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ฉบั บ ที่ ๑๐/๖๒ (๑๖-๒๘ ก.พ.๖๒)

“สหรัฐฯฯ”” กับการดารงภารกิจทางทหารในทะเลจีนใต้
ถึงแม้วา่ จีนและอาเซียน กาลังอยูบ่ นเส้นทางของการเจรจา และเร่งจัดทาประมวลการปฏิบตั ใิ นทะเลจีนใต้ (Code
(Code of Conduct
in the South China Sea: COC) แต่เส้นทางดังกล่าวก็ต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายอยู่เป็นระยะ เช่น การปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน
ในชื่อ “Freedom of Navigation Operations” (FONOPs) และการเคลื่อนย้ายกาลังทางเรือ และการฝึกซ้อ มรบทางทะเล
ของกองทัพสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรในทะเลจีนใต้ เมื่อวันที่ ๑๑-๑๖ ม.ค.๖๒
ม.ค.๖๒ ได้ทาให้สถานการณ์มีความซับซ้อ นมากขึ้น
เนื่องจากสหรัฐฯ ประกาศยืนยันที่จะปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือและการบินเหนือน่านน้าและน่านฟ้าในภูมิภาค ( Freedom
of Navigation and Overflight) โดยใช้การปฏิบัติการทางทหารเข้ามาในทะเลจีนใต้ ท่าทีดังกล่าวอาจเป็นชนวนให้สถานการณ์
ในทะเลจีนใต้ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง
จากเอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยทุ ธศาสตร์และความมัน่ คง
ฉบับที่ ๘/๖๒ (๑๖-๓๑ ม.ค.๖๒) เรื่อง “จีนกับการใช้กลไกพหุภาคี
ในทะเลจีนใต้”๑ ศศย.สปท. ได้นาเสนอถึงแนวโน้มของสถานการณ์
ในทะเลจีนใต้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ว่ามีสัญญาณเชิงบวกถึงการลดระดับ
ความตึงเครียดลง เมื่อจีนซึ่งเป็นประเทศคู่พิพาทหลักได้ใช้กลไก
พหุภาคี เช่น การริเริม่ การฝึกร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับชาติสมาชิก
อาเซียนเป็นครั้งแรก เป็นต้น ในการเข้า มาคลี่คลายข้อพิพ าทกับ
ประเทศคู่พิพาทในอาเซียนที่อ้างสิทธิ์ครอบครองพื้นที่ทะเลจีนใต้
แต่สัญญาณเชิงบวกดังกล่าวได้ถูกท้าทาย เมื่อสหรัฐฯ ยังคงยืนยัน
จะดารงภารกิจทางทหารในพื้นที่พิพาทต่อไป ดังนี้
 การดารงภารกิจทางทหารในพืน้ ทีท่ ะเลจีนใต้ของ “สหรัฐฯ”
การดารงภารกิจทางทหารของสหรัฐฯ ในพื้นที่ทะเลจีนใต้
ในห้วงที่ผ่านมา มีดังนี้
๓๐ ก.ย.๖๑: เรือพิฆาต USS Decatur ของกองทัพสหรัฐฯ
ซึ่ง ปฏิ บัติ ภารกิจ ลาดตระเวนในชื่อ “Freedom of Navigation
Operations” (FONOPs) ได้เข้าไปในรัศมี ๑๒ ไมล์ทะเลจากฐาน
ชายฝัง่ ของแนวปะการังกาเวน (Gaven Reef) ถึงแนวปะการังจอห์นสัน
(Johnson Reef) บริ เวณหมู่ เกาะสแปรตลีย์ ใ นทะเลจี นใต้ ที่ จี น
อ้า งกรรมสิทธ์ โดยเรือพิฆ าต CNS Lanzhou ของจีน ได้เข้าใกล้
เรือพิฆาตของสหรัฐฯ จนทาให้ สหรัฐฯ จาต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อ
หลีกเลีย่ งการถูกโจมตีอย่างรวดเร็ว ซึง่ นับเป็นการตอบโต้เชิงกายภาพ
ที่สร้างความตึงเครียดมากที่สุดของจีนบนพื้นที่พิพาทในขณะนั้น

