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บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้ต้องการศึกษาความเป็นมา แนวคิด และวิธีการอพยพแรงงานญี่ปุ่นออกไปยังต่างประเทศและความ

สัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น-ไทยท่ีเก่ียวกับการอพยพ ผลจากการศึกษาพบว่าการปฏิรูปประเทศสมัยเมจิไม่ได้มีเฉพาะ

ภาพแห่งความส�าเร็จ แต่การเปลี่ยนแปลงประเทศเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นั้นได้ส่งผลต่อสังคมและเศรษฐกิจในช่วงแรก  

โดยเฉพาะปัญหาการเพิม่ข้ึนของประชากรและปัญหาความยากจน ดังน้ันเพือ่แก้ปัญหาและเพือ่การขยายอ�านาจตาม 

แนวคิดของญี่ปุ่น รัฐบาลจึงสนับสนุนให้ส่งออกแรงงานไปยังภูมิภาคต่าง ๆ  ทั้งในรูปแบบที่รัฐบาลจัดส่งไปโดยตรง

และให้บรษิทัเอกชนเป็นผูด้�าเนนิการ และในช่วงเวลาดงักล่าวญีปุ่น่-ไทยเพิง่เริม่เปิดความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการ   

ไทยจงึเป็นพืน้ทีห่นึง่ทีญ่ีปุ่น่ให้ความส�าคญัและสนใจทีจ่ะส่งแรงงานอพยพมา  มกีารส่งผูอ้พยพชาวญีปุ่่นมาไทย  2 คร้ัง 

และกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าทีม่าส�ารวจพืน้ทีข่องไทย เพือ่พจิารณาความเหมาะสมท่ีจะจดัส่งผู้อพยพมา 

ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว จึงเป็นเรื่องของการพึ่งพากันภายใต้ผลประโยชน์แห่งชาติท่ี
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Abstract

This research studies the background, the concept, and the process of Japanese migration for 

jobs sponsored by Japanese government and private migration companies as well as and the 

Japan-Thailand relations in the aspect of migration. The results of the study show that the Meiji 

reformation presented not only the success in its modernization, but also exerted impacts on its 

society and economy at the beginning of the Meiji period, especially the problems concerning 

the increase of the population and poverty. In order to solve these problems and expand its 

power, the government supported Japanese migrants to work in other regions. Moreover, when 

Japan-Thailand formal relationships were newly established, Thailand was consequently one of 

the significant and captivating regions for migration. There were two times of sending Japanese 

migrants to Thailand to grow rice, and some Japanese officials were sent to Thailand to explore 

the practicability of the labor migration. During that time the relationships between Japan and 

Thailand were becoming interdependent on each other for economies and foreign affairs.
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1.   บทนำ� 
ปัจจบุนัมชีาวญีปุ่น่จ�านวนมากอาศยัอยูใ่นประเทศไทย 

จากการส�ารวจของกระทรวงการต่างประเทศญ่ีปุ่น 

ปรากฏว่าใน ค.ศ. 2017 มีชาวญี่ปุ ่นพักอาศัยอยู่ใน 

ประเทศไทยมากเป็นอนัดบั 4 รองจากสหรฐัอเมรกิา จีน 

และออสเตรเลีย (Nippon.com, 2018) ซึ่งชาวญี่ปุ่น

ส่วนใหญ่เหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาชีพและฐานะที่

มั่นคง แต่ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีต เม่ือญี่ปุ ่นเปิด

ประเทศก้าวเข้าสู่สมัยใหม่ในยุคเมจินั้น ขณะที่ญี่ปุ่น

ก�าลังเดินอยู่บนเส้นทางการพัฒนาประเทศให้ทันสมัย 

ในอีกเส้นทางหนึ่งญ่ีปุ ่นก็ต้องเผชิญกับปัญหาการ

เปลีย่นแปลงทางสงัคม เช่น การขาดแคลนอาหาร การเพิม่ขึน้ 

ของประชากรและแรงงานส่วนเกิน ซ่ึงเป็นปัจจัยหน่ึง 

ที่ท�าเกิดปรากฏการณ์ที่ไม่น่าเชื่อว่าประเทศที่มั่งคั่ง 

อย่างเช่นญีปุ่น่ในปัจจบุนัจะมปีระชาชนยากจนจ�านวนมาก 

ต้องอพยพหนคีวามอดอยากขาดแคลนไปยงัดนิแดนต่าง  ๆ  

เพื่อชีวิตที่ดีและสุขสบายกว่าแผ่นดินของตนเอง และ

ในขณะที่ญี่ปุ่นต้องตกอยู่ในสภาวะท่ียากล�าบาก ไทย

หรือสยามในขณะนั้นเข้าไปเก่ียวข้องด้วยโดยได้ลงนาม

ในสัญญาพันธไมตรีอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกใน 

ค.ศ.1887 / พ.ศ.2430 และเป็นดนิแดนหนึง่ทีเ่ป็นจดุหมาย 

ส�าหรับความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ของชาวญีปุ่น่ เรือ่งราวของชาว 

