
 

 

  

มุมมองของจีนต่อประเดน็ความขัดแย้งทะเลจีนใต้ 
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ภูมิหลังเชิงประวัตศิาสตร์ 
- จีนประกาศชดัเจนวา่พืน้ท่ีพิพาทในทะเลจีนใต้เป็นสว่นหนึง่ของอธิปไตยของจีนมาตัง้แตช่ว่งก่อน ค.ศ. 

971  ในรัชสมยัของราชวงศ์ซง่ จีนมีหลกัฐานท่ีชดัเจนของการลาดตระเวน กองราชนาวีของราชวงศ์ซง่ได้ลาดตระเวน
บริเวณเกาะชีชา (Paracel islands) ซึง่เป็นหลกัฐานท่ีเก่าแก่ท่ีสดุของการลาดตระเวนของจีน นอกจากนัน้ ก่อน ค.ศ. 
110 ราชวงศ์ฮัน่ ได้จดัตัง้ผู้แทนรัฐบาลบนเกาะ 
ไหห่นาน นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของการปกครองอาณาเขตทะเลจีนใต้ทัง้หมด ซึง่ชาวประมงจีนได้อาศยัอยูใ่นบริเวณเกาะ
ชีชาและเกาะหนานชา (Spratly islands) และในชว่งปี ค.ศ. 1271 – 1369 จกัรพรรดกิบุไลขา่นได้สง่ตวันายกวั โชว
จิง นกัดาราศาสตร์ ให้ไปจดัตัง้ศนูย์สงัเกตการณ์ทางดาราศาสตร์บนเกาะจงชา (Macclesfield bank) ซึง่เป็นสว่น
หนึง่ของชีชา เป็นหนึง่ในหลกัฐานการยืนยนัอธิปไตยบนดนิแดนดงักลา่ว 

- จีนโต้แย้งวา่ในสนธิสญัญาปารีส ค.ศ. 1898 (The Treaty of Paris 1898) และสนธิสญัญาวอชิงตนั ค.ศ. 
1900 (Treaty of Washington 1900) ซึง่เป็นชว่งท่ีฟิลิปปินส์อยูภ่ายใต้อาณานิคมของสเปน สนธิสญัญาระบกุารสง่
มอบอ านาจการดแูลหมูเ่กาะภายใต้การปกครองของสเปนแก่สหรัฐฯ ซึง่ในสนธิสญัญาไมไ่ด้ระบวุา่เกาะ 
หวงเหยียน (Scarborough Shoal) เป็นสว่นหนึง่ของฟิลิปปินส์ รวมทัง้ในปี ค.ศ. 1952 ญ่ีปุ่ นได้สละกรรมสิทธ์ิการ
เป็นเจ้าของเกาะหนานชา (Spratly islands) และเกาะชีชาแก่สาธารณรัฐไต้หวนัในสนธิสญัญาไทเประหวา่งญ่ีปุ่ น
และไต้หวนั ซึง่สนธิสญัญาดงักลา่วเป็นผลสืบเน่ืองจากสนธิสญัญาสงบศกึซานฟรานซิสโกในปี ค.ศ. 1951 และได้มี
การลงนามโดยรัฐบาลฟิลิปปินส์และเวียดนามใต้ 

