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กำรครอบครองนิวเคลียร์ของประเทศต่ำงๆ 
  พลงังานนิวเคลยีรเ์ปน็พลงังานประเภทหน่ึงท่ีมปีระโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการแพทย ์เกษตร และอตุสาหกรรม  แต่คนท่ัวไปเริม่
รู้จกัพลงังานนิวเคลยีรห์ลงัจากท่ีมกีารท้ิงระเบดินิวเคลยีรท่ี์เมอืงฮโิรชิมา และนางาซาก ิประเทศญีปุ่น่ เมือ่ พ.ศ.๒๔๘๘ ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 
แมจ้ะสง่ผลใหส้งครามยติุลง แต่ผลของระเบดินิวเคลยีรใ์นครัง้น้ันได้ท าลายสิง่กอ่สรา้ง อาคารบา้นเรอืน รวมท้ังท าลายชีวติมนุษยไ์ปเปน็จ านวนมาก 
นอกจากน้ีกมัมนัตภาพรงัสท่ีีเกดิข้ึนจากการระเบดิยงัสง่ผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของสิง่แวดลอ้ม และสขุภาพของผูร้อดชีวติในระยะยาวอีกด้วย 
ในเวลาต่อมาอาวธุนิวเคลยีรย์งัคงมกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  ซึง่จากการประกาศอยา่งเปน็ทางการในการลงนามสนธสิญัญาหา้มแพรก่ระจายอาวุธ
นิวเคลยีรม์ปีระเทศจ านวน ๘ ประเทศ ได้แถลงถึงการมีอาวุธนิวเคลียร์ในการครอบครอง ซึ่งหัวรบนิวเคลียร์เหล่าน้ีมีอ านาจการท าลายคิดเป็น
น้ าหนักระเบดิ TNT (Trinitrotoluene) ประมาณ ๕,๐๐๐ Megaton คือประมาณ ๒๐,๐๐๐ เท่าของระเบดินิวเคลยีรท่ี์ใช้ท่ีฮโิรชิมา  

 หลังจาก Little boy และ Fat man ท่ีสหรัฐฯ ส่งไปท าลายประเทศญี่ปุ่นท่ีเมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ  ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 
ประชาคมโลกก็ได้ตระหนักถึงความส าคัญของอาวุธท่ีทรงอานุภาพท่ีสุดในโลกคือ ระเบิดนิวเคลียร์ ส่งผลให้ในระยะเวลาต่อมาหลายประเทศ
ต่างแข่งขันในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์  จนมีการคาดการณ์กันว่าจ านวนนิวเคลียร์ท่ีมีการครอบครองกันในปัจจุบันน้ันมีพลานุภาพท่ีสามารถ
ท าลายโลกได้ท้ังใบ  จากสถานการณ์ดังกล่าวการครอบครองนิวเคลียร์จึงอาจเป็นจุดก าเนิดของสงครามโลกครั้งท่ื ๓ ก็เป็นได้.... 

บทควำมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์           ฉบบัที่  ๒๗/๕๖      ๑๕ - ๒๑ เม.ย.๕๖ 

กำรครอบครองนิวเคลียร์ : ปัจจัยกำรก่อเกิดของสงครำมโลกคร้ังที่ ๓ ? 

ประเทศที่ลงนำมในสนธิสัญญำหำ้มแพร่กระจำยอำวุธนิวเคลียร์ 
และมีอำวุธนิวเคลียร์ในครอบครองอยำ่งเป็นทำงกำร  

         รัสเซีย ๑๑,๕๐๐ หัวรบ อยู่ในคลังนิวเคลียร์ส ารอง ๑๗,๐๐๐ หัวรบ 
         อเมริกา ๙,๒๐๐ หัวรบ อยู่ในคลังนิวเคลียร์ส ารอง ๕,๗๐๐ หัวรบ 

         ยูเครน ๑,๑๐๔ หัวรบ 
         คาซัคสถาน ๖๐๐ หัวรบ 
         ฝรั่งเศส ๕๓๐ หัวรบ 
         จีน ๗๓๕ หัว 
         อังกฤษ ๒๐๐ หัวรบ 
         เบรารุส ๓๔ หัวรบ 

ประเทศที่ไม่ได้ลงนำมในสนธิสัญญำหำ้มแพร่กระจำยอำวุธนิวเคลียร์ 
แต่มีอำวุธนิวเคลียร์ในครอบครองอย่ำงเป็นทำงกำร  

         อิสราเอล ๑,๑๐๔ หัวรบ 
         อินเดีย ๕๐ หัวรบ 
        ปากีสถาน ๓๕ หัวรบ 

ประเทศที่ไม่ได้ลงนำมในสนธิสัญญำหำ้มแพร่กระจำยอำวุธนิวเคลียร์ 
แต่มีอำวุธนิวเคลียร์ในครอบครองอย่ำงไมเ่ป็นทำงกำร  

         อิหร่าน ๒๐๐ หัวรบ (จากการรายงานของสหรัฐฯ) 
          เกาหลีเหนือ ไม่มีระบุแน่ชัด แต่มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีแร่พลูโตเนียมเพียงพอที่จะสร้างระเบิดได้ประมาณ   

๖ - ๗ หัวรบ 

ตำรำงแสดงกำรครอบครองนิวเคลียร์ของประเทศต่ำงๆ 
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 สถำนกำรณ์กำรใชอ้ำวุธนิวเคลยีร์ในปัจจุบัน 

 ต้ังแต่สงครามโลกครั้งท่ี ๒ เป็นต้นมา ยังไม่มีประเทศใดท่ีใช้
ระเบิดนิวเคลียร์ในการสู้รบกัน แม้ว่าช่วงหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ 