๘ ม.ค.๖๒: เรื อ USS McCampbell ซึ่ ง เป็ น เรื อ พิ ฆ าต
ติดขีปนาวุธนาวิถีของกองทัพสหรัฐฯ แล่นเข้าไปในเขตรัศมีห่างจาก
หมู่เกาะพาราเซล ๒๒ กม. (๑๓ ไมล์ทะเล) เพื่อท้าทายคากล่า ว
อ้างกรรมสิทธิ์ของจีน และเพื่อแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ มีเสรีภาพใน
การบินและการเดินเรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ
๑๑ ม.ค.๖๒: กองทัพเรือของสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร
ได้ดาเนินการซ้อมรบในทะเลจีนใต้รว่ มกันเป็นครัง้ แรก นับตัง้ แต่ปี ๒๕๕๓
๒๗ ม.ค.๖๒: เรือรบของสหรัฐฯ จานวน ๒ ลา ได้แล่นผ่าน
ช่องแคบระหว่างไต้หวันกับจีน โดยจีนได้เฝูาติดตามดูเรือรบดังกล่าว
อย่างใกล้ชิด พร้อมเรียกร้องให้สหรัฐฯ ยึดมั่นตามหลักการจีนเดียว
๑๑ ก.พ.๖๒: กองทัพเรือสหรัฐฯ ส่งเรือพิฆาต USS Spruance
และ USS Preble ปฏิบัติการลาดตระเวน เพื่อแสดงถึงเสรีภาพใน
การเดินเรือในบริเวณน่านน้าใกล้พื้นที่พิพ าทในทะเลจีนใต้ โดย
พล.ร.อ. Phillip Davidson ผูบ้ ญ
ั ชาการกองเรือภาคพืน้ อินโด-แปซิฟกิ
ของสหรัฐฯ ระบุว่าจะดาเนินภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
เรียกร้อ งให้พัน ธมิตรของสหรัฐ ฯ อาทิ สหราชอาณาจั กร ญี่ปุ น
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ฝรั่งเศส เพิ่มบทบาทของตนใน
ภารกิจลาดตระเวน “FONOPs”๒
 บทวิเคราะห์: ท่าทีของ สหรัฐฯ และจุดยืนของจีน
สหรัฐฯ ประกาศชัด เจนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดว่า จะ
ไม่ยอมรับมาตรการควบคุมของจีน ทัง้ ทางบก ทางน้า และทางอากาศ
ในทะเลจีนใต้ ซึ่งท่าทีของสหรัฐฯ มีสัญญาณ ดังนี้

“สหรัฐฯ” กับการดารงภารกิจทางทหารในทะเลจีนใต้

A L L I S O N C HR I S T Y
U.S. MCCAMPBELL COMMANDING OFFICER

จัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖ website : www.sscthailand.org

