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นางนภาพร เกาะทอง 

เอกสารประกอบการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา 
ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
โรงเรียนปทุมวไิล  จงัหวดัปทุมธานี 

                    ความขัดแย้ง 

        ในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ 
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เอกสารประกอบการเรียนรู ้ 

 หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5 

  เรื่อง   ความขัดแย้งในหมู่เกาะทะเลจีนใต ้
  

โดย  

นางนภาพร เกาะทอง  

ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะช านาญการ 

 

 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

โรงเรียนปทุมวิไล  อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี  
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เอกสารประกอบการเรียนรู้เล่มน้ี เป็นส่วนหน่ึงในการจดัการเรียนรู้ ส 30221 โลกศึกษา ซ่ึงจะศึกษา

วเิคราะห์ขอ้มูล ข่าวสาร สร้างความรู้ ความเขา้ใจ พฒันาทกัษะกระบวนการคิด เสาะแสวงหาความรู้ในการเป็น

พลโลก (Global Citizenship) ตระหนกัถึงแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้  ( Conflict Resolutiong ) เขา้ใจ

ธรรมชาติของความขดัแยง้ ผลกระทบของการพฒันาและเหตุผลความจาํเป็นของการแกปั้ญหา  เขา้ใจทางเลือก

และผลท่ีตามมาต่อผูอ่ื้นในสภาวะความขดัแยง้  สร้างความเป็นธรรม  ความถูกตอ้งความเสมอภาคในสังคม  

เห็นคุณค่าสิทธิมนุษยชน  ไม่ทาํลายโลก  รู้จกัอนุรักษท์รัพยากรเพื่อคนรุ่นหลงั  ตระหนกัในประโยชน์และ

คุณค่าของแหล่งธรรมชาติมีจาํกดั มีความรับผดิชอบในความต่อเน่ืองและสัมพนัธ์กนัระหวา่งสังคม  เศรษฐกิจ

และสภาพแวดลอ้ม สู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  (Sustainable Development) ในระดบัชุมชน  ระดบัประเทศ และ

โลก  ให้เขา้ใจถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากความแตกต่างดา้นสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ศิลปวฒันธรรม                           

ท่ีแตกต่างกนัรวมทั้งรู้จกัเรียน  รู้และใชป้ระโยชน์จากความสัมพนัธ์ท่ีซบั ซอ้นท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติของคน                 

ทัว่โลกดว้ยความหลากหลาย (Diversity) 

ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  เอกสารประ กอบการเรียนรู้  ส 30221 โลกศึกษา  เร่ืองความขดัแยง้ในหมู่
เกาะทะเลจีนใต้  เล่มน้ี  จะช่วยใหค้รูผูส้อนจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดง่้ายข้ึน และช่วยสร้างจิตสาํนึกท่ีดีใหก้บั
ผูเ้รียน ร่วมกนัพฒันาโลกอยา่งย ัง่ยนื  
 

                                                               
 
 
 

 
 

ค าน า 
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 เนือ้เร่ือง หน้า 
 เอลนีโญ 5 
 ความหมายของเอลนีโญ 5 
 ลกัษณะของปรากฏการณ์เอลนีโญ 7 
 สาเหตุการเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ – ลานีญา  7 
 การเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ 8 
 ขนาดของปรากฎการณ์เอลนีโญ 8 
 ผลกระทบของเอลนีโญต่อปริมาณฝนและอุณหภูมิในประเทศไทย 9 
 ลานีญา  9 
 ผลดีของการเกิดเอลนีโญ –ลานีญา 10 
 ผลเสียของการเกิดเอลนีโญ –ลานีญา 11 
 แนวทางแกไ้ข 11 
 แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน 12 
 แบบฝึกทกัษะ 12 
 บรรณานุกรม 12 
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มาตรฐานการเรียนรู ้

มาตรฐาน  ส  4.2  เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติ จากอดีตจนถึงปัจจุบนั  ในแง่ความสัมพนัธ์และ
การเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเน่ือง ตระหนกัถึงความสาํคญัและสามารถวเิคราะห์ ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน  

ผลการเรียนรู ้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความขดัแยง้ในหมู่เกาะทะเลจีนใต ้
          จุดประสงคก์ารเรียนรู ้

1. อธิบายสาเหตุของความขดัแยง้ในหมู่เกาะทะเลจีนใตไ้ด้ 
2. วเิคราะห์ปัญหาความขดัแยง้ในหมู่เกาะทะเลจีนใตไ้ด้ 
3. จาํแนกกฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติได ้

     4. อธิบายความสาํคญัของหมู่เกาะทะเลจีนใตท่ี้ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ของประเทศต่างๆได้ 

สาระส าคญั 
ทะเลจีนใตใ้หญ่เป็นอนัดบัหา้ของโลก เป็นน่านนํ้าท่ีมีการจราจรหนาแน่นมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  

เรือบรรทุกนํ้ามนัสามในส่ีท่ีออกจากตะวนัออกกลาง และเรือบรรทุกสินคา้ขนาดใหญ่ของโลก  ตอ้งใชเ้ส้นทาง
ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และช่องแคบลอมบอกของอินโดนีเซีย นอกจากจะเป็นทางเดินเรือหลกัของ
ประเทศมหาอาํนาจอยา่งจีน  ญ่ีปุ่น รวมถึงผูส่้งออกท่ีสาํคญัอยา่งเกาหลีใต ้และไต้ หวนั และเป็นทางเดินเรือ
หลกัของกลุ่มประเทศอาเซียนแลว้  ส่ิงท่ีสาํคญั คือทะเลจีนใตเ้ป็นแหล่งพลงังานขนาดใหญ่ทั้งนํ้ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติ ซ่ึงหลายประเทศพยายามอา้งสิทธ์ิเป็นของตน  สหรัฐอเมริกา ประเมินวา่  น่าจะมีนํ้ามนัดิบสาํรองอยู่
ราว 28 พนัลา้นบาร์เรล  บริเวณหมู่เกาะ Spratly มีก๊าซธรรมชาติ  900 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต และทั้งทะเลจีนใต้
อาจจะมีก๊าซธรรมชาติอยูถึ่ง 2000 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต  จึงทาํใหแ้ต่ละประเทศตอ้งการเขา้มามีส่วนแบ่งและ
เป็นเจา้ของทะเลจีนใต้  และเป็นท่ี มาของขอ้พิพาทต่างๆ โดยเฉพาะขอ้พิพาทเร่ืองความเป็นเจา้ของหมู่เกาะ 
Paracel และหมู่เกาะ Spratly 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 

เรื่อง 

ความขัดแย้งในหมู่เกาะทะเลจีนใต ้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 

เรียบเรียงโดย นางนภาพร เกาะทอง 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 1 
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หมู่เกาะทะเลจีนใต้  
(South China Sea) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่เกาะทะเลจีนใต้ 
ทีม่า: www.eppo.go.th 

 

บริเวณทะเลจีนใตก้ล่าวไดว้า่เป็นเส้นทางการจราจรทางทะเลท่ีคบัคัง่ท่ีสุดเป็นอนัดบัสองของโลก  
ประมาณกนัวา่เกือบคร่ึงหน่ึงของเรือบรรทุกสินคา้ขนาดใหญ่ระดบัซุปเปอร์แทงเกอร์จะตอ้งเดินทางผา่น
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เส้นทางทะเลจีนใต้  นอกจากน้ีพื้นท่ีในเขตทะเลจีนใตย้งัมีความสาํคญัในเชิงยทุธศาสตร์  เน่ืองจากคาดวา่ใน
บริเวณน้ีมีแหล่งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีหลายประเทศท่ีตอ้งใชพ้ลงังานจาํนวนมาก 

ทะเลจีนใตเ้ป็นส่วนหน่ึงของมหาสมุทรแปซิฟิ ก โดยมีอาณาบริเวณจากทางดา้นตะวนัตกเฉียงใต ้
ครอบคลุมจากประเทศสิงคโปร์  และช่องแคบมะละกา ไปจนถึงพื้นท่ีทางดา้นตะวนัออกเฉียงเหนือ บริเวณ
ช่องแคบไตห้วนั  ในบริเวณพื้นท่ีทั้งหมดนั้น มีทั้งแนวปะการัง หิ นโสโครก และเกาะเล็กเกาะนอ้ยประมาณ  
200 เกาะ ในแนวหมู่เกาะสแปร ตลีย ์(Spratly Islands) และหมู่เกาะพาราเซล (Paracel Islands) เกาะหรือโขด
หินเหล่าน้ีจาํนวนมากเป็นเพียงยอดแหลมโผล่ข้ึนมาจากทะเล  เป็นอุปสรรคในการเดินเรือ และไม่เหมาะแก่
การตั้งถ่ินฐานใดๆ โดยพื้นท่ีรวมทั้งส้ินของ หมู่เกาสแปรตลียมี์ไม่ถึง 3 ตารางไมล์ ซ่ึงเป็นเน้ือท่ีอนันอ้ยนิด แต่
ทวา่มีความสาํคญัทางดา้นยทุธศาสตร์และการเมืองยิง่นกั  เพราะหากสามารถอา้งสิทธิการเป็นเจา้ของเหนือ
ดินแดนดงักล่าวไดส้าํเร็จ ก็จะนาํไปสู่การอา้งสิทธิเพิ่มเติมในน่านนํ้าใกลเ้คียง และยอ่มรวมถึงทรัพยากรนํ้ามนั
และก๊าซธรรมชาติอนัมหาศาล ใตท้อ้งทะเลอีกดว้ย 

