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เมืองหลวง โตเกียว 

 

ท่ีต้ัง ทางตะวันออกของทวีปเอเชียและตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟ>กระหว?างเส@นละติจูดที่ 

20-45 องศาเหนือ เส@นลองจิจูดท่ี 123-154 องศาตะวันออก พ้ืนท่ี 377,972 ตร.กม. (0.3% ของพ้ืนท่ีโลก) 

ประกอบด@วย เกาะใหญ?ท่ีสำคัญ คือ ฮอกไกโด (83,424 ตร.กม.) ฮอนชู (231,231 ตร.กม.) ชิโกกุ (18,804 ตร.

กม.) คิวชู (42,232 ตร.กม.) และโอกินาวา (2,281 ตร.กม.) ส?วนพ้ืนท่ีชายฝ_`งทะเลยาว 33,889 กม. 
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อาณาเขต 

 ทิศเหนือ มีทะเลโอคอตสคaก้ันระหว?างญ่ีปุbนกับรัสเซีย 

 ด@านตะวันตก มีทะเลญ่ีปุbนก้ันระหว?างญ่ีปุbนกับคาบสมุทรเกาหลีและจีน 

 ด@านตะวันออก จรดมหาสมุทรแปซิฟ>ก 

 ทิศใต@ จรดทะเลฟ>ลิปป>นสa 

 

ภูมิประเทศ ต้ังอยู?ในเขตรอยเล่ือนของเปลือกโลก 3 แผ?น ทำให@เกิดแผ?นดินไหวบ?อย และเปdน 1 ใน 10 

ของประเทศที่มีภูเขาไฟมากที่สุด (ฟูจิสูง 3,776 ม.) พื้นที่ปbา 250,000 ตร.กม. (67%) พื้นที่การเกษตร 

50,000 ตร.กม. (12%) และพื้นที่ปลูกสร@าง 20,000 ตร.กม. (5%) มีแม?น้ำรวม 10 สาย แม?น้ำชินาโนะ

ยาวท่ีสุด 367 กม. 

 

ภูมิอากาศ ภาคเหนือ (เขตฮอกไกโดและชายฝ_`งทะเลญ่ีปุbน) อากาศหนาวเย็นตลอดปi ฤดูหนาว หิมะตกมาก 

ที่ราบสูงตอนกลาง อุณหภูมิระหว?างฤดูร@อนกับฤดูหนาวต?างกันมาก ภาคตะวันออก (บริเวณชายฝ_`ง

มหาสมุทรแปซิฟ>ก) อากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว หิมะตกไม?มาก ฤดูร@อนอากาศร@อนช้ืน หมู?เกาะทางตะวันตกเฉียงใต@ 

อากาศก่ึงเขตร@อน ฝนตกหนัก มีพายุไต@ฝุbนพัดเข@าใกล@ญ่ีปุbนปiละประมาณ 11 ลูก มี 4 ฤดู ฤดูใบไม@ผลิ (มี.ค.-พ.ค.) 

อากาศอบอุ?น ฤดูร@อน (มิ.ย.-ส.ค.) ฝนตกและร@อนจัดในช?วงต@นฤดู ฤดูใบไม@ร?วง (ก.ย.-พ.ย.) อากาศอุ?น และ

ฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) มีหิมะตก 

 

ประชากร 124.83 ล@านคน (ต.ค.2565) จำนวนประชากรญ่ีปุbนเม่ือปi 2565 มีมากเปdนอันดับ 11 ของโลก 

คิดเปdน 1.6% ของประชากรโลก แต?มีแนวโน@มลดลงอย?างต?อเน่ืองจากป_ญหาสังคมผู@สูงอายุและอัตราการเกิดต่ำ 

ส?งผลให@ญี ่ปุ bนเผชิญกับสภาวะขาดแคลนแรงงานเฉพาะอย?างยิ่งแรงงานภาคการบริการและภาคเกษตร 

รัฐบาลญี่ปุbนจึงมีนโยบายเป>ดรับแรงงานต?างประเทศมากขึ้น โดยปรับปรุงกฎหมายขยายระยะเวลาการ

พำนักอยู?ญี่ปุbนแก?แรงงานต?างชาติเม่ือปi 2561 เพ่ือดึงดูดแรงงานต?างชาติ คาดว?าจะมีแรงงานต?างชาติเพ่ิมข้ึนเปdน 

345,000 คน ในปi 2568 นอกจากน้ี ญ่ีปุbนยังดำเนินนโยบายขับเคล่ือนเศรษฐกิจด@วยผู@หญิง (Womenomics) 

โดยสนับสนุนให@ผู@หญิงเข@าสู?ตลาดแรงงานและเพ่ิมโอกาสการเติบโตทางการทำงานมากข้ึน เพ่ือแก@ไขป_ญหา  

ขาดแคลนแรงงานและเตรียมความพร@อมรับมือสังคมผู@สูงอายุ 

 

ศาสนา ญี่ปุbนไม?มีศาสนาประจำชาติ และไม?มีการสำรวจผู@นับถือศาสนาอย?างเปdนทางการ ทั้งนี้ 

คนญี่ปุbนส?วนใหญ?ไม?นับถือศาสนาใดเลย ส?วนผู@ที่นับถือศาสนามีประมาณ 39 % แบ?งเปdนศาสนาพุทธและ

ชินโต 37% ศาสนาคริสตa 1% และอ่ืน ๆ 1% 

 

ภาษา ภาษาญ่ีปุbนเปdนภาษาราชการ 
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การศึกษา ประชากรอายุ 15 ปiข้ึนไป มีอัตราการรู@หนังสือ 99.9% ระบบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปi และ

การศึกษาระดับสูง 3 ปi รวมท้ังระบบ 12 ปi แบ?งออกเปdน ระดับประถมศึกษา 6 ปi ระดับมัธยมศึกษาตอนต@น 3 ปi 

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปi 

 

การก0อต้ังประเทศ การปกครองของญ่ีปุbนแบ?งเปdนยุคโบราณและยุคป_จจุบัน ยุคป_จจุบันเร่ิมในสมัย

จักรพรรดิเมจิ มีการปฏิรูปการเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม มีการติดต?อกับชาติตะวันตก 

นโยบายชาตินิยม ทำให@ญี่ปุbนรุกรานประเทศเพื่อนบ@านและเข@าร?วมในสงครามโลกครั้งที่ 2 แต?เมื่อญี่ปุbน

ประกาศแพ@สงครามเม่ือ 14 ส.ค.2488 ทำให@ญ่ีปุbนตกอยู?ภายใต@การดูแลของกองกำลังพันธมิตร นำโดยสหรัฐฯ    

ซึ ่งได@ร?างรัฐธรรมนูญให@ญี ่ปุ bน โดยจำกัดบทบาทของกองทัพญี่ปุ bนไม?ให@ก?อสงครามขึ้นอีกในอนาคต      

ญ่ีปุbนได@รับอำนาจอธิปไตยกลับคืนมาหลังการลงนามสนธิสัญญาซานฟรานซิสโกเม่ือปi 2494 

 

วันชาติ 11 ก.พ. (เปdนวันก?อต้ังประเทศญ่ีปุbน) 

 

การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐสภาเปdนสถาบันสูงสุด และ นรม.เปdนหัวหน@าฝbายบริหาร

สมเด็จพระจักรพรรดิมีฐานะเปdนประมุขรัฐ 

 สถาบันกษัตริยa กษัตริยaญ่ีปุbนดำรงตำแหน?งสมเด็จพระจักรพรรดิ ท่ีป_จจุบันมีเพียงพระองคaเดียว

ในโลก และมาจากพระราชวงศaท่ีดำรงตำแหน?งสืบทอดต?อเน่ืองนานท่ีสุดในโลกกว?า 2,600 ปi หลังจากส้ินสุด

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 บทบาทและพระราชอำนาจของสมเด็จพระจักรพรรดิถูกจำกัดโดยรัฐธรรมนูญท่ีประกาศใช@

ต้ังแต? 3 พ.ค.2490 ให@เปdนเพียงสัญลักษณaของประเทศและความเปdนหน่ึงเดียวกันของประชาชน รัฐธรรมนูญ

มาตรา 6 ระบุให@ทรงสามารถแต?งตั้ง นรม.ตามที่รัฐสภาเสนอ และแต?งตั้งประธานผู@พิพากษาศาลฎีกา

ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอ และมาตรา 7 สมเด็จพระจักรพรรดิมีพระราชกรณียกิจดังกล?าวน้ีได@ โดยอาศัย

คำแนะนำและอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ได@แก? 1) ประกาศแก@ไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย คำส่ังคณะรัฐมนตรี 

และสนธิสัญญาต?าง ๆ 2) เรียกประชุมรัฐสภา 3) ยุบสภาผู@แทนราษฎร 4) ประกาศรายช่ือสมาชิกสภาผู@แทนราษฎร 

5) ลงพระปรมาภิไธยในคำส่ังแต?งต้ัง หรือถอดถอนรัฐมนตรี หรือเจ@าหน@าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

รวมทั้งแต?งตั้งเอกอัครราชทูต 6) ลงพระปรมาภิไธยในการนิรโทษกรรม อภัยโทษ เลื่อนการประหาร และ

การคืนสิทธิต?าง ๆ 7) พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณa  8) ลงพระปรมาภิไธยท่ีเก่ียวกับการให@สัตยาบัน 

และเอกสารการทูตอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 9) รับคณะทูตและพระราชอาคันตุกะ และ 10) ประกอบพระราชพิธี 

 ป_จจุบันสมเด็จพระจักรพรรดิของญ่ีปุbน คือ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะหรือสมเด็จพระจักรพรรดิ

องคaท่ี 126 (เสด็จข้ึนครองราชย�เม่ือ 1 พ.ค.2562 และเปdนการเร่ิมนับรัชสมัยเรวะป�ท่ี 1) พระองคaประสูติ

เม่ือ 23 ก.พ.2503 ทรงได�รับการสถาปนาเปdนมกุฏราชกุมารเม่ือ 23 ก.พ.2534 ทรงสำเร็จการศึกษาด@าน

ประวัติศาสตรaในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยกะกุชูอิน และทรงศึกษาต?อท่ีวิทยาลัยมอรa

ตันแห?งมหาวิทยาลัยออกซaฟอรaด ซ่ึงเปdนรัชทายาทในราชวงศaญ่ีปุbนพระองคaแรกท่ีสำเร็จการศึกษาจาก
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ต?างประเทศ ทรงอภิเษกสมรสกับนางสาวมาซาโกะ โอวาดะ สามัญชนและเปdนนักการทูตประจำกระทรวงการ

ต?างประเทศ เม่ือ 9 มิ.ย.2502 มีพระราชธิดาเพียงพระองคaเดียว คือ เจ@าหญิงไอโกะ 

 ปi 2563 ญ่ีปุbนจัดพระราชพิธีสถาปนาเจ@าชายฟูมิฮิโตะแห?งอากิชิโนะเปdนมกุฏราชกุมารอากิชิโนะ 

เม่ือ 8 พ.ย.2563 อย?างไรก็ดี ราชวงศaญ่ีปุbนกำลังเผชิญกับวิกฤติเร่ืองการสืบราชสมบัติ เน่ืองจากกฎมณเฑียรบาล

ของญ่ีปุbนปi 2490 ระบุให@ผู@สืบราชสมบัติจะต@องเปdนพระราชโอรสพระองคaใหญ?เท?าน้ัน แต?ป_จจุบันราชวงศa

ญ่ีปุbนเหลือพระราชวงศaฝbายหน@า (บุรุษ) เพียง 3 พระองคa คือ มกุฏราชกุมารอากิชิโนะ (พระอนุชาในสมเด็จพระ

จักรพรรดินารุฮิโตะ) เจ@าชายฮิซาฮิโตะแห?งอากิชิโนะ (พระโอรสในมกุฏราชกุมารอากิชิโนะและว?าท่ีองคaรัชทายาท

อันดับท่ี 2) และเจ@าชายมาซาฮิโตะ (พระอนุชาในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ) จึงเกิดข@อถกเถียงเร่ืองการแก@ไข    

กฎมณเฑียรบาลให@ผู@สืบราชสมบัติเปdนพระราชโอรสหรือพระราชธิดาพระองคaใหญ?ก็ได@ รวมถึงเห็นควรให@    

เจ@าหญิงทุกพระองคaมิต@องลาออกจากฐานันดรศักดิ์หากเสกสมรสกับสามัญชน และสถาปนาคืนพระยศ

ให@กับพระราชวงศaฝbายในท่ียังทรงมีพระชนมaอยู?กลับมาดำรงพระยศเดิมได@ 

 ฝbายบริหาร : นรม.เปdนประธาน มาจากการคัดเลือกของรัฐสภาตามมติของรัฐสภา ซ่ึงในทางปฏิบัติ

จะเปdนหัวหน@าพรรคเสียงข@างมาก กรณีรัฐบาลมาจากพรรคการเมืองเสียงข@างมากในรัฐสภา นรม.จะเปdน   

ผู@คัดเลือกคณะรัฐมนตรีก?อนเสนอช่ือให@รัฐสภารับรอง หากพรรครัฐบาลไม?ได@ครองเสียงข@างมาก คณะรัฐมนตรี

จะมาจากการคัดเลือกของรัฐสภา นรม.เสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีให@รัฐสภารับรองก?อนเสนอรายชื่อต?อ

สมเด็จพระจักรพรรดิ ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญกำหนดให@มีคณะรัฐมนตรีได@ไม?เกิน 19 คน และครึ่งหนึ่งต@องเปdน

สมาชิกรัฐสภา โดย นรม. และ รมต.ต@องเปdนบุคคลพลเรือน 

 คณะรัฐมนตรีญ่ีปุbน ป_จจุบันมีท้ังหมด 20 ตำแหน?ง (รวม นรม.) โดยมีการปรับ ครม.ล?าสุด 

เม่ือ 10 ส.ค.2565 ท้ังน้ี มี รมต. 3 คน ลาออกจากตำแหน?งหลังการปรับ ครม. ได@แก? 1) นายยามากิวะ ไดชิโร 

รมต.รับผิดชอบด@านการฟ��นฟูเศรษฐกิจ ด@านนโยบายทุนนิยมใหม? ด@านธุรกิจสตารaตอัป ด@านการรับมือ

การแพร?ระบาดของโรค COVID-19 และวิกฤตสาธารณสุข และด@านการปฏิรูประบบประกันสังคมถ@วนหน@า 

และ รมต.พิเศษประจำสำนักคณะรัฐมนตรี (ด@านนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง) ลาออกจากตำแหน?งเม่ือ       

24 ต.ค.2565 จากกรณี มีส?วนเก่ียวข@องกับ Family Federation for World Peace and Unification 

(FFWPU) หรือ Unification Church ท่ีเปdนองคaกรทางศาสนาท่ีถูกวิจารณaอย?างแพร?หลาย โดย นรม.แต?งต้ัง

นายโกโต ชิเกยูกิ อดีต รมว.กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ให@ดำรงตำแหน?งแทน 2) นายฮานาชิ 

ยาซูฮิโระ รมว.กระทรวงยุติธรรม ลาออกจากตำแหน?งเมื่อ 11 พ.ย.2565 จากกรณีแสดงความเห็น     

ไม?เหมาะสมต?อการปฏิบัติหน@าที่และการประหารชีวิตนักโทษ โดย นรม.แต?งตั้งนายไซโต เค็น อดีต รมว.

