ดัชนี กอการรายโลกปี 2562 เผยจํานวนผูเสียชีวิต
จากการกอการรายลดลงครึ่งหนึ่ งในชวง 4 ปี หลัง แต
จํานวนประเทศท่ไี ดรับผลกระทบจากการกอการราย
มีเพิ่มมากขน
ึ้

– จํานวนผูเสียชีวิตจากการกอการรายลดลง 15.2% ในปี 2561 แตะที่ 15,952 คนทว
ั ่ โลก นับวาลดลงเป็ นปีที่สี่ติด
ตอกัน
– กลุมตาลีบันเป็ นกลุมกอการรายที่อันตรายที่สุดในโลก แทนที่กลุม ISIL โดยจํานวนผูเสียชีวิตจากฝีมือของกลุมตา
ลีบันเพิ่มข้ น
ึ  71% คิดเป็ นสัดสวน 38% ของผูเสียชีวิตจากการกอการรายทงั ้ หมดทว
ั ่ โลกในปี 2561
– ในปี 2561 คะแนนการกอการรายดีข้ น
ึ ใน 98 ประเทศ และแยลงใน 40 ประเทศ นับวาประเทศที่คะแนนดีข้ น
ึ เมื่อ
เทียบรายปีมีจํานวนมากที่สุดนับตงั ้ แตปี 2547
– การกอการรายยังคงเป็ นภัยคุกคามความมน
ั ่ คงของทว
ั ่ โลก โดย 71 ประเทศมีรายงานผูเสียชีวิตอยางนอยหน่ ึง
คนในปี 2561 ซึ่งถือวาสูงสุดเป็ นอันดับสองนับตงั ้ แตปี 2545 และมากกวาปี 2560 อยู 4 ประเทศ

– จํานวนผูเสียชีวิตในยุโรปลดลง 70% โดยยุโรปตะวันตกเกิดการกอการรายนอยที่สุดนับตงั ้ แตปี 2555
– การกอการรายโดยกลุมขวาจัดเพิ่มข้ น
ึ เป็ นปีที่สามติดตอกันในยุโรปตะวันตก อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย โดยมี
ผูเสียชีวิตเพิ่มข้ น
ึ  52% ในปี 2561 และแนวโน มดังกลาวยังคงดําเนินตอไปในปี 2562 โดยมีผูเสียชีวิต 77 คน ณ
สิน
้ เดือนกันยายน 2562
– ผลกระทบของการกอการรายที่มีตอเศรษฐกิจโลกคิดเป็ นมูลคา 3.3 หมื่นลานดอลลารสหรัฐในปี 2561 ลดลง
38% จากปีกอนหน า
ดัชนีกอการรายโลก (Global Terrorism Index: GTI) ประจําปี  2562 เผยใหเห็นวา จํานวนผูเสียชีวิตจากการ
กอการรายปรับตัวลดลงเป็ นปีที่สี่ติดตอกัน หลังจากพุงสูงสุดในปี 2557 โดยจํานวนผูเสียชีวิตลดลง 52% จาก
33,555 คนในปี 2557 เป็ น 15,952 คนในปี 2561 ทัง้ นี้ สถาบันเศรษฐศาสตรและสันติภาพ (Institute for
Economics & Peace: IEP) ไดจัดทําดัชนีกอการรายโลกเป็ นปีที่ 7 เพื่อใหขอมูลที่ครอบคลุมที่สุดเกี่ยวกับแนวโน ม
การกอการรายทว
ั ่ โลก
จํานวนผูเสียชีวิตจากการกอการรายลดลงกวา 15% ในปี 2561 โดยลดลงมากที่สุดในอิรักและโซมาเลีย อันเป็ นผล
มาจากความพายแพของกลุม ISIL ในอิรัก และการที่กองทัพอเมริกาโจมตีทางอากาศถลมกลุมอัล-ชาบับ ในโซมา
เลีย นอกจากนี้ คะแนนการกอการรายยังดีข้ น
ึ ใน 98 ประเทศ และแยลงใน 40 ประเทศ นับวาประเทศที่คะแนนดี
ขึ้นเมื่อเทียบรายปีมีจํานวนมากที่สุดนับตงั ้ แตปี 2547
อยางไรก็ตาม แมความรุนแรงของการกอการรายจะลดลง แตความแพรหลายของการกอการรายกลับเพิ่มมากข้ น
ึ 
โดย 71 ประเทศมีรายงานผูเสียชีวิตจากการกอการรายอยางนอยหน่ ึงคน ซึ่งถือวาสูงสุดเป็ นอันดับสองนับตงั ้ แตปี 2
545
– ประเทศที่มีผูเสียชีวิตจากการกอการรายเพิ่มข้ น
ึ จาก 67 ประเทศ เป็ น 71 ประเทศในปี 2561
– อัฟกานิสถานมีจํานวนผูเสียชีวิตจากการกอการรายเพิ่มข้ น
ึ มากที่สุด โดยเพิ่มข้ น
ึ  59% จากปีกอนหน า และ
อัฟกานิสถานก็รงั ้ ทายดัชนี
– นับเป็ นครัง้ แรกตงั ้ แตปี 2546 ที่อิรักไมใชประเทศที่ไดรับผลกระทบจากการกอการรายมากที่สุด
– นอกเหนือจากอัฟกานิสถาน มีอีกสามประเทศที่จํานวนผูเสียชีวิตจากการกอการรายเพิ่มข้ น
ึ อยางมากในปี 2561
ไดแก ไนจีเรีย มาลี และโมซัมบิก โดยแตละประเทศมีผูเสียชีวิตเพิ่มข้ น
ึ เกิน 100 คน
