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                         หลังสงครามเย็นเป็นต้นมา บริเวณอาร์กติกได้รับความสนใจทางทหารค่อนข้างน้อย แต่ในปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาก าลังเปลี่ยนไปและมุ่งให้ความส าคัญต่อภูมิภาคแห่งนี้อย่างมีนัยส าคัญ  
ซึ่งยุทธศาสตร์อาร์กติกได้มุ่งเน้นถึงวิธีการปรับปรุงขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในภูมิภาคนี้ 
นอกเหนือจากความพยายามของสหรัฐฯ เองแล้ว สหรัฐฯ ยังแสวงหาและได้รับประโยชน์จากความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของประเทศพันธมิตรในแถบอาร์กติกอย่างกว้างขวาง ซึ่งสะท้อนถึง
กิจกรรมทางทหารระหว่างรัสเซียและสหรัฐฯ ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในภูมิภาคอาร์กติก 

ข้อมูลเก่ียวกับอาร์กติก 
อาร์กติก (Arctic) เป็นพื้นท่ีในบริเวณข้ัวโลกเหนือครอบคลุม

มหาสมุทรอาร์กติกและดินแดนบางส่วนของประเทศแคนาดา 
สหรัฐอเมริกา กรีนแลนด์ รัสเซีย ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน และ
ฟินแลนด์ ดินแดนแห่งน้ีมีลักษณะคล้ายกับทะเลกลางธรณี เป็นวงกลม
ล้อมรอบไปด้วย ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาเหนือ และ
กรีนแลนด์ พื้นท่ีกว่า ๑๔ ล้านตารางกิโลเมตร มีแนวชายฝั่งยาวกว่า 
๔.๕ หมื่นกิโลเมตร เช่ือมกับมหาสมุทรแปซิฟิกท่ีช่องแคบแบริ่ง และ
เช่ือมกับมหาสมุทรแอตแลนติกท่ีทะเลกรีนแลนด์ ซึ่งมหาสมุทร
อาร์กติกต่างกับมหาสมุทรอื่น ๆ เน่ืองจากปกคลุมด้วยทะเลน้้าแข็ง
ตลอดท้ังปีมีพื้นท่ีท่ีไม่มีน้้าแข็งปกคลุมมีเพียงร้อยละ ๐.๒ และเมื่อ
น้้าแข็งละลาย ความเค็มของน้้าในมหาสมุทรจะมีค่าเฉลี่ยต้่ากว่า
มหาสมุทรหลักท้ัง ๕ ได้แก่ มหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก 
มหาสมุทรอินเดีย มหาสมุทรแอนตาร์กติก และมหาสมุทรอาร์กติก
 ดินแดนน้ีครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของหลายประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศรัสเซียมีชายฝั่งยาวท่ีสุดถึง ๒๔,๑๔๐ กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
๔๔ ของความยาวชายฝั่งท้ังหมด และมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ  
๒ ล้านคน ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกามีพื้นท่ีเพียง ๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร
ในรัฐอะแลสกา มีประชากร ๗ หมื่นคน ดังน้ัน รัสเซียจึงต้องการ
ปกป้องผลประโยชน์มหาศาลจากทรัพยากรธรรมชาติส้าคัญ คือ 
น้้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งสามารถผลิตน้้ามันดิบกว่าร้อยละ ๖๐ 
และก๊าซธรรมชาติกว่าร้อยละ ๙๐ อันเป็นขุมทรัพย์ท่ีส้าคัญอย่างยิ่งใน
ภูมิภาคน้ี 
                       อย่างไรก็ตาม การช่วงชิงผลประโยชน์จากมหาสมุทรอาร์กติก
และดินแดนข้ัวโลกเหนือไม่ใช่เรื่องง่าย เน่ืองจากลักษณะภูมิประเทศ
และสภาพอากาศท่ีหนาวเหน็บ แม้จะเกิดความพยายามในการเปลี่ยน
โฉมหน้าการเดินเรือพาณิชย์นาวีท่ีสามารถจะเดินเรือได้ตลอดท้ังปีจาก
ทวปีเอเชียไปทวปียโุรปโดยไมต้่องอาศัยผา่นคลองสุเอซ ท้าให้สามารถย่น
ระยะทางให้สั้นลงได้ถึงร้อยละ ๔๐ จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งใน   
การแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมใีนภมูภิาคอารก์ติกท้ังในปจัจบุนัและอนาคต 
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พันธมิตรของสหรัฐฯ ในแถบอาร์กติก 
 “กองก าลังสหรัฐฯ อาจได้รับประโยชน์จากการใช้

