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“““สหรัฐฯสหรัฐฯสหรัฐฯ”””   กับการด ารงภารกิจทางทหารในทะเลจีนใต้ กับการด ารงภารกิจทางทหารในทะเลจีนใต้ กับการด ารงภารกิจทางทหารในทะเลจีนใต้    

จากเอกสารวเิคราะหส์ถานการณย์ทุธศาสตรแ์ละความมัน่คง 
ฉบับท่ี ๘/๖๒ (๑๖-๓๑ ม.ค.๖๒) เร่ือง “จีนกับการใช้กลไกพหุภาคี
ในทะเลจีนใต้”๑ ศศย.สปท. ได้น าเสนอถึงแนวโน้มของสถานการณ์
ในทะเลจีนใต้ต้ังแต่ปี ๒๕๖๒ ว่ามีสัญญาณเชิงบวกถึงการลดระดับ
ความตึงเครียดลง เมื่อจีนซึ่งเป็นประเทศคู่พิพาทหลักได้ใช้กลไก
พหภุาคี เช่น การรเิริม่การฝกึรว่มทางทะเลระหวา่งจีนกับชาติสมาชิก
อาเซียนเป็นครั้งแรก เป็นต้น ในการเข้ามาคลี่คลายข้อพิพาทกับ
ประเทศคู่พิพาทในอาเซียนท่ีอ้างสิทธิ์ครอบครองพื้นท่ีทะเลจีนใต้  
แต่สัญญาณเชิงบวกดังกล่าวได้ถูกท้าทาย เมื่อสหรัฐฯ ยังคงยืนยัน
จะด ารงภารกิจทางทหารในพื้นท่ีพิพาทต่อไป ดังน้ี 
 การด ารงภารกจิทางทหารในพืน้ทีท่ะเลจีนใตข้อง “สหรฐัฯ” 
 การด ารงภารกิจทางทหารของสหรัฐฯ ในพื้นท่ีทะเลจีนใต้ 
ในห้วงท่ีผ่านมา มีดังน้ี 
 ๓๐ ก.ย.๖๑: เรือพิฆาต USS Decatur ของกองทัพสหรัฐฯ 
ซึ่งปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในช่ือ “Freedom of Navigation 
Operations” (FONOPs) ได้เข้าไปในรัศมี ๑๒ ไมล์ทะเลจากฐาน
ชายฝัง่ของแนวปะการงักาเวน (Gaven Reef) ถึงแนวปะการงัจอหน์สนั 
(Johnson Reef) บริเวณหมู่เกาะสแปรตลีย์ในทะเลจีนใต้ท่ีจีน 
อ้างกรรมสิทธ์ โดยเรือพิฆาต CNS Lanzhou ของจีน ได้เข้าใกล้
เรือพิฆาตของสหรัฐฯ จนท าให้ สหรัฐฯ จ าต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อ
หลกีเลีย่งการถูกโจมตีอยา่งรวดเรว็ ซึง่นับเปน็การตอบโต้เชิงกายภาพ
ท่ีสร้างความตึงเครียดมากที่สุดของจีนบนพื้นท่ีพิพาทในขณะน้ัน 

