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เอกสารประกอบการเรียน  

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี  
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ค าน า      
 

เอกสารประกอบการเรียนรู้เล่มน้ี เป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา ซ่ึงจะศึกษา
วเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสาร สร้างความรู้ ความเขา้ใจ พฒันาทกัษะกระบวนการคิด เสาะแสวงหาความรู้ในการเป็น
พลโลก  (Global Citizenship) ตระหนกัถึงแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้  (Conflict Resolution) เขา้ใจ
ธรรมชาติของความขดัแยง้ ผลกระทบของการพฒันาและเหตุผลความจ าเป็นของการแกปั้ญหา  เขา้ใจทางเลือก
และผลท่ีตามมาต่อผูอ่ื้นในสภาวะความขดัแยง้  สร้างความเป็นธรรม ความถูกตอ้งความเสมอภาคในสัง คม 
เห็นคุณค่าสิทธิมนุษยชน ไม่ท าลายโลก  รู้จกัอนุรักษท์รัพยากรเพื่อคนรุ่นหลงั  ตระหนกัในประโยชน์และ
คุณค่าของแหล่งธรรมชาติมีจ ากดั มีความรับผดิชอบในความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนัระหวา่งสังคม  เศรษฐกิจ
และสภาพแวดลอ้มสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื (Sustainable Development) ในระดบัชุมชน ระดบัประเทศ และ
โลก ใหเ้ขา้ใจถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความแตกต่างดา้นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปวฒันธรรมท่ีแตกต่าง
กนัรวมทั้งรู้จกัเรียน รู้และใชป้ระโยชน์จากความสัมพนัธ์ท่ีซบัซอ้นท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของคนทัว่โลกดว้ย
ความหลากหลาย (Diversity) 

ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ เอกสารประกอบการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา เร่ือง  ขบวนการก่อการร้าย
ขา้มชาติ เล่มน้ี จะช่วยใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน และช่วยสร้างจิตส านึกท่ีดีใหก้บัผูเ้รียน 
ร่วมกนัพฒันาโลกอยา่งย ัง่ยนื  
 
         ผูจ้ดัท า  

                                                                                                                       นางนภาพร   เกาะทอง   
 
 
 
 

 
 
 

ค าน า 
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มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐาน  ส  4.2  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในแง่
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความส าคญัและ
สามารถวเิคราะห์ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน   

ผลการเรียนรู ้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขบวนการก่อการร้ายขา้มชาติ 
          จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

1. อธิบายความหมายของการก่อการร้ายได ้
2. จ าแนกประเภทและเง่ือนไขการก่อการร้ายได้ 
3. ระบุมูลเหตุและเป้าหมายของการก่อการร้ายขา้มชาติได ้
4. แจกแจงปัจจยัและปัญหาในการจดัการกบัการก่อการร้ายขา้มชาติได ้
5. อธิบายขบวนการก่อการร้ายขา้มชาติกบัประเทศสหรัฐอเมริกาได้ 

สาระส าคญั  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 

เรื่อง 

ขบวนการก่อการร้ายข้ามชาต ิ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 

เรียบเรียงโดย นางนภาพร เกาะทอง 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 
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การใชค้วามรุนแรงและความน่ากลวัเป็นอาวธุ  หรือเป็นนโยบายต่อสู้ขู่ขวญั  เพื่อหวงัจะเอาชนะ  การ
ก่อการร้ายถือวา่เป็นภยัคุกคามท่ีน่าสะพรึงกลวัเป็นอยา่งยิง่ในยคุโลกาภิวตัน์ นบัตั้งแต่เหตุการณ์ผูก่้อการร้ายจ้ี
เคร่ืองบินและบงัคบัพุง่เขา้ชนตึก World Trade Center ณ กรุงนิวยอร์ก  ประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 11 
กนัยายน 2544 ท่ีผา่นมา สถานการณ์ดงักล่าวท าใหน้กัวเิคราะห์อนาคตทัว่ทั้งโลกประเมินสถานการณ์ใน
ศตวรรษท่ี 21 วา่ จะเป็นศตวรรษแห่งอาชญ ากรรมขา้มชาติและการก่อการร้าย (Century of Transnational 
Crime and Terrorism)  
 
 
 
 

การก่อการร้าย ( Terrorization )  
1.  ค านิยามการก่อการร้าย   การก่อการร้าย  (Terror) หมายถึง บุคคล ส่ิงของ พฤติกรรม ท่ีก่อใหเ้กิด

ความน่ากลวั ส่วน ลทัธิการก่อการร้าย  (Terrorism) หมายถึง ลทัธิการใชค้วามรุนแรงและความน่ากลวัเป็น
อาวธุหรือเป็นนโยบายต่อสู้ขู่ขวญัเพื่อหวงัจะเอาชนะ และผูก่้อการร้าย (Terrorist) หมายถึง  บุคคลท่ีฝักใฝ่และ
ฝึกหดัพฤติกรรมการก่อการร้าย (Webs ency)  

2.  ประเภทการก่อการร้าย อาจแบ่งประเภทของการก่อการร้ายไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ  
2.1 การก่อการร้ายภายในประเทศ หมายถึง การต่อสู้ดว้ยวธีิการรุนแรงข องขบวนการก่อการร้าย

ภายในประเทศ ซ่ึงมุ่งต่อตา้นรัฐบาลประเทศของตน การปฏิบั ติการจะกระท าเฉพาะภายในประเทศตนไม่
กระท าขา้มประเทศ และมกัจะไม่มีการปฏิบติัการร่วม  (Joint Operations) หรือการร่วมมือประสานงานในการ
ต่อสู้ดว้ยก าลงัอาวธุกบัขบวนการก่อการร้ายภายนอกประเทศ  
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ผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ 
ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 

2.2 การก่อการร้ายขา้มประเทศ หมายถึง การก่อการร้ายของขบวนการก่อการร้ายภายในประเทศ  
ซ่ึงโดยปกติมกักระท าโดยขบวนการเดียว ไม่มีการเช่ือมโยงหรือปฏิบติัการร่วมกบัขบวนการก่อการร้าย
ภายนอกประเทศ และเป้าหมายของการก่อการร้ายก็มุ่งกระท าการต่อตา้นรัฐบาลของตน  

2.3 การก่อการร้ายระหวา่งประเทศ หรือ การก่อการร้ายสากล  หมายถึง การก่อการร้ายซ่ึงมีการ
ร่วมมือกนั  ก ระท าการโดยขบวนการ หลายขบวนการท่ีมีอยูใ่นประเทศต่า งๆ ตั้งแต่สองขบวนการข้ึนไป  
เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายทางการเมืองของขบวนการใดขบวนการหน่ึง  หรือเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัของ
หลายขบวนการ รัฐบาลท่ีตกเป็นเป้าหมายของการก่อการร้าย อาจเป็นรัฐบาลประเทศใดประเทศหน่ึง หรือ
หลายประเทศท่ีเป็นปฏิปักษก์บัขบวนการก่อการร้ายต่างๆ และการก่อการร้ายมกัมีลกัษณะเป็นการกระท าแบบ
ขา้มประเทศ  

3. เงื่อนไขการก่อการร้าย  ค าวา่ เง่ือนไข หมายถึง สภาวะท่ีเป็นอยูแ่ละบ่งบอกสภาวะท่ีตอ้งการเป็น
เง่ือนไขจึงเป็นปัจจยัส าคญัประการแรกแห่ง การก่อการร้าย หากเง่ือนไขของพวกก่อการร้ายสอดคลอ้งกบั
สภาวะท่ีเป็นอยู ่และบ่งบอกสภาวะท่ีตอ้งการเป็น ตรงกบัใจประชาชนส่วนใหญ่ท่ีคิดและอยาก ใหป้ระชาชน
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เป็นพวกและไดรั้บการสนบัสนุนในการเป็นโล่ก าบงัให ้เป็นแหล่งเสบียง เป็นแหล่งขอ้มูลข่าวสาร เป็นแหล่ง
หลบซ่อนให ้ในทางกลบักนัหากเง่ื อนไขของฝ่ายรัฐบาลโดนใจประชาชนส่วนใหญ่มากกวา่หมายถึงหายนะ
ของผูก่้อการร้าย เพราะนอกจากจะไม่ไดรั้บการสนบัสนุนดงักล่าวแลว้ ประชาชนยงัรายงานข่าวความ
เคล่ือนไหวของผูก่้อการร้ายใหรั้ฐบาลทราบเพื่อปราบปรามไดถู้กท่ีถูกทาง  

มูลเหตุจูงใจ (Motivation) มูลเหตูจูงใจ ท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมการก่อการร้าย คือ  
1.  การก่อการร้ายเพือ่ศาสนา (Religious Terrorism) เช่น กลุ่มเจมาห์ อิสลามิยาห์ อินโดนีเซีย        

(Jemah Islamiah) ตอ้งการต่อตา้นชาติตะวนัตก และก่อตั้งรัฐอิสลามเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่ือ ดาอูเลาะห์ 
อิสลามิยาห์ รายา  (Daulah Islamiah Raya ) โดยรวมอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ภาคใตฟิ้ลิปปินส์ 
ภาคใตก้มัพชูา และภาคใตข้องไทย เขา้ดว้ยกนั ผลงานส าคญัคือการว างระเบิดสถานบนัเทิงในบาหลี 
ชาวตะวนัตกเสียชีวติ 164 คน หน่วยปฏิบติัการของกลุ่มน้ีช่ือ ลสัการ์ กอห์ส ในภาคใตข้องไทยมีกลุ่ม J.I. ซ่ึง
อา้งวา่ท างานดา้นการศึกษาศาสนา ไม่เก่ียวกบั J.I. อินโดนีเซียใชช่ื้อวา่ วาฮาบี แต่ทางการไทยไดจ้บักุม                   
นายฮมับาลี รองหน.กลุ่ม J.I. อินโดนีเซีย ไดท่ี้อยธุยาเม่ือ 5 ส.ค.2546 ในสถานะปลอมเป็นครูสอนศาสนา  