 
เส้นขีดทัง้ 9 (The Nine Dashed Line)  
 - พืน้ฐานการกลา่วอ้างกรรมสิทธ์ิของจีนอยูบ่นหลกัการของเส้นขีดทัง้ 9 (nine – dash  line) ซึง่มีการ
ก าหนดอยา่งเป็นทางการโดยรัฐบาลจีนของนายเจียงไคเช็คในปี ค.ศ. 1947  ภายหลงัชยัชนะในสงครามการเมือง
ของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์และประกาศจดัตัง้สาธารณรัฐประชาชนจีนเม่ือปี ค.ศ. 1949 “เส้นแบง่ทัง้ 9” ได้รับการ
ประกาศอยา่งเป็นทางการโดยนายโจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ทัง้นี ้เส้นแบง่ทัง้ 9 ได้ถกูกลา่ววา่เป็นเส้น
แบง่เขตทางทะเลดัง้เดมิ (traditional maritime boundary line) ท่ีได้ลากรวมเกาะตงชา (Pratas islands) เกาะ ชีชา 
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เกาะจงชา และเกาะหนานชาให้เป็นสว่นหนึง่ของจีน เป็นท่ีนา่สงัเกตอยา่งยิ่งวา่ในชว่งปี ค.ศ. 1947 – 1970 ไมมี่
ประเทศใด หรือผู้น าใดจากประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประท้วงหรือท้าทายความถกูต้องตามหลกักฎหมายใน
การลากเส้นเขตทางทะเลนีข้องจีน 
 - ตามหลกักฎหมายระหวา่งประเทศ การใช้หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ในการอ้างสิทธิเหนือพืน้ท่ีทางทะเล
นัน้ยงัขาดความชดัเจน เชน่ การไมก่ าหนดนิยามท่ีชดัเจนของหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ บางประเทศจงึน า
หลกัฐานเชิงประวตัศิาสตร์ตา่ง ๆ มาประกอบการอ้างสิทธิเหนือพืน้ท่ีทางทะเลแตเ่พียงฝ่ายเดียว นอกจากนี ้จีนได้ 
opt out ข้อ 298 ของอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on 
the Law of the Sea 1982 - UNCLOS) ไมย่อมรับเขตอ านาจศาลของศาลกฎหมายระหวา่งประเทศในการระงบัข้อ
พิพาทเก่ียวกบัเขตทางทะเล อา่วประวตัศิาสตร์ หรือกรรมสิทธ์ิทางประวตัศิาสตร์ (historic titles) หรือข้อพิพาทใดๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกบั “unsettled dispute concerning sovereignty” หรือข้อพิพาทเก่ียวกบั military activities 
 - จีนเห็นวา่ การอ้างสิทธิโดยการลากเส้นขีดทัง้ 9 โดยใช้หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ของจีนนัน้ ถือวา่ไมเ่ป็น
การขดัแย้งกบับทบญัญตัเิก่ียวกบัการแบง่เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ ( Exclusive Economic Zone – EEZ) ท่ีปรากฏใน
อนสุญัญาฯ ค.ศ. 1982  จีนจงึมีสิทธิตามหลกักฎหมายระหวา่งประเทศในการแลน่ผา่นนา่นน า้และสิทธิในการ
ส ารวจทรัพยากรทางธรรมชาตใินบริเวณท่ีจีนอ้างสิทธิ ในมมุมองของจีนนัน้ การอ้างสิทธิเหนือเขตทางทะเลโดยใช้
หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์นัน้ มีน า้หนกัมากกวา่หลกัการแบง่เขตทางทะเลตามอนสุญัญาฯ ค.ศ. 1982  
 
การจัดตัง้เมืองซานชา 

- ในปี ค.ศ. 1911 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งประกาศวา่เกาะชีชาอยูภ่ายใต้การดแูลของเขตหยา่เชียน (ปัจจบุนั
คือเมืองซานยา่) ภายหลงัการสิน้สดุของสงครามโลกครัง้ท่ี 2 แถลงการณ์พอร์ธดมัเม่ือปี 1945 (Potsdam 
Declaration 1945) และแถลงการณ์ไคโร 1943 (Cairo Declaration 1943) จีนได้สง่ผู้แทนระดบัสงูไปยงัเกาะชีชา
เพ่ือครอบครองกรรมสิทธ์ รวมทัง้จดัตัง้กองทหารบนเกาะหนานชา และเม่ือปี ค.ศ. 1959 รัฐบาลกลางจีนได้จดัตัง้
องค์การบริหารประจ าเกาะชีชา เกาะหนานชา และเกาะจงชา ซึง่อยูภ่ายใต้การก ากบัของมณฑลกวางตุ้ง 

