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terrorism, Utilizing the International counter-terrorism
database” จัดโดยหน่วยความมั่นคงกลาง (Federal Security

Service: FSB) ของสหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย (รั ส เซี ย ) ระหว่ า งวั น ที่ 19
กันยายน - 2 ตุลาคม 2564 ณ กรุงมอสโก รั สเซีย
ในการฝึกอบรม รัฐบาลรัสเซียได้เรียนเชิญผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงจากประเทศอาเซียน
10 ประเทศ แต่ด้วยสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้น ท�าให้มีเพียง 3 ประเทศที่เข้าร่วม คือ ไทย กัมพูชา
และอินโดนีเซีย ซึ่งในระหว่างฝึกอบรม พวกเราทั้ง 3 คน ได้พักและฝึกอบรมในเซฟเฮ้าส์หลังหนึ่ง
บริเวณชานเมืองมอสโก โดยอาจารย์ทั้งหมดที่มาให้ความรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิชาการ
หน่วยความมั่นคงกลาง (Academy of FSB) ทั้งสิ้น และการสอนเป็นภาษารัสเซีย โดยมีล่ามแปล
เป็นภาษาอังกฤษ ในภาพรวมหลักสูตรดังกล่าวได้ท�าให้ทราบถึงภาพรวมบริบทความมั่นคงและกลไก
การบริหารจัดการด้านความมัน่ คงของรัสเซีย รวมทัง้ มุมมองต่อการก่อการร้ายและแนวทางการต่อต้าน
การก่อการร้าย ตลอดจนฐานข้อมูลการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ (International
Counter-Terrorism Database: ICD)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ กองความมัน่ คงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม ส�านักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ
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ในห้วงสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา 2019
คงมี ไ ม่ กี่ ค นที่ จ ะได้ มี ป ระสบการณ์ อ อกเดิ น ทางไปนอกประเทศ
ซึ่ ง ผมถื อ เป็ น หนึ่ ง ในนั้ น โดยได้ รั บ โอกาสให้ เ ข้ า ร่ ว มการฝึ ก อบรม
ภายใต้กรอบความร่วมมือ ASEAN – Russia Strategic Partnership
หัวข้อ “National Security agencies’ role in countering
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NATIONAL SECURITY AGENCIES’ ROLE IN COUNTERING TERRORISM,
UTILIZING THE INTERNATIONAL COUNTER-TERRORISM DATABASE

ANTI
TERRORISM

ด้วยความที่รัสเซียถือเป็นประเทศที่มีขนาดพื้ นที่ใหญ่ และเส้นเขตแดน
ยาวที่ สุ ด ในโลก 11 เขตเวลา ขณะเดี ยวกั น ประชากรมีความหลากหลาย
ทั้งในเชิงของชาติพันธุท
์ ี่ประกอบด้วย 193 กลุ่ม โดยมีรัสเซียนเป็นชนกลุ่มใหญ่
ขณะที่ ใ นเชิ ง ศาสนามี ผู้ นั บ ถื อ คริ ส ต์ ศ าสนาเป็ น ส่ ว นใหญ่ โดยเฉพาะนิ ก าย
รั สเซียนออโธดอกส์ (Russian Orthodox) ท�าให้เป็นเงือ
่ นไขและความท้าทาย
ต่อการรั กษาความมั่นคงในปัจจุบัน

ฉบับที่ 9 ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2565

โดยเฉพาะความหลากหลาย ที่จ�าเป็นต้องด�าเนินการเชิงป้องกันไม่ให้เกิดความตึงเครียด
ระหว่างกลุ่ม รวมทั้งป้องกันการขยายแนวคิดสุดโต่ง โดยในการรักษาความมั่นคงของชาติ
มีกลไกส�าคัญ คือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (Security Council) เป็นกลไกที่ปรึกษา
ในการสนับสนุนตกลงใจของประธานาธิบดี (President) ในฐานะผู้ก�าหนดนโยบาย
และมีอ�านาจในสั่งการโดยตรงไปยังหน่วยงานด้านความมั่นคง
ที่ขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี โดยเฉพาะหน่วยความมั่นคงกลาง (FSB)
ที่ถือเป็นหน่วยงานหลักด้านความมั่นคงภายใน มีหน้าที่อ�านาจ
ทั้งงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง การต่อต้านการก่อการร้าย
และอาชญากรรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
และความมั่นคงตามแนวชายแดน
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โดยที่ผ่านมาปัญหาการก่อการร้าย (Terrorism) เป็นปัญหาหนึ่งที่รัสเซียให้ความส�าคัญ
โดยได้มีการประกาศให้การต่อต้านการก่อการร้ายเป็นวาระแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2547 และต่อมา
ได้ตรากฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย (Federal Law “On Countering Terrorism”)
เป็นการเฉพาะในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งก�าหนดค�านิยามของการก่อการร้ายว่า “การใช้ความรุนแรง

