สรุปภารกิจของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย
ในการประชุมระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ
ว่าด้วยบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้าย
และการขจัดสภาพปัญหาที่นาไปสู่การก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

คณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย นายอันวาร์ สาและ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และ
ทรั พย์ สิ น ทางปั ญ ญา สภาผู้ แทนราษฎร และพลเอก สุ รพงษ์ สุ ว รรณอัตถ์ รองประธานคณะกรรมาธิ การการ
ต่างประเทศ คนที่สอง วุฒิสภา ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ
ว่าด้วยบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายและการขจัดสภาพปัญหาที่นาไปสู่การ
ก่อการร้ ายในภู มิภ าคเอเชี ย -แปซิฟิ ก (IPU-UN Regional Conference on the role of parliamentarians in
preventing and countering terrorism and addressing conditions conducive to terrorism in the AsiaPacific region) ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะ มาเจสติค กรุงกัวลาลัมเปอร์
ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมในฐานะผู้ดารง
ตาแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศด้วย
การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย สหภาพรัฐสภา (InterParliamentary Union: IPU) สานักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office of
Counter-Terrorism: UNOCT) และส านักงานว่าด้ว ยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ งสหประชาชาติ (United
Nations Office on Drugs and Crimes: UNODC) มีวัตถุ ประสงค์เ พื่อ เป็ นเวที เสวนาเกี่ ยวกับ ประเด็นท้ าทาย

-๒-

สาหรับรัฐสภาในด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและการหลีกเลี่ยงปัญหาแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงที่จะ
นาไปสู่การก่อการร้าย ตลอดจนมาตรการที่เหมาะสมในการรับมือกับประเด็นท้าทายเหล่านั้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
หลักของการประชุม คือสมาชิกรัฐสภาจากประเทศสมาชิกสหภาพรัฐสภาที่อยู่ในกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย -แปซิฟิก
(Asia-Pacific Group: APG) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ทั้ง ๖ กลุ่มของสหภาพรัฐสภา การประชุมครั้งนี้ เป็น
การประชุมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในลาดับที่สาม โดยที่การประชุมครั้งแรกนั้นจัดขึ้นสาหรับกลุ่มประเทศภูมิภาค
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (Middle East and North Africa: MENA) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ส่วนครั้งที่สองเป็นการประชุมสาหรับกลุ่มประเทศซาเฮล (Sahel countries) จัดขึ้น
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐไนเจอร์ ทั้งสามการประชุมถือเป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นภายใต้การกากับของ
คณะที่ปรึกษาระดับสูงว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงของสหภาพรัฐสภา
(The IPU High–Level Advisory Group on Countering Terrorism and Violent Extremism) ที่จัดตั้งขึ้นตาม
มติของที่ประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๑ ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗
และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อเป็น
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย โดยให้ผู้แทน
จากรัฐสภาสมาชิกทุกกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์ได้เข้ามามีส่วนร่วม
คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการเข้าร่ วมการประชุมครั้งนี้เป็นระยะเวลารวม
ทั้งสิ้น ๔ วัน รายละเอียดของการปฏิบัติภารกิจในแต่ละวัน มีดงั นี้
วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
คณะผู้แทนรัฐสภาไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เมื่อเวลา ๑๑.๐๕ นาฬิกา
และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ กัวลาลัมเปอร์ในเวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา โดยมีนายคมกฤช จองบุญวัฒนา
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ในการให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกเมื่อคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางถึงท่าอากาศยาน
จากนั้นในเวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้ เข้าพบนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่าเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนฯ ณ สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และรับฟังการบรรยายสรุปจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เกี่ ยวกับสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศมาเลเซีย ตลอดจนร่วมหารือเกี่ยวกับ ประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยและ
มาเลเซีย รวมถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เช่น
- การว่างเว้น จากการเยี่ยมเยือนมาเลเซีย อย่างเป็นทางการของผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงใน
รัฐบาลไทยมาเป็นเวลานาน อาจมีส่วนทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันนั้น
ไม่ใกล้ชิดเท่าที่ควร
- การเชื่อมต่อทางคมนาคมในบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย โดยเฉพาะการสร้างด่านศุลกากร
สะเดาแห่งใหม่ ยังขาดความร่วมมือจากมาเลเซียในการตัดถนนเส้นใหม่ที่จะช่วยส่งเสริมการขนส่งให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขณะที่ความร่วมมือระหว่างการรถไฟไทยและการรถไฟมาเลเซียก็เป็นสิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริมให้
กลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะการออกบัตรโดยสารในเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศร่วมกัน

-๓-

- การส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวของไทยยังมิได้ให้ความสาคัญกับนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย อย่าง
จริงจัง แม้ว่าจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียที่สูงมากก็ตาม
ทั้งนี้ คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้รับทราบถึงข้อปัญหาดังกล่าว และได้ร่ว มหารือถึงแนวทางแก้ไขที่
เป็นไปได้ เพื่อจะได้เสนอแนะให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าพบนายณรงค์ ศศิธร เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
เพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่่าเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนฯ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
พิธีเปิดการประชุม
เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยพร้อมด้วยผู้แทนรัฐสภาจากประเทศสมาชิกสหภาพรัฐสภาในกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย -แปซิฟิกกว่า ๑๕ ประเทศ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม โดยมีนาย Nga Kor Ming
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม
นาย Nga Kor Ming ได้กล่าวถึงสถานการณ์ภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกว่าเป็นปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์และจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการเชิงจิตวิทยา ขณะที่ประเด็นท้าทาย
ใหม่ ๆ ยังคงปรากฏขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
ที่เป็นปัจจัยเสริมให้การต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ควร
จึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาที่จะใช้อานาจด้านนิติบัญญัติในการร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านี้ รวมทั้งสหภาพรัฐสภาที่

