มุมมองการจัดการภาวะวิกฤตในกรณี

การก่อการร้ายของตุรกี

ชัชพรรณ จินดาหรา*
ผูเ้ ขียนได้มโี อกาสเข้ารับการอบรมหลักสูตรเรือ่ ง Course on Crisis Management in Terrorist
Attacks จัดโดย Conference on Interaction and Confidence Building Measure in Asia (CICA)
ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี โดยจะขอถ่ายทอดมุมมองทีไ่ ด้รบั จากการ
อบรมให้แก่ผทู้ สี่ นใจโดยอาจจะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ในการท�างานของหน่วยงานด้านความมัน่ คงของไทย
๑. Conference on Interaction and Confidence Building Measure in Asia (CICA)
Conference on Interaction and Confidence Building Measure in Asia (CICA) เป็นองค์กรที่
ก่อตัง้ เมือ่ ปี ๒๕๓๕ โดยมีสมาชิกอยู่ ๒๗ ประเทศ รวมถึงไทย ซึง่ CICA มีเป้าหมายจะมีความร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกใน ๕ ด้านด้วยกัน ได้แก่ เศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม สังคม ความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมทัง้
การทหารและการเมือง ซึ่งการขับเคลื่อนด้านความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่แก่ประเทศสมาชิก จึง
ได้จดั อบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยฝ่ายฝึกอบรมหน่วยต่อต้านการก่อการร้าย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตรุ กี
(Turkey National Police : TNP)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตั กิ าร ส�านักประเมินภัยคุกคาม ส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
CICAจัดการอบรมเกีย่ วกับ Course on Radicalization Process leading to Terrorism and Preventive Methods , Course on Combatting the Financing of Terrorism, Course on Counter Terrorism Basic Training , Course on Analysis Methods Basic Training
*
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๒. สิง่ ทีเ่ รียนรูจ้ ากการอบรม
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
Ministry of
Interior

Turkish National
Police

Department of
Counter
Terrorism

Department of
Special
Operation

Department of
Intelligence

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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รู้ความสามารถ เท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่ง
ที่ผ่านมาตุรกีมีความร่วมมือในการฝึกกับประเทศ
ต่างๆ กว่า ๔๑ ประเทศ
๒. นิยามการก่อการร้ายของตุรกี
ตุรกีได้นิยาม “การก่อการร้าย คือการ
ใช้ความรุนแรงเพื่อกดดัน ข่มขู่ หรือ ท�าลายความ
เป็นอันหนึ่ง อั น เดี ย วของชาติ ร วมทั้ ง ความมั่ น คง
ของชาติทั้งในและนอกประเทศ” ซึ่งรวมถึงการ
เผยแพร่แนวคิด หัวรุนแรงและการใช้ความรุนแรง
ในการก่อเหตุ เช่น การโฆษณาชวนเชื่อที่มีการใช้
อาวุธ และความพยายามหรือการใช้วิธีการใด ๆ ใน
การเปลีย่ นแปลงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
เป็นต้น
๓. กลุ่มก่อการร้ายที่ส�าคัญในตุรกี
ตุรกีเผชิญกับภัยคุกคามด้านการก่อการร้าย
ทัง้ ในและนอกประเทศอย่างต่อเนือ่ งและหลากหลาย
รูปแบบ อันเป็นผลมาจากลักษณะทีต่ งั้ ของประเทศ
ซึง่ มักถูกใช้เป็นทางผ่านเข้า – ออก พืน้ ทีส่ รู้ บในซีเรีย
และอิรกั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางของนักรบ
ต่างชาติ (Foreign Terrorist Fighters : FTFs) ที่
อาศัยอยู่ในยุโรป นอกจากนี้ตุรกียังเผชิญภัยจาก
กลุ่มก่อการร้ายในประเทศ ที่ใช้ความรุนแรงในการ
เคลือ่ นไหวและเผยแพร่แนวคิดทางการเมืองที่ไม่ใช่
ระบอบประชาธิปไตย ทัง้ นี้ สามารถแบ่งเป็น ๔ กลุม่

