
   

 

สนธสิัญญาวาดวยเขตปลอดอาวุธนวิเคลียรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) Treaty 

การเจรจาใหประเทศอาวธุนิวเคลียรลงนามในพิธสีารแนบทาย 

1. สนธิสัญญา SEANWFZ หรือ Bangkok Treaty จัดทําขึน้ในป 2538 โดยมีแนวคิดมา

จากปฏิณญาวาดวยเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเปนกลาง (Declaration on the Zone of Peace, 

Freedom and Neutrality - ZOPFAN) สนธิสัญญาฯ มผีลบังคับใชในป 2540 โดยมปีระเทศสมาชกิ

อาเซียนทัง้ 10 ประเทศเปนรัฐภาคี และประเทศไทยเปนประเทศผูเก็บรักษาสนธิสัญญา (Depository 

State) มีใจความสําคัญคือ ไมใหรัฐภาคีพฒันา ผลิต ครอบครอง หรือทดสอบอาวธุนิวเคลียรภายในเขต

อาณา เขตเศรษฐกจิจาํเพาะ (Exclusive Economic Zone – EEZ) และไหลทวีป (Continental Shelves – 

CS) รวมทัง้สนับสนนุการใชพลังงานนวิเคลียรในทางสนัติ โดยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการสําหรับเขต

ปลอดอาวุธนวิเคลียรในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต (SEANWFZ Commission) และระบบการควบคุม

เพื่อใหมกีารปฏิบัติตามพันธะกรณีของสนธิสัญญา ซึง่ประกอบดวยระบบพิทกัษความปลอดภัยของทบวง

การพลงังานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency – IAEA) การแลกเปลี่ยน

ขอมูล และการจัดตั้งคณะคนหาความจริง 

2. ประเทศสมาชกิอาเซียนเห็นวาสนธิสัญญาฯ จะมคีวามหมายยิง่ขึ้นหากประเทศอาวุธ

นิวเคลียร (Nuclear-Weapons States - NWS) ทั้ง 5 ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส จนี 

และรัสเซีย ใหการสนับสนุน โดยลงนามในพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา SEANWFZ ซึ่งระบุใหประเทศภาคี

สนธิสัญญาฯ มิใหใชหรือขมขูที่จะใชอาวุธนิวเคลียรกับประเทศภาคีสนธิสัญญาฯ และมิใหใชหรือขมขูที่จะ

ใชอาวุธนิวเคลียรภายในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางไรก็ดี P4 (สหรัฐฯ สหราช อาณาจกัร 

ฝร่ังเศส และรัสเซีย) ยงัไมพรอมที่จะลงนามความในพธิสีารฯ เนื่องจากยังคงมีประเด็นในพธิีสารฯ ที่

อาเซียนและ P4 มีความเหน็ตางกัน (Outstanding Issues) ไดแก  

- ขอบเขตของการบังคับใชสนธิสัญญาฯ (Zone of Application) ที่ SEANWFZ เปน

เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร (Nuclear Weapon-Free Zone – NWFZ) เพียงแหงเดียวที่ครอบคลุมถงึ EEZ 

และ CS  แต NWS เหน็วา EEZ ตามนยัของอนุสัญญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทางทะเล (UN 

Convention on the Law of the Sea – UNCLOS) นั้น เปนไปเพื่อวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจเทานั้น ไม

สามารถนํามาใชกับเร่ืองความมั่นคงได  

- สิทธิ์ในทางผานและการเยือนทาเรือ (Transit Rights and Port Visits) ตามมาตรา 

7 ของสนธิสัญญาฯ ที่ใหรัฐภาคีสามารถตัดสินใจเองไดวาจะอนุญาตใหเรือหรือเครื่องบินตางชาติผานหรือ

เยือนทาเรือ/สนามบนิของตนได ซึ่งอาจจะขัดกับมาตรา 3.2 ของสนธิสัญญาฯ ทีห่ามรัฐภาคีอนญุาตใหรัฐ

อ่ืนพัฒนา ผลิต ติดตั้ง หรือทดสอบอาวธุนิวเคลียรในเขตอาณาของตน  
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- Negative Security Assurances (NSA) หรือการรับรองวาจะไมใชหรือขมขูที่จะใช

อาวุธนิวเคลยีรตอรัฐภาคีภายในเขต SEANWFZ ซึ่งตามสนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร (Treaty 

on Non-Proliferation of Nuclear Weapons - NPT) NWS จะให NSA ในเขตอาณาของรัฐที่ไมมอีาวุธ

นิวเคลียรเทานั้น ไมรวมถงึ EEZ และ CS  

- อธิปไตย (Sovereignty) ซึ่งเปนขอหวงกงัวลของจีนวา สนธิสัญญาฯ จะกระทบตอ

ประเด็นเรื่องทะเลจีนใต 

ปจจุบันมีเพียงจีนประเทศเดียวที่แสดงความพรอมที่จะลงนามพธิีสารฯ เมื่อมีการเปด

ใหลงนามได อยางไรก็ดี อาเซียนประสงคให NWS ทั้ง 5 ประเทศลงนามพรอมกนั มากกวาจะใหจีนลงนาม

กอนอีก 4 ประเทศที่เหลือ อยางไรก็ตาม การหารือในเรือ่งดังกลาวไดยุติไปต้ังแตป 2545 

3. ในสมัยที่ไทยเปนประธานอาเซียนเมื่อป 2552 ไดเสนอใหอาเซยีนใชโอกาสที่สหรัฐฯ มี

นโยบายสนับสนุนใหโลกปราศจากอาวุธนวิเคลียร ในการหารือประเดน็ทีย่ังคั่งคางกบั NWS อีกครั้ง ตอมา

ในป 2553 ไดมีการจัดตั้งคณะทํางานของคณะกรรมการบริหาร (Working Group of Executive 

Committee of SEANWFZ Commission) ข้ึน เพื่อประสานทาทีรวมของอาเซยีนในประเด็นทีย่ังคั่งคาง โดย

ไดมีการประชมุ 2 คร้ังในป 2553 และ 4 คร้ังในป 2554 ในขณะเดียวกัน อินโดนีเซยีในฐานะประธาน

อาเซียนไดเร่ิมประสานกับ NWS เพื่อขอรับทราบทาทีลาสุดวาเปลี่ยนแปลงจากเมื่อป 2545 หรือไม 

4. ในเดือนมถิุนายน 2554 กลุมประเทศ P4 (สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส และ

รัสเซีย) ไดหารือและยืนยนัทาทีเดิมเมื่อป 2545 รวมทัง้เสนอทางออก (Preferred Solutions) เปน 

formulation ในประเด็นตางๆ ตอมา ในเดอืนกรกฎาคม 2554 คณะทํางาน SEANWFZ ไดจัดทําประเด็น

การหารือ (Discussion Points) ในประเดน็ทีย่ังคั่งคางตามทาท ีของ NWS ซึ่งที่ประชุม SEANWFZ 

Commission ไดใหการรับรองเพื่อใชในการหารือทางตรงกับ NWS โดยมีประเด็นคอื 

- Zone of Application อาเซยีนตองการความชัดเจนเกี่ยวกับความเขาใจของ NWS 

เกี่ยวกบัพนัธะกรณีของ NWS ตามมาตรา 1 และ 2 ของพิธีสารฯ   

- Transit Rights and Port Visits อาเซียนไดเสนอขอความเกี่ยวกับการตีความ โดย

ใหรวมอยูในพธิีสารฯ  

- NSA อาเซียนจะพิจารณาตดัขอความในมาตรา 2 (การให NSA ในเขต 

SEANWFZ) ของพิธีสารฯ ออก โดยจะพิจารณารวมกบัประเด็นอื่นๆ (package deal) 

- Sovereignty ใหใชขอความที่อาเซยีนและจีนตกลงกันไดแลว  

5. การหารือทางตรงอยางไมเปนทางการ (Direct Informal Consultations) คร้ังแรก

ระหวางอาเซียน (โดยคณะทาํงาน SEANWFZ และคณะผูแทนถาวรประจํา UN) และ NWS มีข้ึนในเดือน

สิงหาคม 2554 ณ นครเจนวีา โดยมีการหารือฯ อยางจริงจังของทั้ง 2 ฝาย ซึ่งมีผลสรุปคือ 
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- Zone of Application อาเซยีนไดชี้แจงถงึความสาํคัญของความมั่นคงทางทะเลตอ

ภูมิภาค จึงตองใหเขต SEANWFZ ครอบคลุมถึง EEZ และ CS แต P4 ยังไมสามารถยอมรับได ในการนี้ 

สหรัฐฯ ไดเสนอวา ในการปฏิบัติเพื่อเคารพสนธิสัญญาฯ จะใหมาตราที่เกีย่วกับส่ิงแวดลอมบังคับใชใน 

