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กรณีพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ : 
ทัศนะทางกฎหมายและการเมือง

รศ. จันตรี สินศุภฤกษ์
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ï บทนำา
 สแปรตลีย (Spratlys) เป็นกลุ่มของเกาะในทะเลจีนใต้ ตั้งอยู่ทาง
ตอนใต้ของเกาะไหหลำาของจีน อยู่นอกชายฝั่งด้านตะวันออกของเวียดนาม ทาง
ตะวันตกของฟิลิปปินส ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมาเลเซียและบรูไน ซึ่งจะ 
เห็นได้ว่า จุดที่ตั้งของหมู่เกาะสแปรตลียอยู่ในเส้นทางเดินเรือที่สำาคัญแห่งหนึ่ง
ของโลก อันที่จริงลักษณะทางภูมิศาสตรของหมู่เกาะสแปรตลียส่วนใหญ่เป็น
เกาะ แก่ง โขดหิน แนวปะการัง สันทราย ฯลฯ ซึ่งมนุษยไม่สามารถอาศัยอยู่
ได้ อย่างไรก็ตาม หมู่เกาะสแปรตลียได้ทวีความสำาคัญยิ่งขึ้นในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่สอง เมื่อมีประเทศต่างๆ ได้แก่ จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น ใช้หมู่เกาะนี้เป็นที่
ซ่องสุมกำาลังทหารและเป็นที่จอดเรือรบ อีกทั้งเมื่อมีการเริ่มจัดทำาอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ในปี 1973 หมู่เกาะสแปรตลีย
ได้รับความสนใจอย่างมากอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากอนุสัญญาฉบับนี้นี้มีแนวคิด
และได้สร้างระบอบทางกฎหมายทะเลขึ้นใหม่อีกหลายเรื่อง อันมีผลกระทบต่อ
หมู่เกาะสแปรตลีย
 ปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่เกาะสแปรตลียเป็นปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ โดย
จีน ไต้หวัน เวียดนาม ซึ่งต่างอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะทั้งหมด ในขณะที่
ฟิลิปปินสอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนเกือบทั้งหมดของหมู่เกาะสแปรตลีย ส่วน
มาเลเซียอ้างดินแดนบางส่วนของหมู่เกาะสแปรตลียว่าอยู่ในเขตไหล่ทวีปของ 
ตนเช่นเดียวกับบรูไน ปัจจุบันจีนได้ครอบครองเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะสแปรตลีย 
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8-9 เกาะ เวียดนามครอบครอง 24 เกาะ ฟิลิปปินสครอบครอง 8 เกาะ มาเลเซีย
ครอบครอง 3-6 เกาะ
 ปัญหากรณีพิพาทเหนือหมู่เกาะสแปรตลียเกิดมานานเกือบศตวรรษ
แล้ว จนบัดนี้ก็ยังหาทางออกไม่ได้ โดยสถานการณความตึงเครียดจะเกิดขึ้นเป็น 
ระยะๆ ดังเช่น ในปี ค.ศ. 1988 เกิดการปะทะกันระหว่างกองทัพเรือของจีนและ
เวียดนามบริเวณจอหนสัน เซาธ รีฟ (Johnson South Reef) ในหมู่เกาะ 
สแปรตลีย ทำาให้ทหารเวียดนามเสียชีวิตมากกว่า 70 นาย ในปี ค.ศ. 2011 
เหตุการณกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเวียดนามกล่าวหาว่าเรือรบจีน 
ขัดขวางเรือสำารวจน้ำามันของตนภายในเขต 200 ไมลทะเล อันเป็นเขตเศรษฐกิจ
จำาเพาะของเวียดนาม จีนตอบโต้ว่าเวียดนามรุกล้ำาน่านน้ำาและคุกคามชาวประมง
จีน นำามาซึ่งการแสดงแสนยานุภาพข่มขวัญกัน เริ่มจากเวียดนามซ้อมรบทาง
ทะเลดว้ยกระสนุจรงิ ถดัมาไมก่ีว่นั จนีประกาศซอ้มรบในทะเลจนีใตเ้ชน่เดยีวกนั
 เนื่องจากหมู่เกาะสแปรตลียมีความสำาคัญทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และยุทธศาสตร ดังนั้นจึงค่อนข้างแน่นอนว่า สถานการณความตึงเครียดจะเกิด
ขึ้นอีกเมื่อใดก็ได้ ตราบใดที่ยังมีปัจจัยเหล่านี้เป็นเดิมพัน
 กรณีพิพาทเหนือหมู่เกาะสแปรตลียเป็นประเด็นปัญหาทั้งด้านการเมือง
ระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นที่ยอมรับว่าการเมืองระหว่าง
ประเทศเข้ามามีบทบาทและอิทธิพลสูงต่อปัญหานี้ แต่ในขณะเดียวกัน จำาเป็น
ต้องทำาการวิเคราะหถึงหลักกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับปัญหานี้ เพื่อพิจารณา
ว่าการอ้างเหตุผลและการกระทำาของประเทศต่างๆ ที่กล่าวอ้างสิทธิ์นั้นชอบด้วย
กฎหมายระหว่างประเทศและมีความชอบธรรมหรือไม่ อย่างไร 
 ประกอบกับประเทศที่กล่าวอ้างสิทธิ์เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนถึง 4 
ประเทศ ก็ต้องมาดูบทบาทอาเซียนในการแก้ไขปัญหาในหมู่เกาะสแปรตลีย 
เนื่องจากความขัดแย้งในหมู่เกาะพิพาทนี้อาจมีผลกระทบต่อการคมนาคมทั้งทาง
ทะเลและอากาศ และต่อดุลอำานาจทางทหารของประเทศทั้งภายในภูมิภาคและ 
นอกภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
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       สำาหรับประเทศไทย ปัญหาการแย่งชิงกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรตลีย
เป็นปัญหาที่มีความสำาคัญไม่น้อยต่อประเทศไทย เนื่องจากหากมีการสู้รบเกิดขึ้น 
ประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และการเมือง 
ไทยจึงต้องมีความพร้อมและวางท่าทีที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชนแห่งชาติ

ï ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหมู่เกาะสแปรตลีย์
 ข้อเท็จจริงทางภูมิศาสตร์
  สแปรตลียเป็นหมู่เกาะตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้ (South China Sea)1 
ประกอบด้วยเกาะ โขดหิน แนวหิน ปะการัง สันทราย และหาดทรายกว่า 150 
แห่ง ครอบคลุมบริเวณพื้นที่เกือบ 410,000 ตารางกิโลเมตร และเป็นเกาะที่มี
ความสูงอยู่เหนือระดับน้ำาทะเลไม่ถึง 50 เกาะ เกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะ
ทั้งหลายในหมู่เกาะสแปรตลียคือ เกาะ Itu Aba หรือเกาะ Taiping ซึ่ง
มีพื้นที่ 0.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 89 เอเคอร และเป็นเกาะเดียวที่มีแหล่ง 
น้ำาจืดอยู่บนเกาะ เกาะที่เหลือนอกจากนี้เป็นเกาะที่มีระดับความสูงต่ำากว่าระดับ
น้ำาทะเล ในเวลาน้ำาลงจะเห็นเกาะบางส่วนโผล่พ้นผิวน้ำา
 หมู่เกาะสแปรตลียมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ โดยตั้งอยู่ห่าง
ออกไปทางตอนใต้ของประเทศจีน 900 ไมล จากเกาะไหหลำา (Hainan) อยู่
ทางตอนเหนือของเกาะบอรเนียว (Borneo) ทางตะวันออกของชายฝั่งประเทศ
เวียดนาม 230 ไมล และอยู่ห่างออกไปทางตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส 120 
ไมล จากเกาะปาลาวัน (Palawan) ออกไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมลรัฐ
ซาบา (Sabah) ประเทศมาเลเซีย 150 ไมล

 1 ทะเลจีนใต้ประกอบด้วยกลุ่มของเกาะ 4 กลุ่ม ได้แก่ Spratly Islands, Para-
cel Islands, Pratas Islands และ Macclesfield Bank มีอยู่ 2 กลุ่มที่เป็นกรณีพิพาท 
ได้แก่ Paracels และ Spratlys 
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 ข้อเท็จจริงทางปัญหาและลักษณะการกล่าวอ้างสิทธิ์
 ไม่ปรากฏว่าประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลียสามารถ
ครอบครองหมูเ่กาะนีไ้ดท้ัง้หมดอยา่งเดด็ขาด จงึปรากฏวา่ประเทศตา่งๆ พยายาม
ที่จะส่งกำาลังทหารเข้าไปยึดเกาะต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ตามกำาลังความ
สามารถทางทหารของตน เพื่อเป็นการยืนยันกรรมสิทธิ์และ/หรือเป็นเครื่อง 
ต่อรองการอ้างกรรมสิทธิ์ของตนเหนือดินแดนเหล่านั้นทั้งหมดหรือบางส่วน 
อย่างไรก็ตามปัญหาหมู่เกาะสแปรตลียมีความซับซ้อน เนื่องจากประเทศคู่กรณี
ต่างอ้างหลักฐานที่มีหลักการแตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องนำามาวิเคราะหว่าประเทศ
ใดมีการอ้างสิทธิ์และหลักฐานในการอ้างกรรมสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หรือมีความถูกต้องชอบธรรมมากกว่ากัน ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้
 จีน
 ประเทศจีนอ้างว่าหมู่เกาะสแปรตลียเป็นของจีนมาแต่โบราณ โดยอ้าง
สิทธิ์ทางประวัติศาสตร (Historic Rights) และหลักฐานที่ปรากฏในเอกสาร
ทางประวัติศาสตรว่า จีนเป็นประเทศแรกที่ค้นพบและสำารวจหมู่เกาะสแปรตลีย
มาตั้งแต่สมัยราชวงศชิง (Qing) (ค.ศ. 1644 - 1911) ต่อมาญี่ปุ่นได้รุกราน
จีนโดยยึดหมู่เกาะสแปรตลียเกือบทั้งหมด แต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามจึงได้ถอน
ทหารและคืนเกาะให้กับจีน จนกระทั่งพรรคคอมมิวนิสตเข้ามาปกครองประเทศ
ในปี ค.ศ. 1949 และจีนได้ประกาศอธิปไตยเหนือหมู่เกาะสแปรตลียและเตือน
มิให้ชาวต่างชาติละเมิดอำานาจอธิปไตยในดินแดนของจีน โดยปกครองเป็น
ส่วนหนึ่งของเกาะไหหลำา มณฑลกวางตุ้ง จีนส่งทหารไปยังหมู่เกาะสแปรตลีย 
โดยประจำาที่เกาะ Itu Aba แผนที่และเอกสารต่างๆ ของจีนระบุว่าหมู่เกาะ 
สแปรตลียเป็นดินแดนของจีน
 ในปี ค.ศ. 1951 นายกรัฐมนตรีโจวเอินไหลของจีนได้ประกาศก่อนพิธี
ลงนามในสัญญาสันติภาพระหว่างญี่ปุ่นกับฝ่ายพันธมิตรที่นครซานฟรานซิสโก
ว่า หมู่เกาะสแปรตลียเป็นของจีน และในระหว่างพิธีลงนามสัญญาสันติภาพ  
ผู้แทนเวียดนามที่เข้าร่วมประชุมได้ฉวยโอกาสที่ผู้แทนของจีนและไต้หวันไม่ได้
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เข้าร่วมประชุมประกาศอ้างว่า หมู่เกาะสแปรตลียเป็นของตน รัฐบาลจีนทั้งสอง 
ที่ปักกิ่งและไทเปได้ประท้วงคำาอ้างของผู้แทนเวียดนาม
 นอกจากนี้จีนอ้างว่าแผนที่โลกที่พิมพโดยเวียดนามเหนือในปี ค.ศ. 
1960 และ ค.ศ. 1972 และแผนที่ของโซเวียตที่พิมพในปี ค.ศ. 1972 และ 
ค.ศ. 1975 ก็ระบุว่าหมู่เกาะสแปรตลียเป็นของจีน เมื่อเวียดนามเหนือได้รับ
ชัยชนะเหนือเวียดนามใต้ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1975 เวียดนามต้องการได้ 
หมู่เกาะสแปรตลียจากจีน เวียดนามจึงส่งทหารไปยึดเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะ 
สแปรตลีย โดยเน้นที่อยู่ฝั่งตะวันตกใกล้กับเวียดนาม อันเป็นผลจากการที่จีนมี
ปัญหาการเมืองเกี่ยวกับการปฏิวัติวัฒนธรรมในประเทศ
 จีนอ้างว่าตนมีอำานาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะสแปรตลียและน่านน้ำาใน
บริเวณนั้น และการที่เวียดนามส่งทหารยึดครองเกาะต่างๆ ในทะเลจีนใต้เป็นการ
ละเมิดต่ออำานาจอธิปไตยของจีน จีนได้ออกคำาแถลงการณเรียกร้องให้เวียดนาม
ถอนทหารออกจากเกาะต่างๆ ของจีนหลายครั้งและกล่าวว่าจีนสงวนสิทธิ์ในการ 
กอบกู้เกาะต่างๆ เหล่านี้ในเวลาอันเหมาะสม ภายหลังการเผชิญหน้ากับเวียดนาม
ในปี ค.ศ. 1988 จีนได้สร้างฐานทัพบน Fiery Cross Reef ในปีถัดมา 
 ต่อมาจีนเริ่มส่งทหารไปยึดครองเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะสแปรตลียและ
ขัดขวางการยึดครองของฝ่ายเวียดนาม และเมื่อปรากฏว่าการยึดครองหมู่เกาะ
สแปรตลียที่จีนอ้างว่าเป็นของจีน โดยเวียดนาม ฟิลิปปินส และมาเลเซียได้
กระทำากันมากขึ้นอันอาจกระทบสิทธิของจีนที่จะต้องทำาให้จีนต้องยอมรับต่อไป 
ซึ่งประเทศเหล่านั้นได้มีทหารประจำาการอยู่บนหมู่เกาะสแปรตลีย และได้เสริม- 
สร้างกำาลังของตนและเตรียมพร้อมจนทำาให้เกิดความตึงเครียดขึ้น โดยทั่วไป
ในภูมิภาคเอเซียหากจีนมีความสามารถทางทหารพร้อมเมื่อใด จีนย่อมใช้กำาลัง
ผลักดันกำาลังทหารของประเทศอื่นที่ยึดครองหมู่เกาะสแปรตลีย เนื่องจากหมู่- 
เกาะสแปรตลียมีความสำาคัญทางยุทธศาสตรต่อการรักษาผลประโยชนทางทะเล
ของจีนในทะเลจีนใต้ และต่อการขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนไปสู่มหาสมุทร
อินเดียและอ่าวเปอรเซีย เนื่องจากหมู่เกาะสแปรตลียตั้งอยู่ไม่ห่างจากช่องแคบ
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มะละกาและมหาสมุทรอินเดียมากนัก อนึ่ง กองเรือพาณิชยนาวีของจีนก็ขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่านมา จีนจึงคำานึงถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของเส้นทางเดินเรือของตนในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะต่อการขยายกองกำาลังเรือของ
อินเดีย ซึ่งมีทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินและเครื่องบินขับไล่ที่ทันสมัยของทั้งรัสเซีย
และประเทศยุโรปตะวันตก
 ในปัจจุบันจีนครอบครองเกาะต่างๆ ในหมู่เกาะสแปรตลียได้เพียง 
8-9 เกาะ โดยให้สัมปทานแก่บริษัทน้ำามันของสหรัฐอเมริกา สำารวจน้ำามันและ
ก๊าซธรรมชาติในบริเวณของหมู่เกาะสแปรตลียทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
ทะเลจีนใต้ อันเป็นบริเวณที่เวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์อยู่ จึงเป็นการยืนยันถึงสิทธิ
ของประเทศจีนในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งยังได้มีการริเริ่มก่อสร้างสถานีสื่อสาร
ดาวเทียม และสิ่งปลูกสร้างทางทหารอื่นๆ เพื่อแสดงอธิปไตยของจีน
 ไต้หวัน
 ไต้หวันอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลียในปี ค.ศ. 1947 โดย
ใช้เหตุผลทางประวัติศาสตรและแผนที่การเดินเรือเช่นเดียวกับจีน เนื่องจาก
ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนปักกิ่ง และได้ส่งทหารไปประจำาการอยู่บนเกาะ Itu 
Aba ในหมู่เกาะสแปรตลียมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1956 และได้สร้างฐานทัพบนเกาะ
ไทปิง พัฒนาสิ่งอำานวยความสะดวกและยุทโธปกรณทางอากาศ มีสถานีเรดาห
เพื่อการป้องกันทางอากาศและทางน้ำา ในปัจจุบันนโยบายของไต้หวันคือ หลีก- 
เลี่ยงการปะทะทางทหารกับประเทศอื่น 
 เวียดนาม
 เวียดนามอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย โดยอ้างว่าเวียดนามได้
ค้นพบและครอบครองเกาะสแปรตลียต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1815 เมื่อมีการ
ส่งคณะสำารวจทางทะเลออกไปสำารวจเส้นทางเดินเรือ จนปี ค.ศ. 1958 เวียดนาม 
ได้จัดทำาแผนที่แสดงอากาศยาน โดยผนวกหมู่เกาะสแปรตลียเป็นส่วนหนึ่งของ
เวียดนาม โดยอ้างถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร การประมง ทั้งเวียดนามได้เคย
ประกาศอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลียในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1956 โดย
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อ้างถึงคำาแถลงการณกล่าวอ้างในนครซานฟรานซิสโกในปี ค.ศ. 1951 ทั้งยังได้มี
การประกาศแบ่งเขตสัมปทานน้ำามันให้บริษัทต่างชาติ เวียดนามได้อ้างหลักการ
สืบช่วงสิทธิจากฝรั่งเศส เมื่อในสมัยอาณานิคมที่ฝรั่งเศสยึดเกาะบางส่วนของ 
หมู่เกาะสแปรตลียในปี ค.ศ. 1975 เวียดนามได้ส่งทหารไปยึดเกาะ 6 เกาะ ใน
หมู่เกาะสแปรตลียและได้ขยายความครอบครองเกาะในปี ค.ศ. 1980 ไปเรื่อย
จนกระทั่งเป็นจำานวน 24 เกาะในปัจจุบัน เพื่อขยายการครอบครองหมู่เกาะ 
สแปรตลียเพื่อผลประโยชนทางทหารและทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ส่วนใหญ่
เป็นเกาะที่อยู่ทางด้านตะวันตกใกล้ชายฝั่งของเวียดนาม มีการสร้างป้อมค่าย
ทหารที่ใหญ่ที่สุด ติดตั้งปืนใหญ่ ปืนต่อสู้อากาศยาน มีท่าเรือ และสนามบิน
ยาวขนาดเล็กสำาหรับเครื่องบินขนส่งขนาดเล็กของโซเวียต และยังมีการพัฒนา
ยุทโธปกรณต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงหลังสงครามเย็นขีดความสามารถใน
การปฏิบัติการของกองกำาลังทางเรือเวียดนามลดลง เนื่องจากขาดกำาลังสนับสนุน
จากรัสเซีย
 ฟิลิปปินส์
 ฟลิปิปนิสอา้งกรรมสทิธิเ์หนอืหมูเ่กาะสแปรตลยี โดยอา้งถงึหลกัการคน้- 
พบ (Discovery) และหลักสภาพที่ตั้งใกล้เคียงทางภูมิศาสตร (Geographic 
Contiguity) โดยอ้างหลักการค้นพบของ Thomas Cloma นักผจญภัยชาว
ฟิลิปปินสว่าได้ค้นพบเกาะ Kalayaan2 ในปี ค.ศ. 1947 และใช้ประโยชนทำา
มาหากินอย่างต่อเนื่อง ในช่วงต้นทศวรรษ 1970 ฟิลิปปินสเริ่มเข้าไปครอบ- 
ครองเกาะในหมู่เกาะสแปรตลีย เนื่องจากตระหนักถึงความสำาคัญของหมู่เกาะ
สแปรตลียมากขึ้นเมื่อเวียดนามใต้เป็นคอมมิวนิสตในปี ค.ศ. 1978 ฟิลิปปินส
ประกาศเขตเศรษฐกิจจำาเพาะ 200 ไมลทะเล พร้อมทั้งอ้างว่าเกาะ Kalayaan 
ซึ่ง Thomas Cloma ค้นพบตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำาเพาะและเขตไหล่ทวีป

 2 Kalayaan ครอบคลุมถึงเกาะ (Island) 5 เกาะ สองสันทราย (Sandbars) 
และสองโขดหินใต้น้ำา (Reefs)
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ของฟิลิปปินส นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 1978 ประธานาธิบดี Marcos ได้ออก 
Presidential Decree ค.ศ. 1596 กำาหนดพิกัดของเกาะ Kalayaan และ
ประกาศว่า Kalayaan อยู่ภายใต้อำานาจอธิปไตยของฟิลิปปินส โดยกำาหนดให้
เป็นเทศบาลเมืองหนึ่งของจังหวัด Palawan
 ในปัจจุบันฟิลิปปินสมีทหารประจำาการอยู่บนเกาะ 8 เกาะ ฟิลิปปินส
ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างมากที่จะเข้าไปครอบครองเกาะที่ตนอ้าง
สิทธิ์ เช่น การเข้าไปสร้างเมืองบนเกาะหนึ่งของกลุ่มเกาะ Kalayaan ซึ่งมี
พื้นที่ 37 เฮกตาร (hectare) ที่รู้จักกันในชื่อ Thitu หรือที่คนฟิลิปปินสเรียก
ว่า Pagasa ซึ่งมีความหมายว่า “ความหวัง” ในภาษาอังกฤษ แม้ว่าการกระทำา
เช่นนี้ต้องประสบกับความยากลำาบากและต้องใช้ความอดทนอย่างมากก็ตามที3  
 มาเลเซีย
 มาเลเซียอ้างกรรมสิทธิ์เหนือเกาะบางเกาะในหมู่เกาะสแปรตลีย 
มาเลเซียได้ประกาศเขตทางทะเล ซึ่งได้แก่เขตไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจ
จำาเพาะในปี ค.ศ. 1979 และ ค.ศ. 1980 ตามลำาดับและได้พิมพแผนที่ออก 
เผยแพร่แสดงให้เห็นว่าเขตไหล่ทวีปของมาเลเซียขยายออกไปครอบคลุม
ลักษณะทางภูมิศาสตร (Geographic Feature) ต่างๆ ถึง 11 แห่งใน 
หมู่เกาะสแปรตลีย มาเลเซียถือว่าลักษณะทางภูมิศาสตรเหล่านี้อยู่ในเขต
ไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำาเพาะของมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม เขตไหล่ทวีปของ
มาเลเซียนี้ทับซ้อนกับเขตไหล่ทวีปของจีน ไต้หวัน เวียดนาม ฟิลิปปินส และ
บรูไน นอกจากนี้มาเลเซียยังอ้างหลักการสืบสิทธิ (Succession) จากอังกฤษ
ที่เคยครอบครองเกาะดังกล่าวมาก่อน
 ปัจจุบันมาเลเซียได้ครอบครองเกาะในหมู่เกาะสแปรตลียและมีทหาร

 3 โปรดดู “Territorial Dispute: Filipinos Keeping the Flag Flying in 
South China Sea,” Bangkok Post. (19 July 2011) ; “Filipinoes Volunteer 
to Fly the Flag in the South China Sea,” The Nation. (1 October 2011).
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ประจำาอยู่บนเกาะ 3-6 เกาะ ในปี ค.ศ. 1983 มาเลเซียได้เข้าครอบครอง 
Swallow Reef หลังจากนั้นก็เข้าครอบครองเกาะ โขดหินปะการังรูปวงแหวน 
(Atolls) แห่งอื่นๆ มาเลเซียให้สัมปทานน้ำามันแก่บริษัทสหรัฐอเมริกา มีการ
พัฒนากองกำาลังทหารและยุทโธปกรณอย่างต่อเนื่อง มีที่ตั้งกองเรือติดตั้งป้อมปืน 
มีการสร้างสนามบินและโรงแรมสำาหรับนักท่องเที่ยว มาเลเซียได้รับงบประมาณ
ในส่วนนี้เป็นจำานวนมาก
 บรูไน
 บรูไนอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลียในส่วนที่เป็นโขดหิน 2 แห่ง 
ได้แก่ Louisa Reef และ Rifleman Reef โดยบรูไนอ้างว่า Louisa Reef 
อยู่ในเขตไหล่ทวีป 350 ไมลทะเลของตน ในปี ค.ศ. 1992 บรูไนได้ประกาศเขต
ประมงไว้ 200 ไมลทะเล อย่างไรก็ตาม บรูไนมิได้ส่งกำาลังทหารไปยึดครองเกาะ
เหล่านั้นแต่อย่างใด เนื่องจากขาดกำาลังทหาร แต่ก็ยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพ
ทางทหารของตนเองทั้งทางเรือและทางอากาศ

