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ไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบตัิการของ IS  

กลุ่มนักรบญิฮัด (Jihadist Group) ที่ควบคุมพื้นที่ภาคเหนือของอิรักและซีเรียซึ่งประกาศ เมื่อมิถุนายน 2557 ให้เรียกชื่อตัวเองว่า        
รัฐอิสลาม (Islamic State-IS)1 เป็นขบวนการมุสลิมอาหรับ-สุหน่ี ซึ่งลุกขึ้นมาต่อต้านการรุกรานของสหรัฐฯ และผู้น าชีอะฮ์ในอิรักและซีเรียทั้งน้ี
ในช่วงต้นกรกฎาคม 2557 กลุ่ม IS ได้ประกาศจัดต้ังรัฐคอลีฟะห์ (Caliphate) หรือ “กาหลิบ” (รูปแบบการปกครองหลังยุคศาสดามุฮัมหมัด) โดย
มีนาย Abu Bakr al-Baghdadi เป็นผู้น า การประกาศจัดต้ังรัฐคอลีฟะห์ดังกล่าวแม้ถูกประณามอย่างรุนแรงจากฝ่ายชีอะฮ์และโลกมุสลิมบางส่วน   
แต่ก็มีกลุ่มกบฏหลายกลุ่มจากตะวันออกกลาง แอฟริกาใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกาศสวามิภักด์ิกับ IS  

 ท่ีผ่านมา IS ได้สรา้งภาพลักษณ์ความรุนแรงสู่ประชาคมโลก 
โดยใช้ส่ือสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการเผยแพร่รวมท้ังเข้า
ควบคุมพื้นท่ียึดครองในซีเรียและอิรักด้วยวิธีการโหดร้ายท าให้  
ในท่ีสุดกองก าลังผสมซึ่งน าโดยสหรัฐฯ ได้ประกาศปฏิบัติการ
ต่อต้าน IS ส านักข่าวกรองกลาง (CIA) ของสหรัฐฯ ประเมินว่า IS 
มีก าลังนักรบมากกว่า 30,000 คน ในจ านวนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่ง
เป็นนักรบจากชาติตะวันตก ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้ก ลุ่ม IS 
เข้มแข็งมากคือ การหาเงินทุนได้อย่างไม่ขาดสาย นอกจากการยึด
ครองบ่อน้ ามันและลักลอบจ าหน่ายในตลาดมืดผ่านตุรกีกลุ่ม IS 
ยังหาเงินจากการรีดไถชาวบ้านและนักธุรกิจท้องถิ่น รวมท้ังได้รับ
เงินบริจาคจากนักธุรกิจชาวมุสลิมวะฮาบีย์ท่ัวโลกด้วย 

การก่อการร้ายนอกพื้นที่ควบคุมของ IS 
ปฏิบัติการก่อการร้ายในกรุงปารีส ฝรั่งเศส (13 พ.ย.58) 

และกรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย (14 ม.ค.59) ท่ีผ่านมาซึ่งท าให้มี
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ านวนมาก นอกจากเป็นเครื่องบ่งช้ีถึงการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการปฏิบัติการ (modus operandi) ในพื้นท่ี
นอกการควบคุมของกลุ่ม IS (Islamic State) ยังสะท้อนถึง
จุดอ่อนด้านการประสานงานแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับ
การต่อต้านการก่อการร้ายของประเทศเปูาหมายท่ีถูกโจมตีด้วย 
ส าหรับไทยมีเมืองส าคัญหลายเมืองท่ีอาจตกเป็นเปูาหมายการ
โจมตีของผู้ก่อการร้าย ซึ่งหน่วยงานด้านความมั่นคงควรให้ความ
สนใจเพิ่มมาตรการระวังปูองกัน 

อบ ูบาการ์ อัล-บักดาดี ผู้น า  รั อิสลาม  (IS)

