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 ในยุคปัจจุบันบริบทภัยคุกคามได้ทวีความรุนแรงและซบัซ้อนมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีท่ันสมัย 
มีการใช้จุลินทรีย์และสารพิษหลายชนิด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีชีวภาพดัดแปลงยีนของจุลินทรีย์ เพื่อใช้เปน็ส่วนหน่ึงของอาวุธที่มอี านาจท าลาย
ล้างสูง (Weapon of Mass Destruction : WMD) อาวุธชวีภาพจึงมีอ านาจในการท าลายล้างมนุษย์และสัตว์ได้อย่างมากผ่านพืช น้ า ดิน และ
อากาศ ด้วยคุณสมบัติการแพร่กระจายได้อย่างรวดเรว็ ผลิตได้ง่ายในปริมาณมาก คงความเป็นพิษนาน และพร้อมใช้งานได้ทันที ท าให้มอีัตรา 
การตายของผู้ติดเชือ้สูง จึงปฏเิสธไมไ่ด้วา่อาวธุชวีภาพมผีลกระทบทัง้ต่อความมัน่คงของชาติและการสาธารณสขุทัง้ในแง่จิตวทิยาและสงัคมมากกว่าอาวุธ
ชนิดอื่นได้  ในสถานการณ์น้ีประเทศไทยและกองทัพจะเตรียมพร้อมรับมือกับการก่อการร้ายทางชวีภาพได้อย่างไร  

ปรากฏการณภ์ัยคุกคามรปูแบบใหม่ : การก่อการร้ายทางชวีภาพ (Bioterrorism) 

 ความเป็นมาของการใช้เชื้อโรคเป็นอาวุธ 
 ท่ามกลางความ ขัดแย้งและการท าสงครามของมนุษ ย์ น้ัน 
นอกเหนือจากการใชอ้าวุธในรปูแบบต่างๆ หลายประเภท เพ่ือการท าลายล้าง
ฝ่ายตรงข้ามแลว้ อาวุธชีวภาพ (Biological Weapons) เป็นอาวุธอีกประเภท
หน่ึงที่ถูกน ามาใช้เป็นอาวุธท าลายล้างสูงที่มีการใช้มาอย่างยาวนานจนถึง
ปจัจบุนั ดังเหตุการณต่์อไปน้ี  
 เมือ่ ๖๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราช ได้พบการระบาดของกาฬโรคในชาว
มองโกล และกองทัพได้โยนศพผู้ที่ติดเชื้อโยนเข้าไปในเมอืงคัฟฟา (Kaffa)  
ท าใหช้าวอติาลต้ีองอพยพไปยังประเทศในแถบยุโรปทางเรอื  
 ศตวรรษที่ ๑๔ เกิดเหตุการณ์ระบาดของกาฬโรคจากผู้อพยพครั้ง
ย่ิงใหญ่ เรยีกเหตุการณน้ั์นว่า “แบลก็เดท” (Black Death) ท าใหม้ผีูเ้สยีชวิีตราว 
๒๕ ลา้นคน หรอื ๑ ใน ๓ ของประชากรยุโรป ถือเป็นการท าลายล้างมนุษย์
มากท่ีสุดในประวัติศาสตร์  
 ศตวรรษที ่๑๙ ญ่ีปุ่นได้เริ่มโครงการทดลองและศึกษาอาวุธชีวภาพ 
ได้แก่ โรคแอนแทรกซ์ อหิวาตกโรค บาดทะยัก ไข้หวัดใหญ่ กาฬโรค  
ไข้รากสาด ไข้ทรพิษ และวัณโรค อีกด้วย ขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกาได้
เริ่มจัดท าโครงการผลิตอาวุธชีวภาพเพ่ือเป็นการต่อรองดุลอ านาจระหว่าง
เยอรมันกับญ่ีปุ่น และในเมื่อปีค.ศ.๑๙๗๙ เกิดเหตุการณ์การรั่วไหลของ
สปอร์จากเชื้อแอนแทรกซ์ (Anthrax) เมืองสเวิร์ดลอฟส์ก สหภาพโซเวียต 
(ในขณะน้ัน) ท าให้ประชาชนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงมีอาการไข้สูง หายใจ
ล าบาก และเสยีชวิีตในเวลาต่อมา  
 ศตวรรษที ่๒๐ สหรฐัอเมรกิาได้ถูกโจมตีจากเชื้อแอนแทรกซ์ผ่านทาง
จดหมายสง่ไปยังบคุคลส าคญัและบคุคลสาธารณะเมือ่ปคี.ศ.๒๐๐๑ ซึ่งคนที่ได้

