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Weapons of Mass Destruction

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

 Weapons of Mass Destruction แปลวา อาวุธที่มีอํ านาจทํ าลายลางรุนแรง 
เรียกยอๆ วา WMD สหรัฐอเมริกากลาวหาวา อิรักมี WMD และเรียกรองใหสงมอบแกคณะผูแทน
องคการสหประชาชาติ แมอิรักจะเพียรพยายามชี้แจงวา หาไดมี WMD ไม สหรัฐอเมริกาและ
สหราชอาณาจักรก็ไมฟง  และถอืเหตุนี้ในการยาตราทัพรุกรานอิรัก

 คํ าวา Weapons of Mass Destruction ถือกํ าเนิดในป 2480 เมื่อเครื่องบินทิ้ง
ระเบดิ Luftwaffe ของกองทัพนาซีเยอรมันบินถลมเมืองตางๆ ดังเชนเมือง Guernica ในสงคราม
กลางเมืองสเปน ผลปรากฏวา เมืองเหลานี้ราบเปนหนากลอง หนังสือพิมพในประเทศอังกฤษ
พากนัเรียกเครื่องบินทิ้งระเบิดวา Weapons of Mass Destruction

WMD มิไดมีความหมายคงตัว ในยุคสงครามเย็นหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
WMD ถกูใชใหหมายถงึระเบิดนิวเคลียรโดยเฉพาะ เพราะระเบิดนิวเคลียรมีผลทํ าลายลางรุนแรง 
ตอมา WMD มคีวามหมายครอบคลุม NBC โดยที่ NBC หมายถึง อาวุธนิวเคลียร (Nuclear) อาวุธ
ชวีภาพ (Biological) และอาวุธเคมี (Chemical)

 ในระบบกฎหมายอเมริกัน WMD หมายถึง อาวุธที่กอใหเกิดความตายหรือการ
บาดเจบ็ที่รายแรงแกบุคคลจํ านวนมาก  โดยใชเคมี  เชื้อโรค  และกัมมันตภาพรังสี

 กระนัน้กต็าม WMD ยังมิไดมีความหมายที่ลงตัว มีผูโตแยงเกี่ยวกับความหมาย
ของ WMD เปนครัง้คราว อาทิ FBI เสนอคํ านิยามในความหมายอยางกวางวา แมแตระเบิด
ธรรมดาทีม่มีาแตด้ังเดิม ก็ตองถือเปน WMD เพราะมีผลทํ าลายลางรุนแรงได ในทํ านองเดียวกัน 
กสุตาโว เบล เลมสุ (Gustavo Bell Lemus) รองประธานาธิบดีโคลัมเบีย ปราศรัยตอที่ประชุม
สหประชาชาตวิา ปนกระบอกเล็กอาจถือเปน WMD ได เพราะในประวัติศาสตรมนุษยชาติ จํ านวน
ผูคนที่ลมตายดวยปนกระบอกเล็กๆมีมากกวาที่ลมตายดวยระเบิดปรมาณูที่นครฮิโรชิมาและ
นางาซากิเสียอีก
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ผูเชี่ยวชาญดานอาวุธบางคนเสนอใหเลือกใช WMD ในความหมายอยางแคบ
มากกวาความหมายอยางกวาง เพราะถาเลือกใชนิยามอยางกวาง อะไรๆก็เปน WMD นิยามของ 
WMD ยอมส้ินมนตขลัง

อาวุธโดยทั่วไปมักกอผลโดยเฉพาะเจาะจง แตอาวุธดังเชนนิวเคลียร ในยาม
ระเบิด แผกัมมันตรังสีในวงกวาง ผูเชี่ยวชาญดานอาวุธบางคนเสนอใหใชศัพท Weapons of 
Indiscriminate Destruction บาง  และ Weapons of Catastrophic Effect บาง

 สหรัฐอเมริกา ในฐานะหัวโจกของประเทศมหาอํ านาจ ไมตองการใหนานา
ประเทศผลิตและสะสม WMD ในขณะที่สหรัฐอเมริกาผลิตและสะสม WMD ได ระเบียบโลกเชนนี้
จะถือวาตองตามหลักความเปนธรรมและหลักความเสมอภาคมิได สหรัฐอเมริกายึดขอสมมติวา 
หากสหรัฐอเมริกาผลิตและสะสม WMD มนุษยพิภพจะมีความมั่นคงและอุดมศานติสุข แตถา
ประเทศอื่นผลิตและสะสม WMD โลกจะปราศจากเสถียรภาพ หากประเทศที่ผลิตและสะสม 
WMD มีผูนํ าทรราช กระหายสงคราม หรือจิตวิปลาส มนษุยพภิพยอมหาศานติสุขมิได ในประการ
สํ าคญั มผีลกระทบตอความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา ดวยเหตุดังนี้ สหรัฐอเมริกาจึงตองดูแลมิให
นานาประเทศผลิตและสะสม WMD เพราะการผลิตและสะสม WMD ของประเทศเหลานี้เปนภัย
ตอความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา

แตศานติสุขของมนุษยพิภพมิไดยั่งยืนสถาพร เพียงดวยการใหเอกสิทธิ์แกสหรัฐ
อเมริกาและประเทศมหาอํ านาจผลิตและสะสม WMD เพราะเมื่ออัปปรียชนยึดครองทํ าเนียบขาว
ได หรือเมือ่ผูที่มีจิตวิปลาสยึดครองทํ าเนียบขาวได ยอมสามารถใช WMD ในความครอบครอง
ในการทํ าลายศานติสุขของมนษุยพิภพ

 ประเทศมหาอํ านาจพยายามจัดระเบียบโลกวาดวย WMD ในทางที่ประเทศ
มหาอํ านาจมีเอกสิทธิ์ในการผลิตและสะสม WMD โดยที่ประเทศอื่นถูกลิดรอนสิทธิดังกลาวนี้ 
ในขณะเดียวกัน ก็มีการจัดทํ าขอตกลงในหมูประเทศมหาอํ านาจในการจํ ากัดการผลิตและสะสม 
WMD  โดยเฉพาะอยางยิ่งอาวุธนิวเคลียรและขีปนาวุธที่สํ าคัญ

ทัง้ๆทีม่คีวามเกรงกลัวภัยที่เกิดจาก WMD แตประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสหรัฐอเมริกายังคงทุมทรัพยากรจํ านวนมหาศาลในการพัฒนาเทคโนโลยีสํ าหรับการผลิต 
WMD ตอไป
 ทั้งๆที่มีขอตกลงในการจํ ากัดการผลิตและสะสม WMD แตประเทศมหาอํ านาจ
เกอืบทัง้หมดลวนละเมิดขอตกลง ดวยการผลิตและสะสม WMD เกินกวาขอตกลง
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 ภายใตระเบียบโลกวาดวย WMD ในปจจุบัน มนษุยพภิพมิไดมีหลักประกันเรื่อง
เสถยีรภาพและศานติสุข เพราะประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกา สามารถใช 
WMD และพลานุภาพทางทหารที่เหนือกวาในการรุกรานประเทศอื่นได ระเบียบโลกดังกลาวนี้
ท ําใหตลาดอาวุธ WMD เปนตลาดที่มีประเทศผูผลิตนอยราย หรือที่ภาษาเศรษฐศาสตรเรียกวา 
Oligopoly

 การกํ าหนดเอกสิทธิ์ของประเทศมหาอํ านาจในการผลิตและสะสม WMD และ
ลิดรอนสทิธิของประเทศอื่นในเรื่องนี้ ยอมยังผลให WMD Oligopoly หรือ Nuclear Oligopoly คง
อยูตลอดไป นัน่หมายความวา จะไมมีประเทศมหาอํ านาจใหมไตบันไดดาราขึ้นไปแทนที่ประเทศ
มหาอํ านาจเกาได

 มนุษยพิภพจะมีศานติสุขที่ยั่งยืนสถาพรได ก็ตอเมื่อโลกเปนเขตปลอด WMD 
จะตองไมมีประเทศหนึ่งประเทศใดผลิตและสะสม WMD ประเทศที่ผลิตและสะสม WMD จะตอง
ถกูลงโทษโดยองคกรโลกบาล เงื่อนไขอันจํ ากัดอีกประการหนึ่งสํ าหรับการนี้ ก็คือ จะตองไมมีการ
พฒันาเทคโนโลยสํี าหรับการผลิต WMD  โลกที่ปลอด WMD และไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีสํ าหรับ
การผลติ WMD ยอมมีศานติสุขที่ยั่งยืนสถาพร ความขางตนนี้เปนสิ่งที่ภาษาเศรษฐศาสตรเรียกวา 
First-Best Solution

