
ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບດິນແດນຂອງຍ ່ປ ່ນ 

 ພາບລວມ

ດິນແດນຂອງຍ ່ປ ່ນ ປະກອບມ  4 ເກາະໃຫຍ່ຄື ເກາະຮອກໄຄໂດ, ຮົງຊ,ູ ຊິໂຄຄ  ແລະ 

ຄິວຊູ ແລະ ເກາະອື່ນໆທ ່ນໍ້ອຍກ່ວາ ອ ກຫຼາຍເກາະ. 

 ທ ່ຕັໍ້ງ

ດິນແດນຍ ່ປ ່ນ ແມ່ນຕັໍ້ງຢູ່ໃນພາກພືໍ້ນທ ່ເອ ໍ້ນວ່າ ອາຊ ຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ ຫຼື ອາຊ 

ຕາເວັນອອກ, ໄປທາງດໍ້ານຕາເວັນອອກຂອງທະວ ບ ລະຫວ່າງເອ ຣົບແລະອາຊ . 

ດິນແດນແຫ່ງນ ໍ້ ອໍ້ອມຮອບໄປດໍ້ວຍ ມະຫາສະມ ດປາຊ ຟກິ, ທະເລ Okhotsk, ທະເລ

ຍ ່ປ ່ນ, ແລະ ທະເລຈ ນຕາເວັນອອກ. 

ຈ ດທາງດໍ້ານຕາເວັນອອກສ ດຂອງຍ ່ປ ່ນ ແມ່ນເກາະ ມິນາມິ-ໂຕຣິ ຊມິາ (153°59'11" 

ເສັໍ້ນແວງຕາເວັນອອກ), ຈ ດທາງດໍ້ານຕາເວັນຕົກສ ດ ແມ່ນເກາະ ໂຢນາກ ນິຈິມາ 

(122°56'01" ເສັໍ້ນແວງຕາເວັນອອກ), ຈ ດທາງດໍ້ານໃຕໍ້ສ ດ ແມ່ນເກາະ ໂອຄ -ໂນ-ໂຕຣິ 

ຊິມາ (20°25'31" ເສັໍ້ນຂະໜານເໜືອ), ແລະ ຈ ດທາງດໍ້ານພາກເໜືອສ ດແມ່ນເກາະ ອ 

ໂຕໂຣຟູ (45°33'26" ເສັໍ້ນຂະໜານເໜືອ).



 ຂະໜາດ

ພືໍ້ນທ ່ລວມທັງໝົດຂອງດິນແດນຍ ່ປ ່ນ ແມ່ນປະມານ 378,000 ກິໂລຕາແມັດ. 

ເກາະທ ່ໃຫຍ່ທ ່ສ ດ ແມ່ນເກາະຮົງຊູ, ມ ເນືໍ້ອທ ່ປະມານ 228,000 ກິໂລຕາແມັດ, ແລະ 

ເປັນເກາະທ ່ໃຫຍ່ອັນດັບ 7 ຂອງໂລກ. 

 ທ າມະຊາດ

ຍ ່ປ ່ນແມ່ນເປັນປະເທດທ ່ມ ພູເຂົາຫາຼຍ, ໂດຍສອງສ່ວນສາມຂອງດິນແດນທັງໝົດແມນ່

ປົກຫ ໍ້ມໄປດໍ້ວຍ ປ່າໄມໍ້. ຫຼາຍພືໍ້ນທ ່ ແມ່ນມ ສະພາບອາກາດປານກາງ ໂດຍມ  4 ລະດູທ ່

ແຕກຕ່າງກັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂອຄ ນາວາ ທ ່ຢູ່ທາງພາກໃຕໍ້ ຈະເປັນເຂດຮໍ້ອນກ ່ຕາມ, 

ຮອກໄຄໂດ ທ ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອ ແມ່ນມ ອາກາດໃກໍ້ເຂດມະຫາສະມ ດອາກຕິກ. ດໍ້ວຍ

ເຫດນ ໍ້ ຍ ່ປ ່ນ ຈ ່ງມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດໍ້ານພດື ແລະ ສັດ. ເພ ່ມຕື່ມຈາກນ ໍ້, ຍ ່ປ ່ນຍັງ

ມ ຈ ານວນລະບົບນິເວດວິທະຍາທ ່ຍັງມ ຄ ນຄ່າ ເປັນຈ ານວນຫຼາຍ ຢູ່ທົ່ວປະເທດ, ໂດຍມ  

4 ເຂດ ທ ່ຢູ່ໃນລາຍການມ ລະດົກໂລກ ຂອງອົງການ ອ ຍເນສໂກໍ້ ປະກອບມ  ຊິເຣໂຕໂຄ, 

ຊິຣາຄາມິ-ຊັນຈ,ິ ເກາະ ໂອກາສາວາຣາ  ແລະ ຢາກູຊິມາ. 



