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สถานการณ์ท่ีผา่นมา 
จากกรณทีีส่งิคโปรอ์อกแถลงการณป์ระทว้งมาเลเซยี เมือ่ ๔ ธ.ค.๖๑ 

เกีย่วกบัแผนการขยายทา่เรอืยะโฮรบ์าหร์ ูซึง่สงิคโปรม์องวา่การด าเนนิการ
ดงักลา่วเปน็การละเมดินา่นน  าของตน วนัตอ่มามาเลเซยีเสนอการหารอื
กับสิงคโปร์เพื่อแก้ไขปัญหาเขตแดนทางทะเลและน่านฟ้า พร้อมทั ง
ชี แจงว่าการขยายท่าเรือยะโฮร์บาห์รูนั นอยู่ภายใต้น่านน  าของมาเลเซีย 
๗ ธ.ค.๖๑ สงิคโปรไ์ดแ้จง้เตอืนใหม้าเลเซยีน าเรอืทีร่กุล  าอธปิไตยออกไป
จากนา่นน  าของสงิคโปร ์พรอ้มทั งแสดงถงึความพรอ้มของกองทพัสงิคโปร์
ทีจ่ะด าเนนิการตอ่การรกุล  าของเรอืมาเลเซยี ซึ่งในวันเดยีวกันมาเลเซีย
ได้โต้แย้งว่า ปัญหาเขตแดนทางทะเลและทางอากาศระหว่างมาเลเซีย
และสิงคโปร์ ควรยุติลงด้วยการเจรจาบนพื นฐานข้อกฎหมายและสิทธิ
ที่มีอยู่  

การเจรจา เมือ่ ๑๐ ธ.ค.๖๑ สงิคโปรแ์สดงความผดิหวงัทีม่าเลเซยี
ปฏิเสธการยุติการขยายท่าเรือยะโฮร์บาห์รู และเรียกร้องให้มาเลเซีย
ยุติการบุกรุกน่านน  าของสิงคโปร์ ต่อมามาเลเซียออกแถลงการณ์แสดง
ความยินดทีีส่งิคโปรย์้ายการตดิตั งระบบวทิยชุว่ยการเดนิอากาศส าหรบั
การขึ น-ลงของเครือ่งบนิ ไปอยูท่างตอนใตข้องสนามบนิ Seletar จากเดมิ
ที่วางแผนจะติดตั งทางตอนเหนือ ซึ่งต้องบินผ่านเขตน่านฟ้ามาเลเซีย  

สถานการณ์ล่าสุด ทั งมาเลเซียและสิงคโปร์เห็นพ้องจะปฏิบัติ
ตามมาตรการ ๕ ข้อ เพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาททางทะเลระหว่างกัน คือ 

(๑) ให้ทั งสองฝ่ายระงับการใช้พื นที่ที่อ้างสิทธิ์ (๒) ให้ระงับกิจกรรมเชิง
พาณิชย์ในพื นที่ชั่วคราว (๓) ไม่ให้เรือของภาครัฐของทั งสองประเทศ
เข้ามาในพื นที่ (๔) เรือทั งสองประเทศต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และอนสุญัญาสหประชาชาตวิา่ดว้ยกฎหมายทะเล (UNCLOS) 
รวมทั งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ที่
จะเกดิขึ น และ (๕) จดัตั งคณะกรรมาธกิารรว่ม เพือ่ปฏบิตัติามมาตรการ
ขา้งตน้ภายใน ๑ เดอืน จากนั นใหจ้ดัการเจรจาก าหนดเขตแดนทางทะเล
ระหว่างกันในอีก ๑ เดือน 

 
มมุมองต่อปัญหา 

สงิคโปร ์: อาจมองวา่การถมทะเลเพือ่ขยายพื นทีท่า่เรอืยะโฮรบ์าหรู์
ของมาเลเซียนั น จะส่งผลท าให้พื นที่อาณาเขตทางทะเลของมาเลเซีย
ขยายเพิม่มากขึ น ซึง่จะสง่ผลท าใหเ้กดิปญัหาอืน่ ๆ ตามมา ไดแ้ก ่การเกดิ
พื นที่ทบัซ้อนทางทะเลระหวา่งสงิคโปรแ์ละมาเลเซยีที่ขยายเพิ่มมากขึ น 
เสน้ทางเดนิเรอืมคีวามทบัซอ้นกนั เกดิอบุตัเิหตทุางเรอืเพิม่ขึ น เกดิปญัหา
การอ้างสิทธิ์และการรุกล  าน่านน  า การสูญเสียอ านาจอธิปไตยและ
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ซึ่งประเด็นต่าง ๆ เหล่านี  อาจน ามาสู่
ปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งกนั โดยความตงึเครยีดทีเ่กดิขึ นอาจกลายเปน็
ปัญหา “น  าผึ งหยดเดียว” หรือชนวนเหตุที่น าไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศในอนาคต  
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กรณคีวามขดัแยง้ระหวา่งมาเลเซยีกบัสงิคโปร ์เกีย่วกบัการขยายทา่เรอื และการเปดิเสน้ทางการบนิใหม ่ซึง่ตา่งฝา่ยตา่งโตแ้ยง้กนั

