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 เม่ือ ๑๒ พ.ย.๖๕ ประธานาธิบดี โจเซฟ ไบเดน ได้แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียม และ
เน้นย ้าถึงความส้าคัญของความโปร่งใสเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของจีน ต่อนายกรัฐมนตรี ฮุน เซน ของกัมพูชา 
อย่างไรก็ตาม กัมพูชาระบุว่าการด้าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามแผนของกระทรวงกลาโหม ในการเสริมสร้าง  
ขีดความสามารถของกองทัพเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศ  

สถานการณ ์
 เมื่อวันที่  ๘ มิ.ย.๖๕ รัฐบาลกัมพูชาวางศิลาฤกษ์
โครงการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียม (Ream Naval Base) ใน
จังหวัดพระสีหนุ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างจีนและกัมพูชา 
โดยจะก่อสร้างอู่แห้ง (dry dock) คานเรือ (slipway) และ
ท่าเทียบเรือ (pier) รวมถึงปรับปรุงฐานทัพเรือให้มีความ
ทันสมัย นอกจากนั้น จีนยังมีบทบาทในโครงการก่อสร้าง
ท่าเรือน้้าลึกดาราสกอร์ (Dara Sakor) ที่จังหวัดเกาะกง ซึ่ง
อยู่ห่างจากเขตแดนไทยในจังหวัดตราดประมาณ ๑๗๐ กม. 
โดยได้รับสัมปทานเป็นเวลา ๙๙ ปี ประกอบด้วยการ
ก่อสร้างสนามบินและท่าเรือน้้าลึก ซึ่งจะสามารถรองรับเรือ
ขนาดใหญ่ได้ อันจะส่งผลท้าพื้นที่อ่าวไทยกลายเป็นพื้นที่ทาง
ยุทธศาสตร์ที่มีความส้าคัญเพิ่มมากขึ้น  
สรุปความเป็นมา 
 ๑. ปี  ๒๕๖๒ Wall Street Journal  รายงานว่า 

กัมพชูาท้าขอ้ตกลงลับอนญุาตใหจ้นีใชป้ระโยชนฐ์านทพัเรอืเรยีม
เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี และต่อสัญญาอัตโนมัติเป็นระยะเวลา
ทุก ๆ ๑๐ ปี๓  
 ๒. ในปี ๒๕๖๒ กัมพูชาปฏิเสธข้อเสนอของสหรัฐฯ ใน
การปรับปรุงอาคารในฐานทพัเรือเรียม ซึง่สร้างขึน้โดยเงนิอดุหนนุ
ของสหรัฐฯ และตอ่มากมัพชูากร้ื็ออาคารดงักล่าวใน ก.ย. ๖๓ 
 ๓. เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๔ รมช.กต.สหรัฐฯ แสดงความกังวล
อย่างยิ่งต่อการเข้ามาของกองทัพจีนในกัมพูชาและการ
ก่อสร้างที่ฐานทัพเรือเรียม พร้อมทั้งขอค้าอธิบายเกี่ยวกับ
การร้ืออาคารในฐานทัพเรือเรียม๔  
 ๔. เมื่อ พ.ย.๖๔ สหรัฐฯ ออกมาตรการคว้่าบาตร
นายทหารระดับสูงของกัมพูชา ๒ นาย โดยหนึ่งในนั้น คือ 
พล.ร.อ. เตีย วิญ ผบ.ทร.กัมพูชา เนื่องจากข้อกล่าวหา
เกี่ยวกับการคอร์รัปช่ันที่ เ ช่ือมโยงกับโครงการปรับปรุง 
ฐานทัพเรือเรียม๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