สัมผัสกับจดหมายล้วนติดโรคถ้วนหน้า และลุกลามจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่
สร้างความหวาดระแวงที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา  
 ปัจจุบันยังพบการใช้จุลินทรีย์และสารพิษอีกหลายชนิด รวมถึง
พัฒนาให้มีความรุนแรงด้วยเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งมีชีวิตถูกปรับปรุงพันธ์ุ
เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น การกลายพันธ์ของ
เชื้อแบคทีเรีย E. Coli ทนต่อยาปฏิชีวนะที่มีความแรง ๑,๐๐๐ เท่าได้ใน
เวลา ๑๐ วัน จากการทดลองของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา๑ 
และมีอีกหลายประเทศที่ยังพบการผลิตและสะสมอาวุธชีวภาพ อยู่ใน
สถานะที่คลุมเครือ เช่น จีน รัสเซีย ซี เรีย โดยมีการอ้างว่าเป็นการ
ด าเนินการเพ่ือป้องกันประเทศจากการก่อการร้ายทางชีวภาพ  
 การก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism)  
 เป็นรูปแบบหน่ึงของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้วยการใช้จุลชีพก่อโรค
จ าพวกไวรสั แบคทเีรยี เหด็รา และพืชบางชนิด เพ่ือเตรยีมไว้ส าหรบัท าสงครามหรอื
ก่อวินาศกรรมโดยมุ่งกระท าต่อสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว์และพืช อันจะส่งผล
กระทบกระเทอืนต่อความมัน่คงของประเทศทัง้ในด้านการเมอืงและเศรษฐกิจ 
ได้แก ่ไข้ทรพิษ/ฝดีาษ (Smallpox) จากไวรัสกลุ่มวาริโอลา (Variola major) 
กาฬโรค (Plague) จากแบคที เรีย Yersinia pestis สารพิษโบทูลิ น่ัม 
(Botulism) จากแบคทีเรีย Clostridium botulinum  และสารพิษไรซิน 
(Ricin) จากเมลด็ละหุง่ Ricinus communis เป็นต้น ซึ่งการน าไปใช้ด้วยการ
ท าใหเ้ปน็ละอองฝอยในรปูของฝุน่ ควัน และหมอกปนไปในอากาศ การติดต่อจาก
คนสูค่น การใชส้ตัว์หรอืวัสดุเปน็พาหะ ตลอดจนการปนเปือ้นไปในน้ าและอาหาร๒  
 ทัง้น้ี ศนูย์ปอ้งกนัและควบคมุโรคของสหรฐัอเมรกิา (The Centers for Disease 
Control and Prevention : US-CDC) ได้แบง่ระดับสิง่มชีวิีต ประกอบด้วย ๓ กลุม่๓ ดังน้ี  
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US-CDC : ระดบัของกลุ่มสิ่งมีชีวติท่ีมีผล 

ในการก่อการร้ายทางชีวภาพ 

 การด าเนินป้องกัน การก่อการร้ายทาง

ชีวภาพในภาพรวม 

๑. การเตรียมการและการป้องกัน 

(Preparedness & Prevention) 

๒. การตรวจพบและการเฝ้าระวัง 

(Detection & Surveillance) 

๓. การวินิจฉัยโรคและการระบุลักษณะ 

(Diagnosis &  Characterization) 

๔. การตอบสนองและการสื่อสาร 

(Response & Communication) 



