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สารจาก นายนะชิิดะ คะสุยะ
เอกอัครราชิทููตญี่่�ปุุ่�นปุ่ระจำปุ่ระเทูศไทูย

 สวััสดีีครัับ ท่่านผู้้�อ่่านวัารัสารัจากญี่ี�ปุ่่�น ผู้ม “นะชิิดีะ คะส่ยะ” 
เอ่กอ่ัครัรัาชิท่้ตญี่ี�ปุ่่�นปุ่รัะจำปุ่รัะเท่ศไท่ย ผู้มไดี�ดีำรังตำแหน่งใน
ปุ่รัะเท่ศไท่ยเปุ่็นเวัลา 3 ปุ่ี ตลอ่ดีชิ่วังเวัลาอ่ันยาวันานท่ี�ผู้่านมา การัแพรั่
รัะบาดีขอ่งโรัคติดีเชิ้�อ่ไวัรััสโคโรันา 2019 (COVID-19) ไดี�ส่งผู้ลให�เกิดี
ข�อ่จำกัดีในกิจกรัรัมต่างๆมากมาย แต่ท่วั่าในท่�ายท่ี�ส่ดี เม้�อ่ปุ่ีท่ี�ผู่้านมา 
มาตรัการัตา่งๆในการัควับคม่การัแพรัร่ัะบาดีขอ่งโรัคโควัดิี19 ไดี�ผู้อ่่นคลาย
ลงและสามารัถสัมผู้ัสไดี�ถึงการักลับมาดีำเนินชิีวัิตตามปุ่กติอ่ีกครัั�ง 
 ตั�งแต่เดี้อ่นต่ลาคม พ.ศ. 2565 เปุ่็นต�นมา การัเดีินท่างไปุ่มาหาส้่กัน
รัะหวั่างปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นและปุ่รัะเท่ศไท่ยก็สามารัถท่ำไดี�จนเก้อ่บจะเสรัี จึง
มชีิาวัญีี่�ปุ่่�นท่ี�ไมไ่ดี�เดิีนท่างอ่อ่กไปุ่ต่างปุ่รัะเท่ศตลอ่ดี 2 ปุ่กีว่ัาท่ี�ผู่้านมา เดิีน
ท่างมาเย้อ่นปุ่รัะเท่ศไท่ยเปุ่็นจำนวันมาก โดียเฉพาะ นายคิชิิดีะ ฟุ่มิโอ่ะ 
นายกรััฐมนตรัีแห่งปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น เดีินท่างมาเย้อ่นปุ่รัะเท่ศไท่ยถึง 2 ครัั�ง
เม้�อ่ปุ่ที่ี�ผู้า่นมา ซึึ่�งรัวัมไปุ่ถึงการัเดิีนท่างมาเพ้�อ่เข�าร่ัวัมการัปุ่รัะชิม่ผู้้�นำเขต
เศรัษฐกิจเอ่เปุ่คท่ี�ปุ่รัะเท่ศไท่ยเปุ่็นเจ�าภาพ เม้�อ่ไม่นานมานี� ผู้มไดี�ยินจาก
ชิาวัไท่ยหลายท่่านวั่าไดี�เดีินท่างไปุ่ปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นมาแล�วัพรั�อ่มกับใบหน�า
ท่ี�ยิ�มแย�ม หลังจากท่ี�หลายท่่านตั�งตารัอ่การัผู้่อ่นคลายมาตรัการัการัเข�า
ปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�นมาอ่ย่างยาวันาน ในฐานะขอ่งสถานเอ่กอั่ครัรัาชิท่ต้ญีี่�ปุ่่�นจะ
เฝ้้ารัะวัังไม่ให�มีการัเพิ�มมาตรัการัการัเข�าปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นกลับมาใชิ�อ่ีกครัั�ง 

 ในปุ่ัจจ่บัน สถานเอ่กอ่ัครัรัาชิท่้ตญี่ี�ปุ่่�นปุ่รัะจำปุ่รัะเท่ศไท่ย ไดี�ยกเลิก
รัะบบการัท่ำงานรัะยะไกลจากบ�าน (Work From Home) ท่ำให�ผู้ม
สามารัถท่ำงานและมีโอ่กาสพบเจอ่กับเจ�าหน�าท่ี�ท่่กคน นอ่กจากนี� หลัง
จากเดีินท่างมายังปุ่รัะเท่ศไท่ย ผู้มยังไดี�มีโอ่กาสเดีินท่างไปุ่เย้อ่นภ้มิภาค 
อ่้�นๆดี�วัยเท่ี�ยวับินภายในปุ่รัะเท่ศเป็ุ่นครัั�งแรักและไดี�มีโอ่กาสไปุ่เย้อ่น
จังหวััดีต่างๆในภาคเหน้อ่ ท่ั�งจังหวััดีเชิียงใหม่ เชิียงรัายและลำปุ่าง และ
สมัผัู้สไดี�ถึงบรัรัยากาศท่ี�แตกต่างไปุ่จากกรัง่เท่พมหานครั ผู้มไดี�รับัโอ่กาส
อ่นัล�ำคา่ในการัพบปุ่ะกบัชิาวัเขาท่ี�อ่าศยัอ่ย้ใ่นภาคเหนอ้่และเยาวัชินจาก
ชิ่มชินแอ่อ่ัดีในเขตคลอ่งเตย 
 ในปีุ่ พ.ศ. 2565 ปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นกับปุ่รัะเท่ศไท่ยครับรัอ่บ 135 ปุ่ี 
ควัามสัมพันธ์ท์่างการัท่ต้ ตลอ่ดีท่ั�งปีุ่ ท่ั�งสอ่งปุ่รัะเท่ศไดี�จัดีกิจกรัรัมต่างๆ
มากมายซึึ่�งมีหลายกิจกรัรัมท่ี�กลับมาจัดีอ่ีกครัั�งหลังจากเวั�นวั่างไปุ่นาน
กวั่า 3 ปุ่ี การัแลกเปุ่ลี�ยนกันอ่ย่างมีชิีวัิตชิีวัารัะหวั่างท่ั�งสอ่งปุ่รัะเท่ศเปุ่็น
สิ�งสำคัญี่ยิ�งในการัช่ิวัยกรัะชัิบสายสัมพันธ์์แห่งมิตรัภาพและพัฒนาท่าง
ดี�านเศรัษฐกจิ ดี�วัยควัามอ่ต่สาหะพยายามขอ่งท่ก่ท่า่น ท่ั�งตวััขอ่งผู้มเอ่ง 
รัวัมไปุ่ถึงสถานเอ่กอั่ครัรัาชิท่ต้ยินดีที่ี�จะสนับสนน่อ่ย่างสด่ีควัามสามารัถ
ขอ่งพวักเรัาท่่กคน 
 ส่ดีท่�ายนี�ผู้มขอ่อ่ำนวัยพรั ขอ่ให�ในปุ่ีนี�เปุ่็นปุ่ีท่ี�ปุ่รัะสบผู้ลสำเรั็จอ่ันดีี
ยิ�งขอ่งปุ่รัะเท่ศไท่ยและปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นท่ั�งสอ่งปุ่รัะเท่ศ รัวัมถึงปุ่รัะชิาชิน
ท่่กท่่าน   
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พระราชไมตรีระหว่่างพระราชว่งศ์์ ไทยกัับพระราชว่งศ์์ญี่ี�ปุ่่�น
รากัฐานคว่ามสััมพันธ์์อัันแน่นแฟ้้นขอังปุ่ระเทศ์ไทยกัับปุ่ระเทศ์ญี่ี�ปุ่่�น

 จากบันท่ึกในเอ่กสารัการัแลกเปุ่ลี�ยนควัามสัมพันธ์์รัะหวั่าง
ปุ่รัะเท่ศไท่ยกับปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นมีปุ่รัะวััติอ่ันยาวันานมากวั่า 600 ปุ่ี 
สามารัถกล่าวัไดี�วั่าควัามสัมพันธ์์อ่ันดีีรัะหวั่างปุ่รัะเท่ศไท่ยกับปุ่รัะเท่ศ
ญี่ี�ปุ่่�นนั�นมีรัากฐานท่ี�สำคัญี่มาจากพรัะรัาชิไมตรีัรัะหวั่างพรัะรัาชิวังศ์
ไท่ยกับพรัะรัาชิวังศ์ญี่ี�ปุ่่�นซึ่ึ�งเปุ่็นศ้นย์รัวัมท่างจิตใจขอ่งปุ่รัะชิาชินท่ั�ง
สอ่งปุ่รัะเท่ศ 
 การัเสดี็จฯไปุ่เยี�ยมเย้อ่นซึ่ึ�งกันและกันหลายครัั�งรัะหวั่างพรัะ
รัาชิวังศ์ไท่ยกับพรัะรัาชิวังศ์ญี่ี�ปุ่่�นนั�นแสดีงถึงสัมพันธ์ภาพท่ี�แน่นแฟุ้น
ยาวันานขอ่งปุ่รัะเท่ศท่ั�งสอ่ง ในเดี้อ่นพฤษภาคม พ.ศ. 2506 พรัะบาท่
สมเด็ีจพรัะบรัมชินกาธิ์เบศรั มหาภ้มิพลอ่ด่ีลยเดีชิมหารัาชิ บรัมนาถ
บพิตรั และสมเดี็จพรัะนางเจ�าสิรัิกิติ� พรัะบรัมรัาชิินีนาถ พรัะบรัมรัาชิ
ชินนพีนัปุ่หีลวัง ท่รังเสดีจ็พรัะรัาชิดีำเนนิเยอ้่นปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นอ่ยา่งเปุ่น็
ท่างการั 
 จากนั�นในปีุ่ถัดีมา พรัะบรัมรัาชิชินกและพรัะบรัมรัาชิชินนี ใน
สมเด็ีจพรัะจักรัพรัรัดิีแห่งญีี่�ปุ่่�น ครัั�งยังดีำรังพรัะอิ่สริัยยศเป็ุ่นมกฎ่รัาชิ
กม่ารั เจ�าชิายอ่ากิฮิโิต และเจ�าหญิี่งมิชิโิกะ ท่รังเสด็ีจเยอ้่นปุ่รัะเท่ศไท่ย 
ในฐานะผู้้�แท่นพรัะอ่งค์สมเด็ีจพรัะจักรัพรัรัดิีฮิิโรัฮิิโต จากนั�นในเดี้อ่น
กนัยายน พ.ศ. 2534 ครัั�งเม้�อ่ท่รังดีำรังพรัะอ่สิรัยิยศเปุ่น็สมเดีจ็พรัะจกัรั
พรัรัดีิอ่ากิฮิิโต และสมเดี็จพรัะจักรัพรัรัดีินีมิชิิโกะแห่งญี่ี�ปุ่่�น ท่รังเสดี็จ
พรัะรัาชิดีำเนินเย้อ่นปุ่รัะเท่ศไท่ยเป็ุ่นปุ่รัะเท่ศแรักหลังจากเสด็ีจขึ�น
ครัอ่งรัาชิย์ ในเดีอ้่นมิถน่ายน พ.ศ. 2549 ท่รังเสดีจ็ฯเยอ้่นปุ่รัะเท่ศไท่ย
เพ้�อ่ท่รังรั่วัมพรัะรัาชิพิธ์ีฉลอ่งสิรัิรัาชิย์สมบัติครับ 60 ปุ่ี ขอ่งพรัะบาท่
สมเด็ีจพรัะบรัมชินกาธิ์เบศรั มหาภ้มิพลอ่ด่ีลยเดีชิมหารัาชิ บรัมนาถ

บพิตรั (ภาพท่ี� 3) นอ่กจากนี� ในเดี้อ่นมีนาคม พ.ศ. 2560 ท่รังเสดี็จฯ
เย้อ่นปุ่รัะเท่ศไท่ย เพ้�อ่ท่รังปุ่รัะกอ่บพรัะรัาชิกรัณีียกิจในการัถวัาย
ควัามอ่าลัยพรัะบาท่สมเดี็จพรัะบรัมชินกาธ์ิเบศรั มหาภ้มิพลอ่ดี่ลย
เดีชิมหารัาชิ บรัมนาถบพิตรั  (ภาพท่ี� 4)
 ในเดี้อ่นก่มภาพันธ์์ พ.ศ 2532 สมเดี็จพรัะเจ�าอ่ย้่หัวัมหาวัชิิรัาลง
กรัณี บดีินท่รัเท่พยวัรัางก้รั ครัั�งท่รังดีำรังพรัะรัาชิอ่ิสรัิยยศ พรัะบรัม       
โอ่รัสาธิ์รัาชิฯ สยามมก่ฎรัาชิก่มารั ท่รังเสด็ีจพรัะรัาชิดีำเนินเย้อ่น
ปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น เพ้�อ่ท่รังรั่วัมพรัะรัาชิพิธ์ีพรัะบรัมศพขอ่งสมเดี็จ
จักรัพรัรัดีิฮิิโรัฮิิโต และในเดี้อ่นพฤศจิกายน พ.ศ. 2533 ท่รังเสดี็จฯ
เยอ้่นปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นเพ้�อ่ท่รังร่ัวัมพรัะรัาชิพธิ์บีรัมรัาชิาภเิษก สมเดีจ็พรัะ
จักรัพรัรัดีิอ่ากิฮิิโต แห่งปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น 
 ในเด้ีอ่นมถิน่ายน พ.ศ. 2555 สมเดีจ็พรัะจกัรัพรัรัดิีนาร่ัฮิโิต ครัั�งท่รัง
ดีำรังพรัะรัาชิอ่ิสรัิยยศ มก่ฎรัาชิก่มารัแห่งญี่ี�ปุ่่�น เสดี็จพรัะรัาชิดีำเนิน
เย้อ่นปุ่รัะเท่ศไท่ยอ่ย่างเป็ุ่นท่างการั ตามคำกรัาบท่้ลเชิิญี่จากรััฐบาล
ไท่ยเพ้�อ่เปุ่็นการักรัะชิับควัามสัมพันธ์์รัะหวั่างญีี่�ปุ่่�นและปุ่รัะเท่ศไท่ย 
(ภาพท่ี� 1)
 ในพรัะรัาชิพิธ์ถีวัายพรัะเพลิงพรัะบรัมศพพรัะบาท่สมเด็ีจพรัะบรัม
ชินกาธ์ิเบศรั มหาภ้มิพลอ่ดี่ลยเดีชิมหารัาชิ บรัมนาถบพิตรั เม้�อ่วัันท่ี� 
26 ต่ลาคม พ.ศ. 2560 มีพรัะรัาชิวังศ์และผู้้�นำปุ่รัะเท่ศต่างๆ กวั่า 42 
ปุ่รัะเท่ศ เสด็ีจฯเยอ้่นและเดิีนท่างเข�าร่ัวัมในพิธ์ ีในการันี� มกฎ่รัาชิกม่ารั
แห่งญี่ี�ปุ่่�น เจ�าชิายอ่ากิชิิโน และเจ�าหญี่ิงคิโกะ พรัะชิายา ท่รังเสดี็จฯ
เย้อ่นปุ่รัะเท่ศไท่ยเพ้�อ่เข�ารั่วัมพรัะรัาชิพิธ์ีดีังกล่าวั (ภาพท่ี� 2)
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เส้นทูางแลกเปุ่ล่�ยนความสัมพัันธ์์
อันยาวนาน 600 ปุ่ี