ท่ีผา่นมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซียตะวนัออก  มีอตัราสูงท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก  
ถึงแมว้า่จะประสบกบัภาวะวกิฤตทางเศรษฐกิจเม่ือประมาณ 3 ปีก่อนก็ตาม  โดยท่ีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระดบัสูงเช่นน้ี  ยอ่มควบคู่กนักบัความตอ้งการใชพ้ลงังานท่ีเพิ่มสูงข้ึน  มีการคาดกนักนัวา่ในช่วง
ระยะเวลา 20 ปีจากน้ีไป  การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเซียตะวนัออกจะดาํเนินไปอยา่งต่อเน่ือง  
และการใชพ้ลงังานโดยเฉพาะนํ้ามนัจะเพิ่มข้ึนทุกปี เฉล่ียร้อยละ 3 ต่อปี โดยท่ีเกือบคร่ึงหน่ึงจะมาจากประเทศ
จีน ซ่ึงจะทาํใหป้ริมาณการใชน้ํ้ามนัเพิ่มข้ึนจาก  ระดบั 12 ลา้นบาร์เรลต่อวนัในปี 2543 เป็นกวา่ 20 ลา้น
บาร์เรลต่อวนั ภายในปี 2563 หรือเพิ่มข้ึนถึง 2 ใน 3 ของระดบัการใชพ้ลงังานในปัจจุบนั 

อยา่งไร ก็ตาม ความตอ้งการใชน้ํ้ามนัท่ีเพิ่มสูงข้ึนน้ี  ยงัคงตอ้งพึ่งพาการนาํเขา้นํ้ามนั จากแถบ
ตะวนัออกกลางและแอฟริกา ซ่ึงการขนส่งนํ้ามนั รวมทั้งการขนส่งสินคา้อ่ืนๆ เขา้สู่ภูมิภาคน้ี  ส่วนใหญ่จะตอ้ง
ผา่นทางช่องแคบมะละกา แลว้ต่อไปยงัพื้นท่ีส่วนอ่ืนของทะเลจีนใต้  ก่อนขนส่งต่ อไปยงัประเทศต่างๆ ใน
เอเซีย-แปซิฟิก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความสาํคญัเชิงยทุธศาสตร์ ของทะเลจีนใตต่้อภูมิภาคเป็นอยา่งยิง่ 
 

การอ้างสิทธิในเขตทะเลจีนใต้ 
ขณะน้ีมีความขดัแยง้ในหลายประเด็นเก่ียวกบัการอา้งสิทธิเหนือพื้นท่ีในทะเลจีนใต้  แต่จุดท่ีมีความ

ขดัแยง้ท่ีสุด  และไดรั้บการจบัตามองจากทัว่โลก  คือ การอา้งสิทธิเหนือหมู่เกาะสแปร ตลีย ์และหมู่เกาะพารา
เซล และบ่อยคร้ังท่ีความขดัแยง้น้ีเก่ียวพนัถึงการอา้งสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาตินํ้ามนั  และก๊าซธรรมชาติ 
ดงัสามารถสรุปไดพ้อสังเขปดงัน้ี 
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จีนไดเ้ผยแพร่แผนท่ีทางการของตน โดยแสดงเ ขตพื้นท่ีคลุมเครือวา่  อาจจะครอบคลุมบริเวณหมู่เกาะ
นาทูนา อนัเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ของอินโดนีเซียดว้ย  ทาํใหอิ้นโดนีเซียตอบโตด้ว้ยการจดัซอ้ม
รบทางทหารท่ีใหญ่ท่ีสุด เท่าท่ีเคยมีมาในบริเวณหมู่เกาะนาทูนาในปี พ.ศ. 2539  

ฟิลิปปินส์ไดท้าํการสาํรวจและผลิตก๊าซธรรม ชาติและคอนเดนเสท ในแหล่ง “มาลาปายา  และ           
คามาโก” ซ่ึงอยูใ่นน่านนํ้าท่ีจีนกาํลงัอา้งสิทธิ โดยท่ีจีนไม่เคยไดท้กัทว้งมาก่อน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่เกาะสแปรตลย์ี 
ทีม่า:  edumaps.net.org 

แหล่งก๊าซธรรมชาติหลายแห่งของมาเลเซีย บริเวณนอกชายฝ่ังของเกาะซาราวคั  ก็อยูใ่นน่านนํ้าท่ีจีน
อา้งสิทธิ แต่จีนก็ไม่เคยทกัทว้งการพฒันาแหล่งก๊าซเหล่าน้ีเช่นเดียวกนักบัแหล่งก๊าซของฟิลิปปินส์  เวยีดนาม
และจีน ต่างอา้งสิทธิเหนือแหล่งนํ้ามนัในพื้นท่ีนอกชายฝ่ังเวยีดนาม โดยจีนอา้งสิทธิในพื้นท่ีทางตะวนัตกของ
หมู่เกาะสแปรตลีย ์น้ีวา่ เขต Wan Bei-21 (WAB-21) ซ่ึงเป็นเขตท่ีเวยีดนามเรียกวา่ Block 133, 134, 135 ความ
ขดัแยง้น้ีทาํใหบ้ริษทัโคโนโค และปิโตรเวยีดนาม  ไม่สามารถเขา้เจาะสาํรวจบริเวณดงักล่าวไดต้ามกาํหนด 
นอกจากน้ีแหล่งนํ้ามนั Dai Hung (หมีใหญ่) ของเวยีดนามก็อยูใ่นเขตน่านนํ้าท่ีจีนอา้งสิทธิเช่นกนั  ในพื้นท่ี
บริเวณอ่าวไทย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทะเลจีนใตท่ี้มีก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  แต่ยงัไม่มีการกาํหนดเส้นแบ่ง
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เขตแดนในทะเลจีนใตท่ี้ชดัเจน  แมก้ระนั้นไดมี้หลายบริษทัท่ีไดล้งนามในขอ้ตกลงเพื่อทาํการขดุสาํรวจไป
แลว้ แต่ยงัไม่สามารถเร่ิมดาํเนินการไดใ้นบริเวณ ท่ียงัมี ขอ้พิพาทกนัระหวา่งกมัพชูากบัไทย  ในส่วนพื้นท่ีทบั
ซอ้นระหวา่งไทยกบัเวยีดนาม  โดยไดมี้การเจรจาตกลงกนัไดต้ั้งแต่เม่ือเดือนสิงหาคม 2540 อีกทั้งไดมี้การลง
นามขอ้ตกลงความร่วมมือ ในการสาํรวจและพฒันาในพื้นท่ีพฒันาร่วม  ไทย-มาเลเซีย และมาเลเซีย- เวยีดนาม 
(อนัหลงัมีผลตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2536) การอา้งสิทธิต่างๆ น้ีมีรากฐานมาตั้งแต่ในประวติัศาสตร์  แต่ก็อยูบ่น
หลกัการซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัเป็นสากล  ซ่ึงอนุญาตใหแ้ต่ละประเทศสามารถอา้งสิทธิเหนืออาณาเขตนอก
ชายฝ่ังบริเวณท่ีเป็นไหล่ทวปีขอ งประเทศนั้นๆ  ได ้รวมทั้งอนุสัญญาสหประชาชาติปี 2525 วา่ดว้ยกฎหมาย
ทางทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea) 
 

กฎหมายทางทะเลของสหประชาชาติ 
อนุสัญญาสหประชาชาติปี 2525 ไดก้าํหนดแนวทางต่างๆ  เก่ียวกบัสถานภาพของหมู่เกาะต่างๆ                 

เขตไหล่ทวปี เขตทะเลปิด และขอบเขตน่านนํ้า บทบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีของทะเลจีนใต ้มีดงัน้ี 
มาตรา 3 ซ่ึงบญัญติัวา่ “ ทุกรัฐมีสิทธิกาํหนดเขตน่านนํ้าทางทะเลของตน  แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 12 ไมล์

ทะเล ”  
มาตรา 55-75 นิยามแนวความคิดของเขตเศรษฐกิจเฉพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) ซ่ึง

หมายถึง พื้นท่ีท่ีอยูใ่นรัศมี 200 ไมลท์ะเล ถดัจากน่านนํ้าของประเทศนั้นๆ  โดยประเทศหรือรัฐชายฝ่ังของเขต
เศรษฐกิจเฉพาะ จะมี “อาํนาจอธิปไตยในการสาํรวจและใช ้การอนุรักษแ์ละบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ  
ไม่วา่จะเป็นส่ิงมีชีวติหรือส่ิ งไม่มีชีวติ ในบริเวณน่านนํ้าเหนือพื้นทะเลบริเวณนั้น  รวมทั้งพื้นทะเลและชั้นดิน
ใตพ้ื้นทะเลบริเวณนั้นดว้ย…”  