๑) กลุม่ ก่อการร้ายทีม่ แี รงจูงใจจากแนวคิด
ฝ่ายซ้าย (leftist organization) เผยแพร่แนวคิด
Marxist-Leninist โดยเฉพาะในหมูน่ กั ศึกษาเพือ่ ล้ม
ล้างระบอบประชาธิปไตยทีเ่ ป็นระบอบการปกครอง
ในปัจจุบนั โดยมีทั้งกลุ่มที่ไม่ใช้ความรุนแรงในการ
เคลือ่ นไหว อาทิ กลุม่ Fikir Kultipleri Federasyonu (FKF) ทีเ่ น้นเพียงการเผยแพร่แนวคิด และ
กลุม่ ทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวก่อเหตุโดยใช้อาวุธและความ
รุนแรงอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ กลุม่ The Revolutionary People’s Liberation Party/Front (DHKP/C)
ซึง่ มีแนวคิดสนับสนุนระบอบสังคมนิยมเช่นกัน โดย
กลุ่มดังกล่าวก่อตั้งในปี ๓๗ และถูกก�าหนดให้เป็น
กลุม่ ก่อการร้ายโดยสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ

๒) กลุม่ แบ่งแยกดินแดน ได้แก่ กลุม่ The
Kurdistan Workers’ Party (PKK) ทีก่ อ่ ตัง้ ในปี
๒๕๑๘ โดยมีแนวคิด Marxist-Leninist และก่อเหตุ
รุนแรงต่อตุรกีหลายครัง้ โดยต้องการแบ่งแยกดินแดน
ของตุรกีเพือ่ จัดตัง้ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยแก่ชนกลุม่ น้อยชาว
เคิรด์ ซึง่ ปัจจุบนั กลุม่ PKK ยังด�ารงการก่อเหตุอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนใต้ของตุรกีที่มี
เขตแดนติดกับซีเรีย
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๓) กลุม่ ก่อการร้ายทีใ่ ช้ศาสนาเป็นแรงจูงใจ
อาทิ กลุม่ Islamic State (IS) และกลุม่ Al Qaeda
(AQ) ซึ่งมีการก่อเหตุต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่
ในตุรกีอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะทางตอนใต้ของตุรกี
ที่ติดกับซีเรียซึ่งเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวส�าคัญของกลุ่ม
ดังกล่าว
๔) กลุม่ ก่อการร้ายอืน่ ๆ อาทิ กลุม่ Fethullah
Gülen Terrorist Organization/Parallel State
Structure (FETÖ) ซึ่ ง ตุ ร กี ก� า หนดให้ เ ป็ น กลุ ่ ม
ก่อการร้ายรวมถึงมีเครือข่ายในต่างประเทศทีใ่ ห้การ
สนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านธุรกิจการศึกษา
(Charter school) ทัง้ นี้ ตุรกีมกั จะเรียกร้องให้ประเทศ
ต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการจัดการกับเครือข่ายกลุม่
ดังกล่าว อย่างไรก็ตามกลุ่มนี้ไม่ได้ถูกก�าหนดให้เป็น
กลุม่ ก่อการร้ายในบัญชี UN EU InterPol หรือ สหรัฐฯ
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๔. การประเมินความเสี่ยงและข้อมูลใน
เหตุก่อการร้าย
การแบ่งข่าวกรองเป็น ๓ ประเภท ตามการ
ใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลทีใ่ ช้ในเชิงยุทธศาสตร์ (strategic
intelligence) ข้อมูลที่ใช้ในเชิงยุทธวิธี (tactical
intelligence) และข้ อ มู ล ที่ ใช้ ในการปฏิ บัติ ก าร
(operational intelligence) ซึ่งส�านักงานต�ารวจ
แห่งชาติตรุ กีได้ใช้ขอ้ มูลเชิงยุทธวิธแี ละการปฏิบตั กิ าร
เป็นหลัก และได้ประเมินความเสี่ยง (risk analysis)
เกี่ยวกับภัยคุกคามจากการก่อการร้าย คือ แม้ว่า
กลุ่ม IS จะอ่อนแอลงมาก แต่ยังคงมีอุดมการณ์
เข้มแข็งและคาดว่าจะมีการเคลือ่ นไหวต่อไป โดยอาจ
ย้ายฐานทีม่ นั่ ไปยังอัฟกานิสถาน และอาจใช้ประเทศ
ในเอเชียกลางเป็นพื้นที่ฝึกหรือหลบซ่อนตัว ขณะที่
ตุรกียงั มีความเสีย่ งเป็นเส้นทาง เข้า-ออก ของ FTFs
เนื่องจากมีชายแดนติดกับซีเรียท�าให้ควบคุมได้ยาก
หากศึกษานโยบายเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรง
จะมีด้วยกัน ๔ นโยบาย ดังนี้
๑) การสร้าง risk analysis center เพือ่
ประเมินความเสีย่ งของพืน้ ทีท่ อี่ าจเป็นเป้าหมายการ
ก่อเหตุ อาทิ สนามบิน สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว สถานีขนส่ง
โดยมีเจ้าหน้าทีป่ ระจ�าการตลอด ๒๔ ชัว่ โมง

