
	 บทความนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของงานวจิยัภายใต ้

โครงการแลกเปล่ียนนักวิจัย	(Visiting	Scholar	

Analyst)	ที่ด�าเนินการร่วมระหว่างสถาบัน	Daniel	

K.	 Inouye	Asia-Pacific	Security	Studies	Center 

(DKI	APCSS)	ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ	กับ 

ศูนย์	East	–	West	Center	เป็นระยะเวลา	๑	เดือน	

ณ	 เมืองโฮโนลูลู	 มลรัฐฮาวาย	 ประเทศสหรัฐฯ 

ในโอกาสน้ีผูเ้ขยีนซึง่ได้รบัโอกาสให้เข้าร่วมโครงการ

ดงักล่าวขอถ่ายทอดมุมมอง	 ทัศนะ	 และสิ่งที่ได้รับ 

ทั้งจากภาครัฐและวิชาการของสหรัฐฯ	ประกอบกับ 

ความเห็นส่วนตัวในประเด็นบทบาทของสหรัฐฯ	

ต่ออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

อนุภูมิภาคลุ่มน�าโขงและความส�าคัญต่อสหรฐัฯ

	 สหรัฐฯ	 เริ่มปฏิสัมพันธ ์กับอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น�้าโขงเป็นรูปธรรมตั้งแต่ห้วงทศวรรษ	๑๙๖๐	

เป็นต้นมา	ซึ่งเป็นห้วงเวลาที่สงครามเวียดนามก�าลัง

ด�าเนินอยู่เพียงแต่การด�าเนินการและแบบแผนของ

สหรัฐฯรวมถึงพ้ืนที่ปฏิบัติการนั้นจ�ากัดเพียงแค่ 

เป้าหมายทางการเมืองและการทหาร	โดยสหรัฐฯ	

ได้จัดตั้งกองเรือลาดตระเวนเส้นทางน�้าระหว่าง 

กองทพัสหรฐัฯ	กบักองทพัเวยีดนามใต้	 เพือ่สกดักัน้ 

เส ้นทางการล�าเลียงอาวุธของกลุ ่มกองก�าลัง

เวยีดนามเหนือที่เป็นคอมมิวนิสต์หรือ	“เวียดกง”	

เข้าสูเ่วียดนามใต้ตลอดเส้นทางของแม่น�า้โขงบรเิวณ

สามเหลี่ยมปากแม่น�้าโขง	(Mekong	Delta)	

	 แม้ว่าสหรัฐฯ	จะประสบความส�าเร็จจาก 

ปฏิบัติการลาดตระเวนในพ้ืนที่ดังกล่าว	แต่ความ 

พ่ายแพ้ในสงครามเวยีดนาม	 ท�าให้สญูเสยีทรัพยากร

และบุคลากรจ�านวนมากที่เสียชีวิตและบาดเจ็บ

รวมถึงแรงกดดันจากประชาชนสหรัฐฯ	ที่ต่อต้าน

การท�าสงครามท�าให้สหรัฐฯ	จ�าเป็นต้องลดบทบาท

ด้านการทหารและหันเหมาด�าเนินนโยบายที่ท�าโดย

การให้เงินช่วยเหลือต่างประเทศเพื่อการพัฒนา	

(Development	Assistance)	ผ่านองค์กรเพื่อการ 

ทัศนะของสหรัฐอเมริกา

ต่ออนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

ธีรกานต์ พงศ์พิชญามาตย์*

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ส�านักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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พัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ	 (USAID)	 ที่

