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*
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

จึงได้มีความพยายามในการสร้างความรับรู้ในหมู่ 
ประเทศเพือ่นบ้าน โดยได้ประกาศยทุธศาสตร์ นโยบาย 
ด้านการต่างประเทศของจนีทีเ่รยีกว่า “การทะยานขึน้ 
อย่างสันติ” (Peaceful Rise)

 เหตกุารณ์ของความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
ของจนีกบัประเทศเพือ่นบ้านโดยรอบทีส่ามารถนำามา 
วิเคราะห์ต่อการกระทำาของรัฐบาลจีน  ว่าได้ดำาเนิน 
นโยบายตามแนวทางยุทธศาสตร์การทะยานข้ึน 
อย่างสันติตามท่ีตนได้ประกาศไว ้เป ็นนโยบาย 
ต่างประเทศหรือไม่นัน้ คือ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในพ้ืนท่ี 
ทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ พ้ืนที่ในทะเลจีนใต้มีรัฐ 
ที่เป็นผู ้อ้างสิทธิในการครอบครองเหนือหมู ่เกาะ 
โขดหนิ และแนวปะการงั สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย  

ประดิทัศน์ ประจนปัจจนึก*

 ข้อมูลทั่วไป
 ภายหลังทศวรรษที่ 1990 ประเทศจีน 
 ได้เปลี่ยนจากการเป็นประเทศที่อยู่อย่าง 
โดดเด่ียว กลายเป็นประเทศมหาอำานาจทั้งในระดับ 
ภูมิภาคและในระดับโลก ซึ่งมีทั้งกองกำาลังทางทหาร 
อันทันสมัยและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อย่างต่อเนือ่ง ในส่วนของความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
และทางการทูตนั้น ประเทศจีนนับเป็นประเทศ 
ทีม่บีทบาททางการทูตในระดบัภมูภิาคเอเชยีตะวันออก 
และตะวันออกเฉยีงใต้ โดยมีความสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่น 
กับประเทศต่าง ๆ   อย่างไรก็ตาม ความสมัพนัธ์ระหว่าง 
จนีกบัประเทศเพือ่นบ้านไม่ได้ดำาเนนิไปด้วยความราบรืน่ 
เท่าใดนกั เนือ่งจากการทีจ่นีมคีวามเติบโตทางด้านทหาร 
และเศรษฐกิจสูงแบบก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมา  
ประเทศเพือ่นบ้านจงึมองว่าการพุ่งทะยานขึน้มาของจนี 
เป็นภยัคกุคามต่อประเทศของตน ด้วยเหตนุี ้รฐับาลจนี 
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กรณีศึกษาข้อพิพาทกับอาเซียน
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*
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำานักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

จึงได้มีความพยายามในการสร้างความรับรู้ในหมู่ 
ประเทศเพือ่นบ้าน โดยได้ประกาศยทุธศาสตร์ นโยบาย 
ด้านการต่างประเทศของจีนทีเ่รียกว่า “การทะยานข้ึน 
อย่างสันติ” (Peaceful Rise)

 เหตกุารณ์ของความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
ของจนีกบัประเทศเพือ่นบ้านโดยรอบทีส่ามารถนำามา 
วิเคราะห์ต่อการกระทำาของรัฐบาลจีน  ว่าได้ดำาเนิน 
นโยบายตามแนวทางยุทธศาสตร์การทะยานข้ึน 
อย่างสันติตามท่ีตนได้ประกาศไว ้เป ็นนโยบาย 
ต่างประเทศหรือไม่นัน้ คอื เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในพ้ืนที่ 
ทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ ท้ังนี้ พ้ืนท่ีในทะเลจีนใต้มีรัฐ 
ที่เป็นผู ้อ้างสิทธิในการครอบครองเหนือหมู ่เกาะ 
โขดหนิ และแนวปะการัง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย  

ประดิทัศน์ ประจนปัจจนึก*

 ข้อมูลทั่วไป
 ภายหลังทศวรรษที่ 1990 ประเทศจีน 
 ได้เปลี่ยนจากการเป็นประเทศที่อยู่อย่าง 
โดดเด่ียว กลายเป็นประเทศมหาอำานาจทั้งในระดับ 
ภูมิภาคและในระดับโลก ซึ่งมีทั้งกองกำาลังทางทหาร 
อันทันสมัยและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
อย่างต่อเนือ่ง ในส่วนของความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 
และทางการทูตนั้น ประเทศจีนนับเป็นประเทศ 
ท่ีมีบทบาททางการทูตในระดบัภมูภิาคเอเชยีตะวันออก 
และตะวันออกเฉยีงใต้ โดยมคีวามสัมพนัธ์ท่ีแนบแน่น 
กบัประเทศต่าง ๆ   อย่างไรก็ตาม ความสมัพนัธ์ระหว่าง 
จนีกบัประเทศเพือ่นบ้านไม่ได้ดำาเนนิไปด้วยความราบรืน่ 
เท่าใดนกั เนือ่งจากการท่ีจนีมคีวามเติบโตทางด้านทหาร 
และเศรษฐกิจสูงแบบก้าวกระโดดในช่วงที่ผ่านมา  
ประเทศเพือ่นบ้านจงึมองว่าการพุ่งทะยานขึน้มาของจนี 
เป็นภยัคกุคามต่อประเทศของตน ด้วยเหตนุี ้รฐับาลจนี 

1

43

62TP304_6.P042-058_SI_CMYK.indd   43 1/7/2562 BE   2:07 PM



ได้แก่ 1) จีนและไต้หวัน และ 2) ประเทศในเอเชีย 
ตะวนัออกเฉยีงใต้ ประกอบไปด้วย เวยีดนาม ฟิลปิปินส์ 
มาเลเซีย และบรูไน

 ในปัจจบุนัจนี ได้ครอบครองพืน้ทีอ่ย่างน้อย  
9 เกาะ ได้แก่ Subi Reef, Gaven Reef, Ladd Reef, 
Johnson South Reef, Kennan Reef, Fiery 
Gross Reef, Cuateron Reef, Loai Ta South 
West Reef และ Mischief Reef อีกทั้งจีนยังถือว่า 
หมู ่เกาะเหล่านี้อยู ่ในเขตการปกครองของเมือง 
ซานซา (Sansha City) มณฑลไหหนานของจีน  
(Hamzah, 2010)

 ในส่วนเวยีดนามได้อ้างกรรมสทิธิค์รอบครอง 
อย่างน้อย 24 เกาะ ได้แก่ Southwest Cay, South 
Reef, Petley Reef, Nam Yit Island, Discovery 
Great Reef, Central Reef, West Reef, East Reef, 
Pearson Reef, Alison Reef, Collins Reef, 
Sinh Ton Bong, Len Dao, Tennent Reef, 
Cornwallis South Reef, Sin Cowe Island, 
Spratly Island, Vanguard Reef, Prince Consort 
Bank, Grainger Reef, Prince of Wales Bank, 

Rifleman Bank, Amboyna Cay และ Barque 
Canada Reef (Thayer, 2010)

 สำาหรับฟิลิปปินส์ได้อ้างสิทธคิรอบครองทัง้ส้ิน 
จำานวน 9 เกาะ ได้แก่ Northeast Cay, Thi Tu Island, 
West York Island, Lankiam Cay, Loaita Island, 
Nanshan Island, Flat Island และ Commodore 
Reef ซ่ึงปัจจุบันฟิลิปปินส์ถือว่าหมู่เกาะดังกล่าว 
อยู่ในเขตจังหวัดปาลาวัน (Odgarrd, 2002)

 ประ เทศบ รู ไน เป ็ นประ เทศสุ ดท ้ า ย 
ที่อ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 
โดยในปี ค.ศ. 1984 บรูไนได้ประกาศเขตเศรษฐกิจ 
จำาเพาะ 200 ไมล์ทะเล บนพืน้ท่ีบางส่วนของหมู่เกาะ 
สแปรตลีย์

 ในส่วนของมาเลเซียได้อ้างกรรมสิทธิ์เหนือ 
3 เกาะ ได้แก่ Swallow Reef, Ardasier and 
Dallas Reef และ Mariveles Reef โดยมาเลเซีย 
ถือว่าเกาะดังกล่าวอยู่ในการปกครองของรัฐซาบาห์ 
(Odgaard, 2002)
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 กรอบแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้อง

2  2.1  แนวคิดการทะยานขึ้นอย่างสันติ 

ของจีน (China’s Peaceful Rise)

 แนวคิดเรื่องการทะยานขึ้นอย่างสันติ 

ของจีนเกิดขึ้นเมื่อ ค.ศ. 2002 โดยการคิดของ 

เจิ้ง ปี้เจียน (Zheng Bijian) รองอธิการบดีโรงเรียน 

พรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อตอบโต้ต่อแนวคิดเรื่องภัย 

คุกคามจากจีน โดยเส้นทางการพัฒนาของจีน 

เป็นเส้นทางใหม่ที่ ไม ่ เหมือนกับบรรดาประเทศ 

มหาอำานาจในอดีตที่ต้องการเปลี่ยนสถานะของตน 

ด้วยวธิกีารก่อสงครามและรกุรานประเทศเพือ่นบ้าน  

เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น เป็นต้น

“ ซึ่งจีนมุ่งเน้นการเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและควบคุมพฤติกรรมของตน

ที่จะไม่มุ่งแสวงหาการเป็นผู้นำาในกิจการระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

โดยจะดำาเนินกิจกรรมผ่านองค์กร สถาบันและกลไกต่าง ๆ  แบบพหุภาคี (Multilateral Institutions)

เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันกับประเทศอื่น ๆ  ในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน

(Confidence Building Measures) (Bijian, 2005) ”

metric   tons/year

South China Sea

 ความสำาคัญของทะเลจีนใต้ คือ เป็นพื้นที่ 
ส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกที่มีขนาด 
กว้างใหญ่เช่ือมโยงระหว่างทะเลทางด้านใต้ของจีน 
กับทะเลฝั่งตะวันออกของเวียดนาม และหมู่เกาะ 
ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลจีนใต้มีลักษณะเป็นทะเล 
กึ่งปิด (Semi – Enclosed Sea) โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 
ประมาณ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตร รวมถึงเป็นพื้นที่ 
ที่ใช้สำาหรับเส้นทางคมนาคมทางทะเลหลักของโลก 
(Sea Lines of Communication) ในการขนส่งนำา้มนั 
และเชื้อเพลิง (สมบุญ , 2557) นอกจากนี้พื้นที ่
ในทะเลจีนใต้ยงัเป็นพืน้ทีผ่ลประโยชน์ในด้านทรพัยากร 
ประมง ซึง่พืน้ท่ีทะเลจีนใต้มีสัดส่วนของการจับสัตว์นำา้ 
ถึงร้อยละ 10 ของปริมาณสัตว์นำ้าที่จับได้ทั่วโลก 
ด้วยปริมาณต่อปีประมาณ 5 ล้านตัน ดังนั้นพื้นที่ 
ทะเลจีนใต้จึงเป็นพื้นที่ประมงท่ีมีขนาดใหญ่เป็น 
อันดับ 4
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ได้แก่ 1) จีนและไต้หวัน และ 2) ประเทศในเอเชีย 
ตะวนัออกเฉยีงใต้ ประกอบไปด้วย เวยีดนาม ฟิลปิปินส์ 
มาเลเซีย และบรูไน

 ในปัจจบุนัจนี ได้ครอบครองพืน้ทีอ่ย่างน้อย  
9 เกาะ ได้แก่ Subi Reef, Gaven Reef, Ladd Reef, 
Johnson South Reef, Kennan Reef, Fiery 
Gross Reef, Cuateron Reef, Loai Ta South 
West Reef และ Mischief Reef อีกทั้งจีนยังถือว่า 
หมู ่เกาะเหล่าน้ีอยู ่ในเขตการปกครองของเมือง 
ซานซา (Sansha City) มณฑลไหหนานของจีน  
(Hamzah, 2010)

 ในส่วนเวยีดนามได้อ้างกรรมสทิธิค์รอบครอง 
อย่างน้อย 24 เกาะ ได้แก่ Southwest Cay, South 
Reef, Petley Reef, Nam Yit Island, Discovery 
Great Reef, Central Reef, West Reef, East Reef, 
Pearson Reef, Alison Reef, Collins Reef, 
Sinh Ton Bong, Len Dao, Tennent Reef, 
Cornwallis South Reef, Sin Cowe Island, 
Spratly Island, Vanguard Reef, Prince Consort 
Bank, Grainger Reef, Prince of Wales Bank, 

Rifleman Bank, Amboyna Cay และ Barque 
Canada Reef (Thayer, 2010)

