
 

        วนัท่ี 10 ตลุาคม พ.ศ. 2556 

 

ปัจจบุนัเป็นยคุดจิิตอล ผมจงึขอสง่จดหมายมาถึงทกุทา่นในรูปแบบอนาล็อก เป็นจดหมาย

ฉบบัท่ี 2 หลงัจากผมเดินทางมาถึงประเทศไทย หากส่งจดหมายในรูปแบบดิจิตอล เพียงเห็นแค่

หวัข้ออยา่งเดียว ก็อาจจะถกูลบทิง้ไปได้ แตถ้่าเป็นรูปแบบอนาล็อก ผมก็หวงัอย่างยิ่งว่า ทกุท่านจะ

เปิดซองจดหมายและอา่นเนือ้หาสาระหลากหลายในจดหมายฉบบันี ้

 

 ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาตไิทยชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่ง
เอเชีย   
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศ

ญ่ีปุ่ นแนน่แฟ้นตอ่กนัเสมอมา ในช่วงไม่ก่ีเดือนมานี ้ได้มี

การแลกเปล่ียนความสัมพันธ์ท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง

หลายประการจนนบัไม่ถ้วน ในฐานะของเอกอคัรราชทตู

ญ่ี ปุ่ น  ผ มคว รจ ะ เ ร่ิ ม ต้ นพูด ถึ ง ก า ร แลก เป ล่ี ยน

ความสัมพันธ์ในระดบัสูง ดังเช่น ทางด้านการเมืองใช่

ไหมครับ หากแต่เร่ืองเหล่านัน้มีอยู่มากมาย และโดย

ส่วนตัวแล้วผมเป็นแฟนกีฬา ผมจึงขอเร่ิมเร่ืองท่ีผมมี

ความประทบัใจท่ีสดุก่อนครับ  

ในเดือนกนัยายนท่ีผา่นมา ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาตไิทยชนะทีมชาตญ่ีิปุ่ น และครองต าแหน่ง

ชนะเลิศในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียจัดขึน้  ณ จังหวัดนครราชสีมา ทีม

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาตญ่ีิปุ่ นนัน้ได้รับเหรียญทองแดง ในการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเกมส์ ณ กรุงลอนดอน 

และอยูใ่นระดบัต้นๆของอนัดบัโลก ด้วยความสตัย์จริงผมไมเ่คยคาดคดิมาก่อนเลยว่าทีมวอลเลย์บอลหญิง

ทีมชาติญ่ีปุ่ นจะพ่ายแพ้ในการแข่งขนัครัง้นี ้แตอ่ย่างไรก็ตามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แสดงให้

ประจกัษ์ถึงความมุ่งมัน่ ทุ่มเทเพ่ือชยัชนะในการแข่งขนัในโอกาสนี ้ผมรู้สึกเสียดายอย่างยิ่งท่ีไม่มีโอกาส

เดนิทางไปร่วมชมการแขง่ขนัด้วย ชยัชนะในการแข่งขนัมิใช่เพียงแตเ่ป็นการแข่งขนัแคค่วามแข็งแกร่ง และ

ทกัษะตวัตอ่ตวัของนกักีฬาเท่านัน้ ทีมเวิร์กของทีมชาติไทย ประกอบกบัเสียงเชียร์ของผู้ เข้าชมจ านวนมาก

การแข่งขนัวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครัง้ที ่17  

เอือ้เฟ้ือภายโดย หนงัสือพิมพ์มติชน 



ในสนามในวนันัน้ ส่งผลต่อการได้รับต าแหน่งชนะเลิศในการแข่งขนั การรวมพลงัไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจ 

หรือทางด้านการเมืองนัน้สามารถน าไปสู่การขับเคล่ือนท่ียิ่งใหญ่ได้ในเดือนหน้า จะมีการแข่งขัน

วอลเลย์บอลหญิงในระดบันานาชาติ ณ กรุงโตเกียว การแข่งขนักนัระหว่างทีมไทยและทีมญ่ีปุ่ น นบัจากนี ้

ไปจะยิ่งสร้างความสนกุสนานและนา่ตดิตามยิ่งขึน้  

 

 กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ได้รับสิทธ์ิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์  
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ผมคิดว่าทัง้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ

ไทย และ คณุรัชนก อินทนนท์ นกักีฬาแบดมินตนัหญิงของไทย ต้อง

ก้าวไปสู่สนามแข่งขันอันสูงสุดในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอย่าง

แน่นอน เม่ือเดือนท่ีแล้วคณะกรรมการโอลิมปิกสากลได้ประกาศว่า 

กรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่ น ได้รับสิทธ์ิเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

