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บทน ำและงำนวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

“รำยงำนกำรเดินทำงส ำรวจประเทศสยำม (暹羅国出張取調書)” เป็นเอกสารส าคญัช้ินหน่ึงของ
ญ่ีปุ่นสมยัเมจิเก่ียวกบัประเทศสยาม สะทอ้นใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ของญ่ีปุ่นสมยัเมจิท่ีแตกต่างจากความรับรู้
โดยทัว่ไป  ท่ีมกัมองว่า “เมจิ” เป็นสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลายด้านในประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น โดยเฉพาะการ
ปฏิรูปประเทศให้ทนัสมยั ซ่ึงภาพลกัษณ์ความเป็นไปในสมยัเมจิส่วนใหญ่จะถูกสะทอ้นไปทางดา้นบวก
เก่ียวกบัความส าเร็จในการพฒันาประเทศ  ความทนัสมยัท่ีกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วกวา่ชาติอ่ืน ๆ ในเอเชีย  
แต่เน้ือหาสาระของเอกสารช้ินน้ี จะท าให้เห็นถึงปัญหาความยากจนของญ่ีปุ่นสมยัเมจิถึงกบัตอ้งมีนโยบาย
อพยพแรงงานชาวญ่ีปุ่นไปตั้งหลกัแหล่งยงัดินแดนต่าง ๆ รวมทั้งประเทศสยาม  ซ่ึงเอกสารช้ินน้ีอยูใ่นแวด
วงจ ากดั ไม่แพร่หลายในวงการวชิาการไทยศึกษาทั้งท่ีเป็นเอกสารส าคญั  ดงันั้นการน าเอกสารช้ินน้ีมาศึกษา 
และแปลเป็นภาษาไทย  จึงเป็นการขยายพรมแดนความรู้เร่ืองการอพยพแรงงานของชาวญ่ีปุ่นสมยัเมจิ และ
ไทยศึกษา โดยเฉพาะประเด็นความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย-ญ่ีปุ่น ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัใหก้วา้งขวางข้ึน 
 
งำนค้นคว้ำ “การอพยพแรงงานชาวญ่ีปุ่น” 

งานคน้ควา้เก่ียวกบัยคุสมยัเมจิมีจ านวนมาก ทั้งเร่ืองราวและรูปแบบของความส าเร็จท่ีหลายประเทศ
มองเป็นแบบอยา่งของการพฒันาประเทศ  แต่สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนในเวลานั้นเมจิไม่ไดมี้เฉพาะเร่ืองราวของ
ความส าเร็จเท่านั้น ในขณะท่ีญ่ีปุ่นในสมยัเมจิก าลงัเดินอยูบ่นเส้นทางท่ีเจริญกา้วหนา้พฒันาประเทศในดา้น
ต่าง ๆ ในอีกเส้นทางหน่ึงญ่ีปุ่นก็ต้องเผชิญกับปัญหาการเปล่ียนแปลงทางสังคม เช่น การเพิ่มข้ึนของ
ประชากรและแรงงานส่วนเกิน  การขาดแคลนทางดา้นอาหาร  ท าให้เกิดปรากฏการณ์หน่ึงท่ีไม่น่าเช่ือว่า
ประเทศท่ีมัง่คัง่อย่างเช่นญ่ีปุ่นในปัจจุบนัจะมีประชาชนยากจนจ านวนมากจนตอ้งอพยพหนีความอดอยาก
ขาดแคลนไปยงัดินแดนต่าง ๆ เพื่อชีวิตท่ีดีและสุขสบายกว่าแผ่นดินเกิด และในขณะท่ีญ่ีปุ่นตอ้งตกอยู่ใน
สภาวะท่ียากล าบาก ไทยหรือสยามในขณะนั้นเขา้ไปเก่ียวข้องด้วยในฐานะดินแดนหน่ึงท่ีเป็นจุดหมาย
ส าหรับความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของชาวญ่ีปุ่น แต่เร่ืองราวการอพยพของชาวญ่ีปุ่นมายงัสยามยงัไม่มีงานท่ีศึกษามาก
นกัทั้งวงวชิาการต่างประเทศและในงานวชิาการของไทย 

ในวงวิชาการทางตะวนัตกมีผลงานทางประวติัศาสตร์เก่ียวกับการอพยพในช่วงเวลาดังกล่าว
หลากหลายเร่ืองราว เช่นผลงานท่ีมุ่งความสนใจไปท่ีประสบการณ์ของผูอ้พยพในภูมิภาคปลายทาง เช่น 
ฮาวาย สหรัฐอเมริกา และอเมริกาไต ้โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกามีผลงานของนักวิชาการญ่ีปุ่นท่ีเกิดใน
อเมริกาสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลชั้นตน้ทั้งจากค าบอกเล่าและบนัทึกประสบการณ์ของคนรุ่นบิดามารดา
และปู่ ยา่ท่ีเป็นผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่นรุ่นแรก ๆ งานคน้ควา้ท่ีผา่นมามกัให้ความสนใจศึกษาเร่ืองราวของผูอ้พยพ
ชาวญ่ีปุ่นในสหรัฐอเมริกายุคเร่ิมแรก เช่น งานของ Yuji Ichioka เร่ือง The Issei : the world of the first 
generation Japanese immigrants, 1885-1924  เป็นการศึกษาประสบการณ์ของผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่นรุ่นแรกใน
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สหรัฐอเมริกาในเชิงประวติัศาสตร์อยา่งรอบดา้น โดยมุ่งเนน้ท่ีความคิด การกระท า และบทบาทของสมาคม
ชาวญ่ีปุ่น ตลอดจนหนังสือพิมพ์ของชาวอเมริกนัเช้ือสายญ่ีปุ่นท่ีมีต่อชุมชนชาวญ่ีปุ่น (Ichioka, 1988) 
ในขณะท่ี Gary Y. Okihiro เสนอในงานเร่ือง Cane Fires: The Anti-Japanese Movement in Hawaii, 1865-
1945 วา่ กระแสต่อตา้นชาวญ่ีปุ่นในฮาวายเกิดข้ึนอยา่งเป็นระบบและสภาพการณ์ของทุนนิยมในฮาวาย โดย
มีระยะเวลานบัตั้งแต่ ค.ศ. 1865/พ.ศ. 2408 ท่ีชาวญ่ีปุ่นเร่ิมไปท างานเป็นแรงงานในฮาวาย ตราบจนกระทัง่
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 (Gary, 1991)  และงานของ Evelyn Nakano. Glenn.  เร่ือง  Issei, Nisei, War Bride : 
Three Generations of  Japanese American Women in Domestic Service [1986] เป็นงานวิจยัท่ีศึกษามุมมอง
ทางสังคมและทางประวติัศาสตร์กบัผูห้ญิงชาวญ่ีปุ่น 3 รุ่น ไดแ้ก่  1) Issei ผูห้ญิงรุ่นแรกท่ีเดินทางเขา้มาก่อน 
ค.ศ. 1924/พ.ศ. 2467  2) Nisei ผูห้ญิงรุ่นท่ี 2 ซ่ึงเกิดท่ีอเมริกา  3) War Bride เจา้สาวระหวา่งสงครามผูท่ี้
อพยพเขา้มาหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  โดยการศึกษาผูห้ญิงญ่ีปุ่นกลุ่มน้ีท่ีถูกจา้งงานในฐานะแม่บา้นและ
ผลกระทบของการจา้งงานดงักล่าวต่อสังคม  ต่อประวติัศาสตร์การอพยพของคนเอเชียในพื้นท่ีซานฟราน
ซิสโก  กล่าวถึงธรรมชาติของระบบแรงงานในสังคมเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  บทบาทของผูอ้พยพและชาติ
พนัธ์ุของผูห้ญิงเหล่านั้น ตลอดจนพดูถึงการท างานท่ีไม่มีเกียรติและความสัมพนัธ์ของงานต่อครอบครัวและ
ชุมชนผูห้ญิงอเมริกนัญ่ีปุ่น (Glenn, 1986) 

อีกแนวทางหน่ึงในการศึกษาของนกัวิชาการในอเมริกา คือ มุ่งให้ความสนใจอิทธิพลของผูอ้พยพ
ต่อการก่อร่างจกัรวรรดิญ่ีปุ่นในประเทศตน้ก าเนิด  ตวัอยา่งงานวิจยัเร่ือง Diasporic Imperialism Japan’s 
Asia-Pacific Migrations and the Making of the Japanese Empire, 1868-1945 ของ Sidney Xu. Lu 
นกัวชิาการดา้นประวติัศาสตร์สังคมและวฒันธรรมของญ่ีปุ่นแห่งมหาวิทยาลยัรัฐมิชิแกน เสนอวา่ ประเทศ
ญ่ีปุ่นในปัจจุบนัถูกสร้างข้ึนทั้งจากพลงัภายในและภายนอกประเทศ ผา่นทางการสร้างความเป็นคนของชาติ
ใหก้บัผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่นท่ีอพยพไปยงัประเทศรอบชายฝ่ังแปซิฟิก การศึกษาไดส้ ารวจบทบาทของชาวญ่ีปุ่น
โพน้ทะเลในการก่อรูปอุดมการณ์และความเคล่ือนไหวทางสังคมของจกัรวรรดิญ่ีปุ่น รวมทั้งอภิปราย
บทบาทของนกัคิดในสังคมต่อการสร้างความรู้สึกเป็นคนของชาติใหก้บัชาวญ่ีปุ่นโพน้ทะเล (Lu, 2013) และ
งานคน้ควา้ท่ีศึกษาปัจจยัแห่งการอพยพซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะให้ความส าคญักบัแรงจูงใจทางดา้นเศรษฐกิจเป็น
หลกั เช่น ในงานของ Hosok O. แห่งมหาวิทยาลยั Dixie State University ใน Cultural Analysis of the Early 
Japanese Immigration to the United States During Meiji to Taisho Era 1868-1926 ท่ีไดส้ ารวจและ
วิเคราะห์หลกัฐานชั้นตน้ของญ่ีปุ่นจากสมยัเมจิถึงไทโช ค.ศ. 1868-1926/พ.ศ. 2411-2469  แสดงให้เห็นถึง
ปัจจยัท่ี “ผลกัดนั” ผูอ้พยพออกจากญ่ีปุ่นไปยงัฮาวายและสหรัฐอเมริการะหวา่ง ค.ศ. 1868-1926/พ.ศ. 2411-
2469  โดยวิเคราะห์ภูมิหลงัทางเศรษฐกิจ สังคมของญ่ีปุ่นในช่วงปลายยุคโทะกุงะวะและช่วงตน้สมยัเมจิ 
รวมทั้งแรงกดดนัจากภายนอกและภายในประเทศท่ีท าให้เกิดการอพยพ ซ่ึงประกอบดว้ยแรงจูงใจในการ
หลบหลีกการเกณฑ์ทหาร ความตอ้งการแรงงานราคาถูกในไร่อ้อยท่ีฮาวาย  ปัญหาประชากรท่ีเพิ่มข้ึน  
รวมทั้งการพฒันาในต่างประเทศ  Hosok O ส ารวจประวติัศาสตร์ของผูอ้พยพในช่วงต่าง ๆ และยงัศึกษาถึง
มิติของการพฒันาอุตสาหกรรมการเดินสมุทรของญ่ีปุ่น บุคคลหรือเคร่ืองมือท่ีสร้างแรงจูงใจในการเดินทาง
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อพยพ รวมทั้งเอกชน องคก์ร  หรือ สถาบนั ท่ีเป็นกลไกหนุนช่วยในการเดินทางออกนอกประเทศ (O, 2010)  
ขณะท่ีงานของ Yosaburo Yoshida เร่ือง “Sources and Causes of Japanese Emigration” เป็นการส ารวจถึง
สาเหตุของการอพยพในบริบทของการเพิ่มข้ึนของประชากร แรงกดดนัทางเศรษฐกิจ และการชกัชวนของ
คนรู้จกั (Yoshida, 1909, p. 157-167) 

นอกเหนือจากการศึกษาในประเด็นขา้งตน้ ยงัมีการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ผูอ้พยพเฉพาะกลุ่ม ตวัอยา่งคือ 
การศึกษาของ Bill Mihalopoulos แห่งมหาวิทยาลยั Central Lancashire ศึกษาเร่ือง “Women, Overseas Sex 
Work and Globalization in Meiji Japan” ซ่ึงอธิบายถึงบริบททางเศรษฐกิจสังคมของการเดินทางไปท างาน
เป็น “หญิงงามเมือง” ในต่างแดน เช่น สิงคโปร์และฮ่องกง ของหญิงชาวนาฐานะยากจน โดยการสนบัสนุน
ของการเดินเรือ และโลกาภิวตัน์แรกท่ีญ่ีปุ่นไดส้ัมผสัภายหลงัการเปิดประเทศ  ประเด็นส าคญัประการหน่ึง
ในงานช้ินน้ี Bill Mihalopoulos แสดงให้เห็นถึงผลกระทบท่ีกวา้งขวางของการปฏิรูปเมจิท่ีมีต่อประชาชน
ชาวญ่ีปุ่น โดยเฉพาะการปลดปล่อยชนชั้นในสังคม ส่งผลให้เกิดการอพยพออกนอกประเทศของคนกลุ่ม
ต่าง ๆ ไม่เวน้แมแ้ต่หญิงชาวนา (Mihalopoulos, 2012) 

ในวงวิชาการเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้องก็ให้ความสนใจนโยบายอพยพของรัฐบาลญ่ีปุ่นท่ีมีต่อ
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ รวมทั้งการอพยพของกลุ่มผูห้ญิงในช่วงแรกด้วยเช่นกัน  ตวัอย่างเช่น 
การศึกษาเร่ือง Meiji Restoration and Japanese Migration to Southeast Asia at the End of 19th Century up 
to Pre-World War II ของ Puspitasari Erni และ Roosiani Indun นกัวชิาการชาวอินโดนีเซีย ท่ีวิเคราะห์ความ
เช่ือมโยงนโยบายรัฐบาลญ่ีปุ่นในช่วงการปฏิรูปเมจิกบัการอพยพของชาวญ่ีปุ่น โดยเฉพาะการอพยพท่ีมุ่งไป
ยงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผูอ้พยพในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รวมทั้ง
วิเคราะห์อิทธิพลของวฒันธรรมญ่ีปุ่นในยุคเมจิท่ีส่งผลต่อการอพยพ ตลอดจนการคา้ประเวณีของสตรีชาว
ญ่ีปุ่นในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ งานวิจยัช้ีให้เห็นว่า นโยบายในยุคการปฏิรูปเมจิมีความสัมพนัธ์อย่าง
ใกลชิ้ดกบัการอพยพของชาวญ่ีปุ่นมายงัเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ผูอ้พยพส่วนใหญ่ลกัลอบมาทางเรือขนส่ง
สินคา้ซ่ึงมาจอดเทียบท่าในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ผูอ้พยพระลอกแรกส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผูห้ญิงท่ีมีฐานะ
ยากจน โดยวฒันธรรมของญ่ีปุ่นและความยากจนเป็นปัจจัยผลักดันให้ผู ้หญิงเหล่าน้ีออกมาท างาน
ค้าประเวณีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรู้จักกันในช่ือ Karayuki-san ในช่วงต่อมา ผู ้อพยพจึง
ประกอบดว้ยพ่อคา้และนกัธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ โดยกิจกรรมทางธุรกิจประกอบดว้ย การคา้ปลีก  การน าเขา้
และส่งออกสินคา้ รวมทั้งการเพาะปลูก  (Erni & Indun, 2015) 

ส าหรับความสนใจของนกัวิชาการญ่ีปุ่นก็ไม่ต่างจากการศึกษาของนกัวิชาการทางด้านตะวนัตก
เท่าใดนัก  กล่าวคือมีงานศึกษาท่ีหลากหลายทั้งท่ีเป็นภาษาญ่ีปุ่นและภาษาองักฤษ  เร่ิมด้วยงานเก่ียวกบั
ประสบการณ์ผูอ้พยพไปฮาวาย เช่น งานของ Doi Yadaro (土井 弥太郎) ซ่ึงตีพิมพเ์ม่ือ ค.ศ. 1980/พ.ศ. 
2523 เร่ือง 山口県大島郡ハワイ移民史 (History of Emmigrants from Ojima in Yamaguchi Prefecture to 
Hawaii) (Doi, 1980) กล่าวถึงสภาพความเป็นอยูข่องประชาชนใน Oshima และสาเหตุท่ีผูอ้พยพในสัญญารัฐ
ต่อรัฐระหวา่งญ่ีปุ่นกบัฮาวายส่วนใหญ่เป็นชาว Oshima  รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเดินทางของผูอ้พยพจาก
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ญ่ีปุ่นไปยงัฮาวาย  การท างานและชีวิตความเป็นอยูใ่นไร่ออ้ย (Doi, 1980)  และงานของ Tanno Isao (丹野 

勲) 明治日本の海外移民、移住・殖民政策と南進論 ～南洋、南方アジアを中心として～(Overseas 
Emmigrants in Meiji Japan, Migration Colonial Policy and Theory of Southward ; Focus on The South 
Pacific and South Asia) (Tanno, 2015) ศึกษา “แนวคิดและทฤษฎีมุ่งสู่ทางใต”้ และนโยบายการอพยพยา้ย
ถ่ินฐานท่ีมีผลต่อการเดินทางออกไปยงัต่างประเทศในสมยัเมจิ  โดยเน้นศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตแ้ละหมู่เกาะทางใตร้วมทั้งฮาวายด้วย โดยบทความเร่ิมตน้ดว้ยการกล่าวถึงการเดินทางออกนอก
ประเทศของชาวญ่ีปุ่นในสมยัปิดประเทศของเอโดะ  และอธิบายให้เห็นถึงการอพยพไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ 
เรียงตามล าดบัเวลา  หลงัจากนั้นไดช้ี้ให้เห็นบทบาทส าคญัของบริษทัส่งออกผูอ้พยพในการส่งออกผูอ้พยพ
นบัแต่ ค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434  และมีบทบาทมากข้ึนในสมยัไทโช (ค.ศ. 1912-1926/พ.ศ. 2455-2469) ในรูป
ของบริษทัส่งเสริมอุตสาหกรรมในต่างประเทศ (外国興業株式会社) 2 บทสุดท้ายบทความได้ให้
รายละเอียดและจุดมุ่งหมายของแนวคิด “นโยบายอาณานิคม” และ “แนวคิดและทฤษฎีมุ่งสู่ทางใต”้ รวมทั้ง
เร่ืองราวของนกัคิดท่ีมีบทบาทส าคญัทั้งท่ีเป็นผูริ้เร่ิมและเป็นผูท่ี้ผลกัดนัใหแ้นวคิดดงักล่าวด าเนินไปไดอ้ยา่ง
จริงจงั  Tanno สรุปว่า “แนวคิดและทฤษฎีมุ่งสู่ทางใต”้ มีอิทธิพลต่อความรู้สึกชาตินิยม  และท าให้การคา้
และธุรกิจของญ่ีปุ่นขยายตวัลงไปในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละหมู่เกาะทางใตเ้พิ่มมากข้ึน 

นอกจากน้ี ยงัมีหนงัสือชุด 移民史 (History of Immigrants) 3 เล่ม ของ Konno Toshihiko (今野敏
彦) และ Fujisaki Yasuo (藤崎康夫) ร่วมกนัเป็นบรรณาธิการ รวบรวมเร่ืองราวการอพยพชาวญ่ีปุ่นท่ี
เดินทางไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ  เร่ิมจากเล่ม 1 (Konno & Fujisaki, 1984) เป็นเร่ืองราวการอพยพไปยงัทวีปอเมริกาใต้
โดยเฉพาะบราซิล  ในส่วนของเล่มท่ี 2 (Konno & Fujisaki, 1985) เป็นเร่ืองราวการอพยพไปยงั เอเชียและภูมิภาคโอ
เซียเนีย ประกอบกลุ่มประเทศและหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทวีปออสเตรเลีย  เล่มท่ี 3 (Konno & Fujisaki, 
1986) ซ่ึงเป็นเล่มสุดทา้ยเป็นประวติัการอพยพไปอเมริกาและแคนาดา   นบัวา่หนงัสือชุดน้ีไดใ้หข้อ้มูลการอพยพ
ของชาวญ่ีปุ่นอยา่งละเอียดครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ  และในหนงัสือเล่มท่ี 2 移民史 Ⅱ アジア・オセアニア 
(History of Immigrants II, Asia and Oceania.)ซ่ึงกล่าวถึงการอพยพไปยงัเอเชียและภูมิภาคโอเซียเนียนั้น ในบท
ท่ี 7 ช่ือ “タイ移民” (Immigration to Thailand)    (Konno & Fujisaki, 1985, p. 199-209) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของ 
Iwamoto Chitsuna (岩本千綱) ผูมี้บทบาทส าคญัในการตั้งบริษทัรวบรวมและพาผูอ้พยพมายงัเมืองไทยเป็นคร้ังแรก  
พร้อมทั้งกล่าวบทบาทของ Miyazaki Toten (宮崎滔天) ท่ีเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพาผูอ้พยพมายงัเมืองไทย
คร้ังท่ี 2  ส่วนสุดทา้ยจบลงดว้ยเร่ืองราวท่ีแสดงให้เห็นถึงปัญหาและความทุกขย์ากท่ีผูอ้พยพตอ้งเผชิญท าให้หลาย
คนตอ้งเสียชีวติซ่ึงถือวา่เป็น “โศกนาฏกรรม” ท่ีน่าเศร้าของผูอ้พยพท่ีเดินทางมายงัเมืองไทย 

นอกจากน้ี Fujisaki Yasuo (藤崎康夫) ยงัรวบรวมภาพส าคญัเก่ียวกบัการอพยพของชาวญ่ีปุ่น ช่ือ
日本人移民 写真・絵画集成 １ ハワイ・北米大陸  (Photo and Picture Albums, Japanese Immigrants 
I. Hawaii and North America) (Fujisaki, 1997) เป็นหนงัสือท่ีต่างจากงานคน้ควา้อ่ืน ๆ ดว้ยการใชภ้าพผู ้
อพยพในฮาวาย และทวีปอเมริกาเหนือสะทอ้นให้เห็นเร่ืองราวชีวิตของชาวญ่ีปุ่นท่ีตอ้งอพยพออกจากบา้น



5 

เกิดแยกจากครอบครัวไปแสวงหาโอกาสและฐานะท่ีดีข้ึน โดยผูร้วบรวมตอ้งการแสดงให้เห็นถึงความ
เสียสละและความทุกขย์ากท่ีผูอ้พยพเหล่านั้นตอ้งเผชิญดินแดนท่ีมีวฒันธรรมแตกต่างจากแผน่ดินเกิด 

นอกจากการศึกษาประวติัศาสตร์การอพยพไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ แลว้  ยงัมีการศึกษาปัจจยัท่ีน าไปสู่
การอพยพ ตวัอยา่งจากงานของ Yoshio Kawamura แห่งมหาวิทยาลยั Ryukoku ไดเ้สนอไวใ้นงานเร่ือง 
Framework on Socio-economic Mechanism of Emigration in the Pre-warJapan (Kawamura, 2009) โดย
อธิบายว่าการอพยพออกนอกประเทศของชาวญ่ีปุ่นส่วนใหญ่ในช่วงหลงัการปฏิรูปเมจิจนถึงก่อนสงคราม
มาจากปัจจยัหลายประการไดแ้ก่  1) สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติและภยัธรรมชาติ โดยเฉพาะในประเด็นท่ี
ญ่ีปุ่นมีพื้นท่ีราบส าหรับการเพาะปลูกไม่มากนกั  2) จ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนและประชากรส่วนเกิน  
3) ปัญหาการปลูกพืชเพื่อการคา้และราคาท่ีตกต ่า  4) ความยากจนและความแตกต่างทางสถานะทางสังคม  
5) การเปิดประเทศและสามารถเขา้ถึงสังคมโลกภายนอก  6) ค่านิยมเก่ียวกบัการประสบความส าเร็จ  และ 7) 
การปรากฏข้ึนของบริษทัส่งเสริมการอพยพออกนอกประเทศเคล่ือนยา้ยแรงงาน (Kawamura, 2009) 

นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษานโยบายของรัฐบาลว่า มีส่วนส าคญัต่อการอพยพแรงงานไปต่างประเทศ 
เช่น งานของ Hirai Shogo (平井松午) จากเร่ือง 近代日本における移民の創出過程と多出地域の形成～
北海道移民と梅外移民との比較から～   (Transmission  Process  of   Immigrants in Modern Japan and 
the Formation of Multiple Exits : Comparison between Hokkaido and Overseas Immigration. )  (Hirai, 
2002) เปรียบเทียบการอพยพชาวญ่ีปุ่นไปบุกเบิกพื้นท่ีท่ีเกาะฮอกไกโดกบัการอพยพผูอ้พยพออกไปนอก
ประเทศ   Hirai ช้ีให้เห็นว่าในระยะแรกแห่งสมยัเมจินั้นประชาชนได้รับการสนบัสนุนให้เดินทางไปตั้ง    
ถ่ินฐานตามนโยบายของรัฐบาลโดยผูอ้พยพส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคคิวชูซ่ึงเป็นพื้นท่ีชนบทท่ีประชาชนส่วน
ใหญ่ท าเกษตรและยากจน ส าหรับผูอ้พยพไปต่างประเทศบทความวิเคราะห์ให้เห็นวา่บริษทัจดัส่งผูอ้พยพมี
บทบาทส าคญัในการด าเนินงาน  และช้ีให้เห็นวา่การอพยพไปต่างประเทศมีปัจจยัส าคญัทางดา้นเศรษฐกิจ
กล่าวคือ  เป็นการยา้ยแรงงานไปยงัพื้นท่ีท่ีมีรายไดสู้งกว่า โดยรัฐบาลมองว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชน
ทางดา้นเศรษฐกิจ  ในเวลาเดียวกนัก็เป็นวิธีหน่ึงการลดจ านวนคนยากจนภายในประเทศดว้ย   นอกจากนั้น
การท่ีรัฐบาลส่งเสริมการอพยพไปยงัต่างประเทศก็เพื่อรายไดท่ี้ผูอ้พยพจะส่งกลบัมายงัประเทศและการสร้าง
เครือข่ายระหวา่งคนญ่ีปุ่นท่ีอยูใ่นประเทศท่ีผูอ้พยพยา้ยออกไป 

งานศึกษาบทบาทของรัฐบาลในการส่งออกผูอ้พยพอีกช้ินท่ีน่าสนใจคือ งานของ Yaginuma Koichiro (柳沼孝一
郎)  ディアス政権の産業振興・殖民政策と日本人移民～メキシコのコーヒー産業と日本人殖民構想の史的
背景～(The Industrial Development of President Diaz and Colonization Policy and Japanese Immigration: 
Historical background of Mexico coffee) (Yaginuma, 1999)  เป็นงานท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัแนวคิดอาณานิคมของ
ญ่ีปุ่นในเม็กซิโก ค.ศ. 1907 แสดงให้เห็นความเช่ือมโยงระหวา่งนโยบายของรัฐบาลญ่ีปุ่นในการก่อร่างสร้าง
จกัรวรรดินิยม  ดว้ยการส่งผูอ้พยพออกไปบุกเบิกและตั้งรกรากในเม็กซิโก  และการวางแผนเขา้ไปพฒันา
อุตสาหกรรมในเม็กซิโกของรัฐบาลญ่ีปุ่นด้วยการส่งคนออกไปส ารวจเม็กซิโก  รวมทั้งกล่าวถึงการตั้ง
สมาคมอาณานิคม (植民協会) และหลกัการของสมาคมท่ีตอ้งการขยายดินแดนโดยสันติวิธี  ช้ีให้บทบาท 
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Enomoto และสมาคมอาณานิคมในการส ารวจดินแดนในเม็กซิโกเพื่อสร้างอาณานิคมคนญ่ีปุ่นในเม็กซิโก    
(日本人メキシコ殖民地)  และอธิบายวา่ ประธานาธิบดี Diaz ของเม็กซิโกก็สนบัสนุนนโยบายส่งเสริม
การเขา้ไปลงทุนของต่างประเทศ ด้วยจุดประสงค์ท่ีตรงกนัของทั้ง 2 ประเทศ มีส่วนท าให้นโยบายอาณา
นิคมในญ่ีปุ่นในเม็กซิโกไดรั้บการสนบัสนุน และสุดทา้ยงานของ Sakaguchi Mitsuhiro  (坂口満宏)  誰が
移民を送り出したのか. ～環太平洋における日本人の国際移動・概観～ (Who sent out the 
immigrants? : International Movement of Japanese in the Pacific Rim and Overview ) (Sakaguchi, 2010) 
พูดถึงการเปล่ียนแปลง ท่ีบริษทัเอกชนเขา้มามีบทบาทในการส่งออกแรงงานไปต่างประเทศ  โดยช้ีให้เห็น
โครงสร้างการยา้ยถ่ินฐานของผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่นไปยงัประเทศโดยรอบมหาสมุทรแปซิฟิก (Pacific Rim) ท่ีมี
การเปล่ียนแปลงจากรัฐบาลมาเป็นเอกชนในรูปของ “บริษทัส่งออกผูอ้พยพ” (移民会社) นบัแต่ ค.ศ. 1885-
1920/พ.ศ. 2428-2463  และอธิบายถึงบทบาทของบริษทัส่งเสริมอุตสาหกรรมในต่างประเทศ (海外興業 

株式会社) ซ่ึงพฒันาข้ึนเม่ือ ค.ศ. 1917/พ.ศ. 2460 วา่เป็นบริษทัส่งออกผูอ้พยพท่ีมีระบบการท างานท่ีชดัเจน  
เร่ิมตั้งแต่การโฆษณาชวนเช่ือ รับสมคัร เตรียมเอกสารเดินทาง การส่งตวั และการดูแลในพื้นท่ีปลายทาง  
และแสดงให้เห็นว่าผูอ้พยพมีจ านวนมากและดินแดนปลายทางของการอพยพมีความหลากหลายดว้ย เช่น 
บราซิล เปรู ฟิลิปปินส์ New Caledonia และออสเตรเลีย เป็นตน้ 

ในงานคน้ควา้เร่ืองการอพยพสมยัเมจิท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลายในญ่ีปุ่นนั้น  มีงานคน้ควา้ท่ีน่าสนใจ   
2 เร่ืองซ่ึงน าเสนอเร่ืองราวการอพยพแรงงานมายงัเมืองไทย ไดแ้ก่ งานของ Yoshikawa Toshiharu (吉川利
治) เร่ือง   「‘アジア主義’者のタイ国進出～明治期の～局面～」

1(The Asianists inThailand in the 
Middle of the Meiji Era)  (Yoshikawa, 1978)  ซ่ึงไดก้ล่าวถึงปัญญาชน 3 คน คือ Suganuma Teifu (菅沼貞
風)  Ura Keiichi (浦敬 一)  Inagaki Manjiro (稲垣満次郎) ท่ีมีความคิดตรงกนัวา่ภูมิภาคเอเชียเป็นดินแดน
ส าคญัต่อนโยบายขยายตวัลงใตข้องญ่ีปุ่นดงันั้นญ่ีปุ่นจะตอ้งปกป้องและให้ความช่วยเหลือ  ในขณะเดียวกนั
ญ่ีปุ่นก็ควรจะต้องขยายอ านาจออกไปยงัภูมิภาคดังกล่าวด้วย  โดย Yoshikawa ได้กล่าวถึงแนวคิดของ 
Suganuma ท่ีมีต่อไทยอย่างชัดเจนว่าญ่ีปุ่นควรจะให้ความช่วยเหลือไทยในการพฒันาประเทศและช่วย
ปกป้องเอกราชให้ไทย  นอกจากน้ียงัให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัและแนวคิดของ Inagaki เก่ียวกบัการสร้าง
อาณานิคมญ่ีปุ่น รวมทั้งการปกป้องญ่ีปุ่นจากอ านาจขององักฤษและรัสเซีย  และการปกป้องสิทธิและ
ผลประโยชน์ของญ่ีปุ่นในเขตมหาสมุทรแปซิฟิก อีกหวัเร่ืองหน่ึงท่ี Yoshikawa ไดพู้ดถึงไทยคือเร่ือง นกัคิด
ในแนวทางเอเชียนิยมกบัการปฏิรูปประเทศให้ทนัสมยัของไทย  โดยอธิบายถึงสถานการณ์การเมืองภายใน
และวิกฤตการณ์ “ขอ้พิพาทสยาม-ฝร่ังเศส” ท่ีน่าสนใจคือ Yoshikawa ไดก้ล่าวถึงนกัคิดในแนวทางเอเชีย
นิยมอีก 2 คน Ishibashi Usaburo (石橋禹三郎)  และ  Iwamoto Chitsuna (岩本千綱) ท่ีไดเ้ดินทางมายงั

                                                
1
 เน้ือหาจากงานช้ินน้ีบางส่วนไดรั้บการปรับปรุงแปลเป็นภาษาไทยและตีพิมพใ์น อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ. 
(2542). ความสัมพันธ์ไทย-ญ่ีปุ่น 600 ปี. ชาญวิทย ์เกษตรศิริ, และ สายชล วรรณรัตน์, บ.ก.) กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการ
ต าราสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. 
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เมืองไทยเพื่อติดตามดูวิกฤตการณ์ท่ีเกิดข้ึน  และกล่าวถึงแนวคิดของ Ishibashi และ Iwamoto ท่ีจะส่งผู ้
อพยพชาวญ่ีปุ่นมายงัสยาม  โดยเฉพาะได้ให้ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมาและการด าเนินการของ 
Iwamoto ในการส่งผูอ้พยพมายงัเมืองไทย  และหัวขอ้สุดทา้ย กล่าวถึงบทบาทของ Inagaki ท่ีได้ด ารง
ต าแหน่งอคัรราชทูตญ่ีปุ่นคนแรกประจ าประเทศไทย (ค.ศ. 1896-1905/พ.ศ. 2439-2448) และไดก้ล่าวถึง
บทบาทของท่ีปรึกษาชาวญ่ีปุ่นท่ีเดินทางมาท างานในกระทรวงต่าง ๆ เพื่อให้ค  าปรึกษาช่วยเหลือแก่

เมืองไทย  ส่วนงานคน้ควา้อีกช้ินหน่ึงคือ 1890 年代に於ける岩本千綱昌険的タイ事業：渡タイ(シャ

ム)前の経歴と移民事業を中心に (上)2 (Iwamoto Chizuna’s Business Venture in Thailand in the 
1890s : His biography and projects of Japanese laborer emigration to Siam -Part 1 ) ของ Murashima Eiji 
(村嶋 英治)   (Murashima, 2016) ถือเป็นงานคน้ควา้ท่ีใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัการอพยพแรงงานมาสยามท่ีมี
ความสมบูรณ์ท่ีสุด  ใหร้ายละเอียดและมีการใชข้อ้มูลอา้งอิงอยา่งกวา้งขวาง  โดยเนน้บทบาทของ Iwamoto 
Chitsuna ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมและด าเนินการพาผูอ้พยพมาเมืองไทย  Murashima เร่ิมตน้เน้ือหาส่วนแรกดว้ยการปู
พื้นฐานให้เห็นประวติั Iwamoto โดยละเอียด โดยเฉพาะภาพของ Iwamoto ผูมี้ความสามารถ มีความสนใจ
เมืองไทย  หลงัจากนั้นต่อมาในส่วนท่ี 2 กล่าวถึงการด าเนินชีวิตของ Iwamoto หลงัจากออกจากราชการแลว้  
ท่ีส าคญัคือ Iwamoto ไดเ้ดินทางมาส ารวจดูความเป็นไปไดใ้นการท าธุรกิจในเมืองไทย  แต่ธุรกิจท่ี Iwamoto 
สนใจมากท่ีสุดคือการพาผูอ้พยพมายงัเมืองไทย เน้ือหาในส่วนน้ีแสดงให้เห็นถึงความพยายามท่ีจะตั้งบริษทั
ส่งออกผูอ้พยพของ Iwamoto เม่ือเดินทางกลบัไปญ่ีปุ่น  โดยอธิบายถึงเร่ืองราวความเป็นไปของผูใ้ห้ความ
สนบัสนุนทั้งฝ่ายญ่ีปุ่นและฝ่ายไทยรวมทั้งปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการด าเนินการเพื่อจดัตั้งบริษทั  ส่วน
สุดทา้ยกล่าวถึงการพาผูอ้พยพชุดแรกจ านวน 32 คนมายงัเมืองไทย  ซ่ึง Murashima ไดใ้ห้รายละเอียด
เก่ียวกบัผูอ้พยพ ความผดิพลาด และปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหก้ารพาผูอ้พยพมาเมืองไทยชุด
น้ีลม้เหลวอยา่งส้ินเชิง 

ในส่วนของไทยแมจ้ะมีการศึกษาเก่ียวกบัสมยัเมจิอยู่บาง แต่ส่วนมากจะเป็นการศึกษาการพฒันา
ประเทศในมิติของความเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม หรือความสัมพนัธ์ไทย-ญ่ีปุ่น
มากกวา่ประวติัศาสตร์เก่ียวกบัการอพยพชาวญ่ีปุ่นออกนอกประเทศ เช่นงานของ วุฒิชยั มูลศิลป์ วิเคราะห์
เปรียบเทียบไทย-จีน-ญ่ีปุ่น ในยคุจักรวรรดินิยมใหม่ (วุฒิชยั มูลศิลป์, 2551), และวิทยานิพนธ์ของสุรางคศ์รี 
ตันเสียงสม “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญ่ีปุ่น  ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” (สุรางคศ์รี ตนัเสียงสม, 2520) 

ในเวลาต่อมามีการศึกษาการปฏิรูปสมยัเมจิท่ีมีผลเก่ียวโยงกบัการเปล่ียนแปลงต่อสังคมเพิ่มมากข้ึน
เช่น บทความของ สุรสีห์ สมุทคุปต์ิ “การปฏิวัติการบริโภคเนือ้วัวในประเทศญ่ีปุ่นสมัยเมจิ: บทวิเคราะห์
การปฏิรูปประเทศด้วยทฤษฎีความเก่ียวพัน” (สุรสีห์ สมุทคุปด์ิ, 2559)  ซ่ึงศึกษาการปฏิรูปสมยัเมจิท่ีมีผลต่อ

                                                
2
 นอกจากในงานคน้ควา้ท่ีสมบูรณ์ฉบบัน้ีแลว้ Murashima Eiji ไดก้ล่าวถึงการอพยพแรงงานกลุ่มน้ีโดยสงัเขปใน 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 
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สังคม  โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางดา้นแนวคิดและทศันคติของคนในสังคมซ่ึงเป็นปัจจยัหน่ึงของการ
น าไปสู่การเร่ิมตน้รับประทานเน้ือววัของคนในสมยันั้น  โดยช้ีใหเ้ห็นวา่ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็น
การเข้าสู่รัฐสมยัใหม่รูปแบบหน่ึงของญ่ีปุ่น  และแนวการศึกษาการเปล่ียนแปลงผ่านวรรณกรรม เช่น 
บทความของ ปิยะนุช วิริเยนะวตัร์ เร่ือง “ภาพผู้หญิงญ่ีปุ่นท่ีสะท้อนในงานเขียนสมัยเมจิ” (ปิยะนุช วิริเยนะวตัร์, 
2549) ศึกษาวรรณกรรมช้ินส าคญัในสมยัเมจิท่ีมีตวัละครส าคญัเป็นผูห้ญิง โดยสะทอ้นให้เห็นวา่การปฏิรูป
สมยัเมจิไม่ไดป้ลดปล่อยสถานภาพของผูห้ญิงใหเ้ป็นอิสระหรือมีสภาพความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เน่ืองจากแนวคิด
ขงจ้ือยงัคงมีอิทธิพลอยูใ่นสังคมญ่ีปุ่นอยา่งมาก  ดงันั้นแมว้า่จะมีการปฏิรูปประเทศในหลายดา้นแต่สถานะ
ของผูห้ญิงในสมยัเมจิก็ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลง  เช่นเดียวกับบทความของ นันท์ชญา มหาขนัธ์ เร่ือง 
“การศึกษาของญ่ีปุ่นในยคุการปฏิรูปการศึกษาสมยัเมจิ ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเดก็เร่ือง ‘องุ่น
หน่ึงพวง’ และ ‘เซเบกับน า้เต้า’ ” (นนัทช์ญา มหาขนัธ์, 2018) ซ่ึงศึกษาแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในสมยั
เมจิ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางสังคม วฒันธรรม และแนวคิดของญ่ีปุ่น  โดยเฉพาะการปลูกฝังอุดมการณ์ 
“ประเทศมัง่คัง่กองทพัเขม้แขง็” (富国強兵) ผา่นวรรณกรรมส าหรับเด็กเร่ือง “องุ่นหน่ึงพวง” และ “เซเบกบั
น ้ าเต้า” ซ่ึงสะท้อนภาพชีวิตและปัญหาท่ีเด็กต้องเผชิญกับสมัยของการเปล่ียนแปลงโดยเฉพาะกับ
แนวนโยบายการพฒันาประเทศตามแบบตะวนัตก 

การศึกษาท่ีผ่านมาในขา้งตน้นั้นพบว่า  เร่ืองราวการอพยพในสมยัเมจิ เป็นประเด็นหน่ึงท่ีได้รับ
ความสนใจจากนกัวชิาการอยา่งกวา้งขวาง  แต่พื้นท่ีในการศึกษาส่วนใหญ่จะมุ่งไปท่ีการส่งแรงงานผูอ้พยพ
ไปยงัภูมิภาคโดยรอบมหาสมุทรแปซิฟิก เช่น ฮาวาย  สหรัฐอเมริกา เป็นตน้  เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีผูอ้พยพ
ชาวญ่ีปุ่นเดินทางออกไปท างานอย่างต่อเน่ืองและมีจ านวนมาก  ในขณะท่ีเร่ืองราวการส่งแรงงานมายงั
ประเทศไทยมีปรากฏบา้ง เช่น งานคน้ควา้ของนกัวิชาการญ่ีปุ่น 2 ท่าน ท่ีเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นประวติัศาสตร์
ไทย และมีการกล่าวถึงโดยสังเขปในหนงัสือ “ประวติัศาสตร์ผูอ้พยพ” (移民史) ของญ่ีปุ่น ส่วนงานคน้ควา้
โดยนกัวชิาการไทยนั้นยงัไม่มีการศึกษาอยา่งจริงจงัและเป็นระบบ มีเพียงเน้ือหาสั้น ๆ ในเร่ือง สัมพันธภาพทาง
การเมืองระหว่างไทยกับญ่ีปุ่น (ทว ีธีระวงศเ์สรี, 2524, หนา้ 34) ของ ทว ีธีระวงศเ์สรี ท่ีกล่าวถึงการด าเนินงานของ 
Iwamoto น าผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่นเขา้มายงัเมืองไทยและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจึงท าใหก้ารอพยพไม่ประสบความส าเร็จ 

 

    เอกสาร “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” 『暹羅国出張取調書』 

อย่างไรก็ตาม  เหตุการณ์การส่งผู ้
อพยพมายงัเมืองไทยนั้นเกิดข้ึนใน
ช่ วง เวลา ท่ี ไทยและ ญ่ี ปุ่ น เ ปิ ด
สัมพนัธไมตรีอย่างเป็นทางการ ซ่ึง
เ ป็ น เ ห ตุ ก า ร ณ์ ส า คั ญ ท า ง
ประวติัศาสตร์เหตุการณ์หน่ึง อีกทั้ง
ย ังมี เอกสารประวัติ ศาสตร์  คื อ 
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“รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” 『暹羅国出張取調書』 ซ่ึงเป็นเอกสารทางราชการท่ีรัฐบาลเมจิสั่งให ้
Saito Miki (齋藤幹) กงสุลญ่ีปุ่นประจ าสิงคโปร์เดินทางมาส ารวจความเป็นไปไดท่ี้จะอพยพชาวญ่ีปุ่นมายงั
สยามในเวลานั้น โดยรายงานถูกส่งไปยงัรัฐบาลญ่ีปุ่นเม่ือ ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 หลงัจากท่ีไทยและญ่ีปุ่นลง
นามในหนงัสือปฏิญญาวา่ดว้ยพระราชไมตรีและการคา้ ค.ศ. 1887/พ.ศ. 2430 เพื่อสถาปนาความสัมพนัธ์
อย่างเป็นทางการเพียง 7 ปี เอกสารช้ินน้ี จึงมีความส าคญัเน่ืองจากเป็นเอกสารของรัฐบาลช้ินแรกท่ีให้ขอ้มูล
โดยตรง ในประเด็นเร่ืองการอพยพแรงงานญ่ีปุ่นสู่สยาม และเป็นเอกสารท่ีมีลกัษณะพิเศษท่ีก าหนดเร่ืองและ
จุดหมายการส ารวจไวอ้ยา่งชดัเจน  แตกต่างจากเอกสารร่วมสมยัอีกหลายช้ินท่ีมกัจะเป็นบนัทึกความทรงจ า
หรือรายงานการส ารวจสยามในเร่ืองทัว่ ๆ ไป 

 

ดงันั้นการ “ยอ้นพินิจ” ดว้ยการศึกษาและแปลเอกสาร “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” 
จะไดข้อ้มูลซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ในการศึกษาคน้ควา้ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นสมยัเมจิในมุมมองท่ีแตกต่าง
หรือหลากหลายมิติมากกวา่ท่ีผา่นมา  โดยเฉพาะประเด็นการอพยพยา้ยถ่ินฐาน ซ่ึงยงัไม่มีการศึกษาอยา่งจริงจงัมาก
นกัในงานวชิาการของไทย  รวมทั้งเน้ือหาจากเอกสารช้ินน้ียงัสะทอ้นยอ้นให้เห็นภาพความสัมพนัธ์ระหวา่งไทย
กบัญ่ีปุ่นท่ีจุดเร่ิมตน้มีความชดัเจนมากข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสัมพนัธ์ทางดา้นเศรษฐกิจท่ีญ่ีปุ่นตอ้งการให้
ไทยเป็นฐานดา้นเกษตรกรรมและการส่งออกแรงงาน ซ่ึงเป็นภาพความสัมพนัธ์ท่ียงัไม่ค่อยมีการศึกษาเท่าใดนกั 
โดยสามารถตอบค าถามได้ว่าเพราะเหตุใดญ่ีปุ่นจึงสนใจเลือกท่ีจะอพยพแรงงานมายงัสยาม  และรัฐบาลใน
ขณะนั้นมีแนวคิดและวตัถุประสงคอ์ยา่งไรต่อสยามภายหลงัการสถาปนาความสัมพนัธ์อยา่งเป็นทางการแลว้ 
ผลจากการศึกษาจะช่วยให้เขา้ใจทศันะท่ีญ่ีปุ่นมีต่อเศรษฐกิจ สังคม ผูค้นในสยามในช่วงเวลาดงักล่าวได้
อยา่งชดัเจนข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
งานวิจยัช้ินน้ีมีจุดมุ่งหมายส าคญัคือ แปลเอกสาร “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” 『暹

羅国出張取調書』 เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ต่อนกัวิชาการไทยท่ีสนใจประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น และศึกษาภาพ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งญ่ีปุ่นและไทยในช่วงแรกของความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการผ่านเอกสาร “รายงาน
การเดินทางส ารวจประเทศสยาม” โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัดงัน้ีคือ 

1. ศึกษาแนวคิดและนโยบายการอพยพแรงงานญ่ีปุ่นในสมยัเมจิ (ค.ศ. 1868-1912/พ.ศ. 2411-2455) 
2. ศึกษาแนวคิดและจุดมุ่งหมายการอพยพแรงงานญ่ีปุ่นสู่สยาม (ค.ศ. 1887-1912/พ.ศ. 2430-2455) 
3. ศึกษาวธีิการอพยพชาว ญ่ีปุ่นสู่สยามรวมทั้งมุมมองของญ่ีปุ่นต่อไทย 
4. ศึกษาผลของการอพยพชาวญ่ีปุ่นสู่สยาม 
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วธีิด ำเนินกำรวจัิย (Research Methodology) 
โครงการวิจยัช้ินน้ีจะแปลเอกสาร “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” โดยละเอียดและ

วเิคราะห์ประเด็นส าคญัจากการแปล 3 ประเด็นคือ 
1. ประเด็นเก่ียวกบัเอกสารและบทบาทของ Saito Miki ผูจ้ดัท ารายงาน 
2. ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ 
3. ประเด็นการส่งออกแรงงาน 
โดยการศึกษาวจิยัจะใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์ ศึกษารายละเอียดจากบทแปล และคน้ควา้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวขอ้งเพิ่มเติมจาก เอกสารทางราชการ หนงัสือ วารสาร ขอ้มูลสารสนเทศรวมทั้งบนัทึกส่วนบุคคล โดยมี
แหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับเอกสารญ่ีปุ่น คือหอสมุดรัฐสภาญ่ีปุ่น หอสมุดมหาวิทยาลยับางแห่งของญ่ีปุ่น 
และร้านหนังสือเก่าในโตเกียว  ส่วนแหล่งขอ้มูลส าหรับฝ่ายไทย ได้แก่ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ และ
หอ้งสมุดมหาวิทยาลยับางแห่งของไทย โดยความรู้และขอ้มูลท่ีรวบรวมและผา่นการศึกษาวิเคราะห์แลว้จะ
น าเสนอเป็นรายงาน 2 ส่วน 

ตอนที ่1  ว่ำด้วยกำรอพยพ 
บทควำม “ยอ้นพินิจจุดเร่ิมตน้การอพยพชาวญ่ีปุ่นสู่สยาม” 
1. เมจิยคุสมยัแห่งการอพยพ 
2. สยามในแนวคิดการอพยพแรงงานของญ่ีปุ่น 
3. การด าเนินการส่งผูอ้พยพมาสยาม 
4. ปัญหาและอุปสรรค 

 

ตอนที ่2  ว่ำด้วยเอกสำร 
บทแปล “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” 『暹羅国出張取調書』 

1. ท่ีมาและความส าคญัของเอกสาร 
2. สาระจากรายงาน (งานแปล) 
3. ญ่ีปุ่น -ไทย : มิติจาก “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” 

3.1 มิติความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  
3.2 มิติดา้นเศรษฐกิจ 
3.3 มิติทางสังคม 
 

บทส่งท้ำย “ภาพ” สะทอ้นจากยอ้นพินิจ 
 
การศึกษา “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” ในฐานะเอกสารชั้นตน้ท่ีมีคุณค่าและเป็น

หลกัฐานส าคญัทางประวติัศาสตร์  ดงัท่ีกล่าวมาในขา้งตน้จะช่วยขยายพรมแดนความรู้ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น
สมยัเมจิและประวติัความสัมพนัธ์ญ่ีปุ่น-ไทยในช่วงแรกของการเปิดความสัมพนัธ์อยา่งเป็นทางการ ให้กวา้ง
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ออกไปในวงวิชาการ  นอกจากน้ีองค์ความรู้ท่ีไดไ้ม่เพียงแต่จะช่วยให้รู้จกัและเขา้ใจ “ญ่ีปุ่น” ในแนวทาง
และวธีิการด าเนินงานดา้นการต่างประเทศเท่านั้น  แต่น่าจะมีประโยชน์ส าหรับ “ไทย” ท่ีจะเลือกน าแนวทาง
และวธีิการมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมเพื่อประสิทธิภาพและความส าเร็จไดเ้ช่นกนั 

 
ค ำอธิบำย   ช่ือเฉพาะในรายงานซ่ึงเป็นช่ือท่ีคนไทยคุน้เคยจะใชภ้าษาไทยตามแบบนิยม ส่วนช่ือท่ี

คนไทยไม่คุน้เคยจะทบัศพัทด์ว้ยตวัอกัษรโรมนัจิท่ีใชก้นัโดยทัว่ไป และค าส าคญับางค าจะก ากบัเพิ่มเติมไว้
ดว้ยภาษาองักฤษหรือตวัอกัษรคนัจิทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการสืบคน้ต่อไป 

 
******************* 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ตอนที ่1  ว่าด้วยการอพยพ 

 
  :  ย้อนพนิิจจุดเร่ิมต้นการอพยพชาวญีปุ่่นสู่สยาม 

 
 
 
 
 
 

 



ตอนที ่1   
วา่ดว้ยการอพยพ 

: ย้อนพนิิจจุดเร่ิมต้นการอพยพชาวญีปุ่่นสู่สยาม 

 
การอพยพโยกยา้ยถ่ินฐานของผูค้นจากประเทศหน่ึงไปยงัอีกประเทศหน่ึง  เพื่อการประกอบอาชีพ  

เพื่อหางานใหม่  หรือเพื่อหลบหนีภยัเป็นเหตุการณ์ปกติท่ีเกิดข้ึนไดเ้สมอ  เน่ืองจากมนุษยย์อ่มแสวงหาท่ีอยู่
อาศยัท่ีมีความสะดวกสบายและเหมาะสม  การอพยพโดยทัว่ไปมี 2 ประเภท คือ 

1. การอพยพจากถิ่นฐานเดิมเพื่อคน้หาชีวิตที่ดีกว่าหรือเพื่อวตัถุประสงค์อย่างอื่นๆเน่ืองจาก
ปัจจยัทางเศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา หรือสังคม เช่น หลบภยัสงครามระหวา่งเผา่พนัธ์ุ และหนีจากสังคมท่ีมี
ความกดดนัทางศาสนา การอพยพน้ีจะเป็นเร่ืองส่วนตวัซ่ึงอาจจะอพยพไปตามล าพงัหรือไปเป็นกลุ่ม 

2. การอพยพจากถ่ินฐานเดิมเพื่อขายแรงงาน เป็นการอพยพออกไปเพื่อท างานหารายได ้โดยผา่น
กระบวนการส่งออกแรงงานเของรัฐหรือของเอกชน  มกัจะเรียกวา่ “แรงงานการอพยพ” 

ส าหรับการอพยพของญ่ีปุ่นมีหลกัฐานชดัเจนตั้งแต่สมยัเอโดะ เร่ิมจากการอพยพก่อนท่ีรัฐบาลบากุฟุ3 
จะประกาศปิดประเทศใน ค.ศ. 1639/ พ.ศ. 2182ในช่วงเวลาดงักล่าวชาวญ่ีปุ่นสามารถเดินทางออกนอก
ประเทศเม่ือไดรั้บอนุญาตจากเจา้เมืองท่ีตนเองสังกดัอยู ่  ดงัท่ีมีร่องรอย “เมืองญ่ีปุ่น” ซ่ึงในอดีตคือฐานท่ีตั้ง
แหล่งคา้ขายของญ่ีปุ่นในประเทศต่าง ๆ ตามภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้ลงเหลืออยู ่ ซ่ึงร่องรอยเหล่าน้ี
เป็นหลกัฐานแสดงให้เห็นการติดต่อการคา้ระหว่างญ่ีปุ่นกบัภูมิภาคแถบน้ีในศตวรรษท่ี 14-17 และยงัมี
หลกัฐานว่าใน ค.ศ. 1592/พ.ศ. 2135 สมยัของ Toyotomi Hideyoshi มีการออกหนงัสือประทบัตราสีแดง
อนุญาตให้เรือจากญ่ีปุ่นออกไปคา้ขายยงัดินแดนแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น ปัตตานี อยุธยา และ
มะนิลา เป็นตน้ (อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, หนา้ 36) 

ในเวลาต่อมา เพื่อแกปั้ญหาความวุน่วายท่ีชาวญ่ีปุ่นหนัไปนบัถือคริสตศ์าสนา  และแกปั้ญหาท่ีชาว
โปรตุเกสส่งชาวญ่ีปุ่นออกไปยงัต่างประเทศเพื่อใช้แรงงานเป็นทาส  รัฐบาลจึงได้บญัญติัขอ้จ ากดัในการ
ติดต่อกบัต่างประเทศ โดยเฉพาะใน ค.ศ. 1635/พ.ศ. 2178 มีประกาศห้ามชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศยัอยู่ในประเทศ
เดินทางออกนอกประเทศ  ในเวลาเดียวกนัห้ามชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศยัอยู่ต่างประเทศเดินทางเขา้มาในประเทศ  
นบัเป็นยคุสมยัการปิดประเทศของญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่นปิดประเทศเป็นระยะเวลานานกวา่ 2 ศตวรรษ (ค.ศ. 1639-1853/พ.ศ. 2182-2396)  แมว้า่จะมี
ขอ้ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ แต่ก็ยงัมีผูค้นจ านวนหน่ึงหาช่องทางหลบหนีออกไปเพื่อหาความอิสระ
และความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต   จนกระทัง่ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 18 กฎขอ้บญัญติัของ
รัฐบาลเอโดะเร่ิมสั่นคลอนเม่ือตอ้งเผชิญกบัการเขา้มาของประเทศทางตะวนัตกท่ีพยายามเรียกร้องให้ญ่ีปุ่น
เปิดประเทศ   
                                                   
3 รัฐบาลท่ีบริหารโดยโชกนุโทะกงุะวะในสมยัเอโดะ 
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ต่อมาใน ค.ศ. 1853/พ.ศ. 2396  พลเรือจตัวา Matthew C. Perry แห่งกองทพัเรือสหรัฐอเมริกาน าเรือ 
4 ล า บุกรุกน่านน ้ าญ่ีปุ่นเขา้มายงัเมือง Uraka (ปัจจุบนัอยู่ในเมืองYokosuka จงัหวดัคะนะกาวะ) เพื่อ
เรียกร้องการท าการค้าอย่างเสรี   ส่งผลให้มีการท าสนธิสัญญาสัมพันธไมตรีและมิตรภาพญ่ีปุ่น -
สหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1854/พ.ศ. 2397      ตามมาดว้ยสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชยญ่ี์ปุ่น-สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 
1858/พ.ศ. 2401   จากสนธิสัญญาทั้ง 2 ฉบบัญ่ีปุ่นไดเ้ปิดประเทศอนุญาตต่างชาติเขา้มาท าการคา้ไดอ้ยา่งเสรี
ท่ีเมืองต่าง ๆ ไดแ้ก่ Niigata, Hyogo, Shimoda, Hagodate, คะนะกาวะ นางาซากิ โอซากา และเอโดะ  นอกจากน้ี 
ยงัอนุญาตให้ชาวต่างชาติสร้างท่ีพ  านักในเมืองท่าท่ีกล่าวแลว้ในขา้งตน้ได้  ยกเวน้ท่ีเอโดะและโอซากา
เท่านั้นท่ีอนุญาตให้ค้าขายได้อย่างเดียว แต่ไม่อนุญาตให้สร้างท่ีพ  านัก  เหตุการณ์ดังกล่าวน้ี นับเป็น
จุดเร่ิมตน้ท่ีชาวต่างชาติเดินทางเขา้มาอยูอ่าศยัในญ่ีปุ่นและสามารถท าทุกอยา่งไดอ้ยา่งเสรีเช่นเดียวกบัชาว
ฮอลแลนด์  และชาวจีนท่ีนางาซากิในช่วงเวลาท่ีญ่ีปุ่นปิดประเทศ  อีกทั้งท าให้สหรัฐอเมริกาสามารถส่ง
กงสุลมาประจ ายงัประเทศญ่ีปุ่นดว้ย 

ขณะท่ีรัฐบาลยนิยอมใหช้าวต่างชาติเดินทางเขา้มาพ านกัในญ่ีปุ่น ใน ค.ศ. 1866/พ.ศ. 2409 รัฐบาลก็
อนุญาตให้ชาวญ่ีปุ่นเดินทางออกนอกประเทศไดอี้กคร้ังหน่ึง  โดยตอ้งกรอกแบบฟอร์มและยื่นขออนุญาต
ต่อรัฐบาล  ซ่ึงในเวลานั้นคนส่วนใหญ่จะออกไปศึกษาและคา้ขาย   นบัเป็นผูอ้พยพโยกยา้ยถ่ินฐานยุคแรก
ของญ่ีปุ่น  ขณะเดียวกนัคนอเมริกนัก็สามารถท่ีจะขออนุญาตให้ชาวญ่ีปุ่นท่ีเป็นแรงงานหรือลูกจา้งของตน
เดินทางออกนอกประเทศเพื่อใช้แรงงานในประเทศของตนด้วย ซ่ึงรัฐบาลญ่ีปุ่นก็ยินยอม (Japan 
International Cooperation Agency (JICA), 2015, p. 15)  หรือแมว้า่เจา้นายจะไม่ไดเ้ดินทางไปต่างประเทศ  
แต่ก็สามารถท่ีจะส่งลูกจา้งชาวญ่ีปุ่นไปยงัต่างประเทศไดด้ว้ยเช่นกนั  จึงกล่าวไดว้า่ผูจ้ดัการส่งแรงงานญ่ีปุ่น
ออกนอกประเทศในระยะแรกคือ ชาวต่างชาติ 

เม่ือชาวญ่ีปุ่นเร่ิมเดินทางออกไปยงัต่างประเทศไดน้ั้น  หลายประเทศโดยเฉพาะท่ีฮาวายและอเมริกา
เร่ิมให้ความสนใจและตอ้งการเปล่ียนแรงงานจาก “กุลี” (Kuri) ท่ีส่งมาจากจากจีนในสมยัราชวงศ์ชิงเป็น
แรงงานจากญ่ีปุ่น  โดยคาดหวงัว่าการเปิดประเทศของญ่ีปุ่นจะเปิดโอกาสให้แรงงานราคาถูกจากญ่ีปุ่น
เดินทางไปยงัประเทศต่าง ๆ ได ้ แรงงานอพยพจากญ่ีปุ่นจึงเร่ิมปรากฏตวัและเป็นเป้าหมายใหม่ท่ีน่าสนใจ
ของตลาดแรงงานในเวลานั้น 

 

1.  เมจิยุคสมัยแห่งการอพยพ 

การอพยพชาวญ่ีปุ่นออกไปยงัต่างประเทศเพื่อท างานหารายไดมี้ความชดัเจนและมีจ านวนมากข้ึน
ในสมยัเมจิเร่ิมจาก ค.ศ. 1868/พ.ศ. 2411  ทั้งน้ีมาจากปัจจยัส าคญัประการหน่ึงคือ  เม่ือเปิดประเทศ  ญ่ีปุ่น
ไดน้ าหลกัการ “สร้างชาติร ่ ารวย สร้างกองทพัแข็งแกร่ง” (Fukokukyouhei-富国強兵) และสร้าง  “ประเทศ
ชั้นน า” (Itto-koku-途国) มาใช้เป็นนโยบายแห่งชาติในปรับปรุงประเทศให้ทนัสมยัตามแนวทางของ
ประเทศตะวนัตกท่ีพฒันาแลว้  แต่เน่ืองจากญ่ีปุ่นไม่ได้เป็นประเทศท่ีร ่ ารวยทดัเทียมกบัตะวนัตก  ดงันั้น
เพื่อให้บรรลุนโยบายแห่งชาติตามท่ีก าหนดไว ้ รัฐบาลเมจิไดด้ าเนินการปฏิรูปหลากหลายประการในการ
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เปล่ียนแปลงสังคมญ่ีปุ่น    ส่งผลใหญ่ี้ปุ่นในขณะนั้นอยูใ่นภาวะระส ่ าระสายในการเปล่ียนผา่นอยา่งรวดเร็ว
จากระบบศกัดินาเขา้สู่การเป็นประเทศสมยัใหม่  ทั้งดว้ยการปฏิรูปสังคม เศรษฐกิจ การบริหาร การทหาร 
กฎหมาย และการศึกษา  ตามแนวคิดของผูน้ าท่ีพยายามผลกัดนัประเทศให้ทดัเทียมกบัโลกตะวนัตก  ผลท่ี
ตามมาก็คือ การปฏิรูปท่ีไม่เพียงแต่จะน ามาซ่ึงปัญหาการวา่งงานและปัญหาเศรษฐกิจเท่านั้น   ยงัท าให้เกิด
ความเหล่ือมล ้าทางรายไดร้ะหวา่งเมืองกบัชนบทอยา่งรุนแรง (Kornicki, 1998, p. 43) 

ปัจจยัเบ้ืองตน้ดงักล่าวส่งผลให้ชาวชนบทพร้อมท่ีจะอพยพไปยงัท่ีต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  ส่งผลให้ญ่ีปุ่นในสมยัเมจิกลายเป็นประเทศหลกัท่ีส่งเสริมการอพยพ ชาวญ่ีปุ่นจ านวนมากอพยพ
ไปยงัฮาวาย ทวีปอเมริกา ออสเตรเลีย และแมนจูเรีย ดว้ยความหวงัว่าจะยกระดบัคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน โดย
เร่ิมตน้จากการเป็นแรงงานอพยพชัว่คราว (Dekasegi-nin-出稼ぎ人) หลงัจากนั้นจึงเป็นการอพยพออกไป
ตั้งถ่ินฐานและเป็นพลเมืองถาวรในท่ีสุด  ซ่ึงการอพยพชาวญ่ีปุ่นสมยัเมจิแบ่งออกเป็น 3 ช่วงส าคญั คือ 

ช่วงแรก การอพยพรุ่นบุกเบิก (ค.ศ. 1868-1885/พ.ศ. 2411-2428) 
ช่วงท่ี 2 การอพยพภายใตส้ัญญาระหวา่งรัฐ (ค.ศ.1885-1894/พ.ศ. 2428-2437) 
ช่วงท่ี 3 การอพยพภายใต้การด าเนินการของบริษทัส่งออกผูอ้พยพ (ค.ศ. 1894-1912/พ.ศ. 

2437-2455) 
 
ช่วงแรก การอพยพรุ่นบุกเบิก (ค.ศ. 1868-1885/พ.ศ. 2411-2428) 
การอพยพรุ่นบุกเบิกมีลักษณะเป็นการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อท างานเป็นแรงงานขา้มชาติ

ชัว่คราวในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ มากกวา่การอาศยัอยู่ถาวร  โดยมีความเป็นมาเก่ียวเน่ืองจากเหตุการณ์ช่วง
ปลายสมยัเอโดะ  เร่ิมจากการท่ีฮาวายซ่ึงเป็นประเทศอิสระขณะนั้นและเป็นแหล่งปลูกออ้ย กาแฟ มนัฝร่ังท่ี
ตอ้งใช้แรงงานจ านวนมาก  ท่ีผ่านมาฮาวายไดน้ าแรงงานชาวจีนเขา้มาท าอุตสาหกรรมและท าน ้ าตาล  แต่
ชาวจีนมกัจะอยูร่วมกนัแต่ในกลุ่มของตนเอง  ไม่ค่อยติดต่อกบัคนพื้นเมืองกลุ่มอ่ืน ๆ  ท าให้เกิดปัญหาทาง
สังคม  ทางรัฐบาลฮาวายจึงจ ากดัจ านวนคนจีนท่ีจะเขา้มาท างานในฮาวาย  ท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน
อยา่งหนกั  ดงันั้นรัฐบาลฮาวายในขณะนั้นเล็งเห็นวา่การท่ีญ่ีปุ่นเปิดประเทศจึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะสามารถ
น าแรงงานจากญ่ีปุ่นเขา้มาท างานชดเชยแรงงานจีนได ้ ใน ค.ศ. 1867/พ.ศ. 2410 รัฐบาลฮาวายจึงให้นกัธุรกิจ
ชาวอเมริกนั ช่ือ Eugene Miller Van Reed ซ่ึงเป็นกงสุลฮาวายประจ าโยโกฮามา เจรจากบัรัฐบาลเอโดะ
เพื่อท่ีจะส่งแรงงานชาวญ่ีปุ่น 300 คนไปฮาวาย  ซ่ึงรัฐบาลเอโดะอนุญาตให้ส่งแรงงานไปฮาวายได้  แต่
หลงัจากนั้นไดเ้กิดเหตุการณ์ความวุน่วายข้ึนในช่วงปลายสมยัเอโดะ  ขอ้ตกลงดงักล่าวจึงไม่ไดน้ ามาปฏิบติั 

คร้ันเม่ือมีการตั้งรัฐบาลใหม่สมยัเมจิ โครงการท่ี Eugene Miller Van Reed กงสุลฮาวายประจ าโยโก
ฮามาเคยเจรจาไวก้บัรัฐบาลเอโดะถูกยกเลิกไป  เน่ืองดว้ยปัจจยัหลายประการ (Konno & Fujisaki, 1986, p. 
20-23) กล่าวคือ 

ประการแรก รัฐบาลเมจิยงัไม่สามารถหาขอ้สรุปเร่ืองการส่งผูอ้พยพไปยงัต่างประเทศไดอ้ย่าง
ชดัเจน  และรัฐบาลเมจิยงัไม่เคยไดท้  าสนธิสัญญากบัฮาวาย 
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ประการท่ี 2 ขอ้ตกลงท่ี Eugene Miller Van Reed และรัฐบาลเอโดะตกลงเวลาการท างานของผู ้
อพยพท่ีจะส่งไปฮาวายไวว้า่ จะตอ้งท างานอยา่งนอ้ย 3 ปี  รัฐบาลเมจิเห็นวา่เป็นเวลาท่ียาวนานไม่เหมาะสม 
และรัฐบาลเมจิเห็นวา่ Eugene Miller Van Reed ซ่ึงเป็นนกัธุรกิจอาจจะคิดถึงเร่ืองรายไดเ้ป็นส าคญัจึงไม่
ไวว้างใจท่ีจะใหด้ าเนินการส่งแรงงานไปฮาวาย 

ประการสุดทา้ย รัฐบาลเมจิเกรงวา่ผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่นจะถูกใชง้านหนกัมีฐานะไม่ต่างจากทาสผิวด า
และผูอ้พยพชาวจีน  เน่ืองจากมีหนงัสือพิมพตี์พิมพบ์ทความเก่ียวกบัการส่งผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่นไปท างานท่ี
ฮาวายวา่  อาจจะมีสภาพเหมือนกบัการคา้ทาสผวิด า  โครงการท่ีเจรจาไวท้ั้งหมดจึงถูกลม้เลิกไปในท่ีสุด 

อยา่งไรก็ตาม ใน ค.ศ. 1868/พ.ศ. 2411 Eugene Miller Van Reed ไดล้กัลอบส่งแรงงานชาวญ่ีปุ่น 
153 คน ไปยงัฮาวาย และอีก 40 คนไปท างานท่ีเกาะกวมโดยท่ียงัไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล (Japan 
International Cooperation Agency (JICA), 2015, p. 15) ถือเป็นการออกเดินทางออกนอกประเทศอยา่งผิด
กฎหมาย  ประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นเรียกผูอ้พยพกลุ่มน้ีวา่ “Gannenmono” (元年者) หมายถึง ผูอ้พยพปีแรกสมยั
เมจิ (Gannen mono – the first overseas emigrants, n.d.) ซ่ึงผูอ้พยพส่วนใหญ่เป็นวยัรุ่นชายอายุไม่เกิน 30 ปี  
มีทั้งชาวนา ช่างฝีมือ และอดีตซามูไร หลายคนไม่มีประสบการณ์ในการท าเกษตรกรรมมาก่อน  แต่ตอ้งการ
เรียนรู้เพื่อหาประสบการณ์ ในขณะเดียวกนัก็เป็นไปตามความตอ้งการของรัฐบาลฮาวายเป็นส าคญั 

แรงงานรุ่นบุกเบิกกลุ่มน้ีเดินทางออกจากเมืองท่าท่ีโยโกฮามาไปยงัฮาวาย   เพื่อเป็นแรงงานสัญญา
ชัว่คราวแลกกบัค่าตอบแทน  แต่สภาพท่ีฮาวายไม่ได้เป็นไปตามท่ีคาดคิด  ผูอ้พยพมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ี
ยากล าบาก  ถูกใช้แรงงานอยา่งหนกักบัสภาพภูมิอากาศท่ีร้อนระอุในดินแดนท่ีไม่คุน้เคย  ค่าครองชีพท่ีสูง  
ด้วยอุปสรรคดังกล่าวท าให้ผูอ้พยพบางคนจบชีวิตตวัเองด้วยการฆ่าตวัตายเพื่อหนีอุปสรรคและความ
ยากล าบาก (Konno & Fujisaki, 1986, p. 35) 

รัฐบาลญ่ีปุ่นไดพ้ยายามช่วยเหลือผูอ้พยพรุ่นบุกเบิกกลุ่มน้ี ดงัจะเห็นว่าช่วง ค.ศ. 1868-1869/พ.ศ. 
1411-1412 ขณะท่ีผูอ้พยพตอ้งเผชิญกบัความยากล าบากนั้น มีหนงัสือเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือผูอ้พยพ  
ซ่ึงรัฐบาลญ่ีปุ่นไดส่้งเจา้หนา้ไปเพื่อคล่ีคลายปัญหาและคุม้ครองผูอ้พยพ  การเดินทางไปคล่ีคลายปัญหาของ
รัฐบาลญ่ีปุ่นในคร้ังน้ี  ไดช่้วยใหผู้อ้พยพเดินทางกลบัประเทศ 41 คน และอีก 60 คน เดินทางไปท างานท่ีต่อ
ทางชายฝ่ังตะวนัตกของสหรัฐอเมริกา  ส าหรับส่วนท่ีเหลือซ่ึงตอ้งการจะอยูท่  างานต่อท่ีฮาวายต่อไป (Konno 
& Fujisaki, 1986, p. 32) เจา้หนา้ท่ีญ่ีปุ่นไดจ้ดัการขอใหแ้รงงานเหล่านั้นสามารถท างานและเลือกงานไดโ้ดย
เสรี (Konno & Fujisaki, 1986, p. 37-38) 

นอกจากน้ี รัฐบาลญ่ีปุ่นฟ้อง Eugene Miller Van Reed ต่อเอกอคัราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าญ่ีปุ่น 
เร่ืองท่ีผูอ้พยพญ่ีปุ่นตอ้งปฏิบติังานท่ียากล าบากกบัสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม  แต่ในขณะนั้นเน่ืองจาก
ฮาวายยงัเป็นรัฐอิสระไม่ได้อยู่ภายใตอ้ านาจการปกครองของสหรัฐอเมริกา4  สหรัฐอเมริกาไม่สามารถ

                                                   
4 ขณะนั้นฮาวายเป็นรัฐอิสระโดยท่ีมีชาวอเมริกนัจ านวนมากอาศยัอยูแ่ละท าธุรกิจบนเกาะนั้น  ฮาวายถูกผนวกเป็นส่วนหน่ึง
ของสหรัฐอเมริการเม่ือ ค.ศ. 1898/พ.ศ. 2441 
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ด าเนินเร่ืองได ้ ญ่ีปุ่นจึงท าไดเ้พียงหา้มส่งแรงงานไปยงัต่างประเทศ (Konno & Fujisaki, 1986, p. 30-31) 
อยา่งไรก็ตาม แมว้า่รัฐบาลจะไม่สนบัสนุนและไม่อนุญาตให้ส่งออกแรงงานไปยงัต่างประเทศ  แต่

ก็ยงัคงมีชาวญ่ีปุ่นจ านวนหน่ึงไดแ้ก่ นกัศึกษา พอ่คา้ แรงงานอิสระ และลูกจา้งของชาวต่างชาติท่ีเดินทางไป
ยงัฮาวายและประเทศแถบชายฝ่ังแปซิฟิกของทวีปอเมริกาเหนือ เพื่อแสวงหาโอกาสท่ีดีกวา่ในการศึกษาหา
ความรู้และทกัษะใหม่ ๆ รวมทั้ งหารายได้เก็บเงินกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขท่ีบ้านเกิดต่อไป (Japan 
International Cooperation Agency (JICA), 2015, p. 15-16) 

จากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในกลุ่มของ “Gannenmono” เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีท าให้รัฐบาลเมจิให้
ความส าคญักบัการอพยพภายในประเทศเพื่อบุกเบิกพื้นท่ีใหม่ท่ีฮอกไกโด  ซ่ึงเร่ิมข้ึนตั้งแต่แรกท่ีรัฐบาลเมจิ
เขา้ไปจดัการปกครองฮอกไกโดเม่ือ ค.ศ. 1869/พ.ศ. 2412  และมีนโยบายบุกเบิกเพื่อพฒันาและขยายพื้นท่ี
เพาะปลูกในภูมิภาคดงักล่าว  และหลงัจากนั้นต่อมาใน ค.ศ. 1874/พ.ศ. 2417 รัฐบาลไดต้ั้ง “ส านกังานการตั้ง
ถ่ินฐานฮอกไกโด” (Hokkaido Development Bureau)  โดยมี  Kuroda Kiyotaka(黒田 清隆) นกัการเมืองท่ี
มีช่ือเสียงในขณะนั้นและเป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี 2 ของญ่ีปุ่นในเวลาต่อมา (ค.ศ. 1888-1889/พ.ศ. 
2431-2432) เป็นผูอ้  านวยการส านกังานดูแลรับผิดชอบแผนพฒันาสนบัสนุนให้ประชาชนอพยพไปบุกเบิก
และตั้งรกรากในภูมิภาคดงักล่าว 

ประชาชนจ านวนมากจากทัว่ประเทศสนใจสมคัรเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว  โดยเฉพาะประชาชน
จากภูมิภาคคิวชูทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องญ่ีปุ่นจากจงัหวดัฮิโรชิมา (Hiroshima Hometown History II 
- Hiroshima Prefecture Website, 2017)  ซ่ึงในเวลาต่อมาเม่ือรัฐบาลเมจิอนุญาตให้มีการส่งผูอ้พยพออกไป
ท างานยงัต่างประเทศได ้ จะพบวา่ผูอ้พยพจ านวนมากยงัคงมาจากภูมิภาคน้ี 

 
ช่วงที ่2 การอพยพภายใต้สัญญาระหว่างรัฐ  (ค.ศ.1885-1894/พ.ศ. 2428-2437) 
จุดเร่ิมตน้การอพยพในช่วงท่ี 2 เป็นการอพยพระลอกใหญ่  ซ่ึงยงัคงเป็นเร่ืองความตอ้งการแรงงาน

จากฮาวายท่ีเร่ิมข้ึนใน ค.ศ. 1881/พ.ศ. 2424 (Doi, 1980) เม่ือพระเจา้ Kalakaua แห่งฮาวาย (ในขณะนั้น
ฮาวายยงัเป็นรัฐอิสระ) เสด็จมายงัญ่ีปุ่นเพื่อกระชบัสัมพนัธไมตรีกบัจกัรพรรดิญ่ีปุ่น  พร้อมทั้งร้องขอให้
รัฐบาลญ่ีปุ่นส่งผูอ้พยพญ่ีปุ่นเดินทางไปยงัฮาวายเพื่อท างานในไร่ออ้ย  ระยะแรกรัฐบาลญ่ีปุ่นไม่ไดมี้
ความกระตือรือร้นท่ีจะด าเนินการเร่ืองผูอ้พยพไปยงัต่างประเทศแต่อย่างใด  ทั้ งน้ี อาจจะเน่ืองด้วย
ประสบการณ์และความลม้เหลวจากการอพยพรุ่นแรกท่ีผา่นมา  แต่เม่ือมีการเจรจาและทางฮาวายยินยอมท่ี
จะยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต  รัฐบาลญ่ีปุ่นจึงยอมลงนามใน “สนธิสัญญาการย้ายถ่ินฐาน” 
(Immigration Convention) นับเป็นการเปิดศกัราชการส่งแรงงานญ่ีปุ่นออกไปต่างประเทศภายใตก้าร
ด าเนินการของรัฐ  ซ่ึงสนธิสัญญาดงักล่าวก าหนดวา่ ในช่วงเวลา 10 ปี จาก ค.ศ. 1885-1894/พ.ศ. 2428-2437 
ญ่ีปุ่นจะส่งแรงงานจ านวน 29,000 คนไปยงัฮาวายเพื่อเป็นแรงงานในไร่ออ้ย  แรงงานกลุ่มน้ีมีช่ือเรียกว่า 
“แรงงานสัญญารัฐบาล” (Government Contract Laborers/官約移民) (Japan International Cooperation 
Agency (JICA), 2015, p. 16) ซ่ึงเป็นแรงงานอพยพชัว่คราว (出稼ぎ人)  เช่นเดียวกบัผูอ้พยพรุ่นบุกเบิกท่ี
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ออกไปท างานในช่วงเวลาหน่ึงและจะเดินทางกลบัพร้อมกบัเงินท่ีไดรั้บเม่ือสัญญาส้ินสุด ส่วนใหญ่แรงงาน
เหล่าน้ีจะมีสัญญาท างานคนละประมาณ 3 ปี  ไม่ไดต้อ้งการท่ีจะตั้งรกรากอยูใ่นต่างประเทศ 

เม่ือลงนามในสนธิสัญญาแลว้   รัฐบาลญ่ีปุ่นเร่ิมตน้รับสมคัรผูอ้พยพจากจงัหวดัฮิโรชิมาและจงัหวดั
ยามากุจิ หลงัจากนั้นไดท้ยอยรับสมคัรและส่งแรงงานออกไปเป็นระยะ ๆ  น่าสังเกตวา่การอพยพในช่วงท่ี 2 
น้ี มีผูท่ี้ตอ้งการเดินทางออกไปท างานในต่างประเทศจ านวนมาก  จะเห็นไดจ้ากการรับสมคัรผูอ้พยพสัญญา
ของรัฐบาลคร้ังท่ี 1 ท่ีตอ้งการแรงงานเพียง 600 คน แต่มีผูส้มคัรทั้งประเทศ 28,000 คน (Konno & Fujisaki, 
1986, p. 69)  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูอ้พยพส่วนใหญ่มีความคาดหวงัและแสวงหาค่าตอบแทนท่ีสูงจากการท างาน  
นอกจากน้ียงัมีตวัอยา่งผูอ้พยพบางคนท่ีเดินทางไปท างานต่างประเทศแลว้ประสบความส าเร็จ  กลบัมายงั
บา้นเกิดพร้อมด้วยเงินทองและสามารถสร้างคฤหาสน์หลงัใหญ่ได ้ หรือมีญาติมิตรท่ีอพยพไปแลว้เขียน
จดหมายกลบัมาบอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ   ปัจจยัเหล่าน้ีกระตุน้ให้ชาวญ่ีปุ่นมีความฝันและตอ้งการจะอพยพ
ไปท างานยงัต่างประเทศเช่นกนั  การอพยพจึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีช่วยแกปั้ญหาความยากจน  ท าให้ประชาชน
ท่ีอดอยากสามารถหารายไดเ้พิ่มข้ึน 

การอพยพไปยงัฮาวายช่วงท่ี 2 ภายใตส้ัญญาระหวา่งรัฐด าเนินการมาจนครบ 10 ปี ทางฝ่ายญ่ีปุ่นได้
ส่งผูอ้พยพไปทั้งหมด 26 คร้ังครบตามจ านวน 29,000 คน และหลงัจากครบสัญญาแลว้ผูอ้พยพส่วนหน่ึง
เดินทางกลบัญ่ีปุ่น  ขณะท่ีบางส่วนไดต้ั้งหลกัแหล่งถาวรอยูท่ี่ฮาวาย  และมีบางส่วนยา้ยไปยงัแคลิฟอร์เนีย 

อน่ึง นอกจากผูอ้พยพจ านวน 29,000 คน ท่ีเดินทางไปฮาวายโดยสัญญาระหว่างรัฐแล้ว  ยงัมีผู ้
อพยพอีกจ านวนหน่ึงท่ีเดินทางไปท างานยงัต่างประเทศผา่นเจา้ของกิจการจดัส่งผูอ้พยพ (移民事業主) ท า
ใหจ้  านวนผูอ้พยพในช่วงท่ี 2  เพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก 

อยา่งไรก็ตาม ในช่วงสุดทา้ยก่อนท่ี “สนธิสัญญาการยา้ยถ่ินฐาน” ระหวา่งญ่ีปุ่น-ฮาวายจะส้ินสุดลง  
มีการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อการอพยพในช่วงเวลาต่อมาหลายประการ ไดแ้ก่ 

1. แนวคิด Enomoto Takeaki 
Enomoto Takeaki (榎本 武揚 ค.ศ. 1836-1908/พ.ศ. 2379-2451) เกิดในตระกูลซามูไรสมยัเอโดะ

เม่ือ ค.ศ. 1836/พ.ศ. 2379  ในปี ค.ศ. 1862/พ.ศ. 2405 ขณะท่ีอายุ 26 ปี ได้เดินทางไปศึกษาต่อทางด้าน
เทคโนโลยีและเทคนิคดา้นทหารเรือท่ีประเทศเนเธอแลนด์  และเดินทางกลบัญ่ีปุ่น ค.ศ. 1867/พ.ศ. 2410 
Enomoto มีบทบาทส าคญัในช่วงปลายสมยัเอโดะในฐานะซามูไร  และนายพลเรือเอกกองเรือของรัฐบาล
โทะกุงะวะ ท างานและสนบัสนุนโชกุนตระกลูโทะกุงะวะตลอดมา 

ต่อมาภายหลงัเม่ือสงคราม Boshin (ค.ศ. 1868-1869/พ.ศ 2411-2412) ส้ินสุดลง ญ่ีปุ่นปฎิรูปประเทศ
เขา้สู่สมยัเมจิ  Enomoto  ยงัคงมีบทบาทส าคญัในรัฐบาลโดยเป็นผูก่้อตั้งกองทพัเรือ และด ารงต าแหน่ง
ส าคญัๆ อีกหลายต าแหน่ง5  ท่ีส าคญั Enomoto เป็นนกัการเมืองคนแรก ๆ ในสมยัเมจิท่ีมีแนวคิดเร่ืองการ
                                                   
5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคนแรกของประเทศญ่ีปุ่น (ค.ศ. 1885-1888/พ.ศ2428-2431), รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ค.ศ. 1889-1890/พ.ศ 2432-2433), รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ (ค.ศ. 1891-1892/พ.ศ. 
2434-2435), รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและการพาณิชย ์(ค.ศ. 1894-1897/พ.ศ. 2437-2440) และไดรั้บการยกยอ่งให้
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ขยายอ านาจไปทางใต ้และมีบทบาทอยา่งมากในการส่งเสริมการอพยพของชาวญ่ีปุ่นผา่นแนวคิดอาณานิคม
โดยส่งคนไปท างานและตั้งถ่ินฐานในดินแดนต่าง ๆ แถบมหาสมุทรแปซิฟิก อเมริกากลาง และอเมริกาใต ้
เช่น ใน ค.ศ. 1874/พ.ศ. 2417 ระหวา่งท่ีด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ ารัสเซีย ไดเ้สนอความคิด
ให้รัฐบาลซ้ือหมู่เกาะ Mariana และหมู่เกาะ Caroline อีกทั้งยงัก่อตั้งอาณานิคมท่ีนิวกีนีแต่ไม่ไดรั้บการการ
ยนิยอม 

ในเวลาต่อมาเม่ือ Enomoto Takeaki ข้ึนมาด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศ (ค.ศ. 
1891-1892/พ.ศ. 2434-2435) ไดน้ าแนวคิดท่ีตอ้งการขยายอ านาจญ่ีปุ่นลงไปทางใต้มาใช้ปฏิบติัให้เป็นจริง 
เช่น ใน ค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434 ได้ตั้ งแผนกอพยพ (移民課) ข้ึนในกระทรวงต่างประเทศเพื่อดูแลและ
สนบัสนุนการอพยพดว้ยการหาพื้นท่ีใหม่สร้างเป็นอาณานิคม (植民地) ส าหรับชาวญ่ีปุ่นไปตั้งถ่ินฐานใน
ต่างประเทศ  Enomoto มีความคิดวา่ การจดัหาท่ีดินและส่งผูอ้พยพไปยงัพื้นท่ีต่าง ๆ เพื่ออาศยัอยูอ่ยา่งถาวร  
เป็นวิธีท่ีสันติและมีความส าคญัอย่างมากในการพฒันาประเทศและพฒันาเศรษฐกิจ (Enomoto Takeaki, 
n.d.) 

