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ภูมิศาสตรประเทศญ่ีปุน 
 

อาจารย : หนอย เคยเห็นภูเขาฟูจิไหม 

หนอย : เคยคะ เคยเห็นตอนที่ไปเท่ียวฮาโกเนะคะ สวยกวาที่เห็นในรูปนะคะ  

อาจารย : อยากไปอีกไหมคะ 

หนอย : คะ นอกจากภูเขาฟูจิแลว ถาเปนไปได อยากไปเที่ยวตามท่ีตางๆ ในญี่ปุนคะ  

  อาจารยคะ ชวยสอนภูมิศาสตรประเทศญ่ีปุนใหดวยนะคะ 

อาจารย : ไดจะ ถาง้ันเร่ิมเลยนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูเขาฟูจิ (จังหวัดชิสุโอกะ, จังหวัดยามานาชิ) 
ความสูงจากระดับน้าํทะเล : 3,776เมตร 

ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุน 
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(1) ภูมิประเทศและประชากรของประเทศญ่ีปุน 
ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศที่เปนหมูเกาะลอมรอบดวยทะเล ตั้งอยูทางตะวันออกของทวีปยูเรเชีย 

ประกอบดวยเกาะขนาดใหญ 4 เกาะ ไดแก ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโคคุ และคิวชู และเกาะขนาดเล็กอ่ืนๆ ประเทศญ่ีปุน
มีเกาะรวมท้ังหมด 6,852 เกาะ 

 ลักษณะท่ีตรงขามกับประเทศที่เปนหมูเกาะ คือลักษณะที่ไมไดลอมรอบดวยทะเลอยางเชน ประเทศ
มองโกเลียและประเทศเนปาลในทวีปเอเชีย ประเทศมาลีในทวีปแอฟริกา เราเรียกวา ประเทศท่ีไมมีทางออกสูทะเล

   
ประเทศญ่ีปุนมีพื้นที่ประมาณ 380,000 ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญเปนอันดับที่ 60 ในบรรดา 190 

ประเทศทั่วโลก พ้ืนที่ของประเทศไทยมีประมาณ 514,000 ตารางกิโลเมตร คิดเปนประมาณ 1.4 เทาของประเทศ
ญ่ีปุน 

 
ภูเขา      

ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศที่มีภูเขามากมาย พ้ืนที่เศษสามสวนสี่ของประเทศเปนพื้นที่ภูเขา  
 เขตพื้นที่ภูเขาท่ีอยูสวนกลางของเกาะฮอนชูมีภูเขาสูงชันเรียงรายอยู บริเวณน้ีจึงถูกเรียกวา หลังคาของ

ประเทศญ่ีปุน (แอลปญ่ีปุน)  

นอกจากนี้ ลักษณะพิเศษอยางหนึ่งของภูเขาในประเทศญ่ีปุน คือ มีภูเขาไฟอยูเปนจํานวนมาก ภูเขาไฟท่ียัง
คุอยูในปจจุบันมี 86 ลูก เชน ภูเขาอาซามะ ภูเขาอาโสะ ภูเขาฟูจิซึ่งเปนภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญ่ีปุน (3,776 
เมตร) ก็เปนภูเขาไฟเชนกัน แมจะไมมีการระเบิดแลวในปจจุบัน แต จัดอยูในประเภทภูเขาไฟท่ียังคุอยู   

ประเทศญ่ีปุนมีภัยพิบัติทางธรรมชาติ เชน ภูเขาไฟระเบิด และแผนดินไหว อยูบอยๆ ทําใหมีน้ําพุรอน
เกิดข้ึนตามที่ตางๆ ในประเทศญ่ีปุน กลายเปนสถานที่พักผอนของผูคน 

 
 
 
 
 
 
 
 

       แอลปเหนือ (เทือกเขาฮิดะ)       น้ําพุรอนชิราโฮเนะ (จังหวัดนางาโนะ) 
         มองจากคามิโคจิ (จังหวัดนางาโนะ)                                          
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แมน้ํา      
แมน้ําของประเทศญ่ีปุนจะไหลจากพ้ืนที่ภูเขาลงสูทะเล เมื่อเปรียบเทียบกับแมน้ําสายอ่ืนๆ ในโลก แมน้ํา

ของญ่ีปุนจึงมีลักษณะพิเศษ คือ เปนแมน้ําสายสั้นๆ ที่ไหลเช่ียว เน่ืองจากพอน้ําลงจากพ้ืนที่ภูเขาก็จะดิ่งลงทะเล
ในทันที  น้ําในแมน้ํานาํมาใชประโยชนตาง ๆในการบริโภค การคมนาคม การเกษตร อุตสาหกรรม และการผลิต
ไฟฟา เปนตน 
 

