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กล่าวนํา 

สถานการณ์โลกในปัจจุบนั ความขดัแย้งและการสู้รบมีรูปแบบ

ท่ีหลากหลายมากขึน้ เน่ืองจากมีพฒันาการของความขดัแย้งหลายกลุม่

และหลายระดบั เช่น ความขดัแย้งระหว่างประเทศมหาอํานาจกับกลุม่

ก่อการร้ายข้ามชาติทีมี่อุดมการณ์คลัง่ศาสนา ความขัดแย้งระหว่าง

เผ่าพนัธ์ุในเร่ืองแนวความคิดและศาสนาระหว่างชาติตะวนัตกกับชาติ

มุสลิม ซึ่งปลกุเร้าให้มีการต่อต้านชาติมหาอํานาจในเวลาต่อมา ทําให้

เกิดความขัดแย้งในระดับภูมิภาค และลุกลามเป็นการทําสงคราม

ระหว่างประเทศ นอกจากนีย้งัมีกลุม่คลัง่ลทัธิและศาสนาที่ต้องการให้

ประชาคมโลกหันมาสนใจแนวคิดหรืออุดมการณ์ของตน โดยจะใช้ 

กลยุทธ์การต่อสู้ ที ่เ รียกว่า “สงครามกองโจรก่อการร้าย หรือ 

การก่อการร้ายที่ไม่มรูีปแบบ” ไม่คํานงึถึงประชาชนพลเรือนผู้บริสทุธ์ิ 

ไม่มีเขตสงครามทีช่ัดเจน เครื่องมือที ่ใช้ในการก่อการร้ายมักเป็น 

อาวธุอานภุาพทําลายล้างสงู (Weapons of Mass Destruction : WMD)  



 

๒ 

ท่ีออกแบบมาเพ่ือสงัหารคนจํานวนมาก โดยไมเ่น้นวา่เป็นทหาร หรือพล

เรือน บางชนิดหวังผลให้เกิดความตื่นตระหนก ความหวาดกลัวต่อ

ประชาชน และอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บล้มตายจํานวนมาก ส่งผล

กระทบตอ่ร่างกายและจิตใจของคนหมู่มาก  

ภูมิภาคเอเชียนัน้จัดว่าเป็นภูมิภาคที่มีความเสี่ยงในการเกิด

สงครามมากกวา่ภมิูภาคอ่ืน เนือ่งจากความขดัแย้งระหว่างประเทศทีมี่

มานาน เช่น อินเดียกับปากีสถาน จีนและไต้หวนั รวมทัง้ประเทศแถบ

ตะวันออกกลาง โดยคาดว่าอาจมีการใช้อาวุธอานุภาพทําลายล้างสูง

และเทคโนโลยีสงครามชัน้สูงในการทําสงคราม หลายประเทศได้มี 

การพัฒนาและการผลิตอาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงเพิ่มมากขึน้  

ทัง้ที ่เป็นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี รวมทัง้อุปกรณ์ท่ีใช้ได้ 

ทัง้ ๒ ทาง (Dual Use Technology) อาวุธท่ีเข้าข่ายเป็นอาวุธอานุภาพ

ทําลายล้างสูง ได้แก่ อาวุธเคมี (Chemical Weapons) อาวุธชีวภาพ 

(Biological Weapons) อาวธุรังส ี(Radiological Weapons) และอาวุธ

นิวเคลยีร์ (Nuclear Weapons) การแพร่ขยายอาวธุท่ีมีอานุภาพทําลาย

ล้างสูง เป็นภัยคุกคามที่เป็นปัญหาสําคัญในด้านความมัน่คงและ 

ความปลอดภยัระหวา่งชาติในภมิูภาคตา่งๆ ทัว่โลก 

  

ความหมายของอาวุธเคมี (Chemical Weapons) หมายถึง 

อาวุธทีใ่ช้สารใดๆ ที่ออกฤทธ์ิโดยสําแดงพิษ เช่น พิษต่อกระบวนการ



 

๓ 

ทางชีวเคมีในการดํารงชีพ จนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย หรือก่อภาวะ

ชะงกังนัชัว่ขณะ หรือก่ออนัตรายตอ่ร่างกายอยา่งถาวร  

 

วัตถุประสงค์ของการใช้อาวุธเคมี  คือ  ทําให้ประชาช น  

สัตว์ เลีย้ง หรือพืชของฝ่ายตรงข้ามได้รับผลกระทบจากสารพิษ  

การโจมตีมนุษย์เป็นการกระทําเพื่อหวังผลทางตรงในการลดอํานาจ

กําลังรบ ลดขีดความสามารถในการทําสงคราม และลดทอนขวัญ

กําลงัใจของทหาร ทําให้การรบและการสง่กําลงับํารุงล้มเหลว สว่นการ

ใช้อาวุธเคมีทําลายในสัตว์เลีย้งและพืชผลนัน้ เป็นการกระทําเพื ่อ 

หวังผลทางอ้อมเพ่ือจํากัดปริมาณอาหาร จํากัดสตัว์พาหนะ จํากัด 

ขีดความสามารถในการเพาะปลูก โดยจะกระทําต่อพืน้ทีศู่นย์กลาง 

การผลติอาหารทางการเกษตร เพื่อทําให้เกิดภาวะขาดแคลนอย่างหนกั

ในยามสงคราม ดงันัน้ สารเคมีท่ีใช้จะต้องมีคณุสมบติั ผลติงา่ย ต้นทนุต่ํา 

เก็บรักษาไว้ได้นาน โดยไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบติั และเข้าสูร่่างกายได้

หลายทาง 

  

วธีิการรบโดยใช้อาวุธเคม ีกระทาํได้ ๒ วิธี ได้แก่  

๑. การปลอ่ยกระจายเป็นแอโรซอล (Aerosol Method) โดย

การใช้สเปรย์ หรือวตัถุระเบิดให้กระจายอยูใ่นอากาศ เช่น ฝุ่ นละออง 

ควนัหมอก คาดวา่การปลอ่ยกระจายวิธีนีเ้ป็นวิธีหลกัท่ีจะถกูใช้มากท่ีสดุ  



 

๔ 

๒. การใช้วิธีการก่อวินาศกรรม (Terrorism Method) หรือ

ปล่อยกระจายโดยวิธีปกปิด เป็นการปล่อยกระจายสารอย่างลบัๆ  

ในอากาศ นํา้ อาหาร หรือท่ีอ่ืนๆ เพ่ือทําอันตรายต่อ มนุษย์ สตัว์ และพืช 

ซึง่สามารถทําได้ง่ายกว่า และป้องกันได้ยาก เนื่องจากเป็นการใช้

สารเคมีในปริมาณน้อยมาก ประกอบกับมีการซุกซ่อนอย่างดี วิธีนีเ้ป็น

วิธีท่ีเหมาะสาํหรับสายลบั ผู้ก่อการร้าย และหน่วยรบพิเศษเป็นวิธีเสริม

การปลอ่ยกระจายซึง่เป็นวิธีหลกั 

 

สารเคมีที่นํามาใช้ในสงคราม (Chemical Warfare Agent) 
สามารถแบ่งออกได้ ๕ กลุ่ม ดังนี ้