แมว้่า Enomoto จะออกจากต าแหน่งรัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่างประเทศแลว้  แต่ก็ยงัคงให้การ
สนบัสนุนและมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนุนการอพยพ  โดยเฉพาะใน ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 ขณะท่ีด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและการพาณิชย ์(ค.ศ. 1894-1897/พ.ศ. 2437-2440) ยงัได้ด ารง
ต าแหน่งเป็นประธานสมาคมอาณานิคมอีกดว้ย 

2. การก่อตั้งสมาคมเอเชีย (東邦協会) 
สมาคมเอเชียเป็นสมาคมทางวชิาการท่ีสนบัสนุนงานคน้ควา้เก่ียวกบัภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก่อตั้งข้ึน

โดยการรวมตวัของผูท่ี้สนใจทฤษฎีมุ่งสู่ทางใต ้(南論)  ทฤษฎีเอเชียนิยม (アジア主義)  ทฤษฎีการคา้อิสระ 
(自由貿易論) ในค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434  ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีบรรยากาศในภูมิภาคเอเชียก าลงัเป็นท่ีสนใจของ
ชาวญ่ีปุ่นอย่างกวา้งขวาง  ทั้งน้ีเป็นผลจากการปฏิรูปสมยัเมจิท่ีไม่เพียงแต่จะพฒันาการเมืองการปกครอง 
และเศรษฐกิจให้ทนัสมยัมองเห็นความเปล่ียนแปลงในเชิงรูปธรรมไดเ้ท่านั้น  ท่ีน่าสนใจคือการส่งเสริม
ประชาชนใหไ้ดรั้บการศึกษาดว้ยระบบการศึกษาแบบใหม่ภายในประเทศหรือดว้ยการออกเดินทางไปศึกษา
ในต่างประเทศ  ท าให้ทศันคติและมุมมองของคนญ่ีปุ่นท่ีมีต่อโลกในภูมิภาคอ่ืน ๆ กวา้งขวางข้ึนด้วย  
หนงัสือท่ีส าคญัท่ีจุดประกายความคิดให้คนสนใจเอเชียท่ีส าคญั 2 เล่ม คือ “ประเทศในโลกของเรา” และ 
“เล่าเร่ืองตะวนัตก” ซ่ึงเขียนโดย Fukuzawa Yukiji (福沢諭吉 ค.ศ. 1835-1901/พ.ศ. 2378-2444) นกัคิด
ปัญญาชนผูมี้ความเช่ียวชาญในวิทยาการของชาติตะวนัตก และนกัปฏิวติัแห่งยุคสมยัเมจิ  หนงัสือ 2 เล่ม
ดงักล่าวมีส่วนส าคญัในการเปิดโลกทศัน์ให้แก่ชาวญ่ีปุ่นแห่งยุคสมยัเมจิ  โดยเฉพาะในส่วนของเอเชีย  
Fukuzawa Yukiji ไดส้นบัสนุนใหช้าวญ่ีปุ่นใหค้วามช่วยเหลือเอเชียหรือช่วย “ลอกคราบเอเชีย” จากดินแดน
ท่ีฝร่ังข่มขู่เหยยีดหยาม (อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, หนา้ 82-83) 

                                                                                                                                                              

เป็น Viscount และเป็นสมาชิกสภาองคมนตรี (ค.ศ. 1887/พ.ศ. 2430) 
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ในเวลาต่อมา “สมาคมเอเชีย” พฒันากลายเป็นสมาคมของกลุ่มนกัชาตินิยมและเอเชียนิยม  และเป็น
สถานท่ีท่ีบุคคลเหล่าน้ีใชเ้ป็นเวทีแสดงผลงานและแนวคิดของตนเอง เรียกร้องให้รัฐบาลขยายอาณาเขตไป
ยงัต่างประเทศ เพื่อขยายพื้นท่ีทางดา้นเกษตรกรรม  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งตลาดท่ีมีขนาดใหญ่
ข้ึน  เช่นเดียวกบัประเทศสมยัใหม่อ่ืน ๆ ในเวลานั้น  แต่ใชว้ิธีการแบบสันติดว้ยการส่งออกประชากรหรือ
แรงงานอพยพ  ซ่ึงรัฐบาลก็ใหก้ารสนบัสนุน   ในช่วงเวลาดงักล่าวจึงมีการส่งคนไปส ารวจดินแดนต่าง ๆ ทั้ง
ในลาตินอเมริกา และเอเชีย 

Inagaki Manjiro (稲垣満次郎 ค.ศ. 1861-1908 /พ.ศ. 2404-2451) ปัญญาชนรุ่นบุกเบิกสมยัเมจิ จบ
การศึกษาจากมหาวทิยาลยัเคมบริดจ์ ต่อมาเป็นนกัการทูตท่ีมีความสามารถโดดเด่นและไดรั้บการแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศสยามคนแรก (ค.ศ. 1897-1907/พ.ศ. 2440-2450) ท่ีมี
บทบาทต่อความสัมพนัธ์ญ่ีปุ่นไทย (Yoshikawa, 1978, p. 88-89) (Inagaki Manjiro, n.d.) ก็เป็นผูห้น่ึงท่ีมี
บทบาทส าคญัในสมาคมน้ี ในฐานะประธานสมาคมก็ไดใ้ชส้มาคมดงักล่าวน้ีแสดงความคิดจากวิทยานิพนธ์
ท่ีเสนอต่อมหาวิทยาลยัเคมบริดจช่ื์อ Japan and the Pacific : A Japanese View of the Eastern Question และ 
A History of the Migration of Commercial and Industail Energies of the World ซ่ึงวิทยานิพนธ์ฉบบั
ดงักล่าวไดรั้บการแปลและตีพิมพโ์ดยสมาคมเอเชียช่ือ “วเิทโศบายต่อตะวนัออก เล่ม 1” และ “วิเทโศบายต่อ
ตะวนัออก เล่ม 2” ซ่ึงเสนอวา่ญ่ีปุ่นจะปลอดภยัจากการบุกรุกขององักฤษและรัสเซียไดด้ว้ยการรักษาความ
เป็นกลางและตอ้งมีอ านาจในดินแดนต่างๆ รอบมหาสมุทรแปซิฟิก  โดยจะตอ้งพยายามยึดไตห้วนัเป็นฐาน
ทางก าลงัทหาร  ถา้วิธีการดงักล่าวลุล่วงญ่ีปุ่นก็จะได ้“สิทธิในจีน ฮ่องกง ออสเตรเลีย ปานามา นิคารากวั 
ซานฟรานซิสโก แวนคูเวอร์ เซ่ียงไฮ”้ พร้อมกบัไดเ้สนอแนวคิดส าคญัไวว้า่ “ยุคสมยัของมหาสมุทรแปซิฟิก
ก าลงัจะมาถึงแลว้” (อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, หนา้ 88-89) 

3. การก่อตั้งสมาคมอาณานิคม (殖民協会) 
เม่ือ ค.ศ. 1893/พ.ศ. 2436 ภายใตก้ารสนบัสนุนของ Enomoto Takeaki ขา้ราชการ นกัการเมือง และ

นกัวชิาการไดร้วมตวักนัก่อตั้งสมาคมอาณานิคมข้ึน โดยมีวตัถุประสงคส์ าคญัคือ (Yaginuma, 1999, p. 6-7) 

1. การส่งชาวญ่ีปุ่นไปยงัต่างประเทศเพื่อตั้งรกราก  เป็นการขยายอาณานิคมของญ่ีปุ่นอยา่งสันติ 
2. เพื่อแกปั้ญหาการเพิ่มจ านวนประชากรชาวญ่ีปุ่น 
3. เพื่อขยายเส้นทางการเดินเรือและกระตุน้การคา้ทางทะเล 
4. เพื่อขยายการคา้เปิดช่องทางตลาด และส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม 
ใน ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 หลงัจากสมาคมดงักล่าวได้ก่อตั้งข้ึนเรียบร้อยแล้ว Enomoto Takeaki 

ไดรั้บเลือกตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประธานสมาคม ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีสมาคมมีบทบาทอยา่งมากในการส่งเสริม
การอพยพแรงงานญ่ีปุ่นไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ  นอกจากน้ี รัฐบาลโดยกระทรวงต่างประเทศของญ่ีปุ่นยงัไดเ้ร่ิม
ใหค้วามสนใจส ารวจหลายพื้นท่ีทั้งในอเมริกาใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น ส ารวจเม็กซิโก ภาคเหนือ
เบอร์เนียว ชายฝ่ังคาบสมุทรมลาย ูรวมทั้งส ารวจสยามในช่วง ค.ศ. 1893-1894/พ.ศ. 2436-2437  จากรายงาน
การส ารวจในท่ีต่าง ๆ สะทอ้นให้เห็นว่ารัฐบาลญ่ีปุ่นไม่ได้ต้องการส่งแรงงานไปเพียงชั่วคราวเพื่อเป็น
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แรงงานในระยะเวลาสั้ น ๆ  แต่รัฐบาลเร่ิมมีจุดหมายว่าตอ้งการส่งผูอ้พยพออกไปเพื่อท าเกษตรกรรมใน
ระยะยาวหรือไม่ก็ใหอ้ยูถ่าวรในพื้นท่ีปลายทางท่ีอพยพไป เช่น ค.ศ. 1897/พ.ศ. 2440 ไดเ้ร่ิมสร้างอาณานิคม
ส าหรับส่งผูอ้พยพจากญ่ีปุ่นไปตั้งรกรากในเม็กซิโก โดยเรียกโครงการน้ีวา่ “เขตอาณานิคม Enomoto” (榎
本植民地) ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการสร้างอาณานิคมทางการเกษตรและการส่งผูอ้พยพไปยงัอเมริกาใตท้ั้ง
ในเปรูและบราซิลในเวลาต่อมา (Azuma, 2014) นอกจากน้ี ก่อนหนา้จะเร่ิมโครงการสร้าง “เขตอาณานิคม 
Enomoto” ท่ีเมก็ซิโกใน ค.ศ. 1893/พ.ศ. 2436  สมาชิกบางคนในสมาคมไดใ้ห้การสนบัสนุนเอกชนในเร่ือง
การส่งผูอ้พยพไปสยามดว้ยเช่นกนั   แต่โครงการดงักล่าวถูกยกเลิกไปเน่ืองจากขอ้ขดัแยง้ทางความคิดและ
ทุนท่ีจะตอ้งใชจ่้าย 

4. การเกิดข้ึนของบริษทัส่งออกผูอ้พยพ 
นบัแต่ ค.ศ. 1887/พ.ศ. 2430 เป็นตน้มา ก่อนท่ีสัญญาการส่งแรงงานระหวา่งญ่ีปุ่นและฮาวายจะ

ส้ินสุดลงใน ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 นั้น   การส่งออกแรงงานขยายตวัข้ึนอย่างรวดเร็ว จนกระทัง่มีการตั้ง
บริษทัส่งออกผูอ้พยพ (移民会社) ข้ึนเป็นคร้ังแรกในญ่ีปุ่นคือ บริษทั Kissa Emigration (吉佐移民会社) 
ค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434 และตามมาดว้ยบริษทัอ่ืน ๆ เช่น บริษทั Meiji Emigration (明治移民株式会社-ค.ศ. 
1892/พ.ศ. 2435) บริษทั Yokohana Emigration (横浜移民会社-ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435) เป็นตน้  โดยรัฐบาล
เร่ิมให้บริษทัเอกชนท่ีตั้งข้ึนมาน้ี จดัส่งแรงงานอพยพไปต่างประเทศ เช่น บริษทั Kissa Emigration จดัส่งผู ้
อพยพไปยงัท่ีต่าง ๆ เช่น ควนีส์แลนดใ์นออสเตรเลีย, หมู่เกาะฟิจิ, เกาะGuadeloupe ทางตะวนัออกของทะเล
แคริบเบียน และ New Caledonai ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต ้ เพื่อท างานในเหมือง เก็บหอย และสร้าง
ถนน เป็นตน้ (Azuma, 2014) 

อย่างไรก็ตาม การส่งออกผูอ้พยพญ่ีปุ่นในระยะแรกไม่ประสบความส าเร็จ  เน่ืองจากไม่มีการ
วางแผนท่ีเป็นระบบ  ท าให้ผูอ้พยพมีความเป็นอยู่อย่างยากล าบาก และถูกใช้งานอย่างหนกัในสภาพท่ีไม่
คุน้เคย และมีผูอ้พยพเสียชีวติเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีขอ้มูลจากหลายแห่งรายงานไว ้เช่น 

ค.ศ. 1886/พ.ศ. 2429 ผูอ้พยพจ านวน 42 คนท่ีถูกส่งไปยงัเกาะกวมแต่ถูกใช้แรงงานอย่างหนัก
ประกอบกบัสภาพแวดลอ้มไม่ดี  เม่ือท างานครบตามสัญญา  พบวา่มีผูเ้สียชีวิต 14 คน เหลือผูท่ี้เดินทางกลบั
ประเทศเพียง 28 คนเท่านั้น (Tanno, 2015, p. 79) 

ค.ศ. 1892/พ.ศ. 243  ผูอ้พยพจ านวน 600 คนจากคิวชูเดินทางไปยงัเกาะ New Caledonia ร้องเรียนวา่
ถูกใช้แรงงานอย่างหนกั รัฐบาลไดเ้ขา้ไปช่วยเหลือผูอ้พยพ 500 คนสามารถเดินทางกลบัประเทศได ้แต่ผู ้
อพยพ 100 คนไม่สามารถเดินทางกลบัไดเ้น่ืองจากป่วยหนกั (Toyohara, 1904) 

ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 ผูอ้พยพท่ีเดินทางไปท างานท่ีไร่อ้อยในเกาะฟิจิจ านวน 305 คน ล้มป่วย
เสียชีวติถึง 111 คน (Tanno, 2015, p. 79) 

นอกจากน้ี ยงัพบวา่ ใน ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 มีผูอ้พยพจ านวน 499 คน ท่ีเจา้ของกิจการส่งไปท าไร่
ออ้ยท่ีเกาะ Guadeloupe ในทะเลแคริบเบียนของประเทศฝร่ังเศส เม่ือเดินทางไปถึงผูว้า่จา้งไม่ไดค้  านึงถึง
สัญญาว่าจา้งและไม่เอาใจใส่ท าให้ผูอ้พยพตกอยูใ่นสภาพท่ีอดอยาก  จึงมีการร้องเรียนถึงผูว้า่การ  และใน 
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ค.ศ. 1896/พ.ศ. 2439  ผูอ้พยพทั้งหมดไดรั้บอนุญาตให้เดินทางกลบัญ่ีปุ่น แต่ก็มีผูเ้สียชีวิตจากการออกไป
ท างานในคร้ังน้ีมากกวา่ 30 คน (Toyohara, 1904) 

จากความลม้เหลวและปัญหาต่าง ๆ ท่ีผูอ้พยพตอ้งประสบในดินแดนปลายทางท่ีเดินทางไปนั้น ท า
ใหรั้ฐบาลไดว้างแผนเตรียมความมัน่คงและความปลอดภยัให้แก่ผูอ้พยพก่อนสัญญาระหวา่งรัฐจะส้ินสุดลง  
ดังจะเห็นว่าเดือนเมษายน ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437  รัฐบาลประกาศใช้ “ระเบียบการคุ้มครองผูอ้พยพ” 
(Emigrant Protection Regulation-移民保護規則) เพื่อควบคุมการด าเนินงานของบริษทัและปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูอ้พยพ เช่น ก าหนดขั้นตอนท่ีชดัเจนท่ีผูด้  าเนินการอพยพจะตอ้งด าเนินการ การวางเงิน
ประกนั และบทลงโทษบริษทัท่ีไม่ปฏิบติัตามระเบียบ เป็นตน้ (Tanno, 2015, p. 80)  ในเดือนมิถุนายนปี
เดียวกนันั้นรัฐบาลก็ไดอ้นุญาตให้บริษทัส่งออกผูอ้พยพด าเนินการส่งออกผูอ้พยพอยา่งเต็มรูปแบบ (Japan 
International Cooperation Agency (JICA), 2015, p. 29) ซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีส าคญัอีกช่วงหน่ึงของการ
ส่งออกแรงงานญ่ีปุ่น 

 
ช่วงที ่3 การอพยพภายใต้การด าเนินการของบริษัทส่งออกผู้อพยพ (ค.ศ. 1894-1912/พ.ศ. 

2437-2455) 
ใน ค.ศ. 1894 เม่ือ “สนธิสัญญาการยา้ยถ่ินฐาน” ระหว่างญ่ีปุ่นและฮาวายส้ินสุดลง  รัฐบาลยุติ

บทบาทการส่งออกแรงงานไปฮาวาย และให้บริษทัส่งออกแรงงานของเอกชนเขา้มาด าเนินงานอยา่งเต็ม
รูปแบบและมีการส่งผูอ้พยพไปภูมิภาคต่าง ๆ หลายแห่งมากข้ึน  ในช่วงแรกมีบริษทัส่งออกผูอ้พยพท่ีไดรั้บ
หนังสือยินยอมจากรัฐบาลมากกว่า 70 แห่ง แต่กลบัมีเพียง 47 แห่งเท่านั้นท่ีสามารถด าเนินการส่งออกผู ้
อพยพไปยงัท่ีต่าง ๆ (Sakaguchi, 2010, p. 54)  ยุคน้ีจึงเป็นยุคท่ีแรงงานส่วนใหญ่เดินทางออกไปตามสัญญา
จา้งกบับริษทัส่งออกผูอ้พยพ (移民会社) โดยบริษทัจะเป็นผูด้  านินการตั้งแต่รับสมคัรผูป้ระสงคท่ี์จะอพยพ  
เป็นตวักลางเจรจากบัสถานท่ีท างานปลายทางท่ีผูอ้พยพตอ้งการเดินทางไป  และยงัดูแลเก่ียวกบัการด าเนิน
ชีวิตของผูอ้พยพ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินชีวิต การเจ็บป่วย  เป็นตน้  และหลงัจากนั้นต่อมาอีก 2 ปี ใน 
ค.ศ. 1896/พ.ศ. 2439 รัฐบาลไดป้ระกาศใช้ “กฎหมายการคุม้ครองผูอ้พยพ” (Emigrant Protection Act-移
民保護法) (Tanno, 2015, p. 80-85) ข้ึนเป็นคร้ังแรก 

การด าเนินการของบริษทัส่งออกผูอ้พยพอย่างเต็มรูปแบบภายหลังการประกาศ “ระเบียบการ
คุม้ครองผูอ้พยพ” แบ่งออกแป็น 3 ระยะ คือ (Tanno, 2015, p. 80-85) 

ระยะ 1 ค.ศ. 1894-1900/พ.ศ. 2437-2443  เป็นช่วงเวลาท่ีมีระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายต่าง ๆ ท่ี
รัฐบาลประกาศใชก้บับริษทัส่งออกผูอ้พยพ  การควบคุมดูแลบริษทัจึงมีความเขม้งวดมากข้ึน  ขณะท่ีบริษทั
ส่งออกผูอ้พยพส่วนมากนอกจากจะประกอบการจดัส่งผูอ้พยพไปท างานในไร่ออ้ยท่ีฮาวายแลว้ ยงัส่งไปยงั
ภูมิภาคต่าง ๆ กวา้งขวางมากข้ึนดว้ย  เช่น ส่งไปยงัมลาย ู  ภูมิภาคทางมหาสมุทรแปซิฟิกทางตอนใตแ้ถบหมู่
เกาะ Thursday และออสเตรเลีย เป็นตน้  และเร่ิมมีการส่งผูอ้พยพไปยงัเปรู ซ่ึงการอพยพในช่วงเวลาน้ียงั
ตอ้งเผชิญกบัปัญหาท่ีเลวร้ายเช่นกนั 
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ระยะ 2 ค.ศ.1901-1908/พ.ศ. 2444-2451  เป็นช่วงท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นยินยอมให้บริษทัส่งออกผูอ้พยพ
สามารถส่งผูอ้พยพอิสระ (自由移民) เดินทางไปยงัฮาวายได้  มีผลให้ผูอ้พยพกลุ่มน้ีเดินทางไปยงัฮาวาย 
อเมริกา และแคนาดามีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว (Migrant Workers – Immigration from Japan in Meiji 
Period to Canada, n.d.) ขณะท่ีผูอ้พยพตามสัญญาจา้งงาน (契約移民) ส่วนใหญ่จะถูกส่งไปยงัฟิลิปปินส์ 
ออสเตรเลีย และเปรู 

ช่วงเวลาน้ีถือเป็นยุคทองของบริษทัส่งออกผูอ้พยพ  โดยเฉพาะการจดัส่งผูอ้พยพยงัฮาวายใน ค.ศ.
1906/พ.ศ. 2449 มีจ  านวนมากกวา่ 30,000 คน แต่สถานการณ์ดงักล่าวเปล่ียนไปเม่ือสหรัฐอเมริกาไดล้งนาม
ใน “ขอ้ตกลงสุภาพบุรุษ” (Gentleman’s Agreement) ค.ศ. 1907/พ.ศ. 2450  จ  ากดัโควตา้ผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่นท่ี
จะเดินทางมายงัสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกนัไม่ใหค้นเหล่านั้นเขา้มาแยง่งานคนอเมริกนั 

ระยะ 3 ค.ศ. 1908-1920/พ.ศ. 2451-2463  เป็นช่วงเวลาท่ีกิจการบริษทัส่งออกผูอ้พยพลดนอ้ยลง  
ซ่ึงเป็นผลจากปัจจยัส าคญัคือ “ขอ้ตกลงสุภาพบุรุษ” ท าให้จ  านวนผูอ้พยพลดนอ้ยลง  นอกจากนั้น หลงัจาก 
ค.ศ. 1908/พ.ศ. 2451 เป็นตน้มามีผูอ้พยพอิสระเพิ่มมากข้ึน  โดยผูอ้พยพกลุ่มน้ีจะเดินทางออกไปดว้ยการ
แนะน าของผูอ้พยพรุ่นก่อนหรือคนท่ีรู้จกั  ส่งผลให้บริษทัส่งออกผูอ้พยพค่อย ๆ ลดจ านวนลง  จนกระทัง่ 
ค.ศ. 1920/พ.ศ. 2463 เหลือบริษทัผูอ้พยพเพียง 1 บริษทัเท่านั้น 

อยา่งไรก็ตาม การอพยพของชาวญ่ีปุ่นยงัคงด าเนินต่อมา  และสามารถกล่าวไดว้า่สมยัเมจิเป็นการ
เปิดฉากประวติัศาสตร์การอพยพคร้ังส าคญัของญ่ีปุ่น  โดยมีปัจจยัท่ีน าไปสู่การอพยพในแต่ละช่วงเวลาท่ี
ต่างกนัคือ 

ช่วงแรก การอพยพรุ่นบุกเบิก ปัจจยัส าคญัมาจากความตอ้งการของผูอ้พยพและความตอ้งของ
ตลาดแรงงานภายนอก  ท่ีตอ้งการแรงงานไปท างานในไร่โดยมีประเทศปลายทางในขณะนั้นคือฮาวายและ
เกาะกวม  ไม่ไดเ้ป็นความตอ้งการของรัฐบาล  ดงัจะเห็นว่ารัฐบาลเมจิไม่ยอมลงนามในสัญญาส่งผูอ้พยพ  
แต่ Eugene Miller Van Reed กงสุลฮาวายประจ าโยโกฮามาไดแ้อบลกัลอบส่งผูอ้พยพ “Gannenmono” 
ออกไป  ส่วนการอพยพบุกเบิกพื้นท่ีในประเทศท่ีฮอกไกโดนั้นเกิดข้ึนเน่ืองจากการสนบัสนุนของรัฐบาล 

ช่วงที ่2 การอพยพภายใต้สัญญาระหว่างรัฐ   เป็นไปตามความต้องการทั้งฝ่ายญ่ีปุ่นท่ีส่งออก
แรงงานและฮาวายซ่ึงเป็นพื้นท่ีปลายทาง โดยฝ่ายญ่ีปุ่นไดรั้บประโยชน์ดว้ยการท่ีฮาวายยินยอมยกเลิกสิทธิ
สภาพนอกอาณาเขต ขณะท่ีฮาวายไดแ้รงงานจ านวนมากไปท างานในไร่ออ้ย 

ช่วงที ่3 การอพยพภายใต้การด าเนินการของบริษัทส่งออกผู้อพยพ รัฐบาลยงัตอ้งการอพยพ
ประชาชนไปยงัต่างประเทศเช่นเดิม โดยเร่ิมน าแนวคิดการส่งออกไปเพื่อตั้งรกรากตามแนวคิดของ “สมาคม
อาณานิคม” แทนการส่งออกไปเป็นแรงงานชัว่คราวเหมือนอยา่งท่ีผา่นมา  โดยรัฐบาลมอบอ านาจการ
ด าเนินการใหแ้ก่บริษทัส่งออกผูอ้พยพ ซ่ึงบริษทัสามารถส่งแรงงานไปยงัท่ีต่าง ๆ ไดก้วา้งขวางมากข้ึน  
ขณะเดียวกนัรัฐบาลก็พยายามจดัระเบียบการอพยพดวัยการออก “ระเบียบการคุม้ครองผูอ้พยพ” ใน ค.ศ. 1894/
พ.ศ. 2437  และออก “กฎหมายการคุม้ครองผูอ้พยพ” ใน ค.ศ. 1896/พ.ศ. 2439 รวมทั้งประชาชนก็ยงัคงตอ้งการ
เดินทางออกไปท างานหารายไดเ้ช่นเดิม ซ่ึงถา้พิจารณาจากจ านวนผูอ้พยพจะพบวา่มีจ านวนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
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รวมทั้งในช่วง ค.ศ. 1901-1908/พ.ศ. 2444-2451 ถือเป็นยคุทองของการส่งออกผูอ้พยพ 

อย่างไรก็ตามนอกจากปัจจยัการอพยพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่วงเวลาแลว้   ยงัมีปัจจยัร่วมซ่ึงเป็น
พื้นฐานส าคญัอีก  2   ประการท่ีท าให้เมจิเป็นยุคสมยัแห่งการอพยพ  มีการเคล่ือนยา้ยแรงงานและผูค้น
เกิดข้ึนอยา่งกวา้งขวางตลอดยคุสมยัคือ 

1. การสนับสนุนจากรัฐบาล 
ในช่วงทศวรรษแรกของสมยัเมจิ รัฐบาลไม่เห็นดว้ยกบัการอพยพแรงงานออกไปยงัต่างประเทศ 

ดงัท่ีไดก้ล่าวแลว้ในช่วงแรก  ทั้งน้ีนอกจากความกงัวลใจในเร่ืองความปลอดภยัของผูอ้พยพแลว้  ในช่วง
เวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาท่ีเหตุการณ์วุ่นวายยงัคงเกิดข้ึนอยู่ เช่น เกิดการจลาจลของชาวนาหลายคร้ัง 
เน่ืองจากได้รับความเดือดร้อนจากระบบภาษีแบบใหม่ท่ีรัฐบาลเมจิประกาศใช้ใน ค.ศ. 1873/พ.ศ. 2416 
นอกจากนั้น ยงัมีการต่อตา้นจากฝ่ายสูญเสียอ านาจ เช่น กบฏ Boshin ซ่ึงเป็นการต่อสู้ระหวา่งฝ่ายโชกุนและ
ฝ่ายจกัรพรรดิ (ค.ศ. 1868-1869/พ.ศ. 2411-2412)  กบฏ Satsuma ค.ศ. 1877/พ.ศ. 2420 ซ่ึงเป็นกบฏของ
เหล่าซามูไรท่ีไม่พอใจนโยบายการปรับเปล่ียนแบบแผนวถีิชีวติของซามูไร 

อย่างไรก็ตาม เม่ือประเทศมีความมัน่คงมากข้ึน  ประกอบกบัรัฐบาลมีนโยบายบุกเบิกเพื่อพฒันา
พื้นท่ีภายในประเทศท่ีฮอกไกโดอยู่แลว้  รัฐบาลเร่ิมสนบัสนุนการอพยพอย่างจริงจงัในช่วงกลางสมยัเมจิ
ประมาณ ค.ศ. 1885/พ.ศ. 2428 (เมจิปีท่ี 18) ดว้ยการลงนามใน “สนธิสัญญาการยา้ยถ่ินฐาน” กบัฮาวายดงัท่ี
กล่าวมาแล้ว  หลงัจากนั้นต่อมาไม่ว่าจะเป็นการตั้งสมาคมอาณานิคม (ค.ศ. 1893)  การออกระเบียบหรือ
กฎหมายการคุม้ครองผูอ้พยพ (ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 และ ค.ศ. 1896/พ.ศ. 2439) ก็เพื่อสนบัสนุนและ
เตรียมการส่งแรงงานอพยพใหม้ัน่คง   

ปัจจยัท่ีรัฐบาลเมจิหนัมาให้การสนบัสนุนการอพยพแรงงานไปยงัต่างประเทศนั้น  นอกจากเหตุผล
ท่ีรัฐบาลเร่ิมมีความมัน่คงข้ึนแลว้  ประเด็นท่ีมกัจะถูกน ามาอธิบายเพิ่มเติมคือ เป็นการระบายประชากรท่ีมี
จ านวนเพิ่มมากข้ึนและเพื่อรายไดท่ี้จะน าเขา้สู่ประเทศ   ทั้งน้ีเม่ือญ่ีปุ่นเปิดประเทศในสมยัเอโดะรวมทั้งตน้
สมยัเมจินั้นญ่ีปุ่นมีฐานะประเทศก าลงัพฒันาย่อมมีปัญหาและความไม่พร้อมในหลาย ๆ ด้าน  ปัญหาท่ี
ส าคญัประการหน่ึงคือ จ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนขณะท่ีพื้นท่ีในการท ากินยงัไม่ไดรั้บการพฒันาและยงั
ไม่ไดมี้การจดัระบบท่ีชดัเจน ซ่ึงถา้พิจารณาจากขอ้มูลจ านวนประชากรสมยัเมจิตลอดสมยั (ดูรายละเอียด 
“การเปล่ียนแปลงจ านวนประชากรสมยัเมจิ”) จะพบวา่นบัแต่ตอนกลางสมยัเมจิเป็นตน้มา อตัราการเพิ่มข้ึน
ของประชากรเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  ท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนนบัแต่ ค.ศ. 1883/พ.ศ. 2426 (เมจิท่ี 16) อตัราการ
เกิดของประชากรในแต่ละปีไม่ต ่ากวา่ 1 ลา้นคน ท าให้จ  านวนประชากรจากจ านวน 37 ลา้นคนเพิ่มข้ึนเป็น 
40 ลา้นคน (เมจิท่ี 24/ค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434) ในเวลาเพียง 8 ปี 

รัฐบาลญ่ีปุ่นตระหนักถึงปัญหาดงักล่าว ด้วยเหตุน้ีเป้าหมายส าคญัในเบ้ืองตน้ของรัฐบาลคือการ
ระบายจ านวนประชากรท่ีล้นงานและการขยายพื้นท่ีในการเพาะปลูก  เร่ิมต้นด้วยการอพยพแรงงาน
ภายในประเทศ โดยส่งคนไปบุกเบิกและพฒันาท่ีท ากินท่ีฮอกไกโดดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  และอพยพแรงงาน
ค่อย ๆ ขยายตวัข้ึน นอกจาก “การอพยพคนภายในประเทศ” ยงัขยายเป็น “การอพยพคนไปต่างประเทศ” ทั้ง
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ท่ีเป็นการอพยพไปท างานชัว่คราว ท่ีส าคญัคือการไปปลูกออ้ยพืชเศรษฐกิจท่ีฮาวาย และส่งผูอ้พยพไปตั้ง
รกรากอยา่งถาวรดว้ยการสร้าง “เขตอาณานิคม” (植民地) ในต่างประเทศ เป็นการขยายอ านาจและพื้นท่ีทาง
เศรษฐกิจไปยงัประเทศต่าง ๆ อยา่งสันติตามแนวคิดของ Enomoto และสมาคมอาณานิคม  ตวัอย่างท่ีเป็น
รูปธรรมคือ การท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นพยายามเจรจาให้รัฐบาลประธานาธิบดี Diaz (Porfirio Díaz) ของเม็กซิโก
จดัสรรท่ีดินเพื่อให้คนญ่ีปุ่นเขา้ไปตั้งอาณานิคมทางการเกษตร ในท่ีสุดดว้ยการสนบัสนุนอย่างเต็มท่ีของ
รัฐบาลประธานาธิบดี Diaz ท่ีตอ้งการขยายอาณานิคมเกษตรกรรมภายในประเทศดว้ยทุนต่างชาติ ญ่ีปุ่นจึง
สามารถท าสัญญาซ้ือท่ีดินขนาด 64,480 เฮกเตอร์ ท่ีรัฐ Chiapus ซ่ึงเป็นพื้นท่ีปลูกกาแฟท่ีส าคญัของเม็กซิโก 
สร้าง “อาณานิคม Enomoto” ส่งผูอ้พยพออกไปบุกเบิกและตั้งรกรากท าการเกษตรและพฒันาอุตสาหกรรม
กาแฟใน ค.ศ. 1897/พ.ศ. 2440 แมว้่าโครงการดงักล่าวไม่ประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมายเท่าใดนกั  
แต่นโยบายและวิธีการในเม็กซิโกนับเป็นตวัอย่างหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึงความพยายามส่งออกประชากร
ส่วนเกินและเป็นการขยายพื้นท่ีในการเพาะปลูกเพื่อสร้างความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจให้กบัประเทศในอีก
ทางหน่ึงดว้ย (Yaginuma, 1999) 

2. ความยากจนของประชาชน 
สาเหตุการอพยพแรงงานนอกจากจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากข้ึนตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ปัจจยัส าคญั

ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัอีกประการคือ ในจ านวนประชากรท่ีมีมากนั้น ผูท่ี้มีฐานะยากจนเป็นผลจากนโยบายการ
พฒันาประเทศและการเรียกเก็บภาษีแบบใหม่ท่ีชาวนาตอ้งเสียภาษีเพิ่มมากข้ึน  ชาวนาส่วนหน่ึงตอ้งขาย
ท่ีดินให้กบันายทุนและเปล่ียนฐานะไปเป็นผูเ้ช่าท่ีดิน (เพญ็ศรี กาญจโนมยั, 2538, หนา้ 134)  นอกจากนั้น
การสลายโครงสร้างชนชั้นทั้ง 4 (士農工商) อนัประกอบดว้ยชนชั้นปกครอง (ซามูไร) เกษตรกร ช่างฝีมือ 
และพ่อคา้ให้เป็นประชาชนท่ีสามารถเลือกอาชีพได้อย่างเสรี  ท าให้สังคมค่อนขา้งป่ันป่วน  บางชนชั้น
หายไปจากสังคม ท่ีส าคญัการหายไปของชนชั้นซามูไรนกัรบในแควน้ต่าง ๆ   การท่ีผูป้กครองแควน้ต่าง ๆ 
ตอ้งคืนท่ีดินและผลประโยชน์ท่ีมีอยูใ่ห้แก่พระจกัรพรรดิเพื่อปฏิรูปประเทศท าให้พื้นท่ี 60% ในสมยัเอโดะ
ซ่ึงเคยเป็นย่านท่ีอยู่อาศยัของเหล่าซามูไรมีสภาพเหมือนบา้นร้างและเงียบเหงา  ย่านคา้ขายและย่านท่ีอยู่
อาศยัของเหล่าซามูไรซบเซาลง  และ ค.ศ. 1876/พ.ศ. 2419 เม่ือรัฐบาลกลางออกระเบียบให้ซามูไรเปล่ียน
การรับเบ้ียเล้ียงเป็นรับพนัธบตัรรัฐบาลทั้งหมด  ร้านคา้จ านวนมากได้รับผลกระทบจนต้องปิดกิจการ 
เน่ืองจากกระแสเงินสดท่ีเคยได้จากการซ้ือขายหายไป  การค้าขายฝืดเคืองราคาสินค้าท่ีจ  าเป็นต่อ
ชีวติประจ าวนัเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากปลายสมยัเอโดะถึงตน้สมยัเมจิ เช่น ราคาขา้วเพิ่มข้ึน 3.7 เท่า ราคา
น ้ ามนัท่ีใชใ้นครัวเรือนเพิ่มข้ึน 4 เท่า  นอกจากน้ี ปรากฏการณ์หน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นปัญหาความเดือดร้อน
จากการครองชีพของประชาชน คือเม่ือนบัแต่เปิดศกัราชใหม่ของรัฐบาลเมจิ มีการปลน้โรงรับจ าน า ร้านคา้
ขา้ว และร้านเหล้าเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง  เป็นเวลานานหลายปีกว่าท่ีรัฐบาลจะแก้ปัญหาได้ (The Chaos of 
Restoration from the End of the Tokugawa period, n.d.)  

นอกจากน้ี การเลือกอาชีพได้โดยเสรีท าให้การยา้ยภูมิล าเนาเพื่อหาอาชีพอ่ืนกลายเป็นเร่ืองปกติ  
ความผกูพนักบัท่ีท าการเกษตรในท่ีดินของตนเองเพื่อจ่ายภาษีในแต่ละปีให้กบัผูป้กครองดงัเช่นสมยัเอโดะ
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ขาดหายไป  และหากวา่มีปัญหาทางดา้นเศรษฐกิจหรือค่าครองชีพต่าง ๆ  เกษตรกรก็จะขายท่ีดินท ากินและ
หาอาชีพใหม่  ความสัมพนัธ์ของคนกบัท่ีดินค่อย ๆ จางหายไป ขณะท่ีชีวิตความเป็นอยูเ่ร่ิมขาดแคลนมาก
ข้ึน  ดว้ยเหตุน้ีในเวลาต่อมาสังคมสมยัเมจิจึงกลายเป็นสังคมอพยพจากถ่ินเกิดไปยงัต่างประเทศไดใ้นท่ีสุด  
การรับสมคัรงานในแต่ละคร้ังจะมีผูม้าสมคัรมากกว่าจ านวนท่ีตอ้งการ เช่น การรับสมคัรผูอ้พยพในช่วง
สัญญาของรัฐบาลคร้ังท่ี 1 ตอ้งการผูอ้พยพจ านวนเพียง 600 คน แต่มีผูเ้ขา้สมคัรทั้งประเทศ 28,000 คน 
(Konno & Fujisaki, 1986, p. 69) เร่ืองราวของคนจ านวนมากแยง่ชิงกนัอพยพไปท างานจากถ่ินบา้นเกิดเพื่อ
ค่าตอบแทนเพื่อชีวติท่ีดีกวา่  แมจ้ะตอ้งมีความเป็นอยูท่ี่ยากล าบากและตอ้งเสียชีวิตจ านวนมากดงัขอ้มูลท่ีได้
กล่าวมาแลว้  และจากสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนจึงน่าจะเป็นปัจจยัหน่ึงท าให้นโยบายสนบัสนุนการอพยพของ
รัฐบาลเมจิถูกวจิารณ์วา่เป็น “นโยบายการทิ้งคนยากจน” (Hirai, 2002, p. 31) 

 

สถิติผูอ้พยพในแต่ละจงัหวดั 
จาก ค.ศ. 1885-1894/พ.ศ. 2428-2437 และ ค.ศ. 1899-1972/พ.ศ. 2442-2415 

 

 
 

ท่ีมา : ดดัแปลงจาก Japan International Cooperation Agency (JICA). (2015). Japanese Overseas Migration 
Museum. Yokohama: Japan International Cooperation Agency. p.13 

นอกจากสถานการณ์ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อวิถีชีวิตประชาชนแล้ว  ถ้า
พิจารณาจากถ่ินฐานผูอ้พยพพบวา่ส่วนใหญ่จะมาจากภูมิภาคคิวชูทางตะวนัตกเฉียงใตข้องญ่ีปุ่น ทั้งในการ
อพยพช่วงบุกเบิกและโดยเฉพาะการอพยพช่วงท่ี 2 ภายใต้สัญญาระหว่างรัฐ (ค.ศ. 1885-1894/พ.ศ. 
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2428-2437) จ  านวนผูอ้พยพ 96.1% มาจากจงัหวดัในภูมิภาคตะวนัตกเฉียงใต้โดยเรียงล าดบัตามจ านวนผู้
อพยพคือ จงัหวดัฮิโรชิมา 38.1% (11,122 คน)  จงัหวดัยามากุจิ 35.9% (10,424 คน)  จงัหวดัคุมาโมะโตะ 
14.6% (4,247คน)  และ จงัหวดัฟุคุโอกะ 7. 5% (2,180 คน) (Japan International Cooperation Agency 
(JICA), 2015, p. 18)  และแมว้่าจะพิจารณาขอ้มูลการอพยพไปในต่างประเทศของชาวญ่ีปุ่นโดยรวม
ตลอดเวลาของการอพยพ (ค.ศ. 1885-1894/พ.ศ. 2428-2437 และ ค.ศ. 1899-1972/พ.ศ. 2442-2515) ผูอ้พยพ
ส่วนใหญ่ยงัคงมาจากจงัหวดัฮิโรชิมา คุมาโมโตะ ยามากุจิ ฟุกุโอกะ และโอกินาวาซ่ึงเพิ่มข้ึนมาในภายหลงั 
(Japan International Cooperation Agency (JICA), 2015, p. 12-13) จากการศึกษาลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ในภูมิภาคแถบน้ีพบวา่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมขนาดเล็กท่ีมีรายได้
ไม่มากนกั เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศค่อนขา้งกนัดารและยงัเป็นเขตชนบทท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันา  แต่
ประชาชนมีความขยนัขนัแข็งและประหยดั โดยเฉพาะชาวจงัหวดัฮิโรชิมาและยามากุจิ (Hirai, 2002, p. 27) 
การอพยพไปท างานในต่างประเทศคือความหวงัท่ีจะน ามาซ่ึงรายได้และค่าแรงท่ีสูงกว่า  ดงันั้นผูอ้พยพ
จ านวนมากมาจากภูมิภาคน้ีตั้งแต่เร่ิมตน้  นอกจากน้ี การชกัชวนในกลุ่มเครือญาติหรือคนรู้จกัในภูมิล าเนา
เดียวกนัท่ีเดินทางไปก่อนไดส่้งข่าวคราวชกัชวนมาให้ผูอ้พยพรู้สึกมัน่ใจ ก็เป็นส่ิงส าคญัท าให้การอพยพใน
กลุ่มหมู่บา้นภูมิล าเนาเดียวกนั ท าใหจ้  านวนผูอ้พยพในพื้นท่ีนั้นมีแนวโนม้ท่ีสูงข้ึน 

อีกเหตุผลหน่ึงนอกจากเร่ืองของความยากจนของประชาชนแลว้  ความเปล่ียนแปลงของยุคสมยัและ
จดัการก็มีผลต่อการอพยพดว้ยเช่นกนั ตวัอยา่งหน่ึงท่ีชดัเจนคือ ท่ีเขต Oshima ในจงัหวดัยามากุจิ ซ่ึงเป็นเขตท่ีมีผู ้
อพยพออกไปต่างประเทศรุ่นแรกเป็นจ านวนมาก  Oshima เป็นเกาะท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกไม่มากนกั  และมี
ประชากรจ านวนมากประมาณ 7 หม่ืนคน ซ่ึงมีฐานะยากจน (Doi, 1980) ทางราชการจึงมกัจะเปิดโอกาส
และรับสมคัรผูอ้พยพจากเขตน้ี (Doi, 1980, p. 16-20)  อีกทั้งชาว Oshima ยงัคุน้เคยกบัการออกเดินทางไป
หางานท าในต่างถ่ิน ซ่ึงถือเป็นเร่ืองปกติ เพราะในอดีตท่ีผ่านมาเม่ือเศรษฐกิจตกต ่า ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่
สามารถจดัหาอาหาร จึงมีผูค้นยา้ยออกไปท างานต่างถ่ินเป็นจ านวนมาก  นอกจากน้ี สภาพการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
ในสมยัเอโดะ Oshima เป็นท่าเรือขนส่งสินคา้ระหวา่งโอซากากบัฟุคุโอกะ ต่อมาสมยัเมจิการพฒันาประเทศ
ท าใหมี้ถนน และรถไฟเขา้มาใน Oshima ความส าคญัในฐานะท่าเรือขนถ่ายสินคา้หมดไป  ท าให้คนตกงาน
จ านวนมาก สภาพการณ์ดงักล่าวเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีผลกัดนัให้คน Oshima เดินทางไปท างานในต่างประเทศ  
นอกจากน้ี การท่ี Inoue Kaoru (井上 馨) ผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ (ค.ศ. 
1885-1887/พ.ศ. 2428-2430) และกระทรวงเกษตรและการพาณิชย ์(ค.ศ. 1888-1898/พ.ศ. 2431-2441) ซ่ึง
เป็นช่วงเวลาส าคัญในการส่งผูอ้พยพออกยงัฮาวายตาม “สัญญาระหว่างรัฐ” (ค.ศ. 1885-1894/พ.ศ. 
2428-2437) มีภูมิล าเนาอยู่ท่ีจงัหวดัยามากุจิ  น่าจะเขา้ใจภาวะเศรษฐกิจของเกษตรกรและความยากจนของ
ชาวนา  โดยเฉพาะสภาพความเป็นไปในเขต Oshima จงัหวดัยามากุจิ จึงเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ผูอ้พยพมา
จากเขตน้ีค่อนขา้งมาก รวมทั้งกลุ่มผูอ้พยพท่ีเดินทางไปยงัสยามรุ่นแรกใน ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 จ านวน 32 
คน ท่ีรวบรวมจาก Oshima จงัหวดัยามากุจิ (Myazaki, 1993, p. 66-74) 

ด้วยเหตุน้ีถ้าจะกล่าวถึงปัจจยัหลกัของการอพยพชาวญ่ีปุ่นในสมยัเมจิเป็นไปตามบทสรุปท่ีว่า
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เศรษฐกิจเป็นปัจจยัส าคญั โดยเฉพาะในบริบทของการเพิ่มข้ึนของประชากร   แรงกดดนัทางเศรษฐกิจ และ
การชกัชวนของคนรู้จกั (Yoshida, 1909, p. 157-167) 

 

2.  สยามในแนวคิดอพยพแรงงานของญีปุ่่น 

2.1 ชาวญีปุ่่นในสยาม :  จากอยุธยาถึงการเปิดความสัมพนัธ์ทางการทูต 
การศึกษาประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ไทย-ญ่ีปุ่นท่ีผา่นมา ปรากฏหลกัฐานชดัเจนวา่ มีชาวญ่ีปุ่นเดิน

ทางเขา้มาสู่ประเทศสยามนบัตั้งแต่สมยัอยธุยาเร่ือยมาจนถึงสมยัรัตนโกสินทร์  แต่การเดินทางส่วนใหญ่เป็น
การอพยพมาส่วนตวั หรืออาจจะเขา้มาเป็นกลุ่ม เพื่อหาท่ีอยู่อาศยั  เพื่อการประกอบอาชีพ  หรือเพื่อหนีภยั
ทางการเมือง  ท่ีมีการอา้งอิงถึงเสมอคือการเขา้มาของ Yamada Nagamasa และหมู่บา้นชาวญ่ีปุ่นในสมยั
อยธุยา 

ในช่วงท่ีญ่ีปุ่นพฒันาประเทศให้ทนัสมยัในสมัยเมจิ  ความเจริญเกิดข้ึนพร้อมกับปัญหาความ
ยากล าบาก กระแสการอพยพคนไปต่างประเทศจึงเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น ชาวญ่ีปุ่นจ านวนหน่ึงเดินทางไป
แสวงโชคในต่างแดนเพื่อหาชีวิตท่ีดีกวา่  สยามเป็นจุดหมายหน่ึงท่ีมีชาวญ่ีปุ่นอพยพเขา้มา  ชาวญ่ีปุ่นรุ่นแรก
ท่ีเดินทางมายงัสยามเม่ือประมาณ ค.ศ. 1875/พ.ศ. 2418 (Murashima, 2013, p. 14) ประกอบด้วย 
“Karayuki-san” ซ่ึงหมายถึงผูห้ญิงท่ีเดินทางไปประกอบอาชีพขายบริการในต่างประเทศ  นอกจากพวก 
Karayuki-san แลว้ ยงัมีพวกซามูไรบางคนท่ีไม่สามารถปรับตวัให้เขา้กบัสังคมใหม่ คนเหล่าน้ีจึงเดินทาง
ออกมาผจญภยัแถบคาบสมุทรมลายู และเข้ามาท ามาหากินในสยาม นอกจากน้ียงัมีชาวญ่ีปุ่นบางคนท่ี
ประสบความยากล าบากในการประกอบอาชีพในญ่ีปุ่น ไดเ้ดินทางมาหาโอกาสท่ีดีกว่าท่ีสยามซ่ึงมีความ
อุดมสมบูรณ์มากกวา่ 

การเดินทางติดต่อระหว่างชาวญ่ีปุ่นกับประเทศสยามในช่วงท่ีญ่ี ปุ่นและสยามย ังไม่ได้มี
ความสัมพนัธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการยงัคงมีเร่ือยมา แมจ้  านวนชาวญ่ีปุ่นในสยามอาจจะไม่มากเท่าใด
นกั  จนกระทัง่ ค.ศ. 1887/พ.ศ. 2430 กลางสมยัเมจิ ญ่ีปุ่น-ไทยลงนามใน“ปฏิญญาทางพระราชไมตรีและ
การคา้ระหวา่งประเทศสยามกบัประเทศญ่ีปุ่น” ค.ศ. 1887/พ.ศ. 2430  โดยสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระ
ยาเทวะวงศว์โรปการ เสนาบดีกระทรวงต่างประเทศ ทรงลงพระนามขณะเสด็จเยือนญ่ีปุ่นในโอกาสเสด็จ
กลับจากการปฏิบัติพระราชภารกิจท่ีประเทศอังกฤษ     การลงนามในปฏิญญาฉบับนั้นมีส่วนท าให้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศสยามและญ่ีปุ่นมีความใกลชิ้ดมากข้ึนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ท่ีน่าสนใจคือ 
มีชาวญ่ีปุ่นเดินทางเขา้มายงัสยามเพื่อท างานให้กบัทางราชการในฐานะผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ เช่น Kuichi 
Tayama (田山九一) สถาปนิกท่ีเดินทางมาสยามปลาย ค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434 ท างานในกระทรวงมหาดไทย 
Hisaki Nobechi (野邊地久記) วศิวกรดา้นรถไฟ เดินทางมาสยามเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435 ให้
ค  าปรึกษาในฐานะผูเ้ช่ียวชาญการก่อสร้างรถไฟในไทย  นอกจากน้ียงัมีช่างแกะแม่พิมพ ์3 คน คือ Chirokuro 
Shimazaki (嶋崎千六郎)  Kenkichi Ooyama (大山兼吉)  Kinnosuke Ito (伊藤金之助) ซ่ึงเขา้มายงั
สยามเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435 เพื่อสอนเทศนิคในการท าแม่พิมพจ์ากไม ้เป็นตน้ (Murashima, 
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2013, p. 16) และในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 ชาวญ่ีปุ่นท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นบางกอกไดร้วมตวัตั้ง 
“สมาคมสยามญ่ีปุ่น” (日暹協会) (Murashima, 2013, p. 17-18) 

หลงัจากนั้นต่อมาไม่นาน  นอกจากสมาคมแรกของชาวญ่ีปุ่นท่ีเกิดข้ึนแลว้ ปลายปีมีเหตุการณ์ใหม่
ท่ีเกิดข้ึนในความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยกบัญ่ีปุ่นคือการน าผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่นเดินทางเขา้มาท างานในสยามใน
ลกัษณะของแรงงานอพยพชัว่คราว 2 คร้ัง 

คร้ังแรก    การอพยพชาวนาจากจงัหวดัยามากุจิ จ  านวน 32 คน เดินทางมาเม่ือเดือนธันวาคม ค.ศ. 
1894/พ.ศ. 2437 

คร้ังท่ี 2   การอพยพชาวนาจากจงัหวดัคุมาโมโตะ จ านวน 20 คน เดินทางมาเม่ือเดือนตุลาคม ค.ศ. 
1895/พ.ศ. 2438 

การอพยพชาวนาท่ีเกิดข้ึนถือเป็นจุดเร่ิมต้นการอพยพในรูปแบบใหม่  ตาม “นโยบายส่งออก
แรงงานญ่ีปุ่น” ท่ีรัฐบาลอนุญาตใหบ้ริษทัส่งออกผูอ้พยพเป็นผูด้  าเนินการ 

 
2.2 ญีปุ่่นกบัความสนใจในสยาม 
การส่งผูอ้พยพเข้ามายงัสยามเพื่อเป็นแรงงานชั่วคราว 2 คร้ัง อยู่ในช่วง ค.ศ. 1894-1895/พ.ศ. 

2437-2438 เป็นช่วงท่ีภูมิภาคเอเชียก าลงัเป็นท่ีสนใจของชาวญ่ีปุ่นอยา่งกวา้งขวาง  โดยเฉพาะสถานการณ์
ความไม่มัน่คงและขยายอิทธิพลของตะวนัตกเขา้มาในภูมิภาคดงักล่าว  ท่ีส าคญัคือ สงครามระหวา่งองักฤษ
กบัพม่า 2 คร้ังท่ีพม่าตอ้งพ่ายแพแ้ละตกเป็นเมืองข้ึนขององักฤษใน ค.ศ. 1885/พ.ศ. 2428  การยึดครอง
เวียดนามของฝร่ังเศสและสถาปนาเป็นสหภาพอินโดจีนใน ค.ศ. 1887/พ.ศ. 2430 รวมทั้งการสถาปนา
สหพนัธ์มลายขูององักฤษใน ค.ศ. 1888/พ.ศ. 2431 (ชลดา โกพฒัตา, 1996, หนา้ 89-90) สถานการณ์ดงักล่าวท่ี
เกิดข้ึนในเอเชียเป็นปัจจยัส าคญักระตุน้ใหญ่ี้ปุ่นสนใจภูมิภาคน้ีเพิ่มมากข้ึน รวมทั้งเร่ืองราวของไทยดว้ย 

กระแสแนวคิดเก่ียวกับเอเชียแพร่หลายเป็นท่ีสนใจของนักคิดและปัญญาชนชาวญ่ีปุ่นอย่าง
กวา้งขวาง  โดยเฉพาะ “ทฤษฎีมุ่งสู่ทางใต”้ และ “แนวคิดเอเชียนิยม” ท าให้ชาวญ่ีปุ่นหนัความสนใจมายงั
เอเชียทั้งการเขา้มาปกป้องให้ความช่วยเหลือและการขยายอิทธิพลทางดา้นเศรษฐกิจ  การอพยพคนท่ีมุ่งไป
ยงัฮาวายรวมทั้งแนวคิดเร่ืองการสร้างอาณานิคมเปล่ียนจากในประเทศท่ีฮอกไกโดมุ่งขยายมาทางแถบ
มหาสมุทรแปซิฟิกซ่ึงหมายถึงเอเชียดว้ย 

นกัคิดใน “แนวทางเอเชียนิยม” เร่ิมกล่าวถึงประเทศในเอเชียรวมทั้งไทย  นอกจาก Inagaki ท่ีได้
กล่าวไวใ้นข้างต้นแล้ว ยงัมีนักคิดคนอ่ืน ๆ เช่น Suganuma Teifu (菅沼貞風) ซ่ึงเป็นชาวเมือง Hirado 
เช่นเดียวกบั Inagaki ไดพู้ดถึงแนวคิดการปลดปล่อยเกาหลีและฟิลิปปินส์ให้เป็นเอกราชและดึงมาเป็น
พนัธมิตรกบัญ่ีปุ่น  หลงัจากนั้นให้ประเทศอ่ืนท่ีอยู่โดยรอบ เช่น เวียดนาม พม่า ไทย อินเดียให้เป็นกลุ่ม
พนัธมิตรกบัญ่ีปุ่น และกล่าวถึงการระบายจ านวนประชากรญ่ีปุ่นท่ีมีมากเกินไปในขณะนั้น  ให้ออกไปยงั
ฟิลิปปินส์  พร้อมทั้งเสนอแนวคิดว่าญ่ีปุ่นควรจะช่วยปกป้องเอเชียตะวนัออกเฉียงใตจ้ากการรุกรานของ
องักฤษและฝร่ังเศส  โดยเฉพาะไทยนั้น Suganuma เสนอวา่ ไทยเป็นประเทศเอกราชมาแต่โบราณซ่ึงญ่ีปุ่น



29 

ไม่ควรจะเป็นศตัรูแต่ควรจะส่งคนท่ีมีความรู้ความสามารถช่วยไทยรักษาเอกราชและพฒันาประเทศให้มัง่คัง่
ทนัสมยั  Suganuma เดินทางไปท่ีมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1889/พ.ศ. 2432 หลงัจาก
นั้น 5 เดือนก็ป่วยและเสียชีวติลง (Yoshikawa, 1978, p. 80) (อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 
หนา้ 87-88) 

ผูนิ้ยม “แนวคิดเอเชียนิยม” ท่ีสนใจไทยคือ Ishibashi Usaburo (石橋禹三郎) ชาวเมืองฮิราโดะ เคย
ศึกษาอยู่ท่ีอเมริกาและสนใจการเมือง และมีความสนใจในเมืองไทย โดยไดเ้คยเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการ
ด าเนินการในไทยใหแ้ก่สมาชิกของสมาคมอาณานิคมวา่  1) ควรขยายกิจการการสร้างอาณานิคมชาวญ่ีปุ่น  
2) ควรส่งชาวญ่ีปุ่นเขา้ไปท างานกบัรัฐบาลไทย  3) ควรรวบรวมซ้ือกิจการรถไฟ  4) ควรท่ีซ้ือท่ีดินบน
คาบสมุทรมลายู  นอกจากน้ีเม่ือ Ishibashi ได้ยินข่าวฝร่ังเศสรุกรานสยามยกกองเรือมาปิดปากแม่น ้ า
เจา้พระยาในเหตุการณ์ “วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112” (ค.ศ.1893/พ.ศ. 2436) ซ่ึงเป็นข่าวไปทัว่โลก หลายชาติเห็น
ใจไทยรวมทั้งญ่ีปุ่น  Ishibashi จึงตดัสินใจเดินทางมาไทยเพื่อท่ีจะติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือ  
แต่เม่ือมาถึงสยามเหตุการณ์จบลงแลว้ (Yoshikawa, 1978, p. 86)  อยา่งไรก็ตามใน ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 
ขณะท่ีอยูเ่มืองไทย Ishibashi เป็นแกนหลกัท่ีพยายามรวบรวมชาวญ่ีปุ่นในสยามเพื่อจดัตั้ง “สมาคมสยาม
ญ่ีปุ่น” (日暹協会) (Murashima, 2013, p. 17-18) 

ในขณะท่ีลทัธิอาณานิคมก าลงัขยายเขา้มาในเอเชียรวมทั้งไทย  และท าให้ญ่ีปุ่นสนใจไทยในฐานะ
ประเทศหน่ึงในเอเชีย  ขณะนั้นทางฝ่ายไทยอยู่ในช่วงเวลาของการพฒันาประเทศให้ทนัสมยัเพื่อท่ีจะหลีก
หนีจากการคุกคามของประเทศตะวนัตก  ไทยจึงมีทศันะท่ีดีต่อญ่ีปุ่นให้ความส าคญัและสนใจญ่ีปุ่นฐานะ
ประเทศเอเชียท่ีมีแนวทางในการพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าตามแบบตะวนัตกได้อย่างรวดเร็ว  

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสนพระราชหฤทยัศึกษาความเจริญดา้นต่าง ๆ ของญ่ีปุ่น และ
โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้าราชการและนักเรียนไปศึกษาท่ีญ่ีปุ่น และมีการติดต่อในรูปแบบของรัฐต่อรัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่ีญ่ีปุ่นและไทยลงนามใน “ปฏิญญาทางพระราชไมตรีและการคา้ระหวา่งประเทศ
สยามกบัประเทศญ่ีปุ่น” ค.ศ. 1887/พ.ศ. 2430 โดยสนธิสัญญาให้สิทธิทั้ง 2 ประเทศแต่งตั้งทูตไปประจ าใน
ประเทศของอีกฝ่ายหน่ึงและมีฐานะอ านาจเท่าเทียมกนัทุกดา้น  ยิ่งท าให้ไทยเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีสนใจของ
ชาวญ่ีปุ่นกวา้งขวางข้ึน  สนธิสัญญาดงักล่าวไม่เพียงแต่เป็นสนธิสัญญาฉบบัแรกท่ีประเทศทั้งสองไดล้งนาม
ร่วมกนั แต่ยงัเป็นการสถาปนาความสัมพนัธ์กบัประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตค้ร้ังแรกของรัฐบาลญ่ีปุ่น
สมยัเมจิอีกดว้ย 

หลงัจากนั้นในปีถดัมา ค.ศ. 1888/พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัโปรดเกลา้ฯ 
ให้สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงต่างประเทศพร้อมด้วย
เจา้พระยาภาสกรวงศ ์(พร บุนนาค) ท่ีปรึกษาราชการแผน่ดินเดินทางไปเยือนญ่ีปุ่นอยา่งเป็นทางการอีกคร้ัง  
นอกจากการแลกเปล่ียนร่างสัญญาทางพระราชไมตรีแลว้  ท่ีน่าสนใจคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยู่หวั โปรดเกลา้ฯ พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์มหาจกัรีสูงสุดน าข้ึนทูลเกลา้ฯ ถวายสมเด็จพระ
จักรพรรดิเมจิ  นอกจากน้ีคณะผู ้ท่ี เดินทางไปในคร้ังนั้ นได้ไปเยี่ยมชมสถานท่ีส าคัญทางการศึกษา 
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อุตสาหกรรม และการทหารดว้ย  การเสด็จเยือนญ่ีปุ่นของสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเทวะวงศว์
โรปการและคณะในคร้ังน้ี  หนงัสือพิมพญ่ี์ปุ่นให้ความสนใจเป็นอยา่งมาก  โดยไดล้งข่าวการเดินทางของ
คณะและประเทศสยามไวอ้ย่างละเอียด บางฉบบัถึงกบัลงข่าววา่ถา้พิจารณารูปร่างหนา้ตาของคนไทยแลว้
คล้ายกับคนญ่ีปุ่น  คนไทยอาจจะเป็นบรรพบุรุษของชาวญ่ีปุ่นก็เป็นไปได้  ดังนั้นคนญ่ีปุ่นต้องให้การ
ตอ้นรับอยา่งสมเกียรติ   ข่าวคราวจากท่ีเผยแพร่นั้นท าให้คนญ่ีปุ่นรู้จกัและมีความสนใจสยามเพิ่มมากข้ึน 
พร้อมทั้งเร่ิมมีคนเดินทางมายงัสยามเพิ่มมากข้ึนดว้ย (Murashima, 2016, p. 171) 

ในขณะท่ีเร่ืองราวของประเทศในเอเชียไดรั้บการกล่าวถึงอยา่งกวา้งขวาง  และความสัมพนัธ์ญ่ีปุ่น-
ไทยเร่ิมตน้เปิดฉากข้ึน การอพยพชาวญ่ีปุ่นไปยงัสยามตาม “ทฤษฎีมุ่งลงใต”้ และ “แนวคิดเอเชียนิยม” ได้
เกิดข้ึนจริงเป็นคร้ังแรก โดยผูท่ี้ขยายแนวคิดใหเ้ป็นการปฏิบติัจริงท่ีมาจากทั้งฝ่ายญ่ีปุ่นและไทยร่วมกนั บุคคล
ส าคญัไดแ้ก่ Iwamoto Chitsuna และเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรี (เจิม แสง-ชูโต) ซ่ึงบุคคลทั้ง 2 คนมีประวติัและผลงาน
ส าคญัคือ 

Iwamoto Chitsuna เกิดเม่ือ ค.ศ. 1858/พ.ศ. 2401 ท่ีจงัหวดั Kochi บนเกาะ Shikoku ต่อมาไดรั้บการ
คดัเลือกส่งไปเรียนต่อท่ีโรงเรียนในโตเกียว และจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยทหารบก  หลงัจากนั้นเขา้
รับราชการเป็นทหารประมาณ 12 ปี และใน ค.ศ. 1888/พ.ศ. 2431 ถูกปลดออกจากการเป็นทหารจึงออกมา
ประกอบธุรกิจส่วนตวั  Iwamoto เป็นบุคคลหน่ึงท่ีอยูใ่นกลุ่มของผูท่ี้สนใจ “แนวคิดเอเชียนิยม” และเม่ือเกิด
ความขดัแยง้ระหวา่งไทยกบัฝร่ังเศสใน“วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112” เป็นคนหน่ึงท่ีรีบเดินทางมายงัสยามเพื่อติดตาม
สถานการณ์และหาทางให้ความช่วยเหลือ  Iwamoto ไม่เห็นดว้ยกบันโยบายล่าอาณานิคมของมหาอ านาจยุโรปท่ี
รุกรานประเทศเล็ก ๆ  จึงเห็นวา่ประเทศเอเชียควรจะรวมกนัเพื่อต่อสู้กบัยุโรป  และเสนอวา่ควรจะมีชาวญ่ีปุ่นไป
อาศยัอยูท่ี่สยามและเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีเป็นอนัตราย  ชาวญ่ีปุ่นท่ีอยูใ่นสยามจะไดใ้ห้ความช่วยเหลือป้องกนัสยาม
ใหพ้น้จากการรุกรานของชาติอ่ืนได ้(Murashima, 2016, p. 171) 

จากงานคน้ควา้ของ Murashima Eiji ซ่ึงศึกษาเร่ืองราวของ Iwamoto โดยละเอียด ไดอ้ธิบายลกัษณะ
นิสัยและความคิดของ Iwamoto สรุปเป็นประเด็นส าคญั (Murashima, 2016, p. 158-175) คือ 

1. มีความสามารถชอบการผจญภยัและซ่ือสัตย ์  โดย Murashima ไดอ้า้งถึงชีวิตในวยัเรียนของ 
Iwamoto วา่มีผลการเรียนทางวชิาการท่ีดีทั้งในโรงเรียนปกติและเรียนโรงเรียนทหาร โดยเฉพาะวิชาฝึกด ารง
ชีพในป่าตามหลกัสูตรของโรงเรียนทหาร รวมทั้งเป็นผูท่ี้ไม่เคยถูกลงโทษใด ๆ ในระหว่างท่ีศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนทหารเลย 

2. สนใจการเมือง    โดยคุณสมบติัขอ้น้ี Murashima อา้งถึงหน่ึงในสาเหตุท่ี Iwamoto ถูกปลดจาก
การเป็นทหาร เน่ืองจากมีเพื่อนท่ีฝักใฝ่สนใจทางการเมืองซ่ึงผิดตามขอ้บญัญติัของทหารดา้นการรักษาความ
ปลอดภัย  ซ่ึงการท่ีรัฐบาลมีความเข้มงวดระวงัไม่ให้มีการรวมตัวของผูท่ี้มีความสนใจทางการเมือง  
เน่ืองจากบา้นเมืองอยูใ่นช่วงของการเปล่ียนผา่นรัฐบาลเพิ่งตั้งข้ึนใหม่   สถานการณ์ต่าง ๆ ในบา้นเมืองยงัไม่
เรียบร้อยจึงตอ้งระมดัระวงัไม่ใหมี้เหตุการณ์ท่ีอาจจะน าไปสู่ความวุน่วายทางการเมืองได ้

3. ทนัสมยัและทนัต่อเหตุการณ์  Iwamoto มีพื้นฐานการศึกษาท่ีดี กล่าวคือขณะท่ีเรียนอยูท่ี่โตเกียวมี



31 

โอกาสไดศึ้กษากบัครูต่างชาติ โดยเฉพาะครูชาวฝร่ังเศส ภาษาท่ีไดเ้รียนรู้น่าจะช่วยให้สามารถติดต่อและมี
ความรู้ในวงการท่ีกวา้งข้ึน  Iwamoto คงจะมีความสนใจเร่ืองราวความเป็นไปของเอเชีย และสนใจการ
อพยพคนญ่ีปุ่นไปต่างประเทศเช่นเดียวกบัคนร่วมสมยัในสังคมญ่ีปุ่นขณะนั้น   Murashima ไดอ้า้งหลกัฐาน
การเดินทางไปประเทศต่างของ Iwamoto มีถึง 13 คร้ัง โดยเดินทางมาสยาม 7 คร้ัง  และการท่ี Iwamoto 
สนใจและตอ้งการเดินทางมาสยาม  เพราะไดท้ราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ท่ีตีพิมพเ์ร่ืองราวเก่ียวกบัสยาม
ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลงัจากท่ีสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสด็จ
เยือนญ่ีปุ่นใน ค.ศ. 1888/พ.ศ. 2431 เป็นช่วงเวลาท่ีคนญ่ีปุ่นทั้งประเทศให้ความสนใจทั้งกบัผูม้าเยือนและ
ประเทศสยามดว้ย  ซ่ึง Iwamoto เองไดย้ืน่ขอหนงัสือเดินทางมาสยามใน ค.ศ. 1889/พ.ศ. 2432 เร่ิมหาขอ้มูล
และตดัสินใจเลือกประเทศสยาม  Iwamoto เดินทางมายงัสยามเป็นคร้ังแรกใน ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435 เพื่อส ารวจ
ธุรกิจท่ีจะสามารถลงทุนได ้

Iwamoto ใช้เวลาส ารวจหาธุรกิจท่ีเหมาะสมอยู่ในสยามประมาณคร่ึงปี หลงัจากนั้นจึงเดินทาง
กลบัมายงัญ่ีปุ่นใน ค.ศ. 1893/พ.ศ. 2436โดยเร่ิมท าธุรกิจคือ ส่งออก-น าเขา้สินคา้จากญ่ีปุ่นและสยาม  และ
อพยพชาวญ่ีปุ่นมายงัสยาม แต่ธุรกิจท่ี Iwamoto สนใจมากท่ีสุดคือ การอพยพชาวญ่ีปุ่นมาสยาม 

Iwamoto เคยได้พบ Ishibashi ในระหว่างท่ีต่างฝ่ายต่างเดินทางมาสยามเพื่อติดตามสถานการณ์
“วกิฤตการณ์ ร.ศ. 112”  และดว้ยมีแนวคิดท่ีเหมือนกนั  Ishibashi  เป็นผูห้น่ึงท่ีสนบัสนุนธุรกิจการอพยพ
แรงงานมายงัสยามของ Iwamoto  โดยพยายามช่วยหาทุนแต่ก็ไม่ส าเร็จ  ซ่ึง Iwamoto เองก็ไดพ้ยายามหา
ทุนทางดา้นอ่ืนดว้ยเช่นกนั  ในระยะแรก  Tsuda Seichi (津田静一)  สมาชิกใน “สมาคมอาณานิคม”  จะให้
ความช่วยเหลือ  แต่มีผูท่ี้ไม่เห็นดว้ยและทุนของ Tsuda ไม่มากพอ  จึงถอนตวัไม่ไดใ้ห้ความช่วยเหลือทั้งท่ี
ได้มีการส่งคนมาสยามเพื่อส ารวจความเป็นไปได้ร่วมกบั Iwamoto ในช่วง ค.ศ. 1893/พ.ศ. 24366  แต่ 
Iwatoto ก็พยายามท่ีจะด าเนินการดว้ยตนเอง  และในท่ีสุดก็สามารถหาผูอ้พยพไปสยามได ้2 คร้ัง 

ในท้ายท่ีสุด  แม้ว่าธุรกิจของ Iwamoto ท่ีเก่ียวกับสยามจะไม่ประสบความส าเร็จ แต่ก็ถือว่า 
Iwamoto ไดส้ร้างความสนใจให้ชาวญ่ีปุ่นไดรู้้จกัสยามมากข้ึน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการส่งชาวญ่ีปุ่นมาสยาม
เป็นธุรกิจท่ีไม่เคยมีการท ามาก่อนเลย 

 
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) หรือจอมพล มหาอ ามาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี 

เป็นบุคคลท่ีมีความสามารถรับราชการในหลายต าแหน่ง บทบาทส าคญัซ่ึงเป็นท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปคือ บทบาท 

                                                   
6 ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้เดินทางมาส ารวจในคร้ังน้ีคือ Komakai Naosuke (熊谷直亮) ซ่ึงเป็นนอ้งชายของ Tsuda Seichi 
เป็นการส ารวจส่วนตวัเบ้ืองตน้ในเวลาประมาณ 2 เดือน  โดยส ารวจพ้ืนท่ีนาในกรุงเทพฯ แถบสระปทุมถึงปากน ้ า และ
บริเวณฝ่ังขวาของแม่น ้ าเจา้พระยาในพ้ืนท่ีปทุมธานี อยธุยา และสระบุรี ซ่ึงต่างจากการเดินทางมาส ารวจของ Saito Miki 
ผูเ้ขียนรายงาน “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” 『暹羅国出張取調書』 ซ่ึงเดินทางมาภายหลงัช่วง ค.ศ. 1894/
พ.ศ. 2437  เป็นการส ารวจของราชการตามค าสัง่ของกระทรวงการต่างประเทศ 



32 

ของทหาร7 แต่บทบาทหน่ึงท่ีส าคญัคือเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ (ค.ศ 1892 -1896/พ.ศ. 2435-2439) 
และเป็นผูท่ี้กวา้งขวางเป็นท่ีรู้จกัของชาวญ่ีปุ่น ดงัจะเห็นวา่ภายในบริเวณ “บา้นศาลาแดง”8  ซ่ึงเป็นท่ีพกัของ
เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีมีชาวญ่ีปุ่นอาชีพต่าง ๆ เช่น ช่าง สถาปนิก จิตรกร คา้ขาย พนกังานธนาคาร พกัอาศยั
อยูป่ระมาณ 17-18 คน รวมทั้ง Iwamoto เม่ือเดินทางเขา้มาในเมืองไทยก็ไดเ้ขา้มาพกัท่ี “บา้นศาลาแดง” โดย
การแนะน าของเพื่อนชาวญ่ีปุ่นซ่ึงพกัอยูท่ี่บา้นหลงัดงักล่าว   เป็นสาเหตุให้ Iwamoto ไดรู้้จกัและไดข้อความ
ช่วยเหลือจากเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีเก่ียวกบัเร่ืองการอพยพชาวนาญ่ีปุ่นในเวลาต่อมา 

เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีเป็นบุคคลท่ีมีความสามารถหลายดา้น ทั้งดา้นการทหารและดา้นเศรษฐกิจ 
เป็นท่ีไวว้างพระราชหฤทยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจา้อยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้สนองงาน
ส าคญั ๆ หลายประการ  เน่ืองจากเป็นผูมี้ความคิดริเร่ิมท่ีกา้วหน้าสอดคล้องกบัสถานการณ์บา้นเมืองใน
ขณะนั้น  เช่น ขณะท่ีด ารงต าแหน่งผูบ้ญัชาการกรมทหารบก (ค.ศ. 1890/พ.ศ. 2433) ออกแบบสร้างโรง
ทหารหน้าหรือกระทรวงกลาโหมดงัท่ีเห็นในปัจจุบนั  เป็นผูน้ าไฟฟ้าและสั่งซ้ือเคร่ืองชัง่ตวงวดัในระบบ
เมตริกเขา้มาใชใ้นประเทศไทยเป็นคร้ังแรก รวมทั้งเป็นผูส้ั่งรถบดถนนเขา้มาใชท้  าถนนในเมืองไทย เป็นตน้ 
(ชมรมคนรักศรีราชา, ม.ป.ป.)  อาจจะเป็นด้วยคุณสมบติัดงักล่าว เม่ือถวายบงัคมลาออกจากราชการใน
ต าแหน่งผูบ้ญัชาการกรมยุทธภณัฑ์ใน ค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จึง
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ด ารงต าแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการแทนเม่ือ ค.ศ. 1892 /พ.ศ. 2435 
(พวงเพชร สุรัตนกวกีุล, 2516, หนา้ 27) ดว้ยต าแหน่งดงักล่าวเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีจึงตอ้งดูแลรับผิดชอบ
หนา้ท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัท่ีดินการเกษตรในเวลานั้น คือ จดัท่ีดินให้เกิดประโยชน์   ปิดน ้ าทดน ้ าให้ราษฎรท า
การเพาะปลูกได ้ ท่ีส าคญัคือดูแลโครงการขดุคลองรังสิตซ่ึงเป็นโครงการส าคญัท่ีรัฐบาลก าลงัด าเนินการอยู ่
โดยรัฐบาลไดอ้อกหนงัสืออนุญาตให้บริษทัเอกชนขุดคลองและพฒันาท่ีดินในบริเวณรังสิต ปทุมธานี  เม่ือ  
ค.ศ. 1888/พ.ศ. 2431 และบริษทัเร่ิมขดุคลองสายแรกใน ค.ศ. 1890/พ.ศ. 2433    

เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีนอกจากจะเป็นขนุนางชั้นสูงแลว้ ยงัสืบเช้ือสายมาจากตระกลูบุนนาคและตระกลู
ชูโต ซ่ึงเป็นตระกลูขนุนางเก่าแก่ของสยามท่ีมีฐานะและมีบทบาทส าคญัในการเมืองไทยมาอยา่งยาวนาน จึงมีส่วน
ท าใหเ้จา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีมีมรดกและมีฐานะร ่ ารวย  ดงัปรากฏวา่เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีมีท่ีดินในครอบครอง
กวา้งขวาง ทั้งในพื้นท่ีศาลาแดง และพื้นท่ีอ่ืน ๆ อีกมาก เช่น  บริเวณถนนสุรศกัด์ิ สาทร สีลม ปทุมวนั และราช
ประสงค ์เป็นตน้  และเคยพฒันาท่ีดินท่ีมีอยูด่ว้ยการขายท่ีดินบางส่วนแถวสีลมและสาทรเพื่อขยายถนน ท าให้เกิด

                                                   
7 แม่ทพัปราบฮ่อคร้ังท่ี 1 ใน ค.ศ. 1885/พ.ศ. 2428  แม่ทพัปราบฮ่อคร้ังท่ี 2 ใน ค.ศ. 1887/พ.ศ. 2430  ผูบ้ญัชาการกรม
ทหารบก (15 เมษายน ค.ศ. 1890/พ.ศ. 2433-27 มีนาคม ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435) และท่ีส าคญัคือบทบาทในฐานะแม่ทพั
ปราบเง้ียวเมืองแพร่ ค.ศ. 1902/พ.ศ. 2445 (ขณะท่ีลาออกจากราชการแลว้แต่ยงัไดรั้บความไวว้างใจใหมี้บทบาทส าคญั) 

8 “บา้นศาลาแดง” อยูบ่ริเวณหัวมุมถนนสีลมตดักบัถนนพระราม 4 ท่ีตั้งของโรงแรมดุสิตธานีในปัจจุบนั มีเน้ือท่ีประมาณ 
23 ไร่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัพระราชทานใหเ้จา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีเม่ือประมาณ ค.ศ. 1887/พ.ศ.2430 
ซ่ึงเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีและครอบครัวไดพ้กัอาศยัอยูจ่นถึง ค.ศ. 1897/พ.ศ. 2440 จึงไดถ้วายบา้นคืนแก่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและยา้ยไปอยูท่ี่บางรัก 
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ร้านคา้และราคาท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึน (Murashima, 2016, p. 183) 
คุณสมบติัท่ีน่าสนใจอีกประการคือ  เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีเป็นผูท่ี้ความสนใจดา้นเศรษฐกิจ  มี

การลงทุนท าธุรกิจตลอดเวลา  ดงัจะเห็นว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตเม่ือลาออกจากราชการไดล้งทุนท าธุรกิจ
เก่ียวกบัสัมปทานป่าไม ้และโรงเล่ือยไมด้้วยการตั้ง “บริษทัป่าไม้ศรีราชา” และท าธุรกิจอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  
รวมทั้งยงัมีความสนใจท่ีจะท าธุรกิจร่วมกบัญ่ีปุ่นดว้ย ดงัปรากฏว่าใน ค.ศ. 1910/พ.ศ. 2453 ไดไ้ปจบัจอง
ท่ีดินท่ีจนัทบุรีเพื่อปลูกยางพาราและฝ้ายจ านวนมาก โดยคิดจะตั้งเป็นบริษทัร่วมลงทุนกบัญ่ีปุ่น  แต่ไม่
ปรากฏหลกัฐานวา่ส าเร็จหรือไม่   นอกจากน้ี ใน ค.ศ. 1921/พ.ศ. 2464 ยงัขอสัมปทานท ารถรางสายตลาด
พลู เป็นตน้ (ลกัษมี รัตตสัมพนัธ์, 2516, หนา้ 66-67) 

จากความสนใจเร่ืองการลงทุนเหมือนกนั เม่ือเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีไดพ้บและพูดคุยกบั Iwamoto ท่ี
กรุงเทพฯ ทั้ง 2 จึงสนบัสนุนร่วมมือกนัจนสามารถน าชาวนาจากญ่ีปุ่นอพยพมายงัสยามได ้2 คร้ัง 

แมว้า่การอพยพชาวนาญ่ีปุ่นเขา้มาในช่วงเวลาดงักล่าวจะเกิดข้ึนในช่วงเวลาสั้น ๆ และทา้ยท่ีสุดก็ตอ้งยุติ
ลงก็ตาม  แต่เร่ืองดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นความเช่ือมโยงประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่นไทยในช่วงเร่ิมตน้ของการพฒันา
ประเทศในยคุสมยัท่ีญ่ีปุ่นยงัมีสภาพเป็นประเทศก าลงัพฒันาท่ีต่างจากปัจจุบนั 
 

3.  การด าเนินการอพยพแรงงานสู่สยาม 

ในขณะท่ีกระแสการอพยพแรงงานออกไปต่างประเทศเร่ิมข้ึนพร้อม ๆ กบัการกา้วสู่ยุคสมยัใหม่
ของญ่ีปุ่น ไทยเป็นพื้นท่ีเป้าหมายหน่ึงของการส่งแรงงานอพยพเขา้มา ซ่ึงการด าเนินการค่อย ๆ เร่ิมข้ึนภาย
หลงัจากการลงนาม “ปฏิญญาทางพระราชไมตรีและการคา้ระหวา่งประเทศสยามกบัประเทศญ่ีปุ่น” ไม่นานนกั 

3.1 จุดเร่ิมต้นทีเ่มืองไทย 
แมว้า่ญ่ีปุ่นมีความสนใจประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย  โดยมีสมาคมเอเชียและสมาคมอาณานิคม

ซ่ึงเป็นท่ีรวมตวัของผูท่ี้มีความสนใจและสนับสนุน “ทฤษฎีมุ่งสู่ทางใต้” และ “แนวคิดเอเชียนิยม” ให้
เกิดข้ึนจริง  แต่ผูท่ี้มุ่งมัน่และน าแนวคิดดงักล่าวมาด าเนินการให้เห็นผลสัมฤทธ์ิคือ Iwamoto โดยร่วมกบั
เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรี  สามารถกล่าวไดว้า่ความคิดอพยพชาวญ่ีปุ่นเกิดข้ึนท่ีญ่ีปุ่นแต่ผลในทางปฏิบติัเกิดท่ี
เมืองไทย 

ภายหลงัจากไทยและญ่ีปุ่นเปิดความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 1887/พ.ศ. 2430 รวมทั้ง
หลงัจากสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเทวะวงศว์โรปการ เสด็จเยือนญ่ีปุ่นใน ค.ศ. 1888/พ.ศ. 2431 
ไดไ้ม่นาน คือ ใน ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435 Iwamoto น าความคิดและความสนใจเมืองไทยเดินทางมาส ารวจ
ธุรกิจท่ีจะมีความเป็นไปไดใ้นเมืองไทย  Iwamoto มีโอกาสดีดว้ยการแนะน าของชาวญ่ีปุ่นจึงไดพ้กัอาศยั
อยูท่ี่ “บา้นศาลาแดง” ท่ีรวมของชาวญ่ีปุ่นจ านวนหน่ึงในบริเวณบา้นของเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรี 

ดว้ยเหตุน้ี Iwamoto จึงมีโอกาสเสนอความคิดเห็นเก่ียวกบัการอพยพชาวนาญ่ีปุ่นมายงัสยามต่อเจา้พระยา
สุรศกัด์ิมนตรี  ซ่ึงเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีเห็นดว้ยและไดใ้ห้ค  าแนะน าพร้อมทั้งให้ทุนสนบัสนุน  นอกจากน้ียงั
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สัญญาวา่จะใหใ้ชท่ี้ดินบริเวณศาลาแดงพร้อมทั้งเคร่ืองมือเกษตร และก่อตั้ง “บริษทัอพยพญ่ีปุ่น-สยาม”9 ข้ึน ซ่ึง
การให้ค  าปรึกษาพร้อมทั้งความช่วยเหลือของเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีในคร้ังน้ีน่าจะเป็นด้วยเหตุผลส่วนตวั
ประกอบกบัเป็นนโยบายของรัฐ  ทั้งน้ียงัมีหลกัฐานว่า เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีไดเ้ตรียมพื้นท่ีเพื่อให้ชาวนาท่ี
อพยพมาไปบุกเบิกท่ีทุ่งรังสิตดว้ยการสร้างประตูกั้นน ้ า “จุฬาลงกรณ์” ประตูกั้นน ้ า “เสาวภา” และขุดคลอง
ชลประทานเตรียมไวส้ าหรับชาวญ่ีปุ่นท่ีจะอพยพเขา้มาบุกเบิก  ดงัท่ีเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีกราบบงัคมทูล
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวัวา่ ตอ้งพฒันาประเทศให้อุดมสมบูรณ์ และตั้งใจจะใชป้ระโยชน์
จากชาวนาญ่ีปุ่นอพยพ (อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, หนา้ 169) 

ในงาน “1890 年代に於ける岩本千綱昌険的タイ事業：渡タイ(シャム)前の経歴と移民

事業を中心に” (Iwamoto Chizuna’s Business Venture in Thailand in the 1890s : His biography and 
projects of Japanese laborer emigration to Siam (Part 1)) ของ Murashima ซ่ึงศึกษาเร่ืองการอพยพของ 
Iwamoto ไดอ้ธิบายสาเหตุท่ีเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีใหก้ารช่วยเหลือและสนบัสนุนแนวคิดของ Iwamoto ไว้
วา่ (Murashima, 2016, p. 182-185) 

1. เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล  มีความสนใจกวา้งขวาง  สนใจการลงทุน  
และเป็นเจา้ของท่ีดินจ านวนมาก  คุณสมบติัดงักล่าวเป็นปัจจยัส าคญัของการใหค้วามช่วยเหลือ 

2. ในช่วงเวลาดงักล่าวมีชาวจีนเขา้มาอยูใ่นประเทศไทยเป็นจ านวนมาก อาจจะท าให้เกิดการคา้ขาย
แบบผูกขาดโดยชาวจีนแต่เพียงกลุ่มเดียว  เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีจึงตอ้งการให้มีกลุ่มอ่ืนเขา้มาเพื่อให้เกิด
การแข่งขนักนั และมีแรงงานท่ีหลากหลาย 

3. เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีตอ้งการบุกเบิกท่ีราบลุ่มผืนใหญ่
บริเวณปากแม่น ้าเจา้พระยาใหเ้ป็นท่ีพื้นท่ีนา และมีการท านาอยา่งเป็นระบบเพื่อใหส้ามารถขยายปริมาณการ
ผลิตขา้วไดอ้ย่างเพียงพอตามความตอ้งการของตลาดโลก  ซ่ึงจะตอ้งหาแรงงานส าหรับผืนนาพื้นท่ีกวา้ง
ใหญ่ท่ีก าลงับุกเบิกข้ึนมา  จึงสนใจแรงงานจากญ่ีปุ่นท่ีมีความขยนั 

4. สยามยงัไม่มีระบบทหารท่ีมัน่คงเน่ืองจากยงัไม่มีทหารประจ าการ  เม่ือเกิดวิกฤตจะเป็นอนัตราย
ต่อความมัน่คง  จึงน่าจะเป็นไดว้่าเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีหวงัวา่ถา้เกิดวิกฤตอาจจะสามารถจา้งชาวญ่ีปุ่น
เป็นทหารได ้

ดว้ยแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนัและดว้ยการเล็งเห็นประโยชน์ท่ีจะไดแ้ก่ประเทศชาติ ดงันั้นเจา้พระยา
สุรศกัด์ิมนตรีจึงใหค้วามช่วยเหลือแก่ Iwamoto 

 
 

                                                   
9 ใน “1890 年代に於ける岩本千綱昌険的タイ事業：渡タイ(シャム)前の経歴と移民事業を中心に” (Iwamoto 

Chizuna's Business Venture in Thailand in the 1890s: His biography and projects of Japanese laborer emigration to 
Siam (Part 1)) ของ Murashima ใชค้  าวา่ “บริษทัผูอ้พยพสยาม” (暹羅植民会社) 
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3.2  ความพยายามของ Iwamoto ทีญ่ีปุ่่น 
หลงัจากไดรั้บค าแนะน าและขอ้ตกลงเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีแลว้ ใน

เดือนกุมภาพนัธ์ ค.ศ. 1893/พ.ศ. 2436  Iwamoto เดินทางกลบัญ่ีปุ่นเพื่อหาทุนและเครือข่ายเตรียมอพยพ
ชาวญ่ีปุ่นมายงัสยาม  ซ่ึง Tsuda สมาชิกคนหน่ึงในสมาคมอาณานิคมมีความคิดท่ีจะช่วยเหลือแต่ไดร้ะงบัไปตามท่ี
กล่าวมาแลว้  การหาทุนจากญ่ีปุ่นจึงไม่ประสบความส าเร็จ  อยา่งไรก็ตาม Iwamoto ไดพ้ยายามเผยแพร่เร่ืองราว
เก่ียวกบัสยามด้วยตนเอง  โดยได้เขา้ไปร่วมกิจกรรมใน “สมาคมเอเชีย” โดยเฉพาะการเผยแพร่ความรู้
เร่ืองราวของสยามให้ชาวญ่ีปุ่นได้รับรู้ในโอกาสต่าง ๆ (Murashima, 2016, p. 177-179) เช่น ในเดือน
เมษายน ค.ศ. 1893/พ.ศ. 2436 Iwamoto ไดเ้ป็นสมาชิกของ “สมาคมเอเชีย” และไดบ้รรยายเร่ืองราวของ
สยามใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่ชาวญ่ีปุ่นในหลายโอกาสในประเด็นต่าง ๆ  ประกอบดว้ย  1) ท่ีตั้งของสยาม  2) สังคม
สยาม  3) ความสัมพนัธ์ทางการคา้ระหวา่งสยามกบัประเทศต่าง ๆ  4) ความสัมพนัธ์ทางการเมืองระหวา่ง
สยามกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้  5) อนาคตของสยาม   ซ่ึงต่อมาค าบรรยายขา้งตน้ไดร้วบรวมพิมพเ์ผยแพร่
เป็นหนงัสือช่ือ “ค าบรรยายการส ารวจสยาม” (暹羅検査実記)  นอกจากน้ี Iwamoto ยงัเขียนจดหมายถึง
หนงัสือพิมพแ์ละลงโฆษณาต่าง ๆ เก่ียวกบัการท าธุรกิจในสยาม  รวมทั้งลงข่าวเผยแพร่สถานการณ์ปัจจุบนั
ของสยามและกล่าวถึงสัญญาและผลประโยชน์ท่ีผูอ้พยพจะไดรั้บเม่ือเดินทางไปสยาม โดยมีสาระวา่ 

1. จะใหผู้อ้พยพเช่าท่ีดินท าการเกษตร 10 ไร่ ต่อ 1 คน (เตรียมไวใ้ห)้ 
2. พื้นท่ีท่ีใหเ้ช่าน้ีจะสามารถปลูกขา้ว 2 รอบ 
3. ผูอ้พยพตอ้งจ่ายค่าเช่าท่ีดิน 20 เซน ต่อ 1 ไร่ 
4. เม่ือเดินทางมาถึงสยาม ผูอ้พยพสามารถกูย้มืเงินจากบริษทัไดไ้ม่เกิน 50 เยน หลงัการเก็บเก่ียวขา้ว

ตอ้งผอ่นช าระเป็นรายเดือน ภายใน 12 เดือน โดยไม่การคิดดอกเบ้ีย 
5. รับรองจะมีอุปกรณ์ท าการเกษตรหรือบา้นให้ผูอ้พยพเช่าชัว่คราว 
6. ในพื้นท่ี 10 ไร่ สามารถเก็บเก่ียวได ้260 เยนต่อปี คาดการณ์วา่จะมีก าไร 90 เยน 
7. เม่ือเดินทางมาถึงสยามเพื่อท าเกษตรกรรม บริษทัจะเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้าย 1 เดือนแรก  
ข่าวคราวเก่ียวกบัสยามและการด าเนินการเร่ืองการอพยพของ Iwamoto ท าให้ชาวญ่ีปุ่นรู้จกัสยาม

เพิ่มมากข้ึน  และมีคนญ่ีปุ่นจ านวนไม่นอ้ยสนใจการขยายอาณานิคมหรือท าธุรกิจในสยาม 
ท่ีน่าสนใจ คือ Iwamoto ได้แสดงให้เห็นแนวคิดของตนต่อสยามในมุมมองของผูนิ้ยม “แนวคิด

เอเชียนิยม” ในการอภิปราย “เร่ืองเมืองสยาม” ท่ีสมาคมเอเชีย โดยเปรียบเทียบสยามและฮาวาย ซ่ึงเป็น
ประเทศท่ีญ่ีปุ่นไดส่้งผูอ้พยพจ านวนมากออกไปวา่ “เมืองสยามอยูห่่างจากญ่ีปุ่นประมาณ 2,500 ล้ีทะเล(1 ล้ี
ทะเล ประมาณ 2 กิโลเมตร) จะว่าใกล้ก็ไม่ใกล้นัก แต่ก็ยงัใกล้ญ่ีปุ่นกว่าฮาวายถึง 800 กว่าล้ีทะเล  
วกิฤตการณ์ของสยามจะส่งผลกระทบถึงจีนดว้ยอยา่งใหญ่หลวงทั้งทางรูปธรรมและนามธรรม เร่ืองอนาคต
ของสยาม เราชาวญ่ีปุ่นจะน่ิงดูดายไม่ได ้ เปรียบเสมือนไฟลามไหมอ้ยูใ่กลบ้า้น” (อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิ
กาวะ โทชิฮารุ, 2542, หนา้ 96) 

ดว้ยแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้จึงไม่น่าประหลาดใจขณะท่ีเตรียมตวัเพื่อการอพยพอยูน่ั้น Iwamoto ได้
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เดินทางกลบัมายงัสยามอีกคร้ังใน ค.ศ. 1893/พ.ศ. 2436 เม่ือทราบข่าว “วิกฤตการณ์ ร.ศ. 112” ท่ีฝร่ังเศสน าเรือ
รบ 2 ล าจากปากแมน่ ้าเจา้พระยาเขา้ไปจอดหนา้สถานกงสุลฝร่ังเศส ยืน่ค  าขาดใหส้ยามยกดินแดนฝ่ังซา้ยของแมน่ ้า
โขงภายใน 48 ชัว่โมง และการเดินทางคร้ังกลบัมาสยามในคร้ังน้ี Iwamoto ไดพ้บกบั Ishibashi โดยบงัเอิญท่ี
ฮ่องกง เน่ืองจาก Ishibashi ก็ก าลงัเดินทางมาสยามเพราะไดท้ราบข่าว “วิกฤตการณ์ ร.ศ.112” ดว้ยเช่นกนั การท่ีทั้ง 
2 มีแนวคิดท่ีเหมือนกนัคือ   ตอ้งการช่วยเหลือใหเ้อเชียหลุดพน้จากอ านาจของตะวนัตกและเจริญรุ่งเรือง Iwamoto 
และ Ishibashi จึงเดินทางมายงัสยามดว้ยกนั และ Ishibashi ไดเ้ขา้มาช่วยหาทุนเพื่อการอพยพชาวนาในเวลาต่อมา 

 
3.3 การอพยพและชีวติผู้อพยพในประเทศสยาม 
หลังจากเหตุการณ์ “วิกฤตการณ์ ร.ศ.112” ยุติลง  และเม่ือไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากฝ่ายญ่ีปุ่น

โดยเฉพาะจาก Tsuda ซ่ึงเป็นสมาชิกของ “สมาคมอพยพ” องคก์รท่ีสนบัสนุนการอพยพออกไปต่างประเทศ
โดยตรง  เดือนมิถุนายน ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 Iwamoto ไดเ้ดินทางกลบัญ่ีปุ่น  และติดต่อให้บริษทัผูอ้พยพ
ด าเนินการรวบรวมผูอ้พยพ  จนในท่ีสุดสามารถพาผูอ้พยพมายงัประเทศสยามได ้

การอพยพคร้ังที ่1 
การอพยพคร้ังแรกสามารถรวบรวมชาวนาจาก Oshima จงัหวดัยามะกุจิท่ีตอ้งการเดินทางมายงั

สยามได้จ  านวน 32 คน โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะมาท านาตามท่ี Iwamoto ไดต้กลงไวก้บัเจา้พระยาสุรศกัด์ิ
มนตรี  กลุ่มผูอ้พยพรวมทั้ง Iwamoto ออกเดินทางจากเมืองท่าโกเบในเดือนธนัวาคม ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 
และเม่ือเดินทางมาถึงสยามเป็นช่วงหน้าแล้งไม่มีฝนไม่สามารถท านาได้  ผูอ้พยพต้องเผชิญกับความ
ยากล าบาก 

ในงานของ อิชิอิ โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ ไดบ้รรยายชีวิตของชาวนาท่ีอพยพมา 32 คนวา่ 
เม่ือมาถึงแมเ้จา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีจะให้ยืมเคร่ืองมือท าเกษตรตามสัญญา แต่ชาวนาไม่มีทุนท่ีจะหาเคร่ือง
ไมเ้คร่ืองมือไดค้รบถว้น และมีปัญหากบับริษทัท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ตกลง  จากความเดือดร้อนท่ีไดรั้บ
ทุกคนจึงไดพ้ยายามด้ินรนหาทางออกของตวัเอง  ผูอ้พยพ 4-5 คนท่ีพอมีเงินอยูบ่า้งเดินทางต่อไปท่ีสิงคโปร์  
อีก 7 คนไปท างานเป็นกรรมกรสร้างเส้นทางรถไฟสายโคราช   อีก 15 คนไปท างานเป็นกรรมกรท่ีเหมืองภูขนอง
ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย ส่วนท่ีเหลือแยกยา้ยกนัท างานในร้านต่าง ๆ ของคนญ่ีปุ่นในกรุงเทพฯ 
ดงันั้นชาวนาชุดแรกน้ีจึงไม่มีใครได้ท าการเกษตรตามเป้าหมายท่ีตกลงไวก้บับริษทัแต่อย่างใด(อิชิอิ โย
เนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ,2542, หนา้ 170-171) 

นอกจากความผิดหวงัท่ีเหตุการณ์ในสยามไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีคาดหวงั ท าให้ผูอ้พยพทุกคนตอ้ง
พยายามด้ินรนเพื่อหาทางออกใหก้บัตวัเองแลว้  ถึงแมว้า่ผูอ้พยพบางคนจะหางานท าได้  แต่ชีวิตก็ไม่ไดดี้ข้ึน
ตามท่ีคาดหวงั   หลายคนตอ้งอยู่ยากล าบากและบางคนตอ้งเสียชีวิตลง  ดงัปรากฏว่าชาวนาท่ีท างานใน
เหมืองภูขนองทุกคนลม้ป่วย 10  คนเสียชีวิตดว้ยไขม้าลาเรีย  และอีก 2  คนเสียชีวิตดว้ยอหิวาตกโรค
( Murashima, 2013, p. 21) 
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การอพยพคร้ังที ่2   
การอพยพคร้ังท่ี 2 น้ีเกิดข้ึนเม่ือ  Iwamoto ไดน้ าผูอ้พยพชุดแรกมาส่งถึงสยามและไดใ้ห้บริษทัท่ีตั้ง

ไวด้ าเนินการต่อ หลงัจากนั้นจึงเดินทางกลบัไปญ่ีปุ่นโดยไม่รู้ข่าวการเสียชีวิตของผูอ้พยพรุ่นแรก  และการ
รวบรวมผูอ้พยพคร้ังน้ี  Iwamoto  ด าเนินการผ่าน “บริษทัฮิโรชิมาการส่งออกจ ากดั”  ซ่ึงบริษทัรวบรวมผู้
อพยพจากจงัหวดัคุมาโมโตะให้  60 คน  แต่ก่อนท่ีจะส่งผูอ้พยพออกมานั้น Iwamoto ลม้ป่วยลงอย่าง
กะทนัหนัไม่สามารถพาผูอ้พยพเดินทางไปยงัสยามได ้  ประกอบกบัริษทัไดข้่าวเก่ียวกบัผูอ้พยพกลุ่มแรกท่ี
เดินทางมายงัสยาม   จึงไดเ้จรจายกเลิกสัญญากบั Iwamoto  และจดัส่งผูอ้พยพท่ีรวบรวมไดไ้ปฮาวาย 40 คน  
ท่ีเหลืออีก20 คนยงัคงสมคัรใจท่ีจะเดินทางมายงัสยาม   โดยบริษทัไดพ้ยายามเจราจาขอให้ Miyazaki Toten 
ชาวคุมาโมโตะท่ีก าลงัจะเดินทางมาสยามเป็นตวัแทนของบริษทั .ในท่ีสุด Miyazaki ตดัสินใจยอมพาผูอ้พยพ
มายงัสยามในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1895/ พ.ศ.2438  ดว้ยเหตุผลท่ีวา่ผูอ้พยพเหล่านั้นเป็นชาวจงัหวดัคุมาโมโตะ
เช่นเดียวกบั Miyazaki  และ Iwamoto ยนืยนัวา่ท่ีสยามมีบริษทัท่ีพร้อมด าเนินการดา้นต่าง ๆ ใหแ้ก่ผูอ้พยพ  

การน าผูอ้พยพมายงัสยามในคร้ังน้ีเกิดภาพซ ้ ารอยเดิมกบัคร้ังแรก เน่ืองจากเม่ือเดินทางมาถึงสยาม
ปรากฏวา่ บริษทัส่งออกผูอ้พยพญ่ีปุ่น-สยามไดเ้ลิกกิจการไปแลว้  ผูอ้พยพจึงตอ้งเขา้ไปเก่ียวขอ้งและขอพกั
ท่ี “บา้นศาลาแดง” ของเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรี  ทั้งน้ีดว้ยความช่วยเหลือของ Ishibashi ซ่ึงยงัอยู่ท่ีสยาม 
หลงัจากนั้นผูอ้พยพ 5 คนแยกไปท างานท่ีร้านของชาวญ่ีปุ่นในกรุงเทพฯ  อีก 15 คนไปท างานท่ีบริษทัอู่เรือ 
(Bangkok Dock Co.,Ltd.) และต่อมาผูอ้พยพ 8 คนไดย้า้ยไปท างานสร้างทางรถไฟสายอยุธยา-โคราช
เน่ืองจากมีรายไดท่ี้ดีกว่า แมจ้ะมีการห้ามปรามเพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ ้ ากบัคร้ังแรกก็ตาม (อิชิอิ โย
เนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ,2542, หน้า 172-173 ) แต่สุดทา้ยเหตุการณ์ก็เกิดซ ้ ารอยเดิม  ผูอ้พยพท่ี
ท างานสร้างทางรถไฟทุกคนเป็นมาลาเรียเสียชีวติไป 6 คน  (Murashima, 2013, p. 21)    

Miyazaki รวบรวมแรงงานญ่ีปุ่นท่ีเหลือไปขอความช่วยเหลือจากเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีอีกคร้ัง 
โดยขอใชท่ี้ดิน ท่ีพกั เคร่ืองมือการเกษตร และควาย   ซ่ึงเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีให้ใชท่ี้ดินบริเวณศาลาแดง 
แต่เน่ืองจากการขาดทุนทรัพยเ์ร่ืองค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั ประกอบกบัฝนแลง้ติดต่อกนัเป็นเวลานานท า
ให้การปลูกขา้วไม่ไดผ้ล  ชาวนาจึงตอ้งแยกยา้ยกนัหางานอ่ืนท าต่อไป   ในท่ีสุดการท านาท่ีเป็นเป้าหมาย
การอพยพก็ตอ้งยุติลง  และ Miyazaki ไดเ้ดินทางกลบัญ่ีปุ่นในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1896/พ.ศ. 2439 (อิชิอิ 
โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ,2542, หนา้ 173-174 ) 

ภาพชีวิตของผูอ้พยพท่ีเกิดข้ึนในสยามไม่วา่จะเป็นการอพยพคร้ังแรกหรือคร้ังท่ี 2 สะทอ้นให้เห็น
ถึงความยากล าบาก  ความขาดแคลน  และความต้องการชีวิตท่ีดีกว่าของชาวญ่ีปุ่นท่ีอพยพออกมาจาก
แผ่นดินเกิด  กรณีโศกนาฏกรรมท่ีเกิดข้ึนกบัผูอ้พยพกลุ่มแรกท่ีไม่มีเงินทุนจะซ้ือเคร่ืองมือทางการเกษตร  
ท าใหบ้างส่วนตอ้งเดินทางไปท างานเป็นกรรมกรในเหมืองท่ีภูขนองทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย  
และในท่ีสุดตอ้งเสียชีวิตเกือบหมดเน่ืองดว้ยร่างกายทรุดโทรมและป่วยเป็นไขม้าลาเรีย   ผูอ้พยพกลุ่มน้ีใช้
ชีวิตอย่างอดอยาก   กินอยู่อย่างประหยดัไม่ได้รับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพเน่ืองจากต้องการเก็บเงิน
กลบัไปญ่ีปุ่น ดงัท่ีมีเร่ืองเล่าวา่ แมว้า่ Eli de Baisse ผูคุ้มเหมืองชาวฝร่ังเศสแบ่งอาหารจ าพวกเน้ือ ไม่วา่จะ
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เป็นเน้ือไก่ เน้ือหมูให้ แต่เหล่าคนงานก็เอาเน้ือเหล่านั้นไปแลกเป็นเงินจากชาวบา้น  ท่ีน่าเศร้ายิ่งกวา่นั้นคือ 
แมใ้นยามท่ีเจ็บป่วย Eli de Baisse ชวนให้เดินทางกลบักรุงเทพฯ ดว้ยกนั พวกผูอ้พยพไม่ยอมเดินทาง
ออกมาเน่ืองจากเสียดายเงินค่าเดินทาง  “ ... ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากการท่ีชาวนายากจนชาวญ่ีปุ่นในสมยัเมจิคิด
แต่เพียงว่า  ถา้หาเงินไดแ้มเ้พียงเล็กน้อยก็จะเก็บสะสมไวเ้พื่อน ากลบัไปบา้นเกิดเมืองนอน”  แต่ในท่ีสุดก็
หลายคนก็ตอ้งจบชีวติลงท่ีสยาม  นบัวา่เป็นโศกนาฏกรรมท่ีน่าเศร้าใจ (อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิ
ฮารุ, 2542, หน้า 171) ส่วนผูอ้พยพกลุ่มท่ี 2 ก็เช่นกนั ผูอ้พยพท่ีท างานเป็นกรรมกรสร้างทางรถไฟสาย
อยุธยา-โคราช ก็เสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียเน่ืองจากต้องการรายได้ท่ีมากข้ึน  แม้ว่าจะได้รับค าเตือนถึง
อนัตรายท่ีอาจจะตอ้งเสียชีวติเหมือนผูอ้พยพรุ่นแรกก็ตาม 

โศกนาฏกรรมดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของภาพชีวติท่ีเกิดข้ึนในช่วงแรกของการอพยพชาวญ่ีปุ่นมายงั
สยามและภูมิภาคอ่ืน ๆ  ในสมยัเมจิ    แต่อย่างไรก็ตามในท่ีสุดญ่ีปุ่นก็สามารถก้าวผ่านอุปสรรคความ
ยากล าบากน้ีและสร้างความมัน่คงมัง่คัง่ใหก้บัประเทศไดใ้นเวลาต่อมา 

ส าหรับบุคคล 2 คนท่ีมีบทบาทส าคญัท าให้การอพยพเกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ไทย-
ญ่ีปุ่น คือ Iwamoto ไดเ้ดินทางกลบัมายงัสยาม ค.ศ. 1896/พ.ศ. 2439 เม่ือทราบว่าการอพยพไม่ประสบ
ความส าเร็จจึงออกบวชออกธุดงค์ไปยงัลาวและเวียดนาม (อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, หน้า 
174-175) ส่วนเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีไดล้งทุนท าธุรกิจเปิดบริษทั “ป่าไมศ้รีราชา” ท่ีอ าเภอศรีราชา 

 
3.4  ภาครัฐ - การด าเนินงาน 
นบัแต่ช่วงเวลาท่ีเอกชนโดย Iwamoto เดินทางมายงัสยามใน ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435  เพื่อหาลู่ทางท า

ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการส่งผูอ้พยพมายงัสยาม    จนกระทัง่ธุรกิจดงักล่าวด าเนินการไดจ้ริงมีจดัส่งผูอ้พยพ
มายงัสยามได ้2 คร้ังใน  ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 และค.ศ. 1895/พ.ศ. 2438 นั้นอยูใ่นการรับรู้ของรัฐบาลญ่ีปุ่น  
และแม้ว่าการอพยพแรงงานญ่ีปุ่นออกไปต่างประเทศจะเป็นนโยบายหน่ึงท่ีรัฐบาลให้ความส าคญั  แต่
รัฐบาลญ่ีปุ่นยงัไม่ได้แสดงบทบาทสนับสนุนการอพยพท่ีเกิดข้ึน   การอพยพชาวญ่ีปุ่นมายงัสยามจึง
ด าเนินการโดย Iwamoto และบริษทัเอกชน   ทั้งน้ีรัฐบาลญ่ีปุ่นเห็นวา่ช่วงเวลาดงักล่าวญ่ีปุ่น-ไทย เพิ่งเปิด
สัมพนัธไมตรีทางการทูตระหว่างกนั  และญ่ีปุ่นยงัไม่ไดสิ้ทธิสภาพนอกอาณาเขต  การด าเนินการต่าง ๆ 
ตอ้งด าเนินไปอยา่งรอบครอบ   ดว้ยเหตุน้ีกระทรวงต่างประเทศไดส่้ง Saito Miki กงสุลระดบั 7 ของญ่ีปุ่น
ประจ าประเทศสิงคโปร์ และ Inagaki Manjiro เดินทางมายงัสยามเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 
เพื่อส ารวจพื้นท่ีดูความเป็นไปไดใ้นการยา้ยถ่ินฐาน พร้อมทั้งการส ารวจท่าทีของรัฐบาลไทยเก่ียวกบัความ
เป็นไปไดใ้นการท่ีจะให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่ญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นท่ีมาของเอกสารช้ินส าคญัท่ีไดก้ล่าวใน
ตอนท่ี 2  “ วา่ดว้ยเอกสาร : รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” 

 

4.  ปัญหาและอุปสรรคการอพยพ 

แมว้่าสยามจะเป็นหน่ึงในเป้าหมายท่ีญ่ีปุ่นตอ้งการส่งผูอ้พยพเขา้มา  แต่การส่งผูอ้พยพมายงัสยาม
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ด าเนินการไดเ้พียงแค่ 2 คร้ังโดยเอกชน  และหลงัจากรัฐบาลญ่ีปุ่นไดส่้งคนมาส ารวจความเป็นไปไดท่ี้จะ
อพยพชาวนาญ่ีปุ่นเขา้มาในสยามแลว้  เร่ืองราวดงักล่าวกลบัเงียบไป  ไม่มีการอพยพชาวนามายงัสยามอีก
เลย ไม่ว่าจะเป็นการส่งมาโดยส่งผ่านการด าเนินงานของ Iwamoto เอกชนผูซ่ึ้งเคยพาชาวนาอพยพมายงั
สยาม หรือส่งผ่านบริษทัส่งออกผูอ้พยพ  ผูท่ี้เดินทางเข้ามาหลังจากนั้นเป็นผูอ้พยพอิสระท่ีเดินทางมา
ส่วนตวั และอีกส่วนหน่ึงคือเจา้หน้าหรือผูเ้ช่ียวชาญท่ีรัฐบาลส่งเขา้มา  สาเหตุท่ีการส่งออกชาวนามายงั
สยามยติุลงนั้นน่าจะมาจากปัจจยัหลายส่วนประกอบคือ 

4.1 ทางฝ่ายญีปุ่่น 
1. ฝ่ายเอกชน  - Iwamoto เร่ิมตน้ด าเนินการอพยพดว้ยความมุ่งมัน่ซ่ึงเป็นส่ิง Iwamoto มีมากท่ีสุด 

แต่ส่ิงท่ี Iwamoto ขาดคือ  ความพร้อมทางดา้นเงินทุน ดงัจะเห็นว่า โครงการเร่ิมตน้ดว้ยทุนสนบัสนุนจาก
เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรี  และในขณะท่ีการอพยพด าเนินการอยู่นั้นก็ยงัตอ้งยืมทุนจากเจา้พระยาสุรศกัด์ิ
มนตรีอีก  เช่น ในขณะท่ีเดินทางพาผูอ้พยพชุดแรกมาถึงฮ่องกง และได้พบกับเจ้าพระยาสุรศกัด์ิมนตรี
ระหวา่งทาง Iwamoto ยมืเงินจ านวน 800 จากเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีเป็นค่าใชจ่้ายพาผูอ้พยพเดินทางต่อมา
ยงัสยาม  (Murashima, 2016, p. 205-206)10 หลงัจากนั้นเม่ือพาผูอ้พยพมาถึงสยามไม่มีค่าดูแลผูอ้พยพตาม
สัญญาท่ีตกลงกนัไว ้ จึงตอ้งยืมเงินจากเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีอีกหลาย 1000 เป็นค่าใช้จ่าย (Murashima, 
2016, p. 206-222) ซ่ึงความไม่พร้อมในดา้นทุนน่าจะมีส่วนท าให้เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีไม่มัน่ใจท่ีจะให้
การสนบัสนุนต่อไป 

ไม่เพียงแต่ฝ่ายไทยเท่านั้นท่ีเร่ิมไม่เช่ือถือการด าเนินการของ Iwamoto ทางฝ่ายญ่ีปุ่นก็เช่นกนัทั้ง Saito 
และ Inagaki รู้สึกไม่ไวว้างใจ Iwamoto ตั้งแต่เร่ิมแรกท่ีไดพ้บกนัท่ีสยาม โดยท่ี Iwamoto ไดเ้ป็นผูป้ระสานพาบุคคล
ทั้ง 2 เขา้พบเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีก่อนท่ี Iwamoto จะเดินทางกลบัญ่ีปุ่นเพื่อรวบรวมผูอ้พยพชุดแรก ดงัปรากฏ
หลกัฐานวา่ Inagaki ไดเ้ขียนจดหมายเตือน Tsuda ผูท่ี้สนใจจะให้การสนบัสนุน Iwamoto วา่ควรจะตอ้ง
ระมดัระวงั ไม่ควรให้การสนบัสนุน Iwamoto ในการท าธุรกิจในดา้นน้ี รวมทั้งยงัมีจดหมายถึง Matsukata 
Masayoshi (松方正義) นกัการเมืองคนส าคญัขณะนั้น (นายกรัฐมนตรีญ่ีปุ่น 2 สมยั คือ ค.ศ. 1891-1892/พ.ศ. 
2434-2435 และ ค.ศ 1896-1898/พ.ศ. 2439-2441) ในเร่ืองเดียวกนัดว้ย (Murashima, 2016, p. 186) 

ในเวลาต่อมาขณะท่ีท าธุรกิจพาผูอ้พยพมาสยามก็ยงัมีพฤติกรรมบางอยา่งท่ีไม่เหมาะสม เช่น ไม่
ปฏิบติัตามกฎหมายดว้ยการพาผูอ้พยพกลุ่มแรกมาสยามโดยไม่ไดข้ออนุญาตจากราชการ เม่ือ Saitoไดท้ราบ
ข่าวไดเ้ขียนรายงานถึง Hara Takashi (原敬) อธิบดีกรมการพานิชย ์กระทรวงต่างประเทศแจง้ใหท้ราบเร่ือง
ดงักล่าวเพื่อทางการจะไดค้วบคุมการอพยพใหมี้ความเขม้งวดมากข้ึน 

บุคคลท่ีกล่าวมาน้ีล้วนแต่อยู่ในกลุ่มของผู ้ท่ีสนใจเอเชีย ทั้ งในฐานะข้าราชการกระทรวง
ต่างประเทศ หรือสมาชิกในสมาคมเอเชีย หรือสมาชิกสมาคมอาณานิคม  ดงันั้นจึงเป็นไปไดท่ี้ทั้งหมดคง
                                                   
10 ไม่มีการระบุสกุลเงิน แต่ระบุเป็นตวัอกัษรวา่ 金 และสันนิษฐานว่า Iwamoto คงใชเ้งินท่ีตนเองมีอยู่ติดสินบนแก่
เจา้หนา้ท่ีระหวา่งท่ีพาผูอ้พยพเดินทางออกมาจากญ่ีปุ่น  เน่ืองจากเป็นการลกัลอบพาออกมาโดยไม่ไดแ้จง้แก่ราชการตามกฏหมาย
ฉบบัใหม่ท่ีเพ่ิงประกาศใช ้  เงินท่ีเหลืออยูจึ่งไม่พอใชจ่้าย 
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ทราบความเป็นไประหวา่งกนั  และการท่ี Iwamoto ด าเนินการต่าง ๆ อยา่งรีบร้อนไม่รัดกุมและดูเหมือนไม่
ค  านึงถึงความเดือดร้อนของผูอ้พยพ  ประกอบกับภูมิหลังท่ีถูกปลดจากราชการจึงน่าจะมีส่วนท าให ้
Iwamoto มีปัญหาในเร่ืองของความน่าเช่ือถือจึงไม่ไดรั้บการสนบัสนุนใหด้ าเนินธุรกิจดา้นน้ีต่อไป 

2. ฝ่ายรัฐบาล - Saito Miki และ Inagaki Manjiro ในฐานะขา้ราชการของกระทรวงต่างประเทศ 
นอกจากจะมีความกงัวลใจในการด าเนินงานของ Iwamoto แลว้ ยงัมีความกงัวลในใจเร่ืองของความสัมพนัธ์
ระหว่างญ่ีปุ่นกบัไทย  เน่ืองดว้ยขณะนั้นญ่ีปุ่นยงัไม่ไดรั้บสิทธิสภาพนอกอาณาเขตจากไทย  ชาวญ่ีปุ่นท่ี
กระท าความผดิยงัตอ้งอยูภ่ายใตอ้  านาจของศาลไทยท่ีญ่ีปุ่นเห็นวา่ยงัไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ รวมทั้งเร่ือง
ความปลอดภยัของผูอ้พยพดว้ย ดงัจะเห็นวา่ภาระส าคญัในการเดินทางมาส ารวจประเทศสยามมีทั้ง “ภารกิจ
ปกติ” คือส ารวจดูความเป็นไปไดท่ี้จะอพยพชาวนาญ่ีปุ่นมายงัสยาม และ “ภารกิจแฝง-พิเศษ” คือสังเกตท่าที
ของผูน้ าไทยเก่ียวกบัเร่ืองสิทธิสภาพนอกอาณาเขตท่ีจะมอบให้แก่ญ่ีปุ่น (รายละเอียดอยู่ใน ตอนท่ี 2  “ ว่า
ดว้ยเอกสาร : รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม”) 

ส่ิงหน่ึงท่ีเห็นไดถึ้งความห่วงใยท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นมีต่อทั้งกบัผูอ้พยพและกบัความสัมพนัธ์ญ่ีปุ่นไทยคือ 
หลงัจากท่ี Iwamoto พาผูอ้พยพมายงัสยามไดไ้ม่นาน  วนัท่ี 8 เมษายน ค.ศ 1896/พ.ศ. 2439 รัฐบาลไดอ้อก
กฎหมายป้องกนัผูอ้พยพ  ก าหนดวา่ผูอ้พยพท่ีออกเดินทางไปต่างประเทศจะตอ้งมีผูค้  ้าประกนั 2 คน  โดย
ระบุประเทศท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายน้ีมี 5 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ฮาวาย และ
ประเทศในเอเชียมี “สยาม” ประเทศเดียวเท่านั้น (Murashima, 2016, p. 157)  หลงัจากนั้นต่อมาใน กระทรวง
ต่างประเทศได้อนุมัติให้ตั้ งสถานทูตญ่ีปุ่นในประเทศไทย โดยมี Inagaki Manjiro ด ารงต าแหน่ง
เอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นคนแรกเม่ือเดือนมีนาคม  ค.ศ. 1896/พ.ศ. 2439 (อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, 
2542, หนา้ 99) 

 
4.2 ทางฝ่ายไทย 
1. ฝ่ายเอกชน  -  เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีเป็นผูน้ าทางฝ่ายไทยท่ีให้ความช่วยเหลือและสนบัสนุน

การอพยพแรงงานของ Iwamoto ตั้งแต่เร่ิมแรกเน่ืองจากมีความสนใจและแนวคิดท่ีใกลเ้คียงกนั แต่อยา่งไรก็
ตามดว้ยพฤติกรรมท่ีไม่น่าไวว้างใจของ Iwamoto ภายหลงัจากการตั้งบริษทัและด าเนินการแลว้ เจา้พระยา
สุรศกัด์ิมนตรีจึงเร่ิมถอนตวัออกจากโครงการดงักล่าว ไม่ไดใ้ห้การสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี  ประกอบกบัหลงั
จากนั้นไม่นานนัก วนัท่ี 14 มีนาคม ค.ศ. 1896/พ.ศ. 2440 เจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีไดล้าออกจากราชการ 
เน่ืองจากมีขอ้ขดัแยง้กบัสมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอเจา้ฟ้า ภาณุรังษีสวา่งวงศ์ กรมพระยาภาณุพนัธุวงศว์รเดช 
เสนาบดีกระทรวงยทุธนาธิการ ในเร่ืองแยง่ใชพ้ื้นท่ีระหวา่งกระทรวงเกษตราธิการกบักระทรวงยุทธนาธิการ 
และยงัมีปัญหาถูกกล่าวหาว่าทุจริตน าเงินหลวงมาใช้ในเร่ืองส่วนตวั (ลกัษมี รัตตสัมพนัธ์, 2516, หน้า 
34-35)  การลาออกจากต าแหน่งเสนาบดียอ่มท าให้บทบาทและอ านาจท่ีเคยมีลดนอ้ยลง  หลงัจากท่ีลาออก
จากราชการเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรีก็ไดห้ันไปประกอบธุรกิจส่วนตวัด้วยการเปิดบริษทั “ป่าไมศ้รีราชา” 
อยา่งจริงจงั น่าจะเป็นเหตุผลหน่ึงท่ีท าใหค้วามสนใจเร่ืองการอพยพค่อย ๆ หมดไป 
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ดว้ยเหตุน้ีเม่ือผูส้นบัสนุนส าคญัทางฝ่ายไทยถอนตวัออกมา ก าลงัในการด าเนินการต่าง ๆ ยอ่มลดลง
และยติุลงในท่ีสุด 

2. ภาครัฐบาล  -  ความไม่พร้อมในดา้นการเตรียมการ 
แมว้า่รัฐบาลสยามจะมีโครงงานพฒันาท่ีดินดว้ยการขุดคลองรังสิตและตอ้งการแรงงานเพื่อบุกเบิก

พื้นท่ีนาผืนใหม่  โดยเฉพาะแรงงานจากญ่ีปุ่น  แต่การท่ีโครงการเพิ่งเร่ิมข้ึนเพียง 3-4 ปี จึงยงัไม่มีความ
พร้อมในดา้นต่าง ๆ  จากรายงานการส ารวจของ Saito ท่ีบรรยายถึงสภาพทุ่งนาท่ีรังสิตในขณะนั้นพื้นท่ีส่วน
ใหญ่ยงัคงมีสภาพเป็นป่าท่ียงัไม่ไดบุ้กเบิก  ความเป็นอยูข่องชาวนาบริเวณดงักล่าวอยูอ่ยา่งยากล าบาก  ดงัจะ
เห็นว่ากลุ่มผูอ้พยพทั้ง 2 กลุ่มท่ีเดินทางมาถึงสยามก็ไม่ไดเ้ขา้ไปท านาท่ีรังสิต และเม่ือมีปัญหาโดยบริษทั
อพยพแรงงานไม่ปฏิบติัตามสัญญา  ชาวนาด้ินรนหางานใหม่โดยการไปท างานสร้างเส้นทางรถไฟ และ
ท างานเหมืองท่ีอยูไ่กลจากกรุงเทพฯ 

นอกจากน้ีอาจจะมีบางพื้นท่ีท่ีบุกเบิกไปได้แล้ว  แต่พื้นท่ีทั้งหมดก็แทบไม่ได้น าไปใช้เพื่อการ
เพาะปลูก เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นของผูมี้บรรดาศกัด์ิในกรุงเทพฯ ท่ีตอ้งการซ้ือท่ีดินกกัตุนราคาท่ีสูงข้ึน
เร่ือย ๆ นอกจากน้ีเกิดปัญหาการลกัลอบขุดคลองเพื่อหวงัท่ีดินสองฝ่ังคลอง และหาก าไรจากการซ้ือขาย
ท่ีดินนั้น (ทวศิีลป์ สืบวฒันะ, 2521, หนา้ 36-39) ท่ีดินดงักล่าวจึงยงัไม่ไดใ้ชใ้นการเพาะปลูกอยา่งจริงจงั 

ความไม่พร้อมของฝ่ายไทยน่าจะเป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีฝ่ายญ่ีปุ่นยงัไม่มัน่ใจท่ีจะส่งผูอ้พยพมา แมว้่า
จะทราบวา่ทางรัฐบาลไทยยนิดีท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนและให้สิทธิพิเศษแก่ชาวนาญ่ีปุ่นเม่ืออพยพมายงัสยาม 
(ดูรายละเอียดในตอนท่ี 2)  นอกจากน้ีส่ิงหน่ึงท่ีน่าจะต้องพิจารณาประกอบด้วยคือ การเปล่ียนแปลง
นโยบายของรัฐบาลญ่ีปุ่นหลงัจากได้รับชัยชนะในสงครามรัสเซีย -ญ่ีปุ่น (Russo-Japanese War ค.ศ. 
1904-1905/พ.ศ. 2447-2448) รัฐบาลหันมาให้ความสนใจกบัการเกณฑ์ทหารเพื่อสร้างกองทพัมากกวา่การ
ส่งคนออกไปเป็นแรงงานในต่างประเทศ รวมทั้งหลงัจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต่อตา้นแรงงานคนต่างชาติ 
โดยเฉพาะชาวจีนและชาวญ่ีปุ่นตาม “สัญญาสุภาพบุรุษ” (Gentleman’s Agreement) ใน ค.ศ. 1907/พ.ศ. 
2450  รัฐบาลญ่ีปุ่นมีจุดหมายปลายทางใหม่มุ่งไปท่ีฟิลิปปินส์และอเมริกาใตแ้ทน (O, 2010)  โดย ค.ศ. 1899/
พ.ศ. 2442 ญ่ีปุ่นไดล้งนามในสัญญาส่งผูอ้พยพกบัเปรูและเร่ิมส่งผูอ้พยพกลุ่มแรกไปยงัเปรู จ านวน 790 คน 

แมว้า่อุปสรรคและปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะท าใหก้ารสร้างอาณานิคมแบบสันติดว้ยการส่งคนหรือแรงงาน
เขา้ไปยงัประเทศต่าง ๆ เพื่อขยายอ านาจทางเศรษฐกิจตามแนวคิดของ Enomoto Takeshi ในไทยจะไม่
ประสบความส าเร็จตอ้งยุติลง  แต่การท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นไดส่้ง Saito กงสุลญ่ีปุ่นประจ าสิงคโปร์เขา้มายงัสยาม
เพื่อส ารวจความเป็นไปได้ทั้ งในเร่ืองของการอพยพและเร่ืองของสิทธิสภาพนอกอาณาเขต ท าให้เกิด 
“รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” ท่ี Saito ส่งถึงกระทรวงต่างประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นหลกัฐานส าคญั
ทางประวติัศาสตร์อีกช้ินหน่ึงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ญ่ีปุ่น -ไทยในมิติท่ีกวา้งและชดัเจนมากกวา่เดิม 
 

******************* 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตอนที ่2  ว่าด้วยเอกสาร 
 

:  รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม 『暹羅国出張取調書』 

 

 
 



ตอนที ่2   
วา่ดว้ยเอกสาร 

: รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม11 (暹羅国出張取調書) 
 

ในช่วงเวลาท่ีการอพยพชาวนาญ่ีปุ่นเร่ิมด าเนินการตามแนวคิดของ Iwamoto Chitsuna และการ
สนบัสนุนจากเจา้พระยาสุรศกัด์ิมนตรี กระทรวงต่างประเทศญ่ีปุ่นไดมี้ค าสั่งให้ Saito Miki (齋藤幹) กงสุลญ่ีปุ่น
ประจ าสิงคโปร์ และ Inagaki Manjiro (稲垣満次郎) เดินทางมายงัสยามตามท่ีไดก้ล่าวแลว้ใน ตอนที่ 1 “วา่ดว้ย
การอพยพ :  ยอ้นพินิจจุดเร่ิมตน้การอพยพชาวญ่ีปุ่นสู่สยาม” นั้น  เน้ือหาส่วนน้ีจะเป็นท่ีมาของ “รายงานการ
เดินทางส ารวจประเทศสยาม” เน่ืองดว้ย Saito Miki ไดเ้ขียนบนัทึกรายงานการเดินทางน าเสนอเร่ืองราวต่าง ๆ 
ท่ีไดพ้บเห็นต่อกระทรวงต่างประเทศ  เอกสารท่ีเกิดข้ึนจีงเป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัช้ินหน่ึงท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะหลายประการทั้งในประเด็นของท่ีมาและความส าคญัของเอกสาร  สาระและมิติจากรายงาน 

 

1. ทีม่าและความส าคัญของเอกสาร 

เอกสารท่ี Saito Miki รายงานต่อกระทรวงต่างประเทศเก่ียวกบัการเดินทางมาส ารวจสยามเม่ือ ค.ศ. 1894/พ.ศ. 
2437 เพื่อดูความเหมาะสมในการท่ีจะส่งผูอ้พยพญ่ีปุ่นเขา้มายงัประเทศสยามนั้น  เป็นช่วงเวลาท่ีรัฐบาลอนุญาต
ให้บริษทัเป็นผูด้  าเนินการส่งออกผูอ้พยพ  แต่เน่ืองจากรัฐบาลยงัคงสนใจให้การสนับสนุนการอพยพและ
ค านึงถึงความปลอดภยัของผูอ้พยพด้วย  ดว้ยเหตุน้ีเม่ือกระทรวงต่างประเทศทราบว่าภาคเอกชนของญ่ีปุ่น
ก าลงัจะส่งผูอ้พยพไปยงัสยาม  จึงเห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งหาขอ้มูลเพื่อประกอบการตดัสินใจและวาง
แนวทางในเบ้ืองตน้  แต่เน่ืองจากญ่ีปุ่นและสยามเพิ่งเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์อยา่งเป็นทางการเพียงไม่ก่ีปี ยงัไม่มี
สถานทูตญ่ีปุ่นในสยาม  ภารกิจดงักล่าวจึงไดม้อบหมายให้ Saito กงสุลญ่ีปุ่นประจ าสิงคโปร์ เป็นผูด้  าเนินการ 
เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นสถานกงสุลในภูมิภาคท่ีอยู่ใกล้กบัสยามมากกว่าสถานกงสุลท่ีฮ่องกง ซ่ึงเป็นสถาน
กงสุลอีกแห่งหน่ึงในภูมิภาคน้ี  โดยกระทรวงต่างประเทศไดมี้ค าสั่งถึง Saito ช้ีแจงภาระของงานในคร้ังน้ีดงั
ความตอนหน่ึงว่า “ ... ประเทศสยามเป็นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับอพยพหรือไม่ ความรู้สึกของชาวพื้นเมืองเป็น
อยา่งไร จึงให้ท่านส ารวจพื้นท่ีในบางกอกและท่ีอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นและท ารายงาน...” (Diplomatic Archives of the 
Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1894) 

นอกจาก “ภารกิจปกติ” คือเดินทางมาส ารวจประเทศสยาม” เพื่อดูความเหมาะสมกบันโยบายการ
อพยพแลว้ ยงัมีประเด็นท่ีน่าสนใจคือ ในค าสั่งจากกระทรวงฉบบัเดียวกนันั้น ไดม้อบหมาย “ภารกิจแฝง-พิเศษ” 

                                                           
11 เน้ือหาในส่วนน้ีใช ้“ประเทศสยาม” ส าหรับขอ้ความท่ียกมาจากเอกสารชั้นตน้ฉบบัภาษาญ่ีปุ่นท่ีใชค้  าวา่ “暹羅国” และใช้
ค  าวา่ “สยาม” ตามแบบท่ีนิยมส าหรับขอ้ความท่ีกล่าวโดยทัว่ไป  ส าหรับขอ้ความอา้งอิงในบทความท่ีมีเคร่ืองหมาย 『  』ก ากบั 
คือขอ้ความท่ีแปลจากเอกสารตน้ฉบบัเร่ือง “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” (暹羅国出張取調書) 
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ท่ีไม่เปิดเผยคือให้สังเกตท่าทีของขา้ราชการผูใ้หญ่ฝ่ายสยามในเร่ืองการท าสนธิสัญญาให้สิทธิสภาพนอกอาณา
เขตกบัญ่ีปุ่นดว้ย  ดงัขอ้ความระบุวา่ 

“ ... นอกจากน้ี ให้ส ารวจเร่ืองต่อไปน้ี เม่ือเมจิ 20 เดือน 9 มีการประกาศไมตรีและการคา้กบัประเทศ
สยามเท่านั้น [หมายถึง การลงนามใน “ปฏิญญาทางพระราชไมตรีและการคา้ระหว่างประเทศสยามกบัประเทศ
ญ่ีปุ่น” ค.ศ. 1887/พ.ศ. 2430 - ผูว้จิยั] มีความจ าเป็นท่ีจะท าสนธิสัญญาท่ีทางเราตอ้งไดรั้บสิทธิสภาพนอกอาณา
เขตแน่นอน  แต่ยงัไม่ทราบวา่ประเทศสยามจะยอมให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตกบัเราเหมือนท่ีให้กบัประเทศ
อ่ืน ๆ หรือไม ่

หากท่านมีความจ าเป็นท่ีจะกล่าวถึงวตัถุประสงคข์องการส ารวจคร้ังน้ี  แน่นอนวา่พูดแค่มาเพื่อส ารวจ
คนญ่ีปุ่นท่ีอาศยัอยูใ่นสยามเท่านั้น แต่ไม่ตอ้งพูดถึงเร่ืองสนธิสัญญาทางไมตรี  อย่างไรก็ตามเม่ือพบปะคุยกบั
ขา้ราชการผูใ้หญ่ท่ีสยามก็พยายามใหส้ังเกตจากการสนทนาวา่ทางสยามคิดอยา่งไรเก่ียวกบัการท าสนธิสัญญา
กบัญ่ีปุ่น” 

ดว้ยเหตุน้ีเม่ือ Saito มีหนงัสือผา่นกงสุลสยามประจ าสิงคโปร์เพื่อขออนุญาตเดินทางมายงัสยาม ได้
ระบุจุดมุ่งหมายของการเดินทางว่า “... เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะสถาปนาการคา้ระหว่าง
ญ่ีปุ่นและสยาม” (to enquire into the possibilities of establishing tradal interchange between Siam and Japan) 
(หจช. เอกสารกระทรวงต่างประเทศ กต. 33.6.6/5)  และเม่ือเดินทางมาถึงสยามก็ได้ท าหนังสืออธิบาย
จุดมุ่งหมายเพิ่มเติมว่า “...รัฐบาลให้มาดูความเป็นอยูข่องชาวญ่ีปุ่นในบางกอก และดูสภาพการคา้และเกษตร
ของสยาม ...” (…that having ordered by my Government to enquire into the Japanese Subject now living in 
Bangkok, and assertion of possible correct information in regarding the commercial and agricultural affairs 
in Your Kingdom, …) (หจช. เอกสารกระทรวงต่างประเทศ กต. 33.6.6/5) 

จากภาระงานท่ีปรากฏในค าสั่งเอกสารดงักล่าวขา้งตน้ อาจกล่าวได้ว่า เอกสาร “รายงานการเดินทาง
ส ารวจประเทศสยาม” ตน้ฉบบัภาษาญ่ีปุ่นท่ีมีความยาว 80 หน้าน้ี เป็นเอกสารท่ีมีจุดมุ่งหมายทางการเมืองและ
เศรษฐกิจท่ีชดัเจนมากท่ีสุดฉบบัหน่ึง  อีกทั้งน่าจะเป็นรายงานทางราชการฉบบัแรกท่ีเขียนข้ึนหลงัจากท่ีญ่ีปุ่น
และสยามลงนามในสนธิสัญญาทางพระราชไมตรีคือ “ปฏิญญาทางพระราชไมตรีและการคา้ระหว่างญ่ีปุ่นกับ
ประเทศสยาม ค.ศ. 1887”/พ.ศ. 2430  ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการของทั้งสองประเทศในรัช
สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ความเป็นมาและเน้ือหาของรายงานจึงมีความน่าสนใจหลาย
ประการ  โดยท่ีเน้ือหาในรายงานทั้งหมดเป็นเร่ืองการส ารวจสยามตาม “ภารกิจปกติ”12 

                                                           
12 เร่ืองราวเก่ียวกบัท่าทีของสยามในเร่ืองสิทธิสภาพนอกอาณาเขตซ่ึงเป็น“ภารกิจแฝง-พิเศษ” นั้น Saito Miki ไดท้ ารายงาน 
“เอกสารลบั” 「機密号外 明治二十七年二月二十三日機密第二号内訓附書ニ関スル件 機密受第九六二号」(新嘉坡

領事官報告書 第一巻) 「 The Confidential Issue about Expedition of Saito Japanese Consul in Singapore 
to Siam on 23rd February 1984 (Meiji 27). 」 (Consulate in Singapore Report Paper No.1). (1894).แยกเป็นอีก
ชุดหน่ึงโดยเฉพาะ 
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อน่ึงเอกสารของญ่ีปุ่นท่ีบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัสยามนั้น (กรมศิลปากร, 2560)13มีมานานตั้งแต่เอโดะ
โดยมกัจะรวมอยูใ่นเอกสารรายงานการติดต่อระหว่างญ่ีปุ่นกบัเมืองต่างๆ   และมีเน้ือหาสาระส่วนใหญ่เป็น
เร่ืองของการคา้และสถานการณ์โดยทัว่ไป  ซ่ึงต่างจากเอกสาร “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” (暹
羅国出張取調書) ตวัอย่างคือ  Rekidaihoan (歴代法案) เอกสารรวบรวมบนัทึกการติดต่อทางการคา้ ค.ศ. 
1429-1867/พ.ศ.1972-2410 ระหวา่งอาณาจกัรริวกิว14 กบัจีนและอาณาจกัรต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
เช่น สยาม ปัตตานี   และอีกตวัอยา่งคือ  The Tosen Fusetsugaki (唐船風説書) รายงานการคา้และการเดินทาง 
ค.ศ. 1674-1723/พ.ศ. 2217-2266 ท่ีลูกเรือชาวจีนบอกเล่าแก่เจา้หน้าท่ีญ่ีปุ่นท่ีเมืองนางาซากิเก่ียวกบัความ
เป็นไปของอาณาจกัรต่าง ๆ ในทะเลจีนใตแ้ละเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เช่น สยาม ปัตตานี สงขลา และลิกอร์ 
(นครศรีธรรมราช)  

นอกจากน้ี ในสมยัสมยัเมจิซ่ึงตรงกบัสมยัรัตนโกสินทร์ของไทยท่ีชาวญ่ีปุ่นสามารถเดินทางไปยงัท่ี
ต่าง ๆ ไดอ้ย่างอิสระมากข้ึน  ในช่วงเวลาดงักล่าวจึงมีเอกสารและหนงัสือท่ีชาวญ่ีปุ่นไดบ้นัทึกเร่ืองราวของ
สยามเพิ่มข้ึนอยา่งหลากหลาย  ดงัตวัอยา่งบางส่วนท่ีน่าสนใจตามล าดบัเวลาท่ีบนัทึกและเผยแพร่ดงัน้ี 

1. “บันทึกการเดินทางสู่สยาม” (ค.ศ. 1875/พ.ศ. 2418)  暹羅記行 -   โดย Otori Keisuke (大鳥圭介) 
ขา้ราชการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะจากกระทรวงการคลงั ไดรั้บมอบหมายจากรัฐบาลญ่ีปุ่นให้ติดตาม
เอกอคัรราชทูตออสเตรียมาดูสภาพแวดล้อมและความเป็นไปของสยาม บนัทึกฉบบัน้ีบรรยายสภาพของ
บางกอก ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบการเมือง กฎหมาย และการคา้ระหวา่งประเทศ 

2. “ข้อมูลพุทธศาสนาในสยามโดยสังเขป” (ค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434 )   暹羅仏教事情小言-  A Little 
Story of Siam Buddhists. (Ikuta, 1891) โดย Ikuta Tokunori (生田得徳) พระสงฆช์าวญ่ีปุ่นเขียนบรรยายเก่ียวกบั
พุทธศาสนาในสยาม เร่ืองราวของหลกัค าสอนพุทธศาสนา กฎระเบียบคณะสงฆ ์สภาพของพระสงฆ ์และสภาพของวดั
ในสยาม  

3. “บันทึกการส ารวจประเทศสยาม” ( ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437) 暹羅国探検実記-Record of Siam 
Exploration  (Iwamoto, 1894) โดย Iwamoto Chitsuna (岩本千綱) ชาวญ่ีปุ่นท่ีเดินทางเขา้มายงัสยามเพื่อดู
ความเป็นไปหลงัวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 และพ านกัอยูใ่นสยามระยะหน่ึง  Iwamoto Chitsuna ไดเ้ขียนเร่ืองราว
เก่ียวกับสภาพทัว่ไป  พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคม การเมือง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ประเทศ การคา้ ประวติัศาสตร์และประเพณีของสยาม 

4. “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” (ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437) 暹羅国出張取調書 - Expedition 
to Siam. (Saito, 1894)  โดย Saito Miki (齋藤幹) กงสุลญ่ีปุ่นประจ าสิงคโปร์เป็นผูเ้ขียนรายงานเสนอต่อ

                                                           
13 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน   กรมศิลปากร. ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เล่ม 14 . กรุงเทพ: บริษทั อมรินทร์พร้ินติ้ง
แอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั, 2560.  
14 อาณาจกัรอิสระ ซ่ึงตอ่มารัฐบาลญ่ีปุ่นสมยัเมจิไดผ้นวกเป็นแควน้หน่ึงของญ่ีปุ่น และในท่ีสุดเป็นจงัหวดัโอกินาวาในปี ค.ศ. 1897/
พ.ศ. 2440 
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กระทรวงต่างประเทศ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการอพยพชาวญ่ีปุ่นมายงัสยาม  พร้อมทั้งรายงานถึงปัจจยัอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอพยพ ไดแ้ก่ การเกษตรกรรม การท านา ท่ีดิน และการคา้ของสยาม 

5. “สถานการณ์ประเทศสยามโดยทั่วไป” (ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437) 暹羅国形勢一班- A Part of Siam 
Expedition. (Azai, 1895) โดย Azai Yoshio (浅井誉至夫) ปัญญาชนชาวญ่ีปุ่นไดเ้ขียนบรรยายเก่ียวกบัสภาพ
ภูมิศาสตร์ เช้ือชาติ การเกษตรกรรมของสยามโดยสังเขป  พร้อมทั้งให้ขอ้มูลรายการสินคา้ส่งออก  และกล่าว
แนะน าชาวญ่ีปุ่นเก่ียวกบัการอพยพไปยงัสยาม 

6. “การเฉลิมฉลองพระบรมสารีริกธาตุที่ระลึกจากสยาม” (ค.ศ. 1901/พ.ศ. 2444)  仏骨奉迎暹羅土
産- Buddha’s Remains, A Souvenir from Siam. (Kiga, 1901) - โดย Kiga Agiho (気賀秋畝) ช่างภาพผูร่้วม
เดินทางมายงัสยามร่วมกบัคณะทูตเพื่อรับพระบรมสารีริกธาตุท่ีสยามมอบให้กบัญ่ีปุ่นเพื่อน าไปประดิษฐานท่ี
วดั Nittai (日泰寺) จงัหวดันาโงยะ โดยช่างภาพได้ถ่ายภาพงานพิธี ภาพผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งฝ่ายญ่ีปุ่นและฝ่าย
สยาม เช่น ภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและสมเด็จพระสังฆราช ภาพวดัต่าง ๆ ในบางกอก
และอยธุยา พร้อมเขียนค าบรรยาย 

7. “ประเทศช้างเผือก” (ค.ศ. 1912/พ.ศ. 2455)  白象王国- Kingdom of White Elephant. (Yamaguchi, 
1912) - โดย Yamaguchi Takeshi (山口武) ซ่ึงอาศยัอยูใ่นสยามและเกิดความคิดวา่ชาวญ่ีปุ่นไม่ค่อยเขา้ใจผูค้น
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จึงได้เขียนหนังสือเล่มน้ีข้ึนเพื่อบรรยายให้เห็นสภาพสังคม ธรรมชาติ และ
เศรษฐกิจของสยาม โดยแบ่งออกเป็นหลายหัวเร่ืองได้แก่ ภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ สถาบนักษตัริย ์ประชาชน 
ประวติัศาสตร์ ศาสนา ภาษา การเมือง การเงิน การคา้ ระบบกฎหมาย การศึกษา การเกษตรกรรม การป่าไม ้
อุตสาหกรรมการผลิต การขนส่งสินคา้น าเขา้และส่งออก สุขอนามยั ชาวต่างชาติและชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศยัอยู่ใน
สยาม เป็นตน้ 

จากสาระในเอกสารดงักล่าวขา้งตน้พบว่าส่วนใหญ่เป็นบนัทึกความทรงจ าหรือค าบรรยายบอกเล่า
สภาพและเร่ืองราวโดยทัว่ไปของสยาม  ซ่ึงต่างจากเอกสาร “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” (暹羅国
出張取調書) ท่ีนอกจากบอกเล่าเร่ืองทัว่ไปแล้ว ยงัเป็นเอกสารแสดงความคิดเห็นเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัการ
อพยพชาวญ่ีปุ่นสู่สยาม  โดยมีประเด็นส าคญัท่ีน่าสนใจต่างจากเอกสารอ่ืน ๆ บางประการคือ 

1. ผู้รายงาน ดงัท่ีไดเ้กร่ินไวใ้นตอนตน้ว่า ผูร้ายงานคือ Saito Miki กงสุลญ่ีปุ่นประจ าสิงคโปร์ จาก
ประวติัความเป็นมาจะพบว่า Saito เป็นเจา้หน้าท่ีกระทรวงต่างประเทศผูห้น่ึงท่ีมีความสนใจเร่ืองการอพยพ
ชาวญ่ีปุ่นมาตั้งแต่แรก  โดย Saito เกิดเม่ือ ค.ศ. 1857/พ.ศ. 2400 ท่ีจงัหวดัยามากุจิ ซ่ึงเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีผู ้
อพยพออกไปต่างประเทศจ านวนมาก  Saito รับราชการอยู่ในกระทรวงต่างประเทศมาโดยตลอด จนกระทัง่ 
ค.ศ. 1886/พ.ศ. 2429 จึงไดอ้อกมาปฏิบติัหนา้ท่ียงัต่างประเทศเป็นคร้ังแรกในต าแหน่งเลขานุการกระทรวง
ต่างประเทศประจ าฮ่องกง  ต่อมา ค.ศ. 1890/พ.ศ. 2433 ไดเ้ดินทางมาประจ าท่ีสิงคโปร์ และ ค.ศ. 1893/พ.ศ. 
2436 ไดรั้บแต่งตั้งให้เป็นกงสุลญ่ีปุ่นประจ าสิงคโปร์ (Meiji Period Diplomatic Materials Research 
Association. (Ed.), 1995, p. 233)  ขณะท่ีด ารงต าแหน่งกงสุลประจ าสิงคโปร์นั้น Saito มีความสนใจสยาม  ดงั
ปรากฏวา่ Saito เคยกล่าวกบั Aoki Chuso เอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าเยอรมนีเม่ือคร้ังท่ีเดินทางไปสิงคโปร์วา่ 
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สนใจท่ีจะไปส ารวจประเทศสยามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมท่ีจะส่งผูอ้พยพเขา้ไป และ Saito ก็ไดเ้สนอ
ความคิดน้ีไปยงักระทรวงต่างประเทศ  พร้อมทั้งเสนอแนวทางเพิ่มเติมวา่  คาบสมุทรมลายูจากตอนกลางลง
ไปทางใตอ้ยูใ่ตอ้  านาจขององักฤษ  และจากตอนกลางข้ึนไปทางตอนเหนือเป็นอาณาเขตของประเทศสยาม ซ่ึง
เป็นพื้นท่ีท่ียงัไม่ไดรั้บการบุกเบิก ถา้ชาวญ่ีปุ่นจะขยายอ านาจของญ่ีปุ่นในเอเชีย ส่ิงท่ีน่าสนใจก็คือ การขุด
คลองในบริเวณคอคอดกระ หากท าให้เรือสามารถผ่านทางด้านทิศตะวนัออกไปยงัตะวนัตกได้ ญ่ีปุ่นจะ
สามารถควบคุมการคา้ดา้นทิศตะวนัออกและตะวนัตก (Konno & Fujisaki, 1985, p. 18-20)  ขอ้เสนอของ 
Saito สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงต่างประเทศท่ีก าลงัส่งเสริมให้ชาวญ่ีปุ่นอพยพไปยงัประเทศต่าง ๆ  
ดงันั้นในปลาย ค.ศ. 1893/พ.ศ. 2436 กระทรวงต่างประเทศจึงมีค าสั่งให้ Saito ไปส ารวจพื้นท่ีแหลมมลาย ู และใน 
ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437  ระหวา่งท่ีอยูใ่นสยามนั้น Saito พร้อมดว้ย Inagaki Manjiro ขา้ราชการจากกระทรวงต่างประเทศ
และผูอ้  านวยการสมาคมเอเชียซ่ึงไดเ้ดินทางมายงับางกอกในขณะนั้นไดเ้ขา้พบสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรม
พระยาเทวะวงศว์โรปการ เสนาบดีกระทรวงต่างประเทศพร้อมกบับุคคลส าคญัอีกหลายคน (อิชิอิ โยเนะโอะ และ 
โยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, หนา้ 98)  อีกทั้งเม่ือเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 Saito ยงัไดรั้บพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ระดับ 5 (ชั้ นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย) (Meiji Period 
Diplomatic Materials Research Association. (Ed.), 1995, p. 233) อีกดว้ย 

ในฐานะขา้ราชการกระทรวงต่างประเทศท่ีสนใจสยาม อีกทั้งยงัมีประสบการณ์ในการส ารวจพื้นท่ี
แหลมมลาย ูน่าจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให ้Saito สามารถหาขอ้มูลใหร้ายละเอียดและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
การอพยพไดอ้ยา่งชดัเจนและน่าสนใจ 

2. เวลาการส ารวจ 
 Saito เดินทางเขา้มาส ารวจสยามเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 (Murashima, 2016, p. 

192) และใช้เวลาอยู่ในสยามนานเท่าใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด  แต่สันนิษฐานว่าไม่เกิน 3 เดือน 
เน่ืองจาก Saito ระบุวนัเวลาท่ีส่งในเอกสารรายงานถึงกระทรวงต่างประเทศญ่ีปุ่นวา่ “วนัท่ี 12 เดือน 6 ปีเมจิท่ี 
27 [ค.ศ. 1894/พ.ศ.2437]” (Saito, 1894, p. front page)  ประเด็นท่ีน่าสนใจในเร่ืองของเวลาคือช่วงทศวรรษ 
1890 ท่ี Saito เดินทางมายงัสยาม เป็นช่วงเวลาท่ีญ่ีปุ่นมีนโยบายอพยพประชาชนไปต่างประเทศอยา่งชดัเจน  
ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นตอนท่ี 1 “ วา่ดว้ยการอพยพ :  ยอ้นพินิจจุดเร่ิมตน้การอพยพชาวญ่ีปุ่นสู่สยาม” แลว้วา่ มีการ
ตั้งองคก์รเพื่อสนบัสนุนการอพยพข้ีนมา ไดแ้ก่ แผนกผูอ้พยพ (Section for emigration - 殖民局) ในกระทรวง
ต่างประเทศ ค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434  และสมาคมอาณานิคม (Colonial Association - 植民協会) ค.ศ. 1893/พ.ศ. 
2436  เพื่อสนบัสนุนให้ชาวญ่ีปุ่นออกไปท าการเกษตรหรือตั้งถ่ินฐานอยูต่่างประเทศ  นอกจากน้ีใน ค.ศ. 1894/
พ.ศ. 2437  รัฐบาลยงัอนุญาตให้เอกชนด าเนินการส่งแรงงานไปต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบในนามของ
บริษทัผูอ้พยพ (移民会社) ดงันั้นในช่วงทศวรรษ 1890 เป็นตน้มา  การอพยพโยกยา้ยถ่ินฐานของชาวญ่ีปุ่นไป
ยงัประเทศต่าง ๆ จึงขยายตวัอย่างกวา้งขวาง และในสยามมีการตั้ง “บริษทัผูอ้พยพสยาม” (暹羅植民会社) 
ดว้ยเช่นกนั (Murashima, 2016, p. 212) 
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นอกจากน้ี “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” ยงัเป็นเอกสารทางราชการญ่ีปุ่นท่ีเกิดข้ึน
หลงัจากญ่ีปุ่นและสยามลงนามในหนงัสือปฏิญญาวา่ดว้ยพระราชไมตรีและการคา้ ค.ศ. 1887/พ.ศ. 2430 เพื่อ
สถาปนาความสัมพนัธ์อยา่งเป็นทางการเพียง 7 ปี จึงเป็นหลกัฐานช้ินหน่ึงท่ีสะทอ้นให้เห็นทั้งแนวคิดเก่ียวกบั
การอพยพของญ่ีปุ่นในช่วงแรก และสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ญ่ีปุ่น-ไทยในช่วงเปล่ียนผ่านทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียงัไม่ค่อยมีการกล่าวถึงเท่าใดนกัโดยเฉพาะในงานวชิาการทางฝ่ายไทย 

3. ทีม่าของข้อมูล 
Saito ใช้เวลาท่ีอยู่ในประเทศสยามดว้ยการเดินทางไปส ารวจพื้นท่ีต่าง ๆ ไดอ้ย่างกวา้งขวาง  ขอ้มูล

จากการรายงานสันนิษฐานวา่ส่วนใหญ่ไดจ้ากการเดินทางไปยงัพื้นท่ีจริง  โดยเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัการปลูก
ขา้ว โดย Saito ไดร้ะบุไวใ้นรายงานว่า『เม่ือเดินทางมาถึงประเทศสยามและไดท้ราบว่าอาชีพหลกัของประชาชน
ประเทศน้ีคือการปลูกขา้ว   และสินคา้ส่งออกส่วนใหญ่คือขา้วจึงไดส้ ารวจสภาพการปลูกขา้วและโรงสีขา้ว  อีกทั้ง
สภาพการส่งออกของประเทศน้ี』Saito มีโอกาสไปส ารวจพื้นท่ีส าคญัส าหรับการปลูกขา้วของสยามหลายแห่ง 
ไดแ้ก่ ท่ีราบภาคกลาง เช่น บริเวณสระปทุม ปทุมธานี รวมทั้งรังสิต อยธุยา  บางปะอิน  ปากน ้า ภาคตะวนัออก 
ไดแ้ก่ บางปะกง  แปดร้ิว  และเกาะสีชงั 

นอกจากนั้น ยงัมีขอ้มูลบางส่วนท่ีไดจ้ากการสอบถามจากเจา้หน้าท่ีและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เช่น สอบถาม
คุณภาพของดินท่ีอยธุยา  และสอบถามคุณภาพของขา้ว  รวมทั้งขอ้มูลบางส่วนน่าจะรวบรวมจากบนัทึกท่ีมีมา
ก่อนหนา้นั้น เช่น ราคาสินคา้ อตัราภาษีชนิดต่าง ๆ เป็นตน้  ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีมกัจะมีอยูใ่นรายงานทางราชการ
ของญ่ีปุ่น เช่น ในบนัทึกการเดินทางสู่สยาม (暹羅記行) ของ Otori Keisuke (กรมศิลปากร, 2560, หนา้ 209-298) 

สาระท่ี Saito บนัทึกไวใ้นรายงานเป็นอีกหน่ึงแหล่งขอ้มูลท่ีน่าสนใจส าหรับเร่ืองราวของสยามในรัชสมยั
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัในเอกสารญ่ีปุ่น  โดยเฉพาะขอ้มูลเก่ียวกบัการท านาซ่ึงไม่ค่อยมีการ
กล่าวถึงมากนกัในเอกสารอ่ืน ๆ ร่วมสมยั 

 

2. สาระจากรายงาน (งานแปล) 

เม่ือพิจาณาเอกสาร “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” กบังานคน้ควา้เก่ียวกบั “การอพยพ
แรงงานชาวญ่ีปุ่น” ตามท่ีไดร้วบรวมไวท่ี้ “บทน าและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง” จะมีความเหมือนและความแตกต่าง
กนัอยูบ่างประการคือ 

- กรอบแนวคิด 
“รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” เป็นเอกสารชั้นตน้ท่ีบนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ ไวใ้นอดีตตาม

สภาพท่ีผูเ้ขียนรายงานไดเ้ห็นหรือไดรั้บขอ้มูลมาในขณะนั้น  ส่วนงานการคน้ควา้เก่ียวกบั “การอพยพแรงงาน
ชาวญ่ีปุ่น” นั้น เป็นเอกสารชั้นรองท่ีผูส้นใจหรือนกัวชิาการศึกษาคน้ควา้สร้างองคค์วามรู้ใหม่ข้ึนในภายหลงั  แต่
กรอบแนวคิดเก่ียวกบัการอพยพไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกั  โดยทั้งเอกสาร “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศ
สยาม” และงานคน้ควา้ต่างใหค้วามส าคญักบัผลการปฏิรูปสมยัเมจิ นโยบายของรัฐบาล และปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงถือวา่เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีส่งผลใหมี้การอพยพ  แต่วธีิการน าเสนอแตกต่างกนัไปตาม
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ลกัษณะของเอกสาร  ในส่วนของ “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” เป็นเอกสารชั้นตน้ท่ีผูร้ายงาน
ไม่ไดร้ะบุปัจจยัท่ีมาของการอพยพโดยตรง แต่สามารถเขา้ใจไดจ้ากบริบทโดยรวมจากเอกสาร  ขณะท่ีงาน
การคน้ควา้ของผูส้นใจและนกัวชิาการส่วนใหญ่จะกล่าวถึงปัจจยัท่ีน าไปสู่การอพยพโดยตรง เช่น งานของ 

Hosok O, Yosaburo Yoshida หรืองานของ Puspitasari Erni และ Roosiani Indun นกัวิชาการชาวอินโดนีเซีย 
เป็นตน้ 

นอกจากน้ีทั้งเอกสาร“รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” และงานคน้ควา้ของนกัวิชาการบาง
เล่มยงัสะทอ้นให้เห็นแนวคิดอาณานิคมของญ่ีปุ่น   โดยเอกสาร “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” 
สะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดอาณานิคมผา่นแนวนโยบายการการส่งชาวนาออกไปตั้งถ่ินฐานในดินแดนของประเทศ
อ่ืนคือประเทศสยาม  ขณะท่ีงานคน้ควา้ของนกัวชิาการจะศึกษาผา่นแนวคิดหรืออุดมการณ์ในยุคสมยันั้น เช่น
งานของ  Tanno Isao (丹野 勲) นกัวิชาการชาวญ่ีปุ่นท่ีอธิบายผ่าน “ทฤษฎีมุ่งสู่ทางใต”้ และ “นโยบาย
อาณานิคม” เช่นเดียวกบังานของ  Hirai Shogo  (平井松午) เป็นตน้ 

 
- เนือ้หาสาระ 
ในส่วนของเน้ือหาสาระนั้น แม้ว่า “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” และงานค้นควา้

เก่ียวกบั “การอพยพแรงงานชาวญ่ีปุ่น” ของผูส้นใจและนกัวชิาการส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองราวของการอพยพสมยั
เมจิ  แต่ความแตกต่างท่ีเห็นคือ “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” น าเสนอเน้ือหาท่ีระบุชดัเจนในช่ือ
เอกสารแลว้วา่เป็นเร่ืองการส ารวจประเทศสยาม  ช้ีให้เห็นนโยบบายเร่ืองผูอ้พยพของญ่ีปุ่น  สถานการณ์และ
ผูค้นในประเทศสยาม   ขณะท่ีงานคน้ควา้ท่ีมีอยูส่่วนใหญ่มุ่งเน้นเร่ืองราวของผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่นเก่ียวกบัภาพชีวิต 
การท างาน ความทุกขย์ากในฮาวายและทวีปอเมริกา  งานคน้ควา้เก่ียวกบัการอพยพในภูมิภาคเอเชียมีอยู่บาง
แต่ไม่มากนกั เช่น งานของ Tanno Isao (丹野 勲) และหนงัสือชุด “ประวติัศาสตร์ผูอ้พยพ” เล่ม 2 ของ Konno 
Toshihiko (今野敏彦) และ Fujisaki Yasuo (藤崎康夫) เป็นตน้ 

น่าสังเกตวา่เน้ือหาสาระใน “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” มีส่วนเก่ียวโยงหรือมีอิทธิพล
ต่องานคน้ควา้ของนกัวิชาการต่าง ๆ นอ้ยมาก  แมก้ระทัง่งานคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอพยพชาวญ่ีปุ่นมายงั
สยามก็อา้งอิงถึงไม่มากนกั เช่น งานของ Murashima กล่าวถึงมาตราการชัง่ตวงขา้วเปลือกของ Saito  งานท่ีมีอยู่
ส่วนใหญ่มกัจะกล่าวถึงการเดินทางมาส ารวจสยามของ Saito อย่างสั้ น ๆ เท่านั้น  ทั้งน้ีน่าจะสืบเน่ืองจาก
งานคน้ควา้เก่ียวกบัการอพยพมายงัสยามมีไม่มากนกั  ดงันั้นจึงเป็นขอ้ดีส าหรับผูท่ี้สนใจท่ีน าขอ้มูลการแปล
รายงานการเดินทางฉบบัดงักล่าวมาใช้ในการศึกษาคน้ควา้ต่อไป  ซ่ึงนอกจากเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
อพยพชาวญ่ีปุ่นท่ียงัไม่ถูกน ามาใชอ้ย่างแพร่หลายแลว้  ยงัมีประเด็นเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ท่ีสามารถน ามาศึกษาได้
อยา่งกวา้งขวาง  ประกอบดว้ยประเด็นต่าง ๆ 7 หวัเร่ืองตามท่ีระบุไวใ้นหนา้สารบญัของเอกสารตน้ฉบบั คือ 

บทท่ี 1  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการอพยพประชาชนไปประเทศสยาม 
บทท่ี 2  สถานท่ีท่ีควรใหเ้กษตรกรญ่ีปุ่นอพยพไป 

แผนท่ีสถานท่ีท่ีควรบุกเบิกเพื่อท าเกษตรกรรม 
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บทท่ี 3  ธรรมเนียมการครองท่ีดินของประเทศสยาม 
บทท่ี 4  บนัทึกขอ้สังเกตการท าเกษตรกรรมของประเทศสยาม 

ภาพเคร่ืองมือการท าเกษตรกรรมของประเทศสยาม 
บทท่ี 5  สินคา้พื้นเมือง 
บทท่ี 6  การคา้ 
บทท่ี 7  ประเทศสยามโดยสังเขป 
 
“รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” เร่ิมตน้ตามแบบแผนเอกสารราชการโดยทัว่ไป  ท่ีระบุ

หมายเลขเอกสาร วนัเดือนปีท่ีเสนอรายงาน  ช่ือผูร้ายงาน  และช่ือผูรั้บรายงาน  ความวา่ 
『เอกสารหมายเลข 37 
ขอเสนอรายงานมาตามค าสั่งการใหไ้ปส ารวจประเทศสยามเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบ 
วนัท่ี 12 เดือน 6 ปีเมจิท่ี 27 [ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437] 
Saito Miki กงสุลระดบั 2 พ  านกั ณ สิงคโปร์  
เสนอต่อ Hayashi Tadasu (林 董) ปลดักระทรวงต่างประเทศ』 
 

ในส่วนของเน้ือหานั้น ผูร้ายงานคือ Saito ไดเ้ขียนรายงานโดยมีสาระและรายละเอียด15 ตามหวัเร่ือง
ในสารบญัดงัน้ีคือ 
 

บทที ่1  ความคิดเห็นเกีย่วกบัการอพยพประชาชนไปประเทศสยาม 
สาระโดยสรุป 
เน้ือหาในรายงานเร่ิมตน้ดว้ยการตั้งค าถามส าคญั 2 ค  าถาม คือ  1. สยามเป็นพื้นท่ีท่ีคนญ่ีปุ่นควรจะ

อพยพไปหรือไม ่ 2. ขา้ราชการและประชากรของสยามมีความรู้สึกต่อผูอ้พยพญ่ีปุ่นอยา่งไร  ซ่ึงสาระในส่วน
น้ีถือว่าเป็นหัวใจหลักของ “ภารงานปกติ” ท่ี Saito ได้รับมอบหมาย  กล่าวคือ Saito ได้ให้ค  าตอบไปยงั
กระทรวงต่างประเทศญ่ีปุ่นอยา่งชดัเจนวา่ ประเทศสยามมีความเหมาะสมท่ีจะให้ชาวญ่ีปุ่นอพยพมาเน่ืองจาก

                                                           
15 สาระท่ีแปลจาก “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” จะใชต้วัอกัษรเอียง และใชห้ลกัการแปลอยา่งละเอียดตามตน้ฉบบั 
พร้อมกบัรักษารูปแบบเอกสารและภาษาของตน้ฉบบัไว ้ ยกเวน้ช่ือเฉพาะท่ีเป็นช่ือสถานท่ี บุคคล หรือส่ิงของต่าง ๆ เม่ือถอดความ
เป็นภาษาไทยและมีความชัดเจนจะแปลโดยใช้ช่ือจริงท่ีถูกต้อง  เช่น “พระเจ้าสาย “  จะแปลด้วยการใช้ช่ือเต็มท่ีถูกตอ้งว่า          
“พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้สายสนิทวงศ์”  หรือ  “บริษทับางกอก”  จะใชช่ื้อเต็มว่า “บริษทัขุดคลองแลคูนาสยาม”  เป็นตน้   
ส าหรับค าท่ีไม่สามารถหาท่ีมาท่ีชดัเจนไดจ้ะถอดค าดว้ยอกัษรโรมนัจิ  ส่วนค าบางค าท่ีสามารถอธิบายอยา่งสั้น ๆ เพ่ือให้เขา้ใจได้
ชดัเจนจะเขียนค าอธิบายโดยใส่เคร่ืองหมายวงเลบ็ [    ] ก ากบัไวด้า้นหลงั   ส่วนค าอธิบายท่ีมีเน้ือหาค่อนขา้งยาว  รวมทั้งมาตราชัง่ 
ตวง วดัของญ่ีปุ่นจะใช้ตัวอักษรโรมันจิ  มีตัวอักษรคันจิและค าอธิบายเพ่ิมเติมไวท่ี้ด้านล่างของเน้ือหา  และข้อความใน
เคร่ืองหมายวงเลบ็ (    ) คือขอ้ความแปลตามท่ีปรากฏในตน้ฉบบั 
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สยามมีพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์และยงัมีพื้นท่ีท่ียงัไม่ไดบุ้กเบิกอยูเ่ป็นจ านวนมาก  รวมทั้งขา้ราชการสยามก็ยินดีท่ี
จะใหช้าวญ่ีปุ่นอพยพมาท านาท่ีสยาม 

สาระในหวัเร่ืองน้ียงัมีประเด็นอ่ืนน่าสนใจคือ รายละเอียดท่ี Saito รายงานช่วยให้เขา้ใจวิธีด าเนินการ 
“ขยายอาณานิคมอย่างสันติ” ในแนวคิดของสมาคมอาณานิคมท่ีนกัวิชาการและกลุ่มของ Enomoto Takeaki  
ไดก้ล่าวถึงคือ การไม่ใชก้  าลงัทหารหรือก าลงัอาวุธบงัคบั  แต่ให้ความส าคญัและค านึงถึงท่าทีความเห็นชอบ
ของประเทศเจ้าของพื้นท่ีปลายทางท่ีจะอพยพคนไปด้วย  ซ่ึงวิธีการเช่นน้ีมีกล่าวถึงในงานค้นควา้ของ 
Yaginuma Koichiro (柳沼孝一郎) ท่ีอธิบายถึงการขยายอาณานิคมอยา่งสันติในเม็กซิโก ค.ศ. 1907/พ.ศ.2450  
ดว้ยเช่นกนั 

นอกจากน้ี ตามท่ีไดก้ล่าวแลว้วา่สาระใน “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” ไม่ไดส้ะทอ้น
ภาพชีวิตของผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่นเหมือนกบังานคน้ควา้ท่ีมีอยูส่่วนใหญ่  แต่ประเด็นท่ีเด่นและน่าสนใจแตกต่าง
ออกไปคือ  การแสดงทศันะของชาวญ่ีปุ่น คือ Saito ท่ีมีต่อลกัษณะนิสัยของชาวสยามอยา่งชดัเจน 
 

บทที ่1  ความคิดเห็นเกีย่วกบัการอพยพประชาชนไปประเทศสยาม 
ค าถาม  ประเทศสยามเป็นพืน้ที่ทีค่นญี่ปุ่นควรจะอพยพไปหรือไม่ 

ค าตอบ  ถ้าตั้งจุดมุ่งหมายให้เกษตรกรญ่ีปุ่นจ านวนมากอพยพไปประกอบอาชีพท านาขนาดใหญ่ และ
ก าหนดเป้าหมายต่อมาว่าจะให้ผู้อพยพเหล่านั้นได้รับสิทธิในการส่งออกข้าวจากประเทศสยาม  ข้าพเจ้าคิดว่า
ประเทศนีเ้ป็นสถานท่ีท่ีสามารถอพยพเกษตรกรชาวญ่ีปุ่นให้เข้าไปได้  หากมีจุดประสงค์ไม่ชัดเจน   อีกท้ัง
เกษตรกรท่ีจะอพยพไปมีจ านวนน้อยก็จะไม่เกิดประโยชน์  ท าให้เกิดความเสียหายท่ีไม่อาจแก้ไขได้  ดังนั้น
จุดมุ่งหมายท่ีถกูต้องของการอพยพคือการปลูกข้าว 

เหตุผล  การอพยพประชาชนของประเทศเราไปประเทศสยามมีความเหมาะสมหรือไม่นั้น  ขึน้อยู่กับ
จุดประสงค์ในการท างานของผู้อพยพ  แต่ประเทศสยามในปัจจุบันนอกจากการปลูกข้าวแล้วไม่มีงานท่ี
เหมาะสมส าหรับผู้อพยพจากต่างประเทศอีกเลย  หากต้องการส่งผู้ใช้แรงงานไปประเทศนี้ จุดประสงค์จึงต้อง
เป็นการปลูกข้าวเท่านั้น  โดยท่ัวไปเกษตรกรรมเป็นงานท่ีไม่ค่อยเส่ียงอันตราย  แต่เป็นงานท่ีต้องใช้แรงมาก
โดยมีค่าตอบแทนน้อย  เพราะฉะนั้นไม่ควรท่ีจะให้เกษตกรของเราอพยพไปต่างแดนเพียงแค่ใช้แรงงานเพ่ือ
การปลูกข้าวอย่างเดียว  แต่ควรพิจารณาในเร่ืองของการบุกเบิกประเทศสยามและเร่ืองอ่ืน ๆ ด้วย  นอกจากนีถ้้า
พิจารณาเร่ืองการน าเข้าข้าวจากต่างประเทศของประเทศญ่ีปุ่นในช่วงท่ีผ่านมาด้วยแล้ว  (ดูจ านวนการน าเข้า
ข้าวจากต่างประเทศท่ัวท้ังประเทศญ่ีปุ่นในปีเมจิท่ี 26 [ค.ศ. 1893/ พ.ศ. 2436] มีมากถึง 3,254,842 ดอลล่าร์) 
จะเห็นว่าการอพยพผู้ใช้แรงงานไปยังต่างประเทศเพ่ือปลูกข้าวในปัจจุบันนีไ้ม่ได้เป็นส่ิงท่ีไร้ประโยชน์  และ
ควรจะต้องรู้ด้วยว่าประเทศสยามเป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีเหมาะต่อการอพยพไป  ดังจะอธิบายเหตุผลอย่าง
ละเอียดต่อไป 
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1. เร่ือง ประเทศสยามมีความเหมาะสมทีจ่ะปลูกข้าว  มีพื้นที่ที่ยังไม่ได้บุกเบิกอยู่ 2 ใน 3 ส่วน  จึงเป็นโอกาสดีที่

