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สารพิษในอาวุธเคมีเรียกวา สิ่งที่ทําใหเกิดโรคทางเคมี (Chemical Agents) ถูกแบงออกเปน 5 กลุม ดังตอไปนี้

กลุม ตัวอยางสารเคมี
ความรวดเร็ว

ในการเกิดอาการ
ผลกระทบตอรางกาย

รูปแบบ
การแพรกระจาย

1. สารเคมทีาํลายระบบหายใจ 
 (Choking agents)

- คลอรีน (Chlorine)
- ฟอสจีน (Phosgene)
- ไดฟอสจีน (Diphosgene)
- คลอโรพิริน (Chloropicrin)

- ไมแนนอน
- ชา
- ชา
- รวดเร็ว

กออันตรายตอเน้ือเยื่อทางเดินหายใจและ
เยือ่บทุางเดินทานอาหาร ทาํใหเซลลถูกทาํลาย 
ของเหลวสะสมอยูในปอดขาดออกซิเจนจน
หายใจไมออก

กาซ

2. สารเคมีที่ทําใหพุพอง
 (Blister agents)

- กาซมัสตารด (Mustard gas)
- ลูวิสไซต (Lewisite)

- ชา
- รวดเร็ว

ออกฤทธิ์ระคายเคืองตอผิวหนังและเน้ือเยื่อ
อ่ืนๆ ทําใหผิวหนังบริเวณที่สัมผัสสารเปน
ตุ มพองหากเขาตาจะทําใหตาอักเสบและ
บอดชั่วขณะ (Temporary loss of sight) 

ของเหลว,
แพรกระจาย
ในอากาศ, ฝุนผง

3. สารเคมีทําลายโลหิต
 (Blood agent)

- ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen cyanide)
- ไซยาโนเจนคลอไรด (Cyanogen chloride)

- รวดเร็ว
- รวดเร็ว

ออกฤทธิ์ขัดขวางกระบวนการแลกเปลี่ยน
ออกซิเจนระหวางเซลลและเม็ดเลือดทําให
หัวใจทํางานหนัก

กาซ

4. สารเคมีทําลายประสาท  
 (Nerve agent)

- ทาบุน (Tabun)
- ซาริน (Sarin)
- โซมาน (Soman)
- วีเอ็กซ (VX)

- รวดเร็วมาก
- รวดเร็วมาก
- รวดเร็วมาก
- รวดเร็ว

ขัดขวางการนํากระแสประสาทของเน้ือเยื่อ
เกิดการชัก ไมสามารถควบคุมรางกายได
กลามเน้ือตางๆ รวมทัง้กลามเน้ือหวัใจไมทาํงาน 
และเสียชีวิตในที่สุด

ของเหลว,
แพรกระจาย
ในอากาศ, ฝุนผง

5.  สารเคมีที่ใชในการควบคุม
การจลาจล

 (Riot control agent)

- แกซนํ้าตา (Tear gas)
- สเปรยพริกไทย (Pepper spray)

- ทันที
- ทันที

เกิดผลกระคายเคืองตอระบบรับความรูสึก 
(Sensory irritant) เชน นํา้ตาไหล จามตดิตอกนั 
อาเจียน ระคายเคืองผิวหนัง กออาการคัน 
(Pruritogen) และอาการเจ็บปวด (Algogen) 

