
ถอดบทเรียนสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวัน....กับความมั่นคงทางทะเล 

เอกสารวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ความม่ันคงฯ       ฉบับท่ี ๗/๒๕๖๕         วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 สถานการณช์อ่งแคบไตห้วนักลบัมาเปน็ประเดน็รอ้นแรง และเปน็ทีจ่บัตามองของนานาชาตอิกีครัง้ หลงัจากประธานสภา
ผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เดินทางเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการ จนน ามาสู่การซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเต็มรูปแบบของจีนใน
ทะเลเหลือง - ทะเลปั๋วไห่ เป็นระยะเวลา ๔ วัน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลในมิติต่างๆ อย่างกว้างขวาง  

ความเป็นมา 
 สบืเนือ่งจากการเดนิทางเยอืนไตห้วนัของประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
สหรัฐฯ นางแนนซี เพโลซี เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยเพิกเฉย 
ค าเตอืนของจีนกอ่นหนา้นี้ ซึ่งเกิดขึ้นในชว่งระหว่างการประชมุสดุยอด
ดา้นความมั่นคงเอเชียที่สิงคโปร์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ของจนี นายเวย่ เฟิง่เหอ ไดก้ล่าวระหวา่งการประชุมวา่ “ถา้ใครก็ตาม
กล้าที่จะแยกไต้หวันออกจากจีน กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน   
จะไม่มีทางเลือก นอกจากการต่อสู้อย่างเต็มก าลัง และบดขยี้ความ
พยายามใด ๆ ในการท าให้เกิด ‘เอกราชของไต้หวัน’ และปกป้อง
อธิปไตยแห่งชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน” จนน ามาสู่มาตรการ
ตอบโต้ที่แข็งกร้าวของจีนในเวลาต่อมา โดยจีนได้มีการเปิดปฏิบัติการ
ซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเต็มรูปแบบในพ้ืนที่ทะเลเหลือง – ทะเลปั๋วไห่ 
ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่เกาะไต้หวัน
และชอ่งแคบไตห้วนัด้วย อันสง่ผลท าใหส้ถานการณใ์นชอ่งแคบไต้หวัน
ที่เคยคลีคลายมาระยะหนึ่งกลับมาสู่ความตึงเครียดอีกครั้ง  
  

บทวิเคราะห์ 
 สถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดข้ึนในพื้นที่ช่องแคบไต้หวันนั้น 
อาจมีสาเหตุมาจากการที่สหรัฐฯ จีน และไต้หวัน มีมุมมองที่แตกต่าง
กันเกี่ยวกับสถานะของไต้หวัน ณ ปัจจุบัน ซึ่งยังคงกลายเป็นประเด็น
ข้อถกเถียงกันอยู่ กล่าวคือ  
 สหรัฐฯ  
 มองว่าไต้หวันเป็นพันธมิตร โดยมีการแสดงจุดยืนในประเด็น
ดังกล่าวมาโดยตลอดว่า สหรัฐฯ จะยืนอยู่ข้างไต้หวัน และไม่เห็นด้วย 

 
หากจีนจะใช้ก าลังเข้ายึดครองไต้หวัน ซึ่งที่ผ่านมาเราจะพบเห็นถึง
ความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะผลักดันไต้หวันมีบทบาทมากขึ้นใน
องค์การสหประชาชาติ ซึ่งประเด็นนี้กลายเป็นข้อถกเถียงกันระหว่าง
สหรฐัฯ และจนี ซึง่จนีไดม้กีารแสดงทา่ทคีดัคา้นอยา่งแขง็กรา้ว เพ่ือแสดง
ใหเ้หน็ถงึความไมพ่อใจตอ่การกระท าของสหรฐัฯ และในปจัจบุนัถงึแมว้า่
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน จะเคยออกมากล่าวยืนยันว่า สหรัฐฯ ยังคง
เคารพในหลักการ “จีนเดียว” แต่ส าหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอ่ืน ๆ 
ในรัฐบาลของ โจ ไบเดน ก็ยังคงแสดงท่าทีที่ชัดเจนในลักษณะที่ว่า 
ไต้หวันคือตัวแทนของการต่อสู้เพ่ือระบอบประชาธปิไตย และนัน้กเ็ป็น
เหตผุลท่ีเพียงพอทีท่ าใหส้หรฐัฯ ตอ้งปกปอ้งไตห้วนั หากถกูจนีใช้ก าลัง
เข้ารุกราน 
 จนี  
 ส าหรับจีนนั้น ยังคงยึดมั่นในหลักการ “จีนเดียว” เช่นกัน โดย
มองวา่เกาะไตห้วนัเปน็มณฑลหนึง่ของจนี และการที ่นางแนนซ ีเพโลซ ี
เดนิทางเยอืนเกาะไตห้วนันัน้ จนีมองวา่สหรฐัฯ ไดล้ะเมดิอธปิไตยและ
หลกัการ “จนีเดยีว” อยา่งชดัเจน อีกทัง้ยงัไมเ่คารพตอ่ค ามัน่ทีส่หรฐัฯ 
เคยใหไ้วก้บัจนี โดยจนีไดม้กีารออกแถลงการณต์อบโตก้ารกระท าของ
นางแนนซ ีเพโลซ ีประหนึง่เปน็การฟ้องใหน้านาชาตเิหน็วา่ สหรฐัฯ 
เป็นประเทศท่ีพูดอย่างท าอย่าง ขาดความน่าเชื่อถือ และไม่มีสัจจะ 
สว่นการด าเนนิการซอ้มรบทีค่รอบคลมุพ้ืนทีท่กุทศิทกุทางของเกาะไตห้วนั 
ดว้ยกระสนุจรงิและขปีนาวธุนัน้ เปน็การสง่สญัญาณเตอืนไปยงัไตห้วนัวา่ 
จีนจะไม่ยอมนิ่งเฉยหากไต้หวันคิดจะแยกตัวเป็นเอกราช 
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 ไตห้วัน 
 ในมุมมองของไต้หวัน มองว่าตนเองเป็นประเทศเอกราช มิได้
เป็นส่วนหนึ่งของจีน ฉะนั้นไต้หวันจะด าเนินนโยบายต่างประเทศกับ
สหรัฐฯ อย่างไรก็ได้ โดยไต้หวันได้มีการออกแถลงการณ์ประณาม    
การซ้อมรบของจนีรอบเกาะไตห้วนั และประกาศยกระดบัการเตือนภัย
ขั้นสูงสุด โดยไต้หวันได้มีการยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ไต้หวันพร้อมที่
จะตอบโตจนีอยา่งเตม็ที ่หากจนีมกีารด าเนนิการใด ๆ ทีเ่ปน็การละเมดิ
อธิปไตยของไต้หวัน 
 

