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“ฐานทัพเรือเรียม” กับความส าคัญเชิงภูมิรัฐศาสตร์  
 ฐานทัพเรือเรียมตั้งอยู่ในเมืองเรียม จังหวัดพระสีหนุ หรือ
เมืองสหีนวิุลล ์ทางตะวันตกเฉยีงใตข้องกมัพชูา มคีวามส าคญัในเชิงภูมิ
รัฐศาสตร์ท้ังต่อกัมพูชาและต่อชาติมหาอ านาจ ดังนี้ 
 ส ำหรับจีน ฐานทัพเรือเรียม มีท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ใน
ศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะสามารถสร้าง
ความแขง็แกรง่ใหก้บัจนีในมิติเศรษฐกิจ ได้แก่ ยุทธศาสตร์สร้อยไข่มุก 
(String of pearls) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ขยายอ านาจทางเศรษฐกิจ
และการทหารของจีนให้ครอบคลุมท่าเรือส าคัญในเขตมหาสมุทร
แปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียได้๒ โดยในปี ๕๙ เว็บไซต์ Strait of 
Malacca๓ ระบุว่ารอ้ยละ ๙๐ ของการน าเขา้น้ ามนัดบิ และรอ้ยละ ๖๔ 
การค้าทางทะเลของจีนใช้การขนส่งผ่านช่องแคบมะละกา (Strait of 
Malacca) ซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาการกระท าอันเป็นโจรสลัดและการ
ปล้นเรือโดยใช้อาวุธ หรือ Malacca Dilemma ดังนั้น การพัฒนา
ดังกล่าว จะเป็นการรักษาห่วงโซ่การค้าทางทะเล และเป็นการ 
ค้ าประกันในการลงทุนก่อสร้างท่าเรือต่างๆ ของจีนภายใต้
ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเล (Maritime Silk Road) เชน่ กรณี
ท่าเรอืน้ าลกึจา้วผวิ (Kyaukphyu) ของเมียนมา หากเกิดสถานการณ์
ท่ีไม่แน่นอน ตลอดจนเป็นหลักประกันด้านความม่ันคง หากเกิดการ
เผชิญหน้าทางทหารจากกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ได้ 
 ส ำหรับสหรัฐฯ ได้เคยเข้ามาลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานใน
ฐานทัพเรอืเรยีม เมือ่ปี ๕๓ ในการฝกึความรว่มมอืและความพรอ้มทางเรอื 
(Cooperation Afloat Readiness and Training: CARAT)๔ ซึ่งเป็น

การฝกึทางเรอืระหว่างสหรฐัฯ กบัอาเซยีน และสหรฐัฯ ยังใหเ้งินชว่ยเหลอื
ในการสร้างส านกังานใหญท่างยุทธวิธีของคณะกรรมการแหง่ชาติเพื่อ
ความมั่นคงทางทะเล เมื่อปี ๕๕ ท่ีผ่านมา 
 

บทวิเคราะห์ความท้าทายต่อภูมิภาค 
 แม้การปรบัปรงุฐานทัพเรอืเรยีม จะชว่ยเสรมิสรา้งขดีความสามารถ
ของกองทัพกมัพชูา แตก่ารสรา้งเครอืขา่ยสิง่อ านวยความสะดวกทางทหาร
ขนาดใหญ่ของชาติมหาอ านาจในภูมิภาค อาจน ามาสู่ความท้าทายท่ี
อาจเกิดขึ้นในภูมิภาค ดังนี้ 
 การเปน็พืน้ทีก่ารแข่งขันใหม่ทางยทุธศาสตรข์องชาตมิหาอ านาจ 
การสรา้งสิง่อ านวยความสะดวกทางทหารของชาตมิหาอ านาจในภมูภิาค 
อาจท าให้ภาพของการขยายฐานทัพทางทหารชัดเจนมากย่ิงขึ้น โดย 
Asia Research Institute of U.K.’s Nottingham University กลา่วว่า 
“ภมูภิาคนีม้กี าลงัทหารเพิม่มากขึน้ ไมเ่พยีงแคผ่า่นสหรฐัฯ และจนีเท่านัน้ 
แตด่้วยการใช้จ่ายด้านการป้องกันประเทศท่ีเพิ่มมากขึ้น ท าให้เพิ่ม 
ความเสีย่งจากสองตวัแสดงหลกั ซึง่ก าลงัสรา้งพนัธมติรกนัอย่างแขง็ขนั”๕ 
ซึ่งแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าจีนจะได้รับประโยชน์ทางทหารมากเพียงใด
จากการพัฒนาดังกล่าว S. Rajaratnam School of International 
Studies (RSIS) ของสิงคโปร์ได้กล่าวว่า “สิ่งอ านวยความสะดวก
เหลา่นีจ้ะมอบขอ้ไดเ้ปรยีบในการปฏบัิตกิารทางทหารใหม่ๆ ให้กับจนี”๖ 