๑. สารเคมทีาํลายประสาท (Nerve Agent) เป็นสารประกอบ

ออร์กาโนฟอสฟอรัส (Organophosphorus Compound) ซึ่งสามารถ

ยบัยัง้การทํางานของเอ็นไซม์อะเซติลโคลีนเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase)  

ในเนือ้เยื่อ สง่ผลให้การนํากระแสประสาทของเนือ้เยื่อถูกขดัขวาง ทําให้

กล้ามเนือ้ต่างๆ รวมทัง้กล้ามเนือ้หวัใจไม่ทํางานและเสียชีวิตในทีสุ่ด 

สารเคมีในกลุม่นีท่ี้ทางทหารนําไปใช้มากท่ีสดุมี ๓ ชนิด คือ  

๑.๑ สารจีเอ (GA) หรือทาบนุ (Tabun) เป็นของเหลว ไม่มีส ี 

มีกลิน่คล้ายผลไม้ (Bitter Almonds) ละลายได้ดีในตวัทําละลายอินทรีย์ 

อาการของผู้ ท่ีได้รับสารพิษ คือ เหง่ือออกมาก แน่นหน้าอก เป็นตะคริว 

กล้ามเนือ้กระตกุ ชกั หมดสติ และเสยีชีวิตในท่ีสดุ 



 

๕ 

๑.๒ สารจีบี (GB) หรือ ซาริน (Sarin) เป็นของเหลว ไม่มีส ี 

ไม่มีกลิน่ ระเหยทีอุ่ณหภูมิห้อง ละลายนํา้ได้ดี หากร่างกายได้รับสาร

ผ่านทางเยือ่บุตา ปริมาณ ๐.๐๕ มิลลิกรัมต่อนํา้หนักตัว ๑ กิโลกรัม 

อาจทําให้เสียชีวิตได้ โดยแสดงอาการรูม่านตาหรี่ หายใจลําบาก  

หมดสติ และเสยีชีวิตในท่ีสดุ  

๑.๓ สารวีเอ็กซ์ (VX) เป็นของเหลว ไม่มีส ีไม่มีกลิน่ มีความ

เป็นพิษมากกว่าซาริน เนือ่งจากยบัยัง้การทํางานของเอนไซม์อะเซติล

โคลนีเอสเทอเรส (Acetylcholinesterase) มากกวา่ อาการของผู้ ท่ีได้รับ

สารพิษ คือ นํา้มูกไหล แน่นหน้าอก หายใจหอบ เหงือ่ออก คลืน่ไส้ 

อาเจียน กระตกุ ชกั อมัพาต หมดสติ และเสยีชีวิตในท่ีสดุ หากได้รับสาร

ปริมาณ ๒-๑๐ มิลลิกรัม ผ่านทางผิวหนัง หรือ ๕-๑๐ มิลลิกรัม  

ผา่นทางการหายใจ     

๒. สารเคมีทําลายโลหิต (Blood Agent) เป็นสารทีอ่อกฤทธ์ิ

ขดัขวางกระบวนการแลกเปลี่ยนออกซิเจนระหว่างเซลล์ และเม็ดเลือด 

สารเคมี ท่ีสําคัญในกลุ่ม นี  ้ คือ ไฮโดรเจนไซยาไนด์  (Hydrogen 

Cyanide) เป็นของเหลวไม่มีสี มีกลิน่ฉุน ละลายนํา้ได้ดี ระเหยง่าย 

ท่ีอณุหภมิูห้อง ถ้าเผาไหม้ในอากาศ จะให้เปลวไฟสนีํา้เงิน หากได้รับสารนี ้

ท่ีความเข้มข้น ๒๐๐ มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร จะทําให้เสยีชีวิตภายใน 

๑๐ นาที โดยแสดงอาการหน้าแดง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ หายใจ

ลาํบาก มีอาการชกั หมดสติ และเสยีชีวิตในท่ีสดุ 



 

๖ 

๓. สารเคมีทําลายระบบหายใจ หรือสารก่อภาวะหายใจ

ไม่ออก (Lung Irritant, Choking Agents) เป็นสารท่ีก่ออันตรายต่อ

เนือ้เยื่อทางเดินหายใจและเยื่อบุทางเดินอาหาร ทําให้เซลล์ถูกทําลาย 

เกิดภาวการณ์ขาดออกซิเจนทําให้หายใจไม่ออก สารเคมีทีส่ําคัญใน

กลุม่นี ้ได้แก่  

๓.๑ ฟอสจีน (Phosgene) เป็นก๊าซท่ีไม่มีสี กลิ่นคล้าย

หญ้าถกูตดัใหม่ ละลายนํา้ได้ดี หากได้รับในปริมาณ ๑,๖๐๐ มิลลิกรัม-

นาทีต่อลกูบาศก์เมตร ในทางยทุธวิธีถือว่าเป็นปริมาณท่ีทําให้เกิดความ

ชะงักงันที่สําคัญทางทหาร (Military significant incapacitation)  

ถ้าความเข้มข้นสงูจะทําให้หายใจไม่ออก แนน่หน้าอก ไอเป็นเลอืด  

๓.๒ คลอโรพิริน (Chloropicrin) เป็นของเหลว ไม่มีส ีไม่มี

กลิ่น ไม่ละลายนํา้ ละลายได้ดีในอีเธอร์ (Ether) เป็นพิษต่อระบบ

ทางเดินหายใจ หากรับประทานเข้าไปอาจทําให้คลืน่ไ ส้อาเจียน 

ท้องเดิน  

๔. สารเคมีที่ทําให้พุพอง (Vesicant or Blister Agent) เป็น

สารที่ออกฤทธ์ิระคายเคืองต่อผิวหนังและเนือ้เยื่ออื่นๆ ทําให้ผิวหนัง

บริเวณทีส่มัผสัสารเป็นตุ่มพอง หากเข้าตาจะทําให้ตาอักเสบและบอด

ชัว่ขณะ (Temporary loss of sight) สารเคมีท่ีสาํคญัในกลุม่นี ้ได้แก่ 

๔.๑ ก๊าซมสัตาร์ด (Mustard Gas) เป็นก๊าซไม่มีสี มีกลิ่น

คล้ายหอมหรือกระเทียม ละลายนํา้ได้เล็กน้อย หากได้รับก๊าซความ

เข้มข้น ๒๐๐ มิลลกิรัม-นาทีต่อลกูบาศก์เมตร จะทําให้เกิดภาวะชะงกังนั 



 

๗ 

ผิวหนังไหม้  ระคายเคืองตา มีอาการคันอย่างรุนแรง แสบจมูก  

แน่นหน้าอก คลืน่ไส้ อาเจียน ชัก หากได้รับสารปริมาณมากจะทําให้

เสยีชีวิตได้ 

๔.๒ ไดคลอโรอาร์ซีน (Dichloroarsine Derivatives) 

