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ข้อพิพาท
หมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratlys)
ระหว่างบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
เวียดนาม จีนและไต้หวัน
อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratlys/Spratly Islands)1 ในทะเลจีนใต้
เป็นพื้นที่ซึ่งมีความสำ�คัญทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และความมั่นคง เป็นแหล่ง
ทรัพยากรปริมาณมหาศาล เช่น ทรัพยากรประมง แหล่งน้ำ�มันและก๊าซ
ธรรมชาติ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางเดินเรือเพื่อการขนส่งระหว่าง
ประเทศที่สำ�คัญที่สุดของโลก จึงทำ�ให้ประเทศต่างๆ ที่มีอาณาเขตทางทะเล
อยูใ่ กล้กบั หมูเ่ กาะสแปรตลียท์ �ำ การอ้างสิทธิค์ วามเป็นเจ้าของ โดยในปัจจุบนั
มีประเทศผู้อ้างสิทธิ์จำ�นวน 5+1 ประเทศ ได้แก่ บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
เวียดนาม จีนและไต้หวัน2 ซึง่ ประเด็นสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ปญ
ั หาข้อพิพาทเหนือพืน้ ที่
หมูเ่ กาะสแปรตลียม์ คี วามซับซ้อนคือ การทีแ่ ต่ละประเทศใช้เทคนิคในการอ้าง
สิทธิ์หลากหลายรูปแบบ เช่น การอ้างสิทธิ์ในทางประวัติศาสตร์ (historic
claim) ของจีนและไต้หวัน การส่งเรือลาดตระเวนและกองกำ�ลังทหารเข้าไป
ยึดพื้นที่ หรือแม้กระทั่งการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น ลานบิน อาคาร
ที่พัก และประภาคาร เป็นต้น
ข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ไม่เพียงเกี่ยวข้องเฉพาะกับรัฐชายฝั่ง
จำ�นวน 5+1 ประเทศดังที่กล่าวไปเท่านั้น แต่หมู่กาะสแปรตลีย์ยังถือว่าเป็น
สมรภูมทิ างอำ�นาจของประเทศภายนอกภูมภิ าค โดยการแสดงแสนยานุภาพ
ของประเทศมหาอำ�นาจผ่านการให้ความสนับสนุนแก่ประเทศผูอ้ ้างสิทธิ์บาง
ประเทศซึง่ อาจบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระดับโลกได้ หากประเทศคู่
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พิพาทไม่สามารถแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างสันติโดยเร็ว ดังนัน้ ใน
หัวข้อนี้จึงจะนำ�เสนอลักษณะทางภูมิศาสตร์ของหมู่เกาะสแปรตลีย์ การอ้าง
สิทธิ์ของแต่ละประเทศ และการกำ�หนดอาณาเขตทางทะเล รวมทั้งประเด็น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาท3 ดังนี้

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

หมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratly Islands) ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางและ
ตอนใต้ของทะเลจีนใต้4 วัดตามแนวยาวของหมู่เกาะที่กระจายอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ขนึ้ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างตำ�แหน่งพิกดั ทีล่ ะติจดู
6 องศาเหนือ และลองจิจดู 109 องศา 30 ลิปดาตะวันออก ถึงละติจดู 12 องศา
เหนือ และลองจิจูด 117 องศา 50 ลิปดาตะวันออก5 เป็นแนวยาวประมาณ
900 กิโลเมตร (ดูภาพที่ 4.29)
หมู่เกาะสแปรตลีย์ประกอบด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์แบบต่างๆ
(geographical feature) มากกว่า 170 ประเภท เช่น เกาะ (island) เกาะ
เล็กเกาะน้อย (islet) สันดอนหรือหาดทราย (bank/shoal) เกาะเตี้ยเล็กๆ
สันดอน หรือโขดหินที่เรียกว่า เคย์ (cay) โขดหินหรือแนวปะการัง (reef)
สันดอนจมน้ำ� (submerged bank) แนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า
(atoll) และพืน้ ทีเ่ หนือน้�ำ ขณะน้�ำ ลด (low-tide elevation) หรือ “เกาะเทียม
(pseudo-islands)” โดยพื้นที่ 37 แห่งเป็นเกาะขนาดเล็ก (tiny island)
และมีพื้นที่อีกประมาณ 300-400 แห่งที่ไม่สามารถตั้งรกรากอาศัยอยู่ได้
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อีกประมาณ 230 แห่งเป็นโขดหินหรือแนวปะการังและ
หาดทราย โดยมีการตั้งชื่อพื้นที่เหล่านี้แล้วจำ�นวนกว่า 100 แห่ง แต่มีเพียง
36 เกาะเท่านั้นที่มีความสูงมากกว่าระดับน้ำ�ทะเล โดยพื้นที่ทั้งหมดของ
หมู่เกาะสแปรตลีย์มีความยาวจากเหนือจรดใต้ประมาณ 550 ไมล์ทะเล และ
กว้างจากตะวันออกถึงตะวันตกประมาณ 650 ไมล์ทะเล อยู่ห่างจากชายฝั่ง
ทางทิศตะวันออกของเวียดนามประมาณ 650 กิโลเมตร อยู่ห่างจากชายฝั่ง
ทางทิศตะวันตกของฟิลปิ ปินส์ประมาณ 100 กิโลเมตร อยูห่ า่ งจากชายฝัง่ ทาง
ทิศเหนือของซาบาห์ 250 กิโลเมตร และซาราวัก 160 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ประมาณ 800,000 ตารางกิโลเมตร6 หรือประมาณ 233,000 ตารางไมล์
ทะเล (ดูภาพที่ 4.30 และ 4.31)

อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ
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ภาพที่ 4.29 แผนที่แสดงที่ตั้งหมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratly) ในทะเลจีนใต้
(ที่มา : Nationmaster เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2556/2013 เข้าถึงจาก http://
bit.ly/1I50s2j)
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ภาพที่ 4.30 แผนที่หมู่เกาะสแปรตลีย์ทางตะวันตกของเส้นลองจิจูด
155 องศา 18 ลิปดาตะวันออก (ที่มา : David Hancox and Victor Prescott.
“A Geographical Description of the Spratly Islands and an Account of
Hydrographic Surveys Amongst Those Islands,” in Maritime Briefing Vol. 1
No. 6 (International Boundaries Research Unit, University of Durham,
1995), p. 22. เข้าถึงเมือ่ 20 เมษายน 2557/2014 เข้าถึงจาก http://bit.ly/1Fi9oRE)

อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ
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ภาพที่ 4.31 แผนที่หมูเ่ กาะสแปรตลียท์ างตะวันออกของเส้นลองจิจูด
155 องศา 18 ลิปดาตะวันออก (ที่มา : เช่นเดียวกับภาพที่ 4.30, p. 23)
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ในบรรดาเกาะทั้งหลาย เกาะอีตู อาบา (Itu Aba) หรือไท่ผิงต่าว
(Taiping Dao) เป็นเกาะทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ (ดูภาพที่ 4.32) โดยมีความยาว
1.4 กิโลเมตร (0.87 ไมล์) และความกว้าง 402 เมตร (0.25 ไมล์) หรือคิดเป็น
พื้นที่ขนาด 0.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 106 เอเคอร์ และเป็นเกาะแห่งเดียว
ที่มีแหล่งน้ำ�จืด7 เกาะแห่งนี้ถูกครอบครองโดยไต้หวันตั้งแต่ปี 2489/1946
มีการก่อสร้างฐานทัพถาวรตั้งแต่ปี 2499/1956 ต่อมาในปี 2546/2000
ไต้หวันส่งหน่วยป้องกันชายฝั่ง (Coast Guard) เคลื่อนกำ�ลังพลพร้อมอาวุธ
จำ�นวน 100 นายไปยังเกาะอีตู อาบา (Itu Aba) เพื่อประจำ�การ และสร้าง
ทางวิ่งเครื่องบิน (airstrip) ขึ้นในปี 2551/2008 และมีการซ่อมบำ�รุงโดย
ใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยขยายลานบินให้มีขนาดยาว
1,200 เมตร เพือ่ ให้เครือ่ งบินซี 130 (C-130 cargo planes) สามารถลงจอดได้
โดยคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จและพร้อมใช้งานในเดือนกุมภาพันธ์ 2558/20158
ส่วนเกาะอื่นๆ เช่น เกาะสแปรตลีย์ (Spratly) มีพื้นที่ 0.15 ตาราง
กิโลเมตร และมีอกี 5 เกาะทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า 0.1 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ เกาะถิตู
(Thitu) เกาะเวสต์ยอร์ก (West York) เกาะนอร์ธอีสต์ เคย์ (Northeast
Cay) เกาะเซาท์เวสต์ เคย์ (Southwest Cay) และเกาะแซนด์เคย์ (Sand
Cay)9 ส่วนเกาะที่มีความสูงที่สุดคือเกาะนามยิต (Namyit) โดยมีความสูง
อยู่ที่ 6.2 เมตร10 เกาะที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมีจำ�นวน 10 เกาะ ได้แก่
เกาะอีตู อาบา (Itu Aba) เกาะถิตู (Thitu) เกาะเวสต์ยอร์ก (West York)
เกาะนอร์ธอีสต์ เคย์ (Northeast Cay) เกาะเซาท์เวสต์ เคย์ (Southwest Cay)
เกาะแซนด์เคย์ (Sand Cay) เกาะเลาอิตา (Loaita) เกาะนามยิต (Namyit)
เกาะหนานชาน (Nanshan) และซินคาว (Sin Cowe) ในจำ�นวนนี้มีเพียง
ไม่กี่เกาะสามารถแสวงประโยชน์จากปุ๋ยธรรมชาติที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
มูลจากนกทะเล (guano) ได้แก่ เกาะสแปรตลีย์ (Spratly) เกาะอัมบอยญา
เคย์ (Amboyna Cay) และเกาะเซาท์เวสต์ เคย์ (Southwest Cay) โดย
แหล่งทำ�มาหากินของชาวประมงจากเกาะไหหลำ�และจากที่อื่นๆ อยู่บริเวณ
เกาะอีตู อาบา (Itu Aba) และเกาะถิตู (Thitu)

การอ้างสิทธิ์ของแต่ละประเทศ

การอ้างสิทธิค์ วามเป็นเจ้าของเหนือบรรดาลักษณะทางภูมศิ าสตร์แบบ
ต่างๆ ในหมูเ่ กาะสแปรตลียม์ คี วามน่าสนใจและท้าทายเป็นอย่างยิง่ ประเทศจีน

อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ
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ภาพที่ 4.32 ภาพเกาะอีตู อาบา (Itu Aba) หรือไท่ผิงต่าว (Taiping
Dao) เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาหมู่เกาะสแปรตลีย์ มีความยาว 1.4
กิโลเมตร (0.87 ไมล์) และความกว้าง 402 เมตร (0.25 ไมล์) หรือคิดเป็นพื้นที่
ขนาด 0.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 106 เอเคอร์ และเป็นเกาะแห่งเดียวทีม่ แี หล่งน้�ำ จืด
เกาะแห่งนีถ้ กู ครอบครองโดยไต้หวันตัง้ แต่ปี 2489/1946 มีการก่อสร้างฐานทัพถาวร
ตัง้ แต่ปี 2499/1956 ต่อมาในปี 2546/2000 ไต้หวันส่งหน่วยป้องกันชายฝัง่ (Coast
Guard) เคลือ่ นกำ�ลังพลพร้อมอาวุธจำ�นวน 100 นายไปยังเกาะอีตู อาบา (Itu Aba)
เพื่อประจำ�การ และสร้างทางวิ่งเครื่องบิน (airstrip) ในปี 2551/2008 ซึ่งสามารถ
เห็นเป็นทางยาวพาดผ่านกลางเกาะ และมีการซ่อมบำ�รุงโดยใช้งบประมาณกว่า
100 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยขยายลานบินให้มขี นาดยาว 1,200 เมตร เพือ่ ให้เครือ่ งบิน
ซี 130 (C-130 cargo planes) สามารถลงจอดได้ โดยคาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จและ
พร้อมใช้งานในเดือนกุมภาพันธ์ 2558/2015 (ทีม่ า : Asia Maritime Transparency
Initiative เข้าถึงเมือ่ 20 กันยายน 2556/2013 เข้าถึงจาก http://bit.ly/17R5O6S)
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และไต้หวันอ้างสิทธิเ์ หนือหมูเ่ กาะสแปรตลียท์ งั้ หมด โดยให้เหตุผลว่าชาวจีน
เป็นผูค้ น้ พบและใช้อ�ำ นาจปกครองเป็นชาติแรก มีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ยาวนานมาตัง้ แต่สมัยราชวงศ์ฮนั่ และประเทศต่างๆ ก็รบั รองอำ�นาจอธิปไตย
ของจีนเรื่อยมาจนถึงศตวรรษที่ 2011
ในขณะที่เวียดนามส่งทหารเข้าไปควบคุมหลายพื้นที่ของหมู่เกาะ
สแปรตลียต์ งั้ แต่ปี 2516/1973 โดยอ้างสิทธิต์ งั้ แต่ยคุ ทีอ่ าณานิคมของฝรัง่ เศส
ปกครองเวียดนาม เพราะฝรั่งเศสเคยใช้อำ�นาจควบคุมหมู่เกาะเล็กๆ 7
แห่ง ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1930 จนกระทั่งญี่ปุ่นบุกเข้ามาในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเดือนสิงหาคม 2481/1938 ฝรั่งเศสจึงได้เข้าไป
ครอบครองเกาะเหล่านั้นอย่างจริงจัง โดยญี่ปุ่นใช้เกาะอีตู อาบา (Itu Aba)
เป็นฐานทัพเรือดำ�น้ำ� แต่ญี่ปุ่นต้องถอนกำ�ลังออกจากเกาะในปี 2489/1945
ตามสนธิสญ
ั ญาสันติภาพเมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2494/1951 โดยญีป่ นุ่ ประกาศ
สละสิทธิเ์ หนือเกาะสแปรตลียแ์ ต่ไม่มปี ระเทศใดรับรองคำ�ประกาศของญีป่ นุ่ 12
ต่อมาไต้หวันจึงเข้าครอบครองพื้นที่เกาะอีตู อาบา (Itu Aba) ระหว่างปี
2489-2493/1946-1950 และในปี 2499/1956 จนถึงปัจจุบัน
ฟิลปิ ปินส์อา้ งสิทธิเ์ ข้ายึดครองเกาะเล็กเกาะน้อยบางส่วนของหมูเ่ กาะ
สแปรตลีย์มาตั้งแต่ปี 2513/1970 ฟิลิปปินส์อ้างว่าพื้นที่หมู่เกาะดังกล่าวไม่มี
เจ้าของและอ้างข้อกฎหมายตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเลปี 2525/1982
ส่วนมาเลเซียเข้าไปควบคุมพื้นที่บางส่วนทางตอนใต้ของหมู่เกาะ
สแปรตลีย์ในปี 2520/1977 และสามารถยึดพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่ แนวปะการัง
สวอลโล (Swallow Reef) แนวปะการังอาร์ดาเซียร์ (Ardasier Reef)
แนวปะการังมาริวัลเลส (Marivales Reef) โดยการประกาศไหล่ทวีปตาม
ทีก่ �ำ หนดไว้ในกฎหมายทะเล ทั้งนี้ บรูไนประกาศอ้างสิทธิ์เหนือแนวปะการัง
ลุยซ่า (Louisa Reef) แต่ไม่ได้ส่งกองกำ�ลังเข้าไปประจำ�ในพื้นที่
การอ้างสิทธิค์ วามเป็นเจ้าของเหนือบรรดาลักษณะทางภูมศิ าสตร์แบบ
ต่างๆ ในหมูเ่ กาะสแปรตลีย์ สามารถดูได้จากตารางที่ 4.5 และแผนผังตำ�แหน่ง
กองทหาร (Outpost) และลานบิน (Airfield) ในพื้นที่หมู่เกาะสแปรตลีย์
ในภาพที่ 4.33 รวมทั้งแผนที่แสดงพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ในภาพที่ 4.34
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ตารางที่ 4.5 แสดงการครอบครองพืน้ ทีห่ มูเ่ กาะสแปรตลียโ์ ดยบรูไน มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีนและไต้หวัน
ประเทศ ที่
บรูไน

1

มาเลเซีย 1
2
3
ฟิลปิ ปินส์ 1
2
3
4
5
6
7
8
เวียดนาม 1
2
3
4

ชื่อพื้นที่ (Feature)

พิกัดภูมิศาสตร์

ปีที่เข้า
ครอบครอง

แนวปะการังลุยซ่า
(Louisa Reef)

06° 20′ 07″ 113° 16′ 47″

อ้างสิทธิ์
2535/1992

แนวปะการังสวอลโล
(Swallow Reef)
แนวปะการังอาร์ดาเซียร์
(Ardasier Reef)
แนวปะการังมาริวัลเลส
(Marivales Reef)

07° 24′ 00″ 113° 48′ 00″

2520/1977

07° 37′ 00″ 113° 56′ 00″

2520/1977

07° 58′ 30″ 113° 56′ 00″

2522/1979

เกาะหนานซาน
(Nanshan Island)
เกาะแฟลท (Flat Island)
เกาะถิตู (Thitu Island)
เกาะเลาอิตา
(Loaita or South Island)
เกาะนอร์ธอีสต์ เคย์
(Northeast Cay)
เกาะเวสต์ยอร์ก
(West York Island)
พานาตา (Panata)
แนวปะการังคอมโมดอร์
(Commodore Reef)

10° 44′ 00″ 115° 48′ 00″

2513/1970

10° 49′ 00″ 115° 49′ 30″
11° 02′ 30″ 112° 16′ 30″
10° 40′ 50″ 114° 25′ 00″

2513/1970
2514/1971
2514/1971

11° 27′ 03″ 114° 21′ 01″

2514/1971

11° 05′ 00″ 115° 00′ 00″

2514/1971

10° 44′ 01″ 114° 21′ 00″
08° 22′ 00″ 115° 13′ 00″

2531/1978
2533/1980

เกาะนามยิต (Namyit Island)
เกาะเซาท์เวสต์ เคย์ (Southwest
Cay)
ตุนเชียน ซาโจว (Dunqian
Shazhou)
เกาะสแปรตลีย์ (Spratly Island)

10° 11′ 00″ 114° 21′ 30″
11° 25′ 30″ 114° 19′ 20″

2516/1973
2516/1973

10° 22′ 55″ 114° 28′ 00″

2516/1973

08° 39′ 00″ 111° 54′ 40″

2516/1973

10
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ประเทศ ที่
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อพื้นที่ (Feature)

พิกัดภูมิศาสตร์

ปีที่เข้า
ครอบครอง

เกาะซินคาว (Sin Cowe Island)
เกาะอัมบอยญา เคย์ (Amboyna
Cay)
หร่านชิง ซาโจว (Ranqing
Shazhou)
แนวปะการังเซ็นทรัล (Central
Reef)
แนวปะการังเพียสัน (Pearson
Reef)
แนวปะการั ง บาร์ ค แคนาดา
(Bargue Canada Reef)
แนวปะการังเวสต์ (West Reef)
แนวปะการังเท็นเนนต์ (Tennent
Reef)
แนวปะการังแลดด์ (Ladd Reef)
แนวปะการังดิสคัฟเวอรีเกรท
(Discovery Great Reef)
แนวปะการังอีสต์ (East Reef)
แนวปะการังอลิสัน (Alison
Reef)
แนวปะการังคอร์นวัลลิส เอส.
(Cornwallis S. Reef)
แนวปะการังเพ็ทลีย์ (Petley
Reef)
แนวปะการังเซาท์ (South Reef)
แนวปะการังคอลลินส์ (Collins
Reef)
โฉงเจียว (Qiong Jiao)
บอมเบย์แคสเซิล (Bombay
Castle)
สันดอนปรินส์ออฟเวลส์ (Prince
of Wales Bank)

09° 54′ 00″ 114° 20′ 00″
07° 54′ 00″ 112° 54′ 00″

2516/1973
2516/1973

09° 52′ 30″ 114° 34′ 40″

2521/1978

08° 56′ 00″ 112° 22′ 00″

2521/1978

08° 58′ 00″ 113° 42′ 00″

2521/1978

08° 10′ 00″ 113° 18′ 00″

2530/1987

08° 52′ 00″ 112° 14′ 00″
08° 52′ 00″ 114° 39′ 00″

2531/1988
2531/1988

08° 39′ 00″ 111° 40′ 00″
10° 04′ 00″ 114° 52′ 00″

2531/1988
2531/1988

08° 49′ 00″ 112° 36′ 00″
08° 49′ 00″ 114° 00′ 00″

2531/1988
2531/1988

08° 45′ 00″ 114° 13′ 00″

2531/1988

10° 24′ 50″ 114° 34′ 00″

2531/1988

11° 23′ 00″ 114° 18′ 00″
09° 46′ 00″ 114° 15′ 00″

2531/1988
2531/1988

09° 46′ 00″ 114° 22′ 00″
07° 56′ 00″ 111° 42′ 30″

2532/1989
2532/1989

08° 08′ 00″ 110° 27′ 00″

2533/1990
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ปีที่เข้า
ครอบครอง

เวียดนาม 24 สันดอนแวงการ์ด (Vanguard 07° 32′ 00″ 109° 43′ 00″
Bank)
25 สันดอนปรินส์คอนสอร์ท (Prince 07° 55′ 00″ 109° 58′ 00″
Consort Bank)

2533/1990

จีน/
ไต้หวัน

10° 22′ 55″ 114° 22′ 00″

2499/1946

09° 32′ 30″ 112° 54′ 00″

2531/1988

09° 42′ 30″ 114° 16′ 00″

2531/1988

09° 54′ 00″ 114° 29′ 15″
10° 13′ 00″ 114° 14′ 00″

2531/1988
2531/1988

10° 54′ 00″ 114° 06′ 00″
08° 54′ 00″ 112° 51′ 00″

2531/1988
2531/1988

09° 55′ 00″ 115° 32′ 00″

2538/1995

1
2
3
4
5
6
7
8

เกาะอิตู อาบา (Itu Aba Island)
ไต้หวัน
Fiery Cross/NW Investigator
Reef
แนวปะการังจอห์นสัน (Johnson
Reef)
ดงเหมิน เจียว (Dongmen Jiao)
แนวปะการังเกเฟิน (Gaven
Reef)
แนวปะการังซูบี (Subi Reef)
แนวปะการั ง กั ว ร์ เ ตอรอน
(Guarteron Reef)
แนวปะการังมิสชีฟ (Mischief
Reef)