มาตรา 76 นิยามคาํวา่เขตไหล่ทวปีของประเทศหน่ึงๆ วา่ เป็นบริเวณท่ี  “ ประกอบดว้ยพื้นทะเลและ
ชั้นดินของพื้นท่ีใตผ้วินํ้า ท่ีครอบคลุมบริเวณ  ท่ีถดัจากน่านนํ้าของ ประเทศนั้นๆ ไปตลอดแนวท่ีทอดยาวตาม
ธรรมชาติ ของเขตแดนทางบกของประเทศ จนถึงสุดขอบทวปีหรือจนถึงระยะ 200 ไมลท์ะเล…” บทบญัญติัน้ี
มีความสาํคญัเน่ืองจากมาตรา 77 กาํหนดใหแ้ต่ละประเทศสามารถใช ้“ อาํนาจอธิปไตยเหนือเขตไหล่ทวปีเพื่อ
วตัถุประสงคแ์ห่งการสาํรวจพื้นท่ีดงักล่าวและใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีนั้น ”  

มาตรา 121 ซ่ึงกาํหนดวา่บริเวณโขดหิน หินโสโครก  ท่ีไม่เอ้ือต่อการตั้งถ่ินอาศยัของมนุษย์  หรือไม่
สามารถดาํรงชีพในเชิงเศรษฐกิจของตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  จะไม่สามารถกาํหนดเป็นเขตเศรษฐกิจเฉพาะ หรือ
เขตไหล่ทวปีได ้ 

การกาํหนดเขตเศรษฐกิจเฉพาะตามบทบญัญติัดงักล่าว ก่อใหเ้กิดความเป็นไปได้  ท่ีจะมีการอา้งสิทธิ
เหนือพื้นท่ี ท่ีคาบเก่ียวกนัในบริเวณท่ีเป็นก่ึงทะเลปิด  เช่น ทะเลจีนใต ้เพราะประเทศใดก็ตามท่ีสามารถให้
ประชากรของตนตั้งถ่ินฐานบนเกาะต่างๆ  ในภูมิภาคแถบน้ีได ้ก็จะสามารถอา้ งสิทธิเพื่อขยายเขตน่านนํ้าของ
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ตนออกมาได้  ทาํใหเ้กิดการปะทะกนัระหวา่งผูอ้า้งสิทธิหลายประเทศในแถบทะเลจีนใต้  เม่ือต่างฝ่ายต่าง
พยายามท่ีจะจดัตั้งถ่ินฐานบนเกาะต่างๆ  (ส่วนใหญ่จะเป็นกองกาํลงัทหาร ) เพื่อมิใหข้ดัต่อบทบญัญติัของ
มาตรา 121 ในการอา้งสิทธิเหนือบริเวณนั้นๆ ของตน 

อนุสัญญาดา้นกฎหมายทางทะเล ยงักาํหนดใหป้ระเทศท่ีมีการอา้งสิทธิในพื้นท่ีทบัซอ้นกนั แกปั้ญหา
ดงักล่าว  โดยการเจรจาตกลงกนับนพื้นฐานแห่งความจริงใจ การใชห้ลกัการ “พื้นท่ีพฒันาร่วม (Joint 
Development Area)” ดงักรณีในอ่าวไทย  นบัเป็นแนวทางหน่ึงในการแกปั้ญหาการอา้ งสิทธิในทะเลจีนใต้  ท่ี
ประสบผลสาํเร็จเป็นอยา่งดี 
 

ความขัดแย้งในภูมิภาคและการแก้ปัญหา  
ผูอ้า้งสิทธิในอาณาบริเวณหมู่เกาะสแปรตลียต่์างก็เขา้ถือครองเกาะต่างๆ  ในหมู่เกาะน้ี และ /หรือจดัตั้ง

กองกาํลงัทหารและสร้างป้อมปราการตามแนวปะการังต่างๆ  ประเทศบรูไน ซ่ึงไม่ไดอ้า้งสิทธิเหนือบริเวณใด
ของหมู่เกาะสแปรตลีย ์และไม่ไดเ้ขา้ครอบครองเกาะใดๆ แต่ไดป้ระกาศเขตเศรษฐกิจเฉพาะซ่ึงครอบคลุมแนว
ปะการังลูอิซา (Louisa Reef) ไวด้ว้ย 

ในช่วง 2 ทศวรรษท่ีผา่นมา มีการปะทะกนัประปรายของกองทหารกลุ่มเล็กๆ  การปะทะคร้ังรุนแรง
ท่ีสุดเกิดข้ึนในปี 2517 เม่ือจีนบุกเขา้ยดึครองหมู่เกาะพาราเซลจากเวยีดนาม และในปี 2531 เม่ือกองทพัเรือ
ของจีนและเวยีดนาม เกิดปะทะกนัข้ึนบริเวณแนวปะการังจอห์นสัน  (Johnson Reef) ในหมู่เกาะสแปร ตลีย ์
ส่งผลใหเ้รือของเวยีดนามจมไปหลายลาํและลูกเรือกวา่ 70 คน เสียชีวติ 

อินโดนีเซียเป็นประเทศท่ีมีบทบาทนาํ ในการใชแ้นวคิดริเร่ิมทางการทูต  และขอ้ตกลงความร่วมมือ
ต่างๆ เพื่อแกปั้ญหาในทะเลจีนใต ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่  การเจรจาผา่นเวทีประชุมของกลุ่มความร่วมมือ
ประชาชาติ แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  หรืออาเซียน  ทาํใหเ้กิดกระบวนการไกล่เกล่ียโดยสันติวธีิ ในการ
แกปั้ญหาการอา้งสิทธิปกครองเหนือบริเวณต่างๆ  กลุ่มสมาชิกอาเซียนประกอบดว้ยประเทศต่างๆ ในแถบ
ทะเลจีนใต ้ยกเวน้จีนและไตห้วนั  และไดจ้ดัการประชุมคณะทาํงานกลุ่มต่างๆ กบัจีนและไตห้วนั ในประเด็น
ปัญหา ท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและมิตรภาพ  ซ่ึงเป็นส่ิงจาํเป็นต่อการแกปั้ญหาขดัแยง้
อ่ืนๆ ท่ีรุนแรงกวา่ในภูมิภาคน้ี  อินโดนีเซียไดเ้ป็นเจา้ภาพจดัการประชุมคณะทาํงานดงักล่าวเป็นคร้ังแรก                
ในปี 2533 นอกจากน้ี ประเด็นความขดัแยง้ต่างๆ  เหล่าน้ียงัไดถู้กหยบิยกข้ึนหารือกนัในเวทีหารือของภูมิภาค
อาเซียน (ASEAN Regional Forum: ARF) ซ่ึงเป็นระดบัการประชุมท่ีใหญ่กวา่และจดัข้ึนพร้อมกบัการประชุม 
ASEAN Post Ministerial Conference โดยมีประเทศเขา้ร่วมประชุม 22 ประเทศ ซ่ึงลว้นมีบทบาทดา้นค วาม
มัน่คงของภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และรวมถึงสมาชิกอาเซียนทั้งหมดดว้ย 

ในปี 2539 รัฐมนตรีอาเซียนไดมี้มติเห็นพอ้งกนัวา่ ควรจะมีการจดัทาํระเบียบปฏิบติั  (Code of 
Conduct) ของภูมิภาคสาํหรับการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในทะเลจีนใต ้เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนในการดาํเนินการ
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ดา้นต่างๆ เช่น การศึกษาวจิยัดา้นวทิยาศาสตร์  การปราบปรามโจรสลดัและขบวนการคา้ยาเสพ ติด โดยไม่
ก่อใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้เก่ียวกบัอาํนาจอธิปไตย  ในการประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียนเม่ือเดือนพฤศจิกายน 
2542 ภาคีอาเซียนไดผ้ลกัดนัใหมี้การกาํหนดระเบียบปฏิบติัโดยทัว่ไปสาํหรับการแกปั้ญหาขอ้พิพาท ซ่ึงยกร่าง
โดยฟิลิปปินส์และเวยีดนาม  

 

 
การเจรจาจาข้อยุติการพพิาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ 

ทีม่า : ไทยรัฐออนไลน์ 
แต่การทาํความตกลงในลกัษณะดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใหป้ระเทศท่ีไม่ไดเ้ป็นภาคีอาเซียน เช่น  จีนและ

ไตห้วนั เขา้มามีส่วนร่วมดว้ยเพื่อใหเ้กิดความรอบดา้นและครอบคลุมผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  ในประเด็นน้ี 
จีนซ่ึงเป็นสมาชิกของ ARF ไดแ้ยง้วา่การแกปั้ญหาขอ้พิพาทเร่ืองเขตแดนควรเป็นประเด็นหารือระดบัทวภิาคี  
อยา่งไรก็ดี สมาชิก ARF อ่ืนๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ต่างใหเ้หตุผลวา่สมาชิก ARF ทั้งหมดลว้นมีความสนใจใน
ประเด็นต่างๆ  ท่ีมีผลกระทบต่อสันติภาพและความมัน่คงของภูมิภาคน้ี  และเห็นวา่เป็นการเห มาะสมแลว้ท่ีมี
การหารือประเด็นเหล่าน้ีกนัในระดบัเวที ARF ความเห็นในประเด็นดงักล่าวมีหลากหลาย อาทิเช่น 

