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บทคัดย่อ

 ญี่ปุ่นมีนโยบายการรักษาความมั่นคงภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ และข้อตกลงความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกา เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย และรักษา
ความมั่นคงของทั้งญี่ปุ่นเอง และของภูมิภาค แต่โดยข้อจำกัดด้านการใช้กำลังทางทหารประกอบ
กับสถานการณ์ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งต่างๆ กับประเทศรอบบ้านในประเด็น
ข้อพิพาทเรื่องสิทธิการถือครองดินแดนต่างๆ ส่งผลให้การวางยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ
ของญี่ปุ่นถูกหยิบยกขึ้นมาปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะบทบาทของกองกำลังทางอากาศในการวาง
กำลัง และการเตรียมพร้อมสำหรับการป้องกันภัยทางอากาศเพื่อให้มีความทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการการปรับปรุง และเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันประเทศ นอกจากนี้การเพิ่มบทบาทในการเข้าร่วมในปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ และการ
รักษาความมั่นคงระหว่างประเทศของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งใน
การสร้างศักยภาพ และภาพลักษณ์ที่ดีของกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นในเวทีสากล 

คำสำคัญ: ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายด้านการทหาร กองกำลังป้องกันตนเอง  
 กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศ 
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Abstract


 Japanhasapolicyofmaintainingsecurityunder theframeworkof the
constitutionandasecuritycooperationagreementbetweenJapanandtheUnited
StatesofAmerica inorder tomaintain thepeace and stabilityofboth Japan
andtheregion.However,limitationswiththeuseofmilitaryforce,combined
with the security situation associated with various conflicts with neighboring
countries regarding territorial rights has resulted in the topic of strategic
planningforthedefenseofJapanbeingchosenforstudy,particularlytherole
oftheairforceinforceplacementandpreparationforairdefenseinamodern
and more efficient way.  This is one part of the measures to improve and
increasethecapacitytosecurethecountry.Asidefromthis,theincreasedrole
inparticipationinpeaceoperationsandinternationalsecuritybytheJapanSelf
DefenseForceisanothermeasureinbuildingthepotentialandgoodimageof
theJapanSelfDefenseForceontheuniversalstage.
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บทนำ
 หลังจากความพ่ายแพ้ในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1945 อำนาจทางทหาร
และบทบาทของกองทพัญีปุ่น่ไดถ้กูจำกดั และ
ถูกควบคุมโดยใกล้ชิดจากประเทศสหรัฐ-
อเมริกาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ญี่ปุ่นฉบับปัจจุบัน ในมาตรา 9 ที่บัญญัติ 
ไว้ว่า 
 “	1.	โดยที่มีความมุ่งประสงค์อย่าง
แท้จริงในสันติภาพระหว่างชาติ	 โดยมีความ
ยุติธรรมและความสงบเรียบร้อยเป็นพื้นฐาน	
ชนชาวญี่ปุ่นยอมสละจากสงครามไปตลอด
กาลนาน	 โดยให้ถือเป็นสิทธิสูงสุดแห่งชาติ	
กับทั้งสละจากการคุกคามหรือการใช้กำลังเพื่อ
แก้ไขข้อพิพาทระหว่างชาติ	
	 2.	 เพื่อบรรลุความมุ่งประสงค์ใน
วรรคก่อน	 จะไม่มีการธำรงไว้ซึ่งกองทัพบก	
กองทัพเรือ	 และกองทัพอากาศ	 กับทั้งศักย
ภาพอืน่ๆ	 ในทางสงคราม	 ไมม่กีารรบัรองสทิธิ
ในการเป็นพันธมิตรในสงคราม	”	
 จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ได้
ถูกกำหนดไว้ดังกล่าว มีผลโดยตรงต่อการ
กำหนดยทุธศาสตรค์วามมัน่คงแหง่ชาต ิ (Na- 
tional Security Strategy) และการดำเนิน
นโยบายต่างๆ  ของญี่ปุ่น โดยเฉพาะนโยบาย
ด้านการทหาร (Military Policy) ที่ญี่ปุ่น
เองไม่สามารถที่จะกำหนดนโยบายได้อย่าง
อิสระด้วยตนเอง ถ้านโยบายนั้นๆ ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ และไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากการที่กำลังทาง
ทหารของญี่ปุ่นถูกลดบทบาทจากกองทัพมา

เป็นเพียงแค่กองกำลังป้องกันตนเองนั้น ก็
เนื่องจากเป็นมาตรการตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ญี่ปุ่นมีการ
สะสมอาวุธและทำการรุกรานประเทศอื่น
เหมือนดั่งเช่นในอดีตที่ผ่านมา ดังนั้นนโยบาย
การรักษาความมั่นคงของญี่ปุ่นจึงอยู่กรอบ
ของรัฐธรรมนูญ และอยู่ภายใต้ข้อตกลงด้าน
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นกับ
สหรัฐอเมริกา โดยมี กองกำลังทหารบางส่วน
ทั้งทหารบก, ทหารเรือ, ทหารอากาศ และ
นาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกาเข้าประจำการ
ตามฐานทัพต่างๆ ทั่วเกาะญี่ปุ่น เพื่อการ
ประสานงาน, ดูแลความสงบเรียบร้อย และ
รักษาความมั่นคงของภูมิภาค 
 บทเรียนจากการดำเนินนโยบายแห่ง
ชาติที่ผิดพลาดในอดีตของญี่ปุ่น ได้สร้าง
ความเสียหายต่อภูมิภาคและสร้างความสูญ
เสียอย่างมากมายต่อประชาชนในหลายๆ 
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบ
เอเชียตะวันออก เช่น ประเทศจีนและ
เกาหลีใต้ที่ถูกกองทัพญี่ปุ่นเข้ารุกรานและยึด
ครอง ณ ปัจจุบันแม้ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไป 
และญี่ปุ่นก็ได้แสดงท่าทีที่สำนึกถึงผลของการ
กระทำและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วหลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ 
มิเคยได้เอ่ยกล่าวคำขอโทษเกี่ยวกับอาชญากร 
สงครามซึง่ถกูตดัสนิจากศาลอาชญากรระหวา่ง
ประเทศ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เลย
แม้แต่น้อย ซึ่งญี่ปุ่นเองถือว่าพวกเขาเหล่านั้น
เปน็วรีบรุษุทีส่ละชพีเพือ่ชาตแิละองคจ์กัรพรรดิ
แห่งญี่ปุ่น  
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 ประวัติศาสตร์ในความโหดเหี้ยมของ
ลัทธิทหารนิยมญี่ปุ่นที่ได้กระทำมานั้นมิอาจที่
จะถูกลบเลือนไปจากความทรงจำอันเลวร้าย
ออกไปได้ โดยเฉพาะความไม่พอใจ และ
ความเคียดแค้นชิงชังยังคงปรากฏอยู่ในใจของ
ผู้ที่เป็นเหยื่อของลัทธิทหารนิยมญี่ปุ่นมาโดย
ตลอด ซึ่งญี่ปุ่นเองก็ตระหนักถึงเรื่องนี้มาโดย
ตลอดเชน่กนั ดงันัน้เพือ่เปน็การแสดงความรบั
ผิดชอบ และแสดงความสำนึกผิด (แต่ไม่
ขอโทษ) ต่อนานาประเทศ ญี่ปุ่นจึงพยายาม 
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและเสริมสร้างความ
สัมพันธ์กับนานาประเทศ โดยยึดมั่นใน
นโยบายดา้นการทหาร 2 ประการ คอื นโยบาย
การรักษาความมั่นคง เพื่อป้องกันการขยาย
ตวัของความขดัแยง้ในระดบัตา่งๆ และนโยบาย
ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ โดยการใหค้วาม
ช่วยเหลือแก่นานาชาติทั้งทางด้านบุคลากร 
การเงิน และการส่งกองกำลังเข้าร่วมในปฏิบัติ
การเพื่อสันติภาพ และความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ  


