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ยุวดี คาดการณ์ไกล  
อุสมาน วาจิ 

สถาบันคลังปัญญาด้านยุทธศาสตร์ชาติ  
 

นับแต่สหรัฐฯ เป็นเอกราชจากอังกฤษในเวลาไม่ถึง 3 ศตวรรษ  ปัจจุบันสหรัฐฯ ได้กลายเป็น
มหาอำนาจโลกในทุกด้าน เดิมทีสหรัฐฯ เป็นดินแดนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวทางทหารกับโลกภายนอกมากนัก เนื่องจาก
ภูมิศาสตร์ทวีปที่เป็นเกาะอยู่ห่างไกลจากยุโรปและเอเชียทำให้ยากที่จะมีใครเข้ามาโจมตีได้ การขยายฐานทัพ
ออกไปนอกดินแดนของสหรัฐฯ อย่างกว้างขวางบนพื้นทวีปเอเชียและแอฟริกาได้เริ่มต้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 
19 นี้เอง ก่อนหน้านี้แม้มีปฏิบัติการทางทหารนอกดินแดนบ้างแต่ก็ไม่ออกไปจากทวีปอเมริกานัก  
 
ปัจจัยท่ีทำให้เกิดฐานทัพนอกดินแดนสหรัฐฯ  

 
ในที่นีอ้าจจะแบ่งพัฒนาการออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน   
ระยะแรกคือการทำสงครามกับสเปนในปี 1898  สหรัฐฯ ช่วยคิวบาประกาศเอกราชตัวเองจาก 

การปกครองของสเปน และเข้ายึดอาณานิคมของสเปนหลายแห่งรวมถึงฟิลิปปินส์ นี่จึงได้เปลี่ยนโฉมหน้าของ
สหรัฐอเมริกาให้กลายเป็นเจ้าอาณานิคม ต่อเนื่องถึงสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งสหรัฐฯ ส่งทหารเข้าร่วมทำ
สงครามในปีที่ 3 ของสงครามi ในครั้งนั้นยุโรปอันเป็นสมรภูมิหลักเสียหายจากสงครามอย่างหนัก ทำให้สหรัฐฯ 
เริ่มมีบทบาทเป็นผู้นำโลก สันนิบาตชาติ (League of Nations) ถูกตั้งขึ้นโดยการผลักดันของประธานาธิบดี 
วูดโรล์ วิลสัน เพ่ือเป็นองค์กรกลางระดับโลก แต่สหรัฐฯ กลับไม่เข้าร่วมด้วยเนื่องจากสภาคองเกรสไม่ผ่านมต ิ ii 
ซึ่งขณะนั้นนำโดยฝ่ายที่ไม่ต้องการนำประเทศไปยุ่งเก่ียวกับความขัดแย้งในภาคพ้ืนยุโรป  

ต่อมาระยะที่สองเกิดขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มด้วยเหตุการณ์ที่นาซีบุกยึดฝรั่งเศส  ซึ่งเป็น
พันธมิตรของสหรัฐฯในปี 1940 และการโจมตีเพิรล์ ฮาเบอร์ บนดินแดนสหรัฐฯ เมื่อปี 1941 การโจมตีครั้งนั้น
มีชาวสหรัฐฯเสียชีวิตมากกว่า 2,400 คน ทำลายเครื่องบินรบกว่า 180 ลำ ในขณะที่ญี่ปุ่นสูญเสียเครื่องบินรบ
เพียง 29 ลำ และมีทหารเสียชีวิตเพียง 64 นาย iii ความเสียหายเหล่านี้ได้ทำให้สหรัฐฯ จำเป็นต้องมีบทบาท
ด้านทหารนอกดินแดนของตนในฐานะผู้จัดระเบียบโลก เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงด้วยชัยชนะของสหรัฐฯ 
ในปี 1945 โดยมีการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติ (United Nations) ขึ้นเพื่อเป็นองค์กรกลางในการจัด
ระเบียบและสร้างสันติภาพโลก ในครั้งนี้สหรัฐฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและมีบทบาทอย่างสำคัญ ต่อมาสงคราม
เย็นก็ได้เกิดข้ึนแทบจะทันทีในปี 1947 ซึ่งสงครามดังกล่าวที่มีลักษณะเป็น Proxy war เกิดข้ึนในหลายแห่งทั่ว
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โลก ทำให้สหรัฐฯ ยิ่งมีบทบาทในการตั้งฐานทัพที่ไกลจากมาตุภูมิออกไปอีกเพื่อสกัดกั้นอิทธิพลของแนวคิด
คอมมิวนิสต์ ทำให้ยุคนี้เป็นช่วงเวลาที่สหรัฐฯ มีฐานทัพต่างแดนมากถึง 1,600 ฐานใน 40 ประเทศiv  

 
  ระยะที่สาม ระยะสุดท้ายภายหลังการก่อวินาศกรรมตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 