จีนไดเ้ร่ิมเปิดการเจรจากบักลุ่มอาเซียนเก่ียวกบัแนวคิดเร่ือง “ ระเบียบปฏิบติั  ” ซ่ึงจะใชก้าํหนดการ
ปฏิบติัการต่างๆ ของผูอ้า้งสิทธิทั้งหลาย  แต่ยงัไม่มีความคืบห นา้เท่าท่ีควร  เน่ืองจากภาคีอาเซียนตอ้งการ
ผลกัดนัใหเ้กิดพนัธะผกูพนัท่ีชดัเจนเพื่อยบัย ั้งการเขา้ยดึครองแนวปะการังหรือการก่อสร้างใหม่เพิ่มเติมจาก
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เดิม ในขณะท่ีฝ่ายจีนตอ้งการพนัธะผกูพนัแบบกวา้งๆ เพื่อยบัย ั้งการกระทาํท่ีอาจจะ “ ทาํใหส้ถานการณ์ยุง่ยาก
มากข้ึน ”  

รัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซีย นายซาเอด็ ฮามิด บิน ซาเอด็ จาฟาร์ อลับาร์  กล่าววา่ เขาเช่ือวา่
ประเทศต่างๆ ในอาเซียนไดเ้คยเห็นพอ้งกนัวา่  กรณีพิพาทเร่ืองเขตแดนเป็นเร่ืองภายในอาเซียน  และไม่ควร
นาํเขา้สู่เวทีหารือระหวา่งประเทศอ่ืนๆ เพื่อแกปั้ญหา  

เวยีดนามไดจ้ดัตั้ งคณะทาํงานเพื่อเจรจากบัจีนแบบทวภิาคี  เพื่อแกปั้ญหาแนวเขตแดนท่ีเป็นกรณี
พิพาทกนัอยูใ่นบริเวณอ่าวตงัเก๋ีย  (ซ่ึงจีนเรียกวา่ Beibu Wan และเวยีดนามเรียกวา่ Vinh Bac Bo) และบริเวณ
หมู่เกาะสแปร ตลีย ์ตลอดจนแนวเขตแดนบนบก นอกจากน้ี  เวยีดนามยงัตอ้งการใหร้วมปัญหาขอ้พิพาท ใน
บริเวณหมู่เกาะพาราเซลไวใ้น  “ ระเบียบปฏิบติั  ” ฉบบัใดฉบบัหน่ึง  แต่ความคิดน้ีไม่เป็นท่ียอมรับของภาคี
อาเซียนอ่ืนๆ เน่ืองจากกรณีพิพาทบริเวณหมู่เกาะพาราเซล เป็นปัญหาระหวา่งเวยีดนามกบัจีนเท่านั้น  
 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
น า้มัน 
เป้าหมายดา้นทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีทะเลจีนใตท่ี้สาํคญัท่ีสุดคือนํ้ามนั  เน่ืองจากมีการคน้พบ

นํ้ามนับริเวณพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลจีนใตข้องประเทศต่างๆ  หลายแห่งมีการประมาณกนัวา่ปริมาณนํ้ามนัสาํรองท่ี
ไดรั้บการยนืยนัแลว้ (proven reserves) สูงถึง 7.7 พนัลา้นบาร์เรล ในขณะท่ี ปัจจุบนัมีการผลิตรวมของทั้ง
ภูมิภาค อยูท่ี่ระดบักวา่ 1.8 ลา้นบาร์เรลต่อวนั  โดยการผลิตนํ้ามนัของมาเลเซียมีปริมาณเกือบคร่ึงหน่ึงของ
ปริมาณการผลิตรวมของภูมิภาค 

ดว้ยเหตุท่ีมีการคน้พบนํ้ามนัทัง่อาณาบริเวณอ่ืนของทะเลจีนใต้  จึงมีการคาดการณ์กนัวา่บริเวณหมู่
เกาะสแปรตลีย ์จะเป็นแหล่งท่ีอุดมไปดว้ยทรัพยากรนํ้ามนัอีกแหล่งหน่ึง  ทั้งท่ีในความเป็นจริงแลว้  ยงัไม่ไดมี้
การตรวจสอบ และยนืยนัตวัเลขปริมาณนํ้ามนัสาํรอง  ท่ีแทจ้ริงในพื้นท่ีดงักล่าวอยา่งเป็นทางการ เพียงแต่จีน
ไดค้าดการณ์ไวใ้นดา้นดีวา่ สแปรตลีย ์จะกลายเป็น อ่าวเปอร์เซียท่ีสองของโลก 

ก๊าซธรรมชาติ 
ก๊าซธรรมชาติอาจจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูม่ากท่ีสุดในทะเลจีนใต้  โดยพบมากในประเทศ

บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย เวยีดนาม และฟิลิปปินส์  จากการสาํรวจประมาณกนัวา่ ร้อยละ 60-70 ของ
ทรัพยากรไฮโดรคาร์บอนในภูมิภาคเป็นก๊าซธรรมชาติ  โดยอเมริกา คาดวา่จะมีปริมาณก๊าซธรรมชาติ              
ทั้งท่ีขดุพบแลว้  และยงัไม่ขดุพบทั้งส้ิน 266 ลา้นลา้นลูกบาศก์ฟุต และท่ีเกาะสแปร ตลียมี์ประมาณ 35 หม่ืน
ลา้นลูกบาศก์ ฟุต ในขณะท่ีนกัวเิคราะห์จากจีนคาดวา่  จะมีปริมาณก๊าซธรรมชาติสาํรองสูงถึง 2,000 ลา้น                   
ลา้นลูกบาศกฟุ์ต ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีแตกต่างกนัมากและยงัหาขอ้สรุปไม่ได ้
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ในส่วนของปริมาณความตอ้งการคาดกนัวา่ความตอ้งการใชก้๊าซธรรมชาติของประเทศกาํลงัพฒันาใน
เขตทะเลจีนใตจ้ะเพิ่มข้ึนร้อยละ 7 ต่อปีในช่วง 2 ทศวรรษหนา้ซ่ึงจะทาํใหป้ริมาณความตอ้งการก๊าซธรรมชาติ
สูงถึง 20 ลา้นลา้นลูกบาศกฟุ์ต ต่อปี ภายในปี 2563 หรือคิดเป็น 4 เท่าของระดบัในปัจจุบนั และอาจเพิ่มสูงกวา่
น้ีก็เป็นไดห้ากการขยายตวัของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 

ในขณะน้ีมาเลเซียไม่ไดเ้ป็นเพียงผูผ้ลิตนํ้ามนัรายใหญ่ของภูมิภาค  แต่ยงัเป็นผูผ้ลิตก๊าซรายใหญ่ของ
ภูมิภาคอีกดว้ย  ถึงแมว้า่การพฒันาการจดัหาก๊าซธรรมชาติของมาเลเซียจะชะงกังนัในช่วงท่ีผา่นมา  แต่การ
พฒันาการจดัหาก๊าซธรรมชาติในแหล่งอ่ืนๆ ของภูมิภาคยงัดาํเนินต่อไป  โดยเฉพาะในเขตอ่าวไทย บริเวณ
ชายฝ่ังประเทศจีนและเวยีดนาม รวมทั้งบริเวณหมู่เกาะนาทูนาของอินโดนีเซีย 

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) 
จากขอ้มูลพบวา่การขนส่ง LNG ประมาณสองในสามของปริมาณการคา้ LNG ทั้งโลกในปี 2541 

จะตอ้งผา่นเส้นทางทะเลจีนใต ้เน่ืองจากประเทศทางเอเซียตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ  ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้
และไตห้วนั เป็นผูใ้ช ้LNG มากเป็นอนัดบัท่ี 1, 2 และ5 ของโลกตามลาํดบั ซ่ึงผูผ้ลิต LNG รายใหญ่จะกระจาย
อยูต่าม พื้นท่ีในแถบทะเลจีนใต้  รวมทั้งในแถบตะวนัออกกลาง โดยมีบรูไน และมาเลเซีย เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่
ของภูมิภาคน้ี ซ่ึงในปี 2541 ปริมาณการผลิตรวมกนัของทั้งสองประเทศน้ี เทียบเท่ากบัร้อยละ 25 ของปริมาณ
การผลิต LNG ทั้งโลก 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้า่ พื้นท่ีทะเลจีนใต ้มีความสาํคญัทั้งในเชิงเศรษฐกิจ  และเชิงยทุธศาสตร์ความ
มัน่คงดา้นพลงังาน ของเอเซียตะวนัออกอยา่งมาก  โดยประเทศในเอเซียตะวนัออกเฉียงเหนือ ยงัคงตอ้งพึ่งพา
การใชพ้ลงังาน ท่ีขนส่งผา่นเส้นทางน้ีสูงมาก (ประมาณร้อยละ 60 ของความตอ้งการพลงังานในประเทศนั้น ) 
และแมแ้ต่ประเทศในแถบเอเซียตะวนัออกเฉียงใตเ้อง  ก็ยงัคงตอ้งพึ่งพารายไดจ้ากการคา้ขายทรัพยากร
พลงังาน ท่ีขดุพบไดใ้นอาณาบริเวณของประเทศตน และดว้ยผลประโยชน์อนัมหาศาลน้ีเอง  ท่ีนาํไปสู่ความ
ขดัแยง้ท่ีนบัวนัจะทวคีวามรุนแรงข้ึน  ตราบใดท่ียงัไม่สามารถหาขอ้ยติุในการอา้งสิทธิท่ีคาบเก่ียวกนัได้  การ
จดัตั้งกระบวนการเจรจาไกล่เกล่ียโดยสันติวธีิ และจดัทาํ “ระเบียบปฏิบติั ” ท่ียอมรับร่วมกนั จึงจาํเป็นตอ้ง
ดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นหลกัประกนัต่อความความมัน่คงและความสงบสุขของภูมิภาค 