พื้นท่ีราบ      
ที่ราบ ที่ราบสูง และแผนดินท่ีเปนแองถูกลอมรอบดวยภูเขา จะรวมเรียกวา พื้นที่ราบ   ประเทศญ่ีปุนมีพื้นที่

ราบเปนเศษหนึ่งสวนสี่ของพื้นที่ทั้งหมด ไมมีพื้นที่ราบขนาดให ญ  บริเวณพ้ืนที่ราบจะมีประชากรรวมตัวกันอยู
อยางหนาแนน เนื่องจากเหมาะแกการอยูอาศัยและดําเนินชีวิต 
 

ประชากร  
     ประชากรของประเทศญ่ีปุนในปจจุบัน (ป ค.ศ.2009) มีประมาณ 127,000,000 คน ประชากรของเมือง
โตเกียวมีประมาณ 12,000,000 คน ญ่ีปุนเปนประเทศท่ีมีประชากรมากเปนอันดับที่ 10 ของโลก  

จํานวนคนท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ี 1 ตารางกิโลเมตร จะเรียกวา ความหนาแนนของประชากร   

ความหนาแนนของประชากรของประเทศญ่ีปุนปค.ศ.2005  เทากับ 338 คนตอตารางกิโลเมตร 
 
ปจจุบัน ประเทศญ่ีปุนมีจํานวนเด็กที่เกิดขึ้นลดนอยลง อีกทั้ง ประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น มีผูสูงอายุ

เพิ่มมากขึ้น อันเนื่องจากวิวัฒนาการทางการแพทย  เราเรียกปรากฎการณนี้วา “การเขาสูสังคมสูงอายุที่มีการเกิดต่ํา”
  ซึ่งกอใหเกิดปญหาในดานตางๆ เชน การประกันสังคม  การจัดสรรงบประมาณ การพัฒนา

อุตสาหกรรมและการศึกษา เปนตน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       แมน้ําชินาโนะ (จังหวัดนีงาตะ)                 ท่ีราบโทคาชิ (ฮอกไกโด) 
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 (2) ภูมิอากาศของประเทศญ่ีปุน 
ลักษณะพิเศษของภูมิอากาศของประเทศญ่ีปุน  

ลักษณะพิเศษของภูมิอากาศของประเทศญ่ีปุนแบงไดเปน 3 ประการ คือ 
ลักษณะพิเศษประการท่ี 1 คือ มีการเปลี่ยนแปลงของสี่ฤดู อยางชัดเจน ไดแก ฤดูใบไมผลิ ฤดู

รอน ฤดูใบไมรวง ฤดูหนาว  การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับการดําเนินชีวิต เชน การเกษตร งาน
ประเพณีประจําฤดูกาลตางๆ และ การแตงกายของผูคน เปนตน    

ลักษณะพิเศษประการท่ี 2 คือ มีปริมาณน้ําฝนมาก   ปริมาณฝนหรือหิมะท่ีตกลงมา) เมื่อเทียบ
กับประเทศตางๆ ทั่วโลก ทําใหอุดมสมบูรณไปดวยพืชพรรณตางๆ 

ลักษณะพิเศษประการท่ี 3 คือ หมูเกาะญ่ีปุนมีขนาดยาวจากเหนือจรดใต ทําใหพื้นที่ที่อยูทางทิศใตกับทิศเหนือมี
ความแตกตางกันอยางมาก ภูมิอากาศของฮอกไกโดคลายกับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ ประเทศจีน ฤดูหนาวจะ
มีอากาศหนาวตอเนื่องเปนเวลานาน ฤดูรอนจะเย็นสบาย และซากุระจะเร่ิมบานในเดือนพฤษภาคม สวนจังหวัดโอกินาวา 
ซึ่งตั้งอยูบริเวณหมูเกาะนันเซทางตอนใตของเกาะคิวชู ฤดูรอนจะมีอากาศรอนตอเนื่องเปนเวลานาน ฤดูหนาวไมมีหิมะ
ตก  และซากุระจะเร่ิมบานในเดือนกุมภาพันธ 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

อุณหภูมิเฉลี่ย  
     เมืองนะฮะ (จังหวัดโอกินาวะ) 
     เมืองโตเกียว (โตเกียว) 
     เมืองซัปโปโร (ฮอกไกโด)

