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 ตามหลักสากลไดแบงพื้นที่เขตแดนระหวางประเทศ 
(International Boundary) ออกเปน ๓ ชนิด ไดแก เขตแดนบน
แผนดิน (Land Boundary) คือ เสนเขตแดนที่กําหนดข้ึนบน
แผนดิน คําวา “แผนดิน” น้ี หมายรวมถึง ลักษณะภูมิประเทศที่
เปนแผนดิน แมนํ้า ลําหวย หนอง บึง ทะเลสาบ และอางเก็บนํ้า 
ซึ่งเปนสวนหน่ึงของแผนดิน อาณาเขตทางทะเล (Maritime 
Zone) คือ เขตที่กําหนดข้ึนในทะเล ซึ่งตอเน่ืองจากเขตแดนบน
แผนดินของประเทศ อธิปไตยเหนือนานฟา (Sky Sovereignty) 
คือ มิติทางแนวด่ิงซึ่งนับจากเสนเขตแดนบนแผนดิน หรือทะเล
อาณาเขตข้ึนไปในอากาศ สวนจะสูงเทาไรน้ันยังไมสามารถตกลง
กันไดในที่ประชุมสหประชาชาติ 
สถานการณความมั่นคง หลังการประกาศเขตนานฟาแหงใหม 
 สถานการณตึงเครียดในภูมิภาคเอเชีย หลังจีนประกาศ
เขตนานฟาแหงใหมลวงล้ําพื้นที่พิพาทในทะเลจีนตะวันออก 
เหนือการครอบครองกรรมสิทธ์ิในหมูเกาะหลายแหงระหวางจีน
กับญี่ปุน และพื้นที่ทับซอนในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive 
Economic Zone: EEZ) หลังจากที่รัฐบาลจีนออกแผนที่เขต
ปองกันนานฟาฉบับใหม (Air Defence Identification Zone: 
ADIZ) สรางความไมพอใจใหแก ญี่ปุน เกาหลีใต และไตหวัน 
เน่ืองจากแผนที่ฯ ครอบคลุมพื้นที่ของประเทศที่อางสิทธ์ิ และ

ครอบคลุมพื้นที่สวนใหญของทะเลจีนตะวันออกซึ่งยังมีปมปญหา
ขอพิพาท ทําใหมีการออกมาแสดงความกังวลและแสดงความไม
ยอมรับการกระทําฝายเดียวของจีน ในขณะที่ จีนใหเหตุผลการ
ประกาศใชแผนที่เขตปองกันนานฟาฉบับใหมโดยอางกฎบัตร
สหประชาชาติและกฎหมายระหวางประเทศ ในการประกาศ  
แผนที่ฉบับใหมเครื่องบินทุกสัญชาติที่บินผานบริเวณพื้นที่ ADIZ 
ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของจีน เน่ืองจากเหตุผลในการปองกัน
อธิปไตย เขตแดน และความปลอดภัยทางอากาศ รวมถึงการ
รักษาความเปนระเบียบดานการบินเพื่อรับมือกับภัยคุกคาม    
ทางอากาศ สงผลใหความหวังที่จะทําความตกลงกันไดในเรื่อง
ของอธิปไตยในพื้นที่ดังกลาวฯ ประสบผลสําเร็จไดยากย่ิงข้ึน 
 หลังการประกาศเขตนานฟาแหงใหม สหรัฐฯ แนะนําให
สายการบินพาณิชยแจงขออนุญาตเขาเขตปองกันทางอากาศตอ
ทางการจีน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการปะทะกับหนวย
เครื่องบินรบลาดตระเวนของจีน ในขณะเดียวกันสหรัฐฯ ไดย่ืน
เรื่องฟองรองตอองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 
(International Civil Aviation Organization: ICAO) เพื่ อ ให
กําหนดวาเสนทางบินขามเขตนานฟาใหมเปนเขตอันตรายตอ  
การบินดวย 
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(Air Defence Identification Zone: ADIZ) ลวงลํ้าพื้นท่ีพพิาทในทะเลจีนตะวันออก  
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 นอกจากน้ีสหรัฐฯ ยังไดออกมาประณามจีน ตอการ
กระทําดังกลาวฯ และการประกาศเดินหนาจัดการซอมรบรวมทาง
ทะเลระหวางสหรัฐฯ และพันธมิตร ไดแก เกาหลีใต และญี่ปุน ซึ่ง