แอบแฝงผลประโยชน์ทางการเมืองและความม่ันคง	

การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นมิตรต่อประเทศท่ี

เอื้อเฟื้อ	 ความหวาดระแวงท่ีอาจเกิดข้ึนต่อท่ีเคย 

ขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมืองในอนุภูมิภาค	 อาทิ	

ลาว	 เวียดนาม	 และกัมพูชา	 การแทรกซึมอิทธิพล

ผ่านโครงการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่าง  ๆ 	ท�าให้ 

ภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ	ดีข้ึนและไว้เนื้อเชื่อใจ

 อยา่งไรก็ตาม	การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

อย่างก้าวกระโดดของจีนและความมุ่งมั่นจริงจัง

ในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยของผู้น�าจีนตั้งแต่

ช่วงทศวรรษ	๑๙๗๐	 จนถึงปัจจุบันและการขึ้น

ด�ารงต�าแหน่งของประธานาธิบดี	 สี	 จิ้น	 ผิง	 ตั้งแต่ 

ปี	๒๐๑๓	ที่มาพร้อมกับความเอาใจใส่เพื่อพัฒนา

ประเทศในทุกมิติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับ

ชาติที่เรียกว่า	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	(BRI)	ภายใต้ 
วงเงินการลงทุนมหาศาลหลายพันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ	 เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายทางกายภายผ่าน
โครงการสร้างและพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน			
อีกทั้งนโยบายมุ่งสู่ทางใต้ของจีน	 (รัฐบาลกลางจีน
พยายามผลักดันให้มณฑลด้านตะวันตกและใต้ซ่ึง
ไม่มีทางออกทะเล	 และยากต่อการพัฒนานโยบาย
และพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลนั้น	ๆ	อาทิ	มณฑล
ยูนนานมุ่งเน้นขยายเส้นทางการค้าสู ่ทางด้านใต้
ผ่านเส้นทางแม่น�้าโขงเป็นส�าคัญ)	 ให้ความสนใจกับ	
๒	 เส้นทางส�าคัญ	 ได้แก่	ทะเลจีนใต้	 กับ	แม่น�้าโขง 
โดยจีนเริ่มขยายบทบาทน�าในหลายประเทศของ 
อนุภูมิภาคและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นปัจจัย 
ล�าดบัแรกให้สหรฐัฯ	ต้องปรบัยทุธศาสตร์และนโยบาย 
ต่ออนภุมูภิาคลุม่น�า้โขงให้ชดัเจนเพือ่รกัษาผลประโยชน์
ที่เคยมีมาของสหรัฐฯ	ในอนุภูมิภาคดังกล่าว

	 สหรัฐฯ	 หันมาให้ความสนใจอนุภูมิภาค 

ลุ ่มแม ่น�้ า โขงอย ่างจริง จังภายใต ้การน�าของ

ประธานาธบิดบีารัก	โอบามา	โดยได้จัดตั้งกลไก 

ระดับอนุภูมิภาคเรียกว่าข้อริเริ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง	

(Lower	 Mekong	 Initiative-LMI)	 ในปี	 ๒๐๐๙	

เป็นครั้งแรกที่สหรัฐฯ	 จัดตั้งกลไกระดับอนุภูมิภาค 

และตระหนักว่าพื้นท่ีอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 คือ 

พื้นที่ส�าคัญทางยุทธศาสตร์	ต่อมาภายใต้การบริหาร 

งานของประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	ยิ่งช่วยเน้นย�้า 

ให้เห็นความส�าคัญของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง 
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ท่าทีของไทยต่อการแขง่ขนัของมหาอ�านาจในอนุภูมิภาคลุม่น�าโขง

	 ส�าหรับท่าทีของประเทศไทยต้องการให้อนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขงมีดุลยภาพ	 ลดการพึ่งพา 

มหาอ�านาจชาติใดชาติหนึ่งและส่งเสริมให้ประเทศและองค์การระหว่างประเทศร่วมกันพัฒนาระบบการ

บริการจัดการน�้าเพื่อความยั่งยืน	 อย่างไรก็ตาม	 การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของจีน 

และบทบาทผู้ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจรายใหญ่ของอนุภูมิภาคผ่านโครงการสร้างและพัฒนา

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน	 อาทิ	 การสร้างเขื่อนในลุ่มแม่น�้าโขงตอนบน	 สร้างผลกระทบเชิงลบต่อระบบ

นิเวศน์ของแม่น�้าโขงและก่อให้เกิดความตระหนักในวงกว้าง	 โดยเฉพาะส�าหรับประเทศปลายแม่น�้าโขงเพื่อ

บริหารจัดการน�้าร่วมกัน

โดยประธานาธิบดีทรัมป์ฯ	ประกาศค�าว่า	“อินโด-

แปซิฟิก”	 ที่เชื่อมโยงตั้งแต่มหาสมุทรแปซิฟิกถึง 

มหาสมุทรอินเดีย	 โดยขอบเขตที่กว้างขึ้นส่งผลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ท�าให้ภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นจุดก่ึงกลางและ 

ใจความส�าคัญส�าหรับการบรรลุยุทธศาสตร์	“อินโด- 

แปซิฟิก”	ของสหรัฐฯ	โดยเอกสารเชิงนโยบายล่าสุด 

ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ	“A	Free	and 

Open	 Indo-Pacific:	 Advancing	 a	 Shared 

Vision”	ที่เผยแพร่เม่ือเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๒	 

ระบถุงึความส�าคญัทางยทุธศาสตร์ของภมูภิาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้และอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง	