เดือนมกราคม (ฤดูหนาว) 
  16.6
   5.8

4.1

 เดือนสิงหาคม (ฤดูรอน) 
 28.2
 27.1
 22.0

                                     ตารางลาํดับเวลาทางวิทยาศาสตร  ป ค.ศ.2007 

ฤดูรอน ฤดูหนาว 
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ความแตกตางของภูมิอากาศทางฝงมหาสมุทรแปซิฟกกับฝงทะเลญี่ปุน  
นอกจากน้ี ลมประจําฤดูหรือลมมรสุมที่พัดผานในฤดูรอนกับฤดูหนาวก็มีความสัมพันธอยางมากกับภูมิอากาศ

ของประเทศญ่ีปุน 
ลมมรสุมฤดูรอนจะพัดพาอากาศรอนชื้นมาจากมหาสมุทรแปซิฟก ทําใหชายฝงดานมหาสมุทรแปซิฟก มีอากาศ

อบอาวตอเนื่องกัน และมีฝนตกชุก 
ในฤดูหนาว จะมีลมมรสุมที่หนาวเย็นพัดมาจากดินแดนไซบีเรีย (สหพันธรัฐรัสเซีย) ลมมรสุมนี้มีความช้ืนสูง 

เมื่อพัดผานทะเลญ่ีปุน และกระทบกับพื้นท่ีภูเขา จะกลายเปนเมฆหิมะ ทําใหทางฝงทะเลญ่ีปุนมีหิมะตกหนัก ในขณะที่ 
ทางฝงมหาสมุทรแปซิฟกจะมีอากาศแจมใสตลอด 

ฤดูรอน ฤดูหนาว 
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ฤดูฝนกับไตฝุน    

 
ฤดูฝน  

ประเทศญ่ีปุน ตอนใตของคาบสมุทรเกาหลี ตอนกลางและตอนใตของจีนแผนดินใหญ และประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ฯลฯ จะเขาสูฤดูฝนตั้งแตราวกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมของทุกป ที่ญ่ีปุนจะเรียก
ชวงเวลาน้ีวา ฤดูฝน หรือ  ในฤดูฝนจะมีฝนตกทุกวัน แมในวันที่ฝนไมตก อากาศก็ไมคอยแจมใส 

แตลักษณะของฤดูฝนในแตละปจะแตกตางกัน บางปอาจมีลักษณะท่ีฝนไมตกซึ่งเรียกวา คาราสึยุ
และบางปก็มีฝนตกทุกวัน และบางทีก็ตกหนักรุนแรงติดตอกันหลายวันซึ่งเรียกวา ชูจูโกอุ  

ในฤดูฝน จะมีฝนตกหนักทางภาคตะวันตกของญ่ีปุน แตจะไมคอยมีฝนตกทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนที่
เกาะฮอกไกโดไมมีฤดูฝนเลย  
 
    ฝนตกหนักในพ้ืนท่ีที่จํากัดและในระยะเวลาสั้นๆ 

มักจะเกิดตอนปลายฤดูฝน 
 

 

วันเร่ิมตนฤดูฝนกับสิ้นสุดฤดูฝนของแตละพื้นที่  

  อาโอโมริ 6/15 7/26
เซนได     6/11 7/21
นีงาตะ    6/ 9 7/20
โตเกียว   6/ 9 7/18

นาโงยะ  6/ 9 7/17
โอซากะ   6/ 8 7/17
ฮิโรชิมะ   6/ 7 7/18
ฟุกุโอกะ  6/ 6 7/18

คาโงชิมะ   6/ 1 7/15
นะฮะ      5/11 6/22 มหาสมุทรแปซิฟก 

ทะเลญี่ปุน 

ทะเลโอคอตสก  
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ไตฝุน  

 ที่ประเทศญ่ีปุน จะมีไตฝุนหรือ พายุเขตรอนเขาทุกป โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมและกันยายน 

 ไตฝุน คือ หยอมความกดอากาศตํ่าเขตรอนที่ เกิดขึ้นเหนือทะเลทางตอนใตแลวคอยๆ กอตัวขึ้นเปนพายุ  
 ทิศทางการเคลื่อนตัวของไตฝุนสวนใหญจะแนนอน คือ กอตัวขึ้นในทะเลทางตอนใต พัดขึ้นไปทางเหนือ 
เขาสูฝงที่โอกินาวะ คิวชูตอนใต และชิโคคุตอนใต และพัดผานนานฟาของเกาะฮอนชู  ลักษณะของพายุไตฝุนในแต
ละปจะแตกตางกัน โดยเฉลี่ยในหนึ่งปจะมีพายุไตฝุนที่กอตัวขึ้นประมาณ 27 ลูก และพัดเขาสูฝง 3 ลูก 