เป็นของเหลว ไม่มีสี กลิน่คล้ายดอกเจอเรเนียม (Geranium) ไม่ละลายนํา้ 

ละลายได้ในตวัทําละลายอินทรีย์ เป็นสารท่ีมีพิษมาก หากถูกผิวหนัง

เพียง ๐.๕ มิลลิลิตร ทําให้มีอาการเป็นพิษ ถ้าปริมาณ ๒ มิลลิลิตร 

สามารถทําให้เสยีชีวิตได้ 

 ๕. สารเคมีที่ใช้ควบคุมการจลาจล และสารเคมีที่ทาํให้เสียหาย

อ่ืนๆ (Riot-control agent and other disabling chemicals) เป็นสาร

ท่ีทําให้ผู้ ท่ีได้รับเสี่อมสมรรถภาพไปชัว่ขณะ โดยมีผลระคายเคืองต่อ

ระบบรับความรู้สึก (Sensory irritant) เช่น นํา้ตาไหล จามติดตอ่กนั 

อาเจียน ระคายเคืองผิวหนัง ก่ออาการคัน (Pruritogen) และอาการ

เจ็บปวด (Algogen) สารกลุ่มนีม้ักนําไปใช้ในการสลายฝูงชน หรือ

การระงบัเหตจุลาจล สารเคมีท่ีสาํคญัในกลุม่นี ้ได้แก่  

๕.๑ สารซีเอ็น (CN: w-chloroacetophenone) เป็นของแข็ง 

สามารถแพร่กระจายเป็นละอองหยาบๆ ได้ ออกฤทธ์ิโดยทําให้เกิดการ

หลั ่งนํา้ตา การนําสารชนิดนีไ้ปใช้ในทางทหารจะใช้ทีค่วามเข้มข้น

ประมาณ ๑๐ มิลลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร สง่ผลให้นํา้ตาไหลประมาณ  

๑ นาที เกิดการระคายเคืองตาและทางเดินหายใจ มีอาการคนัและเป็น

ตุม่พพุอง สารชนิดนีเ้ป็นอนัตรายตอ่ปอด  



 

๘ 

๕.๒ สารซีเอส (CS: o-chlorovezalmalononitrite) เป็นผง

ละเอียด ถูกนําไปแพร่กระจายโดยการระเบิด หรือเคร่ืองมือทําฝุ่ น ออก

ฤทธ์ิคล้ายกับสารซีเอ็น แต่ออกฤทธ์ิเร็วกว่า ในขนาดที่น้อยกว่า คือ 

ประมาณ ๑ มิลลกิรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร  

๕.๓ สารดีเอ็ม (DM: 10-chloro-5, 10-dihydrophenarsasines) 

เป็นสารทีทํ่าให้จาม พัฒนาขึน้ใช้ในสงครามโลกครัง้ที่ ๑ โดยใช้เป็น

ละอองฝอย ทําให้เกิดการระคายเคืองตอ่ทางเดินหายใจ ปลายประสาท 

และตา มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง แน่นหน้าอก คลื่นไส้ อาเจียน

และอาจทําให้เสยีชีวติได้ สารชนิดนีเ้ป็นอนัตรายตอ่ปอด 

 

ลาํดบัเหตุการณ์ทีสํ่าคญัของการใช้อาวุธเคมี 

 

มนษุย์รู้จกัใช้อาวุธเคมีในการทําสงครามมานานมากกว่าพนัปี 

ไม่วา่จะเป็นการใช้ธนอูาบยาพิษ ไอพิษ ควนัไฟท่ีมีไอสารหนู หรือนํา้มัน

ดินต้มจนเดือด ในการตอ่สู้กบัฝ่ายตรงข้าม ตอ่มามีการพฒันาอาวุธเคมี

ให้มีศักยภาพและอานุภาพเพิม่มากขึน้ โดยเร่ิมในสมัยก่อนคริสตกาล 

พ.ศ.๑๑๔ หรือ ๔๒๙ ปีก่อนคริสตกาล ชาวสปาร์ตาน (Spartan)  

แห่งนครรัฐสปาร์ตา ซึง่เป็นนครกรีกโบราณได้เผาสารก่อควันและ

กํามะถันเพ่ือใช้เป็นสารพิษรมข้าศึกในสงครามเพโลพอนนีเซียน 

(Peloponnesian War)  

 



 

๙ 

๑. สมยัสงครามโลกครัง้ที่ ๑  

เร่ิมมีการใช้อาวุธเคมีท่ีได้จากการผลิตเพ่ือวัตถุประสงค์ใน 

การทําลายล้างศตัรูโดยเฉพาะ กลา่วคือ พ.ศ. ๒๔๕๗ ทหารฝร่ังเศสเร่ิม

ทดลองใช้ระเบดิมือก๊าซนํา้ตาและทหารเยอรมนัทดลองบรรจุก๊าซนํา้ตา

ในหัวกระสุนปืนใหญ่ เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๔๕๘ ทหารเยอรมันจู่โจม

ทหารฝร่ังเศสท่ีเมืองอีเปรอ (Ypres) โดยใช้ก๊าซคลอรีน นบัเป็นครัง้แรก 

ที่มีการใช้อาวุธเคมีในสงครามโลกครัง้ที่ ๑ และมีการใช้ก๊าซคลอรีน  

เป็นปริมาณมหาศาลทีส่นามรบในเมือง Leper ประเทศเบลเยี ่ยม  

เม่ือ ๒๒ เมษายน ๒๔๕๘ ซึง่สงครามครัง้นีมี้การใช้อาวุธเคมีหลายชนิด 

รวมทัง้ก๊าซมัสตาร์ด ทําให้มีผู้ เสียชีวิตถึง ๙๐,๐๐๐ คน และบาดเจ็บ

สาหสัอีกเกือบ ๑ ล้านคน ผู้ เจ็บป่วยจากอาวุธเคมีจะได้รับทุกข์ทรมาน

ตลอดชีวิต คาดกันว่ามีการใช้อาวุธเคมีถึง ๑๒๔,๐๐๐ ตัน และเม่ือ  

๒๕ กันยายน ๒๔๕๘ ทหารอังกฤษใช้ก๊าซคลอรีนในการต่อสู้กับทหาร

เยอรมนัในยุทธการแห่งลส์ู (Battle of Loos) สําหรับตวัอย่างเหตุการณ์

ตอ่มาคือในวนัท่ี ๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๔๖๐ ทหารเยอรมนัมีการใช้กระสนุปืน

ใหญ่บรรจุสารฟอสจีน (Phosgene) และคลอโรพิคริน (Chloropicrin) 

ยิงไปยังกองทหารอเมริกันเป็นครัง้แรก และในปี พ.ศ.๒๔๗๖ ประเทศ

อิตาลใีช้ก๊าซมสัตาร์ด (Mustard Gas) ในการบุกรุกประเทศอะบิสซิเนีย 

(Abyssinia) หรือ ประเทศเอธิโอเปีย  

๒. สมยัสงครามโลกครัง้ที่ ๒  

ในปี พ.ศ.๒๔๘๕ ฝ่ายนาซีเยอรมนัเร่ิมใช้ไซโคลนบี (Zyklon B 

หรือ กรดไซยานิก) เพ่ือสังหารหมู่ชาวยิวในค่ายกักกัน และในเดือน



 

๑๐ 

ธันวาคม ๒๔๘๖ เรือรบสหรัฐฯท่ีบรรทกุระเบิดก๊าซมัสตาร์ด ถูกกองทัพ

เยอรมันโจมตีที่เมืองบารี (Bari) ประเทศอิตาลี มีทหารอเมริกัน

เสียชีวิตไป ๘๓ นาย เดือนมิถุนายน ๒๔๘๘ มีรายงานว่าประเทศ

เยอรมนีได้ผลิตและสะสมแก๊สพิษที่ออกฤทธ์ิต่อระบบประสาท (Nerve 

Gas) เอาไว้เป็นจํานวนมหาศาล ก๊าซพิษดงักลา่ว ได้แก่ ทาบุน (Tabun) 

และ ซาริน (Sarin) 

๓. หลังสงครามโลกครัง้ที่ ๒  

ระหวา่งปี พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๑๓ ประเทศสหรัฐฯ ได้ใช้ก๊าซนํา้ตา

และสารกอ่ใบไม้ร่วง (Defoliant) ในสงครามเวียดนามเป็นจํานวนมาก พ.ศ.