กระทรวงเกษตร ปbาไม@ และประมง ให@ดำรงตำแหน?งแทน และ 3) นายเทราดะ มิโนรุ รมว.กระทรวงกิจการภายใน 

ลาออกจากตำแหน?งเม่ือ 20 พ.ย.2565 จากกรณีเก่ียวข@องกับการระดมทุนท่ีไม?โปร?งใสและการใช@เงินสนับสนุน   

ผิดวัตถุประสงคaหลายกรณี โดย นรม.แต?งต้ังนายมัตสึโมโตะ ทาเคอากิ อดีต รมว.กระทรวงการต?างประเทศ    

ให@ดำรงตำแหน?งแทน 

 ฝbายนิติบัญญัติ : รัฐสภา (Diet) เปdนระบบ 2 สภา 
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 1) วุฒิสภา สมาชิกมีวาระ 6 ปi มีสมาชิกจำนวน 248 คน แต?มีการเลือกต้ังคร่ึงหน่ึงของ

จำนวนสมาชิกทุก 3 ปi จำนวนรอบละ 124 ท่ีน่ัง ผลการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาคร้ังล?าสุดเม่ือ 10 ก.ค.2565 

พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party-LDP) และพรรคร?วมรัฐบาลอย?างพรรคโคเม 

(Komeito Party-KP) ชนะการเลือกต้ัง ส?งผลให@พรรครัฐบาลครองเสียงข@างมากในวุฒิสภาด@วยจำนวนท่ีน่ัง 

146 ต?อ 102 ท่ีน่ัง ในป_จจุบัน (18 พ.ย.2565) สมาชิกวุฒิสภา ประกอบด@วย สมาชิกท่ีสังกัดพรรคการเมือง 

9 กลุ?มการเมือง และสมาชิกอิสระ ได@แก? 1) Liberal Democratic Party (LDP) จำนวน 118 คน 2) Constitutional 

Democratic Party of Japan and Social Democratic Party จำนวน 40 คน 3) Komeito จำนวน 27 คน 

4) Nippon Ishin (Japan Innovation Party) จำนวน 21 คน 5) Democratic Party For the People and 

the Shin-Ryokufukai จำนวน 13 คน 6) Japanese Communist Party จำนวน 11 คน 7) REIWA SHINSENGUMI 

จำนวน 5 คน 8) NHK Party จำนวน 2 คน 9) Okinawa Whirlwind จำนวน 2 คน และ 10) สมาชิกอิสระ 

จำนวน 9 คน 

 2) สภาผู@แทนราษฎร มีวาระ 4 ปi มีสมาชิกจำนวน 465 คน มาจากการเลือกต้ังแบบแบ?งเขตเลือกต้ัง 

(Single Member Constituency) เขตละ 1 คน จำนวน 289 คน และระบบสัดส?วนจากบัญชีรายช่ือของ

พรรคการเมือง (Proportional Representation) จำนวน 176 คน การเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุbนครั้งล?าสุด

เม่ือ 31 ต.ค.2564 พรรค LDP ชนะการเลือกต้ัง ทำให@นายคิชิดะ ฟูมิโอะ ได@ดำรงตำแหน?ง นรม.ญ่ีปุbน (ลำดับท่ี 

101) จนถึงป_จจุบัน โดยพรรครัฐบาลครองเสียงข@างมากในสภาผู@แทนราษฎรด@วยจำนวนที่นั่ง 293 ต?อ 172 

ที่นั่ง ในป_จจุบัน (1 พ.ย.2565) สมาชิกสภาผู@แทนราษฎรมีจำนวน 463 คน ประกอบด@วย สมาชิกท่ีสังกัดพรรค

การเมือง 8 กลุ?มการเมือง และสมาชิกอิสระ ได@แก? 1) Liberal Democratic Party (LDP) จำนวน 261 คน 2) The 

Constitutional Democratic Party of Japan and the Independent จำนวน 97 คน 3) Nippon Ishin 

(Japan Innovation Party) จำนวน 40 คน 4) Komeito จำนวน 32 คน 5) Democratic Party For the 

People จำนวน 10 คน 6) Japanese Communist Party จำนวน 10 คน 7) Yushi no Kai จำนวน 5 คน 

8) REIWA SHINSENGUMI จำนวน 3 คน และ 9) สมาชิกอิสระ จำนวน 5 คน 

 ฝbายตุลาการ : ระบบศาล ประกอบด@วย ศาลช้ันต@น ศาลอุทธรณa ศาลฎีกา และศาลครอบครัว 

สมเด็จพระจักรพรรดิทรงแต?งต้ังประธานผู@พิพากษาศาลฎีกาตามการเสนอของคณะรัฐมนตรี 

 พรรคการเมือง : ระบบหลายพรรค ป_จจุบันพรรครัฐบาล ได@แก? 1) พรรคเสรีประชาธิปไตย 

(Liberal Democratic Party-LDP) ก?อต้ังเม่ือปi 2498 เปdนพรรคการเมืองท่ีใหญ?ท่ีสุดและมีแนวคิดอนุรักษaนิยม 

หัวหน@าพรรคคือ นายคิชิดะ ฟูมิโอะ 2) พรรคโคเม (Komeito Party-KP หรืออดีต New Komeito Party) 

ก?อต้ังโดยสมาชิกขององคaกรพุทธศาสนาขนาดใหญ? คือ สมาคมสร@างคุณค?า (Soka Gakkai) เม่ือปi 2541 

ป_จจุบันเปdนพันธมิตรสำคัญในการจัดต้ังรัฐบาลร?วมกับพรรค LDP 

 พรรคฝb ายค@ าน ได@แก?  1) พรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญแห? งญ่ี ปุb น (Constitutional 

Democratic Party of Japan-CDPJ) เปdนแกนนำพรรคฝbายค@าน ก?อต้ังเม่ือ 2 ต.ค.2560 ก?อนการเลือกต้ังเม่ือ 

22 ต.ค.2560 โดยแยกออกมาจากพรรคประชาธิปไตยญี ่ปุ bน (Democratic Party Japan-DPJ หรือ       

มินชินโต) แกนนำคือนายเอดาโนะ ยูกิโอะ มีแนวทางคัดค@านการแก@ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 9 สนับสนุนให@ยุติ
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การใช@พลังงานนิวเคลียรaช่ัวคราว และระงับการข้ึนภาษีการบริโภค ตรงข@ามกับนโยบายของพรรค LDP         

2) พรรคแห?งความหวัง (Party of Hope หรือ Kibo no To) ก?อต้ังโดยนางยูริโกะ โคอิเกะอดีต รมว.

กระทรวงกลาโหมของรัฐบาลพรรค LDP และอดีตผู@ว?าการกรุงโตเกียว เปdนพรรคการเมืองท่ีมีภาพลักษณaของ

คนรุ?นใหม? อนุรักษaส่ิงแวดล@อม ต?อต@านการใช@พลังงานนิวเคลียรa คัดค@านการข้ึนภาษีการบริโภค แต?มีแนวนโยบาย

ด@านความม่ันคงเหมือนพรรค LDP คือสนับสนุนการแก@ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 9 และสนับสนุนการไปเคารพศาลเจ@า

ยาสุคุนิ 3) พรรคคอมมิวนิสตaญ่ีปุbน (Japan Communist Party-JCP) ก?อต้ังเม่ือ ก.ค.2465 คัดค@านนโยบาย

ของพรรค LDP ในทุกประเด็น และต@องการมีนโยบายต?างประเทศท่ียืดหยุ?นต?อประเทศเพ่ือนบ@านในประเด็น

ทางประวัติศาสตรa ป_จจุบันมีสมาชิกประมาณ 320,000 คน 4) พรรคนวัตกรรมญ่ีปุbน (Japan Innovation 

Party-JIP) หรือ Nippon Ishin no Kai หรือ NIK ก?อตั้งเมื่อ ต.ค.2558 โดยกลุ?มการเมือง Initiative from 

Osaka 5) พรรคสังคมประชาธิปไตย (Social Democratic Party-SDPJ) เดิมช่ือพรรคสังคมนิยมญ่ีปุbน (Japan 

Socialist Party-JSP) ก?อต้ังเม่ือปi 2488 มีแนวคิดต?อต@านลัทธิทหารนิยม และเคยเปdนพรรคร?วมรัฐบาลสมัย 

นรม.ยูกิโอะ ฮาโตยามะ (ปi 2552-2553) แต?ต?อมาถอนตัว เน่ืองจากไม?พอใจข@อตกลงการต้ังฐานทัพสหรัฐฯ   

6) พรรคประชาธิปไตยเพ่ือประชาชน (Democratic Party for the People-DPP) ก?อต้ังเม่ือ 7 พ.ค.2561 จาก

การรวมตัวของนักการเมืองพรรค DPJ และพรรคแห?งความหวัง 7) พรรคประชาธิปไตยญ่ีปุbน (Democratic 

Party of Japan-DPJ) เปdนพรรคการเมืองสายกลาง มีขนาดใหญ?เปdนอันดับ 2 รองจากพรรค LDP ก?อต้ังเม่ือ    

27 เม.ย.2541 จากการยุบรวมพรรคการเมืองขนาดเล็ก 4 พรรค ต�อมาเม่ือ 27 มี.ค.2559 พรรค DPJ ได@ยุบ

รวมกับพรรคนวัตกรรมญ่ีปุbน 8) พรรคเสรีนิยม (Liberal Party-LP) ก?อต้ังในช่ือ People’s Life Part เม่ือ ธ.ค.

2555 และ 9) พรรคกลุ?มอิสระ (The Group of Independents/ Mushozoku no Kai) จัดต้ังเม่ือ 7 พ.ค.

2561 จากการรวมกันของนักการเมืองพรรค DPJ และพรรคแห?งความหวัง 

 การปกครองส?วนท@องถ่ิน แบ?งเปdน 2 ระดับ ได@แก? ระดับจังหวัด (Prefecture) และระดับ

เทศบาลในแต?ละจังหวัด (Municipal) โดยแบ?งออกเปdน 47 จังหวัด 1,718 เทศบาล รวม 23 เมืองและโตเกียว 

โดยมีการเลือกต้ังระดับท@องถ่ิน (Local Elections) ได@แก? ผู@บริหารราชการส?วนจังหวัด อำเภอ ตำบล และ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหารส?วนท@องถิ่น สมาชิกทุกองคaกรมีวาระ 4 ปi ยกเว@นประชาชนจะลงคะแนน

ให@ยุบสภาเสียก?อน โดยปกติจะมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาบริหารส?วนท@องถ่ินใหม?ทุก 4 ปi ในช?วง เม.ย.-พ.ค. 

เรียกว?าการเลือกต้ังส?วนท@องถ่ินรวมท่ัวประเทศ 

 

เศรษฐกิจ ญ่ีปุbนมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ป_จจุบันขนาดเศรษฐกิจใหญ?เปdนอันดับ 3 (รองจากสหรัฐฯ 

และจีน) และมีศักยภาพการแข?งขันสูงอันดับ 6 ของโลก (จาก Global Competitiveness Index 2021) 

รองจากสิงคโปรa สหรัฐฯ ฮ?องกง เนเธอรaแลนดa และสวิตเซอรaแลนดa โดยมีป_จจัยบวกด@านอัตราภาษี 

กฎระเบียบแรงงานเข@มงวด และนวัตกรรม ญ่ีปุbนมีป_จจัยโครงสร@างพ้ืนฐานท่ีดีเย่ียมอันดับ 5 ของโลก แรงงาน

คุณภาพ รวมถึงการใช@เทคโนโลยีข้ันสูง 
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 นโยบายทางเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีคิชิดะมุ?งให@ความสำคัญกับการฟ��นฟูเศรษฐกิจญี่ปุbน

ท่ีได@รับผลกระทบจากการแพร?ระบาดของโรค COVID-19 เปdนอันดับแรก หลังเข@ารับตำแหน?งนายกรัฐมนตรี   

อย?างเปdนทางการเม่ือ 5 ต.ค.2564 และในปi 2565 รัฐบาลญ่ีปุbนให@ความสำคัญกับมาตรการบรรเทาผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจจากป_ญหาเงินเฟ«อและเงินเยนอ?อนค?า ซ่ึงเปdนผลสืบเน่ืองมาจากการแพร?ระบาดของโรค COVID-19 

และสถานการณaรัสเซีย-ยูเครน โดย ครม.ญ่ีปุbน มีมติเม่ือ 28 ต.ค.2565 อนุมัติงบประมาณ 39 ล@านล@านเยน 

เพ่ือจัดทำมาตรการลดค?าครองชีพให@ประชาชน อาทิ ลดราคาน้ำมันเช้ือเพลิง 30 เยนต?อลิตร เม่ือ พ.ย.2565 

มอบเงินช?วยเหลือค?าไฟฟ«า แก¬สหุงต@ม และน้ำมันเชื้อเพลิง ครัวเรือนละ 45,000 เยน มอบความช?วยเหลือ

ด@านการเลี้ยงดูเด็กเล็กให@ครอบครัวที่มีบุตรอายุ 0-2 ปi มูลค?า 100,000 เยน และจัดทำโครงการสนับสนุน

การฟ��นฟูการท?องเที่ยวยุคหลังวิกฤตโรค COVID-19 มูลค?า 44,000 เยน นอกจากนี้ ญี่ปุbนเริ่มแทรกแซง

ค?าเงินเปdนคร้ังแรกในรอบ 24 ปi เพ่ือชะลอการอ?อนค?าของเงินเยนผ?านการทำ Foreign Exchange Intervention 

Operation รวมท้ังส้ิน 2,838,200 ล@านเยน (ประมาณ 725,931 ล@านบาท) ระหว?าง 30 ส.ค.-28 ก.ย.2565 

ขณะท่ีระยะยาวจะมุ?งปรับโครงสร@างเศรษฐกิจญ่ีปุbนให@รองรับกับการเปล่ียนแปลงหลังวิกฤต 

โรค COVID-19 โดยผลักดันนโยบายทุนนิยมใหม? (New Capitalism) ท่ีเน@นเพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ควบคู?กับการกระจายรายได@ เฉพาะอย?างย่ิงกลุ?มชนช้ันกลาง เช?น ปฏิรูประบบภาษีและสวัสดิการด@าน

การศึกษาและผู@สูงอายุ การพัฒนาโครงสร@างพื้นฐานดิจิทัลในชนบทญี่ปุbน รวมถึงเสริมสร@างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจท้ังความยืดหยุ?นของห?วงโซ?อุปทานและรักษาความปลอดภัยข@อมูลทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญของ

ญ่ีปุbน พร@อมมุ?งผลักดันให@ญ่ีปุbนมีบทบาทนำด@านพลังงานสะอาดของภูมิภาคเอเชียตามยุทธศาสตรa Green 

Growth Economy ท่ีเป«าหมายให@ญ่ีปุbนปราศจากการปล?อยก¬าซคารaบอนไดออกไซดa (carbon neutrality) ใน

ปi 2593 

นอกจากน้ี จะมุ?งสานต?อนโยบายทางเศรษฐกิจของนายสึกะ โยชิฮิเดะ อดีตนายกรัฐมนตรีญ่ีปุbน 

ที่ให@ความสำคัญกับการปฏิรูปอุตสาหกรรมยุคที่ 4 และการดำเนินนโยบายสังคม 5.0 ควบคู?กับการปฏิรูป

การทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการกระจายตัวของรายได@ท่ีเปdนธรรม รวมถึงการเป>ดรับแรงงานต?างชาติ

เข@ามาทำงานในญ่ีปุbนมากข้ึน พร@อมท้ังดำเนินงบประมาณแบบได@ดุลการคลังเบ้ืองต@นของภาคสาธารณะสำเร็จ

ภายในปiงบประมาณ 2568 โดยเน@นการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม 

  ธนาคารกลางญ่ีปุbน (Bank of Japan-BOJ) ประเมินเม่ือ ต.ค.2565 ว?า อัตราการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจในปiงบประมาณ 2565 (1 เม.ย. 2565-31 มี.ค. 2566) เพ่ิมข้ึน 1.8-2.1% และคาดการณaว?า    

ในปiงบประมาณ 2566 (1 เม.ย. 2566-31 มี.ค. 2567) จะเพ่ิมข้ึน 1.5-2.0% และในปiงบประมาณ 2567      

(1 เม.ย. 2567-31 มี.ค. 2568) จะเพ่ิมข้ึน 1.3-1.6% ขณะท่ีดัชนีราคาผู@บริโภค (Consumer Price Index-CPI) 

ในปiงบประมาณ 2565 จะมีอัตรา 3% และในปiงบประมาณ 2566 และปiงบประมาณ 2567 จะมีอัตรา 1.5% 

 

สกุลเงิน ตัวย0อสกุลเงิน : เยน (JPY) 

อัตราแลกเปล่ียนต0อดอลลารXสหรัฐ : 148.73 เยน : 1 ดอลลารaสหรัฐ 

อัตราแลกเปล่ียนต0อบาท : 3.85 : 1 บาท (พ.ย.2565) 
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ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป] 2565) 

ผลิตภัณฑaมวลรวมในประเทศ (GDP) : 4,937,421.88 ล@านดอลลารaสหรัฐ 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ : 1.6% 

รายได@เฉล่ียต?อหัวต?อปi : 39,285.20 ดอลลารaสหรัฐ 

อัตราเงินเฟ«อ : 3.0% 

หน้ีสาธารณะ : 1,255 ล@านล@านเยน 

อันดับความน?าเช่ือถือพันธบัตรรัฐบาล : Standard & Poor’s : A+, Moody’s : A1 และ Fitch : A 

อัตราการว?างงาน : 2.6% 

ปiงบประมาณ : 1 เม.ย.-31 มี.ค. 

