สนธิสัญญาวาดวยเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) Treaty
การเจรจาใหประเทศอาวุธนิวเคลียรลงนามในพิธสี ารแนบทาย
1. สนธิสัญญา SEANWFZ หรือ Bangkok Treaty จัดทําขึน้ ในป 2538 โดยมีแนวคิดมา
จากปฏิณญาวาดวยเขตสันติภาพ เสรีภาพ และความเปนกลาง (Declaration on the Zone of Peace,
Freedom and Neutrality - ZOPFAN) สนธิสัญญาฯ มีผลบังคับใชในป 2540 โดยมีประเทศสมาชิก
อาเซียนทัง้ 10 ประเทศเปนรัฐภาคี และประเทศไทยเปนประเทศผูเก็บรักษาสนธิสัญญา (Depository
State) มีใจความสําคัญคือ ไมใหรัฐภาคีพฒ
ั นา ผลิต ครอบครอง หรือทดสอบอาวุธนิวเคลียรภายในเขต
อาณา เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone – EEZ) และไหลทวีป (Continental Shelves –
CS) รวมทัง้ สนับสนุนการใชพลังงานนิวเคลียรในทางสันติ โดยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการสําหรับเขต
ปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEANWFZ Commission) และระบบการควบคุม
เพื่อใหมกี ารปฏิบัติตามพันธะกรณีของสนธิสัญญา ซึง่ ประกอบดวยระบบพิทกั ษความปลอดภัยของทบวง
การพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency – IAEA) การแลกเปลี่ยน
ขอมูล และการจัดตั้งคณะคนหาความจริง
2. ประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นวาสนธิสัญญาฯ จะมีความหมายยิง่ ขึ้นหากประเทศอาวุธ
นิวเคลียร (Nuclear-Weapons States - NWS) ทั้ง 5 ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฝรัง่ เศส จีน
และรัสเซีย ใหการสนับสนุน โดยลงนามในพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา SEANWFZ ซึ่งระบุใหประเทศภาคี
สนธิสัญญาฯ มิใหใชหรือขมขูที่จะใชอาวุธนิวเคลียรกับประเทศภาคีสนธิสัญญาฯ และมิใหใชหรือขมขูที่จะ
ใชอาวุธนิวเคลียรภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อยางไรก็ดี P4 (สหรัฐฯ สหราช อาณาจักร
ฝรั่งเศส และรัสเซีย) ยังไมพรอมที่จะลงนามความในพิธสี ารฯ เนื่องจากยังคงมีประเด็นในพิธีสารฯ ที่
อาเซียนและ P4 มีความเห็นตางกัน (Outstanding Issues) ไดแก
- ขอบเขตของการบังคับใชสนธิสัญญาฯ (Zone of Application) ที่ SEANWFZ เปน
เขตปลอดอาวุธนิวเคลียร (Nuclear Weapon-Free Zone – NWFZ) เพียงแหงเดียวที่ครอบคลุมถึง EEZ
และ CS แต NWS เห็นวา EEZ ตามนัยของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทางทะเล (UN
Convention on the Law of the Sea – UNCLOS) นั้น เปนไปเพื่อวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจเทานั้น ไม
สามารถนํามาใชกับเรื่องความมั่นคงได
- สิทธิ์ในทางผานและการเยือนทาเรือ (Transit Rights and Port Visits) ตามมาตรา
7 ของสนธิสัญญาฯ ที่ใหรัฐภาคีสามารถตัดสินใจเองไดวา จะอนุญาตใหเรือหรือเครื่องบินตางชาติผา นหรือ
เยือนทาเรือ/สนามบินของตนได ซึ่งอาจจะขัดกับมาตรา 3.2 ของสนธิสัญญาฯ ทีห่ า มรัฐภาคีอนุญาตใหรัฐ
