
 นบัต้ังแต	เหตุการณ� ๙๑๑ จนถงึการก	อการร�ายในงานบอสตันมาราธอน 
ที่สหรัฐฯ เม่ือ เม.ย.๕๖ เห็นได�ว	าการก	อการร�ายมุ	งเป,าหมายไปยังเขตเมือง 
และการทําร�ายประชาชนมากขึ้น เช	นเดียวกันกับการก	อการร�ายในยุโรปที่
เกดิขึน้บ	อยคร้ัง เช	น เม่ือ ๗ ม.ค.๕๘ คนร�ายชาวฝร่ังเศสเชือ้สายแอลจีเรีย ๒ คน 
บุกยิงสํานักพิมพ� Charlie Hebdo ซ่ึงเปGนนิตยสารแนวล�อเลียนของฝร่ังเศส
และล	าสุดเม่ือ ๑๓ พ.ย.๕๘ เกดิเหตุระเบดิและกราดยิง ๔ จุดในปารีส ส	งผลให�
มีผู�เสียชวีติ ๑๒๘ คน และบาดเจ็บ ๑๘๐ คน ซ่ึงการก	อการร�ายคร้ังนีถ้อืเปGนเหตุ
รุนแรงทีสุ่ดในฝร่ังเศสนบัต้ังแต	สงครามโลกคร้ังที ่๒ และสร�างความหวาดกลัว
ให�กับประชาชน แต	ในทางกลับกันทําให�แนวคิดความม่ันคงแบบร�วมมือ 
(Cooperative Security) เกดิเปGนรูปธรรมมากขึน้  

 
การก�อการร"ายในยุโรปและฝรั่งเศส: สาเหตุและป1จจัยทางประวัติศาสตร4 
 หลังสงครามโลกคร้ังที่ ๒ มีชาวมุสลิมจากตะวันออกกลางอพยพเข�าไป      
ต้ังรกรากในยุโรปมากขึ้น อันเปGนผลพวงสืบเนื่องมาจากประวัติศาสตร�   
รวมทัง้ปMจจัยประกอบอืน่ๆ ทีส่	งผลให�ยุโรปและฝร่ังเศสตกเปGนเป,าหมายการ 
ก	อการร�ายอย	างต	อเนือ่ง ดังนี ้ 

• นโยบายทีผ่ดิพลาดตัง้แต�อดตี คือ นโยบายด�านแรงงานและนโยบาย
ผ	อนคลายด�านการตรวจคนเข�าเมือง (Guest-worker agreements and 
relaxed immigration) ต้ังแต	ป\ พ.ศ.๒๕๐๓ (ค.ศ.๑๙๖๐) ที่ยุโรปต�องการ
แรงงานเปGนจํานวนมาก ทําให�มีชาวมุสลิมอพยพเข�าไปในยุโรปเพื่อแสวงหา
โอกาสในการทํางานมากขึน้๒  

• มาตรการด"านความม่ันคงข"ามแดนทีห่ละหลวม เช	น การเดินทางข�าม
พรมแดนในยุโรปมีข�อจํากัดน�อย การหล่ังไหลของอาวุธสงครามระหว	าง
พรมแดนทําได�ง	าย และนโยบายรับผู�ล้ีภัยจากตะวนัออกกลางจํานวนมาก  

• เสรภีาพทีไ่ม�เท�าเทียมกัน ส่ือมวลชนฝร่ังเศสมีเสรีภาพในการวิจารณ�

อย	างไร�ขอบเขต เช	น สํานักพิมพ� Charlie Hebdo เขียนการ�ตูนล�อเลียน
ศาสดาของศาสนาอสิลามหลายคร้ัง แต	ในขณะเดียวกัน มีการจํากดัเสรีภาพ
ของสตรีชาวมุสลิมโดยห�ามไม	ให�สวมผ�าคลุมหน�า (ฮิญาบ) ด�วยการออก
กฎหมายว	าด�วยการห�ามปกปaดใบหน�าในทีส่าธารณะ  