มหาอ านาจนอกภูมิภาคกบัข้อพพิาทเหนือหมู่เกาะทะเลจีนใต้ 
ภายหลงัเวยีดนามประกาศขอความร่วมมือจากนานาชาติ ช่วยปลดชนวนความขดัแยง้  อนัเน่ืองมาจาก

ความรํ่ ารวยทางทรัพยากรภายในภูมิภาค  ทาํใหเ้กิดการอา้งกรรมสิทธ์ิทบัซอ้นกนัจนลุกลามกลายเป็นประเด็น
ปัญหา จีนและเวยีดนามเร่ิมกล่าวหา กนัอยา่งรุนแรงโดยเห็นวา่แต่ละฝ่ายต่างบุกรุก ล่วงลํ้าเขตน่านนํ้าของกนั
และกนั เวยีดนามอา้งวา่ เรือจีน รบกวนการสาํรวจนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติบริเวณดงักล่าว  ขณะท่ีจีนกล่าววา่ 
เวยีดนามเขา้มาในน่านนํ้าของตนอยา่งผดิกฎหมาย  การปะทะกนัดว้ยคาํกล่าวหา ถือเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่ใช่
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เร่ืองผดิปกตินกั  เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งจีน เวยีดนาม ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย  อินโดนีเซีย 
และไตห้วนั  ท่ีมีขอ้พิพาทระหวา่งกนัในบริเวณหมู่เกาะทะเลจี นใตอ้ยา่งยาวนาน  โดยท่ีความตึงเครียดมกั
เกิดข้ึนในระยะเวลาสั้นๆ  แต่เป็นปัญหายดืเยื้อท่ียงัไม่สามารถหาทางจดัการได้  จีนจึงเนน้ย ํ้าคาํเตือนวา่  “ผูอ่ื้น 
(รัฐอ่ืน) ท่ีไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัประเด็นขอ้พิพาทหมู่เกาะทะเลจีนใต้  ควรจะถอยหลงัจากไป ” “ขอ้พิพาทน้ี
ตอ้งแกไ้ขอยา่งสันติผา่นการหารืออยา่งมิตรภาพระหวา่งทั้งสองฝ่ายท่ีเก่ียวพนัธ์กบักรณีโดยตรง” 

สถานการณ์ล่าสุดบริเวณหมู่เกาะทะเลจีนใต้ 
มหาอาํนาจจีนแสดงท่าทีต่อตา้นประเทศใดๆ ก็ตามท่ีไม่มีส่วนเก่ียวพนักบักรณีขอ้พิพาทหมู่เกาะทะเล

จีนใตโ้ดยตรงอยา่งชดัเจน และไม่เห็นดว้ยท่ีจะยกระดบัปัญหาดงักล่าว  ใหเ้ป็นวาระท่ีตอ้งแกไ้ขโดยประชาคม
โลก  ถึงแมว้า่ จะไม่ไดอ้า้งถึงนโยบายของจีน  แต่ก็สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความคิดเห็นและท่าทีของจีนต่อ
สถานการณ์ดงักล่าวได ้

ความสัมพนัธ์จีนกบัมหาอ านาจนอกภูมิภาค 
สหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศมหาอาํนาจท่ีพยายามเขา้มาเก่ียวพนัธ์กบัประเด็นปัญหาดงักล่าว ความตึง

เครียดระหวา่งจีนและสหรัฐอเมริกาเร่ิมปะทุข้ึนเม่ือปลายปีท่ีผา่นมา  ภายหลงัทีมบริหารของประธานาธิบดี         
บารัค โอบามา หนัมาเก่ียวขอ้งกบัขอ้พิพาททะเลจีนใต้ โดยการเนน้ย ํ้าการสนบัสนุนจากวอชิงตนัวา่ตอ้งแกไ้ข
ปัญหาดว้ยการร่วมมือกนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งจีนกบัสหรัฐฯ ในปีน้ีถือวา่มีสถานะคงท่ี  ขณะท่ีปักก่ิงพยายาม
จดัการกบัขอ้พิพาทท่ีเกิดข้ึนในภูมิภาคในลกัษณะหน่ึงต่อหน่ึง  หรือจดัการภายในกรอบทวภิาคีมากกวา่จะ
หารือ หรือแกไ้ขภายใตก้รอบพหุภาคี  ยทุธศาสตร์จีนในการปฏิบติัการดั งกล่าวถูกวพิากษว์จิารณ์วา่  เป็นการ
แบ่งแยกเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงชยัชนะ (divide and conquer) แมว้า่ทูตจีนประจาํฟิลิปปินส์ Liu Jianchao จะกล่าวไป
ก่อนหนา้น้ีแลว้วา่  “เราเช่ือวา่ วอชิงตนัจะไม่เขา้มาเก่ียวพนักบัประเด็นดงักล่าว ” “สหรัฐอเมริกาไม่ไดอ้ยูใ่น
กลุ่มประเทศท่ีมีขอ้พิพาทระหวา่งกนั และมนัไม่ใช่เร่ืองจาํเป็นเลย  เพราะน่านนํ้าดงักล่าวก็ยงัคงอยูใ่นสถานะ
ปลอดภยั มีสันติภาพ และเสรีภาพ” 

ขณะท่ีสหรัฐอเมริกา  แสดงท่าทีผา่น Harry Thomas ทูตสหรัฐฯ ประจาํฟิลิปปินส์  ดว้ยการทาํแถลง 
การณ์แจง้ไปยงักระทรวงพลงังานแห่งชาติของฟิลิปปินส์ โดยใหค้าํมัน่วา่ “ สหรัฐอเมริกา จะใหก้ารสนบัสนุน
ฟิลิปปินส์ในการพฒันาพลงังานและร่วมต่อสู้กบัสภาวะอากาศเปล่ียนแปลงผา่นช่องทางกรอบความร่วมมือ
ภายใต้ USAID อยา่งต่อเน่ือง” จะอยูเ่คียงขา้งฟิลิ ปปินส์ เพราะฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา ถือเป็นพนัธ์มิตร
ทางยทุธศาสตร์ เราเป็นหุน้ส่วนกนั เรา (สหรัฐอเมริกา) จะใหค้าํปรึกษาและช่วยปฏิบติัภารกิจกบัฟิลิปปินส์ใน
ทุกประเด็น รวมทั้งกรณีหมู่เกาะทะเลจีนใต ้หรือหมู่เกาะสแปรตลียด์ว้ย ” 

สหรัฐอเมริกา  พยายามย ํ้าใหเ้ห็นวา่ กรณีขอ้พิพาทบริเวณหมู่เกาะทะเลจีนใตน้ั้น  ควรแกปั้ญหาอยา่ง
สันติวธีิ  “ เราคิดวา่ ความตึงเครียดดงักล่าวท่ีเกิดข้ึนไม่ไดช่้วยใหเ้กิดสันติภาพ และความมัน่คงในภูมิภาค  ” 
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Mark Toner โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ อเมริกา กล่าว “ เราสนบัสนุนใหร่้วมมือกนัผา่นกระบวนการ
ทางการทูต  และเรียกร้องใหช้าติทั้งหลายท่ีต่างเรียกร้องสิทธิในพื้นท่ีทบัซอ้นทั้งภาคพื้นดินและภาคพื้นนํ้า
ทั้งหมด ใหใ้ชก้ฎหมายระหวา่งประเทศเขา้แกไ้ข ” 

คู่กรณ ีจีน-เวยีดนาม 
เม่ือปีท่ีผา่นมา ประธานอาเซียน (เวยีดนาม) พยายามจะใหมี้การแกไ้ขขอ้พิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต้

