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“““จีนจีนจีน”””   กับการใช้กลไกพหภุาคีในทะเลจีนใต้กับการใช้กลไกพหภุาคีในทะเลจีนใต้กับการใช้กลไกพหภุาคีในทะเลจีนใต้   

ทะเลจีนใต้ เป็นพื้นท่ีทางทะเลท่ีส าคัญ เน่ืองจากเป็น
แหล่งน้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และทรัพยากรทางทะเล รวมท้ังเป็น
เส้นทางเดินเรือหลัก (Sea lanes of communication: SLOC) 
เช่ือมต่อเสน้ทางการค้าระหวา่งเอเชียตะวนัออกไปยังตะวันออกกลาง
และยุโรป นอกจากน้ีพื้นท่ีทะเลจีนใต้ยังมีความส าคัญต่อสันติภาพ
และความมั่นคงในภูมิภาค อย่างไรก็ตามด้วยความส าคัญน้ีมี 
หลายประเทศท่ีอ้างสิทธิ์ครอบครองพื้นท่ีทะเลจีนใต้ ได้แก่ จีน 
มาเลเซยี บรไูน ฟลิปิปนิส ์เวยีดนาม และไต้หวนั ซึง่ก าลงัหาทางออก
ต่อเรือ่งน้ีรว่มกนั ขณะท่ี สหรฐัฯ แมไ้มไ่ด้เปน็ประเทศคู่พพิาทโดยตรง
แต่ก็ประกาศชัดเจนมาโดยตลอดว่าจะไม่ยอมรับมาตรการต่าง ๆ 
ของจีน ท่ีเป็นการบ่ันทอนเสถียรภาพของภูมิภาค พร้อมท้ังยืนยันท่ี
จะปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือและการบินเหนือน่านน้ าและ
น่านฟ้าในภูมิภาค (Freedom of Navigation and Overflight)  
 จีนกับกลไกพหุภาคีในภูมิภาคอาเซียน 
 ห้วงท่ีผ่านมา จีนใช้แนวทางการแก้ปัญหาแบบทวิภาคี และ
ได้เริม่มกีารใช้กลไกพหภุาคีในการแกไ้ขปญัหากบัอาเซยีน เมือ่ป ี๒๕๓๕ 
เปน็ครัง้แรก แต่มคีวามคืบหน้าไมม่ากนัก ภายหลงัจนีจงึใหค้วามส าคัญ
ในการด าเนินการแบบพหภุาคีมากยิง่ข้ึน ผา่นมาตรการต่าง ๆ ดังน้ี 
 จีนมุ่งผลักดันการใช้ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคี
ในทะเลจีนใต้ (Declaration on the Conduct of Parties in 
the South China Sea: DOC): ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน 

ครัง้ท่ี ๑๙ เมือ่วนัท่ี ๕-๘ ก.ย.๕๙ ณ สปป.ลาว ได้มกีารออกแถลงการณร์ว่ม
ว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-จีน เพื่อสันติภาพ
และความเจริญรุ่งเรือง ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ท่ีมุ่งผลักดันการใช้ปฏิญญา
ว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC) อย่างสมบูรณ์และ
มีประสิทธิภาพ๑ ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ  
 (๑) การเคารพเสรีภาพในการเดินเรือและการบินในพื้นท่ี
ทะเลจนีใต้ตามหลกัการของกฎหมายระหวา่งประเทศ และอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ.๒๕๒๕ (UNCLOS 1982)  
 (๒) ให้ประเทศท่ีเกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้อย่างสันติ
ด้วยการเจรจา ไมใ่ช้การข่มขู่หรือใช้ความรุนแรง  
 (๓) ประเทศท่ีเกีย่วข้องต้องไมก่ระท าใหค้วามขัดแยง้บานปลาย   
 (๔) สนับสนุนใหป้ระเทศท่ีเกีย่วข้องจดักจิกรรมรว่มกนั และ  
 (๕) สนับสนุนประเทศท่ีเกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามปฏิญญาฯ น้ี 
  การริเริ่มการฝึกร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับชาติสมาชิก
อาเซียนเปน็ครัง้แรก: เมือ่ ๒๐-๒๙ ต.ค.๖๑ จนีกบัชาติสมาชิกอาเซยีน
ได้ฝึกร่วมทางทะเลภายใต้รหัส “ACMEX 2018” (ASEAN China 
Maritime Exercise)๒ ในน่านน้ าเมืองจา้นเจยีง มณฑลกวางตุ้งของจีน 
พรอ้มท้ังฝกึรว่มทางทะเลกบัมาเลเซยีและไทย บรเิวณช่องแคบมะละกา
ในห้วง ๒๒-๒๙ ต.ค.๖๑ ซึ่งการฝึกท้ังสองครั้งเป็นการฝึกในระดับ
พหภุาคีระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศในอาเซียนเป็นครั้งแรก โดยเป็น
การฝึกในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล 
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แนวโน้มของสถานการณใ์นทะเลจีนใต้ต้ังแต่ต้นปี แนวโน้มของสถานการณใ์นทะเลจีนใต้ต้ังแต่ต้นปี ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ มีสัญญาณเชิงบวกถึงการลดระดับความตึงเครียดลง เม่ือจีนซ่ึงเมีสัญญาณเชิงบวกถึงการลดระดับความตึงเครียดลง เม่ือจีนซ่ึงเป็นป็น

