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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ทะเลจีนใต้เป็นพื้นที่การแข่งอิทธิพลของประเทศมหาอานาจสองประเทศคือ จีนกับสหรัฐฯ
โดยจีนถือว่า ทะเลจีนใต้เป็นเขตอิทธิพลของตนเพราะมีความสาคัญทางยุทธศาสตร์เพราะเป็นส่วนหนึ่ง
ของยุ ท ธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ที่ จี น ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขยายอิ ท ธิ พ ลทาง
การเมืองและทางเศรษฐกิจเพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติของตนและไม่ต้องการให้มหาอานาจนอก
ภูมิภ าคเข้ามามีอิทธิพล ในขณะที่ส หรัฐ ฯถือว่า ทะเลจีนใต้ เป็นเขตอิทธิพลของสหรัฐ ฯ เช่นกัน
เนื่ อ งจากสหรั ฐ ฯ เป็ น มหาอ านาจที่ ค วบคุ ม เส้ น ทางเดิ น เรื อ ในทะเลจี น ใต้ ม าแต่ เ ดิ ม เนื่ อ งจาก
กองทัพเรือสหรัฐฯมีภารกิจในเคลื่อนย้ายกาลังระหว่างฐานทัพต่างๆของสหรัฐฯในมหาสมุทรแปซิฟิก
และมหาสมุทรอินเดีย การเติบโตของจีนทาให้สหรัฐฯในสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศใช้
ยุ ท ธศาสตร์ อิ น โด–แปซิ ฟิ ก (Indo–Pacific Strategy) เพื่ อ คานอ านาจและปิ ด ล้ อ มจี น โดยอาศั ย
ความร่วมมือจากพันธมิตรได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและอินเดีย
การปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาเสรี ภ าพในการเดิ น เรื อ (Freedom of Navigation Operation–
FONOPs) ของสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้ได้สร้างการกระทบกระทั่งและความตึงเครียดกับจีนในช่วงปี
2560–2562 หลายครั้ง แต่ทั้งสองฝ่ายพยายามป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลุกลามบานปลาย อย่างไรก็ดี
การปฏิบัติการของสหรัฐฯ ส่งผลดีต่ออานาจต่อรองของอาเซียนกับจีน ทาให้จีนหันมาเจรจาการัดทา
แนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct–COC) กับอาเซียน เนื่องจากจีนเกรงว่า อาเซียนจะ
ร่ ว มมื อกับ สหรั ฐ ฯ ปิ ดล้ อมจี น ภายหลั งจากที่จีน ค่ อนข้ างประสบความส าเร็ จในการสร้ างความ
แตกแยกในอาเซียนในเรื่องการเจรจาจัดทา COC ในช่วงปี 2555–2559
อาเซียนกลับมามีพลังในการที่จะเป็นแกนกลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค (Centrality)
อีกครั้งเมื่อที่ประชุมสุดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ กรุงเทพฯ เมื่อ 20–23 มิถุนายน 2562 โดยการออก
เอกสาร ASEAN Outlook to the Indo–Pacific ที่กาหนดท่าทีของอาเซียนเป็น Honest Broker ใน
ภูมิภาคท่ามกลางการแข่งอิทธิพลของมหาอานาจ ในขณะที่ไทยซึ่งเป็นมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐฯ และจีน
สามารถมีบทบาทในการสร้างสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และสนับสนุนให้การเจรจาเพื่อ
จัดทา COC ดาเนินไปเพื่อสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศและทุกฝ่ายได้ประโยชน์
นอกจากนี้ ไทยกับอาเซียนก็มีความเป็นเอกภาพมากขึ้นในการสร้างความสมดุลแห่งอานาจ
ระหว่ า งจี น กั บ สหรั ฐ ฯ โดยการประชุ ม รัฐ มนตรี ก ลาโหมอาเซี ย น ครั้ ง ที่ 13 ซึ่ ง ไทยเป็ น เจ้ าภาพ
ที่กรุ งเทพฯ เมื่อกรกฎาคม 2562 ได้เห็ นพ้องในเรื่องความส าคัญกั บความร่ว มมื อในการต่ อ ต้ า น
ภัยคุกคามด้านความมั่นคงและสร้ างความสั มพันธ์ที่ส มดุล กับจีนและสหรัฐฯ เพื่อรักษาความเป็น
แกนกลาง (Centrality) ซึ่งสอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทยในอันที่จะดาเนินนโยบายต่างๆ ที่เป็น
อิสระจากการกดดันของจีนและสหรัฐฯ
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาส่วนบุคคลนี้ จะไม่สามารถสาเร็จลงได้หากปราศจากการสนับสนุนของหลายท่าน
ขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีวินท์ สุพุทธิกุล ดร. จริย์วัฒน์ สันตะบุตร
รองศาสตราจารย์ ดร. อรทัย ก๊กผล ที่กรุณาให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทางาน
การศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารของกระทรวงการต่างประเทศที่กรุณาอนุมัติให้กระผมเข้ารับ
การศึกษาหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 และขอบพระคุณคณะผู้ บริหารของสานักข่าวกรอง
แห่งชาติที่กรุณาสนับสนุนให้กระผมเข้ารับการศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จริงซึ่งสามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
สาหรับสานักข่าวกรองแห่งชาติ
ขอขอบพระคุณผู้อานวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่กรุ ณาจั ดเตรี ย มกาหนดการ การเรียนการสอนอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งอานวยความสะดวกในเรื่อง
วิชาการและการทัศนศึกษาและจัดกิจกรรมนอกสถานที่อย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งการจัดอาหารเช้า
อาหารเที่ยงและอาหารว่างรสเลิศตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม รวมทั้งขอบคุณเพื่อนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทุกคนที่ ทาให้การฝึกอบรมหลักสูตรนี้มีความสุขและเปี่ยมด้วยมิตรภาพ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สานักงานเลขานุการคณะที่ปรึกษาการข่าว (สลก.ปษ.) ทุกคนที่ช่วย
ทางานและแบ่งเบาภารกิจในช่วงที่กระผมมาฝึกอบรมหลัก สูตรนี้ ซึ่งทาให้การทางานตามแผนงาน
และโครงการต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ประสบความสาเร็จด้วยดีและมีประสิทธิภาพ
ธรรมรัตน์ รัตนมณี
สิงหาคม 2562
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาศักยภาพทางการทหารของจีนในทะเลจีนใต้ และการแข่งขันอิทธิพลของประเทศ
มหาอานาจ โดยเฉพาะจี นกั บสหรั ฐฯ เป็นปัจจัยส าคั ญที่ส่ งผลกระทบให้ สถานการณ์ ในทะเลจี นใต้
มีแนวโน้มตึงเครียดเพิ่มขึ้น เพราะจีนจะดาเนินยุทธศาสตร์ทางทะเลที่ก้าวร้าวมากขึ้นทั้งในการอ้าง
กรรมสิ ท ธิ์ และขยายการอ้ า งความเป็ น เจ้ า ของหมู่ เ กาะต่ า ง ๆ ในทะเลจี น ใต้ โดยการถมพื้ น ที่
สร้างเกาะเทียม สร้างอาคาร ท่าเรือ และสนามบิน รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารในบริเวณ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และมีหลายครั้งที่จีนกาลังขัดขวางการลาดตระเวนของสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้
และห้ามเรือประมงของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนเข้าไปทาประมงในพื้นที่ที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ และจีน
ยังใช้วิธีการลักษณะต่าง ๆ ในการแสดงกรรมสิทธิ์ของตน เช่น จีนส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 130 เกาะ
ในทะเลจี น ใต้ และการพิมพ์แผนที่จีนที่มีเส้ นเขตแดนในทะเลจีนใต้ล งในหนังสื อเดินทางของจีน
เพื่อยืนยันกรรมสิทธิ์ด้วย
การอ้างกรรมสิทธิ์เหนือน่านน้าและหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เป็นผลประโยชน์แห่งชาติหลักหนึ่ง
ของจีนที่จีนจะไม่ยอมประนีประนอม และดาเนินทุกวิถีทางเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของตน
นอกจากการก่ อ สร้ า งสิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ บนหมู่ เ กาะในทะเลจี น ใต้ แ ล้ ว จี น สามารถ
เคลื่ อ นไหวทางทหารเพื่ อ ปกป้ อ งอธิ ป ไตยทางทะเลมากขึ้ น ซึ่ ง เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจากการพั ฒ นา
เทคโนโลยีทางทหาร โดยเฉพาะกองทัพเรือที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายฝั่ง
ตะวันออกของประเทศถึงแนวเขตทะเลลึก (Blue Water Navy Capability) ซึ่งเป็นการป้องปราม
กองเรือของมหาอานาจอื่นนอกภูมิภาคที่เข้ามาในทะเลจีนใต้โดยอ้างปฏิบัติ การรักษาเสรีภาพในการ
เดินเรือ
ส่วนนโยบายของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความชัดเจนมากขึ้นเป็น
ล าดั บ โดยสหรั ฐ ฯ ยั ง คงปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาเสรี ภ าพในการเดิ น เรื อ (Freedom of Navigation
Operation–FONOP) ในทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยืนยันถึงสิทธิเสรีภาพการเดินเรือในทะเลจีนใต้
และแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ไม่ยอมรับการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีน นอกจากนี้ สหรัฐฯ
ยังพยายามกระชับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนใต้
เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านจีน รวมทั้งการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ ประกาศ
ยุทธศาสตร์เอเชีย–แปซิฟิก และการกระชับความร่วมมือ 4 ประเทศ หรือกลุ่ม QUAD ได้แก่ สหรัฐฯ
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย รวมทั้งการสนับสนุนไต้หวัน ก็มองได้ว่า เป็นความพยายามล่าสุดใน
การต่อต้านและคานการขยายอิทธิพลของจีน
ความขัดแย้งระหว่างจีน –สหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเข้มข้นขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ด้านความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน เฉพาะอย่างยิ่งความเป็นเอกภาพ
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ของอาเซียน โดยอาเซียนอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการแข่งขันอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
ที่ต้องการแสวงหาพันธมิตรเพื่อสนับสนุนการดาเนินนโยบายของตนในภูมิภาค ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า
ความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออาเซียนโดยตรง รวมทั้งในปัจจุบันไทยซึ่งเป็นประธานอาเซียน
ในปี 2562 อาจตกอยู่ในภาวะลาบากใจในขณะที่จะต้องแสดงบทบาทผู้นาของอาเซียนในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ของไทยและอาเซียน
อย่ างไรก็ตาม การที่จี น พยายามเสริมสร้างความไว้ว างใจกับ ประเทศในอาเซียนที่ อ้ า ง
กรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ในระยะหลัง โดยมุ่งเจรจาทั้งในกรอบพหุภาคีกับอาเซียน เพื่อเร่งจัดทาแนว
ปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct–COC) ซึ่งจะเป็นกลไกสาคัญในการเสริมสร้างความไว้เนื้อ
เชื่อใจ และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ หรือประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดและนาไปสู่การ
กระทบกระทั่งหรือเผชิญหน้ากันทางทหาร และในกรอบทวิภาคีที่จีนมุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประเทศคู่กรณีและแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยการเจรจาและผูกพันผลประโยชน์ร่วมกัน แต่การเจรจาแก้ไข
ข้อขัดแย้งในทะเลจีนใต้คงไม่บรรลุผลได้โดยง่าย เนื่องจากประเทศในอาเซียนไม่มีพลังอานาจในการ
ต่อรองกับจีน และต้องพึ่งมหาอานาจนอกภูมิภาค ได้แก่ สหรัฐฯ เพื่อถ่วงดุลกับจีน ซึ่งเป็นความเสี่ยง
ต่อของความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการของปัญหาขัดแย้งกรณีทะเลจีนใต้และแนวโน้มและผลกระทบ
ของการดาเนินนโยบายของจีนและสหรัฐฯ รวมทั้งตัวแสดงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
และอินเดีย ในประเด็นความขัดแย้งเรื่องทะเลจีนใต้ ที่มีผลกระทบต่อไทยในอาเซียน
1.2.2 เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาลในการดาเนินนโยบายในระยะยาวของไทยต่อ
ประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา
1) ศึกษายุทธศาสตร์ของจีนและสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องในประเด็นทะเลจีนใต้ ได้แก่
ยุทธศาสตร์ Belt and Road (BRI) ของจีน และยุทธศาสตร์อินโด–แปซิฟิกของสหรัฐฯ (Indo–Pacific
Strategy) ในช่วงการดารงตาแหน่งของประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน และประธานาธิบดีโ ดนัล ด์
ทรัมป์ของสหรัฐฯ ในปี 2560–2562
2) ศึกษากลไกของอาเซียนในการรับมือกับการแข่งอิทธิพลและความขัดแย้งของ
ประเทศมหาอานาจ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียน
3) บทบาทของไทยในฐานะสมาชิกอาเซียน และนโยบายต่างประเทศของไทยต่อ
ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้
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1.3.2 ระเบียบวิธีการศึกษา
ระเบียบการศึกษาจะใช้วิธีการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และ
การประมวล วิเคราะห์ข้อมูล การตีความจากเอกราชการ สิ่งพิมพ์และบทความทางวิชาการต่าง ๆ
ตลอดจน ถึงข้อคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.4 คาถามการศึกษา
1.4.1 ความขัดแย้งระหว่างจีนกั บสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้มีสาเหตุจากอะไร และรูปแบบ
อย่ างไร แนวโน้ มของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในประเด็นทะเลจีนใต้จะมี
ผลกระทบต่ออาเซียนอย่างไร
1.4.2 นโยบายของไทยในระยะยาวต่อประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ใน
ทะเลจีนใต้ ในขณะที่ไทยในฐานะสมาชิกหนึ่งของอาเซียนที่ไม่ใช่ประเทศผู้อ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้
แต่ได้รับผลกระทบในแง่ที่เป็นสมาชิกอาเซียน
1.5 สมมุติฐานในการศึกษา
การแข่งขันอิทธิพลของจีนกับสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย –แปซิฟิก มีแนวโน้มที่จะทาให้การ
แก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ของอาเซียนได้รับผลกระทบและเป็ นปัญหายืดเยื้อต่อไป ในขณะที่ไทยและ
อาเซีย นน่ าจะแสวงประโยชน์ จากการแข่งขันอิทธิพลดังกล่ าวเพื่อรักษาความเป็นศูนย์กลางของ
อาเซียน (ASEAN Centrality) โดยการรักษาสมดุลแห่งอานาจในภูมิภาค
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา
1.6.1 ทาให้ทราบถึงสาเหตุ พัฒนาการและแนวโน้มของความขัดแย้งของจีนกับสหรัฐฯ
ในปัญหาทะเลจีนใต้ และท่าทีของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเทศมหาอานาจอื่นทั้งภายในและ
นอกภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนสภาวะแวดล้อมของการเมืองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา
ทะเลจีนใต้
1.6.2 ทราบถึงการใช้ยุทธศาสตร์ของจีนและสหรัฐฯ ในการรัก ษาผลประโยชน์แห่งชาติ
และเพิ่มพูนผลประโยชน์แห่งชาติและยุทธศาสตร์ของอาเซียนในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการประเมินว่า
กลไกของอาเซียนที่มีอยู่จะสามารถรับมือกับความขัดแย้งของมหาอานาจได้หรือไม่
1.6.3 สามารถนาเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อรัฐบาลเพื่อกาหนดนโยบายในเรื่อง
ทะเลจีนใต้ ในระยะยาว

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎี
2.1.1 ผลประโยชน์แห่งชาติ
รั ฐ เป็ น ผู้ ก าหนดว่ า ผลประโยชน์ ข องรั ฐ อยู่ ที่ ไ หน ผลประโยชน์ ข องรั ฐ เรี ย กว่ า
ผลประโยชน์ของชาติ (National Interest) หมายรวมถึง สิ่งใด ๆ ก็ตามที่รัฐเห็นว่ ามีความสาคัญต่อ
พลังอานาจของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นกาลังทางการทหาร ความมั่งคั่ง ความอยู่รอด อุดมการณ์ เป็นต้น ส่วน
วิธีการที่รัฐจะนามาซึ่งผลประโยชน์แห่งชาตินี้ เรียกว่า นโยบายของชาติ (National Policies) การจะ
ดูว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์แห่งชาติจึงจะต้องดูที่การวางนโยบายแห่งชาติ (Policy Making) ไม่ว่าจะเป็น
นโยบายภายในประเทศหรือนโยบายระหว่างประเทศ 1 สมพงศ์ ชูมาก กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับบรรทัด
ฐานของการกาหนดผลประโยชน์แห่งชาติ2 ดังนี้
1) อานาจและการเพิ่มพูนอานาจ
คื อ ความสามารถท าให้ ผู้ อื่ น ท าตามความต้ อ งการของเรา ทั้ ง นี้ Hans J
Morgentau ได้ให้ คาจ ากัดความ “อานาจ” (Power) ไว้ว่า หมายถึง “สิ่ งใดก็ตามที่ทาให้ รัฐ หนึ่ ง
สามารถควบคุมรัฐอื่นและยังคงรักษาสถานะเช่นนั้นอยู่ต่อไป” เพราะฉะนั้นนโยบายใดก็ตามที่ส่งเสริม
อานาจรัฐก็จะอยู่ในผลประโยชน์แห่งชาติ การเพิ่มพูนอานาจทาได้หลายทาง เช่น โดยการปรับ ปรุง
เศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง โดยการชักจูงทางอุดมการณ์ หรือการเพิ่มพูนสมรรถนะทางทหาร
2) ความมั่นคงทางการทหาร
ความสามารถในการป้ อ งกั น การรุ ก รานทางทหารจากภายนอกและสร้ าง
ความปลอดภั ย ให้ กั บ ประชาชน เพื่ อ รั ก ษาอธิ ป ไตย บู ร ณภาพแห่ ง ดิ น แดน หรื อ เอกราช ทั้ ง นี้
ผู้สนับสนุนความมั่นคงทางด้านการทหารยังรวมถึงการได้เปรียบทางทหารต่อประเทศอื่นด้วย
3) เศรษฐกิจ
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นอานาจที่ทวีความสาคัญมากขึ้น ๆ ในแต่ละรัฐ
อานาจทางเศรษฐกิจเป็นที่มาของอานาจทางการทหาร และเป็นเครื่ องมือวัดความชอบธรรมของ
รัฐบาลในแต่ละรัฐด้วย ความมั่ง คั่งทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางการทหารด้ว ย
หากมีการใช้งบประมาณแผ่นดินไปเพื่อความมั่นคงมากเกินไปก็จะทาให้ประเทศนั้น มีความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจลดลง เช่น สหรัฐฯ ช่วงปลายทศวรรษที่ 80 เป็นต้น ซึ่งทาให้ตั้งแต่ปลายยุคสงครามเย็น
จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเป็นต้นมาความสาคัญของเศรษฐกิจได้ถูกยกขึ้นมาเป็นความสาคัญอันดับแรก ๆ
ของผลประโยชน์แห่งชาติ
1

พจน์ พงศ์สุวรรณ (พลตรี), หลักยุทธศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยการทัพบก, 2536), หน้า 119-136.
สมพงศ์ ชูมาก ,ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคปัจจุบัน: ทศวรรษ 1990และแนวโน้ม (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542), หน้า 93-96.
2
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4) อุดมการณ์
ถึ ง แม้ ว่ า จะไม่ ส ามารถจั บ ต้ อ ง หรื อ วั ด อุ ด มการณ์ ไ ด้ แต่ อุ ด มการณ์ ก็ เ ป็ น
ผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ ที่ ส าคั ญ มากประการหนึ่ ง รั ฐ ทุ ก รั ฐ ใช้ อุ ด มการณ์ เ ป็ น เหตุ ผ ลในการสร้ า ง
ความชอบธรรมให้ กั บ การตั ด สิ น นโยบายอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ของรั ฐ สหรั ฐ ฯ ได้ เ คยใช้ น โยบาย
ต่างประเทศคู่กับอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย และต่อมาได้ถูกเปลี่ยนเป็นอุดมการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ต้นทศวรรษที่ 90 ในช่วงทศวรรษเดียวกัน
2.1.2 ทฤษฏีดุลแห่งอานาจ (Balance of Power Theory)
ทฤษฎีดุลแห่งอานาจเป็นทฤษฎีหลักของแนวทางการศึกษาแบบสัจนิยม เนื่องจาก
สังคมระหว่างประเทศเป็นสังคมอนาธิปไตย โดยไม่มีรัฐบาลกลางเป็นผู้ควบคุมกากับดูและ โดยเฉพาะ
ประเทศมหาอานาจมีความหวาดระแวง จึงต้องติดตามและสอดส่องไม่ให้ประเทศใดมีอานาจเท่าเทียม
หรือเหนือกว่าตนมากจนเกิ นไป เพราะมีความเสี่ยงที่จะถูกครอบงาจากประเทศที่ทีอานาจมากกว่า
ซึ่งการที่ประเทศต่าง ๆมีอานาจทัดเทียมกัน อาจทาให้ไม่มีประเทศใดสร้างความเป็นใหญ่และทาตาม
อาเภอใจได้ การมีอานาจคานกันจึงอาจทาให้เกิดเสถียรภาพเพราะต่างฝ่ายต่างไม่กล้าที่จะดาเนินการ
แบบบุ่มบ่าม โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญของทฤษฎีดุลแห่งอานาจ 2 ประการ3 คือ
ประการที่ 1 จะต้องมีชาติหลายชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละชาตินอกจากจะมี
กาลังอานาจที่แตกต่างกันแล้ว ต่างก็ยังพยายามหาโอกาสที่จะเพิ่มกาลังอานาจของตนให้มากขึ้นจน
ทาให้เสียดุลยภาพ จะมีแนวโน้มให้เกิดดุลยภาพในประชาคมโลกเมื่อชาติหลายชาติหรือกลุ่มชาติหลาย
กลุ่มรวมตัวกันในลักษณะที่ไม่มีชาติใดหรือกลุ่มชาติใดมีกาลังอานาจเข้มแข็งเหนือกว่า เมื่อไรก็ตาม เมื่อมี
รั ฐ ที่ มี อ านาจเหนื อ กว่ า รั ฐ อื่ น ๆ รั ฐ นั้ น จะถู ก ถ่ ว งดุ ล จากชาติ ห รื อ กลุ่ ม ที่ ช าติ ที่ เ ป็ น ปรปั ก ษ์
ตราบใดที่กาลังอานาจของชาติในแต่ละค่ายทัดเทียมกัน ดุลยภาพแห่งอานาจจะเกิดขึ้น ผลที่ตามก็คือ
โลกจะมีสันติภาพและเอกราชของชาติเล็ก ๆ ก็เป็นที่ไว้วางใจได้ว่าจะไม่ถูกละเมิดจากชาติมหาอานาจ
ได้ง่าย ๆ
ประการที่ 2 จะต้องมีชาติที่ทาหน้าที่เป็นผู้ถ่วงอานาจ (Balancers) ในกรณีที่กาลัง
อานาจอีก ด้านหนึ่ งของตาชั่ งได้ เพิ่ มมากขึ้นจนทาให้ เสี ยดุล ยภาพ จาเป็นต้องมีผู้ ถ่ว งดุล เข้ า ร่ ว ม
ทางด้านที่มีกาลังด้อยกว่าเพื่อรักษาดุลยภาพของโลกไว้มิฉะนั้นโลกจะเสียดุลยภาพอันจะเป็นอันตราย
ต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
สาหรับการคานอานาจระหว่างกันมี 2 รูปแบบใหญ่ ได้ แก่ การถ่วงดุลภายใน คือ
การระดมทรัพยากรที่รัฐนั้นมีอยู่เพิ่มพูนกาลังและการถ่วงดุลอานาจภายนอก คือ การใช้วิธีจับกลุ่มกับ
รัฐอื่นเป็นพันธมิตร4
วิธีการรักษาดุลยภาพ
การรักษาดุลยภาพนั้นเหมือนการทาให้ตาชั่งไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่ง เมื่อใดก็ตาม
กาลังอานาจของชาติใดหรือกลุ่มชาติใดทางด้านหนึ่งของตาชั่งมีน้าหนักเพิ่มขึ้นมากจนกระทั้งตาชั่ง
3

ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ และคณะ , ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบื้องต้น (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2542), หน้า 20-25.
4
ศิวพร ชมภูพันธ์, ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ:ความรู้เบื้องต้น (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วชั รินทร์ พี.พี.,
2559), หน้า 96
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เสียดุลไปชาติต่าง ๆ ที่อยู่อีกข้างของตาชั่งมีทางออกอยู่ 2 ทางคือ เพิ่มกาลังของตนเองให้มีขนาด
ทัดเทียมกับอีกฝ่ายหนึ่ง หรือหาทางลดกาลังอานาจของอีกฝ่ายหนึ่งลงมาให้ทัดเทียมกับตน วิธีการ
รักษาดุลยภาพให้คงอยู่มี 6 วิธี คือ การเพิ่มกาลังอาวุธ การเข้ายึดครองดินแดน การจัดตั้งรัฐกันชน
การจัดตั้งพันธมิตรร่วม การแทรกแซงกินการภายในของชาติอื่น และแบ่งแยกดินแดนและการเข้า
ครอบงา
1) การเพิ่มกาลังอาวุธ
วิธีนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการเพิ่มกาลังอานาจให้ได้เปรียบเหนือชาติอื่น และ
ยังช่วยทาให้สามารถแซงขึ้นหน้าทันคู่ปรปักษ์ในเรื่องกาลังอานาจ และถ้าหากชาติใดสามารถเพิ่ม
กาลังอานาจของตนเองให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งชาติฝ่ายตรงข้ามที่เป็นปฏิปักษ์ไม่อาจตามได้ทัน
ดุลยภาพในรูปแบบดุลอานาจที่มีอยู่จะถูกทาลายไป อาจกล่าวได้ว่าการเพิ่มกาลังอานาจในด้านอาวุธ
เปรียบเสมือนดาบสองคม ซึ่งสามารถทาลายหรือรักษาดุลแห่งอานาจได้
2) การยึดครองและการชดเชย
วิธีนี้จะช่วยเพิ่มกาลังอานาจ โดยการเข้ายึดครองดินแดนที่มีประชากรอาศัยอยู่
เมื่อชาติใดกระทาเช่นนี้ก็ย่อมได้เปรียบในด้านกาลังอานาจ ซึ่งส่งผลกระทบกระเทือนต่อดุลอานาจที่มี
อยู่ของอีกฝ่ายหนึ่ง ชาติที่อยู่อีกข้างของตาชั่งจะจัดการเพิ่มกาลังอานาจของตนขึ้นเพื่อถ่วงดุลอานาจ
ในทันทีทันใด
3) การจัดตั้งรัฐหรือเขตกันชน
เป็ น วิ ธี ก ารที่ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ดุ ล ยภาพถู ก ท าลายไป เนื่ อ งจากผลของการ
กระทบกระทั่งกันระหว่างสองชาติมหาอานาจที่เป็นคู่ปรปักษ์กัน เช่น ในกรณีโปแลนด์เคยเป็นรัฐกัน
ชนระหว่างรัสเซียและเยอรมัน รัฐกันชนจะดารงอยู่ได้ก็โดยอาศัยการแข่งขันระหว่างชาติมหาอานาจ
ทั้งสองที่รัฐกันชนคั่นอยู่ อย่างไรก็ตาม ดุลยภาพระหว่างชาติมหาอานาจทั้งสองดังกล่าวยังสามารถคง
อยู่ ต่อไปได้ ถึงแม้ว่าชาติมหาอานาจทั้งสองได้ติดสินใจแบ่งรัฐ กันชนออกเป็นสองส่ วนเท่า ๆ กัน
เพียงแต่สภาพรัฐกันชนหมดสิ้นไปเท่านั้น สภาพรัฐกันชนบ่อยครั้งสลายตัวไปเนื่องจากผลของการแบ่ง
ดังกล่าว เช่น เกาหลีที่ถูกแบ่งเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ด้วนเส้นขนานที่ 38
4) การเป็นพันธมิตรร่วม
รัฐอาจจะปรับปรุงฐานะกาลังของตนได้ โดยการเข้าไปเป็นพันธมิตรกับฝ่ายที่
ตนเห็นว่าจะช่วยทาให้ตนมีกาลังอานาจเพิ่มมากขึ้นเพื่อถ่วงดุลอานาจของอีกฝ่ายหนึ่ง ปัจจุบันหลาย
ประเทศได้ใช้วิธีการนี้ เรียกว่าการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ประเทศที่ยอมเข้าเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ จะต้องมีผลประโยชน์ แห่งชาติที่สอดคล้ องกันหรือสนับสนุนกัน การเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์อาจจะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่สอดคล้องเกื้อกูลกันและกัน ในขณะที่อาจจะมีความขัดแย้ง
ในเรื่องอื่น เช่น รัสเซียและจีนร่วมกันต่อต้านการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐฯ
5) การเข้าแทรกแซงกิจการภายใน
เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ชาติมหาอานาจนามาใช้ในกรณีที่ไม่มีความไว้วางใจและ
เชื่อมั่นในความจงรักภักดีของชาติเล็ก ๆ ที่เป็นบริวารหรือพันธมิตรกับตน ซึ่งเท่ากับเป็นการรักษา
ดุลยภาพระหว่างค่ายตนกับฝ่ายค่ายตรงกันข้ามมิให้ถูกทาลายไป เพราะการสูญเสียชาติที่เป็นบริวาร
ของตน อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อดุลยภาพที่มีอยู่ในขณะนั้น ตัวอย่างได้แก่ กรณีที่สหภาพโซเวียต
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เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของประเทศทั้งหลายในยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นบริวารของตนในช่วง
ปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็เพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลในรูปคอมมิ วนิสต์ขึ้นในประเทศเหล่านั้น สหรัฐฯ
เองก็เคยเข้าแทรกแซงกิจการภายในของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา เช่น กัวเตมาลา และสาธารณรัฐ
โดมินิกัน เพราะไม่ต้องการสูญเสียกาลังอานาจของตนไปเนื่องจากกลุ่มประเทศเหล่านี้เอาใจออกห่าง
จากสหรัฐฯ
6) การแบ่งแยกและการเข้าครอบงา
การแยกพันธมิตรออกจากฝ่ายที่เป็นคู่ปรปักษ์โดยพยายามให้พันธมิตรเหล่านั้น
วางตัวเป็นกลางหรืออย่างน้อยที่สุดให้วางตัวอยู่แบบโดดเดี่ยว เพราะเป็นการป้องกันมิให้พันธมิตร
เหล่านั้นรวมกาลังกับประเทศปรปักษ์อื่น ๆ อันจะทาให้ดุลยภาพเสียไป ตัวอย่างในอดีตได้แก่ อังกฤษ
ได้เคยดาเนิน นโยบายนี้เป็นผลสาเร็จในอาณานิคมของตนหลายแห่ง เยอรมันได้ใช้ความพยายาม
หลายครั้งที่จะแยกอังกฤษออกจากฝรั่งเศสก่อนหน้าที่สงครามโลกครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้น
ปัจจุบันสหรัฐฯ ได้พยายามที่จะแผ่อิทธิพลของตนเข้าครอบงากลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียตเพื่อ
ปิดล้อมรัสเซีย
2.1.3 ทฤษฎีการแข่งขันของประเทศมหาอานาจ
ในทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศที่ส ามารถอธิบายปัญหาขัดแย้งของประเทศ
มหาอานาจซึ่งนาไปสู่การทาสงครามระหว่างกันคือ สภาวะการแข่งขันระหว่างรัฐ ที่ฝ่ายหนึ่งมีสถานะ
เป็นรัฐมหาอานาจใหม่ที่กาลังเติบโตขึ้นและอีกฝ่ายเป็นรัฐมหาอานาจเก่าแก่ที่กลัวการสูญเสียสถานะ
เดิมของตน สภาวะเช่นนี้เรียกว่า “กับดักของทูซิดิดีส” (Thucydides’s Trap) เพราะความตึงเครียด
ในเชิงโครงสร้างเกิดขึ้นเมื่อมหาอานาจใหม่กาลังเติบโตขึ้นและส่งผลกระทบอย่างมากต่อมหาอานาจเดิม
ซึ่งในสภาวะเช่นนี้ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ก็อาจกลายเป็นชนวนที่นาไปสู่ ความขัดแย้งใหญ่จนเป็น
สงครามได้ เพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ของตน และความ“หวาดระแวง” (fear) ว่า
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาวะดุลแห่งอานาจ5
ศาสตราจารย์ Graham T. Allison แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้เขียนหนังสื อ
เรื่ อ ง Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap เมื่ อ ปี 2560
โดยอ้างแนวความคิดกับดักของทูซิดีดีส โดยตั้งข้อสังเกตว่า การแข่งขันอิทธิพลระหว่างจีนซึ่งเป็น
มหาอานาจใหม่กับสหรั ฐฯ ซึ่งเป็นมหาอานาจเดิมอาจนาไปสู่ ความตึงเครียดและการทาสงคราม
ระหว่างกัน ทั้งนี้ Allison ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในช่วง 500 ปี ที่ผ่านมาว่า มีอยู่ 16
กรณี แต่มีเพีย ง 2 กรณีเท่านั้ น ที่ความขัดแย้งยุติล งด้ว ยสั นติ แต่อีก 12 กรณี จบลงด้ว ยการท า
สงคราม6
ทูซีดีดีส (Tucydides) มีชีวิตอยู่ระหว่าง 471–400 ก่อนคริสตกาล เป็นนักเขียนที่
ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนักทฤษฎีแนวสัจนิยมเป็นคนแรก ของโลก รวมทั้งยังเป็นบิดาของหลักการ
ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย ทูซีดีดีสเขียนหนังสือเรื่อง “The Peloponnesian War” ซึ่ง
5

กุลนันท์ คันทิก, การแข่งขันทางยุทธศาสตร์ในเอเชีย (กรุงแพทมหานคร: บริษัทสแควร์ ปรินซ์ 93 จากัด, 2532),
หน้า 5.
6
Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’s Trap? (New York:
First Marina Books, 2017).
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เป็นตาราด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดเล่มหนึ่งของโลก หนังสื อเล่มที่มีชื่อเสียงของเขา
เล่ มนี้ ได้บั น ทึกช่ว งเวลาแห่งสงครามทั้งหมด เป็นระยะเวลายาวนานถึง 21 ปี จากจานวนปีของ
สงครามที่เกิดขึ้นทั้งหมด 28 ปี ระหว่างนครรัฐเอเธนส์ และนครรัฐสปาร์ตา (และพันธมิตรของทั้งสองรัฐ)
ก่อนคริ ส ตกาล สิ่ งที่ ทูซีดีดีส ได้อธิบายถึงธรรมชาติข องสงคราม และอธิบายสาเหตุที่ทาให้ เกิด
สงคราม
ทูซีดีดีส วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดสงครามในครั้งนี้ว่า เหตุผลจริง ๆ ที่ทาให้เกิด
สงครามคือ การขยายตัวของเอเธนส์นั่นเองที่ทาให้สปาร์ตารู้สึกหวาดระแวง (Fear) ซึ่งเป็นสาเหตุ
หลักที่ทาให้เกิดสงคราม
ก่อนหน้านั้นเมื่อปี 2552 ศาสตราจารย์ Joseph S. Nye, JR ได้เขียนหนังสือเรื่อง
Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History ก็ ไ ด้ ใ ช้
แนวความคิดของทูซีดิดีส ในการอธิบายประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นกัน โดยระบุว่า
การผงาดของจีนในทางด้านเศรษฐกิจและด้านการทหารจะเป็นโจทย์คาถามสาคัญของเอเชียและ
นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ7
ศาสตราจารย์ John J. Mearsheimer เขียนหนังสือชื่อ The Tragedy of Great
Power Politics (2014) โดย Mearsheimer เป็นนักทฤษฎีสัจนิยมชั้นแนวหน้าอีกคนหนึ่ง ภายหลัง
Kenneth N. Waltz ซึ่ ง เขี ย นหนั ง สื อ ชื่ อ Theory of International Politics ( 1979) ที่ ไ ด้ รั บ การ
ยอมรั บ อย่ า งกว้ า งขวาง ทั้ ง นี้ Mearsheimer เสนอแนวคิ ด สั จ นิ ย มใหม่ (neo–realism) หรื อ
structural realism (สัจนิยมเชิงโครงสร้าง) มีชื่อว่า สัจนิยมเชิงรุก (offensive realism) และชี้ให้เห็น
ว่ า แนวความคิ ด นี้ สามารถนาไปใช้ อ ธิ บ ายสาเหตุ ห ลั ก ๆของสงครามและสั น ติ ภ าพได้ แนวคิ ด
offensive realism ouhมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขจุดอ่อนของทฤษฎี defensive realism (สัจนิยมเชิง
รับ) ของ Waltz และสามารถนาไปใช้อธิบายพฤติกรรมอันก้าวร้าวของชาติมหาอานาจในการเมือง
ระหว่างประเทศ เป้าหมายของทฤษฎี offensive realism ก็คือการพยายามหาคาตอบให้กับคาถาม
ที่ว่า ทาไมความสัมพันธ์ระหว่างชาติมหาอานาจในระบบรัฐสมัยใหม่จึงเป็นเรื่องของความขัดแย้งเสีย
เป็นส่วนใหญ่ โดย Mearsheimer นาข้อเสนอของ Waltz มาพิจารณาเพื่อชี้ให้เห็นว่า โครงสร้างของ
การเมื องระหว่ างประเทศ (structure of international politics) เป็ นหั วใจของการท าความเข้ าใจ
ความขั ด แย้ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการเมื อ งระหว่ า งประเทศ ข้ อ เสนอของ offensive realism ก็ คื อ
ชาติมหาอานาจมักจะแสวงหาโอกาสที่จะให้ได้มาซึ่งการมีอานาจ (power) เหนือคู่แข่งของตน โดยมี
เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การครองความเป็นเจ้า ซึ่งแตกต่างจากข้อเสนอของ defensive realism ของ
วอลซ์ ซึ่งเชื่อว่า รัฐทั้งหลายแสวงหาความมั่นคง (security) มากกว่าที่จะต้องการมีอานาจ8

7

Joseph S,NYE,Jr, Understanding International Conflicts (New York: Addison Wesley Longman, 2010) p.10
John j., Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, updated edition (New York: Nortan
Company, 2014).
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2.1.4 แนวการวิเ คราะห์ภูมิศ าสตร์ แ ละยุทธศาสตร์ (Strategic and geopolitical
analysis)
มีความพยายามที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นเหตุการณ์ที่
เชื่อมสัมพันธ์กันในระดับโลก แนวความคิดดังกล่าวคือ แนวการวิเคราะห์ภูมิศาสตร์และยุทธศาสตร์
ซึ่งแนวคิดนี้สามารถย้อนกลับไปได้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดยนักการยุทธศาสตร์การทหารสองคน
ชื่อ Alfed Mahan และ Sir Harford Mackinder สาหรับ Mahan มหาสมุทรคือเส้นเลื อด ใครสามารถ
ควบคุมมหาสมุทรได้ คนนั้นสามารถครอบครองโลกได้ แนวความคิดของ Mahan มีอิทธิพลให้สหรัฐฯ
ทุ่มงบประมาณไปที่กองทัพเรืออย่างมาก จนกระทั่งปัจจุบันเราเห็นฐานทัพเรือสหรัฐอยู่ในทุกแห่งของโลก
เฉพาะในมหาสมุ ทรแปซิ ฟิ ก ก็ มีทั้ ง ใน ฮาวาย โอกินาวา และกวม ในขณะที่ Mackinder มองว่ า
ความส าคัญของดิน แดนที่ เรี ย กว่า แดนหั ว ใจ (Heartland) ตามความเข้าใจของ Mackinder คือ
บริเวณที่ถูกล้อมรอบด้วย แดนริมขอบ (Rimland) หรือบริเวณที่ติดชายฝั่งทะเล ดังนั้น แดนหัวใจ
(Heartland) คือ สหภาพโซเวียต9
ทั้ ง นี้ แนวความคิ ด ของ Mahan มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งสู ง ต่ อ หลั ก นิ ย มทางทหารของ
สหรัฐฯ ทาให้สหรัฐฯ มีอิทธิพลทางทหารแผ่ไปทั่วโลก ในขณะที่ยุทธศาสตร์ BRI ของจีนต้องการที่จะ
มีอิทธิพลควบคุมทั้งในดินแดนหัวใจโลก (Heartland) เขตมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดีย และดินแดน
ริมขอบต่าง ๆ ซึ่งเป็นการท้าทายยุทธศาสตร์ทางทหารและการครองความเป็นเจ้าของสหรัฐฯ โดยตรง
2.1.5 แนวความคิดสถาบันเสรีนิยมใหม่ (Neo–liberal Institution)
แนวคิดสถาบันเสรีนิยมใหม่ได้พัฒนามาจากแนวคิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ของ Robert Keohane และ Joseph Nye ที่อธิบายพฤติกรรมการเมืองระหว่างประเทศในช่วงปลาย
ทศวรรษที่ 1970 เป็น ต้นมา โดยอธิบายว่าประเทศต่าง ๆ มีการพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น เนื่องจากใน
ระบบระหว่างประเทศมีตัวแสดงที่มีความหลากหลายและไม่ใช่รัฐเข้ามาร่วมกิจกรรมระหว่างประเทศ
มากขึ้น อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ ประกอบกับสภาพอนาธิปไตยในระบบ
ระหว่างประเทศที่แต่ละประเทศมีความอิสระต่อกัน และสภาวะที่ไม่เท่าเทียมกันทางอานาจ ความร่ารวย
และทรัพยากรทาให้ประเทศต่าง ๆ ต้องแข่งขันเพื่อความอยู่รอดเพื่อในเมื่อแต่ละประเทศมี กาลังที่ไม่
เท่ากัน ความสามารถในการจัดการกับปัญหาโดยลาพังจึงมีข้อจากัดและไม่อาจแสวงหาผลประโยชน์
สูงสุดเพื่อตนเองได้ตามที่ต้องการในทุกกรณี ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต้องพึ่งพาประเทศอื่น ๆ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของตนเอง การพึ่งพาระหว่างประเทศ หรือการพึ่งพาระหว่างรัฐ จะมีลักษณะ
เท่ า เที ย มกั น หรื อ ไม่ นั้ น ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ อ านาจของรั ฐ นั้ น ๆ ว่ า มี ก ารตอบสนอง (Sensibility) และมี
ความอ่อนไหว (Vulnerability) ต่อพฤติกรรมของ รัฐอื่นในการพึ่งพานั้นมากน้อยเพียงใด การตอบสนอง
ของรัฐเป็นพฤติกรรมของรัฐหนึ่งที่มีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของรัฐอื่น ส่วนความอ่อนไหวของรัฐ
เป็นพฤติกรรมของรัฐหนึ่งที่ปรับเปลี่ยนได้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของรัฐอื่นเพื่อลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งการตอบสนองและความอ่อนไหว เป็นการสะท้อนให้เห็น อานาจที่
จากัดของรัฐทาให้รัฐต้องพึ่งพากันและนาไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น ทั้งนี้ระดับการพึ่งพา
อาศัยกันที่เพิ่มมากขึ้นจะมีผลต่อการลดความสามารถของรัฐในการปกครองตนเอง ซึ่งแนวคิดการพึ่งพา
9

โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, ภูมิรัฐศาสตร์ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วาสนา, 2550), หน้า 81-99.
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อาศัยซึ่งกันและกันได้ชี้ให้เห็นว่า การที่รัฐยอมลดอานาจอธิปไตยบางส่วนแล้วปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ข้อตกลงระหว่างรัฐ ย่อมเป็นประโยชน์กับรัฐมากกว่าเป็นผลเสียเพราะความร่วมมื อระหว่างกันจะทาให้
รั ฐ ได้ รั บ ผลประโยชน์ บ างอย่ า ง ที่ มิ อ าจกระท าได้ โ ดยล าพั ง ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งรั ฐ ในรู ป ของ
“สถาบัน” เป็นความร่วมมือในลักษณะของการสร้างเงื่อนไข หรือข้อผูกพันสาหรับพฤติกรรมของรัฐที่
ร่วมมือกัน สถาบันอาจอยู่ในรูปของการยึดถือวิถีการปฏิบัติร่วมกัน หรื อเป็นเพียงกรอบความร่วมมือ
ที่มีกฎเกณฑ์อย่างหลวม ๆ สถาบันจึงเป็นตัวกลางในการอานวยความสะดวก และสนับสนุนความร่วมมือ
ของรัฐสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนข่าวสารข้อมูล การลดความหวาดระแวงระหว่างกัน และเป็น
เวทีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้ สถาบันยังทาหน้าที่สร้างบรรทัดฐานและกรอบการดาเนินงาน
อัน เป็ น การกาหนดพฤติกรรมของรัฐ สมาชิ กให้ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ ระบุ ไว้ในกรอบความร่ วมมื อ
ซึ่งรวมถึงบทลงโทษแก่รัฐสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามด้วย
จากข้างต้น สถาบันเสรีนิยมใหม่ได้เน้นอธิบายพฤติกรรมความร่วมมือระหว่างรัฐใน
รูปของสถาบัน และเห็นว่าการเกิดขึ้น การคงอยู่ และการล่มสลายของสถาบันขึ้นอยู่กับความร่วมมือ
ระหว่างรัฐ หากแต่ละรัฐ มุ่งแต่ประโยชน์สูงสุดของตนเอง หรือยึดมั่นในอานาจแห่งรัฐมากเกิน ไป
สถาบันความร่วมมือระหว่างรัฐที่ ทาหน้าที่ค้าประกัน หรือลงโทษรัฐสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงก็
ไม่อาจเกิดขึ้นได้ดังนั้น พฤติกรรมที่แต่ละรัฐมักแสดงออกคือ การแสร้งทาให้รัฐอื่น ๆ เข้าใจและเชื่อว่า
ตนจะร่วมมือ แต่ในท้ายที่สุดกลับปฏิเสธที่จะร่วมมือเมื่อสมาชิกไม่พยายามที่จะร่วมมือกันย่อมทาให้
ความร่วมมือไม่เกิดขึ้น และส่งผลให้รัฐที่เกี่ยวข้องต้องเสียผลประโยชน์ สาหรับแนวทางการแก้ไขคือ
แต่ละรัฐจะต้องโน้มน้าวให้รัฐอื่น ๆ เชื่อว่าเมื่อร่วมมือกันแล้ว ต่างฝ่ายต่างจะได้รับประโยชน์เมื่อยอม
ละทิ้งผลประโยชน์ระยะสั้น เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ในระยะยาว โดยสถาบันเป็นเครื่องค้าประกัน
พฤติกรรมของรัฐสมาชิก แนวคิดสถาบันเสรีนิยมใหม่เชื่อว่า ความร่วมมือในรูปสถาบันจะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง คือ (1) ทาให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐมากขึ้น ทาให้เกิดความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ระหว่างกัน และลดความหวาดระแวงระหว่างกัน (2) ช่วยให้แต่ละรัฐจัดการกับเรื่องและปัญหาต่าง ๆ
ที่มีความเชื่อมโยงกันได้ดีขึ้น (3) ก่อให้เกิดความโปร่งใส เนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนข้อมู ลปัญหา และ
นโยบายระหว่างประเทศกันมากขึ้น ซึ่ง ทาให้รัฐสมาชิกได้คุ้นเคยและไว้ใจกัน ตลอดจนคาดการณ์
พฤติกรรมของรัฐสมาชิกอื่น ๆ ได้ (4) ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยสถาบันจะเป็น
เวทีกลางสาหรับรัฐสมาชิกในการเจรจาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน ฉะนั้น ความร่วมมือระหว่างรัฐ
ในรูปสถาบันจะช่วยลดความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในระบบระหว่างประเทศได้และรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ
จะสามารถดาเนินความร่วมมือระหว่างกันได้ง่ายขึ้น หรือเป็นการลดผลกระทบจากการรักษาอานาจ
และผลประโยชน์สู งสุดของแต่ละประเทศได้อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ความร่วมมือในรูปของสถาบันจะ
เอื้ออานวยให้ รั ฐ ต่าง ๆ บรรลุ เป้ าหมายตามที่ต้องการได้แต่แนวคิดสถาบันนิยมใหม่ก็ย อมรั บ ว่ า
การจัดตั้งสถาบันต้องใช้เงิน ทุน และระยะเวลา รวมทั้งความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่า งรัฐ
สมาชิก สถาบันจึงจัดตั้งได้ยาก แต่หากจัดตั้งได้แล้ว สถาบันก็จะสร้างกลไกความร่วมมือและกรอบการ
ปฏิบัติทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อรองรับหน้าทีของสถาบันเอง กลไกความร่วมมือนี้เองจะ
เป็ น สิ่ งที่ส ะท้อนให้ เห็ น การรั บ รู้ ของสถาบัน ที่มีต่ อความเปลี่ ยนแปลงและสภาพแวดล้ อมระหว่ า ง
ประเทศ ดังนั้น การปรับกลไกความร่วมมือจึงถือเป็นหลักฐานสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงการปรับตัว ของ
สถาบัน เพื่อยังคงให้ทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและธารงอยู่ได้
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ในกรณีของอาเซียน ได้มีการตั้งคาถามเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และการดารงอยู่ของ
อาเซียนในฐานะเป็นองค์การความร่วมมือระดับภูมิภาคอยู่เสมอ อาเซียนได้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัว
ในช่วงกว่า 50 ปีที่ผ่านมา โดยการพัฒนาจากความร่วมมือในลักษณะภูมิภาคนิยมเก่ามาเป็นภูมิภาค
นิยมใหม่ และสร้างกฎระเบียบและ กลไกความร่วมมืออย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับระเบียบโลกใหม่
อย่างเช่น การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน และการสร้างความร่วมมือกับประเทศมหาอานาจผ่านการ
ประชุ ม อาเซี ย นว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการเมื อ งและความมั่ น คงในเอเชี ย –แปซิ ฟิ ก (ASEAN
Regional Forum: ARF) โดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางความสัมพันธ์เป็นต้น ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง
ความมีประสิทธิภาพของอาเซียนในการตอบสนองต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง อันเป็น นัยสาคัญ
ของการดารงอยู่ของอาเซียนในรูปสถาบันระหว่างรัฐบาลของประเทศในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม อาเซียน
ยังคงพัฒนารูปแบบสถาบันภายใต้วิถีทางเดิม คือ การเป็นองค์การระหว่างประเทศที่เคารพเอกราช
อธิปไตย สิทธิและความเสมอภาคของประเทศสมาชิก ยึดมั่นในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายใน
ของกันและกัน และยังคงไม่มีบทลงโทษแก่ประเทศที่ละเมิดพันธกรณีอย่างชัดเจนซึ่งเป็นประเด็นที่
อาเซียนได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอ
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 Leszek Buszynski เสนอบทความเรื่อง The South China Sea : Oil, Maritime
Claims, and U.S.China Strategic Rivalry10 เมื่อปี 2555 ว่า ความขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ด้าน
น้ ามัน สิ ทธิการประมงและทรัพยากรในมหาสมุทร ระหว่างจีนกับรัฐชายฝั่งในทะเลจีนใต้ ได้แก่
เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บรูไน และอิ นโดนีเซีย เกิดขึ้นเมื่อในทศวรรษที่ 1990 แต่ในช่วงปี
2553 ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้กลับขยายตัวเป็นการแข่งขันอิทธิพลระหว่างจีนกับสหรัฐฯในภูมิภาค
แปซิฟิกตะวันตก เนื่องจากจีนได้กาหนดให้ทะเลจีนใต้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ของกองทัพเรือจีน
ในขณะที่สหรัฐฯ ได้วางยุทธศาสตร์ที่จะขยายการปรากฏตัวของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในบริเวณดังกล่าว
และสหรั ฐ ฯ ได้ยื น ยั น ที่จ ะกระชับ ความร่ว มมือด้านความมั่นคงกับประเทศสมาชิกอาเซียนที่อ้าง
กรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้
ยุทธศาสตร์กองทัพเรืองของจีนประกอบด้วย 3 ภารกิจหลัก คือ (1) การป้องกัน
ไม่ให้ไต้หวันประกาศอิสรภาพ ในขณะที่เดียวกันก็ป้องปรามไม่ให้สหรัฐฯ สนับสนุนการพัฒนาอานาจ
กองทัพเรือของไต้หวันทั้งในช่วงปกติและในช่วงที่เกิดความขัดแย้ง (2) การปกป้องเส้นทางการค้าและ
การลาเลียงน้ามันที่ต้องดาเนินการผ่านมหาสมุทรอินเดียและช่องแคบมะละกา ซึ่งในขณะนั้นจีนได้ใช้
การขนส่งทางเรือนี้นาเข้าน้ามันถึงร้อยละ 80 และ (3) การจัดตั้งฐานทัพเรือที่มีขีดความสามารถโจมตี
ทางนิวเคลียร์ต่อสหรัฐฯในภูมิภาคเอเชีย –แปซิฟิก และต้องเป็นฐานทัพที่สามารถป้องกันกองเรือรบ
และเรือดาน้าของจีนไม่ให้ถูกโจมตีจากสหรัฐฯ ดังนั้นจีนจึงได้สร้างฐานทัพใต้ดินที่ เมือง Sanya ของ
เกาะไฮหนาน ซึ่งมีที่ตั้งใกล้กับช่องแคบมะละกา และเส้นทางเดินเรือที่สามารถออกไปยังมหาสมุทร
อินเดียได้ ดังนั้น จีนจึงให้ความสาคัญกับหมู่เกาะพาราเซลที่อยู่ทางใต้ของเกาะไฮหนาน ฐานะที่
สามารถปฏิบัติการคุ้มครองทางทะเลและทางอากาศแก่ฐานทัพเรือจีนที่เกาะไฮหนานได้ จีนจึงมีความ
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อ่อนไหวอย่างยิ่งสาหรับการลาดตระเวนของสหรัฐฯ ในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ จีนยังต้องการ
ครอบครองหมู่เกาะสแปรตลี เพื่อที่อย่างจะสามารถป้องกันไม่ให้มหาอานาจภายนอกขัดขวางการเดินเรือ
ของจีนในบริเวณดังกล่าว และการปฏิบัติการในทะเลเปิดของมหาสมุทรแปซิฟิกได้
นอกจากนี้ ยุ ทธศาสตร์กองทัพเรืองของจีนได้กาหนดแนวการป้องกันประเทศ
(Concept of Zonal Defense) มาเป็นเวลาสองทศวรรษแล้ว คือ แนวแรกจากหมู่เกาะริว กิว ของ
ญี่ปุ่น ไปถึงฟิลิปปินส์และทะเลจีนใต้ และแนวที่สองจากญี่ปุ่นไปจนถึงเกาะกวมของสหรัฐฯ ซึ่งจีนมี
การปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้กองเรือดาน้าของจีนสามารถมีพื้นที่เพียงพอ
สาหรับการปฏิบัติการ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเป็นการจากัดให้สหรัฐฯ ต้องอยู่ห่างออกไปและ
ไม่สามารถแทรกแซงการปฏิบั ติการทางเรือของจีน ทั้งนี้ จีนต้องการให้สหรัฐฯ ยอมรับแนวที่จี น
กาหนดภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก (Western Pacific) ว่าเป็นเขตพื้นที่ผลประโยชน์ของจีน โดยไต้หวัน
และทะเลจีนใต้เป็นของจีน โดยที่ผ่านมา จีนเห็นว่า การปฏิบัติการและการปรากฏตัวของกองทัพเรือ
สหรัฐฯ ในบริเวณดังกล่ าว ทาให้จีนไม่ส ามารถรวมไต้หวันเข้ากับแผ่นดินใหญ่ และทาให้ ส มาชิ ก
อาเซียนที่อ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้กล้าที่จะคัดค้านค้านจีน
อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ได้ปฏิเสธข้อเสนอของจีนในเรื่องการแบ่งพื้นที่อิทธิพลใน
มหาสมุทรแปซิฟิก รัฐบาลสหรัฐฯ ในสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา เห็นว่า ข้อเสนอของจีนจะเป็น
การบ่อนทาลายความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และทาให้สหรัฐฯ ตกเป็น
ฝ่ายรับในการขยายอิทธิพลของจีน สหรัฐฯ จึงต่อต้านจีนโดยการส่งสัญญาณว่า มีผลประโยชน์ใน
ทะเลจีนใต้และต้องการกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกับพันธมิตรและผู้สนับสนุน โดยในการ
ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย –แปซิฟิก ที่ฮานอย
เมื่อกรกฎาคม 2553 นางฮิลารี คลินตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวยืนยัน
ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้ และเรียกร้องให้ประเทศที่อ้ างกรรมสิทธิ์ใช้วิธีการการทูตใน
การแก้ไขปัญหาและยึดหลักการแก้ไขข้อพิพาทตามกฎหมายทะเลของสหประชาชาติปี 2525 ในขณะที่จีน
ยืนยันว่า การเจรจาต้องเป็นการเจรจาทวิภาคีระหว่างจีนกับประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์
2.2.2 Michael Yahuda เสนอบทความเรื่ อง China’s New Assertiveness in the South
China Sea11 เมื่อปี 2551 ว่า ท่าทีแข็งกร้าวของจีนต่อประเด็นทะเลจีนใต้เกิดขึ้นปี 2551 ซึ่งจีนเห็นว่า
สภาพแวดล้อมด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการเมืองภายในประเทศเริ่มเข้าข้างจีน
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว สหรัฐฯ และยุโรปและญี่ปุ่นประสบกับปัญหาเศรษฐกิจจากวิกฤติการณ์
ทางการเงิน ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่ม BRICS (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้) เติบโต
อย่างเข้มแข็ง กลุ่มประเทศ G20 เริ่มมีบทบาททางเศรษฐกิจโลกแทนกลุ่ม G7 G8 และจีนสามารถ
พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือในการปฏิบัติการในทะเลลึกได้ ซึ่งเริ่มทาให้จีนสามารถป้องกัน
ผลประโยชน์ทางทะเลในน่านน้าใกล้เคียง นอกจากนี้ การที่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐฯ
เยือนจีนเมื่อพฤศจิกายน 2552 และขอความช่วยเหลือจากจีนในการแก้ไขปัญหาระดับโลกหลาย
ปัญหา ได้แสดงว่า สหรัฐฯอ่อนแอลงและยอมรับการสนับสนุนจากจีน ในขณะเดียวกัน จีนสงสัยว่า
สหรัฐฯ กาลังขัดขวางการเติบโตของจีนที่ผลักดันข้อเสนอระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการ
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เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในธันวาคม 2551 ซึ่งจีนไม่ให้การสนับสนุน จีนได้เริ่มท้าทายอย่าง
เปิดเผยต่อกฎหมายระหว่างประเทศ โดยการตีความกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศให้เข้ากับ
ยุทธศาสตร์และผลประโยชน์ของตนเอง โดยได้ส่งเรือรบเข้ารบกวนการลาดตระเวนของสหรัฐฯ ในเขต
น่านน้าเศรษฐกิจจาเพาะ 200 ไมล์ทะเลของจีน ซึ่งไม่เป็นการฝ่าฝืนอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล
นอกจากนี้ จีนได้ออกแถลงการณ์คัดค้านการที่สหรัฐฯ กับเกาหลีใต้จะซ้อมรบทางทะเลในน่านน้าสากล
ของทะเลเหลื อง นอกจากนี้ จีนยังพยายามกีดกันไม่ให้สหรัฐฯ เข้าร่วมในกรอบความร่วมมือในเอเชีย
ตะวันออก (East Asia Summit–EAS) ซึ่งในตอนแรกจีนต้องการให้มีเพียงประเทศอาเซียน+3 เท่านั้น และ
แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยที่สหรัฐฯ เสนอตัวที่จะเป็นผู้อานวยความสะดวกในการทาข้อตกลงหลายฝ่ายเพื่อ
แก้ไขปัญหาพิพาทในทะเลจีนใต้
การขยายตัวของผลประโยชน์แห่งชาติจีน (The expansion of China’s national
Interest) เช่น การที่เศรษฐกิจ จี น เติบโตอย่างรวดเร็ว และในปี 2552 เศรษฐกิจจีนมีขนาดใหญ่
แทรกแซงเยอรมนีในฐานะผู้ส่งออกของโลก ทาให้ผู้นาจีนมองถึงผลประโยชน์ทางทะเลของจีน ซึ่งไม่
ถู ก ขี ด วงจ ากั ด ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ภู มิ ภ าคเท่ า นั้ น แต่ ไ ด้ ม องถึ ง การคุ้ ม ครองเส้ น ทางขนส่ ง ทางเรื อ
ซึ่งเป็นเส้นทางลาเลียงพลังงานและวัตถุดิบในระดับโลกที่ต้องไม่ถูกขัดขวาง เห็นได้ว่า ตั้งแต่ปี 2551
จีนมีความตื่นตัวที่จะส่งกองเรือไปร่วมลาดตระเวนกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาโจรสลัด
ภัยพิบัติธรรมชาติ การค้ามนุษย์ และปราบปรามการค้ายาเสพติด รวมทั้งร่วมลาดตระเวนเพื่อแก้ไข
ปัญหาโจรสลัดนอกชายฝั่งโซมาเลียในอ่าวเอเดน ซึ่งแสงดถึงความพร้อมของจีนในการปฏิบัติตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศและบรรทัดฐานสากล อย่างไรก็ตาม การฝึกลาดตระเวนดังกล่าว ทาให้จีนมี
ขีดความสามารถเพิ่มขึ้นของกองทัพเรือจีน เพราะกองเรือจีนสามารถปฏิบัติการได้ไกลขึ้น เช่น ต่อมา
จีนได้ฝึกร่วมทางเรือและทางอากาศในมหาสมุทรแปซิฟิก และในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้
ผลกระทบจากอ านาจทางทหารที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของจี น (The Impact of China’s
growing military Power) ประธานาธิบดีหู จิ่นเทา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิ การกลางด้ า น
การทหารของกองทัพประชาชาชนจีน (Central Military Commission) เมื่อปี 2547 ได้กาหนด
ภารกิจใหม่ให้กับกองทัพประชาชนจีนคือ New Historic Mission ซึ่งต้องการให้กองทัพประชาชนจีน
ขยายภารกิจ และการปฏิบัติการร่วมเพื่อให้สามารถรองรับภารกิจที่มีความหลากหลาย ซึ่งในปี 2551
ทาให้กองทัพเรือของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยมีเรือดาน้า 71 ลา เรือรบ 78 ลา เรือตรวจการณ์
211 ลา เรือยกพลขึ้นบก 87 ลา และเรือลาเลียงและเรือสนับสนุนอีกรวม 205 ลา จนกองทัพเรือจีนมี
ขีดความสามารถปฏิบั ติการนอกชายฝั่ งได้มากขึ้น (green water operation) โดยตั้งแต่ปี 2553
จีนได้มีการซ้อมรบในทะเลจีนใต้มากขึ้นเพื่อแสดงถึงการมีอานาจที่เหนือกว่าของจีนต่อรัฐชายฝั่งใน
อาเซีย น ประกอบกับ ในช่ว งเวลาดัง กล่ าว จีนมีการกระทบกระทั่ งกั บเวีย ดนาม ฟิลิ ปปินส์ และ
มาเลเซีย เป็นระยะ ๆ เนื่องจากจีนได้ประกาศแผนที่แนวเส้นประ 9 เส้นเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์ดินแดนใน
ทะเลจีนใต้อย่างเป็นทางการ
ความรู้สึกชาตินิยมที่เพิ่มขึ้นในจีน (Heightening Nationalism) ในปี 2551 จีนได้
แสดงท่าทีอย่างหนักแน่น ในการอ้างกรรมสิทธิ์ดินแดนในทะเลจีนใต้ และในปีเดียวกัน จีนได้เป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่จีนจะได้สร้างความรักชาติและชาตินิยมใน
ประเทศ ประกอบกับในเดือนมีนาคม 2551 เกิดการประท้วงในทิเบต โดยมีการต่อต้านการนาธง
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โอลิ ม ปิ ก ไปยั ง เมื อ งต่ า ง ๆ ทางตะวั น ตกของจี น และสื่ อ มวลชนตะวั น ตกได้ ร ายงานข่ า วความ
เคลื่อนไหวดังกล่าว ทาให้รัฐบาลจีนไม่พอใจและประณามดาไลลามะและประเทศตะวันตกว่า อยู่
เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งรัฐบาลจีนได้ใช้สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเป็นชาตินิยมในหมู่
เยาวชนจีน ต่อมาในปี 2552 เวียดนามและมาเลเซียได้ร่วมกันยื่ นคาร้องต่อคณะกรรมาธิการของ
สหประชาชาติว่าด้วยการขยายเขตไหล่ทวีปต่อจากเขตเศรษฐกิจจาเพาะทางทะเลซึ่งก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งกับจีน โดยในที่ประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชี ย –แปซิ ฟิ ก (ASEAN Regional Forum–ARF) เมื่ อ กรกฎาคม 2553 นายหยาง เจี่ ย ฉื อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนเตือนประเทศอาเซียนว่า “จีนเป็นประเทศใหญ่ พวกท่าน
เป็นประเทศเล็ก นั่นคือข้อเท็จจริง”
อย่างไรดี Michael Yahuda สรุปว่า ในช่วงปี 2553 ถึงแม้ว่าจีนได้แสดงถึงอานาจ
ทางทหารที่เพิ่มขึ้น แต่การที่สหรัฐฯ ได้ดาเนินการทูตและแสดงอออกถึงผลประโยชน์ของตนในทะเลจีนใต้
ได้ทาให้สมาชิกอาเซียนที่อ้างกรรมสิทธิ์มีความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับจีน ซึ่งทาให้จีนต้องผ่อนปรน
ท่าทีลง ถึงแม้ว่าสหรัฐฯ เสนอตัวจะเป็นผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างจีนกับประเทศผู้อ้างสิทธิ์ใน
ทะเลจีนใต้ แต่จีนไม่ยอมรับเพราะจีนถือว่า สหรัฐฯ เป็นคนนอกที่ไม่พึงปรารถนา ในขณะที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนยินดีที่สหรัฐฯ เล่นบทบาทคานอานาจจีน แต่ก็มีข้อสงวนสาหรับบทบาทของสหรัฐฯ
ที่จะเล่น เพราะสมาชิกอาเซียนมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผูกพันกับจีน จึงไม่ต้องการถูกดึงเข้าสู่
การแข่ ง ขั น อิ ท ธิ พ ลหรื อ เลื อ กเข้ า ข้ า งใดข้ า งหนึ่ ง เพราะผลประโยชน์ ข องอาเซี ย นคื อ การรั ก ษา
ดุลอานาจระหว่างจีนกับสหรัฐฯ นอกจากนี้ สมาชิกอาเซียนยังยินดีต้อนรับการเข้ามาของมหาอานาจ
ประเทศอื่น ๆ เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และรัสเซีย เข้ามาในภูมิภาค เพื่อไม่ต้องฝากความมั่นคง
ของประเทศไว้กับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เพียงอย่างเดียว
2.3 สรุปกรอบแนวความคิด
การศึกษาความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้ที่มีผลต่อบทบาทของไทยใน
อาเซียน ได้ใช้ทฤษฎีหลายทฤษฎีในการประกอบกับเพื่อมองและวิเคราะห์สถานการณ์ ได้แก่ ทฤษฎี
เรื่ องผลประโยชน์ แห่ งชาติ ทฤษฎีดุล อานาจ ทฤษฎีการแข่งขันของประเทศมหาอานาจ ทฤษฎี
ภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งสถานการณ์หรือบริบทที่อาเซียนกาลังเผชิญอยู่คือการดารงอยู่ของ 2 มหาอานาจ
อัน ได้แก่ จี น กับ สหรั ฐ ฯ กล่ าวคือ สหรัฐ ฯ จีน อาเซียน ต่างมีผ ลประโยชน์ที่ส าคัญในทะเลจีนใต้
โดยสาหรับจีนแล้ว ทะเลจีนใต้เป็นส่วนสาคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเลซึ่งจีนต้องการครอบครอง
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางทหาร และป้องกันการแทรกแซงจากสหรัฐฯในกรณีที่จีนจะใช้วิธีการ
ผนวกไต้หวันด้วยวิธีการทางทหาร รวมทั้งเป็นการควบคุมเส้นทางการเดินเรือเพื่อลาเลียงพลังงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อป้อนโรงงานอุตสาหกรรมของตน
สหรัฐฯ ต้องการการเดินเรืออย่างเสรีในทะเลจีนใต้ เพราะทะเลจีนใต้มีความสาคัญทาง
ยุ ท ธศาสตร์ ท างทะเลเพราะกองทั พ เรื อ สหรั ฐ ฯมี พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารทั้ ง ในมหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก และ
มหาสมุทรอินเดีย และเส้นทางในทะเลจีนใต้สามารถติดต่อกับพันธมิตรของสหรัฐฯในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และในเอเชียตะวันออก (ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้) ได้รวดเร็วที่สุด หากจีนยึดครองทะเลจีนใต้ก็จะ
เป็นการทาให้สหรัฐฯเสียผลประโยชน์แห่งชาติที่มีความสาคัญยิ่ง
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การช่วงชิงผลประโยชน์ของ 2 มหาอานาจดังกล่าวมี ความเกี่ยวพันกับอาเซียนอย่างรอบ
ด้ า นอาเซี ย นมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คมกั บ จี น และสหรั ฐ ฯ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อ ง
ในขณะเดียวกันนับวันจีนจะเข้มแข็งขึ้น กลายเป็นประเทศที่สหรัฐฯ วิตกกังวลว่าจะมีอิทธิพลเหนือตน
จึงดาเนินนโยบายหลายอย่างหวังสกัดกั้นการเติบใหญ่ของจีน ประเด็นทะเลจีนใต้ การเดิน เรือเสรี
ข้อพิพาทการอ้างกรรมสิทธิ์ในอาณาเขตบางส่วนระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนกับจีน กลายเป็นประเด็น
สาคัญทาให้สหรัฐฯ เข้ามาพัวพันและเพิ่มความขัดแย้งกับจีน
การดาเนินยุทธศาสตร์ดุลแห่งอานาจของอาเซียน อาเซียนแม้มีชาติสมาชิก 10 ประเทศ
แต่ไม่อาจสู้อานาจของจีน หรื อสหรัฐฯ การทาให้ภูมิภาคมีเสถียรภาพ สงบเรียบร้อย อันหมายถึง
ชาติสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้อยู่ในบรรยากาศภูมิภาคของสันติภาพและมีเสถียรภาพจึงเป็นโจทย์
ที่อาเซียนต้องหาคาตอบโดยการใช้แนวนโยบายและเครื่องมือหลาย ๆ ประการมาใช้ให้เป็นประโยชน์
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาอาเซียนจะไม่ปะทะโดยตรงกับชาติมหาอานาจเพราะไม่ใช่วิธีการที่
ชาญฉลาดถ้าอาเซียนหรือชาติสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งจะปะทะกับมหาอานาจโดยตรง ในการนี้
ไม่ได้หมายความว่าอาเซียนหรือชาติสมาชิกจะไม่รู้จักแสดงท่าทีแข็งกร้าว แต่จะต้องไม่เป็นเหตุลุกลาม
กลายเป็นสงครามใหญ่ เพราะไม่อาจสู้ และจะเสียหายหนัก ดังนั้นอาเซียนต้องไม่ล้าเส้นสู่ การทา
สงคราม แต่ต้องมุ่งแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี แม้ว่าที่ผ่านมาฟิลิปปินส์กับเวียดนามเป็นกรณีตัวอย่าง ทั้ง 2
ประเทศพิพาทกับจีน เรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ มีการเผชิญหน้ากันหลายครั้ง แต่ไม่ปล่อย
ให้บานปลายกลายเป็นสงครามใหญ่ ที่สุดแล้วหลังการเจรจาทั้งทางตรงทางลับทาให้สถานการณ์คืนสู่
ความสงบ นอกจากนี้ อาเซียนยังเรียกร้องให้มหาอานาจมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ เนื่องจากเป็น
ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธคือทั้งจีนกับสหรัฐฯ ต้องการผลประโยชน์และมีบทบาทในภูมิภาค ดังนั้ น
ไม่ว่าอาเซียนจะเชื้อเชิญหรือไม่ มหาอานาจจะเข้ามาเกี่ยวพันกับอาเซียน ซึ่งจะเป็นลักษณะพื้นฐาน
ของมหาอานาจอยู่แล้ว เมื่อไม่สามารถกีดขวางได้ อาเซียนจึงต้องการให้ทั้ง 2 ประเทศ แสดงบทบาท
ในทางสร้างสรรค์ และให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกัน และในอีกด้านหนึ่งต้องมองการดารงอยู่ของทั้ง 2
มหาอานาจ มีข้อดีหลายอย่างมีคุณประโยชน์ต่ออาเซียนเช่นกัน

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้ที่มีผลต่อบทบาทของไทยในอาเซียน
3.1 พัฒนาการของความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
ความก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ทางเศรษฐกิ จ วิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้ ง
แสนยานุภาพทางทหารของจีน กาลังเป็นที่จับตามองของนานาประเทศ และได้สร้างความกังวลให้แก่
ประเทศมหาอานาจ เช่น สหรัฐฯ ปรากฏการณ์ “จีนผงาด” (The Rise of China) ยิ่งเห็นเด่นชัดเมื่อ
กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (European Union: EU) ต้องเผชิญกับ
ความยากลาบากในการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะ และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหลังวิกฤต
เศรษฐกิจโลกเมื่อ ค.ศ. 2008 (พ.ศ. 2551) ในขณะที่จีนยังสามารถรักษาระดับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของจีนในปัจจุบันจะชะลอตัวลงก็ตาม
ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ว่า ลักษณะเฉพาะของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคมนิยมของจีน
มีข้อได้เปรียบกว่าระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีในลักษณะที่ว่า ทางการจีนสามารถใช้เครื่องมือที่
หลากหลายดาเนินนโยบายเศรษฐกิจได้ในขอบเขตที่กว้างและเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จึงทาให้จากัดความเสี่ยง
และบรรเทาความรุนแรงของความผันผวนในตลาดได้มากกว่า ดังนั้น ภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน
จึงไม่ขยายความรุนแรงไปสู่ขั้นวิกฤตได้
นอกจากนี้ ในปัจจุบันจีนยังมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลกในฐานะที่เป็น
ผู้ผลิตและผู้บริโภครายใหญ่ หากเปรียบเทียบกับประเทศกาลังพัฒนาอื่น ๆ เช่น อินเดีย ที่มีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีประชากรจานวนมากเช่นเดียวกัน จีนมี
สถานะที่แข็งแกร่งกว่าการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของจีนไม่เพียงส่งผลต่อประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น
แต่ยังส่งผลโดยรวมต่อระบบเศรษฐกิจการเมืองโลก ซึ่งต่างจากอินเดียที่ยังมีบทบาทนาอยู่เฉพาะ
ภายในภูมิภาคเอเชียใต้ แม้จะใช้ยุทธศาสตร์ทางทะเลเพื่อครองความเหนือกว่าจีนในมหาสมุทรอินเดีย
แต่ก็เป็นการมุ่งรักษาเสถียรภาพของตนเองในภูมิภาคเท่านั้น
ความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้น ทาให้รัฐบาลจีนมีความมั่นใจในศักยภาพที่มีอยู่ และพร้อมขยาย
อิทธิพลไปนอกภูมิภาค โดยใช้การทูตเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม หรือ soft power เป็นเครื่องมือใน
การสร้างความเชื่อมโยงรอบด้านกับนานาประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งภูมิภาคที่อยู่ใกล้ เช่น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือกลุ่มประเทศอาเซียน จีนจึงมุ่งพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคนี้
และกลุ่มความร่วมมืออาเซียน นับตั้งแต่จีนเปิดประเทศในช่วงทศวรรษที่ 90 เป็นต้นมา จีนได้ใช้
นโยบาย soft power ในการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะเพื่อนบ้านที่ดี ดังจะเห็นได้จากช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจ ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) จีนได้แสดงบทบาทช่วยเหลือประเทศในอาเซียน โดยการไม่ลด
ค่าเงินหยวน เพื่อให้ประเทศอาเซียนสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ และยังร่วมเจราจาทาข้อตกลง
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แลกเปลี่ยนเงินตราล่วงหน้าที่เชียงใหม่ เพื่อป้องกันวิกฤตการเงินรอบใหม่ในเอเชีย หรือที่เรียกว่า
“แนวคิดริเริ่มเชียงใหม่” (Chiang Mai Initiative : CMI)
นอกจากนี้ จีนยังเพิ่มความสัมพันธ์กับอาเซียนภายใต้กรอบอาเซียน + 3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้)
ตลอดจนการยอมรับระเบียบของภูมิภาคและแนวปฏิบัติแบบพหุภาคีของภูมิภาค อาทิ วิถีอาเซียน
(ASEAN Way) เป็นหลักการในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศและกลุ่มความร่วมมือภายในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ดังนั้น ความสัมพันธ์โดยรวมระหว่างจีนกับอาเซียนและประเทศ
สมาชิกจึงเป็นไปในทางบวก มีการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายการค้า การลงทุน และ
การเงินระหว่างกัน จีนจึงไม่เ พียงเป็นตลาดนาเข้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้เท่านั้น แต่ยังเป็น
ศูนย์กลางเครือข่ายการผลิตที่สาคัญของภูมิภาค (regional production network) ซึ่งทาให้ประเทศ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลง
ระบบภายในได้อาศัยอุปสงค์และอุปทานที่เติบโตอย่างต่อเนื่องของจีนในการกระตุ้น เศรษฐกิจและ
พัฒนาประเทศ ความสัมพันธ์ที่เป็นบวกยังส่งผลให้ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ลดลงอีกด้วย โดยจีนได้
ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties
in the South China Sea : DOC) ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน เมื่อ ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)
อย่ างไรก็ตาม นั บ ตั้งแต่ ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) เป็นต้นมา สถานการณ์ความสั มพันธ์
ระหว่างจีนกับอาเซียนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เมื่อนโยบายต่างประเทศของจีนต่อประเทศในภูมิภาคนี้มี
ความแข็งกร้าวมากขึ้น จีนได้ขยายอิทธิพลทางทหารเข้ามาในภูมิภาคเพื่ออ้างสิ ทธิอธิปไตยเหนื อ
ดินแดนในทะเลจีนใต้ และคัดค้านการอ้างสิทธิของรัฐอื่น ๆ ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีใน
ทะเลจีนใต้ที่ทาร่วมกันระหว่างจีนกับอาเซียนก็ไม่สามารถนามาใช้รักษาสันติภาพและเสถียรภาพใน
ทะเลจีนใต้ได้จริง เพราะปฏิญญาดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารที่จัดทาขึ้นเพื่อประนีประนอมกัน ไม่มี
สภาพบั ง คั บ หรื อ มี ผ ลผู ก พั น ทางกฎหมาย ฉะนั้ น ที่ ผ่ า นมา จึ ง เป็ น การอนุ โ ลมตามของทุ กฝ่ าย
โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางการเมืองที่มีต่อกัน นอกจากความขัดแย้งในทะเลจีนใต้แล้ว การเข้ามา
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของจีนในกลุ่ มประเทศอาเซียนก็ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น
การที่รั ฐ บาลลาวได้ให้ สั มปทานพื้ นที่ แ ก่กลุ่ ม ทุนจีน ในการพั ฒ นาเป็น เขตเศรษฐกิจ พิ เศษ และมี
การออกกฎหมายห้ามไม่ให้ประชาชนลาว ซื้อขาย หรือโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ได้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์การย้ายถิ่นของชาวจีน และส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของประชาชน
ในการใช้พื้นที่ในการหาเลี้ยงชีพ12
การที่จีนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ เป็นเพราะจีนมีความเชื่อมั่น
ในศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้น ต้องการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานสาหรับพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
รวมทั้งแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์กับสหรัฐฯ เพื่อแย่งชิงความเป็นผู้นาในภูมิภาคนี้ ด้วยเหตุนี้ ความไว้เนื้อ
เชื่อใจระหว่างจีนกับประเทศในอาเซียนจึงลดลง แต่ความแข็งกร้าวของจีนก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกินความ
คาดหมายสาหรับอาเซียนประเทศในอาเซียนตระหนั กดีว่า นโยบายการต่างประเทศของจีนมีทั้งข้อดี
และสิ่งแฝงเร้น ดังนั้น สิ่งที่จะรับมือกับอิทธิพลของจีนได้ดีที่สุดก็คือ อาเซียนจะต้องคงความเป็น
12

