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	 	 ญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับ		
	 	 เ ขตแดนทางทะ เลของ		
	 	 ประเทศในภมูภิาคเอเชยี	 –	
แปซิฟิก	 ถือเป็นปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อ		
ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคนี้	 โดยตลอด		
ห้วงที่ผ่านเราจะเห็นข่าวเกี่ยวกับการเผชิญหน้า
ทางทหารของกำลังทางเรือของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและในทะเลจีนใต้อยู่เป็น
ประจำ	 ซึ่งมีสาเหตุพื้นฐานความขัดแย้งมาจาก
เรื่องเขตแดนทางทะเลและการอ้างสิทธิเหนือ
เกาะต่าง	 ๆ	 โดยความขัดแย้งนี้มักจะนำไปสู่
ปัญหาการเมืองภายในของประเทศคู่ กรณี			
โดยเฉพาะในเรื่องการปลุกกระแสชาตินิยมขึ้น	
บางครั้งก็เกิดความรนุแรงจนกระทบความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ	 ปญัหาเหลา่นีม้ทีัง้ทีส่ามารถเจรจา
ตกลงแบง่เขตแดนกนัได	้ หรอืตกลงรว่มกนัใหเ้ปน็
พืน้ทีพ่ฒันารว่ม	 หรอืบางกรณกีน็ำขึน้สูศ่าลยตุธิรรม	
ระหวา่งประเทศ	(ศาลโลก)	

กับแนวทางการดำเนินการด้านนโยบาย
ปัญหาเขตแดนทางทะเลของประเทศในภูมิภาคและของไทย

นาวาเอกภุชงค์ประดิษฐธีระ

ปั 	 บทความนี้จะยกตัวอย่างความขัดแย้ง	
เกีย่วกบัอาณาเขตทางทะเลในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก	
ทะเลจีนใต้	 และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		
รวมทั้งของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	 ตลอดจน
วิเคราะห์กุศโลบายของแต่ละประเทศในระหว่าง
ที่ยังตกลงเรื่องแบ่งเขตแดนกันยังไม่ได้	พร้อมกับ
เสนอแนะนโยบายการดำเนินการของไทยกับ
พื้นที่ที่ยังตกลงกันไม่ได้กับประเทศเพื่อนบ้าน	
	 ความขัดแย้งเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเล
ส่วนใหญ่เกิดจากการอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะหรือ
เกาะและพื้นที่ทางทะเลที่ต่างอ้างสิทธิด้วยเหตุผล
ทีแ่ตกตา่งกนัของแตล่ะประเทศ	โดยพืน้ทีเ่หลา่นัน้
มกัตัง้อยู่ในจดุสำคญัทางยทุธศาสตรห์รอืไมก่อ็ดุม
สมบรูณ์ไปดว้ยทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ำคญั	 ในทีน่ี้
ขอยกตัวอย่างความขัดแย้งที่เกิดจากการอ้างสิทธิ
เหนือหมู่เกาะ/เกาะของประเทศในภูมิภาคที่ทำให้
เกดิปญัหาระหวา่งประเทศตามมาพอสังเขป	ดังนี้	
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°“√Õâ“ß ‘∑∏‘‡Àπ◊ÕÀ¡Ÿà‡°“–§Ÿ√‘≈ (Kuril 
Islands) √–À«à“ß√— ‡´’¬ - ≠’ËªÿÉπ 

ตัวอยàางความขัดแย้งเร◊Ëองเขตแดน
ทางทะเลในภูมิภาคทีËยังไมàมีข้อยุติ

√Ÿª ∑’Ëµ—ÈßÀ¡Ÿà‡°“–§Ÿ√‘≈ (Kuril Islands) 

√Ÿª ∑’Ëµ—ÈßÀ¡Ÿà‡°“–∑“°’™‘¡“ À√◊Õ ¥äÕ°‚¥  

(Takeshima /Tok - do Islands) 

   หมูเ่กาะครูลิ	 Kuril	 (ญีปุ่Éนเรยีกวา่	 Chishima)		
ตั้งอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก	 ประกอบด้วย	

