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คำนำสำนักพิมพ์
 ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ได้เชื่อมโยงประชาคมโลกให้มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด 

ผา่นวทิยาการสือ่สารทีร่วดเรว็มปีระสทิธภิาพ เหตกุารณส์ำคญัตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ณ มมุใดมมุหนึง่ 

ของโลก อาจส่งผลกระทบอย่างรวดเร็วกว้างขวางในทางใดทางหนึ่ง โดยเฉพาะบทบาทของ 

ชาตมิหาอำนาจในเวทโีลกยอ่มสง่ผลกระทบตอ่ประเทศไทยอยา่งมอิาจหลกีเลีย่งได ้ การรูเ้ทา่ทนั 

โลกทศันแ์ละวธิคีดิของชนในชาตมิหาอำนาจจงึสำคญัสำหรบัการมปีฏสิมัพนัธแ์ละการคาดการณ ์

อนาคตทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่การรูเ้ทา่ทนัโลกทศันแ์ละวธิคีดิของชนชาตติา่ง ๆ นัน้ ทำไดผ้า่นการศกึษา 

ประวัติศาสตร์ของชาตินั้น ๆ เพราะประวัติศาสตร์คือความเป็นมาที่สะท้อนวิถีชีวิต ค่านิยม  

ความเชื่อ การนิยามความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ผ่านพัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบัน

 ญี่ปุ่นคือมหาอำนาจชาติหนึ่งที่มีความสำคัญบนเวทีโลก โดยเฉพาะบทบาทการเป็น 

มหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่มีวิทยาการอันก้าวหน้า ในความมหัศจรรย์ที่สามารถพัฒนาประเทศ 

ให้เจริญวัฒนาอย่างรวดเร็ว นับจากการฟื้นฟูเมอิจิซึ่งมีแนวคิดพัฒนาชาติด้วยการพัฒนา 

แสนยานภุาพของกองทพั จนทำใหญ้ีปุ่น่กลายเปน็มหาอำนาจทางการทหาร สามารถขยายจกัรวรรด ิ

ของตนเข้าไปยังดินแดนของจีนและเกาหลี ตลอดจนกลายเป็นผู้ชนะในสงครามโลกครั้งที่ 1  

ทวา่เมือ่เขา้สูส่งครามโลกครัง้ที ่ 2 ญีปุ่น่กลายเปน็ประเทศผูพ้า่ยแพท้ีไ่ดร้บัความเสยีหายเหนอืกวา่ 

ชาติอื่น ๆ ได้เคยประสบด้วยการเป็นชาติเดียวในโลกที่ถูกทำลายล้างจากระเบิดปรมาณูที่เมือง 

ฮโิรชมิาและเมอืงนางาซาก ิ แตญ่ีปุ่น่กลบัใชเ้วลาเพยีงไมน่านในการฟืน้ฟปูระเทศจากกองเถา้ถา่น 

เปรียบประดุจนกฟีนิกซ์ที่เป็นอมตะ จนกลายเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งในปัจจุบัน

 หนงัสอื ญีปุ่น่ เลม่เดยีวรูเ้รือ่ง เลม่นีผ้า่นการคน้ควา้และเรยีบเรยีงเนือ้หาตัง้แตย่คุโบราณ 

มาจนถงึยคุปจัจบุนั โดยอธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพแวดลอ้มกบัประวตัศิาสตร ์ พฒันาการ 

ทางเศรษฐกจิ พฒันาการทางสงัคม และพฒันาการทางการเมอืงการปกครอง เพือ่เปน็ประโยชน ์

แกน่กัเรยีนนกัศกึษา และผูท้ีส่นใจในความเปน็มาของประเทศญีปุ่น่เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจ 

ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสืบไป

กรกฎาคม 2562
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จากดินน้ำลมฟ้า
รากฐาน

และที่มาของวัฒนธรรม

1



โดยจะใช้นิปปงในกรณี
ที่ใช้ภาษาระดับทางการ

NIPPON
NIHON/

นิปปงหรือนิฮง

โตเกียว

ชื่อประเทศ

เมืองหลวง
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6,852
มีเกาะรวม

เกาะ

ประเทศหมู่เกาะ
ภูมิภาคฮกไกโด

ภูมิภาคโทโฮะกุ

ภูมิภาคคันโต

ภูมิภาคชิโกะกุ

ภูมิภาคคีวชูและโอกินาว่า

แบ่งการปกครองออกเป็น 47 จังหวัด
และแบ่งภาคออกเป็น 8 ภูมิภาค

ภูมิภาคชูบุ

ภูมิภาคคันไซ

ภูมิภาคชูโงกุ
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126.8ล้านคน

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
และราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ

(ข้อมูล ค.ศ. 2018)

สกุลเงิน จำนวนประชากร 

การปกครอง
เยน
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เป็นชนพื้นเมืองกลุ่มแรก
ที่อาศัยอยู่ในดินแดนญี่ปุ่น
ปัจจุบันเหลือเพียงเล็กน้อย
ในเกาะฮกไกโด

สภาพภมูศิาสตรค์อืสิง่กำหนดวฒันธรรมและประวตัศิาสตรข์องชาวญีปุ่น่ เพราะสภาพดนิฟา้ 
อากาศมอีทิธพิลอยา่งมากตอ่วถิกีารดำรงชพีและการประกอบอาชพี ซึง่สง่ผลตอ่ความเชือ่  
ประเพณ ี งานศลิปะ ตลอดจนลกัษณะนสิยัและวธิกีารมองโลกแบบคนญีปุ่น่ ดว้ยเหตนุี ้
การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้งจึงควรเข้าใจสภาพภูมิศาสตร์ของญี่ปุ่นก่อน 
	 เริม่ตน้ทีร่าวสองแสนปทีีผ่า่นมา เมือ่โลกยงัปกคลมุดว้ยธารนำ้แขง็ยคุไพลสโตซนี  
(Pleistocene) อันหนาวเย็น
	 ระดบันำ้ทะเลลดตำ่ลงทำใหป้รากฏสะพานแผน่ดนิบรเิวณคาบสมทุรเกาหลเีชือ่มมาถงึ 
แผน่ดนิญีปุ่น่ กลายเปน็เสน้ทางการเคลือ่นยา้ยของมนษุยโ์บราณเขา้มายงัดนิแดนแหง่นี ้ 
โดยปรากฏหลักฐานประเภทเครื่องมือหินอยู่ทั่วไป 
	 กระทัง่เขา้สูป่ลายยคุไพลสโตซนี เมือ่อากาศอบอุน่ขึน้ ระดบันำ้ทะเลสงูขึน้ ญีปุ่น่ 
จึงกลายเป็นเกาะที่แยกตัวออกจากแผ่นดินใหญ่ภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออก และด้วย 
สภาพแวดล้อมเช่นนี ้ ได้เริ่มก่อเกิดวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะขึ้น

ชนพื้นเมือง	

ชาวไอนุ Ainu
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228,000

ภูเขาและทะเล
จากสภาพภูมิศาสตร์
สู่วัฒนธรรมอาหารอันโดดเด่น

หมู่เกาะญี่ปุ่น
ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก
ของทวีปเอเชียในมหาสมุทรแปซิฟิก
ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 4 เกาะ คือ

1
เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่ตั้ง
ของเมืองหลวงคือกรุงโตเกียว
มีเนื้อที่ประมาณ

ตารางกิโลเมตร

เกาะฮนชู
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2

3

4

เป็นเกาะใหญ่อันดับสองของประเทศ
มีเนื้อที่ประมาณ

หมู่เกาะทั้งหลายเหล่านี้เกิดจากแนวภูเขาไฟ ซึ่งทำให้เกิดเทือกเขา 
ทอดยาวจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจรดอะแลสกา 

เป็นเกาะใหญ่อันดับสาม มีเนื้อที่ประมาณ

เกาะฮกไกโด

ตารางกิโลเมตร

ตารางกิโลเมตร

83,517
เกาะคีวชู

44,364
นอกจากนี้ยังมีเกาะเล็ก ๆ อีกราว 3,900 เกาะ

เป็นเกาะใหญ่ที่มีขนาดเล็กที่สุด มีเนื้อที่ประมาณ

ตารางกิโลเมตร

เกาะชิโกะกุ

18,798
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ที่ราบคันโตนี้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้
ของเกาะฮนช ู บริเวณรอบกรุงโตเกียว 
จากเหตุที่ญี่ปุ่นมีพื้นที่ราบที่เหมาะแก่
การอยู่อาศัยจำกัด ส่งผลให้ปัจจุบัน
ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีประชากร
หนาแน่นที่สุดในโลก