-๔-

ต้องมีบทบาทในการส่งเสริมการทาหน้าที่ของรัฐสภาในเรื่องนี้ ตามยุทธศาสตร์ของสหภาพรัฐสภา ค.ศ. ๒๐๑๗๒๐๒๑ โดยเน้ น ย้ าถึ ง ความส าคั ญ ในการขจั ด ปั ญ หาความเหลื่ อ มล้ าตามเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชาชาติ เป้าหมายที่ ๑๐ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาค ซึ่งจาเป็นต้อง
อาศัยกรอบกฎหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกันของภูมิ ภาคในการดาเนินการ โดยคานึงถึงการคุ้มครองเด็กและสตรี
จากปั ญหานั กรบก่อการร้ ายต่ างชาติ (Foreign Terrorist Fighters: FTFs) ทั้ งนี้ มาเลเซีย ถือเป็นประเทศที่ใ ห้
ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผ่านโครงการรณรงค์เพื่อขจัดแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง โดยรัฐสภา
มาเลเซียได้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายหลายฉบับ ขณะที่สมาชิกรัฐสภามาเลเซียก็
มีบทบาทสาคัญในการเป็นผู้นาชุมชนเพื่อส่งเสริมสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุ กตามหลักคาสอนของ
ศาสนาอิสลาม รวมไปถึงการส่งเสริมการศึกษาตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ ๔
เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับผู้ก่อการร้ายอย่างยั่งยืนและปราศจากความรุนแรง

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม
โดยมีนาย Nga Kor Ming รองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

จากนั้นจึ งเป็นการกล่าวปาฐกถาเปิดการประชุมจากผู้ดารงตาแหน่งสาคัญในสหภาพรัฐสภาและ
สหประชาชาติ รวม ๔ คน ดังนี้
- นางสาว Margaret Mensah-Williams ประธานวุฒิสภานามิเบียและสมาชิกคณะที่ปรึกษาระดับสูง
ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงของสหภาพรัฐสภา กล่าวขอบคุณรัฐสภา
มาเลเซียที่รับเป็นเจ้าภาพผู้จัดการประชุมในครั้งนี้พร้อมทั้งชื่นชมการดาเนินการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิด
สุดโต่งที่นิยมความรุนแรงของมาเลเซีย จากนั้นจึงกล่าวถึงบทบาทของสหภาพรัฐสภาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้
มีข้อมติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงมาแล้วกว่า ๑๒ ฉบับ อัน
แสดงถึงความสาคัญของสมาชิกรัฐสภาในการส่งเสริมการลงนามให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีของกรอบกฎ หมาย
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้เพียงพอเหมาะสมสาหรับการดาเนินการในเรื่องนี้
รวมถึงการตรากฎหมายเพื่อเป็นกรอบการดาเนินการภายในประเทศ ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาระดับสู งว่าด้วยการ
ต่อต้านการก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงของสหภาพรัฐสภามีความมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางใน
การประสานงานของสมาชิกรัฐสภาทั่วโลกในด้านการต่อต้านการก่อการร้าย ตลอดจนให้คาแนะนาและจัดทา
แผนการด าเนิ น งานส าหรั บ สมาชิ ก รั ฐ สภา อี ก ทั้ ง จะเป็ น ผู้ ส ร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า งสหภาพรั ฐ สภาและ
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สหประชาชาติเพื่อการสนับสนุนการทาหน้าที่ ของสมาชิกรัฐสภาเพื่อการนาแนวทางข้างต้นไปสู่การปฏิบัติจริง
ภายในประเทศของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม
- นาย Ousseimi Tinni ประธานรั ฐ สภาไนเจอร์ในฐานะประเทศเจ้ าภาพผู้ จั ดการประชุม ระดั บ
ภูมิภาคฯ สาหรับกลุ่มประเทศซาเฮล (Sahel countries) ได้กล่าวรายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลลัพธ์ของการ
ประชุมด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภาที่จัดขึ้น ณ รัฐสภาไนเจอร์ ในครั้งนั้นคณะ
ผู้แทนรัฐสภาในกลุ่มประเทศซาเฮลได้ร่วมกันอภิปรายถึงผลกระทบที่เลวร้ายจากการกระทาของกลุ่มรัฐอิสลามอิรัก
และลิแวนต์ (Islamic State of Iraq and the Levant: ISIL หรือโดยย่อ IS) และกลุ่มอัลกออิดะฮ์ (Al-Qaeda) ที่
เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคและได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวภายในประเทศจากผู้เข้าร่วม
ประชุม โดยที่ประชุมของรัฐสภากลุ่มประเทศซาเฮลเสนอแนะว่ารัฐสภาควรสนั บสนุนให้รัฐบาลของตนมีแผนการ
ต่อต้านการก่อการร้ายระดับชาติ รวมทั้งสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติ
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันภัยก่อการร้ายร่วมกัน
นอกจากนี้ การเพิ่มการจ้างงานให้กับคนหนุ่มสาวก็มีส่วนสาคัญในการขจัดแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงอัน
นาไปสู่การเข้าเป็นแนวร่วมของกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้
- นาย Mokhtar Omar ที่ปรึกษาอาวุโสของเลขาธิการสหภาพรัฐสภา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการ
ประชุมในนามของนาย Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐ สภา ซึ่งขณะที่ประชุมอยู่นั้นกาลังเดินทางกลับ
จากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๔ โดยเกริ่นนาว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการ
ประชุมระดับ ภูมิภ าคเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายของสหภาพรัฐ สภา ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ส าม
สาหรั บ การประชุมครั้ งแรกนั้ น จั ดขึ้นส าหรับกลุ่ มประเทศภูมิภ าคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ อันเป็น
ศูน ย์ กลางของปั ญหาการก่อการร้ ายระดับโลก ส่ว นครั้งที่ส องคือการประชุมส าหรับกลุ่ มประเทศซาเฮล ทั้งนี้
สหภาพรัฐสภามุ่งเน้นให้เวทีการประชุมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสหประชาชาติที่จะต้อ งการรับฟังเสียงจากสมาชิก
รัฐสภาซึ่งเป็นผู้แทนของปวงชนในประเด็นด้านการต่อต้านการก่อการร้าย
- นาย Mauro Miedico ผู้อานวยการฝ่ายโครงการพิเศษและนวัตกรรม สานักงานต่อต้านการก่อการ
ร้ายแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office of Counter-Terrorism: UNOCT) ได้กล่าวถึงประเด็นท้าทายที่
สาคัญในการต่อต้านการก่อการร้ายว่าสถานการณ์การก่อการร้ายของกลุ่ม ISIL และอัลกออิดะฮ์ ยังคงไม่สงบและมี
การก่อการร้ ายเกิดขึ้นอย่ างต่อเนื่ อง มีการทาลายสถานที่ส าคัญทางศาสนา ตลอดจนการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อ
เผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงเพื่อหาแนวร่วม ในเรื่องนี้ สหประชาชาติถือว่ารัฐสภาประเทศต่าง ๆ เป็น
ผู้มีบทบาทสาคัญที่จะช่วยให้การดาเนินการต่อต้านการก่อการร้ายเกิดขึ้นได้จริงในระดับประเทศ ผ่านการตรา
กฎหมายที่สาคัญและจาเป็น โดยเฉพาะในด้านการแก้ปัญหานักรบก่อการร้ายต่างชาติ และการสอดส่องเฝ้าระวัง
ผู้ก่อการร้ายที่เดิน ทางข้ามแดน ตลอดจนการคุ้มครองสิ ทธิเด็กและสตรีให้ ส อดคล้ องกับกฎหมายมนุษยธรรม
ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภายังมีบทบาทสาคัญในชุมชนระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริม
ให้ชุมชนปราศจากการใช้คาพูดเพื่อสร้างความเกลียดชังอันนาไปสู่ แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงได้ ทั้งนี้ นาย
António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติ มีนโยบายให้ความสาคัญในความร่วมมือกับสมาชิกรัฐสภาทั่วโลกเพื่อ
เสริ มสร้ างการน ายุ ทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายระดับโลกของสหประชาชาติ (UN Global CounterTerrorism Strategy) ไปสู่การดาเนินการในระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ภายหลังพิธีเปิดการประชุม นาย Nga Kor Ming รองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซียและคณะ
ผู้แทนรัฐสภาผู้เข้าร่วมการประชุมได้ถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณหน้าโรงแรมเดอะ มาเจสติค