ในระดบัสากล โดยจดัเป็นวาระการประชุมในกรอบความมัน่คงแห่งภูมิภาคข้ึน สร้างความขุ่นเคืองใหจี้นอยา่ง
มาก จีนกล่าวโทษเวยีดนามวา่ พยายามจะปลุกเร้าใหเ้กิดความตึงเครียดดว้ยการฝึกซอ้มรบบริเวณเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทางทะเล  การปฏิบติัการเช่นน้ี ถือวา่เป็นการกระทาํท่ีเกินกวา่เหตุ  และช่วยกระพือความขดัแยง้ใหท้วี
ความเลวร้ายมากข้ึน และยงัไม่ช่วยใหเ้กิดการแกไ้ขปัญหาบริเวณหมู่เกาะทะเลจีนใต ้จีนกล่าววา่  “ ความกงัวล
ดงักล่าวจะหมดไป หากมีการยติุปฏิบติัการเอกภาคี (unilateral) หรือการปฏิบติั การท่ีทาํโดยลาํพงั (หมายถึง
การซอ้มยงิกระสุนจริงบริเวณท่ีมีขอ้พิพาท ) เพราะไม่ช่วยแกปั้ญหาแลว้  รังแต่จะสร้างความสลบัซบัซอ้นของ
ปัญหาในบริเวณขอ้พิพาทหมู่เกาะทะเลจีนใต้  เวยีดนามจะตอ้งยติุการโกหกและการกล่าวถอ้ยแถลงท่ีขาดซ่ึง
ความรับผดิชอบ  ” จีนพยายามท่ีจะทาํใหข้อ้พิ พาทดงักล่าวขยายตวั  ดว้ยการกระทาํท่ีไม่เป็นมิตรต่อประเทศ
เพื่อนบา้น” จากนั้นเวยีดนามจึงดาํเนินการฝึกซอ้มยงิกระสุนจริงบริเวณหมู่เกาะทะเลจีนใต้  ขณะท่ีประชาชน
ชาวเวยีดนามต่างเดินเรียกร้องประทว้งจีนทั้งภายในกรุงฮานอยและโฮจิมินห์กวา่ร้อยคน  จากนั้น หนงัสือพิมพ์
สายทหารของเวยีดนามระบุวา่  นายกรัฐมนตรีเวยีดนาม นายเหงียน ตนั ดุง  ไดล้งนามผา่นกฎหมายใหเ้กณฑ์
ทหารเขา้กองทพั (order on eligibility for military conscription) เพื่อปฏิบติัการทางน่านนํ้าหากความตึงเครียด
บริเวณหมู่เกาะทะเลจีนใตท้วคีวามรุนแรงมากข้ึน  กฎหมายดงักล่าวระบุถึงเง่ือนไขของผูไ้ดรั้บขอ้ยกเวน้ใน
การเกณฑท์หารไวด้ว้ย ขณะเดียวกนั กฎหมายมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 สิงหาคม 2011 เป็นตน้ไป 

ความสัมพนัธ์ของทั้งสองฝ่ายเส่ือมโทรมถึงขีดสุดในรอบปีน้ี  ภายหลงัการเผชิญหนา้บริเวณน่านนํ้าท่ี
เป็นพื้นท่ีทบัซอ้นของทั้งสองฝ่า ย เพราะต่างก็อา้งกรรมสิทธ์ิเหนือดินแดนในอาณาเขต 200 ไมลท์ะเลจาก
ชายฝ่ัง ทั้งบริเวณหมู่เกาะพาราเซลส์และหมู่เกาะสแปรตลีย ์โดยนายกรัฐมนตรีเหงียนฯ ยนืยนัวา่  เวยีดนาม
ตอ้งการท่ีจะปกป้องอาํนาจอธิปไตยเหนือหมู่เกาะท่ียงัไม่สามารถพิสูจน์ไดต่้อไป 
 

คู่กรณ ีจีน-ฟิลปิปินส์ 
ประธานาธิบดี เบนิโญ อควโิน กล่าวเม่ือวนัองัคารท่ีผา่นมาวา่ ประเทศของเราตอ้งการความช่วยเหลือ

จากพนัธมิตรอยา่งสหรัฐฯ  ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งยาวนาน  เพื่อจดัการกบัขอ้พิพาทกบัจีนบริเวณหมู่เกาะ
ทะเลจีนใตท่ี้ทวคีวามรุนแรงข้ึน  “แน่นอน พวกเขา (จีน) คือประเทศมหาอาํนาจ  พวกเขามีประชากรมากกวา่
เรานบัสิบเท่า เราไม่ตอ้งการจะเป็นศตัรูกบัใคร ” อควโิน่ตอบขอ้ซกัถามจากการแสดงท่าทีของจีน “บางที 
สนธิสัญญาท่ีมีต่อกนัระหวา่งเรากบัหุน้ส่วนของเรา (สหรัฐฯ ) คงทาํใหเ้ราแน่ใจวา่ เราจะมีเสรีภาพจากการ
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เดินเรือ ซ่ึงมนัก็น่าจะสอดคล้องกบัหลกักฎหมายระหวา่งประเทศดว้ย ” หลงัจากรับรู้ท่าทีของสหรัฐฯ อควโิน
กล่าววา่ ภายหลงัทูตสหรัฐฯ ประกาศท่าทีชดัเจนในการใหค้วามช่วยเหลือต่ออดีตประเทศอาณานิคม “เรารู้สึก
ยนิดียิง่ โดยเฉพาะท่าทีของหุน้ส่วนทางยทุธศาสตร์ของเรา” 
          ทูตจีนประจาํฟิลิปปินส์ Liu Jianchao กล่าววา่  จีนมีสิทธ์ิท่ีจะปกป้องเขตอาํนาจอธิปไตยของจีนใน
บริเวณหมู่เกาะสแปรตลีย์  และเห็นวา่ฟิลิปปินส์กล่าวเกินจริงท่ีวา่  จีนใชเ้คร่ืองบินรบบินใกลบ้ริเวณฐานท่ีมัน่
ของทหารฟิลิปปินส์ในแถบหมู่เกาะทะเลจีนใต้  อยา่งไรก็ตาม ประเด็นขอ้พิพาทหมู่เกาะทะเลจีนใตน้ั้ น ทาํให้
จีนและฟิลิปปินส์ตอ้งเผชิญหนา้กนัมาราว 4 เดือนแลว้ในปีน้ี 

คู่กรณ ีจีน-ไต้หวนั 
ไตห้วนัเตรียมวางแผนท่ีจะเพิ่มกาํลงัทหารไปประจาํฐานท่ีมัน่บริเวณหมู่เกาะทะเลจีนใตพ้ร้อมทั้งเรือ

บรรทุกขีปนาวธุและรถถงั  เน่ืองจากขอ้พิพาทโดยเฉพาะบริเวณหมู่เกาะสแปรตลียน์ั้นมีท รัพยากรจาํนวน
มหาศาลท่ีมีทั้งนํ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ  โดยไตห้วนัเองมีหน่วยรักษาการณ์ชายฝ่ังในบริเวณใกลเ้คียง  หรือ
บริเวณไทปิงท่ีเป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดภายในบรรดาหมู่เกาะสแปรตลีย์  แต่โฆษกกระทรวงกลาโหมของ
ไตห้วดั David Lo กล่าววา่ “หน่วยรักษาการณ์ชายฝ่ังมีเพียง อาวธุขนาดเบาเท่านั้น ”โดยเรือบรรทุกขีปนาวธุท่ี
ไตห้วนัวางแผนจะส่งไป ถือเป็นเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่มีระวาง 47 ตนั และสามารถยงิขีปนาวธุพิสัยไกลใน
ระยะ 40 กิโลเมตร 
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แบบทดสอบก่อนเรียน –  หลงัเรียน     

โรงเรียนปทุมวไิล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

สาระการเรียนรู้เพิม่เติม ส 30221 โลกศึกษา 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที ่ 4   จ านวน 10  ข้อ   10  คะแนน 

ค าช้ีแจง: 1. แบบทดสอบก่อนเรียน-หลงัเรียน สาระการเรียนรู้ เพิ่มเติม ส 30221 โลกศึกษา  
                   มีจาํนวน  2  หนา้ 

2. ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นปรนยัแบบเลือกตอบ 4  ตวัเลือกจาํนวน  10 ขอ้ 
3. เขียนคาํตอบลงในกระดาษคาํตอบท่ีกรรมการคุมสอบแจกใหเ้ท่านั้น 
4. อยา่ขีดเขียนหรือทาํเคร่ืองหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
5. ใหส่้งแบบทดสอบคืนกรรมการคุมสอบ หา้มนาํแบบทดสอบออกจากหอ้งสอบโดย

เด็ดขาด 
ผลการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความขดัแยง้ในหมู่เกาะทะเลจีนใต ้
1. เพราะเหตุใด จีนจึงเขา้มามีบทบาทในหมู่เกาะ
ทะเลจีนใตม้ากยิง่ข้ึน 

ก. ตอ้งการขยายเขตเศรษฐกิจ 
ข. ตอ้งการพื้นท่ีใหก้บัประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึน 
ค. เป็นยทุธศาสตร์ของการเป็นมหาอาํนาจทาง
ทะเลในภูมิภาค 
ง. ตอ้งการตอบโตส้หรัฐอเมริกาท่ีเขา้มามี
บทบาทในภูมิภาคน้ี 

2. บริเวณใด คือ กรณีพิพาทในหมู่เกาะทะเลจีนใต ้
ก. หมู่เกาะฟิจิ                
 ข.หมู่เกาะเฉิงตู 
ค. หมู่เกาะไหหลาํ 