ï ความสำาคัญของปัญหาหมู่เกาะสแปรตลีย์
 ความสำาคัญทางการเมือง
  เนื่องจากหมู่เกาะสแปรตลียตั้งอยู่ในทะเลจีนใต้ มีอาณาเขตติดต่อ
กับจีน เวียดนาม มาเลเซีย บรูไน ฟิลิปปินส และไต้หวัน ตั้งอยู่บนเส้นทาง 
เดินเรือที่สำาคัญมากสายหนึ่งของโลก ซึ่งอยู่ระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับเอเซีย
ตะวันออก รวมทั้งเป็นเส้นทางที่ประเทศมหาอำานาจอย่างสหรัฐอเมริกาและ 
ญี่ปุ่นใช้เดินเรือ โดยผ่านช่องแคบมะละกาและผ่านบริเวณหมู่เกาะสแปรตลีย
ในการเคลื่อนย้ายกำาลัง เดินเรือสินค้า และลำาเลียงน้ำามัน นอกจากนี้ยังเป็น
เส้นทางการเดินอากาศของสายการบินพลเรือนของประเทศต่างๆ ที่ผ่านอาณา- 
บริเวณนี้ด้วย ดังนั้น หากประเทศที่อ้างสิทธิ์นอกจากจีนได้กรรมสิทธิ์เหนือ 
หมู่เกาะสแปรตลียในส่วนใดส่วนหนึ่ง คงไม่มีผลกระทบต่อประเทศอื่นใน
ภูมิภาคเอเชียหรือโลกอย่างมากเพียงพอที่จะก่อให้เกิดความปั่นป่วนทาง 
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การเมืองระหว่างประเทศ แต่หากเป็นกรณีที่ประเทศจีนได้กรรมสิทธิ์ทั้งหมดใน
หมู่เกาะสแปรตลีย ย่อมมีผลกระทบที่เด่นชัดเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เนื่องจากใน
สังคมระหว่างประเทศในปัจจุบัน นอกจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำานาจ
อันดับหนึ่งในโลกแล้ว หลังจากที่รัสเซียได้หมดอำานาจและลดบทบาทของตนเอง
ลงไป ก็มีประเทศจีนที่กำาลังพัฒนาตนเองอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากมีศักยภาพ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การทหาร และระบบการปกครอง ซึ่งหากจีนได้กรรมสิทธิ์
เหนือหมู่เกาะสแปรตลียทั้งหมด ย่อมทำาให้สามารถกุมอำานาจทางการเมืองใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาจกลายมาเป็นคู่แข่งทางการเมืองระหว่าง
ประเทศกับสหรัฐอเมริกาได้ เพราะหมู่เกาะสแปรตลียมีทรัพยากรธรรมชาติที่จะ
ช่วยให้จีนพัฒนาประเทศได้เร็วยิ่งขึ้น
 สำาหรับประเทศฟิลิปปินส มาเลเซีย เวียดนาม และบรูไน ที่ต่างอ้าง
กรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย ก็อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคเอเซีย 
ซึง่ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ประเทศอืน่ในภมูภิาคเอเซยีดว้ย โดยเฉพาะกลุม่ประเทศ
อาเซียน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจและขาดความร่วมมือระหว่างประเทศใน
ด้านต่างๆ ได้ แต่ในทางกลับกันก็อาจก่อให้เกิดการรวมตัวของประเทศทั้งสี่เพื่อ
เจรจากับจีนและไต้หวัน เพื่อก่อให้เกิดพลังในการต่อรองมากขึ้น เพราะประเทศ
ทั้งสี่เป็นประเทศที่ยังไม่มีศักยภาพเทียบเท่าจีน อีกประการหนึ่ง ภูมิภาคเอเชีย
อาจได้รับความช่วยเหลือบางประการจากสหรัฐอเมริกา ที่พยายามขัดขวางการที่
กรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลียจะตกเป็นของจีนทั้งหมด
 ความสำาคัญทางเศรษฐกิจ
 เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะสแปรตลียตั้งอยู่ในบริเวณศูนยสูตรที่มีอากาศ
ร้อนชื้น จึงอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นประโยชนมหาศาล นอกจาก
อุดมไปด้วยแหล่งน้ำามัน ก๊าซธรรมชาติ และแร่ธาตุต่างๆ มากมาย โดยในปี 
ค.ศ. 2006 มีการสำารวจแหล่งน้ำามันและก๊าซธรรมชาติโดยบริษัทน้ำามันอเมริกัน
ร่วมกับบริษัทจีน พบว่ามีแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ถึง 
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4-6 หมื่นล้านลูกบาศกฟุต ในบริเวณใกล้หมู่เกาะสแปรตลีย4 บริเวณหมู่เกาะ 
สแปรตลียยังเป็นแหล่งทรัพยากรสัตวน้ำาที่สำาคัญ5 ดังนั้นประเทศต่างๆ จึง
พยายามส่งกำาลังทหารไปครอบครองตามเกาะต่างๆ ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได ้
 นอกจากนี้ การมีกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย จะทำาให้รัฐ
นั้นสามารถขยายเขตทางทะเลออกไปได้ ส่งผลให้รัฐนั้นได้รับประโยชนทาง
เศรษฐกิจจากระบอบกฎหมายทะเล
 ความสำาคัญทางยุทธศาสตร์
 นอกจากความสำาคัญทางการเมืองและทางเศรษฐกิจดังได้กล่าวแล้ว 
หมู่เกาะสแปรตลียยังมีประโยชนในทางยุทธศาสตรด้วย เนื่องจากสามารถใช้
เป็นฐานทัพและมีระดับความลึกของน้ำาทะเลเพียงพอเหมาะต่อการปฏิบัติการ
ทางเรือ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทร
แปซิฟิก อันที่จริงถ้าพิจารณาจากสภาพและลักษณะทางกายภาพของหมู่เกาะ 
ดังได้กล่าวแล้ว จะเห็นว่าพื้นที่ในบริเวณนี้ไม่เหมาะแก่การเดินเรือเพราะเต็ม
ไปด้วยอันตราย อย่างไรก็ตามหมู่เกาะนี้ก็ยังคงความสำาคัญในการที่จะคุ้มครอง
หรือพิทักษรักษา (safeguard) ช่องทางการเดินเรือระหว่างประเทศ (Inter-
national Shipping Lane) คือเป็นบริเวณที่สามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือ
ทั้งการพาณิชยและการทหาร ระหว่างโลกตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และ

 4 โปรดดู EIA, US Energy Information Administration, “South 
China Sea Oil and Natural Gas,” Official Energy Statistics from the US 
Government.
 5 โปรดดู John W. Mcmanus and Kwang-Trao Shao Szu - Yin 
Lin, “Toward Establishing a Spratly Islands International Marine Peace 
Park: Ecological Importance and Supportive Collaborative Activities with 
an Emphasis on the Role of Taiwan,” Ocean Development and Interna-
tional Law. 41 (2010): 271-273.
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ตะวันตก6 
 สิ่งที่ควรพิจารณาคือ หากประเทศจีนได้กรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรตลีย 
ก็จะทำาให้จีนมีความสามารถในการควบคุมการใช้น่านน้ำาในทะเลจีนใต้และ
สามารถโอบล้อมเวียดนามจากฝั่งทะเลจีนใต้ ทำาให้มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน 
ฟิลิปปินส อินโดนีเซีย มีอาณาเขตติดต่อกับจีน ทำาให้เกิดการขยายอิทธิพลของ
จีนในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ จีนยังสามารถตรวจการและขัดขวางความเคลื่อนไหว
ของเรือปฏิบัติการของชาติต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของสหรัฐอเมริกาใน
ทะเลจีนใต้ได้อีกด้วย
 จากที่กล่าวไว้ข้างต้นจะพบว่า ประเทศต่างๆ ที่อ้างกรรมสิทธิ์ต่าง
แข่งขันกันในการพัฒนาขีดความสามารถและอำานาจทั้งในทางการเมือง การ
ทหาร เทคโนโลยี ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อปกป้องสิ่งที่ตนอ้างว่าเป็นอำานาจอธิปไตยของตน 
รวมทั้งรักษาผลประโยชนในทรัพยากรทางทะเลที่เชื่อว่ามีค่ามหาศาลในบริเวณ 
หมู่เกาะสแปรตลีย

ï ข้อพิจารณาทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาหมู่เกาะสแปรตลีย์
 จากในหัวข้อที่กล่าวข้างต้นทำาให้ทราบถึงสภาพทางปัญหาในหมู่เกาะ 
สแปรตลยีทีม่กีารอา้งกรรมสทิธิซ์้ำาซอ้นกนัอยูข่องจนี ไตห้วนั มาเลเซยี ฟลิปิปนิส 
เวียดนาม บรูไน โดยแต่ละประเทศต่างอ้างกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรตลียด้วย
เหตผุลทีต่า่งกนัออกไปจากการศกึษาในหวัขอ้ทีผ่า่นมา ดงันัน้ในหวัขอ้นีจ้ะทำาการ
วิเคราะหถึงหลักกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาว่าการอ้างเหตุผลและ
การกระทำาของประเทศต่างๆ ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่
  ปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์
 ปัญหาหรือข้อพิจารณาทางกฎหมายที่ต้องนำามาพิจารณาเป็นลำาดับแรก

 6 โปรดดู Carlyle A Thayer, “South China Sea: Will the Chinese 
Dragon Rule the Waves?,” The Nation. (12 July 2011)
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ในกรณีพิพาทเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย คือ ต้องมาพิจารณาว่าการกล่าวอ้างสิทธิ์
เพื่อให้ได้มาซึ่งดินแดนหรืออำานาจอธิปไตยเหนือเกาะต่างๆ ของรัฐในกรณีพิพาท
นั้นเป็นไปหรือสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ อย่างไร
 สำาหรับปัญหานี้ ต้องพิจารณาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเรื่อง
การได้มาซึ่งดินแดนของรัฐ (Acquisition of State Territory) ซึ่งมีหลัก- 
เกณฑ รูปแบบและวิธีการต่างๆ ดังนี้
 1. การไดม้าซึง่ดนิแดนโดยการใชอ้ำานาจอธปิไตยเหนอืดนิแดน ไดแ้ก ่
การไดม้าซึง่ดนิแดนโดยการครอบครอง (Occupation) และการไดม้าซึง่ดนิ- 
แดนโดยการครอบครองปรปักษ์หรือการได้มาโดยอายุความ (Prescription)
 1.1 การได้มาซึ่งดินแดนโดยการครอบครอง (Occupation) ตาม
แนวความคิดเกี่ยวกับการครอบครอง การครอบครอง หมายถึง การกระทำาของ
รัฐใดรัฐหนึ่งในการเข้ายึดครองเอาดินแดนใดดินแดนหนึ่งโดยเจตนาที่จะได้มา
ซึ่งอำานาจอธิปไตยเหนือดินแดนนั้น โดยที่ในขณะนั้นดินแดนนั้นไม่ได้อยู่ภาย
ใต้อำานาจอธิปไตยของรัฐใดเลย ดังนั้นดินแดนที่จะถูกครอบครองได้ จึงได้แก่  
ดินแดนที่ยังไม่เป็นของรัฐใด หรือที่เรียกว่าดินแดนไม่มีเจ้าของ (Terra Nul-
lius) หรือเป็นทรัพยที่ไม่มีเจ้าของ (Res Nullius) นั่นเอง
 จากการศึกษาหลักเกณฑเกี่ยวกับการได้มาซึ่งดินแดนโดยการครอบ- 
ครอง (Occupation) ในคดีที่ตัดสินโดยศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศ 
(Permanent Court of International Justice) เช่น คดีเกาะ Palmas 
(Island of Palmas Case, 1928) ระหว่างสหรัฐอเมริกาและเนเธอรแลนด 
พบว่า รัฐที่จะอ้างการได้มาซึ่งดินแดนโดยการครอบครองตามหลักเกณฑข้อนี้
ได้นั้น จะต้องปรากฏหลักฐานว่ารัฐนั้นต้องทำาการครอบครองดินแดนนั้นอย่าง
มีประสิทธิภาพ (Effective Occupation) มีการใช้อำานาจอธิปไตยเหนือ 
ดินแดนนั้นอย่างแท้จริง ในคดีนี้ศาลตัดสินให้เนเธอรแลนดเป็นฝ่ายชนะคดี 
เพราะศาลเห็นว่าไม่มีหลักฐานที่แสดงว่าสเปนได้ใช้อำานาจอธิปไตยเหนือเกาะ
นี้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกันรัฐที่ใช้อำานาจอธิปไตยเหนือเกาะนี้อย่าง
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แท้จริง คือเนเธอรแลนด ดังนั้นศาลจึงเห็นว่าสเปนไม่มีสิทธิเหนือเกาะนี้ สเปน
จึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ที่ตนไม่มีอยู่ให้แก่สหรัฐอเมริกาได้ตามหลักที่ว่าผู้รับโอน
ไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอน (the maxim nemo dat quod non habet) เช่น
เดียวกัน ศาลโลกปัจจุบัน คือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International 
Court of Justice) ก็ยังถือบรรทัดฐานหลักการครอบครองอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Effective Occupation) ในคดี Case Concerning Sovereignty Over 
Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia v. Malaysia) 2002 
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินว่าอำานาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะ Ligitan 
และ Sipadan เป็นของมาเลเซีย เพราะมาเลเซียได้ครอบครองเกาะเหล่านี้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยศาลฯ พิจารณาจากหลักฐานเห็นว่า มาเลเซียได้กระทำา
การต่างๆ โดยใช้อำานาจเหนือเกาะเหล่านี้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง อาทิเช่นมี 
เจตจำานงที่จะกระทำาการเหล่านั้นในฐานะรัฏฐาธิปัตย (Sovereign) ศาลเห็นว่า
มาเลเซียได้เข้าไปกระทำาการต่างๆ ในรูปแบบของกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน
โดยรัฐ (state-sponsored activities) ที่เผยให้เห็นถึงเจตนาที่ต้องการใช้
อำานาจหน้าที่ (state functions) เหนือเกาะนั้นและซึ่งอินโดนีเซียเองก็ไม ่
ได้คัดค้าน7 
 1.2 การได้มาซึ่งดินแดนโดยการครอบครองปรปักษหรือการได้มาโดย 
อายุความ (Prescription) การได้มาซึ่งดินแดนตามแนวคิดนี้ หมายถึง การที่
รัฐใดรัฐหนึ่งได้มาซึ่งอำานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐอื่น โดยการเข้าครอบ- 
ครองดินแดนนั้นอย่างต่อเนื่อง สงบ เปิดเผยและไม่มีการขัดขวางจากรัฐอื่นใน
ช่วงระยะเวลานานเพียงพอที่รัฐสามารถก่อตั้งสิทธิการครอบครองปรปักษและมี
อำานาจอธิปไตยเหนือดินแดนนั้นได้
 จากคดี Case Concerning Kasikili/Sedudu Island (Bo-

 7 โปรดดู Case Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan and 
Pulau Sipadan (Indonesia v. Malaysia), Judgment, I.C.J. Reports 2002.
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tswana v. Namibia) 1999 พบว่าหลักเกณฑหรือเงื่อนไขในการกล่าวอ้าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งดินแดนโดยการครอบครองปรปักษมี 4 ประการ คือ
 (1) การครอบครองดินแดนนั้นต้องกระทำาโดยองคอธิปัตย (Sover-
eign)
 (2) การครอบครองดินแดนนั้นต้องกระทำาโดยสงบและไม่ถูกรบกวน 
หรือขัดขวางจากรัฐอื่น (Peaceful and Uninterrupted)
 (3) การครอบครองดินแดนนั้นต้องกระทำาโดยเปิดเผยต่อสาธารณชน
ทั่วไป (Public) 
 (4) การครอบครองดินแดนนั้นต้องกระทำาอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะ
เวลาหนึ่ง (to endure a length of time)
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าหลักการได้มาซึ่งดินแดนของรัฐโดยการครอบครอง 
(Occupation) และการครอบครองปรปักษ (Prescription) มีความละม้าย
คล้ายคลึงกันมาก คือรัฐที่เข้าไปครอบครองดินแดนนั้นต้องสามารถทำาการครอบ- 
ครองหรือควบคุมดินแดนนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Occupation 
or Effective Control) มีการใช้อำานาจอธิปไตยเหนือดินแดนนั้นอย่างแท้จริง
และหากพิจารณาจากการปฏิบัติตามความเป็นจริงก็พบว่ายังไม่มีการแยกความ
แตกต่างของหลักการได้มาซึ่งดินแดนของรัฐโดยการครอบครอง (Occupa-
tion) และการครอบครองปรปักษ (Prescription) อย่างชัดเจนนัก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการนำาหลักทั้งสองนี้ไปใช้กับกรณีของเกาะเล็กเกาะน้อยที่ตั้งอยู่
ห่างไกลออกไปในทะเล
 นอกจากนี้ ถ้ามาศึกษาคดีของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ
การได้มาซึ่งดินแดนของรัฐในปัจจุบัน เช่น ในคดี Case Concerning Sov-
ereignty Over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks 
and South Ledge (Malaysia v. Singapore) 2008 จะเห็นว่า ศาลไม่
ได้ยึดถือและไม่ได้ตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวกับเหตุการณ
ในอดีตมากนัก (Historical Requirements) แต่ศาลกลับให้ความสำาคัญ
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และตรวจดูว่ามีพยานหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อของรัฐคู่พิพาทเกี่ยวกับ
การกระทำาต่างๆ (acts) เหนือดินแดนนั้น ว่ารัฐนั้นเชื่อว่าตนมีอำานาจอธิปไตย
ในการกระทำาการต่างๆ เหนือดินแดนนั้นอย่างแท้จริงหรือไม่ แต่ในขณะเดียวกัน
ศาลยังได้ให้ความสำาคัญและตรวจสอบดูว่ามีปฏิกิริยา (Reaction) ใดบ้างจาก
รฐัคูพ่พิาทอกีฝา่ยหนึง่ตอ่การกระทำาทีเ่ปน็การแสดงออกซึง่การใชอ้ำานาจอธปิไตย
เหนือดินแดนของรัฐอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
  รัฐต้องแสดงออกถึงการใช้อำานาจอธิปไตยถึงระดับใด จึงจะได้มาซึ่ง
อำานาจอธิปไตยเหนือดินแดน สำาหรับปัญหานี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของดินแดน เช่น 
ถ้าเป็นเกาะที่อยู่ห่างไกล ยากต่อการเข้าถึงและไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ระดับการ
ใช้อำานาจอธิปไตยเพื่อให้รัฐได้มาซึ่งดินแดนก็จะมีความลดหลั่นลงไป
 จากที่กล่าวมา จึงอาจสรุปได้ว่า รัฐที่จะกล่าวอ้างสิทธิ์เพื่อให้ตนได้
มาซึ่งดินแดนนั้น ต้องมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า ตนได้กระทำาการต่างๆ บน 
ดินแดนนั้นเหมือนกับว่าตนมีอำานาจอธิปไตยเหนือดินแดนนั้นอย่างแท้จริง พยาน
หลักฐานที่แสดงถึงการใช้อำานาจอธิปไตยเหนือดินแดน อาจเป็นการกระทำา 
ดังต่อไปนี้ เช่น
 - การเข้าไปก่อสร้างประภาคาร สนามบิน ฐานทัพ สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
บนดินแดนนั้น
 - การกระทำาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำานาจนิติบัญญัติ อำานาจบริหารเหนือ
ดินแดนดังกล่าว
 - การให้สัมปทานแก่บริษัทต่างชาติ เพื่อขุดเจาะน้ำามัน สำารวจแร่ หรือ
ทำาการประมง
 - การใช้อำานาจรัฐทางอาญาเหนือการกระทำาบนดินแดนนั้น
 - การทำาสนธิสัญญากับรัฐอื่นซึ่งเป็นการแสดงถึงการยอมรับอำานาจ
อธิปไตยเหนือดินแดนนั้น
 - การเข้าไปสอบสวนเหตุการณต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริเวณน่านน้ำาใกล้
ดินแดนหรือเกาะนั้น
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 - การพิมพแผนที่เผยแพร่ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐนั้นเป็นเจ้าของดินแดน
นั้น ฯลฯ
 2. การได้มาซึ่งดินแดนของรัฐโดยใช้หลักการยอมรับโดยปริยายหรือ
ไม่มีข้อโต้แย้ง (Acquiescence) และการประท้วงหรือคัดค้าน (Protest)
 รัฐอาจได้มาซึ่งดินแดนโดยพิจารณาจากการกระทำา หรือปฏิกิริยา 
(Reaction) ของรัฐอีกฝ่ายหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิกิริยาของรัฐที่ได้อ้าง
อำานาจอธิปไตยเหนือดินแดนนั้นอยู่ด้วย ยกตัวอย่างเช่น หากรัฐ A อ้างอำานาจ
อธิปไตยเหนือดินแดนแห่งหนึ่ง และได้คัดค้านหรือต่อต้านรัฐ B ซึ่งได้ใช้อำานาจ
อธิปไตยเหนือดินแดนนั้น การกระทำาเช่นว่านั้นจะมีผลทำาให้ข้อกล่าวอ้างการใช้
อำานาจอธิปไตยเหนือดินแดนของรัฐ B อ่อนลงไปอย่างมาก ในทางตรงกันข้าม 
หากรัฐ A มิได้ทำาการคัดค้าน หรือต่อต้านการใช้อำานาจอธิปไตยของรัฐ B แต่
อย่างใด เช่นนี้แล้ว กฎหมายถือว่ารัฐ A ได้ยอมรับการใช้อำานาจอธิปไตยเหนือ 
ดินแดนนั้นของรัฐ B โดยปริยาย (acquiescence) ทำาให้รัฐ B ได้มาซึ่งอำานาจ
อธิปไตยเหนือดินแดนดังกล่าว
 ศาลโลกเคยใช้หลักนี้ในคดีกรีนแลนดตะวันออก (Eastern Green-
land Case, PCIJ 1933) และคดีปราสาทพระวิหาร (The Temple of 
Preah Vihear Case, ICJ 1962)
 Eastern Greenland Case-ศาลสถิตยยุติธรรมระหว่างประเทศ 
เห็นว่าการยอมรัฐโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของนอรเวยผูกพันนอรเวยไม่ให้แย้ง
สิทธิเหนือเกาะกรีนแลนดของเดนมารก
 The Temple of Preah Vihear Case-ศาลยุติธรรมระหว่าง 
ประเทศตัดสินว่า ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อำานาจอธิปไตยของ
กัมพูชา (The Temple of Preah Vihear is situated in the territory 
under sovereignty of Cambodia) โดยศาลนำาหลักการยอมรับโดยปริยาย
หรือไม่มีข้อโต้แย้ง (Acquiescence) หลักการยอมรับ (Recognition) และ
หลักการถูกตัดสิทธิ์ (Preclusion) หรือหลักกฎหมายปิดปาก (Estoppel) มา
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ใช้ในการตัดสิน ดังนี้
 Acquiescence : “(Even of no acknowledgment were 
made by Thailand), it is clear that the circumstances were such 
as called for some reaction8, within a reasonable period, on 
the part of the Siamese authorities, if they wished to disagree 
with the map or had any serious questions to raise in regard 
to it. They did not do so, either then or for many years, and 
thereby must be held to have acquiesced.9” 
 Recognition : “Looking at the incident as a whole, 
it appears to have amounted to a tacit recognition by Siam 
of the sovereignty of Cambodia (under a French Protectorate) 
over Preah Vihear10, through a failure to react in anyway, on 
an occasion that called for a reaction in order to affirm or 
preserve title in the face of an obvious rival claim.”
  Estoppel : “Even if there were any doubt as to 
Siam’s acceptance of the map in 1908, Thailand is now pre-
clude by her conduct from asserting that she did not accept 
it11. She has, for 50 years, enjoyed such benefits as the Treaty 
of 1904 conferred on her, if only the benefit of a stable fron-
tier. France, and through her Cambodia, relied on Thailand’s 
acceptance of the maps; Since neither side can plead error, 
it is immeterial whether or not this reliance was based on a 

