
 

ปฏิบัติการเวสต์เกต ในประเทศเคนยา โดยกลุ่มก่อการร้าย   
อัลชาบับ ท่ีมีหนึ่งในผู้ก่อการ คือ ซาแมนตา ลูทต์เวตท์ ชาวอังกฤษ 
ภรรยาของเจอร์เมน ลินด์ซีย ์มอืระเบิดฆ่าตัวตายท่ีสถานรีถไฟใต้ดิน 
ในกรุงลอนดอนเมือ่ ๗ ก.ค.๔๘ รวมถงึเหตุการณท่ี์ทหารองักฤษและ
ฝรัง่เศสถกูท ารา้ยด้วยอาวธุมดี เปน็ประเด็นท่ีท าใหเ้หน็ความเชือ่มโยง
กนัของการกอ่การรา้ยระหวา่งประเทศท่ีปฏบิติัการกระจายออกไปยงั
ท่ีต่างๆ ท้ังนี้จากรายงานพบว่ามีชาวต่างชาติเข้าร่วมกับกลุ่มมุสลิม
ญีฮัด เพื่อต่อสูใ้นแอฟริกาและตะวนัออกกลาง ท้ังในลิเบียและซีเรีย
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงของยุโรปแจ้งเตือนว่า 
องค์กรกอ่การรา้ยในซเีรียเตรยีมพรอ้มจะกอ่การรา้ยระหวา่งประเทศ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยโุรป จากขอ้มลูเมือ่ เม.ย. ๕๖ หนว่ยงานต่อต้าน
การกอ่การรา้ยของสหภาพยโุรป คาดการณว์า่มพีลเมอืงชาวยโุรปกวา่ 
๕๐๐ คน ท่ีเขา้รว่มต่อสูใ้นซเีรยี โดยสว่นใหญม่าจากสหราชอาณาจกัร 
ฝรัง่เศส และไอรแ์ลนด์ นอกจากนีบ้างสว่นเขา้ไปรว่มสูร้บในซเีรยีต้ังแต่
เริ่มต้นเมื่อปี ๒๕๕๔ และข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ El Mundo ของ
สเปนระบุว่ากลุ่มกบฏซีเรีย Jaish al - Muhajireen wal Ansar 
(Army of Emigrants and Helper : กองทัพของผู้ อพยพและ  

ผู้ช่วยเหลือ) หรือรู้จักในนาม Muhajireen Brigade ท่ีน าโดยกลุ่ม
เชชเนียและมีชาวต่างชาติเข้าร่วมจ านวนมาก ได้มีการคัดเลือก
สมาชิกจากทุกมุมโลกเพื่อเข้าร่วมกับฝ่ายกบฏซีเรียอีก ๒ กลุ่ม คือ 
กลุ่ ม  Khattab Brigade และกลุ่ ม  Army Muhammad ตาม
รายงานคาดว่ารวบรวมคนได้กว่า ๑,๐๐๐ คน และน าไปสู่การ
โจมตีจังหวัดต่างๆ ของซีเรีย  

 
ชุมชนมุสลิมในยุโรปกับการขยายตัวของการก่อการร้าย 

จากนโยบายด้านแรงงานและนโยบายผ่อนคลายด้านการ
ตรวจคนเข้าเมือง (Guest-worker agreements and relaxed 
immigration) ต้ังแต่ปี ๑๙๖๐ ท่ีท าให้มีชาวมุสลิมอพยพเข้าไปใน
ยุโรป เพื่อแสวงหาโอกาสในการท างานมากขึ้น รวมท้ังการเดินทาง
ข้ามพรมแดนในยุโรปมีข้อจ ากัดน้อย จึงท าให้เกิดการกระจายตัว
ของชาวมุสลิมเข้าไปในยุโรปเพิ่มขึ้น โดยบางส่วนมีความสัมพันธ์
และได้รับการสนับสนุนจากตะวันออกกลาง ท้ังนี้หลังสถานการณ์
การสูร้บในซเีรยีต้ังแต่ป ี๕๔ พบวา่ยโุรปเผชญิกบัการกอ่การรา้ยหลาย
ครั้งจากชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในยุโรป อาทิ   

 การก่อการร้ายในยุโรปเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากกลุ่มมุสลิมยุโรป รวมท้ังยังพบการเดินทางเข้าออกของพลเมืองชาวยุโรปท่ีเข้าร่วม
การสู้รบในซีเรีย ลิเบีย เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงกันของการก่อการร้ายระหว่างประเทศท่ีปฏิบัติการกระจายออกไปยังท่ีต่างๆ  
ท าให้รัฐบาลของสหภาพยุโรปได้มีการเห็นชอบร่วมกันในยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้าย เพื่อให้เกิดแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งในอนาคตอันใกล้ของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนสามารถน ายุทธศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นแบบแผนในการด าเนินงานได้... 

บทความวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศรายสัปดาห์        ฉบับที่  ๙/๕๗          ๒๕ พ.ย. - ๑ ธ.ค.๕๖ 

ยุทธศาสตรต์่อต้านการก่อการร้ายของสหภาพยุโรป : ภาพอนาคตอาเซียน  

คณะผู้จัดท า : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕ website : www.sscthailand.org 



           คณะผู้จัดท า : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕ website : www.sscthailand.org 

มี.ค.๕๕ : กองก าลังต ารวจต่อต้านการก่อการร้ายของ
รัฐบาลกลางเบลเยียม ได้ยิงผู้ต้องสงสัย ซึ่งเป็นพลเมืองฝรั่งเศสเชื้อ
สายแอลจีเรียท่ีเคยเข้ารับการฝึกพลร่มกับกองก าลังต่างประเทศ 
โดยต ารวจค้นพบท่ีซ่อนอาวุธและวัตถุระเบิดในท่ีพัก ซึ่งต้องสงสัย
ว่าจะน ามาใช้ในการโจมตีกองก าลังติดอาวุธในยุโรป 

ก.ค.๕๕ : ชายชาวสวีเดนเชื้อสายเลบานอน เตรียมการ
น าระเบิดขึ้นเครื่องบินโดยสารสหรัฐฯ ในระหว่างการแข่งขันกีฬา
โอลิมปิกท่ีกรุงลอนดอน โดยชายคนดังกล่าวเปลี่ยนมานับถือ
ศาสนาอิสลามเมื่อปี ๒๐๐๘ และได้รับคัดเลือกส าหรับการ
ด าเนินงานในค่ายฝึกอบรมการก่อการร้ายในเยเมน  

ส.ค.๕๕ : ต ารวจสเปนและฝรั่งเศส ได้เบาะแสว่าจะมี
การก่อการร้ายโดยกลุ่มอัลเคด้าชาวเชชเชนและเติร์ก ท่ีเคยได้รับ
การฝึกในปากีสถาน โดยมีแผนจะท้ิงระเบิดจากเครื่องร่อน (para-
gliders) ลงบนเป้าหมายอันเป็นสัญลักษณ์ของอังกฤษและสหรัฐฯ 
ท่ีอยู่ในสเปน ฝรั่งเศส และท่ีอื่นๆ ในยุโรป ระหว่างช่วงการแข่งขัน
กีฬาโอลิมปิกในลอนดอน  

 ประเด็นภัยคุกคามจากกลุ่มมุสลิมญีฮัด ท าให้ฝรั่งเศสและ 
สหราชอาณาจักร ซึ่งมีประชากรมุสลิมอาศัยอยู่จ านวนมาก ลังเลท่ี 
จะจัดหาอาวุธให้กลุ่มกบฏซีเรียและยุติการสนับสนุนในท่ีสุด โดย
ท้ัง ๒ ประเทศตระหนักดีว่าการมีกลุ่มคนมุสลิมขนาดใหญ่กระจาย
ไปท่ัวยุโรป เป็นการดึงดูดกลุ่มมุสลิมญีฮัดจากท่ีต่างๆ ท่ีได้รับการ
ฝึกจากปากีสถาน ซีเรีย อัฟกานิสถาน เยเมน และแอฟริกาเหนือ 
เข้ามาใช้ยุโรปเป็นแหล่งพ านักหรือก่อการร้ายมากขึ้น  

 
มาตรการป้องกันการก่อการร้ายของยุโรป 

รัฐบาลสหภาพยุโรปได้เห็นชอบร่วมกันในยุทธศาสตร์ต่อต้าน 
การก่อการร้าย (EU Counter Terrorism Strategy) ซึ่งเปรียบ
เหมือนแผนแม่บทเพื่อสร้างความร่วมมือและวางกรอบให้ประเทศ
สมาชิกมีนโยบายต่อต้านการก่อการร้ายในแนวทางเดียวกัน 
รวมท้ังน าเสนอกลไกระดับสหภาพยุโรปท่ีจะช่วยเสริม/ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของประเทศสมาชิก โดยประเทศสมาชิกต้องท างาน
ร่วมกันมากขึ้น ซึ่งก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน ๔ ด้าน คือ  

Prevent -  การปอ้งกนับคุคลถกูชกัจงูเขา้ไปรว่มกลุม่กอ่การรา้ย 
ก าจดัเงือ่นไขท่ีน าไปสูแ่นวคดิหวัรนุแรง เชน่ ธรรมาภบิาล ให้โอกาส
ด้านการศกึษา สง่เสรมิสทิธมินษุยชน ลดความเหลือ่มล้ า การแบง่แยก
ทางศาสนาและเลือกปฏิบัติ 