เกษตรกรต่างชาติจะอพยพเข้าไป 
ขนาดของพืน้ท่ีท่ัวประเทศยังไม่ทราบแน่ชัด  อีกท้ังการส ารวจประชากรกท็ าอย่างไม่ละเอียด (กล่าว

โดยสังเขปไว้ในสรุปเร่ือง) อย่างไรก็ตามเป็นท่ีทราบกันดีแล้วว่าจ านวนประชากรค่อนข้างน้อยเม่ือเทียบกับ
พืน้ท่ี  พืน้ดินมีความอุดมสมบูรณ์แต่ไม่ได้มีการบุกเบิกทางเกษตรกรรมเท่าท่ีควร  ซ่ึงตรงกับการส ารวจของ
ข้าพเจ้าในคร้ังนี้  ท่ีพบว่าในแต่ละปีประเทศสยามส่งสินค้าออกไปต่างประเทศมีมูลค่าประมาณ 10,000,000 
ดอลล่าร์  ในมลูค่าท่ีส่งออกนีเ้ป็นมลูค่าของข้าวประมาณ 6,900,000 ดอลล่าร์  ซ่ึงมีมลูค่าเกินกว่าคร่ึงจากสินค้า
ท่ีส่งออกท้ังหมด  ได้ข่าวว่าท่ีดินท่ีบุกเบิกแล้วนั้นมีเพียงแค่ 1 ส่วน  พืน้ท่ีท่ียงัไม่ได้บุกเบิกมี 2 ส่วน  หากมีการ
บุกเบิกท่ีดินท่ียงัเหลืออยู่นั้นท้ังหมด  มูลค่าการส่งออกดังกล่าวจะเพ่ิมมากขึน้ถึง 3 เท่า  ในปัจจุบันคนพืน้เมือง
ปลูกข้าวอยู่ เฉพาะพืน้ท่ีจากสองฝ่ังของแม่น า้เจ้าพระยาไปถึงทางฝ่ังทะเลทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอ่าวไทย
เท่านั้น  แต่พืน้ท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์ระหว่างลุ่มแม่น า้เจ้าพระยากับแม่น า้บางปะกงยังไม่ได้มีการบุกเบิกเลย  รัฐบาล
ประเทศสยามและผู้ ท่ีมีความรู้ในเร่ืองนีต้้องการให้ผู้อพยพเข้ามาบุกเบิก  ตั้งแต่ 2-3 ปีท่ีผ่านมาได้เร่ิมโครงการ
ขดุคลองเลก็คลองใหญ่หลาย 10 คลองจากทิศตะวนัออกไปทางทิศตะวันตก 35 Ri (里) 16  และจากทิศเหนือลง
มาทางทิศใต้ 40 Ri ในพื้นท่ีระหว่างแม่น ้าเจ้าพระยากับแม่น ้าบางปะกงซ่ึงห่างจากบางกอกไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 10 Ri เพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งและการชลประทานด้วย (ดูเร่ืองการ
เพาะปลูก) นีคื้อหลักฐานท่ีชัดเจนว่าภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศสยามต้องการให้เกษตรกรอพยพเข้ามา 

พืน้ดินมีความอุดมสมบูรณ์หรือไม่นั้น ไม่สามารถวัดได้จากปริมาณการเกบ็เก่ียวข้าว  และค าพูดของ
เกษตรกรในประเทศนีเ้ช่ือไม่ค่อยได้  อีกท้ังวิธีการปลูกข้าวนั้นท าอย่างลวก ๆ จึงไม่สามารถน าปริมาณการเกบ็
เก่ียวของชาวพืน้เมืองมาเป็นตัวบอกความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ และไม่สามารถคาดคะเนปริมาณการเก็บ
เก่ียว (ดูรายละเอียดการเพาะปลูก) ท่ีจะได้เม่ือเกษตรกรญ่ีปุ่นของเราอพยพเข้ามา  อย่างไรกต็ามสภาพอากาศ
โดยท่ัวไปดี  หากมีน า้กส็ามารถปลูกข้าวได้ท้ังปี (ปลูกในเดือน 6 เดือน 9 และเดือน 12) เม่ือฝนตก น า้จากภูเขา
จะพัดพาเอาดินท่ีอุดมสมบูรณ์มาทับถมอยู่ตามไร่นา  ธรรมชาติมีส่วนปรับดินให้มี ความอุดมสมบูรณ์  ค าพูด
ท่ีกล่าวกันว่าพืน้ท่ีลุ่มแม่น า้เจ้าพระยานั้นเปรียบได้กับพืน้ท่ี 2 ฝ่ังแม่น า้ไนล์ในแอฟริกานั้นเป็นการพูดท่ีไม่เกิน
ความจริง 

เม่ือพิจารณาจากเร่ืองพืน้ท่ีท่ียงัไม่ได้บุกเบิกซ่ึงยงัมีอีกมาก  กับเร่ืองท่ีรัฐบาลประเทศสยามต้องการให้
ชาวนาอพยพเข้ามาปลูกข้าว  รวมท้ังความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีเหมาะกับการปลูกข้าวแล้ว สามารถบอกได้ว่า 
จากนีต่้อไปควรจะให้ชาวนาท่ีมีความช านาญในการปลูกข้าวของเราอพยพเข้าไป  แม้การอพยพเข้าไปจะมี
วัตถุประสงค์คือการปลูกข้าวแต่เพียงอย่างเดียว  แต่เช่ือว่าจะท าก าไรได้พอควร  ท้ังนีขึ้น้อยู่กับขั้นตอนและ
วิธีการอพยพ 

                                                           
16 Ri (哩/里 ) หน่วยวดัของญ่ีปุ่นมีความยาว 3.927 กิโลเมตร แต่ในบางกรณีญ่ีปุ่นใช ้ Ri  แทนค าวา่ ไมล ์ซ่ึงมีความยาว 1.6 
กิโลเมตร จากการค านวณระยะและพ้ืนท่ีท่ีรายงานฉบบัน้ีกล่าวถึง Ri หมายถึง ไมล ์
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2. เร่ือง ข้าราชการและเอกชนประเทศสยามต้องการให้ชาวนาญี่ปุ่นอพยพเข้ามา  และชาวนาญี่ปุ่นมีความ

เหมาะสมกบัการปลกูข้าวในประเทศสยามด้วย 
จากการสังเกตลักษณะชาวนาของประเทศสยาม จะพบว่ามีความเกียจคร้านเป็นพืน้ฐานท่ีสืบทอดมา

จากบรรพบุรุษ  การท านาก็ท าเฉพาะในพื้นท่ีถือครองและปล่อยให้ขึน้อยู่กับสภาพอากาศท่ีดีเท่านั้น  ไม่มี
ความคิดแม้แต่น้อยท่ีจะบุกเบิกไร่นาใหม่หรือคิดวิธีการท่ีดีกว่าเพ่ือเพ่ิมปริมาณการเกบ็เก่ียว  หากมีนาท่ีได้รับ
ตกทอดมา 100 Tan(段/反)17

 ลูกหลานจะท าให้ลดลงเหลือ 90 Tan(段/反) เร่ืองท่ีน่าขบขันแบบนีไ้ม่ได้เป็น
ส่ิงท่ีแปลกประหลาด  หากรัฐบาลประเทศสยามจะพ่ึงเฉพาะชาวนาท่ีเกียจคร้านและโง่เขลาของตนเอง มูลค่า
ข้าวท่ีส่งออกของทุกปีท่ีมีอัตราคงท่ี 6,000,000 กว่าดอลล่าร์ขณะนีจ้ะไม่สามารถเพ่ิมไปได้มากกว่านีอ้ย่าง
แน่นอน  รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงธรรมการ และกระทรวงอ่ืนท่ีเคยเดินทางมายัง
ประเทศญ่ีปุ่น  และได้เห็นการพัฒนาด้านการเกษตรของญ่ีปุ่นและเห็นความขยันขันแขง็ของชาวนาญ่ีปุ่น  เม่ือ
ท่านเหล่านีพู้ดถึงการส่งเสริมการเพาะปลูกกจ็ะใช้ชาวนาของเราเป็นมาตรฐาน  อีกท้ังเม่ือได้ยินว่าการเกษตร
ของญ่ีปุ่นท าให้เกษตรกรมีฐานะร ่ารวยได้  ก็ให้เลขานุการสถานทูตอังกฤษท่ีประจ าอยู่ ท่ีโตเกียวส่งเมล็ดข้าว
ญ่ีปุ่นไปให้ดูเป็นตัวอย่าง นอกจากนั้นระหว่างท่ีข้าพเจ้าท าหน้าท่ีส ารวจอยู่ ท่ีประเทศสยามได้รับเร่ืองจาก
เสนาบดีกระทรวงต่างประเทศ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ 
(เช้ือพระวงศ์ผู้ ซ่ึงเป็นประธานบริษัทการบุกเบิกและชลประทาน) ว่าต้องการรับชาวนาญ่ีปุ่นเสมอและจะดูแล
อย่างดีท่ีสุด  โดยอาจจะลองส่งชาวนาหลาย ๆ คนไปทดลองท านาในพืน้ท่ีท่ีดีท่ีสุดและพื้นท่ีท่ีล าบากท่ีสุด  
หากท าไม่ได้กเ็ลิกได้  แต่ถ้าหากท าได้ดีกจ็ะให้ด าเนินการต่อไป ในช่วงเวลา 1 ปี แม้ว่าจะยกเลิกกไ็ม่ต้องเสีย
ค่าเช่าท่ีดินและภาษี  รวมท้ังจะไม่เรียกร้องอะไรท้ังส้ิน ท้ังหมดนีเ้ป็นหลักฐานท่ีชัดเจนโดยไม่ต้องพูดถึงเร่ือง
อ่ืนอีกแล้วว่าทางการไทยต้องการให้ชาวนาญ่ีปุ่นอพยพเข้าไป 

ชาวนาญ่ีปุ่นช านาญเร่ืองการปลูกข้าวนั้นเป็นเร่ืองท่ีรู้กันดี  แม้ว่าจะมีความแตกต่างระหว่าง
เกษตรกรรมขนาดใหญ่และเกษตรกรรมขนาดเลก็กต็าม ชาวนาท่ีมีความช านาญการเพาะปลูกในเกษตรกรรม
ขนาดเล็กก็สามารถประยุกต์การปลูกข้าวในเกษตรกรรมขนาดใหญ่ด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย  พืน้ท่ี
ปลูกข้าวของประเทศสยามนั้นรู้จักกันดีว่าอยู่บริเวณลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา  ดังนั้นการท าเกษตรกรรมจึงต้องเป็น
เกษตรกรรมขนาดใหญ่  หากชาวนาญ่ีปุ่นคุ้นเคยกับเกษตรกรรมขนาดเล็ก  ไม่คุ้นเคยกับเกษตรกรรมขนาด
ใหญ่  หลังจากอพยพเข้าไปแล้วสามารถท่ีจะเรียนรู้ในสถานท่ีจริงได้  ซ่ึงฝ่ายญ่ีปุ่นได้ปรึกษาหารือกับ
ข้าราชการประเทศสยามแล้วว่าให้ท าสัญญาทดลองการปลูกข้าว  โดยยกเว้นค่าเช่าท่ีดินและภาษีในช่วงปีแรก 
อีกท้ังหากเห็นว่าชาวนาของเราท่ีอพยพเข้าไปมีความสามารถ  ในการท าเกษตรกรรมขนาดใหญ่กใ็ห้อนุญาตให้
ท าการเพาะปลูกได้  โดยยกเว้นค่าเช่าท่ีดินและภาษีเป็นเวลา 2-3 ปีแรก 
                                                           
17 หน่วยวดัพ้ืนท่ี 100 Tan (段/反) = 62 ไร่  หรือ 1 Tan (段/反) =  991.7 ตารางเมตร    

อน่ึงเน่ืองจากมาตราชัง่ตวงวดัในเอกสารช้ินน้ีเม่ือถอดเสียงอ่านแลว้จะมีค าพอ้งเสียงอยู ่2 ค าคือ    1) Tan (段/反) ซ่ึงเป็น
มาตราวดัพ้ืนท่ี  2) Tan 担 ซ่ึงเป็นมาตราวดัปริมาณ / น ้ าหนกั   ดงันั้นเพ่ือไม่ใหเ้กิดความสบัสน Tan ท่ีเป็นมาตราวดัพ้ืนท่ีจะมีคนัจิ 
(段/反) ก ากบัอยูด่ว้ย 
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3. เร่ือง การสร้างโรงสีข้าวเพื่อจ าหน่ายข้าวทีผ่ลิตขึ้นจากชาวนาของเราทีอ่พยพเข้าไป 
ส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดคือวัตถุประสงค์ของการท างานต้องชัดเจน  เม่ือผู้ใช้แรงงานจ านวนมากอพยพจาก

ประเทศหน่ึงไปยงัประเทศอ่ืนเพ่ืออยู่อาศัยและประกอบอาชีพเป็นเวลานาน  จะต้องพิจารณาหาหนทางว่าจะมี
วิธีการท่ีจะพัฒนาอาชีพนั้น ๆ ให้มีรายได้เพ่ิมขึน้ได้อย่างไร  ชาวนาของเราท่ีจะอพยพไปยังประเทศสยามใน
ขณะนีมี้อาชีพท่ีท าได้คือปลูกข้าวเท่านั้น  แต่การปลูกข้าวนั้นใช้แรงงานมากแต่รายได้น้อย  หากปล่อยให้ผู้
อพยพท าไปตามก าลังความขยนัเท่านั้นกจ็ะไม่สามารถพัฒนารายได้และอาชีพได้  ดังนั้นการอพยพชาวญ่ีปุ่นท่ี
มีวตัถปุระสงค์ต้องการรายได้เพ่ิมมากขึน้  จ าเป็นต้องคิดหาวิธีท่ีจะช่วยส่งเสริมเร่ืองนีไ้ว้ล่วงหน้า นีคื้อเหตุผล
ท่ีข้าพเจ้าคิดว่าจ าเป็นท่ีจะต้องตั้งโรงสีข้าวท่ีท่าส่งสินค้าออกในบางกอกและจ าหน่ายข้าวของชาวนาอพยพ
ของเรา  ไม่ให้ชาวจีนหรือพ่อค้าส่งออกต่างประเทศเข้ามาเก่ียวข้อง ท้ังนีเ้พ่ือ  1) จ าหน่ายข้าวท่ีชาวนาอพยพ
ผลิตขึน้ได้ง่าย  2) วางรากฐานการค้าประเทศเราในประเทศสยาม 

รายได้ของชาวนาในประเทศสยามไม่เพ่ิมขึน้เลยแม้เวลาจะผ่านไปหลายปี (ชาวพืน้เมืองท่ียากจนมีอยู่
ท่ัวไป)  เม่ือพิจารณาท่ีมาของเร่ืองดังกล่าวจะสังเกตได้ว่า  นอกจากไม่มีการคิดวิธีช่วยส่งเสริมรายได้แล้ว  
ชาวนาประเทศสยามยังมีนิสัยเกียจคร้านมาแต่ดั้งเดิม  ไม่มีความคิดท่ีจะขยายงานของตนเพ่ือเพ่ิมรายได้แต่
อย่างใด  แต่มีความต้องการว่าอยากจะขายข้าวท่ีผลิตให้ได้ราคาแพงทุกปี  อย่างไรกต็ามเป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้าเม่ือ
ไม่มีการคิดวิธีส่งเสริมเร่ืองต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ราคาข้าวท่ีตนเองผลิตจึงขึน้อยู่กับพ่อค้าคนกลางหรือโรงสี
ข้าวของต่างชาติท่ีตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ตลอดมา  จึงดูเหมือนว่าพวกเขาบางคนเป็นแรงงานรับจ้างของโรงสีข้าว
ท้ัง ๆ ท่ีตนเป็นผู้ครองไร่นาท่ีแท้จริง 

การส่งข้าวเปลือกของประเทศสยามจากพืน้ท่ีด้านในเข้ามายังบางกอกมี 2 ช่วง ในเดือน 2 ถึงเดือน 5 
หรืออาจจะถึงเดือน 6 และเดือน 9 ถึงเดือน 10 ในช่วงเวลานั้นพ่อค้าคนกลางจะส่งเรือน า้หนัก 7-8 ตันไปรับซ้ือ
ข้าวเปลือกตามหมู่บ้านต่าง ๆ  จากนั้นจึงขนมาท่ีบางกอกแล้วขายให้โรงสีข้าวต่าง ๆ ดังนั้นชาวนาจึงไม่ทราบ
ราคาข้าวท่ีจะส่งออกเลย 

มีการแยกงานอย่างชัดเจนระหว่างชาวนาท่ีผลิตข้าวกับพ่อค้าท่ีสีข้าวส่งขายต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม 
การปล่อยราคาข้าวซ่ึงเป็นผลผลิตจากแรงงานของชาวนาให้กับพ่อค้าคนกลางหรือโรงสีข้าวโดยส้ินเชิง  อีกท้ัง
มอบสิทธิในสินค้าของตนให้กับพ่อค้าต่างชาตินั้นเป็นผลเสียเกินกว่าท่ีจะบรรยายได้  และเป็น ต้นเหตุท่ี
ร้ายแรงท าให้ชาวนาประเทศสยามไม่สามารถหนีจากความยากจนไปได้จนตลอดชีพ 

ด้วยเหตุนีห้ากต้องการส่งชาวนาญ่ีปุ่นอพยพไปยังประเทศสยามและให้ปลูกข้าว  1) ต้องศึกษาวิธีการ
จ าหน่ายข้าวและการสร้างโรงสีข้าวในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  2) จ าหน่ายข้าวในราคาท่ีเหมาะสมและเพ่ิมรายได้
ของชาวนา  3) วางรากฐานการค้าขายในประเทศนีแ้ละส่งเสริมการค้าระหว่างญ่ีปุ่นกับประเทศสยาม  ในเวลา
เดียวกันต้องวางแผนเร่ืองต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการอพยพ  น่ีคือเร่ืองจ าเป็นท่ีขาดไม่ได้ส าหรับการ
อพยพประชาชนไปยังประเทศสยาม  หากขาดเร่ืองท่ีจ าเป็นดังกล่าวมาแล้ว  การอพยพชาวญ่ีปุ่นท่ีจะเกิดขึน้
หลังจากนีก้็จะท าชาวให้ญ่ีปุ่นเป็นเหมือนชาวนาประเทศสยามท่ีไม่สามารถก าหนดอะไรได้เลย  ซ่ึงจะมีแต่
ข้อเสียไม่มีข้อดีแม้แต่น้อย 
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4. เร่ือง จ านวนประชากรที่จะอพยพไปยังประเทศสยามจ าเป็นต้องมีจ านวนมาก หากมีจ านวนน้อยจะไม่มี  

ประโยชน์ 
จากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นพืน้ท่ีท่ีจะให้ชาวนาญ่ีปุ่นปลูกข้าวต้องมีพืน้ท่ีกว้างขวาง   เพ่ือให้ชาวนา

ของเราลองปลูกในท่ีดินดังกล่าวนั้น 2-3 ปี  และหากพบว่าพืน้ท่ีนั้นเหมาะกับการปลูกข้าวแล้วกใ็ห้เพ่ิมจ านวน
ผู้อพยพทีละน้อย  และต้องพยายามให้ชาวนามีสิทธิในการก าหนดเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกับข้าวในประเทศสยามได้
ด้วยตัวเอง การพูดเช่นนีอ้าจมีผู้ไม่เห็นด้วยและดูเป็นเร่ืองท่ีใหญ่โตเกินไป  แต่เม่ือเราต้องการให้ชาวนาของเรา
อพยพไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในดินแดนอย่างประเทศสยาม โดยมีวัตถุประสงค์ให้ปลูกข้าวแล้ว หาก
ไม่ได้รับสิทธิในการส่งออกข้าวก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย  อีกท้ังหากต้องการให้โรงสีข้าวของญ่ีปุ่น
จ าหน่ายข้าวท่ีชาวนาของเราผลิตขึน้  ก็จะต้องผลิตข้าวให้มีจ านวนมากพอท่ีโรงสีข้าวจะสีได้ในเวลา 1 ปี  
ขอให้พิจารณาข้อเสนอต่อไปนีอ้ย่างถ่ีถ้วนด้วย 

1. หากไม่สร้างโรงสีข้าวของเรา  ในแต่ละปีต้องขายผลผลิตของชาวนาญ่ีปุ่นให้โรงสีข้าวของชาวจีน
หรือชาวยุโรปเหมือนกับชาวนาประเทศสยาม  เป็นการปิดหนทางและท าให้รายได้ของชาวนาญ่ีปุ่น
ต้องตกอยู่ในมือชาวต่างชาติ  การอพยพจะไม่ประสบผลส าเร็จ 

2. หากชาวนาญ่ีปุ่นท่ีอพยพไปมีจ านวนน้อยและข้าวท่ีผลิตมีปริมาณน้อย  ไม่จ าเป็นต้องสร้างโรงสีข้าว
ด้วยการลงทุนจ านวนมหาศาล  เพราะไม่คุ้มกับการลงทุน การสร้างโรงสีข้าวก็จะไม่ประสบ
ความส าเร็จ 

3. มีความชัดเจนแล้วว่า  หากไม่มีโรงสีข้าวการอพยพก็ไม่ส าเร็จ  และหากผู้อพยพมีจ านวนน้อย การ
สร้างโรงสีข้าวกไ็ม่ส าเร็จ  ดังนั้นการส่งผู้อพยพไปยังประเทศสยามจึงต้องมีจ านวนมากและต้องผลิต
ข้าวได้ในปริมาณมาก  อีกท้ังต้องสร้างโรงสีข้าวและต้องได้รับสิทธิจ าหน่ายข้าวด้วย  หากขาดปัจจัย
ใดปัจจัยหน่ึงตามท่ีกล่าวมาแล้วกไ็ม่ต้องด าเนินการอพยพไปยงัประเทศสยาม 
หลักการโดยท่ัวไปท่ีจะท าให้กิจการท่ีมีรายได้น้อยเกิดผลดีนั้น  จะต้องมีแรงงานจ านวนมากเพ่ือสร้าง

ผลผลิตให้ได้ปริมาณมาก  เกษตรกรรมในภูมิภาคเขตร้อน เช่น การปลูกข้าวจะให้รายได้น้อย  ดังนั้นจึงต้องมี
แรงงานในจ านวนหรือปริมาณท่ีมากจึงจะได้ผลดี  การปลูกกาแฟท่ีแหลมมลายูอาจจะมีการขาดทุนมากเป็น
บางคร้ัง แต่เม่ือก าไรกจ็ะมีก าไรอย่างมากเช่นกัน  ซ่ึงกิจการดังกล่าวไม่ได้ขึน้อยู่กับแรงงานจ านวนมากเป็น
หลัก  แต่ขึน้อยู่กับการซ้ือขาย  ดังนั้นอาจจะท าเป็นกิจการเลก็ ๆ  ลงทุนจ านวนน้อยกส็ามารถท าได้  ส่วนการ
ท านาปลูกข้าวเป็นกิจการท่ีมีสัดส่วนก าไรน้อยเสมอ  อีกท้ังราคากต็ า่ ไม่ค่อยมีการเปล่ียนแปลง ดังนั้นถ้าท า
เป็นกิจการเลก็ ๆ กจ็ะไม่สามารถประสบความส าเร็จ (สามารถใช้ได้เพียงแค่บริโภคภายในครอบครัวเท่านั้น) 
เม่ือมาสังเกตการปลูกของชาวนาประเทศสยามในชนบท พบว่าโดยท่ัวไปครอบครัวหน่ึงสามีภรรยาจะมีควาย 
1 ตัว ปลูกข้าวในท่ีดิน 20 ไร่  และได้ผลผลิตข้าว 7-8 เกวียนทุกปี  โดยน ามาใช้เป็นอาหารในบ้านตนเองและ
หากเหลือกจ็ะขาย  ประเทศสยามส่งออกข้าวเปลือกทุกปีประมาณ 6,396,300 Tan (担) 18 ท่ัวประเทศมีโรงสี

                                                           
18 หน่วยวดัปริมาณ/น ้ าหนกั 1 Tan (担) จะมีปริมาณ 60.478982 กิโลกรัม หรือประมาณ 60 กิโลกรัม 
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ข้าวขนาดใหญ่จ านวน 20 โรง ขนาดกลาง 10 โรง  รวมแล้ว 30 โรง  หากมีโรงสีข้าว 1 โรงจะสีข้าวเปลือกได้ 
233,210 Tanเศษ/ต่อปี  17,190 Tanเศษต่อเดือน  573   Tanเศษต่อวัน  หากค านวนว่า 1 Tan เท่ากับ 1 Hyou 
(俵)19 ซ่ึง 1 Hyou จะมีปริมาณ 4 To (斗)20 โรงสีข้าว 1 โรงจะต้องมีข้าวเปลือก 500-600 Hyou ต่อวัน คน
พืน้เมืองประเทศสยามผลิตข้าวได้ 7-8 เกวียน  ส่วนชาวนาญ่ีปุ่นสามารถผลิตได้ 2 เท่า  จึงเห็นว่าควรจะต้องส่ง
ชาวนาอพยพไปประเทศสยามอย่างน้อย 500-600 คน  จึงจะสามารถผลิตข้าวเปลือกให้กับโรงสีข้าว 1 โรง 

 
5. เร่ือง รัฐบาลจ าเป็นต้องให้ค าตักเตือนหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการอพยพ รวมทั้งรัฐบาลอาจจะต้องมี

ค่าใช้จ่ายด้วย 
การตั้งจุดประสงค์ท่ีจะส่งชาวนาของเราไปต่างประเทศและท างานท่ีมีรายได้น้อยเช่นการปลูกข้าวนั้น  

ข้าพเจ้าไม่ต้องการในตอนแรก  แต่เม่ือเดินทางมาถึงประเทศสยามและได้ทราบว่าอาชีพหลักของประชาชนประเทศนีคื้อ
การปลูกข้าว  และสินค้าส่งออกส่วนใหญ่คือข้าว จึงได้ส ารวจสภาพการปลูกข้าวและโรงสีข้าว อีกท้ังสภาพการ
ส่งออกของประเทศนีท้ าให้พบว่า  หากรัฐบาลของเราและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการอพยพดูแลปกป้องเป็นพิเศษ  
และตั้งจุดประสงค์ต่อไปอีกว่าให้ชาวญ่ีปุ่นได้สิทธิการส่งออกข้าวของประเทศสยามจึงจะได้ผลท่ีเหมาะสม  อน่ึง 
จะขออธิบายประเดน็ส าคัญเร่ือง “การดูแลปกป้องเป็นพิเศษ” คือ 

1. การป้องกันความปลอดภัยของผู้อพยพตลอดชีพ  บางคนมีความกังวลมากจึงประเมินสถานการณ์ของ
ประเทศสยามในปัจจุบันท่ีเกินจริงว่าตกอยู่ ในอันตราย  เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีติดต่อกับประเทศสยาม
ทางด้านทิศตะวันออกถูกยึดครองโดยประเทศฝร่ังเศส และด้านทิศตะวันตกถูกยึดครองโดยประเทศ
อังกฤษ  อย่างไรกต็ามจะยังไม่กล่าวถึงสถานการณ์ความเป็นเอกราชของประเทศสยามในท่ีนี ้  แต่เม่ือ
ดูวิธีการปกป้องประเทศนั้นจะเห็นว่ายังอ่อนหัดอยู่   หากเกิดความขัดแย้งกับต่างประเทศ  คงจะไม่
สามารถปกป้องประชาชนของตนเองได้อย่างท่ัวถึง ฉะนั้นแน่นอนว่าคงจะไม่สามารถปกป้องผู้อพยพ
ชาวญ่ีปุ่นของเราได้อย่างดีเช่นกัน  อีกท้ังไม่สามารถคาดได้ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายเกินความคาดหมาย 
(การยึดทรัพย์สินหรือกระท าการผิดกฎหมายต่าง ๆ) เกิดขึน้ตามมาหรือไม่  นอกจากนั้นตามท่ีทราบ
กันดีในกลุ่มชาวประเทศสยามว่า  ชาวญ่ีปุ่นท าให้เกิดเหตุการณ์ท่ีชาวประเทศสยามในประวัติศาสตร์ไม่
พอใจมาก่อน (ในสมัยอยุธยามีทหารชาวญ่ีปุ่นรับราชการ 200 หรือ 600 คน) ดังนั้นหากต้องส่งผู้ ใช้
แรงงานไปยังประเทศสยามในขณะท่ีสถานการณ์กับต่างประเทศยังไม่สงบเช่นปัจจุบันนี้  รัฐบาล
ญ่ีปุ่นจ าเป็นต้องปกป้องระมดัระวงัความปลอดภัยผู้อพยพของเราเป็นพิเศษ 

2. การดูแลให้ความสะดวกสบายด้านสุขอนามัยของผู้ อพยพ  รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ าเป็นต้องออกค่าใช้จ่ายจ านวนหน่ึงตั้งแต่แรก  ในประเทศสยามไม่มีความสะดวกสบายทางด้าน
สุขอนามัยท่ีพ่ีงพาได้เลย  นอกจากผู้อพยพของเราจะสร้างขึน้ด้วยตนเอง  สถานท่ีท่ีชาวนาของเราจะ

                                                           
19 หน่วยวดัปริมาณ/น ้ าหนกั 1 Hyou (俵) จะมีปริมาณ 60 กิโลกรัม (มาตรก าหนดข้ึนใหม่ในสมยัเมจิ) 
20 หน่วยวดัปริมาณ/น ้ าหนกั 1 To (斗) จะมีปริมาณ 18.039 ลิตร (มาตรก าหนดข้ึนใหม่ในสมยัเมจิ) 
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อพยพเข้าไปนั้นยังไม่ได้รับการบุกเบิก เป็นสถานท่ีท่ียังไม่เคยมีคนอยู่มาก่อน เป็นทุ่ง เป็นแอ่งน า้ และ
เป็นท่ีอาศัยของโขลงช้าง (ข้าพเจ้าได้เห็นโขลงช้างด้วยตาของตัวเอง) จึงจ าเป็นต้องหาแหล่งน า้ด่ืม  
สร้างบ้านเรือนและก าจัดสัตว์ร้ายเป็นอันดับแรก ไม่มีถนนจึงจ าเป็นต้องเตรียมเรือกลไฟขนาดเลก็สัก 
2-3 ล า เรือใบขนาดเลก็ 6-7 ล า และเกวียนสัก 14-15 เล่ม ตั้งแต่แรก ส่วนพืน้ดินบริเวณนั้น  มีแต่หญ้า
คล้ายกับพืชประเภทหวายเท่านั้น  การก่อสร้างบ้านเรือนเพ่ือความสะดวกสบายแก่ผู้อพยพเท่าท่ีท าได้
จะต้องเอาไม้มาจากภูเขาซ่ึงอยู่ด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือซ่ึงมีระยะทางไกลออกไป 30-40 Ri เท่านั้น 

3. การให้ความส าคัญกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีผู้อพยพต้องการ เราต้องคิดไว้ก่อนว่าในประเทศสยามจะไม่
สามารถหาซ้ือส่ิงของต่าง ๆ ท่ีผู้ อพยพจะต้องใช้ เช่น เคร่ืองมือการเกษตร และของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัต่าง ๆ ได้  จึงจ าเป็นต้องเตรียมของให้พร้อมไม่ให้มีอะไรขาดตกบกพร่อง (ยกเว้นควาย 
เรือ และรถ)  เพราะวิธีการด ารงชีวิตของ 2 ประเทศ มีข้อต่างกันอย่างส้ินเชิง อีกท้ังข้าพเจ้าคิดว่าหากผู้
อพยพของเรามีมากกว่า 300 คน  เดินทางไปท่ีประเทศสยามพร้อมกันทีเดียวอาจส่งผลต่อราคาสินค้า
ในตลาดกเ็ป็นได้  ฉะนั้นต้ังแต่แรกเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบการอพยพ จึงต้องระวงัเก่ียวกับเร่ืองนีใ้ห้มาก 
 
สรุปส าหรับเร่ืองนี ้ เราต้องค านึงถึงการดูแลความปลอดภัย อีกท้ังต้องมีค่าใช้จ่ายในช่วงแรกส าหรับ

การอพยพผู้ใช้แรงงาน 
 
จากความคิดท่ีเสนอมาท้ังหมดในข้างต้นแล้วนั้น  สามารถสรุปได้ว่า 

1. วัตถุประสงค์ในการอพยพผู้ใช้แรงงานท่ีประเทศสยามเพ่ือให้ปลูกข้าวเท่านั้น  หากจ านวนแรงงานท่ี
อพยพไปมีไม่มากจะไม่ได้ประโยชน์แต่อย่างใด 

2. การปลูกข้าวมีความเส่ียงในการขาดทุนไม่มาก  แต่ในเวลาเดียวกันก าไรท่ีจะได้กมี็จ ากัด เพราะฉะนั้น
เราต้องตั้งจุดมุ่งหมายต่อไปว่า  ผู้อพยพจะต้องได้สิทธิในการส่งออกข้าว ไม่เช่นนั้นแล้วกจ็ะไม่สามารถ
สร้างก าไรได้ตลอดไป 

3. หากข้าวซ่ึงผู้อพยพผลิตขึน้ไม่ได้ขายโดยคนญ่ีปุ่นแล้วก็จะไม่สามารถสร้างก าไรได้  จึงจ าเป็นต้อง
สร้างโรงสีข้าวในท าเลท่ีเหมาะสมและด าเนินการให้ได้ หากไม่ตั้งวตัถปุระสงค์และด าเนินการตามส่ิง
ท่ีกล่าวมาแล้ว 3 ข้อนั้น การอพยพไปประเทศสยามกจ็ะไม่ประสบผลส าเร็จและไม่ได้ประโยชน์แต่
อย่างใดเลย 

 
ค าถาม  ข้าราชการและประชากรของประเทศสยามมีความรู้สึกต่อผู้อพยพประเทศเราอย่างไร 

ตอบ ข้าราชการกระทรวงต่าง ๆ ของประเทศสยามตั้งความหวังอยากให้ชาวนาท่ีจะปลูกข้าวของเรา
อพยพเข้าไปโดยมีข้อตกลงกันอย่างแน่นอน ส่วนชาวพืน้เมืองท่ัวไปดูเหมือนว่าไม่รู้เร่ืองนีแ้ละไม่เก่ียวข้องกับ
เร่ืองนีแ้ต่อย่างใด  ส่วนชาวต่างชาติท่ีเข้ามาอาศัยในประเทศสยามได้เฝ้าคอยสังเกตสถานการณ์อยู่  
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เหตุผล 
1. เหตุผลท่ีเสนาบดีและข้าราชการต่าง  ๆ  ของประเทศสยามต้องการให้ชาวนาของเราอพยพเข้าไป เพราะ

ต้องการให้บุกเบิกท่ีดินเพ่ือสร้างพืน้ท่ีนาให้ดีและขยายการค้ากับประเทศต่าง ๆ  โดยเพ่ิมปริมาณการส่งออกของข้าว 
ข้าพเจ้าคาดว่าจุดประสงค์ของเสนาบดีและข้าราชการต่าง ๆ ต้องการผู้อพยพชาวญ่ีปุ่น  เพราะการค้าท่ี

ส าคัญของประเทศสยามกับต่างประเทศคือการค้าข้าว  แต่ในปัจจุบันคนท่ีปลูกข้าวนั้นมีแค่ชาวพืน้เมืองและ
ชาวจีนจ านวนไม่มาก  ชาวพืน้เมืองกเ็กียจคร้านและไม่มีแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาอะไรเท่าใดนัก  เพราะพืน้ท่ีท่ีจะ
ปลูกข้าวนั้นมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติและมีสภาพอากาศท่ีน่าพอใจ ผลผลิตท่ีได้สามารถเลี้ยงชีพและ
ครอบครัวตนเองได้ตลอดปี ส่วนชาวจีนท าเกษตรกรรมแต่ก็พยายามท างานหารายได้ตลอดเวลา และถ้าพบ
หนทางอ่ืนท่ีสร้างรายได้ได้กจ็ะเลิกท าการเกษตรไปท าส่ิงอ่ืนแทน จึงท าให้การปลูกข้าวไม่มีการพัฒนาตามท่ี
เสนาบดีและข้าราชการประเทศสยามต้องการให้เกิดขึน้  หากให้ชาวนาญ่ีปุ่นอพยพเข้ามาและปลูกข้าวใน
ดินแดนของเขา  มีผลคือ  1) ท าให้ทุ่งท่ีไร้ประโยชน์กลายเป็นพืน้ดินท่ีสวยงามและอุดมสมบูรณ์  2) เพ่ิม
ปริมาณการส่งออกข้าวและกระตุ้นการค้ากับประเทศต่าง ๆ  อีกท้ังประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีเพ่ิงพัฒนาเม่ือ
ไม่นานมานี ้จึงต้องสร้างความสัมพันธ์ท่ีมั่นคงกับประเทศญ่ีปุ่นอยู่แล้ว (ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศไม่ใหญ่
มากแต่ประชาชนก็ยึดถือความถูกต้อง  และไม่ได้ขึน้อยู่กับอ านาจประเทศในยุโรป) อีกท้ังชาวนามีความ
ช านาญในการปลูกข้าวมากท่ีสุด จึงเห็นด้วยกับการอพยพชาวญ่ีปุ่น และเม่ือผู้อพยพเข้ามาอาศัยแล้ว  กจ็ะต้อง
ปกป้องและต้องช่วยเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศของประเทศสยาม
กล่าวว่า ประเทศญ่ีปุ่นเป็นชาติพันธ์ุเดียวกันกับประเทศสยาม แม้ว่ายังมีสัมพันธไมตรีกันไม่มากนัก  แต่
ประชาชนของประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความต้องการอพยพเข้ามาในประเทศเรา  เราต้องช่วยให้ประสบความส าเร็จ
ด้วยการอ านวยความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ แน่นอน  หากมีท่ีดินท่ีดีเหมาะสมกับผู้อพยพจากประเทศท่าน  
เราจะตระเวนหาพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมให้แม้ว่าใกล้หรือไกลกต็าม  และจะส่ังให้ข้าราชการในพืน้ท่ีนั้นช่วยเหลือ
ไม่ให้มีอะไรขาดตกบกพร่อง ส่วนข้าราชการในภูมิภาคกล่าวว่าเร่ืองการอพยพชาวญ่ีปุ่นนั้นเป็นส่ิงท่ีต้องการ
ท่ีสุด โดยแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับภูมิภาคท่ีจะอพยพชาวญ่ีปุ่นเข้าไปว่า พืน้ท่ีดังกล่าวเป็นทุ่งท่ีอุดมสมบูรณ์
ระหว่างแม่น า้เจ้าพระยากับแม่น า้บางปะกง จะมีความสะดวกส าหรับผู้อพยพอย่างมาก เพราะการเดินทางจาก
บางกอกไปจะใกล้มาก  จึงขอให้ไปดูสถานท่ีดังกล่าวก่อน  ส่วนสถานท่ีอ่ืน ๆ ในต่างจังหวดัให้ขึน้อยู่กับความ
ต้องการของท่าน ผู้ ว่าเกาะสีชังได้พูดว่า การซ้ือท่ีดินท่ีไม่รู้รายละเอียดด้วยเงินก้อนใหญ่จะเป็นการเส่ียง  จึง
เสนอว่าควรส่งชาวนาญ่ีปุ่นมาท่ีแปดร้ิวซ่ึงเป็นท่ีดินของเขาและให้ลองท านาดูประมาณ 1 ปี  ข้าพเจ้าจึงตอบว่า
ถ้าส่งชาวนาญ่ีปุ่นมาท างานตามท่ีพูดมากค็วรจะได้ควาย 2 ตัว  และเคร่ืองมือการเกษตรทุกอย่าง  จากนั้นให้
ค่าจ้างไร่ละ 1 ดอลล่าร์ 5 เซนต์ส าหรับการปลูกข้าว และ 1 ดอลล่าร์ 80 เซนต์ ส าหรับการเก่ียวข้าวเพราะ
ชาวนาประเทศสยามท่ีมีฝีมือในการปลูกข้าวสามารถปลูกข้าวได้ 80 ไร่ต่อปี 

หากพิจารณาความคิดเห็นดังกล่าวสามารถสรุปได้ว่าข้าราชการประเทศสยามมีท่าทีเห็นด้วย รวมท้ังมี
ความหวงัไม่มากกน้็อยกับการอพยพชาวญ่ีปุ่น อันท่ีจริงแล้วไม่น่าจะคัดค้านการอพยพชาวญ่ีปุ่นท่ีมาปลูกข้าว 
ข้าพเจ้าคิดว่าหากมีข้อคัดค้านกลุ่มแรกท่ีน่าจะถกูคัดค้านคือชาวพม่า (ชาวพม่ามีพืน้ท่ีปลูกข้าวอยู่ ท่ีปทุมธานีซ่ึง 
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จะกล่าวต่อไป) 
2. ข้าราชการเห็นด้วย  ส่วนชาวบ้านท่ัวไปไม่เก่ียวข้องอะไรท้ังส้ิน  อย่างไรกต็าม  ท้ังข้าราชการและ

ชาวบ้านท่ัวไปไม่ค่อยใส่ใจกับผลได้ผลเสียในการอพยพชาวญ่ีปุ่น อาจจะเป็นเพราะท้ัง 2 กลุ่มไม่มีส่วนในการ
พิจารณาเร่ืองของประเทศว่าการอพยพชาวนาญ่ีปุ่นเข้ามานั้นดีหรือไม่ 

3. ชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสยามติดตามผลของเร่ืองนี ้
ท่ีผ่านมาในประเทศสยามมีเหตุการณ์เก่ียวข้องกับต่างประเทศเกิดขึน้บ่อยคร้ัง  ถูกบังคับแบ่งอาณาเขต

หรือเขตแดน  ซ่ึงความวุ่นวายในลักษณะนี้ยังไม่จบลงอย่างแท้จริง ทุกวันนี้ความเจ็บปวดนั้นยังคงอยู่  ใน
สถานการณ์เช่นนีเ้ม่ือมีความพยายามท่ีจะอพยพชาวญ่ีปุ่นมาอย่างกะทันหันน่าจะท าให้ชาวต่างชาติสงสัย  แม้ว่า
ประเทศสยามจะมีสภาพภูมิประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์  แต่เม่ือมองจากชาวญ่ีปุ่นกจ็ะเป็นสถานท่ีอยู่ในเขตร้อน
และอบอ้าว  ประเทศสยามมีข้าวเป็นสินค้าส่งออกรายใหญ่  แต่ว่าข้าพเจ้าไม่คิดว่าการปลูกข้าวจะเป็นผลผลิต
ท่ีให้รายได้มากนัก 

อย่างไรก็ตาม  มีเร่ืองท่ีข้าพเจ้าได้ยินมาระหว่างเย่ียมเยือนประเทศสยามว่า มีการพูดกันในกลุ่มของ
ชาวต่างชาติถึงเร่ืองกงสุลญ่ีปุ่นประจ าสิงคโปร์ [หมายถึง Saito Miki - ผูแ้ปล] ต้องการส ารวจสภาพความ
เป็นอยู่ของชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสยาม  จึงเดินทางมายังประเทศสยามและพยายามติดต่อกับบุคคล
ช้ันสูง ในขณะเดียวกันข้าราชการของประเทศสยามท่ีได้ทราบว่ากงสุลท่านนีเ้คยไปส ารวจคาบสมุทรมลายู
เพ่ือหาพืน้ท่ีให้ชาวญ่ีปุ่นอพยพไป  จึงพยายามอธิบายเร่ืองต่าง ๆ ให้กับกงสุลท่านนีเ้พ่ือแนะน าให้ชาวนาญ่ีปุ่น
อพยพเข้ามาในประเทศสยาม  กงสุลญ่ีปุ่นท่านนีจ้ะเห็นด้วยกับเร่ืองนีแ้ละจะรายงานไปยังรัฐบาลว่าสามารถ
ให้ชาวนาญ่ีปุ่นอพยพไปเพ่ือท านาหรือไม่  และการอพยพโดยตั้งจุดประสงค์คือการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว
นั้นผลจะเป็นอย่างไร  ข่าวลือเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นปกติในกลุ่มของผู้ สังเกตการณ์ท่ีอาศัยอยู่ รวมกันในเขต
ชาวต่างชาติท่ีไม่กว้างมาก  จึงไม่ต้องให้ความสนใจมากนัก  แต่ท่ีควรสนใจคือสถานท่ีน่าอึดอัดในเขตร้อนนี ้
การอพยพแรงงานชาวญ่ีปุ่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว สุดท้ายแล้วผลจะเป็นอย่างไร ซ่ึงผู้
สังเกตการณ์ชาวต่างชาติกพ็ูดเช่นกันว่า  ชาวญ่ีปุ่นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนท่ีจะลงมือด าเนินการ เราจึง
ต้องไม่ลืมว่าหากด าเนินการอย่างไม่รอบคอบ  และการด าเนินการล้มเหลวไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์แล้ว  ผู้อพยพ
ของเราก็จะได้รับความทุกข์ทรมาน และผู้ ด าเนินการอพยพก็จะได้รับความเสียหายอย่างไม่ต้องสงสัย  
ชาวต่างชาติเองกจ็ะเยาะเย้ยไปอีกนานและเสียช่ือเสียงอย่างมาก 

อันท่ีจริงแล้วพ่ีน้องของเรามีข้อเสียคือ  ชอบท าตามคนอ่ืนไปก่อนโดยไม่มีการพิจารณาให้รอบคอบ  
ถ้าจะต้องไปสถานท่ีท่ีไม่เคยรู้จักและมีอันตรายแต่มีคนจ านวนมากเดินทางไป  พ่ีน้องเราก็จะเดินทางไปโดย
ไม่คิดว่าจะเสียเวลาและไม่มีประโยชน์  และหากมีการลงทุนต่างประเทศเขากจ็ะหลับหูหลับตาลงทุนเพ่ือก าไร
ท่ีอาจจะไม่ได้จริง  ไม่ค านวณก าไรและการขาดทุนอย่างแท้จริง  อันท่ีจริงการอพยพในประเทศกับการอพยพ
ไปต่างประเทศโดยพืน้ฐานนั้นมีความแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง  การพัฒนาฮอกไกโดกับการบุกเบิกพืน้ท่ีเพ่ือท าไร่
ท านาท่ีประเทศสยามนั้น  ผลลัพธ์ออกมาย่อมไม่เหมือนกัน จึงต้องพิจารณาให้ดี 
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เร่ืองท่ีกล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นค าตอบอย่างละเอียดต่อข้อสงสัยท่ีว่าประเทศสยามมีความเหมาะสม
ส าหรับการอพยพชาวญ่ีปุ่นหรือไม่  ถ้าหากตั้งจุดประสงค์ (การปลูกข้าวจึงเป็นจุดประสงค์หลัก ไม่มีอาชีพอ่ืน
ท่ีเหมาะสม) และวางแผนอย่างไว้รอบคอบ (หากจุดประสงค์คือการปลูกข้าวกน่็าจะวางแผนให้ผู้อพยพได้รับ
สิทธิการส่งออกข้าวบางส่วนในภายหลัง) หลังจากนั้นจึงลงมือด าเนินการ  ประเทศสยามนีก้็จะเป็นสถานท่ี
หน่ึงส าหรับการอพยพชาวนาญ่ีปุ่นออกไป  นอกจากนี้ ได้อธิบายแล้วว่ายังมีปัญหาเร่ืองความรู้สึกของ
ข้าราชการและประชาชนชาวประเทศสยามเก่ียวกับการอพยพชาวญ่ีปุ่น  ข้าราชการนั้นหวังท่ีจะให้ชาวญ่ีปุ่นอพยพ
เข้ามา  ส่วนชาวพืน้เมืองนั้นไม่ปฏิเสธ  แต่ไม่ได้เห็นด้วย  อาจพูดได้ว่ายังมีความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกันหมดทุก
คน  ส าหรับชาวต่างชาติผู้อาศัยก็คอยสังเกตการณ์ว่าผลท่ีออกมานั้นจะเป็นอย่างไร ต่อจากนีจ้ะกล่าวถึงความ
ยากล าบากท่ีจะเกิดขึน้ระหว่างผู้อพยพไปประเทศสยามว่าเป็นอย่างไรบ้าง 

4. สถานท่ีเป้าหมายส าหรับการปลูกข้าวเป็น “ท่ีราบลุ่มแม่น า้” ท้ังนั้น ไม่มีเนินเขาและป่า จึงโดน
แสงแดดตลอดเวลา ผู้อพยพจะต้องล าบากอย่างแน่นอน 

อันท่ีจริง “ท่ีราบลุ่มแม่น า้” นั้นเป็นพืน้ท่ีเหมาะแก่การปลูกข้าวท่ีสุด  หากมีเนินดินหรือป่าจะต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการจะเปิดพื้นท่ีเพ่ือท าไร่ท านา  อย่างไรก็ตามจากท่ีมองเห็นพื้นท่ีราบลุ่มแม่น ้า
เจ้าพระยาเป็นพืน้ท่ีท่ียังไม่ได้รับการบุกเบิกท้ังส้ิน  เตม็ไปด้วยต้นกกและต้นไผ่  นอกจากพืชท้ัง 2 ชนิดแล้วก็
ไม่มีอะไรเลย  และบริเวณดังกล่าวยังมีช้างป่าอาศัยอยู่และเดินไปตามท่ีต่าง ๆ (ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีอันตราย) ฉะนั้น
ถ้าผู้อพยพของเราจะตั้งถ่ินฐานอยู่  “ท่ีราบลุ่มแม่น า้”  และปลูกต้นไม้รอบบ้าน กต้็องรอเป็นเวลา 3 ปีเพ่ือให้
ต้นไม้โต  ระหว่างท่ีรอนั้นคงพบกับความทุกข์ยากท่ีไม่อาจจะบรรยายได้  ช่วงท่ีร้อนท่ีสุดคือ เดือน 3  เดือน 4
และเดือน 5  ความร้อนท่ีคาดได้คืออยู่ ท่ีประมาณ 100 องศาฟาเรนไฮน์ 

5. ไม่มีไม้ท่ีจะใช้สร้างบ้าน อีกท้ังไม่ควรด่ืมน า้จากธรรมชาติ  เว้นแต่จะต้องขดุบ่อน า้ใหม่ 
แน่นอนว่าไม่มีไม้ส าหรับสร้างบ้านรวมท้ังไม่มีไม้ส าหรับท าฟืน ป่าไม้และภูเขาอยู่ ทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือห่างออกไปประมาณ 30-40 Ri ส าหรับน า้ด่ืมถ้าหากขุดบ่อกจ็ะได้น า้สะอาด  เพราะมีการ
ตรวจน า้ในคลองปทุมธานีแล้ว อย่างไรกต็าม เม่ือผู้อพยพไปถึงช่วงแรกจ าเป็นต้องมีน า้เกบ็ไว้เป็นปริมาณมาก  
ต้องไม่ให้ใช้น า้จากธรรมชาติ 

6. ไม่มีการขนส่งและการส่ือสาร 
ปกติชนบทของประเทศสยามจะไม่มีถนนและไม่มีถนนส าหรับเดินทางไปทุ่งนาต้องไปทางน ้า 

เพราะฉะนั้นถ้าหากต้องการอพยพคนไปยังสถานท่ีแบบนั้น  ก่อนอ่ืนต้องเตรียม วัว ม้า รถ เรือ อย่าคิดว่าจะ
เป็นสถานท่ีท่ีสะดวกเหมือนชนบทของญ่ีปุ่น 

7. อาหารต้องจัดซ้ือจากบางกอกซ่ึงอยู่ห่างจากสถานท่ีท่ีจะอพยพคนไปอย่างใกล้ท่ีสุด ประมาณ 14-15 
Ri หรือไกลท่ีสุด 30 Ri ไม่มีวิธีอ่ืนท่ีจะสามารถหาซ้ือได้นอกจากวิธีนี้เท่านั้น ไม่เพียงแต่ผู้อพยพเท่านั้น  
ผู้ด าเนินการกต้็องจัดเตรียมเสบียงอาหารไว้ตั้งแต่แรกเพ่ือให้เพียงพอส าหรับเลีย้งผู้คนจ านวนมากในเวลาหน่ึงปี  
ซ่ึงเร่ืองดังกล่าวไม่ใด้เป็นเร่ืองท่ีง่ายดายเลยแม้แต่น้อย 
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ต่อไปเป็นรายการเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ีจ าเป็นของผู้อพยพ  เม่ือมาถึงบางกอกข้าพเจ้าได้สอบถามราคา
ส่ิงของในท้องตลาดและได้จดบันทึกไว้  เพ่ือใช้อ้างอิงส าหรับผู้ ท่ีจะประกอบการต่อไป 

 

1. บ้านขนาดเลก็แบบเรียบง่าย  ซ่ึงเป็นท่ีอาศัยของผู้
อพยพ ขนาดกว้าง 4 Ken (間)21 ยาว 3 Ken  

50 -70 บาท22 (1 บาท = 60 Sen (銭) ของญ่ีปุ่น) 

2. เรือไอน า้ ความยาว 30 ฟุต กว้าง 5 ฟุตคร่ึง 2,400-4,000 บาท 
3. เรือธรรมดาท่ีมีหลังคา พบในแม่น า้ท่ีบางกอก 60-200 บาท 
4. ควายเกรดธรรมดา 1 ตัว 30 บาท  
5. ควายช้ันดี 60 บาท 
6. ค่าแรงธรรมดาต่อวนั 32-40 อัฐ (1 อัฐ = 1 เซนต์) 
7. ค่าแรงธรรมดาต่อเดือน 10-16 บาท 
8. ไม้ฟืน 1,000 ท่อน 15-20 บาท 
9. ถ่านไม้ 1 Tan  1 บาท 32 อัฐ-2 บาท 
10. ถ่านหินของญ่ีปุ่น 1 ตัน  9-10 ดอลล่าร์ 
11. ข้าวสารคุณภาพดีท่ีสุด 1 ถงั23 (20 ทะนาน) 1 บาท-1 บาท 8 อัฐ 
12. เนือ้ววั 1 ปอนด์24  78 อัฐ 
13. เนือ้ไก่ 1 ตัว ประมาณ 40 อัฐ 
14. แป้งสาลี 1 Tan  7 บาท-7 บาท 20 อัฐ 
15. เนือ้หม ู3 Kin คร่ึง (斤)25 1 บาท 
16. ปลาเคม็ 1 Tan  3 บาทขึน้ไป 
17. มนั 1 Tan  1 บาท 8 อัฐ ขึน้ไป 
18. ประเภทแตง 1 Tan  1 บาท ขึน้ไป 
19. เนือ้ปลาสด 1 Tan  4 บาท ขึน้ไป 
20. น า้มนั 1 ป๊ีบ 3 บาท ขึน้ไป 
 
 
 

                                                           
21 1 Ken (間) ) = ประมาณ 1.8 เมตร 
22 ในตน้ฉบบัใชค้  าวา่ テコル(Tekoru) 
23 ตน้ฉบบัใชค้  าวา่ タン จึงน่าจะหมายถึง “ถงั” หน่วยวดัปริมาณของสยาม 
24 1 ปอนด ์(Pound) = ประมาณ 0.45 กิโลกรัม 
25 1 Kin (斤) = 600 กรัม 
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บทที ่2  สถานที่ทีค่วรให้เกษตรกรญีปุ่่นอพยพไป 
สาระโดยสรุป 
เน้ือหาในส่วนน้ียงัคงกล่าวถึงผืนดินท่ีอุดมสมบูรณ์ของประเทศสยาม  และไดอ้ธิบายถึงโครงการขุด

คลองเพื่อการเกษตรของโครงการรังสิตบริเวณชลประทานปทุมธานี  โดยให้รายละเอียดเก่ียวกบัสภาพของ
พื้นท่ี ขั้นตอน และวิธีการด าเนินการของบริษทัขุดคลองแลคูนาสยาม  และมีขอ้สรุปในตอนทา้ยว่าพื้นท่ีท่ี
เหมาะส าหรับการอพยพชาวญ่ีปุ่นมาเพื่อปลูกขา้วมากท่ีสุดคือ พื้นท่ีปทุมธานี 

นอกจากน้ี  สาระในรายงานยงัสะทอ้นให้เห็นวา่ญ่ีปุ่นมีความตอ้งการท่ีจะท าสนธิสัญญาทางไมตรีกบั
ประเทศสยามเหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ26  เพื่อให้มีสิทธิในการใช้ท่ีดิน โดยรายงานเสนอว่าญ่ีปุ่นจะต้อง
ด าเนินการจดัซ้ือท่ีดินในพื้นท่ีปทุมธานีเป็นอนัดบัแรก 
 

บทที ่2  สถานที่ทีค่วรให้เกษตรกรญีปุ่่นอพยพไป 

แผนทีส่ถานที่ทีค่วรบุกเบิกเพือ่ท าเกษตรกรรม 
จากสนธิสัญญาไมตรีและการค้าท่ีประเทศสยามได้ลงนามกับประเทศต่าง ๆ  ชาวต่างชาติท่ีเข้ามาใน

ประเทศสยามสามารถถือครองท่ีดิน สร้างบ้านและอาศัยอยู่อย่างถาวรได้เฉพาะในเขตท่ีก าหนดไว้ ส าหรับ
ญ่ีปุ่นกับประเทศสยามนั้นจนถึงขณะนีย้ังไม่ได้ท าสนธิสัญญาไมตรีและการค้า  ฉะนั้นจึงไม่สามารถคาดเดา
ได้ว่าเม่ือชาวญ่ีปุ่นอพยพเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างไร  แต่ถ้าผู้อพยพของเรามีความต้องการ ท่ีจะถือครองท่ีดินก็
จะต้องก าหนดแผนให้สามารถครองท่ีดินได้ประมาณหน่ึง  เพ่ือจะได้ไม่ผิดหวังมากในวันหน้า (ส าหรับผู้ ท่ีมี
จุดประสงค์พิเศษจะท ากิจการในท่ีห่างไกล  เช่นการท าเหมืองแร่  บางทีอาจจะต้องขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษ
ต่างหาก) อย่างไรกต็าม เม่ือพิจารณาภูมิประเทศและความอุดมสมบูรณ์ของดินในประเทศสยามแล้ว ท่ีดินผืน
กว้างใหญ่นี้มีความเหมาะสมมากท่ีสุด หากการปลูกข้าวเป็นจุดประสงค์ของการอพยพ ช่วงเวลานี้จึงเป็น
โอกาสดีท่ีจะให้ชาวนาญ่ีปุ่นอพยพมา 

พืน้ท่ีท่ีรัฐบาลประเทศสยามอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยนั้นกว้างขวางมาก และสามารถพูดได้
ว่าเป็นบริเวณท่ีอุดมสมบูรณ์และสะดวกมากท่ีสุดคืออยู่ในพืน้ท่ีของบางกอก  แต่ต้องอยู่ภายในอาณาเขตท่ี
สามารถเดินทางได้ด้วยเรือขนาดเลก็ภายในเวลา 24 ช่ัวโมงจากใจกลางบางกอกไป  ถ้าเทียบเป็นระยะทาง  เรือ
ขนาดเลก็สามารถเดินทางได้ 2 Riคร่ึง-3 Ri ดังนั้นการเดินทางในเวลา 24 ช่ัวโมงจึงมีระยะทางประมาณ 70-80 
Ri จึงกล่าวได้อย่างกว้าง ๆ ว่าพืน้ท่ีท่ีรัฐบาลประเทศสยามอนุญาตให้ต่างชาติอาศัยอยู่นั้นอยู่ภายในอาณาเขต 

                                                           
26 ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 ท่ีกงสุล Saito เดินทางเขา้มาส ารวจสยามและส่งรายงานฉบบัน้ีไปยงักระทรวงต่างประเทศญ่ีปุ่น  มีประเท ศท่ีท า
สนธิสญัญาทางไมตรีกบัสยามและไดรั้บสิทธิท าการคา้โดยเสรี  สิทธิสภาพนอกอาณาเขต  และสามารถถือครองท่ีดินไดป้ระกอบดว้ย
ประเทศต่าง ๆ  ตามล าดบัดงัน้ิ คือ องักฤษ ค.ศ. 1855/พ.ศ. 2398, สหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1856/พ.ศ.2499, ฝร่ังเศส ค.ศ. 1856/พ.ศ. 2437, นอร์เวย ์
ค.ศ. 1858/พ.ศ. 2401, โปรตุเกส ค.ศ. 1858/พ.ศ. 2401, เดนมาร์ก ค.ศ. 1858/พ.ศ. 2401, เบลเยียม ค.ศ. 1858/พ.ศ.2401, อิตาลี ค.ศ. 1858/พ.ศ. 
2401, โปรตุเกส ค.ศ. 1858/พ.ศ. 2401, ออสเตรีย-ฮงัการี ค.ศ. 1859 /พ.ศ. 2402, แฮนซีแอติกรีปับลิก ค.ศ. 1860/พ.ศ. 2403, เนเธอร์แลนด์ 
ค.ศ. 1860/พ.ศ. 2403, ปรัสเซีย ค.ศ. 1861/พ.ศ. 2404 



62 

100 Ri จากใจกลางบางกอก (ท้ังนีใ้นสนธิสัญญาของประเทศต่าง ๆ มีการระบุพืน้ท่ีท่ีชาวต่างชาติสามารถอาศัย
อยู่ได้อย่างชัดเจน  ซ่ึงจะแสดงต่อไปภายหลัง) พื้นท่ีท่ีกล่าวมานีอ้ยู่ในบริเวณตอนปลายแม่น า้เจ้าพระยาซ่ึงเป็น
พื้นท่ีเหมาะกับการปลูกข้าวของประเทศสยามเป็นอันดับหน่ึงด้วย  อย่างไรก็ตาม บริเวณดังกล่าวยังมี
ประชากรไม่มากนัก  การท่ีชาวพืน้เมืองมีความเกียจคร้านท าให้พืน้ท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีกว้างใหญ่ไพศาลรอบเมือง
หลวงยังถูกปล่อยทิ้งไว้เป็นพืน้ท่ีรกร้าง  มีชาวสยามท่ีมีความคิดเหมือนกันรวมตัวและรวมทรัพย์สินเพ่ือขอซ้ือ
พืน้ท่ีรกร้างดังกล่าวจากรัฐบาลและขุดคลองเพ่ือท าการเกษตร  จากนั้นจึงขายท่ีดินนั้นให้กับผู้ ท่ีต้องการปลูก
ข้าว ซ่ึงเรียกว่าพืน้ท่ีชลประทานปทุมธานี [หมายถึงพืน้ท่ีพัฒนาท่ีดินในโครงการรังสิตของบริษัทขุดคลองแลคู
นาสยาม - ผู้แปล] เป็นพืน้ท่ีท่ีไม่เคยท าการเพาะปลูกมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี  ปัจจุบันเป็นท่ีอยู่อาศัยของช้าง
ป่า  หลังจากขุดคลองแล้วชาวพืน้เมืองได้ซ้ือพืน้ท่ีและปลูกข้าวเพ่ิมขึน้ในแต่ละปี  เม่ือข้าพเจ้าไปส ารวจพืน้ท่ี
ทางด้านใต้  ส่วนใหญ่บริเวณดังกล่าวมีชาวพืน้เมืองและชาวจีนได้ท าสัญญาซ้ือขายเรียบร้อยแล้ว (แต่ก็เป็น
เพียงพืน้ท่ีส่วนน้อยเท่านั้น) พืชท่ีสามารถปลูกได้ในพืน้ท่ีดังกล่าว ได้แก่ งา ป่าน ฝ้าย มันเทศ และข้าว เม่ือฟัง
ค าบอกเล่าของชาวพืน้เมืองท่ีได้เข้ามาในพืน้ท่ีนีแ้ละทดลองการปลูกแล้ว บอกว่าปีแรกควรปลูกงาถึงจะดี  รอให้
ถึงฤดูฝนจึงปลูกข้าว  อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวปีแรกผลผลิตอาจจะได้ไม่มากนัก เพราะพื้นท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์มากเกินไปท าให้ต้นข้าสูงเกินไปและมีเมล็ดน้อย  แต่ในปีถัดมาสามารถเก็บเก่ียวข้าวได้ในประมาณ
หน่ึง  ต้องใช้เวลา 3- 4 ปีจึงจะสามารถสร้างก าไรได้เท่ากับพื้นท่ีอ่ืน ๆ ส าหรับฝ้ายและมันเทศยังไม่ได้มีการ
ทดลองปลูกมากพอ  แต่คิดว่าคงจะเหมาะสมกับพืน้ท่ีแน่นอน  ต่อไปคือรายงานการส ารวจพืน้ท่ีชลประทาน
ปทุมธานีโดยข้าพเจ้า 

จากกรุงเทพฯ ไปตามแม่น า้เจ้าพระยาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 15 Ri  ท่ีนั้นเป็นพืน้ท่ีขุดคลองของ
บริษัทบางกอกอิลิเกช่ัน [หมายถึง Siam Lands, Canal  and Irrigation Company ซ่ึงเป็นช่ือภาษาองักฤษของ
บริษทัขดุคลองแลคูนาสยาม - ผูแ้ปล] ซ่ึงมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์    เป็นประธานบริษัท  มีการ
ขุดคลองหลาย 10 สาย  ในพื้นท่ีท่ีกว้างขวางรกร้างไร้ผู้คน การขุดคลองมีจุดประสงค์ประการแรกเพ่ือการ
ชลประทาน  อีกประการเพ่ืออ านวยความสะดวกทางด้านการขนส่ง  แต่มีผู้ประสงค์จะพัฒนาท่ีดินเพ่ือท าการ
เพาะปลูกได้รวมตัวกันปลูกข้าว  ท าให้พืน้ท่ีกว้างขวางไม่มีท่ีส้ินสุดนีก้ลายเป็นนาข้าว  รัฐบาลได้อนุญาตให้ท า
การบุกเบิกพืน้ท่ีดังกล่าวได้  เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีไม่มีต้นไม้  และเนินดินในระยะท่ีสายตาสามารถมองเห็น มี
เพียงพื้นท่ีราบท่ีมีวัชพืชขึ้นปกคลุม ทางทิศตะวันออกจรดแม่น ้าบางปะกง ทางทิศตะวันตกจรดแม่น ้า
เจ้าพระยา ทางทิศเหนือจรดสระบุรี ทางทิศใต้จรดอ่าวไทย (อย่างไรกต็าม การบุกเบิกยังไปไม่ถึงพืน้ท่ีบริเวณ
อ่าวไทย หยดุอยู่ ท่ีทางทิศเหนือของบางกอกประมาณ 2-3 Ri แต่พืน้ท่ีราบดังกล่าวกเ็ป็นส่วนหน่ึงของบางกอก
ท่ีเช่ือมติดกับอ่าวไทยด้วย) พืน้ท่ีระหว่างแม่น า้เจ้าพระยาและแม่น า้บางปะกงนีส่้วนท่ีแคบท่ีสุด 30 Ri ส่วนท่ี
กว้างท่ีสุด 38 Ri  และมีการขุดคลองเพ่ือให้น า้ไหลผ่าน พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ มีอายุมากแล้ว  
แต่เป็นคนคล่องแคล่ว  ชอบเดินทางไปยงัท่ีต่าง ๆ เคยเดินทางไปถึงยุโรป  ท่านท าธุรกิจขุดคลองนีม้าตั้งแต่ 20 
ปีท่ีแล้ว คนอ่ืนมองว่าท่านเป็นคนชอบท าอะไรแปลกประหลาด อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าคิดว่าท่านเป็นคนท่ีมี
ความคิด  และเม่ือขดุคลองเสร็จจึงจะรู้ว่ามีผลดีอย่างไร 
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แผนการขดุคลองคือขุดคลองขนาดใหญ่ 2 สาย คลองขนาดกลาง 1 สาย คลองขนาดเลก็ 19 สาย ท้ังหมด 
22 สาย คลองใหญ่มีความกว้าง 16 เมตร ค่าใช้จ่าย 220 บาท 9 ต่อ 40 เมตร บวกกับค่าใช้จ่ายในการวัดส ารวจ 
250 บาท คลองขนาดกลางความกว้าง 12 เมตร ค่าใช้จ่าย 175 บาท ต่อ 40 เมตร บวกกับค่าใช้จ่ายในการวัด
ส ารวจประมาณ 200 บาท คลองขนาดเลก็ความกว้าง 8 เมตร ค่าใช้จ่าย 50 บาท ต่อ 40 เมตร บวกกับค่าใช้จ่าย
ในการวดัส ารวจ 70 บาท 

ปัจจุบันได้มีการจ้างวิศวกรชาวเยอรมัน 2 ถึง 3 คน มีเคร่ืองขุดท่ีใช้พลังงานไอน า้ 30 แรงม้า 2 เคร่ือง  ขุด
ทุกวันได้วันละ 18 เมตร ได้ยินว่าสามารถขุดคลองในพืน้ท่ีได้แล้วท้ังหมด 64 กิโลเมตร โดยเป็นพืน้ท่ีท่ีขาย
ให้กับประชาชนไปแล้วประมาณ 200,000 ไร่ (1 ไร่ = 493.8167 Tsubo (坪)

27) ผู้ ซ้ือไปส่วนใหญ่เป็นชาวนา
ประเทศสยามและบริษัทการเกษตรปลูกข้าวของประเทศเดนมาร์กเพียงบริษัทเดียวท่ีเป็นต่างชาติ  โดยพืน้ท่ีท่ี
บริษัทดังกล่าวจัดซ้ือมี 2,300 ไร่ แต่เน่ืองจากยังไม่ถึงฤดูปลูกข้าว จึงปลูกเพียงแค่งาไว้ในบางพืน้ท่ีเท่านั้น  
บริษัทการขดุคลองสามารถขายท่ีดินได้ราคาดี  ปัจจุบันพืน้ท่ีท่ีติดกับคลองขนาดเลก็ราคา 2 บาทต่อไร่ พืน้ท่ีท่ี
ติดกับคลองขนาดกลางราคา 4 บาท พืน้ท่ีท่ีติดกับคลองขนาดใหญ่ราคา 5 บาท 

ลักษณะทางธรณีวิทยาของพืน้ท่ีท่ีขุดคลอง  ดินเป็นดินปูนมีสีด า   มีคุณสมบัติแขง็ตัวได้ ไม่มีกรวด
ทรายและหินผสมเลย  ใต้ดินลงไป 2 - 3 Shaku (尺)28 ดินจะมีสีเหลืองมีลักษณะเหนียว จากการตรวจสอบ
ประการแรกเห็นว่าพืน้ดินอุดมสมบูรณ์มาก  ท้ังนีน่้าจะเป็นเพราะพืน้ท่ีบริเวณนีเ้กิดจากดินท่ีแม่น า้ท้ัง  2 สาย 
คือแม่น า้เจ้าพระยากับแม่น า้บางปะกงพัดพาตะกอนมาตกทับถมไว้ตอนน า้ท่วมในอดีตเม่ือหลายปีก่อน  และ
แม่น า้ยังได้พัดพาเอาดินจากภูเขาทางภาคเหนือลงมา ในท่ีสุดกลายเป็นพืน้ท่ีราบกว้างขวางแห่งนี ้  ซ่ึงถ้าหาก
เป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่า พื้นดินบริเวณนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์หรือไม่ อีกท้ังไม่มีกรวดทราย  
หลักฐานท่ีเห็นได้ก็คือการน าดินท่ีไหลลงไปรวมอยู่ตามคลองในฤดูฝนของทุกปีมาท าเป็นอิฐ  จะไม่มีกรวด
ทรายผสมอยู่เลย 

ปัจจุบันพืน้ท่ีบริเวณนีมี้วชัพืชท่ีคล้ายต้นกกขึน้ และใกล้กับบ้านของชาวพืน้เมืองมีต้นกล้วยและไม้ผล  
อีกท้ังยงัมีการปลูกต้นไผ่ด้วย  ซ่ึงเจริญเติบโตได้ดีมาก ชาวพืน้เมืองเล่าว่าส่ิงท่ีเหมาะกับการปลูกในพืน้ท่ีนีคื้อ 
ข้าว ตามมาด้วยงา ฝ้าย และต้นคราม แต่ยงัไม่มีการลงมือปลูกต้นอะไรท้ังส้ิน 

ในปัจจุบันคลองท่ีขุดแล้วมีความลึกประมาณ 10-12 ฟุต ซ่ึงท้ังคลองขนาดใหญ่และขนาดกลาง  เรือ
กลไฟขนาดเล็กสามารถผ่านได้  แต่คิดว่า 2-3 ปีผ่านไป ฤดูฝนน า้จะพัดเอาดินท้ัง 2 ฝ่ังลงไปในคลอง ท าให้
คลองตื้นขึ้นและไม่สะดวกในการเดินเรืออย่างแน่นอน บริษัทการขุดคลองนั้นมีภารกิจแค่ด าเนินการขุด
เท่านั้น จึงยังไม่มีการก าหนดแผนว่าเม่ือเวลาผ่านไปจะมีการซ่อมแซมหรือไม่  ด้วยเหตุนีเ้ราจึงต้องคิดไว้ว่า
หลังจากขายท่ีดินท่ีติดกับคลองไปแล้วคงจะไม่มีการขุดลอกคลองอีกต่อไป ในภูมิภาคนี้ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่
ประมาณกลางเดือน 5 ฉะนั้นถ้าหากต้องการจะปลูกข้าวในบริเวณนีจ้ะต้องรอให้ถึงช่วงเวลาดังกล่าว  ช่วง
เดือน 3-4 ระดับน ้าจะต า่กว่า 4-5 Shaku ถ้าหากต้องการจะดึงน ้ามาใช้ต้องใช้เคร่ืองสูบน า้ ปัจจุบันบริษัท
                                                           
27 1Tsubo (坪)  = 3.31 ตารางเมตร 
28 1 Shaku(尺)  = 30.3 เซนติเมตร 
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การเกษตรปลูกข้าวของชาวเดนมาร์กมีเคร่ืองจักรสูบน า้ 2 เคร่ือง ผู้ดูแลท่ีดินของบริษัทนีช่ื้อ Kinchi เล่าว่า
ตั้งแต่เร่ิมกิจการบริษัทล้มเหลวมาแล้ว 2 คร้ัง สาเหตุคือ  1) น า้ไม่เพียงพอ  2) สัตว์เลีย้งตาย  นอกจากนีเ้ขาได้
น าเข้าววัจ านวนหน่ึงจากไซ่ง่อน แต่เน่ืองจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม ท าให้วัวตายหมด  ควายเท่านั้นท่ีจะมี
ชีวิตรอดอยู่   การท านาในท่ีนีจึ้งใช้เฉพาะควาย  ในปัจจุบันเคร่ืองสูบน า้ก็ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  ซ่ึง
บริษัทพยายามจะปรับให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  และปีนีจ้ะพยายามด าเนินกิจการให้ได้ผล 

ตามท่ีกล่าวมาข้างต้น  ถ้าหากชาวญ่ีปุ่นมีแผนต้องการส่งแรงงานอพยพเข้ามาในประเทศสยาม  โดยมี
เป้าหมายท่ีจะปลูกข้าว  ส่ิงท่ีทุกคนจะต้องท าก่อนอ่ืนคือการจัดซ้ือท่ีดินในพืน้ท่ีชลประทานปทุมธานี  ซ่ึงเป็น
พืน้ท่ีดีท่ีสุดส าหรับอพยพคนเข้าไป  ไม่มีท่ีอ่ืนท่ีดีกว่านีแ้ล้วในปัจจุบัน 

 

แผนทีส่ถานที่ทีค่วรบุกเบิกเพือ่ท าเกษตรกรรม 

 
 
จากแผนท่ี มีคลองขนาดใหญ่ 2 สายซ่ึงมีความกว้าง 16 เมตร คลองขนาดกลาง 1 สาย  ซ่ึงมีความกว้าง 

12 เมตร และคลองขนาดเลก็ซ่ึงมีความกว้าง 8 เมตร รวมท้ังหมดมี 19 สาย  โดยคลองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง
และขนาดเลก็ท่ีขุดแล้วมีความยาวท้ังส้ิน 64 กิโลเมตร การขุดนั้นใช้เคร่ืองจักรไอน า้ 2 เคร่ือง  และขุดวันละ 
18 เมตรต่อวนั 
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บทที ่3  ธรรมเนียมการครองทีด่ินของประเทศสยาม 
สาระโดยสรุป 
เน้ือหาในหัวเร่ืองน้ีเร่ิมตน้โดยช้ีให้เห็นว่ากฎหมายการถือครองท่ีดินของประเทศสยามเรียบง่ายไม่

ซบัซ้อน  แต่ยงัไม่สมบูรณ์ซ่ึงกระทรวงเกษตราธิการก าลงัปรับปรุงอยู ่ พร้อมทั้งไดอ้ธิบายถึงกฎระเบียบใน
การถือครองท่ีดิน  ประเภทภาษีท่ีดิน  และอตัราการเก็บภาษีตน้ไมผ้ลในประเทศสยาม 

ในตอนทา้ยอธิบายถึงกฎระเบียบท่ีก าหนดไวใ้นสนธิสัญญาระหวา่งประเทศสยามกบัประเทศต่าง ๆ 
เก่ียวกับเขตพื้นท่ีอาศยัส าหรับชาวต่างชาติ ขอบเขตท่ีชาวต่างชาติสามารถเดินทางไปได้  และบริเวณท่ี
ชาวต่างชาติสามารถซ้ือท่ีดินได ้โดยยกกรณีตวัอยา่งของชาวองักฤษ 
 

บทที ่3  ธรรมเนียมการครองทีด่ินของประเทศสยาม 
กฎหมายการครองท่ีดินของประเทศสยามนั้นเรียบง่ายอย่างย่ิง แต่ยังไม่ได้จัดการให้เรียบร้อย (ขณะนี้

กระทรวงเกษตราธิการก าลังช าระอยู่ )    การซ้ือขายท่ีดินท่ีได้รับการพัฒนาแล้วสามารถก าหนดราคาด้วยการ
ตกลงระหว่างผู้ ซ้ือและผู้ขาย (นาท่ีมีคุณภาพสูงราคาประมาณ 30-60 บาทต่อไร่ นาท่ีมีคุณภาพต า่ราคาก็จะ
ลดลงมา) แล้วจึงแจ้งต่อหน่วยงานราชการท้องถ่ิน  จากนั้นกระทรวงเกษตราธิการจะออกโฉนดท่ีดินใหม่ให้  
เนือ้หาในโฉนดกเ็รียบง่ายเช่นกัน มีเพียงแค่ช่ือและนามสกุลของผู้ครองท่ีดินคนใหม่ ต าแหน่งท่ีตั้งของท่ีดิน 
และขนาดความกว้างของท่ีดิน นอกจากนั้นเป็นกฎระเบียบท่ีจะต้องยึดถือในระหว่างการครองท่ีดิน  ถ้าหาก
ต้องการซ้ือท่ีดินท่ียังไม่ได้รับการพัฒนาเพ่ือท่ีจะพัฒนาท่ีดินนั้นต่อไป  จะต้องตกลงราคาท่ีดินกับเจ้าของเดิม  
แล้วจึงแจ้งต่อหน่วยงานราชการ หลังจากนั้นจะได้รับโฉนดท่ีดินจากกระทรวงเกษตราธิการเช่นกัน  แต่
กฎหมายก าหนดให้ว่า 2 ปีแรกในการพัฒนาไม่ต้องจ่ายภาษีท่ีดิน 

ภาษีท่ีดินมีด้วยกัน 2 แบบคือ  1) ภาษีท่ีดินท่ีมีผู้ครอบครองอยู่แล้วและไม่ได้ระบุว่ามีการพัฒนา
หรือไม่  จะต้องจ่ายภาษี 20 สตางค์ต่อไร่  2) ภาษีท่ีดินท่ีได้รับการพัฒนาแล้วจะต้องจ่าย 22.5 สตางค์ต่อไร่ ท่ีดินท่ี
ยังไม่ได้รับการพัฒนาแต่แจ้งท่ีท าการไว้ว่าจะพัฒนา  เม่ือเข้าครอบครองต้องจ่ายภาษีหลังจากท าการพัฒนา
แล้ว 2 ปี โดยจ่ายเฉพาะแปลงท่ีพัฒนาแล้วในราคา 22.5 สตางค์ต่อไร่ ส่วนท่ีดินท่ียังไม่ได้รับการพัฒนานั้นไม่
ต้องจ่ายภาษีท่ีดินท่ัวไป (ราคา 10 สตางค์ต่อไร่) ท้ังนี้ได้แจ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะท าการพัฒนาท่ีดิน  น่า
สังเกตว่ามักจะมีผู้แจ้งว่าจะพัฒนาท่ีดินเพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงการจ่ายภาษีท่ีดินท่ัวไปราคา 10 สตางค์  แต่เม่ือซ้ือ
ท่ีดินดังกล่าวไปแล้วและเม่ือเวลาผ่านไปถึง 3 ปี  แต่ท่ีดินนั้นได้รับการพัฒนาไม่ถึงเศษ 1ส่วน 3 ของพืน้ท่ี 
หน่วยงานราชการจะเข้ามายึดท่ีดินส่วนท่ียังไม่ได้รับการพัฒนานั้นไป  ส าหรับชาวต่างชาติก็จะยึดท่ีดินท่ียัง
ไม่ได้รับการพัฒนาเช่นกันแต่จะคืนค่าท่ีดินท่ีจ่ายไปตอนคร้ังแรก 

ในประเทศสยามมีภาษีไม้ผลเหมือนกับภาษีสินค้าอ่ืน ๆ โดยทางราชการจะมอบหมายให้หน่วยงาน
เอกชนเป็นผู้ เก็บภาษี  ซ่ึงจะส่งผลเสียอย่างมาก  ในท่ีนี้จะระบุภาษีไม้ผลท่ีบันทึกอยู่ ในสนธิสัญญาของ
ประเทศต่าง ๆ ดังนีคื้อ 
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1.ต้นหมาก ช้ันดี ระดับ 1 ต่อต้น 138 kauri29 
ระดับ 2 ต่อต้น 128 kauri 
ระดับ 3 ต่อต้น 118 kauri 
ระดับ 4 ต่อต้น 100 kauri 
ระดับห้า ต่อต้น 50 kauri 

2. ต้นมะพร้าว ต่อ 3 ต้น 1สลึง 
3. ต้นลิน้จ่ี ต่อต้น 200 kauri 
4. ต้นมะม่วง ต่อต้น 1 เฟ้ือง 
5. ต้นมะปราง ต่อต้น 1 เฟ้ือง 
6. ต้นทุเรียน ต่อต้น 1 บาท 
7. ต้นมงัคุด ต่อต้น 1 เฟ้ือง 
8. ต้นลางสาด ต่อต้น 1 เฟ้ือง 
9. ต้นส้ม ต่อ 10 หรือ 15 ต้น 1 เฟ้ือง 
10. ต้นขนุน ต่อ 10 หรือ 15 ต้น 1 เฟ้ือง 
11. ต้นสาเก ต่อ 10 หรือ 15 ต้น 1 เฟ้ือง 
12. ต้น makutai ต่อ 12 ต้น 1 เฟ้ือง 
13. ต้นฝร่ัง ต่อ 12 ต้น 1 เฟ้ือง 
14. ต้นสท้อน (กระท้อน) ต่อ 5 ต้น 1 เฟ้ือง 
15. ต้นเงาะ ต่อ 5 ต้น 1 เฟ้ือง 
16. ต้นสับปะรด ต่อ 1,000 ลูก 1 สลึง 
รายละเอียดของระเบียบภาษีนีจ้ะต้องไปดูเอกสารอ้างอิงต้นฉบับ 
 
สนธิสัญญาท่ีลงนามระหว่างประเทศสยามกับประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีกฎระเบียบส าหรับ

ชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสยาม ได้แก่ เขตพืน้ท่ีอาศัย ขอบเขตการเดินทาง และท่ีดินสามารถซ้ือได้  
อย่างไรกต็ามในท่ีนีจ้ะไม่พูดถึงสนธิสัญญาของประเทศต่าง ๆ ท้ังหมด  แต่จะพูดเฉพาะสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศสยามกับประเทศอังกฤษท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองนีเ้ท่านั้น เพ่ือจะได้ใช้อ้างอิงส าหรับผู้ ท่ีต้องการอพยพ 

หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีประเทศอังกฤษและประเทศสยาม ค.ศ. 1855/พ.ศ. 2398 ในมาตรา 4 
(ในท่ีนีย้กตัวอย่างสนธิสัญญาอังกฤษ แต่ข้อตกลงท่ีจะกล่าวต่อไปนี้เหมือนกับสนธิสัญญาของประเทศต่าง ๆ 
เช่นกัน) ชาวอังกฤษสามารถอาศัยภายในท่าเรือของประเทศสยามและท าการค้าได้อย่างอิสระ  อย่างไรกต็าม การ
อาศัยอยู่อย่างถาวรจะต้องอยู่ในบางกอกภายในเขตท่ีก าหนดให้เท่านั้น 