 ความกังวลในภูมิภาค โดย เวียดนำม ได้แสดงความกังวลต่อ
การปรบัปรงุฐานทัพเรอืเรยีมระหว่างกมัพชูาและจนีว่า อาจกระทบกับ
ข้อตกลงน่านน้ าประวัติศาสตร์๗ ท่ีรัฐบาลเวียดนามและกัมพูชาได้ 

 
    “ฐานทัพเรือเรียม” ของกัมพูชา : พื้นท่ีการแข่งขันใหม่ทางภมิูรัฐศาสตร์ ?    
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เม่ือ ๘ ม.ิย.๖๕ พลเอก เตีย บัญ รองนำยกรฐัมนตรีและรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงกลำโหมของกัมพชูำ และนำยหวัง เหวินเทยีน 

เอกอัครรำชทูตจีนประจ ำกัมพูชำ พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่กัมพูชำและจีนร่วมพิธีวำงศิลำฤกษ์โครงกำรปรับปรุงฐำนทัพเรือเรียม 
(Ream Naval Base) จังหวัดพระสีหนุของกัมพูชำ โดยกัมพูชำจะก่อสร้ำงอู่แห้ง (dry dock) คำนเรือ (slipway) และท่ำเทียบเรือ 
(pier) รวมถึงปรับปรุงฐำนทัพเรือให้ทันสมัย๑ ทั้งน้ี กัมพูชำระบุว่ำ กำรปรับปรุงฐำนทัพเรือเรียมเป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนของ
กระทรวงกลำโหมกัมพูชำ ซ่ึงเม่ือแลว้เสรจ็จะชว่ยเสริมสรำ้งขดีควำมสำมำรถของกองทพักัมพูชำในกำรปกป้องอธปิไตยของประเทศ  

“ ... กัมพูชายังคงเป็นเจ้าของฐานทัพเรือเรียมอย่างแน่นอน 
และการพัฒนาฐานทัพนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคง
ของประเทศหรือภูมิภาคใดๆ ไม่ว่าจะใกล้หรือไกล...”๑๑  
(รมว.กห.กัมพชูา, การประชมุฯ IISS Shangri-La Dialogue 2022) 



ลงนามไว้เมื่อ ก.ค.๒๕๒๕ เพื่อก าหนดเขตแดนน่านน้ าของท้ังสอง
ประเทศและก าหนดแบ่งพืน้ท่ีอธิปไตยตามกฎหมายในหมู่เกาะบริเวณ
อ่าวไทย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง และลดความเข้าใจผิด
ระหว่างกันให้ได้มากท่ีสุด นอกจากนี้ ใน มิ.ย.๖๔ ท่ีผ่านมา เวียดนาม
ยังได้จัดตั้งกองทหารรักษาการณ์ขึ้นในจังหวัดเกียนยาง๘ ซึ่งมี
พรมแดนติดกับชายฝั่งกัมพูชา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลาดตระเวน 
และรวบรวมข้อมูลการพฒันาฐานทัพเรือเรียมท่ีจะเกิดขึ้น ในอนาคต 
ออสเตรเลยี เรยีกรอ้งใหจ้นีรบัประกนัว่า กจิกรรมของจีนจะเป็นไปเพื่อ
สนับสนุนความมั่นคง และเสถยีรภาพในภมูภิาค ส าหรบั ญ่ีปุ่น แสดง
ความกงัวลถงึการปรับปรงุฐานทัพเรือเรียมว่าจีนอาจจะเสริมก าลัง
ทหารในฐานทัพดังกล่าว 
 การเพิ่มความตึงเครียดให้กับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ จาก
การเยือนกัมพูชาเมื่อ มิ.ย.๖๔ ของ นางเวนดี เชอร์แมน รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ แสดงความกังวลว่า  
“การปรบัปรงุฐานทัพเรอืเรยีมจะสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ความสมัพนัธ์
ระหว่างสหรัฐฯ และกัมพูชา และศักยภาพของฐานทัพเรือเรียมจะ
ยกระดบัสถานะของจนีในทะเลจนีใต ้อันจะมผีลกระทบตอ่ความมั่นคง
ของภูมิภาค” เหตุผลดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จในการ
เดินหน้าสร้างความมั่นคงในทะเลจีนใต้ได้ ซึ่งปัจจุบันอาเซียนและจีน 
อยู่ระหว่างการจัดท าประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ (Code of 
Conduct in the South China Sea : COC)  
 นอกจากนี้ จากกรณีฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชานั้น  
จีนยังมีบทบาทในการพัฒนาโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกดารา
สาคร (Dara Sakor) ภายใต้โครงการดาราสาครท่ีจังหวัดเกาะกง 
ซึ่งเป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ Belt and Road Initiative (BRI) 
ของจีน ในการสร้างโครงการเขตทดลองการพัฒนาแบบบูรณาการ
ระหว่างจีนกับกัมพูชา หรือ Cambodia - China Comprehensive 
Investment and Development Pilot Zone ขึ้น โดยจีนได้รับ
สัมปทานท่ีดนิเพือ่เศรษฐกิจจากรฐับาลกัมพชูาเป็นเวลา ๙๙ ปี มีพื้นท่ี
ครอบคลมุใน ๒ อ าเภอหลกัของจงัหวัดเกาะกง คอื อ าเภอครีสีาคร (Kiri 
Sakor) และบ่อธมสาคร (Botum Sakor) พืน้ท่ีโครงการพฒันาประกอบดว้ย 
๓ ส่วนหลกั ไดแ้ก ่(๑) ท่าอากาศยานนานาชาตดิาราสาคร (๒) ท่าเรอืน้ าลกึ 
จ านวน ๒ แห่ง โดยเฉพาะท่าเรือน้ าลึกแห่งท่ี ๒ ท่ีมีแผนจะก่อสร้าง
ในอนาคตจะมีศักยภาพเหนือกว่าท่าเรือน้ าลึกท้ังหมดในกัมพูชา โดย
จะใหญ่กว่าท่าเรือสีหนุ ซึ่งเป็นท่าเรือพาณิชย์ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน
กัมพูชาขณะนี้ถึง ๖ เท่า รวมท้ังใหญ่กว่าท่าเรือแหลมฉบังของไทยถึง 
๑.๒ เท่า และ (๓) โซนท่ีพักอาศัย๙ ท้ังนี้ มีข้อกังวลถึงประเด็นการใช้
ประโยชน์ทางการทหารจากโครงการนี้ในอนาคตหรือไม่ เนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐานของกองทัพท่ีเอื้อต่อแนวคิดเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีใช้ประโยชน์ ได้สองทาง (Dual-used infrastructure) ท าให้
กองทัพจนีมอิาจตดัมติดิา้นความมัน่คงจากยุทธศาสตรเ์สน้ทางสายไหม
ทางทะเล และ BRI ได้ ดังนั้นจึงหมายถึงความสามารถในการปรับ
ท่าเรือน้ าลึกเชิงพาณิชย์ในต่างประเทศของจีนให้เป็นท่าเรือท่ีใช้

