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(Japan) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมืองหลวง โตเกียว  
 
ท่ีตั้ง ทางตะวันออกของทวีปเอเชียและตอนเหนือของมหาสมุทรแปซิฟกระหวางเสนละติจูดท่ี 20-45 
องศาเหนือ เสนลองจิจูดท่ี 123-154 องศาตะวันออก พ้ืนท่ี 377,972 ตร.กม. (0.3% ของพ้ืนท่ีโลก) ประกอบดวย 
เกาะใหญ ท่ีสำคัญ คือ ฮอกไกโด (83,424 ตร.กม.) ฮอนชู (231,231 ตร.กม.) ชิ โกกุ (18,804 ตร.กม.) คิวชู          
(42,232 ตร.กม.) และโอกินาวา (2,281 ตร.กม.) สวนพ้ืนท่ีชายฝงทะเลยาว 33,889 กม. 
 
อาณาเขต       
 ทิศเหนือ  มีทะเลโอคอตสคก้ันระหวางญี่ปุนกับรัสเซีย  
 ดานตะวันตก มีทะเลญี่ปุนก้ันระหวางญี่ปุนกับคาบสมุทรเกาหลีและจีน 
 ดานตะวันออก   จรดมหาสมุทรแปซิฟก   
 ทิศใต  จรดทะเลฟลิปปนส  
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ภูมิประเทศ  ตั้งอยูในเขตรอยเลื่อนของเปลือกโลก 3 แผน ทำใหเกิดแผนดินไหวบอย และเปน 1 ใน 10 ของ
ประเทศท่ีมีภูเขาไฟมากท่ีสุด (ฟูจิสูง 3,776 ม.) พ้ืนท่ีปา 250,000 ตร.กม. (67%) พ้ืนท่ีการเกษตร 50,000 
ตร.กม. (12%) และพ้ืนท่ีปลูกสราง 20,000 ตร.กม. (5%) มีแมน้ำรวม 10 สาย แมน้ำชินาโนะยาวท่ีสุด 367 กม. 
 
ภูมิอากาศ  ภาคเหนือ (เขตฮอกไกโดและชายฝงทะเลญ่ีปุน) อากาศหนาวเย็นตลอดป ฤดูหนาว หิมะตกมาก 
ท่ีราบสูงตอนกลาง อุณหภูมิระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาวตางกันมาก ภาคตะวันออก (บริเวณชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก) 
อากาศหนาวเย็นในฤดูหนาว หิมะตกไมมาก ฤดูรอนอากาศรอนชื้น หมูเกาะทางตะวันตกเฉียงใต อากาศก่ึงเขตรอน 
ฝนตกหนัก มีพายุไตฝุนพัดเขาใกลญ่ีปุนปละประมาณ 11 ลูก มี 4 ฤดู ฤดูใบไมผลิ (มี.ค.-พ.ค.) อากาศอบอุน 
ฤดูรอน (มิ.ย.-ส.ค.) ฝนตกและรอนจัดในชวงตนฤดู ฤดูใบไมรวง (ก.ย.-พ.ย.) อากาศอุน และฤดูหนาว (ธ.ค.-ก.พ.) 
มีหิมะตก 
 
ประชากร   125.71 ลานคน (ป 2564)  
 
รายละเอียดประชากร  จำนวนประชากรญี่ปุนเม่ือป 2564 มีมากเปนอันดับ 11 ของโลก แตมีแนวโนมลดลง     
อยางตอเนื่องจากปญหาสังคมผูสูงอายุและอัตราการเกิดต่ำ สงผลใหญี่ปุนเผชิญกับสภาวะขาดแคลนแรงงาน 
เฉพาะอยางยิ่งแรงงานภาคการบริการและภาคเกษตร รัฐบาลญ่ีปุนจึงมีนโยบายเปดรับแรงงานตางประเทศมากข้ึน 
โดยปรับปรุงกฎหมายขยายระยะเวลาการพำนักอยูญี่ปุนใหกับแรงงานตางชาติเม่ือป 2561 เพ่ือดึงดูดแรงงาน
ตางชาติ ซ่ึงคาดวาจะมีแรงงานตางชาติเพ่ิมข้ึนเปน 345,000 คนในป 2568 นอกจากนี้ ญ่ีปุนยังดำเนินนโยบาย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยผูหญิง (Womenomics) โดยสนับสนุนใหผูหญิงเขาสูตลาดแรงงานและเพ่ิมโอกาสการ
เติบโตทางการทำงานมากข้ึน เพ่ือแกไขปญหาขาดแคลนแรงงานและเตรียมความพรอมรับมือสังคมผูสูงอายุ   
 
ศาสนา ญ่ีปุนไมมีศาสนาประจำชาติและไมมีการสำรวจผูนับถือศาสนาอยางเปนทางการ ท้ังนี้            
คนญี่ปุนสวนใหญไมนับถือศาสนาใดเลย สวนผูท่ีนับถือศาสนามีประมาณ 39 % แบงเปนศาสนาพุทธและชินโต
รอยละ 37 ศาสนาคริสต 1% และอ่ืน ๆ 1% 
 
ภาษา   ภาษาญี่ปุนเปนภาษาราชการ 
 
การศึกษา   ประชากรอายุ 15 ปข้ึนไปมีอัตราการรูหนังสือ 99.9% ระบบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป และ
การศึกษาระดับสูง 3 ป รวมท้ังระบบ 12 ป แบงออกเปนระดับประถมศึกษา 6 ป ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
3 ป ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป  
 
การกอตั้งประเทศ การปกครองของญี่ปุนแบงเปนยุคโบราณและยุคปจจุบัน ยุคปจจุบันซ่ึงเริ่มในสมัย
จักรพรรดิเมจิ มีการปฏิรูปการเมือง การปกครอง สังคมและวัฒนธรรม มีการติดตอกับชาติตะวันตก นโยบาย
ชาตินิยมทำใหญ่ีปุนรุกรานประเทศเพ่ือนบานและเขารวมในสงครามโลกครั้งท่ี 2 แตเม่ือญี่ปุนประกาศแพสงคราม
เม่ือ 14 ส.ค.2488 ทำใหญ่ีปุนตองตกอยูภายใตการดูแลของกองกำลังพันธมิตร นำโดยสหรัฐฯ ซ่ึงไดราง
รัฐธรรมนูญใหกับญี่ปุน โดยจำกัดบทบาทของกองทัพญี่ปุนไมใหกอสงครามข้ึนอีกในอนาคต ญี่ปุนไดรับอำนาจ
อธิปไตยกลับคืนมาหลังการลงนามสนธิสัญญาซานฟรานซิสโกเม่ือป 2494   
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วันชาต ิ 11 ก.พ. (วันกอตั้งประเทศญี่ปุน) 
 
การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตย รัฐสภาเปนสถาบันสูงสุด และนายกรัฐมนตรี เปนหัวหนาฝาย
บริหาร สมเด็จพระจักรพรรดิมีฐานะเปนประมุขรัฐ  
 สถาบันกษัตริย กษัตริยญ่ีปุนดำรงตำแหนงสมเด็จพระจักรพรรดิท่ีปจจุบันมีเพียงพระองค
เดียวในโลก และมาจากพระราชวงศท่ีดำรงตำแหนงสืบทอดตอเนื่องนานท่ีสุดในโลก หรือเปนเวลานานกวา 
2,600 ป หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 บทบาทและพระราชอำนาจของสมเด็จพระจักรพรรดิถูกจำกัด
โดยรัฐธรรมนูญท่ีประกาศใชตั้งแต 3 พ.ค.2490 ใหเปนเพียงสัญลักษณของประเทศและความเปนหนึ่งเดียวกัน
ของประชาชน รัฐธรรมนูญมาตรา 6 ระบุใหทรงสามารถแตงต้ัง นรม.ตามท่ีรัฐสภาเสนอ และแตงตั้งประธาน
ผูพิพากษาศาลฎีกาตามท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอ และมาตรา 7 สมเด็จพระจักรพรรดิมีพระราชกรณียกิจดังกลาวนี้ได 
โดยอาศัยคำแนะนำและอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ไดแก 1) ประกาศแกไขปรับปรุงรัฐธรรมนูญ กฎหมาย คำสั่ง
คณะรัฐมนตรี และสนธิสัญญาตาง ๆ 2) เรียกประชุมรัฐสภา 3) ยุบสภาผูแทนราษฎร 4) ประกาศรายชื่อ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 5) ลงพระปรมาภิไธยในคำสั่งแตงตั้ง หรือถอดถอนรัฐมนตรี หรือเจาหนาท่ีอ่ืน ๆ 
ตามท่ีกฎหมายกำหนด รวมท้ังแตงตั้งเอกอัครราชทูต 6) ลงพระปรมาภิไธยในการนิรโทษกรรม อภัยโทษ เลื่อน
การประหาร และการคืนสิทธิตาง ๆ 7) พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 8) ลงพระปรมาภิไธยท่ีเก่ียวกับ
การใหสัตยาบัน และเอกสารการทูตอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 9) รับคณะทูตและพระราชอาคันตุกะ และ 
10) ประกอบพระราชพิธี  
  ปจจุบันสมเด็จพระจักรพรรดิของญี่ปุน คือ สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะหรือสมเด็จ      
พระจักรพรรดิองคท่ี 126 (เสด็จข้ึนครองราชยเม่ือ 1 พ.ค.2562 และเปนการเริ่มนับรัชสมัยเรวะปท่ี 1) 
พระองคประสูติเม่ือ 23 ก.พ.2503 และทรงไดรับการสถาปนาเปนมกุฏราชกุมารเม่ือ 23 ก.พ.2534 ทรงสำเร็จ
การศึกษาดานประวัติศาสตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยกะกุชูอิน และทรงศึกษาตอท่ี
วิทยาลัยมอรตันแหงมหาวิทยาลัยออกซฟอรด ซ่ึงถือเปนรัชทายาทในราชวงศญี่ปุนพระองคแรกท่ีสำเร็จ
การศึกษาจากตางประเทศ ทรงอภิเษกสมรสกับนางสาวมาซาโกะ โอวาดะ ซ่ึงเปนสามัญชนและเปนนักการทูต
ประจำกระทรวงการตางประเทศ เม่ือ 9 มิ.ย.2502 มีพระราชธิดาเพียงพระองคเดียว คือ เจาหญิงไอโกะ  
  ป 2563 ญ่ีปุนจัดพระราชพิธีสถาปนาเจาชายฟูมิฮิโตะแหงอากิชิโนะเปนมกุฏราชกุมารอากิชิโนะ
เม่ือ 8 พ.ย.2563 อยางไรก็ดี ราชวงศญี่ปุนกำลังเผชิญกับวิกฤติเรื่องการสืบราชสมบัติ เนื่องจากกฎมณเฑียรบาล
ของญี่ปุนป 2490 ระบุใหผูสืบราชสมบัติจะตองเปนพระราชโอรสพระองคใหญเทานั้น แตปจจุบันราชวงศ
ญี่ปุนเหลือพระราชวงศฝายหนา (บุรุษ) เพียง 3 พระองค คือ มกุฏราชกุมารอากิชิโนะ (พระอนุชาในสมเด็จ
พระจักรพรรดินารุฮิโตะ) เจาชายฮิซาฮิโตะแหงอากิชิโนะ (พระโอรสในมกุฏราชกุมารอากิชิโนะและวาท่ีองค 
รัชทายาทอันดับท่ี 2) และเจาชายมาซาฮิโตะ (พระอนุชาในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ) จึงเกิดขอถกเถียง
เรื่องการแกไขกฎมณเฑียรบาลใหผูสืบราชสมบัติเปนพระราชโอรสหรือพระราชธิดาพระองคใหญก็ได รวมถึง
เห็นควรใหเจาหญิงทุกพระองคมิตองลาออกจากฐานันดรศักดิ์หากเสกสมรสกับสามัญชน และสถาปนาคืน 
พระยศใหกับพระราชวงศฝายในท่ียังทรงมีพระชนมอยูกลับมาดำรงพระยศเดิมได 
 ฝายบริหาร : นายกรัฐมนตรีเปนประธาน มาจากการคัดเลือกของรัฐสภาตามมติของรัฐสภา 
ซ่ึงในทางปฏิบัติมักจะเปนหัวหนาพรรคเสียงขางมาก กรณีรัฐบาลมาจากพรรคการเมืองเสียงขางมากใน
รัฐสภา นรม.จะเปนผูคัดเลือกคณะรัฐมนตรีกอนเสนอชื่อใหรัฐสภารับรอง หากพรรครัฐบาลไมไดครองเสียง
ขางมาก คณะรัฐมนตรีจะมาจากการคัดเลือกของรัฐสภา นายกรัฐมนตรีเสนอรายชื่อคณะรัฐมนตรีใหรัฐสภารับรอง
กอนเสนอรายชื่อตอสมเด็จพระจักรพรรดิ ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญกำหนดใหมีคณะรัฐมนตรีไดไมเกิน 18 คน และ
ครึ่งหนึ่งตองเปนสมาชิกรัฐสภา   
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  คณะรัฐมนตรีญี่ปุน ปจจุบันมีท้ังหมด 21 ตำแหนง (รวมนายกรัฐมนตรี) โดยมีการปรับ
คณะรัฐมนตรีลาสุด หลังนายคิชิดะ ฟูมิโอะ ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีญี่ปุนเม่ือ 5 ต.ค.2564 ตอจากนายสึกะ     
โยชิฮิเดะ อดีตนายกรัฐมนตรีท่ีลาออกจากตำแหนงเม่ือ ก.ย.64 
 ฝายนิติบัญญัติ : รัฐสภา (Diet) เปนระบบ 2 สภา  
  1) วุฒิ สภา สมาชิกมีวาระ 6 ป  ปจจุบันมีจำนวน 245 คน แต มีการเลือกตั้ งครึ่งหนึ่ งของ        
จำนวนสมาชิกทุก 3 ป จำนวนรอบละ 124 ท่ีนั่ง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งลาสุดเม่ือ 21 ก.ค.2562 
พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party-LDP) และพรรครวมรัฐบาลพรรคโคเม (Komeito Party-KP) 
ชนะการเลือกตั้ง สงผลใหพรรครัฐบาลยังครองเสียงขางมากในวุฒิสภาดวยจำนวนท่ีนั่ง 141 ตอ 104 ท่ีนั่ง  
 2) สภาผูแทนราษฎร มีวาระ 4 ป มีสมาชิกจำนวน 465 คน มาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้ง 
(Single Member Constituency) เขตละ 1 คน จำนวน 289 คน และระบบสัดสวนจากบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมือง (Proportional Representation) จำนวน 176 คน ผูมีสิทธิสมัครเปน ส.ส.และสมาชิกสภาบริหาร
สวนทองถ่ินตองมีอายุ 25 ปข้ึนไป การเลือกตั้งท่ัวไปของญี่ปุนครั้งลาสุดจัดข้ึนเม่ือ 31 ต.ค.2564 หลังนายคิชิดะ 
ฟูมิโอะประกาศยุบสภาเม่ือ ต.ค.2564 โดยพรรค LDP ชนะการเลือกต้ัง สงผลใหนายคิชิดะ หัวหนาพรรค ไดดำรง
ตำแหนงนายกรฐัมนตรีตออีกสมัย  
  ฝายตุลาการ : ระบบศาล ประกอบดวย ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา และศาลครอบครัว     
สมเด็จพระจักรพรรดิทรงแตงตั้งประธานผูพิพากษาศาลฎีกาตามการเสนอของคณะรัฐมนตร ี
 พรรคการเมือง : ระบบหลายพรรค ปจจุบันพรรครัฐบาล ไดแก 1) พรรคเสรีประชาธิปไตย 
(Liberal Democratic Party-LDP) กอตั้งเม่ือป 2498 ปจจุบันเปนพรรคการเมืองท่ีใหญท่ีสุดและมีแนวคิด
อนุรักษนิยม หัวหนาพรรคคือ นายคิชิดะ ฟูมิโอะ 2) พรรคโคเม (Komeito Party-KP หรืออดีต New Komeito 
Party) กอต้ังโดยสมาชิกขององคกรพุทธศาสนาขนาดใหญ คือ สมาคมสรางคุณคา (Soka Gakkai) เม่ือป 2541 
ปจจุบันเปนพันธมิตรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลรวมกับพรรค LDP  
  พรรคฝายคาน ไดแก 1) พรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญแหงญี่ปุน (Constitutional Democratic 
Party of Japan-CDPJ) เปนแกนนำพรรคฝายคาน กอตั้งเม่ือ 2 ต.ค.2560 กอนการเลือกตั้งเม่ือ 22 ต.ค.2560 
โดยแยกออกมาจากพรรคประชาธิปไตยญี่ปุน (Democratic Party Japan-DPJ หรือมินชินโต) แกนนำ
คือนายเอดาโนะ ยูกิโอะ มีแนวทางคัดคานการแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 9 สนับสนุนใหยุติการใชพลังงาน
นิวเคลียรชั่วคราว และระงับการข้ึนภาษีการบริโภค ซ่ึงตรงขามกับนโยบายของพรรค LDP 2) พรรคแหง
ความหวัง (Party of Hope หรือ Kibo no To) กอตั้งโดยนางยูริโกะ โคอิเกะ อดีต รมว.กระทรวงกลาโหมของรัฐบาล
พรรค LDP และอดีตผูวาการกรุงโตเกียว เปนพรรคการเมืองท่ีมีภาพลักษณของคนรุนใหม อนุรักษสิ่งแวดลอม 
ตอตานการใชพลังงานนิวเคลียร คัดคานการข้ึนภาษีการบริโภค แตมีแนวนโยบายดานความม่ันคงเหมือนพรรค 
LDP คือสนับสนุนการแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 9 และสนับสนุนการไปเคารพศาลเจายาสุคุนิ 3) พรรค
คอมมิวนิสตญ่ีปุน (Japan Communist Party-JCP) กอตั้งเม่ือ ก.ค.2465 คัดคานนโยบายของพรรค LDP ใน
ทุกประเด็น และตองการมีนโยบายตางประเทศท่ียืดหยุนตอประเทศเพ่ือนบานในประเด็นทางประวัติศาสตร 
ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 320,000 คน และ 
  4) พรรคนวัตกรรมญี่ปุน (Japan Innovation Party-JIP) หรือ Nippon Ishin no Kai หรือ NIK 
กอตั้งเม่ือ ต.ค.2558 โดยกลุมการเมือง Initiative from Osaka 5) พรรคสังคมประชาธิปไตย (Social 
Democratic Party-SDPJ) เดิมชื่อพรรคสังคมนิยมญี่ปุน (Japan Socialist Party-JSP) กอตั้งเมื่อป 2488 
มีแนวคิดตอตานลัทธิทหารนิยม และเคยเปนพรรครวมรัฐบาลสมัย นรม.ยูกิโอะ ฮาโตยามะ (ป 2552-2553) 
แตตอมาถอนตัว เนื่องจากไมพอใจขอตกลงการตั้งฐานทัพสหรัฐฯ 6) พรรคประชาธิปไตยเพ่ือประชาชน 
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(Democratic Party for the People-DPP) กอตั้งเม่ือ 7 พ.ค.2561 จากการรวมตัวของนักการเมืองพรรค DPJ 
และพรรคแหงความหวัง 7) พรรคประชาธิปไตยญ่ีปุน (Democratic Party of Japan-DPJ) เปนพรรคการเมือง
สายกลาง มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 รองจากพรรค LDP กอตั้งเม่ือ 27 เม.ย.2541 จากการยุบรวมพรรค
การเมืองขนาดเล็ก 4 พรรค ตอมาเม่ือ 27 มี.ค.2559 พรรค DPJ ไดยุบรวมกับพรรคนวัตกรรมญ่ีปุน 8) พรรค
เสรีนิยม (Liberal Party-LP) กอตั้งในชื่อ People’s Life Part เมื่อ ธ.ค.2555 และ 9) พรรคกลุมอิสระ 
(The Group of Independents/ Mushozoku no Kai) จัดตั้งเม่ือ 7 พ.ค.2561 จากการรวมกันของนักการเมือง
พรรค DPJ และพรรคแหงความหวัง  
  การปกครองสวนทองถ่ิน  แบงเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับจังหวัด (Prefecture) และระดับ
เทศบาลในแตละจังหวัด (Municipal) โดยแบงออกเปน 47 จังหวัด 1,718 เทศบาล รวม 23 เมืองและโตเกียว 
โดยมีการเลือกตั้งระดับทองถ่ิน (Local Elections) ไดแก ผูบริหารราชการสวนจังหวัด อำเภอ ตำบล และการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาบริหารสวนทองถ่ิน สมาชิกทุกองคกรมีวาระ 4 ป เวนแตประชาชนจะลงคะแนนใหยุบสภา
เสียกอน โดยปกติจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาบริหารสวนทองถ่ินใหมทุก 4 ป ในชวง เม.ย.-พ.ค. เรียกวา     
การเลือกตั้งสวนทองถ่ินรวมท่ัวประเทศ  
 
เศรษฐกิจ ญี่ปุนมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ปจจุบันขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 (รองจากสหรัฐฯ 
และจีน) และมีศักยภาพการแขงขันสูงอันดับ 6 ของโลก (จาก Global Competitiveness Index 2021) รองจาก
สิงคโปร สหรัฐฯ ฮองกง เนเธอรแลนด และสวิตเซอรแลนด โดยมีปจจัยบวกดาน อัตราภาษี กฎระเบียบแรงงาน
เขมงวด และนวัตกรรม ญ่ีปุนมีปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดีเยี่ยมอันดับ 5 ของโลก แรงงานคุณภาพ รวมถึงการใช
เทคโนโลยีข้ันสูง  
  นโยบายทางเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีคิชิดะมุงใหความสำคัญกับการฟนฟูเศรษฐกิจญ่ีปุนท่ี
ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 เปนอันดับแรก หลังเขารับตำแหนงนายกรัฐมนตรี
อยางเปนทางการเม่ือ 5 ต.ค.2564 โดยระยะสั้นเตรียมผอนคลายมาตรการควบคุมการแพรระบาดท่ีเปน
อุปสรรคตอการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของญี่ปุนพรอมท้ังอนุมัติงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจเพ่ือเยียวยา
ภาคเอกชนและประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ อุดหนุนดานการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรค COVID-19 
รวมถึงสนับสนุนการขยายฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอรจากตางชาติมายังญี่ปุน  
  ขณะท่ีระยะยาวจะมุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจญ่ีปุนใหรองรับกับการเปลี่ยนแปลงหลังวิกฤต 
COVID-19  โดยผลักดันนโยบายทุนนิยมใหม (New Capitalism) ท่ีเนนเพ่ิมอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคูกับ
การกระจายรายได เฉพาะอยางยิ่งกลุมชนชั้นกลาง เชน ฏิรูประบบภาษีและสวัสดิการดานการศึกษาและผูสูงอายุ 
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลในชนบทญ่ีปุน รวมถึงเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจท้ังความยืดหยุนของ
หวงโซอุปทานและรักษาความปลอดภัยขอมูลทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญของญี่ปุน พรอมมุงผลักดันใหญ่ีปุนมีบทบาทนำ
ดานพลังงานสะอาดของภูมิภาคเอเชียตามยุทธศาสตร Green Growth Economy ท่ีเปาหมายใหญ่ีปุนปราศจาก
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (carbon neutrality) ในป 2593  
  นอกจากนี้ จะมุงสานตอนโยบายทางเศรษฐกิจของอดีตนายกรัฐมนตรีสึกะ โยชิฮิเดะ ท่ีให
ความสำคัญกับการปฏิรูปอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 และการดำเนินนโยบายสังคม 5.0 ควบคูกับการปฏิรูปการ
ทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการกระจายตัวของรายไดท่ีเปนธรรม รวมถึงการเปดรับแรงงานตางชาติเขามา
ทำงานในญี่ปุนมากข้ึน พรอมท้ังดำเนินงบประมาณแบบไดดุลการคลังเบื้องตนของภาคสาธารณะสำเร็จภายใน
ปงบประมาณ 2568 โดยเนนการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม   
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  ท้ังนี้ ธนาคารกลางญี่ปุน (Bank of Japan-BOJ) ประเมินวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ปงบประมาณ 2564 (1 เม.ย.2564-31 มี.ค.2565) เพ่ิมข้ึน 3.4% และคาดการณวาในปงบประมาณ 2565     
(1 เม.ย.2565-31 มี .ค.2566) จะเพ่ิมข้ึน 2.9% และในป งบประมาณ 2566 (1 เม.ย.2566-31 มี .ค.2567)             
จะเพ่ิมเปน 1.3% 
    
