประเทศ ประมุขของประเทศ ผูนําทางการเมืองซึ่งตกเปนเปาหมายของ
ผูกอการรายสากล ในปจจุบันไดมีการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลขึ้น 
เพื่อที่จะชวยลดปญหาของการท่ีจะเปนเปาหมายการกอการรายสากลลง  

• ทําใหกระทบกระเทือนตอภาพพจนของรัฐบาลและของประเทศ 

• ความสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศในการเตรียมการตอตานการกอการราย 



 

 

 

เอกสารประกอบการศึกษาภาพอนาคตและเสนทางสูหลักประกันสุขภาพถวนหนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย  :  สํานักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 

161 

• กอใหเกิดความวิตก ทําลายขวัญประชาชนเสมือนหน่ึงสงครามจิตวทิยา เชน กรณีสายการ
บินของสหรัฐอเมริกาถูกจี้บอยคร้ัง หรือการทําลายสถานทูตสหรฐัฯ ในภูมิภาคตางๆ เปนตน  

• อาจจะทําใหเกิดความบาดหมางในทางการเมืองระหวางประเทศได  

2.1 องคกรและมาตรการแกไขปญหาการกอการรายสากลในไทย 

          เทาที่ผานมาและจากแนวโนมการกอการรายในประเทศ สําหรับประเทศไทยแตเดิมแลวไมใช
เปาหมายหลกัของการกอการรายสากล เพียงแตอาจใชประเทศไทยเปนทางผาน หรือเปนแหลงวางแผน
หลบซอนตัว มากกวาจะทําใหประเทศไทยเปนจุดสนใจของชาวโลก แตปจจุบันประเทศไทยไดรับ
ผลกระทบจากการกอการรายในระดับรุนแรง นับแตเหตุการณปลนปนเม่ือป 2547 ดังนั้น จงึตองมีองคกร
ที่รับผิดชอบหลักในการตอตานการกอการรายในประเทศไทยและตองกําหนดหนวยปฏิบัติใหแนชัด 
รวมทั้งออกกฎหมายใหสอดคลองกับภารกิจการตอตานการกอการรายเพื่ออํานวยความสะดวกตอ
เจาหนาที่อีกดวย 

