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ความสําคัญ
ทะเลจีนใต (South China Sea) เปนสวนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟกประกอบดวยหมูเกาะตาง ๆ หลาย
รอยเกาะครอบคลุมอาณาบริเวณประมาณ 3,500,000 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตของทะเลจีนใตอยูทางใตของจีน
แผนดินใหญและเกาะไตหวัน, พื้นทีต่ ะวันตกของฟลิปปนส, พื้นทีต่ ะวันตกเฉียงเหนือของรัฐซาบะฮและรัฐซาราวัก
ของมาเลเซียและบรูไน, พื้นที่ทะเลตอนเหนือของอินโดนีเซีย, ทะเลตะวันออกเฉียงเหนือของคาบสมุทรมลายูและ
สิงคโปรตลอดจนทะเลดานตะวันออกของเวียดนามและอาวไทย พื้นที่ดังกลาวมีความสําคัญมาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันเพราะเปนเสนทางขนสงทางเรือเดินเรือของภูมิภาคเอเชียแฟซิฟก “Asia Pacific” ซึ่งเปนเสนทางพาณิชย
นาวีสําคัญเชื่อมโยงประเทศจีน, เกาหลีใต, ญี่ปุน, ไตหวันและประเทศในอาเซียนถึง 8 ประเทศแตละปมีเรือสินคา
ผานสัดสวนเปนหนึ่งในสามของโลก มีการประเมินวาใตพื้นทะเลมีน้ํามันและแกสธรรมชาติสํารองจํานวนมหาศาล
ประเทศไทยมีการคาผานทางทะเลจีนใตกับประเทศจีนอยางนอยตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 11 (ยุคทวารวดี–
ฟูนัน – ลังกาสุกะ – ตัมพรลิงค – ไชยา) มีการบันทึกสมัยตนกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระอินทราชาหรือเจานคร
อินทร (พ.ศ.1952) ไดเคยเสด็จทางเรือไปประเทศจีนและนําเทคโนโลยีการผลิตเครื่องปนดินเผาเขามาในประเทศ
ไทย ทะเลจีนใตในอดีตเปนเสนทางเดินเรือที่ไทยคาขายกับประเทศญี่ปุนจนยุติในสมัยโชกุนอิเอยาซุ โทกุกาวะ
(มีการปดประเทศ) การคากับประเทศยุโรปตั้งแตสมัยตนกรุงศรีอยุธยาจนถึงปจจุบันลวนตองผานทะเลจีนใตเขาสู
อาวไทย ปจจุบันประเทศไทยการขนสงสินคานําเขา-สงออกสัดสวนรอยละ 70 ใชเสนทางทะเลจากอาวไทยผาน
ทะเลจีนใตเพื่อไปทาเรือสําคัญตาง ๆ ทั้งเอเชียแปซิฟกและเสนทางการคาผานมหาสมุทรแปซิฟกฝงตะวันตกลวน
ตองเดินเรือผานทะเลจีนใต อีกทั้งยังเปนเสนทางบินของอากาศยานในการเชื่อมตอประเทศตาง ๆ ตองผานอาณา
บริเวณนี้ ทะเลจีนใตจึงเปนสมุททานุภาพทั้งดานความมั่นคงและผลประโยชนทางทะเลทั้งของไทยและของภูมิภาค
ในชวงสองศตวรรษที่ผานมาประเทศมหาอํานาจตาง ๆ แยงชิงพื้นทีเ่ ขายึดครองประเทศตาง ๆ ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อควบคุมเสนทางการคาของโลกโดยมีจีนเปนจุดหมายปลายทาง เชนประเทศสเปนและ
โปรตุเกสเขามาสํารวจทะเลจีนใตเปนประเทศแรก ๆ โดยประเทศสเปนเขายึดครองหมูเกาะฟลิปปนสในสมัย
กษัตริยเฟลิเปที่ 2 (พ.ศ.2091) ซึ่งตอมาถูกสหรัฐอเมริกาเขายึดครองและปลดปลอยหลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
ขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ.2396 ไดสงพลเรือจัตวา แม็ทธิว ซี เพอรรี่ เขามาบังคับใหญี่ปุนเปดประเทศ
ขณะที่ประเทศอังกฤษเขายึดครองสิงคโปร-มะละกาและเกาะฮองกง ประเทศโปรตุเกสเขายึดครองหมูเกาะมาเกา
ฝรั่งเศสเขามายึดครองประเทศกัมพูชาและเวียดนาม (อันนัม) และพยายามเขามายึดจังหวัดจันทบุรีและตราดของ
ไทย ฯลฯ ที่กลาวมาแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของทะเลจีนใตในฐานะเปนเสนทางการคาที่สําคัญของโลกมา
อยางชานาน
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ทะเลจีนใตสมุททานุภาพทางทะเลตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ที่ผานมาทะเลจีนใตในสวนที่ไมเกี่ยวกับทะเลอาณาเขตถือเปนทะเลหลวงเปนเสนทางเดินเรือสําคัญ
ของโลกเชื่อมมหาสมุทรแปซิฟกผานชองแคบมะละกาและชองแคบซุนดาผานอาวเบงกอลเพื่อไปประเทศ
อิน เดี ย แอฟริ กาและประเทศตะวั น ออกกลางสู ซี กโลกตะวั น ตก เป น เส น ทางเดิ น เรื อระดั บ โลกมาตั้ ง แต
พุทธศตวรรษที่ 11 ปรากฏในเอกสารของจีนมาตั้งแตราชวงศถัง ยุครุงเรืองการคาทางทะเลของจีนอยูในสมัย
ราชวงศหมิงโดย นายพล “เจิ้น เหอ” นํากองเรือขนาดใหญเดินทางไปถึงประเทศแอฟริกา เปนเหตุผลสําคัญที่
ปจจุบันประเทศจีนไดอางเสนประ 9 เสนหรือ “NINE-DASH LINE” ครอบคลุมพื้นที่ทะเลใตเกือบทั้งหมดโดย
อางวาเปนเสนทางเดินเรือของจีนมากวา 2,000 ปจนนํามาสูการขัดแยงในภูมิภาค
ปจจุบันทะเลจีนใตกลายเปนพื้นที่ความขัดแยงจากการที่ประเทศจีนซึ่งไดกลายเปนมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจและทหารไดผลักดันโครงการยุทธศาสตรเสนทางสายไหมทางทะเลหรือ “Maritime Silk Route”
โดยอางเสนประ 9 เสน (NINE-DASH LINE) หรือที่บางครั้งเรียกวา "เสน 9 จุด" (nine - dotted - line)
เพื่อกําหนดอาณาเขตของจีนครอบคลุมพื้นที่รอยละ 90 ของในทะเลจีนใต แนวเสนกําหนดพื้นที่ในทะเลที่จีน
อางกรรมสิทธิ์ตั้งแตป พ.ศ.2490 (สมัยรัฐบาลพรรค "กกมินตั๋ง") เปนแนวเสนที่ลากลงมาจากดานทิศใตของไตหวัน
ผ า นเกาะไหหนานหรื อ "ไหหลํ า" บริ เ วณอ าวตั๋ งเกี๋ย ขนานกั บ ชายฝ ง เวี ย ดนามตั ด อ าวไทยมาจนถึง เกาะ
บอรเนียวบริเวณรัฐซาราวักของมาเลเซีย แนวเสนวนกลับเลียบชายฝงบรูไนผานรัฐซาบาหผานแนวปะการัง
มิสซีฟ หมูเ กาะสแปรตลียส แนวปะการังสการโบโรห หมูเกาะพาราเซล ซึ่งทางฟลิปปนสและเวียดนามตางอาง
กรรมสิทธิ์ แนวเสนดังกลาวตัดตรงเขาไปในนานน้ําของฟลิปปนสเลาะชายฝงของจังหวัดปาลาวันเรื่อยไปจนถึง
เกาะลูซอนไปสิ้นสุดที่เกาะไตหวัน

เสนประ 9 เสน ที่มา : https://www.bbc.com/thai/international-45173358
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ทะเลจีนใตปฏิสัมพันธเชิงอํานาจชวงชิงผลประโยชนและความมั่งคั่งทางทะเล
การอางกรรมสิทธิ์ของจีนครอบคลุมทองน้ําของทะเลจีนใตกวารอยละ 90 โดยประกาศอางวาพื้นที่