2.  การฆ่าล้างเผ่าพนัธ์ุ (The Ultimate Terrorism) เพื่อท าลายลา้งเผา่พนัธ์ุ ท่ีแตกต่างหรือผูท่ี้มีความ
เช่ือแตกต่างใหห้มดไป เช่น การสังหารหมู่ในกมัพชูาโดยเขมรแดงในช่วง ค .ศ.1976–1978 ท าใหช้าวกมัพชูา
ถูกฆ่าตายประมาณสองลา้นคน  

 
 
เป้าหมายผู้ก่อการร้าย  
1. เป้าหมายทางทหาร  ไดแ้ก่ ทหาร  อาวธุ กระสุน/วตัถุระเบิด  ศูนยเ์ครือข่ายคอมพิวเตอร์  สถานท่ี

พกัผอ่น รถโรงเรียน ท่ีตั้งทางทหาร เป็นตน้  
2. เป้าหมายทางพลเรือน  ไดแ้ก่ ระบบพลงังานและวศิวกรรม (เข่ือน โรงไฟฟ้า  บ่อขดุเจาะน ้ามนั  ท่อ

ส่งน ้ามนั/ก๊าซ โรงน ้ามนั ฯลฯ ) ระบบคมนาคม (เส้นทางรถไฟ  ท่ารถ ท่าเรือ สนามบินฯลฯ) ระบบการติดต่อ  
ส่ือสาร (เคร่ืองมือ/อุปกรณ์การติดต่อส่ือสาร ศูนยค์อมพิวเตอร์ ฯลฯ ) และบุคคลส าคญั (เจา้หนา้ท่ีรัฐ /สถานทูต 
ต ารวจ เจา้หนา้ท่ีติดต่อประสานงาน ฯลฯ)  

วตัถุประสงค์ของการก่อการร้าย  
 การข่มขู่ เป็นวตัถุประสงคป์ระการแรก ตอ้งการใหเ้กิดความหวาดกลวั รูปแบบการข่มขู่อาจแตกต่าง

กนั คือแบบแรก คือการลอบสังหารผูน้ าท่ีเอาใจออกห่างไปร่วมมือกบัศตัรู แบบท่ีสอง คือการลอบสังหารหมู่
ประชาชนท่ีไม่ยอ่มอยูใ่ตก้ารปกครอง แบบท่ีสาม คือการข่มขู่ใหก้ลวัเพื่อปกป้องผลประโยชน์  

ขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ 
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การก่อการร้ายถือวา่เป็นภยัคุกคามท่ีน่าสะพรึงกลวัเป็นอยา่งยิง่ในยคุโลกาภิวตัน์ นบัตั้งแต่เหตุการณ์
ผูก่้อการร้ายจ้ีเคร่ืองบินและบงัคบัพุง่เขา้ชนตึก World Trade Center ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอซามา บิน ลาเดน ในปี ค.ศ. 1988 จัดตั้งขบวนการก่อการร้าย อลักออดีะฮ์ 
ทีม่า :วกิพิเีดีย สารานุกรมออน์ไลน์ 

เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2544 ท่ีผา่นมา สถานการณ์ดงักล่าวท าใหน้กัวเิคราะห์อนาคตทัว่ทั้งโลกประเมิน
สถานการณ์ในศตวรรษท่ี 21 วา่ จะเป็นศตวรรษแห่งอาชญ ากรรมขา้มชาติและการก่อการร้าย (Century of 
Transnational Crime and Terrorism) เหมือนกนักบัศตวรรษท่ี 20  ท่ีถูกมองวา่เป็นศตวรรษแห่งสงครามเยน็ 
และศตวรรษท่ี 19 ท่ีถูกมองวา่เป็นศตวรรษของการล่าอาณานิคม 

หลงัจากเหตุการณ์ 11 กนัยายน 2544 ดงักล่าวขา้งตน้ หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในรหสัสั้นๆ วา่ 9/11 เกิดข้ึน
แลว้หลายประเทศพฒันา และประเทศก าลงัพฒันา ยงัคงตกเป็นเป้าหมายของการก่อการร้ายอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง
คร่าชีวติผูบ้ริสุทธ์ิไปเป็นจ านวนมาก  เหตุการณ์อนัเป็นท่ีประจกัษท่ี์ผา่นมา เช่น การเกิดระเบิดในเมืองบาหลี 
ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2545  การเกิดระเบิดรถไฟในกรุงมาดริด ประเทศสเปน เม่ือวนัท่ี 11 
มีนาคม 2547   การเกิดระเบิดในกรุงลอนดอนเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2548 รวมไปถึงการเกิดสงครามใน
อฟักานิสถานท่ีเร่ิมตน้ข้ึนหลงัจากตึก World Trade Center ถูกถล่มไดไ้ม่นาน และยงัคงมีความต่อเน่ืองจน
มาถึงปัจจุบนั ตาม มาดว้ยสงครามอิรักภาค 2 ท่ีปัจจุบนั ยงัคงหาจุดจบไม่พบ และยงัคงมีความรุนแรงเกิดข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง 

 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1+%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99+%E0%B8%A7%E0%B8%B4+%E0%B8%81%E0%B8%B4+%E0%B8%9E%E0%B8%B5+%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2&start=126&hl=th&sa=X&biw=1467&bih=671&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=mUjBA2pjPUcObM:&imgrefurl=http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.php?user=mc_story&topic=192&docid=pt-PPaMA_x50_M&imgurl=http://picdb.thaimisc.com/m/mc_story/192-3.gif&w=500&h=350&ei=H3aLT4CIBcnjrAfr5r2-Cw&zoom=1&iact=hc&vpx=978&vpy=332&dur=10967&hovh=188&hovw=268&tx=140&ty=82&sig=115768267304229382753&page=6&tbnh=141&tbnw=198&ndsp=26&ved=1t:429,r:24,s:126,i:172
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ความร่วมมือของประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ 
ทีม่า :วกิพิเีดีย สารานุกรมออน์ไลน์เสรี 

 

การประกาศการต่อสู้ปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายภายใตก้ารน าของประเทศสหรัฐอเมริกาและ
พนัธมิตร ท าใหเ้กิดการแบ่งฝ่ายอยา่งชดัเจนระหวา่งประเทศกลุ่มพนัธมิตรกบักลุ่มก่อการร้ ายอิสลามหวั
รุนแรง ซ่ึงมี โอซามา บิน ลาเดนเป็นผูน้ า  ฝ่ายพนัธมิตรพยายามหาประเทศสมาชิกร่วมอุดมการณ์เดียวกนัเพิ่ม
มากข้ึน   ฝ่ายก่อการร้ายก็พยายามหาสมาชิกร่วมอุดมการณ์ในลกัษณะเดียวกนัเพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั ดงัจะ
เห็นไดจ้าก กลุ่มก่อการร้ายท่ีเกิดข้ึนในหลายๆ ประเทศ ซ่ึงมีเครือข่ายโยงใยถึงกนัหมด สภาพการต่อสู้ดงักล่ าว
จึงไม่แตกต่างจากสงครามเยน็ในศตวรรษท่ี 20 เพียงแต่มีความรุนแรงมากกวา่ อาวธุทนัสมยักวา่ และการต่อสู้
ท่ีเกิดข้ึนไม่ใช่การต่อสู้ระหวา่งรัฐต่อรัฐท่ีรู้วา่ฝ่ายตรงขา้มเป็นใครโดยชดัเจน   แต่เป็นการต่อสู้ระหวา่งรัฐกบั
กลุ่มท่ีไม่ใช่รัฐ  (Non-State) ทั้งยงัไม่ทราบอย่ างชดัเจนอีกดว้ยวา่ กลุ่มก่อการร้ายดงักล่าวอยูท่ี่ไหน และเป็น
ใคร 

สภาพการณ์เช่นน้ีสร้างความวติกและความหวาดกลวัไปทัว่ทั้งโลก จนท าใหอ้งคก์ารสหประชาชา ติ
ตอ้งเขา้มามีส่วนในการแกปั้ญหาไม่วา่จะเป็นการพยายาม ออกกฎระเบียบต่างๆ เช่น อนุสัญญา  หรือพิธีสาร ท่ี
ก่ึงบงัคบัใหป้ระเทศสมาชิกตอ้งปรับแกก้ฎหมายภายในใหส้อดคลอ้งแนวปฏิบติัต่างๆ  ในการป้องกนั
ปราบปรามและสืบสวนสอบสวนกลุ่มก่อการร้าย หรือการรวมกลุ่มกนัของประเทศท่ีอยูใ่นภูมิภาคเดียวกนัเพื่อ
สร้างความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัอยา่งเหนี ยวแน่น รวมไปถึงส่ิงท่ียากท่ีสุด และยงัไม่ประสบความส าเร็จก็คือ 
การก าหนดนิยามของการก่อการร้าย (Terrorism) 



11 

 

