
เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำาปี 2559/2016 2016
255925

8
ข้อพิพาท

หมูเ่กาะสแปรตลย์ี (Spratlys) 
ระหว่างบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
จีนและไต้หวัน

อัครพงษ์ ค่ำาคูณ



ข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratlys) 
ระหว่างบรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีนและไต้หวัน
อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ

เอกส�รประกอบสัมมน�วิช�ก�รประจำ�ปี 2559/2016 
ASEAN: Siam-Thailand + Japan + China and + India
ศุกร์ที่ 25 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูก�มย�ว อ�ค�รเรียนรวม (เดิม) มห�วิทย�ลัยพะเย� จังหวัดพะเย�

พิมพ์ครั้งแรก :  พฤศจิก�ยน 2559

ออกแบบปกและรูปเล่ม : DREAM CATCHER GRAPHIC CO., LTD.
   โทร. 0 2455 3932, 0 2455 3995

จัดพิมพ์โดย 

 มูลนิธิโตโยต้�ประเทศไทย
 Toyota Thailand Foundation
 186/1 หมู่ 1 ถนนท�งรถไฟเก่� ต. สำ�โรงใต้ อ. พระประแดง จ. สมุทรปร�ก�ร 10130 
 โทรศัพท์ 0 2386 1393-5 โทรส�ร 0 2386 2880
 186/1 Moo 1 Old Railway Road, T. Samrong Tai, A. Prapadaeng, Samutprakan 10130
 Tel. 0 2386 1393-5 Fax. 0 2386 2880

 มูลนิธิโครงก�รตำ�ร�สังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร์
 The Foundation for the Promotion of Social Sciences and Humanities Textbooks Project
 413/38 ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบ�งกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร/โทรส�ร 0 2433 8713
 413/38 Arun-amarin Road, Bangkoknoi, Bangkok, Siam 10700 Tel./Fax. 0 2433 8713
 http://www.textbooksproject.com | http://www.textbooksproject.org



หมู่เก�ะสแปรตลีย์ (Spratlys/Spratly Islands)1 ในทะเลจีนใต้ 
เป็นพ้ืนท่ีซึ่งมีคว�มสำ�คัญทั้งในเชิงยุทธศ�สตร์และคว�มมั่นคง เป็นแหล่ง
ทรัพย�กรปริม�ณมห�ศ�ล เช่น ทรัพย�กรประมง แหล่งน้ำ�มันและก๊�ซ
ธรรมช�ติ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นท�งเดินเรือเพื่อก�รขนส่งระหว่�ง
ประเทศที่สำ�คัญที่สุดของโลก จึงทำ�ให้ประเทศต่�งๆ ที่มีอ�ณ�เขตท�งทะเล
อยูใ่กล้กบัหมูเ่ก�ะสแปรตลยีท์ำ�ก�รอ�้งสทิธิค์ว�มเปน็เจ�้ของ โดยในปจัจบุนั
มีประเทศผู้อ้�งสิทธิ์จำ�นวน 5+1 ประเทศ ได้แก่ บรูไน ม�เลเซีย ฟิลิปปินส ์
เวยีดน�ม จนีและไตห้วนั2 ซึง่ประเดน็สำ�คญัทีท่ำ�ใหป้ญัห�ขอ้พพิ�ทเหนอืพืน้ที่
หมูเ่ก�ะสแปรตลย์ีมีคว�มซบัซอ้นคือ ก�รท่ีแต่ละประเทศใชเ้ทคนคิในก�รอ�้ง
สิทธิ์หล�กหล�ยรูปแบบ เช่น ก�รอ้�งสิทธิ์ในท�งประวัติศ�สตร์ (historic 
claim) ของจีนและไต้หวัน ก�รส่งเรือล�ดตระเวนและกองกำ�ลังทห�รเข้�ไป
ยึดพื้นที่ หรือแม้กระทั่งก�รก่อสร้�งสิ่งปลูกสร้�งต่�งๆ เช่น ล�นบิน อ�ค�ร
ที่พัก และประภ�ค�ร เป็นต้น

ข้อพิพ�ทหมู่เก�ะสแปรตลีย์ไม่เพียงเกี่ยวข้องเฉพ�ะกับรัฐช�ยฝั่ง
จำ�นวน 5+1 ประเทศดังที่กล่�วไปเท่�นั้น แต่หมู่ก�ะสแปรตลีย์ยังถือว่�เป็น
สมรภมูทิ�งอำ�น�จของประเทศภ�ยนอกภูมิภ�ค โดยก�รแสดงแสนย�นภุ�พ
ของประเทศมห�อำ�น�จผ่�นก�รให้คว�มสนบัสนุนแก่ประเทศผูอ้้�งสิทธิ์บ�ง
ประเทศซึง่อ�จบ�นปล�ยกล�ยเปน็คว�มขดัแย้งระดบัโลกได ้ห�กประเทศคู่
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พิพ�ทไมส่�ม�รถแสวงห�แนวท�งแกไ้ขปญัห�ไดอ้ย�่งสนัตโิดยเรว็ ดงันัน้ ใน
หัวข้อนี้จึงจะนำ�เสนอลักษณะท�งภูมิศ�สตร์ของหมู่เก�ะสแปรตลีย์ ก�รอ้�ง
สิทธิ์ของแต่ละประเทศ และก�รกำ�หนดอ�ณ�เขตท�งทะเล รวมทั้งประเด็น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพ�ท3 ดังนี้

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
หมู่เก�ะสแปรตลีย์ (Spratly Islands) ตั้งอยู่บริเวณตอนกล�งและ

ตอนใต้ของทะเลจีนใต้4 วัดต�มแนวย�วของหมู่เก�ะที่กระจ�ยอยู่ท�งทิศ
ตะวนัตกเฉยีงใตข้ึน้ไปท�งตะวนัออกเฉยีงเหนอืระหว�่งตำ�แหนง่พกิดัทีล่ะตจิดู 
6 องศ�เหนือ และลองจจิดู 109 องศ� 30 ลปิด�ตะวนัออก ถงึละตจิดู 12 องศ�
เหนือ และลองจิจูด 117 องศ� 50 ลิปด�ตะวันออก5 เป็นแนวย�วประม�ณ 
900 กิโลเมตร (ดูภ�พที่ 4.29)

หมู่เก�ะสแปรตลีย์ประกอบด้วยลักษณะท�งภูมิศ�สตร์แบบต่�งๆ 
(geographical feature) ม�กกว่� 170 ประเภท เช่น เก�ะ (island) เก�ะ
เล็กเก�ะน้อย (islet) สันดอนหรือห�ดทร�ย (bank/shoal) เก�ะเตี้ยเล็กๆ 
สันดอน หรือโขดหินที่เรียกว่� เคย์ (cay) โขดหินหรือแนวปะก�รัง (reef) 
สันดอนจมน้ำ� (submerged bank) แนวปะก�รังแบบวงแหวนหรือเกือกม้� 
(atoll) และพืน้ทีเ่หนอืน้ำ�ขณะน้ำ�ลด (low-tide elevation) หรอื “เก�ะเทยีม 
(pseudo-islands)” โดยพื้นที่ 37 แห่งเป็นเก�ะขน�ดเล็ก (tiny island) 
และมีพื้นที่อีกประม�ณ 300-400 แห่งที่ไม่ส�ม�รถตั้งรกร�กอ�ศัยอยู่ได้ 
นอกจ�กนี้ยังมีพื้นที่อีกประม�ณ 230 แห่งเป็นโขดหินหรือแนวปะก�รังและ
ห�ดทร�ย โดยมีก�รตั้งชื่อพื้นที่เหล่�นี้แล้วจำ�นวนกว่� 100 แห่ง แต่มีเพียง 
36 เก�ะเท่�นั้นท่ีมีคว�มสูงม�กกว่�ระดับน้ำ�ทะเล โดยพื้นที่ทั้งหมดของ
หมู่เก�ะสแปรตลีย์มีคว�มย�วจ�กเหนือจรดใต้ประม�ณ 550 ไมล์ทะเล และ
กว้�งจ�กตะวันออกถึงตะวันตกประม�ณ 650 ไมล์ทะเล อยู่ห่�งจ�กช�ยฝั่ง
ท�งทิศตะวันออกของเวียดน�มประม�ณ 650 กิโลเมตร อยู่ห่�งจ�กช�ยฝั่ง
ท�งทศิตะวนัตกของฟลิปิปนิสป์ระม�ณ 100 กโิลเมตร อยูห่�่งจ�กช�ยฝัง่ท�ง
ทิศเหนือของซ�บ�ห์ 250 กิโลเมตร และซ�ร�วัก 160 กิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ประม�ณ 800,000 ต�ร�งกิโลเมตร6 หรือประม�ณ 233,000 ต�ร�งไมล์
ทะเล (ดูภ�พที่ 4.30 และ 4.31)
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ภ�พที่ 4.29 แผนที่แสดงที่ตั้งหมู่เก�ะสแปรตลีย์ (Spratly) ในทะเลจีนใต้ 
(ที่ม� : Nationmaster เข้�ถึงเมื่อ 20 กันย�ยน 2556/2013 เข้�ถึงจ�ก http://
bit.ly/1I50s2j)
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ภ�พที่ 4.30 แผนที่หมู่เก�ะสแปรตลีย์ท�งตะวันตกของเส้นลองจิจูด 
155 องศ� 18 ลิปด�ตะวันออก (ที่ม� : 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. เข�้ถึงเม่ือ 20 เมษ�ยน 2557/2014 เข้�ถงึจ�ก http://bit.ly/1Fi9oRE)
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ภ�พที ่4.31 แผนที่หมูเ่ก�ะสแปรตลียท์�งตะวนัออกของเสน้ลองจจิูด 
155 องศ� 18 ลิปด�ตะวันออก (ที่ม� : เช่นเดียวกับภ�พที่ 4.30, p. 23)
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ในบรรด�เก�ะทั้งหล�ย เก�ะอีตู อ�บ� (Itu Aba) หรือไท่ผิงต่�ว 
(Taiping Dao) เปน็เก�ะทีม่ขีน�ดใหญท่ีส่ดุ (ดภู�พท่ี 4.32) โดยมีคว�มย�ว 
1.4 กโิลเมตร (0.87 ไมล)์ และคว�มกว�้ง 402 เมตร (0.25 ไมล)์ หรอืคดิเปน็
พื้นที่ขน�ด 0.43 ต�ร�งกิโลเมตร หรือ 106 เอเคอร์ และเป็นเก�ะแห่งเดียว
ที่มีแหล่งน้ำ�จืด7 เก�ะแห่งนี้ถูกครอบครองโดยไต้หวันตั้งแต่ปี 2489/1946 
มีก�รก่อสร้�งฐ�นทัพถ�วรตั้งแต่ปี 2499/1956 ต่อม�ในปี 2546/2000 
ไต้หวันส่งหน่วยป้องกันช�ยฝั่ง (Coast Guard) เคลื่อนกำ�ลังพลพร้อมอ�วุธ
จำ�นวน 100 น�ยไปยังเก�ะอีตู อ�บ� (Itu Aba) เพื่อประจำ�ก�ร และสร้�ง
ท�งวิ่งเครื่องบิน (airstrip) ขึ้นในปี 2551/2008 และมีก�รซ่อมบำ�รุงโดย
ใช้งบประม�ณกว่� 100 ล้�นเหรียญสหรัฐ โดยขย�ยล�นบินให้มีขน�ดย�ว 
1,200 เมตร เพือ่ใหเ้ครือ่งบนิซ ี130 (C-130 cargo planes) ส�ม�รถลงจอดได ้
โดยค�ดว่�จะสร�้งแลว้เสรจ็และพรอ้มใชง้�นในเดือนกมุภ�พนัธ ์2558/20158 

ส่วนเก�ะอื่นๆ เช่น เก�ะสแปรตลีย์ (Spratly) มีพื้นที่ 0.15 ต�ร�ง
กโิลเมตร และมอีกี 5 เก�ะทีม่ขีน�ดใหญ่กว�่ 0.1 ต�ร�งกโิลเมตร ไดแ้ก ่เก�ะถติ ู
(Thitu) เก�ะเวสต์ยอร์ก (West York) เก�ะนอร์ธอีสต์ เคย์ (Northeast 
Cay) เก�ะเซ�ท์เวสต์ เคย์ (Southwest Cay) และเก�ะแซนด์เคย์ (Sand 
Cay)9 ส่วนเก�ะที่มีคว�มสูงที่สุดคือเก�ะน�มยิต (Namyit) โดยมีคว�มสูง
อยู่ที่ 6.2 เมตร10 เก�ะที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ต�มธรรมช�ติมีจำ�นวน 10 เก�ะ ได้แก่ 
เก�ะอีตู อ�บ� (Itu Aba) เก�ะถิตู (Thitu) เก�ะเวสต์ยอร์ก (West York) 
เก�ะนอรธ์อสีต ์เคย ์(Northeast Cay) เก�ะเซ�ทเ์วสต ์เคย ์(Southwest Cay) 
เก�ะแซนดเ์คย ์(Sand Cay) เก�ะเล�อิต� (Loaita) เก�ะน�มยติ (Namyit) 
เก�ะหน�นช�น (Nanshan) และซินค�ว (Sin Cowe) ในจำ�นวนนี้มีเพียง
ไม่กี่เก�ะส�ม�รถแสวงประโยชน์จ�กปุ๋ยธรรมช�ติที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
มูลจ�กนกทะเล (guano) ได้แก่ เก�ะสแปรตลีย์ (Spratly) เก�ะอัมบอยญ� 
เคย์ (Amboyna Cay) และเก�ะเซ�ท์เวสต์ เคย์ (Southwest Cay) โดย
แหล่งทำ�ม�ห�กินของช�วประมงจ�กเก�ะไหหลำ�และจ�กที่อื่นๆ อยู่บริเวณ
เก�ะอีตู อ�บ� (Itu Aba) และเก�ะถิตู (Thitu) 

 
การอ้างสิทธิ์ของแต่ละประเทศ

ก�รอ�้งสทิธิค์ว�มเปน็เจ�้ของเหนอืบรรด�ลกัษณะท�งภมูศิ�สตรแ์บบ
ต่�งๆ ในหมู่เก�ะสแปรตลยีม์คีว�มน�่สนใจและท�้ท�ยเปน็อย�่งยิง่ ประเทศจนี
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ภ�พที่ 4.32 ภ�พเก�ะอีตู อ�บ� (Itu Aba) หรือไท่ผิงต่�ว (Taiping 
Dao) เป็นเก�ะที่มีขน�ดใหญ่ท่ีสุดในบรรด�หมู่เก�ะสแปรตลีย์ มีคว�มย�ว 1.4 
กิโลเมตร (0.87 ไมล์) และคว�มกว้�ง 402 เมตร (0.25 ไมล์) หรือคิดเป็นพ้ืนที่
ขน�ด 0.43 ต�ร�งกโิลเมตร หรือ 106 เอเคอร์ และเป็นเก�ะแหง่เดยีวทีม่แีหลง่น้ำ�จดื 
 เก�ะแหง่นีถ้กูครอบครองโดยไตห้วันตัง้แตปี่ 2489/1946 มีก�รกอ่สร้�งฐ�นทพัถ�วร
ตัง้แตป่ ี2499/1956 ตอ่ม�ในป ี2546/2000 ไตห้วนัสง่หนว่ยป้องกันช�ยฝ่ัง (Coast 
Guard) เคลือ่นกำ�ลงัพลพรอ้มอ�วธุจำ�นวน 100 น�ยไปยงัเก�ะอตี ูอ�บ� (Itu Aba) 
เพื่อประจำ�ก�ร และสร้�งท�งวิ่งเครื่องบิน (airstrip) ในปี 2551/2008 ซึ่งส�ม�รถ
เห็นเป็นท�งย�วพ�ดผ่�นกล�งเก�ะ และมีก�รซ่อมบำ�รุงโดยใช้งบประม�ณกว่� 
100 ล�้นเหรยีญสหรฐั โดยขย�ยล�นบนิใหม้ขีน�ดย�ว 1,200 เมตร เพือ่ใหเ้ครือ่งบนิ
ซี 130 (C-130 cargo planes) ส�ม�รถลงจอดได้ โดยค�ดว่�จะสร้�งแล้วเสร็จและ
พรอ้มใชง้�นในเดอืนกมุภ�พนัธ์ 2558/2015 (ทีม่� : Asia Maritime Transparency 
Initiative เข�้ถงึเมือ่ 20 กนัย�ยน 2556/2013 เข�้ถงึจ�ก http://bit.ly/17R5O6S)
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และไตห้วนัอ�้งสทิธ์ิเหนือหมูเ่ก�ะสแปรตลียท์ัง้หมด โดยใหเ้หตผุลว�่ช�วจนี
เปน็ผูค้น้พบและใชอ้ำ�น�จปกครองเปน็ช�ติแรก มหีลกัฐ�นท�งประวตัศิ�สตร์
ย�วน�นม�ตัง้แตส่มยัร�ชวงศฮ์ัน่ และประเทศต�่งๆ กรั็บรองอำ�น�จอธปิไตย
ของจีนเรื่อยม�จนถึงศตวรรษที่ 2011 