๒๕๐๖-๒๕๑๐ ประเทศอียิปต์ได้ใช้สารฟอสจีนและก๊าซมัสตาร์ดใน

ประเทศเยเมน ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๑๘-๒๕๒๖ ได้มีการใช้ฝนเหลือง 

(Yellow Rain) ซึ่งเป็นสารพิษจากเชือ้รา (Mycotoxin) ในประเทศลาว

และกัมพูชา และในเดือนสิงหาคม ๒๕๒๖ ประเทศอิรักได้ใช้ก๊าซ

มัสตาร์ดในสงครามระหว่างประเทศอิรักและอิหร่าน ระหว่างปี  

พ .ศ .๒๕๓๐-๒๕๓๑ ประเทศอิ รักได้ใช้สารไฮโดรเจนไซยาไนด์ 

(Hydrogen Cyanide) และก๊าซมัสตาร์ดในการปราบปรามและสงัหาร

หมู่ชาวเคิร์ดท่ีเมืองฮาลบัจา (Halabja Massacre)  

๔. สงครามศตวรรษที่ ๒๑ หรือ สงครามก่อการร้าย  

ปัจจุบนัพบรายงานว่าหลายประเทศพยายามสะสมอาวุธ

เคมี เพ่ือการทําสงคราม รวมทัง้กลุม่ก่อการร้ายหรือกลุม่คลัง่ลทัธิต่างๆ 

ก็มีการสะสมอาวุธเคมี เพือ่ใช้ในการก่อการร้ายด้วยเช่นเดียวกัน 

ตวัอยา่งของการก่อการร้าย เช่น เม่ือวนัท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๘ สมาชิก



 

๑๑ 

ขบวนการคลัง่ลทัธิโอม ชินริเกียว (Aum Shinrikyo) ได้นําเอา

ถุงพลาสติกจํานวน ๕ ใบ ซึ่งภายในถุงบรรจุของเหลวที่เป็นสารพิษต่อ

ระบบประสาท ชื่อ ซาริน (Sarin) ไปวางไว้ที่พืน้ของตู้ รถไฟใต้ดิน  

๕ ขบวน ทีว่ิง่เข้ามาใจกลางเมืองโตเกียว โดยใช้กระดาษหนงัสือพิมพ์ 

อําพรางอีกชัน้ แล้วใช้ปลายร่มแทงให้ถุงทะล ุของเหลวดงักลา่วร่ัวและ

ระเหยเป็นก๊าซพิษกระจายฟุ้งไปทัว่ตู้ รถโดยสาร เหตุการณ์นีทํ้าให้มี

ผู้ โดยสารได้รับก๊าซพิษทัง้หมด ๓,๘๐๐ ราย มีรายงานผู้ เสียชีวิต ๑๘ ราย 

(รูปท่ี ๑) 

 

รูปที่ ๑ แสดงเหตุการณ์ใช้ก๊าซซารินของลัทธิโอม ชินริเกียว  

(Aum Shinrikyo) 

เม่ือต้นเดือน มกราคม ๒๕๕๒ มีการใช้อาวุธเคมีในการโจมตี

ระหวา่งอิสราเอลและเลบานอน โดยอิสราเอลใช้ไวท์ ฟอสฟอรัส (White 

Phosphorus) โจมตีกลุม่ฮามาส โดยยิงถลม่เมืองกาซาและเขตจามาลบิา



 

๑๒ 

ของเลบานอน โดยหน่วยแพทย์ในกาซา กล่าวกับผู้ สื อ่ ข่าวว่า

ผู้ ได้รับบาดเจ็บทีถู่กส่งตัวมารักษามีบาดแผลไหม้ทีเ่กิดจากการใช้

ฟอสฟอรัสขาว สังเกตจากการระเบิดและสะเก็ดระเบิดที่ตกลงมา  

(รูปท่ี ๒) รวมทัง้หน่วยรถหุ้ มเกราะของอิสราเอลทีมี่คราบฝุ่ นผง

ฟอสฟอรัสขาวเป็นจํานวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการใช้อาวุธเคมี

ดงักลา่วจริง แตโ่ฆษกกองทพัอิสราเอลออกมาปฏิเสธการใช้อาวธุเคมีใน

ครัง้นี ้ก่อนหน้านี ้อิสราเอลเคยใช้อาวธุเคมีในการรบกบักลุม่อิซบุลเลาะห์

ของเลบานอนในปี พ.ศ.๒๕๔๙ ขณะที่สหรัฐเคยใช้ในการปิดล้อมที ่

ฟัลลจูา ประเทศอิรัก ในปี พ.ศ.๒๕๔๗  

 

รูปที่ ๒ อิสราเอลยงิไวท์ ฟอสฟอรัส (White Phosphorus) เข้าถล่ม 

เมืองกาซาของเลบานอน  



 

๑๓ 

การโจมตีเหลา่นีก้ระตุ้นให้นานาชาติ ตระหนกัถึงแนวโน้มท่ี

ผู้ ก่อการร้ายจะนําอาวุธเคมีมาใช้ในการก่อความไม่สงบ อีกทัง้ภัยอันน่ากลวั 

ของอาวธุเคมี อํานาจการทําลายล้างของอาวุธเคมีได้ปรากฏผลให้เห็น

ชดัเจนมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั จึงเกิดความพยายามโดยนานาชาติ

เพ่ือการบงัคบั หรือห้ามใช้อาวุธเคมี รวมทัง้มีการดําเนินการ เพ่ือกําจัด

อาวุธเคมีให้หมดไปจากโลก โดยหนึ่งในความร่วมมือในการลดทอน

อาวธุเคมี คือ การทําอนสุญัญาห้ามอาวธุเคมี 

 

อนุสัญ ญ าห้ า ม อ า วุธ เ คมี (Chemical Weapons 

Convention : CWC)  

 

อนุสัญญาฯนี ้เปิดให้นานาชาติลงนามรับรองเป็นครัง้แรก 

ท่ีกรุงปารีส เม่ือ ๑๓ มกราคม ๒๕๓๖ มีประเทศตา่งๆ จํานวน ๑๓๐ ประเทศ 

ลงนามรับรองแต่ให้สตัยาบนัครบและมีผลบงัคบัใช้ เม่ือ ๒๙ เมษายน 

๒๕๔๐ ดงันัน้เมื่อเมษายน ๒๕๔๕ ซึ่งครบรอบ ๕ ปี ท่ีอนุสญัญามีผล

บงัคบัใช้ มีประเทศตา่งๆ เป็นรัฐภาคี (State Party) เพ่ิมเป็นจํานวน 

๑๔๕ ประเทศ โดยมีองค์กรเพือ่การห้ามอาวุธเคมี (Organization for 

the Prohibition of Chemical Weapons: OPCW) เป็นองค์กรท่ี 

ทําหน้าทีบ่ริหารจัดการเพือ่ให้บรรลวุตัถุประสงค์ตามอนุสญัญาฯ และ

เพือ่ให้เชื ่อได้ว่ามีการนําอนุสัญญาฯไปสูก่ารปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 