แม้ว่าสหรัฐฯ	มุ่งสร้างภาพ-ลักษณ์เชิงยุทธศาสตร์

แต ่ยั งคงขาดแนวทางหรือทิศทางเชิงนโยบาย 

ในอนาคตซึ่งเป็นความท้าทายของสหรัฐฯ	

	 ดังนั้น	 หากใช้หลักเชิงเปรียบเทียบ	 จะ 

พอสังเขปได้ว่า	 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงโดยเฉพาะ

ในบริเวณที่เรียกว่าแม่น�้าโขงตอนล่าง	 (ไม่รวมจีน 

ซึ่งเป็นประเทศแม่น�้าโขงตอนบน)	 เริม่มีความส�าคัญ 

ทางยทุธศาสตร์ส�าหรบัสหรัฐฯ	 เพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 

แต่อาจขาดความต่อเนื่องและการวางทิศทางท่ี 

ชัดเจน	 อีกทั้งบทบาทและสรรพก�าลังของสหรัฐฯ	

ในการเมืองระหว่างประเทศปัจจุบันยังคงให้ความ 

ส�าคัญเพื่อสกัดก้ันการแผ่ขยายอิทธิพลและการ

สร้างเกาะเทียมของจีน	 ตลอดจนเสรีภาพในการ 

เดินเรือและบินผ่านในทะเลจีนใต้เป็นล�าดับแรก

ก่อนการบริหารจัดการลุ่มน�้าโขงและกระชับความ 

สมัพนัธ์กับประเทศอาเซยีนภาคพืน้ทวปีทีส่นบัสนนุ 

อิทธิพลของจีนทางเศรษฐกิจ
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พัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ	 (USAID)	 ที่

แอบแฝงผลประโยชน์ทางการเมืองและความม่ันคง	

การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เป็นมิตรต่อประเทศที่

เอื้อเฟื้อ	 ความหวาดระแวงท่ีอาจเกิดขึ้นต่อที่เคย 

ขัดแย้งทางอุดมการณ์การเมืองในอนุภูมิภาค	 อาทิ	

ลาว	 เวียดนาม	 และกัมพูชา	 การแทรกซึมอิทธิพล

ผ่านโครงการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนต่าง  ๆ 	ท�าให้ 

ภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ	ดีขึ้นและไว้เนื้อเชื่อใจ

 อยา่งไรก็ตาม	การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ

อย่างก้าวกระโดดของจีนและความมุ่งมั่นจริงจัง

ในการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยของผู้น�าจีนตั้งแต่

ช่วงทศวรรษ	๑๙๗๐	 จนถึงปัจจุบันและการขึ้น

ด�ารงต�าแหน่งของประธานาธิบดี	 สี	 จิ้น	 ผิง	 ตั้งแต่ 

ปี	๒๐๑๓	ที่มาพร้อมกับความเอาใจใส่เพ่ือพัฒนา

ประเทศในทุกมิติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจระดับ

ชาติที่เรียกว่า	“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”	(BRI)	ภายใต้ 
วงเงินการลงทุนมหาศาลหลายพันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ	 เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายทางกายภายผ่าน
โครงการสร้างและพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน			
อีกท้ังนโยบายมุ่งสู่ทางใต้ของจีน	 (รัฐบาลกลางจีน
พยายามผลักดันให้มณฑลด้านตะวันตกและใต้ซึ่ง
ไม่มีทางออกทะเล	 และยากต่อการพัฒนานโยบาย
และพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลนั้น	ๆ	อาทิ	มณฑล
ยูนนานมุ่งเน้นขยายเส้นทางการค้าสู ่ทางด้านใต้
ผ่านเส้นทางแม่น�้าโขงเป็นส�าคัญ)	 ให้ความสนใจกับ	
๒	 เส้นทางส�าคัญ	 ได้แก่	ทะเลจีนใต้	 กับ	แม่น�้าโขง 
โดยจีนเริ่มขยายบทบาทน�าในหลายประเทศของ 
อนุภูมิภาคและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจึงเป็นปัจจัย 
ล�าดบัแรกให้สหรฐัฯ	ต้องปรบัยทุธศาสตร์และนโยบาย 
ต่ออนภุมูภิาคลุม่น�า้โขงให้ชดัเจนเพือ่รกัษาผลประโยชน์
ที่เคยมีมาของสหรัฐฯ	ในอนุภูมิภาคดังกล่าว

	 สหรัฐฯ	หันมาให้ความสนใจอนุภูมิภาค 

ลุ ่มแม ่น�้ า โขงอย ่างจริง จังภายใต ้การน�าของ

ประธานาธบิดบีารัก	โอบามา	โดยได้จัดตั้งกลไก 

ระดับอนุภูมิภาคเรียกว่าข้อริเริ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง	