สหรัฐฯ และโซเวียตเคยขัดแย้งกันด้วยอุดมการณ์ทางการเมืองหรือ

ท่ีเรียกว่า “สงครามเย็น” จนเกือบจะมีการปล่อยอาวุธนิวเคลียร์
เข้าท าลายล้างกัน แต่โลกก็ผ่านพ้นช่วงเวลาน้ันมาได้ 

 ซึ่งการจากพัฒนา การทดลอง และสะสมอาวุธนิวเคลียร์
ล้วนแต่เปน็การกระท าท่ีมุ่งไปสู่ความหายนะอันยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถ

หลีกเลี่ยงของโลกใบน้ีได้ โดยปริมาณอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศ
ต่างๆ จากการค้นคว้าของ รศ.ดร.ชัยวัฒน์  สถาอานันท์ พบว่ามี

ปริมาณสูงเพียงพอท่ีจะท าลายล้างโลกน้ีได้ท้ังใบ 
 

เกำหลีเหนือ : จุดก ำเนิดสงครำมโลกครั้งที่ ๓ จริงหรือ? 
 เกาหลีเหนือเป็นประเทศท่ีมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์อย่าง
เปิดเผย ท้ังน้ีจุดเริ่มต้นความตึงเครียดของคาบสมุทรเกาหลี     
ครั้งล่าสุดเกิดข้ึนในเดือน มี.ค.๕๖ จากการท่ีเกาหลีใต้และสหรัฐฯ 
ท าการซ้อมรบร่วมประจ าปี ส่งผลให้เกาหลีเหนือไม่พอใจ และ  
มองว่าเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อบุกโจมตีเกาหลีเหนือ จึงข่มขู่โจมตี
เกาหลีใต้และสหรัฐฯ 
 จนกระท่ังเมือ่ ๓๐ ม.ีค.๕๖ ความตึงเครยีดในคาบสมทุรเกาหลี
พุ่งสูงข้ึนอีกข้ันเมื่อเกาหลีเหนือประกาศเข้าสู่ภาวะสงครามกับ

เกาหลีใต้ หลังจากสหรัฐฯ น าเครื่องบินท้ิงระเบิดระบบล่องหน    
'B-2' มารว่มซอ้มรบ ขณะท่ีนางปารค์ กนึ-ฮเย ประธานาธบิดีเกาหลใีต้ 

กล่าวเมื่อ ๑ เม.ย.๕๖ ว่าจะตอบโต้กลับอย่างรุนแรงต่อเกาหลีเหนือ 
ซึ่งในวันเดียวกันน้ันเกาหลีเหนือมีการประชุมสภาประชาชนสูงสุด 

คณะรัฐสภาเกาหลีเหนือลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ด้วยการ   
ออกกฎหมายพิเศษ เพื่อยืนยันความเป็นรัฐท่ีมีอาวุธนิวเคลียร์ 

อย่างเป็นทางการ โดยในกฎหมายระบุว่า “การยืนยันฐานะ
ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อป้องกันตนเอง” นอกจากน้ีสภายังออกกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยไกล และโครงการพัฒนา

อวกาศด้วย  
 จะเห็นได้ว่าการกระท าดังกล่าวของเกาหลีเหนือนอกจาก 

จะเป็นการแสดงศักยภาพของผู้น าคนใหม่แล้ว ยังเป็นการยั่วยุ
เกาหลีใต้อย่างชัดเจน แต่ว่าเกาหลีเหนือจะกล้าใช้อาวุธนิวเคลียร์

โจมตีอย่างท่ีได้ข่มขู่ไว้จริงหรือไม่ เพราะหากเกาหลีเหนือมีการ
โจมตีเกาหลีใต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ดังท่ีประกาศ สหรัฐฯในฐานะท่ี

เป็นพันธมิตรท่ีส าคัญของเกาหลีใต้ย่อมจะต้องยื่นมือเข้ามาช่วย

เกาหลีใต้อย่างแน่นอน ดังน้ันเกาหลีเหนือจะยอมเสี่ยงจริงหรือ 
ในขณะท่ีศักยภาพของประเทศรวมท้ังจ านวนการครอบครองอาวุธ

นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือไม่มีทางเทียบเท่ากับสหรัฐฯ ได้เลย  

 
นิวเคลียร์เป็นกำรก่อเกิดของสงครำมโลกครั้งที่ ๓ ? 

 ปัจจุบันประเทศต่างๆ มีการพัฒนาศักยภาพอาวุธนิวเคลียร์
เหลา่น้ีมากข้ึน ซึง่ประสิทธิภาพในการท าลายล้างก็ย่อมสูงมากยิ่งข้ึน

ตามไปด้วย ซึง่แน่นอนวา่หากมกีารใช้อาวธุเหลา่น้ีจรงิ ยอ่มจะไมส่ง่ผล
กระทบต่อประเทศใด หรอืภมูภิาคใดภมูภิาคหน่ึงเท่าน้ัน แต่อาจส่งผล

ต่อประเทศหรือภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ งใน 

ภูมิภาคเอเชียน้ันก็มีหลายประเทศท่ีพัฒนา สะสม และทดลอง
อาวุธนิวเคลียร์ ไม่ว่าจะเป็น จีน เกาหลีเหนือ และอิหร่าน  ดังน้ัน

การแข่งขันการพัฒนาอาวุธของแต่ละประเทศจึงอาจเป็นชนวน

ก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งท่ี ๓ ก็เป็นได้...  
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