ตอนที่ไตฝุนพัดผาน จะมีลมพัดแรงและฝนตกหนัก 
เนื่องจากไตฝุนกอตัวและคอย ๆ เจริญเติบโตขึ้นเหนือน้ําทะเล เมื่อเคลื่อนมาถึงฝงจึงมีกาํลังมหาศาล และ

บางคร้ังอาจกอใหเกิดความเสียหายเปนอันมาก 
แมในตอนท่ีไตฝุนพัดบริเวณทะเลใกลประเทศญ่ีปุน ก็อาจมีกาํลังแรงทําใหเกิดลมแรงและฝนตกหนักได

เชนกัน 
 

ทิศทางการเคลื่อนตัวของไตฝุน ความกดอากาศตอนท่ีพัดเขาสูฝง  

จํานวนไตฝุนที่ พัดเขาสูฝง  
จําแนกตามภูมิภาค (ป1951-1980) 

จํานวนไตฝุนที่กอตัวกับจํานวนท่ีพัดเขาสูฝงประเทศญ่ีปุน  
จํานวนไตฝุนที่กอตัวกับจํานวนท่ีพัดเขาสูฝงจําแนกตามเดือน (ป ค.ศ.1951-1980) (ตารางลําดับเวลาทางวิทยาศาสตร ) 

คิวชู  ชิโคคุ   ชูโงคุ  คิอิ  โทไค คันโต โทโฮคุ ฮอกไก

จํานวน

ครั้ง 

นอยกวา930 

มากกวา990 

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค รวม เฉลี่ย30ป 

กอตัว 15 9 14 24 33 50 121 161 149 118 76 36 806 26.9 

เขาฝง    1 1 4 13 34 29 7   89 3 



8 
 

(3) แผนดินไหว  
 ประเทศญ่ีปุนเกิดแผนดินไหวบอย เน่ืองจากหมูเกาะญ่ีปุนตั้งอยูในแนววงแหวนภูเขาแหงไฟ และสัมพันธกับ
แผนเปลือกโลก 
 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2466 (ค.ศ.1923) เกิดแผนดินไหวระดับความรุนแรง 7.9 แมกนิจูด*ในบริเวณพื้นที่ราบคัน
โตดานตะวัน ต้ังแตตอนกลางของจังหวัดคานางาวะ ถึงตะวันออกของอาวซาคามิ และคาบสมุทรโบโซ เนื่องจาก
แผนดินไหวคร้ังนี้เกิดขึ้นในบริเวณท่ีมีประชากรอยูอยางหนาแนน หลังจากน้ันไดเกิดไฟไหมและคลื่นสึนามิตามมา ทํา
ใหมีผูเสียชีวิตถึง 140,000 คน และมีผูสูญหายจํานวนมาก จึงกลายเปนภัยพิบัติครั้งใหญ แผนดินไหวคร้ังนี้เราเรียกวา “คัน
โตไดชินไซ” (แผนดินไหวคร้ังใหญแถบคันโต) 
 ชวงเชาตรูวันท่ี 17 มกราคม พ.ศ.2538 (ค.ศ.1995)  เกิดแผนดินไหวขนาดรุนแรงท่ีบริเวณฮันชิน ศูนยกลาง
แผนดินไหวอยูทางเหนือของเกาะอาวาจิ ทําใหเมืองโคเบ เมืองนิชิโนมิยะ เมืองอาชิยะ เมืองอาวาจิ ไดรับความเสียหาย
อยางหนัก แผนดินไหวคร้ังนี้เกิดจากการเคลื่อนไหวของรอยเล่ือนโดยตรง ระดับความรุนแรง 7.2 แมกนิจูดซึ่งในระดับ
ความสั่นสะเทือนระดับ 7  น้ีทําใหมีผูเสียชีวิต 6,300 คน 
 พอรายงานสภาพแผนดินไหวเผยแพรออกไป ไดมีอาสาสมัครจากท่ัวประเทศจํานวนมากใหความชวยเหลือแก
ผูประสบภัย นอกจากนี้ยังไดรับความชวยเหลือและการสนับสนุนจากตางประเทศหลายประเทศ ตอมา ไดมีการเรียก
แผนดินไหวคร้ังนี้วา “ฮันชินอาวาจิไดชินไซ” (แผนดินไหวคร้ังใหญแถบฮันชินอาวาจิ) 
 แผนดินไหวที่ญ่ีปุนเปนเร่ืองที่แกไมได ดังนั้นจึงมีความจําเปนในการเตรียมพรอมรับมือกับเหตุการณ
แผนดินไหว เผื่อเวลาท่ีเกิดแผนไหวจะไดไมแตกตื่น 
  
