มุมมองของจีนต่ อประเด็นความขัดแย้ งทะเลจีนใต้
ภาคย์ บุญนุช

ภูมิหลังเชิงประวัตศิ าสตร์
- จีนประกาศชัดเจนว่าพื ้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ เป็ นส่วนหนึง่ ของอธิปไตยของจีนมาตังแต่
้ ชว่ งก่อน ค.ศ.
971 ในรัชสมัยของราชวงศ์ซง่ จีนมีหลักฐานที่ชดั เจนของการลาดตระเวน กองราชนาวีของราชวงศ์ซง่ ได้ ลาดตระเวน
บริเวณเกาะชีชา (Paracel islands) ซึง่ เป็ นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สดุ ของการลาดตระเวนของจีน นอกจากนัน้ ก่อน ค.ศ.
110 ราชวงศ์ฮนั่ ได้ จดั ตังผู
้ ้ แทนรัฐบาลบนเกาะ
ไห่หนาน นับเป็ นจุดเริ่มต้ นของการปกครองอาณาเขตทะเลจีนใต้ ทงหมด
ั้
ซึง่ ชาวประมงจีนได้ อาศัยอยูใ่ นบริเวณเกาะ
ชีชาและเกาะหนานชา (Spratly islands) และในช่วงปี ค.ศ. 1271 – 1369 จักรพรรดิกบุ ไลข่านได้ สง่ ตัวนายกัว โชว
จิง นักดาราศาสตร์ ให้ ไปจัดตังศู
้ นย์สงั เกตการณ์ทางดาราศาสตร์ บนเกาะจงชา (Macclesfield bank) ซึง่ เป็ นส่วน
หนึง่ ของชีชา เป็ นหนึง่ ในหลักฐานการยืนยันอธิปไตยบนดินแดนดังกล่าว
- จีนโต้ แย้ งว่าในสนธิสญ
ั ญาปารี ส ค.ศ. 1898 (The Treaty of Paris 1898) และสนธิสญ
ั ญาวอชิงตัน ค.ศ.
1900 (Treaty of Washington 1900) ซึง่ เป็ นช่วงที่ฟิลิปปิ นส์อยูภ่ ายใต้ อาณานิคมของสเปน สนธิสญ
ั ญาระบุการส่ง
มอบอานาจการดูแลหมูเ่ กาะภายใต้ การปกครองของสเปนแก่สหรัฐฯ ซึง่ ในสนธิสญ
ั ญาไม่ได้ ระบุวา่ เกาะ
หวงเหยียน (Scarborough Shoal) เป็ นส่วนหนึง่ ของฟิ ลิปปิ นส์ รวมทังในปี
้
ค.ศ. 1952 ญี่ปนได้
ุ่ สละกรรมสิทธิ์การ
เป็ นเจ้ าของเกาะหนานชา (Spratly islands) และเกาะชีชาแก่สาธารณรัฐไต้ หวันในสนธิสญ
ั ญาไทเประหว่างญี่ปนุ่
และไต้ หวัน ซึง่ สนธิสญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นผลสืบเนื่องจากสนธิสญ
ั ญาสงบศึกซานฟรานซิสโกในปี ค.ศ. 1951 และได้ มี
การลงนามโดยรัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์และเวียดนามใต้
เส้ นขีดทัง้ 9 (The Nine Dashed Line)
- พื ้นฐานการกล่าวอ้ างกรรมสิทธิ์ของจีนอยูบ่ นหลักการของเส้ นขีดทัง้ 9 (nine – dash line) ซึง่ มีการ
กาหนดอย่างเป็ นทางการโดยรัฐบาลจีนของนายเจียงไคเช็คในปี ค.ศ. 1947 ภายหลังชัยชนะในสงครามการเมือง
ของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์และประกาศจัดตังสาธารณรั
้
ฐประชาชนจีนเมื่อปี ค.ศ. 1949 “เส้ นแบ่งทัง้ 9” ได้ รับการ
ประกาศอย่างเป็ นทางการโดยนายโจว เอินไหล นายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้ ทังนี
้ ้ เส้ นแบ่งทัง้ 9 ได้ ถกู กล่าวว่าเป็ นเส้ น
แบ่งเขตทางทะเลดังเดิ
้ ม (traditional maritime boundary line) ที่ได้ ลากรวมเกาะตงชา (Pratas islands) เกาะ ชีชา

-2เกาะจงชา และเกาะหนานชาให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของจีน เป็ นที่นา่ สังเกตอย่างยิ่งว่าในช่วงปี ค.ศ. 1947 – 1970 ไม่มี
ประเทศใด หรื อผู้นาใดจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประท้ วงหรื อท้ าทายความถูกต้ องตามหลักกฎหมายใน