ในขณะที่เวียดน�มส่งทห�รเข้�ไปควบคุมหล�ยพื้นท่ีของหมู่เก�ะ
สแปรตลยีต้ั์งแตป่ ี2516/1973 โดยอ�้งสทิธิต์ัง้แตยุ่คทีอ่�ณ�นคิมของฝรัง่เศส
ปกครองเวียดน�ม เพร�ะฝร่ังเศสเคยใช้อำ�น�จควบคุมหมู่เก�ะเล็กๆ 7 
แห่ง ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1930 จนกระทั่งญี่ปุ่นบุกเข้�ม�ในภูมิภ�ค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เม่ือเดือนสิงห�คม 2481/1938 ฝรั่งเศสจึงได้เข้�ไป
ครอบครองเก�ะเหล่�นั้นอย่�งจริงจัง โดยญี่ปุ่นใช้เก�ะอีตู อ�บ� (Itu Aba) 
เป็นฐ�นทัพเรือดำ�น้ำ� แต่ญี่ปุ่นต้องถอนกำ�ลังออกจ�กเก�ะในปี 2489/1945 
ต�มสนธสิญัญ�สนัตภิ�พเมือ่วนัที ่8 กนัย�ยน 2494/1951 โดยญีปุ่่นประก�ศ
สละสทิธิเ์หนอืเก�ะสแปรตลียแ์ต่ไม่มีประเทศใดรบัรองคำ�ประก�ศของญีปุ่น่12 
ต่อม�ไต้หวันจึงเข้�ครอบครองพื้นที่เก�ะอีตู อ�บ� (Itu Aba) ระหว่�งปี 
2489-2493/1946-1950 และในปี 2499/1956 จนถึงปัจจุบัน 

ฟลิปิปินสอ์�้งสทิธิเ์ข�้ยดึครองเก�ะเลก็เก�ะนอ้ยบ�งสว่นของหมูเ่ก�ะ
สแปรตลีย์ม�ตั้งแต่ปี 2513/1970 ฟิลิปปินส์อ้�งว่�พื้นที่หมู่เก�ะดังกล่�วไม่มี
เจ้�ของและอ้�งข้อกฎหม�ยต�มอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ย
ทะเลปี 2525/1982

ส่วนม�เลเซียเข้�ไปควบคุมพื้นที่บ�งส่วนท�งตอนใต้ของหมู่เก�ะ
สแปรตลีย์ในปี 2520/1977 และส�ม�รถยึดพื้นที่ 3 แห่ง ได้แก่ แนวปะก�รัง 
สวอลโล (Swallow Reef) แนวปะก�รังอ�ร์ด�เซียร์ (Ardasier Reef) 
แนวปะก�รังม�ริวัลเลส (Marivales Reef) โดยก�รประก�ศไหล่ทวีปต�ม
ทีก่ำ�หนดไว้ในกฎหม�ยทะเล ทั้งนี้ บรไูนประก�ศอ้�งสิทธิ์เหนือแนวปะก�รงั
ลุยซ่� (Louisa Reef) แต่ไม่ได้ส่งกองกำ�ลังเข้�ไปประจำ�ในพื้นที่ 

ก�รอ�้งสทิธิค์ว�มเปน็เจ�้ของเหนอืบรรด�ลกัษณะท�งภมูศิ�สตรแ์บบ
ต่�งๆ ในหมูเ่ก�ะสแปรตลยี ์ส�ม�รถดไูดจ้�กต�ร�งที ่4.5 และแผนผังตำ�แหนง่
กองทห�ร (Outpost) และล�นบิน (Airfield) ในพื้นท่ีหมู่เก�ะสแปรตลีย์
ในภ�พที่ 4.33 รวมทั้งแผนที่แสดงพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ในภ�พที่ 4.34
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ประเทศ ที่ ชื่อพื้นที่ (Feature) พิกัดภูมิศาสตร์ ปีที่เข้า
ครอบครอง

บรูไน 1 แนวปะก�รังลุยซ่� 
(Louisa Reef)

06° 20′ 07″ 113° 16′ 47″ อ้�งสิทธิ์ 
2535/1992

ม�เลเซีย 1

2

3

แนวปะก�รังสวอลโล 
(Swallow Reef)
แนวปะก�รังอ�ร์ด�เซียร์ 
(Ardasier Reef)
แนวปะก�รังม�ริวัลเลส 
(Marivales Reef)

07° 24′ 00″ 113° 48′ 00″

07° 37′ 00″ 113° 56′ 00″

07° 58′ 30″ 113° 56′ 00″

2520/1977

2520/1977

2522/1979

ฟลิปิปนิส์ 1

2
3
4

5

6

7
8

เก�ะหน�นซ�น 
(Nanshan Island)
เก�ะแฟลท (Flat Island)
เก�ะถิตู (Thitu Island)
เก�ะเล�อิต� 
(Loaita or South Island)
เก�ะนอร์ธอีสต์ เคย์ 
(Northeast Cay) 
เก�ะเวสต์ยอร์ก 
(West York Island)
พ�น�ต� (Panata) 
แนวปะก�รังคอมโมดอร์ 
(Commodore Reef)

10° 44′ 00″ 115° 48′ 00″

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

11° 27′ 03″ 114° 21′ 01″

11° 05′ 00″ 115° 00′ 00″

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

2513/1970

2513/1970
2514/1971
2514/1971

2514/1971

2514/1971

2531/1978
2533/1980

เวยีดน�ม 1
2

3

4

เก�ะน�มยิต (Namyit Island)
เก�ะเซ�ทเ์วสต ์เคย ์(Southwest 
Cay)
ตุนเชียน ซ�โจว (Dunqian 
Shazhou)
เก�ะสแปรตลยี ์(Spratly Island)

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

10° 22′ 55″ 114° 28′ 00″

08° 39′ 00″ 111° 54′ 40″

2516/1973
2516/1973

2516/1973

2516/1973

ต�ร�งที ่4.5 แสดงก�รครอบครองพืน้ทีห่มูเ่ก�ะสแปรตลีย์โดยบรไูน ม�เลเซยี 
ฟิลิปปินส์ เวียดน�ม จีนและไต้หวัน
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ประเทศ ที่ ชื่อพื้นที่ (Feature) พิกัดภูมิศาสตร์ ปีที่เข้า
ครอบครอง

5
6

7

8

9

10

11
12

13
14

15
16

17

18

19
20

21
22

23

เก�ะซนิค�ว (Sin Cowe Island) 
เก�ะอมับอยญ� เคย ์(Amboyna 
Cay)
หร่�นชิง ซ�โจว (Ranqing 
Shazhou)
แนวปะก�รังเซ็นทรัล (Central 
Reef)
แนวปะก�รังเพียสัน (Pearson 
Reef)
แนวปะก�รังบ�ร์คแคน�ด� 
(Bargue Canada Reef)
แนวปะก�รงัเวสต ์(West Reef)
แนวปะก�รงัเทน็เนนต ์(Tennent 
Reef)
แนวปะก�รงัแลดด ์(Ladd Reef)
แนวปะก�รังดิสคัฟเวอรีเกรท 
(Discovery Great Reef)
แนวปะก�รังอีสต์ (East Reef)
แนวปะก�รังอลิสัน (Alison 
Reef)
แนวปะก�รังคอร์นวัลลิส เอส. 
(Cornwallis S. Reef)
แนวปะก�รังเพ็ทลีย์ (Petley 
Reef)
แนวปะก�รงัเซ�ท ์(South Reef)
แนวปะก�รังคอลลินส์ (Collins 
Reef)
โฉงเจียว (Qiong Jiao)
บอมเบย์แคสเซิล (Bombay 
Castle)
สนัดอนปรนิส์ออฟเวลส์ (Prince 
of Wales Bank)

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

09° 52′ 30″ 114° 34′ 40″

08° 56′ 00″ 112° 22′ 00″

08° 58′ 00″ 113° 42′ 00″

08° 10′ 00″ 113° 18′ 00″

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

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

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

08° 45′ 00″ 114° 13′ 00″

10° 24′ 50″ 114° 34′ 00″

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

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

08° 08′ 00″ 110° 27′ 00″

2516/1973
2516/1973

2521/1978

2521/1978

2521/1978

2530/1987

2531/1988
2531/1988

2531/1988
2531/1988

2531/1988
2531/1988

2531/1988

2531/1988

2531/1988
2531/1988

2532/1989
2532/1989

2533/1990
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ประเทศ ที่ ชื่อพื้นที่ (Feature) พิกัดภูมิศาสตร์ ปีที่เข้า
ครอบครอง

เวยีดน�ม 24

25

สันดอนแวงก�ร์ด (Vanguard 
Bank)
สนัดอนปรนิสค์อนสอรท์ (Prince 
Consort Bank)

07° 32′ 00″ 109° 43′ 00″

07° 55′ 00″ 109° 58′ 00″

2533/1990

2534/1991

จีน/
ไต้หวัน

1

2

3

4
5

6
7

8

เก�ะอติ ูอ�บ� (Itu Aba Island) 
ไต้หวัน 
Fiery Cross/NW Investigator 
Reef
แนวปะก�รงัจอหน์สนั (Johnson 
Reef)
ดงเหมนิ เจยีว (Dongmen Jiao)
แนวปะก�รังเกเฟิน (Gaven 
Reef)
แนวปะก�รังซูบี (Subi Reef)
แนวปะก�รังกัวร์ เตอรอน 
(Guarteron Reef)
แนวปะก�รังมิสชีฟ (Mischief 
Reef)

10° 22′ 55″ 114° 22′ 00″

09° 32′ 30″ 112° 54′ 00″

09° 42′ 30″ 114° 16′ 00″

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

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

09° 55′ 00″ 115° 32′ 00″

2499/1946

2531/1988

2531/1988

2531/1988
2531/1988

2531/1988
2531/1988

2538/1995

ทีม่�ของต�ร�ง : ปรบัปรงุจ�ก Pan Shiying. “The Nansha Islands,” 
Window. September 3, 199313 
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ภ�พที ่4.33 แผนผงัตำ�แหนง่กองทห�ร (Outpost) และล�นบนิ (Airfield) 
ในพื้นที่หมู่เก�ะสแปรตลีย์ (ที่ม� : Asia Maritime Transparency Initiative 
เข้�ถึงเมื่อ 28 พฤษภ�คม 2558/2015 เข้�ถึงจ�ก http://bit.ly/1AvQ8Us)
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ภ�พท่ี 4.34 แผนที่แสดงพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้และก�รอ้�งสิทธิ์
ครอบครองพื้นที่ในหมู่เก�ะสแปรตลีย์ของประเทศต่�งๆ (ที่ม� : Velencia, Mark 
J. and Jon M. Van Dyke. Sharing The Resource of the South China Sea, 
University of Hawaii Press, 1999. เข้�ถึงเมื่อ 20 กันย�ยน 2556/2013 เข้�ถึง
จ�ก http://bit.ly/1I50KpV)
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จีนและไต้หวัน
ก�รอ้�งสิทธิ์ของจีนและไต้หวันอยู่บนพื้นฐ�นท�งประวัติศ�สตร์ 

(historic claim)14 เพร�ะเป็นผู้ค้นพบ (discovery) และใช้ประโยชน์อย่�ง
ต่อเนื่อง (continuous usage) เพื่อประโยชน์ท�งเศรษฐกิจและท�งทห�รม�
เป็นเวล�ย�วน�นนับพันปี จนกระทั่งในปี 2490/1947 รัฐบ�ลพรรคช�ตินิยม
พรรคก๊กมินตั๋ง (Kuomintang) เผยแพร่แผนที่หมู่เก�ะทะเลจีนใต้ (Nan-
Hai-Zhu-Dao-Wei-Tz-Tu หรือ Map of Locations of South China 
Sea Islands) โดยใช้เส้นประจำ�นวน 11 เส้น15 (ดูภ�พที่ 4.35) เพื่อเป็น
เส้นเขตแดนของหมู่เก�ะ (islands) เก�ะเล็กเก�ะน้อย (islets) แนวปะก�รัง 
(reef) สันดอน (bank) และน่�นน้ำ�โดยรอบ16 แต่ต่อม�มีก�รลบเส้นประ
จำ�นวน 2 เสน้ในอ�่วตงัเกีย๋ออกไป ทำ�ใหก้ล�ยเปน็แผนที ่9 เสน้ประ (ดภู�พ
ที่ 4.36) แผนที่นี้มีรูปร่�งคล้�ยลิ้น (tongue-like configuration) หรือเส้น
รปูตวัย ู(U-Shape Line) ครอบคลมุหมูเ่ก�ะพ�ร�เซล (Paracels) แตไ่มไ่ด้
ระบหุมู่เก�ะสแปรตลยี ์(Spratlys) โดยมขีอ้คว�มว�่ “รฐับ�ลของส�ธ�รณรฐั
ประช�ชนจีนจะประก�ศเส้นฐ�นท่ีเหลือของทะเลอ�ณ�เขตของส�ธ�รณรัฐ
ประช�ชนจีนในเวล�อื่น”17 และจีนประก�ศเส้นฐ�น (baseline) เมื่อวันที่ 15 
พฤษภ�คม 2539/1996 แต่ไม่ได้ประก�ศเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ (Exclusive 
Economic Zone – EEZ) ซึ่งแม้ว่�ก�รอ้�งสิทธิ์ของจีนจะไม่มีคว�มชัดเจน
ในแง่กฎหม�ยระหว่�งประเทศ แต่บ่อยคร้ังที่ถ้อยแถลงและปฏิบัติก�รของ
จีนทำ�ให้ทร�บว่�จีนยังคงยืนยันก�รอ้�งสิทธิ์น่�นน้ำ�และทรัพย�กรภ�ยใน
ขอบเขตของเส้นประที่จีนประก�ศเอ�ไว้

