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เสียงระเบดิท่ีศรีลังกา…ส่ันสะเทือนภัยก่อการร้ายในอาเซียน 

f 
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c u s 
 เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๒ ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์การก่อการร้ายในประเทศศรีลังกา เป็นการวางระเบิดกว่า ๘ จุด 
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว กว่า ๓๐๐ ราย ในจ านวนนี้เป็นชาวต่างชาติอย่างน้อย ๓๖ ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
ประมาณ ๕๐๐ คน และเมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๒ กลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม (Islamic State: IS) ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อ
การก่อเหตุในศรีลังกา สาเหตุการก่อการร้ายครั้งนี้จึงมีความเกี่ยวโยงกับปัญหาภายในของศรีลังกา รวมทั้งความล้มเหลวในด้าน
ความมั่นคงและการข่าว และการพ่ายแพ้และการสูญเสียฐานที่มั่นสุดท้ายของกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรีย จึงเป็นที่น่าจับตามองอย่าง
ยิ่งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียน และไทยอย่างไร... 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
เมื่อวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๒ ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์การก่อการร้าย

ในประเทศศรีลังกา เป็นการวางระเบิดกว่า ๘ จุด ประกอบด้วย       
๑) โบสถ์ St.Anthony ๒) โรงแรมแชงกรี-ลา ๓) โรงแรม The Cinna-
mon Grand ๔) โรงแรม Kingsbury ซึ่งตั้งอยู่ย่านชานเมืองของกรุง
โคลัมโบ ๕) โบสถ์ St. Sebastian เมือง Negombo ๖) โบสถ์ Zion 
เมือง Batticalo ๗) เกสท์เฮาส์ในเมือง Dehiwala และเกิดเหตุระเบิด
อีก ๑ ครั้ง ในวันที่ ๒๒ เม.ย. ๖๒ ขณะที่ชุดเก็บกู้ระเบิดของศรีลังกา
พยายามถอดชนวนระเบิด หลังจากพบระเบิดซุกซ่อนอยู่ในรถตู้ที่จอด
อยู่บริเวณใกล้โบสถ์ St.Anthony กรุงโคลัมโบ เหตุการณ์ดังกล่าว
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว กว่า ๓๐๐ ราย ในจ านวนนี้เป็นชาวต่างชาติ
อย่างน้อย ๓๖ ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ ๕๐๐ คน และเมื่อ
วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๒ กลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม (Islamic State: IS) ได้
ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการก่อเหตุในศรีลังกา โดยได้ออก
แถลงการณ์ผ่านทางส านักข่าว AMAQ ของตนเอง 

 จากเหตุระเบิดดังกล่าวรัฐบาลศรีลังกาด าเนินมาตรการ ดังนี้  
๑) ได้ประกาศห้ามออกนอกเคหสถานทั่วประเทศตั้งแต่ ๑๘.๐๐ น.ของ
วันที่ ๒๑ เม.ย.๖๒ สั่งปิดสถานที่ราชการและสถานศึกษาไม่มีก าหนด 
๒) ควบคุมการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต เฉพาะอย่างยิ่งการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์โดยเฉพาะ เฟซบุ๊ก (Facebook) และวอทแอพ (WhatsApp) 

เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ และ ๓) ห้ามสตรีมุสลิมสวมผ้าคลุม
ศีรษะปกปิดทั้งใบหน้า และห้ามชาวมุสลิมในศรีลังกาถือธงของกลุ่ม
แนวคิดสุดโต่งของอิสลาม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงสะดวกใน
การปฏิบัติหน้าที่ และเห็นรูปพรรณของคนร้ายได้ชัดเจน เพื่อสะดวกใน
การติดตามจับกุม 