งบประมาณรายจ?ายประจำปiงบประมาณ 2565 (1 เม.ย.2565-31 มี.ค.2566) : 107.6 ล@านล@านเยน สูงท่ีสุด

ในประวัติการณa โดยแบ?งเปdนงบประมาณด@านความม่ันคงทางสังคม 33.7% (เพ่ิมข้ึน 1.2%) ภาระหน้ีรัฐบาล 

22.6% (เพ่ิมข้ึน 2.4%) รัฐบาลท@องถ่ิน 14.8% (ลดลง 0.4%) สาธารณูปโภค 5.6% (เพ่ิมข้ึน 0.04%) 

การศึกษาและวิทยาศาสตรa 5.0% (ลดลง 0.04%) การป«องกันประเทศ 5.0% (เพ่ิมข้ึน 1.0%) และ อ่ืน ๆ 13.3% 

นอกจากน้ี ครม.ญ่ีปุbนอนุมัติงบประมาณรายจ?ายเพ่ิมเติม 29.09 ล@านล@านเยน เม่ือ ต.ค.2565 เพ่ือช?วยเหลือ

ประชาชนและภาคธุรกิจในห@วงท่ีญ่ีปุbนเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจจากราคาอาหารและพลังงานเพ่ิมสูงข้ึน รวมท้ัง

ป_ญหาเงินเยนอ?อนค?า 

ทุนสำรองระหว?างประเทศ : 1,194,568 ล@านดอลลารaสหรัฐ (ต.ค.2565) 

มูลค?าการค@าระหว?างประเทศ : การส?งออก 71,559,512 ล@านเยน การนำเข@า 85,872,807 ล@านเยน (ม.ค-ก.ย.2565) 

ดุลการค@าระหว?างประเทศ : ขาดดุลการค@า 14,313,295 ล@านเยน (ม.ค.-ก.ย.2565) 

ญ่ีปุbนได@เปรียบดุลการค@า : เกาหลีใต@ เคนยา ตุรกี ไต@หวัน ไทย ปากีสถาน เม็กซิโก สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร 

สิงคโปรa อิรัก อินเดีย อิสราเอล อียิปตa ฮ?องกง 

ญ่ีปุbนขาดดุลการค@า : แคนาดา จีน ชิลี นิวซีแลนดa บราซิล ฝร่ังเศส ฟ>นแลนดa มาเลเซีย เยอรมนี รัสเซีย 

เวียดนาม สวีเดน ออสเตรีย อิตาลี แอฟริกาใต@ 

คู?ค@าสำคัญ : จีน (20.4%) สหรัฐฯ (13.7%) ออสเตรเลีย (6.3%) ไต@หวัน (5.5%) เกาหลีใต@ (5.4%) และไทย (4.2%) 

สินค@าส?งออกสำคัญ : รถยนตa อุปกรณaและส?วนประกอบอิเล็กทรอนิกสa ช้ินส?วนยานยนตa เหล็กและเหล็กกล@า มอเตอรa 

สินค@านำเข@าสำคัญ : น้ำมันดิบ ก¬าซธรรมชาติ เส้ือผ@าและเคร่ืองนุ?งห?ม เวชภัณฑa อุปกรณaส่ือสาร 

ตลาดส?งออกท่ีสำคัญ : จีน สหรัฐฯ เกาหลีใต@ ไต@หวัน ฮ?องกง ไทย 

ตลาดนำเข@าท่ีสำคัญ : จีน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตสa 

ทรัพยากรธรรมชาติ : ก¬าซธรรมชาติ ป>โตรเลียม ถ?านหิน ทองแดง ตะก่ัว สังกะสี เหล็กกล@า อัญมณี 

 

การทหารและความม่ันคง ญ่ีปุbนจัดต้ังสภาความม่ันคงแห?งชาติญ่ีปุbน (National Security Council) 

เม่ือปi 2556 เพ่ือเปdนท่ีปรึกษาด@านความม่ันคงในทุกมิติข้ึนตรงกับนายกรัฐมนตรี รวมถึงมีส?วนร?วมพิจารณา

งบประมาณและจัดซ้ือยุทโธปกรณaทางทหารร?วมกับกระทรวงการคลังและกองกำลังป«องกันตนเองของญ่ีปุbน 
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นอกจากน้ี ยังจัดทำยุทธศาสตรaความม่ันคงแห?งชาติฉบับแรกของญ่ีปุbนเม่ือปi 2556 ซ่ึงยุทธศาสตรaหลักท่ีกำหนด

กรอบนโยบายความมั่นคงและต?างประเทศของญี่ปุbน รวมทั้งให@ความสำคัญกับการป«องกันภัยทางไซเบอรa 

เพ่ือรับมือกับการขยายแสนยานุภาพด@านสงครามไซเบอรaของกองทัพต?างประเทศ โดยกระทรวงกลาโหมญ่ีปุbน

จัดต้ังหน?วยบัญชาการป«องกันภัยทางไซเบอรa (Cyber Defense Command) ในกองกำลังป«องกันตนเอง 

(Self-Defense Forces-SDF) เม่ือ มี.ค.2565 ซ่ึงเปdนการควบรวมหน?วยงานด@านการป«องกันภัยทางไซเบอรaต?าง ๆ 

ของกองกำลังป«องกันตนเองให@เปdนหน?วยงานกลางท่ีมีเอกภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีกำลังพล 540 นาย 

และมีแผนเพิ่มกำลังพลเปdน 890 นาย ภายในปiงบประมาณ 2565 และเพิ่มเปdน 4,000-5,000 นาย 

ภายในปiงบประมาณ 2570 

 ขีดความสามารถทางทหาร ญ่ีปุbนเปdนประเทศท่ีใช@งบประมาณทางทหารสูงเปdนอันดับ 7 ของโลก 

รองจากสหรัฐฯ จีน รัสเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี และอินเดีย (จาก Global Fire Power ของสหรัฐฯ) 

แม@ถูกจำกัดบทบาททางการทหารภายใต@รัฐธรรมนูญแห?งสันติภาพและสันติ (Idealistic and Pacific Nature) 

ปi 2490 โดยสหรัฐฯ ตั้งแต?หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะมาตรา 9 ที่ระบุว?า ญี่ปุbนจะไม?ทำสงคราม

และจะไม?มีกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ อย?างไรก็ตาม สถานการณaความม่ันคงท่ีเปล่ียนแปลงไป

ส?งผลให@ญี่ปุbนพยายามเพิ่มบทบาททางทหาร ได@แก? เปลี่ยนชื่อทบวงป«องกันประเทศเปdนกระทรวงกลาโหม 

เม่ือ 9 ม.ค.2550 แต?ยังใช@คำเรียกกองทัพต?าง ๆ ด@วยคำว?า “กองกำลังป«องกันตนเอง” (Self-Defense Forces) 

แบ?งเปdน กองกำลังป«องกันตนเองทางบก (Ground Self-Defense Force-GSDF) กองกำลังป«องกันตนเองทางเรือ 

(Maritime Self-Defense Force-MSDF) และกองกำลังป«องกันตนเองทางอากาศ (Air Self-Defense Force-

ASDF) นอกจากน้ี ยังมีกองกำลังประจำคณะประสานภารกิจส?วนเสนาธิการร?วม และหน?วยข?าวกรองทางทหาร 

 รัฐบาลญ่ีปุbนเร?งจัดทำความตกลงท่ีเก่ียวข@องกับการกระชับความร?วมมือทางการทหารกับ

มิตรประเทศ ได@แก? 1) ความตกลงว?าด@วยการจัดหาและการบริการต?างฝbาย (Acquisition and Cross-Servicing 

Agreement) เพ่ือเอ้ือต?อการเสริมสร@างศักยภาพทางทหารร?วมกันผ?านการฝ³กร?วม การแลกเปล่ียนองคaความรู@

ทางทหารและยุทโธปกรณaระหว?างกัน โดยญี่ปุbนลงนามความตกลงดังกล?าวกับสหราชอาณาจักร ฝร่ังเศส 

อินเดีย และออสเตรเลีย 2) ความตกลงด@านการถ?ายทอดยุทโธปกรณaและเทคโนโลยี (Transfer of Defence 

Equipment and Technology) เพ่ือเอ้ือต?อการส?งออกยุทโธปกรณaและเทคโนโลยีป«องกันประเทศของญี่ปุbน

ไปยังต?างประเทศ หลังยกเลิกการห@ามส?งออกอาวุธและเทคโนโลยีทางการทหารเมื่อปi 2557 โดยลงนาม

ความตกลงกับเวียดนาม และอินโดนีเซีย และ 3) ความตกลงเก่ียวกับการอำนวยความสะดวกในการฝ³กทหาร

ร?วมกัน (Agreement Facilitating Joint Military Exercises) เพ่ืออำนวยความสะดวกให@กับกำลังพลและ

บุคลากรของกองกำลังป«องกันตนเองของญ่ีปุbน และกองทัพออสเตรเลียระหว?างการฝ³กทางทหารร?วมกัน 

เฉพาะอย?างย่ิงการผ?อนปรนมาตรการตรวจคนเข@าเมือง 

 สหรัฐฯ ยังคงเปdนประเทศคู?ค@าอาวุธสำคัญของญ่ีปุbน ขณะเดียวกันญ่ีปุbนเปdนพันธมิตรสำคัญ

ของสหรัฐฯ ในการพัฒนาอาวุธ ท้ังสองประเทศมีความร?วมมือในการผลิตอาวุธประเภทต?าง ๆ ร?วมกัน และญ่ีปุbน

ได@รับการถ?ายโอนเทคโนโลยีการผลิตข้ันสูงจากสหรัฐฯ ส?งผลให@อุตสาหกรรมอาวุธของญ่ีปุbนมีความก@าวหน@า

และน?าเช่ือถือ 
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 งบประมาณทางทหาร กระทรวงกลาโหมญ่ีปุbนได@รับการจัดสรรงบประมาณประจำปi 2565 

ท้ังส้ิน 5.37 ล@านล@านเยน เปdนการจัดสรรงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึนต?อเน่ืองเปdนปiท่ี 11 และสูงท่ีสุดในประวัติการณa 

โดยเพ่ิมข้ึน 1% จากงบประมาณรายจ?ายประจำปiงบประมาณ 2564 (1 เม.ย.2564-1 มี.ค.2565) ท่ีได@รับจัดสรร

ท้ังส้ิน 5.31 ล@านล@านเยน และยังมีแนวโน@มจะเพ่ิมข้ึนอีกในปiงบประมาณ 2566 (1 เม.ย.2566-1 มี.ค.2567) 

โดยกระทรวงกลาโหมญ่ีปุbนจัดทำคำของบประมาณรายจ?ายประจำปi 2566 ท้ังส้ิน 5.59 ล@านล@านเยน ป_จจุบัน

อยู?ระหว?างดำเนินโครงการปรับปรุงขีดความสามารถด@านการป«องกันประเทศระยะกลาง (ปiงบประมาณ 2562-2566) 

ท่ีมุ?งยกระดับศักยภาพของกองกำลังป«องกันตนเอง โดยมีแผนเพ่ิมงบประมาณสำหรับหน?วยลาดตระเวนชายฝ_`ง 

จัดซ้ือระบบต?อต@านขีปนาวุธ Standard Missile-3 Block IIA (SM-3) ระบบป«องกันขีปนาวุธภาคพ้ืนดินเอจิส 

เคร่ืองบินขับไล? F-35 แบบ Stealth และการพัฒนาระบบเรดารaตรวจจับ Stealth (Anti-Stealth Radar System) 

 กองกำลังป«องกันตนเองญี่ปุbน ตั้งขึ้นเมื่อ 1 ก.ค.2497 นรม.ญี่ปุbนเปdนผู@บัญชาการสูงสุด 

(Chief of Commander) ผลสำรวจของ Global Fire Power ของสหรัฐฯ เมื ่อปi 2565 ประเมินว?า

ญี ่ปุ bนมีแสนยานุภาพทางทหารเปdนอันดับ 5 จาก 142 ประเทศ รองจากสหรัฐฯ รัสเซีย จีน และอินเดีย 

ตามลำดับ กองกำลังป«องกันตนเองญ่ีปุbนมีกำลังพลประจำการจำนวน 247,150 นาย และกำลังสำรองพร@อมรบ

จำนวน 55,900 นาย โดยเปdนกำลังพลของ GSDF จำนวน 150,700 นาย MSDF จำนวน 45,300 นาย และ 

ASDF 46,950 นาย รวมท้ังเจ@าหน@าท่ีส?วนกลาง 4,200 นาย นอกจากน้ี ยังมีกำลังคนท่ีสามารถเข@าร?วม     

กองกำลัง จำนวน 53,615,536 นาย กองกำลังป«องกันฯ มียุทโธปกรณaท่ีสำคัญ ประกอบด@วย ยุทโธปกรณa   

ทางบก ได@แก? รถถัง 1,004 คัน รถลำเลียงพลหุ@มเกราะ 5,500 คัน กองกำลังป�นใหญ?สำหรับการป«องกันระยะไกล 

ประกอบด@วย ป �นใหญ ? 214 กระบอก ป �นใหญ ?อ ัตตาจร 480 ค ัน และเครื ่องย ิงจรวด 99 เค รื ่อง 

ยุทโธปกรณaทางอากาศ มีเคร่ืองบินประจำการท้ังหมด 1,449 ลำ เช?น เคร่ืองบินขับไล? 217 ลำ เคร่ืองบิน      

ท้ิงระเบิด 23 ลำ เคร่ืองบินขนส?ง 59 ลำ เคร่ืองบินฝ³ก 425 ลำ เคร่ืองบินภารกิจพิเศษ 164 ลำ เคร่ืองบิน     

เติมน้ำมันเช้ือเพลิง 7 ลำ เฮลิคอปเตอรa 554 ลำ และเฮลิคอปเตอรaโจมตี 119 ลำ และ ยุทโธปกรณaทางทะเล 

มีเรือประจำการท้ังหมด 155 ลำ ประกอบด@วย เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอรa 4 ลำ เรือพิฆาต 36 ลำ เรือฟริเกต    

4 ลำ เรือคอรaเวต 6 ลำ เรือดำน้ำ 21 ลำ เรือตรวจการณa 6 ลำ และเรือสงครามทุ?นระเบิด 22 ลำ 

 

ภัยคุกคามต0อความม่ันคงญ่ีปุ?น 

1) การแพร?ระบาดของโรค COVID-19 ส?งผลกระทบอย?างมากต?อความปลอดภัยและการดำเนินชีวิต

ของประชาชน รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของญ่ีปุbน เฉพาะอย?างย่ิงอุตสาหกรรมการท?องเท่ียวท่ีได@รับผลกระทบ

อย?างหนักจากมาตรการควบคุมการเข@าเมืองและการประกาศภาวะฉุกเฉิน ส?งผลให@นักท?องเท่ียวต?างชาติ 

เฉพาะอย?างย่ิงจีนและยุโรป ซ่ึงเปdนกลุ?มนักท?องเท่ียวเป«าหมายหลักของการท?องเท่ียวญ่ีปุbนไม?สามารถ        

เดินทางเข@าประเทศ ซ่ึงการแพร?ระบาดยังส?งผลเชิงลบต?อความเช่ือม่ันของประชาชนต?อรัฐบาลญ่ีปุbน โดยประชาชน

วิพากษaวิจารณaรัฐบาลเก่ียวกับศักยภาพและความล?าช@าในการรับมือกับการแพร?ระบาดของโรค COVID-19 

เฉพาะอย?างย่ิงการบริหารจัดการวัคซีนป«องกันโรค COVID-19 ท่ีล?าช@าเม่ือเทียบกับกลุ?มประเทศท่ีพัฒนาแล@วอ่ืน ๆ 
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ป_จจุบันญี่ปุbนยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางเข@าประเทศสำหรับนักท?องเที่ยวต?างชาติ

และเป>ดการท?องเท่ียวตามปกติเต็มรูปแบบต้ังแต? 11 ต.ค.2565 หลังจากจำกัดการเดินทางเข@าประเทศต้ังแต?