Ù	 เกาะใหญ่	 และเกาะเล็ก	 ๆ	 	 ตั้งเรียงรายเป็น

แนวเชื่อมต่อกับŒอกไกโด	 (Hokkaido)	 เหนือ

ของญี่ปุÉน	 เดิมญี่ปุÉนครอบครองหมู่เกาะนี้มาก่อน	

พอมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่	 Ú	 ญี่ปุÉน	

แพส้งคราม	 รสัเซยีไดป้ระกาศครอบครองพรอ้มกบั	

ส่งประชากรไปตั้งรกราก	 ปัจจุบันประชาชนที่

อาศัยอยู่บนหมู่เกาะส่วนใหญ่เป็นคนที่มีเชื้อสาย

มาจากสหภาพโซเวียตเดิม	 รัสเซียมีกุศโลบาย

แสดงความเป็นเจ้าของโดยการให้เป็นเขตปลอด

วีซ่าสำหรับคนญี่ปุÉนและอนุญาตให้ชาวประมง

ญี่ปุÉนไปจับปลาได้	 แต่อย่างไรก็ตามญี่ปุÉนไม่

ยอมรับและประกาศว่าหมู่เกาะนี้ยังเป็นของญี่ปุÉน	

สำหรับหมู่เกาะนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร	

มชีวีติและปโิตรเลยีม	 และตัง้อยู่ในจดุยทุธศาสตร	์

ที่สำคัญหากใครได้ครอบครองจะส่งผลทำให้มี

พื้นที่	EEZ	เป็นจำนวนที่กว้างใหญ่มาก	ซึ่งปัญหา

ความขัดแย้งเหนือหมู่เกาะนี้ ได้นำมาสู่ปัญหา

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 เนื่องจากมีการ

โยงสู่ประเด็นการเมืองในประเทศและความเป็น

ชาตินิยม	รวมทั้งในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ	

ทา่ทขีองทัง้สองประเทศในขณะนีม้คีวามพยายาม	

ที่จะแก้ปัญหาโดยสันติ	 โดยล่าสุดเมื่อเดือน

กันยายน	 ÚııÚ	 มีการเจรจากันระหว่าง	

เจ้าหน้าที่ระดับสูงทางทหารของทั้งสองประเทศ	

ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทั้งสอง

ประเทศเริ่มมีความพยายามในการเจรจาแก้

ปัญหากัน	

°“√Õâ“ß ‘∑∏‘‡Àπ◊ÕÀ¡Ÿà ‡°“–∑“°’™‘¡“ 
À√◊Õ ¥äÕ°‚¥ (Takeshima/Tok-do 
Islands) √–À«à“ß≠’ËªÿÉπ-‡°“À≈’„µâ 

	 หมู่เกาะทากีชิมา	 (Takeshima)	 หรือ

เกาหลีใต้เรียกว่าเกาะดäอกโด	 (Tok	 -	do)	ตั้งอยู่

ระหวา่งคาบสมทุรเกาหลแีละญีปุ่Éน	 อยูท่างตะวนัออก	

ของเกาหลีใต้ประมาณ	 ¯	 ไมล์	 และห่างจาก
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ตะวันตกเฉียงเหนือของญี่ปุÉนประมาณ	 Û	 ไมล์	

ญี่ปุÉนได้ประกาศครอบครองหมู่เกาะนี้ตั้งแต่ปï	

ค.ศ.Ò˘ı	 แต่พอหลังสงครามโลกครั้งที่	 Ú	

ญี่ปุÉนแพ้สงครามจึงหลุดการครอบครองไปโดย

ปริยาย	 และในปï	 Ò˘ıÙ	 เกาหลีใต้ ได้ส่งกำลัง

ทหารขึ้นไปอยู่บนเกาะนี้Ò	 	 ตำบลที่ตั้งของเกาะนี้

มีผลต่อเขตแดนทางทะเลของทั้งสองประเทศ

เป็นอย่างมากและหากใครได้ครอบครองก็	

หมายถงึไดพ้ืน้ทีอ่าณาเขตทางทะเลบรเิวณรอบ	 ๆ	

นั้นด้วย	 ปัญหานี้มักทำให้เกิดการกระทบกระทั่ง

กันระหว่างเกาหลีใต้กับญี่ปุÉนเป็นประจำ	บางครั้ง

เกิดความตึงเครียดถึงกับมีการเผชิญหน้ากันของ

กำลังทางเรือทั้งสองประเทศ	 เช่น	 ในปï	 Úˆ	

ทำให้เกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศและประชาชนของทั้งญี่ปุÉนและเกาหลีใต้

ที่ต่างมีความเป็นชาตินิยมสูง	 ปัจจุบันยังคงเป็น

ปัญหาที่เปราะบางของทั้งสองประเทศ	

°“√Õâ“ß ‘∑∏‘ ‡Àπ◊ÕÀ¡Ÿà ‡°“–‡´π°“°ÿ 
(Senkaku  Islands) √–À«à“ß≠’ËªÿÉπ - 
®’π - ‰µâÀ«—π 

√Ÿª ∑’Ëµ—ÈßÀ¡Ÿà‡°“–‡´π°“°ÿ (Senkaku  Islands) 

Ò	 Japanese	 Institute	 of	 Global	 Communications,	 Available	 at	 http://www.glocom.org/special_topics/
social_trends/20020820_trends_s3/index.html	

Ú	Ji	Guoxing,	Maritime	Jurisdiction	in	the	Three	China	seas:Options	for	Equitable	Settlement,	Institute	on	
Global	Conflict	and	Cooperation,	October	1995,p.	34.	