2534/1991

ทีม่ าของตาราง : ปรับปรุงจาก Pan Shiying. “The Nansha Islands,”
Window. September 3, 199313
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ภาพที่ 4.33 แผนผังตำ�แหน่งกองทหาร (Outpost) และลานบิน (Airfield)
ในพื้นที่หมู่เกาะสแปรตลีย์ (ที่มา : Asia Maritime Transparency Initiative
เข้าถึงเมื่อ 28 พฤษภาคม 2558/2015 เข้าถึงจาก http://bit.ly/1AvQ8Us)
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ภาพที่ 4.34 แผนที่แสดงพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้และการอ้างสิทธิ์
ครอบครองพื้นที่ในหมู่เกาะสแปรตลีย์ของประเทศต่างๆ (ที่มา : Velencia, Mark
J. and Jon M. Van Dyke. Sharing The Resource of the South China Sea,
University of Hawaii Press, 1999. เข้าถึงเมื่อ 20 กันยายน 2556/2013 เข้าถึง
จาก http://bit.ly/1I50KpV)
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จีนและไต้หวัน
การอ้างสิทธิ์ของจีนและไต้หวันอยู่บนพื้นฐานทางประวัติศาสตร์
(historic claim)14 เพราะเป็นผู้ค้นพบ (discovery) และใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่อง (continuous usage) เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางทหารมา
เป็นเวลายาวนานนับพันปี จนกระทั่งในปี 2490/1947 รัฐบาลพรรคชาตินิยม
พรรคก๊กมินตั๋ง (Kuomintang) เผยแพร่แผนที่หมู่เกาะทะเลจีนใต้ (NanHai-Zhu-Dao-Wei-Tz-Tu หรือ Map of Locations of South China
Sea Islands) โดยใช้เส้นประจำ�นวน 11 เส้น15 (ดูภาพที่ 4.35) เพื่อเป็น
เส้นเขตแดนของหมู่เกาะ (islands) เกาะเล็กเกาะน้อย (islets) แนวปะการัง
(reef) สันดอน (bank) และน่านน้ำ�โดยรอบ16 แต่ต่อมามีการลบเส้นประ
จำ�นวน 2 เส้นในอ่าวตังเกีย๋ ออกไป ทำ�ให้กลายเป็นแผนที่ 9 เส้นประ (ดูภาพ
ที่ 4.36) แผนที่นี้มีรูปร่างคล้ายลิ้น (tongue-like configuration) หรือเส้น
รูปตัวยู (U-Shape Line) ครอบคลุมหมูเ่ กาะพาราเซล (Paracels) แต่ไม่ได้
ระบุหมูเ่ กาะสแปรตลีย์ (Spratlys) โดยมีขอ้ ความว่า “รัฐบาลของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนจะประกาศเส้นฐานที่เหลือของทะเลอาณาเขตของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนในเวลาอื่น”17 และจีนประกาศเส้นฐาน (baseline) เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม 2539/1996 แต่ไม่ได้ประกาศเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะ (Exclusive
Economic Zone – EEZ) ซึ่งแม้ว่าการอ้างสิทธิ์ของจีนจะไม่มีความชัดเจน
ในแง่กฎหมายระหว่างประเทศ แต่บ่อยครั้งที่ถ้อยแถลงและปฏิบัติการของ
จีนทำ�ให้ทราบว่าจีนยังคงยืนยันการอ้างสิทธิ์น่านน้ำ�และทรัพยากรภายใน
ขอบเขตของเส้นประที่จีนประกาศเอาไว้
ในบทความของพาน สืออิง (Pan Shiying) นักวิจัยอาวุโสแห่ง
สถาบันเพื่อการศึกษาเทคโนโลยีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Institute for
International Technological Economic Studies) ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่ง
เผยแพร่เมือ่ ปี 2537/1994 ได้อธิบายว่าเส้นประเหล่านีเ้ ป็น “การอ้างสิทธิท์ าง
ประวัตศิ าสตร์ (historic title)”18 ซึง่ เป็นการอธิบายตามแนวคิดของกองทัพ
ปลดปล่อยประชาชน หรือ People's Liberation Army – Navy (PLAN)
ที่ถือว่าการอ้างสิทธิ์ของจีนเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศที่มีอยู่ใน
ช่วงเวลานั้น และระบุว่าหลังจากที่มีการประกาศเส้นประแล้วก็มีประเทศ
ใดโต้แย้งหรือประท้วงจีนเป็นเวลายาวนานหลายปี และมีนักวิชาการอีก
หลายคนผลิตซ้ำ�แผนที่ฉบับนี้ ทั้งนี้ พาน สืออิง (Pan Shiying) ยังตั้งข้อ
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ภาพที่ 4.35 แผนที่อ้างสิทธิ์ทะเลจีนใต้ฉบับทางการของไต้หวันหรือ
สาธารณรัฐจีน (Republic of China) ตีพิมพ์เมื่อธันวาคม 2489/1946 เผย
แพร่เมื่อปี 2490/1947 (ที่มา : Nien-Tsu Alfred Hu, South China Sea:
Troubled Waters or a Sea of Opportunity? (Ocean Development &
International Law, 41:3, 2010), p. 208.)
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ภาพที่ 4.36 แผนที่ 9 เส้นประซึง่ จีนนำ�ส่งให้แก่คณะกรรมาธิการกำ�หนด
ขอบเขตของไหล่ทวีป (Commission on the Limits of the Continental
Shelf – CLCS) (ที่มา : CML/17/2009 – Submission by the PRC to
the UN Commission on the Limits of the Continental shelf, United
Nations. (May 7, 2009), p. 2. เข้าถึงเมื่อ 12 มิถุนายน 2558/2015 เข้าถึง
จาก http://bit.ly/QKlRLV)
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สังเกตอีกว่าเส้นประของจีนมีจดุ อ่อนตรงทีไ่ ม่ใช่เส้นตรงเนือ่ งจากการลากเส้น
เขตแดนไม่สามารถเกิดจากเส้นประในแบบของจีนได้ แต่ก็ชี้ให้เห็นว่าแนว
เส้นประของจีนยังสามารถนำ�ไปสูก่ ารสร้างพืน้ ทีพ
่ ฒ
ั นาร่วมกันของภูมภิ าคได้
บทความชิ้นที่สองเสนอโดยนักวิชาการชาวไต้หวันชื่อ ซ่ง เยี่ยนฮุย
(Song Yann-Huei)19 อธิบายว่าจีนมีการอ้างสิทธิ์แต่เพียงดินแดนทางบก
โดยไม่ได้สรุปอย่างชัดเจนว่าสถานะของน่านน้�ำ ภายในเส้นประเหล่านีค้ อื อะไร
ซึ่งทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China – PRC)
และรัฐบาลไต้หวัน ไม่เคยกีดกันหรือต่อต้านการเดินเรือของประเทศต่างๆ ที่
ผ่านเข้าออกในเขตน่านน้�ำ ของจีนตามเส้นประดังกล่าวเลยและจีนไม่เคยอ้าง
ว่าน่านน้ำ�ตามแนวเส้นประ คือ ทะเลประวัติศาสตร์ (Historic Waters)20
แต่จนี อาจลากเส้นฐานเชือ่ มต่อกับหมูเ่ กาะสแปรตลีย์ (Spratly Islands) เพือ่
อ้างว่าเส้นฐานนีก้ �ำ หนดเขตน่านน้�ำ ภายใน โดยนอกเส้นฐานก็จะมีสถานะเป็น
เขตเศรษฐกิจจำ�เพาะ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2538/1995 นายเฉิน กว๋อฟ่าง
(Shen Guofang) โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ระบุว่าจีนให้
ความสำ�คัญกับการเดินเรือทีป่ ลอดภัยและเสรีในช่องทางเดินเรือนานาชาติใน
ทะเลจีนใต้ และการอ้างสิทธิข์ องจีนจะเป็นปัญหาในอนาคต21 แต่กไ็ ม่สามารถ
อธิบายได้ว่าการอ้างสิทธิ์ของจีนหมายความว่าอะไร ต่อมาภายหลังเดือน
พฤษภาคม 2538/1995 มีการระบุว่าจีนได้ละทิ้งการอ้างสิทธิ์อันคลุมเครือ
ก่อนหน้านี้ โดยเปลีย่ นมาเป็นการอ้างสิทธิน์ า่ นน้�ำ ในทะเลจีนใต้โดยใช้แผนที่
เส้นประ 9 เส้น แต่ความต้องการที่แท้จริงของฝ่ายจีนก็ยังไม่ชัดเจน เพราะ
การอ้างสิทธิท์ างประวัตศิ าสตร์ยอ่ มไม่มเี หตุผลหนักแน่นเพียงพอ แต่การทีจ่ นี
ยืนกรานอ้างสิทธิด์ งั กล่าวก็สง่ ผลให้เกิดความยากลำ�บากในการปักปันเขตแดน
ในทะเลจีนใต้อย่างยิ่ง นอกจากนี้ การที่ไต้หวันเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับ
ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ยิ่งทำ�ให้ความซับซ้อนของปัญหาเพิ่มมากขึ้น
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2536/1993 ไต้หวันประกาศใช้ “แนวนโยบาย
ต่อทะเลจีนใต้ (Policy Guidelines for the South China Sea)” ซึ่ง
ยืนยันอำ�นาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ หมู่เกาะพาราเซล (Paracels
Islands) สันดอนแมคเคิลฟีลด์ (Macclesfield Bank) และหมู่เกาะปราตาส
(Pratas Island) พร้อมทั้งระบุว่าอาณาบริเวณของทะเลจีนใต้ในเขตทะเล
ประวัตศิ าสตร์ คือ เขตแดนภายใต้อ�ำ นาจการบังคับใช้กฎหมายของสาธารณรัฐ
จีน (Republic of China) ซึ่งมีสิทธิและผลประโยชน์โดยสมบูรณ์ และใน
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เดือนเมษายน 2538/1995 กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันได้ประกาศว่า
ไต้หวันมีอำ�นาจอธิปไตยเหนือเขตแดนตามเส้นรูปตัวยู และเข้าครอบครอง
อาณาบริเวณที่ใหญ่ที่สุดของเกาะสแปรตลีย์ คือ อีตู อาบา (Itu Aba) หรือ
ไท่ผิงต่าว (Taiping Dao) โดยส่งนาวิกโยธินจำ�นวน 600 นายไปประจำ�
การอยู่บนเกาะแห่งนี22้ ซึ่งปฏิบัติการของไต้หวันเป็นไปเพื่อสนับสนุนจุดยืน
ของจีน และกองทหารของจีนทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของหมูเ่ กาะสแปรตลียไ์ ด้รบั
เสบียงอาหารและน้�ำ จืดจากกองกำ�ลังของไต้หวันบนเกาะอีตู อาบา (Itu Aba)
และเมื่อไม่นานมานี้ จีนได้เดินหน้าก่อสร้างมหากำ�แพงทราย
(Great Wall of Sand)23 ในพื้นที่หมู่เกาะสแปรตลีย์ที่จีนครอบครอง โดย
นายหวัง ยี่ (Wang Yi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน
ยืนยันว่าเป็นการก่อสร้างสิ่งอำ�นวยความสะดวกที่จำ�เป็นบนเกาะและแนว
ปะการังซึ่งจีนเป็นเจ้าของ ซึ่งจะทำ�ให้จีนสามารถค้ำ�จุนการเดินเรืออย่างเสรี
บนเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือในทะเลจีนใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 2557/2014 จีนได้ถมทรายลงบนพื้นที่
แนวปะการังเฟียรี่ครอส (Fiery Cross) ขนาดยาว 3 กิโลเมตร กว้าง 200300 เมตร24 รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ด้วย (ดูภาพที่ 4.37 และ 4.38)
ภาพที่ 4.37 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงความเปลีย่ นแปลงของพืน้ ทีแ่ นวปะการัง
เกเฟิน (Gaven Reef) ในหมูเ่ กาะสแปรตลีย์ หลังจากมีการขยายการก่อสร้างของจีน
รูปซ้ายสุดคือวันที่ 30 มีนาคม 2557/2014 รูปกลางคือวันที่ 7 สิงหาคม 2557/2014
และรูปขวาสุดคือวันที่ 30 มกราคม 2558/2015 (ที่มา : Clive Schofield. “Why
the world is wary of China's 'great wall of sand' in the sea,” in CNN, May
14, 2015. เข้าถึงเมือ่ 17 มิถนุ ายน 2558/2015 เข้าถึงจาก http://cnn.it/1GsSwKE)
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ภาพที่ 4.38 ภาพถ่ายจากกองทัพอากาศฟิลปิ ปินส์แสดงให้เห็นการก่อสร้าง
บนพืน้ ทีแ่ นวปะการังจอห์นสัน (Johnson Reef) ในหมูเ่ กาะสแปรตลีย์ เมือ่ วันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2558/2015 (ทีม่ า : Reuters in Beijing. “Land reclamation work in
part of South China Sea is near completion, China says,” in The Guardian,
Tuesday 16 June 2015. เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2558/2015 เข้าถึงจาก http://
bit.ly/1JTNhHU)