ต@นปi 2563 และผ?อนคลายมาตรการเปdนระยะ เน่ืองจากการแพร?ระบาดของโรค COVID-19 ในญ่ีปุbนมีแนวโน@ม

ลดลง อย?างไรก็ดี สถานการณaโรค COVID-19 อาจกลับมารุนแรงอีกคร้ัง โดยประเมินเม่ือ ต.ค.2565 ว?า อัตรา

การติดเช้ืออาจเพ่ิมข้ึนในห@วงวันหยุดยาวช?วงปลายปi 2565-ต@นปi 2566 ซ่ึงเปdนห@วงท่ีมีการแพร?ระบาดของโรค

ไข@หวัดใหญ?ตามฤดูกาลในห@วงฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) ท้ังน้ี ญ่ีปุbนมียอดผู@ติดเช้ือสะสมจำนวน 23,771,785 ราย 

เสียชีวิตจำนวน 48,281 ราย และมีความสามารถตรวจหาเช้ือโควิด 19 ด@วยวิธี PCR ได@สูงสุด 424,886 

ตัวอย?างต?อวัน (ข@อมูลเม่ือ 20 พ.ย.2565) 

2) สถานการณaรัสเซีย-ยูเครน ญ่ีปุbนได@รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปฏิบัติการพิเศษ

ทางทหารของรัสเซียในยูเครน ซึ่งเปdนป_จจัยซ้ำเติมป_ญหาเศรษฐกิจญี่ปุbนต?อเนื่องจากวิกฤตการแพร?ระบาด

ของโรค COVID-19 และป_ญหาเงินเยนอ?อนค?า เฉพาะอย?างย่ิงราคาพลังงานท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เน่ืองจากญ่ีปุbนบริโภค

น้ำมันมากเปdนอันดับ 5 ของโลก และนำเข@าน้ำมันดิบมากเปdนอันดับ 4 ของโลก โดยดัชนีราคาผู@บริโภค 

(Consumer Price Index-CPI) ของญ่ีปุbน เพ่ิมข้ึนต?อเน่ืองจาก 99.9 เม่ือ ต.ค.2564 เปdน 103.7 เม่ือ ส.ค.2565   

ทำให@ ญ่ี ปุbนมีอัตราเงินเฟ«อสูงเกินกรอบเป«าหมายเงินเฟ«อท่ีธนาคารกลางญ่ี ปุbนกำหนดไว@ไม? เกิน 2%             

เม่ือพิจารณาแยกเปdนหมวดพบว?า ป_จจัยที่ส?งผลให@เงินเฟ«อของญี่ปุbนเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ราคาพลังงาน      

ซึ่งเปdนป_จจัยภายนอกประเทศ ท้ังน้ี ญ่ีปุbนร?วมกับประชาคมระหว?างประเทศประณามและคว่ำบาตรรัสเซีย   

เพ่ือตอบโต@รัสเซียตามทิศทางเดียวกับสหรัฐฯ จากการท่ีรัสเซียปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน โดยลด   

การนำเข@าและระงับการนำเข@าน้ำมันดิบจากรัสเซียเมื่อ พ.ค.2565 และ มิ.ย.2565 ตามลำดับ แต?เริ่ม

กลับมานำเข@าอีกครั้งเมื่อ ก.ค.2565 จำนวน 117 ล@านลิตร เนื่องจากญี่ปุbนยังคงต@องพึ่งพาการนำเข@า

น้ำมันดิบจากรัสเซียเปdนหน่ึงในแหล?งนำเข@าหลัก 

  3) ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ ญ่ีปุbนตัดความสัมพันธaทางการทูตกับเกาหลีเหนือเม่ือปi 2523 

และยังคงหวาดระแวงเกาหลีเหนือท่ีพยายามผลักดันโครงการทดลองขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียรa ซ่ึงจะนำไปสู?

การผลิตและครอบครองอาวุธนิวเคลียรaท่ีมีขีดความสามารถในการโจมตีญ่ีปุbน ทำให@ญ่ีปุbนดำเนินมาตรการ   

คว่ำบาตรเกาหลีเหนือตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห?งสหประชาชาติอย?างต?อเนื่อง อาทิ การอายัด

ทรัพยaสิน 5 องคaกรท่ีมีส?วนเก่ียวข@องกับการพัฒนาขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียรaของเกาหลีเหนือเม่ือ ต.ค.2565 

ท้ังน้ี ป_จจัยสำคัญที่ทำให@ญี่ปุbนยังคงมีท?าทีที่แข็งกร@าวต?อเกาหลีเหนือ คือ ภัยคุกคามจากการทดลองยิง

ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือบ?อยครั้งขึ ้น โดยญี่ปุ bนระบุเมื ่อ ต.ค.2565 ว?า เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธแล@ว

มากกว?า 23 ลูก ในปi 2565 ท้ังขีปนาวุธพิสัยกลางและใกล@ (Short and Medium-Range Ballistic Missiles) 

และขีปนาวุธข@ามทวีป (Intercontinental Ballistic Missile-ICBM) เฉพาะอย?างยิ่งกรณีเกาหลีเหนือยิง

ขีปนาวุธผ?านเหนือญี่ปุbนเม่ือช?วงเช@าของวันท่ี 4 ต.ค.2565 ซ่ึงเปdนการยิงขีปนาวุธผ?านเหนือญ่ีปุbนเปdนคร้ังแรก

ในรอบ 5 ปi โดยขีปนาวุธลูกดังกล?าวเคล่ือนท่ีผ?านเหนือ จ.อาโอโมริ ของญ่ีปุbน ก?อนตกลงทะเลนอกเขตเศรษฐกิจ

จำเพาะทางทะเลของญ่ีปุbน (Exclusive Economic Zone-EEZ) 
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  รัฐบาลญ่ีปุbนยังคงพยายามแก@ไขป_ญหาทางการเกาหลีเหนือลักพาตัวชาวญ่ีปุbน โดยรัฐบาล

เรียกร@องให@ทางการเกาหลีเหนือส?งกลับชาวญ่ีปุbนท่ีถูกลักพาตัวจำนวน 17 คน แต?ทางการเกาหลีเหนือยืนยันว?า

มีเพียงจำนวน 13 คนเท?าน้ัน ส?งผลให@ญ่ีปุbนยังคงดำเนินมาตรการระงับการนำเข@าและส?งออกสินค@าจากเกาหลีเหนือ 

และไม?อนุญาตให@เรือและเรือขนส?งสินค@าสัญชาติเกาหลีเหนือจอดเทียบท?าเรือญ่ีปุbน พร@อมท้ังเรียกร@องให@

นานาชาติคงมาตรการกดดันเกาหลีเหนือจนกว?าเกาหลีเหนือจะปลดอาวุธนิวเคลียรaโดยสมบูรณa ตรวจสอบได@ 

และไม?กลับมาดำเนินการอีก (Complete, Verifiable and Irreversible Denuclearization) รวมถึงติดตาม

ความเคล่ือนไหวของเกาหลีเหนือ และประเทศท่ีมีความสัมพันธaกับเกาหลีเหนืออย?างใกล@ชิด 

4) ภัยคุกคามจากจีน ญ่ีปุbนห?วงกังวลถึงการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในภูมิภาค โดยมองว?า 

จีนกำลังพยายามพัฒนาแสนยานุภาพกองทัพ ท้ังด@านยุทธวิธีและเทคโนโลยีทางการทหาร ปูทางไปสู?การยกฐานะ

ข้ึนเปdนประเทศมหาอำนาจอันดับ 1 ของโลก การท่ีจีนขยายแสนยานุภาพและกิจกรรมทางทหารอย?างต?อเนื่อง 

เฉพาะอย?างยิ่งบริเวณหมู?เกาะเซนกากุ/เตียวหยูในทะเลจีนตะวันออก ซ่ึงเปdนพ้ืนท่ีพิพาทระหว?างญ่ีปุbนกับจีน 

และทะเลจีนใต@ เปdนเส@นทางการเดินเรือและขนส?งพลังงานของญ่ีปุbน ส?งผลให@ญ่ีปุbนหวาดระแวงจีนและ

ความสัมพันธaระหว?างสองประเทศตึงเครียดกันเปdนระยะ รวมถึงกรณีจีนที่ยิงขีปนาวุธผ?านไต@หวันและ   

เขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลของญ่ีปุbน (Exclusive Economic Zone-EEZ) เม่ือ 4 ส.ค.2565 นอกจากน้ี 

ญ่ีปุbนยังดำเนินบทบาทเชิงรุกในการกระชับความร?วมมือกับกลุ?ม QUAD (สหรัฐฯ ญ่ีปุbน อินเดีย และออสเตรเลีย) 

และสร@างแนวร?วมสกัดก้ันการขยายอิทธิพลจีนในภูมิภาค เช?น เวียดนาม สหราชอาณาจักร และฝร่ังเศส 

รวมถึงผลักดันยุทธศาสตรaอินโด-แปซิฟ>กตามแนวคิด Free and Open Indo-Pacific และดำเนินบทบาท

เชิงรุกต?อการขยายอิทธิพลบริเวณช?องแคบไต@หวันมากข้ึน 

แม@ญ่ีปุbนหวาดระแวงจีนว?าเปdนภัยคุกคามด@านความม่ันคง แต?ญ่ีปุbนยังคงพยายามฟ��นฟู

ความสัมพันธaกับจีนเพื่อผลประโยชนaทางเศรษฐกิจ เนื่องจากจีนเปdนคู?ค@ารายสำคัญและเปdนฐานการผลิต

ของภาคเอกชนท่ีใหญ?ท่ีสุด ส?งผลให@รัฐบาลญ่ีปุbนพยายามประสานความร?วมมือกับรัฐบาลจีนในการปรับปรุง

ความสัมพันธaระหว?างประเทศอย?างต?อเน่ือง โดยนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุbน มีโอกาสพบหารือกับ

ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ของจีน ในท่ีต้ังเปdนคร้ังแรก เม่ือ 17 พ.ย.2565 เน่ืองในโอกาสเยือนไทยอย?างเปdนทางการ 

เพื่อเข@าร?วมการประชุมผู@นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 โดยทั้งสองฝbายเห็นพ@องส?งเสริมความร?วมมือ

ทางเศรษฐกิจและการแลกเปล่ียนระดับประชาชน รวมท้ังจะจัดการประชุม Japan-China High-Level 

Economic Dialogue แ ล ะ  Japan-China High-Level People-to-People and Cultural Exchange 

Dialogue โดยเร็ว นอกจากนี้ ญี ่ปุ bนยังให@ความสำคัญกระชับความร?วมมือทางเศรษฐกิจกับจีนผ?าน

ภาคเอกชน เช?น กรอบความร?วมมือทางเศรษฐกิจภาคเอกชนญ่ีปุbน-จีน ในประเทศท่ีสาม (Japan-China 

Private Economic Cooperation in Third Countries) เช?น การลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของไทย 

(Eastern Economic Corridor-EEC) และโครงการโรงกล่ันน้ำมันในคาซัคสถาน พร@อมท้ังเป>ดโทรศัพทaสายด?วน

ทางทหาร เพ่ือหลีกเล่ียงการปะทะกันในทะเลจีนตะวันออก 
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5) ภัยคุกคามจากกรณีพิพาทเร่ืองการอ@างสิทธ์ิเหนือหมู?เกาะ ได@แก? 

