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ข้อพิพำทกรณี South China Sea  
 จากอนุสัญญาสหประชาชาติปี ๒๕๒๕ ได้ก าหนดแนวทาง
เกี่ยวกับสถานภาพของหมู่เกาะต่างๆ เขตไหล่ทวีป เขตทะเลปิด 
และขอบเขตน่านน  า บทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับกรณีของทะเลจีนใต้ 
ได้แก่ มำตรำ ๓ ก าหนดให้ทุกรัฐมีสิทธิ์ก าหนดเขตน่านน  าทาง
ทะเลของตนได้ไม่เกิน ๑๒ ไมล์ทะเล มำตรำ ๕๕-๗๕ ก าหนด          
เขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) ในรัศมี 
๒๐๐ ไมล์ทะเลถัดจากเขตน่านน  าของแต่ละประเทศ ซึ่งให้อ านาจ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั งหมดในน่านน  า   
บริเวณนั น และมำตรำ ๗๖ ก าหนดให้แต่ละประเทศสามารถใช้
อ านาจอธิปไตยเหนือเขตไหล่ทวีปเพื่อการส ารวจและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติในพื นท่ีนั นได้ 
 การก าหนดเขตเศรษฐกิจเฉพาะตามบทบัญญัติดังกล่าว  
จึงก่อให้เกิดความเป็นไปได้ของการอ้างสิทธิ์เหนือพื นท่ีท่ีคาบเกี่ยว
กันในบริเวณท่ีเป็นกึ่งทะเลปิดอย่างทะเลจีนใต้ กระท่ังเกิดการ
ปะทะกันระหว่างผู้อ้างสิทธิ์หลายประเทศ  
 อีกประการท่ีส าคัญ คือ ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางการ
เดินเรือท่ีในแต่ละปีจะมีเรือสินค้าจากหลายประเทศแล่นผ่าน  
กว่า ๕๐,๐๐๐ ล า โดยส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรป ความตึงเครียดท่ี
อาจเกิดขึ นในเส้นทางการเดินเรือหลังจากกฎหมายใหม่ของจีน   
มีผลบังคับใช้ และการเปิดเผยแผนท่ีแสดงกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้
ฉบับใหม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการค้าโลก สันติภาพ
และความมั่นคงในภูมิภาคนี ด้วย เนื่องจากแสนยานุภาพทาง
การทหารท่ีเพิ่มขึ นของจีน จะท าให้ประเทศท่ีอ้างสิทธิ์เหนือทะเล
จีนใต้ต้องยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศ
ตนด้วยเช่นกัน 
 
 

ทิศทำงและแนวโน้มของปัญหำ 
 กรณีที่ ๑ ในปี ๒๕๕๖ ข้อพิพาทเกี่ยวกับทะเลจีนใต้     
จะยังคงเป็นวิกฤตต่อไป เมื่อกฎหมายใหม่ของประเทศจีน 
เกี่ยวกับการตรวจเรือต่างชาติท่ีเข้าไปในอาณาเขตเกือบทั งหมด
ของทะเลจีนใต้ตามแผนท่ีเส้นประ ๙ เส้น ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันท่ี              
๑ มกราคม ๒๕๕๖ ระบุให้เจ้าหน้าท่ีต ารวจของจีนสามารถขึ นไป
บนเรือ ตรวจสอบ กักกัน ริบ หรือไม่ให้แล่นต่อไป รวมทั งสามารถ
ขับไล่เรือต่างประเทศท่ีเข้ามาในน่านน  าของจีนอย่างผิดกฎหมาย
ประเด็นดังกล่าวท าให้ชาติอาเซียนแสดงความกังวล เนื่องจาก
กฎหมายฉบับนี ไม่เพียงแต่จะมีผลกระทบต่อประเทศท่ีอ้างสิทธิ์
เหนือดินแดนดังกล่าวเท่านั น แต่ยังมีผลต่อประเทศท่ีต้องผ่าน
เส้นทางทางทะเลท่ีส าคัญสายนี อีกด้วย 