ดังกลาวคืออาณาเขตทางทะเลของจีน มีการสงหนวยสํารวจแผนที่พรอมกับจัดทําเสนเขตแดนลงไปในแผนที่
ฉบับใหมของตน ประกาศเปนกรรมสิทธิ์เหนือแนวเกาะปะการังหามเรือพาณิชยหรือเขามาทําประมงตลอดจน
หามประเทศตาง ๆ เขามาสํารวจพื้นที่ใตทองมหาสมุทรคาดวามีทรัพยากรทั้งแกสและน้ํามันดิบที่ประเทศจีน
สามารถใชไดถึง 20 ป ทะเลจีนใตในชวงทศวรรษที่ผานมาทวีความขัดแยงกับประเทศตาง ๆ มากขึ้น เชน
ไตหวัน, ฟลิปปนส, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, บรูไน ขณะที่ประเทศไทยแนวเสนดังกลาวผานหนาบานบริเวณ
ปากอาวไทยกลายเปนถูกปดลอมไมมีทางออกทะเลหลวงแตไทยยังวางเฉยตางกับประเทศเพื่อนบาน
รัฐบาลจีนประกาศใชแผนที่เสนประ 9 เสน เปนแนวปราการปองกันอาณาเขตทางทะเลที่เรียกว า
"แนวหวงโซปราการของเกาะชั้นแรก" (First Islands Chain) พรอมกับลากใหยาวขึ้นไปครอบคลุมจนถึง
ประเทศญี่ปุน ประกาศวาในป พ.ศ.2563 จะสรางใหเปนแนวปราการทางทะเลสกัดกั้นเสนทางเดินเรือยุทธการ
ของสหรัฐ ฯ ที่ผานมาจี นมีการถมทะเลสร างเกาะเทียมเพื่อสรางทาเรื อและสนามบิ นบริ เวณแนวปะการั ง
หมูเกาะสแปรตลียส (Spratlys) ซึ่งจีนเรียกวา “หมูเกาะหนันซา” และประกาศพื้นที่ 12 ไมคทะเลจากเกาะ
ที่ถมขึ้นใหมเปนเขตหามเรือและเครื่องบินผาน
ขณะที่หมูเกาะพาราเซล (Paracel Islands) ที่จีนเรียกวา หมูเกาะซีซาหรือหมูเกาะฮหวางซา (Shixa)
อยูในมณฑลใหหนานอยูตรงกึ่งกลางระหวางฟลิปปนสตอนเหนือกับชายฝงประเทศเวียดนามมีการนําแทน
เจาะน้ํามันขนาดใหญเขาไปในพื้นที่พรอมทั้งสรางชุมชนโรงเรียนขนาดเล็กกระทบเสนทางเดินทางที่จะเทียบทา
โฮจิมินหของเวียดนาม ทําใหประเทศตาง ๆ ไมพอใจตอการดําเนินการของจีน เชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ
อินเดีย แมแตสหภาพยุโรปตางไมยอมรับอาณาเขตนานน้ําทะเลจีนใตซึ่งจีนอางกรรมสิทธิ์ สหรัฐอเมริกามีการ
สงเรือรบเขาไปหยั่งเชิงไมรับรูการอางกรรมสิทธิ์ ของจีน ลาสุดช วงตนกัน ยายน 2562 เรื อลําเลีย งพลของ
อังกฤษ “HMS Albion” ระวางขับน้ํา 22,000 ตันลองผานหมูเกาะพาราเซล รัฐบาลจีนสงเรือฟรีเกตพรอมทั้ง
เครื่องบินเขาสกัด นอกจากนี้ยังมีหมูเกาะปะการังอีกหลายแหงที่ยังเปนขอพิพาทดานกรรมสิทธิ์เกี่ยวของกับ
ผลประโยชนทางทะเล เชน แนวปะการังมิสซีฟ แนวปะการังสกาโบโรห ฯลฯ
ประเด็นความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security) เปนความออนไหวทั้งในระดับภูมิภาคและใน
ระดับโลก ลาสุดสหภาพยุโรปหรืออียูออกแถลงการณแสดงจุดยืนวาอียูยึดมั่นกฎหมายระหวางประเทศดาน
ความมั่นคงทางทะเลเพื่อผลประโยชนของทุกประเทศ (Freedom of Navigation and Overflight) โดย
แสดงเปนนัย วากําลังจับ ตาการปฏิบั ติการของจี นในทะเลจี นใต สนับสนุนใหอาเซียนเปนแกนกลางในการ
