
	 ทั้งนี้	 เพื่อท�าให้แม่น�้าโขงมีดุลยภาพ	 ไทย

เห็นว่าสหรัฐฯ	 เป็นตัวแสดงที่มีศักยภาพและช่วย 

รักษาความสมดุลในอนุภูมิภาคได	้ โดยฝ่ายไทยเสนอ 

ให้สหรฐัฯ	ด�าเนินการภายใต้กลไก	“ข้อริเริม่อนภูุมภิาค 

ลุ่มแม่น�้าโขงตอนล่าง”	 (Lower	 Mekong	 Initia-

tive	 -	 LMI)	 ที่สหรัฐฯ	 ก่อตั้งขึ้นและให้ความส�าคัญ 

กบัการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของอนุภูมิภาคฯ	 อีกทัง้ 

สหรัฐฯ	 เห็นด้วยกับฝ่ายไทยว่าพฤติกรรมของจีนใน 

อนภุมูภิาคฯ	กระทบกับความเป็นเอกภาพของอาเซยีน

และเป็นเครื่องมือต่อรองขยายอิทธิพลทางการทหาร 

ของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงและทะเลจีนใต้	

บทสรุป

 	 แม้ว่าไทยต้องการให้สหรัฐฯ	 เสริมสร้าง

บทบาทในอนุภูมิภาคให้เข้มแข็งและมีบทบาทน�า	แต่

ดูเหมือนว่าสหรัฐฯ	 ก�าลังประสบกับปัญหาทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ	 โดยเฉพาะการจัดล�าดับความ

ส�าคัญและการวางทิศทางอนาคตของสหรัฐฯ	 ต่อ

การรับมืออิทธิพลของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง

และในบางประเทศ	 ท่ีเปิดโอกาสให้จีนเข้าแสวงหา

ผลประโยชน์	 นอกจากนี้ภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดี

ทรัมป์ฯ	 การตอบโต้อิทธิพลของจีนจะเป็นการตอบโต้

ทางด้านเศรษฐกิจและการทหาร	 ซึ่งมาตรการตอบโต้

ดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมต่อปัจจัยที่ละเอียดอ่อนของ

ประเทศในอนุมิภาคลุ่มแม่น�้าโขงซึ่งผู้เขียนจะกล่าว

ถึงในวารสารความมั่นคงฉบับหน้าโดยละเอียดอีกครั้ง 

ถงึข้อจ�ากัดและความท้าทายของสหรัฐฯ	 ในเชิงการ

บริหารจัดการภายในประเทศและบริบทแวดล้อม 

ซึ่งจ�ากัดการกลับเข้ามาของสหรัฐฯ	ในอนุภูมิภาคลุ่ม

น�้าโขง
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	 ผูเ้ขียนได้มโีอกาสเข้ารับการอบรมหลักสตูรเรือ่ง	 Course	 on	 Crisis	 Management	 in	 Terrorist 
Attacks	 จดัโดย	 Conference	 on	 Interaction	 and	 Confidence	 Building	 Measure	 in	 Asia	 (CICA)	
ระหว่างวนัที	่๒	–	๖	ธนัวาคม	๒๕๖๒	ณ	กรงุอังการา	ประเทศตรุก	ีโดยจะขอถ่ายทอดมมุมองท่ีได้รบัจากการ
อบรมให้แก่ผูท่ี้สนใจโดยอาจจะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�างานของหน่วยงานด้านความมัน่คงของไทย

 ๑. Conference on Interaction and Confidence Building Measure in Asia (CICA)
	 Conference	on	Interaction	and	Confidence	Building	Measure	in	Asia	(CICA)	เป็นองค์กรที่
ก่อต้ังเมือ่ปี	๒๕๓๕	โดยมสีมาชกิอยู	่๒๗	ประเทศ	รวมถงึไทย	ซึง่	CICA	มเีป้าหมายจะมีความร่วมมือกบัประเทศ
สมาชกิใน	๕	ด้านด้วยกนั	ได้แก่	เศรษฐกจิ	สิง่แวดล้อม	สงัคม	ความท้าทายและภัยคกุคามรูปแบบใหม่	รวมทัง้
การทหารและการเมอืง	ซึ่งการขับเคลื่อนด้านความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่แก่ประเทศสมาชิก	จงึ
ได้จดัอบรมในหลกัสตูรดังกล่าว	 โดยฝ่ายฝึกอบรมหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย	 ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติตรุกี	
(Turkey	National	Police	:	TNP)	

* นักวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัตกิาร	ส�านกัประเมินภัยคุกคาม	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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 ๒. สิง่ท่ีเรียนรูจ้ากการอบรม
	 	 ๒.๑	 หน่วยการต่อต้านการก่อการร้าย
	 	 	 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของตุรกี	 แบ่งเป็นหน่วยจัดท�า
นโยบาย	 ได้แก่	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงยุติธรรม	 กระทรวงการต่างประเทศ	 และกระทรวงกลาโหม	 
และหน่วยปฏิบัติ	 ได้แก่	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 (TNP)	 กองบัญชาการกองก�าลัง	 (Gendarmerie 
General	Command)	หน่วยยามฝั่ง	(Coast	Guard	Command)	และ	ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	(National 
Intelligence	 Agency)	 โดยมี	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตุรกี	 ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วย
หลักในงานด้านการต่อต้านการก่อการร้าย	 และมีหน่วยสอบสวนคดีการก่อการร้าย	 หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ต่อต้านการก่อการร้าย	และหน่วยข่าวกรองต�ารวจให้การสนับสนุน

	 การป้องกันการก่อการร้ายของตุรกีในปัจจุบันให้ความส�าคัญกับ	๒	ประเด็น	ดังนี้	๑)	การมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการก่อการร้าย	 และ	 ๒)	 การป้องกันไม่ให้เกิดผู้ที่เห็นอกเห็นใจกลุ่ม										
ก่อการร้าย	 โดยมีการสกัดกั้นโฆษณาชวนเชื่อ	 การเผยแพร่แนวคิดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์	 และการบ่ม
เพาะแนวคิดหัวรุนแรง	ซึ่งให้ความส�าคัญกับการลดปัจจัยที่อาจน�าไปสู่การก่อการร้ายโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในหมู่เยาวชน	 นอกจากนี้ตุรกียังให้ความส�าคัญกับการลดการสนับสนุนทางด้านการเงินต่อกลุ่มก่อการร้าย	
อาทิ	 การพัฒนาปรับปรุงทางด้านเทคนิค	 อุปกรณ์	 การสร้างฐานข้อมูล	 และการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความ
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 ๒. สิง่ท่ีเรียนรูจ้ากการอบรม
	 	 ๒.๑	 หน่วยการต่อต้านการก่อการร้าย
	 	 	 หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการต่อต้านการก่อการร้ายของตุรกี	 แบ่งเป็นหน่วยจัดท�า
นโยบาย	 ได้แก่	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงยุติธรรม	 กระทรวงการต่างประเทศ	 และกระทรวงกลาโหม	 
และหน่วยปฏิบัติ	 ได้แก่	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 (TNP)	 กองบัญชาการกองก�าลัง	 (Gendarmerie 
General	Command)	หน่วยยามฝั่ง	(Coast	Guard	Command)	และ	ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ	(National 
Intelligence	 Agency)	 โดยมี	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตุรกี	 ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วย
หลักในงานด้านการต่อต้านการก่อการร้าย	 และมีหน่วยสอบสวนคดีการก่อการร้าย	 หน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ต่อต้านการก่อการร้าย	และหน่วยข่าวกรองต�ารวจให้การสนับสนุน