  
บทวิเคราะห์ 
ศรีลังกาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ อยู่ทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดีย มีประชากรประมาณ ๒๑ ล้านคน ส่วน
ใหญ่เป็นชาวสิงหล ๗๔% ชาวทมิฬ ๑๘% ชาวมัวร์ ๗% ชาวศรีลังกา
นับถือศาสนาพุทธเถรวาท ๗๐% ฮินดู ๑๓% อิสลาม ๑๐% และคริสต์ 
๗% จะเห็นได้ว่าประเทศศรีลังกามีความหลากหลายทางเชื้อชาติ 
ศาสนา ส่งผลให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันศรีลังกาเป็นประเทศที่มีความ
ขัดแย้งทางศาสนาและชาติพันธุ์จนเกิดเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนหลาย
กลุ่ม และเป็นปัญหาเรื้อรังของรัฐบาลชุดต่าง ๆ ของศรีลังกา ดังนั้น
สาเหตุการก่อการร้ายครั้งนี้จึงมีความเกี่ยวโยงกับปัญหาภายในของศรี
ลังกา ความมั่นคงและการข่าว รวมทั้งการพ่ายแพ้และการสูญเสียฐาน
ที่มั่นสุดท้ายของกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรีย ด้วยเหตุนี้จึงสามารถ
วิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดังนี้ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตุการณ์การก่อการร้ายในศรีลังกา 



 ๑. ความขัดแย้งภายในของศรีลังกา 
     การก่อเหตุครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดนับ
จากสงครามกลางเมืองของศรีลังกาซึ่งเป็นสงครามแบ่งแยกดินแดน
ของกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม ที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู หลังต่อสู้มา
นานกว่า ๒๖ ปี มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า ๗ หมื่นคน สงครามครั้งนั้น
จบลงเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๙ ด้วยการยอมแพ้ของกลุ่มพยัคฆ์ทมิฬอีแลม 
อย่างไรก็ตามแม้การสู้รบจะยุติลงแล้วแต่ความขัดแย้งระหว่างเชื้อ
ชาติและศาสนาได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นับแต่นั้นจนมาถึง
ปัจจุบัน และได้เป็นจุดเร่ิมต้นของการเกิดขึ้นของกลุ่มก่อการร้ายอื่นๆ 
ในศรีลังกา เช่น กลุ่ม National Thowheeth Jama’ath (NTJ) เป็น
ที่รู้จักในศรีลังกาจากเหตุการณ์ท าลายพระพุทธรูปในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ 
มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่แนวคิดนิยมความรุนแรง เพื่อสร้างความ
เกลียดชัง ความหวาดกลัว และการแบ่งแยกชนชั้นในสังคม ซึ่งเป็น
เป้าหมายเดียวกันกับกลุ่ม IS และกลุ่ม Tamil Nadu Thoweed ที่
เป็นกลุ่มที่อยู่ทางตอนใต้ของอินเดีย ท าให้ศรีลังกาไม่เคยปราศจาก
ความไม่สงบและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนเลย ซึ่งจากเหตุการณ์ล่าสุด
กลุ่ม IS ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ
ทางการศรีลังกาได้ยอมรับว่าการก่อเหตุครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่ม IS 
และกลุ่ม NTJ ที่มีแนวคิดและอุดมการณ์เหมือนกับกลุ่ม IS  
 ๒. ความล้มเหลวในด้านความมั่นคงและการข่าว 
     ความล้มเหลวในด้านความมั่นคงและการข่าวที่เกิดขึ้นนั้น 
มาจากความไม่ลงรอยกันระหว่างประธานาธิบดีไมตรีปาละ สิริเสนา 
(Maithripala Sirisena) และนายกรัฐมนตรีรานิล วิกรามาสิงหะ 
(Ranil Wickremesinghe) แม้ว่าในวันที่ ๔ เม.ย.๖๒ หน่วยข่าวกรอง
อินเดียได้ส่งข่าวให้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของศรีลังกาทราบว่า
อาจจะมีการก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณโบสถ์คริสต์และโรงแรมใน
ศรีลังกา จากนั้นในวันที่ ๗ เม.ย.๖๒ ได้มีการประชุมของสภาความ
มั่นคงศรีลังกา โดยมีประธานาธิบดีศรีลังกาเป็นประธาน แต่ข่าวกรอง
นี้กลับไม่ ได้รับการเผยแพร่อย่างทั่ วถึง และไม่ ได้ถูกส่งให้กับ
นายกรัฐมนตรีศรีลังกาหรือรัฐมนตรีระดับสูงคนอื่นที่รับผิดชอบด้าน
ความมั่นคงทราบ ท าให้หน่วยงานด้านความมั่นคงของศรีลังกาไม่
สามารถวางแผนในการเตรียมรับมือกับการก่อเหตุครั้งนี้ได้ 
        ๓. การพ่ายแพ้และสูญเสียฐานที่มั่นสุดท้ายในอิรักและ
ซีเรียของกลุ่ม IS 
     ประธานาธิบดีศรีลังกาได้ออกมาประกาศยืนยันแล้วว่า
กลุ่มก่อการร้าย IS เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายในศรีลังกา ซึ่ง
อาจ เป็น ไป ได้ ว่ าหลั งจากที่ กลุ่ ม  IS ได้ ถู กกองก าลั ง  Syrian       
Democratic Forces (SDF) ซึ่งสหรัฐฯ ให้การสนับสนุนยึดหมู่บ้าน 
Baghouz ที่เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายในซีเรียได้แล้ว ส่งผลให้กลุ่ม IS 
สูญเสียพื้นที่ครอบครองทั้งหมดในอิรักและซีเรีย ท าให้มีกลุ่มนักรบ
ต่างชาติบางส่วนเดินทางกลับไปประเทศตนเองรวมทั้งจากศรีลังกา
ด้วยเช่นเดียวกัน และร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่เข้ามาปฎิบัติการ
ก่อเหตุในลักษณะของการปฏิบัติการตามล าพัง (Lone Wolf) และ

