เอกสารวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงฯ

ฉบับที่ ๒/๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ฐานทัพเรือจีนในหมู่เกาะโซโลมอน...กับความมั่นคงในแปซิฟิกใต้
ข่าวการตั้งฐานทัพเรือของจีนบนหมู่เกาะโซโลมอน ส่งผลทาให้มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้กลับมาให้ความสนใจอีกครั้ง
โดยเฉพาะออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีอิทธิพลอยู่ในแถบแปซิฟิกใต้ และยังเป็นพันธมิตรที่สาคัญของ
สหรัฐฯ การทีจ่ นี ซึง่ เป็นประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคพยายามเข้ามาแสดงอิทธิพลในบริเวณนี้ เป็นเรื่องที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด


ที่มา

ประเด็นสาคัญในบันทึกความตกลง
รายละเอียดในเอกสารบันทึกความตกลงความร่วมมือระหว่างจีน
และโซโลมอน ได้มกี ารกล่าวถึง การอนุญาตให้จนี สามารถส่งกาลังทหาร
เข้ามาประจาการบนหมู่เกาะโซโลมอน เพื่อรักษาความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ และโครงการขนาดใหญ่ของจีนได้ ในขณะทีร่ ฐั บาลของหมูเ่ กาะ
โซโลมอนเองก็สามารถร้องขอให้จีนส่งเจ้าหน้าที่ตารวจ ทหาร หรือ
กองกาลังติดอาวุธอืน่ ๆ มาประจาการบนเกาะได้เช่นกัน รวมถึงการอนุญาต
ให้เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ของจีน สามารถเข้ามาจอดเทียบท่า
แวะพัก เติมเสบียง เชื้อเพลิง และสับเปลี่ยนเรือที่หมู่เกาะแห่งนี้ได้
นอกจากนี้ รัฐบาลของหมูเ่ กาะโซโลมอนได้ออกมาแถลงว่า บันทึก
ความตกลงฉบับนี้ นอกจากจะเป็นการเพิม่ ทางเลือกเกีย่ วกับความเป็นหุน้ ส่วน
ด้านความมัน่ คงของประเทศให้มคี วามหลากหลายมากขึน้ แล้ว โซโลมอน
ยังได้มกี ารลงนามในบันทึกความตกลงความร่วมมือกับจีนอีกหลายฉบับ
อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การขยายการค้า การเดินเรือ การบริการ
ด้านการบินพลเรือน การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตารวจ และการจัดหา
ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน อีกทั้งเพื่อแสดงให้นานาชาติเห็นว่า
โซโลมอนมีการเปิดกว้าง และพร้อมที่จะขยายกรอบความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกับประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น


นานาชาติกลับมาจับตามองสถานการณ์ในมหาสมุทรแปซิฟิก
ตอนใต้อีกครั้งหนึ่ง นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จลาจลที่หมู่เกาะโซโลมอน
เมื่อปี ๒๕๖๔ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ชาติมหาอานาจมีความ
เคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ อาทิ สหรัฐฯ ประกาศเปิดสถานทูตใน
หมูเ่ กาะโซโลมอนอีกครัง้ หลังจากทีป่ ดิ ทาการไปตัง้ แต่ปี ๒๕๖๓ ในขณะที่
จีนได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ตารวจและยัง
บริจาคยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปราบจลาจลให้แก่รัฐบาลของหมู่เกาะ
โซโลมอน จนนาไปสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กร
ตารวจของหมู่เกาะโซโลมอนกับจีนในปี ๒๕๖๕
นอกจากสหรัฐฯ และจีนแล้ว ยังมีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ซึ่งเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง และทรงอิทธิพลอยู่ในแถบนี้ ได้มี
การทาข้อตกลงด้านความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอน และส่งเจ้าหน้าที่
ด้านความมัน่ คงเข้าไปประจาการ ณ กรุงโฮนีอารา เมืองหลวงของหมูเ่ กาะ
โซโลมอน นับตั้งแต่การเกิดเหตุจลาจล เมื่อปลายปี ๒๕๖๔ ภายหลัง
จากที่นายกรัฐมนตรี มานัสเซห์ โซกาวาเร ประกาศยุติความสัมพันธ์
กับไต้ห วัน และหั น ไปสถาปนาความสั มพัน ธ์อย่ างเป็ น ทางการกับ
รัฐบาลจีน
ล่าสุดเมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ รัฐบาลโซโลมอนได้ออกมาแถลง
ยอมรับว่า กาลังอยูร่ ะหว่างการร่างข้อตกลงความร่วมมือด้านความมัน่ คง
แนวโน้มของสถานการณ์
กับจีน โดยในเอกสารที่รั่ วไหลออกมามีเนื้ อหาในลั กษณะที่บ่งชี้ว่า
การแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในมหาสมุทรแปซิฟกิ ตอนใต้ มีแนวโน้ม
รัฐบาลโซโลมอนอาจอนุญาตให้ จีน ตั้งฐานทัพเรือบนเกาะแห่งนี้ได้
ทีจ่ ะขยายวงกว้างเพิม่ มากขึน้ กล่าวคือ นอกจากการทาบันทึกความตกลง
ส่งผลให้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันออกมา
ความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงกับ
แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขยายอิทธิพลของจีนในแปซิฟิกใต้
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รัฐ บาลโซโลมอนแล้ ว จีนยังอยู่ร ะหว่างการเจรจาทาข้อตกลงด้าน
ความมัน่ คงกับปาปัวนิวกินี ซึง่ มีแนวโน้มว่าจะบรรลุผลสาเร็จ เนือ่ งจาก
ปัจจัยหลายประการ อาทิ จีนและปาปัวนิวกินไี ด้เคยบรรลุขอ้ ตกลงเกีย่ วกับ
การสร้างนิคมอุตสาหกรรมประมงเอนกประสงค์บนเกาะดารู เมื่อปี
๒๕๖๓ การที่พรรคการเมืองกลุ่มที่ให้การสนับสนุนจีนในปาปัวนิวกินี
ชนะการเลือกตัง้ ระดับชาติ รวมทัง้ การทีป่ าปัวกินมี กี ลุม่ ทุนชาวจีนเข้าไป
ลงทุน และทางการจีนได้ให้ความช่วยเหลือปาปัวกินีในลักษณะต่าง ๆ
มุมมองของประเทศรอบข้าง
ออสเตรเลีย
แสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับดังกล่าว ที่อาจเอื้อให้จีน
สามารถตั้งฐานทัพเรือที่หมู่เกาะโซโลมอนได้ โดยออสเตรเลียมองว่า
การกระทาของจีนนั้นเป็นปฏิปักษ์กับผลประโยชน์ด้านความมั่นคง
แห่งชาติของออสเตรเลีย ซึง่ การตัง้ ฐานทัพเรือของจีนทีห่ มูเ่ กาะโซโลมอน
ห่างจากออสเตรเลียไม่ถงึ ๒,๐๐๐ กิโลเมตร อาจบ่อนทาลายเสถียรภาพ
และความมั่นคงในแปซิฟิกใต้ และยังเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
แวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ความมัน่ คงทางทะเล โดยออสเตรเลียไม่ตอ้ งการ
แรงกดดันจากการแผ่ขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนในภูมิภาคแห่งนี้
นิวซีแลนด์
ออกมาแสดงความกังวลในเรือ่ งทีจ่ นี กาลังพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบโลจิสติกส์เพื่อเอื้อต่อการจอดเทียบท่าของเรือรบของจีน
โดยนิวซีแลนด์มองว่าข้อตกลงฉบับนี้มีขอบเขตที่กว้างและคลุมเครือ
ซึง่ มีความสุม่ เสี่ยงต่อการทาลายเสถียรภาพความมั่นคงที่ค้าจุนภูมภิ าค
แปซิฟิกใต้มาอย่างยาวนาน