 ปุ่รัะเท่ศไท่ยและปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�นมีควัามสัมพนัธ์กั์นมาอ่ย่างยาวันาน
กวั่า 600 ปุ่ี หรั้อ่ตั�งแต่ในศตวัรัรัษท่ี� 14 ในสมัยส่โขท่ัย ปุ่รัะเท่ศไท่ย
ในสมัยนั�นถ้กเรัียกวั่า “สยาม” ไดี�เรัิ�มต�นท่ำการัแลกเปุ่ลี�ยนค�าขายกับ
อ่าณีาจักรัรัิวักิวัขอ่งปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น (ปุ่ัจจ่บันจังหวััดีโอ่กินาวัา) สำหรัับ
สินค�าท่ี�ปุ่รัะเท่ศไท่ยนำเข�าจากปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นในเวัลานั�น ไดี�แก่ ผู้�าไหม 
สิ�งท่อ่ เครั้�อ่งปุ่ั�นดีินเผู้า ดีาบญี่ี�ปุ่่�น และ ท่อ่งแดีง เปุ่็นต�น ในขณีะ
เดีียวักัน สินค�าท่ี�ปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นนำเข�าจากปุ่รัะเท่ศไท่ย ไดี�แก่ ไม�ฝ้าง 
ซึ่ึ�งเป็ุ่นไม�ท่ี�ใชิ�ในการัย�อ่มสีผู้�า ไม�กฤษณีา เครั้�อ่งสังคโลก เครั้�อ่งเท่ศ 
น�ำตาล ส่รัา ดีีบ่ก ตะกั�วั และหนังสัตวั์ เปุ่็นต�น 
 ณี “วััดีโซึ่โกก่จิ” ในจังหวััดีเกียวัโต อ่ดีีตเม้อ่งหลวังขอ่งปุ่รัะเท่ศ
ญี่ี�ปุ่่�น ไดี�เก็บรัักษา “ใบเบิกรั่อ่งปุ่รัะท่ับตาแดีง” ซึ่ึ�งเปุ่็นใบอ่ณี่ญี่าตท่ี�
รััฐบาลโชิก่นโท่ก่งาวัะ อ่อ่กให�แก่เรั้อ่สำเภาท่ี�จะเดีินท่างไปุ่เพ้�อ่ท่ำการั
ค�ากับปุ่รัะเท่ศจีนท่างตอ่นใต� และปุ่รัะเท่ศต่างๆในภ้มิภาคเอ่เชิีย
ตะวัันอ่อ่กเฉียงใต� “ใบเบิกรั่อ่งปุ่รัะท่ับตาแดีง”ถ้กเก็บรัักษาไวั�อ่ย่าง
ดีีในฐานะมรัดีกท่างวััฒนธ์รัรัมขอ่งชิาติท่ี�มีควัามสำคัญี่ยิ�ง ในจำนวัน
ใบเบิกรั่อ่งปุ่รัะท่ับตาแดีงที่�ถ้กเก็บรัักษาเหล่านั�น มีใบหนึ�งท่ี�รััฐบาล
ญี่ี�ปุ่่�นอ่อ่กให�แก่เรั้อ่สำเภาท่ี�เดีินท่างไปุ่ยังกรั่งศรัีอ่ย่ธ์ยา ใบเบิกร่ัอ่งดัีง
กล่าวัมีข�อ่ควัามรัะบ่วั่า “อ่น่ญี่าตโดีย มินาโมโตะ อ่ิเอ่ยาส่ ฮิิโรัท่าดีะ” 
เอ่กสารัดีังกล่าวัเปุ่็นหลักฐานท่ี�แสดีงให�ท่รัาบวั่า รััฐบาลโชิก่นไดี�มีการั
อ่นญ่ี่าตให�เรัอ้่สำเภาเดีนิท่างอ่อ่กนอ่กปุ่รัะเท่ศและเรัอ้่สำเภาลำนี�มจีด่ี
หมายปุ่ลายท่างไปุ่ยงักรัง่ศรัอี่ยธ่์ยา ซึ่ึ�งหากเรัอ้่สำเภาใดีแลน่อ่อ่กไปุ่ใน
ท่�อ่งท่ะเลโดียปุ่รัาศจากใบเบกิรัอ่่งแล�วัจะถอ้่เปุ่น็เรัอ้่สำเภาโจรัสลดัีซึ่ึ�งมี
ควัามผู้ิดีตามกฎหมาย 
 ในรัะหวั่าง พ.ศ. 2147 – 2179 หรั้อ่นับตั�งแต่ปุ่ีท่ี�รััฐบาลโชิก่นเรัิ�ม

กองอาสาญี่่�ปุ่่�นในสมััยกรุ่งศรุ่อย่ธยา

อ่อ่กใบเบิกร่ัอ่งปุ่รัะทั่บตาแดีงให�แก่สำเภาท่ี�เดิีนท่างมายังกรัง่ศรีัอ่ยธ่์ยา
จนถึงปีุ่ท่ี�รััฐบาลโชิก่นโท่ก่งาวัะดีำเนินนโยบายปิุ่ดีปุ่รัะเท่ศซึึ่�งท่ำให�
ไม่มีเรั้อ่สำเภาจากปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�นเดีินท่างค�าขายนอ่กปุ่รัะเท่ศ พบว่ัา
ตลอ่ดี 32 ปุ่ีนั�นมีเรั้อ่สำเภาญี่ี�ปุ่่�นอ่ย่างน�อ่ย 56 ลำเดีินท่างมายังกรั่ง
ศรัีอ่ย่ธ์ยาซึ่ึ�งถ้อ่เปุ่็นจำนวันมากกวั่าสำเภาท่ี�มีจ่ดีหมายปุ่ลายท่างไปุ่
ยังปุ่รัะเท่ศอ้่�นๆ ตัวัเลขดีังกล่าวัยังชิี�ให�เห็นถึงควัามม่่งมั�นอั่นแรังกล�า
ในการัท่ำการัค�าขายขอ่งชิาวัญี่ี�ปุ่่�นกับกรั่งศรัีอ่ย่ธ์ยาในเวัลานั�น 
 ตั�งแต่ก่อ่นสมัยสมเดี็จพรัะนเรัศวัรัมหารัาชิ พบวั่า มีหลักฐานการั
ตั�งชิม่ชินขอ่งชิาวัญีี่�ปุ่่�นท่ี�อ่พยพมาตั�งรักรัากอ่ย้บ่ริัเวัณีตะวันัอ่อ่กเฉียงใต�
รัิมแม่น�ำเจ�าพรัะยา โดียมีจำนวันผู้้�อ่าศัยในชิ่มชินดีังกล่าวั รัาวั 1,000 
– 1,500 คน ภายในชิ่มชิน มีหัวัหน�าชิ่มชินเปุ่็นผู้้�ดี้แลชิ่มชิน และมีการั
สบ้ท่อ่ดีตำแหน่งหัวัหน�าชิม่ชิน ซึึ่�งนอ่กจากจะท่ำการัแลกเปุ่ลี�ยนค�าขาย
สินค�าแล�วัหัวัหน�าช่ิมชินยังร่ัวัมรัับใชิ�กษัตริัย์อ่ย่ธ์ยาในฐานะกอ่งท่หารั
อ่าสาเพ้�อ่แสดีงสำนึกในพรัะมหากรั่ณีาธิ์ค่ณีขอ่งกษัตรัิย์อ่ย่ธ์ยาท่ี�ท่รัง
พรัะรัาชิท่านท่ี�ดีินให�กับชิาวัญี่ี�ปุ่่�นไดี�ตั�งชิ่มชิน 
 ในรัชัิสมัยสมเด็ีจพรัะเจ�าท่รังธ์รัรัม “ยามาดีะ นางามาซึ่ะ” หวััหน�า
ช่ิมชินญี่ี�ปุ่่�นและแม่ท่ัพกอ่งอ่าสาญีี่�ปุ่่�นปุ่ฏิิบัติงานรัาชิการัดี�วัยควัาม
จงรัักภักดีีและควัามกล�าหาญี่จนไดี�รัับพรัะรัาชิท่านแต่งตั�งให�ดีำรัง
ตำแหน่ง “อ่อ่กญี่าเสนาภิม่ข” จนต่อ่มา ในรััชิสมัยสมเด็ีจพรัะเจ�า
ปุ่รัาสาท่ท่อ่ง อ่อ่กญี่าเสนาภมิข่ไดี�รัั�งตำแหนง่เจ�าเมอ้่งนครัศรัธี์รัรัมรัาชิ
และไดี�ปุ่ฏิิบตัหิน�าท่ี�ในการัสรั�างสายสมัพนัธ์อ์่นัดีรีัะหวัา่งสยามกบัญี่ี�ปุ่่�น
ผู้่านท่างการัค�า จนสามารัถกล่าวัไดี�วั่าย่คขอ่ง “ยามาดีะ นางามาซึ่ะ” 
ถอ้่เป็ุ่นยค่ท่อ่งขอ่งการัแลกเปุ่ลี�ยนควัามสัมพนัธ์ร์ัะหว่ัางสยามกับญี่ี�ปุ่่�น
ในย่คโบรัาณี
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1. แผนที่่�เมัืองในกรุ่งศรุ่อย่ธยาแสดงถึึงตำแหน่งของหมั่่บ้้านญี่่�ปุ่่�น
2. เรุือสำเภาญ่ี่�ปุ่่�นและเรุือสำเภาต่างชาติแล่นอย่่ในน่านน้ำเพื่ื�อที่ำการุค้้าขาย
รุะหว่่างกัน
3. เรุือสำเภาใบ้เบ้ิกรุ่องปุ่รุะที่ับ้ตาแดงของญี่่�ปุ่่�น
4. “ยามัาดะ นางามัาซะ” หัว่หน้าช่มัชนญี่่�ปุ่่�นและแมั่ที่ัพื่กองอาสาญี่่�ปุ่่�น
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135 ปุ่ี การแลกเปุ่ล่�ยน
ความสัมพัันธ์์ทูางการทููตในยุคสมัยใหม่

 ปุ่รัะเท่ศไท่ยและปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นท่ั�งสอ่งปุ่รัะเท่ศมีปุ่รัะวััติศาสตรั์
การัแลกเปุ่ลี�ยนซึ่ึ�งกันและกันมาอ่ย่างยาวันานกวั่า 600 ปุ่ี โดียท่ั�งสอ่ง
ปุ่รัะเท่ศต่างรัักษาสายสัมพันธ์์แห่งมิตรัภาพอ่ันดีีมาอ่ย่างยาวันาน ใน
สมยัรัตันโกสนิท่รัต์อ่นต�น ปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�นภายใต�การัปุ่กครัอ่งขอ่งรัฐับาล
โชิก่นโท่ก่งาวัะดีำเนินนโยบายปุ่ิดีปุ่รัะเท่ศ จนกรัะท่ั�งสมัยเมจิ รััฐบาล
ญี่ี�ปุ่่�นจึงกลับมาดีำเนินนโยบายเปุ่ดิีปุ่รัะเท่ศอ่กีครัั�ง สำหรับัปุ่รัะเท่ศไท่ย
ตรังกบัรัชัิสมยัขอ่งพรัะบาท่สมเดีจ็พรัะจล่จอ่มเกล�าเจ�าอ่ย้ห่วััมหารัาชิ 
ซึ่ึ�ง ณี เวัลานั�น ท่ั�งสอ่งปุ่รัะเท่ศกำลงัเผู้ชิญิี่กบัการัลา่อ่าณีานคิมขอ่งชิาติ
ตะวัันตก  ปุ่รัะเท่ศไท่ยและปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นจึงเรั่งดีำเนินนโยบายในการั
พัฒนาปุ่รัะเท่ศให�มีควัามท่ันสมัยเพ้�อ่หลีกเลี�ยงการัตกเปุ่็นอ่าณีานิคม
ขอ่งเหล่าชิาติตะวัันตก และรัักษาควัามเปุ่็นเอ่กรัาชิเอ่าไวั�
 เม้�อ่วัันท่ี� 26 กันยายน พ.ศ. 2430 สมเดี็จพรัะเจ�าบรัมวังศ์เธ์อ่กรัม
พรัะยาเท่วัะวังศ์วัโรัปุ่การั เสนาบดีีวั่าการัต่างปุ่รัะเท่ศลงพรัะนามรั่วัม
กับนายชิ้โซึ่ อ่าโอ่กิ เสนาบดีีว่ัาการัต่างปุ่รัะเท่ศขอ่งญีี่�ปุ่่�นในหนังส้อ่ 
“ปุ่ฏิิญี่ญี่าวั่าดี�วัยท่างพรัะรัาชิไมตรัีแลการัค�าขาย รัหวั่างปุ่รัะเท่ศ
สยามกับปุ่รัะเท่ศยี�ปุ่่�น” ณี กรั่งโตเกียวั ปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�น ถ้อ่เป็ุ่นการั
เปุ่ิดีหน�าปุ่รัะวััติศาสตรั์ใหม่ขอ่งการัแลกเปุ่ลี�ยนในย่คสมัยใหม่ การั
สถาปุ่นาควัามสัมพันธ์์ท่างการัท่้ตในศตวัรัรัษท่ี� 19 รัะหว่ัางปุ่รัะเท่ศ
ในท่วัีปุ่เอ่เชิียเชิ่นนี� มีเพียงปุ่รัะเท่ศไท่ยกับปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นเพียงเท่่านั�น 
ปุ่รัะเท่ศไท่ยจึงเป็ุ่นปุ่รัะเท่ศแรักในท่วีัปุ่เอ่เชิียที่�มีการัท่ำสัญี่ญี่าใน
ลักษณีะนี�กับปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น 
 ใน พ.ศ. 2440 สมเดี็จพรัะเจ�า
บรัมวังศ์เธ์อ่กรัมพรัะยาเท่วัะวังศ์
วัโรัปุ่การั ลงพรัะนามในหนังส้อ่ 
“สัญี่ญี่าท่างพรัะรัาชิไมตรีัท่างการั
ค�าขายและการัเดีินเรั้อ่ในรัะหวั่าง
กรั่งสยามกับกรั่งญีี่�ปุ่่�น” หลังจาก
ท่ำสนธ์สิญัี่ญี่าฉบบัดีงักลา่วั ปุ่รัะเท่ศ
ญี่ี�ปุ่่�นไดี�แต่งตั�งนายอ่ินางากิ มันจิโรั 
เดีินท่างเข�ารัับตำแหน่งอั่ครัรัาชิท่้ต
ญี่ี�ปุ่่�นปุ่รัะจำปุ่รัะเท่ศไท่ยเปุ่็นคน
แรัก ในขณีะเดีียวักัน ปุ่รัะเท่ศไท่ย
ไดี�แต่งตั�งพลอ่ากาศตรีั พรัะยาฤท่ธิ์
รังค์รัณีเฉท่ เดีินท่างเข�ารัับตำแหน่ง
อ่คัรัรัาชิท่ต้ไท่ยปุ่รัะจำปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น
เปุ่็นคนแรัก เชิ่นเดีียวักัน
 ตลอ่ดี 135 ปุ่ี ภายใต�พรัะรัาชิ
ไมตรัีอ่ันแน่นแฟุ้นรัะหวั่างพรัะ
รัาชิวังศ์ขอ่งท่ั� งสอ่งปุ่รัะเท่ศมา