สรางความวิตกกังวลใหแกนานาชาติบนชนวนของความขัดแยงที่
อาจทวีความรุนแรง จนทําใหเกิดการกระทบกระทั่งทางทหารและ
อาจลุกลามไปเปนปญหาของภูมิภาคและของโลกไดตลอดเวลา 
 ญี่ปุนและเกาหลีใตตางแสดงการไมยอมรับตอการประกาศ
เขตนานฟาใหมของจีนและพรอมใจกันสงอากาศยานของตนออก
บินลาดตระเวนเหนือหมูเกาะที่ตางอางกรรมสิทธ์ิในพื้นที่ ADIZ    
ที่จีนประกาศ ซึ่งฝายกองทัพจีนไดมีการสงเครื่องบินรบออก
ลาดตระเวนในเขตปองกันภัยทางอากาศในพื้นที่ ดังกลาวดวย
เชนกัน 
ปมเหตุแหงความขัดแยง 
 ภูมิรัฐศาสตรของทะเลจีนตะวันออกคือ อยูใกลเสนทาง
คมนาคมหลักที่จะเปนทางผานระหวางมหาสมุทรอินเดีย (ผานชอง
แคบมะละกา) กับมหาสมุทรแปซิฟก และเปนแหลงทรัพยากรที่
สําคัญทางเศรษฐกิจ ซึ่งจากการสํารวจคาดวามีกาซธรรมชาติ
จํานวนมากถึง ๒๕ ลานคิวบิค และนํ้ามันดิบประมาณ ๑๐๕ ลาน
บาเรล (คิดเปน ๑๖,๖๙๕ ลานลิตร) ดังน้ันหากประเทศใดได
กรรมสิทธ์ิเหนือหมูเกาะน้ีทั้งหมดยอมจะมีอาณาเขตทางทะเล      
ที่กวางออกไปอีก ๒๐๐ ไมลทะเลรอบหมูเกาะ ซึ่งเปนพื้นที่มหาศาล
ที่อุดมไปดวยทรัพยากรทางทะเล 
มุมมองดานความมั่นคงในภูมิภาค 
 กองทัพอากาศจีนอยูในสถานะเตรียมพรอมสูงสุด และ
ดําเนินมาตรการตางๆ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางอากาศ ใน "เขต
นานฟาแหงใหม"  ซึ่งการประกาศเขตนานฟาแหงใหมของจีน
เปนไปตามนโยบายระยะยาวที่ตองการเสริมสรางความเขมแข็งของ
อํานาจทางทะเล ไมเฉพาะในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต
เทาน้ัน แตจะขยายอํานาจทางทะเลไปทั่วโลกภายใน ป ค .ศ 
๒๐๕๐ นํามาซึ่งกรณีพิพาททางทะเลกับประเทศตางๆ เชน กรณี
พิพาทบนหมูเกาะเต้ียวหยู หรือเซนกากุในทะเลจีนตะวันออก และ
ขอพิพาทระหวางเวียดนามและฟลิปปนสในทะเลจีนใต เปนตน 

 การสงอากาศยานออกปฏิบัติภารกิจบินลาดตระเวนและ
การประกาศซอมรบรวมทางทะเลของสหรัฐฯ กับพันธมิตร ถือเปน
การแสดงความพรอมและแสนยานุภาพทางการทหารของสหรัฐฯ 
ซึ่งการแสดงออกดังกลาวฯ เปนการแสดงความไมยอมรับตอการ
ประกาศเขตนานฟาใหมของจีน และเปนการตอตานการกระทํา
ของจีนในทามกลางความขัดแยงในพื้นที่พิพาทดังกลาวฯ  
บทวิเคราะห 
 ทามกลางสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน การเติบโตยังคงไม
แนนอนและเปนไปอยางชาๆ ไมมีชาติใด ตองการใหเกิดภาวะ
สงคราม โดยเฉพาะจีนและญี่ปุนซึ่งมีเศรษฐกิจใหญอันดับ ๒ และ 
๓ ของโลก และเปนคูคารายใหญของกันและกัน เน่ืองจากตัวเลข
ทางเศรษฐกิจที่จะตองสูญเสียไป รวมทั้งคาใชจายจํานวนมหาศาล
จากการทําสงครามที่จะเกิดข้ึน การประกาศเขตนานฟาใหมของ
จีนนาจะเปนเพียงการตอกยํ้าถึงสิทธ์ิการครอบครองของนานนํ้า      
ในทะเลตะวันออก สวนสหรัฐฯ ตองพึ่งพานักลงทุนชาวจีนเขา     
ไปทําการคา การลงทุน ผดุงระบบเศรษฐกิจที่กําลังออนแอให       
มีรายไดหมุนเวียน อีกทั้งเปนเจาหน้ีรายใหญของสหรัฐฯ จึงไม
นาจะทําสงครามกับจีนและสงครามยอมไมใชคําตอบที่แทจริงใน
สถานการณปจจุบันอยางแนนอน 
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