 แตมนษุยพภิพจะบรรลุ First-Best Solution ไดอยางไร ในเมื่อสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศมหาอํ านาจอื่นตองการผลิตและสะสม WMD ใครจะเขาไปตรวจสอบและยึด WMD จาก
สหรัฐอเมริกา ใครจะลงโทษสหรัฐอเมริกาเมื่อสหรัฐอเมริกายังคงพัฒนาเทคโนโลยีสํ าหรับการผลิต 
WMD องคกรโลกบาลไหนจะควบคุม กํ ากับ และตรวจสอบสหรัฐอเมริกา ในเมื่อองคกรโลกบาล
ทีม่อียูเปนโลกบาลประเทศอื่นที่มิใชสหรัฐอเมริกา

 เมือ่ส้ินหนทางในการบรรลุ First-Best Solution ก็ตองหันไปแสวงหา Second-
Best Solution หนทางหนึง่กคื็อ การเลิกกํ ากับและควบคุมการผลิต WMD ปลอยใหนานาประเทศ
มเีสรีภาพในการผลิตและสะสม WMD อันเปนการทํ าลาย WMD Oligopoly หรือ Nuclear 
Oligopoly โครงสรางประเทศมหาอํ านาจยอมแปรเปลี่ยนไป เพราะจะมีประเทศมหาอํ านาจใหม
เขาไปแทนทีป่ระเทศมหาอํ านาจเกา ดุลอํ านาจในสังคมการเมืองโลก จะมิใชดุลแหงอาวุธ WMD 
อีกตอไป หากจะแปรเปลี่ยนเปนดุลแหงความสะพรึงกลัว (Balance of Terror) ภายใตระเบียบโลก
ใหมดังกลาวนี ้ ทุกประเทศลวนมี WMD ในความครอบครอง หากประเทศหนึ่งประเทศใดจะตัด
สินใจให WMD ก็ตองยับยั้งชั่งใจวา ประเทศอื่นจะใช WMD ตอบโตตนหรือไม
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แตการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกดวยการยึดปรัชญาเสรีนิยมในการจัดระเบียบ 
WMD มปีญหาดจุเดยีวกับ First-Best Solution ในขอที่ประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สหรัฐอเมริกาไมยินยอม แตถาสหรัฐอเมริกาปฏิบัติตนเปนพาลชน ใช WMD ในการรุกรานประเทศ
อ่ืนๆ ซํ ้าแลวซํ้ าเลา นานาประเทศอาจเรียกรองใหมีการจัดระเบียบโลกวาดวย WMD เสียใหม

 สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเปนหัวโจกในการกลาวหาวา อิรักมี WMD 
ในความครอบครอง และเตะถวงการมอบแกคณะผูแทนสหประชาชาติ ประเทศมหาอํ านาจทั้งสอง
ใชอํ านาจเปนธรรมในการรุกรานอรัิก จนทายที่สุดยึดครองอิรักได

 นานาประเทศพากันตกตะลึงในลักษณะ Shock and Awe ถึงสองครั้งสองคราใน
สงครามอรัิกครั้งนี้

 อาการตะลึงพรึงเพริดครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้น เมื่อทหารอรัิกไมมี WMD ตอสูกับทหาร
อเมริกนัและอังกฤษ มีแตทหารอเมริกันและอังกฤษที่ใช WMD ถลมอิรัก ไมเพียงแตทหารอิรัก
เทานั้นที่ลมตาย พลเรือนอรัิกจ ํานวนมากก็ลมตายดวย ไมเวนแมแตทารก เด็ก และคนชรา ตึกราม
บานชองราบเปนหนากลอง ในประการสํ าคัญ แหลงอารยธรรมเมโสโปเตเมียถูกทํ าลายจนพัง
พนิาศ
 อาการตะลึงพรึงเพริดครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อทหารอเมริกันและอังกฤษยึดอิรัก
นานนบัสัปดาห แตยังคนไมพบแหลงเก็บซอน WMD ของอิรัก คนไทยจ ํานวนมากพากันฉงนฉงาย
วา เหตุใดสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร จึงเชื่องชาในการเรียนรูเทคโนโลยียัดยาบา

 หากจอรจ บุช จเูนยีร ยงัไมสามารถผลิตหลักฐานการครอบครอง WMD ของอิรัก 
บิดามารดาของทหารอเมริกันที่ลมตายในสงครามอิรักควรยื่นฟองประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา
และสมุนในขอหาการอางเหตุผลเท็จในการรุกรานอิรัก จนเปนเหตุใหทหารอเมริกันตองลมตาย
โดยไมจํ าเปน
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