 สำาหรบัฟิลปิปินส์ได้อ้างสทิธคิรอบครองทัง้สิน้ 
จำานวน 9 เกาะ ได้แก่ Northeast Cay, Thi Tu Island, 
West York Island, Lankiam Cay, Loaita Island, 
Nanshan Island, Flat Island และ Commodore 
Reef ซึ่งปัจจุบันฟิลิปปินส์ถือว่าหมู่เกาะดังกล่าว 
อยู่ในเขตจังหวัดปาลาวัน (Odgarrd, 2002)

 ประ เทศบ รู ไน เป ็ นประ เทศสุ ดท ้ า ย 
ที่อ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ตามอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 
โดยในปี ค.ศ. 1984 บรูไนได้ประกาศเขตเศรษฐกิจ 
จำาเพาะ 200 ไมล์ทะเล บนพืน้ท่ีบางส่วนของหมู่เกาะ 
สแปรตลีย์

 ในส่วนของมาเลเซียได้อ้างกรรมสิทธิ์เหนือ 
3 เกาะ ได้แก่ Swallow Reef, Ardasier and 
Dallas Reef และ Mariveles Reef โดยมาเลเซีย 
ถือว่าเกาะดังกล่าวอยู่ในการปกครองของรัฐซาบาห์ 
(Odgaard, 2002)
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 กรอบแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวข้อง

2  2.1  แนวคิดการทะยานข้ึนอย่างสันติ 

ของจีน (China’s Peaceful Rise)

 แนวคิดเร่ืองการทะยานขึ้นอย่างสันติ 

ของจีนเกิดข้ึนเมื่อ ค.ศ. 2002 โดยการคิดของ 

เจิ้ง ปี้เจียน (Zheng Bijian) รองอธิการบดีโรงเรียน 

พรรคคอมมิวนิสต์จีน เพื่อตอบโต้ต่อแนวคิดเรื่องภัย 

คุกคามจากจีน โดยเส้นทางการพัฒนาของจีน 

เป็นเส้นทางใหม่ที่ ไม ่ เหมือนกับบรรดาประเทศ 

มหาอำานาจในอดีตที่ต้องการเปล่ียนสถานะของตน 

ด้วยวธิกีารก่อสงครามและรกุรานประเทศเพือ่นบ้าน  

เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น เป็นต้น

“ ซึ่งจีนมุ่งเน้นการเป็นประเทศขนาดใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและควบคุมพฤติกรรมของตน

ที่จะไม่มุ่งแสวงหาการเป็นผู้นำาในกิจการระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก

โดยจะดำาเนินกิจกรรมผ่านองค์กร สถาบันและกลไกต่าง ๆ  แบบพหุภาคี (Multilateral Institutions)

เพื่อปรึกษาหารือร่วมกันกับประเทศอื่น ๆ  ในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน

(Confidence Building Measures) (Bijian, 2005) ”

metric   tons/year

South China Sea

 ความสำาคัญของทะเลจีนใต้ คือ เป็นพื้นที่ 
ส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกที่มีขนาด 
กว้างใหญ่เชื่อมโยงระหว่างทะเลทางด้านใต้ของจีน 
กับทะเลฝั่งตะวันออกของเวียดนาม และหมู่เกาะ 
ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลจีนใต้มีลักษณะเป็นทะเล 
กึ่งปิด (Semi – Enclosed Sea) โดยมีพื้นที่ทั้งสิ้น 
ประมาณ 3.5 ล้านตารางกิโลเมตร รวมถึงเป็นพื้นที่ 
ที่ใช้สำาหรับเส้นทางคมนาคมทางทะเลหลักของโลก 
(Sea Lines of Communication) ในการขนส่งนำา้มนั 
และเช้ือเพลิง (สมบุญ , 2557) นอกจากนี้พื้นท่ี 
ในทะเลจีนใต้ยงัเป็นพืน้ทีผ่ลประโยชน์ในด้านทรพัยากร 
ประมง ซึง่พืน้ทีท่ะเลจีนใต้มสีดัส่วนของการจบัสตัว์นำา้ 
ถึงร้อยละ 10 ของปริมาณสัตว์นำ้าที่จับได้ทั่วโลก 
ด้วยปริมาณต่อปีประมาณ 5 ล้านตัน ดังนั้นพื้นที่ 
ทะเลจีนใต้จึงเป็นพื้นที่ประมงท่ีมีขนาดใหญ่เป็น 
อันดับ 4
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2.2  พฤตกิรรมและการกระท�าของจนีต่อประเทศ 

คู่พิพาทในกรณีของทะเลจีนใต้

พฤติกรรมและการแสดงออกในเชิงรุนแรง

 สำาหรับการอ้างสิทธิของจีนในพื้นท่ี 

บริ เวณทะเลจีนใต ้ เ กิดขึ้นเริ่มแรกจากในช ่วง 

สงครามโลกครั้งท่ีสอง ซึ่งจีนได้ส่งเรือเข้าควบคุม 

หมู ่เกาะเหล่านี้และอ้างการครอบครองหมู ่เกาะ 

ทัง้หมดในพืน้ท่ีทะเลจีนใต้ รวมท้ังใช้อ้างสทิธดิงักล่าว 

ตามแนวเส้นประที่เรียกว่าเส้นประ 9 จุด (Nine –  

Dash Line) เท่ากับว่าประเทศจีนได้ประกาศอย่าง 

เป็นทางการว่าพื้นที่ในทะเลจีนใต้ทั้งหมดอยู ่ใน 

อำานาจอธิปไตยของจีน และประเทศอื่น ๆ จะมา 

กล่าวอ้างและละเมิดสิทธิในอำานาจอธิปไตยดังกล่าว 

ของจีนไม่ได้ หลักฐานที่เห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลจีน 

พร้อมที่จะใช้วิธีการทุกรูปแบบในการปกป้องพื้นที ่

ในทะเลจีนใต ้ซึ่งเป ็นอำานาจอธิปไตยตามที่จีน 

กล่าวอ้าง คือ จีนได้ผนวกเอาพื้นที่ทะเลจีนใต้เป็น 

อำานาจเหนือดินแดนของตนในกฎหมายทางทะเล 

ที่ตนบัญญัติและนำามาใช้บังคับในปี พ.ศ. 2535  

โดยระบุไว้ในกฎหมายฉบับดังกล่าวว่า 

“เขตแดนทั้งหมดและพื้นน�้าทางทะเล
ที่อยู่รอบ ๆ ในทะเลจีนใต้เป็นส่วนหนึ่ง

ของอ�นาจอธิปไตยของจีน”

ซึง่ไม่สามารถเปลีย่นแปลง ยนิยอมยกให้ประเทศใด ๆ  

ตลอดจนไม่อาจมีข ้อโต้แย้งจากประเทศอื่นได ้ 

(สินศุภฤกษ์, 2556)

 ในปี พ.ศ. 2554 เรือตรวจการณ์จีน 2 ลำา 

ได้แสดงท่าทีคุกคามเรือสำารวจนำ้ามันของบริษัท 

Energy Forum ซ่ึงได้รับสัมปทานจากฟิลิปปินส ์

บริเวณแนวหิน Reed Bomb ซึ่งจีนอ้างว่าสัมปทาน 

ดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิอำานาจอธิปไตยของจีน 

และในเดือนพฤษภาคม 2554 เรือตรวจการณ์จีน 

ยงัได้แสดงท่าทคีกุคามเรอืสำารวจนำา้มนัของเวยีดนาม 

Bin Minh 02 ซึ่งสำารวจนำ้ามันอยู่ในระยะ 80 ไมล์ 

จากชายฝ่ังด้านใต้ของเวียดนาม โดยการตัดสายเคเบลิ 

สำารวจและเตือนว่าเรอืสำารวจเวียดนามได้รุกลำา้น่านนำา้จีน 

และในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน เรือตรวจการณ ์

และเรือประมงจีนได้ชนกับสายเคเบิลสำารวจของเรือ 

สำารวจนำา้มนัเวยีดนาม Viking 2 ขณะกำาลงัสำารวจนำา้มนั 

ใน พ้ืนที่ เขตเศรษฐกิจจำ า เพาะของเวี ยดนาม  

(กองศกึษาวจิยัทางยทุธศาสตร์และความมัน่คง, 2556) 

 ใ นป ั จ จุ บั น จี น ไ ด ้ ใ ห ้ ค ว ามสำ า คั ญ 

แก ่ปฏิบั ติการทางทหารในการจัดการป ัญหา 

ข้อพิพาทในทะเลจนีใต้ ด้วยการเพิม่ขดีความสามารถ 

ของกำาลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือจีน 

เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการใช้  กองเรือตรวจการณ์ 

เพ่ือปกป้องอาณาเขตทางทะเลของตน ทัง้นีรั้ฐบาลจีน 

ได้ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 ไว้ว่าได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำาลังพลในหน่วย 

ตรวจการณ์ทางทะเล (China Maritime Surveil-

lance: CMS) จากทีม่อียู ่9,000 นาย เป็น 15,000 นาย  

เพิม่จำานวนเรอืจาก 350 ลำา เป็น 520 ลำา (Till, 2013)  

เพื่อทำาหน้าที่ ในการช่วยจับกุมเรือประมงและ 

เรือสำารวจต่างชาติที่ล่วงลำ้าอาณาเขตของจีนและ 

คุ้มครองเรือประมงของจีน
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2.3   พฤติกรรมและการแสดงออกในเชิงสันติ

 ในอีกด้านหนึง่น้ัน รฐับาลจีนได้แสดงออกถงึความต้องการท่ีจะแก้ไขปัญหาข้อพพิาทในทะเลจีนใต้ 

ด้วยสันติวิธี จากการที่จีนได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยไมตรีจิตและความร่วมมือของอาเซียน (Treaty of  

Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) ในปี พ.ศ. 2533 โดยมีสาระสำาคัญ คือ การให้รัฐ 

ทีม่ข้ีอพพิาทกบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ใช้การแก้ไขปัญหาในพืน้ทีอ่ย่างสนัตวิธิ ี ดงันัน้การทีร่ฐับาลจนี 

ยินยอมลงนามในสนธิสัญญาฉบับดังกล่าว เท่ากับว่าจีนยอมรับในหลักการที่จะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไข 

ปัญหาข้อพิพาทใด ๆ กับประเทศในอาเซียน ซึ่งย่อมครอบคลุมถึงกรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ด้วย (ศิริไกร,  

2534)
 

 การให้รัฐพิพาทยอมรับในกฎบัตรสหประชาชาติ 

  (UN Charter) หลักกฎหมายทะเล (UNCLOS 1992) 

และสนธิสัญญา TAC ว่าคู่พิพาททุกประเทศ รวมถึงจีนจะใช้

แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา 

 การให้รัฐพิพาทสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจภายใต้หลักการ

  ความเท่าเทียมและการเคารพซึ่งกันและกัน 

   การเคารพเสรีภาพในการเดินเรือและการบินเหนือพื้นที่

  พิพาทภายใต้หลักกฎหมายทะเล 

  การแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีภายใต้หลักกฎหมาย

  ระหว่างประเทศ และ 

  การละเว้นและอดกลั้นต่อการกระทำาอันกระทบต่อสันติภาพ 

  และทำาให้สถานการณ์เป็นไปอย่างซับซ้อน และขาดความมัน่คง 

  ในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น 

2
3

4
5

1ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จีนและอาเซียน

ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมกัน

ระหว่างอาเซียน – จีน ว่าด้วยแนวปฏิบัติ

ในทะเลจีนใต้ (ASEAN – China 

Declaration on the Conduct of 

Parties in the South China Sea: 

DoC) ซึ่งมีสาระสำาคัญ 5 ข้อ ที่ทั้งประเทศ

คู่พิพาทในอาเซียนและจีนควรปฏิบัติ

ตามหลักการดังกล่าว ได้แก่ 
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2.2  พฤตกิรรมและการกระท�าของจนีต่อประเทศ 

คู่พิพาทในกรณีของทะเลจีนใต้

พฤติกรรมและการแสดงออกในเชิงรุนแรง

 สำาหรับการอ้างสิทธิของจีนในพื้นที่ 

บริ เวณทะเลจีนใต ้ เ กิดขึ้นเริ่มแรกจากในช ่วง 

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ซ่ึงจีนได้ส่งเรือเข้าควบคุม 

หมู ่เกาะเหล่านี้และอ้างการครอบครองหมู ่เกาะ 

ทัง้หมดในพืน้ท่ีทะเลจีนใต้ รวมท้ังใช้อ้างสิทธดิงักล่าว 

ตามแนวเส้นประที่เรียกว่าเส้นประ 9 จุด (Nine –  

Dash Line) เท่ากับว่าประเทศจีนได้ประกาศอย่าง 

เป็นทางการว่าพื้นที่ในทะเลจีนใต้ทั้งหมดอยู ่ใน 

อำานาจอธิปไตยของจีน และประเทศอื่น ๆ จะมา 

กล่าวอ้างและละเมิดสิทธิในอำานาจอธิปไตยดังกล่าว 

ของจีนไม่ได้ หลักฐานที่เห็นได้ชัดเจนว่ารัฐบาลจีน 

พร้อมที่จะใช้วิธีการทุกรูปแบบในการปกป้องพื้นที ่

ในทะเลจีนใต ้ ซ่ึงเป ็นอำานาจอธิปไตยตามท่ีจีน 

กล่าวอ้าง คือ จีนได้ผนวกเอาพื้นที่ทะเลจีนใต้เป็น 

อำานาจเหนือดินแดนของตนในกฎหมายทางทะเล 

ที่ตนบัญญัติและนำามาใช้บังคับในปี พ.ศ. 2535  

โดยระบุไว้ในกฎหมายฉบับดังกล่าวว่า 

“เขตแดนทั้งหมดและพื้นน�้าทางทะเล
ที่อยู่รอบ ๆ ในทะเลจีนใต้เป็นส่วนหนึ่ง

ของอ�นาจอธิปไตยของจีน”