ญี่ปุ ่นที่ต ้องดิ้นรนต่อสู ้ เพื่อการด�ารงชีวิตก่อนท่ีจะ

ประสบความส�าเร็จ รวมทัง้นโยบายทีต้่องการใช้ไทยเป็น 

พื้นที่เศรษฐกิจในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์อย่างเป็น

ทางการเมือ่ 100 กว่าปีทีผ่่านมา ยงัไม่มีการศกึษามากนกั 

ทั้งวงวิชาการต่างประเทศและในงานวิชาการของไทย  

งานวจิยัชิน้นีจ้งึต้องการขยายพรมแดนแห่งความรู ้

ด้านประวัติศาสตร์ญี่ปุ ่นในอีกมุมหนึ่งที่ไม่ใช่มิติของ

ความส�าเร็จในการพัฒนาประเทศสมัยเมจิ แต่เป็น

เรื่องการอพยพแรงงานที่เป็นผลจากปัญหาและความ

ยากล�าบากของการพัฒนาประเทศในสมัยดังกล่าว 

รวมทั้งสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างญ่ีปุ่นกับไทย

ในมิติที่ไทยเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องเกี่ยวกับการอพยพ 

นั้นด้วย 

2.   ง�นวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เร่ืองราวการอพยพชาวญ่ีปุ ่นในสมัยเมจิได้รับ

ความสนใจจากนักวิชาการตะวันตกและญี่ปุ่น รวมทั้ง 

ไทยด้วย แต่น่าสงัเกตว่าการศกึษาส่วนใหญ่จะมุง่ไปทีก่าร 

ส่งแรงงานผู้อพยพไปยังภูมิภาครอบมหาสมุทรแปซิฟิก 

เช่น ฮาวาย  สหรฐัอเมรกิา และละตนิอเมรกิา  โดยเฉพาะ 

ในสหรัฐอเมริกามีนักวิชาการอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ ่น 

ที่เกิดในอเมริกาได้น�าเสนอผลงานเกี่ยวกับบรรพบุรุษ

ซ่ึงเป็นผู้อพยพชาวญี่ปุ ่นในสหรัฐอเมริกายุคเริ่มแรก 

เช่น งานของ Yuji Ichioka เร่ือง The Issei : the world 

of the first generation Japanese immigrants, 

1885-1924  ศึกษาประสบการณ์ของผู้อพยพชาวญี่ปุ่น

รุ่นแรกในสหรัฐอเมริกาในเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งด้าน

ความคิด การกระท�า และบทบาทของสมาคมชาวญี่ปุ่น 

ที่มีต่อชุมชนชาวญี่ปุ่น (Ichioka, 1988) ในขณะที่ Gary 

Y. Okihiro ศึกษาเรื่องราวการต่อต้านผู้อพยพชาวญี่ปุ่น 

ในงานเรื่อง Cane Fires: The Anti-Japanese 

Movement in Hawaii, 1865-1945 ว่า กระแสต่อต้าน 

ชาวญ่ีปุน่ในฮาวายเกดิขึน้อย่างเป็นระบบ นบัต้ังแต่ ค.ศ.1865 

ที่ชาวญี่ปุ ่นเริ่มไปท�างานเป็นแรงงานในฮาวายจนถึง

สงครามโลกครัง้ที ่2 (Gary, 1991) และงานของ Evelyn 

Nakano Glenn เรือ่ง Issei, Nisei, War Bride : Three 

Generations of Japanese American Women in 

Domestic Service ที่ศึกษามุมมองทางสังคมและทาง

ประวัติศาสตร์กับผู้หญิงชาวญี่ปุ่น 3 รุ่น ได้แก่ 1) Issei 

ผูห้ญงิรุน่แรกทีเ่ดนิทางเข้ามาก่อน ค.ศ. 1924/พ.ศ.2467 

2) Nisei ผู้หญิงรุ่นที่ 2 ซึ่งเกิดที่อเมริกา 3) War Bride 

เจ้าสาวระหว่างสงครามผู้ทีอ่พยพเข้ามาหลังสงครามโลก 

ครั้งที่ 2 (Glenn, 1986)  