๒) การติ ด ตามบุ ค คลที่ เ ดิ น ทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงด้านสถานการณ์ก่อการร้าย อาทิ
ลิเบีย ตูนิเซีย โดยประเมินจากข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ด้วย
๓) การตรวจสอบ เฝ้าระวัง และสร้างเครือข่ายด้านการข่าวกับบุคคลต่างชาติในตุรกี (foreign
origin people)
๔) การประสานกับประเทศต้นทางของ FTFs โดยกรณี FTF ตุรกีเห็นว่าทุกประเทศควรมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะการขัดขวางการเดินทางมายังตุรกีเพื่อไปยังพื้นที่สู้รบหรือแจ้งตุรกี
ให้ทราบล่วงหน้า
๕. การจัดการภาวะวิกฤตในกรณีเกิดความไม่สงบในสังคม
ตามทีไ่ ด้กล่าวข้างต้นเกีย่ วกับการให้นยิ ามความหมายการก่อการร้ายของตุรกีที่ใช้ครอบคลุมถึงการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ท�าให้จ�าเป็นต้องมีแผนการจัดการรองรับ
ภาวะวิกฤตในกรณีเกิดความไม่สงบในสังคมด้วย โดยใช้ในกรณีที่เป็นการจัดงานขนาดใหญ่ที่มีประชาชน
มารวมตัวกันจ�านวนมาก อาทิการชุมนุมทางการเมือง การปราศรัยของบุคคลส�าคัญ การจัดงานกีฬา ซึ่งแผน
ดังกล่าวให้ความส�าคัญกับการป้องกันการก่อเหตุรุนแรงต่อประชาชน และการแทรกแซงเหตุการณ์เพื่อให้
สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
๖. การจัดการภาวะวิกฤตในกรณีการก่อการร้าย
ตุรกีจา� แนกการจัดการภาวะวิกฤตในกรณีการก่อการร้ายเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) เหตุจบั ตัวประกัน
๒) เหตุกราดยิง ๓) เหตุระเบิด และ ๔) เหตุระเบิดฆ่าตัวตาย โดยแบ่งการจัดการภาวะวิกฤตเป็น ๓ ช่วง
คือ ก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ
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Pre-crisis

- เฝ้าระวังวันส�าคัญที่อาจมีการก่อเหตุ เช่น วันก่อตั้งกลุ่ม วันที่กลุ่มก่อเหตุ
ครั้งแรก เป็นต้น
- ท�า intelligence assessment รวบรวมข้อมูลกลุ่มก่อการร้ายแต่ละกลุ่ม
- ท�า preventive measure โดยการจ�าลองสถานการณ์
- เตรียมก�าลังคนและอุ ปกรณ์ ให้ พ ร้ อ มรั บมื อ หากเกิ ดเหตุ อาทิ จ�า นวน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ผลัดเปลี่ยน รถดับเพลิง รถพยาบาล เชื้อเพลิง อาหาร
และท�าแผนผังเมืองให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะต�าแหน่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ
- จัดท�าแผนอพยพในแต่ละพื้นที่
- ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ๒ ครัง้ ต่อปี และมีการทบทวนแผนทุก เม.ย. ของทุกปี
- อบรมเจ้าหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ
- ท�า risk analysis ถึงแรงจูงใจและศักยภาพในการก่อเหตุของแต่ละกลุ่ม
รวมถึงเป้าหมายที่อาจถูกก่อเหตุ