ซึง่ไม่สามารถเปลีย่นแปลง ยนิยอมยกให้ประเทศใด ๆ  

ตลอดจนไม่อาจมีข ้อโต้แย้งจากประเทศอื่นได้  

(สินศุภฤกษ์, 2556)

 ในปี พ.ศ. 2554 เรือตรวจการณ์จีน 2 ลำา 

ได้แสดงท่าทีคุกคามเรือสำารวจนำ้ามันของบริษัท 

Energy Forum ซึ่งได้รับสัมปทานจากฟิลิปปินส์ 

บริเวณแนวหิน Reed Bomb ซึ่งจีนอ้างว่าสัมปทาน 

ดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิอำานาจอธิปไตยของจีน 

และในเดือนพฤษภาคม 2554 เรือตรวจการณ์จีน 

ยงัได้แสดงท่าทีคกุคามเรอืสำารวจนำา้มนัของเวยีดนาม 

Bin Minh 02 ซึ่งสำารวจนำ้ามันอยู่ในระยะ 80 ไมล์ 

จากชายฝ่ังด้านใต้ของเวียดนาม โดยการตัดสายเคเบลิ 

สำารวจและเตอืนว่าเรอืสำารวจเวียดนามได้รุกลำา้น่านนำา้จนี 

และในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน เรือตรวจการณ ์

และเรือประมงจีนได้ชนกับสายเคเบิลสำารวจของเรือ 

สำารวจนำา้มนัเวยีดนาม Viking 2 ขณะกำาลงัสำารวจนำา้มัน 

ในพื้ น ท่ี เขตเศรษฐกิจจำ า เพาะของเวี ยดนาม  

(กองศกึษาวจิยัทางยทุธศาสตร์และความมัน่คง, 2556) 

 ใ นป ั จ จุ บั น จี น ไ ด ้ ใ ห ้ ค ว ามสำ า คั ญ 

แก ่ปฏิบัติการทางทหารในการจัดการป ัญหา 

ข้อพิพาทในทะเลจนีใต้ ด้วยการเพิม่ขดีความสามารถ 

ของกำาลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือจีน 

เพิ่มมากข้ึน รวมไปถึงการใช้  กองเรือตรวจการณ ์

เพือ่ปกป้องอาณาเขตทางทะเลของตน ทัง้นีรั้ฐบาลจนี 

ได้ระบุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 ไว้ว่าได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มกำาลังพลในหน่วย 

ตรวจการณ์ทางทะเล (China Maritime Surveil-

lance: CMS) จากทีม่อียู ่9,000 นาย เป็น 15,000 นาย  

เพิม่จำานวนเรอืจาก 350 ลำา เป็น 520 ลำา (Till, 2013)  

เพื่อทำาหน้าที่ ในการช่วยจับกุมเรือประมงและ 

เรือสำารวจต่างชาติที่ล่วงลำ้าอาณาเขตของจีนและ 

คุ้มครองเรือประมงของจีน
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2.3   พฤติกรรมและการแสดงออกในเชิงสันติ

 ในอกีด้านหนึง่น้ัน รฐับาลจนีได้แสดงออกถงึความต้องการทีจ่ะแก้ไขปัญหาข้อพพิาทในทะเลจนีใต้ 

ด้วยสันติวิธี จากการที่จีนได้ลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยไมตรีจิตและความร่วมมือของอาเซียน (Treaty of  

Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) ในปี พ.ศ. 2533 โดยมีสาระสำาคัญ คือ การให้รัฐ 

ทีมี่ข้อพพิาทกบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ใช้การแก้ไขปัญหาในพืน้ทีอ่ย่างสนัตวิธิ ี ดงันัน้การทีร่ฐับาลจนี 

ยินยอมลงนามในสนธิสัญญาฉบับดังกล่าว เท่ากับว่าจีนยอมรับในหลักการที่จะไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไข 

ปัญหาข้อพิพาทใด ๆ กับประเทศในอาเซียน ซึ่งย่อมครอบคลุมถึงกรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ด้วย (ศิริไกร,  

2534)
 

 การให้รัฐพิพาทยอมรับในกฎบัตรสหประชาชาติ 

  (UN Charter) หลักกฎหมายทะเล (UNCLOS 1992) 

และสนธิสัญญา TAC ว่าคู่พิพาททุกประเทศ รวมถึงจีนจะใช้

แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหา 

 การให้รัฐพิพาทสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจภายใต้หลักการ

  ความเท่าเทียมและการเคารพซึ่งกันและกัน 

   การเคารพเสรีภาพในการเดินเรือและการบินเหนือพื้นที่

  พิพาทภายใต้หลักกฎหมายทะเล 

  การแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธีภายใต้หลักกฎหมาย

  ระหว่างประเทศ และ 

  การละเว้นและอดกลั้นต่อการกระทำาอันกระทบต่อสันติภาพ 

  และทำาให้สถานการณ์เป็นไปอย่างซับซ้อน และขาดความมัน่คง 

  ในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น 

2
3

4
5

1ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จีนและอาเซียน

ได้ร่วมลงนามในปฏิญญาร่วมกัน

ระหว่างอาเซียน – จีน ว่าด้วยแนวปฏิบัติ

ในทะเลจีนใต้ (ASEAN – China 

Declaration on the Conduct of 

Parties in the South China Sea: 

DoC) ซึ่งมีสาระสำาคัญ 5 ข้อ ที่ทั้งประเทศ

คู่พิพาทในอาเซียนและจีนควรปฏิบัติ

ตามหลักการดังกล่าว ได้แก่ 
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  สำาหรับพฤติกรรมและการแสดงออกของจีนในแนวทางสันติภายในสมัยประธานาธิบดี  สี  จิ้นผิง 

รัฐบาลจีนได้ดำาเนินนโยบายการแลกเปลี่ยนทางการทูตที่ชัดเจน โดยได้เสนอแนวความคิดด้านความปลอดภัย 

ในเอเชียใหม่ที่ ให ้ความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือบรรลุต่อการพัฒนาภายในภูมิภาค 

อย่างต่อเนือ่ง และเสนอให้ประเทศต่างๆ สร้างกลุม่ร่วมกัน ซ่ึงจะนำาไปสูก่ารสร้างความสมัพันธ์ 

ระหว่างประเทศทีไ่ม่เป็นปรปักษ์  และเคารพซ่ึงกันและกัน  สำาหรับกรณีพิพาทเก่ียวกับหมูเ่กาะ 

สแปรตลย์ีและพาราเซลในทะเลจีนใต้ นโยบายต่างประเทศของจีนในสมยัส ีจ้ินผงิ ได้ดำาเนนิการ 

เสนอว่าข้อพิพาทต่างๆ ควรให้ประเทศคู่กรณีปรึกษาหารือกัน  เพ่ือหาหนทางแก้ไข 

อย่างสันติ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนมีความตั้งใจในการจัดการปัญหาทะเลจีน-ใต้  โดยม ี

มาตรการที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนขึ้น (ศาลาอนุกูลกิจ, 2558)

 อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนยังคงยืนยัน 

แนวทางที่จะปฏิเสธการเจรจาปัญหาทะเลจีนใต ้

ในลักษณะของพหุภาคี อีกทั้งปฏิญญา DoC ไม่มี 

ผลผูกพันใด ๆ ต่อรัฐพิพาทว่าต้องปฏิบัติตาม (Non  

– Binding Political Statement) อย่างไรก็ตาม 

ในการประชุมครั้งแรกของคณะทำางานร่วมจีน –  

อาเซียน ในปี พ.ศ. 2548 อาเซียนได้เสนอแนวทาง 

สำาหรับการนำาปฏิญญาไปปฏิบัติ (Guidelines for 

the Implementation of DoC) เพื่อให้ทุกฝ่าย 

ร่วมกันพจิารณา ซึง่ปรากฏว่าท่ีประชุมได้มคีวามขัดแย้ง 

เกิดขึ้นจากการที่จีนไม่เห็นด้วยกับข้อความใน 2 ข้อ 

จากทั้งหมด 8 ข้อของแนวทางนี้ ในประเด็นที่ว่า 

จีนต้องการเจรจากับรัฐพิพาทในอาเซียนในลักษณะ 

ของทวิภาคีแยกตามรายประเทศ ไม่ใช่การเจรจากับ 

ประเทศอาเซียนทั้งหมดในลักษณะของพหุภาคี  

จนกระทั่งการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM)  

ในปี พ.ศ. 2554 จีนได้ยอมรับหลักการในการพัฒนา 

ความร่วมมือในปฏิญญา DoC แต่เพียงเฉพาะด้าน 

การรักษาสิง่แวดล้อม การวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล  

การรกัษาความปลอดภยัในการเดนิเรอืและการสือ่สาร  

การช่วยเหลือผู ้ประสบภัย และการปราบปราม 

อาชญากรรมข้ามชาต ิซึง่การยอมรับแนวทางดังกล่าว 

ของจีน (วิศิษฏ์สตัมภ์, 2558)

2.4   วิธีการตอบสนองของอาเซียน

 ในส่วนของอาเซียนสำาหรับการตอบ 

สนองต่อการกระทำาของจีนในทะเลจีนใต้น้ัน ได้มี 

การดำาเนินความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาท 

ในบริเวณหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสแปรตลีย ์

มาโดยตลอด โดยบทบาทของอาเซยีนต่อกรณพิีพาท 

กับจีนเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2533 ซึ่งอินโดนีเซียได้เป็น 

เจ้าภาพในการประชมุคณะทำางานในเรือ่งความขดัแย้ง 

เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์เป็นครั้งแรก ต่อมาได้มีการ 

นำาประเด็นปัญหาดังกล่าวมาเจรจาในเวทีการ 

ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง 

และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (ARF) 

ซ่ึงประเทศในอาเซียนเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหา 

ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศคู่พิพาท 

ในอาเซียนกบัจนีอย่างสนัติวิธ ีจนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2539 

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต่างประเทศของ 

อาเซียนและจีนได้มีมติร่วมกันว่าควรมีการจัดทำา 

ระเบียบปฏิบัติ (Code of Conduct) ของภูมิภาค 
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  นอกจากนี้  การที่แนวปฏิญญา DoC  ซ่ึงต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาแบบพหุภาคีร่วมกันในนามของ 

อาเซียนไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าใดนักในช่วงที่ผ่านมา  ส่งผลให้ภายหลังปี  พ.ศ.  2554  เวียดนามและฟิลิปปินส์ 

ได้หันมาดำาเนินการแก้ไขปัญหากับจีนแบบทวิภาคีเพ่ิมมากข้ึนจากการส่งรัฐมนตรีต่างประเทศของตนไปเจรจา 

กับจีน แทนการใช้เวทีของอาเซียนแบบพหุภาคีในการตอบสนองต่อจีนแบบที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า 

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นคู่พิพาทยินยอมที่จะเจรจากับจีนโดยตรง  และไม่ใส่ใจต่อกลไกในการแก้ไขปัญหา 

ในระดับพหุภาคีของอาเซียน อันเป็นสัญญาณของ ความล้มเหลวของกลไกในการแก้ไขปัญหาของอาเซียน

ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนจะมีบทบาทสำาคัญมาก 

ต่อการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ  CoC  ซึ่งใช้ระยะเวลาในการจัดทำาทั้งสิ้น 

เป็นเวลาเกือบ 10 ปี จึงได้รับฉันทามติ  (Consensus) จากประเทศ 

สมาชิกอาเซียนกับจีน  แต่การรับรองแนวทางปฏิบัติเป็นเพียงแค่ 

การยอมรับในเชงิหลกัการ  ไม่ได้เป็นการประกันว่าประเทศสมาชกิอาเซียน 

และจีนจะบรรลุข้อตกลงในการสร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจน

สำาหรับการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในทะเลจีนใต ้

เพือ่ให้เกดิความชดัเจนในการดำาเนนิการของประเทศ 

คู ่พิพาท อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียน 

และจีนไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ในหลาย 

ประเด็น ส่งผลให้แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ไม่มี 

ความคืบหน้า
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  สำาหรับพฤติกรรมและการแสดงออกของจีนในแนวทางสันติภายในสมัยประธานาธิบดี  สี  จิ้นผิง 

รัฐบาลจีนได้ดำาเนินนโยบายการแลกเปลี่ยนทางการทูตที่ชัดเจน โดยได้เสนอแนวความคิดด้านความปลอดภัย 

ในเอเชียใหม่ที่ ให ้ความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือบรรลุต่อการพัฒนาภายในภูมิภาค 

อย่างต่อเนือ่ง และเสนอให้ประเทศต่างๆ สร้างกลุม่ร่วมกัน ซ่ึงจะนำาไปสูก่ารสร้างความสมัพันธ์ 

ระหว่างประเทศทีไ่ม่เป็นปรปักษ์  และเคารพซ่ึงกันและกัน  สำาหรับกรณีพิพาทเก่ียวกับหมูเ่กาะ 

สแปรตลย์ีและพาราเซลในทะเลจีนใต้ นโยบายต่างประเทศของจีนในสมยัส ีจ้ินผงิ ได้ดำาเนนิการ 

เสนอว่าข้อพิพาทต่างๆ ควรให้ประเทศคู่กรณีปรึกษาหารือกัน  เพ่ือหาหนทางแก้ไข 

อย่างสันติ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจีนมีความตั้งใจในการจัดการปัญหาทะเลจีน-ใต้  โดยม ี

มาตรการที่เป็นรูปธรรมและชัดเจนขึ้น (ศาลาอนุกูลกิจ, 2558)

 อย่างไรก็ตามรัฐบาลจีนยังคงยืนยัน 

แนวทางที่จะปฏิเสธการเจรจาปัญหาทะเลจีนใต ้

ในลักษณะของพหุภาคี อีกทั้งปฏิญญา DoC ไม่มี 

ผลผูกพันใด ๆ ต่อรัฐพิพาทว่าต้องปฏิบัติตาม (Non  

– Binding Political Statement) อย่างไรก็ตาม 

ในการประชุมคร้ังแรกของคณะทำางานร่วมจีน –  

อาเซียน ในปี พ.ศ. 2548 อาเซียนได้เสนอแนวทาง 

สำาหรับการนำาปฏิญญาไปปฏิบัติ (Guidelines for 

the Implementation of DoC) เพื่อให้ทุกฝ่าย 

ร่วมกันพจิารณา ซ่ึงปรากฏว่าทีป่ระชมุได้มคีวามขดัแย้ง 

เกิดขึ้นจากการที่จีนไม่เห็นด้วยกับข้อความใน 2 ข้อ 

จากทั้งหมด 8 ข้อของแนวทางนี้ ในประเด็นที่ว่า 

จีนต้องการเจรจากับรัฐพิพาทในอาเซียนในลักษณะ 

ของทวิภาคีแยกตามรายประเทศ ไม่ใช่การเจรจากับ 

ประเทศอาเซียนท้ังหมดในลักษณะของพหุภาคี  

จนกระทั่งการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM)  

ในปี พ.ศ. 2554 จีนได้ยอมรับหลักการในการพัฒนา 

ความร่วมมือในปฏิญญา DoC แต่เพียงเฉพาะด้าน 

การรักษาสิง่แวดล้อม การวจิยัวทิยาศาสตร์ทางทะเล  

การรกัษาความปลอดภยัในการเดนิเรือและการส่ือสาร  

การช่วยเหลือผู ้ประสบภัย และการปราบปราม 

อาชญากรรมข้ามชาต ิซึง่การยอมรับแนวทางดังกล่าว 

ของจีน (วิศิษฏ์สตัมภ์, 2558)

2.4   วิธีการตอบสนองของอาเซียน

 ในส่วนของอาเซียนสำาหรับการตอบ 

สนองต่อการกระทำาของจีนในทะเลจีนใต้นั้น ได้มี 

การดำาเนินความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาท 

ในบริเวณหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสแปรตลีย ์

มาโดยตลอด โดยบทบาทของอาเซยีนต่อกรณพิีพาท 

กับจีนเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2533 ซึ่งอินโดนีเซียได้เป็น 

เจ้าภาพในการประชมุคณะทำางานในเรือ่งความขดัแย้ง 

เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์เป็นครั้งแรก ต่อมาได้มีการ 

นำาประเด็นปัญหาดังกล่าวมาเจรจาในเวทีการ 

ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง 

และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (ARF) 

ซึ่งประเทศในอาเซียนเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหา 

ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศคู่พิพาท 

ในอาเซียนกบัจนีอย่างสนัติวิธ ีจนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2539 

รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการต่างประเทศของ 

อาเซียนและจีนได้มีมติร่วมกันว่าควรมีการจัดทำา 

ระเบียบปฏิบัติ (Code of Conduct) ของภูมิภาค 
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  นอกจากนี้  การที่แนวปฏิญญา DoC  ซ่ึงต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาแบบพหุภาคีร่วมกันในนามของ 

อาเซียนไม่ประสบผลสำาเร็จเท่าใดนักในช่วงที่ผ่านมา  ส่งผลให้ภายหลังปี  พ.ศ.  2554  เวียดนามและฟิลิปปินส์ 

ได้หันมาดำาเนินการแก้ไขปัญหากับจีนแบบทวิภาคีเพ่ิมมากข้ึนจากการส่งรัฐมนตรีต่างประเทศของตนไปเจรจา 

กับจีน แทนการใช้เวทีของอาเซียนแบบพหุภาคีในการตอบสนองต่อจีนแบบที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า 

ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นคู่พิพาทยินยอมที่จะเจรจากับจีนโดยตรง  และไม่ใส่ใจต่อกลไกในการแก้ไขปัญหา 

ในระดับพหุภาคีของอาเซียน อันเป็นสัญญาณของ ความล้มเหลวของกลไกในการแก้ไขปัญหาของอาเซียน

ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนจะมีบทบาทสำาคัญมาก 

ต่อการจัดทำาแนวทางปฏิบัติ  CoC  ซึ่งใช้ระยะเวลาในการจัดทำาทั้งสิ้น 

เป็นเวลาเกือบ 10 ปี จึงได้รับฉันทามติ  (Consensus) จากประเทศ 

สมาชิกอาเซียนกับจีน  แต่การรับรองแนวทางปฏิบัติเป็นเพียงแค่ 

การยอมรับในเชิงหลกัการ  ไม่ได้เป็นการประกันว่าประเทศสมาชกิอาเซียน 

และจีนจะบรรลุข้อตกลงในการสร้างแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจน

สำาหรับการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในทะเลจีนใต ้

เพือ่ให้เกดิความชดัเจนในการดำาเนนิการของประเทศ 

คู ่พิพาท อย่างไรก็ตามประเทศสมาชิกอาเซียน 

และจีนไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ในหลาย 

ประเด็น ส่งผลให้แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ไม่ม ี

ความคืบหน้า
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 บทวิเคราะห์การทะยานขึ้นจากพฤติกรรมที่แสดงออกจริงของจีนในกรณีทะเลจีนใต้

3

“แนวคิดที่ว่าด้วยความมั่นคงสูงสุด (Defensive Realist  

State)  ที่ประเทศมหาอำานาจจะคำานึงถึงความมั่นคงโดยรวม 

ของภมูภิาค จะยับยัง้ชัง่ใจในการใช้วธิกีารทีรุ่นแรง ตลอดจน 

นิยมการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับประเทศอื่น ๆ อย่างสันติ  

และแนวคดิทีว่่าด้วยอำานาจสงูสดุ (Offensive Realist State) 

ทีป่ระเทศมหาอำานาจจะคำานงึถึงอำานาจและผลประโยชน์ของชาตติน 

เป็นหลัก”

 ความล้มเหลวของอาเซียนในการตอบ 

สนองต่อพฤติกรรมและการแก้ไขข้อพิพาทกับจีน 

เกิดจากการขาดความเป็นเอกภาพของประเทศ 

สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งในการประชุมรัฐมนตรี 

ต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ  

ในปี พ.ศ. 2555 ไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วม 

ในนามอาเซียนได้เป็นครัง้แรกในรอบ 45 ปี ในประเดน็ 

เก่ียวกับจุดยืนของอาเซียนต่อปัญหาทะเลจีนใต้  

ซ่ึงกัมพูชาได้คัดค้านต่อการประณามการกระทำา 

ของจีนในทะเลจีนใต ้ของอาเซียนท่ีระบุไว ้ ใน 

แถลงการณ์ร่วม จากการท่ีกัมพูชามีความสัมพันธ ์

ทีใ่กล้ชดิกบัจนีในช่วงทีผ่่านมา โดยการประชมุในครัง้นี ้

ฟิลิปปินส์ได้ยืนกรานให้มีการระบุอย่างชัดเจน 

เกีย่วกบัอำานาจอธปิไตยเหนอืแนวปะการงัสการ์โบโร่ห์ 

ระหว่างอาเซียนกบัจีน และประณามการใช้ปฏบัิติการ 

ทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ แต่กัมพูชาในฐานะ 

ประเทศเจ้าภาพการประชุมอาเซียนแสดงท่าที 

ไม่เห็นด้วยอย่างชดัเจน โดยกลวัว่าแถลงการณ์ร่วมจะทำา 

ให้เกิดความร้าวฉานกับ ส่งผลให้ทั้งฟิลิปปินส์และ 

เวียดนามไม่พอใจในการแสดงออกของกัมพูชาท่ี 

ดูเหมือนพยายามเอาใจจีน เหล่านี้ทำาให้ฉันทามติ 

ตามแนวทางของอาเซยีนทีท่กุชาตสิมาชกิต้องเหน็พ้อง 

ร่วมกนัท้ังหมดในการแสดงท่าทต่ีาง ๆ ในนามอาเซียน 

ไม ่สามารถเกิดขึ้นในกรณีของข ้อพิพาทกับจีน 

ในทะเลจีนใต้ได้

 ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงสถานภาพในการทะยานขึ้นของจีน โดยเป็นการวิเคราะห์ต่อยอด 

 มาจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของจนีดัง่ทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น จากการใช้ทฤษฎีสจันยิมใหม่ 

 ระหว่าง
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“จึงอาจทำาให้รัฐบาลจ
ีน

ต้องเลือกใช้ท่าที

ที่แข็งกร้าวต่อปัญหา
พิพาท

กับประเทศเพื่อนบ้าน

มาปลุกกระแสชาตินิย
ม 

(Nationalism) เพื่อ
สร้าง

ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน

ภายในประเทศ”

ไม่ยอมต่อการแบ่งปันและสูญเสียผลประโยชน์ใด ๆ แม้เพียงเล็กน้อยให้แก่ประเทศอ่ืน ตลอดจนต้องการ 

ที่จะดำารงสถานะในการเป็นประเทศครองความเป็นจ้าว โดยมีอำานาจและความได้เปรียบเหนือประเทศ 

คู่พิพาทอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ ตามนโยบายการทะยานขึ้นอย่างสันติท่ีจีนประกาศไว้ จีนย่อมต้องเป็นประเทศ 

Defensive Realist State ที่ต้องการสร้างความไว้เนื้อเชื้อใจกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยการเลือกวิธีการ 

แก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างสันติ หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ และตระหนักว่าความมั่นคง 

และผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้สำาคัญกว่าการมีอำานาจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวของตน

 ป ัญหาความสัมพันธ ์ระหว ่างจีนกับ 

ประเทศคูพ่พิาทในอาเซยีนอาจจะไม่ได้มาจากการท่ีจนี 

บรรลุต่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ซึง่ยังพอจะ 

เห็นได้ว่าผู้นำาในรัฐบาลจีนทั้งประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 

และนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ได้เดินทางมาเยือน 

เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อสร ้างความเป็น 

เพือ่นบ้านทีด่แีละไม่ต้องการทำาลายความสมัพนัธ์อนัดี 

กับประเทศอาเซียนทั้งหมด หากแต่ปัญหาการใช ้

ความรนุแรงของจนีกับประเทศภายนอกเป็นสิง่ทีส่ะสม 

มาจากปัญหาในช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน 

เช่น ความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง 

ภูมิภาคต่างๆ ภายในจีน การปราบปรามการทุจริต 

คอร์รัปชันที่ฝั่งรากลึกในระบบการเมืองจีนมานาน 

เป็นต้น

51

62TP304_6.P042-058_SI_CMYK.indd   51 1/7/2562 BE   2:07 PM



 บทวิเคราะห์การทะยานขึ้นจากพฤติกรรมที่แสดงออกจริงของจีนในกรณีทะเลจีนใต้

3

“แนวคิดที่ว่าด้วยความมั่นคงสูงสุด (Defensive Realist  

State)  ที่ประเทศมหาอำานาจจะคำานึงถึงความมั่นคงโดยรวม 

ของภมูภิาค จะยบัยัง้ชัง่ใจในการใช้วธิกีารทีรุ่นแรง ตลอดจน 

นิยมการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกับประเทศอื่น ๆ อย่างสันติ  