	 การป้องกันการก่อการร้ายของตุรกีในปัจจุบันให้ความส�าคัญกับ	๒	ประเด็น	ดังนี้	๑)	การมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการก่อการร้าย	 และ	 ๒)	 การป้องกันไม่ให้เกิดผู้ที่เห็นอกเห็นใจกลุ่ม										
ก่อการร้าย	 โดยมีการสกัดกั้นโฆษณาชวนเชื่อ	 การเผยแพร่แนวคิดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์	 และการบ่ม
เพาะแนวคิดหัวรุนแรง	ซึ่งให้ความส�าคัญกับการลดปัจจัยท่ีอาจน�าไปสู่การก่อการร้ายโดยเฉพาะอย่างยิง่
ในหมู่เยาวชน	 นอกจากนี้ตุรกียังให้ความส�าคัญกับการลดการสนับสนุนทางด้านการเงินต่อกลุ่มก่อการร้าย	
อาทิ	 การพัฒนาปรับปรุงทางด้านเทคนิค	 อุปกรณ์	 การสร้างฐานข้อมูล	 และการอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความ
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รู้ความสามารถ	 เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 ซึ่ง
ที่ผ่านมาตุรกีมีความร่วมมือในการฝึกกับประเทศ
ต่างๆ	กว่า	๔๑	ประเทศ
 ๒. นิยามการก่อการร้ายของตุรกี
	 	 ตุรกีได้นิยาม	“การก่อการร้าย	คือการ 
ใช้ความรุนแรงเพื่อกดดัน	 ข่มขู่	 หรอื	 ท�าลายความ
เป็นอันหน่ึงอันเดียวของชาติรวมทั้งความม่ันคง
ของชาติทั้งในและนอกประเทศ”	 ซึ่งรวมถึงการ 
เผยแพร่แนวคิด	 หัวรุนแรงและการใช้ความรุนแรง
ในการก่อเหตุ	 เช่น	 การโฆษณาชวนเชื่อท่ีมีการใช ้
อาวุธ	และความพยายามหรือการใช้วิธีการใด	ๆ	ใน 
การเปล่ียนแปลงการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย	
เป็นต้น
 ๓. กลุ่มก่อการร้ายที่ส�าคัญในตุรกี
	 ตรุกีเผชญิกับภยัคกุคามด้านการก่อการร้าย
ทัง้ในและนอกประเทศอย่างต่อเนือ่งและหลากหลาย
รปูแบบ	 อนัเป็นผลมาจากลักษณะทีต้ั่งของประเทศ
ซึง่มักถกูใช้เป็นทางผ่านเข้า	–	ออก	พืน้ทีสู่ร้บในซเีรยี					
และอริกั	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางของนักรบ
ต่างชาต	ิ (Foreign	 Terrorist	 Fighters	 :	 FTFs)	 ที่
อาศัยอยู่ในยุโรป	นอกจากนี้ตุรกียังเผชิญภัยจาก 
กลุ่มก่อการร้ายในประเทศ	 ที่ใช้ความรุนแรงในการ
เคลือ่นไหวและเผยแพร่แนวคิดทางการเมืองที่ไม่ใช่
ระบอบประชาธปิไตย	ทัง้นี	้สามารถแบ่งเป็น	๔	กลุม่

	 ๑)	 กลุม่ก่อการร้ายทีม่แีรงจูงใจจากแนวคดิ
ฝ่ายซ้าย	 (leftist	 organization)	 เผยแพร่แนวคดิ	
Marxist-Leninist	 โดยเฉพาะในหมู่นกัศกึษาเพือ่ล้ม
ล้างระบอบประชาธปิไตยทีเ่ป็นระบอบการปกครอง
ในปัจจบุนั	 โดยมีทั้งกลุ่มที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการ 
เคลือ่นไหว	 อาท	ิ กลุม่	 Fikir	 Kultipleri	 Federa-
syonu	 (FKF)	 ทีเ่น้นเพยีงการเผยแพร่แนวคดิ	 และ
กลุม่ทีม่กีารเคล่ือนไหวก่อเหตโุดยใช้อาวธุและความ
รนุแรงอย่างต่อเน่ือง	 อาท	ิ กลุม่	 The	 Revolution-
ary	People’s	Liberation	Party/Front	(DHKP/C)	
ซึง่มีแนวคดิสนับสนนุระบอบสังคมนยิมเช่นกนั	 โดย
กลุ่มดังกล่าวก่อตั้งในปี	 ๓๗	 และถูกก�าหนดให้เป็น 
กลุม่ก่อการร้ายโดยสหภาพยโุรปและสหรฐัฯ

	 ๒)	 กลุม่แบ่งแยกดนิแดน	 ได้แก่	 กลุม่	 The	
Kurdistan	 Workers’	 Party	 (PKK)	 ทีก่่อตัง้ในปี	
๒๕๑๘	โดยมแีนวคดิ	Marxist-Leninist	และก่อเหต ุ
รนุแรงต่อตรุกหีลายครัง้	 โดยต้องการแบ่งแยกดนิแดน 
ของตรุกีเพือ่จดัตัง้เป็นท่ีอยูอ่าศยัแก่ชนกลุม่น้อยชาว
เคร์ิด	 ซึง่ปัจจบุนักลุ่ม	 PKK	 ยงัด�ารงการก่อเหตอุย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนใต้ของตุรกีท่ีมี
เขตแดนตดิกบัซเีรยี	
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	 ๓)	 กลุม่ก่อการร้ายทีใ่ช้ศาสนาเป็นแรงจูงใจ		
อาท	ิ กลุม่	 Islamic	 State	 (IS)	 และกลุม่	 Al	Qaeda	 
(AQ)	 ซึ่งมีการก่อเหตุต่อประชาชนและเจ้าหน้าท่ี 
ในตรุกอีย่างต่อเนือ่ง	 โดยเฉพาะทางตอนใต้ของตุรกี
ที่ติดกับซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวส�าคัญของกลุ่ม
ดงักล่าว
	 ๔)	กลุม่ก่อการร้ายอืน่	ๆ 	อาท	ิกลุม่		Fethullah 
Gülen	Terrorist	Organization/Parallel	State	
Structure	 (FETÖ)	ซึ่งตุรกีก�าหนดให้เป็นกลุ ่ม 
ก่อการร้ายรวมถงึมเีครอืข่ายในต่างประเทศท่ีให้การ
สนับสนุน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านธุรกิจการศึกษา 
(Charter	school)	ทัง้นี	้ตรุกมัีกจะเรยีกร้องให้ประเทศ 
ต่าง	ๆ 	ให้ความร่วมมือในการจัดการกบัเครอืข่ายกลุม่ 
ดงักล่าว	 อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกก�าหนดให้เป็น 
กลุม่ก่อการร้ายในบญัช	ีUN	EU	InterPol	หรอื	สหรฐัฯ