นาย Nga Kor Ming รองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย
และคณะผู้แทนรัฐสภาประเทศในกลุม่ ภูมิรฐั ศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมการประชุม
ถ่ายภาพร่วมกัน ณ บริเวณหน้าโรงแรมเดอะ มาเจสติค

การประชุมช่วงที่ ๑
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๑ เพื่อรับฟังการบรรยาย
ภาพรวมของสถานการณ์ภัยการก่อการร้ายภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Terrorism Threat in the Asia-Pacific
Region) จากดาโต๊ะ Ayob Khan Mydin Pitchay ผู้ช่วยผู้บัญชาการด้านการต่อต้านการก่อการร้าย สานักงาน
ตารวจแห่งชาติมาเลเซีย
ดาโต๊ ะ Ayob Khan Mydin Pitchay ได้ ก ล่ า วถึ ง สถานการณ์ ภั ย ก่ อ การร้ า ยในภู มิ ภ าคว่ า ยั ง คงมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการก่อการร้ายในอินโดนีเซีย ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ และศรีลังกา อันเป็นผลมาจาก
กลุ่ม ISIL และกลุ่มผู้สนับสนุน โดยหลายเหตุการณ์เป็นการกระทาที่มิได้มาจากการสั่งการของกลุ่ม ISIL โดยตรง
หากแต่เป็นการกระทาโดยเจตนาของกลุ่มผู้ก่อการร้ายท้องถิ่นที่ได้รับอิทธิพลทางความคิดจากกลุ่ม ISIL และเริ่มทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการระเบิดพลีชีพ การประกอบระเบิดด้วยวิธีการที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากภายนอก
ประเทศ รวมไปถึง มีก ารใช้อ าวุธ ปืน ยิง ข้า มเขตแดน นอกจากนี้ ยัง มีสัญ ญาณการเข้า มาขยายอิท ธิพ ลของ
กลุ่ม อัลกออิดะฮ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มากยิ่งขึ้น การก่อการร้ายในภูมิภาคในขณะนี้มิได้จากัดแค่ใน
รูปของกลุ่มผู้ก่อการร้าย เริ่มมีการปรากฏของผู้ก่อเหตุโดยลาพัง (Lone Wolf) หรือกลุ่มย่อย (Wolf Packs) ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการทาสงครามเพื่อศาสนาที่ถูกบิดเบือนเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิด โดยมีการใช้
แอปพลิเคชัน ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ Whatsapp เป็นสื่อกลางในการประสานงาน โดยพัฒนาไปถึงการ
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รวมตัวกันของกลุ่มผู้ก่อเหตุท้องถิ่นในหลายประเทศ ดังเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ จน
นาไปสู่การเกิดนักรบก่อการร้ายต่างชาติที่จะเดินทางไปเข้าร่วมแนวรบส่วนหน้าของกลุ่ม ISIL ขณะที่หลายประเทศ
ในภูมิภาคก็เสี่ยงต่อการเป็นทางผ่านและกลายเป็น แหล่งกบดานที่ปลอดภัยสาหรับชาวต่างชาติที่เดินทางไปเข้า
ร่วมกับกลุ่ม ISIL อย่างไรก็ดี ในปี ๒๕๖๒ เกิดเหตุพยายามใช้รถยนต์พุ่งชนกลุ่มผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปของ
มาเลเซียซึ่งก่อเหตุโดยหัวหน้ากลุ่มผู้ก่อเหตุท้องถิ่นที่มีอายุ ๕๑ ปี และเป็นสตรี จนสร้างความกังวลต่อทางการ
มาเลเซียจากการเริ่มเข้ามามีบทบาทของสตรีในการก่อร้ายที่เพิ่มมากขึ้น