   (1) ข@อพิพาทบริเวณหมู?เกาะเซ็นกากุ/เตียวหยูกับจีน โดยญ่ีปุbนอ@างความชอบธรรม

จากการท่ีสหรัฐฯ ยึดเกาะโอกินาวาผนวกกับหมู?เกาะเซ็นกากุหลังส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ขณะท่ีจีนอ@างว?า

หมู?เกาะเซ็นกากุถูกญี่ปุbนบุกยึดครองพร@อมกับไต@หวันเมื่อปi 2438 แต?เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 

ญ่ีปุbนจำเปdนต@องคืนหมู?เกาะดังกล?าวท้ังหมดให@จีนเน่ืองจากแพ@สงคราม ป_จจุบันหน?วยลาดตระเวนชายฝ_`งและ

กองกำลังป«องกันตนเองทางเรือของญี่ปุbนตรึงกำลังโดยรอบบริเวณดังกล?าว และญี่ปุbนมีการประท@วงจีน

อย?างต?อเน่ืองในการทำกิจกรรมใกล@บริเวณดังกล?าว โดยเม่ือ มี.ค.2564 ญ่ีปุbนเพ่ิมกองเรือเฝ«าระวังความเคล่ือนไหว

บริเวณหมู?เกาะเซ็นกากุ ประกอบด@วย เรือลาดตระเวนจำนวน 12 ลำ ประจำการอยู?ท่ีเกาะอิชิกากิ ในจังหวัดโอกินาวา 

และเรือสังเกตการณaจำนวน 3 ลำ ประจำการท่ีท?าเรือคาโกชิม?า จังหวัดโอกินาวา และในปi 2565 ญ่ีปุbนอยู?ระหว?าง

พิจารณาเพ่ิมขีดความสามารถของขีปนาวุธท่ีอยู?ระหว?างการพัฒนาให@มีพิสัยไกลกว?า 1,000 กม. เพ่ือให@มีรัศมี

ครอบคลุมบริเวณดังกล?าว 

   (2) ข@อพิพาทบริเวณหมู?เกาะคูริล (Kuril)/ ดินแดนทางเหนือ (Northern Territories) 

โดยญ่ีปุbนครอบครองมาต้ังแต?ก?อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แต?ภายหลังแพ@สงครามถูกสหภาพโซเวียตบุกยึดครอง

ดินแดน และกลายเปdนพ้ืนท่ีพิพาทระหว?างญ่ีปุbนและรัสเซียสืบเน่ืองมาจนถึงป_จจุบัน กรณีพิพาทหมู?เกาะคูริล

เปdนอุปสรรคสำคัญต?อการพัฒนาความสัมพันธaระหว?างญ่ีปุbนกับรัสเซีย โดยท่ีผ?านมาความเคล่ือนไหวท่ีเก่ียวข@อง

กับข@อพิพาทดังกล?าวเปdนตัวแปรสำคัญท่ีบ่ันทอนความสัมพันธaระหว?างสองประเทศ และเปdนอุปสรรคสำคัญ    

ในการเจรจาจัดทำข@อตกลงสันติภาพระหว?างญ่ีปุbนและรัสเซีย (Peace Treaty) ส?งผลให@ญ่ีปุbนและรัสเซีย

พยายามผลักดันความร?วมมือทางเศรษฐกิจในหมู?เกาะคูริล เพ่ือลดความตึงเครียดและฟ��นฟูความสัมพันธa

ระหว?างสองประเทศ อย?างไรก็ดี การจัดการข@อพิพาทข@างต@นเปdนไปอย?างล?าช@า เนื่องจากทั้งสองประเทศ

ยังมีท?าทีท่ีแข็งกร@าวต?อการอ@างกรรมสิทธ์ิเหนือดินแดนดังกล?าว สะท@อนจากรายงานนโยบายต?างประเทศ

ประจำปiของ กต.ญ่ีปุbนต้ังแต?ปi 2561 ระบุว?า พ้ืนท่ีดังกล?าวอยู?ภายใต@อำนาจอธิปไตยของญ่ีปุbน (Under the 

sovereignty of Japan) 

   (3) ข@อพิพาทบริเวณเกาะทาเคชิมะ (Takeshima) /เกาะด็อกโด (Dokdo) อยู?ห?างจาก

ญ่ีปุbน 157 กิโลเมตร และห?างจากเกาหลีใต@ 92 กิโลเมตร สภาพเกาะเปdนโขดหินท่ีไม?สามารถใช@เปdนท่ีอยู?อาศัยได@ 

แต?เปdนพ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรสัตวaน้ำและแร?ธาตุอุดมสมบูรณa และคาดว?าจะมีแหล?งน้ำมันด@วย โดยญ่ีปุbนอ@างกรรมสิทธ์ิ

มาโดยตลอด ขณะท่ีเกาหลีใต@เร่ิมอ@างกรรมสิทธ์ิเม่ือปi 2493 และรักษาสิทธ์ิในการครอบครองด@วยการตรวจตราเกาะ

เปdนประจำทุก 3 ปi นอกจากน้ี กองทัพเกาหลีใต@ได@เร่ิมการซ@อมรบเพ่ือปกป«องเกาะด็อกโดเปdนคร้ังแรกเม่ือปi 2529 

และทำการฝ³กปiละ 2 คร้ังมาต้ังแต?ปi 2546 

 6) ภัยคุกคามก?อการร@าย ญ่ีปุbนมีความเส่ียงถูกโจมตีจากกลุ?มก?อการร@าย เน่ืองจากเปdนพันธมิตร

ของสหรัฐฯ และมีนโยบายต?อต@านการก?อการร@ายอย?างชัดเจน เฉพาะยิ่งภายหลังเหตุวินาศกรรม 9/11 

โดยญี่ปุbนมีส?วนร?วมในสงครามต?อต@านการก?อการร@ายในอัฟกานิสถานและอิรัก ส?งผลให@ญี่ปุbนเฝ«าระวัง

ภัยก?อการร@ายมากข้ึน ซ่ึงเหตุการณaก?อการร@ายท่ีส?งผลกระทบต?อญ่ีปุbน ได@แก? 1) เม่ือปi 2556 ชาวญ่ีปุbน 10 คน 

ถูกสังหารในระหว?างเหตุการณaบุกจับตัวประกันท่ีโรงงานก¬าซธรรมชาติในแอลจีเรีย 2) เม่ือ ก.พ.2558 กลุ?ม 
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Islamic State (IS) ระบุจะโจมตีญ่ีปุbนในช?วงเผยแพร?คลิปสังหารตัวประกันชาวญ่ีปุbน 2 คน 3) เม่ือ ก.พ.2559    

ชาวญี่ปุbน 7 คนถูกสังหารหลังถูกจับเปdนตัวประกันในช?วงกลุ?มก?อการร@ายก?อเหตุโจมตีภัตตาคารแห?งหนึ่ง  

ในธากา บังกลาเทศ และ 4) เมื่อปi 2562 กลุ?มก?อการร@าย (ไม?ทราบฝbาย) ลอบสังหาร นพ.นากามูระ 

เท็ตสึ หัวหน@าแพทยaญ่ีปุbนเพ่ือสันติภาพในอัฟกานิสถาน และเจ@าของรางวัลแมกไซไซ 

 จากสถานการณaก?อการร@ายที่มีแนวโน@มซับซ@อนและเพิ่มมากขึ้น ส?งผลให@รัฐบาลญี่ปุbน

เพิ่มมาตรการต?อต@านการก?อการร@าย โดยอนุมัติกฎหมายว?าด@วยมาตรการพิเศษต?อต@านการก?อการร@าย 

(Anti-Terrorism Special Measures law) เม่ือปi 2554 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมการเข@าเมือง 

การข?าวกรอง มาตรการรักษาความปลอดภัยสาธารณูปโภคพื้นฐานสำคัญ การปราบปรามการสนับสนุน

ทางการเงินแก?กลุ?มก?อการร@าย และต้ังหน?วยต?อต@านการก?อการร@ายญ่ีปุbน (Counter-Terrorism Unit Japan-CTU-J) 

รับผิดชอบภารกิจด@านการต?อต@านการก?อการร@ายโดยตรงเมื่อปi 2558 พร@อมทั้งลงนามความตกลงต?อต@าน

การก?อการร@ายด@วยนิวเคลียรaท่ีจัดต้ังในลักษณะองคaกรกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว?างประเทศ 

(International Atomic Energy Agency-IAEA) และอนุมัติกฎหมายการต?อต@านการก?อการร@าย (Counter-

Terrorism Bill) เม่ือ พ.ค.2560 ท่ีจะช?วยให@ญ่ีปุbนสามารถเข@าร?วมเปdนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต?อต@าน

อาชญากรรมข@ามชาติ (United Nations Convention against Transnational Organized Crime-UNTOC) 

  ขณะท่ีกลุ?มโอมชินริเกียว (Aum Shinrikyo) ยังคงเปdนกลุ?มก?อการร@ายภายในประเทศท่ี

รัฐบาลญี่ปุbนเฝ«าระวังอย?างต?อเนื่อง กลุ?มดังกล?าวก?อตั้งขึ้นเมื่อปi 2530 โดยนายมัตซึโมโตะ ชิซูโอะ หรือ

นายโชโกะ อาซาฮาระ รัฐบาลญ่ีปุbนกำหนดให@กลุ?มดังกล?าวเปdนกลุ?มก?อการร@ายและยังคงติดตามความเคล่ือนไหว

อย?างต?อเน่ือง โดยกลุ?มมีแนวทางการสอนการฝ³กจิต การเข@าสมาธิ และโยคะ เพ่ือให@ถึงการรู@แจ@งมีความเช่ือ

เร่ืองวันส้ินโลก อย?างไรก็ดี รัฐบาลญ่ีปุbนเช่ือว?ากลุ?มดังกล?าวมีเป«าหมายต?อต@านรัฐบาลญ่ีปุbน โดยเม่ือปi 2531 

กลุ?มโอมชินริเกียวลงทะเบียนเปdนกลุ?มศาสนาท่ีถูกต@องตามกฎหมายของญ่ีปุbน และปi 2533 พยายามมีบทบาท

ทางการเมืองนายอาซาฮาระ และสมาชิกกลุ?มลงสมัครรับเลือกต้ังท่ัวไปภายใต@ช่ือพรรคชินริ (Shinri) หรือ 

Supreme Truth Party แต?แพ@การเลือกต้ัง ทำให@เกิดความไม?พอใจสังคมเพ่ิมข้ึน 

  ปฏิบัติการครั้งสำคัญของกลุ?ม คือ สาวกของลัทธิโอมชินริเกียวปล?อยก¬าซพิษซารินเหลว

โจมตีสถานีรถไฟใต@ดินโตเกียว 5 จุด (มารุโนะอุจิ 2 สาย ฮิบิยะ 2 สาย จิโยดะ 1 สาย) ในช?วงช่ัวโมงเร?งด?วน 

เม่ือ 20 มี.ค.2538 ทำให@ มีผู@ เสียชีวิต 13 คน บาดเจ็บสาหัส 50 คน และบาดเจ็บมากกว?า 6,000 คน 

นอกจากน้ี กลุ?มโอมชินริเกียวได@เผยแพร?คำทำนายความหายนะคร้ังใหญ?จนนำไปสู?วันส้ินโลก (Doomsday) 

ภายหลังเหตุการณaภัยพิบัติแผ?นดินไหวและสึนามิเม่ือ 11 มี.ค.2554 เพ่ือสร@างความหวาดกลัวให@ชาวญ่ีปุbน 

  นอกจากน้ี ยังปรากฏความเคล่ือนไหวของสาวกกลุ?มโอมชินริเกียวปลูกฝ_งอุดมการณaให@สมาชิก

ท้ังในและต?างประเทศ อาทิ สหรัฐฯ รัสเซีย และยูเครน แม@ว?าเม่ือ 6 ก.ค. 2561 แกนนำกลุ?มโอมชินริเกียวและ

สมาชิกคนสำคัญทั้ง 13 คน ได@รับโทษประหารชีวิตด@วยการแขวนคอแล@ว แต?รัฐบาลญี่ปุbนยังคงเฝ«าติดตาม

ความเคล่ือนไหวของกลุ?มน้ีอย?างต?อเน่ือง ป_จจุบันกลุ?มโอมชินริเกียวแบ?งเปdน 2 กลุ?มคือ กลุ?มอาเลฟ (เปล่ียนช่ือจาก

โอมชินริเกียว) ยึดมั่นแนวทางของนายอาซาฮาระ และกลุ?ม Hikari no Wa (Circle of Rainbow Light) 

ยึดม่ันแนวทางของนายฟูมิฮิโระ โจยู 
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สมาชิกองคXการระหว0างประเทศ ADB, AfDB (non-regional member), APEC, APT, ARF, ASEAN (dialogue 

partner), Australia Group, BIS, CE (observer), CERN (observer), CICA (observer), CP, EAS, EBRD, 

FAO, FATF, G-20, G-5 , G-7 , G-8 , G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, 

IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAIA, MIGA, 

NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OPCW, OSCE (partner), Paris Club, PCA, PIF (partner), QUAD, 

SAARC (observer), SECI (observer), UN, UN Security Council (temporary), UNCTAD, UNDOF, 

UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIS, UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, 

WTO และ ZC 

 

วิทยาศาสตรXและเทคโนโลยี ญ่ีปุbนเปdนประเทศช้ันนำด@านวิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี โดยเฉพาะด@าน

วิทยาศาสตรaชีวการแพทยa งบประมาณด@านการวิจัยและพัฒนาของญ่ีปุbนเปdนอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐฯ 

และจีน สถาบันวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรaแห?งชาติของญ่ีปุbนท่ีสำคัญคือ Rikagaku Kenkyusho (RIKEN) 

สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ การค@า และอุตสาหกรรม สามารถผลิตผลงานวิจัยด@านวิทยาศาสตรa ฟ>สิกสa เคมี 

ชีววิทยา วิทยาศาสตรaการแพทยa จีโนมิกสa วิศกรรม และวิศวกรรมคอมพิวเตอรa พร@อมทั้งมีความร?วมมือ

ด@านวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรaกับ 485 ประเทศท่ัวโลก 

 ป_ญญาประดิษฐa (Artificial Intelligence-AI) รัฐบาลญ่ีปุbนให@ความสำคัญในการพัฒนา

ป_ญ ญ าประดิษฐa  (Artificial Intelligence-AI) โดย จัด ต้ั งคณ ะกรรมาธิการยุทธศาสตรa เทค โน โล ยี

ป_ญญาประดิษฐa เม่ือปi 2559 และกำหนดยุทธศาสตรaเทคโนโลยีป_ญญาประดิษฐaเม่ือ มี.ค.2560 พร@อมท้ัง

ส?งเสริมให@มีการใช@ AI หุ?นยนตa และ Internet of Things (IoT) เปdนส?วนหน่ึงในยุทธศาสตรaการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และการดำเนินกิจการของภาครัฐมากขึ้น เช?น การใช@ AI ในการรักษาความปลอดภัยในห@วงการจัดการ

แข?งขันกีฬาโอลิมป>กและพาราลิมป>กในปi 2563 และด@านการข?าวท่ีเก่ียวข@องกับการฟอกเงินและการโจมตีของ

ก ลุ? มก? อการร@าย  และยังผ ลัก ดัน โครงการพัฒ นาระบบ ซู เปอรaคอมพิ วเตอรa  (AI Bridging Cloud 

Infrastructure-ABCI) ให@มีความเร็ว 130 petaflops มูลค?า 173 ล@านดอลลารaสหรัฐ เพ่ือให@ญ่ีปุbนเปdนศูนยaกลาง

ด@านการพัฒนาซูเปอรaคอมพิวเตอรa และมีศักยภาพในการแข?งขันด@านนวัตกรรมมากท่ีสุดในโลก 

 การพัฒนาด@านอวกาศ Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) เปdนองคaการ

ด@านการสำรวจอวกาศแห?งชาติญ่ีปุbน มีภารกิจด@านการวิจัย การพัฒนา และการส?งดาวเทียมข้ึนสู?วงโคจร 

รวมถึงการสำรวจดาวเคราะหaน@อย JAXA มีเป«าหมายจะต้ังสถานีปฏิบัติภารกิจของมนุษยaบนดวงจันทรaในปi 2568 

โดย JAXA ส?งดาวเทียมมิชิบิกิ NO. 4 ขึ้นสู?ชั้นบรรยากาศโลกเมื่อ มี.ค.2561 ตามแผนเพิ่มจำนวนดาวเทียม

ในโครงการสำรวจโลก 7 ดวงภายในปi 2566 ขณะท่ีบริษัท Obayashi ต@องการสร@างลิฟตaอวกาศด@วยวัสดุ

“Carbon Nanotubes” ที่มีความแข็งแรงกว?าเหล็กกล@าถึง 20 เท?า ในปi 2593 ทั้งนี้ อัตราความสำเร็จ

ในการปล?อยจรวดขนส?งดาวเทียมของ JAXA อยู?ท่ี 95% ใกล@เคียงกับอัตราประสบความสำเร็จของจรวดแอตลาส 5 

ของ National Aeronautics and Space Administration (NASA) สหรัฐฯ ท่ี 96.4% และของจรวดแอเรียล 
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5 ของ European Space Agency  (ESA) ของยุโรปท่ี 94.9% นอกจากน้ี JAXA อยู?ระหว?างร?วมดำเนิน

โครงการสร@างสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทรa (Lunar Gateway) ของสหรัฐฯ 

 ญ่ีปุbนยังเปdนประเทศแรกท่ีมีแผนสร@างเครือข?ายดาวเทียมโรงไฟฟ«าในอวกาศ ขนาด 1 กิกะวัตตa 

(ศักยภาพเท?าโรงไฟฟ«านิวเคลียรaขนาดกลาง แต?ต@นทุนผลิตไฟฟ«าต่ำ) ภายในปi 2573 ซ่ึงรัฐบาลญ่ีปุbนร?วมกับ