ไปมาวา่พืน้ทีด่งักลา่วอยูภ่ายใตอ้ธปิไตยของตน โดยการกระท าของอกีฝา่ยหนึง่เปน็การละเมดิอ านาจอธปิไตยของตน ซึง่ผลการหารอื
ที่ผ่านมาทั้งสองประเทศยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเก่ียวกับกรรมสิทธิใ์นพื้นที่อ้างสิทธิท์ับซ้อน มีเพียงมาตรการในการปฏิบัติร่วมกัน 
ซึง่ไทยในฐานะประธานอาเซยีนตอ้งตดิตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิ เพือ่เตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัสถานการณท์ีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต  



มาเลเซีย : ส าหรับสิงคโปร์นั น ถือได้ว่าเป็นประเทศขนาดเล็กที่
รายลอ้มไปดว้ยประเทศขนาดใหญอ่ยา่งมาเลเซยีและอนิโดนเีซยี ซึง่สง่ผล
ท าใหก้ารคมนาคมทางทะเลและทางอากาศ จ าเปน็ตอ้งแลน่ผา่นนา่นน  า
และนา่นฟา้ของมาเลเซยีอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้โดยเฉพาะเสน้ทางการบนิใหม่
ของสงิคโปรท์ีต่อ้งบนิผา่นเขตปาซรกีดูงั รฐัยะโฮร ์ของมาเลเซยี ซึง่สง่ผล
ท าใหพ้ื นทีด่งักลา่วของมาเลเซยีไมส่ามารถกอ่สรา้งอาคารสงูได ้โดยมาเลเซยี
อาจมองวา่เสน้ทางการบนิใหมข่องสงิคโปรน์ั น ส่งผลกระทบต่อประเทศ
ของตนในมติติา่ง ๆ ทั งการถกูละเมดินา่นฟา้ มลภาวะทางอากาศทีเ่กดิจาก
เครือ่งบนิ (เสยีงเครือ่งยนต ์และควนัจากทอ่ไอเสยี) การตอ้งจ ากดัความสงู
ของอาคาร และสิง่ทีส่ าคัญ คือ มาเลเซยีมีความต้องการเข้ามาบริหาร
จัดการน่านฟ้าเหนือรัฐยะโฮร์ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเกรงใจสิงคโปร์ 
 

ผลกระทบต่ออาเซียน 
๑) หากสงิคโปรใ์ชม้าตรการทีแ่ขง็กรา้วตอ่มาเลเซยีดงัทีป่ระกาศไว ้

กลา่วคอื การด าเนนิมาตรการของกองทพัเรอืสงิคโปรต์อ่การรกุล  านา่นน  า
โดยไม่ได้รับอนุญาตของเรือมาเลเซีย ก็อาจส่งผลท าให้ความสัมพันธ์
ระหวา่งสองประเทศตอ้งตกอยูใ่นภาวะความตงึเครยีดเพิม่มากขึ น อนัจะ
สง่ผลกระทบตอ่การรวมตวัเปน็หนึง่เดยีวและเสถียรภาพของอาเซยีนได ้
เช่น การเกิดเสียงแตกในเวทีนานาชาติ ซึ่งขัดกับเป้าหมายที่จะท าให้ 
“อาเซียนเป็นเสียงเดียว” 

๒) หากสิงคโปร์และมาเลเซียไม่ประสบความส าเร็จเกี่ยวกับ
การหารือร่วมกันในระดับทวิภาคี และสิงคโปร์ดึงเอาประเทศที่อยู่
นอกภูมิภาคเข้ามาเป็นตัวกลางเพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจาระหว่าง
ประเทศ ๓ ฝ่าย ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของ
อาเซียนในสายตาของสังคมโลก ซึ่งอาเซียนถือว่าเป็นเวทีการแก้ไข
ปัญหาในระดับภูมิภาค แต่ไม่ได้รับความไว้วางใจ หรือเลือกใช้เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาในประเด็นเกี่ยวกับพื นที่ทับซ้อนทางทะเลและ
น่านฟ้าระหว่างมาเลเซียและสิงคโปร์ 

 

ผลกระทบท่ีมต่ีอไทย  
ปัญหาพื นที่ทับซ้อนทางทะเลและน่านฟ้าระหว่างมาเลเซียและ

สิงคโปร์นั น สามารถมองได้ใน ๒ ลักษณะ กล่าวคือ  
๑) อาจมองได้ว่าเป็นปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ นระหว่างสอง