การลากเส้ นเขตทางทะเลนี ้ของจีน
- ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ การใช้ หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ในการอ้ างสิทธิเหนือพื ้นที่ทางทะเล
นันยั
้ งขาดความชัดเจน เช่น การไม่กาหนดนิยามที่ชดั เจนของหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ บางประเทศจึงนา
หลักฐานเชิงประวัตศิ าสตร์ ตา่ ง ๆ มาประกอบการอ้ างสิทธิเหนือพื ้นที่ทางทะเลแต่เพียงฝ่ ายเดียว นอกจากนี ้ จีนได้
opt out ข้ อ 298 ของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on
the Law of the Sea 1982 - UNCLOS) ไม่ยอมรับเขตอานาจศาลของศาลกฎหมายระหว่างประเทศในการระงับข้ อ
พิพาทเกี่ยวกับเขตทางทะเล อ่าวประวัตศิ าสตร์ หรื อกรรมสิทธิ์ทางประวัตศิ าสตร์ (historic titles) หรื อข้ อพิพาทใดๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับ “unsettled dispute concerning sovereignty” หรื อข้ อพิพาทเกี่ยวกับ military activities
- จีนเห็นว่า การอ้ างสิทธิโดยการลากเส้ นขีดทัง้ 9 โดยใช้ หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ ของจีนนัน้ ถือว่าไม่เป็ น
การขัดแย้ งกับบทบัญญัตเิ กี่ยวกับการแบ่งเขตเศรษฐกิจจาเพาะ ( Exclusive Economic Zone – EEZ) ที่ปรากฏใน
อนุสญ
ั ญาฯ ค.ศ. 1982 จีนจึงมีสิทธิตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศในการแล่นผ่านน่านน ้าและสิทธิในการ
สารวจทรัพยากรทางธรรมชาติในบริเวณที่จีนอ้ างสิทธิ ในมุมมองของจีนนัน้ การอ้ างสิทธิเหนือเขตทางทะเลโดยใช้
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ นนั ้ มีน ้าหนักมากกว่าหลักการแบ่งเขตทางทะเลตามอนุสญ
ั ญาฯ ค.ศ. 1982
การจัดตัง้ เมืองซานชา
- ในปี ค.ศ. 1911 รัฐบาลมณฑลกวางตุ้งประกาศว่าเกาะชีชาอยูภ่ ายใต้ การดูแลของเขตหย่าเชียน (ปั จจุบนั
คือเมืองซานย่า) ภายหลังการสิ ้นสุดของสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แถลงการณ์พอร์ ธดัมเมื่อปี 1945 (Potsdam
Declaration 1945) และแถลงการณ์ไคโร 1943 (Cairo Declaration 1943) จีนได้ สง่ ผู้แทนระดับสูงไปยังเกาะชีชา
เพื่อครอบครองกรรมสิทธ์ รวมทังจั
้ ดตังกองทหารบนเกาะหนานชา
้
และเมื่อปี ค.ศ. 1959 รัฐบาลกลางจีนได้ จดั ตัง้
องค์การบริหารประจาเกาะชีชา เกาะหนานชา และเกาะจงชา ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การกากับของมณฑลกวางตุ้ง
- เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2555 กระทรวงกิจการพลเรื อนจีน (Ministry of Civil Affairs) ประกาศว่าจีนยกเลิก
องค์การบริหารประจาเกาะชีชา เกาะหนานชา และเกาะจงชา โดยยกระดับเป็ นเมืองซานชา ขึ ้นมาแทน โดยย ้าว่า
จีนเป็ นชาติแรกที่ค้นพบและตังชื
้ ่อเกาะทังสาม
้
และจัดตังคณะท
้
างานดูแลมาตังแต่
้ ปี ค.ศ. 1959 เพื่อคัดค้ าน
เวียดนามต่อกรณีที่รัฐสภาเวียดนามได้ ออกกฎหมายทะเลเวียดนาม โดยบทกฎหมายดังกล่าวได้ รวมเอาหมูเ่ กาะชีชา