 8 เน้นโดยผู้เขียน 
 9 เน้นโดยผู้เขียน
 10 เน้นโดยผู้เขียน
 11 เน้นโดยผู้เขียน
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belief that the map was correct.”
 ดังนั้นจะเห็นว่า จากหลักกฎหมายในข้อนี้ประกอบกับแนวโน้มของการ
ใช้หลักกฎหมายนี้ในปัจจุบันโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศดังได้กล่าวแล้ว 
ทำาให้รัฐในกรณีพิพาทเหนือหมู่เกาะสแปรตลียจะทำาการประท้วงหรือคัดค้าน
เสมอเมื่อรัฐนั้นเห็นว่ามีการละเมิดสิทธิหรืออำานาจอธิปไตยของตน
 3. ความใกล้เคียงในทางภูมิศาสตร์ (Geographic Contiguity)
 มีรัฐบางรัฐที่อ้างสิทธิ์เหนือเกาะบางเกาะในหมู่เกาะสแปรตลียโดยอ้าง
หลักสภาพที่ตั้งใกล้เคียงทางภูมิศาสตร (Geographic Contiguity) เช่น 
ฟิลิปปินสอ้างว่าเกาะ Kalayaan ซึ่ง Thomas Cloma ค้นพบตั้งอยู่ในเขต
เศรษฐกิจจำาเพาะและเขตไหล่ทวีปของฟิลิปปินส เช่นเดียวกับมาเลเซียที่อ้างว่า
เกาะบางเกาะและลักษณะทางภูมิศาสตร (Geographic Features) บางอย่าง
ในบริเวณหมู่เกาะสแปรตลียตั้งอยู่ในเขตไหลทวีปและเขตเศรษฐกิจจำาเพาะของ
ตน ดังนั้นเกาะเหล่านี้ก็ควรเป็นของตนด้วยตามหลักแห่งความยุติธรรม (fair-
ness) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกาะ หรือลักษณะทางภูมิศาสตรนั้นยังไม่เคยมีรัฐ
ใดเข้าครอบครอง หรือควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพมาก่อน
 สำาหรับปัญหานี้ถ้าพิจารณาตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศจะเห็น
ว่า การกล่าวอ้างความใกล้เคียงทางภูมิศาสตรแต่เพียงประการเดียวมิใช่ฐาน
ทางกฎหมายที่จะทำาให้รัฐได้มาซึ่งดินแดน รัฐที่อ้างสิทธิ์ยังคงจำาต้องเข้าไป
ใช้อำานาจอธิปไตยอย่างต่อเนื่อง สงบ และมีประสิทธิภาพเหนือเกาะซึ่งเป็น 
ดินแดนที่ไม่มีเจ้าของ (terra nullius) นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกาะนั้นมี
รัฐอื่นอ้างอธิปไตยอยู่ด้วยในขณะเดียวกัน
 4. การได้มาซึ่งดินแดนจากการยึดครองโดยการรบชนะ-ใช้กำาลัง 
(Use of Force-Conquest)
 แนวคิดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งดินแดนจากการยึดครองโดยการรบชนะ
หรือใช้กำาลังเกิดจากการที่รัฐใดรัฐหนึ่งได้เข้ายึดครองดินแดนของรัฐอื่น โดย
สามารถใช้อำานาจอธิปไตยเหนือดินแดนนั้น ในสมัยก่อนอาจยึดครองโดยการ
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รบ การใช้กำาลังจนได้รับชัยชนะแล้วผนวกดินแดนนั้นเข้ากับรัฐตนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งของดินแดนรัฐที่ยึดครอง แต่ในปัจจุบันการใช้กำาลังเข้ายึดครองเป็นสิ่ง
ต้องห้าม ดังปรากฏในมาตรา 10 ของกติกาสันนิบาตชาติ (League of Na-
tions Covenant) อีกทั้งปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาทั่วไปว่าด้วยการยุติสงคราม 
ค.ศ. 1928 (General Treaty for the Renunciation of War of 1928) 
และโดยกฎบัตรสหประชาชาติ (The United Nations Charter) และ
ข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการรุกราน ค.ศ. 1974 (1974 
G.A. Resolution on “Aggression”) อีกทั้งวิวัฒนาการของกฎหมาย
จารีตประเพณีระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการ
บัญญัติข้อบทในส่วนที่เกี่ยวกับการยึดครองดินแดนไว้ในปฏิญญาว่าด้วยหลัก
กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งยอมรับโดยสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในปี 1970 
(1970 Declaration of Principles of International Law) ด้วย
 UN Charter : ข้อ 2 (4) 
 “All Members shall refrain in their international relations 
from the threat or use of force against the territorial integrity 
or political independence of any state, or in any other manner 
inconsistent with the purposes of the United Nations.”
 Declaration of Principles of International Law, 1970 
provides that :
 “The territory of a state shall not be the object of ac-
quisition by another state resulting from the threat or use of 
force. No territorial acquisition resulting from the threat or 
use of force shall be recognized as legal.”
 กล่าวโดยสรุปคือ การใช้กำาลังเพื่อให้ได้มาซึ่งดินแดนของรัฐอื่นนั้น
เป็นการกระทำาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศและจะไม่มีการรับรองการ
ได้มาซึ่งดินแดนโดยการใช้กำาลัง
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 เกี่ยวกับปัญหาการใช้กำาลังเพื่อให้ได้มาซึ่งดินแดนของรัฐในทะเลจีนใต้
พบว่า ในเดือนมีนาคม ค.ศ. 1988 จีนเคยใช้กำาลังปะทะกับเวียดนามใกล้ Fiery 
Cross Reef ทำาให้เรือเวียดนามจมลง 3 ลำา กะลาสีเรือสูญหายไป 72 คน 
แล้วจีนก็เข้าครอบครองเกาะ 7 เกาะ และต่อมาอีก 2 เกาะ12 นอกจากนี้ จีน
ได้ใช้กำาลังโดยขับไล่เวียดนามออกไปจากหมู่เกาะพาราเซล (Paracels) และ
เข้าครอบครองหมู่เกาะนั้นในปี ค.ศ. 1974 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการกระทำาของจีน
ไม่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศและไม่ทำาให้จีนได้มาซึ่งดินแดนของเกาะ
ดังกล่าวตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
 5. การได้มาซึ่งดินแดนจากการยกให้จากรัฐอื่น (Cession)
 การได้มาซึ่งดินแดนจากการยกให้จากรัฐอื่น (Cession) หมายถึง 
การที่รัฐเจ้าของดินแดนได้โอนอำานาจอธิปไตยเหนือดินแดนให้แก่รัฐผู้รับโอน 
จากเหตุการณในประวัติศาสตร ปรากฏการณยกหรือโอนดินแดนให้รัฐอื่นหลาย
ตัวอย่าง ซึ่งการยกหรือโอนดินแดนให้นี้อาจมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ อาจเป็น
ลักษณะของการขายหรือการยกให้ก็ได้ เช่น กรณีรัสเซียขายอลาสก้าให้แก่
สหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1867  สเปนขายเกาะ Caroline ให้แก่เยอรมนี การยก
หรือโอนดินแดนให้อาจเกิดจากความตกลงระงับข้อพิพาททางเขตแดน หรืออาจ
เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการหรือตระเตรียมการบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่น ความ
ตกลงระหว่างสหราชอาณาจักรกับจีนในปี ค.ศ. 1984 ซึ่งสหราชอาณาจักรโอน
อำานาจอธิปไตยเหนือเกาะฮ่องกงให้แก่จีน หรือการเช่าก็ปรากฏในประวัติศาสตร
หลายครั้ง เช่น จีนให้เยอรมนีเช่าเมืองเกียวเจา ใน ค.ศ. 1898 ให้อังกฤษเช่า
เกาะฮ่องกง ให้ฝรั่งเศสเช่ากวางโจว ให้รัสเซียเช่า Port Arther เป็นต้น
 รูปแบบของการยกดินแดนให้ (Form of Cession) - การโอนหรือ

 12 โปรดดู Leszek Buszynski, “Rising Tensions in the South China 
Sea: Prospects for a Resolution of the Issue,” Security Challenges. 6 
(Winter 2010): 88.



กรณีพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 22

ยกดินแดนให้ กระทำาโดยการทำาสนธิสัญญา (Formal Treaty) ยกตัวอย่าง
เช่น อังกฤษได้มาซึ่งอำานาจอธิปไตยเหนือสิงคโปรโดยสนธิสัญญาการได้มาซึ่ง 
ดินแดนจากการยกให้ของ Sultan of Johor อย่างไรก็ตาม ในกรณีพิพาท
เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย ไม่มีสนธิสัญญาที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งดินแดนจากการ
ยกให้จากรัฐอื่น (Cession)
 ปญัหาหมูเ่กาะสแปรตลียก์บักฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทะเล 
 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล ซึ่งได้แก่ อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (1982 United Nation Convention on 
the Law of the Sea, UNCLOS) 
 จีน เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส และบรูไน ต่างเป็นภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ส่วนไต้หวันไม่อาจเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญานี้ได้ เนื่องจากไต้หวันไม่ได้รับการรับรองสถานะความเป็นรัฐ
จากสหประชาชาติ อย่างไรก็ตาม ไต้หวันก็ยังถูกผูกพันโดยบทบัญญัติบางส่วน
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เพราะบทบัญญัติ
เหล่านั้นมีฐานะเป็นกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ (Customary 
International Law) ดังนั้น จึงต้องมาศึกษาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เพื่อจะได้พิจารณากรอบทางกฎหมายตามที่รัฐคู่กรณี
ต่างๆ กล่าวอ้าง
 เมื่อได้ศึกษาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพบว่า 
มีบทบัญญัติหรือหลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
กรณีพิพาทเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย ดังนี้
 1. เขตทางทะเล (Maritime Zone)
 เขตทางทะเลซึ่งมีความเกี่ยวข้องและต้องนำามาพิจารณาในกรณีปัญหา
หมู่เกาะ สแปรตลีย ได้แก่ ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) เขตเศรษฐกิจ
จำาเพาะ (Exclusive Economic Zone, EEZ) และไหล่ทวีป (Continental 
Shelf)
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 เนื่องจากเขตทางทะเลทุกเขต ไม่ว่าจะเป็นทะเลอาณาเขต เขต
เศรษฐกิจจำาเพาะ หรือไหล่ทวีป ต้องทำาการวัดจากเส้นฐาน (Baseline) เสมอ 
ดังนั้น ในเบื้องต้นต้องมาทำาความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นฐานเสียก่อน
 1.1 เส้นฐาน (Baseline) 
 เส้นฐานหมายถึง เกณฑหรือฐานที่ใช้ในการวัดความกว้างของเขตต่างๆ 
ทางทะเล เส้นฐานมี 2 ประเภท คือ เส้นฐานปกติ (Normal Baseline) ซึ่ง
ได้แก่ เส้นแนวน้ำาลดตลอดฝั่ง13 นอกจากนี้ ข้อ 7 ของอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ยังอนุญาตให้ใช้เส้นฐานตรง (Straight 
Baseline) ในกรณีที่แนวฝั่งทะเลเว้าแหว่งและตัดลึกเข้ามามาก หรือถ้ามี
เกาะเรียงรายตามฝั่งทะเลในบริเวณใกล้ชิดติดกับฝั่งทะเลนั้น อาจนำาวิธีการลาก 
เส้นฐานตรงเชื่อมจุดที่เหมาะสมมาใช้ในการลากเส้นฐาน อย่างไรก็ตามการลาก
เส้นฐานตรงต่างๆ จะต้องไม่หักเหไปจากทิศทางโดยทั่วไปของฝั่งทะเลจนเกิน
สมควร และบริเวณทะเลซึ่งอยู่ภายในเส้นเหล่านั้นต้องมีความสัมพันธกับผืน- 
แผ่นดินอย่างใกล้ชิดเพียงพอที่จะอยู่ใต้บังคับแห่งระบอบน่านน้ำาภายในได้14 
 ใน Case Concerning Maritime Delimitation and Ter-
ritorial Questions ระหว่างกาตารและบาหเรน ในปี ค.ศ. 2001 ศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) ได้กล่าวว่า 
หลักเกณฑใน ข้อ 7 นี้ ต้องตีความอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามในความเป็น
จริง รัฐส่วนใหญ่ในเอเซียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้มักตีความข้อบทใน
มาตรา 7 อย่างกว้างขวางและพบว่าเส้นฐานตรงที่ลากตามชายฝั่งของจีน ไต้หวัน 
เวียดนาม และมาเลเซีย ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑในข้อ 7 นี้
 ส่วนฟิลิปปินสนำาหลักเกณฑเส้นฐานแบบใหม่มาใช้ในปี ค.ศ. 2009 ซึ่ง 
ได้แก่ เส้นฐานหมู่เกาะ (Archipelagic Baselines) เนื่องจากฟิลิปปินส

 13 โปรดดู ข้อ 5 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
 14 โปรดดู ข้อ 7 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
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เป็นรัฐหมู่เกาะ (Archipelagic State) ตามระบอบรัฐหมู่เกาะตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่ง ข้อ 47 ของอนุสัญญาฯ เปิด 
โอกาสให้รัฐหมู่เกาะลากเส้นฐานหมู่เกาะเป็นเส้นตรง (Straight Archipe-
lagic Baselines) เชื่อมต่อจุดนอกสุดของเกาะที่ตั้งอยู่นอกสุดกับโขดหินที่
โผล่พ้นน้ำาของหมู่เกาะและความยาวของเส้นฐานที่ว่าจะต้องไม่เกิน 100 ไมล
ทะเล ยกเว้นไม่เกินร้อยละ 3 ของจำานวนทั้งหมดของเส้นฐานที่ปิดล้อมหมู่เกาะ
ใดๆ อาจเกินความยาวนั้นได้จนกระทั่งถึงความยาวมากที่สุดเพียง 125 ไมลทะเล 
นอกจากนี้การลากเส้นฐานเช่นว่านั้นจะต้องไม่หักเหไปมากจนเกินสมควรจาก
รูปลักษณทั่วไปของหมู่เกาะ15 ทั้งนี้จากรายงานเบื้องต้นพบว่าการลากเส้นฐาน 
หมู่ เกาะของฟิลิปปินส เป็นไปตามหลักเกณฑที่ กำ าหนดไว้ในอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
 1.2 ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea)
 ทะเลอาณาเขต หมายถึง ทะเลที่ประชิดชายฝั่ง โดยอยู่ถัดออกมาจาก
น่านน้ำาภายใน (Internal Water) และมีความกว้างออกไปในทะเลได้ไม่เกิน 
12 ไมลทะเลจากเส้นฐาน รัฐชายฝั่งมีอำานาจอธิปไตยเหนืออาณาเขต ซึ่งหมาย
รวมไปถึงห้วงอากาศ (Air Space) พื้นดินท้องทะเล (Seabed) และดินใต้
พื้นดินท้องทะเล (Subsoil) โดยรัฐมีสิทธิอ้างทะเลอาณาเขตออกไปได้ 12 ไมล
ทะเล หลักเกณฑนี้นอกจากใช้กับดินแดนของรัฐบนพื้นทวีป ยังนำามาใช้กับกรณี
ของเกาะต่างๆ ที่ตั้งห่างออกไปนอกชายฝั่งของรัฐ (Offshore Islands) อีก
ด้วย16  
 การใช้อำานาจอธิปไตยของรัฐเหนือทะเลอาณาเขตนั้น จะต้องเป็นไป
ภายใต้บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
และภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประกอบกัน ซึ่งข้อ

 15 โปรดดู ข้อ 47 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
 16  โปรดดู ข้อ 121 (2) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
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ยกเว้นประการสำาคัญในเรื่องอำานาจอธิปไตยในทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่ง 
ก็คือ เรื่องสิทธิในการผ่านโดยสุจริต (Right of Innocent Passage) ของ
เรือและสิทธิในการผ่านช่องแคบ (Right of Transit Passage) ของเรือ 
และอากาศยานในทะเลอาณาเขต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่องแคบ (Strait) ที่ใช้
สำาหรับการเดินเรือระหว่างประเทศตามที่กำาหนดไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาต ิ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
 กรณีของการกำาหนดขอบเขตของทะเลอาณาเขตระหว่างรัฐซึ่งมีฝั่งทะเล
อยู่ตรงข้ามหรือประชิดกัน อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 
1982 ข้อ 15 ระบุว่า “ในกรณีที่ฝั่งทะเลของรัฐสองรัฐอยู่ตรงข้ามกันหรือประชิด
กัน ถ้าไม่มีความตกลงกันเป็นอย่างอื่น รัฐใดรัฐหนึ่งของสองรัฐนั้นไม่มีสิทธิจะ
ขยายทะเลอาณาเขตของตนเลยเส้นมัธยะ (Median Line) ซึ่งจุดทุกจุดบน
เส้นมัธยะนั้นมีระยะห่างเท่ากันจากจุดที่ใกล้ที่สุดบนเส้นฐาน ซึ่งใช้วัดความกว้าง
ของทะเลอาณาเขตของรัฐทั้งสองแต่ละรัฐ อย่างไรก็ดี บทบัญญัติข้างต้นนี้ไม่ใช้
บังคับแก่กรณีที่มีความจำาเป็นอันเนื่องมาจากเหตุผลแห่งสิทธิทางประวัติศาสตร 
หรือสภาวการณพิเศษอย่างอื่น ในอันที่จะกำาหนดขอบเขตของทะเลอาณาเขต
ของรัฐทั้งสองในลักษณะที่แตกต่างไปจากบทบัญญัตินี้”
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในการกำาหนดขอบเขตของทะเลอาณาเขตระหว่าง
รัฐซึ่งมีฝั่งทะเลอยู่ตรงข้ามกัน เส้นมัธยะ คือ เส้นแบ่งครึ่งของรัฐดังกล่าว โดย
วัดจากเส้นฐาน ซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขตของรัฐที่มีฝั่งทะเลตรง
ข้ามกันนั้น ส่วนกรณีของรัฐที่มีฝั่งทะเลประชิดกัน เส้นมัธยะ ได้แก่ เส้นที่ตั้ง
ฉากกับเส้นฐานของรัฐที่มีฝั่งทะเลประชิดกันนั้น ซึ่งจุดทุกจุดมีระยะเท่ากันจาก
จุดที่ใกล้ที่สุดบนเส้นฐานที่ใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขตของรัฐดังกล่าว 
อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีความจำาเป็นอันเนื่องมาจากเหตุผลทางสิทธิประวัติศาสตร 
(Historic Title) หรือสภาวการณพิเศษ (Special Circumstances) อย่าง
อื่น ก็ให้กำาหนดขอบเขตของทะเลอาณาเขตเป็นอย่างอื่นได้
 ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1979 จีนประกาศอาณาเขตทางทะเลของตนใน
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อ่าวตังเกี๋ยโดยอาศัยเส้นมัธยะ (Median Line) ในปี ค.ศ. 1982 เวียดนาม
ได้ประกาศเส้นฐานและทะเลอาณาเขตทางตะวันตกของเส้นพรมแดนว่าเป็น 
น่านน้ำาประวัติศาสตรและน่านน้ำาภายในของเวียดนาม
 1.3 เขตเศรษฐกิจจำาเพาะ (Exclusive Economic Zone, EEZ) 
 รัฐมีสิทธิอ้างเขตเศรษฐกิจจำาเพาะออกไปได้ 200 ไมลทะเลจากเส้น- 
ฐานที่ใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต เขตเศรษฐกิจจำาเพาะเป็นระบอบที่
เป็นของตัวเอง (Sui Generis Regime) คือมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร 
เขตเศรษฐกิจจำาเพาะแตกต่างจากทั้งทะเลอาณาเขตและทะเลหลวง กล่าวคือ 
ทะเลอาณาเขตรัฐชายฝั่งมีอำานาจอธิปไตย เว้นแต่ยอมรับการใช้สิทธิผ่านโดย
สุจริตของเรือต่างชาติ ส่วนในทะเลหลวงรัฐทุกรัฐมีเสรีภาพในการใช้ทะเลหลวง
เหมือนกันหมด
 Sui Generis ในเขตเศรษฐกิจจำาเพาะเป็นเรื่องที่รัฐชายฝั่งมีสิทธิ
อธิปไตย (Sovereign Right) เพื่อความมุ่งประสงคในการสำารวจและแสวง
ประโยชน การอนุรักษ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มี
ชีวิตในน้ำาเหนือพื้นดินท้องทะเลและในพื้นดินท้องทะเลกับดินใต้ผิวดินของ 
พื้นดินท้องทะเลนั้น และมีสิทธิอธิปไตยในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อ
การแสวงประโยชนและสำารวจทางเศรษฐกิจในเขต อาทิเช่น การผลิตพลังงาน
จากน้ำา กระแสน้ำาและลม นอกจากนี้รัฐชายฝั่งยังมีเขตอำานาจ (Jurisdiction) 
เกี่ยวกับการสร้างและการใช้เกาะเทียม สิ่งติดตั้งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ การวิจัย
วิทยาศาสตรทางทะเล การคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล
 ส่วนรัฐทั้งปวงที่เป็นรัฐชายฝั่งหรือรัฐไร้ฝั่งทะเลย่อมอุปโภคเสรีภาพใน
การเดินเรือและการบินผ่าน รวมทั้งการวางสายเคเบิลและท่อใต้ทะเล และการ
ใช้ทะเลในทางอื่นที่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับเสรีภาพเหล่านี้
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า จากหลักเกณฑดังกล่าวที่ให้สิทธิรัฐอ้างเขตเศรษฐกิจ
จำาเพาะออกไป 200 ไมลทะเลจากดินแดนทางบก รวมถึงเกาะต่างๆ ที่ตั้งอยู่
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ในทะเล17 ย่อมทำาให้รัฐต่างๆ ที่อ้างสิทธิ์เหนือเกาะต่างๆ ในบริเวณหมู่เกาะ 
สแปรตลียเล็งเห็นถึงความสำาคัญของหมู่เกาะนี้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตที่คาดว่ามีจำานวนมหาศาล
ในบริเวณหมู่เกาะนี้ รวมถึงการได้มาซึ่งอำานาจรัฐ (Jurisdiction) ในด้าน
ต่างๆ ทำาให้รัฐเหล่านั้นพยายามกล่าวอ้างและยืนยันสิทธิของตนให้ชัดเจนและ
หนักแน่นมากยิ่งขึ้น
 1.4 ไหล่ทวีป (Continental Shelf)
 ไหล่ทวีปของรัฐชายฝั่งประกอบด้วย พื้นดินท้องทะเลและดินใต้ผิว- 
ดินของบริเวณใต้ทะเล ซึ่งขยายเลยทะเลอาณาเขตของรัฐตลอดส่วนต่อออกไป
ตามธรรมชาติ (Natural Prolongation) ของดินแดนทางบกของตนจนถึง 
ริมนอกของขอบทวีป หรือจนกระทั่งถึงระยะ 200 ไมลทะเลจากเส้นฐาน ซึ่งใช้
วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต ในกรณีที่ริมนอกขอบทวีปขยายไปไม่ถึงระยะ
นั้นรัฐชายฝั่งยังมีสิทธิอธิปไตย (Sovereign Right) เหนือไหล่ทวีป เพื่อความ
มุ่งประสงคในการสำารวจไหล่ทวีปและแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
จากไหล่ทวีป
 ดังนั้นจะเห็นว่า หากไหล่ทวีปของรัฐขยายออกไปไม่เกิน 200 ไมลทะเล 
ก็จะมีการทับซ้อนกันของระบอบเขตเศรษฐกิจจำาเพาะและระบอบไหล่ทวีป
เนื่องจากทั้งสองระบอบให้สิทธิอธิปไตย (Sovereign Right) แก่รัฐในการ
สำารวจและแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นดินท้องทะเลและดิน
ใต้ผิวดินของบริเวณใต้ทะเล อย่างไรก็ตาม ระบอบไหล่ทวีปจะมีความสำาคัญ
ต่อรัฐที่มีไหล่ทวีปขยายออกไปเกินกว่า 200 ไมลทะเล เนื่องจาก ข้อ 76 ของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เปิดโอกาสให้รัฐอ้าง
สิทธิ์เหนือไหล่ทวีปส่วนที่เกิน 200 ไมลทะเลออกไปแต่ต้องไม่เกิน 350 ไมล

 17 โปรดดู ข้อ 121 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งจะ
กล่าวถึงในรายละเอียดต่อไป
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ทะเลจากเส้นฐานที่ใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต หรือจะต้องอยู่ห่างไม่
เกิน 100 ไมลทะเลจากเส้นน้ำาลึกเท่า 2,500 เมตร ซึ่งเป็นเส้นเชื่อมต่อความ
ลึก 2,500 เมตร ในกรณีรัฐชายฝั่งมีความจำานงที่จะกำาหนดขอบเขตด้านนอกของ
ไหล่ทวีปของตนเลย 200 ไมลทะเล ตาม ข้อ 76 นี้ ให้รัฐชายฝั่งเสนอรายงาน
ของขอบเขตเช่นว่าแก่คณะกรรมาธิการกำาหนดขอบเขตของไหล่ทวีป (Com-
mission on the Limits of the Continental Shelf) พร้อมด้วยข้อมูล
สนับสนุนทางวิทยาศาสตรและทางเทคนิคโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ไม่
ว่าในกรณีใดก็ตามต้องกระทำาภายใน 10 ปี นับตั้งแต่อนุสัญญาสหประชาชาติว่า
ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 มีผลใช้บังคับกับรัฐนั้น18 ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 
11 รัฐภาคีแห่งอนุสัญญานี้ได้ตกลงกันว่าระยะเวลา 10 ปี ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 
15 พฤษภาคม ค.ศ. 1999 ดังนั้นหากรัฐภาคีประสงคจะใช้สิทธินี้ก็ต้องกระทำา
การภายในวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2009
 1.5 การเสนอรายการของขอบเขตไหล่ทวีปที่ขยายออกไปปี ค.ศ. 
2009
 ดังได้กล่าวแล้วว่า ข้อ 76 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 เปิดโอกาสให้รัฐที่มีไหล่ทวีปกว้างสามารถอ้างสิทธิ์เหนือ
ไหล่ทวีปส่วนที่เกิน 200 ไมลทะเลออกไปได้ แต่ต้องไม่เกิน 350 ไมลทะเล 
จากเส้นฐานที่ใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต หรือจะต้องอยู่ห่างไม่เกิน 100 
ไมลทะเลจากเส้นน้ำาลึกเท่า 2,500 เมตร ซึ่งเป็นเส้นเชื่อมต่อความลึก 2,500 
เมตร โดยรัฐนั้นจะต้องเสนอรายการของขอบเขตเช่นว่าแก่คณะกรรมาธิการ
กำาหนดขอบเขตของไหล่ทวีป (Commission on the Limits of the 
Continental Shelf) ซึ่งคณะกรรมาธิการนี้เป็นองคกรที่ประกอบด้วยสมาชิก 
21 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส หรืออุทกศาสตร ซึ่ง

