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ถอดบทเรียนสถานการณ์ในช่องแคบไต้หวัน....กับความมั่นคงทางทะเล
สถานการณ์ชอ่ งแคบไต้หวันกลับมาเป็นประเด็นร้อนแรง และเป็นทีจ่ บั ตามองของนานาชาติอกี ครัง้ หลังจากประธานสภา
ผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เดินทางเยือนไต้หวันอย่างเป็นทางการ จนนามาสู่การซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเต็มรูปแบบของจีนใน
ทะเลเหลือง - ทะเลปั๋วไห่ เป็นระยะเวลา ๔ วัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลในมิติต่างๆ อย่างกว้างขวาง
ความเป็นมา
สืบเนือ่ งจากการเดินทางเยือนไต้หวันของประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร
สหรัฐฯ นางแนนซี เพโลซี เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยเพิกเฉย
คาเตือนของจีนก่อนหน้านี้ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการประชุมสุดยอด
ด้านความมั่นคงเอเชียที่สิงคโปร์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ของจีน นายเว่ย เฟิง่ เหอ ได้กล่าวระหว่างการประชุมว่า “ถ้าใครก็ตาม
กล้ าที่จะแยกไต้ห วัน ออกจากจี น กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน
จะไม่มีทางเลือก นอกจากการต่อสู้อย่างเต็มกาลัง และบดขยี้ความ
พยายามใด ๆ ในการทาให้เกิด ‘เอกราชของไต้หวัน ’ และปกป้อง
อธิปไตยแห่ งชาติและบูรณภาพแห่งดินแดน” จนนามาสู่มาตรการ
ตอบโต้ที่แข็งกร้าวของจีนในเวลาต่อมา โดยจีนได้มีการเปิดปฏิบัติการ
ซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเต็มรูปแบบในพื้นที่ทะเลเหลือง – ทะเลปั๋วไห่
ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เกาะไต้หวัน
และช่องแคบไต้หวันด้วย อันส่งผลทาให้สถานการณ์ในช่องแคบไต้หวัน
ที่เคยคลีคลายมาระยะหนึ่งกลับมาสู่ความตึงเครียดอีกครั้ง
บทวิเคราะห์
สถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ช่องแคบไต้หวันนั้น
อาจมีสาเหตุมาจากการที่สหรัฐฯ จีน และไต้หวัน มีมุมมองที่แตกต่าง
กันเกี่ยวกับสถานะของไต้หวัน ณ ปัจจุบัน ซึ่งยังคงกลายเป็นประเด็น
ข้อถกเถียงกันอยู่ กล่าวคือ
สหรัฐฯ
มองว่าไต้หวันเป็นพันธมิตร โดยมีการแสดงจุดยืนในประเด็น
ดังกล่าวมาโดยตลอดว่า สหรัฐฯ จะยืนอยู่ข้างไต้หวัน และไม่เห็นด้วย
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หากจีนจะใช้กาลังเข้ายึดครองไต้หวัน ซึ่งที่ผ่านมาเราจะพบเห็นถึง
ความพยายามของสหรัฐฯ ที่จะผลักดันไต้หวันมีบทบาทมากขึ้นใน
องค์การสหประชาชาติ ซึ่งประเด็นนี้กลายเป็นข้อถกเถียงกันระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน ซึง่ จีนได้มกี ารแสดงท่าทีคดั ค้านอย่างแข็งกร้าว เพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อการกระทาของสหรัฐฯ และในปัจจุบนั ถึงแม้วา่
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน จะเคยออกมากล่าวยืนยันว่า สหรัฐฯ ยังคง
เคารพในหลักการ “จีนเดียว” แต่สาหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่น ๆ
ในรัฐบาลของ โจ ไบเดน ก็ยังคงแสดงท่าทีที่ชัดเจนในลักษณะที่ว่า
ไต้หวันคือตัวแทนของการต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตย และนัน้ ก็เป็น
เหตุผลทีเ่ พียงพอทีท่ าให้สหรัฐฯ ต้องปกป้องไต้หวัน หากถูกจีนใช้กาลัง
เข้ารุกราน
จีน
สาหรับจีนนั้น ยังคงยึดมั่นในหลักการ “จีนเดียว” เช่นกัน โดย
มองว่าเกาะไต้หวันเป็นมณฑลหนึง่ ของจีน และการที่ นางแนนซี เพโลซี
เดินทางเยือนเกาะไต้หวันนัน้ จีนมองว่าสหรัฐฯ ได้ละเมิดอธิปไตยและ
หลักการ “จีนเดียว” อย่างชัดเจน อีกทัง้ ยังไม่เคารพต่อคามัน่ ทีส่ หรัฐฯ
เคยให้ไว้กบั จีน โดยจีนได้มกี ารออกแถลงการณ์ตอบโต้การกระทาของ
นางแนนซี เพโลซี ประหนึง่ เป็นการฟ้องให้นานาชาติเห็นว่า สหรัฐฯ
เป็นประเทศที่พูดอย่างทาอย่าง ขาดความน่าเชื่อถือ และไม่มีสัจจะ
ส่วนการดาเนินการซ้อมรบทีค่ รอบคลุมพืน้ ทีท่ กุ ทิศทุกทางของเกาะไต้หวัน
ด้วยกระสุนจริงและขีปนาวุธนัน้ เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังไต้หวันว่า
