
ความคืบหน้า 
การประชุมใหญระหวางอหิรานและชาติมหาอํานาจ ๖ ชาติ 

(P5+1: สหรฐัฯ องักฤษ ฝรัง่เศส จนี รสัเซยี และเยอรมนี) เมื่อ ๑๔ 
ก.ค.๕๘ ณ กรงุเวียนนา ประเทศออสเตรยี เพือ่ใหทบวงการพลงังาน
ปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic Energy Agency: 
IAEA) ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความชํานาญพิเศษดานปรมาณูของ
องคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) เขาไปดําเนินการ
ตรวจสอบโครงการพัฒนานิวเคลียรของอิหราน เพื่อแลกกับการ
ยกเลิกมาตรการควํ่าบาตรของชาติมหาอํานาจ ซึ่งสามารถบรรลุ
ขอตกลงรวมกันไดแลว โดย IAEA จะมีการเปดเผยรายงานการ
ดําเนินการตรวจสอบภายใน ๑๕ ธ.ค.๕๘ น้ี 
            
สาระสาํคัญในข้อตกลง 

กรอบขอตกลงระหวางอหิรานและชาติมหาอํานาจ มีสาระ 
สําคัญที่เปนประเด็นหลักอยู ๓ ขอ คือ 

๑) อหิรานจะตองอนุญาตใหผูสงัเกตการณจาก IAEA เขาไป
ดําเนินการตรวจสอบกิจกรรมที่สงสัยวาจะมีการพัฒนานิวเคลียร
ในพื้นที่ตางๆ ของอิหรานได ซึ่งรวมถึงเขตพื้นที่ที่อยูในความดูแล
รบัผดิชอบของกองทพัอหิรานดวย และในขณะเดียวกนัอหิรานกยั็ง 

มสีทิธ์ิทีจ่ะทกัทวงคํารองของชาติมหาอํานาจตอ UN เพือ่ใหทีป่ระชุม
พิจารณาไดเชนเดียวกัน  

๒) หากอหิรานละเมดิขอตกลงฉบบัน้ี และกลบัมาดําเนินการ
พัฒนานิวเคลยีรตอ มาตรการควํ่าบาตรของ UN ก็จะกลับมามีผล
บังคับใชอีกครั้งภายใน ๖๕ วัน 

๓) มาตรการควํ่าบาตรของ UN เกี่ยวกับการไมซื้อขาย
อาวุธกับอิหราน จะยังคงมีผลบังคับใชตอไปอีก ๕ ป ในขณะที่
การควํ่าบาตรเกี่ยวกับการไมซื้อขายขีปนาวุธกับอิหรานจะมีผล
บังคับใชตอไปอีก ๘ ป 

ซึ่งขอตกลงฉบบัน้ีจะถูกสงตอไปยังคณะมนตรีความมั่นคง
แหงสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) 
เพื่อดําเนินการพิจารณาตอไป ซึ่งคาดวาจะมีผลบังคับใชภายใน
สิ้นเดือน ก.ค.๕๘ น้ี ถาหากไมมีปญหาสอดแทรกอื่น 

         
บทวิเคราะห์ 

กรอบขอตกลงครัง้น้ี ถือไดวาเปนการเสนอทางเลือกใหแก
อหิรานมีโอกาสขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางใหมๆ ที่สรางสรรค
มากย่ิงข้ึน และถึงแมวาอหิรานกจ็ะยังคงมสีทิธ์ิในการเสรมิสมรรถนะ
ยูเรเนียมตอไปได แตจะตองอยูในระดับที่ขอตกลงระบุไว คือ  
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๑๔ ก.ค.๕๘ ถือวาเปนวันแหงประวัติศาสตรในตะวันออกกลาง เมื่ออิหรานและชาติมหาอํานาจไดบรรลุ
ขอตกลงนวิเคลียรอหิราน ซึง่นบัวาเปนการปดฉากการเจรจาท่ีดําเนนิมาอยางยาวนานหลายทศวรรษ 

“อิหร่าน” พลิกหน้าประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง 
      เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความมันคง        ฉบับที  ๑๙/๕๘   (๑ - ๑๕ ก.ค.๕๘) 