ประนีประนอมความขัดแยงกับประเทศจีนโดยมีสหรัฐและยุโรปใหการสนับสนุน สําหรับประเทศในกลุมสภาพ
ยุโรปมีประสบการณดานความขัดแยงและความมั่นคงทางทะเลจากกรณีศึกษาทะเลเมดิเตอรเรเนียนมาอยาง
ยาวนาน
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ความขัดแยงในทะเลจีนใต (South China Sea) เปนตัวอยางปฏิสัมพันธเชิงอํานาจเกี่ยวของกับ
ผลประโยชนทางทะเลแหงชาติหรือสมุททานุภาพความมั่งคั่งของเศรษฐกิจทางทะเลแหงชาติ หรือ MARITIME
NATION ECONOMY (รายละเอียดเรื่องนี้ดูไดจาก QR Code หนา 5) เกี่ยวของกับผลประโยชนทั้งเสนทางเดินเรือและ
เสนทางบินตลอดจนทรัพยากรทั้งดานประมง-แกสธรรมชาติและน้ํามันดิบรวมถึงแรธาตุตาง ๆ ที่อยูใตทะเล
ทาทีของจีนในการอางเสนประ 9 เสน หรือ “NINE-DASH LINE” ซึ่งไมมีประเทศไหนรับรอง อีกทั้งอางวาเปน
เสนทางเดินเรือของจีนยอนหลังไปถึง 2,000 ปอาจไมมีเหตุผลในการอางกรรมสิทธิ์ทะเลจีนใตเปนทะเลภายใน
ที่เชื่อมตอมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟกผานทางชองแคบซุนดาและมะละกาจึงควรเปนทะเลหลวงเปนเสนทาง
การคาของโลก
บทบาทของไทยบนความขัดแยงทะเลจีนใต
ประเทศไทยขอพิพาททะเลจีนใตไมใชเรื่องไกลตัวเพราะแนวพื้นที่ซึ่งจีนอางกรรมสิทธิ์เปนพื้นที่ปากอาว
ไทยเปนเสนทางเดินเรือสูทะเลเปดเกี่ยวของกับนโยบายกับความมั่นคงทางทะเล กรณีนี้ไทยจึงมีสวนไดเสียเปน
ความเสี่ยงมากกวาหลายประเทศ ไมเกี่ยวของกับผลประโยชนที่จะไดมาแตเปนผลโดยตรงกับดานความมั่นคงของ
ชาติและความมั่นคงดานเศรษฐกิจ ไทยจึงไมควรเพิกเฉยแตการแกปญหาเปนเรื่องที่มีความซับซอนเกี่ยวของกับ
การสรางฐานอํานาจและแสนยานุภาพทางทหารและเสนทางทะเลสายไหมที่จีนกําลังวางเสนเพื่อเชื่อมทะเลจีนใต
เขาอาวไทยโดยผลักดันการขุดคลองไทยเชื่อมสองมหาสมุทรระยะทางประมาณ 120-140 กิโลเมตร โดยใชแนว
เสน 9A จากอําเภอระโหนดจังหวัดสงขลาไปเชื่อมกับทะเลอันดามันที่อาวนอยจังหวัดกระบี่ หากทําไดสําเร็จ
นอกจากเปนเสนทางลัดขนสงสินคา-น้ํามันดิบของจีนยังเปนเสนทางเดินเรือยุทธการทางทหารโดยที่ไมตองพึ่งพา
ชองแคบมะละกาหรือซุนดาซึ่ง อยูในเขตอิ ทธิพลของสหรัฐอเมริกาการสนับสนุนคงจะตองมีการศึกษาเชิงลึก
เกี่ยวของวาประเทศไทยจะไดประโยชนและการประเมินสวนที่เสีย (รายละเอียดเรื่องนี้ดูไดจาก QR Code หนา 5)
กลาวไดวาทะเลจีนใตเปนภูมิรัฐศาสตรสําคัญของโลกทั้งดานเศรษฐกิจและความมั่นคงประเทศไทยใน
ฐานะที่มีความใกลชิดกับประเทศจีนอีกทั้งที่ผานมาไมไดแสดงความขัดแยงอางกรรมสิทธิ์จึงควรแสดงบทบาทเปน
ผูนําในการไกลเกลี่ยหาทางออกในการใชพื้นที่รวมกันเพื่อลดความตึงเครียดในพื้นที่ใหนอยลง แตการที่จะใหจีนลด
บทบาทความเปนพี่ใหญในทะเลจีนใตคงเปนความทาทายเพราะที่ผานมาจีนไดเขาไปลงทุนกอสรางทาเรือและทาง
รถไฟในประเทศมาเลเซียเชื่อมเมืองกวนตัน (Kuantan) เมืองหลวงของรัฐปะหังซึ่งอยูฝงทะเลจีนใต เสนทางรถไฟ