ขบวนการก่อการร้าย ขา้มชาติ  คือ กลุ่มเอกชนท่ีใชค้วามรุนแรงอยา่งเป็นระบบ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง

วตัถุประสงคท์างการเมือง หรือใชเ้ป็นขอ้ต่อรองเพื่อส่ิงท่ีตอ้งการเช่น การเรียกร้องเงินเพื่อความอยูร่อด ของ

กลุ่ม การเรียกร้องใหป้ลดปล่อยนกัโทษทางการเมือง หรือการเรียกร้องความสนใจจากชาวโลก เพื่อโฆษณาวา่

ขบวนการของตนมีอิทธิพล วธีิก่อการร้ายมกัใชว้ธีิรุนแรง เช่น การวางระเบิดสถานท่ีส าคญัต่างๆ การจ้ี

เคร่ืองบินโดยสาร การจบัตวับุคคลส าคญัเป็นตวัประกนั เป็นตน้ 

จากการท่ี สังคมนิยมล่มสลาย ความคิดแตกแยกทางอุดมการณ์ท่ีวา่ โลกแบ่งออกเป็นสองค่าย

มหาอ านาจส้ินสุดลงแลว้ สหรัฐอเมริกาไดแ้สดงตนอยา่งเด่นชดั ในการเป็นมหาอ านาจหน่ึงเดียวในโลก

ตะวนัตก สหรัฐอเ มริกามีนาโตเป็นแนวร่วมในเอเชีย  มีญ่ีปุ่นเป็นแนวร่วม  สหรัฐอเมริกาจึงแสดงตนเป็น

ต ารวจโลก เพื่อใหโ้ลกเป็นโลกใบเดียว เศรษฐกิจแบบเ ดียวหล่อหลอมวฒันธรรม ภาษา สังคม ใหมี้สภาพ

เดียวกนัโดยใชเ้ทคโนโลยทุีกรูปแบบ เพื่อเปิดโลกใหไ้ร้พรมแดนบางประเทศก็คลอ้ยตามวา่เป็นแนวทางท่ี

ถูกตอ้ง แต่บางประเทศกลบัมองวา่ก าลงัถูกครอบง า ผดิศีลธรรม ขดักบัหลกัศาสนา 

การก่อการร้าย  ในปัจจุบนั เป็นปฏิปักษ์  ระหวา่งกลุ่มตะวนัตก  กบั กลุ่มอิสลามหวัรุนแรง   (Islamic                                     

Fundamentalism) ท่ีเพิ่มความรุนแรงมากข้ึน ประเทศมุสลิมบางประเทศไม่ยอมรับค ากล่าวหาของพวก

ตะวนัตก ท่ีกล่าวหาวา่ วาดภ าพความน่ากลวัของชาวมุสลิม นิยมความรุนแรง โดยปราศจากความจริงและ

กล่าวหาสหรัฐอเมริกาพยายามใชอ้งคก์ารสหประชาชาติเป็นเคร่ืองมือ ในการรักษาผล ประโยชน์ของตนเอง 
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มิคาอลิ กอบาชอฟ ผู้น าการเปลีย่นแปลงทีท่ าให้สหภาพโซเวยีตรัสเซียล่มสลาย 
ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง 

             

ปัจจัยเกีย่วข้องในการก่อการร้าย  
1. การก่อการร้ายไดแ้พร่ขยายเขา้ไปในพื้นท่ีแทบทุกส่วนของโลก  เน่ืองดว้ยการคมนาคมขนส่งท่ี

รวดเร็วและมีใหเ้ลือกหลายทางในยคุปัจจุบนั  ผูก่้อการร้ายจึงสามารถเคล่ือนไหวกิจกรรมต่างๆ ไดง่้าย  
ประกอบกบัสามารถใชอุ้ปกรณ์เครือข่ายส่ือสารท่ีทนัสมยัในการรับส่งขอ้มูล สั่งการ  และติดตามผล การ
ติดตามร่องรอยของผูก่้อการร้ายจึงเป็นเร่ืองยาก  การจะเขา้ถึงองคก์รหรือตวัผูก่้อการร้ายจึงอาจตอ้งใชก้าร
รวบรวมข่าวกรองจากหลายๆ แหล่ง และใชเ้วลาเป็นปีๆ ซ่ึงบางคร้ังก็แทบไม่ประสบผลเลย 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Gorbachev_(cropped).jpg
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ชาวมุสลมิในประเทศอฟักานิสสถานร่วมต่อต้านรัฐบาลในสงครามไร้รูปแบบ  

ทีม่า :วกิพิเีดีย สารานุกรมออน์ไลน์เสรี 
 

2. ผูก่้อการร้ายบางกลุ่มในปัจจุบนัเป็นผูก่้อการร้ายภายใตก้ารจดัตั้ง  หรือไดรั้บการสนบัสนุนจาก
รัฐบาลหรือรัฐประเทศต่างๆ  เพื่อจะใชป้ระโยชน์ในการด าเนินนโยบายทางการเมือง โดยลกัษณะของชาติ
ต่างๆ เหล่าน้ีมกัจะเป็นชาติท่ีมีก าลงัทหารอ่อนแอ หรือพลงัอ านาจแห่งชาติไม่เขม้แขง็  และก าลงัเผชิญหนา้กบั
ประเทศมหาอ านาจ หรือชาติท่ีมีความเขม้แขง็กวา่  รวมไปถึงชาติท่ีไม่ตอ้งการด าเนินนโยบายทางการเมือ ง
การทหารท่ีรุนแรงโดยเปิดเผย  หลีกเล่ียงการปะทะโดยใชก้ าลงัซ่ึงหนา้ อนัจะส่งผลกระทบมหาศาลต่อระบบ
โดยรวมของประเทศ ประเทศเหล่าน้ีก็จะเลือกใชก้องก าลงัของผูก่้อการร้ายปฏิบติัภารกิจน้ีแทน 

3. ส่วนหน่ึงท่ีการก่อการร้ายเป็นท่ีนิยม หรือเป็นทางเลือกท่ีมกัจะถูกใชน้ั้น เพราะการก่อการร้ายไม่ใช่
สงครามตามแบบ แต่เป็นรูปแบบของสงครามหลบซ่อน ยากท่ีชาติท่ีถูกกระท าจะป้องกนัและตอบโต้  และการ
ก่อการร้ายส่วนใหญ่ไม่ไดต้อ้งการเงินสนบัสนุนจ านวนมาก  การก่อการร้ายใชเ้งินนอ้ยกวา่กิจกรรมขา้มชาติท่ี
ผดิกฎหมายอ่ืนๆ การคา้ยาเสพติด  หรือกระทัง่การค้ าอาวธุ จึงไม่ใช่เร่ืองยากนกั  ท่ีจะรวบรวมเงินทุนให้
เพียงพอในการปฏิบติัการแต่ละคร้ัง  การแกะรอยเส้นทางการเงินท่ีหมุนเวยีน  ในระบบเป็นเร่ืองยากเพราะ
ผูก่้อการร้ายจะใชบ้ญัชีปลอมในการท าธุรกรรมต่างๆ ในทางการเงินกบัธนาคารและสถาบนัการเงิน ผูท่ี้ด าเนิน
ธุรกรรมก็เป็นเพี ยงตวักลาง  ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัระบบภายในขององคก์รการก่อการร้าย  และเงินท่ีหมุนเวยีน
ภายในระบบ  ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการน าเงินจากกิจกรรมท่ีถูกกฎหมายมารวมเขา้กบัเงินท่ีมาจากกิจกรรมท่ีผดิ
กฎหมาย ความสนใจในการติดตามเงินท่ีถูกโยกยา้ยออกนอกระบบธนาคารจึงไม่เป็นท่ีสังเกตเท่าท่ีควร 
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เหตุระเบิดคาร์บอมบ์ในอฟักานิสสถาน 
ทีม่า : นางนภาพร เกาะทอง 

ปัญหาในการจัดการกบัการก่อการร้าย  
1. มุมมองทีแ่ตกต่าง ส่ิงท่ีเป็นปัญหายุง่ยากมากท่ีสุดในการด าเนินการต่อสู้กบัการก่อการร้ายคือ                

“ ความหมาย  ” กบั แนวคิด  “ แนวคิด ” ใครคือผูก่้อการร้าย และอะไรคือการก่อการร้าย  เน่ืองเพราะแต่ละ
ประเทศแต่ละองคก์รต่างใหค้วามหมายไปในทิศทางของตวัเอง  ดงันั้นผูก่้อการร้ายในสายตาของชาติหน่ึง  
อาจจะเป็นนกัสู้เพื่ออิสรภาพของอีกชาติหน่ึง และสองสถานะนั้น มีความหมายท่ีแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง  เพราะ
นัน่เป็นการแบ่งแยกท่ีชดัเจนระหวา่งการกระท าท่ีโหดเห้ียม ไม่ค  านึงถึงกฎหมายโดยบุคคลใด กลุ่มใด หรือรัฐ
ใด กบัการต่อสู้อนัชอบธรรมของคนในชาติท่ีถูกกดข่ีข่มเหง จากอิทธิพลหรือการยดึครองของต่างชาติ  ตวัอยา่ง 
เช่น  ประเทศหน่ึงมีการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยรัฐ  ซ่ึงชนในชาติส่ว นใหญ่นบัถือศาสนาหรือมี
วฒันธรรมอนัใดอนัหน่ึงอนัเป็นเอกลกัษณ์ประจ าชาติ  และมีประชากรส่วนนอ้ยส่วนหน่ึงท่ีนบัถือศาสนาและ
วฒันธรรมแตกต่างไป ไม่วา่ความแตกต่างนั้นจะมีส่วนใกลเ้คียงกบัรัฐประเทศขา้งเคียงหรือไม่  แต่หากชนกลุ่ม
นอ้ยส่วนนั้นรู้สึกวา่กลุ่มของเขาไม่ไดรั้บคว ามเป็นธรรมในการด าเนินวถีิชีวติ  ภายใตก้ารปกครองของรัฐ                
ชนกลุ่มนอ้ยต่างเห็นพอ้งท่ีจะขอมีรูปแบบการปกครองพิเศษเป็นของตนเองจึงด าเนินการชุมนุมประทว้ง 