 18 โปรดดู ข้อ 4 ในภาคผนวก 2 : คณะกรรมาธิการกำาหนดขอบเขตของไหล่ทวีป
ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
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รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เลือกตั้งขึ้นจาก 
คนชาติของตน ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส่วนตัว ทั้งนี้โดยคำานึงตามควรถึง
ความจำาเป็นที่จะให้มีผู้แทนตามเขตภูมิศาสตรอย่างเป็นธรรม19 
 ภายใต้การดำาเนินการของคณะกรรมาธิการกำาหนดขอบเขตของไหล่ทวีป
ทำาให้รัฐชายฝั่งต้องเสนอข้อมูลและข้อสนเทศอื่นเกี่ยวกับขอบนอกสุดของ
ไหล่ทวีปในบริเวณที่ขอบเขตเหล่านั้นขยายเลย 200 ไมลทะเล ภายในวันที่ 13 
เมษายน ค.ศ. 2009 หากรัฐชายฝั่งมีความจำานงที่จะกำาหนดขอบเขตด้านนอกของ
ไหล่ทวีปเลย 200 ไมลทะเลออกไป
 รฐัผูอ้า้งสทิธิใ์นกรณพีพิาทเหนอืหมูเ่กาะสแปรตลยีหลายรฐัไดย้ืน่คำารอ้ง
เสนอข้อมูลและข้อสนเทศเกี่ยวกับขอบนอกสุดของไหล่ทวีปที่ขยายออกไปเกิน 
200 ไมลทะเล ต่อคณะกรรมาธิการกำาหนดขอบเขตของไหล่ทวีปตามกำาหนด คือ 
ภายในวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2009 ซึ่งปรากฏว่าเมื่อคำาร้องของรัฐหนึ่งได้รวม
พื้นที่ซึ่งอยู่รอบๆ สิ่งที่อีกรัฐหนึ่งอ้างสิทธิ์อยู่ด้วย รัฐที่คาดว่าตนเองจะถูกกระทบ
นี้ก็ได้ยื่น Notes Verbale ต่อเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อแสดงการคัดค้าน
และปกป้องสิทธิของตน
 ในปี ค.ศ. 2009 มาเลเซียและเวียดนามได้ยื่นคำาร้องฯ ร่วมกัน และ
ต่อมาเวียดนามได้ยื่นคำาร้องเพิ่มเติมอีกด้วย ในขณะที่ฟิลิปปินสได้ผ่านกฎหมาย
ว่าด้วยเส้นฐานหมู่เกาะ (archipelagic baselines) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 นอกจาก
นี้ฟิลิปปินสยังคัดค้านการยื่นคำาร้องฯ ของเวียดนามและมาเลเซีย และสงวนสิทธิ
ที่จะยื่นคำาร้องฯ ของตนภายหลัง
 สำาหรับจีนนั้น จีนไม่เพียงแต่ทำาคำาคัดค้านการยื่นคำาร้องฯ ของมาเลเซีย 
เวียดนามและฟิลิปปินส แต่จีนยังแนบแผนที่ที่แสดงถึงการอ้างสิทธิ์เหนือบริเวณ
พื้นที่ตามรูปตัวยู (u-shaped) ซึ่งรวมอาณาบริเวณทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด

 19 โปรดดู ภาคผนวก 2 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
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 จากที่กล่าวมาในเรื่องเขตทางทะเลจะเห็นได้ว่า การใช้เขตอำานาจ (Ju-
risdiction) ของรัฐเหนือเขตทางทะเลมีความสำาคัญต่อรัฐไม่น้อยไปกว่าการใช้
เขตอำานาจเหนือดินแดน เนื่องจากทะเลเป็นบริเวณที่มีความสำาคัญต่อรัฐชายฝั่ง
ในด้านการเดินเรือ ความมั่นคง การวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล การคุ้มครอง
และการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต การนำาหลักในอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเลมาใช้เพื่อ
แก้ไขปัญหาในหมู่เกาะสแปรตลียในเรื่องเขตทางทะเล ดังจะเห็นได้ว่า ประเทศ
มาเลเซียได้อ้างว่าตนมีอำานาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย โดยการอ้าง
อาณาเขตทางทะเลและเขตไหล่ทวีปโดยเอาหินโสโครก แนวปะการังในหมู่เกาะ
สแปรตลียเป็นของตน อ้างสิทธิในไหล่ทวีปยาวไปถึงหมู่เกาะสแปรตลีย20 ซึ่ง 
ซ้ำาซ้อนกับอาณาเขตของจีน ไต้หวัน เวียดนาม ฟิลิปปินส บรูไน ซึ่งการอ้างเขต
ไหล่ทวีปครอบคลุมลักษณะทางภูมิศาสตร 11 แห่ง ในหมู่เกาะสแปรตลียของ
มาเลเซียได้รับอิทธิพลจากคำาพิพากษาของศาลอนุญาโตตุลาการ ในการพิจารณา
ปัญหาลักษณะทางภูมิศาสตรที่อยู่ในเขตไหล่ทวีประหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส 
ในปี ค.ศ. 1978 ซึ่งศาลอนุญาโตตุลาการได้ตัดสินให้ลักษณะทางภูมิศาสตรนั้น
เป็นของอังกฤษ โดยให้ความสำาคัญแก่ปัจจัยทางภูมิศาสตรตามมาตรา 6 ของ
อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 ว่าด้วยไหล่ทวีป
 ส่วนบรูไนอ้างกรรมสิทธิ์โดยอาศัยกฎหมายเรื่องการกำาหนดเขตไหล่ทวีป
ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 อันมีอิทธิพลมาจาก
คำาพิพากษาในคดีที่อังกฤษชนะฝรั่งเศสเช่นเดียวกับมาเลเซีย โดยอ้างว่าลักษณะ
ทางภูมิศาสตรนั้นอยู่ในเขตไหล่ทวีปของตน

 20 อย่างไรก็ตาม รัฐชายฝั่งมีเพียงสิทธิอธิปไตย (Sovereign Right) เหนือไหล่- 
ทวีป ทำาให้รัฐผู้อ้างสิทธินั้นยังจำาต้องเข้าไปครอบครองลักษณะทางภูมิศาสตรนั้นอย่างมี 
ประสิทธิภาพเพื่อได้มาซึ่งดินแดนนั้นตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
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 2. เกาะและโขดหิน (Islands and Rocks)
 คำาว่า “เกาะ” มีนิยามอยู่ใน ข้อ 121 ของอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เกาะ คือ บริเวณแผ่นดินที่ก่อตัวขึ้นตาม
ธรรมชาติ โดยมีน้ำาล้อมรอบ ซึ่งอยู่เหนือน้ำาในขณะที่น้ำาขึ้นสูงสุด เกาะสามารถ
มีเขตทางทะเล คือ มีทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจำาเพาะและ
ไหล่ทวีปได้เช่นเดียวกับดินแดนทางบกอื่น21 โดยมีข้อยกเว้นใน ข้อ 121 (3) 
ว่า โขดหินซึ่งโดยสภาพแล้วมนุษยไม่สามารถอยู่อาศัยหรือยังชีพทางเศรษฐกิจ
ได้ จะไม่มีเขตเศรษฐกิจจำาเพาะหรือไหล่ทวีป
 ดังได้กล่าวแล้วว่า สแปรตลียเป็นกลุ่มของเกาะที่ประกอบด้วยเกาะ 
โขดหิน แนวหินปะการัง สันทราย ฯลฯ กว่า 150 แห่ง แต่มีเพียงไม่ถึง 50 
แห่งที่มีลักษณะเป็นเกาะตามความหมายที่นิยามไว้ใน ข้อ 121 (1) คือ เป็น
บรเิวณแผน่ดนิทีก่อ่ตวัขึน้ตามธรรมชาต ิโดยมนี้ำาลอ้มรอบ ซึง่อยูเ่หนอืน้ำาในขณะ 
น้ำาขึ้นสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการประมาณการกันว่า เกาะส่วนใหญ่เหล่านี้มีขนาด
เล็กมากจนควรจัดให้เป็นประเภทหินโสโครก (Rocks) ซึ่งโดยสภาพแล้วมนุษย
ไม่สามารถอยู่อาศัยหรือยังชีพทางเศรษฐกิจได้ตาม ข้อ 121 (3) ดังนั้นจึงไม่อาจ
มีเขตเศรษฐกิจจำาเพาะหรือไหล่ทวีปได้
 อันที่จริงลักษณะทางภูมิศาสตรส่วนใหญ่ในบริเวณหมู่เกาะสแปรตลีย
ไม่ได้เป็นเกาะ เพราะอยู่ใต้น้ำาในขณะน้ำาขึ้นสูงสุด ลักษณะทางภูมิศาสตรบาง
แห่งมีลักษณะเป็นพื้นที่เหนือน้ำาขณะน้ำาลด (low-tide elevations) ซึ่งก็
หมายความว่าพื้นที่ดังกล่าวจะอยู่ใต้น้ำาขณะน้ำาขึ้นสูงสุดแต่จะอยู่เหนือน้ำาขณะ
น้ำาลด ซึ่งหากพิจารณาหลักเกณฑจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 ก็จะพบว่าไม่มีบทบัญญัติที่ให้สิทธิรัฐในการอ้างเขตทางทะเล
จากพื้นที่ดังกล่าว แม้แต่ความกว้าง 12 ไมลทะเล ของทะเลอาณาเขต รัฐก ็
มิอาจอ้างได้

 21 โปรดดู ข้อ 121 (2) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982



กรณีพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 32

 ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ เมื่อรัฐไม่อาจอ้างเขตทางทะเลจาก
พื้นที่เหนือน้ำาขณะน้ำาลด (low-tide elevations) รัฐจะอ้างอธิปไตยเหนือ
พื้นที่นี้ได้หรือไม่? สำาหรับปัญหานี้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (Interna-
tional Court of Justice) ได้กล่าวไว้ในคดี Case Concerning Sov-
ereignty Over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks 
and South Ledge (Malaysia v. Singapore) 2008 ว่า ไม่ชัดเจน
ว่ามีกฎหมายระหว่างประเทศที่ให้สิทธิรัฐสามารถมีอำานาจอธิปไตยเหนือพื้นที่ 
เหนือน้ำาขณะน้ำาลด (low-tide elevations) อย่างเช่น South Ledge ที่
มีการอ้างถึงในคดีนี้ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าเสียดายว่า ศาลปฏิเสธที่จะกล่าวถึง
ประเด็นนี้ในคดีนั้น22  
 ลักษณะทางภูมิศาสตรอื่นๆ ในบริเวณหมู่เกาะสแปรตลียได้แก่ หิน
โสโครก โขดหินใต้น้ำา (Reefs) สันทรายใต้น้ำา (Shoals) และสันทรายในทะเล 
(Sandbars) ซึง่ไมไ่ดอ้ยูเ่หนอืน้ำาแมใ้นขณะน้ำาลง ลกัษณะทางภมูศิาสตรเหลา่นี้
ไม่อยู่ภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศที่จะอ้างอำานาจอธิปไตยเหนือดินแดน
ได้ และดังนั้นจึงไม่อาจอ้างเขตทางทะเลจากลักษณะทางภูมิศาสตรจำาพวกนี้ได้
 มีคำาถามตามมาว่า หากรัฐจะใช้วิธีถมทะเล (Reclamation) หรือ
ทำาการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนลักษณะทางภูมิศาสตร หรือสิ่งที่อยู่ใต้น้ำาเช่นว่า
เพื่อให้ส่วนที่ถมขึ้นหรือโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำาในขณะน้ำาขึ้นสูงสุดนั้นจะกลายเป็นเกาะ
หรือไม่? ถ้าพิจารณาจากอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
คำาว่า “เกาะ” จะต้องเป็นบริเวณแผ่นดินที่ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติ (naturally 
formed) โดยมีน้ำาล้อมรอบ ซึ่งอยู่เหนือน้ำาในขณะน้ำาขึ้นสูงสุด ดังนั้นสิ่งเหล่านี้
จึงไม่ใช่เกาะ แต่อาจถือว่าเป็นเกาะเทียม (artificial islands) ซึ่งก็จะตกอยู ่

 22 โปรดดู Case Concerning Sovereignty Over Pedra Branca/Pulau 
Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malaysia v. Singapore), 
Judgment, I.C.J. Reports 2008.
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ภายใต้หลักเกณฑของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
ในส่วนว่าด้วยเกาะเทียม สิ่งติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งกล่าวได้ว่า เกาะเทียม สิ่ง
ติดตั้ง และสิ่งก่อสร้างไม่มีสถานะเป็นเกาะ สิ่งเหล่านี้ไม่มีทะเลอาณาเขตเป็น
ของตนเอง รัฐจึงไม่อาจอ้างเขตทางทะเลรอบๆ สิ่งเหล่านี้ แต่รัฐอาจกำาหนด
เขตปลอดภัย (Safety Zone) มีระยะความกว้างไม่เกิน 500 เมตร รอบเกาะ
เทียม สิ่งติดตั้งและสิ่งก่อสร้างเช่นว่า เพื่อประกันความปลอดภัยให้ทั้งแก่การ
เดินเรือและแก่เกาะเทียม สิ่งติดตั้งและสิ่งก่อสร้าง23 
 ดังนั้น ถ้าเราพิจารณาตามหลักเกณฑจากที่กล่าวมา ประกอบกับข้อ- 
เท็จจริงในทางภูมิศาสตรของหมู่เกาะสแปรตลียก็จะพบว่า มีสิ่งที่เรียกว่าเกาะ 
(Islands) ที่อาจมีเขตเศรษฐกิจจำาเพาะและไหล่ทวีปเป็นจำานวนน้อยมาก 
นอกจากนี้มีเกาะเล็กๆ เป็นจำานวนมากที่เรียกว่าโขดหิน (Rocks) ซึ่งโดย
สภาพแล้วมนุษยไม่สามารถอยู่อาศัยหรือยังชีพทางเศรษฐกิจได้ ซึ่งตาม ข้อ 121 
(3) โขดหินเหล่านี้ไม่อาจมีเขตเศรษฐกิจจำาเพาะและไหล่ทวีปได้ มีได้เพียง
ทะเลอาณาเขต 12 ไมลทะเลและเขตต่อเนื่อง (Contiguous Zone) 24 ไมล
ทะเลเท่านั้น โดยภาพรวมแล้วลักษณะทางภูมิศาสตรหรือสิ่งที่มีอยู่ในบริเวณหมู่
เกาะสแปรตลียไม่ใช่เกาะ เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้อยู่เหนือน้ำาขณะน้ำาขึ้นสูงสุด 
สิ่งเหล่านี้จึงไม่อาจมีเขตทางทะเลเป็นของตนเองได้ 
 3. การกำาหนดเขตแดนทางทะเล (Delimitation of Maritime 
Boundary) ในกรณีของเขตเศรษฐกิจจำาเพาะและไหล่ทวีป 
 ข้อ 74 และข้อ 83 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 เป็นเรื่องที่ว่าด้วยการกำาหนดขอบเขตของเขตเศรษฐกิจจำาเพาะและ
ไหล่ทวีประหว่างรัฐที่มีฝั่งทะเลตรงข้ามหรือประชิดกัน
 ข้อ 74 : การกำาหนดขอบเขตของเขตเศรษฐกิจจำาเพาะระหว่างรัฐที่มี
ฝั่งทะเลตรงข้ามหรือประชิดกัน

 23 โปรดดู ข้อ 60 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
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  1. การกำาหนดขอบเขตของเขตเศรษฐกิจจำาเพาะระหว่าง
รัฐที่มีฝั่งทะเลตรงข้ามหรือประชิดกัน ให้กระทำาโดยความตกลงบนมูลฐานของ
กฎหมายระหว่างประเทศ ตามที่อ้างถึงในข้อ 38 แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศ เพื่อให้บรรลุผลอันเที่ยงธรรม
  2. หากไม่สามารถทำาความตกลงกันได้ภายในระยะเวลาอัน
สมควร ให้รัฐที่เกี่ยวข้องใช้วิธีดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้ในภาค 15
  3. ระหวา่งทีย่งัไมบ่รรลคุวามตกลงตามทีก่ำาหนดไวใ้นวรรค 
1 รัฐที่เกี่ยวข้องจะพยายามทุกวิถีทางที่จะจัดทำาข้อตกลงชั่วคราว ซึ่งมีลักษณะที่
ปฏิบัติได้ด้วยเจตนารมณแห่งความเข้าใจและความร่วมมือกัน และในช่วงระยะ
เวลานี้จะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ทำาให้เสื่อมเสียหรือขัดขวางการบรรลุความ
ตกลงสุดท้าย ข้อตกลงเช่นว่าจะไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อการกำาหนดขอบเขตขั้น
สุดท้าย
  4. ในกรณีที่มีความตกลงใช้บังคับอยู่ระหว่างรัฐที่เกี่ยวข้อง 
ให้พิจารณากำาหนดปัญหาเกี่ยวกับการกำาหนดขอบเขตของเขตเศรษฐกิจจำาเพาะ 
ตามบทบัญญัติแห่งความตกลงนั้น
 ข้อ 83 : การกำาหนดขอบเขตของไหล่ทวีประหว่างรัฐที่มีฝั่งทะเลตรง
ข้ามหรือประชิดกัน
  1. การกำาหนดขอบเขตของไหล่ทวีประหว่างรัฐที่มีฝั่งทะเล
ตรงข้ามหรือประชิดกันจะกระทำาโดยความตกลงบนมูลฐานของกฎหมายระหว่าง
ประเทศ ตามที่อ้างถึงในข้อ 38 แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เพื่อ
ให้บรรลุผลอันเที่ยงธรรม
  2. หากไม่สามารถทำาความตกลงกันได้ภายในระยะเวลาอัน
สมควร ให้รัฐที่เกี่ยวข้องใช้วิธีดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้ในภาค 15
  3. ระหวา่งทีย่งัไมบ่รรลคุวามตกลงตามทีก่ำาหนดไวใ้นวรรค 
1 รัฐที่เกี่ยวข้องจะพยายามทุกวิถีทางที่จะจัดทำาข้อตกลงชั่วคราวซึ่งมีลักษณะที่
ปฏิบัติได้ ด้วยเจตนารมณแห่งความเข้าใจและความร่วมมือกัน และในช่วงระยะ
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เวลานี้จะพยายามไม่ทำาให้เสื่อมเสียหรือขัดขวางการทำาความตกลงขั้นสุดท้าย ข้อ
ตกลงเช่นว่าจะไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อการกำาหนดขอบเขตขั้นสุดท้าย
  4. ในกรณีที่มีความตกลงใช้บังคับอยู่ ระหว่างรัฐที่
เกี่ยวข้อง ให้พิจารณากำาหนดปัญหาเกี่ยวกับการกำาหนดขอบเขตของไหล่ทวีป
ตามบทบัญญัติแห่งความตกลงนั้น
 จะเห็นได้ว่าหลักเกณฑของสองมาตรานี้มีความเหมือนกันทุกประการคือ 
การกำาหนดขอบเขตของเขตเศรษฐกจิจำาเพาะหรอืไหลท่วปีระหวา่งรฐัทีม่ฝีัง่ทะเล
ตรงข้ามหรือประชิดกัน ให้กระทำาโดยความตกลงบนมูลฐานของกฎหมายระหว่าง
ประเทศตามที่อ้างถึงในข้อ 38 แห่งธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ เพื่อ
ให้บรรลุผลอันเที่ยงธรรม
 หลกัดงักลา่วเปน็การกำาหนดเขตเศรษฐกจิจำาเพาะของรฐัทีม่ฝีัง่ทะเลตรง
ข้ามกันหรือประชิดกัน ให้กระทำาโดยความตกลงบนพื้นฐานแห่งกฎหมายระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้บรรลุผลอันเที่ยงธรรม ข้อ 74 นี้ ไม่ผูกพันรัฐในฐานะที่เป็น
กฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ เนื่องจากรัฐต่างๆ มีความเห็นแตกต่าง
เกี่ยวกับหลักเกณฑในการกำาหนดเขตเศรษฐกิจจำาเพาะ ในหมู่เกาะสแปรตลีย
ก็เช่นกัน จึงต้องอาศัยหลักการตกลงกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ข้อ 74 มิได้กำาหนด
หลักเกณฑในการกำาหนดขอบเขตของเขตเศรษฐกิจจำาเพาะระหว่างรัฐที่มีชายฝั่ง
ทะเลอยู่ตรงข้างกันหรือประชิดกันไว้แต่อย่างใด ในขณะที่การกำาหนดขอบเขต
ของทะเลอาณาเขตระหว่างรัฐชายฝั่งทะเลอยู่ตรงข้ามหรือประชิดกัน ได้วางหลัก
เกณฑโดยกำาหนดให้ใช้เส้นมัธยะ (Median Line) ดังได้กล่าวแล้ว24  
 ข้อ 74 ได้เปิดโอกาสให้รัฐต่างๆ สามารถเจรจากำาหนดเขตเศรษฐกิจ