ในบทคว�มของพ�น สืออิง (Pan Shiying) นักวิจัยอ�วุโสแห่ง
สถ�บันเพื่อก�รศึกษ�เทคโนโลยีเศรษฐกิจระหว่�งประเทศ (Institute for 
International Technological Economic Studies) ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่ง
เผยแพรเ่มือ่ป ี2537/1994 ไดอ้ธบิ�ยว�่เสน้ประเหล�่นีเ้ปน็ “ก�รอ�้งสทิธิท์�ง
ประวตัศิ�สตร ์(historic title)”18 ซ่ึงเปน็ก�รอธบิ�ยต�มแนวคดิของกองทพั
ปลดปล่อยประช�ชน หรือ People's Liberation Army – Navy (PLAN) 
ที่ถือว่�ก�รอ้�งสิทธิ์ของจีนเป็นไปต�มกฎหม�ยระหว่�งประเทศท่ีมีอยู่ใน
ช่วงเวล�นั้น และระบุว่�หลังจ�กที่มีก�รประก�ศเส้นประแล้วก็มีประเทศ
ใดโต้แย้งหรือประท้วงจีนเป็นเวล�ย�วน�นหล�ยปี และมีนักวิช�ก�รอีก
หล�ยคนผลิตซ้ำ�แผนที่ฉบับนี้ ทั้งนี้ พ�น สืออิง (Pan Shiying) ยังตั้งข้อ
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ภ�พที่ 4.35 แผนที่อ้�งสิทธิ์ทะเลจีนใต้ฉบับท�งก�รของไต้หวันหรือ
ส�ธ�รณรัฐจีน (Republic of China) ตีพิมพ์เมื่อธันว�คม 2489/1946 เผย
แพร่เมื่อปี 2490/1947 (ที่ม� : 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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ภ�พที ่4.36 แผนที ่9 เสน้ประซึง่จนีนำ�สง่ใหแ้กค่ณะกรรม�ธกิ�รกำ�หนด
ขอบเขตของไหล่ทวีป (Commission on the Limits of the Continental 
Shelf – CLCS) (ที่ม� : 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. เข้�ถึงเมื่อ 12 มิถุน�ยน 2558/2015 เข้�ถึง
จ�ก http://bit.ly/QKlRLV) 
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สงัเกตอีกว�่เสน้ประของจนีมจีดุออ่นตรงทีไ่มใ่ชเ่สน้ตรงเนือ่งจ�กก�รล�กเสน้
เขตแดนไม่ส�ม�รถเกิดจ�กเส้นประในแบบของจีนได้ แต่ก็ชี้ให้เห็นว่�แนว
เสน้ประของจนียงัส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รสร�้งพ้ืนทีพั่ฒน�รว่มกนัของภมูภิ�คได้

บทคว�มชิ้นที่สองเสนอโดยนักวิช�ก�รช�วไต้หวันชื่อ ซ่ง เยี่ยนฮุย 
(Song Yann-Huei)19 อธิบ�ยว่�จีนมีก�รอ้�งสิทธิ์แต่เพียงดินแดนท�งบก 
โดยไมไ่ดส้รปุอย�่งชัดเจนว�่สถ�นะของน่�นน้ำ�ภ�ยในเสน้ประเหล่�นีคื้ออะไร 
ซึ่งทั้งส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน (People's Republic of China – PRC) 
และรฐับ�ลไตห้วนั ไมเ่คยกดีกนัหรือตอ่ต�้นก�รเดินเรอืของประเทศต�่งๆ ที่
ผ่�นเข้�ออกในเขตน่�นน้ำ�ของจนีต�มเสน้ประดงักล่�วเลยและจนีไม่เคยอ้�ง
ว่�น่�นน้ำ�ต�มแนวเส้นประ คือ ทะเลประวัติศ�สตร์ (Historic Waters)20 
แตจ่นีอ�จล�กเสน้ฐ�นเชือ่มตอ่กบัหมู่เก�ะสแปรตลีย ์(Spratly Islands) เพือ่
อ�้งว�่เสน้ฐ�นน้ีกำ�หนดเขตน�่นน้ำ�ภ�ยใน โดยนอกเสน้ฐ�นกจ็ะมสีถ�นะเปน็
เขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ ในวันที่ 18 พฤษภ�คม 2538/1995 น�ยเฉิน กว๋อฟ่�ง 
(Shen Guofang) โฆษกกระทรวงก�รต่�งประเทศของจีน ระบุว่�จีนให้
คว�มสำ�คญักบัก�รเดนิเรอืท่ีปลอดภัยและเสรใีนชอ่งท�งเดนิเรอืน�น�ช�ตใิน
ทะเลจนีใต ้และก�รอ�้งสทิธิข์องจนีจะเป็นปัญห�ในอน�คต21 แตก่ไ็มส่�ม�รถ
อธิบ�ยได้ว่�ก�รอ้�งสิทธ์ิของจีนหม�ยคว�มว่�อะไร ต่อม�ภ�ยหลังเดือน
พฤษภ�คม 2538/1995 มีก�รระบุว่�จีนได้ละทิ้งก�รอ้�งสิทธิ์อันคลุมเครือ
ก่อนหน้�น้ี โดยเปลีย่นม�เปน็ก�รอ�้งสทิธิน์�่นน้ำ�ในทะเลจีนใตโ้ดยใชแ้ผนที่
เส้นประ 9 เส้น แต่คว�มต้องก�รที่แท้จริงของฝ่�ยจีนก็ยังไม่ชัดเจน เพร�ะ
ก�รอ้�งสิทธิท์�งประวตัศิ�สตรย่์อมไมม่เีหตผุลหนักแนน่เพยีงพอ แตก่�รทีจ่นี
ยนืกร�นอ�้งสิทธิด์งักล�่วกส็ง่ผลใหเ้กดิคว�มย�กลำ�บ�กในก�รปกัปนัเขตแดน
ในทะเลจีนใต้อย่�งยิ่ง นอกจ�กนี้ ก�รที่ไต้หวันเข้�ม�มีบทบ�ทเกี่ยวข้องกับ
ข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้ยิ่งทำ�ให้คว�มซับซ้อนของปัญห�เพิ่มม�กขึ้น 

เมื่อวันที่ 10 มีน�คม 2536/1993 ไต้หวันประก�ศใช้ “แนวนโยบ�ย
ต่อทะเลจีนใต้ (Policy Guidelines for the South China Sea)” ซึ่ง
ยืนยันอำ�น�จอธิปไตยเหนือหมู่เก�ะสแปรตลีย์ หมู่เก�ะพ�ร�เซล (Paracels 
Islands) สันดอนแมคเคิลฟีลด์ (Macclesfield Bank) และหมู่เก�ะปร�ต�ส 
(Pratas Island) พร้อมท้ังระบุว่�อ�ณ�บริเวณของทะเลจีนใต้ในเขตทะเล
ประวตัศิ�สตร ์คอื เขตแดนภ�ยใตอ้ำ�น�จก�รบงัคับใชก้ฎหม�ยของส�ธ�รณรฐั
จีน (Republic of China) ซึ่งมีสิทธิและผลประโยชน์โดยสมบูรณ์ และใน
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เดอืนเมษ�ยน 2538/1995 กระทรวงก�รต�่งประเทศของไตห้วนัไดป้ระก�ศว�่ 
ไต้หวันมีอำ�น�จอธิปไตยเหนือเขตแดนต�มเส้นรูปตัวยู และเข้�ครอบครอง
อ�ณ�บริเวณที่ใหญ่ที่สุดของเก�ะสแปรตลีย์ คือ อีตู อ�บ� (Itu Aba) หรือ
ไท่ผิงต่�ว (Taiping Dao) โดยส่งน�วิกโยธินจำ�นวน 600 น�ยไปประจำ�
ก�รอยู่บนเก�ะแห่งนี้22 ซึ่งปฏิบัติก�รของไต้หวันเป็นไปเพื่อสนับสนุนจุดยืน
ของจนี และกองทห�รของจนีทีอ่ยูใ่นพืน้ทีต่�่งๆ ของหมู่เก�ะสแปรตลยีไ์ด้รับ
เสบยีงอ�ห�รและน้ำ�จืดจ�กกองกำ�ลงัของไตห้วันบนเก�ะอีต ูอ�บ� (Itu Aba)

และเมื่อไม่น�นม�นี้ จีนได้เดินหน้�ก่อสร้�งมห�กำ�แพงทร�ย 
(Great Wall of Sand)23 ในพื้นที่หมู่เก�ะสแปรตลีย์ที่จีนครอบครอง โดย
น�ยหวัง ยี่ (Wang Yi) รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รต่�งประเทศของจีน 
ยืนยันว่�เป็นก�รก่อสร้�งสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกที่จำ�เป็นบนเก�ะและแนว
ปะก�รังซึ่งจีนเป็นเจ้�ของ ซึ่งจะทำ�ให้จีนส�ม�รถค้ำ�จุนก�รเดินเรืออย่�งเสรี
บนเส้นท�งขนส่งสินค้�ท�งเรือในทะเลจีนใต้ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กข้ึน 
ระหว่�งเดือนสิงห�คมถึงพฤศจิก�ยน 2557/2014 จีนได้ถมทร�ยลงบนพื้นที่
แนวปะก�รังเฟียรี่ครอส (Fiery Cross) ขน�ดย�ว 3 กิโลเมตร กว้�ง 200-
300 เมตร24 รวมทั้งพื้นที่อื่นๆ ด้วย (ดูภ�พที่ 4.37 และ 4.38) 

ภ�พท่ี 4.37 ภ�พถ�่ยด�วเทยีมแสดงคว�มเปลีย่นแปลงของพืน้ทีแ่นวปะก�รงั
เกเฟิน (Gaven Reef) ในหมูเ่ก�ะสแปรตลยี ์หลงัจ�กมกี�รขย�ยก�รกอ่สร�้งของจนี 
รูปซ้�ยสุดคือวันที่ 30 มีน�คม 2557/2014 รูปกล�งคือวันที่ 7 สิงห�คม 2557/2014 
และรูปขว�สุดคือวันที่ 30 มกร�คม 2558/2015 (ที่ม� : Clive Schofield. “Why 
the world is wary of China's 'great wall of sand' in the sea,” in CNN, May 
14, 2015. เข้�ถึงเมือ่ 17 มถินุ�ยน 2558/2015 เข�้ถงึจ�ก http://cnn.it/1GsSwKE)
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ภ�พที ่4.38 ภ�พถ�่ยจ�กกองทัพอ�ก�ศฟลิปิปนิส์แสดงใหเ้หน็ก�รกอ่สร�้ง
บนพืน้ท่ีแนวปะก�รงัจอหน์สัน (Johnson Reef) ในหมูเ่ก�ะสแปรตลยี ์เมือ่วนัที ่18 
กมุภ�พนัธ ์2558/2015 (ทีม่� : Reuters in Beijing. “Land reclamation work in 
part of South China Sea is near completion, China says,” in The Guardian, 
Tuesday 16 June 2015. เข้�ถึงเมื่อ 17 มิถุน�ยน 2558/2015 เข้�ถึงจ�ก http://
bit.ly/1JTNhHU)

เวียดนาม
ก�รอ้�งสิทธิ์เหนือหมู่เก�ะสแปรตลีย์ของเวียดน�มมีพื้นฐ�นม�จ�ก

ประวัติศ�สตร์อันย�วน�น โดยกล่�วว่�ช�วเวียดน�มเป็นผู้ค้นพบหมู่เก�ะ
สแปรตลีย์และเรียกหมู่เก�ะแห่งนี้ว่� เตรื่อง ซ� (Truong Sa) มีก�รใช้
ประโยชน์ในพื้นที่อย่�งต่อเนื่อง (continuous usage) และมีก�รครอบครอง
อย่�งมีประสิทธิภ�พ (effective occupation)25 ม�ตั้งแต่ปี 2358/1815 ซึ่ง
เวยีดน�มไดส้ง่คณะสำ�รวจออกไปสำ�รวจเสน้ท�งเดนิเรอื จนกระทัง่ป ี2501/1958 
เวยีดน�มจงึทำ�แผนทีอ่�ก�ศย�นโดยรวมเอ�หมูเ่ก�ะสแปรตลียเ์ข้�ม�เป็นส่วน
หนึง่ของเวยีดน�ม นอกจ�กนี ้เวยีดน�มยงัเคยประก�ศอ�้งสิทธิเ์หนือหมูเ่ก�ะ
สแปรตลยีใ์นก�รประชมุสนัตภิ�พทีน่ครซ�นฟร�นซสิโกในปี 2494/1951 และ
อ�้งหลักก�รตกทอดของดนิแดนจ�กเจ�้อ�ณ�นคิม (uti possidetis)26 ในสมยั
ที่เวียดน�มเคยตกเป็นอ�ณ�นิคมของฝรั่งเศสในปี 2327/1884 ซ่ึงฝร่ังเศส
เคยเข้�ไปยึดครองบ�งส่วนของหมู่เก�ะสแปรตลีย์ โดยในวันที่ 23 เมษ�ยน 
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2473/1930 กระทรวงก�รต่�งประเทศของฝรั่งเศสได้ประก�ศผนวกเก�ะ
สแปรตลยี ์(Spratly) ใหเ้ปน็ของฝรัง่เศส และในวนัที ่21 ธนัว�คม 2476/1933 
ข�้หลวงใหญแ่หง่อนิโดจนีฝร่ังเศสกไ็ดอ้อกประก�ศผนวกดนิแดนในหมูเ่ก�ะ
สแปรตลีย์เพิ่มเติมอีก 9 เก�ะ27 

คว�มน่�สนใจคือ เมื่อวันที่ 4 กันย�ยน 2501/1958 รัฐบ�ลจีนหรือ
ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน (People's Republic of China) ประก�ศอ้�งสิทธิ์
ทะเลอ�ณ�เขต (territorial sea) เปน็ระยะ 12 ไมลท์ะเล รวมถงึหมู่เก�ะต่�งๆ 
ในทะเลจนีใต ้รฐับ�ลเวยีดน�มเหนอืหรอืส�ธ�รณรฐัประช�ธปิไตยเวยีดน�ม 
(Democratic Republic of Vietnam – DRVN) โดยน�ยฟ�ม วัน ด่ง 
(Pham Van Dong) น�ยกรัฐมนตรีของเวยีดน�มเหนอืไดส้ง่บนัทกึท�งก�รทตู 
(diplomatic note) ลงวันที่ 14 กันย�ยน 2501/1958 ไปยังน�ยโจว เอินไหล 
(Zhou Enlai) น�ยกรฐัมนตรขีองจนี เพือ่รบัรองก�รประก�ศทะเลอ�ณ�เขต
และหมู่เก�ะต่�งๆ ในทะเลจีนใต้ของจีนคว�มว่� “รัฐบ�ลเวียดน�มรับรอง
คำ�ประก�ศ...และจะใหทุ้กองคก์รของรัฐร่วมกันมุง่ไปยงัก�รสร�้งคว�มเค�รพ
เช่ือมัน่ตอ่ทะเลอ�ณ�เขตของจนีในระยะ 12 ไมลท์ะเล ในทกุคว�มสมัพนัธก์บั
จีนท�งทะเล”28 (ดูภ�พที่ 4.39) 

ตอ่ม�ในป ี2525/1982 เวยีดน�มไดป้ระทว้งแผนทีใ่หม ่(New Map) 
หรือเปอต� บ�รู (Peta Baru) ของม�เลเซีย หลังจ�กนั้นเป็นต้นม�ก็มีก�ร
แลกเปลีย่นเอกส�รบนัทกึก�รประทว้งอย่�งเปน็ท�งก�รระหว�่งสองประเทศ 
ต�มม�ด้วยก�รประก�ศทะเลอ�ณ�เขต (territorial water) ของเวยีดน�มซึง่
อ�้งสทิธิเ์หนอืพืน้ทีแ่นวปะก�รงัสวอลโล (Swallow Reef) ในเดอืนพฤศจกิ�ยน 
2525/1982 ต่อม�อีก 2 เดือน คือ ในเดือนมกร�คมปี 2526/1983 ม�เลเซีย
ไดส้ง่บนัทกึท�งก�รทตูเพือ่ปฏเิสธเสน้ฐ�น (baseline) ของเวยีดน�ม และใน
วันที่ 25 มีน�คม 2526/1983 เวียดน�มจึงมีเอกส�รตอบกลับไปยังม�เลเซีย
โดยระบุว่�เส้นฐ�นไหล่ทวีป (Continental Shelf Baseline) ของเวียดน�ม
นั้นถูกต้องเนื่องจ�กสอดคล้องกับหลักกฎหม�ยระหว่�งประเทศ29 