• การเป<นพันธมิตรต�อต"านการก�อการร"าย ซ่ึงฝร่ังเศสเปGนหนึ่งใน
พนัธมิตรสําคัญของสหรัฐฯ มาโดยตลอด รวมทัง้การเข�าร	วมปฏิบัติการโจมตี
ทางอากาศในซีเรียเพื่อโจมตีกลุ	ม IS ต้ังแต	 ก.ย.๕๘ เปGนต�นมา นอกจากนี ้
ฝร่ังเศสยังส	งกําลังทหารไปปฏิบติัการนอกประเทศมากกว	า ๑๐,๐๐๐ คน ทัง้ใน
แอฟริกาและอรัิก๓         

สาเหตุดังกล	าวข�างต�น รวมทั้งการสู�รบที่ยืดเย้ือในซีเรียต้ังแต	ป\ พ.ศ. 
๒๕๕๔ ทําให�มีชาวมุสลิมหล่ังไหลเข�าไปในยุโรปเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะฝร่ังเศส
ทีมี่ชาวมุสลิมอาศัยอยู	มาก ทําให�เส่ียงต	อการก	อการร�ายจากกลุ	มมุสลิมญีฮัด 
ซ่ึงเปGนมุสลิมแนวทางรุนแรง (Radical Muslims) ที่ได�รับการสนับสนุนจาก
ตะวันออกกลาง นอกจากนี้ยังมีองค�กรหัวรุนแรงสุดโต	ง (violent extremist 
organizations: VEOs) อืน่ๆ ทีส่ามารถก	อเหตุได� อาท ิผู�ก	อการร�ายในประเทศ 
(Home grown terrorists), กลุ	มเชิดชูคนผิวขาว (White supremacists), 
กลุ	มต	อต�านรัฐบาล (Anti-government militants) และผู�ที่ไม	สังกัดกลุ	ม 
(lone wolf)๔ สถานการณ�ดังกล	าวส	งผลกระทบทางสังคมให�เกดิกระแสต	อต�าน
ชาวมุสลิมหรือโรคกลัวอสิลาม (Islamophobia) ลุกลามออกไป  

 
ความม่ันคงแบบร�วมมือ (Cooperative Security) ในการต�อต"านการก�อการร"าย   
  หลังการโจมตีกรุงปารีส ทั้งฝร่ังเศสและนานาชาติได�ส	งสัญญาณถึง     
การเพิม่มาตรการต	อต�านการก	อการร�ายทีเ่ข�มงวด รวมทัง้มีความร	วมมือจาก
หลายประเทศในการปราบปรามกลุ	ม IS ในซีเรียมากขึน้ ดังนี ้

คณะผู"จัดทํา : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร�และความมั่นคงฯ     โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕     website : www.sscthailand.org 

Cooperative Security : จากการก�อการร"ายสู�ความมั่นคงแบบร�วมมือ๑  
      เอกสารวิเคราะห4สถานการณ4ยุทธศาสตร4และความม่ันคง                   ฉบับท่ี  ๔/๕๙  (๑๖ - ๓๐ พ.ย.๕๘) 