และเกาะหนานชา เป็ นส่วนหนึง่ ของอธิปไตยเวียดนามอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นการตอบโต้ บริษัท
น ้ามันข้ ามชาติจีน (China National Offshore Oil Cooperation - CNOOC) ได้ ประกาศว่ากาลังเปิ ดประมูลน ้ามัน 9
หลุม ในตลาดน ้ามันโลกซึง่ มีพื ้นที่หา่ งจากชายฝั่ งเวียดนามเพียง 37 ไมล์ทะเล
- เมืองซานชา (Sansha municipality) เป็ นเมือง/เทศบาล ตังอยู
้ บ่ นเกาะหยงซิ่ง (Woody Island) ซึง่ อยูใ่ น
ทะเลจีนใต้ บริเวณหมูเ่ กาะชีชา ห่างจากมณฑลไห่หนาน ระยะทาง 350 กม. ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2555 จีนได้
จัดตังกองทหารประจ
้
าเกาะ และมีการเลือกตังสภาประชาชนเมื
้
องซานชา ซึง่ กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้
ประท้ วงจีนเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว ทังนี
้ ้ การจัดตังเมื
้ องดังกล่าวเกิดขึ ้นพร้ อมกับการที่รัฐบาลจีนประกาศว่าปั ญหา
ทะเลจีนใต้ ถือเป็ นผลประโยชน์หลักของชาติ (Core Interests) โดยเฉพาะการจัดให้ อยูใ่ นระนาบเดียวกับไต้ หวันและ
ทิเบต
นโยบายเชิงรุกทางทะเล
- จีนได้ มงุ่ เน้ นการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล (Blue Economy) ตามแผนพัฒนาฉบับที่ 12 และ
ตังเป
้ ้ าหมายไว้ ที่การเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลของจีน ให้ สามารถเติบโตในอัตราเฉลี่ยร้ อยละ 20 ต่อปี ในช่วง
ปี 2555 – 2558 เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและภาคพื ้นสมุทร การ

-3หาทางออกสูท่ ะเล การรักษาความมัน่ คงทางพลังงาน โดยใช้ มาตรรอบด้ านทังการเมื
้
อง การทูต เศรษฐกิจ และ
การทหาร เพื่อปกป้องอาณาเขตและผลประโยชน์ทางทะเล
- ในด้ านการทหาร จีนให้ ความสาคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถของกาลังพลและยุทโธปกรณ์ของ
กองทัพเรื อจีนมากขึ ้น รวมไปถึงการใช้ กองเรื อตรวจการณ์ เพื่อปกป้องอาณาเขตทางทะเลของตน ทังนี
้ ้แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12 ของจีน มีเป้าหมายเพิ่มกาลังพลในหน่วยตรวจการณ์ทางทะเล (China Maritime Surveillance – CMS)
จาก 9,000 นายเป็ น 15,000 นาย เพิ่มจานวนเรื อจาก 350 ลาเป็ น 520 ลา มีการจับกุมเรื อประมงและเรื อสารวจ
ต่างชาติที่ลว่ งล ้าอาณาเขตของจีนและคุ้มครองเรื อประมงของจีน โดยในเดือนมิถนุ ายนจีนได้ สง่ เรื อตรวจการณ์ 4
ลาจากเมืองซานชาเข้ าตรวจการณ์ในอาณาเขตทะเลจีนใต้ และล่าสุดในวันที่ 11 ต.ค. 2555 จีนได้ จดั ซ้ อมรบพร้ อม
กับกองเรื อรบ 11 ลา เครื่ องบินรบ 8 ลา ในเขตทะเลเอเชียตะวันออกเพื่อเป็ นการตอบโต้ ญี่ปนจากกรณี
ุ่
ข้อพิพาทหมู่
เกาะเตี ้ยวหยู
- จีนเร่งพัฒนาศักยภาพทางการทหารอย่างต่อเนื่องและได้ กลายมาเป็ นหนึง่ ในผู้สง่ ออกอาวุธยุทโธปกรณ์
รายใหญ่อนั ดับ 6 ของโลก ปั จจุบนั จีนมีพลประจาการกองทัพถึง 2.3 ล้ านคน มีจรวดนาวิถียิงทาลายข้ ามทวีป 66 ลูก
เครื่ องบินทิ ้งระเบิดระยะไกล 132 ลา และเรื อดาน ้าพลังงานนิวเคลียร์ 10 ลา ล่าสุดได้ พฒ