 ๘ ม.ค.๖๒ : เรือ USS McCampbell ซึ่งเป็นเรือพิฆาต 
ติดขีปนาวุธน าวิถีของกองทัพสหรัฐฯ แล่นเข้าไปในเขตรัศมีห่างจาก
หมู่เกาะพาราเซล ๒๒ กม.  (๑๓ ไมล์ทะเล) เพื่อท้าทายค ากล่าว
อ้างกรรมสิทธิ์ของจีน และเพื่อแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ มีเสรีภาพใน
การบินและการเดินเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ  
 ๑๑ ม.ค.๖๒: กองทัพเรือของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร  
ได้ด าเนินการซอ้มรบในทะเลจนีใต้รว่มกนัเปน็ครัง้แรก นับต้ังแต่ป ี๒๕๕๓  
 ๒๗ ม.ค.๖๒: เรือรบของสหรัฐฯ จ านวน ๒ ล า ได้แล่นผ่าน
ช่องแคบระหวา่งไต้หวนักับจีน โดยจีนได้เฝูาติดตามดูเรือรบดังกล่าว
อย่างใกล้ชิด พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยึดมั่นตามหลักการจีนเดียว  
 ๑๑ ก.พ.๖๒: กองทัพเรอืสหรฐัฯ สง่เรอืพฆิาต USS Spruance 
และ USS Preble ปฏิบัติการลาดตระเวน เพื่อแสดงถึงเสรีภาพใน
การเดินเรือในบริเวณน่านน้ าใกล้พื้นท่ีพิพาทในทะเลจีนใต้ โดย 
พล.ร.อ. Phillip Davidson ผูบ้ญัชาการกองเรอืภาคพืน้อนิโด-แปซฟิกิ
ของสหรัฐฯ ระบุว่าจะด าเนินภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง รวมท้ัง
เรียกร้องให้พันธมิตรของสหรัฐฯ อาทิ สหราชอาณาจักร ญี่ปุุน 
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ฝรั่งเศส เพิ่มบทบาทของตนใน
ภารกิจลาดตระเวน “FONOPs”๒  
 บทวิเคราะห์: ท่าทีของ สหรัฐฯ และจุดยืนของจีน 
 สหรัฐฯ ประกาศชัดเจนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดว่าจะ 
ไม่ยอมรบัมาตรการควบคมุของจีน ท้ังทางบก ทางน้ า และทางอากาศ  
ในทะเลจีนใต้ ซึ่งท่าทีของสหรัฐฯ มีสัญญาณ ดังนี้ 
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ถึงแม้ว่าจีนและอาเซียน ก าลงัอยูบ่นเสน้ทางของการเจรจา และเรง่จัดท าประมวลการปฏบัิติในทะเลจีนใต้ (ถึงแม้ว่าจีนและอาเซียน ก าลงัอยูบ่นเสน้ทางของการเจรจา และเรง่จัดท าประมวลการปฏบัิติในทะเลจีนใต้ (Code of ConductCode of Conduct  

in the South China Sea: COC) in the South China Sea: COC) แต่เส้นทางดังกล่าวก็ต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายอยู่เป็นระยะ เช่น การปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนแต่เส้นทางดังกล่าวก็ต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายอยู่เป็นระยะ เช่น การปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน
ในชื่อ ในชื่อ ““Freedom of Navigation Operations” (FONOPs) Freedom of Navigation Operations” (FONOPs) และการเคลื่อนย้ายก าลังทางเรือ และการฝึกซ้อมรบทางทะเล และการเคลื่อนย้ายก าลังทางเรือ และการฝึกซ้อมรบทางทะเล 
ของกองทัพสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรในทะเลจีนใต้ เม่ือวันที่ ของกองทัพสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรในทะเลจีนใต้ เม่ือวันที่ ๑๑๑๑--๑๖ ๑๖ ม.ค.ม.ค.๖๒ ๖๒ ได้ท าให้สถานการณ์มีความซับซ้อนมากขึ้น ได้ท าให้สถานการณ์มีความซับซ้อนมากขึ้น 
เน่ืองจากสหรัฐฯ ประกาศยืนยันที่จะปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือและการบินเหนือน่านน้ าและน่านฟ้าในภูมิภาค (เน่ืองจากสหรัฐฯ ประกาศยืนยันที่จะปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือและการบินเหนือน่านน้ าและน่านฟ้าในภูมิภาค ( Freedom Freedom 
of Navigation and Overflight) of Navigation and Overflight) โดยใช้การปฏิบัติการทางทหารเข้ามาในทะเลจีนใต้ ท่าทีดังกล่าวอาจเป็นชนวนให้สถานการณ์โดยใช้การปฏิบัติการทางทหารเข้ามาในทะเลจีนใต้ ท่าทีดังกล่าวอาจเป็นชนวนให้สถานการณ์
ในทะเลจีนใต้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งในทะเลจีนใต้ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง  