เหตุระเบดิและกราดยิงหลายจุดในกรุงปารีสเม่ือ ๑๓ พ.ย.๕๘ ถอืเป"นการก#อการร$ายคร้ังรุนแรงทีสุ่ดในฝร่ังเศสนบัต้ังแต#สงครามโลกคร้ังที ่๒ การก#อการร$ายคร้ังนี ้
สร$างความต่ืนตระหนกและตอกยํ้าให$เห็นว#าไม#มีทีใ่ดในโลกจะปลอดภัยจากภัยก#อการร$าย ซ่ึงเป"นภัยคุกคามความม่ันคงร#วมของโลกในขณะนี ้ประธานาธบิดีโอบามาฯ 
ได$กล#าวว#า “น่ีไม�ใช�เพยีงการก�อการร�ายต�อฝรั่งเศสเท�าน้ัน แต�เป�นการก�อการร�ายต�อมนุษยชาติทัง้มวล” ผลของเหตุการณ9นี ้ทําให$แนวคิดความม่ันคงแบบ
ร#วมมือ (Cooperative Security) ในการปราบปรามกลุ#ม IS มีความเป"นรูปธรรมมากขึ้น  โดยล#าสุด UNSC มีมติเอกฉันท9เป"นคร้ังแรกอนุมติให$นานาชาติ          
ใช$ทกุมาตรการตามกรอบกฎหมายเพือ่ปราบปรามกลุ#ม IS...  

Infographic by: กศย.ศศย.ฯ 

นโยบายด�านแรงงานและนโยบายผ�อนคลาย
ด�านการตรวจคนเข�าเมือง ทําให�ชาวมุสลิมอพยพเข�ายุโรปจํานวนมาก

กรณสีํานักพิมพ' Charlie Hebdo เขียนการ'ตนู
ล�อเลียนศาสนาอิสลาม แต�จํากัดเสรีภาพห�ามสตรีชาวมุสลิมสวมฮิญาบ

รวมกับสหรัฐฯ ในปฏิบัติการทางทหารเพื่อ
ปราบกลุ�ม IS ในซีเรีย รวมทั้งร�วมต�อต�านการก�อการร�ายทั่วโลก

การข�ามพรมแดนง�าย การหลั่งไหล
ของอาวุธระหว�างพรมแดนสะดวก นโยบายรับผู�ลี้ภัยจากตะวันออกกลาง



• การดําเนินการของฝรัง่เศส ประธานาธบิดีออลลองด�แห	งฝร่ังเศสได�ส่ัง
ปaดชายแดนทัว่ประเทศ และออกมาแถลงต	อรัฐสภาเพือ่ต	อสู�กบัการก	อการร�าย 
โดยมีประเด็นสําคัญ คือ การผ	านพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาการประกาศ
ภาวะฉุกเฉินเปGนเวลา ๓ เดือน การแก�ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม เพื่อรับ
สถานการณ�ก	อการร�าย และการถอนสัญชาติคนฝร่ังเศสทีมี่ ๒ สัญชาติ รวมทัง้
เพิ่มปฏิบัติการโจมตีกลุ	ม IS ในซีเรีย แต	ทั้งนี้ ฝร่ังเศสยังยืนยันจะรับผู�ล้ีภัย
สงครามจากกลุ	ม IS ต	อไป  

• การดําเนินการของนานาชาติ เช	น เบลเย่ียมได�จัดงบประมาณ ๔๐๐ 
ล�านยูโร (ประมาณ ๑,๕๐๐ ล�านบาท) เพือ่สนบัสนนุการต	อต�านการก	อการร�าย 
มีการลงนามระหว	างมาเลเซียและสหรัฐฯ ในข�อตกลงเพิม่เติมด�านการต	อต�าน
การก	อการร�าย โดยมาเลเซียจะสามารถเข�าถึงฐานข�อมูลของสหรัฐฯ ด�าน
ผู�ก	อการร�ายและอาชญากรข�ามชาติได�๕  สืบเนือ่งจากเม่ือไม	นานมานีช้ายชาว
มาเลเซีย ถกูกลุ	มมุสลิมติดอาวธุอาบไูซยาฟลักพาตัวและฆ	าตัดศีรษะ  