(Lower	 Mekong	 Initiative-LMI)	 ในปี	 ๒๐๐๙	

เป็นครั้งแรกท่ีสหรัฐฯ	 จัดตั้งกลไกระดับอนุภูมิภาค 

และตระหนักว่าพื้นท่ีอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 คือ 

พื้นที่ส�าคัญทางยุทธศาสตร์	ต่อมาภายใต้การบริหาร 

งานของประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	ยิ่งช่วยเน้นย�้า 

ให้เห็นความส�าคัญของอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง 
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ท่าทีของไทยต่อการแขง่ขนัของมหาอ�านาจในอนุภมิูภาคลุม่น�าโขง

	 ส�าหรับท่าทีของประเทศไทยต้องการให้อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงมีดุลยภาพ	 ลดการพ่ึงพา 

มหาอ�านาจชาติใดชาติหนึ่งและส่งเสริมให้ประเทศและองค์การระหว่างประเทศร่วมกันพัฒนาระบบการ

บริการจัดการน�้าเพื่อความยั่งยืน	 อย่างไรก็ตาม	 การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดของจีน 

และบทบาทผู้ให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจรายใหญ่ของอนุภูมิภาคผ่านโครงการสร้างและพัฒนา

สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน	 อาทิ	 การสร้างเข่ือนในลุ่มแม่น�้าโขงตอนบน	 สร้างผลกระทบเชิงลบต่อระบบ

นิเวศน์ของแม่น�้าโขงและก่อให้เกิดความตระหนักในวงกว้าง	 โดยเฉพาะส�าหรับประเทศปลายแม่น�้าโขงเพื่อ

บริหารจัดการน�้าร่วมกัน

โดยประธานาธิบดีทรัมป์ฯ	ประกาศค�าว่า	“อินโด-

แปซิฟิก”	 ที่เช่ือมโยงตั้งแต่มหาสมุทรแปซิฟิกถึง 

มหาสมุทรอินเดีย	 โดยขอบเขตท่ีกว้างข้ึนส่งผลต่อ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ท�าให้ภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นจุดก่ึงกลางและ 

ใจความส�าคัญส�าหรับการบรรลุยุทธศาสตร์	“อินโด- 

แปซิฟิก”	ของสหรัฐฯ	โดยเอกสารเชิงนโยบายล่าสุด 

ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ	“A	Free	and 

Open	 Indo-Pacific:	 Advancing	 a	 Shared 

Vision”	ที่เผยแพร่เมื่อเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๒	 

ระบถุงึความส�าคญัทางยทุธศาสตร์ของภูมภิาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้และอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น�้าโขง	

แม้ว่าสหรัฐฯ	 มุ่งสร้างภาพ-ลักษณ์เชิงยุทธศาสตร์

แต ่ยั งคงขาดแนวทางหรือทิศทางเชิงนโยบาย 

ในอนาคตซึ่งเป็นความท้าทายของสหรัฐฯ	

	 ดังนั้น	 หากใช้หลักเชิงเปรียบเทียบ	 จะ 

พอสังเขปได้ว่า	 อนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงโดยเฉพาะ

ในบริเวณที่เรียกว่าแม่น�้าโขงตอนล่าง	 (ไม่รวมจีน 

ซึ่งเป็นประเทศแม่น�้าโขงตอนบน)	 เริม่มคีวามส�าคญั 

ทางยทุธศาสตร์ส�าหรบัสหรัฐฯ	 เพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่ง 

แต่อาจขาดความต่อเนื่องและการวางทิศทางท่ี 

ชัดเจน	 อีกทั้งบทบาทและสรรพก�าลังของสหรัฐฯ	

ในการเมืองระหว่างประเทศปัจจุบันยังคงให้ความ 

ส�าคัญเพื่อสกัดกั้นการแผ่ขยายอิทธิพลและการ

สร้างเกาะเทียมของจีน	 ตลอดจนเสรีภาพในการ 

เดินเรือและบินผ่านในทะเลจีนใต้เป็นล�าดับแรก

ก่อนการบริหารจัดการลุ่มน�้าโขงและกระชับความ 

สัมพันธ์กบัประเทศอาเซียนภาคพ้ืนทวปีทีส่นบัสนนุ 

อิทธิพลของจีนทางเศรษฐกิจ
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	 ทั้งนี้	 เพื่อท�าให้แม่น�้าโขงมีดุลยภาพ	 ไทย