ประเทศคูพ่พิาทหลกัได้ใชก้ารทูตฝ่ายทหารแบบพหุภาคีเข้ามาเป็นกลไกหน่ึงในการคลี่คลายข้อพิพาทกับประเทศคู่พิพาทในอาเซียประเทศคูพ่พิาทหลกัได้ใชก้ารทูตฝ่ายทหารแบบพหุภาคีเข้ามาเป็นกลไกหน่ึงในการคลี่คลายข้อพิพาทกับประเทศคู่พิพาทในอาเซียนน  
ที่อา้งสทิธิค์รอบครองพืน้ทีท่ะเลจีนใต้ อนัจะเหน็ได้จากการมุ่งผลักดันการใช้ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (ที่อา้งสทิธิค์รอบครองพืน้ทีท่ะเลจีนใต้ อนัจะเหน็ได้จากการมุ่งผลักดันการใช้ปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC)DOC)  
มีการริเริ่มการฝึกร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับชาติสมาชิกอาเซียนเป็นครั้งแรก และการประกาศว่าจะเร่งจัดท าประมวลการปฏิบัติมีการริเริ่มการฝึกร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับชาติสมาชิกอาเซียนเป็นครั้งแรก และการประกาศว่าจะเร่งจัดท าประมวลการปฏิบัติ
ในทะเลจีนใต้ (ในทะเลจีนใต้ (COC) COC) ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน ใหเ้สรจ็สิน้ภายใน ๓ ๓ ปี เป็นต้น ซ่ึงที่ผ่านมาจีนมีท่าทีที่แข็งกร้าวและยืนยันการพูดคุยแบบทวิภาคีมาโดยตลอดปี เป็นต้น ซ่ึงที่ผ่านมาจีนมีท่าทีที่แข็งกร้าวและยืนยันการพูดคุยแบบทวิภาคีมาโดยตลอด  
สถานการณ์น้ีเป็นโอกาสต่อไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี สถานการณ์น้ีเป็นโอกาสต่อไทยในฐานะประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ๒๕๖๒ ในการใช้บทบาทส าคัญเพื่อส่งเสริม เพิ่มพูนและสร้างในการใช้บทบาทส าคัญเพื่อส่งเสริม เพิ่มพูนและสร้าง   
ความไว้เน้ือเชื่อใจระหว่างกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ และเสถียรภาพโดยเร็วความไว้เน้ือเชื่อใจระหว่างกันของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ และเสถียรภาพโดยเร็ว   

201320132013   : อาเซียนและ
จีน เริ่มต้นกระบวนการ 
“ปรึกษาหารือ” เกี่ยวกับ
การจัดท าประมวลการปฏิบัติใน
ทะเลจีนใต้ (COC) ขึ้นเป็นครั้งแรก  

South China Sea South China Sea South China Sea 

201820182018---2019 2019 2019 : : : อาเซยีนและจีนเห็นชอบ Single 
Draft Negotiating Text (SDNT) of the COC 
โดยจีนและอาเซียนเห็นพ้องกันท่ีจะเสร็จสิ้น 
การเจรจารอบแรกในปี 2019   

Time Line Time Line Time Line .........   