ของเหลว,
แพรกระจาย
ในอากาศ

องค�การห�ามอาวุธเคม ี - มีไว�ทําไม 

 สําหรับประชาชนคนไทยทั่วไปแลว คําวา “อาวุธเคมี 

(Chemical weapons)” คงเปนคําที่ดูนากลัวและอันตราย

จบัตองไมไดจนเกอืบจะเปนนามธรรม เพราะประเทศไทยไมเคย

ผลิตอาวุธเคมี และไมเคยมีเหตุการณการใชอาวุธเคมีที่รายแรง 

การรับรูมีเพียงเรื่องราวจากประวัติศาสตร หรือภาพขาวตางๆ 

ที่เกิดขึ้นในประเทศอื่น จนอาจทําใหหลายคนคิดวาอาวุธเคมีนั้น 

เปนเรื่องไกลตัวจนไมคิดจะใหความสําคัญ ซึ่งไมใชความคิดที่

ถูกตองนัก เพราะอาวุธเคมีอยูใกลตัวมากกวาที่คิด

 สารเคมีหลายชนิดมีทั้งคุณและโทษ สามารถใชไดทั้ง

2 ทาง (Dual use) ซึง่หากตกอยูในมือของผูมีความรูและประสงคราย 

สารเคมธีรรมดาทีเ่รารูจักและใชกนัทัว่ไป อาจถกูเปลีย่นใหกลาย

เปนอาวุธเคมีได ยกตัวอยางเชน 

 - กาซเอทิลีน (Ethylene) ซึ่งเปนกาซที่เกิดจากพืช ผัก

ผลไม และดอกไมบางชนิด ใชเปนสวนประกอบที่สําคัญของสาร 

เชน โพลเีอทลินี (Polyethylene), เอทลินีออกไซด (Ethyleneoxide), 

โพลไีวนลิคลอไรด (Polyvinyl chloride) นยิมใชกนัอยางแพรหลาย

ในอุตสาหกรรมตางๆ เชน สารทําความเย็น, การเชื่อมโลหะ, 

การตัดโลหะ, และยังเปนสวนผสมที่สําคัญของสเปรยฉีดเรง

การสุกของผลไม แตกาซเอทิลีน ก็เปนสารตั้งตนในการผลิต

กาซมัสตารด (Mustard gas) ซึ่งเปนอาวุธเคมีได

 - ฟอสจีน (Phosgene) นอกจากจะผลติไดงายและใชเปน

สารตั้งตนในการผลิตของอุตสาหกรรมตางๆ เชน อุตสาหกรรม

การผลติส ี(Dye), เรซนิ (Resin) และยาปราบศตัรพูชื (Pesticide) 

แลว ยังเปนอาวุธเคมีที่รายแรงอีกดวย

 ภูวดี ตูจินดา
นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ กองวัสดุวิศวกรรม
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 ความจริงมนุษยใชอาวธุเคมใีนการทาํสงครามมานานกวา

พนัป ตัง้แตการใชธนูอาบยาพษิ ไอพษิ ควนัไฟทีม่ไีอสารหน ูหรอื

นํา้มนัดนิตมเดอืด และมกีารพฒันาอาวธุเคมใีหมีอานภุาพเพิม่ขึน้

อยางตอเน่ือง เชน ชาวสปารตาน (Spartan) เผาสารกอควนัและ

กํามะถันเพื่อใชเปนสารพิษรมศัตรูในสงครามเพโลพอนนีเซียน 

(Peloponnesian War) จนถงึสงครามโลกครัง้ที ่1 ซึง่โลกไดเหน็

การใชอาวธุเคมอียางกวางขวางเพือ่การทาํลายลางศัตรโูดยเฉพาะ 

การใชอาวุธเคมีจํานวนมากเปนครั้งแรกเกิดขึ้นที่เมืองเลเพอร 

(Leper) ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 1915 จนเมื่อ

สงครามส้ินสุดลง มีการประเมินวา มีการใชอาวุธเคมีหลายชนิด

รวมทั้งกาซคลอรีน กาซมัสตารด และอื่นๆ จํานวนมากถึง 

124,200 ตนั มทีหารเสยีชวีติมากกวา 90,000 นาย นอกจากนัน้

ยังมีอีกเกือบหน่ึงลานคนที่ไดรับผลกระทบและอยูอยางทุกข

ทรมานไปตลอดชวีติ ตอมาในสมยัสงครามโลกครัง้ที ่2 ฝายนาซี

เยอรมันใชไซโคลนบี (Zyklon B หรือ กรดไซยานิก) สังหารหมู

ชาวยิวในคายกักกัน นอกจากน้ันประเทศเยอรมันยังไดผลิต

และสะสมแกซพิษ เชน ทาบุน และ ซาริน จํานวนมหาศาล

หลังสงครามโลก ยังคงมีการใชอาวุธเคมีอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน 

ในสงครามเวียดนาม ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาใชกาซนํ้าตาและ

สารกอใบไมรวง (Defoliant) เปนจํานวนมาก ประเทศอียิปต

ใชฟอสจีนและกาซมัสตารดในประเทศเยเมน การใชฝนเหลือง 

(Yellow rain) ในประเทศลาวและกัมพูชา ประเทศอิรักใชกาซ

มัสตารดในสงครามระหวางประเทศอิรักและอิหราน ฯลฯ 

 ปจจบุนั นอกจากอาวธุเคมถีกูใชเปนเครือ่งมือในสงคราม 

ยังถูกใชในการกอการรายและกออาชญากรรม เชน เหตุการณ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 1995 ที่ประเทศญี่ปุน สมาชิกขบวนการ

