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รา่ง -  ข้อเสนอโครงการวิจยั 

 
1.   ชื่อโครงการ  

(ภาษาไทย)         ยอ้นพนิจิจุดเริม่ตน้การอพยพชาวญีปุ่่ นสูส่ยาม ใน “ รายงานการเดนิทางส ารวจ  
ประเทศสยาม” 『暹羅国出張取調書』 

(ภาษาองักฤษ)       Reminiscence  the beginning  of Japanese  migration  to Siam  in  “ the 
Report on the Exploration of  Siam”     

 
2.   ชื่อหวัหน้าโครงการ  หน่วยงานสงักดั  ทีอ่ยู่  หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร และ e-mail 

ชื่อ-สกุล………(ภาษาไทย)  พนัเอก หญงิ  ผศ. นงลกัษณ์  ลิม้ศริ ิ 
ชื่อ-สกุล………(ภาษาองักฤษ)  Col. Asst. Prof.  Nongluk  Limsiri  
คุณวุฒ ิ   Master of  Arts ( Japanese Studies ) 
ต าแหน่ง (ทางวชิาการ/ราชการ)   ผูช้่วยศาสตราจารยค์ณะศลิปศาสตร ์  สาขาภาษาญีปุ่่ นธุรกจิ 
หน่วยงาน   สถาบนัการจดัการปัญญาภวิฒัน์     
 

3.   ชื่อผูร้่วมโครงการ  หน่วยงานสงักดั  ทีอ่ยู่  หมายเลขโทรศพัท ์ โทรสาร และ e-mail 
ชื่อ-สกุล………(ภาษาไทย)  โทะโมะฮโิตะ  ทะคะทะ 
ชื่อ-สกุล………(ภาษาองักฤษ)  Tomohito  Takata 
คุณวุฒ ิ   ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ (สาขาวชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ)  
ต าแหน่ง (ทางวชิาการ/ราชการ) ผูอ้ านวยการศนูยศ์กึษาวฒันธรรมไทย-ญีปุ่่ นและ ผูอ้ านวยการโครงการ
ภาษาญีปุ่่ นเพื่อการสือ่สาร 
หน่วยงาน   มหาวทิยาลยัสยาม 

 
รายละเอียดของขอ้เสนอโครงการ 

 
1. ความส าคญัของปัญหา  (ระบุปัญหาที่น าไปสู่โจทย์และวตัถุประสงค์ในการวิจยั  ระบุช่องว่างองค์

ความรู้  หรือช่องว่างเชิงนโยบายในปัจจุบนั  นอกจากนี้ควรระบุผลงานที่ผู้อื่นได้ท ามาแล้ว ซึ่งเป็น
พืน้ฐานของแนวคดิหรอืการท าวจิยัเรื่องดงักล่าว   ในกรณีทีเ่ป็นโครงการหนึ่งภายใต้ชุดโครงการของ 
สกว. ควรระบุความสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์องชุดโครงการดว้ย )  

เมจเิป็นสมยัทีม่กีารเปลีย่นแปลงหลายดา้นในประวตัศิาสตรญ์ีปุ่่ นโดยเฉพาะการปฏริปูประเทศ
ใหท้นัสมยัเป็นประเดน็ทีม่กีารศกึษาและกล่าวถงึอย่างกวา้งขวาง น่าสงัเกตว่าในขณะทีญ่ีปุ่่ นก าลงัเดนิ
อยู่บนเสน้ทางทีเ่จรญิกา้วหน้าพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ ในอกีเสน้ทางหนึ่งญีปุ่่ นกต็อ้งเผชญิกบั
ปัญหาการเปลีย่นแปลงทางสงัคม เช่น การเพิม่ขึน้ของประชากรและแรงงงานสว่นเกนิ  การขาดแคลน
ทางดา้นอาหาร  ท าเกดิปรากฏการณ์หนึ่งทีไ่ม่น่าเชื่อว่าประเทศทีม่ ัง่คงัอย่างเช่นญีปุ่่ นในปัจจุบนัจะมี
ประชาชนยากจนจ านวนมากตอ้งอพยพหนีความอดอยากขาดแคลนไปยงัดนิแดนต่าง  ๆ  เพือ่ชวีติทีด่ี
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และสขุสบายกว่าแผ่นดนิของตนเอง ซึง่ปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้มไีทยหรอืสยามในขณะนัน้เขา้ไปเกีย่วขอ้ง
ดว้ยในฐานะดนิแดนหนึ่งทีเ่ป็นจดุหมายส าหรบัความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ของชาวญีปุ่่ น   