 ๔. การประเมินความเสี่ยงและข้อมูลใน
เหตุก่อการร้าย
	 การแบ่งข่าวกรองเป็น	๓	ประเภท	ตามการ 
ใช้งาน	ได้แก่	ข้อมลูทีใ่ช้ในเชงิยทุธศาสตร์	(strategic 
intelligence)	ข้อมูลที่ใช้ในเชิงยุทธวิธี	(tactical 
intelligence)	 และข้อมูลท่ีใช้ในการปฏิบัติการ 
(operational	intelligence)	ซึ่งส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาติตุรกไีด้ใช้ข้อมลูเชงิยทุธวิธแีละการปฏบัิตกิาร
เป็นหลัก	และได้ประเมินความเสี่ยง	(risk	analysis) 
เกี่ยวกับภัยคุกคามจากการก่อการร้าย	คือ	แม้ว่า
กลุ่ม	 IS	 จะอ่อนแอลงมาก	 แต่ยังคงมีอุดมการณ์ 
เข้มแข็งและคาดว่าจะมกีารเคลือ่นไหวต่อไป	โดยอาจ
ย้ายฐานทีม่ัน่ไปยงัอฟักานสิถาน	 และอาจใช้ประเทศ
ในเอเชียกลางเป็นพื้นที่ฝึกหรือหลบซ่อนตัว	ขณะที่
ตรุกียงัมคีวามเสีย่งเป็นเส้นทาง	เข้า-ออก	ของ	FTFs	
เนื่องจากมีชายแดนติดกับซีเรียท�าให้ควบคุมได้ยาก 
หากศึกษานโยบายเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรง 
จะมีด้วยกัน	๔	นโยบาย	ดังนี้
	 ๑)	 การสร้าง	 risk	 analysis	 center	 เพือ่
ประเมนิความเสีย่งของพืน้ทีท่ีอ่าจเป็นเป้าหมายการ
ก่อเหต	ุอาท	ิสนามบิน	สถานทีท่่องเทีย่ว	สถานขีนส่ง	
โดยมเีจ้าหน้าทีป่ระจ�าการตลอด	๒๔	ชัว่โมง	
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	 ๒)	 การติดตามบุคคลที่ เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสถานการณ์ก่อการร้าย	 อาทิ	
ลิเบีย	ตูนิเซีย	โดยประเมินจากข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ด้วย	
	 ๓)	 การตรวจสอบ	 เฝ้าระวัง	 และสร้างเครือข่ายด้านการข่าวกับบุคคลต่างชาติในตุรก	ี (foreign 
origin	people)	
	 ๔)	การประสานกับประเทศต้นทางของ	FTFs	โดยกรณี	FTF	ตุรกีเห็นว่าทุกประเทศควรมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	โดยเฉพาะการขัดขวางการเดินทางมายังตุรกีเพื่อไปยังพื้นที่สู้รบหรือแจ้งตุรกี
ให้ทราบล่วงหน้า	
 ๕. การจดัการภาวะวกิฤตในกรณเีกดิความไม่สงบในสังคม
	 ตามทีไ่ด้กล่าวข้างต้นเก่ียวกับการให้นยิามความหมายการก่อการร้ายของตุรกีท่ีใช้ครอบคลุมถึงการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม	ท�าให้จ�าเป็นต้องมีแผนการจัดการรองรับ
ภาวะวิกฤตในกรณีเกิดความไม่สงบในสังคมด้วย	โดยใช้ในกรณีที่เป็นการจัดงานขนาดใหญ่ที่มีประชาชน
มารวมตัวกันจ�านวนมาก	อาทิการชมุนุมทางการเมือง	การปราศรยัของบคุคลส�าคัญ	การจัดงานกีฬา	ซึ่งแผน
ดังกล่าวให้ความส�าคัญกับการป้องกันการก่อเหตุรุนแรงต่อประชาชน	 และการแทรกแซงเหตุการณ์เพื่อให้
สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
 ๖. การจัดการภาวะวิกฤตในกรณีการก่อการร้าย
	 ตรุกีจ�าแนกการจัดการภาวะวกิฤตในกรณกีารก่อการร้ายเป็น	๔	ประเภท	ได้แก่	๑)	เหตุจับตวัประกัน	 
๒)	เหตุกราดยิง	๓)	เหตุระเบิด	และ	๔)	เหตุระเบิดฆ่าตัวตาย	โดยแบ่งการจัดการภาวะวิกฤตเป็น	๓	ช่วง 
คือ	ก่อนเกิดเหตุ	ขณะเกิดเหตุ	และหลังเกิดเหตุ