 24 อย่างไรก็ตามแนวปฏิบัติของรัฐต่างๆ ในการกำาหนดเขตเศรษฐกิจจำาเพาะ ได้แก่ 
เส้นมัธยะ (Median Line) ในกรณีของรัฐที่มีฝั่งทะเลอยู่ตรงข้ามกัน เส้นมัธยะ คือเส้น
แบ่งครึ่งเขตเศรษฐกิจจำาเพาะส่วนที่ทับซ้อนกัน ส่วนในกรณีของรัฐที่มีฝั่งทะเลอยู่ประชิดติด
กัน เส้นมัธยะ คือเส้นที่ตั้งฉากกับเส้นฐาน ตัวอย่างบางประเทศที่สนับสนุนหลักเส้นมัธยะ 
ได้แก่ เดนมารก อียิปต แกมเบีย กรีซ ญี่ปุ่น เคนยา เกาหลีเหนือ
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จำาเพาะระหว่างกันได้
 ฉะนั้น กรณีที่อ้างว่าบรูไนและมาเลเซียมีเขตเศรษฐกิจจำาเพาะซ้ำาซ้อน
กัน เมื่อมีการประกาศ EEZ ซึ่งเป็นไปตามข้อ 74 ทั้งบรูไนและมาเลเซียสามารถ
เจรจาตกลงกันได้ โดยอาจมีการเจรจาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย อาจ
กำาหนดใหม้เีขตทบัซอ้นของเขตเศรษฐกจิจำาเพาะ โดยอาจกำาหนดใหเ้ขตทบัซอ้น
เป็นเขตพัฒนาร่วมกัน (Area of Joint Development) โดยทั้งสองประเทศ 
ยังคงไว้ซึ่งสิทธิอธิปไตย (Sovereign Right) เหนือทรัพยากรธรรมชาติและ
เขตอำานาจ (Jurisdiction) เหนือกิจการในเขตเศรษฐกิจจำาเพาะส่วนที่มิได้
ทับซ้อน โดยนำาหลัก Equitable Delimitation มาใช้ เปิดโอกาสให้นำา
พฤติการณพิเศษมาพิจารณาประกอบในการกำาหนดเขตเศรษฐกิจจำาเพาะระหว่าง
ตน ส่วนข้อ 83 การกำาหนดขอบเขตของไหล่ทวีประหว่างรัฐที่มีฝั่งทะเลตรง
ข้ามหรือประชิดกัน การกำาหนดเขตไหล่ทวีประหว่างรัฐที่มีฝั่งทะเลอยู่ตรงข้าม
หรือประชิดกันนั้น อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยไหล่ทวีป ค.ศ. 1958 ได้บัญญัติ
ไว้ในข้อ 6 และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ได้
บัญญัติไว้ในข้อ 83 ซึ่งบทบัญญัติข้อ 83 นั้น บัญญัติไว้เหมือนกันกับข้อบทใน
ข้อ 74 แห่งอนุสัญญาฉบับเดียวกันว่าด้วยการกำาหนดขอบเขตของเขตเศรษฐกิจ
จำาเพาะระหว่างรัฐที่มีฝั่งทะเลตรงข้ามหรือประชิดกัน แต่ข้อบทในข้อ 6 แห่ง
อนุสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยไหล่ทวีป ค.ศ. 1958 แตกต่างจากข้อบทในข้อ 83 
แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
 ลักษณะทางภูมิศาสตรบางแห่งในบริเวณหมู่เกาะสแปรตลียเป็นเกาะ 
(Islands) ซึ่งอาจมีเขตเศรษฐกิจจำาเพาะและไหล่ทวีปของเกาะได้ตาม ข้อ 121 
(1) ประเด็นปัญหาที่ตามมาคือ กรณีที่รัฐพิพาทมีฝั่งทะเลตรงข้ามกันหรือประชิด
กันอาจอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันในเขตเศรษฐกิจจำาเพาะและไหล่ทวีป ลักษณะของ
การอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันอาจเป็นการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันของเขตเศรษฐกิจจำาเพาะ 
ที่วัดจากเส้นฐานตามชายฝั่งของผืนแผ่นดินใหญ่กับเขตเศรษฐกิจจำาเพาะที่
วัดจากเส้นฐานของเกาะต่างๆ หรืออาจเป็นการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันของเขต
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เศรษฐกิจจำาเพาะระหว่างเกาะต่างๆ ก็ได้
 น่าสังเกตว่าปัญหานี้จะทวีความยุ่งยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น หาก
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีรัฐพิพาท 2 รัฐ หรือมากกว่าต่างอ้างว่าเกาะนั้นๆ เป็น
ของตน ที่ว่าจะเกิดความยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจากจะเห็นได้ว่า ตราบใดที่รัฐพิพาท
ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าเกาะพิพาทนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐใด ตราบนั้นก็มิอาจไป
พิจารณาประเด็นการอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันในเขตเศรษฐกิจจำาเพาะและไหล่ทวีป
ที่พิจารณาอยู่นี้ได้เลย เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอยกตัวอย่างคดี Case Concerning 
Sovereignty Over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle 
Rocks and South Ledge (Malaysia v. Singapore) 2008 ที่แสดง
ให้เห็นว่า ก่อนที่รัฐจะไปเจรจาถึงวิธีการกำาหนดเขตแดนทางทะเล ในเบื้องต้น 
ต้องได้ข้อยุติก่อนว่าเกาะนั้นอยู่ภายใต้อำานาจอธิปไตยของรัฐใด
 บทบัญญัติเกี่ยวกับการกำาหนดขอบเขตทางทะเลที่มีความสำาคัญใน
บริเวณหมู่เกาะสแปรตลีย ได้แก่ บทบัญญัติในข้อ 74 และข้อ 83 ของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกำาหนด
ขอบเขตของเขตเศรษฐกิจจำาเพาะและไหล่ทวีประหว่างรัฐที่มีฝั่งทะเลตรงข้าม
หรือประชิดกัน ซึ่งกำาหนดว่ารัฐที่เกี่ยวข้องจะพยายามทุกวิถีทางที่จะจัดทำาข้อ- 
ตกลงชั่วคราวซึ่งมีลักษณะที่ปฏิบัติได้ (provisional arrangements of a 
practical nature) ในระหว่างที่ยังไม่บรรลุความตกลง (agreement) ตามที่
กำาหนดไว้ในวรรค 1 ซึ่งหมายถึงความตกลงสุดท้ายที่ว่าด้วยการกำาหนดขอบเขต
ของเขตเศรษฐกิจจำาเพาะหรือไหล่ทวีประหว่างรัฐนั่นเอง
 บทบัญญัติที่น่าจะทำาให้รัฐผู้กล่าวอ้างสิทธิ์ทับซ้อนกันในเขตเศรษฐกิจ
จำาเพาะและไหล่ทวีปในบริเวณหมู่เกาะสแปรตลียเชื่อว่าตนมีหน้าที่ต้องร่วมมือ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชนร่วมกัน อาทิเช่น การจัดการประมง การคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม การวิจัยทางวิทยาศาสตรทางทะเล เป็นต้น ในระหว่างที่รอการแก้ไข
ปัญหาการกำาหนดเขตแดนเช่นว่านี้ ข้อ 74 (3) มีข้อความดังนี้ 
 “3.  ระหว่างที่ยังไม่บรรลุความตกลงตามที่กำาหนดไว้ในวรรค 1 รัฐที่
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เกี่ยวข้องจะพยายามทุกวิถีทางที่จะจัดทำาข้อตกลงชั่วคราวซึ่งมีลักษณะที่ปฏิบัติ
ได้ด้วยเจตนารมณแห่งความเข้าใจและความร่วมมือกัน และในช่วงระยะเวลา
นี้จะพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ทำาให้เสื่อมเสียหรือขัดขวางการบรรลุความตกลง
สดุทา้ย ขอ้ตกลงเชน่วา่จะไมเ่ปน็การเสือ่มเสยีตอ่การกำาหนดขอบเขตขัน้สดุทา้ย” 
 นอกจากนี้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
ข้อ 74 (2) ยังกำาหนดว่า หากไม่สามารถทำาความตกลงกันได้ภายในระยะเวลา
อันสมควร ให้รัฐที่เกี่ยวข้องใช้วิธีดำาเนินการตามที่กำาหนดไว้ในภาค 1525 ยก
ตัวอย่างเช่น บังคลาเทศเคยใช้ช่องทางในภาค 15 ในการแก้ไขปัญหาการอ้าง
สิทธิ์ทับซ้อนกันทางทะเลในอ่าวเบงกอลกับอินเดียและพม่าในปี ค.ศ. 2009
 อย่างไรก็ตามข้อ 298 ในภาค 15 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กำาหนดว่า “เมื่อลงนาม ให้สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติ
อนุสัญญานี้ หรือในเวลาใดหลังจากนั้น รัฐอาจประกาศเป็นหนังสือโดยไม่
เป็นการเสื่อมเสียต่อพันธกรณีที่เกิดขึ้นตามตอนที่ 126 ว่าตนไม่ยอมรับวิธีการ
ดำาเนินการวิธีหนึ่งวิธีใดหรือหลายวิธีที่บัญญัติไว้ในตอน 227 ในส่วนที่เกี่ยวกับ
ข้อพิพาทประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทดังต่อไปนี้ 
 (เอ) (1) ข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความ หรือการใช้ข้อ 1528, 74 และ 
83 ที่เกี่ยวกับการกำาหนดขอบเขตของเขตแดนทางทะเล หรือที่เกี่ยวข้องกับอ่าว
ประวัติศาสตรหรือสิทธิทางประวัติศาสตร...”
 ความสำาคัญและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่า จีนได้เลือกที่จะไม่ยอมรับ
วิธีดำาเนินการภาคบังคับซึ่งมีการวินิจฉัยที่มีผลบังคับในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาท

 25 ภาค 15 ว่าด้วยการระงับข้อพิพาทและโปรดดูประกอบในหัวข้อเรื่องหลักการ
ระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
 26 ตอน 1 ว่าด้วยบทบัญญัติทั่วไปของการระงับข้อพิพาท
 27 ตอน 2 ว่าด้วยวิธีดำาเนินการภาคบังคับซึ่งมีการวินิจฉัยที่มีผลบังคับ
 28 ข้อ 15 การกำาหนดขอบเขตของทะเลอาณาเขตระหว่างรัฐซึ่งมีฝั่งทะเลอยู่ตรง
ข้ามหรือประชิดกัน
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ในการตีความหรือการใช้บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกำาหนดขอบเขตของเขตแดน
ทางทะเล
 4. ทะเลกึ่งปิด (Semi-Enclosed Sea)
 เมื่อพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตรของหมู่เกาะสแปรตลียซึ่งอยู่ใน
ทะเลจีนใต้ พบว่าเป็นทะเลกึ่งปิดตามข้อ 122 ของอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งกำาหนดว่า  
 “เพื่อความมุ่งประสงคแห่งอนุสัญญานี้ “ทะเลปิดหรือทะเลกึ่งปิด” 
หมายถึง อ่าว แอ่ง หรือทะเลที่ล้อมรอบโดยรัฐสองรัฐ หรือมากกว่า และเชื่อม
กับอีกทะเลหนึ่งหรือมหาสมุทร โดยช่องทางออกแคบ หรือประกอบขึ้นทั้งหมด
หรือส่วนใหญ่ด้วยทะเลอาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจำาเพาะของรัฐชายฝั่งสองรัฐ 
หรือมากกว่า” 
 ส่วนข้อ 123 ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐที่อยู่ติดกับทะเลปิดหรือ 
กึ่งปิด
 “รัฐที่อยู่ติดกับทะเลปิดหรือกึ่งปิดควรร่วมมือกันในการใช้สิทธิของตน 
และในการปฏิบัติหน้าที่ของตนภายใต้อนุสัญญานี้ เพื่อการนี้รัฐเหล่านี้จะเพียร
พยายามโดยตรงหรือโดยผ่านองคการระดับภูมิภาคที่เหมาะสมที่จะ
 (เอ) ประสานงานการจัดการ การอนุรักษ การสำารวจ และการแสวง
ประโยชนจากทรัพยากรมีชีวิตในทะเล
 (บี) ประสานงานการใช้สิทธิและการปฏิบัติหน้าที่ของตนในส่วนที่ 
เกี่ยวกับการป้องกันและการรักษาสิ่งแวดล้อมในทะเล
 (ซี) ประสานนโยบายการวิจัยวิทยาศาสตรของตน และดำาเนินโครงการ
วิจัยทางวิทยาศาสตรร่วมกันตามความเหมาะสมในบริเวณนี้
 (ดี) เชิญรัฐอื่นหรือองคการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เท่าที่เหมาะ
สม เพื่อร่วมมือกับตนในการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งข้อนี้”
 เมื่อทะเลจีนใต้อันเป็นที่ตั้งของหมู่เกาะสแปรตลีย เป็นทะเลกึ่งปิดตาม
ข้อ 122 ซึ่งเป็นผลให้รัฐที่อยู่ติดกับทะเลกึ่งปิด จะต้องมีความร่วมมือระหว่าง
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กันโดยการใช้สิทธิของตนตามอนุสัญญากฎหมายทะเลนี้ ที่น่าสนใจเหมาะที่จะนำา
มาปรับใช้กับกรณีหมู่เกาะสแปรตลีย คือ ข้อ (ดี) การเชิญรัฐอื่นหรือองคการ
ระหว่างประเทศที่มีผลประโยชน เพื่อร่วมมือกับตนในการปฏิบัติตามบทบัญญัติ
แห่งข้อนี้ นั่นคือ ความร่วมมือของประเทศทั้งหลายที่อ้างกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะ
สแปรตลียร่วมมือกันเพื่อพัฒนาในการแสวงประโยชนจากทรัพยากรมีชีวิต การ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ถึงแม้จะไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างเต็มที่ แต่ก็
เป็นหลักเกณฑที่ก่อให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนามากกว่าการแข่งขันใน
การแย่งชิงหมู่เกาะสแปรตลีย
 5. หลักเรื่องรัฐหมู่เกาะ (Archipelagic State)
 “รัฐหมู่เกาะ” (Archipelagic State) ที่นิยามไว้ในข้อ 46 แห่ง
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 หมายถึง รัฐซึ่งประกอบ
ด้วยหมู่เกาะ (Archipelagos) หนึ่งหรือมากกว่าและอาจรวมถึงเกาะอื่นๆ ด้วย
 “หมู่เกาะ” หมายถึง กลุ่มของเกาะรวมทั้งส่วนต่างๆ ของเกาะ น่าน- 
น้ำาที่เชื่อมติดต่อระหว่างกัน และลักษณะธรรมชาติอื่นซึ่งเกี่ยวพันกันอย่าง 
ใกล้ชิดจนกระทั่ง เกาะ น่านน้ำา และลักษณะทางธรรมชาติอื่นเช่นว่านั้นประกอบ
กันขึ้นเป็นองคภาวะ (Entity) ทางภูมิศาสตร เศรษฐกิจและการเมืองอันหนึ่ง
อันเดียวกัน หรือซึ่งตามประวัติศาสตรถือกันว่าเป็นเช่นนั้น
 ความหมายของน่านน้ำาหมู่เกาะ
 น่านน้ำาหมู่เกาะ (Archipelagic Waters) คือ น่านน้ำาที่อยู่ภายใน
เส้นฐานตรงหมู่เกาะ ซึ่งลากเชื่อมจุดนอกสุดของเกาะต่างๆ ภายในน่านน้ำาหมู่- 
เกาะเช่นว่านี้ รัฐหมู่เกาะอาจลากเส้นปิด (Closing Line) เพื่อกำาหนดเขต
น่านน้ำาภายในตามข้อ 9, 10, 11 แห่งอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982
 รัฐหมู่เกาะมีอำานาจอธิปไตย (Sovereignty) เหนือน่านน้ำาหมู่เกาะ 
อำานาจอธิปไตยของรัฐหมู่เกาะนี้ครอบคลุมถึงห้วงอากาศ (Air Space) เหนือ
บริเวณน่านน้ำาหมู่เกาะรวมทั้งพื้นดินท้องทะเล และดินใต้ผิวดิน และทรัพยากร
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ที่มีอยู่ในนั้นด้วย29 แม้รัฐหมู่เกาะจะมีอำานาจอธิปไตยเหนือน่านน้ำาหมู่เกาะก็ตาม 
แต่รัฐหมู่เกาะมีหน้าที่ต้องยอมรับสิทธิของรัฐอื่นในการผ่านน่านน้ำาหมู่เกาะด้วย 
ภายใต้ข้อกำาหนดที่เป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ30 
 ดังนั้น จะเห็นว่าระบอบรัฐหมู่เกาะเป็นระบอบที่เอื้อให้รัฐหมู่เกาะได้รับ
ประโยชนมากขึ้น เพราะทำาให้มีเขตทางทะเลเพิ่มขึ้น หมู่เกาะสแปรตลียจึงได้รับ
ความสนใจจากประเทศที่พยายามอ้างกรรมสิทธิ์เพื่อตนจะได้ขยายอาณาเขตทาง
ทะเลออกไป อีกทั้งยังได้ประโยชนในทางเศรษฐกิจด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากหลัก
การลากเส้นตรงรอบขอบนอกของหมู่เกาะที่เอื้อประโยชนแก่รัฐหมู่เกาะ ทำาให้
ได้เปรียบในการกำาหนดเขตแดนทางทะเล
 6. สิทธิในทางประวัติศาสตร์ (Historic Rights)
 เนื่องจากมีรัฐในกรณีพิพาทเหนือหมู่เกาะสแปรตลียได้อ้างสิทธิ์ทาง
ประวัติศาสตร (Historic Rights) เหนือหมู่เกาะทั้งหมด ดังนั้น จึงต้องมา
ศึกษาและพิจารณาว่า มีหลักเกณฑของกฎหมายมารองรับข้ออ้างในกรณีนี้หรือ
ไม่ อย่างไร
 จากการศึกษาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
ไม่พบคำาว่า Historic Rights ในอนุสัญญาฯ อนุสัญญาฯ ได้กล่าวถึงคำาว่า 
“อ่าวประวัติศาสตร” (Historic Bays) และสิทธิทางประวัติศาสตร (Historic 
Title) ปรากฏว่าในข้อบท ดังนี้
 1. ข้อ 10 (6) ซึ่งกำาหนดว่า “บทบัญญัติในข้อ 10 ซึ่งว่าด้วยเส้นฐาน
ของอ่าวนั้นจะไม่ใช้บังคับแก่อ่าวที่เรียกว่า อ่าว “ประวัติศาสตร” (“Historic” 
Bay)”
 2. ข้อ 15 ซึ่งกำาหนดว่า “ในกรณีที่ฝั่งทะเลของรัฐสองรัฐอยู่ตรงข้าม

 29 โปรดดู ข้อ 49, 50 อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
 30 โปรดดู ข้อ 53: สิทธิการผ่านช่องทางทะเลหมู่เกาะ, ข้อ 54: สิทธิการผ่านโดย
สุจริต
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กันหรือประชิดกัน ถ้าไม่มีความตกลงระหว่างกันเป็นอย่างอื่น รัฐใดรัฐหนึ่งของ
สองรัฐนั้นย่อมไม่มีสิทธิจะขยายทะเลอาณาเขตของตนเลยเส้นมัธยะ (Median 
Line) ซึ่งจุดทุกจุดบนเส้นมัธยะนั้นมีระยะห่างเท่ากันจากจุดที่ใกล้ที่สุดบน 
เส้นฐานซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขตของรัฐทั้งสอง อย่างไรก็ดี 
บทบัญญัติข้างต้นนี้ไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่มีความจำาเป็นอันเนื่องมาจากเหตุผล
แห่งสิทธิทางประวัติศาสตร (Historic Title) หรือสภาวการณพิเศษอย่าง
อื่นในอันที่จะกำาหนดขอบเขตของทะเลอาณาเขตของรัฐทั้งสองในลักษณะที่ 
แตกต่างไปจากบทบัญญัตินี้”
 3. ข้อ 298 ซึ่งกำาหนดว่า “เมื่อลงนาม ให้สัตยาบัน หรือภาคยานุวัติ
อนุสัญญานี้ หรือในเวลาใดหลังจากนั้น รัฐอาจประกาศเป็นหนังสือโดยไม่
เป็นการเสื่อมเสียต่อพันธกรณีที่เกิดขึ้นตามตอนที่ 1 ว่าตนไม่ยอมรับวิธีดำาเนิน- 
การวิธีหนึ่งวิธีใดหรือหลายวิธีที่บัญญัติไว้ในตอนที่ 2 ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อพิพาท
ประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทดังต่อไปนี้
 (เอ) (1) ข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความ หรือการใช้ข้อ 15, 74 และ 
83 ที่เกี่ยวกับการกำาหนดขอบเขตของเขตแดนทางทะเล หรือที่เกี่ยวข้องกับอ่าว
ประวัติศาสตรหรือสิทธิทางประวัติศาสตร (Historic Bays or Titles)”
 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า คำาว่า สิทธิในทางประวัติศาสตร (Historic Title) 
ในข้อ 15 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งถูก
กล่าวถึงเฉพาะแต่ในบริบทของน่านน้ำาประวัติศาสตร (Historic Waters) ใน
ทะเลอาณาเขตเท่านั้น ซึ่งก็เท่ากับเป็นการแสดงนัยยะว่ารัฐไม่อาจยกสิทธิทาง
ประวัติศาสตรที่อยู่นอกระบอบทะเลอาณาเขตมาเป็นข้ออ้างทางกฎหมายได้
 ดังนั้น จึงมีปัญญาน่าคิดว่า การที่จีนอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตรเหนือ
พืน้ทีใ่นทะเลตามเสน้รปูตวัย ู(U-Shaped Line)  ในบรเิวณหมูเ่กาะสแปรตลยี 
นั้นจะมีฐานทางกฎหมายใดมารองรับ
 จากที่กล่าวมาในหัวข้อที่ผ่านมาเป็นการแสดงให้เห็นถึงการนำาหลัก- 
กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหากรณีพิพาท
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เหนือหมู่เกาะสแปรตลียมาปรับใช้กับกรณีพิพาทตามข้อเท็จจริงของปัญหาและ
ลักษณะการกล่าวอ้างสิทธิ์ของรัฐในกรณีพิพาท ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศว่าด้วยทะเลหลายเรื่องที่สามารถนำามาปรับใช้กับกรณีพิพาทนี้ได้
 หลักการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี (The Peaceful Settle-
ment of Disputes)
 ในกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในหมู่เกาะสแปรตลีย ควรพิจารณาถึงบทบาท
ของรัฐในกรณีพิพาทในการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีตามกฎบัตรสหประชาชาต ิ
ซึ่งอาจเป็นวิถีทางที่ทำาให้ข้อพิพาทในหมู่เกาะสแปรตลียยุติลงได้
 หลักการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีมีหลักเกณฑพิจารณา ดังนี้
 กฎบัตรสหประชาชาติ ข้อ 2 (3) :
 สมาชิกทั้งปวงจะต้องระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศของตนโดยสันติ
วิธี ในลักษณะการเช่นที่จะไม่เป็นอันตรายแก่สันติภาพและความมั่นคงระหว่าง
ประเทศและความยุติธรรม
 กฎบัตรสหประชาชาติ ข้อ 33 :
 1. ผู้เป็นฝ่ายในกรณีพิพาทใดๆ ซึ่งหากดำาเนินอยู่ต่อไปน่าจะเป็น
อันตรายแก่การธำารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ก่อนอื่นจะ
ต้องหาทางการแก้ไขโดยการเจรจา การไต่สวน การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม 
อนุญาโตตุลาการ การระงับโดยทางศาล การอาศัยทบวงการตัวแทนส่วนภูมิภาค
หรือข้อตกลงส่วนภูมิภาค หรือสันติวิธีอื่นใดที่คู่กรณีจะพึงเลือก31 
 2. เมื่อเห็นว่าจำาเป็น คณะมนตรีความมั่นคงจะต้องเรียกร้องให้คู่พิพาท
ระงับกรณีพิพาทของตนโดยวิธีเช่นว่านั้น
 จะเห็นได้ว่า กฎบัตรสหประชาชาติกำาหนดวิธีการระงับข้อพิพาท