ภาพความสมัพนัธด์งักล่าวยงัไมม่กีารศกึษาในงานวชิาการของไทย ไมว่่าจะเป็นเรื่องสาเหตุ
และความจ าเป็นทีต่อ้งอพยพแรงงานมาทีส่ยาม หรอืรฐับาลมแีนวคดิอย่างไรเกีย่วกบัเรื่องการอพยพ
แรงงานในครัง้นี้     ทีม่อียู่เป็นเพยีงการกล่าวถงึอย่างกวา้งๆ  ในงานคน้ควา้ของนกัวชิาการญีปุ่่ นเรื่อง 
ความสมัพนัธไ์ทย – ญีปุ่่ น 600 ปี  และ タイと共に歩んで 1ทัง้นี้อาจเนื่องดว้ยจ านวนชาวญีปุ่่ นที่
อพยพมายงัสยามมไีมม่ากนกัเมือ่เทยีบกบัพืน้ทีอ่ื่น  ๆ  รวมทัง้การอพยพไม่ประสบความส าเรจ็
เท่าทีค่วร แต่อย่างไรกต็ามเหตุการณ์ดงักล่าวเกดิขึน้ในช่วงเวลาทีไ่ทยและญีปุ่่ นเปิดสมัพนัธไมตรอีย่าง
เป็นทางการและมหีลกัฐานคอื “ รายงานการเดนิทางส ารวจประเทศสยาม” 『暹羅国出張取調書』

ซึง่เป็นเอกสารทางราชการทีร่ฐับาลเมจสิัง่ให ้ Saitou Kan (齋藤幹) กงสลุญีปุ่่ นประจ าสงิคโปรส์ ารวจ
ความเป็นไปไดท้ีจ่ะอพยพชาวญีปุ่่ นมายงัสยามในเวลานัน้ โดยรายงานถูกสง่ไปยงัรฐับาลญีปุ่่ นเมื่อค.ศ. 
1894   หลงัจากทีไ่ทยและญีปุ่่ นลงนามในหนงัสอืปฏญิญาว่าดว้ยพระราชไมตรแีละการคา้ค.ศ.1887  
เพื่อสถาปนาความสมัพนัธอ์ย่างเป็นทางการเพยีง 7 ปี  เอกสารชิน้น้ีจงึมคีวามส าคญัเนื่องจากเป็น
เอกสารของรฐับาลชิน้แรกทีใ่หข้อ้มลูโดยตรงในประเดน็เรื่องการอพยพแรงงานญีปุ่่ นสู่สยาม   