การประชุมช่วงที่ ๑ “ภาพรวมของสถานการณ์ภัยการก่อการร้ายภายในภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟิก”

การประชุมช่วงที่ ๒
เวลา ๑๔.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๒ และร่วมรับฟังการบรรยาย
โดยนางสาว Kanako Emoto ผู้ช่วยนิติกร กองอานวยการบริหารคณะกรรมการการต่อต้านการก่อการร้ายของ
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจ Thiagarajah Thanaretnam กองบังคับ
การพิเศษเพื่อการต่อต้านการก่อการร้าย (E8) สานักงานตารวจแห่งชาติมาเลเซีย ในหัวข้อ “พัฒนาการล่าสุดของ
กรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ การต่อต้านการก่อการร้าย ความจาเป็นในการปรับปรุงกฎหมาย
ภายในประเทศ และกลไกและยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคที่มีอยู่ ในปัจจุบัน” (Recent developments in the
international counter-terrorism legal framework, the need for national updates, and existing
regional strategy and mechanism)
นางสาว Kanako Emoto ได้ บรรยายแนะนาเกี่ยวกับ กองอ านวยการบริ ห ารคณะกรรมการการ
ต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ยของคณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง สหประชาชาติ (Counter-Terrorism Committee
Executive Directorate: CTED) ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติมีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมและติดตาม
ประเมิ น ผลการด าเนิ น การตามข้ อ มติ ค ณะมนตรี ค วามมั่ น คงแห่ ง สหประชาชาติ (United Nations Security
Council Resolutions) ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย จากนั้นจึงได้กล่าวบรรยายเกี่ยวกับกรอบกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายที่มีอยู่ใน
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ปัจจุบัน ทั้งในด้านการรับมือปัญหานักรบก่อการร้ายต่างชาติและการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มผู้ก่อการร้าย โดย
ได้เสนอแนะแนวทางสาหรับสมาชิกรัฐสภาในการต่อต้านการก่อการร้าย ประกอบด้วย การตรากฎหมายที่จาเป็น
สาหรับการดาเนินการตามพันธกรณี ของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศ การตรวจสอบการทางานของรัฐบาลใน
การดาเนินการตามพันธกรณีดังกล่าว และการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของกฎหมายทั้งในระดับภูมิภาคและใน
ระดับโลกเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการดาเนินการร่วมกัน

การประชุมช่วงที่ ๒ “พัฒนาการล่าสุดของกรอบกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้าย
ความจ่าเป็นในการปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศ และกลไกและยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคที่มอี ยู่ในปัจจุบนั ”

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจ Thiagarajah Thanaretnam ได้บรรยายถึงภาพรวมของกรอบกฎหมาย
ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการก่อการร้ายของมาเลเซีย ตลอดจนภาพรวมของการจับกุมผู้ก่อเหตุและ
การดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมของมาเลเซีย ซึ่งกฎหมายของมาเลเซียได้กาหนดโทษสาหรับการก่อการ
ร้ าย การเข้ าร่ ว มกลุ่ มผู้ ก่อ การร้ าย และการสนับ สนุน ทางการเงิ นแก่ กลุ่ มผู้ ก่ อการร้ าย อีกทั้ งยั งมีก ฎหมายที่
กาหนดให้มีมาตรการป้องกันเชิงรุก เช่น การยับยั้งการเดินทางของชาวต่างชาติจากมาเลเซียที่เชื่อได้ว่าจะเป็นการ
เดินทางไปเข้าร่วมกลุ่ม ISIL รวมถึงการอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ก่อการร้ายด้วย
นอกจากนี้ มาเลเซียยังมีกระบวนการฟื้นฟูผู้ต้องขังจากคดีก่อการร้ายเป็นการเฉพาะสาหรับผู้ให้การสนับสนุน ISIL
(Daesh) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกัน ในสังคม การสร้างอาชีพ การให้สวัสดิการสาหรับ
ครอบครัวผู้ต้องขังที่ยากลาบาก และสนับสนุนการกลับคืนสู่สังคมและหลีก เลี่ยงการสร้างระยะห่างระหว่างผู้ต้องขัง
กับครอบครัวที่อาจนาไปสู่ความแปลกแยกจนไม่อาจกลับคืนสู่สังคมได้
การประชุมช่วงที่ ๓
เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๓ เพื่อรับฟังการนาเสนอ
โครงการร่วมระหว่างสหภาพรัฐสภา สานักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ และสานักงานว่าด้วยยา
เสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (Presentation of the IPU-UNODC-UNOCT Joint Programme)