อหิรานจะตองไมสะสมยูเรเนียมในปรมิาณทีม่ากพอสําหรบัการนําไป
ผลติอาวุธนิวเคลยีรได  

ซึง่ขอตกลงฉบบัน้ีไดสงผลกระทบตออหิรานและตะวันออกกลาง 
ทั้งในดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม ดังน้ี 
 

ด้านความมนัคง 
การที่ขอตกลงฉบับน้ีมีผลบังคับใชเพียงแค ๑๐ ป ซึ่งใน

รายละเอยีดไดมกีารอนุญาตใหอหิรานสามารถเสรมิสมรรถนะยูเรเนียม
เพื่อสันติภาพไดน้ัน อาจมีทั้งขอดีขอเสีย กลาวคือ ขอดี ขอตกลง
ฉบับน้ีจะชวยผอนคลายความตึงเครยีดและความหวาดระแวงใหแก
ประเทศตางๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค โดยเฉพาะชาติพันธมิตรของ
สหรฐัฯ อยางซาอดิุอาระเบยี ซึง่มีความเช่ือเสมอมาวาอิหรานเปนผู
อยูเบือ้งหลงัและคอยใหความชวยเหลอือยางลบัๆ แกกลุมกอการราย 
ทั้งในซเีรยี เยเมน และประเทศอืน่ๆ ในภูมิภาค นอกจากน้ี ยังถือวา
เปนการแสดงความบรสิทุธ์ิใจของอหิราน และเปนการพสิจูนขอกลาวหา
ทีว่าอหิรานกําลงัพฒันาอาวุธนิวเคลยีรอยางลบัๆ ซึง่อหิรานไดปฏิเสธ
ขอกลาวหาน้ีมาโดยตลอด สวน ขอเสีย อาจทําใหอิหรานมีความรู
ความเช่ียวชาญดานการพฒันานิวเคลยีรเพิม่มากข้ึน ซึง่ภายหลังจาก 
๑๐ ป ทีร่ะบไุวในขอตกลง อหิรานอาจจะสามารถกลบัมาดําเนินการ
พัฒนาอาวุธนิวเคลียรไดเต็มรูปแบบอีกครั้ง 

 

ด้านเศรษฐกจิ 
การยุติการควํ่าบาตรตออหิราน จะสงผลทําใหระบบเศรษฐกจิ

ในภาพรวมของอิหรานเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว เน่ืองจากอิหราน
สามารถกลบัเขาสูตลาดพลงังานไดอกีครัง้ (อหิรานเปนประเทศทีอ่ดุม
ไปดวยแหลงนํ้ามนัและกาซธรรมชาติ) ซึง่รายไดสวนใหญของประเทศ
มาจากการสงออกพลังงาน นอกจากน้ี การยอมรับในหลักการตาม
ขอตกลงฉบับน้ี จะสงผลทําใหอหิรานไดรับเงินทีถู่กสถาบนัการเงนิ
ระหวางประเทศอายัดไวมากกวาหลายหมื่นลานดอลลารสหรัฐฯ 
กลับคืนมา และการแซงคช่ันในลักษณะตางๆ ก็จะถูกยกเลิกไป
เชนเดียวกัน  

 ในชวงแรกๆ ของการยกเลกิมาตรการควํ่าบาตร อาจจะยัง
ทําใหประเทศตางๆ ทีส่นใจจะเขาไปลงทนุ หรอืเคยเปนคูคาของอหิราน 
ขาดความเช่ือมั่นและไมกลาที่จะเขาไปลงทุนในอิหรานมากนัก ซึ่ง
อหิรานอาจจะตองใชระยะเวลาหลายปกวาทีจ่ะทําใหระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศพัฒนาไดอยางเต็มที่  

 

ด้านสงัคมจติวทิยา 
ขอตกลงฉบับน้ี จะทําใหระบบเศรษฐกิจทุกระดับดีข้ึน

ตามลําดับ และเมื่อระบบเศรษฐกิจดีข้ึนก็จะสงผลทําใหประชาชน
ชาวอิหรานกวา ๗๗ ลานคน มีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึนตามไปดวย
เน่ืองจากความตึงเครียดภายในประเทศกลับมาอยูในภาวะปกติ  

