
 

       วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 

 

ค ำน ำ 

ฮะจิเมะมาชิเตะ (สวสัดีครับ) ผมอาจเคยมีโอกาสได้พบท่านมาก่อนแล้ว แตก็่ขออนุญาตแนะน า

ตวัอีกครัง้ ณ ท่ีนี ้ผมช่ือ ชิเกะคะสุ ซะโต เร่ิมด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทยเม่ือ 

เดือนพฤศจิกายน ปีท่ีผ่านมา เอกสาร ฉบบันี ้เป็นสารจากเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นฉบบัแรก ผมหวงัว่าท่านจะ

กรุณาอา่นข้อความนีจ้นถึงสดุท้ายด้วยครับ  

นบัถึงขณะนี ้ผมเข้ารับต าแหนง่เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทยเป็นเวลาประมาณ 3 เดือน 

รู้สึกได้อย่างแท้จริงว่าความสมัพนัธ์ของทัง้สองประเทศแน่นแฟ้นเป็นอย่างยิ่ง จากการมีโอกาสได้พบปะ

บคุคลหลายๆท่านทัง้ชาวไทยและชาวญ่ีปุ่ นในหลากหลายวงการ ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยและ

ประเทศญ่ีปุ่ นนัน้ยาวนานมากกวา่ 600 ปี ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาความสมัพนัธ์ของทัง้สองประเทศได้ถัก

ร้อยกันไว้ด้วยการเจริญพระราชไมตรีท่ีงดงามระหว่างพระราชวงศ์ของทัง้สองประเทศ และความสมัพนัธ์

ทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งท่ีน่าประทบัใจเป็นอย่างยิ่งมากไปกว่านัน้ คือการแลกเปล่ียน”เพ่ือทัง้สองประเทศ” 

ในทกุระดบัอยา่งกว้างขวาง 

มีตวัอยา่งหนึง่ซึง่ผมได้ยินมาเม่ือไม่นานมานีว้่า คณุเบิร์ด 

(ธงไชย แมคอินไตย) นักร้องและนักแสดงขวัญใจชาวไทย ได้

เดนิทางไปเยือนประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือเข้าร่วม “เทศกาลหิมะเมืองซปั

โปะโระ ครัง้ท่ี 64” และชมตุ๊กตาแกะสลกัจากหิมะเป็นรูปของคณุ

เบิร์ดท่ีจัดแสดงในงานเทศกาลนีร้ะหว่างวนัท่ี 5 -11 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2556 ด้วย เม่ือกล่าวถึงคณุเบิร์ดแล้ว ผมยังรู้สึกประทับใจ

เป็นอยา่งมาก เพราะหลงัจากเกิดเหตกุารณ์ภยัพิบตัิครัง้ใหญ่ทางฝ่ังตะวนัออกของประเทศญ่ีปุ่ น คณุเบิร์ด

ยงัได้ร้องเพลง ”อีกไมน่าน” ในโครงการความชว่ยเหลือประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนีท้ราบขา่วมาวา่ วงนกัร้อง 

หญิงของประเทศญ่ีปุ่ น “Berryz Kobo” ซึ่งน าเพลงท่ีได้รับความนิยมอย่างสงูของคณุเบิร์ด คือ เพลง“To 

Much, So Much, Very Much” เป็นเนือ้ร้องภาษาญ่ีปุ่ น จะเดนิทางมาแสดงคอนเสิร์ตท่ีประเทศไทยอีกครัง้

ในเดือนมีนาคมนี ้ 

เทศกาลหิมะเมืองซปัโปะโระ ครัง้ที ่58 พ.ศ. 2550 

(รูปแกะสลกัพระทีน่ ัง่จกัรีมหาปราสาท) 



ในด้านกีฬา มีการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่ นกนัอย่างแพร่หลาย ผมขอเล่า

เร่ืองสว่นตวัให้ทราบวา่ ท่ีจริงแล้ว ช่ือคนไทยท่ีผมจ าได้คนแรกคือ โผน ก่ิงเพชร นกัมวยชาวไทยผู้ มีช่ือเสียง

ท่ีครองแชมป์มวยโลกรุ่นฟลายเวท เป็นท่ีรู้จกักันในวงการมวยญ่ีปุ่ น ก่อนท่ี ไฟท์ติง้ ฮาราดะ นกัมวยชาว