• ความม่ันคงแบบร�วมมือในการปราบกลุ�ม IS โดยปรากฏความร	วมมือ
ระหว	างสหรัฐฯ รัสเซีย และฝร่ังเศส เพื่อปราบปรามกลุ	ม IS  ในซีเรีย 
โดยเฉพาะการเพิม่ปฏิบติัการทางทหารมากขึน้  
 - ความร	วมมือระหว	างฝร่ังเศสและรัสเซีย ซ่ึงประธานาธบิดีออลลองด�
กล	าวว	า “จะไม	มีการแบ	งแยกอกีต	อไป” (There is no more divide) และใช�
ปฏิบัติการทางทหารร	วมกับรัสเซียเพื่อกําจัดกลุ	ม IS ในซีเรีย (agreed to   
coordinate military attacks in Syria)๖  
 - ความร	วมมือระหว	างสหรัฐฯ และรัสเซีย ซ่ึงในที่ประชุม G-20  
ประธานาธิบดีโอบามาและประธานาธิบดีปูติน เห็นพ�องร	วมกันว	าการ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองในซีเรียจะต�องมาจากประชาชนซีเรียเท	านั้น  และ 
ทัง้ ๒ ประเทศ จะร	วมมือกนัเพือ่ปราบปรามกลุ	ม IS อกีทัง้จากการประชมุเพือ่
พดูคุยในกรณีซีเรียทีก่รุงเวยีนนา ประธานาธบิดีโอบามาได�กล	าวว	า “รัสเซียเปGน
พันธมิตรที่สร�างสรรค� (a constructive partner)”๗ รวมทั้งคํากล	าวของ
ประธานาธิบดีปูตินที่ว	า “เราขอเสนอความร	วมมือในการต	อต�านการก	อการ
ร�าย ...ซ่ึงจะทําให�เพิ่มประสิทธิภาพเม่ือเราร	วมมือกันต	อสู�” (We proposed 
cooperation on anti-terrorism....we can wage an effective fight only 
together)”๘  ทั้งนี้ เม่ือ ๓๐ ต.ค.๕๘ เคร่ืองบินโดยสารของรัสเซียถูกกลุ	ม IS 
ระเบดิและตกบริเวณคาบสมุทรไซนายของประเทศอยิีปต�  
 - ที่สําคัญเปGนอย	างย่ิง คือ เม่ือ ๒๐ พ.ย.๕๘ คณะมนตรีความม่ันคง 
แห	งสหประชาชาติ ได�ลงมติร	วมกันอย	างเปGนเอกฉันท�คร้ังแรก อนุมัติให�
นานาชาติ ใช�ทุกมาตรการตามกรอบกฎหมายระหว	างประเทศที่จําเปGนเพื่อ
ปราบปรามกลุ	ม IS  
 
บททิง้ท"าย 

ผลพวงทางประวติัศาสตร� และการเดินทางเคล่ือนย�ายข�ามแดนทีส่ะดวก 
ทําให�ประชากรมุสลิมในยุโรปขยายตัวเพิม่ขึน้ รวมทัง้เสรีภาพทีไ่ม	เท	าเทยีมกนั      
ในสังคม อนันํามาซ่ึงความแตกแยกและความเกลียดชังระหว	างกลุ	ม ล�วนเปGน
ปMจจัยสําคัญที่สร�างเงื่อนไขการก	อการร�ายได� นอกจากนี้ ความก�าวหน�าทาง
เทคโนโลยีและการส่ือสารที่ ไร�พรมแดนก็เปGนเคร่ืองมือสําคัญในการ
แพร	กระจายอุดมการณ�ของกลุ	มก	อการร�ายให�สามารถปฏิบัติการอย	างไร�    
แบบแผนและมีความรุนแรงมากขึ้น การมุ	งเป,าการก	อการร�ายไปยังเขตเมือง

และประชาชน ย่ิงทําให�สถานการณ�มีความสลับซับซ�อนมากขึ้น ดังนั้น การ
แก�ปMญหาดังกล	าวจําเปGนต�องมีการวิเคราะห�ความเชื่อมโยงของปMจจัยต	างๆ
รวมทัง้เงือ่นไขทางประวติัศาสตร�อย	างรอบด�านด�วย  