 สกุลเงิน ตัวยอสกุลเงิน : เยน (JPY) 
 อัตราแลกเปล่ียนตอดอลลารสหรัฐ : 113.63 เยน : 1 ดอลลารสหรัฐ (พ.ย.2564) 
 อัตราแลกเปล่ียนตอบาท : 3.43 : 1 บาท (พ.ย.2564) 
 
ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ป 2564) 
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) : 4,975,415.24 ลานดอลลารสหรัฐ (มี.ค.2564) 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ :  0.5% (มี.ค.2564) 
รายไดเฉลี่ยตอหัวตอป :    39,538.9 ดอลลารสหรัฐ  
อัตราเงินเฟอ :    0.4% (ส.ค.2564)  
หนี้สาธารณะ :    224.9% 
อันดับความนาเชื่อถือพันธบัตรรัฐบาล :  Standard & Poor’s : A+, Moody’s : A1 และ Fitch : A 
อัตราการวางงาน :    2.8% (ก.ค.2564)  
ปงบประมาณ :    1 เม.ย.-31 มี.ค.  
งบประมาณป 2564 :   938,610,431,500 ดอลลารสหรัฐ ไดแก ความม่ันคงทางสังคม 33.6%  
     ภาระหนี้รัฐบาล 22.3% รัฐบาลทองถ่ิน 15% สาธารณูปโภค 5.7%  

การศึกษาและวิทยาศาสตร 5.1% การปองกันประเทศ 5% 
รับมือการแพรระบาดของโรค COVID-19 4.7%  และ อ่ืน ๆ 8.7 %  

ทุนสำรองระหวางประเทศ :  1,285,500 ลานดอลลารสหรัฐ (ก.ย.64) 
มูลคาการคาระหวางประเทศ :  การสงออก 560,322,304 ดอลลารสหรัฐ การนำเขา 559,088,610 

ดอลลารสหรัฐ   (ม.ค-ก.ย.2564) 
ดุลการคาระหวางประเทศ :  เกินดุลการคา 1,233,694 ดอลลารสหรัฐ (ม.ค.-ก.ย.2564)  
ญี่ปุนไดเปรียบดุลการคา :  สหรัฐฯ ฮองกง เกาหลีใต ไตหวัน สิงคโปร เนเธอรแลนด ไทย อินเดีย 
สหราชอาณาจักร และปานามา 
ญี่ปุนขาดดุลการคา :   ซาอุดีอาระเบีย จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส การตา รัสเซีย  

อิตาลี อินโดนีเซีย ไอรแลนด และคูเวต 
คูคาสำคัญ :    สหรัฐฯ (19.3%) จีน (19%) เกาหลีใต (7.6%)  ไตหวัน (5.8%)  
     ฮองกง (5.1%)  ไทย (4.2%) 
สินคาสงออกสำคัญ :   รถยนต อุปกรณและสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวนยานยนต เหล็ก 

และเหล็กกลา มอเตอร 
สินคานำเขาสำคัญ :    น้ำมันดิบ กาซธรรมชาติ เสื้อผาและเครื่องนุงหม เวชภัณฑ อุปกรณสื่อสาร 
ตลาดสงออกท่ีสำคัญ :    จีน สหรัฐฯ เกาหลีใต ไตหวัน ฮองกง และไทย  
ตลาดนำเขาท่ีสำคัญ :    จีน สหรัฐฯ ออสเตรเลีย ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
ทรัพยากรธรรมชาติ :    กาซธรรมชาติ ปโตรเลียม ถานหิน ทองแดง ตะก่ัว สังกะสี เหล็กกลา  

และอัญมณี 



ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2565 
 

7 

ความม่ันคงและการทหาร  ญี่ปุนจัดตั้งสภาความม่ันคงแหงชาติญี่ปุน (National Security Council) 
เม่ือป 2556 เพ่ือเปนท่ีปรึกษาดานความม่ันคงในทุกมิติข้ึนตรงกับนายกรัฐมนตรี รวมถึงมีสวนรวมพิจารณา
งบประมาณและจัดซ้ือยุทโธปกรณทางทหารรวมกับกระทรวงการคลังและกองกำลังปองกันตนเองของญ่ีปุน 
นอกจากนี้ ยังจัดทำยุทธศาสตรความม่ันคงแหงชาติฉบับแรกของญ่ีปุนเม่ือป 2556 ซ่ึงยุทธศาสตรหลักท่ี
กำหนดกรอบนโยบายความม่ันคงและตางประเทศของญ่ีปุน โดยลาสุด นายกรัฐมนตรีคิชิดะ ฟูมิโอะ มีแผน
ปรับปรุงยุทธศาสตรดังกลาวในหวงกลางป 2565 และคาดวาจะแกไขแลวเสร็จภายใน ธ.ค.2565 ซ่ึงประเด็นท่ี
รัฐบาลญ่ีปุนมีแนวโนมใหน้ำหนักมากข้ึนในยุทธศาสตรฉบับปรับปรุง ไดแก ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ          
การรับมือกับการขยายอิทธิพลทางทะเลของจีน ความเปนไปไดในการพัฒนาขีดความสามารถในการโจมตีฐาน
ท่ีม่ันศัตรู และการกระชับความรวมมือกับชาติพันธมิตรความม่ันคง เชน กลุม QUAD (สหรัฐฯ ญี่ปุน 
ออสเตรเลีย และอินเดีย) สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส  
   ขีดความสามารถทางทหาร ญ่ีปุนเปนประเทศท่ีใชงบประมาณทางทหารสูงเปนอันดับ 8 ของโลก 
รองจากสหรัฐฯ จีน รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย อินเดีย ฝรั่งเศส และสหราชอาณาจักร (จาก Stockholm International 
Peace Research Institute-SIPRI) แมถูกจำกัดบทบาททางการทหารภายใตรัฐธรรมนูญแหงสันติภาพและสันติ 
(Idealistic and Pacific Nature) ป 2490 โดยสหรัฐฯ ตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยเฉพาะมาตรา 9 
ที ่ระบุวา ญ่ีปุนจะไมทำสงครามและจะไมมีกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ อยางไรก็ตาม 
สถานการณความม่ันคงท่ีเปลี่ยนแปลงไปสงผลใหญ่ีปุนพยายามเพ่ิมบทบาททางทหาร ไดแก เปลี่ยนชื่อทบวง
ปองกันประเทศเปนกระทรวงกลาโหม เม่ือ 9 ม.ค.2550 แตยังใชคำเรียกกองทัพตาง ๆ ดวยคำวา “กองกำลัง
ปองกันตนเอง” (Self-Defense-Force) แบงเปนกองกำลังปองกันตนเองทางบก (Ground Self-Defense 
Force-GSDF) กองกำลังปองกันตนเองทางเรือ (Maritime Self-Defense Force-MSDF)  และกองกำลัง
ปองกันตนเองทางอากาศ (Air Self-Defense Force-ASDF) นอกจากนี้ ยังมีกองกำลังประจำคณะประสานภารกิจ 
คณะเสนาธิการรวม และหนวยขาวกรองทางทหาร  
  รัฐบาลญี่ปุนเรงจัดทำความตกลงที่เกี่ยวของกับการกระชับความรวมมือทางการทหารกับ
มิตรประเทศ ไดแก 1) ความตกลงวาดวยการจัดหาและการบริการตางฝาย (Acquisition and Cross-
Servicing Agreement) เพ่ือเอ้ือตอการเสริมสรางศักยภาพทางทหารรวมกันผานการฝกรวม การแลกเปลี่ยน
องคความรูทางทหารและยุทโธปกรณระหวางกัน โดยญ่ีปุนไดลงนามความตกลงดังกลาวกับสหราชอาณาจักร 
ฝรั่งเศส อินเดีย และออสเตรเลียแลว 2) ความตกลงดานการถายทอดยุทโธปกรณและเทคโนโลยี (Transfer 
of Defence Equipment and Technology) เพ่ือเอ้ือตอการสงออกยุทโธปกรณและเทคโนโลยีปองกัน
ประเทศของญี่ปุนไปยังตางประเทศ หลังยกเลิกการหามสงออกอาวุธและเทคโนโลยีทางการทหารเม่ือป 2557 
โดยลาสุดญ่ีปุนลงนามความตกลงดังกลาวกับอินโดนีเซียเม่ือ 30 มี.ค.2564 และเวียดนามเม่ือ 11 ก.ย.2564 
และ 3) ความตกลงเก่ียวกับการอำนวยความสะดวกในการฝกทหารรวมกัน (Agreement Facilitating Joint 
Military Exercises) เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับกำลังพลและบุคลากรของกองกำลังปองกันตนเองของญี่ปุน 
และกองทัพออสเตรเลียระหวางการฝกทางทหารรวมกัน เฉพาะอยางยิ่งการผอนปรนมาตรการตรวจคนเขาเมือง  
 งบประมาณทางทหาร กระทรวงกลาโหมญี่ปุนไดรับการจัดสรรงบประมาณประจำป 2564
จำนวน 5.31 ลานลานเยน หรือ 46,948 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 0.5 % จากงบประมาณป 2563 
นอกจากนี้ รัฐบาลญ่ีปุนรองขอการจดัสรรงบประมาณกลาโหมประจำป 2565 จำนวน 5.48 ลานลานเยน หรือ 
48,428 ลานดอลลารสหรัฐ โดยมุงใหความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของยุทโธปกรณทางทหาร 
เชน เรือดำน้ำ เครื่องบินขับไลรุน F-35 และขีปนาวุธโจมตีภาคพ้ืนดิน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพดาน     
ความม่ันคงทางอวกาศ ไซเบอรและอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามดานความม่ันคงจาก
ประเทศรอบบาน เฉพาะอยางยิ่งการทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร รวมถึงการขยายอิทธิพลทางทหาร
ของจีนในภูมิภาค  
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  กองกำลังปองกันตนเองญี่ปุน  ตั้งข้ึนเม่ือ 1 ก.ค.2497 นรม.ญี่ปุนเปนผูบัญชาการสูงสุด (Chief of 
Commander) ผลสำรวจของ Global Fire Power ของสหรัฐฯ เม่ือป 2564 ประเมินวาญ่ีปุนมีแสนยานุภาพทาง
ทหารเปนอันดับ 5 จาก 138 ประเทศ กองกำลังปองกันตนเองญี่ปุนมีกำลังพลประจำการจำนวน 319,000 นาย และ
กำลังสำรองพรอมรบจำนวน 55,000 นาย โดยเปนกำลังพลของ GSDF จำนวน 150,850 นาย MSDF จำนวน 
45,364 นาย และ ASDF 46,950 นาย และเจาหนาท่ีเก่ียวของจำนวน 3,996 คน นอกจากนี้ ยังมีกำลังคน
ที่สามารถเขารวมกองกำลัง จำนวน 43,714,252 คน กองกำลังปองกันฯ มียุทโธปกรณท่ีสำคัญ ประกอบดวย 
ยุทโธปกรณทางบก ไดแก รถถัง 1,004 คัน รถลำเลียงพลหุมเกราะ 5,500 คัน กองกำลังปนใหญสำหรับการ
ปองกันระยะไกล ประกอบดวย ปนใหญลากจูง 480 กระบอก ปนใหญอัตตาจร 214 คัน และเครื่องยิงจรวด 
99 เครื่อง ยุทโธปกรณทางอากาศ มีเครื่องบินประจำการท้ังหมด 1,480 เครื่อง เชน เครื่องบินขับไล 256 
เครื่อง เครื่องบินอเนกประสงค 134 เครื่อง และเฮลิคอปเตอร 552 เครื่อง และ ยุทโธปกรณทางทะเล มีเรือ
ประจำการท้ังหมด 155 ลำ ประกอบดวย เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร 4 ลำ เรือพิฆาต 37 ลำ เรือคอรเวต 6 ลำ 
เรือดำนำ้ 20 ลำ เรือลาดตระเวน 6 ลำ และทุนระเบิด 21 รายการ 
 