                                                           
29 น่าจะหมาย Cowry ซ่ึงเป็นหอยชนิดหน่ึงท่ีใชแ้ทนเงินส าหรับการซ้ือขายสินคา้ มีใชใ้นแถบเอเชีย เช่น จีน และอินเดีย 
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ชาวอังกฤษท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ ในบางกอกสามารถเช่าท่ีดิน ซ้ือบ้านเ รือน หรือสร้างส่ิงก่อสร้างได้ 
อย่างไรกต็าม ผู้ ท่ีจะสามารถซ้ือท่ีดินในบางกอกภายในบริเวณ  200 เส้น หรือประมาณ 4 ไมล์ของอังกฤษจาก
ใจกลางบางกอกได้นั้นจะต้องเป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศสยามมากกว่า  10 ปี หรือเป็นผู้ ท่ีได้รับอนุญาตพิเศษ
จากรัฐบาลประเทศสยาม นอกจากข้อก าหนดดังกล่าวแล้วชาวอังกฤษท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสยามยังสามารถ
เช่าหรือจัดซ้ือบ้านเรือน ท่ีดินและพืน้ท่ีท าเกษตรกรรมได้ แต่ต้องอยู่ภายในอาณาบริเวณท่ีสามารถเดินทางโดย
เรือขนาดเลก็จากใจกลางบางกอกภายในเวลา 24 ช่ัวโมง โดยผู้ ท่ีต้องการครอบครองสิทธิในท่ีดังกล่าว จะต้อง
ท าเร่ืองผ่านกงสุลอังกฤษ (ส าหรับชาวฝร่ังเศสต้องท าเร่ืองผ่านกงสุลฝร่ังเศส) หลังจากนั้นจึงจะส่งเร่ืองไปยัง
รัฐบาลประเทศสยาม ท้ังข้าราชการประเทศสยามและกงสุลอังกฤษ  จะตรวจสอบว่าการร้องขอนั้นมีความ
สุจริตหรือไม่  จากนั้นจะก าหนดราคาท่ีดินและท าสัญญาอย่างยุติธรรม  แบ่งพื้นท่ีท่ีต้องการและจะออก
หนังสือให้กับผู้ ต้องการครอบครอง (ซ้ือ)  หลังจากนั้นข้าราชการในพืน้ท่ีนั้น ๆ จะเป็นผู้ดูแลต่อไป  เม่ือผู้ ซ้ือ
ได้สิทธิการครอบครองท่ีดินแล้วจะต้องยอมรับการบริหารจัดการของข้าราชการในพืน้ท่ี  นอกจากนีต้้องจ่าย
ภาษีท่ีดินให้กับข้าราชการในพื้นท่ีเท่ากับชาวประเทศสยามในพืน้ท่ีนั้น ๆ ท่ีดินท่ีได้สิทธิการครอบครองแล้ว  
แต่หากไม่สามารถพัฒนาท่ีดินได้ภายใน 3 ปีตามสัญญาเน่ืองจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ขาดทุนหรือเกิดอุบัติเหตุ
ต่าง ๆ  รัฐบาลประเทศสยามจะคืนเงินค่าท่ีดินให้กับผู้ ซ้ือและผู้ ซ้ือจะต้องคืนท่ีดินให้กับรัฐบาล 

ในมาตรา 5 ชาวอังกฤษท่ีไม่มีหนังสือเดินทางจะไม่สามารถเดินทางไปยังพืน้ท่ีท่ีก าหนดให้ (พืน้ท่ีท่ี
สามารถเดินทางไปถึงได้ใน 20 ช่ัวโมง โดยเรือขนาดเลก็) แต่หากต้องการเดินทางภายในเขตพืน้ท่ีท่ีก าหนดให้
จะต้องมีหนังสือเดินทางท่ีมีการประทับตราของข้าราชการประเทศสยาม โดยต้องย่ืนค าร้องผ่านสถานกงสุล 

ข้าราชการในพืน้ท่ีสามารถตรวจหนังสือเดินทางของชาวต่างชาติท่ีเดินทางอยู่ในพืน้ท่ีนั้น ๆ ได้ตลอด 
เม่ือตรวจสอบแล้วไม่มีหนังสือเดินทางสามารถจับกุมแล้วแจ้งไปยังกงสุล  เพราะบุคคลดังกล่าวอาจจะเป็น
ผู้กระท าความผิดและหนีคดีมา 

จากข้อก าหนดดังกล่าว ท าให้ทราบว่าผู้ ท่ีเป็นชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในบางกอกไม่ถึง 10 ปี จะไม่สามารถ
ซ้ือท่ีดินภายในบริเวณ 4 Ri จากใจกลางบางกอกได้  อีกท้ังไม่สามารถจัดซ้ือท่ีดินและสร้างท่ีอยู่อาศัยเพ่ือ
ด าเนินงานในพืน้ท่ีชานเมืองท่ีอยู่ไกลออกไปจากพืน้ท่ีท่ีเรือเลก็สามารถเดินทางไปถึงภายใน 24 ช่ัวโมง 

ต่อจากนีจ้ะกล่าวถึงบริเวณพืน้ท่ีท่ีเรือเลก็สามารถเดินทางไปถึงได้ภายใน 24 ช่ัวโมง 
ทางด้านทิศเหนือ - เมืองสระบุรี 
ทางด้านทิศตะวนัออก - ตั้งแต่คลองคดบรรจบกับแม่น า้บางปะกง  ปากน า้บางปะกง 
ทางด้านทิศใต้ - ตั้งแต่เกาะสีชังซ่ึงเป็นฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทย  และเมืองเพชรบุรีซ่ึงเป็นฝ่ัง

ตะวนัตกของอ่าวไทย 
ทางด้านทิศตะวันตก - ตั้งแต่ปากน า้แม่กลองขึน้ไปทางเมืองราชบุรีถึงคลอง Pang Putsua จรดแม่น า้

เจ้าพระยา 
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บทที ่4  บันทกึข้อสังเกตการท าเกษตรกรรมของประเทศสยาม 
สาระโดยสรุป 
ส่วนแรกของเน้ือหาอธิบายถึงท่ีตั้งและสภาพภูมิประเทศ โดยช้ีให้เห็นว่าพื้นท่ีส่วนใหญ่ของสยาม

เหมาะท่ีจะท าการเกษตร  โดยเฉพาะท่ีราบใจกลางของประเทศ  และกล่าวถึงอาชีพหลกั 3 อยา่งของชาวสยาม 
คือ การเกษตร การคา้ และการประมง  โดยให้รายละเอียดเก่ียวกบัสภาพภูมิประเทศ ผูค้น และอาชีพทั้ง 3 
อยา่งใน 3 เมืองส าคญัทางประวติัศาสตร์สยามไดแ้ก่  1) เมืองพิษณุโลก  2) อยธุยา  3) บางกอก 

ในตอนทา้ยรายงานการเดินทางไปส ารวจแหล่งปลูกขา้วในพื้นท่ีจริง ไดแ้ก่ บริเวณสระปทุม ปากน ้ า  
ลุ่มน ้ าบางปะกง และเกาะสีชัง  โดยรายงานได้อธิบายถึงท่ีตั้งและความส าคญัของสถานท่ี การเดินทาง  
ประชากร วถีิชีวติของผูค้น และวธีิการท านาในแต่ละพื้นท่ีอยา่งละเอียด 
 

บทที ่4  บันทกึข้อสังเกตการท าเกษตรกรรมของประเทศสยาม 

ภาพเคร่ืองมือการท าเกษตรกรรมของประเทศสยาม 
ประเทศสยามท้ังประเทศมีพื้นท่ีขนาดเท่าไรนั้น  ไม่สามารถยืนยันได้แม้แต่รัฐบาล จึงจะขอไม่

กล่าวถึง  (บางคนบอกว่ามีเพียง 20,000 ตารางRi ซ่ึงเป็นเพียงการคาดคะเนท่ียังไม่ได้รวมพืน้ท่ีของเมืองขึน้
ด้วย) ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีท่ีใช้ในการเกษตร และท่ีได้ไปเห็นมาเป็นเร่ืองการเกษตร จึงจะ
รายงานเฉพาะเร่ืองนี ้โดยเร่ิมจากเทือกเขาท่ีตั้งอยู่ในเขตมณฑลยนูนาน ต้าชิง ทอดตัวยาวลงมาจรดทางด้านทิศ
เหนือของประเทศสยาม  แล้วแยกออกไปเป็นภูเขา 2 ด้านคือ ทางทิศตะวันออกและตะวันตก เทือกเขาทางทิศ
ตะวนัออกจะแบ่งระหว่างโคชินไชน่ากับประเทศสยาม ส่วนเทือกเขาทางทิศตะวันตกจะแบ่งเขตระหว่างพม่า
ซ่ึงเป็นเมืองขึน้ของประเทศอังกฤษกับประเทศสยาม พืน้ท่ีของประเทศสยามอยู่ระหว่างเทือกเขาท้ัง 2  และ
ภายในประเทศสยามยงัมีเทือกเขาต่าง ๆ  ระดับความสูงจะเพ่ิมขึน้ไปตามล าดับในพืน้ท่ีทางภาคเหนือ 

แม่น ้าท่ีไหลจากเทือกเขาต่าง ๆ จะไหลมารวมกันอยู่ ท่ีใจกลางของประเทศ  ภาคเหนือมีแม่น ้า
พิษณุโลก  [น่าจะหมายถึงแม่น ้ าน่านซ่ึงไหลผ่านจงัหวดัพิษณุโลก - ผูแ้ปล] และแม่น า้เจ้าพระยา [น่าจะ
หมายถึง แม่น ้าปิง ซ่ึงไหลมาบรรจบกบัแม่น ้ าน่านท่ีนครสวรรค ์- ผูแ้ปล]  ท้ัง 2 สายนีจ้ะมาบรรจบกันในภาค
กลาง กลายเป็นแม่น า้เจ้าพระยาไหลผ่านกรุงศรีอยธุยาเมืองหลวงเก่า  และไหลผ่านเมืองหลวงใหม่  จากนั้นจึง
ไหลออกสู่อ่าวไทย  ความยาวท้ังหมดของแม่น า้เจ้าพระยาประมาณ 800 Ri พืน้ท่ีท่ีติดกับแม่น า้เจ้าพระยาท้ัง
ฟากตะวนัออกและฟากตะวันตก จะเรียกว่าลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา  เป็นพืน้ท่ีราบริมแม่น า้ท่ีกว้างขวาง รวมพืน้ท่ี
จากเหนือถึงใต้ประมาณ 450-450 Ri ตะวนัออกถึงตะวนัตกประมาณ 50 Ri 

ในฤดูฝนของทุกปีจะเกิดน า้ท่วม  ท าให้ดินท่ีไหลมากับน า้ช่วยปรับสภาพหน้าดินให้อุดมสมบูรณ์ขึน้ 
น า้ฝนจะน าดินเหนียวท่ีไม่มีการผสมของทรายและก้อนหินไหลลงมาจากภูเขา   ซ่ึงเป็นผลดีต่อพืชผลทาง
การเกษตร เช่น ข้าว มันเทศ ฝ้าย เป็นต้น น่ีคือคุณสมบัติท่ีประเทศสยามมีมาตั้งแต่แรก น า้ในแม่น า้จะเพ่ิมขึน้
ตั้งแต่เดือน 6 - เดือน 9 หรือเดือน 10 ของทุกปี ท าให้พืน้ท่ีราบลุ่มแม่น า้ถูกน า้ท่วมกลายเป็นบึงและปรับสภาพ
หน้าดิน  ซ่ึงเป็นผลดีต่อการเกษตร  เพราะฉะนั้นหากน า้ไม่ท่วมก็จะไม่มีการปรับหน้าดิน  ได้ยินมาว่าในปีถัดไป 
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หลังจากน า้ท่วมจะสามารถส่งข้าวเป็นสินค้าออกได้เป็นจ านวนมาก  ซ่ึงก็เป็นผลดี   แต่ในทางกลับกันก็เป็น
ผลเสียด้วยเช่นกัน  น า้ท่วมท าให้ผลผลิตทางการเกษตรมีมากขึน้ แต่น า้ท่วมลุ่มแม่น า้เจ้าพระยา บางคร้ังท าให้
เกิดความเสียหายอย่างมาก ใน ค.ศ. 1831/พ.ศ. 2374 เกิดน า้ท่วมคร้ังใหญ่พัดพาฝูงสัตว์ไปกับน า้  ท าให้เกิด
ความเสียหายเป็นอย่างมาก  พืน้ท่ีดังกล่าวกลายเป็นทุ่งท่ีไม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลาถึง 24 ปี จนถึง ค.ศ. 
1855/พ.ศ. 2398 แต่อย่างไรก็ตาม  พื้นท่ีใกล้เคียงบางกอกและภูมิภาคท่ีห่างจากทะเลประมาณ 30 Ri นั้น 
ถึงแม้ว่าจะเกิดน า้ท่วมขึน้กไ็ม่ได้รับความเสียหายมากนัก เข้าใจว่าความแรงของคล่ืนในทะเลนั้นค่อนข้างแรง
มาก  แม่น า้ในพื้นท่ีห่างจากทะเลประมาณ 30 Ri เม่ือเกิดปรากฏการณ์น า้ขึน้ ท าให้น า้ในแม่น า้ดูเหมือนไม่
เคล่ือนไหว แต่เม่ือถึงช่วงน า้ลง น า้ในแม่น า้กจ็ะไหลลงสู่ทะเลอย่างรวดเร็ว 

ชาวพืน้เมืองของประเทศนีมี้อาชีพหลัก 3 อย่าง คือ การเกษตร การค้า  การประมง  โดยการเกษตรจะ
ท าท่ีบริเวณท่ีราบริมฝ่ังแม่น า้ต่าง ๆ ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  การค้าจะท าบริเวณพืน้ท่ีชายทะเลทิศตะวันออก
เฉียงใต้และบริเวณพืน้ท่ีติดกับชายทะเลอ่ืน ๆ  ส่วนการประมงนั้นจะท าบริเวณแม่น า้เช่นเดียวกัน 

ต่อไปจะกล่าวถึงการประกอบอาชีพท้ัง 3 อย่าง ในภูมิภาคต่าง ๆ รวมไปถึงสภาพการปลูกข้าวท่ีเป็นจริง
ด้วย  กลุ่มชาติพันธ์ุชาวสยามรวมตัวกันอย่างแท้จริงเป็นคร้ังแรกท่ีพิษณุโลก (ตั้งอยู่บริเวณตอนบนของแม่น า้
พิษณุโลก ซ่ึงเป็นต้นน า้ของแม่น า้เจ้าพระยา) เม่ือประมาณ 1,500-1,600 ปีท่ีผ่านมา  หลังจากนั้นจึงอพยพมาตาม
แม่น า้เจ้าพระยาจนมาตั้งถ่ินฐานท่ีอยุธยา (สถาปนาเม่ือ ค.ศ. 1351/พ.ศ. 1894 และส้ินสุดเม่ือ ค.ศ. 1751/พ.ศ. 
2294) มีระยะเวลาท่ีสงบสุขยาวนานประมาณ 400 ปี แต่ถูกพม่าเข้ามารุกราน กษัตริย์สวรรคตเมืองจึงล่มสลาย 
จากนั้นมีวีรบุรุษซ่ึงมีเช้ือสายจีนยกทัพขึน้ไปท่ีจันทบุรี จนในท่ีสุดกข็บัไล่พม่าไปจนถึงชายแดนได้ส าเร็จ และ
ได้สร้างเมืองหลวงใหม่ท่ีบางกอกเม่ือ ค.ศ. 1872 /พ.ศ.2415 อย่างท่ีได้กล่าวมาเร่ืองราวของเผ่าพันธ์ุชาวสยาม
โดยแท้นั้นตั้งถ่ินฐานตามแม่น า้เจ้าพระยามาแล้วตั้งแต่โบราณจนกระท่ังถึงปัจจุบัน พืน้ท่ี 2 ฝ่ังแม่น า้จึงมีการ
ท าเกษตรและการค้า [ปีแห่งการสถาปนาและการส้ินสุดของอาณาจกัรอยุธยา  รวมทั้งปีแห่งการสร้างเมือง
หลวงใหม่ท่ีกรุงเทพฯ ในยอ่หนา้น้ีมีความคลาดเคล่ือน  ทั้งน้ีอาจจะเน่ืองดว้ยความเขา้ใจของผูร้ายงานหรือการ
พิมพท่ี์ผิดพลาด เน่ืองดว้ยเม่ือกล่าวถึงการสถาปนากรุงเทพฯ อีกคร้ังในหวัเร่ือง  “ 3. บางกอก” ระบุปีการ
สถาปนาไดถู้กตอ้งคือ ค.ศ. 1782/พ.ศ.2325 - ผูแ้ปล] 

ต่อไปจะกล่าวถึงสภาพพืน้ท่ี 3 แห่งท่ีกล่าวมาในข้างต้นและบริเวณพืน้ท่ีใกล้เคียง รวมท้ังภูมิภาคทาง
ชายฝ่ังทะเลอ่าวไทยต่อไป 

1.  เมืองพษิณุโลก 
มีประชากรประมาณ 5,000-6,000 คน กระจายอยู่ตามล าน า้ ประกอบอาชีพส าคัญคือ ท านา และป่าไม้  

สภาพภูมิประเทศเป็นเนินสลับกับท่ีราบ  พิษณุโลกเคยเป็นเมืองเก่าแต่ปัจจุบันมีสภาพรกร้างว่างเปล่า ใน
แม่น า้มีจระเข้และปลา ในป่ามีลิง ในท่ีราบมีช้างป่าอยู่ ท่ัวไป  ไม่มีสถานท่ีท่ีน่าจะไปส ารวจแต่อย่างใด  ท่ีน่ีท า
นาปลูกข้าวตามอาชีพท่ัวไปของชาวประเทศสยาม  โดยมีนา 2 ประเภท คือ นาหว่าน และนาด า  การปลูกข้าว
ท่ีน่ีเป็นการปลูกเพ่ือเป็นอาหารให้แก่คนในพื้นท่ีเท่านั้น  เพราะเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความห่างไกลจากความเจริญ  
ราคาจึงถกูมาก 
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ไม้สักเป็นสินค้าท่ีมีช่ือเสียงของพิษณุโลก  ซ่ึงเป็นไม้จากเมืองสวรรคโลกท่ีอยู่ห่างจากพิษณุโลกขึน้
ไปทางเหนือ 60 -70 Ri ท่ีน่ีมีไม้สักสีค่อนข้างขาว (มีความคล้ายคลึงกับไม้ญ่ีปุ่นท่ีมีช่ือว่า ต้น Keyaki (槻) 30) 
เม่ือเปรียบเทียบกับไม้สักของท่ีอ่ืน  ไม้สักสวรรคโลกจะเจริญเติบโตเร็ว  เนือ้ไม้จึงมีความน่ิม สามารถหาไม้สัก
ได้ในพืน้ท่ีใกล้กับแม่น า้  เน่ืองจากการขนส่งสะดวกมีการส่งมาขายในบางกอกจ านวนมาก  จากพิษณุโลกขึน้
ไปทางเหนือจนถึงต้นน า้ของแม่น า้เจ้าพระยาคือเมืองเชียงใหม่ซ่ึงเป็นเมืองของชนชาติลาว [เป็นค าเรียกผูค้น
ในอาณาจกัรลา้นชา้งและลา้นนา โดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่ซ่ึงเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจกัรดงักล่าว - ผู ้
แปล] มีคนบอกว่ามีประชากร 50,000 คน จากพิษณุโลกตามแม่น า้เจ้าพระยาลงมาทางใต้ถึงอยุธยา มีครอบครัว
ชาวนาท่ีล าบากยากจนอาศัยอยู่ตามป่าไผ่  มีผู้คนท่ีไม่ท าอะไร นั่ง ๆ นอน ๆ ไปวัน อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนามี
ความเจริญเป็นอย่างมาก 

2.  อยธุยา 
เมืองหลวงเก่าสถาปนาเม่ือ ค.ศ. 1351/พ.ศ. 1894 คร้ังหน่ึงเคยเจริญอย่างสูงสุด มีพืน้ท่ีโดยรอบเกาะ

ยาวประมาณ 9 ไมล์ (พื้นท่ีภายในเกาะมีการสร้างพระราชวัง วัด ซ่ึงยังคงมีส่ิงท่ี น่าชมหลงเหลืออยู่ จนถึง
ปัจจุบัน  ขณะนีอ้ยธุยาและพืน้ท่ีใกล้เคียงมีประชากรประมาณ 50,000 คน ประกอบอาชีพท าการเกษตร ค้าขาย 
และการประมง  มีชาวพืน้เมืองและชาวจีนท าอาชีพพ่อค้า  (อาจจะมีชาวลาวและพม่าบ้าง) จ าหน่ายของจิปาถะ
ท่ีใช้ประจ าวนัด้วยเรือท่ีล่องในแม่น า้เจ้าพระยา  แต่ไม่มีพ่อค้าท่ีเป็นเศรษฐีรายใหญ่แม้แต่รายเดียว (พ่อค้าชาว
จีนจะมีร้านสาขาอยู่ ท่ีบางกอก) ชาวนาปลูกข้าวตามพืน้ท่ีซ่ึงอยู่โดยรอบเกาะ ได้ยินมาว่าพืน้ท่ีแถบนีมี้ความ
อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การปลูกข้าวท่ีสุด ข้าวเปลือกจ านวนหลายแสนเกวียนจากท่ีน่ีส่งไปยังโรงสีข้าวใน
บางกอกและเป็นสินค้าส่งออกมากท่ีสุด อย่างไรกต็าม คุณภาพของข้าวท่ีน่ีคือ มีเมด็ขนาดเลก็และน า้หนักเบา  
เม่ือเทียบกับข้าวจากทางใต้ของบางกอกซ่ึงมีพืน้ท่ีติดกับชายฝ่ังจะมีราคาต า่กว่าเลก็น้อย  ท้ังนีน่้าจะเป็นเพราะ
คุณภาพของดิน  และส าคัญมากท่ีสุดคือวิธีปลูกข้าวไม่ดีพอ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ีกล่าวว่าคุณภาพของดิน
สามารถเห็นได้จากพืชท่ีปลูก 

การปลูกข้าวเร่ิมจากเดือน 5 และเร่ิมเก็บเก่ียวเดือน 9  วิธีปลูกจะปลูกด้วยต้นกล้าและปลูกด้วยการ
หว่านเมลด็ แต่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีหว่านเมล็ดมากกว่า ไม่มีการใส่ปุ๋ยเพ่ิมเติม แต่จะมีปุ๋ยท่ีเกิดจากการเผาหญ้า
ในนาก่อนท่ีจะปลูกข้าว  หลังจากหว่านเมลด็แล้วจะมีหญ้าขึน้มาด้วย  แต่กจ็ะถูกปล่อยทิง้ไว้เน่ืองจากต้นกล้า
เจริญเติบโตได้เร็วกว่า ดังนั้นหญ้าท่ีปล่อยไว้กจ็ะแห้งตายไปเอง ครอบครัวหน่ึงสามีภรรยาจะมีควาย 1 ตัว  ใช้
ไถนาปลูกข้าว 20 ไร่ต่อปี  และสามารถเกบ็เก่ียวข้าวเปลือกได้ 7-8 เกวียน โดยสามารถใช้เป็นอาหารภายใน
ครอบครัว  และส่วนท่ีเหลือก็สามารถน าไปขายซ่ึงพอส าหรับการด ารงชีพต่อปีโดยไม่ยากล าบาก  จึงไม่มี
ความจ าเป็นต้องท างานอย่างอ่ืน 

ปัจจุบันมีการสร้างทางรถไฟจากบางกอกถึงโคราช บางคนไปท างานก่อสร้างบ้าง บางคนเม่ือว่างจาก
การท านากจ็ะท าประมงบ้าง  แต่อย่างไรกต็าม การท าประมงนั้นเป็นอาชีพหลักของชาวจีน เม่ือจับปลาได้กจ็ะ 

                                                           
30 Keyaki (槻) เป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ของญ่ีปุ่น  ล าตน้ตรง ใบเป็นพุม่ใหร่้มเงาไดเ้ป็นอยา่งดี มีช่ือตามสายพนัธ์ุวา่ Zelkova 
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ส่งไปขายยงับางกอก  นอกจากนี ้ชาวจีนบางคนจะผลิตสุรา น า้มนั น า้ตาล แต่ปัจจุบันได้เลิกท าแล้ว 
เม่ือปีนขึน้ไปบนเจดีย์สูงของอยุธยาเพ่ือดูบริเวณโดยรอบ จะเห็นแต่ป่าไม้จนมองไม่เห็นนาข้าว หรือ

แม้แต่คันนา  ด้านหน้าจะมีป่าไม้ และระหว่างป่านั้นอาจจะเป็นนาข้าว ในช่วงเยน็จะมีควายจ านวนมากออกมา
เล่นน า้ท่ีริมแม่น า้ ท าให้สามารถคาดคะเนได้ว่าผลผลิตท่ีได้จากการปลูกข้าวจากท่ีน่ีคงมีจ านวนมหาศาล ได้ยิน
มาว่าควายหน่ึงตัวมีราคา 40-50 บาท 

ทางด้านทิศเหนือมีต้นมะพร้าว ต้นหมาก และเม่ือไกลออกไปกจ็ะค่อย ๆ ลดจ านวนลง  มีต้นไผ่  และ
ป่าท่ีไม่สามารถใช้งานได้  คุณภาพของไม้เหล่านั้นไม่สามารถน ามาใช้เป็นวัสดุใด ๆ ได้   ทางฝ่ังตรงข้ามเมือง
เก่ามีต้นไม้ต้นหน่ึง  ได้ยินมาว่าเป็นซากหมู่บ้านโบราณของชาวญ่ีปุ่นซ่ึงมีเร่ืองในพงศาวดารประเทศสยามว่า มี
ชาวญ่ีปุ่นไปเป็นทหารองครักษ์กษัตริย์ประเทศสยาม  มีทหารท่ีเป็นลูกน้องในสังกัด 200-400 คน ด้วยกองก าลัง
ท่ีมากเกินไปท าให้เกิดความระแวง จึงถกูสังหารในเวลาต่อมา 

จากอยธุยาล่องลงมาตามแม่น า้เจ้าพระยาประมาณ 15-16 Ri  มีสถานท่ีช่ือว่า บางปะอิน (ปัจจุบันเป็น
ท่ีตั้งพระราชวังของกษัตริย์ประเทศสยาม  มีการสร้างพระท่ีนั่ง 3 แบบ ได้แก่ แบบไทย แบบตะวันตก  และ
แบบจีน ท่ีน่ีเป็นพระราชวงัในชนบท  เม่ือกษัตริย์เสดจ็พระราชด าเนินออกมายังชนบท จะประทับท่ีบางปะอิน  
เน่ืองจากอยธุยาเคยเสียกรุงมาแล้ว  หากไปประทับจะเป็นการอัปมงคล จึงได้สร้างพระราชวังบางปะอินแห่งนี้
ขึน้มา)  มีประชากรประมาณ 4,000 คน ทุกคนมีอาชีพท านา  ดินและข้าวในพืน้ท่ีแถบนีมี้คุณภาพเท่ากับใน
อยธุยา  ท่ีน่ีมีข้อห้ามจับปลาในแม่น า้ท่ีอยู่ด้านหน้าของพระราชวงัประมาณ 6 Ri  พืน้ท่ีแถบบางปะอินมีช้างป่า
และมีคนเคยจับได้ 

จากบางปะอินล่องมาตามแม่น า้  ริมแม่น า้  2 ฝ่ัง มีต้นไม้ขึน้เตม็ไปหมด ได้แก่ ต้นมะพร้าว ต้นหมาก 
และไม้ผลอ่ืน ๆ ขึน้อยู่รวมกัน  คุณภาพดินดีขึน้เร่ือย ๆ ชาวนาพยายามปลูกไม้ผล   

3.  บางกอก 
เมืองหลวงปัจจุบันคือบางกอก บางกอกอยู่ ห่างจากอ่าวไทยประมาณ 30 Ri ตามยาวของแม่น า้ หรือ

ประมาณ 15-16 Ri ตามความยาวของเส้นทางทางบก บางกอกตั้งอยู่สองฝ่ังของแม่น า้เจ้าพระยา มีความยาวจาก
เหนือถึงใต้ 6 Ri และมีความกว้างจากริมฝ่ังแม่น า้ท้ัง 2 ด้าน ประมาณ 1 Riคร่ึง - 3 Ri 

พระราชวังตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดและหันหน้าไปทางทิศเหนือ บางกอกสถาปนาเม่ือ ค.ศ. 1782/พ.ศ. 
2325 ปัจจุบันมีประชากรท้ังหมดประมาณ 400,000 คน มีชาวต่างชาติประมาณ 250,000 คน มีท้ังชาวจีน 
อินเดีย และมาเลเซีย กล่าวกันว่าชาวตะวันตกมีประมาณ 1,000 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบางกอกและอยู่ทาง
ทิศใต้ติดกับชายฝ่ังทะเล 

บางกอกเป็นเมืองใหญ่อันดับหน่ึงและเป็นศูนย์กลางการค้า  สินค้าพืน้เมืองต่าง ๆ ในประเทศจะมา
รวมกันอยู่ ท่ีน่ี ได้ยินมาว่าส่ิงท่ีควรจับตามากท่ีสุดคือ โรงสีข้าวและโรงไม้สัก  เร่ืองเก่ียวกับการค้าในเมืองนี ้ 
จะขอกล่าวในข้อต่อไป ก่อนอ่ืนจะขอกล่าวถึงเร่ืองการเกษตรในเขตชานเมือง 

การปลูกข้าวมี 2 แบบ คือการปลูกแบบละเอียดและแบบหยาบ ๆ เม่ือเทียบกับชนบทท่ีห่างไกลแล้ว
การปลูกข้าวแถบชานเมืองในพืน้ท่ีใกล้บางกอก จะมีความละเอียดกว่ามาก ในท่ีนีจ้ะอธิบายถึงการท านาใน 
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บริเวณใกล้บางกอกเท่านั้น 
ข้าวเป็นสินค้าเกษตรอันดับหน่ึงของประเทศ  ผลผลิตจะได้มากหรือน้อยขึน้อยู่กับประชาชนผู้ท านา

ในประเทศ รัฐบาลจึงให้ความสนใจสนับสนุนในด้านต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนและคุ้มครองด้วยการจัดพิธี
เร่ิมท านา31 ในวันท่ี 5 เดือน 5 ของทุกปี  พิธีดังกล่าวมีความส าคัญ ในช่วงท่ียังไม่ได้ท าพิธีนั้น  ชาวนาจะยัง
ไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกข้าว  เม่ือถึงวันท่ี 5 เดือน 5 เสนาบดีเกษตราธิการได้รับพระราชโองการให้ไปยังชานเมือง
เพ่ือท าพิธีด้วยตัวเอง  โดยจะท าท่าถือแอก  วนันีคื้อวนัเร่ิมต้นการท านาของท้ังประเทศ (จะไม่ขอกล่าวถึงพิธีการนี)้ 

 
นาในพืน้ท่ีใกล้กรุงเทพจะใช้วิธีปลูกข้าวแบบ
ด านา  แต่หากเป็นพื้นท่ีไกลออกไปจะใช้วิธี
ปลูกข้าวแบบหว่านเมลด็ ในพืน้ท่ีท่ีใช้วิธีด านา
จะมีนาต้นกล้าเหมือนท่ีญ่ีปุ่น แต่ในช่วงเดือน 
5 ปริมาณน า้ในคลองยังไม่เพียงพอ  จึงต้องใช้
อุปกรณ์หลายประเภทและใช้ก าลังคนใน
ครอบครัวเพ่ือเอาน า้เข้านา เน่ืองจากระดับใน
คลองจะลดลง 5 -  6 Shaku ท าให้ไม่สามารถ
ส่งน า้เข้าไปในแปลงนาได้  เม่ือน าน า้เข้ามาใน
แปลงกล้าได้แล้วจะใช้คันไถ (รูปท่ี 1) ผูกติดกับ
ควายและท าการไถ  ถ้าดินท่ีไถนั้นยังไม่ละเอียด
ดีก็จะใช้ เคร่ืองมือ (รูปท่ี  2)  ต่อมาจะใ ช้
เคร่ืองมือ (รูปท่ี 3) ท าการคราดปรับระดับผิว
ดินซ่ึงไม่ต่างจากญ่ีปุ่น 

 
เม่ือเตรียมแปลงนาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะหว่านเมลด็ข้าวเปลือก  ซ่ึงวิธีนีเ้หมือนกับญ่ีปุ่น ส่ิงท่ีต่างคือ

การหว่านท่ีน่ีเป็นการหว่านให้แน่นมากกว่าญ่ีปุ่น เม่ือต้นกล้าโตขึน้ประมาณ 1 Shaku ก็จะน ามามัดรวมกัน
เป็นก า  ก าละประมาณ 2 ก ามือ และน าไปยังแปลงนาเพ่ือปักด าต่อไป ซ่ึงเป็นวิธีเหมือนญ่ีปุ่นอีกเช่นกัน แต่ท่ี
ต่างคือท่ีน่ีจะใช้มือกับเท้าท้ังสองข้างในการด านา ได้ยินว่าชาวนาท่ีมีความช านาญ 1 คน สามารถด านาได้ 1 
Tan(段/反)

32 ต่อวนั  ทุกปีการด านาจะเร่ิมในเดือน 6 - เดือน 10  ถ้าหากปีนั้นท้องฟ้าเป็นใจเม่ือถึงเดือน 12 กจ็ะ
สามารถเก่ียวข้าวได้ (ข้าวมีหลายประเภท) ในระหว่างการท านาคนงานจะได้เงินเป็นรายเดือนประมาณ 5-6 ดอลล่าร์ 
และต้องจ่ายค่าอาหารเอง 

                                                           
31 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนงัคลัแรกนาขวญั 
32 1 Tan (反/段) คือพ้ืนท่ีขนาด  991.7 ตารางเมตร 
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การเก่ียวข้าวมีหลายวิธี แต่ส่วนใหญ่จะเก่ียวโดยตัดรวงข้าวเพียงคร่ึงเดียว และจะน ารวงข้าวท่ีมัดเป็น
ฟ่อนข้าวไปไว้บนพื้นท่ีสูงใกล้บ้าน (ส่วนตอข้าวท่ีเหลืออยู่ในทุ่งนาจะเผาเป็นปุ๋ยส าหรับการปลูกข้าวในปี
ต่อไป) พืน้ท่ีท่ีน าฟ่อนข้าวไปไว้จะเป็นพืน้ท่ีโล่งกว้าง กว้าง 14 -15 Ken ยาว 7-8 Ken โดยชาวนาจะน าหินมี
ลักษณะกลมยาวท่ีใช้ในการซ่อมแซมถนนมากลิง้บนพืน้และรดน า้ วิธีนีส้ามารถเห็นได้จากบ้านของชาวนา
ทางตอนเหนือของประเทศจีน ชาวนาจะเอาฟ่อนข้าวท่ีเก่ียวได้มาตากไว้บนพืน้ท่ีโล่งนั้นโดยไม่มีอะไรรอง  
ใช้แสงอาทิตย์ท าให้แห้ง หลังจากนั้นจะปล่อยควายให้เดินบนข้าวเปลือกเพ่ือให้เมลด็ข้าวหลุดออกจากรวง  น่ี
เป็นวิธีท่ีค่อนข้างหยาบ หากชาวพืน้เมืองจะเกบ็ข้าวไว้กินเองจะใช้ครกต าข้าวเพ่ือให้ได้ข้าวสาร แต่หากจะขาย
กจ็ะขายเป็นข้าวเปลือกเลย วิธีสีข้าวเหมือนกับญ่ีปุ่น จึงไม่ขอกล่าวถึงในท่ีนี ้

การท านาจะเร่ิมขึน้ในฤดูฝนกลางเดือน 5 - ต้นเดือน 6  ฝนตกท าให้ดินน่ิมเหมาะท่ีจะท าการไถผืนนา  
วิธีการท านาแบบดั้งเดิมในพืน้ท่ีด้านใน33 เป็นแบบท่ีกล่าวมาแล้วในข้างต้น  คือหว่านเมล็ดบนนาข้าว ไม่ได้ท า
แบบญ่ีปุ่นท่ีปลูกต้นกล้าไว้ในแปลงกล้าแล้วจึงย้ายมาปลูกในผืนนา (อย่างไรก็ตาม การด านาจะได้ผลดีกว่าการ
หว่านข้าวเปลือกอย่างไม่ต้องสงสัย แต่ท่ีดินมีมากจึงท าให้ไม่สามารถท าได้   เพราะจะต้องใช้แรงงานมาก 
เพราะฉะนั้นพืน้ท่ีด้านในส่วนใหญ่จะใช้วิธีหว่านเมล็ด ยกเว้นบางพืน้ท่ีท่ีติดกับแม่น า้จะใช้วิธีปักด า )  ล่าสุด  
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ได้น าเข้าเคร่ืองหว่านข้าวจากยุโรป  คล้ายกับเคร่ืองหว่านเมล็ดข้าว
สาลีท่ีใช้ในทุ่งกว้างของสหรัฐอเมริกา  และยังมีส่วนคล้ายเคร่ืองฉีดน า้เพ่ือลดความร้อนในเมืองเม่ืออากาศ
ร้อนอีกด้วย  การเคล่ือนย้ายเคร่ืองมือนี้เพ่ือหว่านเมล็ดจะใช้ม้าหรือวัว 2-3 ตัว  หากสามีภรรยา 1 คู่ ใช้
เคร่ืองมือนีท้ านา  จะท านาได้ 60 ไร่ต่อปี  คือ 9 Chou (町) 8 Tan (反/段) 6 Se(畝) ของญ่ีปุ่น34  คาดว่าจะได้
ข้าวเปลือก 30 เกวียน (300 Koku-石)35 (การค านวณนีดู้เหมือนว่าจะเป็นการคาดการณ์ท่ีมากเกินจริง  อีกท้ังยัง
ไม่ได้ลงมือท าจริง เพราะฉะนั้นอาจจะยังเช่ือไม่ได้นัก  แต่พระยาสมุทร (Piyasomud) เกษตรกรรายใหญ่ ได้
กล่าวว่าวิธีการท านาเช่นนี้คู่สามีภรรยาประเทศสยามสามารถท านาได้ 80 ไร่ต่อปี  จึงบันทึกไว้เป็นข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือการพิจารณา) 

ชานเมืองบางกอกมีอุณหภูมิโดยเฉล่ีย 52-95 องศาฟาเรนไฮน์ และมีช่วงเวลาท่ีฝนตกแต่เพียงแค่ระยะ
หน่ึงเท่านั้น ท าให้ไม่มีความสะดวกในเร่ืองน า้ ชาวนาท้ังหลายต้องรอฤดูฝนจึงจะเร่ิมท านาได้  นอกจากนีย้ังมี
ท่ีดินมากมาย แต่ไม่มีประชากรท่ีจะใช้แรงงานพอ  เม่ือถึงฤดูฝนก็ไม่สามารถหว่านเมล็ดข้าวในพื้นท่ี
กว้างขวางให้เสร็จในเวลาเดียวกัน ในเดือน 5 จะเร่ิมหว่านเมลด็ข้าวในพืน้ท่ีบางส่วนก่อน และเม่ือถึงเดือน 6 
จะเร่ิมหว่านเมลด็ข้าวในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ท่ียังไม่ได้หว่านต่อไป  ต้องใช้เวลาส าหรับการหว่านเมลด็ข้าวถึง 1 เดือน  
และการเก่ียวข้าวก็ต้องใช้วิธีเวียนเก็บเก่ียวในแต่ละพื้นท่ีเช่นกัน  ประเทศสยามมีเมล็ดข้าวหลายพันธ์ุ ท่ี
เหมือนกับญ่ีปุ่นคือพันธ์ุท่ีให้ผลผลิตเร็วและพันธ์ุท่ีให้ผลผลิตช้า  แต่ในประเทศสยามมีพันธ์ุข้าวท่ีมากกว่านั้น 

                                                           
33 น่าจะหมายถึงพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของบางกอกข้ึนไป 
34 หน่วยวดัท่ีดิน 1 Chou (町) = 10 Tan(反/ 段), 1 Tan(反/ 段) = 10 Se(畝)  และ 1 Tan(反/ 段) = 991.7 ตารางเมตร 
35 1 Koku (石)= 180.39 ลิตร 
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ชนิดแรก พันธ์ุท่ีให้ผลผลิตเร็วจะปลูกบนท่ีสูงของพืน้ท่ีด้านใน  โดยจะปลูกในเดือน 6 และต้นข้าวจะ
โตภายใน 3 เดือน จึงไม่ได้รับความเสียหายจากน า้ท่วม  บนพืน้ท่ีสูงตอนบนของกรุงเทพในฤดูฝนปริมาณ
น า้ฝนจะเพ่ิมขึน้เร็ว หากเป็นข้าวพันธ์ุอ่ืนท่ีโตช้ามีโอกาสท่ีจะได้รับความเสียหายจากการถูกน า้ท่วมได้  จึงท าให้
ต้องปลูกพันธ์ุข้าวท่ีให้ผลผลิตเร็ว  ระยะเวลาการปลูกข้าวจะใช้เวลาท้ังหมดเพียง 3-4 เดือน  เรียกข้าวพันธ์ุนีว่้า 
“ข้าวพันธ์ุพืน้เมืองโตเร็ว” (early country rice) ปริมาณ 1 เกวียน (1 เกวียน = 100 ถัง และ 1 ถัง = 20 ทะนาน)  
ได้ราคา 27-60 บาท (1 บาท = 60 Senญ่ีปุ่น) ซ่ึงราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี  ราคาขณะนีอ้ยู่ ท่ี 40 บาท  
ข้าวชนิดนีผ้สมกับข้าวนาด า (Garden) ซ่ึงเป็นข้าวท่ีส่งออกและขายเป็นข้าวสาร 

ชนิดท่ี 2 เรียกว่า “ข้าวพันธ์ุพืน้เมือง” (country rice) ปลูกเฉพาะพืน้ท่ีด้านใน ปริมาณ 1 เกวียน (1 
เกวียน =  100 ถัง และ 1 ถัง = 20 ทะนาน) ได้ราคา 15-30 บาท  ซ่ึงราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละปี ราคา
ขณะนีอ้ยู่ ท่ี 21-22 บาท 

ชนิดท่ี 3  เรียกว่า “คร่ึงนาคร่ึงไร่” ข้าวชนิดนีใ้นปริมาณท่ีเท่ากันกับข้าวชนิดก่อน มีราคา 30-80 บาท 
ราคาขณะนีอ้ยู่ ท่ี 60 บาท (ข้าวชนิดนีป้ลูกโดยวิธีปักด าต้นกล้า แต่ 2 ชนิดแรกนั้นปลูกโดยวิธีหว่านเมลด็ข้าว) 
อย่างไรกต็าม  ต้องเข้าใจว่าราคาปัจจุบันท่ีเขียนนีจ้ะสามารถเปล่ียนได้ 3-4 บาท 

ข้าวท่ีให้ผลผลิตเร็วจะใช้เวลาตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเก่ียว 3 เดือน  ข้าวให้ผลผลิตเร็วปานกลางจะต้องใช้
เวลาปลูกถึงเก็บเก่ียวประมาณ 5-6 เดือน  ชาวนาจะปลูกข้าวชนิดนีเ้ป็นส่วนใหญ่และปลูกในพืน้ท่ีภาคกลาง  
ส่วนข้าวท่ีเก็บเก่ียวได้ช้าจะปลูกตาม 2 ฝ่ังของแม่น า้ท่ีมีระบบชลประทานท่ีสะดวก  โดยใช้เวลาตั้งแต่ปลูกข้าว
จนถึงเกบ็เก่ียวประมาณ 7 เดือน  คุณภาพของข้าวขึน้อยู่กับความสะดวกในการใช้น า้ อย่างไรกต็าม วิธีท านานั้นไม่
ละเอียด ไม่เหมือนกับการท านาของญ่ีปุ่น โดยจะท าการไถผืนนาแค่คร้ังเดียวก่อนจะปลูกข้าว  หลังจากนั้นก็
ไม่ได้ท าอะไร 

ส่วนฤดูเกบ็เก่ียวเหมือนญ่ีปุ่น โดยอยู่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงต่อกับต้นฤดูหนาว คือช่วงเดือน 1 - เดือน 3 
เรียกว่าการขายข้าวเปลือกช่วงท่ี 1 เม่ือถึงฤดูนีพ่้อค้าคนกลางจะนั่งเรือไปตามหมู่ บ้านต่าง ๆ เพ่ือกว้านซ้ือข้าว 
ชาวนากร็อพ่อค้าคนกลางมาซ้ือข้าวเปลือก  แลกผลผลิตกับเงิน  ตามประเพณีท่ัวไปชาวนาจะขายข้าวเปลือกท่ี
ได้เพียงแค่ 2 ใน 3 ของผลผลิตท่ีได้  ส่วนท่ีเหลืออีก 1 ส่วน จะเกบ็ไว้เพ่ือรอดูผลผลิตท่ีจะได้ในปีต่อมาซ่ึงจะ
เร่ิมขึน้ต้ังแต่ปลายเดือน 5 และเม่ือถึงเดือน 7-8 กจ็ะรู้ว่าผลผลิตในปีนีไ้ด้มากน้อยเพียงใด  ถ้าผลผลิตไม่ดีพอก็
จะน าส่วนท่ีเกบ็ไว้ 1 ส่วนมาใช้ในครัวเรือนในคร่ึงปีหลังและต้นปีหน้า  แต่ถ้าผลผลิตดีกจ็ะน าส่วนท่ีเกบ็ไว้ 1 
ส่วนนั้นมาขายในต้นเดือน 9  เม่ือมาถึงเดือน 9 โรงสีข้าวและพ่อค้าคนกลางจะส ารวจดูว่าการท านาได้ผล
อย่างไร  แล้วน าเรือออกเพ่ือมาซ้ือข้าวเปลือกจากชาวนา การขายข้าวคร้ังนีเ้รียกว่า การขายข้าวคร้ังท่ี 2 

ข้าวท่ีชาวนาขายเป็นข้าวเปลือกท้ังส้ิน ไม่เหมือนญ่ี ปุ่นท่ีจะขายเป็นข้าวกล้องท่ีสีเอาเปลือกข้าว
ออกไปแล้ว ดังนั้นผู้ ท่ีจัดซ้ือยงัมีความยากล าบากอีกหลายอย่าง เช่น 

1. ได้ข้าวเปลือกจากนาด าผสมกับข้าวเปลือกท่ีได้จากนาหว่าน 
2. ข้าวเปลือกจากนาด า นอกจากจะผสมกับข้าวเปลือกท่ีได้จากนาหว่านแล้ว ยงัผสมกับข้าวชนิดต่าง ๆ  อีกด้วย 
3. ข้าวมีปริมาณไม่แน่นอน 
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อย่างไรกต็าม  การวัดปริมาณข้าวในประเทศสยามไม่มีมาตราส่วนท่ีรัฐบาลก าหนด  ใช้มาตราส่วนท่ี
ชาวบ้านใช้กันเองมาเป็นเวลานานแล้ว ซ่ึงมีปริมาณท่ีไม่ชัดเจน  ปริมาณน้อยจะวัดด้วยเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า 
ทะนาน (カナン) ซ่ึงท าขึน้จากกะลามะพร้าว ประมาณ 5 Gou (合)36 ของญ่ีปุ่น แต่เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีท า
ขึน้จากธรรมชาติขนาดจึงไม่เท่ากัน 

มาตราส่วนท่ีใหญ่กว่าจะเรียกว่า “ถัง”(タン) ชาวนาทุกบ้านจะมีภาชนะท่ีสามารถวัดปริมาณ 1 ถัง 
เป็นถังท่ีท าจากไม้เหมือนกับญ่ีปุ่นและยังมีถังท่ีท าจากไม้ไผ่ ซ่ึงแตกต่างกันไปในแต่ละหลังค าเรือน  ถ้า
ก าหนดว่า 1 ทะนาน = 5 Gou  และ 20 ทะนาน = 1 ถัง  ดังนั้น 1 ถัง = 1 To ของญ่ีปุ่น37  มาตราส่วนท่ีใหญ่
ขึน้มาอีก  จะเรียกว่า “เกวียน” ถ้าหากใช้การเทียบเป็นมาตรา 100 ถงั = 1 เกวียน และ 1 เกวียน = 10 Koku 

ปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดปริมาณท่ีชัดเจนขึน้ ซ่ึงก าหนดให้ปริมาณจากกะลามะพร้าว 20 กะลา = 1 ถัง 
และ 100 ถงั = 1 เกวียน  ทางศุลกากรก าหนดว่า 1 เกวียนมีปริมาณ = 22 Pikuru38 ข้าวสารทุก 1 เกวียน จะต้อง
เสียภาษี 4 บาท  แต่การขายข้าวของชาวนาจากพื้นท่ีด้านในนั้น การวัดปริมาณจะแตกต่างกันออกไปไม่
เหมือนกับท่ีรัฐบาลก าหนด  เช่นปริมาณท่ีน้อยท่ีสุด 20 ทะนาน = 1 ถัง  หรือ 25 ทะนาน = 1 ถัง หรือ 30 
ทะนาน = 1 ถัง  และปริมาณท่ีมากท่ีสุดท่ีคือ 40 ทะนาน = 1 ถัง  เพราะฉะนั้นปริมาณต่าง ๆ จะไม่มีความแน่
ชัด  อย่างไรกต็าม ถ้าหากใช้มาตราส่วนท่ีรัฐบาลก าหนด 20 ทะนาน = 1 ถัง กจ็ะมีน า้หนัก = 21-24 ปอนด์39  
แต่ข้าวท่ีคุณภาพไม่ดี 1 ถงั จะได้ 15 ปอนด์เท่านั้น 

เ ม่ือ ซ้ือข้าวเปลือกท่ีโรงสีข้าวจะใช้ทะนานท่ีท าจากกะลามะพร้าวมีลักษณะคล้ายถ้วย  มี
เส้นผ่าศูนย์กลางท่ีปากกะลา กว้าง 4.12 นิว้ มีเส้นรอบวงเท่ากับ 16.12 นิว้  มีความลึก 4.75 นิว้  ดังนั้น1 ทะนาน 
= 5 Gouของญ่ีปุ่น ถ้าค านวณด้วยปริมาณดังกล่าว 38 ทะนาน = 1 ถงั 

ส าหรับเคร่ืองมือวัดปริมาณ 1 ถัง จะใช้กล่องลักษณะคล้ายกับดอกผักบุ้งฝร่ัง [Morning Glory กลีบ
ดอกด้านบนบานกว้างและด้านล่างเรียวเลก็ ลักษณะคล้ายกับล าโพงหรือแตร - ผู้แปล] ซ่ึงกล่องลักษณะนี้จะมี
เส้นผ่าศูนย์กลางท่ีปากกล่องด้านบน 15 นิว้ เส้นผ่าศูนย์กลางท่ีด้านล่างกล่อง 14.25 นิว้ ความสูง 12.12 นิว้ เส้น
รอบวงปากกล่อง 52 นิว้คร่ึง รอบวงด้านล่างกล่อง 47.87 นิว้ ปริมาณเท่ากับประมาณ 1 To 9 Chou  น า้หนัก
ประมาณ 40 ปอนด์  ถ้าใช้มาตราการค านวณดังกล่าวจะได้ผลลัพธ์ 82 ถงั = 1 เกวียน ราคา 46 บาท 

เม่ือก่อนข้าวเปลือกท่ีซ้ือจากพืน้ท่ีด้านใน 40 ทะนาน = 1 ถัง  และ 82 ถัง = 1 เกวียน ปัจจุบันมีโรงสี
ข้าวเพ่ิมขึน้ (ในบางกอกมีโรงสีข้าวท่ีมีช่ือเสียง 38 โรง เป็นโรงสีของชาวตะวันตก 6 โรง  และนอกจากนั้น
เป็นของชาวจีนและชาวสยาม) ท าให้ปริมาณข้าวเปล่ียนไป 38 ทะนาน = 1 ถัง  และ 80 ถัง = 1 เกวียน 
ข้าวเปลือก 1 เกวียนจะได้ข้าวกล้องประมาณ 19-20 Pikuru โดยมีข้าวเปลือกผสมอยู่  20 เปอร์เซ็นต์ ข้าวเปลือก 
1 เกวียนหากสีเป็นข้าวสารได้ 14.5-15 Pikuru จะมีข้าวกล้องผสมอยู่ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์  นีคื้อข้าวส่งออก

                                                           
36 1 Gou (合) = 0.13039 ลิตร 
37 1 To (斗)  =  18.039 ลิตร 
38 Picul (ピクル) เป็นมาตราส่วนท่ีวดัน ้ าหนกัท่ีใชใ้นการขนส่งสินคา้ทางเรือในจีนและเอเชียตะวนัออกเฉียง 1 Picul = 60 กิโลกรัม 
39 1 ปอนด ์= 0.45359237 กิโลกรัม 
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โดยท่ัวไป แต่ถ้าก าหนดว่าข้าวสาร 20 ทะนาน = 1 ถัง  และ 80 ถัง = 1 เกวียน จะได้ 20 Pikuru ของสิงคโปร์
และฮ่องกง 

การส่งออกข้าวเปลือกและข้าวสารจะใส่ในกระสอบท่ีท าจากปอ  1 ถุง จะใส่ได้ 1.5 Pikuru และ 16 
Pikuru 70 Kin (斤) 40 = 1 ตัน  ตั้งแต่ปีท่ีแล้วมีการส่งออกข้าวไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรป  โดยส่งออก
เฉพาะข้าวสารท่ีคัดแล้วเท่านั้น (จะไม่มีข้าวหัก) โดยก าหนดให้ 23 Pikuru = 1 เกวียน 

เจ้าภาษีจะเกบ็ภาษีจากข้าวส่งออก (ข้าวกล้อง) วิธีการค านวณคือ 22 Pikuru เท่ากับ 1 เกวียน  เกบ็ภาษี 
4 บาท (ต้องเสียภาษี 11 สตางค์ต่อ 1 Pikuru) ข้าวเปลือกจะเกบ็ภาษี 2 บาท ต่อ 1 เกวียน และข้าวสารคัดแล้ว
ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและยโุรปจะมีการเกบ็ภาษีเท่ากับข้าวกล้อง 

ค่าขนส่งข้าวกล้องไปสิงคโปร์ทางเรือราคาอยู่ระหว่าง 7-30 สตางค์ต่อ 1 Pikuru แต่ราคาในปัจจุบันอยู่
ท่ีประมาณ 17 สตางค์  ส่วนค่าขนส่งไปฮ่องกงจะมีราคาอยู่ระหว่าง 15-40 สตางค์  แต่ราคาในปัจจุบันคือ 27 
สตางค์คร่ึง 

สระปทุม(サツパツーム) 41 เป็นช่ือพื้นท่ี 2 ข้างทางรถไฟจากบางกอกไปปากน ้า  ซ่ึงอยู่ ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต้  ค่อนไปทางใต้ ถ้าเดินทางออกจากบางกอกมุ่งสู่ปากน า้จะมีสถานีสระปทุม  ซ่ึงพืน้ท่ีโดยรอบ
สองข้างทางรถไฟเป็นท่ีนาทางด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้อยู่ไม่ไกลจากแม่น า้เจ้าพระยามากนัก (แม่น า้เจ้าพระยา
มีความคดโค้งมาก ซ่ึงเส้นทางรถไฟจะมุ่ งไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางด้านใต้ เพราะฉะนั้น
ระยะห่างจากแม่น า้เจ้าพระยาจะไม่เท่ากัน)  ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเท่าท่ีมองเห็นจะเป็นพืน้นา (ส่วน
ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ก็เป็นไร่นาเช่นเดียวกัน และมีต้นไม้ มีหมู่ บ้านกระจายอยู่ในพื้นท่ีไปจนถึงแม่น า้
เจ้าพระยา) จากท่ีข้าพเจ้าเห็นนั้น  พื้นท่ีท่ีเป็นนามีประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์  ส่วนพื้นท่ีท่ีเป็นป่าขนาดเล็กมี
ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวบ้าน ลักษณะของบ้าน หลังคาจะมุงด้วยหญ้า ตั้งอยู่ห่างกัน
เป็นระยะ ๆ ความสูงของพืน้บ้านสูงกว่าแม่น า้เจ้าพระยาประมาณ 4-5 Shaku  เพราะฉะนั้นเม่ือน า้ทะเลจากอ่าวไทย
ขึน้ น า้ในคลองภายในไร่นากจ็ะเพ่ิมขึน้ประมาณ 2 Shaku  เม่ือน า้ลง น า้ในคลองกจ็ะแห้ง (นีเ้ป็นการกล่าวถึง
ฤดูแล้งท่ีฝนไม่ตก)  

                                                           
40 1 Kin(斤) =  600 กรัม 
41 “สระปทุม” (サツパツーム) ช่ือเรียกตามตน้ฉบบั  หรือช่ือเรียกในสมยันั้นคือ “สระปทุมวนั” คือพ้ืนท่ีทุ่งบางกะปิซ่ึงเป็นนา
หลวงนอกพระนครท่ีมีบวัหลวงข้ึนอยูจ่  านวนมาก ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวโปรดให้สร้างพระราชวงั
ส าหรับเป็นท่ีเสด็จประพาสโดยพระราชทานนามว่า “พระราชวงัปทุมวนั” ซ่ึงปัจจบันคือบริเวณห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเวิร์ล และสร้างวดัประจ าวงัช่ือว่า “วดัปทุมวนาราม”  ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัวบริเวณ
ดงักล่าวยงัคงเป็นนาหลวงขนาดใหญ่ (บณัฑิต จุลาสัย และ รัชดา โชติพานิช, 2561) อยา่งไรก็ตาม ในรายงานฉบบัน้ีผืนนา
โดยรอบ 2 ขา้งทางรถไฟท่ีกล่าวถึงน่าจะหมายถึงผืนนาบริเวณ “ทุ่งศาลาแดง” ซ่ึงอยูท่างตอนใตข้องผืนนาสระปทุมวนั  และ 
“สถานีสระปทุม” ท่ีระบุถึงน่าจะหมายถึง “สถานีศาลาแดง” ซ่ึงเป็นสถานีต่อจากหัวล าโพง  เน่ืองจากเส้นทางรถไฟสาย
ปากน ้ าไม่มี “สถานีสระปทุม” 
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การท านาบริเวณพืน้ท่ีใกล้บางกอก  เดิมเร่ิมด้วยการใช้น า้จากแม่น า้ ฉะนั้นจึงไม่น่าสงสัยเลยว่าบริเวณนี้
เร่ิมมีการท านามาเป็นเวลานานแล้ว โดยใช้ระบบขุดคลองในแนวตั้งและแนวนอนไว้  เพ่ือระบายน า้ในฤดูฝน 
และดึงน า้เค็มจากแม่น า้เจ้าพระยามาใช้เม่ือถึงฤดูแล้ง  เป็นระบบท่ีคิดว่ามีการท าตามท่ีต่าง ๆ อย่างท่ัวถึงแล้ว 
(น า้ท่ีมีความเค็มจะไม่ขึน้มาหากยังไม่ถึงฤดูแล้ง) ดินจะเป็นดินเหนียวสีเทาไม่มีทรายและหินผสมอยู่ เลย 
ตัวอย่างดินหมายเลข 242 หากฤดูแล้งยาวนาน (เม่ือข้าพเจ้าไปส ารวจฝนไม่ตกประมาณ 4-5 เดือน) ดินในนา
แตกออกเป็นลายคล้ายกระดองเต่า ลึกประมาณ 5-6 นิว้ เป็นดินเหนียวท่ีมีสีเหลืองแดง สามารถอุ้มน า้ได้เม่ือท า
นา ดินในนาบริเวณนีเ้หมือนกับดินตามพืน้ท่ีใกล้บางกอก เม่ือน า้ท่วม แม่น า้เจ้าพระยาและแม่น า้บางปะกงจะ
พัดพาเอาดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ลงมาพร้อมกับน า้ท่ีท่วม  ฝนจะเร่ิมตกในเดือน 5 ต่อเน่ืองไปจนกระท่ังถึง
เดือน 10-12  เม่ือฝนตกการท านาจะเร่ิมขึน้ (ข้าพเจ้ามาถึงท่ีน่ีในวันท่ี 21 เดือน 4 จึงยังไม่มีการเร่ิมท านา) คน
พืน้เมืองบอกว่า เม่ือฝนตกน า้จะเข้ามาในนา โดยเฉล่ีย 1 Shaku  ต้นไม้กระจายอยู่ เป็นหย่อม ๆ  ซ่ึงชาวบ้านจะ
สร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยตามบริเวณดังกล่าว  พืน้ท่ีท่ีชาวบ้านอาศัยอยู่จะมีลักษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า (จะเห็น
วิวทิวทัศน์เช่นนีจ้นกระท่ังถึงปากน า้) ป่าบริเวณนั้นจะมีต้นไม้เล็ก ๆ  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นต้นไผ่ผสมอยู่   บ้าน
ชาวนาส่วนใหญ่จึงท าจากไม้ไผ่  บ้านท่ีท าจากไม้นั้นหาได้ยาก  ส่วนหลังคามุงด้วยจากแบบเดียวกัน และ
เน่ืองจากเป็นเมืองร้อนจึงไม่จ าเป็นท่ีจะใช้ฟืน หรือถ่านไม้ท่ีได้จากป่าจะใช้ส าหรับท าอาหารเท่านั้น 

ชาวนาส่วนใหญ่เป็นชาวสยาม  ชาวจีนน้อยมาก อย่างไรกต็าม ยังไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน  
มีชาวจีนปลูกผกัตามพืน้ท่ีใกล้เส้นทางรถไฟด้วยการขุดคลองขนาดเลก็เข้ามา  ซ่ึงจะเห็นอยู่บริเวณท่ีใกล้เคียง
กับบางกอกเท่านั้น และไม่มีอะไรน่าดูมากนัก 

ท่ีสระปทุมมีท่ีดินซ่ึงเป็นของรัฐบาล จากการสอบถามชาวนาท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงเร่ืองสภาพต่าง  ๆ 
พบว่าชาวนาสามารถท านาแค่ปีละคร้ัง โดยใช้วิธีปักด า เร่ิมตั้งแต่เดือน 6 และเกบ็เก่ียวประมาณเดือน 10 เวลา
ท่ีเหลือนอกจากนี้ท านาไม่ได้  เน่ืองจากไม่มีฝนตก  ส าหรับการไถนั้นใช้คน 2 คน ต่อควาย 1 ตัว เนื้อท่ี
ประมาณ 20 ไร่ (เท่ากับ 3 Chou  2 Tan(段/反)  9 Se ของญ่ีปุ่น) จะได้ข้าวเปลือกประมาณ 5 เกวียน เท่ากับ
ประมาณ 95 Koku ถ้าคิดเป็นข้าวกล้อง ก็จะได้ 50 Koku ฉะนั้นจากพืน้ท่ีความกว้างของญ่ีปุ่น 1 Tan(段/反)  
ชาวนาประเทศสยามจะได้ผลผลิต 2 Koku 8 To 9 Masu（舛）43 ถ้าคิดเป็นข้าวกล้องท่ีโรงสีข้าวจะได้ 1 Koku 
5 To (ชาวนาประเทศสยามจะขายเป็นข้าวเปลือก แต่เพ่ือค านวณง่ายส าหรับคนญ่ีปุ่น ฉะนั้นจะคิดเป็นข้าว
กล้อง)  นีคื้อรายได้ท่ีได้จาก 20 ไร่โดยการใช้แรงงาน 2 คน ต่อ 1 ปี (ขึน้อยู่กับความช านาญของชาวนา)  20 ไร่
จะตรงกับ 3 Chou 2 Tan(段/反)  9 Seของญ่ีปุ่น ในพืน้ท่ีขนาดนีแ้ละใช้แรงงานชาวนาแค่ 2 คน กับการไถนา
ของควายกถื็อว่าท านาอย่างขยนัขนัแขง็  ได้ยินว่าการท านาของประเทศสยามท าค่อนข้างง่ายมาก หลังจากปลูก
เสร็จแล้วไม่ต้องเหน่ือยกับการถอนหญ้าวัชพืช ปล่อยให้ขึน้อยู่กับอากาศท่ีเอือ้อ านวย  และความอุดมสมบูรณ์
ของท่ีดิน โชคไม่ดีท่ีไม่ได้พบและเห็นการท านา ไม่สามารถรู้ได้ว่าชาวนาแค่ 2 คน จะสามารถท านาได้ 20 ไร่ได้
จริงหรือไม่ และวิธีการท านามีวิธีท่ีสะดวกง่ายดายอย่างไร  เพราะฉะนั้นรายงานนีบ้ันทึกตามค าบอกเล่าของ
                                                           
42 การท่ีมีขอ้ความท่ีระบุในรายงานเช่นน้ี สนันิษฐานไดว้า่น่าจะมีการส่งดินไปพร้อมกบัรายงานฉบบัน้ีดว้ย 
43 Masu（舛）เป็นหน่วยยอ่ยของ To（斗） 
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ชาวนาจะต้องรอรายงานยืนยันภายหลัง  ตามท่ีชาวนาได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า  นา 20 ไร่ จะได้ข้าวเปลือก 5 
เกวียนต่อปี = 95 Koku ของญ่ีปุ่น ถ้าค านวณแบบวิธีญ่ีปุ่นให้เข้าใจคือ พืน้ท่ี 1 Tan(段/反) ได้ข้าวเปลือก
โดยประมาณ 2 Koku 8 To 5 Shou (升)44 ดังนั้นจากพืน้ท่ี 1 Tan(段/反)  ของญ่ีปุ่นผลิตข้าวได้ข้าวเพียง
ประมาณ 3  Hyou เท่านั้น ถ้าข้าวกล้องของประเทศสยาม 1 Koku ราคา 5 ดอลล่าร์กเ็ท่ากับว่าพืน้ท่ี 1 Tan(段/反)  
ของญ่ีปุ่นจะผลิตข้าวได้ 7 ดอลล่าร์ 50 เซนต์ ส าหรับพืน้ท่ี 20 ไร่ คือ 3 Chou 2 Tan(段/反)   9 Se จะได้รายได้ 
245 ดอลล่าร์ต่อปี  แต่ถ้าสามีภรรยา 1 คู่สามารถด านา พืน้ท่ี 3 Chou 2 Tan(段/反)   9 Seได้  เข้าใจว่าจะต้องมี
ความขยนัเป็นอย่างมาก  และถ้าเช่ือว่าการท านาท่ีประเทศนีส้ามารถท าได้อย่างง่ายดาย น่าจะเป็นไปได้ว่าคู่สามี
ภรรยาชาวญ่ีปุ่นอาจจะท าได้ 7- 8 ไร่ หรือ 10 ไร่ต่อปี อย่างไรกต็าม พืน้ท่ี 10 ไร่เท่ากับ 1 Chou 6 Tan(段/反)   4 Se 

ถ้าท านาแบบประเทศสยามจากเดือน 6 - เดือน 10  เดือนละ 3 Tan(段/反)   เม่ือรวมแล้วจะได้ 1 Chou   
5 Tan(段/反)   (สมมุติว่าการใช้น า้และภูมิอากาศเป็นไปได้ด้วยดี) และได้รับผลผลิตอย่างต่อเน่ือง ถ้าเป็น
เช่นนีก้อ็าจจะได้ผลดีและมีรายได้มาก  ดังนั้นท าแบบสยามจะดีกว่าแบบญ่ีปุ่น  คือสามารถท านาในพืน้ท่ีกว้างใหญ่
และได้ผลดีกว่าการท านาแบบญ่ีปุ่นท่ีใช้แรงงานมากแต่ท าได้แค่พื้นท่ีแคบ ๆ ซ่ึงต่างจากท านาในพื้นท่ี
กว้างขวางและมีประชากรน้อยอย่างประเทศสยาม 

เร่ืองนีถื้อเป็นเร่ืองส าคัญท่ีจะต้องทดลองท า  เราไม่สามารถทราบได้เลย ถ้าไม่ส่งชาวนาท่ีขยันของ
ญ่ีปุ่นจ านวนหน่ึงไปและลองท า  หากท านาพื้นท่ี 10 ไร่ จะได้รายได้เพียง 122 เยน 50 เซนต์ต่อปี จากการ
ค านวณดังกล่าว ไม่อาจทราบได้ว่าชาวนาญ่ีปุ่นจะพอใจหรือไม่ 

ท่าเรือส าหรับการค้ากับต่างประเทศของประเทศสยาม คือ ปากน า้ ซ่ึงอยู่ห่างจากปากแม่น า้เจ้าพระยา
ขึน้มา 2-3 Ri จากท่ีน่ีเดินทางด้วยเรือไปบางกอกประมาณ 20 Ri หากเป็นทางตรงจะประมาณ 14 Ri เพราะ
แม่น า้มีความคดโค้งมาก ปากน า้มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 6,000-7,000 คน ทุกคนท าการเกษตรหรือท า
ประมง ซ่ึงการท าไร่ท านามีการพัฒนาไปมากพอสมควรแล้ว  เม่ือมีเหตุการณ์ไม่สงบชาวบ้านบริเวณนี้ถูกเกณฑ์
ไปเป็นทหาร  ท่ีน่ีมีปืนใหญ่ 3 กระบอก  โดย 2 กระบอกจะตั้งอยู่  2 ฝ่ังแม่น า้ ส่วนอีกกระบอกจะตั้งอยู่ ท่ีเกาะ
กลางน า้ เม่ือปีท่ีแล้วมีการยิงปืนใหญ่จากสถานท่ีนีใ้ส่กองทหารฝร่ังเศส  ถ้าพิจารณาจากต าแหน่งท่ีตั้งของปืน 
เรือขนาดเลก็ของศัตรูไม่สามารถเข้าไปยงัแม่น า้ได้โดยไม่ผ่านป้อมปืนแห่งนี ้แต่มีคนเล่าว่าสถานท่ีนีเ้ป็นท่ีพัก
ร้อนของทหาร  ฉะนั้นคิดผิดถ้าจะเทียบกับยิบรอลตาร์  เพราะต่างกันเป็นอย่างย่ิง [ยิบรอลตาร์ (Strait of 
Gibraltar) ช่องแคบท่ีเช่ือมต่อมหาสมุทรแอตแลนติกกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั้นมีการป้องกันอย่างเข้มงวด
และผ่านเข้าไปได้ยาก - ผู้แปล] จากท่ีน่ีมีรถไฟว่ิงไปกลับระหว่างบางกอกวนัละ 3 เท่ียว 

ท้ัง 2 ฟากแม่น า้เจ้าพระยามีต้นหมากและต้นมะพร้าวปนกัน ทางทิศตะวันออกของแม่น า้เหมาะกับ
การปลูกข้าว แต่ฟากตะวันตกบอกกันมาว่าท่ีดินไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์ จากปากน า้ขึน้ไปประมาณ 5 Ri 
เรียกว่า “ปากลัด” เป็นท่ีอยู่อาศัยของชาวพม่ากลุ่ม Hekuan [น่าจะหมายถึงชาวมอญจากพะโค เชลยท่ีประเทศ
สยามกวาดตอ้นมาจากสงครามระหวา่งไทยกบัพม่า - ผูแ้ปล] มีประชากรประมาณ 8,000 คน พืน้ท่ีมีต้นไม้ขึน้

                                                           
44 1 Shou（升）=  1.8 ลิตร 
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ปกคลุมมาก ประชาชนท าเกษตรกรรมและท าประมง  เวลาว่างจะเข้าไปเผาถ่านในป่าเพ่ือส่งไปขายยังบางกอก 
พืน้ท่ีส่วนใหญ่ของบางกอกทางฝ่ังตะวันออกของแม่น า้เจ้าพระยาเป็นผืนนากว้างขวางจนไม่รู้ว่าสุดท่ีไหน  มี
ค าบอกเล่าว่าเลยไปอีกประมาณ 30 Ri จนถึงแม่น า้บางปะกงกเ็ป็นพืน้นาท้ังหมด  ดินของท่ีน่ีไม่ค่อยมีความ
อุดมสมบูรณ์  แต่ไม่ต้องห่วงเร่ืองน า้ท่วมเหมือนพืน้ท่ีภายใน  อีกท้ังเป็นพืน้ท่ีท านามาหลาย 100 ปีแล้ว และ
ไม่ได้มีการใส่ปุ๋ย ชาวพืน้เมืองบอกว่า คู่สามีภรรยาท านาโดยใช้แรงควายปีละ 20 ไร่ได้ข้าวเปลือก 6-7 เกวียน 
เท่ากับว่า 1 ไร่ (1 Tan(段/反)   6 Se) ได้ข้าวเปลือก 5 ถัง = 9 To 5 Shou เท่านั้น กล่าวได้ว่าเป็นนาท่ีไม่ค่อยมี
ความอุดมสมบูรณ์เท่าไรนัก 

จากปากแม่น า้เจ้าพระยาออกไปยงัอ่าวไทย  เดินทางเลียบไปตามชายฝ่ังทะเลด้านทิศตะวันออก  จะถึง
ปากแม่น า้บางปะกงท่ีมีช่ือเสียง  ฝ่ังตะวันออกเฉียงใต้ของปากน า้บางปะกงมีท่าเรือขนาดเล็ก 1 ท่าเรียกว่า 
“Banpurosroi” [น่าจะหมายถึงต าบลบางปลาสร้อย จงัหวดัชลบุรีปัจจุบนั - ผูแ้ปล] เป็นท่าเรือท่ีเรือของชาวจีน
สัญจรไปมาเป็นประจ า  ปัจจุบันมีเรือกลไฟขนาดเลก็ว่ิงไปมาระหว่างบางกอก ชาวบ้านมากกว่าคร่ึงมีเชื้อสาย
จีน ประชากรประมาณ 6,000 คน มีอาชีพท านาและประมง  จากปากแม่น า้บางปะกงขึน้ไปล าน า้จะคดโค้ง 
เดินทางไปประมาณ 20 Ri จะถึงท่าเรือท่ีเรียกว่า “Petoryu” [น่าจะหมายถึงแปดร้ิวหรือฉะเชิงเทราในปัจจุบนั 
- ผูแ้ปล]  ประชากรบริเวณนีร้วมกับบริเวณใกล้เคียงมีจ านวณเกือบ 10,000 คน  ท่ีน่ีเป็นศูนย์กลางการท านา  
ข้าวเปลือกส่วนใหญ่ท่ีส่งไปยังบางกอกด้วยเรือกลไฟขนาดเลก็มาจากท่ีน่ีมีโรงสีข้าวขนาดใหญ่ 2 โรง  โดยมี
พระยาสมุทรเป็นเจ้าของ  ประเทศสยามมีข้าวเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญท่ีสุดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรท่ี
น่าสนใจนอกจากการท านา  เม่ือถามถึงสภาพการท านาบริเวณนีไ้ด้ความว่า  ท้ัง 2 ฟากแม่น า้บางปะกงมีการท านา
อยู่แล้ว  และดินมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าดินท่ีบางกอก แต่ปัจจุบันยังขาดแรงงานในการท านา แรงงานไม่
พอกับพืน้ท่ีนา  การท านาใช้วิธีหว่านเหมือนกับบางกอกทุกประการ แม้ว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่ไม่
สะดวกในการส่งออกไปยังต่างประเทศ  มีข้าวอยู่  2 ชนิดท่ีส่งออกไปยังฮ่องกงและสิงคโปร์โดยเรือกลไฟจะ
บรรทุกข้าวท้ังหมดจากเกาะสีชัง 

เกาะสีชังตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทย  ห่างจากปากน า้ไปทางทิศใต้ประมาณ 50-60 Ri  ดังนั้น
จึงต้องเตรียมเรือจากแปดร้ิวและบางปลาสร้อยเพ่ือขนข้าวเปลือกไปยงัเกาะสีชัง  เม่ือมีเรือกลไฟเข้ามาเทียบท่า
จึงจะส่งข้าวเปลือกจากเกาะสีชังต่อไป  เกาะสีชังยงัไม่มีโกดังเกบ็ของ เพราะฉะนั้นเม่ือเรือเข้ามาเทียบท่าท่ีเกาะ
แห่งนี้จะต้องรอเรือกลไฟท่ีขนข้าวก่อนจึงจะท าการขนถ่ายสินค้าได้  เรือท้ัง 2 ฝ่ายต้องเสียเวลามากกับสินค้า
เล็กน้อย  บริษัทขุดคลองแลคูนาสยามได้ขุดคลองมีความกว้างขนาด 16 เมตร จากปทุมธานีตรงไปทางทิศ
ตะวันออกเป็นคลองเช่ือมแม่น า้เจ้าพระยากับแม่น า้บางปะกง  จุดประสงค์ของการขุดคลองเพ่ือให้ข้าวจาก
บริเวณแม่น า้บางปะกงสามารถส่งมายังบางกอกได้โดยตรง  ถ้าการขุดคลองดังกล่าวเสร็จส้ินไม่เพียงแต่จะท า
ให้การท านาบริเวณริมฝ่ังแม่น า้บางปะกงสะดวกสบาย  แต่ยังจะท าให้พืน้ท่ีบริเวณคลองท่ีขุดประมาณ 30 Ri ท่ี
ยงัไม่ได้เร่ิมท าอะไรกลายเป็นท่ีนาท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ภายในเวลา 2-3 ปี 

เกาะสีชังเป็นเกาะเลก็ ๆ อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของอ่าวไทย  มีวงัของกษัตริย์ประเทศสยามตั้งอยู่   เกาะสี
ชังเป็นช่ือเรียกเกาะท่ีใหญ่ท่ีสุดซ่ึงมีเกาะเลก็ ๆ อยู่รอบ ๆ  ความยาวของเกาะจากเหนือถึงใต้ 3.25 Ri  ความกว้าง



80 

จากตะวนัออกถึงตะวันตก 1 Ri เท่านั้น ส่วนท่ีสูงท่ีสุดของเกาะ 697 ฟุต ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
เกาะเป็นท่ีพักเรือเพ่ือขนถ่ายเรือทุกล าท่ีจะเดินทางไปฮ่องกงและสิงคโปร์  เม่ือออกเดินทางจากบางกอกแล้วจะ
เข้ามาท่ีน่ีเพ่ือบรรทุกข้าวและสินค้าอ่ืนๆ ท่ีส่งออกไปขาย  ส่วนการน าเข้าสินค้ามีปริมาณท่ีน้อยมาก 

ท่ีน่ีไม่มีคลังสินค้า  เพราะฉะนั้น สินค้าส่งออกจากพืน้ท่ีภายในจะต้องรอเรือกลไฟบรรทุกสินค้าเข้ามา
เทียบท่าก่อน  แล้วจึงจะเร่ิมส่งเรือบรรทุกสินค้าจากพืน้ท่ีด้านในออกไป  บางคร้ังเม่ือมีลมสวนมาต้องใช้เวลา 2-3 วนั 

ประชากรในหมู่บ้านมีเพียง 300 คน  เน่ืองจากอากาศแห้งแล้งจึงขาดน า้ด่ืม ท้ัง 4 ทิศของเกาะล้อมรอบ
ด้วยทะเลท่ีบรรยากาศดี  ผู้คนท่ีอาศัยอยู่ ในบางกอกและผู้ ป่วยมักจะมาพักร้อนท่ีเกาะสีชัง ท่ีน่ีมีร้านค้าและ
โรงแรม  แต่เน่ืองจากมีแขกน้อยจึงปิดไปแล้ว  พระราชวังอยู่ ติดกับชายฝ่ังทะเล ในท าเลท่ีดีท่ีสุดบนเกาะนี ้ 
ปัจจุบันกษัตริย์ประเทศสยามมกัจะเสดจ็มาประทับบ่อยคร้ัง  เม่ือปีท่ีแล้วมีการสร้างพระท่ีนั่งใหม่ แต่เน่ืองจาก
เกิดเหตุการณ์วิกฤตระหว่างประเทศสยามกับฝร่ังเศส จึงสร้างไม่เสร็จและถูกปล่อยทิ้งไว้  ท่ีเกาะสีชังมีเพียง
ป้อมและมีพระราชวงั  นอกจากนั้น กไ็ม่มีอะไรท่ีต้องบันทึกไว้  เรือท่ีเข้ามาเทียบท่ากมี็เพียงแค่เรือสินค้าและเรือ
ตรวจภาษีเท่านั้น  นอกจากนั้นไม่มีเรืออ่ืน ๆ เลย  และเป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางมาน้อยมาก 

 

บทที ่5  สินค้าพืน้เมือง 
สาระโดยสรุป 
เน้ือหาในรายงานอธิบายให้รายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ของสยามในเร่ืองของวิธีการผลิต  แหล่งผลิต 

ความส าคญัของสินค้า  และการส่งออก โดยยกตวัอย่างเฉพาะสินค้าส าคญัได้แก่  1) ข้าว  2) ไม้สัก  3) 
พริกไทย  4) น ้าตาล  5) งา  6) ปลา  และเป็นอีกหวัเร่ืองหน่ึงท่ีกล่าวถึงลกัษณะนิสัยของชาวสยาม 

 

บทที ่5  สินค้าพืน้เมือง 
ไม่ทราบรายละเอียดประชากรประเทศสยามเท่าใดนัก  ประชากรประเทศสยามชอบสบายไม่

กระตือรือร้น  อุตสาหกรรมการผลิตจึงยงัไม่พัฒนา   อาชีพส่วนใหญท่ีประชาชนท าตลอดท้ังปีคือการปลูกข้าว 
พริกไทย และงาเท่านั้น  การปลูกพริกไทยมีความละเอียดและต้องดูแลอย่างมาก  จึงเป็นงานท่ีไม่ค่อยเหมาะ
กับชาวสยามท่ีไม่ค่อยมีความกระตือรือร้น คนท่ีท างานนีส่้วนใหญ่จึงเป็นชาวจีนท่ีอพยพเข้ามาตั้งถ่ินฐานใน
ประเทศสยาม  ส่วนงาสามารถปลูกได้ง่ายและโตได้ในทุกพืน้ท่ี (เพียงแค่ถางหญ้าในพืน้ท่ีใหม่  หว่านเมลด็กจ็ะ
สามารถโตได้อย่างรวดเร็ว) อย่างไรก็ตาม ชาวพืน้เมืองท่ีปลูกงามีน้อย  เม่ือไม่นานมานี้ปริมาณการส่งออกมี
เพียงแค่ 53,575 Tan เท่านั้น คิดเป็นราคา 168,059 ดอลล่าร์ ราคาจึงค่อนข้างแพง ประมาณ 3 ดอลล่าร์ ต่อ 1 
Tan นอกจากนี ้ชาวพืน้เมืองท่ีอยู่ทางด้านในกไ็ม่มีอาชีพประจ า ส่วนใหญ่เกบ็ไม้และเก็บยางไม้  ผู้ ท่ีอาศัยอยู่
ตามริมฝ่ังแม่น า้และชายฝ่ังทะเลจะท าอาชีพประมง  แม้ว่าจะมีอาณาเขตกว้างขวางมากและมีประชากรจ านวน
มาก (ความหนาแน่นของประชากรต่อพืน้ท่ีน้อย)  แต่ประชากรชอบสบายไม่กระตือรือร้นในการท างาน  กไ็ม่
มีประโยชน์และไม่มีความจ าเป็นท่ีจะค านวณปริมาณผลผลิตกับจ านวนประชากร  มูลค่าจากสินค้าส่งออกท่ี
ได้คือ ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ท่ีอาณาเขตประเทศสยามมีค่า ดังจะเห็นได้จากสินค้าส าคัญ 
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ของประเทศนีต่้อไป 
1. ข้าว 
ชาวสยามกล่าวว่ามีข้าว 30 กว่าชนิด ชนิดท่ีดีเหมาะท่ีสุดกับการบริโภคเรียกว่า “ข้าวหอม” คนท่ีมี

ฐานะและร ่ารวยจะบริโภคข้าวชนิดนี ้แต่ข้าวท่ีปลูกอยู่ ท่ัวไปในประเทศและส่งออกด้วย  มีเพียงแค่ 4 ชนิด
เท่านั้น คือ ข้าวท่ีได้ผลผลิตเร็ว (early country rice)  ข้าวไร่ (country rice)  ข้าวคร่ึงนาคร่ึงไร่ (半田半野)   
ข้าวสวน (garden rice) การแบ่งชนิดและค าอธิบายของชาวสยามท่ีกล่าวมา ไม่ค่อยชัดเจนและไม่สามารถจับ
ใจความได้เท่าไรนัก  อย่างไรกต็ามอาจจะแบ่งและอธิบายใหม่ได้ว่า 

1.1 ข้าวท่ีเกบ็เก่ียวได้เร็ว  ปลูกโดยใช้วิธีหว่าน เติบโตและออกรวงอย่างรวดเร็ว เหมาะกับพืน้ท่ีด้าน
ในของประเทศสยาม เพราะพืน้ท่ีนาต า่และมีความชื้นสูง ตั้งแต่ในเดือน 6 ฝนตก 2-3 เดือน พืน้ท่ีท่ีมีความต า่
ท่ีสุดจะกลายเป็นหนองน ้า ฉะนั้นข้าวท่ีปลูกในพื้นท่ีเช่นนี้ต้องเป็นข้าวชนิดท่ีโต เร็วใช้เวลา 3-4 เดือน 
เน่ืองจากใช้เวลาในการเติบโตไม่มากคุณภาพของข้าวจึงไม่ค่อยดีนัก 

1.2 ข้าวท่ีเกบ็เก่ียวได้เร็วเป็นข้าวบก สามารถเติบโตได้ในพืน้ท่ีแล้ง มีคุณภาพต า่ท่ีสุด (รายละเอียดจะ
อยู่ในข้อวิธีการท านา) 

1.3 ข้าวท่ีปลูกบนผืนนาท่ีมีขนาดกว้างขวางมาก  และสภาพของพืน้ท่ีกมี็ความหลากหลาย  ฉะนั้นใน
บางพืน้ท่ีจะต้องท าแปลงเพาะต้นกล้าก่อนแล้วจึงย้ายมาปลูกในพืน้ท่ีอ่ืน ในบางพืน้ท่ีกจ็ะหว่านเมลด็  เม่ือเกบ็
เก่ียวแล้วข้าวท่ีได้จากการปลูกท้ัง 2 แบบนีจ้ะผสมกัน จึงเรียกว่าข้าวคร่ึงนาคร่ึงไร่ 

1.4 ข้าวสวน  เป็นข้าวชนิดดี  การปลูกข้าวชนิดนีต้้องดูแลค่อนข้างมาก และต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะ
ออกรวง  เร่ิมปลูกด้วยการเพาะต้นกล้าในเดือน 6  ซ่ึงเป็นช่วงฤดูฝนและย้ายมาปลูกในผืนนาท่ีเหมาะสม  และเกบ็
เก่ียวในเดือน 10 

ปัจจุบันบริเวณท่ีผลิตข้าวคุณภาพดีอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของบางกอก คือแถบลุ่มน า้แม่กลอง 
[ตน้ฉบบัใช้ค  าว่าลุ่มน ้ าแม่กลอง (メグロン) ซ่ึงน่าจะเป็นความเขา้ใจคลาดเคล่ือน  เพราะลุ่มน ้ าแม่กลองอยู่
ทางดา้นตะวนัตกของบางกอก - ผูแ้ปล] และพืน้ท่ีทางด้านแปดร้ิว  อยุธยากรุงเก่าสมัยท่ีรุ่งเรืองกมี็การ  ท านา
อย่างกว้างขวางและมีการส่งออกข้าวในปริมาณมาก  ในปัจจุบันข้าวท่ีผลิตได้เมลด็ไม่ค่อยมีความมันและไม่
อ้วน  ถ้าช่ังดูน า้หนักจะน้อยกว่าข้าวท่ีมีคุณภาพดีมาก  ดังนั้นราคาจึงถูก  ท้ังนี้  อาจเป็นเพราะคุณภาพของดิน 
ข้าวจากภูมิภาคท่ีอากาศร้อนลักษณะเมล็ดจะยาว ซ่ึงข้าวประเภทนีจ้ะมีมากในประเทศสยาม  พระยาสมุทร
ชาวนารายใหญ่บอกว่า ข้าวคุณภาพดีต้องเป็นข้าวเมลด็ยาว อ้วนคือไม่ผอมมากจนเกินไป ซ่ึงเรียกว่า ข้าวหอม 
เป็นข้าวดีท่ีสุดส าหรับบริโภค  ซ่ึงถ้าเทียบข้าวของไซ่ง่อนและข้าวของพม่าจะไม่หอมเท่าข้าวของไทย  อดีต
เลขานุการสถานทูตอังกฤษประจ ากรุงโตเกียว Satow45 ได้มอบข้าวคุณภาพดี 30 ชนิดของญ่ีปุ่นให้ประเทศ
สยาม  แต่คุณภาพกย็งัไม่ดีเท่าข้าวหอมของไทย (ข้าพเจ้าไม่เช่ือ) 