-๙-

จากนางสาว Olga Lanchenko เจ้าหน้าที่โครงการ สานักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ พร้อมทั้ง
ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดทาฐานข้อมูลกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายของนานาประเทศ (CT
Legal Databases) ที่จัดทาขึ้นภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างทั้งสามองค์กรดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดทาฐานข้อมูลกฎหมายและทรัพยากรด้านอาชญากรรม (Sharing Electronic Resources
and Law on Crime: SHERLOC) ซึ่งเป็นการดาเนินการตามกรอบกฎหมายระหว่างประเทศด้านอาชญากรรมและ
การก่อการร้ายของสหประชาชาติหลายฉบับ

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๓ เพื่อรับฟังการน่าเสนอโครงการร่วมระหว่างสหภาพรัฐสภา
ส่านักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ และส่านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ

งานเลี้ยงรับรองอาหารค่าเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม
เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน กัวลาลัมเปอร์ คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมงาน
เลี้ยงอาหารค่ารับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคของสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติว่า
ด้วยบทบาทของสมาชิกรัฐสภาในการป้องกันและต่อต้านการก่อการร้ายและการขจัดสภาพปัญหาที่นาไปสู่การก่อ
การร้ายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตามคาเชิญของนาย Nga Kor Ming รองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่่ารับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม
ตามค่าเชิญของนาย Nga Kor Ming รองประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย

- ๑๐ -

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
การประชุมช่วงที่ ๔
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๔ เพื่อรับฟังการบรรยาย
เกี่ยวกับการเสริมสร้างการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ (Border
security and management, and detection of terrorist movements including through the
implementation of the API/NPR system) โดยนาย Rocco Messina เจ้าหน้าที่โ ครงการ สานักงานต่อต้าน
การก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก และการบรรยายโดยนางสาว Fernanda Lombardi เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการข้อมูลการเดินทางบุคคลเพื่อเฝ้าระวังผู้ก่อการร้ายของสหประชาชาติ (UN Countering
Terrorist Travel Programme)

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๔ “การเสริมสร้างการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ”

นาย Rocco Messina ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับการเสริมสร้างการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน
ตามยุ ท ธศาสตร์ ก ารต่ อ ต้ า นการก่ อ การร้ า ยระดั บ โลกของสหประชาชาติ (UN Global Counter-Terrorism
Strategy) ซึ่งสหประชาชาติได้จัดทาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practises) ๑๕ ข้อ สาหรับประเทศสมาชิกเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจัดการความมั่นคงชายแดน โดยเฉพาะการจัดการเพื่อป้องกันปัญหาอันเนื่องมาจากกลุ่มนักรบก่อ
การร้ายต่างชาติ
นางสาว Fernanda Lombardi ได้บรรยายเกี่ยวกับโครงการจัดการข้อมูลการเดินทางบุคคลเพื่อเฝ้า
ระวังผู้ ก่อการร้ ายของสหประชาชาติ (UN Countering Terrorist Travel Programme) ซึ่งเป็นโครงการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสอดส่องเฝ้าระวังผู้ก่อการร้ายที่เดินทางข้ามแดน โดยเฉพาะการข้ามแดนด้วยการ
โดยสารเครื่ อ งบิ น ผ่ า นการใช้ ร ะบบ Advance Passenger Information (API) และระบบ Personal Name
Record (PNR)
การประชุมช่วงที่ ๕
เวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๕ เพื่อรับฟังการบรรยาย
ภายใต้หัวข้อ “กลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างชาติกับการดาเนินคดีตามกฎหมาย การเผยแพร่แนวคิดที่นิยมความรุนแรง

- ๑๑ -

ภายในเรือนจา การฟื้นฟู และการกลับคืนสู่สังคม” (Foreign Terrorist Fighters (FTF): Prosecution, radicalization
in prisons settings, rehabilitation, and reintegration) โดยนางสาว Kanako Emoto ผู้ช่วยนิติกร กองอานวยการ
บริหารคณะกรรมการการต่อต้านการก่อการร้ายของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ นางสาว Aisyah
Qadri Yuliani เจ้ า หน้ า ที่ โ ครงการยุ ติ ธ รรมทางอาญา ส านั ก งานว่ า ด้ ว ยยาเสพติ ด และอาชญากรรมแห่ ง
สหประชาชาติประจาประเทศอิน โดนีเซีย และนาย Wan Abdul Rahman bin Wan Yaman ผู้ช่วยอธิบดี กรม
ราชทัณฑ์มาเลเซีย

การประชุมช่วงที่ ๕ “กลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างชาติกับการด่าเนินคดีตามกฎหมาย
การเผยแพร่แนวคิดที่นิยมความรุนแรงภายในเรือนจ่า การฟื้นฟู และการกลับคืนสูส่ งั คม”