 

๑๔ 

รวมทัง้เพ่ือตรวจพิสจูน์ยืนยนัว่ามีการปฏิบติัตามพนัธกรณีอย่างแท้จริง 

ตลอดจนเป็นเวทีอภิปรายและเป็นที ่ปรึกษาหารือระหว่างรัฐภาคี 

อนุสัญญาฯแบ่งสารเคมีพิษและสารที่ใช้ผลิตสารเคมีพิษ เพ่ือผลิต 

อาวธุเคมี ออกเป็น ๓ รายการ คือ  

รายการที ่๑ สารเคมีที่เคยใช้เป็นอาวุธเคมี ในอดีตและ/หรือ 

สารท่ีแทบไม่เคยใช้ หรือไม่เคยใช้สําหรับสนัติภาพ รวมทัง้สารที่ปรากฏ

ลกัษณะเป็นภยัคกุคามตามอนสุญัญาฯ 

รายการที ่๒ สารท่ีใช้ผลิตสารเคมีพิษ ซึ่งสามารถนําไปใช้เพ่ือ

ผลติอาวธุเคมีตามรายการท่ี ๑ และสว่นใหญ่มีใช้อยูใ่นเชิงอตุสาหกรรม 

รายการท่ี ๓ สารเคมีท่ีผลติในเชิงพาณิชย์เป็นปริมาณมากๆ แต่

ในบางกรณี อาจถูกใช้เป็นสารเพื่อการทําสงครามเคมี และอาจถูกใช้

เพ่ือผลติสารตามรายการท่ี ๑ และ ๒ ได้เชน่กนั  

ความรับผิดชอบของรัฐภาคี 

เมือ่อนสุญัญานีมี้ผลบงัคบัใช้แล้วจะห้ามการพฒันา ผลิต เก็บ 

และใช้อาวุธเคมี จัดให้มีการทําลายอาวุธเคมีที่เก็บไว้อยู่เดิม และ

สถานท่ีทีมี่ความสมัพนัธ์กนัภายในกรอบเวลาท่ีกําหนด รวมทัง้ประเทศ

ภาคีอนุสญัญาจะต้องจัดทําคําประกาศและให้มีการตรวจสอบยืนยัน 

(Verification) ตามความเป็นจริงทีรั่ฐภาคีแจ้ง หรือ ตามคํากล่าวหา 

โดยเฉพาะสารเคมีที่สามารถใช้ผลิตอาวุธเคมีในภาคอุตสาหกรรม 

การแพทย์ เภสชักรรม การวิจัย หรือความมุ่งหมายอื่นๆ ในทางสนัติ  



 

๑๕ 

ซึง่สารเคมีเหลา่นีจ้ะต้องมีการควบคมุให้ใช้เฉพาะวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนด

ไว้ภายใต้อนสุญัญานีเ้ทา่นัน้  

รัฐภาคีต้องดําเนินการจัดตัง้หน่วยงานระดับชาติ (National 

Authority : NA) เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นศูนย์ประสานงานกับ OPCW และ 

รัฐ ภ า คี อื ่น ๆ  สํา ห รั บ ป ร ะ เ ท ศไ ท ย ห น่ ว ย ง า นที ่ทํ า ห น้ า ที ่นี คื้ อ  

ศนูย์ปฏิบติัการแห่งชาติว่าด้วยอนุสญัญาห้ามอาวุธเคมี สํานกัควบคุม

วตัถอุนัตราย กรมโรงงานอตุสาหกรรม มีหน้าท่ีรวบรวม จดัทําและจดัสง่

คําประกาศไปให้ OPCW รวมทัง้เฝ้าตรวจ/ติดตาม การสัง่เข้ามาของ

สารเคมี และ ควบคมุดแูล แผนการทําลายอาวธุเคมีตา่งๆ 

การทําลายอาวุธเคมี ตามอนุสญัญาฯจะเสียค่าใช้จ่ายสงูมาก 

แม้แตป่ระเทศมหาอํานาจ คือ สหรัฐฯ และรัสเซีย เสียค่าใช้จ่ายในการ

ทําลายอาวุธเคมีทีส่ะสมอยู่ ทัง้สองประเทศรวมกันประมาณ ๒๐ ล้าน

ล้านยูโร โดยค่าใช้จ่ายทีสู่งมากนัน้เนือ่งจากต้องใช้เทคโนโลยีชัน้สงูใน

การทําลายสารเคมีดังกล่าว เพื ่อให้มัน่ใจได้ว่าจะเกิดอันตรายต่อ

ประชาชนและสิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุ ไมว่า่เป็นขัน้ตอนของการขนสง่และ

การทําลาย 

สาํหรับประเทศไทย ได้ให้สตัยาบนัต่ออนุสญัญาห้ามอาวุธเคมี 

เมื่อว ันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ แต่ได้เร่ิมเตรียมการเพื่อเป็นภาคี

อนสุญัญาฯตัง้แตเ่มษายน ๒๕๔๓ โดยเตรียมความพร้อมด้านกฎหมาย 

เช่น ตรวจสอบและแก้ไขกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ครอบคลมุกิจกรรม

ที่เก่ียวกับสิทธิสภาพนอกอาณาเขต กําหนดบทลงโทษการครอบครอง



 

๑๖ 

อาวุธเคมี เตรียมความพร้อมตามมาตรการควบคุมสารเคมีพิษ และ

โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสารเคมีท่ีเก่ียวข้อง โดยการรวบรวมข้อมูล

สารเคมีตามรายการ ๑, ๒, ๓ และสารอินทรีย์ที่ไม่อยูใ่นรายการ  

เพื่อจัดทําคําประกาศครัง้แรก และอนุสญัญาฯ มีผลบงัคบัใช้กับไทย

หลงัจากให้สตัยาบนั ๓๐ วนั คือวนัท่ี ๙ มกราคม ๒๕๔๖ ในฐานะ 

รัฐภาคี ไทยจะต้องดําเนินการปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธะกรณี และ

ข้อกําหนดตา่งๆ ท่ีระบุไว้ในอนสุญัญาฯ  

 

การเตรียมความพร้อมเพือ่รับมอืและป้องกนั มขีั้นตอนดงันี ้

 

๑. การป้องกันร่างกาย โดยสวมเคร่ืองแต่งกายป้องกันและ

หน้ากากป้องกนั 

๒. การตรวจจับและการเก็บตวัอย่าง โดยการใช้เคร่ืองมือเฝ้า

ตรวจอากาศ ตรวจจบัการมาถึงของกลุม่แอโรซอลของสารเคมีพิษ และ

ใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอยา่งอากาศ สง่ไปตรวจยงัห้องปฏิบติัการ 

๓. การรายงานและการเตือนภยั เคร่ืองมือเฝ้าตรวจอากาศชนิด

ท่ีมีความสามารถสงู จะสง่สญัญาณแจ้งภยัโดยอัตโนมัติ หากตรวจพบ

สารพิษ และรายงานชนิดของสารพิษ 

๔. การแจ้งข่าวและการรายงานข่าวสารการโจมตีหรือการก่อ

การร้ายที่ตรวจสอบแล้วจะถูกส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ

ปฏิบติัตามแผนหรือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ 



 