ประโยชน์ทางการทหารได้๑๐ ซึ่งการได้มาซึ่งเสถียรภาพทางเศรษฐกจิ
และการเมืองของกัมพูชา อาจแลกมาด้วยข้อผูกพันต่างๆ ระยะยาว 
 

ข้อเสนอแนะต่ออาเซียน ประเทศไทย และกองทัพ  
 จากกรณีดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ข้อเสนอแนะต่ออาเซียน 
ประเทศไทย และกองทัพ มีดังนี้ 
 ส ำหรบัอำเซียน อาเซยีนควรมกีารแสดงเจตนารมณข์องอาเซยีน 
ท่ีต้องการให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต ้เป็นภูมิภาคท่ีปลอดการ
แทรกแซงจากภายนอก พรอ้มท้ัง ควรมกีารยืนยันในหลกัการ Treaty of 
Amity and Cooperation (TAC) ของอาเซี ยน  ในการด า เนิน
ความสัมพันธ์ในภูมิภาค ได้แก่ (๑) การเคารพในอ านาจอธิปไตย 
ความเสมอภาค และบูรณภาพแห่งดินแดน (๒) การไม่แทรกแซง
กิจการภายใน (๓) การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี (๔) การไม่ใช้หรือ 
ขู่ว่าจะใช้ก าลัง และ (๕) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน เป็นต้น 
 ส ำหรับประเทศไทย (๑) ควรสนับสนุนการด าเนินการตาม
เจตนารมณข์องอาเซยีน และสง่เสรมิมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ 
(Confidence and Security Building Measures: CSBMs) อ า ทิ 
การสือ่สารโดยตรง (ASEAN Direct Communications Infrastructure: 
ADI) ท่ีริเริ่มโดยท่ีประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน ๑๐ ประเทศ 
เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและการกระทบกระท่ังระหว่างกัน พร้อมท้ัง
สง่เสรมิความไว้เนือ้เชือ่ใจ ผา่นกลไกการประชมุรฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีน 
(ASEAN Defence Ministers' Meeting: ADMM) เป็นตน้ โดยก าหนด
จุดยืนและท่าทีท่ีเหมาะสม ซึ่งเอ้ือต่อการแสวงประโยชน์ร่วมกับ
นานาประเทศ นอกจากนี้ (๒) ไทยควรด าเนินการทางการทูตอย่าง
สร้างสรรค์ และรักษาความสัมพนัธ์แบบทวิภาคีในเชิงบวกกับกัมพูชา 
เพื่อรักษาความสมดุลของความสัมพันธ์ของท้ังสองฝ่าย  
 ส ำหรับกองทัพ ควรมีการส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ โดย
เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนของกลไกความร่วมมือระดับต่างๆ ผ่าน
กลไกการประชมุรฐัมนตรกีลาโหมอาเซยีน (ADMM) รวมท้ังการขบัเคลือ่น
ความร่วมมือในการบริหารจัดการภัยคุกคามด้านความมั่นคง และ
สง่เสรมิความรว่มมอื และขยายความสมัพนัธ์อันดกีบัประเทศเพือ่นบ้าน 
และมิตรประเทศ 
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