1.  หนวยงานในระดบัรัฐบาล 
 

1.1 คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแกไขปญหาการกอการรายสากล  (นอก.) ซ่ึงมี
นายกรัฐมนตรีเปนประธานกรรมการ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม , 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง, รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ตางประเทศ, รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม, เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, อัยการสูงสุด,                     
ผูบัญชาการทหารสูงสุด, ผบ.เหลาทัพ, ผบ.ตร., อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย โดยมี
เลขาธิการ สมช. เปนกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้  
- พิจารณาปรับปรุงแกไขนโยบายและแนวความคิดในการดําเนินการ ตามนโยบายการแกไข
ปญหาการกอการรายสากลใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
- เม่ือสถานการณการกอการรายเกิดขึ้นในประเทศหรือภายนอกประเทศ กรรมการคณะน้ีจะตอง
ปฏิบัติงาน ณ ท่ีที่กําหนดไวจนกวาสถานการณจะเรียบรอย หากคณะกรรมการผูใดไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีได จะตองมอบหมายผูแทนหรือผูมีอํานาจหนาท่ีเดิมมาปฏิบัติหนาที่แทนและ
คณะกรรมการน้ีจะไดพิจารณาและเสนอแนะมาตรการปฏิบัติแกรัฐบาลเพื่อตกลงใจตอไป 
-มอบหมายมาตรการปฏิบัติและอํานวยการในการแกไขปญหาแลวแตกรณีใหแกหนวยในองคกร
ระดับปฏิบัติที่ทําหนาที่ควบคุมสถานการณ หรือมอบหมายใหหนวยกําลังพิเศษอื่นตามความ   
จําเปนแลวแตกรณี 
- มีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะบุคคล เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย 
- มีอํานาจเชญิบุคคลมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือขอคิดเห็นเพื่อการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ 
- หากมีปญหาในทางการบริหารที่จําเปนและเรงดวนใหประธานคณะกรรมการนี้มีอํานาจในการ
พิจารณาตกลงใจและสั่งการ และแจงใหคณะกรรมการทราบตอไป  
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1.2 คณะอนุกรรมการอํานวยการแกไขปญหาการกอการรายสากล   เปนคณะอนุกรรมการตั้งขึ้นมา 
เพื่อใหการปฏิบัติงานในการแกไขปญหาการกอการรายสากลดําเนินการไปอยางตอเนื่อง และมี
องคกรสําคัญรองรับภารกิจของคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแกไขปญหาการกอการ
รายสากล โดยมีผูบัญชาการทหารสูงสุด เปนประธานอนุกรรมการ และผูแทนจากหนวยงาน                 
ท่ีเก่ียวของเปนอนุกรรมการ โดยมีเจากรมยุทธการทหารเปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
อํานาจหนาที่ 
- ในสถานการณปกติ ศึกษาสถานการณและการเคลื่อนไหวของกลุมกอการรายตาง ๆ  
- ศึกษาและทบทวนมาตรการปองกันและตอบโตการกอการรายสากลใหถูกตองเหมาะสมและ
สมบูรณเสมอ 
- ศึกษาปญหา วิเคราะหขอขัดของและเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาหรือขอขัดของตาง ๆ 
ของหนวยปฏิบัติ สามารถปฏิบัติภารกิจได โดยมีประสิทธิภาพสมบูรณ 
- ในกรณีปรากฏขาวสารหรือมีส่ิงบอกเหตุวาใกลจะเกิดการกอการรายสากล ใหพิจารณา
กลั่นกรองโดยดวน เพื่อใหสามารถรายงานตอเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายและ
อํานวยการแกไขปญหาการกอการรายสากล เพื่อจะไดพิจารณาดําเนินการตอไป 
- ในระหวางท่ีสถานการณกอการรายสากลอยู ใหปฏิบัติหนาท่ีภายใตการบังคับบัญชาโดยตรง
ของคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแกไขปญหาการกอการรายสากล เพื่อชวยเหลือใน
การพิจารณากําหนดนโยบายหรือมาตรการแกไขปญหา ไดตามความจําเปนของสถานการณ 
- เม่ือสถานการณกอการรายส้ินสุดลงแลว จัดทํารายงานผลการดําเนินการเพื่อใหประธาน
คณะกรรมการฯ เสนอนายกรัฐมนตรีและจัดทําแถลงขาวเพื่อแจงใหสาธารณชนทราบ 
- พิจารณากําหนดมาตรการตาง ๆ ท่ีทําใหผูเปนกรรมการและอนุกรรมการสามารถ ติดตอกันได
รวดเร็วทันทวงที รวมท้ังการจัดทําแนวทางดําเนินการที่จําเปนอยางอื่น ๆ เพื่อให
คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแกไขปญหาการกอการรายสากลและสามารถปฏิบัติตาม
ภารกิจไดโดยสมบูรณ 
-ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานหรือเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ
อํานวยการแกไขปญหาการกอการรายสากล 

 
2. ระดับกองบัญชาการทหารสูงสุด 
 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากลเปนสวนราชการเฉพาะกิจ ขึ้นตรงกองบัญชาการทหารสูงสุด
และใหหนวยปฏิบัติการพิเศษของเหลาทัพและสํานักงานตํารวจแหงชาติ ขึ้นควบคุมยุทธการกับศูนย
ปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากลเม่ือมีการปฏิบัติการ ทั้งนี้ การที่ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการ
รายสากล ขึ้นการบังคับบัญชากับกองบัญชาการทหารสูงสุด เพื่อใหมีเอกภาพในการบังคับบัญชา                   
มีความรวดเร็วในการสั่งการและการปฏิบัติ รวมทั้งการนําระบบการควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสารและ
การขาวกรอง (C2I) ของกองบัญชาการทหารสูงสุดมาใชสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการ
ตอตานการกอการรายสากล เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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3. ระดบักองทัพบก 
 