 
 
 
 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99&hl=th&biw=1467&bih=671&tbm=isch&tbnid=w9pBNN0xqxP1zM:&imgrefurl=http://www.oknation.net/blog/print.php?id=685304&docid=snbN2twQbezPUM&imgurl=http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/531/35531/images/0000002011/0002Feb/01/10/a002.jpg&w=500&h=381&ei=zH6LT4CaEYrIrQegqPW_Cw&zoom=1
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เหตุระเบิดคาร์บอมบ์ทีจั่งหวดัยะลา 
ทีม่า : ไทยรัฐออนไลน์ 

 

เรียกร้องและสร้างเง่ือนไขทางการเมืองข้ึน  จนเป็นสาเหตุใหเ้กิดภาวะท่ีเร้าใหฝ่้ายรัฐด าเนินวธีิการตอบโตโ้ดย
ใชก้ าลงัเขา้สลายการชุมนุมหรือการเรียกร้องดงักล่าว  ทั้งสองฝ่ายเผชิญหนา้กนับ่อยคร้ังและนานเขา้ ความ
รุนแรงก็ยอ่มทวเีพิ่มข้ึน ซ่ึงแน่นอนวา่ก าลงัของประชาชนยอ่มไม่สามารถต่อสู้กบัก าลงัทหารต ารวจของรัฐได้  
ระยะต่อมาองคก์รหรือกองก าลงัรบของประชาชนก็จะถูกจดัตั้งข้ึน  ซ่ึงกองก าลงัหรือองคก์รน้ีเอง  ท่ีจะถูกมอง
วา่เป็นผูก่้อการร้ายในสายตาของรัฐประเทศนั้น ในขณะท่ีฝ่ายองคก์รกองก าลงัเองเช่ือวา่พวก เขาเป็นกองก าลงั
ต่อสู้เพื่ออิสรภาพ  ชาติท่ีเป็นกลางก็จะตอ้งใชว้จิารณญาณในการวเิคราะห์  ซ่ึงโดยปกติองคป์ระกอบท่ีใชใ้น
การพิจารณาก็คือ  ความตอ้งการของกลุ่มชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ี  ความส าคญัของพื้นท่ีนั้นต่อยทุธศาสตร์
โดยรวมของประเทศ  องคก์รท่ีเคล่ือนไหวปฏิบติัการดว้ยจุด ประสงคใ์ด  มีเหตุผลทางการเมืองหรือชาติอ่ืน
เก่ียวขอ้งหรือไม ่และเป้าหมายสุดทา้ยท่ีตอ้งการขององคก์รหรือกลุ่มชนท่ีเคล่ือนไหวคืออะไร 

2. นโยบายของแต่ละประเทศในการปฏิบัติต่อผู้ก่อการร้ายแตกต่างกนั  บางประเทศเลือกท่ีจะติดต่อ
หรือวางตวัเป็นกลางกบัองคก์รการก่อการร้าย  ซ่ึงอาจมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือตอ้งการจ ากดัความรุนแรง
ภายในรัฐตน หรืออาจไม่หวงัผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงเลยก็ตาม ในขณะท่ีบางประเทศเลือกท่ีจะต่อตา้นการก่อการ
ร้ายอยา่งเปิดเผย  เม่ือตอ้งอาศยัความร่วมมือระหวา่งสองประเทศท่ีมีนโยบายต่อการก่อการร้ายแตกต่างกนั  จึง
เป็นเร่ืองยากในการร่วมมือปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรม 

3. ประเทศทีป่กครองแบบเสรีประชาธิปไตย  การใหเ้สรีทางการพิมพ ์หรือโฆษณาดว้ยส่ือใดใด  
จะตอ้งใหน้ ้าหนกัวา่ระหวา่งเสรีภาพในการส่ือสาร หรือเสรีภาพของส่ือกบักระบวนการป้องกนัและต่อตา้นใน
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สถานการณ์ของการก่อการร้าย  ขอบเขตความพอดี หรือความเหมาะสมนั้นควรอยูต่รงจุดใด  หากรัฐเขา้ไป
แทรกแซงหรือควบคุมส่ือ  ส่ือก็ไม่สามารถเป็นตวักลางอิสระท่ีน าเสนอข่าวสารตามความเป็นจริงใหก้บั
ประชาชนได้ แต่หากส่ือมีความเป็นอิสระสูง ส่ือเองก็อาจเป็นเคร่ืองมือช้ีน าประชาชนในวงกวา้งได้  หรือการ
น าเสนอข่าวสารบางอยา่ง  ก็อาจเป็นประโยชน์ต่อผูก่้อการร้ายในการท่ีจะรู้ถึงความเคล่ือนไหวของรัฐ  และ
วางแผนตอบโตต่้อรัฐไดง่้ายข้ึน 

สงครามต่อต้านการก่อการร้าย  (War on Terrorism) เป็นการอา้งของ สหรัฐอเมริกาท่ีจะแสวงหา
ประโยชน์จากประเทศมุสลิม ช่ือเรียกทัว่ไปท่ีใชเ้รียกความขดัแยง้ทางการทห าร ทางการเมือง ทางกฎหมาย
และอุดมการณ์ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมกัจะใชเ้รียกการกระท าของกลุ่มก่อการร้ายอิสลาม และใชใ้นความหมายถึง
ปฏิบติัการทางทหารของสหรัฐอเมริกาและประเทศพนัธมิตรภายหลงัจาก วนิาศกรรม 11 กนัยายน เม่ือปี พ.ศ. 
2544  เป้าหมายท่ีก าหนดไวข้องการท าสงครามในสหรัฐอเมริ กา คือ เพื่อปกป้องพลเมืองชาวอเมริกนัและ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ การแบ่งแยกกลุ่มก่อการร้ายในสหรัฐอเมริกาและ
ขดัขวางการด าเนินการขององคก์ารก่อการร้ายขา้มชาติ ซ่ึงอยูภ่ายใตเ้งาของกลุ่ม อลักออิดะฮ์  ทั้งการใหนิ้ยาม
และนโยบายการท าสงครามยงัคงถูกถกเถียงกนัอยูใ่นปัจจุบนั เน่ืองจากไดมี้การวพิากษว์จิารณ์วา่เป็นการอา้ง
เหตุผลเพื่อการชิงโจมตีก่อน การละเมิดสิทธิมนุษยชนและยงัเป็นการละเมิดกฎหมายระหวา่งประเทศอีกดว้ย 

สหรัฐอเมริกากบัการก่อการร้ายทัว่โลก 
ในปี 1957 โอซามา บิน ลาเดน ถือก าเนิดในตระกลูท่ีมัง่คัง่ท่ีสุดรายหน่ึงในซาอุดิอาระเบีย เหตุการณ์

ในชีวติของโอซามา บิน ลาเดน ท่ีเขาตกเป็นผูต้อ้งสงสัยวา่มีส่วนพวัพนั และการก่อวนิาศกรรม มีดงัต่อไปน้ี 

1. ในช่วงทศวรรษ 1970-1980 โอซามา บิน ลาเดนเขา้ร่วมกบักลุ่มกบฏท่ีมี สหรัฐอเมริกาหนุนหลงัจบั
อาวธุขบัไล่กองทพัสหภาพโซเวยีตรัสเซีย ออกจากอฟักานิสถาน โดยเกณฑเ์ยาวชนชาวอาหรับและมุสลิมมา
เป็นทหาร พร้อมทั้งการสนบัสนุนเงินทองจากความช่ วยเหลือของชาติตะวนัตกในการท าสงครามศาสนาหรือ
จีฮจัในอฟักานิสถาน 

2. ในปีค .ศ. 1988 โอซามา บิน ลา เดน จดัตั้งขบวนการก่อการร้าย  อลักออีดะฮ์  ซ่ึงปัจจุบนัคาดวา่มี
สมาชิกราว 3,000 – 5,000 คนโดยหลายคนเป็นนกัรบผา่นศึกจากสงครามจีฮจัในอฟักานิสถาน 

3. ในปีค .ศ. 1993 เจา้หนา้ท่ีอเมริกนั 18 คน ถูกกองก าลงัท่ีคาดวา่ได้ รับการฝึกโดย  อลักออีดะฮ์  ซุ่ม
โจมตีเสียชีวติในโซมาเลีย 

4. อาคารศูนยก์ารคา้เวลิดเ์ทรด ถูกลอบวางระเบิดในเดือนกุมภ าพนัธ์ ท าใหมี้ผูเ้สียชีวติ 6 คนและ
บาดเจบ็ 1,000 คน 