ภัยคุกคามตอความม่ันคง 
 1. การแพรระบาดของโรค COVID-19  สงผลกระทบอยางมากตอความปลอดภัยและการดำเนินชีวิต
ของประชาชน รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของญ่ีปุน โดยอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของญี่ปุนไดรับ
ผลกระทบอยางหนักจากมาตรการควบคุมการเขาเมืองและการประกาศภาวะฉุกเฉิน สงผลใหนักทองเท่ียว
ตางชาติ เฉพาะอยางจีนและยุโรป ซ่ึงเปนกลุมนักทองเท่ียวเปาหมายหลักของการทองเท่ียวญ่ีปุน ไมสามารถ
เดินทางเขาประเทศ ขณะเดียวกันญี่ปุนก็จำเปนตองเลื่อนการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและ
พาราลิกปกเม่ือป 2563 ทำใหภาคเอกชนท่ีวางแผนรองรับนักทองเท่ียวในหวงจัดการแขงขันไดรับผลกระทบ
อยางมาก เฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการโรงแรมและท่ีพัก รวมถึงบริษัทนำเท่ียว นอกจากนี้ การแพรระบาดยัง
สงผลเชิงลบตอความเชื่อม่ันของประชาชนและนานาประเทศตอรัฐบาลญ่ีปุน โดยประชาชนวิพากษวิจารณ
รัฐบาลเก่ียวกับศักยภาพและความลาชาในการรับมือการแพรระบาดของโรค COVID-19 เฉพาะอยางยิ่งกรณี
การบริหารจัดการวัคซีนปองกันโรค COVID-19 ท่ีลาชาเม่ือเทียบกับกลุมประเทศท่ีพัฒนาแลวอ่ืน ๆ 
  มาตรการควบคุมการแพรระบาดโรค COVID-19 ของแตละประเทศยังสงผลกระทบตอกระบวนการ
ผลิตของญี่ปุนในตางประเทศ เชน กรณีฐานการผลิตญี่ปุนในจีน ท่ีกระบวนการผลิตหยุดชะงักจากมาตรการ    
ปดเมืองและมาตรการควบคุมการนำเขา-สงออกสินคาท่ีเขมงวดจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 ของจีน 
ทำใหภาคการผลิตของญ่ีปุนเผชิญกับภาวะขาดแคลนสินคาและตนทุนการผลิตเพ่ิมข้ึน ผลกระทบดังกลาว
กระตุนใหรัฐบาลญ่ีปุนหันมาใหความสำคัญกับการสรางความยืดหยุนใหกับหวงโซอุปทาน เพ่ือลดการพ่ึงพา
ฐานการผลิตจากจีนมากเกินไป ดวยการดึงฐานการผลิตสำคัญกลับมายังญ่ีปุน และกระจายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศอ่ืนมากข้ึน เฉพาะอยางยิ่งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และอินเดีย นอกจากนี้ รัฐบาล
ญี่ปุนยังอนุมัติงบประมาณสนับสนุนบริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing ซ่ึงเปนภาคเอกชน
ผูผลิต semiconductor รายใหญของโลก ท่ีมีแผนขยายฐานการผลิต semiconductor มายัง จ.คุมาโมโตะ 
ญี่ปุนในป 2565 และคาดวาจะเริ่มทำการผลิตไดเต็มรูปแบบในป 2567 แผนขยายฐานการผลิตดังกลาวมี
เปาหมายสำคัญเพ่ือเสริมสรางความเข็มแข็งของหวงโซการผลิต semiconductor ระหวางประเทศ    
 2. ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือ ญี่ปุนตัดความสัมพันธทางการทูตกับเกาหลีเหนือเม่ือป 2523 และยังคง
หวาดระแวงเกาหลีเหนือท่ีพยายามผลักดันโครงการทดลองขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร ซ่ึงจะนำไปสูการผลิต
และครอบครองอาวุธนิวเคลียรท่ีมีขีดความสามารถในการโจมตีญ่ีปุน ทำใหญี่ปุนดำเนินมาตรการคว่ำบาตร
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เกาหลีเหนือตามมติคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติอยางตอเนื่อง  โดยปจจัยสำคัญท่ีทำใหญ่ีปุน
ยังคงมีทาทีท่ีแข็งกราวตอเกาหลีเหนือ คือ ภัยคุกคามจากการทดลองยิงขีปนาวุธพิสัยกลางและใกล (Short 
and Medium-Range Ballistic Missiles) ของเกาหลีเหนือ โดยในรอบป 2564 เกาหลีเหนือทำการทดสอบ
ขีปนาวุธท้ังหมด 4 ครั้ง เชน การทดสอบขีปนาวุธแบบท้ิงตัวติดเรือดำน้ำ (Submarine-launched ballistic 
missile-SLBM) จำนวน 2 ลูก เม่ือ 15 ก.ย.2564 จาก จ.วอนซาน เกาหลีเหนือติดกับทะเลญ่ีปุน เปน
ระยะทาง 450 กม. ตกลงบริเวณเขตเศรษฐกิจจำเพาะนอกชายฝง จ.ชิมาเนะ ญี่ปุน  
  รัฐบาลญ่ีปุนยังคงพยายามแกไขปญหาทางการเกาหลีเหนือลักพาตัวชาวญ่ีปุน โดยรัฐบาลเรียกรอง
ใหทางการเกาหลีเหนือสงกลับชาวญ่ีปุนท่ีถูกลักพาตัวจำนวน 17 คน แตทางการเกาหลีเหนือยืนยันวามีเพียง
จำนวน 13 คนเทานั้น สงผลใหญี่ปุนยังคงดำเนินมาตรการระงับการนำเขาและสงออกสินคาจากเกาหลีเหนือ 
และไมอนุญาตใหเรือและเรือขนสงสินคาสัญชาติเกาหลีเหนือจอดเทียบทาเรือญี่ปุน พรอมท้ังเรียกรองให
นานาชาติคงมาตรการกดดันเกาหลีเหนือจนกวาเกาหลีเหนือจะปลดอาวุธนิวเคลียร โดยสมบูรณ ตรวจสอบได 
และไมกลับมาดำเนินการอีก (Complete, Verifiable and Irreversible Denuclearization) รวมถึงติดตาม
ความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือ และประเทศท่ีมีความสัมพันธกับเกาหลีเหนืออยางใกลชิด นอกจากนี้ รัฐบาล
ญ่ีปุนยังมุงผลักดันประสานความรวมมือเพ่ือจัดประชุมสุดยอดญ่ีปุน - เกาหลีเหนือ และสงเจาหนาท่ีระดับสูง
ของญี่ปุนประสานความรวมมือกับจีนและมองโกเลียอยางตอเนื่อง เพ่ือผลักดันเปาหมายดังกลาว อยางไรก็ดี 
การเจรจาเพ่ือจัดการประชุมสุดยอดระหวางสองประเทศยังไมมีความคืบหนา เนื่องจากเกาหลีเหนือยังไมมี
ทาทีตอบรับหรือสนใจท่ีจะจัดประชุมในลักษณะดังกลาวกับญี่ปุน  
 3. ภัยคุกคามจากจีน ญี่ปุนใหความกับการขยายอิทธิพลทางทหารของจีนในภูมิภาค โดยมองวาจีน
กำลังพยายามพัฒนาแสนยานุภาพกองทัพ ท้ังดานยุทธวิธีและเทคโนโลยีทางการทหาร ปูทางไปสูการยกฐานะ
ข้ึนเปนประเทศมหาอำนาจอันดับ 1 ของโลก การท่ีจีนขยายแสนยานุภาพและกิจกรรมทางทหารอยางตอเนื่อง 
เฉพาะอยางยิ่งบริเวณหมูเกาะเซนกากุ/เตียวหยูในทะเลจีนตะวันออก ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีพิพาทระหวางญี่ปุนกับจีน 
และทะเลจีนใต ซ่ึงเปนเสนทางการเดินเรือและขนสงพลังงานของญ่ีปุน สงผลใหญ่ีปุนหวาดระแวงจีนและ
ความสัมพันธระหวางสองประเทศตึงเครียดกันเปนระยะ นอกจากนี้ ญ่ีปุนยังดำเนินบทบาทเชิงรุกในการ
กระชับความรวมมือกับกลุม QUAD (สหรัฐฯ ญ่ีปุน อินเดีย และออสเตรเลีย) และสรางแนวรวมสกัดก้ันการ
ขยายอิทธิพลจีนในภูมิภาค เชน เวียดนาม สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส รวมถึงผลักดันยุทธศาสตรอินโด-
แปซิฟกตามแนวคิด Free and Open Indo-Pacific และดำเนินบทบาทเชิงรุกตอการขยายอิทธิพลบริเวณ
ชองแคบไตหวันมากข้ึนในป 2564  
  แมญ่ีปุนหวาดระแวงจีนวาเปนภัยคุกคามดานความม่ันคง แตญ่ีปุนยังคงพยายามฟนฟูความสัมพันธ
กับจีน เพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากจีนเปนคูคารายสำคัญและเปนฐานการผลิตของภาคเอกชนท่ี
ใหญท่ีสุด สงผลใหรัฐบาลญี่ปุนพยายามประสานความรวมมือกับรัฐบาลจีนในการปรับปรุงความสัมพันธ
ระหวางประเทศอยางตอเนื่อง โดยญ่ีปุนยังใหความสำคัญกระชับความรวมมือทางเศรษฐกิจกับจีนผาน
ภาคเอกชน เชน กรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจภาคเอกชนญ่ีปุน-จีน ในประเทศท่ีสาม (Japan-China 
Private Economic Cooperation in Third Countries) เชน การลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
ของไทย (Eastern Economic Corridor-EEC) และโครงการโรงกลั่นน้ำมันในคาซัคสถาน พรอมท้ังเปด
โทรศัพทสายดวนทางทหาร เพ่ือหลีกเลี่ยงการปะทะกันในทะเลจีนตะวันออก 
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 4. ภัยคุกคามจากกรณีพิพาทเรื่องการอางสิทธิ์เหนือหมูเกาะ ไดแก  
   1) ขอพิพาทบริเวณหมูเกาะเซ็นกากุ/เตียวหยูกับจีน โดยญี่ปุนอางความชอบธรรมจากการท่ีสหรัฐฯ 
ยึดเกาะโอกินาวาผนวกกับหมูเกาะเซ็นกากุหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ขณะท่ีจีนอางวาหมูเกาะเซ็นกากุ
ถูกญ่ีปุนบุกยึดครองพรอมกับไตหวันเม่ือป 2438 แตเม่ือสิ้นสุดสงครามโลกครั้งท่ี 2 ญี่ปุนจำเปนตองคืน      
หมูเกาะดังกลาวท้ังหมดใหจีนเนื่องจากแพสงคราม ปจจุบัน หนวยลาดตระเวนชายฝงและกองกำลังปองกัน
ตนเองทางเรือของญ่ีปุนตรึงกำลังโดยรอบบริเวณดังกลาว และญ่ีปุนมีการประทวงจีนอยางตอเนื่องในการทำ
กิจกรรมใกลบริเวณดังกลาว นอกจากนี้ เม่ือ มี.ค.2564 ญี่ปุนเพ่ิมกองเรือเฝาระวังความเคลื่อนไหวบริเวณ      
หมูเกาะเซ็นกากุ ประกอบดวย เรือลาดตระเวนจำนวน 12 ลำ ประจำการอยูท่ีเกาะอิชิกากิ ในจังหวัดโอกินาวา 
และเรือสังเกตการณจำนวน 3 ลำ ประจำการท่ีทาเรือคาโกชิมา จังหวัดโอกินาวา  
  2) ขอพิพาทบริเวณหมูเกาะคูริล (Kuril)/ดินแดนทางเหนือ (Northern Territories) โดยญี่ปุน
ครอบครองมาตั้งแตกอนสงครามโลก ครั้งท่ี 2 แตภายหลังแพสงครามถูกสหภาพโซเวียตบุกยึดครองดินแดน 
และกลายเปนพ้ืนท่ีพิพาทระหวางญ่ีปุนและรัสเซียสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน กรณีพิพาทหมูเกาะคูริลเปน
อุปสรรคสำคัญตอการพัฒนาความสัมพันธญี่ปุน-รัสเซีย โดยหวงท่ีผานมาความเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวของกับ     
ขอพิพาทดังกลาวเปนตัวแปรสำคัญท่ีบั่นทอนความสัมพันธระหวางสองประเทศ และเปนอุปสรรคสำคัญในการ
เจรจาจัดทำขอตกลงสันติภาพระหวางญ่ีปุนและรัสเซีย (Peace Treaty) สงผลใหญี่ปุนและรัสเซียพยายาม
ผลักดันความรวมมือทางเศรษฐกิจในหมูเกาะคูริล เพ่ือลดความตึงเครียดและฟนฟูความสัมพันธระหวางสองประเทศ 
อยางไรก็ดี การจัดการขอพิพาทขางตนเปนไปอยางลาชา เนื่องจากท้ังสองประเทศยังมีทาทีท่ีแข็งกราวตอการ
อางกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนดังกลาว สะทอนจากรายงานนโยบายตางประเทศประจำปของ กต.ญี่ปุน ตั้งแตป 2561 
ระบุวา พ้ืนท่ีดังกลาวอยูภายใตอำนาจอธิปไตยของญี่ปุน (under the sovereignty of Japan)  
  3) ขอพิพาทบริเวณเกาะทาเคชิมะ (Takeshima) /เกาะด็อกโด (Dokdo) อยูหางจากญี่ปุน 157 
กิโลเมตร และหางจากเกาหลีใต 92 กิโลเมตร สภาพเกาะเปนโขดหินท่ีไมสามารถใชเปนท่ีอยูอาศัยได แตเปน
พ้ืนท่ีท่ีมีทรัพยากรสัตวน้ำและแรธาตุอุดมสมบูรณ และคาดวาจะมีแหลงน้ำมันดวย โดยญ่ีปุนอางกรรมสิทธิ์มา
โดยตลอด ขณะท่ีเกาหลีใตเริ่มอางกรรมสิทธิ์เม่ือป 2493 และรักษาสิทธิ์ในการครอบครองดวยการตรวจตรา
เกาะเปนประจำทุก 3 ป นอกจากนี้ กองทัพเกาหลีใตไดเริ่มการซอมรบเพ่ือปกปองเกาะด็อกโดเปนครั้งแรก
เม่ือป 2529 และทำการฝกปละ 2 ครั้งมาตั้งแตป 2546  
 5. ภัยคุกคามกอการราย ญี่ปุนมีความเสี่ยงถูกโจมตีจากกลุมกอการราย เนื่องจากเปนพันธมิตรของ
สหรัฐฯ และมีนโยบายตอตานการกอการรายอยางชัดเจน เฉพาะยิ่งภายหลังเหตุวินาศกรรม 9/11 โดยญี่ปุนมี
สวนรวมในสงครามตอตานการกอการรายในอัฟกานิสถานและอิรัก สงผลใหญ่ีปุนเฝาระวังภัยกอการรายมากข้ึน 
ซ่ึงเหตุการณกอการรายท่ีสงผลกระทบตอญ่ีปุน ไดแก 1) เม่ือป 2556 ชาวญี่ปุน 10 คนถูกสังหารในระหวาง
เหตุการณบุกจับตัวประกันท่ีโรงงานกาซธรรมชาติในแอลจีเรีย 2) เม่ือ ก.พ.2558 กลุม Islamic State (IS) 
ระบุจะโจมตีญ่ีปุนอยางชัดเจนในชวงเผยแพรคลิปสังหารตัวประกันชาวญี่ปุน 2 คน 3) เม่ือ ก.พ.2559 ชาวญี่ปุน 
7 คนถูกสังหารหลังถูกจับเปนตัวประกันในชวงกลุมกอการรายกอเหตุโจมตีภัตตาคารแหงหนึ่งในธากา 
บังกลาเทศ และ 4) เม่ือป 2562 กลุมกอการราย (ไมทราบฝาย) ลอบสังหาร นพ.นากามูระ เท็ตสึ หัวหนา
แพทยญี่ปุนเพ่ือสันติภาพในอัฟกานิสถาน และเจาของรางวัลแมกไซไซ 
    จากสถานการณกอการรายท่ีมีแนวโนมซับซอนและเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหรัฐบาลญ่ีปุนเพ่ิมมาตรการ
ตอตานการกอการราย โดยอนุมัติกฎหมายวาดวยมาตรการพิเศษตอตานการกอการราย (Anti-Terrorism 
Special Measures law) เม่ือป 2554 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมการเขาเมือง การขาวกรอง 
มาตรการรักษาความปลอดภัยสาธารณูปโภคพ้ืนฐานสำคัญ การปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกกลุม
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กอการราย และตั้งหนวยตอตานการกอการรายญ่ีปุน (Counter-Terrorism Unit Japan-CTU-J) รับผิดชอบ
ภารกิจดานการตอตานการกอการรายโดยตรงเม่ือป 2558 พรอมท้ังลงนามความตกลงตอตานการกอการราย
ดวยนิวเคลียรท่ีจัดตั้งในลักษณะองคกรกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ (International Atomic 
Energy Agency-IAEA) และอนุมัติกฎหมายการตอตานการกอการราย (Counter-Terrorism Bill) เม่ือ พ.ค.2560 
ท่ีจะชวยใหญี่ปุนสามารถเขารวมเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือตอตานอาชญากรรมขามชาติ (United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime-UNTOC)  
    ขณะท่ีกลุมโอมชินริเกียว (Aum Shinrikyo) ยังคงเปนกลุมกอการรายภายในประเทศท่ีรัฐบาล
ญ่ีปุนเฝาระวังอยางตอเนื่อง กลุมดังกลาวกอตั้งข้ึนเม่ือป 2530 โดยนายมัตซึโมโตะ ชิซูโอะ หรือนายโชโกะ 
อาซาฮาระ รัฐบาลญี่ปุนกำหนดใหกลุมดังกลาวเปนกลุมกอการรายและยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอยาง
ตอเนื่อง โดยกลุมมีแนวทางการสอนการฝกจิต การเขาสมาธิ และโยคะ เพ่ือใหถึงการรูแจงมีความเชื่อเรื่อง
วันสิ้นโลก อยางไรก็ดี รัฐบาลญี่ปุนเชื่อวากลุมดังกลาวมีเปาหมายตอตานรัฐบาลญี่ปุ น โดยเมื่อป 2531 
กลุมโอมชินริเกียวลงทะเบียนเปนกลุมศาสนาท่ีถูกตองตามกฎหมายของญี่ปุน และป 2533 พยายามมีบทบาท
ทางการเมืองนายอาซาฮาระ และสมาชิกกลุมลงสมัครรับเลือกตั้งท่ัวไปภายใตชื่อพรรคชินริ (Shinri) หรือ 
Supreme Truth Party แตแพการเลือกตั้ง ทำใหเกิดความไมพอใจสังคมเพ่ิมข้ึน   
    ปฏิบัติการครั้งสำคัญของกลุม คือ สาวกของลัทธิโอมชินริเกียวปลอยกาซพิษซารินเหลวโจมตีสถานี
รถไฟใตดินโตเกียว 5 จุด (มารุโนะอุจิ 2 สาย ฮิบิยะ 2 สาย จิโยดะ 1 สาย) ในชวงชั่วโมงเรงดวน เม่ือ 20 มี.ค.2538 
ทำใหมีผูเสียชีวิต 13 คน บาดเจ็บสาหัส 50 คน และบาดเจ็บมากกวา 6,000 คน นอกจากนี้ กลุมโอมชินริเกียวได
เผยแพรคำทำนายความหายนะครั้งใหญจนนำไปสูวันสิ้นโลก (Doomsday) ภายหลังเหตุการณภัยพิบัติ
แผนดินไหวและสึนามิเม่ือ 11 มี.ค.2554 เพ่ือสรางความหวาดกลัวใหชาวญี่ปุน อยางไรก็ดี ภายหลังการจับกุม
แกนนำและสาวกกลุมโอมชินริเกียวท่ีมีสวนเก่ียวของกับการปลอยกาซพิษในสถานีรถไฟใตดิน สำนักความ
ปลอดภัยสาธารณะของญี่ปุนยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมดังกลาวอยางใกลชิด ท้ังนี้ ปจจุบันกลุม  
โอมชินริเกียวแบงเปน 2 กลุมคือ กลุมอาเลฟ (เปลี่ยนชื่อจากโอมชินริเกียว) ยึดม่ันแนวทางของนายอาซาฮาระ 
และกลุม Hikari no Wa (Circle of Rainbow Light) ยึดม่ันแนวทางของนายฟูมิฮิโระ โจยู  
    นอกจากนี้ ยังปรากฏความเคลื่อนไหวของสาวกกลุมโอมชินริเกียวปลูกฝงอุดมการณใหสมาชิกท้ัง
ในและตางประเทศ อาทิ สหรัฐฯ รัสเซีย และยูเครน โดยป 2559 รัฐบาลมอนเตเนโกรสั่งเนรเทศชาวตางชาติท่ี
ตองสงสัยวาเก่ียวของกับกลุมโอมชินริเกียวเปนชาวญ่ีปุน 4 คน และชาวรัสเซีย 43 คน และมีการตรวจพบ
ภายหลังวา กลุมดังกลาวมีสวนเก่ียวของกับการวางแผนโจมตีมอสโกและเซนตปเตอรสเบิรก สงผลใหรัสเซีย
กำหนดใหกลุมโอมชินริเกียวเปนกลุมกอการรายเม่ือ ก.ย.2559 ท้ังนี้ แมวาเม่ือ 6 ก.ค.2561 แกนนำกลุม     
โอมชินริเกียวและสมาชิกคนสำคัญท้ัง 13 คน ไดรับโทษประหารชีวิตดวยการแขวนคอแลวแตรัฐบาลญี่ปุน
ยังคงเฝาติดตามความเคลื่อนไหวของกลุมนี้อยางตอเนื่อง 
 