 (๑) Class A กลุ่มเชื้อก่อโรคที่มีแนวโน้มสามารถเป็นอาวุธชีวภาพได้
มากท่ีสุด และเคยมีการน ามาใช้เพ่ือท าเป็นอาวุธชีวภาพมาแล้วทั้งสิ้น เช่น ไข้
ทรพิษ (Smallpox) กาฬโรค (Plague) และ โรคไข้เลอืดออกอโีบลา (Ebola) เปน็ต้น  
 (๒) Class B กลุ่มเชื้อก่อโรคที่มีคุณสมบัติในการแพร่กระจายได้ดี
พอสมควร มีอัตราการตายไม่สูงเท่ากับเชื้อในกลุ่ม Class A เช่น โรคไข้คิว  
(Q fever) อหวิาตกโรค (Cholera) และ โรคเมลอิอยด์ (Melioidosis) เปน็ต้น 
 (๓) Class C กลุม่เชือ้กอ่โรคทีเ่พ่ิงเกดิข้ึนใหม ่และประชากรสว่นใหญ่ยัง
ไมม่ภีมูต้ิานทาน ทีส่ าคญัมศีกัยภาพสามารถน าไปพัฒนาใหเ้กดิเปน็อาวุธชวีภาพได้ 
เชน่ ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) และ
โรคติดเชือ้ฮานตาไวรสั (Hantaviral) เปน็ต้น  
 เชือ้จลุชพีเหลา่น้ี มคีณุสมบติัมกีารแพรก่ระจายได้อย่างรวดเรว็ ผลติได้งา่ย 
และมีปรมิาณมาก คงความเป็นพิษ และท าใหม้ีอัตราการตายของประชากรสูง 
ตลอดจนมีความคงทน พร้อมใช้งานได้ทันที  มีผลให้ประชาชนต่ืนตระหนก 
หวาดกลวั ระบบสาธารณสขุของประเทศโดยรวมต่างได้รบัผลกระทบเปน็อย่างมาก  
หรอืเรยีกว่า สงัคมอมัพาต (Social Disruption) ดังน้ัน การกอ่รา้ยทางชวีภาพจงึ
สรา้งความเสยีหายต่อระบบเศรษฐกิจและก่อกวนความสงบในสังคมทั้งภาครัฐ
และประชาชนเปน็อย่างย่ิง 
 แนวทางการเตรียมความพร้อมในการปอ้งกันการก่อการร้ายทางชวีภาพ 
 ประเทศไทยมกีารเตรยีมแผนรบัมอืกบัภยัคกุคามความมัน่คงรปูแบบใหม ่
ซึ่งการก่อการร้ายทางชีวภาพ (Bioterrorism) ได้เปลี่ยนรูปแบบมาเป็น
ลักษณะของอาชญากรรมข้ามชาติทางชีวภาพ (Biocrime) เพ่ิมมากข้ึน และใน
รูปแบบอื่นๆ (Other/Uncertain) โดยส่วนมากติดมากับผู้โดยสารขาเข้า
ประเทศ ดังน้ัน การด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน การก่อการร้ายทางชีวภาพ
ในภาพรวม จากการสมัมนาปญัหายุทธศาสตรค์รัง้ที ่๓/๒๕๖๒ เมือ่วันที ่๑๑ ก.พ.๖๒ 
ณ หอ้งประชมุ ศศย. สปท. ได้มกีารน าเสนอประกอบด้วยกระบวนการดังต่อไปน้ี 
 (๑) การเตรยีมการและการปอ้งกัน (Preparedness & Prevention) 
เป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ เครื่องมือพร้อมใช้งาน  
มแีผนงานทีค่รอบคลมุ เปน็ไปตามหลกักฎหมายทีถู่กต้อง มงีบประมาณทีเ่พียงพอ   
 (๒) การตรวจพบและการเฝ้าระวัง (Detection & Surveillance) 
เป็นการตรวจจับแนวหน้า ระบบการควบคุมบังคับบัญชา ระบบงานด้านการ
ข่าวกรอง ระบบเฝา้ตรวจและการแจง้เตือนต่าง  ๆของทัง้หน่วยงานหลกัและรอง  
 (๓) การวนิิจฉัยโรคและการระบลุกัษณะ (Diagnosis &  Characterization) 
เป็นการสอบสวนการติดเชื้อร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ความปลอดภัยของ
ห้องปฏบิติัการ และจัดท าแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่อาจ
เกดิจากการใชอ้าวุธชวีภาพได้อย่างถูกต้อง แมน่ย า และรวดเรว็   
 (๔) การตอบสนองและการสือ่สาร (Response & Communication) 
เปน็การเคลื่อนย้ายผู้ที่ติดโรคและผู้ที่สัมผัสโรคอย่างเร่งด่วน เพ่ือควบคุมและ
ป้องกันการแพร่ระบาด พร้อมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่เกิด
ความเข้าใจและปฏิบัติตามค าแนะน าได้อย่างถูกต้อง 
 บทวิเคราะหแ์ละขอ้เสนอแนะ 
 ในบริบทของโลกที่เต็มไปด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่ท าให้การเชื่อมโยง
ในมิติต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการได้รับอาวุธชีวภาพได้
โดยงา่ย ดังน้ัน กลไกส ำคัญในกำรเฝ้ำระวังเหตุก่อกำรร้ำยทำงชีวภำพ คือ 