๑๗ 

๕. การอพยพและการกําหนดเขตห้ามเข้า 

๖. การทําลายล้างพิษนัน้   

สรุป 
๑. ประเด็นการใช้อาวุธเคมีและผลกระทบที่เกิดขึน้ 

๑.๑ ช่วงสงครามโลกครัง้ที่ ๑ มีการใช้อาวุธเคมีอย่าง

กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊สมัสตาร์ด ซึง่ทําลายเยื่อบุตาและ

ระบบทางเดินหายใจ มีทหารท่ีตาบอดเน่ืองจากแก๊สนีใ้นระหวา่งการทํา

สงครามมากมาย (รูปท่ี ๓) โดยประมาณวา่มีผู้ ท่ีได้รับอนัตรายจากอาวธุ

เคมีท่ีมีการใช้กันทัง้สองฝ่ายกว่า  ๑ ล้าน ๗ แสนคน ในจํานวนนี ้

ประมาณ ๗% มีอาการสาหสัหรือถึงขัน้เสยีชีวิต และสารชนิดนีย้งัสง่ผล

ต่อมาในรุ่นลกูรุ่นหลานทําให้เกิดโรคผิดปกติทางพนัธุกรรมตามมาอีก

หลายรุ่น 

  



 

๑๘ 

รูปที่ ๓ แสดงภาพทหารอังกฤษที่ตาบอดจากการได้รับแก๊สมัสตาร์ดใน

สงครามโลกคร้ังที่ ๑ 

๑.๒ ช่วงสงครามโลกครัง้ที่ ๒ ทัง้ฝ่ายเยอรมนี และฝ่าย

พนัธมิตรมีอาวุธเคมีอยูเ่ป็นจํานวนมากและมีหลากหลายชนิด แต่ไม่

ปรากฏหลกัฐานวา่มีการโจมตีอย่างรุนแรง มีเพียงบางสมรภูมิท่ีมีทหาร

ได้รับอนัตรายท่ีเช่ือวา่เกิดจากอาวธุเคมี 

๑.๓ ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ที่ ๒ การพัฒนาอาวุธเคมี 

ยงัคงดําเนินตอ่ไปและขยายปริมาณออกไปมากยิ่งขึน้ มีการใช้สารเคมี

ชนิดใหม่ๆ  เชน่ ก๊าซประสาท (Nerve Agent) โดยมี สหภาพโซเวียตเข้า

ร่วมในการแข่งขันพัฒนาและสะสม อาวุธเคมีถูกสร้างให้มีอานุภาพ

ทําลายล้างสูงและป้องกันได้ยาก สหรัฐใช้อาวุธเคมีในสงครามเกาหลี

และสงครามเวียดนาม ขณะทีใ่นสมรภูมิลาว กัมพูชา เวียดนาม และ

อัฟกานิสถาน ปรากฏร่องรอยการใช้อาวุธเคมีทีเ่รียกว่าฝนเหลือง 

(Yellow Agent) โดยโซเวียตถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส ่วนเก่ียวข้อง  

ซึง่ Yellow Agent ที่ใช้ในการทําสงครามเป็นสารทําลายระบบประสาท 

ทําลายระบบภมิูคุ้มกันในร่างกาย สะสมในร่างกายมนุษย์และสามารถ

สง่ผา่นความเป็นพิษไปทางนํา้นมสูเ่ด็กทารก ผู้ เคราะห์ร้ายต้องทรมาน

จากโรคทางพนัธุกรรม ท่ีประเทศเวยีดนาม ภายหลงัเกิดสงคราม ๓๐ ปี 

พบรายงานว่ามีเด็กที่เกิดมาพิการ เนื่องจากสารพิษดงักล่าวมากมาย 

(รูปท่ี ๔ และ๕) 

 

 



 

๑๙ 

 

 

 

 

รูปที่ ๔ และ ๕ แสดงภาพเดก็ที่เกดิมามีความผดิปกตทิางพันธุกรรม 

อันเน่ืองจากฝนเหลือง 

 

แม้นานาชาติจะเร่ิมตระหนกัถึงความน่ากลวัของอาวุธเคมี  

เกิดความพยายามที่จะยบัยัง้การทดลองและผลิตอาวุธร้ายแรงเหลา่นี ้

แตข่ณะเดียวกนัยงัมีการพฒันาและทดลองใช้อยา่งกว้างขวาง ดงัเห็นได้

จากปี ๒๕๒๖ ในสงครามอิรัก-อิหร่าน ถือเป็นสงครามทีมี่การใช้อาวุธ

เคมีโจมตีกันอย่างรุนแรงที่สุด โดยฝ่ายอิหร่านมีผู้ ได้รับอันตรายจาก

อาวุธ เคมีนับแสนคน และเสีย ชีวิตไปนับหมื ่นราย ในสงคราม 

อ่าวเปอร์เซีย อิรักขูที่ ่จะใช้อาวุธร้ายแรงในการโจมตี หลังสงคราม 

อ่าวเปอร์เซียปรากฏหลกัฐานว่าอิรักได้พัฒนาและสะสมอาวุธเคมี-



 

๒๐ 

ชีวภาพไว้เป็นจํานวนมาก โดยมีทัง้ทีเ่ป็นหัวรบขีปนาวุธ Scud จรวด 

๑๒๒ มม. และกระสนุปืนใหญ่ 

๑.๔ สงครามศตวรรษที ่๒๑ ปัจจุบนัมีการเปลี่ยนวิธีการใช้

อาวธุเคมี จากการนํามาใช้ในสงคราม เป็นการนํามาใช้ในการก่อการร้าย 

โดยกลุม่ก่อการร้ายและกลุม่คลั่งลทัธิต่างๆ มากขึน้ ทําให้เกิดความ

เสยีหายตอ่ชีวิต ทรัพย์สนิ และขวญักําลงัใจของประชาชนเป็นอยา่งมาก 

เช่น เหตกุารณ์ปลอ่ยก๊าซซารินท่ีสถานีรถไฟ ในประเทศญ่ีปุ่ นสง่ผลให้มี

ผู้ เสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บจํานวนมาก และเมื่อมกราคม ๒๕๕๒ 

อิสราเอลใช้ ไวท์ ฟอสฟอรัส โจมตีฮามาสบริเวณฉนวนกาซา ไวท์ 

ฟอสฟอรัสนัน้ เป็นสารเคมีทีเ่มื่อเกิดการเผาไหม้จะก่อให้เกิดเปลวไฟ 

และกลุ่มควันฟุ้งหนาแน่น ส่วนมากทหารจะนํามาใช้ในการพรางตัว

เคลื่อนท่ีในสนามรบ แต่ถ้าหากสมัผัสโดน จะสง่ผลให้เนือ้เยื่อร่างกาย

ถกูเผาไหม้ลกึลงไปถึงกระดกู  สร้างความเจ็บปวดมาก เป็นอาวธุท่ีทําให้

อาคารบ้านเรือน เกิดเพลงิไหม้ได้งา่ย เม่ือนํามาโจมตีกาซา ซึ่งเป็นพืน้ท่ี

ที่มีจํานวนประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก จึงทําให้ประชาชนได้รับ

อนัตรายและบ้านเรือนได้รับความเสยีหาย ซึ่งการโจมตีเช่นนี ้เป็นการฝ่าฝืน

ข้อกําหนดในกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ท่ีต้องแจ้งเตือน