During-crisis

- จ�ากัดพื้นที่เกิดเหตุ
- วิเคราะห์รูปแบบการก่อเหตุ
- เรียก technical team ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด หน่วย
พิสูจน์หลักฐาน หน่วยเจรจา และหน่วยสนับสนุน อาทิ ดับเพลิง รถพยาบาล
การไฟฟ้า
- จัดการการส่งต่อ แบ่งปันข้อมูล และประสานงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้ถูกต้องและทันท่วงที
- ระวังการก่อเหตุซ�้าขณะเจ้าหน้าที่ก�าลังปฏิบัติงาน
- ชี้แจงกับประชาชนและนานาประเทศให้เข้าใจถึงสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิด
ความแตกตื่น
- จัดการกับการเผยแพร่เนือ้ หาของสือ่ มวลชน ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลส�าคัญรวมถึง
เป็นช่องทางในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มที่ก่อเหตุ

Post-crisis

- จัดการกับความหวาดกลัวของประชาชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
- ประเมินถึงผลกระทบจากเหตุก่อการร้ายและหามาตรการฟื้นฟู
- ทบทวนและประเมินการปฏิบตั งิ านเพือ่ ปรับปรุงการท�างานและเตรียมพร้อม
ส�าหรับเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ศู น ย์ ก ารจั ด การภาวะวิ ก ฤต (Crisis
Management Center) ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๕๕ เป็น
ศูนย์ติดตามและสั่งการสถานการณ์ในภาวะวิกฤต
เช่น การก่อการร้าย การชุมนุมขนาดใหญ่ เป็นต้น
โดยมี ก ารเชื่ อ มต่ อ ภาพแบบ real time จาก
กล้องวงจรปิดประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ตัวทั่วประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิดของ
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่และการใช้โดรนเพื่อเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ ๓๐ วัน โดยข้อมูล
ดังกล่าวใช้ประโยชน์ในด้านอื่นด้วย อาทิ ใช้ในการ
ท�าสถิติจ�านวนอาชญากรรม

หน่วยปฏิบตั กิ ารพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย
ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๕ ซึ่งแรกเริ่มมีจุดประสงค์เพื่อ
ต่อต้านกลุ่ม PKK และในปั จจุ บันมี ภารกิ จหลั ก
ในการต่อต้านกลุ่ม IS ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยต้อง
ผ่านการฝึกโดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตุรกี โดยมี
การฝึกปฏิบัติการในรูปแบบต่างๆ ทั้งการจู่โจมและ
การช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเกิดเหตุ
ในตึก ในพื้นที่ชนบท สถานขนส่ง การเจรจา การ
ซุ่มยิง เป็นต้น
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ศูนย์ฝึกสุนัขจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๐ โดย
ความร่วมมือระหว่างส�านักงานต�ารวจแห่งชาติตุรกี
กั บ ส� า นั ก งานว่ า ด้ ว ยยาเสพติ ด และอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) เพื่อใช้ในภารกิจ
การค้นหายาเสพติดอยูใ่ นความดูแลของส�านักงาน
ต�ารวจแห่ ง ชาติ ตุ ร กี เ ป็ น ศู น ย์ ฝ ึ ก สุ นั ข เพื่ อ ใช้ ใ น
ภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตรวจหาระเบิด ตรวจ
หาอาวุธ ปฏิบัติการค้นหาเพื่อช่วยชีวิต ลาดตระเวน
เป็นต้น

มุมมองของผู้เขียนจากการเข้ารับการอบรมมีข้อควรพิจารณา ดังนี้
ประการแรก CICA เป็นองค์กรที่มีความร่วมมือในหลายด้านและไทยยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย
ซึ่งการเข้ารับการอบรมดังกล่าวเป็นโอกาสดีในการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการก่อการ
ร้ายของตุรกีที่เผชิญกับการก่อการร้ายมาอย่างต่อเนื่องทั้งจากกลุ่มในประเทศและนอกประเทศ ทั้งนี้ ผู้ที่
บรรยายในแต่ละหัวข้อเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การท�างานมาเป็นเวลานาน
ประการที่สอง แม้ไทยและตุรกีจะมีภัยคุกคามร่วมกันบางประการ อาทิ FTFs ของกลุ่ม IS ที่
มักใช้ไทยและตุรกีเป็นทางผ่านเข้า – ออก พื้นที่สู้รบแต่บางภัยคุกคามของไทยไม่ถือเป็นภัยคุกคามของตุรกี
อย่างไรก็ตามไทยและตุรกีสามารถมีความร่วมมือด้านอืน่ อาทิ การสกัดกัน้ การบ่มเพาะแนวคิดหัวรุนแรงหรือ
การสนับสนุนทางด้านการเงินต่อกลุ่มก่อการร้าย
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