“สหรัฐฯ” กับการด ารงภารกิจทางทหารในทะเลจีนใต้  

A L LIS O N  C HRI STY  
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 (๑) สหรัฐฯ มีความกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจีน และ
ศักยภาพของกองทัพจีนในทะเลจีนใต้: การขยายอิทธิพลของจีนใน
ภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน ท าให้สหรัฐฯ มองว่าไม่สามารถปล่อยให้
สถานการณด์งักลา่วเกดิขึน้ได ้ท้ังความกา้วหนา้ท่ีเป็นรปูธรรมมากท่ีสุด
อันมาจากการท่ีจีนและอาเซียน ซึ่งเป็นประเทศคู่พิพาทหลักได้ใช้
กลไกพหภุาค ีเชน่ การรเิริม่การฝกึรว่มทางทะเลระหว่างจนีกบัชาตสิมาชกิ
อาเซียนเป็นครั้งแรกภายใต้รหัส “ACMEX 2018” (ASEAN China 
Maritime Exercise) เมื่อ ๒๐-๒๙ ต.ค.๖๑ รวมท้ังการท่ีจีนประกาศ
ว่าจะเรง่จดัท าประมวลการปฏบัิตใินทะเลจนีใต ้(Code of Conduct in 
the South China Sea: COC) ใหเ้สรจ็สิ้นภายใน ๓ ปี ในการประชุม
ผู้น าอาเซียน-จีน (๑๐+๑) ครั้งท่ี ๒๑ หรือ ASEAN-China Summit 
ครั้งท่ี ๒๑ ระหว่างวันท่ี ๑๔-๑๕ พ.ย.๖๑ ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
ความคืบหน้าระหว่างจีนกับอาเซียนดังกล่าว ท าให้ สหรัฐฯ พยายาม
ท่ีจะเข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศในอาเซียนอีกครั้งภายใต้
นโยบาย Strategic Rebalancing ของสหรัฐฯ ด้วยการเข้าร่วม 
การประชมุฯ ในเวทีตา่ง ๆ เชน่ การเขา้มารว่มการประชมุสดุยอดอาเซยีน 
(ASEAN Summit) และการเข้ามาร่วมในกรอบความร่วมมือ ASEAN 
Regional Forum (ARF) เป็นต้น 
 (๒) สหรัฐฯ พยายามดึงพันธมิตรภายนอกเข้ามาแทรกแซงใน
ทะเลจีนใต้: การท่ีกองทัพเรือของ สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ได้
ด าเนนิการซอ้มรบในทะเลจนีใตร้ว่มกนัเป็นครัง้แรก เมือ่เดอืน ม.ค.๖๒ 
แสดงให้เห็นว่า สหรัฐฯ ต้องการความช่วยเหลือจากชาติพันธมิตรใน
การตอบโต้ต่อท่าทีท่ีแข็งกร้าวของจีน และนับเป็นครั้งแรกท่ีอังกฤษ
แสดงออกอย่างชัดเจนถึงการต่อต้านการกระท าของจีน 
 นอกจากนี้ สหรัฐฯ และอาเซียนยังประกาศในการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๑ ว่าจะมีการฝึกทางทะเล
ร่วมกันเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๖๒ ด้วย  
 (๓) การขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ ไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก 
(American Influence) ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ: สหรัฐฯ 
ประกาศว่าจะปรับกองก าลังของสหรัฐฯ เข้ามาในภูมิภาคนี้มากขึ้น 
ดว้ยการเปลีย่นชือ่กองก าลงัของสหรฐัฯ ในพืน้ท่ีนีจ้าก U.S. Pacific Command 
(USPACOM) เป็น U.S. Indo-Pacific Command (USINDOPACOM) 
เพือ่ใหม้กีารด าเนนิการท่ีชดัเจนย่ิงขึน้ และมีการรื้อฟื้นระบบพันธมิตร
ของสหรัฐฯ เพื่อคานอิทธิพลของจีน 
 จีนมีจุดยืนชัดเจนที่จะไม่ยอมแพ้ตอ่สหรัฐฯ เช่นกัน สถาบัน 
The PLA Academy of Military Science (PLAAMS) ซึง่เป็น Think Tank 
ของจีน๓ มองว่า  
 (๑) แม้สหรัฐฯ จะอ้างว่าภารกิจลาดตระเวน “FONOPs” มี
เพื่อสร้างเสรีในการเดนิเรอืบนน่านน้ าสากลในพืน้ท่ีทะเลจีนใต ้แต่จนี
กลบัมองว่าภารกจินีถ้กูใชเ้พือ่กดดนัทางการทูตตอ่จนี ซึง่เป็นปัจจยัส าคญั
ท าให้จีนต้องเพิ่มการปฏิบัติการทางทหารในทะเลจีนใต้มากย่ิงขึ้น   
 (๒) จีนมองว่าการแทรกแซงจากประเทศภายนอกภูมิภาค
โดยตรง หรือผ่านบางประเทศในภูมิภาคเป็นภัยคุกคามท่ีส าคัญต่อ