5. ในปี ค .ศ. 1994 รัฐบาลซาอุดิอาระเบีย ขบัไล่  โอซามา บิน ลาเดน จากการเป็นพลเมืองของ
ซาอุดิอาระเบีย ขณะท่ีครอบครัวของโอซามา บิน ลาเดน เองก็ประกาศตดัขาดไม่เก่ียวขอ้งดว้ย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_11_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2544
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2544
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2544
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B0%E0%B8%AE%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
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6. ในปี ค .ศ. 1995 ทางการปากีสถานจบักุมตวั นายรัมซี อชัเหมด็ ยเูซฟ ซ่ึงถูกกล่าวหาวา่เป็น ผู ้
วางแผนระเบิดอาคารเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์ และเช่ือวา่เขาโยงใยกบัโอซามา บิน ลาเดน ยเูซฟถูกส่งตวัใน 
ฐานะ ผูร้้ายขา้มแดนไปข้ึนรับการไต่สวนท่ีนิวยอร์ก 

7. ในปี ค.ศ. 1996 นายรัมซี อชัเหมด็ ยเูซฟ ถูกตดัสินวา่เป็นผูว้างแผนระเบิดอาคารเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์ 
และวางแผนระเบิดเคร่ืองบินโดยสารสหรัฐอเมริกา 

8. ทหารอากาศอเมริกนัเสียชีวติ 19 คน และไดรั้บบาดเจบ็อีก 400 นาย จากการลอบวางระเบิด โรง
ทหาร ในซาอุดิอาระเบีย เม่ือเดือน มิถุนายน 1997 โดยคนร้ายซุกซ่อนระเบิดไวใ้นรถบรรทุกคนัหน่ึง ของ
สหรัฐอเมริกากดดนัทางการทูต ท าใหโ้อซามา บิน ลาเดนถูกเนรเทศออกจากซาอุดิอาระเบีย 

9. ในปี ค.ศ.1998 สหรัฐอเมริกา ยงิจรวดถล่มฐานท่ีมัน่ท่ีตอ้ งสงสัยวา่เป็นของโอซามา บิน ลาเด นใน
อฟักานิสถาน และโรงผลิตยาในซูดานในเดือนพฤศจิกายน กระทรวงยติุธรรมสหรัฐอเมริกา ประกาศใหร้างวลั 
5 ลา้นดอลลาร์แก่ผูแ้จง้เบาะแสในการจบักุมตวัโอซามา บิน ลาเดนได ้
          10. ในปี ค .ศ. 1999 อาห์เหมด็ เรสเซม ชาวอลัจีเรีย ท่ีอาศยัในเมืองมอนทรีออล ถูกจบักุมตวัท่ี                     
ลอสแองเจลิส ในวอชิงตนั พร้อมของกลางเป็นอุปกรณ์ท าระเบิดในรถยนตท่ี์เขาเช่ามา ต ารวจเช่ือวา่ 
นายอาห์เหมด็ เรสเซมโยงใยกบัแผนการโจมตีเป้าหมายหลายแห่งในสหรัฐอ เมริกาและจอร์แดนโดยวางแผน
ลงมือในช่วงการเฉลิมฉลองปีใหม่ 

11 . ในปี ค .ศ . 2000 มือระเบิดพลีชีพโจมตีเรือยเูอสเอสโคล ซ่ึงเป็นเรือพิฆาตของกองทพั
สหรัฐอเมริกา ขณะเขา้เทียบท่าในเยเมน ท าใหลู้กเรือเสียชีวติ 17 นาย    

12.  ในปีค.ศ. 2001   ศาลนิวยอร์ก ตดัสินวา่  นายโมฮาเหมด็ราชีด ดาอุดอลัโอฮาลี นายคลัฟาน คามีส 
นายโมฮาเหมด็วาดีห์ เอลฮากี และนายโมฮาเหมด็ ชาด๊ีก โอเดห์ เป็นผูว้างแผนระเบิดสถานทูตสหรัฐอเมริกา 
หลายแห่งท่ีไนโรบีและดาร์ เอส ซาลาม เม่ือปี ค .ศ.1998  ปัจจุบนัโอซามา บิน ลาเดน  ตกเป็นผูต้อ้งสงสัยคน
ส าคญัในเหตุการณ์ สลดัอากาศจ้ีเคร่ืองบิ นพุง่ชนตึกแฝดของเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์และตึกเพนตากอนของ
สหรัฐอเมริกา เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2001 ท าใหมี้ผูเ้สียชีวติหลายพนัคน 

สหรัฐอเมริกาต ารวจโลก 
จากการท่ี สหรัฐอเมริกาท าตวัเป็นต ารวจโลก ท าใหเ้กิดสงครามในรูปแบบและไร้รูปแบบมีผลกระทบ  

ต่อสหรัฐอเมริกาและสังคมโลกดงัน้ี  
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สลดัอากาศจีเ้คร่ืองบินพุ่งชนตึกแฝดของเวลิด์เทรดเซ็นเตอร์ 
ทีม่า : ไทยรัฐออนไลน์ 

โศกนาฏกรรมการก่อการร้าย 11 กนัยายน ค.ศ. 2001 
           โศกนาฏกรรมท่ี นิวยอร์ก 11 กนัยายน ค.ศ. 2001  
การก่อการร้าย และสงครามจกัรวรรดินิยมเหตุการณ์                                    
เกิดข้ึนท่ีเมืองนิวยอร์ก เม่ือตน้เดือนกนัยายนไม่ใช่ 
เหตุการณ์แรกท่ีผูก่้อการร้ายกระท าในรอบหกสิบปี 
ท่ีหลายคนมองวา่ โศกนาฏกรรมนิวยอร์กเป็นจุด                              
หกัเหหน่ึงของประวติัศาสตร์โลก แต่ก่อนท่ีจะสรุป 
ดงักล่าว  เราควรพิจารณาวา่เหตุการณ์น้ีแสดงใหเ้ห็นถึง 2                     
ส่ิง ดงัต่อไปน้ี คือ 

1.1 ความเช่ือของฝ่ายทุนนิยมหลงัสงครามเยน็ 
ยติุลง สหภาพโซเวยีตรัสเซีย เป็นผูพ้า่ยแพโ้ลกจะสงบสุข                   ทีม่า : นางนภาพร  เกาะทอง                           
ภายใตเ้ง่ือนไขของระเบียบโลกใหม่ของตลาดเสรี คือทุนนิยมตลาดเสรี        

ประธานาธิบดจีอร์จ ดบัเบิลยู บุช และ 
โอซามา บิน ลาเดนผู้น าอลักออดีะฮ์ 

ท่ีมา: www.wikipedia.org 
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1.2 ความเช่ือท่ีวา่ ยคุโลกาภิวตัน์ของตลาดเสรีมีผลท าใหรั้ฐและพรมแดนกลายเป็นเร่ืองไม่ส าคญั  
ท าใหเ้กิดเหตุการณ์ คือ การก่อการร้ายอาคารเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์  

สหรัฐอเมริกาสร้างสถานการณ์จากนโยบายจักรวรรดินิยม  
1. การก่อการร้ายท่ีนิวยอร์ก มาจากการท่ีรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แอบ สร้างเครือข่ายผู ้ ก่อการร้ายยอ่ย ๆ

ในหลายๆ ประเทศ โดยใชเ้งินทุนมหาศาลขององคก์าร หน่วยสืบราชการ ลบั C.I.A. (Central Intelligence 
Agency) มีการฝึกฝนกองก าลงั และล าเลียงอาวธุ เคยสนบัสนุนซดัดมั ฮุสเซน (Saddam Hussein) ของอิรัก เพื่อ
ต่อตา้นรัฐบาลอิหร่าน เคยสนบัสนุนฆาตกร พอลพตผูน้ าเขมรแดง ผา่นองค์ การสหประชาชาติเพื่อต่อตา้น
เวยีตนาม และสหภาพโซเวยีตรัสเซีย ท่ีน่าสนใจมากท่ีสุด   คือ C.I.A.สนบัสนุนเศรษฐีชาวซาอุดิอาระเบีย ท่ีช่ือ
โอซามา บิน ลาเดน และขบวนการกบฏตาลีบนั ในอฟักานิสถาน เพื่อต่อตา้นรัสเซียในยคุสงครามเยน็มาก่อน 

รายงานวา่ ก่อนท่ี C.I.A. จะสนบัสนุน โอซามา บิน ลาเดน ชาวมุสลิมเลิกใชค้  าวา่ “ จีฮจั ” (สงคราม
เพื่อพระเจา้) มาเกือบ 800 ปีแลว้ เพิ่งมาร้ือฟ้ืนศพัทข์องพวกคลัง่ศาสนาคริสตเ์ม่ือ 800 ปีก่อน เพราะมีการใชค้  า
วา่  “ สงครามครูเสด ” ในยคุน้ี 

 
            บารัค  โอบามา ประธานาธิบดสีหรัฐอเมริกา               ไอมาน อลั ซาวาฮิรี (ซ้าย) โอซามา บินลาเดน 

                                ผู้ส่ังการปฏิบัตกิารจบัตวันายบินลา เดน                 ท่ีมา : http://news.mthai.com/hot-news      
                                           