การก	อการร�ายซ่ึงเปGนภัยคุกคามร	วมกนัของโลกในขณะนี ้ทําให�นานาชาติ
หันมาให�ความร	วมมือกนัในรูปแบบของความม่ันคงแบบร	วมมือ (Cooperative 
Security) ที่คํานึงถึงสันติภาพ (Peaceful) และการปราศจากความกลัว 
(Freedom from fear)๘ เห็นได�ชดัจากประเทศมหาอํานาจทัง้ สหรัฐฯ รัสเซีย 
ฝร่ังเศส และประเทศพนัธมิตร ทีหั่นมาร	วมมือกนัในปฏิบติัการต	างๆ เพือ่ปราบ
กลุ	ม IS ซ่ึงเปGนนมิิตหมายทีดี่ในความร	วมมือด�านความม่ันคง 

ในกรณีของอาเซียน การต	อต�านการก	อการร�ายได�ถูกหยิบยกขึ้นมา     
เปGนวาระสําคัญในการประชมุสุดยอดผู�นําอาเซียน คร้ังที่ ๒๗ ทีม่าเลเซีย เม่ือ    
๒๑ พ.ย.๕๘ ทัง้นี ้อาเซียนมีกลไกหลักในการดําเนนิงานด�านต	อต�านการก	อการร�าย 
คือ (๑) สัตยาบันสนธิสัญญาอาเซียนเกี่ยวกับการต	อต�านการก	อการร�าย 
(ASEAN Convention on Counter Terrorism: ACCT) และ (๒) การประชุม
ระดับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (Asean Defence Minister's Meeting: 
ADMM) ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนควรต�องทบทวนและผลักดันกรอบ
ความร	วมมือดังกล	าวให�เปGนรูปธรรมมากขึน้ รวมทัง้ต�องเฝ,าระวังการขยายตัว
ของกลุ	ม IS ทีอ่าจเข�ามาในภูมิภาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต�ได�เช	นกนั  

ในส	วนของประเทศไทย มีคณะกรรมการระดับชาติที่รับผิดชอบในการ
ขับเคล่ือนการแก�ไขปMญหาการก	อการร�ายสากล  ๒ ระดับ ได�แก	 (๑) ระดับ
นโยบาย คือ คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการแก�ไขปMญหาการก	อการร�าย
สากล (นอก.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเปGนประธาน (๒) ระดับอํานวยการ คือ 
คณะอนกุรรมการอํานวยการแก�ไขปMญหาการก	อการร�ายสากล  (อกรส .)  โดย มี 
ผบ.ทสส. เปGนประธาน ซ่ึงกองทพัไทยมีศูนย�ต	อต�านการก	อการร�ายสากล (ศตก.) 
เปGนกลไกหลักสําคัญในการปฏิบติั ซ่ึงต�องติดตามและวเิคราะห�สถานการณ� การ
แลกเปล่ียนข�อมูล และการข	าว รวมทั้งสร�างความร	วมมือระหว	างหน	วยงาน
ตลอดจนการฝ�กปฏิบติัการร	วมกนักบัเครือข	ายทัง้ในและต	างประเทศให�มากขึน้ 
นอกจากนี้ ในการจัดทําแผนเพื่อรองรับการก	อการร�ายให�มีความสอดคล�อง     
ทันกับสถานการณ�ที่เปล่ียนแปลงไปอย	างรวดเร็วและครอบคลุมไม	ใช	เพียง
เจ�าหน�าทีฝ่�ายความม่ันคงเท	านัน้ แต	ยังต�องขยายไปถงึภาคส	วนอืน่ๆ  เช	น  ระบบ
คมนาคม โครงสร�างพลังงาน เจ�าหน�าทีกู่�ภัย เจ�าหน�าทีดั่บเพลิง และเจ�าหน�าที่
ทางการแพทย�ด�วย...� 
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