 
 

 จากการที่ประเทศสมาชิกทั้ง ๔ ประเทศของอาเซียน คือ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และบรูไน มีกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้กับ
ประเทศจีนนั้น ท าให้อีก ๖ ประเทศในภูมิภาคต่างสงวนท่าทีในการสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเสมือนเผือกร้อนที่ไม่มี
ชาติใดอยากจะข้องเก่ียวหรือเป็นเจ้าภาพในการเจรจาหาข้อยุติ ประกอบกับในปีนี้จีนออกกฎหมายใหม่เกี่ยวกับการตรวจเรือต่างชาติที่ผ่าน
เข้าออกทะเลจีนใต้และแผนที่แสดงกรรมสิทธิ์ใหม่ จึงอาจน าไปสู่การคัดค้านและความขัดแย้งที่รุนแรงมากขึ้นเนื่องจากเกี่ยวเนื่องกับการ
อ้างอิงกรรมสิทธิ์ของประเทศอ่ืนๆที่มีส่วนได้ส่วนเสีย  

บทควำมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมมั่นคงของประเทศรำยสัปดำห์           ฉบับที่  ๑๔/๕๖      ๑๔ - ๒๐ มกรำคม  ๒๕๕๖ 
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แผนทีเ่ดิม:  
แสดงพื นทีอ่า้งสทิธิข์องจีน  
"Ox tongue"  (เส้นสีแดง) 
และพื นที่ เขตเศรษฐกิจ
เฉพาะ (Exclusive Eco-
nomic Zone: EEZ)  
 
 
 
 
แผนที่ใหม่:  
จีนเผยแพร่แผนที่อ ย่าง
เป็นทางการซ่ึงรวมเอา
พื นที่ของเกาะบริเวณฝั่ง
ท ะ เ ล ต ะ วั น ต ก ข อ ง
ฟิลิปปินส์ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง
ในทะเลจีนใต้เข้าไว้ด้วย
เสมื อนว่ าพื นที่ บ ริ เ วณ
ดังกล่าวเป็นเขตอ านาจ
อธิปไตยของจีน 
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 กรณีที่ ๒ บทบาทของเลขาธิการอาเซียนคนใหม่ คือ  
นายเลอลวงมินห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ของเวียดนาม ท่ีเพิ่งรับต าแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี       
๙ มกราคม ๒๕๕๖ ขณะท่ีเวียดนามกับจีนมีความระหองระแหง
ในกรณีทะเลจีนใต้ค่อนข้างเปิดเผย อาจท าให้จีนเกิดความระแวง
ในท่าทีของเลขาธิการฯต่อประเด็นดังกล่าว และแม้ว่าจีนจะ 
ยอมเข้าร่วมลงนามในร่าง Code of Conduct on the South 
China Sea (COC) แล้วก็ตาม แต่ก็ยังคงปฏิเสธท่ีจะให้มีเนื อหา
ท่ีกระทบต่ออธิปไตยของตนและยืนยันให้ ใช้การ เจรจา         
แบบทวิภาคีในการแก้ปัญหาข้อพิพาทเท่านั น ฉะนั น COC      
จึงยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างจริงจังเช่นกัน 

กรณีที่ ๓ การแทรกแซงของมหาอ านาจอย่างสหรัฐฯ และ
อินเดียในการคานอ านาจกับจีน เนื่องจากทั ง ๒ ประเทศ             
มีผลประโยชน์ในเส้นทางขนส่งสินค้าและการส ารวจแหล่ง
น  ามันดิบนอกชายฝั่งเวียดนาม ทั ง ๒ ประเทศจึงน่าจะให้            
การสนับสนุนและความช่วยเหลือแก่เวียดนามและฟิลิปปินส์            
ในทุกวิถีทางอย่างจริงจัง 