– เอเชียใตไดรับผลกระทบจากการกอการรายหนักที่สุดนับตงั ้ แตปี 2545 ขณะที่อเมริกากลางและแคริบเบียนไดรับ
ผลกระทบนอยที่สุด
สตีฟ คิลเลเลีย ประธานบริหารสถาบัน IEP กลาววา “ผลวิจัยของ IEP พบวา ความขัดแยงและการกอการรายที่
สนับสนุนโดยรัฐเป็ นสาเหตุสําคัญของการกอการราย ในปี 2561 การเสียชีวิตจากการกอการรายกวา 95% เกิดข้ น
ึ
ในประเทศที่มีความขัดแยงอยูแลว และเมื่อรวมประเทศที่มีการกอการรายทางการเมืองในระดับสูง ตัวเลขดังกลาว

จะเพิ่มข้ น
ึ เป็ นกวา 99% ทัง้ นี้ ใน 10 ประเทศที่ไดรับผลกระทบจากการกอการรายมากที่สุด* ทุกประเทศมีความขัด
แยงรุนแรงอยางนอยหน่ ึงครัง้ ในปีที่แลว”
สําหรับอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันตก และโอเชียเนีย การกอการรายทางการเมืองโดยกลุมขวาจัดเพิ่มข้ น
ึ อยางตอ
เนื่องตลอดหาปี และมี 19 ประเทศที่ไดรับผลกระทบในชวงเวลาดังกลาว โดยการโจมตีของกลุมขวาจัดในภูมิภาค
เหลานี้พุงข้ น
ึ ถึง 320% ในชวงปี 2557-2561 และแนวโน มดังกลาวยังดําเนินตอไปในปี 2562 โดยนับตงั ้ แตตนปี
จนถึงสน
ิ้ เดือนกันยายน มีผูเสียชีวิตจากการกอการรายของกลุมขวาจัด 77 คน ทัง้ นี้ ในปี 2561 ไมมีผูกอการรายใด
ออกมาอางวาเป็ นสมาชิกของกลุมกอการราย จึงทําใหหนวยงานรักษาความปลอดภัยปองกันการโจมตีไดยาก
การกอการรายในอัฟกานิสถานที่เพิ่มมากข้ น
ึ  รวมถึงความขัดแยงในซีเรียและอิรักที่บรรเทาเบาบางลง สงผลใหกลุม
ตาลีบันข้ น
ึ แทนกลุมกอการรายที่อันตรายที่สุดในโลก แทนที่กลุม ISIL ในปี 2561 โดยจํานวนผูเสียชีวิตจากฝีมือ
ของกลุมตาลีบันเพิ่มข้ น
ึ  71% เป็ น 6,103 คน คิดเป็ นสัดสวน 38% ของผูเสียชีวิตจากการกอการรายทงั ้ หมดทว
ั่
โลก ในทางตรงกันขาม จํานวนผูเสียชีวิตจากฝีมือของกลุม ISIL ลดลง 70% จาก 4,350 คนในปี 2560 เป็ น 1,328
คนในปี 2561
อยางไรก็ตาม กลุมกอการรายบางกลุมในเครือ ISIL มีการกอการรายเพิ่มข้ น
ึ  เชน กลุม IS ในโคราซาน ซ่ งึ เป็ นกลุม
กอการรายที่อันตรายที่สุดอันดับ 4 ในโลกในปี 2561 โดยสังหารผูคนกวา 1,000 คน ซึ่งสวนใหญอยูในอัฟกานิสถาน
ทัง้ นี้ ในปี 2561 กลุมกอการรายที่สังหารผูคนมากกวา 100 คน มีจํานวนทงั ้ สน
ิ้  13 กลุม
ผูหญิงมีสวนรวมในการกอการรายมากข้ น
ึ  แมยังมีสัดสวนนอยมากก็ตาม แนวโน มดังกลาวเพิ่มมากข้ น
ึ ในชวงหาปี
หลัง โดยการโจมตีของมือระเบิดฆาตัวตายหญิงเพิ่มข้ น
ึ  450% ในชวงปี 2556-2561 สวนการโจมตีของมือระเบิด
ฆาตัวตายชายลดลง 47% ในชวงเวลาเดียวกัน กลุมโบโกฮารามโจมตีโดยใชมือระเบิดฆาตัวตายหญิงมากที่สุด คิด
เป็ นสัดสวนเกือบ 80% ของการโจมตีโดยใชมือระเบิดฆาตัวตายหญิงทงั ้ หมดตลอดหาปี
ในยุโรป จํานวนผูเสียชีวิตจากการกอการรายลดลงเป็ นปีที่สองติดตอกัน จากกวา 200 คนในปี 2560 เป็ น 62 คนใน
ปี  2561 และมีการโจมตีเพียงสองครัง้ ที่ทําใหมีผูเสียชีวิต 5 คนข้ น
ึ ไป
คุณคิลเลเลียอธิบายวา “ความพายแพของกลุม ISIL ในซีเรียและอิรัก เป็ นปัจจัยหนึ่งที่ทําใหยุโรปตะวันตกมีการ
กอการรายเกิดข้ น
ึ นอยที่สุดนับตงั ้ แตปี 2555 และไมมีผูเสียชีวิตดวยฝีมือของกลุม ISIL เลยแมแตคนเดียวในปี 2
561 อยางไรก็ตาม สถานการณยังคงออนไหว โดยหลายพ้ น
ื ที่ในซีเรียยังคงมีความขัดแยง และกลุมเล็กกลุมนอยที่
เขาขาง ISIL ยังเคลื่อนไหวอยู จึงมีความเป็ นไปไดที่จะเกิดการโจมตีในยุโรปอีก”
การกอการรายที่ลดลงทําใหผลกระทบของการกอการรายที่มีตอเศรษฐกิจโลกลดลงตามไปดวย โดยคิดเป็ นมูลคา 3.