สมาชิกองคการระหวางประเทศ : 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), 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 
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ญี่ปุนเปนประเทศชั้นนำดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะดาน
วิทยาศาสตรชีวการแพทย งบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาของญี่ปุนเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐฯ 
และจีน สถาบันวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรแหงชาติของญี ่ปุ นที ่สำคัญคือ Rikagaku Kenkyusho 
(RIKEN) สังกัดกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม สามารถผลิตผลงานวิจัยดานวิทยาศาสตร ฟสิกส 
เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตรการแพทย จีโนมิกส วิศกรรม และวิศวกรรมคอมพิวเตอร พรอมท้ังมีความรวมมือดาน
วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรกับ 485 ประเทศท่ัวโลก  
  ปญญาประดิษฐ (AI) รัฐบาลญี่ปุนใหความสำคัญในการพัฒนาปญญาประดิษฐ (Artificial 
Intelligence-AI) โดยจัดตั้งคณะกรรมาธิการยุทธศาสตรเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเม่ือป 2559 และกำหนด
ยุทธศาสตรเทคโนโลยีปญญาประดิษฐเม่ือ มี.ค.2560 พรอมท้ังสงเสริมใหมีการใช AI หุนยนต และ Internet 
of Things (IoT) เปนสวนหนึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ และการดำเนินกิจการของภาครัฐมากขึ้น 
เชน การใช AI ในการรักษาความปลอดภัยในหวงการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปกเม่ือป 2563 
และดานการขาวท่ีเก่ียวของกับการฟอกเงินและการโจมตีของกลุมกอการราย และยังผลักดันโครงการพัฒนา
ระบบซูปเปอรคอมพิวเตอร (AI Bridging Cloud Infrastructure-ABCI) ใหม ีความเร็ว 130 petaflops 
มูลคา 173 ลานดอลลารสหรัฐ เพ่ือใหญี่ปุนเปนศูนยกลางดานการพัฒนาซูปเปอรคอมพิวเตอร และมีศักยภาพ
ในการแขงขันดานนวัตกรรมมากท่ีสุดในโลก  
 การพัฒนาดานอวกาศ Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) เปนองคการดาน
การสำรวจอวกาศแหงชาติญ่ีปุน มีภารกิจดานการวิจัย การพัฒนา และการสงดาวเทียมข้ึนสูวงโคจร รวมถึง
การสำรวจดาวเคราะหนอย JAXA มีเปาหมายจะตั้งสถานีปฏิบัติภารกิจของมนุษยบนดวงจันทรในป 2568 
โดย JAXA สงดาวเทียมมิชิบิกิ NO. 4 ข้ึนสูชั้นบรรยากาศโลกเม่ือ มี.ค.2561 ตามแผนเพ่ิมจำนวนดาวเทียมใน
โครงการสำรวจโลก 7 ดวงภายในป 2566 ขณะท่ีบริษัท Obayashi ตองการสรางลิฟตอวกาศดวยวัสดุ
“Carbon Nanotubes” ท่ีมีความแข็งแรงกวาเหล็กกลาถึง 20 เทา ในป 2593 ท้ังนี้ อัตราความสำเร็จในการ
ปลอยจรวดขนสงดาวเทียมของ JAXA อยูท่ี 95% ใกลเคียงกับอัตราประสบความสำเร็จของจรวดแอตลาส 5 
ของ National Aeronautics and Space Administration (NASA) สหรัฐฯ ท่ี 96.4% และของจรวดแอเรียล 5 
ของ European Space Agency (ESA) ของยุโรปท่ี 94.9% นอกจากนี้ JAXA อยูระหวางรวมดำเนินโครงการ
สรางสถานีอวกาศโคจรรอบดวงจันทร (Lunar Gateway) ของสหรัฐฯ  
 ญี่ปุนยังเปนประเทศแรกท่ีมีแผนสรางเครือขายดาวเทียมโรงไฟฟาในอวกาศ ขนาด 1 กิกะวัตต 
(ศักยภาพเทาโรงไฟฟานิวเคลียรขนาดกลาง แตตนทุนผลิตไฟฟาต่ำ) ภายในป 2573 ซ่ึงรัฐบาลญ่ีปุนรวมกับ
ภาคเอกชนและนักวิจัยวางแผนสรางโรงไฟฟาพลังแสงอาทิตยในหวงอวกาศ (Space-based solar power-
SBSP) และพยายามหาวิธีการท่ีจะสงไฟฟาจากอวกาศลงมาสูพ้ืนผิวโลก ซ่ึง JAXA วางเปาหมายใหโครงการ 
SBSP ประสบความสำเร็จภายในป 2583 แตปรับเร็วข้ึนเปนป 2573  
  พลังงานนิวเคลียร แมญ่ีปุนจะไดรับผลกระทบอยางมากจากการรั่วไหลของโรงไฟฟาฟุกุชิมะ
ไดอิจซ่ึิงสงผลกระทบใน 3 จังหวัด ไดแก อิวาเตะ มิยางิ และฟุกุชิมะ ทำใหสังคมญี่ปุนเกิดการถกเถียงถึงความ
เหมาะสมท่ีจะใชพลังงานนิวเคลียรในระยะตอไปดวย แตรัฐบาลญ่ีปุนยังคงสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
พลังงานนิวเคลียรอยางตอเนื่อง เชน โครงการวิจัยพลังงานนิวเคลียรฟวชั่นนานาชาติ (International 
Thermonuclear Experimental Reactor-ITER) ซ่ึงมี 35 ประเทศเขารวมและเปนโครงการริเริ่มโดยญ่ีปุน 
สหภาพยุโรป สหรฐัฯ รัสเซีย จีน อินเดีย และเกาหลีใต โดยสหภาพยุโรปรับผิดชอบคาจายโครงการ 45% และ
อีก 6 ประเทศกอตั้งรับผิดชอบคาใชจายประเทศละ 9% โครงการดังกลาวมีแผนสรางเครื่องสรางปฏิกรณ
นิวเคลียรฟวชั่น (Tokamak Complex) ทางภาคใตของฝรั่งเศส โดยใชงบประมาณ 14,000 ลานดอลลารสหรัฐ 
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และเริ่มทำการติดตั้งและทดลองเครื่องกำเนิดพลังงานในป 2563 และป 2570 ตามลำดับ อยางไรก็ดี 
เนื่องจากงบประมาณในการกอสรางมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนกวาท่ีคาดการณ ทำใหสหภาพยุโรปใหสถานะพิเศษ       
แกญี่ปุน เพ่ือเพ่ิมงบประมาณในการกอสรางของโครงการดังกลาว 
  