และแนวคดิทีว่่าด้วยอำานาจสงูสดุ (Offensive Realist State) 

ทีป่ระเทศมหาอำานาจจะคำานงึถึงอำานาจและผลประโยชน์ของชาตติน 

เป็นหลัก”

 ความล้มเหลวของอาเซียนในการตอบ 

สนองต่อพฤติกรรมและการแก้ไขข้อพิพาทกับจีน 

เกิดจากการขาดความเป็นเอกภาพของประเทศ 

สมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ซึ่งในการประชุมรัฐมนตรี 

ต่างประเทศของอาเซียนที่จัดขึ้น ณ กรุงพนมเปญ  

ในปี พ.ศ. 2555 ไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วม 

ในนามอาเซียนได้เป็นคร้ังแรกในรอบ 45 ปี ในประเด็น 

เก่ียวกับจุดยืนของอาเซียนต่อปัญหาทะเลจีนใต้  

ซึ่งกัมพูชาได้คัดค้านต่อการประณามการกระทำา 

ของจีนในทะเลจีนใต ้ของอาเซียนที่ระบุไว ้ ใน 

แถลงการณ์ร่วม จากการที่กัมพูชามีความสัมพันธ์ 

ทีใ่กล้ชดิกบัจนีในช่วงทีผ่่านมา โดยการประชมุในครัง้นี ้

ฟิลิปปินส์ได้ยืนกรานให้มีการระบุอย่างชัดเจน 

เกีย่วกบัอำานาจอธิปไตยเหนือแนวปะการงัสการ์โบโร่ห์ 

ระหว่างอาเซยีนกบัจนี และประณามการใช้ปฏิบัตกิาร 

ทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้ แต่กัมพูชาในฐานะ 

ประเทศเจ้าภาพการประชุมอาเซียนแสดงท่าที 

ไม่เห็นด้วยอย่างชดัเจน โดยกลวัว่าแถลงการณ์ร่วมจะทำา 

ให้เกิดความร้าวฉานกับ ส่งผลให้ทั้งฟิลิปปินส์และ 

เวียดนามไม่พอใจในการแสดงออกของกัมพูชาที่ 

ดูเหมือนพยายามเอาใจจีน เหล่านี้ทำาให้ฉันทามติ 

ตามแนวทางของอาเซยีนท่ีทุกชาตสิมาชิกต้องเห็นพ้อง 

ร่วมกนัท้ังหมดในการแสดงท่าทต่ีาง ๆ ในนามอาเซยีน 

ไม ่สามารถเกิดข้ึนในกรณีของข ้อพิพาทกับจีน 

ในทะเลจีนใต้ได้

 ในส่วนนี้จะเป็นการอธิบายถึงสถานภาพในการทะยานขึ้นของจีน โดยเป็นการวิเคราะห์ต่อยอด 

 มาจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของจนีดัง่ทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น จากการใช้ทฤษฎีสจันยิมใหม่ 

 ระหว่าง
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“จึงอาจทำาให้รัฐบาลจ
ีน

ต้องเลือกใช้ท่าที

ที่แข็งกร้าวต่อปัญหา
พิพาท

กับประเทศเพื่อนบ้าน

มาปลุกกระแสชาตินิย
ม 

(Nationalism) เพื่อ
สร้าง

ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน

ภายในประเทศ”

ไม่ยอมต่อการแบ่งปันและสูญเสียผลประโยชน์ใด ๆ แม้เพียงเล็กน้อยให้แก่ประเทศอื่น ตลอดจนต้องการ 

ท่ีจะดำารงสถานะในการเป็นประเทศครองความเป็นจ้าว โดยมีอำานาจและความได้เปรียบเหนือประเทศ 

คู่พิพาทอ่ืน ๆ ด้วยเหตุนี้ ตามนโยบายการทะยานขึ้นอย่างสันติที่จีนประกาศไว้ จีนย่อมต้องเป็นประเทศ 

Defensive Realist State ที่ต้องการสร้างความไว้เนื้อเชื้อใจกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยการเลือกวิธีการ 

แก้ไขปัญหาข้อพิพาทอย่างสันติ หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ และตระหนักว่าความมั่นคง 

และผลประโยชน์ร่วมกนัของภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้สำาคญักว่าการมีอำานาจแต่เพยีงฝ่ายเดยีวของตน

 ป ัญหาความสัมพันธ ์ระหว ่างจีนกับ 

ประเทศคูพ่พิาทในอาเซยีนอาจจะไม่ได้มาจากการทีจ่นี 

บรรลตุ่อเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ซึง่ยังพอจะ 

เห็นได้ว่าผู้นำาในรัฐบาลจีนทั้งประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 

และนายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง ได้เดินทางมาเยือน 

เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อสร ้างความเป็น 

เพือ่นบ้านทีด่แีละไม่ต้องการทำาลายความสมัพนัธ์อนัดี 

กับประเทศอาเซียนทั้งหมด หากแต่ปัญหาการใช ้

ความรนุแรงของจนีกับประเทศภายนอกเป็นสิง่ทีส่ะสม 

มาจากปัญหาในช่วงของการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน 

เช่น ความเหลื่อมลำ้าทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง 

ภูมิภาคต่างๆ ภายในจีน การปราบปรามการทุจริต 

คอร์รัปชันที่ฝั่งรากลึกในระบบการเมืองจีนมานาน 

เป็นต้น
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วิเคราะห์

การตอบสนอง

จากสมาคมอาเซียน

 วิธีการตอบสนองต่อการกระทำาของจีน 
ในทะเลจีนใต้ของสมาคมอาเซียนจะอยู่ในรูปแบบ 
ของการใช้กระบวนการเจรจาแบบพหภุาค ี ผ่านกลไก 
การประชมุต่าง ๆ  ของภมูภิาค เช่น การประชมุอาเซยีน 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง 
ในภูมิภาคเอเชีย การประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน 
การประชมุว่าด้วยแนวปฏิบัตขิองรฐัภาคใีนทะเลจนีใต้ 
ระหว่างอาเซียน-จีน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทาง 
ให้ประเทศคู่พิพาทในอาเซียนและจีนสามารถใช้เวท ี
ดังกล่าวในการหาทางออกร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาหลักในการใช้กลไกดังกล่าวเพื่อตอบสนอง 
ของอาเซียนเกิดจากการไม ่สามารถบังคับให  ้
กฎ ระเบียบ และแนวทางของตนนำาไปสู่การปฏิบัติ 
ของฝ่ายคู่พิพาทต่าง ๆ ได้

 สำาหรับการที่ประเทศสมาชิกอาเซียน 
ไม่สามารถร่วมกันตอบสนองต่อพฤติกรรมของจีนได้  
คอื การท่ีอาเซยีนได้มีข้อกำาหนดให้ประเทศนอกภูมภิาค 
ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์กับสมาคม 
อาเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศจีนด้วยนั้น จะต้องมีการ 

ยินยอมและลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยไมตรีและ 
ความร่วมมือ (TAC) เสียก่อน ซ่ึงเป็นสนธิสัญญา 
ท่ีระบุว่าประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอก 
ภูมิภาคที่ลงนามจะไม่แทรกแซงกิจการภายใน 
ระหว่างกนั มกีารเคารพความเท่าเทียมในฐานะประเทศ 
ระหว่างกนั และมีการใช้วิธกีารอย่างสนัตใินการแก้ไข 
ความขดัแย้งระหว่างกนั จะเหน็ได้ว่าในกรณข้ีอพพิาท 
ในทะเลจีนใต้ ทั้งจีนและประเทศคู่พิพาทในอาเซียน 
ยังคงมีการใช้ความรุนแรงตอบโต้ระหว่างกัน รวมถึง 
มกีารใช้อทิธพิลทางเศรษฐกจิของจีนในการหว่านล้อม 
ให้บางประเทศของอาเซียนเข้าข้างตน ก่อให้เกิด 
ความไม่เท่าเทียมระหว่างประเทศขึ้น

 กรณท่ีีสอง คอื จากการร่วมลงนามในร่าง 
แนวปฏิญญา DoC ระหว่างอาเซียนกับจีนที่กำาหนด 
ให้ทั้ง 2 ฝ่าย อดทนอดกลั้นต่อการใช้ความรุนแรง 
หลีกเลี่ยงการกระทำาอันเป็นการยั่งยุระหว่างกัน 
อย่างไรกต็าม ทัง้ 2 ฝ่ายยงัคงมท่ีาทีทีไ่ม่ไว้เนือ้เชือ่ใจ 
ระหว่างกัน และเห็นว่าปฏิญญา DoC ไม่มีผลผูกพัน 
ที่จะต้องปฏิบัติตาม อีกท้ังต้องการให้มีการเจรจา 
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ในลักษณะพหุภาคีในนามของอาเซียนกับจีน  
ซึ่งจีนไม่ยอมรับแนวทางดังกล ่าวและต้องการ 
ให้มีการเจรจาแบบทวภิาคีรายประเทศ การท่ีอาเซยีน 
ไม่สามารถกดดนัโน้มน้าวให้จีนหนัมาใช้กระบวนการ 
เจรจาแบบพหุภาคีตามที่ตนเองต้องการได้ ส่งผล 
ให้การเจรจาแก้ไขปัญหากับจีนไม่มีความคืบหน้า 
ดงันัน้ ในช่วงทีผ่่านมาประเทศคูพ่พิาท ได้แก่ เวียดนาม 
และฟิลิปปินส์ จึงหันไปใช้วิธีการพูดคุยกับจีนเอง 
แบบทวิภาคีตามที่จีนต้องการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 
ความล้มเหลวของอาเซียนที่จะเป็นที่พึ่งพิงและ 
เป็นตัวแทนให้แก่ประเทศสมาชิกที่มีข้อพิพาทกับจีน

 นอกจากนี้ การที่อาเซียนได้ใช้หลักการ 
เห็นชอบแบบฉันทามติร่วมกัน ซ่ึงประเทศสมาชิก 
ต้องเหน็พ้องร่วมกันทัง้หมด แต่จากการศึกษาข้อเทจ็จรงิ 
ทีอ่าเซยีนไม่สามารถออกแถลงการณ์ในการประณาม 
การกระทำาของจนีในช่วงทีผ่่านมาได้ จงึวเิคราะห์ได้ว่า 
อาเซียนเองยังขาดความเป็นเอกภาพในการเป็น 
ตวัช่วยหรอืเครือ่งมอืในการประสานและแก้ไขปัญหา 
ของ 2 ฝ่าย ในขณะที่ประเทศสมาชิกส่วนหนึ่ง ได้แก่ 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย มีความคิดว่า 
ประเทศตนไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกรณีพิพาทของ 
ประเทศสมาชิกอื่น ๆ ในอาเซียนกับจีน ควรปล่อย 
ให้ประเทศเหล่านัน้แก้ไขปัญหากันเอง ขณะทีป่ระเทศ 

สมาชิกอีกส่วนหนึ่งได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่า 
ตนเข้าข้างฝ่ายจีน เพราะประเทศเหล่านี้จำาเป็นต้อง 
พึ่งพาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีน ได้แก ่
ลาวและกัมพูชา ส่งผลให้การประณามการกระทำา 
อันรุนแรงของจีนในนามอาเซียน มักได้รับการวีโต้ 
ไม่เห็นด้วยจากประเทศเหล่านี้ อีกทั้งประเทศที่เป็น 
คู่พิพาทกับจีน ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 
และบรูไน ยังมีท่าทีการตอบสนองต่อจีนที่แตกต่าง 
กันไปตามผลประโยชน์ของประเทศตน

 ดังนั้นจึงสรุปได ้ว ่าในช ่วงที่ผ ่านมา 
อาเซียนไม ่สามารถเป ็นกลไกสำาหรับประเทศ 
คู่พิพาทในการกดดันให้จีนหันมายอมรับแนวทาง 
แก้ไขปัญหาอย่างสันติตามที่ตนได้กำาหนดไว้ มีเพียง 
ประเทศคู่พิพาทที่เป็นสมาชิกของอาเซียนเท่านั้น 
ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศตนนำาหลักการแก้ไขปัญหา 
ของอาเซยีนมาใช้ เช่น การปฏบัิตติาม DoC ในขณะ 
ที่จีนยังคงแสดงออกถึงการไม่พยายามปฏิบัติตาม 
ร่างปฏิญญาของอาเซียน และใช้แนวทางของตน 
ฝ่ายเดยีวในการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้ประเทศคู่พพิาท 
ในอาเซยีนจงึหนัไปยอมรบัแนวทางทีจ่นีเสนอมากขึน้ 
เ พ่ือให ้การแก ้ ไขป ัญหาพิพาทกับ จีนเป ็นไป 
อย่างรวดเร็วกว่าการพึ่งพาอาเซียน
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วิเคราะห์

