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ประเมินสถานการณ์หลังผลการตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรในกรณีทะเลจีนใต้ 
หลังค าตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรต่อกรณีทะเลจีนใต้ เมื่อวันที ๑๒ ก.ค.๕๙ ที่ชี้ว่าจีนละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ

ในการอ้างสิทธิเหนือพ้ืนที่ทะเลจีนใต้ ถึงร้อยละ ๙๐ กรณีดังกล่าวน ามาซึ่งปฏิกิริยาจากนานาชาติต่อผลการตัดสินของศาล มีการ
ประเมินสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคท่ีเกิดข้ึนจากการตอบโต้ของจีนและฟิลิปปินส์ว่า มีแนวโน้มที่จะ “เกิดการเจรจาทวิภาคี” หรือ 
“เกิดการกระทบกระท่ังกัน” จนอาจเป็นสาเหตุที่ประเทศมหาอ านาจใช้เป็นเหตุผลในการเคลื่อนก าลังเข้ามาในภูมิภาคได้เช่นกัน ขณะที่
ทา่ทขีองไทยยนืยนัสนบัสนนุเปา้หมายสงูสดุของทกุฝา่ยในการด ารงผลประโยชนใ์หก้บัประชาชนของตนเอง กลา่วคอื การท าใหท้ะเลจนีใต้เป็น
ทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ความเป็นมา 
 เมือ่วนัที ่๑๒ ก.ค.๕๙ ศาลอนญุาโตตลุาการถาวร (Permanent 
Court of Arbitration: PCA) ได้มีค าตัดสินในกรณีทะเลจีนใต้ 
โดยเห็นว่า จีนละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศจริงในการอ้างสิทธิ
เหนือพ้ืนที่ถึงร้อยละ ๙๐ ของทะเลจีนใต้ โดยจีนไม่สามารถ
ครอบครองเขตเศรษฐกิจจ าเพาะในหมู่เกาะสแปรตลีย์ได้ และ
พ้ืนที่ที่มีความชัดเจนในหมู่เกาะสแปรตลีย์ว่าอยู่ภายในเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะของฟิลิปปินส์  โดยจีนไม่มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ที่ชี้ว่าจีนเคยอ้างสิทธิเหนือพ้ืนที่ (There was no 
evidence that China has historically exercised exclusive 
control over the waters or their resources.๑) นอกจากนี ้ยงักลา่ว
ดว้ยวา่ การถมเกาะเทียมของจีนนัน้ท าลายระบบนิเวศนข์องพืดหิน

ปะการงัอย่างรุนแรง๒ ซึ่งค าตัดสินชี้ให้เห็นว่าฟิลิปปินส์มีสิทธิใน
การท าประมงบริเวณหมู่เกาะปะการังสการ์โบโรห์ได้เนื่องจากเป็น
น่านน้ าของฟิลิปปินส์ตาม UNCLOS 1982   
 

สถานการณ์หลังผลการตัดสิน: ปฏิกิริยาจากนานาชาติ 
 ค าตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรมีออกมาในขณะที่จีน
ก าลงัเจรจาทวิภาคีกับสหภาพยโุรป (EU) ทีเ่ริม่ต้นขึ้นเมือ่วันอังคาร 
(วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ในกรุงปักกิ่ง ในขณะที่ EU แนะน า
ให้จีนยึดกฎหมายเป็นหลักและปฏิบัติตามค าตัดสิน๓ หลังการ
ตดัสนิครัง้นีไ้ดม้ปีฏกิริยิาจากนานาชาตติอ่ผลการตดัสนิของศาล ดงันี ้ 
 จนี ไดแ้สดงเจตจ านงชดัเจนวา่การยืน่ฟ้องตอ่ศาลนัน้ฟิลปิปนิส์
เปน็ผูย้ืน่ฟ้องฝา่ยเดยีว โดยจนีเหน็วา่ศาลไมม่อี านาจในการตดัสนิและ
ปฏเิสธใหค้วามรว่มมอืตัง้แตต่น้ ดงันัน้ ภายหลงัค าตดัสนิฯ จงึมกีาร 

คณะผู้จัดทำ : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง,    โทร/โทรสาร : ๐๒ ๒๗๕ ๕๗๑๕,    website : www.sscthailand.org  

