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เอกสารวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละความมั่ น คง
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ฉบั บ ที่ ๑๐/๖๕ (๑ - ๓๑ ก.ค.๖๕)

“ฐานทัพเรือเรียม” ของกัมพู ชา : พื้นที่การแข่งขันใหม่ทางภูมิรัฐศาสตร์ ?
เมือ่ ๘ มิ.ย.๖๕ พลเอก เตีย บัญ รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวำ่ กำรกระทรวงกลำโหมของกัมพูชำ และนำยหวัง เหวินเทียน
เอกอัครรำชทูตจีนประจำกัมพูชำ พร้อ มด้วยเจ้ำหน้ำที่กัมพูชำและจีนร่วมพิธีวำงศิลำฤกษ์โครงกำรปรับปรุงฐำนทัพเรือ เรียม
(Ream Naval Base) จังหวัดพระสีหนุของกัมพูชำ โดยกัมพูชำจะก่อสร้ำงอู่แห้ง (dry dock) คำนเรือ (slipway) และท่ำเทียบเรือ
(pier) รวมถึงปรับปรุงฐำนทัพเรือให้ทันสมัย๑ ทั้งนี้ กัมพูชำระบุว่ำ กำรปรับปรุงฐำนทัพเรือเรียมเป็นไปตำมแผนกำรดำเนินงำนของ
กระทรวงกลำโหมกัมพูชำ ซึง่ เมือ่ แล้วเสร็จจะช่วยเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของกองทัพกัมพูชำในกำรปกป้องอธิปไตยของประเทศ
“ฐานทัพเรือเรียม” กับความสาคัญเชิงภูมิรัฐศาสตร์
ฐานทัพ เรือเรียมตั้งอยู่ใ นเมืองเรียม จังหวัด พระสีหนุ หรือ
เมืองสีหนุวลิ ล์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชา มีความสาคัญในเชิงภูมิ
รัฐศาสตร์ทั้งต่อกัมพูชาและต่อชาติมหาอานาจ ดังนี้
ส ำหรั บ จี น ฐานทั พ เรื อ เรี ย ม มี ที่ ตั้ ง ทางภู มิ ศ าสตร์ อ ยู่ ใ น
ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะสามารถสร้าง
ความแข็งแกร่งให้กบั จีนในมิติเศรษฐกิจ ได้แก่ ยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุก
(String of pearls) ซึ่งเป็น ยุ ทธศาสตร์ข ยายอานาจทางเศรษฐกิ จ
และการทหารของจีน ให้ค รอบคลุมท่าเรือสาคัญในเขตมหาสมุทร
แปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียได้ ๒ โดยในปี ๕๙ เว็บไซต์ Strait of
Malacca๓ ระบุวา่ ร้อยละ ๙๐ ของการนาเข้าน้ามันดิบ และร้อยละ ๖๔
การค้าทางทะเลของจีนใช้การขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา (Strait of
Malacca) ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาการกระทาอันเป็นโจรสลัดและการ
ปล้น เรือโดยใช้อาวุธ หรือ Malacca Dilemma ดังนั้น การพัฒนา
ดังกล่าว จะเป็น การรักษาห่ ว งโซ่ ก ารค้ า ทางทะเล และเป็ น การ
ค้ าประกั น ในการลงทุ น ก่ อ สร้ า งท่ า เรื อ ต่ า งๆ ของจี น ภายใต้
ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) เช่น กรณี
ท่าเรือน้าลึกจ้าวผิว (Kyaukphyu) ของเมียนมา หากเกิดสถานการณ์
ที่ไม่แน่นอน ตลอดจนเป็นหลักประกันด้านความมั่นคง หากเกิดการ
เผชิญหน้าทางทหารจากกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ได้
สำหรับสหรัฐฯ ได้เคยเข้ามาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานใน
ฐานทัพเรือเรียม เมือ่ ปี ๕๓ ในการฝึกความร่วมมือและความพร้อมทางเรือ
(Cooperation Afloat Readiness and Training: CARAT)๔ ซึ่ ง เป็ น