การนําเขาสินคาประเภทสิ่งของเครื่องใช อาหาร ยารักษาโรค 
เทคโนโลยี ฯลฯ สามารถกระทําไดเชนเดิม สงผลทําใหประชาชน
ชาวอิหรานมีสขุภาพกายและจิตใจที่ดี ไมตองวิตกกังวล หวาดกลวั
สงคราม อดอยาก ขาดแคลนสิ่งของอุปโภคและบริโภคอีกตอไป  
 

ผลกระทบต่อไทย 
ไทย - อิหราน มีความสัมพันธที่ดีและราบรื่นมาโดยตลอด 

แตในชวงทีอ่หิรานถูกควํ่าบาตร สงผลทําใหการคาระหวางไทยและ
อหิรานประสบปญหาอยางมาก โดยเฉพาะการทําธุรกรรมทางการเงนิ
และการสงออกสินคาไปยังอหิราน และการทีช่าติมหาอํานาจยกเลกิ

มาตรการควํ่าบาตรตางๆ ตออหิราน จะสงผลทําใหการคาระหวางไทย - 
อหิรานมคีวามสะดวกมากย่ิงข้ึน อีกทัง้ ยังเปนโอกาสใหไทยสามารถ
เปดตลาดการคาภาคเกษตร (ขาว ผัก ผลไม เน้ือสัตว ฯลฯ) และ
สินคาอุปโภคบริโภค (เครื่องมือเครื่องใชทางการเกษตร เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิคส เทคโนโลยี ฯลฯ) เพิ่มมากข้ึน 

อิหรานมีแหลงกาซธรรมชาติสํารองเปนอันดับสองของโลก   
มีปริมาณนํ้ามันสํารองเปนอันดับสี่ของโลก สวนไทยเองก็มีปญหา
ความมัน่คงดานพลงังานอยู ฉะน้ัน ไทยควรใชโอกาสในชวงทีม่หาอํานาจ
ยกเลกิมาตรการควํ่าบาตรอหิราน ดําเนินยุทธศาสตรเชิงรกุเพือ่พฒันา
กรอบความรวมมือดานพลังงานระหวางไทย - อิหราน ใหมากข้ึน 
ซึง่จะทําใหไทยมปีรมิาณพลงังาน (กาซธรรมชาติ และนํ้ามนั) ทีเ่พยีงพอ
กับความตองการใชในการพัฒนาประเทศ 
 

ข้อคิดเห็นอืน  ๆ
๑) ความสําเรจ็ในการใชกรอบการเจรจาแบบพหภุาคี (การเจรจา

รวมกนัหลายฝายระหวางอหิรานกับชาติมหาอํานาจ ๖ ชาติ) ครั้งน้ี 
ถือเปนขอพิสูจนที่สามารถยืนยันไดวา การรวมมือกันหรือการมี
ปฏิสมัพนัธกนัอยางสรางสรรคของประเทศคูขัดแยง เพือ่หาทางออก
ของปญหาความขัดแยงโดยสนัติวิธีน้ันเปนสิง่ทีป่ระสบความสําเรจ็เสมอ  

๒) กรอบความรวมมอืหรอืกรอบขอตกลงระหวางอหิรานกบั
ชาติมหาอํานาจ สามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดีใหแกชาติสมาชิก
อาเซียนไดเปนอยางดี เชน กรณีปญหาความขัดแยงในทะเลจีนใต 
ซึ่งมีชาติสมาชิกอาเซียนบางประเทศเปนคูขัดแยงกับจีนน้ัน หาก
ชาติสมาชิกอาเซยีนและประเทศคูขัดแยงใหความสําคัญและรวมมอืกนั
แกไขปญหาดวยสนัติวิธี โดยใชอาเซยีนเปนเวทใีนการพดูคุยไกลเกลีย่
ปญหาระหวางกันก็จะสงผลทําใหปญหาตางๆ เหลาน้ันคลี่คลาย
ลงไปได 

 

อ้างอิง 
๑) บีบีซีไทย. BBC Thai. สืบคนวันที่ ๑๔ ก.ค.๕๘  
๒) ผูจัดการ Online. www.manager.co.th. สืบคนวันที่ 

๑๔ ก.ค.๕๘  
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