ปี 2001 หรือเหตุการณ์ 9/11 ที่ผู้ก่อการร้ายอัลกออิดะห์โจรกรรมเครื่องบินโดยสารพุ่งชนตึกดังกล่าว  และ
อาคารเพนตากอน ทำให้มีผู ้เสียชีวิตกว่า 3,000 คน ซึ่งสร้างความเสียหายและความหวาดกลัวมากกว่า
เหตุการณ์เพิร์ลฮาเบอร์เสียอีก เนื่องจากเป็นการโจมตีอาคารสำคัญของพลเรือนที่ตั้งอยู่ใจกลางมหานคร
นิวยอร์ค นั่นทำให้เป็นอีกครั้งที่รัฐบาลสหรัฐฯ ได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นให้ปฏิบัติการนอกดินแดนของตน
อย่างเต็มพิกัด และขีดเส้นแบ่งชัดเจนให้ร่วมเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ หรือไม่ก็เป็นศัตรู เริ่มด้วยสงครามบุก
อัฟกานิสถาน ตามมาด้วยสงครามอิรักที่ในครั้งนี้แม้มติสหประชาชาติจะไม่ยินยอมก็ไม่เป็นผลที่จะสกัดไม่ให้
สหรัฐฯ ยกพลรวมแล้วกว่า 130,000 นายv บุกอิรักและตั้งค่ายทหารอยู่นานหลายปีจนมีการถอนทหารออก
จากตะวันออกลางในระยะไม่ก่ีปีที่ผ่านมานี่เอง แสดงถึงอิทธิพลของสหรัฐฯ ที่เป็นมหาอำนาจนำอย่างไม่มีชาติ
ใดเทียบ  
 
สถานการณ์ภาพรวมของฐานทัพสหรัฐฯ ในโลก  

 
จากข้อมูลของ David Vine ศาสตราจารย์จาก American University ระบุว ่าในตอนนี ้ฐานทัพ

สหรัฐฯ ที่สืบค้นพบมีด้วยกันราว 750 แห่งทั่วโลกซึ่งนับเป็นจำนวน 90% ของฐานทัพต่างแดนทั้งหมดในโลก 
โดยตั้งอยู่ใน 80 ประเทศ ประมาณได้ว่า 40% ของประเทศในโลกมีฐานทัพสหรัฐฯ ตั้งอยู่vi (ภาพที่ 1) ทำให้
สหรัฐฯ เป็นชาติที่มีจำนวนฐานทัพมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลก ด้วยเหตุผลทางความมั่นคงของภูมิภาค การ
ก่อร่างสร้างชาติที่ล่มสลายจากสงคราม  หรือการป้องปรามศัตรูของสหรัฐฯ ในต่างแดน ก่อนที่จะมีศักยภาพ
มาก่อเหตุในดินแดนมาตุภูมิ ในขณะที่ชาติอื่น ๆ มีฐานทัพต่างแดนรวมกันเพียง 70 แห่งเท่านั้น จีนซึ่งเป็น
มหาอำนาจด้านเศรษฐกิจอันดับ 2 มีฐานทัพในจิบูติเพียงแห่งเดียว vii เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนใน
แอฟริกาเนื่องจากจีนให้ชาติแอฟริกากู้เงินจำนวนมาก อนึ่ง จำนวนฐานทัพนี้ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขอย่างเป็น
ทางการจากรัฐบาล จึงขึ้นอยู่กับการสำรวจข้อมูลของแต่ละแหล่งข้อมูล ในความเป็นจริงสหรัฐฯ อาจมีฐานทัพ
อ่ืน ๆ อีกมากก็เป็นได้ ซึ่งสะท้อนถึงความไม่โปร่งใสต่อทั้งประชาชนสหรัฐฯ และประชากรโลกเอง 

การก่อสงครามแต่ละครั้งของสหรัฐฯ สร้างความเสียหายทั้งในแง่ชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก มี
การประเมินว่าสงครามต่อต้านการก่อการร้ายทำให้มีผู ้เสียชีวิตราว 9  แสนคน และใช้งบประมาณมากถึง 
8 ล้านล้านเหรียญฯviii ซึ่งใช้เงินภาษีจากประชาชนสหรัฐฯ แทนที่จะใช้เงินตรงนี้ในการแก้ปัญหาในประเทศ อีก
ทั้งเมื่อพิจารณาในระยะยาวแล้วการก่อสงครามที่อ้างว่าจะสร้างสันติภาพให้กับทั้งสหรัฐฯ และโลกนั้นกลับไม่
เป็นเช่นนั้น สงครามมีการยืดเยื้อต่อเนื่องยาวนานและเป็นเหตุให้เกิดกลุ่มก่อการร้ายใหม่ขึ้น การตั้งฐานทัพใน
ที่ต่าง ๆ ในอีกแง่หนึ่งจึงเป็นการยั่วยุให้เกิดการโจมตีและก่อสงครามได้ และบางครั้งฐานทัพเช่นนี้จะเป็น
เป้าหมายสำคัญเนื่องจากการโจมตีฐานทัพในเขตแดนสหรัฐฯ ทำได้ยาก จึงทำให้ในระยะหลังมานี้กระแส
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เรียกร้องให้สหรัฐฯ ลดขนาดกองทัพลงมีมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างน้อยที่สุดก็เป็นการตั้งฐานทัพตามภารกิจ เมื่อ
สิ้นสุดภารกิจก็ควรถอนฐานทัพออกไป แต่ฐานทัพจำนวนมากที่ตั้งอยู่ทุกวันนี้ยังเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ยุค
สงครามโลกครั้งที่สองและยุคสงครามเย็น 