EEZ และ CS ได แตจะไมรวมถึงมาตราที่เปนประเด็นทางความมั่นคง และเกรงวาเขตปลอดอาวุธอื่นๆ จะ

ปรับขอบเขตใหครอบคลุม EEZ และ CS ดวย 

- Transit Rights and Port Visits สหรัฐฯ ยนิยอมที่จะใหมีขอบทเกี่ยวกบัการตีความ

มาตรา 3.2 และ 7 ไวในพิธสีารฯ แทนที่จะแยกเปนขอตกลงตางหาก (ซึ่งในประเดน็นี้นาจะเปนทียุ่ติได)  

- NSA อาเซียนแจงให NWS ทราบถงึความเปนไปไดที่จะตัดขอความในมาตรา 2 

- Sovereignty ซึ่งสหรัฐฯ ไมตองการทีจ่ะมสีวนเกี่ยวของในเร่ืองนี ้อินโดนีเซียจงึได

เสนอใหม ีDeclaration ในเรื่องนี้แยกออกมาตางหาก และไดเวียนขอใหอาเซยีนพิจารณาภายหลงั DIC  

6. DIC คร้ังที่ 2 ณ นครนวิยอรก เมื่อวันที่ 4-7 ตุลาคม 2554 NWS ยังคงยนืยันทาทีเดมิ

ในประเด็นตางๆ แตจีนเรียกรองใหอาเซยีนทาํตามขอตกลงเมื่อป 2542 ที่จะรวมประเด็นเรื่อง Sovereignty 

ไวในพิธีสารฯ นอกจากนี ้ฝร่ังเศสยังไดยกประเด็นเรื่องขอกําหนดของรฐัธรรมนูญฝร่ังเศสที่ตองลงนามใน

ขอตกลงที่เปนภาษาฝรั่งเศสเทานัน้ อินโดนีเซยีจงึไดเสนอใหจัดทําพิธสีารเปนภาษาจีนและรัสเซียดวย 

7. การหารือฯ ระหวาง ExCom และ NWS เมือ่เดือนพฤศจกิายน 2554 ในชวง ASEAN 

Summit คร้ังที ่19 ที่ประชมุมีขอสุรปคือ 

- รับทราบทาทขีองจีนที่ยนิยอมใหแยกประเด็นเรื่อง Sovereignty ไวในบันทึก

ความเขาใจระหวางอาเซียน-จีน ซึง่จะจัดทาํในภาษาอังกฤษและจีน และใหมีการกลาวถึง MoU นี้ใน 

Protocol  

- อาเซียนของให NWS จัดทํา explanatory note เพื่อเปน footnote ในพธิีสาร

โดยยืนยัน 3 ประเด็นคือ (1) อาณาเขตของรัฐภาคีสนธสัิญญาที่จะไดรับ NSA จาก NWS (2) สิทธิข์องรัฐ

ชายฝงตาม UNCLOS จะไมถูกกระทบโดยมาตรา 3 ของพิธีสาร (พนัธกรณีของ NWS จะจํากัดเพยีงเรื่อง

ส่ิงแวดลอม) (3) สิทธิของรัฐภาคีที่จะอนุญาตใหเรือ/เครือ่งบินของรัฐอ่ืนเขาเทียบทาได    

- เห็นควรใหยุติการเจรจา เนือ่งจาก NWS ยังคงยืนยันทาทีเดิมและอาเซียนมี

ทาทีผอนปรนมากขึ้น เพื่อให NWS สามารถลงนามในพธิีสารแนบทายได โดยแตละฝายจะนารางเอกสารที่

ตกลงลาสุดไปดําเนนิการตามกระบวนการภายใน  

8. กัมพูชาไดประสานติดตาม explanatory note จาก NWS ซึ่งไดรับคําตอบยืนยนั และ

สิงคโปรไดขอใหเพิ่ม clause ในเรื่องภาษาในราง MoU ในชั้นแรก กัมพูชากําหนดใหรัฐมนตรีตางประเทศ

อาเซียนลงนามในแถลงการณอาเซียนในชวงการประชมุสุดยอดอาเซยีน คร้ังที ่20 ณ กรุงพนมเปญ แต

เวียดนามยังไมเสร็จส้ินกระบวนการภายใน จงึไดเลื่อนเปนชวงการประชุม AMM/PMC/ARF ในเดือน
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กรกฎาคม 2555 พรอมกับการลงนาม MoU อาเซียน-จีน (ระหวาง PMC อาเซียน-จีน) และการลงนามพธิี