ญ่ีปุ่ นจะมีโอกาสได้ครองแชมป์โลกถัดมาในปี เม่ือตลุาคม พ.ศ. 2505 ในบรรดาบุคคลท่ีผมรู้จกั โผน ก่ิง

เพชรเป็นคนไทยคนแรกท่ีผมรู้จกั และรู้สึกว่าเท่ห์ ท าให้ผมมีความคิดว่าคนไทยเป็นคน “เท่ห์มาก” เม่ือวนั

ก่อนผมได้มีโอกาสชม บวัขาว ป.ประมขุ นกัมวยไทยในการแข่งขนัชกมวยไทยไฟต์ท่ีกรุงเทพฯ ผมยงัเห็นว่า

บัวขาวก็ “เท่ห์มาก” เช่นกัน หลังจากท่ีผมเข้ารับต าแหน่งท่ีประเทศไทยได้ไม่นาน มีการจัดแข่งขัน          

ฟตุซอลโลก ผมมีโอกาสไปชมการแขง่ขนัของทีมชาติญ่ีปุ่ น 2 นดั นอกจากนีแ้ล้ว ฟุตบอลเจลีกและฟุตบอล

ไทยพรีเมียร์ลีกได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนกัน และยงัคงมีการแลกเปล่ียนกันอย่าง

ตอ่เน่ือง การแลกเปล่ียนด้านกีฬาและวฒันธรรมยงัสามารถด ารงตอ่ไปและสร้างความรู้สึกร่วมกนัได้ แม้จะ

มีภาษาท่ีแตกต่างกัน นบัเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่ายิ่ง ผมเช่ือมัน่ว่ากีฬาจะช่วยพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์

ระหวา่งญ่ีปุ่ นและไทยให้แนบแนน่ยิ่งขึน้ 

 

 กำรเยือนประเทศไทยของ ฯพณฯ นำยชินโสะ อำเบะ นำยกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น  

 ในช่วงต้นปีได้มีกิจกรรมใหญ่ในการแลกเปล่ียน

ระหว่างไทยและญ่ีปุ่ น ภายหลังจากการตัง้คณะรัฐบาล

ใหม่เม่ือปลายปีท่ีแล้วได้ไม่นานนัก เม่ือเดือนมกราคมท่ี

ผ่านมาหลงัจากเข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ฯพณฯนาย

ชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ได้เดินทางมาเยือน

ประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสามประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ส าหรับการเยือนในครัง้นัน้ นบัเป็นหนึ่ง

ในจดุมุง่หมายท่ีส าคญัของการแลกเปล่ียนด้านการตา่งประเทศ ตามนโยบายเพ่ือการส่งเสริมความสมัพนัธ์

ท่ีดี และความร่วมมือให้แนน่แฟ้นกบัประเทศตา่งๆในทวีปเอเชียท่ีอยู่ใกล้ประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้ประเทศ

ญ่ีปุ่ นได้มีบทบาทร่วมใน “ศนูย์กลางแหง่ความเจริญเติบโต” ในศตวรรษท่ี 21  ซึ่งมีบริษัทญ่ีปุ่ นจ านวนมาก

ได้เติบโตและมีส่วนร่วมในความเจริญรุ่งเรืองกับประเทศไทย ซึ่งอยู่ในฐานะประตสูู่ภูมิภาคเอเชีย ฉะนัน้

หลงัจากท่ี ฯพณฯ นายชินโสะ อาเบะได้เข้ารับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงตดัสินใจเดินทางมาเยือนประเทศ

ไทย ซึง่เป็นหนึง่ในประเทศแหง่การเยือนตา่งประเทศครัง้แรก 

ภาพจากส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรีญี่ปุ่ น 



 ประเทศไทยมีชาวญ่ีปุ่ นพ านักอยู่จ านวนประมาณ 5 หม่ืน

คน มีบริษัทญ่ีปุ่ นเข้ามาลงทุนเป็นจ านวนมาก อยู่ในสถานภาพท่ี

ส าคญัต่อห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี ้ในด้านภูมิรัฐศาสตร์ ประเทศ

ไทยตัง้อยู่ท่ีใจกลางของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อยู่ในฐานะ