ดงันัน้การศกึษา “รายงานการเดนิทางส ารวจประเทศสยาม” 『暹羅国出張取調書』และ
การอพยพชาวญีปุ่่ นมาสูส่ยาม น่าจะสะทอ้นยอ้นใหภ้าพความสมัพนัธร์ะหว่างไทยกบัญีปุ่่ นทีจุ่ดเริม่ตน้มี
ความชดัเจนมากขึน้ โดยสามารถตอบค าถามไดว้่าเพราะเหตุใดญีปุ่่ นจงึสนใจเลอืกทีจ่ะอพยพแรงงาน
มายงัสยาม  และรฐับาลในขณะนัน้มแีนวคดิและวตัถุประสงคอ์ย่างไรต่อสยามภายหลงัการสถาปนา
ความสมัพนัธอ์ย่างเป็นทางการแลว้   นอกจากนี้เรื่องราวการอพยพทีเ่กดิขึน้ในอดตีน่าจะชว่ยชีใ้หเ้หน็ว่า
กรอบความสมัพนัธข์องการพึง่พงิทีญ่ีปุ่่ นชไ้ทยเป็นพืน้ทีห่นึ่งส าหรบัการรองรบัชาวญีปุ่่ นใหม้ทีีพ่กัพงิทีด่ี
ขึน้นัน้มมีาตัง้แต่เริม่ตน้ และไดพ้ฒันาปรบัเปลีย่นไปตามเวลาและสภาพแวดลอ้มกลายเป็นการยา้ยถิน่ที่
พ านกัเพื่อการใชช้วีติทีส่ะดวกสบายในระยะเวลาหนึ่งในปัจจุบนั เช่น การยา้ยทีพ่ านกัในระยะยาว 
(Longstay)  หรอืการท่องเทีย่วพ านกัระยะยาว (Longstay Tourism)  ดงันัน้การเรยีนรูก้ารอพยพชาว
ญีปุ่่ นในอดตีอาจจะบทเรยีนหนึ่งทีเ่อือ้ประโยชน์ต่อสภาพการณ์ในปัจจุบนัดว้ย 

 

                                                
1

 อชิอิ ิ โยเนะโอะ และ โยชกิาวะ  โทชฮิารุ. ความสมัพนัธ์ไทย – ญ่ีปุ่ น 600 ปี. ชาญวทิย์  เกษตรศริแิละคนอื่น ๆ – แปล 
กรุงเทพฯ:   มลูนิธโิครงการต าราสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร,์  2542.  

100年史編修委員会.タイと共に歩んで..バンコク： 泰国日本人会.2013 
  ขอ้มลูในเอกสารทัง้ 2  เล่มกล่าวถงึเหตุการณ์โดยสงัเขปว่า ก่อนทีญ่ีปุ่่ นและไทยจะลงนามในหนงัสอืปฏญิญาว่าดว้ยพระราช
ไมตรแีละการคา้ไทยญีปุ่่ น ค.ศ. 1887 นัน้   มชีาวญีปุ่่ นจ านวนหนึ่งเดนิทางเขา้มาในสยามแลว้  ชาวญีปุ่่ นรุ่นแรกเดนิทางมาไทยคอื
กลุ่มหญงิสาวทีเ่รยีกว่า “คารายุคซิงั” ซึง่เดนิทางออกมาแสวงโชคดว้ยการขายบรกิารราว ค.ศ.1884 - ค.ศ. 1885 หลงัจากนัน้ม ี
“บรษิทัอพยพญีปุ่่ น-สยาม” เกดิขึน้ และมชีาวนาอพพยจ านวนหนึ่งเดนิทางเขา้มาในค.ศ.1895 แต่การแสวงโชคของผูค้นรุ่นแรกไม่ประสบ
ความส าเรจ็ เนื่องจากความยากล าบากดา้นสภาพความเป็นอยู่ และโรคภยัไขเ้จบ็ ท าใหผู้อ้พยพรุ่นแรกหลายคนเสยีชวีติลง  
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2. วตัถุประสงคข์องการวจิยั  (การเขยีนวตัถุประสงค ์ควรเขยีนใหส้อดคลอ้งกบัชื่อเรื่อง และเหมาะสมกบั
กจิกรรมทีจ่ะด าเนินการ เพื่อใหส้ามารถใชว้ตัถุประสงคเ์ป็นตวัชีว้ดัความส าเรจ็ของโครงการ) 

งานวจิยัชิน้น้ีมุ่งศกึษาภาพความสมัพนัธร์ะหว่างญีปุ่่ นและไทยในสมยัแรกของความสมัพนัธ์
อย่างเป็นทางการผ่านเอกสาร “ รายงานการเดนิทางส ารวจประเทศสยาม” 『暹羅国出張取調書』 
โดยมวีตัถุประสงคท์ีส่ าคญัดงันี้คอื 