การขนสงและโทรคมนาคม  การท่ีญี่ปุนมีสภาพภูมิศาสตรท่ีเปนอุปสรรคตอการขนสงและคมนาคม รัฐบาลจึง
ใหความสำคัญตอการพัฒนาระบบคมนาคมใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากแหงหนึ่งของโลก เพ่ือรองรับ
ผูใชงานท้ังภายในและตางประเทศ โดยเฉพาะการสรางเครือขายระบบขนสงมวลชน ทาอากาศยานรวม 96 แหง 
ท่ีสำคัญ 4 แหง คือ ทาอากาศยานนาริตะ ตั้งอยูหางจากใจกลางโตเกียวประมาณ 60 กม. ทาอากาศยานคันไซ
ตั้งอยูท่ีเมืองโอซากา ทาอากาศยานกลาง ตั้งอยูท่ีเมืองนาโงยา จังหวัดอิชิ และทาอากาศยานฟูกุโอกะ เสนทางรถไฟ 
กิจการรถไฟ 70% ของเครือขายการรถไฟในญี่ปุ นเปนของกลุมบริษัท Japan Railways (JR Group) 
รัฐวิสาหกิจการรถไฟ แบงพ้ืนท่ีบริการ 6 บริษัท คือ JR Hokkaido, JR East, JR Central, JR West, JR Shikoku, 
and JR Kyushu สวนท่ีเหลือ 30% ดำเนินกิจการโดยบริษัทเอกชน บัตร Japan Rail Pass สามารถใชไดกับ
บริการของบริษัท JR bus และรถไฟชินคังเซ็นหรือรถไฟดวนพิเศษท่ีเคยเปนรถไฟฟาท่ีวิ่งเร็วท่ีสุดครั้งแรกในโลก 
นอกจากนี้ บริษัท JR Central อยูระหวางดูแลโครงการกอสรางรถไฟ Chuo Shinkansen Maglev ตั้งเปาหมาย
ทำความเร็ว 374 ไมล/ชม. (Maglev ของจีนเร็ว 268 ไมล/ชม.) และมีแผนขยายเสนทางถึงเมืองซับโปโร
ภายในป 2573  
  การเดินทาง  สายการบินท่ีใหบริการเท่ียวบินตรงไปยังญ่ีปุนเสนทางสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง-
ญ่ีปุน ไดแก การบินไทย นกสกูต เจแปนแอรไลน ออลนิปปอนแอรเวย เดลตาแอรไลน ไทยไลออนแอร ใช
เวลาเดินทางจากกรุงเทพ 6 ชม. เวลาเร็วกวาไทย 2 ชม. นอกจากนี้ หลายสายการบินยังมีบริการแบบแวะพัก
ตอเครื่อง 
  การขอวีซา เม่ือ มิ.ย. 2555 ญ่ีปุนอนุมัติออกวีซาแบบเขาออกหลายครั้งใหแกไทย และยกเวน    
วีซาใหผู ท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวระยะ 15 วัน เม่ือ 1 ก.ค.2556 แตตองแสดงบัตรโดยสารเครื่องบิน      
ขาออก คาใชจายท่ีอาจเกิดข้ึนในระหวางท่ีพำนักในญี่ปุน เชน เงินสด บัตรเครดิต ชื่อท่ีอยู และหมายเลขติดตอ
ในระหวางท่ีพำนักในญี่ปุน และกำหนดการเดินทางระหวางท่ีพำนักในญี่ปุน สวนผูท่ีตองการพำนักเกิน 15 วัน 
หรือมีวัตถุประสงคอ่ืน ๆ จะตองยื่นขอวีซาตามปกติ ปจจุบันญี่ปุนกำลังนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการขอวีซา
และอยูระหวางการพิจารณายืดเวลาพำนักเพ่ือการทองเท่ียวในญ่ีปุนเกิน 15 วัน ท้ังนี้ ศูนยบริการรับคำยื่นคำ
รองขอวีซา (JVAC) ดำเนินงานโดยบริษัท Japan Visa Center (Thailand) เปดใหบริการจันทร-ศุกร เวลา 8.30-
18.00 น. Call center +66-(0) 2-251-5197-8 อาคารวันแปซิฟคเพลส ชั้น 9 ยูนิต 910 เลขท่ี 140 ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 E-mail: info@japan-visa-center.co.th 
 