                                                           
45 Sir Ernest Mason Satow ชาวองักฤษ ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นภาษาญ่ีปุ่น อาศยัอยูญ่ี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงปลายเอโดะถึงช่วงแรกสมยัเมจิ (ค.ศ. 
1862-1883/พ.ศ. 2405-2431) เคยด ารงต าแหน่งเอกอคัราชทูตองักฤษประจ ากรุงเทพฯ (ค.ศ. 1884-1887/พ.ศ. 2427-2430) ในรัชสมยั
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ปริมาณข้าวกล้องท่ีส่งออก ค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434 จ านวน 3,740,207 Tan ราคา 6,874,587 ดอลล่าร์ 
ข้าวท่ีเมลด็หัก จ านวน 46,345 Tan ราคา 42,992 ดอลล่าร์  ส าหรับข้าวเปลือก จ านวน 14,412 Tan ราคา 16,007 
ดอลล่าร์  ส่วน ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435 ส่งออกข้าวกล้อง จ านวน 3,366,469 Tan ราคา 6,897,073 ดอลล่าร์ ข้าวท่ี
เมล็ดหัก จ านวน 52,367 Tan ราคา 47,457 ดอลล่าร์  ข้าวเปลือก จ านวน 34,313 Tan ราคา 59,592 ดอลล่าร์ อน่ึง 
โปรดดูรายละเอียดเร่ืองการท านาดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 

2. ไม้สัก 
ไม้สักเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญของประเทศสยามรองจากข้าว  อย่างไรก็ตาม สังเกตว่าประเทศสยาม

ไม่ได้ให้ความสนใจในเร่ืองของการจัดการป่าไม้ต่าง ๆ เลยแม้แต่น้อย   ผู้ ส่งออกจะเร่ิมกิจการจากพื้นท่ีท่ี
สามารถขนส่งไม้ได้ง่าย  โดยตัดไม้อย่างไม่เลือกเท่าท่ีจะตัดได้  ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ท่ีมีอายุเก่าแก่หรือต้นไม้เล็ก  
จนปัจจุบันไม่มีไม้ส าหรับส่งออกต่างประเทศแล้ว  ยกเว้นไม้จากพืน้ท่ีท่ีอยู่ไกลออกไป จากค าพูดของผู้ท า
กิจการท่ีรับฟังมา  ได้ความว่าสถานท่ีผลิตไม้สักในประเทศสยามมี 2 แห่ง คือท่ีสวรรคโลก  ซ่ึงอยู่ ติดกับเขตท่ี
ชาวลาวอาศัยอยู่   ท่ีน่ีมีแหล่งผลิต 2 แห่ง คือส่วนท่ีติดกับแม่น า้พิษณุโลกและส่วนท่ีติดกับแม่น า้เจ้าพระยา 
[แม่น ้าพิษณุโลก หมายถึง แม่น ้าน่าน ท่ีไหลผา่นพิษณุโลกตามท่ีไดอ้ธิบายแลว้ในขา้งตน้ ส่วนแม่น ้ าเจา้พระยา
ในท่ีน้ีน่าจะหมายถึง แม่น ้ ายม ซ่ึงเป็นสาขาหน่ึงของแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีไหลผ่านสวรรคโลก - ผูแ้ปล]  ส่วน
แหล่งผลิตอีกแห่งหน่ึงคือ เชียงใหม่ เมืองหลวงของชาวลาวซ่ึงอยู่ ต้นน า้ตอนบนสุดของแม่น า้เจ้าพระยา และ
ติดกับชายแดนพม่า  ท้ังสวรรคโลกและเชียงใหม่นี้ล้วนผลิตไม้ท่ีมีคุณภาพดี  คุณภาพของดินน่าจะส่งผลถึง
คุณภาพของไม้ด้วย พระยาสมทุรเจ้าเมืองเกาะสีชังบอกว่าในประเทศสยามมีไม้สักแบ่งได้ 4 ชนิด 

ชนิดแรก คือ ไม้สักทอง มีสีเหลือง เนื้อไม้แน่น สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ช่างไม้
สามารถใช้ไม้ชนิดนีเ้ป็นวสัดุในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

ชนิดท่ี 2 คือ ไม้สักหิน ไม้เนือ้แขง็และมีน า้หนักมาก แต่สีค่อนข้างอ่อนกว่าชนิดอ่ืน เหมาะท่ีจะใช้เป็น
วสัดุก่อสร้างบ้านเรือน 

ชนิดท่ี 3 ไม้สัก Bana [น่าจะหมายถึง ไมส้ักหยวก - ผูแ้ปล] ไม้เนือ้อ่อนสีขาวเหมาะกับการใช้เป็น ไม้แผ่น 
ชนิดท่ี 4 ไม้สักสีน า้ตาลเข้ม ไม้สักชนิดนีจ้ะผลิตแถบชายแดนพม่า เหมาะส าหรับการท าเรือ 
ไม้สักท้ัง 4 ชนิดนีมี้น า้หนักแตกต่างกันค่อนข้างมาก 
จากการส ารวจของ Sasaki Jutarou พนักงานบริษัทก่อสร้างท่ีบางกอก พบว่าเชียงใหม่ซ่ึงเป็นประเทศ

ของชาวลาวท่ีอยู่ ติดกับประเทศพม่านั้นเป็นแหล่งผลิตไม้สักท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับไม้ของพม่า  เป็นไม้ท่ีสวย 
มีลักษณะตรง ขนาดใหญ่ สีน า้ตาล  ส่วนไม้สักท่ีสวรรคโลกจะเป็นไม้โตเร็ว ลักษณะไม้คล้ายกับไม้ Keyaki ของ
ญ่ีปุ่น ซ่ึงไม้ท่ีส่งออกจากตลาดบางกอกมีแต่ไม้ประเภทนีเ้ท่านั้น 

ป่าสักท้ังหมดเป็นของรัฐ  ส่วนคนท าหน้าท่ีตัดไม้เป็นชาวลาว  ป่าสักส่วนใหญ่จะอยู่ห่างจากเส้นทาง
น า้เข้าไปประมาณ 20 Ri ปัจจุบันการขนส่งไม้จะใช้ช้างลากไปถึงทางน ้า  และน ามากองไว้ติดกับแม่น ้า
                                                                                                                                                                                        

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว  และเคยด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการสถานทูตองักฤษ ประจ ากรุงโตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น 
(ค.ศ. 1895-1900/พ.ศ. 2438-2443) 
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เจ้าพระยาซ่ึงเป็นตลาดค้าไม้ด้วย  บางส่วนรัฐบาลจะซ้ือเอง บางส่วนพ่อค้าชาวจีน พ่อค้าชาวพืน้เมือง และ
พ่อค้าชาวยโุรปเป็นผู้ ซ้ือ  ทุกคนมายงัตลาดท่ีน่ี  และจ่ายภาษีก่อนท่ีจะซ้ือ  หลังจากนั้นจะจัดไม้ท าเป็นแพล่อง
ลงมาตามแม่น า้เจ้าพระยาจนถึงบางกอก  ตั้งแต่เดือน 10 จนถึงเดือน 6 ของปีถัดไปบริเวณต้นน า้ของแม่น า้
เจ้าพระยาน า้จะน้อย จนบางคร้ังไม่สามารถพายเรือได้  การล่องแพไม้เช่นนีจึ้งต้องรอเดือน 7  แต่ถ้าหากฝนตก
ไม่มาก  และน า้ในแม่น า้ไม่เพ่ิมขึน้การขนส่งไม้ไปยังบางกอกต้องล่าช้าลง ท าให้บางคร้ังไม้ในตลาดบางกอก
ไม่พอกับความต้องการได้  ราคาความเคล่ือนไหวของไม้ในแต่ละปี  จึงขึน้อยู่กับการขนส่งท่ีไม่สะดวก เช่น ใน 
ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435 ราคาขึน้สูงเกิน 1.5 เท่าของราคาปกติ  อย่างไรกต็าม ปกติพ่อค้าในประเทศนีจ้ะซ้ือไม้ส ารอง
ไว้ล่วงหน้า 1 ปีอยู่แล้ว 

ไม้สักท่ีมีคุณภาพช้ันดีเย่ียมของบางกอกจะถูกส่งออกไปยังยุโรป โดยมีการตรวจสอบไม้เป็นอย่างดี ไม้
ท่ีมีคุณภาพรองลงมาส่วนใหญ่จะตรวจสอบแค่เพียงว่ามีแมลงกินหรือไม่  ไม่ได้ดูเร่ืองคุณภาพของไม้  ส่วน
ใหญ่ไม้ท่ีใช้ในประเทศหรือส่งออกไปยังประเทศแถบเอเชียจะตัดไม้เป็นท่อนส่ีเหล่ียม อาจจะมีไม้บางท่อนท่ี
ด้านหน่ึงมีรอยแมลงกิน แต่อีก 3 ด้านไม่มีรอยแผล กจ็ะผสมกับไม้ส่วนอ่ืนๆ ท าการส่งออกไป ไม้ท่ีมีคุณภาพ
ต า่ระดับ 2-3 จะยงัไม่ขอกล่าว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้คุณภาพต า่มีรอยแมลงกินหรือรอยผุ และไม้ท่อนท่ีแม้ไม่
มีรอยต าหนิ  แต่มีความกว้างต า่กว่า 10 นิว้  กจ็ะอยู่ในกลุ่มไม้คุณภาพต า่ ระดับ 2-3 

 

ปัจจุบันโรงเล่ือยของพ่อค้าท่ีใช้เคร่ืองจักรไอน า้ในบางกอกมีดังต่อไปนี ้
1 บริษัทบอร์เนียว ชาวอังกฤษ ส่งออกไปยงัยโุรปและอินเดีย อีกท้ังจ าหน่ายในบางกอก 
2 ร้าน Gurashikaruru ชาวอิตาลี ปัจจุบันให้ชาวฝร่ังเศสยืมโรงไม้ตัดไม้เพ่ือสร้างเรือ 
3 บริษัท Marukuwaru ชาวออสเตรีย ส่งออกไปยงัยโุรป 
4 金成利 

[น่าจะเป็นช่ือคนจีน/
ไม่ใช่ช่ือบริษทั - ผู ้
แปล] 

ชาวจีน ส่งออกไปยงัฮ่องกง และจ าหน่ายในบางกอก 

5 บริษัทคาร์ก ชาวอังกฤษ ส่งออกยงัต่างประเทศ 
 

นอกจากนี ้มีพ่อค้าชาวจีนด าเนินกิจการเก่ียวกับไม้ท่ีใช้เป็นวัสดุก่อสร้างประมาณ 30 เจ้า  แต่ส่วนใหญ่จะ
เป็นกิจการท่ีตอบสนองความต้องการภายในบางกอก การตัดไม้ใช้เคร่ืองมือและแรงงานคน คนงานท่ีตัดไม้
ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ได้ค่าแรงตัดไม้ 2 ดอลล่าร์ 40 เซนต์ ต่อการตัดไม้ 13 ตาราง Shaku 

แผ่นไม้ท่ีขายให้กับบริษัทไม้ต่าง ๆ ในบางกอกจะมีความกว้าง 1 ศอก (20 นิว้อังกฤษ) ความยาว 16 วา 
(1 วา เท่ากับ 6 ฟุต 8 นิ้วอังกฤษ) เรียกว่า 1 ยก46 ความหนา 1 นิว้ (0.875 นิว้ของอังกฤษ) ราคา 10 - 12 บาท 
อย่างไรกต็าม ราคาไม้ 1 ยกนั้นขึน้อยู่กับความหนาของแผ่นไม้ท่ีมีความแตกต่างกัน ไม้ท่ีตัดเป็นท่อนราคา 8 บาท
ต่อ 1 ยก 
                                                           
46 ไม ้1 ยก หมายถึง ไมท่ี้ความหนา 1 น้ิว กวา้ง 24 น้ิว ยาว 16 วา (ประมาณ 17.79 ลูกบาศกฟ์ตุ) 
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ราคาไม้ท่อนท่ีตัดด้วยเคร่ืองจักรขนาด 1 x 1 Shaku (尺)47 ในตลาดบางกอกคือ 
1 ไม้ช้ัน 2 คุณภาพดีเย่ียม ไม้ ขนาด 1 x 1 Shaku ราคา 65 เซนต์ 
2 ไม้ช้ัน 2 คุณภาพดีเย่ียม ขนาดตามส่ัง ไม้ ขนาด1 x 1 Shaku ราคา 75 เซนต์ 
3 ไม้ช้ัน 2 คุณภาพดีเย่ียม ส าหรับก่อสร้าง ไม้ ขนาด1 x 1 Shaku ราคา 75 เซนต์ 
4 ไม้ช้ัน 2 คุณภาพดีเย่ียม ส าหรับก่อสร้าง 

ขนาดตามส่ัง 
ไม้ ขนาด1 x 1 Shaku ราคา 80 เซนต์ 

5 ไม้ช้ัน 1 ไม้ ขนาด1 x 1 Shaku ราคา 1 ดอลล่าร์ 
6 ไม้ช้ัน 1 ขนาดตามส่ัง ไม้ ขนาด1 x 1 Shaku ราคา 1 ดอลล่าร์ 20 เซนต์ 
7 ไม้ช้ัน 3 ไม้ ขนาด1 x 1 Shaku ราคา 50 เซนต์ 
8 ไม้ช้ัน 1 คุณภาพดีเย่ียม ไม้ขนาด 1 x 1 Shaku ราคา 1 ดอลล่าร์ 20 เซนต์ 
9 ไม้ช้ัน 1 คุณภาพดีเย่ียม ขนาดตามส่ัง ไม้ ขนาด1 x 1 Shaku ราคา 1 ดอลล่าร์ 50 เซนต์ 

 
ราคาไม้ท่ีตัดด้วยเคร่ืองมือและแรงคน 1 ยก ท่ีมีปริมาณ 11.7 ลูกบาศก์ Shaku 

1 ไม้ช้ัน 2 คุณภาพดีเย่ียม ราคา 7 ดอลล่าร์ 20 เซนต์ 
2 ไม้ช้ัน 2 คุณภาพดีเย่ียม  ส าหรับก่อสร้าง ราคา 7 ดอลล่าร์ 80 เซนต์ 
3 ไม้ช้ัน 2 คุณภาพดีเย่ียม ส าหรับก่อสร้าง ขนาดตามส่ัง ราคา 8 ดอลล่าร์ 10 เซนต์ 
4 ไม้ช้ัน 3 ราคา 6 ดอลล่าร์ 

 
ไม้ท่ีส่งออกไปยงัประเทศจีน 

1 ไม้ช้ัน 1 ราคา 11 ดอลล่าร์ 80 เซนต์ 
2 ไม้ช้ัน 1 ขนาดตามส่ัง ราคา 13 ดอลล่าร์ 20 เซนต์ 

 
ใน ค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434  ไม้ท้ังหมด จ านวน 11,769 ตัน ราคา 353,442 ดอลล่าร์ ส่งออกไม้สักแผ่น 

4,331 ตัน ราคา 127,888 ดอลล่าร์  ใน ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435 ไม้ท้ังหมด จ านวน 11,243 ตัน ราคา 343,844 ดอลล่าร์ 
ส่งออกไม้สักแผ่น 3,394 ตัน ราคา 112,834 ดอลล่าร์  ปลายทางส่งออกส่วนใหญ่มี 3 เส้นทาง คือ สิงคโปร์ 
ฮ่องกง และยโุรป 

3. พริกไทย 
ทราบมาว่า เมืองจันทบุรีซ่ึงตั้งอยู่ทางฝ่ังตะวันออกของอ่าวไทย  เป็นแหล่งปลูกพริกไทยและกาแฟ  

เน่ืองจากมีสภาพภูมิประเทศท่ีเหมาะสม มีภูเขาซับซ้อนขนานไปกับชายทะเล  โดยชาวจีนเป็นผู้ ริ เร่ิมปลูกมา
ตั้งแต่ 50-60 ปีท่ีแล้ว  ปัจจุบันกาแฟส่วนใหญ่แห้งตายเกือบหมด มีเพียงพริกไทยเท่านั้นท่ียังเหลืออยู่   ผลผลิต
                                                           
47 1 ลูกบาศก ์Shaku (一立方尺)＝ 0.028  ลูกบาศกเ์มตร 
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พริกไทยท่ีได้มีน้อยมาก  เพราะไม่มีการพัฒนาวิธีการปลูกและการเกบ็เก่ียว  ย่ิงไปกว่านั้นกคื็อ   ดูเหมือนเป็น
ของท่ีขึน้เองตามธรรมชาติ ใน ค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434 ปริมาณการส่งออก 25,896 Tan ราคา 509,403 ดอลล่าร์ ในปี
ต่อมาปริมาณการส่งออก 19,936 Tan ราคา 388,958 ดอลล่าร์  เม่ือเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านั้นกจ็ะเห็นว่า
ปริมาณการส่งออกลดลงเลก็น้อย  ส่วนใหญ่จะส่งไปขายยังฮ่องกง และสิงคโปร์  หลังจากนั้นมาคร่ึงหน่ึงของ
ปริมาณท่ีส่งออกดังกล่าวจะถกูส่งต่อไปยงัยโุรป (รายละเอียดเร่ืองการปลูกและการเกบ็เก่ียวของพริกไทยและ
กาแฟจะบันทึกในรายงานส ารวจคาบสมทุรมลายู) 

นอกจากเมืองจันทบุรีจะมีผลผลิตทางการเกษตร 2 ชนิดดังกล่าวแล้ว ยังมีสินค้าส่งออกอ่ืน ๆ อีก เช่น 
ต้นกฤษณา ยางจากต้นรงค์ กระวานเทศ หนังสัตว์ งาช้าง มัน ยาสูบ ปลาเค็ม เป็นต้น ท่าเรือท่ีจันทบุรีเป็น
ท่าเรือส าคัญรองจากบางกอก จึงขอกล่าวถึงเร่ืองจันทบุรีเลก็น้อย 

เมืองจันทบุรีตั้งอยู่ ฝ่ังทิศเหนือของแม่น า้ท่ีเป็นช่ือเดียวกับจังหวัด ห่างจากปากแม่น า้ประมาณ 2-3 Ri
ประชาชนเป็นชาวสยามและจีน อีกท้ังยังมีชาวเวียดนาม รวมแล้วประมาณ 6,000-7,000 คน  ท าอาชีพประมง 
เกษตรกรรม และค้าขาย  จันทบุรีมีความสะดวกในการขนส่งไม้  ท าให้มีคนเดินทางออกไปค้าขายยังสถานท่ี
ใกล้ ๆ โดยเรือขนาดเลก็  ในเมืองมีตลาด มีการค้าแลกเปล่ียนส่ิงของกับชาวจีน แม่น า้จันทบุรีเป็นแม่น า้สาย
ใหญ่สายหน่ึงของประเทศสยาม  ฤดูฝนพื้นท่ี 2 ฝ่ังใกล้แม่น ้าท านาได้ดี จึงมีการท านาอย่างกว้างขวาง  ท่ี
บริเวณปากน า้มีด่านเกบ็ภาษี และตรวจสอบสินค้าท่ีน าเข้าและส่งออก  ซ่ึงรายการสินค้าส่งออกนั้นได้กล่าวไป
แล้วในข้างต้น  ส าหรับชาวพื้นเมืองท่ีอาศัยอยู่ภายในพื้นท่ีท่ีไม่ติดทะเล  จะเข้าไปล่าสัตว์ร้ายในป่าเพ่ือหา
รายได้  ภูมิประเทศทางด้านทิศเหนือและทางด้านทิศตะวันออกเป็นภูเขาสูงท่ีมีอัญมณี ซ่ึงมีบริษัท จัสเบอร์
และบริษัททับทิมด าเนินการขดุ รัฐบาลประเทศสยามแต่งตั้งเจ้าเมืองปกครอง โดยเจ้าเมืองจะอาศัยห่างจากตัว
เมือง 2 Ri ใน ค.ศ. 1893/พ.ศ. 2436 มีเหตุการณ์พิพาทระหว่างไทยกับฝร่ังเศสและกองทหารฝร่ังเศสได้เข้ายึด
เมืองนี ้

4. น ้าตาล 
น า้ตาลเป็นสินค้าส่งออกเม่ือ 5-6 ปีท่ีผ่านมา ทุกปีจะส่งออกน า้ตาลประมาณ 250,000 Tan  แต่ปีหลัง ๆ 

ลดน้อยลง  ค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434 ส่งออกเพียง 9,109 Tan ราคา 33,195 ดอลล่าร์  ใน ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435 
เศรษฐกิจตกต า่จึงส่งออกเพียง 454 Tan ราคา 2,742 ดอลล่าร์เท่านั้น  เศรษฐกิจท่ีตกต า่เช่นนี้มีเพียงแค่ปีนี้
เท่านั้น  ต้นอ้อยเป็นพืชท่ีปลูกท่ัวไปในประเทศสยาม ซ่ึงส่วนใหญ่ชาวจีนเป็นผู้ปลูก  ต้นอ้อยมีคุณสมบัติโตเร็ว
และมีคุณภาพดีด้วย  น ้าตาลจากประเทศสยามส่งออกไปยังตอนใต้ของประเทศจีน และเคยส่งออกไปท่ี
สหรัฐอเมริกาด้วย  การผลิตจะใช้วิธีแบบจีน คือ ใช้แรงงานควายเพ่ือค้ันน า้อ้อย และน ามาใส่ในหม้อดินเพ่ือ
ต้มด้วยไฟแรง จากนั้นผสมกับ Kuikiraimu แบ่งออกได้ 3 สี คือ ขาว แดง และด า น า้ตาลท่ีได้น ามาใช้ในพืน้ท่ี
และส่งออก ได้ยินมาว่าเมืองนครชัยศรีท่ีตั้งอยู่ทางตะวนัตกของแม่น า้ใหญ่48 ท่ีเป็นแม่น า้สายย่อยของแม่น า้ 
                                                           
48 หมายถึง นครชยัศรี ซ่ึงเป็นแม่น ้ าท่ีแยกจากแม่น ้ าเจา้พระยาและไหลผา่นหลายจงัหวดั โดยมีช่ือเรียกแตกต่างกนัตามสถานท่ี 
เช่น แม่น ้ ามะขามเฒ่าเม่ือไหลผ่านจงัหวดัชยันาท  แม่น ้ าสุพรรรบุรีเม่ือไหลผ่านสุพรรณบุรี  แม่น ้ านครชยัศรีเม่ือไหลผ่าน
นครปฐม  สุดทา้ยคือแม่น ้ าท่าจีนเม่ือไหลผา่นจงัหวดัสมุทรสาคร และไหลลงสู่อ่าวไทย 
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เจ้าพระยา  เป็นแหล่งส่งออกน า้ตาลท่ีใหญ่ท่ีสุด 
5. งา 
งาปลูกอยู่ ท่ัวไปทางภาคใต้ของประเทศสยาม  แต่เป็นการปลูกแบบไม่ได้ให้ความสนใจ  จึงไม่ได้มี

อะไรท่ีจะต้องกล่าวถึง  ส่วนใหญ่ปลูกทิ้งไว้ในพื้นท่ีว่าง ติดกับนาใกล้แม่น า้ล าคลอง ถ้าท าเป็นไร่ก็จะรอ
ฤดูกาลแล้วหว่านเมลด็ไว้เท่านั้น  เพราะฉะนั้นพืชท่ีปลูกจะเติบโตไม่เตม็ท่ี และผลผลิตมีไม่มาก ปริมาณการ
ส่งออกใน ค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434 ประมาณ 10,738 Tan ราคา 35,191 ดอลล่าร์ ในปีถัดไปส่งออก 53,575 Tan 
ราคา 188,059 ดอลล่าร์ 

6. ปลา 
ประเทศสยามมีปลาแม่น า้และปลาทะเลเป็นสินค้าส่งออก  ปลาทะเลหลายชนิดมีขนาดใหญ่จนน่า

ตกใจ แต่อย่างไรก็ตาม จะมีกล่ินดินเหม็นไม่ค่อยถูกปากของชาวญ่ีปุ่นเท่าใดนัก ใน  ค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434 
ส่งออก 152,647 Tan ราคา 332,311 ดอลล่าร์ ในปีถัดไปส่งออก 105,577 Tan ราคา 272,679 ดอลล่าร์ โดย
ส่งออกไปยงัประเทศฮ่องกง และสิงคโปร์ 

นอกจากสินค้าท่ีกล่าวแล้ว สินค้าส่งออกของประเทศสยามยังมีอีกมากมาย เช่น ยางไม้ สมุนไพร สีย้อม 
หนังสัตว์ เขาสัตว์ เขีย้วสัตว์ กระดูกสัตว์ แร่ ผลไม้ สัตว์เลีย้ง เป็นต้น แต่จะขอกล่าวในหัวข้อการค้าในส่วน
ตารางสินค้าส่งออกต่อไป 

 

บทที ่6  การค้า 
สาระโดยสรุป 
รายงานเร่ิมตน้ดว้ยการอธิบายภาพรวมการคา้ของสยามวา่สินคา้ส่วนใหญ่เป็นสินคา้จากธรรมชาติ  ผู ้

ท่ีท  าการค้าส่วนใหญ่เป็นชาวจีน  พร้อมกบัช้ีให้เห็นว่าระบบการคา้ของสยามเป็นการคา้แบบผูกขาดโดย
ราชวงศห์รือรัฐบาลและโดยชาวจีน 

หัวเร่ืองน้ีเป็นอีกส่วนหน่ึงท่ีมีเน้ิอหากล่าวถึงลักษณะนิสัยประชาชนและการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการชาวสยามท่ีมีส่วนท าใหก้ารคา้และผลิตสินคา้ของสยามไม่พฒันา 

ส่วนสุดทา้ยของรายงานเป็นรายละเอียดของรายช่ือสินคา้ประเภทต่าง ๆ เช่น สินคา้ท่ีตอ้งเสียภาษี
ส่งออก สินคา้ท่ีตอ้งเสียภาษีภายใน ตามมาดว้ยรายช่ือสินคา้น าเขา้ของสยามซ่ึงอาจจะเป็นสินคา้ส่งออกของ
ญ่ีปุ่นในอนาคต รายช่ือสินคา้ส่งออกจากสยามซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีญ่ีปุ่นน าเขา้จากต่างประเทศ รายช่ือสินคา้และ
ราคาในตลาดบางกอก  จบลงดว้ยรายช่ือสินคา้ส่งออกและสินคา้น าเขา้ของสยาม พร้อมดวัยมูลค่าสินคา้ ค.ศ. 
1891-1893/พ.ศ. 2434-2436 
 

บทที ่6  การค้า 
การค้าของประเทศสยามท าแค่เพียงส่งออกของท่ีได้จากธรรมชาติในประเทศ และน าเข้าผลิตภัณฑ์

จากต่างประเทศเท่านั้น  การค้าส่วนใหญ่อยู่ในมือของต่างชาติ พ่อค้าชาวสยามมีจ านวนน้อยมากท้ังเขตชาน
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เมืองและพืน้ท่ีด้านใน  ถ้าหากพูดถึงการค้า 80-90 เปอร์เซ็นต์ จะอยู่ในมือของชาวจีน ชาวสยามสู้ไม่ได้  อาจ
เพราะชาวสยามคิดช้า ท าช้า ไม่เหมาะกับการท าอาชีพค้าขาย หรืออาจจะไม่มีทุนท่ีจะท าการค้าได้  ได้ยินมาว่า
ข้าราชการของรัฐบาลสยามกเ็ป็นต้นเหตุของความล้มเหลวในเร่ืองการวางแผน  ท าให้เกิดความเสียหายในทาง
การค้า  อ านาจในการพิจารณางบประมาณของประเทศสยามขึน้อยู่กับราชวงศ์  เม่ือประมาณ 50-60 ปีท่ีผ่านมา  
ท้องพระคลังไม่มีเงิน การค้ากับต่างประเทศท้ังการส่งออกและน าเข้าท้ังหมดราชวงศ์ผูกขาด  ห้ามประชาชน
ท าการค้า  สินค้าท่ีรัฐบาลซ้ือจากต่างประเทศจะน ามาขายให้กับประชาชน ซ่ึงผู้ ท่ีรับผิดชอบในเร่ืองนี้ไม่มี
ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจของประเทศ จึงใช้วิธีการเพ่ิมเงินในคลังของรัฐบาล  และพัฒนาด้วยการท าให้
พระมหากษัตริย์เท่านั้นท่ีจะมีสิทธิผกูขาดการค้ากับต่างประเทศแต่เพียงผู้เดียว  ต่อเม่ือทูตต่างประเทศเข้าเจรจา
ให้พิจารณาเร่ืองนี ้ จึงได้ลดความเข้มงวดนโยบายดังกล่าว  แต่อย่างไรกต็าม มีชาวจีนท่ีมีไหวพริบด้านการค้า
และมีทุนมหาศาลอพยพเข้ามาเร่ือย ๆ  คนเหล่านีไ้ด้ผูกมิตรกับข้าราชการช้ันสูงของประเทศสยาม  ในท่ีสุดก็
สามารถสร้างระบบการค้าแบบผูกขาดอีกลักษณะหน่ึงขึน้มา  สร้างสิทธิทางการค้าให้อยู่ในก ามือของตัวเอง  
หากชาวสยามมีความประสงค์จะท าการค้ากไ็ม่สามารถท าได้  เน่ืองจากนโยบายการค้าผูกขาดของรัฐบาล  และ
การค้าผกูขาดของชาวจีน จนในท่ีสุดกไ็ม่สามารถท าการค้าในประเทศตัวเองได้ 

บางกอกเป็นเมืองหลวงของประเทศสยาม  เป็นตลาดการค้าและศูนย์รวมเศรษฐกิจท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ  สินค้าน าเข้าจากท่ีต่าง ๆ จะมารวมกันอยู่ ท่ีน่ี  ปัจจุบันนีช้าวยโุรปครอบครองสิทธิการค้าเพ่ือ
การส่งออกและการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  ส่วนชาวจีนได้ครอบครองสิทธิการค้าท้ังภายในและภายนอก
ประเทศท้ังหมด  ส าหรับชาวสยามประกอบอาชีพดังกล่าวน้อยมาก  ส่วนมากท าเพียงแค่ขายของใช้ประจ าวัน
ในเมืองหลวงเท่านั้น 

พ่อค้าชาวจีนมีความสัมพันธ์กับข้าราชการชาวสยาม ซ่ึงเห็นได้จากส่ิงของท่ีใช้ในกรมวังและ
กระทรวงต่าง ๆ  ท้ังหมดเป็นของจากพ่อค้าชาวจีนท้ังส้ิน  ชาวสยามไม่สามารถท าเช่นนี้ได้  ส่ิงท่ีน่าตกใจ
มากกว่านีคื้อ ข้าราชการชาวสยามมีสมบัติมาก นอกจากนีย้ังเป็นพวกพ้องกับพ่อค้าชาวจีน และยังยืมช่ือชาว
ต่างประเทศเพ่ือท าการค้าโดยไม่ให้ใครทราบ ได้ยินมาว่าหากข้าราชการและพ่อค้าชาวจีนมีความสัมพันธ์กัน
จะท าให้เกิดส่ิงไม่ดีตามมา 

การค้ากับต่างประเทศของประเทศสยาม มีประวัติความเป็นมายาวนานรองจากอินเดีย  แต่วัตถุประสงค์
ของการค้าเป็นเพียงส่งออกสินค้าธรรมชาติ และน าเข้าสินค้าท่ีผลิตจากต่างประเทศเท่านั้น ไม่มีความก้าวหน้า
ในการผลิตสินค้า  ฉะนั้น สภาพการค้าจึงไม่มีความซับซ้อน ขึน้อยู่กับผลผลิตทางการเกษตรว่าได้มากน้อย
เพียงใด  ชาวพืน้เมืองอยู่ในภูมิภาคร้อน ไม่มีความรู้ และมีนิสัยเกียจคร้านเป็นส่วนใหญ่  เร่ืองเคร่ืองนุ่งห่ม 
อาหารหรือท่ีอยู่อาศัยนั้นไม่จ าเป็นจะต้องน าเข้า อีกท้ังถ้าหากต้องเผชิญกับหน้าแล้ง  ปริมาณการน าเข้าสินค้า
จากต่างประเทศก็จะลดน้อยลงอย่างมากแม้จะเป็นสินค้าท่ีจ าเป็น  ทุกปีจะมีปริมาณสินค้าส่งออกมากกว่า
สินค้าน าเข้า  จึงท าให้ข้าราชการประเทศสยามได้ก าไร  แต่คนท่ัวไปวิจารณ์ว่าอาชีพของชาวสยามคือ ท านา 
ไม่มีพ่อค้า น่ีเป็นค าพูดท่ีไม่เกินจริงแต่อย่างใด 

ข้าวเปลือกและไม้สักเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญของประเทศนี ้ โรงสีข้าวและโรงเล่ือยจึงมีความเจริญ 
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มาก  โดยตั้งอยู่ ริม 2 ฝ่ังของแม่น า้ นอกจากอุตสาหกรรม 2 อย่างนีแ้ล้ว ไม่มีอะไรท่ีน่าจับตามอง  เม่ือเร็ว ๆ นี ้ใน 
ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435 จ านวนเงินท่ีได้จากสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศท้ังหมด 10,084,077 ดอลล่าร์  ในจ านวน
นีเ้ป็นราคาส่งออกข้าวเปลือก 6,953,272 ดอลล่าร์ และราคาส่งออกไม้สัก 456,678 ดอลล่าร์ รวมราคาสินค้า
ส่งออกท้ัง 2 ชนิดนีไ้ด้ 7,409,950 ดอลล่าร์  ถ้าหากหักเงินจ านวนนีอ้อกจากราคาสินค้าส่งออกท้ังหมดแล้ว จะ
คงเหลือเงินเพียง 2,674,127 ดอลล่าร์ ซ่ึงเป็นราคาสินค้าส่งออกท่ีเหลืออีกประมาณ 100 กว่าชนิด  ปัจจุบันมี
โรงสีข้าวขนาดใหญ่ประมาณ 20 โรง เม่ือรวมโรงสีขนาดใหญ่และขนาดเลก็ จะมีประมาณ 30 กว่าโรง  และมี
โรงสีข้าวขนาดใหญ่ท่ีติดตั้งเคร่ืองจักรไอน า้ก าลังแรงถึง 350-360 แรงม้า  สีข้าวกล้องได้วนัละ 4,000 หรือ 6,000 Tan
มีโรงเล่ือยติดตั้งเคร่ืองจักรไอน า้ท้ังหมด 6 โรง  และมีบางโรงท่ีสร้างติดกับโรงสีข้าวเพ่ือใช้เคร่ืองจักรไอน า้
เคร่ืองเดียวกันท างานท้ัง 2 อย่าง ได้ยินมาว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากและมีก าไรด้วย  แต่บางคนกลับบอกว่า
บางคร้ังเม่ือกิจการอย่างหน่ึงยุ่งมากกจ็ะต้องท าการหยดุกิจการอีกอย่างไป  จึงไม่ทราบชัดเจนว่าอย่างใดจะดีกว่า
กัน  ต้ังแต่ปีท่ีแล้วประเทศสยามเร่ิมส่งออกข้าวไปยังอเมริกาโดยตรง  และมีคนพูดว่าการส่งออกนีจ้ะค่อย ๆ 
พัฒนามากขึน้ 

ร้านค้าท่ัวไปในพืน้ท่ีด้านใน  แน่นอนว่าไม่ต้องพ่ึงพ่อค้าชาวยุโรป  อีกท้ังไม่มีคนกลางท่ีเป็นชาว
สยามด้วย  พ่อค้ามากกว่าคร่ึงเป็นคนจีน เพราะฉะนั้นถ้ามีหมู่บ้านในพืน้ท่ีด้านในตั้งตลาดกจ็ะต้องมีร้านของ
พ่อค้าชาวจีนท่ีขายสินค้าน าเข้าด้วย อีกท้ังในพืน้ท่ีตามป่าตามดงท่ีมีชาวนาอาศัยอยู่  20-30 ครอบครัวก็จะมี
พ่อค้าชาวจีนเร่ขายสินค้าเพ่ือตอบสนองความต้องการของชาวบ้าน ซ่ึงในหมู่บ้านท่ีอยู่ห่างไกลเช่นนีจ้ะใช้เงิน
ท่ีพวกพ่อค้าชาวจีนใช้กันอยู่ ท าให้มีความรู้สึกเหมือนอยู่ต่างประเทศ 

ทางภาคเหนือของประเทศสยาม คือลาว [ล้านนา - ผูแ้ปล] และรัฐฉาน ซ่ึงได้ติดต่อและท าการค้ากับ
มณฑลยูนานของราชวงศ์ชิง [มณฑลยูนานของจีน - ผูแ้ปล] และติดต่อกับเวียดนามซ่ึงอยู่ทางด้านทิศตะวันออก  
สินค้าส่งออกของลาวและรัฐฉาน คือ ช้าง อัญมณี ทองค า เคร่ืองหอม ขีผึ้ง้ ม้า ผ้าฝ้าย สินค้าน าเข้า คือ ผ้าไหม 
เกลือ น า้มนั ปลา ปืน ดินปืน  แต่อย่างไรกต็าม ส าหรับภูมิภาคเชียงใหม่ซ่ึงการขนส่งทางเรือจากบางกอกขึน้ไปตาม
แม่น า้เจ้าพระยามีความสะดวก ดังนั้นสินค้าส่วนใหญ่จึงมาจากบางกอกนั่นเอง 

ในอดีตเรือสินค้าต่างประเทศท่ีเทียบท่าบางกอกจะต้องเสียภาษีตามน า้หนักของเรือ  นับตั้งแต่ ค.ศ. 
1856/พ.ศ. 2399 เดือน 4 ประเทศอังกฤษได้ขอยกเลิกภาษีนี้และเปล่ียนเป็นเก็บภาษีน าเข้าจากราคาสินค้า 3 
เปอร์เซ็นต์  และเดือน 6 อเมริกาได้ขอยกเลิกเช่นกัน  อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อห้ามไม่ให้ขายดินปืนและปืนให้
เอกชน ต้องขายให้กับรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  ราคาส่งออกจะแสดงในตารางต่อไป  มี 2 อย่างคือ ภาษี
ภายในและภาษีส่งออก  ถ้าหากสินค้าท่ีต้องการเสียภาษีภายในกจ็ะไม่ต้องเสียภาษีส่งออก 49  ญ่ีปุ่นกับประเทศ
สยามยังไม่มีการท าสนธิสัญญาการค้าระหว่างกัน  ดังนั้นเพ่ือท่ีจะให้เป็นข้อมูลส าหรับผู้ ท่ีสนใจจะค้าขาย  จึง
จะบันทึกมาตราภาษีท่ีก าหนดในสนธิสัญญาระหว่างประเทศสยามกับยโุรป และสหรัฐอเมริกาด้วย 

 
                                                           
49 ในหนงัสือสญัญาทางพระราชไมตรีประเทศองักฤษและประเทศสยาม (สนธิสัญญาเบาวร่ิ์ง) ก าหนดให้สินคา้ส่งออกมีการ
เก็บภาษีชั้นเดียว โดยพอ่คา้สามารถเลือกวา่จะเสียดว้ยภาษีภายใน เช่น จงักอบ ภาษีปากเรือ หรือจะเสียดว้ยภาษีส่งออก 
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สินค้าต่อไปนีต้้องเสียภาษีสินค้าส่งออกแต่ไม่ต้องเสียภาษีภายใน 
งาช้าง ต่อTan 10 บาท 
หรดาล ต่อTan 6 บาท 
นอแรด ต่อTan 50 บาท 
กระวานเทศ ต่อTan 14 บาท 
กระวานเทศ (คุณภาพต า่) ต่อTan 6 บาท 
เนือ้หอยแมลงภู่แห้ง ต่อTan 1 บาท 
ขนนกกระทุง ต่อTan 2 บาท 2 สลึง 
หมาก ต่อTan 1 บาท 
Krachi wood ต่อTan 2 สลึง 
หูฉลามขาว ต่อTan 6 บาท 
เมลด็กระบก   ต่อTan 2 สลึง 
ขนหางนกยงู ต่อ 100 เส้น 100 บาท 
กระดูกควายกระดูกววั ต่อTan 3 เฟ้ือง 
หูฉลามด า ต่อTan 3 บาท 
หนังแรด ต่อTan 2 สลึง 
หนังสัตว์ตัดเป็นช้ิน ต่อTan 1 สลึง 
กระดองเต่ากระ ต่อTan 1 บาท 
กระดองเต่ากระน่ิม ต่อTan 1 บาท 
ปลิงทะเล ต่อTan 3 บาท 
กระเพาะปลา ต่อTan 3 บาท 
รังนก 20 เปอร์เซ็นต์ของราคาต้นทุน -  
ขนนกกระเตน็ ต่อ 100 เส้น 6 บาท 
ยาสมนุไพรสีเสียดแก่น ต่อTan 2 สลึง 
Begche seed ต่อTan 2 สลึง 
Panlatai seed ต่อTan 2 สลึง 
ก ายาน ต่อTan 4 บาท 
Angraibark ต่อTan 2 สลึง 
ไม้กฤษณา ต่อTan 2 บาท 
หนังปลากระเบน ต่อTan 3 บาท 
เขากวางเก่า ต่อTan 1 สลึง 
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เขากวางเลก็และน่ิม 10 เปอร์เซ็นต์ของราคาต้นทุน -  
หนังกวางช้ันเย่ียม ต่อ 100 แผ่น 8 บาท 
หนังกวางช้ันกลาง ต่อ 100 แผ่น 3 บาท 
เส้นเอน็กวาง ต่อTan 4 บาท 
หนังววัหนังควาย ต่อTan 1 บาท 
กระดูกช้าง ต่อTan 1 Tiak 
กระดูกเสือ ต่อTan 5 บาท 
เขาควาย ต่อTan 1 สลึง 
หนังช้าง ต่อTan 1 สลึง 
หนังเสือ ต่อแผ่น 1 สลึง 
หนังตัวน่ิม ต่อTan 4 บาท 
คร่ัง ต่อTan 1 Tail 1 สลึง 
ป่าน ต่อTan 1 บาท 2 สลึง 
ปลาแห้ง ต่อTan 1 บาท 2 สลึง 
ปลาสลิดแห้ง ต่อTan 1 บาท 
ไม้ฝาง ต่อTan 2 สลึง 1 เฟ้ือง 
เนือ้คลุกเกลือ ต่อTan 2 บาท 
เปลือกต้นโกงกาง ต่อTan 1 สลึง 
โรสวู๊ด ต่อTan 2 สลึง 
ไม้ตะโก ต่อTan 1 Tial 1 สลึง 
ข้าว ต่อเกวียน 4 บาท 

 
สินค้าต่อไปนีต้้องเสียภาษีภายใน แต่ไม่ต้องเสียภาษีส่งออก 

น า้ตาล ต่อTan 2 สลึง 
น า้ตาลแดง ต่อTan 1 สลึง 
ฝ้าย 10 เปอร์เซ็นต์ของราคาต้นทุน -  
พริกไทย ต่อTan 1 บาท 
ปลาทูเคม็ ต่อ 10,000 ตัว 1 บาท 
ถัว่ 10 เปอร์เซ็นต์ของราคาต้นทุน - 
กุ้งแห้ง 10 เปอร์เซ็นต์ของราคาต้นทุน - 
เมลด็งา 10 เปอร์เซ็นต์ของราคาต้นทุน - 
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ไหมดิบ 10 เปอร์เซ็นต์ของราคาต้นทุน - 
ขีผึ้ง้ 15 เปอร์เซ็นต์ของราคาต้นทุน - 
ไขมนัววั ต่อTan 1 บาท 
เกลือ ต่อTan 6 บาท 
ใบยาสูบ ต่อ 1,000 มดั 1 บาท 2 สลึง 
 
สินค้าส่งออกของประเทศสยามได้แก่ ข้าว ไม้สัก ซ่ึงสินค้าท้ังสองชนิดนี้ส่งออกไปยังยุโรปและ

สหรัฐอเมริกาโดยตรง (ข้าวเร่ิมส่งออกไปสหรัฐอเมริกาโดยตรงปีท่ีแล้ว) สินค้าส่งออกชนิดอ่ืนนอกจากนีจ้ะ
ส่งไปยงัฮ่องกงและสิงคโปร์ หลังจากนั้นจึงส่งต่อไปยงัท่ีต่าง ๆ ส าหรับสินค้าท่ีญ่ีปุ่นน าเข้าจากไทยมีอะไรบ้าง
ยังไม่ทราบแน่ชัด  แต่อย่างไรก็ตาม เม่ือเร็ว ๆ นีร้ายการสินค้าน าเข้าจากต่างประเทศของญ่ีปุ่น  ซ่ึงมีสินค้า
รายช่ือเดียวกันกับสินค้าส่งออกท่ีมากท่ีสุดของประเทศสยามนั่นคือข้าวอยู่ด้วย50 

ส าหรับสินค้าน าเข้าของประเทศสยามเป็นของใช้ท่ีจ าเป็น  ในรายการดังกล่าวมีสินค้าท่ีญ่ีปุ่นส่งออก
มากท่ีสุดอยู่ ด้วย ได้แก่ ไม้ขีดไฟและของใช้เบ็ดเตลด็  อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากยังไม่มีการค้าโดยตรงระหว่าง
ญ่ีปุ่นกับประเทศสยาม พ่อค้าชาวต่างชาติท่ีฮ่องกงและสิงคโปร์จะท าหน้าท่ีเป็นพ่อค้าคนกลาง  ซ่ึงพวกเขาได้
ก าไรเหมือนกับเป็นตัวกลางให้กับประเทศอ่ืน ๆ หรืออาจจะมากกว่าก็เป็นได้  ต่อมาถ้ามีการส่งผู้อพยพชาว
ญ่ีปุ่นไปยงัประเทศสยาม และให้พวกเขาเป็นคนกลางการค้าระหว่างญ่ีปุ่นกับประเทศสยามได้ ดังนั้นถ้าจะท า
การค้าระหว่างญ่ีปุ่นกับประเทศสยามจ าเป็นต้องส ารวจข้อมูลสินค้าน าเข้าและสินค้าส่งออกระหว่างประเทศ
ไว้ว่ามีสินค้าอะไรบ้างท่ีเหมาะสม 
 

สินค้าน าเข้าของประเทศสยามเม่ือ ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435 ซ่ึงอาจเป็นสินค้าท่ีส่งออกจากประเทศญ่ีปุ่น
ได้ในโอกาสต่อไป 
ถ่านหิน (ในปัจจุบันมีปริมาณน้อยมาก อาจเป็นเพราะประเทศสยามร้อน และ
ไม่มีอุตสาหกรรมผลิต) 

25,160 ดอลล่าร์ 

รองเท้า 44,298 ดอลล่าร์ 
ขีผึ้ง้ 49,514 ดอลล่าร์ 
ไม้ขีด 141,895 ดอลล่าร์ 
ร่ม 56,647 ดอลล่าร์ 
กระดาษ (มีกระดาษจีนด้วย) 132,683 ดอลล่าร์ 
ผ้าไหมผืนเลก็ 264,938 ดอลล่าร์ 

                                                           
50 ในตน้ฉบบัใชค้  าวา่ 米国 ซ่ึงหมายถึงสหรัฐอเมริกา แต่ขอ้ความไม่สอดคลอ้ง จึงสนันิษฐานวา่น่าจะหมายถึงขา้ว 米 แต่เป็น
ความผิดพลาดในการเขียน 
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แผ่นทองแดง 10,556 ดอลล่าร์ 
เคร่ืองทองเหลืองและทองแดง 143,266 ดอลล่าร์ 
พอร์ซเลน 115,687 ดอลล่าร์ 
ด้ายทอง 9,815 ดอลล่าร์ 
เส่ือ 61,023 ดอลล่าร์ 

 
สินค้าส่งออกของประเทศสยาม ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435  และเป็นสินค้าท่ีประเทศญ่ีปุ่นน าเข้าจาก

ต่างประเทศในปีเดียวกัน ซ่ึงหลังจากนี้เม่ือญ่ีปุ่นท าการค้ากับประเทศสยามแล้วสามารถน าเข้าสินค้าจาก
ประเทศนีไ้ด้โดยตรง 

สินค้า มูลค่าส่งออกจากประเทศสยาม 
(ดอลล่าร์) 

มูลค่าน าเข้าจากต่างประเทศของ
ญีปุ่่น (ดอลล่าร์) 

สมนุไพรสีเสียดแก่น 213  5,470 
หรดาล 18,039 1,209 
เปลือกต้นโกงกาง 3,084 6,174 
ไม้ฝาง 59,592 1,409 
ข้าว 6,897,073 2,052,900 
กระดูกสัตว์ 9,569 52,102 
หนังววัหนังควาย 145,487 390,152 
เขาววัเขาควาย 56,724 6,292 
กลีบเท้าววัเท้าควาย 578 22,945 
หนอแรด 12,460 15,345 
งาช้าง 13,468 55,015 
ไม้และไม้แผ่น 456,678 56,134 

ตารางดังกล่าวเพียงแค่ยกตัวอย่างแสดงสินค้าน าเข้าและส่งออกของ 2 ประเทศให้ชัดเจน ถ้าหากจะ
เปิดการค้าอย่างจริงจังจะต้องเพ่ิมสินค้าน าเข้าและส่งออกอย่างมาก 

 

ตารางต่อไปนีเ้ป็นราคาสินค้าปัจจุบันในตลาดบางกอก 
ข้าวเปลือกนาสวนใหม่ ต่อเกวียน 45 บาท 
ข้าวเปลือกนาสวนเก่า ต่อเกวียน 45 บาท 
ข้าวเปลือกนาเมือง ต่อเกวียน 35 บาท 
เขาควายสีขาว ต่อTan 41 บาท 
เขาควายสีด า ต่อTan 43 บาท 
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หนังววัตัวเมีย ต่อมดั 23 บาท 
หนังควาย ต่อTan 6-17 บาท 
หนังกระทิง ต่อTan 21 บาท 
กระวานเทศช้ันดี ต่อTan 250 บาท 
กระวานเทศ ต่อTan 45 บาท 
งาช้าง ต่ออัน 700 บาท 
พริกไทยขาว ต่อTan 22 บาท 
พริกไทยด า ต่อTan 14 บาท 
งา ต่อเกวียน 93 บาท 
ก ายาน ต่อTan 40-100 บาท 
หรดาล ต่อTan 125 บาท 
คร่ังช้ันดี ต่อTan 32 บาท 
คร่ังคุณภาพไม่ดี ต่อTan 25 บาท 

อัตราค่าขนส่งสินค้าโดยท่ัวไป  ส่งถึงฮ่องกงประมาณ 30 เซนต์ ต่อ 1 Tanส่งถึงสิงคโปร์ประมาณ 28 
เซนต์ ต่อ 1 Tan 

 
ตารางต่อไปนีเ้ป็นสินค้าส่งออกของประเทศสยามในระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง ค.ศ. 1891-1893/พ.ศ. 

2434-2436 
สินค้า ค.ศ. 1891 ค.ศ. 1892 ค.ศ. 1893 

ข้าว 6,874,587 6,897,073 25,411,570 
เมลด็ข้าวหัก 42,992 47,457 97,080 
ข้าวเปลือก 16,007 8,742 18,439 
ไม้ฝาง 64,697 59,592 44,171 
ไม้ตะโก 2,705 25,872 11,830 
งาช้าง 13,657 13,468 17,722 
กระวานเทศ 75,182 61,456 78,178 
กระวานเทศช้ันดี 26,156 14,941 47,425 
หรดาล 8,625 18,039 14,869 
เนือ้หมกัเกลือ 94,554 24,241 853,415 
ปลาแห้ง 60,221 64,690 1,380,810 
ปลาสลิด 61,239 15,705 1,229,472 
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เนือ้หอยแมลงภู่แห้ง 60,270 162,970 42,871 
ขนนกกระทุง 73 86 63 
หมาก 33 6 1 
Krachiwood 3,660 - - 
หูฉลามขาว 331 778 349 
หูฉลามด า 757 619 319 
เมลด็กระบก 653 235 60 
กระดูกววักระดูกควาย 10,671 9,569 4,663 
เขาววัเขาควาย 61,392 56,724 52,792 
หนังววัหนังควาย 172,411 145,487 174,172 
กลีบเท้าววัเท้าควาย 1,029 578 239 
นอแรด 14,238 12,460 8,946 
หนังแรด 24 77 2,258 
หนังตัดเป็นช้ิน 2,952 2,941 1,963 
กระดูกหน้าอกเต่า 1,371 787 302 
กระดูกหน้าอกเต่าน่ิม 96 - - 
ปลิงทะเล 229 137 74 
กระเพาะปลา 47 101 1,980 
ยาสมนุไพรสีเสียดแก่น 1,013 213 758 
หางนกยงู 8 4 - 
เมลด็ Pungtatai 4,301 644 749 
ก ายาน 17,796 32,243 21,005 
ขนนก 4,155 - - 
ไม้กฤษณา 9,331 12,529 10,985 
หนังปลากระเบน 82 63 465 
เขากวางเก่า 3,870 3,860 4,366 
เขากวางเก่าและน่ิม 3,447 4,272 4,663 
หนังกวางช้ันเย่ียม 3,974 3,847 6,241 
เอน็กวาง 5,167 8,499 2,430 
เขากวาง 185 4,033 4,116 
หนังช้าง 174 - 46 
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กระดูกช้าง 492 477 461 
กระดูกเสือ 819 1,820 547 
หนังเสือ 525 197 159 
ไขมนัเสือ 14 29 18 
หนังนาก 80 2 820 
หนังตัวน่ิม 5,347 5,428 3,150 
คร่ัง 19,123 48,908 116,707 
ป่าน 579 1,012 779 
ขนนกกระเตน็ - - 3,625 
รังนก 49,069 55,828 69,400 
น า้ตาล 33,195 2,742 22,456 
พริกไทย 509,403 388,958 510,408 
ถัว่ 631 3,069 21,234 
เมลด็งา 35,191 168,059 29,237 
เมด็บัว 13,120 8,022 558 
เมลด็ Nigar 2,109 7,422 3,444 
เมลด็ Bail - - 67 
หอมหัวใหญ่ 1,629 2,627 6,461 
มะขาม 8,577 5,724 7,696 
ฝ้าย 13,120 8,178 6,660 
ฝ้ายดิบ 7,781 14,303 7,429 
ไม้สักแผ่น 172,884 112,834 187,645 
ไม้สัก 353,442 343,844 530,417 
ไม้ตัด 2,017 3,224 4,966 
หมอนไม้ - - 4,362 
Scantlings 528 1,178 - 
Rose wood 120,008 87,680 57,175 
ไม้ต้นขีเ้หลก็ 14,197 14,405 6,600 
ไม้ประดู่ 25,804 30,636 5,634 
เปลือกไม้โกงกาง 5,027 3,284 2,861 
เกลือ 6,921 4,262 1,896 
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ปลาทู 194,490 150,105 1,403,553 
ปลาเคม็ 137,821 122,574 1,136,557 
กุ้งแห้ง 808 1,338 690 
หนังฉลาม 300 360 - 
หนังง ู 166 166 29 
หนังสัตว์ 11,853 10,078 8,942 
ใบยาสูบ 132 62 603 
ไขมนัววั 248 727 42 
ชันยาเรือ 138 1,050 14 
โหระพา 36 - - 
Chunam 9,751 7,767 3,003 
ไห 2,151 2,542 900 
ไหมดิบ 31,172 22,820 24,168 
ดีบุก 74,898 65,751 41,457 
ข้าวสาลี 29 29 95 
แป้งข้าวโพด 38,015 79,760 154,018 
ขีเ้ถ้า 2,713 3,882 1,952 
ควาย 2,912 7,950 3,442 
กระทิง 167,880 199,198 232,987 
ลูกววั 4,517 2,950 16 
ม้า 261 265 120 
ของเบด็เตลด็ 304,823 296,739 159,242 
เหรียญเงินดอลล่าร์แมก็ซิโก 910,609 64,152 70,043 
Angraibark Feather - 3,160 - 
ส้มโอ - 105 109 
Gellow wood - 741 - 
Damar - 80 - 
ลูกม้า - 270 36 
ปืน - 480 - 
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ตารางต่อไปนีเ้ป็นสินค้าน าเข้าของประเทศสยามในระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง ค.ศ. 1891-1893 /พ.ศ. 
2434-2436 (ดอลล่าร์) 

สินค้า ค.ศ. 1891 ค.ศ. 1892 ค.ศ. 1893 
ผ้าฝ้ายสีขาว 409,741 448,767 562,558 
ผ้าฝ้ายไม่ยอมสี 259,441 231,939 349,301 
ผ้าฝ้ายสี - - 30 
ผ้าทอย้อมสี 97,923 129,147 105,968 
ผ้าฝ้ายสีแดงจากตุรกี 50,917 39,937 23,593 
ผ้าฝ้ายขนาดยาว 121,560 66,010 5,283 
ผ้าป่าน 7,010 3,939 1,358 
ผ้าปร๊ิน และ Chintz 91,952 86,947 157,839 
ผ้าแพรมสัลิน 26,388 18,020 17,065 
Madapolam 20,107 22,531 37,065 
ผ้าลินินขาว 11,368 10,201 9,266 
ผ้าทอชนิดต่าง ๆ 441,914 462,877 637,909 
ผ้าขนสัตว์ 19,736 17,325 17,998 
ผ้าสักหลาด 12,280 13,271 15,910 
ผ้าคลุมไหล่ 514,039 611,632 568,818 
ด้ายขาว 139,337 107,815 117,713 
ด้ายแดง 106,013 72,805 557,515 
ด้ายสี 120,437 124,673 88,095 
เคร่ืองมือโลหะ 202,881 593,878 86,347 
เคร่ืองป้ันดินเผา 113,596 117,325 99,119 
เคร่ืองเคลือบดินเผา 69,886 46,067 80,879 
เคร่ืองทองเหลืองและทองแดง 121,674 143,266 180,253 
แผ่นทองแดง 13,660 10,556 11,361 
แก้ว 106,071 94,219 96,077 
เคร่ืองเงิน 39,513 37,353 7,685 
เคร่ืองมือเหลก็ 33,722 32,131 23,089 
เหลก็กล้า 8,870 14,914 13,438 
เคร่ืองจักร 163,458 137,542 248,927 
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เคร่ืองประดับอัญมณี 289,474 342,229 512,460 
เคร่ืองมือท่ีใช้บนเรือ 129,587 118,082 156,779 
ของเล่น 8,664 16,281 34,351 
ด้ายทอง 14,505 8,701 7,163 
ด้ายไหม 6,689 9,815 7,526 
ด้ายฝ้าย 20,263 14,576 123,412 
ผ้าไหม 181,983 264,938 325,860 
ผ้าทอเนือ้หนา 46,848 43,145 82,776 
ผ้าเนือ้หนา 87,802 32,571 34,744 
กางเกงผ้าเนือ้หนา 15,265 15,544 18,245 
ฝ่ิน 563,200 252,500 462,250 
ถ่านหิน 50,286 25,160 96,486 
ถ่าน 22,867 29,914 41,055 
ปลอกใส่ปืน 169,124 21,218 785,748 
กระเป๋าสาน 12,585 8,477 18,416 
ประทัด 59,376 61,023 24,059 
ชา 36,277 40,662 100,972 
กระดาษเงินกระดาษทอง 93,254 101,569 38,030 
ธูป 31,044 26,940 21,871 
เส่ือ 26,328 23,584 79,486 
กระดาษทอง 1,793 504 400 
กระดาษ 120,669 132,683 17,844 
ยา 74,216 63,287 109,744 
ร่ม 57,266 56,647 103,218 
กระเทียมดองเกลือ 99,614 117,402 80,765 
ทองค าเปลว 542,828 36,167 160,862 
เส้นหม่ีแห้ง 36,565 34,774 35,763 
บุหร่ี 46,668 50,907 49,681 
ซิกก้า 28,935 31,528 20,416 
ผลไม้ 449,181 67,131 80,929 
แป้งสาลี 72,522 65,381 64,087 
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ผกั 65,026 41,564 51,605 
กล่องใส่ผ้า 16,688 21,819 11,322 
กระเบือ้ง 9,079 8,235 16,301 
ขนมปังกรอบ 20,856 20,598 29,489 
ไม้ขีด 128,255 141,895 198,133 
เทียน 6,169 6,855 5,058 
มีด 13,132 15,199 27,055 
ตะกั่ว 13,204 6,801 5,571 
เหล้า 102,061 127,705 148,532 
น า้เช่ือม 37,209 59,176 45,634 
น า้มนัก๊าดโซลีน 392,507 363,647 32,515 
น า้มนัก๊าด 138,480 114,068 133,519 
หมาก 66,930 108,650 80,708 
ขีผึ้ง้ 52,002 49,514 41,903 
ไหมดิบ 12,046 13,178 2,978 
ผลอินทผาลัม 12,401 25,225 22,086 
รองเท้า 35,007 44,298 52,811 
หมวก 31,692 38,030 36,444 
ปืนไรเฟิลและกระสุน 886 24,463 823,716 
น า้ตาล 232,492 354,080 199,890 
มะพร้าว 60,627 198,005 79,201 
แผ่นสังกะสี 45,580 23,683 31,295 
ฟืน 2,053 434 3,051 
เงินตรา 291,282 44,149 5,278,798 
น า้มนัละหุ่ง 24,828 25,785 46,875 
เหรียญทองแดง 157,778 - - 
ระเบิดไดนาไมต์ 1,042 307 26,516 
ปลอกกระสุนปืน 41,381 1,163 358,832 
แผ่นสังกะสี 13,173 10,448 18,163 
อ่ืน ๆ 779,812 917,942 1,235,587 
ดีบุก - 6,801 38,776 
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ของกินและของใช้ประจ าวนัท่ีไม่ต้องเสียภาษี - 189,105 160,049 
 
 

บทที ่7  ประเทศสยามโดยสังเขป 
สาระโดยสรุป 
เน้ือหาส่วนสุดทา้ยเป็นการรายงานขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัสยามโดยสังเขป ไดแ้ก่ สภาพภูมิศาสตร์ 

ประวติัศาสตร์ ภูมิอากาศ จ านวนประชากร  กลุ่มชาติพนัธ์ุ โรคติดต่อ การคมนาคม ระบบการปกครอง การศึกษา  
ขนบธรรมเนียมประเพณี และระบบเงินตรา เป็นตน้  ซ่ึงขอ้มูลต่าง ๆ เหล่าน้ีไม่เพียงจะช่วยให้เขา้ใจความ
เป็นไปของสยามในอดีตเท่านั้น  แต่ยงัสะทอ้นให้เห็นทศันะของชาวญ่ีปุ่นโดย Saito ท่ีมีต่อสภาพสังคมไทย
และการบริหารงานของรัฐบาลสยามในขณะนั้นดว้ย 
 

บทที ่7  ประเทศสยามโดยสังเขป 
ประเทศสยามเป็นประเทศท่ีเก่าแก่แต่ยังไม่ค่อยพัฒนา  เร่ืองราวของประเทศท้ังหมดจึงยังไม่เป็นท่ี

รู้จักกันดีนัก อย่างไรก็ตาม ชาวญ่ีปุ่นสามารถรู้เร่ืองเก่ียวกับภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของประเทศสยาม
จากหนังสือท่ีชาวตะวนัตกเขียนไว้  เพราะฉะนั้นในรายงานนีจ้ะกล่าวถึงเพียงแค่คร่าว ๆ รวมถึงเหตุการณ์หลัง 
ค.ศ. 1893/พ.ศ. 2436 ท่ีเกิดวิกฤตระหว่างประเทศสยามและฝร่ังเศสด้วยเลก็น้อย  เพ่ือความสะดวกในการอ่าน 
(เพราะยงัมีส่ิงต่าง ๆ เก่ียวกับประเทศสยามท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จักกัน) 

ทราบมาว่าราชอาณาจักรประกอบด้วยดินแดนส่วนท่ีเป็นอาณาเขตของตนเองและดินแดนส่วนท่ีเป็น
อาณาเขตของประเทศราช  อาณาเขตของประเทศสยามคือละติจูดเหนือ 12-21 องศา ลองติจูดตะวันออกอยู่
ระหว่าง 98 องศาคร่ึง-104 องศา มีเนือ้ท่ี 29,000 ตารางRi ส าหรับอาณาเขตประเทศราชคือ ภาคคาบสมุทรมลายู51 
คือส่วนท่ีติดกับชายแดนเปรักและปะหังซ่ึงเป็นอาณานิคมอังกฤษ อยู่ในต าแหน่งเส้นละติจูดเหนือ 4-12 องศา 
ดังนั้นพืน้ท่ีท้ังหมดของประเทศสยามโดยประมาณคือ 328,000 ตาราง Ri (อาณาเขตของตนเองมีพืน้ท่ี 290,000 
ตาราง Ri ส่วนพืน้ท่ีของอาณานิคมบนคาบสมุทรมลายูมีพืน้ท่ี 38,000 ตาราง Ri) อย่างไรกต็ามใน ค.ศ. 1893/
พ.ศ. 2436 ประเทศฝร่ังเศสบังคับให้ประเทศสยามลงนามในสนธิสัญญา  ท าให้อาณาเขตทางฝ่ังตะวันออกของ
แม่น า้โขงถกูยกให้เป็นของประเทศฝร่ังเศส เป็นการเสียดินแดน 1 ใน 4 ของอาณาจักร ปัจจุบันเนือ้ท่ีท้ังหมดมี 
250,000 ตารางRi  ทางด้านตะวนัออกติดกับอาณานิคมของประเทศฝร่ังเศสโดยท่ีมีแม่น า้โขงค่ันกลาง ทางด้าน
ทิศเหนือมีพืน้ท่ีรกร้างว่างเปล่าติดกับมณฑลยนูนานของราชวงศ์ชิง ทางด้านทิศตะวนัตกติดกับพม่าซ่ึงเป็นเขต
ปกครองของอังกฤษ  และยังมีเขตชายแดนบางส่วนท่ีไม่มีความชัดเจน ดังนั้นผู้ ท่ีต้องการท าการค้าทางทะเล
และทางบกจึงต้องอยู่ทางตอนใต้บริเวณอ่าวไทยเท่านั้น [เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมีอาณาเขตชดัเจน และสะดวก
ในการเดินทางเขา้มา - ผูแ้ปล] 

                                                           
51 หมายถึง ปีนงั ปะลิส กลนัตนั และตรังกานู 
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จากประวัติศาสตร์ประเทศสยามสามารถแบ่งดินแดนออกเป็นเหนือกับใต้  เร่ิมต้นด้วยการตั้ง
อาณาจักรทางเหนือ ใน ค.ศ. 1350/พ.ศ. 1893 แล้วจึงย้ายลงมาทางใต้สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  ใน
ค.ศ. 1766/พ.ศ. 2309 เม่ือถูกพม่าโจมตีจึงหนีลงไปทางใต้และได้สร้างบางกอกขึน้ท่ีปากแม่น า้เจ้าพระยาจวบจน
ทุกวนันี ้ ปัจจุบันสามารถแบ่งได้ออกเป็น 5 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก ภาคกลาง  และภาคใต้ 

ภาคเหนือ  เร่ิมจากจุดท่ีแม่น า้เจ้าพระยาบรรจบกับแม่น า้พิษณุโลกขึน้ไป  ในพืน้ท่ีท้ังหมดของทางเหนือ  
แบ่งออกเป็น 5 อ าเภอ 

ภาคตะวันออก  คือพื้นท่ีด้านทิศตะวันออกของบางกอก  และทางทิศใต้ของแม่น า้พิษณุโลก แบ่ง
ออกเป็น 10 อ าเภอ 

ภาคตะวนัตก  คือพืน้ท่ี 2 ฝ่ังของแม่น า้ท่าจีนและแม่น า้แม่กลอง แบ่งออกเป็น 7 อ าเภอ 
ภาคกลาง  คือพืน้ท่ี 2 ฝ่ังของแม่น า้เจ้าพระยาท่ีอยู่ทางทิศเหนือของบางกอก  มีอยุธยาเมืองหลวงเก่า

เป็นศูนย์กลาง แบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับการพัฒนาทางการเกษตรในปัจจุบัน 
ภาคใต้  เร่ิมจากบางกอกลงไป โดยมีพืน้ท่ีด้านตะวันออกเฉียงใต้ติดกับอ่าวไทย  และมีท่ีประทับของ

กษัตริย์ตั้งอยู่  [น่าจะหมายถึงจงัหวดัเพชรบุรีในปัจจุบนั - ผูแ้ปล] เป็นพืน้ท่ีท่ีได้รับการพัฒนาทางการเกษตร
และการค้ามากท่ีสุดของประเทศ แบ่งออกเป็น 10 อ าเภอ 

นอกจากนีมี้ภูมิภาคท่ีเรียกว่า กัมพูชา ซ่ึงมีท้ังหมด 9 อ าเภอ ประเทศสยามส่งข้าราชการไปปกครอง  แต่ฝ่ัง
ทางด้านตะวนัออกของแม่น า้โขงตกเป็นของฝร่ังเศสแล้ว  อ านาจของประเทศสยามจึงถกูลดลงไปอย่างมาก 

ตอนเหนือสุดของแม่น า้เจ้าพระยาติดกับลาวและภูมิภาคฉานเขตแดนของราชวงศ์ชิง ซ่ึงผู้คนท่ีอยู่ใน
บริเวณนีมี้ชาติพันธ์ุเดียวกับช่ือเขตแดนท่ีอาศัยอยู่  ส่วนหน่ีงของภูมิภาคนีเ้ป็นดินแดนภายใต้การปกครองของ
ประเทศสยามกับอีกส่วนหน่ึงเป็นดินแดนท่ีส่งบรรณาการให้แก่ประเทศสยาม  มีการปะทะกันระหว่าง
ฝร่ังเศสกับประเทศสยามท่ีแม่น า้โขง ได้ยินมาว่าในเหตุการณ์นีล้าวและฉานมีความเก่ียวข้องไม่มากกน้็อย 

การส ารวจประชากรในประเทศสยามยงัไม่เคยด าเนินการอย่างสมบูรณ์  ดังนั้นข้าราชการชาวสยามจึง
ยังไม่สามารถบอกจ านวนประชากรท่ีชัดเจนได้  หากดูจากหนังสือท่ีตีพิมพ์เม่ือไม่นานมานี ้ มีการบันทึกโดย
คาดคะเนจ านวนประชากรในเมืองส าคัญของประเทศนี ้ซ่ึงจะได้ระบุต่อไป (แต่การส ารวจประชากรประเทศสยามท่ี
ผ่านมานับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น  ส่วนผู้หญิงและผู้ ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะจะไม่ถกูนับรวมจึงต้องค านึงถึงข้อนีด้้วย) 

 
บางกอก 600,000 
อยธุยา 50,000 
เชียงใหม่ 50,000 
นครศรีธรรมราช - 
หลวงพระบาง - 
แพร่ - 
Rabong (ตามต้นฉบับ) - 
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นครสวรรค์ 12,000 
แปดร้ิว 10,000 
แม่กลอง 10,000 
ปากลัด - 
โคราช - 
ปากน า้ - 

 

รวมประชากรในเมืองส าคัญท้ังหมดคือ 1,423,000 คน (เฉพาะผู้ชาย) บวกกับประชากรท่ีอาศัยอยู่
บริเวณชายแดนท่ีมีจ านวนไม่ชัดเจนและรวมผู้หญิงด้วย จ านวนประชากรน่าจะถึง 12,000,000 คน นอกจากนี ้
ทราบมาว่าดินแดนแถบคาบสมทุรมลายซ่ึูงมีเนือ้ท่ี 38,000 ตาราง Ri และมีประชากรประมาณ 950,000 คน 

ใน Directory [น่าจะหมายถึงสารานุกรม - ผูแ้ปล] ได้บันทึกไว้เฉพาะชายชาวสยามมีจ านวน 9,000,000  คน 
ถ้าหากรวมกับประชากรผู้หญิงคงจะมีจ านวนมากทีเดียว  จ านวนประชากรท่ีกล่าวนี้เป็นชาวจีน 1 ส่วน 10  
นอกจากนี้ ยังมีชาวลาว  กัมพูชา  พะโค และอ่ืน ๆ ชาวยุโรปมีจ านวนประมาณ 1,000 คน  ในจ านวนนี้มีชาว
อังกฤษประมาณ 187 คน  นอกจากนั้นเป็นชาวเยอรมัน และอเมริกัน ใน ค.ศ. 1887/พ.ศ. 2430  ชาวเอเชียท่ีอยู่
ภายใต้อาณานิคมของอังกฤษลงทะเบียนกับกงสุลอังกฤษ มีท้ังหมดประมาณ 7,000 คน 

 

แผนทีป่ระเทศสยาม 
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ชาติพันธ์ุและเขตท่ีอยู่อาศัย  มีข้อมูลปรากฏในหนังสือต่าง ๆ และจากค าบอกเล่าของชาวสยาม มี
เนือ้หาตรงกัน ในท่ีนีอ้ธิบายโดยละเอียดดังนี ้

1. ชนชาติสยาม 
ตั้งถ่ินฐานอยู่  2 ฝ่ังของแม่น า้เจ้าพระยาและตามแม่น า้สาขาย่อยต่าง ๆ ทางตอนบน และทางใต้ซ่ึงเป็น

พืน้ท่ีตอนบนของคาบสมทุรมลาย ู รวมพืน้ท่ีตั้งแต่ละติจูดเหนือ 7 องศา -20 องศา 
2. ชนชาติลาว 
ตั้งถ่ินฐานอยู่สองฝ่ังทางตอนเหนือของแม่น า้โขงท่ีละติจูดเหนือ 13 องศา-21 องศา ได้ยินมาว่ามี

ประชากรหนาแน่นในพืน้ท่ีราบ และมีพืน้ท่ีกว้างกว่าพืน้ท่ีท่ีชนชาติสยามอาศัยอยู่  
3. ชนชาติกมัพูชา 
ตั้งถ่ินฐานอยู่ทางใต้ของแม่น า้โขงจนถึงชายแดนเวียดนาม อยู่ระหว่างละติจูด 12 องศา-13 องศา 

ประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นในพืน้ท่ีท่ีมีความอุดสมบูรณ์ท่ีพระตะบอง 
4. ชนชาติมลาย ู
ตั้งถ่ินฐานอยู่ทางใต้โดยมีนครศรีธรรมราชเป็นศูนย์กลาง อยู่ ระหว่างเส้นละติจูด 3 องศา-7องศา 

บางส่วนอยู่ภายใต้อ านาจประเทศสยามและบางส่วนภายใต้อาณานิคมของประเทศอังกฤษ 
5. ชนชาติกะเหร่ียง 
อาศัยอยู่ตามชายแดนประเทศพม่า 
6. ชนชาติลัวะ 
อาศัยอยู่ทางตอนใต้พืน้ท่ีของชาวกะเหร่ียง 
7. ชนชาติข่า 
อาศัยอยู่บนภูเขาระหว่างแม่น า้โขงกับแม่น า้เจ้าพระยา 
8. ชนชาติโซ่ง 
อาศัยอยู่ทางตะวนัออกเฉียงเหนือของอ่าวไทย ละติจูดเหนือ 11.30 องศา-13 องศา 
9. ชนชาติมอญ และชนชาติพะโค 
อาศัยอยู่ร่วมกับชาวสยาม แต่ชนชาติพะโคจะอยู่ทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น า้เจ้าพระยา 
10. ชนชาติจีน 
เร่ิมอพยพเข้ามาตั้งแต่ช่วง ค.ศ. 1400/พ.ศ. 1943 อาศัยอยู่ตามชายฝ่ังทะเลบริเวณอ่าวไทย และกระจาย

อยู่บริเวณท้ังสองฝ่ังของแม่น า้เจ้าพระยาและแม่น า้โขง  ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและค้าขาย  คนจีนมีพลัง
มากจนดูเหมือนจะสามารถยึดอาชีพดังกล่าวไว้ท้ังหมด ในปัจจุบันการค้าและการเกษตรของประเทศสยาม 2 
ใน 3 อยู่ในมือของชาวจีน  ท าให้ชายชาวจีนหน่ึงคนจะต้องเสียภาษี 4 บาท ต่อ 3 ปี 

ภูมิอากาศประเทศสยามจะเปล่ียนแปลง 2 ช่วง ตามการเปล่ียนแปลงของลมมรสุมคือ ตั้งแต่เดือน 6-
เดือน 9  ลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต้ท าให้มีความชื้นสูงอยู่ตลอดเวลา  เรียกว่า  ฤดูฝน ในแต่ละปีมีปริมาณ 
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น า้ฝนเฉล่ีย 70-90 นิว้ 
ตั้งแต่เดือน 10 - เดือน5 ในปีถัดมา  ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท าให้เกิดความแห้งแล้ง เดือน 11-

เดือน 2 ในปีถัดมาอากาศเยน็ท่ีสุด  อุณหภูมิต า่สุดประมาณ 64 องศาฟาเรนไฮต์ และเดือน 3 - เดือน5 อากาศ
ร้อนท่ีสุด อุณภูมิสูงสุด 98 องศาฟาเรนไฮต์ 

สภาพอากาศดังกล่าวคือเหตุผลท่ีได้บอกแล้วว่าประเทศสยามมีความเหมาะสมในการปลูกข้าวมาก
ท่ีสุด  และท้ังสองฝ่ังแม่น า้เจ้าพระยามีพืน้ท่ีราบลุ่มแม่น า้ท่ีกว้างขวางด้วย 

โรคติดต่อในประเทศสยามจะระบาดน้อยมาก  อหิวาตกโรคและโรคบิดเกิดขึน้ทุกปีแต่จะไม่ถึงขั้น
ระบาด  ชาวต่างชาติท่ีอาศัยอยู่ในประเทศสยามบอกว่าท่ีน่ีมีสุขอนามัยแบบพืน้ท่ีเขตร้อน  ท่ีบางกอกเป็นพืน้ท่ี
ราบลุ่ม มีแม่น า้บางปะกง แม่น า้แม่กลอง แม่น า้เจ้าพระยา ซ่ึงมีต้นน า้อยู่ ท่ีภูเขาสูงในภาคเหนือไหลมาบรรจบ
กันท่ีบริเวณใกล้กับบางกอกและไหลลงสู่อ่าวไทย  ทุกปีในเดือน 9 เม่ือฝนตกหนักนาข้าวในบริเวณพืน้ท่ีต า่จะ
กลายเป็นบึงมีความกว้างมากกว่า 1,000 Ri  ท าให้ดูเหมือนว่าหมู่ บ้านบริเวณนั้นลอยอยู่ในน า้  ถนนในเมือง
หลวงจะกลายเป็นคลอง  น า้ท่ีไหลมาจากพืน้ท่ีด้านในจะน าส่ิงสกปรกไหลลงมาด้วย น า้สกปรกจะไหลออกสู่
ทะเลหรือไม่นั้น ขึน้อยู่กับอิทธิพลของลมเหนือ  เพราะฉะนั้น ถ้าหมดฝนแล้วไม่มีลมจากทิศเหนือ น า้สกปรก
กจ็ะไม่ไหลออกไป บางคร้ังจึงเกิดโรคมาลาเรียระบาด [น่าจะเป็นขอ้ผิดพลาดในการรายงาน ท่ีถูกตอ้งควรจะ
หมายถึง อหิวาตกโรค - ผูแ้ปล] 

การคมนาคมในประเทศสยามท้ังหมดขึ้นอยู่กับแม่น ้า  ในพื้นท่ีท่ีไม่มีแม่น ้าก็จะใช้คลองส าหรับการ
คมนาคม  คลองท่ีอยู่ใกล้กับบางกอกมีจ านวนมากจนไม่สามารถบันทึกได้ในท่ีนี้  ประชาชนใช้แม่น า้และ
คลองขนส่งส่ิงของและสัญจรไปมา  ในบางกอกมีบ้านและร้านค้าหลังคาสูงอยู่ติดกับแม่น า้เจ้าพระยา โดยร้าน
ขายของจิปาถะจะตั้งเรียงรายอยู่บนแม่น า้  เพราะฉะนั้นจึงมีการใช้เรือเป็นท่ีอยู่อาศัยด้วย  เม่ือ ค.ศ. 1864/พ.ศ. 
2407 ในสมัยของกษัตริย์องค์ก่อน [พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั - ผูแ้ปล] มีการสร้างถนนเป็นคร้ัง
แรกในบางกอกหน่ึงสายและตั้งช่ือว่าถนนใหม่  กษัตริย์องค์ปัจจุบันให้ความสนใจในเร่ืองการปกครอง
ภายในประเทศจึงได้สร้างถนนใหม่เพ่ิมขึน้  แต่อย่างไรกต็าม ถนนกย็ังมีเฉพาะในเมืองเท่านั้น  และไม่ว่าในเมือง
หลวงหรือนอกเมืองหลวง  ประชาชนในระดับล่างจะไม่รู้เร่ืองระยะทาง  เม่ือข้าพเจ้ามาบางกอกและต้อง
ส ารวจพืน้ท่ีด้านใน  จึงขอผู้น าทางและขออนุญาตจากเสนาบดีภาคเหนือท่ีซ่ึงเป็นเชื้อพระวงศ์  เสนาบดีเป็น
ผู้ เขียนให้ดูว่าจากสถานท่ีหน่ึงไปอีกสถานท่ีหน่ึงใช้เวลาก่ีช่ัวโมงหรือก่ีวัน  แต่เม่ือถามว่ามีระยะทางก่ี  Riไม่
สามารถตอบได้  นอกจากนั้น ในวันท่ีไปถึงต้นน า้ของกรุงเก่าช่วงเวลาท่ีพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้ว จึงถามผู้
บังคับเรือว่าเหลืออีกก่ี Ri ได้รับค าตอบว่าต้องเลีย้วอีก 5 โค้ง ซ่ึงหมายความว่าจะต้องผ่านแม่น า้ท่ีคดโค้งนีไ้ป
อีก 5 โค้ง จึงจะถึงจุดหมายปลายทาง  ข้าพเจ้ายืนอยู่ด้านในของเรือและได้ถามเร่ืองระยะทางโดยรอบ  แต่กไ็ม่
มีใครสามารถให้ค าตอบได้  น่ีจึงเป็นหลักฐานอย่างหน่ึงท่ีแสดงได้ว่า  การคมนาคมท่ีน่ียังไม่ได้รับการพัฒนา
เท่าใดนัก  พ่อค้าขายของเร่และคนอ่ืน ๆ จะเข้าไปถึงพืน้ท่ีด้านในด้วยเรือขนาดเล็ก  แต่สถานท่ีใดท่ีเรือขนาด
เลก็ไม่สามารถเข้าถึงกจ็ะไม่มีใครเดินทางไปในเมือง 
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ไม่เห็นว่ามีรถอยู่ในบางกอกเลย  มีแต่รถลากท่ีเก่าและรถม้าท่ีไม่ค่อยแขง็แรง  แต่ไม่มีรถลากส าหรับใช้ขน
ของ  รัฐบาลไม่ได้ให้ความสนใจในเร่ืองการสร้างถนน  สินค้าต่าง ๆ ต้องขนส่งทางแม่น า้และคลองจึงจะ
สะดวก  น่ีคือข้อเสียอันดับแรก 

แม่น า้สายส าคัญในประเทศมีท้ังหมด 6 สาย ได้แก่ 
1. แม่น า้จันทบุรี อยู่ติดกับกัมพูชา 
2. แม่น า้บางปะกง อยู่ทางด้านทิศตะวนัออกของบางกอก 
3. แม่น า้บางกอกหรือแม่น า้เจ้าพระยา ไหลผ่านศูนย์กลางบางกอก 
4. แม่น า้ท่าจีน อยู่ทางด้านทิศตะวนัตกของบางกอก 
5. แม่น า้แม่กลอง อยู่ทางทิศตะวนัตกของบางกอก 
6. แม่น า้เพชรบุรี อยู่ในคาบสมทุรมลายไูหลลงสู่อ่าวไทย 
แม่น า้ท้ังหมดเป็นเส้นทางคมนาคมแทนถนนและส่งสินค้าจากภูมิภาคด้านในออกมา แม่น า้สายใหญ่

ท่ีสุดคือแม่น า้เจ้าพระยา ไหลลงมาจากทางเหนือลงสู่ทางใต้  ไม้สักสามารถส่งออกได้โดยใช้แม่น า้สายนี้ส่งลงมา
จากทางชายแดนพม่า อีกท้ังการขนส่งข้าวกขึ็น้อยู่กับแม่น า้สายนีเ้ช่นกัน  ต้นน า้ของแม่น า้สายนีอ้ยู่ในมณฑล
ยูนนานของราชวงศ์ชิง  และมีต้นน า้จากทางเหนือของประเทศสยามด้วย  แม่น า้จะมีความแคบความกว้าง
แตกต่างกันบางจุด  ความยาวของแม่น า้ตลอดสายประมาณ 800 Ri ชาวสยามมากกว่าคร่ึงอาศัยอยู่ตามริมฝ่ัง
แม่น า้สายนี ้

ตั้งแต่ประมาณ ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435 บริษัทรถไฟแห่งประเทศสยามได้ริเร่ิมวางแผนสร้างทางรถไฟ
จากบางกอกผ่านทุ่งท่ีอุดมสมบูรณ์ด้านตะวันออกของแม่น า้เจ้าพระยาไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึง
โคราช ซ่ึงมีความยาวท้ังหมด 170 Ri โดยได้ท าสัญญากับ G. Murry Campbel จ านวนเงิน 9,600,000 ดอลล่าร์ ซ่ึง
บริษัทจะได้รับค่าจ้างจากรัฐบาลตามระยะทางท่ีสร้างส าเร็จ  ในปัจจุบันการเดินทางจากบางกอกถึงอยุธยานั้น 
มีเรือกลไฟขนาดเลก็สัญจรไปมาอยู่แล้ว  ถ้าการสร้างเส้นทางรถไฟสายนีป้ระสบความส าเร็จ  กจ็ะด าเนินการ
สร้างต่อจากอยธุยาไปจนถึงโคราช  ขณะนีเ้ส้นทางรถไฟสร้างเสร็จแล้วในบางจุด  อีกไม่นานจะถึงเวลาท่ีเปิดให้
ใช้บริการ  แต่มีปัญหาระหว่างผู้ รับเหมาและบริษัทรถไฟประเทศสยาม ท่ีไม่ได้รับการส่งมอบท่ีดินเพ่ือสร้าง
ทางรถไฟต่อไปได้  บริษัทผู้ รับเหมาจึงเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทรถไฟประเทศสยามเป็นจ านวนเงิน 134,000 
บาท  และในขณะนี้ก าลังเจรจากัน  ส่วนเส้นทางรถไฟจากบางกอกถึงปากน า้  บริษัทรถไฟประเทศสยาม
วางแผนด าเนินการและสร้างเสร็จเม่ือต้นปีท่ีแล้ว มีรถไฟว่ิงไปกลับวันละ 3 เท่ียว การด าเนินการคร้ังนีช้าว
เยอรมนัเป็นผู้รับจ้าง  ตั้งแต่การวางเส้นทางรถไฟไปจนถึงโครงสร้างของรถไฟนั้นเม่ือเทียบกับรถไฟของญ่ีปุ่น
แล้วมีความเรียบง่ายมากกว่า  รวมท้ังผู้โดยสารต่อวนัมีเป็นจ านวนมากจึงท าให้ได้ก าไรมาก 

เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศสอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของประเทศสยาม  มีสายโทรศัพท์
ต่างประเทศโยงไปจนถึงมะละแหม่งของพม่า  ในประเทศสยามนั้นมีการวางสายโทรศัพท์มากพอสมควร 
ได้แก่ จากบางกอกไปถึงป่าสักซ่ึงอยู่ริมแม่น า้โขงซ่ึงเป็นท่ีเกิดกรณีพิพาทกับฝร่ังเศสเม่ือปีท่ีแล้ว จากบางกอก
ถึงโคราชซ่ึงอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จากบางกอกถึงอยุธยา และจากบางกอกถึงเชียงใหม่ซ่ึงเป็น
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ต้นน า้ของแม่น า้เจ้าพระยา  ในปัจจุบันก าลังจะวางสายจากบริเวณดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น า้เจ้าพระยาไป
ถึงประภาคารมีระยะทาง 5 Ri โดยบริษัทโทรคมนาคมได้ซ้ือสายโทรศัพท์จากเยอรมัน 16,866 ดอลล่าร์ และ
ขนส่งมาถึงเป็นท่ีเรียบร้อย ได้ยินว่าถ้าวางสายในระยะทาง 5 Ri นี้แล้วมีสายเหลือจะน าไปใช้เช่ือมต่อจาก
บางกอกถึงสงขลาและเช่ือมจากแม่น า้แปดร้ิวไปยงัคาบสมทุรมลายู 

กระทรวงอุตสาหกรรมได้โยงสายโทรศัพท์จากทางทิศตะวนัออกของอ่าวไทยไปยังทิศตะวันตก  และ
จากฝ่ังตรงข้ามเกาะสีชังเข้าไปซ่ึงเป็นสถานท่ีพักร้อนมีระยะทาง 5 Ri 

บางกอกเป็นเมืองหลวง  ดังนั้นสินค้าท้ังในและนอกประเทศจะมารวมกันอยู่ในท่ีนี ้ บางกอกจึงเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมของท้ัง 4 ภาค มีเรือกลไฟขนาดเล็กสัญจรอยู่ในพื้นท่ีด้านในระหว่างบางกอกและ
อยธุยา  นอกจากนี ้ยังมีเรือว่ิงตามคลองและชายฝ่ังอ่าวไทยไปยังสถานท่ีต่าง ๆ ได้แก่ Babn, เกาะสีชัง Bang - 
Plosi, แปดร้ิว, Aughin, และจันทบูร [ตน้ฉบบัใชท้บัศพัทด์ว้ยภาษาองักฤษวา่ Chanthaboon ซ่ึงน่าจะหมายถึง
จนัทบุรี - ผูแ้ปล] 

ประเทศสยามมีเรืออยู่  50 ล า นอกจากเรือของรัฐบาลแล้ว ยังมีเรือท่ีเดินทางไปยังต่างประเทศ 
(เดินทางไป - กลับฮ่องกง สิงคโปร์) มีชาวเยอรมัน ชาวเดนมาร์ก และอ่ืน ๆ เป็นกัปตันเรือ  ส าหรับเรือกลไฟท่ีว่ิง
ระหว่างบางกอกกับสิงคโปร์จะมีท้ังเรือท่ีว่ิงประจ าและเรือเท่ียวพิเศษ  เรือท่ีว่ิงประจ านั้นเป็นเรือขนาดเล็ก 5 ล า
ของบริษัท The Ocean Steam Ship จะออกเดินทางทีละล า  นอกจากนีย้ังมีเรือว่ิงเป็นประจ าของบริษัท Scottish 
Oriental Steam Ship ท่ีเดินทางไปยงัฮ่องกงจ านวน 10 ล า เป็นเรือท่ีมีน า้หนักไม่เกิน 1,050 ตัน จะออกเดินทาง
ไปทีละล าเช่นกัน 

ทุกปีมีเรือกลไฟ เรือใบ และเรือส าเภาจีนเข้าเทียบท่าท่ีบางกอกและชายฝ่ังทะเลของประเทศสยามโดย
เฉล่ียจ านวนประมาณ 550 ล าต่อปี รวมท้ังหมดมีน า้หนัก 450,000-500,000 ตัน เรือของอังกฤษมีประมาณ 350 
ล า รวมท้ังหมดมีน า้หนักถึง 300,000 ตัน อู่จอดเรือส าหรับเรือท่ีเดินทางไปต่างประเทศ มีความยาวประมาณ 
300 ฟุต  เวลาน า้ขึน้จะมีระดับความลึก 15 ฟุต และยังมีอู่จอดเรือของกองทัพเรือมีขนาดใหญ่มากแต่ใช้แค่ท า
การซ่อมเรือ  อู่จอดเรือขนาดเล็กท่ีใช้สร้างเรือสินค้าและซ่อมแซมตั้งอยู่ ริมฝ่ังแม่น า้ 2-3 แห่ง เน่ืองจากแม่น า้
เป็นเส้นทางสายหลักของประเทศสยาม  ดังนั้นอู่จอดเรือขนาดเลก็พวกนีจึ้งมีรายได้พอสมควร 

ระบบการปกครองเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราช กษัตริย์สืบทอดอ านาจทางสายโลหิตโดยโอรส
องค์โตจะเป็นผู้สืบทอดราชสมบัติ  กษัตริย์มีสิทธิแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
พระบรมวงศานุวงศ์และขนุนางอ่ืน ๆ  ตัวอย่างคือการขึน้ครองราชสมบัติของกษัตริย์องค์ก่อน 

พระนามของกษัตริย์องค์ปัจจุบันคือ สมเดจ็พระปรมินทรมหา (Somdetch Phra Paraminde Maha) 
[เรียกตามพระปรมาภิไธยจากพระนามเต็ม “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วั” - ผูแ้ปล] เป็นพระราชโอรสองค์ท่ี 9 ของกษัตริย์องค์ก่อน [แปลจากตน้ฉบบัดว้ยขอ้ความวา่ 前王ノ
弟九子ナリ ซ่ึงในพระราชประวติัทรงเป็นโอรสองคท่ี์ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั - ผูแ้ปล] 
ขึน้ครองราชย์เม่ือวันท่ี 1 เดือน 10 ค.ศ. 1868/พ.ศ. 2411 พระชนมายุได้ 15 พรรษา  ในสังคมประเทศสยามมี
การแบ่งชนช้ันมากมาย  มีความต่างระหว่างชนช้ันสูงและชนช้ันล่างเป็นอย่างมาก  เม่ือ ค.ศ. 1872 /พ.ศ. 2415 
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มีประกาศการเลิกทาส [การประกาศการเลิกทาสในประวติัศาสตร์ไทยระบุไวคื้อ  ค.ศ. 1874 /พ.ศ. 2417โดย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาประกาศให้ประกาศใชพ้ระราชบญัญติัพิกดักระเษียร
อายุลูกทาสลูกไทย - ผูแ้ปล] ท าให้บรรดาลูกทาสมีฐานะเป็นคนธรรมดา   ค.ศ. 1874 /พ.ศ. 2417 มีการ
ปรับปรุงระบบรัฐบาลใหม่และเลือกพระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางท่ีมีความสามารถแต่งตั้งเป็นเสนาบดีท าหน้าท่ี
ดูแลรับผิดชอบกรมต่าง ๆ ได้แก่ กรมมหาดไทย กรมกลาโหม กรมต่างประเทศ กรมนา กรมพระคลัง กรม
ยุติธรรม และกรมพระราชวัง  อีกท้ังทรงแต่งตั้งคณะองคมนตรีเพ่ือปรึกษาเร่ืองส าคัญท้ังเร่ืองภายในและ
ภายนอกประเทศ  คร้ันถึง ค.ศ. 1892/พ.ศ. 2435 มีการปฏิรูปกระทรวงคร้ังใหญ่  ทรงแต่งตั้งรัฐมนตรีและ
ต าแหน่งในกระทรวงต่าง ๆ (รายละเอียดอยู่ในรายงานข้าราชการของประเทศสยาม) ผู้สืบทอดราชสมบัติคือเจ้า
ฟ้ามหาวชิรุณหิศ ประสูติในเดือน 6 ค.ศ. 1878/พ.ศ. 2421 และได้รับการแต่งตั้งเป็นพระบรมโอรสาธิราช ค.ศ. 
1887/พ.ศ. 2430 

อย่างไรกต็าม จากการสังเกตสภาพของรัฐบาลในปัจจุบันแล้ว ส่ิงท่ีบกพร่องในอดีตกย็ังคงมีอยู่  อีกท้ัง
เสนาบดีท่ีรับผิดชอบงานส่วนต่าง ๆ กย็ังคงมีพระบรมวงศานุวงศ์เป็นจ านวนมาก จึงมักจะมีปัญหาเร่ืองเครือ
ญาติท่ีส่งผลต่อการท างานได้  เม่ือ ค.ศ. 1893 /พ.ศ. 2436 หลังจากเกิดกรณีพิพาทแม่น า้โขงระหว่างประเทศ
สยามกับฝร่ังเศส52 บรรดาเสนาบดีมีความขัดแย้งกัน กษัตริย์ไม่สามารถควบคุมวิกฤตของประเทศในขณะนั้น
ได้ จึงไม่ออกว่าราชการ โดยอ้างว่าประชวร และจะสละราชสมบัติให้กับพระบรมโอรสาธิราช ซ่ึงเป็นเร่ือง
ปรึกษากันหลายคร้ังในหมู่คณะเสนาบดี และ M.G.Ralin Jaequcmyns ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาชาวต่างประเทศท่ีจ้าง
มาด้วยเงินมหาศาลก็ไม่ได้ท าหน้าท่ี  และไม่มีข้อเสนอใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเฉพาะรัฐบาลไม่มียุทธศาสตร์ด้าน
การต่างประเทศ  เม่ือเกิดเหตุการณ์จึงตั้งรับและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น 

รายรับของกษัตริย์ 10,000,000 ดอลล่าร์ต่อปี โดยเป็นรายได้จากภาษีศุลกากรทางน า้ ภาษีท่ีดิน ภาษี
เหมืองแร่ ภาษีฝ่ิน ภาษีสุรา ภาษีผลไม้ ภาษีประมง  อย่างไรก็ตาม นอกจากภาษีศุลกากรทางน า้แล้วยังมีภาษี
พิเศษท่ีเป็นภาษีผูกขาด โดยมีการประมูลภาษีในเวลา 1 ปี หรือ 3 ปีต่อคร้ัง ผู้ ท่ีประมูลด้วยจ านวนสูงสุดจะ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ผูกขาดในการเก็บภาษี โดยจะต้องจ่ายภาษีล่วงหน้าต่อปี (ปัจจุบันอยู่ ในอ านาจของ
พ่อค้าชาวจีน) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

ภาษีศุลกากรทางน า้ คือภาษีน าเข้าและส่งออกสินค้า 
ภาษีท่ีดิน เป็นภาษีท่ีเกบ็จากนาและไร่ 
ภาษีผลไม้ 
ภาษีประมง 
ภาษีการผลิต เช่น น า้มนัปาล์ม น า้ตาล สุรา เกลือ ยาสูบ เป็นต้น 
ภาษีเหมืองแร่ เช่น ดีบุกและอัญมณี เป็นต้น 

                                                           
52 ความวุน่วายในสยามหลงัวกิฤตการณ์ ร.ศ. 112 เช่น ความขดัแยง้กนัระหวา่งเจา้นายในราชส านกั ความเศร้าโศกเสียพระราช
หฤทยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจนทรงพระประชวรหนกั มีกล่าวถึงในเอกสารของ
ไทยหลายแห่ง ถือวา่เป็นวกิฤตในราชส านกัช่วงหน่ึงของประวติัศาสตร์ไทย (วรณยั พงศาชลากร, 2550) 
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ภาษีผกูขาดฝ่ิน 
ภาษีผกูขาดสุรา 
ภาษีบ่อนการพนัน 
ภาษีตลาด 
ภาษีชาวจีนต่อหัว 
ค่าปรับ 
ค่าธรรมเนียม 
ถ้าหากไม่มีเร่ืองฉุกเฉินรายรับของกษัตริย์มีมากกว่ารายจ่าย  รายละเอียดของรายจ่ายคือ  เงินส าหรับ

การปฏิบัติภารกิจพระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดี พระสงฆ์ เงินรางวัล เงินบริจาค เป็นต้น เงินงบประมาณของ
กองทัพเรือ กองทัพบก และกระทรวงต่าง ๆ และเงินส าหรับการก่อสร้าง  ได้แก่ การก่อสร้างภายใน
พระบรมมหาราชวัง ขยายถนน การขุดคลองนอกพืน้ท่ีบางกอก การซ่อมแซม การโยงสายโทรศัพท์ และการ
สร้างทางรถไฟเท่านั้น  การก่อสร้างมีไม่มากด าเนินงานช้าเหมือนกับไม่มีอะไรคืบหน้าเลย  อย่างไรก็ตามส าหรับ
เส้นทางรถไฟระหว่างบางกอกถึงโคราชคงจะสร้างเสร็จในอีกไม่นานนัก  ประเทศสยามไม่มีพันธบัตรรัฐบาล (国債) 

ทหารประจ าการมีเพียงแค่ 5,000 คน  นอกจากนั้นผู้ชายท่ีมีอายุ 21 ปีขึน้ไปจะต้องถูกเกณฑ์เป็นทหาร
ปฏิบัติหน้าท่ีปีละ 3 เดือน  ในกลุ่มทหารประจ าการจะมีทหารรักษาพระองค์ประกอบด้วย ทหารราบ 2 กรม  
ทหารม้า 1 กองร้อย  ทหารช่าง 1 หมวด  ทหารปืนจ านวนหน่ึง  ทหารกองช้างไม่ทราบจ านวน 

กองทัพเรือมีเรือลาดตระเวนน า้หนัก 2,500 ตัน 1 ล า  เรือปืน 5 ล า  เรือใบ 2 ล าเท่านั้น  เร่ืองของอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ของทหารจะสามารถทราบได้จากกรณีพิพาทระหว่างประเทศสยามกับฝร่ังเศสเม่ือ ค .ศ. 1893/
พ.ศ. 2436  ต่อไปเป็นตารางของช่ือเรือและปืนของประเทศสยาม 

 
1. มหาจักรี เรือเหลก็ลาดตระเวนสกรูคู่ 12 ปืน 
2. มกุฎราชกุมาร เรือเหลก็ลาดตระเวนสกรูคู่ 8 ปืน 
3. Coronation เรือปืน 5 ปืน 
4. Nirben เรือปืน 8 ปืน 
5. Janqjnt เรือปืน 8 ปืน 
6. Maida เรือปืน 5 ปืน 

 
กล่าวกันว่าในบางกอกมีต ารวจเพียง 500 คนเท่านั้น ซ่ึงไม่เพียงพอจึงปฏิบัติหน้าท่ีไม่ได้ดีเท่าท่ีควร  

ส่วนศาลนั้นมีท้ังศาลต ารวจและศาลส่วนภูมิภาค  และมีศาลช้ันสูงท่ีจะท าหน้าท่ีพิจารณาคดีคร้ังสุดท้าย 
นอกจากนั้นยงัมีการจัดตั้ง International court [หมายถึงศาลกงสุล - ผูแ้ปล] ส าหรับพิจารณาคดีความเก่ียวกับ
เร่ืองภายในและภายนอกประเทศ  โดยศาลนี้มีท่ีมาจากกฏหมายมาตราต่าง ๆ ท่ีระบุไว้ในสนธิสัญญาของ
หลายๆ ประเทศ  ดังท่ีจะกล่าวต่อไปนี ้(ยกตัวอย่างเช่นสนธิสัญญาระหว่างประเทศสยามกับอังกฤษ) เม่ือมี
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ความขัดแย้งระหว่างชาวสยามกับชาวอังกฤษ กงสุลอังกฤษจะพิจารณาไต่สวนและตัดสิน  โดยมีข้าราชการ
ประเทศสยามอยู่ ด้วย บทลงโทษนั้นหากเป็นชาวอังกฤษก็ขึน้อยู่กับกฎหมายของอังกฤษ และหากเป็นชาว
สยามก็จะใช้กฎหมายของประเทศสยาม  เพราะฉะนั้นถ้ามีการขัดแย้งระหว่างชาวสยามกับชาวอังกฤษท้ัง
กงสุลอังกฤษและรัฐบาลประเทศสยามมีสิทธิไต่สวนและตัดสินความ 

กรณีพิพาทบริเวณฝ่ังตะวันออกของแม่น า้โขง ระหว่างประเทศสยามกับฝร่ังเศส ค.ศ. 1893 /พ.ศ. 
2436 นายทหารประเทศสยามช่ือพระยอดเมืองขวาง53ท่ีสังหารนายทหารชาวฝร่ังเศส ก็ก าลังไต่สวนและ
ด าเนินการพิจารณาอยู่ ท่ี International court 

ประเทศสยามยังไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษร  แต่บางคนบอกว่าไม่มีกฎหมาย  บางคนบอกว่ามี  
และบางคนก็บอกว่ามีแต่ยังไม่สมบูรณ์  ศาลในปัจจุบันตัดสินคดีตามประเพณีดั้งเดิม คดีท่ีไม่ร้ายแรงจะถูก
จ าคุกและปรับ  คดีท่ีร้ายแรงจะได้รับโทษหนักถึงประหารชีวิต (ตัดคอ) ได้ยินว่าก าลังร่างกฎหมายใหม่โดยใช้
กฎหมายของอินเดียอาณานิคมอังกฤษเป็นพืน้ฐาน 

ประเทศสยามมีชนช้ัน 4 ระดับคือ พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนาง ไพร่ และทาส  แม้ว่าจะได้มีการ
ประกาศเลิกทาสแล้ว  แต่ความเป็นทาสกย็ังมีให้เห็นอยู่ในกลุ่มประชาชน  มีคนจ านวนมากเป็นทาสเพราะไม่
สามารถใช้หนีไ้ด้ จนท าให้กลายเป็นทาสตลอดชีวิต  อีกท้ังยังมีประเพณีไม่ให้ต าแหน่งส าคัญกับผู้ ท่ีมาจาก
ครอบครัวของทาสด้วย 

ศาสนาประจ าชาติคือ ศาสนาพุทธ  ชนช้ันสูงและชนช้ันล่างนับถือศาสนาดังกล่าว พิธีบรมราชาภิเษกและ
งานศพจะมีพระมาประกอบพิธี มีข้อสันนิษฐานว่ามีพระอยู่ในบางกอก 10,000 รูป  เม่ือกษัตริย์เดินทางไปยัง
วดัใด จะบริจาคเงินให้แก่วดัเป็นจ านวนหลาย 10,000 ดอลล่าร์ 

การศึกษาแต่เดิมจะศึกษากับพระสงฆ์  รัฐบาลไม่ได้สนใจให้การศึกษาแก่ประชาชน แต่เม่ือไม่นานมา
นีเ้ร่ิมมีการสร้างโรงเรียนตามท่ีต่าง ๆ  ในท่ีสุดประชาชนสามารถเข้าศึกษาได้ โรงเรียนของรัฐได้แก่ โรงเรียน
ทหารเรือ โรงเรียนภาษาไทย โรงเรียนภาษาอังกฤษ โรงเรียนครู โรงเรียนหมอ โรงเรียนฝึกเขียนเร็ว [คลา้ยกบั
การจดชวเลขในปัจจุบนั โดยตน้ฉบบัใช้ค  าว่า 連記学校 ซ่ึงน่าจะหมายถึงบา้นขุนนางหรือบา้นเจา้นายท่ีมี
เสมียนหรือบริวารท าหนา้ท่ีบนัทึกค าสั่งของเจา้นายหรือคดัลอกเอกสารส าคญั - ผูแ้ปล] และโรงเรียนสตรี เป็น
ต้น นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนของมิชชันนารีหลายแห่ง ได้ข่าวว่ามีการส่งนักเรียนจากโรงเรียนทหารเรือ 
โรงเรียนทหารบก และโรงเรียนกฎหมายไปยุโรปเพ่ือศึกษาวิชาเฉพาะ  ปัจจุบันโรงเรียนต่าง ๆ ท่ีอยู่ ใน
บางกอกไม่มีอะไรน่าสนใจท่ีจะไปชม  แต่ส่ิงท่ีชาวต่างประเทศแปลกใจคือไม่มีห้องสมดุ 

ประเทศสยามมีธรรมเนียมบางเร่ืองท่ีน่าละอายจนไม่น่าจะพูดถึง  กล่าวคือแม้ว่ามีค าสอนของพุทธ
ศาสนาท่ีส่งเสริมจริยธรรมในสังคม  แต่ก็เพียงแค่การห้ามด่ืมสุราและห้ามฆ่าสัตว์เท่านั้น ไม่ได้ส่งเสริมหลัก

                                                           
53กรณีพิพาทระหวา่งประเทศสยามกบัฝร่ังเศสบริเวณฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าโขง ค.ศ 1893/พ.ศ. 2436 ในประวติัศาสตร์ไทย
ระบุวา่ ทหารฝ่ายฝร่ังเศสเสียชีวิต 12 คน และฝ่ายไทยเสียชีวิต 6 คน  มีผลให้หลงัจากเหตุการณ์ส้ินสุดฝร่ังเศสเรียกร้องให้
พิจารณาไต่สวนหาตวัผูก้ระท าความผิด  ซ่ึงพระยอดเมืองขวางถูกน าตวัข้ึนศาลเพ่ือไต่สวน เป็นเหตุการณ์รู้จกักนัภายใตช่ื้อ 
“คดีพระยอดเมืองขวาง” 
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ส าคัญของธรรมเนียมประเพณีให้ดีขึน้  เพราะฉะนั้นคนระดับกลางท่ีมีลูกสาวก็จะยกลูกสาวให้กับขุนนาง  
การท่ีขนุนางมีภรรยา 40-50 คนจึงถือว่าเป็นเร่ืองปกติ  และการพนันกถื็อเป็นเร่ืองธรรมดา 

ประเพณีการแต่งงานจะต้องท าตามขั้นตอน  ผู้ ท่ีอยากมีภรรยาต้องมีเถ้าแก่จ านวนหน่ึงและต้องได้รับ
อนุญาตจากฝ่ายหญิง  โดยต้องมอบเงินจ านวนหน่ึงให้กับฝ่ายเจ้าสาว  แต่ปัจจุบันมีการท าผิดประเพณีด้วยการ
หนีออกจากบ้านไปด้วยกัน 3 วันแล้วจึงกลับบ้านเพ่ือบอกกล่าวกับพ่อแม่ ในสังคมยังมีประเพณีท่ีไม่ถูกต้อง
อีกหลายอย่างท่ีเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถเลิกทาสได้ท้ังหมด 

เงินตราท่ีใช้ในประเทศสยามไม่มีธนบัตรมีเฉพาะเหรียญซ่ีงเป็นเหรียญเงินเท่านั้นไม่มีเหรียญทอง  
สกุลเงินของประเทศนีคื้อเหรียญเงินบาท  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. เหรียญทอง 
ในประวัติศาสตร์เคยมีการหล่อเหรียญทองอยู่ บ้าง  แต่ส่วนใหญ่จะจ ากัดเฉพาะเม่ือมีพิธีบรม

ราชาภิเษกและพิธีพระราชทานเพลิงศพ  หรือมอบให้กับพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนาง  หรือมอบเป็นรางวัล
ให้แก่ผู้ ท่ีมีคุณงามความดี  แต่ไม่ได้ใช้เป็นเงินตราส าหรับแลกส่ิงของท่ัวไป  สกุลเงินเรียกว่า “Tical” 
เหมือนกับเหรียญเงิน แต่มีค่ามากว่า 22 เท่าของเหรียญเงิน ปัจจุบันผู้ ท่ีถือเหรียญทองมีน้อย 

2. เหรียญเงิน 
เหรียญเงิน “Tical” มี 2 ชนิด คือ แบบเก่าและแบบใหม่ ในสมัยก่อน ๆ จะมีลักษณะเหมือนกับลูก

กระสุน น า้หนักและคุณภาพไม่แน่นอน  ในสมัยกษัตริย์องค์ท่ีแล้วมีการปรับเปล่ียนระบบเงินตรา  และตั้งค่า
เหรียญเงิน 1 บาท = 900-905 เฟ้ือง  และท าเป็นเหรียญเพ่ือสะดวกส าหรับใช้ท่ัวไป และใช้อยู่ในปัจจุบัน  
นอกจากนั้นมีการก าหนดค่า โดยเปรียบเทียบค่าเงินระหว่าง เหรียญเงินแมก็ซิโก 3 ดอลล่าร์เท่ากับเหรียญเงิน
ประเทศสยาม 5 บาท  ปัจจุบันเหรียญเงินท่ีใช้กันอยู่ในประเทศสยามมีท้ังหมด 454 ชนิดคือ 

เหรียญเงิน (1 บาท = 60 เซนต์ เหรียญเงินแมก็ซิโก) 
เหรียญเงินสลึง (4 สลึง = 1 บาท) 
เหรียญเงินเฟ้ือง (2 เฟ้ือง = 1 สลึง) 
3. เหรียญทองแดง 
มี 4 ชนิดคือ     
เหรียญทองแดง  2   อัฐ  ( เหรียญทองแดง 2  อัฐ  x  4   เหรียญ  =  1  เฟ้ือง )    
เหรียญทองแดง  1  อัฐ   ( เหรียญทองแดง 1  อัฐ  x   8   เหรียญ  =  1  เฟ้ือง )   
เหรียญทองแดง 1 โสฬส  ( เหรียญทองแดง 1 โสฬส  x  2  เหรียญ  =  1  อัฐ ) 
เหรียญทองแดงคร่ึงโสฬส  ( เหรียญทองแดงคร่ึงโสฬส  x  2  เหรียญ  = 1 โสฬส) 
4. Cowry 
ภาษาไทยเรียกว่า เบีย้ Cowry เป็นเปลือกหอยขนาดเลก็ รัฐบาลตั้งไว้ 100 อัน = 1 เฟ้ือง บางคร้ังใน 

                                                           
54 ตน้ฉบบัระบุวา่มี 4 ชนิด แต่ในค าอธิบายมีเพียง 3 ชนิด 
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ตลาด 1,500 อัน = 1 เฟ้ือง ปัจจุบันการใช้เปลือกหอยได้ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศ
สยามกับประเทศต่าง ๆ มีค านีร้ะบุไว้จึงได้บันทึกไว้ในรายงานฉบับนีด้้วย 

5. ธนบัตร 
ธนาคารของฮ่องกงและเซ่ียงไฮ้เป็นผู้ผลิตธนบัตรท่ีมีราคาน้อยท่ีสุดคือ 5 บาท นอกจากนั้นมีการออก

พันธบัตร/ตั๋วเงินด้วย (証券) แต่มีจ านวนไม่มาก 
ด้านล่างคือสกุลเงินของประเทศสยามกับการเปรียบเทียบน า้หนัก 
2 โสฬส = 1 อัฐ 
2 อัฐ = 1 ไพ 
2 ไพ = 1 ซีก 
2 ซีก = 1 เฟ้ือง 
2 เฟ้ือง = 1 สลึง 
4 สลึง = 1 บาท 
สาระในเอกสารท่ี Saito รายงานต่อกระทรวงต่างประเทศนั้นครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตาม “ภาระกิจ

ปกติ” ท่ีไดรั้บมอบหมาย  เร่ืองราวท่ีน าเสนอถือวา่เป็นขอ้มูลท่ีมีคุณค่าส าหรับกระทรวงต่างประเทศญ่ีปุ่นจะ
ได้ใช้ประโยชน์และมองเห็นความเป็นไปของประเทศสยามในแง่มุมต่าง ๆ ท่ีกวา้งข้ึน  ซ่ึง “รายงานการ
เดินทางส ารวจประเทศสยาม” จบลงตามรูปแบบเอกสารราชการทัว่ไปท่ีลงทา้ยดว้ยการให้รายละเอียดเก่ียวกบั
เวลาของการจดัท าเอกสาร โดยเอกสารฉบบัน้ีปิดทา้ยรายงานดว้ยขอ้ความระบุวา่  

วนัท่ี 17 เดือน 9 เมจิท่ี 27 [ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437] พิมพ์ 
วนัท่ี 20 เดือน 9 เมจิท่ี 27 [ค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437] จัดเล่ม 
กระทรวงต่างประเทศ กรมการค้าฝ่ายท่ี 2 

 

3. ญีปุ่่น - ไทย : มิติจาก “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” 

จากรายช่ือเอกสารญ่ีปุ่นท่ีบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัสยามตามท่ีไดน้ าเสนอในขา้งตน้แลว้นั้น  จะพบวา่
เอกสารรายงานการเดินทางมายงัสยามโดยข้าราชการญ่ีปุ่นในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยูห่วัมีไม่มาก  ตวัอยา่งเช่น เอกสาร “บนัทึกการเดินทางสู่สยาม” ของ Otori Keisuke และคณะ ซ่ึงเดินทางมา
ส ารวจสยามก่อนญ่ีปุ่นและสยามจะสถาปนาความความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการระหว่างกนัใน ค.ศ. 1887/พ.ศ. 
2430 และ “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” ของ Saito ซ่ึงเดินทางมาส ารวจสยามใน ค.ศ. 1894 /พ.ศ.
2437 คือ 7 ปีหลงัจากท่ีญ่ีปุ่นและไทยไดส้ถาปนาความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการแลว้ โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน
เก่ียวกบัการอพยพชาวญ่ีปุ่นออกมายงัสยาม  ประเด็นท่ีน่าสนใจคือสาระจากรายงานฉบบัน้ีไม่เพียงแต่จะสะทอ้น
ทศันะแนวคิดของญ่ีปุ่นในเบ้ืองหลงัการอพยพชาวญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นนโยบายหน่ึงท่ีส าคญัในสมยัเมจิ  แต่ยงัสะทอ้น
ภาพช่วงแรกความสัมพนัธ์ญ่ีปุ่น - ไทยในหลายมิติคือ 
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1. มิติความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศ : พึ่งพาภายใตผ้ลประโยชน์แห่งชาติ 
ญ่ีปุ่น - ไทยเป็นชาติท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาอยา่งยาวนาน  เร่ืองราวท่ีกล่าวถึงกนัอยา่งกวา้งขวางคือ

เร่ืองของออกญาเสนาภิมุขหรือยามาดะ นางามาซะ ชาวญ่ีปุ่นท่ีอพยพเขา้มาในสมยัอยุธยาพร้อมกบัเร่ืองราว
ของหมู่บา้นชาวญ่ีปุ่น  ความสัมพนัธ์ของทั้ง 2 ประเทศยุติลงชัว่คราวเน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองของ
สยาม  และเร่ิมข้ึนอีกคร้ังหน่ึงในสมยัเมจิ (ค.ศ.1868-1912/พ.ศ. 2411-2455) ซ่ึงตรงกบัรัชสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัวของไทย (ค.ศ. 1868-1910/พ.ศ. 2411-2453) น่าสังเกตว่าการเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์
อย่างเป็นทางการคร้ังใหม่น้ี  ทั้ง 2 ประเทศตกอยู่ภายใตภ้ยัจากลทัธิจกัรวรรดินิยมเช่นเดียวกนั  ตวัอย่างท่ี
นกัวชิาการมกัจะกล่าวถึงคือ การถูกคุกคามจากมหาอ านาจตะวนัตกในช่วงเวลาท่ีใกลเ้คียงกนั โดยการอธิบาย
ถึงเหตุการณ์ใน ค.ศ. 1853-1854/พ.ศ. 2396-2397 ท่ีญ่ีปุ่นสมยัเอโดะถูกสหรัฐอเมริกาบงัคบัใหเ้ปิดประเทศเพื่อ
ชาวต่างชาติสามารถส่งเรือเขา้มาติดต่อคา้ขายไดอ้ยา่งเสรี  และตอ้งเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต  ขณะท่ีสยาม
ก็ตกอยู่ในสถานะเดียวกนัดว้ยการถูกองักฤษบีบบงัคบัให้ลงนามในสนธิสัญญาเบาวริ์งใน ค.ศ. 1855/พ.ศ. 
2398  นอกจากนั้นยงัอธิบายถึงการพฒันาให้ทันสมัยตามแบบอย่างตะวนัตกของญ่ีปุ่นท่ีเรียกว่า Meiji 
Reformation และอธิบายการปฏิรูปประเทศให้ทนัสมยัในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัของ
ไทยท่ีเรียกวา่ Chakri Reformation (Stengs, 2009) 

อย่างไรก็ตาม นอกจากความเหมือนของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนภายใตภ้ยัจากลทัธิจกัรวรรดินิยมท่ีมีการ
กล่าวถึงค่อนขา้งมากแล้ว  ความเหมือนท่ียงัไม่ค่อยมีการกล่าวถึงคือ  ความตอ้งการพึ่ งพาอาศยักนั โดยความ
ตอ้งการพึ่งพาอาศยักนัในท่ีน้ีหมายถึงความรู้สึกตอบแทนต่อกนัอยา่งนอ้ยก็ช่วงระยะหน่ึง (สมพงษ ์ชูมาก, 2554, 
หน้า 58) ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์แห่งชาติเป็นส าคญั  ใน “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” 
แม้ว่าประเด็นส าคัญจะเน้นเร่ืองของเศรษฐกิจ แต่ถ้าพิจารณาสาระจากรายงานงานฉบับน้ีประกอบกับ
สถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศทั้งของญ่ีปุ่นและไทย จะเห็นมิติของประเทศท่ีตอ้งการพึ่งพาอาศยัซ่ึง
กนัและกนัในเพื่อผลประโยชน์ภายใตก้ระแสจกัรวรรดินิยมท่ีชดัเจน 2  เร่ืองไดแ้ก่ พึ่งพากนัในเร่ืองผูอ้พยพและ
การพึ่งพากนัในเร่ืองความมัน่คงทางการเมือง 

1.1  พึง่พาเร่ืองผู้อพยพ 
การอพยพโยกยา้ยท่ีอยู่อาศยัมีมาโดยตลอดในประวติัศาสตร์ญ่ีปุ่น  แต่ท่ีก าหนดเป็นนโยบายโดยรัฐบาล

เขา้มามีส่วนสนบัสนุนอย่างจริงจงัเร่ิมข้ึนชดัเจนในสมยัเมจิ  โดยเฉพาะการอพยพโยกยา้ยแรงงานออกไปเพื่อท า
เกษตรกรรมซ่ึงเป็นเน้ือหาส่วนหน่ึงในรายงานฉบบัน้ี  มีจุดเร่ิมตน้จากแนวคิดของ Enomoto Takeaki นกัการเมือง
คนส าคญัท่ีเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการขยายอ านาจลงไปทางใตแ้ละมีบทบาทส าคญัในการส่งเสริมให้การอพยพ
ชาวญ่ีปุ่นไปยงัดินแดนอ่ืนตามแบบอยา่งประเทศตะวนัตก (ดูเพิ่มเติมท่ี “ตอนท่ี 1 วา่ดว้ยการอพยพ : ยอ้นพินิจ
จุดเร่ิมตน้การอพยพชาวญ่ีปุ่นสู่สยาม”) ช่วงเวลาดงักล่าวมีการส่งคนไปส ารจพื้นท่ีต่าง ๆ หลายแห่งทั้งใน
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละอเมริกาใต ้รวมทั้งการมาส ารวจในประเทศสยามของ Saito ดว้ย 

ขณะท่ีญ่ีปุ่นตอ้งการพื้นท่ีส าหรับแรงงานท่ีจะอพยพออกไป   สยามก็ตอ้งการแรงงานส าหรับพื้นท่ีท่ี
บุกเบิกใหม่ในทุ่งรังสิต (ดูรายละเอียดใน  “ 2. มิติดา้นเศรษฐกิจ : แนวทางพฒันาท่ีสอดคลอ้งกนั” ) ดงัท่ี Saito 
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ได้กล่าวถึงข้อความท่ีผูน้ าประเทศสยามได้กล่าวช่ืนชมและสนับสนุนให้มีการอพยพแรงงานญ่ีปุ่นมายงั
ประเทศสยามวา่ 

『ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศท่ีเพิ่งพฒันาเม่ือไม่นานมาน้ี จึงต้องสร้างความสัมพนัธ์ท่ีมัน่คงกับ
ประเทศญ่ีปุ่นอยู่แลว้ (ประเทศญ่ีปุ่นเป็นประเทศไม่ใหญ่มากแต่ประชาชนก็ยึดถือความถูกตอ้ง  และไม่ได้
ข้ึนอยู่กบัอ านาจประเทศในยุโรป) อีกทั้งชาวนามีความช านาญในการปลูกขา้วมากท่ีสุด จึงเห็นดว้ยกบัการ
อพยพชาวญ่ีปุ่น และเม่ือผูอ้พยพเขา้มาอาศยัแล้ว  ก็จะตอ้งปกป้องและตอ้งช่วยเพื่อให้ประสบความส าเร็จ 
โดยเฉพาะเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศของประเทศสยามกล่าวว่า ประเทศญ่ีปุ่นเป็นชาติพนัธ์ุเดียวกนักบั
ประเทศสยาม แมว้า่ยงัมีสัมพนัธไมตรีกนัไม่มากนกั  แต่ประชาชนของประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีความตอ้งการอพยพ
เขา้มาในประเทศเรา  เราต้องช่วยให้ประสบความส าเร็จด้วยการอ านวยความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ 
แน่นอน  หากมีท่ีดินท่ีดีเหมาะสมกบัผูอ้พยพจากประเทศท่าน  เราจะตระเวนหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมให้  แมว้่า
ใกลห้รือไกลก็ตาม  และจะสั่งใหข้า้ราชการในพื้นท่ีนั้นช่วยเหลือไม่ใหมี้อะไรขาดตกบกพร่อง』 

 
1.2  พึง่พาเร่ืองความมั่นคงทางการเมือง 
จากประสบการณ์ท่ีตอ้งตกอยูภ่ายใตก้ารคุกคามของมหาอ านาจตะวนัตกเหมือนกนั น่าจะเป็นปัจจยัท าให้

ญ่ีปุ่นและสยามพยายามหาทางสร้างความมัน่คงให้กบัตนเอง  และแนวทางท่ีทั้ง 2 ชาติเลือกคือ การแสวงหา
พนัธมิตร ดังจะเห็นว่าเม่ือญ่ีปุ่นปฏิรูปประเทศเข้าสู่สมยัเมจิใน ค.ศ. 1868/พ.ศ. 2411 การด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศท่ีส าคญัประการหน่ึงของญ่ีปุ่นคือ การเปิดความสัมพนัธ์กบัประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยหรือ
สยามในเวลานั้นดว้ย  ญ่ีปุ่นมีความกระตือรือร้นท่ีจะร้ือฟ้ืนความสัมพนัธ์กบัสยาม ดงัจะเห็นวา่ใน ค.ศ. 1875/พ.ศ. 
2418 หลงัจากเปล่ียนรัฐบาลเขา้สู่สมยัเมจิได้เพียง 7 ปีและเป็นช่วงเวลาท่ีญ่ีปุ่นและสยามยงัไม่มีความสัมพนัธ์
ทางการทูตระหว่างกนั  รัฐบาลญ่ีปุ่นไดใ้ห้ Otori Keisuke และคณะติดตามเอกอคัรราชทูตออสเตรียเดินทางเขา้
มายงัสยามดว้ยเหตุผลท่ีบนัทึกไวใ้นเอกสารวา่ 

 “ ... รัฐบาลของเราได้รู้มานานแล้วว่า เม่ือเร็ว ๆ น้ีสยามมีการติดต่อกบัประเทศต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง
การคา้ภายในประเทศและระหว่างประเทศของสยามเจริญรุ่งเรือง  รัฐบาลเราจึงตอ้งการทราบสภาพแวดลอ้มของ
สยามแต่ยงัไม่มีโอกาสในการมาเยี่ยมเยือน  เม่ือฤดูหนาวท่ีผา่นมา บารอนเซ็ฟฟา เอกอคัรราชทูตประเทศออสเตรีย 
ผูซ่ึ้งท าหนา้ท่ีดูแลญ่ีปุ่น จีน และสยาม ไดม้าประจ าประเทศญ่ีปุ่น  ท่านกล่าววา่ในเดือน 1 ของปีน้ีท่านจะเดินทาง
ไปยงัสยาม  นับเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับเราท่ีจะไดไ้ปดูสภาพแวดลอ้มของสยาม พวกเราจึงได้รับการแต่งตั้งเป็น
ราชทูตและออกเดินทางไปพร้อมกบัท่านเอกอคัรราชทูต...” (กรมศิลปากร, 2560, หนา้ 210) 

ขอ้ความดงักล่าวถือเป็นหน่ึงจุดเร่ิมตน้ท่ีสะทอ้นให้เห็นความสนใจท่ีญ่ีปุ่นมีต่อสยาม  และสยามเองก็
มีท่าทีท่ีดีดว้ยเช่นกนั  โดย Otori Keisuke มีโอกาสเขา้เฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัถึง 2 คร้ัง 
ทั้งท่ีเป็นทางการหน่ึงคร้ัง (เดือน 3 ค.ศ. 1875/พ.ศ. 2418) และไม่เป็นทางการอีกหน่ึงคร้ัง (วนัท่ี 7 เดือน 3 ค.ศ.
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1875/พ.ศ. 2418) นอกจากน้ี ยงัทรงมีรับสั่งแสดงถึงความสนพระทยัท่ีมีต่อญ่ีปุ่นดว้ย (กรมศิลปากร, 2560, 
หนา้ 227-228)55 

ส าหรับ “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม”  แมว้่าประเด็นส าคญัจะเน้นเร่ืองของเศรษฐกิจ  
แต่ถา้พิจารณาบริบทอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งจะพบวา่การส่งเจา้หนา้ท่ีมาเพื่อส ารวจนั้นไม่ไดเ้ป็นเร่ืองของเศรษฐกิจแต่
เพียงอย่างเดียว  แต่ยงัเป็นการเร่ิมตน้ความสัมพนัธ์ในฐานะประเทศท่ีเคยมีไมตรีท่ีดีระหวา่งกนัมาเป็นเวลา
ยาวนาน  ดงัท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขา้งตน้แลว้วา่ Saito และ Inagaki ไดเ้ขา้พบ สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยา
เทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงต่างประเทศพร้อมกับบุคคลส าคญั ๆ ของไทยอีกหลายคน (หจช. 
เอกสารกระทรวงต่างประเทศ กต. 33.6.6/5)56 รวมทั้ง Saito ไดรั้บพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อนัมี
เกียรติยศยิง่มงกุฎไทย ระดบั 5 (ชั้นจตุัรถาภรณ์มงกุฎไทย) ถือวา่เป็นการยอมรับและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั  มี
ขอ้ความในรายงานหลายแห่งท่ีแสดงให้เห็นวา่สยามตอ้งการติดต่อและสร้างสัมพนัธไมตรีท่ีดีกบัญ่ีปุ่น  ดงัท่ี 
Saito ไดร้ายงานถึงสิทธิพิเศษท่ีฝ่ายสยามจะใหแ้ก่ผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่น ความวา่ 

『ระหว่างท่ีขา้พเจา้ท าหนา้ท่ีส ารวจอยูท่ี่ประเทศสยามไดรั้บเร่ืองจากเสนาบดีกระทรวงต่างประเทศ 
เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจา้สายสนิทวงศ์ (เช้ือพระวงศผ์ูซ่ึ้งเป็นประธาน
บริษทัการบุกเบิกและชลประทาน) วา่ตอ้งการรับชาวนาญ่ีปุ่นเสมอและจะดูแลอยา่งดีท่ีสุด  โดยอาจจะลองส่ง
ชาวนาหลาย ๆ คนไปทดลองท านาในพื้นท่ีท่ีดีท่ีสุดและพื้นท่ีท่ีล าบากท่ีสุด  หากท าไม่ไดก้็เลิกได ้ แต่ถา้หาก
ท าไดดี้ก็จะใหด้ าเนินการต่อไป ในช่วงเวลา 1 ปี แมว้า่จะยกเลิกก็ไม่ตอ้งเสียค่าเช่าท่ีดินและภาษี  รวมทั้งจะไม่
เรียกร้องอะไรทั้งส้ิน ทั้งหมดน้ีเป็นหลกัฐานท่ีชดัเจนโดยไม่ตอ้งพูดถึงเร่ืองอ่ืนอีกแลว้วา่ทางการไทยตอ้งการ
ใหช้าวนาญ่ีปุ่นอพยพเขา้ไป』 

การท่ีผูน้ าสยามมีท่าทีท่ีดีต่อคณะของ Saito และต่อผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่นนั้น ปัจจยัส าคญัประการหน่ึง
น่าจะมาจากการท่ีสยามตระหนกัถึงอนัตรายของการขยายอิทธิพลของชาติมหาอ านาจตะวนัตก โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในช่วงเวลาท่ี Saito เดินทางมานั้น “วิกฤตการณ์ ร.ศ 112” (ค.ศ. 1893) ท่ีฝร่ังเศสส่งกองก าลงัเขา้มา
รุกรานท าใหส้ยามตอ้งเสียดินแดนฝ่ังซา้ยแม่น ้าโขงเพิ่งยติุลงไดไ้ม่นาน “วิกฤต” ท่ีเกิดข้ึนเป็นปัจจยัหน่ึงท าให้

                                                           
55 “... พระองค ์[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั] สอบถามเร่ืองต่าง  ๆ ดงัต่อไปน้ี 

พระองค ์  :   ไดย้นิวา่ท่ีญ่ีปุ่นมีการสร้างทางรถไฟ 
ขา้พเจา้     :   เป็นเช่นนั้น  ปัจจุบนัมี 2 สาย   และยงัตอ้งการสร้างเพ่ิมอีกต่อไป 
พระองค ์  :   ปฏิรูปการเมืองของญ่ีปุ่นมีความรวดเร็วประชาชนตอ้งการหรือไม่ 
ขา้พเจา้     :   เน่ืองจากมีสงครามในคร้ังปฏิวติัเมจิ  จึงไม่สามารถปฏิรูปการเมืองไดอ้ยา่งรวดเร็ว ... 
พระองค ์  :   ไม่วา่ประเทศใดปฏิรูปการเมืองเป็นเร่ืองใหญ่และยากล าบาก ... 
พระองค ์  :   สินคา้ส่งออกของญ่ีปุ่นท่ีมากท่ีสุดคืออะไร 
ขา้พเจา้     :   ผา้ไหม  ชา  เคร่ืองเขิน  ถว้ยชาม เป็นตน้ ... 

56 Saito ไดเ้ขา้พบสมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาเทวะวงศว์โรปการวนัท่ี 2 เมษายน ค.ศ. 1894 หลงัจากเดินทางมาถึง
บางกอกเพียง 2 วนั 
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สยามด าเนินนโยบายแสวงหาพนัธมิตรประเทศท่ี 3 เพื่อดุลอ านาจชาติตะวนัตกต่าง ๆ  ดงัท่ีขอ้ความตอนหน่ึง
ใน “เอกสารลบั” ท่ี Saito รายงานไปยงัญ่ีปุ่นถึงท่าทีของฝ่ายสยามเก่ียวกบัการท าสนธิสัญญาทางไมตรี โดยอา้ง
ถึงขอ้ความจากการสนทนากบัสมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการเสนาบดีกระทรวง
ต่างประเทศวา่  สยามยงัไม่ไดพ้ิจารณาเร่ืองการท าสนธิสัญญากบัญ่ีปุ่น  อยา่งไรก็ตาม สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์
เธอ กรมพระยาเทวะวงศว์โรปการไดก้ล่าวกบั Saito วา่   “... แต่หวงัวา่จะท าในอนาคต  2 ประเทศเราควรสร้าง
มิตรภาพท่ีดีและสร้างความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดยิ่งกว่าประเทศตะวนัตก ดงันั้นสนธิสัญญาของ 2 ประเทศน้ี
ควรมีประโยชน ์2 ฝ่าย” (Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1894) 

การเดินทางมาของ Saito ถือเป็นช่วงเวลาท่ีดีของญ่ีปุ่นขณะท่ีสยามก าลงัตอ้งการมิตร และทางญ่ีปุ่น
เองคงจะกงัวลใจต่อสถานการณ์ความมัน่คงของสยามซ่ึงอาจจะกระทบต่อความมัน่คงและผลประโยชน์ของ
ญ่ีปุ่นดว้ย  ใน “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” ไดก้ล่าวถึงวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 หลายคร้ัง เช่น 
กล่าวถึงการคุกคามของฝร่ังเศสวา่ 『ค.ศ. 1893/พ.ศ. 2436 ประเทศฝร่ังเศสบงัคบัให้ประเทศสยามลงนามใน
สนธิสัญญา  ท าให้อาณาเขตทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้ าโขงถูกยกให้เป็นของประเทศฝร่ังเศส เป็นการเสีย
ดินแดน 1 ใน 4 ของอาณาจกัร』 และยงัแสดงถึงความกงัวลใจและวจิารณ์การต่อสู้ของประเทศสยามวา่ 『ไม่
มียุทธศาสตร์ดา้นการต่างประเทศ  เม่ือเกิดเหตุการณ์จึงตั้งรับและแกปั้ญหาเฉพาะหนา้เท่านั้น』 

การท่ีญ่ีปุ่นให้ความสนใจกบัวิกฤตการณ์ในคร้ังน้ี  เน่ืองจากตระหนกัถึงภยัอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ทั้งกบัสยามและผลกระทบต่อชาวญ่ีปุ่นดว้ย ดงัขอ้ความในรายงานส่วนหน่ึงกล่าวว่า 『... เน่ืองจากพื้นท่ีท่ี
ติดต่อกบัประเทศสยามทางด้านทิศตะวนัออกถูกยึดครองโดยประเทศฝร่ังเศส และด้านทิศตะวนัตกถูกยึด
ครองโดยประเทศองักฤษ  ...  เม่ือดูวธีิการปกป้องประเทศนั้นจะเห็นวา่ยงัอ่อนหดัอยู ่ หากเกิดความขดัแยง้กบั
ต่างประเทศ  คงจะไม่สามารถปกป้องประชาชนของตนเองไดอ้ยา่งทัว่ถึง ฉะนั้นแน่นอนว่าคงจะไม่สามารถ
ปกป้องผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่นของเราไดอ้ยา่งดีเช่นกนั ...』 

ท่ีน่าสังเกตคือ  นอกจากญ่ีปุ่นจะมีความกังวลในสถานการณ์ความมั่นคงของสยามแล้ว  ใน
ขณะเดียวกนัญ่ีปุ่นแสดงความเป็นชาติจกัรวรรดินิยมดว้ยพยายามท่ีจะขยายอิทธิพลเขา้มาในสยามเช่นเดียวกบั
ชาติมหาอ านาจตะวนัตก  ในค าสั่งท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้จึงมี “ภารกิจแฝง-พิเศษ” ให้ Saito สังเกตท่าที
ฝ่ายสยามเก่ียวกบัการใหสิ้ทธิสภาพนอกอาณาเขตกบัญ่ีปุ่นดว้ย  รวมทั้งการท่ีเลือกส่ง Inagaki ใหเ้ดินทางมายงั
สยามและไดเ้ขา้พบขา้ราชการผูใ้หญ่ของฝ่ายไทยพร้อมกบั Saito  ก็แสดงให้เห็นว่าญ่ีปุ่นให้ความส าคญักบั
เร่ืองดงักล่าว  เน่ืองจาก Inagaki เป็นผูท่ี้มีความสามารถและความเหมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนั้น  เพราะ
Inagaki ไม่ไดเ้ป็นเพียงขา้ราชการกระทรวงต่างประเทศเท่านั้น แต่ยงัเป็นผูก่้อตั้งและเป็นประธานสมาคม
เอเชีย (東邦協会 - ค.ศ. 1891/พ.ศ. 2434) มีแนวคิดเอเชียนิยม (Asianists アジア主義者) สนับสนุนให้
ประเทศในเอเชียมีความมัน่คงเพื่อต่อตา้นการรุกรานของยโุรป  อีกประการหน่ึงคือ Inagaki ให้ความส าคญักบั
การด าเนินการทางการทูตโดยแสดงทศันะวา่ “ถึงแมจ้ะรบชนะ แต่ความสัมพนัธ์ทางการทูตลม้เหลวก็จะไม่
เกิดผลดีแต่อย่างใด” (อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, หน้า 89)  และจากคุณสมบติัดงักล่าว  
หลงัจากเร่ิมตน้ภารกิจในสยามพร้อมกบั Saito ในค.ศ. 1894/พ.ศ. 2437 แลว้  ต่อมาอีก 3 ปี Inagaki ไดรั้บการ
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แต่งตั้งเป็นเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าสยามคนแรกใน ค.ศ. 1897/พ.ศ. 2440  และปฎิบติัหนา้ท่ีอยูจ่นถึง ค.ศ. 
1907/พ.ศ. 2450 

Inagaki ประสบความส าเร็จในหน้าท่ี  ได้รับความไวว้างใจจากบรรดาผูน้ าไทย (ทวี ธีระวงศ์เสรี, 
2524, หนา้ 46) และไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณเป็นอยา่งมากจากราชส านกั (อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โท
ชิฮารุ, 2542, หนา้ 108) ท่ีส าคญัท่ีสุดคือเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัในการเจรจากบัสยามท าให้มีการลงนามใน 
“หนงัสือสัญญาทางพระราชไมตรี การคา้ และการเดินเรือในระหวา่งกรุงสยามกบักรุงญ่ีปุ่น พ.ศ. 2440” (ทวี ธี
ระวงศ์เสรี, 2524, หน้า 37) ส่งผลให้ญ่ีปุ่นได้รับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตจากสยามเช่นเดียวกบัประเทศ
มหาอ านาจตะวนัตกตามเป้าหมายส าคญัท่ีญ่ีปุ่นก าหนดไว ้

สภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีภยัจากจกัรวรรดินิยมขยายตวัอย่างกวา้งขวาง มีส่วนท าให้แนว
ทางการพี่งพาของญ่ีปุ่นและสยามมีแง่มุมและความซบัซ้อน  ในส่วนของญ่ีปุ่นการพึ่งพาท่ีเกิดข้ึนมีความยอ้น
แยง้อยู่ในความสัมพนัธ์  กล่าวคือขณะท่ีตอ้งการเป็นพนัธมิตรป้องกนัสยามให้หลุดพน้จากอ านาจของชาติ
ตะวนัตก  แต่ในเวลาเดียวกนัก็ตอ้งการผลประโยชน์คือสิทธิพิเศษจากสยามเช่นเดียวกบัชาติมหาอ านาจต่าง ๆ  
ทั้งท่ีในอดีตญ่ีปุ่นเคยพยายามเจรจาขอยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกบัชาติต่าง ๆ ท่ีไดรั้บสิทธิพิเศษจาก
ญ่ีปุ่น  ส่วนสยามนั้นภยัคุกคามจากมหาอ านาจตะวนัตกโดยเฉพาะวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 มีส่วนท าให้สยามมี
ท่าทีดีกบัญ่ีปุ่นสนับสนุนการอพยพคนมายงัสยามและยอมให้สิทธิพิเศษโดยหวงัท่ีจะพี่งพาญ่ีปุ่นเพื่อสร้าง
ดุลอ านาจและความมัน่คงทางการเมืองระหว่างประเทศในขณะนั้น  ด้วยเหตุน้ีการพึ่งพาระหว่างญ่ีปุ่นและ
สยามท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาน้ีจึงกล่าวไดว้า่เป็นการพี่งพาโดยค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีชาติของตนจะพึงได้เป็น
ส าคญั 

 
2. มิติด้านเศรษฐกจิ : แนวทางพฒันาท่ีสอดคลอ้งกนั 

เม่ือกล่าวถึงแนวทางพฒันาประเทศสมยัเมจิ ส่วนใหญ่มกัจะให้ความส าคญักบัค าขวญั “ชาติมัง่คัง่
กองทพัเขม้แข็ง”  ภาพจ าท่ีปรากฏในมโนคติจึงเป็นภาพกองทพั สงคราม  เคร่ืองจกัร  และโรงงาน  แต่ภาพท่ี
เป็นจุดเร่ิมต้นการพัฒนาทางด้านเกษตรและขยายพื้นท่ีในการเพาะปลูกไม่ค่อยมีการกล่าวถึงมากนัก 
โดยเฉพาะในงานวิชาการต่างชาติ  ซ่ึงถ้าพิจารณาโดยละเอียดแล้วจะเห็นว่านโยบายการขยายพื้นท่ีเพื่อ
การเกษตรถือเป็นอีกหน่ึงนโยบายท่ีส าคัญ  ประวติัศาสตร์สมัยเมจิจึงมีเร่ืองราวของก ารบุกเบิกพื้นท่ี
ภายในประเทศท่ีฮอกไกโด รวมทั้งการอพยพแรงงานไปยงัดินแดนต่าง ๆ เพื่อขยายพื้นท่ีการเกษตรและเพิ่ม
ผลผลิต ดงัจะเห็นไดจ้ากแนวคิดของ Enomoto ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ในขา้งตน้  นอกจากน้ีการเพิ่มข้ึนของ
ประชากรจ านวนมากนั้น57 ส่งผลใหอ้าหารและทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน  รัฐบาลไดต้ระหนกัถึงปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจึงไดส่้งเสริมใหมี้การอพยพไปตั้งถ่ินฐานนอกประเทศ (ทวี ธีระวงศเ์สรี, 2524, หนา้ 33) ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสาระท่ีปรากฏใน “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” ขอ้ความส่วนหน่ึงระบุวา่  ในเวลานั้น “ขา้ว” 

                                                           
57 ดูเพ่ิมเติม “การเปล่ียนแปลงจ านวนประชากรสมยัเมจิ (เมจิท่ี 5-43/ค.ศ. 1872-1910/พ.ศ. 2415-2453)” 
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เป็นส่ิงท่ีขาดแคลนในญ่ีปุ่น โดยกล่าววา่ 『ถา้พิจารณาเร่ืองการน าเขา้ขา้วจากต่างประเทศของประเทศญ่ีปุ่น
ในช่วงท่ีผา่นมาดว้ยแลว้ (ดูจ  านวนการน าเขา้ขา้วจากต่างประเทศทัว่ทั้งประเทศญ่ีปุ่นในปีเมจิท่ี 26 [ค.ศ. 1893/ 
พ.ศ. 2436] มีมากถึง 3,254,842 ดอลล่าร์) จะเห็นวา่การอพยพผูใ้ชแ้รงงานไปยงัต่างประเทศเพื่อปลูกขา้วใน
ปัจจุบนัน้ีไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีไร้ประโยชน์  และควรจะตอ้งรู้ดว้ยวา่ประเทศสยามเป็นสถานท่ีแห่งหน่ึงท่ีเหมาะต่อ
การอพยพไป  』นอกจากน้ี ยงัมีขอ้ความระบุวา่ 『จุดมุ่งหมายท่ีถูกตอ้งของการอพยพคือการปลูกขา้ว』 และ
ให้เหตุผลวา่ 『...ประเทศสยามในปัจจุบนันอกจากการปลูกขา้วแลว้ไม่มีงานท่ีเหมาะสมส าหรับผูอ้พยพจาก
ต่างประเทศอีกเลย  หากตอ้งการส่งผูใ้ช้แรงงานไปประเทศน้ี จุดประสงค์จึงตอ้งเป็นการปลูกขา้วเท่านั้น』 
อยา่งไรก็ตามเป้าหมายของการอพยพของญ่ีปุ่นไม่ไดมี้เฉพาะเร่ืองของการปลูกขา้วเท่านั้น  ญ่ีปุ่นตอ้งการท่ีจะ
ควบคุมกระบวนการการผลิตขา้วทั้งหมด คือ 

1. ปลูกขา้ว 
2. เจา้ของโรงสี 
3. สิทธิในการส่งออกขา้ว 
ในรายงานระบุว่าเพื่อพฒันารายไดแ้ละอาชีพ  ท าให้มีรายไดเ้พิ่มมากข้ึน 『จ าเป็นท่ีจะตอ้งตั้งโรงสี

ขา้วท่ีท่าส่งสินคา้ออกในบางกอกและจ าหน่ายขา้วของชาวนาอพยพของเรา  ไม่ให้ชาวจีนหรือพ่อคา้ส่งออก
ต่างประเทศเขา้มาเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพื่อ  1) จ  าหน่ายขา้วท่ีชาวนาอพยพผลิตข้ึนไดง่้าย  2) วางรากฐานการคา้
ประเทศเราในประเทศสยาม』นอกจากนั้นยงัเสนอวา่การปลูกขา้วอยา่งเดียวโดยไม่มีสิทธิในการส่งออกขา้ว  
ปล่อยให้ราคาขา้วท่ีผลิตข้ึนนั้นข้ึนอยู่กบัพ่อคา้คนกลางหรือโรงสีขา้วขา้วจะก่อให้เกิดผลเสีย  โดยกล่าวว่า 
『การปล่อยราคาขา้วซ่ึงเป็นผลผลิตจากแรงงานของชาวนาใหก้บัพ่อคา้คนกลางหรือโรงสีขา้วโดยส้ินเชิง  อีก
ทั้งมอบสิทธิในสินคา้ของตนให้กบัพ่อคา้ต่างชาตินั้นเป็นผลเสียเกินกว่าท่ีจะบรรยายได้  และเป็นตน้เหตุท่ี
ร้ายแรงท าใหช้าวนาประเทศสยามไม่สามารถหนีจากความยากจนไปไดจ้นตลอดชีพ』พร้อมทั้งช้ีน าย  ้าวา่ตอ้ง
พยายามใหช้าวนาญ่ีปุ่นมีสิทธิในการก าหนดเร่ืองต่าง ๆ เก่ียวกบัขา้วในสยามไดด้ว้ยตวัเองไม่เช่นนั้น『จะมีแต่
ขอ้เสียไม่มีขอ้ดีแมแ้ต่นอ้ย 』 

สาระท่ีไดก้ล่าวในขา้งตน้แสดงให้เห็นแนวทางพฒันาเศรษฐกิจและการเกษตรของญ่ีปุ่นท่ีเน้นเร่ือง
การปลูกขา้ว  เม่ือพิจารณาสภาพความเป็นไปของสยามทั้งจาก “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” และ
จากเหตุการณ์ต่าง ๆ  โดยทัว่ไปจะเห็นไดว้า่ สยามอยูใ่นช่วงเวลาของการบุกเบิกพื้นท่ีเพื่อการเกษตรเช่นกนั 

งานคน้ควา้ของนกัวิชาการไทย (ทวีศิลป์ สืบวฒันะ, 2521) (สุนทรี อาสะไวย,์ 2530) อธิบายถึงการ
บุกเบิกพื้นท่ีเพื่อท าการเกษตรบริเวณคลองรังสิตวา่ ในช่วงกลางรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้
เจา้อยูห่วัวา่  เป็นช่วงเวลาส าคญัของการขยายพื้นท่ีเพาะปลูกและเพิ่มปริมาณการผลิตขา้วเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการขา้วในต่างประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึนนบัตั้งแต่สยามลงนามในสนธิสัญญาเบาวร่ิ์ง ค.ศ. 1855/พ.ศ. 2398 
โดยเฉพาะงานของ สุนทรี อาสะไวย์ ได้อธิบายถึงโครงการส าคญัคือ โครงการขุดคลองรังสิต ท่ีรัฐบาล
สนบัสนุนให้เอกชนบุกเบิกท่ีดินใหม่ ๆ โดยจดัตั้งบริษทัมีช่ืออย่างเป็นทางการว่า กอมปนีขุดคลองแลคูนา
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สยาม ใน ค.ศ. 1888/พ.ศ.2431 (สุนทรี อาสะไวย,์ 2530, หนา้ 5, 8)58 แต่ต่อมาภายหลงัมกัจะเรียกกนัวา่ บริษทั
ขุดคลองแลคูนาสยาม (Siam Lands, Canal and Irrigation Company) รัฐบาลอนุญาตให้บริษทัดงักล่าว
ด าเนินการขุดคลองในเขตพื้นท่ีราบอนักวา้งใหญ่ลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยา  และบางปะกง ตั้งแต่ ค.ศ. 1887-1897/
พ.ศ. 2430-2440 เพื่อให้คนเขา้ไปจบัจองและบุกเบิกบริเวณริมฝ่ังคลองท่ีขุดและพื้นท่ีใกล้เคียงเพื่อท านา 
(สุนทรี อาสะไวย์, 2530, หน้า 88) ทางฝ่ายสยามจึงตอ้งการแรงงานส าหรับพื้นท่ีใหม่ท่ีพฒันาข้ึน  อีกทั้ง
ขา้ราชการเจา้นายของสยามก็เร่ิมลงทุน (ซ้ือท่ีนาท่ีบุกเบิกในเขตทุ่งรังสิต)  ประชากรของสยามเวลานั้นมีไม่
มากนกั  ขณะท่ียงัมีท่ีดินท่ีวา่งเปล่าอยูม่าก  แรงงานท านาขาดแคลนจึงตอ้งมีการจา้งแรงงาน  โดยแรงงานจา้ง
ท่ีส าคญัจะเป็นแรงงานลาวท่ีมาจากภาคอีสานเน่ืองจากเป็นแรงงานท่ีหาได้ง่าย ราคาถูก และท างานได้ดี  
นอกจากน้ี ยงัมีแรงงานจีน และแรงงานทาสท่ีเจา้นายให้ท านาเพื่อลดค่าตวัหรือเจา้ของนาไปไถ่ตวัทาสจาก
นายเพื่อใหม้าท านาของตน (สุนทรี อาสะไวย,์ 2530, หนา้ 115-117) 

ดงันั้นการส่งออกแรงงานของญ่ีปุ่นและความตอ้งการแรงงานของไทยจึงเป็นเร่ืองผลประโยชน์ท่ี
สอดคล้องกนั  ดงัจะเห็นว่าแรงงานอพยพจากญ่ีปุ่นเดินทางมายงัสยามในช่วง ค.ศ. 1894-1985/พ.ศ. 2437-
2438 ซ่ึงอยูใ่นช่วงเวลาเดียวกนักบัการบุกเบิกท่ีดินโครงการคลองรังสิต  ทางฝ่ายญ่ีปุ่นทราบดีวา่ทางการสยาม
ตอ้งการให้ชาวนาญ่ีปุ่นอพยพเขา้มา  พร้อมทั้งช้ีให้เห็นว่าฝ่ายสยามมีความตอ้งการแรงงานอพยพจากญ่ีปุ่น 
เน่ืองจากเสนาบดีและขา้ราชการตอ้งการส่ิงต่างๆ ดงัน้ี  1) ตอ้งการพฒันาพื้นท่ีนาและเกษตรกรรมดว้ยแรงงาน
ของชาวญ่ีปุ่นท่ีมีทกัษะในการท านา  2) เพิ่มปริมาณการส่งออกขา้วและกระตุน้การคา้ระหว่างประเทศ  
นอกจากน้ี Saito ยงัไดพู้ดถึงแรงงานชาวจีนและชาวพื้นเมืองวา่  ชาวจีนท านาไม่ถาวรถา้มีอาชีพดีกวา่ก็จะไป
ท าอาชีพใหม่  ชาวพื้นเมืองก็เกียจคร้านและไม่มีแรงบนัดาลใจท่ีจะพฒันาเร่ืองต่าง ๆ  และกล่าวถึงการ
สนบัสนุนของฝ่ายไทยวา่ จะให้การสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี  พร้อมทั้งอธิบายให้เห็นว่าทางการสยามเสนอท่ีจะ
ใหผู้อ้พยพชาวญ่ีปุ่นลองท านาในพื้นท่ีต่าง ๆ วา่ 『อาจจะลองส่งชาวนาหลาย ๆ คนไปทดลองท านาในพื้นท่ีท่ี
ดีท่ีสุดและพื้นท่ีท่ีล าบากท่ีสุด หากท าไม่ไดก้็เลิกได ้แต่ถา้หากท าไดดี้ก็จะใหด้ าเนินการต่อไป ในช่วงเวลา 1 ปี
แมว้า่จะยกเลิกก็ไม่ตอ้งเสียค่าเช่าท่ีดินและภาษี  รวมทั้งจะไม่เรียกร้องอะไรทั้งส้ิน ทั้งหมดน้ีเป็นหลกัฐานท่ี
ชดัเจนโดยไม่ตอ้งพดูถึงเร่ืองอ่ืนอีกแลว้วา่ทางการไทยตอ้งการใหช้าวนาญ่ีปุ่นอพยพเขา้ไป』 

 
3. มิติทางสังคม : ญ่ีปุ่นมองไทย 

“รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” มีขอ้ความหลายส่วนท่ี Saito ไดแ้สดงทศันะต่อส่ิงท่ีไดพ้บ
เห็นทั้งในเร่ืองของผูค้น ระบบราชการ และสภาพทัว่ไป โดยขอ้ความและความคิดเห็นมีแนวทางค่อนขา้งลบ  
โดยเฉพาะการวจิารณ์ถึงความเกียจคร้านของชาวสยาม  ดงัตวัอยา่งบางส่วนเช่น 

                                                           
58 เม่ือตั้งบริษทัแลว้มีสัญญาอนุญาตให้ขุดคลองฉบบัแรก ในวนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2431/ค.ศ. 1889 แต่รัฐบาลมีหนังสือ
อนุญาตใหข้ดุคลองไดจ้ริงในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2433/ค.ศ. 1890 
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『รายไดข้องชาวนาในประเทศสยามไม่เพิ่มข้ึนเลยแมเ้วลาจะผา่นไปหลายปี (ชาวพื้นเมืองท่ียากจนมี
อยูท่ ัว่ไป)  เม่ือพิจารณาท่ีมาของเร่ืองดงักล่าวจะสังเกตไดว้า่  นอกจากไม่มีการคิดวิธีช่วยส่งเสริมรายไดแ้ลว้  
ชาวนาประเทศสยามยงัมีนิสัยเกียจคร้านมาแต่ดั้งเดิม  ไม่มีความคิดท่ีจะขยายงานของตนเพื่อเพิ่มรายไดแ้ต่
อยา่งใด  แต่มีความตอ้งการวา่อยากจะขายขา้วท่ีผลิตให้ไดร้าคาแพงทุกปี  อยา่งไรก็ตามเป็นเร่ืองท่ีน่าเศร้าเม่ือ
ไม่มีการคิดวิธีส่งเสริมเร่ืองต่าง ๆ อยา่งเหมาะสม ราคาขา้วท่ีตนเองผลิตจึงข้ึนอยูก่บัพ่อคา้คนกลางหรือโรงสี
ขา้วของต่างชาติท่ีตั้งอยูใ่นกรุงเทพฯ ตลอดมา  จึงดูเหมือนวา่พวกเขาบางคนเป็นแรงงานรับจา้งของโรงสีขา้ว
ทั้ง ๆ ท่ีตนเป็นผูค้รองไร่นาท่ีแทจ้ริง』หรือขอ้ความท่ีกล่าวว่า『 การท่ีชาวพื้นเมืองมีความเกียจคร้านท าให้
พื้นท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีกวา้งใหญ่ไพศาลรอบเมืองหลวงยงัถูกปล่อยทิ้งไวเ้ป็นพื้นท่ีรกร้าง』   

อย่างไรก็ตาม Saito ก็เห็นคุณค่าของความอุดมสมบูรณ์ของประเทศสยาม  แต่ยงัคงเห็นว่าความ         
เกียจคร้านไม่กระตือรือร้นของผูค้นท าใหค้วามอุดมสมบูรณ์ของแผน่ดินลดคุณค่าลง โดยแสดงความคิดเห็นไวว้า่ 

『พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์หรือไม่นั้น ไม่สามารถวดัไดจ้ากปริมาณการเก็บเก่ียวขา้ว  และค าพูด
ของเกษตรกรในประเทศน้ีเช่ือไม่ค่อยได ้ อีกทั้งวิธีการปลูกขา้วนั้นท าอย่างลวก ๆ จึงไม่สามารถน าปริมาณ
การเก็บเก่ียวของชาวพื้นเมืองมาเป็นตวับอกความอุดมสมบูรณ์ของดินได ้และไม่สามารถคาดคะเนปริมาณ
การเก็บเก่ียว (ดูรายละเอียดการเพาะปลูก) ท่ีจะไดเ้ม่ือเกษตรกรญ่ีปุ่นของเราอพยพเขา้มา  อยา่งไรก็ตามสภาพ
อากาศโดยทัว่ไปดี  หากมีน ้ าก็สามารถปลูกขา้วไดท้ั้งปี (ปลูกในเดือน 6 เดือน 9 และเดือน 12) เม่ือฝนตก น ้ า
จากภูเขาจะพดัพาเอาดินท่ีอุดมสมบูรณ์มาทบัถมอยูต่ามไร่นา  ธรรมชาติมีส่วนปรับดินให้มีความอุดมสมบูรณ์  
ค  าพดูท่ีกล่าวกนัวา่พื้นท่ีลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยานั้นเปรียบไดก้บัพื้นท่ี 2 ฝ่ังแม่น ้ าไนล์ในแอฟริกานั้นเป็นการพูดท่ี
ไม่เกินความจริง』 

『ชาวพื้นเมืองก็เกียจคร้านและไม่มีแรงบนัดาลใจท่ีจะพฒันาอะไรเท่าใดนกั  เพราะพื้นท่ีท่ีจะปลูกขา้ว
นั้นมีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติและมีสภาพอากาศท่ีน่าพอใจ ผลผลิตท่ีได้สามารถเล้ียงชีพและครอบครัว
ตนเองไดต้ลอดปี』 

『ประชากรประเทศสยามชอบสบายไม่กระตือรือร้น  อุตสาหกรรมการผลิตจึงยงัไม่พฒันา   อาชีพ
ส่วนใหญท่ีประชาชนท าตลอดทั้งปีคือการปลูกขา้ว พริกไทย และงาเท่านั้น  การปลูกพริกไทยมีความละเอียด
และตอ้งดูแลอย่างมาก  จึงเป็นงานท่ีไม่ค่อยเหมาะกบัชาวสยามท่ีไม่ค่อยมีความกระตือรือร้น คนท่ีท างานน้ี
ส่วนใหญ่จึงเป็นชาวจีนท่ีอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานในประเทศสยาม  … แมว้า่จะมีอาณาเขตกวา้งขวางมากและมี
ประชากรจ านวนมาก (ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นท่ีนอ้ย)  แต่ประชากรชอบสบายไม่กระตือรือร้นใน
การท างาน  ก็ไม่มีประโยชน์และไม่มีความจ าเป็นท่ีจะค านวณปริมาณผลผลิตกบัจ านวนประชากร  มูลค่าจาก
สินคา้ส่งออกท่ีไดคื้อส่ิงท่ีแสดงให้เห็นวา่ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีอาณาเขตประเทศสยามมีค่า ดงัจะเห็นได้
จากสินคา้ส าคญัของประเทศน้ีต่อไป』 

ประเด็นท่ีน่าสงสัยคือ เพราะเหตุใด Saito จึงแสดงทศันะค่อนขา้งไปทางลบต่อผูค้นในสยาม  เม่ือ
พิจารณารายงานอ่ืนประกอบ โดยเฉพาะเอกสารของ Otori Keisuke ซ่ึงเดินทางเขา้มายงัสยามในช่วงเวลาท่ี
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ใกลเ้คียงกนั  พบว่าประเด็นเร่ืองของความเกียจคร้านหรือการวิจารณ์ชาวพื้นเมืองในทางท่ีค่อนไปทางลบ
ไม่ไดมี้เพียงในรายงานของ Saito เท่านั้น   ในรายงานของ Otori Keisuke ก็มีขอ้วจิารณ์ไปในทิศทางเดียวกนั แต่ 
เน้ือหาท่ีกล่าวถึงมีไม่มากเท่ารายงานฉบบัน้ี เช่น Otori Keisuke กล่าวไวว้า่ 

“ ผูห้ญิงทัว่ไปขยนัขนัแข็งท าไร่ไถนา  พายเรือในแม่น ้ า ขนของ แต่ผูห้ญิงท่ีอยู่ในครอบครัวขุนนาง
เกียจคร้านไม่มีงานท า  ใชเ้วลาแค่กินและนอนเท่านั้น แต่ไหนแต่ไรมาชาวสยามมีอุปนิสัยอ่อนโยนและไม่ท า
ร้ายผูอ่ื้น  แต่ประชาชนทั้งประเทศเป็นทาสตอ้งรับใชพ้ระบรมวงศานุวงศห์รือขุนนาง  จึงมีคนยากจนมากมาย  
อีกทั้ งไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาและไม่คิดจะปรับปรุงด้านอาหารการกิน ท่ีอยู่อาศยั และการแต่งกาย  
เพียงแต่อาศยัอยูใ่นบา้นท่ีมีสภาพทรุดโทรม ใส่เส้ือผา้ธรรมดา กินอาหารท่ีเรียบง่ายก็พอใจแลว้  เพราะคนพวก
น้ีมีนิสัยเกียจคร้านขาดความรับผิดชอบความกระฉบักระเฉง  และไม่มีงานประจ า  ชอบเล่นการพนนัและเอา
แต่ด่ืมเหลา้  ชอบร้องเล่นเตน้ร า  บางคนสูบฝ่ิน” (กรมศิลปากร, 2560, หนา้ 234) 

มุมมองท่ีเกิดข้ึนนั้น น่าจะมาจากลกัษณะนิสัยของคนในแต่ละชาติท่ีต่างกนั ทศันะท่ีขา้ราชการญ่ีปุ่น
ทั้ง 2 คนมีต่อชาวไทยส่วนใหญ่  น่าจะเป็นการมองจากพื้นฐานของคนญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของส่วนใหญ่วา่ 
เป็นชาติท่ีมีกฎเกณฑ์ มีระเบียบ ท างานโดยแบ่งหน้าท่ีท่ีชัดเจน (คาสุโอะ มตัสึโมโต, 2534, หน้า 157)  
นอกจากน้ีสภาพภูมิประเทศมีส่วนท าให้คนญ่ีปุ่นมีความขยนัขนัแข็ง เช่น ขา้ราชการท่ีดีจะรู้สึกว่าตวัเองมี
หน้าท่ีท่ีจะตอ้งท างานท่ีไดรั้บมอบหมายมาให้ดี  และมกัจะ “เรียกร้องให้ผูอ่ื้นท าแบบตนเองดว้ย” (คาสุโอะ 
มตัสึโมโต, 2534, หนา้ 166) ซ่ึงSaito คงจะเป็นขา้ราชการญ่ีปุ่นคนหน่ึงท่ีมองสังคมไทยจากมาตรฐานของ
ญ่ีปุ่น  รวมกบัความรู้สึกส่วนตวัและประสบการณ์ตรงท่ีไดพ้บเห็นมา  นอกจากน้ีการท่ี Saito เดินทางมา
ส ารวจสยามดว้ยเป้าหมายทางเศรษฐกิจ จึงตอ้งให้ความส าคญักบัความเป็นไปของสังคมและคนพื้นเมืองซ่ึง
เป็นแรงงานหลกัของการพฒันาประเทศในดา้นต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นของ Saito จึงค่อนขา้งจริงจงัและ
ตรงไปตรงมา และไม่เพียงแต่เร่ืองของคนพื้นเมืองเท่านั้น  Saito ยงัไดแ้สดงความคิดเห็นต่อระบบเศรษฐกิจ
แบบผกูขาดท่ีข้ึนอยูก่บัอ านาจของราชวงศ ์ รวมทั้งความสัมพนัธ์ระหวา่งขา้ราชการกบัพ่อคา้ชาวจีนในทางท่ี
ท าใหเ้กิดความเสียหายวา่ 

『พ่อคา้ชาวจีนมีความสัมพนัธ์กับข้าราชการชาวสยาม ซ่ึงเห็นได้จากส่ิงของท่ีใช้ในกรมวงัและ
กระทรวงต่าง ๆ ทั้งหมดเป็นของจากพ่อคา้ชาวจีนทั้งส้ิน  ชาวสยามไม่สามารถท าเช่นน้ีได้  ส่ิงท่ีน่าตกใจ
มากกวา่น้ีคือ ขา้ราชการชาวสยามจะมีสมบติัมาก นอกจากน้ียงัเป็นพวกพอ้งกบัพอ่คา้ชาวจีน และยงัยืมช่ือชาว
ต่างประเทศเพื่อท าการคา้โดยไม่ให้ใครทราบ ไดย้ินมาวา่หากขา้ราชการและพ่อคา้ชาวจีนมีความสัมพนัธ์กนั
จะท าใหเ้กิดส่ิงไม่ดีตามมา』 

 
มิติแห่งความสัมพนัธ์ญ่ีปุ่น-ไทยท่ีปรากฏในเอกสาร “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” 

เป็นไปในทางบวกของการพึ่งพาอาศยักนัและแนวนโยบายท่ีสอดคลอ้งกนั  แต่อย่างไรก็ตามโครงการอพยพ
ชาวญ่ีปุ่นมาสยามตอ้งยติุลงดว้ยอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  ไม่มีการส่งออกแรงงานอพยพมาท างาน
เพื่อหารายไดใ้นสยาม  แต่ความสนใจท่ีญ่ีปุ่นเคยมีต่อสยามยงัคงอยู ่ ดงัจะเห็นวา่หลงัจากการส่งออกแรงงาน
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มายงัสยามยุติลง  ยงัคงมีชาวญ่ีปุ่นทั้งเอกชนท่ีเดินทางมาอย่างอิสระดว้ยตนเองและเจา้หน้าท่ีผูเ้ช่ียวชาญใน
ดา้นต่าง ๆ เดินทางมายงัสยามอยา่งต่อเน่ือง  สยามยงัคงเป็นดินแดนหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อญ่ีปุ่นในยคุสมยัเมจิ 

 
******************* 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
บทส่งท้าย 

 
“ภาพ” สะท้อนจากย้อนพนิิจ  

 
 
 
 



บทส่งท้าย 
“ภาพ” สะทอ้นจากยอ้นพินิจ 

 
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการอพยพได้สะท้อนให้เห็นญ่ีปุ่นในภาพของประเทศก าลังพฒันาใน

ช่วงแรกของสมยัเมจิ  พร้อมทั้งภาพความสัมพนัธ์ญ่ีปุ่น-ไทย ท่ีไทยเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดอาณานิคมยุค
เร่ิมตน้ของญ่ีปุ่น  โดยมี Iwamoto พร้อมทั้งบรรยากาศการอพยพแห่งยคุสมยัในตอนที ่1  “ วา่ดว้ยการอพยพ 
:  ยอ้นพินิจจุดเร่ิมตน้การอพยพชาวญ่ีปุ่นสู่สยาม” เป็นตวัแสดงภาคประชาชนสะทอ้นให้เห็นความสนใจท่ี
ญ่ีปุ่นมีต่อไทย  ขณะท่ี Saito และ Inagaki รวมทั้งขอ้ความจากเอกสารแปลในตอนที่ 2  “วา่ดว้ยเอกสาร :  
รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม”  เป็นตวัแสดงภาครัฐสะทอ้นให้เห็นความสนใจท่ีญ่ีปุ่นมีต่อไทย  
อยา่งไรก็ตามหลงัจากการอพยพชาวนามายงัสยามมีปัญหาและลม้เหลวลงใน ค.ศ. 1895/พ.ศ.2438   ส่งผล
ให้รัฐบาลเมจิมุ่งความสนใจท่ีจะส่งแรงงานอพยพไปยงัฟิลิปปินส์และมลายูแทน โดยเหตุผลหน่ึงอาจจะ
เน่ืองจากฟิลิปปินส์และมลายมีูโครงการใหญ่ ๆ ท่ีตอ้งการแรงงานจ านวนมาก เช่น ค.ศ. 1903/พ.ศ.2446    มี
แรงงานญ่ีปุ่นจ านวน 3,000 คน เดินทางไปฟิลิปปินส์เพื่อสร้างทางหลวง  หรือบริษทัอพยพแรงงานญ่ีปุ่นส่ง
คนงานจ านวน  1,470 คน    ไปท างานก่อสร้างท่ีเมือง  Benguet  ซ่ึงตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงเหนือของ
เกาะลูซอน (Tanno, 2015, p. 33-36)     และในปลายสมยัเมจิมีการส่งแรงงานจ านวนมากไปยงัมลายจูน
สามารถด าเนินการเป็นเจา้ของสวนยางบนคาบสมุทรมลายถึูง 79 แห่งใน ค.ศ. 1911/พ.ศ.2454     (ดูเพิ่มเติม
ใน “ล าดบัเหตุการณ์ส าคญั การอพยพยา้ยถ่ินฐานชาวญ่ีปุ่นปลายสมยัเอโดะและสมยัเมจิ”) ขณะท่ีสยามใน
เวลานั้นโครงการใหญ่ท่ีส าคญัคือการพฒันาท่ีดินเพื่อการเกษตรท่ีรังสิตยงัไม่มีความพร้อมในดา้นต่าง ๆ 
ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 

อย่างไรก็ตาม  แม้ว่ารัฐบาลจะไม่สนับสนุนการส่งออกแรงงานอพยพมายงัสยามและหันไป
สนบัสนุนการส่งออกแรงงานในภูมิภาคอ่ืน ๆ  แต่ความสนใจท่ีญ่ีปุ่นมีต่อสยามทั้งในส่วนของประชาชน
หรือส่วนของรัฐไม่ไดยุ้ติหรือหายไป  โดยเฉพาะรัฐบาลยงัให้ความสนใจเห็นว่าไทยยงัมีความส าคญัท่ีจะ
สร้างดุลอ านาจในภูมิภาคเอเชีย  ทั้งน้ีน่าจะเป็นดว้ยไทยเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคน้ีท่ียงัเป็นอิสระไม่ไดต้ก
อยูใ่นการยดึครองของมหาอ านาจตะวนัตกเหมือนกบัประเทศเพื่อนบา้นทั้งหลาย  แนวคิดและเป้าหมายของ
รัฐบาลเมจิมุ่งอยู่ ท่ีสร้างสัมพันธ์ไมตรีท่ีดีกับไทยในฐานะพันธมิตรของญ่ีปุ่นในภูมิภาคน้ี    และ
ขณะเดียวกันสร้างอิทธิพลในดินแดนแห่งน้ีเหมือนกับประเทศมหาอ านาจตะวนัตก  โดยรัฐบาลเมจิ
สนบัสนุนใหอิ้สระแก่ประชาชนทัว่ไปท่ีจะออกเดินทางไปแสวงโชค  หาท่ีท ากินใหม่ท่ีดีกวา่เก่า  ดงัจะเห็น
วา่หลงัจาก ค.ศ. 1895/พ.ศ.2438  จนสมยัเมจิส้ินสุดลง  ยงัคงมีชาวญ่ีปุ่นเดินทางยา้ยถ่ินฐานมายงัสยามอยา่ง
ต่อเน่ือง แบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มส าคญั คือ 