ประเทศท่ีมีความส าคัญต่อภูมิภาคนี ้ ประเทศไทยถือเป็นหุ้ นส่วน

ทางยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัส าหรับประเทศญ่ีปุ่ น    

การเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นแสดงให้เห็นถึงการให้

ความส าคญัแก่ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย

ด้วย ในฐานะท่ีเป็นเอกอัครราชทูตประจ าประเทศไทย ถือเป็นเร่ือง

นา่ยินดีเกินความคาดหมาย และประการส าคญัยิ่งคือผมรู้สกึซาบซึง้และปลาบปลืม้ในพระมหากรุณาธิคณุ

ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯได้ทรงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ฯพณฯ นายชินโสะ อาเบะ

นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รวมถึงไมตรีจิตมิตรภาพจาก ฯพณฯนางสาว ยิ่งลกัษณ์     

ชินวตัร นายกรัฐมนตรีไทย คณะรัฐบาล และประชาชนชาวไทยทกุคน  

 

กำรประชุมระหว่ำงผู้น ำไทย-ญ่ีปุ่น 

ในการประชมุระหวา่งผู้น าไทย-ญ่ีปุ่ น เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม ท่ีผา่นมา นายกรัฐมนตรีทัง้สองได้

หารือกนัในประเดน็หลกัตา่งๆ ดงันี ้

(1) ในฐานะของประเทศท่ีมีค่านิยมพืน้ฐานร่วมกันในด้านประชาธิปไตย ระบบเศรษฐกิจการตลาด 
อีกทัง้มีผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจ ทัง้สองประเทศจะพัฒนาความเป็น “หุ้ นส่วนทาง
ยทุธศาสตร์” ในทกุๆด้าน เชน่ เศรษฐกิจ ความมัน่คง การแลกเปล่ียนบคุลากร เป็นต้น 

(2) การท่ีประเทศญ่ีปุ่ นมีส่วนร่วมทัง้ในการน าข้อตกลงด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจมาด าเนินการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์โดยราบร่ืน  และการสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น   รถไฟความเร็วสูง 
ดาวเทียมสงัเกตการณ์ เป็นต้น ระดบัความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจของทัง้สองประเทศจะพฒันา
แนน่แฟ้นขึน้ไปอีก ท่ีส าคญัคือการท าให้ทัง้สองประเทศเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกนั 

(3) ในขณะท่ีสภาพแวดล้อมทางยทุธศาสตร์ของภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมีความเปล่ียนแปลงอย่างมาก 
ความร่วมมือระหว่างกันจะไม่ด าเนินไปเพียงเพ่ือแก้ปัญหาระดบัภูมิภาคระหว่างสองประเทศ
เทา่นัน้ แตย่งัรวมไปถึงระดบัภมูิภาคเอเชียตะวนัออกอีกด้วย  

(4) เน่ืองในโอกาสท่ีปีนีเ้ป็นวาระครบรอบ 40ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมือของอาเซียน-ญ่ีปุ่ น จะ
ได้มีการพฒันาความสมัพนัธ์ระหว่างอาเซียน-ญ่ีปุ่ นยิ่งขึน้ไปอีก มีการจดัการประชมุสดุยอดผู้น า 

ภาพจากส านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรีญี่ปุ่ น 

 



อาเซียน-ญ่ีปุ่ น ณ ประเทศญ่ีปุ่ น ในเดือนธนัวาคมปีนี ้
 

“หลักปฏิบัตทิำงกำรทูต 5 ประกำรต่ออำเซียน” 

      ฯพณฯ นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ยงัได้ตัง้เป้าหมายมุง่สู่ความเจริญรุ่งเรือง ผลจาก

การด าเนินตามคา่นิยมสากล อนัได้แก่ เสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน หลกันิตธิรรม และ

เครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เพ่ือรักษาสนัตภิาพและความรุ่งเรืองของภมูิภาค จากการเยือนหลาย

ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

ประเทศญ่ีปุ่ นได้ประกาศ “หลกัปฏิบตัิทางการทูต 5 ประการต่ออาเซียน” ดงัท่ีจะเรียนให้ทราบ

ต่อไป เพ่ือเป็นแนวทางแห่งวัตถุประสงค์ส าหรับผู้น าทุกประเทศจะก้าวเดินไปพร้อมกัน ในฐานะท่ีเป็น