 * แมกนิจูด (magnitude) แสดงระดับความรุนแรงของแผนดินไหว 
 * รอยเลื่อนมีพลัง (active fault) ในอดีตเมื่อหลายลานปบริเวณเดิมเกิดการพังทลายของหินแข็งชั้นลาง
ที่อยูใตชั้นหินและทรายหลายตอหลายคร้ัง เกิดการเคลื่อนตัวแลวทําใหเกิดแผนดินไหวซ้ําไปซ้ํามา  
 

   สภาพหลังเหตุการณแผนดินไหวคร้ังใหญฮันชินอาวาจิ 
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(4) เมืองหลวงของญี่ปุน : กรุงโตเกียว 
 เมืองหลวงของประเทศญี่ปุนคือกรุงโตเกียว มีประชากรประมาณ 12,000,000 คน เปนเมืองท่ีใหญที่สุดของ
ญ่ีปุน ประกอบดวย 23 เขตและ 39 เทศบาลนคร เมืองและตําบล 
 บริเวณรอบ ๆ กรุงโตเกียวมีเมืองใหญ ๆมากมาย เชน เมืองฮาชิโอจิ เมืองทาชิคาวะ เมืองโยโกฮามา เมืองคาวา
ซากิ เมืองไซตามะ เมืองชิบะ เมืองฟุนาบาชิ  เมืองหลวงกับบริเวณชานเมืองโดยรอบนั้นเรียกวา “ชูโตะเคง” (กรุงโตเกียว
และปริมณฑล”) 
(กรุงโตเกียวและปริมณฑล) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23  เขตในกรุงโตเกียว) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เขตชิโยดะ 
2. เขตชูโอ 
3. เขตมินาโตะ 
4. เขตชินจูกุ 
5. เขตบุงเคียว 
6. เขตไดโต 
7. เขตสุมิดะ 
8. เขตโคโต 
9. เขตชินางาวะ 
10. เขตเมงุโระ 
11. เขตโอตะ 
12. เขตเซตากายะ 
13. เขตชิบุยะ 
14. เขตนาคาโนะ 
15. เขตสุงินามิ 
16. เขตโทชิมะ 
17. เขตอิตาบาชิ 
18. เขตเนริมะ 
19. เขตคิตะ 
20. เขตอารากาวะ  
21. เขตอาดาชิ 
22. เขตคาทสึชิกะ 
23. เขตเอโดงาวะ 

จังหวัดกุมมะ 
จังหวัดโทชิงิ 

จังหวัดอิบาราคิ 
จังหวัดนางาโนะ 

จังหวัดยามานาชิ 

จังหวัดชิสุโอกะ 

จังหวัดไซตามะ 

กรุงโตเกียว 

จังหวัดคานางาวะ 
จังหวัดชิบะ 

หางจากกรุงโตเกียว 100 กม. 

หางจากกรุงโตเกียว 100 กม. 

หางจากกรุงโตเกียว 50 กม. 

หางจากกรุงโตเกียว 30 กม. 

แผนที่กรุงโตเกียวและปริมณฑล 



10 
 

 โตเกียวเปนศูนยกลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของญ่ีปุน เปนที่ตั้งของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
สํานักงานรัฐบาล สํานักงานใหญของบริษัทขนาดใหญ และมหาวิทยาลัยจํานวนมาก ในแตละวันจะมีผูคนจํานวนมาก
เดินทางโดยรถไฟหรือรถเมลมาท่ีนี่เพื่อทํางานและเรียนหนังสือ และมีคนไมนอยท่ีตองใชเวลาเดินทางไปกลับมากกวา 1 
ชั่วโมง 
 ชวงกลางวันในโตเกียว จะมีประชากรหนาแนนมาก อยางเชนที่เขตชิโยดะซึ่งอยูใจกลางกรุงโตเกียว ในชวง
กลางวันจะมีจํานวนประชากรมากกวาตอนกลางคืนถึง 20 เทา 
 ปจจุบันประชากรมารวมตัวกันในเมืองใหญ เราเรียกสภาพนี้วา ประชากรแออัด  เม่ือมีประชากรแออัด 
ราคาท่ีดินจะสูงขึ้น และยังมีปญหาอ่ืนๆตามมา เชน ปญหาขยะ เสียงรบกวน ความอลหมานในชวงเวลาเรงรีบตอนเชา 
และตอนเย็น 
 ผูคนวัยหนุมสาวก็มักจะมารวมตัวกันในมหานคร ทําใหจํานวนประชากรในตางจังหวัดลดลง และกลายสภาพ
เปนทองถิ่นที่มีแตผูสูงอายุ  เราเรียกสภาพนี้วามีประชากรเบาบาง   ซึ่งสงผลใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจลดนอยลง 
จนบางแหงแทบจะไมสามารถรักษาสภาพสังคมในทองถิ่นไวได 
 ดวยเหตุนี้ เมื่อไมกี่ปกอนหนานี้ จึงมีการรณรงคดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในทองถิ่นที่มีประชากรเบาบาง 
เพื่อกระตุนใหทองถิ่นกลับมามีชีวิตชีวา ภายใตโครงการคืนชีวิตใหกับชุมชนที่เรียกวา  “มาชิโอโคชิ” “มุระโอโคชิ”   
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ศาลสูงสุด มหาวิทยาลัยโตเกียว 