การสร้างสันติภาพและความมั่นคง  
 (๓) การท่ีจะท าให ้“ประมวลการปฏบัิติในทะเลจีนใต้” (COC) 
เกดิเป็นรปูธรรม และมกีารขยายความรว่มมอืในดา้นตา่ง ๆ เชน่ เศรษฐกจิ
ทางทะเล การวิจยัทางวิทยาศาสตร ์และการพยากรณอ์ากาศ การค้นหา 
และชว่ยเหลอืทางทะเล การต่อต้านการปฏิบัติการอันเป็นโจรสลัดนั้น 
จีนและชาติอ่ืนในภูมิภาคนี้ควรช่วยกันสร้างความมั่นใจระหว่างกัน 
และยืนยันว่าจะไมย่อมใหช้าตนิอกภมูภิาคบรรลวัุตถปุระสงคใ์นการแทรกแซง  

 บทวิเคราะห์: ท่าทีของอาเซียน 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างสหรฐัฯ และจนีมนียัส าคญัอย่างย่ิง เนือ่งจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียนต้องการเกี่ยวพันกับท้ังสหรัฐฯ และจีน 
ดังนั้นสมาชิกอาเซียนและไทยยังคงต้องรักษาความเป็นแกนกลางของ
อาเซยีนในกรอบความรว่มมอืท่ีมอีาเซยีนเป็นแกนน า และอาจตอ้งหารือ
และวางแนวทางรว่มกนั ในการยกระดบัการแลกเปลีย่นและความรว่มมอื
ในทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันทาง
ยุทธศาสตร ์โดยเฉพาะกจิกรรม และการปฏบัิตกิารตา่ง ๆ เพือ่ความมัน่คง
ในทะเลจีนใต้ 
 บทวิเคราะห์: ท่าทีของไทยและกองทัพ 
 ส าหรับประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ มี
หนา้ท่ีในการสานตอ่การพิจารณาในวาระของอาเซียนเกี่ยวกับเนื้อหา 
และความเหมาะสมของ “รา่งเนือ้หาประมวลการปฏบัิตใินทะเลจนีใต ้”  
(Single Draft Negotiating Text (SDNT) of the COC)” ท่ีอาเซยีนได้
เห็นชอบร่วมกันกับจีน และควรเสริมสร้างความคืบหน้าในการเจรจา
จัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) เพื่อท าให้อาเซียน
และจีนบรรลุข้อตกลงได้ในปี ๒๐๒๑ ตามท่ีจีนได้แสดงความหวังไว้
ตลอดจนด ารงบทบาทของอาเซียนให้เป็นศูนย์กลางในการสร้าง
ความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค 
 ส าหรบักองทพั สถานการณค์วามขดัแย้งและขอ้พพิาทท่ีเกดิขึน้
ในทะเลจีนใต้ยังคงด าเนินต่อไป ประเทศไทยแม้จะไม่ได้มีข้อพิพาท
โดยตรงในพื้นท่ีดังกล่าว แต่เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกระตุ้นเตือนให้ไทย
และกองทัพควรแสดงบทบาทส าคญัในการพฒันาเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
ระบบ Maritime Domain Awareness เพือ่เสรมิสรา้งขดีความสามารถ
ในการปกปูองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนแสดงบทบาท
น าในการใชส้ถาปัตยกรรมท่ีมอีาเซยีนเป็นศนูย์กลาง (ASEAN Centrality 
Security Architecture) ในการเจรจาเพื่อลดข้อพิพาท และส่งเสริม
การใช้พื้นท่ีทะเลจีนใต้อย่างสร้างสรรค์ 
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