	 หมู่เกาะนี้เดิมญี่ปุÉนครอบครองอยู่ช่วง

สงครามโลกครั้งที่	 Ú	 แต่หลังจากแพ้สงคราม	

สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศครอบครอง	

เช่นเดียวกับไต้หวัน	 แต่ญี่ปุนคัดค้านและยังคง

อ้างว่าเป็นของตนเอง	 ที่ตั้งของหมู่เกาะอยู่

ระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่	 เกาะไต้หวัน	 และเกาะ

โอกินาวาของญี่ปุÉน	 บริเวณรอบ	 ๆ	 หมู่เกาะนี้	

เชื่อกันว่ามีกäาซปิโตรเลียมอยู่เป็นจำนวนมาก	

ความขัดแย้งนี้นอกจากในระดับรัฐบาลแล้วยัง

ลามไปถึงกลุ่ม	 NGOs	 และประชาชนของทั้ง	

สามชาติที่มีการเคลื่อนไหวประท้วงซึ่งกันและกัน

อยู่เป็นประจำในขณะนี้	

	

°“√Õâ“ß ‘∑∏‘‡Àπ◊ÕÀ¡Ÿà ‡°“– ·ª√µ≈’ 
(Spratly Islands) ¢Õß ˆ ™“µ‘ 
	 ห มู่ เ ก า ะ สแป ร ตลี ตั้ ง อ ยู่ ใ จ ก ล า ง

ทะเลจีนใต้	 มีพื้นที่รวมกันประมาณ	 Òı,	

ตารางไมล์	 หรือคิดเป็น	 Û¯%	 ของพื้นที่

ทะเลจีนใต้	 มีเกาะเล็กเกาะน้อย	 หินโสโครก		

โขดหินมากกว่า	 Ù	 เกาะ	 มีเพียง	 ÛÛ	 เกาะที่

โผลพ่น้นำ้Ú	หมูเ่กาะนีม้คีวามสำคญัทางยทุธศาสตร	์

คืออยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมหลักระหวา่งชอ่งแคบ

มะละกากับมหาสมุทรแปซิฟิก	 และเป็นแหล่ง

ทรพัยากรทีส่ำคญัทางเศร…ฐกจิ	 หากประทศใดได	้

กรรมสิทธิÏ เหนือหมู่ เกาะนี้ทั้ งหมดย่อมจะมี

อาณาเขตทางทะเล	 (Maritime	 Zones)	 ที่กว้าง

ออกไปอีก	 Ú	 ไมล์ทะเลรอบ	 ๆ	 หมู่เกาะ	 เป็น

พื้นที่มหาศาลเกือบครอบคลุมพื้นที่ทะเลจีนใต้

ทั้งหมด	
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						 ปัจจุบันประเทศที่อ้างกรรมสิทธิÏเหนือ

หมู่เกาะสแปรตลี	 ประกอบด้วย	 สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี	(สปจ.)	ไตห้วนั	ฟลิปิปนิส	์เวยีดนาม	

มาเลเซีย	 และ	 บรูไน	 โดยแต่ละประเทศอ้าง

เหตุผลในการครอบครองแตกต่างกัน	 เช่น	 สปจ.	

อา้งเหตผุลทางประวตัศิาสตร	์ซึง่จนีอา้งวา่ไดค้น้พบ	

หมู่เกาะนี้ตั้งแต่สมัยโบราณเมื่อ	 Ú	 กว่าปï	

มาแล้ว	 ตั้งแต่สมัยราชวงศ์Œั่น	 (Han	 Dynasty)	

ในศตวรร…ที	่Ú	กอ่นครสิตกาล	รวมทัง้มหีลกัฐาน	

ปรากØอยู่บนแผนที่ โดยนักเดินเรือชาวจีนชื่อ	

Cheng	 Ho	 ได้พล็อตตำบลที่เรือไว้ในระหว่างปï	

ค.ศ.ÒÙÚı	 และ	 ปï	 ค.ศ.ÒÙÛÛ	 ส่วนไต้หวันอ้าง

เหตุผลทางประวัติศาสตร์ เช่น เดียวกับจีน	

เนือ่งจากสมยักอ่นมจีนีเดยีว	และไตห้วนัยงัอา้งวา่	

ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่	 Ú	 ญี่ปุÉนได้มอบ

เกาะสแปรตลีให้ ไต้หวันดูแล	 (ขณะนั้นเรียกว่า	

จีนคณะชาติ)	 ฟิลิปปินส์อ้างเหตุผลว่า	 เป็นผู้	

ค้นพบบางส่วนของหมู่เกาะนี้และเหตุผลทาง

√Ÿª  ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß¢Õß®’π∫π‚¢¥À‘π Mischief Reef 

√Ÿª  ‘Ëßª≈Ÿ° √â“ß¢Õß¡“‡≈‡´’¬∫π‚¢¥À‘π Swallow Reef 

Û	 Kaye,	 Stuart	 B.,	 çThe	 Spratly	 Islands	 Dispute:	 A	 Legal	 Background,é	 Maritime	 Studies,	 No.	 102,	
September/October	1998,pp.	19.	