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Official_portrait_of_Barack_Obama.jpg
http://news.mthai.com/hot-news/112954.html/attachment/pg-18-osama-ap_289473a
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หนงัสือพิมพ ์ Guardian ของ
องักฤษรายงานวา่ ในการประชุมระดบั  
สูงระหวา่งเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาลสหรัฐ  
อเมริกา  สหภาพโซเวยีต รัสเซีย  อิหร่าน
และปากีสถาน  ก่อนท่ีจะเกิดเหตุการณ์
ก่อการร้ายท่ี  มหานคร นิวยอร์ก ในวนัท่ี  
11 กนัยายน ค.ศ. 2001 มีการวางแผน
เพื่อทิ้งระเบิด ใน อฟักานิสถาน เพื่อ
ก าจดั โอซามา บินลาเดน ดงันั้นการถล่ม
นิวยอร์ก  อาจเป็นการกระท าเพื่อตดัหนา้
แผนของสหรัฐอเมริกา แหล่งข่าวใน
องคก์าร ลบั C.I.A.ยอมรับวา่ ไม่มีวนั
พิสูจน์ไดว้า่ โอซามา บิน  ลาเดน เป็นคน
สั่งการก่อการร้ายในวนัท่ี 11 กนัยายน 
ค.ศ. 2001 ได ้เพราะลกัษณะการน าใน
องคก์ารของ  โอซามา บิน ลาเดน ไม่มี
การสั่งการโดยตรง แต่ผา่นหลายขั้นตอน 

2. นิวยอร์ก เป็นสาเหตุหลกัและอธิบายความอบัจนของวธีิการท่ีผูถู้กกดข่ีในตะวนัออกกลาง น ามาใช้
ในการต่อสู้กบัสหรัฐอเมริกา เพราะการก่อการร้ายคือการต่อสู้ของผูไ้ร้พลงัท่ีมองวา่ไม่มีทางเลือก  วธีิการ
แกปั้ญหา “ การก่อการร้าย  ” ไม่ใช่การถล่มในอฟักานิสถาน หรือ  สงครามท่ีไหนต่อไปเร่ือยๆ  หรือการหา
มาตรการแบบ “ รักษาความปลอดภยั ” มาตา้นการก่อการร้ายซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้าก 

 
 
 
 
 
 
 

 

อาคารเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์สูงเป็นอนัดบัสองของโลก 
ก าลงัพงัทลาย 11 กนัยายน ค.ศ. 2001 

ทีม่า : บอมบ์ อเมริกา, 2544 
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นกัวชิาการช่ือ  Noam Chomsky ใหค้วามเห็นวา่ “ การกระท าของสหรัฐอเมริกาจะ น าไปสู่โศกนาฏ  
กรรมรอบต่อไปอีก ขณะน้ีเรามีทางเลือกสองทางคือ เราจะพยายามขา้ใจสาเหตุ หรือจะปิดหูปิดตา และสร้าง
สถานการณ์ท่ีเลวร้ายยิง่ข้ึนในอนาคต ” การจะก าจดัการก่อการร้ายในโลก คือการตอ้งก าจั ดไร้มนุษยธรรม 
ความป่าเถ่ือน และเหล่ือมล ้าท่ีมาจาก  นโยบายต่าง ประเทศของสหรัฐอเมริกาและมหาอ านา จอ่ืนๆ และใน
ขั้นตอนแรก เราควรคดัคา้นการท าสงครามของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงวธีิการท่ีดีท่ีสุด คือ                                    

2.1  ประกาศจุดยนืต่อตา้นสงครามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีเง่ือนไข 
2.2  สนบัสนุนขบวนการต่อตา้นทุนนิยมท่ีก าลงัเติบโตทัว่โลก จาก Seattle ถึง Genoa เพื่อสร้าง

โลกท่ีเป็นธรรมโดยเนน้การเคล่ือนไหวของมวลชน  ไม่ใช่การกระท าของวรีชนปัจเจกหรือการก่อการร้าย 
 
 

 

18 นาท ีหลงัจากตึกเวลิด์เทรดหลงัแรกระเบิดเคร่ืองบิน  
ล าทีส่อง กพ็ุ่งชนตึกเวลิด์เทรดใต้ 11 กนัยายน ค.ศ. 2001 

ทีม่า: www.encarta.com 
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 จุดจบ โอซามา บิน ลาเดน  
เม่ือประธานาธิบดีบารัก  โอบามา ประกาศยนืยนัวา่ โอซามา บิน ลาเดน  ผูน้ าเครือข่ายก่อการ ร้าย      

อลั กออดีะฮ์ ซ่ึงอยูเ่บ้ืองหลงัการก่อวนิาศกรรม 9/11 เสียชีวติแลว้  จากปฏิบติัการของกองทพัสหรัฐภายใน
บา้นพกัยา่นกรุงอิสลามาบดัของปากีสถาน แต่บางฝ่ายตั้งขอ้สังเกตวา่ จุดจบของบิน ลาเดน อาจไม่ใช่จุดส้ินสุด
ของอลั กออีดะฮ ์และปฏิบติัการของกลุ่มเครือข่ายท่ีมีความคิดในแนวทาง สุดโต่งเหมือนกนั  ซ่ึงหมายความวา่
โลกอาจยงัไม่พน้จากภยัก่อการร้าย  มีขอ้สังเกตวา่  การตายของบิน ลาเดน อาจเป็นผลดีต่อสหรัฐ  และท าให้
ประธานาธิบดีโอบามาไดแ้ตม้ต่อทางการเมืองก่อนจะถึงการเลือกตั้งเทอม 2 ท่ีจะมีข้ึนในปีหนา้ หลงัจาก
คะแนนนิยมหดหายไปจากราคาน ้ามนัท่ีพุง่ข้ึน และฝีมือบริหารเศรษฐกิจท่ีไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร โอซา
มา บินลาเดน  จะท าใหช้าวอเมริกนัหนัมามองประธานาธิบดีโอบามาในฐานะผูบ้ญัชาการกองทพัท่ีประสบ  
ความส าเร็จ ซ่ึงจะท าใหภ้าพของประธานาธิบดีโอบามาเขม้แขง็ข้ึน  และเม่ือความเส่ียงของภูมิศาสตร์การเมือง
โลกลดลงก็อาจฉุดใหค้่าความเส่ียงน ้ามนัลดลงตามไปดว้ย 

เท่ากบัโอบามาท าไดต้ามท่ีสัญญาในแคมเปญหาเสียงเม่ือปี 2551 ท่ีจะน าทหารสหรัฐกลบับา้น และไล่
ล่าบิน ลาเดน  ขณะเดียวกนัก็พลิก โฉมพรรคเดโมแครต  (Democrat Party) จากเดิมท่ีมีช่ือเสียงเป็น รองรีพบัลิ

อาคารเพนตากอน ยามราตรีที่มีแต่ความเศร้า 

11 กนัยายน ค.ศ. 2001 
ที่มา: www.encarta.com 

 

ที่มา : บอมบ์ อเมริกา, 2544 

 

 

 

นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 11 กนัยายน ค.ศ. 2001 

ที่มา : บอมบ์ อเมริกา, 2544, 
ที่มา: www.encarta.com 
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กนัในเร่ืองความมัน่คง  ซ่ึงจะเป็นจุดเปล่ียนเกม ทางการเมืองของเขา  รวมถึงไดใ้จประชาชนท่ามกลางกระแส
รักชาติท่ีเกิดข้ึนหลงัวนิาศกรรมข่าวการเสียชีวติของบิน ลาเดน จะส่งผลอยา่งมากในแง่จิตวทิยา  แต่อาจส่งผล
เล็กนอ้ยเท่านั้นในแง่ปฏิบติัการของกลุ่ม อลั กออีดะฮ์  ซ่ึงไดก้ระจายอ านาจไปยงักลุ่มปฏิบติัการ ต่าง ๆ ในการ
ด าเนินการโดยไม่ตอ้งข้ึนกบับิน ลาเดน มานานหลายปีแลว้ 

เหตุการณ์ 9/11 อลั กออีดะฮ์ ก็แยกยอ่ยออกเป็นเครือข่ายท่ีมีอิสระในการท างานกระจายไปทัว่โลก 
ในขณะท่ีบิน ลาเดน มีสถานะเป็นตน้แบบทางความคิดของกลุ่มท่ีมีฐานปฏิบติัการในปากีสถาน-อฟักานิสถาน  
ซ่ึงการปรับเปล่ีย นน้ีท าใหล่้าตวัไดย้าก เน่ืองจากการท างานกระจายไปในหลายภูมิภาค  หลายเช้ือชาติ และ
ผสมผสานช่องทางออนไลน์ในการเคล่ือนไหววา่  อลั กออีดะฮ์ ในปี 2554 แตกต่างอยา่งมากจากเม่ือปี 2544 
เพราะมีผูน้ ารุ่นใหม่ๆ  และขยายออกไปยงักลุ่มแนวร่วมท่ีผกูพนัเป็นพี่นอ้งกนั 

แนวความคิดขอ งอลั กออีดะฮ์  ยงัไดรั้บแรงสะเทือนจากการจลาจลในโลกอาหรับท่ีขยายวงมากข้ึ น 
เน่ืองจากประชาชนมองหาประชาธิปไตยและ สิทธิมนุษยชน  (Human Rights) ซ่ึงน่ีเท่ากบัไม่ยอมรับแนวทาง
ของบิน ลาเดน  ท่ีเคยวพิากษว์า่ประชาธิปไตย  เก่ียวโยงกบัลทัธิบูชาท่ีวางสถานะใหค้วามปรารถนาของคนอยู่
เหนือพระเจา้รายงานวา่ แมว้า่ อลั กออีดะฮจ์ะอ่อนแอลงก็ตาม ทวา่ก็ไม่ไดห้มายความวา่สหรัฐจะพน้จากความ
ทา้ทาย เวน แอล . สปีเกล ผูอ้  านวยการดา้นพฒันาการตะวนัออกกลาง มหาวทิยาลยัแคลิฟอร์เนีย มองวา่  ส่ิงท่ี
อยูเ่บ้ืองหลงับิน ลาเดน มานานกวา่ 2 ทศวรรษ คือ  กองทพัทางความคิดท่ีกระจายตวัอยูท่ ัว่โลก โดยเป็น  กอง
ก าลงัท่ีรวมตวักนัตั้งเป็นแฟรนไชส์ของ อลั กออีดะฮ์ ในท่ีต่าง ๆ ส่วนซีเอน็เอน็มองวา่ บิน ลาเดน  เป็นผูท่ี้
เหมาะสมท่ีท าใหอ้ลั กออีดะฮเ์ป็นหน่ึงเดียวกนั นกัวเิคราะห์ดา้นความมัน่คงของแรนด ์คอร์ปอเรชัน่ ไม่เช่ือวา่
การตายของบิน ลาเดน  จะมีนยัต่อกองก าลงัของ อลั กออีดะฮ์  แมว้า่จะมีนยัอยา่งมากในแง่การเมืองและ
จิตวทิยา  