จีนจะไม่ยอมนิ่งเฉยหากไต้หวันคิดจะแยกตัวเป็นเอกราช
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ไต้หวัน
ในมุมมองของไต้หวัน มองว่าตนเองเป็นประเทศเอกราช มิได้
เป็นส่วนหนึ่งของจีน ฉะนั้นไต้หวันจะดาเนินนโยบายต่างประเทศกับ
สหรัฐฯ อย่างไรก็ได้ โดยไต้หวันได้มีการออกแถลงการณ์ประณาม
การซ้อมรบของจีนรอบเกาะไต้หวัน และประกาศยกระดับการเตือนภัย
ขั้นสูงสุด โดยไต้หวันได้มีการยืนยันอย่างหนักแน่นว่า ไต้หวันพร้อมที่
จะตอบโตจีนอย่างเต็มที่ หากจีนมีการดาเนินการใด ๆ ทีเ่ ป็นการละเมิด
อธิปไตยของไต้หวัน

ข้อเสนอแนะในมิติความมั่นคงทางทะเล
ข้อเสนอแนะในมิติความมั่นคงทางทะเล
๑) ไทยควรติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวัน
อย่างใกล้ชิด และมีการประสานกับภาคเอกชนไทยที่มีการเดินเรือใน
พื้นที่ดังกล่าว เพื่อป้องกันความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
อย่างไม่คาดคิด
๒) ไทยควรมีแนวทางรองรับสถานการณ์ความตึงเครียดที่อาจ
ขยายตัวและส่งผลกระทบต่อไทยทัง้ ในด้านการคมนาคมขนส่งทางทะเล
และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ

ผลกระทบ
มิติความมั่นคง
ในช่ ว งของการเปิ ด ปฏิ บั ติ ก ารซ้ อ มรบของจี น ส่ ง ผลท าให้
สถานการณ์ทางทะเลในพื้น ที่บ ริเวณช่องแคบไต้ห วัน และโดยรอบ
เกาะไต้หวัน ที่เคยผ่อนคลายและมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเดินเรือใน
เชิงพาณิชย์และกิจกรรมต่างๆ ทางทะเลนั้น ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ อ้างอิง
ความตึงเครียดและไม่เอื้ออานวยต่อการดาเนิน กิจ กรรมทางทะเล
https://www.thairath.co.th/scoop/interview/2464162
ซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ ได้กลายเป็นแรงขับที่ส่งผลทาให้บรรยากาศ
https://tna.mcot.net/world-991195
ทางด้านความมัน่ คงของโลกในภาพรวม ยิง่ เกิดความตึงเครียดเพิม่ มากขึน้
https://plus.thairath.co.th/topic/money/101929
https://www.bbc.com/thai/articles/crgkz1r8ne1o
มีผลกระทบเชื่อมโยงไปยังมิติทางด้านเศรษฐกิจ พลังงาน การเมือง
https://api.dtn.go.th/files/v3/5cff75521ac9ee073b7bd
ระหว่างประเทศ และมิติอื่น ๆ ด้วย
937/download
มิติทางเศรษฐกิจ
https://www.bangkokbiznews.com/columnist/column
สถานการณ์ความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวัน อาจส่งผลกระทบ
ต่อห่ วงโซ่อุป ทานของระบบเศรษฐกิจ โลก และสร้ างความกังวลใจ ist/1018858
https://www.moneybuffalo.in.th/economy/updateให้ แ ก่ ก ลุ่ ม นั ก ลงทุ น และกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การค้ า
เทคโนโลยี และการขนส่งสินค้าทางทะเล ซึ่งการซ้อมรบที่เกิดขึ้นยัง อเมริกา-จีน-ไต้หวัน
ส่งผลทาให้ห่วงโซ่อุปทานด้านการขนส่งสินค้าทั่วโลกต้องหยุดชะงัก
ตลาดเงินและตลาดทุนเกิดความผันผวน ซึ่งหากสถานการณ์ในช่อง
แคบไต้ ห วัน ยั ง ไม่ ส ามารถคลี คลายลงอย่ า งเร็ ว วั น อาจกลายเป็ น
ต้นเหตุที่ทาให้เกิดสงครามการค้าระหว่างจีน - สหรัฐฯ อีกระลอกหนึ่ง
ในอนาคต
มิติกิจกรรมทางทะเล
ช่องแคบไต้หวันนัน้ อาจกล่าวได้วา่ เป็นเส้นทางเดินเรือเชิงพาณิชย์
ทีค่ บั คัง่ อีกเส้นทางหนึง่ ของโลก ซึง่ เรือทีส่ ญ
ั จรผ่านช่องแคบไต้หวันนัน้ มี
อยู่หลายลักษณะทั้งเรือบรรทุกสินค้า เรือบรรทุกพลังงาน เรือสาราญ
เรือโดยสารข้ามฝั่ง เรือประมง ฯลฯ ซึ่งการซ้อมรบของจีนด้วยกระสุน
จริง ส่งผลทาให้การเดินเรือและกิจกรรมทางทะเลในลักษณะต่าง ๆ
ในช่องแคบไต้หวันและบริเวณโดยรอบเกาะไต้หวันต้องหยุดชะงักลง
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
ความเสียหาย และอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิด
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วิเคราะห์โดย... นายกนกกฤษณ์ รักษาพราหมณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
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