 
ข้อเสนอใหม่: แนวทำงแก้ไขข้อพิพำท 
 ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหา คือ การแสวงหาความร่วมมือ
โดยก้าวข้ามประเด็นเรื่องอธิปไตย หรืออนุมานว่ามีอธิปไตย
ร่วมกันชั่วคราว ในท่ีนี แนวทางในการน าเสนอท่ีค่อนข้าง
สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีท่ีอาเซียน            
ยึดมั่น มีดังนี  
 วิธีที่ ๑ การปล่อยให้เป็นการเจรจาในระดับ“ทวิภาคี” 
ของคู่กรณีแต่ละคู่  ขณะเดียวกันอาเซียนอาจส่งสารเตือน       
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของภูมิภาคฯได้เป็น                 
ครั งคราว ซึ่ ง เป็นการปฏิบั ติตามหลักการพื นฐานส าคัญ        
ของอาเซียนว่าด้วยการไม่แทรกแซงการเมืองภายในของประเทศ
สมาชิก (non-interference policy)  หากประสบความส าเร็จ
ก า ร ยึ ด มั่ น ใ นแ น ว ทา ง ดั ง ก ล่ า ว จ ะ เ ป็ น แ บ บ อย่ า ง แ ก่       
ประชาคมโลกในการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี  
 วิธีที่  ๒  การ ตั งคณะกรรมการร่ วมหลายฝ่ายจาก          
ทุกประเทศที่อ้างสิทธิและประเทศสมาชิกในภูมิภาค เพื่อจัดสรร
และแสวงหาความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรใน
พื นท่ีทับซ้อน โดยอาศัยกระบวนการเจรจาแบบพหุภาคีตาม
กรอบความร่วมมือพัฒนาร่วมกัน (Joint  development) เช่น 
การท าประมง การใช้ทรัพยากรใต้ทะเล รวมถึงการให้ทหาร           
หรือหน่วยงานความมั่นคงร่วมลาดตระเวนตรวจตราพื นท่ี 
 

 วิธีที่ ๓ หากไม่สามารถหาทางออกใดๆ เสนอให้ทุกฝ่าย
ยุติประเด็นข้อพิพาทและไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีแสดงการใช้สิทธิ
อธิปไตยจนกว่าจะพร้อมหาทางออกใหม่อีกครั ง 

แม้การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interest) 
จะเป็นภารกิจส าคัญท่ีแต่ละประเทศต้องธ ารงไว้  แต่หาก
ผลประโยชน์แห่งชาตินั นอาจน าไปสู่ความแตกแยกของหลาย
ประเทศ การบริหารและจัดสรรผลประโยชน์เหล่านั นร่วมกัน
อย่ า งสั น ติ วิ ธี ย่ อมแสดง ให้ เห็ นถึ งความมี อ า รยะธรรม                     
และเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย (Win Win Solution) 

 
ประเทศไทยกับกรณี The South China Sea 
 ส าหรับประเทศไทยแล้ว แม้ไม่ได้มีข้อพิพาทโดยตรง      
ในน่ านน  าทะ เลจีน ใ ต้  แ ต่ ในฐานะสมาชิกอา เซี ยนและ                      
“ผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับจีน” ด้วยนั น จึงจ าเป็นต้อง
พิจารณาสถานการณ์อย่างรอบคอบ การเสนอความคิดเห็น 
สนับสนุน หรือด าเนินการใดๆ จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส                
และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความไว้เนื อเชื่อใจ (Mutual 
Trust) พร้อมกับการถ่วงดุลอ านาจ (Balancing of Power)           
ของมหาอ านาจท่ีเข้ามาเป็นตัวแปรส าคัญอย่างจีน สหรัฐฯ และ
อินเดียในกรณีดังกล่าวด้วย สิ่งนี ถือเป็นศาสตร์และศิลป์ท่ีจะ
ส่งผลถึงความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ของประเทศ     
ซึ่งถือเป็นภารกิจส าคัญท่ีท้าทายความสามารถของประเทศไทย
เป็นอย่างยิ่ง....... 
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