
 

 ในอดตีประเทศมหาอ านาจตา่งๆ มกัใช้กลวธิกีารเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของประเทศเพือ่ต่อรองกับประเทศคู่พิพาทดว้ยการเร่งสะสมอาวุธยทุโธปกรณ์
และขยายไปสู่อาวธุนวิเคลียร์ โดยบบีบงัคบัให้ประเทศคูพ่พิาทยอมจ านนตอ่ภาวะ
สงคราม ซ่ึงนับได้ว่าเป็นการจุดประกายให้เกิดการสะสมอาวุธของประเทศ     
อืน่ๆ ตามมา 
 ผลการวจัิยจาก สถาบนัวจัิยสันตภิาพระหวา่งประเทศสตอกโฮล์ม (SIPRI)     
ซ่ึงเปน็สถาบนัอสิระทีค่น้ควา้เร่ืองการลดอาวธุ และความมัน่คงในระดบันานาชาต ิ
เปิดเผยว่า ทวีปเอเชีย มีการน าเข้าอาวุธสงครามมากที่สุดในโลกอยู่ในขณะนี ้     
ซ่ึงตลอดระยะเวลา ๕ ปทีี่ผ่านมา ทวปีเอเชียน าเขา้อาวธุเปน็จ านวนสูงถงึ ๔๔% 
ตามมา เป็นอันดับสองด้วยทวีปยุโรป ๑๙% ภูมิภาคตะวันออกกลาง ๑๗% 
ทวปีอเมริกาเหนอืและใตร้วมกนั ๑๑% และปดิทา้ยดว้ยทวปีแอฟริกา ๙%  
 ส าหรับยอดการส่ังซ้ือประเทศในเอเชีย พบว่า อินเดีย เป็นอันดับหนึ่ง 
๑๐% อันดบัสอง คือ เกาหลีใต้ ๖% จีนและปากีสถานอยูใ่นอนัดบัสามร่วมกัน 
๕% และสิงคโปร์ ๔% ทัง้นี ้ประเทศดงักล่าว มยีอดการส่ังซ้ืออาวธุรวมกนัสูงถึง 
๓๐% ของโลก ในส่วนประเทศผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ของโลกประกอบด้วย 
สหรัฐฯ รัสเซีย เยอรมน ีฝร่ังเศส และจีน ตามล าดบั ซ่ึงหลายปทีีผ่่านมา ประเทศ
สมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทยได้มีการจัดสรรงบประมาณทางการทหารเพิ่มขึ้น
มหาศาล เพือ่จัดซ้ืออาวธุยทุโธปกรณ์ใหม ่และยังมีการฝึกทดลองประสิทธิภาพ
อาวธุกนัอยา่งจริงจัง หรืออาจมองไดว้า่เปน็การแขง่ขนัประลองแสนยานภุาพทาง
ทหารระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียนกนัเอง หรือเพยีงตอ้งการแสดงศกัยภาพให้
ประเทศมหาอ านาจอยา่งจีนไดเ้ห็นเทา่นัน้   
 ทั้งนี้ ภาพโดยรวมค่าใช้จ่ายด้านการทหารของกลุ่มประเทศอาเซียนมี
อัตราเติบโตสูงขึ้น ซ่ึงอินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชามีการจัดสรรงบทหาร

เพิ่มขึ้นจากเดิมกว่า ๘๐%  ส่วนไทยนั้น งบกองทัพเพิ่มแบบก้าวกระโดด
โดยเฉพาะในช่วงหลังปรัีฐประหาร ๒๐๐๖ ถงึแมว้า่ตวัเลขคา่ใช้จ่ายทางการทหาร
จะสามารถสะท้อน “ขนาด” และ “ความทนัสมยั” ของกองทพัได้ในระดบัหนึ่ง 
แต่ก็ไม่สามารถบ่งช้ีสถานการณ์การแข่งขันสะสมอาวุธได้ชัดเจนนัก เพราะ
คา่ใช้จ่ายทีเ่ปน็เงินเดอืน คา่ปฏิบตักิารและบ ารุงรักษา คา่ลงทนุพฒันาอาวธุและ
คา่จัดซ้ืออาวุธ ถกูรวมอยูด่้วยกนั ทั้งนี้ ยงัมขี้อมูลอีกด้านทีค่วรพจิารณารว่มคือ
ประเภทอาวุธที่มีการจัดซ้ือของประเทศในอาเซียน ได้แก่  อินโดนีเซีย            
ซ้ือเคร่ืองบินขับไล่ Su-30MKK จากรัสเซีย  เรือด าน้ าจากเกาหลีใต้ เคร่ืองบิน
ขนส่งขนาดกลางจากสเปน เคร่ืองบนิตอ่ตา้นการกอ่การร้ายจากบราซิล ขปีนาวธุ
สกัดเรือรบจากจีน เคร่ืองบินขับไล่ F-16 จากอเมริกา และระบบเรดาร์ตรวจ
ชายฝ่ังจากจีนและอเมริกา เวยีดนาม ซ้ือเรือด าน้ าและเคร่ืองบนิขบัไล่จากรัสเซีย
และขีปนาวุธจาก อิสลาเอล สิงคโปร์ ซ้ือเคร่ืองบินขับไล่ F-15SG จากอเมริกา 
และเรือด าน้ าจากสวีเดน ฟิลิปปินส์ ซ้ือเคร่ืองบินขับไล่ FA-50 จากเกาหลีใต ้
เฮลิคอปเตอร์ตรวจทางทะเลจากอิตาลี และเรือตรวจชายฝั่งจากญีปุ่่นและอาจ
ก าลังซ้ืออาวุธจากโปแลนด์ สเปน แคนาดา ฝร่ังเศส หรือแม้แตรั่สเซียเพิ่มด้วย 
มาเลเซีย ซ้ือรถถังจากโปแลนด์ เรือด าน้ า Scorpene จากการร่วมผลิตของ
ฝร่ังเศสกบัสเปน และมแีผนจะซ้ือเคร่ืองบนิขบัไล่ในเร็วๆ นี ้ส่วนกมัพูชา ซ้ือรถถงั
จากยุโรปตะวนัออกและจีนให้รถบรรทุกเพือ่ใช้ในกองทัพ ๒๕๗ คัน และยังให้
เงินกูซ้ื้อเฮลิคอปเตอร์ทีผ่ลิตจากจีน ส่วนไทย ซ้ือเคร่ืองบนิขบัไล่ JAS 39 Gripen 
จากสวเีดน เคร่ืองบนิ Saab 340 เรือรบจากอเมรกิา และขีปนาวุธ ESSM ติดต้ัง
บนเรอืรบจากอเมรกิา นอกจากน้ี ยังมแีผนจะซือ้เครื่องบินขับไลเ่อนกประสงค์
และเรอืด าน้ าอกีด้วย.... 
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แนวโน้มการแข่งขันสะสมอาวุธในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ 
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 จากข้อมูลการน าเข้า-ส่งออกอาวุธของกลุ่มประเทศอาเซียนในช่วง ๕ ปีล่าสุด พบว่า แนวโน้มของการแข่งขันกันสะสมอาวุธก าลังทวี
สูงข้ึนอย่างรวดเร็ว  อินโดนีเซียซื้อเครื่องบินขับไล่ Su-30MKK จากรัสเซีย เวียดนามซื้อเรือด าน้ าและเครื่องบินขับไล่จากรัสเซีย สิงคโปร์ซื้อ
เครื่องบินขับไล่ F-15 SG จากอเมริกา มาเลเซียซื้อรถถังจากโปแลนด์ และไทยซื้อเครื่องบินขับไล่ JAS 39 Gripen จากสวีเดน กระแสการ
สะสมอาวุธเพื่อถ่วงดุลอ านาจกันดังกล่าวได้หมุนเวียนเกิดข้ึนตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัวโลกมาตลอดประวัติศาสตร์ยุคใหม่ อันน าไปสู่สงครามหลาย
ต่อหลายครั้งท่ีเกิดข้ึนจากความขัดแย้งกันท้ังภายในและระหว่างประเทศ ..... 
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ทฤษฎีและสถานการณ์การแข่งขันสะสมอาวุธที่ผ่านมา 
 ตามทฤษฎีในวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ได้กล่าวไว้ว่า
สถานการณ์ที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันสะสมอาวุธหรือ        
Arms Race ได้น้ัน ควรมีส่วนประกอบส าคัญ ๓ ส่วนคือ 
            (๑) ประเทศเหล่าน้ันต้องเป็นอริศัตรูกัน 
            (๒) การเพิ่มจ านวนของอาวุธยุทโธปกรณ์ในอัตราที่สูงฉับพลัน  
            (๓) เป็นลักษณะเชิงตอบโต้กัน  