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, การปฏิรปู กองทัพจีน:ปฏิกิริยาในภูมิภาคต่อสิ่งท้าทาย (ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
กองภูมิภาคศึกษา, 2559), หน้า 1-2
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แกนกลางในกรอบความร่วมมือภายในภูมิภาคและพยายามทาให้จีนยอมปรับพฤติกรรมและยึดถือ
แนวปฏิบัติพหุภาคีของภูมิภาคที่สร้างขึ้นจากคุณค่าที่ยึดถือร่วมกัน
ในขณะที่ส หรั ฐ ฯ มองว่าการแผ่ อิทธิ พลของจีนเป็น การท้ าทายต่ อ การครองความเป็ น
เจ้าของสหรัฐฯ ในสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา สหรัฐฯ จึงมีนโยบายหวนคืนสู่เอเชีย (Pivot to
Asia) เพื่อดาเนินมาตรการถ่วงดุลกับจีน และฟื้นฟูสัมพันธภาพกับกลุ่มประเทศอาเซียน ทางด้านจีนก็
เร่ งพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานของประเทศในแถบนี้ ตามนโยบาย One Belt, One Road ซึ่งต่อ มา
เปลี่ยนชื่อเป็น Belt and Road Initiative (BRI) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในมิติต่าง ๆ กับประเทศ
อาเซียน และช่วยลดแรงกดดันทางการเมืองระหว่างประเทศ นอกจากนี้ จีนยังพยายามโต้ตอบสหรัฐฯ
โดยวางแนวคิดความมั่นคงแห่งเอเชียใหม่ว่า “ประชาชนเอเชียต้องดาเนินกิจการของเอเชีย แก้ปัญหา
ของเอเชีย และรักษาความมั่นคงของเอเชีย ด้วยคนเอเชียเอง รวมถึงการเสริมสร้างความก้าวหน้าของ
การพัฒนาร่วมกันและการบูรณาการกันภายในภูมิภาค” เพื่อกีดกันบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้13
3.2 ยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน
BRI เป็นเครื่องมือหลักของจีนในการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมือง โดยการสร้าง
ความเชื่อมโยงกับทุกภูมิภาคในโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อจีนทางเศรษฐกิจ การเมือง และความ
มั่นคง โดย BRI มี 6 ระเบียงเศรษฐกิจส าคัญ ได้แก่ (1) ระเบียงเศรษฐกิจจีน –มองโกเลีย –รัส เชีย
(China–Mongolia–Russia Economic Corridor) (2) สะพานเศรษฐกิจยูเรเซียใหม่ (New Eurasia
land Bridge Economic Corridor) (3) ระเบี ยงเศรษฐกิ จจี น –เอเชี ยกลาง–เอเชี ยตะวั นตก (China–
Central Asia–West Asia Economic Corridor ) (4) ระเบียงเศรษฐกิจจีน–ปากีสถาน (China–Pakistan
Economic Corridor) (5) ระเบี ย งเศรษฐกิ จ บั ง กลาเทศ–จี น –อิ น เดี ย –เมี ย นมา (Bangladesh–
China–India–Myanmar Economic Corridor) และ (6) ระเบียงเศรษฐกิจจีน –คาบสมุทรอินโดจีน
(China–Indochina Peninsular Economic Corridor) ส่วนเส้นทางสายไหมทางทะเล จะเชื่อมจีน
กับยุโรป ผ่านเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมผ่านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และแอฟริกา
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สานักวิชาการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “จีนกับการเป็นมหาอานาจในศตวรรษที่ 21” (เมษายน 2560):12-13.
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงยุทธศาสตร์ BRI ของจีน
ก่อนใช้ชื่อ BRI จีนใช้ชื่อว่า ยุทธศาสตร์หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road–
OBOR) เป็นนโยบายที่มุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจภายในของจีนที่สาคัญ 2 ประการได้แก่ (1) ปัญหาการผลิต
สินค้าเกินความต้องการ โดยนาไปเป็นวัตถุดิบ (เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก เป็นต้น) ในการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานของประเทศกาลังพัฒนาในแถบเส้นทาง BRI และ (2) การกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน เนื่องจาก
จีนมีทางออกทางทะเลเพียงด้านเดียว โดยเปิดเส้นทางให้มณฑลตอนใน (ยูนนาน และเสฉวน) และเขต
ปกครองตนเอง (กว่างซีจ้วง และซินเจียง) ของจีนสามารถเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนี้ BRI ยังช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน/การคมนาคมขนส่ง เช่น ถนน รถไฟความเร็วสูง
ท่าเรือ ท่อส่งพลังงาน
ปั ญหาชาตินิ ย มในจี น เป็นปัจจัยส าคัญในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ BRI เนื่องจากสมัย
ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เศรษฐกิจจีนเริ่มชะลอตัวลง จึงต้องสร้างกระแสให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็น
พรรคชาตินิยมเพื่อสร้างความศรัทธาและความชอบธรรม โดยนาเสนอเนื้อหาด้านเศรษฐกิจให้น้อยลง
และชูนโยบายในการนาชนชาติจีนกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งดังเช่นในอดีต ภายใต้นโยบายความฝัน
ของจีน (China Dream) เพื่อเป็นสังคมมั่งคั่งในปี 2049 ทาให้ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ได้รับความนิยม
อย่างสูง เนื่องจากมีภาพลักษณ์เชิงรุกแตกต่างจากผู้นารุ่นเก่าที่มักถ่อมตนและบอกว่าจีนเป็นประเทศ
ยากจน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันจีนมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี การสร้างอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของจีนมีภาครัฐเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก และในระยะ 10 ปีข้างหน้า จีนน่าจะมีขนาดเศรษฐกิจ
ใหญ่ที่สุดในโลก และน่าจะเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลและอานาจต่อรองมาก แต่หากคานึงถึงอานาจ
การซื้ อ อาจถื อ ได้ ว่ า ปั จ จุ บั น จี น มี ข นาดเศรษฐกิ จ ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ในโลกแล้ ว ทั้ ง นี้ นายจอร์ ส โซรอส
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นั กวิเคราะห์ ด้านการเงิน เห็ นว่า จี นและประธานาธิบดีสี จิ้นผิ ง เป็นภัยคุ กคามต่อระบบเสรีแบบ
ตะวันตก เนื่องจากเป็นเผด็จการที่มีเทคโนโลยี14
ยุทธศาสตร์ BRI ยังช่วยแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ซึ่งมีความสาคัญ
อย่างยิ่งเนื่องจากจีนมีประชากรจานวนมาก (1,400 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน ใน 5 ของประชากรโลก)
โดยสมัยเหมาเจ๋อตุง จีนเคยประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารส่งผลให้มีประชากรเสียชีวิตถึง 30
ล้านคน ประกอบกับช่วงปฏิรูปเศรษฐกิจ จีนลดแรงงานภาคการเกษตรลงและสนับสนุนให้แรงงาน
ชนบทเข้าสู่เมือง เนื่องจากเขตเมืองมีภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการซึ่งมีรายได้สูง และช่วยสร้าง
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยพึ่งพาการนาเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศ ปัจจุบัน จีนมี
การลงทุนทาเกษตรกรรม แปลงใหญ่ในต่างประเทศ เช่น ลาว กัมพูชา ไทย ประเทศแถบแอฟริกาและ
ส่งผลผลิตกลับสู่จีน ทั้งนี้ นโยบายลูกคนเดียวของจีนในอดีตส่งผลให้ประชากรจีนลดลงเร็วที่สุดในโลก
และกระทบต่อจานวนแรงงานและระบบเศรษฐกิจ
ในทางการเมืองระหว่างประเทศ BRI มุ่งขยายอิทธิพลจีนให้ก้าวขึ้นมาเป็นมหาอานาจเพื่อ
คานอานาจกับสหรัฐฯ และญี่ปุ่นภายใต้ระเบียบโลกปัจจุบัน พร้อมตักตวงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ภายใต้ทุนนิยมเสรีโดยส่งเสริมให้เงินหยวนมีบทบาทมากขึ้น ขณะเดียวกั น จีนต้องการมีส่ วนร่วม
ปรับปรุงกฎกติกาต่าง ๆ ได้แก่ (1) ด้านการค้าระหว่างประเทศ เช่น จีนเป็น 1 ใน 7 ผู้พิพากษาด้าน
การค้าระหว่างประเทศ (WTO) และการผลั กดันความตกลง (Regional Comprehensive Economic
Partnership–RCEP) ซึ่งเป็นข้อตกลงเขตการค้าเสรีของอาเซียนบวก 6 (อาเซียน+จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
อิน เดีย ออสเตรเลี ย นิ ว ซีแลนด์) (2) ด้านการเงินระหว่างประเทศ ได้แก่ การจัดตั้งธนาคารเพื่อ
การลงทุ น โครงสร้ า งพื้ น ฐานแห่ ง เอเชี ย (Asian Infrastructure Investment Bank–AIIB) หรื อ
ธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ (New Development Bank–NDB)และกองทุนเส้นทางสายไหม (Silk
Road Fund–SRF) นอกจากนี้ จีนมีความพยายามใช้กฎหมายของตนเพื่อจัดตั้งศาลพิเศษในประเทศ
ยากจน เช่น แอฟริกา เอเชียกลาง เมื่อเกิดกรณีพิพาทภายใต้โครงการ BRI เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามกระบวนศาลของประเทศในยุโรป
จีนตระหนักว่าอาเซียนเป็นเขตผลประโยชน์ที่สาคัญต่อจีนทั้งด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง
และเศรษฐกิจ เพราะมีศักยภาพที่จะตอบสนองการปฏิรูปและพัฒนาประเทศของจีนได้ อีกทั้งเป็น
หนึ่งในระเบียงเศรษฐกิจสาคัญของ BRI และเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 (21st Century
Maritime Silk Road) ซึ่งประกาศโดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เมื่อปี 2556 วัตถุประสงค์ของการขยาย
อิทธิพลของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 3 ประการ คือ 1) เพื่อบรรลุเป้าหมายความฝันของจีน
(China Dream) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติของจีนในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ ที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง
ของจีน ประกาศเมื่อปี 2012 โดยมีเป้าหมายให้ จีนเป็นประเทศสังคมอยู่ดีกินดีรอบด้านภายในปี
2021 (พรรคคอมมิวนิสต์จีน (พคจ.) ครบรอบ 100 ปี) และเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี 2049
(ครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน) (2) เพื่อรักษาความชอบธรรมทางการเมืองของ
พคจ. และสร้างเสถียรภาพทางการเมื องแก่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ที่จะดารงตาแหน่งโดยไม่มีวาระ
14

ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษเรื่อง นโยบาย
ต่างประเทศจีน: นัยต่อกฎหมายระหว่างประเทศและระเบียบโลกใหม่ เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 3
สานักข่าวกรองแห่งชาติ (วังปารุสกวัน)
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สิ้นสุด และ (3) เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากประเทศมหาอานาจและภัยคุกคามต่อบูรณภาพแห่ ง
ดินแดนของจีน โดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลจีนใต้
จีนได้ขยายความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดและมีมูลค่ามหาศาล การค้าทวิภาคีระหว่างจีนกับอาเซียนเมื่อปี
2560 มีมูลค่าสูงถึง 514,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 13.8 โดยจีนเป็นฝ่าย
ได้เปรียบดุลการค้ากับอาเซียนด้วยการส่งออกและนาเข้ามีมูลค่า 239,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ
235,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามลาดับ (ประเทศคู่ค้าสาคัญ 3 อันดับแรกของจีนในอาเซียน ได้แก่
เวียดนาม มาเลเซีย และไทย)
การลงทุนของจีนในภูมิภาคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จีนเป็นแหล่งของการลงทุนจากต่างประเทศ
(Foreign Direct Investment–FDI) ที่สาคัญของอาเซียน แม้ FDI ของอาเซียน ปี 2559 ลดลงเหลือ
98,042 ล้ านดอลลาร์ ส หรั ฐ จาก 120,511 ล้ านดอลลาร์ส หรัฐ เมื่อปี 2558 แต่ FDI จากจีน ของ
อาเซียนกลับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 6,460 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อปี 2558 เป็น 9,799 ล้านดอลลาร์
สหรัฐเมื่อปี 2559 ซึ่งเป็นผลจากการส่งเสริม ความร่วมมือในกรอบ BRI โดยปี 2560 มูลค่า FDI จาก
จีนของอาเซียนมีมูลค่า 10,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 10 ของ FDI ทั้งหมดของอาเซียน
(EU ร้อยละ 31, ญี่ปุ่นร้อยละ 14, และสหรัฐฯ ร้อยละ 12) และคาดว่า FDI จากจีนของอาเซียนจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2573 ปัจจุบัน ประเทศในอาเซียนที่รับ FDI จากจีน
มากที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ รองลงมาได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม และไทย
3.3 ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้
ผลประโยชน์ของจีนและสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้
3.3.1 ผลประโยชน์ของจีน ในทะเลจีนใต้
ทะเลจี น ใต้ น อกจากจะเป็ น เส้ น ทางเดิ น เรื อ ที่ ส าคั ญ ของจี น แล้ ว ยั ง เป็ น แหล่ ง
พลังงานที่สาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีน อีกทั้งเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญของจีนในยุทธศาสตร์
มุ่งลงใต้ เพื่อเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ตลอดจนเป็นเส้นทางทะเลที่สาคัญในการ
ดาเนินยุทธศาสตร์ BRI ที่จะทาให้จีนสามารถเชื่อมต่อเส้นทางสายไหมทางทะเลกับเส้นทางสายไหม
ทางบก ซึ่งครอบคลุ มทวีป เอเชีย ยุโ รปและแอฟริกา อันจะทาให้ จีนสามารถแผ่ ขยายอ านาจทั้ ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและการทหาร รวมทั้งตอบสนองต่อ ยุทธศาสตร์ของจีนที่ประธานาธิบดี
สี จิ้ น ผิ ง ได้ป ระกาศในการประชุมสมัช ชาพรรคคอมมิว นิส ต์จี น ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 18–24
ตุลาคม 2560 ว่า “จีนจะฟื้นฟูสู่ ความยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองแห่ งประชาชาติจีน ในกลาง
ศตวรรษที่ 21”
3.3.2 ผลประโยชน์ของสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้
สหรัฐฯ ทะเลจีนใต้เป็นพื้นที่ที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลหลักของโลก ทั้ง
การลาเลียงสินค้าและพลังงานทางทะเล อีกทั้ง ยังมีความสาคัญต่อการเคลื่อนกาลังทางยุทธศาสตร์
ของสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด ที่เชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย
ของกองกาลังภาคพื้นอินโด–แปซิฟิกของสหรัฐฯ (US Indo–Pacific Command) ที่ต้องใช้พื้นที่ทะเล
ในบริเวณนี้เพื่อเคลื่อนกาลังสนับสนุนการปฏิบัติการของกองกาลังสหรัฐฯ ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งโดยตรง
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จากสหรัฐฯ และจากฐานทัพสหรัฐฯ ที่อ่าวเพิร์ล เกาะกวม และในญี่ปุ่น ซึ่งการที่จีนได้สร้างเกาะเทียม
ขึ้นหลายแห่งในบริเวณทะเลจีนใต้ ได้ นาไปสู่ความขัดแย้งกับประเทศคู่พิพาทในทะเลจีนใต้ รวมทั้ง
สหรัฐฯ ที่เห็นว่าจะขัดขวางต่อเสรีภาพในการเดินเรือ
3.4 เสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้15
ดังได้กล่ าวแล้ ว ว่า การดาเนินนโยบายเติบโตอย่างสั นติ (Peaceful Rise) ของจีน และ
ยุทธศาสตร์ BRI ทาให้จีนมีความเจริญรุดหน้า และมีผลประโยชน์มากขึ้นในภูมิภาค โดยเฉพาะในเขต
ทะเลจีนใต้ ซึ่งจีนถือว่าเป็นเขตอิทธิพลของตนมาตั้งแต่อดีต ส่งผลให้ความเคลื่อนไหวของจีนเพื่อ
รั กษาผลประโยชน์ แห่ งชาติทางทะเลมี ความหนั กแน่นและก้าวร้าวมากขึ้นในการยืนยันการอ้ า ง
กรรมสิทธิ์ในบริเวณดังกล่าว และเร่งพัฒนาศักยภาพทางทหารในทะเลจีนใต้อย่างมากในช่วงปี 2560
เพื่อครอบครองพื้นที่เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ โดยใช้โอกาสในช่วงที่ประชาคมโลกให้ความสนใจต่อ
ปัญหานิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ นอกจากนี้ การที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน แถลงต่อที่ประชุม
สมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 เมื่อตุลาคม 2560 ระบุถึงความสาเร็จในการพัฒนาเกาะเทียมทั้ง
7 แห่ง ในหมู่เกาะสแปรตลีว่า เป็นผลงานสาคัญในการบริหารงานสมัยแรก ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าจีน
จะพัฒนาเกาะเทียม และปรับปรุงพื้นที่เกาะต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่อง
จีนดาเนินกิจกรรมในทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่องในหลายมิติเพื่อยืนยันการอ้างกรรมสิทธิ์ใน
ทะเลจีนใต้ และเพื่อให้สามารถครอบครองทะเลจีนใต้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาจีนมีความ
เคลื่อนไหวที่สาคัญได้แก่
3.4.1 ระดับยุทธศาสตร์
จีนมีการกาหนดยุทธศาสตร์ทางทะเลที่ชัดเจน เพื่ อให้บรรลุถึงการเป็นมหาอานาจ
ทางทะเล (maritime great power) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาในหลายด้าน เฉพาะอย่างยิ่งการปกป้อง
ผลประโยชน์ ท างทะเลของจี น และการผลั ก ดั น วิ สั ย ทั ศ น์ ค วามร่ ว มมื อ ภายใต้ Belt and Road
(Beijing’s 2017“Vision for Maritime Cooperation Under the Belt and Road Initiative”)
เพื่อขยายบทบาทของจีนทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก นอกจากนี้ จีนได้ปรับเปลี่ยนหน่วยรักษา
ชายฝั่ง (China Coast Guard–CCG) จากเดิมที่อยู่ในการกากับดูแลของคณะบริหารจัดการสมุ ทร
ศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ (State Oceanic Administration) ให้ ไ ปอยู่ ใ ต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลโดยตรงของ
คณะกรรมการทหารกลางของจีน (China Central Military Commission–CMC) ส่งผลให้ CCG มี
ส่ ว นร่ ว มในการซ้ อ มรบ และการฝึ ก ร่ ว มกั บ กองทั พ รวมทั้ ง เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการร่ ว มมื อ กั บ
กองทัพเรือมากขึ้น นอกจากนี้ เรือ CCG ยังสามารถติดตั้งอาวุธที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิมและเจ้าหน้าที่
สามารถพกพาอาวุธได้
3.4.2 ระดับพื้นที่
จีนพัฒนาเกาะเทียม และเกาะต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ประจาการ
เครื่องบินขับไล่ รุ่น J–11B และรุ่น J–11 ติดตั้งขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ HQ–9 พร้อมระบบเรดาร์บน
เกาะ Woody นอกจากนี้ จีนยังดาเนินการก่ อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกที่
15
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สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งพลเรือนและการทหารบนเกาะอีก 8 แห่งในบริเวณหมู่เกาะพาราเซล โดย
ตรวจพบท่าเรือ และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นเจตจานงของจีนที่ต้องการให้หมู่เกาะ
พาราเซลเป็นปราการทางทหารที่สาคัญของจีน ในทะเลจีนใต้และเป็นต้นแบบของการพัฒนาเกาะ
เทียมทั้ง 7 แห่งในบริเวณหมู่เกาะสแปรตลี
ในส่วนของเกาะเทียมบริเวณหมู่เกาะสแปรตลีจีนได้เร่งพัฒนาเกาะเทียมที่สาคัญ 3
แห่งจากทั้งหมด 7 แห่ง โดยเฉพาะเกาะเทียม Subi Reef ที่มีความก้าวหน้ามากกว่าเกาะเทียมอื่น ๆ
จนมีการคาดการณ์ว่า จีนอาจจะประจาการกาลังพลแห่งแรกบนเกาะเทียมดังกล่าว โดยภาพถ่าย
ดาวเทียมของบริษัท DigitalGlobe ซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐฯ ซึ่งจาหน่ายภาพถ่ายทางดาวเทียมและ
ภาพถ่ายทางอากาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2561 ปรากฏอาคารและสิ่งปลูกสร้างกว่า 400 หลัง สนามกีฬา
ถนน ทางขึ้น–ลงเครื่องบิน ท่าเรือ นอกจากนี้ ช่วงเมษายน–มิถุนายน 2561 ปรากฎรายงานว่า จีนได้
ติดตั้งอุปกรณ์ส่งคลื่นสัญญาณรบกวนระบบการสื่อสารและประจาการอาวุธปล่อยนาวิถีต่อต้านเรือผิวน้า
(Anti–Ship Cruise Missile) แบบ YJ–12B ซึ่งมีพิสัยการยิง 295 ไมล์ทะเล และระบบขีปนาวุธพื้นสู่
อากาศ HQ–9B ที่สามารถโจมตีเป้าหมายอากาศยาน อากาศยานไร้คนขับ และอาวุธปล่อยนาวิถีที่อยู่
ในรัศมี 160 ไมล์ทะเล รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในด้านพลเรือน
และการทหารบนเกาะเทียมบนเกาะเทียม Mischief Reef เกาะเทียม Fiery Cross Reef และเกาะเทียม
Subi Reef ในหมู่เกาะสแปรตลี
นอกจากนี้ จีนยังได้เพิ่มการลาดตระเวน และการซ้อมรบทางทะเลในทะเลจีนใต้
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเริ่มดาเนินมาตรการแข็งกร้าวขึ้นในการยืนยันการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้
โดยจีนได้ใช้วิธีการส่งข้อความผ่านวิทยุสื่อสารแจ้งเตือนเครื่องบินลาดตระเวนของต่างชาติให้ออกจาก
บริเวณน่านฟ้าเหนือพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ โดยในห้วงครึ่งหลังของปี 2560 เครื่องบินลาดตระเวน
ของฟิลิปปินส์ได้รับการแจ้งเตือนจากจีนมากถึง 46 ครั้ง ขณะบินลาดตระเวนในบริเวณดังกล่าว
3.4.3 การใช้กิจกรรมด้านพลเรือน
จีนได้ใช้กองทัพเรือประมงจีนเป็นแนวรุกส่วนหน้าในการรุกคืบเพื่ออ้างกรรมสิทธิ์
เหนือน่านน้าและหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ตามแนวเส้นประ ๙ เส้นรูปตัวยู (U–Shaped) ซึ่งจีนอ้างว่า
เป็นเขตจับปลาดั้งเดิมของจีน (Traditional Fishing Grounds) โดยทางการจีนได้ให้การสนับสนุน
เรือประมงดังกล่าว อาทิ สิ่งอานวยความสะดวก และเทคโนโลยีที่ทันสมัย น้ามัน รวมทั้งการคุ้มครอง
จากเรือลาดตระเวนของหน่วยยามชายฝั่งในการแล่นเรือออกไปทาการประมงบริเวณที่เป็น พื้ นที่
ขัดแย้ง หรือพื้นที่ทับซ้อนกับเขตเศรษฐกิจจาเพาะ (Exclusive Economic Zone–EEZ) ของประเทศ
ในภูมิภาค ทั้งนี้ การสร้างเกาะเทียมในทะเลจีนใต้ เอื้อประโยชน์ให้เรือประมง และเรือตรวจการณ์
ของหน่วยยามฝั่งของจีนใช้เป็นที่แวะพัก เพื่อให้สามารถแล่นเรือออกไปได้ไกลยิ่งขึ้นจนถึงทะเลจีนใต้
ตอนล่าง
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3.5 ยุทธศาสตร์อินโด–แปซิฟิกของสหรัฐฯ