การฝึกทางเรือระหว่างสหรัฐฯ กับอาเซียน และสหรัฐฯ ยังให้เงินช่วยเหลือ
ในการสร้างสานักงานใหญ่ทางยุทธวิธีของคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อ
ความมั่นคงทางทะเล เมื่อปี ๕๕ ที่ผ่านมา
บทวิเคราะห์ความท้าทายต่อภูมิภาค
แม้การปรับปรุงฐานทัพเรือเรียม จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของกองทัพกัมพูชา แต่การสร้างเครือข่ายสิง่ อานวยความสะดวกทางทหาร
ขนาดใหญ่ของชาติมหาอานาจในภูมิภาค อาจนามาสู่ความท้าทายที่
อาจเกิดขึ้นในภูมิภาค ดังนี้
การเป็นพืน้ ทีก่ ารแข่งขันใหม่ทางยุทธศาสตร์ของชาติมหาอานาจ
การสร้างสิง่ อานวยความสะดวกทางทหารของชาติมหาอานาจในภูมภิ าค
อาจทาให้ภาพของการขยายฐานทัพทางทหารชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย
Asia Research Institute of U.K.’s Nottingham University กล่าวว่า
“ภูมภิ าคนีม้ กี าลังทหารเพิม่ มากขึน้ ไม่เพียงแค่ผา่ นสหรัฐฯ และจีนเท่านัน้
แต่ด้วยการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้เพิ่ม
ความเสีย่ งจากสองตัวแสดงหลัก ซึง่ กาลังสร้างพันธมิตรกันอย่างแข็งขัน”๕
ซึ่งแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าจีนจะได้รับประโยชน์ทางทหารมากเพียงใด
จากการพัฒนาดังกล่าว S. Rajaratnam School of International
Studies (RSIS) ของสิง คโปร์ ได้ กล่ าวว่า “สิ่ งอ านวยความสะดวก
เหล่านีจ้ ะมอบข้อได้เปรียบในการปฏิบตั กิ ารทางทหารใหม่ๆ ให้กบั จีน”๖
ความกังวลในภูมิภาค โดย เวียดนำม ได้แสดงความกังวลต่อ
การปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมระหว่างกัมพูชาและจีนว่า อาจกระทบกับ
ข้อตกลงน่านน้าประวัติศ าสตร์ ๗ ที่รัฐบาลเวียดนามและกัมพูชาได้

“ ... กัมพูชายังคงเป็นเจ้าของฐานทัพเรือเรียมอย่างแน่นอน
และการพัฒนาฐานทัพนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั
่นคง
๑๑
ของประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล...”

(รมว.กห.กัมพูชา, การประชุมฯ IISS Shangri-La Dialogue 2022)
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ลงนามไว้เมื่อ ก.ค.๒๕๒๕ เพื่อกาหนดเขตแดนน่านน้าของทั้งสอง
ประเทศและกาหนดแบ่งพืน้ ทีอ่ ธิปไตยตามกฎหมายในหมู่เกาะบริเวณ
อ่าวไทย เพื่อป้องกัน ไม่ใ ห้เกิดความขัด แย้ง และลดความเข้าใจผิด
ระหว่างกันให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ใน มิ.ย.๖๔ ที่ผ่านมา เวียดนาม
ยั ง ได้ จั ด ตั้ ง กองทหารรั ก ษาการณ์ ขึ้ น ในจั ง หวั ด เกี ย นยาง ๘ ซึ่ ง มี
พรมแดนติด กับชายฝั่งกัมพูชา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลาดตระเวน
และรวบรวมข้อมูลการพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต
ออสเตรเลีย เรียกร้องให้จนี รับประกันว่า กิจกรรมของจีนจะเป็นไปเพื่อ
สนับสนุนความมั่นคง และเสถียรภาพในภูมภิ าค สาหรับ ญีป่ นุ่ แสดง
ความกังวลถึงการปรับปรุงฐานทัพ เรือเรียมว่าจีนอาจจะเสริมกาลัง
ทหารในฐานทัพดังกล่าว
การเพิ่มความตึงเครียดให้กับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ จาก
การเยือนกัมพูชาเมื่อ มิ.ย.๖๔ ของ นางเวนดี เชอร์แ มน รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ แสดงความกังวลว่า
“การปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมจะส่งผลกระทบในทางลบต่อความสัมพันธ์
ระหว่างสหรัฐฯ และกัมพูชา และศักยภาพของฐานทัพเรือเรียมจะ
ยกระดับสถานะของจีนในทะเลจีนใต้ อันจะมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของภูมิภาค” เหตุผลดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อความสาเร็จในการ
เดินหน้าสร้างความมั่นคงในทะเลจีนใต้ได้ ซึ่งปัจจุบันอาเซียนและจีน
อยู่ร ะหว่างการจัดทาประมวลการปฏิบัติในทะเลจีน ใต้ (Code of
Conduct in the South China Sea : COC)
นอกจากนี้ จากกรณี ฐ านทั พ เรื อ เรี ย มของกั ม พู ช านั้ น
จีนยังมีบทบาทในการพัฒนาโครงการก่อสร้างท่าเรือน้าลึกดารา
สาคร (Dara Sakor) ภายใต้โครงการดาราสาครที่จังหวัดเกาะกง
ซึ่งเป็น โครงการตามยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI)
ของจีน ในการสร้างโครงการเขตทดลองการพัฒนาแบบบูร ณาการ
ระหว่างจีนกับกัมพูชา หรือ Cambodia - China Comprehensive
Investment and Development Pilot Zone ขึ้ น โดยจี น ได้ รั บ
สัมปทานทีด่ นิ เพือ่ เศรษฐกิจจากรัฐบาลกัมพูชาเป็นเวลา ๙๙ ปี มีพื้นที่
ครอบคลุมใน ๒ อาเภอหลักของจังหวัดเกาะกง คือ อาเภอคีรสี าคร (Kiri
Sakor) และบ่อธมสาคร (Botum Sakor) พืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาประกอบด้วย
๓ ส่วนหลัก ได้แก่ (๑) ท่าอากาศยานนานาชาติดาราสาคร (๒) ท่าเรือน้าลึก
จานวน ๒ แห่ง โดยเฉพาะท่าเรือน้าลึกแห่งที่ ๒ ที่มีแผนจะก่อสร้าง
ในอนาคตจะมีศักยภาพเหนือกว่าท่าเรือน้าลึกทั้งหมดในกัมพูชา โดย
จะใหญ่กว่าท่าเรือสีหนุ ซึ่งเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน
กัมพูชาขณะนี้ถึง ๖ เท่า รวมทั้งใหญ่กว่าท่าเรือแหลมฉบังของไทยถึง
๑.๒ เท่า และ (๓) โซนที่พักอาศัย๙ ทั้งนี้ มีข้อกังวลถึงประเด็นการใช้
ประโยชน์ทางการทหารจากโครงการนี้ใ นอนาคตหรือไม่ เนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐานของกองทัพที่เอื้อต่อแนวคิดเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ส องทาง (Dual-used infrastructure) ท าให้
กองทัพจีนมิอาจตัดมิตดิ า้ นความมัน่ คงจากยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหม
ทางทะเล และ BRI ได้ ดังนั้น จึงหมายถึงความสามารถในการปรับ
ท่าเรือน้าลึกเชิงพาณิ ชย์ใ นต่างประเทศของจีนให้เป็นท่าเรือที่ใ ช้