ภาคเอกชนและนักวิจัยวางแผนสร@างโรงไฟฟ«าพลังแสงอาทิตยaในห@วงอวกาศ (Space-based solar power-SBSP) 

และพยายามหาวิธีการท่ีจะส?งไฟฟ«าจากอวกาศลงมาสู?พ้ืนผิวโลก โดย JAXA วางเป«าหมายให@โครงการ SBSP 

ประสบความสำเร็จภายในปi 2583 แต?ปรับเร็วข้ึนเปdนปi 2573 

 พลังงานนิวเคลียรa แม@ญ่ีปุbนจะได@รับผลกระทบอย?างมากจากการร่ัวไหลของโรงไฟฟ«าฟุกุชิมะท่ี 1 

ซ่ึงส?งผลกระทบใน 3 จังหวัด ได@แก? อิวาเตะ มิยางิ และฟุกุชิมะ ทำให@สังคมญ่ีปุbนเกิดการถกเถียงถึงความเหมาะสม

ท่ีจะใช@พลังงานนิวเคลียรaในระยะต?อไป แต?รัฐบาลญ่ีปุbนยังคงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพลังงานนิวเคลียรa

อย?างต?อเน่ือง เช?น โครงการวิจัยพลังงานนิวเคลียรaฟ>วช่ันนานาชาติ (International Thermonuclear 

Experimental Reactor-ITER) ท่ีมี 35 ประเทศเข@าร?วม และเปdนโครงการริเร่ิมโดยญ่ีปุbน สหภาพยุโรป สหรัฐฯ 

รัสเซีย จีน อินเดีย และเกาหลีใต@ โดยสหภาพยุโรปรับผิดชอบค?าจ?ายโครงการ 45% และอีก 6 ประเทศก�

อต้ังรับผิดชอบค?าใช@จ?ายประเทศละ 9% โครงการดังกล?าวมีแผนสร@างเคร่ืองสร@างปฏิกรณaนิวเคลียรaฟ>วช่ัน 

(Tokamak Complex) ทางภาคใต@ของฝรั่งเศส โดยใช@งบประมาณ 14,000 ล@านดอลลารaสหรัฐ และ

เร่ิมทำการติดต้ังและทดลองเคร่ืองกำเนิดพลังงานในปi 2563 และปi 2570 ตามลำดับ อย?างไรก็ดี เน่ืองจาก

งบประมาณในการก?อสร@างมีแนวโน@มเพิ่มขึ้นกว?าที่คาดการณa ทำให@สหภาพยุโรปให@สถานะพิเศษแก?ญี่ปุbน 

เพ่ือเพ่ิมงบประมาณในการก?อสร@างของโครงการดังกล?าว 

 

การขนส0งและโทรคมนาคม ท?าอากาศยานรวม 98 แห?ง ท่ีสำคัญ 4 แห?ง คือ ท?าอากาศยานนาริตะ ต้ังอยู?ห?างจาก

ใจกลางกรุงโตเกียวประมาณ 60 กม. ท?าอากาศยานคันไซ (KIX) ต้ังอยู?ท่ีนครโอซากา ท?าอากาศยานชูบุเซ็นแทรรa 

(NGO) ต้ังอยู?ท่ีเมืองนาโงยา จังหวัดอิชิ และท?าอากาศยานฟูกูโอกะ (FUK) จังหวัดฟูกูโอกะ ส?วนเส@นทางรถไฟ 

กิจการรถไฟ 70% ของเครือข?ายการรถไฟในญ่ีปุbนเปdนของกลุ?มบริษัท Japan Railways (JR Group) 

รัฐวิสาหกิจการรถไฟ แบ?งพ้ืนท่ีบริการ 6 บริษัท คือ JR Hokkaido, JR East, JR Central, JR West, JR Shikoku, 

and JR Kyushu ส?วนท่ีเหลือ 30% ดำเนินกิจการโดยบริษัทเอกชน บัตร Japan Rail Pass สามารถใช@ได@กับ

บริการของบริษัท JR bus และรถไฟชินคังเซ็นหรือรถไฟด?วนพิเศษท่ีเคยเปdนรถไฟฟ«าท่ีว่ิงเร็วท่ีสุดคร้ังแรกในโลก 

นอกจากน้ี  บ ริษัท JR Central อยู? ระหว?างดูแลโครงการก?อสร@างรถไฟ Chuo Shinkansen Maglev 

ตั้งเป«าหมายทำความเร็ว 374 ไมลa/ชม. (Maglev ของจีนเร็ว 268 ไมลa/ชม.) และมีแผนขยายเส@นทาง

ถึงเมืองซับโปโรภายในปi 2573 

 การเดินทาง มีสายการบินที่ให@บริการเที่ยวบินตรงไปยังญี่ปุbนเส@นทางสุวรรณภูมิ (BKK) 

หรือดอนเมือง (DMK)-ญ่ีปุbน อาทิ การบินไทย (TG) เจแปนแอรaไลนa (JL) ไทยแอรaเอเชียเอ็กซa (XJ) พีช (MM) 

และออลนิปปอนแอรaเวยa (NH) ใช@เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 6 ชม. เวลาท@องถ่ินญ่ีปุbน (GMT+9) 

เร็วกว?าเวลาท@องถ่ินไทย (GMT+7) 2 ชม. นอกจากน้ี หลายสายการบินยังมีบริการแบบแวะพักต?อเคร่ือง 
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 การขอตรวจลงตรา เม่ือ มิ.ย.2555 ญ่ีปุbนอนุมัติออกตรวจลงตราแบบเข@าออกหลายคร้ังให@แก?

ไทย และยกเว@นการตรวจลงตราให@ผู@ที่มีวัตถุประสงคaเพื่อการท?องเที่ยวระยะเวลาไม?เกิน 15 วัน เม่ือ 1 

ก.ค.2556 แต?ต@องแสดงบัตรโดยสารเคร่ืองบินขาออก ค?าใช@จ?ายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว?างท่ีพำนักในญ่ีปุbน เช?น 

เงินสด บัตรเครดิต ช่ือท่ีอยู? หมายเลขติดต?อในระหว?างท่ีพำนักในญ่ีปุbน และกำหนดการเดินทางระหว?างท่ี

พำนักในญ่ีปุbน ส?วนผู@ท่ีต@องการพำนักเกิน 15 วัน หรือมีวัตถุประสงคaอ่ืน ๆ จะต@องย่ืนขอตรวจลงตราตามปกติ 

อย?างไรก็ดี ญ่ีปุbนจำกัดการเดินทางเข@าประเทศต้ังแต?ปi 2563 เน่ืองจากการแพร?ระบาดของโรค COVID-19 

พร@อมระงับการยกเว@นการตรวจลงตราให@ผู@ท่ีมีวัตถุประสงคaเพ่ือการท?องเท่ียวเปdนการช่ัวคราว แต?ในป_จจุบัน

สถานการณaการแพร?ระบาดเร่ิมคล่ีคลาย ญ่ีปุbนจึงยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางเข@าประเทศสำหรับ

นักท?องเที่ยวต?างชาติและเป>ดการท?องเที่ยวตามปกติเต็มรูปแบบตั้งแต? 11 ต.ค.2565 รวมถึงการยกเว@น    

การตรวจลงตราให@ผู@ท่ีมีวัตถุประสงคaเพ่ือการท?องเท่ียวระยะเวลาไม?เกิน 15 วัน ท้ังน้ี ผู@ประสงคaขอตรวจลงตรา

ต@องย่ืนคำร@องท่ีศูนยaบริการรับคำย่ืนคำร@องขอวีซ?า (JVAC) ท่ีดำเนินงานโดยบริษัท วีเอฟเอส โกลบอล จำกัด 

คู?สัญญาเพ่ือให@บริการแก? สอท.ญ่ีปุbน ประจำประเทศไทย โดยศูนยaรับคำร@องกรุงเทพฯ ต้ังอยู?ท่ีอาคาร           

วันแปซิฟ>คเพลส ช้ัน 9 ห@อง 910 เลขท่ี 140 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110      

เป>ดให@บริการวันจันทรa-ศุกรa เวลา 8.30-18.00 น. โทรศัพทa 02-251-5197-8 (วันจันทรa-วันพฤหัสบดี 

เวลา 8.30 น.-15:00 น.) อีเมล info.jpth@vfshelpline.com 

 

สถานการณXสำคัญท่ีน0าติดตาม : 

 1) การรักษาคะแนนนิยมและสร@างความเช่ือม่ันของรัฐบาล 

 2) การฟ��นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร?ระบาดของโรค COVID-19 

 3) การแก@ไขป_ญหาเงินเฟ«อและเงินเยนอ?อนค?า 

 4) การบำบัดและปล?อยน้ำเสียจากโรงไฟฟ«านิวเคลียรaฟุกุชิมะท่ี 1 ลงทะเล 

 5) การเปdนประธานกลุ?ม G7 และการเปdนเจ@าภาพจัดการประชุมสุดยอด G7 ในปi 2566 

 6) การดำรงตำแหน?งสมาชิกไม?ถาวร คณะมนตรีความมั ่นคงแห?งสหประชาชาติ 

(United Nations Security Council-UNSC) วาระปi 2566-2567 

 7) แนวโน@มบทบาทและนโยบายของญี่ปุbนต?อยุทธศาสตรaอินโด-แปซิฟ>กตามแนวคิด 

Free and Open Indo-Pacific และความร?วมมือของกลุ?ม QUAD (สหรัฐฯ ญ่ีปุbน อินเดีย และออสเตรเลีย) 

 8) แนวโน@มบทบาทและนโยบายของญ่ีปุbนต?อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต@ เฉพาะอย?างย่ิง

ประเด็นทะเลจีนใต@และอนุภูมิภาคลุ?มแม?น้ำโขง 

 9) แนวโน@มความสัมพันธaกับจีน เฉพาะอย?างย่ิงการยกระดับความสัมพันธaทางการค@าและ

การระงับข@อพิพาททางทหาร หลัง นรม.คิชิดะ ฟูมิโอะ พบหารือกับประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ของจีน เม่ือ       

17 พ.ย.2565 เน่ืองในโอกาสเยือนไทยอย?างเปdนทางการ เพ่ือเข@าร?วมการประชุมผู@นำเขตเศรษฐกิจเอเปค        

คร้ังท่ี 29 ซ่ึงเปdนการพบหารือกันในท่ีต้ังเปdนคร้ังแรก 
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 10) แนวโน@มความสัมพันธaกับรัสเซีย จากกรณีญี่ปุbนประณามรัสเซียที่ปฏิบัติการพิเศษ

ทางทหารในยูเครน สนับสนุนยูเครน รวมถึงการดำเนินมาตรการตอบโต@ทางการทูตระหว?างกันในปi 2565    

โดยประกาศให@นักการทูตของอีกฝbายท่ีประจำการอยู?ในประเทศของตนเปdนบุคคลทางการทูตท่ีรัฐผู@รับไม?ยอมรับ 

(Persona non grata) และส่ังให@ออกนอกประเทศ 

 11) แนวโน@มนโยบายต?อเกาหลีเหนือ เฉพาะอย?างย่ิงการตอบโต@กรณีเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ

ตกในทะเลญ่ีปุbน เขตเศรษฐกิจจำเพาะทางทะเลของญ่ีปุbน (Exclusive Economic Zone-EEZ) และผ?านเหนือ

น?านฟ«าญ่ีปุbน รวมท้ังการแก@ไขป_ญหาทางการเกาหลีเหนือลักพาตัวชาวญ่ีปุbน 

 12) แนวโน@มความสัมพันธaกับเกาหลีใต@ เฉพาะอย?างย่ิงการฟ��นฟูความสัมพันธaระหว?างกัน 

และการระงับข@อพิพาททางประวัติศาสตรa 

 

ความสัมพันธXไทย-ญ่ีปุ?น : ไทยสถาปนาความสัมพันธaทางการทูตกับญ่ีปุbน เม่ือ 26 ก.ย.2430 และมีความตกลง

แลกเปล่ียนผู@แทนระดับเอกอัครราชทูตเม่ือปi 2484 ท้ังสองประเทศมีความสัมพันธaท่ีดีและใกล@ชิดท้ังในระดับ

พระราชวงศa รัฐบาล และประชาชน นอกจากน้ี นโยบายของรัฐบาลญ่ีปุbนให@ความสำคัญต?อไทยในทุกมิติ และ

ถือว?าไทยเปdนพ้ืนท่ียุทธศาสตรaสำคัญต?อการแข?งขันกับจีนด@านความม่ันคงและการเช่ือมโยงในภูมิภาค 

โดยเฉพาะยุทธศาสตรaอินโด-แปซิฟ>ก ทำให@ญ่ีปุbนและไทยมีความร?วมมือระหว?างกันครอบคลุมท้ังด@านเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคม วัฒนธรรม และวิทยาการ 

 สถานการณaการเมืองของไทยในห@วงปi 2549 และ 2557 มีความละเอียดอ?อนและสร@างความห?วงกังวล

ให@ภาครัฐและเอกชนญี่ปุbนค?อนข@างมาก ส?งผลให@ความสัมพันธaระหว?างญี่ปุbนกับไทยลดระดับลง และจีน

เร่ิมมีบทบาทและอิทธิพลมากข้ึน อย?างไรก็ดี เม่ือรัฐบาลไทยประกาศ Roadmap การเลือกต้ังเม่ือปi 2562 

ญ่ีปุbนได@ส?งสัญญาณเชิงบวกและแสดงความเช่ือม่ันต?อการเมืองไทยมากข้ึน ป_จจุบันญ่ีปุbนกับไทยกลับมามี

ความสัมพันธaอันดีต?อกันตามปกติหลังไทยมีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง อีกท้ังยังยกระดับความสัมพันธa

ระหว?างกันแน?นแฟ«นข้ึน โดยท้ังสองฝbายเห็นพ@องยกระดับความสัมพันธaระหว?างกันเปdนหุ@นส?วนทางยุทธศาสตรa

อย?างรอบด@าน (Comprehensive Strategic Partnership) จากเดิมท่ีอยู?ในระดับหุ@นส?วนทางยุทธศาสตรa 

(Strategic Partnership) เม่ือ 17 พ.ย.2565 เพ่ือเฉลิมฉลองเน่ืองในโอกาสครบรอบ 135 ปi แห?งการสถาปนา

ความสัมพันธaทางการทูตระหว?างไทยกับญ่ีปุbนในปi 2565 

 การแลกเปล่ียนการเยือนระดับผู@นำและเจ@าหน@าท่ีระดับสูง ญ่ีปุbนและไทยมีการแลกเปล่ียนการเยือน

ระดับผู@นำและเจ@าหน@าท่ีระดับสูงอย?างต?อเน่ือง ท้ังรูปแบบการหารือทวิภาคีอย?างเปdนทางการและไม?เปdนทางการ 

ซ่ึงในปi 2565 มีการเยือนและพบปะระหว?างเจ@าหน@าท่ีระดับสูงฝbายญ่ีปุbนและไทย ท่ีสำคัญ ได@แก? 1) นรม.คิชิดะ  

ฟูมิโอะ พบหารือกับ พล.อ.ประยุทธa จันทรaโอชา นรม. และ รมว.กระทรวงกลาโหม เม่ือ 17 พ.ย.2565 ในโอกาส

เยือนไทยอย?างเปdนทางการเพ่ือเข@าร?วมการประชุมผู@นำเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 29 และการประชุมอ่ืนท่ี

เก่ียวข@อง โดยท้ังสองฝbายเห็นพ@องยกระดับความสัมพันธaระหว?างญ่ีปุbนกับไทยเปdนหุ@นส?วนทางยุทธศาสตรaอย?าง

รอบด@าน (Comprehensive Strategic Partnership) จากเดิมท่ีอยู?ในระดับหุ@นส?วนทางยุทธศาสตรa (Strategic 

Partnership) อีกท้ังจะส?งเสริมความร?วมมือทางเศรษฐกิจ และจะเร?งดำเนินการตามความตกลงว?าด@วยการมอบ
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ยุทโธปกรณaและเทคโนโลยีป«องกันประเทศระหว?างรัฐบาลญี่ปุbนกับรัฐบาลไทย ทั้งสองฝbายลงนามเมื่อ    

พ.ค.2565 เพ่ือยกระดับความร?วมมือด@านความม่ันคงระหว?างกัน และ 2) นายฮายาชิ โยชิมาซะ รมว.กระทรวง     

การต?างประเทศญ่ีปุbน พบหารือกับนายดอน ปรมัตถaวินัย รอง นรม. และ รมว.กระทรวงการต?างประเทศ เม่ือ       

17 พ.ย.2565 ในโอกาสเยือนไทยอย?างเปdนทางการ เพื ่อเข@าร?วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปค (APEC 

Ministerial Meeting-AMM) ท้ังสองฝbายเห็นพ@องกระชับความสัมพันธaระหว?างกันมากข้ึน ในโอกาสครบรอบ 

135 ปi แห?งการสถาปนาความสัมพันธaทางการทูตระหว?างไทยกับญี่ปุ bนในปi 2565 โดยร?วมลงนามและ

ประกาศใช@แผนปฏิบัติการร?วมว?าด@วยหุ@นส?วนทางยุทธศาสตรaด@านเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุbนในระยะ 5 ปi (พ.ศ. 