ประกอบด้วยภูเขาหลายลูก
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ

ภูเขาฟูจิ
ซึ่งมีความสูง 3,776 เมตรจากระดับทะเล

นับว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

ที่ราบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
คือ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม ้ เขตที่เหมาะแก่การตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
และทำการเกษตรคือบริเวณที่ราบชายฝั่ง ซึ่งมีอย่างจำกัด 

ราวร้อยละ 18 ของพื้นที่ทั้งหมด 

ที่ราบคันโต

ซึ่งอุดมสมบูรณ์ด้วย
เถ้าถ่านจากภูเขาไฟ 

KANTO
เทื
อก

เขา
ทอด

ยาวถกูเรียกว่าแอลป์แห่งญ
ีปุ่น่
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จากขุนเขาสู่ทุ่งราบ ประเทศญี่ปุ่นมีชายฝั่งอันยาวเหยียด
ส่งผลให้เหมาะต่อการสร้างท่าเรือที่ดีเยี่ยม

ทรัพยากรทางทะเลจึงเป็นผลิตผลสำคัญมาตั้งแต่ครั้งอดีต 
และการประมงกลายเป็นอุตสาหกรรมหลักในโลกสมัยใหม่

สภาพภูมิประเทศที่ประกอบด้วยภูเขาและทะเลเช่นนี้เอง
ส่งผลต่อวัฒนธรรมอาหารของญี่ปุ่นให้เลือกผสานวัตถุดิบตามฤดูกาล

จากภูเขาและทะเลเป็นหลัก และอาหารเหล่านั้นล้วนมีความหมายที่เป็นสิริมงคล เช่น

ถั่วดำ
หมายถึง

สุขภาพที่สมบูรณ ์

ไข่ปลา
หมายถึง

การมีลูกหลานมากมาย 

แห้ว
หมายถึง

ความเจริญก้าวหน้า 
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จากเหนือจรดใต้
ฤดูกาลอันหลากหลาย 
สภาพภมูปิระเทศของญีปุ่น่เปน็แนวยาว 
จากละติจูดที่  31 องศาเหนือ ถึง 
ละติจูดที่ 45 องศาเหนือ ส่งผลให้ 
สภาพภูมิอากาศทางตอนเหนือและ 
ตอนใต้แตกต่างกัน ด้วยว่ามีเขต 
ภูมิอากาศที่หลากหลาย กล่าวคือ

ทางตอนใต้
บริเวณเกาะคีวชู
และเกาะชิโกะกุ

มีภูมิอากาศแบบอบอุ่น
และร้อนจัดในฤดูร้อน 

ขณะทีภ่มูอิากาศโดยทัว่ไปอบอุน่สบาย ไดร้บัความ 
หนาวเยน็จากทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื และมฝีนตกชกุ 
จากอิทธิพลความชื้นของมหาสมุทร

ทางตอนเหนือ
แถบเกาะฮกไกโด
จะมีอากาศหนาวเย็น
อย่างยาวนาน
และอากาศร้อนจัด
ในฤดูร้อน
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กระแสน้ำเย็นและกระแสน้ำอุ่น
สร้างความแตกต่างของสภาพอากาศ
ทางตะวนัตกและทางตอนเหนอืของประเทศมคีวามหนาวเยน็มากกวา่ 
ทางตะวันออกและทางใต้ เนื่องจากกระแสน้ำเย็นโอยาชิโอ  
(Oyashio) ซึ่งกำเนิดจากขั้วโลกเหนือไหลผ่านลงมาทางใต้

ขณะที่ด้านใต้มีกระแสน้ำอุ่นกุโรชิ โอ  
(Kuroshio) ซึ่งได้รับความร้อนจาก 
ดวงอาทติยใ์นเขตศนูยส์ตูรไหลผา่นขึน้ไป 
ทางเหนอื สง่ผลใหเ้กดิอากาศอบอุน่กวา่ 
ในบรเิวณตะวนัออก ซึง่เปน็บรเิวณวางไข ่
ที่ดีของสัตว์ทะเล ทำให้เกิดความอุดม- 
สมบูรณ ์ เหมาะสำหรับการตั้งถิ่นฐาน

กระแสน้ำเย็นโอยาชิโอ

กระแสน้ำอุ่นกุโรชิโอ
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จากธรรมชาติที่งดงาม
สู่สุนทรียภาพอันล้ำลึก