 31 ในกรณีของข้อพิพาททางทะเล อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 ได้กำาหนดหลักเกณฑในเรื่องนี้ไว้ใน ข้อ 280 : การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีใดๆ 
ที่คู่กรณีเลือก และ ข้อ 282 : พันธกรณีภายใต้ความตกลงทั่วไป ความตกลงส่วนภูมิภาค หรือ
ความตกลงทวิภาคี
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ระหว่างประเทศไว้หลายวิธีการ รัฐที่มีกรณีพิพาทจึงอาจเลือกใช้วิธีการใดวิธี
การหนึ่งตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี ถ้ารัฐที่มีข้อพิพาทได้เคยทำาสนธิสัญญา
ไว้กับรัฐคู่พิพาทว่าถ้ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นในภายหน้า จะต้องเสนอข้อพิพาทต่อ
อนุญาโตตุลาการหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ รัฐที่มีข้อพิพาทก็ต้องปฏิบัติ
ตามสนธิสัญญานั้น
 1. การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศทางการทูต
 ข้อพิพาทในหมู่เกาะสแปรตลียเป็นข้อพิพาททางการเมือง เนื่องจาก
เป็นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชนของรัฐต่างๆ ที่อ้างสิทธิ์ ข้อพิพาททาง 
การเมืองอาจระงับได้โดยใช้วิธีการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศทางการทูต วิธี
การทางการทูตที่ใช้ในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ได้แก่
 - การเจรจา (Negotiation) เป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางการทูตที่
ง่ายและใช้กันมากที่สุด เป็นวิธีการที่คล่องตัว โดยรัฐคู่พิพาทจะมาเจรจา ปรึกษา
หารือแลกเปลี่ยนข้อเรียกร้องและเหตุผลที่สนับสนุนข้อเรียกร้องของตนทั้งวาจา
หรือลายลักษณอักษร เพื่อที่จะได้มีการปรับข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายให้สมดุล
กัน อันจะนำาไปสู่ความตกลงยุติข้อพิพาทนั้นๆ ในความสัมพันธระหว่างประเทศ 
การเจรจาทางการทูตอาจเจรจากันโดยตรงระหว่างรัฐที่เป็นฝ่ายในกรณีพิพาท 
หรืออาจมีการเจรจากันเนื่องจากองคการระหว่างประเทศสนับสนุน
 จากข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า ประเด็นข้อพิพาทในหมู่เกาะ 
สแปรตลียเป็นปัญหาทางการเมืองมากกว่าปัญหาทางกฎหมาย จึงควรดำาเนิน
การแก้ไขปัญหาโดยทางการเมือง ที่ผ่านมาจีนพยายามที่จะให้มีการเจรจากัน
ระหว่างรัฐที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เป็นแบบทวิภาคี (Bilateral) โดยไม่ยอมให้
มีการเจรจาแบบพหุภาคี (Multilateral) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบ
เสียเปรียบในการเจรจาตกลง
 ส่วนการดำาเนินการเพื่อระงับข้อพิพาทที่ได้ทำาไปแล้วระหว่างรัฐคู่พิพาท
นั้น ได้มีการจัดสัมมนาอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขัดแย้งที่
อาจเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ที่อินโดนีเซียระหว่างปี ค.ศ. 1993 โดยมีเวียดนาม 
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จีน และไต้หวัน เข้าร่วมในการประชุมเมื่อเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1993 ที่ประชุม
ตกลงในหลักการการร่วมมือกันในการพัฒนาหมู่เกาะสแปรตลีย โดยมิได้พูดถึง 
ปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด มีการเสนอให้มีการจัดตั้งกลุ่มทำางาน เพื่อให้มี
การประชุมอย่างเป็นทางการ โดยหลักการในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเสนอ
ให้มีการเปิดการเจรจาระหว่างประเทศคู่กรณี เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการ 
แก้ปัญหา การเปิดเจรจาอาจเริ่มต้นในปัญหาเกี่ยวกับการร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
เช่น การประมง การเดินเรือ การสำารวจทางสมุทรศาสตร การสำารวจก๊าซ
ธรรมชาติและน้ำามัน การปราบปรามยาเสพติด การรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อ
สร้างความไว้วางใจต่อกันที่จะนำาไปสู่การเจรจาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเขตแดน 
หรืออำานาจอธิปไตย 
 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบกับแนวความคิดที่เสนอให้ประเทศ
สมาชิกอาเซียนเป็นผู้มีบทบาทนำาในการเจรจาระหว่างประเทศสมาชิกที่มีปัญหา
ขัดแย้งกัน เพื่อหาข้อตกลงและจุดยืนร่วมกันก่อน ระหว่างมาเลเซีย ฟิลิปปินส 
และบรูไน ก่อนที่จะเปิดการเจรจากับเวียดนามและจีน
 จีนและไต้หวัน ผู้แทนสมาชิกอาเซียนต้องการให้ใช้อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 มาเป็นหลักในการแก้ปัญหา 
เนื่องจากจีนได้ให้สัตยาบันอนุสัญญานี้แล้วด้วย
 สำาหรับมาเลเซีย ฟิลิปปินส และบรูไน เห็นด้วยกับเวียดนาม ที่ต้องการ
ให้เกิดการเจรจาและแก้ไขปัญญาโดยสันติวิธี และแต่ละประเทศจะยอมรับ
สภาพการครอบครองที่เป็นอยู่ (status quo) 
 จะเห็นได้ว่า การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศทางการทูตโดยการ
เจรจานั้น เป็นวิธีการที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถทำาให้คู่กรณี
ที่ทำาการเจรจาหยั่งดูท่าทีของกันและกันในเบื้องต้น ซึ่งในกรณีของหมู่เกาะ 
สแปรตลีย การเจรจาระหว่างประเทศที่พิพาทยังไม่มีข้อยุติเด็ดขาดแต่อย่างใด 
เนื่องจากต่างก็อ้างว่ามีการละเมิดอำานาจอธิปไตยที่ไม่อาจยอมรับได้เลย และมี
รัฐคู่พิพาทบางประเทศที่อาจมีการปฏิเสธที่จะเจรจากัน เช่น จีนกับเวียดนาม 
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จีนกับฟิลิปปินส เป็นต้น
 - การจัดเจรจา (Good Offices) เป็นกรณีที่รัฐที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง
เมื่อรัฐอื่นเกิดพิพาทต่อกัน โดยรัฐที่สามจะจัดให้รัฐคู่พิพาทได้เจรจากัน เพื่อ
ตกลงรอมชอมระงับข้อพิพาทนั้น การที่รัฐใดรัฐหนึ่งให้บริการโดยเสนอตน 
เข้ามาจัดการเจรจา อาจเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย
เรียกร้องก็ได้
 วิธีการที่รัฐที่สามจะเข้ามาเกี่ยวข้องในรูปแบบของการจัดการเจรจา
เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อน ทั้งนี้ เพราะรัฐที่สามต้องจำากัดบทบาทของตน
เพียงการใช้อิทธิพลทางการเมืองและทางจิตใจเท่านั้น ในการจัดให้รัฐคู่พิพาท
ได้ติดต่อพบปะกันและอำานวยความสะดวกในการจัดให้มีการเจรจาระหว่างรัฐ 
ดังกล่าว ในทางทฤษฎีหรือโดยหลักการแล้ว รัฐฝ่ายที่สามที่ทำาหน้าที่จัดเจรจา
ไม่มีส่วนร่วมในการเจรจาโดยตรงแต่อย่างใด การพบปะเจรจาเป็นเรื่องเฉพาะ
ของรัฐคู่พิพาทเท่านั้น เมื่อใดรัฐคู่พิพาทยอมรับที่จะพบปะเจรจากันแล้ว เมื่อ
นั้นถือว่าภารกิจของการจัดเจรจาของรัฐที่สามได้รับความสำาเร็จและสิ้นสุดแล้ว
 - การไกล่เกลี่ย (Mediation) คือ การที่รัฐฝ่ายที่สามยื่นมือเข้ามา
เกี่ยวข้องในกรณีพิพาท โดยนอกจากจะจัดให้รัฐคู่พิพาทพบปะเจรจากันแล้ว รัฐ
ฝ่ายที่สามยังมีส่วนร่วมในการดำาเนินการเจรจาและยังมีข้อเสนอที่เป็นแนวทาง
ยุติข้อพิพาทให้คู่กรณีได้พิจารณาด้วย
 การไกล่เกลี่ยเป็นวิธีการทำาให้คู่พิพาทมีโอกาสได้เจรจากันและผู้ 
ไกล่เกลี่ยจะทำาหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างคู่พิพาทที่ไม่ยอมติดต่อกัน
โดยตรงและจะเข้าร่วมในการเจรจา โดยพยายามประสานท่าทีและข้อเรียกร้อง
ของแต่ละฝ่ายเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ นอกจากนี้ ยังเสนอทางออกที่จะ
ทำาให้คู่กรณีพิพาทสามารถตกลงยุติข้อพิพาทนั้นได้
 การไกล่เกลี่ยอาจเกิดขึ้นได้โดยรัฐคู่พิพาทร้องขอ หรือรัฐที่สามเสนอ
ตัวเข้ามาเป็นผู้ไกล่เกลี่ย (Mediator) ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการสอดแทรกเข้ามา
ยุ่งเกี่ยวในกิจการภายในของรัฐและไม่เป็นการกระทำาที่ไม่เป็นมิตร
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 ทางปฏิบัติของรัฐในปัจจุบันในความสัมพันธระหว่างประเทศ ผู้ทำา
หน้าที่ไกล่เกลี่ยมักเป็นบุคคลอิสระที่ไม่ผูกพันกับรัฐบาลใด แทนที่จะให้รัฐบาล
ของรัฐใดรัฐหนึ่งทำาหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐคู่พิพาทยอมรับการ 
ไกล่เกลี่ย เนื่องจากในบางครั้งรัฐคู่พิพาทมักจะระแวง สงสัยเจตนาซ่อนเร้น
ในการยื่นมือเข้ามาไกล่เกลี่ยของรัฐที่สามว่ามีเจตนาที่จะแสวงหาผลประโยชน
จากการไกล่เกลี่ยมากกว่าเจตนาให้มีการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐคู่พิพาทโดย
สุจริตใจ
 ลกัษณะสำาคญัของการไกลเ่กลีย่ คอื ความสมคัรใจยนิยอมทัง้ของฝา่ยรฐั
ที่สามและของรัฐคู่พิพาท กล่าวคือ รัฐฝ่ายที่สามไม่มีหน้าที่ต้องเข้าไปแทรกแซง
เพื่อไกล่เกลี่ยให้รัฐคู่พิพาทตกลงรอมชอมระงับข้อพิพาทกันแต่อย่างใด ผู้ 
ไกล่เกลี่ยทำาได้เพียงการให้คำาแนะนำาเท่านั้น ส่วนรัฐคู่พิพาทมีอิสระที่จะยอมรับ
การไกล่เกลี่ยของรัฐฝ่ายที่สามหรือไม่ก็ได้ นอกจากนี้ ความสมัครใจยอมรับการ
ไกล่เกลี่ยของรัฐคู่พิพาทยังหมายถึงผลของการไกล่เกลี่ยไม่ก่อให้เกิดพันธกรณี
ต่อคู่กรณีหรือมีสภาพบังคับคู่กรณีแต่อย่างใด
 การจัดการเจรจาและการไกล่เกลี่ยต่างมีความมุ่งหมายที่จะปกป้องและ
หลีกเลี่ยงสงครามหรือระงับการใช้อาวุธระหว่างรัฐคู่พิพาท
 ความพยายามในการแก้ไขปัญหาหมู่เกาะสแปรตลียโดยการไกล่เกลี่ย
ปรากฏในการประชุมแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีโดยสมาชิกอาเซียน โดยจัดตั้งคณะ
กรรมการไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ให้คำาแนะนำา
ปรึกษาโดยไม่ผูกพันคู่กรณี คู่กรณีจะรับฟังหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ 
แต่อย่างไรก็ตาม จีนในฐานะผู้อ้างกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรตลียเกือบทั้งหมด
พยายามหลีกเลี่ยงการเจรจาเพื่อการตกลง เนื่องจากจีนมีการพัฒนาความสามารถ
ทางทหารมากกว่าประเทศอื่นๆ ทำาให้จีนได้เปรียบในเรื่องการใช้กำาลัง เมื่อมีการ 
ปะทะกันทางทหารในหมู่เกาะสแปรตลีย 
 - การสืบสวนหาข้อเท็จจริง (Enquiry หรือ Fact-Finding) เป็น
วิธีการที่มีวัตถุประสงคเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงซึ่งเป็นพื้นฐานของข้อพิพาทเพื่อยุติ
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ข้อพิพาทดังกล่าว
 สาระสำาคัญของการระงับข้อพิพาทโดยการสืบสวนหาข้อเท็จจริงมีอยู่
ว่า ถ้ากรณีเกิดขึ้นก็ให้เสนอกรณีพิพาทดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการสืบสวนหา
ข้อเท็จจริง ซึ่งมีหน้าที่สำาคัญเพียงประการเดียวเท่านั้นคือ รวบรวมข้อเท็จจริง 
ทั้งหลายที่เกี่ยวกับกรณีพิพาท โดยไม่มีการตัดสินชี้ขาดว่ารับผิดชอบในกรณี
พิพาทเป็นของรัฐคู่พิพาทฝ่ายใด กล่าวโดยทั่วไปแล้วคณะกรรมาธิการสืบสวน
หาข้อเท็จจริงเพียงแต่ทำารายงานประมวลข้อเท็จจริงให้รัฐคู่พิพาททราบเท่านั้น 
หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของรัฐคู่พิพาทที่จะสรุปผลจากรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าว 
ถ้ารัฐคู่พิพาทฝ่ายหนึ่งพิจารณารายงานข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการสืบสวน
หาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าตนเป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบในเหตุการณที่เกิดขึ้น ก็จะ
ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้กับคู่กรณีหรือยอมตามคำาเรียกร้องของคู่กรณี หาก
ตกลงกันไม่ได้รัฐคู่พิพาทก็อาจเสนอเรื่องให้อนุญาโตตุลาการหรือศาลยุติธรรม
ระหว่างประเทศพิจารณาพิพากษาต่อไป
 แม้วิธีการนี้มิได้มีวัตถุประสงคเพื่อวินิจฉัยว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด หรือ
แม้แต่เสนอทางออกของกรณีพิพาท แต่การสืบสวนหาข้อเท็จจริงก็เป็นวิธีการ
ระงับข้อพิพาทที่สำาคัญประการหนึ่ง เพราะมีข้อพิพาทจำานวนมากที่มีสาเหตุมา
จากความเห็นขัดแย้งในเรื่องข้อเท็จจริง ซึ่งหากฟังเป็นที่ยุติได้ทางใดทางหนึ่ง
ก็อาจวินิจฉัยข้อพิพาทนั้นได้ เช่น ปัญหาเกี่ยวกับการประมง ปัญหาเขตแดน 
ฯลฯ เพราะแม้ว่าผลของการสืบสวนหาข้อเท็จจริงจะไม่ผูกพันให้รัฐฝ่ายต่างๆ 
ที่พิพาทกันต้องยอมรับและดำาเนินการต่อไป แต่ผลของรายงานข้อเท็จจริงย่อม
สร้างความชอบธรรมให้แก่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสายตาของประชาคมระหว่าง
ประเทศ
 ความจริงแล้ววิธีการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยการสืบสวนหา
ข้อเท็จจริงนี้มีที่มาจากอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับลงวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 1899 
และอนุสัญญากรุงเฮก ฉบับลงวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1907 ซึ่งใช้แทนฉบับแรก
 วิธีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงตามที่กำาหนดไว้ในอนุสัญญากรุงเฮก ค.ศ. 
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1907 มีสาระสำาคัญโดยสรุป ดังนี้
 1. วิธีการไต่สวนมีวัตถุประสงคเพียงยุติปัญหาข้อเท็จจริง
 2. ความสมัครใจยินยอมของรัฐคู่พิพาทให้นำาการไต่สวนมาใช้ถือเป็น
หลักการสำาคัญ รัฐคู่พิพาทจะใช้วิธีการดังกล่าวต่อเมื่อสถานการณอำานวยให้ใช้
เท่านั้น
 3. คณะกรรมาธิการไต่สวนได้รับการแต่งตั้งโดยสนธิสัญญาพิเศษ
ระหว่างรัฐคู่พิพาท
 4. รายงานของคณะกรรมาธิการไต่สวนไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีต่อรัฐคู่
พิพาทที่ต้องดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป
 วิธีการระงับข้อพิพาทโดยการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเคยใช้และประสบ
ความสำาเร็จในเหตุการณ Dogger Bank ระหว่างอังกฤษกับรัสเซีย
 เนื่องจากวิธีการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยการสืบสวนหา 
ข้อเท็จจริงตามที่กำาหนดไว้ในอนุสัญญากรุงเฮก มีลักษณะกว้างๆ เปิดโอกาส
ให้รัฐภาคีมีอิสระอย่างเต็มที่ที่จะใช้วิธีการดังกล่าว รัฐบางรัฐจึงประสงคให้นำา
วิธีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงมาใช้ในลักษณะที่รัฐมีข้อผูกพันตามสนธิสัญญาที่ 
ทำากันไว้ล่วงหน้า ว่าจะต้องใช้วิธีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเมื่อเกิดปัญหาข้อ
พิพาทกันในเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่กำาหนดไว้ในสนธิสัญญา รัฐภาคีจะทำาสงคราม
ต่อกันก่อนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงสิ้นสุดไม่ได้ การดำาเนินงานสืบสวนหาข้อ
เท็จจริงของคณะกรรมาธิการสืบสวนหาข้อเท็จจริงจึงเท่ากับเป็นการถ่วงเวลาให้
สงครามระหว่างรัฐคู่พิพาทเกิดขึ้นช้าลง
 การสืบสวนหาข้อเท็จจริงเป็นวิธีการระงับข้อพิพาทโดยการรวบรวม
ประเด็นข้อเท็จจริงที่นำามาใช้ได้ในหมู่เกาะสแปรตลีย แต่เมื่อรายงานของคณะ- 
กรรมาธิการสืบสวนหาข้อเท็จจริงไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีแก่รัฐคู่พิพาท ฉะนั้น 
อาจเป็นปัญหาได้เมื่อรัฐคู่พิพาทในหมู่เกาะสแปรตลียไม่ยอมรับข้อเท็จจริงตาม
รายงานของคณะกรรมาธิการสืบสวนหาข้อเท็จจริง แต่ก็เป็นผลดีในเรื่องของการ
สรุปข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่มีอยู่ เพื่อทำาให้รู้ถึงปัญหาข้อเท็จจริงชัดแจ้งมากยิ่งขึ้น
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 - การประนีประนอม (Conciliation) การระงับข้อพิพาทโดยการ
ประนีประนอม มีวิวัฒนาการมาจากการระงับข้อพิพาทโดยการสืบสวนหาข้อ
เท็จจริง กล่าวคือ เป็นวิธีการที่รัฐคู่พิพาทมอบอำานาจหน้าที่ให้คณะกรรมาธิการ
สืบสวนหาข้อเท็จจริงกว้างขวางกว่าอำานาจหน้าที่ในการประมวลข้อเท็จจริง แล้ว 
ทำารายงานเท่านั้น
 การประนีประนอม คือ การที่รัฐคู่พิพาทมอบหมายให้คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมาธิการทำาการศึกษาข้อพิพาททุกแง่มุมแล้วทำาข้อเสนอหรือเสนอ
ลู่ทางในการยุติข้อพิพาท โดยที่รัฐคู่พิพาทไม่จำาต้องผูกพันตามข้อเสนอของ 
คณะกรรมาธิการแต่อย่างใด
 การระงับข้อพิพาทโดยการประนีประนอมต่างกับการระงับข้อพิพาท
โดยการสืบสวนหาข้อเท็จจริง เนื่องจากตามหลักการแล้ว การสืบสวนหาข้อ
เท็จจริงเป็นเพียงการประมวลข้อเท็จจริงแล้วเสนอรายงานข้อเท็จจริงดังกล่าว
ต่อรัฐคู่พิพาท โดยไม่มีการทำาข้อเสนอความเห็นหรือแนวทางที่จะยุติข้อพิพาท
ประกอบการรายงานแต่อย่างใด ส่วนการประนีประนอมเป็นการศึกษากรณีพิพาท
ในปัญหาทุกด้าน แล้วทำาข้อเสนอหาทางออกหรือข้อยุติกรณีพิพาทที่มีลักษณะซึ่ง
รัฐคู่พิพาทสามารถยอมรับปฏิบัติได้
 นอกจากนี้ การประนีประนอมยังแตกต่างกับการระงับข้อพิพาทโดย
การอนุญาโตตุลาการ เนื่องจากคำาตัดสินของอนุญาโตตุลาการมีลักษณะที่เป็น
พันธกรณีต่อรัฐคู่พิพาทที่จะต้องปฏิบัติตาม แต่ข้อเสนอซึ่งเป็นข้อยุติกรณีพิพาท
ของคณะกรรมาธิการประนีประนอมไม่มีลักษณะที่เป็นการผูกพันตามกฎหมาย 
ต่อรัฐคู่พิพาทแต่อย่างใด กล่าวคือ รัฐคู่พิพาทมีอิสระเสรีที่จะยอมรับปฏิบัติ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรือปฏิเสธข้อเสนอของคณะกรรมการฯ อย่าง 
สิ้นเชิงก็ได้
 ด้วยเหตุนี้ จึงถือกันว่าการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยการ
ประนีประนอมเป็นวิธีการที่นุ่มนวลและยืดหยุ่น รัฐคู่พิพาทมีอิสระเสรีที่จะ
ตัดสินใจดำาเนินการหรือไม่ดำาเนินการอย่างใดที่เป็นการยุติข้อพิพาท นับว่า



กรณีพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์51

เป็นการสอดคล้องกับหลักการในเรื่องอำานาจอธิปไตยของรัฐ วิธีการดังกล่าวนี้
จึงเป็นวิธีการที่จูงใจรัฐต่างๆ ที่หวั่นเกรงต่อวิธีการระงับข้อพิพาทอันมีลักษณะ
เป็นการผูกพันรัฐ (ซึ่งได้แก่ การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการและโดย
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ) ในปัจจุบันนี้ประเทศต่างๆ จึงมีแนวโน้มที่จะใช้
การประนีประนอมในการระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศมากขึ้น
 ในกรณีที่เป็นข้อพิพาททางทะเล อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ได้กำาหนดเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะใน ข้อ 284 ว่า รัฐภาคี
ซึ่งเป็นคู่กรณีแห่งข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความหรือการใช้บังคับอนุสัญญานี้อาจ
เชิญคู่กรณีหรือบรรดาคู่กรณีอีกฝ่ายหรือให้เสนอข้อพิพาทเพื่อการประนีประนอม
โดยสอดคล้องกับวิธีพิจารณาตามภาคผนวก 5 ตอนที่ 1 หรือวิธีพิจารณาการ
ประนีประนอมอื่น (Conciliation Commission : 5 คน ทำารายงานแต่ไม่มี
ผลผูกมัด) 
 เมื่อมีการนำาวิธีการทูตมาใช้เพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ก็เป็น
แนวทางที่สามารถนำามาใช้ในการยุติปัญหาหมู่เกาะสแปรตลียระหว่างประเทศ
ต่างๆ ได้ในเบื้องต้น ซึ่งในทุกวิธีที่มีอยู่ได้มีการนำามาใช้ระงับข้อพิพาทอยู่ แต่
การพยายามแสวงหาวิธีการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีใช้เวลาเนิ่นนาน ซึ่งใน 
มุมมองของประเทศจีน จีนอาจเห็นว่าตนอาจต้องลงเอยสูญเสียอำานาจอธิปไตย
ในดินแดนเหล่านี้ไปในที่สุด เพราะทั้งเวียดนาม ฟิลิปปินส และมาเลเซีย ต่างไม่
ยอมถอนทหารจากดินแดนดังกล่าว แต่ต้องการให้จีนเจรจาแบ่งปันดินแดนและ
ผลประโยชนต่างๆ บนพื้นฐานของความไม่พร้อมบางประการของจีน ประเทศ
เหล่านี้รวมทั้งสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ต่างรู้ดีว่าจีนต้องการความช่วยเหลือใน
การพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจากประเทศตะวันตก และต้องการมีความสัมพันธ
ที่ดีกับประเทศอาเซียนและประเทศตะวันตกในด้านความมั่นคง ดังนั้น ประเทศ
เหลา่นีจ้งึเรยีกรอ้งดนิแดนและตอ้งการแบง่ปนัผลประโยชนโดยเทา่เทยีม เพราะ
คิดว่าจีนไม่กล้าเสี่ยงตัดสินใจใช้กำาลังแก้ปัญหา ดังนั้น จีนจึงตกอยู่ในภาวะ
ลำาบากที่จะต้องพยายามหาทางแก้ปัญหาโดยสันติวิธี แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่



กรณีพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย์ 52

สูญเสียอำานาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะสแปรตลียไป
 ในปจัจบุนัดเูหมอืนวา่รฐับาลจนีจะตระหนกัถงึผลลพัธของการแกป้ญัหา
โดยการใช้กำาลังเป็นอย่างดีว่าจะมีผลกระทบต่อภาพพจนและความสัมพันธ
ระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น จีนจึง
ได้พยายามละเว้นจากการใช้กำาลังบีบบังคับและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาโดย
สันติวิธี โดยหวังว่าจะสามารถเจรจาตกลงกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจรจา
ระหว่างจีนและเวียดนาม จีนและฟิลิปปินส
 2. การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยองค์การระหว่างประเทศ
 การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยองคการระหว่างประเทศ 
องคการระหว่างประเทศที่มีบทบาทในการระงับข้อพิพาท คือ สหประชาชาติ โดย
ผ่านทางองคกรของตน ซึ่งได้แก่ คณะมนตรีความมั่นคงและสมัชชาใหญ่ รวม
ทั้งเลขาธิการของสหประชาชาติ เนื่องจากจุดมุ่งหมายที่สำาคัญประการหนึ่งของ
สหประชาชาติคือ การรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ กฎบัตร
สหประชาชาติจึงได้บัญญัติถึงเงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนอำานาจและหน้าที่ในกรณี
ที่คณะมนตรีความมั่นคงทำาการตรวจสอบพิจารณาปัญหาหนึ่งปัญหาใดที่เกี่ยวกับ
การรักษาสันติภาพไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ ข้อ 33 ถึง ข้อ 38 แต่เนื่องจาก
ว่าหมู่เกาะสแปรตลียตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหประชาชาติ
จึงแสดงบทบาทในฐานะผู้สนับสนุนให้แก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีและเน้นบทบาท
การแก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาคโดยองคการระหว่างประเทศระดับภูมิภาค 
คือ อาเซียน โดยให้องคการระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคกำาหนดกฎเกณฑ
ในการแก้ไขกรณีพิพาทในระดับภูมิภาคของตนเองตามหมวด 8 แห่งกฎบัตร
สหประชาชาติ
 3. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)
 คณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศได้ให้ความหมายของ “การ
อนุญาโตตุลาการ” ว่าหมายถึง กระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐโดย 
คำาตัดสิน (award) ที่ผูกมัดบนพื้นฐานของกฎหมายและเป็นไปด้วยความสมัคร
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ใจยินยอมของรัฐคู่พิพาท
 การอนุญาโตตุลาการเป็นเรื่องที่คู่กรณีตกลงเลือกบุคคลและกลไกใน
การระงับข้อพิพาทเป็นเรื่องๆ ไป
 ข้อ 37 แห่งอนุสัญญากรุงเฮก ลงวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 1907 ที่ว่า
ด้วยการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี ให้คำาจำากัดความการระงับข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศโดยอนุญาโตตุลาการไว้ว่า
 “การอนญุาโตตลุาการระหวา่งประเทศมวีตัถปุระสงคทีจ่ะระงบัขอ้พพิาท
ระหว่างประเทศโดยผู้พิพากษาที่รัฐภาคีเป็นผู้เลือกและอยู่บนรากฐานแห่งการ
เคารพกฎหมาย”
 การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการมีลักษณะสำาคัญ 
คือ
 1) การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยอนุญาโตตุลาการเป็นไปด้วย
ความสมัครใจยินยอมของรัฐคู่พิพาท ซึ่งอาจเป็นความสมัครใจยินยอมขณะเกิด
กรณีพิพาทหรืออาจมีสนธิสัญญาตกลงกันไว้ล่วงหน้า
 2) รัฐคู่พิพาทเป็นผู้เลือกอนุญาโตตุลาการด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 
อนุญาโตตุลาการอาจเป็นประมุขของรัฐที่สาม อาจเป็นคณะบุคล หรือเป็นบุคคล
คนเดียวก็ได้
 3) การตัดสินชี้ขาดข้อพิพาทของอนุญาโตตุลาการยึดถือหลักเกณฑแห่ง
กฎหมายระหว่างประเทศ
 4) คำาตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สุดและเป็นพันธกรณีต่อรัฐ 
คู่พิพาท
 4. การระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (The In-
ternational Court of Justice)
 ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นหนึ่งในองคกรหลักของสหประชาชาต ิ
ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกฎบัตรสหประชาชาติและมีเขตอำานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติใน
ธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (Statue of the International 
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Court of Justice) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตรสหประชาชาติ (ข้อ 92 กฎบัตร
สหประชาชาติ)
 การระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ได้แก่ กรณีที่
ข้อพิพาทระหว่างประเทศได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ ซึ่งมีเขตอำานาจระหว่างประเทศ โดยคำาพิพากษาของศาลยึดถือ 
กฎเกณฑแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ และก่อให้เกิดพันธกรณีแก่คู่พิพาท
 หลักการอันเป็นพื้นฐานในการระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ คือ การพิจารณาตัดสินกรณีพิพาทระหว่างประเทศ จะกระทำาได้บน
พื้นฐานของเจตจำานงของรัฐ ซึ่งหมายความว่า การยินยอม (Consent) ของ
รัฐเป็นเงื่อนไขสำาคัญก่อนที่จะนำาเรื่องให้ศาลพิจารณา ดังจะเห็นได้จากธรรมนูญ
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ข้อ 59 ซึ่งบัญญัติว่า “คำาวินิจฉัยชี้ขาดของศาล
ไม่มีผลผูกพันยกเว้นในระหว่างคู่กรณีและในส่วนที่เกี่ยวกับคดีนั้นโดยเฉพาะ”
 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาสำาคัญอีกประการหนึ่งที่ควรแก่การพิจารณาในการ
ศึกษาทำาความเข้าใจถึงลักษณะของคำาพิพากษาของศาล คือ คำาพิพากษาของศาล
มีลักษณะที่มีสภาพบังคับหรือไม่
 คำาตอบของปัญหานี้ คือ บทบัญญัติของกฎบัตรสหประชาชาติ ข้อ 94 
ซึ่งบัญญัติว่า
 “1. สมาชิกแต่ละประเทศของสหประชาชาติรับที่จะปฏิบัติตาม 
คำาพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีใดๆ ที่ตนตกเป็นฝ่าย
 2. ถ้าผู้เป็นฝ่ายในคดีไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันซึ่งตกอยู่แก่ตนตาม 
คำาพิพากษาของศาล ผู้เป็นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งอาจร้องเรียนไปยังคณะมนตรีความ- 
มั่นคง ซึ่งถ้าเห็นว่าจำาเป็นก็อาจทำาคำาแนะนำาหรือวินิจฉัยมาตรการที่จะดำาเนินการ
เพื่อยังผลให้เกิดแก่คำาพิพากษา”
 ในกรณีข้อพิพาททางทะเล อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 ได้กำาหนดหลักเกณฑเรื่องนี้ไว้ในตอนที่ 2 ของภาค 15 คือ 
วิธีดำาเนินการภาคบังคับซึ่งมีการวินิจฉัยที่มีผลบังคับ ซึ่งพิจารณาได้ดังนี้ คือ 
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หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ภายใต้ตอน 1 (บทบัญญัติทั่วไป) ต้องใช้ตอน 
2 ตามที่ปรากฏในข้อ 286 ที่กำาหนดว่า ภายใต้บังคับแห่งตอนที่ 3 (ข้อจำากัด
และข้อยกเว้นในการใช้ตอนที่ 2) ข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการตีความหรือการ
ใช้อนุสัญญานี้ในกรณีที่ไม่สามารถบรรลุข้อยุติโดยอาศัยตอนที่ 1 ได้ ให้เสนอ
ต่อศาลหรือคณะตุลาการซึ่งมีเขตอำานาจตามตอนนี้ เมื่อได้มีการร้องขอจากฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดในข้อพิพาท
 รัฐในขณะเข้าร่วมเป็นภาคี อาจเลือกวิธีพิจารณาไว้ 1 วิธี หรือมากกว่า
นั้นได้ตามที่ปรากฏในข้อ 287 อันได้แก่
 ก. ศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ ซึ่งตั้งขึ้นตามความในภาคผนวก 
6 (International Tribunal for the Law of the Sea) คณะผู้พิพากษา
มี 21 คน แต่องคคณะที่จะพิจารณาต้องมีอย่างน้อย 11 คน
 ข. ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (International Court of Justice) 
 ค. ศาลอนุญาโตตุลาการ (Arbitral Tribunal) ซึ่งตั้งขึ้นตามความ
ในภาคผนวก 7 มีจำานวน 5 คน
 ง. ศาลอนุญาโตตุลาการพิเศษ (Special Arbitral Tribunal) ซึ่งตั้ง
ขึ้นตามความในภาคผนวก 8  มีจำานวน 5 คน พิจารณาพิพากษาเกี่ยวกับปัญหา
การประมง การคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล การวิจัยวิทยาศาสตร
ทางทะเล หรือการเดินเรือ รวมถึงภาวะมลพิษจากเรือและการเททิ้ง
 สำาหรับปัญหาหมู่เกาะสแปรตลีย หากพิจารณาปัญหาตามข้อเท็จจริง
แล้ว จะพบว่าเป็นปัญหาที่มีการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องสูงมาก 
ดังนั้น จึงต้องแก้ไขปัญหาข้อพิพาทโดยใช้เครื่องมือทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ ซึ่งได้แก่ วิธีการทางการทูตเป็นสำาคัญ ดังนั้นจึงอาจใช้วิธีการใดวิธีการ
หนึ่งดังได้กล่าวมาแล้วในการระงับข้อพิพาทในปัญหาหมู่เกาะดังกล่าว
 นอกจากนี้ ปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นคงไม่สามารถใช้วิธีระงับข้อพิพาท
โดยใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการหรือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ เนื่องจาก
ข้อเท็จจริงปรากฏเด่นชัดว่า จีนได้แสดงท่าทีแข็งกร้าวมาตลอดว่าจะไม่ยอมรับ 
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คำาพิพากษาของศาลโลก เพื่อค้นหาประเทศที่มีสิทธิอันชอบธรรมเหนือหมู่เกาะ 
สแปรตลีย จีนได้แสดงออกว่าจีนไม่ไว้วางใจและไม่เชื่อมั่นในความยุติธรรมของ
ศาลโลก ดังนั้น จึงไม่สามารถแก้ปัญหาการกล่าวอ้างสิทธิ์ขัดแย้งกันเหนือหมู่เกาะ
สแปรตลียด้วยวิธีการทางศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรืออนุญาโตตุลาการได้
 นอกจากนี้ จีนต้องการให้มีการเจรจาแบบทวิภาคี โดยไม่ยอมรับการ
เจรจาแบบพหุภาคี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างมาก
ในการเจรจา เพราะจีนเป็นประเทศใหญ่ย่อมได้เปรียบและบีบบังคับคู่พิพาท
อื่นได้ แต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงแล้วจะเห็นว่า การที่อาเซียนวางบทบาท
ของตนในเรื่องการวางกฎระเบียบความมั่นคงในภูมิภาคและการเรียกร้องให้
สหประชาชาติเข้ามามีส่วนแก้ปัญหา ก็อาจจะนำาไปสู่การตกลงระหว่างรัฐผู้พิพาท
ในทางสันติวิธีได้ในอนาคต
 หลักการละเว้นการคุกคามและการห้ามใช้กำาลัง
 กฎบัตรสหประชาชาติซึ่งได้กล่าวถึงความมุ่งประสงคและหลักการใน 
มาตรา 1 ดังนี้
 กฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 1 หมวด 1 ความมุ่งประสงคและ 
หลักการ
 “1.  เพื่อธำารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และเพื่อ
ให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางนั้น จะได้ดำาเนินมาตรการร่วมกันอันมีผลจริงจัง
เพื่อป้องกันและขจัดปัดเป่าการคุกคามต่อสันติภาพ และเพื่อปราบปรามการ 
กระทำารุกรานหรือการละเมิดอื่นๆ ต่อสันติภาพและนำามาซึ่งการแก้ไขหรือระงับ
กรณีพิพาท หรือสถานการณระหว่างประเทศอันจะนำาไปสู่การละเมิดสันติภาพ
โดยสันติวิธีและสอดคล้องกับหลักการแห่งยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ
  2. เพื่อพัฒนาความสัมพันธฉันทมิตรระหว่างประชาชาติทั้งหลาย โดย
ยึดการเคารพต่อหลักการแห่งสิทธิที่เท่าเทียมกัน และการกำาหนดเจตจำานงของ
ตนเองแห่งประชาชนทั้งหลายเป็นมูลฐาน และจะดำาเนินมาตรการอื่นๆ อัน 
เหมาะสมเพื่อเป็นกำาลังแห่งสันติภาพสากล
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  3. เพื่อให้บรรลุถึงการร่วมมือระหว่างประเทศในอันที่จะแก้ปัญหา
ระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือมนุษยธรรม และในการ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพอันเป็นหลัก
มูลฐานสำาหรับทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือ
ศาสนา และ
  4. เพื่อเป็นศูนยกลางสำาหรับประสานการดำาเนินงานของประชาชาต ิ
ทั้งหลายให้กลมกลืนกันในอันที่จะบรรลุจุดหมายปลายทางร่วมกันเหล่านี้”
 ฉะนั้น ในการที่จะกระทำาตามความมุ่งประสงคในหลักการตามข้อ 1 
องคการสหประชาชาติและสมาชิกสหประชาชาติ จะต้องดำาเนินการให้สอดคล้อง
ตามหลักการ ซึ่งปรากฏในมาตรา 2 ดังนี้
 กฎบัตรสหประชาชาติ มาตรา 2
 “เพื่ออนุวัติตามความมุ่งประสงคดังกล่าวในมาตรา 1 องคการฯ และ
สมาชิกองคการจะดำาเนินการโดยสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้
  1. องคการฯ ยึดหลักแห่งความเสมอภาคในอธิปไตยของสมาชิก 
ทั้งปวงเป็นมูลฐาน
  2. เพื่อทำาความแน่ใจให้แก่สมาชิกทั้งปวงในสิทธิและผลประโยชน
อันพึงได้รับจากสมาชิกภาพ สมาชิกทั้งปวงจะต้องปฏิบัติตามข้อผูกพัน ซึ่งตน
ยอมรับตามกฎบัตรฉบับปัจจุบันโดยสุจริตใจ
  3. สมาชิกทั้งปวงจะต้องระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศโดยสันติ
วิธี ในลักษณะการเช่นที่จะไม่เป็นอันตรายแก่สันติภาพและความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ และความยุติธรรม
  4. ในความสัมพันธระหว่างประเทศ สมาชิกทั้งปวงจะต้องละเว้นการ
คกุคาม หรอืการใชก้ำาลงัตอ่บรูณภาพแหง่อาณาเขต หรอืเอกราชทางการเมอืงของ
รัฐใดๆ หรือการกระทำาในลักษณะการอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับความมุ่งประสงค
ของสหประชาชาติ
  5.  สมาชกิทัง้ปวงจะตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืทกุประการแกส่หประชาชาติ
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ในการกระทำาใดๆ ที่ดำาเนินไปตามกฎบัตรฉบับปัจจุบัน และจะต้องละเว้นการ
ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐใดๆ ที่กำาลังถูกสหประชาชาติดำาเนินการป้องกันหรือ 
บังคับอื่นๆ
 6. องคการฯ จะต้องให้ความแน่ใจว่ารัฐที่มิได้เป็นสมาชิกของสห- 
ประชาชาติจะปฏิบัติโดยสอดคล้องกับหลักการเหล่านี้เท่าที่จำาเป็น เพื่อธำารงไว้
ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
  7. ไมม่ขีอ้ความใดในกฎบตัรฉบบัปจัจบุนัจะใหอ้ำานาจแกส่หประชาชาติ
เข้าแทรกแซงในเรื่องซึ่งโดยสาระสำาคัญแล้วตกอยู่ในเขตอำานาจภายในของรัฐ
ใดๆ หรือจะเรียกให้สมาชิกเสนอเรื่องเช่นว่าเพื่อระงับตามกฎบัตรฉบับปัจจุบัน 
แต่หลักการนี้จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อการใช้มาตรการบังคับตามหมวดที่ 7”
 ตามมาตรา 2 ข้อ 4 ได้วางหลักการเบื้องต้นที่สมาชิกสหประชาชาติจะ
ต้องละเว้นการคุกคามหรือการใช้กำาลังต่อบูรณภาพแห่งอาณาเขต หรือเอกราช
ทางการเมืองของรัฐต่างๆ หรือการกระทำาที่ไม่สอดคล้องกับความมุ่งประสงคของ
สหประชาชาติ
 - ข้อยกเว้นการห้ามใช้กำาลัง
 แต่จากหลักการตามมาตรา 2 ข้อ 4 ยังมีข้อยกเว้นให้รัฐใช้กำาลัง
ได้ หากการใช้กำาลังเป็นไปเพื่อป้องกันตนเอง (Self Defense) ซึ่งหลักการ 
ดังกล่าวปรากฏในมาตรา 51 ดังนี้
 “ไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบันอันจักรอนสิทธิประจำาตัวใน
การป้องกันตนเองโดยลำาพังตน หรือโดยร่วมกันหากการโจมตีโดยกำาลังอาวุธ 
(Armed Attack) บังเกิดแก่สมาชิกสหประชาชาติ จนกว่าคณะมนตรีความ- 
มั่นคงจะได้ดำาเนินมาตรการที่จำาเป็นเพื่อธำารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง
ระหว่างประเทศ มาตรการที่สมาชิกได้ดำาเนินไปในการใช้สิทธิป้องกันตนเอง
นี้จักต้องรายงานให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบโดยทันที และจักไม่กระทบ
กระเทือนอำานาจและความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงภายใต้กฎบัตร
ฉบับปัจจุบันแต่ทางหนึ่งทางใดในอันที่จักดำาเนินการเช่นที่เห็นจำาเป็นเพื่อธำารง
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ไว้หรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศในขณะ
หนึ่งขณะใด”
 หลักการในข้อนี้ รัฐมักอ้างเสมอเมื่อมีการปะทะหรือใช้กำาลังทางการ
ทหารในหมู่เกาะสแปรตลีย เช่น ในระหว่างจีนกับเวียดนามหรือฟิลิปปินส โดย 
ต่างมักจะอ้างว่ามีการละเมิดอำานาจอธิปไตยของตน จึงต้องป้องกันตัวเอง 
อย่างไรก็ตาม การที่รัฐจะใช้กำาลังป้องกันตนเองต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักเกณฑ
กฎหมายระหว่างประเทศดังกล่าวข้างต้น มิฉะนั้นก็ถือว่าการกระทำานั้นไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ

ï บทบาทของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาในหมู่เกาะสแปรตลีย์
 กลุ่มอาเซียนได้มีการริเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1967 เป็นองคการระหว่าง
ประเทศที่เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคร่วมกัน หากมองในแง่สมาชิกขององคการ
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสร้างสันติภาพภูมิภาค เพื่อปกป้องรักษา
ผลประโยชนของภูมิภาคทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง ประเทศกลุ่มอาเซียน 
ร่วมมือกันระหว่างไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส สิงคโปร บรูไน 
เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า ความมุ่งหมายของอาเซียนแรกๆ มุ่งในการ
ผนึกกำาลังต้านคอมมิวนิสต เมื่อปัญหาดังกล่าวลดน้อยลงไปจึงหันมามุ่งในเรื่อง
เศรษฐกิจแทน เช่น การรวมตัวทางเศรษฐกิจ สำาหรับเขตการค้าเสรีอาเซียน 
(AFTA)
 บทบาทของอาเซียนในหมู่เกาะสแปรตลีย สามารถพิจารณาได้จาก
การที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่ฟิลิปปินสเมื่อเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 1992 ได้ออกปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยทะเลจีนใต้ (ASEAN 
Declaration on the South China Sea) กำาหนดแนวทางในการแก้
ปัญหาขัดแย้งโดยสันติวิธี จีนซึ่งเข้าร่วมในการประชุมได้ลงนามในการรับรอง
ด้วย อย่างไรก็ตาม แม้มีปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยทะเลจีนใต้แล้ว รัฐที่กล่าวอ้าง
สิทธิ์ก็ยังต่อสู้ช่วงชิงเพื่อให้ตนได้มาซึ่งลักษณะทางภูมิศาสตรในบริเวณหมู่เกาะ 
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สแปรตลียที่ยังไม่มีรัฐใดเข้าไปครอบครอง ซึ่งความตึงเครียดนี้ขึ้นสู่จุดสูงสุด
ในปี ค.ศ. 1995 หลังจากจีนเข้าไปครอบครอง Mischief Reef ซึ่งฟิลิปปินส
อ้างสิทธิ์ว่าเป็นของตนและตั้งอยู่นอกชายฝั่งของเกาะ Palawan เพียง 100 
ไมล การเข้าครอบครอง Mischief Reef ของจีน ก่อให้เกิดความตึงเครียด
อย่างรุนแรงระหว่างอาเซียนกับจีน ด้วยเหตุนี้จึงมีความพยายามที่จะจัดทำาความ
ตกลงเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของรัฐผู้เป็นฝ่ายในกรณีพิพาท ซึ่งได้แก่ ปฏิญญา
อาเซียน-จีนว่าด้วยแนวปฏิบัติของผู้เป็นฝ่ายในกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ 
(2002 ASEAN-China Declaration on the Conduct of Parties 
in the South China Sea) ซึ่งได้รับการยอมรับโดยรัฐมนตรีต่างประเทศ
ของอาเซียนและจีนในคราวประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ที่
กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2002 ปฏิญญาอาเซียน-จีนว่า
ด้วยแนวปฏิบัติของผู้เป็นฝ่ายในกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้กำาหนดว่า รัฐผู้เป็น 
ฝ่ายในกรณีพิพาทยืนยันว่า จะเคารพและให้คำามั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติตามหลัก
เสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านในทะเลจีนใต้ตามหลักกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งรวมถึงอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และยืนยันว่าการรับเอาแนวปฏิบัติ (Code of Con-
duct) ในทะเลจีนใต้จะเป็นการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง (Peace and 
Stability) ในภูมิภาคและตกลงว่าจะดำาเนินการในเรื่องนี้ให้สำาเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงคบนพื้นฐานของหลักฉันทามติ (Consensus) นอกจากนี้ปฏิญญาฯ 
ยังกำาหนดให้รัฐผู้เป็นฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีพิพาทพร้อมที่จะดำาเนินการให้มีการ
ปรึกษาหารือและการเจรจาในประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับข้อพิพาทนั้นตาม
วิธีการที่ได้ตกลงกัน และโดยประการสำาคัญปฏิญญาฯ นี้ได้ระบุว่า รัฐผู้เป็น
ฝ่ายในกรณีพิพาทรับว่าตนจะเคารพและกระทำาการตามบทบัญญัติของปฏิญญาฯ
  อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติหรือข้อกำาหนดที่ระบุไว้ในปฏิญญาฯ บางตอน
ยังมีความเคลือบคลุมตีความได้หลายนัย เช่น ข้อกำาหนดเกี่ยวกับการยับยั้งชั่งใจ
ตนเอง (self-restraint) ซึ่งระบุว่า “รัฐภาคีรับรองว่าจะดำาเนินการโดยใช้
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ความยับยั้งชั่งใจตนเองในการกระทำาการที่เป็นการกระทบต่อสันติภาพและความ
มั่นคง การกระทำาหรือพฤติกรรมเช่นว่านี้ รวมถึงการที่รัฐนั้นต้องละเว้นจากการ 
กระทำาที่เป็นการเข้าไปยึดครองหรืออยู่อาศัยบนเกาะ หรือลักษณะทางภูมิศาสตร
อื่นๆ ซึ่งยังไม่มีผู้คนอาศัยอยู่” สำาหรับข้อบทตอนนี้ฝ่ายหนึ่งมีความเห็นว่า รัฐ
ภาคีต้องละเว้น ไม่เข้าไปครอบครองเกาะหรือลักษณะทางภูมิศาสตรอื่นๆ อีก 
ต่อไป และไม่ควรทำากิจกรรมใดๆ บนเกาะที่ตนครอบครองอยู่เพิ่มขึ้น ถ้าการ 
กระทำาเช่นว่าจะทำาให้ข้อพิพาทนั้นมีความซับซ้อนหรือทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น แต่
อีกฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะรัฐผู้เป็นฝ่ายในกรณีพิพาทหลายรัฐเห็นว่า ข้อบทนี้บอก
เป็นนัยว่าตนยังอาจเพิ่มระดับของการเข้าไปอยู่บนเกาะต่างๆ ที่ตนครอบครอง
อยู่ได้ เช่น การยังคงเข้าไปสร้างป้อมปราการ ลู่วิ่งของสนามบิน สิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ สิ่งอำานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เป็นต้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ รัฐ
เหล่านี้เห็นว่าการกระทำาเหล่านี้เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับปฏิญญาฯ 
 น่าสังเกตว่า ปฏิญญาอาเซียน-จีนว่าด้วยความประพฤติของผู้เป็น
ฝ่ายในกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ มีจุดอ่อนที่ชัดเจนคือ ปฏิญญาฯ นี้ไม่มี
บทบัญญัติหรือข้อกำาหนดเกี่ยวกับกระบวนการหรือกลไกที่จะทำาให้มั่นใจได้ว่า
รัฐภาคีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตนต้องเคารพบทบัญญัติและต้องกระทำา
การให้สอดคล้องกับบทบัญญัตินี้ นอกจากนี้ ปฏิญญาฯ ก็ไม่ได้ระบุถึงกลไกที่
จะนำามาใช้หรือจัดการกับกรณีที่เกิดความแตกต่างในเรื่องการตีความหรือการ
ใช้บทบัญญัติในปฏิญญาฯ โดยเฉพาะบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการยับยั้งชั่งใจของ
ตนดังได้กล่าวแล้ว
 นอกจากนี้บทบาทของอาเซียนในหมู่เกาะสแปรตลียยังสามารถพิจารณา
ได้จากการที่สมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียนได้จัดการประชุมระหว่างประเทศ 
ณ ประเทศอินโดนีเซีย เรื่อง “การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้” 
(Managing Potential Conflicts in South China Sea) ผู้เข้าร่วม
ประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของประเทศสมาชิกอาเซียนและนักวิชาการจาก
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้ร่วมกันเสนอมาตรการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา
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กรณีพิพาทในหมู่เกาะสแปรตลีย ซึ่งสามารถจำาแนกออกได้เป็นมาตรการต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
 ก. การนำากรณพีพิาทขึน้สูศ่าลยตุธิรรมระหวา่งประเทศ (International 
Court of Justice) ซึ่งรัฐพิพาทต้องยินยอมหรือยอมรับอำานาจศาลโลก สำาหรับ
จนี จนีไดแ้สดงออกวา่จนีไมไ่วว้างใจและไมเ่ชือ่มัน่ในความยตุธิรรมของศาลโลก 
ดังนั้น คงเป็นการยากที่จะแก้ปัญหาการกล่าวอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย 
โดยวิธีการทางศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้
 ข. การร่วมพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันในพื้นที่ โดยมีกำาหนดระยะเวลา 
(Joint Development Zone) ผู้แทนของประเทศอาเซียนส่วนมากเสนอให้
หมู่เกาะสแปรตลียเป็นเขตพัฒนาร่วม โดยไม่นำาปัญหาเรื่องอำานาจอธิปไตยใน 
การอ้างกรรมสิทธิ์มาพิจารณา โดยมีแนวคิด (Concept) ต่างๆ ดังนี้
 - Concept และรูปแบบในการร่วมมือในการแสวงประโยชนและการ
สำารวจทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งความร่วมมือนี้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ดี
ที่สุด ซึ่งเปรียบเทียบกับ Concept ในรูปแบบของความร่วมมือของการแสวง
ประโยชนและการสำารวจทรัพยากรธรรมชาติของรัฐชายฝั่งซึ่งสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแสวงหาสันติภาพในทะเลจีนใต้ โดย
ปราศจากการใช้กำาลังอาวุธเพื่อประโยชนของมวลมนุษยชาติ โดยการมุ่งเน้นที่
ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยแนวคิดการพัฒนาร่วมกัน 
ในดินแดนพิพาท
 - Concept ในการพัฒนาไฮโดรคารบอนซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
อินโดนีเซียและมาเลเซียในดินแดนไหล่ทวีป
 - Concept ความร่วมมือระหว่างไทยและมาเลเซีย ในปี ค.ศ. 1979 
ในการแสวงประโยชนร่วมกันใน Sea Bed 
 - Concept การพัฒนาร่วมกันของแหล่งทรัพยากรไม่มีชีวิตอื่นๆ ของ
ประเทศไทยในกลุ่มอาเซียนที่อ้างสิทธิ์ ได้แก่ฟิลิปปินส บรูไน มาเลเซีย
 - Concept of Nuclear Weapon-Free Zone (NWFZ) และ 
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Zone of Peace, Freedom, Neutrality (ZOPFAN) ซึ่งเป็นแนวคิด
เพื่อป้องกันและขจัดข้อขัดแย้ง และทำาให้เกิดความง่ายในการสำารวจเพื่อการ 
พัฒนาและการจัดการแหล่งประมงในหมู่เกาะสแปรตลีย
 - Concept of Fisheries Stock Assessment ในการประชุม
การขจัดข้อขัดแย้งเพื่อแก้ไขปัญหาในทะเลจีนใต้ ซึ่งในการประชุมในครั้งที่ 
2 เป็นข้อเสนอจากประเทศแคนาดา โดยนำาพื้นฐานการพัฒนากิจกรรมร่วมกัน 
โดยพิจารณาตามหลักในข้อ 123 ของอนุสัญญากฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 โดย
จัดตั้งองคกรภูมิภาคซึ่งกำาหนดให้ประเทศต่างๆ ที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลที่
มีลักษณะปิดและกึ่งปิดอย่างทะเลจีนใต้ ต้องร่วมมือกันบริหารและพัฒนาทะเล 
ตลอดจนร่วมมือในการใช้ทรัพยากรในทะเล
 แนวคิดที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บางแนวคิดได้กลายมาเป็นข้อตกลง
ระหว่างรัฐแล้ว เช่น ข้อตกลงไทยกับมาเลเซีย ปี ค.ศ. 1979 ตกลงใหม่ในปี 
ค.ศ. 1989 และข้อตกลงระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย เป็นต้น
 โดยข้อตกลงนี้ส่วนใหญ่มีกำาหนดระยะเวลา 50 ปี ซึ่งประเทศคู่สัญญา
ได้จัดตั้งองคกรร่วมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในเขตที่มีปัญหาระหว่างกัน โดย
ให้เขตดังกล่าวเป็นเขตเป็นกลาง ทั้งนี้ โดยประเทศคู่สัญญาได้ร่วมลงทุนและ
แบ่งผลประโยชนที่ได้รับ
 ค. การจัดตั้งคณะกรรมการระหว่างประเทศขึ้นมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
พรมแดนตามตัวอย่างสนธิสัญญาแอนตารกติก (Antarctic Treaty 1959) 
สนธิสัญญาระบุให้แอนตารกติกเป็นเขตเป็นกลางสำาหรับการค้นคว้าวิจัยทาง
วิทยาศาสตรของนานาชาติ คณะกรรมการชุดนี้มีสิทธิในการกำาหนดมาตรการ
แก้ไขปัญหาที่เห็นว่าเหมาะสม
 ปัจจุบันแนวความคิดของทฤษฎีว่าด้วยดินแดนต่อเนื่องหลังชายฝั่งยัง
คงมีใช้อยู่ โดยรัฐได้นำามาเป็นทฤษฎีแบ่งส่วน (Sector Principle) ในการ
แบ่งเกาะต่างๆ ในทวีปอารกติกระหว่างรัฐชายฝั่งขั้วโลกเหนือ โดยแคนาดาเป็น
ผู้เสนอให้ใช้วิธีการนี้แบ่งเส้นเขตแดน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1907 ทั้งนี้โดยกำาหนด
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ให้แนวชายฝั่งของแต่ละรัฐที่กล่าวข้างต้น เป็นแนวเส้นตรงแล้วลากเส้นจาก
ปลายทั้งสองของฐานไปพบกับที่ขั้วโลกเหนือ เกาะและดินแดนซึ่งอยู่ในบริเวณ 
สามเหลี่ยมนี้จะตกอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐชายฝั่งนั้น
 ทฤษฎีของการแบ่งส่วนนี้ถูกสหรัฐอเมริกาและนอรเวยคัดค้าน โดยอ้าง
ว่าข้อเสนอของแคนาดาเป็นข้อเสนอแนะฝ่ายเดียว และมิได้อยู่บนพื้นฐานของ
ความตกลงระหว่างประเทศแต่อย่างใด และเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวยังขัดและ
เป็นอุปสรรคต่อหลักการเดินเรืออย่างเสรีในท้องทะเลหลวง มีรัฐชายฝั่งจำานวน
น้อย คือมีเพียงแคนาดาและรัสเซียที่ยอมรับทฤษฎีนี้
 ในส่วนที่เกี่ยวกับเกาะในบริเวณแอนตารกติก คือบริเวณขั้วโลกใต้ 
ประเทศที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสำาคัญกับหลักการค้นพบดินแดนดังกล่าวเป็น 
คนแรก (Discovery Principle) ส่วนการได้มาซึ่งอำานาจอธิปไตยขึ้นอยู่
กับหลักของการใช้อำานาจอย่างเป็นจริงเหนือดินแดน ซึ่งเป็นหลักสากลของ
กฎหมายระหว่างประเทศปัจจุบัน นอกจากประเด็นอำานาจอธิปไตยเหนือเกาะ
ในบริเวณแอนตารกติก ยังมีปัญหาเกี่ยวกับดินแดนบนพื้นทวีป โดยที่ชิลีและ
อารเจนตินาอ้างอธิปไตยแต่เพียงผู้เดียวเหนือทวีปนี้ โดยอาศัยทฤษฎีดินแดน
ต่อเนื่อง ประกอบกับประเทศต่างๆ ได้เข้าไปทำาการค้นคว้าทางวิทยาศาสตรใน
ทวีปนี้เป็นจำานวนมาก ทำาให้เกิดข้อพิพาทอยู่เสมอ รัฐผู้มีส่วนได้เสียในทวีป
แอนตารกติกจึงได้ทำาความตกลงสนธิสัญญาพหุภาคีแอนตารกติก (Antarctic 
Treaty) ฉบับปี ค.ศ. 1959 ภาคีปัจจุบันประกอบด้วยอารเจนตินา ออสเตรเลีย 
เบลเยียม ชิลี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น นิวซีแลนด นอรเวย แอฟริกาใต้ สหภาพโซเวียต 
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ได้ตกลงที่จะระงับการเรียกร้องอธิปไตยเหนือ
ทวีปนี้ และรับที่จะใช้ดินแดนแอนตารกติกเพื่อวัตถุประสงคในทางสันติ
 การนำากรณีศึกษาการระงับข้อพิพาทในดินแดนแอนตารกติกมาเป็น 
ตัวแบบของการระงับข้อพิพาทในหมู่เกาะสแปรตลีย จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจไม่
น้อย เนื่องจากว่าปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์หมู่เกาะสแปรตลียมีความยุ่งยากและ 
ซับซ้อนอย่างมาก เนื่องจากมีประเทศอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนกันถึง 6 ประเทศ 
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และเหตุผลที่ประเทศต่างๆ ยกขึ้นมาเป็นข้ออ้างก็มีความหลากหลาย มีทั้งเหตุผล
ในทางประวัติศาสตร การค้นพบและการใช้อำานาจยึดครอง เหตุผลเกี่ยวกับ 
เขตทางทะเล นอกจากนี้ รัฐผู้พิพาทยังได้แสดงออกอย่างแน่วแน่ที่จะยึดมั่นใน
กรรมสิทธิ์ที่อ้าง โดยเฉพาะรัฐผู้พิพาทหลายรัฐได้มีความเคลื่อนไหวทางทหาร
เพื่อยืนยันท่าทีของตนอีกด้วย จากข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเห็นว่า ปัญหาข้อพิพาท
ในหมู่เกาะสแปรตลียเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไข ความตกลงตามสนธิสัญญา
พหุภาคีแอนตารกติกน่าจะเป็นตัวแบบหรือทางเลือกหนึ่งที่รัฐผู้พิพาทและรัฐที่
เกี่ยวข้องในปัญหาหมู่เกาะสแปรตลียนำามาพิจารณาศึกษา เพราะอย่างน้อยที่สุด 
ก็ได้เห็นถึงผลดีที่รัฐผู้พิพาทอาจยุติข้อพิพาทลงได้
 ง. การกำาหนดให้ดินแดนดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของประเทศคู่กรณ ี
(Condominium Conception) มาตรการนี้เสนอให้ประเทศที่เกี่ยวข้อง
มีอำานาจอธิปไตยร่วมกันในดินแดนที่เป็นข้อพิพาท เหมือนกรรมสิทธิ์ร่วมของ
เจ้าของอาคารชุดในตึกคอนโดมิเนียม
 จ. การเสนอให้มีการเปิดเจรจาระหว่างประเทศคู่กรณีเพื่อแสวงหา 
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา การเปิดเจรจาอาจเริ่มต้นในปัญหาเกี่ยวกับการ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ เช่น การประมง การเดินเรือ การสำารวจทางสมุทรศาสตร 
การสำารวจก๊าซธรรมชาติและน้ำามัน การรักษาสภาพแวดล้อม การอนุรักษพันธุ
สัตว การวิจัยวิทยาศาสตรทางทะเล เป็นต้น เป็นความร่วมมือที่จะนำาไปสู่การ
เจรจาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเขตแดนหรืออำานาจอธิปไตยในที่สุด
 ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เห็นชอบ Concept ที่ได้มีการเสนอมานี้ 
และได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นผู้มีบทบาทนำาในการเจรจาระหว่าง
ประเทศสมาชิกที่มีปัญหาขัดแย้งกันเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันก่อนระหว่างมาเลเซีย 
เวียดนาม ฟิลิปปินส และบรูไน ก่อนที่จะเปิดการเจรจากับจีนและไต้หวัน
 ท่าทีของมาเลเซีย ฟิลิปปินส และบรูไน สอดคล้องกับนโยบายของ
เวียดนามที่ต้องการให้เกิดการเจรจาและแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี โดยให้ประเทศ
คู่กรณียอมรับสภาพการครอบครองที่เป็นอยู่ ทำาให้จีนพยายามครอบครองเกาะ 
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ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นให้ทัดเทียมกับประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส
 นอกเหนือจากปัญหากรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรตลียและพาราเซล 
ประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มีปัญหาเรื่องการกำาหนดเขตไหล่ทวีป
และเขตเศรษฐกิจจำาเพาะอยู่มาก ถ้าสามารถเจรจาแก้ปัญหาเหล่านี้ได้สำาเร็จ
ก่อน จะก่อให้เกิดความร่วมมือและความเชื่อมั่นระหว่างกันอันอาจนำาไปสู่การ
เจรจาปัญหาหมู่เกาะพาราเซลและสแปรตลียได้
 ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนที่ฟิลิปปินสเมื่อเดือน
กรกฎาคม ค.ศ. 1992 ได้ออกปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยทะเลจีนใต้ (ASEAN 
Declaration on the South China Sea) กำาหนดแนวทางในการแก้ปัญหา
ขัดแย้งโดยสันติวิธี จีนจึงเข้าร่วมในการประชุมได้ลงนามรับรองด้วย
 ที่ประชุมกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่อินโดนีเซียเมื่อเดือนกันยายน 
ค.ศ. 1992 ได้ออกคำาแถลงสนับสนุนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยทะเลจีนใต้เป็น 
หลักการในการแก้ไขปัญหาขัดแย้ง
 ฟิลิปปินสนำาปัญหาการอ้างกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรตลียเข้าสู่ 
ที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน ค.ศ. 1992 หลังจากได้หารือเรื่องนี้กับ
เลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อให้มีการแก้ปัญหาโดยการเจรจา ประเทศอาเซียน
ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย เพราะเห็นว่าเป็นการกดดันจีนผู้ซึ่งต้องการให้มีการเจรจา
ทวิภาคีระหว่างประเทศในภูมิภาค
 เวียดนามนั้นได้เสนอต่อที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 
1992 ย้ำาให้มีการเจรจาโดยตรง หรือผ่านประเทศที่สาม
 ถึงแม้จะมีความพยายามที่จะยุติปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องของการอ้าง
กรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลีย ทั้งจากกลุ่มรัฐผู้พิพาทและองคการระหว่าง
ประเทศอื่นๆ ก็ตาม แต่ยังไม่ประสบผลสำาเร็จ เนื่องจากประเทศจีนซึ่งเป็น
ประเทศหนึ่งที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์นั้น เป็นประเทศที่มีศักยภาพทางด้านอาวุธใน
กองทัพเรือ และมีความแข็งแกร่งทางด้านกำาลังทหาร เป็นประเทศที่ผลิตอาวุธ
เพื่อส่งออกรายใหญ่ประเทศหนึ่ง และยังเสริมแสนยานุภาพมากยิ่งขึ้นด้วยการ
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สั่งซื้อเรือรบติดอาวุธที่ทันสมัยที่สุดเมื่อปี ค.ศ. 1995 ต่อมาในปี ค.ศ. 2000 จีน
ได้จัดตั้งกองกำาลังลาดตระเวนในทะเลจีนใต้และยังมีเฮลิคอปเตอรคุ้มกันทาง 
อากาศในปี ค.ศ. 2001 ปี ค.ศ. 2012 จีนมีเรือบรรทุกเครื่องบิน (Aircraft 
Carrier) เป็นลำาแรก โดยจีนเองก็มีท่าทีแข็งกร้าว โดยย้ำาอยู่ตลอดว่าหมู่เกาะ
สแปรตลียเป็นของจีนทั้งหมด ความพยายามแก้ปัญหาที่มีขึ้นจึงไม่ประสบผล
สำาเร็จ อันเนื่องมาจากการแสดงออกที่ชัดเจนของจีนที่จะไม่ยอมให้มีการแบ่ง
แยกหมู่เกาะสแปรตลียเลย ในขณะที่อาเซียนได้แสดงบทบาทพยายามให้มีการ
ระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี โดยหวังว่าจะนำาไปสู่การแก้ปัญหาได้