 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงท่ีตั้งและจำนวนฐานทัพของสหรัฐฯ ทั่วโลก สถิติ 2020ix 

 
 
 
อย่างไรก็ตาม ยังมีความพยายามให้เหตุผลที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการตั้งฐานทัพอยู่เช่นเดิม 

ประการแรกคือ  ช่วยยืนยันถึงการเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นกับสหรัฐฯ ชาติที่ไม่ยินยอมให้มีการตั้งฐานทัพย่อม
แสดงถึงการไม่ใช่มิตรแท้ที่พร้อมให้สหรัฐฯ เข้าไปปฏิบัติการทางทหารอย่างรวดเร็ว และอาจจะเป็นชาติที่
พร้อมสลับขั้วไปมาระหว่างมหาอำนาจอื่นที่ยื่นผลประโยชน์เฉพาะหน้าได้ การมีสิ่งปลูกสร้างถาวรทางทหารถือ
เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสัมพันธภาพที่ดีมากเสียกว่าคำสัญญาใด ๆ ประการต่อมา ไม่มีอะไรยืนยันได้เลยว่า
โลกจะไม่เกิดสงครามขึ้นอีก หากมองย้อนไปในประวัติศาสตร์จะเห็นว่าโลกอยู่ระหว่างช่วงสันติภาพและช่วง
ของการก่อสงครามสลับกันไปมา เมื่อวันหนึ่งสหรัฐฯ และจีนมีความขัดแย้งกันรุนแรงกว่านี้ หรือความขัดแย้ง
เรื่องไต้หวันที่สหรัฐฯ ให้ความช่วยเหลือด้านการฝึกทหารแก่ไต้หวันอยู่เนือง ๆ แม้จะยอมรับอธิปไตยจีนเหนือ



  

สถาบันคลังปญัญาดา้นยุทธศาสตร์ชาติ     4 

  

ไต้หวันก็ตาม อาจก่อให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ในเอเชีย หรือกรณีสงครามรัสเซีย -ยูเครนในปัจจุบัน หากความ
ขัดแย้งรุนแรงยืดเยื้อมากกว่านี้ และรัสเซียภายใต้การนำของวลาดิเมียร์ ปูตินต้องการรื้อฟื้นจักวรรดิโซเวียต
ตามท่ีมีข้อกล่าวหา การมีฐานทัพของสหรัฐฯ และ NATO อยู่ ย่อมเป็นเครื่องป้องกันที่ดี วาทะกรรมที่กล่าวว่า
ในยุคทุนนิยมนี้จะรบกันด้วยเศรษฐกิจอย่างเดียวอาจไม่จริงอีกต่อไป ประการที่สาม การรบภาคพื้นดินยังถือ
เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการยึดพื้นที่แม้เทคโนโลยีทางทหารจะก้าวหน้ามากก็ตาม โดยเฉพาะในภูมิภาคที่อยู่
ห่างไกลทะเลเช่น ใจกลางยุโรป การมีฐานทัพอย่างถาวรจะช่วยให้การลำเลียงกำลังพลเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย รวมถึงสามารถสนับสนุนยุทโธปกรณ์หนักเช่น รถถัง รถหุ้มเกราะ เครื่องบินรบ ได้ดีกว่าฐานทัพที่
ตั้งขึ้นชั่วคราวตามภารกิจเฉพาะหน้า ประการสุดท้าย ข้อกล่าวอ้างที่ว่าใช้งบประมาณสูงโดยไม่คุ้มค่านั้น ต้อง
พิจารณาถึงความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นหากเกิดสงครามแล้วสหรัฐฯ ไม่มีฐานทัพส่วนหน้าคอยรับมือ และอาจ
เจรจาให้ประเทศต้นทางร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนบางส่วนด้วย เช่น ฐานทัพในยุโรปที่ชาติยุโรปก็พอจะ
มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจไม่น้อย ปัจจุบันมีอยู่สองภูมิภาคที่ฐานทัพสหรัฐฯ มีบทบาทอย่างสูงคือ ญี่ปุ่น  
เกาหลีใต้ และยุโรป  และในอนาคตอันใกล้คาดว่า ฟิลิปปินส์จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่จะกลายเป็นที่ตั้งของฐาน
ทัพสหรัฐฯ ขนาดใหญ่เนื่องจากปัจจัยความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่ร้อนระอุ 
 
อิทธิพลของกองทัพสหรัฐฯ ในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ 

 
สหรัฐฯ ได้เข้าไปตั้งฐานทัพในญี่ปุ่นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สอง อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเข้าไปวาง

