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 ในช่วงสามถึงส่ีปีท่ีผ่านมา การยืนยันอ านาจอธิปไตย
เหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ และการปฏิบัติการของจีนในดินแดน
นี้มีความแข็งกร้าวมากข้ึน โดยอีก ๕ ประเทศ ได้แก่ บรูไน 
มาเลเซีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ท่ีต่างยืนยันอ านาจ
อธิปไตยของตนเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้นี้ด้วย โดยเฉพาะ
ในช่วงสองปีท่ีผ่านมา ความขัดแย้งระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ และ
เวียดนามมีหลายเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนอย่างเห็นได้ชัด 
กระท่ังในวันท่ี ๒๔ ก.ค.๕๕ ท่ีผ่านมา จีนได้ก่อต้ังเมืองซานชา 
(Sansha City) บนเกาะยงซิง (Yongxing Island) หรือท่ีรู้จักกัน
ในช่ือ เกาะวู๊ดด้ี (Woody Island) ซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในหมู่เกาะ
พาราเซล (Paracel Islands) ข้ึนอย่างเป็นทางการ 

โดยการประกาศครั้งนี้มีข้ึนหลังจากท่ีจีนจัดต้ังกองก าลัง
ทหารรักษาการบนเกาะเพียง ๑ วัน เพื่อดูแลรักษาอธิปไตยเหนือ
เกาะ  และหมู่ เ กาะ ท้ั งหลายในทะ เล จีน ใต้  ท่ี จีนมองว่ า 
ถูกครอบครองอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงต้องการเสริมความ
เข้มแข็งในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติใน
บริเวณนั้นด้วย ท้ังนี้ เมืองซานชาเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลไห่หนาน 
ต้ังอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งห่างจากไห่หนานไปประมาณ 
๒๒๐ ไมล์ เกาะยงซิงนี้มีประชากรอาศัยอยู่ราว ๑,๐๐๐ คน     
บนเนื้อท่ีเพียง ๒.๑๓ ตร.กม. มีรัฐบาลท้องถ่ินท่ีได้รับการจัดต้ัง
จากรัฐบาลจีนให้เข้ามาบริหารพื้นท่ีราว ๒ ล้านตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมท้ังหมู่ เกาะพาราเซล หมู่ เกาะสแปรตลีย์  และ
Macclesfield Bank ในทะเลจีนใต้ น่านน้ าซึ่งหลายประเทศ 
ต่างอ้างกรรมสิทธิ์ ซึ่งเกาะยงซิงมีสาธารณูปโภคมากมายท้ังรันเวย์ 
ธนาคาร ไปรษณีย์ ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล 

แต่น้ าจืด อาหาร และยารักษาโรคต้องขนส่งมาจากแผ่นดินใหญ่
เป็นประจ า ซึ่งในอนาคตอันใกล้มีแผนท่ีจะติดต้ังเครื่องกรองน้ า
ทะเล และเมื่อวันท่ี ๒๓ พ.ย.๕๕ จีนได้พิมพ์แผนท่ีเมืองซานชาท่ี
ครอบคลุมไปถึงหมูเ่กาะสแปรตลีย ์หมูเ่กาะพาราเซล เขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะและไหล่ทวีปของเวียดนาม  

การก่อต้ังเมืองซานชาและการพิมพ์แผนท่ีเมืองซานชานี้ 
ได้น าไปสู่การประท้วงของหลายประเทศ อาทิ  

เวียดนาม : ออกหนังสือประท้วงท่ีกล่าวว่า “การก่อต้ัง
เมืองซานชาของจีนนี้ ได้ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และ
ละเมิดอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ และหมู่
เกาะพาราเซลอย่างรุนแรง”  

 เมืองซานชา (Sansha City) บนเกาะยงซิง (Yongxing Island) : จีนประกาศสร้างเมืองใหม่ ด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์ในการ
ขยายพ้ืนท่ีภายใต้อ านาจอธิปไตยของตนออกไป หรือเพ่ือลดอิทธิพลทางทะเลของสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้ ซ่ึงอาจบ่งชี้ถึงแนวคิดในการใช้
ก าลัง เพ่ือปกป้องพ้ืนที่ที่ตนอ้างสิทธ์ิ อาจเป็นชนวนที่ท าให้ชาติต่างๆ ที่เก่ียวข้องเร่งเสริมก าลังทหารเข้าไปในพ้ืนที่พิพาท เพ่ื อรักษา
ผลประโยชน์ของตน ทั้งนี้ ความตึงเครียดที่เพ่ิมขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อความพยายามทางการทูตของชาติสมาชิกอาเซียนในการผลักดัน
แนวปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาในทะเลจีนใต้อย่างสันติวิถีก็เป็นได้...  