2565-2569) 

 สถิติชาวญ่ีปุbนท่ีเดินทางเข@าไทย ของกระทรวงการท?องเท่ียวและกีฬาประจำปi 2565 (ม.ค.-ก.ย.) 

มีจำนวน 153,376 คน มากเปdนอันดับท่ี 12 รองจากมาเลเซีย อินเดีย สิงคโปรa เวียดนาม ลาว เกาหลีใต@ 

สหราชอาณาจักร สหรัฐฯ กัมพูชา เยอรมนี และออสเตรเลีย โดยเพ่ิมขึ้น 4,603.34% จากช?วงเดียวกัน

ของปi 2564 ท่ีมีชาวญ่ีปุbนเดินทางมาไทยเพียง 3,261 คน เน่ืองจากมีการผ?อนคลายมาตรการควบคุมโรค 

COVID-19 สถิติของกระทรวงการต?างประเทศญ่ีปุbนเม่ือปi 2563 ระบุว?ามีชาวญ่ีปุbนท่ีพำนักในไทยจำนวน 

81,187 คน ขณะท่ีสถิติการท?องเท่ียวญ่ีปุbน ขององคaการส?งเสริมการท?องเท่ียวแห?งประเทศญ่ีปุbน (JNTO) เม่ือปi 

2565 (ม.ค.-ก.ค.) พบว?า มีนักท?องเท่ียวไทยเดินทางไปญ่ีปุbนจำนวน 16,111 คน คิดเปdน 2.5% ของสัดส?วน

นักท?องเท่ียวท้ังหมด อย?างไรก็ดี ภาพรวมสถิตินักท?องเท่ียวต?างชาติของญ่ีปุbนในปi 2565 (ม.ค.-ก.ค.) ลดลง 90.9% 

เม่ือเปรียบเทียบกับช?วงเดียวกันของปi 2562 เน่ืองจากวิกฤตการแพร?ระบาดของโรค COVID-19 แต?คาดว?า

นักท?องเท่ียวจะเดินทางไปญ่ีปุbนเพ่ิมข้ึนในปi 2566 เน่ืองจากญ่ีปุbนยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางเข@าประเทศ

สำหรับนักท?องเท่ียวต?างชาติและเป>ดการท?องเท่ียวตามปกติเต็มรูปแบบแล@วต้ังแต? 11 ต.ค.2565 อน่ึง มีชาวไทย

พำนักอยู?ในญ่ีปุbน 51,409 คน (ข@อมูลเม่ือ ต.ค.2563) และมีสำนักงานของไทยท่ีต้ังอยู?ในญ่ีปุbน ได@แก? 

กรุงโตเกียว (สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยหลายสำนักงาน) โอซากา (สถานกงสุลใหญ? สำนักงาน

ส?งเสริมการค@าในต?างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส?งเสริมการลงทุน และการท?องเท่ียวแห?งประเทศไทย) 

ฟูกูโอกะ (สถานกงสุลใหญ?และการท?องเท่ียวแห?งประเทศไทย) และฮิโรชิมะ (สำนักงานคณะกรรมการส?งเสริม

การลงทุน) ส?วนญ่ีปุbนมี สอท. ญ่ีปุbน ประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ?ญ่ีปุbน ณ นครเชียงใหม? 

 การค@าระหว?างไทย-ญ่ีปุbน เม่ือปi 2565 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค?า 1,923,715 ล@านบาท ลดลง 16.95% 

จากช?วงเดียวกันของปi 2564 การส?งออกของญี่ปุbนมาไทยมีมูลค?า 1,137,509 ล@านดอลลารaบาท และ

การส?งออกของไทยไปญ่ีปุbนมีมูลค?า 786,206 ล@านบาท ทำให@ญ่ีปุbนได@เปรียบดุลการค@าไทยมูลค?า 351,303 ล@านบาท 

ญ่ีปุbนเปdนคู?ค@าอันดับ 3 ของไทย รองจากจีนและสหรัฐฯ ขณะท่ีไทยเปdนคู?ค@าอันดับ 6 ของญ่ีปุbน รองจากจีน 

สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ไต@หวัน และเกาหลีใต@ โดยมีส?วนแบ?งตลาด 3.62% (สัดส?วนสูงสุดในกลุ?มประเทศสมาชิก

อาเซียน) ท้ังน้ี สินค@าท่ีญ่ีปุbนนำเข@าจากไทยมากท่ีสุด 5 อันดับ ได@แก? 1) เน้ือสัตวa ส?วนอ่ืนของสัตวa เลือดสัตวa 

หรือแมลง ท่ีปรุงแต?งหรือทำไว@ไม?ให@เสียอ่ืน ๆ 2) ส?วนประกอบและอุปกรณaประกอบของยานยนตa 3) รถยนตa

และยานยนตaอื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส?งบุคคลเปdนหลัก รวมถึงสเตชันแวกอนและรถแข?ง 4) เครื่องพิมพa

ใช@สำหรับการพิมพaโดยวิธีใช@เพลต ลูกกล้ิง และองคaประกอบอ่ืน ๆ ท่ีทำรอยพิมพaแล@ว เคร่ืองพิมพaอ่ืน ๆ 
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เคร่ืองจักรทำสำเนา และเคร่ืองโทรสารจะประกอบรวมกันหรือไม?ก็ตาม รวมท้ังส?วนประกอบและอุปกรณa

ประกอบของดังกล?าว และ 5) วงจรรวมท่ีใช@ในทางอิเล็กทรอนิกสa ขณะท่ีสินค@าท่ีไทยนำเข@าจากญ่ีปุbนมากท่ีสุด       

5 อันดับ ได@แก? 1) ส?วนประกอบและอุปกรณaประกอบของยานยนตa 2) วงจรรวมท่ีใช@ในทางอิเล็กทรอนิกสa           

3) ผลิตภัณฑaแผ?นรีดทำด@วยเหล็กหรือเหล็กกล@าไม?เจือ มีความกว@างต้ังแต? 600 มิลลิเมตรข้ึนไป ได@จากการรีดร@อน 

ไม?หุ@มติด ไม?ชุบ หรือไม?เคลือบ 4) ของอ่ืน ๆ ท่ีได@จากการหล?อ ทำด@วยเหล็กหรือเหล็กกล@า และ 5) ตัวก?อปฏิกิริยา 

ตัวเร�งปฏิกิริยาและส่ิงปรุงแต?งคะตะไลสa� ท่ีไม�ได�ระบุหรือรวมไว�ในท่ีอ่ืน 

 การลงทุน สถิติการลงทุนของญ่ีปุbนในไทยเม่ือปi 2565 (ม.ค.-ก.ย.) มีการย่ืนขอรับการส?งเสริม

การลงทุนต?อสำนักงานคณะกรรมการส?งเสริมการลงทุน (สกท.) หรือ BOI จำนวน 165 โครงการ รวมเปdน

มูลค?า 37,591 ล@านบาท โดยส?วนใหญ?เปdนการลงทุนโครงการขนาดใหญ? (เงินลงทุนต้ังแต? 1,000 ล@านบาทข้ึนไป) 

เช?น การผลิตรถยนตaไฟฟ«าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles-BEV) การผลิต Hard Disk Drive 

การผลิตคอมเพรสเซอรaสำหรับเคร่ืองปรับอากาศ และการผลิตรถยนตaไฟฟ«าแบบผสมเสียบปล๊ัก (Plug-In 

Hybrid Electric Vehicles-PHEV) นอกจากน้ี ญ่ีปุbนยังความสำคัญกับไทยด@านการลงทุนในเชิงยุทธศาสตรa         

ที่มุ?งผลักดันให@ไทยเปdนศูนยaกลางการผลิต และการกระจายสินค@าไปยังประเทศอื่นในภูมิภาคโดยใช@รูปแบบ

การลงทุนแบบ “Thailand+1” คือ ใช@ไทยเปdนฐานขยายการลงทุนและกระจายการผลิตไปยังประเทศอื่น

ในอาเซียน อีกท้ังยังเล็งเห็นถึงศักยภาพของไทยในการส?งเสริมและขยายผลประโยชนaของญ่ีปุbนในภูมิภาคอาเซียน 

รวมถึงการร?วมมือกันเพ่ือพัฒนาประเทศท่ีสาม เฉพาะอย?างย่ิงอนุภูมิภาคลุ?มแม?น้ำโขง 

 ด@านรถไฟและระบบราง ไทยและญ่ีปุbนลงนามบันทึกความร?วมมือด@านระบบรางเม่ือปi 2558 

พัฒนาระบบรางท่ีสำคัญ 3 เส@นทาง ได@แก? 1) รถไฟความเร็วสูงเส@นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม? (อยู?ระหว?างการเจรจา) 

2) เส@นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต@  (Southern Economic Corridor-SEC) กาญจนบุ รี-กรุงเทพฯ-

ฉะเชิงเทรา-แหลมฉบัง และกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ และ 3) เส@นทางระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก-ตะวันตก ช?วงแม?สอด-มุกดาหาร นอกจากน้ี บริษัทเอกชนของญ่ีปุbนได@ร?วมมือกับไทยในการสร@าง

โครงข?ายรถไฟฟ«าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เช?น รถไฟฟ«าสายสีน้ำเงิน (ใช@เงินกู@จากรัฐบาลญ่ีปุbน) รถไฟฟ«า

สายสีม?วง รถไฟฟ«าสายสีแดงเส@นทางบางซ่ือ-รังสิต และบางซ่ือ-ตล่ิงชัน ญ่ีปุbนยังมีบทบาทสำคัญในการถ?ายทอด

องคaความรู@ด@านการพัฒนาระบบรางและพื้นที่โดยรอบ เช?น ความร?วมมือระหว?างกระทรวงคมนาคมและ

องคaกรความร?วมมือระหว?างประเทศแห?งญ่ีปุbน (JICA) เพ่ือศึกษาการพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีรอบรางรถไฟเชิงพาณิชยa

เส@นทางจากด?านพุน้ำร@อน จ.กาญจนบุรี ถึงด?านอรัญประเทศ จ.สระแก@ว และการจัดทำแผนแม?บทระบบขนส?งมวลชน

ทางรางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะท่ี 2 นอกจากน้ี ญ่ีปุbนยังบริจาครถไฟเก?าให@การรถไฟแห?งประเทศไทย 

(รฟท.) นำไปปรับปรุงเพื่อให@บริการในไทย โดยบริจาคให@อย?างต?อเนื่อง อาทิ JR West บริจาครถดีเซล

รางและรถโดยสารปรับอากาศให@ รฟท. เม่ือปi 2540 จำนวน 26 คัน ปi 2542 จำนวน 28 คัน ปi 2547 

จำนวน 40 คัน และปi 2553 จำนวน 32 คัน ส?วน JR Hokkaido บริจาครถโดยสารปรับอากาศให@ รฟท. เม่ือปi 2559 

จำนวน 10 คัน ประกอบด@วยรถ OHA ชนิด 48 ท่ีน่ัง และ 72 ท่ีน่ัง รวม 5 คัน และรถ SUHAFU ชนิด 64 ท่ีน่ัง 

5 คัน และล?าสุดบริจาครถดีเซลราง รุ?น Kiha 183 ให@ รฟท. เม่ือปi 2564 อีกจำนวน 17 คัน 
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 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยa ญ่ีปุbนมีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานทักษะของแรงงานไทย 

โดยมีการจัดตั ้งความริเริ ่ม  Thailand-Japan Industrial HRD Initiative ที ่มุ ?งพ ัฒนาบุคลากรด@าน

เทคนิคและอาชีวศึกษาของไทยให@ได@มาตรฐานเทียบเคียงกับญี่ปุbน เพื่อพร@อมรองรับการลงทุนของญี่ปุbน

ในไทย โดยสำนักงานอาชีวศึกษาแห?งชาติของญ่ีปุbน (KOSEN) ได@ต้ังสำนักงานท่ีสำนักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาของไทยเมื่อ ธ.ค.2559 เพื่อช?วยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาในไทย นอกจากนี้ 

ญี่ปุbนและไทยยังมีความร?วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษยaด@านสาธารณสุขในประเทศ     

ที่สาม รวมถึงความร?วมมือทวิภาคีในการพัฒนากลไกเครดิตร?วม (Joint Crediting Mechanism-JCM) 

เม่ือ พ.ย.2558 ซ่ึงญ่ีปุbนจะให@การสนับสนุนความรู@ด@านเทคนิคและงบประมาณสำหรับโครงการของภาคเอกชน

ไทยท่ีจะนำไปสู?การลดก¬าซเรือนกระจก อีกทั้งยังให@ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยaที่เกี่ยวข@อง

กับการเปล่ียนผ?านสู?ความเปdนดิจิทัล เช?น ภาคเอกชนญ่ีปุbนได@จัดต้ัง EEC Automation Park ท่ีมหาวิทยาลัย

บูรพา เพ่ือเปdนฐานขับเคล่ือนการประยุกตaใช@ Robotics และ Automation ท่ีเอ้ือให@ภาคอุตสาหกรรมพัฒนา

และปรับตัวไปสู?โรงงานอัจฉริยะตามแนวคิด e-F@ctory Alliance 

 องคaกรต?างๆ ของญ่ีปุbนท่ีเก่ียวข@องกับการดำเนินกิจกรรมในไทย ได@แก? 1) Overseas Human 

Resources and Industry Development Association (HIDA) 2 )  Japan Oversea Development 

Corp. (JODC)  3) The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) 4) Japan External 

Trade Organization (JETRO) 5 )  Japan International Corporation Agency (JICA) 6 )  Japan-

Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) 7 )  Japanese Chamber of Commerce (JCC) 

8)Japan Student Services Organization (JASSO) และ 9) Japan National Tourism Organization 

(JNTO) 

 กรอบความร?วมมือและข@อตกลงท่ีสำคัญระหว?างญ่ีปุbน-ไทย 1) การประชุมหุ@นส?วนทางการเมือง 

ไทย-ญ่ี ปุb น  (Japan-Thailand Political Partnership Consultations-JTPPC) 2 ) ความตกลงหุ@ นส? วน

เศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุbน (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement-JTEPA) 3) คณะทำงานร?วม