เวียดนาม
การอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ของเวียดนามมีพื้นฐานมาจาก
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน โดยกล่าวว่าชาวเวียดนามเป็นผู้ค้นพบหมู่เกาะ
สแปรตลีย์และเรียกหมู่เกาะแห่งนี้ว่า เตรื่อง ซา (Truong Sa) มีการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง (continuous usage) และมีการครอบครอง
อย่างมีประสิทธิภาพ (effective occupation)25 มาตั้งแต่ปี 2358/1815 ซึ่ง
เวียดนามได้สง่ คณะสำ�รวจออกไปสำ�รวจเส้นทางเดินเรือ จนกระทัง่ ปี 2501/1958
เวียดนามจึงทำ�แผนทีอ่ ากาศยานโดยรวมเอาหมูเ่ กาะสแปรตลียเ์ ข้ามาเป็นส่วน
หนึง่ ของเวียดนาม นอกจากนี้ เวียดนามยังเคยประกาศอ้างสิทธิเ์ หนือหมูเ่ กาะ
สแปรตลียใ์ นการประชุมสันติภาพทีน่ ครซานฟรานซิสโกในปี 2494/1951 และ
อ้างหลักการตกทอดของดินแดนจากเจ้าอาณานิคม (uti possidetis)26 ในสมัย
ที่เวียดนามเคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปี 2327/1884 ซึ่งฝรั่งเศส
เคยเข้าไปยึดครองบางส่วนของหมู่เกาะสแปรตลีย์ โดยในวันที่ 23 เมษายน
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2473/1930 กระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสได้ประกาศผนวกเกาะ
สแปรตลีย์ (Spratly) ให้เป็นของฝรัง่ เศส และในวันที่ 21 ธันวาคม 2476/1933
ข้าหลวงใหญ่แห่งอินโดจีนฝรัง่ เศสก็ได้ออกประกาศผนวกดินแดนในหมูเ่ กาะ
สแปรตลีย์เพิ่มเติมอีก 9 เกาะ27
ความน่าสนใจคือ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2501/1958 รัฐบาลจีนหรือ
สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China) ประกาศอ้างสิทธิ์
ทะเลอาณาเขต (territorial sea) เป็นระยะ 12 ไมล์ทะเล รวมถึงหมูเ่ กาะต่างๆ
ในทะเลจีนใต้ รัฐบาลเวียดนามเหนือหรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม
(Democratic Republic of Vietnam – DRVN) โดยนายฟาม วัน ด่ง
(Pham Van Dong) นายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือได้สง่ บันทึกทางการทูต
(diplomatic note) ลงวันที่ 14 กันยายน 2501/1958 ไปยังนายโจว เอินไหล
(Zhou Enlai) นายกรัฐมนตรีของจีน เพือ่ รับรองการประกาศทะเลอาณาเขต
และหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลจีนใต้ของจีนความว่า “รัฐบาลเวียดนามรับรอง
คำ�ประกาศ...และจะให้ทกุ องค์กรของรัฐร่วมกันมุง่ ไปยังการสร้างความเคารพ
เชือ่ มัน่ ต่อทะเลอาณาเขตของจีนในระยะ 12 ไมล์ทะเล ในทุกความสัมพันธ์กบั
จีนทางทะเล”28 (ดูภาพที่ 4.39)
ต่อมาในปี 2525/1982 เวียดนามได้ประท้วงแผนทีใ่ หม่ (New Map)
หรือเปอตา บารู (Peta Baru) ของมาเลเซีย หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็มีการ
แลกเปลีย่ นเอกสารบันทึกการประท้วงอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศ
ตามมาด้วยการประกาศทะเลอาณาเขต (territorial water) ของเวียดนามซึง่
อ้างสิทธิเ์ หนือพืน้ ทีแ่ นวปะการังสวอลโล (Swallow Reef) ในเดือนพฤศจิกายน
2525/1982 ต่อมาอีก 2 เดือน คือ ในเดือนมกราคมปี 2526/1983 มาเลเซีย
ได้สง่ บันทึกทางการทูตเพือ่ ปฏิเสธเส้นฐาน (baseline) ของเวียดนาม และใน
วันที่ 25 มีนาคม 2526/1983 เวียดนามจึงมีเอกสารตอบกลับไปยังมาเลเซีย
โดยระบุว่าเส้นฐานไหล่ทวีป (Continental Shelf Baseline) ของเวียดนาม
นั้นถูกต้องเนื่องจากสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ29
ในปี 2521/1978 มีการเผชิญหน้าทีเ่ กือบจะนำ�ไปสูก่ ารปะทะกันเมือ่ คณะ
ของวิศวกรชาวมาเลเซียเดินทางเข้าไปยังหมูเ่ กาะอัมบอยญา เคย์ (Amboyna
Cay) เพือ่ ปักเสาหินเป็นเครือ่ งหมายไว้ในบริเวณใกล้กบั เสาหินของเวียดนามซึง่
ปักเอาไว้กอ่ นหน้านัน้ เนือ่ งจากเวียดนามเคยเข้าไปครอบครองเกาะอัมบอยญา
เคย์ (Amboyna Cay) ถึง 2 ครั้ง คือ ในปี 2499/1956 และ 2516/1973
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ภาพที่ 4.39 บันทึกทางการทูต (diplomatic note) นายฟาม วัน ด่ง (Pham
Van Dong) นายกรัฐมนตรีของเวียดนามเหนือ ลงวันที่ 14 กันยายน 2501/1958
รับรองการประกาศทะเลอาณาเขตและหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลจีนใต้ของจีน (ที่มา :
“Vietnamese Recognition and Support for China's Sovereignty Over Spratly
Islands and Paracel Islands Prior to 1975,” in Vietnamese Claims on the
Spratly Islands (Quan Dao Truong Sa). เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2558/2015
เข้าถึงจาก http://bit.ly/1BnbbbQ)
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แต่ไม่เคยมีการอาศัยอยู่อย่างถาวร และเมื่อมาเลเซียทำ�การปักเสาหินในปี
2521/1978 เวียดนามก็ได้กลับเข้ามายังเกาะนี้อีกครั้งในปี 2522/1979 และ
ถอนเสาหินของมาเลเซียออก ทำ�ให้เวียดนามไม่ถอนกำ�ลังออกจากเกาะ
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และยังทำ�การก่อสร้างสิ่งอำ�นวยความสะดวกทาง
เรือและทางอากาศรวมถึงการสร้างลานบินไว้ด้วย โดยรวมแล้วนับตั้งแต่ปี
2539/1996 เวียดนามได้เข้าไปครอบครองพื้นที่ในหมู่เกาะสแปรตลีย์จำ�นวน
25 แห่ง พร้อมทั้งมีสิ่งปลูกสร้างต่างๆ และกองกำ�ลังประจำ�การจำ�นวนกว่า
600 นาย30
ฟิลิปปินส์
การอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ของฟิลิปปินส์มีพื้นฐานมา
จากความสนใจต่อผลประโยชน์ด้านความมั่นคงและแหล่งน้ำ�มันในน่านน้ำ�
ทะเลจีนใต้มาตั้งแต่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยอ้างว่าเกาะเหล่านี้
เป็นดินแดนที่ไม่มีเจ้าของ (terra nullius) หรือละทิ้งการครอบครองไปนาน
แล้ว และได้ประกาศอ้างสิทธิ์อย่างเป็นทางการในปี 2522/197931 ฟิลิปปินส์
อ้างถึงหลักการค้นพบ (discovery) และความใกล้เคียงในทางภูมิศาสตร์
(geographic contiguity)32
เมื่อนายทอมัส คลอมา (Thomas Cloma) ชาวฟิลิปปินส์อ้างว่าเป็น
ผู้ค้นพบมาตั้งแต่ปี 2490/1947 โดยมีคำ�แถลงการณ์ในวันที่ 16 พฤษภาคม
2499/1956 ว่าเขาได้ครอบครองและใช้ประโยชน์หมูเ่ กาะต่างๆ จำ�นวน 33 เกาะ
มีการทำ�มาหากินอย่างต่อเนื่องในพื้นที่หมู่เกาะสแปรตลีย์เป็นพื้นที่รวมกว่า
64,976 ตารางไมล์ทะเล และตัง้ ชือ่ หมูเ่ กาะเหล่านีว้ า่ กาลายาอัน (Kalayaan)
ซึ่งแปลว่า อิสระ (Freedom)33 ต่อมาในเดือนเมษายน 2515/1972 ฟิลิปปินส์
ประกาศให้หมู่เกาะกาลายาอัน (Kalayaan) เป็นเขตการปกครองส่วนหนึ่ง
ของจังหวัดปาลาวัน (Palawan) และแต่งตัง้ ให้นายทอมัส คลอมา (Thomas
Cloma) เป็นที่ปรึกษาพิเศษของเขตการปกครองแห่งนี้ด้วย34
ในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1970 ฟิลปิ ปินส์เริม่ เข้าไปครอบครองเกาะใน
หมูเ่ กาะสแปรตลียม์ ากขึน้ เนือ่ งจากเกิดความกังวลเรือ่ งความมัน่ คงหลังจาก
เวียดนามรวมเป็นหนึ่งและปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์อย่างสมบูรณ์ในปี
2518/1975 ต่อมาในปี 2521/1978 ฟิลปิ ปินส์ประกาศเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะ 200
ไมล์ทะเล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมู่เกาะกาลายาอัน (Kalayaan) นอกจากนี้ใน
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วันที่ 11 มิถนุ ายน 2521/1978 ประธานาธิบดีเฟอร์ดนิ านด์ มาร์กอส (Ferdinand
Marcos) ได้ออกคำ�สัง่ ประธานาธิบดีหมายเลข 1596 (Presidential Decree
No. 1596) ประกาศให้เกาะจำ�นวน 33 แห่งในหมูเ่ กาะสแปรตลียเ์ ป็นอาณาเขต
ของประเทศฟิลิปินส์35
ในเดือนมีนาคมปี 2531/1998 ทหารฟิลปิ ปินส์พบว่ามาเลเซียได้สร้าง
สิง่ ปลูกสร้างไว้ในพืน้ ที่ 2 แห่ง คือ สันดอนอินเวสติเกเตอร์ (Investigator Shoal)
และแนวปะการังเอริกา (Erica Reef) แต่ฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ทำ�การประท้วง
อย่างเป็นการ เนือ่ งจากได้รบั คำ�ยืนยันจากรัฐมนตรีตา่ งประเทศของมาเลเซีย
ในขณะนัน้ คือ นายอับดุลลาห์ บาดาวี (Abdullah Badawi) ว่า สิง่ ปลูกสร้าง
เหล่านี้ไม่ใช่การกระทำ�โดยรัฐบาลมาเลเซีย และต่อมาในเดือนมิถุนายน
ปี 2532/1999 มาเลเซียได้ทำ�การสร้างอาคาร 2 ชั้น ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
ท่าเรือ และเสาอากาศเรดาร์ ในพื้นที่ 2 แห่งนี้เพิ่มเติม36 แต่ครั้งนี้เวียดนาม
จีนและไต้หวันได้ประท้วงการกระทำ�ของมาเลเซีย ตามมาด้วยเหตุการณ์ปี
2531-2532/1998-1999 ซึง่ ฟิลปิ ปินส์ประท้วงทางการทูตไปยังมาเลเซีย ระบุวา่
มาเลเซียทำ�การล่วงล้�ำ เข้าไปยังสันดอนอินเวสติเกเตอร์ (Investigator Shoal)
ซึง่ ฟิลปิ ปินส์ถอื ว่าอยูใ่ นเขตแดนของตน และกล่าวหาว่าการกระทำ�เช่นนีข้ อง
มาเลเซียเป็นการละเมิด “ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยทะเลจีนใต้ (ASEAN
Declaration on The South China Sea)” เมื่อปี 2535/1992 ซึ่งลงนามที่
มะนิลา หรือปฏิญญามะนิลา (Manila Declaration) ซึง่ ตกลงกันว่าประเทศ
สมาชิกจะยับยัง้ ปฏิบตั กิ ารต่างๆ ของรัฐในพืน้ ทีห่ มูเ่ กาะสแปรตลีย์ โดยฟิลปิ ปินส์
เรียกร้องให้แก้ปัญหาอย่างสันติตามกลไก “สนธิสัญญามิตรภาพและความ
ร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation
in Southeast Asia – TAC)” ปี 2519/1976
การปะทะกันระหว่างมาเลเซียกับฟิลิปปินส์ดำ�เนินไปด้วยการใช้
คารมที่รุนแรงจากทั้งสองฝ่าย จากนั้นนายมหาเธร์ โมฮัมหมัด (Mahathir
Mohamad) นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้กล่าวย้ำ�ว่ามาเลเซียไม่ได้บุกรุก
เข้าไปในดินแดนของประเทศใด และกล่าวว่าสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ทำ�ขึ้น
เพื่อการวิจัยสภาพภูมิอากาศ การศึกษาชีวิตทางทะเล และการให้ความ
ช่วยเหลือและสนับสนุนทางการเดินเรือ ทำ�ให้นายโจเซฟ เอสตราดา (Joseph
Estrada) ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ตอบโต้ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ฟิลิปปินส์ก็
อาจพิจารณาการเข้าไปสร้างสิ่งปลูกสร้างของฝ่ายตนบ้าง37 ซึ่งฝ่ายมาเลเซีย
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ก็ตอบโต้ว่าการกระทำ�ของตนถูกต้องแล้วเพราะเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ภายในเขต
เศรษฐกิจจำ�เพาะของมาเลเซีย รัฐบาลฟิลปิ ปินส์ไม่เห็นด้วยกับข้อโต้แย้งของ
มาเลเซียและขู่ว่าจะนำ�เรื่องนี้เข้าไปยังที่ประชุมสหประชาชาติ และตั้งแต่ปี
2539/1996 ฟิลิปปินส์ส่งกองกำ�ลังจำ�นวน 595 นาย เข้าไปประจำ�ในหมู่เกาะ
สแปรตลีย์38 และในปัจจุบนั ฟิลปิ ปินส์ยงั คงครอบครองพืน้ ทีท่ งั้ หมดจำ�นวน 8
แห่ง ได้แก่ เกาะหนานซาน (Nanshan Island) เกาะแฟลท (Flat Island)
เกาะถิตู (Thitu Island) เกาะเลาอิตา (Loaita or South Island) เกาะ
นอร์ธอีสต์ เคย์ (Northeast Cay) เกาะเวสต์ยอร์ก (West York Island)
พานาตา (Panata) และแนวปะการังคอมโมดอร์ (Commodore Reef) โดย
ยังไม่มีการดำ�เนินการเพื่อระงับข้อพิพาทใดๆ
มาเลเซีย
มาเลเซียเริ่มต้นการอ้างสิทธิ์เหนือลักษณะทางภูมิศาสตร์บางส่วน
ของเกาะสแปรตลีย์ โดยการอ้างสิทธิ์ไหล่ทวีปตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม
2509/196639 และต่อมาในวันที่ 21 ธันวาคม 2522/1979 ซึ่งมีการจัดพิมพ์
แผนที่ใหม่ (New Map) หรือเปอตา บารู (Peta Baru) โดยมาเลเซียถือว่า
ลักษณะทางภูมิศาสตร์เหล่านี้อยู่ภายในไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะ
ของมาเลเซีย แต่ก็ถูกประท้วงในทันทีจากเวียดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน จีน
และไต้หวัน นอกจากนี้ มาเลเซียยังอ้างหลักการตกทอดของดินแดนจาก
เจ้าอาณานิคม (uti possidetis) อังกฤษที่เคยครอบครองเกาะดังกล่าวมา
ก่อน จนกระทั่งในวันที่ 19 พฤษภาคม 2526/1983 มาเลเซียแถลงอย่างเป็น
ทางการว่า สิทธิของมาเลเซียเหนือเกาะอัมบอยญา เคย์ (Amboyna Cay)
และแนวปะการังสวอลโล (Swallow Reef) เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นจากลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ แม้จะมีการอ้างสิทธิ์ของเวียดนามในแนวปะการังสวอลโล
(Swallow Reef) แต่มาเลเซียก็ยังเข้ายึดครองพื้นที่ในวันที่ 4 กันยายน
2526/1983 ทำ�ให้ฝ่ายเวียดนามทำ�การประท้วงทันทีในวันที่ 7 กันยายน
2526/1983 ต่อมาในปี 2531/1988 นายอับดุลลาห์ เช วาน (Abdullah Che
Wan) รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียแถลงว่าการ
อ้างสิทธิข์ องมาเลเซียนัน้ ถูกต้องเนือ่ งจากสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และในปี 2535/1992 ยัง ดิเปอร์ตวน อากง (Yang Dipertuan
Agong) หรือองค์ประมุขของประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางเข้าไปเยือนพื้นที่
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แนวปะการังสวอลโล (Swallow Reef) ซึ่งมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
เช่น ลานบิน (airstrip) รีสอร์ทประดาน้ำ� (dive resort) และมีทหารประจำ�
อยู่จำ�นวนประมาณ 70 นาย40 ในปี 2540/1997 มาเลเซียยังอ้างสิทธิ์บริเวณ
สันดอนลูโคเนีย (Luconia Shoal) แต่ไม่ได้เข้าครอบครอง โดยสันดอนนี้
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ สันดอนลูโคเนียเหนือ (North Luconia Shoals/
Gugusan Beting Raja Jarum) สันดอนลูโคเนียใต้ (South Luconia
Shoals/Gugusan Beting Patinggi Ali) และพืน้ น้�ำ ลูโคเนียกลาง (Central
Luconia Field) ซึ่งเป็นบริเวณที่มาเลเซียอนุญาตให้มีกิจกรรมดำ�น้ำ�ของ
นักท่องเทีย่ วและยังทำ�การวางท่อก๊าซผ่านไปยังเมืองตันจุง กิดรู อง (Tanjung
Kidurong) ในรัฐซาราวักด้วย เนื่องจากมาเลเซียมีความกังวลต่อข้อพิพาท
หมู่เกาะสแปรตลีย์ จึงได้ยุติกิจกรรมในการครอบครองพื้นที่เพิ่มเติมตั้งแต่
ปี 2542/1999 ปัจจุบันมาเลเซียเข้าครอบครองพื้นที่ทั้งหมดจำ�นวน 11 แห่ง
(ดูตารางที่ 4.6) มีการให้สมั ปทานการขุดเจาะน้�ำ มันแก่บริษทั จากสหรัฐอเมริกา
รวมทั้งพัฒนากองกำ�ลังทหารและยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่อง มีกองเรือติดตั้ง
ป้อมปืน มีการสร้างสนามบินและโรงแรมสำ�หรับนักท่องเทีย่ ว มาเลเซียได้รบั
งบประมาณในส่วนนี้เป็นจำ�นวนมาก41
ตารางที่ 4.6 แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ในหมู่เกาะสแปรตลีย์ที่ถูก
ครอบครองโดยมาเลเซียในปัจจุบัน
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (Features)

