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การตอบสนองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อ AUKUS:
การแข่งขันสะสมอาวุธ การไม่แพร่ขยายอาวุธ และความมีเสถียรภาพของภูมิภาค
เมื่อ ๑๕ ก.ย.๖๔ ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ได้ประกาศข้อตกลงแบ่งปันเทคโนโลยีแบบไตรภาคีที่เรียกว่า
“AUKUS” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การจัดหาเรือด้าน้าพลังงานนิวเคลียร์ให้กับออสเตรเลีย รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกัน
พัฒนาเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น ควอนตัมคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ และขีดความสามารถใต้ท้องทะเล จากแถลงการณ์ร่วมของ
ข้อตกลงดังกล่าว ได้เน้นย้าถึงความมุ่งมั่นของทังสามประเทศในการกระชับความร่วมมือ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึน ทังในด้านการทูต
ความมั่นคง และการป้องกันประเทศในอินโด-แปซิฟิก เพื่อบรรลุ “ความท้าทายของศตวรรษที่ 21” ซึ่งการถือก้าเนิดของ AUKUS
และข้อริเริ่มอื่นที่สหรัฐฯ มีบทบาทน้า เช่น ยุทธศาสตร์ Free and Open Indo-Pacific (FOIP) และ Quadrilateral Security
Dialogue (Quad) เป็นการตอกย้าว่า มหาอ้านาจนอกภูมิภาค ก้าลังแสวงหาทางแบบพหุภาคีกลุ่มย่อย (Minilateral options)
นอกกรอบพหุภาคี (Multilateral framework) ที่น้าโดยอาเซียน

๑. การตอบสนองของเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ต่อ AUKUS
ประเทศในเอเชีย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ที่ มีอาณาเขตทางทะเลที่ส าคั ญ
๖ ประเทศ มีข้อกังวลบางประการต่อ AUKUS ดังนี้
มาเลเซีย นายกรัฐมนตรีอิสมาอิล ซาบรี ยาคอบ ของมาเลเซีย
แสดงความกังวลว่า ข้อตกลงด้านความมั่นคงใหม่นี้ อาจเป็นตัวเร่งให้
เกิดการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ในภูมภิ าค และอาจกระตุน้ ให้บางประเทศ
แสดงความแข็งกร้าว โดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
ได้เน้นย้าถึงข้อผูกพันของมาเลเซียที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตาม
ปฏิญญาว่าด้วย เขตแห่งสันติภาพ เสรีภาพ และการวางตัวเป็นกลาง (Zone
of Peace, Freedom and Neutrality : ZOPFAN) และสนธิสญ
ั ญาว่าด้วย
เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty on the Southeast
Asia Nuclear Weapon - Free Zone : SEANWFZ) รวมถึงจุดยืนของมาเลเซีย
ที่จะไม่อนุญาตให้เรือที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์เข้าในทะเลอาณาเขต
อินโดนีเซีย มีแถลงการณ์เมือ่ ๑๗ ก.ย.๖๔ กระทรวงการต่างประเทศ
ของอินโดนีเซียความว่า จับตาดูอย่างระมัดระวังต่อ AUKUS และมี
ความกังวลอย่างยิง่ ต่อ การแข่งขันสะสมอาวุธและการขยายกาลังอานาจ
ในภูมิ ภาคที่ จ ะเพิ่ มขึ้ นอย่า งต่ อเนื่อ ง (Continuing arms race and
power projection in the region) โดยอินโดนีเซียเรียกร้องให้ออสเตรเลีย
ปฏิบัติตามพันธกรณีเรื่องการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ต่อไป และ
เรียกร้ องให้ ออสเตรเลีย รักษาข้ อผูกพั นที่มีต่อ สนธิสั ญญาไมตรีและ
ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and

Cooperation in Southeast Asia : TAC) ซึ่งออสเตรเลียเป็นอัครภาคี
ผูท้ าสัญญา (High Contracting Party) อีกด้วย ซึง่ มีขอ้ สังเกตว่าความกังวล