199219921992  : อาเซียนและจีนได้
ออกค าประกาศว่าด้วยทะเล-
จีนใต้ (ASEAN Declaration 
on the South China Sea) 
โดยเนน้ย้ าถึงการแก้ไขปัญหา
ด้วยสันติวิธี 

Code of Conduct Code of Conduct Code of Conduct    

200220022002   : อาเซียนและจีนได้
ผลกัดนัจนเกดิเอกสารการปฏิบตัิ
ตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติ
ของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC)  

2017 2017 2017 : : : รัฐมนตรี
ต่างประเทศอาเซียนและ
จีนรับรองกรอบ COC 
framework 



 จีนประกาศว่าจะเรง่จัดท าประมวลการปฏบิตัใินทะเลจีนใต้ 
(Code of Conduct in the South China Sea : COC) ให้
เสรจ็สิน้ภายใน ๓ ป:ี ในการประชุมผูน้ าอาเซยีน-จนี (๑๐+๑) ครัง้ท่ี ๒๑ 
หรอื ASEAN-China Summit ครัง้ท่ี ๒๑ ระหวา่งวนัท่ี ๑๔-๑๕ พ.ย.๖๑ 
ณ ประเทศสงิคโปร์๓ โดยนายหลี ่เค่อเฉียง นายกรฐัมนตรจีนี ได้กลา่ววา่ 
เป็นโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕ ปีแห่งการสร้างความสัมพันธ์
ของหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างจีน-อาเซียน จึงต้องร่วมกันสร้าง
แบบฉบับในการแกไ้ขขอ้พพิาทดว้ยการปฏบัิตติามปฏญิญาว่าด้วยการ
ปฏิบัติของภาคีฝ่ายต่าง ๆ ในทะเลจีนใต้ (DOC) อย่างมีประสทิธิผล 
และผลกัดนัการเจรจาจดัท าประมวลการปฏบัิตใินทะเลจนีใต ้(COC) ใหม้ี
ความคบืหนา้ ดงันัน้จนีจงึหวังว่าการจดัท า COC จะเสรจ็สิน้ภายใน ๓ ปี 
โดยจนีและอาเซยีนเหน็พอ้งกนัท่ีจะเสรจ็สิน้การเจรจารอบแรกในปี ๒๕๖๒ 

 บทวิเคราะห์: บทบาทของจีนที่เปลี่ยนแปลงไป และท่าที
ของอาเซียน 
 สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๑ เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน มีสัญญาณท่ีเกิดขึ้นในทางบวก ดังนี้  
 จีนใช้วธิกีารทางการทตูแบบพหภุาคเีพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบ: 
จนีพยายามเขา้รว่มการเจรจาท่ีเกีย่วขอ้งกบัการแกไ้ขปัญหาในทะเลจนีใต ้
เพือ่เสรมิสรา้งการใชห้ว้งทะเลอย่างสรา้งสรรค ์ประเดน็ท่ีนา่สงัเกตคอื มกีาร
เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริมการฝึกร่วมทางทะเลกับอาเซียนใน
ทะเลจนีใต ้เท่ากบัว่าจนีใชก้ารทูตทางทหาร เพือ่สรา้งโอกาสในการเขา้มา
ขยายอิทธิพลในภมูภิาคท้ังในเชงิข้อตกลงและการปฏิบัติ และต้องการ
ผลกัดนัสหรฐัฯ หรอืชาตอ่ืินท่ีจะเขา้มาขยายอิทธิพลในภมูภิาคนีอ้อกไป 
 การพยายามแสดงบทบาทอยา่งสรา้งสรรค์ของจีน: จีนก าลัง
พยายามแสดงบทบาทเชงิสรา้งสรรคด์า้นการสรา้งความมัน่คงทางทะเล 
ซึ่งขัดแย้งกับท่าทีการใช้กิจกรรมทางทหารของจีนท่ีเพิ่มมากขึ้นใน
บรเิวณทะเลจนีใต ้โดยสาเหตท่ีุจนีตดัสนิใจใชก้ารเพิม่กจิกรรมท่ีเกีย่วกบั
การทูตทางทหารกับชาติอาเซียน ย่อมหมายถึงการลดทอนอิทธิพล
ของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ และเป็นความพยายามขัดขวางความเป็น
หุ้นส่วนในระดับพหุภาคีระหว่างชาติในภูมิภาคอาเซียนกับสหรัฐฯ  
 การพยายามรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน: แม้ว่า
การฝึกร่วมทางทะเลภายใต้รหัส “ACMEX 2018” เป็นการฝึกร่วม
ทางทะเลครัง้แรกท่ีกองทัพจีนและกองทัพของชาติสมาชิกอาเซียนท้ัง 
๑๐ ประเทศร่วมกันจัดขึ้น แต่อาเซียนพยายามท่ีจะรักษาความสมดุล
เชงิยุทธศาสตรใ์นภมูภิาคดว้ยการเปิดโอกาสใหป้ระเทศมหาอ านาจอ่ืนได้
มีบทบาทในลักษณะเดียวกันนี้ อันจะเห็นได้จากการประชุมรัฐมนตรี
กลาโหมอาเซยีน เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๑ ระบุว่าอาเซยีนยินดแีละตอบรบัการ
ฝกึรว่มทางทะเลรว่มกบัสหรฐัฯ เป็นครั้งแรกในปี ๒๕๖๒ ด้วยเช่นกัน 
 สมาชิกอาเซียนบางประเทศที่เป็นคู่พิพาทพยายามจ ากัด
ความเคลื่อนไหวในลักษณะการเผชิญหน้ากับจีนในทะเลจีนใตแ้ละ
ใช้กลไกแบบพหภุาครีะหวา่งประเทศในการหาทางออกทีเ่หมาะสม:  
เวียดนามเป็นเจา้ภาพการจดัการประชมุเชงิปฏบัิตกิารว่าดว้ยการกระชบั
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในทะเลจีนใต้ (Fostering maritime 