ปีทเี่ ข้าครอบครอง

แนวปะการังอาร์ดาเซียร์ (Ardasier Reef/Terumbu Ubi)

2529/1986
ทหาร 20 นาย

แนวปะการังดัลลัส (Dallas Reef/Terumbu Laya)

2530/1987

แนวปะการังเอริกา (Erica Reef/Terumbu Siput)

2541/1998

แนวปะการังลุยซ่า (Louisa Reef/Terumbu Semarang Barat Kecil)

2530/1987

แนวปะการังมาริวัลเลส (Marivales Reef/Terumbu Mantanani)

2529/1986 1 หมู่
ทหาร (platoon)
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ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (Features)

ปีทเี่ ข้าครอบครอง

แนวปะการังรอยัลชาร์ลอตต์ (Royal Charlotte Reef/Terumbu Semarang ไม่ปรากฏปี
Barat Besar)
แนวปะการังสวอลโล (Swallow Reef/Terumbu Layang–Layang)

2526/1983

สันดอนลูโคเนียเหนือ (North Luconia Shoals/Gugusan Beting Raja 2540/1997
Jarum)
สันดอนลูโคเนียใต้ (South Luconia Shoals/Gugusan Beting Patinggi Ali) 2540/1997
พื้นน้ำ�ลูโคเนียกลาง (Central Luconia Field)

2540/1997

สันดอนอินเวสติเกเตอร์ (Investigator Shoal/Terumbu Peninjau)

2532/1999

ที่มา : Asri Salleh, Che Hamdan Che Mohd Razali and
Kamaruzaman Jusoff. (2009), pp. 113.42
บรูไน
บรูไนเป็นประเทศทีม่ เี ศรษฐกิจพึง่ พิงอยูก่ บั การผลิตและส่งออกน้�ำ มัน
และก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น เพื่อการปกป้องแหล่ง
ผลประโยชน์และความมัน่ คงของประเทศจึงจำ�เป็นต้องประกาศอ้างสิทธิเ์ หนือ
ลักษณะทางภูมิศาสตร์บางส่วนในหมู่เกาะสแปรตลีย์จำ�นวน 2 แห่ง ได้แก่
แนวปะการังลุยซ่า (Louisa Reef) และแนวปะการังไรเฟิลแมน (Rifleman
Reef) โดยอ้างว่าอยูภ่ ายในเขตไหล่ทวีปทีข่ ยายออกไป (Extended Continental
Shelf) เป็นระยะ 350 ไมล์ทะเล โดยในเดือนกรกฎาคม 2536/1993 บรูไน
ได้ประกาศเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะ 200 ไมล์ทะเล แต่ก็ไม่ได้ส่งกำ�ลังทหาร
ไปยึดครองพื้นที่เหล่านั้น เนื่องจากขาดกำ�ลังทหาร แต่ก็มีโครงการพัฒนา
ศักยภาพทางทหารทั้งทางเรือและทางอากาศ43
จากทีก่ ล่าวมา สามารถสรุปเหตุผลทีแ่ ต่ละประเทศนำ�มาใช้ในการอ้าง
สิทธิ์อธิปไตยเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ได้ตามตารางที่ 4.7 ดังนี้
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ตารางที่ 4.7 สรุปเหตุผลที่ใช้อ้างสิทธิ์อธิปไตยเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ของแต่ละประเทศ
ประเทศ

เหตุผลที่ใช้ในการอ้างสิทธิ์อธิปไตย

จีนและไต้หวัน อ้างสิทธิ์ประวัติศาสตร์ (historic claim)
การค้นพบ (discovery)
การครอบครอง (occupation)
การใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง (continuous usage)
ประกาศทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนือ่ งตามแผนทีเ่ ส้นประรูปตัวยู (U-Shape Line)
เวียดนาม

อ้างสิทธิ์ประวัติศาสตร์ (historic claim)
การค้นพบ (discovery)
การครอบครอง (occupation)
การใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง (continuous usage)
การตกทอดของดินแดนจากเจ้าอาณานิคม (uti possidetis)

ฟิลิปปินส์

ดินแดนที่ไม่มีเจ้าของ (terra nullius) หรือละทิ้งการครอบครองไปนานแล้ว
การค้นพบ (discovery)
การครอบครอง (occupation)
ความใกล้เคียงในทางภูมิศาสตร์ (geographic contiguity)

มาเลเซีย

การตกทอดของดินแดนจากเจ้าอาณานิคม (uti possidetis)
การอ้างสิทธิ์ไหล่ทวีป และเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะ
การครอบครอง (occupation)

บรูไน

เขตเศรษฐกิจจำ�เพาะ และไหล่ทวีปทีข่ ยายออกไป (Extended Continental Shelf)

การกำ�หนดอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ในหมู่เกาะ
สแปรตลีย์
ปัญหาสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดข้อพิพาทอธิปไตยเหนือบรรดาลักษณะ
ภูมิศาสตร์ในหมู่เกาะสแปรตลีย์ มักเกิดจากการอ้างสิทธิ์ “หลักการค้นพบ
(discovery)” และ “หลักการครอบครอง (occupation)” แม้ว่าบางครั้ง
ประเทศผูอ้ า้ งสิทธิไ์ ม่เคยมีกจิ กรรมใดๆ ในหลายพืน้ ทีข่ องเกาะเหล่านี้ เนือ่ งจาก
ลักษณะภูมปิ ระเทศของเกาะไม่เอือ้ อำ�นวยต่อการอยูอ่ าศัย แต่หลายประเทศ