87



	 ๓)	 กลุม่ก่อการร้ายทีใ่ช้ศาสนาเป็นแรงจูงใจ		
อาท	ิ กลุม่	 Islamic	 State	 (IS)	 และกลุม่	 Al	Qaeda	 
(AQ)	 ซ่ึงมีการก่อเหตุต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ 
ในตรุกอีย่างต่อเนือ่ง	 โดยเฉพาะทางตอนใต้ของตุรกี
ที่ติดกับซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวส�าคัญของกลุ่ม
ดงักล่าว
	 ๔)	กลุม่ก่อการร้ายอืน่	ๆ 	อาท	ิกลุม่		Fethullah 
Gülen	Terrorist	Organization/Parallel	State	
Structure	 (FETÖ)	ซึ่งตุรกีก�าหนดให้เป็นกลุ ่ม 
ก่อการร้ายรวมถงึมเีครอืข่ายในต่างประเทศทีใ่ห้การ
สนับสนุน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านธุรกิจการศึกษา 
(Charter	school)	ทัง้นี	้ตรุกมัีกจะเรยีกร้องให้ประเทศ 
ต่าง	ๆ 	ให้ความร่วมมือในการจัดการกบัเครอืข่ายกลุม่ 
ดงักล่าว	 อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกก�าหนดให้เป็น 
กลุม่ก่อการร้ายในบญัช	ีUN	EU	InterPol	หรอื	สหรฐัฯ

 ๔. การประเมินความเส่ียงและข้อมูลใน
เหตุก่อการร้าย
	 การแบ่งข่าวกรองเป็น	๓	ประเภท	ตามการ 
ใช้งาน	ได้แก่	ข้อมลูทีใ่ช้ในเชงิยทุธศาสตร์	(strategic 
intelligence)	ข้อมูลท่ีใช้ในเชิงยุทธวิธี	(tactical 
intelligence)	 และข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติการ 
(operational	intelligence)	ซึ่งส�านักงานต�ารวจ 
แห่งชาตติรุกไีด้ใช้ข้อมลูเชงิยทุธวิธแีละการปฏบัิตกิาร
เป็นหลัก	และได้ประเมินความเสี่ยง	(risk	analysis) 
เกี่ยวกับภัยคุกคามจากการก่อการร้าย	คือ	แม้ว่า
กลุ่ม	 IS	 จะอ่อนแอลงมาก	 แต่ยังคงมีอุดมการณ ์
เข้มแข็งและคาดว่าจะมกีารเคลือ่นไหวต่อไป	โดยอาจ
ย้ายฐานทีม่ัน่ไปยงัอฟักานสิถาน	 และอาจใช้ประเทศ
ในเอเชียกลางเป็นพื้นที่ฝึกหรือหลบซ่อนตัว	ขณะที่
ตรุกียงัมคีวามเสีย่งเป็นเส้นทาง	เข้า-ออก	ของ	FTFs	
เนื่องจากมีชายแดนติดกับซีเรียท�าให้ควบคุมได้ยาก 
หากศึกษานโยบายเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรง 
จะมีด้วยกัน	๔	นโยบาย	ดังนี้
	 ๑)	 การสร้าง	 risk	 analysis	 center	 เพือ่
ประเมนิความเสีย่งของพืน้ท่ีท่ีอาจเป็นเป้าหมายการ
ก่อเหต	ุอาท	ิสนามบิน	สถานทีท่่องเทีย่ว	สถานขีนส่ง	
โดยมเีจ้าหน้าทีป่ระจ�าการตลอด	๒๔	ชัว่โมง	
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	 ๒)	 การติดตามบุคคลที่ เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสถานการณ์ก่อการร้าย	 อาทิ	
ลิเบีย	ตูนิเซีย	โดยประเมินจากข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ด้วย	
	 ๓)	 การตรวจสอบ	 เฝ้าระวัง	 และสร้างเครือข่ายด้านการข่าวกับบุคคลต่างชาติในตุรก	ี (foreign 
origin	people)	
	 ๔)	การประสานกับประเทศต้นทางของ	FTFs	โดยกรณี	FTF	ตุรกีเห็นว่าทุกประเทศควรมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว	โดยเฉพาะการขัดขวางการเดินทางมายังตุรกีเพื่อไปยังพื้นที่สู้รบหรือแจ้งตุรกี
ให้ทราบล่วงหน้า	
 ๕. การจดัการภาวะวกิฤตในกรณเีกดิความไม่สงบในสังคม
	 ตามทีไ่ด้กล่าวข้างต้นเกีย่วกบัการให้นยิามความหมายการก่อการร้ายของตุรกีที่ใช้ครอบคลุมถึงการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองท่ีอาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม	ท�าให้จ�าเป็นต้องมีแผนการจัดการรองรับ
ภาวะวิกฤตในกรณีเกิดความไม่สงบในสังคมด้วย	โดยใช้ในกรณีที่เป็นการจัดงานขนาดใหญ่ที่มีประชาชน
มารวมตัวกันจ�านวนมาก	อาทิการชุมนุมทางการเมือง	การปราศรยัของบคุคลส�าคัญ	การจัดงานกีฬา	ซ่ึงแผน
ดังกล่าวให้ความส�าคัญกับการป้องกันการก่อเหตุรุนแรงต่อประชาชน	 และการแทรกแซงเหตุการณ์เพื่อให้
สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
 ๖. การจัดการภาวะวิกฤตในกรณีการก่อการร้าย
	 ตรุกีจ�าแนกการจดัการภาวะวกิฤตในกรณกีารก่อการร้ายเป็น	๔	ประเภท	ได้แก่	๑)	เหตุจบัตวัประกนั	 
๒)	เหตุกราดยิง	๓)	เหตุระเบิด	และ	๔)	เหตุระเบิดฆ่าตัวตาย	โดยแบ่งการจัดการภาวะวิกฤตเป็น	๓	ช่วง 
คือ	ก่อนเกิดเหตุ	ขณะเกิดเหตุ	และหลังเกิดเหตุ
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Crisis management