Ù	Ibid.	p.22	

√Ÿª ∑’Ëµ—ÈßÀ¡Ÿà‡°“–‡´π°“°ÿ (Senkaku Isands) 

ภูมิศาสตร์เนื่องจากหมู่เกาะนี้อยู่ ใกล้ฟิลิปปินส์

มากทีส่ดุ	 เวยีดนามอา้งเหตผุลทางประวตัศิาสตร์

เชน่เดยีวกบั	 สปจ.และไตห้วนั	 สว่นมาเลเซยี	 และ

บรไูน	 อา้งเหตผุลทางภมูศิาสตร	์ คอืมพีืน้ทีบ่าง

ส่วนทางใต้ของหมู่เกาะอยู่ ในเขตไหล่ทวีปของ

ตนเองÙ		
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	 ตลอดระยะเวลาหลายปïที่ผ่านมาได้มี

เหตุกระทบกระทั่งกันของกำลังทางเรือของ

ประเทศที่อ้างกรรมสิทธิÏหลายครั้ง	 รวมทั้งมีการ

ประท้วงการสร้างสิ่งปลูกสร้างบนเกาะเล็ก	 ๆ	

(โขดหิน)	 ของจีน	 และมาเลเซีย	 ซึ่งการกระทบ

กระทั่งกันของกำลังทางเรือนั้น	 บางครั้งทำให้เรือ

ของบางประเทศถูกจม	 และลูกเรือเสียชีวิต	 เช่น	

ในปï	 Ò˘¯¯	 จีนได้จมเรือเวียดนามทำให้มีลูกเรือ

เสียชีวิตถึง	˜	คน	และในปï	Ò˘˘ı	จีนได้ขึ้นไป

ครอบครองเกาะ	 (โขดหิน)	 Mischief	 Reef	 ซึ่ง

ฟิลิปปินส์ได้ประกาศครอบครองอยู่เช่นกัน	 จีนได้

ก่อสร้างจุดตรวจการณ์พร้อมกับติดตั้ง	 Markers	

เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าเป็นของจีน	 หลังจากนั้น

ไม่นานทหารฟิลิปปินส์ได้ขึ้นไปทำลาย	 Markers	

นั้นทิ้ง	 ส่วนมาเลเซียได้สร้างรีสอร์ตและที่พัก

ทหารบนเกาะ	(โขดหนิ)	Swallow	Reef	พรอ้มกบั	

ส่งทหารขึ้นไปอยู่ประมาณ	 ˜	 คน	 ในปï	

ค.ศ.Ò˘¯Û	 ปัจจุบันที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

พักผ่อนของบุคคลสำคัญในรัฐบาลมาเลเซียı		

	 ปัญหาความขัดแย้ ง เหนือหมู่ เกาะ	

สแปรตลีนี้	 นับว่าเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อ

ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคนี้เป็นอย่างมาก

เนื่องจากที่ตั้งเป็นทางผ่านของเส้นทางคมนาคม

หลักในทะเลจีนใต้	ประเทศที่อ้างสิทธิพยายามหา

ทางแกป้ญัหาความขดัแยง้โดยการแสวงประโยชน	์

ร่วมกันซึ่งมีปØิญญาต่าง	ๆ	เกิดขึ้นหลายครั้งแต่ก็

ยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร		

‡Àµÿ°“√≥å°√–∑∫°√–∑—Ëß°—π√–À«à“ß
ª√–‡∑»∑’ËÕâ“ß°√√¡ ‘∑∏‘Ï  

ªí≠À“‡°“–≈‘°‘µ—π·≈– ‘ª“¥—ß (Ligitan 
and Sipadan)  √–À«à“ß¡“‡≈‡´’¬ - 
Õ‘π‚¥π’‡´’¬ 

