
ฐานทัพเรือเรียม....กับความกังวลใจด้านความมั่นคงของสหรัฐฯ 

เอกสารวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ความม่ันคงฯ       ฉบับท่ี ๘/๒๕๖๕           วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ 

 การเดินหน้าโครงการพัฒนาและปรับปรุงฐานทัพเรือเรียม ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างกัมพูชาและจีน ได้สร้าง
ความกงัวลใจใหแ้กม่หาอ านาจดา้นความมัน่คงอยา่งสหรฐัฯ เปน็อยา่งมาก เน่ืองจากบรเิวณดงักลา่วเปน็พ้ืนทีท่างยทุธศาสตรด์า้นความมัน่คง
ทางทะเลอีกแห่งหน่ึงในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก ที่ถือได้ว่ามีความส าคัญมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

สถานการณ์ 
 เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สหรัฐฯ ได้มีการเรียกร้องให้
รัฐบาลกัมพูชาแสดงความชัดเจนที่เกี่ยวกับเป้าหมายในการด าเนิน
โครงการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียม ภายหลังจากที่ พลเอก เตีย บัญ 
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา    
ได้กล่าวว่า การเดินหน้าโครงการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกและ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในฐานทัพเรือเรียมให้มีความทันสมัย ภายใต้
กรอบความร่วมมือและการสนับสนุนจากจีน ซึ่งโครงการดังกล่าว
รัฐบาลกัมพูชายืนยันจะยังคงด าเนินการต่อไป  
 ค าแถลงของ พลเอก เตยี บญั ไดส้รา้งความกังวลใจใหแ้ก่สหรฐัฯ 
ต่อกรณีการเข้าไปใช้ฐานทัพเรือเรียมของจีน เนื่องจากสหรัฐฯ มองว่า
การใช้ประโยชน์จากฐานทัพเรือเรียมของจีน อาจสุ่มเสี่ยงต่ออ านาจ
อธิปไตยของกัมพูชา ความมั่งคงปลอดภัยในภูมิภาค และความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน  
 ในขณะที่จีนกล่าวว่าการก่อสร้างฐานทัพเรือเรียม ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการเคารพซึ่งกันและกันระหว่างจีนและกัมพูชา โดยการ
หารอืรว่มกนัของทัง้สองฝ่ายเปน็ไปตามกฎหมายกมัพูชา หลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ     
  

วิเคราะห์ความส าคัญของท่าเรือเรียม 
 ถงึแมว้า่ฐานทพัเรอืเรยีมของกมัพูชาจะไมใ่ชเ่ส้นทางการคา้หลัก
ทางทะเล แตก่เ็ปน็เสน้ทางการเดนิเรอืเพ่ือใชใ้นการศกึสงครามมาตัง้แต่
สมัยอดีต ฉะนั้นฐานทัพเรือเรียมจึงเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ทางทะเลที่
ส าคัญของกัมพูชานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสหรัฐฯ เองก็รู้ดีว่า

ฐานทัพเรือเรียมแห่งนี้คือจุดยุทธศาสตร์ที่แม้แต่ฝรั่งเศสเองก็ยังเคยใช้
เป็นฐานทัพเรือมาก่อน (สมัยยุคล่าอาณานิคม) 
 นอกเหนอืจากฐานทัพเรอืเรยีมแล้ว จีนยงัมกีารด าเนินโครงการ
ดาราสาคร (Dara Sakor) ซึง่ปจัจบุนัภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่งกนัพูชา
และจนี ก าลงัพัฒนาพ้ืนทีใ่หเ้ปน็ทา่เรอืน้ าลกึ หรอืทา่เรอืพาณชินแ์หง่ใหม่
ของกมัพูชา อีกทัง้ยงัอยูร่ะหวา่งพัฒนาใหส้ามารถรองรบัเรอืขนาดใหญไ่ด ้
(เรือบรรทุกเครือ่งบนิ) ก็ยิง่ส่งผลท าให้พืน้ที่อ่าวไทยกลายเปน็พืน้ที่ทาง
ยทุธศาสตรท์ีม่คีวามส าคญัเพ่ิมมากข้ึน  
 การเดนิหนา้พัฒนาเพ่ือยกระดบัทา่เรอืเรยีมใหก้ลายเปน็ฐานทพัเรอื
ของกัมพูชานัน้ ท าใหม้หาอ านาจอยา่งจนีและสหรฐัฯ ตา่งก็อยากจะเขา้มา
ใช้ประโยชน์ เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับความมั่นคงใน
ภูมิภาคอินโด - แปซิฟิกที่สหรัฐฯ เคยใช้ประโยชน์ทางลับในช่วง
สงครามเวียดนาม และในอนาคตคาดว่าฐานทัพเรือเรียมแห่งนี้จะยิ่ง 
มีความส าคัญต่อความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก และ
ทะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้น 
 