นโยบายการรักษาความมั่นคง
 การรักษาความมั่นคงของญี่ปุ่น จาก
ภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
เป็นความรับผิดชอบของกองกำลังป้องกัน
ตนเอง (Japan Self-Defense Force) 
กระทรวงป้องกันตนเองญี่ปุ่น และกองกำลัง
พันธมิตรญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกา ตามสนธิ
สัญญาว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกา เพื่อประกัน
เสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาค โดย

กองกำลังป้องกันตนเอง กระทรวงป้องกัน
ตนเองญี่ปุ่น มีหน้าที่หลักในการเตรียมกำลัง 
และใช้กำลังในกรอบของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติ
ไว้ โดยประกอบด้วย กองกำลังป้องกันตนเอง
ทางบก (Ground Self-Defense Force), 
กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเล (Japan 
Maritime Self-Defense Force) และกอง
กำลังป้องกันตนเองทางอากาศ (Japan Air 
Self-Defense Force) ขึ้นตรงต่อกระทรวง
ป้องกันตนเอง โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้
บัญชาการสูงสุด  
 นอกจากนีย้งัมหีนว่ยลาดตระเวนชายฝัง่
(Japan Coast Guard) ทำหน้าที่ดูแลความ
สงบเรียบร้อยตามแนวชายฝั่ง และเกาะแก่ง
ตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นอาณาเขตของญีปุ่น่ โดยสายการ
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อกระทรวงที่ดิน โครง 
สร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว
ของญี่ปุ่น (The Ministry of Land, 
Infrastructure,TransportandTourism)
และด้วยเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะ ภูมิ
ประเทศเป็นเกาะ ไม่มีพรมแดนติดต่อกับ
ประเทศต่างๆ ทางแผ่นดินในทวีปเลย จึงไม่มี
หน่วยลาดตระเวนชายแดนทางบก ดังนั้นการ
ป้องกันตามเขตชายแดนที่อยู่ในทะเล จึงอยู่
ในความดูแลของหน่วยลาดตระเวนชายฝั่ง
เป็นหลัก ในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่หน่วย
ลาดตระเวนชายฝั่งไม่สามารถควบคุมได้ กอง
กำลังป้องกันตนเองทางเรือจะเป็นผู้ที่รับผิด
ชอบแทน 
 สำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ จะอยู่ในความดูแลของกรม
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ตำรวจ (National Police Agency) ซึ่ง
มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยทั้งต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก พร้อมทั้ง
มีหน้าที่ในการป้องกัน และปราบปรามภัยจาก
ผู้ก่อการร้ายด้วย 
 จากอดีตที่ผ่านมาญี่ปุ่นยังคงยึดมั่นใน
แนวทางปฏิบัติเพื่อการรักษาความมั่นคง โดย
ยงัคงหลกัการทีส่ำคญัไวเ้สมอมา ประกอบดว้ย
 1. การมีอาวุธยุทโธปกรณ์ในความ
ครอบครอง ทั้งนี้ต้องเพื่อเป็นการป้องกัน
ตนเองเท่านั้น ด้วยทั้งปริมาณที่เหมาะสม 
และประสิทธิภาพความรุนแรงที่สมเหตุสมผล 
 2. การไม่พึ่งพา และดำเนินการโดย
ใช้กำลังทางทหารในการแก้ปัญหาความขัด
แย้งระหว่างประเทศ นับตั้งแต่สิ้นสุดสงคราม 
โลกครั้งที่ 2 
 3. ยดึมัน่ในหลกัการไมถ่อืครองอาวธุ
และนวิเคลยีร ์3 ประการ คอื การไมค่รอบครอง,
การไม่ผลิต และการไม่อนุญาตให้นำเข้า 
 4. ยึดมั่นในกรอบความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกาเพื่อ
การดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพ และความมั่นคง
ของภูมิภาค     
 5. ป้องกันการขยายตัวของความขัด
แย้งระหว่าง ประเทศ โดยจะไม่เป็นผู้จัดหา
อาวุธ และไม่แสวงหากำลังจากการค้าอาวุธ 
โดยยึดมั่นและรักษาข้อตกลงในหลักการว่า
ด้วยการส่งออกอาวุธ  
 6. ให้ความร่วมมือต่อองค์กรนานา 
ชาติในการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ และการไม่
แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ ตามสนธิสัญญาการ

ไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (The Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear
Weapons: NPT) และบังคับใช้สนธิสัญญา
ว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดย
สมบูรณ์ (The Comprehensive Nuclear-
Test-BanTreaty:CTBT)

นโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศ
 จากรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นที่ระบุไว้ว่าห้าม
มีอาวุธ หรือกองกำลังเพื่อการรุกราน หรือ
การทำสงคราม เว้นแต่เพียงเพื่อการป้องกัน
ตนเองจากการถูกรุกรานเท่านั้น ทำให้ในอดีต
ที่ผ่านมา กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น
แทบไม่มีบทบาทในเวทีโลกเลย แต่ในปัจจุบัน
สถานการณ์ได้เปลี่ยนไป เนื่องจากมีความ
ต้องการจากนานาชาติให้ญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาท
ทางการทหารมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านการ
ระดมทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีอันทัน
สมัยของเครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อการรักษา
ความสงบ สร้างสันติภาพสนับสนุนปฏิบัติการ
เพื่อมนุษยธรรม และการบูรณะฟื้นฟู โดย
เฉพาะการส่งกองกำลังเข้าร่วมในสงครามอ่าว
เปอร์เซีย ทำให้บทบาทของกองกำลังป้องกัน
ตนเองของญี่ปุ่นในเวทีโลกมีมากขึ้น และการ
เปลี่ยนโครงสร้างของกองกำลังป้องกันตนเอง
ของญี่ปุ่น โดยยกระดับจากทบวงป้องกันตน
เองเป็นกระทรวงป้องกันตนเอง (กระทรวง
กลาโหม) นั้น ทำให้การบริหารจัดการงานใน
ด้านต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถ
ตอบสนองภารกิจได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะงานที่
เกี่ยวกับการรักษาสันติภาพในต่างประเทศ 
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และการลำเลียงทางอากาศ  เพื่อช่วยเหลือ
ด้านมนุษยธรรม สำหรับการปฏิบัติการรักษา
สันติภาพที่ญี่ปุ่นเคยส่งกองกำลังป้องกัน
ตนเองเข้าร่วมมีดังนี้  
 - ปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพในกมัพชูา 
(UNTAC, 1992 - 1993) ส่งเจ้าหน้าที่ร่วม
สังเกตการณ์ 16 คน และหน่วยช่างโยธา 
1,200 คน 
 - ปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพในโมซมับคิ
(ONUMOZ, 1993 - 1995) สง่เจา้หนา้ที่
ส่วนบัญชาการ 10 คน และหน่วยจัดการการ
ลำเลียงทางอากาศ 144 คน 
 - ปฏบิตักิารชว่ยเหลอืผูล้ีภ้ยัในรกูนัดา
(1993 - 1995) ส่งหน่วยช่วยเหลือผู้ลี้ภัย
260 คน และหน่วยลำเลียงทางอากาศ 118
คน 
 - ปฏบิตักิารรกัษาสนัตภิาพในทีร่าบสงู
โกลาน (UNDOF, 1996 - ปัจจุบัน) ส่ง
เจ้าหน้าที่ส่วนบัญชาการ 22 คน และหน่วย
จัดการการลำเลียงทางอากาศ 903 คน 
 - ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในติมอร์
ตะวันออก (1999 - 2000) ส่งหน่วย 
ลำเลยีงทางอากาศ 113 คน
 - ปฏิบั ติ ก า รช่ วย เหลื อผู้ ลี้ ภั ยใน
อัฟกานีสถาน (2001) ส่งหน่วยลำเลียงทาง
อากาศ 113 คน 
 - ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในอิรัก 
(2003) สง่หนว่ยลำเลยีงทางอากาศ 50 คน
 - ปฏิบัติการช่วยเหลือภัยพิบัติในอิรัก 
(2003) สง่หนว่ยลำเลยีงทางอากาศ 98 คน
 นอกจากการให้ความร่วมมือในการ

ปฏิบัติการรักษาสันติภาพแล้ว ญี่ปุ่นยังให้
ความช่วยเหลือด้านบุคลากรและการเงิน รวม
ถึงการให้ความร่วมมือในกิจการและโครงการ
ต่างๆ อีกทั้งยังมีบทบาทที่สำคัญในเวทีสห-
ประชาชาติ เพื่อรักษาความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ 
 - การให้ความร่วมมือและสนับสนุน
การต่อสู้การก่อการร้ายสากล โดยการส่งกอง
กำลังป้องกันตนเองทางทะเลเข้าร่วมปฏิบัติ
การส่งกำลังบำรุงด้านเชื้อเพลิงในมหาสมุทร
อินเดีย (2001 ถึงปัจจุบัน) 
 - โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับ
ต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือทางเทคโน-
โลยี โดยการส่งผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัคร
ชาวญี่ปุ่น 280,000 คน ไปประเทศต่างๆ 
166 ประเทศ และรับผู้เข้าอบรมชาวต่าง
ประเทศ 280,000 คน เข้าอบรมที่ประเทศ
ญี่ปุ่น 
 - ดำเนินการส่งอาสาสมัครชาวญี่ปุ่น 
ไปประจำการใน 79 ประเทศทั่วโลก 
 - การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 
โดยผา่นโครงการความชว่ยเหลอืเพือ่การพฒันา
อย่างเป็นทางการ (Official Development 
Assistance: ODA) ทั้งนี้จะไม่ใช้เพื่อวัตถุ-
ประสงค์ทางการทหาร เพื่อเป็นการป้องกัน
การขยายตัวของความขัดแย้งใดๆ โดยได้ให้
ความช่วยเหลือแก่ 185 ประเทศ เป็นมูลค่า
รวม 230,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ในระยะ
เวลา 51 ปีที่ผ่านมา ญี่ปุ่นถือเป็นประเทศผู้
ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่ที่สุดในระหว่างปี 
ค.ศ. 1991 - 2000 ที่ให้ความช่วยเหลือใน
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รูปของ ODA สูงถึงร้อยละ 20 ของยอด
ความช่วยเหลือ ODA ทั้งหมด (ในปี ค.ศ. 
2007 ญี่ปุ่นบริจาคเป็นเงิน 7,690 ล้าน
ดอลล่าร์สหรัฐ และจากการสำรวจของบีบีซี
พบว่านอกจากประเทศจีนและเกาหลีใต้แล้ว 
ประเทศส่วนใหญ่มองอิทธิพลของญี่ปุ่นที่มีต่อ
โลกในเชิงบวก) 
 - การช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายร้อย
ละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายขององค์การ
สหประชาชาติ (ญี่ปุ่นเข้าเป็นสมาชิกของ
องค์การสหประชาชาติ เมื่อปี ค.ศ. 1956)  
 - ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกไม่ถาวร
แห่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ 
9 ครั้ง โดยการสนับสนุนจากชาติสมาชิกใน
เอเชยี (ลา่สดุเมือ่ป ีค.ศ. 2005 - 2006)

สถานการณ์ด้านความมั่นคง
 ญี่ปุ่นมีปัญหาข้อพิพาทเรื่องสิทธิใน
การถอืครองดนิแดนตา่งๆ กบัประเทศรอบบา้น
ในหลายพื้นที่ด้วยกัน ทั้งกับประเทศรัสเซีย, 
เกาหลีใต้, จีน และไต้หวัน  


ข้อพิพาทบริเวณหมู่เกาะคูริล
(ตำแหน่งA)
 เป็นข้อพิพาทเรื่องสิทธิการถือครอง
ดินแดนกับประเทศรัสเซีย โดยบริเวณหมู่เกาะ
คูริล หรือ ดินแดนทางตอนเหนือในภาษา
ญี่ปุ่นนี้ ญี่ปุ่นอ้างการครอบครองมาตั้งแต่ก่อน
สงครามโลกครั้งที่ 2 จะเกิดขึ้น แต่เมื่อญี่ปุ่น
แพ้สงครามก็ถูกโซเวียตบุกยึดครองดินแดนนี้
ไป เป็นสาเหตุให้ทั้งสองประเทศมีปัญหากัน
มาโดยตลอด ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ปัจจุบัน
ถอืวา่ญีปุ่น่ยงัคงทำสงครามกบัรสัเซยีอยู ่ เพราะ
ไม่เคยมีการลงนามในข้อตงลงใดๆ ระหว่าง
ญี่ปุ่นกับรัสเซีย เกี่ยวกับปัญหานี้เลย และใน
ช่วงอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่
หน่วยรักษาฝั่งของรัสเซียยิงชาวประมงญี่ปุ่น
เสียชีวิตพร้อมกับยึดเรือไป เป็นเหตุให้ความ
สัมพันธ์ของทั้งสองประเทศตึงเครียดขึ้น 


รปูที่1บรเิวณพืน้ทีท่ีเ่กดิขอ้พพิาทตา่งๆ ของญีปุ่น่

รูปที่2บริเวณหมู่เกาะคูริล (เกาะย่อยทั้ง 4) 

ข้อพิพาทบริเวณหินลีอังคอร์ท
(ตำแหน่งB)
 เป็นข้อพิพาทเรื่องสิทธิการถือครอง
ดินแดนกับประเทศเกาหลีใต้ โดยบริเวณหิน 
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ลีอังคอร์ท หรือ ทะเคะชิมะ ในภาษาญี่ปุ่นนี้ 
เป็นข้อพิพาทในการอ้างสิทธิ์บริเวณโขดหิน 2 
จดุ ซึง่อยูห่า่งจากเกาหลใีต ้ 92 กม. และอยู่
ห่างจากญี่ปุ่น 157 กม. ในทะเลญี่ปุ่น โดย
ญี่ปุ่นได้อ้างกรรมสิทธิ์มาโดยตลอด สำหรับ
เกาหลีใต้ได้อ้างกรรมสิทธิ์ในปี ค.ศ. 1950 
และปัจจุบันประเทศทั้งสองยังไม่สามารถหา
ขอ้ยตุริว่มกนัได ้ สำหรบับรเิวณหนิลอีงัคอรท์นี้
เป็นดินแดนที่มีปลาชุกชุมและอุดมไปด้วยแร่
ธรรมชาติ นอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีบ่อน้ำมัน
ใตท้ะเลอยูอ่กีดว้ย จงึถอืวา่เปน็แหลง่ทรพัยากร
ที่ทั้งสองประเทศอยากจะเข้าไปครอบครอง 


ข้อพิพาทบริเวณหมู่เกาะเซงคาคุ
(ตำแหน่งC)
 บรเิวณหมูเ่กาะเซงคาคนุีเ้ปน็ขอ้พพิาท
ในการอ้างสิทธิ์ครอบครองของ 3 ประเทศ 
ทั้งญี่ปุ่น, จีนและไต้หวัน โดยที่หมู่เกาะแห่งนี้ 
จีนถือว่าเป็นของตนเองอย่างชัดเจน หมู่เกาะ
นี้อยู่ห่างจากไต้หวันไปทางเหนือเพียง 200 
กม. โดยจีนอ้างว่าหมู่เกาะเซงคาคุนี้ได้ถูก
ญีปุ่น่บกุยดึครองไปพรอ้มกบัไตห้วนัในป ี ค.ศ.
1895 แต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 ก็
ต้องคืนเกาะไต้หวัน และหมู่เกาะนี้ให้กับจีน
ด้วย (โดยจีนถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของ

รูปที่3 แสดงตำแหน่ง และสภาพบริเวณ 
หินลีอังคอร์ท รูปที่4หมู่เกาะเซงคาคุ ระหว่างศึกษาดูงาน 

หลักสูตรทหารฯ ที่ญี่ปุ่น 
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จีนแผ่นดินใหญ่) ส่วนญี่ปุ่นนั้นได้สหรัฐ-
อเมริกาช่วยสนับสนุน โดยอ้างความชอบ
ธรรมตั้งแต่สมัยที่สหรัฐอเมริกายึดครองเกาะ
โอกินาว่าของญี่ปุ่นอยู่และได้ผนวกเอาหมู่
เกาะเซงคาคุนี้ไว้ด้วย ปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นได้ใช้
กำลังจากหน่วยลาดตระเวนชายฝั่งและกอง
กำลังป้องกันตนเองทางเรือปกป้องหมู่เกาะ
เซงคาคุนี้อยู่ โดยทางรัฐบาลจีนได้มีการเรียก
ร้องให้มีการเจรจาตกลงเรื่องนี้ตลอดมา แต่ก็
ยังไม่มีความชัดเจนจากรัฐบาลญี่ปุ่น 


ขอ้พพิาทเรือ่งเขตเศรษฐกจิจำเพาะ
รอบๆเกาะโอะกโินะโทริ(ตำแหนง่D)
 เป็นข้อพิพาทเรื่องสิทธิการถือครอง
ดินแดนกับจีน ซึ่งปัญหาของทั้งสองประเทศ 

ที่เกิดจากการสำรวจขุดเจาะหาน้ำมันและก๊าซ
ธรรมชาติในเขตพื้นที่ทับซ้อน ในทะเลจีน
ตะวันออก โดยทั้งสองประเทศต่างอ้างกรรม-
สิทธิ์ในการครอบครอง ญี่ปุ่นอ้างพรมแดนโดย
ใช้หลักเขตเศรษฐกิจจำเพาะ (Economic 
Exclusive Zone) เป็นจุดแบ่งเขต ขณะที่
จีนอ้างพรมแดนโดยใช้หลักไหล่ทวีป (Con-
tinental Shelf) เป็นจุดแบ่งเขต โดยบริเวณ
เกาะโอะกโินะโทรนิีม้ขีนาดกวา้ง และยาวเพยีง
1.7 กม. และ 4.5 กม.เท่านั้น 


กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น
 เมือ่มองจากยทุธศาสตรด์า้นการทหาร
ของญี่ปุ่น ที่เน้นยุทธศาสตร์การตั้งรับเพื่อการ
ป้องกันตนเองตามนโยบายการรักษาความ
มั่นคงแห่งชาติของญี่ปุ่น การใช้กำลังในการ
ป้องกันประเทศจึงตั้งอยู่ในมาตรการเชิงรับ 
โดยมีกองกำลังป้องกันตนเองเป็นกำลังหลัก
ในการดูแลรักษาความมั่นคง การจัดรูปแบบ
ของหน่วยปฏิบัติแยกตามภารกิจจะมีลักษณะ
ที่แตกต่างกัน สำหรับกองกำลังป้องกันตนเอง
ทางบกจะมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยทางภาคพื้น 
โดยมีขีดความสามารถในการป้องกันและ
รักษาดินแดนภาคพื้นและการช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ, กอง
กำลงัปอ้งกนัตนเองทางทะเลจะมหีนา้ทีป่กปอ้ง
อธิปไตยทางทะเล โดยมีขีดความสามารถใน
การป้องกันภัยจากเรือดำน้ำและภัยจากทุ่น
ระเบิด, กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศจะ
มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยทางอากาศ โดยมีขีด
ความสามารถในการโจมตีทางอากาศพร้อมทั้ง

รูปที่ 5 หมู่เกาะโอะกิโนะโทริ และการลาดตระเวน
ของหน่วยป้องกันชายฝั่งญี่ปุ่น 
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สามารถให้การสนับสนุนภารกิจของกองกำลัง
ป้องกันตนเองทางบกและกองกำลังป้องกัน
ตนเองทางทะเลได้ ประกอบกับเนื่องจากตาม
บัญญัติของรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นที่กำหนดให้กอง
กำลังป้องกันตนเองมีอาวุธเพียงเพื่อสำหรับ
การป้องกันตนเองเท่านั้น ห้ามมีอาวุธเพื่อการ
รุกรานหรือการสงคราม จึงทำให้กองกำลัง
ป้องกันตนเองของญี่ปุ่น มีขีดความสามารถ
ในการที่จะใช้กำลังเชิงรุก เป็นไปได้ค่อนข้าง
น้อย 
 หลังจากกองกำลังป้องกันตนเองของ
ญี่ปุ่นได้เข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพ 
ในประเทศกัมพูชา เมื่อปี ค.ศ. 1993 นั้น 
บทบาทและภารกจิหนา้ทีข่องกองกำลงัปอ้งกนั
ตนเองของญี่ปุ่นในเวทีโลกก็ได้เปลี่ยนไป การ
เข้าร่วมรักษาสันติภาพและการให้ความช่วย
เหลือด้านสิทธิมนุษยชนจากภัยพิบัติต่างๆ 
ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งของกองกำลังป้องกัน
ตนเองของญี่ปุ่น นอกเหนือจากการรักษา
ความมั่นคงและอธิปไตยของชาติ 
 ในส่วนของการเมืองและบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเอง ก็มีผลโดยตรง
ต่อนโยบายการป้องกันประเทศ อาทิเช่น การ
ที่กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นจะลงมือ
โจมตีฐานจรวดที่อยู่ในแดนของข้าศึกก่อนที่
จะถูกโจมตีหรือมีสัญญาณที่แสดงว่ากำลังจะ
ถูกโจมตีจากฝ่ายข้าศึกนั้น เป็นที่ถกเถียงกัน
ว่าสมควรที่จะกระทำได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่ง
ทางฝ่ายผู้มีอำนาจก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุป
ได้ แน่นอนถ้ากองกำลังป้องกันตนเองของ
ญี่ปุ่นสามารถที่จะกระทำการโจมตีโดยไม่ขัด

ต่อรัฐธรรมนูญเพื่อการป้องกันตนเองก่อนได้ 
บทบาทและหนา้ทีข่องกองกำลงัปอ้งกนัตนเอง
ของญี่ปุ่นก็จะต้องเปลี่ยนไป 
 ญี่ปุ่นนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ผ่านมาแล้ว 64 ปี ก็ไม่เคยปรากฏถึง
การใช้กำลังทางทหารในการแก้ปัญหาความ 
ขัดแย้งหรือสงครามรุกรานประเทศเพื่อนบ้าน
อีกเลย ในช่วงสงครามเกาหลีนั้น ญี่ปุ่นได้ส่ง
เรือกวาดทุ่นระเบิดของหน่วยลาดตระเวน
ชายฝั่งเข้าร่วมปฏิบัติการ, ในสงครามอ่าว
เปอร์เซียก็ได้ส่งเรือกวาดทุ่นระเบิดของกอง
กำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นเข้าร่วม
ปฏิบัติการด้วย ซึ่งเมื่อดูจากอดีตที่ผ่านมา 
กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นนั้น 
ได้เคยส่งกองเรือเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการช่วย
เหลือในภารกิจรักษาสันติภาพ ในที่ต่างๆ 
มากมาย สำหรับกองกำลังป้องกันตนเองทาง
บก และทางอากาศนั้น ณ ปัจจุบันก็ได้มีส่วน
ร่วมในภารกิจ และมีบทบาทสำคัญอย่างมาก
ในภารกิจรักษาสันติภาพ 
 กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นนั้น 
นอกเหนือจากการรบเพื่อป้องกันประเทศ 
และการเข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือในภารกิจ
รักษาสันติภาพแล้ว ก็ไม่เคยมีประสบการณ์ใน
การร่วมรบกับกองทหารต่างประเทศ หรือกอง
กำลังอาสาต่างๆ เลย จึงไม่สามารถที่คาดเดา
ถึงขีดความสามารถในการรบได้อย่างชัดเจน 
 เมื่อครั้งยุคสงครามเย็น ประเทศที่
ญี่ปุ่นถือว่าภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดก็คือ 
ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย ดังนั้นการวาง
กองกำลังโดยเฉพาะกองกำลังป้องกันตนเอง
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นาวาอากาศโท ปัญญา ศรีสิงห์ 

ทางบกก็ได้เน้นการวางกำลังในบริเวณตอน
เหนือของประเทศ แต่เมื่อเกิดการล่มสลาย
ของสหภาพโซเวียตรัสเซีย และตามมาด้วย
การสิ้นสุดยุคสงครามเย็น ภัยคุกคามที่น่า
กลัวของญี่ปุ่นก็ได้เปลี่ยนไป เป็นจีน และ
เกาหลเีหนอืแทน เนือ่งมาจากการขยายอทิธพิล
โดยเฉพาะอำนาจดา้นการทหารของจนี และการ
มีอาวุธนิวเคลียร์ครอบครองของเกาหลีเหนือ 
ทั้งนี้จากการที่ภัยคุกคามเปลี่ยนไปนั้น ทำให้
กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการวางกองกำลังให้
เหมาะสมกับเขตรับผิดชอบแต่ละพื้นที่ใหม่ 
แต่ในทางปฏิบัติการปรับเคลื่อนย้ายฐานทัพที่
มีขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาและงบประมาณค่อน
ข้างสูง ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้อยู่ในระหว่างการ
ดำเนินการ 
 สำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในกอง
กำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นนั้น ส่วนใหญ่จะ
พึ่งพาเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมหนักด้าน
การทหารภายในประเทศญี่ปุ่นเองเป็นหลัก ทั้ง
รถถัง, เรือรบ, เรือดำน้ำ และอากาศยานบาง
ส่วนก็ได้ทำการผลิต และประกอบขึ้นมาใช้
เอง โดยถึงแม้จะมีเครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์
บางชิน้ทีต่อ้งนำแบบ (ซือ้) มาจากตา่งประเทศ
แต่ทั้งหมดก็ได้รับใบอนุญาตมาแล้วทั้งสิ้น 
 กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นใน
ปี ค.ศ. 2009 นั้น มีกำลังพลแบ่งตามอัตรา
บรรจุ และบรรจุจริง โดยยอดรวมกำลังพล
ตามอัตราบรรจุมีทั้ งสิ้ น 248,000 คน 
ประกอบด้วย กองกำลังป้องกันตนเองทางบก 
152,000 คน, กองกำลังป้องกันตนเองทาง

เรือ 46,000 คน, กองกำลังป้องกันตนเอง
ทางอากาศ 47,000 คน ส่วนยอดรวมกำลัง
พลที่ บรรจุ จริ งมีทั้ งสิ้ น 233,000 คน 
ประกอบด้วย กองกำลังป้องกันตนเองทางบก 
144,000 คน, กองกำลังป้องกันตนเองทาง
เรือ 43,000 คน, กองกำลังป้องกันตนเอง
ทางอากาศ 44,000 คน นอกจากนี้ยังมีกำลัง
พลสำรอง 48,000 คน และพนักงาน
กระทรวงป้องกันตนเอง 22,000 คน 
 งบประมาณด้านการทหารของกอง
กำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 2009 
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4.7741 ล้านล้านเยน 
หรือประมาณ 1.72 ล้านล้านบาท (อัตราแลก
เปลี่ยน 0.36 บาท/เยน) ลดลงเมื่อเทียบกับ
ปีที่แล้ว 0.1% โดยถือเป็นสัดส่วน 0.94% 
ของ GDP โดยตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 เป็นต้น
มา ญี่ปุ่นได้ลดงบประมาณทางการทหารมา
เรื่อยๆ เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนร้อยละของ 
GDP ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านต่างมีแนว
โนม้ในการเพิม่งบประมาณด้านการทหารสูงขึ้น
เรื่อยๆ  
 ทัง้นีเ้มือ่เปรยีบเทยีบการใชง้บประมาณ
ด้านการทหารของประเทศต่างๆ ที่สำคัญ ตั้ง
แต่ปี ค.ศ. 1999 – 2008 ตลอดระยะเวลา 
10 ปีที่ผ่านมาจะพบว่า จีนมีสัดส่วนในการใช้
งบประมาณด้านการทหารเพิ่มขึ้น 194%, รัส
เซียเพิ่มขึ้น 172%, เกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 52% 
ในขณะที่ญี่ปุ่นเองลดลง 1.7% แต่ถ้านำงบ
ประมาณด้านการทหารมาคำนวณโดยอิงตาม
ค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐแล้วพบว่าในปี ค.ศ. 
2008 ประเทศที่ใช้งบประมาณด้านการทหาร
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สูงที่สุดเรียงลำดับได้ดังนี้ 1. สหรัฐอเมริกา 
(7.1 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ), 2. จีน (1.2 
แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐ), 3. รัสเซีย (7 
หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ), 4. อังกฤษ (5.5 
หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ), 5. ฝรั่งเศส (5.4 
หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ), และ 6. ญี่ปุ่น 
(4.1 หมื่นล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ตามลำดับ 

บทบาทของกองกำลังป้องกันตนเอง
ทางอากาศ
 กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศ
ได้ถูกก่อตั้งมาร่วมกว่าครึ่งทศวรรษแล้ว โดย
ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนมาโดยตลอด 
มีหน้าที่หลักในการปกป้องน่านฟ้า และ
อธิปไตยของญี่ปุ่นจากภัยคุกคามทั้งปวง ทั้ง
ในเวลากลางวันและกลางคืน นอกจากนี้ยังมี
บทบาทที่สำคัญต่อการรักษาสันติภาพ และ
ความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ตามสถาน-
การณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน 
 หลักในการปกป้องน่านฟ้า และ
อธิปไตยของญี่ปุ่นของกองกำลังป้องกันตน 
เองทางอากาศนั้นจะยึดถือในกรอบนโยบาย
การรักษาความมั่นคงโดยใช้เป็นมาตรการเชิง
รับ กล่าวคือญี่ปุ่นจะไม่สามารถใช้กำลังในการ
เขา้โจมตใีนแดนขา้ศกึกอ่น เนือ่งจากบทบญัญตัิ
ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดห้ามญี่ปุ่นคุกคาม 
หรอืใชก้ำลงัเพือ่แกไ้ขขอ้พพิาทระหวา่งประเทศ
ดงันัน้ความมปีระสทิธภิาพสงูของระบบปอ้งกนั
ภัยทางอากาศตามมาตรการเชิงรับ และขีด
ความสามารถของอากาศยานใน  กองกำลงั
ป้องกันตนเองทางอากาศจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่

สำคัญที่สุดในการตั้งรับเพื่อการป้องกันตนเอง
จากภัยคุกคาม 

การจัดหน่วย
 กองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศ
เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกระทรวงป้องกันตนเอง 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป้องกันตนเอง 
(Minister of Defense) เป็นผู้รับผิดชอบ 
ปัจจุบันคือ นายโทชิมิ คิตะซาว่า (Mr. 
Toshimi KITAZAWA) และมีผู้บัญชาการ
ทหารอากาศเป็นฝ่ายเสนาธิการของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงป้องกันตนเอง (Chief of 
Staff) ปัจจุบันคือ พลอากาศเอกเคนอิชิโร่  
โฮกาโซโนะ (AM.Ken-ichiro HOGAZONO)
 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงปอ้งกนัตนเอง 
ของญี่ปุ่นนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มาจาก    
พลเรือนตามหลักของการควบคุมโดยพลเรือน 
(Civilian Control) และในกองกำลงัปอ้งกนั
ตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นนั้นจะมีนายทหาร
ยศพลอากาศเอกอยู่ท่านเดียว คือผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ สำหรับกองบัญชาการกองทัพ
อากาศ (Air Staff Office) จะตั้งอยู่ในเขต
อิชิกาย่า (Ichigaya) ในกรุงโตเกียว โดยมี
การจัดหน่วยของกองกำลังป้องกันตนเองทาง
อากาศจะแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ๆ ได้ 11 
ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย 
 1. ส่วนบัญชาการการรบ  
  (Air Defense Command)  
 2. ส่วนบัญชาการสนับสนุน  
  (Air Support Command)  
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 3. ส่วนการฝึกและศึกษา  
  (Air Training Command)  
 4. ส่วนการพัฒนาและทดสอบ  
  (Air Development and Test 

Command)
 5. ส่วนบัญชาการระบบจัดหาอะไหล่ 

(Air Materiel Command 
Headquarters)

 6. ส่วนดูแลระบบสื่อสาร (อยู่ที่
เมือง Ichigaya)  

 7. กองดุริยางค์ส่วนกลาง (อยู่ที่
เมือง Tachikawa) 

 8. กองธุรการส่วนกลาง (อยู่ที่เมือง 
Ichigaya)

 9. โรงเรียนนายทหาร (อยู่ที่เมือง 
Meguro)

 10. ส่วนขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม 

 11. โรงพยาบาลทหาร (อยู่ที่ เมือง 
Misawa, Gifu, Naha) 


อากาศยานที่สำคัญ
 กองกำลงัปอ้งกนัตนเองทางอากาศของ
ญี่ปุ่นมีเครื่องบินที่ประจำการอยู่ตามฝูงบิน
ต่างๆ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย เครื่องบิน
รบ F-15J/DJ จำนวน 203 เครื่อง ซึ่งมี
จำนวนมากเป็นอันดับที่ 2 จากประเทศที่ใช้
เครื่องบินรบประเภทนี้ รองจากสหรัฐอเมริกา 
เครื่องบินรบชนิดนี้ญี่ปุ่นผลิตขึ้นใช้เองโดย 
ซื้อแบบมาจากสหรัฐอเมริกา, เครื่องบินรบ 
F-2A/B จำนวน 94 เครื่อง โดยเครื่องบิน

รบประเภทนี้ได้ถอดแบบมาจาก เครื่องบินรบ 
F-16 แต่ได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดย
บริษัทอุตสาหกรรมการบินของญี่ปุ่นเอง โดย
คาดว่าจะสามารถนำเครื่องบินรบ F-2A/B 
นี้เข้าประจำการได้ทั้งหมด ภายในปี ค.ศ. 
2011, เครื่องบินรบ F-4E จำนวน 120 
เครื่อง เนื่องจากเครื่องบินรบชนิดนี้ได้ผ่าน
การใช้งานมานานแล้ว คาดว่าในอนาคตจะมี
การจัดหาเครื่องบินรบที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า
และมีความทันสมัยกว่าเข้ามาทดแทน, เครื่อง
บินแจ้งเตือนล่วงหน้า E-2 จำนวน 13 
เครื่อง, E-767 จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งเมื่อมอง
ดทูีจ่ำนวนของเครือ่งบนิแจง้เตอืนลว่งหนา้แล้ว
จะเห็นได้ว่า กองกำลังป้องกันตนเองทาง
อากาศนั้นมีศักยภาพสูงในการป้องกันภัยทาง
อากาศได้เป็นอย่างดี แต่ด้วยเนื่องจากการ
ขาดเครื่องบินทิ้งระเบิด และจรวดนำวิถีจาก
อากาศสู่พื้น จึงทำให้มีขีดความสามารถใน
การทำลายทางภาคพื้นต่ำ, เครื่องบินตรวจ 
การณ์ RF-4E และ RF-4EJ ซึ่งได้ถูก
ดัดแปลงการให้เหมาะสมกับการใช้งานมาจาก
เครื่องบินรบ F-4E โดยที่เครื่องบินตรวจ 
การณ์ RF-4EJ มีการอุปกรณ์พิเศษทำให้มี
ขีดความสามารถในการสู้รบทางอากาศไดด้ว้ย, 
เครือ่งบนิฝกึ แบบ T-7, T-4 และ T-400, 
เครื่องบินที่ใช้ในภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
แบบ YS-11EA/EB และ EC-1(เพื่อการ
ฝึกฯ), เครื่องบินลำเลียง C-1, C-130H, 
U-4, CH-47, YS-11P, เครื่องบินลำเลียง 
Boeing 747 เพื่อการสนับสนุนภารกิจของ
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นายกรัฐมนตรี และเป็นราชพาหนะของพระ
ราชวงศ์ญี่ปุ่น, เครื่องบินสนับสนุนภารกิจการ
เติมเชื้อเพลิงในอากาศ และการลำเลียงขนส่ง 
KC-767 จำนวน 4 เครื่อง ซึ่งนอกจากการ
สนับสนุนภารกิจดังกล่าวแล้ว เครื่องบิน
ประเภทนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องบิน
โดยสาร 200 ที่นั่งได้ ปัจจุบันประจำการอยู่ที่
หน่วยบินลำเลียงที่ 1 ที่ฐานทัพ Komaki 
จำนวน 2 เครื่อง และคาดว่าจะสามารถนำ
เครื่องเข้าประจำการได้ทั้งหมดภายในปี ค.ศ. 
2010 

การป้องกันภัยทางอากาศ
 Base Air Defense Ground 
Environment System (BADGE) หรือ 
Japan Aerospace Defense Ground 
Environment System (JADGE) เป็น
ระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติที่จะทำให้การ 
สั่งการจากส่วนบังคับบัญชาเป็นไปได้อย่าง
รวดเร็ว และสามารถติดตามเฝ้าดูสถานการณ์
ได้อย่างใกล้ชิด ระบบเตือนภัยอัตโนมัตินี้ถือ
ได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในภารกิจปกป้องน่านฟ้า 
และอธิปไตยของกองกำลังป้องกันตนเองทาง
อากาศของญี่ปุ่น  
 ระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติได้เริ่ม
ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1968 ปัจจุบัน
บริษัทนิปปองเด็งกิของญี่ปุ่นเป็นผู้ดูแล และ
รักษาระบบฯ ในระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัตินี้ 
ประกอบด้วยสถานีเรดาร์ 28 สถานีทั่ว
ประเทศ และมีศูนย์บัญชาการ 4 ศูนย์ อยู่ที่ 
Misawa, Iruma, Kasuga และ Naha 

เชื่อมต่อการสื่อสารเข้ากับ ศูนย์ปฏิบัติการ
ทางอากาศ ที่ Fuchu โดยมีหน้าที่พิสูจน์ฝ่าย 
และค้นหาเป้าหมายของข้าศึกเพื่อโจมตีโดย
เครื่องบินรบ หรือจรวดนำวิถีจากพื้นสู่อากาศ 
ในกรณีที่ไม่สามารถพิสูจน์ฝ่ายหรือสัญชาติ
ของเครื่องบินได้ กองกำลังป้องกันตนเองทาง
อากาศก็จะส่งเครื่องบินรบบินเข้าประกบ และ
บังคับให้เครื่องบินที่รุกล้ำน่านฟ้าเข้ามานั้นบิน
ถอยออกไป หรือบังคับให้ร่อนลงจอด โดย
อำนาจในการสั่งการอยู่ที่ผู้บัญชาการกองกำลัง
ป้องกันภัยภาคต่างๆ  

ระบบต่อต้านขีปนาวุธBMD
(Theballisticmissiledefense)
 ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกต่างหวาดกลัว
กับภัยคุกคามจากขีปนาวุธที่มีอำนาจในการ
ทำลายลา้งสงู (Weapon of Mass Destruction
: WMD) และแทบจะไม่มีข้อจำกัดในด้าน
พสิยั (ระยะทาง) ของการทำลายจากขปีนาวธุ 
นำวิถีทั้งพิสัยใกล้, กลาง และไกล ประเทศ
ญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกัน เนื่องจากมีความระแวง 
และหวาดกลัวกับภัยคุกคามในลักษณะนี้ที่
อาจจะเกิดขึ้นกับตน โดยอ้างว่าเกาหลีเหนือ
ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ใกล้กันกับญี่ปุ่นได้ลักลอบ
ทำการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ เพื่อจะนำไปสู่
การผลิต และครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มี
ขีดความสามารถในการโจมตีเกาะญี่ปุ่นได้ 
โดยที่เบื้องลึกนั้นญี่ปุ่นอาจมีความหวาดระแวง
ต่อการที่จะถูกโจมตีโดยขีปนาวุธจากจีนมาก
กว่า ดังนั้นญี่ปุ่นจึงต้องมีการหาแนวทางใน
การป้องกันโดยการใช้ระบบต่อต้านขีปนาวุธ 
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BMD ซึ่งได้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
และได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาเข้า
มาประจำการ ถึงแม้ว่าจะต้องแลกด้วยงบ
ประมาณที่สูงมากก็ตาม นอกจากนี้ยังได้รับ
เสียงคัดค้าน และไม่เห็นด้วยจากประเทศรอบ
ข้างโดยเฉพาะจีน และเกาหลีใต้ที่ไม่ต้องการ
ให้สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาท และมีอำนาจ
ชี้นำในภูมิภาคนี้มากเกินไป 


ตอ้งวางยทุธศาสตรด์า้นการทหารตามมาตรการ
เชิงรับ และจากนโยบายการรักษาความมั่นคง
ของญี่ปุ่นนั้น จะเห็นได้ว่ากองกำลังป้องกัน
ตนเองของญี่ปุ่นนอกจากจะมีหน้าที่ในการ
รักษาความมั่นคง และปกป้องอธิปไตยของ
ชาติแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญต่อการสร้าง 
และรักษาสันติภาพของโลก โดยการอุทิศตน
เข้าร่วมในปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ และความ
มั่นคงระหว่างประเทศในภารกิจต่างๆ         
 การปกป้องอธิปไตยของญี่ปุ่นนั้น 
เป็นหน้าที่สำคัญของกองกำลังป้องกันตนเอง 
โดยเฉพาะการป้องกันภัยทางอากาศของกอง
กำลังป้องกันตนเองทางอากาศ และการอาศัย
ข้อตกลงในความร่วมมือด้านความมั่นคง
ระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกามาเป็นแรงสนับ 
สนุน ซึ่งเมื่อดูจากแนวโน้มของภัยคุกคามใน
รูปแบบต่างๆ ประกอบกับปัญหากรณีข้อ
พิพาทด้านเขตแดนระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศ
รอบบ้านด้วยแล้ว จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเองมี
ความหวาดระแวงตอ่จนี และเกาหลเีหนอืคอ่น
ขา้งสงู สำหรบัจนีนัน้ ญีปุ่น่มคีวามหวาดระแวง
และหวาดกลวักบัการทีจ่นีมกีารเพิม่งบประมาณ
ดา้นการทหารเปน็อยา่งมากในระยะหลงัๆ และ
การที่จีนกำลังจะก้าวเข้ามาเป็นมหาอำนาจ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งมีการเพิ่มบทบาท และ
อิทธิพลในเวทีโลก นอกจากนี้การที่สหรัฐ-
อเมรกิาไดเ้ขา้มามคีวามสมัพนัธอ์ยา่งแนน่แฟน้
กับจีนมากขึ้น (ตามนโยบายด้านการต่าง
ประเทศของประธานาธิบดีบารัค โอบามา) 
อีกทั้งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนเองยังมีความขัด
แย้งเรื่องผลประโยชน์ของชาติในพื้นที่ทับซ้อน

รูปที่6 ระบบต่อต้านขีปนาวุธ BMD  
(The ballistic missile defense)

สรุป
 จากการศึกษาเกี่ยวกับบทบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่นในมาตรา 9 ที่กำหนด
ขอบเขตในการดำเนินนโยบายต่างๆ ของ
ญี่ปุ่น โดยเฉพาะข้อจำกัดในด้านยุทธศาสตร์
การเตรียมกำลัง และใช้กำลังทางทหารที่มิอาจ
จะกระทำได้โดยอิสระ นอกจากนี้การที่กอง
กำลังทางทหารของญี่ปุ่นที่ได้ถูกลดบทบาทลง
เหลือเพียงเพื่อใช้ในการป้องกันตนเองเท่านั้น 
ส่งผลให้กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น
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ทางทะเลที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ กรณีข้อ
พิพาทเรื่องเศรษฐกิจจำเพาะรอบๆ เกาะ
โอะกิโนะโทริ และกรณีข้อพิพาทบริเวณหมู่
เกาะเซงคาคุ 
 สำหรับประ เทศเกาหลี เหนือนั้ น 
ญี่ปุ่นหวาดระแวงในเรื่องโครงการทดลองอาวุธ
นิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือที่จะนำไปสู่การผลิต 
และครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ที่มีขีดความ
สามารถในการโจมตีเกาะญี่ปุ่นได้ในเวลาไม่กี่
นาที โดยที่ญี่ปุ่นคิดว่ามหาอำนาจทั้งจีน และ
รัสเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเกาหลีเหนือที่ถึงแม้
จะไม่แสดงทีท่าในการสนับสนุนแต่ก็ไม่มีท่าที
ในการยับยั้ง หรือใช้มาตรการตอบโต้ในเรื่อง
โครงการทดลองอาวธุนวิเคลยีรข์องเกาหลเีหนอื
ตามมติของนานาชาติเช่นกัน  
 นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่สนิทใจ
เท่าใดนัก แม้ว่าประเทศทั้งสองจะมีความ
สัมพันธ์ และมีข้อตกลงร่วมมือด้านการทหาร
กับสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดด้วยกันทั้งคู่
ก็ตาม แต่สืบเนื่องจากคดีทางประวัติศาสตร์
ในการรุกรานเกาหลีใต้ของญี่ปุ่น และปัญหา
ข้อพิพาทในการอ้างสิทธิครอบครองดินแดน
ตามแนวโขดหินลีอังคอร์ท (ทะเคะชิมะ)  

อาจเป็นประเด็นทำให้ เกิดความขัดแย้งที่
รุนแรงขึ้นมาได้ 
 จากปัญหาความขัดแย้งประเด็นข้อ
พิพาทเรื่องสิทธิการถือครองดินแดนต่างๆ 
ของญี่ปุ่นกับประเทศรอบบ้านส่งผลให้การวาง
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และนโยบายด้าน
การป้องกันประเทศของญี่ปุ่นถูกหยิบยกขึ้นมา
ปรับปรุงแก้ไข เช่น การปฏิรูปโครงสร้าง และ
สายการบังคับบัญชาของกระทรวงป้องกัน
ตนเอง (กระทรวงกลาโหม), การวางระบบ
การป้องกันภัยทางอากาศให้มีความทันสมัย 
และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เพื่อป้องกันภัย
คุกคามในหลายมิติ ซึ่งก็ถือเป็นส่วนหนึ่งใน
มาตรการการปรับปรุง และเพิ่มศักยภาพ
ของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นในการ
ป้องกันประเทศ นอกจากนี้การเพิ่มบทบาท
ของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นในการ
เข้าร่วมการรักษาสันติภาพของโลก และการ
ร่วมมือในการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคนั้น 
ทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้เป็นที่ยอมรับต่อสายตา
ชาวโลก และเป็นมาตรการหนึ่งในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี และแสดงออกซึ่งศักยภาพ
ของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น  
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ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติด้านการทหารของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศญี่ปุ่น
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