การเพิ่มจ านวนหรือศักยภาพของอาวุธอันเน่ืองมาจากสาเหตุ
อื่น ที่ไม่ได้เพื่อเป็นการแข่งขันตอบโต้กันกับประเทศอื่นๆ อาจไม่ถือว่า
เป็นสถานการณ์การแข่งขันสะสมอาวุธ (Arms Race) แต่มีลักษณะที่
เรียกว่าเป็นการสะสมอาวุธ (Arms Build-up) ซึ่งอาจมีปัจจัยการเมือง
ภายในประเทศมาเกี่ยวข้อง หรือเพื่อต้องการเสริมสร้างและรักษาความ
มั่นคงในภูมิภาค แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์  Arms Build-up           
ก็สามารถท าให้ เกิดปรากฎการณ์ Security Dilemma ได้เ ช่นกัน 
โดยเฉพาะถ้าขาดการส่ือสารที่ดีระหว่างประเทศ ก็จะท าให้เกิดความ
หวาดระแวง ไม่ไว้ใจกัน และอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงได้ในที่สุด  
 กรณีตัวอย่างของการแข่งขันสะสมอาวุธจนส่งผลกระทบต่อ
ความมั่นคงโดยรวมของภูมิภาคที่ผ่านมา คือ กรณีของตะวันออกกลาง 
ได้น าไปสู่ความขัดแย้งและเกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็น
จ านวนมาก ทั้งยังท าให้สภาวการณ์โลกตึงเครียดมากขึ้น เน่ืองจาก   
ความขัดแย้งไม่ได้จ ากัดแต่เพียงคู่กรณีพิพาทเท่าน้ัน แต่ยังเกี่ยวพันกับ              
ชาติมหาอ านาจให้เข้ามามีส่วนร่วมกับความขัดแย้ง จนถึงขั้นเผชิญหน้า
กัน เช่น สหรัฐฯกับอดีตสหภาพโซเวียต ในกรณีความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มประเทศอาหรับกับอิสราเอล เป็นต้น นอกจากน้ี ความขัดแย้งใน
ภูมิภาคตะวันออกกลางยังเปิดโอกาสให้ชาติมหาอ านาจเข้ามาแทรกแซง
มีอิทธิพลในประเทศต่างๆ ดังเช่น สงครามอิรักบุกยึดคูเวตที่ท าให้ชาติ
มหาอ านาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในการขับไล่อิรัก
ออกจากคูเวตและขยายอิทธิพลเข้าไปในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
จนถึ งขั้น จัดตั้ งฐานทัพในประ เทศอิสลามหลายประ เทศ เ ช่น 
ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ เป็นต้น อีกทั้ง ยังส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง และอาจท าให้เกิดการก่อการร้ายไปทั่วโลก   
ที่ถือได้ว่าเป็นวิถีทางการต่อสู้ของผู้อ่อนแอกว่าที่มีต่อผู้เข้มแข็งกว่าอย่าง
เห็นได้ชัด 
แรงกดดันของอาเซียนในการปฏิรูปกองทัพ 

ส าหรับแผนปฏิรูปกองทัพ (Modernization plan) ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ที่ท าให้หลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงไทยมี
การใช้จ่ายด้านงบประมาณทหารมากขึ้นในช่วงหลายปีทีผ่่านมา ช้ีให้เห็น    
นัยยะ ๒ ประการ คือ 

ประการแรก : ประเทศในภูมิภาคอาจมีความหวาดระแวงซึ่ง
กันและกัน แทนที่จะยึดมั่นค าประกาศความเป็นพี่เป็นน้องกันในหมู่
ประเทศอาเซียน  

ประการที่สอง : ภูมิภาคน้ีต้องเผชิญหน้ากับมหาอ านาจ    
อย่างจีน แม้จะยังไม่ยิ่งใหญ่เฉกเช่นมหาอ านาจอย่างสหรัฐฯ แต่ก็มีการ
สะสมก าลังอาวุธอยู่ไม่น้อย  

ทั้งน้ี กระแสน าเข้าอาวุธอันมากมายน้ีอาจบั่นทอนเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้ง ยังกระทบถึงสันติภาพที่ธ ารง
มานานนับทศวรรษ และเป็นไปได้ว่าอาจมาจากการเติบโตด้านการทหาร
ของจีน ท าให้ชาติอาเซียนต่างเพิ่มการใช้จ่ายด้านการทหารมากขึ้น   
เพื่อถ่วงดุลอ านาจ และเป็นการปกป้องเส้นทางขนส่ง ท่าเรือ และเขต
แดนทางทะเล ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญด้านเศรษฐกิจของประเทศ
และจากกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเล ท าให้หลายประเทศใน
อาเซียนต่างเพิ่มแสนยานุภาพทางการทหาร  