นางสาว Kanako Emoto กล่าวบรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการดาเนินคดีตามกฎหมาย การฟื้นฟู
และการกลับคืนสู่สังคม สาหรับกลุ่มนักรบก่อการร้ายต่างชาติ ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ที่มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมให้กลุ่มดังกล่าวสามารถกลับคืนสู่สังคมได้โดยวิธีการที่ประนีประนอม อย่างไรก็ดี ยังคงมี
ประเด็นท้าทายในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาจากการดาเนินการภายในประเทศที่
แตกต่างกันไปตามหลักการและแนวคิดที่แตกต่างกันของกระบวนการยุติธรรมในแต่ละประเทศ
นางสาว Aisyah Qadri Yuliani กล่าวบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการกาหนดรูปแบบแผนการฟื้นฟูและ
การกลับคืนสู่สังคมสาหรับกลุ่มผู้มีแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการประเมินและวางแผน
กาหนดรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เนื่องด้วยสภาพปัญหาที่แตกต่างกัน ทั้งในด้านวัยวุฒิ การศึกษา
คุณภาพชีวิต ครอบครัว ตลอดจนแรงจูงใจในการก่อเหตุที่มีความแตกต่างกันในแต่ละกรณี ซึ่งจะเป็นสิ่งที่กาหนด
รูปแบบของกิจกรรมที่จะดาเนินการ อาทิ การฝึกอบรมอาชีพ การใช้หลักคาสอนของศาสนา กีฬา หรือการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น
นาย Wan Abdul Rahman bin Wan Yaman กล่ า วบรรยายถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมส าหรั บ
ผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายของมาเลเซีย โดยกรมราชทัณฑ์มาเลเซียมีแนวทางในการประเมิ นผู้ต้องขังเพื่อกาหนดชั้น
ความมั่นคงของเรือนจาอย่างเหมาะสม ด้วยบ่อยครั้งที่หลายประเทศมักกาหนดให้ผู้ก่อการร้ายถูกคุมขังในเรือนจา
ความมั่นคงสูงสุดทั้งหมด ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงและทาให้สถานการณ์
เลวร้ายมากขึ้น อย่างไรก็ดี มาเลเซียเลือกที่จะกระจายกลุ่มผู้ต้องขังคดีก่อการร้ายโดยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดั งกล่าว
นอกจากนี้ มาเลเซีย กาหนดให้ คณะกรรมการประเมิ นผู้ ต้องขัง และกาหนดรูปแบบโครงการฟื้น ฟูและพัฒ นา

- ๑๒ -

ประกอบด้วยผู้แทนจากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกิจการสตรี สถาบันครอบครัว
และการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาศาสนาอิสลาม กรมราชทัณฑ์ และสานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นต้น เพื่อให้
เกิดการบู ร ณาการในการลดการแพร่ ข ยายแนวคิ ดสุ ดโต่งที่นิ ยมความรุ นแรงทั้งภายในและภายนอกเรือ นจา
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการกลับคืนสู่สังคมของอดีตผู้ต้องขังได้อย่างแนบสนิทโดยไม่ปล่อยให้เกิดช่องว่างที่อาจ
นาไปสู่ปัญหาในอนาคตได้
การประชุมช่วงที่ ๖
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๖ ภายใต้หัวข้อ “การให้ความ
ช่วยเหลือแก่เหยื่อจากการก่อการร้าย” (Support to victims of terrorism) โดยได้ร่วมรับฟังการบรรยายจาก
นาย Michael O’Connell เลขาธิการสมาคมเหยื่อวิทยาโลก (World Society of Victimology) และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเหยื่อวิทยา (Victimology) และนาย Sudirman Talib รองประธานมูลนิธิ Survivor Foundation Indonesia
นาย Michael O’Connell ได้บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการคุ้มครองสิทธิของเหยื่อจากการก่อการร้าย
ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล ได้แก่ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต การได้รับความยุติธรรม
อย่างเท่าเทียม และการเยียวยาชดเชยที่เหมาะสม นอกจากนี้ เหยื่อจากการก่อการร้ายจะต้องได้รับการคุ้มครอง
การอานวยความสะดวก และได้รับการสนับสนุนในการดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรมในทุกขั้นตอน โดยเน้น
ย้าถึงบทบาทของเหยื่อจากการก่อการร้ายในกระบวนการยุติธรรมว่ามีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการลดการแพร่ขยาย
ของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงและการก่อการร้ายได้

การประชุมช่วงที่ ๖ “การให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อจากการก่อการร้าย”

นาย Sudirman Talib รองประธานมูล นิธิ Survivor Foundation Indonesia ซึ่งเป็นองค์กรภาค
ประชาสังคมที่จัดตั้งขึ้นโดยเหยื่อจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิด สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจาประเทศ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๗ เพื่อรณรงค์เรียกร้องความเป็นธรรมและความช่วยเหลือให้กับเหยื่อจาก
การก่ อการร้ า ยในประเทศอิน โดนี เ ซีย ได้เล่ าเหตุการณ์ขณะที่เ กิดเหตุร ะเบิ ดขึ้น ซึ่งในขณะนั้น ตนท างานเป็ น
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เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจาประเทศอินโดนีเซีย และเฝ้าเวรอยู่ที่
บริเวณประตูทางเข้า ซึ่งตนได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการระเบิดจนสูญเสียการมองเห็นของดวงตาข้างหนึ่งและต้อง
เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นเวลาหลายเดือน จึงขอเรียกร้องต่อสมาชิกรัฐสภาผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ให้
ส่ ง เสริ ม การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องเหยื่ อ จากการก่ อ การร้ า ยโดยเฉพาะจากการลอบวางระเบิ ด ทั้ ง ในด้ า นการ
รักษาพยาบาล การฟื้นฟูเยียวยาและชดเชย ตลอดจนการได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการทางกฎหมาย
การประชุมช่วงที่ ๗
เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่ วมการประชุมช่วงที่ ๗ เพื่อรับฟังการบรรยายจาก
นางสาว Lesli Davis ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการการปกครอง สันติภาพ และความมั่นคง องค์การเพื่อสตรี
แห่งสหประชาชาติ และนายเอกราช ซาบูร์ เจ้าหน้าที่โครงการ สานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง
สหประชาชาติประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ในหัวข้อ “การเสริมพลังสตรีและเยาวชนในการ
สร้างชุมชนที่สงบสุข มีความสามัคคีปรองดอง และสามารถฟื้นคืนกลับสู่สภาพเดิมได้ " (Empower women and
youth to build resilient, cohesive and peaceful communities)
นางสาว Lesli Davis กล่าวบรรยายเกี่ยวกับความสาคัญของบทบาทของสตรีกับการกาหนดนโยบาย
ในการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง โดยเน้นย้าถึงความจาเป็นในการให้สตรีมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางนโยบายดังกล่าวของประเทศ ตลอดจนการกาหนดนโยบายโดยคานึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ เนื่ องจาก
ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับเพศของผู้เข้าใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้ฝักใฝ่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความ
รุนแรงนั้นแสดงให้เห็นว่ามีกลุ่มเสี่ยงที่เป็นสตรีอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ทั้งในมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
ขณะที่อิทธิพลของสตรีในครอบครัวก็มีส่วนสาคัญอย่างยิ่งในการลดการแพร่ขยายของแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความ
รุนแรงในระดับครอบครัว