ในปี 2521/1978 มกี�รเผชญิหน�้ทีเ่กอืบจะนำ�ไปสูก่�รปะทะกนัเมือ่คณะ
ของวศิวกรช�วม�เลเซยีเดนิท�งเข�้ไปยงัหมูเ่ก�ะอมับอยญ� เคย ์(Amboyna 
Cay) เพือ่ปกัเส�หนิเป็นเคร่ืองหม�ยไว้ในบริเวณใกลก้บัเส�หนิของเวยีดน�มซึง่
ปักเอ�ไว้กอ่นหน�้นัน้ เนือ่งจ�กเวยีดน�มเคยเข้�ไปครอบครองเก�ะอมับอยญ� 
เคย์ (Amboyna Cay) ถึง 2 ครั้ง คือ ในปี 2499/1956 และ 2516/1973 
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ภ�พที ่4.39 บนัทกึท�งก�รทตู (diplomatic note) น�ยฟ�ม วนั ดง่ (Pham 
Van Dong) น�ยกรัฐมนตรีของเวียดน�มเหนือ ลงวันที่ 14 กันย�ยน 2501/1958 
รับรองก�รประก�ศทะเลอ�ณ�เขตและหมู่เก�ะต่�งๆ ในทะเลจีนใต้ของจีน (ที่ม� : 
“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). เข้�ถึงเมื่อ 17 มิถุน�ยน 2558/2015 
เข้�ถึงจ�ก http://bit.ly/1BnbbbQ) 
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แต่ไม่เคยมีก�รอ�ศัยอยู่อย่�งถ�วร และเมื่อม�เลเซียทำ�ก�รปักเส�หินในปี 
2521/1978 เวียดน�มก็ได้กลับเข้�ม�ยังเก�ะนี้อีกครั้งในปี 2522/1979 และ
ถอนเส�หินของม�เลเซียออก ทำ�ให้เวียดน�มไม่ถอนกำ�ลังออกจ�กเก�ะ
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นม� และยังทำ�ก�รก่อสร้�งสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกท�ง
เรือและท�งอ�ก�ศรวมถึงก�รสร้�งล�นบินไว้ด้วย โดยรวมแล้วนับตั้งแต่ปี 
2539/1996 เวียดน�มได้เข้�ไปครอบครองพื้นที่ในหมู่เก�ะสแปรตลีย์จำ�นวน 
25 แห่ง พร้อมทั้งมีสิ่งปลูกสร้�งต่�งๆ และกองกำ�ลังประจำ�ก�รจำ�นวนกว่� 
600 น�ย30 

ฟิลิปปินส์
ก�รอ้�งสิทธิ์เหนือหมู่เก�ะสแปรตลีย์ของฟิลิปปินส์มีพื้นฐ�นม�

จ�กคว�มสนใจต่อผลประโยชน์ด้�นคว�มมั่นคงและแหล่งน้ำ�มันในน่�นน้ำ�
ทะเลจีนใต้ม�ต้ังแต่ภ�ยหลังสงคร�มโลกครั้งที่ 2 โดยอ้�งว่�เก�ะเหล่�นี้
เป็นดินแดนที่ไม่มีเจ้�ของ (terra nullius) หรือละทิ้งก�รครอบครองไปน�น
แล้ว และได้ประก�ศอ้�งสิทธิ์อย่�งเป็นท�งก�รในปี 2522/197931 ฟิลิปปินส์
อ้�งถึงหลักก�รค้นพบ (discovery) และคว�มใกล้เคียงในท�งภูมิศ�สตร์ 
(geographic contiguity)32 

เมื่อน�ยทอมัส คลอม� (Thomas Cloma) ช�วฟิลิปปินส์อ้�งว่�เป็น
ผู้ค้นพบม�ตั้งแต่ปี 2490/1947 โดยมีคำ�แถลงก�รณ์ในวันที่ 16 พฤษภ�คม 
2499/1956 ว�่เข�ไดค้รอบครองและใช้ประโยชนห์มู่เก�ะต�่งๆ จำ�นวน 33 เก�ะ 
มีก�รทำ�ม�ห�กินอย่�งต่อเนื่องในพื้นที่หมู่เก�ะสแปรตลีย์เป็นพื้นที่รวมกว่� 
64,976 ต�ร�งไมลท์ะเล และตัง้ชือ่หมูเ่ก�ะเหล�่นีว้�่ก�ล�ย�อนั (Kalayaan) 
ซึ่งแปลว่� อิสระ (Freedom)33 ต่อม�ในเดือนเมษ�ยน 2515/1972 ฟิลิปปินส์
ประก�ศให้หมู่เก�ะก�ล�ย�อัน (Kalayaan) เป็นเขตก�รปกครองส่วนหนึ่ง
ของจงัหวดัป�ล�วนั (Palawan) และแตง่ตัง้ให้น�ยทอมสั คลอม� (Thomas 
Cloma) เป็นที่ปรึกษ�พิเศษของเขตก�รปกครองแห่งนี้ด้วย34 

ในชว่งตน้ครสิตท์ศวรรษ 1970 ฟลิปิปนิสเ์ริม่เข�้ไปครอบครองเก�ะใน
หมูเ่ก�ะสแปรตลยีม์�กขึน้ เนือ่งจ�กเกดิคว�มกงัวลเรือ่งคว�มมัน่คงหลงัจ�ก
เวียดน�มรวมเป็นหนึ่งและปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์อย่�งสมบูรณ์ในปี 
2518/1975 ต่อม�ในป ี2521/1978 ฟลิปิปนิสป์ระก�ศเขตเศรษฐกจิจำ�เพ�ะ 200 
ไมล์ทะเล ซึ่งครอบคลุมพื้นที่หมู่เก�ะก�ล�ย�อัน (Kalayaan) นอกจ�กนี้ใน
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วนัท่ี 11 มถินุ�ยน 2521/1978 ประธ�น�ธบิดเีฟอรด์นิ�นด ์ม�รก์อส (Ferdinand 
Marcos) ไดอ้อกคำ�ส่ังประธ�น�ธบิดหีม�ยเลข 1596 (Presidential Decree 
No. 1596) ประก�ศใหเ้ก�ะจำ�นวน 33 แหง่ในหมูเ่ก�ะสแปรตลยีเ์ปน็อ�ณ�เขต
ของประเทศฟิลิปินส์35 

ในเดือนมนี�คมป ี2531/1998 ทห�รฟลิปิปนิสพ์บว�่ม�เลเซยีไดส้ร�้ง
สิง่ปลกูสร้�งไวใ้นพืน้ที ่2 แหง่ คอื สนัดอนอนิเวสตเิกเตอร์ (Investigator Shoal) 
และแนวปะก�รังเอริก� (Erica Reef) แต่ฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ทำ�ก�รประท้วง
อย�่งเปน็ก�ร เนือ่งจ�กไดร้บัคำ�ยนืยนัจ�กรฐัมนตรตี�่งประเทศของม�เลเซยี
ในขณะนัน้ คอื น�ยอบัดลุล�ห ์บ�ด�ว ี(Abdullah Badawi) ว�่ ส่ิงปลูกสร�้ง
เหล่�นี้ไม่ใช่ก�รกระทำ�โดยรัฐบ�ลม�เลเซีย และต่อม�ในเดือนมิถุน�ยน
ปี 2532/1999 ม�เลเซียได้ทำ�ก�รสร้�งอ�ค�ร 2 ชั้น ล�นจอดเฮลิคอปเตอร์ 
ท่�เรือ และเส�อ�ก�ศเรด�ร์ ในพื้นที่ 2 แห่งนี้เพิ่มเติม36 แต่ครั้งนี้เวียดน�ม
จีนและไต้หวันได้ประท้วงก�รกระทำ�ของม�เลเซีย ต�มม�ด้วยเหตุก�รณ์ปี 
2531-2532/1998-1999 ซ่ึงฟลิปิปนิสป์ระทว้งท�งก�รทตูไปยงัม�เลเซยี ระบวุ่�
ม�เลเซยีทำ�ก�รล่วงล้ำ�เข้�ไปยังสันดอนอนิเวสตเิกเตอร์ (Investigator Shoal) 
ซึง่ฟลิปิปนิสถ์อืว่�อยูใ่นเขตแดนของตน และกล่�วห�ว�่ก�รกระทำ�เชน่น้ีของ
ม�เลเซียเป็นก�รละเมิด “ปฏิญญ�อ�เซียนว่�ด้วยทะเลจีนใต้ (ASEAN 
Declaration on The South China Sea)” เมื่อปี 2535/1992 ซึ่งลงน�มที่
มะนลิ� หรอืปฏญิญ�มะนลิ� (Manila Declaration) ซึง่ตกลงกนัว�่ประเทศ
สม�ชกิจะยบัยัง้ปฏบิตักิ�รต�่งๆ ของรฐัในพืน้ทีห่มูเ่ก�ะสแปรตลีย ์โดยฟิลิปปนิส์
เรียกร้องให้แก้ปัญห�อย่�งสันติต�มกลไก “สนธิสัญญ�มิตรภ�พและคว�ม
ร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation 
in Southeast Asia – TAC)” ปี 2519/1976 

ก�รปะทะกันระหว่�งม�เลเซียกับฟิลิปปินส์ดำ�เนินไปด้วยก�รใช้
ค�รมที่รุนแรงจ�กทั้งสองฝ่�ย จ�กนั้นน�ยมห�เธร์ โมฮัมหมัด (Mahathir 
Mohamad) น�ยกรัฐมนตรีม�เลเซีย ได้กล่�วย้ำ�ว่�ม�เลเซียไม่ได้บุกรุก
เข้�ไปในดินแดนของประเทศใด และกล่�วว่�สิ่งปลูกสร้�งเหล่�นี้ทำ�ขึ้น
เพื่อก�รวิจัยสภ�พภูมิอ�ก�ศ ก�รศึกษ�ชีวิตท�งทะเล และก�รให้คว�ม
ชว่ยเหลอืและสนบัสนนุท�งก�รเดนิเรอื ทำ�ใหน้�ยโจเซฟ เอสตร�ด� (Joseph 
Estrada) ประธ�น�ธิบดีฟิลิปปินส์ ตอบโต้ว่�ถ้�เป็นเช่นนั้นจริง ฟิลิปปินส์ก็
อ�จพิจ�รณ�ก�รเข้�ไปสร้�งสิ่งปลูกสร้�งของฝ่�ยตนบ้�ง37 ซึ่งฝ่�ยม�เลเซีย
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ก็ตอบโต้ว่�ก�รกระทำ�ของตนถูกต้องแล้วเพร�ะเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ภ�ยในเขต
เศรษฐกจิจำ�เพ�ะของม�เลเซยี รฐับ�ลฟลิปิปนิสไ์มเ่หน็ดว้ยกับขอ้โต้แยง้ของ
ม�เลเซียและขู่ว่�จะนำ�เรื่องนี้เข้�ไปยังท่ีประชุมสหประช�ช�ติ และตั้งแต่ปี 
2539/1996 ฟิลิปปินส์ส่งกองกำ�ลังจำ�นวน 595 น�ย เข้�ไปประจำ�ในหมู่เก�ะ
สแปรตลยี์38 และในปจัจบุนัฟลิปิปนิสย์งัคงครอบครองพืน้ทีท่ัง้หมดจำ�นวน 8 
แห่ง ได้แก่ เก�ะหน�นซ�น (Nanshan Island) เก�ะแฟลท (Flat Island) 
เก�ะถิตู (Thitu Island) เก�ะเล�อิต� (Loaita or South Island) เก�ะ
นอร์ธอีสต์ เคย์ (Northeast Cay) เก�ะเวสต์ยอร์ก (West York Island) 
พ�น�ต� (Panata) และแนวปะก�รังคอมโมดอร์ (Commodore Reef) โดย
ยังไม่มีก�รดำ�เนินก�รเพื่อระงับข้อพิพ�ทใดๆ

มาเลเซีย
ม�เลเซียเริ่มต้นก�รอ้�งสิทธิ์เหนือลักษณะท�งภูมิศ�สตร์บ�งส่วน

ของเก�ะสแปรตลีย์ โดยก�รอ้�งสิทธิ์ไหล่ทวีปตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎ�คม 
2509/196639 และต่อม�ในวันที่ 21 ธันว�คม 2522/1979 ซึ่งมีก�รจัดพิมพ์
แผนที่ใหม่ (New Map) หรือเปอต� บ�รู (Peta Baru) โดยม�เลเซียถือว่�
ลักษณะท�งภูมิศ�สตร์เหล่�นี้อยู่ภ�ยในไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ 
ของม�เลเซีย แต่ก็ถูกประท้วงในทันทีจ�กเวียดน�ม ฟิลิปปินส์ บรูไน จีน
และไต้หวัน นอกจ�กนี้ ม�เลเซียยังอ้�งหลักก�รตกทอดของดินแดนจ�ก
เจ้�อ�ณ�นิคม (uti possidetis) อังกฤษท่ีเคยครอบครองเก�ะดังกล่�วม�
ก่อน จนกระทั่งในวันที่ 19 พฤษภ�คม 2526/1983 ม�เลเซียแถลงอย่�งเป็น
ท�งก�รว่� สิทธิของม�เลเซียเหนือเก�ะอัมบอยญ� เคย์ (Amboyna Cay) 
และแนวปะก�รังสวอลโล (Swallow Reef) เป็นสิทธิที่เกิดขึ้นจ�กลักษณะ
ท�งภูมิศ�สตร์ แม้จะมีก�รอ้�งสิทธิ์ของเวียดน�มในแนวปะก�รังสวอลโล 
(Swallow Reef) แต่ม�เลเซียก็ยังเข้�ยึดครองพื้นที่ในวันที่ 4 กันย�ยน 
2526/1983 ทำ�ให้ฝ่�ยเวียดน�มทำ�ก�รประท้วงทันทีในวันที่ 7 กันย�ยน 
2526/1983 ต่อม�ในปี 2531/1988 น�ยอับดุลล�ห์ เช ว�น (Abdullah Che 
Wan) รัฐมนตรีชว่ยว่�ก�รกระทรวงก�รต�่งประเทศของม�เลเซยีแถลงว�่ก�ร
อ�้งสทิธิข์องม�เลเซยีนัน้ถกูตอ้งเนือ่งจ�กสอดคลอ้งกบัหลักกฎหม�ยระหว�่ง
ประเทศ และในปี 2535/1992 ยัง ดิเปอร์ตวน อ�กง (Yang Dipertuan 
Agong) หรือองค์ประมุขของประเทศม�เลเซีย ได้เดินท�งเข้�ไปเยือนพื้นที่
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แนวปะก�รังสวอลโล (Swallow Reef) ซึ่งมีก�รสร้�งสิ่งปลูกสร้�งต่�งๆ 
เช่น ล�นบิน (airstrip) รีสอร์ทประด�น้ำ� (dive resort) และมีทห�รประจำ�
อยู่จำ�นวนประม�ณ 70 น�ย40 ในปี 2540/1997 ม�เลเซียยังอ้�งสิทธิ์บริเวณ
สันดอนลูโคเนีย (Luconia Shoal) แต่ไม่ได้เข้�ครอบครอง โดยสันดอนนี้
ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก ่สนัดอนลโูคเนยีเหนอื (North Luconia Shoals/
Gugusan Beting Raja Jarum) สันดอนลูโคเนียใต้ (South Luconia 
Shoals/Gugusan Beting Patinggi Ali) และพืน้น้ำ�ลโูคเนียกล�ง (Central 
Luconia Field) ซ่ึงเป็นบริเวณที่ม�เลเซียอนุญ�ตให้มีกิจกรรมดำ�น้ำ�ของ 
นกัทอ่งเทีย่วและยงัทำ�ก�รว�งทอ่ก�๊ซผ�่นไปยงัเมอืงตนัจงุ กดิรูอง (Tanjung 
Kidurong) ในรัฐซ�ร�วักด้วย เนื่องจ�กม�เลเซียมีคว�มกังวลต่อข้อพิพ�ท
หมู่เก�ะสแปรตลีย์ จึงได้ยุติกิจกรรมในก�รครอบครองพื้นที่เพิ่มเติมตั้งแต่
ปี 2542/1999 ปัจจุบันม�เลเซียเข้�ครอบครองพื้นที่ทั้งหมดจำ�นวน 11 แห่ง 
(ดูต�ร�งที ่4.6) มกี�รใหส้มัปท�นก�รขดุเจ�ะน้ำ�มนัแกบ่รษิทัจ�กสหรฐัอเมรกิ� 
รวมทั้งพัฒน�กองกำ�ลังทห�รและยุทโธปกรณ์อย่�งต่อเนื่อง มีกองเรือติดตั้ง
ปอ้มปนื มกี�รสร�้งสน�มบนิและโรงแรมสำ�หรบันักทอ่งเทีย่ว ม�เลเซยีไดร้บั
งบประม�ณในส่วนนี้เป็นจำ�นวนม�ก41 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (Features) ปทีีเ่ขา้ครอบครอง