การตอบสนอง

จากสมาคมอาเซียน

 วิธีการตอบสนองต่อการกระทำาของจีน 
ในทะเลจีนใต้ของสมาคมอาเซียนจะอยู่ในรูปแบบ 
ของการใช้กระบวนการเจรจาแบบพหภุาค ี ผ่านกลไก 
การประชมุต่าง ๆ  ของภมูภิาค เช่น การประชมุอาเซยีน 
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง 
ในภูมิภาคเอเชีย การประชุมสุดยอดผู้นำาอาเซียน 
การประชมุว่าด้วยแนวปฏบิตัขิองรฐัภาคใีนทะเลจนีใต้ 
ระหว่างอาเซียน-จีน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทาง 
ให้ประเทศคู่พิพาทในอาเซียนและจีนสามารถใช้เวที 
ดังกล่าวในการหาทางออกร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาหลักในการใช้กลไกดังกล่าวเพื่อตอบสนอง 
ของอาเซียนเกิดจากการไม ่สามารถบังคับให  ้
กฎ ระเบียบ และแนวทางของตนนำาไปสู่การปฏิบัติ 
ของฝ่ายคู่พิพาทต่าง ๆ ได้

 สำาหรับการท่ีประเทศสมาชิกอาเซียน 
ไม่สามารถร่วมกันตอบสนองต่อพฤติกรรมของจีนได้  
คอื การท่ีอาเซียนได้มีข้อกำาหนดให้ประเทศนอกภมูภิาค 
ที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมปฏิสัมพันธ์กับสมาคม 
อาเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศจีนด้วยนั้น จะต้องมีการ 

ยินยอมและลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยไมตรีและ 
ความร่วมมือ (TAC) เสียก่อน ซึ่งเป็นสนธิสัญญา 
ที่ระบุว่าประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอก 
ภูมิภาคที่ลงนามจะไม่แทรกแซงกิจการภายใน 
ระหว่างกนั มกีารเคารพความเท่าเทียมในฐานะประเทศ 
ระหว่างกนั และมีการใช้วิธกีารอย่างสนัตใินการแก้ไข 
ความขดัแย้งระหว่างกนั จะเหน็ได้ว่าในกรณข้ีอพพิาท 
ในทะเลจีนใต้ ทั้งจีนและประเทศคู่พิพาทในอาเซียน 
ยังคงมีการใช้ความรุนแรงตอบโต้ระหว่างกัน รวมถึง 
มกีารใช้อทิธพิลทางเศรษฐกจิของจีนในการหว่านล้อม 
ให้บางประเทศของอาเซียนเข้าข้างตน ก่อให้เกิด 
ความไม่เท่าเทียมระหว่างประเทศขึ้น

 กรณท่ีีสอง คอื จากการร่วมลงนามในร่าง 
แนวปฏิญญา DoC ระหว่างอาเซียนกับจีนที่กำาหนด 
ให้ทั้ง 2 ฝ่าย อดทนอดกลั้นต่อการใช้ความรุนแรง 
หลีกเลี่ยงการกระทำาอันเป็นการยั่งยุระหว่างกัน 
อย่างไรกต็าม ทัง้ 2 ฝ่ายยังคงมท่ีาทีทีไ่ม่ไว้เนือ้เช่ือใจ 
ระหว่างกัน และเห็นว่าปฏิญญา DoC ไม่มีผลผูกพัน 
ท่ีจะต้องปฏิบัติตาม อีกท้ังต้องการให้มีการเจรจา 
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ในลักษณะพหุภาคีในนามของอาเซียนกับจีน  
ซึ่งจีนไม่ยอมรับแนวทางดังกล ่าวและต้องการ 
ให้มีการเจรจาแบบทวภิาครีายประเทศ การทีอ่าเซยีน 
ไม่สามารถกดดนัโน้มน้าวให้จนีหนัมาใช้กระบวนการ 
เจรจาแบบพหุภาคีตามท่ีตนเองต้องการได้ ส่งผล 
ให้การเจรจาแก้ไขปัญหากับจีนไม่มีความคืบหน้า 
ดงันัน้ ในช่วงทีผ่่านมาประเทศคูพ่พิาท ได้แก่ เวียดนาม 
และฟิลิปปินส์ จึงหันไปใช้วิธีการพูดคุยกับจีนเอง 
แบบทวิภาคีตามที่จีนต้องการ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 
ความล้มเหลวของอาเซียนที่จะเป็นที่พึ่งพิงและ 
เป็นตัวแทนให้แก่ประเทศสมาชิกที่มีข้อพิพาทกับจีน

 นอกจากนี้ การที่อาเซียนได้ใช้หลักการ 
เห็นชอบแบบฉันทามติร่วมกัน ซ่ึงประเทศสมาชิก 
ต้องเหน็พ้องร่วมกนัทัง้หมด แต่จากการศกึษาข้อเท็จจรงิ 
ทีอ่าเซยีนไม่สามารถออกแถลงการณ์ในการประณาม 
การกระทำาของจนีในช่วงทีผ่่านมาได้ จงึวเิคราะห์ได้ว่า 
อาเซียนเองยังขาดความเป็นเอกภาพในการเป็น 
ตวัช่วยหรอืเครือ่งมอืในการประสานและแก้ไขปัญหา 
ของ 2 ฝ่าย ในขณะที่ประเทศสมาชิกส่วนหนึ่ง ได้แก่ 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย มีความคิดว่า 
ประเทศตนไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกรณีพิพาทของ 
ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ในอาเซียนกับจีน ควรปล่อย 
ให้ประเทศเหล่านัน้แก้ไขปัญหากนัเอง ขณะทีป่ระเทศ 

สมาชิกอีกส่วนหนึ่งได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่า 
ตนเข้าข้างฝ่ายจีน เพราะประเทศเหล่านี้จำาเป็นต้อง 
พึ่งพาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีน ได้แก ่
ลาวและกัมพูชา ส่งผลให้การประณามการกระทำา 
อันรุนแรงของจีนในนามอาเซียน มักได้รับการวีโต้ 
ไม่เห็นด้วยจากประเทศเหล่านี้ อีกทั้งประเทศที่เป็น 
คู่พิพาทกับจีน ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 
และบรูไน ยังมีท่าทีการตอบสนองต่อจีนที่แตกต่าง 
กันไปตามผลประโยชน์ของประเทศตน

 ดังนั้นจึงสรุปได ้ว ่าในช ่วงที่ผ ่านมา 
อาเซียนไม ่สามารถเป ็นกลไกสำาหรับประเทศ 
คู่พิพาทในการกดดันให้จีนหันมายอมรับแนวทาง 
แก้ไขปัญหาอย่างสันติตามที่ตนได้กำาหนดไว้ มีเพียง 
ประเทศคู่พิพาทท่ีเป็นสมาชิกของอาเซียนเท่านั้น 
ที่แสดงให้เห็นว่าประเทศตนนำาหลักการแก้ไขปัญหา 
ของอาเซยีนมาใช้ เช่น การปฏบิตัติาม DoC ในขณะ 
ท่ีจีนยังคงแสดงออกถึงการไม่พยายามปฏิบัติตาม 
ร่างปฏิญญาของอาเซียน และใช้แนวทางของตน 
ฝ่ายเดยีวในการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้ประเทศคู่พพิาท 
ในอาเซยีนจงึหนัไปยอมรบัแนวทางทีจ่นีเสนอมากขึน้ 
เ พ่ือให ้การแก ้ ไขป ัญหาพิพาทกับ จีนเป ็นไป 
อย่างรวดเร็วกว่าการพึ่งพาอาเซียน

53

62TP304_6.P042-058_SI_CMYK.indd   53 1/7/2562 BE   2:07 PM



 วิเคราะห์บทบาท ท่าทีที่เหมาะสมของไทย

 4 ผลกระทบของความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่มีต่อประเทศไทย

	 ส�ำหรับประเทศไทยแล้วแม้จะไม่ได้มีข้อพิพำทโดยตรงในน่ำนน�้ำ 

ทะเลจีนใต้	 แต่สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงจีนกับประเทศคู่พิพำท 

ในอำเซียนได้กระตุ้นเตือนประเทศไทยให้เห็นควำมส�ำคัญของผลประโยชน ์

ทำงทะเลของชำติ	และเตรียมพร้อมในฐำนะเป็นสมำชิกของอำเซียน 

เนื่องจำกประเทศไทยมีชำยฝั ่งทำงทะเลที่ยำว	 โดยมีทำงออกทำงทะเล 

ไปสู่ทะเลจีนใต้จำกบริเวณพื้นที่ของอ่ำวไทย	 ในปัจจุบันเนื่องจำกทรัพยำกร 

สัตว์น�้ำของประเทศคู่พิพำทในอำเซียนเริ่มเสื่อมโทรมและลดลง	 ประกอบกับ 

พื้นที่น่ำนน�้ำในเขตทะเลจีนใต้ยังคงมีปัญหำจำกกำรใช้ควำมรุนแรง	และ 

กระบวนกำรกดีกนัประเทศอืน่	ๆ	ในกำรเข้ำถงึทรพัยำกรธรรมชำตใินทะเลจนีใต้ 

ประเทศคูพ่พิำทจงึมนีโยบำยไม่อนญุำตให้เรอืประมงต่ำงชำต	ิ รวมถงึประเทศไทย 

เข้ำไปท�ำกำรประมงในเขตน่ำนน�้ำของตน
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 จากการที่รัฐบาลไทยได้มีการเจรจา 

กบัประเทศเพ่ือนบ้านทีม่อีาณาเขตในพืน้ทีท่ะเลจนีใต้ 

เพื่อนำาเรือประมงไทยเข้าไปทำาการประมงในเขต 

น่านนำ้าของประเทศดังกล่าว ซึ่งสามารถนำาสัตว์นำ้า 

กลบัประเทศเพือ่สนบัสนนุการบรโิภคภายในประเทศ 

และการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไปยังต่างประเทศ 

โดยเป็นจำานวนถึงปีละมากกว่า 700,000 ตัน ในช่วง 

ปีท่ีผ่านมา มีเรอืประมงไทยท่ีจดทะเบียนอาชญาบัตร 

ประมงนอกน่านนำ้าไว้กับกรมประมงท้ังสิ้นจำานวน 

16,548 ลำา (บุณยรัตผลิน, 2545) เรือประมงเหล่านี้ 

แสดงความจำานงในการนำาเรือออกไปทำาการประมง 

ในน ่ านนำ้ า ต ่ า งประ เทศ ท่ี รั ฐบาล ไทย ได ้ ทำ า 

สญัญาร่วมกนัไว้ อย่างไรกต็ามแม้ว่าเรอืประมงเหล่านัน้ 

อาจได้รบัสมัปทานในการเข้าไปจบัสตัว์นำา้ในอาณาเขต 

ทะเลจีนใต้ แต่การท่ีเหตุการณ์ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ 

มีแนวโน้มรนุแรง และมีการจับกมุเรือประมงต่างชาติ 

มากขึ้น ทำาให้เรือประมงไทยต้องงดนำาเรือเข้าไป 

ทำาการประมงในเขตพืน้ท่ีทะเลจีนใต้ สร้างผลกระทบ 

ต่อต้นทนุของภาคเอกชนประมงของไทยและเศรษฐกิจ 

ของประเทศเป็นอย่างมาก

 เ ม่ื อพิ จ า รณาจากพัฒนาการของ 

สถานการณ์พพิาทในทะเลจนีใต้ระหว่างอาเซยีนกับจนี 

พบว่า ในปัจจบุนัได้มแีนวโน้มของการใช้กรอบแนวทาง 

ที่อาเซียนเสนอและผลักดันให้ทุกฝ ่ายนำาไปใช  ้

ในการแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความรุนแรง ได้แก ่

แนวปฏบัิตว่ิาด้วยรฐัภาคีในทะเลจนีใต้ (DoC) การเจรจา 

แบบพหภุาคีทีจ่ะมีการนำาประเดน็เก่ียวกับทะเลจนีใต้ 

ไปพุดคุยในที่ประชุมสุดยอดผู ้นำาอาเซียน – จีน 

เป็นประจำาทกุปี การเสนอร่างแนวปฏบิตัใินทะเลจนีใต้ 

(CoC) เป็นต้น แม้ว่าจีนยังคงยืนยันถึงหลักการ 

อันแข็งกร้าวในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ 

แต่ในบางกรณีจีนก็ได้มีการแสดงท่าทีที่เห็นด้วย 

และยอมรับแนวทางดังกล่าวตามท่ีอาเซียนเสนอ 

จึงเห็นได้ว่าจีนคงยังต้องการให้ประเทศในอาเซียน 

เห็นว่าจีนเป็นประเทศที่เป็นมิตร และพร้อมท่ีจะ 

ร่วมมือกับอาเซียนเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

ระหว่างกัน ดังนั้น

“ทางเลือกที่เหมาะสม

และช่วยยกระดับสถานะของประเทศไทย

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

ในข้อพิพาททะเลจีนใต้

คือ การใช้กลไกอาเซียนเป็นหลัก

และแสดงจุดยืนตามกรอบความร่วมมือต่าง ๆ

ที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้เห็นชอบร่วมกัน”