- เม่ือวนัท่ี 5 มิ.ย. 2555 กระทรวงกิจการพลเรือนจีน (Ministry of Civil Affairs) ประกาศวา่จีนยกเลิก  
องค์การบริหารประจ าเกาะชีชา เกาะหนานชา และเกาะจงชา โดยยกระดบัเป็นเมืองซานชา ขึน้มาแทน โดยย า้วา่ 
จีนเป็นชาตแิรกท่ีค้นพบและตัง้ช่ือเกาะทัง้สาม และจดัตัง้คณะท างานดแูลมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1959 เพ่ือคดัค้าน
เวียดนามตอ่กรณีท่ีรัฐสภาเวียดนามได้ออกกฎหมายทะเลเวียดนาม โดยบทกฎหมายดงักลา่วได้รวมเอาหมูเ่กาะชีชา 
และเกาะหนานชา เป็นสว่นหนึง่ของอธิปไตยเวียดนามอยา่งผิดกฎหมาย นอกจากนี ้เพ่ือเป็นการตอบโต้ บริษัท
น า้มนัข้ามชาตจีิน (China National Offshore Oil Cooperation - CNOOC) ได้ประกาศวา่ก าลงัเปิดประมลูน า้มนั 9 
หลมุ ในตลาดน า้มนัโลกซึง่มีพืน้ท่ีหา่งจากชายฝ่ังเวียดนามเพียง 37 ไมล์ทะเล 
 - เมืองซานชา (Sansha municipality) เป็นเมือง/เทศบาล ตัง้อยูบ่นเกาะหยงซิ่ง (Woody Island) ซึง่อยูใ่น
ทะเลจีนใต้ บริเวณหมูเ่กาะชีชา หา่งจากมณฑลไหห่นาน ระยะทาง 350 กม. ลา่สดุเม่ือวนัท่ี 21 ก.ค. 2555 จีนได้
จดัตัง้กองทหารประจ าเกาะ และมีการเลือกตัง้สภาประชาชนเมืองซานชา ซึง่กระทรวงการตา่งประเทศเวียดนามได้
ประท้วงจีนเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้การจดัตัง้เมืองดงักลา่วเกิดขึน้พร้อมกบัการท่ีรัฐบาลจีนประกาศวา่ปัญหา
ทะเลจีนใต้ถือเป็นผลประโยชน์หลกัของชาต ิ(Core Interests) โดยเฉพาะการจดัให้อยูใ่นระนาบเดียวกบัไต้หวนัและ
ทิเบต 
 
นโยบายเชิงรุกทางทะเล 
 - จีนได้มุง่เน้นการผลกัดนัการพฒันาเศรษฐกิจทางทะเล (Blue Economy) ตามแผนพฒันาฉบบัท่ี 12 และ
ตัง้เป้าหมายไว้ท่ีการเร่งพฒันาอตุสาหกรรมทางทะเลของจีน ให้สามารถเตบิโตในอตัราเฉล่ียร้อยละ 20 ตอ่ปีในชว่ง
ปี 2555 – 2558  เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรธรรมชาตทิางทะเลและภาคพืน้สมทุร  การ
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หาทางออกสูท่ะเล การรักษาความมัน่คงทางพลงังาน โดยใช้มาตรรอบด้านทัง้การเมือง การทตู เศรษฐกิจ และ
การทหาร เพ่ือปกป้องอาณาเขตและผลประโยชน์ทางทะเล 
 - ในด้านการทหาร จีนให้ความส าคญักบัการเพิ่มขีดความสามารถของก าลงัพลและยทุโธปกรณ์ของ
กองทพัเรือจีนมากขึน้ รวมไปถึงการใช้กองเรือตรวจการณ์ เพ่ือปกป้องอาณาเขตทางทะเลของตน ทัง้นีแ้ผนพฒันา
ฉบบัท่ี 12 ของจีน มีเป้าหมายเพิ่มก าลงัพลในหนว่ยตรวจการณ์ทางทะเล (China Maritime Surveillance – CMS) 
จาก 9,000 นายเป็น 15,000 นาย เพิ่มจ านวนเรือจาก 350 ล าเป็น 520 ล า มีการจบักมุเรือประมงและเรือส ารวจ
ตา่งชาตท่ีิลว่งล า้อาณาเขตของจีนและคุ้มครองเรือประมงของจีน  โดยในเดือนมิถนุายนจีนได้สง่เรือตรวจการณ์ 4 
ล าจากเมืองซานชาเข้าตรวจการณ์ในอาณาเขตทะเลจีนใต้ และลา่สดุในวนัท่ี 11 ต.ค. 2555 จีนได้จดัซ้อมรบพร้อม
กบักองเรือรบ 11 ล า เคร่ืองบนิรบ 8 ล า ในเขตทะเลเอเชียตะวนัออกเพ่ือเป็นการตอบโต้ญ่ีปุ่ นจากกรณีข้อพิพาทหมู่
เกาะเตีย้วหย ู
 - จีนเร่งพฒันาศกัยภาพทางการทหารอยา่งตอ่เน่ืองและได้กลายมาเป็นหนึง่ในผู้สง่ออกอาวธุยทุโธปกรณ์
รายใหญ่อนัดบั 6 ของโลก ปัจจบุนัจีนมีพลประจ าการกองทพัถึง 2.3 ล้านคน มีจรวดน าวิถียิงท าลายข้ามทวีป 66 ลกู 
เคร่ืองบนิทิง้ระเบดิระยะไกล 132 ล า และเรือด าน า้พลงังานนิวเคลียร์ 10 ล า ลา่สดุได้พฒันาเรือบรรทกุเคร่ืองบนิ 
เหลียวหนิงซึง่เป็นเรือบรรทกุเคร่ืองบนิล าแรกของกองทพัจีน  ปัจจบุนังบประมาณด้านการทหารของจีนสงูถึง 8,000 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 2.69 ล้านล้านบาท เทา่กบัร้อยละ 1.3 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมของประเทศจีน 
 - จีนพยายามใช้การทตูทางการทหาร (Military diplomacy) เพ่ือสง่เสริมความร่วมมือด้านการทหาร และ
ผอ่นคลายความวิตกกงัวลของประเทศเพ่ือนบ้านตอ่กรณีความขดัแย้งในทะเลจีนใต้  โดยสง่พลเอกเหลียง   
กวงเล่ีย รมว.กลาโหม เยือนศรีลงักา อินเดีย และลาว ในเวลาไลเ่ล่ียกบัท่ีพลเอกหมา่ เซียวเทียน รองประธาน 
คณะเสนาธิการทหารกองทพัปลดปลอ่ยประชาชนจีน (PLA) เยือนเวียดนาม พมา่ มาเลเซีย และสิงคโปร์  
ในชว่งต้นเดือนกนัยายน 2555  

- จีนพยายามหลีกเล่ียงความขดัแย้ง เพ่ือรักษาเสถียรภาพในภมูิภาคในภาพรวม โดยอ้างจดุยืน “laying 
aside disputes and engaging in joint exploitation” เชน่ การตัง้กลไกการส ารวจและขดุเจาะน า้มนัร่วมในพืน้ท่ีข้อ
พิพาท โดยจีนเปิดประมลูสมัปทานพืน้ท่ีส ารวจน า้มนั 9 บล็อกในพืน้ท่ีพิพาทซึง่ปรากฎวา่ ย่ิงท าให้เกิดความตงึ
เครียดมากขึน้ เพราะเวียดนามอ้างวา่พืน้ท่ีดงักลา่วอยูใ่นเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (EEZ) และไหลท่วีป (continental 
shelf) ของเวียดนาม หรือการท่ีบริษัท CNOOC มีแผนจะร่วมมือกบับริษัทเอกชนของฟิลิปปินส์ในการส ารวจน า้มนัท่ี 
Reed Bank ในเกาะหนานชา  อยา่งไรก็ดี เม่ือมีประเดน็ท่ีอาจลว่งละเมิดการอ้างกรรมสิทธ์ิของจีน จีนก็จะแสดง
ทา่ทีขดัแย้งจากจดุยืน “laying aside disputes and engaging in joint exploitation” ข้างต้น เชน่การคดัค้านการ
ลงทนุระหวา่งประเทศในพืน้ท่ีท่ีจีนอ้างกรรมสิทธ์ิ ได้แก่ โครงการส ารวจก๊าซในทะเลจีนใต้ระหวา่งเวียดนามกบัรัสเซีย
และอินเดีย เป็นต้น 
   
ท่าทีจีนต่อกลุ่ม Claimants ในอาเซียน 

- จีนกลา่วเน้นย า้วา่จดุยืนของรัฐบาลจีนในประเดน็ข้อพิพาทคือ ต้องการใช้การเจรจาอยา่งสนัตแิละ 
ชอ่งทางทางการทตูในการแก้ไขปัญหาดงักลา่ว รวมไปถึงการปฏิบตัติามหลกั DOC ซึง่ท่ีผา่นมาจีนได้ใช้ความ 
อดกลัน้อยา่งท่ีสดุในการแก้ไขปัญหาทา่มกลางความตงึเครียดและแรงกดดนัจากชาวจีนอยา่งมหาศาล อยา่งไรก็
ตาม จีนมองวา่ประเทศท่ีกลา่วอ้างอธิปไตยตา่งมีการด าเนินการฝ่ายเดียว และ DOC กลายเป็นข้อก าหนดท่ีบงัคบั
จีนเพียงฝ่ายเดียว 

- จีนมองวา่ปัจจยัท่ีท าให้ฟิลิปปินส์มีทา่ทีแข็งกร้าวมากขึน้ เก่ียวข้องกบัปัญหาการเมืองภายใน โดยใช้เป็น
ประเดน็เบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากปัญหาท่ีรัฐบาลไมส่ามารถแก้ไขปัญหาภายในประเทศตามท่ีสญัญา
ไว้ก่อนการเลือกตัง้ได้ ซ า้ยงัประสบกบัปัญหาภยัทางธรรมชาตพิายไุต้ฝุ่ นเข้าถลม่เม่ือ 30 กรกฎาคม 2555 อีกทัง้
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เศรษฐกิจโดยรวมอยูใ่นภาวะถดถอย ประธานาธิบดีอาคโิน จงึเลือกใช้ประเดน็ทางทะเลจีนใต้ เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์
เป็นผู้ปกป้องอธิปไตยของชาตเิพ่ือสร้างคะแนนนิยม รวมถึงการขอความสนบัสนนุจากสหรัฐฯ 