โอลิมปิกเกมส์ และ พาราลิมปิกเกมส์ ในปี ค.ศ. 2020 ท่ีประเทศญ่ีปุ่ น

ในวันนัน้ ถึงแม้จะเป็นเวลาดึกด่ืนก็ตาม ผู้คนจ านวนมากนั่งชมการ

ถ่ายทอดการประกาศผลคดัเลือกทางโทรทศัน์ไปพลางส่งเสียงเชียร์ไป

พลาง หลังจากได้รับทราบผลการคัดเลือกให้ได้รับสิทธ์ิ ผมได้รับ

ข้อความแสดงความยินดีจากคนไทยจ านวนมาก ผมจึงขอแสดงความขอบคณุมา ณ ท่ีนีด้้วย นบัจากนีไ้ป

อีก 7 ปี การแข่งขนักีฬาท่ียิ่งใหญ่จะจดัขึน้ ในประเทศญ่ีปุ่ นซึ่งได้เร่ิมสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้ว พิธีเปิด

ก าหนดจะมีขึน้ในวนัท่ี 24 กรกฏาคมในฤดรู้อน ค.ศ. 2020  ขอให้ทกุท่าน ติดตามตามก าหนดการดงักล่าว

ด้วย   

 

 เศรษฐกิจญ่ีปุ่น 
การแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ ณ กรุงโตเกียวเคยจดัขึน้ในปี ค.ศ. 1964 

ซึ่งเป็นระยะเวลาท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเติบโตอย่างมาก ในช่วงเวลานัน้ซึ่ง

ตรงกบัการจดัการแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์ รถไฟความเร็วสงูชินคนัเซน

ระหว่างโตเกียว-โอซาก้าได้เปิดให้บริการด้วยเช่นกัน หลังจากนัน้ 

รถไฟความเร็วสูงชินคันเซนได้ขยายเครือข่ายออกไปทั่วประเทศ

โตเกียวโอลิมปิกเกมส์ ค.ศ.2020 

 

รถไฟความเร็วสูง”ชินคนัเซน” 

เอือ้เฟ้ือภาพโดย JNTO 

 



ญ่ีปุ่ น นบัตัง้แต่เปิดให้บริการมานาน 49 ปี ไม่เคยมีอุบตัิเหตรุ้ายแรงจนท าให้ผู้ โดยสารเสียชีวิตแม้แตค่รัง้

เดียว ได้รับความเช่ือถือและการประเมินคา่ในฐานะระบบการคมนาคมท่ีมีความปลอดภยัอย่างสงูสดุ และ

มีรับบทบาทท่ียิ่งใหญ่ในระหว่างการพฒันาของเศรษฐกิจญ่ีปุ่ น นอกจากนี ้รถไฟรางเดียวมุ่งสู่สนามบิน

ฮาเนดะ ก็ได้เร่ิมเปิดให้บริการในปี ค.ศ. 1964 เช่นกัน แน่นอนว่า เม่ือพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GNP) ตอ่ 1 คน ระดบัเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนั สูงกว่าประเทศญ่ีปุ่ นในเวลานัน้ 

ผมยงัระลึกถึงความทรงจ าในวยัเด็กได้ว่าขณะนัน้ ท่ีกรุงโตเกียวเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวา เช่นเดียวกับ

ประเทศไทยในปัจจบุนั 

 หลังจาก ประเทศญ่ีปุ่ นประสบความส าเร็จในความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ภาวะ

เศรษฐกิจฟองสบู่ได้เกิดขึน้ในช่วงเวลาท่ียาวนาน สร้างความเสียหายจากภาวะเศรษฐกิจท่ีซบเซา ใน

ปัจจุบนัภายใต้การปกครองของฯพณฯนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ น หรือท่ีเรียกว่านโยบาย “อา

เบะโนมิกส์” ท่ีส่งเสริมกิจกรรมและการเกิดใหม่ของระบบเศรษฐกิจ ท่ีผลลพัธ์ดงักล่าวได้ปรากฏให้เห็น

ในตอนนี ้ และอาจกล่าวได้ว่า การได้รับสิทธ์ิเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัโอลิมปิกเกมส์จะเป็นตวัผลกัดนั

ระบบเศรษฐกิจ ด้วยสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี ้ เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคมนี ้ฯพณฯ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี

ญ่ีปุ่ น ได้ประกาศเพิ่มอตัราภาษีมลูคา่เพิ่มซึ่งจะเร่ิมใช้ตัง้แตฤ่ดใูบไม้ผลิปีหน้าเป็นต้นไป เน่ืองจากมีโอกาส