โครงสร้างทางการเมืองการปกครองใหม่ก็ว่าได้ ฐานทัพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ในเมืองโอกินาวา โดยเมื่อญี่ปุ่น
ได้เอกราชเหนือโอกินาวาในปี 1972 ฐานทัพมีขนาดถึง 28,000 เฮคเตอร์ แต่ปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ ่นค่อย ๆ 
ดำเนินการจนประสบความสำเร็จทำให้มีขนาดเหลือ 18,000 เฮคเตอร์ ลดลงราว 35%x (ภาพที่ 2) ซึ่งที่ดิน
สำคัญต่อชาวโอกินาวะมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ซึ่งประสบปัญหาทางเศรษฐกิจค่อนข้างมากและมีอัตราการ
ว่างงานสูง หากนำมาคืนให้ประชาชนได้อาจช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

 
ภาพที่ 2 ขนาดที่ดินซึ่งถูกครอบครองโดยฐานทัพสหรัฐฯ ในโอกินาวาxi 

 
ที่มา : https://www.nippon.com/en/japan-data/h01329/ 

https://www.nippon.com/en/japan-data/h01329/
https://www.nippon.com/en/ncommon/contents/japan-data/1804170/1804170.png
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นอกจากผลกระทบเรื ่องที ่ดินแล้ว ยังมีมลพิษทางเสียงจากยุทโธปกรณ์ มลพิษ อุบัติเหตุและ
อาชญากรรม  และเกรงว่าหากเกิดสงครามแล้วโอกินาวาจะกลายเป็นสมรภูมิอีกครั้งเช่นสมัยสงครามโลกที่ทำ
ให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 200,000 คน ซึ่งกว่าครึ่งคือประชาชนทั่วไป ทำให้ประชากรท้องถิ่นมองว่ารัฐบาลกลางยัง
เจรจากับสหรัฐฯ ไม่มากพอที่จะแก้ปัญหา ส่งผลให้มีการประท้วงเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ โดยการประท้วงใหญ่ครั้ง
ล่าสุดคือเดือนพฤษภาคมปีที่ผ่านมาในวาระครบรอบ 50 ปีของการได้เกาะโอกินาวะคืนxii 

โอกินาวายังคงเป็นฐานทัพที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เพราะอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมถึงคาบสมุทร
เกาหลีและอ่าวไต้หวัน ฉะนั้น สหรัฐฯ ย่อมไม่ถอนทัพออกไปโดยเฉพาะในช่วงที่ไต้หวันมีท่าทีแข็งกร้าวกับจีน
มากขึ้นภายหลังวันที่ 2 สิงหาคม 2022 ปีที่ผ่านมา แนนซี เพโลซี ประธานรัฐสภาสหรัฐฯ ได้ไปเยือนไต้หวัน
อย่างเป็นทางการ สร้างความไม่พอใจให้กับจีนเป็นอย่างมาก อีกทั้งก่อนหน้านี้ แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรี
ต่างประเทศสหรัฐฯ ประกาศนโยบายต่างประเทศ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสหรัฐฯ โดยเรียกจีนว่าเป็น 
“ความท้าทายต่อระเบียบโลกอย่างมากในระยะยาว”xiii นั่นทำให้ชาวญี่ปุ่นบางส่วนยังสนับสนุนการตั้งฐานทัพ
นี้ไว้ เพราะเชื่อว่าหากเกิดสงครามขึ้นจริงสหรัฐฯ จะปกป้องญี่ปุ่นได้ดีกว่ากองกำลังป้องกันตนเองซึ่งไม่สามารถ
สร้างกองทัพเต็มรูปแบบได ้

สำหรับเกาหลีใต้ สถานการณ์ค่อนข้างจะต่างออกไป เพราะความขัดแย้งกับเกาหลีเหนือ ทำให้กระแส
ต่อต้านจากประชาชนมีไม่มากนัก กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า รัฐบาลเกาหลีใต้ตกลง
จ่ายเงินเพิ่มสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการประจำการของทหารอเมริกันในเกาหลีใต้ ภายใต้สัญญาฉบับใหม่ที่ทำ
ไว้กับรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จะมีอายุ 6 ปี โดยจะถูกนำมาใช้แทนข้อตกลงฉบับเดิม ซึ่งรวมถึงการเพิ่มสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายของประเทศท่ีเป็นที่ตั้งของกองทัพสหรัฐฯ เวลานี้มีทหารอเมริกันประจำการในเกาหลีใต้ราว 28,500 
นาย วัตถุประสงค์หลักคือ การป้องปรามภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ การเจรจาเรื่องเพิ่มส่วนแบ่งค่าใช้จ่าย
สำหรับทหารอเมริกันที่ประจำการในเกาหลีใต้ชะงักงันมาตั้งแต่รัฐบาลสหรัฐฯ ชุดก่อน เมื่ออดีตประธานาธิบดี
โดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธข้อเสนอของเกาหลีใต้ที่จะจ่ายส่วนแบ่งเพิ่มขึ้นอีก 13% เป็น 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี 
โดยอดีตผู้นำสหรัฐฯ ต้องการให้เพิ่มเป็น 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อปี จากระดับ 920 ล้านดอลลาร์ ต่อปีใน
ปัจจุบันxiv 