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงการซ้อนทับของ ยุทธศาสตร์ BRI และยุทธศาสตร์ Indo–Pacific
การที่สถานการณ์ในทะเลจีนใต้มีแนวโน้มที่จะตึงเครียดขึ้น โดยมีปัจจัยสาคัญจากความ
เคลื่อนไหวของจีน และความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ โดยจีนได้ดาเนินยุทธศาสตร์ทางทะเลที่
เข้มข้นขึ้นทั้งในการยืนยันและขยายการอ้างกรรมสิท ธิ์ในทะเลจีนใต้ รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพ
ทางทหารในทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จีนยังมีแนวโน้มที่จะแข็งกร้าวมากขึ้น ในการปกป้อง
ผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นผลประโยชน์หลักแห่งชาติที่สาคัญของจีน (core interest) โดย
ยืนยันความชอบธรรมในการก่อสร้างสิ่ง ปลูกสร้าง และสิ่งอานวยความสะดวกทางทหารในทะเลจีนใต้
ว่าเป็นการดาเนินการที่อยู่ภายในเขตแดนและอานาจอธิปไตยของจีน รวมทั้งเป็นการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคามของประเทศนอกภูมิภาค
สหรัฐฯ ได้มีนโยบายที่จะสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ที่ชัดเจนขึ้นตาม
ยุทธศาสตร์ ความมั่นคง (National Security Strategy–NSS) ประจาปี 2560 และยุทธศาสตร์ด้าน
กลาโหม (National Defense Strategy–NDS) ประจาปี 2561 รวมทั้งประกาศใช้ยุทธศาสตร์ Indo–
Pacific ของสหรัฐฯ ในพฤศจิกายน 2561 อย่างเป็นทางการที่มองจีนเป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ และ
โจมตีจีนที่ใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจกดดันประเทศในภูมิภาค รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพทางทหาร
ในทะเลจี น ใต้ โดย สหรั ฐ ฯ ได้ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ก ารการรั ก ษาเสรี ภ าพในการเดิ น เรื อ ( Freedom of
Navigation Operation–FONOP) ในทะเลจีนใต้เพื่อยืนยันถึงสิทธิเสรีภาพการเดินเรือในทะเลจีนใต้
และแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ไม่ยอมรับการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีน
สหรัฐฯ ยืนยันที่ปฏิบัติการ FONOPs ในทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นขึ้น รวมทั้งจะ
พิจารณาเพิ่มมาตรการกดดันจีนในประเด็นทะเลจีนใต้ เนื่องจากเห็นว่าการดาเนินการของจีนขัดแย้ง
กับยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ ต่ อภูมิภาคอินโด–แปซิฟิกในการค้าประกันให้ภูมิภาคดังกล่าวมีเสรีภาพ
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และการเปิดกว้าง (free and open) เฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพในการเดินเรือ และความมั่นคงทางทะเล
ยุ ท ธศาสตร์ อิ น โด–แปซิ ฟิ ก ถู ก น ามาใช้ แ ทนที่ Rebalance หรื อ Pivot to Asia ของรั ฐ บาลอดี ต
ประธานาธิบ ดีโ อบามา แต่ ในเชิงภูมิรัฐ ศาสตร์ให้ ความส าคัญ และครอบคลุ มพื้นที่มากกว่า โดย
ครอบคลุ ม ถึง มหาสมุ ทรอิ น เดีย ประธานาธิบดี ทรั มป์ ต้ อ งการให้ ยุ ทธศาสตร์ อินโด–แปซิ ฟิ ก เป็ น
เครื่องมือการคงอานาจของสหรัฐฯ ในแปซิฟิก (Pacific Power) และต้องการให้อินโด–แปซิฟิกเป็น
ภูมิภาคที่เปิดกว้างและเสรี (free and open) ซึ่งทุกประเทศมีความเท่าเทียม และไม่ตกอยู่ภ ายใต้
อิทธิพลมหาอานาจใดประเทศเดียว (นัยคือจีน)
ก่อนหน้านี้ พลเรือเอก Harry B. Harris Jr. ผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของ
สหรั ฐ ฯ กล่ าวเกี่ย วกับ ทิศทางการดาเนินนโยบายด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ต่ อภู มิภ าคอินโด–
แปซิฟิกในการประชุม Raisina Dialogue ที่ นิวเดลี อินเดีย ซึ่งเป็นการประชุมของผู้นา เจ้าหน้าที่
ระดับสูงและนักวิชาการ ในประเด็นความเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกและพัฒนาการใหม่ ๆ เมื่อ
16–18 มกราคม 2561 ซึ่งนายกรั ฐ มนตรีนเรนทรา โมดิ ของอินเดียเป็ นประธาน มีส าระส าคั ญ
ประกอบด้วย
1) สหรัฐฯ จะชูประเด็น Global Operating System ซึ่งกาหนดหลักการในการตอบสนอง
ผลประโยชน์แห่งชาติของสหรัฐฯ ไว้ ประการ ได้แก่ (1) ต้องมีการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติ (2) ต้องมี
เสรีภาพในการเดินเรือ และการบิน และ (3) ต้องไม่มีการขัดขวางเส้นทางการค้า และการคมนาคม
ขนส่ง
2) สิ่งที่จะขัดขวาง Global Operating System ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโด–แปซิฟิกมี
3 ประการ ได้แก่ (1) กลุ่มนักรบต่างชาติของ Islamic State (IS) ที่กลับไปมาตุภูมิ (2) โลกจะเผชิญ
หายนะ หากนายคิมจองอึน ผู้นาสูงสุดของเกาหลีเหนือ ครอบครองอาวุธนิ วเคลียร์ที่สามารถย่อส่วน
หั ว รบนิ ว เคลี ย ร์ เพื่อติดตั้ง ในขีป นาวุธ และ (3) การเพิกเฉยของจี นและรัส เซีย ในการปฏิบั ติ ต าม
กฎระเบียบระหว่างประเทศ เช่น การยึดครองหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ของจีน เป็นต้น
3) สหรัฐฯ จะให้ความสาคัญ และจะร่วมมือกับพันธมิตร รวมทั้งอินเดีย เพื่อ รับมือกับ
ความปกติ ใ หม่ (New Normal) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ให้ เ ป็ น ไปตามกฎระเบี ย บระหว่า งประเทศ นอกจากนี้
พล.ร.อ. Harris ได้ย้าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับอินเดียที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความ
ร่วมมือด้านการทหาร และความมั่นคง เช่น ในกรอบ Defense Technology and Trade Initiative
(DTTI) และ logistics Exchange Memorandum of Agreement (LEMOA) รวมทั้งยังมีการฝึกซ้อม
รบร่วมระหว่างกัน เช่น รหัส Malabar ที่ญี่ปุ่นได้เข้าร่วมฝึกไตรภาคีระหว่างสหรัฐฯ กับอินเดียด้วย
4) พั ฒ นาการล่ า สุ ด ของสหรั ฐ ฯ ในการด าเนิ น ยุ ท ธศาสตร์ อิ น โด–แปซิ ฟิ ก คื อ การที่
รองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ เดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับอาเซียน และประเทศคู่เจรจา
ที่สิงคโปร์ ระหว่าง 11–15 พฤศจิกายน 2561 รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ
ยุ ทธศาสตร์ นี้ เพื่อย้ าพัน ธกรณีของสหรัฐฯ ต่ อภูมิภ าคอินโด–แปซิฟิกที่มั่นคงแน่ว แน่และยืนยาว
รวมทั้งระบุว่า ยุทธศาสตร์อินโด–แปซิฟิก ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ (1) ความเจริญมั่งคั่งของ
ภูมิภาค (2) ความมั่นคงซึ่งเป็นรากฐานของความมั่งคั่ง โดยจะจะยังคงร่วมมือประเทศในภูมิภาคเพื่อ
เผชิญหน้ากับภัยคุกคามเร่งด่วนที่สุดของภูมิภาคนี้ เช่น การแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ความนิยม
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สุดโต่งและการก่อการร้าย เป็นต้น และ (3) การปกครองที่โปร่งใสเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน
หลักนิติธรรมและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล อันรวมถึงเสรีภาพทางศาสนา เป็นต้น
3.6 เป้าหมายของยุทธศาสตร์อินโด–แปซิฟิก
จากการวิเคราะห์การดาเนิ นยุทธศาสตร์อินโด–แปซิฟิกของสหรัฐฯ ตั้งแต่ประกาศใช้เมื่อ
พฤศจิกายน 2561 ปรากฏว่า สหรัฐฯให้ความสาคัญด้านความมั่นคงมากกว่าเศรษฐกิจ ได้แก่
1) รักษาอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาค โดยใช้การรักษาสันติภาพ การให้ความช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม เสรีภาพในการเดินเรือและการบิน รวมทั้งกฎระเบียบระหว่างประเทศ และกฎหมาย
ระหว่างประเทศ เป็นข้ออ้างในการคงความชอบธรรมที่สหรัฐฯ จะมีส่วนร่วมทั้งในความร่วมมือ และ
การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
2) สกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีน โดยเฉพาะการขยายอิทธิพลทางทะเล ที่จะเป็นภัย
คุกคามต่อเส้นทางเดินเรือ ขนส่งยุท โธปกรณ์ และน้ามันของสหรัฐฯ ทั้งนี้ สหรัฐฯ ได้ชี้ให้ประชาคม
ระหว่างประเทศเห็นอิทธิพลเชิงลบของจีนอย่างต่อเนื่อง
3) สหรัฐฯ จะสนับสนุนให้ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสมาชิก QUAD ด้วยกัน มีบทบาทแข่งขันกับจีน เช่น
การให้ความสนับสนุนด้านความมั่นคง และยุทโธปกรณ์ และด้านการให้ความช่วยเหลือแบบกองทุน
โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศอื่น ๆ โดยสหรัฐฯ กาลังหารือกับญี่ปุ่นเพื่อพัฒนา
กองทุนที่จะมาแข่งขันกับ BRI ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเจรจาระหว่างสถาบันให้ความช่วยเหลือ
ด้ า นการเงิ น ของสหรั ฐ ฯ (Overseas Private Investment Corporation–OPIC) กั บ ธนาคารเพื่ อ
ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation–
JBIC)
4) ส่ งเสริ มบทบาทด้า นความมั่น คงของพันธมิต รและหุ้ นส่ ว นที่ มีผ ลประโยชน์ร่ ว มกั น
เพื่อลดภาระของสหรัฐฯ ในการดาเนินนโยบายต่างประเทศในระยะยาว และเพื่อขายอาวุธให้ประเทศ
ในภูมิภาค เช่น สหรัฐฯ ส่งเสริมอินเดียให้ มีบทบาทนาในภูมิภ าคมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ส่ง เสริม
ความแข็งแกร่งด้านการทหารให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ รวมทั้งความเป็นเอกภาพของอาเซียน เพื่อต่อต้าน
ความเคลื่อนไหวของจีน
5) ลดการเสียเปรียบดุลการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศในเอเชีย โดยสหรัฐฯ มุ่งเจรจา
ข้อตกลงการค้าใหม่เพื่อมิให้ สหรัฐ ฯ เสียดุลการค้ากับประเทศในเอเชีย 16 และใช้มุ่งปรับระเบียบ
การค้าการลงทุนระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศอื่น ๆ ให้เป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทน (reciprocal)
ขณะเดียวกันก็ยังยืนยันสนับสนุนความร่วมมือด้านการค้าแบบพหุภาคี แต่ต้องเป็นความร่วมมือที่เป็น
ประโยชน์ต่อสหรัฐฯ อย่างเท่าเทียม
ในระยะยาว เป้าหมายของสหรัฐฯไม่เปลี่ยนแปลง คือ การรักษาบทบาทและอิทธิพลของ
สหรัฐฯ ในภูมิภาค การสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีน รวมทั้งรัสเซียที่จะขยายบทบาทในเอเชียมากขึ้น
ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ และการสร้างเครือข่ายด้านความมั่นคงให้แข็งแกร่ง โดยสหรัฐฯ
16

ประเทศในเอเชียที่ตดิ 10 อันดับแรกที่ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐฯ เมื่อปี 2560ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม
มาเลเซีย เกาหลีใต้ ส่วนไทยอยู่อนั ดับที่ 11 มูลค่า 20,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเพิ่มจาก 18,900 ล้านดอลลาร์
สหรัฐเมื่อปี 2559
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จะขยายความร่วมมือกับพันธมิตรในด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น ความร่วมมือ
ด้านไซเบอร์ การต่อต้านการแพร่ กระจายอาวุธ ที่ มี อานุภ าพท าลายล้ า งสู ง การป้องกันขีปนาวุ ธ
การติดตามและป้องกันเรือดาน้า ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอวกาศ และความร่วมมือด้าน
การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น
สิ่งท้าทายที่สาคัญที่สุดของสหรัฐฯ ในการดาเนินยุทธศาสตร์อินโด–แปซิฟิก คืออิทธิพลของจีน
ในภูมิภาคที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เพราะผู้นาจีนให้ความร่วมมือโดยไม่มีเงื่อนไขด้านการเมือง รวมทั้งการใช้
ยุ ทธศาสตร์ BRI ที่ทาให้ ส หรั ฐ ฯ เสี ยเปรียบในการแข่งขันจีนด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใน
ภูมิภาค จีนยังแสดงท่าทีในการปกป้อง และขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอย่างแข็งกร้าว โดยเฉพาะ
ในทะเลจีนใต้ที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์ และอธิปไตยเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้อีกด้วย ทั้งนี้ การที่สหรัฐฯ
แต่งตั้งให้ พลเรือเอก Harry B. Harris Jr. ผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐฯ ซึ่ ง
เป็นสายเหยี่ยวกรณีกล่าวหาจีนในประเด็นทะเลจีนใต้ และเข้าใจในยุทธศาสตร์อินโด–แปซิฟิกเป็น
อย่างดี ดารงตาแหน่ง ออท.สหรัฐฯ /แคนเบอร์รา ออสเตรเลีย เมื่อพฤษภาคม 2561 ก็จะเป็นสิ่งท้าทาย
ของสหรัฐฯ เช่นกันว่าจะส่งผลดี หรือยิ่งยั่วยุจีนให้ตอบโต้ยุทธศาสตร์อินโด–แปซิฟิกของสหรัฐฯ มากขึ้น17
นอกจากนี้ การเพิ่มศักยภาพด้านการทหาร การย้ายยุทโธปกรณ์มาเพิ่มความเข้มแข็งใน
ภูมิภ าค โดยเฉพาะการเพิ่มกองเรื อ และการคงกองกาลั งของสหรัฐ ฯ ในภูมิภ าคอินโด–แปซิฟิ ก
เพื่อเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสหรัฐฯ เป็น Pacific Power ก็อาจนาไปสู่การยั่วยุจีน และสะสมอาวุธในภูมิภาค
รวมทั้งความตึงเครียดในภูมิภาค ซึ่งอาจทาให้การดาเนินยุทธศาสตร์อินโด–แปซิฟิกในด้านการทหาร
ของสหรัฐฯ ถูกตอบโต้จากจีนด้วยการเร่งพัฒนากองเรือ หรือการแสดงอิทธิพลที่ก้าวร้าวของจีนมากขึ้น
ทั้งนี้ พลเรือเอก Joseph Dunford ประธานคณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐฯ ได้กล่าวระหว่างเยือน
ออสเตรเลียเมื่อ 3–4 กุมภาพันธ์ 2561ว่า การคงกาลังทหารของสหรัฐฯ ไว้ในภูมิภาคเป็นเครื่องบ่งชี้
ทางกายภาพที่สาคัญอย่างยิ่งของการให้คามั่นของสหรัฐฯ ต่อภูมิภาคอินโด–แปซิฟิก และสหรัฐฯ
ไม่ใช่มหาอานาจที่กาลังเสื่อมถอย (declining power) ซึ่งจะมีทั้งการเพิ่มขึ้นของจานวนยุทโธปกรณ์ที่
ประจาการ และความทันสมัย18
ยุ ท ธศาสตร์ อิ น โด–แปซิ ฟิ ก ได้ รั บ การตอบรั บ จากพั น ธมิ ต รและหุ้ น ส่ ว นของสหรั ฐ ฯ
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ QUAD ได้แก่ ญี่ปุ่น อินเดีย และออสเตรเลีย ที่ใช้คาว่าอินโด–แปซิฟิก แทน
คาว่า เอเชีย–แปซิฟิก เหมือนกับสหรัฐฯ ซึ่งมีนัยถึงการสนับสนุนสหรัฐฯ ในการเสริมสร้างความมั่นคง
17

พลเรือเอก Harris ดารงตาแหน่ง ผู้บัญชาการกองบัญชาการภาคพืน้ แปซิฟิกเป็นระยะเวลา 3 ปี มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับทหารอเมริกัน และประเทศพันธมิตรหลักด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ ในภูมภิ าค โดยเฉพาะออสเตรเลีย
ญี่ปุ่น และไทย เคยแสดงความเห็นเชิงลบต่อการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้บ่อยครั้ง เช่น วิจารณ์การสร้าง
เกาะเทียมของจีนในทะเลจีนใต้ว่าเป็น “Great Wall of Sand” ทาให้จีนไม่พอใจอย่างมาก และโจมตีข้อคิดเห็นของ
พลเรือเอก Harrisว่ามีอคติ เนื่องจาก พลเรือเอก Harris เป็นลูกครึ่งอเมริกัน-ญี่ปุ่น
18
พลเรือเอก. Joseph Dunford ประธานคณะเสนาธิการร่วมของสหรัฐฯ ได้กล่าวระหว่างเยือนออสเตรเลียเมื่อ 3-4
กุมภาพันธ์ 2561ว่า ร้อยละ 60 ของกองกาลังของทหารอากาศสหรัฐฯ ประจาการในภูมภิ าคอินโด-แปซิฟิก ขณะที่
ทหารเรือเกือบถึงร้อยละ 60 และกองเรือที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ก็อยู่ในภูมิภาคนี้ คือกองเรือที่ 7 ส่วนทหารสหรัฐฯ
ที่ประจาการในญี่ปุ่นมีประมาณ 50,000 นาย ในเกาหลีใต้ประมาณ 28,000 นาย รวมทั้ง นาวิกโยธินที่สับเปลี่ยน
หมุนเวียนที่เมืองดาร์วนิ ออสเตรเลีย โดยกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกมีทหารสหรัฐฯ รวมประมาณ 350,000 นาย
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และความมั่งคั่งครอบคลุมทั้งมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น Foreign Policy White
Paper ของออสเตรเลีย ที่เผยแพร่ครั้งแรกในรอบ 14 ปี เมื่อพฤศจิกายน 2560 ระบุถึงการส่งเสริมให้
ภูมิภาคอินโด–แปซิฟิกมีความรุ่งเรือง เปิดกว้าง และเสรีภาพ ขณะที่ญี่ปุ่น ซึ่งริเริ่ม Free and Open
Indo–Pacific Strategy ก็สนับสนุนยุทธศาสตร์สหรัฐฯ อย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับอินเดียที่ได้เข้าร่วม
ประชุมกับสมาชิก QUAD เมื่อพฤศจิกายน 2561 ที่ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีนัยว่าสหรัฐฯ ยอมรับอินเดียเป็น
หนึ่งในมหาอานาจที่สาคัญในเอเชีย โดยสรุปท่าทีของอินเดีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย
อินเดีย ต้องการมีบทบาทในกรณีพิพาททะเลจีนใต้มากขึ้น เนื่องจากอินเดียกังวลต่อการ
ขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้ที่อาจจะกระทบต่อเสรีภาพในการเดินเรือของภูมิภาค ซึ่งอินเดี ยใช้
เป็ น เส้ น ทางส าคั ญ ในการขนส่ ง สิ น ค้ า และพลั ง งาน ขณะเดี ย วกั น อิ น เดี ย มี ก ารด าเนิ น นโยบาย
ต่างประเทศในเชิงรุกกับภูมิภาคเอเชียตันออกเฉียงใต้มากขึ้นตามนโยบายรุก ตอ. (Act East Policy)
ของอินเดีย อาทิ การกระชับความร่วมมือด้านพลังงานกับเวียดนาม ในการสารวจและขุดเจาะสารวจ
น้ามันในทะเลจีนใต้
ญี่ปุ่น ขยายบทบาทด้านความมั่นคงเข้ามาในทะเลจีนใต้ เพื่อเสริมสร้างบทบาทของกอง
ก าลั ง ป้ อ งกั น ตนเองญี่ ปุ่ น (Self–Defense Forces : SDF) และแสวงหาพั น ธมิ ต รในการสกั ด กั้ น
อิทธิพลจีน เนื่องจากญี่ปุ่นมีปัญหาขัดแย้งกับจีนในทะเลจีนตะวันออก จึงพยายามกระชับความร่วมมือ
กับประเทศที่เป็นคู่พิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นคาดหวังที่จะให้อาเซียนร่วมกันเป็นเสียง
เดียวในกรณีทะเลจีนใต้ การเพิ่มบทบาทด้านความมั่นคงและความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นในภูมิภาค ทา
ให้ปัญหาทะเลจีนใต้มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เนื่องจากสร้างความไม่พอใจให้จีน และส่งผลให้ท่าทีของจีน
ต่อปัญหาดังกล่าวแข็งกร้าวขึ้น โดยจีนเห็นว่าญี่ปุ่นกาลังแทรกแซงปัญหาภายในภูมิภาค และพยายาม
ปลุกปั่นให้ประเทศในภูมิภาคต่อต้านจีน
ออสเตรเลีย เป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญของสหรัฐฯ ในภูมิภาคอินโด–แปซิฟิก
และมุ่งขยายบทบาทและเพิ่มอิทธิพลทางการทหารในภูมิภาค ผ่านการแสดงศักยภาพทางทหารด้วย
การซ้อมรบร่วมกับประเทศต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพและคานอิทธิพลของจีนใน
ภูมิภาค เฉพาะอย่างยิ่งในห้วงปัจจุบันที่ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้มีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่ง
ออสเตรเลียกังวลอย่างยิ่งต่อความเคลื่อนไหวของจีนที่เสริมสร้างพลังอานาจทางทหารเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งไรก็ ดี ออสเตรเลี ย พยายามรั ก ษาดุ ล อ านาจระหว่ า งสหรั ฐ ฯ กั บ จี น เนื่ อ งจาก
ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ (จีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของออสเตรเลีย)
กลุ่ม QUAD ยังไม่ค่อยมีความคืบหน้าในความร่วมมือกันมากนัก เนื่องจากแต่ละประเทศ
ยกเว้นสหรัฐฯ ไม่ต้องการที่จะแสดงท่าทีต่อต้านจีนมากนัก โดยเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561 กรอบ
ความร่ ว มมื อ QUAD ได้ มี ก ารประชุ ม หารื อ กั น เป็ น ครั้ ง ที่ 2 นอกรอบการประชุ ม สุ ด ยอดเอเชี ย
ตะวันออก (East Asia Summit–EAS) ที่สิงคโปร์ ในการประชุมครั้งนี้ อินเดียหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคา
ที่อาจมีนัยพาดพิงถึงจีน โดยเน้นย้าถึงความสาคัญของอาเซียนในฐานะแกนกลางของยุทธศาสตร์
อิน โด–แปซิฟิก และเห็ น พ้องกับ 3 ประเทศในการร่ว มมือสนับสนุนกรอบการพูดคุยเพื่อผลั กดัน
ยุทธศาสตร์อินโด–แปซิฟิก บนพื้นฐานของเสรีภาพ การเปิ ดกว้าง และกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจภายในภูมิภาค อินเดียยังพยายามหลีกเลี่ยงประเด็นที่จะนาไปสู่ความขัดแย้ง
กับจีน โดยไม่กล่าวถึงประเด็นเสรีภาพการเดินเรือและการบินผ่านในภูมิภาค กับทั้งไม่แสดงท่าที