ของอิ นโดนีเซี ยเกี่ ยวกั บการแข่ งขัน สะสมอาวุธและการขยายกาลั ง
อานาจในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่เพียงแค่กรณีของหุ้นส่วนทั้งสาม
ของ AUKUS เท่านั้น แต่ยังรวมถึงทุกประเทศในภูมิภาค รวมถึงจีนด้วย
ฟิลิปปินส์ การตอบสนองจากฟิลิปปินส์ทาให้เกิดการแตกแยก
อย่างรุนแรงภายในการบริหารของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ใน
เรื่องความมั่นคงของชาติ โดยหลังจากการประกาศเปิดตัวของ AUKUS
ประธานาธิบดีดเู ตอร์เต ได้แสดงความกังวลผ่านโฆษกว่า ข้อตกลงดังกล่าว
จะก่อให้เกิดการแข่งขันสะสมอาวุธนิวเคลียร์ (nuclear arms race)
อย่างไรก็ตาม บุคคลสาคัญในรัฐบาลของประธานาธิบดีดเู ตอร์เต จานวน ๒ คน
ได้ออกมาแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อ AUKUS โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์ ได้กล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของออสเตรเลียใน
การปรับปรุงขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ได้ออกแถลงการณ์ยินดีต่อ
การจัดตั้ง AUKUS และกล่า วว่า เนื่องจากออสเตรเลียไม่ได้แสวงหา
อาวุธนิวเคลียร์ จึงไม่ละเมิด SEANWFZ หรือพันธกรณีของออสเตรเลีย
ต่อสนธิสญ
ั ญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (Nuclear Non-Proliferation
Treaty : NPT) หรือความเป็นแกนกลางของอาเซียน
สิงคโปร์ ปฏิกิริยาของสิงคโปร์ต่อ AUKUS นั้นค่อนข้างสะท้อน
ถึงการสนับสนุ นการส่งกาลั งทหารของสหรัฐฯ มายัง ภูมิภาคนี้ โดย
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นายกรัฐมนตรีลี เซียนลุง แสดงความหวัง ว่า AUKUS จะมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรค์ต่อสันติภ าพและเสถียรภาพของภูมิภ าค ตลอดจนเกื้อกูล ต่อ
สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงระดับภูมิภาค ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สิงคโปร์ไม่ได้
“วิตกกัง วลเกินควร” เกี่ยวกับการพัฒนาการใหม่นี้ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ กล่าวว่า AUKUS นั้น “เป็นส่วนหนึ่ง
ของการปรับเปลี่ยนทางภูมิยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ ” ซึ่ง สิง คโปร์ต้องก้าวไป
ข้า งหน้า และทาให้ แ น่ใ จว่ าจะไม่ จ บลงตรงจุด ที่ “ไม่ป ลอดภั ย หรื อเป็ น
อันตราย” (unviable or dangerous)
เวี ย ดนาม แนวทางของเวี ย ดนามนั้ น สะท้ อ นตามแนวทางของ
สิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่ โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนาม
กล่าวว่า ทุกประเทศควรทางานเพือ่ เป้าหมายสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือ
และการพัฒนาในภูมิภาค นอกจากนี้ยังเน้นว่าพลังงานนิวเคลียร์ที่ ใช้สาหรับ
กองเรือดาน้าใหม่ของออสเตรเลียจะถูกใช้เพือ่ จุดประสงค์ทสี่ งบสุข รองรับการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจและสังคม และรับรองความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิง่ แวดล้อม
ประเทศไทย ในฐานะที่เป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาของสหรัฐฯ แต่
ก็ ยั ง เป็ น หุ้ น ส่ ว นที่ ใ กล้ ชิ ด กั บ จี น ด้ ว ย จึ ง ตอบสนองต่ อ AUKUS ด้ ว ย
ความระมัดระวัง โดยประเทศไทยต้องการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทั้ง
สองฝ่าย และไม่ต้องการที่จะแสดงจุดยืนต่อข้อตกลงไตรภาคีดังกล่าว และ
เสี่ยงที่จะสร้างความไม่พอใจต่อสหรัฐฯ และจีน ดังนั้นจึงไม่มีการตอบสนอง
อย่างเป็นทางการทั้ง จากสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ
หรื อกระทรวงกลาโหม โดย ๑๐ วั น หลั ง การประกาศเปิ ด ตัว AUKUS
นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กล่าวสุนทรพจน์ที่สหประชาชาติ
โดยให้คามัน่ ว่า ประเทศไทยสนับสนุนสนธิสญ
ั ญาห้ามอาวุธนิวเคลียร์ (Treaty
on the Prohibition of Nuclear Weapons : TPNW) และ NPT ซึง่ การอ้างอิงถึง
สนธิสญ
ั ญาดังกล่าว เป็นสัญญาณว่าประเทศไทยสงวนท่าทีเกีย่ วกับ AUKUS
๒. นัยยะสาหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ AUKUS ได้ส ร้างความ
กังวลในประเด็นเกี่ยวกับการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์อย่างชัดเจน ในแง่
ของการเป็นแบบอย่างสาหรับการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคต โดย
ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของกองทัพเรือเพื่อพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แบบ
ไม่เปิดเผย แม้ว่าจะยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้าย แต่ผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นไป
ได้มากว่าในที่สุดหลังจากกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างสมาชิก AUKUS
เป็นเวลา ๑๘ เดือนแล้ว ออสเตรเลียจะเข้าร่วมโครงการทีน่ าโดยสหราชอาณาจักร
เพื่อออกแบบผู้สืบทอดเรือดาน้าโจมตีขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ชั้น
Astute ของกองทัพเรือสหราชอาณาจักร โดยจะมีการสร้างเรือดาน้าของ
กองทัพเรือออสเตรเลียที่ออกแบบโดยสหราชอาณาจักร ที่เมือง Adelaide
ของออสเตรเลีย แต่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ซึ่งเป็น “กล่องดา” จะถูกสร้าง
ขึ้นในสหราชอาณาจักรและนาไปติดตั้งในออสเตรเลีย โดยเครื่องปฏิกรณ์
ของอังกฤษมีอายุการใช้งานประมาณ ๓๐ ปี ซึ่งหมายความว่าออสเตรเลีย
จะไม่ต้องเสริมสมรรถนะของยูเรเนียมหรือเติมเชื้อเพลิงให้กับเรือดาน้า ซึ่ง
จะช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ขยายนิวเคลียร์ ทั้งนี้ เรือดาน้าจะติดอาวุธ
ด้วยขีปนาวุธร่อน Tomahawk และ Torpedoes ที่ผลิตในสหรัฐฯ เนื่องจาก
จานวนเรือดาน้าที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ทั้งในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรมี
จานวนจากัด จึงไม่น่าเป็นไปได้ที่ออสเตรเลียจะเช่าเรือดาน้าจากประเทศใด
ประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ ลูกเรือของเรือดาน้าออสเตรเลียอาจจะฝึกกับเรือดาน้า
ของสหราชอาณาจักร โดยเริ่มตั้งแต่กลางทศวรรษ 2020 ซึ่งออสเตรเลียจะ

ขยายอายุการใช้งานของกองเรือดาน้าโจมตีชนั้ Collins ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
ออกไปอีก ๑๐ ปี ในระหว่างที่เรือพลัง งานนิวเคลียร์อยู่ระหว่างการสร้าง
แผนดังกล่าวจะทาให้กองทัพเรือออสเตรเลีย ได้รับเรือดาน้าขับเคลื่อนด้วย
นิวเคลียร์ลาแรกในช่วงปลายทศวรรษ 2030 หรือต้นปีทศวรรษ 2040
AUKUS สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความสามารถของอาเซียนในการ
รับมือกับอิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของจีนในมิติทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
ทะเลจีนใต้ แนวความคิดของอาเซียนในเรื่องความมั่นคงโดยร่วมมือกันอย่าง
ครอบคลุม (Inclusive and Cooperative Security) ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ว่าไม่เพียงพอ เช่นเดียวกันกับ Quad ข้อตกลง AUKUS ในฐานะทีเ่ ป็นการสร้าง
ที่มนั่ ในการรักษาสมดุลอานาจนั้นเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติ (Natural
Response) ในการรับมือกับการขยายตัวทางทะเลของจีนในภูมภิ าค การจัดตัง้
East Asia Summit ในปี ๒๕๕๔ และ ADMM-Plus ในปี ๒๕๕๓ นาไปสู่
การมองโลกในแง่ดีว่าสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงของภูมิภาคจะช่วยลด
ความเสี่ยง ที่จ ะเกิดการปะทุของความขัดแย้ง แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ความหวัง
สาหรับสถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงในอาเซียนที่มีประสิทธิภาพได้เริ่ม
เลือนหายไป ดังที่เหงียน ฮุงเซิน รองประธานสถาบันการทูตแห่งเวียดนาม
กล่ า วว่ า อาเซี ย นจ าเป็ น ต้อ งตั้ง ค าถามว่ า ทาไม AUKUS จึง เกิด ขึ้ นโดย
ปราศจากการรับรู้ โดยมีคาถามว่า “ความเป็นแกนกลาง” ที่อาเซียนและ
หุ้นส่วนพูดถึงนั้น “เป็นแค่เพียงคาพูด” (Merely Lip Service) หรือไม่
๓. บทสรุป ข้อตกลงของ AUKUS รวมทั้ง Quad และ FOIP ที่เกิดมา
ก่อนหน้านี้ ตอกย้าความจริงทีว่ า่ ในขณะทีค่ เู่ จรจาของอาเซียน เช่น ออสเตรเลีย
สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ สะท้อนมนตราแห่งความเป็นแกนกลางของ
อาเซียนอย่างต่อเนือ่ ง แต่ประเทศเหล่านั้นไม่ได้มองแนวคิดดังกล่าวในฐานะที่
จะละเมิดไม่ได้ (inviolate) หรือจะทาลายไม่ได้ (sacrosanct) ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดย มาร์ตี
นาตาเลกาวา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย
ตั้งข้อสังเกตว่า AUKUS เป็นเครื่องเตือนใจต่ออาเซียนถึงราคาที่ต้องจ่าย
จาก “ความลังเลใจและความไม่ตกลงใจ” ในสภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์
ที่ผันผวน ซึง่ ความจริงแล้วมีความชัดเจนว่าแม้จนี และสหรัฐฯ จะย้าถึงความสาคัญ
ของความเป็นแกนกลางของอาเซียน แต่กลับใช้การกล่าวย้าดังกล่าว เพือ่ แสวงหา
การสนับสนุนต่อฝ่ายตนไม่ว่าจะเป็น BRI หรือ FOIP ก็ตาม
สิ่งที่ AUKUS แสดงให้เห็นก็คือ เมื่ออาเซียนไม่สามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผ ล
AUKUS และ Quad นั้นเป็ นตัวแทนของสถาปัตยกรรมด้ านความมั่นคง
แบบใหม่ในเอเชียที่วิวัฒนาการเป็นแบบพหุภาคีกลุ่มย่อย (Minilateralism)
โดยจะดาเนินควบคูไ่ ปกับสถาบันพหุภาคีทมี่ ศี นู ย์กลางอยู่ที่อาเซียน เนื่องจาก
AUKUS และ Quad เป็นการตอบโต้ต่อความทันสมัยและความแข็งกร้าว
ทางทหารของจีน จึงทาให้อาเซียนต้องจัดการกับความท้าทายสองประการ
พร้อมกัน คือ การใช้ประโยชน์จากข้อริเริ่มนอกภูมิภาคดังกล่าว เพื่อรักษา
สมดุลของอานาจ ในขณะเดียวกันก็ยงั คงรักษาความแน่นแฟ้น และความสาคัญ
ของอาเซียนภายใต้ภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาค ที่มีแนวโน้มว่า
จะส่งผลให้เกิดสิ่งไม่พึงปรารถนา
ที่มา: https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-134southeast-asian-responses-to-aukus-arms-racing-non-proliferation-and-regional-stability-by
-william-choong-and-ian-storey/
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