ผลกระทบ 
 มิติความม่ันคง  
 ในช่วงของการเปิดปฏิบัติการซ้อมรบของจีน ส่งผลท าให้
สถานการณ์ทางทะเลในพ้ืนที่บริเวณช่องแคบไต้หวันและโดยรอบ
เกาะไต้หวัน ที่เคยผ่อนคลายและมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเดินเรือใน
เชิงพาณิชย์และกิจกรรมต่างๆ ทางทะเลนั้น ต้องตกอยู่ในสถานการณ์
ความตึงเครียดและไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินกิจกรรมทางทะเล   
ซึ่งสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนนี้ ได้กลายเป็นแรงขับที่ส่งผลท าให้บรรยากาศ
ทางดา้นความมัน่คงของโลกในภาพรวม ยิง่เกิดความตงึเครยีดเพ่ิมมากขึน้ 
มีผลกระทบเชื่อมโยงไปยังมิติทางด้านเศรษฐกิจ พลังงาน การเมือง
ระหว่างประเทศ และมิติอ่ืน ๆ ด้วย  
 มิติทางเศรษฐกิจ 
 สถานการณค์วามตงึเครยีดในชอ่งแคบไตห้วนั อาจสง่ผลกระทบ
ต่อห่วงโซ่อุปทานของระบบเศรษฐกิจโลก และสร้างความกังวลใจ
ให้แก่กลุ่มนักลงทุน และกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้า 
เทคโนโลยี และการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งการซ้อมรบที่เกิดขึ้นยัง
ส่งผลท าให้ห่วงโซ่อุปทานด้านการขนส่งสินค้าทั่วโลกต้องหยุดชะงัก 
ตลาดเงินและตลาดทุนเกิดความผันผวน ซึ่งหากสถานการณ์ในช่อง
แคบไต้หวันยังไม่สามารถคลีคลายลงอย่างเร็ววัน อาจกลายเป็น
ตน้เหตุที่ท าให้เกิดสงครามการค้าระหว่างจนี - สหรฐัฯ อีกระลอกหนึ่ง
ในอนาคต 
 มิติกิจกรรมทางทะเล  
 ชอ่งแคบไตห้วนันัน้ อาจกลา่วไดว้า่เปน็เสน้ทางเดนิเรอืเชงิพาณชิย์
ทีค่บัคัง่อีกเสน้ทางหนึง่ของโลก ซึง่เรอืทีส่ญัจรผา่นชอ่งแคบไตห้วนันัน้มี
อยู่หลายลักษณะทั้งเรือบรรทุกสินค้า เรือบรรทุกพลังงาน เรือส าราญ 
เรือโดยสารข้ามฝั่ง เรือประมง ฯลฯ ซึ่งการซ้อมรบของจีนด้วยกระสุน
จริง ส่งผลท าให้การเดินเรือและกิจกรรมทางทะเลในลักษณะต่าง ๆ 
ในช่องแคบไต้หวันและบริเวณโดยรอบเกาะไต้หวันต้องหยุดชะงักลง 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
ความเสียหาย และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด 
 

ข้อเสนอแนะในมิติความม่ันคงทางทะเล 
 ข้อเสนอแนะในมิติความม่ันคงทางทะเล 
 ๑) ไทยควรตดิตามสถานการณค์วามตงึเครยีดในชอ่งแคบไตห้วัน
อย่างใกล้ชิด และมีการประสานกับภาคเอกชนไทยที่มีการเดินเรือใน
พ้ืนที่ดังกล่าว เพ่ือป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไม่คาดคิด  
 ๒) ไทยควรมีแนวทางรองรับสถานการณ์ความตึงเครียดที่อาจ
ขยายตวัและสง่ผลกระทบตอ่ไทยทัง้ในดา้นการคมนาคมขนสง่ทางทะเล 
และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 

อ้างอิง 
 

 https://www.thairath.co.th/scoop/interview/2464162 
 https://tna.mcot.net/world-991195 
 https://plus.thairath.co.th/topic/money/101929 
 https://www.bbc.com/thai/articles/crgkz1r8ne1o 
 https://api.dtn.go.th/files/v3/5cff75521ac9ee073b7bd 
937/download 
 https://www.bangkokbiznews.com/columnist/column 
ist/1018858 
 https://www.moneybuffalo.in.th/economy/update -
อเมริกา-จีน-ไต้หวัน 
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