คลั่งลัทธิโอม ชินริเกียว (Aum Shinrikyo) ใชซาริน ในการกอเหตุ

ในรถไฟใตดิน มีรายงานผูเสียชีวิต 12 ราย บาดเจ็บสาหัส 50 ราย 

และไดรับผลกระทบอีกเกือบ 5,000 ราย หรือ เหตุการณ

สังหาร คิม จอง-นัม พี่ชายตางมารดาผูนําสูงสุดเกาหลีเหนือ

ดวยกาซวเีอ็กซ เมือ่วนัที ่13 กุมภาพนัธ 2017 ณ ทาอากาศยาน

นานาชาตกิวัลาลมัเปอร 2 ของประเทศมาเลเซีย และ กองกําลงั

รฐับาลประเทศซีเรยีเคยนาํคลอรนีมาใชเปนอาวธุอยางนอย 3 ครัง้ 

ระหวางป 2014-2015 กลุมท่ีเรยีกตนเองวากลุมรฐัอสิลาม (ไอเอส) 

เคยใชซัลเฟอรมัสตารด ซึ่งเปนสารพิษรายแรง ลาสุดเมื่อเดือน 

เมษายน 2017 องคการหามอาวุธเคมี (Organisation for the 

Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) เปดเผยผลจาก

หองปฏิบัติการและพบหลักฐานท่ีไมสามารถโตเถียงไดว า 

มีการใชกาซซารินหรือสารใกลเคียงกัน เปนอาวุธเคมีโจมตี

เมืองขานเชคูนของประเทศซีเรีย ซึ่งทําใหมีผูเสียชีวิต 87 ราย 

 เหตกุารณเหลานีทํ้าใหนานาชาตติระหนกัถึงภยัอนันากลัว 

และอาํนาจการทาํลายลางทีม่หีลกัฐานชดัเจนตัง้แตอดีตมาจนถงึ

ปจจุบัน เกิดความพยายามเพื่อการบังคับหามผลิตและหามใช

อาวุธเคมี รวมท้ังดําเนินการเพื่อกําจัดอาวุธเคมีใหหมดจากโลก 

โดยการทําอนุสัญญาหามอาวุธเคมี (Chemical Weapons

Convention, CWC) ซึ่งเกิดความพยายามในการเจรจา

ระหวางประเทศตางๆ เปนครั้งแรกมาตั้งแตป 1675 เรื่อยมาจน

อนุสัญญาฯ นี้เปดใหนานาชาติลงนามรับรองเปนคร้ังแรกที่

กรุงปารีสเมื่อวันท่ี 13 มกราคม 1993 มี 130 ประเทศลงนาม

รับรอง แตใหสัตยาบันครบและมีผลบังคับใชเมื่อ 29 เมษายน 

1997 โดยมอีงคการหามอาวธุเคมทีาํหนาทีบ่ริหารจดัการเพือ่ให

บรรลุวัตถุประสงคตามอนุสัญญาฯ และเพื่อใหเชื่อไดวามีการนํา

อนสุญัญาฯ ไปสูการปฏบิตั ิคอื หามการพฒันา ผลติ เกบ็ และใช

อาวุธเคมี จัดใหมีการทําลายอาวุธเคมีท่ีมีอยูเดิม ภายในกรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด ประเทศภาคีอนุสัญญาจะตองจัดทํา

คําประกาศและใหมีการตรวบสอบยืนยัน (Verification) ตามท่ี

รฐัภาคีแจง หรอื ตามคาํกลาวหา โดยเฉพาะสารเคมทีีส่ามารถใช

ในการผลิตอาวุธเคมีในภาคอุตสาหกรรมการแพทย เภสัชกรรม 

การวิจัย หรือความมุงหมายอื่นๆ ในทางสันติ 
ภาพทหารอังกฤษตาบอดจากการถูกกาซพิษในสงครามโลกครั้งท่ี 1

(https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_weapons_in_World_War_I)
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 อนุสัญญาฯ แบงสารเคมีพิษและสารที่ใชผลิตสารเคมีพิษเพื่อผลิตอาวุธเคมีออกเปน 3 รายการ คือ 