การประชุมช่วงที่ ๗ “การเสริมพลังสตรีและเยาวชนในการสร้างชุมชนทีส่ งบสุข มีความสามัคคีปรองดอง
และสามารถฟืน้ คืนกลับสู่สภาพเดิมได้"
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นายเอกราช ซาบูร์ บรรยายให้ที่ประชุมรับฟังเกี่ยวกับเยาวชนและการเผยแพร่แนวคิดหัวรุนแรงใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรอบการทางานในการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในเยาวชนของ
ภูมิภาค และโครงการเสริมพลังเยาวชนเพื่อการป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงของสานักงานว่า ด้วย
ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ โดยชี้เห็นถึงความพยายามของกลุ่มผู้ก่อการร้ายในการเผยแพร่
แนวคิดหัวรุนแรงโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นเยาวชน ตลอดจนสภาพปัญหาทางสังคมโดยเฉพาะการสร้างค่านิยม
ในครอบครัวในทางที่ผิดจนน าไปสู่การเข้าร่วมกลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยยกตั วอย่างความสาเร็จของเยาวชนผู้เคย
ตัดสินใจเข้ารวมกลุ่ม ISIL ที่กลับใจและตัดสินใจที่จะทางานร่วมกับสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติในการเผยแพร่เรื่องราวของตนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนมิให้หลงผิดและฝักใฝ่ที่จะเข้า
ร่วมกับกลุ่มผู้ก่อการร้าย
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
การประชุมช่วงที่ ๘
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมช่วงที่ ๘ ในหัวข้อ “การเผยแพร่
แนวคิดหัวรุนแรงและการแสวงหาแนวร่วมของผู้ก่อการร้าย : บทบาทของวัฒนธรรมและสื่อในมาตรการป้องกัน
และสร้างความตระหนักรู้ ” (Terrorist radicalization and recruitment: The role of culture and media in
prevention and awareness measures) โดยที่ประชุมได้ร่วมรับฟังการบรรยายโดยนาย Thomas K. Samuel
ที่ ป รึ ก ษาด้ า นการป้ อ งกั น การก่ อ การร้ า ยประจ าภู มิ ภ าค ส านั ก งานว่ า ด้ ว ยยาเสพติ ด และอาชญากรรมแห่ ง
สหประชาชาติ ป ระจ าภู มิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้แ ละแปซิฟิ ก และรั บฟั งการบรรยายจากนาย Osama
Elazhary สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอียิปต์และศาสตราจารย์ด้านเทววิทยา

การประชุมช่วงที่ ๘ “การเผยแพร่แนวคิดหัวรุนแรงและการแสวงหาแนวร่วมของผู้ก่อการร้าย : บทบาทของวัฒนธรรมและสื่อ
ในมาตรการป้องกันและสร้างความตระหนักรู้

นาย Thomas K. Samuel บรรยายถึงการเผยแพร่แนวคิดหัวรุนแรงผ่านการเล่าเรื่อง (narrative) ใน
สื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อแสวงหาแนวร่วมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยมักใช้การทาให้เชื่อว่าความรุนแรง
เป็ นเพียงทางเลื อกเดีย วในการแก้ไขสภาพปัญหาที่สังคมกาลั งเผชิญอยู่ แนวทางในการต่อต้านการกระทาดัง
กล่าวคือการใช้วิธีการเล่าเรื่องเพื่อหักล้างกับชุดความคิดดังกล่าว ได้แก่ การชี้ให้เห็นว่าการใช้ความรุนแรงไม่มี
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ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา การชี้ให้เห็นภาพของผลลัพธ์จากการใช้ความรุนแรงเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่
ยอมรั บ การใช้ความรุ น แรง และการเสนอทางเลื อกอื่นที่ส ามารถนาไปสู่ การแก้ไขปัญ หาได้อย่างแท้จริง โดย
ยกตัวอย่างแนวทางอหิงสาของมหาตมะคานธี ในการเรียกร้องเอกราชจากรัฐบาลอังกฤษ
นาย Osama Elazhary ได้ บ รรยายเกี่ ย วกั บ การใช้ อุ ด มการณ์ ท างศาสนาในทางที่ ผิ ด และการ
บิดเบื อนหลั กคาสอนของศาสนาเพื่อการแสวงหาแนวร่ว มของกลุ่ มผู้ ก่อการร้า ย โดยยกตัว อย่างกรณีของการ
เผยแพร่หนังสือที่มีเนื้อหาในการตีความพระคัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลามเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างความ
เกลียดชังแก่ผู้หลงผิดและเผยแพร่แนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงจนนาไปสู่การเข้าร่วมกลุ่มผู้ก่อการร้าย โดยที่
กลุ่ม ISIL ได้เผยแพร่หนังสือดังกล่าวผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายจากกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ทั้งนี้
นาย Osama Elazhary ได้กล่าวถึงหนังสือ The Manifest Truth: A Refutation of Those That Manipulate
Islam ซึ่งตนเป็ นผู้เขีย นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหักล้างและโจมตีชุดความคิดที่บิ ดเบือนหลักคาสอนของศาสนา
อิสลามดังกล่าว
การสรุปผลการประชุม
เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมรับฟังการนาเสนอบทสรุปและข้อ เสนอแนะจาก
ที่ประชุมซึ่งจะนาไปสู่การจัดทาเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งนาเสนอโดย ดาโต๊ะศรี Hajah Nancy
Shukri สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย และได้ร่วมกับคณะผู้แทนรัฐสภาประเทศสมาชิกสหภาพรัฐสภากว่า ๑๕
ประเทศจากกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิกในการปรับแก้ไขถ้อยคาของเอกสารผลลัพธ์ดังกล่าว