วิเคราะห์มุมมองของแต่ละประเทศ 
 สหรัฐฯ 
 อาจกลา่วไดว้า่สหรฐัฯ นัน้ เปน็เพียงประเทศเดยีวทีอ่อกระเบยีบ
และเสรภีาพในการเคลือ่นก าลงัทางการทหารไปยงัพ้ืนทีต่า่ง ๆ ไดท้ัว่โลก 
มฐีานทพัเรอื/กองเรอื และสิง่อ านวยความสะดวกส าหรบัส่งก าลงับ ารุง
ให้แก่กองเรือในหลายประเทศ ซึ่งข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุง
ฐานทพัเรอืเรยีมในจงัหวดัพระสหีนุของกมัพูชา ไดส้ร้างความวติกกงัวล
ให้แก่สหรัฐฯ อย่างมาก ถึงแม้ว่าสหรัฐฯ จะกล่าวอ้างว่า ความร่วมมือ
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ระหวา่งกัมพูชาและจนี ในโครงการพัฒนาและปรบัปรงุฐานทพัเรอืเรยีม
จะบ่อนท าลายความม่ันคงของภูมิภาค และกระทบต่ออ านาจอธิปไตย
ของกมัพูชา แตแ่ทจ้รงิแลว้สหรฐัฯ เองกอ็าจมคีวามตอ้งการทีจ่ะเขา้มาใช้
ฐานทัพเรือเรยีมเพ่ือปิดล้อมจีนและส่งก าลงับ ารุงให้แก่กองเรือของตน 
และไม่ต้องการให้จีนเข้ามาใช้ฐานทัพเรือเรียมในการส่งก าลังบ ารุงให้
กองเรอืของจนี  
 จีน 
 ส าหรบัจนีมองวา่ ถงึแมว้า่ฐานทพัเรอืเรยีมจะไมม่ขีนาดทีใ่หญพ่อ
ส าหรับรองรับเรือบรรทุกเครื่องบิน และเรือพิฆาตแบบ 005 ซึ่งเป็น
เรือที่มีขนาดใหญ่ที่ติดตั้งระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่ของจีนได้ก็ตาม แต่
ฐานทัพเรือเรียมก็มีขนาดพ้ืนที่เพียงพอส าหรับรองรับเรือส่งก าลัง
บ ารุงและเรือรบที่มีขนาดกลางได้ โดยจีนเองก็คงมีการวิเคราะห์ถึง
การใช้ประโยชน์จากฐานทัพเรือแห่งนี้แล้วอย่างถี่ถ้วน เพ่ือเชื่อมโยง
กบัสิง่อ านวยความสะดวกทางดา้นการทหารอ่ืน ๆ  ทีจ่นีสรา้งไวบ้นหมูเ่กาะ 
สแปรตลใีนทะเลจนีใตก้อ่นหนา้นี ้ซึง่จะสง่ผลท าใหจ้นีมขีดีความสามารถ
ในการควบคุมเส้นทางการเดินเรือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 กัมพูชา 
 ความร่วมมือในการพัฒนาฐานทัพเรือเรียมนั้น กัมพูชามองว่า
เป็นส่วนหนึ่งในกรอบความร่วมมือทางด้านการทหาร วิชาการ และ
เทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลท าให้กัมพูชาและจีนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเดินเรอืและระบบอุตสาหกรรม
ปอ้งกนัประเทศทางทะเลระหวา่งกนั อันจะสง่ผลตอ่การพัฒนากองทพัเรอื
ของกัมพูชา เพื่อประโยชน์ในมิติด้านความมั่นคงทางทะเล ตามกรอบ
ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน   
 