เปุ่็นรัะยะเวัลาอ่ันยาวันานทั่�ง
สอ่งปุ่รัะเท่ศจึงไดี�สรั�างสาย

สัมพันธ์์แห่งมิตรัภาพ
กันอ่ย่างนั�นแฟุ้น

ในหลากหลาย

มติ ิเชิน่ การัเมอ้่ง เศรัษฐกจิ และวัฒันธ์รัรัม เปุ่น็ต�น รัวัมไปุ่ถงึการัแลก
เปุ่ลี�ยนในรัะดีบับค่คลกเ็ป็ุ่นไปุ่อ่ยา่งกวั�างขวัาง ในปุ่จัจบ่นั (พ.ศ. 2565) 
มีชิาวัญีี่�ปุ่่�นพำนักในปุ่รัะเท่ศไท่ยจำนวัน 78,431 คน มีนักเรัียนใน
โรังเรัยีนสมาคมไท่ย-ญี่ี�ปุ่่�น กรัง่เท่พฯ จำนวัน 2,016 คน และมีนกัเรัยีน
ในโรังเรัียนสมาคมไท่ย-ญี่ี�ปุ่่�น ศรัีรัาชิา จำนวัน 375 คน (เมษายน พ.ศ. 
2565)
 ในขณีะเดีียวักัน มีชิาวัไท่ยพำนักในปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น จำนวัน 51,409 
คน (ธ์ันวัาคม พ.ศ. 2564)  ในเดี้อ่นกรักฎาคม พ.ศ. 2556 รััฐบาล
ญี่ี�ปุ่่�นไดี�เรัิ�มมาตรัการัยกเวั�นวัีซ่ึ่าเข�าปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�นให�กับคนไท่ยท่ี�มี
วััตถ่ปุ่รัะสงค์เพ้�อ่การัพำนักรัะยะสั�น เพ้�อ่เฉลิมฉลอ่งในโอ่กาสครับ
รัอ่บ 40 ปุ่ี มิตรัภาพและควัามรั่วัมม้อ่ญี่ี�ปุ่่�น-อ่าเซึ่ียน จากการัดีำเนิน
มาตรัการัดัีงกล่าวัท่ำให�มีจำนวันชิาวัไท่ยเดิีนท่างเย้อ่นปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�น
มากขึ�น ในปุ่ี ค.ศ. 2019 มีชิาวัไท่ยปุ่รัะมาณี 1.32 ล�านคน (เพิ�มขึ�น 
16%) เดิีนท่างเยอ้่นปุ่รัะเท่ศไท่ยเปุ่น็สถิตส้ิงท่ี�ส่ดีนับตั�งแต่ในอ่ดีตีท่ี�ผู้า่น
มา แตท่่วัา่จากผู้ลกรัะท่บขอ่งการัแพรัร่ัะบาดีเชิ้�อ่ไวัรัสัโคโรันาสายพนัธ์่์
ใหม่ 2019 (COVID-19)ในชิ่วังปุ่ลายปุ่ี พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 มี
จำนวันนักท่อ่่งเท่ี�ยวัชิาวัไท่ยลดีลงอ่ย่างมากเน้�อ่งจากการัเพิ�มมาตรัการั
การัเข�าปุ่รัะเท่ศ ในปุ่ี พ.ศ. 2565 จากการัผู้่อ่นคลายมาตรัการัการัเข�า
ปุ่รัะเท่ศ มีแนวัโน�มนักท่่อ่งเท่ี�ยวัชิาวัไท่ยกลับมามีจำนวันเพิ�มมากขึ�น 
อ่ย่างไรัก็ตาม ในปุ่ี พ.ศ. 2563 ปุ่รัะเท่ศไท่ยมีจำนวันผู้้�เดีินท่างเย้อ่น
ปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นส้งเปุ่็นอ่ันดีับท่ี� 6 
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2484

2494
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2556
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2488

2555

2495

2507

เหตุุการณ์์สำคััญในประวััตุิศาสตุร์ 135 ปี
การแลกเปล่�ยนคัวัามสัมพัันธ์์ ไทย-ญ่�ปุ�น

ลงนามในหนงัสอ้่ “ปุ่ฏิญิี่ญี่าวัา่ดี�วัยท่างพรัะรัาชิไมตรัแีลการัค�าขาย รัหวัา่ง
ปุ่รัะเท่ศสยามกับปุ่รัะเท่ศยี�ปุ่่�น”

สงครัามมหาเอ่เชิยีบร้ัพาเรัิ�มต�นขึ�น ปุ่รัะเท่ศไท่ยและปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นลง
นามในกตกิาสญัี่ญี่าพนัธ์ไมตรัรีัะหวัา่งปุ่รัะเท่ศไท่ยและปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น

หลังจากสงครัามสิ�นส่ดีลง ปุ่รัะเท่ศไท่ยและปุ่รัะเท่ศ
ญี่ี�ปุ่่�นย่ติควัามสัมพันธ์์ท่างการัท่้ต รัฐับาลญี่ี�ปุ่่�นไดี�เปุ่ดิีสำนกังานดี�านการัตา่งปุ่รัะเท่ศ

ขึ�นที่�กรัง่เท่พฯ เป็ุ่นการัเรัิ�มควัามสัมพันธ์์เป็ุ่นครัั�ง
แรักนับตั�งแต่สงครัามย่ติ

พรัะบาท่สมเดี็จพรัะปุ่รัมินท่รัมหาภ้มิพลอ่ด่ีลยเดีชิ
และสมเด็ีจพรัะนางเจ�าสิรัิกิติ�ฯเสดี็จพรัะรัาชิดีำเนิน
เย้อ่นปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�นอ่ย่างเปุ่็นท่างการั ในฐานะพรัะรัาชิ
อ่าคันต่กะส่วันพรัะอ่งค์ 

สมเดี็จพรัะเจ�าอ่ย้่หัวัมหาวัชิิรัาลงกรัณี บดีินท่รัเท่พยวัรัางก้รั ครัั�งท่รัง
ดีำรังพรัะรัาชิอ่ิสริัยยศ สมเดี็จพรัะบรัมโอ่รัสาธ์ิรัาชิฯ สยามมก่ฎรัาชิ
ก่มารั เสด็ีจพรัะรัาชิดีำเนินเยอ้่นปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�นอ่ย่างเป็ุ่นท่างการัเพ้�อ่ท่รัง
รั่วัมพรัะรัาชิพิธ์ีพรัะบรัมศพขอ่งสมเดี็จพรัะจักรัพรัรัดีิแห่งรััชิสมัยโชิวัะ 

สมเดี็จพรัะจักรัพรัรัดิีอ่ากิฮิิโตและสมเด็ีจพรัะจักรัพรัรัดิีนีมิชิิโกะแห่ง
ญี่ี�ปุ่่�นท่รังเสดี็จพรัะรัาชิดีำเนินเย้อ่นปุ่รัะเท่ศไท่ยเป็ุ่นปุ่รัะเท่ศแรักหลัง
จากเสดี็จขึ�นครัอ่งรัาชิย์

ครับรัอ่บ 120 ปุ่ี ควัามสัมพันธ์์ท่างการัท่้ตไท่ย-ญี่ี�ปุ่่�น ลงนามในควัาม
ตกลงห่�นส่วัน เศรัษฐกิจไท่ย-ญีี่�ปุ่่�น (Japan-Thailand Economic 
Partnership Agreement : JTEPA)

รััฐบาลญีี่�ปุ่่�นไดี�เรัิ�มมาตรัการัยกเวั�นวัีซึ่่าเข�าปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�นให�
กับคนไท่ยท่ี�มีวััตถ่ปุ่รัะสงค์เพ้�อ่การัพำนักรัะยะสั�น

ครับรัอ่บ 135 ปุ่ี
ควัามสัมพันธ์์ท่างการัท่้ตไท่ย-ญี่ี�ปุ่่�น

ลงนามในหนังส้อ่ “สัญี่ญี่าท่างพรัะรัาชิไมตรีัท่างการัค�าขายการั
เดีินเรั้อ่ในรัะหว่ัางกรั่งสยามกับกรั่งญีี่�ปุ่่�น” จากนั�น นายอิ่นางากิ                  
มนัจโิรั เดีนิท่างเข�ารับัตำแหนง่อ่คัรัรัาชิท่ต้ญี่ี�ปุ่่�นปุ่รัะจำปุ่รัะเท่ศไท่ย 
ในขณีะเดีียวักัน พลอ่ากาศตรัี พรัะยาฤท่ธ์ิรังค์รัณีเฉท่ เดีินท่างเข�า
รัับตำแหน่งอ่ัครัรัาชิท่้ตไท่ยปุ่รัะจำปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น

ฟุ้�นฟุ้ควัามสัมพันธ์์ท่างการัท่้ตรัะหว่ัางปุ่รัะเท่ศไท่ยกับปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นและ
ไดี�ยกฐานะสำนักงานดี�านการัต่างปุ่รัะเท่ศขอ่งรััฐบาลญีี่�ปุ่่�นท่ี�ปุ่รัะจำอ่ย้่ท่ี� 
กรั่งเท่พฯ ขึ�นเป็ุ่นสถานเอ่กอั่ครัรัาชิท่้ตญีี่�ปุ่่�นปุ่รัะจำปุ่รัะเท่ศไท่ย นับวั่า
เปุ่็นการัสถาปุ่นาควัามสัมพันธ์์รัะหวั่างญี่ี�ปุ่่�นและไท่ยขึ�นอ่ีกครัั�ง

สมเดีจ็พรัะจกัรัพรัรัดีอิ่ากฮิิโิตและสมเดีจ็พรัะจกัรัพรัรัดีนิมีชิิโิกะแหง่ญี่ี�ปุ่่�น 
ครัั�งท่รังดีำรังพรัะรัาชิอ่สิรัยิยศ มกฎ่รัาชิกม่ารั เจ�าชิายอ่ากฮิิโิตและเจ�าหญี่งิ
มิชิิโกะแห่งญี่ี�ปุ่่�น เสดี็จพรัะรัาชิดีำเนินเย้อ่นปุ่รัะเท่ศไท่ย

สมเดีจ็พรัะเจ�าอ่ย้หั่วัมหาวัชิริัาลงกรัณี บดีนิท่รัเท่พยวัรัางกร้ั ครัั�งท่รังดีำรัง
พรัะรัาชิอ่สิรัยิยศ สมเด็ีจพรัะบรัมโอ่รัสาธ์ริัาชิฯ สยามมกฎ่รัาชิกม่ารั เสดีจ็
พรัะรัาชิดีำเนินเย้อ่นปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นอ่ย่างเปุ่็นท่างการัเพ้�อ่ท่รังรั่วัมพรัะรัาชิ
พิธ์ีรัาชิาภิเษกขอ่งสมเดี็จพรัะจักรัพรัรัดีิอ่ากิฮิิโต 

สมเดี็จพรัะจักรัพรัรัดีิอ่ากิฮิิโตและสมเดี็จพรัะจักรัพรัรัดีินีมิชิิโกะแห่ง
ญี่ี�ปุ่่�นท่รังเสดี็จพรัะรัาชิดีำเนินเย้อ่นปุ่รัะเท่ศไท่ย เพ้�อ่ท่รังรั่วัมพรัะรัาชิ
พธิ์ฉีลอ่งสริัริัาชิยส์มบตัคิรับ 60 ปุ่ ีขอ่งพรัะบาท่สมเดีจ็พรัะปุ่รัมินท่รัมหา                                                                                   
ภ้มิพลอ่ดี่ลยเดีชิ 

สมเดี็จพรัะจักรัพรัรัดีินารั่ฮิิโต ครัั�งท่รังดีำรังพรัะรัาชิอ่ิสรัิยยศ มก่ฎรัาชิ
ก่มารัแห่งญี่ี�ปุ่่�นเสดี็จพรัะรัาชิดีำเนินเย้อ่นปุ่รัะเท่ศไท่ยอ่ย่างเปุ่็นท่างการั

สำหรัับตรัาสัญี่ลักษณี์ 135 ปุ่ี ควัามสัมพันธ์์ท่างการัท่้ตไท่ย-ญี่ี�ปุ่่�น 
ตัวัเลข 135 แสดีงถึงธ์งชิาติขอ่งปุ่รัะเท่ศไท่ยและปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น 
สำหรัับลายเส�นม่มล่างขวัาม้อ่แสดีงถึงสีท่ั�ง 3 ตามแนวัคิดีในการั
ปุ่รัะชิ่มเอ่เปุ่ค 2022 (แนวัคิดีการัปุ่รัะชิ่มเอ่เปุ่ค 2022 “เปุ่ิดีกวั�าง 
(สีน�ำเงนิ) สรั�างสมัพนัธ์ ์เชิ้�อ่มโยงกนั (สชีิมพ)้ และ ส่้สมดีล่ (สเีขยีวั)” 

พรัะบรัมรัาชิชินกและพรัะบรัมรัาชิชินนี ในสมเดี็จพรัะจักรัพรัรัดีิ
แห่งญี่ี�ปุ่่�น ครัั�งท่รังดีำรังพรัะรัาชิอ่ิสรัิยยศสมเดี็จพรัะจักรัพรัรัดีิ            

อ่ากิฮิิโต และสมเดี็จพรัะจักรัพรัรัดีินีมิชิิโกะแห่งญี่ี�ปุ่่�น ท่รังเสดี็จฯเย้อ่นปุ่รัะเท่ศไท่ย 
เพ้�อ่ท่รังปุ่รัะกอ่บพรัะรัาชิกรัณีียกิจในการัถวัายควัามอ่าลัยพรัะบาท่สมเดี็จพรัะบรัม
ชินกาธ์ิเบศรั มหาภ้มิพลอ่ดี่ลยเดีชิมหารัาชิ บรัมนาถบพิตรั
 มก่ฎรัาชิก่มารัแห่งญีี่�ปุ่่�น เจ�าชิายอ่ากิชิิโนและเจ�าหญิี่งคิโกะ พรัะชิายา ท่รังเสด็ีจฯ

เย้อ่นปุ่รัะเท่ศไท่ยเพ้�อ่เข�าร่ัวัมพรัะรัาชิพิธ์ีถวัายพรัะเพลิงพรัะบรัมศพพรัะบาท่สมเด็ีจ
พรัะบรัมชินกาธ์ิเบศรั มหาภ้มิพลอ่ดี่ลยเดีชิมหารัาชิ บรัมนาถบพิตรั
 ครับรัอ่บ 130 ปุ่ี ควัามสัมพันธ์์ท่างการัท่้ตไท่ย-ญี่ี�ปุ่่�นมีการัจัดีกิจกรัรัมแลกเปุ่ลี�ยน

ควัามสัมพันธ์์รัะหว่ัางสอ่งปุ่รัะเท่ศจำนวันมาก รัวัมไปุ่ถึงคอ่นเสิรั์ตในโอ่กาส 130 ปุ่ี 
การัสถาปุ่นาควัามสัมพันธ์์ท่างการัท่้ตไท่ย – ญี่ี�ปุ่่�น ณี กรั่งโตเกียวั โดียรััฐมนตรัีวั่าการั
กรัะท่รัวังการัต่างปุ่รัะเท่ศขอ่งท่ั�งสอ่งปุ่รัะเท่ศเข�ารั่วัมในกิจกรัรัมนี�
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“ปลาส้้ม”
ต้้นกำำาเนิดของ

ซููชิิ

“ฝอยทอง”
และ

“เครัันโซูเมน”

ปุ่ระวัติการแลกเปุ่ล่�ยน
ทูางด้านวัฒนธ์รรมไทูย-ญี่่�ปุุ่�น 

วััฒนธรรมช่่วัยยกระดัับจิิตใจิของมนุษย์
นอกจิากนั�นยังช่่วัยบันทึึกบอกเล่่าคนรุ่นหล่ังถึึงการเปล่่�ยนแปล่งของวััฒนธรรม