      ง. หมู่เกาะสแปรตลีย ์
 
 

3. เพราะเหตุใด ไทยจึงเขา้ไปมีบทบาทในการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในทะเลจีนใต ้

ก. เป็นสมาชิกอาเซียนร่วมเจรจากบัจีน 
ข. เป็นสมาชิกกลุ่ม WTO ร่วมเจรจากบัจีน 
ค. เป็นสมาชิกสหประชาชาติร่วมเจรจากบัจีน 
ง. เป็นสมาชิกกลุ่ม PVLO-BRN ร่วมเจรจากบั
จีน 

4. เพราะเหตุใด ประเทศคู่กรณีพิพาทในทะเล 
จีนใตก้บัประเทศจีนจึงร่วมมือกบัสหรัฐอเมริกา 

ก. เพื่อถ่วงดุลอาํนาจทางทหารกบัจีน 
ข. เพื่อแบ่งปันผลประโยชน์ในหมู่เกาะ 
ค. เพื่อใหป้ระเทศในอาเซียนแขง็แกร่งข้ึน 
ง. เพื่อพฒันาเศรษฐกิจการส่งออกกบัชาติ

ตะวนัตก 
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 ส 30221 โลกศึกษา                                                                                                                   หน้าที ่2   
5. กลุ่มอาเซียนไดรั้บผลกระทบท่ีเกิดจากความ
ขดัแยง้ในทะเลจีนใตอ้ยา่งไร 

ก. ขาดความเป็นเอกภาพในกลุ่มอาเซียน 
ข. ขาดแคลนสินคา้อุตสาหกรรมมากยิง่ข้ึน 
ค. ขาดการสนบัสนุนเงินทุนจากสหภาพยโุรป 
ง. ขาดความร่วมมือดา้นเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ 

6. สหรัฐอเมริกาเขา้มามีบทบาทในความขดัแยง้ใน
ทะเลจีนใตเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ด 

ก. ต่อรองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกบัจีน 
ข. แบ่งผลประโยชน์ในหมู่เกาะ,ขยายการ
ลงทุนในอาเซียน 
ค. ปกป้องเส้นทางเดินเรือ,ตอ้งการช่วยเหลือ
ประเทศยากจน 
ง. ปิดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนและเขา้มามี
บทบาททางทหารในอาเซียน 

7. ชาติตะวนัตก ชาติใดท่ีตอ้งการเขา้มามีบทบาทใน
หมู่เกาะทะเลจีนใตม้ากข้ึน 

ก. ฝร่ังเศส 
ข. องักฤษ 
ค. สหรัฐอเมริกา 
ง. สหภาพโซเวยีตรัสเซีย 
 
 

8. ประเทศใด ในกลุ่มอาเซียนไม่มีส่วนขดัแยง้
กรณีหมู่เกาะทะเลจีนใต ้

ก. ไตห้วนั 
ข. เวยีดนาม 
ค. ฟิลิปปินส์ 
ง. อินโดนีเซีย 

9. ในกรณีความขดัแยง้ในทะเลจีนใต ้จีนไดรั้บ
ผลกระทบในดา้นใดมากท่ีสุด 

ก. นโยบายทางเศรษฐกิจ 
ข. ดา้นนโยบายต่างประเทศ 
ค. ดา้นนโยบายการขยายอาณานิคม 
ง. นโยบายพฒันาเทคโนโลยทีางทหาร 

10. เพราะเหตุใด สหรัฐอเมริกาจึงเขา้มามี
บทบาทในความขดัแยง้ในทะเลจีนใต ้

ก. ต่อรองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกบัจีน 
ข. แบ่งผลประโยชน์ในหมู่เกาะและขยาย

การลงทุนในอาเซียน 
ค. ปกป้องเส้นทางเดินเรือและตอ้งการ

ช่วยเหลือประเทศยากจน 
ง. ปิดกั้นการขยายอิทธิพลของจีนและ

ควบคุมเส้นทางการขนส่งนํ้ามนั 
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ใบงานที ่1 
แบบฝึกทกัษะสัมพนัธ์เช่ือมโยง 8 ด้าน  เร่ืองความขัดแย้งในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ 

แนวคิดหลกั รายการวเิคราะห์ 

1.พลโลก 
 (Global Citizenship) 

 

2.การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
(Interdependence) 
 

 

3. ความเป็นธรรมทางสังคม (Social 

Justice) 

 

4.สิทธิมนุษยชน (Human Rights)  
 
 

5.ค่านิยมและการตระหนกัรับรู้

สถาน การณ์ (Value and Perception) 

 

6. การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื(Sustainable 

Development) 

 

7. การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

(Conflict Resolution) 

 

8.ความหลากหลาย (Diversity) 
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เฉลยใบงานที ่1 
แบบฝึกทกัษะสัมพนัธ์เช่ือมโยง 8 ด้าน  เร่ืองความขัดแย้งในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ 

แนวคิดหลกั รายการวเิคราะห์ 

1.พลโลก 
 (Global Citizenship) 

จากความตอ้งการทรัพยากรธรรมชาติและความไม่รู้จกัคาํวา่พอเพียง
ทาํใหน้าํมาสู่ความขดัแยง้ของประชากรของประเทศ จีน เวยีดนาม  
ฟิลิปปินส์ ไตห้วนั สหรัฐอเมริกา เป็นตน้ 

2.การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
(Interdependence) 
 

ฟิลิปปินส์ ไตห้วนั เวยีดนาม ตอ้งการใหส้หรัฐอเมริกาเขา้มาร่วมใน
กรณีพิพาทความขดัแยง้ในหมู่เกาะทะเลจีนใต ้เพื่อปกป้องและ            
ถ่วงดุลยอาํนาจกบัจีนท่ีจะเขา้ครอบครองหมู่เกาะทะเลจีนใต ้

3. ความเป็นธรรมทางสังคม 
 (Social Justice) 

 ไม่มีความเป็นธรรมทางสังคมเกิดข้ึนถา้ประเทศมหาอาํนาจตอ้งการ
เขา้ครอบครองหมู่เกาะทะเลจีนใต ้จนกระทัง่เกิดกรณีพิพาท 

4.สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การละเมิดสิทธิของทุกประเทศท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งในหมู่เกาะทะเลจีน
ใต ้จึงนาํมาซ่ึงความขดัแยง้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั                        

5.ค่านิยมและการตระหนกัรับรู้

สถานการณ์ (Value and Perception) 

การท่ีจีนพยายามจะเขา้ครอบครองหมู่เกาะทะเลจีนใต ้สถานการณ์ 
ตึงเครียด จนทาํใหส้หรัฐอเมริกาตอ้งยืน่มือเขา้มาปกป้อง ประเทศ
ต่างๆในบริเวณน้ี และอาจนาํไปสู่สงครามได้ 

6. การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื(Sustainable 

Development) 

ใชก้ารเจรจาหาขอ้ยติุ จึงจะนาํไปสู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
ใชว้ถีิทางการทูต และขอ้ตกลงความร่วมมือ 

7. การแกปั้ญหาความขดัแยง้ 

(Conflict Resolution) 

1. เจรจาอยา่งสันติ 
2. จดัทาํ “ระเบียบปฏิบติั” ท่ียอมรับร่วมกนั  

8.ความหลากหลาย (Diversity) 

 

หมู่เกาะทะเลจีนใต ้มีความหลากหลายท่ีนาํไปสู่ความขดัแยง้ คือ 
1. มีแหล่งนํ้ามนั 
2. มีธรรมชาติ 
3. มีธรรมชาติเหลว 
4. เป็นเส้นทางขนส่งนํ้ามนั 
(เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 
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ใบงานที ่  2 

เร่ือง ความขัดแย้งในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ 

ผลการเรียนรู้ : มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความขดัแยง้ในหมู่เกาะทะเลจีนใต ้

ค าช้ีแจง :  ใหผู้เ้รียนขีดเส้นใตข้อ้ความท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งและสัมพนัธ์กนัในวงเล็บ 

************************************************************************************* 

1. ประเทศท่ีจุดประเด็นความขดัแยง้ในหมู่เกาะทะเลจีนใต ้ ( สหรัฐอเมริกา,   จีน,  รัสเซีย ) 
2. บริเวณใดท่ีเป็นชนวนใหค้วามร่วมมือระหวา่งสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์  

( หมู่เกาะสแปรตลย์ี ,      หมู่เกาะโมลุกกะ,       หมู่เกาะอนัดามัน )  
3. หมู่เกาะพาราเซล ประเทศใดท่ีอา้งวา่เป็นของตนเอง  (  จีน ,     เวยีดนาม,        ฟิลปิปินส์ ) 
4. กรณีใดท่ีจีนกล่าวหาเวยีดนาม   

( การส ารวจน า้มันอย่างผดิกฎหมาย   , การค้าแร่ธาตุทีผ่ดิกฎหมาย,     การจับปลาในน่านน า้เวยีดนาม ) 
5. คาํกล่าวท่ีวา่ “ จีนไม่ทาํลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค” เป็นการกล่าวโจมตีของประเทศใด                              