ผลกระทบต่อไทย 
 ส าหรบับรเิวณพ้ืนทีท่ะเลดา้นอ่าวไทย ถอืวา่เปน็พ้ืนทีท่างยทุธศาสตร์
ทีส่ าคญัของไทย ทัง้ในเชงิความม่ันคง เศรษฐกิจ อาหาร พลงังาน ฯลฯ  
อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ “อินโด – แปซิฟิก” ของ
สหรัฐฯ และยุทธศาสตร์ “แถบและเส้นทาง” ของจีน ทั้งนี้ในห้วงที่
ผ่านมาได้ปรากฏข่าวสารกรณีจีนเข้าไปลงทุนและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางทะเลในกัมพูชา อาทิ โครงการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียม 
ซึ่งถึงแม้จะยังไม่ปรากฏหลักฐานชี้ชัดว่าจะน าไปสู่การใช้งานเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางการทหารก็ตาม โครงการฐานทัพเรือเรียมถือว่าเป็น
โครงการที่มีขนาดใหญ่ และสามารถรองรับภารกิจทางด้านการทหาร
ของจีนในอนาคตได้ โดยคาดว่าในระยะยาวมีโอกาสที่จีนจะพยายาม
น าก าลังทางทหารเข้ามาประจ าการเพ่ือทัดทานอิทธิพลของสหรัฐฯ 
ซึ่งจะส่งผลต่อเสถียรภาพในพ้ืนที่อ่าวไทยได้   
  

ข้อเสนอแนะ 
 ๑) หนว่ยงานความมัน่คงของไทย อาท ิกระทรวงการตา่งประเทศ 
ส านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิประชาคมขา่วกรอง และกองทพัไทย 
ควรมีการเสริมสร้างความร่วมมือในการติดตามสถานการณ์ และ
บูรณาการงานทางด้านการข่าวเกี่ยวกับโครงการปรับปรุงฐานทัพเรือ
เรียมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความรู้เท่าทันกับสถานการณ์ และสามารถ
น ามาเปน็ฐานขอ้มลูในการประเมนิสถานการณใ์นดา้นตา่ง ๆ จนน าไปสู่
การก าหนดท่าทีและนโยบายด้านความมั่นคงได้อย่างถูกต้อง 
 ๒) โครงการดาราสาครถือว่าเป็นโครงการที่ส าคัญของกัมพูชา 
หากการพัฒนาโครงการดังกล่าวส าเร็จตามเปา้หมายที่ก าหนดไว้ พ้ืนที่
บรเิวณนีแ้ละบรเิวณใกลเ้คยีง จะกลายเปน็เขตเศรษฐกจิทางทะเลขนาดใหญ่
ที่เพียบพร้อมไปด้วยท่าจอดเรือพาณิชย์ คลังสินค้า เขตการค้าและ
การลงทุน เขตอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว รวมไปถึงการเชื่อมโยง
ระบบโครงขา่ยการขนสง่ในลกัษณะตา่ง ๆ ฉะนัน้ ไทยควรมกีารพิจารณา
แสวงประโยชน์จากโครงการดังกล่าวในมิติทางด้านเศรษฐกิจด้วย เช่น 
การสง่เสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้ไปลงทนุ หรอืรว่มลงทนุในโครงการตา่ง ๆ 
ทั้งในพ้ืนที่และบริเวณโดยรอบ อันจะส่งผลท าให้เศรษฐกิจของไทย
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต 

อ้างอิง 
 

 - https://www.nia.go.th/news/page/2154/ 
 - https://www.matichonweekly.com/column/
article_513851 
 - https://truthforyou.co/70752/ 
 - https://www.thaipost.net/columnist-people/159291/ 
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