แนวปะก�รังอ�ร์ด�เซียร์ (Ardasier Reef/Terumbu Ubi) 2529/1986 
ทห�ร 20 น�ย

แนวปะก�รังดัลลัส (Dallas Reef/Terumbu Laya) 2530/1987

แนวปะก�รังเอริก� (Erica Reef/Terumbu Siput) 2541/1998

แนวปะก�รังลุยซ่� (Louisa Reef/Terumbu Semarang Barat Kecil) 2530/1987

แนวปะก�รังม�ริวัลเลส (Marivales Reef/Terumbu Mantanani) 2529/1986 1 หมู่
ทห�ร (platoon)

ต�ร�งที่ 4.6 แสดงลักษณะท�งภูมิศ�สตร์ในหมู่เก�ะสแปรตลีย์ที่ถูก
ครอบครองโดยม�เลเซียในปัจจุบัน
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บรูไน
บรไูนเปน็ประเทศทีม่เีศรษฐกจิพึง่พงิอยูก่บัก�รผลิตและสง่ออกน้ำ�มนั

และก๊�ซธรรมช�ติเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น เพื่อก�รปกป้องแหล่ง
ผลประโยชนแ์ละคว�มม่ันคงของประเทศจงึจำ�เปน็ตอ้งประก�ศอ�้งสทิธิเ์หนอื
ลักษณะท�งภูมิศ�สตร์บ�งส่วนในหมู่เก�ะสแปรตลีย์จำ�นวน 2 แห่ง ได้แก่ 
แนวปะก�รังลุยซ่� (Louisa Reef) และแนวปะก�รังไรเฟิลแมน (Rifleman 
Reef) โดยอ�้งว�่อยูภ่�ยในเขตไหลท่วปีทีข่ย�ยออกไป (Extended Continental 
Shelf) เป็นระยะ 350 ไมล์ทะเล โดยในเดือนกรกฎ�คม 2536/1993 บรูไน
ได้ประก�ศเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ 200 ไมล์ทะเล แต่ก็ไม่ได้ส่งกำ�ลังทห�ร
ไปยึดครองพื้นที่เหล่�นั้น เนื่องจ�กข�ดกำ�ลังทห�ร แต่ก็มีโครงก�รพัฒน�
ศักยภ�พท�งทห�รทั้งท�งเรือและท�งอ�ก�ศ43 

จ�กทีก่ล�่วม� ส�ม�รถสรปุเหตุผลทีแ่ต่ละประเทศนำ�ม�ใชใ้นก�รอ�้ง
สิทธิ์อธิปไตยเหนือหมู่เก�ะสแปรตลีย์ได้ต�มต�ร�งที่ 4.7 ดังนี้

ที่ม� : Asri Salleh, Che Hamdan Che Mohd Razali and 
Kamaruzaman Jusoff. (2009), pp. 113.42 

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ (Features) ปทีีเ่ขา้ครอบครอง

แนวปะก�รงัรอยลัช�รล์อตต ์(Royal Charlotte Reef/Terumbu Semarang 
Barat Besar)

ไม่ปร�กฏปี

แนวปะก�รังสวอลโล (Swallow Reef/Terumbu Layang–Layang) 2526/1983

สันดอนลูโคเนียเหนือ (North Luconia Shoals/Gugusan Beting Raja 
Jarum)

2540/1997

สนัดอนลโูคเนยีใต ้(South Luconia Shoals/Gugusan Beting Patinggi Ali) 2540/1997

พื้นน้ำ�ลูโคเนียกล�ง (Central Luconia Field) 2540/1997

สันดอนอินเวสติเกเตอร์ (Investigator Shoal/Terumbu Peninjau) 2532/1999
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การกำาหนดอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ในหมู่เกาะ
สแปรตลีย์

ปัญห�สำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดข้อพิพ�ทอธิปไตยเหนือบรรด�ลักษณะ
ภูมิศ�สตร์ในหมู่เก�ะสแปรตลีย์ มักเกิดจ�กก�รอ้�งสิทธิ์ “หลักก�รค้นพบ 
(discovery)” และ “หลักก�รครอบครอง (occupation)” แม้ว่�บ�งครั้ง 
ประเทศผูอ้�้งสทิธิไ์มเ่คยมกีจิกรรมใดๆ ในหล�ยพ้ืนทีข่องเก�ะเหล�่นี ้เนือ่งจ�ก
ลกัษณะภมูปิระเทศของเก�ะไมเ่อือ้อำ�นวยตอ่ก�รอยูอ่�ศัย แต่หล�ยประเทศ

ประเทศ เหตุผลที่ใช้ในการอ้างสิทธิ์อธิปไตย

จีนและไต้หวัน อ้�งสิทธิ์ประวัติศ�สตร์ (historic claim)
ก�รค้นพบ (discovery) 
ก�รครอบครอง (occupation) 
ก�รใช้ประโยชน์อย่�งต่อเนื่อง (continuous usage)
ประก�ศทะเลอ�ณ�เขตและเขตตอ่เนือ่งต�มแผนทีเ่สน้ประรปูตวัย ู(U-Shape Line)

เวียดน�ม อ้�งสิทธิ์ประวัติศ�สตร์ (historic claim) 
ก�รค้นพบ (discovery)
ก�รครอบครอง (occupation)
ก�รใช้ประโยชน์อย่�งต่อเนื่อง (continuous usage)
ก�รตกทอดของดินแดนจ�กเจ้�อ�ณ�นิคม (uti possidetis)

ฟิลิปปินส์ ดินแดนที่ไม่มีเจ้�ของ (terra nullius) หรือละทิ้งก�รครอบครองไปน�นแล้ว 
ก�รค้นพบ (discovery) 
ก�รครอบครอง (occupation) 
คว�มใกล้เคียงในท�งภูมิศ�สตร์ (geographic contiguity)

ม�เลเซีย ก�รตกทอดของดินแดนจ�กเจ้�อ�ณ�นิคม (uti possidetis)
ก�รอ้�งสิทธิ์ไหล่ทวีป และเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ 
ก�รครอบครอง (occupation)

บรูไน เขตเศรษฐกจิจำ�เพ�ะ และไหลท่วปีทีข่ย�ยออกไป (Extended Continental Shelf) 

ต�ร�งที่ 4.7 สรุปเหตุผลที่ใช้อ้�งสิทธิ์อธิปไตยเหนือหมู่เก�ะสแปรตลีย์ของแต่ละประเทศ
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กป็ระก�ศอ�้งสทิธิอ์ย�่งเปน็ท�งก�รว�่เก�ะเหล�่นีอ้ยู่ภ�ยใตอ้ธิปไตยของตน 
ทั้งนี้ ไม่ปร�กฏว่�มีประเทศใดส�ม�รถโนม้น้�วให้ประเทศอืน่ยอมรบัเหตุผล
ในก�รอ�้งสทิธิข์องตนไดอ้ย�่งหนกัแนน่เพยีงพอ แมว่้�จนีและไตห้วันจะเคย
โต้แย้งว่�วิธีก�รกำ�หนดเส้นเขตแดนแบบตะวันตกไม่ควรนำ�ม�ใช้ในภูมิภ�ค
เอเชยี แตก่ย็้ำ�อกีหล�ยครัง้ว�่ควรจะแก้ปัญห�ทะเลจีนใต้โดยใชห้ลักกฎหม�ย
ระหว�่งประเทศและหลกัก�รในอนสุญัญ�สหประช�ช�ตวิ�่ดว้ยกฎหม�ยทะเล 
ฉบับที่ 2 (The United Nations Convention on the Law of the Sea 
1982 – UNCLOS II) ปี 2525/198244 

และห�กยึดต�มหลักกฎหม�ยระหว่�งประเทศแล้ว ก�รอ้�งสิทธิ์ของ
แตล่ะประเทศกไ็ม่คอ่ยสมเหตุสมผล เนือ่งจ�กประเทศผูอ้�้งสทิธิไ์ม่ส�ม�รถแสดง
ใหเ้หน็ไดอ้ย่�งชดัเจนถงึก�รใชป้ระโยชนใ์นพืน้ทีอ่ย่�งตอ่เน่ือง (continuous 
usage) และมีก�รครอบครองอย่�งมีประสิทธิภ�พ (effective occupation) 
เชน่เดยีวกับก�รแสดงคว�มน่ิงเฉยของประเทศผูอ้�้งสทิธิร์�ยอืน่ซึง่รูด้อียูแ่กใ่จว�่
ห�กข้อพพิ�ทถูกนำ�เข�้สูก่ระบวนระงบัขอ้พพิ�ทโดยศ�ลหรอือนญุ�โตตลุ�ก�ร 
ฝ่�ยตนก็อ�จจะไม่ได้รับชัยชนะ เพร�ะไม่มีเหตุผลที่หนักแน่นเหนือกว่�อีก
ฝ่�ย ดงันัน้ ในระยะย�วประเทศผูอ้�้งสทิธแิตล่ะร�ยอ�จจะต้องตัดสนิใจละทิง้
ประเดน็อำ�น�จอธิปไตยเอ�ไว้ก่อน แลว้หันม�ร่วมกับประเทศผูอ้�้งสทิธิร์�ยอืน่
ในก�รสร้�งข้อตกลงพหุภ�คีเพื่อก�รพัฒน�ทรัพย�กรในพื้นที่พิพ�ท วิธีก�ร
ดงักล�่วไมใ่ชก่�รปฏเิสธก�รอ�้งสทิธิอ์ย�่งท�งก�ร แตจ่ะชว่ยรกัษ�สถ�นภ�พ
ท�งกฎหม�ยและส�ม�รถเปิดพื้นที่ให้มีก�รพัฒน�ทรัพย�กรเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศช�ติและประช�ชนในภูมิภ�ค ประเทศคู่พิพ�ท
หมูเ่ก�ะสแปรตลยีต์�่งเป็นภ�คขีองอนสุญัญ�สหประช�ช�ติว�่ดว้ยกฎหม�ย
ทะเล ฉบับที่ 2 (The United Nations Convention on the Law of the 
Sea 1982 – UNCLOS II) ปี 2525/198245 ซึ่งหล�ยประเทศแสดงท่�ทีว่�
จะส�ม�รถนำ�ไปใช้เพื่อแก้ไขปัญห�ได้

หลกัก�รกำ�หนดอ�ณ�เขตท�งทะเลของลกัษณะท�งภมิูศ�สตร์ในหมู่
เก�ะสแปรตลีย ์ต�มทีร่ะบไุวใ้นของอนสุญัญ�สหประช�ช�ตวิ�่ดว้ยกฎหม�ย
ทะเล ฉบับที่ 2 (The United Nations Convention on the Law of the 
Sea 1982 – UNCLOS II) ปี 2525/1982 และหลักก�รดั้งเดิมของกฎหม�ย
จ�รีตประเพณีระหว่�งประเทศ มีดังต่อไปนี้
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ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่จมอยู่ใต้ผิวน้ำาในขณะน้ำาขึ้นสูงสุด 
(submerged features) ไมส่ามารถใชเ้พือ่กำาหนดอาณาเขตทางทะเลได้

ข้อ 121 ของอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล ฉบับที่ 
2 (The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 – 
UNCLOS II) ปี 2525/1982 กำ�หนดว่� ระบบของเก�ะ คือ 

1. เก�ะคอืบรเิวณแผน่ดนิทีก่อ่ตวัขึน้ต�มธรรมช�ต ิโดยมนี้ำ�ลอ้มรอบ 
ซึ่งอยู่เหนือน้ำ�ในขณะน้ำ�ขึ้นสูงสุด 

2. เว้นแต่ที่ได้บัญญัติไว้ในวรรค 3 ทะเลอ�ณ�เขต เขตต่อเนื่อง 
เขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะและไหล่ทวีปของเก�ะ ให้พิจ�รณ�กำ�หนดต�มบัญญัติ
แห่งอนุสัญญ�นี้ซึ่งบังคับใช้กับอ�ณ�เขตท�งบกอื่น 

3. โขดหนิซึง่โดยสภ�พแลว้มนษุยไ์มส่�ม�รถอยูอ่�ศยัหรอืยงัชพีท�ง
เศรษฐกิจได้ จะไม่มีเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะหรือไหล่ทวีป46 

ดงันัน้ ก�รทีแ่ตล่ะประเทศอ�้งสทิธิอ์�ณ�เขตท�งทะเลโดยใชล้กัษณะ
ท�งภูมิศ�สตร์ เช่น สันดอนหรือห�ดทร�ย (bank/shoal) เก�ะเตี้ยเล็กๆ 
สันดอนหรือโขดหิน ที่เรียกว่� เคย์ (cay) โขดหินหรือแนวปะก�รัง (reef) 
สนัดอนจมน้ำ� (submerged bank) หรอืแนวปะก�รงัแบบวงแหวนหรอืเกอืกม้� 
(atoll) ซึง่จมใตผ้วิน้ำ�ในขณะน้ำ�ข้ึนสูงสุด (submerged water at high tide) 
และแมว่้�ทีแ่หง่นัน้จะมสีิง่ปลกูสร�้งทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้ต�มธรรมช�ตติัง้อยูก่ต็�ม 
กถ็อืว�่ไมส่�ม�รถใชเ้พือ่กำ�หนดอ�ณ�เขตท�งทะเลโดยชอบดว้ยกฎหม�ยได้

แตป่ร�กฏว�่ในบรรด�เก�ะเลก็เก�ะนอ้ยของหมูเ่ก�ะสแปรตลยีม์จีำ�นวน 
25–35 เก�ะ ของทัง้หมดร�ว 80–90 เก�ะ ทีอ่ยู่พน้ผวิน้ำ�ในขณะน้ำ�ขึน้สงูสดุ 
ทำ�ใหล้กัษณะภมูศิ�สตรเ์หล�่นีก้ม็คีณุสมบตัเิปน็ “เก�ะ” ต�มขอ้ 121 อย�่งไร
ก็ต�ม ข้อย่อยที่ 3 ของข้อ 121 ดังกล่�ว ก็ระบุเอ�ไว้ด้วยว่� “โขดหินซึ่งโดย
สภ�พแล้วมนุษย์ไม่ส�ม�รถอยู่อ�ศัยหรือยังชีพท�งเศรษฐกิจได้ จะไม่มีเขต
เศรษฐกิจจำ�เพ�ะหรือไหล่ทวีป”