3 หมื่นลานดอลลารสหรัฐในปี 2561 ลดลง 38% จากปีกอนหน า ขณะเดียวกัน ตนทุนที่เกิดจากการกอการรายมี
สัดสวนนอยมากเมื่อเทียบกับตนทุนที่เกิดจากความรุนแรงในรูปแบบอ่ น
ื  ๆ เชน ฆาตกรรม ความขัดแยงทางอาวุธ

และปฏิบัติการทางทหาร โดยมีตนทุนราว 14.1 ลานลานดอลลารสหรัฐในปี 2561 อยางไรก็ตาม ผลกระทบที่แทจริง
ของการกอการรายที่มีตอเศรษฐกิจโลกนาจะสูงกวานี้มาก เพราะตัวเลขนี้ยังไมรวมผลกระทบทางออมที่มีตอธุรกิจ
การลงทุน และตนทุนที่เกี่ยวของกับการรักษาความปลอดภัยและตอตานการกอการราย
หมายเหตุสําหรับบรรณาธิการ
ดูรายงานฉบับเต็มและแผนที่แบบอินเทอรแอคทีฟไดที่ www.visionofhumanity.org
กรุณาติดตาม @GlobPeaceIndex #TerrorismIndex
กรุณากดไลก www.facebook.com/globalpeaceindex
* 10 ประเทศที่ไดรับผลกระทบจากการกอการรายมากที่สุด
1) อัฟกานิสถาน 2) อิรัก 3) ไนจีเรีย 4) ซีเรีย 5) ปากีสถาน 6) โซมาเลีย 7) อินเดีย 8) เยเมน 9) ฟิ ลิปปิ นส 10)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ดัชนีกอการรายโลก
ดัชนีกอการรายโลก (GTI) ซึ่งจัดทําโดยสถาบันเศรษฐศาสตรและสันติภาพ (IEP) ใหขอมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับแนว
โน มและรูปแบบของการกอการรายทว
ั ่ โลกตลอด 18 ปี ที่ผานมา รายงานนี้จัดอันดับ 163 ประเทศ (99.7% ของ
ประชากรโลก) ตามผลกระทบที่ไดรับจากการกอการราย โดยพิจารณาจากจํานวนครัง้ ที่เกิดการกอการราย จํานวนผู
เสียชีวิต จํานวนผูบาดเจ็บ และความเสียหายของทรัพยสิน
ฐานขอมูลกอการรายโลก
ดัชนีกอการรายโลกใชขอมูลจากฐานขอมูลกอการรายโลก (GTD) ของกลุมความรวมมือเพื่อศึกษาการกอการราย
และตอบสนองตอการกอการราย (START) ภายใตศูนยความเป็ นเลิศดานความมน
ั ่ คงแหงมาตุภูมิ มหาวิทยาลัยแมรี
แลนด โดยเป็ นแหลงรวมขอมูลเกี่ยวกับผูกอการรายทว
ั ่ โลกที่ครอบคลุมที่สุด
สถาบันเศรษฐศาสตรและสันติภาพ
สถาบันเศรษฐศาสตรและสันติภาพ (IEP) คือหนวยงานมันสมองชน
ั ้ นําระดับโลกที่อุทิศตนใหกับการพัฒนาเครื่องมือ
วิเคราะหสันติภาพและคุณคาที่มีตอเศรษฐกิจ ดวยการพัฒนาดัชนีระดับชาติและระดับโลกหลายดัชนี เชน ดัชนี
สันติภาพโลก เพื่อคํานวณผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากความรุนแรง และทําความเขาใจผลเชิงบวกของ
สันติภาพ
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