  เขียนโดย  นายอิทธิ กวีพรสกุล   
นักข่าวช านาญการพิเศษ ส านักข่าวกรองแห่งชาต ิ

1เดิมใช้ชื่อกองก าลังรัฐอิสลามแห่งอิรักและซีเรีย ( Islamic State of Iraq and Syria-ISIS) หรือกองก าลังรัฐอิสลามแห่งอิรักและเลแวนท์ (The Islamic 
State of The Iraq and Levant-ISIL) ค าว่า Levant หมายถึงเขตแดนในบริเวณที่ต้ังของซีเรียและดินแดนใกล้เคียงโดยเฉพาะเขตแดนด้านด้านตะวันออกของทะเล       
เมดิเตอร์เรเนียน ส าหรับซีเรียมีชื่อ  ในภาษาอาหรับว่า al-Sham กองก าลังน้ียังมีชื่อเรียกในภาษาอารบิคว่า Al - Dawla Al - slamiya fi al-Iraq wa al-Sham 
บางครั้งใช้ชื่อย่อว่า “Daesh” หรือ “Da’ish”  



การโจมตีของ IS โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงปารีสมีความ
คล้ายคลึงกับรูปแบบการโจมตีเมืองมุมไบ อินเดียเมื่อปี 2551 ท้ัง
การคัดเลือกเปูาหมาย จ านวนผู้ปฏิบัติการ และผลกระทบ 
กล่าวคือผู้ก่อการร้ายจ านวนอย่างน้อย 10 คน (จัดทีมคล้ายชุด
ปฏิบัติการพิเศษ) พร้อมอาวุธปืน AK 47 รวมท้ังมือระเบิดพลีชีพ
โจมตีเปาูหมาย  

เปูาหมายร้านอาหาร คาเฟุ และศูนย์กลางแหล่งบันเทิงท่ี
คัดเลือกไว้  เพื่อให้ เกิดการเสียชีวิตจ านวนมากและสร้าง
ผลกระทบอย่างสูง การโจมตีเมืองมุมไบมีผู้เสียชีวิต 164 คน 
ส่วนกรุงปารีสมีผู้เสียชีวิต 130 คน บาดเจ็บ 352 คน  

สนง. ต ารวจสากลภาคพื้นยุโรป (EUROPOL) ระบุใน
เอกสารผลการประชุมเครอืขา่ยการตอบโต้ขัน้ต้น (First Response 
Network) ซึ่งประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านต่อต้านการก่อการร้าย
ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อ 30 พ.ย. - 1 ธ.ค.58 ว่า IS 
ได้พัฒนาการควบคุมส่ังการปฏิบัติการในต่างประเทศ โดยอาจ
ใช้สมาชิกปฏิบัติการในท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกทางยุทธวิธีจากซีเรีย 
อย่างไรก็ดี ยังไม่มีหลักฐานเป็นรูปธรรมท่ีแสดงว่าผู้ก่อการร้าย
ลักลอบเดินทางเข้ายุโรปโดยอาศัยการแอบแฝงในกลุ่มผู้อพยพ 

กลุ่ม IS มีขีดความสามารถชักชวนชาวต่างชาติให้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านกระบวนการ
บ่มเพาะความรุนแรงท้ังนี้ กลุ่มเยาวชนมีโอกาสถูกชักชวนและ
ปลูกฝังความรุนแรงได้รวดเร็วกว่าผู้ใหญ่ ผู้ถูกจับกุมเพราะการ
เขา้รว่มหรอืแสดงเจตนาจะเขา้รว่มกลุ่ม IS จ านวนนอ้ยกวา่ครึง่ของ
ท้ังหมด มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาของตนเองดีและเป็นกลุ่มท่ี
เปราะบางต่อการตีความคัมภรีอ์ลั-กรุอาน ตามแนวทางของ IS และ
ในจ านวนนักรบต่างชาติท้ังหมดของ IS ร้อยละ 20 เป็นผู้มีปัญหา
ทางจิตก่อนเข้าร่วมกับ IS และ  ร้อยละ 80 มีประวัติก่อ
อาชญากรรมขัน้ลหโุทษจนถงึขัน้รา้ยแรง 

การแสวงประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)  
สมาชิก IS ใช้อินเตอร์เนตและส่ือสังคมออนไลน์เป็น

เครื่องมอืส่ือสาร จัดหาอาวธุ  เอกสารปลอมและบริการต่างๆ เช่น 
WhatsApp Skype แ ล ะ  Viber ส่ ว น  Facebook VKA แ ล ะ     
Twitter ถูกใช้เป็นที่รวมกลุ่มเฉพาะสมาชิกท่ีได้รับเชิญและส่ือสาร
กันด้วยรหัสลับ รวมท้ังใช้โปรแกรม TOR (The Onion Router) 
และ VPN (Virtual Private Network) ปกปิดร่องรอย/หลีกเล่ียง
การตรวจจับของ จนท. หน่วยข่าวกรองและบังคับใช้กฎหมาย 

การปรับเปล่ียนกลยุทธ์การก่อการร้ายในต่างประเทศ
ของกลุ่ม IS โดยมอบหมายให้สมาชิกในท้องถิ่นของประเทศ
เปูาหมายเป็นผู้ตัดสินใจและคัดเลือกเปูาโจมตีแบบเลือกสุ่มด้วย
วธิกีารซบัซ้อน (Sophisticated) และไม่ซบัซอ้น (Unsophisticated) 
ต่อ เปูาหมายท่ีมีการระวั งปูองกัน ต่ า  (Soft Target) และ
เปูาหมายท่ีมีการระวังปูองกันสูง (Hard Target) อาจเกิดขึ้นอีก

ในอนาคตอันใกล้หากหน่วยงานความมั่นคงไม่มีข่าวกรองท่ี
เช่ือถือได้เกี่ยวกับความต้ังใจ (intention) รวมท้ังกิจกรรม ความ
เคล่ือนไหวของผู้ก่อการร้าย อาจท าให้เกิดความยากล าบากใน
การคาดท านายล่วงหน้าถึงรูปแบบ เวลา และสถานท่ีท่ีเป็น
เปูาหมายของผู้ก่อการร้ายต่อไป 

ข้อเสนอแนะแนวทางการรับมือภัยคุกคามแบบใหม่ 
แม้ยังไม่ปรากฏส่ิงบอกเหตุเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของ

กลุ่ม IS หรือกลุ่มก่อการร้ายท่ีได้รับแรงบันดาลใจจาก IS รวมท้ัง
กลุ่มหัวรุนแรงคล่ังศาสนาลัทธิสุดโต่งในไทย แต่การด าเนิน
นโยบายส่งเสริมการท่องเท่ียวและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนท าให้เมืองส าคัญต่างๆ ของไทย มีความเปราะบางและ
อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงเป็นวงกว้าง ด้วยการกระท าของ
ผู้ก่อการร้ายแบบไม่แยกแยะเปูาหมาย 

แนวทางปฏิบั ติหน่วยงานด้านความมั่นคงน่าจะให้
ความส าคัญกับงานข่าวกรองในการรักษาความปลอดภัยเพื่อ
ต่อต้านการก่อการร้าย โดยเช่ือมโยงเครือข่ายกล้องวงจรปิดของ
เอกชนใช้เครือข่ายอาสาสมัครช่วยเป็นหูเป็นตา มีมาตรการระบุ
ถิ่นท่ีอยู่และพฤติกรรมของพลเมืองประเทศคู่ขัดแย้งท่ีเข้ามา
อาศัยในท้องถิ่น รวมท้ังมีมาตรการควบคุมสถานท่ีเก็บรักษา 
จ าหน่ายวัตถุระเบิด สารเคมีท่ีอาจถูกน ามาใช้ประกอบเป็น
ระเบิดแสวงเครื่อง 
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