    บทควำมวิเครำะหส์ถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศรำยสัปดำห์   ฉบบัที่  ๓๕/๕๖     ๑๐ - ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๕๖ 

Sansha City : ยทุธศำสตร์ขยำยพืน้ทีใ่นทะเลจนีใต้ หรือเป็นเพยีงยทุธศำสตร์เชิงสญัลกัษณ ์? 

แผนที่หมู่เกำะซำนซำ (เมืองใหม่ของจีน) 
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ฟิลิปปินส์ : โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า 
“ฟิลิปปินส์ไม่ยอมรับเมืองซานชาและเขตอ านาจการบริหารของ
ซานชา และพิจารณาเห็นว่า การกระท าต่างๆ ของจีนท่ีผ่านมาเป็น
ส่ิงท่ียอมรับไม่ได้” 

รันเวย์บนเกาะยงชิงมีความยาวกว่า ๘,๒๐๐ ฟุต โดย 
มีสายการบิน อาทิ Sukhoi SU-30MKK และตามแผนท่ีด้านบน
นั้นเป็นรัศมีการด าเนินการซึ่งวัดจากเกาะยงชิงของเครื่องบิน  
JH-7 แ ละ  SU-30 อี ก ท้ั ง บ่ ง ช้ี ไ ด้ ว่ า  จี น จ ะส าม า รถขย า ย 
รัศมีในการปฏิบัติการให้ครอบคลุมพื้นท่ีในทะเลจีนใต้ได้ รวมถึงมี
ฐานทัพเรือท่ีมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือประมาณ ๑,๖๔๐ ฟุต และ
เข่ือนป้องกันคล่ืน นอกจากนี้จะเห็นว่าไม่มีข้อจ ากัดส าหรับความ
ลึกในการทอดสมอของเรือขนาดใหญ่ และยังมีสถานีส าหรับ
ตรวจสอบกิจกรรมการเดินเรือ และรวบรวมข่าวกรอง 

 

 

 

 

 

 

 

บทส่งท้ำย 

ความเคล่ือนไหวดังกล่าวของจีนคร้ังนี้ ถือเป็นเร่ืองที่น่าวิตก 
เนื่องจากการประกาศสร้างเมืองใหม่ และส่งทหารเข้าไปประจ าการ
ในพ้ืนท่ีพิพาท ด้วยเหตุผลทางยุทธศาสตร์ในการขยายพ้ืนที่ภายใต้
อ านาจอธิปไตยของตนออกไปให้ครอบคลุมอีก ๔๐ เกาะใน 
ทะเลจีนใต้ หรือมีเป้าหมายเพ่ือลดอิทธิพลทางทะเลของสหรัฐฯ ใน
ทะเลจีนใต้ก็ตาม จะสามารถแสดงถึงความขัดแย้งที่อาจเพ่ิมขึ้น 
และบ่งชี้ถึงแนวความคิดในการใช้ก าลัง เพ่ือปกป้องพ้ืนที่ที่แต่ละ
ฝ่ายอ้างสิทธ์ิ ท าให้สถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้เลวร้าย
ยิ่งขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

อีกทั้ง ยังอาจเป็นชนวนที่ท าให้ชาติต่างๆ ที่เก่ียวข้องเร่ง
เสริมก าลังทหารเข้าไปในพ้ืนท่ีพิพาท เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของตน 
ซ่ึงหากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง สถานการณ์จะเปราะบางมาก
ขึ้น และอาจเพ่ิมความเสี่ยงของการเผชิญหน้าทางทหารคร้ังใหม่ใน
ภูมิภาค และในขณะเดียวกัน ความตึงเครียดที่เพ่ิมขึ้นอาจกระทบ
ต่อความพยายามทางการทูตล่าสุดของชาติสมาชิกเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ในการผลักดันแนวปฏิบัติ ร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาใน 
ทะเลจีนใต้อย่างสันติวิธี โดยใช้วิธีการเจรจาระหว่างประเทศที่ 
อ้างกรรมสิทธ์ิร่วมกัน รวมถึงการประนีประนอมเพ่ือยุติข้อพิพาท
ต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ยากมากขึ้น.... 
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