29
เพิ่มเติมในประเด็น การผลั กดันความร่ว มมือ บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งมีนัยยะ
พาดพิงความเคลื่ อ นไหวของจี น ในทะเลจีน ใต้ เหมือนการประชุ ม ความร่ว มมื อ QUAD ครั้งที่ 2
เมื่อมิถุนายน 2561
อย่างไรก็ตาม การขยายอิทธิพลทางทะเลของจีน เฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างและเข้าใช้
ท่าเทียบเรือในหลายประเทศ ก็สร้างความกังวลให้สหรัฐฯ อย่างมากว่าจะกระทบต่อผลประโยชน์ของ
สหรัฐฯ โดยเฉพาะในเอเชีย –แปซิฟิก และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้สหรัฐ ฯ ริเริ่มยุทธศาสตร์อินโด–
แปซิฟิก ร่วมกับพันธมิตรได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดีย เพื่อคานอิทธิพลของจีน แม้ว่ากลุ่ม
QUAD ยังไม่มีความพร้อมในการดาเนินยุทธศาสตร์ แต่การแสดงบทบาทของสหรัฐฯ ออสเตรเลีย
ญี่ปุ่น และอินเดียในกรอบยุทธศาสตร์อินโด–แปซิฟิก น่าจะเน้นที่ผลประโยชน์สาคัญอย่างยิ่งยวด
(vital interests) ของแต่ละประเทศ ซึ่งต่างมีเขตอิทธิพลอยู่แล้ว โดยญี่ปุ่นที่เคยริเริ่มยุทธศาสตร์
อินโด–แปซิฟิกเช่นกัน น่าจะรับผิดชอบด้านการให้ความช่วยเหลือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
เอเชียใต้ ส่วนออสเตรเลียน่าจะรับผิดชอบด้านทะเลจีนใต้และภูมิภาคแปซิฟิกใต้ เนื่องจากมีการ
ประเมินว่า จีนเริ่มขยายอิทธิพลเข้าไปในภูมิภาคแปซิฟิกใต้มากขึ้น ขณะที่อินเดียรับผิดชอบมหาสมุทร
อิน เดีย ซึ่งเป็ น ยุ ทธศาสตร์ ของอิน เดียอยู่แล้ ว เนื่องจากอินเดียกังวลการขยายอิทธิพลของจีนใน
มหาสมุทรอินเดีย ด้านสหรัฐฯ จะมีบทบาทนาด้านการทหาร และเพิ่มขีดความสามารถทางทหารใน
พื้นที่ Indo–Pacific ซึ่งครอบคลุม 2 มหาสมุทร
ตลอดปี 2560 ซึ่งเป็นปีแรกในการบริหารประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ การดาเนิน
ยุทธศาสตร์อินโด–แปซิฟิกมีทั้งความต่อเนื่อง และแตกต่างจากยุทธศาสตร์ Rebalance ของรัฐบาล
ก่อนหน้านี้ โดยประเด็นที่มีความต่อเนื่อง ได้แก่ (1) ให้ความสาคัญกับการสกัดกั้นการขยายอิทธิพล
ทางทะเลของจี น (2) ให้ ความส าคัญกับอาเซียนและกรอบความร่ว มมื อทางเศรษฐกิจในเอเชี ย –
แปซิฟิก (Asia–Pacific Economic Cooperation–APEC) เป็นกลไกความร่วมมือในกรอบพหุภาคีที่
สหรัฐฯ จะใช้คานอิทธิพลกับจีน (3) การมีเสรีภาพในการเดินเรือและการบิน โดยมีปฏิบัติการลาดตระเวน
(Freedom of Navigation Operations–FONOPs) อย่างต่อเนื่อง และ (4) ให้ความสาคัญกับพันธมิตร
หลักด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ เป็นอันดับแรก รวมทั้งอินเดีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และเวียดนามที่
สหรัฐฯ ให้ความสาคัญมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
3.7 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับจีนในทะเลจีนใต้ในช่วงปี 2561–2562
การที่สหรัฐฯกับจีนมีความขัดแย้งในปัญหาทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นผลมาจาการอ้างกรรมสิทธิ์ของ
จี น ในหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสแปรตลี ในแง่ห นึ่งได้ส่ งผลดีดีต่ออาเซียนในด้านการสร้ า ง
ดุลอานาจ (Balance of Power) ในพื้นที่ โดยบทบาทของสหรัฐฯที่ใช้ปฏิบัติการ FONOPs ได้ทาให้
อาเซียนรอดพ้นจากการครอบงาของจีน และจีนไม่กล้าที่จะปฏิบัติต่ออาเซียนด้วยความแข็งกร้าว
ทาให้อาเซียนมีโอกาสที่จะใช้วิธีการทางการทูตเพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้กับจีน อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่า จี น กับ สหรั ฐ ฯมีความขัดแย้ง กันในเรื่ อ งดัง กล่ าว แต่เห็ นได้ว่า ทั้งสองฝ่ ายพยายาม
หลีกเลี่ยงการปะทะกันทางด้านการทหาร ก็ยิ่งจะทาให้อาเซียนมีบทบาทมากขึ้นที่จะผลักดันการแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีการทางการทูต ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาในกรอบอาเซียนกับจีน กรอบ ASEAN Regional
Forum–ARF หรือการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit–EAS)
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เหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯในทะเลจีนใต้ ในช่วงปี 2561 เกิดขึ้นหลายครั้ง
ประกอบด้วย19
1) 17 มกราคม 2561 เรือพิฆาตยูเอสเอส "ฮอปเปอร์" (USS Hopper) ของสหรัฐฯ ได้เข้า
สู่ น่ านน้ าภายในระยะ 12 ไมล์ ทะเลของเกาะหวงเหยีย น (Huangyan Island) หรือแนวปะการั ง
Scarborough Shoal (ในภาษาอั ง กฤษ) ขณะที่ เ รื อ รบจี น ได้ แ จ้ ง เตื อ นและขั บ ไล่ เ รื อ รบสหรั ฐ ฯ
ดังกล่าวออกจากน่านน้าของจีน ซึ่งฝ่ายจีนชี้ว่า การเคลื่อนไหวของเรือรบสหรัฐฯ ดังกล่าว เป็นความ
พยายามแสดงแสนยานุภาพในทะเลจีนใต้ โดยอ้างถึงเสรีภาพการเดินเรือ แต่เป็นการละเมิดอธิปไตย
และผลประโยชน์ ด้านความมั่น คงของจีน อีกทั้งยังเป็นการละเมิดบรรทัดฐานแห่ งความสั ม พั น ธ์
ระหว่างประเทศ
2) 23 พฤษภาคม 2561 นายหวาง อี้ มนตรีแห่ งรัฐ และรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงการ
ต่ า งประเทศของจี น ได้ ชี้ แ จงขณะพบกั บ นายไมค์ ปอมเปโอ (Mike Pompeo) รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่กรุ งวอชิงตัน ดี.ซี. ว่า การที่จีนสร้างสิ่งก่อสร้างบนเกาะและแนว
หินโสโครก ส่วนใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นของพลเรือนไม่ใช่ของกองทัพ แต่จะมีโครงสร้างด้านการ
ป้องกันประเทศที่จาเป็นของกองทัพ ซึ่งโครงสร้างเหล่านี้พัฒนาขึ้นมาตามสิทธิการป้องกันอธิปไตย
ของทุ ก ประเทศ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎหมายระหว่ า งประเทศ จึ ง ไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาโครงสร้ า ง
การทหาร คล้ายกับการที่สหรัฐฯ ติดตั้งโครงสร้างการป้องกันประเทศบนเกาะกวมและรัฐ ฮาวาย
ประกอบกับโครงสร้างเชิงป้องกันของจีนที่ติดตั้งดังกล่าว ก็มีขนาดเล็กกว่าของสหรัฐฯ เป็นอย่างมาก
3) 27 พฤษภาคม 2561 เรือรบฮิกกินส์ (Higgins) และเรือรบอันเทียทาม (Antietam) ของ
สหรัฐฯ ล่วงล้าเข้ามาในน่านน้าหมู่เกาะซีซา โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลจีน โดยทหารเรือจีน
ได้แจ้งต่อเรือรบสหรัฐฯ ปฏิบัติตามกฎหมายของจีน โดยใช้ทั้งวิธีเตือนและขับไล่ ให้เรือรบสหรัฐฯ
ออกไปจากน่านน้าดังกล่ าว ซึ่งจีนแสดงท่าทีที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อพิทักษ์อธิปไตยและ
ความมั่นคงแห่งชาติต่อไป
4) ต้นมิถุนายน 2561 สหรัฐฯ ได้เผยแพร่ข่าวสาร "การทาให้เป็นเขตทหาร" ในทะเลจีนใต้
ของจีนและจัดส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B–52 ไปยังน่านฟ้าเหนือทะเลจีนใต้ ทาให้ หวา ชุนอิ๋ง โฆษก
กระทรวงการต่างประเทศจีนออกคาแถลงเตือนสหรัฐฯ ว่า ควรกล่าวหาอย่างไม่รับรับผิดชอบและ
หยุดการกระทายั่วยุในเขตทะเลจีนใต้ด้วย รวมทั้งเน้นว่าจีนจะไม่หวั่นเกรงต่อการข่มขู่ด้วยเรือรบหรือ
เครื่องบินรบใด ๆ และจะใช้มาตรการที่จาเป็นทั้งหมดเพื่อพิทักษ์อธิปไตยและความมั่นคงแห่งชาติ
รักษาสันติภาพและเสถียรภาพของเขตทะเลจีนใต้
5) 30 กัน ยายน 2561 เรือพิฆาต USS Decatur ของกองทั พสหรั ฐ ฯ ซึ่งปฏิบัติภ ารกิ จ
FONOPs ได้เข้าไปในรัศมี 12 ไมล์ทะเลจากฐานชายฝั่งของแนวปะการังกาเวน (Gaven Reef) ถึง
แนวปะการังจอห์นสัน (Johnson Reef) บริเวณหมู่เกาะสแปรตลีในทะเลจีนใต้ที่จีนอ้างกรรมสิ ทธ์
โดยเรือพิฆาต CNS Lanzhou ของจีน ได้เข้าใกล้เรือพิฆาตของสหรัฐฯ จนทาให้ เรือรบสหรัฐฯ ต้อง
เปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีอย่างรวดเร็ว ซึ่งนับเป็นการตอบโต้เชิงกายภาพที่ส ร้ าง
ความตึงเครียดมากที่สุดของจีนบนพื้นที่พิพาทในขณะนั้น
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6) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงเมื่อ 3 ตุลาคม 2561 ว่า สหรัฐฯ ใช้ปฏิบัติการ
ท้าทายครั้งแล้วครั้งเล่า รวมถึงการคุกคามทางอธิปไตย และความปลอดภัยของจีน อีกทั้งยังเป็นการ
ทาลายสันติภาพ และเสถียรภาพของภูมิภาค จีนขอแสดงความไม่พอใจและคัดค้านในกรณีนี้ รวมทั้ง
ขอให้ ส หรั ฐ ฯ แก้ ไ ขข้ อ ผิ ด พลาดนี้ ใ นทั น ที และยุ ติ พ ฤติ ก ารณ์ ท้ า ทายเพื่ อ จะได้ ไ ม่ ก ระทบถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างจีน–สหรัฐฯ และสันติภาพ รวมถึงความมั่นคงของภูมิภาค โดยจีนจะใช้มาตรการ
ที่จาเป็นในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศ
ขณะที่ ฝ่ า ยทหารของจี น โดย พั น เอกอาวุ โ ส อู๋ เชี ย น (Wu Qian) โฆษกกระทรวง
กลาโหมจีน กล่าวกับสื่อมวลชนว่า จีนมีอธิปไตยเหนือหมู่เกาะและน่านน้าบริเวณหมู่เกาะในทะเลจีนใต้
ด้วยความพยายามร่วมกันของจีนและประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งสถานการณ์ทะเลจีนใต้มีแนวโน้มที่ดี
ขึ้นเป็นลาดับ แต่สหรัฐฯ กลับส่งเรือรบแล่นเข้ามาในน่านน้าหมู่เกาะของจีน ซึ่งเป็นการคุกคามถึง
อธิปไตยและความปลอดภัยของจีน และกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพจีน–สหรัฐฯ อย่างร้ายแรง
อีกทั้งยั งเป็ น ภัย ต่อสั นติภาพ ความมั่นคงของภูมิภาคด้ว ย กองทัพจีนจึงได้คัดค้านต่อการกระทา
ดังกล่าวนี้ของสหรัฐฯ
7) 8 มกราคม 2562 เรื อ USS McCampbell ซึ่ ง เป็ น เรื อ พิ ฆ าตติ ด ขี ป นาวุ ธ นาวิ ถี ข อง
กองทัพสหรัฐฯ แล่นเข้าไปในเขตรัศมีห่างจากหมู่เกาะพาราเซล 22 กิโลเมตร (13 ไมล์ทะเล) เพื่อท้าทาย
คากล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีน และเพื่อแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ มีเสรีภาพในการบินและการเดินเรือ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ
8) 11 มกราคม 2562 กองทัพเรือของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ได้ซ้อมรบในทะเลจีนใต้
ร่วมกันเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2553
9) 27 มกราคม 2562 เรือรบของสหรัฐ ฯ จานวน 2 ล า ได้แล่ นผ่ านช่องแคบระหว่ า ง
ไต้หวันกับจีน โดยจีนได้เฝ้าติดตามดู เรือรบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยึดมั่นตาม
หลักการจีนเดียว
10) 11 กุมภาพันธ์ 2562 กองทัพเรือสหรัฐฯ ส่งเรือพิฆาต USS Spruance และ USS Preble
ปฏิบัติการลาดตระเวน เพื่อแสดงถึงเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณน่านน้าใกล้พื้นที่พิพาทในทะเล
จีนใต้ โดย พล.ร.อ. Phillip Davidson ผู้บัญชาการกองเรือภาคพื้นอินโด–แปซิฟิกของสหรัฐฯ ระบุว่า
จะด าเนิ น ภารกิ จ ดั ง กล่ า วอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง เรี ย กร้ อ งให้ พั น ธมิ ต รของสหรั ฐ ฯ อาทิ สหราช
อาณาจักร ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ฝรั่งเศส เพิ่มบทบาทของตนในภารกิจลาดตระเวน
FONOPs
11) 21 มิถุนายน 2562 สหรัฐฯ เผยแพร่เผยภาพถ่ายดาวเทียม ที่แสดงให้เห็นเครื่องบินรบ
J–10 อย่างน้อย 4 ลาของจีน ถูกส่งไปประจาการอยู่ในที่เกาะวู้ดดี้ เกาะที่จีนมีข้อพิพาทกับประเทศ
อื่นในทะเลจีนใต้ภาพถ่ายดาวเทียมที่บันทึกได้เมื่อวันพุธ แสดงให้เห็นจีนประจาการเครื่องบินรบ J–10
อย่างน้อย 4 ลา ที่เกาะวู้ดดี้ เกาะใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะพาราเซล ในทะเลจีนใต้ ซึ่งนับเป็นการเปิดเผย
ภาพครั้งแรก หลังมีรายงานเมื่อปี 2560 ว่า จีนส่งเครื่องบินรบรุ่นนี้ ไปประจาการที่เกาะวู้ดดี้กับเกาะ
อื่นๆ ที่จีนเข้าไปควบคุมในทะเลจีนใต้ข่าวนี้เกิดขึ้นในขณะที่กาลังมีความตึงเครียดระดับสูงในทะเลจีน
ใต้และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กาลังจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ที่การประชุม
สุดยอด G20 ที่ญี่ปุ่น ในปลายเดือนมิถุนายน 2562
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สถานการณ์ดังกล่าวชี้ว่า สหรัฐฯ มีความกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจี น และศักยภาพ
ของกองทัพจีนในทะเลจีนใต้ และการขยายอิทธิพลของจีนในภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน ทาให้สหรัฐฯ
มองว่าไม่สามารถปล่อยให้ สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะภายหลังจากที่จีนและอาเซียน
ซึ่งเป็นประเทศคู่พิพาทในปัญหาทะเลจีนใต้ประสบความสาเร็จในการใช้กลไกพหุ ภาคีในการปรับ
ความสัมพันธ์เข้าหากัน เช่น การริเริ่มการฝึกร่วมทางทะเลระหว่าง จีนกับชาติสมาชิก อาเซียนเป็น
ครั้ ง แรกภายใต้ ร หั ส “ACMEX 2018” (ASEAN China Maritime Exercise) เมื่ อ 20–29 ตุ ล าคม
2561 รวมทั้งการที่นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีนประกาศ ในการประชุม ผู้นาอาเซียน–จีน
(10+1) ครั้งที่ 21 หรือ ASEAN–China Summit ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 14–15 พฤศจิกายน 2561
ที่สิ งคโปร์ ว่า จะเร่ งจั ดทาประมวลการปฏิ บัติ ในทะเลจีน ใต้ (Code of Conduct in the South
China Sea: COC) ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี
สหรัฐฯ พยายามดึงพันธมิต รภายนอกเข้ามามีบทบาทมากขึ้นด้ว ย โดยกองทัพเรื อของ
สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ได้ ดาเนินการซ้อมรบในทะเลจีนใต้ร่วมกันเป็นครั้งแรก เมื่อเดือน
มกราคม 2562 แสดงให้เห็นว่า สหรัฐฯ ต้องการความช่วยเหลือจากชาติพันธมิตรในการตอบโต้จีน
และนับเป็นครั้งแรกที่อังกฤษ แสดงออกอย่ างชัดเจนถึงการต่อต้านการกระทาของจีน นอกจากนี้
สหรัฐฯ ยังผลักดันให้การประชุม รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เมื่อ 19 ตุลาคม 2561 มีมติให้จัดการฝึก
ทางทะเลระหว่างสหรัฐฯกับอาเซียนเป็นครั้งแรกในปี 2562 ด้วย
จีนย้าจุดยืนชัดเจนที่จะไม่ยอมแพ้ต่อสหรัฐฯ เช่นกัน โดยสถาบัน The PLA Academy of
Military Science (PLAAMS) ซึ่ ง เป็ น Think Tank ของจี น มองว่ า แม้ ส หรั ฐ ฯ อ้ า งว่ า ภารกิ จ
ลาดตระเวน FONOPs มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสรีภาพในการเดินเรือบนน่านน้าสากลในพื้นที่ทะเล
จีนใต้ แต่ภารกิจนี้ใช้เพื่อกดดันและแทรกแซงอธิปไตยของจีนซึ่งเป็นจะเป็น ปัจจัยสาคัญทาให้จีนต้อง
เพิ่มการปฏิบัติการทางทหารในทะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากจีนไม่ยินยอมต่อการแทรกแซงของ
มหาอานาจนอกภูมิภาค
ในการประชุมด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ Shangri–La Dialogue (SLD) ที่สิงคโปร์
เป็นเจ้าภาพระหว่าง 31 พฤษภาคม–2 มิถุนายน 2562 พลเอก เว่ย เฟิงเหอ รัฐมนตีว่าการกระทรวง
กลาโหมจีน กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมถึงแนวทางของจีนต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศในหัวข้อ “บทบาทของจีนต่ออินโด–แปซิฟิกในห้วงเวลาสาคัญของภูมิภาค” โดยระบุพร้อมจะ
ขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศในภูมิภาคเอเชี ย–แปซิฟิก เพื่อรับมือกับปัญหาท้าทาย
ต่าง ๆ โดยจีนยังยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาที่เปิดกว้าง และมีผลประโยชน์ร่วมกัน กับทั้งย้าถึงการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพจีนที่จะไม่คุกคามประเทศอื่น แต่ยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์
ที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของจีนในทุกทาง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของจีนที่จะมีบทบาทด้าน
ความมั่นคงในภูมิภาคมากขึ้น และสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ ในภูมิภาค สาหรับประเด็น
ทะเลจีนใต้ จีนเห็นว่าสถานการณ์โดยรวมมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่มีความพยายามจากประเทศนอก
ภูมิภาคเข้ามาสร้างปัญหาโดยอ้างเสรีภาพการเดินเรือ และว่าประเทศที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคควรเจรจา
หาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งร่วมกันอย่างสันติและพร้อมรับฟังคาแนะนาที่สร้างสรรค์จากทุกประเทศ
กับทั้งย้าว่าสิ่งก่อสร้างทางทหารในทะเลจีนใต้ไม่ได้เป็นภัยคุกคาม จีนดาเนินการบนอธิปไตยของจีน
เพื่อป้องกันตนเอง
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3.8 ท่าทีของสมาชิกอาเซียนต่อความขัดแย้งในทะเลจีนใต้20
ความขัดแย้งระหว่างจีน–สหรัฐฯ ที่เข้มข้นขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง
ของภูมิภาคและความเป็นเอกภาพของอาเซียน อาเซียนอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการแข่งขัน
อิทธิพลระหว่างจีน –สหรัฐฯ ที่ต้องการแสวงหาพั นธมิตรเพื่อสนับสนุนการดาเนินนโยบายของตนใน
ภูมิภาค อย่างไรก็ตาม การขยายบทบาททางทะเลและการลาดตระเวนของสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนและในภูมิภาค เนื่องจากประเทศเหล่านี้
ไม่มีขีดความสามารถและเกรงว่าจะเผชิญหน้ากับจีนจึงไม่กล้าออกลาดตระเวนในบริเวณนี้
ในห้วงที่ผ่านมาสมาชิกอาเซียนที่อ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ดาเนินนโยบายผ่อนปรนกับจีน
มากขึ้น เฉพาะอย่างยิ่ง ฟิลิปปินส์ ในสมัยของประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอเตร์ ได้พยายามพัฒนา
ความสั มพัน ธ์กับ จีน เนื่ องจากผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ โดยฟิลิ ป ปินส์ยืนยันที่จะไม่ห ยิบยก
ประเด็นคาตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ (Permanent Court of Arbitration :
PCA) กรณีทะเลจีนใต้ขึ้นมากดดันจีน และมีแนวโน้มที่จะใช้แนวทางการเจรจาทวิภาคีแก้ไขปัญหา
ทะเลจีนใต้มากขึ้น อย่างไรก็ดี กระแสต่อต้านจีน กรณีทะเลจีนใต้ ในฟิลิปปินส์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะกดดันให้รัฐบาลฟิลิปปินส์อาจดาเนินนโยบายต่อจีนที่แข็งกร้าวขึ้นอีกเพื่อ
ลดกระแสต่อต้านจากภายในประเทศ แต่ไม่เทียบเท่ากับรัฐบาลชุดก่อน
มาเลเซีย เป็นประเทศหนึ่งที่อ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ แต่ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีนใน
ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งผลประโยชน์จากการเข้าร่วมยุทธศาสตร์ BRI และ Maritime Silk Road ของจีน
ส่งผลให้ความขัดแย้งในประเด็นทะเลจีนใต้ระหว่างมาเลเซีย–จีนผ่อนคลายลง อย่างไรก็ดี รัฐบาลชุดใหม่
ของ ตุน นายแพทย์ มหาเธร์ โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย มีท่าทีชัดเจนในการปกป้องอธิปไตย
และดินแดนในทะเลจีนใต้ โดยยืนยันที่จะรักษากรรมสิทธิ์เหนือเกาะ 3–6 แห่ง โขดหิน และพื้นที่
เหนือน้าขณะน้าลด (low–tide elevations) ของมาเลเซียในทะเลจีนใต้ และไม่มีเป้าหมายที่จะขยาย
การอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะ และพื้นที่อื่น ๆ ในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ยังเห็นว่า การลาดตระเวน
น่ านน้ าในทะเลจี น ใต้โ ดยใช้เรื อลาดตระเวนขนาดเล็ กจะเป็นปัจจัยส าคัญ ประการหนึ่งที่จ ะช่ ว ย
เสริมสร้างสันติภาพในทะเลจีนใต้มากกว่าการใช้เรือรบขนาดใหญ่ เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดความตึงเครียดใน
พื้นที่ และลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการเผชิญหน้าซึ่งอาจนาไปสู่สงครามได้
ส่วน บรูไน ไม่ได้ประณามการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้ที่รุนแรงมากนัก เนื่องจาก
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เฉพาะอย่างยิ่ง การส่งออก การค้า และการลงทุน ทั้งนี้ บรูไนนับเป็น
ประเทศที่สาคัญของยุทธศาสตร์ Maritime Silk Road ของจีน โดยจีนพยายามพัฒนาระบบขนส่งทั้ง
ทางบกและท่าเรือเพื่อเชื่อมต่อกับมหาสมุทรอินเดีย นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ BRI และ Maritime Silk
Road ของจีนยังมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระยะยาวของบรูไน “Wawasan Brunei
2035” อีกด้วย
ขณะที่เวียดนาม มีท่าทีรอมชอมกั บจีนมากขึ้น แต่ความขัดแย้งในกรณีพิพาททะเลจีนใต้
ยังคงมีอยู่ เนื่องจากเวียดนามยืนยันที่จะไม่ประนีประนอมในประเด็นอธิปไตยและบูรณภาพแห่ ง
20
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ดิน แดน นอกจากนี้ เวีย ดนามยั งมีความกังวลถึงการขยายอิทธิ พลทางเศรษฐกิจ การเมือง และ
การทหารของจี น ตามยุ ทธศาสตร์ Maritime Silk Road ขณะเดียวกันกระแสต่อต้านจีนในสั ง คม
เวียดนามยังคงแข็งกร้าว ทั้งนี้ เวียดนามพยายามโน้มน้าวให้ประเทศมหาอานาจอื่น ๆ อาทิ ญี่ปุ่น
ออสเตรเลี ย อิน เดีย เข้ามาเกี่ย วพันกับปัญหาทะเลจีนใต้มากขึ้น เพื่อคานอิทธิพลจีนในภูมิภ าค
อย่างไรก็ดี เวียดนามไม่สามารถตัดขาดจากจีนได้ เนื่องจากยังต้องพึ่งพาจีนในหลายด้าน เฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านการค้าและการลงทุน ทั้งสองฝ่ายยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในระดับพรรคคอมมิวนิสต์ โดยมีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนในระดับสูงของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์มาอย่างต่อเนื่อง
อินโดนีเซีย แม้จะไม่ใช่ประเทศคู่พิพาทในกรณีทะเลจีนใต้ แต่อินโดนีเซียมีนโยบายที่แข็งกร้าว
มากขึ้นในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทะเล ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงที่อาจส่งผลให้ปัญหา
ขัดแย้งในทะเลจีนใต้ขยายวงกว้าง จากการรุกล้าน่านน้าของเรือประมงจีน
สิงคโปร์ ในฐานะประธานอาเซียนประจาปี 2561 และประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์
อาเซียน–จีน ได้ เสนอกลไกการส่งเสริมความร่ว มมือและบริห ารจัดการความขัดแย้งให้มีผ ลเป็น
รูปธรรม โดยการจัดทาแนวปฏิบัติว่าด้วยการเผชิญหน้าโดยมิได้คาดหมายหมายในทะเลจีนใต้ (The
Code for Unplanned Encounters at Sea : CUES) เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการสื่ อ สารที่ ผิ ด พลาดที่ อ าจ
นาไปสู่การเผชิญหน้าของเรือรบในทะเลจีนใต้ระหว่างอาเซียนกับจีน นอกจากนี้ สิงคโปร์ยังเรียกร้อง
ให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาขัดแย้งด้วยแนวทางสันติ และยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศ
รวมทั้ ง ยื น ยั น ที่ จ ะพยายามผลั ก ดั น ให้ ก ารจั ด ท าประมวลการปฏิ บั ติ ใ นทะเลจี น ใ ต้ (Code of
Conduct–COC) มีความคืบ หน้ ามากที่สุ ด เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจรักษาสั นติภ าพ และ
เสถียรภาพของภูมิภาค
สาหรับสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ที่ไม่ได้อ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา
ต่างสนับสนุนให้ทุกฝ่ายแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางสันติ โดยไม่ใช้กาลัง อย่างไรก็ดี อิทธิพลด้านเศรษฐกิจ
และความสั มพั นธ์ที่ ใกล้ ชิดกับจี นส่ งผลให้ ท่ าที ของประเทศดังกล่ าวต่ อกรณี พิ พาทในทะเลจี นใต้ มั ก
สอดคล้องกับจุดยืนของจีน เฉพาะอย่างยิ่งกัมพูชา ที่ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาพิพาทในทะเลจีนใต้
ด้วยการเจรจาโดยตรงกับประเทศที่ อ้างกรรมสิทธิ์ โดยปราศจากการแทรกแซงจากประเทศนอก
ภูมิภาค รวมทั้งไม่ต้องการให้มีการยกปัญหาทะเลจีนใต้ขึ้นสู่เวทีระดับโลก
3.9 การดาเนินการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ของอาเซียน
ในอดีตอาเซียนไม่มีบทบาทในเรื่องความขัดแย้งในทะเลจีนใต้มากนัก ซึ่งจีนได้อ้างมาโดย
ตลอดว่าปัญหาทะเลจีนใต้เป็นปัญหาทวิภาคีที่ต้องเจรจาผ่านช่องทางทวิภาคีเท่านั้น อย่างไรก็ตาม
ในปี 1992 อาเซียนได้จัดทาปฏิญญาเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี จึงนับเป็น
ก้าวแรกที่อาเซียนได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ โดยจีนมีการเปลี่ยนท่าทีด้วยการยอมที่ จะเจรจาเรื่องนี้
กับอาเซียนทั้งกลุ่ม หลังจากนั้น ได้มีการเจรจาเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนกับจีนในเรื่องนี้ขึ้น ซึ่งในที่สุด
ก็นาไปสู่การจัดทาปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct
of Parties in the South China Sea–DOC) ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสาคัญต่อปัญหานี้ และในตอนนั้ น
ก็มีแนวโน้มว่าปัญหานี้จะคลี่คลายลง และได้มีการเจรจาต่อเพื่อจัดทาแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code
of Conduct) ซึ่งจะเป็นการกาหนดกติกาสาคัญในการแก้ปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
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การเจรจา COC ก็เกิดการสะดุดลง กอปรกับการผงาดขึ้นมาของจีนทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
ทาให้จีนมีความเชื่อมั่น และมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นโดยเฉพาะต่อกรณีหมู่เกาะสแปรตลี ที่จีนยืนกราน
มาตลอดว่าเป็นของจีน
สาหรับการกาหนดท่าทีของสมาชิกอาเซียนในปัญหาทะเลจีนใต้ ก็พบว่าไม่มีความเป็น
เอกภาพ กล่าวคือ อาเซียนได้แตกเป็นสองฝ่ายโดยมีประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศมีความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกับจีน ซึ่งได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา และประเทศที่เป็นคู่พิพาทกับจีนโดยตรง
ซึ่งได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และบรูไน ส่วนไทย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียไม่ ได้มีส่ ว น
เกี่ยวข้องโดยตรง ดังนั้น อาเซียนจึงไม่มีเอกภาพในการเจรจากับจีน
กรณี ตั ว อย่ า งที่ เ ห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนในเรื่ อ งความไม่ เ ป็ น เอกภาพของอาเซี ย น ได้ แ ก่
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอาเซียน ครั้งที่ 45 ที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
เมื่อวันที่ 9–13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ซึ่งในตอนนั้นเป็นช่วงที่ฟิลิปปินส์และมาเลเซียมีปัญหาข้อพิพาท
ทางทะเลจี น ใต้กับ จี น อย่ างหนั ก เมื่อมีการประชุมรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของ
อาเซียนจึงทาให้แต่ละประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันเกี่ยวกับข้อความที่จะแถลงร่วมกันได้ ทาให้
การประชุมในครั้งนั้นอาเซียนไม่สามารถออกแถลงการณ์ร่วมกันได้ โดยกัมพูชาได้คัดค้านต่อการ
ประณามการกระทาของจีนในทะเลจีนใต้ของอาเซียนที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วม เนื่องจากกัมพูชามี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีน โดยจีนได้ใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจที่มีต่อกัมพูชาจากการเป็นประเทศ
ผู้บริจาครายใหญ่ ขณะที่ฟิลิปปินส์ได้ยืนกรานให้มีการระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับอานาจอธิปไตยเหนือ
แนวปะการังสการ์โบโรระหว่างอาเซียนกับจีน และประณามการใช้ปฏิบัติการทางทหารของจีนใน
ทะเลจีนใต้ แต่กัมพูชาในฐานะประเทศเจ้าภาพการประชุมอาเซียนแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจน
โดยเกรงว่าแถลงการณ์ร่วมจะทาให้เกิดความร้าวฉานกับจีน ซึ่งนายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีของ
กัมพูชาได้ออกมาวิจารณ์ฟิลิปปินส์และเวียดนามว่า เป็นต้นเหตุให้ไม่สามารถบรรลุฉันทามติในหมู่
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ ส่งผลให้ทั้งฟิลิปปินส์และเวียดนามไม่พอใจในการแสดงออกของกัมพู ชาที่
ดูเหมือนพยายามเอาใจจีน ด้วยเหตุนี้ทาให้ให้ฉันทามติตามแนวทางของอาเซียนที่ทุกชาติสมาชิกต้อง
เห็ น พ้องร่ ว มกัน ทั้งหมดในการแสดงท่าทีต่าง ๆ ในนามอาเซียนจึงไม่สามารถเกิดขึ้นในกรณีของ
ข้อพิพาทกับจีนในทะเลจีนใต้ได้
อีกเหตุการณ์หนึ่ง คือ การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอาเซียน ครั้งที่
49 ที่ เ วี ย งจั น ทร์ ลาว เมื่ อ วั น ที่ 24–26 กรกฎาคม 2559 ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น การประชุ ม ภายหลั ง ผล
การตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการถาวรในกรณีทะเลจีนใต้ โดยมีประเทศคู่พิพาท คือ ฟิลิปปินส์ที่ยื่น
ฟ้องจีน โดยประชาคมระหว่างประเทศสนใจว่า การประชุมครั้งนี้อาเซียนจะสามารถออกแถลงการณ์
ร่วมกันได้หรือไม่ เนื่องจากฟิลิปปินส์ประเทศผู้ยื่นฟ้องต่อศาลต้องการที่จะใส่ผลคาตัดสินของศาลฯ
ไปในแถลงการณ์ร่วมของอาเซียน แต่สุดท้ายแล้วฟิลิปปินส์ก็ต้องยอมละเว้นคาตัดสินของศาลใน
แถลงการณ์ร่วม เพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้ งบานปลายไปจนถึงขั้นที่ไม่สามารถออกแถลงการณ์
ร่วมกันได้ แต่ในแถลงการณ์ก็ยังมีข้อความบางส่วนที่แสดงถึงความวิตกกังวลของปัญหาข้อพิพาทใน
ทะเลจีนใต้ว่า “อาเซียนวิตกกังวลอย่างยิ่ง เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ และที่กาลังจะ
เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ และจะรับข้อวิตกกังวลที่รัฐมนตรีบางคนแสดงความคิดเห็นทั้งเรื่องการปั กปัน
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เขตแดน และสถานการณ์ตึงเครียดในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งล้วนแต่บั่นทอนความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นซึ่ง
อาจจะส่งผลต่อการบ่อนทาลายสันติภาพ ความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมิภาคนี้ไว้พิจารณาต่อไป”
ก่อนหน้ านั้ น มีการประชุมระหว่ างรัฐ มนตรี ต่า งประเทศอาเซีย นและจี น ที่เมือง Yuzi
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 13–14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ซึ่งในปีนี้ ถือเป็นการ
ฉลองครบรอบ 25 ปี ของความสัมพันธ์ในแบบคู่เจรจาจีน–อาเซียน ซึ่งได้จัดการประชุมผู้นาระดับสูงขึ้น
โดยรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนออกมาแถลงวิจารณ์ในพฤติกรรมของจีนในทะเลจีนใต้ด้ว ย
ถ้อยคาค่อนข้างรุนแรง แต่ต่อมาได้ออกมาถอนคาแถลงที่รุนแรงออกไป เพื่อให้บรรยากาศของการ
แก้ปัญหาทะเลจีนใต้ดีขึ้น เนื้อหาของคาแถลงสรุปได้ดังนี้ คือ “พวกเรารู้สึกกังวลอย่างยิ่งต่อสิ่ งที่
เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ ทั้งก่อนหน้านี้และยังคงอยู่ในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทาลายความไว้เนื้อเชื่อใจกัน
และความเชื่อมั่นระหว่างกัน อันจะทาให้สถานการณ์ได้ตึงเครียดขึ้น และยังอาจจะทาลายทั้งสันติภาพ
และความมั่นคงในทะเลจีนใต้ พวกเราเน้นตามแนวปฏิบัตินานาชาติ ของทะเลจีนใต้ เพื่อธารงไว้ซึ่ง
สันติภาพ และความปลอดภัย และความมั่นคงในความสาคัญด้านการเรือและคมนาคมทางอากาศ
การงดการสร้างแสนยานุภาพทางทหาร และการควบคุมตนเอง ในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่รวมถึง
การถมทะเลที่ จ ะน ามาซึ่ ง สถานการณ์ ที่ ตึ ง เครี ย ดในทะเลจี น ใต้ พวกเราจะพยายามแก้ ปั ญ หา
ข้อพิพาทในด้านความมั่นคงปลอดภัย และสันติภาพในบริเวณทะเล จีนใต้อย่างถึงที่สุด”21
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนได้พัฒนาดีขึ้น เนื่องจากการที่จีนต้อง
เผชิญกับแรงกดดันของสหรัฐฯ ที่ประกาศใช้ยุทธศาสตร์อินโด–แปซิฟิก เมื่อปี 2561 ที่มุ่งจะปิดล้อมจีน
รวมทั้งกระแสความไม่ พอใจของอาเซียนที่มีต่ อจีน มากขึ้นเนื่ องจากจีน ปฏิเสธคาตั ดสิ นของศาล
อนุ ญาโตตุล าการถาวร ทาให้ จี น เปลี่ ยนแปลงท่า ที มาใช้วิธีก ารเจรจากับ อาเซี ยนในช่ว งปี 2560
เนื่องจากเกรงว่า อาเซียนอาจร่วมมือกับสหรัฐฯในการปิดล้อมจีน ทาให้นายกรัฐมนตรี หลี่ เค่อเฉียง
ของจีน ต้องประกาศอย่างเป็นทางการในการประชุมผู้นาอาเซียน–จีน (10+1) ครั้งที่ 21 หรือ ASEAN–
China Summit ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 14–15 พฤศจิกายน 2561 ที่สิงคโปร์ ว่า จะเร่งจัดทาประมวล
การปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in the South China Sea: COC) ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี
ตามข้อเท็จ จริ งแล้ ว อาเซียน–จีนเริ่มการเจรจาเพื่อจัดทา COC เมื่อ กุมภาพันธ์ 2561
อย่างไรก็ดี ในการประชุมดังกล่าวยังไม่มีการหารือในรายละเอียดและสารัตถะของร่าง COC โดย
ต่อมามีการหารือในรายละเอียดของร่าง COC ในช่วงการประชุมคณะทางานว่าด้วยการปฏิบัติตาม
ปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (ASEAN–China Joint Working Group on the
Implementation of the DOC : JWG on DOC) และ ASEAN–China Senior Officials’ Meeting
on the Implementation of the DOC (SOM on DOC) ซึ่งจีนเป็นเจ้าภาพ ใน 25–27 มิถุนายน
2561
ผลการประชุมเมื่อ 27 มิถุนายน 2561 ประชุม จนท.อาวุโสอาเซียน–จีนว่าด้วยการปฏิบัติ
ตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (ASEAN–China Senior Officials’ Meeting
on the Implementation of the DOC : SOM on DOC) ที่ เ มื อ งฉางซา จี น ทั้ ง สองฝ่ า ยบรรลุ
ข้อตกลงในการจัดทาร่างเอกสารสาหรับการเจรจาฉบับเดียว (single draft COC negotiating text)
21