1. น าเสนอขอ้มลูและมมุมองของญีปุ่่ นต่อไทยในช่วงเริม่ตน้ของการเปิดความสมัพนัธผ์่าน
เรื่อง ”การอพยพแรงงาน” 
2. ศกึษาแนวคดิการอพยพพลเมอืงญีปุ่่ นสูส่ยามภายในกรอบนโยบายหลกัของญีปุ่่ น 
3. ศกึษาเบือ้งหลงักระบวนการก าหนดแนวนโยบายของญีปุ่่ น 
4. ศกึษาปัญหาและอุปสรรคของการอพยพชาวญีปุ่่ นสูส่ยาม 

 
3. กรอบแนวคดิในการวเิคราะห ์ (analytical framework)  (น าเสนอหลกัคดิ หรอืแนวคดิในการวเิคราะห ์

เชื่อมโยงตวัแปรหรอืปัจจยัต่างๆ อนัจะน าไปสูก่ารไดค้ าตอบตามวตัถุประสงค)์ 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. วธิดี าเนินการวจิยั (Research Methodology) แนวทาง/ขัน้ตอนการด าเนินงาน วธิกีารวจิยัที่จะตอบ
สมมุตฐิานการวจิยั พืน้ทีท่ีศ่กึษา และวธิกีารวางแผนการด าเนินงาน วธิกีารเกบ็ขอ้มลู ฯลฯ 

     การวจิยัในโครงการน้ีใชว้ธิกีารทางประวตัศิาสตร ์ ดว้ยการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูจาก
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ฝ่ายไทยและญีปุ่่ น  เช่น  เอกสารทางราชการ   หนงัสอื  วารสาร ขอ้มลูสารสนเทศ
รวมทัง้บนัทกึสว่นบุคคล โดยมแีหล่งขอ้มลูทีส่ าคญัส าหรบัเอกสารญีปุ่่ น คอืหอสมุดรฐัสภาญีปุ่่ น หอสมุด
มหาวทิยาลยับางแห่งของญีปุ่่ น และรา้นหนงัสอืเก่าในโตเกยีว  สว่นแหล่งขอ้มลูส าหรบัฝ่ายไทย ไดแ้ก ่
กองจดหมายเหตุแห่งชาต ิ และหอ้งสมุดมหาวทิยาลยับางแห่งของไทย โดยความรูแ้ละขอ้มลูทีร่วบรวม
และผ่านการศกึษาวเิคราะหแ์ลว้จะน าเสนอเป็นรายงาน  2  สว่นคอื 

     บทแปล   “ รายงานการเดนิทางส ารวจประเทศสยาม ” 『暹羅国出張取調書』 
     1.  ทีม่าและความส าคญัของเอกสาร 
     2.  เน้ือหา 
  1.   ความคดิเหน็เกีย่วกบัการอพยพชาวญีปุ่่ นสูส่ยาม   
      2.   พืน้ทีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัการอพยพของเกษตรกร   
      3.   ระเบยีบการครองทีด่นิในสยาม   
      4.   บนัทกึการเกษตรกรรมในสยาม 
      5.   สนิคา้พืน้เมอืง   
      6.   การพาณิชย ์  
      7.   เรื่องทัว่ไป 
      



 4 

     บทความ   “ ยอ้นพนิิจจุดเริม่ตน้การอพยพชาวญีปุ่่ นสูส่ยาม ”   
    1.  การอพยพชาวญีปุ่่ นในสมยัเมจ ิ
    2.  สยามในแนวคดิอพยพแรงงานของญีปุ่่ น 
    3.  ขัน้ตอนและกระบวนการด าเนินงาน 
    4.  ปัญหาและอุปสรรค 
 

5. กจิกรรมต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัแต่ละขอ้ 
 
5.1 แผนกจิกรรมหลกัทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์รวมทัง้ผลลพัธ ์(Output) ทีค่าดว่าจะไดร้บั  

วตัถปุระสงค ์ กิจกรรมหลกั ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ 

จ านวน
วนัท่ีใช้ 

ผูร้บัผิดชอบ 

1. เพื่อน าเสนอขอ้มลูชัน้ตน้
จากเอกสารภาษาญีปุ่่ น  
 
 