( ฟิลปิปินส์ , เวยีดนาม , ไต้หวนั )  
6. ประเทศในขอ้ใดท่ีเปล่ียนช่ือทะเลจีนใต้เป็นทะเลตะวนัออก  (   มาเลเซีย  , ฟิลปิปินส์ , เวยีดนาม  )  
7. เกาะ  Taiping   เก่ียวขอ้งกบัประเทศใด  ( ไต้หวนั , ฟิลปิปินส์ , เวยีดนาม  )  
8. คาํวา่ “ Code  of   conduct   “  เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใด  ( การท าปฏิญาณระหว่างอาเซียนกบัจีน ,                          

การท าปฏิญาณระหว่างเวยีดนามกบัจีน  ,  การท าปฏิญาณระหว่างจีนกบัฟิลปิปินส์ )  
9. ทาํไมสหรัฐอเมริกาจึงอยูเ่บ้ืองหลงัความขดัแยง้ในหมู่เกาะสแปรตลีย ์ 

 ( ต้องการยุทธศาสตร์การปิดล้อมจีน ,    ต้องการส่ังสอนไต้หวนั  ,     ต้องการส่ังสอนเวยีดนาม  )  
10. ส่ิงท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อยา่งสันติวธีิ เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใด 

 (  Taiping   ,   Code  of   conduct  ,    Code  of  atoll )     
 

 

 

 

*************************************************************************************** 
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เฉลยใบงานที ่  2 

เร่ือง ความขัดแย้งในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ 

ผลการเรียนรู้ : มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความขดัแยง้ในหมู่เกาะทะเลจีนใต ้

ค าช้ีแจง :  ใหผู้เ้รียนขีดเส้นใตข้อ้ความท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งและสัมพนัธ์กนัในวงเล็บ 

************************************************************************************* 

1. ประเทศท่ีจุดประเด็นความขดัแยง้ในหมู่เกาะทะเลจีนใต ้ ( สหรัฐอเมริกา  , จีน ,  รัสเซีย ) 
2. บริเวณใดท่ีเป็นชนวนใหค้วามร่วมมือระหวา่งสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์  

( หมู่เกาะโมลุกกะ ,       หมู่เกาะอนัดามัน  ,   หมู่เกาะสแปรตลย์ี       )  
3. หมู่เกาะพาราเซล ประเทศใดท่ีอา้งวา่เป็นของตนเอง  (  จีน ,     เวยีดนาม ,        ฟิลปิปินส์ ) 
4. กรณีใดท่ีจีนกล่าวหาเวยีดนาม   

( การส ารวจน า้มันอย่างผดิกฎหมาย   , การค้าแร่ธาตุทีผ่ดิกฎหมาย,     การจับปลาในน่านน า้เวยีดนาม ) 
5. คาํกล่าวท่ีวา่ “ จีนไม่ทาํลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค” เป็นการกล่าวโจมตีของประเทศใด                              

(เวยีดนาม ,    ฟิลปิปินส์   ,  ไต้หวนั )  
6. ประเทศในขอ้ใด ท่ีเปล่ียนช่ือทะเลจีนใตเ้ป็นทะเลตะวนัออก  (   มาเลเซีย  , ฟิลปิปินส์ , เวยีดนาม  )  
7. เกาะ  Taiping   เก่ียวขอ้งกบัประเทศใด  ( ไต้หวนั , ฟิลปิปินส์ , เวยีดนาม  )  
8. คาํวา่ “ Code  of   conduct   “  เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใด  ( การท าปฏิญาณระหว่างอาเซียนกบัจีน ,                          

การท าปฏิญาณระหว่างเวยีดนามกบัจีน  ,  การท าปฏิญาณระหว่างจีนกบัฟิลปิปินส์ )  
9. ทาํไมสหรัฐอเมริกาจึงอยูเ่บ้ืองหลงัความขดัแยง้ในหมู่เกาะสแปรตลีย ์ 

 ( ต้องการยุทธศาสตร์การปิดล้อมจีน ,    ต้องการส่ังสอนไต้หวนั  ,     ต้องการส่ังสอนเวยีดนาม  )  
10. ส่ิงท่ีตอ้งการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อยา่งสันติวธีิ เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองใด 

 (  Taiping   ,   Code  of   conduct  ,    Code  of  atoll )     
 

 

 

(เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 
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ใบงานที ่  3 

เร่ือง  ความขัดแย้งในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ 

ผลการเรียนรู้ : มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความขดัแยง้ในหมู่เกาะทะเลจีนใต ้

ค าช้ีแจง :  ใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เก่ียวกบัภาพความขดัแยง้ในหมู่เกาะทะเลจีนใต ้

************************************************************************************* 

 
 
 

 
 
 
 

สืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 
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เฉลยใบงานที ่  3 

                            เร่ือง      ความขัดแย้งในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ 

ผลการเรียนรู้ : มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความขดัแยง้ในหมู่เกาะทะเลจีนใต ้

ค าช้ีแจง :  ใหผู้เ้รียนสืบคน้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เก่ียวกบัภาพความขดัแยง้ในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ 

************************************************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรือรบของสหรัฐอเมริกาในทะเลจนีใต้ 
สืบค้นได้จาก: www.manager.co.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

เรือด าน า้ของจนีในทะเลจนีใต้ 
สืบค้นได้จาก: www.manager.co.th 

(เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 

http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&um=1&hl=th&sa=N&biw=1467&bih=671&tbm=isch&tbnid=AML13ZUBQtwjwM:&imgrefurl=http://forum.groovygang.net/index.php?topic=170.60&docid=HLcoXIyGmiAjTM&imgurl=http://pics.manager.co.th/Images/555000003793301.JPEG&w=800&h=476&ei=mQSET4aBLcrtrQfG-_nkBg&zoom=1&iact=hc&vpx=564&vpy=2&dur=4945&hovh=173&hovw=291&tx=188&ty=105&sig=115768267304229382753&page=1&tbnh=111&tbnw=187&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:15,s:0,i:97
http://www.google.co.th/imgres?q=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89&um=1&hl=th&sa=N&biw=1467&bih=671&tbm=isch&tbnid=Q54KKXjogqKy_M:&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=vinitsiri&month=06-2011&date=22&group=118&gblog=239&docid=VbJW70fXG7heMM&imgurl=http://www.bloggang.com/data/vinitsiri/picture/1308719812.jpg&w=800&h=535&ei=mQSET4aBLcrtrQfG-_nkBg&zoom=1&iact=hc&vpx=578&vpy=348&dur=5912&hovh=183&hovw=275&tx=62&ty=115&sig=115768267304229382753&page=2&tbnh=128&tbnw=191&start=19&ndsp=24&ved=1t:429,r:8,s:19,i:128
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ใบงานที ่4 

เร่ือง  ความขัดแย้งในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ 

ผลการเรียนรู้ : มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความขดัแยง้ในหมู่เกาะทะเลจีนใต ้

ค าช้ีแจง :  ใหผู้เ้รียนอ่านขอ้ความท่ีกาํหนดและจบัคู่ดว้ยการระบายสีใหส้ัมพนัธ์กนัเก่ียวกบัความขดัแยง้ ใน

หมู่เกาะทะเลจีนใต ้

************************************************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่เกาะ 
สแปรทลย์ี 

Spratly 
Islands 

South 
China Sea 

ทะเลจีนใต้ 

Paracel 
Islands 

หมู่เกาะ 
พาราเซล 

Dai 
Hung 

แหล่งน า้มัน 
หมีใหญ่ 

Law of 
the Sea 

กฎหมาย 
ทางทะเล 

EEZ 

เขตเศรษฐกจิ
เฉพาะ 

พืน้ที่ 
พฒันาร่วม 

Joint 
Development 

Area 

ระเบียบ 
ปฏิบัติ 

Code of 
Conduct 
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เฉลยใบงานที ่4 

เร่ือง  ความขัดแย้งในหมู่เกาะทะเลจีนใต้ 

ผลการเรียนรู้ : มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความขดัแยง้ในหมู่เกาะทะเลจีนใต ้

ค าช้ีแจง :  ใหผู้เ้รียนอ่านขอ้ความท่ีกาํหนดและจบัคู่ดว้ยการระบายสีใหส้ัมพนัธ์กนัเก่ียวกบัความขดัแยง้ ใน

หมู่เกาะทะเลจีนใต ้

************************************************************************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยอยู่ในดุลยพนิิจของครูผู้สอน) 

 

หมู่เกาะ 
สแปรทลย์ี 

Spratly 
Islands 

South 
China Sea 

ทะเลจีนใต้ 

Paracel 
Islands 

หมู่เกาะ 
พาราเซล 

Dai 
Hung 

แหล่งน า้มัน 
หมีใหญ่ 

Law of 
the Sea 

กฎหมาย 
ทางทะเล 

EEZ 

เขตเศรษฐกจิ
เฉพาะ 

พืน้ที่ 
พฒันาร่วม 

Joint 
Development 

Area 

ระเบียบ 
ปฏิบัติ 

Code of 
Conduct 
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