Thailand

(๑) สหรัฐฯ มีความกังวลต่อกิจกรรมทางทหารของจีน และ
ศักยภาพของกองทัพจีนในทะเลจีนใต้: การขยายอิทธิพลของจีนใน
ภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน ทาให้สหรัฐฯ มองว่าไม่สามารถปล่อยให้
สถานการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ ได้ ทัง้ ความก้าวหน้าทีเ่ ป็นรูปธรรมมากที่สุด
อันมาจากการที่จีนและอาเซียน ซึ่งเป็นประเทศคู่พิพาทหลักได้ใ ช้
กลไกพหุภาคี เช่น การริเริม่ การฝึกร่วมทางทะเลระหว่างจีนกับชาติสมาชิก
อาเซียนเป็นครั้งแรกภายใต้รหัส “ACMEX 2018” (ASEAN China
Maritime Exercise) เมื่อ ๒๐-๒๙ ต.ค.๖๑ รวมทั้งการที่จีนประกาศ
ว่าจะเร่งจัดทาประมวลการปฏิบตั ใิ นทะเลจีนใต้ (Code of Conduct in
the South China Sea: COC) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓ ปี ในการประชุม
ผู้นาอาเซียน-จีน (๑๐+๑) ครั้งที่ ๒๑ หรือ ASEAN-China Summit
ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พ.ย.๖๑ ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่ง
ความคืบหน้าระหว่างจีนกับอาเซียนดังกล่าว ทาให้ สหรัฐฯ พยายาม
ที่จะเข้ามาเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศในอาเซียนอีกครั้งภายใต้
นโยบาย Strategic Rebalancing ของสหรั ฐ ฯ ด้ ว ยการเข้ า ร่ ว ม
การประชุมฯ ในเวทีตา่ ง ๆ เช่น การเข้ามาร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน
(ASEAN Summit) และการเข้ามาร่วมในกรอบความร่วมมือ ASEAN
Regional Forum (ARF) เป็นต้น
(๒) สหรัฐฯ พยายามดึงพันธมิตรภายนอกเข้ามาแทรกแซงใน
ทะเลจีนใต้: การที่กองทัพเรือของ สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ได้
ดาเนินการซ้อมรบในทะเลจีนใต้รว่ มกันเป็นครัง้ แรก เมือ่ เดือน ม.ค.๖๒
แสดงให้เห็นว่า สหรัฐฯ ต้องการความช่วยเหลือจากชาติพันธมิตรใน
การตอบโต้ต่อท่าทีที่แข็งกร้าวของจีน และนับเป็นครั้งแรกที่อังกฤษ
แสดงออกอย่างชัดเจนถึงการต่อต้านการกระทาของจีน
นอกจากนี้ สหรัฐฯ และอาเซียนยังประกาศในการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน เมื่อ ๑๙ ต.ค.๖๑ ว่าจะมีการฝึกทางทะเล
ร่วมกันเป็นครั้งแรกในปี ๒๕๖๒ ด้วย
(๓) การขยายอิทธิพลของสหรัฐฯ ไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก
(American Influence) ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ: สหรัฐฯ
ประกาศว่าจะปรับกองกาลังของสหรัฐฯ เข้ามาในภูมิภาคนี้มากขึ้น
ด้วยการเปลีย่ นชือ่ กองกาลังของสหรัฐฯ ในพืน้ ทีน่ จี้ าก U.S. Pacific Command
(USPACOM) เป็น U.S. Indo-Pacific Command (USINDOPACOM)
เพือ่ ให้มกี ารดาเนินการทีช่ ดั เจนยิง่ ขึน้ และมีการรื้อฟื้นระบบพันธมิตร
ของสหรัฐฯ เพื่อคานอิทธิพลของจีน
จีนมีจุดยืนชัดเจนที่จะไม่ยอมแพ้ตอ่ สหรัฐฯ เช่นกัน สถาบัน
The PLA Academy of Military Science (PLAAMS) ซึง่ เป็น Think Tank
ของจีน๓ มองว่า
(๑) แม้สหรัฐฯ จะอ้างว่าภารกิจลาดตระเวน “FONOPs” มี
เพื่อสร้างเสรีในการเดินเรือบนน่านน้าสากลในพืน้ ที่ทะเลจีนใต้ แต่จนี
กลับมองว่าภารกิจนีถ้ กู ใช้เพือ่ กดดันทางการทูตต่อจีน ซึง่ เป็นปัจจัยสาคัญ
ทาให้จีนต้องเพิ่มการปฏิบัติการทางทหารในทะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้น
(๒) จีน มองว่าการแทรกแซงจากประเทศภายนอกภูมิภาค
โดยตรง หรือผ่านบางประเทศในภูมิภาคเป็นภัยคุกคามที่สาคัญต่อ