ท่ามกลางอากาศส่วนใหญ่ที่อบอุ่น ส่งผลให้ญี่ปุ่นมีธรรมชาติงดงามตระการตา 
หลากหลายด้วยแมกไม้นานาพรรณ ขุนเขา ลำธาร แม่น้ำ และมหาสมุทร 
	 ธรรมชาตใินฤดกูาลตา่ง  ๆล้วนใหสี้สนัและความรูส้กึอนัหลากหลาย จากความเขยีวขจ ี 
มชีวีติชวีาในฤดรูอ้น สูค่วามสงบเยอืกเยน็ของหิมะในฤดหูนาว ทำให้คนญีปุ่น่มนีสิยัรกั 
และเคารพในธรรมชาต ิ มสุีนทรยีภาพในความสงบ และชืน่ชมความงดงามและความหมาย 
ของธรรมชาตโิดยมติอ้งปรงุแตง่ ซึง่มงีานศลิปะประเภทตา่ง  ๆทีส่ะทอ้นความรูส้กึสงบ  
เรียบง่าย ความว่าง ความอ่อนไหว และความงามอันล้ำลึก

ความหลากหลายของเขตภูมิอากาศและฤดูกาล อันประกอบด้วย 

ฤดูฝน ฤดใูบไมร้ว่งฤดูร้อน ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผล ิ
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โคดาวาริ

ญีปุ่น่เปน็ประเทศทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตไิมม่ากนกั และดว้ยเหตปุจัจยันีเ้องทีก่ำหนด 
ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นให้ก่อการรุกรานประเทศเพื่อนบ้านที่อุดมสมบูรณ์กว่า 

ทรพัยากรปา่ไมม้อียูม่าก
แต่ผลิตผลจากป่าไม้
ไม่พอใช้ในประเทศ

ทรัพยากรถ่านหิน
มีคุณภาพต่ำ

ทรัพยากรประเภทแร่ธาตุมีทองแดงอยู่บ้าง
และมีโครไมต ์ สังกะส ี รวมถึงตะกั่วเป็นจำนวนมาก 

แต่มีเหล็กซึ่งเป็นโลหะสำคัญเพียงเล็กน้อย 

ทรัพยากรน้ำมันปิโตรเลียม
และก๊าซธรรมชาติ
มีอยู่ในปริมาณน้อย 

ทรัพยากรที่ถือว่า
อุดมสมบูรณ์ที่สุด
คือทรัพยากรทางน้ำ
ส่งผลให้การประมง
เป็นอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศ

KOdAwAri
จากดินแดนแห่งภัยพิบัติ
สู่มรดกวัฒนธรรมประจำชาติ
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หมู่เกาะญี่ปุ่นอยู่ในเขตการชนของแผ่นเปลือกโลก 4 แผ่น คือ

แผ่นเปลือกโลก
แปซิฟิก

แผ่นเปลือกโลก
อเมริกาเหนือ

แผ่นเปลือกโลก
ฟิลิปปินส์ 

เป็นหนึ่งในบริเวณที่เรียกว่า
วงแหวนแห่งไฟ
(The Ring of Fire)
ในมหาสมุทรแปซิฟิก ส่งผลให้เกิด
แผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดขึ้นบ่อยครั้ง

ซึ่งมีอานุภาพ
ทำลายล้าง
มากมายมหาศาล

แผ่นเปลือกโลก
ยูเรเซีย

สึนามิ
(Tsunami) 

แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว  
และภูเขาไฟระเบิด ส่งผลให ้
เกิดคลื่นขนาดใหญ ่ เรียกว่า

วงแหวนแห่งไฟ (The Ring of Fire)
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ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ต้องประสบมหันตภัยอยู่บ่อยครั้ง
เฉพาะ ค.ศ. 2018 ญี่ปุ่นก็เผชิญกับภัยธรรมชาติร้ายแรงหลายประเภท ดังนี ้

18 มิถุนายน ค.ศ. 2018 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.1 แมกนิจูด 
ในโอซาก้า ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 5 คน และมีผู้บาดเจ็บกว่าอีก  
400 คน

เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018 เกิดน้ำท่วมภาคตะวันตก  
จากฝนที่ตกหนักติดต่อกัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 221 คน
และเกิดการเคลื่อนถล่มของผิวดินทับบ้านเรือนเสียหาย
หลายหลังคาเรือน จนผู้คนกว่า 1,500 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัย

เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2018 ยังเกิดคลื่นความร้อนในบริเวณ
ตะวันตกเฉียงเหนือของโตเกียว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว 116 คน