๑๐

ประโยชน์ทางการทหารได้ ซึ่งการได้มาซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
และการเมืองของกัมพูชา อาจแลกมาด้วยข้อผูกพันต่างๆ ระยะยาว

ข้อเสนอแนะต่ออาเซียน ประเทศไทย และกองทัพ
จากกรณี ดั ง ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ข้ อ เสนอแนะต่ อ อาเซี ย น
ประเทศไทย และกองทัพ มีดังนี้
สำหรับอำเซียน อาเซียนควรมีการแสดงเจตนารมณ์ของอาเซียน
ที่ต้องการให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคที่ปลอดการ
แทรกแซงจากภายนอก พร้อมทัง้ ควรมีการยืนยันในหลักการ Treaty of
Amity and Cooperation (TAC) ของอาเซี ย น ในการด าเนิ น
ความสัมพัน ธ์ใ นภูมิภาค ได้แก่ (๑) การเคารพในอานาจอธิปไตย
ความเสมอภาค และบูร ณภาพแห่งดิน แดน (๒) การไม่แ ทรกแซง
กิจการภายใน (๓) การแก้ไขปัญหาโดยสัน ติวิธี (๔) การไม่ใช้หรือ
ขู่ว่าจะใช้กาลัง และ (๕) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน เป็นต้น
สำหรับประเทศไทย (๑) ควรสนับสนุนการดาเนิน การตาม
เจตนารมณ์ของอาเซียน และส่งเสริมมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
(Confidence and Security Building Measures: CSBMs) อ า ทิ
การสือ่ สารโดยตรง (ASEAN Direct Communications Infrastructure:
ADI) ที่ริเริ่ม โดยที่ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ๑๐ ประเทศ
เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและการกระทบกระทั่งระหว่างกัน พร้อมทั้ง
ส่งเสริมความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ ผ่านกลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
(ASEAN Defence Ministers' Meeting: ADMM) เป็นต้น โดยกาหนด
จุด ยืน และท่ าทีที่เหมาะสม ซึ่งเอื้อต่อการแสวงประโยชน์ร่วมกั บ
นานาประเทศ นอกจากนี้ (๒) ไทยควรดาเนินการทางการทูตอย่าง
สร้างสรรค์ และรักษาความสัมพันธ์แบบทวิภาคีในเชิงบวกกับกัมพูชา
เพื่อรักษาความสมดุลของความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย
สำหรับกองทัพ ควรมีการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ โดย
เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนของกลไกความร่วมมือระดับต่างๆ ผ่าน
กลไกการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) รวมทัง้ การขับเคลือ่ น
ความร่วมมือในการบริหารจัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคง และ
ส่งเสริมความร่วมมือ และขยายความสัมพันธ์อนั ดีกบั ประเทศเพือ่ นบ้าน
และมิตรประเทศ
ข้อมูลอ้างอิง
๑ https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2022/06/13/accusation-ofcambodia-039giving-away039-ream-naval-base-to-china-is-groundless-says-cambodia039sdefence-minister
๒ https://ditp.go.th/contents_attach/209833/209833.pdf
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๔ https://www.posttoday.com/world/634670
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๗ https://prachatai.com/journal/2022/06/99049
๘ https://english.cambodiadaily.com/politics/cambodia-has-little-to-gain-from-hosting-achinese-military-presence-178507/
๙ https://ditp.go.th/ditp_web61/article_sub_view.php?
filename=contents_attach/636733/636733.pdf&title=636733&cate=562&d=0
๑๐ Jean-Marc F. Blanchard, https://www.thaipost.net/columnist-people/160079/
๑๑ แปลและเรียบเรียงโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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บทวิเคราะห์โดย กองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ฯ
จัดทำโดย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โทร./โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๕ - ๑๖ website : www.sscthailand.org