และสร้ า งความหวาดกลั ว อย่ า งเป็ น ระบบ รวมทั้ ง การใช้ ก� า ลั ง อย่ า งผิ ด กฎหมาย
ในการคุกคามบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือทรัพย์สินส�าคัญของประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมาย

ทางการเมื อ ง โดยมุ่ ง ให้ ก ลไกของรั ฐ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ ผู้ มี ชื่ อ เสี ย งในสั ง คม
กระท�าหรือไม่กระท�าตามเป้าหมายของกลุ่มก่อการร้าย”
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ส�าหรับการด�าเนินการต่อต้านการก่อการร้ายของรัสเซียตามกรอบของกฎหมายว่าด้วยการต่อต้าน
การก่อการร้ายได้ก�าหนดแนวทางการต่อต้านการก่อการร้าย มี 3 แนวทาง ได้แก่ 1 แนวทางการป้องกัน
การก่อการร้าย (Terrorism Prevention) เน้นการลดปัจจัยหรือเงือ่ นไขของการก่อการร้าย โดยเฉพาะ
การสกัดกั้นแนวคิดสุดโต่ง การยกระดับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การพัฒนามาตรการเชิงป้องกัน
และคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐาน การยกระดับแนวทางการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการประสานความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง 2 แนวทางการต่อต้านการก่อการร้าย
(Combating Terrorism) เน้นการตรวจสอบและระบุตัวตนของกลุ่มก่อการร้าย การสืบสวนสอบสวน
และการบังคับใช้กฎหมาย และ 3 แนวทางการบรรเทาและลดผลกระทบจากการก่อการร้าย
(Mitigation and Minimizing Negative Consequences of Terrorism) มุ่งเน้นการลด
ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บและเสียชีวติ จากเหตุการณ์เป็นล�าดับแรก โดยให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ และการฟืน้ ฟูสงิ่ ก่อสร้าง
และวัตถุที่เสียหาย

ฉบับที่ 9 ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2565

ซึ่งในทางปฏิบัติพบการก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อเหตุโดยใช้ระเบิด
การลักลอบวางเพลิงการใช้สารเคมีในการก่อการร้าย การท�าลายและท�าความเสียหาย
ให้กับทรัพย์สินส�าคัญ การลอบสังหารบุคคลส�าคัญ การจับตัวประกันและการลักพาตัว
บุคคล รวมทั้งการคุกคามโดยรูปแบบหรือเครื่องมืออื่น ๆ ทั้งนี้ การก่อเหตุโดยใช้ระเบิด
เป็นรูปแบบที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายมักเลือกใช้ เนื่องจากต้นทุนต�่า ท�าได้ง่ายและสามารถ
สร้างความหวาดกลัว เพื่อสร้างอิทธิพลเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ เริ่มพบการใช้การก่อเหตุ
ด้วยระเบิดพลีชีพ (Suicide Bomber Attack) เพิ่มขึ้น โดยผู้ก่อการร้ายด้วยวิธีดังกล่าว
มักเป็นผู้หญิงซึ่งมีภาวะทางจิตใจอ่อนไหวและปลูกฝังแนวคิดง่ายกว่าผู้ชาย รวมทั้ง
สร้างผลกระทบเชิงจิตวิทยาต่อสังคมสูงกว่า

โดยในการขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ งานดั ง กล่ า ว ได้ มี การก� า หนดโครงสร้า ง
การบริ หารจั ดการต่ อต้ านการก่ อการร้าย ซึ่งก�าหนดไว้ ในกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ย และค� า สั่ ง ประธานาธิ บ ดี ว่า ด้ ว ย
มาตรการการต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ย (Presidential Decree
“On Counterterrorism Measures”) โดยมุ่งการบู รณาการกลไก
3 ระดับ ดังนี้
Counter-Terrorism (Prevention)
Federal
Level