ลว่งหน้า ก่อนใช้อาวุธร้ายแรงโจมตี เพือ่หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตาย

ของพลเรือน 

 

๒. ประเดน็อนุสัญญาห้ามอาวุธเคม ี 



 

๒๑ 

แม้วา่อนสุญัญาฯ จะมีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี ๒๙ เมษายน 

๒๕๔๐ โดยมีประเทศต่างๆ ให้สตัยาบนัแล้ว ๑๔๕ ประเทศ แต่สหรัฐฯ 

ก็ยังขอยกเว้นในส่วนที่เป็นอาวุธเคมีทีใ่ช้ในการปราบปรามจลาจล  

สว่นรัสเซียยงัคงต้องการความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการทําลาย

อาวุธเคมี และต้องขยายระยะเวลาการทําลายอาวุธเคมีทีมี่อยูอ่อกไป 

อนึ่ง หลายประเทศในตะวนัออกกลางยงัไม่ลงนามในอนุสญัญาฯ เช่น 

อิรัก อียิปต์ เลบานอน ซีเรีย และลิเบีย สว่นอิสราเอลลงนามแล้วแต่ยงั

ไม่ให้สัตยาบัน สําหรับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ  

เม่ือปี พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นจริงใจ

ของไทย ในการลดและขจัดอาวุธเคมีต่อประชาคมโลก และต่อประเทศ

เพื่อนบ้านที่ยังไม่ได้ให้สตัยาบัน แม้ว่าไทยจะไม่มีอาวุธเคมี และ

โรงงานผลิตอาวุธเคมีอยู่ในราชอาณาจักรก็ตาม ประเทศไทยจะได้รับ

ประ โ ยช น์จ ากกา ร เ ป็น ภา คีอ นุสัญ ญ าฯ ใน หลาย ๆ  ด้า น  เช่ น 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยจะได้รับความช่วยเหลือมากขึน้  

เพิม่ความโปร่งใสและความเชื่อมัน่ รวมทัง้สะท้อนทัศนคติของไทย  

ในความพยายามลดและปลดอาวธุ อีกทัง้เป็นการป้องปรามหรือขดัขวาง

การขม่ขูว่า่จะใช้อาวุธเคมี และในกรณีท่ีมีการขม่ขูห่รือใช้อาวธุเคมี ก็จะ

ได้รับการช่วยเหลือผ่านทาง OPCW รวมทัง้ทําให้ไทยสามารถเข้าถึง

ฐานข้อมูลลบัของ OPCW ในเร่ืองเทคโนโลยีการป้องกันด้วย ท่ีสําคญั 

สนิ ค้าและอุตสาหกรรมเคมีของไทยจะได้รับการพัฒนา รวมทัง้ได้รับ



 

๒๒ 

ความร่วมมือจากนานาชาติ ในการแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารทาง

วชิาการและทางด้านเทคนิค  

 

๓. ประเด็นการเตรียมการเพื่อรับมือและป้องกัน 

การใช้อาวุธเคมีส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดผู้ บาดเจ็บและ

เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก ทัง้ยังก่อให้เกิดความตื่นกลวัในหมู่ชนเป็น 

วงกว้าง หลายประเทศจึงได้เร่งพัฒนาระบบป้องกันและตรวจหา 

ในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะสหรัฐฯ รัฐบาลและกระทรวงกลาโหม

สหรัฐฯ ได้เตรียมผลติครีมทาผิวท่ีสามารถป้องกันสารเคมีแทรกซึมเข้าสู่

ร่างกาย ในสว่นของระบบตรวจตรา ได้มีการพฒันาอุปกรณ์สง่คลื่นแสง

ท่ีสามารถตรวจจบัโมเลกลุของอาวธุเคมี-ชีวภาพได้ ในลกัษณะเดียวกับ

การถ่ายภาพทางอากาศเพื่อตรวจหาแหล่งแร่ เพื่อโจมตีทําลายคลัง

อาวธุเคมี-ชีวภาพของฝ่ายข้าศกึ นอกจากนี ้สหรัฐฯ ยงัได้พฒันาอาวุธที่

สง่คลื่นไมโครเวฟกําลงัสงูและกระสนุที่มีอํานาจทะลทุะลวงสงู รวมทัง้

สร้าง Cluster Bomb บรรจุแท่งไททาเนียมกว่า ๔,๐๐๐ ชิน้ ซึง่จะพุง่

กระจายออกทําลายคลงัเก็บอาวธุเคมี-ชีวภาพและตวัอาวุธโดยไม่ทําให้

เกิดการแพร่กระจายออกไป 

 

๔. แนวโน้มการใช้อาวุธเคมใีนอนาคต 

ตัง้แตป่ลายปี พ.ศ.๒๕๔๖ สหรัฐฯ ได้ทําลายอาวุธเคมีของ

ตนไปแล้วกว่า ๓๐% ซึ่งตามข้อตกลงจะต้องทําลายให้หมดภายในปี  



 

๒๓ 

พ.ศ.๒๕๕๐ ปัจจบุนัพบวา่สหรัฐฯ ยงัทําลายอาวธุดงักลา่วไม่สาํเร็จตาม

ข้อตกลง โดยนักอนุรักษ์สิ ง่แวดล้อมและกลุม่ ท้องถิ ่นได้ออกมา

เคลื่อนไหวคดัค้านและฟ้องร้องตอ่ศาลให้รัฐบาลยุติการทําลายอาวธุเคมี 

เนื่องจากไม่ไว้วางใจต่อกระบวนการกําจัดทําลาย เพราะอาจส่งผล

กระทบต่อสิง่แวดล้อม และสขุภาพของประชาชนในพืน้ทีใ่กล้เคียงกับ

สถานที่ทําลาย แตอ่นสุญัญาฯได้เปิดช่องให้สามารถขยายกําหนดเวลา

ทําลายให้หมดไปได้อีก ๕ ปี ซึง่ มีแนวโน้มว่าสหรัฐจะขยายเวลา  

ส่วนรัสเซียก็คงต้องขยายเวลาออกไปเช่นกัน เพราะขาดแคลน

งบประมาณในการทําลาย 

ในช่วงกลางปี พ.ศ.๒๕๔๔ พบรายงานที่ระบุว่าประเทศที่

สง่ออกวตัถดิุบและอาวธุเคมี-ชีวภาพรายใหญ่ ได้แก ่รัสเซยี จีน เกาหลเีหนือ 

รวมทัง้ชาติอุตสาหกรรมตะวันตกหลายชาติ เชื ่อกันว่ามีมากกว่า  

๒๔ ชาติ ที่ครอบครองอาวุธเคมี-ชีวภาพ ทัง้ที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย 

โดยประเทศซึง่ครอบครองอาวุธเคมี -ชีวภาพและเป็นทีว่ิตกของ

นานาชาติ ได้แก่ รัสเซีย ซีเรีย อิรัก อิหร่าน ลิเบีย ซูดาน เกาหลีเหนือ 

อิสราเอล อียิปต์ คิวบา ไต้หวัน จีน โรมาเนีย บัลแกเรีย ปากีสถาน 

อินเดีย และแอฟริกาใต้ ซึง่กลุม่ประเทศเหล่านีอ้ยู ่ในภูมิภาคที่มี 

ความขดัแย้ง และมีความเป็นไปได้ท่ีจะปะทเุป็นสงคราม หลายประเทศ

ขาดเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ บางประเทศเคยมีประวติัใน