ประเทึศไทึยแล่ะประเทึศญี่่�ปุ�นต่างแล่กเปล่่�ยนวััฒนธรรมต่างๆ
เช่่น วััฒนธรรมอาหารแล่ะศิล่ปะกันมาอย่างต่อเน่�องตั�งแต่ในอดั่ตจิวับจินถึึงปัจิจิุบัน

 “ซึ่ช้ิ”ิ อ่าหารัญี่ี�ปุ่่�นท่ี�มผีู้้�นยิมรับัปุ่รัะท่านไปุ่ทั่�วัทั่�งโลก 
หากกล่าวัถึงหน�าตาขอ่งซึ่ช้ิ ิผู้้�คนส่วันใหญ่ี่คงนึกถึง “นิงิริั
ซึ่้ชิิ” ท่ี�มีลักษณีะข�าวัปุ่ั�นเปุ่็นก�อ่น ปุ่รัะกบดี�วัยหน�าต่างๆ 
แล�วัรัับปุ่รัะท่านภายในคำเดีียวั 
 “นงิริัซิึ่ช้ิ”ิ ถอ้่กำเนดิีในชิว่ังต�นศตวัรัรัษท่ี� 19 หร้ัอ่อ่าจ
กลา่วัไดี�ว่ัา เป็ุ่นยค่ท่อ่งขอ่งเมนอ้่าหารัเอ่โดีะ (กรัง่โตเกยีวั
ในปุ่จัจบ่นั) ซึ่ึ�งชิว่ังเวัลาดีงักลา่วัมวีัฒันธ์รัรัมอ่าหารัหลาก
หลายชินิดีท่ี�ถก้คดิีค�นขึ�นและยงัคงสบ้ท่อ่ดีมาถงึปุ่จัจบ่นั 
เชิน่ ปุ่ลาไหลยา่งซึ่อี่ิ�วั (อ่น่างคิาบายาก)ิ เท่มปุ่่รัะ เปุ่น็ต�น 
 นงิริัซิึ่ช้ิเิมนอ้่าหารัท่ี�ท่ำจากปุ่ลาดิีบกบัข�าวัปุ่ั�นปุ่รัะกบ
กันเปุ่็นคำถ้อ่เปุ่็นหนึ�งในอ่าหารัปุ่รัะจำชิาติขอ่งญี่ี�ปุ่่�น มี

ฟุ่นะซ่ชิ ©AFLO

ท่ฤษฏีิท่ี�กล่าวักันว่ัา ซึ่้ชิิ มีต�นกำเนิดีมาจากเท่คนิคการั
ถนอ่มอ่าหารัขอ่งชิาวันาในปุ่รัะเท่ศไท่ย รัวัมถึงเอ่เชิีย
ตะวันัอ่อ่กเฉียงใต� โดียการันำปุ่ลาหมักกับเกล้อ่และข�าวั
ท่ี�แต่เดีิมเปุ่็นวัิธ์ีการัหมักปุ่ลาส�มขอ่งปุ่รัะเท่ศไท่ยและ
ภ้มิภาคเอ่เชิียตะวัันอ่อ่กเฉียงใต�และไดี�ส่งผู้่านเท่คนิคดีัง
กล่าวัไปุ่จนถึงปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น ซึ่ึ�งจะสามารัถเห็นไดี�จาก 
“ฟุ่นะซ้ึ่ชิิ” ต�นกำเนิดีขอ่งซ้ึ่ชิิในปุ่ัจจ่บัน ที่�ท่ำจากปุ่ลา           
ฟุ่นะนำมาหมักเกล้อ่และข�าวั แล�วัจึงนำไปุ่หั�นเปุ่็นชิิ�น
บางเวัลารัับปุ่รัะท่าน 
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เครั่�องส้ังคโลกำ

สุ้รัาอาวาโมรัิ

 “ฝ้อ่ยท่อ่ง” ขนมไท่ยท่ี�เปุ่็นท่ี�รั้�จักกันอ่ย่างกวั�างขวัาง
ในปุ่รัะเท่ศไท่ย เรัิ�มปุ่รัากฎขึ�นในปุ่รัะเท่ศไท่ยตั�งแต่สมัย
อ่ย่ธ์ยาโดีย “ท่�าวัท่อ่งกีบม�า” ผู้้�มีเชิ้�อ่สายโปุ่รัต่เกสและ
ญี่ี�ปุ่่�น ก่อ่นจะแพรั่หลายให�เปุ่็นท่ี�รั้�จักโดียท่ั�วัไปุ่จนถึง
ปุ่ัจจ่บัน  ชิ้�อ่ขอ่งขนมฝ้อ่ยท่อ่ง แปุ่ลวั่า “เส�นสีท่อ่ง” ซึ่ึ�ง
มาจากวัตัถดิ่ีบในการัท่ำโดียการันำไขแ่ดีงมาโรัยเปุ่น็เส�น 
“ท่อ่ง” เปุ่็นขอ่งมีค่าและถ้อ่เปุ่็นสิ�งมงคล ขนมฝ้อ่ยท่อ่ง
จึงถ้กนำมาใชิ�ในงานมงคลต่างๆ 
 ในขณีะเดีียวักัน ท่ี�ปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นมีขนมชิ้�อ่ “เครัันโซึ่
เมน” ซึึ่�งมหีน�าตาคล�ายกับขนมฝ้อ่ยท่อ่งขอ่งปุ่รัะเท่ศไท่ย 

 เคร้ั�อ่งสังคโลก เครั้�อ่งปัุ่�นดีินเผู้าที่�มีชิ้�อ่เสียงซึ่ึ�งผู้ลิต
มาตั�งแต่ในสมัยส่โขท่ัย เม้�อ่เข�าส่้สมัยอ่ย่ธ์ยาไดี�รัับการั
พัฒนาจนกลายเปุ่็นสินค�าส่งอ่อ่กและผู้ลิตกันอ่ย่างแพรั่
หลาย จนกรัะท่ั�งในชิว่ังรัาวัศตวัรัรัษที่� 14 เครั้�อ่งสงัคโลก                                                                               
ไดี� เข�าส้่ปุ่รัะเท่ศญี่ี� ปุ่่�นและถ้กนำมาใชิ�งานสำหรัับ
อ่่ปุ่กรัณ์ีในพิธ์ีชิงชิาและเรัียกว่ัา “ซึ่่งโกโรัค่” ซึึ่�งมาจาก 
“สวัรัรัคโลก” แหล่งผู้ลติเครั้�อ่งปัุ่�นดีนิเผู้าชินิดีนี� นอ่กจาก
นี�ยังนิยมนำเครั้�อ่งสังคโลกรั้ปุ่ท่รังล้กพลับมาใส่กำยาน
และเครั้�อ่งหอ่มต่างๆ ในปุ่รัะเดี็นเรั้�อ่งเครั้�อ่งสังคโลกร้ัปุ่
ท่รังลก้พลับนั�น แท่�ที่�จริังแล�วั เป็ุ่นรัปุ้่ท่รังมังคด่ีซึึ่�งเป็ุ่นผู้ล

 “ส่รัาอ่าวัาโมรัิ” สินค�าขึ�นช้ิ�อ่ขอ่งจังหวััดีโอ่กินาวัาท่ี�
ส้บท่อ่ดีกรัรัมวัิธ์ีในการัผู้ลิตมาตั�งแต่ในสมัยอ่าณีาจักรั
รัิวักิวั ซึึ่�งมีข�อ่สันนิษฐานว่ัา ส่รัาชินิดีนี�มีต�นกำเนิดีมา
จากเหล�าโรังขอ่งสยามท่ี�ไดี�จากการัแลกเปุ่ลี�ยนค�าขาย
กนัอ่ย่างแพร่ัหลายในช่ิวังศตวัรัรัษท่ี� 15 สร่ัาอ่าวัาโมริั ใชิ�
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โดียขนมชินิดีนี�เข�ามาในปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น โดียชิาวัโปุ่รัต่เกส
ซึ่ึ�งเดิีนท่างเข�ามาท่างจังหวััดีนางาซึ่ากิ ในสมัยอ่าซึึ่จิโม
โมยามะ (พ.ศ.2111-2143) จนกรัะท่ั�งเรัิ�มผู้ลิตขนมดัีง
กล่าวัเพ้�อ่จำหน่ายตั�งแต่ย่คเอ่โดีะ สำหรัับปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น         
“เครัันโซึ่เมน” ถ้กนำมาใชิ�เปุ่็นขนมในงานมงคลต่างๆ 
เชิ่น ในงานแต่งงาน เชิ่นเดีียวักับปุ่รัะเท่ศไท่ย

ไม�ในปุ่รัะเท่ศไท่ย แต่เน้�อ่งจาก ณี เวัลานั�น ในปุ่รัะเท่ศ
ญี่ี�ปุ่่�นผู้้�คนโดียท่ั�วัไปุ่ยังไม่รั้�จักมังค่ดีจึงท่ำให�เข�าใจวั่า
เครั้�อ่งปุ่ั�นดีินเผู้ารั้ปุ่ท่รังดีังกล่าวัเปุ่็นล้กพลับ 

ข�าวัขอ่งปุ่รัะเท่ศไท่ยเปุ่น็วัตัถด่ีบิหลกัในการัท่ำรัวัมไปุ่ถงึ
รัสชิาตแิละวัธิ์กีารักม็คีวัามคล�ายคลงึกบัเหล�าโรังขอ่งไท่ย



 

21-23 ม.ค. 24 ม.ค. 

03-28 ก.พ. 12-20 ก.พ. 

16 มี.ค. มี.ค.-ธ.ค.

09 พ.ค. 26-29 พ.ค.

พ.ค.-ธ.ค. มิ.ย.-ธ.ค.

มิ.ย.-ธ.ค.มิ.ย.-ธ.ค.

ก.ค.-ธ.ค. ก.ค.-ธ.ค.

15 ส.ค.-01 ธ.ค. 20 ส.ค.

24-26 ส.ค./7-9 ก.ย. 02-04 ก.ย.

03 ก.ย.

มิวสิกวีดีีโอ BNK48 12th Single "Believers" 

Khao Yai National Park Trail No. 5 Project

The Mall Japan Discovery 2022

FBC ASEAN 2022 (ออกบููธ/ออนไลน์)

Shojo Manga: History, Power and Influences of Japanese Girl’s Comics in Japan and the New Trends in Thailand

ปุ่ฏิิทูินกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาส 135 ปุ่ี 
ความสัมพัันธ์์ทูางการทููตไทูย-ญี่่�ปุุ่�น

Central World
Japan Expo Thailand 2022

เทศกาลภาพยนตร์์ญี่ี�ปุ่่�น 2565

เสวนาสาธาร์ณะ ศิลปุ่ะกับูสังคมสูงวัย: แนวปุ่ฏิิบูัติเชิิงสร์้างสร์ร์ค์ในญี่ี�ปุ่่�นและไทย

งานสัมมนาเชิิงนโยบูาย “ความร์่วมมือทางเศร์ษฐกิจการ์ค้ามิติใหม่ ไทย-ญี่ี�ปุ่่�น”

กิจกร์ร์มชิ่วยเหลือเพื�อจิตอาสาในปุ่ร์ะเทศไทย และกร์ะชิับูสายสัมพันธ์มิตร์ภาพร์ะหว่างปุ่ร์ะเทศ 

Culture and Diplomacy II: Reviewing Role of Public Institutes and Cultural Exchanges

งานแนะแนวศึกษาต่อปุ่ร์ะเทศญี่ี�ปุ่่�นคร์ั�งที� 40 

JDFA Football Clinic

JAPAN REMIX 2022 “ENDLESS DISCOVERY”

กร์ง่เทพฯ เชีิยงใหม่ และ ร์ปูุ่แบูบูออนไลน์

ผ่่านชิ่อง Youtube

กร์ะทร์วงพาณิชิย์ 

สร์ะบู่ร์ี และ ชิลบู่ร์ี

ผ่่านชิอ่ง Youtube

ร์ูปุ่แบูบูออนไลน์

โร์งเร์ยีนอสัสมัชิญัี่ธนบู่ร์,ี โร์งเร์ยีนนานาชิาตเิวอร์์โซ

The EmQuartier Shopping Complex

G-Yu Creative Co., Ltd.

เจิแปนฟาวัน์เดัช่ั�น กรุงเทึพฯ

เจิแปนฟาวัน์เดัช่ั�น กรุงเทึพฯ

กระทึรวังพาณิิช่ย์, กระทึรวังเศรษฐกิจิ การค้า แล่ะอุตสาหกรรมของญี่่�ปุ�น,  สถึานเอกอัครราช่ทึูตญี่่�ปุ�นประจิำาประเทึศไทึย แล่ะเจิโทึร กรุงเทึพฯ

Bangkok Suriwong Rotary Club

งานปุ่ร์ะกวดีภาพวาดีบูนผ่ืนผ่้าใบูสีขาว White Canvas Thailand 2022
ทั�วปุ่ร์ะเทศไทย

Palette Artspace

JENESYS 2022
ออนไลน์และปุ่ร์ะเทศญี่ี�ปุ่่�น

Japan International Cooperation Centre (JICE)

พิธีมอบูร์างวัลในงานปุ่ร์ะกวดีศิลปุ่ะเดี็กนานาชิาติ 
ชิั�น 1 ห้างสร์ร์พสินค้าเกตเวย์ เอกมัย

PENTEL (THAILAND) CO., LTD.

NIPPON HAKU BANGKOK 2022
Siam Paragon

Lighthouse Info Service Co.,Ltd. (JEDUCATION)

โปุ่ร์แกร์มโฮมสเตย์บู้านพักชิาวญี่ี�ปุ่่�นให้กับูนักเร์ียนภาษาญี่ี�ปุ่่�นในปุ่ร์ะเทศไทย
บูา้นพกัชิาวญีี่�ปุ่่�นในกร์ง่เทพฯ, โร์งเรี์ยนมธัยมปุ่ลาย
แต่ละแห่ง และบู้านพักชิาวญี่ี�ปุ่่�นในปุ่ร์ะเทศญี่ี�ปุ่่�น ร่วัมใจิ

เจิแปนฟาวัน์เดัช่ั�น กรุงเทึพฯ

13 ก.ย.-14 ธ.ค.

21-23 ต.ค.

30 ต.ค.

เซร์ามิกแห่งแหลมทองและแดีนอาทิตย์อ่ทัย สานตำนานสายใยไม่เสื�อมคลายในพาณิชิยวัฒนธร์ร์มโลก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชิาติพร์ะนคร์

กรมศิล่ปากร กระทึรวังวััฒนธรรม แล่ะ จิังหวััดัซากะ

THAI JAPAN ICONICMUSIC FEST 2022

The 49th Japanese Association Charity Bazaar

ICONSIAM

สมาคมญี่ี�ปุ่่�นในปุ่ร์ะเทศไทย

G-Yu Creative Co., Ltd.

Japanese Association in Thailand CITI RESORT Sukhumvit 39 Annex
31 ต.ค.

Hokkaido Night~ Umaissho! Hokkaido~
ทำเนียบูเอกอัคร์ร์าชิทูตญี่ี�ปุ่่�น

Hokkaido Cultural Broadcasting Co., Ltd.