สภาพบริเวณชินจูกุ ยานเครื่องใชไฟฟาที่อาคิฮาบาระ สภาพบริเวณชิบุยะ 

หอคอยโตเกียว 
ชวงเวลาเรงรีบยามเชา สถานที่กําจัดขยะ 
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(5)  เขตการปกครองของญ่ีปุน 
 ญ่ีปุนแบงออกเปน 8 ภูมิภาคใหญๆ ไดแก ภูมิภาคฮอกไกโด ภูมิภาคโทโฮคุ ภูมิภาคคันโต ภูมิภาคชูบุ ภูมิภาค
คิงคิ ภูมิภาคชูโงคุ ภูมิภาคชิโคคุ และภูมิภาคคิวชู การแบงแบบนี้เรียกวา “ฮาชิชิโฮคุบุง” (การแบงเปน8 ภูมิภาค) 
โรงเรียนของพวกเราอยูที่ภูมิภาคคันโต 
 นอกจากน้ีญ่ีปุนอาจแบงออกเปน 47 โทะโดฟุเคน คือ 1 โทะ (โตเกียวโทะ)  1 โด (ฮอกไกโด)   
2 ฟุ (โอซากาฟุและเกียวโตฟุ) และ43 เคน (จังหวัด) 
 
 การแบงตามภูมิภาค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภูมิภาคฮอกไกโด  
 ภูมิภาคโทโฮคุ  
 ภูมิภาคคันโต  
 ภูมิภาคชูบุ  
 ภูมิภาคคิงคิ  
 ภูมิภาคชูโงคุ  
 ภูมิภาคชิโคคุ  
 ภูมิภาคคิวชู 
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คําถาม 1 จงเติมชื่อภูมิภาคลงในชองวาง 
 ภูมิภาค 

 ภูมิภาค 

 ภูมิภาค 

 ภูมิภาค 

 ภูมิภาค 

 ภูมิภาค 

 ภูมิภาค 

 ภูมิภาค 
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ภาพตอไปน้ีคือแผนท่ีภูมิภาคโทโฮคุและภูมิภาคฮอกไกโด 
 มาจําชื่อจังหวัดและชื่อเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัดต้ังแต  
 ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด  ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 

  จังหวัดฟคููชิมะ เมืองฟูคูชิมะ  จังหวัดอิวาเตะ เมืองโมริโอกะ 

 จังหวัดยามางาตะ เมืองยามางาตะ  จังหวัดอาโอโมริ เมืองอาโอโมร ิ

 จังหวัดมิยาง ิ เมืองเซนได  จังหวัดฮอกไกโด เมืองซัปโปโร 

 จังหวัดอาคิตะ เมืองอาคิตะ 

ชื่อจังหวัดของภูมิภาคโทโฮคุและภมูิภาคฮอกไกโด  
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ภาพตอไปน้ีคือแผนท่ีภูมิภาคโทโฮคุและภูมิภาคฮอกไกโด 
 จงเขียนชื่อจังหวัดและช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัดลงใน     
 ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด  ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 
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ภาพตอไปน้ีคือแผนที่ภูมิภาคคันโต 
 มาจําชื่อจังหวัดและชื่อเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัดต้ังแต 
 ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด  ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 

 จังหวัดโตเกียว โตเกียว 23 เขต  จังหวัดกุมมะ เมืองมาเอบาชิ 

 จังหวัดคานางาวะ เมืองโยโกฮามา  จังหวัดโทชิง ิ เมืองอุสึโนมิยะ 

 จังหวัดชิบะ เมืองชิบะ  จังหวัดอบิาราค ิ เมืองมิโตะ 

 จังหวัดไซตามะ เมืองไซตามะ 

ชื่อจังหวัดของภูมิภาคคันโต  

*จังหวัดกุมมะ 

เขียนวา 

ไมใช  
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ภาพตอไปน้ีคือแผนที่ภูมิภาคคันโต 
 จงเขียนชื่อจังหวัดและช่ือเมืองท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดลงใน   
 ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด  ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 
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ภาพตอไปน้ีคือแผนท่ีภูมิภาคชูบุ 
 มาจําชื่อจังหวัดและชื่อเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัดต้ังแต  กันเถอะ 
 ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด  ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 