ฐานทัพเรือเรียม และ สนามบินดาราสกอร์  
การแข่งขันทางยุทธศาสตร์ของมหาอ านาจในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
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 ๕. เมื่ อ มิ .ย .๖๕ CSIS (Think Tank ของสหรัฐฯ) 
เสนอแนะให้สหรัฐฯ เผยแพร่เร่ืองความโปร่งใสของโครงการ
ปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมให้สาธารณชนชาวกัมพูชาทราบ 
รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านคือเวียดนามและไทย รวมทั้งเสนอ
ให้สหรัฐฯ ใช้ความกังวลเกี่ยวกับการเข้ามามีอิทธิพลของจีน 
เป็นช่องทางกระชับความสัมพันธ์และกดดันกัมพูชาไม่ให้จีน
ผูกขาดการใช้ฐานทัพเรือเรียม รวมทั้งแจ้งเตือนเพื่อป้องกัน
ไม่ให้สนามบินดาราสาครถูกใช้ส้าหรับเคร่ืองบินทหารของจีน
ในอนาคต๖ 
 ๖. เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สหรัฐฯ เรียกร้องให้
รัฐบาลกัมพูชาแสดงความชัดเจนที่เกี่ยวกับเป้าหมายในการ
ด้าเนินโครงการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียม 
 
บทวิเคราะห์ 
  ๑. ฐานทพัเรือเรียมและโครงการดาราสกอร์ หากส้าเร็จ
ตามเป้าหมาย จะท้าให้พื้นที่ดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง 
กลายเป็นพื้นที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 
ท่าจอดเรือพาณิชย์ คลังสินค้า เขตการค้าและการลงทุน เขต
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว รวมไปถึงการเช่ือมโยงระบบ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางบกในลักษณะต่าง ๆ รองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีในอนาคต 
 ๒. ฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชา เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์
ทางทะเลที่ส้าคัญต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากได้รับการ
ปรับปรุง ย่อมจะมีความส้าคัญต่อความมั่นคงทางทะเลใน
ภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก และทะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้น เพราะ
สามารถใช้เป็นฐานปฏิบัติการและส่งก้าลังบ้ารุง ท้าให้กองทัพ
จีนสามารถขยายขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติการทั้งทางทะเลและ
ทางอากาศ ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
รวมถึงช่องแคบมะละกา ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมทางทะเลที่
มีส้าคัญอย่างยิ่ง นอกจากนั้น ยังเพิ่มขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการในพื้นที่อ้างสิทธิในทะเลจนใต้ เช่ือมโยงกับ 
ส่ิงอ้านวยความสะดวกทางด้านการทหารอื่น ๆ ที่จีนสร้างไว้
อยู่เดิมบนหมู่เกาะสแปรตลี  
 ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า ในอนาคต จีนอาจจะน้า
ก้าลังทหารเข้ามาประจ้าการในฐานทัพเรือเรียมเพื่อทัดทาน
อิทธิพลของสหรัฐฯ ดังนั้น การพัฒนาและปรับปรุงฐาน
ทัพเรือเรียมดังกล่าว จึงสร้างความวิตกกังวลให้แก่สหรัฐฯ 
เป็นอย่างยิ่ง๗  

ข้อเสนอแนะ 
 ๑. หน่วยงานความมั่นคงและกองทัพไทย ควรติดตาม
สถานการณ์เกี่ยวกับโครงการปรับปรุงฐานทัพเรือเรียมและ
โครงการดาราสกอร์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถประเมิน
สถานการณ์และก้าหนดท่าทีที่เหมาะสมต่อไป 
 ๒. ความกังวลต่อกรณีดังกล่าว จะท้าให้สหรัฐฯ เข้ามา
ปฏิสัมพันธ์กับภูมิภาคนี้มากขึ้น  ดังนั้นจึงควรจะแสวง
ประโยชน์จากการเข้ามาปฏิสัมพันธ์ของสหรัฐฯ ให้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพของกองทัพ ทั้งด้านการฝึก การศึกษา และ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคู่กับการด้าเนิน
ความสัมพันธ์กับจีนอย่างสมดุล 
 ๓.  ภายใ ต้บ ริบทของการแข่ งขันที่ เข้มข้นของ
มหาอ้านาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน การ
ก่อสร้างหรืออนุญาตให้ต่างชาติใช้โครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความส้าคัญทางยุทธศาสตร์นั้นจะต้องพิจารณาให้ละเอียด
รอบคอบเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ในขณะเดียวกันต้อง
ไม่เป็นการสร้างความหวาดระแวงอันน้าไปสู่ความขัดแย้งของ
มหาอ้านาจในพื้นที่ประเทศไทย 
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