Protect – การรักษาความปลอดภัย และลดความเสี่ยงของ 
การเป็นเป้าถูกโจมตีจากการก่อการร้าย การแลกเปลี่ยนขอ้มูล การ
เสรมิการควบคมุและปอ้งกนัพรมแดนของสหภาพยโุรปโดยรวม  

Pursue – การปราบปรามผู้ก่อการร้ายและเครือข่าย แหล่ง
เงินทุน การด าเนินการติดตามข้ามพรมแดน จับกุม และด าเนินคดี
ตามกระบวนการยุติธรรม ด้วยวิธีการท่ีเคารพในสิทธิมนุษยชนและ
กฎหมายระหว่างประเทศ การประเมินสถานการณ์ตามข่าวกรอง 

Respond – การเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์ท่ีเกิด
จากกอ่การรา้ย และการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั ต้องมกีารประสานงาน
ในด้านปฏิบัติการและสื่อมวลชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและ
ความคุ้มครองชาวยุโรปในต่างประเทศ 

ท้ังนี้ หัวใจส าคัญของยุทธศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ 
ขั้นการรักษาความปลอดภัย (Protect) โดยมีการใช้ระบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้เดินทางเข้าสหภาพยุโรปท่ีมี ๙ ประเทศ  
ใช้ร่วมกัน คือ ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบิร์ก 
เยอรมน ีโปแลนด์ อติาล ีสหราชอาณาจกัร และสวเีดน อยา่งไรกต็าม 
ประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่แล้ว แต่
ยังขาดการน ามาใช้ร่วมกัน ท้ังนี้ อาจเป็นผลมาจากรัฐสภายุโรป
กงัวลเกีย่วกบัการละเมดิสทิธคิวามเปน็สว่นตัว นอกจากนี ้ได้มกีารน า
ระบบ biometric มาใช้ส าหรับเอกสารเดินทาง ระบบแลกเปลี่ยน
ข้อมูลวีซ่ารุ่นใหม่ (Schengen Information System II) ปรับปรุง
การรักษาความปลอดภัยของพาหนะขนส่ง และด่าน/ ท่าเรือ/ ท่า
อากาศยาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   
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จากการท่ีประชากรมุสลิมในยุโรปขยายตัวเพิ่มขึ้น และการ
เดินทางคมนาคมท่ีมีความสะดวกระหว่างกัน รวมทั้งปฏิบัติการท่ีไร้
แบบแผนของกลุ่มหลากหลาย อาทิ กลุ่มมุสลิมญีฮัด กลุ่มหัวรุนแรง 
และกลุ่ม home grown terrorist จึงอาจไม่ง่ายในการป้องกัน     
การก่อการร้ายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ในกรณีของอาเซียนท่ีจะเข้าสู่
การเป็นประชาคมอย่างเต็มรูปแบบในปี ๕๘ ซึ่งประเทศสมาชิก
อาเซียนบางประเทศมีกลุ่มก่อการร้ายใช้เป็นแหล่งพ านักและ
ปฏิบัติการหลายกลุ่ม อาทิ Abu Sayyaff, Jemaah Islamiyah และ 
MILF เป็นต้น โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้ตระหนักร่วมกันถึง 
ภัยคุกคามจากการก่อการร้าย จึงได้มีการให้สัตยาบันสนธิสัญญา
อาเซียนเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย (ASEAN Convention 
on Counter Terrorism – ACCT) ต้ังแต่ปี ๕๒ และการก่อการร้าย
ยังเป็น ๑ ในกรอบความร่วมมือของ ADMM ซึ่งสิงคโปร์และ
ออสเตรเลียจะเป็นเจ้าภาพร่วมกันในปี ๕๗-๕๘ นอกจากนี้ 
อาเซียนหลังปี ๕๘ จะมีความคล้ายคลึงกับสหภาพยุโรปมากขึ้น 
ดังนั้นอาเซียนสามารถน ายุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายของ
สหภาพยโุรป มาเปน็แบบแผนในการด าเนนิงานท้ังในด้านกฎระเบยีบ 
นโยบายชายแดน ระบบเทคโนโลย ีและการแลกเปลีย่นขอ้มลูระหวา่ง
ประเทศสมาชกิ เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางการด าเนนิงานด้านต่อต้านการกอ่
การรา้ยเพือ่ใหเ้กดิขึน้อยา่งเปน็รปูธรรมต่อไป..   
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