 ทัง้การให้ทกุฝ่ายยดึแนวปฏบิตั ิDoC และ 

เร่งรัดการจัดทำาแนวปฏิบัติ CoC พร้อมทั้งสนับสนุน 

ให้มีการเจรจาร่วมกัน  ทั้งในลักษณะของพหุภาคี 

ระหว่างอาเซียนกับจีน  หากกระบวนการเจรจา 

แบบพหุภาคีที่รวมประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 

อาจเกิดความล่าช้า  ไทยอาจเสนอให้มีการเจรจา 
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 วิเคราะห์บทบาท ท่าทีที่เหมาะสมของไทย

 4 ผลกระทบของความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่มีต่อประเทศไทย

	 ส�ำหรับประเทศไทยแล้วแม้จะไม่ได้มีข้อพิพำทโดยตรงในน่ำนน�้ำ 

ทะเลจีนใต้	 แต่สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งระหว่ำงจีนกับประเทศคู่พิพำท 

ในอำเซียนได้กระตุ้นเตือนประเทศไทยให้เห็นควำมส�ำคัญของผลประโยชน ์

ทำงทะเลของชำติ	และเตรียมพร้อมในฐำนะเป็นสมำชิกของอำเซียน 

เนื่องจำกประเทศไทยมีชำยฝั ่งทำงทะเลที่ยำว	 โดยมีทำงออกทำงทะเล 

ไปสู่ทะเลจีนใต้จำกบริเวณพื้นที่ของอ่ำวไทย	 ในปัจจุบันเนื่องจำกทรัพยำกร 

สัตว์น�้ำของประเทศคู่พิพำทในอำเซียนเริ่มเสื่อมโทรมและลดลง	 ประกอบกับ 

พื้นที่น่ำนน�้ำในเขตทะเลจีนใต้ยังคงมีปัญหำจำกกำรใช้ควำมรุนแรง	และ 

กระบวนกำรกดีกนัประเทศอืน่	ๆ	ในกำรเข้ำถงึทรพัยำกรธรรมชำตใินทะเลจีนใต้ 

ประเทศคู่พพิำทจงึมีนโยบำยไม่อนญุำตให้เรอืประมงต่ำงชำต	ิ รวมถงึประเทศไทย 

เขำ้ไปท�ำกำรประมงในเขตน่ำนน�้ำของตน
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 จากการที่รัฐบาลไทยได้มีการเจรจา 

กบัประเทศเพ่ือนบ้านท่ีมอีาณาเขตในพืน้ท่ีทะเลจนีใต้ 

เพื่อนำาเรือประมงไทยเข้าไปทำาการประมงในเขต 

น่านนำ้าของประเทศดังกล่าว ซึ่งสามารถนำาสัตว์นำ้า 

กลับประเทศเพือ่สนบัสนนุการบรโิภคภายในประเทศ 

และการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงไปยังต่างประเทศ 

โดยเป็นจำานวนถึงปีละมากกว่า 700,000 ตัน ในช่วง 

ปีทีผ่่านมา มเีรอืประมงไทยทีจ่ดทะเบยีนอาชญาบตัร 

ประมงนอกน่านนำ้าไว้กับกรมประมงท้ังสิ้นจำานวน 

16,548 ลำา (บุณยรัตผลิน, 2545) เรือประมงเหล่านี้ 

แสดงความจำานงในการนำาเรือออกไปทำาการประมง 

ในน ่ านนำ้ า ต ่ า งประ เทศที่ รั ฐบาล ไทย ได ้ ทำ า 

สญัญาร่วมกนัไว้ อย่างไรกต็ามแม้ว่าเรอืประมงเหล่านัน้ 

อาจได้รับสมัปทานในการเข้าไปจบัสตัว์นำา้ในอาณาเขต 

ทะเลจนีใต้ แต่การทีเ่หตุการณ์ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ 

มแีนวโน้มรนุแรง และมกีารจับกมุเรือประมงต่างชาติ 

มากขึ้น ทำาให้เรือประมงไทยต้องงดนำาเรือเข้าไป 

ทำาการประมงในเขตพืน้ทีท่ะเลจีนใต้ สร้างผลกระทบ 

ต่อต้นทนุของภาคเอกชนประมงของไทยและเศรษฐกจิ 

ของประเทศเป็นอย่างมาก

 เมื่ อพิ จ า รณาจากพัฒนาการของ 

สถานการณ์พพิาทในทะเลจนีใต้ระหว่างอาเซยีนกบัจนี 

พบว่า ในปัจจบุนัได้มแีนวโน้มของการใช้กรอบแนวทาง 

ที่อาเซียนเสนอและผลักดันให้ทุกฝ ่ายนำาไปใช  ้

ในการแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความรุนแรง ได้แก ่

แนวปฏบัิตว่ิาด้วยรฐัภาคีในทะเลจนีใต้ (DoC) การเจรจา 

แบบพหภุาคีทีจ่ะมีการนำาประเดน็เกีย่วกบัทะเลจนีใต้ 

ไปพุดคุยในที่ประชุมสุดยอดผู ้นำาอาเซียน – จีน 

เป็นประจำาทกุปี การเสนอร่างแนวปฏบิตัใินทะเลจนีใต้ 

(CoC) เป็นต้น แม้ว่าจีนยังคงยืนยันถึงหลักการ 

อันแข็งกร้าวในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ 

แต่ในบางกรณีจีนก็ได้มีการแสดงท่าทีที่เห็นด้วย 

และยอมรับแนวทางดังกล่าวตามท่ีอาเซียนเสนอ 

จึงเห็นได้ว่าจีนคงยังต้องการให้ประเทศในอาเซียน 

เห็นว่าจีนเป็นประเทศที่เป็นมิตร และพร้อมท่ีจะ 

ร่วมมือกับอาเซียนเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

ระหว่างกัน ดังนั้น

“ทางเลือกที่เหมาะสม

และช่วยยกระดับสถานะของประเทศไทย

ในการเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

ในข้อพิพาททะเลจีนใต้

คือ การใช้กลไกอาเซียนเป็นหลัก

และแสดงจุดยืนตามกรอบความร่วมมือต่าง ๆ

ที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้เห็นชอบร่วมกัน”

 ทัง้การให้ทกุฝ่ายยดึแนวปฏบิตั ิDoC และ 

เร่งรัดการจัดทำาแนวปฏิบัติ CoC พร้อมทั้งสนับสนุน 

ให้มีการเจรจาร่วมกัน  ทั้งในลักษณะของพหุภาค ี

ระหว่างอาเซียนกับจีน  หากกระบวนการเจรจา 

แบบพหุภาคีที่รวมประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 

อาจเกิดความล่าช้า  ไทยอาจเสนอให้มีการเจรจา 
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ในลกัษณะทวภิาครีะหว่างประเทศคูพ่พิาทกบัอาเซยีน 

และจนีเป็นคูข่นาน เนือ่งจากความขดัแย้งในทะเลจนีใต้ 

มีผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียนที่ต่อไปจะรวมกัน 

เป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคง  ดังนั้น 

ความรุนแรงจากการใช้กำาลังท่ีเกิดข้ึนย่อมส่งผล 

ต่อความมัน่คงของประเทศสมาชกิอืน่ ๆ อย่างหลกีเล่ียง 

ไม่ได้

 พื้นที่บริเวณน่านนำ้าในทะเลจีนใต้ ถือว่า 
 มีความสำาคัญต่อประเด็นความมั่นคง ทั้งต่อ 
ประเทศไทยและต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
เป็นอย่างมาก เนือ่งจากเป็นท้ังแหล่งทรพัยากรธรรมชาต ิ
ทางทะเล  เป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ที่มีผลต่อ 
ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน 
ตลอดจนเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเดินเรือระหว่าง 
ประเทศ  แม้ว่าประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ประเทศ 
คู่พิพาทกับจีนโดยตรง  แต่การที่ประเทศไทยเป็น 
ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้และได้รับผลกระทบจากการห้าม 
ทำาการประมงในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้  ดังนั้น 
ประเทศไทยจึงไม่อาจหลกีเลีย่งต่อการเข้าไปมส่ีวนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ อย่างไรกต็าม รฐับาลไทย 
จำาเป็นท่ีจะต้องเลือกวิธีการในการเข้าไปมีส่วนร่วม 
ต่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการใช้กลไก 
อาเซยีนเป็นเครือ่งมอืผ่านการจัดเวททีีเ่อือ้ต่อการพดูคยุ 
ของทุกฝ่าย

 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย 
ได้กำาหนดแผนยทุธศาสตร์ของกระทรวง โดยประเดน็ 
ยุทธศาสตร์ข้อแรก คือ ประเทศไทยส่งเสริมความ 
สัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ 
ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยมวีตัถุประสงค์ 
คอื การรกัษาบรรยากาศระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ 
ในภูมิภาคอาเซียน ให้มีสันติภาพและเสถียรภาพ 
ซึ่งจะทำาให้ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก 
ประเทศเพื่อนบ้านในเวทีระหว่างประเทศ ดังนั้น 
จงึสามารถตคีวามได้ว่า รฐับาลไทยได้ดำาเนนินโยบาย 
ท่ีให้ความสำาคัญกับอาเซียนก่อนเป็นลำาดับแรก 
ซ่ึงจากกรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศ 
คู่พิพาทในอาเซียนกับจีนนั้น  ประเทศไทยจำาเป็น 
ต้องดำาเนินยุทธศาสตร์ในการใช้อาเซียนเป็นส่วน 
ขยายกำาลงัในการเป็นแรงผลกัดนัไปสูก่ารเล่นบทบาท 
ที่ก้าวหน้ามากขึ้นในเวทีประชาคมระหว่างประเทศ 
แม้ว่าในปัจจุบันประชาคมอาเซียนจะไม่สามารถ 
ดำารงสถานะของดลุแห่งอำานาจ (World Balancer) ได้ 
แต่โครงสร้างของระบบโลกทีเ่ป็นแบบหลายข้ัวอำานาจ 
ย่อมเปิดโอกาสให้ประเทศและกลุ่มประเทศท่ีมอีำานาจ 
ระดับกลาง (Middle Powers) สามารถดึงดูด 
ผลประโยชน์และเป็นแกนกลางในการถ่วงดุลกับ 
มหาอำานาจที่จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคได ้
ทั้งนี้

5
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“รัฐบาลไทยควรเปล่ียนแนวทางการด�าเนินนโยบาย
จากการพยายามเป็นพันธมิตรท้ังกับอาเซียนและจีน

ซ่ึงการด�าเนินตามแนวทางดังกล่าว
ประเทศไทยคาดกลับไม่ได้รับการตอบสนองจากจีน

ในขณะเดียวกันประเทศในภูมิภาคอาเซียนก็เคลือบแคลงต่อท่าทีของไทย
ดังน้ัน รัฐบาลไทยจึงควรหันมาต้ังเป้าหมาย

ในการผลักดันให้สถานะของไทยกลายเป็นประเทศขนาดกลางที่มีบทบาทน�าในภูมิภาค”

 ดังเช่นที่อินโดนีเซียเคยแสดงบทบาทนำา 
ในการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ให้แก่ภูมิภาคอาเซียน 
มาก่อน ส่งผลให้กลายเป็นประเทศทีส่ามารถผลกัดัน 
วาระ (Agenda) ของตนให้จีนเข้ามายอมรับต่อแนว 
ปฏิญญา DoC ได้ ทั้งนี้ ประเทศไทยควรใช้ช่องทาง 
ผลกัดนัให้ทกุฝ่ายเร่งหารอืและยอมรบัแนวปฏิบตั ิCoC 
ซึง่ไทยเป็นผูเ้สนอแนวทางการจดัทำา CoC มาโดยตลอด 
ดังนั้น หากแผนการจัดทำาแนวปฏิบัติ CoC บรรล ุ
ข้อตกลงร่วมกันของทุกประเทศภายในปี พ.ศ. 2562 
จะช่วยส่งเสรมิสถานะของไทยทีจ่ะทำาหน้าทีป่ระธาน 
อาเซียนในช่วงเวลาดังกล่าว
 สำาหรับเง่ือนไขที่ไทยนำามาใช้ในการช่วย 
ผลักดันร่าง CoC เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามายอมรับ 
และสร้างพันธะผูกพันร่วมกันอย่างเต็มใจ จำาเป็น 
ต้องวิเคราะห์จากผลปฏิบัติของ DoC เสียก่อน 
ซึ่งในแนวปฏิบัติ DoC มุ่งเน้นหลักการ 3 ประการ 
คือ 1) ส่งเสริมมาตรการเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 
2) สร้างความร่วมมอืของการปฏบิติัการในภาคพืน้ทะเล 
และ 3) กำาหนดขั้นตอนสำาหรับการหารือและการทำา 
CoC อย่างเป็นทางการ โดยในร่างแถลงการณ  ์
การประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศระหว่างอาเซยีน – จนี 
ว่าด้วยการปฏิบัตติาม DoC นัน้ แม้ว่าจะมีการยนืยนั 

