
ฐานทัพเรือจีนในหมู่เกาะโซโลมอน...กับความมั่นคงในแปซิฟิกใต้ 

เอกสารวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ความม่ันคงฯ       ฉบับท่ี ๒/๒๕๖๕       วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

 ข่าวการตั้งฐานทัพเรือของจีนบนหมู่เกาะโซโลมอน ส่งผลท าให้มหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้กลับมาให้ความสนใจอีกครั้ง 
โดยเฉพาะออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีอิทธิพลอยู่ในแถบแปซิฟิกใต้ และยังเป็นพันธมิตรที่ส าคัญของ
สหรฐัฯ การทีจ่นีซึง่เปน็ประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคพยายามเข้ามาแสดงอิทธิพลในบริเวณนี้ เป็นเรื่องที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด  

ที่มา 
 นานาชาติกลับมาจับตามองสถานการณ์ในมหาสมุทรแปซิฟิก
ตอนใต้อีกครั้งหนึ่ง นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จลาจลที่หมู่เกาะโซโลมอน 
เมื่อปี ๒๕๖๔ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ชาติมหาอ านาจมีความ
เคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ อาทิ สหรัฐฯ ประกาศเปิดสถานทูตใน
หมูเ่กาะโซโลมอนอีกครัง้ หลงัจากทีป่ดิท าการไปตัง้แตป่ ี๒๕๖๓ ในขณะที่
จีนได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจและยัง
บริจาคยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปราบจลาจลให้แก่รัฐบาลของหมู่เกาะ
โซโลมอน จนน าไปสู่การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กร
ต ารวจของหมู่เกาะโซโลมอนกับจีนในปี ๒๕๖๕ 
 นอกจากสหรัฐฯ และจีนแล้ว ยังมีออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
ซึ่งเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง และทรงอิทธิพลอยู่ในแถบนี้ ได้มี
การท าข้อตกลงด้านความมั่นคงกับหมู่เกาะโซโลมอน และสง่เจา้หน้าที่
ดา้นความมัน่คงเขา้ไปประจ าการ ณ กรงุโฮนอีารา เมอืงหลวงของหมูเ่กาะ
โซโลมอน นับตั้งแต่การเกิดเหตุจลาจล เมื่อปลายปี ๒๕๖๔ ภายหลัง
จากที่นายกรัฐมนตรี มานัสเซห์ โซกาวาเร ประกาศยุติความสัมพันธ์
กับไต้หวัน และหันไปสถาปนาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับ
รัฐบาลจีน 
 ลา่สดุเมื่อ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ รัฐบาลโซโลมอนไดอ้อกมาแถลง
ยอมรบัวา่ ก าลงัอยูร่ะหวา่งการรา่งขอ้ตกลงความรว่มมอืดา้นความมัน่คง
กับจีน โดยในเอกสารที่รั่วไหลออกมามีเนื้อหาในลักษณะที่บ่งชี้ว่า
รัฐบาลโซโลมอนอาจอนุญาตให้จีนตั้งฐานทัพเรือบนเกาะแห่งนี้ได้ 
ส่งผลให้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันออกมา
แสดงความกังวลเกี่ยวกับการขยายอิทธิพลของจีนในแปซิฟิกใต้ 