รายการ รายละเอียด ตัวอยางสารเคมี

รายการที่ 1 (Schedule 1) - สารเคมีที่เคยใชเปนอาวุธเคมี
- เปนภัยคุกคามตามอนุสัญญาฯ
- เปนสารที่มีวัตถุประสงคนอยหรือไมมีวัตถุประสงคใชอื่นนอกจากการเปนอาวุธเคมี

- ซาริน
- วีเอ็กซ
- กาซมัสตารด

รายการที่ 2 (Schedule 2) - สารที่ใชผลิตสารเคมีพิษ ซึ่งสามารถนําไปใชเพื่อผลิตสารเคมีตามรายการที่ 1
- อนุญาตใหผลิตไดในจํานวนจํากัดเพื่อใชในอุตสาหกรรมและการพาณิชย

- อมิตัน (Amiton)
- BZ

รายการที่ 3 (Schedule 3) - สารเคมีที่เคยใชเปนอาวุธเคมี
- สารที่ใชผลิตสารเคมีพิษ ซึ่งสามารถนําไปใชเพื่อผลิตสารเคมีตามรายการที่ 1 และ 2
- อนุญาตใหผลิตไดในจํานวนมากเพื่อใชในอุตสาหกรรมและการพาณิชย

- ฟอสจีน
- ไฮโดรเยนไซยาไนด

- อนุญาตใหผลิตไดในจํานวนมากเพื่อใชในอุตสาหกรรมและการพาณิชย

ผูเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ OPCW Associate Programme 2017
ถายภาพรวมกับผูอํานวยการองคการตอตานอาวุธเคมี 

(https://www.opcw.org/news/article/opcw-concludes-18th-edition-of-associate-programme/)

 สารเคมีเหลานี้จะตองมีการควบคุมใหใชตามเฉพาะวัตถุประสงคที่กําหนดภายใตอนุสัญญาฯ นี้ และองคการหามอาวุธเคมีจะมี

การสงผูตรวจติดตาม (Inspector) เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงตามคําประกาศของรัฐภาคีอยางสมํ่าเสมอ

 ประเทศไทยเขาเปนรัฐภาคีของอนุสัญญาหามอาวุธเคมีเม่ือวันที่ 9 มกราคม 2003 และปฏิบัติตามพันธกรณีอยางเครงครัด

แมวาประเทศไทยจะไมมอีาวธุเคม ีแตการใหความรวมมอืกบัองคการหามอาวธุเคม ีซึง่เปนหนวยงานทีกํ่ากบัดแูลการดาํเนนิการตามพนัธกรณี

ของอนุสัญญาฯ ในการตรวจสอบอุตสาหกรรมเคมี ทําใหไดประโยชนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรดวย 

 ทุกปองคการหามอาวุธเคมีจะจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ OPCW Associate Programme ซึ่งเปนโครงการ “Flagship”

ในการเสริมสรางขีดความสามารถ (Capacity building) ใหกับบุคลากรในรัฐภาคี ในป 2017 นี้ ดิฉัน นางสาวภูดี ตูจินดา นักวิทยาศาสตร

ชาํนาญการพเิศษ กรมวทิยาศาสตรบรกิาร ไดรบัการคดัเลอืกจากผูสมคัรจาํนวนกวา 600 คนจากรฐัภาคทีัว่โลก เปนตวัแทนของประเทศไทย 

เขารวมอบรมในโครงการฯ นี ้โดยมผีูรวมโครงการฯ ทัง้หมด 32 คนจาก 31 ประเทศทัว่โลก ระหวางวนัที ่28 กรกฎาคม - 29 กนัยายน 2017 

ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเยอรมนี ผูสําเร็จการอบรมทุกคนจะมีสวนรวมในการผลักดัน

เพื่อใหการดําเนินงานขององคการหามอาวุธเคมีบรรลุผล นั่นก็คือ ทําใหโลกใบนี้ปราศจากการใชอาวุธเคมี และสงเสริมการใชสารเคมี

ใหเกิดประโยชนในทางสันติ 
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 ปจจุบันอนุสัญญาหามอาวุธเคมีมีรัฐภาคีจํานวน 192 ประเทศ และองคการหามอาวุธเคมีไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

เมื่อป 2013 ดวยผลงานในการเสริมสรางสันติภาพและความมั่นคงระหวางประเทศ

สํานักงานใหญขององคการหามอาวุธเคมี ณ กรุงเฮค ประเทศเนเธอรแลนด
(https://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_the_Prohibition_of_Chemical_Weapons)
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