ถึงการให้ทุกฝ่ายมีพันธะในการนำาหลักการของ 
DoC ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาพิพาทในทะเลจีนใต ้
เพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความไว้เนื้อเชื่อใจ 
และความเชื่อมั่นภายในภูมิภาค ตามหลักการ 
ข้ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
1982 แต่แท้จรงิแล้วรฐัคู่พพิาทกลับละเมิดบทบัญญัติ 
ใน DoC ท้ังส้ิน โดยแตกต่างกันไปในแต่ละกรณ ีท้ังนี้ 
เพราะ DoC ไม่มีผลบังคับให้รัฐที่อ้างสิทธิต้องปฏิบัติ 
ตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังเกิดจากปัญหา 
ความคิดเห็นระหว่างอาเซียนกับจีนที่ไม่ตรงกัน 
โดยอาเซียนใช้การประชุมหารือของตนกันเอง 
ก่อนจัดประชุมกับจีน แล ้วจึงนำามติที่ตกลงกัน 
ไปเจรจากับจนีในลกัษณะของพหภุาค ีในขณะทีจ่นีเอง 
กลับคัดค้าน เนื่องจากมองว่าทะเลจีนใต้ไม่ใช่ปัญหา 
ของชาตสิมาชกิอาเซียนทัง้หมด แต่เป็นปัญหาของชาต ิ
เพยีง 2-3 ชาต ิดงันัน้ จงึควรนำาการเจรจาแบบทวิภาคี 
มาใช้
 ด้วยเหตนุี ้เงือ่นไขท่ีประเทศไทยควรนำามาใช้ 
ในการเจรจาการจัดทำาร่าง CoC โดยตั้งเป้าหมาย 
และหลกัการทีว่่าจะต้องสร้างเวทกีารเจรจาทีท่กุฝ่าย 
รูส้กึสบายใจและเป็นไปตามแนวทางของประเทศตน 
โดยจัดให้มีการใช้การเจรจาในลักษณะของคู่ขนาน 
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ในลกัษณะทวภิาครีะหว่างประเทศคูพ่พิาทกบัอาเซยีน 

และจนีเป็นคูข่นาน เนือ่งจากความขดัแย้งในทะเลจนีใต้ 

มีผลกระทบต่อภูมิภาคอาเซียนที่ต่อไปจะรวมกัน 

เป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคง  ดังนั้น 

ความรุนแรงจากการใช้กำาลังที่เกิดขึ้นย่อมส่งผล 

ต่อความมัน่คงของประเทศสมาชิกอืน่ ๆ อย่างหลกีเล่ียง 

ไม่ได้

 พื้นที่บริเวณน่านนำ้าในทะเลจีนใต้ ถือว่า 
 มีความสำาคัญต่อประเด็นความมั่นคง ทั้งต่อ 
ประเทศไทยและต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
เป็นอย่างมาก เนือ่งจากเป็นทัง้แหล่งทรพัยากรธรรมชาต ิ
ทางทะเล  เป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ท่ีมีผลต่อ 
ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียน 
ตลอดจนเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการเดินเรือระหว่าง 
ประเทศ  แม้ว่าประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ประเทศ 
คู่พิพาทกับจีนโดยตรง  แต่การที่ประเทศไทยเป็น 
ประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้และได้รับผลกระทบจากการห้าม 
ทำาการประมงในพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้  ดังนั้น 
ประเทศไทยจงึไม่อาจหลกีเลีย่งต่อการเข้าไปมส่ีวนร่วม 
ในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ อย่างไรกต็าม รฐับาลไทย 
จำาเป็นท่ีจะต้องเลือกวิธีการในการเข้าไปมีส่วนร่วม 
ต่อการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยการใช้กลไก 
อาเซียนเป็นเคร่ืองมอืผ่านการจัดเวทีทีเ่อือ้ต่อการพดูคยุ 
ของทุกฝ่าย

 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศของไทย 
ได้กำาหนดแผนยทุธศาสตร์ของกระทรวง โดยประเดน็ 
ยุทธศาสตร์ข้อแรก คือ ประเทศไทยส่งเสริมความ 
สัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ 
ในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยมวีตัถุประสงค์ 
คอื การรกัษาบรรยากาศระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ 
ในภูมิภาคอาเซียน ให้มีสันติภาพและเสถียรภาพ 
ซึ่งจะทำาให้ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจาก 
ประเทศเพื่อนบ้านในเวทีระหว่างประเทศ ดังนั้น 
จงึสามารถตคีวามได้ว่า รฐับาลไทยได้ดำาเนนินโยบาย 
ที่ให้ความสำาคัญกับอาเซียนก่อนเป็นลำาดับแรก 
ซึ่งจากกรณีข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างประเทศ 
คู่พิพาทในอาเซียนกับจีนนั้น  ประเทศไทยจำาเป็น 
ต้องดำาเนินยุทธศาสตร์ในการใช้อาเซียนเป็นส่วน 
ขยายกำาลงัในการเป็นแรงผลกัดนัไปสูก่ารเล่นบทบาท 
ท่ีก้าวหน้ามากข้ึนในเวทีประชาคมระหว่างประเทศ 
แม้ว่าในปัจจุบันประชาคมอาเซียนจะไม่สามารถ 
ดำารงสถานะของดลุแห่งอำานาจ (World Balancer) ได้ 
แต่โครงสร้างของระบบโลกทีเ่ป็นแบบหลายข้ัวอำานาจ 
ย่อมเปิดโอกาสให้ประเทศและกลุม่ประเทศท่ีมอีำานาจ 
ระดับกลาง (Middle Powers) สามารถดึงดูด 
ผลประโยชน์และเป็นแกนกลางในการถ่วงดุลกับ 
มหาอำานาจที่จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคได ้
ทั้งนี้
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“รัฐบาลไทยควรเปล่ียนแนวทางการด�าเนินนโยบาย
จากการพยายามเป็นพันธมิตรท้ังกับอาเซียนและจีน

ซ่ึงการด�าเนินตามแนวทางดังกล่าว
ประเทศไทยคาดกลับไม่ได้รับการตอบสนองจากจีน

ในขณะเดียวกันประเทศในภูมิภาคอาเซียนก็เคลือบแคลงต่อท่าทีของไทย
ดังน้ัน รัฐบาลไทยจึงควรหันมาต้ังเป้าหมาย

ในการผลักดันให้สถานะของไทยกลายเป็นประเทศขนาดกลางที่มีบทบาทน�าในภูมิภาค”

 ดังเช่นที่อินโดนีเซียเคยแสดงบทบาทนำา 
ในการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ให้แก่ภูมิภาคอาเซียน 
มาก่อน ส่งผลให้กลายเป็นประเทศทีส่ามารถผลกัดัน 
วาระ (Agenda) ของตนให้จีนเข้ามายอมรับต่อแนว 
ปฏิญญา DoC ได้ ทั้งนี้ ประเทศไทยควรใช้ช่องทาง 
ผลกัดนัให้ทกุฝ่ายเร่งหารอืและยอมรบัแนวปฏิบตั ิCoC 
ซึง่ไทยเป็นผูเ้สนอแนวทางการจดัทำา CoC มาโดยตลอด 
ดังน้ัน หากแผนการจัดทำาแนวปฏิบัติ CoC บรรล ุ
ข้อตกลงร่วมกันของทุกประเทศภายในปี พ.ศ. 2562 
จะช่วยส่งเสรมิสถานะของไทยท่ีจะทำาหน้าท่ีประธาน 
อาเซียนในช่วงเวลาดังกล่าว
 สำาหรับเง่ือนไขที่ไทยนำามาใช้ในการช่วย 
ผลักดันร่าง CoC เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามายอมรับ 
และสร้างพันธะผูกพันร่วมกันอย่างเต็มใจ จำาเป็น 
ต้องวิเคราะห์จากผลปฏิบัติของ DoC เสียก่อน 
ซึ่งในแนวปฏิบัติ DoC มุ่งเน้นหลักการ 3 ประการ 
คือ 1) ส่งเสริมมาตรการเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 
2) สร้างความร่วมมอืของการปฏิบัติการในภาคพืน้ทะเล 
และ 3) กำาหนดขั้นตอนสำาหรับการหารือและการทำา 
CoC อย่างเป็นทางการ โดยในร่างแถลงการณ  ์
การประชมุรฐัมนตรต่ีางประเทศระหว่างอาเซยีน – จนี 
ว่าด้วยการปฏิบตัติาม DoC นัน้ แม้ว่าจะมีการยนืยนั 

ถึงการให้ทุกฝ่ายมีพันธะในการนำาหลักการของ 
DoC ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาพิพาทในทะเลจีนใต ้
เพื่อส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความไว้เนื้อเชื่อใจ 
และความเชื่อมั่นภายในภูมิภาค ตามหลักการ 
ข้ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
1982 แต่แท้จรงิแล้วรฐัคูพ่พิาทกลบัละเมดิบทบัญญตัิ 
ใน DoC ท้ังสิน้ โดยแตกต่างกนัไปในแต่ละกรณี ท้ังนี้ 
เพราะ DoC ไม่มีผลบังคับให้รัฐที่อ้างสิทธิต้องปฏิบัติ 
ตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังเกิดจากปัญหา 
ความคิดเห็นระหว่างอาเซียนกับจีนที่ไม่ตรงกัน 
โดยอาเซียนใช้การประชุมหารือของตนกันเอง 
ก่อนจัดประชุมกับจีน แล ้วจึงนำามติท่ีตกลงกัน 
ไปเจรจากับจนีในลกัษณะของพหภุาค ีในขณะท่ีจนีเอง 
กลับคัดค้าน เนื่องจากมองว่าทะเลจีนใต้ไม่ใช่ปัญหา 
ของชาตสิมาชกิอาเซียนทัง้หมด แต่เป็นปัญหาของชาติ 
เพยีง 2-3 ชาต ิดงันัน้ จงึควรนำาการเจรจาแบบทวิภาคี 
มาใช้
 ด้วยเหตนุี ้เงือ่นไขทีป่ระเทศไทยควรนำามาใช้ 
ในการเจรจาการจัดทำาร่าง CoC โดยตั้งเป้าหมาย 
และหลกัการทีว่่าจะต้องสร้างเวทกีารเจรจาทีท่กุฝ่าย 
รู้สึกสบายใจและเป็นไปตามแนวทางของประเทศตน 
โดยจัดให้มีการใช้การเจรจาในลักษณะของคู่ขนาน 
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(Dual Side Meeting) ซึง่ให้การเจรจาทำาในลกัษณะ 

ของพหุภาคี ในกรอบอาเซียน เพื่อให ้ประเทศ 

คู่พิพาทกับจีนที่เห็นว่าตนปรารถนาท่ีจะใช้กลไก 

อาเซียนเป็นแนวทางหลักในการเจรจากับจีนมีเวท ี

ในการผลักดันข้อเสนอกับจีน อีกทั้งยังเป็นการ 

สนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการ 

แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาค เพราะกลไกอาเซียน 

มี เครื่องมือในการช ่วยแก ้ ไขป ัญหาข ้อพิพาท 

ในภมูภิาคอยูแ่ล้ว ได้แก่ สนธสิญัญา TAC แนวปฏญิญา 

DoC ในขณะเดียวกันเวทีพูดคุยในลักษณะทวิภาค ี

รายประเทศกับจีนก็ดำาเนินการควบคู ่ ไปด ้วย 

เพื่อเป็นการเปิดเวทีให้จีนเข้ามาเจรจากับประเทศ 

คูพิ่พาท โดยไม่รู้สึกว่าตนถกูกดดนัจากสมาชกิอาเซียน 

ชาติอื่นๆ ทั้งนี้ หากรัฐคู่พิพาทใดเห็นว่าตนต้องการ 

ทีจ่ะบรรลคุวามตกลงกบัจนีในเวทีทวภิาค ี กส็ามารถ 

กระทำาได้อย่างรวดเรว็กว่าการรอบรรลใุนระดบัพหภุาค ี

อีกทั้งยังสามารถนำาเครื่องมือกลไกในอาเซียนมาใช้ 

ในการตกลงกับจีน เพื่อยับยั้งป ัญหาข ้อพิพาท 

ดังกล่าวได้
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