ตัวอยàางความขัดแย้งเร◊Ëองเขตแดน
ทางทะเลในภูมิภาคทีËมีข้อยุติแล้ว

 เกาะสองเกาะนี้ตั้งอยูในทะเลสุราเวสี	

หรือ	 เซเลเบส	 ที่มาเลเซียและอินโดนีเซียต่าง

อ้างสิทธิว่าเป็นของตนเองโดยได้อ้างว่าสมัยที่

มาเลเซียยังเป็นอาณานิคมของอังกƒ…	 และ

อินโดนีเซียเป็นอาณานิคมของŒอลแลนด์	 ซึ่ง		

ต่างΩÉายต่างอ้างสนธิสัญญาที่ต่างกันระหว่าง

อังกƒ…กับŒอลแลนด์เนื่องจากมีอยู่หลายฉบับ	

ปญัหาความขดัแยง้นี้ ไมส่ามารถเจรจาตกลงกนัได	้

ทำให้มีเรื่องกระทบกระทั่งกันทางทหารบ่อยครั้ง

จนกระทั่งได้นำเรื่องขึ้นสู่ศาลยุติธรรมระหว่าง

ประเทศ	 (International	 Court	 of	 Justice	 :	

ICJ)	หรือศาลโลกให้ตัดสิน	

	 และเมือ่	Ò˜	ธนัวาคม	ÚıÙı	(ค.ศ.ÚÚ)	

ศาลโลกตัดสินให้มาเลเซียได้ครอบครองเกาะ	

√Ÿª ∑’Ëµ—Èß‡°“–≈‘°‘µ—π·≈– ‘ª“¥—ß (Ligitan and Sipadan) 

ı	Global	Security,	available	at	http://www.globalsecurity.org/military/world/war/spratly.htm	
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ทั้งสอง	 ซึ่งในคำตัดสินของศาลนี้มีสิ่งที่น่าสนใจ

คือ	 ศาลให้ความสำคัญกับการที่มาเลเซียได้สร้าง

กระโจมไฟบนเกาะสิปาดังในปï	 ค.ศ.Ò˘ˆÚ					

และบนเกาะลิกิตันในปï	ค.ศ.Ò˘ˆÛ	โดยศาลถือว่า

เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงอำนาจของรัฐบน	

พืน้ทีน่ัน้	 หลงัจากศาลโลกตดัสนิกรณขีองเกาะแลว้	

ทั้งสองประเทศนี้ก็ยังมีปัญหากันมาอีกอย่าง	

ต่อเนื่องเพราะศาลไม่ได้ตัดสินเรื่องเขตทางทะเล

บริเวณนั้น	 เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่อยู่ในระยะความ

กว้างของเขต	 	 EEZ	 	 ของทั้งสองประเทศ	 ซึ่ง

ปัจจุบันยังเป็นปัญหาความขัดแย้งกันอยู่ในพื้นที่

ทางทะเลที่เรียกว่า	Ambalat	

	

ªí≠À“°“√Õâ“ß ‘∑∏‘‡Àπ◊Õ‡°“–ªŸ‡≈“ ∫“µŸ 
ªŸ‡µ–Àå (Pulau Batu Puteh) √–À«à“ß
¡“‡≈‡´’¬ -  ‘ß§‚ª√å 

	 หากกล่าวถึงเกาะปูเลา	 บาตู	 ปูเตะห์	

(Pulau	 Batu	 Puteh)	 พวกเราอาจจะไม่ค่อยคุ้น

หูนัก	 แต่ถ้าพูดถึงกระโจมไฟŒอร์สเบิร์ก	 (Horse	

burgh)	ทหารเรือหลายคนต้องรู้จักดีและเคยเห็น

มาแล้วเพราะเป็นที่หมายในการเดินเรือที่สำคัญ		

เกาะนีส้งิคโปรเ์รยีกวา่เกาะเปดรา	 บรงักา	 ขณะที	่

มาเลเซียใช้ชื่อว่า	เกาะปูเลา	บาตู	ปูเตäะห์	มีพื้นที่

แค่ครึ่งหนึ่งของสนามฟุตบอล	 ตั้งอยู่ในบริเวณ

ช่องแคบสิงคโปร์	 ติดกับช่องแคบมะละกา		

ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญของโลก		

เกาะแห่งนี้แต่เดิมเป็นของสุลต่านแห่งรัฐยะโŒร์	

รัฐหนึ่งของมาเลเซีย		

	 ตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมาทั้งสองประเทศ

ต่างอ้างสิทธิเหนือเกาะนี้	ซึ่งได้พยายามเจรจากัน

แต่หาข้อยุติไม่ได้	 จึงนำเรื่องขึ้นสู่ศาลโลก	 และ

เมือ่พƒ…ภาคม	 ÚııÒ	 ศาลโลกไดต้ดัสนิใหส้งิคโปร	์

เปน็ΩÉายชนะมาเลเซยี	 	ซึง่คำตดัสนิของศาลโลกนี	้

มีข้อสังเกตคือ	 ศาลได้พิจารณาว่าสิงคโปร์เป็นผู้

ดูแลประภาคารและกระโจมไฟŒอร์สเบิร์กมา

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า	 ÒÛ	 ปï	 โดยที่ΩÉาย

มาเลเซียไม่เคยทักท้วงอะไร	 ในขณะที่มาเลเซีย

ได้อ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์เพราะเคยเป็น

เขตของรัฐยะโŒร์	 แต่ศาลให้น้ำหนักเหตุผลของ

สิงคโปร์มากกว่า	

 √Ÿª ∑’Ëµ—Èß‡°“–ªŸ‡≈“ ∫“µŸ ªŸ‡µ–Àå (Pulau Batu Puteh) 