ประเด็นส าคัญในบันทึกความตกลง 
 รายละเอียดในเอกสารบนัทกึความตกลงความรว่มมอืระหวา่งจนี
และโซโลมอน ไดม้กีารกลา่วถงึ การอนญุาตใหจ้นีสามารถสง่ก าลงัทหาร
เข้ามาประจ าการบนหมู่เกาะโซโลมอน เพ่ือรักษาความปลอดภัยของ
เจา้หนา้ที ่และโครงการขนาดใหญข่องจนีได ้ในขณะทีร่ฐับาลของหมูเ่กาะ
โซโลมอนเองก็สามารถร้องขอให้จีนส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร หรือ
กองก าลงัตดิอาวธุอ่ืน ๆ มาประจ าการบนเกาะไดเ้ชน่กนั รวมถงึการอนญุาต
ให้เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ของจีน สามารถเข้ามาจอดเทียบท่า 
แวะพัก เติมเสบียง เชื้อเพลิง และสับเปลี่ยนเรือที่หมู่เกาะแห่งนี้ได้ 
 นอกจากนี ้รฐับาลของหมูเ่กาะโซโลมอนไดอ้อกมาแถลงวา่ บนัทกึ
ความตกลงฉบบันี ้นอกจากจะเปน็การเพ่ิมทางเลอืกเกีย่วกบัความเปน็หุน้สว่น
ดา้นความมัน่คงของประเทศใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้แลว้ โซโลมอน
ยงัไดม้กีารลงนามในบนัทกึความตกลงความรว่มมอืกบัจนีอีกหลายฉบบั 
อาท ิการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน การขยายการคา้ การเดนิเรอื การบรกิาร
ด้านการบินพลเรือน การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ต ารวจ และการจัดหา
ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน อีกทั้งเพ่ือแสดงให้นานาชาติเห็นว่า
โซโลมอนมีการเปิดกว้าง และพร้อมที่จะขยายกรอบความร่วมมือด้าน
ความม่ันคงกับประเทศต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น 
 

แนวโน้มของสถานการณ ์  
 การแผข่ยายอิทธพิลของจนีในมหาสมทุรแปซฟิิกตอนใต ้มแีนวโนม้
ทีจ่ะขยายวงกวา้งเพ่ิมมากขึน้ กลา่วคอื นอกจากการท าบนัทกึความตกลง
ความร่วมมือว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ความมั่นคงกับ 
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วิเคราะห์โดย... นายกนกกฤษณ์ รักษาพราหมณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

รัฐบาลโซโลมอนแล้ว จีนยังอยู่ระหว่างการเจรจาท าข้อตกลงด้าน
ความมัน่คงกบัปาปวันวิกนิ ีซึง่มแีนวโนม้วา่จะบรรลผุลส าเรจ็ เนือ่งจาก
ปจัจยัหลายประการ อาท ิจนีและปาปวันวิกนิไีดเ้คยบรรลขุอ้ตกลงเกีย่วกบั
การสร้างนิคมอุตสาหกรรมประมงเอนกประสงค์บนเกาะดารู เมื่อปี 
๒๕๖๓ การที่พรรคการเมืองกลุ่มที่ให้การสนับสนุนจีนในปาปัวนิวกินี
ชนะการเลอืกตัง้ระดบัชาต ิรวมทัง้การทีป่าปวักนิมีกีลุม่ทนุชาวจนีเขา้ไป
ลงทุน และทางการจีนได้ให้ความช่วยเหลือปาปัวกินีในลักษณะต่าง ๆ  
 

มุมมองของประเทศรอบข้าง 
 ออสเตรเลยี  
 แสดงความกังวลเกี่ยวกับข้อตกลงฉบบัดังกล่าว ที่อาจเอ้ือให้จีน
สามารถตั้งฐานทัพเรือที่หมู่เกาะโซโลมอนได้ โดยออสเตรเลียมองว่า
การกระท าของจีนนั้นเป็นปฏิปักษ์กับผลประโยชน์ด้านความมั่นคง
แหง่ชาตขิองออสเตรเลยี ซึง่การตัง้ฐานทพัเรอืของจนีทีห่มูเ่กาะโซโลมอน
หา่งจากออสเตรเลยีไมถ่งึ ๒,๐๐๐ กโิลเมตร อาจบอ่นท าลายเสถยีรภาพ
และความมั่นคงในแปซิฟิกใต้ และยังเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ 
แวดลอ้มในเชงิยทุธศาสตรค์วามมัน่คงทางทะเล โดยออสเตรเลยีไมต่อ้งการ
แรงกดดันจากการแผ่ขยายอิทธิพลทางทะเลของจีนในภูมิภาคแห่งนี้ 
 นิวซีแลนด์  
 ออกมาแสดงความกงัวลในเรือ่งทีจ่นีก าลงัพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์เพ่ือเอ้ือต่อการจอดเทียบท่าของเรือรบของจีน 
โดยนิวซีแลนด์มองว่าข้อตกลงฉบับนี้มีขอบเขตที่กว้างและคลุมเครือ 
ซึง่มคีวามสุม่เสี่ยงต่อการท าลายเสถียรภาพความม่ันคงที่ค้ าจุนภูมภิาค
แปซิฟิกใต้มาอย่างยาวนาน 
 