แปลเอกสารเรื่อง“ รายงาน
การเดนิทางส ารวจประเทศ
สยาม” 『暹羅国出張

取調書』เป็นภาษาไทย 

  พนัเอก หญงิ  ผศ.  
นงลกัษณ์  ลิม้ศริ ิ
 
อาจารย ์Tomohito 
Takata 

2.เพื่อใหเ้ขา้ใจความ 
สมัพนัธร์ะหว่างญีปุ่่ นกบัไทย
ในช่วงแรกของการเปิดความ 
สมัพนัธอ์ย่างเป็นทางการ 
 
3. เพื่อน าเสนอความ 
สมัพนัธเ์ชงิพงึพงิแบบหนึ่ง
ระหว่างญีปุ่่ นกบัไทยทีม่กัจะ
ไม่ค่อยไดม้กีารกล่าวถงึ 

รวบรวมขอ้มลู เขยีน
บทความเพื่อแนะน า
เอกสาร “ รายงานการ
เดนิทางส ารวจประเทศ
สยาม” 『暹羅国出張取

調書』  และทีม่าของ
นโยบายอพยพชาวญีปุ่่ นไป
ยงัทีต่่าง ๆ รวมทัง้สยาม  
ในชื่อเรื่อง  “ยอ้นพนิิจ
จุดเริม่ตน้การอพยพชาว
ญีปุ่่ นสูส่ยาม” 

  พนัเอก หญงิ  ผศ.  
นงลกัษณ์  ลิม้ศริ ิ
 
อาจารย ์Tomohito 
Takata 

 

 
หมายเหตุ จ านวนวนัทีใ่ชเ้ป็นการคาดการณ์จ านวนเวลาทีจ่ะตอ้งด าเนินการจรงิ โดยเทยีบ 1 วนัเท่ากบั 8 

ชัว่โมง อย่างไรกต็ามทา่นตอ้งค านึงถงึงานประจ าทีท่่านมคีวามรบัผดิชอบอยู่ดว้ย 
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6. ผลทีค่าดว่าจะไดร้บัในแต่ละชว่งระยะเวลา (แบ่งเป็นราย 6 เดอืน  หรอืราย 3 เดอืน ขึน้อยู่กบัระยะเวลา
โครงการ ) 

เดอืนที ่ กจิกรรม (activities) ผลงานทีค่าดว่าจะไดร้บั (outputs) 
6 เดอืนที ่1 1. ส ารวจและรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้

ภาษาองักฤษ ไทย และญีปุ่่ น 
2. แปลเอกสารหลกัเรื่อง『暹羅国出張

取調書』  
3. แปลเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. ไดเ้อกสารและขอ้มลูเกีย่วกบัการอพยพ
ชาวญีปุ่่ นในสมยัเมจ ิ

2. ไดฐ้านขอ้มลูเบือ้งตน้ส าหรบัการ
วเิคราะหแ์ละเขยีนบทความ  

6 เดอืนที ่2 1. อ่านและตววจแกง้านแปล 
2. เริม่งานเขยีนบทความเรื่อง “ยอ้นพนิิจ

จุดเริม่ตน้การอพยพชาวญีปุ่่ นสูส่ยาม ” 

1. ไดข้อ้มลูแปลฉบบัสมบรูณ์ทีส่ามารถ
เผยแพร่ต่อไป 

2. ไดบ้ทความฉบบัร่าง 

2 เดอืนสดุทา้ย 1.   เขยีนบทความเรื่อง “ยอ้นพนิิจจุดเริม่ตน้
การอพยพชาวญีปุ่่ นสูส่ยาม ” (ต่อ)  

1.   ไดบ้ทความฉบบัสมบรูณ์ทีส่ามารถ     
เผยแพร่ต่อไป 

 
 
7. แผนการท างาน    
 

ล าดบัเวลา / เดอืน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 

กจิกรรม 
 
 

ส ารวจ
รวบรวม
ขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง 
 

             

 
 
 
 
 

 
 

 
 

แปลเอกสารหลกัและ
เอกสารทีเ่กยีวขอ้ง 

อ่าน-ตรวจแก้
เอกสารแปล 

เรยีบเรยีงเขยีน
บทความ 