มิติเชิงลบ
- จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจสร้างความกังวล ความตึงเครียด
และความหวาดระแวงให้แก่ประเทศรอบบ้านของโซโลมอน รวมทั้ง
ประเทศพันธมิตรของออสเตรเลีย อาทิ สหรัฐฯ อังกฤษ เกี่ยวกับการ
ตัง้ ฐานทัพเรือและแผ่ขยายอิทธิพลของจีนในมหาสมุทรแปซิฟกิ ตอนใต้
- ข้อตกลงฉบับดังกล่าวอาจกลายเป็นชนวนเหตุทาให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างโซโลมอน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในประเด็นเกี่ยวกับ
การแย่งชิงผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
ข้อเสนอแนะในมิติความมั่นคงทางทะเล
ไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ และในอนาคตหากเกิด
สถานการณ์ความขัดแย้งขึ้นในแปซิฟกิ ใต้ และไทยถูกบีบจากนานาชาติ
ให้ต้องแสดงจุดยืนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว ไทยควรแสดงท่าที
ที่สร้างสรรค์บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ และสนับสนุน
แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รวมทั้งการใช้เวที
นานาชาติเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ
ความจาเป็นเร่งด่วน และมุมมองทีแ่ ตกต่างกันระหว่างประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
กับประเทศทีก่ าลังพัฒนา กล่าวคือ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วอย่างออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ ซึง่ มีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ มบูรณ์และประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วนั้น เรื่องที่มีความจาเป็นและมีความสาคัญใน
ระดับต่อมาก็คอื ความมัน่ คงและผลประโยชน์แห่งชาติ ในขณะทีป่ ระเทศ
ที่กาลังพัฒนาอย่างหมู่เกาะโซโลมอน อาจมองว่าก่อนที่ประเทศชาติ
จะมีความมั่นคงได้นั้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการทาให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความจาเป็นและสาคัญเร่งด่วนมากกว่า
สิ่งอื่นใด เป็นต้น


ผลกระทบ
การทา MOU กับจีน ส่งผลให้หมู่เกาะโซโลมอนได้รับประโยชน์
ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้
มิติเชิงบวก
อ้างอิง
- ทาให้หมูเ่ กาะโซโลมอนมีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน การขยาย
- https://www.naewna.com/inter/644092
การค้า การเดินเรือ การบริ การด้านการบิน พลเรือน การฝึกอบรม
- https://www.thairath.co.th/news/foreign/2351142
เจ้าหน้าที่ตารวจ การได้รับการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึง
- https://www.naewna.com/inter/644051
การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
- https://easybranches.com/amp/youtube/Nz_D_gPBhgo?
_gl=1*19sbpkf*_ga*YW1wLWFzMDZMMnZjWnA5TnVnRkE1cWsyZUE.
ของตน
- แสดงให้นานาชาติเห็นว่าโซโลมอนเป็นประเทศที่เป็นกลาง
เปิดกว้าง และพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ เข้ามาพัฒนากรอบ
ความร่วมมือหรือเป็นหุ้นส่วนทางด้านความมั่นคงทางทะเลมากขึ้น
- บุคลากรภาครัฐของหมู่เกาะโซโลมอนได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยคุกคาม
ความมั่นคงและกิจกรรมทางทะเล


จัดทาโดย... กองความมั่นคงทางทะเล
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