28

ข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratlys)ฯ

ก็ประกาศอ้างสิทธิอ์ ย่างเป็นทางการว่าเกาะเหล่านีอ้ ยูภ่ ายใต้อธิปไตยของตน
ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีประเทศใดสามารถโน้มน้าวให้ประเทศอืน่ ยอมรับเหตุผล
ในการอ้างสิทธิข์ องตนได้อย่างหนักแน่นเพียงพอ แม้วา่ จีนและไต้หวันจะเคย
โต้แย้งว่าวิธีการกำ�หนดเส้นเขตแดนแบบตะวันตกไม่ควรนำ�มาใช้ในภูมิภาค
เอเชีย แต่กย็ �้ำ อีกหลายครัง้ ว่าควรจะแก้ปญ
ั หาทะเลจีนใต้โดยใช้หลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศและหลักการในอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล
ฉบับที่ 2 (The United Nations Convention on the Law of the Sea
1982 – UNCLOS II) ปี 2525/198244
และหากยึดตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแล้ว การอ้างสิทธิ์ของ
แต่ละประเทศก็ไม่คอ่ ยสมเหตุสมผล เนือ่ งจากประเทศผูอ้ า้ งสิทธิไ์ ม่สามารถแสดง
ให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงการใช้ประโยชน์ในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง (continuous
usage) และมีการครอบครองอย่างมีประสิทธิภาพ (effective occupation)
เช่นเดียวกับการแสดงความนิง่ เฉยของประเทศผูอ้ า้ งสิทธิร์ ายอืน่ ซึง่ รูด้ อี ยูแ่ ก่ใจว่า
หากข้อพิพาทถูกนำ�เข้าสูก่ ระบวนระงับข้อพิพาทโดยศาลหรืออนุญาโตตุลาการ
ฝ่ายตนก็อาจจะไม่ได้รับชัยชนะ เพราะไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นเหนือกว่าอีก
ฝ่าย ดังนัน้ ในระยะยาวประเทศผูอ้ า้ งสิทธิแต่ละรายอาจจะต้องตัดสินใจละทิง้
ประเด็นอำ�นาจอธิปไตยเอาไว้กอ่ น แล้วหันมาร่วมกับประเทศผูอ้ ้างสิทธิร์ ายอืน่
ในการสร้างข้อตกลงพหุภาคีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่พิพาท วิธีการ
ดังกล่าวไม่ใช่การปฏิเสธการอ้างสิทธิอ์ ย่างทางการ แต่จะช่วยรักษาสถานภาพ
ทางกฎหมายและสามารถเปิดพื้นที่ให้มีการพัฒนาทรัพยากรเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนในภูมิภาค ประเทศคู่พิพาท
หมูเ่ กาะสแปรตลียต์ า่ งเป็นภาคีของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมาย
ทะเล ฉบับที่ 2 (The United Nations Convention on the Law of the
Sea 1982 – UNCLOS II) ปี 2525/198245 ซึ่งหลายประเทศแสดงท่าทีว่า
จะสามารถนำ�ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาได้
หลักการกำ�หนดอาณาเขตทางทะเลของลักษณะทางภูมศิ าสตร์ในหมู่
เกาะสแปรตลีย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมาย
ทะเล ฉบับที่ 2 (The United Nations Convention on the Law of the
Sea 1982 – UNCLOS II) ปี 2525/1982 และหลักการดั้งเดิมของกฎหมาย
จารีตประเพณีระหว่างประเทศ มีดังต่อไปนี้
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ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่จมอยู่ใต้ผิวน้ำ�ในขณะน้ำ�ขึ้นสูงสุด
(submerged features) ไม่สามารถใช้เพือ่ กำ�หนดอาณาเขตทางทะเลได้
ข้อ 121 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับที่
2 (The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 –
UNCLOS II) ปี 2525/1982 กำ�หนดว่า ระบบของเกาะ คือ
1. เกาะคือบริเวณแผ่นดินทีก่ อ่ ตัวขึน้ ตามธรรมชาติ โดยมีน�้ำ ล้อมรอบ
ซึ่งอยู่เหนือน้ำ�ในขณะน้ำ�ขึ้นสูงสุด
2. เว้นแต่ที่ได้บัญญัติไว้ในวรรค 3 ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง
เขตเศรษฐกิจจำ�เพาะและไหล่ทวีปของเกาะ ให้พิจารณากำ�หนดตามบัญญัติ
แห่งอนุสัญญานี้ซึ่งบังคับใช้กับอาณาเขตทางบกอื่น
3. โขดหินซึง่ โดยสภาพแล้วมนุษย์ไม่สามารถอยูอ่ าศัยหรือยังชีพทาง
เศรษฐกิจได้ จะไม่มีเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะหรือไหล่ทวีป46
ดังนัน้ การทีแ่ ต่ละประเทศอ้างสิทธิอ์ าณาเขตทางทะเลโดยใช้ลกั ษณะ
ทางภูมิศาสตร์ เช่น สันดอนหรือหาดทราย (bank/shoal) เกาะเตี้ยเล็กๆ
สันดอนหรือโขดหิน ที่เรียกว่า เคย์ (cay) โขดหินหรือแนวปะการัง (reef)
สันดอนจมน้�ำ (submerged bank) หรือแนวปะการังแบบวงแหวนหรือเกือกม้า
(atoll) ซึง่ จมใต้ผวิ น้�ำ ในขณะน้�ำ ขึน้ สูงสุด (submerged water at high tide)
และแม้วา่ ทีแ่ ห่งนัน้ จะมีสงิ่ ปลูกสร้างทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้ ตามธรรมชาติตงั้ อยูก่ ต็ าม
ก็ถอื ว่าไม่สามารถใช้เพือ่ กำ�หนดอาณาเขตทางทะเลโดยชอบด้วยกฎหมายได้
แต่ปรากฏว่าในบรรดาเกาะเล็กเกาะน้อยของหมูเ่ กาะสแปรตลียม์ จี �ำ นวน
25–35 เกาะ ของทัง้ หมดราว 80–90 เกาะ ทีอ่ ยูพ
่ น้ ผิวน้�ำ ในขณะน้�ำ ขึน้ สูงสุด
ทำ�ให้ลกั ษณะภูมศิ าสตร์เหล่านีก้ ม็ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็น “เกาะ” ตามข้อ 121 อย่างไร
ก็ตาม ข้อย่อยที่ 3 ของข้อ 121 ดังกล่าว ก็ระบุเอาไว้ด้วยว่า “โขดหินซึ่งโดย
สภาพแล้วมนุษย์ไม่สามารถอยู่อาศัยหรือยังชีพทางเศรษฐกิจได้ จะไม่มีเขต
เศรษฐกิจจำ�เพาะหรือไหล่ทวีป”
เป็นทีท่ ราบตลอดมาว่าบรรดาลักษณะภูมศิ าสตร์ในหมูเ่ กาะสแปรตลีย์
ไม่เคยมีใครอาศัยอยู่ จะมีกเ็ พียงชาวประมงซึง่ แวะเวียนเข้ามาพักพิงเป็นครัง้
คราว แต่กไ็ ม่มกี ารตัง้ ถิน่ ฐานอาศัยอยูอ่ ย่างถาวรเพราะในพืน้ ทีข่ องเกาะต่างๆ
นั้นไม่สามารถปักหลักเพื่อการยังชีพทางเศรษฐกิจได้ด้วยตนเอง ถ้อยคำ�
ตามข้อย่อยที่ 3 ของข้อ 121 นั้นกำ�หนดให้มีการอาศัยอยู่และมีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทีต่ อ้ งสามารถยังชีพอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง ดังนัน้ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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เทียมซึง่ ต้องอาศัยการสนับสนุนจากประชากรทีอ่ ยูห่ า่ งไกล เพือ่ ประโยชน์ใน
การครอบครองอาณาเขตทางทะเลย่อมไม่มีเหตุผลเพียงพอ47
งานศึกษาของกิเดล (Gidel) ให้ค�ำ นิยามว่าลักษณะภูมศิ าสตร์แบบเกาะที่
สามารถนำ�มาใช้เพือ่ กำ�หนดอาณาเขตทางทะเลได้คอื พืน้ ทีท่ มี่ คี วามเหมาะสมใน
การดำ�รงชีวิตของผู้คนจำ�นวนอย่างน้อย 50 คน และหมู่เกาะสแปรตลีย์ไม่มี
คุณสมบัติตามคำ�นิยามดังกล่าว48 ทำ�ให้ไม่สามารถกำ�หนดเขตเศรษฐกิจ
จำ�เพาะและไหล่ทวีปได้ สิ่งที่สำ�คัญมากกว่านั้นคือปฏิบัติการของรัฐ เช่น
เวียดนามในขณะนี้ดูเหมือนว่าจะยอมรับเหตุผลที่ว่าลักษณะภูมิศาสตร์ของ
หมู่เกาะสแปรตลีย์ไม่สามารถกำ�หนดเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะและไหล่ทวีปได้
เช่นเดียวกับเอกอัครราชทูตฮัสจิม จาลาล (Hasjim Djalal) ของอินโดนีเซีย
ซึ่งก็ได้กล่าวถึงปัญหาดังกล่าวด้วย49 แต่จีนและไต้หวันยังยืนยันว่าลักษณะ
ภูมิศาสตร์ของหมู่เกาะสแปรตลีย์สามารถใช้เพื่อขยายอาณาเขตทางทะเลได้
โดยสรุปแล้ว ถ้าลักษณะภูมศิ าสตร์ของหมูเ่ กาะสแปรตลียไ์ ม่สามารถ
ใช้เพื่อกำ�หนดอาณาเขตทางทะเลได้ ดังนั้น ทางออกที่น่าจะเป็นไปได้คือ
การยอมให้ลักษณะภูมิศาสตร์เหล่านี้กำ�หนด “อาณาเขตทางทะเลภูมิภาค
(regional maritime zone)” ซึ่งทุกประเทศผู้อ้างสิทธิ์สามารถร่วมกันใช้
ประโยชน์และบริหารจัดการ โดยการเปลี่ยนชื่อทะเลแห่งนี้เป็น “ทะเลกลาง
อาเซียน (ASEAN Middle Sea)” เพราะอย่างน้อยบรรดาเกาะต่างๆ ในหมู่
เกาะสแปรตลียม์ ผี คู้ นภายในของภูมภิ าคเดินทางแวะเวียนเข้ามาใช้ประโยชน์
อยูต่ ลอดเป็นเวลายาวนานหลายศตวรรษ ด้วยการมองว่าเป็นแหล่งทรัพยากร
ที่มนุษย์สามารถใช้ร่วมกัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีอ่าวฟอนเซคา (Gulf of
Fonseca) ระหว่างฮอนดูรสั นิการากัว และเอลซัลวาดอร์ ซึง่ ยอมรับหลักการ
“คอนโดมิเนียม (condominium)” ซึ่งทุกประเทศมีกรรรมสิทธิ์ร่วมกันใน
ทะเลประวัติศาสตร์ (historic water) แห่งนี50้
สถานะทางกฎหมายของลักษณะทางภูมศิ าสตร์ทเี่ ป็นเกาะเทียม
(Artificial lslands) ในหมู่เกาะสแปรตลีย์
ข้อย่อยที่ 8 ของข้อ 60 ของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมาย
ทะเล ฉบับที่ 2 (The United Nations Convention on the Law of the
Sea 1982 – UNCLOS II) ปี 2525/1982 ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่า
“เกาะเทียม สิง่ ติดตัง้ และสิง่ ก่อสร้างทีไ่ ม่มสี ถานะเป็นเกาะ สิง่ เหล่านี้
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ไม่มอี าณาเขตทางทะเลของตนเอง และการทีม่ สี งิ่ เหล่านีอ้ ยูไ่ ม่กระทบกระเทือน
การกำ�หนดขอบเขตของทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจำ�เพาะ หรือไหล่ทวีป”51
จีนและไต้หวันเข้ายึดครองแนวปะการังซูบี (Subi Reef) แนวปะการัง
จอห์นสัน (Johnson Reef) และแนวปะการังมิสชีฟ (Mischief Reef) ใน
ขณะทีม่ าเลเซียยึดครองแนวปะการังดัลลัส (Dallas Reef) และบริเวณสันดอน
อินเวสติเกเตอร์ (Investigator Shoal)52 ส่วนเวียดนามก็เข้ายึดครองสันดอน
แวงการ์ด (Vanguard Bank) และสันดอนปรินซ์ออฟเวลส์ (Prince of
Wales Banks) โดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่กล่าวมาทั้งหมดตรงกับนิยาม
“เกาะเทียม” ในข้อย่อยที่ 8 ของข้อ 60 ของอนุสัญญาฯ ซึ่งกำ�หนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ประเทศต่างๆ สร้างสิ่งปลูกสร้างตามแนวปะการังหรือพื้นที่ซึ่ง
อยู่พ้นผิวน้ำ�ในขณะน้ำ�ลดต่ำ�สุด แล้วนำ�ไปใช้อ้างสิทธิ์เพื่อกำ�หนดอาณาเขต
ทางทะเลของตน
การกำ�หนดทะเลอาณาเขต (Territorial Water) ของลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ในหมู่เกาะสแปรตลีย์
ข้อ 3 ของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล ฉบับที่ 2 (The
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 – UNCLOS
II) ปี 2525/1982 กำ�หนดความกว้างของทะเลอาณาเขต ว่า “รัฐทุกรัฐมี
สิทธิกำ�หนดความกว้างของทะเลอาณาเขตของตนได้จนถึงขอบเขตหนึ่งซึ่ง
ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล โดยวัดจากเส้นฐานทีก่ �ำ หนดขึน้ ตามอนุสญ
ั ญานี”้ 53 รวมทัง้
ข้อ 121 ก็ระบุชดั เจนว่าภูมปิ ระเทศซึง่ อยูพ
่ น้ ผิวน้�ำ ในขณะน้�ำ ขึน้ สูงสุดสามารถ
นำ�มาใช้เพื่อกำ�หนดทะเลอาณาเขต (Territorial Water) ได้
เวียดนามออกแถลงการณ์ว่าด้วยทะเลอาณาเขต 12 ไมล์ทะเลรอบ
เกาะสแปรตลียใ์ นปี 2520/1977 และจีนก็ออกกฎหมายว่าด้วยทะเลอาณาเขต
ในปี 2535/199254 ส่วนมาเลเซียประกาศอ้างสิทธิ์ทะเลอาณาเขต 12 ไมล์
ทะเลรอบแนวปะการังสวอลโลว (Swallow Reef) และเกาะอัมบอยญา เคย์
(Amboyna Cay) แต่ไม่มกี ารประกาศรอบเกาะอืน่ ๆ ของหมูเ่ กาะสแปรตลีย์
ซึ่งมาเลเซียอ้างสิทธิ์
แม้ว่าของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับที่ 2
(The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 –
UNCLOS II) ปี 2525/1982 จะรับรองการประกาศทะเลอาณาเขต 12 ไมล์
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ทะเลรอบชายฝั่งและหมู่เกาะ แต่ก็ไม่จำ�เป็นที่จะต้องใช้ตัวเลข 12 ไมล์ทะเล
ตามทีร่ ะบุไว้เสมอไป เพราะในอนุสญ
ั ญาฯ ข้อ 300 ว่าด้วยเรือ่ ง “ความสุจริต
55
และการใช้สิทธิในทางที่ผิด” ได้ย้ำ�เตือนให้ประเทศต่างๆ ต้องไม่ใช้สิทธิ
ภายใต้อนุสัญญาฯ ในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบประเทศอื่นๆ ตัวอย่างที่
สามารถพบได้ในกรณีที่รัฐได้ทำ�ความตกลงที่จะกำ�หนดทะเลอาณาเขตน้อย
กว่า 12 ไมล์ทะเลรอบหมู่เกาะ เช่น การประกาศทะเลอาณาเขต 3 ไมล์ทะเล
กรณีเกาะอิสลา ปาตอส (Isla Patos) ระหว่างเวเนซุเอลา (Venezuela) กับ
ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago) หรือกรณีเกาะเดญิญนาห์
(Dayyinah) ระหว่างอาบูดาบี (Abu Dhabi) กับกาตาร์ (Qatar) และกรณี
หมูเ่ กาะในช่องแคบตอร์เรส (Torres Strait) ระหว่างออสเตรเลียกับปาปัวนิวกินี
เช่นเดียวกับหมูเ่ กาะในทะเลอีเจียน (Aegean Sea) ก็ก�ำ หนดทะเลอาณาเขต
เพียง 6 ไมล์ทะเล56
เอกอัครราชทูตฮัสจิม จาลาล (Hasjim Djalal) ตัง้ ข้อสังเกตว่าลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ในหมู่เกาะสแปรตลีย์ไม่น่าจะมีสิทธิ์กำ�หนดทะเลอาณาเขตได้
แต่กค็ วรจะได้รบั การสงวนสิทธิเ์ พือ่ กำ�หนด “เขตปลอดภัย (safety zones)”57
ซึ่งประเทศผู้อ้างสิทธิ์น่าจะตกลงกันได้บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าทรัพยากรใน
พื้นที่ควรจะถูกนำ�มาใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประชาคมอาเซียนโดยรวม
แนวทางการกำ�หนดไหล่ทวีปของประเทศผู้อ้างสิทธิ์
ลักษณะทางภูมศิ าสตร์ของทะเลจีนใต้มคี วามท้าทายต่อการตีความและ
การใช้ขอ้ 7658 ของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล ฉบับที่ 2 (The
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 – UNCLOS
II) ปี 2525/1982 ซึง่ เป็นทีแ่ น่ชดั แล้วว่าลำ�พังเพียงลักษณะทางภูมศิ าสตร์ของ
หมูเ่ กาะสแปรตลียน์ นั้ ไม่สามารถนำ�มาใช้เพือ่ กำ�หนดเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะหรือ
ไหล่ทวีปได้ ดังนัน้ อาณาเขตทางทะเลอาจถูกกำ�หนดได้โดยการใช้อาณาเขต
ทางบกหรือผืนแผ่นดินบนเกาะใหญ่ของประเทศผู้อ้างสิทธิ์
ไหล่ทวีปทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม และทางด้านตะวัน
ตกเฉียงเหนือของรัฐซาราวักของมาเลเซีย หรืออาณาเขตทางทะเลของบรูไน
ขยายออกไปเกิน 200 ไมล์ทะเล จากชายฝั่งที่ไม่ต่อเนื่อง (irrespective
coasts) ซึ่งบทบัญญัติในข้อย่อยที่ 5 ของข้อ 76 ของอนุสัญญาฯ เปิดช่อง
ให้เวียดนามและมาเลเซียสามารถอ้างสิทธิ์ในทรัพยากรบนไหล่ทวีปขยาย
ออกไปได้ถงึ 350 ไมล์ทะเล ในกรณีทไี่ ม่ปรากฏว่ามีการอ้างสิทธิซ์ อ้ นทับโดย
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ประเทศอืน่ ไหล่ทวีปของมาเลเซียขยายออกไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออก
ส่วนไหล่ทวีปของบรูไนนั้นไม่สามารถอ้างสิทธิ์ได้เนื่องจากมีร่องน้ำ�ปาลาวัน
ตะวันออก (East Palawan Trough) อยูใ่ กล้แนวชายฝัง่ การอ้างสิทธิไ์ หล่ทวีป
ของฟิลิปปินส์ก็ไม่สามารถทำ�ได้เช่นกัน เนื่องจากรอยตัดชั้นความลึก (deep
indentation) ในพื้นทะเลอยู่ทางตะวันตกของขอบทวีปหลักของฟิลิปปินส์59
คณะกรรมาธิการกำ�หนดขอบเขตของไหล่ทวีป (Commission
on the Limits of the Continental Shelf – CLCS)
ข้อ 76 และภาคผนวก 2 ของอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมาย
ทะเล ฉบับที่ 2 (The United Nations Convention on the Law of the Sea
1982 – UNCLOS II) ปี 2525/1982 กำ�หนดให้มีคณะกรรมาธิการกำ�หนด
ขอบเขตของไหล่ทวีป (Commission on the Limits of the Continental
Shelf – CLCS) จำ�นวน 21 คน มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาการอ้าง
สิทธิไ์ หล่ทวีปของรัฐชายฝัง่ ทีก่ �ำ หนดไหล่ทวีปของตนเกินกว่า 200 ไมล์ทะเล
เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างซับซ้อนของข้อ 76 จึงมีความจำ�เป็นที่จะต้อง
มีองค์กรกลางเพือ่ พิจารณาการอ้างสิทธิไ์ หล่ทวีปทีข่ ยายออกไป (Extended
Continental Shelf - ECS) แต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่าคณะกรรมาธิการฯ
ควรจะปฏิบัติอย่างไรในกรณีที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกัน แม้แต่ข้อย่อยที่ 6
ของข้อ 76 ซึง่ กล่าวถึง “การให้ขอ้ เสนอแนะ (recommendation)” ซึง่ คำ�ตัดสิน
ของคณะกรรมาธิการฯ ต้องได้รับการยอมรับโดยประเทศคู่พิพาท หาก
มีประเทศใดในทะเลจีนใต้ยื่นคำ�ร้องต่อคณะกรรมาธิการฯ คำ�ตัดสินของ
คณะกรรมาธิการฯ จะต้องเกิดผลโดยจะกลายเป็นหลักการที่มีนัยสำ�คัญต่อ
การปักปันเขตแดนภายในภูมิภาคอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในเดือนพฤษภาคม 2552/2009 มาเลเซียและเวียดนามร่วมกันเสนอ
รายงานไหล่ทวีปที่ขยายออกไป (Extended Continental Shelf - ECS)
เกินกว่า 200 ไมล์ทะเล ในทะเลจีนใต้ให้แก่คณะกรรมาธิการฯ แต่ยงั ไม่ได้รบั
การรับรอง60 (ดูภาพที่ 4.40) ต่อมาจีนได้สง่ สารบันทึกวาจา (Note Verbale)
เลขที่ CML/17/2009 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2552/2009 เพื่อประท้วงการ
นำ�เสนอรายงานร่วมของมาเลเซียและเวียดนาม หลังจากนั้นประเทศต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องก็ส่งสารบันทึกวาจาเพื่อประท้วงรายงานร่วมของมาเลเซียและ
เวียดนามดังแสดงในตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 แสดงสารบันทึกวาจา (Note Verbale) เพือ่ ประท้วงรายงาน
ไหล่ทวีปร่วมของมาเลเซียและเวียดนาม
ประเทศ