(Executive
Power)
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Regional
Level

วำรสำรมุมมองควำมมั่นคง

44

Combating-Terrorism

President
The National Anti-Terrorism Committee (NAC)

The Regional
Anti-Terrorism
Committee

Federal Body of
Executive Power
Ministry/Agency

Permanent Office
of NAC/Federal
Operational HQ

Subject
Operational HQ

Sea Basin
Operational HQ

Group of
Operational Level

Sea-district
Operational Level

Region unit of Federal
Executive Power
Municipal
Level

The Municipal
Anti-Terrorism
Committee
Municipal unit of Federal
Executive Power

1

กลไกระดับสหพันธรัฐ (Federal Level) มีประธานาธิบดี เป็นผู้ก�าหนดนโยบาย

ก�ากับ และสั่งการ และคณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้าย
(National Anti-Terrorism Committee: NAC) ซึง่ ผูอ้ า� นวยการหน่วยความมัน่ คงกลาง
(Director of FSB) เป็นประธาน มีหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและกฎหมาย
รวมทั้งประสานการปฏิบัติและประสานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายระดับสหพันธรัฐ เป็นกลไก
ประสานงานภายใต้คณะกรรมการฯ และส�านักงาน NAC เป็นสนับสนุนในฐานะ
ฝ่ายเลขานุการ

กลไกระดับท้องถิ่น (Municipal Level) มีคณะกรรมการระดับท้องถิ่นว่าด้วยการต่อต้าน

การก่อการร้าย (Municipal Anti-Terrorism Committee) เป็นกลไกที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ
ระดับภูมิภาค มีหน้าที่ ในการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีกลุ่มปฏิบัติการระดับท้องถิ่น
และเขตทะเล (Group of Operational Level and Sea District Operational Level)
เป็นกลไกปฏิบัติการที่ประกอบก�าลังด้านความมั่นคงจากหน่วยความมั่นคงกลาง และต�ารวจ

นอกจากนี้ รัสเซียยังให้ความส�าคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้าน
การก่อการร้ายของรัสเซีย ภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ โดยในระดับระหว่างประเทศ ได้อาศัย
กรอบความตกลงระหว่างประเทศของสหประชาชาติ จ�านวน 16 ฉบับ ประกอบด้วย 13 อนุสัญญา
และ 3 พิธีสาร ขณะที่ในระดับภูมิภาคได้อาศัยการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือ
ได้แก่ สภายุโรป (Council of Europe: CoE) สหภาพยุโรป (EU) องค์การว่าด้วยความมัน่ คงและความร่วมมือ
ในยุโรป (Organization for Security and Co-operation in Europe: OSCE) เครือรัฐเอกราช
(Commonwealth of Independence State: CIS) องค์ ก ารสนธิ สั ญ ญาความมั่ น คงร่ ว มกั น
(Collective Security Treaty Organazation: CSTO) อาเซียน (ASEAN) สหภาพรัฐแห่งรัสเซียและเบลารุส
(Union State of Russia and Belarus)
หนึ่ งในความส� าเร็ จที่ เป็นรู ปธรรมจากการประสานความร่ วมมือระหว่างประเทศ คื อ
ฐานข้ อ มู ล การต่ อต้านการก่ อการร้ ายระหว่างประเทศ (International CounterTerrorism Database: ICD) ซึ่งเป็นผลจากการการประชุมผู้น�าหน่วยปฏิบต
ั ิการพิ เศษ
หน่ ว ยงานความมั่ น คง และหน่ ว ยงานบั ง คั บ ใช้ก ฎหมาย (Meeting of the Heads
of Special Services, Security and Law Enforcement Bodies) ครั้ งที่ 3 - 5
ในปี พ.ศ. 2547 – 2549 จัดโดย รัฐบาลรัสเซีย เพื่อเป็นระบบกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
มีส�านักงาน NAC และหน่วยความมั่นคงกลาง (FSB) เป็นหน่วยรั บผิดชอบ
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การก่อการร้าย (Regional Anti-Terrorism Committee) ซึง่ มีผบู้ ริหารสูงสุดของภูมภิ าค เป็นประธาน
มีหน้าที่ในการบูรณาการภายในภูมิภาค โดยถ่ายทอดนโยบายระดับสหพันธรัฐไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง
ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีศูนย์ประสานการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายระดับภูมิภาค
และศู น ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ยภาคพื้ น ทะเล เป็ น กลไกประสานงาน
ภายใต้คณะกรรมการฯ
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กลไกระดับภูมิภาค (Regional Level) มีคณะกรรมการระดับภูมิภาคว่าด้วยการต่อต้าน