อื่นพัฒนา ผลิต ติดตั้ง หรือทดสอบอาวุธนิวเคลียรในเขตอาณาของตน

- Negative Security Assurances (NSA) หรือการรับรองวาจะไมใชหรือขมขูที่จะใช
อาวุธนิวเคลียรตอรัฐภาคีภายในเขต SEANWFZ ซึ่งตามสนธิสัญญาไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร (Treaty
on Non-Proliferation of Nuclear Weapons - NPT) NWS จะให NSA ในเขตอาณาของรัฐที่ไมมอี าวุธ
นิวเคลียรเทานั้น ไมรวมถึง EEZ และ CS
- อธิปไตย (Sovereignty) ซึ่งเปนขอหวงกังวลของจีนวา สนธิสัญญาฯ จะกระทบตอ
ประเด็นเรื่องทะเลจีนใต
ปจจุบันมีเพียงจีนประเทศเดียวที่แสดงความพรอมที่จะลงนามพิธีสารฯ เมื่อมีการเปด
ใหลงนามได อยางไรก็ดี อาเซียนประสงคให NWS ทั้ง 5 ประเทศลงนามพรอมกัน มากกวาจะใหจีนลงนาม
กอนอีก 4 ประเทศที่เหลือ อยางไรก็ตาม การหารือในเรือ่ งดังกลาวไดยุติไปตั้งแตป 2545
3. ในสมัยที่ไทยเปนประธานอาเซียนเมื่อป 2552 ไดเสนอใหอาเซียนใชโอกาสที่สหรัฐฯ มี
นโยบายสนับสนุนใหโลกปราศจากอาวุธนิวเคลียร ในการหารือประเด็นทีย่ ังคั่งคางกับ NWS อีกครั้ง ตอมา
ในป 2553 ไดมีการจัดตั้งคณะทํางานของคณะกรรมการบริหาร (Working Group of Executive
Committee of SEANWFZ Commission) ขึ้น เพื่อประสานทาทีรวมของอาเซียนในประเด็นทีย่ ังคั่งคาง โดย
ไดมีการประชุม 2 ครั้งในป 2553 และ 4 ครั้งในป 2554 ในขณะเดียวกัน อินโดนีเซียในฐานะประธาน
อาเซียนไดเริ่มประสานกับ NWS เพื่อขอรับทราบทาทีลาสุดวาเปลี่ยนแปลงจากเมื่อป 2545 หรือไม
4. ในเดือนมิถุนายน 2554 กลุม ประเทศ P4 (สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และ
รัสเซีย) ไดหารือและยืนยันทาทีเดิมเมื่อป 2545 รวมทัง้ เสนอทางออก (Preferred Solutions) เปน
formulation ในประเด็นตางๆ ตอมา ในเดือนกรกฎาคม 2554 คณะทํางาน SEANWFZ ไดจัดทําประเด็น
การหารือ (Discussion Points) ในประเด็นทีย่ ังคั่งคางตามทาที ของ NWS ซึ่งที่ประชุม SEANWFZ
Commission ไดใหการรับรองเพื่อใชในการหารือทางตรงกับ NWS โดยมีประเด็นคือ
- Zone of Application อาเซียนตองการความชัดเจนเกี่ยวกับความเขาใจของ NWS
เกี่ยวกับพันธะกรณีของ NWS ตามมาตรา 1 และ 2 ของพิธีสารฯ
- Transit Rights and Port Visits อาเซียนไดเสนอขอความเกี่ยวกับการตีความ โดย
ใหรวมอยูในพิธีสารฯ
- NSA อาเซียนจะพิจารณาตัดขอความในมาตรา 2 (การให NSA ในเขต
SEANWFZ) ของพิธีสารฯ ออก โดยจะพิจารณารวมกับประเด็นอื่นๆ (package deal)
- Sovereignty ใหใชขอความที่อาเซียนและจีนตกลงกันไดแลว
5. การหารือทางตรงอยางไมเปนทางการ (Direct Informal Consultations) ครั้งแรก
ระหวางอาเซียน (โดยคณะทํางาน SEANWFZ และคณะผูแทนถาวรประจํา UN) และ NWS มีขึ้นในเดือน
สิงหาคม 2554 ณ นครเจนีวา โดยมีการหารือฯ อยางจริงจังของทั้ง 2 ฝาย ซึ่งมีผลสรุปคือ
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- Zone of Application อาเซียนไดชี้แจงถึงความสําคัญของความมั่นคงทางทะเลตอ