Pre-crisis

During-crisis

-	 เฝ้าระวังวันส�าคัญที่อาจมีการก่อเหตุ	 เช่น	 วันก่อตั้งกลุ่ม	 วันที่กลุ่มก่อเหตุ 
	 ครั้งแรก	เป็นต้น
-	 ท�า	intelligence	assessment	รวบรวมข้อมูลกลุ่มก่อการร้ายแต่ละกลุ่ม
-	 ท�า	preventive	measure	โดยการจ�าลองสถานการณ์
-	 เตรียมก�าลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมรับมือหากเกิดเหตุ	 อาทิ	 จ�านวน 
	 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ผลัดเปลี่ยน	รถดับเพลิง	รถพยาบาล	เชื้อเพลิง	อาหาร	 
	 และท�าแผนผังเมืองให้เป็นปัจจุบัน	โดยเฉพาะต�าแหน่งสาธารณูปโภคต่าง	ๆ	
-	 จัดท�าแผนอพยพในแต่ละพื้นที่
-	 ซกัซ้อมแผนเผชญิเหต	ุ๒	คร้ัง	ต่อปี	และมกีารทบทวนแผนทุก	เม.ย.	ของทุกปี
-	 อบรมเจ้าหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ
-	 ท�า	 risk	 analysis	 ถึงแรงจูงใจและศักยภาพในการก่อเหตุของแต่ละกลุ่ม	 
	 รวมถึงเป้าหมายที่อาจถูกก่อเหตุ

-	 จ�ากัดพื้นที่เกิดเหตุ
-	 วิเคราะห์รูปแบบการก่อเหตุ
-	 เรียก	 technical	 team	 ที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด	 หน่วย 
	 พิสูจน์หลักฐาน	หน่วยเจรจา	และหน่วยสนับสนุน	อาทิ	ดับเพลิง	รถพยาบาล	 
	 การไฟฟ้า
-	 จดัการการส่งต่อ	แบ่งปันข้อมลู	และประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
	 ให้ถูกต้องและทันท่วงที
-	 ระวังการก่อเหตุซ�้าขณะเจ้าหน้าที่ก�าลังปฏิบัติงาน
-	 ชี้แจงกับประชาชนและนานาประเทศให้เข้าใจถึงสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิด 
	 ความแตกตื่น
-	 จดัการกบัการเผยแพร่เนือ้หาของสือ่มวลชน	 ไม่ให้เปิดเผยข้อมลูส�าคัญรวมถงึ 
	 เป็นช่องทางในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มที่ก่อเหตุ
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-	 จัดการกับความหวาดกลัวของประชาชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
-	 ประเมินถึงผลกระทบจากเหตุก่อการร้ายและหามาตรการฟื้นฟู
-	 ทบทวนและประเมินการปฏิบัตงิานเพือ่ปรบัปรงุการท�างานและเตรยีมพร้อม 
	 ส�าหรับเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Post-crisis