ความรู้และความสามารถของพันธมิตรที่มีประสบการณ์ในแถบ
อาร์กติกอย่างกว้างขวาง” 
 ล่าสุดยุทธศาสตร์อาร์กติกของสหรัฐฯ โดยกองทัพบก 
กองทัพอากาศ และกองทัพเรือ เน้นย้้าถึงแนวทางการปรับปรุง
ศักยภาพและขีดความสามารถการปฏิบัติงานในภูมิภาคน้ี นอกจาก
ความพยายามของสหรัฐฯ เองแล้ว สหรัฐฯ ยังได้รับประโยชน์จาก
ความรู้และความสามารถของพันธมิตรจากประสบการณ์อาร์กติก
อย่างกว้างขวาง 
 สหรัฐฯ ได้อาศัยพันธมิตรในการเผชิญกับความท้าทาย 
จากสภาพแวดล้อมสุดข้ัวของมหาสมุทรอาร์กติกท่ีต้องใช้อุปกรณ์
และวิธีการเฉพาะทาง เช่น ของเหลวต้ังแต่สารหล่อลื่นไปจนถึง 
สารท่ีท้าใหแ้ข็งตัวได้งา่ย หรอืแมแ้ต่เสือ้ผา้ชนิดพเิศษเพือ่ความอยู่รอด
ในสภาพแวดล้อมน้ี ท้าให้เกิดความคล่องตัวและประสิทธิผลใน 
การปฏิบัติงานในสภาพภูมิอากาศสุดข้ัว หรืออุปกรณ์ช่วยแหวก
ทะเลและภูเขาน้้าแข็งท่ีปกคลมุด้วยหมอกท่ีเปน็อุปสรรคต่อทัศนวิสัย 
นอกจากน้ี การปฏิบัติการในสถานท่ีพื้นผิวท่ีลื่นด้วยน้้าแข็ง ความมืด
และแสงแดดก็เป็นข้อจ้ากัดท่ีส่งผลต่อเวลาปฏิบัติการ ในขณะท่ี   
ช้ันบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ (Ionospheric) ท้าให้การสื่อสาร
เป็นไปได้ยากในระยะทางอันกว้างไกลภายในภูมิภาคแห่งน้ีและ   
ไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลก ด้วยเหตุน้ีจึงจ้าเป็นต้องปรับอุปกรณ์ 
เทคนิค และข้ันตอนจากประสบการณ์และบทเรยีนของประเทศ
พนัธมติรท่ีมคีวามคุ้นเคยกบัสภาพแวดล้อมน้ีมานานหลายทศวรรษ 
โดยสหรัฐฯ ด้าเนินการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมและข้อตกลงท้ัง    
ทวิภาคีและไตรภาคีกับพันธมิตรต่าง ๆ  
 นอร์เวย์ ข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และนอร์เวย์ เพื่อสร้าง
สิ่งอ้านวยความสะดวกตามหลักปฏิบัติพื้นฐานของนอร์เวย์ และ
นาวิกโยธินสหรัฐฯ ประมาณ ๑,๐๐๐ นายก้าลังหมุนเวียน
ปฏิบัติการในภาคเหนือของนอร์เวย์ 
 สวีเดนและฟินแลนด์ มีความร่วมมือกับสหรัฐฯ อย่าง
ใกล้ชิด แม้จะไม่ใช่ประเทศสมาชิกของนาโต้ (NATO) แต่ก็อ้านวย
ความสะดวกแก่สหรัฐฯ ได้เป็นอย่างดีในการฝึกอบรม การสนับสนุน
การแพทย์ และการขนส่ง ซึ่งฟินแลนด์เป็นผู้น้าในการสร้างเรือตัด
น้้าแข็ง ในขณะท่ีสวีเดนน้ัน มีกองเรือด้าน้้าท่ีเงียบท่ีสุดและ         
มีประสิทธิภาพมากที่สุด และสามารถเอาชนะกองก้าลังนอกชายฝั่ง
แปซิฟิก 