ศิโรตม์ ภาคสุวรรณ, “อาเซียนและความขัดแย้งในทะเลจีนใต้”, เอเชียพิจาร…ศูนย์ศึกษาเอเชีย มหาวิทยาลัย
รามคาแหง ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560): 82
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สาหรับใช้ในการหารือจัดทา COC ต่อไป โดยอาเซียนมุ่งหวังจะให้ COC เป็นกลไกสาคัญในการบริหาร
จั ดการสถานการณ์ในทะเลจี นใต้ ลดความตึงเครียด และลดความเสี่ ยงของการเผชิญหน้าทางทหาร
นอกเหนือจากกลไกความร่วมมืออื่น ๆ ระหว่างอาเซียน–จีน ได้แก่ การนาแนวปฏิบัติว่าด้วยขั้นตอน
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารกรณี เ รื อ รบในทะเลพบกั น โดยไม่ ไ ด้ นั ด หมาย (The Code for Unplanned
Encounters at Sea–CUES) มาใช้ และการจัดตั้งโทรศัพท์สายด่วนระหว่างกระทรวงการต่างประทศ
ของสมาชิกอาเซียนกับจีน (MFA’s Hotline)
อย่ า งไรก็ ดี การเจรจาจั ด ท า COC ระหว่ า งอาเซี ย น–จี น ยั ง ยากที่ จ ะบรรลุ ผ ลโดยง่ า ย
เนื่องจากเป็นประเด็นที่ซับซ้อน และต้องใช้ระยะเวลาในการเจรจา นอกจากนี้ ยังมีปัญหาท้าทายจาก
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ และความเคลื่ อนไหวของประเทศภายในภูมิภาค และ
นอกภูมิภ าค ขณะเดีย วกัน สมาชิกอาเซียน–จีนยังมีความเห็ นต่างในรายละเอียดของ COC อาทิ
สถานะทางกฎหมาย การพัฒนาทรัพยากรในทะเลจีนใต้ ทั้งนี้ การที่ COC ไม่ใช่เครื่องมือในการระงับ
ข้อพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขต การอ้างกรรมสิทธิ์ หรือการกาหนดเขตทางทะเลในทะเลจีนใต้ยังคงทาให้
ปัญหาขัดแย้งในทะเลจีนยังคงอยู่
การเจรจาในกรอบอาเซียนกับจีนเพื่อจัดทา COC คาดว่า อาเซียน–จีน จะยังคงเดินหน้า
เจรจาเพื่อจัดทา COC ต่อไป เนื่องจากอาเซียนมุ่งหวังให้ COC เป็นกลไกสาคัญที่จะช่วยบริหารจัดการ
ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ นอกเหนือจากกลไกความร่วมมืออื่น ๆ ระหว่างอาเซียน–จีน ขณะที่จีน
ต้องการรักษาสถานะของการเจรจา COC ไว้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับอาเซียน และแสดงให้
ประชาคมโลกเห็นว่า จีน–อาเซียนมีความร่วมมือในการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง
ในทะเลจีนใต้ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันสหรัฐฯ และพันธมิตรออกจากปัญหาทะเลจีนใต้
ทั้งนี้ คาดว่าจีนจะเร่งดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สามารถควบคุมทะเลจีนใต้ได้ก่อนที่การเจรจาจัดทา
COC ระหว่างอาเซีย น–จี น จะบรรลุ ผ ล ขณะเดียวกันสหรัฐ ฯ และพันธมิตร ตั้งความหวังที่จะให้
อาเซียน–จีนบรรลุการเจรจาเพื่อจัดทา COC และผลักดันให้ COC มีผลผูกพันทางกฎหมาย
3.10 ทางเลือกของไทยในกรอบอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาทะเลจีนใต้
แม้ ว่ าไทยไม่ มี ข้ ออ้ างอิ งทางกฎหมายในการอ้ างสิ ทธิ์ ในทะเลจี นใต้ จึ งไม่ เป็ นประเทศที่
ผู้ อ้างสิ ทธิ์ และไม่มีส่ ว นร่ ว มได้เสี ย โดยตรงในข้ อ พิพ าททะเลจีนใต้ ในกรอบอาเซีย น แต่ไทยได้ ใ ห้
การสนับสนุนการจัดทาแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้อย่างเต็มที่ เพื่อให้มีผลผูกพันทางกฎหมายและมี
เนื้อหาสาระในการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับจีนโดยการสร้าง
บรรยากาศที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีและป้องกันความขัดแย้ง22 ทั้งนี้ ไทยมีบทบาทในการลด
ความตึ งเครี ย ดและคลี่ คลายข้ อพิ พาททะเลจี นใต้ ได้ โ ดยการเป็ นสะพานเชื่ อมต่ อและเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหา (Bridge Builder and Problem solver) ทั้งนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ ได้เสนอให้มีการส่งเสริมให้ ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ
และการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น (Sea of Peace, Stability and Sustainable Development) เพื่ อให้ ทุ กฝ่ าย
ก้าวข้ามความขัดแย้ง มองไปข้างหน้า และหันมาส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์
22

ปฤณัต อภิรัตน์, “ไทยต่อทะเลจีนใต้และการมองไปข้างหน้า”(รายงานการศึกษาส่วนบุคคล สถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ), 2560,หน้า 5-6
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จากการวิเคราะห์แนวทางการแสดงบทบาทของไทยในแนวทางต่าง ๆ ที่จะใช้แก้ไขปัญหา
ข้อพิพาททะเลจีนใต้ ก็ยังคงเห็นว่า การแสดงบทบาทในกรอบอาเซียนเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดใน
จานวนทางเลือกต่างๆ กล่าวคือ23
3.10.1 บทบาทของไทยที่เข้าข้างไปทางฝ่ายจีน
จากการที่รัฐบาลจีนได้ยืนยันมาโดยตลอดว่าต้องการให้มีการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา
ระหว่างประเทศคู่พิพาทในอาเซียนกับจีนแบบทวิภาคีรายประเทศ หากไทยสนับสนุนข้อเสนอของจีน
ก็ต้องแสดงจุดยืนว่าอาเซียนควรมีบทบาทเฉพาะประเด็นความร่วมมือในทะเลจีนใต้เท่านั้น โดยให้
ประเทศที่เป็นคู่พิพาทดาเนินการแก้ไขข้อพิพาทกับจีนกันเอง การเลือกเอนเอียงไปทางฝ่ายจีนของ
ประเทศไทยมีข้อดี คือ จะช่วยให้ไทยสามารถตักตวงผลประโยชน์ทางการเมืองระหว่างประเทศและ
ทางเศรษฐกิจ กับ จี น ได้อย่ างเต็มที่ ในขณะที่ข้อเสี ยของการเข้าข้างจีน คือ จะทาให้ ไทยในฐานะ
ประเทศที่เคยเป็นผู้ ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน–จีน มีปัญหากับประเทศในอาเซี ยนที่ เป็น
คู่พิพาทกับจีน ซึ่งประเทศเหล่านี้อาจไม่สนับสนุน และไม่มีความเชื่อมั่นว่าไทยจะแสดงบทบาทในการเป็น
ผู้นาที่สร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนได้อีกต่อไป
3.10.2 บทบาทของไทยที่เข้าข้างไปทางฝ่ายสมาชิกอาเซียนที่มีข้อพิพาทกับจีน
การแสดงบทบาทของไทยที่ต้องการเอนเอี ยงไปทางฝ่ ายสมาชิกอาเซียนที่เป็ น
คู่พิพาทกับจีน ซึ่งต้องการแก้ไขปัญหากับจีนเป็นไปในลักษณะของการเจรจาแบบพหุภาคีในนาม
อาเซียนทั้ งหมดกั บจี น โดยไม่แยกการเจรจาเป็ นรายประเทศ ไทยจะต้ องมี ท่ าที ที่ต้ องการยกระดั บ
ข้อพิพาททะเลจี น ใต้ให้ กลายเป็ น ประเด็นพหุ ภ าคีที่การกระทาของจีนมีผ ลกระทบต่ อทั้งภู มิ ภ าค
รวมถึงอาจสนับสนุนการเข้ามามีบทบาทของประเทศนอกภูมิภาค เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย
ญี่ปุ่น อินเดีย หรือกลุ่ม QUAD ในการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและถ่วงดุลอานาจกับจีน มีข้อดีคือได้รับ
การยอมรับและเชื่อใจจากประเทศเพื่อนสมาชิกอาเซียนว่าไทยได้ให้ความสาคัญกับอาเซียนเป็นลาดับแรก
ในขณะเดียวกันการเลือกท่าทีดังกล่าวก็มีข้อเสีย คือ การเข้าไปมีส่วนในประเด็นข้อพิพาทเรื่องเขตแดน
ระหว่างประเทศของจีน อาจทาให้ทางฝ่ายจีนเห็นว่า ไทยต้องการที่จะต่อต้านการทะยานขึ้นของจีน
และส่งผลให้จีนเลือกที่จะเข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาด้านเขตแดนกับไทย
ได้แก่ พม่า ลาว และกัมพูชา ทั้งในด้านการทหารและการเมืองระหว่างประเทศ
3.10.3 การสงวนท่าทีและไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งข้อดีของการสงวนท่าที
คือ ไทยสามารถดาเนินการต่อรองผลประโยชน์ได้กับทุกฝ่ าย ซึ่ง ความรุนแรงที่
เกิดขึ้นในกรณีข้อพิพาททะเลจีนใต้จะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย
ในขณะที่ข้อเสีย คือ อาเซียนและจีนมองว่ารัฐบาลไทยไม่มีจุดยืนในประเด็นความมั่นคงของภูมิภาค
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ประดิทัศน์ ประจนปัจจนึก, นโยบายการทะยานขึ้นอย่างสันติของจีน:กรณีศึกษาข้อพิพาทกับสมาชิกอาเซียนใน
ทะเลจีนใต้และการแสดงบทบาทของไทยอย่างสร้างสรรค์ (รายงานการศึกษาส่วนบุคคล สานักงาน ก.พ.ร.,2560),
หน้า 66-67
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3.11 บทบาทของไทยในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ในกรอบอาเซียน
3.11.1 การสนับสนุนการจัดทา COC
ไทยสนับสนุนท่าทีของอาเซียนในการผลักดันให้การเจรจาเพื่อจัดทา COC บรรลุผล
โดยเร็ว และพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจของ
ประเทศในภูมิภาค ซึ่งจะเอื้อต่อการเจรจาจัดทา COC ทั้งนี้ ไทยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ทะเลจีนใต้เป็น
พื้ น ที่ แ ห่ ง สั น ติ ภ าพ มั่ ง คั่ ง และมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Peace, Prosperity and Sustainable
Development) รวมทั้งมีเสรีภาพในการเดินเรือและการบินที่ทุกประเทศใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ไทยได้มีโอกาสแสดงบทบาทอย่างแข็งขันในปัญหาทะเลจีนใต้ เมื่อต้องทาหน้าที่
ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน–จีน นาน 3 ปี ระหว่างกรกฎาคม 2555–กรกฎาคม
2558 ในช่วงเวลาที่จีนกาลังประสบปัญหากับเวียดนามและฟิลิปปินส์ในเรื่องทะเลจีนใต้ ซึ่งกระทบต่อ
ความสัมพันธ์อาเซียน–จีน ดังนั้น เป้าหมายของไทยจึงมุ่งให้ ความสาคัญต่อการเป็นสะพานเชื่อมเพื่อ
สร้างความเข้าใจอันดีและความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ด้วยการผลักดันให้มีการปรึกษาหารือและการ
ประชุมร่วมกันให้บ่อยครั้งมากขึ้น ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และในระดับต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ความสัมพันธ์ให้ดีกลับคืนดังเดิม24
การดาเนินการที่สาคัญได้แก่ (1) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน–จีน อย่างไม่
เป็ น ทางการที่ เ มื อ งพั ท ยา เมื่ อ 29 ตุ ล าคม 2555 ซึ่ ง ทุ ก ฝ่ า ยเห็ น ว่ า การเจรจาจั ด ท า COC เป็ น
กระบวนการที่ดาเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป บนพื้นฐานของความสะดวกใจของทุกฝ่าย ควบคู่ไป
กับการปฏิบัติตาม DOC อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ (2) การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน
อย่างไม่เป็นทางการที่หัวหิน เมื่อ 14 สิงหาคม 2556 ซึ่งเห็นว่าควรจัดท้า COC ให้เสร็จโดยเร็ว ควบคู่
ไปกับการปฏิบัติตาม DOC ผ่านการดาเนินโครงการความร่วมมือต่าง ๆ โดย COC มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ ป้องกันการเกิดความขัดแย้ง จัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและสร้าง
บรรยากาศที่เอื้ออ้านวยต่อการเจรจาแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี
นอกจากนี้ ไทยยังได้ทาหน้าที่ประธานร่วมการประชุม JWG on DOC ครั้งที่ 8–12
และการประชุม SOM on DOC ครั้งที่ 6–8 จนถึงเดือนตุล าคม 2557 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจั ด การ
ประชุมทั้งสองหลายครั้ง ในแต่ละครั้งก่อให้เกิดความคืบหน้ามาโดยตลอด เช่น การประชุม SOM on
DOC ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2556 ที่เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ซึ่งเป็นการหารือเรื่อง COC ใน
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเป็นครั้งแรก การประชุม JWG on DOC ครั้งที่ 12 และ SOM on DOC ครั้งที่
8 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งได้หารือกันเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะใช้ในการยกร่าง COC รวมทั้งผลักดันการดาเนิน
โครงการความร่วมมือในกรอบ DOC ที่มีความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อลดโอกาสของการเกิดความขัดแย้ง
ในพื้นที่ โดยที่ไม่ต้องรอให้การเจรจา COC แล้วเสร็จ
ดังนั้นแม้ว่าประเทศไทยจะมิใช่ประเทศที่อ้างสิ ทธิ์ แต่ก็เป็นมิตรกับทุกประเทศ
และใช้ประโยชน์จากทะเลจีนใต้ในหลาย ๆ ทาง รวมทั้งการขนส่งทางทะเล จึงต้องการที่จ ะเห็ น
สั น ติภ าพ เสถีย รภาพ และความร่ ว มมือเกิดขึ้นระหว่างประเทศต่าง ๆ แนวทางที่ไทยเสนอและ
ประสงค์จะช่วยผลักดันให้คืบหน้าคือ (1) ปัญหาทะเลจีนใต้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาความมั่นคง
24

มงคล วิศิษฏ์สตัมภ์, ทะเลจีนใต้: กุญแจแห่งสันติภาพ เสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาค (2557):1-2
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ทางทะเลในภูมิภาค ซึ่งมีหลากหลายมิติ ดังนั้น เสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านในทะเลจีนใต้
ต้องได้รับการเคารพ (2) สนับสนุนการปฏิบัติตาม DOC อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และครบถ้วน
ทุกข้อบท (3) ปัญหาการอ้างสิทธิ์เป็นเรื่องระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องได้รับการแก้ไขในระดับ
ทวิภาคี และโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ (4) สนับสนุนให้อาเซียนและจีน
เจรจาจัดทา COC ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว (5) COC ควรเป็นกฎกติกาและบรรทัดฐานที่ต่อยอดจาก DOC
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสาหรับประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อ
เชื่อใจป้องกันการเกิดความขัดแย้ง บริหารจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และสร้างบรรยากาศที่
เอื้ออานวยต่อการเจรจาแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี (6) สนับสนุนการสร้างความเป็นเอกภาพและความ
เป็ น แกนกลางของอาเซี ย นในการแก้ ไ ขปั ญ หาและส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ในทะเลจี น ใต้ ใ นกรอบ
อาเซียน–จีน
ไทยมองว่าปัญหาทะเลจีนใต้ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังระหว่างประเทศที่อ้าง
กรรมสิทธิ์ และยังคงมีการดาเนินการในพื้นที่เพื่อใช้เป็นเครื่องยืนยันการอ้างกรรมสิทธิ์ของตน ซึ่งไม่
เป็นผลดีต่อการสร้างบรรยากาศที่จะช่วยเอื้ออ้านวยต่อการเจรจาแก้ไขปัญหาระหว่างกัน เช่น การเข้าไป
จับจองหรือแย่งชิง การส่งคนชาติของตนเข้าไปอยู่อาศัยในภูมิประเทศที่ไม่เคยมีผู้อยู่อาศัยมาก่อน การ
ดัดแปลงสภาพภูมิ ประเทศตามธรรมชาติ เช่น ถมทะเลเพื่ อขยายพื้นที่ และอาณาเขตของเกาะ แก่ ง
ปะการัง ฯลฯ เพื่อสร้างเกาะเทียม รวมทั้งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เช่น ท่าเรือสนามบิน ที่พักอาศัย
ฯลฯ ซึ่งขัดกับ DOC และสวนทางกับความพยายามทางการทูตที่มุ่งคลี่คลายปัญหา
ดั ง นั้ น ไทยจึ ง พยายามส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม DOC อย่ า งเต็ ม ที่ แ ละมี
ประสิทธิภาพ และในทุกข้อบท รวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้มีบทบาทนาหรือ
เข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ในกรอบ DOC โดยเฉพาะในเรื่อ งที่ จะช่ ว ยป้ อ งกั นมิ ใ ห้ เ กิ ดการ
กระทบกระทั่งกันในพื้นที่ เช่น การจัดตั้งโทรศัพท์สายด่วนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การฝึกซ้อม
ด้านการค้นหาและกู้ภัยทางทะเล การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล เป็นต้น
ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศของการเจรจา COC ให้ปรากฏความคืบหน้ามากที่สุดเท่าที่จะทาได้ รวมทั้ง
รักษาพลวัตของการปรึกษาหารือเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างอาเซียนและจีน อันจะเป็นการ
ร่วมมือกันเปลี่ยนทะเลจีนใต้จากทะเลแห่งความขัดแย้ง ให้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพและ
ความร่วมมือในภูมิภาคต่อไป
บทบาทของไทยดังกล่าว ได้รับการตอบรับเชิงบวกจากจีน โดยในการหารื อทาง
ยุทธศาสตร์ระหว่างนายหวาง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนกับ
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยในฐานะประธานอาเซียน
ที่เชียงใหม่ เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ในประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้ ทั้งสองฝ่ายชื่นชมสถานการณ์
ทะเลจีนใต้ที่มีแนวโน้มพัฒนาสู่ความมั่นคงมากขึ้น และทุกฝ่ายจะส่งเสริมการพูดคุยหารือและควบคุม
ข้อขัดแย้ง และจะลงลึกความร่วมมือกันให้มากขึ้น และทั้งสองฝ่ายเน้นว่า ประเทศที่เกี่ยวข้องต้อง
ดาเนินการปรึกษาหารือ และการเจรจาที่ฉันท์มิตรต่อไป เพื่อแก้ไขข้อพิพาทด้ว ยสันติวิธี โดยจีนและ
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ประเทศอาเซียนในฐานะประเทศภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้ว ยกฎหมายทางทะเล จะ
ร่วมกันรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและการบิน รวมถึงรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้25
3.11.2 ไทยสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการสร้างดุลอานาจระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
ในภูมิภาค
การที่อาเซียนมีความกังวลกับปัญหาขัดแย้งและการแข่งขันอิทธิพลระหว่างจีนกับ
สหรัฐฯ ในภูมิภาค ซึ่งทั้งสองประเทศใช้ยุทธศาสตร์ BRI และอินโด–แปซิฟิกเป็นเครื่องมือในการขยาย
อิทธิพลซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาค (ASEAN Centrality) ไทย
ซึ่งทาหน้าที่ประธานอาเซียนในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 22–23 มิถุนายน
2562 ที่กรุงเทพฯ ซึ่งภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” (Advancing Partnership
for Sustainability) ประสบความสาเร็จในการผลักดันให้ที่ประชุมผู้นาอาเซียนให้การรับรองเอกสาร
มุ ม มองของอาเซี ย นต่ อ แนวคิ ด อิ น โด–แปซิ ฟิ ก (ASEAN Outlook on the Indo–Pacific)26 เพื่ อ
ต้องการคงไว้ซึ่งความเป็น แกนกลางของอาเซียน และรักษาบทบาทนาอาเซียนในการเสริม สร้ าง
ความสัมพันธ์กับภูมิภาคอื่น ๆ รวมทั้งการรับมือกับผลกระทบจากการแข่งขันทางอิทธิพลระหว่าง
ประเทศมหาอานาจในด้านการเมือง การทหาร และเศรษฐกิจ
นายสุ ริ ย า จิ น ดาวงษ์ อธิ บดี กรมอาเซี ยน กระทรวงการต่ างประเทศ กล่ าวว่ า
การประชุมครั้ งนี้ อาเซีย นสามารถบรรจุท่าทีร่ว มกันต่อแนวคิดอินโด–แปซิฟิกได้ ด้ว ยการจัดทา
เอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด–แปซิฟิก ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อเสนอของประเทศ
มหาอานาจหรื อประเทศอื่น ๆ แต่เป็นความคิดของอาเซียนที่ว่า ภูมิภาคอาเซียนตั้งอยู่ตรงกลาง
ระหว่าง 2 มหาสมุทรที่สาคัญ ได้แก่ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งควรให้เกิด การ
เชื่อมโยง เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันทุกคน และก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน “เอกสารมุมมองของอาเซียนต่อ
อินโด–แปซิฟิก เป็นอีกข้อเสนอหนึ่งที่มีไว้ในภูมิภาค และข้อเสนอของอาเซียนในเรื่องนี้จะช่วยส่งเสริม
ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม บนพื้นฐานของความเป็นแกนกลางอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรมใน
ภูมิภาค นี่เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดนี้ ไม่ใช่ว่า ประเทศมหาอานาจเสนออะไรมา อาเซียนจะต้องมี
ท่ า ที ต อบรั บ เสมอไป หากแต่ อ าเซี ย นได้ คิ ด มานานแล้ ว เพื่ อ พั ฒ นามุ ม มองที่ ตั้ ง บนพื้ น ฐานของ
ผลประโยชน์ของอาเซียน ปัจจุบันเริ่มมีความเชื่อมโยงมากขึ้นระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก
โดยเราจะใช้กลไกที่มีอยู่แล้วพัฒนาความร่วมมือให้เกิดผลประโยชน์ให้มากขึ้น”
อธิบดีกรมอาเซียนยังระบุด้วยว่า เมื่อย้อนไปในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก
(Est Asia Summit) เมื่ อ พฤศจิ ก ายน 2560 ที่ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ซึ่ ง ในครั้ ง นั้ น มี ก ารเสนอแนวคิ ด ต่ อ
ยุทธศาสตร์อินโด–แปซิฟิกที่แตกต่างกันไป โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าว
แสดงความคิดเห็นในมุมมองของประเทศไทยว่า “อาเซียนควรมีแนวคิดในการเชื่อมโยงมหาสมุทร
อินเดียและแปซิฟิก โดยเฉพาะจะดาเนินการในเรื่องนี้อย่างไร” ซึ่งเป็นจุดริเริ่มที่ทาให้หลังจากนั้น 10
ชาติสมาชิกอาเซียนได้หารือพูดคุยกัน โดยมอบอินโดนีเซียในฐานะเป็นประเทศที่สนใจในเรื่องนี้ ได้
พิจารณาโครงสร้างและศึกษาแนวทางอย่างรอบด้าน โดยเมื่อสามารถสรุปได้แล้ว อินโดนีเซียจึงได้
25