  จังหวัดฟูคูอ ิ เมืองฟูคูอ ิ  จังหวัดไอจ ิ เมืองนาโงยา 

 จังหวัดอิชคิาวะ เมืองคานาซาวะ  จังหวัดชิซูโอกะ เมืองชิซูโอกะ 

 จังหวัดกิฟุ เมืองกิฟุ  จังหวัดยามานาชิ เมืองโคฟ ุ

 จังหวัดโทยามะ เมืองโทยามะ  จังหวัดนีงาตะ เมืองนีงาตะ 

 จังหวัดนางาโนะ เมืองนางาโนะ 

ชื่อจังหวัดของภมูิภาคชูบุ  

 มักใสผิด  

ระวังดวย! 
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ภาพตอไปน้ีคือแผนท่ีภูมิภาคชูบุ 
จงเขียนช่ือจังหวัดและช่ือเมืองท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดลงใน   
 ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด  ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 
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ภาพตอไปน้ีคือแผนที่ภูมิภาคคิงคิ 
 มาจําชื่อจังหวัดและชื่อเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัดต้ังแต    
 ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด  ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 

 จังหวัดเฮียวโงะ เมืองโกเบ  จังหวัดนารา เมืองนารา 

 จังหวัดเกียวโต เมืองเกียวโต  จังหวัดมเิอะ เมืองสึ 

 จังหวัดชิงะ เมืองโอตสึ  จังหวัดวากายามะ เมืองวากายามะ 

 จังหวัดโอซากา เมืองโอซากา 

ชื่อจังหวัดของภูมิภาคคิงคิ  

จังหวัดโอซากา 
เขียนวา  

ไมใช  



20 

 

ภาพตอไปน้ีคือแผนท่ีภูมิภาคคินคิ 
 จงเขียนชื่อจังหวัดและช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัดลงใน   
 ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด  ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 

      

      

      

   



21 

 

 
 

ภาพตอไปน้ีคือแผนท่ีภูมิภาคชูโงคุและภูมิภาคชิโคคุ 
 มาจําชื่อจังหวัดและชื่อเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัดตั้งแต   
 ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด  ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 

  จังหวัดทตโตร ิ เมืองทตโตริ  จังหวัดคางาวะ เมืองทากามัตสึ 

 จังหวัดโอคายามะ เมืองโอคายามะ  จังหวัดโทคูชิมะ เมืองโทคูชิมะ 

 จังหวัดชิมาเนะ เมืองมัตสึเอะ  จังหวัดโคชิ เมืองโคชิ 

 จังหวัดฮิโรชิมา เมืองฮิโรชิมา  จังหวัดเอฮิเมะ เมืองมัตสึยามะ 

 จังหวัดยามางูชิ เมืองยามางูชิ 

ชื่อจังหวัดของภูมิภาคชูโงคุและภูมภิาคชิโคคุ  

 กับ  มักใสผิด  

ระวังดวย! 
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ภาพตอไปน้ีคือแผนท่ีภูมิภาคชูโงคุและภูมิภาคชิโคคุ 
จงเขียนชื่อจังหวัดและช่ือเมืองท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดต้ังแต   
 ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด  ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 
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ภาพตอไปน้ีคือแผนท่ีภูมิภาคคิวชู 
 มาจําชื่อจังหวัดและช่ือเมืองท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดต้ังแต กันเถอะ  
 
 ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด  ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 

  จังหวัดฟูกูโอกะ เมืองฟูกูโอกะ  จังหวัดคาโงชิมะ เมืองคาโงชิมะ 

 จังหวัดโออิตะ เมืองโออิตะ  จังหวัดซางะ เมืองซางะ 

  จังหวัดคูมาโมโตะ เมืองคูมาโมโตะ  จังหวัดนางาซากิ เมืองนางาซากิ 

 จังหวัดมิยาซากิ เมืองมิยาซากิ  จังหวัดโอกินาวา เมืองนะฮะ 

ชื่อจังหวัดของภูมิภาคคิวชู  

มักใสผิด 
ระวังดวย! 
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ภาพตอไปน้ีคือแผนท่ีภูมิภาคคิวชู 
 จงเขียนชื่อจังหวัดและช่ือเมืองท่ีตั้งศาลากลางจังหวัดลงใน   

 ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด  ช่ือจังหวัด ช่ือเมืองที่ตั้งศาลากลางจังหวัด 
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แบบฝกหัด  

ภูมิประเทศของญ่ีปุน 

 ประเทศญ่ีปุนต้ังอยูทางทิศ ( ตะวันตก  ตะวันออก ) ของทวีปยูเรเชียและเปน ( ประเทศเกาะ  
ประเทศท่ีไมมีทางออกสูทะเล ) ที่มีทะเลลอมรอบ 

จงวงกลมรอบคําตอบที่ถูกตอง 
 ประเทศญ่ีปุนมีพื้นที่เทาไร 

 

ประมาณ                                                                         ?  
 

 จงเขียนชื่อเกาะใหญทั้งสี่เกาะของประเทศญ่ีปุน 
     

   
    

 

   เขตภูเขาที่ตั้งอยูตอนกลางของเกาะฮอนชูมีชื่อเรียกวาอะไร 
 

 

   ภูเขาไฟที่สูงท่ีสุดในญ่ีปุนและยังคุกรุนอยูมีชื่อวาอะไร และมีความสูงกี่เมตร 
ชื่อภูเขาไฟคือ 

   
มีความสูง                                                                เมตร 
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    จงอธิบายลักษณะพิเศษของแมนํ้าในญ่ีปุน 
  
 
 

  พื้นที่ราบของญ่ีปุนมีสัดสวนเปนเทาไรของพ้ืนท่ีทั้งหมดของประเทศ 
ประมาณ 

  ญ่ีปุนในปจจุบัน มีอัตราการเกิดของเด็กลดลง และมีจํานวนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น สภาพเชนนี้
เรียกวาอะไร  

การเขาสูสภาพ 
 

ภูมิอากาศของญ่ีปุน 
  ลักษณะภูมิอากาศของญ่ีปุนเปนอยางไร 

1.  ____________________________________________                                                                               

2.  ____________________________________________                                                                               

3.  ____________________________________________                

ลมท่ีสัมพันธกับสภาพภูมอิากาศของญ่ีปุนและมักจะพัดเขามาในชวงฤดูรอนและฤดูหนาวเรียกวาลม
อะไร 
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  ญ่ีปุนเรียก ฤดูฝนชวงระหวางกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม วาอะไร 
   
 

   จะมีไตฝุนพัดเขามาท่ีญ่ีปุนมากในชวงเดือนอะไร 
    
 

    เวลาไตฝุนพัดผานมา จะเกิดอะไรขึ้น 
    
 

 

แผนดินไหว 
    เพราะเหตุใด ญ่ีปุนจึงเกิดแผนดินไหวอยูบอยๆ 

1. ____________________________________________                                                                                

2.  ____________________________________________                                                                               

  แผนดินไหวคร้ังใหญที่เกิดขึ้นในแถบคันโตเมื่อวันท่ี 1 กันยายน ค.ศ. 1923 มีชื่อเรียกวาอะไร 
  
  

  
   แผนดินไหวคร้ังใหญที่เกิดขึ้นเมื่อวันท่ี 17 มกราคม ค.ศ. 1995 โดยมีจุดกําเนิดที่เกาะอาวา 

จิ มีชื่อเรียกวาอะไร  
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โตเกียว เมืองหลวงของญ่ีปุน 
  ประชากรในโตเกียวมีประมาณกี่คน 

 
 
   เราเรียก โตเกียวและเมืองใหญในบริเวณโดยรอบ วาอะไร 

   
 

 
   ถาเกิดสภาพ “ประชากรแออัด” หรือ “ประชากรเบาบาง” จะเกิดปญหาอะไรตามมา 

เมื่อ “ประชากรแออัด” จะเกิด  
  

เมื่อ “ประชากรเบาบาง” จะเกิด  
  

 

จังหวัด (โทะโดฟุเคน) ของญ่ีปุน เสร็จแลวมาลองฝกเขียนแผนทีก่ัน!! 

   จังหวัด (โทะโดฟุเคน) ตางๆของญ่ีปุนแบงไดเปนกี่แหง 
  “โทะ” ( 1   แหง) →   

 
“โด”   ( 1   แหง) → 
 

   
 “ฟุ”    ( 2   แหง) →  
 

   
“เคน” ( 43 แหง) →  43  เคน 

                                         คน 

 
 

 

 

                                            โทะ 

                                      โด 

ฟุ   ฟุ

รวมทั้งหมด 

โทะโดฟุเคน 