เห็นว่าสหรัฐฯ	 เป็นตัวแสดงที่มีศักยภาพและช่วย 

รักษาความสมดุลในอนุภูมิภาคได้	 โดยฝ่ายไทยเสนอ 

ให้สหรฐัฯ	ด�าเนินการภายใต้กลไก	“ข้อริเริม่อนภูุมภิาค 

ลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง”	 (Lower	 Mekong	 Initia-

tive	 -	 LMI)	 ที่สหรัฐฯ	 ก่อตั้งขึ้นและให้ความส�าคัญ 

กบัการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของอนุภูมิภาคฯ	 อีกทัง้ 

สหรัฐฯ	 เห็นด้วยกับฝ่ายไทยว่าพฤติกรรมของจีนใน 

อนภุมูภิาคฯ	กระทบกับความเป็นเอกภาพของอาเซียน

และเป็นเคร่ืองมือต่อรองขยายอิทธิพลทางการทหาร 

ของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงและทะเลจีนใต้	

บทสรุป

 	 แม้ว่าไทยต้องการให้สหรัฐฯ	 เสริมสร้าง

บทบาทในอนุภูมิภาคให้เข้มแข็งและมีบทบาทน�า	แต่

ดูเหมือนว่าสหรัฐฯ	 ก�าลังประสบกับปัญหาทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ	 โดยเฉพาะการจัดล�าดับความ

ส�าคัญและการวางทิศทางอนาคตของสหรัฐฯ	 ต่อ

การรับมืออิทธิพลของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

และในบางประเทศ	 ที่เปิดโอกาสให้จีนเข้าแสวงหา

ผลประโยชน์	 นอกจากนี้ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดี

ทรัมป์ฯ	 การตอบโต้อิทธิพลของจีนจะเป็นการตอบโต้

ทางด้านเศรษฐกิจและการทหาร	 ซึ่งมาตรการตอบโต้

ดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมต่อปัจจัยที่ละเอียดอ่อนของ

ประเทศในอนุมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงซึ่งผู้เขียนจะกล่าว

ถึงในวารสารความมั่นคงฉบับหน้าโดยละเอียดอีกครั้ง 

ถงึข้อจ�ากัดและความท้าทายของสหรัฐฯ	 ในเชิงการ

บริหารจัดการภายในประเทศและบริบทแวดล้อม 

ซึ่งจ�ากัดการกลับเข้ามาของสหรัฐฯ	ในอนุภูมิภาคลุ่ม

น�้าโขง
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	 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรเรือ่ง	 Course	 on	 Crisis	 Management	 in	 Terrorist 
Attacks	 จัดโดย	 Conference	 on	 Interaction	 and	 Confidence	 Building	 Measure	 in	 Asia	 (CICA)	
ระหว่างวนัท่ี	๒	–	๖	ธนัวาคม	๒๕๖๒	ณ	กรงุอังการา	ประเทศตรุกี	โดยจะขอถ่ายทอดมุมมองท่ีได้รบัจากการ
อบรมให้แก่ผู้ท่ีสนใจโดยอาจจะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�างานของหน่วยงานด้านความม่ันคงของไทย

 ๑. Conference on Interaction and Confidence Building Measure in Asia (CICA)
	 Conference	on	Interaction	and	Confidence	Building	Measure	in	Asia	(CICA)	เป็นองค์กรท่ี
ก่อต้ังเม่ือปี	๒๕๓๕	โดยมีสมาชิกอยู	่๒๗	ประเทศ	รวมถงึไทย	ซึง่	CICA	มีเป้าหมายจะมีความร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกใน	๕	ด้านด้วยกัน	ได้แก่	เศรษฐกิจ	ส่ิงแวดล้อม	สังคม	ความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่	รวมท้ัง
การทหารและการเมือง	ซึ่งการขับเคลื่อนด้านความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่แก่ประเทศสมาชิก	จึง
ได้จัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าว	 โดยฝ่ายฝึกอบรมหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย	 ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติตรุกี	
(Turkey	National	Police	:	TNP)	

* นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏบัิตกิาร	ส�านกัประเมนิภยัคุกคาม	ส�านกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ
16	CICAจดัการอบรมเกีย่วกบั	Course	on	Radicalization	Process	leading	to	Terrorism	and	Preventive	Methods	,	Course	on	Combat-
ting	the	Financing	of	Terrorism,	Course	on	Counter	Terrorism	Basic	Training	,	Course	on	Analysis	Methods	Basic	Training	

มุมมองการจัดการภาวะวิกฤตในกรณี

การก่อการร้ายของตุรกี

ชัชพรรณ จินดาหรา*
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