เปน็ทีท่ร�บตลอดม�ว�่บรรด�ลกัษณะภูมศิ�สตรใ์นหมู่เก�ะสแปรตลยี์
ไมเ่คยมใีครอ�ศยัอยู ่จะมกีเ็พยีงช�วประมงซึง่แวะเวียนเข�้ม�พักพิงเป็นคร้ัง
คร�ว แตก่ไ็มม่กี�รตัง้ถิน่ฐ�นอ�ศยัอยูอ่ย�่งถ�วรเพร�ะในพืน้ท่ีของเก�ะต�่งๆ 
นั้นไม่ส�ม�รถปักหลักเพื่อก�รยังชีพท�งเศรษฐกิจได้ด้วยตนเอง ถ้อยคำ�
ต�มข้อย่อยที่ 3 ของข้อ 121 นั้นกำ�หนดให้มีก�รอ�ศัยอยู่และมีกิจกรรมท�ง
เศรษฐกจิทีต้่องส�ม�รถยงัชพีอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง ดงัน้ัน กจิกรรมท�งเศรษฐกจิ
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เทยีมซ่ึงต้องอ�ศยัก�รสนบัสนนุจ�กประช�กรทีอ่ยูห่�่งไกล เพือ่ประโยชนใ์น
ก�รครอบครองอ�ณ�เขตท�งทะเลย่อมไม่มีเหตุผลเพียงพอ47 

ง�นศกึษ�ของกเิดล (Gidel) ใหค้ำ�นยิ�มว�่ลกัษณะภมูศิ�สตรแ์บบเก�ะที่
ส�ม�รถนำ�ม�ใชเ้พือ่กำ�หนดอ�ณ�เขตท�งทะเลไดค้อืพืน้ทีท่ีม่คีว�มเหม�ะสมใน
ก�รดำ�รงชีวิตของผู้คนจำ�นวนอย่�งน้อย 50 คน และหมู่เก�ะสแปรตลีย์ไม่มี
คุณสมบัติต�มคำ�นิย�มดังกล่�ว48 ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถกำ�หนดเขตเศรษฐกิจ
จำ�เพ�ะและไหล่ทวีปได้ สิ่งที่สำ�คัญม�กกว่�นั้นคือปฏิบัติก�รของรัฐ เช่น 
เวียดน�มในขณะนี้ดูเหมือนว่�จะยอมรับเหตุผลที่ว่�ลักษณะภูมิศ�สตร์ของ
หมู่เก�ะสแปรตลีย์ไม่ส�ม�รถกำ�หนดเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะและไหล่ทวีปได้ 
เช่นเดียวกับเอกอัครร�ชทูตฮัสจิม จ�ล�ล (Hasjim Djalal) ของอินโดนีเซีย
ซึ่งก็ได้กล่�วถึงปัญห�ดังกล่�วด้วย49 แต่จีนและไต้หวันยังยืนยันว่�ลักษณะ
ภูมิศ�สตร์ของหมู่เก�ะสแปรตลีย์ส�ม�รถใช้เพื่อขย�ยอ�ณ�เขตท�งทะเลได้

โดยสรปุแล้ว ถ�้ลักษณะภูมศิ�สตรข์องหมูเ่ก�ะสแปรตลยีไ์มส่�ม�รถ
ใช้เพื่อกำ�หนดอ�ณ�เขตท�งทะเลได้ ดังนั้น ท�งออกที่น่�จะเป็นไปได้คือ
ก�รยอมให้ลักษณะภูมิศ�สตร์เหล่�นี้กำ�หนด “อ�ณ�เขตท�งทะเลภูมิภ�ค 
(regional maritime zone)” ซึ่งทุกประเทศผู้อ้�งสิทธิ์ส�ม�รถร่วมกันใช้
ประโยชน์และบริห�รจัดก�ร โดยก�รเปลี่ยนชื่อทะเลแห่งนี้เป็น “ทะเลกล�ง
อ�เซยีน (ASEAN Middle Sea)” เพร�ะอย�่งนอ้ยบรรด�เก�ะต�่งๆ ในหมู่
เก�ะสแปรตลยีม์ผีูค้นภ�ยในของภมูภิ�คเดินท�งแวะเวยีนเข�้ม�ใชป้ระโยชน์
อยูต่ลอดเปน็เวล�ย�วน�นหล�ยศตวรรษ ด้วยก�รมองว�่เปน็แหลง่ทรพัย�กร
ที่มนุษย์ส�ม�รถใช้ร่วมกัน ตัวอย่�งเช่น ในกรณีอ่�วฟอนเซค� (Gulf of 
Fonseca) ระหว�่งฮอนดรูสั นกิ�ร�กวั และเอลซลัว�ดอร์ ซึง่ยอมรับหลกัก�ร 
“คอนโดมิเนียม (condominium)” ซึ่งทุกประเทศมีกรรรมสิทธ์ิร่วมกันใน
ทะเลประวัติศ�สตร์ (historic water) แห่งนี้50 

สถานะทางกฎหมายของลกัษณะทางภมูศิาสตร์ทีเ่ปน็เกาะเทยีม 
(Artificial lslands) ในหมู่เกาะสแปรตลีย์

ขอ้ยอ่ยท่ี 8 ของข้อ 60 ของอนุสญัญ�สหประช�ช�ตว่ิ�ดว้ยกฎหม�ย
ทะเล ฉบับที่ 2 (The United Nations Convention on the Law of the 
Sea 1982 – UNCLOS II) ปี 2525/1982 ระบุเอ�ไว้อย่�งชัดเจนว่�

“เก�ะเทยีม สิง่ตดิตัง้ และสิง่กอ่สร�้งทีไ่มม่สีถ�นะเป็นเก�ะ ส่ิงเหล่�น้ี
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ไมม่อี�ณ�เขตท�งทะเลของตนเอง และก�รท่ีมสีิง่เหล�่น้ีอยูไ่ม่กระทบกระเทอืน
ก�รกำ�หนดขอบเขตของทะเลอ�ณ�เขต เขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะ หรอืไหล่ทวปี”51 

จนีและไตห้วนัเข้�ยดึครองแนวปะก�รงัซบู ี(Subi Reef) แนวปะก�รัง 
จอห์นสัน (Johnson Reef) และแนวปะก�รังมิสชีฟ (Mischief Reef) ใน
ขณะท่ีม�เลเซียยดึครองแนวปะก�รงัดลัลสั (Dallas Reef) และบรเิวณสนัดอน 
อนิเวสตเิกเตอร ์(Investigator Shoal)52 สว่นเวยีดน�มกเ็ข�้ยดึครองสนัดอน
แวงก�ร์ด (Vanguard Bank) และสันดอนปรินซ์ออฟเวลส์ (Prince of 
Wales Banks) โดยลักษณะท�งภูมิศ�สตร์ที่กล่�วม�ทั้งหมดตรงกับนิย�ม 
“เก�ะเทียม” ในข้อย่อยที่ 8 ของข้อ 60 ของอนุสัญญ�ฯ ซึ่งกำ�หนดขึ้นเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ประเทศต่�งๆ สร้�งสิ่งปลูกสร้�งต�มแนวปะก�รังหรือพื้นที่ซึ่ง
อยู่พ้นผิวน้ำ�ในขณะน้ำ�ลดต่ำ�สุด แล้วนำ�ไปใช้อ้�งสิทธิ์เพื่อกำ�หนดอ�ณ�เขต
ท�งทะเลของตน 

การกำาหนดทะเลอาณาเขต (Territorial Water) ของลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ในหมู่เกาะสแปรตลีย์ 

ขอ้ 3 ของอนุสัญญ�สหประช�ช�ตวิ�่ดว้ยกฎหม�ยทะเล ฉบบัที ่2 (The 
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 – UNCLOS 
II) ปี 2525/1982 กำ�หนดความกว้างของทะเลอาณาเขต ว่� “รัฐทุกรัฐมี
สิทธิกำ�หนดคว�มกว้�งของทะเลอ�ณ�เขตของตนได้จนถึงขอบเขตหนึ่งซึ่ง 
ไมเ่กนิ 12 ไมลท์ะเล โดยวดัจ�กเสน้ฐ�นทีก่ำ�หนดขึน้ต�มอนสุญัญ�นี”้53 รวมทัง้
ขอ้ 121 กร็ะบชุดัเจนว่�ภมูปิระเทศซ่ึงอยู่พน้ผวิน้ำ�ในขณะน้ำ�ขึน้สงูสดุส�ม�รถ
นำ�ม�ใช้เพื่อกำ�หนดทะเลอ�ณ�เขต (Territorial Water) ได้ 

เวียดน�มออกแถลงก�รณ์ว่�ด้วยทะเลอ�ณ�เขต 12 ไมล์ทะเลรอบ
เก�ะสแปรตลยีใ์นป ี2520/1977 และจนีกอ็อกกฎหม�ยว�่ดว้ยทะเลอ�ณ�เขต
ในปี 2535/199254 ส่วนม�เลเซียประก�ศอ้�งสิทธิ์ทะเลอ�ณ�เขต 12 ไมล์
ทะเลรอบแนวปะก�รังสวอลโลว (Swallow Reef) และเก�ะอัมบอยญ� เคย์ 
(Amboyna Cay) แตไ่มม่กี�รประก�ศรอบเก�ะอืน่ๆ ของหมูเ่ก�ะสแปรตลยี์
ซึ่งม�เลเซียอ้�งสิทธิ์ 

แม้ว่�ของอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล ฉบับท่ี 2 
(The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 – 
UNCLOS II) ปี 2525/1982 จะรับรองก�รประก�ศทะเลอ�ณ�เขต 12 ไมล์
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ทะเลรอบช�ยฝั่งและหมู่เก�ะ แต่ก็ไม่จำ�เป็นที่จะต้องใช้ตัวเลข 12 ไมล์ทะเล
ต�มทีร่ะบไุวเ้สมอไป เพร�ะในอนสุญัญ�ฯ ข้อ 300 ว�่ดว้ยเรือ่ง “คว�มสจุรติ
และก�รใช้สิทธิในท�งที่ผิด”55 ได้ย้ำ�เตือนให้ประเทศต่�งๆ ต้องไม่ใช้สิทธิ
ภ�ยใต้อนุสัญญ�ฯ ในลักษณะที่เป็นก�รเอ�เปรียบประเทศอื่นๆ ตัวอย่�งที่
ส�ม�รถพบได้ในกรณีท่ีรัฐได้ทำ�คว�มตกลงท่ีจะกำ�หนดทะเลอ�ณ�เขตน้อย
กว่� 12 ไมล์ทะเลรอบหมู่เก�ะ เช่น ก�รประก�ศทะเลอ�ณ�เขต 3 ไมล์ทะเล 
กรณีเก�ะอิสล� ป�ตอส (Isla Patos) ระหว่�งเวเนซุเอล� (Venezuela) กับ
ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago) หรือกรณีเก�ะเดญิญน�ห ์
(Dayyinah) ระหว่�งอ�บูด�บี (Abu Dhabi) กับก�ต�ร์ (Qatar) และกรณ ี
หมูเ่ก�ะในชอ่งแคบตอรเ์รส (Torres Strait) ระหว�่งออสเตรเลยีกบัป�ปัวนวิกนิ ี
เชน่เดยีวกบัหมู่เก�ะในทะเลอเีจียน (Aegean Sea) กก็ำ�หนดทะเลอ�ณ�เขต
เพียง 6 ไมล์ทะเล56 

เอกอคัรร�ชทตูฮสัจมิ จ�ล�ล (Hasjim Djalal) ตัง้ขอ้สงัเกตว�่ลกัษณะ
ท�งภูมิศ�สตร์ในหมู่เก�ะสแปรตลีย์ไม่น่�จะมีสิทธิ์กำ�หนดทะเลอ�ณ�เขตได้ 
แตก่ค็วรจะไดรั้บก�รสงวนสทิธิเ์พือ่กำ�หนด “เขตปลอดภยั (safety zones)”57 
ซ่ึงประเทศผู้อ้�งสิทธิ์น่�จะตกลงกันได้บนพื้นฐ�นแนวคิดที่ว่�ทรัพย�กรใน
พื้นที่ควรจะถูกนำ�ม�ใช้ร่วมกันเพื่อประโยชน์ของประช�คมอ�เซียนโดยรวม

แนวทางการกำาหนดไหล่ทวีปของประเทศผู้อ้างสิทธิ์ 
ลกัษณะท�งภมิูศ�สตรข์องทะเลจนีใตมี้คว�มท�้ท�ยตอ่ก�รตคีว�มและ

ก�รใชข้อ้ 7658 ของอนสุญัญ�สหประช�ช�ตวิ�่ดว้ยกฎหม�ยทะเล ฉบบัที ่2 (The 
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 – UNCLOS 
II) ป ี2525/1982 ซึง่เปน็ทีแ่นช่ดัแลว้ว�่ลำ�พงัเพยีงลักษณะท�งภูมิศ�สตรข์อง
หมูเ่ก�ะสแปรตลยีน์ัน้ไมส่�ม�รถนำ�ม�ใชเ้พือ่กำ�หนดเขตเศรษฐกจิจำ�เพ�ะหรอื
ไหลท่วปีได ้ดงันัน้ อ�ณ�เขตท�งทะเลอ�จถกูกำ�หนดไดโ้ดยก�รใชอ้�ณ�เขต
ท�งบกหรือผืนแผ่นดินบนเก�ะใหญ่ของประเทศผู้อ้�งสิทธิ์

ไหลท่วปีท�งด�้นตะวนัออกเฉยีงใตข้องเวยีดน�ม และท�งด�้นตะวนั
ตกเฉียงเหนือของรัฐซ�ร�วกัของม�เลเซยี หรืออ�ณ�เขตท�งทะเลของบรไูน
ขย�ยออกไปเกิน 200 ไมล์ทะเล จ�กช�ยฝั่งที่ไม่ต่อเนื่อง (irrespective 
coasts) ซึ่งบทบัญญัติในข้อย่อยที่ 5 ของข้อ 76 ของอนุสัญญ�ฯ เปิดช่อง
ให้เวียดน�มและม�เลเซียส�ม�รถอ้�งสิทธิ์ในทรัพย�กรบนไหล่ทวีปขย�ย
ออกไปได้ถึง 350 ไมลท์ะเล ในกรณทีีไ่มป่ร�กฏว�่มกี�รอ�้งสทิธิซ์อ้นทบัโดย
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ประเทศอืน่ ไหลท่วปีของม�เลเซยีขย�ยออกไปท�งทศิเหนือและทศิตะวันออก 
ส่วนไหล่ทวีปของบรูไนนั้นไม่ส�ม�รถอ้�งสิทธิ์ได้เนื่องจ�กมีร่องน้ำ�ป�ล�วัน
ตะวนัออก (East Palawan Trough) อยูใ่กลแ้นวช�ยฝัง่ ก�รอ�้งสทิธิไ์หลท่วปี
ของฟิลิปปินส์ก็ไม่ส�ม�รถทำ�ได้เช่นกัน เนื่องจ�กรอยตัดชั้นคว�มลึก (deep 
indentation) ในพื้นทะเลอยู่ท�งตะวันตกของขอบทวีปหลักของฟิลิปปินส์59 

คณะกรรมาธิการกำาหนดขอบเขตของไหล่ทวีป (Commission 
on the Limits of the Continental Shelf – CLCS) 