ั นาเรื อบรรทุกเครื่ องบิน
เหลียวหนิงซึง่ เป็ นเรื อบรรทุกเครื่ องบินลาแรกของกองทัพจีน ปั จจุบนั งบประมาณด้ านการทหารของจีนสูงถึง 8,000
ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ หรื อประมาณ 2.69 ล้ านล้ านบาท เท่ากับร้ อยละ 1.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศจีน
- จีนพยายามใช้ การทูตทางการทหาร (Military diplomacy) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้ านการทหาร และ
ผ่อนคลายความวิตกกังวลของประเทศเพื่อนบ้ านต่อกรณีความขัดแย้ งในทะเลจีนใต้ โดยส่งพลเอกเหลียง
กวงเลี่ย รมว.กลาโหม เยือนศรี ลงั กา อินเดีย และลาว ในเวลาไล่เลี่ยกับที่พลเอกหม่า เซียวเทียน รองประธาน
คณะเสนาธิการทหารกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) เยือนเวียดนาม พม่า มาเลเซีย และสิงคโปร์
ในช่วงต้ นเดือนกันยายน 2555
- จีนพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้ ง เพื่อรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคในภาพรวม โดยอ้ างจุดยืน “laying
aside disputes and engaging in joint exploitation” เช่น การตังกลไกการส
้
ารวจและขุดเจาะน ้ามันร่วมในพื ้นที่ข้อ
พิพาท โดยจีนเปิ ดประมูลสัมปทานพื ้นที่สารวจน ้ามัน 9 บล็อกในพื ้นที่พิพาทซึง่ ปรากฎว่า ยิ่งทาให้ เกิดความตึง
เครี ยดมากขึ ้น เพราะเวียดนามอ้ างว่าพื ้นที่ดงั กล่าวอยูใ่ นเขตเศรษฐกิจจาเพาะ (EEZ) และไหล่ทวีป (continental
shelf) ของเวียดนาม หรื อการที่บริษัท CNOOC มีแผนจะร่วมมือกับบริษัทเอกชนของฟิ ลิปปิ นส์ในการสารวจน ้ามันที่
Reed Bank ในเกาะหนานชา อย่างไรก็ดี เมื่อมีประเด็นที่อาจล่วงละเมิดการอ้ างกรรมสิทธิ์ของจีน จีนก็จะแสดง
ท่าทีขดั แย้ งจากจุดยืน “laying aside disputes and engaging in joint exploitation” ข้ างต้ น เช่นการคัดค้ านการ
ลงทุนระหว่างประเทศในพื ้นที่ที่จีนอ้ างกรรมสิทธิ์ ได้ แก่ โครงการสารวจก๊ าซในทะเลจีนใต้ ระหว่างเวียดนามกับรัสเซีย
และอินเดีย เป็ นต้ น
ท่ าทีจีนต่ อกลุ่ม Claimants ในอาเซียน
- จีนกล่าวเน้ นย ้าว่าจุดยืนของรัฐบาลจีนในประเด็นข้ อพิพาทคือ ต้ องการใช้ การเจรจาอย่างสันติและ
ช่องทางทางการทูตในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าว รวมไปถึงการปฏิบตั ติ ามหลัก DOC ซึง่ ที่ผา่ นมาจีนได้ ใช้ ความ
อดกลันอย่
้ างที่สดุ ในการแก้ ไขปั ญหาท่ามกลางความตึงเครี ยดและแรงกดดันจากชาวจีนอย่างมหาศาล อย่างไรก็
ตาม จีนมองว่าประเทศที่กล่าวอ้ างอธิปไตยต่างมีการดาเนินการฝ่ ายเดียว และ DOC กลายเป็ นข้ อกาหนดที่บงั คับ
จีนเพียงฝ่ ายเดียว
- จีนมองว่าปั จจัยที่ทาให้ ฟิลิปปิ นส์มีทา่ ทีแข็งกร้ าวมากขึ ้น เกี่ยวข้ องกับปั ญหาการเมืองภายใน โดยใช้ เป็ น
ประเด็นเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากปั ญหาที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาภายในประเทศตามที่สญ
ั ญา
ไว้ ก่อนการเลือกตังได้
้ ซ ้ายังประสบกับปั ญหาภัยทางธรรมชาติพายุไต้ ฝนเข้