การสร้างสันติภาพและความมั่นคง
(๓) การทีจ่ ะทาให้ “ประมวลการปฏิบตั ิในทะเลจีนใต้” (COC)
เกิดเป็นรูปธรรม และมีการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เช่น เศรษฐกิจ
ทางทะเล การวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และการพยากรณ์อากาศ การค้นหา
และช่วยเหลือทางทะเล การต่อต้านการปฏิบัติการอันเป็นโจรสลัดนั้น
จีนและชาติอื่นในภูมิภาคนี้ควรช่วยกันสร้างความมั่นใจระหว่างกัน
และยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ชาตินอกภูมภิ าคบรรลุวตั ถุประสงค์ในการแทรกแซง
 บทวิเคราะห์: ท่าทีของอาเซียน
ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนมีนยั สาคัญอย่างยิง่ เนือ่ งจาก
ประเทศสมาชิ กอาเซีย นต้อ งการเกี่ ยวพั น กั บ ทั้ งสหรัฐ ฯ และจี น
ดังนั้นสมาชิกอาเซียนและไทยยังคงต้องรักษาความเป็นแกนกลางของ
อาเซียนในกรอบความร่วมมือทีม่ อี าเซียนเป็นแกนนา และอาจต้องหารือ
และวางแนวทางร่วมกัน ในการยกระดับการแลกเปลีย่ นและความร่วมมือ
ในทางปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันทาง
ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะกิจกรรม และการปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ เพือ่ ความมัน่ คง
ในทะเลจีนใต้
 บทวิเคราะห์: ท่าทีของไทยและกองทัพ
สาหรับประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ มี
หน้าที่ในการสานต่อการพิจารณาในวาระของอาเซียนเกี่ยวกับเนื้อหา
และความเหมาะสมของ “ร่างเนือ้ หาประมวลการปฏิบตั ใิ นทะเลจีนใต้ ”
(Single Draft Negotiating Text (SDNT) of the COC)” ทีอ่ าเซียนได้
เห็นชอบร่วมกันกับจีน และควรเสริมสร้างความคืบหน้าในการเจรจา
จัด ทาประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (COC) เพื่อทาให้อาเซียน
และจีนบรรลุข้อตกลงได้ในปี ๒๐๒๑ ตามที่จีนได้แสดงความหวังไว้
ตลอดจนด ารงบทบาทของอาเซี ยนให้เ ป็น ศูน ย์กลางในการสร้า ง
ความสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในภูมิภาค
สาหรับกองทัพ สถานการณ์ความขัดแย้งและข้อพิพาททีเ่ กิดขึน้
ในทะเลจีนใต้ยังคงดาเนินต่อไป ประเทศไทยแม้จะไม่ได้มีข้อพิพาท
โดยตรงในพื้นที่ดังกล่าว แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระตุ้นเตือนให้ไทย
และกองทัพควรแสดงบทบาทสาคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
ระบบ Maritime Domain Awareness เพือ่ เสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการปกปูองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตลอดจนแสดงบทบาท
นาในการใช้สถาปัตยกรรมทีม่ อี าเซียนเป็นศูนย์กลาง (ASEAN Centrality
Security Architecture) ในการเจรจาเพื่อลดข้อพิพาท และส่งเสริม
การใช้พื้นที่ทะเลจีนใต้อย่างสร้างสรรค์
ข้อมูลอ้างอิง
๑
เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยทุ ธศาสตร์และความมัน่ คง ฉบับที่ ๘/๖๒ (๑๖-๓๑ ม.ค.๖๒).
เรื่อง “จีนกับการใช้กลไกพหุภาคีในทะเลจีนใต้ ”. ร.ต.หญิง ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์:
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ.
๒
ส านักข่าวกรองแห่งชาติ. https://www.nia.go.th/niaweb59/page-news1.asp?
f=1&l=&i=&p=3&j=
๓
ศูนย์ศกึ ษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ. Track I Monitor เรือ่ ง “การแทรกแซง
จากภายนอก ภัยคุกคามส าคัญต่อเสถียรภาพความมัน่ คงในทะเลจีนใต้”. จาก http://
eng.chinamil.com.cn/view/2019-01/18/content_9407648.htm.

เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นา SSC Focus กรุ ณ าส่ ง ข้ อ คิ ด เห็ น ของท่ า นมายั ง
๑. ท่านสนใจประเด็นใดเพิม
่ เติม / เห็นว่าควรศึกษาเพิ่มเติม
การเมือง

เศรษฐกิจ

สังคม

f cus
S S C

คณะผู้ จั ด ทา (ศศย. สปท.) T/F : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖

วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

การทหาร

พลังงาน / สิ่งแวดล้อม

อื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..
๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….…….……….
บทวิเคราะห์โดย เรืออากาศตรีหญิง ศิวลีย์ สิริโรจน์บริรักษ์ นักวิจัย ศศย.สปท.
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……….………….

จัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖ website : www.sscthailand.org