Lighthouse Info Service Co., Ltd. (JEDUCATION)

Japan Dream Football Association

The EmQuartier Shopping Complex

Nongnooch International Convention 
and Exhibition Center Pattaya/ออนไลน์NC NETWORK ASIA CO., LTD

ร์ูปุ่แบูบูออนไลน์
Independent Artist Management Co., Ltd.

อ่ทยานแห่งชิาติเขาใหญี่่
บริษัทึ เอช่.ไอ.เอส. ทึัวัร์ส์ จิำากัดั, มูล่นิธิอมตะ

The Mall บูางกะปุ่ิ / ท่าพร์ะ / บูางแค / งานวงศ์วาน / โคร์าชิ
The Mall Group Co.,Ltd.

หอศลิปุ่วฒันธร์ร์มแหง่กร์ง่เทพมหานคร์
เจิแปนฟาวัน์เดัช่ั�น กรุงเทึพฯ

10 ก.ย.

28 ก.ย.

22 ต.ค.

การ์ปุ่ร์ะกวดีส่นทร์พจน์ภาษาญี่ี�ปุ่่�น สถาบูันสอนภาษาคาเค คร์ั�งที�12 ในส่วนของปุ่ร์ะเทศไทย

MWP X JAPAN - 135th Anniversary of Thailand-Japan Diplomatic Relations Memorial Concert by the Million Wind Philharmonic

TJRI Business Networking Reception
ทำเนียบูเอกอัคร์ร์าชิทูตญี่ี�ปุ่่�น

มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์์

สถึานเอกอัครราช่ทึูตญี่่�ปุ�นประจิำาประเทึศไทึย, TJRI

วัิทึยาล่ัยการดันตรี มหาวัิทึยาล่ัยราช่ภััฏบ้านสมเดั็จิเจิ้าพระยา

ร์ูปุ่แบูบูออนไลน์
Kake Educational Institution

10



23-25 ธ.ค.

26-27 พ.ย.

20 ธ.ค.

23 ธ.ค. 

วันที�จัดีงาน สถานที�จัดีงาน ผู่้จัดีงาน

12-15 พ.ย.

11

 เม้�อ่วัันที่� 2 กันยายน ท่ี�ผู้่านมา นายนะชิิดีะ คะส่ยะ เอ่กอ่ัครัรัาชิท่้ต
ญี่ี�ปุ่่�นปุ่รัะจำปุ่รัะเท่ศไท่ยไดี�เข�ารัว่ัมพธิ์เีปิุ่ดีงาน “NIPPON HAKU BANGKOK 
2022” ณี รัอ่ยัลพารัากอ่นฮิอ่ล์ ในโอ่กาสนี� เอ่กอ่ัครัรัาชิท่้ตญี่ี�ปุ่่�นปุ่รัะจำ
ปุ่รัะเท่ศไท่ยไดี�กลา่วัอ่ำนวัยพรั ในพิธ์เีปิุ่ดียังมีตวััแท่นจากหน่วัยงานต่างๆ เชิน่ 
นางสาวัอ่าจารั ีศรีัรัตันบลัล ์อ่ธิ์บดีกีรัมเอ่เชิยีตะวันัอ่อ่ก และนายชิชัิชิาต ิสทิ่ธ์ิ
พันธ์่์ ผู้้�วั่ารัาชิการักรั่งเท่พมหานครั รัวัมถึง ศิลปุ่ินเพลงแรั็พ F.HERO และ 
HIRO ศิลปุ่ินจากวัง EXILE เข�ารั่วัมในพิธ์ีดีังกล่าวัดี�วัย 
 นอ่กจากนี� ยังมีการัแสดีงที่�สรั�างบรัรัยากาศที่�น่าต้�นตาต้�นใจในพิธ์ีเปุ่ิดี 
โดียศิลปุ่ินบอ่ยกรั่�ปุ่จากปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น “Ballistik Boyz” และ “Psychic 
Fever” ซึ่ึ�งจะเรัิ�มท่ำกิจกรัรัมต่างๆในปุ่รัะเท่ศไท่ยตั�งแต่เดี้อ่นกันยายนนี� 
 งาน NIPPON HAKU BANGKOK 2022 จัดีขึ�นรัะหว่ัางวัันท่ี� 2 – 4 
กันยายน ท่ี�ผู้่านมา โดีย คาดีการัณี์วั่ามีผู้้�เข�ารั่วัมงานรัาวัๆ 1 แสนคน มีการั

 เน้�อ่งในโอ่กาสมหามงคลเฉลิมพรัะชินมพรัรัษา 90 พรัรัษา วัันท่ี� 12 
สิงหาคม พ.ศ. 2565 สมเดี็จพรัะนางเจ�าสิรัิกิต์ พรัะบรัมรัาชิินีนาถ พรัะบรัม
รัาชิชินนพีนัปุ่หีลวัง และครับรัอ่บ 135 ปุ่คีวัามสมัพนัธ์์ท่างการัท้่ตไท่ย-ญี่ี�ปุ่่�น 
กรัมศิลปุ่ากรั กรัะท่รัวังวััฒนธ์รัรัม รั่วัมกับจังหวััดีซึ่ากะ โดียการัสนับสน่น
ขอ่งสถานเอ่กอ่คัรัรัาชิท่ต้ญี่ี�ปุ่่�นปุ่รัะจำปุ่รัะเท่ศไท่ย จดัีนทิ่รัรัศการัพเิศษเรั้�อ่ง                              
“เซึ่รัามิกแห่งแหลมท่อ่งและแดีนอ่าท่ิตย์อ่่ท่ัย:สานตำนานสายใยไม่เส้�อ่ม
คลายในพาณีิชิยวััฒนธ์รัรัมโลก” รัะหวั่างวัันท่ี�  14 กันยายน -14 ธ์ันวัาคม 
พ.ศ. 2565 ณี พิพิธ์ภัณีฑสถานแห่งชิาติพรัะนครั 
 เม้�อ่วัันท่ี� 13 กันยายน ท่ี�ผู้่านมา นายโอ่บะ ย้อ่ิจิ รัอ่งหัวัหน�าคณีะผู้้�แท่น
ท่างการัท่้ตและอั่ครัรัาชิท้่ต สถานเอ่กอั่ครัรัาชิท่้ตญีี่�ปุ่่�น รั่วัมพิธี์เปุ่ิดีงานดัีง
กล่าวั  โดียมี นายอ่ิท่ธ์ิพล  ค่ณีปุ่ล้�ม รััฐมนตรัีวั่าการักรัะท่รัวังวััฒนธ์รัรัม เปุ่็น
ปุ่รัะธ์านกล่าวัแสดีงควัามยินดีี นอ่กจากนี� นายนันรัิ รัอ่งผู้้�วั่ารัาชิการัจังหวััดี

NIPPON HAKU BANGKOK 2022

นิิทรรศการ “เซรามิิกแห่่งแห่ลมิทองและแดนิอาทิตย์์อุทัย์ สานิตำนิานิสาย์ใย์ไมิ่เส่�อมิคลาย์ในิพาณิิชย์วััฒนิธรรมิโลก”

09-11 ธ.ค.
IBARAKI ASTRO PLANETS X Thai Project

สนามกีฬาเฉลิมพร์ะเกียร์ติ สมเดี็จพร์ะนางเจ้าสิร์ิกิติ� พร์ะบูร์มร์าชิินีนาถ 60 พร์ร์ษา
Advanforce Group Inc.

งานผ่ลิตภัณฑ์ทางการ์เกษตร์ ปุ่�าไม้และปุ่ร์ะมงจากจังหวัดีชิิบูะ ในกร์่งเทพฯ
ตลาดีญี่ี�ปุ่่�นทองหล่อ

จิังหวััดัช่ิบะ

24 ธ.ค.
Fresh-Food Tochigi Japan Food Festival in Thailand 2022

Central Food Hall at Central World  
Tochigi prefectural government

TUMSAT-JICA Joint Symposium - Human Resource Development for Promoting Blue Economy

Tochigi Prefecture Tourism Information Seminar/Business Meeting - Tochigi's Charm PR Reception

โร์งแร์มเซ็นทาร์าแกร์นด์ี เซ็นทรั์ลพลาซา ลาดีพร้์าว  

Pullman Bangkok Grande Sukhumvit  

Tokyo University of Marine Science and Technology

Tochigi prefectural government,Tochigi Prefecture Tourism & Local Products Association, Embassy of Japan in Thailand

19 พ.ย.

14 พ.ย.
Tokyo-Thailand Business Connecting 2022

Japan-Thailand Tourism seminar: Embark upon a new adventure, Discover new treasures

Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit

The Okura Prestige Bangkok, Grand Ballroom

TokyoSMESupportCenter

Japan National Tourism Organization (JNTO) , Japan Tourism Agency (JTA) 

08-11 พ.ย.
Online Business Matching in Thailand 2022

ร์ูปุ่แบูบูออนไลน์
องค์การส่งเสริมการทึ่องเทึ่�ยวัแห่งประเทึศญี่่�ปุ�น (JNTO) สำานักงานกรุงเทึพฯ

งานเทศกาลญี่ี�ปุ่่�น-ศร์ีร์าชิา (Japan Festival) คร์ั�งที� 11
สวนส่ขภาพศร์ีร์าชิา

17-20 พ.ย./21-29 พ.ย.
SIAM TAKASHIMAYA 4TH ANNIVERSARY IKEBANA EXHIBITION/THE WAGASHI

SIAM TAKASHIMAYA
SIAM TAKASHIMAYA

20 พ.ย.
การ์แสดีงห่่นละคร์เล็ก ของคณะสาคร์ห่่นละคร์เล็ก

Japanese Association in Thailand CITI RESORT Sukhumvit 39 Annex
สมาคมญี่่�ปุ�นในประเทึศไทึย

2022 J-League Asia Challenge in Thailand
กร์ง่เทพมหานคร์ และ จงัหวัดีบู่รี์รั์มย์

Japan Professional Football League (J.LEAGUE)

สมาคมญี่่�ปุ�นในช่ล่บุรี-ระยอง

จัดีแสดีงบ้�ท่ขอ่งหน่วัยงานต่างๆ กวั่า 200 หน่วัยงานในหลากหลายสาขา ผู้้�
เข�าร่ัวัมงานจึงสามารัถเพลิดีเพลนิไปุ่กบั “ปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�น” ดี�วัยปุ่รัะสาท่สัมผู้สั
ท่ั�งห�า ท่ั�งการักินและการัชิมบ้�ท่ภายในงานครัั�งนี� 

ซึ่ากะรั่วัมกล่าวัเปุ่ิดีงาน พรั�อ่มท่ั�งส่งสารัแสดีงควัามยินดีีผู้่านวัิดีีโอ่จาก นาย
ยามาก่จิ ผู้้�วั่ารัาชิการัจังหวััดีซึ่ากะ ในพิธ์ีเปุ่ิดียังมีการัแสดีงเครั้�อ่งดีนตรัีพ้�น
บ�าน ซึ่ตัสมึะบวิัะ ขล่่ยญี่ี�ปุ่่�น และนาฎศิลปุ่อ์่นัแสดีงถึงมติรัภาพควัามสมัพันธ์์
รัะหวั่างสอ่งปุ่รัะเท่ศ  ถ้อ่เปุ่็นจ่ดีเรัิ�มต�นขอ่งงานอ่ย่างยิ�งใหญี่่ หวัังเปุ่็นอ่ย่าง
ยิ�งวั่างานนิท่รัรัศการัในครัั�งนี�จะนำไปุ่ส้่การัแลกเปุ่ลี�ยนและการัพัฒนาขอ่ง
วััฒนธ์รัรัมเครั้�อ่งเคล้อ่บเซึ่รัามิกขอ่งท่ั�งสอ่งปุ่รัะเท่ศซึึ่�งมีควัามร่่ังโรัจน์ข�าม
ผู้่านมหาสม่ท่รั
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รศ.ดร.รศ.ดร.
เสร่ ศุภราทูิตย์เสร่ ศุภราทูิตย์

 การัเดีนิท่างขอ่งชิวีัติเปุ่ลี�ยนไปุ่ตามกาลเวัลา การัไดี�ไปุ่เรัยีนท่ี�ปุ่รัะเท่ศ
ญี่ี�ปุ่่�นกเ็ชิน่กนั หลงัจากจบการัศึกษาดี�านวัศิวักรัรัมศาสตรั ์จากจฬ่าลงกรัณ์ี
มหาวัิท่ยาลัยในปุ่ี 2524 หาปุ่รัะสบการัณี์อ่ย้่พักหนึ�ง ยังไม่รั้�วั่าตัวัเอ่งถนัดี
อ่ะไรั จนกรัะท่ั�งไดี�รั่วัมงานในโครังการัขนาดีใหญี่่ (เข้�อ่นเชิี�ยวัหลาน หรั้อ่
เข้�อ่นรััชิชิปุ่รัะภา)  จ.ส่รัาษฎรั์ธ์านี ท่ำให�เรัิ�มชิอ่บงานเกี�ยวักับน�ำ (น่าจะ
เปุ่็นเพรัาะเรัาเปุ่็นธ์าต่น�ำ) ขณีะเดีียวักันไดี�รัับท่่นการัศึกษาปุ่รัิญี่ญี่าโท่ไปุ่
เรัียนต่อ่ดี�านน�ำท่ี�สถาบันเท่คโนโลยีแห่งเอ่เชิีย และไดี�รัับท่่นMonbusho 
ต่อ่เน้�อ่งไปุ่เรัียนต่อ่ดี�านน�ำเชิ่นกันท่ี�มหาวัิท่ยาลัยโท่โฮิค่ ปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น
 รัะหวั่างการัศึกษาที่�ญี่ี�ปุ่่�น ในขณีะนั�น (ปุ่ี 2531) มีนักเรัียนไท่ยใน
เซึ่็นไดีปุ่รัะมาณี 8 คน (เน้�อ่งจาก Campus อ่ย้่บนภ้เขา Aobayama 
อ่ากาศหนาวัเยน็มาก)  ไดี�มาเปุ่น็ลก้ศษิยข์อ่งศาสตรัาจารัยท์่ี�เกง่ท่ี�สด่ีดี�าน                        
วัิศวักรัรัมสึนามิขอ่งโลก (Prof. Shuto Nobuo) ท่่านไม่ไดี�ให�เฉพาะ
วัิชิาการั แต่ให�คติการัท่ำงานท่ี�เปุ่็นแก่นแท่�จากปุ่รัะสบการัณี์จรัิง ผู้มเดีิน
ท่างไปุ่ดีข้อ่งจรังิแท่บท่ก่เหตก่ารัณี ์(เท่ี�ยวัไปุ่ดี�วัยครับั) โดียอ่าจารัยถ์ามผู้ม
วั่าจ่ดีม่่งหมายขอ่งการัเปุ่็นวัิศวักรัค้อ่อ่ะไรั ผู้มตอ่บไม่ถ้กเหม้อ่นกัน และก็
คดิีวัา่วัศิวักรัหลายคนกอ็่าจจะตอ่บไมถ่ก้ คำตอ่บขอ่งอ่าจารัยค์อ้่ “การัชิว่ัย
เหล้อ่มวัลมน่ษยชิาติ”
 ผู้มไดี�ซึึ่มซึ่ับหลักการัท่ำงานจนท่�ายท่ี�ส่ดีผู้มกลับมาเดิีนตามรัอ่ยขอ่ง
อ่าจารัย ์ผู้มผู่้านเหตก่ารัณีภ์ยัพบิตัติั�งแตส่นึามใินปุ่ ี2547 จนมาถงึน�ำท่ว่ัม
ใหญี่่ 2554 และมาจนปุ่ัจจ่บันท่ั�งภัยแล�ง และน�ำท่่วัมในปุ่ี 2558-2559 
และ 2564-2565 และไม่รั้�วัา่อ่ะไรัจะเกดิีขึ�นอ่กีในอ่นาคต ปุ่รัะสบการัณ์ีบน
ซึ่ากปุ่รัักหักพัง ควัามส้ญี่เสียท่ั�งชิีวัิต และท่รััพย์สิน มีผู้้�คนมากมายติดีต่อ่ 
ปุ่รัะสานให�ผู้มไปุ่ชิว่ัยชิวีัติเขา หลายท่า่นอ่าจจะไมท่่รัาบวัา่ ท่า่มกลางผู้้�คน
ท่ี�เผู้ชิิญี่ควัามท่่กข์จากภัยพิบัติ เขาสามารัถท่ี�จะท่ำอ่ะไรัไดี�โดียคาดีไม่ถึง 
หลายครัั�งพวักเขาจะฆ่่าตัวัตาย ถ�าผู้มไม่ไปุ่พบเขา และไปุ่ค่ยกับเขา มัน
เปุ่น็ปุ่รัะสบการัณีท์่ี�ผู้มไมส่ามารัถจะกลั�นน�ำตาไดี�เลย เพรัาะผู้มกค็อ้่มนษ่ย์
คนหนึ�งเท่่านั�น  นี�ค้อ่ชิีวัิตการัท่ำงานตลอ่ดีมากกวั่า 30 ปุ่ี และก็ให�คำมั�น
วั่าจะท่ำต่อ่ไปุ่จนกวั่าสังขารัจะไม่เอ่้�อ่อ่ำนวัย