ຊິຣາຄາມ-ິຊນັຈິ

ຮູບພາບ: ກະຊວງກະສິກ າ, ປ່າໄມໍ້ 

ແລະ ການປະມົງ

ເກາະ ໂອກາສາວາຣາ  

ຮູບພາບ: ກະຊວງກະສິກ າ, ປ່າໄມໍ້ 

ແລະ ການປະມົງ



ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າຕອບ ກ່ຽວກັບດິນແດນຍ ່ປ່  ນ

 “ດິນແດນ"ແມນ່ຫຍງັ?

ໂດຍທົ່ວໄປແລໍ້ວ, ຄ າວ່າ "ດິນແດນ"  ມ ຄວາມຫມາຍວ່າ ດິນແດນທ ່ຢູ່ພາຍໃຕໍ້ອ ານາດ

ອະທິປະໄຕຂອງລັດໃດໜ ່ງ.

 ດິນແດນຂອງຍ ປ່ ນ່ ກວໍ້າງໃຫຍພ່ຽງໃດ ?

ເນືໍ້ອທ ່ທັງໜົດຂອງດິນແດນຍ ່ປ ່ນແມ່ນປະມານ 378,000 ກິໂລຕາແມັດ, ຊື່ງມ ຂະໜາດ

ໃກໍ້ຄຽງກັບປະເທດເຢຍລະມັນ, ຫວຽດນາມ, ອ ລັກ, ຊິມບັບເວ, ຫຼື ປາຣາກວາຍ.

 ມ ການກ ານດົເຂດແດນຂອງຍ ປ່ ນ່ຄແືນວໃດ?

ດິນແດນປະຈ ບັນຂອງຍ ່ປ ່ນ ແມ່ນກ າໜົດຢ່າງຖືກຕໍ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍສົນທິສັນຍາ

ສັນຕິພາບ ຊານຟຣານຊິສໂຄ, ຊ ່ງມ ຜົນບັງຄັບໃຊໍ້ ໃນເດືອນເມສາ 1952, ພາຍຫຼັງຈາກ

ສົງຄາມໂລກຄັໍ້ງທ ່ ສອງ. 



 "ຂ ໍ້ຂັດແຍງ່ດໍ້ານດນິແດນ"ແມນ່ຫຍງັ?

ລັດຖະບານຍ ່ປ ່ນ ກ າໜົດເອົາທ ກໆບັນຫາກ່ຽວກັບ ອ ານາດອະທິປະໄຕຂອງດິນແດນ 

ກັບ ລັດຖະບານອື່ນໆ ທ ່ມ ຄວາມຈ າເປັນ ຕໍ້ອງໄດໍ້ຮັບການແກໍ້ໄຂວ່າເປັນ “ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ

ດໍ້ານດິນແດນ”. ການຖົກຖຽງດິນແດນ ທ ່ຍ ່ປ ່ນກ່ຽວຂໍ້ອງນ າ ແມ່ນບັນຫາດິນແດນທາງ

ຕອນເໜືອກັບ ຣັດເຊຍ ແລະ ບັນຫາເກາະ ຕາເຄຊິມາ ກັບສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼ . 

 ຍ ່ປ ່ນມ ຈ ດຢນືແນວໃດຕ ບ່ນັຫາດນິແດນທາງພາກເໜືອ ?

ລັດຖະບານຍ ່ປ ່ນຮັກສານະໂຍບາຍທ ່ສະໜ ່າສະເໝ  ໃນການຫາຂ ໍ້ສະຫຼ ບ ທາງດໍ້ານ

ສົນທິສັນຍາສັນຕິພາບ ກັບຮັດເຊຍ ໃຫໍ້ໄວທ ່ສ ດເທົ່າທ ່ຈະເຮັດໄດໍ້ ກ່ຽວກັບການແກໍ້ໄຂ

ບັນຫາທ ່ກ່ຽວກັບ ການກ າໜົດດິນແດນທາງພາກເໜືອ (ເກາະ ອ ໂຕໂຣຟ , ຄ ນາຊິຣິ, ຊິ

ໂຄຕານ ແລະ ຮາໂບໄມ). ຖໍ້າການກ ານົດເຂດແດນທາງພາກເໜືອຂອງຍ ່ປ ່ນ ໄດໍ້ຮັບ

ການຢືນຢັນແລໍ້ວ, ຍ ່ປ ່ນແມ່ນກຽມພໍ້ອມ ທ ່ຈະປັບໂຕໄປຕາມ ໄລຍະເວລາ ແລະ 

ລັກສະນະຂອງດິນແດນທ ່ໄດໍ້ຮັບຄືນມາ. 