ผลกระทบ 
 การท า MOU กับจีน ส่งผลใหห้มู่เกาะโซโลมอนได้รับประโยชน์
ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
 มิติเชิงบวก  
 - ท าใหห้มูเ่กาะโซโลมอนมกีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน การขยาย
การค้า การเดินเรือ การบริการด้านการบินพลเรือน การฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ต ารวจ การได้รับการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึง
การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
ของตน 
 - แสดงให้นานาชาติเห็นว่าโซโลมอนเป็นประเทศที่เป็นกลาง 
เปิดกว้าง และพร้อมเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ เข้ามาพัฒนากรอบ
ความร่วมมือหรือเป็นหุ้นส่วนทางด้านความมั่นคงทางทะเลมากขึ้น 
 - บุคลากรภาครัฐของหมู่เกาะโซโลมอนได้รับการพัฒนาองค์
ความรู้และทักษะในมิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยคุกคาม
ความมั่นคงและกิจกรรมทางทะเล 

 มิติเชิงลบ  
 - จากสถานการณ์ดังกล่าวอาจสร้างความกังวล ความตึงเครียด 
และความหวาดระแวงให้แก่ประเทศรอบบ้านของโซโลมอน รวมทั้ง
ประเทศพันธมิตรของออสเตรเลีย อาทิ สหรัฐฯ อังกฤษ เกี่ยวกับการ
ตัง้ฐานทพัเรอืและแผข่ยายอิทธพิลของจนีในมหาสมทุรแปซฟิิกตอนใต้ 
 - ขอ้ตกลงฉบบัดงักลา่วอาจกลายเปน็ชนวนเหตทุ าใหเ้กดิความขดัแยง้
ระหว่างโซโลมอน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ในประเด็นเกี่ยวกับ
การแย่งชิงผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล 
 

ข้อเสนอแนะในมิติความม่ันคงทางทะเล 
 ไทยควรตดิตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชดิ และในอนาคตหากเกิด
สถานการณค์วามขัดแยง้ขึ้นในแปซิฟิกใต ้และไทยถูกบบีจากนานาชาติ
ให้ต้องแสดงจุดยืนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว ไทยควรแสดงท่าที  
ที่สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ และสนับสนุน
แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รวมทั้งการใช้เวที
นานาชาติเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ 
ความจ าเปน็เรง่ดว่น และมมุมองทีแ่ตกตา่งกนัระหวา่งประเทศทีพั่ฒนาแลว้
กบัประเทศทีก่ าลงัพัฒนา กลา่วคอื ประเทศทีพั่ฒนาแลว้อยา่งออสเตรเลยี
และนวิซแีลนด ์ซึง่มกีารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทีส่มบรูณแ์ละประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วนั้น เรื่องที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญใน
ระดบัตอ่มากค็อื ความมัน่คงและผลประโยชนแ์หง่ชาต ิในขณะทีป่ระเทศ
ที่ก าลังพัฒนาอย่างหมู่เกาะโซโลมอน อาจมองว่าก่อนที่ประเทศชาติ
จะมีความมั่นคงได้นั้น การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการท าให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความจ าเป็นและส าคัญเร่งด่วนมากกว่า
สิ่งอื่นใด เป็นต้น   

อ้างอิง 
 

 - https://www.naewna.com/inter/644092 
 - https://www.thairath.co.th/news/foreign/2351142 
 - https://www.naewna.com/inter/644051 
 - https://easybranches.com/amp/youtube/Nz_D_gPBhgo?
_gl=1*19sbpkf*_ga*YW1wLWFzMDZMMnZjWnA5TnVnRkE1cWsyZUE. 

จัดท าโดย... กองความมั่นคงทางทะเล  โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๔๘  เว็บไซต์ : https://www.nsc.go.th/    หน้าที่ ๒ 