ภูมิภาค จึงตองใหเขต SEANWFZ ครอบคลุมถึง EEZ และ CS แต P4 ยังไมสามารถยอมรับได ในการนี้
สหรัฐฯ ไดเสนอวา ในการปฏิบัติเพื่อเคารพสนธิสัญญาฯ จะใหมาตราที่เกีย่ วกับสิง่ แวดลอมบังคับใชใน
EEZ และ CS ได แตจะไมรวมถึงมาตราที่เปนประเด็นทางความมั่นคง และเกรงวาเขตปลอดอาวุธอื่นๆ จะ
ปรับขอบเขตใหครอบคลุม EEZ และ CS ดวย
- Transit Rights and Port Visits สหรัฐฯ ยินยอมที่จะใหมีขอบทเกี่ยวกับการตีความ
มาตรา 3.2 และ 7 ไวในพิธสี ารฯ แทนที่จะแยกเปนขอตกลงตางหาก (ซึ่งในประเด็นนี้นา จะเปนทีย่ ุติได)
- NSA อาเซียนแจงให NWS ทราบถึงความเปนไปไดที่จะตัดขอความในมาตรา 2
- Sovereignty ซึ่งสหรัฐฯ ไมตองการทีจ่ ะมีสวนเกี่ยวของในเรื่องนี้ อินโดนีเซียจึงได
เสนอใหมี Declaration ในเรื่องนี้แยกออกมาตางหาก และไดเวียนขอใหอาเซียนพิจารณาภายหลัง DIC
6. DIC ครั้งที่ 2 ณ นครนิวยอรก เมื่อวันที่ 4-7 ตุลาคม 2554 NWS ยังคงยืนยันทาทีเดิม
ในประเด็นตางๆ แตจีนเรียกรองใหอาเซียนทําตามขอตกลงเมื่อป 2542 ที่จะรวมประเด็นเรื่อง Sovereignty
ไวในพิธีสารฯ นอกจากนี้ ฝรัง่ เศสยังไดยกประเด็นเรื่องขอกําหนดของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสที่ตองลงนามใน
ขอตกลงที่เปนภาษาฝรั่งเศสเทานัน้ อินโดนีเซียจึงไดเสนอใหจัดทําพิธสี ารเปนภาษาจีนและรัสเซียดวย
7. การหารือฯ ระหวาง ExCom และ NWS เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2554 ในชวง ASEAN
Summit ครั้งที่ 19 ที่ประชุมมีขอสุรปคือ
- รับทราบทาทีของจีนที่ยนิ ยอมใหแยกประเด็นเรื่อง Sovereignty ไวในบันทึก
ความเขาใจระหวางอาเซียน-จีน ซึง่ จะจัดทําในภาษาอังกฤษและจีน และใหมีการกลาวถึง MoU นี้ใน
Protocol
- อาเซียนของให NWS จัดทํา explanatory note เพื่อเปน footnote ในพิธีสาร
โดยยืนยัน 3 ประเด็นคือ (1) อาณาเขตของรัฐภาคีสนธิสัญญาที่จะไดรับ NSA จาก NWS (2) สิทธิข์ องรัฐ
ชายฝง ตาม UNCLOS จะไมถูกกระทบโดยมาตรา 3 ของพิธีสาร (พันธกรณีของ NWS จะจํากัดเพียงเรื่อง
สิ่งแวดลอม) (3) สิทธิของรัฐภาคีที่จะอนุญาตใหเรือ/เครือ่ งบินของรัฐอืน่ เขาเทียบทาได
- เห็นควรใหยุตกิ ารเจรจา เนือ่ งจาก NWS ยังคงยืนยันทาทีเดิมและอาเซียนมี
ทาทีผอนปรนมากขึ้น เพื่อให NWS สามารถลงนามในพิธีสารแนบทายได โดยแตละฝายจะนารางเอกสารที่
ตกลงลาสุดไปดําเนินการตามกระบวนการภายใน
8. กัมพูชาไดประสานติดตาม explanatory note จาก NWS ซึ่งไดรับคําตอบยืนยัน และ
สิงคโปรไดขอใหเพิ่ม clause ในเรื่องภาษาในราง MoU ในชั้นแรก กัมพูชากําหนดใหรัฐมนตรีตางประเทศ
อาเซียนลงนามในแถลงการณอาเซียนในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ กรุงพนมเปญ แต
เวียดนามยังไมเสร็จสิ้นกระบวนการภายใน จึงไดเลื่อนเปนชวงการประชุม AMM/PMC/ARF ในเดือน
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กรกฎาคม 2555 พรอมกับการลงนาม MoU อาเซียน-จีน (ระหวาง PMC อาเซียน-จีน) และการลงนามพิธี
สารโดย NWS (ภายหลังการประชุม ARF)