- ส าหรับญ่ีปุ่ น จีนมองวา่ ญ่ีปุ่ นต้องการยกระดบัปัญหาความขดัแย้งในทะเลจีนใต้ให้เป็นปัญหาเกินระดบั
ภมูิภาค เพ่ือหาผู้ ร่วมสนบัสนนุความชอบธรรมให้แก้ไขปัญหาเกาะเตีย้วหย ูนอกจากนี ้ญ่ีปุ่ นเองก็เห็นชอ่งทางหา
ประโยชน์ทางด้านทรัพยากรน า้มนัในพืน้ท่ีพิพาทด้วย  

- จีนมองวา่ นโยบายกลบัเข้ามามีบทบาทในเอเชียของสหรัฐฯ และประเทศนอกภมูิภาคตา่ง ๆ ท าให้
สถานการณ์ทะเลจีนใต้มีความตงึเครียดมากยิ่งขึน้ เพราะการด าเนินการตา่ง ๆ ของประเทศเหลา่นัน้ เสมือนการปิด
ล้อมจีน เชน่ ความร่วมมือในกรอบสนธิสญัญาความมัน่คงระหวา่งออสเตรเลียกบัสหรัฐฯ กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ TPP เป็นต้น ท่ีส าคญั จีนเห็นวา่ ภาวะปัจจบุนัถือเป็นภยัคกุคามหลงับ้านตนเอง ซึง่ไมเ่คยปรากฏอยา่ง
ชดัเจนเชน่นีใ้นประวตัศิาสตร์ยาวนานของจีนมาก่อน และเห็นวา่เป้าหมายท่ีแท้จริงของสหรัฐฯ คือการส ารวจนา่นน า้
ของจีนและการแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาตขิองบริษัทน า้มนัสหรัฐฯ กบัประเทศท่ีมีปัญหาพืน้ท่ีทบั
ซ้อนกบัจีน  

- ในเชิงการทตู จีนพยายามจะส่ือทา่ทีท่ีเป็นมิตรในการแก้ไขปัญหาดงักลา่วกบัรัฐบาลสหรัฐฯ โดยใน 
ระหวา่งการเยือนจีนอยา่งเป็นทางการของนาย Leon Panetta รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระหวา่งวนัท่ี 
17 – 20 ก.ย. 2555 จีนได้จดัให้นาย Panetta ไปเย่ียมชมและกลา่วสนุทรพจน์ท่ีสถาบนัวิศวกรรมยานยนต์หุ้มเกราะ
กรุงปักก่ิง (นบัเป็นสถาบนัทางการทหารขัน้สงูของจีน) รวมทัง้เย่ียมชมศนูย์บญัชาการเรือรบทะเลยเป๋ยไหท่ี่เมืองชิง
เตา่ มณฑลชานตง ซึง่ในการกลา่วสนุทรพจน์ท่ีสถาบนัทหารของจีนข้างต้น นาย Panetta ได้กลา่ววา่รนโยบาย 
Strategic rebalancing toward Asia-Pacific ของสหรัฐฯ ไมไ่ด้มีเจตนาปิดล้อมจีนแตอ่ยา่งใด หากแตต้่องการ
ปฏิสมัพนัธ์กบัจีนให้มากขึน้ รวมทัง้จะเป็นประโยชน์ตอ่การขยายบทบาทของจีนในแปซิฟิกด้วย  ซึง่จะเป็นมิตใิหม่
ของความร่วมมือจีน – สหรัฐฯ ในภมูิภาค 

- ลา่สดุ ภายหลงัการเยือนเวียดนามอยา่งเป็นทางการของนายหล่ี เคอ่เฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเม่ือเดือน 
ตลุาคม 2556   และประสบความส าเร็จในการพกัข้อพิพาทท่ีเวียดนามมีกบัจีนไว้เป็นการชัว่คราว ทัง้สองฝ่ายได้เห็น
พ้องกนัวา่ จะร่วมกนัประสบความคืบหน้าอยา่งจริงจงัในการปักปันเขตแดนและร่วมมือกนัพฒันาเขตทะเล
ตะวนัออก  และจดัตัง้คณะท างานจีนและเวียดนาม เพ่ือหารือเก่ียวกบัแนวทางบริเวณข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ 
โดยเฉพาะการร่วมกนัพฒันาบริเวณรอบอา่วตงัเก๋ีย  
 

 