สารโดย NWS (ภายหลงัการประชุม ARF)  

9. ในชวง AMM/PMC/ARF ในเดือนกรกฎาคม 2555 มีพัฒนาการดังนี ้

- ราง MoU จีนไดขอใหตัด clause เกี่ยวกับเร่ืองภาษาออก และใช text ณ วันที่ 18 

พ.ย. 54 อยางไรก็ตาม อาเซยีนไดแจงทาทวีา หากอาเซียนจะลงนามในภาษาจนี จะตองมีประโยคนี ้หรือ

มิฉะนัน้ อาเซยีนจะลงนามเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษอยางเดียว เนื่องจากเห็นวาความตกลงระหวาง

อาเซียน-จีนอืน่ๆ ไดระบุ clause นี้ไว และอาจ set precedence สําหรับการทําความตกลงของอาเซียนกับ

ประเทศอื่นๆ ในอนาคต 

- ฝร่ังเศส แจงวา ในการลงนามในพธิีสารแนบทายสนธิสัญญา SEANWFZ นั้น 

ฝร่ังเศสจะมีขอสงวนภายใตลายมือชื่อวา “with a reserve addressed by the enclosed note dated this 

day" ซึ่งเปนสิง่ที่ฝร่ังเศสไดกระทาํเมื่อลงนามในพธิีสารแนบทายของสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร

อ่ืนๆ โดยขอสงวนประกอบดวย 2 ประเด็นหลกั ไดแก 

(1) การไมปฏิบัติตามสนธิสัญญาฯ และพิธสีารฯ เพื่อปองกันตนเองตามขอ 51 

ของกฎบัตรสหประชาชาต ิ

(2) การไมให Negative Security Assurance (NSA) กับประเทศที่ไมใชภาคี

สนธิสัญญาวาดวยการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร 

- สหราชอาณาจักรแจงวา จะมีแถลงการณในการลงนามพธิีสารใน 2 ประเด็น ไดแก 

(1)  การไมปฏิบัติตามขอ 2 ของพิธีสาร SEANWFZ (ไมให NSA) หากภาคีของ

สนธิสัญญา SEANWFZ ไมปฏิบัติตามสนธิสัญญาวาดวยการไมแพรขยายอาวุธนวิเคลียร 

(2)  การสงวนสิทธิ์ในการทบทวนการปฏิบัติตามขอ 2 ของพิธีสาร และการสงวน

สิทธิ์ในการถอนตัวออกจากพิธีสารฯ โดยแจงลวงหนา 3 เดือน1 หากมภัียคุกคาม การพัฒนา และการแพร

ขยายอาวุธที่มอีานุภาพทาํลายลางสูง (โดยไมระบุวาจะตองเปนรัฐภาคีสนธิสัญญาฯ)  

- รัสเซียขอมีขอสงวนในเรื่อง Negative Security Assurance (ขอ 2 ของพิธีสารฯ) ใน 

2 กรณีคือ 

  (1) หากรัสเซยี กองกําลงัของรัสเซีย หรือพันธมิตรของรัสเซีย/ รัฐที่รัสเซียมีพนัธกรณี

ดานความมัน่คง ถกูโจมตีโดยรัฐที่ไมมีอาวุธนวิเคลียรรวมกับ NWS  

(2) หากรัฐภาคีของสนธิสัญญาฯ อนุญาตใหเครื่องบินหรือเรือที่มีอาวธุนิวเคลียรของ

ตางชาติเขาเทยีบทา ตลอดจนการนําอาวธุนิวเคลียรผานอาณาเขตของตน 

                                           
1 พิธีสารกําหนดวาจะตองแจงลวงหนา 12 เดือน  
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- อาเซียนจงึขอเลื่อนพิธกีารลงนามในเอกสารที่เกีย่วของของ SEANWFZ ทั้ง 3 ฉบับ

ออกไปกอน เพื่อจะไดมีเวลาพิจารณาขอสงวนตางๆ อยางรอบคอม โดยหวังวาจะสามารถมีการลงนามได

ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 21 ในเดือนพฤศจิกายน 2555 

การสงเสริมบทบาทสนธสิัญญา SEANWFZ ที่ประชุม UNGA 
1. อาเซียนไดเสนอรางขอมติเกี่ยวกับ SEANWFZ Treaty คร้ังแรกใน UNGA62 โดยมี