9. ในชวง AMM/PMC/ARF ในเดือนกรกฎาคม 2555 มีพัฒนาการดังนี้
- ราง MoU จีนไดขอใหตัด clause เกี่ยวกับเรื่องภาษาออก และใช text ณ วันที่ 18
พ.ย. 54 อยางไรก็ตาม อาเซียนไดแจงทาทีวา หากอาเซียนจะลงนามในภาษาจีน จะตองมีประโยคนี้ หรือ
มิฉะนัน้ อาเซียนจะลงนามเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษอยางเดียว เนื่องจากเห็นวาความตกลงระหวาง
อาเซียน-จีนอืน่ ๆ ไดระบุ clause นี้ไว และอาจ set precedence สําหรับการทําความตกลงของอาเซียนกับ
ประเทศอื่นๆ ในอนาคต
- ฝรั่งเศส แจงวา ในการลงนามในพิธีสารแนบทายสนธิสัญญา SEANWFZ นั้น
ฝรั่งเศสจะมีขอ สงวนภายใตลายมือชื่อวา “with a reserve addressed by the enclosed note dated this
day" ซึ่งเปนสิง่ ที่ฝรั่งเศสไดกระทําเมื่อลงนามในพิธีสารแนบทายของสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร
อื่นๆ โดยขอสงวนประกอบดวย 2 ประเด็นหลัก ไดแก
(1) การไมปฏิบัติตามสนธิสัญญาฯ และพิธสี ารฯ เพื่อปองกันตนเองตามขอ 51
ของกฎบัตรสหประชาชาติ
(2) การไมให Negative Security Assurance (NSA) กับประเทศที่ไมใชภาคี
สนธิสัญญาวาดวยการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร
- สหราชอาณาจักรแจงวา จะมีแถลงการณในการลงนามพิธีสารใน 2 ประเด็น ไดแก
(1) การไมปฏิบัติตามขอ 2 ของพิธีสาร SEANWFZ (ไมให NSA) หากภาคีของ
สนธิสัญญา SEANWFZ ไมปฏิบัติตามสนธิสัญญาวาดวยการไมแพรขยายอาวุธนิวเคลียร
(2) การสงวนสิทธิ์ในการทบทวนการปฏิบัติตามขอ 2 ของพิธีสาร และการสงวน
สิทธิ์ในการถอนตัวออกจากพิธีสารฯ โดยแจงลวงหนา 3 เดือน1 หากมีภัยคุกคาม การพัฒนา และการแพร
ขยายอาวุธที่มอี านุภาพทําลายลางสูง (โดยไมระบุวาจะตองเปนรัฐภาคีสนธิสัญญาฯ)
- รัสเซียขอมีขอสงวนในเรื่อง Negative Security Assurance (ขอ 2 ของพิธีสารฯ) ใน
2 กรณีคือ
(1) หากรัสเซีย กองกําลังของรัสเซีย หรือพันธมิตรของรัสเซีย/ รัฐที่รัสเซียมีพนั ธกรณี
ดานความมัน่ คง ถูกโจมตีโดยรัฐที่ไมมีอาวุธนิวเคลียรรว มกับ NWS
(2) หากรัฐภาคีของสนธิสัญญาฯ อนุญาตใหเครื่องบินหรือเรือที่มีอาวุธนิวเคลียรของ
ตางชาติเขาเทียบทา ตลอดจนการนําอาวุธนิวเคลียรผา นอาณาเขตของตน
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- อาเซียนจึงขอเลื่อนพิธกี ารลงนามในเอกสารที่เกีย่ วของของ SEANWFZ ทั้ง 3 ฉบับ
ออกไปกอน เพื่อจะไดมีเวลาพิจารณาขอสงวนตางๆ อยางรอบคอม โดยหวังวาจะสามารถมีการลงนามได
ในชวงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 ในเดือนพฤศจิกายน 2555
การสงเสริมบทบาทสนธิสัญญา SEANWFZ ที่ประชุม UNGA
1. อาเซียนไดเสนอรางขอมติเกี่ยวกับ SEANWFZ Treaty ครั้งแรกใน UNGA62 โดยมี
ลักษณะเปน biannual resolution (เสนอทุก 2 ป) ขอมติดังกลาวไดรบั การรับรองโดยเสียงสนับสนุนจาก
174 ประเทศ งดออกเสียง 5 ประเทศ (ฝรั่งเศส อิสราเอล หมูเกาะมารแชล ไมโครนีเซีย และสหรัฐฯ งดออด
เสียง) และคัดคาน 1 ประเทศ
2. ในระหวางการเปนประธานอาเซียนและประธาน SEANWFZ Commission ของไทย
ในป 2552 SEANWFZ Commission ไดเสนอรางขอมติเกี่ยวกับ SEANWFZ ในที่ประชุมคณะกรรมการ 1
ของ UNGA64 เพื่อเปนการแสดงบทบาทของไทย และยกระดับความสําคัญของกลไกการหารือเรื่อง
SEANWFZ ในเวทีระหวางประเทศ ตลอดจนใชประโยชนจากการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายดานความมัน่ คงและ
การลดอาวุธของรัฐบาลสหรัฐฯ
3. ในป 2552 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการ 1 ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
ครั้งที่ 64 (UNGA64) ไดรับรองมติเกี่ยวกับเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(SEANWFZ) โดยมีประเทศรวมอุปถัมภ 20 ประเทศ ประเทศออกเสียงสนับสนุน 172 ประเทศ งดออกเสียง 5
ประเทศ (ฝรั่งเศส อิสราเอล หมูเกาะมารแชล ไมโครนีเซีย และสหรัฐฯ งดออดเสียง) โดยไมมีประเทศใด
คัดคาน ซึ่งสหรัฐอเมริกาไดเปลี่ยนทาทีจากคัดคานรางขอมติใน UNGA62 เปนงดออกเสียงใน UNGA64
และสหราชอาณาจักรจากงดออกเสียง เปนสนับสนุน
4. ในป 2554 มติเรื่อง SEANWFZ ไดรับการรับรองและการรวมอุปถัมภจาก NWS อยาง
เปนเอกฉันทเปนครั้งแรก
การดําเนินการอื่นภายใตสนธิสัญญาฯ
1. ในการประชุม SEANWFZ Commission เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 ที่ประชุมไดเสนอ
ใหมีความรวมมือระหวางเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร 5 แหงทั่วโลก (เอเชียตะวันออกเฉียงใต แอฟริกา เอเชีย
กลาง ละตินอเมริกาและคาริบเบียน แปซิฟกใต) และมองโกเลีย รวมทั้งให SEANWFZ มีปฏิสัมพันธที่
เหมาะสมกับอินเดียและปากีสถาน สนับสนุนใหมีการแบงปนขอมูลระหวางภาคีสนธิสัญญาฯ ในเรื่องการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร และรวมมือกับ IAEA ในการคนควาวิจยั และใชพลังงาน
นิวเคลียรในทางสันติ อันเปนมาตรการเพือ่ สรางความไวเนื้อเชื่อใจ นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบหมายให
คณะทํางาน SEANWFZ หารือในรายละเอียดเกี่ยวการสงเสริมใหภาคีสนธิ สัญญา SEANWFZ บรรลุซึ่ง
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ขอตกลงในประเด็นที่ยังคัง่ คาง เพื่อใหสามารถดําเนินการเพื่อใหประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียรลงนามในพิธี
สารแนบทายสนธิสัญญาฯ ได
2. ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 18 ในเดือนพฤษภาคม 2554 ที่ประชุมสนับสนุน
ความรวมมือระหวางเขตปลอดอาวุธนิวเคลียรตางๆ และให SEANWFZ มีปฏิสัมพันธกับเขตปลอดอาวุธ
นิวเคลียรตางๆ ในดานการแบงปนประสบการณและแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศ เพื่อสงเสริมการไมแพรขยาย
และลดอาวุธนิวเคลียร และการใชพลังงานนิวเคลียรในทางสันติ ซึง่ ที่ประชุม SEANWFZ Commission ใน
เดือนกรกฎาคม 2554 ไดย้ําถึงประเด็นเหลานี้ดวย
กรมอาเซียน
กรกฎาคม 2555
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