ขอ้ 76 และภ�คผนวก 2 ของอนสุญัญ�สหประช�ช�ตวิ�่ดว้ยกฎหม�ย
ทะเล ฉบบัที ่2 (The United Nations Convention on the Law of the Sea 
1982 – UNCLOS II) ปี 2525/1982 กำ�หนดให้มีคณะกรรม�ธิก�รกำ�หนด
ขอบเขตของไหล่ทวีป (Commission on the Limits of the Continental 
Shelf – CLCS) จำ�นวน 21 คน มีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รพิจ�รณ�ก�รอ้�ง
สทิธิไ์หลท่วปีของรัฐช�ยฝ่ังทีก่ำ�หนดไหลท่วปีของตนเกินกว่� 200 ไมลท์ะเล 
เนื่องจ�กหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้�งซับซ้อนของข้อ 76 จึงมีคว�มจำ�เป็นที่จะต้อง
มอีงคก์รกล�งเพือ่พจิ�รณ�ก�รอ้�งสทิธิไ์หลท่วปีทีข่ย�ยออกไป (Extended 
Continental Shelf - ECS) แต่ก็ไม่มีคว�มชัดเจนว่�คณะกรรม�ธิก�รฯ 
ควรจะปฏิบัติอย่�งไรในกรณีที่มีก�รอ้�งสิทธิ์ทับซ้อนกัน แม้แต่ข้อย่อยที่ 6  
ของขอ้ 76 ซึง่กล�่วถงึ “ก�รใหข้อ้เสนอแนะ (recommendation)” ซึง่คำ�ตดัสนิ 
ของคณะกรรม�ธิก�รฯ ต้องได้รับก�รยอมรับโดยประเทศคู่พิพ�ท ห�ก 
มีประเทศใดในทะเลจีนใต้ยื่นคำ�ร้องต่อคณะกรรม�ธิก�รฯ คำ�ตัดสินของ 
คณะกรรม�ธิก�รฯ จะต้องเกิดผลโดยจะกล�ยเป็นหลักก�รที่มีนัยสำ�คัญต่อ
ก�รปักปันเขตแดนภ�ยในภูมิภ�คอย่�งเป็นม�ตรฐ�นเดียวกัน

ในเดอืนพฤษภ�คม 2552/2009 ม�เลเซยีและเวยีดน�มรว่มกนัเสนอ
ร�ยง�นไหล่ทวีปที่ขย�ยออกไป (Extended Continental Shelf - ECS) 
เกนิกว�่ 200 ไมลท์ะเล ในทะเลจนีใตใ้หแ้กค่ณะกรรม�ธกิ�รฯ แตย่งัไมไ่ดรั้บ
ก�รรบัรอง60 (ดภู�พที ่4.40) ตอ่ม�จนีไดส้ง่ส�รบนัทกึว�จ� (Note Verbale) 
เลขที่ CML/17/2009 ลงวันที่ 7 พฤษภ�คม 2552/2009 เพื่อประท้วงก�ร 
นำ�เสนอร�ยง�นร่วมของม�เลเซียและเวียดน�ม หลังจ�กน้ันประเทศต่�งๆ 
ที่เก่ียวข้องก็ส่งส�รบันทึกว�จ�เพื่อประท้วงร�ยง�นร่วมของม�เลเซียและ
เวียดน�มดังแสดงในต�ร�งที่ 4.8



34  ข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ (Spratlys)ฯ

ประเทศ วันที่ เนื้อหาของสารบันทึกวาจา (Note Verbale) เข้าถึงเอกสารได้ที่

จีน 7 พฤษภ�คม 
2551/2009

จีนมีอธิปไตยเหนือหมู่เก�ะในทะเลจีนใต้ 
และเรยีกรอ้งคณะกรรมก�รฯ ไมใ่หพ้จิ�รณ�
ร�ยง�นร่วมของม�เลเซียและเวียดน�ม

http://bit.ly/QKlRLV

เวียดน�ม 8 พฤษภ�คม 
2551/2009

เก�ะพ�ร�เซล และสแปรตลยีเ์ปน็สว่นหนึง่
ของดนิแดนเวยีดน�ม และมอีธปิไตยเหนอื
หมู่เก�ะเหล่�นี้ ก�รอ้�งสิทธิ์ของจีนต�ม
บันทึกว�จ�ดังกล่�วไม่ถูกต้องต�มข้อเท็จ
จริงท�งกฎหม�ยและประวัติศ�สตร์ 

http://bit.ly/1H3FaYS

ม�เลเซีย 20 พฤษภ�คม 
2551/2009

ม�เลเซียได้แจ้งให้จีนทร�บก่อนท่ีจะมี
ก�รนำ�เสนอร�ยง�นร่วมระหว่�งม�เลเซีย
กับเวียดน�มแล้ว

http://bit.ly/1FrItSa

ฟิลิปปินส์ 4 สิงห�คม 
2551/2009

ฟิลิปปินส์ขอเรียกร้องให้คณะกรรมก�รฯ 
ระงับก�รพิจ�รณ�ร�ยง�นร่วมระหว่�ง
ม�เลเซียกับเวียดน�ม จนกว่�จะส�ม�รถ
แก้ปัญห�ข้อพิพ�ทได้สำ�เร็จ

http://bit.ly/1Swk0Vo

เวียดน�ม 18 สิงห�คม
2551/2009

ร�ยง�นของเวยีดน�มไมเ่ก่ียวกับก�รกำ�หนด
เส้นเขตแดนของรฐัทีม่ีช�ยฝัง่ตรงข้�มหรอื
ประชิดกันซึ่งจะไม่กระทบกับสิทธิของรัฐคู่
พิพ�ทเขตแดนท�งบกและท�งทะเล

http://bit.ly/1RhclYx

ม�เลเซีย 21 สิงห�คม
2551/2009

ม�เลเซยีไดแ้จง้ใหฟ้ลิปิปนิสท์ร�บกอ่นทีจ่ะ
มกี�รนำ�เสนอร�ยง�นรว่มระหว�่งม�เลเซยี
กบัเวยีดน�มแลว้ และยงัเสนอใหฟิ้ลปิปินส์
รว่มเสนอดว้ย และอ�้งองิคำ�ตดัสนิศ�ลโลก
กรณีก�รคัดค้�นคดีสิป�ดัน-ลิกิตัน ซึ่งช้ี
ว่�ก�รอ�้งสทิธ์ิของฟิลปิปนิสเ์หนือดนิแดน
บอร์เนียวเหนือไม่อยู่ภ�ยใต้หลักกฎหม�ย
ระหว่�งประเทศ ดังนั้น จึงขอให้คณะ
กรรมก�รฯ พิจ�รณ�ร�ยง�นร่วมระหว่�ง
ม�เลเซียกับเวียดน�ม

http://bit.ly/1TBvfx4

 ต�ร�งที ่4.8 แสดงส�รบนัทกึว�จ� (Note Verbale) เพือ่ประท้วงร�ยง�น
ไหล่ทวีปร่วมของม�เลเซียและเวียดน�ม
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ประเทศ วันที่ เนื้อหาของสารบันทึกวาจา (Note Verbale) เข้าถึงเอกสารได้ที่

อินโดนีเซีย 8 กรกฎ�คม
2553/2010

อินโดนีเซียไม่ได้เป็นคู่พิพ�ทในปัญห�
หมู่เก�ะในทะเลจีนใต้ และเป็นผู้พย�ย�ม
ไกล่เกลี่ยด้วยแนวท�งสันติม�ตั้งแต่ปี 
2533/1990 อินโดนีเซียเห็นว่� “แผนที่ 9 
เส้นประ” ของจีนข�ดไม่ถูกต้องต�มหลัก
กฎหม�ยระหว่�งประเทศและยังเป็นก�ร
คว่ำ�อนสุญัญ�สหประช�ช�ตวิ�่ดว้ยกฎหม�ย
ทะเล ปี 2525/1982 ด้วย

http://bit.ly/1MSxTt1

ฟิลิปปินส์ 5 เมษ�ยน
2554/2011

1. ฟิลิปปินส์มีอธิปไตยเหนือหมู่เก�ะ
ก�ล�ย�อัน
2. ฟิลิปปินส์มีอธิปไตยเหนือน่�นน้ำ�ของ
หมู่เก�ะนี้
3. จีนไม่มีสิทธิ์เหนือทะเลอ�ณ�เขต เขต
เศรษฐกิจจำ�เพ�ะ และไหลท่วปีของลักษณะ
ภมูศิ�สตรต์�่งๆ ต�มหลกักฎหม�ยระหว�่ง
ประเทศ

http://bit.ly/UIt1Cp

จีน 14 เมษ�ยน
2554/2011

จีนมีสิทธ์ิอธิปไตยเหนือหมู่เก�ะหน�นช� 
หรือสแปรตลีย์ รวมทั้งทะเลอ�ณ�เขต 
เขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะและไหล่ทวีป ต�ม
ที่เคยประก�ศไว้ตั้งแต่ปี 2535/1992 และ 
2541/1998

http://bit.ly/1ITHorj

เวียดน�ม 3 พฤษภ�คม
2554/2011

หมู่เก�ะพ�ร�เซล และสแปรตลีย์เป็นส่วน
สำ�คญัของเขตแดนเวยีดน�ม และเวียดน�ม
มีหลกัฐ�นท�งประวตัศิ�สตรแ์ละกฎหม�ยที่
จะยืนยันสิทธอิธปิไตยเหนือหมูเ่ก�ะทัง้สองนี้

http://bit.ly/1IoYmLu
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ภ�พที ่4.40 แผนทีแ่สดงพืน้ทีท่ีก่ำ�หนดท�งตอนใตข้องทะจนีใต ้(Defined 
Area in the southern part of the South China Sea) ต�มร�ยง�นร่วมระหว่�ง
ม�เลเซยีกับเวยีดน�มว�่ดว้ยไหลท่วปีทีข่ย�ยออกไป (Extended Continental Shelf 
- ECS) เกินกว�่ 200 ไมลท์ะเล (ทีม่� : Excutive Summary, Joint Submission 
to the Commission on the Limits of the Continental Shelf เข้�ถึงเมื่อ 19 
มิถุน�ยน 2558/2015 เข้�ถึงจ�ก http://bit.ly/1GWteWX) 
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เส้นมัธยะ (Equidistance) กับการกำาหนดอาณาเขตทางทะเล 
ขอ้ 6 ของอนสุญัญ�ว�่ดว้ยไหลท่วปี (Convention on the Continental 

Shelf) ปี 2501/195861 และข้อ 12 ของอนุสัญญ�ว่�ด้วยทะเลอ�ณ�เขตและ
เขตต่อเนื่อง (Convention on the Territorial Sea and the Contiguous 
Zone) ป ี2501/1958 กำ�หนดหลักก�รเร่ือง “เสน้มธัยะ (equidistance)” โดย
ให้ถือเป็นวิธีก�รเพื่อแก้ปัญห�ก�รอ้�งสิทธิ์บริเวณน่�นน้ำ�โดยรอบ ภ�ยใต้
หลักก�รนี้ พื้นที่พิพ�ทจะแบ่งต�มแนวเส้นมัธยะระหว่�งประเทศคู่พิพ�ท 
แต่ในอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล ฉบับที่ 2 (The United 
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 – UNCLOS II) 
ป ี2525/1982 จะหลกีเลีย่งก�รใช ้“เสน้มธัยะ (equidistance)” แตใ่ชข้อ้ยอ่ย
ที ่1 ของขอ้ 74 และขอ้ยอ่ยที ่1 ของขอ้ 83 ซึง่กำ�หนดหลกัเกณฑใ์นก�รแกไ้ข
ข้อพิพ�ทโดยตรง “ก�รกำ�หนดขอบเขตของเขตเศรษฐกิจจำ�เพ�ะระหว่�งรัฐ
ที่มีฝั่งทะเลตรงข้�มหรือประชิดกัน ให้กระทำ�โดยคว�มตกลงบนมูลฐ�นของ
กฎหม�ยระหว่�งประเทศ ต�มที่อ้�งถึงในข้อ 38 แห่งธรรมนูญศ�ลยุติธรรม
ระหว่�งประเทศ เพื่อให้บรรลุผลอันเที่ยงธรรม”62 

จุดประสงค์ของอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล 
ฉบับที่ 2 (The United Nations Convention on the Law of the Sea 
1982 – UNCLOS II) ปี 2525/1982 ก็เพื่อให้บรรลุผลต�ม “หลักก�ร
คว�มเที่ยงธรรม (equitable principle)” ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงม�กที่สุดกับ
ขอ้พพิ�ทในทะเลจนีใต ้เนือ่งจ�กลกัษณะท�งภูมศิ�สตรใ์นหมูเ่ก�ะสแปรตลยี์
ไม่มีคุณสมบัติที่จะส�ม�รถนำ�ไปกำ�หนดอ�ณ�เขตท�งทะเลได้ และแม้ว่�ใน
บ�งกรณเีก�ะบ�งแหง่ในหมูเ่ก�ะสแปรตลยีจ์ะถกูเข�้ใจว�่ส�ม�รถนำ�ไปใชเ้พือ่
กำ�หนดอ�ณ�เขตท�งทะเลไดก้ต็�ม แตก่ไ็มส่�ม�รถทำ�ไดอ้ย่�งเท�่เทยีมกบั
อ�ณ�เขตท�งทะเลทีเ่กดิจ�กก�รกำ�หนดโดยก�รใชอ้�ณ�เขตท�งบกหรอืผนื
แผ่นดินบนเก�ะใหญ่

การจัดการทะเลหลวง (High Seas) หลังจากมีการกำาหนด
อาณาเขตทางทะเล 

ถ�้ห�กส�ม�รถกำ�หนดอ�ณ�เขตท�งทะเลต�มอนสุญัญ�สหประช�ช�ติ
ว�่ด้วยอนสุญัญ�สหประช�ช�ตวิ�่ดว้ยกฎหม�ยทะเล ฉบบัที ่2 (The United 
Nations Convention on the Law of the Sea 1982 – UNCLOS II) 
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ปี 2525/1982 ได้สำ�เร็จแล้ว พื้นที่ซึ่งอยู่เลยออกไปจ�กอำ�น�จอธิปไตยของ
ประเทศต่�งๆ ย่อมจะยังคงอยู่บริเวณตอนกล�งของทะเลจีนใต้ ทรัพย�กร
ประมงในพื้นที่นี้จะได้รับก�รดูแลต�มข้อ 116–119 ของอนุสัญญ�และคว�ม
ตกลงว่�ด้วยทรัพย�กรสัตว์น้ำ�คร่อมเขตและอพยพย้�ยถิ่น (Agreement 
on Straddling and Migratory Stocks) ปี 2538/1995 แร่ธ�ตุและแหล่ง
ทรพัย�กรไฮโดรค�รบ์อนในทอ้งทะเล และในพืน้ทีเ่กนิกว�่เขตอำ�น�จอธปิไตย
ของรัฐซึ่งมีคว�มสำ�คัญม�กกว่�ข้อพิพ�ทเขตแดน จะได้รับก�รควบคุมดูแล
โดยองคก์�รพืน้สมทุรระหว�่งประเทศ (International Sea-Bed Authority) 
แต่ก็ยังไม่มีคว�มชัดเจนว่� องค์กรนี้จะมีวิธีดำ�เนินก�รอย่�งไรในพื้นที่ทะเล
กึ่งปิดอย่�งทะเลจีนใต้ เพร�ะก�รสำ�รวจและใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรที่
พบในพื้นทะเลต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กองค์ก�รพ้ืนสมุทรระหว่�งประเทศ 
(International Sea-Bed Authority) แต่ก�รมีคณะกรรมก�รที่ปรึกษ�
ระดับภูมิภ�คย่อมเป็นผลดีต่อก�รมีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจระดับภูมิภ�ค