ï ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศไทย
 สำาหรับประเทศไทย ปัญหาการแย่งชิงกรรมสิทธิ์ในหมู่เกาะสแปรตลีย 
เปน็ปญัหาทีม่คีวามสำาคญัอยา่งยิง่ เนือ่งจากหากมกีารสูร้บกนัเกดิขึน้ ประเทศไทย 
อาจได้รับผลกระทบทั้งในด้านภูมิศาสตร เศรษฐกิจ และการเมือง กล่าวคือ 
ประเทศไทยมีพื้นที่ติดทะเลอยู่ 2 ด้าน คืออ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยเฉพาะ
อ่าวไทยเป็นอ่าวที่ล้ำาเข้ามาในแผ่นดินและมีรัฐชายฝั่งอื่นๆ ล้อมรอบ ทำาให้ 
เส้นทางคมนาคมถูกปิดล้อมโดยที่ตั้งทางภูมิศาสตรหากมีการสู้รบกันเกิดขึ้นใน
ทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ทะเลจีนใต้ยังเป็นพื้นที่สำาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ไทย โดยเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำาคัญในการขนส่งสินค้าทางทะเล พาณิชย- 
นาวี เหตุการณรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะทำาให้ไทยถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้อง
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในระดับใดระดับหนึ่ง และอาจเกิดผลกระทบต่อความ
สัมพันธทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ เพราะประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์เป็น 
สมาชิกของอาเซียนถึง 4 ประเทศ
 หากเกิดเหตุการณรุนแรงขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อการป้องกันประเทศ
และผลประโยชนทางเศรษฐกิจของไทย สมควรที่จะมีการพิจารณากำาหนด
ท่าทีของไทยต่อปัญหา และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความขัดแย้งในบริเวณ 
ดังกล่าว เพื่อให้สามารถรักษาผลประโยชนของชาติได้อย่างเหมาะสม
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 นอกจากนี้ ปัญหาหมู่เกาะสแปรตลียมีความสำาคัญต่อไทยในแง่ที่เป็น
เขตกองเรือประมงน้ำาลึกของไทยอาจไปร่วมทำาการประมงโดยข้อตกลงร่วมกับ
ประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์ต่างๆ ได้ และประเทศไทยจำาเป็นต้องอาศัยเส้นทาง
คมนาคมผ่านดินแดนทะเลจีนใต้นี้ ความมั่นคงปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือจึงมี
ความสำาคัญ และประการสุดท้าย ถ้ามีการแก้ปัญหาโดยการใช้กำาลัง ประเทศไทย
ก็จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 ดังนั้น การวางตัวเป็นกลางของไทยต่อการขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นน่าจะ
อำานวยประโยชนและสร้างความมั่นคงให้แก่ไทยได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ไทย
น่าจะยืนยันตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยทะเลจีนใต้ ซึ่งได้เสนอให้ใช้หลักการ
ของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้น
การแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี โดยไทยควรยึดหลักการสำาคัญ 3 ประการ คือ
 ก. ยืนยันสนับสนุนการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี
 ข. ไม่สนับสนุนให้อาเซียนโดดเดี่ยวประเทศใดที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์
 ค. ไม่แสดงท่าทีสนับสนุนการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ï บทสรุป แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อเสนอแนะ
 จากการศึกษาข้างต้นจะพบว่า กรณีพิพาทเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย
เป็นปัญหาที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อน เนื่องจากมีรัฐผู้อ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะนี้ถึง 
6 รัฐ ยิ่งไปกว่านั้นการอ้างสิทธิ์ของรัฐดังกล่าวยังมีความซ้ำาซ้อนกันอยู่ในหลาย
กรณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาที่เกิดจากจีน เนื่องจากจีนเป็นประเทศ
ที่อ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมด และจีนเองก็มีท่าทีแข็งกร้าวต่อการอ้าง
กรรมสิทธิ์ในบริเวณทะเลจีนใต้มาตลอด โดยพิจารณาจากคำาแถลงของกระทรวง
การต่างประเทศจีนที่มีมาอย่างต่อเนื่องว่า จีนมีอำานาจอธิปไตยอันมิอาจโต้แย้ง
ได้เหนือเกาะ Nansha (สแปรตลีย) และบริเวณน่านน้ำาโดยรอบ ซึ่งแสดง
ให้เห็นจุดยืนของจีนเมื่อมีการกล่าวถึงประเด็นปัญหาของหมู่เกาะสแปรตลีย 
ดังนั้น ในสภาพการณความเป็นจริง เมื่อรัฐหนึ่งรัฐใดในกรณีพิพาทเข้าไปดำาเนิน
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กิจกรรมทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นการประมง การลาดตระเวน ฯลฯ ในบริเวณที่
ตนอ้างสิทธิ์ซึ่งซ้ำาซ้อนกับจีน ก็มักเกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับรัฐผู้อ้างสิทธิ์นั้น
เสมอ ดังจะเห็นได้จากกรณีของเวียดนามและฟิลิปปินส ซึ่งเป็นประเทศที่มีเหตุ
เผชิญหน้ากับจีนบ่อยครั้งในทะเลจีนใต้ ทำาให้จีนถูกมองว่ามีพฤติกรรมคุกคาม
ทางทหาร บ่อนทำาลายสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ด้วยการส่งเรือรบคุกคามชาติอื่นๆ ที่ร่วมอ้างอธิปไตยเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย 
ท่ามกลางความวิตกกังวลว่า การเผชิญหน้าเช่นนี้อาจทำาให้เกิดความขัดแย้ง
รุนแรงถึงขั้นใช้กำาลังอาวุธ ดังเช่นเหตุการณที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต
 นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาสำาคัญที่ต้องกล่าวถึงอีกประการหนึ่งคือ 
ประเด็นการอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรตลียของรัฐต่างๆ ในกรณีพิพาทซึ่ง
ต้องมีความชัดเจน แต่จากการศึกษาข้างต้นจะเห็นว่า ก่อนปี ค.ศ. 2009 ข้อ
อ้างสิทธิ์ของรัฐในกรณีพิพาทส่วนใหญ่ยังไม่มีความชัดเจน แม้ว่ารัฐเหล่านั้นได้
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ในช่วง
กลางทศวรรษ 1990 แต่ยังคงดำาเนินการล่าช้าและใช้เวลานานมากในการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในและแนวทางปฏิบัติของตน รวมถึงการทำาให้ข้อ 
กล่าวอ้างสิทธิ์ของตนสอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว
 อย่างไรก็ตาม หลังจากที่รัฐผู้อ้างสิทธิ์ในกรณีพิพาทเหนือหมู่เกาะ 
สแปรตลียที่เป็นสมาชิกของอาเซียนคือ มาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส ได้
เสนอคำารอ้งขอ้มลูและขอ้สนเทศเกีย่วกบัขอบนอกสดุของไหลท่วปีทีข่ยายออกไป
เกิน 200 ไมลทะเล ต่อคณะกรรมาธิการกำาหนดขอบเขตของไหล่ทวีปตามกำาหนด
คือ ภายในวันที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2009 ส่งผลให้การอ้างสิทธิ์ของประเทศ 
เหล่านี้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับไหล่ทวีปเกิดความกระจ่างชัดขึ้นในลักษณะที่เป็น
ไปและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ
 สำาหรับจีน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ ค.ศ. 2012 รัฐมนตรีกระทรวง
ต่างประเทศออกแถลงการณว่า ไม่มีประเทศใด แม้กระทั่งจีนที่อ้างสิทธิ์เหนือ
ทะเลจีนใต้ได้ทั้งหมด ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนออกมา
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ยืนยันว่า จีนไม่มีความประสงคจะยึดครองทะเลจีนใต้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามการ
อ้างสิทธิ์ของจีนยังไม่ชัดเจนและมีความกำากวมอย่างมาก กล่าวคือ จีนไม่อธิบาย
ให้ชัดเจนว่า การอ้างสิทธิ์ครอบคลุมพื้นที่ใด (ดินแดน หมู่เกาะ หรือผืนน้ำา) 
และบริเวณใดบ้าง จีนอ้างว่าจีนมีอำานาจอธิปไตยอันมิอาจโต้แย้งได้เหนือเกาะ 
Nansha (สแปรตลีย) และบริเวณน่านน้ำาที่ติดต่อกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าจีนใช้คำาที่
กำากวม อาทิ “adjacent waters” หรือ “relevant waters” นอกจากนี้การ
อ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้ตามเส้นรูปตัวยู (U-Shaped Line) ก็ไม่ชอบ 
ด้วยเหตุผล และไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ตามที่ได้ศึกษาวิเคราะหมาแล้ว
 กรณีพิพาทเหนือหมู่เกาะสแปรตลียยังคงเป็นปัญหาที่ยังหาทางออกไม่
ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจะนำาวิธีการแก้ปัญหาหรือระงับข้อพิพาททางการศาล
มาใช้คงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากจีนมีท่าทีและจุดยืนมาตลอด ทั้งพยายามหลีก- 
เลี่ยงและไม่ยอมรับการตัดสินโดยวิธีการทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ หรือวิธี
อื่นใดที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อจีนให้สัตยาบันอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 จีนสงวนสิทธิที่จะเลือกวิธีการ
ของตนเองในการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากอนุสัญญานี้ ซึ่งก็เป็นท่าทีของประเทศ
ที่มีผลประโยชนมหาศาลทางทะเลที่เกรงว่าตนอาจได้รับผลกระทบจากกฎหมายนี้
 นอกจากนี้ ยังมีชาติมหาอำานาจอย่างสหรัฐอเมริกาที่เข้ามามีบทบาท
และเป็นตัวแสดงสำาคัญของปัญหาข้อพิพาทหมู่เกาะสแปรตลีย เนื่องจากสหรัฐฯ 
ย่อมเล็งเห็นว่าปัญหานี้ย่อมมีผลกระทบต่อผลประโยชนแห่งชาติ (National 
Interest) ของสหรัฐฯ ในบริเวณพื้นที่นี้ โดยสหรัฐฯ ย้ำาจุดยืนของตนในเรื่อง
เสรีภาพในการเดินเรือ (Freedom of Navigation) และการเข้าถึงอย่าง
เสรี (Open Access) โดยเรียกร้องให้จีนเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ 
ทำาให้จีนไม่พอใจต่อท่าทีของสหรัฐฯ ในทัศนะของจีน การเข้ามามีบทบาทของ
สหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้เป็นยุทธศาสตรหลักของสหรัฐฯ ที่ต้องการสร้างเขตอิทธิพล
ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อถ่วงดุลอำานาจและสกัดกั้นการก้าวขึ้นมาครอง
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ความเป็นเจ้า (Hegemony) ของจีนนั่นเอง
 สำาหรับแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวที่มีบางฝ่ายเสนอให้รัฐในกรณี
พิพาทมาทำาการพัฒนาร่วมกัน (Joint Development) เพื่อแสวงหาประโยชน
ร่วมกันในบริเวณหมู่เกาะสแปรตลีย โดยหลีกเลี่ยงและละเว้นไม่กล่าวถึง
ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับข้อพิพาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นปัญหาเรื่องอำานาจ
อธิปไตย สำาหรับข้อเสนอนี้มีความเป็นไปได้น้อยมากที่จีนและประเทศที่อ้างสิทธิ์
อื่นจะร่วมกันจัดตั้งโครงการพัฒนาร่วม เพื่อแสวงหาประโยชนร่วมกันในบริเวณ
หมู่เกาะสแปรตลีย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อจีนยังมีอำานาจมากในภูมิภาคในขณะ
นี้ จีนย่อมไม่ต้องการเสียผลประโยชนให้แก่ประเทศอื่นแม้แต่น้อย นอกจากนี้ 
แนวความคิดดังกล่าวอาจมีความยุ่งยากในการปฏิบัติ เพราะประเทศที่อ้างสิทธิ์มี
หลายประเทศ อาณาเขตที่อ้างก็ยังไม่ชัดเจน ซึ่งจะทำาให้การทำาโครงการพัฒนา
ร่วมจะมีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก
 ดังนั้น แนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดที่จะนำามาใช้แก้ปัญหากรณีพิพาท
เหนือหมู่เกาะส-แปรตลียในขณะนี้ คือ แนวทางหรือกระบวนการตามปฏิญญา
ว่าด้วยแนวปฏิบัติของประเทศภาคีในทะเลจีนใต้ระหว่างอาเซียนกับจีนปี 2002 
(2002 Asean - China Declaration on the Conduct of Parties 
in the South China Sea, DOC) ที่ยืนยันว่าการรับเอาแนวปฏิบัติของ
ประเทศภาคีในทะเลจีนใต้ (Code of Conduct, COC) จะเป็นการส่งเสริม
สันติภาพและความมั่นคง (Peace and Stability) ในภูมิภาคและตกลงว่าจะ
ดำาเนินงานในเรื่องนี้ให้สำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงคบนพื้นฐานของหลักฉันทามต ิ
(Consensus) นอกจากนี้ปฏิญญาฯ ยังกำาหนดให้รัฐผู้เป็นฝ่ายในกรณีพิพาท
พร้อมที่จะดำาเนินการให้มีการปรึกษาหารือและการเจรจาในประเด็นปัญหาต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับข้อพิพาทนั้นตามวิธีการที่ได้ตกลงกัน และโดยประการสำาคัญปฏิญญาฯ 
นี้ได้ระบุว่า รัฐผู้เป็นฝ่ายในกรณีพิพาทรับว่าตนจะเคารพและกระทำาการตาม
บทบัญญัติของปฏิญญาฯ อีกทั้งเนื้อหาในปฏิญญาฯ ยังระบุให้อาเซียนและจีน
ต้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำานวยต่อการเจรจาพูด
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คุยเรื่องการจัดทำาแนวปฏิบัติของประเทศภาคีในทะเลจีนใต้ (COC) ต่อไป ซึ่ง 
COC นี้จะเป็นกลไกให้รัฐในกรณีพิพาทมีกฎเกณฑบรรทัดฐานร่วมกันเพื่อเป็น
แนวทางสำาหรับการดำาเนินงานในภาพรวมและช่วยเสริม DOC ดังนั้น รัฐผู้เป็น
ฝ่ายในกรณีพิพาทจำาต้องผลักดันให้เกิดกระบวนการแนวปฏิบัติของประเทศภาคี
ในทะเลจีนใต้ (COC) ให้ได้โดยเร็วที่สุด
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An aerial view shows the Pagasa (Hope) Island, part of the 
disputed Spratly group of islands, in the South China Sea

  ที่มา : http://koreanewsonline.blogspot.com/2012/01/chinas-warship-intruded-
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A Chinese flag flies on the Mischief Reef off the disputed Spratlys
ที่มา : http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/agenda/article3386630.ece

PRC Chigua Jiao Garrison on Johnson Reef (Chigua Jiao).
ที่มา : http://www.atlasobscura.com/places/spratly-islands
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