ฉบับที่ 9 ประจ�ำเดือนกุมภำพันธ์ - พฤษภำคม 2565

ปัจจุบันมีหน่วยงานจากประเทศพั นธมิตรมากกว่า 50 หน่วยงานจากประเทศ
พั นธมิตร (ประเทศไทยยังมีหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงได้) และ 9 หน่วยงาน
จาก 5 องค์การระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าว โดยฐานข้อมูล
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฐานข้อมูลเปิด (Open Segment) มีขอ
้ มูล อาทิ ข้อมูล
เหตุการณ์การก่อการร้าย บุคคลที่ต้องการตัว องค์กรก่อการร้าย กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสารวิเคราะห์และวิจย
ั และข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้าน
แนวคิดก่อการร้าย และฐานข้อมูลทีเ่ ข้าถึงได้อย่างจ�ากัด (Restriction Segment)
เป็นข้อมูลที่มีช้ันความลั บ โดยมีข้อมูลส� าคัญ อาทิ ข้อมูลรู ปแบบและวิ ธีการ
ก่อการร้าย นักรบต่างชาติ องค์กรก่อการร้าย
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ในการเข้ารับการฝึกอบรมครัง้ นี้ ถือเป็นประสบการณ์ทสี่ า� คัญทีท่ า� ให้ได้รบั ทราบมุมมอง
มาตรการ และกลไกการต่อต้านการก่อการร้ายของรัสเซีย โดยเฉพาะการปฏิบัติการเชิงยุทธวิธี
งานด้านการข่าวและนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย รวมทั้งทดลอง
เข้าใช้ฐานข้อมูลการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ (ICD) ตลอดจนได้แลกเปลีย่ นความเห็น
ในประเด็นความมั่นคงและแนวปฏิบัติอื่น ๆ อาทิ กรณีการก่อการร้ายในสาธารณรัฐเชเชน
(Chechen Republic) การบริหารจัดการกลุ่มชาติพันธุ์และศาสนาของรัสเซีย ซึ่งพบว่ารัสเซีย
ได้มกี ารศึกษาและพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นการต่อต้านการก่อการร้ายทีค่ อ่ นข้างก้าวหน้าและเป็นระบบ
ยกตัวอย่างกรณีทสี่ ว่ นตัวรูส้ กึ ว่าค่อนข้างแปลกใหม่ คือ การศึกษาทางนิตวิ ทิ ยาศาสตร์เฉพาะด้าน
อย่างด้านพฤกษชาติ และที่ผ่านมาสามารถสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนได้ ดังกรณีของเบลารุส
ที่ มี ก ารตรวจพบเมล็ ด พื ช บริ เวณตั ว ห่ อ หุ ้ ม วั ต ถุ ร ะเบิ ด ซึ่ ง จากสามารถจ� า กั ด ขอบเขตพื้ น ที่
ที่ใช้ในการประกอบวัตถุระเบิดและน�าไปสู่การจับกุม
ดั ง นั้ น หากหน่ ว ยงานความมั่ น คงของไทย โดยเฉพาะหน่ ว ยงาน
ด้านการข่าว และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย สามารถแลกเปลี่ ยน
องค์ ค วามรู้ หรื อ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมทางยุ ท ธวิ ธี หรื อ เทคนิ ค
บางส่วน จากสถาบันวิ ชาการหน่วยความมั่นคงกลาง(Academy
of FSB) รวมทั้งเข้าเป็นสมาชิกในการเข้าถึงฐานข้อมูลการต่อต้าน
การก่ อ การร้ า ยระหว่ า งประเทศ (ICD) ก็ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การยกระดับการต่อต้านการก่อการร้ายของไทยให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป

