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10    Part 1  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับญี่ปุ่น

Q	ญี่ปุ่นเป็นประเทศแบบไหน

A	ลักษณะพิเศษของญ่ีปุ่นท่ีควรจับตามองมากท่ีสุด คือเป็นประเทศ 

ที่เป็นหมู่เกาะ สิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงทางด้านภูมิศาสตร์เท่านั้น มีหลายคน

เชื่อว่าการใช้ชีวิตอยู่บนเกาะจะส่งผลต่อแนวความคิดของผู้คนที่อาศัย

อยู่ที่นั่น ตัวอย่างเช่น กล่าวกันว่า คนญี่ปุ่นมีพื้นฐานนิสัยของประเทศ

หมู่เกาะ และยังเช่ือว่าตนเป็นบุคคลพิเศษ ในบางคร้ังพวกเขาจึงไม่ยอมรับ

คนภายนอกเข้าสู่สังคมของตัวเอง

 ประเทศหมู่เกาะอย่างญี่ปุ่นนั้น มีวัฒนธรรมเฉพาะของตัวเอง และ

บางอย่างก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก อย่างกิโมโนและนินจา

 คนจำานวนมากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นผ่านการชม

ภาพยนตร์ซามูไร มีการนำาหนังสือเรื่อง “โชกุน” มาสร้างเป็นภาพยนตร์

ในปี ค.ศ. 1980 หลังจากนั้นมีการฉายภาพยนตร์เรื่อง “เดอะ ลาสต์

ซามูไร” ในปี ค.ศ. 2003 และได้รับความนิยมในฐานะที่เป็นผลงานที่

กล่าวถึงญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องใดก็มักจะขาดความถูกต้อง 

1-11 ข้อเท็จจริงและตัวเลขพื้นฐาน

ต
ัว
อ
ย
่าง



 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับญี่ปุ่น　11

ไปเสียทุกเรื่อง แต่ก็ถือว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความสนใจครั้งสำาคัญ

ต่อญี่ปุ่นได้

 ญ่ีปุ่นยังมีช่ือเสียงในด้านการ์ตูนและแอนิเมช่ันด้วย ผู้คนในประเทศ

ส่วนใหญ่เม่ือโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว มักจะหมดความสนใจในการ์ตูนไป การ์ตูน 

ส่วนมากจึงสร้างขึ้นเพื่อเด็ก ๆ เป็นหลัก แต่ทว่าในญี่ปุ่นนั้นแม้กระทั่ง

ผู้ใหญ่เองก็มีกลุ่มผู้ชื่นชอบการ์ตูนและแอนิเมชั่นอยู่เป็นจำานวนมาก 

ด้วยเหตุนี้การ์ตูนและแอนิเมชั่นของญี่ปุ่นจึงมีเนื้อหาสำาหรับกลุ่มผู้ใหญ่

มากกว่า สิ่งนี้ทำาให้ทั้งการ์ตูนและแอนิเมชั่นเป็นที่รู้จักในหลายประเทศ

ทั่วโลก 

 ส่ิงท่ีทำาให้ญ่ีปุ่นมีช่ือเสียงอีกอย่างคือเร่ืองอาหาร ตัวอย่างเช่น มีคน

เป็นจำานวนมากที่เคยกินเต้าหู้ ซูชิ สุกียากี้ หรือเทมปุระ การที่อาหาร

ญ่ีปุ่นได้รับความนิยม ไม่ใช่เพียงเพราะความมีเอกลักษณ์เท่าน้ัน แต่เพราะ

ยังดีต่อสุขภาพด้วย

ต
ัว
อ
ย
่าง



12    Part 1  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับญี่ปุ่น

ประชากรของญี่ปุ่น

Q	ญี่ปุ่นมีประชากรประมาณเท่าไร

A	ญี่ปุ่นมีประชากร 127,600,000 คนในปี ค.ศ. 2012 ซึ่งจัด

อยู่ในอันดับท่ี 10 ของประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก โดยประเทศ 

ที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ได้แก่ จีน 1,354,000,000 คน อันดับ

รองลงมา คือ อินเดีย 1,227,000,000 คน และอันดับ 3 คือ อเมริกา 

314,000,000 คน

 อาจกล่าวได้ว่าญี่ปุ่นมีประชากรจำานวนมากเมื่อเทียบกับความ

กว้างของพื้นที่ประเทศ โดยมีผู้คนอาศัยอยู่ 342 คนต่อ 1 ตารางกิโล- 

เมตร จำานวนนี้พอ ๆ กับประเทศเล็ก ๆ ในทวีปยุโรป ในออสเตรเลียมี

ผู้คนอาศัยอยู่เพียงแค่ 3 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น

 ครึ่งหนึ่งของประชากรญี่ปุ่นจะอาศัยรวมตัวกันใน 3 เมืองใหญ่ คือ 

โตเกียว นาโงย่า และโอซาก้า หากกล่าวเช่นนี้อาจทำาให้คิดไปได้ว่าญี่ปุ่น

เป็นประเทศขนาดเล็กมาก แต่เนื่องจากภูมิประเทศกว่าครึ่งรายล้อมไป

ด้วยภูเขา ผู้คนจึงไปอาศัยกันตามเขตเมืองหลวง

 เมื่อนั่งรถไฟจากโตเกียวมุ่งหน้าสู่เมืองนาโงย่าหรือโอซาก้า จะพบ

ตึกรามบ้านช่องเรียงรายต่อเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ไม่ขาดสาย จนอาจเกิด

ความรู้สึกว่าท่ีญ่ีปุ่นน้ันมีเพียงแค่ตึกเท่าน้ันหรือ แต่ทว่าหากลองน่ังรถยนต์

หรือรถไฟเส้นทางสายท้องถิ่นออกท่องเที่ยวดูแล้ว คุณจะพบเทือกเขา

อันอุดมสมบูรณ์รวมท้ังธรรมชาติของญ่ีปุ่นในทันที อันท่ีจริงแล้วมีสถานท่ี
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มากมายที่คุณสามารถตั้งแคมป์ ตกปลา หรือเดินเขาได้ โดยสามารถ

เดินทางจากใจกลางโตเกียวไปเพียงแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น

Q	ประชากรของญี่ปุ่นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

A	ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีประชากรลดลง 

เน่ืองจากในทุก ๆ ปีมีทารกเกิดใหม่เพียงแค่ 1,100,000 คน ย่ิงไปกว่าน้ัน

ยังคาดการณ์กันว่าตัวเลขดังกล่าวอาจจะมีการลดจำานวนลงไปอีก

 เมื่อเทียบจำานวนประชากรชายหญิงตอนแรกเกิดแล้ว จะพบว่ามี

ผู้ชาย 1.05 คนต่อผู้หญิง 1 คน แต่เมื่อถึงอายุ 65 ปีแล้ว กลับพบว่า

จะมีผู้ชายเพียงแค่ 0.72 คนต่อผู้หญิง 1 คน ประชากรทั้งหมดจึงมี

อัตราส่วนเปรียบเทียบเป็นผู้ชาย 0.96 คนต่อผู้หญิง 1 คน

 ปัญหาใหญ่เกี่ยวกับประชากรญี่ปุ่นในขณะนี้ คือ ปัญหาการเพิ่มขึ้น

ของผู้สูงอายุ ซ่ึงแม้ว่าจำานวนประชากรจะลดลงจริง แต่ประชากรผู้สูงวัย

กลับเพิ่มสูงขึ้น กล่าวกันว่า ประมาณ 24.1% ของประชากรทั้งหมด   

ในปัจจุบันเป็นประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
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14    Part 1  ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับญี่ปุ่น

ภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่น

Q	ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เล็กจริงหรือ

A	ผมยังจำาได้ว่าคร้ังแรกท่ีมาญ่ีปุ่น ใครสักคนบอกกับผมว่า “ญ่ีปุ่น 

เป็นประเทศที่แคบนะ” ซึ่งฟังดูก็เข้าทีเพราะว่ารูปลักษณ์ของประเทศมี

ลักษณะเป็นแนวยาว แต่ถึงตอนนี้ผมกลับคิดว่าเขาคนนั้นคงอยากจะ 

พูดว่า “ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เล็ก” มากกว่า เพราะในภาษาญี่ปุ่นคำาที่มี 

ความหมายว่า แคบ ( ) ยังให้ความหมายว่า เล็ก ได้ด้วย จึงมีบ้าง

ที่อาจแปลว่า แคบ อยู่บ่อย ๆ  สำาหรับผู้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่แล้ว 

คำาว่า narrow country (ประเทศแคบ) ในบางครั้งอาจมีความหมาย

ว่า เป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มาก แต่มีความกว้างไม่มากนัก

 เม่ือพิจารณาจากจำานวนตัวเลขท่ีได้กล่าวไปแล้ว ญ่ีปุ่นไม่ใช่ประเทศ 

ขนาดเล็กเลย เน่ืองจากญ่ีปุ่นมีพ้ืนท่ี 377,880 ตารางกิโลเมตร (146,000 

ตารางไมล์) ซึ่งใหญ่กว่าอิตาลีและเยอรมนี กระทั่งเกาะฮอนชูซึ่งเป็น

เกาะหลักนั้นยังกว้างกว่าอังกฤษเสียอีก

 แน่นอนว่ายังมีประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าญี่ปุ่นอีกหลายประเทศ 

โดยพื้นที่ญี่ปุ่นเป็นเพียง 1 ใน 25 ส่วนของจีนและอเมริกาต
ัว
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Q	ญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่ ไหน

A	ญี่ปุ่นเป็นหมู่เกาะแนวยาวตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของมหาสมุทร

แปซิฟิกตอนเหนือ และขนาบกับด้านตะวันออกของทวีปเอเชีย

 เมื่อวัดความยาวจากทางตะวันออกเฉียงเหนือไปจรดตะวันตก

เฉียงใต้แล้ว จะมีระยะทาง 3,798 กิโลเมตร (2,360 ไมล์) หากเรา

เคลื่อนญี่ปุ่นไปอยู่บริเวณริมชายฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ

แล้ว ญี่ปุ่นจะกินพื้นที่จากทางตอนเหนือของเมืองมอนทรีออล ประเทศ

แคนาดาไปจนถึงทางตอนใต้ของเมืองแจ็กสันวิลล์ รัฐฟลอริดา

 โตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวงนั้น ตั้งอยู่ในแนวเส้นรุ้งเดียวกับเมือง   

ชิงเต่าของจีน เมืองเตหะรานของอิหร่าน สาธารณรัฐมอลตาในทะเล

เมดิเตอร์เรเนียน ช่องแคบยิบรอลตาร์ และหุบเขาแกรนแคนยอน ทั้ง

ยังตั้งอยู่ในแนวเส้นแวงเดียวกับเกาะนิวกินี และใจกลางของออสเตรเลีย

 ญี่ปุ่นถูกล้อมรอบด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลญี่ปุ่น ประเทศที่

อยู่ใกล้ญี่ปุ่นมากที่สุดไล่เรียงจากทางตะวันตกขึ้นไปยังทางเหนือ ได้แก่ 

จีน เกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ และรัสเซียต
ัว
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