หนวยที่มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการแกไขปญหาการตอตานการกอการรายสากลระดับกองทัพบก 
ไดแก หนวยบัญชาการสงครามพิเศษ ซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการสงครามพิเศษ อันประกอบดวย สงครามนอก
แบบ การปองกันและปราบปรามการกอความไมสงบและการปฏิบัติการจิตวิทยา โดยมีหนวยรองที่เปน
หนวยปฏิบัติหลักในการปฏิบัติการตอตานการกอการรายไดแก กรมรบพิเศษท่ี 3 ซึ่งประกอบดวย 1 พนั.
จูโจม, 1 พัน.ปฏิบัติการพิเศษ, 1 รอย.ฉก.90 มีหนาที่ปฏิบัติการตอตานและตอบโตการกอการราย              
ทุกรูปแบบตามที่ไดรับมอบจากหนวยเหนือ  
 
2.2 แนวโนมปญหาการกอการราย  

ปจจุบัน การกอการรายสากลไดกลายเปนภัยคุกคามตอความม่ันคงและสันติภาพของโลก                
ในประเทศไทยของเราก็ไดรับผลกระทบจากการกอการรายสากลเชนกัน องคกรกอการรายดังกลาว   
สวนใหญเปนกลุมในแถบตะวันออกกลางและใชยุทธวิธีพลีชีพ ซึ่งมีความรุนแรงสูง สําหรับกลุมกอการ
รายในประเทศไทยปจจุบันไดเริ่มเปนปญหาสําคัญของประเทศ มีการสูญเสียของของเจาหนาท่ีและ
ประชาชนโดยมียอดผูบาดเจ็บและเสียชีวิตในแตละปกลับสูงขึ้น ดังเชนในป 2547 มีผูบาดเจ็บและ
เสียชีวิตจํานวน 1,438 คน ป 2548 มี 1,643 คน ป 2549  มี 1,877  คน  และในป 2550  มีถึง 2,2955 
แมวาในป 2550 ทหารจะเปดยุทธการขนาดใหญเพื่อสลายโครงสรางองคกรกอความไมสงบ แตจํานวน
ตัวเลขผูบาดเจ็บและเสียชีวิตกลับเพิ่มมากขึ้นกวาทุกป ซึ่งแสดงวาความรุนแรงมิไดลดระดับลงไปดวย 

ภาพของเหตกุารณการกอการรายในอนาคตสําหรับประเทศไทยมีแนวโนมที่จะเกดิเปนลักษณะ
ดังนี้ 
1. การทําลายระบบความปลอดภัยขอมูล ขาวสารของ ประเทศทาง Internet  
2. การลอบวางระเบิด ลอบยิง ขมขู จี้ตวัประกัน 
3. การจูโจมดวยวธิีการ หรอืเครือ่งมือทีไ่มคาดคิดท่ีอาจรวมไปถึงการใชอาวุธเชือ้โรคและเคมีชีวภาพ  

สถานการณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในป 2551 หากพิจารณาจากพัฒนาการของ
สถานการณ และสภาวะแวดลอมในหวงเวลาปจจุบัน ก็อาจคาดการณไดวา กลุมกอความไมสงบจะยังคง
ปฏิบัติการทางทหารอยูตอไป และจะยกระดับความรุนแรงในเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยหวังผลความ
สูญเสียท่ีใหญโต และกวางขวาง สังเกตไดจากการวางระเบิดในระยะหลัง มักหวังผลความเสียหายในวง
กวาง การซุมโจมตีก็ยกระดับเปาหมายท่ีมีตําแหนงสําคัญในราชการสูงขึ้น ในทางการเมืองคาดวา กลุม
กอความไมสงบนาจะใชความพยายามทํางานแนวรวมกับองคกรสากลเพิ่มขึ้น โดยใชเงื่อนไขการ
ปราบปราม และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจาหนาที่รัฐเปนเงื่อนไขหลัก ประสานกับการเคลื่อนไหว
ของกลุมการเมืองในระบบระดับตางๆ และองคกรพัฒนาเอกชนบางองคกรที่ไดรับขอมูลซึ่งไมชัดเจน
เพียงพอทั้งทางตรงและทางออม 
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      ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ  (นักศึกษา วปอ. รุนที่  44)6 ไดวิเคราะหถึงความเสี่ยงของประเทศไทย
มีโอกาสที่จะเกิดการกอการรายดวยอาวุธชีวภาพเน่ืองจากเปนศูนยกลางการคมนาคม การเดิน
ทางเขาออกประเทศมีความสะดวก การตรวจสอบไมเขมงวดเทาที่ควร การลักลอบนําเขาอาวุธชีวภาพ
ทําไดงาย ท่ีสําคัญเพราะประเทศไทยมีความสัมพันธทางการทูตกับสหรัฐอเมริกาซึ่งเชื่อวาเปนเปาหมาย
ที่สําคัญที่สุดของการกอการรายในทุกรูปแบบโดยเฉพาะอยางยิ่งการกอการรายดวยอาวุธชีวภาพ และ
โดยภาพรวมในดานการแพทยและสาธารณสุข ยังอยูในระดับที่เสียงอยางยิ่งท้ังทางดานบุคลากร 
อัตรากําลัง โครงสรางและองคกรประสานงาน 
 การชัณสูตรโรค (กระทรวงสาธารณสุขสามารถชัณสูตรเชื้อแอนแทรกซที่ เปนเชื้อโรคที่
สําคัญ  แตหากมีเชื้อตัวใหมท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนอาวุธชีวภาพ ก็อาจทําใหการชัณสูตรโรคมีปญหา) 
และที่สําคัญที่สุดนั้นความพรอมโรงพยาบาลในดานตางๆที่เก่ียวของกับการกอการรายดวยอาวุธชีวภาพ
พบวา โรงพยาบาลมีความพรอมในการดําเนินการในท่ีเกิดเหตุ ในระดับปานกลาง  และมีการเตรียมการ
ดานยาและเวชภัณฑในระดับนอยหรือไมมีเลย โดยสรุป ความพรอมทางการแพทยและสาธารณสุขเพื่อ
รองรับการกอการรายดวยอาวุธชีวภาพยังอยูในระดับท่ีนาเปนกังวล 
  
3.  สรุป 
 

  โดยสรุปแลวประเทศไทยยังอยูในสภาวะเส่ียงตอการขยายวงของการกอการราย แมวารัฐบาล
และหนวยงานความม่ันคงจะปรับยุทธศาสตรและยุทธวิธีมาหลายครั้ง การขยายวงนั้นมีโอกาสที่จะ
เกิดขึ้นทั้งในมิติของความรุนแรง และขอบเขตของการปฎิบัติการ ดังนั้น การแกไขปญหาท่ีซับซอนเชนนี้
อาจจะตองใชเคร่ืองมือหลากหลายในขณะเดียวกันที่ตองสรางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็งขึ้นนั้น 
จําเปนตองใหความสําคัญตอความม่ันคงของมนุษย การสรางกลไกของรัฐ-ประชาสังคมที่เขมแข็ง ซ่ึงไม
อาจละเลยถึงบทบาทของการสาธารณสุขไดเลย 
           บทบาทที่สําคัญของรัฐดานหนึ่งคือการพัฒนาศักยภาพทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อ
การตอตานการกอการราย R.Narasimha, A.Kumar, S.P.Cohen and R.Guenther 7 ไดวิเคราะหถึง
บทบาทและแนวทางในการรับมือกับภัยคุกคามใหมดวยการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเนน
ไปถึงการรับมือใน 2 ระดับคือการตอตานการกอการรายในระดับท่ีมีเปาหมายทางการเมืองท่ีมีขอบเขต
จํากัด การตอรอง หรือการขมขู (เชนการวางระเบิด การซุมยิง) และการตอตานการกอการรายในระดับ
ยุทธศาสตรที่มีผลกระทบตอความม่ันคงในวงกวาง (เชน กรณี 9/11 กรณีการใชกาซซารินของกลุมโอม
ชินริเกียวในโตเกียว)  มาตรการที่ตองใชจึงแตกตางกันและมีผลตอการเตรียมการทางดานการแพทย-
สาธารณสุขอยางยิ่ง บทเรียนเหลาน้ีจึงมีความสําคัญตอกรณีศึกษาของประเทศไทยในการเตรียมการรับ
ตอสถานการณความม่ันคงในอนาคต 
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