·≈–°√–‚®¡‰øŒÕ√å ‡∫‘√å° (Horse burgh) 

ปัญหาอา≥าเขตทางทะเลของไทยกับ
ประเทศเพ◊Ëอนบ้าน

	 ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอาณาเขต

ทางทะเลของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	 เกิดจาก

การประกาศเขตทางทะเลของแต่ละประเทศที่	

ติดกัน	 ซึ่งเราคุ้นเคยกับคำว่า	 çพื้นที่เหลื่อมทับé	

หรือ	 çพื้นที่ทับซ้อนé	 ซึ่งหากจะเรียกให้ถูกต้อง

ค ว ร เ รี ย ก ว่ า พื้ น ที่ ที่ อ้ า ง สิ ท ธิ ทั บ ซ้ อ น กั น	
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(Overlapping	 Claim	 Areas)	 อย่างไรก็ตาม	

ทั้งสามคำเหล่านี้เป็นที่เข้าใจกันทั่วไปแล้วจึงขอ

ใชร้วม	ๆ	กนัไป		สำหรบัพืน้ทีท่ีอ่า้งสทิธทิบัซอ้นกนั	

ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	 มีทั้งที่เจรจาตกลง

แบ่งเขตกันได้	 และยังตกลงกันไม่ได้ทั้งด้าน	

อ่าวไทยและΩัòงทะเลอันดามันˆ		ดังนี้	

ไหลท่วปีของทัง้สองประเทศเชน่กนั	 โดยเวยีดนาม	

ประกาศในปï	ÚıÒÙ	และไทยในปï	ÚıÒˆ	มีพื้นที่

ทับซ้อนประมาณ	 ÒÛ,Ú˘	 ตารางกิโลเมตร	 แต่

อย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศสามารถบรรลุ	

ข้อตกลงในการเจรจาแบ่งเขตแดนกันได้เมื่อ	

พ.ศ.ÚıÙ		

	 -	 ไทย	-	มาเลเซีย	ปัญหาเขตแดนทาง

ทะเลของไทยกับมาเลเซียมีมาตั้งแต่ปï	 ÚÙıÚ	

(สมัยนั้นมาเลเซียยังเป็นอาณานิคมของอังกƒ…)	