ความเป็นไปได้ของการเตบิโตทางด้านเศรษฐกิจและสนบัสนนุการสร้างรายได้ จึงเร่ิมประกาศอย่างชดัเจน

ท่ีจะสง่เสริมการเกิดใหมแ่ละกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

 

 Womenomics 

ในส่วนแรกได้กล่าวถึง “Abenomics” ไปแล้ว แต่

ส าหรับค าว่า “Womenomics” พอจะรู้จกักันบ้างไหมครับ 

นั่นก็คือ การตระหนักถึงความส าคัญในการส่งเสริมให้

ผู้หญิงญ่ีปุ่ นก้าวขึน้มาข้างหน้าในสังคมอย่างเป็นรูปธรรม 

ซึ่งจะท าให้อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงขึน้ ในปัจจุบนั 

รัฐบาลของ ฯพณฯนาย ชินโช อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นได้

ด าเนินนโยบายซึ่งให้ความส าคัญเร่ือง “การสร้างสังคมท่ี

บทบาทของสตรีเปล่งประกาย” โดยด าเนินการตามหลกัของ 

ฯพณฯนายชินโซ อาเบะ กล่าว ณ ทีป่ระชมุสมชัชาใหญ่

แห่งสหประชาชาติ  

เอือ้เฟ้ือภาพโดย Cabinet Public Relations 

 



“womenomics”  ไปพร้อมๆกับ “Abenomics”  ซึ่ ง ไม่ เ พียงแต่จะเป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ภายในประเทศเท่านัน้ หากแตใ่นประชาคมโลกเอง การอทุิศตนเพ่ือส่วนรวมในแนวทางนี ้ถือเป็นการวาง

พืน้ฐานของเสาหลกัส าคญัในด้านความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  

  ฯพณฯนาย ชินโช อาเบะ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่ นยงัได้กลา่วถึงเร่ืองนีเ้ป็นประเดน็ส าคญัในค าปราศรัย 

ซึง่กล่าวไว้ ณ ท่ีประชมุสมชัชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ จากประสบการณ์ของผมในประเทศไทย ผู้หญิงได้

แสดงบทบาทอยา่งแข็งขนัยิ่งในทกุสาขา รวมถึง ฯพณฯ นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีด้วย และ

ทราบมาว่ารัฐบาลไทยยงัได้มุ่งส่งเสริมบทบาทของสตรี และตระหนกัถึงความจ าเป็นของการสร้างความ

มุ่งมั่นพากเพียรยิ่งขึน้ไปอีก เช่ือมัน่ว่าทัง้ประเทศญ่ีปุ่ นและประเทศไทยจะสามารถร่วมมือกันในด้านนี ้

ตอ่ไป 

 

 การยกเว้นวีซ่า 

โดยปรกติแล้วผมจะไม่คอ่ยได้รับค าชมในเร่ืองนนีเ้ท่าไหร่นกั แตใ่นช่วงหลายเดือนท่ีผ่าน

มากลบัได้รับค าชมอยู่เสมอจากคนไทย รัฐบาลญ่ีปุ่ นได้เร่ิมด าเนินโยบายการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญ่ีปุ่ น

ส าหรับคนไทยตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  ถือว่าเป็นนโยบายท่ีดียิ่ง แม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลา

สัน้ๆเพียง 15 วนั ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางท่องเท่ียว หรือติดต่อธุรกิจ สามารถเนทางได้ทนัทีตามประสงค์ 

สง่ผลให้จ านวนคนไทยท่ีไปเยือนญ่ีปุ่ นเพิ่มสงูขึน้ ท าให้ผมรู้สกึยินดีด้วยเป็นอยา่งยิ่ง 

ทว่ามีหนึ่งเร่ืองซึ่งผมคิดว่าอาจไม่เก่ียวข้องกับท่านท่ีได้รับจดหมายนี ้ผมรู้สึกกังวลเล็กน้อย

เก่ียวกับจ านวนผู้ เข้าเมืองอย่างผิดกฏหมายท่ีเพิ่มขึน้ ดงักรณี เช่น พ านกัเกิน 15 วนัโดยไม่ผ่านขัน้ตอน

ระเบียบการท่ีถกูต้อง (หากหลีกเล่ียงไมไ่ด้กรุณาติดตอ่ปรึกษากบัส านกังานตรวจคนเข้าเมือง)  หรือท างาน

โดยได้รับค่าตอบแทนจะต้องถือว่าผิดกฏหมาย ส าหรับประเทศญ่ีปุ่ นแล้ว เรามีความประสงค์ให้

ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศญ่ีปุ่ นและไทยพฒันาสถาพรขึน้ไป และมุ่งหวงัให้คนไทยเดินทางมาเยือน