ประเทศผูอ้า้งสทิธิม์หีนา้ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการจดัการทรพัยากร
และการปกปอ้งสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีท่ะเลกึง่ปดิ (Semi-Enclosed Sea) 

ข้อ 122 และ 123 ของอนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล 
ฉบับที่ 2 (The United Nations Convention on the Law of the Sea 
1982 – UNCLOS II) ปี 2525/1982 ได้ว�งแนวคิดเรื่อง “ทะเลกึ่งปิด 
(Semi-Enclosed Sea)” และเรยีกรอ้งใหป้ระเทศทีมี่อ�ณ�เขตตดิตอ่กับทะเล
กึง่ปดิตอ้งใหค้ว�มรว่มมอืในก�รจดัก�รกจิกรรมและปัญห�ต�่งๆ ท่ีจะเกิดขึน้ 
ซึ่งทะเลจีนใต้มีลักษณะท�งภูมิศ�สตร์สอดคล้องต�มคำ�นิย�มของข้อ 122 ที่
กล่�วว่� “ทะเลปิดหรือกึ่งปิด หม�ยถึง อ่�ว แอ่ง หรือทะเลที่ล้อมรอบโดย
รัฐสองรัฐหรือม�กกว่� และเชื่อมกับอีกทะเลหนึ่งหรือมห�สมุทร โดยช่อง
ท�งออกแคบ หรือประกอบขึ้นทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ด้วยทะเลอ�ณ�เขตและ
เขตเศรษฐกจิจำ�เพ�ะของรัฐช�ยฝัง่สองรัฐหรือม�กกว�่” และขอ้ 123 กำ�หนด
ให้รัฐช�ยฝั่ง “จะเพียรพย�ย�มโดยตรงหรือโดยผ่�นองค์กรระดับภูมิภ�ค ที่
เหม�ะสมที่จะ (เอ) ประส�นง�นก�รจัดก�ร ก�รอนุรักษ์ ก�รสำ�รวจ และก�ร
แสวงประโยชนจ์�กทรพัย�กรมีชวีติในทะเล (บ)ี ประส�นง�นก�รใชส้ทิธแิละ
ก�รปฏบิติัหน�้ทีข่องตนในสว่นทีเ่กีย่วกับก�รปอ้งกนัและก�รรกัษ�สิง่แวดล้อม
ท�งทะเล (ซ)ี ประส�นนโยบ�ยก�รวิจยัท�งวิทย�ศ�สตรข์องตน และดำ�เนนิ
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โครงก�รวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์ร่วมกันต�มคว�มเหม�ะสมในบริเวณนั้น (ดี) 
เชิญรัฐอื่นหรือองค์ก�รระหว่�งประเทศที่เกี่ยวข้อง เท่�ที่เหม�ะสม เพื่อร่วม
มือกับตนในก�รปฏิบัติต�มบทบัญญัติแห่งข้อนี้”63 

มรดกร่วมแห่งภูมิภาค (A Shared Reginal “Common 
Heritage”) 

แม้อนุสัญญ�สหประช�ช�ติว่�ด้วยกฎหม�ยทะเล ฉบับที่ 2 (The 
United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 – UNCLOS 
II) ปี 2525/1982 จะไมม่หีลกัก�รเพือ่รองรบัแนวคดิ “มรดกรว่มแห่งภมิูภ�ค” 
แต่ประเทศทั้งหล�ยในภูมิภ�คเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ส�ม�รถแสดงท่�ที
ที่จะยืนยันก�รอ้�งสิทธิ์คว�มเป็นเจ้�ของทรัพย�กรในทะเลจีนใต้ร่วมกันได้ 

ข้อเทจ็จรงิท�งประวตัศิ�สตรท์ีว่�่จนีนัน้มอีทิธพิลในหมูเ่ก�ะสแปรตลยี์
ม�อย่�งย�วน�น เพร�ะเคยเป็นประเทศที่ผู้มีอำ�น�จเหนือดินแดนต่�งๆ 
ในภูมิภ�คนี้ แต่เม่ืออิทธิพลของจีนเริ่มลดลงเนื่องจ�กก�รเข้�ม�ของลัทธิ
อ�ณ�นิคมตะวันตก ดินแดนต่�งๆ ก็เป็นผู้รับสิทธิ์สืบทอดอำ�น�จของจีน
เชน่กนั แตเ่นือ่งจ�กไมส่�ม�รถแบง่ปนัดนิแดนของหมูเ่ก�ะสแปรตลยีไ์ด้ง�่ย 
เพร�ะจนียงัคงอ�้งสทิธิค์ว�มเปน็เจ�้ของอยู ่ดงันัน้ แนวคดิเรือ่งก�รสร�้งพืน้ที่
มรดกรว่มระหว่�งประเทศโดยเปล่ียนพืน้ท่ีพพิ�ทร่วม (joint disputed area) 
ใหเ้ปน็พืน้ทีพ่ฒัน�ร่วม (joint develop¬ment area) ซึง่น�่จะเปน็แนวท�งที่
เหม�ะทีส่ดุในก�รแกป้ญัห�ขอ้พพิ�ทเขตแดนท�งทะเลในหมูเ่ก�ะสแปรตลยี ์

โฮเซ่ เดอ เวเนเซีย (Jose de Venecia) ที่ปรึกษ�ประธ�น�ธิบดี
ฟิเดล ร�มอส (Fidel Ramos) และสม�ชิกรัฐสภ�คนสำ�คัญของฟิลิปปินส์
ได้เสนอแนวคิดเร่ือง “ระบบคอนโดมิเนียม (condominium system)” 
ในทะเลจีนใต้ นอกจ�กนี้ เมื่อเวเนเซียได้รับตำ�แหน่งที่ปรึกษ�กฎหม�ยของ
กระทรวงก�รต่�งประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Department of Foreign 
Affairs) ก็ได้กล่�วว่�ทรัพย�กรท�งทะเลของภูมิภ�คนี้ “ควรจะได้รับก�ร
สำ�รวจ ใช้ประโยชน์ และบริห�รจัดก�รโดยคว�มร่วมมือของทุกช�ติเพื่อให้
เกิดผลประโยชน์ต่อประช�ชนทุกคน”64 

ในปี 2533/1990 น�ยหล่ี เผิง (Li Peng) น�ยกรัฐมนตรีของจีน 
ได้แถลง ณ ประเทศสิงคโปร์ “ปัญห�ข้อพิพ�ทในทะเลจีนใต้ต้องยุติลงแล้ว
หันม�ร่วมกันพัฒน�ทรัพย�กรในทะเลจีนใต้”65 และต่อม�ในเดือนสิงห�คม 
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2538/1995 น�ยล ีเตง็ฮยุ (Lee Teng-hui) ประธ�น�ธบิดไีตห้วนั มข้ีอเสนอ
ว่�ประเทศต่�งๆ จำ�นวน 12 ประเทศ ที่มีผลประโยชน์หรือมีอ�ณ�เขตติดกับ
ทะเลจีนใต้ต้องยกเลิกก�รอ้�งสิทธิ์หมู่เก�ะสแปรตลีย์ และต้องลงทุนเป็นเงิน 
1 หมืน่ล้�นเหรียญสหรฐั เพือ่รว่มกนักอ่ตัง้และพฒัน� “บรษัิททะเลจนีใต้พฒัน�
จำ�กดั (The South China Sea Development Company)”66 อย�่งไรกต็�ม
แนวคดิน้ีกยั็งคงเปน็แนวคดิกว�้งๆ ม�กกว�่จะมกี�รลงมอืทำ�กนัอย�่งจรงิจงั

โดยสรปุ ขอ้พพิ�ทเขตแดนท�งทะเลท่ียังไมส่�ม�รถห�ขอ้ยตุไิด้ยอ่ม
เป็นอุปสรรคกีดขว�งก�รใช้ประโยชน์จ�กทรัพย�กรในพื้นที่ และเก่ียวข้อง
กับคว�มรู้สึกช�ตินิยมที่เกิดจ�กคว�มเข้�ใจผิดท�งประวัติศ�สตร์ ซึ่งปัญห�
ข้อพิพ�ทเขตแดนระหว่�งประเทศเหล่�น้ีมีคว�มซับซ้อน แต่ก็ไม่เกินคว�ม
ส�ม�รถและสติปัญญ�ของมนุษย์ที่จะมองเห็นแนวท�งในก�รแก้ปัญห�ให้
ยุติลงได้อย่�งสันติ เพร�ะก�รเกิดข้อถกเถียงและก�รศึกษ�ข้อมูลเพื่อนำ�
ม�โต้แย้งกันหล�ยต่อหล�ยครั้งทำ�ให้คู่พิพ�ทมองเห็นข้อมูลและมุมมองที่
หล�กหล�ยและชัดเจนม�กยิ่งขึ้น ซึ่งอ�จนำ�ไปสู่ก�รแก้ปัญห�ได้อย่�งถ�วร 
และก�รแกไ้ขปญัห�จะเกิดข้ึนไดก็้ตอ่เมือ่แตล่ะประเทศพบว�่ขอ้พพิ�ทเขตแดน
เหล่�นี้ได้ฉุดรั้งผลประโยชน์ของประเทศไปแล้วม�กม�ยเพียงใด
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เชิงอรรถ

 1 คำ�ว่� Spratlys หรือ Spratly Islands เป็นชื่อของกลุ่มหมู่เก�ะ ไม่ใช่ 
Spratly ซึ่งเป็นชื่อของเก�ะเพียงเก�ะเดียว โดยก�รสะกดในง�นเขียนภ�ษ�ไทย
มีหล�กหล�ยแบบ เช่น สแปรตลี สแปรตลี่ สแปรตลีย์ สแปรตลี่ย์ แต่ในก�รศึกษ�
ครั้งนี้จะใช้ก�รสะกดว่� “หมู่เก�ะสแปรตลีย์ (Spratly Islands)” เพื่อหม�ยถึง
หมู่เก�ะทั้งหมดในพื้นที่นี้
 2 ก�รอ้�งสิทธิ์เหนือหมู่เก�ะสแปรตลีย์ของจีนมีพื้นฐ�นม�จ�กก�รอ้�งสิทธิ์
ของไต้หวัน ดังนั้น ในก�รศึกษ�ครั้งนี้จะใช้คำ�ว่� จีนและไต้หวัน เพื่อหม�ยถึง
ก�รอ้�งสิทธิ์ของจีน
 3 โปรดดงู�นศกึษ�ของสรุชยั ศริไิกร. ร�ยง�นวจิยัเร่ืองคว�มขัดแย้งระหว�่ง
จีน ไต้หวัน เวียดน�ม ฟิลิปปินส์ ม�เลเซีย และบรูไน ในก�รอ้�งกรรมสิทธิ์ทับซ้อน
เหนือหมู่เก�ะพ�ร�เซล สแปรตลี่ และหมู่เก�ะอื่นๆ ในทะเลจีนใต้. เสนอต่อสถ�บัน
เอเชียตะวันออกศึกษ� มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์, 2544; ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์. 
ปัญหาหมู่เกาะสแปรตลี่ย์ในกฎหมายระหว่างประเทศ. วิทย�นิพนธ์นิติศ�สตร์มห�
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สัมมนาประจำาปี 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 / รับประท�นอ�ห�รว่�ง 
 Registration / Tea and Coffee Break
09.00–09.30 พิธีเปิดก�รสัมมน� / Opening Ceremony
 - ศ. พเิศษ ดร. มณฑล สงวนเสรมิศร ีอธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยัพะเย�  
  กล่�วต้อนรับ / Welcoming
 - ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย 
  พะเย� กล่�วแนะนำ�มห�วิทย�ลัยพะเย� 
 - ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ร�ชบัณฑิต ประธ�นมูลนิธิโครงก�ร 
  ตำ�ร�สังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร์ กล่�วร�ยง�น / Report
 - คุณนินน�ท ไชยธีรภิญโญ รองประธ�นกรรมก�รบริษัท โตโยต้�  
  มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กดั และกรรมก�รมลูนธิโิตโยต�้ประเทศไทย  
  กล่�วเปิดง�น / Opening 
 - มอบของที่ระลึก และถ่�ยภ�พหมู่ / Souvenirs Exchange and 
  Group Photos 
09.30–12.00 อภิปร�ยรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-Economic- 
 Cultural Connectivity” / อ�เซยีน + ญีปุ่น่ : คว�มเชือ่มโยงสังคม  
 เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
  คณุสรุศกัดิ ์สทุองวนั | คณุซนิย� อ�โอก ิ| ดร. ชยนัต์ วรรธนะภูติ |  
  ผศ. ดร. ดวงใจ หลอ่ธนวณชิย ์| คณุอดศิกัดิ ์ศรสีม ดำ�เนนิร�ยก�ร 
  และนำ�อภิปร�ย  
12.00–13.00 อ�ห�รกล�งวัน / Lunch
13.00–14.30 แบ่งห้องสัมมน�หัวข้อเฉพ�ะ / Panels
 ห้องที่ 1 “ASEAN + China: ASEAN and SENO (sud/South,  
 est/East, nord/North, ouest/West) Boundary” / อ�เซียน +  
 จีน : อ�เซียน และ เขตแดนท�งบก ทะเล และอ�ก�ศ  
  ศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ | รศ. ดร. อักษรศรี พ�นิชส�ส์น | 



  อ. อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำ�เนินร�ยก�ร
  และนำ�อภิปร�ย
 ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong, 
 The Chao Phraya and The Salween Rivers” แมน่้ำ�โขง เจ�้พระย� 
  ส�ละวิน : ปัญห�น้ำ�ในอ�เซียน 
  คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่�มศรี | 
  ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตร� พงษ์นิล ดำ�เนินร�ยก�ร
  และนำ�อภิปร�ย  
 ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อ�เซียนไร้พรมแดน
  ดร. อุษ�ม�ศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ | 
  คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำ�รอบ | อ. อักษร�ภัค ชัยปะละ | 
  อ. พิพัฒน์ ธน�กิจ ดำ�เนินร�ยก�รและนำ�อภิปร�ย  
14.30–15.00 อ�ห�รว่�ง / Tea and Coffee Break
15.00–16.30 แบ่งห้องสัมมน�หัวข้อเฉพ�ะ / Panels
 ห้องที่ 1 / Room 1 : “ASEAN + India: Mahabharata and  
 Southeast Asia” / อ�เซียน + อินเดีย : มห�ภ�รตะ และอุษ�คเนย์
  ศ. พิเศษ ดร. ช�ญวิทย์  เกษตรศิริ | อ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง | 
  คุณปยิณฐั สรอ้ยคำ� | ดร. สิงห ์สุวรรณกจิ | ผศ. ก�ญจน ีละอองศร ี 
  ดำ�เนินร�ยก�รและนำ�อภิปร�ย  
 หอ้งที ่2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/  
 รัฐกับศ�สนจักร : พุทธศ�สน�ในอ�เซียน
  ภิกษุณีธัมมนันท� | คุณวิจักขณ์ พ�นิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |  
  คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำ�เนินร�ยก�รและ 
  นำ�อภิปร�ย  
 หอ้งที ่3 / Room 3 : “LGBT Rights in the ASEAN Community”  
 / LGBT: เพศวิถีในอ�เซียน
  ผศ. ดร. วศิน ปัญญ�วุธตระกูล | คุณชุม�พร แต่งเกลี้ยง | 
  คุณช�นันท์ ยอดหงษ์ | ผศ. ดร. อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ | 
  อ. ด�ร�รัตน์ คำ�เป็ง | ดำ�เนินร�ยก�รและนำ�อภิปร�ย  

พิธีกรประจำ�ตลอดง�น สมฤทธิ์ ลือชัย