ระเบิดพลีชีพ ซึ่งเป็นรูปแบบที่กลุ่ม IS นิยมใช้ในการปฏิบัติการใน
หลายประเทศ และเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่ม IS อาจใช้รูปแบบการก่อ
เหตุรูปแบบใหม่โดยการมุ่งโจมตีประเทศขนาดเล็กมากกว่าประเทศ
ขนาดใหญ่ เช่น สหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เป็นต้น 
และประเทศในภูมิภาคเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศที่มีความ
ขัดแย้งสูงและมีกลุ่มก่อการร้ายภายในประเทศ ขณะเดียวกันก็ได้
เผยแพร่แนวคิดนิยมความรุนแรง ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก 
ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม และแอพพลิเคชั่นเทเลแกรมไปด้วย เพื่อ
เผยแพร่แนวคิดนิยมความรุนแรงและแสวงหาแนวร่วมในการ
ปฏิบัติการตามอุดมการณ์ของกลุ่มต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะต่ออาเซียน ไทย และกองทัพ 
อาเซียนได้เผชิญภัยก่อการร้ายอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีกลุ่มก่อ

การร้ายภายในประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่ม IS โดยเฉพาะใน
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ จากเหตุการณ์ในศรีลังกาและ
ความพ่ายแพ้ของกลุ่ม IS จึงท าให้อาเซียนอาจเผชิญกับยุทธศาสตร์
รูปแบบใหม่ในการก่อการร้ายของกลุ่ม IS รวมทั้งนักรบต่างชาติ กลับ
เข้ามายังภูมิภาคเพื่อปฏิบัติการก่อเหตุ โฆษณาชวนเชื่อ แนวคิดนิยม
ความรุนแรง การชักจูงให้เข้าร่วมกับกลุ่มก่อการร้าย โดยเฉพาะใน
กลุ่มสตรีและเด็กที่มีการศึกษาดีและมาจากชนชั้นกลาง ดังนั้น
อาเซียนควรสนับสนุนแนวทางในการลดใช้ความรุนแรงในสังคม 
รวมทั้งยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ของอาเซียน ส่งเสริมแบ่งปันข้อมูลร่วมกันภายใต้กลไกการต่อต้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายที่มีอยู่ และสนับสนุนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เก่ียวกับการก่อการร้ายและแนวคิดหัวรุนแรง 
 ส าหรับประเทศไทยควรส่งเสริมการลดแนวคิดนิยมความ
รุนแรง รวมทั้งมุ่งส่งเสริมความรู้และความเข้าใจ สร้างการยอมรับใน
วัฒนธรรม ศาสนา และภาษาที่แตกต่างกัน 
 ในส่วนของกองทัพไทยและหน่วยงานด้านความมั่นคงควร
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยการก่อการร้ายที่อาจจะเปลี่ยน
รูปแบบ และร่วมมือทางด้านการข่าวและการต่อต้านการก่อการร้าย
กับประเทศในอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิด 
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