ดังกรณี สิงคโปร์เป็นประเทศแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และเป็นผู้น าเข้ายุทโธปกรณ์รายใหญ่อันดับ ๕ ของโลกในบัญชี
รายช่ือของสถาบัน SIPRI นับตั้งแต่สงครามเวียดนามเป็นต้นมา ส าหรับ
อาวุธที่ซื้อมาเมื่อไม่นานมาน้ีเป็นเรือฟรีเกต สะท้อนให้เห็นถึงความ
อ่อนไหวของประเทศเล็กๆ ที่เป็นเกาะแห่งน้ี หรือฟิลิปปินส์ที่ไม่เคยซื้อ
อาวุ ธมานาน ก า ลังมองหา เรือฟรี เ กตติดระบบจรวดทันสมั ย            
เพื่อลาดตระเวนน่านน้ า และการเซ็นสัญญาซื้อเฮลิคอปเตอร์ ติดอุปกรณ์
เตือนภัยล่วงหน้าในการบินลาดตระเวนน่านน้ าจากค่ายยุโรป  

และจากกรณี การสะสมอาวุธเพิ่มขึ้นของประเทศคู่กรณีกับจีน
อย่างเวียดนามและฟิลิปปินส์อาจเป็นสาเหตุหน่ึงให้ประเทศอื่นๆ       
ต้องสะสมอาวุธเพิ่มตามเพื่อนบ้านอาเซียนซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศ
อาเซียนยังขาดความไว้ ใจกัน และอาจท าให้ เกิดปรากฎการณ์ 
“หวาดระแวงของความมั่นคง” (Security Dilemma) อย่างไม่ตั้งใจได้ 
และน่ันก็หมายถึงอุปสรรคต่อการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและ
การทหารของอาเซียนในอนาคต  

ในส่วนราชนาวีของไทยเองก็ก าลังมองหาเรือฟรีเกตรุ่นใหม่  
อีก ๒ ล า ซึ่งอาจจะเป็นเรือที่ผลิตในเยอรมนี เกาหลี หรือเป็นเรือฟรีเกต
ที่สหรัฐฯ ปลดประจ าการ และจะมอบให้ไทย ไว้เป็นส่วนหน่ึงในการ
พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทย เพื่อถ่วงดุลกับประเทศเพื่อน
บ้านในฐานะประเทศหน่ึงที่อยู่ในภูมิภาคน้ี              

สุดท้าย ส่ิงที่น่าเป็นห่วงคือ ประเทศสมาชิกอาเซียนก าลังอยู่
ในช่วงการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ใหม่กันอย่างมากมาย ผนวกกับ
สถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนในภูมิภาคและความไม่ไว้วางใจของ
สมาชิกอาเซียนที่มีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว สถานการณ์เช่นน้ีน่าเป็นห่วง
เพราะอาจท าให้เกิดผลกระทบทางจิตวิทยา สร้างความกังวลและ
หวาดระแวงด้านความมั่นคง และอาจท าให้ความสมดุลทางอ านาจใน
ภูมิภาคส่ันคลอนได้ ดังน้ัน ส่ิงที่อาเซียนและประเทศสมาชิกสามารถท า
ได้เพื่อช่วยบรรเทาความหวาดระแวงคือ สร้างช่องทางให้เกิดการส่ือสาร
ที่ดีระหว่างกันในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน โดยผ่านกลไกต่างๆ 
ของอาเซี ยนที่มี อยู่  อาทิ  การประชุม ADMM และการประชุม
ASEAN Summit เพื่อพูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูล  รวมทั้ ง การสร้าง
ฐานข้อมูลกลางรวบรวมข้อมูลและเปิดเผยงบประมาณทหารของแต่ละ
ประเทศสมาชิก ที่อาจช่วยบรรเทาความกังวลได้ในระดับหน่ึง แต่อย่างไร
ก็ดี ย่อมขึ้นอยู่กับสมาชิกอาเซียนเองด้วยว่าจะมีมาตรการจัดการกับ
ผลกระทบทางจิตวิทยาน้ีอย่างไร เพื่อไม่ให้การสะสมอาวุธกลายเป็น
สถานการณ์การแข่งขันสะสมอาวุธจนน าไป สู่การเกิดสงคราม           
เช่นในอดีต...๛  
อา้งองิ :    

 www.siamintelligence.com/arms-race-in-asean 
 www.atomicarchive.com  
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