วาซ เจอร์เกส ผูเ้ช่ียวชาญจากลอนดอน สกลู ออฟ อีโคโนมิกส์  มองวา่ แมก้ารตายของบิน ลาเดน อาจ
ดูเหมือนชัยชนะของสหรัฐ  แต่น่ีก็มีผลในแง่สัญลกัษณ์มากกวา่ความเป็นจริง  เพราะท่ีผา่นมาการปฏิบติัการ
ของอลั กออีดะฮ์  ก็เร่ิมอ่อนลา้ลง  และแกนน าก็ถูกจบัและถูกสังหาร ยิง่กวา่นั้นยงัสูญเสียแรงหนุนในโลก
อาหรับ และไม่มีสาวกเขา้ร่วมมากมาย 
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แบบทดสอบก่อนเรียน –  หลงัเรียน 

โรงเรียนปทุมวไิล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม ส 30221 โลกศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4   จ านวน 10  ข้อ   10  คะแนน 

ค าช้ีแจง: 1. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม ส 30221 โลกศึกษา  
                   มีจ านวน  5  หนา้ 

2. ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นปรนยัแบบเลือกตอบ 4  ตวัเลือกจ านวน  30 ขอ้ 
3. เขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบท่ีกรรมการคุมสอบแจกใหเ้ท่านั้น 
4. อยา่ขีดเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
5. ใหส่้งแบบทดสอบคืนกรรมการคุมสอบ หา้มน าแบบทดสอบออกจากหอ้งสอบโดย

เด็ดขาด 
ผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ขบวนการก่อการร้ายขา้มชาติ 
1. ผลดีของสงครามครูเสด คือขอ้ใด 

ก. ลดจ านวนประชากรโลก 
ข. แสวงหาเส้นทางการคา้ทางทะเล 
ค. ฟ้ืนฟูศิลปะวทิยาการแบบ กรีก -โรมนั       
ง. การผสมผสานระหวา่งอารยธรรมอะไร 

2. ความหมายของขบวนการก่อการร้ายขา้มชาติ 
ขอ้ใด คือ 

ก. กลุ่มนิยมความรุนแรงของชาวมุสลิม 
ข. ความคิดแตกแยกทางการเมืองและ
ผลประโยชน์ของกลุ่ม 

ค. กลุ่มรัฐบาลท่ีใชค้วามรุนแรงเป็นขอ้ต่อรอง
โดยวธีิการท่ีรุนแรง 

ง. กลุ่มเอกชนท่ีใชค้วามรุนแรงอยา่งเป็น
ระบบเพื่อวตัถุประสงคท์างการเมือง 

 

3. อะไรเป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าใหเ้กิดการก่อ
วนิาศกรรมวนัท่ี 11กนัยายน พ.ศ.2544 

ก.  การต่อสู้กนัระหวา่งอิรักกบัอิสราเอล 
ข.  การต่อสู้ระหวา่งอิหร่านกบัอิสราเอล 
ค. การขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาใน
ตะวนัออกกลาง 
ง. การขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกากบั 
สหภาพโซเวยีตรัสเซีย  

4. ผูน้ าคนแรกของกลุ่มอลั กออีดะฮ ์คือใคร 
ก.  ซดัดมั ฮุสเซน 
ข. โมฮาเหมด็ ราชีด 
ค. โอซามา บิน ลาเดน 
ง.  รัมซี อชัเหมด็ ยเูซฟ 
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 ส 30221 โลกศึกษา                                                                                                                   หน้าที ่2   
5.  เพราะเหตุใดไทยจึงตอ้งใหค้วามร่วมมือในการ
ต่อตา้นขบวนการก่อการร้ายสากล 

ก. เพื่อสร้างแนวร่วมป้องกนัการก่อการร้ายขา้ม
ชาติ  
ข. เพื่อตอ้งการความช่วยเหลือในการป้องกนั
การก่อการร้าย 
ค. เพื่อใหค้วามช่วยเหลือนานาประเทศท่ี
ประสบปัญหาการก่อการร้าย  
ง. เพื่อตอบโตข้บวนการก่อการร้ายภายใน 
ประเทศท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  

   6. ขอ้ใด ไม่ใช่ จุดประสงคห์ลกัของการก่อการร้าย 

ก. ความกลวั 
ข. เรียกร้องความสนใจ  
ค. ความตอ้งการดา้นการเงิน 
ง. แสดงความไม่พอใจในส่ิงท่ีตนเผชิญอยู่  

7. กระบวนการก่อการร้ายแตกต่างจากสงคราม
กองโจรอยา่งไร             

ก.   อาวธุท่ีใชป้ฏิบติัการ  
ข.   ลกัษณะการปฏิบติัการ 
ค.   จ านวนคนท่ีใชป้ฏิบติัการ                                                                                                                    
ง.   เป้าหมายในการปฏิบติัการ 

 

8.  สหรัฐอเมริกาส่งก าลงัทหารเขา้ไปในถล่ม

อฟักานิสถานในปี 2544 จดัเป็นผลกระทบจาก

เหตุการณ์ใด 

ก. เหตุการณ์วนัท่ี 11 กนัยายน 2544 ใน

สหรัฐอเมริกา 

ข. การก่อวนิาศกรรมสถานบนัเทิงท่ีเกาะ

บาหลี อินโดนีเซีย 

ค. ขอ้ตกลงจ ากดัขีปนาวธุพิสัยกลางระหวา่ง

สหรัฐอเมริกากบัสหภาพโซเวยีต 

ง. การกา้วข้ึนสู่อ านาจของประธานาธิบดี 

วลาดิเมียร์ ปูตินแห่งรัสเซีย 

9. การกระท าในขอ้ใด ไม่ใช่ การก่อการร้าย 
ก.  การลอบสังหาร องคด์ะไลลามะ  
ข.  การวางระเบิดรถรับส่งนกัเรียน  
ค.  การลอบเผาโรงเรียนในจงัหวดัชายแดนใต้ 
ง.  การจ้ีเคร่ืองบินของสายการบินอเมริกนัแอร์
ไลน์พุง่ชนตึกเพนตากอน 

10.  กระบวนการก่อการร้ายส่งผลกระทบต่อ
สังคมดา้นใดนอ้ยท่ีสุด 
ก.   สังคม  
ข.   การเมือง 
ค.   เศรษฐกิจ  
ง.  วฒันธรรม 
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ใบงานที ่1 
แบบฝึกทกัษะสัมพนัธ์เช่ือมโยง 8 ด้าน  เร่ือง  ขบวนการการก่อการร้ายข้ามชาติ 

แนวคิดหลกั รายการวเิคราะห์ 

1.พลโลก 
 (Global Citizenship) 

 
 

2.การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
(Interdependence) 
 

 

3. ความเป็นธรรมทางสังคม (Social Justice)  

4.สิทธิมนุษยชน (Human Rights)  

5.ค่านิยมและการตระหนกั 

รับรู้สถาน การณ์ (Value and Perception) 

 

6. การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื(Sustainable 

Development) 

 

7. การแกปั้ญหาความขดัแยง้  

(Conflict Resolution) 

 

8.ความหลากหลาย (Diversity)  
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เฉลยใบงานที ่1 
แบบฝึกทกัษะสัมพนัธ์เช่ือมโยง 8 ด้าน  เร่ือง  ขบวนการผู้ก่อการร้ายข้ามชาติ 

แนวคิดหลกั รายการวเิคราะห์ 

1.พลโลก 
 (Global Citizenship) 

ประชากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. ชาวมุสลิม 
2. ชาวยโุรปและชาวอเมริกนั 
3. บางกลุ่มท่ีเป็นชาวมุสลิมในเอเชีย 

2.การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
(Interdependence) 
 

สหรัฐอเมริกาใชอ้งคก์ารสหประชาชาติเป็นเคร่ืองมือในการยมื
มือทหารชาติสมาชิกในองคก์ารสหประชาชาติต่อตา้นกลุ่มท่ี
สหรัฐอเมริกาเรียกวา่ กลุ่มก่อการร้ายขา้มชาติ 

3. ความเป็นธรรมทางสังคม 
(Social Justice) 

ผลของการก่อการร้ายของทั้งสองฝ่าย ประชาชนเป็นผูรั้บ
เคราะห์กรรม ไม่วา่พิการหรือตาย จึงไม่มีความเป็นธรรมทาง
สังคม 

4.สิทธิมนุษยชน(Human Rights)  สงครามทุกชนิดขดัต่อสิทธิมนุษยชน (Human Rights)ทั้งส้ิน 