 จนีละเมดิกฎหมายระหวา่งประเทศในการอา้งสทิธิเหนอืพ้ืนท่ีถงึ 
รอ้ยละ ๙๐ ของทะเลจนีใต ้ 

 จนีไมส่ามารถครอบครองเขตเศรษฐกจิจ าเพาะในหมูเ่กาะสแปรตลยีไ์ด ้
 พ้ืนท่ีท่ีมคีวามชดัเจนในหมูเ่กาะสแปรตลยีว์า่อยูภ่ายในเขตเศรษฐกจิ

จ าเพาะของฟิลปิปนิส ์ 
 จนีไมม่หีลกัฐานทางประวตัศิาสตรท่ี์ชีว้า่จนีเคยอา้งสทิธิเหนอืพ้ืนท่ี 
 การถมเกาะเทียมของจนีนัน้ท ารา้ยระบบนเิวศนข์องพืดหินปะการงั 

อยา่งรนุแรง 



แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาตอบโต้
อยา่งรนุแรงวา่ค าตดัสนินีเ้ปน็เพียงเศษกระดาษ (a piece of paper 
that is destined to come to naught.)๔ ซึ่งจีนจะไม่ยอมรับและ
จะไมป่ฏบิตัติาม แตท่ัง้นีก้ม็คีวามเปน็ไปไดเ้ชน่กนัทีจ่นีและฟิลปิปนิส์
จะหันกลับมาใช้วิธีทางการทูตในการเจรจาทวิภาคีร่วมกันอีกครั้ง 
เนือ่งจากทีผ่า่นมาทัง้สองประเทศมทีา่ททีีอ่่อนลง หรอืในกรณทีีจ่ะมี
การตอบโต้ในเชิงสัญลักษณ์โดยการประกาศเขตแสดงตนเพ่ือการ
ป้องกันภัยทางอากาศ (Air Defense Identification Zone: ADIZ) 
เชน่เดยีวกบัทีท่ าในทะเลจนีตะวนัออก รวมถงึการเพ่ิมการลาดตระเวน
ทางเรือ และการเพ่ิมมาตรการจับเรือประมงฟิลิปปินส์ที่เข้ามาใน
นา่นน้ ามากขึน้ นอกจากนี ้ในกรณรีา้ยแรงทีห่ลายฝา่ยเปน็กงัวล คอื 
จนีจะใชค้วามรนุแรงในการตอบโต ้ซึง่หากจนีเลอืกใชว้ธินีีจ้ะยิง่เปน็
การสรา้งความชอบธรรมใหป้ระเทศมหาอ านาจอ่ืนๆ และนานาชาติ
สามารถเขา้มาแทรกแซงในภมูภิาคมากขึน้ได ้๕     
 ฟิลิปปินส์ นาย Perfecto Yasay รัฐมนตรีกระทรวงการ
ต่างประเทศของฟิลิปปินส์ ได้ออกมาแถลงแสดงความยินดีต่อค า
ตดัสนิและต้องวเิคราะหต์่ออย่างระมัดระวงั โดยค าตดัสินจะมีส่วน
อยา่งมากในการแกป้ญัหาทะเลจนีใตต้อ่ไป อยา่งไรกด็ ีฟิลปิปนิสไ์ด้
แสดงเจตจ านงในการจะแบ่งปันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณ
ทะเลจีนใต้ร่วมกันกับจีน๖ รวมทั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของ
ฟิลิปปินส์  นาย Rodrigo Duterte ก็มีท่ าทีต้องการกระชับ
ความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้นเช่นกันซึ่งท่าทีดังกล่าวสามารถน าทั้ง
สองประเทศไปสูก่ารเจรจาแบบทวภิาคไีด้ 
 สหรัฐฯ ถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้อ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองใน
ทะเลจีนใต้ แต่สหรัฐฯ เข้ามามีบทบาทในประเด็นด้านสิทธิการ
เดินเรือผ่านพื้นที่ท่ีระบุว่าเป็นน่านน้ าสากล ที่ผ่านมาสหรัฐฯ ได้มี
ปฏิบัติการ FONOP บริเวณทะเลจีนใต้ถึง ๓ ครั้ง รวมถึงสหรัฐฯ 
เป็นพันธมิตรกับประเทศที่มีปัญหาพิพาทเรื่องดินแดนทางทะเล
กบัจนี ทัง้ฟิลปิปนิสแ์ละเวยีดนาม ซึง่สหรฐัฯ ชีว้า่อนญุาโตตลุาการมี
สทิธใินการตดัสนิ และค าตดัสนิควรไดร้บัความเคารพ โดยการตดัสนิ
ของอนุญาโตตุลาการถือว่าสิ้นสุด และมีผลผูกมัดทางกฎหมายทั้ง
จีนและฟิลิปปินส์๗ ทั้งนี้ คาดว่าสหรัฐฯ จะให้ความสนับสนุนใน
รูปแบบความช่วยเหลือทางการทหารแก่ฟิลิปปินส์และเวียดนาม
เพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการเพิ่มก าลังทหารของฐานทัพเรือสหรัฐฯ ใน
ฟิลิปปินส์มากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม หากจีนเลือกใช้ความรุนแรง
ในการแกป้ญัหากจ็ะเปน็การสรา้งความชอบธรรมใหส้หรฐัฯ ในการ
ลาดตระเวน FONOP หรือเคลื่อนก าลังเข้ามาในภูมิภาคได้มากขึ้น
ด้วยเช่นกัน  
 อาเซียนและไทย ท่าทีของอาเซียนต่อกรณีดังกล่าวยังไม่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากนัก ซึ่งแต่ละประเทศมีแนวโน้มจะ
ออกแถลงการณ์เป็นของตนเอง ในขณะที่ประเทศไทยได้ออก
แถลงการณ์ยืนยันในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจ
ระหว่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่
เอ้ืออ านวยต่อความเจริญรุ่งเรืองและการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่าน

กิจกรรมความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้
ควรได้รับการแก้ไขด้วยความพยายามร่วมกันและโดยทุกวิถีทาง 
และมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคี
ในทะเลจีนใต้ (DOC) และเร่งให้มีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุการ
เจรจาจัดท าแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
อีกทั้งไทยยืนยันการสนับสนุนต่อแถลงการณ์ที่ผ่านมาของ
อาเซียนเกี่ยวกับสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ ประเทศไทยเชื่อว่า 
เป้าหมายสูงสุดของทุกฝ่ายที่จะยังประโยชน์ให้กับประชาชนของ
ตนเอง คือ การท าให้ทะเลจีนใต้ เป็นทะเลแห่งสันติภาพ 
เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน๘ 
บททิ้งท้าย 
 การตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการต่อกรณีทะเลจีนใต้ อาจ
ท าให้ภูมิภาคมีความตึงเครียดขึ้นได้ และยังสง่ผลตอ่ทา่ทขีองหลาย
ประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและโดยอ้อม ทั้งนี้ค าตัดสินของ
ศาลฯ นั้นถึงแม้จะมีผลทางกฎหมาย แต่ก็ไม่มีอ านาจในการบังคับ
ต่อคู่กรณีให้ปฏิบัติตาม โดยจีนยืนยันไม่ยอมรับและไม่ปฏิบัติตาม
ค าตดัสนิ ซึง่ไมม่กีลไกใดๆ ทีจ่ะสามารถจดัการได ้ดงันัน้ การตดัสนิ
ดังกล่าวย่อมส่งผลต่อระบบการเมืองโลกในแง่ของการสร้าง
บรรทัดฐานส าคัญต่อกรณีพ้ืนที่พิพาทอ่ืนๆ แต่อย่างไรก็ตาม กรณี
พิพาทในทะเลจีนใต้ไม่ควรถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นอุปสรรคขัดขวาง
ความร่วมมือด้านอ่ืนๆ ในภูมิภาค และไทยยังควรยืนยันในจุดยืน 
(position) ของการแก้ไขปัญหาร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องบน
พ้ืนฐานของหลักสันติวิธี ทั้งนี้ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์จะได้ติดตาม
สถานการณ์ความคืบหน้าจากกรณีค าตัดสินดังกล่าว และ
น าเสนอบทวิเคราะห์เชิงลึกในโอกาสต่อไป... 
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