ลักษณะเปน biannual resolution (เสนอทุก 2 ป) ขอมติดังกลาวไดรับการรับรองโดยเสียงสนับสนุนจาก 

174 ประเทศ งดออกเสียง 5 ประเทศ (ฝร่ังเศส อิสราเอล หมูเกาะมารแชล ไมโครนีเซยี และสหรัฐฯ งดออด

เสียง) และคัดคาน 1 ประเทศ  

2. ในระหวางการเปนประธานอาเซียนและประธาน SEANWFZ Commission ของไทย

ในป 2552 SEANWFZ Commission ไดเสนอรางขอมติเกี่ยวกับ SEANWFZ ในที่ประชุมคณะกรรมการ 1 

ของ UNGA64 เพื่อเปนการแสดงบทบาทของไทย และยกระดับความสําคัญของกลไกการหารือเร่ือง 

SEANWFZ ในเวทีระหวางประเทศ ตลอดจนใชประโยชนจากการปรับเปล่ียนแนวนโยบายดานความมัน่คงและ

การลดอาวธุของรัฐบาลสหรฐัฯ  

3. ในป 2552 ทีป่ระชุมคณะกรรมการ 1 ของที่ประชมุสมชัชาสหประชาชาติ สมัยสามญั 

คร้ังที่ 64 (UNGA64) ไดรับรองมติเกี่ยวกับเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

(SEANWFZ) โดยมีประเทศรวมอุปถัมภ 20 ประเทศ ประเทศออกเสียงสนับสนนุ 172 ประเทศ งดออกเสียง 5 

ประเทศ (ฝร่ังเศส อิสราเอล หมูเกาะมารแชล ไมโครนีเซยี และสหรัฐฯ งดออดเสียง) โดยไมมีประเทศใด

คัดคาน ซึ่งสหรัฐอเมริกาไดเปลี่ยนทาทีจากคัดคานรางขอมติใน UNGA62 เปนงดออกเสียงใน UNGA64 

และสหราชอาณาจักรจากงดออกเสียง เปนสนับสนนุ 

4. ในป 2554 มติเร่ือง SEANWFZ ไดรับการรับรองและการรวมอุปถัมภจาก NWS อยาง

เปนเอกฉนัทเปนครั้งแรก   

การดําเนินการอื่นภายใตสนธสิัญญาฯ  

1. ในการประชมุ SEANWFZ Commission เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ที่ประชุมไดเสนอ

ใหมีความรวมมือระหวางเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร 5 แหงทั่วโลก (เอเชียตะวนัออกเฉียงใต  แอฟริกา เอเชีย

กลาง ละตนิอเมริกาและคาริบเบียน แปซฟิกใต) และมองโกเลยี รวมทั้งให SEANWFZ มีปฏิสัมพันธที่

เหมาะสมกับอินเดียและปากีสถาน สนับสนุนใหมีการแบงปนขอมูลระหวางภาคีสนธิสัญญาฯ ในเรื่องการ

พัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลยีร และรวมมอืกับ IAEA ในการคนควาวิจยัและใชพลังงาน

นิวเคลียรในทางสนัติ อันเปนมาตรการเพือ่สรางความไวเนื้อเชื่อใจ นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให

คณะทํางาน  SEANWFZ หารือในรายละเอียดเกี่ยวการสงเสริมใหภาคีสนธิ สัญญา SEANWFZ บรรลุซึ่ง
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ขอตกลงในประเด็นที่ยังคัง่คาง เพื่อใหสามารถดําเนินการเพื่อใหประเทศที่มีอาวุธนวิเคลียรลงนามในพิธี

สารแนบทายสนธิสัญญาฯ ได  

2. ในการประชมุสุดยอดอาเซียนครั้งที ่18 ในเดือนพฤษภาคม 2554 ที่ประชุมสนับสนนุ

ความรวมมือระหวางเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรตางๆ และให SEANWFZ มีปฏิสัมพันธกับเขตปลอดอาวุธ

นิวเคลียรตางๆ ในดานการแบงปนประสบการณและแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ เพื่อสงเสริมการไมแพรขยาย

และลดอาวุธนวิเคลียร และการใชพลังงานนิวเคลียรในทางสนัติ ซึง่ที่ประชุม SEANWFZ Commission ใน

เดือนกรกฎาคม 2554 ไดย้ําถึงประเดน็เหลานี้ดวย 

 
กรมอาเซียน 

กรกฎาคม 2555 
 