5.ค่านิยมและการตระหนกัรับรู้
สถานการณ์ (Value and 
Perception) 

1. ความโหดร้ายและความรุนแรง 
2. ความยากจน 
 

6. การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื
(Sustainable Development) 

ยติุสงคราม ทุกประเทศใหค้วามร่วมมือในทุกๆดา้น เช่น 
เศรษฐกิจ การศึกษา 

7. การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 
(Conflict Resolution) 

ใชว้ถีิทางการทูต การเจรจา ยติุสงคราม อยูร่่วมกนัอยา่งมีสุข 
 

8.ความหลากหลาย (Diversity) 
 

จากความขดัแยง้ทางดา้นศาสนา การเมือง น าไปสู่ประเทศท่ี
พฒันาแลว้ตอ้งการแยง่ชิงทรัพยากรของประเทศมุสลิม เช่น 
สหรัฐอเมริกาตอ้งการน ้ามนัในอิรัก ฯลฯ และเกิดการต่อตา้น
จากกลุ่มท่ีมีแนวความคิดต่างกนัอยา่งหลากหลาย 

 
 ( เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน ) 
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ใบงานที ่2 
                                                       เร่ือง  ขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ  
ผลการเรียนรู้ : มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขบวนการก่อการร้ายขา้มชาติ 
ค าช้ีแจง:  ใหผู้เ้รียนอ่านเอกสารประกอบการเรียนรู้ ส 32201 โลกศึกษา แลว้หาค าศพัทภ์าษาองักฤษ ใหต้รง
กบัค าศพัทภ์าษาไทยท่ีก าหนดให ้ 
*********************************************************************************** 
 

 

 

    

 
  

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 

สงครามต่อต้าน

การก่อการร้าย 

………………….. 

อาคาร 

เวิลด์เทรด 

………………….. 

 

ศตวรรษ 

………………….. 

 

ประธานาธิบด ี

สหรัฐอเมริกา 

………………….. 

 

กลุ่มท่ีไม่ใช่รัฐ 

………………….. 

 

การก่อการร้าย 

………………….. 

 

 กลุ่มอิสลาม 

หัวรุนแรง 

………………….. 

 

 

C.I.A. บ่อมาจาก 

………………….. 

 

 

สงครามครูเสด 

………………….. 

 

 

พรรคเดโมแครต 

………………….. 

 

 

สิทธิมนุษยชน 

………………….. 

 

 

ซัดดัม ฮุสเซน 

………………….. 
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เฉลยใบงานที ่2 
เร่ือง  ขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ 

ผลการเรียนรู้ : มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ 
ค าช้ีแจง:  ใหผู้เ้รียนอ่านเอกสารประกอบการเรียนรู้ ส 32201 โลกศึกษา แลว้หาค าศพัทภ์าษาองักฤษ ใหต้รง
กบัค าศพัทภ์าษาไทยท่ีก าหนดให ้
********************************************************************************** 
 

 

 

    

 
  

 

 

 

 

 

 

    

 

(เฉลยอยู่ในดุลพนิิจของครูผู้สอน) 

สงครามต่อต้าน

การก่อการร้าย 

War on Terrorism 

อาคาร 

เวิลด์เทรด 

World Trade Center 

ศตวรรษ 

Century 

ประธานาธิบด ี

สหรัฐอเมริกา 

American President 

กลุ่มท่ีไม่ใช่รัฐ 

Non-state 

การก่อการร้าย 

Terrorism 

กลุ่มอิสลาม 

หัวรุนแรง 

Islamic Fundamentalism 

C.I.A. บ่อมาจาก 

Central Intelligence Agency 

สงครามครูเสด 

Crusade 

พรรคเดโมแครต 

Democrat Party 

สิทธิมนุษยชน 

Human Rights 

ซัดดัม ฮุสเซน 

Saddam Hussein 
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ใบงานที ่3 
                                                       เร่ือง  ขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ  
ผลการเรียนรู้ : มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขบวนการก่อการร้ายขา้มชาติ 
ค าช้ีแจง:  ใหผู้เ้รียนอ่านขอ้ความต่อไปน้ี ขอ้ใดถูกใหท้ าเคร่ืองหมาย () ขอ้ใดผดิใหท้ าเคร่ืองหมาย ()  
*********************************************************************************** 

 1. ไอมาน อลั ซาวาฮิรี คือ ผูน้ าคนใหม่ของขบวนการก่อการร้าย อลักออีดะฮ ์
 2. ศตวรรษท่ี 20 วา่ จะเป็นศตวรรษแห่งอาชญากรรมขา้มชาติและการก่อการร้าย  
 3. เหตุการณ์ 11 กนัยายน 2549 เป็นท่ีรู้จกักนัในรหสัสั้นๆ วา่ 9/11  
 4. ขบวนการก่อการร้ายขา้มชาติ คือ กลุ่มเอกชนท่ีใชค้วามรุนแรงอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้

ไดม้าซ่ึงวตัถุประสงคท์างการเมือง 
  5. มิคาอิล กอบาชอฟ ผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหส้หภาพโซเวยีตรัสเซียยอมรับขบวนการ

ก่อการร้าย อลักออีดะฮ์ 
 6. การก่อการร้าย ในปัจจุบนัเป็นปฏิปักษ ์ระหวา่งกลุ่มตะวนัตก กบั กลุ่มอิสลามหวัรุนแรง   
 7. มุมมองทีแ่ตกต่างส่ิงท่ีเป็นปัญหายุง่ยากมากท่ีสุดในการด าเนินการต่อสู้กบัการก่อการ

ร้ายคือ “ ความหมาย ” กบั “ แนวคิด ” 

 8.โอซามา บิน ลาเดน ตกเป็นผูต้อ้งสงสัยคนส าคญัในเหตุการณ์สลดัอากาศจ้ีเคร่ืองบินพุง่
ชนตึกแฝดของเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์และตึกเพนตากอน  

 9. C.I.A. สนบัสนุน ชาวมุสลิมใหใ้ชค้  าวา่ “ จีฮจั ” (สงครามเพื่อพระเจา้) มาใชใ้นการก่อ
การร้ายขา้มชาติ 

 10. นกัวชิาการช่ือ Noam Chomsky ใหค้วามเห็นวา่ “ การกระท าของสหรัฐอเมริกาจะ
น าไปสู่โศกนาฏ กรรมรอบต่อไปอีก 
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เฉลยใบงานที ่3 
                                                       เร่ือง  ขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ  
ผลการเรียนรู้ : มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัขบวนการก่อการร้ายขา้มชาติ 
ค าช้ีแจง:  ใหผู้เ้รียนอ่านขอ้ความต่อไปน้ี ขอ้ใดถูกใหท้ าเคร่ืองหมาย () ขอ้ใดผดิใหท้ าเคร่ืองหมาย ()  
*********************************************************************************** 
 1. ไอมาน อลั ซาวาฮิรี คือ ผูน้ าคนใหม่ของขบวนการก่อการร้าย อลักออีดะฮ ์
 2. ศตวรรษท่ี 20 วา่ จะเป็นศตวรรษแห่งอาชญากรรมขา้มชาติและการก่อการร้าย  
 3. เหตุการณ์ 11 กนัยายน 2549 เป็นท่ีรู้จกักนัในรหสัสั้นๆ วา่ 9/11  
 4. ขบวนการก่อการร้ายขา้มชาติ คือ กลุ่มเอกชนท่ีใชค้วามรุนแรงอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้

ไดม้าซ่ึงวตัถุประสงคท์างการเมือง 
  5. มิคาอิล กอบาชอฟ ผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีท าใหส้หภาพโซเวยีตรัสเซียยอมรับขบวนการ

ก่อการร้าย อลักออีดะฮ์ 
 6. การก่อการร้าย ในปัจจุบนัเป็นปฏิปักษ ์ระหวา่งกลุ่มตะวนัตก กบั กลุ่มอิสลามหวัรุนแรง   
 7. มุมมองทีแ่ตกต่างส่ิงท่ีเป็นปัญหายุง่ยากมากท่ีสุดในการด าเนินการต่อสู้กบัการก่อการ

ร้ายคือ “ ความหมาย ” กบั “ แนวคิด ” 
 8.โอซามา บิน ลาเดน ตกเป็นผูต้อ้งสงสัยคนส าคญัในเหตุการณ์สลดัอากาศจ้ีเคร่ืองบินพุง่

ชนตึกแฝดของเวลิดเ์ทรดเซ็นเตอร์และตึกเพนตากอน  
 9. C.I.A. สนบัสนุน ชาวมุสลิมใหใ้ชค้  าวา่ “ จีฮจั ” (สงครามเพื่อพระเจา้) มาใชใ้นการก่อ

การร้ายขา้มชาติ 
 10. นกัวชิาการช่ือ Noam Chomsky ใหค้วามเห็นวา่ “ การกระท าของสหรัฐอเมริกาจะ

น าไปสู่โศกนาฏ กรรมรอบต่อไปอีก 
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บรรณานุกรม 
 

1. ทีม่าอ้างองิข้อมูลจากอนิเตอร์เน็ตเวตไซค์ : www.wikipedia.org 
2. ทีม่าอ้างองิข้อมูลจากอนิเตอร์เน็ตเวตไซค์ : www.encarta.com 
3. ทีม่าอ้างองิข้อมูลจากอนิเตอร์เน็ตเวตไซค์ : http://news.mthai.com/hot-news                                  
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