สถานการณสำคัญท่ีนาติดตาม :  
  1) การฟนฟูเศรษฐกิจญ่ีปุนจากผลกระทบของการแพรระบาดของโรค COVID-19 

2) ทิศทางการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจและเปลี่ยนผานสูความเปนดิจิทัล 
3) การผลักดันการแกไขรัฐธรรมนูญมาตรา 9  
4) พัฒนาการความสัมพันธญี่ปุน - ไตหวัน และผลกระทบตอความสัมพันธญี่ปุน-จีน 
5) บทบาทและนโยบายของญี่ปุนตอยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟกตามแนวคิด Free and Open Indo-

Pacific และความรวมมือของกลุม QUAD (สหรัฐฯ ญี่ปุน อินเดีย และออสเตรเลีย) 
6) บทบาทญี่ปุนดานการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในภมิูภาค 

 

mailto:info@japan-visa-center.co.th
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ความสัมพันธไทย-ญ่ีปุน : สถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันเม่ือ 26 ก.ย.2430 และมีความตกลง
แลกเปลี่ยนผูแทนระดับเอกอัครราชทูตเม่ือป 2484 ท้ังสองประเทศมีความสัมพันธท่ีดีและใกลชิดท้ังในระดับ
พระราชวงศ รัฐบาล และประชาชน นอกจากนี้ นโยบายของรัฐบาลญ่ีปุนใหความสำคัญตอไทยในทุกมิติ และ
ถือวาไทยเปนพ้ืนท่ียุทธศาสตรสำคัญตอการแขงขันกับจีนดานความม่ันคงและการเชื่อมโยงในภูมิภาค 
โดยเฉพาะยุทธศาสตรอินโด-แปซิฟก ทำใหญี่ปุนและไทยมีความรวมมือระหวางกันครอบคลุมท้ังดานเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และวิทยาการ พรอมท้ังมีการกระชับความรวมมือใหพัฒนาไปสูความเปนหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรและเศรษฐกิจ 
  สถานการณการเมืองของไทยในหวงป 2549 และ 2557 มีความละเอียดออนและสรางความ
หวงกังวลใหภาครัฐและเอกชนญ่ีปุนคอนขางมาก สงผลใหความสัมพันธระหวางญี่ปุนและไทยลดระดับลงและ
จีนเริ่มมีบทบาทและอิทธิพลมากข้ึน อยางไรก็ดี เม่ือรัฐบาลไทยประกาศ Roadmap การเลือกตั้งเม่ือป 2562         
ญี่ปุนไดสงสัญญาณเชิงบวกและแสดงความเชื่อม่ันตอการเมืองไทยมากข้ึน โดยกระทรวงการตางประเทศญี่ปุน
ไดแสดงความยินดีตอการจัดการเลือกตั้งเม่ือ 24 มี.ค.2562 และแสดงความหวังท่ีกระชับความสัมพันธกับไทย
ตอไป   
 การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับผูนำและเจาหนาท่ีระดับสูง ญี่ปุนและไทยมีการแลกเปลี่ยน
การเยือนระดับผูนำและเจาหนาท่ีระดับสูงอยางตอเนื่อง ท้ังรูปแบบการหารือทวิภาคอยางเปนทางการและ    
ไมเปนทางการ โดย พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีเคยเดินทางเยือนญี่ปุนสำคัญ ดังนี้ 1) 8-10 
ก.พ.2558 เดินทางเยือนอยางเปนทางการ ตามการเชิญของ นรม.ญี่ปุน 2) 13-14 มี.ค.2558 เขารวมประชุม
สหประชาชาติวาดวยการลดความเสี่ยงจากปญหาภัยพิบัติครั้งท่ี 3 ท่ีเมืองเซนได 3) 2-4 ก.ค.2558 เขารวม
การประชุมสุดยอดกรอบความรวมมือลุมแมน้ำโขง-ญี่ปุน ครั้งท่ี 7 ท่ีโตเกียว 4) 8-9 ต.ค.2561 เขารวมการ
ประชุมสุดยอดกรอบความรวมมือลุมน้ำโขง-ญี่ปุน ครั้งท่ี 10 ท่ีโตเกียว 5) 28-29 มิ.ย.2562 เขารวมการ
ประชุมสุดยอด G20 ในฐานะประธานอาเซียน และ 6) 21-24 ต.ค.2562 เขารวมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ 
  สำหรับป 2564 เนื่องจากการแพรระบาดของโรค COVID-19 ในป 2564 ทำใหงดแลกเปลี่ยน    
การเยือนระหวางผูนำ โดยปรับมาเปนการหารือทางโทรศัพท โดยนายกรัฐมนตรีประยุทธหารือทางโทรศัพทกับ         
อดีตนายกรัฐมนตรีสึกะ โยชิฮิเดะ เม่ือ 9 เม.ย.2564 เนนหารือกระชับความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา    
อนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง  นอกจากนี้ นายนาชิดะ คาซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจำประเทศไทยเขาเยี่ยมคารวะ 
  สถิติชาวญี่ปุนท่ีเดินทางเขาไทย ของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยประจำป 2564 (ม.ค.-ก.ย. 
2564) มีจำนวน 3,261 คน (ลดลง 98.98%) มากเปนอันดับท่ี 18 สถิติของกระทรวงตางประเทศญี่ปุนเม่ือป 2562 
ระบุวามีชาวญี่ปุนท่ีพำนักในไทยจำนวน 54,809 คน ท้ังนี้ สำนักงานของไทยท่ีตั้งอยูในญี่ปุน ไดแก กรุงโตเกียว          
(สถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยหลายสำนักงาน) นครโอซากา (สถานกงสุลใหญ สำนักงานสงเสริมการคา
ในตางประเทศ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย) จังหวัดฟุกุโอกะ 
(สถานกงสุลใหญและการทองเท่ียวแหงประเทศไทย) และจังหวัดฮิโรชิมา (สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม        
การลงทุน) และญี่ปุนมีสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนในกรุงเทพฯ และสถานกงสุลใหญท่ีจังหวัดเชียงใหม 
   การคาระหวางไทย-ญี่ปุน เม่ือป 2564 (ม.ค.-ก.ย.2564) มีมูลคา 1,425,867.35 ลานดอลลารสหรัฐ 
ขยายตัว 22.28% จากชวงเดียวกันของป 2563 โดยการสงออกของญ่ีปุนมาไทยมีมูลคา 844,860 ลานดอลลาร
สหรัฐ และการสงออกของไทยไปญี่ปุนมีมูลคา 581,008 ลานดอลลารสหรัฐ ทำใหญี่ปุนไดเปรียบดุลการคาไทย
มูลคา 263,852 ลานดอลลารสหรัฐ ญ่ีปุนนับเปนคูคาอันดับ 2 ของไทยรองจากจีน ขณะท่ีไทยเปนคูคาอันดับ 6 
ของญี่ปุนรองจาก สหรัฐฯ จีน เกาหลีใต ไตหวัน และฮองกง มีสวนแบงตลาด 4.25% (สัดสวนสูงสุดในกลุมประเทศ
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สมาชิกอาเซียน) ท้ังนี้ สินคาท่ีญี่ปุนนำเขาจากไทย ไดแก รถยนตอุปกรณและสวนประกอบ ไกแปรรูป เครื่องจกัรกล
และสวนประกอบของเครื่องจักรกล เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ เครื่องโทรสาร โทรศัพท 
อุปกรณและสวนประกอบ ผลิตภัณฑพลาสติก แผงวงจรไฟฟา เคมีภัณฑ เม็ดพลาสติก และเครื่องใชไฟฟาและ
สวนประกอบอ่ืน ๆ สินคาท่ีไทยนำเขาจากญี่ปุน ไดแก เครื่องจักรกลและสวนประกอบ เหล็ก เหล็กกลา 
สวนประกอบและอุปกรณยานยนต เคมีภัณฑ แผงวงจรไฟฟา และเครื่องมือวิทยาศาสตร  
 การลงทุน ญี่ปุนเปนผูลงทุนรายใหญอันดับ 1 ของไทยมาโดยตลอด มีสัดสวน 54% ของ
มูลคาการลงทุนตางชาติสะสมในไทย สถิติการลงทุนของญี่ปุนในไทยเม่ือป 2564 (ม.ค.-มิ.ย.2564) พบวามีการยื่น
ขอรับการสงเสริมการลงทุนญ่ีปุนในไทยจำนวน 96 โครงการ รวมเปนมูลคา 23,953 ลานดอลลารสหรัฐ โดย
สวนใหญเปนการลงทุนโครงการขนาดใหญ (เงินลงทุนตั้งแต 1,000 ลานบาทข้ึนไป) เชน การผลิตรถยนตไฟฟา
แบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicles-BEV) การผลิต Hard Disk Drive การผลิตคอมเพรสเซอรสำหรับ
เครื่องปรับอากาศ และการผลิตรถยนตไฟฟาแบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-In Hybrid Electric Vehicles-PHEV)  
  ดานรถไฟและระบบราง ไทยและญ่ีปุนลงนามบันทึกความรวมมือดานระบบรางเม่ือป 2558 
เพ่ือพัฒนาระบบรางเชื่อมแตละภูมิภาคของไทย เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคอ่ืน ๆ เพ่ือใหไทย
เปนศูนยกลางของการขนสงดานโลจิสติกสและการทองเท่ียวในอนาคต ความรวมมือพัฒนาระบบรางไทย-ญี่ปุน
ที่สำคัญ 3 เสนทาง ไดแก 1) รถไฟความเร็วสูงเสนทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม (อยูระหวางการเจรจา) 
2 ) เสนทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต (Southern Economic Corridor-SEC) กาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-
แหลมฉบัง และกาญจนบุรี-กรุงเทพฯ-ฉะเชิงเทรา-อรัญประเทศ และ 3) เสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก- 
ตะวันตก ชวงแมสอด-มุกดาหาร นอกจากนี้ บริษัทเอกชนของญี่ปุนไดรวมมือกับไทยในการสรางโครงขาย
รถไฟฟาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เชน รถไฟฟาสายสีน้ำเงิน (ใชเงินกูจากรัฐบาลญ่ีปุน) รถไฟฟาสายสีมวง 
รถไฟฟาสายสีแดงเสนทางบางซ่ือ-รังสิต และบางซ่ือ-ตลิ่งชัน นอกจากนี้ ญี่ปุนยังมีบทบาทสำคัญในการ
ถายทอดองคความรูดานการพัฒนาระบบรางและพ้ืนท่ีโดยรอบ เชน ความรวมมือระหวางกระทรวงคมนาคม
และองคกรความรวมมือระหวางประเทศแหงญี่ปุน (JICA) เพ่ือศึกษาการพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีรอบรางรถไฟเชิง
พาณิชยเสนทางจากดานพุน้ำรอน จ.กาญจนบุรีถึงดานอรัญประเทศ จ.สระแกว และการจัดทำแผนแมบท
ระบบขนสงมวลชนทางรางใน กทม.และปริมณฑล ระยะท่ี 2 รวมถึงการพัฒนาพ้ืนท่ีบางซ่ือสูเมืองอัจฉริยะ 
  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ญ่ีปุนมีบทบาทสำคัญในการยกระดับมาตรฐานทักษะของแรงงานไทย 
โดยมีการจัดต้ังความริเริ่ม Thailand-Japan Industrial HRD Initiative ท่ีมุงพัฒนาบุคลากรดานเทคนิคและ
อาชีวศึกษาของไทยใหไดมาตรฐานเทียบเคียงกับญ่ีปุน เพ่ือพรอมรองรับการลงทุนของญ่ีปุนในไทย โดย
สำนักงานอาชีวศึกษาแหงชาติของญ่ีปุน (KOSEN) ไดตั้งสำนักงานท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ของไทยเม่ือ ธ.ค.2559 เพ่ือชวยเหลือในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาในไทย นอกจากนี้ ญี่ปุนและไทยยังมี
ความรวมมือเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรมนุษยดานสาธารณสุขในประเทศท่ีสาม รวมถึงความรวมมือ  
ทวิภาคีในการพัฒนากลไกเครดิตรวม (Joint Crediting Mechanism : JCM) เม่ือ พ.ย.2558 ซ่ึงญี่ปุนจะให
การสนับสนุนความรูดานเทคนิคและงบประมาณสำหรับโครงการของภาคเอกชนไทยท่ีจะนำไปสูการลดกาซ
เรือนกระจก นอกจากนี้ ญี่ปุนยังใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีเก่ียวของกับการเปลี่ยนผานสู
ความเปนดิจิทัล เชน ภาคเอกชนญี่ปุนเตรียมจัดตั้ง EEC Automation Park ท่ีมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือเปน
ฐานขับเคลื่อนการประยุกตใช Robotics และ Automation ท่ีเอ้ือใหภาคอุตสาหกรรมพัฒนาและปรับตัวไปสู
โรงงานอัจฉริยะตามแนวคิด e-F@ctory Alliance 
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 องคกรตางๆ ของญี่ปุนท่ีเก่ียวของกับการดำเนินกิจกรรมในไทย ไดแก 1) Overseas Human 
Resources and Industry Development Association (HIDA) 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 
Corporation Soceity (JTECS) 7) Japanese Chamber of Commerce (JCC) 8) Japan Student Services 
Organization (JASSO) และ 9) Japan National Tourism Organization (JNTO) 
 กรอบความรวมมือและขอตกลงท่ีสำคัญระหวางญี่ปุน-ไทย  1) การประชุมหุนสวนทางการเมืองไทย-
ญี่ปุน (Japan-Thailand Political Partnership Consultations-JTPPC) 2) ความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ
ไทย-ญี่ปุน (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement-JTEPA) 3) คณะทำงานรวมเฉพาะกิจ
ไทย-ญี่ปุนวาดวยการตอตานการคามนุษย 4) การประชุมประจำปความรวมมือทางวิชาการไทย-ญี่ปุน (Japan-
Thailand Partnership Program in Technical Cooperation-JTPP) 5) ขอตกลงทางการบิน มีผลบังคับใช
เม่ือ 14 ก.ค.2496 6) ขอตกลงทางวัฒนธรรม มีผลบังคับใชเม่ือ 6 ก.ย.2498 7) ขอตกลงทางการพาณิชย 
มีผลบังคับใชเม่ือ 1 ม.ค.2501 8) ขอตกลงทางภาษี มีผลบังคับใชเม่ือ 24 ก.ค.2506 9) ขอตกลงในการสง
อาสาสมัครรวมมือเยาวชน มีผลบังคับใชเม่ือ 19 ม.ค. 2524 10) ขอตกลงความรวมมือทางเทคโนโลยี มีผล
บังคับใชเม่ือ 5 พ.ย.2524 และ 11) สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษไทย-ญี่ปุน ลงนามเม่ือ 22 ก.ค.2552  
นายกรัฐมนตรีประยุทธเม่ือ 14 ต.ค.2564  
 