 ຍ ່ປ ່ນມ ຈ ດຢນືແນວໃດຕ ບ່ນັຫາ ຕາເຄຊມິາ?

ຕາເຄຊິມາ ແມ່ນດິນແດນສ່ວນໜ ່ງທ ່ສ ບທອດກັນມາຂອງຍ ່ປ ່ນ, ເມື່ອພິຈາລະນາຈາກຂ ໍ້

ມູນທ ່ແທໍ້ຈິງຈາກປະຫວັດສາດ ແລະ ອ ງຕາມກົດຫມາຍສາກົນ. ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼ  

ໄດໍ້ເຂົໍ້າຄອບຄອງ ຕາເຄຊິມາພຽງຝ່າຍດຽວ ແລະ ຍັງໄດໍ້ຄອບຄອງແບບຜິດກົດຫມາຍ 

ຕັໍ້ງແຕ່ນັໍ້ນມາ. ໂດຍສືບຕ ່ດ າລົງຢູ່ຢ່າງສັນຕິສ ກ ພາຍຫຼັງສົງຄາມໂລກຄັໍ້ງທ ສອງເປັນຕົໍ້ນ

ມາ, ຍ ່ປ ່ນ ຈະດ າເນ ນການຫາຂ ໍ້ຍ ດຕິ ຂ ໍ້ຖົກຖຽງດິນແດນ ຢ່າງສັນຕິ ຕ ່ໄປ. 



 ຍ ່ປ ່ນມ ຈ ດຢນືຄແືນວໃດຕ ກ່ບັສະຖານະການຂອງເກາະເຊນັຄາຄ ?

ບ ່ມ ຂ ໍ້ສົງໃສເລ ຍວ່າ ເກາະ ເຊັນຄາຄ  ແມ່ນດິນແດນສ່ວນໜ ງທ ່ສືບທອດກັນມາຂອງຍ ່ປ ່ນ 

ເມື່ອພິຈາລະນາຈາກຂ ໍ້ມູນທ ່ແທໍ້ຈິງທາງປະຫວັດສາດ  ແລະ ອ ງຕາມກົດຫມາຍສາກົນ. 

ໃນຄວາມເປັນຈິງ ເກາະ ເຊັນຄາຄ  ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕໍ້ການຄ ໍ້ມຄອງຂອງຍ ່ປ ່ນ. 

ສະນັໍ້ນແລໍ້ວ, ຈ ່ງບ ່ມ ບັນຫາເລື່ອງອ ານາດອະທິປະໄຕດໍ້ານດິນແດນ ທ ່ຈະຕໍ້ອງໄດໍ້ແກໍ້ໄຂ 

ກ່ຽວກັບເກາະ ເຊັນຄາຄ . 

 ອະນາເຂດທາງທະເລຂອງຍ ປ່ ນ່ ແມ່ນຫຍງັ?

ອະນາເຂດທາງທະເລຂອງຍ ່ປ ່ນ ປະກອບມ , ໂດຍອ ງຕາມ ຫຼັກການໂດຍທົ່ວໄປ, ເຂດ

ທະເລ ທ ່ຍືນອອກໄປ 12 ໄມລ ທະເລ (ປະມານ 22.22 ກິໂລແມັດ) ຈາກລະດັບ

ພືໍ້ນຖານ (ໂດຍປົກກະຕິແມ່ນແນວລະດັບນ ໍ້າຕ ່າ ຕາມຊາຍຝັ່ງທະເລ), ຕາມທ ່ໄດໍ້ກ າໜົດ

ໄວໍ້ ວ່າດໍ້ວຍກົດຫມາຍ ໜໍ້ານ ໍ້າທະເລ ແລະຂົງເຂດໃກໍ້ຄຽງ, ໂດຍອ ງໃສ່ ອະນ ສັນຍາ

ສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດໍ້ວຍກົດຫມາຍ ທາງທະເລ. ດິນແດນອະທິປະໄຕຂອງຍ ່ປ ່ນ ແມ່ນ

ກວມລວມເອົາເຂດແດນທະເລນ າອ ກ. 

 ເຂດແດນນາ່ນຟໍ້າຂອງຍ ປ່ ນ່ ແມ່ນຫຍງັ?

"ເຂດແດນນ່ານຟໍ້າ" ຫມາຍເຖິງນ່ານຟໍ້າ ເໜືອດິນແດນ ແລະ ທະເລ ຂອງລັດໃດໜ ່ງ. 

ຍ ່ປ ່ນ ມ ອ ານາດອະທິປະໄຕເໜືອນ່ານຟໍ້າ ຂອງດິນແດນຂອງຕົນ.  