การน่าเสนอบทสรุปและข้อแนะน่าจากที่ประชุมซึ่งจะน่าไปสู่การจัดท่าเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม
โดยดาโต๊ะศรี Hajah Nancy Shukri สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย

โอกาสนี้ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิกวุฒิสภาและผู้แทนรัฐสภาไทย ได้ตั้งประเด็นคาถามต่อที่
ประชุมเกี่ยวกับหน้าที่ของภาคนิติบัญญัติกับการให้ความสาคัญในการเข้าร่วมโครงการจัดการข้อมูลการเดินทาง
บุ คคลเพื่อเฝ้ า ระวั งผู้ ก่อการร้ ายของสหประชาชาติ (UN Countering Terrorist Travel Programme) รวมถึ ง
ความจาเป็นในการสนับสนุนรัฐบาลในฐานะฝ่ ายบริหารให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยนาย Mauro Miedico
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ผู้อานวยการฝ่ายโครงการพิเศษและนวัตกรรม สานักงานต่อต้านการก่อการร้ายแห่งสหประชาชาติ ได้ตอบคาถาม
ข้างต้นว่า ในเรื่องนี้ โครงการฯ ยินดีให้การสนับสนุนด้านข้อกฎหมายให้กับ รัฐสภาประเทศต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้
ประโยชน์ในการดาเนินการที่เกี่ยวข้องภายในประเทศได้
ในโอกาสเดียวกันนี้ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมในการเพิ่ม
ประเด็นการต่อต้านการใช้อุดมการณ์ทางศาสนาและความเชื่อในทางที่ผิด และการบิดเบือนหลักคาสอนของศาสนา
ของกลุ่มผู้ก่อการร้ายด้วย โดยที่ประชุมต่างเห็นพ้องร่วมกันในการแก้ไขเอกสารตามข้อเสนอแนะข้างต้น

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิกวุฒิสภาและผู้แทนรัฐสภาไทย และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา
ร่วมปรับแก้ไขถ้อยค่าของเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม

ภายหลังจากที่ประชุมร่วมกันแก้ไขบทสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทาเอกสารผลลัพธ์การประชุม
เสร็จเรียบร้อยจึงได้ร่วมกันรับรองเอกสารดังกล่าว ซึ่งสหภาพรัฐสภาจะได้นาไปประกอบการจัดทารายงานการประชุม
และนาเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๒๐๕ เพื่อพิจารณารับรองต่อไป โดยการประชุม
ดังกล่าวจะจัดขึ้นในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๑ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่
๑๓-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย
ที่ประชุมได้ร่วมกันแสดงความขอบคุณรัฐสภามาเลเซีย สหภาพรัฐสภา และสหประชาชาติที่ได้ร่วมกัน
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้อันนามาซึ่งประโยชน์จากการรับฟังผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
การก่อการร้ายและแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการประชุมใน
เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
การเยี่ยมชมอาคารที่ทาการรัฐสภามาเลเซีย
เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิก า คณะผู้ แ ทนรั ฐ สภาไทยได้ร่ ว มเดิ นทางไปเยี่ ยมชมอาคารที่ ทาการรั ฐ สภา
มาเลเซีย พร้อมกับผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ตามคาเชิญของรัฐสภามาเลเซียในฐานะเจ้าภาพผู้จัดการประชุม
และร่วมรับฟังการบรรยายนาชมสถานที่จากเจ้าหน้าที่รัฐสภามาเลเซียเกี่ยวกับโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของ
รัฐสภามาเลเซีย (Parlimen Malaysia) ซึ่งเป็นระบบสองสภา ประกอบด้วย สภาผู้แทนราษฎร (Dewan Rakyat)
และวุฒิสภา (Dewan Negara)

- ๑๗ -

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางไปเยี่ยมชมอาคารที่ท่าการรัฐสภามาเลเซีย ตามค่าเชิญของรัฐสภามาเลเซีย

วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ในเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา โดยมี
นายณฐวรรธก์ ไตรศิวะกุล เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในการอานวยความสะดวกแก่ คณะผู้แทนรัฐสภาไทย ณ ท่าอากาศยานฯ ก่อนที่จะเดินทาง
ออกจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ในเวลา ๑๒.๑๕ นาฬิกา และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ในเวลา
๑๓.๒๕ นาฬิกา โดยสวัสดิภาพ
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