เฉพาะกิจไทย-ญ่ีปุbนว?าด@วยการต?อต@านการค@ามนุษยa 4) การประชุมประจำปiความร?วมมือทางวิชาการไทย-ญ่ีปุbน 

(Japan-Thailand Partnership Program in Technical Cooperation-JTPP) 5) ข@อตกลงทางการ

บิน มีผลบังคับใช@เมื ่อ 14 ก.ค.2496 6) ข@อตกลงทางวัฒนธรรม มีผลบังคับใช@เมื ่อ 6 ก.ย.2498          

7) ข@อตกลงทางการพาณิชยa มีผลบังคับใช@เมื่อ 1 ม.ค.2501 8) ข@อตกลงทางภาษี มีผลบังคับใช@เมื่อ     

24 ก .ค .2506 9) ข @อตกลงในการส?งอาสาสมัครร?วมม ือเยาวชน ม ีผลบ ังค ับใช @เมื ่อ 19 ม.ค.2524             

10) ข@อตกลงความร?วมมือทางเทคโนโลยี มีผลบังคับใช@เม่ือ 5 พ.ย.2524 11) สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษไทย-ญ่ีปุbน 

ลงนามเม่ือ 22 ก.ค.2552 12) ความตกลงว?าด@วยการมอบยุทโธปกรณaและเทคโนโลยีป«องกันประเทศระหว?าง

รัฐบาลญ่ีปุbนกับรัฐบาลไทย ลงนามเม่ือ 2 พ.ค.2565 และ 13) แผนปฏิบัติการร?วมว?าด@วยหุ@นส?วนทาง

ยุทธศาสตรaด@านเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุbนในระยะ 5 ปi (พ.ศ. 2565-2569) ประกาศใช@เม่ือ 17 พ.ย.2565  

 

------------------------------------------- 
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นายคิชิดะ ฟูมิโอะ 

(Kishida Fumio) 

 

ตำแหน0ง นายกรัฐมนตรีญ่ีปุbน 

 

เกิด 29 ก.ค.2500 (อายุ 65 ปi/ปi 2565) ท่ีกรุงโตเกียว ญ่ีปุbน 

 

บิดามารดา นายคิชิดะ ฟูมิทาเกะ (เสียชีวิตเม่ือปi 2535/อายุ 65 ปi) 

 นางคิชิดะ ซูมิโกะ (เสียชีวิตเม่ือปi 2563/อายุ 88 ปi) 

 

สถานภาพ สมรสกับนางคิชิดะ ยูโกะ (อายุ 58 ปi/ปi 2565) 

 

บุตร บุตรชาย 3 คน ได@แก? นายคิชิดะ โชทาโร (อายุ 31 ปi/ปi 2565) และนายคิชิดะ โคชิโร 

(อายุ 25 ปi/ปi 2565) ส?วนบุตรชายคนท่ี 3 ไม?เป>ดเผยช่ือ (อายุ 22 ปi/ปi 2565) 

 

การศึกษา 

ปi 2525 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวาเซดะ กรุงโตเกียว ญ่ีปุbน 

 

ประวัติการทำงาน 

ปi 2525 - พนักงานธนาคาร Long-Term Credit Bank of Japan (LTCB) 

ปi 2530 - เลขานุการสมาชิกสภาผู@แทนราษฎร 

ปi 2536 - สมาชิกสภาผู@แทนราษฎร (การเลือกต้ังท่ัวไปคร้ังท่ี 40) 

ปi 2540 - ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาป_ญหาการติดฉลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม 

สภาผู@แทนราษฎร 

 - ผู@อำนวยการสำนักเยาวชน พรรค LDP 
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ปi 2542 - รัฐมนตรีช?วยว?าการรัฐสภาประจำกระทรวงการก?อสร@าง (ใน ครม.นายโอบุชิ เคโซ) 

ปi 2543 - รัฐมนตรีช?วยว?าการรัฐสภาประจำกระทรวงการก?อสร@าง (ใน ครม.นายโมริ โยชิโร) 

 ประธานสาขา จ.ฮิโรชิมะ พรรค LDP 

ปi 2544 - รัฐมนตรีช?วยว?าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตรa และ

เทคโนโลยี (ใน ครม.นายโคอิซูมิ จุนอิชิโร) 

 - ผู@อำนวยการสำนักบัญชี พรรค LDP 

ปi 2548 - ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ สภาผู@แทนราษฎร 

ปi 2550 - รัฐมนตรีพิเศษประจำสำนักคณะรัฐมนตรี (ด@านกิจการโอกินาวะและดินแดนทางเหนือ 

ด@านนโยบายคุณภาพชีวิต ด@านความริเร่ิมแชลเลนอะเกน ด@านนโยบายวิทยาศาสตรa

และเทคโนโลยี และด@านการปฏิรูปกฎหมาย) (ใน ครม.นายอาเบะ ชินโซ ชุดท่ี 1)  

 - รัฐมนตรีพิเศษประจำสำนักคณะรัฐมนตรี (ด@านกิจการโอกินาวะและดินแดนทาง

เหนือ ด@านนโยบายวิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี ด@านนโยบายคุณภาพชีวิต และด@านการ

ปฏิรูปกฎหมาย) (ใน ครม.นายฟูกูดะ ยาซูโอะ) 

ปi 2551 - รัฐมนตรีรับผิดชอบด@านกิจการผู@บริโภค และด@านนโยบายอวกาศ (ใน ครม.

นายฟูกูดะ ยาซูโอะ) 

ปi 2554 - ประธานกิจการรัฐสภา พรรค LDP 

ปi 2555 - รัฐมนตรีว?าการกระทรวงการต?างประเทศ (ใน ครม.นายอาเบะ ชินโซ ชุดท่ี 2) 

ปi 2557 - รัฐมนตรีว?าการกระทรวงการต?างประเทศ (ใน ครม.นายอาเบะ ชินโซ ชุดท่ี 3) 

ปi 2560 - รัฐมนตรีว?าการกระทรวงกลาโหม (ใน ครม.นายอาเบะ ชินโซ) 

ปi 2564 - นายกรัฐมนตรีญ่ีปุbน 

 - หัวหน@าพรรค LDP 

 

สังกัดพรรคการเมือง พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party-LDP) 

 

สมาชิกสภาผู#แทนราษฎร เขต 1 จ.ฮิโรชิมะ 

 

การเยือนประเทศต0าง ๆ ท่ีสำคัญ 

1-2 พ.ค.2565 - เยือนไทยอย?างเปdนทางการ โดยมีการพบหารือกับ พล.อ.ประยุทธa จันทรaโอชา 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว?าการกระทรวงกลาโหม รวมท้ังภาคธุรกิจของไทย    

ท้ังสองฝbายเห็นพ@องพิจารณายกระดับความร?วมมือระหว?างไทยกับญ่ีปุbนจาก

หุ@นส?วนทางยุทธศาสตรaเปdนหุ@นส?วนทางยุทธศาสตรaอย?างรอบด@าน 
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21-22 ต.ค.2565 - เยือนออสเตรเลียอย?างเปdนทางการ โดยมีการลงนามแถลงการณaร?วมว?าด@วย

ความร?วมมือด@านความม่ันคง (Joint Declaration on Security Cooperation-JDSC) 

ฉบับใหม? 

12-13 พ.ย.2565  - เยือนกัมพูชาอย?างเปdนทางการ เพ่ือเข@าร?วมการประชุมท่ีเก่ียวข@องกับอาเซียน      

ท่ีสำคัญ ได@แก? การประชุมอาเซียนบวกสาม (เกาหลีใต@ จีน และญ่ีปุbน) (ASEAN+3) 

คร้ังท่ี 25 การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญ่ีปุbน (ASEAN-Japan Summit) คร้ังท่ี 25 

และการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit-EAS) คร้ังท่ี 17 

14-16 พ.ย.2565 - เยือนอินโดนีเซียอย?างเปdนทางการ เพ่ือเข@าร?วมการประชุมสุดยอด G20 คร้ังท่ี 17 

17-19 พ.ย.2565 - เยือนไทยอย?างเปdนทางการ เพ่ือเข@าร?วมการประชุมผู@นำเขตเศรษฐกิจเอเปค คร้ังท่ี 29 

และการประชุมอ่ืนท่ีเก่ียวข@อง 

 

เว็บไซตXทางการและเครือข0ายส่ือสังคมออนไลนX 

เว็บไซตX https://kishida.gr.jp/ 

บล็อก https://go2senkyo.com/seijika/89599 

ไลนX https://lin.ee/enS5u8i 

เฟซบุtก https://www.facebook.com/kishdafumio 

ทวิตเตอรX https://twitter.com/kishida230 

อินสตาแกรม https://www.instagram.com/fumio_kishida/ 

ยูทูบ https://www.youtube.com/c/kishidafumio230 

------------------------------------------- 
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คณะรัฐมนตรีญ่ีปุ?น 

 

นรม.      นายคิชิดะ ฟูมิโอะ (Kishida Fumio)   

รมว.กระทรวงกิจการภายในและการส่ือสาร  นายมัตสึโมโตะ ทาเคอากิ (Matsumoto Takeaki)  

รมว.กระทรวงยุติธรรม    นายไซโต เค็น (Saito Ken)    

รมว.กระทรวงการต?างประเทศ   นายฮายาชิ โยชิมาซะ (Hayashi Yoshimasa)  

รมว.กระทรวงการคลัง    นายซูซูกิ ชุนอิชิ (Suzuki Shunichi)   

รมต.พิเศษประจำสำนักคณะรัฐมนตรี  

(ด@านบริการทางการเงิน) 

รมต.รับผิดชอบด@านการแก@ไขป_ญหาเงินฝ�ด 

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา  นางนากาโอกะ เคโกะ (Nagaoka Keiko)  

วิทยาศาสตรa และเทคโนโลยี 

รมต.รับผิดชอบด@านการออกแบบการศึกษา 

แห?งอนาคต 

รมว.กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ นายคาโต คาตสึโนบุ (Kato Katsunobu)   

รมว.กระทรวงเกษตร ปbาไม@ และประมง  นายโนมูระ เท็ตสึโระ (Nomura Tetsuro)  

รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ การค@า และอุตสาหกรรม นายนิชิมูระ ยาซูโตชิ (Nishimura Yasutoshi) 

รมต.พิเศษประจำสำนักคณะรัฐมนตรี  

(ด@านการชดเชยความเสียหายและการจัดการ 

โรงไฟฟ«านิวเคลียรa) 

รมต.รับผิดชอบด@านผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

จากเหตุโรงไฟฟ«านิวเคลียรaระเบิด ด@านการ 

ส?งเสริมการเปล่ียนผ?านสีเขียว ด@านความสามารถ 

ในการแข?งขันทางอุตสาหกรรม และ 

ด@านความร?วมมือทางเศรษฐกิจกับรัสเซีย 

รมว.กระทรวงท่ีดิน โครงสร@างพ้ืนฐาน การขนส?ง  นายไซโต เท็ตสึโอะ (Saito Tetsuo) 

และการท?องเท่ียว 

รมต.รับผิดชอบด@านนโยบายวัฏจักรน้ำ และ 

ด@านงานมหกรรมพืชสวนโลก 

รมว.กระทรวงส่ิงแวดล@อม    นายนิชิมูระ อากิฮิโระ (Nishimura Akihiro) 

รมต.พิเศษประจำสำนักคณะรัฐมนตรี  

(ด@านการป«องกันเหตุฉุกเฉินจากนิวเคลียรa) 

รมว.กระทรวงกลาโหม  นายฮามาดะ ยาซูคาซุ (Hamada Yasukazu)  
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เลขาธิการคณะรัฐมนตรี    นายมัตสึโนะ ฮิโรคาซุ (Matsuno Hirokazu)  

รมต.รับผิดชอบด@านการบรรเทาผลกระทบ 

จากฐานทัพสหรัฐฯ ในพ้ืนท่ีโอกินาวะ  

ด@านป_ญหาการลักพาตัว และด@านการส?งเสริม 

การฉีดวัคซีน 

 

รมต.สำนักงานดิจิทัล    นายโคโนะ ทาโร (Kono Taro)    

รมต.พิเศษประจำสำนักคณะรัฐมนตรี  

(ด@านการปฏิรูปดิจิทัล และด@านกิจการ 

ผู@บริโภคและความปลอดภัยทางอาหาร) 

รมต.รับผิดชอบด@านการปฏิรูประบบราชการ 

รมต.สำนักงานการบูรณะประเทศ   นายอากิบะ เคนยะ (Akiba Kenya) 

รมต.ดูแลด@านการประสานนโยบายเก่ียวกับ 

การฟ��นฟูจากการระเบิดของโรงไฟฟ«านิวเคลียรa 

ฟูกูชิมะ 

ประธานคณะกรรมาธิการความปลอดภัย  นายทานิ โคอิชิ (Tani Koichi) 

สาธารณะแห?งชาติ 

รมต.รับผิดชอบด@านการสร@างความสามารถ 

ในการปรับตัวของชาติ และด@านข@อพิพาทดินแดน 

รมต.พิเศษประจำสำนักคณะรัฐมนตรี  

(ด@านการจัดการสาธารณภัย และนโยบาย 

มหาสมุทร) 

รมต.พิเศษประจำสำนักคณะรัฐมนตรี  นายโอกูระ มาซาโนบุ (Ogura Masanobu)  

(ด@านมาตรการรับมืออัตราเด็กเกิดใหม?ท่ีลดลง  

และด@านความเท?าเทียมทางเพศ) 

รมต.รับผิดชอบด@านนโยบายเด็ก  

ด@านความเปdนป³กแผ?นของสังคม  

ด@านการส?งเสริมบทบาทสตรี ด@านมาตรการ 

รับมือความเหงาและการแยกตัวจากสังคม 

รมต.พิเศษประจำสำนักคณะรัฐมนตรี  นายโกโต ชิเกะยูกิ (Goto Shigeyuki)   

(ด@านนโยบายเศรษฐกิจและการคลัง) 

รมต.รับผิดชอบด@านการฟ��นฟูเศรษฐกิจ  

รับผิดชอบด@านนโยบายทุนนิยมใหม?  



   ข#อมูลพ้ืนฐานของต0างประเทศ 2566 27 

รับผิดชอบด@านธุรกิจสตารaตอัป  

ด@านการรับมือการแพร?ระบาดของโรค COVID-19  

และวิกฤตสาธารณสุข ด@านการปฏิรูป 

ระบบประกันสังคมถ@วนหน@า 

รมต.รับผิดชอบด@านความม่ันคงทางเศรษฐกิจ นางทาไกชิ ซานาเอะ (Takaichi Sanae)  

รมต.พิเศษประจำสำนักคณะรัฐมนตรี  

(ด@านกลยุทธaทรัพยaสินทางป_ญญา ด@านนโยบาย 

วิทยาศาสตรaและเทคโนโลยี ด@านนโยบายอวกาศ  

และด@านความม่ันคงทางเศรษฐกิจ) 

รมต.พิเศษประจำสำนักคณะรัฐมนตรี  นายโอกาดะ นาโอกิ (Okada Naoki)  

(ด@านโอกินาวะและดินแดนทางเหนือ  

ด@านการฟ��นฟูระดับภูมิภาค ด@านการปฏิรูป 

ระเบียบข@อบังคับ ด@านยุทธศาสตรaคูลเจแปน  

และด@านนโยบายเก่ียวกับชาวไอนุ) 

รมต.รับผิดชอบด@านแผนงานตามวิสัยทัศนa 

ดิจิทัลการaเดนซิตีเนชัน ด@านการจัดงานเวิลดaเอ็กซaโป  

และด@านการปฏิรูปการบริหารภาครัฐ 

 

------------------------------------------------ 
 

(พ.ย.2565) 