 ผู้ ม ภ้ มิ ใ จ กั บ
มหาวิัท่ยาลัยโท่โฮิค่มาก
ท่ี�สรั�างผู้มมาแบบนี�  ต่อ่
มาในปุ่ี 2565 ผู้มไดี�รัับ
เล้อ่กเปุ่็นปุ่รัะธ์านชิมรัม
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ม ห า วัิ ท่ ย า ลั ย                                                   
โท่โฮิค ่(Tohoku University 
Alumni, Thailand) หรั้อ่
ชิ้�อ่ย่อ่ TUAT ปุ่รัะจวับกับ
เปุ่็นการัฉลอ่งครับรัอ่บปุ่ีท่ี� 
115 ขอ่งมหาวิัท่ยาลัย เรัา
จึงจัดีกิจกรัรัมเฉลิมฉลอ่ง
ในปุ่ีอ่ันยิ�งใหญ่ี่นี� ซึ่ึ�งเป็ุ่น 2 
ปุ่ีติดีกัน (2564-2565) ท่ี�
มหาวิัท่ยาลัยโท่โฮิค่ ไดี�รัับ
การัจัดีอ่นัดีบัเป็ุ่นท่ี�หนึ�ง ขอ่ง
ปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น เรัาจึงเรัิ�มต�น
จดัีกจิกรัรัมตา่งๆตั�งแตต่�นปุ่ี 
1) กจิกรัรัมสัมมนาอ่อ่นไลน์
วัันอ่่ต่นิยมวัิท่ยาโลก รั่วัม
กับกรัมอ่่ต่นิยมวิัท่ยา เม้�อ่
วัันท่ี�  23 มีนาคม 2565 
ภายใต� Theme “ตรัะหนัก
รั้� อ่ย้่ฉลาดี กับภ้มิอ่ากาศ
ท่ี�รั่นแรัง” 2) กิจกรัรัมการั
ปุ่รัะชิ่มค่้ขนานการัปุ่รัะชิ่ม 
APEC Climate Symposium 2022 ภายใต� Theme “Climate 
Change in Tropical Zone and Adaptation to Climate Change” 
ท่ี� อ่. ชิะอ่ำ จ. เพชิรับ่รัี รัะหวั่างวัันท่ี� 15-16 กันยายน 2565 3) กิจกรัรัม
เสวันาเน้�อ่งในวัันสึนามิโลก (World 2565) และวัางแผู้นงานไวั�ในปุ่ีหน�า
อ่ีกหลายกิจกรัรัม จนชิมรัม TUAT ไดี�รัับรัางวััล Distinguished Alumni 
Association Activities Award ซึ่ึ�งไดี�มีการัจัดีพิธ์ีมอ่บรัางวััลเม้�อ่วัันท่ี� 7 
ธ์ันวัาคม 2565 ท่ี�เม้อ่งเซึ่็นไดี

ผมได้อะไรจากผมได้อะไรจาก
บ้้านหลังทู่� 2 ทู่�ญี่่�ปุุ่�นบ้้านหลังทู่� 2 ทู่�ญี่่�ปุุ่�น

ปุ่ัจจ่บัน รัศ.ดีรั. เสรัี ศ่ภรัาท่ิตย์ ดีำรังตำแหน่งผู้้�อ่ำนวัยการัศ้นย์
การัเปุ่ลี�ยนแปุ่ลงสภาพภ้มิอ่ากาศและภัยพิบัติ มหาวัิท่ยาลัยรัังสิต
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ข่าวสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น

 วัันที่� 18 – 19 พฤศจิกายน ท่ี�ผู้่านมา นายฟุ่มิโอ่ะ คิชิิดีะ นายก
รััฐมนตรัีญี่ี�ปุ่่�น เดีินท่างเข�ารั่วัมการัปุ่รัะชิ่มผู้้�นำเขตเศรัษฐกิจเอ่เปุ่ค ณี 
กรั่งเท่พฯ ปุ่รัะเท่ศไท่ย โดียมีพลเอ่กปุ่รัะย่ท่ธ์์ จันท่รั์โอ่ชิา นายกรััฐมนตรัี 
และรััฐมนตรัีวั่าการักรัะท่รัวังกลาโหมเปุ่็นปุ่รัะธ์านการัปุ่รัะชิ่มผู้้�นำเขต              
เศรัษฐกิจเอ่เปุ่คในครัั�งนี� ในการัปุ่รัะชิ่มครัั�งนี� ไดี�มีการัหารั้อ่ถึงการัฟุ้�นฟุ้
และส่งเสรัิมการัพัฒนาอ่ย่างยั�งย้นหลังจากการัแพรั่รัะบาดีขอ่งโรัค                                                                                            
โควัดิี19 ในภมิ้ภาคเอ่เชิยีแปุ่ซึ่ฟิุกิ ภายใต�แนวัคิดี “เปิุ่ดีกวั�าง สรั�างสัมพันธ์์ 
เชิ้�อ่มโยงกัน ส้่สมดี่ล” ขอ่งปุ่รัะเท่ศไท่ยในฐานะปุ่รัะเท่ศเจ�าภาพ สำหรัับ
นายกรััฐมนตรัีญี่ี�ปุ่่�นไดี�กล่าวัวั่า จากเปุ่้าหมายส้่การัสรั�างท่่นนิยมใหม่เพ้�อ่
การัเจรัญิี่เตบิโตท่างเศรัษฐกจิใหมข่อ่งญี่ี�ปุ่่�น จงึมคีวัามม่ง่มั�นท่ี�จะท่่ม่เท่เพ้�อ่
การัพัฒนาอ่ย่างเช้ิ�อ่มโยงและยั�งย้นขอ่งภ้มิภาคเอ่ชิียแปุ่ซึ่ิฟุิก นอ่กจากนี� 
ยังเสนอ่ “การัพัฒนาอ่ย่างยั�งย้นและสมดี่ล” รัวัมไปุ่ถึง “การัค�าและการั
ลงท่่นที่�ยั�งย้น” ในฐานะอ่งค์ปุ่รัะกอ่บสำคัญี่ในการัพัฒนาหลังการัแพร่ั
รัะบาดีขอ่งโรัคโควิัดี19 ท่�ายที่�ส่ดี นายกรัฐัมนตรีัญีี่�ปุ่่�นรัว่ัมรับัรัอ่ง“ปุ่ฏิญิี่ญี่า
ผู้้�นำเขตเศรัษฐกิจเอ่เปุ่ค ค.ศ. 2022” และ “เปุ่้าหมายกรั่งเท่พฯ วั่าดี�วัย
เศรัษฐกิจ BCG” ซึ่ึ�งเปุ่็นเปุ่้าหมายเพ้�อ่พัฒนาอ่ย่างยั�งย้นขอ่งภ้มิภาคนี�

การประชุุมผู้้�นำำา
เขตเศรษฐกิจเอเปค 2022

 นายฟุม่โิอ่ะ คชิิดิีะ นายกรัฐัมนตรีัญีี่�ปุ่่�นเดิีนท่างเยอ้่นปุ่รัะเท่ศไท่ยอ่ย่าง
เปุ่็นท่างการั รัะหวั่างวัันท่ี� 1 – 2 พฤษภาคม ท่ี�ผู้่านมา ซึ่ึ�งถ้อ่เปุ่็นการัเดีิน
ท่างเย้อ่นปุ่รัะเท่ศไท่ยอ่ย่างเปุ่็นท่างการัครัั�งแรักขอ่งนายกรััฐมนตรัีญี่ี�ปุ่่�น
 เม้�อ่วัันท่ี� 2 พฤษภาคม นายฟุ่มิโอ่ะ คิชิิดีะ นายกรััฐมนตรัีญี่ี�ปุ่่�น ซึ่ึ�ง
อ่ย้่ในรัะหวั่างการัเดีินท่างเย้อ่นปุ่รัะเท่ศไท่ย ไดี�เข�าพบเพ้�อ่หารั้อ่และรั่วัม
แถลงข่าวักับ พล.อ่.ปุ่รัะย่ท่ธ์์ จันท่รั์โอ่ชิา นายกรััฐมนตรัีไท่ย ณี ท่ำเนียบ
รััฐบาล 
 นายกรััฐมนตรีัญี่ี�ปุ่่�นแสดีงควัามขอ่บค่ณีท่ี�รััฐบาลไท่ยและปุ่รัะชิาชิน
ชิาวัไท่ยให�การัต�อ่นรัับอ่ย่างอ่บอ่่่น และมีควัามยินดีีอ่ย่างยิ�งท่ี�ไดี�มีโอ่กาส
มาเย้อ่นปุ่รัะเท่ศไท่ยในโอ่กาสการัครับรัอ่บ 135 ปุ่ี การัสถาปุ่นาควัาม
สมัพันธ์ท์่างการัท้่ตรัะหว่ัางปุ่รัะเท่ศไท่ยกับปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�น นอ่กจากนี� นายก

นำายกรัฐมนำตรีญี่่�ปุ�นำเดิินำทางเยือนำประเทศไทย 
รััฐมนตรีัญี่ี�ปุ่่�นยังม่่งหวัังท่ี�จะกรัะชัิบควัามสัมพันธ์์รัะหว่ัางท่ั�งสอ่งปุ่รัะเท่ศ
ให�ยิ�งแน่นแฟุ้นมากยิ�งขึ�น โดียเฉพาะการัส่งเสริัมควัามร่ัวัมม้อ่ดี�านควัาม
มั�นคง เศรัษฐกิจ และการัรัับม้อ่กับโควัิดี19
 ท่ั�งนี� ผู้้�นำท่ั�งสอ่งฝ้�ายร่ัวัมเป็ุ่นสักขีพยานในพิธ์ีลงนามควัามตกลง 3 
ฉบับ โดียมีเน้�อ่หารัวัมถึงการัท่ี�ญี่ี�ปุ่่�นจะให�ควัามชิ่วัยเหล้อ่ท่างการัเงินกับ
ปุ่รัะเท่ศไท่ยสำหรัับการัรัับม้อ่กับโควัิดี19
 ขณีะท่ี�ปุ่รัะชิาคมโลกกำลังเผู้ชิิญี่หน�ากับควัามยากลำบากต่างๆ ผู้้�นำ
ท่ั�งสอ่งปุ่รัะเท่ศย้นยันวั่าจะเสรัิมควัามเข�มแข็งในควัามรั่วัมม้อ่รัะหวั่าง
ปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นกับปุ่รัะเท่ศไท่ยในการัรัับม้อ่สถานการัณี์ในภ้มิภาคและ
รัะหวั่างปุ่รัะเท่ศให�มากยิ�งขึ�นต่อ่ไปุ่
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ชิาวไทูยทู่�ได้รับ้เคร่�องราชิอิสริยาภรณ์์ของญี่่�ปุุ่�น
ปุ่ร์ะทีปุ่ อึ�งทร์งธร์ร์ม ฮาตะ

ร์ศ.ดีร์.บูัณฑิต
โร์จน์อาร์ยานนท์

สมพงษ์ จินตวงศ์วานิชิ

เคร์ื�องร์าชิ
อิสร์ิยาภร์ณ์

ปุ่ร์ะจำฤดีูใบูไม้ผ่ลิ
พ.ศ. 2564

เคร์ื�องร์าชิ
อิสร์ิยาภร์ณ์

ปุ่ร์ะจำฤดีูใบูไม้ร์่วง 
พ.ศ. 2564

 คณ่ีปุ่รัะที่ปุ่ อึ่�งท่รังธ์รัรัม ฮิาตะ ผู้้�ก่อ่ตั�งมล้นิธ์ดิีวังปุ่รัะที่ปุ่ และดีำรังตำแหน่งเลขาธ์กิารั
ในปุ่จัจ่บัน ไดี�รัับเคร้ั�อ่งรัาชิอิ่สรัยิาภรัณ์ี "The Order of the Rising Sun, Gold Rays with 
Neck Ribbon" จากการั อ่่ท่ิศตนในฐานะนักสังคมสงเครัาะห์ในการัพัฒนากิจกรัรัมขอ่ง
มล้นธิ์เิพ้�อ่มติรัภาพและควัามสมัพนัธ์อ์่นัดีที่างดี�านงานสงัคมสงเครัาะหร์ัะหวัา่งปุ่รัะเท่ศไท่ย
และญี่ี�ปุ่่�น ท่ั�งยังส่งเสรัิมบ่มเพาะจิตวัิญี่ญี่าณีในการัชิ่วัยเหล้อ่ผู้้�อ่้�น ควัามเข�าใจในการัอ่ย้่
รั่วัมกันรัะหวั่างวััฒนธ์รัรัมอ่ันหลากหลายแก่คณีะขอ่งผู้้�นำและอ่าสาสมัครัจากหลากหลาย

สาขาจากปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น โดียเฉพาะอ่ย่างยิ�งแก่เยาวัชินชิาวัญี่ี�ปุ่่�นท่ี�มาเย้อ่นไท่ย ตัวัอ่ย่างผู้ลงานขอ่งค่ณีปุ่รัะท่ีปุ่ ไดี�แก่ การัก่อ่
ตั�งโครังการัให�การัศึกษาดีแ้ลเด็ีกท่ี�ผู้้�ปุ่กครัอ่งต�อ่งอ่อ่กไปุ่ท่ำงานโดียให�ผู้้�ปุ่กครัอ่งจ่ายคา่อ่ปุ่่กรัณ์ีการัเรัยีนในอั่ตรัา 1 บาท่ต่อ่วันั 
เรัยีกวัา่ “โรังเรัยีนวันัละบาท่” ดี�วัยผู้ลงานอ่นัเปุ่น็ท่ี�ปุ่รัะจกัษเ์หลา่นี�สง่ผู้ลให�ในปุ่ ีค.ศ. 1978 ค่ณีปุ่รัะท่ปีุ่ไดี�รัับรัางวัลัรัามอ่นแมก
ไซึ่ไซึ่พรั�อ่มเงินรัางวััล สาขาบรัิการัชิ่มชิน และไดี�นำมาเปุ่็นท่่นก่อ่ตั�งม้ลนิธ์ิดีวังปุ่รัะท่ีปุ่ขึ�น ต่อ่มาในปุ่ีค.ศ. 2000 ค่ณีปุ่รัะท่ีปุ่ไดี�
รัับเล้อ่กเปุ่็นสมาชิิกวั่ฒิสภากรั่งเท่พมหานครัในการัเล้อ่กตั�งสมาชิิกวั่ฒิสภาโดียในรัะหวั่างดีำรังตำแหน่ง ตลอ่ดีรัะยะเวัลา 6 ปุ่ี
จนถึงปุ่ ีค.ศ. 2006 ไดี�อ่ทิ่่ศควัามพยายามในการัแก�ปัุ่ญี่หาเกี�ยวักบัการัศึกษา สวัสัดิีการั ควัามยากจน และยาเสพย์ตดิี และในเวัลานั�นยงัดีำรังตำแหน่งรัอ่ง
ปุ่รัะธ์านกล่่มมิตรัภาพสมาชิิกรััฐสภาไท่ย-ญี่ี�ปุ่่�น ซึ่ึ�งมีบท่บาท่ในการัเสรัิมสรั�างควัามเข�าใจอ่ันดีี และควัามรั่วัมม้อ่รัะหวั่างสอ่งปุ่รัะเท่ศ โดียในปุ่ีค.ศ. 2022 
บ่คคลสำคัญี่จากปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น ไดี�แก ่นางคชิิดิีะ ย้โกะ ภรัยิานายกรัฐัมนตรัญีี่ี�ปุ่่�น นายโอ่กร่ัะ มาซึ่าโนบ ่รัฐัมนตรัแีตง่ตั�งพเิศษดี�านการัสง่เสรัมิบท่บาท่สตรัี
และควัามเท่่าเท่ียมท่างเพศ และนายนะชิิดีะ คะส่ยะเอ่กอ่ัครัรัาชิท่้ตญี่ี�ปุ่่�นปุ่รัะจำปุ่รัะเท่ศไท่ย ยังไดี�เดีินท่างมาศึกษาดี้งาน ณี ม้ลนิธ์ิดีวังปุ่รัะท่ีปุ่

 รัศ.ดีรั.บัณีฑติ โรัจนอ์่ารัยานนท์่ 
อ่ดีีตอ่ธิ์การับดีีสถาบันเท่คโนโลยี

ไท่ย-ญี่ี�ปุ่่�น (TNI) ไดี�รัับเครั้�อ่งรัาชิ
อ่สิรัยิาภรัณ์ี " The Order of the Rising 

Sun, Gold Rays with Neck Ribbon" จากผู้ล
สำเรั็จอ่ันเปุ่็นท่ี�ปุ่รัะจักษ์ในการัอ่่ทิ่ศตนเพ้�อ่ให�การัศึกษาอ่บรัมบ่คลากรั
จำนวันมากเข�าส้ภ่าคอ่ต่สาหกรัรัมท่ั�งไท่ยและญีี่�ปุ่่�น เพ้�อ่ให�บค่ลากรัเหล่า
นั�นเปุ่น็ดีั�งสะพานเชิ้�อ่มสายสมัพนัธ์ร์ัะหวัา่งปุ่รัะเท่ศไท่ยกบัปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�น 
รัศ.ดีรั.บัณีฑิต ผู้้�มีควัามเชิี�ยวัชิาญี่ในดี�านเท่คโนโลยีและค่านิยมพ้�นฐาน
ขอ่งปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�นซึึ่�งผู่้านปุ่รัะสบการัณ์ีการัศึกษาใน Tokyo Institute 
of Technology และการัศกึษาวัจิยัในภาคอ่ต่สาหกรัรัมขอ่งญี่ี�ปุ่่�น ไดี�นำ
ปุ่รัะสบการัณ์ีอ่นัล�ำค่าเหล่านั�นมาใชิ�เปุ่น็รัากฐานเพ้�อ่การัพัฒนาบค่ลากรั
ภายในปุ่รัะเท่ศไท่ย โดียมีเปุ่้าหมายท่ี�จะผู้ลิตนักศึกษาท่ี�มีควัามสามารัถ
ในการัท่ำงานในบริัษัท่ญี่ี�ปุ่่�น โดียผู่้านการัเรัียนรั้�กรัะบวันการัการัผู้ลิต
สินค�าแบบญีี่�ปุ่่�นในภาคปุ่ฏิิบัติและการัศึกษาภาษาญีี่�ปุ่่�น จากสถาบัน
เท่คโนโลยีไท่ย-ญี่ี�ปุ่่�น (TNI) รัศ.ดีรั.บัณีฑิต ผู้้�มีควัามสามารัถในการั
ตัดีสินใจเปุ่็นเลิศผู้่านการัมอ่งการัณี์ไกล มีอ่ัธ์ยาศัยใจจรัิง ซึ่้�อ่สัตย์ และ
ส่ข่มรัอ่บคอ่บ อ่ีกท่ั�งดี�วัยควัามสามารัถดี�านภาษาญี่ี�ปุ่่�นอ่ันยอ่ดีเยี�ยม จึง
ท่ำให�ไดี�รับัควัามเชิ้�อ่ถอ้่อ่ยา่งมากจากชิาวัญีี่�ปุ่่�นท่ี�เกี�ยวัข�อ่งในท่ก่ภาคส่วัน 
ซึ่ึ�งชิ่วัยกรัะชิับสาย
สัมพันธ์์ท่างดี�าน
เศรัษฐกิจขอ่งไท่ย-
ญี่ี�ปุ่่�นให�แน่นแฟุ้น 
มากยิ�งขึ�น

  ค่ณีสมพงษ์ จินตวังศ์วัานิชิ 
อ่ดีตีเจ�าหน�าท่ี�บรัหิารัรัะดัีบส้งบริัษทั่            
โอ่บายาชิแิละกรัรัมการัผู้้�อ่ำนวัยการั 
บรัิษัท่ไท่ยโอ่บายาชิิ ไดี�รัับเครั้�อ่ง
รัาชิอิ่สริัยาภรัณ์ี "The Order of 
the Rising Sun, Gold Rays with 
Rosette" จากผู้ลสำเรั็จอั่นเปุ่็น
ท่ี�ปุ่รัะจักษ์ในฐานะผู้้�มีบท่บาท่ใน
การัส่งเสรัิมควัามสัมพันธ์์ท่างดี�าน

เศรัษฐกิจรัะหว่ัางปุ่รัะเท่ศไท่ยกับปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�นโดียผู่้านภาคอ่่ตสาหกรัรัม
การัก่อ่สรั�าง หลังจบการัศึกษาท่างเท่คนิคดี�านการัก่อ่สรั�างจาก
มหาวัิท่ยาลัยวัาเซึ่ดีะ ค่ณีสมพงษ์ ไดี�เข�าท่ำงานในบรัิษัท่โอ่บายาชิิ ต่อ่
จากนั�นเข�าท่ำงานในบริัษัท่ไท่ยโอ่บายาชิิและนำควัามร้ั�ดี�านเท่คนิคการั
กอ่่สรั�างจากญี่ี�ปุ่่�นมาใชิ�ในโครังการัตา่งๆท่ี�ปุ่รัะเท่ศไท่ยซึ่ึ�งมบีท่บาท่อ่ยา่ง
มากในการัสรั�างควัามค่�นเคยตอ่่เท่คนคิในการักอ่่สรั�างขอ่งญี่ี�ปุ่่�นและชิว่ัย
พฒันาธ์ร่ักิจการักอ่่สรั�างในปุ่รัะเท่ศไท่ย อ่กีท่ั�งรัะหว่ัางท่ี�ท่ำงานในบรัษิทั่
ไท่ยโอ่บายาชิิ ค่ณีสมพงษ์ มีผู้ลงานในโครังการัขนาดีใหญ่ี่มากมายใน
ปุ่รัะเท่ศไท่ยซึ่ึ�งเป็ุ่นท่ี�รั้�จักกันโดียท่ั�วัไปุ่ เชิ่น การับ้รัณีะภายในพรัะบรัม
มหารัาชิวััง ห�างสยามพารัากอ่นท่ี�อ่ย้่ติดีกับสถานีสยามซึึ่�งตั�งอ่ย้่ใจกลาง
กรั่งเท่พมหานครั ห�างไอ่คอ่นสยามท่ี�โดีดีเดี่นอ่ย้่รัิมแม่น�ำเจ�าพรัะยา 
อ่าคารัสำนักงานใหญี่่ธ์นาคารักรั่งเท่พ และ Velaa Sindhorn Village 
เป็ุ่นต�น นอ่กจากนี� ยงัมบีท่บาท่อ่ยา่งมากในการัสรั�างบค่ลากรัท่างเท่คนิค
ชิาวัไท่ยท่ี�มีควัามร้ั�ดี�านเท่คนิคขอ่งญี่ี�ปุ่่�น เชิ่น ก่อ่ตั�งศ้นย์ฝ้ึกอ่บรัมให�
บ่คลากรัไดี�ฝึ้กงานไปุ่พรั�อ่มกับปุ่ฏิิบัติงานจริัง ซึึ่�งเป็ุ่นสถาบันฝึ้กอ่บรัม
ท่างการัก่อ่สรั�างท่ี�ไดี�รัับการัรัับรัอ่งจากกรัะท่รัวังแรังงาน เปุ่็นต�น
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ดีร์. กิตติพงษ์ กิตยาร์ักษ์

กอบูกาญี่จน์ วัฒนวร์างกูร์ กลินท์ สาร์สิน

เคร์ื�องร์าชิ
อิสร์ิยาภร์ณ์

ปุ่ร์ะจำฤดีูใบูไม้ร์่วง 
พ.ศ. 2565

ดีรั. กิตติพงษ์ กิตยารัักษ์ ไดี�รัับเครั้�อ่งรัาชิอ่ิสรัิยาภรัณี์ "The Order 
of the Rising Sun, Gold and Silver Star" เรัิ�มปุ่ฏิิบัติงานใน
กรัะท่รัวังย่ติธ์รัรัมจนถึงต�าแหน่งปุ่ลัดีกรัะท่รัวังย่ติธ์รัรัม ซึ่ึ�งถ้อ่เปุ่็นผู้้�มี

บท่บาท่ส�าคญัี่ยิ�งในการัปุ่ฏิริัปุ้่กรัะบวันการัศาลยต่ธิ์รัรัมขอ่งปุ่รัะเท่ศไท่ย 
นอ่กจากนี� ยังดี�ารังต�าแหน่งในโครังการัต่างๆในพรัะดี�าริัสมเด็ีจพรัะเจ�า

ล้กเธ์อ่ เจ�าฟุ้าพัชิรักิติยาภา นเรันท่ิรัาเท่พยวัดีี กรัมหลวังรัาชิสาริัณีีสิรัิพัชิรั 
มหาวััชิรัรัาชิธ์ิดีา เชิ่น โครังการัพัฒนาค่ณีภาพชิีวัิตผู้้�ต�อ่งขังหญี่ิง พรั�อ่มท่ั�งขับเคล้�อ่นปุ่รัะเดี็นส�าคัญี่ต่างๆ
ในรัะดีบันานาชิาต ิหลงัจากดี�ารังต�าแหน่งปุ่ลดัีกรัะท่รัวังยติ่ธ์รัรัม ไดี�ดี�ารังต�าแหน่งท่ี�ปุ่รักึษานายกรัฐัมนตรัี 
และผู้้�อ่�านวัยการัสถาบันเพ้�อ่การัย่ติธ์รัรัม เปุ่็นผู้้�น�าในการัดี�าเนินกิจกรัรัมท่ี�เกี�ยวัข�อ่งกับการัวัิจัยและการั
พัฒนาบ่คลากรั 
 ในปุ่ัจจ่บัน ดี�ารังต�าแหน่งท่ี�ปุ่รัึกษาสถาบันเพ้�อ่การัย่ติธ์รัรัมแห่งปุ่รัะเท่ศไท่ย ตลอ่ดีชิีวัิตการัท่�างานขอ่ง ดีรั. กิตติพงษ์ กิตยารัักษ์ ไดี�ส่งเสรัิมควัาม
สัมพันธ์์ในสาขากรัะบวันการัย่ติธ์รัรัมท่างอ่าญี่ารัะหวั่างปุ่รัะเท่ศไท่ย-ญี่ี�ปุ่่�น ผู้่านกิจกรัรัมท่ี�มีขอ่บข่ายท่ี�กวั�างขวัาง เชิ่น ไดี�รัับเชิิญี่ให�มาบรัรัยายให�กับ
เหล่าผู้้�เชิี�ยวัชิาญี่ดี�านกรัะบวันการัศาลย่ติธ์รัรัมปุ่รัะจ�าภ้มิภาคเอ่เชิีย ภายใต�โครังการัขอ่งสถาบันการัปุ่้อ่งกันอ่าชิญี่ากรัรัมและการัปุ่ฏิิบัติต่อ่ผู้้�กรัะท่�า
ผู้ดิีขอ่งสหปุ่รัะชิาชิาตภิาคพ้�นเอ่เชิยีและตะวันัอ่อ่กไกล (UNAFEI) ซึ่ึ�งเป็ุ่นสถาบนัท่ี�บรัหิารังานโดียกรัะท่รัวังยติ่ธ์รัรัมขอ่งปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นหลายต่อ่หลาย
ครัั�ง อ่ีกท่ั�งไดี�อ่่ท่ิศตนอ่ย่างยิ�งในกิจกรัรัมควัามรั่วัมม้อ่รัะหวั่างปุ่รัะเท่ศและควัามชิ่วัยเหล้อ่ท่างดี�านเท่คโนโลยีในสาขาดีังกล่าวั 
 ในปุ่ี ค.ศ. 2009 และ 2013 สมเดี็จพรัะเจ�าล้กเธ์อ่ เจ�าฟุ้าพัชิรักิติยาภาฯ ท่รังเสดี็จพรัะรัาชิดี�าเนินเย้อ่นสถาบันดีังกล่าวัและท่รังแสดีงปุ่าฐกถา
พิเศษ ซึ่ึ�งถ้กจารัึกลงในหน�าปุ่รัะวััติศาสตรั์อ่ันแสดีงให�เห็นถึงสัญี่ลักษณี์แห่งควัามรั่วัมม้อ่อ่ันดีีในดี�านงานย่ติธ์รัรัมขอ่งปุ่รัะเท่ศไท่ยกับปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น