การติดต่อและมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกับกลุม่ก่อการร้าย ดังนัน้จึงเป็น

การยากท่ีจะควบคมุและตรวจสอบ ถึงแม้จะมีสนธิสญัญาห้ามการผลิต



 

๒๔ 

และสง่ออกอาวุธเคมีก็ตาม อาวุธเหล่านีถื้อเป็นอาวุธอานุภาพทําลาย

ล้างสูงที่มีราคาถูก สําหรับบรรดาประเทศยากจน โดยไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายสูงมากนกั และไม่ต้องพึง่พาเทคโนโลยีที่ซบัซ้อน ดงันัน้จึงมี

แนวโน้มทีอ่าวุธเคมีจะแพร่กระจายออกไป และบรรดาประเทศที ่

ต้องการครอบครองจะสามารถพัฒนาสร้างอาวุธเคมีด้วยตัวเอง  

ด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทเอกชนในประเทศทีมี่สภาวะเศรษฐกิจ 

ท่ีไม่ดีนกั  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

๑. มาตรการป้องปรามและควบคุมการแพร่กระจายอาวุธเคมี 

วิธีการที่ให้ได้มาซึ่งอาวุธเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ นัน้สามารถ

กระทําได้หลายทาง ทัง้จากทางผู้ผลิตโดยตรง หรือผ่านไปยงัประเทศ

อ่ืนๆ ด้วยวิธีถ่ายลํา (Transshipment) หากประเทศทีส่ง่วตัถุผ่านมีการ

ควบคมุอยา่งเข้มงวด กลุม่ผู้ก่อการร้ายก็จะถ่ายลาํไปยงัประเทศท่ีมีการ

ควบคุมในระดับตํ่า ดังนัน้ประเทศไทยควรมีมาตรการควบคุมและ

ตรวจสอบ การนําเข้า-สง่ออก และเคลื่อนย้ายสารเคมีตามอนุสญัญา

ห้ามอาวุธเคมีอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด เพือ่มิให้มีการนําอาวุธเคมี 

เข้ามาในประเทศ และป้องกนัการใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางขนสง่อาวธุ

เคมีไปยงัภมิูภาคอ่ืนๆ ด้วยเช่นกนั 

 



 

๒๕ 

๒. การเตรียมการเพื่อรับมอืและป้องกัน 

สําหรับประเทศไทย ศักยภาพในการนําระบบป้องกันและ

ตรวจหาอาวุธเคมีมาใช้ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับชาติอื่น เนื่องจากมี

คา่ใช้จ่ายที่สูงมาก วิธีทีดี่ทีส่ดุคือ การเตรียมความพร้อมเพือ่เผชิญเหตุ

ในเบือ้งต้น โดยจดัอบรมบุคลากรทีทํ่างานเกี่ยวข้องเพือ่ออกปฏิบติัการ 

หากเกิดเหตอุนัเน่ืองจากอาวธุเคมี การฝึกอบรมจะต้องควบคู่กับการให้

ความรู้เร่ืองอาวุธทําลายล้างสงูด้วย พร้อมทัง้จัดเตรียมเคร่ืองป้องกัน

ตนเอง ฝึกการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง อุปกรณ์อ่ืนๆ และเวชภัณฑ์ต่างๆ 

สําหรับเคร่ืองมือท่ีต้องจัดหาเพ่ิมเติม ได้แก่ เคร่ืองมือตรวจพิสูจน์สาร 

เคร่ืองมือชําระล้างพิษ ยาและอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ รวมทัง้เคร่ืองมือ

ในการสัง่การ ควบคมุ และสือ่สาร 

 

๓. การใช้อาวุธอานุภาพทาํลายล้างสูง (อาวุธเคมี) ในประเทศไทย 

สถานการณ์การก่อความไม่สงบในประเทศไทย โดยเฉพาะ

ในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจมีความเชือ่มโยงกับเครือข่าย

กลุม่ก่อการร้ายในภูมิภาคและระดับโลก แต่การปฏิบัติยังอยูใ่นขัน้

กอ่กวนและทําลายความสงบสขุ แตศ่กัยภาพในการใช้อาวธุทําลายล้างสงู

ยงัจํากดัอยูเ่ฉพาะการใช้ระเบิดขนาดใหญ่เท่านัน้ กลุม่ก่อความไม่สงบ

ไม่มีแหล่งเงินทุนและเทคโนโลยีมากพอสาํหรับการใช้อาวธุทําลายล้างสงู

ประเภทอาวุธเคมี หรือประเภทอื่นๆ แต่ควรเฝ้าระวังปฏิบติัการทีอ่าจ

ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายก่อการร้ายข้ามชาติ โดยนําอาวุธ



 

๒๖ 

ทําลายล้างสูงเข้ามาปฏิบัติการกับเป้าหมายในประเทศไทยได้  

จากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจงัหวดัชายแดนใต้ แนวโน้มการใช้

อาวธุประเภทระเบิดมีเพิม่มากขึน้ สําหรับขนาดและรูปแบบของระเบิด

จะมีการปรับเปลีย่นตามสถานการณ์และขีดความสามารถของ

ปฏิบัติการ ระเบิดทีใ่ช้ในการก่อความไม่สงบในประเทศไทยส่วนใหญ่

เป็นการลอบวางระเบิด หรือระเบิดรถยนต์ (Car Bomb) แต่ยังไม่มี

รายงานการใช้ระเบิดที่มีการปนเปื้อนสารรังสี (Dirty Bomb) สาํหรับ

ระเบิดรถยนต์นัน้เป็นการบรรทกุระเบิดไว้ในรถยนต์ หรือยานพาหนะอ่ืนๆ 

เช่น รถจกัรยานยนต์ ขนาดความรุนแรงของระเบิดชนิดนีข้ึน้กับนํา้หนกั

ของระเบิดที่บรรทุกและระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของระเบิด โดยนํา

รถยนต์ไปวางไว้ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย แล้วจุดชนวนด้วยการควบคุม

ระยะไกล  

อนึง่ อาวุธเคมีมีแนวโน้มที่จะถูกใช้โดยกลุม่ก่อการร้าย

มากกวา่อาวธุอานภุาพสงูอ่ืนๆ เน่ืองจากสามารถผลิตและจัดหาได้ง่าย 

ไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีระดบัสูง วัตถุดิบและเทคโนโลยีท่ีใช้ส่วนใหญ่

นํามาจากทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม จึงทําให้สกัดกัน้และ

ตรวจสอบได้ยาก การใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยสามารถสร้างความ

สูญเสียและความหวาดกลัวได้อย่างกว้างขวาง สําหรับประเทศทีมี่

ศกัยภาพ หรือครอบครองอาวธุเคมี เชน่ อิรัก อิหร่าน เกาหลเีหนือ ล้วนมี

ความสมัพนัธ์เกีย่วข้องกบัขบวนการก่อการร้ายอย่างใกล้ชิด ดงันัน้การ



 

๒๗ 

แพร่กระจายอาวธุเคมีจึงเป็นภยัคุกคามท่ีน่ากลวัต่อประชาคมโลก และ 

มวลมนษุยชาติ  
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