 เดนมาร์ก (ซึ่งมีอธิปไตยเหนือกรีนแลนด์) แคนาดา และ
ไอซแ์ลนด์ รว่มกนัถ่ายทอดประสบการณเ์ฉพาะ ท้ังด้านความสามารถพิเศษ 
และโครงสร้างพื้นฐานท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะส้าหรับการขนส่ง  
การสื่อสาร และการสนับสนุนทางการแพทย์ นอกจากน้ัน ท้ัง ๓ 
ประเทศยังท้างานร่วมกับประชากรพื้นเมืองเพื่อเสริมสร้าง      
ความตระหนักรูใ้นอารก์ติกและปรบัปรงุข้ันตอนการปฎบิติังานในภมูภิาคน้ี 
  ส้าหรับความร่วมมืออ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกล่าวมาแล้ว 
ได้แก่ บันทึกความเข้าใจเพื่อด้าเนินการโครงการวิจัยข้ัวโลกร่วมกัน 
ซึ่งจะมุ่งการพัฒนา ทดสอบ และประเมินผลแบบรวมข้ัวผ่าน
โครงการนานาชาติ ซึ่งประเทศเหล่าน้ีได้มีส่วนช่วยในการสืบ
ราชการลับ ข่าวกรอง การเฝ้าระวังและการลาดตระเวน เช่น 
สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส ซึ่งเป็นประเทศนอก
เขตนาโต้ท่ีไม่ใช่อาร์กติก ได้ด้าเนินการและมีส่วนร่วมในแถบ
อาร์กติก อันเป็นประสบการณ์ท่ีล้้าค่าต่อสหรัฐฯ ท่ีจะสามารถ
เรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศพันธมิตร โดยการเรียนรู้ 
เลียนแบบอุปกรณ์และยุทธวิธี เพื่อความอยู่รอดและสามารถ
ปฏิบัติการในสภาวะอากาศท่ีรุนแรงในพื้นท่ีห่างไกล 

 บทส่งท้าย    
การเรียนรู้อย่างต่อเ น่ืองของสหรัฐฯ อาจน้าไปสู่      

การเปลี่ยนกรอบความคิดของกองก้าลังสหรัฐฯ ท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญ
ในหลายด้านและเป็นผู้ให้ค้าแนะน้าในปฏิบัติการต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการขยายอิทธิพลสู่
มหาสมุทรอาร์กติกน้ัน น้าไปสู่ความร่วมมือ การสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน และโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกับพันธมิตรในแถบอาร์กติก
อย่างต่อเน่ือง อันเป็นผลท้าให้กองก้าลังสหรัฐฯ มีความสามารถ
สูงข้ึนในภูมิภาคน้ีอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยผล
จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากประเทศพันธมิตรน้ัน น้าไปสู่
การปรับปรุงขีดความสามารถในการด้าเนินงานร่วมกัน เพื่อน้าไปสู่
แนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ซึ่งความพยายามอย่างต่อเน่ืองเหล่าน้ี 
อาจส่งผลให้สหรัฐฯ และพันธมิตรนาโต้น้ัน สามารถท่ีจะตอบโต้ภัย
คุกคามจากรัสเซียในแถบอาร์กติก เพื่อรักษาความปลอดภัยใน 
ส่วนสุดข้ัวโลกแห่งน้ีได้อย่างกว้างขวางยิ่งข้ึน 
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