จะเชื่อมไปออกทะเลที่ชองแคบมะละกาเปนเสนทางสายไหมใหมของจีนใชเงินกวา 1.2 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ
ทาเรือแหงนี้จะมีการขนสงสินคาในลักษณะ “Sea - Land bridge”
ปฏิสัมพันธเชิงอํานาจสมุททานุภาพดานความมั่นคงที่ผานมาประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคที่อยูในทะเลจีนใต
ตา งสะสมกองเรื อ ผิวน้ํา และเรื อ ดํา น้ํ า ทั้ง ที่มี อ ยูแ ลวและกํ า ลัง สั่ง ซื้ อ เพิ่ ม ขึ้ น เช น เวียดนามมี เรื อ ดํา น้ํา 6 ลํ า
อินโดนีเซีย 8 ลํา, ประเทศสิงคโปร 4 ลํา, มาเลเซีย 4 ลํา, ฟลิปปนส 3-4 ลํา สําหรับไทยสั่งซื้อไปแลว 1 ลําและ
กําลังพิจารณาจะซื้อเพิ่ม ขณะที่กัมพูชากําลังมีขอตกลงใหจีนสรางฐานทัพเรือที่จังหวัดสีหนุวิลล ขอมูลเหลานี้
แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของทะเลจีนใตทั้งในฐานะสมุททานุภาพดานความมั่นคงและผลประโยชนแหงชาติทาง
ทะเล
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จําเปนที่ภ าคการเมือง หนวยงานรั
ย ฐที่เกี่ยวของและภาคเศรษฐกิจ ตลอดจนภาค
ภาคประชาชนจะตอง
ตระหนักรูถึงความขัดแยงการอางในทะเลจีนตอนใตซึ่งประเทศจีนแสดงความมุงมั่นในการอางกรรมสิทธิ์เปน
เขตทะเลของตนน ขณะที่ประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคตางเพิ่มพลานุนุภาพในการปกปองผลประโยชนทางทะเล
บริบทของไทยในการแสดงบทบาทและจุ
ของไทยในการแสดงบทบาทและจุดยืนเปนสิ่งที่ทําไมไดงายเพราะทั
เพราะทั้งจีนและสหรัฐตลอดจนคูขัดแยง
ประเทศในกลุมอาเซียนลวนเปนคูคาสงออกที
ออก ่สํ าคัญแมแตจุ ดยืนของประเทศตาง ๆ ในอาเซียนนยังมีความ
แตกต า งกั น อี ก ทั้ ง ที่ ผ า นมาประเทศจี น เป น มหาอํ า นาจที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ใ กล ชิ ด ไม ว า การเมื อ งไทยจะ
เปลี่ยนแปลงอยางไรก็ยังแสดงความเปนมหามิตร ขณะเดียวกันเสนทางการคาทางทะเลจากอ
ทางทะ ลจากอาวไทยสูทะเลจีน
ใตเพื่อออกสู
อออกสูทะเลเปดมีความสําคัญทั้งตอความมั่นคงของชาติแและความมั
ละความมั่นคงดานเศรษฐกิจ ประเด็นคือไทยจะ
สรางความสมดุลความสัมพันธระหวางประเทศบนผลประโยชนแหงชาติเปนความทาทายของการกาวผาน

หากจะคัดลอกบทความนีหรือนําบางส่วนไปใช้ในงานต่างๆ โปรดอ้างอิงชือผูเ้ ขียนบทความ
สามารถ Download PowerPoint ได้ที www.tanitsorat.com
และสามารถติดตามรายงาน-บทความอื
ตามรายงาน
นๆ ได้ที
www.tanitsorat.com
Facebook/Tanit.Sorat
Youtube.com
บทความ : สมุททานุภาพความมั่งคั่ง
ของเศรษฐกิจทางทะเลแหงชาติ

รวมทังบทสัมภาษณ์ตา่ งๆ โดยใช้คียเ์ วิรด์ “ดร.ธนิต โสรัตน์”

www.tanitsorat.com

บทความ : โครงการขุดคลองไทย
ตองดูผลกระทบรอบดาน
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