ระบบการบริหารจดัการภายในประเทศต้ังแต่ระดับนโยบายลงมาสูก่ารปฏบิติัที่
จ าเปน็ต้องบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งในส่วน
งานด้านสาธารณสุข การแพทย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา สถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ หน่วยงำนควำมมั่นคงต้องมีกำร
ประสำนงำนร่วมกัน ยกตัวอย่างเชน่ หน่วยข่าวกรองมอี านาจในการเข้าถึงข้อมลู
รปูแบบการกอ่การรา้ยหรือกลุ่มก่อการร้าย เพ่ือใช้ประโยชน์ในการรวบรวม
ข่าวสาร วิเคราะห์ และประเมินภัยคุกคามท่ีเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงที ในขณะ
ที่ฝ่ ำยบังคับใช้กฎหมำยมีอ านาจในการจับกุม  สืบสวน รวบรวม
พยานหลักฐาน เพ่ือใช้ระบุตัวผู้ก่อการร้ายจนกระทั่งส่งฟ้องด าเนินคดีให้ศาล
พิพากษาลงโทษได้ และหน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข กำรแพทย์ ร่วมมือกับ
สถำบันศึกษำ ท าการวินิจฉัยโรค ชันสูตร ให้ยารักษาโรค และควบคุมโรค 
พร้อมทั้งจ ากัดการเคลื่อนย้ายผู้ที่ติดโรคและผู้ที่สัมผัสโรค เพ่ือป้องกันการ
ลุกลามของโรคระบาด ทา้ยทีส่ดุต้องควบคมุสือ่ประเภทเครอืขำ่ยสงัคมออนไลน์ 
ทีม่โีอกาสบิดเบือนข้อเท็จจรงิทีจ่ะสง่ผลกระทบทั้งในประเทศและความสมัพันธ์
ระหว่างประเทศได้ 
 ประเทศไทยในฐานะรฐัสมาชิกสหประชาชาติ มีพันธกรณีตามข้อตกลง
ร่วมระหว่างประเทศในอนุสญัญาหา้มพัฒนาอาวุธเคม ีอาวุธนิวเคลยีร ์และอาวุธ
ชวีภาพ โดยอนุสัญญาห้ามอาวุธชีวภาพ (Biological Weapons Convention: 
BWC) ซึง่ไทยเข้าเปน็ภาคเีมือ่วันที ่๒๘ พ.ค. ๑๘ นอกจากน้ี รฐับาลได้ก าหนดแนว
ทางการแกไ้ขไว้ในยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์การ
ต่อต้านการก่อการร้าย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ข่าวกรองแห่งชาติ 
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๔) และ ยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่ออบุติัใหมแ่หง่ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือให้ประเทศชาติมี
กลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาและรับมือกับภัย
คกุคามความมัน่คงทัง้รปูแบบเดิมและรปูแบบใหมไ่ด้ทกุมติิ   
 ในสว่นของกองทพั ทีเ่ปน็หน่วยงานหลกัส าคญัในการรกัษาความมั่นคง
ของประเทศ ได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านหลักการและเทคโนโลยี  
ซึ่งมผีลต่อศกัย์สงครามเป็นอย่างมาก ดังน้ัน กองทัพควรส่งเสริมการวิจยัและ
พัฒนาเทคโนโลยี ให้ด ารงความได้เปรียบทางด้านข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ 
ขณะเดียวกนั ใหค้วามส าคญักบัการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ควบคมุและยับย้ังการผลิต และน าเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ สร้างเป็น
อุปกรณก์ารตรวจจบัอาวุธเชือ้โรค หรือสารพิษ (Biosensing) ที่รู้ผลได้ในทันที
ทั้งในรปูแบบพกพาและติดต้ังถาวรตามเขตควบคุมชายแดน เพ่ือไม่ให้เกิดการ
โจมตีด้วยอาวุธชีวภาพ อีกทั้ง ยังเป็นการพ่ึงพาตนเอง  เป็นส่วนหน่ึงของการ
เพ่ิมขีดความสามารถในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ท าให้กองทัพมีความ
พรอ้มในการรบัมอืภยัคกุคามรปูแบบใหมอ่ย่างมปีระสทิธิภาพ  
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