ประเทศหุ้ นส่วนท่ีเท่าเทียมกันกับอาเซียน โดยเฉพาะในด้านการแลกเปล่ียนของเยาวชน ฯพณฯ นาย       

ชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น ได้น าโครงการ “JENESYS (แผนการแลกเปล่ียนเยาวชนเอเชีย

ตะวันออกศตววรษท่ี 21)” ท่ีได้ริเร่ิมตัง้แต่ปี ค.ศ. 2007 กลับมาด าเนินการอีกครัง้ มีการประกาศให้

ด าเนินการตอ่เน่ืองการแลกเปล่ียนเยาวชนจ านวนถึง 3 หม่ืนคน ระหว่างญ่ีปุ่ นและหลายประเทศในเอเชีย

รวมถึงอาเซียนด้วย 

“หลกัปฏิบตัทิางการทตู 5 ประการตอ่อาเซียน” ประกอบด้วย:  

(1) ร่วมมือพร้อมกับประเทศในอาเซียน เพ่ือมุ่งสู่การเผยแพร่และการยอมรับค่านิยมสากล อนัได้แก่ 
เสรีภาพ ระบอบประชาธิปไตย สิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน เป็นต้น 

(2) ท้องทะเลเป็นสมบตัิสาธารณะซึ่งควรเปิดโดยเสรี ภายใต้การคุ้มครองโดยกฎหมายมิใช่ก าลงั ทุก
ประเทศในอาเซียนต้องร่วมกันปกป้องข้อเท็จจริงนีอ้ย่างเต็มก าลัง และญ่ีปุ่ นเห็นด้วยกับการท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความส าคญักบัเอเชีย   

(3) สนบัสนนุการค้า การลงทนุ การเคล่ือนย้ายของวสัด ุบคุลากร เงินตรา และการบริการ เป็นต้น โดย
ผ่านเครือข่ายทางเศรษฐกิจหลากหลาย อันจะน าพาเศรษฐกิจญ่ีปุ่ นให้ฟื้นคืนตัวอีกครัง้ และ
เจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกบัหลายประเทศในอาเซียน 

(4) สนบัสนนุวฒันธรรมท่ีหลากหลายของเอเชีย และปกป้องรักษาประเพณีไปพร้อมๆกนั 

(5) ให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันในการแลกเปล่ียนของเยาวชนผู้ เป็นอนาคตของชาติ และส่งเสริม
ความเข้าใจอนัดีของทัง้สองฝ่าย 
 
 
 



สุดท้ำยนี ้“สำนต่อสำยสัมพันธ์ก้ำวไกล ไทย-ญ่ีปุ่น” 

นบัเป็นเวลาเกือบ 70 ปี หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ประเทศญ่ีปุ่ นมีส่วนร่วมในการให้ความร่วมมือ

ในการสร้างสนัตภิาพและความรุ่งเรืองของประชาคมโลก โดยเฉพาะเอเชียมาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นท่าที

ของประเทศญ่ีปุ่ นท่ีมีตอ่ประชาคมโลกตัง้แตใ่นอดีต และนบัจากนีไ้ปก็ยงัคงไมมี่การเปล่ียนแปลง 

ผมทราบมาว่า เม่ือครัง้ท่ีสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 ได้น าเอานวนิยายช่ือดงัเร่ือง “คู่กรรม” 

ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับโศกนาฎกรรมความรักของทหารญ่ีปุ่ น “โกโบริ” และสตรี

ไทยช่ือ “อังศุมาลิน” มาสร้างเป็นละครโทรทัศน์เม่ือปี ค.ศ. 1990 โดยมีคุณ

เบิร์ด ธงไชย รับบทน าเป็น “โกโบริ” ครัง้แรก ส่งผลให้เรตติง้พุ่งสูงถึง 40% 

ตอ่มาในปี ค.ศ. 1995 ได้ผลิตเป็นภาพยนตร์ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากด้วย 

ในปัจจุบันบริษัทในเครือของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ก็ก าลังน าบท

ประพันธ์มาสร้างเป็นภาพยนตร์เร่ือง “คู่กรรม” ใหม่อีกครัง้หนึ่ง โดยได้

นกัแสดงวยัรุ่นท่ีโด่งดงัท่ีสุดในเมืองไทย คณุณเดชน์ คกิูมิยะ มารับบทแสดง

น า มีก าหนดจะเสนอฉายทัว่ประเทศในชว่งสงกรานต์เดือนเมษายนปีนี ้ 

นอกจากนี ้สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอสก็ก าลงัสร้างละครโทรทศัน์เร่ือง “บุญผ่อง” จากเร่ืองจริงใน