4 กันยายน ค.ศ. 2018 พายุไต้ฝุ่นเชบีเข้าถล่มญี่ปุ่น ส่งผลให้
น้ำท่วมสนามบินคันไซจนต้องปิดทำการติดต่อกันหลายวัน
เนื่องจากพายุพัดเรือบรรทุกน้ำมันชนสะพานเชื่อมสนามบิน
กับแผ่นดินได้รับความเสียหายไม่อาจใช้การได้

6 กันยายน ค.ศ. 2018 เกิดแผ่นดินไหวที่ฮกไกโด
ขนาด 6.7 แมกนิจูด ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 7 คน
และทำให้เกิดความเสียหายจากแผ่นดินถล่มเป็นบริเวณกว้าง

จากสภาพของพืน้ทีท่ีม่กัประสบภยัพบิตัอิยูเ่สมอ สง่ผลใหค้นญีปุ่น่มเีลอืดนกัสู ้ ทรหดอดทน  
เนือ่งจากตอ้งตอ่สูก้บัธรรมชาตเิพือ่ความอยูร่อด แมธ้รรมชาตจิะทำลายชวีติและทรพัยส์นิ 
จนสิ้นเนื้อประดาตัว แต่ชาวญี่ปุ่นจะลุกขึ้นมาตั้งตัวได้ใหม่เสมอ
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แนวคิดนี้ปรากฏในตำนานเทพอิซานางิและ 
เทพอิซานามิ สองพี่น้องคู่รักที่กำเนิดจาก 
ทะเลโคลน ผูส้รา้งสรรพสิง่และให้กำเนดิเทพ  
36 องค์ องค์สุดท้ายคือ เทพคากูทซึชิ  
เทพแหง่ไฟ ทีเ่มือ่คลอดออกมาไดเ้ผาผลาญ 
อิซานามิจนตาย กลายเป็นเทพีปกครองนรก
	 เทพอิซานางิจึงติดตามลงไปในนรก  
แตเ่มือ่ไดพ้บกบัเทพอซิานาม ิ เทพอซิานาง ิ
กลับรังเกียจสภาพที่เน่าเปื่อยของภรรยา  
ด้วยความโกรธที่สามีของตนรัง เกียจ   
เทพอิซานามิจึงอธิษฐานให้มนุษย์ตายวันละ  
1,000 คน แต่เทพอิซานางิได้อธิษฐาน 
ให้มนุษย์เกิดขึ้นมาวันละ 1,500 คน ซึ่ง 
สะท้อนให้เห็นว่าชาวญี่ปุ่นมองความตาย 
เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น

นอกจากความเขม้แขง็อดทนแลว้ ธรรมชาติยงัใหน้สัิยช่างคดิ ช่างสงัเกต ชอบเรยีนรู ้ 
มีความประณีตบรรจง รักพวกพ้อง และมีระเบียบวินัยแก่ชาวญี่ปุ่น คุณสมบัติเหล่านี้ 
เรียกโดยรวมว่า “โคดาวาริ” อันเป็นเสมือนความหลงใหลในความสมบูรณ์แบบ เป็น 
มรดกสังคมวัฒนธรรมประจำชาติ

kodawari
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เฉลย

คำถามอัจฉริยะ	

นิปปง/นิฮง
หมายความว่าอย่างไร

ชาวไทยเรียกชื่อญี่ปุ่น
ตามสำเนียงของ
ชนกลุ่มใด

จีน
เวียดนาม

ก จีน เรียกชื่อประเทศญี่ปุ่นตามสำเนียง 
ของตนว่า “จีปังกู” ในขณะที่ภาษาจีน 
ฮกเกี้ยนออกเสียงว่า “ยิดปุ่น” หรือจีนแต้จิ๋ว 
ที่ออกเสียงว่า “หยิกปึ้ง” ในขณะที่เวียดนาม 
เรียกญี่ปุ่นว่า “เหญิ่ตบาน”

ก
ข

เกร็ดอัจฉริยะ
น่ารู้

ชาวญี่ปุ่นเรียกชื่อประเทศของตนว่า “นิปปง”  
หรือ  “นิฮง” หมายความว่า ดินแดนอันเป็น 
กำเนดิของดวงอาทติย ์ หรอืในภาษาไทยเรยีกวา่ 
“ดินแดนอาทิตย์อุทัย” นั่นเอง
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