
 

On the occasion of 129th

  Thailand and Japan formally established diplomatic relations on 26 September 1887 

with the signing of the “Declaration of Amity and Commerce” by His Royal Highness Prince 

Devawongse, Minister of Foreign Affairs of Thailand and Mr. Shuzo Aoki, Deputy Minister of Foreign 

Affairs of Japan in the era of His Majesty King Chulalongkorn and the Meiji Emperor.  

 Anniversary of Thailand – Japan 

Diplomatic Relations 

  Yet, the relations between Thailand and Japan actually date back over 600 years 

since the Kingdom of Ayutthaya and the Kingdom of Ryukyu period. There was trade between the 

two countries and some Japanese people even decided to make Ayutthaya their new home. Since 

then, the relationship between the two countries has continued to be enhanced at every level, 

including the royal family, government, business sector and people to people, as well as in all 

dimensions, be they economic, politics, social or cultural. Thailand and Japan are old friends which 

have always stood side-by-side through challenging periods.  When disasters occurred in either of 

our country, we stood shoulder to shoulder and supported each other through difficult times. 

Thailand and Japan are also contemporary partners which have always maintained close 

cooperation with each other. The 129th

 

 Anniversary of Thailand-Japan diplomatic relations today is 

yet another testament to the cordial and special relations that exist between our countries. Thailand 

is determined to further promote relations and cooperation with Japan for the security and prosperity 

of our two countries and regions, as well as to achieve sustainable development with the people at 

the centre and where no one is left behind.     

26 September 2016 



 

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 129 ปี ความสัมพนัธ์ทางการทตูไทย – ญ่ีปุ่น 

   

ไทยและญ่ีปุ่ นสถาปนาความสมัพนัธ์ทางการทตูอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน 2430 

โดยสมเดจ็กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีการตา่งประเทศสยาม ลงพระนามใน “หนงัสือปฏิญญาณวา่

ด้วยทางพระราชไมตรีและการค้าขายในรหวา่งประเทศสยามกบัย่ีปุ่ น” ร่วมกบันายชโูซ อะโอค ิรองเสนาบดีวา่

การตา่งประเทศญ่ีปุ่ น ในสมยัของรัชกาลพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระจกัรพรรดิ  

เมจิ 

  ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัญ่ีปุ่ น โดยแท้ท่ีจริงแล้ว มีมายาวนานกวา่ 600 ปี ตัง้แตส่มยั

อยธุยาและราชอาณาจกัรริวกิว โดยมีการค้าขายระหวา่งกนั และมีชาวญ่ีปุ่ นบางสว่นเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยูใ่นไทย 

นบัแตน่ัน้เป็นต้นมา ทัง้สองประเทศได้เกือ้กลูกนัอยา่งตอ่เน่ือง สม่ําเสมอ เป็นความสมัพนัธ์ท่ีลกึซึง้ในทกุระดบั 

ตัง้แตร่ะดบัพระราชวงศ์ รัฐบาล นกัธุรกิจ และประชาชน และครอบคลมุทกุมิตไิมว่า่จะเป็นเศรษฐกิจ  การเมือง 

สงัคม หรือวฒันธรรม ชาวไทยและญ่ีปุ่ นเป็นเพ่ือนแท้ท่ีไมท่อดทิง้กนัในยามยาก ดงัท่ีเห็นได้จากเม่ือเกิด

เหตกุารณ์ภยัพบิตัใินแตล่ะประเทศ ตา่งฝ่ายก็ตา่งชว่ยเหลือกนัอยา่งเตม็ท่ี เสมือนวา่เหตกุารณ์ดงักลา่วเกิดขึน้

ในประเทศของตนเอง และไทยกบัญ่ีปุ่ นยงัเป็นหุ้นสว่นร่วมสมยัโดยทัง้สองประเทศมีความร่วมมือท่ีดีตอ่กนัมา

โดยตลอด สถานะความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย – ญ่ีปุ่ น ท่ีครบรอบ 129 ปีในวนันีถื้อเป็นบทพิสจูน์ท่ีสําคญัของ

ความผกูพนัท่ีลกึซึง้และใกล้ชิดระหวา่งไทยกบัญ่ีปุ่ น โดยไทยมีความมุง่มัน่ท่ีจะเพิ่มพนูความสมัพนัธ์และ  

ความร่วมมือกบัญ่ีปุ่ นให้แนน่แฟ้นย่ิงขึน้ เพ่ือนําไปสูค่วามมัน่คงและมัง่คัง่ของทัง้สองประเทศ และของภมูิภาค 

รวมทัง้การพฒันาท่ียัง่ยืน ท่ีมีประชาชนเป็นศนูย์กลาง โดยไมมี่ใครถกูทอดทิง้อยูเ่บือ้งหลงั  

 

26 กนัยายน 2559 

 