วันที่

เนื้อหาของสารบันทึกวาจา (Note Verbale)

เข้าถึงเอกสารได้ที่

จีน

7 พฤษภาคม จีนมีอธิปไตยเหนือหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ http://bit.ly/QKlRLV
2551/2009 และเรียกร้องคณะกรรมการฯ ไม่ให้พจิ ารณา
รายงานร่วมของมาเลเซียและเวียดนาม

เวียดนาม

8 พฤษภาคม เกาะพาราเซล และสแปรตลียเ์ ป็นส่วนหนึง่ http://bit.ly/1H3FaYS
2551/2009 ของดินแดนเวียดนาม และมีอธิปไตยเหนือ
หมู่เกาะเหล่านี้ การอ้างสิทธิ์ของจีนตาม
บันทึกวาจาดังกล่าวไม่ถูกต้องตามข้อเท็จ
จริงทางกฎหมายและประวัติศาสตร์

มาเลเซีย

20 พฤษภาคม มาเลเซียได้แจ้งให้จีนทราบก่อนที่จะมี http://bit.ly/1FrItSa
2551/2009 การนำ�เสนอรายงานร่วมระหว่างมาเลเซีย
กับเวียดนามแล้ว

ฟิลิปปินส์

4 สิ ง หาคม ฟิลิปปินส์ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการฯ http://bit.ly/1Swk0Vo
2551/2009 ระงับการพิจารณารายงานร่วมระหว่าง
มาเลเซียกับเวียดนาม จนกว่าจะสามารถ
แก้ปัญหาข้อพิพาทได้สำ�เร็จ

เวียดนาม

18 สิงหาคม
2551/2009

รายงานของเวียดนามไม่เกีย่ วกับการกำ�หนด http://bit.ly/1RhclYx
เส้นเขตแดนของรัฐทีม่ ีชายฝัง่ ตรงข้ามหรือ
ประชิดกันซึ่งจะไม่กระทบกับสิทธิของรัฐคู่
พิพาทเขตแดนทางบกและทางทะเล

มาเลเซีย

21 สิงหาคม
2551/2009

มาเลเซียได้แจ้งให้ฟลิ ปิ ปินส์ทราบก่อนทีจ่ ะ http://bit.ly/1TBvfx4
มีการนำ�เสนอรายงานร่วมระหว่างมาเลเซีย
กับเวียดนามแล้ว และยังเสนอให้ฟลิ ปิ ปินส์
ร่วมเสนอด้วย และอ้างอิงคำ�ตัดสินศาลโลก
กรณีการคัดค้านคดีสิปาดัน-ลิกิตัน ซึ่งชี้
ว่าการอ้างสิทธิข์ องฟิลปิ ปินส์เหนือดินแดน
บอร์เนียวเหนือไม่อยู่ภายใต้หลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงขอให้คณะ
กรรมการฯ พิจารณารายงานร่วมระหว่าง
มาเลเซียกับเวียดนาม
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เนื้อหาของสารบันทึกวาจา (Note Verbale)
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อินโดนีเซีย 8 กรกฎาคม อินโดนีเซียไม่ได้เป็นคู่พิพาทในปัญหา http://bit.ly/1MSxTt1
2553/2010 หมู่เกาะในทะเลจีนใต้ และเป็นผู้พยายาม
ไกล่ เ กลี่ ย ด้ ว ยแนวทางสั น ติ ม าตั้ ง แต่ ปี
2533/1990 อินโดนีเซียเห็นว่า “แผนที่ 9
เส้นประ” ของจีนขาดไม่ถูกต้องตามหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศและยังเป็นการ
คว่�ำ อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมาย
ทะเล ปี 2525/1982 ด้วย
ฟิลิปปินส์

5 เมษายน
2554/2011

1. ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ มี อ ธิ ป ไตยเหนื อ หมู่ เ กาะ http://bit.ly/UIt1Cp
กาลายาอัน
2. ฟิลิปปินส์มีอธิปไตยเหนือน่านน้ำ�ของ
หมู่เกาะนี้
3. จีนไม่มีสิทธิ์เหนือทะเลอาณาเขต เขต
เศรษฐกิจจำ�เพาะ และไหล่ทวีปของลักษณะ
ภูมศิ าสตร์ตา่ งๆ ตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศ

จีน

14 เมษายน
2554/2011

จีนมีสิทธ์ิอธิปไตยเหนือหมู่เกาะหนานชา http://bit.ly/1ITHorj
หรือสแปรตลีย์ รวมทั้งทะเลอาณาเขต
เขตเศรษฐกิจจำ�เพาะและไหล่ทวีป ตาม
ที่เคยประกาศไว้ตั้งแต่ปี 2535/1992 และ
2541/1998