ประเทศเทา่นั น ซึง่ไทยในฐานะประธานอาเซยีนไม่ควรเข้าไปแทรกแซง
กลไกการแก้ไขปัญหาในระดับทวิภาคี แต่อาจสามารถเป็นตัวแปรใน
การแก้ไขปัญหาได้ เช่น การช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีที่เอื อต่อการ
เจรจาแกป้ญัหาระหวา่งมาเลเซยีและสงิคโปร ์เมือ่มโีอกาสพบปะหารอืกนั
ในเวทีต่าง ๆ 

๒) แตถ่า้หากปญัหาดงักลา่วถกูชาตสิมาชกิอาเซยีนมองวา่ เปน็ปญัหา
ที่ต้องใช้กลไกระดับภูมิภาคเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหา ไทยในฐานะ
ประธานอาเซียนจะต้องพิจารณาแนวทาง หรือมาตรการในการรับมือ
กับแรงกดดนัในลกัษณะตา่ง ๆ ของชาตสิมาชกิฯ เชน่ มแีนวทางในการ
ตอบค าถามแก่ชาติสมาชิกฯ ในลักษณะเชิงบวก หรอืมีค าอธิบายในเชิง
สายกลาง เพื่อมิให้ส่งผลกระทบด้านลบ หรือผลเสียต่อกระบวนการ
แก้ไขปัญหาของมาเลเซียและสิงคโปร์  

 

ข้อเสนอแนะ 
ระดับรัฐบาล : ในฐานะเป็นประธานอาเซียน ควรส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มาเลเซียและสิงคโปร์เลือกใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย
สนัตวิธิ ีกลา่วคอื การเสนอใหท้ั งสองประเทศปฏบิตัติามกฎหมายระหวา่ง
ประเทศและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีม่แีละใชก้นัอยูต่ามหลกัสากล เพือ่น ามาใช้
คลี่คลายปัญหาข้อพิพาททางเขตแดนระหว่างกันให้ส าเร็จลุล่วงอย่าง
รวดเรว็และราบรืน่ โดยทั งมาเลเซยีและสงิคโปรจ์ะตอ้งพยายามใชค้วาม
สุขุมและเหตุผลมาพิจารณาในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่สิ่งที่ไทยพึง
ระมัดระวัง คือ การไม่เข้าไปแสดงบทบาทน าในการแก้ไขปัญหาจนท า
ใหไ้ทยกลายเปน็คูข่ดัแยง้เสยีเอง ซึง่การด าเนนิการใด ๆ ควรใหส้ือ่ออกไป
ในลกัษณะของคณะกรรมการ หรอืมตคิวามเหน็ชอบในภาพรวมของอาเซยีน 

หนว่ยงานความมัน่คง : กองทพัไทยมคีวามสมัพนัธท์ีด่ตีอ่กองทพั
มาเลเซียและกองทัพสิงคโปร์ในทุกระดับ โดยมีการเดินทางเยี่ยมเยือน
ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงระหว่างกัน มีการฝึกร่วมผสมระหว่างกัน
เป็นประจ าทุกปี มีการให้เช่าพื นที่ฝึกและเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ มีการ
ลาดตระเวนร่วม และมีกรอบความร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งทั ง
กองทพัไทย กองทพัมาเลเซยี และกองทพัสงิคโปรต์า่งกไ็ดร้บัผลประโยชน์
รว่มกนั ฉะนั น จากกรณขีอ้พพิาทเรือ่งเกีย่วกบัเขตแดนระหวา่งมาเลเซยี
และสงิคโปร ์กองทพัไทยควรพจิารณาหลกีเลีย่งการแสดงความคดิเหน็ที่
อาจสง่ผลกระทบตอ่ความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งกนั ควรแสดงความคดิเหน็
ในเชงิบวกหรอืสรา้งสรรค ์เชน่ การเชญิชวนใหม้กีารฝกึรว่มผสม ๓ ฝา่ย 
และการจัดสัมมนาเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างกรอบความร่วมมือ
ทางทะเล เป็นต้น 
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๒) เวบ็ไซต ์Bernama, http://www.bernama.com/bm/ news.php?id=930965 
๓) เวบ็ไซต ์The Straits Times ของมำเลเซยี, https://www.straitstimes.com/tags/malaysia  
๔) เวบ็ไซต ์The Straits Times ของสงิคโปร,์ https://www.straitstimes.com/singapore  

จดัทำโดย ศนูยศ์กึษายทุธศาสตร ์สถาบนัวชิาการปอ้งกนัประเทศ  โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖  website : http://www.sscthailand.org 

                                                                                              บทวิเคราะห์โดย นายกนกกฤษณ์ รักษาพราหมณ์ นักวิจัย ศศย.สปท. 
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