ต่อเนื่องมาจนกระทั่งไทยประกาศเขตไหล่ทวีป	

ในปï	 ÚıÒˆ	 ทำให้เกิดพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนกัน

ทางทะเลรวมประมาณ	 ˜,Úı	 ตารางกิโลเมตร	

ซึ่งทั้งสองประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงที่จะใช้

ประโยชน์ร่วมกันโดยกำหนดเป็นพื้นที่พัฒนาร่วม	

(Joint	Developing	Area	 :	 JDA)	 โดยได้จัดทำ

บันทึกความเข้าใจกันเมื่อปï	ÚıÚˆ		

	 ¥â“π∑–‡≈Õ—π¥“¡—π 
	 -	 ไทย	 -	 อินเดีย	 -	 อินโดนีเซีย	 -	

มาเลเซีย				ไม่มีปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนกัน

ในด้านทะเลอันดามันเนื่องจากได้ทำความตกลง

กันได้ระหว่างการเจรจาแบ่งเขตไหล่ทวีป	 และ

หลักเขตแดน	

	 -	 ไทย	 -	พม่า	 	การแบ่งเขตทางทะเล

นอกชายΩัò งระหว่างไทยกับพม่าไม่มีปัญหา		

แต่บริเวณใกล้Ωัòงตั้งแต่ด้านเหนือเกาะสุรินทร์ไป

ถึงแม่น้ำกระบุรียังคงเป็นปัญหากันอยู่	 ซึ่งเกิด

จากความไม่ชัดเจนของสนธิสัญญาระหว่างไทย	-	

อังกƒ…	 พ.ศ.ÚÙÒÒ	 ที่ไม่ได้ระบุพิกัดตำบลที่และ

ชื่อเกาะทำให้ เกิดปัญหาการอ้างสิทธิ เหนือ	

เกาะหลาม	 เกาะคัน	 เกาะขี้นก	 	 ทั้งนี้พม่าอ้าง

แผนที่เดินเรือของอังกƒ…ปï	 พ.ศ.ÚÙ˘Ò	 กำหนด

√Ÿª æ◊Èπ∑’Ë‡À≈◊ËÕ¡∑—∫∑“ß∑–‡≈¢Õß‰∑¬°—∫ª√–‡∑»‡æ◊ËÕπ∫â“π 

 ¥â“πÕà“«‰∑¬ 
-	 ไทย	-		กมัพชูา	พืน้ทีท่ีอ่า้งสทิธทิบัซอ้น	

ทางทะเลเกิดจากการประกาศเขตไหล่ทวีปของ

สองประเทศในปï	 ÚıÒı	 (กัมพูชา)	 และ	 Ú˜Òˆ	

(ไทย)	 ทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนกันประมาณ	

Úˆ,Ù	 ตารางกิโลเมตร	 ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่

สามารถบรรลุข้อตกลงในการเจรจาแก้ปัญหา	

และยังส่งผลให้เกิดปัญหาการเมืองภายในของ	

ทั้งสองประเทศซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว	

	 -	 ไทย	 -	 เวียดนาม	 	 พื้นที่ที่อ้างสิทธิ

ทับซ้อนทางทะเลก็เกิดจากการประกาศเขต

ˆ	 เอกสารประกอบการเสวนาเรื่องปัญหาพรมแดนทางทะเลของไทย	 โดยศูนย์อินโดจีนศึก…า	 วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ	

มหาวิทยาลัยบูรพา	ÛÒ	มกราคม	-	Û	กุมภาพันธ์	ÚıÙ˜,	หน้า	¯˜-˘	
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อาณาเขตทางทะเลครอบคลุมสามเกาะนี้				