1. กลุ่มประชาชนทัว่ไป 
การอพยพของชาวญ่ีปุ่นมายงัสยามหลงั ค.ศ. 1895/พ.ศ.2438 เป็นการอพยพมาอยา่งอิสระตามความ

ตอ้งการของส่วนตวั  เม่ือเดินทางมาถึงจะเลือกประกอบอาชีพตามโอกาสและตามความถนดัของตน จากการ
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ส ารวจชาวญ่ีปุ่นท่ีอพยพมาอาศยัอยู่ในสยาม ค.ศ. 1897/พ.ศ. 2440 ปรากฏว่ามีชาวญ่ีปุ่นประกอบอาชีพท่ี
หลากหลายดงัน้ีคือ (อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, หนา้ 197-198) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เม่ือพิจารณาจากอาชีพจะพบว่าชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศยัอยู่ในสยามเวลานั้นเกินกว่าคร่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมี

อาชีพและมีความรู้อยูใ่นระดบัหน่ึง  แต่อาชีพท่ีมีมากท่ีสุดคือ Karayuki-san หญิงท่ีประกอบอาชีพขายบริการ 
อน่ึงน่าสังเกตวา่แมจ้ะไม่มีการส่งแรงงานท่ีเป็นชาวนาเขา้มา  แต่ญ่ีปุ่นก็ยงัให้ความสนใจกบัเร่ือง “ขา้ว” ดงั
จะเห็นวา่ในช่วงปลายสมยัเมจิ ใน ค.ศ. 1906 /พ.ศ.2449   หลงัสงครามกบัรัสเซียส้ินสุดลง  บริษทั Mitsui 
Bussan (三井物産) ไดม้าเปิดสาขาท่ีกรุงเทพฯ เพื่อท าธุรกิจคา้ขา้ว ไมส้ัก อาวุธ เป็นตน้ (Murashima, 2013, 
p. 31) และประสบความส าเร็จในฐานะบริษทัส่งออกขา้วของต่างชาติ  มีเอกสารฝ่ายไทยกล่าวถึงการด าเนิน
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 เป็นช่วงเวลาท่ี Iwamoto เดินทางกลบัมายงัสยามอีกคร้ังหลงัจากการอพยพลม้เหลวลง 

อาชีพ จ านวนคน 

เจา้ของร้านคา้ 4 
แพทย ์ 1 
ช่างถ่ายรูป 1 
สถาปนิก 1 
ล่าม 1 
นกัศึกษาภาษาศาสตร์ 3 
เจา้ส านกัโสเภณี 2 
ภรรยาคนธรรมดา 
(เดิมคือ Karayuki-san) 

5 

พนกังานร้านคา้ 4 
จิตรกร 1 
ช่างแกะสลกักระดองเต่า 1 
ผูช่้วยสถาปนิก 2 
นกัส ารวจ 
(Iwamoto61,Yamamoto) 

2 

Karayuki-san 15 
ภรรยาชาวต่างประเทศ 4 
ภรรยาเจา้ของส านกัโสเภณี 2 
   รวม   49 
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ธุรกิจของบริษทัในปี ค.ศ. 1920 /พ.ศ.2463 วา่ “ ... เวลาน้ีผูซ่ึ้งไดก้ าไรมากท่ีสุดคือ บริษทัมิตซุยบูเซนโกซา 
[ช่ือเรียกตามเอกสารต้นฉบบัภาษาไทยซ่ึงน่าจะมาจากค าว่า 三井物産会社 - ผูว้ิจยั] เปนผูซ่ึ้งได้เร่ิมท า
สัญญากบับรรดาโรงสี ตั้งแต่ราคาเขา้สารหาบละ 9 บาท จนราคาเขา้ถึงหาบละ 18 บาทก็หยุดท าสัญญา
ประมาณ 2 เดือนมาแลว้  บริษทัมิตซุยบูเซนโกซาไม่ไดท้  าสัญญาซ้ือเขา้อีกเลย  เปนแต่ท าสัญญารับขายเขา้
ใหก้บับริษทัฝร่ังเพราะเขา้ของมิตซุยบูเซนโกซาซ่ึงท าล่วงน่าไวก้บัเจา้ของโรงสีไฟมาก  ท าสัญญาซ้ือไวแ้ต่
เม่ือราคาถูก  ขายตามราคาตลาดเวลาน้ีไดก้ าไรมาก... (ทวศิีลป์ สืบวฒันะ, 2521, หนา้ 244-245)62 

นอกจากน้ีการตั้งบริษทั Mitsui Bussan มีส่วนท าใหบ้รรยากาศการเดินทางเขา้มาสยามของชาวญ่ีปุ่น
คึกคกัมากข้ึน  ในงานคน้ควา้ของ Murashima Eiji นกัวิชาการญ่ีปุ่นผูศึ้กษาประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์
ญ่ีปุ่น-ไทยไดอ้ธิบายสถานการณ์ในช่วงน้ีไวว้่า มีเด็กหนุ่มไฟแรงจากทัว่ประเทศญ่ีปุ่นเดินทางมาประกอบ
อาชีพดา้นต่าง ๆ ท่ีกรุงเทพฯ เช่น ใน ค.ศ. 1905 /พ.ศ.2448    Yamaguchi  Gunzo (山口軍蔵) เดินทางมาจาก
โตเกียวและเปิดร้านคา้ในสยาม  ในปีเดียวกนั Ito  Tarosuke (伊藤太朗助) เดินทางมาจาก Ichi และตั้ง
บริษทั “Ito Yoko” (伊藤洋行) ซ่ึงเป็นบริษทัน าเขา้สินคา้ประเภทของใชป้ระจ าบา้นและผา้ฝ้ายจนประสบ
ความส าเร็จ  ส่วน Ebata  Yakichi (江畑弥吉) ซ่ึงเดินทางมาจาก Shiga ไดเ้ปิดร้านคา้ระหวา่ง ค.ศ. 1906-
1910 /พ.ศ.2449-2453  และต่อมาไดข้ยายกิจการท าธุรกิจทางการเกษตรจนประสบความส าเร็จ    หลงัจาก
นั้นต่อมาใน ค.ศ. 1907 /พ.ศ.2450  Miyagawa Ganji (宮川岩二) จากคะนะกาวะซ่ึงเดินมายงัสยามเพื่อศึกษา
ดูงานดา้นภาษาไทยและเกษตร  หลงัจากสามารถใชภ้าษาไทยไดค้ล่องแลว้ไดเ้ขา้ท างานท่ีบริษทั Oyama (大
山商会) และ ไดเ้ป็นเจา้ของบริษทัดงักล่าวใน ค.ศ. 1913 /พ.ศ.2456  นอกจากน้ียงัมีนกัธุรกิจอีกหลายคนท่ี
ประสบความส าเร็จ เช่น Watanabe Tomoyori (渡邊知頼) เป็นนกัธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จมากท่ีสุดของ
สยามในยุคนั้น   ในช่วงเวลาดงักล่าวยงัมีแพทยช์าวญ่ีปุ่นหลายคนท่ีเดินทางมาเปิดคลินิกในกรุงเทพฯ ซ่ึง
บุคคลต่าง ๆ เหล่าน้ีจะเป็นแกนหลกัของสังคมชาวญ่ีปุ่นในสยามในเวลาต่อมา (Murashima, 2013, p. 34-36) 

ชาวญ่ีปุ่นท่ีอพยพมาแสวงหาโอกาสและประกอบอาชีพต่าง ๆ มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน  เพื่อคุม้ครอง
ดูแลประชาชนเหล่านั้น   กระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่นจึงขอตั้งสถานทูตญ่ีปุ่นในสยาม ซ่ึงคณะรัฐมนตรี
ของญ่ีปุ่นไดมี้มติเห็นชอบดว้ย  โดยมี Inagaki Manjiro เจา้หน้าท่ีกระทรวงต่างประเทศและอดีตประธาน
สมาคมเอเชียไดรั้บการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศสยามจาก (ค.ศ. 1897-
1907/พ.ศ. 2440-2450) 

2. กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
ตลอดรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงสนพระทยัการปรับปรุงประเทศให้

ทนัสมยัของญ่ีปุ่น  มีการส่งเจา้นายและขา้ราชการไปศึกษาดูงานท่ีญ่ีปุ่นตั้งแต่แรกเปิดสัมพนัธ์ไมตรีอย่าง
เป็นทางการ เช่น ใน ค.ศ. 1888/พ.ศ. 2431 โปรดฯให้คณะผูแ้ทนไทยคณะแรกเดินทางไปญ่ีปุ่นพร้อมกบั

                                                      
62 อา้งถึง : กจช. ร.6 น. 31. 3/5 (ลบั) ผูบ้งัคบัการต ารวจพระนครบาลพิเศษทูลอธิบดีกรมต ารวจพระนครบาลแลต ารวจภูธร, 
ลงวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2462, หนา้ 67. 
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พระยาภาสกรวงศ์อคัรราชทูตพิเศษของสยาม เพื่อดูงานทางดา้นการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดบั
มหาวิทยาลยั (สุรางค์ศรี ตนัเสียงสม, 2520, หน้า 59)  และส่งนกัเรียนไทยไปเขา้โรงเรียนนายเรือและ
โรงเรียนทหารบกของญ่ีปุ่น  ส่งขา้ราชการไปดูงานทางการทหารของญ่ีปุ่นเน่ืองจากทรงช่ืนชมว่าญ่ีปุ่นมี
กองทพัท่ีเขม้แขง็สามารถเอาชนะกองทพัรัสเซียได ้(ธนิดา ก าป่ันทอง, 2539, หนา้ 18) 

ในท านองเดียวกนัฝ่ายญ่ีปุ่นก็ให้ความสนใจสยามเป็นพิเศษเช่นกนั  ทั้งน้ีส่วนหน่ึงน่าจะเป็นผล
สืบเน่ืองจากแนวคิดของสมาชิกสมาคมเอเชียรวมทั้งรัฐบาลท่ีเห็นดว้ยกบั “ทฤษฎีมุ่งสู่ทางใต”้ และ “ทฤษฎี
เอเชียนิยม” ท่ีตอ้งการขยายอิทธิพลเขา้สู่สยามเช่นเดียวกบัชาติมหาอ านาจตะวนัตกอ่ืน ๆ  วธีิการหน่ึงท่ีญ่ีปุ่น
ใชคื้อ การสนบัสนุนให้ผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ ของญ่ีปุ่นเดินทางมาให้ความช่วยเหลือเป็นท่ีปรึกษาแก่สยาม  
เน่ืองจากในช่วงดงักล่าวประเทศสยามไดใ้ชท่ี้ปรึกษาจากต่างประเทศจ านวนมาก  ดงัจะเห็นวา่เม่ือ Inagaki 
อดีตประธานสมาคมเอเชียได้รับการแต่งตั้งในด ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศสยาม
หลงัจากการอพยพชาวนาไม่ประสบความส าเร็จนั้น  Inagaki ไดพ้ยายามเสนอต่อรัฐบาลไทยให้จา้งชาว
ญ่ีปุ่นเขา้มาท างานในสยาม   ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวน้ี  Inagaki  เคยแสดงไวอ้ยา่งชดัเจนต่อสมาคมเอเชียเม่ือ 
ค.ศ. 1898/พ.ศ. 2441 วา่ “เพื่อจะด ารงไวซ่ึ้งเอกราชอนัสมบูรณ์ชัว่กาลนานของประเทศสยาม ควรท่ีประเทศ
ของเราจะตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือแก้ไขการเมืองในประเทศ และอ่ืน ๆ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งข้ึน  อนัจะเป็น
รากฐานส าคญัประการหน่ึงในการท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งดุลยอ านาจแห่งเอเชีย ... อยากจะให้ประเทศของเราให้
ความช่วยเหลือใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได”้ (อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, หนา้ 98) 

จากแนวคิดของ Inagaki ร่วมกบัความตอ้งการของรัฐบาลญ่ีปุ่นในขณะนั้นจึงมีผูเ้ช่ียวชาญชาวญ่ีปุ่น
จ านวนหน่ึงเดินทางเขา้มาเป็นท่ีปรึกษาแก่รัฐบาลสยามเพิ่มข้ึน โดยผูเ้ช่ียวชาญคนส าคญัท่ีมกัจะไดรั้บการ
กล่าวถึงในประวติัศาสตร์ไทยไดแ้ก่ ดร. Masao Tokichi (政尾藤吉) ดร. Toyama Kametarou (外山亀太郎) 
และ ศาสตราจารย ์Yasui Tetsu (安井 てつ)63 

ดร. Masao Tokichi นกักฎหมายผูมี้ช่ือเสียงเดินทางมายงัสยามเม่ือ ค.ศ. 1897-1913/พ.ศ. 2440-
245664 ดว้ยการสนบัสนุนของ Inagaki    Masao เขา้มาในฐานะผูแ้ทนจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็น
ท่ีปรึกษาทางกฎหมายช่วยเหลือไทยร่างกฎหมายใหท้นัสมยัเพื่อท่ีจะสามารถยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาได้
เร็วข้ึน  และต่อมาไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นท่ีปรึกษาทางกฎหมายและร่างกฎหมายอาญาของไทย 

ดร. Toyama Kametarou นกัพนัธุศาสตร์ท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบัพนัธุกรรมตวัไหม  เดินทางมา 

                                                      
63

 เร่ืองของบุคคลทั้ง 3 มีกล่าวถึงโดยละเอียดงานของ อิชิอิ โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ. (2542). ความสัมพันธ์ไท-
ญ่ีปุ่น 600 ปี. (ชาญวิทย ์เกษตรศิริ และ สายชล วรรณรัตน์, บ.ก.) กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์. หนา้ 109-165. และงานของ สุรางคศ์รี ตนัเสียงสม. (2520). ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ญ่ีปุ่น ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัว . 
วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, แผนกวชิาประวติัศาสตร์. หนา้ 93-128. 

64 Masao Tokichi  ไดเ้ดินทางกลบัมายงัสยามอีกคร้ังหน่ึงในฐานะเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทยระหวา่งเดือนกมุพาพนัธ-์
สิงหาคม ค.ศ. 1921/พ.ศ. 2564 และเสียชีวติท่ีประเทศไทยดว้ยโรคเสน้โลหิตในสมองแตก 
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ยงัสยาม ค.ศ. 1902/พ.ศ. 2445 เพื่อจะท าหน้าท่ีเป็นหวัหน้ากรมช่างไหมท่ีรัฐบาลไทยจะตั้งข้ึน โดยการ
สนับสนุนของรัฐบาลญ่ีปุ่นและ Inagaki ท่ีพยายามหาทางให้รัฐบาลไทยตั้งกรมกองข้ึนใหม่เพื่อจะเป็น
ช่องทางให้สามารถส่งชาวญ่ีปุ่นเขา้ไปเป็นท่ีปรึกษาในหน่วยงานดงักล่าวได ้นอกจากน้ี Inagaki ยงัตอ้งการ
ท่ีจะสกดักั้นอ านาจของฝร่ังเศสท่ีก าลงัแผข่ยายเขา้มาในภูมิภาคอินโดจีน Inagaki จึงพยายามอยา่งยิ่งท่ีจะให้
รัฐบาลส่งเสริมการเล้ียงไหมในภาคอีสานของไทย  ขณะท่ีทางฝ่ายไทยก็ตอ้งการท่ีจะพฒันาอุตสาหกรรม
และปรับปรุงคุณภาพของไหมไทย 

เม่ือ Toyama เดินทางมาถึงสยามไดเ้ดินทางไปส ารวจหมู่บา้นต่าง ๆ ท่ีเล้ียงไหมท่ีโคราช  และท า
รายงานเสนอรัฐบาลไทย  ใน ค.ศ. 1903/พ.ศ. 2446 รัฐบาลไทยไดต้ั้งกองช่างไหมข้ึนท่ีกรุงเทพฯ พร้อมกบั
ตั้งสถานทดลองเล้ียงไหมท่ีโคราช โดยมี Toyama เป็นหวัหนา้กองและมีลูกนอ้งผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นไหมชาว
ญ่ีปุ่นอีกหลายคนท่ีเดินทางตามมาในภายหลงั  ท าหนา้ท่ีใหค้วามรู้และพฒันาการท าไหมท่ีมีคุณภาพ 

ศาสตราจารย์ Yasui Tetsu นกัการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาส่งมาเพื่อให้ช่วยจดัตั้งโรงเรียนสตรี
สมยัใหม่  ตามค าขอของฝ่ายไทยท่ีเห็นวา่การศึกษาของสตรีท่ีญ่ีปุ่นมีระเบียบและเป็นแบบฉบบักุลสตรีท่ีดี
จึงไดข้อความช่วยเหลือไปยงัรัฐบาลญ่ีปุ่นผ่าน Inagaki  ท่ีไดใ้ห้การสนบัเป็นอย่างดี  โดยกระทรวงศึกษา
ญ่ีปุ่นไดส่้ง Yasui พร้อมทั้งผูช่้วย 2 เดินทางมายงัสยาม ท างานท่ีโรงเรียนราชินีซ่ึงเป็นโรงเรียนสตรีท่ีเพิ่ง
ตั้งข้ึน  Yasui และคณะท างานอยูร่ะหวา่ง ค.ศ. 1904-1906 /พ.ศ. 2447-2449  สอนและช่วยวางพื้นฐาน
การศึกษาใหก้บัโรงเรียนสตรีสมยัใหม่แห่งแรกของเมืองไทยจนส าเร็จ   

การเดินทางเขา้มาเพื่อเป็นท่ีปรึกษาของรัฐบาลไทยส าหรับผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน  ตามตวัอยา่งท่ียก
มานั้น  แมจ้ะสะท้อนให้เห็นว่าเป็นวิธีการหน่ึงของญ่ีปุ่นท่ีพยายามสร้างความใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อ
รัฐบาลไทยก็ตาม  แต่ถือไดว้่าผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ได้มีส่วนช่วยพฒันาประเทศให้ทนัสมยั  ช่วยวางพื้นฐาน
กฎหมาย การเล้ียงไหม  และการศึกษา ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญัของสังคม 

 
สยามยงัเป็นดินแดนแห่งความหวงัของการแสวงโชค และเป็นดินแดนท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นตลอดสมยัเมจิ

เห็นความส าคญัท่ีจะใหป้ระชาชนเดินทางออกมา  จ านวนผูเ้ดินทางเขา้มายงัสยามจากสมยัรัชกาลท่ี 5 จนถึง
รัชกาลท่ี 6 เพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือย ๆ  จากการส ารวจจ านวนชาวญ่ีปุ่นในสยามเม่ือ ค.ศ. 1919/พ.ศ. 2462 (อิชิอิ 
โยเนะโอะ และ โยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, หนา้ 201-202) พบวา่มีจ านวนเพิ่มข้ึนจาก 49 คนใน ค.ศ. 1897/
พ.ศ. 2440 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ตามท่ีไดน้ าเสนอแลว้ในขา้งตน้  กลายเป็น 192 
คนในตน้รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  และในจ านวนผูค้นท่ีส ารวจไดน้ั้นประกอบอาชีพ
หลากหลาย เช่น ขา้ราชการ ลูกจา้งรัฐบาลไทย  และพนกังานบริษทั  นอกจากน้ียงัมีชาวญ่ีปุ่นท่ีอาศยัอยูใ่น
ต่างจงัหวดัดว้ย  ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในตารางดา้นล่าง 

อาชีพ ชาย หญิง 
ขา้ราชการญ่ีปุ่น 6 1 
ลูกจา้งรัฐบาลไทย 6 3 
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พนกังานบริษทั  Mitsui Bussan 2 0 
คา้ขายของเบด็เตลด็ 24 10 
ถ่ายรูป 7 3 
เกมส์เซ็นเตอร์ 13 9 
ท าการเกษตร 3 1 
ตดัผม 5 2 
ซกัรีด 9 1 
แพทย ์ 3 0 
ทนัตแพทย ์ 2 0 
ขายอุปกรณ์ทนัตแพทย ์ 1 0 
ขายอุปกรณ์ถ่ายรูป 1 0 
พอ่คา้คนกลาง 2 0 
นกัศึกษา 1 0 
นกัศึกษาภาษาไทย 2 0 
ขายยา 3 0 
พอ่คา้ขายยาเร่ 1 0 
ร้านถ่ายรูปเคล่ือนท่ี 1 0 
ช่างก่อสร้าง 1 0 
ช่างตีเหลก็ 1 0 
พระ 1  
ร้านขายเหลา้ฝร่ัง  20 
ภรรยาฝร่ัง  11 
อ่ืน ๆ 9 3 
ชาวไตห้วนัท่ีอยูใ่นการปกครองของญ่ีปุ่น 14 0 
แถวศรีราชา   
แพทย ์ 2 2 
แถวโคราช   
ลูกจา้งรัฐบาลไทย 2 0 
อ่ืน ๆ  1 1 
แถวอยุธยา   
ร้านขายของเบด็เตลด็ 1 0 
รวม 125 67 
รวมทั้งส้ิน  192 
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เม่ือมีผูอ้พยพเขา้มาอาศยัในสยามเพิ่มมาข้ึนจึงมีการรวมตวัตั้งสมาคมชาวญ่ีปุ่น (日本人会) ข้ึนเป็น
คร้ังแรกในเดือนกนัยายน ค.ศ. 1913/พ.ศ. 2456 (The Committee of 100 Years History, 2013, p. 5)  และ
สมาคมชาวญ่ีปุ่นแห่งน้ียงัคงด าเนินการมาจนถึงปัจจุบนัโดยเป็นองค์กรหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการท า
กิจกรรมทางวฒันธรรมเช่ือมสัมพนัธไมตรีระหว่างญ่ีปุ่นกบัไทย  เม่ือคร้ังท่ีสมาคมด าเนินการมาครบรอบ 
100 ปีใน ค.ศ. 2013/พ.ศ. 2556  Ohashi Torajiro (大橋 寅次郎) ประธานสมาคมชาวญ่ีปุ่นในขณะนั้นได้
กล่าวขอบคุณประเทศไทย  รวมทั้งผูอ้พยพชาวญ่ีปุ่นและคณะเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทยตั้งแต่
แรกเร่ิมท่ีมีส่วนสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีงาม  ท าให้คนรุ่นหลงัได้รับประโยชน์จากแผ่นดินไทยมาจนถึง
ปัจจุบนั  มีใจความโดยสรุปว่า ชาวญ่ีปุ่นประสบความส าเร็จทางธุรกิจไดเ้พราะไดเ้ขา้มาลงทุนในประเทศ
ไทยและน ้ าใจของชาวไทย  ไดอ้าศยัอยูใ่นประเทศท่ีใจกวา้ง  มีประชาชนท่ีมีนิสัยอ่อนโยน  มีแรงงานท่ีมี
คุณภาพ  ยิง่ไปกวา่นั้นเพราะสัมพนัธไมตรีของราชวงศท์ั้ง 2 ประเทศท่ีมีความเป็นมาอยา่งยาวนานเหมือนไม่
มีส้ินสุด  นอกจากน้ียงักล่าวขอบคุณเอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทยทุกคน (ตั้งแต่เอกอคัรราชทูต
คนแรกจนถึงคนปัจจุบนั) ท่ีท างานอย่างหนกัเพื่อรักษาสัมพนัธไมตรีของ 2 ประเทศ  และสมาชิกสมาคม
ชาวญ่ีปุ่นตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบนัท่ีค่อย ๆ สร้างมิตรภาพญ่ีปุ่น-ไทยต่อเน่ืองมาตลอด 100 ปี ดว้ยเหตุน้ีถึง
เวลาแลว้ท่ีจะตอ้งแสดงการขอบคุณประเทศไทยและชาวไทย  ส าหรับน ้ าใจท่ีมีให้แก่ชาวญ่ีปุ่นตลอด 100 ปีท่ี
ผา่นมา (The Committee of 100 Years History, 2013, p. 3) 

เร่ืองราวการอพยพชาวญ่ีปุ่นนอกจากจะเป็นองค์ความรู้ทางประวติัศาสตร์แล้ว  เม่ือมองยอ้น
เร่ืองราวท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการอพยพชาวนาเพื่อมาเป็นแรงงานในสยามและการเดินทางมาส ารวจสยาม
ของ Saito แมจ้ะเป็นจุดเล็ก ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ ของประวติัศาสตร์ความสัมพนัธ์ระหว่างญ่ีปุ่น-ไทย  แต่
ภาพจากอดีตนั้นก็สามารถท่ีจะน ามาเรียนรู้เพื่อเขา้ใจความเช่ือมโยงกบัภาพปัจจุบนัไดม้ากข้ึน โดยมี “ภาพ” 
ท่ีน่าสนใจคือ 

1.  ความสัมพนัธ์กบัผลประโยชน์ 
จุดเร่ิมต้นความสัมพนัธ์ญ่ีปุ่น-ไทยภายใต้เหตุการณ์ส าคญั 3 เหตุการณ์คือ ลัทธิจกัรวรรดินิยม

(Imperialism) ทุนนิยม (Capitalism) และการท าใหท้นัสมยั (Modernization) 
งานคน้ควา้ท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะเห็นภาพญ่ีปุ่น-ไทยในเชิงความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศว่าเป็น

ความสัมพนัธ์ท่ีเท่าเทียมเสมอกนั  รวมทั้งเสนอภาพการพฒันาประเทศใหท้นัสมยัในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงหรือ
เหมือนกนั  เอกสารช้ินน้ีจึงช่วยเสริมภาพท่ีเคยเห็นและเพิ่มมุมมองบางส่วนใหช้ดัเจนข้ึน  โดยเฉพาะมุมมอง
ทางเศรษฐกิจ ท่ีทั้ง 2 ชาติมีความสนใจและจุดมุ่งหมายท่ีสอดคลอ้งกนั  ท่ีน่าสนใจคือแนวทางการเพิ่มทุน 
รวมทั้งการพฒันาประเทศให้ทนัสมยั  ดงัจะเห็นว่าขณะท่ีสยามพฒันาและขยายพื้นท่ีเพื่อการเกษตร  ฝ่าย
ญ่ีปุ่นใชว้ธีิขยายอาณาเขตดว้ยการส่งแรงงานออกไปยงัภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อท าการเกษตรในรูปแบบอาณานิคม
เกษตรกรรม  โดยมีสยามอยูใ่นความตอ้งการของญ่ีปุ่นดว้ยเช่นกนั  ดงัท่ี Saito รายงานต่อรัฐบาลวา่ 

『ส่ิงท่ีทุกคนจะตอ้งท าก่อนอ่ืนคือการจดัซ้ือท่ีดินในพื้นท่ีชลประทานปทุมธานี  ซ่ึงเป็นพื้นท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับอพยพคนเขา้ไป  ไม่มีท่ีอ่ืนท่ีดีกวา่น้ีแลว้ในปัจจุบนั』 
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น่ีคือรูปแบบความสัมพนัธ์ญ่ีปุ่น-ไทยในจุดเร่ิมตน้ท่ีอยู่ภายใตบ้รรยากาศของลทัธิจกัรวรรดินิยม 
ทุนนิยม และการพฒันาให้ทนัสมยั  ซ่ึงส่งผลให้เกิดการพึ่งพากนับนผลประโยชน์แห่งชาติเป็นเป้าหมายท่ี
ส าคญั  ในปัจจุบนัแมว้า่บรรยากาศทางการเมืองระหวา่งประเทศจะเปล่ียนไป แต่ความสัมพนัธ์ของทั้ง 2 
ประเทศยงัคงอยูบ่นรากฐานของการพึ่งพาระหวา่งกนั ดงัเช่น Sadoshima Shiro (佐渡島志郎) เอกอคัรราชทูต
ญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทยในปัจจุบนั (ค.ศ. 2015 -  /พ.ศ. 2558 -     ) ไดเ้คยกล่าวไวว้า่ “ขา้พเจา้มีความเช่ือมัน่วา่
ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นจะมีความเก้ือกูลและมีความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้นยิ่ง ๆ ข้ึนไป” (สถาน
เอกอคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทย , 2017) และเม่ือพิจารณาจากขอ้มูลท่ีมีอยู่จะพบว่า   ไทยเป็น
ประเทศท่ีมีชาวญ่ีปุ่นพ านกัอาศยัอยูเ่ป็นจ านวน70,337 คน มากท่ีสุดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  และมูลค่า
การแลกเปล่ียนการคา้ระหวา่งญ่ีปุ่นกบัไทยมีอตัราสูง โดยมีสินคา้ส่งออกจากไทยไปญ่ีปุ่น 29,744 ลา้นเยน  
และสินคา้ส่งออกจากญ่ีปุ่นมาไทย 21,896 ลา้นเยน (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2016) นอกจากน้ี
ไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีมีจ านวนบริษทัของญ่ีปุ่นเขา้มาประกอบกิจการอยู่เป็นจ านวนมาก โดยหอการคา้
ญ่ีปุ่น-กรุงเทพฯ เป็นหน่ึงในหอการคา้นอกประเทศญ่ีปุ่นท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก (Japanese Chamber of 
Commerce Bangkok, n.d.) 

2.  การจัดท านโยบาย 
ชาวญ่ีปุ่นมกัจะไดรั้บการกล่าวขานถึงเร่ืองของความละเอียดรอบคอบ  ซ่ึงลกัษณะดงักล่าวไม่ได้

ปรากฏในตวับุคคลเท่านั้น  แต่มกัจะปรากฏให้เห็นในผลงานดว้ย  ดงัรายละเอียดเก่ียวกบัการท างานของ 
Saito ท่ีเห็นไดเ้ป็นอยา่งมากในรายงานฉบบัน้ี  คือการให้ความส าคญักบัขอ้มูล และรูปแบบการท างานอยา่ง
มีแผนและรอบคอบ  มีการเสนอแนวทางท่ีชดัเจนประกอบขอ้มูล  เช่น Saito เสนอแนวทางท่ีควรจะปฏิบติั
ในทางส่งผูอ้พยพมายงัสยามวา่ 

1.  จะตอ้งส่งผูอ้พยพมาเป็นจ านวนมากและเม่ือเขา้มาแลว้จะตอ้งท านาขนาดใหญ่ 
2.  ก าหนดเป้าหมายในการอพยพแรงงานเขา้มาในสยามวา่ จะตอ้งด าเนินการให้ไดต้ามขั้นตอนดงัน้ี 

คือ ปลูกขา้ว เป็นเจา้ของโรงสี และไดรั้บสิทธิในการส่งออกขา้ว 
3.  รัฐจะตอ้งวางแผนเร่ืองต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการอพยพ 
4.  รัฐจะตอ้งดูแลคุม้ครองผูท่ี้อพยพเป็นพิเศษ เช่น ดูแลความปลอดภยั  ดูแลให้ความสะดวกสบาย

ดา้นสุขอนามยั  เตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การเกษตร และของใช้ในชีวิตประจ าวนัส าหรับผูอ้พยพ
น่าสังเกตว่าการก าหนดนโยบายของญ่ีปุ่นเน้นเร่ืองความถูกตอ้งชัดเจนของข้อมูล  โดยเฉพาะนโยบาย
ต่างประเทศ  ดงัจะเห็นวา่ในสมยัเมจิมีการส่งบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งออกไปเก็บขอ้มูลประเทศต่าง ๆ อยู่เสมอ  
โดยใชรู้ปแบบและลกัษณะการรายงานเหมือนกนั  คือให้ความส าคญักบัการส ารวจสถานท่ีจริงเพื่อศึกษาวา่
สถานท่ีดงักล่าวมีความเหมาะสมท่ีจะส่งผูอ้พยพเขา้มาหรือไม่  เช่นรายงานอีกฉบบั Saito เร่ืองการส ารวจ
คาบสมุทรมลายู ในปี ค.ศ. 1893/พ.ศ.2436  และรายงานของ Sunejiro Nakagawa กงสุลญ่ีปุ่นประจ าฮ่องกง
ในปีค.ศ. 1895/พ.ศ.2438   เร่ือง การส ารวจเบอร์เนียวภาคเหนือ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารปกครองโดยองักฤษ เป็นตน้  
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความระมดัระวงัก่อนท่ีจะก าหนดนโยบายอยา่งใดอยา่งหน่ึงของญ่ีปุ่นในช่วงเวลาดงักล่าว 
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ไม่เพียงแต่ในสมยัเมจิเท่านั้ น  ถ้าพิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสมยัหลังต่อมาญ่ีปุ่นก็ยงัคงยึด
แนวทางดงักล่าว  เหตุการณ์ส าคญัท่ีมกัจะถูกน ามากล่าวถึงเสมอ คือการท่ีญ่ีปุ่นส่งสายลบัมาเก็บขอ้มูลใน
ประเทศไทยก่อนท่ีจะส่งกองก าลงัเขา้มาสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ผูค้นมกัจะบอกกล่าวกนัวา่ญ่ีปุ่นมีขอ้มูลรู้
รายละเอียดเก่ียวกบัไทยในทุกตารางน้ิว  ซ่ึงเร่ืองน้ี Masao Seto ชาวญ่ีปุ่นท่ีมีชีวิตในเมืองไทยตั้งแต่ก่อน
สงครามจนสงครามส้ินสุดไดเ้ล่าตวัอย่างหน่ึงเก่ียวกบับิดาท่ีท าหน้าเป็นสายลบัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัทะเลท่ี
สงขลาไวว้า่ 

“ ... คุณพ่อมีงานยุง่ บางวนัก็ออกจากบา้นแต่เชา้ตรู่ไปไหนก็ไม่รู้  บางคร้ังก็หายไปเลยทั้งวนั วนัหน่ึง
คุณพอ่ชวนผมวา่ “ไปตกปลาท่ีทะเลกนัเถอะ”  คุณพ่อไปเช่าเรือจากคนรู้จกั แลว้ขบัเรือออกจากท่าเทียบเรือ
ในทะเลสาบ ไปจอดเรืออยูแ่ถวเกาะแมว เกาะหนู จอดแลว้ก็ขบัออกไปใหม่ แลว้ก็จอดหยอ่นสายเบ็ดสลบั
ไปมา ... ปรากฏวา่คุณพอ่ยงัตกไม่ไดเ้ลยสักตวั  รู้สึกวา่มนัแปลก ๆ พอดูใหดี้เห็นสายเบด็ของคุณพอ่มีการท า
สัญลกัษณ์ทุก 1 เมตร ตวัเบด็มีทุ่นผกูไวอ้นัเดียวเท่านั้น คุณพ่อใชทุ้่นนั้นถ่วงให้จมลงไปถึงกน้ทะเล แลว้วดั
ความลึกของทะเลจดใส่สมุด...” (มาซาโอะ เซโตะ, 2548, หนา้ 48) 

การวดัความลึกของทะเลในคร้ังนั้นน่าจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีน าไปใช้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การเปิด
ฉากสงครามมหาเอเชียบูรพาของญ่ีปุ่น  เม่ือวนัท่ีส่งกองก าลังเข้าสู่พื้นท่ีชายทะเลทางภาคใต้ของไทย 
โดยเฉพาะในแผนยทุธศาสตร์การยกพลข้ึนบกท่ีสงขลา 

การหาขอ้มูลและรายละเอียดล่วงหนา้อย่างจริงจงัจึงเป็นลกัษณะเด่นประการหน่ึงของญ่ีปุ่น  และ
เป็นขอ้ไดเ้ปรียบ  รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัส าหรับการด าเนินนโยบายของญ่ีปุ่นกบัประเทศท่ี
เก่ียวขอ้ง 

3.  ชาวนาญีปุ่่น-ชาวนาไทยในมุมทีต่่างกนั 
ความน่าสนใจอีกประการหน่ึงท่ีเห็นได้จาก “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” คือ การ

ค านึงถึงประชาชน   เห็นคุณค่าและให้ความส าคญักบัประชาชนทุกระดบัแมจ้ะอยู่ในระดบัผูใ้ช้แรงงานก็
ตาม  โดยค านึงความปลอดภยั ความสะดวกสบายต่าง ๆ ท่ีคนกลุ่มน้ีควรจะไดรั้บ  ซ่ึง Saito ไดแ้สดงความ
คิดเห็นไวห้ลายคร้ัง เช่น 『หากตอ้งส่งผูใ้ชแ้รงงานไปยงัประเทศสยามในขณะท่ีสถานการณ์กบัต่างประเทศ
ยงัไม่สงบเช่นปัจจุบนัน้ี  รัฐบาลญ่ีปุ่นจ าเป็นตอ้งปกป้องระมดัระวงัความปลอดภยัผูอ้พยพของเราเป็น
พิเศษ』หรือข้อความอีกส่วนหน่ึงท่ีบรรยายว่า『ชาวญ่ีปุ่นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนท่ีจะลงมือ
ด าเนินการ เราจึงตอ้งไม่ลืมว่าหากด าเนินการอย่างไม่รอบคอบ  และการด าเนินการลม้เหลวไม่บรรลุตาม
วตัถุประสงค์แล้ว  ผูอ้พยพของเราก็จะได้รับความทุกข์ทรมาน และผูด้  าเนินการอพยพก็จะได้รับความ
เสียหายอยา่งไม่ตอ้งสงสัย  ชาวต่างชาติเองก็จะเยาะเยย้ไปอีกนานและเสียช่ือเสียงอยา่งมาก』 

นอกจากการแสดงความสนใจท่ีมีต่อความปลอดภยัของชาวนาตนแล้ว  ในเอกสารรายงานช้ิน
เดียวกนัน้ี Saito ไดก้ล่าวถึงสภาพของชาวนาไทยท่ีถูกปล่อยใหเ้ผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ  โดยเฉพาะปัญหาท่ีถูก
เอารัดเอาเปรียบจากพ่อคา้คนกลางหรือเจา้ของโรงสี  ปัญหาท่ีไม่สามารถก าหนดราคาสินคา้ท่ีเป็นผลผลิต
ของตนได ้ มีขอ้ความส่วนหน่ึงท่ีบรรยายไวว้า่ 
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『การปล่อยราคาขา้วซ่ึงเป็นผลผลิตจากแรงงานของชาวนาให้กบัพ่อคา้คนกลางหรือโรงสีขา้วโดย
ส้ินเชิง  อีกทั้งมอบสิทธิในสินคา้ของตนใหก้บัพอ่คา้ต่างชาตินั้นเป็นผลเสียเกินกวา่ท่ีจะบรรยายได ้ และเป็น
ตน้เหตุท่ีร้ายแรงท าใหช้าวนาประเทศสยามไม่สามารถหนีจากความยากจนไปไดจ้นตลอดชีพ 

ด้วยเหตุน้ีหากตอ้งการส่งชาวนาญ่ีปุ่นอพยพไปยงัประเทศสยามและให้ปลูกขา้ว  1) ตอ้งศึกษา
วิธีการจ าหน่ายขา้วและการสร้างโรงสีขา้วในสถานท่ีท่ีเหมาะสม  2) จ  าหน่ายขา้วในราคาท่ีเหมาะสมและ
เพิ่มรายไดข้องชาวนา  3) วางรากฐานการคา้ขายในประเทศน้ีและส่งเสริมการคา้ระหวา่งญ่ีปุ่นกบัประเทศ
สยาม  ในเวลาเดียวกนัตอ้งวางแผนเร่ืองต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการอพยพ  น่ีคือเร่ืองจ าเป็นท่ีขาด
ไม่ไดส้ าหรับการอพยพประชาชนไปยงัประเทศสยาม  หากขาดเร่ืองท่ีจ าเป็นดงักล่าวมาแลว้  การอพยพชาว
ญ่ีปุ่นท่ีจะเกิดข้ึนหลงัจากน้ีก็จะท าชาวใหญ่ี้ปุ่นเป็นเหมือนชาวนาประเทศสยามท่ีไม่สามารถก าหนดอะไรได้
เลย  ซ่ึงจะมีแต่ขอ้เสียไม่มีขอ้ดีแมแ้ต่นอ้ย』และในทา้ยท่ีสุด Saito ไดใ้หข้อ้แนะน าส าหรับปัญหาดงักล่าววา่
『ตอ้งพยายามใหช้าวนามีสิทธิในการก าหนดเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัขา้วในประเทศสยามไดด้ว้ยตวัเอง』 

ในปัจจุบนัภาพการให้คุณค่าและความส าคัญกับชาวนาญ่ีปุ่นยงัคงมีอยู่  รัฐบาลญ่ีปุ่นให้ความ
คุม้ครองทั้งทางดา้นกฎหมายและใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นความรู้และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเพื่อเพิ่มคุณภาพ
และปริมาณผลผลิต  ขณะท่ีภาพการถูกเอาเปรียบจากพ่อคา้คนกลางและปัญหาต่าง ๆ ของชาวนาไทยท่ีถูก
กล่าวถึงในเอกสารก็ยงัคงมีอยูใ่หเ้ห็นในปัจจุบนัดว้ยเช่นกนั 
 

จากสาระมีอยู่ใน “รายงานการเดินทางส ารวจประเทศสยาม” ไม่เพียงจะช่วยเสริมภาพและสร้าง
ความเขา้ใจญ่ีปุ่น-ไทยในระยะแรกแห่งความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัเท่านั้น  แต่รายละเอียดประกอบอ่ืน ๆ ไม่วา่
จะเป็นเร่ืองญ่ีปุ่นมองไทย  หรือการจดัท านโยบายของญ่ีปุ่นยงัจะ ช่วยให้เข้าใจลกัษณะพิเศษของญ่ีปุ่น 
รวมทั้งอาจจะเป็นแนวทางหน่ึงท่ีสามารถน ามาปรับใหเ้ป็นประโยชนก์บัปัจจุบนัของไทยไดด้ว้ยเช่นกนั 
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 ล ำดบัเหตุกำรณ์ส ำคญั 

กำรอพยพย้ำยถิน่ฐำนชำวญี่ปุ่ นปลำยสมยัเอโดะและสมยัเมจ ิ

 

เวลำ 
ค.ศ. /พ.ศ. 

เหตุกำรณ์ส ำคญั เหตุกำรณ์ในประเทศ
สยำม 

 สมยัเอโดะ  

ค.ศ.1853  
พ.ศ.2396 

- “เรือด ำ” เดินทำงถึงอ่ำว Uraga พลเรือจตัวำ  Matthew C. Perry เรียกร้องใหรั้ฐบำลโชกนุโทะกงุะวะ 

(Bakufu -幕府) เปิดประเทศ   

 

ค.ศ.1854 
พ.ศ.2397 

- รัฐบำลโชกนุโทะกงุะวะและพลเรือจตัวำ  Matthew C. Perry  ตกลงท ำ“สนธิสญัญำสมัพนัธไมตรี
และมิตรภำพญ่ีปุ่น-สหรัฐอเมริกำ”  

 

ค.ศ.1856 
พ.ศ.2399 

- กงสุลใหญ่  Townsend Harris เดินทำงถึงเมืองท่ำ Shimoda   

ค.ศ.1858 
พ.ศ.2401 

- รัฐบำลโชกนุโทะกงุะวะลงนำมในสนธิสญัญำสมัพนัธไมตรีและกำรคำ้กบัประเทศต่ำง ๆ คือ 
สหรัฐอเมริกำ สหรำชอำณำจกัร ฝร่ังเศส เนเธอร์แลนด ์และรัสเซีย 

  

ค.ศ.1859 
พ.ศ.2402 

- รัฐบำลโชกนุโทะกงุะวะเปิดเมืองท่ำ Kanagawa (Yokohama) Nagasaki Hakodate เพ่ือคำ้ขำยกบั
ประเทศต่ำง ๆ ท่ีท ำสนธิสญัญำสมัพนัธไมตรีระหวำ่งกนั [ รัฐบำลโชกนุโทะกงุะวะเคยใชน้โยบำยปิด
ประเทศโดยส้ินเชิงตั้งแต่ ค.ศ. 1639 ] 

 

ค.ศ.1861 
พ.ศ.2404 

- “ผูอ้พยพจำกญ่ีปุ่น” ถูกบนัทึกคร้ังแรกในรำยงำนสถิติผูอ้พยพของกระทรวงต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ 
โดยมีขอ้ควำมวำ่ คนรับใช ้เพศชำย อำย ุ20-25 ปี เดินทำงถึงซำนฟรำนซิสโก ระหวำ่งเดือนมกรำคม
และมีนำคม 

 

ค.ศ.1866 
พ.ศ.2409 

- รัฐบำลโชกนุโทะกงุะวะไดป้ระกำศท ำหนงัสือเดินทำงแก่ผูท่ี้ตอ้งกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ และ
เร่ิมท ำหนงัสือเดินทำงใหแ้ก่นกัเรียนท่ีไปศึกษำต่อต่ำงประเทศ คนรับใชช้ำวต่ำงชำติ และนกัแสดง
กำยกรรม  

 

ค.ศ.1867 
พ.ศ.2410 

- โชกนุ Tokugawa Yoshinobu คืนอ ำนำจแก่พระจกัรพรรดิเมจิ  

 สมยัเมจ ิ  

เมจิท่ี 1 
ค.ศ.1868 
พ.ศ.1411 

 

- สงครำม Boshin(戊辰戦争) เร่ิมตน้ 
- เร่ิมตน้สมยัเมจิ 
- Eugene Van Reed นกัธุรกิจชำวอเมริกนัส่งผูอ้พยพญ่ีปุ่น 153 คน ท่ีเรียกวำ่  “Gannen-Mono” (元
年者) เดินทำงจำกโยโกฮำมำไปยงัฮำวำย (เกำะ Sandwich) เพ่ือท ำงำนในไร่ออ้ยโดยไม่ไดรั้บ
อนุญำตจำกรัฐบำลเมจิ   
- Eugene Van Reed ลกัลอบส่งชำวญ่ีปุ่น 42 คน ซ่ึงตั้งถ่ินฐำนอยูใ่นยำ่นท่ีชำวต่ำงชำติอำศยัอยูท่ี่ 
Kanagawa ไปยงัเกำะกวมของสเปน  

 

เมจิท่ี 2 
ค.ศ.1869 
พ.ศ.2412 

- ชำวญ่ีปุ่นจ ำนวน  22  คน อพยพไปตั้งถ่ินฐำนในสหรัฐอเมริกำเป็นกลุ่มแรก โดยตั้งถ่ินฐำนอยูท่ี่
ซำนฟรำนซิสโกประกอบอำชีพท ำผำ้ไหมและปลูกชำ 

 

เมจิท่ี 3 
ค.ศ.1870 

- ผูอ้พยพ Gannen-Mono ท่ีอพยพไปฮำวำยจ ำนวน  60 คนไดรั้บอนุญำตจำกรัฐบำลเมจิใหอ้พยพ
ต่อไปท่ีชำยฝ่ังตะวนัตกของสหรัฐอเมริกำเพ่ือเป็นแรงงำนอพยพชัว่ครำว  (出稼ぎ) และอีก 40 คน
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พ.ศ.2413 

 
ใหเ้ดินทำงกลบัญ่ีปุ่นได ้
- Gertner ชำวอเมริกนั ผูท้  ำเร่ืองขออนุญำตจำกรัฐบำลเมจิ ขอจำ้งชำวญ่ีปุ่นจ ำนวน 250 คน ไปท ำไร่
ออ้ยท่ีมลรัฐหลุยส์เซียนำในสหรัฐอเมริกำ แต่ไม่ไดรั้บอนุญำตจำกรัฐบำลเมจิ 

เมจิท่ี 4 
ค.ศ.1871 
พ.ศ.2414 

- อคัรรำชทูตดชัทป์ระจ ำญ่ีปุ่นเรียกร้องให ้Nobuyoshi Sawa รัฐมนตรีกระทรวงต่ำงประเทศญ่ีปุ่น  ส่ง
ทหำรญ่ีปุ่นจ ำนวน 500 นำย ไปยงัอำณำนิคมดชัทเ์พ่ือเป็นทหำรรับจำ้ง แต่ไดรั้บกำรปฏิเสธ 

 

เมจิท่ี  7 
ค.ศ.1874 
พ.ศ.2417 

 

- Enomoto Takeaki ขณะท่ีด ำรงต ำแหน่งเอกอคัรรำชทูตรัสเซียไดเ้สนอใหรั้ฐบำลญ่ีปุ่นซ้ือหมู่เกำะ
ตอนใต ้ คือหมู่เกำะ Mariana  ในมหำสมุทรแปซิฟิกทำงตอนใตข้องญ่ีปุ่น  และหมู่เกำะ Carolineใน
มหำสมุทรแปซิฟิก ทำงตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศปำปัวนิวกินี ทั้งยงัเสนอใหรั้ฐบำลตั้งอำณำ
นิคมท่ีนิวกีนีแต่ไดรั้บกำรปฏิเสธ 
- ตำมรำยงำนของสถำนกงสุลญ่ีปุ่นในซำนฟรำนซิสโก มีชำวญ่ีปุ่นเป็นชำย 67 คน หญิง 8 คน และ
เด็ก 4 คน อำศยัอยูท่ี่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกำ  

 

เมจิท่ี 9 
ค.ศ.1876 
พ.ศ.2419 

- Oceanic Group จ ำนวน 5 คน น ำโดย Momotaro Sato เดินทำงไปอเมริกำเพ่ือเร่ิมขำยผำ้ไหมญ่ีปุ่น 
และสินคำ้ทัว่ไปในนครนิวยอร์ก 

 

เมจิท่ี 11 
ค.ศ.1878 
พ.ศ.2421 

- Nonami  Kojiro ชำวจงัหวดั Shimane  เดินทำงถึงเกำะ Thursday [อยูบ่ริเวณช่องแคบ Torres ระหวำ่ง
รัฐควนีส์แลนดแ์ละปำปัวนิวกินี] 
 

 

เมจิท่ี 13 
ค.ศ.1880 
พ.ศ.2423 

-  ชำวญ่ีปุ่นท่ีอำศยัอยูท่ี่ซำนฟรำนซิสโก ในสหรัฐอเมริกำ  จดังำนเล้ียงตอ้นรับลูกเรือประจ ำเรือ “ Tsukaba” 
รำชนำวญ่ีีปุ่นท่ีท่ำเรือซำนฟรำนซิสโก  

 

เมจิท่ี 14 
ค.ศ.1881 
พ.ศ.2424 

- Nakagawa Minchi  ชำวจงัหวดั Hyogo ออกเดินทำงไปเกำะ Thursday  

เมจิท่ี  15 
ค.ศ.1882 
พ.ศ.2425 

- Nakagawa  Kiryu  ชำวจงัหวดั Wakayama ,Watanabe Shunnosuke  ชำวจงัหวดัฮิโรชิมำ ออก

เดินทำงไปเกำะ Thursday 

 

เมจิท่ี 16 
ค.ศ. 1883 
พ.ศ.2426 

 

- รัฐบำลเมจิแกไ้ข “พระรำชกฤษฎีกำกำรเกณฑท์หำร” อนุญำตใหน้กัเรียนในต่ำงประเทศผอ่นผนักำร
เกณฑท์หำร  ท ำใหจ้ ำนวนชำยชำวญ่ีปุ่นท่ีตอ้งกำรเดินทำงไปศึกษำต่ำงประเทศเพ่ิมมำกข้ึน เพรำะ
ตอ้งกำรผอ่นผนักำรเกณฑท์หำร 
- John Miller  ชำวองักฤษ ยืน่ค  ำร้องต่อรัฐบำลเมจิ จำ้งนกัด ำน ้ ำชำวญ่ีปุ่นไปเป็นแรงงำนเก็บหอยมุกท่ี

เกำะ Thursday  รัฐบำลญ่ีปุ่นอนุญำต  

 

เมจิท่ี 17 
ค.ศ.1884 
พ.ศ.2427 

- Goto Taketaro  คนของรัฐบำลญ่ีปุ่น , Suzuki Kei  ส ำรวจหมู่เกำะมำแชล ในเขตแปซิฟิกตอนกลำง  
- รัฐบำลฮำวำยแต่งตั้งกงสุลใหญ่ Robert Irwin เป็นตวัแทนของส ำนกังำนตรวจคนเขำ้เมืองช่วยเหลือ
แรงงำนชำวญ่ีปุ่นท่ีอพยพไปยงัเกำะฮำวำย 

 

เมจิท่ี 18 
ค.ศ.1885 
พ.ศ.2428 

- กลุ่มผูอ้พยพภำยใตส้ญัญำระหวำ่งรัฐบำลญ่ีปุ่นกบัฮำวำยกลุ่มแรกจ ำนวน 945 คน อพยพไปท ำงำน
ในไร่ออ้ยท่ีฮำวำยภำยใตส้ญัญำ 3 ปี 
- สภำคองเกรสแห่งสหรัฐออกกฎหมำยสญัญำแรงงำน เพ่ือยบัย ั้งแรงงำนสญัญำเดินทำงเขำ้สหรัฐอเมริกำ 

 

เมจิท่ี 19 - รัฐบำลญ่ีปุ่นและฮำวำยท ำขอ้ตกลงผูอ้พยพ  
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ค.ศ.1886 
พ.ศ.2429 

- นกัธุรกิจชำวองักฤษส่งผูอ้พยพ 40 คนไปยงัเกำะ Thursday ในมหำสมุทรแปซิฟิก 
 

เมจิท่ี 20 
ค.ศ.1887 
พ.ศ.2430 

 
 

- งำนเขียนเร่ือง สถำนกำรณ์แปซิฟิกใต ้ (南洋時事)ของ Shigetaka Shiga และเร่ือง “กำรอพยพไป
ยงัอเมริกำ” (米国移住論)ของ Sanji Muto ส่งเสริมใหมี้ผูอ้พยพถำวรจ ำนวนมำกข้ึน 
 
 

ประเทศสยำมและญ่ีปุ่น
สถำปนำควำมสัมพันธ์
อย่ำงเป็นทำงกำรเป็นคร้ัง
แรก (ค.ศ.1887/พ.ศ. 2430) 
โดยสมเด็จพระเจำ้บรมวงศ์
เธอ กรมพระยำเทวะวงศ์ 
วโรปกำรฯ เสนำบดีกระทรวง
ต่ำงประเทศ ทรงลงพระนำม
ใน “ ปฏิญญำทำงพระรำช
ไมตรีและกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศสยำมกับประเทศ
ญ่ีปุ่น” ขณะเสด็จกลบัจำก
กำรปฏิบติัพระรำชภำรกิจท่ี
ประเทศอังกฤษ และทรง
แวะเยือนสหรัฐอเมริกำ
และญ่ีปุ่น 

เมจิท่ี 21 
ค.ศ.1888 
พ.ศ.2431 

 
 

- ตั้งสถำนกงสุลญ่ีปุ่นท่ีมะนิลำ   
- มีกำรโฆษณำชกัชวนเกษตรกรชำวญ่ีปุ่น 100 คนใหไ้ปบุกเบิกท่ีดินท ำไร่ออ้ยในรัฐควนีส์แลนด ์โดย
ท่ีกระทรวงต่ำงประเทศใหจ้งัหวดั Kanagawa จ่ำยเงินใหน้ำยจำ้งเป็นค่ำเดินทำงกลบัของแรงงำน
จ ำนวน 9 ปอนดอ์งักฤษต่อคน 
 

- สมเด็จพระเจำ้บรมวงศ์เธอ 
กรมพระยำเทวะวงศ์วโร
ปกำรฯ เสนำบดีกระทรวง
ต่ำงประเทศพร้อมดว้ยพระ
ยำภำสกรวรวงศ์อคัรำชทูต
พิเศษของไทยเดินทำงไป
เยอืนญ่ีปุ่นอยำ่งเป็นทำงกำร
อีกคร้ั งเพื่ อแลกเปล่ี ยน
สตัยำบนั  
- วนัท่ี 7 มกรำคม ค.ศ. 1888  
/ พ.ศ. 2431 บริษทัขุดคลอง
แลคูนำสยำมไดรั้บหนงัสือ
พระรำชทำนพระบรมรำ
ชำนุญำตขุดคลองโครงกำร
รังสิตเป็นเวลำ 25 ปี  และ
เร่ิมขดุคลองสำยแรกใน ค.ศ. 
1890 /พ.ศ. 2433  

เมจิท่ี 22 
ค.ศ.1889 
พ.ศ.2432 

- Suganuma Teifu ผูส้นใจ “แนวคิดเอเชียนิยม” เดินทำงมำส ำรวจท่ีมนิลำเพื่อดูควำมเหมำะสมท่ีจะท ำ
กำรคำ้และอพยพผูค้น 
- ตั้งสถำนกงสุลญ่ีปุ่นท่ีสิงคโปร์  
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เมจิท่ี 23 
ค.ศ.1890 
พ.ศ.2433 

- Taguchi Ukichi ตั้งบริษทั South Island Trading เพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือชนชั้นซำมูไรอพยพไปท่ี
เกำะ Thursday 

 

เมจิท่ี 24 
ค.ศ.1891 
พ.ศ. 2434 

 
 

- หนงัสือพิมพภ์ำษำองักฤษในซำนฟรำนซิสโกเร่ิมโจมตีแรงงำนชำวญ่ีปุ่น 
- ตั้งสมำคมชำวญ่ีปุ่น  (大日本人会)ข้ึนท่ีซำนฟรำนซิสโก   
- Enomoto Takeaki ขณะท่ีด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่ำงประเทศตั้งแผนกผูอ้พยพข้ึนในส ำนกั
เลขำธิกำรรัฐมนตรีกระทรวงต่ำงประเทศ เพ่ือส่งเสริมกำรอพยพแบบถำวร 
- Miyake Setsurei  นกัปรัชญำและนกัเขียนชำตินิยมร่วมกบัคณะออกเดินทำงส ำรวจแมนจูเรีย, New 
Caledonia, นิวกีนี  และมีควำมคิดวำ่ ญ่ีปุ่นควรท่ีจะศึกษำควำมเป็นไปของเอเชียเพ่ือต่อตำ้นจกัรวรรดิ
นิยมตะวนัตกและรักษำควำมโดดเด่นของญ่ีปุ่นใหส้วยงำม  
- ตั้งบริษทัผูอ้พยพ Kissa Emigration  Company (吉佐移民会社)  
- Moriyuki Tsuneya  ตีพิมพ ์“กำรขยำยตวัในต่ำงประเทศของชำวญ่ีปุ่น” (海外殖民論) เพ่ือเพ่ิม
จ ำนวนคนญ่ีปุ่นในต่ำงประเทศ 

 
 

เมจิท่ี 25 
ค.ศ.1892 
พ.ศ.2435 

 
 

- Enomoto Takeaki รัฐมนตรีต่ำงประเทศวำงแผนกำรพฒันำในเมก็ซิโก 
- บริษทัผูอ้พยพ Kichizai  ท ำสญัญำกบั New Caledonia ส่งคนญ่ีปุ่นไป 600 คน เพ่ือท ำงำนในเหมืองนิกเกิล 
- Iwamoto Chitsuna , Ishibashi Usaburo  เดินทำงมำประเทศสยำม 
- กระทรวงต่ำงประเทศญ่ีปุ่น ส่ง Takahashi Akiraไปส ำรวจหมู่เกำะ New Hebrides  [New Hebrides - 
ตั้งอยูใ่นมหำสมุทรแปซิฟิกตอนใต]้ และหมู่เกำะฟิจิ 
- บริษทัผูอ้พยพ Kichizai  ส่งแรงงำนญ่ีปุ่น 50 คน ไปท ำไร่ท่ีรัฐควนีส์แลนด์ 
- Sano Tsuneki เดินทำงมำส ำรวจท่ีฟิลิปปินส์ 

- พระบำทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่ัวทรง
เร่ิมตน้ปฏิรูปกำรปกครอง
ยกเ ลิกระบบจตุสดมภ์
จดัตั้งกระทรวงแบบใหม่ 
12 กระทรวง (วนัท่ี1 เมษำยน 
ค.ศ.1892 /พ.ศ.2435) 
- เจำ้พระยำสุรศกัด์ิมนตรี 
(เจิม แสง-ชูโต) ด ำรงต ำแหน่ง
เสนำบดีกระทรวงเกษตรำธิ
กำร (ค.ศ.1892– 1896 /พ.ศ. 
2435–2439) 

เมจิท่ี 26 
ค.ศ.1893 
พ.ศ.2436 

 
 

- เกิดกำรปฏิวติัในฮำวำย และอำณำจกัรล่มสลำยในเดือนกมุภำพนัธ์ 
- สมำคมอำณำนิคม (殖民協会) ตั้งข้ึนภำยใตก้ำรน ำของ Enomoto Takeaki อดีตรัฐมนตรี
กระทรวงต่ำงประเทศ และไดรั้บเลือกเป็นประธำนคนแรก (กมุภำพนัธ์) 
- กระทรวงต่ำงประเทศญ่ีปุ่นให ้Saito Miki กงสุลท่ีสิงคโปร์ส ำรวจชำยฝ่ัง คำบสุมทรมลำย ู
- แรงงำน 10 คนไปท ำงำนตดัไมท่ี้อินโดนีเซีย 
- บริษทั Kissa Emigration  Company ส่งแรงงำน 520 คน ไปท ำไร่ท่ีรัฐควนีส์แลนด ์
- ผูอ้พยพประมำณ 130 คน ท่ีเดินทำงไปฮำวำยภำยใตส้ญัญำระหวำ่งรัฐเดินทำงไปท ำงำนต่อท่ีกวัเตมำลำ 

 

เมจิท่ี 27 
ค.ศ.1894 
พ.ศ.2437 

 
สงครำม 
จีน – ญ่ีปุ่น 
เร่ิมข้ึน 

- ประกำศใช ้“ระเบียบกำรคุม้ครองผูอ้พยพ” (Emigrant Protection Regulation)  
- รัฐบำลอนุญำตใหเ้อกชนในนำมของบริษทัผูอ้พยพ (移民協会) ด ำเนินกำรส่งผูอ้พยพอยำ่งเตม็รูปแบบ 
- กระทรวงต่ำงประเทศญ่ีปุ่นให ้ Saito Miki  กงสุลประจ ำสิงคโปร์ส ำรวจประเทศสยำม (เดินทำงเขำ้

มำวนัท่ี 31 มีนำคม ค.ศ 1894 ) 

- กระทรวงต่ำงประเทศญ่ีปุ่นให ้Tsunejirou Nakagawa กงสุลประจ ำฮ่องกง ส ำรวจตอนเหนือเกำะบอร์เนียว 
- กำรอพยพไปฮำวำยเปล่ียนจำกสญัญำระหวำ่งรัฐ(官約移民) เป็นกำรอพยพส่วนตวั (私約移民) 
- บริษทัผูอ้พยพ  Kichizai  อพยพชำวญ่ีปุ่น 425 คน ไปยงัรัฐควนีส์แลนดเ์พื่อบุกเบิกท่ีดิน 

- Inagaki Manjiro ประธำน
สมำคมเอเชีย(ในเวลำต่อมำ
ด ำรงต ำแหน่งเอกอคัรรำช 
ทูตญ่ีปุ่นประจ ำประเทศ
สยำมคนแรก) เดินทำงมำ
ประเทศไทยพร้อมกบั Saito 
Miki กงสุลประจ ำสิงคโปร์ 
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ชำวญ่ีปุ่น
จ ำนวนมำก
เขำ้สู่เกำหลี

และ
แมนจูเรีย 

- บริษทัผูอ้พยพ  Kichizai  อพยพชำวญ่ีปุ่น 305 คนไปอยูท่ี่เกำะฟิจิในมหำสมุทรแปซิฟิกตอนใต ้ 
- บริษทัผูอ้พยพ Kichizai ส่งคนไปท่ี Guadeloupe  ซ่ึงตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัออกของทะเลแคริบเบียน 490 คน 
- Iwamoto Chitsuna  ชกัชวนชำวญ่ีปุ่น 32 คน อพยพมำท่ีประเทศสยำมตั้งบริษทั Siam Colony Company 

วนัท่ี 31 มีนำคม ค.ศ. 1894 /
พ.ศ. 2437 

เมจิท่ี 28 
ค.ศ.1895 
พ.ศ.2438 

 

- ผูอ้พยพชำวญ่ีปุ่นในฟิจิ เสียชีวติ  101 คน 
- Miyazaki Toten พำผูอ้พยพจ ำนวน 20 คน มำท่ีประเทศสยำม  
- ผูอ้พยพชำวญ่ีปุ่นบนเกำะ Guadeloupe 184 คน เดินทำงกลบัญ่ีปุ่น  
- ญ่ีปุ่นท ำสนธิสญัญำทำงไมตรี พำณิชย ์และกำรเดินเรือกบับรำซิล 

 

เมจิท่ี 29 
ค.ศ.1896 
พ.ศ.2439 

 
 

- รัฐบำลญ่ีปุ่นประกำศใช ้ “กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองผูอ้พยพ”  ใหอ้ ำนำจบริษทัด ำเนินธุรกิจเก่ียวกบัผูอ้พยพ  
รวมทั้งดูแลและปกป้องผลประโยชน์ของผูอ้พยพ  
- Ishihara Tetsunosuke น ำผูอ้พยพ 30 คน ไปท่ีเมือง Kubon  มลำย ู
- Ogawa Kiyo พำชำวประมง 10 คน ไปท ำประมงบริเวณน่ำนน ้ ำสิงคโปร์ 
- ตั้งกิจกำรไปรษณียท์ำงน ้ ำ และกำรเดินเรือท่ีออสเตรเลีย 
- รัฐบำลออสเตรเลีย  ก ำหนดใหใ้ชก้ฎหมำยควบคุมผูอ้พยพท่ีออกใน ค.ศ.1888 / พ.ศ. 2431 กบัทุก
เช้ือชำติสญัชำติในทุกรัฐ 
- กระทรวงต่ำงประเทศญ่ีปุ่นลงนำมในสนธิสญัญำกำรอพยพยำ้ยถ่ินกบัรัฐบำลรัฐควนีส์แลนด ์
- กำรอพยพยำ้ยถ่ินของคนญ่ีปุ่นอยูภ่ำยใตร้ะบบกำรควบคุมของกระทรวงต่ำงประเทศ 
- บริษทั Nippon Yusen เปิดเสน้ทำงกำรเดินเรือไปยงัซีแอตเทิล 

 
   
 

เมจิท่ี 30 
ค.ศ.1897 
พ.ศ.2440 

 

- Enomoto Takeaki ส่งแรงงำนผูอ้พยพชำวญ่ีปุ่นกลุ่มแรก  34 คน ไปยงัเมือง Chiapas เมก็ซิโกเพื่อ
จดัตั้งอำณำนิคมเกษตร (Agriculture Colony) มกัเรียกกนัวำ่ "อำณำนิคม Enomoto" 
- ญ่ีปุ่นตั้งสถำนกงสุลท่ีซิดนีย ์ 
- เกิดกำรประท้วงขับไล่ชำวญ่ีปุ่นในรัฐควีนส์แลนด์ กระทรวงต่ำงประเทศญ่ีปุ่นจึงออกกฎห้ำม
เดินทำงไป เกำะ Thursday รัฐควีนส์แลนด์ (ในเวลำนั้นมีชำวญ่ีปุ่นในออสเตรเลีย มำกกวำ่ 2,000 คน 
โดยเป็นแรงงำนเก็บหอยมุกท่ีเกำะ Thursday900 คน) 
- แรงงำนท่ีมำบุกเบิกท ำไร่ 900 คน ผูป้ระกอบกำรร้ำนคำ้, ร้ำนซกัรีดในซิดนียแ์ละเมลเบิร์น 200 คน (เดือน ส.ค.)  
- ญ่ีปุ่นมำกกวำ่ 1,000 คนไม่ไดรั้บอนุญำตใหข้ึ้นบกท่ีท่ำเรือโฮโนลูลู ฮำวำย 

- Inagaki ไดรั้บกำรแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งเอกอคัรรำชทูต
ญ่ีปุ่นประจ ำประเทศไทยคน
แรก  (ค.ศ. 1897  –  1907 / พ.ศ.
2440 – 2450)  
- ประเทศสยำมและญ่ีปุ่นลง
นำมใน“หนงัสือสัญญำทำง
พระรำชไมตรีกำรคำ้และ
กำรเดินเรือ”  ค.ศ. 1897 / 
พ.ศ.2440 

เมจิท่ี 31 
ค.ศ.1898 
พ.ศ.2441 

 
 

- รัฐบำลญ่ีปุ่นประทว้งต่อตำ้นกำรผนวกฮำวำยของสหรัฐอเมริกำ 
- รัฐบำลรัฐควนีส์แลนด ์ปรับแกก้ฎหมำย “กำรท ำประมงหอยมุกและปลิงทะเล” ใหม่ โดยอนุญำตให้
เรือประมงของชำวองักฤษเท่ำนั้น ทั้งคนท่ีท ำประมงอยูแ่ลว้ และชำวประมงใหม่ ขณะเดียวกนั ไม่
ออกใบอนุญำตใหเ้รือประมงใหม่ท่ีเป็นของชำวญ่ีปุ่นท ำประมงหอยมุกและปลิงทะเลได ้
- ประธำนำธิบดีเปรูออกค ำสัง่ใหแ้รงงำนสญัญำระหวำ่งรัฐเขำ้ประเทศ 

 

เมจิท่ี 32 
ค.ศ.1899 
พ.ศ.2442 

 
 

- ผูอ้พยพกลุ่มแรก 790 คน ออกเดินทำงไปยงัเปรู 
- วกิฤตกำรณ์โรคระบำดเกิดข้ึนท่ีไชน่ำทำวน์ โฮโนลูลู ฮำวำย 

- กระทรวงเกษตรและกำรคำ้
ญ่ีปุ่นไดต้ั้งแหล่งรวมสินคำ้
ในกรุ งเทพฯ เพื่ อขยำย
เส้นทำงกำรค้ำของสินค้ำ
ญ่ีปุ่น  
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เมจิท่ี 33 
ค.ศ.1900 
พ.ศ.2443 

 
 

- แรงงำนอพยพไปฮำวำยภำยใตส้ัญญำระหวำ่งรัฐเร่ิมเปล่ียนเป้ำหมำยอพยพไปยงัชำยฝ่ังตะวนัตกของ
สหรัฐอเมริกำ และจ ำนวนผูอ้พยพเพ่ิมข้ึนอยำ่งต่อเน่ืองทุกปี 
- ผูอ้พยพจำกโอกินำวำกลุ่มแรก 27 คน เดินทำงถึงท่ำเรือโฮโนลูลู ฮำวำย 
- ตวัเลขผูป้ลอมแปลงหนงัสือเดินทำงอพยพเขำ้ชำยฝ่ังตะวนัตกของสหรัฐอเมริกำเพ่ิมข้ึนอยำ่งรวดเร็ว 
- กำรประชุมพลเมืองจดัข้ึนท่ีซำนฟรำนซิสโก สหรัฐอเมริกำ และไดข้อ้สรุปใหข้บัไล่ชำวญ่ีปุ่น 
- ชำวญ่ีปุ่นท่ีอำศยัอยูใ่นซำนฟรำนซิสโกตั้งสภำประสำนงำนญ่ีปุ่น (Japanese Liaison Council) 
- รัฐบำลญ่ีปุ่นยติุกำรออกหนงัสือเดินทำงใหแ้รงงำนญ่ีปุ่นท่ีเดินทำงไปยงัสหรัฐอเมริกำและบริทิชโคลมัเบีย
ชัว่ครำวเพ่ือตอบสนองต่อกระแสตอ่ตำ้นกำรตั้งถ่ินฐำนชำวญ่ีปุ่นในชำยฝ่ังตะวนัตกของสหรัฐอเมริกำ 
- กระทรวงต่ำงประเทศญ่ีปุ่นท ำสนธิสญัญำควำมร่วมมือ เร่ืองกำรอพยพยำ้ยถ่ินกบัรัฐบำลรัฐควนีส์แลนด ์

- ตั้งบริษทัผูอ้พยพตะวนัออก (東洋移民会社)   มีผูอ้พยพคนไปอยูท่ี่  New Caledonia จ ำนวนมำก 

 
 

เมจิท่ี 34 
ค.ศ.1901 
พ.ศ.2444 

 

- รัฐบำลสหพนัธรัฐออสเตรเลียก ำหนดกฎหมำยกำรอพยพยำ้ยถ่ินของสหพนัธรัฐโดยอยูบ่นหลกักำร
ชำติพนัธ์ุชนผิวขำวแบบ Natal และพยำยำมปฏิเสธผูอ้พยพดว้ยกำรเลือกใชภ้ำษำยโุรปตะวนัออก 
ขอ้สอบท่ียำกต่อกำรตอบค ำถำม  
- สถำนกงสุลญ่ีปุ่นท่ีซิดนีย ์ปรับฐำนะใหมี้อ ำนำจมำกข้ึน  

 

เมจิท่ี 35 
ค.ศ.1902 
พ.ศ.2445 

- บงัคบัใช ้“กฎหมำยจ ำกดักำรอพยพยำ้ยถ่ิน” เพ่ือควบคุมกำรถำ้ยถ่ินฐำนของคนญ่ีปุ่น แตข่ณะเดียวกนัก็
ออกใบอนุญำตใหช้ำวตะวนัตกวำ่จำ้งชำวญ่ีปุ่นใหไ้ปท ำงำนในกิจกำรเก็บหอยมุกท่ีหมู่เกำะ Thursday 
- Kasada  Naokichi, Nakagawa Kikuzo เร่ิมกิจกำรท ำสวนยำงบนคำมสมุทรมลำย ู

 

เมจิท่ี 36 
ค.ศ.1903 
พ.ศ.2446 

 

- รัฐบำลญ่ีปุ่น อนุญำตใหมี้กำรอพยพยำ้ยถ่ินฐำนฟิลิปปินส์ไดอ้ยำ่งอิสระ โดยตั้งบริษทัผูอ้พยพ (移
民会社)   ข้ึนมำเพ่ือก ำกบัดูแลผูอ้พยพ  
- นำยพล Kenon  เป็นผูแ้ทนรัฐบำลฟิลิปปินส์เดินทำงมำท ำสญัญำตั้งบริษทัเดินเรือและอพยพแรงงำน
กบัรัฐบำลญ่ีปุ่นท่ีโกเบ 
- ผูอ้พยพกวำ่ 3,000 คน เดินทำงไปฟิลิปปินส์เพ่ือก่อสร้ำงทำงหลวง 
- ผูอ้พยพมำกกวำ่ 120 คนไปชิลีเพ่ือท ำงำนในเหมืองถ่ำนหิน 
- Iwata Yoshito และพวกเปิดรับสมคัรแรงงำนญ่ีปุ่นในมะนิลำ เพ่ือส่งไปท ำงำนท่ี รัฐ Benguet ในฟิลิปปินส์ 
แรงงำน 1,470 คน ออกเดินทำงไปฟิลิปปินส์ 

 

เมจิท่ี 37 
ค.ศ.1904 
พ.ศ.2447 

 
สงครำม

รัสเซียญ่ีปุ่น
เขำ้ยดึครอง
เกำหลีและ
แมนจูเรีย
ชำวญ่ีปุ่น

หลำยพนัคน
เขำ้สู่เกำหลี

และ
แมนจูเรีย 

- ชำวญ่ีปุ่นประมำณ 150 คน ท่ีอยูใ่นมะนิลำเดินทำงไปตั้งถ่ินฐำนท่ี Davao บนเกำะมินดำเนำซ่ึงภำยหลงั
กลำยเป็นชุมชนชำวญ่ีปุ่นท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกำะน้ี 
- ชำวญ่ีปุ่น 1,626 คน อพยพไปฟิลิปปินส์  
- Ota  Kyosaburo น ำชำวญ่ีปุ่น 180 คน ไปท่ี Davao 
- ออกกฎควบคุมกำรอพยพไปท่ีเกำะ Thursday เป็นกำรเฉพำะ 
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เมจิท่ี 38 
ค.ศ.1905 
พ.ศ.2448 

- หนงัสือพิมพ ์ The  San  Francisco Chronicle  สนบัสนุนกำรขบัไล่ชำวญ่ีปุ่น 
- สนันิบำตกำรขบัไล่ชำวเอเชีย (Asiatic Exclusion League) ถูกตั้งข้ึนท่ีซำนฟรำนซิสโก 
- เปิดกิจกำรบริษทัอพยพ Oriental อพยพคนข้ึนไปอยูบ่นเกำะท่ีเป็นอำณำนิคมขององักฤษ 

 

เมจิท่ี 39 
ค.ศ.1906 
พ.ศ.2449 

 

- แผน่ดินไหวคร้ังใหญ่เกิดข้ึนท่ีซำนฟรำนซิสโกส่งผลใหเ้มืองเสียหำย คร้ังใหญ่ มีรำยงำนผูเ้สียหำย
ชำวญ่ีปุ่นท่ีอำศยัอยูใ่นเมืองประมำณ 10,000 คน 
- กำรเจรจำระหวำ่งรัฐบำลสหรัฐฯ และญ่ีปุ่นเกิดข้ึนเพ่ือยติุวกิฤตกำรณ์กำรแบ่งเช้ือชำติ และปัญหำ
กำรอพยพของชำวญ่ีปุ่นจำกฮำวำย 
- Takahashi Ichiro เดินทำงไปอินโดไซน่ำ ( เวยีดนำมในปัจจุบนั) ซ่ึงเป็นอำณำนิคมของฝร่ังเศส 

 

เมจิท่ี 40 
ค.ศ.1907 
พ.ศ.2450 

 

- ขอ้ตกลงสุภำพบุรุษ (The Gentlemen's Agreement)  ระหวำ่งประเทศญ่ีปุ่นกบัสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 1907-
1908 / พ.ศ. 2450 - 2451  และขอ้ตกลงกบัแคนำดำ ศ.ศ. 1908 / พ.ศ.2451    มีผลใหผู้อ้พยพไปยงั 2 
ประเทศลดนอ้ยลง  แรงงำนชำวญ่ีปุ่นจ ำนวนมำกมุ่งหนำ้ไปยงัเมก็ซิโก  รวมทั้งเปล่ียนจุดมุ่งหมำยไป
ท่ีอเมริกำใต ้เอเชียตะวนัออก และเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
- จำกขอ้ตกลงสุภำพบุรุษ ประธำนำธิบดี Theodore Roosevelt ออกหำ้มไม่ใหแ้รงงำนญ่ีปุ่นอพยพจำก
ฮำวำยมำยงัแผน่ดินสหรัฐอเมริกำ 
- กลุ่มผูป้ระทว้งโจมตีร้ำนอำหำรญ่ีปุ่นในซำนฟรำนซิสโก 
- จลำจลต่อตำ้นชำวจีนและญ่ีปุ่น  ท่ีแวนคูเวอร์  บริทิชโคลมัเบีย 
- Ryo Mizuno ผูอ้  ำนวยกำรบริษทั Empire Emigration และรัฐบำลเซำเปำโล ไดข้อ้สรุปตกลงรับผูอ้พยพ
จำกญ่ีปุ่น 
- Ota Kyosaburo ตั้งบริษทั  Ota Industrial Company ท่ี Davao 

 

เมจิท่ี 41 
ค.ศ.1908 
พ.ศ.2451 

 

- ชำวญ่ีปุ่นท่ีอำศยัอยูท่ี่ซำนฟรำนซิสโก ตั้งสมำคมญ่ีปุ่น (Japanese Association) ญ่ีปุ่นและรัฐบำล
แคนำดำไดข้อ้สรุปจ ำกดัจ ำนวนผูอ้พยพญ่ีปุ่นในแคนำดำ 
- ผูอ้พยพไปประเทศบรำซิลกลุ่มแรกออกเดินทำง  (เรือ S.S. Kasato Maru ออกเดินทำงจำกท่ำเรือ
โกเบโดยมีผูอ้พยพญ่ีปุ่นจ ำนวน 781 คน) 
- สิงคโปร์ออกหนงัสือพิมพ ์ “Nanyo Shimpo” （南洋新聞） 
- Takasuga Osamu  ปัญญำชนและนกักำรเมืองซ่ึงอพยพไปอยูท่ี่ออสเตรเลียมีบทบำทส ำคญัในกำรใช้
ระบบชลประทำนเพื่อปลูกขำ้ว ไดส้ร้ำงท ำนบน ้ ำบริเวณแม่น ้ ำ Murray  เพื่อท ำกำรเกษตร 

- 
 

เมจิท่ี 42 
ค.ศ.1909 
พ.ศ.2452 

- ชำวญ่ีปุ่น160 คน ท่ีอพยพไปบรำซิลอพยพอีกคร้ังไปอำร์เจนตินำ  
- ตั้งสถำนกงสุลท่ีปัตตำเวยี  (ปัจจุบนั คือ จำกำร์ตำ) 
- แรงงำนญ่ีปุ่นประทว้งหยดุงำนท่ีไร่ออ้ย เมือง Oahu ฮำวำย 

 

เมจิท่ี 44 
ค.ศ.1911 
พ.ศ.2454 

- มีสวนยำงท่ีชำวญ่ีปุ่นเป็นเจำ้ของ  79 แห่ง บนคำบสมุทรมลำย ู
- ชำวญ่ีปุ่นท่ีอำศยัอยูท่ี่ New Caledonia มีจ ำนวนมำกกวำ่ 1,934 คน 

 

 

รวบรวมและเรียบเรียงจำก  :  
Japan International Cooperation Agency (JICA). (2015). Japanese Overseas Migration Museum. Yokohama: Japan International 

Cooperation Agency. 
(Konno,T. & Fujisaki, Y.). 今野敏彦、藤崎康夫. (Eds.). (1984).「移民史 I 南米」 History of Immigrants I, South America. 東京: 新泉社.  
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史」Walk Along with Thai ,100 Years History of Japanese Association in Thailand. バンコク: 泰国日本人会 

.Bangkok: Japanese Association in Thailand. Retrieved from http://www. jat.or.th/wp-content/uploads/2014/06/100 
years’ history of JAT.pdf. 
 

********************** 

 
 



การเปลีย่นแปลงจ านวนประชากรสมัยเมจิ  

(เมจิท่ี 5 – 43 / ค.ศ.1872 – 1910 / พ.ศ. 2415 – 2453) 

การเปล่ียนแปลงของประชากร  
หน่วย 1,000 คน 

เวลา  

ประชากร

ทั้งหมด 

จ านวนประชากรที่เพิม่ขึน้ 
อตัราการเพิม่

ของประชากร 

(ต่อ1,000 คน) 

 

ความหนาแน่น

ของประชากร 

(ต่อตารางเมตร) 

คู่สมรส 

(1000ราย ) 
จ านวน

เพิม่ขึน้ 

เพิม่ขึน้โดยธรรมชาติ 

เมจิ ค.ศ. พ.ศ. 
การ

เกดิ 

การ

ตาย 

จ านวนที่

เพิม่ขึน้ 

เมจิท่ี 5 1872 2415 34806 (e) 179 569 405 164 (e) 5.1 91.2 ・・・ 
เมจิท่ี 6 1873 2416 34985 169 809 661 149 4.8 91.6 ・・・ 
เมจิท่ี 7 1874 2417 35154 162 836 697 139 4.6 92.1 ・・・ 
เมจิท่ี 8 1875 2418 35316 239 869 655 215 6.8 92.5 ・・・ 
เมจิท่ี 9 1876 2419 35555 315 903 613 290 8.9 93.1 ・・・ 

เมจิท่ี 10 1877 2420 35870 296 891 620 270 8.3 93.9 ・・・ 
เมจิท่ี 11 1878 2421 36166 298 875 603 272 8.2 94.7 ・・・ 
เมจิท่ี 12 1879 2422 36464 185 877 721 156 5.1 95.5 ・・・ 
เมจิท่ี 13 1880 2423 36649 316 884 603 281 8.6 96.0 ・・・ 
เมจิท่ี 14 1881 2424 36965 294 941 686 255 8.0 96.8 ・・・ 
เมจิท่ี 15 1882 2425 37259 310 923 668 254 8.3 97.6 ・・・ 
เมจิท่ี 16 1883 2426 37569 393 1005 676 329 10.5 98.4 337 

เมจิท่ี 17 1884 2427 37962 351 975 705 270 9.2 99.4 288 

เมจิท่ี 18 1885 2428 38313 228 1025 887 138 6.0 100.3 259 
เมจิท่ี 19 1886 2429 38541 162 1051 938 115 4.2 100.9 315 

เมจิท่ี 20 1887 2430 38703 326 1058 753 305 8.4 101.2 334 

เมจิท่ี 21 1888 2431 39029 444 1173 753 420 11.4 102.2 330 

เมจิท่ี 22 1889 2432 39473 429 1210 809 401 10.9 103.4 340 

เมจิท่ี 23 1890 2433 39902 349 1145 824 322 8.7 104.5 325 

เมจิท่ี 24 1891 2434 40251 257 1087 853 234 6.4 105.4 326 

เมจิท่ี 25 1892 2435 40508 352 1207 887 320 8.7 106.1 349 

เมจิท่ี 26 1893 2436 40860 282 1178 938 241 6.9 107.0 359 

เมจิท่ี 27 1894 2437 41142 415 1209 841 368 10.1 107.8 362 

เมจิท่ี 28 1895 2438 41557 435 1246 852 394 10.5 108.8 366 

เมจิท่ี 29 1896 2439 41992 408 1282 913 369 9.7 110.0 502 

เมจิท่ี 30 1897 2440 42400 486 1334 877 457 11.5 111.1 365 

เมจิท่ี 31 1898 2441 42886 518 1970 895 475 12.1 112.3 471 

เมจิท่ี 32 1899 2442 43404 443 1387 932 455 10.2 113.7 297 
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เมจิท่ี 33 1900 2443 43847 512 1421 911 510 11.7 114.8 347 

เมจิท่ี 34 1901 2444 44359 605 1502 926 576 13.6 116.2 378 

เมจิท่ี 35 1902 2445 44964 582 1511 959 552 12.9 117.8 394 

เมจิท่ี 36 1903 2446 45546 589 1490 931 559 12.9 119.3 371 
เมจิท่ี 37 1904 2447 46135 485 1440 955 485 10.5 120.8 399 

เมจิท่ี 38 1905 2448 46620 418 1453 1005 448 9.0 122.1 351 

เมจิท่ี 39 1906 2449 47038 378 1394 955 439 8.0 123.2 353 

เมจิท่ี 40 1907 2450 47416 549 1614 1017 598 11.6 124.2 433 

เมจิท่ี 41 1908 2451 47965 589 1663 1029 633 12.3 125.6 461 

เมจิท่ี 42 1909 2452 48554 630 1694 1091 603 13.0 127.2 438 

เมจิท่ี 43 1910 2453 49184 668 1713 1064 649 13.6 128.8 441 
 

ท่ีมา  : ดดัแปลงจาก  www.nikkei.co.jp/needs/senzen/contents/pdf/001_1_1_pdf  (人口の推移) 
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