ประเทศญ่ีปุ่ นเพิ่มขึน้อีกมาก ดงันัน้ จงึหวงัวา่ปัญหาเหลา่นีค้งจะไมเ่กิดขึน้มากนกั 

ผมเองมีความเช่ือมัน่ เชน่เดียวกบัสภุาษิตไทยท่ีวา่ “ท าดีได้ดี ท าชัว่ได้ชัว่” เชน่กนั   

 



 40ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมือของญ่ีปุ่น-อาเซียน 

ปีนี ้เป็นวาระครบรอบ 40 ปีนบัตัง้แต่ริเร่ิมความสมัพนัธ์อย่างเป็นทางการระหว่างญ่ีปุ่ นและอาเซียน 

ปัจจุบัน ประเทศญ่ีปุ่ นกับอาเซียนเป็นหุ้ นส่วนท่ีใกล้ชิด เพ่ือสันติภาพ 

ความมัน่คง การพฒันา และความรุ่งเรืองของภูมิภาค โดยเฉพาะในด้าน

เศรษฐกิจ นบัเป็นจดุหมายแหง่การลงทนุท่ีส าคญัของประเทศญ่ีปุ่ น โดยท่ี

ประเทศไทยตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีส าคญัท่ีสดุในอาเซียน และ ฯพณฯ นางสาวยิ่ง

ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยยังมีก าหนดการเยือน

ประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ือเข้าร่วมการประชุมสุดยอดญ่ีปุ่ น-                  

ซึง่จะจดัขึน้ ณ กรุงโตเกียว ในเดือนธนัวาคมปีนีเ้ชน่กนั 

 

 อุทกภัย 

ส าหรับผมซึ่งมาต าแหน่งในประเทศไทยยงัไม่ทนัจะครบหนึ่งปี จึงถือว่าทุกๆวนัเป็นประสบการณ์ใหม่

ซึ่งในตอนนีก็้เพิ่งจะได้รับประสบการณ์หน้าฤดใูนไทย

เป็นครัง้แรก แน่นอนว่าเร่ืองท่ีสนใจนัน้ก็ต้องเป็นเร่ือง

ของความเสียหายจากน า้ท่วม ภาพของความเสียหาย

จากน า้ท่วมนัน้ได้เห็นในรายงานข่าวทุกวันซึ่งท าให้

รู้สกึหดหู่ใจ ท่ามกลางสภาวะนี ้ทางรัฐบาลญ่ีปุ่ นเองก็

ได้ให้ความร่วมมือต่อ     โครงการรับมือป้องกันน า้

ท่วมหลายโครงการ เม่ือเดือนท่ีแล้ว ผมได้ไปร่วมพิธี

วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างการยกระดบัถนนวงแหวน

รอบนอกด้านตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร ซึง่มีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน นอกจากนี ้ยงัได้

เร่ิมโครงการก่อสร้างติดตัง้ประตูระบายน า้ในอยุธยาอีกด้วย โครงการเหล่านีล้้วนเป็นโครงการใหญ่ท่ีไม่

สามารถท าให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในทนัที ผมเช่ือมัน่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อการป้องกันความเสียหายท่ี

เกิดจากน า้ทว่มจากนีต้อ่ไป 

 ยามฝนตก แม้การจราจรจะติดขดัมากขึน้ และต้องเสียเวลาติดอยู่ในรถยนต์นานขึน้อีก อย่างไรก็

ตาม  ขอให้ตระหนักถึงมหาอุทกภัยและห่วงใยอาทรผู้ประสบภัย อีกทัง้ขอให้ฝนท่ีตกลงมานีก้่อให้เกิด

ตราสญัลกัษณ์40ปีแห่งมิตรภาพและ

ความร่วมมือของญ่ีปุ่ น-อาเซียน 

 

 

พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างการยกระดบัถนนวงแหวนรอบ

นอกด้านตะวนัออกของกรุงเทพมหานคร 

เอือ้เฟ้ือภาพโดย JICA 



ความอดุมสมบรูณ์ไปทัว่ผืนแผ่นดินไทย เนเร่ืองทัง้หมดนีอ้าจมาจากความเข้าใจ และประทบัใจของผมแต่

เพียงผู้ เดียว หากทา่นจะให้ข้อคดิเห็นหรือตชิมใดๆ จกัเป็นท่ีขอบพระคณุยิ่ง 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

 

ชิเกะคะส ุซะโตะ 

เอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจ าประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

  

 

 ผมใช้ลายเซ็นเป็นภาษาไทย

ส าหรับผู้ เร่ิมต้น อ่านได้ไหม

ครับ 