ส่วนไทยอ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ

ภูมิศาสตร์	 	 ปัจจุบันทั้งไทยและพม่ายังคงอ้าง

สิทธิเหนือเกาะทั้งสามเกาะนี้	

รูปธรรมอย่างชัดเจนจากการตัดสินของศาลโลก

ในกรณีของลิกิตันและสิปาดัง	 ระหว่างมาเลเซีย	

-	 อนิโดนเีซยี	 และเกาะปเูลา	 บาต	ู ปเูตะห/์กระโจมไฟ	

Œอร์สเบิร์ก	 ระหว่างมาเลเซีย	 -	 สิงคโปร์	 ที่ศาล

ได้นำประเด็นเหล่านี้มาประกอบการพิจารณาว่า

ประเทศเหล่านั้นได้ดำเนินการแสดงสิทธิอธิปไตย

เหนือพื้นที่นั้นอย่างต่อเนื่องด้วย	 ซึ่งศาลให้ความ

สำคัญมากกว่าการอ้างที่มาของการครอบครอง

และหลักฐานทางประวัติศาสตร์เสียอีก			

วิเคราะห์นโยบายและการดำเนินการ
ของแตàละประเทศ

จากตวัอยา่งปญัหาความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้	

และวิธีการแก้ปัญหาของแต่ละประเทศที่กล่าว

มาแล้วนั้น	 จะเห็นว่ามีอยู่	 Ú	 ส่วน	 คือ	 ส่วนที่

สามารถแก้ปัญหาไปแล้วกับส่วนที่ยังไม่สามารถ

แกป้ญัหาได	้	โดยสว่นทีส่ามารถแกป้ญัหาไปไดแ้ลว้	

สามารถระบุวิธีการดำเนินการได้	 Û	 วิธีหลัก	 ๆ	

คือ	 การเจรจาตกลงแบ่งเขตกัน	 เช่น	 ระหว่าง

ไทย	–	อินเดีย	-	อินโดนีเซีย	การแสวงประโยชน์

ร่วมกันหรือพื้นที่พัฒนาร่วม	เช่น	ระหว่าง	ไทย	-	

มาเลเซยี	 หรอืในหมูเ่กาะสแปรตลทีีก่ำลงัพยายาม	

ดำเนินการ		และการนำปัญหาขึ้นสู่ศาลโลก	เช่น	

กรณีของลิกิตันและสิปาดังระหว่างมาเลเซีย	 -	

อนิโดนเีซยี	 และเกาะปเูลา	 บาต	ู ปเูตะห/์กระโจมไฟ	

Œอรส์เบริก์	ระหวา่งมาเลเซยี	-	สงิคโปร	์	สำหรบั	

ในส่วนที่เหลือยังไม่สามารถตกลงกันได้	 โดยมีทั้ง

อยู่ระหว่างการเจรจาและยังไม่มีการเจรจากัน	

	 สิ่งที่น่าสนใจในการศึก…าจากตัวอย่าง

กรณีความขัดแย้งการอ้างสิทธิทางทะเลคือ

กุศโลบายของแต่ละประเทศที่ ได้ดำเนินการใน

ระหวา่งทีย่งัหาขอ้ยตุไิม่ไดน้ัน้	 จะเหน็วา่วธิกีารหนึง่	

ที่ แ ต่ ล ะ ป ร ะ เ ทศ ไ ด้ พ ย า ย ามด ำ เ นิ น ก า ร	

เหมือนกันคือ	 การแสดงสิทธิในการครอบครอง

และใช้ประโยชน์เพื่อแสดงให้ชาวโลกได้เห็นว่า

พื้นที่นั้น	 ๆ	 เป็นของตนเอง	 เช่น	 การสร้างสิ่ง

ปลกูสรา้ง	 การสง่กำลงัทหารหรอืประชาชนเขา้ไป	

อาศัย	 และการสร้างประภาคาร	 หรือกระโจมไฟ	

เป็นต้น	 ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้จะเห็นผลเป็น

ข้อเสนอแนะนโยบายเกีËยวกับปัญหา
พ◊ÈนทีËอา้งสทิธทิบั´อ้นทางทะเลของไทย
	 ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล

ของไทยกับเพื่อนบ้านที่ยังไม่สามารถบรรลุข้อ	

ตกลงกันได้	 คือ	 พื้นที่ทับซ้อน	 Úˆ,Ù	 ตาราง

กิโลเมตร	 ระหว่างไทยกับกัมพูชา	 และการอ้าง

กรรมสทิธิÏเหนอืเกาะหลาม	 เกาะคนั	 และเกาะขีน้ก	

ระหว่างไทยกับพม่า	 ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหา

เหล่านี้ก็สามารถดำเนินการได้ทั้ง	 Û	 วิธี	 คือ		

การเจรจาตกลงแบง่เขตกนั	 การพฒันาพืน้ทีร่ว่มกนั	

หรือ	 การนำเรื่องขึ้นสู่ศาลโลก	 อย่างไรก็ตามการ

ดำเนินการทั้ งสามวิธีนั้นคงจะต้องใช้ เวลา

ยาวนาน	 ดังนั้นประเทศไทยควรศึก…าปัญหา

ความขัดแย้งของประเทศต่าง	 ๆ	 เป็นกรณีศึก…า

เพื่อนำมาประกอบการกำหนดนโยบายและท่าที

ของประเทศ	 รวมทั้งการดำเนินการในระหว่างที่

ยังหาข้อยุติในการแก้ปัญหาเหล่านั้น	 ซึ่งจาก

ตัวอย่างที่กล่าวมาแล้ว	 สิ่งที่ ไทยควรจะต้อง

ดำเนินการ	คือการแสดงสิทธิการครอบครองและ

ใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม	

เช่น	 ปญัหาการอา้งสทิธบินเกาะหลาม	 เกาะคนั	

และเกาะขี้นก	 ระหว่างไทย	 -	 พม่า	 ถึงแม้ว่า

เป็นการยากที่จะส่งกำลังหรือประชาชนขึ้นไป

อาศยับนเกาะเพราะมขีอ้จำกดัเรือ่งสภาพภมูปิระเทศ	
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แต่ก็สามารถที่จะติดตั้งหรือสร้างสิ่งปลกูสรา้งบาง

อยา่งเปน็สญัญลกั…ณ	์เชน่	Markers	เพื่อแสดงว่า

ไทยได้ใช้ประโยชน์และครอบครองเกาะเหล่านี้			

ตลอดจนดำเนินกรรมวิธีต่าง	 ๆ	 ไว้ในรูปแบบ

เอกสาร	 สิ่งพิมพ์	 หรือแผนที่ที่แสดงว่าเกาะนี้

เป็นของไทย	

		 สำหรับพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล

ระหว่างไทย	-	กัมพูชานั้น	เนื่องจากผู้คนทั่วไปให้

ความสนใจและมีการวิพาก…์วิจารณ์กันตามสื่อ

ตา่ง	ๆ		ทัง้ทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของความจรงิหรอืปรงุแตง่

เรือ่งราวเพือ่ทำลายกนั	 จงึควรทีจ่ะใหม้ผีูร้บัผดิชอบ	

ในเรื่องนี้โดยเฉพาะ	 ทำการศึก…า	 ติดตาม		

เพื่อเสนอแนะในระดับนโยบายพร้อมกับการ

ทำงานในเชิงรุกในด้านสื่อต่าง	 ๆ	 ทั้งในและนอก

ประเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 ส่วนการ

ดำเนินการระยะสั้นขณะนี้	 คือการแสดงสิทธิใน

พื้นที่	 พร้อมกับเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง	 ๆ	 ให้คน

ทั่วไปรับทราบ	 ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวของ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน	โดยยึดผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง		
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