 คณ่ีกอ่บกาญี่จน์ วัฒันวัรัางกร้ั อ่ดีตีรัฐัมนตรัว่ีัาการักรัะท่รัวังการัท่่อ่ง
เท่ี�ยวัและกฬีา และอ่ดีตีนายกสมาคมไท่ย – ญี่ี�ปุ่่�น อ่กีท่ั�งเคยดี�ารังต�าแหน่ง
ปุ่รัะธ์านกรัรัมการับริัหารับรัิษัท่โตชิิบา ไท่ยแลนดี์ จ�ากัดี บรัิษัท่ชิั�นน�า
ขนาดีใหญี่่ขอ่งปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น ไดี�เข�ารั่วัมพิธ์ีมอ่บเครั้�อ่งรัาชิอิ่สรัิยาภรัณี์ 
ซึ่ึ�งจัดีขึ�นเม้�อ่เดี้อ่นพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณี พรัะรัาชิวัังอ่ิมพีเรัียล ใน
ครัั�งนี� ค่ณีกอ่บกาญี่จน์ไดี�รับัเครั้�อ่งรัาชิอ่สิรัยิาภรัณ์ี “The Order of the 
Rising Sun, Gold and Silver Star” จากผู้ลส�าเรั็จอ่ันเปุ่็นท่ี�ปุ่รัะจักษ์
ในฐานะผู้้�มีบท่บาท่ส�าคัญี่ในการัส่งเสรัิมควัามสัมพันธ์์อ่ันดีีท่างดี�าน
ธ์่รักิจ ท่่อ่งเท่ี�ยวั วััฒนธ์รัรัม และกีฬา รัะหวั่างปุ่รัะเท่ศไท่ยกับปุ่รัะเท่ศ
ญี่ี�ปุ่่ �นมาเปุ่็นรัะยะเวัลาอ่ันยาวันาน ภายหลังจากท่ี�ค่ณีกอ่บกาญี่จน์                                                                                                       
เข�ารัับต�าแหน่งรััฐมนตรีั ซึ่ึ�งเป็ุ่นผู้้�หญิี่งเพยีงคนเดีียวัในคณีะรััฐมนตรีัขอ่ง
พลเอ่ก ปุ่รัะย่ท่ธ์์ จันท่รั์โอ่ชิา นายกรััฐมนตรัีคนท่ี� 29 ขอ่งปุ่รัะเท่ศไท่ย 
ในปุ่ี พ.ศ. 2550 เม้�อ่ครัั�งดี�ารังต�าแหน่งรััฐมนตรัีวั่าการักรัะท่รัวังการั
ท่่อ่งเที่�ยวัและกีฬา ไดี�อ่่ทิ่ศตนเพ้�อ่ส่งเสริัมควัามสัมพันธ์์อั่นดีีรัะหวั่าง
ปุ่รัะเท่ศไท่ยกับปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นโดียผู้่านการัท่่อ่งเท่ี�ยวัและกีฬา เชิ่น จัดี
งาน “อ่ย่ธ์ยา คิซึ่้น่า เอ่กิเดีง 2017” ซึ่ึ�งเปุ่็นกิจกรัรัมเฉลิมฉลอ่ง 130 ปุ่ี 
ควัามสมัพันธ์์การัท่ต้ไท่ย-ญี่ี�ปุ่่�น ท่ี�มชีิาวัไท่ยและชิาวัญี่ี�ปุ่่�นเข�าร่ัวัมมากกว่ัา 
1,800 คน นอ่กจากนี� ไดี�มอ่บควัามรั่วัมม้อ่ในงาน “เท่ศกาลรั�าวังบงโอ่
โดีรัิ” กิจกรัรัมแลกเปุ่ลี�ยนวััฒนธ์รัรัมรัะหวั่างไท่ย-ญีี่�ปุ่่�น ท่ี�มีขนาดีใหญี่่

ขอ่งปุ่รัะเท่ศไท่ยซึ่ึ�งมีผู้้ �
เข�ารั่วัมทั่�งชิาวัไท่ยและ
ชิาวัญี่ี�ปุ่่�นจ�านวันมากกว่ัา 
1 หม้�นคน จึงถ้อ่เปุ่็นผู้้�มี
บท่บาท่ส�าคัญี่ในการัส่ง
เสรัิมสายสัมพันธ์ ์อ่ันดีี
รัะหวั่างปุ่รัะเท่ศไท่ยกับ
ปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น

 ค่ณีกลินท่์ สารัสิน ไดี�รัับเครั้�อ่งรัาชิอิ่สรัิยาภรัณ์ี "The Order of 
the Rising Sun, Gold and Silver Star" ในฐานะปุ่รัะธ์านกรัรัมการั
หอ่การัค�าไท่ย ผู้้�ดีำรังตำแหน่งในรัะดีับส้งขอ่งภาคเศรัษฐกิจไท่ยและ
มีบท่บาท่สำคัญี่ในการัส่งเสรัิมสายสัมพันธ์์ท่างดี�านเศรัษฐกิจขอ่ง
ปุ่รัะเท่ศไท่ยและปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�น ในขณีะเดีียวักัน ในฐานะนายกสมาคม
ไท่ย – ญีี่�ปุ่่�น คณ่ีกลินท์่ ยงัมีผู้ลสำเรัจ็อั่นเป็ุ่นท่ี�ปุ่รัะจกัษ์ในการัแลกเปุ่ลี�ยน
ดี�านวัฒันธ์รัรัมรัะหวัา่งปุ่รัะเท่ศไท่ยกบัปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น ค่ณีกลนิท่ ์ไดี�ท่ำงาน
ปุ่รัะสานกบัหอ่การัค�าญี่ี�ปุ่่�นกรัง่เท่พฯ อ่ยา่งแนน่แฟุน้และคอ่ยรับัฟุงัควัาม
ต�อ่งการัขอ่งบริัษทั่เอ่กชินขอ่งญีี่�ปุ่่�นอ่ย้เ่ป็ุ่นปุ่รัะจำ อ่กีท่ั�งพยายามจัดีการั
กับสารัพันปุ่ัญี่หาให�กับบรัิษัท่เอ่กชินญี่ี�ปุ่่�นกวั่า 6,000 แห่งท่ี�ลงท่่นใน
ปุ่รัะเท่ศไท่ยในปัุ่จจบั่น พรั�อ่มท่ั�งยังมีบท่บาท่สำคัญี่ในการัส่งเสริัมสภาพ
แวัดีล�อ่มท่างธ์ร่ักิจให�กับบริัษทั่เอ่กชินญีี่�ปุ่่�นในปุ่รัะเท่ศไท่ย นอ่กจากนี�ใน
ฐานะนายกสมาคมไท่ย – ญี่ี�ปุ่่�น ไดี�อ่่ท่ิศตนเพ้�อ่ส่งเสรัิมควัามสัมพันธ์์อ่ัน
ดีีรัะหวั่างท่ั�งสอ่งปุ่รัะเท่ศผู้่านท่างดี�านวััฒนธ์รัรัม 
 สมาคมดีังกล่าวัในฐานะผู้้�ดี้แลหม้่บ�านญี่ี�ปุ่่�น จังหวััดีอ่ย่ธ์ยา ยังไดี�เรั่ง
บ้รัณีะซึ่่อ่มแซึ่มภ้มิท่ัศน์ในท่่กส่วันขอ่งพ้�นท่ี�ภายในหม้่บ�านญีี่�ปุ่่�นและไดี�
จดัีพธิ์เีปิุ่ดีหม่้บ�านญี่ี�ปุ่่�นหลังจากบ้รัณีะซ่ึ่อ่มแซึ่มแล�วัเสรัจ็ ในปีุ่ พ.ศ. 2560 
ซึ่ึ�งตรังกับ 130 ปุ่ี ควัามสัมพันธ์์การัท่้ตไท่ย-ญี่ี�ปุ่่�น ในโอ่กาสนี� สมเดี็จ
พรัะกนิษฐาธ์ิรัาชิเจ�ากรัมสมเดี็จพรัะเท่พรััตนรัาชิส่ดีา ฯ สยามบรัมรัาชิ
ก่มารัี  ท่รังเสดี็จ
พรัะรัาชิดี� า เนิ น
ไปุ่ยังพิธี์ดีังกล่าวั 
ซึ่ึ�งไดี �ถ้กจารัึกลง
ในปุ่รัะวััติศาสตรั์
แห่ง 130 ปุ่ี ควัาม
สั มพั น ธ์ ์ ก า รัท่้ ต
ไท่ย-ญี่ี�ปุ่่�น
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新年あけましておめでとうございます！

ห้�องเรียนำภาษาญี่่�ปุ�นำ 

ประเทศญี่่�ปุ�นำเปิดิรับนำักท่องเท่�ยวต่างชุาติอ่กครั�ง

โอะเมะเดิะโต
ขอต้อนรับสู่ห้องเรียนภัาษาญี่่�ปุ�นอ่กครั�ง สำาหรับครั�งน่�เป็นจิาก
ญี่่�ปุ�นเล่่มพเิศษ จิงึอยากขอแนะนำาคำาท่ึ�ใช่้ในโอกาสพเิศษ นั�นคอ่คำา
วั่า “โอะเมะเดัะโต” ครับ “โอะเมะเดัะโต” เป็นคำาทึ่�ใช่้แสดังควัามยินดั่ 
หมายถึึง ขอแสดังควัามยินดั่ดั้วัย ซึ�งปกติจิะใช่้ในรูปทึ่�สุภัาพกวั่าโดัยเติมคำาวั่า “โกะซะอิมะสุ” ตามหล่ังเป็น “โอะเมะเดัะโต 
โกะซะอิมะสุ” (おめでとうございます) มักใช่้ในการกล่่าวัแสดังควัามยินด่ัในควัามสำาเร็จิของอ่กฝ่�ายหรือใช้่พูดัในโอกาส
พิเศษทึ่�น่ายินดั่ต่างๆ เช่่น วัันปีใหม่ (ช่ินเน็น อะเคะมะช่ิเตะ โอะเมะเดัะโต โกะซะอิมะสุ (新年あけましておめでとうございま
す) สุขสันต์วัันปีใหม่) หรือ งานแต่งงาน (โกะ เค็กคง โอะเมะเดัะโต โกะซะอิมะสุ (ご結婚おめでとうございます) ขอแสดัง
ควัามดั่ทึ่�ทึั�งคู่ไดั้แต่งงานกัน) เป็นต้น

ชิินเน็น อะเคะมะชิิเตะ โอะเมะเดะโต โกะซะอิมะสุุ 

 ส่วันท่ี�มาขอ่งคำวั่า “โอ่ะเมะเดีะโต” นั�นมีอ่ย้่หลายท่ฤษฎีดี�วัยกัน แต่หลักๆแล�วัเชิ้�อ่วั่ามาจากคำวั่า “เมะเดีะไต”                                
(めでたい) หรั้อ่ท่ี�ส่ภาพกวั่าค้อ่ “โอ่ะเมะเดีะไต” (おめでたい) ซึ่ึ�งเปุ่็นคำค่ณีศัพท่์หมายถึง น่ายินดีี เปุ่็นมงคล (แต่คำวั่า 
“โอ่ะเมะเดีะไต” บางครัั�งก็ใชิ�ในควัามหมายเสียดีสีหมายถึง คนที่�มอ่งโลกในแง่ดีีเกินไปุ่หรั้อ่คนที่�ซ้ึ่�อ่จนเซึ่่อ่ จึงต�อ่งรัะวัังใน
การัใชิ�ดี�วัยครัับ)
 นอ่กจากนี� คำวั่า “โอ่เมะเดีะโต” และ “โอ่ะเมะเดีะไต” ยังถ้อ่เปุ่็นคำมงคล จึงมีการัเชิ้�อ่มโยงเสียงอ่่านขอ่งคำนี�กับสิ�ง
ต่างๆ โดียเฉพาะอ่าหารั เพ้�อ่สรั�างควัามเปุ่็นมงคลดี�วัย ยกตัวัอ่ย่างเชิ่น ขนมญี่ี�ปุ่่�นชิ้�อ่ โอ่ะเมะเดีะโต (御目出糖) ซึ่ึ�งท่ำจาก
ข�าวัผู้สมกับถั�วัแดีง หรั้อ่อ่ย่างการันิยมกินปุ่ลาไท่ (หรั้อ่ท่ี�บ�านเรัาชิอ่บเรัียกกันวั่าปุ่ลากรัะพงแดีงญี่ี�ปุ่่�น) ในวัันพิเศษ ซึ่ึ�งพ�อ่ง
กับคำวั่า “ไต” ใน “โอ่เมะเดีะไต” นั�นเอ่งครัับ
 ส่ดีท่�ายนี� อ่าจจะชิ�าไปุ่ซึ่ักนิดีหนึ�ง แต่ขอ่กล่าวัคำนี�กับท่่กท่่านเปุ่็นการัปุ่ิดีท่�ายครัับ

 เปุ่็นเวัลากวั่า 2 ปุ่ี นับตั�งแต่ปุ่ี พ.ศ. 2563 ท่ี�ปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นเพิ�มมาตรัการัในการัเดีินท่างเข�าปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นอ่ันเปุ่็นผู้ลจากการัแพรั่รัะบาดีขอ่งเชิ้�อ่ไวัรััสโคโรันา
สายพันธ์่์ใหม่ 2019 (covid-19) 
 ตั�งแต่วัันท่ี� 11 ต่ลาคม พ.ศ. 2565 เปุ่็นต�นไปุ่ รััฐบาลญี่ี�ปุ่่�นไดี�กลับมาดีำเนินมาตรัการัยกเวั�นวัีซึ่่าสำหรัับเข�าปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นอ่ีกครัั�ง โดียมี 68 ปุ่รัะเท่ศและเขต
การัปุ่กครัอ่งท่ั�วัโลก รัวัมถึงปุ่รัะเท่ศไท่ย ไดี�รัับมาตรัการัยกเวั�นวัีซึ่่าในครัั�งนี� สำหรัับชิาวัไท่ยท่ี�จะเดีินท่างไปุ่เย้อ่นปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�นรัะยะสั�นไม่เกิน 15 วััน สามารัถ

เดีินท่างไดี�โดียไม่ต�อ่งขอ่วัีซึ่่า สำหรัับเง้�อ่นไขในการัเดีินท่างเข�าปุ่รัะเท่ศญี่ี�ปุ่่�น (ข�อ่ม้ล ณี วัันท่ี� 11 ต่ลาคม พ.ศ. 2565) 
ให�แสดีงหนังส้อ่รัับรัอ่งการัฉีดีวััคซึ่ีน จำนวัน 3 เข็ม (วััคซึ่ีนท่ี�อ่งค์การัอ่นามัยโลก (WHO) รัับรัอ่งให�ใชิ�ในกรัณีีฉ่กเฉิน) 
หร้ัอ่ ใบรัับรัอ่งผู้ลตรัวัจโควัิดี-19 (ใบรัับรัอ่งผู้ลตรัวัจโควัิดี-19 ท่ี�เปุ่็นลบภายใน 72 ชิั�วัโมงก่อ่นเดีินท่างอ่อ่กจาก
ปุ่รัะเท่ศ) ก่อ่นอ่อ่กจากปุ่รัะเท่ศไท่ยเพ้�อ่เดิีนท่างเข�าปุ่รัะเท่ศญีี่�ปุ่่�น นอ่กจากนี� ต�อ่งลงท่ะเบียนล่วังหน�าเกี�ยวักับขั�น
ตอ่นการัตรัวัจโรัคในเวั็บไซึ่ต์ Visit Japan Web 
  สำหรัับรัายละเอ่ียดีเพิ�มเติม สามารัถอ่่านไดี�จากเวั็บไซึ่ต์ขอ่งสถานเอ่กอ่ัครัรัาชิท่้ตญี่ี�ปุ่่�น : https://www.
th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html

เพียงแสกน QR Code ดี�วัยกล�อ่งขอ่งโท่รัศัพท่์
ม้อ่ถ้อ่ ท่่านก็สามารัถอ่่านวัารัสารัจากญี่ี�ปุ่่�นใน
รั้ปุ่แบบไฟุล์ PDF

อ่่านวารสารจากญ่ี่�ปุ่่� นย้้อ่นหลัังผ่่าน QR Code

https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_th/index.html