security cooperation in the South China Sea) ท่ีเมืองฮานอย 
ประเทศเวียดนาม เมื่อวันท่ี ๕ ม.ค.๖๑ โดยมี สหราชอาณาจักร
ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เข้าร่วมการ
ประชุมฯ ในครั้งนี้ ซึ่งเวียดนามต้องการผลักดันเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น 
ให้กิจกรรมของจีนในพื้นท่ีท่ีเป็นข้อพิพาท อาทิ การสร้างเกาะเทียม 
และสิ่งอ านวยความสะดวกทางทหาร ให้เป็นสิ่งท่ีผิดกฎหมาย รวมท้ัง
เวียดนามตอ้งการยับย้ังการประกาศเขตพิสูจน์ฝ่ายป้องกันทางอากาศ 
(Air Defence Identification Zone: ADIZ) ของจีนในทะเลจีนใต้ 
ซึง่การประชมุพหภุาคดีงักลา่วเป็นการลดการเผชญิหนา้โดยตรงระหว่าง
เวียดนามกบัจนีภายใตก้รอบทวิภาค ีอย่างไรกต็าม ในการประชมุพหุภาคี
ดังกล่าวเป็นการประชุมนอกกรอบอาเซียน อาจมีผลให้เป็นอุปสรรค
ในการร่างแนวทางเพื่อการหารือในการจัดท าประมวลการปฏิบัติใน
ทะเลจีนใต้ (COC) ได้  

 บทสรุป: ท่าทีที่เหมาะสมของไทย และกองทัพ 
 ส าหรับประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๖ มี.ค.๖๑ คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบการจัดตัง้คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรข์องไทยต่อ
ประเดน็ทะเลจนีใต้๔ เพือ่เป็นกลไกในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ของไทยตอ่การปฏบัิตติามปฏญิญาว่าดว้ยการปฏบัิตขิองภาคฝีา่ยตา่ง ๆ 
ในทะเลจนีใต ้(DOC), การเจรจาจดัท าประมวลการปฏบัิตใินทะเลจนีใต ้
(COC) และโครงการความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมและมีผลประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งในฐานะท่ีไทยเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ไทยจะ
เปน็ผูป้ระสานงานในเวทีพหภุาคท่ีีด ีและไทยยืนยันส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ.๒๕๒๕  
 ส าหรับกองทัพ ความเคลื่อนไหวทางการทหารของจีนใน
ทะเลจีนใต้ อาจกลายเป็นประเด็นท่ีสหรัฐฯ หยิบยกขึ้นเพื่อเรียกร้อง
ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและไทย ก าหนดบทบาทและจัดวางท่าที
ให้ชัดเจนเหมาะสมและเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้นต่อกรณีดังกล่าว 
ดังนั้นกองทัพควรแสดงบทบาทส าคัญในการส่งเสริมให้ทะเลจีนใต้
เปน็ทะเลแหง่สนัตภิาพ เสถยีรภาพ และการพฒันาท่ีย่ังยืน โดยสมาชิก
อาเซยีนและไทยอาจตอ้งหารอืและวางแนวทางร่วมกันในการยกระดับ
การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในทางปฏิบัติ และเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการร่วมกันรับมือกับภัยคุกคามท่ีจะมีผลกระทบ
ตอ่ความมัน่คง โดยยืนยันการใชก้ลไกการทูตฝา่ยทหารในกรอบพหภุาคี
เพือ่สง่เสรมิการแกไ้ขปัญหารว่มกนัในกรอบอาเซยีน ตลอดจนเสรมิสรา้ง
ความรว่มมอืด้านเศรษฐกิจทางทะเลท่ีเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่าง
เท่าเทียมกัน  
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