 ศูนย์การจัดการภาวะวิกฤต	 (Crisis 
Management	Center)	ก่อตั้งเมื่อปี	๒๕๕๕	 เป็น 
ศูนย์ติดตามและสั่งการสถานการณ์ในภาวะวิกฤต 
เช่น	 การก่อการร้าย	 การชุมนุมขนาดใหญ่	 เป็นต้น 
โดยมีการเช่ือมต ่อภาพแบบ	real	t ime	จาก
กล้องวงจรปิดประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	ตัวทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีการเช่ือมต่อกับกล้องวงจรปิดของ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่และการใช้โดรนเพื่อเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม	ซึ่งข้อมูลจะถูกบันทึกไว้	๓๐	วัน	โดยข้อมูล
ดังกล่าวใช้ประโยชน์ในด้านอื่นด้วย	 อาทิ	 ใช้ในการ
ท�าสถิติจ�านวนอาชญากรรม

 หน่วยปฏบิตักิารพเิศษต่อต้านการก่อการร้าย
ก่อตั้งเม่ือปี	 ๒๕๒๕	 ซึ่งแรกเริ่มมีจุดประสงค์เพื่อ 
ต่อต้านกลุ่ม	 PKK	 และในปัจจุบันมีภารกิจหลัก 
ในการต่อต้านกลุ่ม	 IS	ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยต้อง
ผ่านการฝึกโดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตุรกี	โดยมี
การฝึกปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ	ทั้งการจู่โจมและ
การช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ 	เช่น	การเกิดเหตุ 
ในตึก	 ในพื้นที่ชนบท	 สถานขนส่ง	 การเจรจา	 การ
ซุ่มยิง	เป็นต้น
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Crisis management

Pre-crisis

During-crisis

-	 เฝ้าระวังวันส�าคัญที่อาจมีการก่อเหตุ	 เช่น	 วันก่อตั้งกลุ่ม	 วันที่กลุ่มก่อเหตุ 
	 ครั้งแรก	เป็นต้น
-	 ท�า	intelligence	assessment	รวบรวมข้อมูลกลุ่มก่อการร้ายแต่ละกลุ่ม
-	 ท�า	preventive	measure	โดยการจ�าลองสถานการณ์
-	 เตรียมก�าลังคนและอุปกรณ์ให้พร้อมรับมือหากเกิดเหตุ	 อาทิ	 จ�านวน 
	 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ผลัดเปลี่ยน	รถดับเพลิง	รถพยาบาล	เชื้อเพลิง	อาหาร	 
	 และท�าแผนผังเมืองให้เป็นปัจจุบัน	โดยเฉพาะต�าแหน่งสาธารณูปโภคต่าง	ๆ	
-	 จัดท�าแผนอพยพในแต่ละพื้นที่
-	 ซักซ้อมแผนเผชญิเหตุ	๒	ครัง้	ต่อปี	และมกีารทบทวนแผนทกุ	เม.ย.	ของทกุปี
-	 อบรมเจ้าหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ
-	 ท�า	 risk	 analysis	 ถึงแรงจูงใจและศักยภาพในการก่อเหตุของแต่ละกลุ่ม	 
	 รวมถึงเป้าหมายที่อาจถูกก่อเหตุ

-	 จ�ากัดพื้นที่เกิดเหตุ
-	 วิเคราะห์รูปแบบการก่อเหตุ
-	 เรียก	 technical	 team	 ที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด	 หน่วย 
	 พิสูจน์หลักฐาน	หน่วยเจรจา	และหน่วยสนับสนุน	อาทิ	ดับเพลิง	รถพยาบาล	 
	 การไฟฟ้า
-	 จดัการการส่งต่อ	แบ่งปันข้อมลู	และประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง 
	 ให้ถูกต้องและทันท่วงที
-	 ระวังการก่อเหตุซ�้าขณะเจ้าหน้าที่ก�าลังปฏิบัติงาน
-	 ชี้แจงกับประชาชนและนานาประเทศให้เข้าใจถึงสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิด 
	 ความแตกตื่น
-	 จดัการกบัการเผยแพร่เนือ้หาของสือ่มวลชน	 ไม่ให้เปิดเผยข้อมลูส�าคัญรวมถงึ 
	 เป็นช่องทางในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มที่ก่อเหตุ
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-	 จัดการกับความหวาดกลัวของประชาชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
-	 ประเมินถึงผลกระทบจากเหตุก่อการร้ายและหามาตรการฟื้นฟู
-	 ทบทวนและประเมนิการปฏิบตังิานเพือ่ปรบัปรงุการท�างานและเตรยีมพร้อม 
	 ส�าหรับเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

Post-crisis

 ศูนย์การจัดการภาวะวิกฤต	 (Crisis 
Management	Center)	ก่อตั้งเมื่อปี	๒๕๕๕	 เป็น 
ศูนย์ติดตามและสั่งการสถานการณ์ในภาวะวิกฤต 
เช่น	 การก่อการร้าย	 การชุมนุมขนาดใหญ่	 เป็นต้น 
โดยมีการเชื่อมต ่อภาพแบบ	real	t ime	จาก
กล้องวงจรปิดประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	ตัวทั่วประเทศ 
นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดของ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่และการใช้โดรนเพื่อเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม	ซึ่งข้อมูลจะถูกบันทึกไว้	๓๐	วัน	โดยข้อมูล
ดังกล่าวใช้ประโยชน์ในด้านอื่นด้วย	 อาทิ	 ใช้ในการ
ท�าสถิติจ�านวนอาชญากรรม

 หน่วยปฏบิตักิารพเิศษต่อต้านการก่อการร้าย
ก่อต้ังเมื่อปี	 ๒๕๒๕	 ซ่ึงแรกเร่ิมมีจุดประสงค์เพื่อ 
ต่อต้านกลุ่ม	 PKK	 และในปัจจุบันมีภารกิจหลัก 
ในการต่อต้านกลุ่ม	 IS	 ซ่ึงเจ้าหน้าที่ในหน่วยต้อง
ผ่านการฝึกโดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตุรกี	โดยมี
การฝึกปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ	ทั้งการจู่โจมและ
การช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ 	เช่น	การเกิดเหตุ 
ในตึก	 ในพื้นที่ชนบท	 สถานขนส่ง	 การเจรจา	 การ
ซุ่มยิง	เป็นต้น
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มุมมองของผู้เขียนจากการเข้ารับการอบรมมีข้อควรพิจารณา ดังนี้

 ประการแรก CICA	 เป็นองค์กรท่ีมีความร่วมมือในหลายด้านและไทยยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย	
ซ่ึงการเข้ารับการอบรมดังกล่าวเป็นโอกาสดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการก่อการ
ร้ายของตุรกีที่เผชิญกับการก่อการร้ายมาอย่างต่อเนื่องทั้งจากกลุ่มในประเทศและนอกประเทศ	ทั้งนี้	ผู้ที่
บรรยายในแต่ละหัวข้อเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การท�างานมาเป็นเวลานาน		
 ประการที่สอง	 แม้ไทยและตุรกีจะมีภัยคุกคามร่วมกันบางประการ	 อาทิ	 FTFs	 ของกลุ่ม	 IS	 ที่
มักใช้ไทยและตุรกีเป็นทางผ่านเข้า	–	ออก	พื้นที่สู้รบแต่บางภัยคุกคามของไทยไม่ถือเป็นภัยคุกคามของตุรกี	
อย่างไรก็ตามไทยและตุรกีสามารถมีความร่วมมอืด้านอืน่	อาท	ิการสกดักัน้การบ่มเพาะแนวคดิหัวรนุแรงหรือ
การสนับสนุนทางด้านการเงินต่อกลุ่มก่อการร้าย

 ศูนย์ฝึกสุนัขจัดตั้งขึ้นเมื่อปี	๒๕๖๐	โดย
ความร่วมมือระหว่างส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตุรกี
กับส�านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ	(UNODC)	เพื่อใช้ในภารกิจ
การค้นหายาเสพติดอยูใ่นความดแูลของส�านกังาน
ต�ารวจแห่งชาติตุรกีเป็นศูนย์ฝึกสุนัขเพื่อใช้ใน
ภารกิจของหน่วยงานต่าง	ๆ	เช่น	ตรวจหาระเบิด	ตรวจ
หาอาวุธ	 ปฏิบัติการค้นหาเพื่อช่วยชีวิต	 ลาดตระเวน	
เป็นต้น	
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