ุ่ าถล่มเมื่อ 30 กรกฎาคม 2555 อีกทัง้

-4เศรษฐกิจโดยรวมอยูใ่ นภาวะถดถอย ประธานาธิบดีอาคิโน จึงเลือกใช้ ประเด็นทางทะเลจีนใต้ เพื่อสร้ างภาพลักษณ์
เป็ นผู้ปกป้องอธิปไตยของชาติเพื่อสร้ างคะแนนนิยม รวมถึงการขอความสนับสนุนจากสหรัฐฯ
- สาหรับญี่ปนุ่ จีนมองว่า ญี่ปนต้
ุ่ องการยกระดับปั ญหาความขัดแย้ งในทะเลจีนใต้ ให้ เป็ นปั ญหาเกินระดับ
ภูมิภาค เพื่อหาผู้ร่วมสนับสนุนความชอบธรรมให้ แก้ ไขปั ญหาเกาะเตี ้ยวหยู นอกจากนี ้ ญี่ปนเองก็
ุ่
เห็นช่องทางหา
ประโยชน์ทางด้ านทรัพยากรน ้ามันในพื ้นที่พิพาทด้ วย
- จีนมองว่า นโยบายกลับเข้ ามามีบทบาทในเอเชียของสหรัฐฯ และประเทศนอกภูมิภาคต่าง ๆ ทาให้
สถานการณ์ทะเลจีนใต้ มีความตึงเครี ยดมากยิ่งขึ ้น เพราะการดาเนินการต่าง ๆ ของประเทศเหล่านัน้ เสมือนการปิ ด
ล้ อมจีน เช่น ความร่วมมือในกรอบสนธิสญ
ั ญาความมัน่ คงระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐฯ กรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ TPP เป็ นต้ น ที่สาคัญ จีนเห็นว่า ภาวะปั จจุบนั ถือเป็ นภัยคุกคามหลังบ้ านตนเอง ซึง่ ไม่เคยปรากฏอย่าง
ชัดเจนเช่นนี ้ในประวัตศิ าสตร์ ยาวนานของจีนมาก่อน และเห็นว่าเป้าหมายที่แท้ จริงของสหรัฐฯ คือการสารวจน่านน ้า
ของจีนและการแสวงหาผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติของบริษัทน ้ามันสหรัฐฯ กับประเทศที่มีปัญหาพื ้นที่ทบั
ซ้ อนกับจีน
- ในเชิงการทูต จีนพยายามจะสื่อท่าทีที่เป็ นมิตรในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวกับรัฐบาลสหรัฐฯ โดยใน
ระหว่างการเยือนจีนอย่างเป็ นทางการของนาย Leon Panetta รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระหว่างวันที่
17 – 20 ก.ย. 2555 จีนได้ จดั ให้ นาย Panetta ไปเยี่ยมชมและกล่าวสุนทรพจน์ที่สถาบันวิศวกรรมยานยนต์ห้ มุ เกราะ
กรุงปั กกิ่ง (นับเป็ นสถาบันทางการทหารขันสู
้ งของจีน) รวมทังเยี
้ ่ยมชมศูนย์บญ
ั ชาการเรื อรบทะเลยเป๋ ยไห่ที่เมืองชิง
เต่า มณฑลชานตง ซึง่ ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่สถาบันทหารของจีนข้ างต้ น นาย Panetta ได้ กล่าวว่ารนโยบาย
Strategic rebalancing toward Asia-Pacific ของสหรัฐฯ ไม่ได้ มีเจตนาปิ ดล้ อมจีนแต่อย่างใด หากแต่ต้องการ
ปฏิสมั พันธ์กบั จีนให้ มากขึ ้น รวมทังจะเป็
้
นประโยชน์ตอ่ การขยายบทบาทของจีนในแปซิฟิกด้ วย ซึง่ จะเป็ นมิตใิ หม่
ของความร่วมมือจีน – สหรัฐฯ ในภูมิภาค
- ล่าสุด ภายหลังการเยือนเวียดนามอย่างเป็ นทางการของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี จีนเมื่อเดือน
ตุลาคม 2556 และประสบความสาเร็จในการพักข้ อพิพาทที่เวียดนามมีกบั จีนไว้ เป็ นการชัว่ คราว ทังสองฝ่
้
ายได้ เห็น
พ้ องกันว่า จะร่วมกันประสบความคืบหน้ าอย่างจริงจังในการปั กปั นเขตแดนและร่วมมือกันพัฒนาเขตทะเล
ตะวันออก และจัดตังคณะท
้
างานจีนและเวียดนาม เพื่อหารื อเกี่ยวกับแนวทางบริเวณข้ อพิพาทในทะเลจีนใต้
โดยเฉพาะการร่วมกันพัฒนาบริเวณรอบอ่าวตังเกี๋ย