เวียดนาม

3 พฤษภาคม หมู่เกาะพาราเซล และสแปรตลีย์เป็นส่วน http://bit.ly/1IoYmLu
2554/2011 สำ�คัญของเขตแดนเวียดนาม และเวียดนาม
มีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์และกฎหมายที่
จะยืนยันสิทธิอธิปไตยเหนือหมูเ่ กาะทัง้ สองนี้
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ภาพที่ 4.40 แผนทีแ่ สดงพืน้ ทีท่ กี่ �ำ หนดทางตอนใต้ของทะจีนใต้ (Defined
Area in the southern part of the South China Sea) ตามรายงานร่วมระหว่าง
มาเลเซียกับเวียดนามว่าด้วยไหล่ทวีปทีข่ ยายออกไป (Extended Continental Shelf
- ECS) เกินกว่า 200 ไมล์ทะเล (ทีม่ า : Excutive Summary, Joint Submission
to the Commission on the Limits of the Continental Shelf เข้าถึงเมื่อ 19
มิถุนายน 2558/2015 เข้าถึงจาก http://bit.ly/1GWteWX)
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เส้นมัธยะ (Equidistance) กับการกำ�หนดอาณาเขตทางทะเล
ข้อ 6 ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วยไหล่ทวีป (Convention on the Continental
Shelf) ปี 2501/195861 และข้อ 12 ของอนุสัญญาว่าด้วยทะเลอาณาเขตและ
เขตต่อเนื่อง (Convention on the Territorial Sea and the Contiguous
Zone) ปี 2501/1958 กำ�หนดหลักการเรือ่ ง “เส้นมัธยะ (equidistance)” โดย
ให้ถือเป็นวิธีการเพื่อแก้ปัญหาการอ้างสิทธิ์บริเวณน่านน้ำ�โดยรอบ ภายใต้
หลักการนี้ พื้นที่พิพาทจะแบ่งตามแนวเส้นมัธยะระหว่างประเทศคู่พิพาท
แต่ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับที่ 2 (The United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 – UNCLOS II)
ปี 2525/1982 จะหลีกเลีย่ งการใช้ “เส้นมัธยะ (equidistance)” แต่ใช้ขอ้ ย่อย
ที่ 1 ของข้อ 74 และข้อย่อยที่ 1 ของข้อ 83 ซึง่ กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการแก้ไข
ข้อพิพาทโดยตรง “การกำ�หนดขอบเขตของเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะระหว่างรัฐ
ที่มีฝั่งทะเลตรงข้ามหรือประชิดกัน ให้กระทำ�โดยความตกลงบนมูลฐานของ
กฎหมายระหว่างประเทศ ตามที่อ้างถึงในข้อ 38 แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ เพื่อให้บรรลุผลอันเที่ยงธรรม”62
จุดประสงค์ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
ฉบับที่ 2 (The United Nations Convention on the Law of the Sea
1982 – UNCLOS II) ปี 2525/1982 ก็เพื่อให้บรรลุผลตาม “หลักการ
ความเที่ยงธรรม (equitable principle)” ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงมากที่สุดกับ
ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ เนือ่ งจากลักษณะทางภูมศิ าสตร์ในหมูเ่ กาะสแปรตลีย์
ไม่มีคุณสมบัติที่จะสามารถนำ�ไปกำ�หนดอาณาเขตทางทะเลได้ และแม้ว่าใน
บางกรณีเกาะบางแห่งในหมูเ่ กาะสแปรตลียจ์ ะถูกเข้าใจว่าสามารถนำ�ไปใช้เพือ่
กำ�หนดอาณาเขตทางทะเลได้กต็ าม แต่กไ็ ม่สามารถทำ�ได้อย่างเท่าเทียมกับ
อาณาเขตทางทะเลทีเ่ กิดจากการกำ�หนดโดยการใช้อาณาเขตทางบกหรือผืน
แผ่นดินบนเกาะใหญ่
การจัดการทะเลหลวง (High Seas) หลังจากมีการกำ�หนด
อาณาเขตทางทะเล
ถ้าหากสามารถกำ�หนดอาณาเขตทางทะเลตามอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล ฉบับที่ 2 (The United
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 – UNCLOS II)
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ปี 2525/1982 ได้สำ�เร็จแล้ว พื้นที่ซึ่งอยู่เลยออกไปจากอำ�นาจอธิปไตยของ
ประเทศต่างๆ ย่อมจะยังคงอยู่บริเวณตอนกลางของทะเลจีนใต้ ทรัพยากร
ประมงในพื้นที่นี้จะได้รับการดูแลตามข้อ 116–119 ของอนุสัญญาและความ
ตกลงว่าด้วยทรัพยากรสัตวน้ำ�ครอมเขตและอพยพยายถิ่น (Agreement
on Straddling and Migratory Stocks) ปี 2538/1995 แร่ธาตุและแหล่ง
ทรัพยากรไฮโดรคาร์บอนในท้องทะเล และในพืน้ ทีเ่ กินกว่าเขตอำ�นาจอธิปไตย
ของรัฐซึ่งมีความสำ�คัญมากกว่าข้อพิพาทเขตแดน จะได้รับการควบคุมดูแล
โดยองค์การพืน้ สมุทรระหว่างประเทศ (International Sea-Bed Authority)
แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่า องค์กรนี้จะมีวิธีดำ�เนินการอย่างไรในพื้นที่ทะเล
กึ่งปิดอย่างทะเลจีนใต้ เพราะการสำ�รวจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่
พบในพื้นทะเลต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การพื้นสมุทรระหว่างประเทศ
(International Sea-Bed Authority) แต่การมีคณะกรรมการที่ปรึกษา
ระดับภูมิภาคย่อมเป็นผลดีต่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับภูมิภาค
ประเทศผูอ้ า้ งสิทธิม์ หี น้าทีใ่ ห้ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากร
และการปกป้องสิง่ แวดล้อมในพืน
้ ทีท
่ ะเลกึง่ ปิด (Semi-Enclosed Sea)
ข้อ 122 และ 123 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
ฉบับที่ 2 (The United Nations Convention on the Law of the Sea
1982 – UNCLOS II) ปี 2525/1982 ได้วางแนวคิดเรื่อง “ทะเลกึ่งปิด
(Semi-Enclosed Sea)” และเรียกร้องให้ประเทศทีม่ อี าณาเขตติดต่อกับทะเล
กึง่ ปิดต้องให้ความร่วมมือในการจัดการกิจกรรมและปัญหาต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้
ซึ่งทะเลจีนใต้มีลักษณะทางภูมิศาสตร์สอดคล้องตามคำ�นิยามของข้อ 122 ที่
กล่าวว่า “ทะเลปิดหรือกึ่งปิด หมายถึง อ่าว แอ่ง หรือทะเลที่ล้อมรอบโดย
รัฐสองรัฐหรือมากกว่า และเชื่อมกับอีกทะเลหนึ่งหรือมหาสมุทร โดยช่อง
ทางออกแคบ หรือประกอบขึ้นทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ด้วยทะเลอาณาเขตและ
เขตเศรษฐกิจจำ�เพาะของรัฐชายฝัง่ สองรัฐหรือมากกว่า” และข้อ 123 กำ�หนด
ให้รัฐชายฝั่ง “จะเพียรพยายามโดยตรงหรือโดยผ่านองค์กรระดับภูมิภาค ที่
เหมาะสมที่จะ (เอ) ประสานงานการจัดการ การอนุรักษ์ การสำ�รวจ และการ
แสวงประโยชน์จากทรัพยากรมีชวี ติ ในทะเล (บี) ประสานงานการใช้สทิ ธิและ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการป้องกันและการรักษาสิง่ แวดล้อม
ทางทะเล (ซี) ประสานนโยบายการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ของตน และดำ�เนิน
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โครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันตามความเหมาะสมในบริเวณนั้น (ดี)
เชิญรัฐอื่นหรือองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เท่าที่เหมาะสม เพื่อร่วม
มือกับตนในการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งข้อนี้”63
มรดกร่วมแห่งภูมิภาค (A Shared Reginal “Common
Heritage”)
แม้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับที่ 2 (The
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 – UNCLOS
II) ปี 2525/1982 จะไม่มหี ลักการเพือ่ รองรับแนวคิด “มรดกร่วมแห่งภูมภิ าค”
แต่ประเทศทั้งหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็สามารถแสดงท่าที
ที่จะยืนยันการอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพยากรในทะเลจีนใต้ร่วมกันได้
ข้อเท็จจริงทางประวัตศิ าสตร์ทวี่ า่ จีนนัน้ มีอทิ ธิพลในหมูเ่ กาะสแปรตลีย์
มาอย่างยาวนาน เพราะเคยเป็นประเทศที่ผู้มีอำ�นาจเหนือดินแดนต่างๆ
ในภูมิภาคนี้ แต่เมื่ออิทธิพลของจีนเริ่มลดลงเนื่องจากการเข้ามาของลัทธิ
อาณานิคมตะวันตก ดินแดนต่างๆ ก็เป็นผู้รับสิทธิ์สืบทอดอำ�นาจของจีน
เช่นกัน แต่เนือ่ งจากไม่สามารถแบ่งปันดินแดนของหมูเ่ กาะสแปรตลียไ์ ด้งา่ ย
เพราะจีนยังคงอ้างสิทธิค์ วามเป็นเจ้าของอยู่ ดังนัน้ แนวคิดเรือ่ งการสร้างพืน้ ที่
มรดกร่วมระหว่างประเทศโดยเปลีย่ นพืน้ ทีพ
่ พ
ิ าทร่วม (joint disputed area)
ให้เป็นพืน้ ทีพ
่ ฒ
ั นาร่วม (joint develop¬ment area) ซึง่ น่าจะเป็นแนวทางที่
เหมาะทีส่ ดุ ในการแก้ปญ
ั หาข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลในหมูเ่ กาะสแปรตลีย์
โฮเซ่ เดอ เวเนเซีย (Jose de Venecia) ที่ปรึกษาประธานาธิบดี
ฟิเดล รามอส (Fidel Ramos) และสมาชิกรัฐสภาคนสำ�คัญของฟิลิปปินส์
ได้เสนอแนวคิดเรื่อง “ระบบคอนโดมิเนียม (condominium system)”
ในทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ เมื่อเวเนเซียได้รับตำ�แหน่งที่ปรึกษากฎหมายของ
กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Department of Foreign
Affairs) ก็ได้กล่าวว่าทรัพยากรทางทะเลของภูมิภาคนี้ “ควรจะได้รับการ
สำ�รวจ ใช้ประโยชน์ และบริหารจัดการโดยความร่วมมือของทุกชาติเพื่อให้
เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน”64
ในปี 2533/1990 นายหลี่ เผิง (Li Peng) นายกรัฐมนตรีของจีน
ได้แถลง ณ ประเทศสิงคโปร์ “ปัญหาข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ต้องยุติลงแล้ว
หันมาร่วมกันพัฒนาทรัพยากรในทะเลจีนใต้”65 และต่อมาในเดือนสิงหาคม
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2538/1995 นายลี เต็งฮุย (Lee Teng-hui) ประธานาธิบดีไต้หวัน มีขอ้ เสนอ
ว่าประเทศต่างๆ จำ�นวน 12 ประเทศ ที่มีผลประโยชน์หรือมีอาณาเขตติดกับ
ทะเลจีนใต้ต้องยกเลิกการอ้างสิทธิ์หมู่เกาะสแปรตลีย์ และต้องลงทุนเป็นเงิน
1 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐ เพือ่ ร่วมกันก่อตัง้ และพัฒนา “บริษทั ทะเลจีนใต้พฒ
ั นา
66
จำ�กัด (The South China Sea Development Company)” อย่างไรก็ตาม
แนวคิดนีก้ ย็ งั คงเป็นแนวคิดกว้างๆ มากกว่าจะมีการลงมือทำ�กันอย่างจริงจัง
โดยสรุป ข้อพิพาทเขตแดนทางทะเลทีย่ งั ไม่สามารถหาข้อยุตไิ ด้ยอ่ ม
เป็นอุปสรรคกีดขวางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ และเกี่ยวข้อง
กับความรู้สึกชาตินิยมที่เกิดจากความเข้าใจผิดทางประวัติศาสตร์ ซึ่งปัญหา
ข้อพิพาทเขตแดนระหว่างประเทศเหล่านี้มีความซับซ้อน แต่ก็ไม่เกินความ
สามารถและสติปัญญาของมนุษย์ที่จะมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาให้
ยุติลงได้อย่างสันติ เพราะการเกิดข้อถกเถียงและการศึกษาข้อมูลเพื่อนำ�
มาโต้แย้งกันหลายต่อหลายครั้งทำ�ให้คู่พิพาทมองเห็นข้อมูลและมุมมองที่
หลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจนำ�ไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างถาวร
และการแก้ไขปัญหาจะเกิดขึน้ ได้กต็ อ่ เมือ่ แต่ละประเทศพบว่าข้อพิพาทเขตแดน
เหล่านี้ได้ฉุดรั้งผลประโยชน์ของประเทศไปแล้วมากมายเพียงใด
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เชิงอรรถ
คำ�ว่า Spratlys หรือ Spratly Islands เป็นชื่อของกลุ่มหมู่เกาะ ไม่ใช่
Spratly ซึ่งเป็นชื่อของเกาะเพียงเกาะเดียว โดยการสะกดในงานเขียนภาษาไทย
มีหลากหลายแบบ เช่น สแปรตลี สแปรตลี่ สแปรตลีย์ สแปรตลี่ย์ แต่ในการศึกษา
ครั้งนี้จะใช้การสะกดว่า “หมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratly Islands)” เพื่อหมายถึง
หมู่เกาะทั้งหมดในพื้นที่นี้
2
การอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ของจีนมีพื้นฐานมาจากการอ้างสิทธิ์
ของไต้หวัน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้คำ�ว่า จีนและไต้หวัน เพื่อหมายถึง
การอ้างสิทธิ์ของจีน
3
โปรดดูงานศึกษาของสุรชัย ศิรไิ กร. รายงานวิจยั เรือ่ งความขัดแย้งระหว่าง
จีน ไต้หวัน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และบรูไน ในการอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อน
เหนือหมู่เกาะพาราเซล สแปรตลี่ และหมู่เกาะอื่นๆ ในทะเลจีนใต้. เสนอต่อสถาบัน
เอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544; ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์.
ปัญหาหมู่เกาะสแปรตลี่ย์ในกฎหมายระหว่างประเทศ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหา
บัณฑิต สาขากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
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สัมมนาประจำ�ปี 2559
ASEAN: Siam-Thailand + Japan + China and + India
ศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูกามยาว อาคารเรียนรวม (เดิม)
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา
08.00-09.00

ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง
Registration / Tea and Coffee Break
09.00–09.30 พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
- ศ. พิเศษ ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
		 กล่าวต้อนรับ / Welcoming
- ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย
		 พะเยา กล่าวแนะนำ�มหาวิทยาลัยพะเยา
- ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการ
		 ตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน / Report
- คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า
		 มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด และกรรมการมูลนิธโิ ตโยต้าประเทศไทย
		 กล่าวเปิดงาน / Opening
- มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and
		 Group Photos
09.30–12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-EconomicCultural Connectivity” / อาเซียน + ญีป่ นุ่ : ความเชือ่ มโยงสังคม
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
		 คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน | คุณซินยา อาโอกิ | ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ |
		 ผศ. ดร. ดวงใจ หล่อธนวณิชย์ | คุณอดิศกั ดิ์ ศรีสม ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
12.00–13.00 อาหารกลางวัน / Lunch
13.00–14.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 “ASEAN + China: ASEAN and SENO (sud/South,
est/East, nord/North, ouest/West) Boundary” / อาเซียน +
จีน : อาเซียน และ เขตแดนทางบก ทะเล และอากาศ
		 ศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ | รศ. ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น |

		 อ. อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong,
The Chao Phraya and The Salween Rivers” แม่น�้ำ โขง เจ้าพระยา
สาละวิน : ปัญหาน้ำ�ในอาเซียน
		 คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี |
		 ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตรา พงษ์นิล ดำ�เนินรายการ
		 และนำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อาเซียนไร้พรมแดน
		 ดร. อุษามาศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ |
		 คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำ�รอบ | อ. อักษราภัค ชัยปะละ |
		 อ. พิพัฒน์ ธนากิจ ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
14.30–15.00 อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
15.00–16.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
ห้องที่ 1 / Room 1 : “ASEAN + India: Mahabharata and
Southeast Asia” / อาเซียน + อินเดีย : มหาภารตะ และอุษาคเนย์
		 ศ. พิเศษ ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | อ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง |
		 คุณปิยณัฐ สร้อยคำ� | ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ | ผศ. กาญจนี ละอองศรี
		 ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
ห้องที่ 2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/
รัฐกับศาสนจักร : พุทธศาสนาในอาเซียน
		 ภิกษุณีธัมมนันทา | คุณวิจักขณ์ พานิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |
		 คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำ�เนินรายการและ
		 นำ�อภิปราย
ห้องที่ 3 / Room 3 : “LGBT Rights in the ASEAN Community”
/ LGBT: เพศวิถีในอาเซียน
		 ผศ. ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล | คุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง |
		 คุณชานันท์ ยอดหงษ์ | ผศ. ดร. อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ |
		 อ. ดารารัตน์ คำ�เป็ง | ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
พิธีกรประจำ�ตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย

