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f   S S C c u s 
 จากแถลงการณข์อ้ตกลง AUKUS ทีเ่ปน็ความรว่มมอืของทัง้ ๓ ประเทศ คอื สหรฐัฯ สหราชอาณาจกัร และออสเตรเลยี โดยมเีนือ้หา 
ในสนธิสญัญา สหรัฐฯ และสหราชอาณาจกัร จะช่วยใหอ้อสเตรเลียไดค้รอบครองเทคโนโลยีเรือด้าน้้าพลังงานนิวเคลียร์ ท้าให้หลายฝ่าย
มองว่าอาจมีเป้าหมายหลัก เป็นการท้าทายโดยตรงตอ่จนีที่มีอิทธิพลเหนือน่านน้้าในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ภายใต้กรอบความร่วมมือ
ไตรภาคนีีจ้งึน้ามาซึง่ขอ้ถกเถยีงกนัในหลายประเทศ รวมถงึอาเซยีนเองทีม่องวา่อนิโด-แปซฟิกิ เปน็พืน้ทีข่องการขยายอทิธพิลของประเทศ 
มหาอา้นาจ และเนือ่งดว้ยทีต่ัง้ทางภมูศิาสตรจ์งึทา้ใหอ้นิโดนเีซยีตกอยูท่า่มกลางความขดัแยง้ระหวา่ง AUKUS กับจีน โดยจากแถลงการณ์
ของกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียสามารถแสดงออกถึงท่าทีของอินโดนีเซียท่ามกลางผลประโยชน์ที่แตกต่างกันของชาติ
มหาอ้านาจได ้และยงัแสดงความกงัวลเกีย่วกบัการแขง่ขนัสะสมอาวธุ ทีอ่าจจะกลายเปน็ภยัคกุคามตอ่เสถยีรภาพความมัน่คงและสนัตภิาพ 
ของภมูภิาคอนิโด-แปซฟิกิ อยา่งไรกต็าม เมือ่พจิารณาถงึทา่ทขีองรฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมแลว้ แสดงใหเ้หน็มมุมองเชงิปฏบิตันิยิมตอ่ขอ้ตกลงดงักลา่ว 

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ได้เกิดข้อตกลงความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงระหว่างสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และออสเตรเลีย 

หรือ “AUKUS” ซึ่งเป็นข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลและเทคโนโลยี 
รวมถึงข้อมูลข่าวกรอง เทคโนโลยีควอนตัม และการพัฒนาขีปนาวุธ
ร่อน สนับสนุนการสร้างเรือด้าน้้าพลงังานนิวเคลียร์ให้แก่ออสเตรเลยี
ซึ่งจะส่งผลให้ออสเตรเลียสามารถสร้างเรือด้าน้้าพลังงานนิวเคลียร์
ขึ้นได้เป็นครั้งแรก นอกจากน้ี พันธมิตรทั้ง ๓ ประเทศจะแบ่งปันและ
สนับสนุนซึ่ งกันและกัน รวมถึ งยกระดับขีดความสามารถ 
ด้านปญัญาประดิษฐ์ ความมัน่คงทางไซเบอร ์ และเพิม่ขดีความสามารถ 
ทางทะเล ซึ่งการบรรลุข้อตกลง AUKUS ในครัง้น้ี ท้าให้ประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาคอาเซียนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันด้านการ
สะสมอาวุธในภูมิภาค และติดตามอย่างใกล้ชิดถึงความเคลื่อนไหว 
ที่อาจน้าไปสู่ความขัดแย้งในภูมิภาค หรือน้ามาซึ่งการเป็นจุด
ศูนย์กลางของความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอ้านาจทีต้่องการ 
ชว่งชงิความได้เปรยีบในการขยายอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
 เมื่อวันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา กระทรวงการ
ต่างประเทศของอินโดนีเซียออกแถลงการณ์ ๕ ข้อ โดยระบุว่า 
อินโดนีเซียจับตาดูอย่างระมัดระวังต่อการตัดสินใจของออสเตรเลีย 
ที่จะได้มาซึ่งเรือด้าน้้าพลังงานนิวเคลียร์  อินโดนีเซียมีความกังวล
อย่างย่ิงต่อการแข่งขันสะสมอาวุธและการขยายก้าลังอ้านาจใน
ภูมิภาคที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง อินโดนีเซียเน้นถึงความส้าคัญของ
ออสเตรเลียในการปฏิบัติตามพันธกรณีเรื่องการไม่แพร่ขยายอาวุธ
นิวเคลียร์ และเรียกร้องให้ออสเตรเลียรักษาข้อผูกพันต่อสันติภาพ 
เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ตามสนธิสัญญาไมตรีและ
ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity 

and Cooperation in Southeast Asia: TAC) และอินโดนีเซี ย
สนับสนุนให้ออสเตรเลียและฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้องเดินหน้าการเจรจา
เพื่อยุติความแตกต่างอย่างสันติ ในการน้ี อินโดนีเซียเน้นย้้าถึงการ
เคารพกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งรวมถงึอนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ (UNCLOS 1982) ในการรักษา
สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค๑ ต่อมาประธานาธิบดีโจโก วิโด
โด ได้แสดงถึงความกังวลต่อ AUKUS ในการประชุมสุดยอดเอเชีย
ตะวันออก  (East Asia Summit: EAS)ครั้งที่ ๑๖ เมื่อ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๖๔ แสดงความกังวลว่า AUKUS จะเป็นชนวนของความขัดแย้ง 
ที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาค โดยย้้าว่าอาเซียนไม่ควรติดหล่มอยู่ใน
ท่ามกลางความขัดแย้งของบรรดาชาติมหาอ้านาจในภูมิภาคด้วย
ผลประโยชน์ของชาติมหาอ้านาจเหล่าน้ัน อย่างไรตามเมือ่ ๑๙ ธนัวาคม 
๒๕๖๔ รฐัมนตรวีา่การกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย ได้แสดงทัศนะในงาน 
IISS Manama Dialogue ว่า อินโดนีเซียเข้าใจและเคารพถึงเหตุผล
ที่ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา จัดท้าข้อตกลง 
AUKUS โดยกล่าวว่า “สิ่งที่ทุกประเทศให้ความส้าคัญคือการปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติ หากพวกเขารูส้กึวา่ถกูคกุคาม พวกเขาจะท้าทกุอย่าง
เพื่อปกป้องตัวเอง”๒  ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึมมุมองเชงิปฏบิติันิยม (Pragmatic 
view) ต่อข้อตกลงดังกล่าว 
      บทวิเคราะห์ 

การเกิดขึ้นของ AUKUS เป็นเรื่องที่จ้าเป็นต้องให้ความสนใจ 
ต่อพฒันาการของความรว่มมอืในภมูภิาคอนิโด-แปซฟิกิ ซึง่เปา้หมาย 

เบือ้งหลงัการเกดิขึน้ของ AUKUS  คอื (๑) เปน็ความพยายามของสหรฐัฯ 
ในการรกัษาอ้านาจสงูสดุ (Supremacy) ของสหรฐัฯ ในการเมอืงระหวา่ง
ประเทศ โดยเป็นการต่อสู้แย่งชิงอิทธิพลในการครองความเป็นเจ้า 
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(Hegemony) ของสหรัฐฯ สบืเน่ืองจากมคีวามทา้ทายจากการผงาดขึน้มาของจนี  
และ (๒) การถ่วงดุลอ้านาจนอกชายฝั่ง (Offshore Balancing) โดยกองก้าลงั 
สหรัฐฯจะประจ้าการอยู่ “นอกชายฝัง่” (Offshore) เป็นหลัก และจะไม่เข้าไป 
แทรกแซงในปญัหาทีไ่ม่จ้าเปน็ กลา่วคือสหรัฐฯ จะพึง่พาบทบาทของตัวแสดง 
ในระดับทอ้งถิน่ในฐานะแนวปอ้งกันแรก (First Line of Defense) หากรัฐในภูมภิาค 
ไมส่ามารถต่อกรกบัมหาอ้านาจใหมท่ีผ่งาดขึน้มาในภูมภิาคได้กองก้าลงัสหรัฐฯ 
ถงึจะมาอยู่ “บนชายฝัง่” (onshore) โดยจะเขา้มาแทรกแซงเทา่ทีจ่้าเปน็เทา่นั้น 
๔ ซึง่สหรัฐด้าเนนิการยุทธศาสตร์การถว่งดุลอ้านาจนอกชายฝัง่ด้วยการยกระดับ 
ขดีความสามารถของออสเตรเลยีในฐานะหน่ึงในพนัธมติรของสหรัฐฯ ในภูมภิาค 
ซึง่เปน็การเสริมกับสิ่งทีส่หรัฐฯ ได้ด้าเนินการแลว้ เช่น (Quadrilateral Security 
Dialogue: Quad) 
 เมื่อพิจารณาในบริบทของภูมิรัฐศาสตร์ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกแล้ว 
ความร่วมมือด้านความมั่นคง AUKUS ที่แม้ว่าสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร และ
ออสเตรเลยีจะประกาศวา่เปน็ไปเพือ่สง่เสริมสนัติภาพและเสถยีรภาพในภูมภิาค 
อินโด-แปซิฟกิก็ตาม แต่ในทางกลบักันการมเีรือด้าน้้าพลังงานนิวเคลียร์ของ
ออสเตรเลยีซึง่เปน็ความพยายามในการสร้างสมดุลทางอ้านาจของสหรัฐฯ ต่อจนีน้ัน 
มโีอกาสทีจ่ะกลายเปน็ภัยคกุคามต่อเสถยีรภาพความมัน่คงและสนัติภาพของภูมภิาค 
อินโด-แปซฟิกิ โดยท้าใหเ้กดิการยกระดับการขยายอ้านาจเขา้มาในภูมภิาคอินโด-
แปซฟิกิอย่างมนัียส้าคญั และด้วยทีต้ั่งทางภูมศิาสตร์จงึท้าใหอิ้นโดนีเซยีตกอยู่
ทา่มกลางความขดัแย้งระหว่าง AUKUS กบัจีน ซึ่งจนีมีเรือด้าน้้าพลงันิวเคลยีร์ 
อยู่ทีอ่่าวย่าหลง เกาะไหหล้า ทางตอนเหนือของอินโดนีเซยีในขณะทีอ่อสเตรเลยี 
จะมเีรือด้าน้้าพลงังานนิวเคลยีร์อยู่ทางตอนใต้ของอินโดนีเซยีสง่ผลท้าใหส้ถานการณ์
ทางยุทธศาสตร์ของอินโดนีเซยีมคีวามซบัซอ้น นอกจากน้ีด้วยขดีความสามารถ 
ของเรือด้าน้้าพลงังานนิวเคลยีร์จะท้าใหอ้อสเตรเลยีสามารถลาดตระเวนน่านน้้า 
ใกลอิ้นโดนีเซยีได้นานขึน้กวา่เดิมอีกด้วย          
ทา่ทขีองอนิโดนเีซยีตอ่ประเดน็ AUKUS 

หากวิเคราะห์ทา่ทีของอินโดนีเซียต่อ AUKUS แล้วมีข้อค้นพบ ดังน้ี 
(๑) จากแถลงการณ ์๕ ขอ้ของกระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซยี แสดงใหเ้หน็วา่
อินโดนีเซยีสามารถแสดงบทบาททา่มกลางผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนัของมหาอ้านาจ 
โดยอินโดนีเซยีได้แสดงความกงัวลเกีย่วกบัการแขง่ขนัสะสมอาวธุและการขยายก้าลงั
อ้านาจในภูมภิาคซึง่มขีอ้สงัเกตวา่ความกงัวลดังกลา่วเปน็ความกงัวลจากทัง้ประเทศ
ในกลุม่ AUKUS รวมถงึทกุประเทศในภูมภิาครวมทัง้จนีด้วย นอกจากน้ีอินโดนีเซยี
เน้นย้้าถงึการเคารพกฎหมายระหวา่งประเทศซึง่รวมถงึ UNCLOS 1982 ซึง่มนัียยะ
เน่ืองจากอินโดนีเซยีแมไ้มไ่ด้แสดงตนเปน็ผูอ้้างสทิธิใ์นทะเลจนีใต้ แต่อินโดนีเซยี 
มีพื้นที่ทับซ้อนในบริเวณเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ (Exclusive Economic Zone) 
ทางเหนือของหมูเ่กาะนาทนู่า (Natuna) กบัจนี (๒) บทบาทและความส้าคญัของ
อาเซยีนทา่มกลางการแขง่ขนัของมหาอ้านาจในภูมภิาค โดยจากทา่ทปีระธานาธบิดี 
โจโก วโิดโด ยังได้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความส้าคญัของอาเซยีนวา่อาเซยีนต้องแสดง
บทบาทส้าคญัในการเปน็ผูรั้กษาดุลระหวา่ง AUKUS ทีผ่ลกัดันโดยสหรัฐฯ กบัจนี 
ทา้ทายการเกดิขึน้ของ AUKUS และ (๓) ความจ้าเปน็ในการพฒันาขดีความสามารถ
ทางทหารของกองทพัอินโดนีเซยี โดยจากทา่ทขีองรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม
อินโดนีเซียแสดงให้เห็นถึงมุมมองเชิงปฏิบติันิยม (Pragmatic View) เน่ืองจาก 
ความขดัแย้งเร่ืองพืน้ทีท่บัซอ้นกับจนีในบริเวณ North Natuna Sea รวมถึงการ
เกดิขึน้ของ AUKUS ท้าใหอ้นิโดนเีซยีมคีวามจ้าเปน็ต้องเสริมสร้างอาวธุยุทโธปกรณ์

ให้มีความทนัสมยัโดยเฉพาะอย่างย่ิงกองทัพเรือและกองทัพอากาศซึ่งจ้าเป็น 
ต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยเปน็ไปตาม Minimum Essential 
Force (MEF) blueprint ระยะที่ ๓ ระหว่าง ๒๐๑๙-๒๐๒๔ เพือ่บรรลุวสิัยทัศน์ 
แกนเชื่อมโยงทางทะเล (Global Maritime Fulcrum) ในการการพัฒนา
แสนยานุภาพทางทหาร เพิ่มเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงทางทะเล 
อย่างไรก็ตาม การรักษาความสัมพันธ์ทางทหารที่ใกล้ชิดระหว่างอินโดนีเซีย 
กับประเทศในกลุ่ม AUKUS จะเป็นประโยชน์ต่ออินโดนีเซียในการเสริมสร้าง
ยุทโธปกรณข์องกองทพัอินโดนีเซยีใหม้คีวามทนัสมยัด้วย 
ขอ้เสนอแนะ ตอ่อาเซยีน ประเทศไทย และกองทพั  
            การเกิดขึน้ของขอ้ตกลง AUKUS เปน็ประเด็นอ่อนไหวและเปน็ความทา้ทาย 
ต่ออาเซียนซึ่งจะส่งกระทบต่ออาเซียนและประเทศต่างๆในภูมิภาค 
จงึจ้าเปน็ใหค้วามสนใจต่อพฒันาการของความร่วมมอืในภูมภิาคอินโด-แปซฟิกิ
ดังกล่าว ดังน้ัน อาเซียน (๑) ควรมีความเข้าใจต่อภัยคุกคามร่วมกัน 
(Common Threat Perception) เพือ่ทีจ่ะสามารถหาแนวทางในการตอบสนอง
ร่วมกัน (Common Response) ได้ (๒) ควรพิจารณาวา่ท้าอย่างไร จะท้าให ้
อาเซียนยังคงมีความส้ าคัญ (Relevant) ต่อไป เ น่ืองจากความส้ าคัญ 
ของอาเซยีนน้ันขึน้อยู่กับความสามารถในการบังคับหรือความเป็นแกนกลาง
ทางการทูตของอาเซียน (ASEAN diplomatic centrality) ซึ่งอาจค้นหา
แพลตฟอร์มในภูมิภาคที่สามารถท้าหน้าที่ให้มหาอ้านาจสามารถที่จะสร้าง
ความปรองดอง (Reconcile)ในกรณทีีม่คีวามแตกต่างกัน และ (๓) ควรแสดง
บทบาทเปน็ผูรั้กษาสมดุลระหวา่งมหาอ้านาจจีน-สหรัฐฯ อย่างเป็นกลางและ
เหมาะสมโดยวิจารณ์โยบายของมหาอ้านาจที่คุกคามความมั่นคงในภูมิภาค 
ในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถก้าหนดทิศทางของการใช้ศักยภาพของ
มหาอ้านาจไปในทศิทางทีส่ร้างความร่วมมอืในอินโด-แปซิฟิกอย่างสร้างสรรค ์
ส้าหรับประเทศไทย  (๑) ควรสนับสนุนการใช้ความเป็นแกนกลางผ่าน
กล ไกระดับภูมิภาค (ASEAN Centrality) (๒) รักษาบทบาทความสมดุล 
ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียน และนอกอาเซียน
อย่างเหมาะสม และ (๓) การปฏิบัติตามฉันทามติของอาเซียนที่มีร่วมกัน 
และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และจาก
ประเทศคู่เจรจาในการตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค และ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ และกองทัพ 
(๑) ควรให้ความส้าคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค (๒) ควรสนับสนุนความร่วมมือด้านความมั่นคง
ทั้งแบบทวิภาค และพหุภาคีภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM) และ (๓) สนับสนุน 
การป้องกันการเกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจาก
สถานการณ์การแข่งขันของประเทศมหาอ้านาจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
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