มติชนออนไลน์, อาเซียน จีนร่วมรักษาเสรีภาพการเดินเรือ-การบินในทะเลจีนใต้ (16 ก.พ.62)
https://www.matichon.co.th/foreign/news_1366534
26
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หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นหารือกับไทยในฐานะไทยเป็นประธานอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ
เพื่อหาทางช่ว ยกัน ขับ เคลื่อนร่ว มกัน จนในที่สุ ดสามารถออกเป็นเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อ
แนวคิดอินโด–แปซิฟิกได้สาเร็จ
เอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด–แปซิฟิก ยังประกอบด้วยหลายหลักการที่
สาคัญ ได้แก่ การมีส่วนร่วม (Inclusiveness) กับความเกื้อกูลซึ่งกันและกัน (Complementarity)
รวมไปถึงเน้ น หลั ก การ 3 M ได้แก่ การไว้เนื้อเชื่อ ใจซึ่ง กัน และกัน (Mutual trust) ผลประโยชน์
ร่วมกัน (Mutual benefit) และความเคารพซึ่งกันและกัน (Mutual respect) ในแง่ของการส่งเสริม
ความร่ ว มมื อ ให้ ทุ ก ฝ่ า ยได้ รั บ อย่ างเท่ า เที ย มกั น นอกจากนี้ ยั ง ยึ ด หลั ก การส าคั ญ ของความเป็น
แกนกลาง (Centrality) ของอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบุหลักการทั้งหมดที่มาจากสนธิสัญญา
มิ ต รภาพและความร่ ว มมื อ ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in
Southeast Asia–TAC) เพื่อเป็นพื้นฐานหลักในการขับเคลื่อนของอาเซียน
สิ่ ง ส าคั ญ ในเอกสารมุ ม มองของอาเซี ย นต่ อ แนวคิ ด อิ น โด–แปซิ ฟิ ก ยั ง ระบุ ถึ ง
ความร่วมมือรูปธรรมใน 4 สาขา ได้แก่ (1) ความร่วมมือทางทะเล (2) การเชื่อมโยง (3) เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติปี 2030 และ (4.) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ โดยที่
ไทยให้ความสาคัญกับ “การเชื่อมโยง และการพัฒนาที่ยั่งยืน” เป็นพิเศษ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลัก
ของไทยที่เป็นประธานอาเซียนที่มีแนวคิดไม่ได้กีดกันใครและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เอกสารมุมมองของ
อาเซียนต่ออินโด–แปซิฟิกจะช่วยสร้างการเชื่อมโยงในหลายมิติ ทั้งการเชื่อมโยงระบบโครงสร้ าง
พื้นฐาน เส้นทางคมนาคมตั้งแต่ถนน รถไฟ ท่าเรือ และเส้นทางการบิน รวมทั้งกฎระเบียบ ที่จะช่วยให้
เกิดการค้าดิจิทัล และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกัน และส่งเสริมความยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคได้ด้วย
ก่อนหน้านี้ ไทยได้สนับสนุนความพยายามในการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสันติ
อย่ างต่อเนื่ อง โดยในการเยื อ นสหรัฐฯ ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา นายกรัฐ มนตรี เมื่อ 15
กุมภาพัน ธ์ 2559 ซึ่งนายบารั ค โอบามา ประธานาธิบดีส หรัฐ ฯ เป็นเจ้าภาพการประชุมสุ ดยอด
อาเซียน–สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ที่ Sunnylands เมือง Rancho Mirage มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ในประเด็น
เกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ ข องภู มิ ภ าค (Regional Strategic Outlook) ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ ห ารื อ
สถานการณ์ที่สาคัญในภูมิภาค เช่น ปัญหาทะเลจีนใต้ ปัญหาคาบสมุทรเกาหลี ความร่วมมือในกรอบ
EAS ฯลฯ ซึ่งในประเด็นทะเลจีนใต้ นายกรัฐมนตรีไทยได้กล่าวว่า ปัญหาทะเลจีนใต้มีความละเอียดอ่อน
และส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ ดังนั้น จึงต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบและถูกวิธีเพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและการเติบโตของภูมิภาค
ไทยสนับสนุนการรักษาเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือและบินผ่าน ซึ่งจะทาให้การค้า
ไม่หยุดชะงัก การเดินทางผ่านทะเลจีนใต้มีความปลอดภัยและมีความสงบสุข ไทยมีความกังวลต่อ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในทะเลจี น ใต้เช่นเดียวกับทุ กประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากทะเลจีน ใต้
กลายเป็นพื้นที่ทางทหาร และเห็นว่าทุกฝ่ายควรใช้ความยับยั้งชั่งใจ ไม่ดาเนินการใด ๆ ที่จะทาให้
ปั ญหาทวีความยุ่ งยากซับซ้อน ควรพูดจาหารือกันให้ บ่อยครั้งขึ้นและอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้
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สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและลดความตึงเครียดในพื้นที่และความขัดแย้งไม่ขยายตัวและไม่เกิด
การกระทบกระทั่งกันจากการคาดการณ์ผิดพลาด27
ไทยสนับสนุนให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตาม DOC ทุกข้อบท ควบคู่กับการเร่ง เจรจาจัดทา
COC ให้เสร็จโดยเร็ว รวมทั้งดาเนินการตามมาตรการเร่งด่วน โดยเฉพาะการจัดตั้งโทรศัพท์สายด่วน
ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนและจีน และการฝึ กซ้อมด้านการค้นหาและกู้ ภั ย
อาเซีย นที่เป็ น เอกภาพและมีความน้าหนึ่งใจเดียวกันจะสามารถแสดงบทบาทอย่างเข้มแข็งและ
สร้างสรรค์ในการแสวงหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสันติ และร่วมมือกับจีนในการ
ปฏิบั ติตาม DOC อย่ างเต็มที่และทาให้ เ กิ ดความคืบหน้ าในเรื่ อง COC จึงเรียกร้องให้ ประชาคม
ระหว่างประเทศสนับสนุนการเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมของภูมิภาค ไทยชื่นชม
สหรัฐฯ ที่สนับสนุนความพยายามของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสันติ การส่งเสริม
เสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่านตามหลักสากลบนพื้นฐานของกาหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งการ
ปฏิบั ติตาม DOC อย่ างเต็มที่และการเร่งรัดการเจรจา COC ให้ แล้ ว เสร็จ โดยหวังว่า สหรัฐ ฯ จะ
สนับสนุนบทบาทที่เข้มแข็งของอาเซียนต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีสันติภาพ เสถียรภาพและ
ความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค
ต่อจากนั้นเมื่อต้นตุลาคม 2560 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
เยือนสหรัฐฯ โดยเป็นแขกของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ทาเนียบขาว ในโอกาสที่ไทยและสหรัฐฯ
ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 200 ปี ทั้งสองฝ่ายได้ออกคาแถลง Stronger Alliance
for Common Security and Closer Economic Partnership for Common Prosperity โดยใน
ประเด็ น ทะเลจี น ใต้ ทั้ ง สองฝ่ า ยยื น ยั น ตามค าประกาศสองฝ่ า ยที่ Sunnylands ที่ ย้ าว่ า ความมี
สันติภาพและเสถียรภาพของทะเลจีนใต้มีความสาคัญต่อการค้าโลกและเสรีภาพในการเดินเรือและบินผ่าน
ทั้งสองฝ่ ายสนั บ สนุ น ให้ มีการแก้ไขปัญหาพิพาทด้ว ยวิธีสั นติ โดยการเคารพต่อกระบวนการทาง
กฎหมายและการทูตตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 และยินดีที่
อาเซียนและจีนสามารถตกลงฝนเรื่องกรอบการเจรจาจัดทา COC และเรียกร้องให้การจัดทา COC
เสร็จสิ้นโดยเร็ว28
นอกจากนี้ ไทยยังมีบทบาทที่แข็งขันในการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ตามกรอบการ
ประชุ ม รั ฐ มนตรี ก ลาโหมอาเซี ย น โดย พลเอกประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อาเซียน ครั้งที่ 13 ที่กรุงเทพฯ ระหว่าง 11–12 กรกาคม 2562 แถลงว่าที่ประชุมฯ ได้ร่วมลงนามใน
ปฏิญญาร่วมของรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 10 ประเทศ ที่รวมถึงข้อตกลงความร่วมมือในแนวทาง
ปฏิบัติในทะเลจีนใต้ ที่มีการปรั บปรุงการแบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกจากประเทศอาเซียน
ตามความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะสร้ า งทะเลแห่ ง สั น ติ ภ าพที่ ล ดความตึ ง เครี ย ดในพื้ น ที่ พิ พ าท โดยยื น ยั น ถึ ง
ความสาคัญ และการรักษา ส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความปลอดภัย และเสรีภาพในการเดินเรือ
บินผ่านทางทะเลจีนใต้ ตามที่ร ะบุในปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ปี 2002 (พ.ศ.
2545) และการลงนามในปฏิญญาร่วมนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในความมุ่งมั่น ที่จะส่งเสริม
27
28

โพสต์ทูเดย์, ไทยพร้อมหนุนแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้แบบสันติวิธ,ี 16 กุมภาพันธ์ 2559
เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ, ถ้อยแถลงร่วมระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทย, 3 ตุลาคม 2560
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ความร่วมมือ ด้านความมั่นคงของอาเซียนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการเป็นประชาคมที่มี
สันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค รวมทั้ง มีขีดความสามารถตอบสนองต่อ
ความท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนไว้ ขณะเดียวกันยัง
เห็นพ้องในการเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ การใช้ความยับยั้งชั่งใจต่อการหลีกเลี่ยงการกระทาที่อาจ
ก่อให้เกิดสถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการดาเนินการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธีตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ โดยใช้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล29

29

ผลการประชุมกลาโหมอาเซียน ครั้งที่ 13 ADMM รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียนผนึกกาลังร่วมกัน
สร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในภูมิภาค (https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/21549)

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในทะเลจีนใต้มีสาเหตุจากทั้งสองประเทศมีความต้องการ
ในการรักษาและเพิ่มพูนผลประโยชน์แห่งชาติของตนเอง โดยจีนต้องการกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะพาราเซล
และสแปรตลีในทะเลจีนใต้ เพื่อขยายอิทธิพลทางทะเลตามยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative
(BRI) ในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งจีนกาหนดให้ทะเลจีนใต้เป็นส่วนหนึ่งของ
เส้นทาง BRI ทางทะเล โดยทะเลจีนใต้ยังเป็นพื้นที่สาคัญทางยุทธศาสตร์ของจีนในแง่ที่เป็นฐานของ
การป้องกันตนเอง เป็นเส้นทางการลาเลียงทรัพยากรและพลังงาน รวมทั้งเป็นพื้นที่การขยายอิทธิพล
ทางทะเลของจีนเพื่อผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ในลักษณะการทาให้ทะเลจีนใต้เป็นเขตอิทธิพลของจีน
โดยไม่ต้องการให้สหรัฐฯ และพันธมิตรเข้ามายุ่งเกี่ยวในเขตอิทธิพลของตน
ในขณะที่สหรัฐฯ ถือว่า ทะเลจีนใต้เป็นเขตอิทธิพลของตนเช่นกัน เนื่องจากกองทัพเรือ
ภาคพื้นเอเชีย–แปซิฟิกของสหรัฐ (ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกองบัญชาการ ภาคพื้นอิ นโด–แปซิฟิก มี
อาณาเขตความรับผิดชอบครอบคลุมทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย) และทะเลจีนใต้ก็
เป็นเส้นทางการเดินทางและเคลื่อนย้ายกาลังทางเรือที่สาคัญไปยังฐานทัพต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ระหว่าง
มหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ดังนั้น การที่จีนประกาศอ้างกรรมสิทธิ์ ในหมู่เกาะแนวปะการัง
และโขดหินต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ รวมทั้งการอ้างกรรมสิทธิ์ในประเด็นเขตเศรษฐกิจจาเพาะ 200 ไมล์
ทะเล จึงเป็นการท้าทายสหรัฐฯซึ่งเป็นมหาอานาจเดิมที่มีอิทธิพลอยู่ในทะเลจีนใต้และภาคพื้นเอเชีย –
แปซิฟิก
สถานการณ์ดังกล่าวจึงกลายเป็นการแข่งอิทธิพลของสองประเทศมหาอานาจ โดยสหรัฐฯ
ได้ประกาศยุทธศาสตร์อินโด–แปซิฟิก โดยมีวัตถุประสงค์ สาคัญคือ การคานอานาจและปิดล้อมจีน
โดยอาศั ย ระบบพั น ธมิ ต รในภู มิ ภ าค ได้ แ ก่ ความสั ม พั น ธ์ ที่ ใ กล้ ชิ ด ระหว่ า งสหรั ฐ ฯ ญี่ ปุ่ น และ
ออสเตรเลีย โดยฝ่ายสหรัฐฯ พยายามชักจูงและโน้มน้าวอินเดียซึ่ งเป็นคู่แข่งอิทธิพลของจีน ซึ่งได้รับ
ผลกระทบทางลบจากการขยายอิทธิพลของจีนในมหาสมุท รอินเดียและเอเชียใต้ให้ เ ข้าร่ว มเป็ น
พันธมิตรสี่ฝ่าย หรือกลุ่ม QUAD อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯยังคงมีบทบาทหลักในการต่อต้าน และคาน
อิ ท ธิ พ ลจี น ในทะเลจี น ใต้ โดยการใช้ ป ฏิบั ติ ก ารการรั ก ษาเสรีภ าพในการเดิ น เรื อ (Freedom of
Navigation Operation–FONOPs) ในทะเลจีนใต้ยืนยันถึงสิทธิเสรีภาพการเดินเรือในทะเลจีนใต้เพื่อ
แสดงให้เห็นว่า สหรัฐฯ ไม่ยอมรับการอ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของจีน ซึ่งนาไปสู่การกระทบกระทั่ง
กันหลายครั้งในปี 2560–2562
การดาเนินนโยบายของสหรัฐฯ ต่อจีนดังกล่าว กลับเป็นผลดีต่ออาเซียนสาหรับการใช้ การ
สร้างดุลแห่งอานาจ (Balance of Power) และสร้างอานาจต่อรองเพื่อกดดันให้จีนยอมเจรจาการ
จั ดทาแนวปฏิบั ติในทะเลจี น ใต้ (Code of Conduct–COC) เนื่องจากที่ผ่ านมา จีนได้ ส ร้างความ
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แตกแยกในอาเซียนในประเด็ นข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ โดยการใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจในลาวและ
กัมพูชา ทาให้ทั้งสองประเทศเข้าข้างจีนในเรื่ องความขัดแย้งเรื่องกรรมสิทธิ์ ในดินแดนทะเลจีนใต้
ทาให้อาเซียนไม่มีพลัง ดังนั้นบทบาทของสหรัฐฯดังกล่าวในประเด็นทะเลจีนใต้ จึงมีประโยชน์ต่อ
อาเซียน และทาให้บทบาทของอาเซียนในฐานะแกนกลางของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค (ASEAN
Centrality) กลับมามีพลังอีกครั้งและทาให้การเจรจาจัดทา COC ระหว่างอาเซียนกับจีนสามารถ
ดาเนินต่อไปได้
ไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 ประสบความสาเร็จในการผลักดันให้มีเอกสาร
ASEAN Outlook on The Indo–Pacific ในช่ว งการประชุมสุ ดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 นอกจากนี้
ไทยยังมีบทบาทสาคัญในภูมิภาค เช่น การเยือนสหรัฐฯ ของนายกรัฐมนตรี สองครั้งระหว่างปี 2559–
2560 ชี้ว่า ไทยมีความสาคัญในสายตาของสหรัฐฯ และได้รับการยอมรับในเรื่องบทบาทของการเป็น
คนกลางที่สามารถชักนาให้ประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้
อย่างสันติ
4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ไทยเป็ น มิ ต รทั้ ง กั บ จี น และสหรั ฐ ฯ และมี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ทั้ ง ในด้ า น
เศรษฐกิจ การทหาร และการทูต จีนและสหรัฐฯ ต่างก็มีผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้ ประกอบกับจีน
และสหรัฐฯ ต่างมองว่า ไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญในภูมิภาค แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาคือ
ไทยควรใช้ความเป็ นจุ ดยุ ทธศาสตร์ที่สาคัญนี้ ดาเนินการทางการทูตแบบสมดุล ไม่เข้าข้างฝ่ ายใด
ฝ่ายหนึ่ง และแสดงบทบาทสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้โดยสันติวิธีบนพื้นฐาน
ของกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของอาเซียนเพื่อสร้างอานาจต่อรองในการเจรจากับจีนเพื่อให้การจัดทาแนวปฏิบัติในทะเล
จีนใต้ (Code of Conduct–COC) ประสบความสาเร็จและมีผลผูกมัดทางกฎหมายระหว่างประเทศ
อนึ่ ง เมื่ อ วั น ที่ 6 มี น าคม 2561 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อประเด็นทะเลจีนใต้ เพื่อเป็นกลไกในการกาหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ของไทยต่อการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ใน
ทะเลจีนใต้ (DOC) รวมทั้ง การเจรจาจัดทาแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) และโครงการความร่วมมือ
ที่เป็นรูปธรรมและมีผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งไทยสามารถจะเป็นผู้ประสานงานในเวทีพหุภาคีที่ดีได้
และรวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ปี ค.ศ.1982 ดังนั้น
ไทยจึงมีทิศทางการดาเนินนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้
2) การดาเนินนโยบายของไทยต่อจีนในประเด็นทะเลจีนใต้อาจต้องใช้วิธีการสร้าง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเข้าร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันมากขึ้น เช่น
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนในกรอบอาเซียน+จีน ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างเขตการค้าเสรี
อาเซียนกับจีนที่สมบูรณ์ การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียน+3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) ซึ่งมี
ปูทางไปสู่การจัดตั้งประชาคมเอเชียตะวันออก (East Asia Community–EAC) ในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่จีนปรารถนา อันจะเป็นการผูกพันอาเซียนและจีนไว้ด้วยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งน่าจะทาให้
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ความขั ด แย้ ง ในทะเลจี น ใต้ ร ะหว่ า งจี น กั บ สมาชิ ก อาเซี ย นที่ อ้ า งกรรมสิ ท ธิ์ ล ดความรุ น แรงหรื อ
ความตึงเครียดลง โดยทั้งสองฝ่ายอาจมีท่าทีผ่อนปรนกันมากขึ้นและหันหน้าเข้าหากันในการแก้ไข
ปัญหาเพราะมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน (Economic Interdependence)
3) ในด้านความมั่นคง ไทยกับอาเซียนต้องมีความร่วมมือกันใกล้ชิดมากขึ้นในด้าน
ความมั่นคงโดยเน้นทั้งด้านการทูตและการทหาร ซึ่งในด้านการทูตของไทย กระทรวงการต่างประเทศ
ได้ดาเนินนโยบายที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว สาหรับในด้านการทหาร ไทยกับอาเซียนจะต้องกระชับ
ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือประชาคมความร่วมมือ ด้าน
การเมื อ งและความมั่ น คงของอาเซี ย น (Action Plans of Political and Security Community)
โดยมีท่าทีร่วมกันการส่งเสริมให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยสมาชิกอาเซียนและไทยอาจต้องหารือและวางแนวทางร่วมกันที่เป็นเอกภาพในการยกระดับการ
แลกเปลี่ยนและความร่วมมือในทางปฏิบัติและเสริมสร้างขีดความสามารถในการร่วมกันรับมือกับภัย
คุกคามที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยยืนยันการใช้กลไกการทูตฝ่ายทหารในกรอบพหุภาคี ได้แก่
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Minister’s Meeting–ADMM)ในการแก้ไข
ปั ญหา ซึ่งจะทาให้ อาเซีย นมีอานาจต่อรองกับจีนและประเทศคู่เจรจาที่เป็นประเทศมหาอานาจ
เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มเติมจากกลไกของอาเซียนที่มีอยู่แล้ว คือ การประชุมอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย –แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum–ARF) ซึ่ง
เป็นแนวทางของ Preventive Diplomacy ซึ่งอาเซียนและไทยได้วางแนวทางไว้แล้ว
4) ในกรณีที่จีนมีท่าทีแข็งกร้าวกับอาเซียนมากขึ้นและยืนยันการอ้างกรรมสิ ทธิ์
ของตนในทะเลจีนใต้โดยไม่คานึงถึงสิทธิของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ร่วมอ้างกรรมสิทธิ์ ดังนั้นไทย
และอาเซียนอาจต้องใช้ยุทธศาสตร์ร่วมมือในการสร้างดุลอานาจกับจีนให้มากขึ้น เช่น ความร่วมมือ
ทางการทูตและความมั่นคงกับสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดียเพื่อสร้างแรงกดดันให้จีนยอมให้มี
การแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี ทั้งนี้ ในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคี ไทยกับสหรัฐฯก็มีความร่วมมือสองฝ่าย
ในเรื่องความมั่นคงและการทหาร เช่น ไทยมีฐานะเป็นพันธมิตรนอกเนโตของสหรัฐฯ และมีข้อตกลง
ทางการทหารคือ แถลงการณ์ร่วมถนัด –รัสก์ ปี 2505 ที่สหรัฐฯ ระบุจะช่วยไทยป้องกันประเทศจาก
การรุกรานจากภายนอก และไทยยังเป็นพื้นที่ของการฝึกร่วมทางทหารทวิภาคกับสหรัฐฯ Cobra
Gold ซึ่งสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตรเข้าร่วมการฝึกมาตั้งแต่ปี 2525 อันยืนยันถึงความร่วมมือทาง
การทหารอย่างใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ข้อตกลงเหล่านี้ เป็นข้อได้เปรียบของไทยในการต่อต้าน
การกดดันของจีนในอนาคต
5) ไทยกับอาเซียนอาจสนับสนุนการเจรจาในระดับทวิภาคีของคู่พิพาท แต่ละคู่
เช่น จีนกับเวียดนามหรือจีนกับฟิลิปปินส์ ให้มีดาเนินการควบคู่ไปกับการเจรจาจัดทา COC ระหว่าง
อาเซียนกับจีน โดยอาเซียนอาจส่งสารเตือนในประเด็นที่เ กี่ยวข้องกับความมั่นคงของภูมิภาคฯได้เป็น
ครั้งคราว หรือเล่นบทบาทเป็น regulator ของการเจรจา ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามหลักพื้นฐานสาคัญ
ของอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยการไม่ แ ทรกแซงการเมื อ งภายในของประเทศสมาชิ ก (non–interference
policy) หากประสบความสาเร็จการยึดมั่นในแนวทางดังกล่าวจะเป็นแบบอย่างแก่ ประชาคมระหว่าง
ประเทศในการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี
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6) สมาชิกอาเซียนที่อ้างกรรมสิทธิ์และจีนควรจัดการเจรจาในเรื่องกาหนดพื้นที่ใน
แต่ละจุดเท่าที่จะสามารถตกลงกันได้ เพื่อจัดสรรและแสวงหาความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้โดยอาศัยกระบวนการเจรจาแบบพหุภาคีตามกรอบความร่วมมือ
พัฒนาร่วมกัน (Joint development) ในเรื่องเฉพาะด้าน (functional approach) เช่น การทาประมง
การสารวจน้ามันและก๊าซธรรมชาติ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ และเมื่อมีความไว้วางใจกัน
มากขึ้ น ก็ จ ะท าให้ ทั้ ง สองฝ่ า ยสามารถเจรจาในเรื่ อ งผลประโยชน์ ห รื อ ในพื้ น ที่ ที่ มี ค วามยุ่ ง ยาก
สลับซับซ้อนได้ต่อไป
7) ไทยและอาเซียนควรริเริ่มให้ทะเลจีนใต้เป็นมรดกร่วมกันของจีนและประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดไปในเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรในน่านน้าทะเลจีนใต้
พื้นที่ที่จะแสวงหาผลประโยชน์ร่วมควรจะรวมเขตเศรษฐกิจจาเพาะและไหล่ทวีปในทะเลจีนใต้ของทุกฝ่าย
ตามที่อ้างกรรมสิทธิ์และตามที่จะตกลงกัน ไม่รวมเกาะและทะเลอาณาเขตของเกาะ 12 ไมล์ทะเล
เพื่อที่จะไม่ต้องติดกับปัญหาอานาจอธิปไตยซึ่งจีนไม่ยอมเจรจาด้วย ทั้งนี้ การแสวงหาผลประโยชน์ร่วม
จากทรัพยากรในน่านน้าทะเลจีนใต้ควรจะครอบคลุมถึงการประมง การสารวจน้ามันและแร่ธาตุตาม
สิทธิรัฐเจ้าของเขตเศรษฐกิจจาเพาะ ยืนยันเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านทะเลจีนใต้ โดยให้
จัดตั้งองค์การระหว่างประเทศขึ้นมาดูแลเรื่องการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรในทะเลจีนใต้
แนวทางดังกล่าว อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของจีนที่อ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้ถึงประมาณ
ร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด และจีนอาจมีท่าคัดค้าน อย่างไรก็ตาม หากอาเซียนและไทย สามารถชี้
ให้จีนเห็นว่า แนวทางนี้จะช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างจีนกับอาเซียนได้ในระยะยาวและจะ
ช่วยป้องกันไม่ให้ประเด็นทะเลจีนใต้ถูกแทรกแซงจากประเทศมหาอานาจภายนอก เช่น สหรัฐฯ ซึ่งจะ
เป็นผลประโยชน์ของจีน จีนก็อาจหันมาให้การสนับสนุนเพราะหากจีนยังคงยืนยันผลประโยชน์ของตน
เพียงฝ่ายเดียว อาเซียนคงต้องใช้สหรัฐฯและพันธมิตรเป็นเครื่องมือในการคานอานาจและอิทธิพลของ
จีนโดยไม่มีทางเลือกอื่นใด
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการของไทย
1) หน่วยงานด้านความมั่นคงของไทย เช่น กระทรวงการต่างประเทศ สภาความมั่นคง
แห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ เช่น กระทรวงพาณิชย์และธนาคาร
แห่งประเทศไทย ควรร่ว มมือกันติดตามวิเคราะห์และบูรณาการการข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันอิทธิพลระหว่างสหรัฐฯกับจีนในทะเลจีนใต้ รวมทั้งความขัดแย้งในระดับโลก
และระดับภูมิภาคของทั้งสองประเทศอย่างใกล้ชิดในทุกมิติอย่างใกล้ชิด เช่น การแข่งขันทางด้าน
เทคโนโลยีและความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ เช่น การทาสงครามการค้า ด้วยความร่วมมือของสถาบัน
วิชาการต่างๆเพื่อให้มีความรู้เท่าทันสถานการณ์และสามารถประเมินสถานการณ์ได้อย่างถู กต้ อง
เนื่ อ งจากความขั ด แย้ ง ระหว่ างสองมหาอ านาจดั ง กล่ า ว อาจน ามาซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงทางด้าน
ดุลอานาจในเวทีระหว่างประเทศ
2) หน่วยงานของไทยทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจต้องใช้ศักยภาพในการ
ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯและจีนที่อยู่ในไทย (counterpart) ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและ
ความกั ง วลของแต่ ล ะฝ่ ายในประเด็ นทะเลจีน ใต้ เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง เจตนาที่ แ ท้ จ ริง ของแต่ล ะฝ่ าย

49
(Intentions) ซึ่งจะเป็นการป้องกันความเข้าใจผิด (Miscalculation) ที่อาจนาไปสู่ความเลวร้ายของ
สถานการณ์
3) ไทยควรจั ด ตั้ ง สถาบั น อนาคตศึ ก ษา ( Institute of Future Study) ซึ่ ง
ทาการศึกษาและประมาณเหตุการณ์ล่วงหน้าในช่วง 5–10 ปีในประเด็นท้าทายต่างๆของโลก เช่น ใน
เรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯกับจีนในทะเลจีนใต้ และในภูมิภาคอินโด–แปซิฟิกว่า ดุลอานาจจะ
ยั ง คงด าเนิ น ไปในลั ก ษณะนี้ ห รื อ ไม่ และหากในกรณี ที่ จี น ประสบความส าเร็ จ ในการพั ฒ นา
แสนยานุภาพทางทหารและเทคโนโลยี และทาให้ทะเลจีนใต้กลายเป็นเขตอิทธิพลของจีนเช่นเดียวกับ
ทะเลแคริบเบียนเป็นเขตอิทธิพลของสหรัฐฯ และแหลมไครเมียเป็นเขตอิทธิพลของรัสเซียแล้ว ไทยจะ
ปรับตัวอย่างไรและมีนโยบายอย่างไร เพื่อให้สามารถรักษาผลประโยชน์แห่งชาติไว้ให้ได้มากที่สุด
4) สานักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหน่วยข่าวกรองแห่งชาติของไทยสามารถมี
บทบาทมากขึ้นในการเป็นช่องทางการประสานงานกับหน่วยข่าวกรองของสหรัฐฯและจีนอย่างใกล้ชิด
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้และความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในประเด็นต่างๆ เนื่องจาก
สามารถประสานงานได้อย่างรวดเร็วและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งหน่วยข่าวกรองของจีนและสหรัฐฯ
รวมทั้งมีกลไกศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ และคณะที่ปรึกษาการข่าวซึ่งทาหน้าที่ในการบูรณาการ
ด้านการข่าวกรองและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
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