 ค่าย Humphreys ในเกาหลีใต้ปัจจุบันถือเป็นฐานทัพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่กว่า 1 ,398 
เฮคเตอร์ ตั้งอยู่ทางทางใต้ของกรุงโซลซึ่งอยู่ห่างจากเขตปลอดทหารเกาหลี (Korean Demilitarized Zone 
หรือ DMZ) ประมาณ 100 กิโลเมตร  มีอาคารที่อำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตกว่า 500 หลัง มีความพร้อม
สนับสนุนทางอากาศด้วยรันเวย์ที่ยาวถึง 2,476 เมตรxv ทำให้รันเวย์ในฐานทัพนี้เป็นหนึ่งในรันเวย์ที่ถูกใช้งาน
มากที่สุด และยังพร้อมสำหรับการสนับสนุนการรบในหลายรูปแบบ  

อิทธิพลของกองทัพสหรัฐฯ ในยุโรป 

ในปี 2020 ยุโรปมีทหารสหรัฐฯ ประจำการอยู่ไม่น้อยกว่า 60 ,000 นาย โดยราวครึ่งหนึ่งอยู ่ใน
ประเทศเยอรมนี ซึ่งเคยมีจำนวนมากถึง 72,400 นายในปี 2006  ก่อนจะค่อย ๆ ลดลงมา ตามมาด้วยอิตาลีที่
มีจำนวน 12,300 นาย และอังกฤษที ่มีจำนวน 9 ,300 นายxvi แต่ด้วยสถานการณ์ที ่ต ึงเครียดขึ ้นจาก 
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การรุกรานของรัสเซีย ทำให้นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 มีทหารประจำการในยุโรปเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 
100,000 นาย รวมถึงการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ซึ่งครอบคลุมการสนับสนันการรบในทุกรูปแบบ xvii ทำให้การ
ประเมินของรัสเซียที่จะจบสงครามลงด้วยชัยชนะในเวลาไม่กี่เดือนกลายเป็นจริง และสร้างความเสียหายต่อทุก
ฝ่าย นำมาสู่มุมมองที่ต่างกันว่าสหรัฐฯ ควรแทรกแซงความขัดแย้งนี้หรือไม่ ด้านหนึ่งก็คือการเคารพในอธิปไตย
ของยูเครนที่สามารถเข้าร่วม NATO ได้อย่างอิสระ และหากในอนาคตรัสเซียต้องการจะผนวกยูเครนกลับเข้า
เป็นส่วนหนึ่งเพ่ือรื้อฟ้ืนสหภาพโซเวียต การเป็นสมาชิกของ NATO ย่อมประกันอธิปไตยของชาติได้ดี แม้จะทำ
ให้สงครามไม่สามารถจบลงได้ก็ตาม ส่วนอีกด้านหนึ่งก็มองว่าการเข้ามาของสหรัฐฯ คือการยั่วยุให้รัสเซียรบ
แบบเต็มขั้นและขยายเป้าหมายมากกว่าการยึดแคว้นบาสก์ในตอนแรก ชนวนของรัสเซียเกรงว่าการเข้าร่วม 
NATO นั้นจะเป็นโอกาสให้สหรัฐฯ ติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลในฐานทัพใกล้ชายแดนรัสเซีย ซึ่งมีพิสัยที่สามารถ
ทำลายเป้าหมายในกรุงมอสโคว์ได้ในเวลา 10 นาที อันเป็นความเสี่ยงอย่างสูงต่อรัสเซียเพราะไม่มีทางที่รัสเซีย
จะโจมตีดินแดนของสหรัฐฯ ได้ในเวลาเท่ากัน    

 

อิทธิพลของกองทัพสหรัฐฯ ในฟิลิปปินส์ 

เมื ่อสิ ้นสุดสงครามเย็น ราว 30 ปีก่อน สหรัฐฯได้ถอนฐานทัพที ่ประจำการในภูมิภาคนี้ออกไป  
เช่น ฐานทัพอากาศ Clark และฐานทัพเรือในอ่าว Subic ของฟิลิปปินส์ และฐานทัพอู่ตะเภาของไทย แต่ยังคง 
มีการซ้อมรบร่วมกันเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอทุกปีเพื่อแสดงถึงการเป็นพันธมิตรระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม  
ด้วยอิทธิพลของจีนที่แผ่เข้ามายังภูมิภาคนี้มากขึ้น ทำให้สหรัฐฯ มีแผนที่จะกลับมารื้อฟื้นฐานทัพเรืออ่าว 
Subic อีกครั้ง ซึ่งครั้งหนึ่งฐานทัพนี้เคยมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับเกาะสิงคโปร์ แต่สุดท้ายเมื่อภัยสงครามเย็นเริ่ม
สงบลง ก็ต้องถอนกำลังออกไปเพราะไม่สามารถตกลงเรื่องค่าเช่าได้ โดยความร่วมมือครั้งใหม่นี้มีขึ้นเพื่อตอบ
รับกับสถานการณ์ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ที่เพิ ่มสูงขึ้น ซึ่งรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กามาลา ฮาริส  
เป็นผู้ที่เดินทางมายังกรุงมะนิลาเพ่ือพูดคุยกับประธานาธิบดี เฟอดินาน มากอส จูเนียร์ ด้วยตนเองเม่ือปี 2022 
พร้อมส่งสัญญานไปถึงจีนว่าการโจมตีใด ๆ ที่กระทบฟิลิปปินส์เป็นการเปิดทางให้สหรัฐฯ เข้ามาร่วมป้องกัน
ฟิลิปปินส์ด้วยxviii ในความเป็นจริงนับแต่ปี 2014 ได้มีการตกลงระหว่างกันให้สหรัฐฯ สามารถส่งทหาร
หมุนเวียนมาประจำการในฐานทัพของฟิลิปปินส์ได้ และสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างตลอดจนที่พักอาศัยได้  
แต่ทั้งหมดจะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลฟิลิปปินส์เมื่อสหรัฐฯ ถอนกำลังออกไป อย่างไรก็ตาม  ในปี 2016 
หลังประธานาธิบดีดูแตเต้ขึ ้นครองอำนาจ ข้อตกลงดังกล่าวก็ถูกพับไปเพราะดูแตเต้ต้องการสร้างสมดุล  
ด้านความสัมพันธ์กับประเทศจีนxix จนกระทั่งในปีที ่ผ่านมาเมื่อฟิลิปปินส์ได้ประธานาธิบดีคนใหม่จึงมี  
การรื้อฟื้นข้อตกลงนี้อีกครั้ง ซึ่งไม่ใช่ทุกกลุ่มในประเทศที่จะนิยมในอิทธิพลของสหรัฐฯ หนึ่งในนั้นคือพรรค
คอมมิวนิสต์ฟิลิปปินส์ (The Communist Party of the Philippines)  ที่มีเป้าหมายหลักคือการลบล้าง
อิทธิพลของสหรัฐฯ และสร้างรัฐบาลใหม่ที่นำโดยชนชั้นแรงงาน โดยพรรคนี้ยังมีการต่อสู้ ด้วยอาวุธกับรัฐบาล
กลางเป็นระยะๆ xx สำหรับการตั้งฐานทัพ Subic ก็เช่นกัน (ภาพท่ี 4) มีนักวิเคราะห์มองว่าหากการตั้งฐานทัพ
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เกิดข้ึนจะสร้างความกระอักกระอ่วนใจให้ทางการจีนด้วย และอาจเป็นชนวนที่เพ่ิมความขัดแย้งให้ตึงเครียดขึ้น
ไปอีก 

ภาพที ่4 ฐานทัพ Subic ในอดีต ก่อนจะถูกรื้อถอนไปหลังสงครามเย็น 

 

ที่มา : South China Morning Post, 2022xxi 

 
 
ผลกระทบจากการตั้งฐานทัพในต่างประเทศของสหรัฐฯ ต่อประเทศเจ้าบ้าน 
 

1.ผลกระทบทางเศรษฐกิจ: การรักษาฐานทัพในต่างประเทศอาจมีราคาแพง ทั้งในแง่ของต้นทุน
โดยตรงในการสร้างและดำเนินการของฐานทัพ รวมถึงต้นทุนทางอ้อมในการสนับสนุนกำลังพลและครอบครัวที่
ประจำการอยู่ที ่นั ่น  ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจสร้างความตึงเครียดให้กับงบประมาณทางทหารและอาจหันเห
ทรัพยากรไปจากลำดับความสำคัญอ่ืนๆ ซึ่งในระยะหลังมานับแต่ยุคของประธานาธิบดีทรัมป์ ที่ทำให้ชาติยุโรป 
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ต่างต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพ่ิมข้ึนมากให้กับสหรัฐที่มาตั้งฐานทัพ 

2.ผลกระทบทางสังคม: ฐานทัพในต่างประเทศอาจนำไปสู่ความตึงเครียดกับประชากรในท้องถิ่น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความเข้าใจผิดทางวัฒนธรรมหรือหากฐานทัพที่ตั้งนั้นขัดขวางเศรษฐกิจหรือวิถีชีวิตใน
ท้องถิ่น  ในบางกรณี การมีเจ้าหน้าที่ทหารต่างชาติเข้ามาในพื้นที่อาจแสดงท่าทีที่ขัดกับวิถีของคนในท้องถิ่นจน
อาจเกิดปัญหาสังคมได้ เช่น การเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมหรือการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
โดยในกรณีของฐานทัพโอกินาวานั้น ชนวนสำคัญหนึ่งที่ทำให้เกิดการประท้วงจากประชาชนท้องถิ่นคือ คดีการ
ข่มขืนที่ก่อเหตุโดยทหารสหรัฐฯ ที่มาประจำการในฐาน 

3.ผลกระทบทางวัฒนธรรม: การมีฐานทัพในต่างประเทศสามารถนำไปสู่ลัทธิจักรวรรดินิยมทาง
วัฒนธรรมได้เช่นกัน เนื่องจากประเทศเจ้าภาพอาจรู้สึกว่าวัฒนธรรมและค่านิยมของตนกำลังถูกคุกคามจาก
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การมีอยู่ของบุคลากรทางทหารต่างชาติ  ในบางกรณี ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างบุคลากรทางทหาร
และประชาชนในพื้นท่ีอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความขัดแย้งได้ 

4.ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์โดยตรงแล้ว ยังมีผลที่เกิดกับ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังเช่นกองทัพสหรัฐฯ ที่ประจำการในอัฟกานิสถานมาเกือบ 2 ทศวรรษ ซึ่งมีขยะที่เกิดขึ้น
หลายประเภท หนึ่งในนั้นคือขยะที่เป็นสารพิษก่อมะเร็งและยากจะทำลายได้ บางส่วนถูกเผาทำลายทำให้เกิด
ควันพิษที่กระจายไปทั่วบริเวณ เช่น ยางรถยนต์และยางเครื่องบินเก่า พลาสติคห่อหุ้มอาหารซึ่งมีจำนวนมาก  
ดังรายงานของผู ้ตรวจราชการพิเศษสำหรับการฟื ้นฟูอัฟกานิสถาน (the Special Inspector General  
for Afghanistan Reconstruction) หรือ SIGAR ที ่กล ่าวว ่าการสูดดมสารพิษเหล่านี ้จะนำไปสู ่ผลร้าย 
ต่ออวัยวะและระบบร่างกาย เช่น ต่อหมวกไต ไต ตับ และกระเพาะอาหารxxii และเม่ือเริ่มมีการถอนทหารและ
รื้อถอนฐานทัพซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการจัดการเพ่ือคืนพ้ืนที่ให้ประชาชนใช้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่ง
เป็นที่กังขาว่าสหรัฐฯ จะยอมจ่ายเพื่อรักษามาตรฐานนี้หรือไม่ และมีหน่วยงานใดคอยมากำกับควบคุมให้การ
ดำเนินการเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน เนื่องจากระเบียบของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งระบุไว้นับแต่ยุคสงคราม
เย็นว่า ไม่อนุญาตให้กระทรวงสนับสนุนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมในฐานทัพที่ยุติการใช้งานแล้ว  เว้นเสียแต่
จะมีการทำข้อตกลงกับประเทศเจ้าบ้านเสียก่อน ทำให้มาตรการที่ปฏิบัติมักจะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเท่านั้น xxiii  
ไม่สามารถคาดหวังให้อัฟกานิสถานซึ ่งบอบช้ำจากสงครามจะสามารถจัดการปัญหาได้เองอย่างสมบูรณ์ 
ในขณะที่การรักษาสิ่งแวดล้อมของฐานทัพที่ตั ้งในเขตแดนสหรัฐฯ กลับเป็นไปด้วยมาตรฐานขั้นสูงและมี
งบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ สะท้อนถึงการดำเนินการที่เป็นสองมาตรฐานอย่างยิ่ง 

5.ผลกระทบต่อความสูญเสียชีวิต เหตุการณ์ที่มีการเคลื่อนกองทัพสหรัฐฯ ในอดีตที่เกิดขึ้นตั้งแต่ 
1950   จนถึงปัจจุบันไดส้ร้างความสูญเสียต่อชีวิตผู้คนจำนวนมากนั้น จะขอหยิบยกเหตุการณ์มากล่าว 2 ช่วง  
คือ 1)ช่วงค.ศ. 1955-1975  เกิดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพโซเวียต เหตุการณ์ยังคงดำเนิน
ไปและเริ่มก่อหวอดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงทศวรรษ 1950 และ 1960 ความขัดแย้งหลักทำให้
รัฐบาลคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเหนือต้องเผชิญหน้ากับเวียดนามใต้และพันธมิตรอย่างสหรัฐฯ กองทหาร
สหรัฐฯ กว่า 3.4 ล้านนายถูกส่งไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้คนกว่า 3,000,000 คนรวมถึงชาวอเมริกันกว่า 
58,000 คนเสียชีวิตในสงคราม 2) ช่วงค.ศ. 2001-2021 เป็นช่วงเวลาหลังการโจมตี 9/11 และการประกาศ
สงครามกับทั้งอัฟกานิสถานในปี 2011 และอิรักในปี 2003 ทำให้มีกองกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากในต่างประเทศ 
ชาวอเมริกันอย่างน้อย 800,000 คนรับใช้อยู่ในอัฟกานิสถานและมากกว่า 1.5 ล้านคนในอิรักในช่วง 20 ปีที่
ผ่านมา ต้นทุนมนุษย์จากสงคราม ประมาณการณ์ว่าได้คร่าชีวิตมนุษย์ไปมากกว่า 900,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่
ล้วนเป็นพลเรือน 

6.ความสูญเสียค่าใช้จ่าย จากรายงานของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์ม (SIPRI) จะเห็น
ว่าค่าใช้จ่ายด้านการทหารของสหรัฐเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และยิ่งมากขึ้นหลังปี 2000  ที่มีเหตุการณ์ 9/11 ในปี 
2001 ค่าใช้จ่ายเริ่มก้าวกระโดดจนถึงปัจจุบัน (ภาพที่ 5 )  ล่าสุดในปี 2020 สหรัฐฯ ใช้เงิน 7.78 แสนล้าน
ดอลลาร์ไปกับกองทัพของตน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายด้านการทหารที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมากกว่า 10 ประเทศ
ถัดไปรวมกัน (ดูภาพท่ี  6) 
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ภาพที่ 5 ค่าใช้จ่ายด้านการทหารของสหรัฐฯ 

 
ที่มา : The Stockholm  International Peace Research Institute , 2021 

 
ภาพที่ 6 การจัด 10 ลำดับแรกของประเทศที่ใช้จ่ายด้านการทหารสูงสุดของโลก  

 
ที่มา : The Stockholm  International Peace Research Institute , 2021 

 
 
บทสรุป 

 สหรัฐฯ เริ่มส่งกำลังและจัดตั้งฐานทัพในประเทศต่าง ๆ มากขึ้นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  ที่
เห็นได้ชัดคือ การขยายฐานทัพออกไปนอกดินแดนของสหรัฐฯ อย่างกว้างขวางบนพ้ืนทวีปเอเชียและแอฟริกา
ได้เริ่มต้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 นี้เอง ด้วยเหตุที่อ้างเพื่อต้องการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ซึ่งอาจอยู่
ในรูปแบบของการป้องปรามศัตรูโดยตรงของตน แม้ประเทศเจ้าบ้านจะไม่เต็มใจยินยอมเท่าใดนัก หรือการ
ป้องปรามศัตรูของชาติพันธมิตร ซึ่งการแสดงบทบาทอย่างหลังนี้เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้สหรัฐฯ มีอิทธิพล
เหนือชาติต่าง ๆ  ดังนั้น สหรัฐฯ จึงยังคงมีฐานทัพตั้งอยู่ทั่วโลก โดยเฉพาะในจุดภูมิรัฐศาสตร์สำคัญของโลก 
เช่น บริเวณทะเลจีนใต้ คาบสมุทรเกาหลี ภูมิภาคตะวันออกกลาง ยุโรปตะวันออก เนื่องจาก บริเวณดังกล่าว
ใกล้ชิดกับพรมแดนของมหาอำนาจอื่น เช่น รัสเซียและจีน  
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สำหรับมุมมองของประเทศเจ้าบ้านนั้น แม้ว่าในปัจจุบัน โลกจะเข้าสู่ยุคของการแข่งขันด้วยการค้า 
แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า แม้ปัจจุบันไม่มีสงครามระดับโลกก็ยังมีสงครามระดับภูมิภาคอยู่อย่างต่อเนื่อง ในอนาคตที่
จะมาถึงก็ไม่มีความชัดเจนว่าสงครามจะขยายตัวมากกว่านี้หรือไม่ ทำให้ชาติต่าง ๆ เกรงว่าลำพังกำลังทหาร
ของตนยังไม่สามารถประกันความมั่นคงของชาติได้  การมีฐานทัพสหรัฐฯ ตั้งอยู่จึงเหมือนเป็นหลักประกันที่
ดีกว่าการพึ่งพากำลังของตนเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม ในอีกทางหนึ่ง ก็เป็นการยั่วยุให้ตกเป็นเป้าของ
สงครามจากความไม่ไว้วางใจของมหาอำนาจอื่น ๆ และมี ‘ต้นทุน’ ที่ประเทศเจ้าบ้านต้องจ่ายในราคาสูง
พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของงบประมาณ ซึ่งนับตั้งแต่ยุคประธานาธิบดีทรัมป์เป็นต้นมา สหรัฐฯ เรียกร้อง
งบประมาณจากประเทศเจ้าของพ้ืนที่มากขึ้นหลายเท่าตัว และในแง่ของการเป็นเป้ายั่วยุความขัดแย้งจากศัตรู
ของสหรัฐฯ ก็อาจส่งผลให้ชาติเจ้าของพื้นที่ถูกมองว่าเลือกข้างสำหรับความขัดแย้งไปแล้ว นอกจากนี้ ยังมี
ผลกระทบในแง่อ่ืน ๆ ที่มิใช่ความมั่นคงโดยตรง เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมและวัฒนธรรม ที่สหรัฐฯ ไม่ได้
เตรียมการป้องกันปัญหาเหล่านี้เท่าใดนัก  

กล่าวได้ว่า การตั้งฐานทัพสหรัฐฯ ในประเทศอ่ืน มีทั้งผลดีและผลเสียต่อประเทศเจ้าบ้านมากน้อย
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแหล่งที่ตั้งและสถานการณ์แวดล้อมของฐานทัพนั้น ตลอดจนมุมมองและทัศนะของ
ประเทศเจ้าบ้านว่าจะประเมินและให้น้ำหนักกับผลประโยชน์ด้านใดสำหรับประเทศตนเองเป็นสำคัญ 
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