1. ธงอาทิตย์อท
ุ ยั ในวัฒนธรรมญีป
่ ุ่ น
การออกแบบของธงอาทิตย์อุทยั ใช้สญ
ั ลักษณ์ พระอาทิตย์เช่นเดียวกับธง
ชาติญป
ี่ ุ่ น การออกแบบในลักษณะนี้เป็ นทีแ
่ พร่หลายในญีป
่ ุ่ นมาอย่าง
ยาวนาน แม้กระทั่งในปัจจุบน
ั ยังคงมีการใช้ธงอาทิตย์อุทยั ในโอกาสต่างๆ
ในชีวต
ิ ประจาวัน เช่น ธงไทเรียวสาหรับเรือประมง การเฉลิมฉลองการมี
บุตร หรือในเทศกาลต่างๆ
ธงอาทิตย์อท
ุ ยั
กับวัฒนธรรมญีป
่ น
ุ่

ภาพ “คิโยโมริ นิวโด” จาก
ภาพชุด “เซนอาคุโคโนะเทะกา
ชิวะ” โดย อาดาจิ กิงโค, ค.ศ.
1885

ธงอาทิตย์อท
ุ ยั
กับชีวต
ิ ประจาวันของประชาชน

ภาพ “เทพนาโชคเยือน
เกาะเอโนะชิมะ” โดย โอจิ
ไอ โยชิอค
ิ ，
ุ ค.ศ. 1869

ธงไทเรียวสาหรับเรือประมงปลิวไสวขณะที่
เรือประมงเดินทางกลับเข้าฝั่ง
(ท่าเรือประมงอุเคโดะ เมืองนามิเอะ จังหวัดฟุคช
ุ ิมะ)
(ภาพจากสานักข่าวเคียวโด ปี ค.ศ. 2017)

ผูค
้ นโบกธงอาทิตย์อท
ุ ยั เฉลิมฉลอง
การเปิ ดตัวรถไฟความเร็วสูงชินคัน
เซ็น
สายฮอกไกโด
(ภาพจากสานักข่าวเคียวโด ปี ค.ศ. 2016)

อ้างอิง
●การแถลงข่าวของนายคาโต คัตสึโนบุ หัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญป
ี่ น
ุ่ ช่วงเช้า วันที่ 18 พฤษภาคม ปี ค.ศ.2021 (ตัดทอน
บางส่วน) https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg22653.html
เมือ่ กล่าวถึงธงอาทิตย์อท
ุ ยั การออกแบบนัน
้ มีทม
ี่ าจากรูปทรงพระอาทิตย์เช่นเดียวกับธงชาติญป
ี่ น(นิ
ุ่
ชโชกิ) โดยในปัจจุบน
ั ยังคงใช้กน
ั
อย่างแพร่หลายในประเทศญีป
่ น
ุ่ เช่น ในรูปแบบของธงเรือประมง และธงสาหรับการเฉลิมฉลองการมีบต
ุ รและเทศกาลต่างๆ เป็ นต้น ซึง่
ผมคิดว่ามิได้มค
ี วามเกีย่ วโยงกับการแสดงออกถึงแนวคิดทางการเมืองหรือการเหยียดเชื้อชาติตามทีไ่ ด้ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด ในฐานะ
รัฐบาล ผมได้ชี้แจงต่อสาธารณรัฐเกาหลีและสังคมนานาชาติหลายต่อหลายครัง้ ในหลายโอกาส ถึงแนวคิดดังทีก
่ ล่าวมา
ว่าการใช้ธงอาทิตย์อท
ุ ยั นัน
้ มิได้เป็ นการแสดงออกทางการเมืองแต่อย่างใด และตัง้ ใจว่าจะยังคงชี้แจงเช่นนัน
้ ต่อจากนี้ตอ
่ ไปเช่นกัน

2. ธงประจาเรือของกองกาลังป้ องกันตนเองทางทะเล และธงประจาหน่ วยของกองกาลังป้ องกัน
ตนเองทางบก (ธงแสดงสังกัด) ในฐานะธงทางการของกองกาลังป้ องกันตนเอง
ธงประจาเรือของกองกาลังป้ องกันตนเองทางทะเล หรือ ธงประจาหน่ วย
ของกองกาลัง ป้ องกัน ตนเองทางบก (ธงแสดงสัง กัด ) นั้น ใช้สญ
ั ลัก ษณ์ ธ ง
อาทิตย์อท
ุ ยั มาตัง้ แต่มีคาสั่งเริม
่ ใช้กฎหมายกองกาลังป้ องกันตนเองในปี ค.ศ.
1954
นับตัง้ แต่มค
ี าสั่งดังกล่าว ธงประจาเรือ ธงประจาหน่ วย หรือธงแสดงสังกัด
นัน
้ มีการใช้อย่างแพร่หลายในโอกาสต่างๆ ทัง้ ในและนอกประเทศญีป
่ ุ่ น
ธงเหล่านี้ ถือเป็ นสิง่ สาคัญทีข
่ าดไม่ได้ในการใช้แสดงสังกัดของหน่ วยหรือ
เรือป้ องกันมานานกว่าครึง่ ศตวรรษ และได้รบ
ั การยอมรับอย่างกว้างขวางใน
สังคมนานาชาติ

ธงประจาเรือของกอง
กาลังป้ องกันตนเอง
ทางทะเล

ธงประจาหน่ วยของกอง
กาลังป้ องกันตนเองทางบก
(ธงแสดงสังกัด)

ปี ค.ศ. 2019
เรือของกองกาลังป้ องกันตนเองทางทะเล เข้า
เทียบท่าทีท
่ า่ เรือชิงเต่า ในพิธีสวนสนามทางเรือ
้ ในประเทศจีน
นานาชาติ ซึ่งจัดขึน

ปี ค.ศ. 2018
ธงประจาหน่ วยของกองกาลังป้ องกันตนเองทาง
บก ในระหว่างเข้าร่วมพิธีสวนสนามในกรุงปารี ส
(ร่วมกับกองทัพสิงคโปร์)

ปี ค.ศ. 1998
เรือของกองกาลังป้ องกันตนเองทางทะเล
เข้า
เทียบท่าทีท
่ า่ เรือปูซาน ในพิธีสวนสนามทางเรือ
้ ในสาธารณรัฐเกาหลี
นานาชาติ ซึ่งจัดขึน

รูปแบบธงอาทิตย์อท
ุ ยั ทีใ่ ช้อย่างแพร่หลายในโลก
รูปแบบของธงอาทิตย์อุทยั ซึง่ เป็ นดวงอาทิตย์ทม
ี่ ีรงั สีออกมานัน
้ ไม่ได้ใช้เฉพาะในประเทศญีป
่ ุ่ น แต่มีการ
ใช้รูปแบบทีค
่ ล้ายคลึงกันอย่างแพร่หลายในโลก เช่น ธงชาติสาธารณรัฐมาซิโดเนียเหนือ ธงประจารัฐ
แอริโซนา (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ธงประจารัฐลารา (ประเทศเวเนซุเอลา)

ธงชาติสาธารณรัฐมาซิโดเนี ยเหนื อ
(ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1995)
https://www.vlada.mk/?ln=en-gb

ธงประจารัฐแอริโซน่ า
(ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1917)
https://az.gov/

ธงประจารัฐลารา ประเทศเวเนซุเอลา
(ประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1901)
https://lara.gob.ve/home/