------------------------------------------- 
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นายคิชิดะ ฟูมิโอะ 
(Kishida Fumio) 

 
ตำแหนงปจจุบัน   นายกรัฐมนตรีญี่ปุน 
 
วัน/เดือน/ปเกิด 29 ก.ค.2500  (64 ป/ป 2564 ) ท่ียานชิบูยา กรุงโตเกียว    
 
ครอบครวั  - เปนบุตรของนายคิชิดะ ฟูมิทากะ ขาราชการระดับสูงของกระทรวงเศรษฐกิจ  

  การคา และอุตสาหกรรมญี่ปุน รวมถึงเปนผูอำนวยการสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลาง 
  และขนาดยอมของญี่ปุน  

  - ตระกูลคิชิดะมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี จ.ฮิโรชิมะ  
 - สมรสกับนางคิชิดะ ยูโกะ (อายุ 57 ป/ป 2564) มีบตุรจำนวน 3 คน 
 
การศึกษา    
ป 2525  ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยวาเซดะ 
 
ประวัติการทำงาน 
2536 เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สังกัดพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP)  
2542 รมช.พิเศษดูแลดานการฟนฟูญี่ปุน 
2544  รมช. กระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี   
2448 ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการของสภาผูแทนราษฎร 
2550  รมต.พิเศษดูแลเกาะโอกินาวะและขอพิพาทดินแดนทางเหนือ  
  รมต.พิเศษดูแลนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  รมต.พิเศษดูแลนโยบายคุณภาพชีวิต 
 รมต.พิเศษดูแลการปฏิรูปกฎระเบียบของรัฐ  
  รมต.พิเศษดูแลการขับเคลื่อนแนวคิดริเริ่ม “Challenge Again” 
2551 รมต.พิเศษดูแลผูบริโภค 
  รมต.พิเศษดูแลนโยบายอวกาศ 
2554  ประธานคณะกรรมการประสานงานกับรัฐสภาญี่ปุนของพรรค LDP 
2555 รมว.กต.ญี่ปุน   
2564  นายกรัฐมนตรี  
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การเยือนประเทศตาง ๆ ท่ีสำคัญ   
1-2 พ.ย.2564   เดินทางเขารวมการประชุม COP26 ท่ีสกอตแลนด สหราชอาณาจักร  
 

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



ขอมูลพ้ืนฐานของตางประเทศ 2565 
 

19 

คณะรัฐมนตรีญ่ีปุน 
 

Kishida Fumio       นรม.  
Hayashi Yoshimasa    รมว.กระทรวงการตางประเทศ    
Kaneko Yasushi    รมว.กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร 
Furukaw Yoshihisa     รมว.กระทรวงยุติธรรม 
Suzuki Shunichi      รมว.กระทรวงการคลงั     
       รมต.พิเศษดูแลบริการทางการเงินของรัฐ 
        รมต.พิเศษดูแลแกไขปญหาเงินฝด 
Suematsu Shinsuke      รมว.กระทรวงศึกษาธิการ วฒันธรรม   
      รมต.พิเศษดูแลการฟนฟูการศึกษา   
Goto Shigeyuki     รมว.กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ 
Kaneko Genjiro     รมว.กระทรวงเกษตร ปาไมและประมง  
Hagiuda Koichi      รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม  
      รมต.พิเศษดูแลการแขงขันทางอุตสาหกรรม 

รมต.พิเศษดูแลความรวมมือทางเศรษฐกิจกับรัสเซีย 
รมต.พิเศษดูแลรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
จากเหตุโรงไฟฟานิวเคลียรระเบิด 
รมต.พิเศษดูแลการชดเชยคาเสียหาย 
และบริหารจัดการโรงไฟฟานิวเคลียร 

Saito Tetsuo     รมว.กระทรวงท่ีดิน โครงสรางพ้ืนฐาน คมนาคม  
       และการทองเท่ียว 

รมต.พิเศษดูแลนโยบายรีไซเคิลน้ำ 
Yamaguchi Tsuyoshi    รมว.กระทรวงสิ่งแวดลอม  
       รมต.พิเศษดูแลการเตรียมพรอมเหตุฉุกเฉินจากนิวเคลียร 
Kishi Nobuo     รมว.กระทรวงกลาโหม  
Matsuno Hirokazu    เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
       รมต.พิเศษดูแลการลดขนาดฐานทัพสหรัฐฯ  
       ในพ้ืนท่ีโอกินาวะ  
       รมต.พิเศษดูแลปญหาทางการเกาหลีเหนือลักพาตัวชาวญี่ปุน 
Makishima Karen     รมต.พิเศษดูแลสำนักงานดิจิทัล 
       รมต.พิเศษดูแลการปฏิรปูระบบราชการ 
       รมต.พิเศษดูแลการปฏิรปูระเบยีบขอบังคับของรัฐ 
Nishima Kosaburo    รมต.พิเศษดูแลดานการฟนฟูประเทศ  
       รมต.พิเศษดูแลการประสานนโยบายท่ีเก่ียวกับการฟนฟู 

กรณีการระเบิดของโรงไฟฟานิวเคลียรฟูกูชิมะ 
       รมต.พิเศษดูแลโอกินาวาและดินแดนทางเหนือ  
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Ninoyu Satoshi      ประธานคณะกรรมธิการดานความปลอดภัยสาธารณะแหงชาติ 
       รมต.พิเศษดูแลการสราง National Resilience 
       รมต.พิเศษดูแลประเด็นเก่ียวกับอาณาเขต 
       รมต.พิเศษดูแลการปฏิรูปการบริการประชาชน 
       รมต.พิเศษดูแลนโยบายการจัดการภัยพิบัติ 
       และมหาสมุทร 
Noda Seiko      รมต.พิเศษดูแลการฟนฟูสวนภูมิภาค  
       รมต.พิเศษดูแลมาตรการรับมืออัตราการเกิดลดลง 
       รมต.พิเศษดูแลความเทาเทียมกันทางเพศ 
       รมต.พิเศษดูแล Womwn’s Empowerment 
       รมต.พิเศษดูแลนโยบายเก่ียวกับเด็ก 
       รมต.พิเศษดแูลมาตรการรับมือความเหงา 
       และการแยกตัวจากสังคม     
Yamagiwa Daishiro     รมต.พิเศษดูแลการฟนฟูเศรษฐกิจ  
       รมต.พิเศษดูแลนโยบาย New Capitalism 
       รมต.พิเศษดูแลรับมือการแพรระบาดของโรค COVID-19 

และวิกฤตดานสาธารณสุข  
รมต.พิเศษดูแลการปฏิรูปความม่ันคงทางสังคม 
รมต.พิเศษดูแลนโยบายการเศรษฐกิจและการคลัง 

Kobayashi Takayuki    รมต.พิเศษดูแลดานความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
       รมต.พิเศษดูแลนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
       รมต.พิเศษดูแลนโยบายอวกาศ 
Horiuchi Noriko      รมต.พิเศษดูแลการแขงขันกีฬาโอลิมปกและพาราลิมปก 
      รมต.พิเศษดูแลการฉีดวัคซีนปองกันโรค COVID-19 
Wakamiya Kenji     รมต.พิเศษดูแลการจัดงาน World Expo 2025 
       รมต.พิเศษดูแลการเชื่อมโยงกันในสังคม 
       รมต.พิเศษดูแลแกไขปญหาจำนวนประชากรลดลงและ  

Vitalizing Local Economy  
รมต.พิเศษดูแลความปลอดภัยทางอาหารและผูบริโภค 
รมต.พิเศษดูแลยุทธศาสตร Cool Japan 
รมต.พิเศษยุทธศาสตรเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญา  

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

(พ.ย.2564) 
 