การสร้างทางรถไฟสายมรณะในชว่งสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ซึง่จะออกอากาศตัง้แตเ่ดือนเมษายนเชน่กนั 

    ส าหรับเราชาวญ่ีปุ่ น สงครามครัง้ท่ีผ่านมาถือได้ว่าเป็นเร่ืองจริงทางประวตัิศาสตร์ท่ีไม่สามารถลืม

เลือนได้ อีกทัง้เป็นสิ่งท่ีไม่อาจรังสรรค์แปรเปล่ียนให้ดสูวยงามได้แตอ่ย่างใด แตใ่นขณะเดียวกนั ผมคิดว่า

เราควรท่ีจะน า “ประวตัศิาสตร์ด้านลบ” นัน้มาเป็นบทเรียน เพ่ือท่ีจะมุ่งมัน่สร้างอนาคตท่ีก้าวไปสู่สนัติภาพ 

จึงหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนชาวไทยและญ่ีปุ่ น ท่ีได้ชมภาพยนตร์และละครโทรทศัน์ดงักล่าว ท่ีอ้างถึง

เร่ืองราวเก่ียวกับสงครามครัง้ท่ีผ่านมา จะเติบโตขึน้เป็นผู้ มีวุฒิภาวะท่ีมีความรับผิดชอบภาระในการ

เสริมสร้างสนัตภิาพ และความรุ่งเรืองของภมูิภาคและประชาคมโลกสืบไป 

       ผมเช่ือมั่นว่า ความสัมพันธ์ญ่ีปุ่ น-ไทยซึ่งได้รับการท านุบ ารุงสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพมาโดย

ตลอด จะก้าวไกลไปสู่ระดบัท่ีสมบูรณ์มากขึน้ ส าหรับตวัผมเองนัน้จะเพียรพยายามท่ีจะมีส่วนร่วมในการ

สง่เสริมและกระชบั“สายสมัพนัธ์แห่งมิตรภาพ” รวมถึงความเข้าใจอนัดีระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศ

ไทยให้แนน่แฟ้นยิ่งขึน้ โดยต้องขอรับความร่วมมืออนัมีคา่ซึง่ไมเ่คยเปล่ียนแปลงจากทกุทา่นด้วย 

ธงไชย แมคอินไตย 



สุดท้ายนี ้ผมมีข่าวส าคญัอีกหนึ่งเร่ืองท่ีใคร่เรียนให้ทราบ คือ เม่ือ

วนัท่ี 1 เดือนกุมภาพนัธ์ท่ีผ่านมา ได้มีการประกาศผลรางวลัมงังะ(การ์ตนู)

นานาชาต ิปรากฎวา่ผลงานของนกัเขียนการ์ตนูชาวไทยได้รับรางวลัชนะเลิศ 

(Golden Award) รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 (Silver Award) และรางวลั

รองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 (Bronze Award) รวมทัง้สิน้ 3 รางวลั อาจกล่าวได้ว่า

ในโลกของมงังะ (การ์ตนู) นัน้ ประเทศไทยนบัว่าเป็นประเทศท่ีก้าวหน้าท่ีสดุ

เลยก็วา่ได้ 

ผมขอโอกาสอ านวยพรให้ปีนีน้ าพาแต่สิ่งท่ีดีงามมาสู่ทุกท่าน  และ

ทัง้ประเทศญ่ีปุ่ น-ประเทศไทยมีความผาสกุทัว่กนั 

 

 

 

 

 

                                                     ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

              ชิเกะคะส ุซะโตะ           

           เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย 

               

 

 

 

  

ภาษาไทยยากจงัครับ พออายมุาก

ขึน้ ก็จ าไม่คอ่ยได้ซกัที 

ผลงานมังงะ (กา ร์ ตูน) เ ร่ือง      

”แว่วกร่ิงกงัสดาล”ได้รับรางวลั

ชนะ เ ลิ ศจากกา รป ระกวด

รางวลัมงังะ(การ์ตูน)นานาชาติ  

 