อีกแนวทางหน่ึงในการศึกษาของนักวิชาการใน

สหรัฐอเมรกิาคอื ศกึษาปัจจยัแห่งการอพยพซึง่ส่วนใหญ่

มกัจะให้ความส�าคญักับแรงจงูใจทางด้านเศรษฐกจิเป็นหลกั 

เช่น ในงานของ Hosok O. ใน Cultural Analysis of 

the Early Japanese Immigration to the United 

States During Meiji to Taisho Era 1868-1926 
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(O, 2010) และงานของ Yosaburo Yoshida เร่ือง 

“Sources and Causes of Japanese Emigration” 

(Yoshida, 1909) 

ส�าหรับความสนใจของนักวิชาการญ่ีปุ่นมีผลงาน 

ทัง้ทีเ่ป็นภาษาญีปุ่น่และภาษาองักฤษ เริม่ด้วยงานค้นคว้า 

เกีย่วกบัประสบการณ์ผูอ้พยพไปฮาวาย เช่น งานของ Doi 

Yadaro (土井 弥太郎)  เรื่อง 山口県大島郡ハワイ移民史 

กล่าวถึงสาเหตุที่ผู้อพยพในช่วงแรกที่เดินทางไปฮาวาย 

รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงการเดินทาง การท�างานและชีวิต

ความเป็นอยูใ่นไร่อ้อยของผูอ้พยพในฮาวาย  (土井, 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～ (丹野, 2015) ศกึษา “แนวคดิและ 

ทฤษฎีมุ่งสู่ทางใต้” และนโยบายการอพยพย้ายถิ่นฐาน

ที่มีผลต่อการเดินทางออกไปยังต่างประเทศในสมัย

เมจิ โดยเน้นศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และหมู่เกาะทางใต้รวมทั้งฮาวาย 

นอกจากนี้ยังมีหนังสือชุด 移民史 ของ Konno 

Toshihiko (今野敏彦) และ Fujisaki Yasuo (藤崎康

夫) รวบรวมเรื่องราวการอพยพชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไป

ยังภูมิภาคต่าง ๆ  3 เล่ม เล่มที่ 1 การอพยพไปยังทวีป

อเมริกาใต้โดยเฉพาะบราซิล (今野&藤崎, 1984) เล่มท่ี 2 

การอพยพไปยงัเอเชยีและภมูภิาคโอเซยีเนีย (今野&藤崎, 

1985) เล่มที่ 3 การอพยพไปอเมริกาและแคนาดา 

(今野&藤崎, 1986) ซ่ึงในเล่มที ่ 2 นัน้มีเนือ้หาเกี่ยวกับ

การอพยพมาไทยผ่านการด�าเนินงานของ Iwamoto 

Chitsuna (岩本千綱) ผูม้บีทบาทส�าคญัในการตัง้บริษทั 

รวบรวมและพาผู ้อพยพมายังเมืองไทยเป็นครั้งแรก 

(今野 & 藤崎, 1985, 199-209) นอกจากนี้ Fujisaki 

Yasuo ยงัมผีลงานชือ่日本人移民 写真・絵画集成１  

ハワイ・北米大陸 รวบรวมภาพ แสดงให้เห็นถึงความ

เสียสละและความทุกข์ยากท่ีผู ้อพยพต้องเผชิญใน

ฮาวายและสหรัฐอเมริกา (藤崎, 1997)

นอกจากการศึกษาประวัติศาสตร์การอพยพไป

ยงัภมูภิาคต่าง  ๆ  แล้ว ยงัมกีารศกึษานโยบายของรฐับาล 

กบัการอพยพแรงงานไปต่างประเทศ เช่น งานของ Hirai 

Shogo (平井松午) จากเรื่อง 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～(平井, 2002) ชี้ให้เห็นว่าการ 

อพยพไปต่างประเทศเป็นวิธีหน่ึงของการลดจ�านวนคน

ยากจนภายในประเทศด้วย ขณะที่งานของ 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～ (柳沼, 1999) แสดง 

ให้เหน็ความเชือ่มโยงระหว่างนโยบายของรฐับาลญีปุ่น่กบั 

การก่อร่างสร้างจักรวรรดินิยมญี่ปุ่นในเม็กซิโก เป็นต้น

ในงานค้นคว้าเรื่องการอพยพสมัยเมจิในญี่ปุ่นนั้น 

ม ี2 เรือ่งทีน่่าสนใจซึง่น�าเสนอการอพยพแรงงานมายงัไทย 

ได้แก่ 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～」 

(吉川, 1978) กล่าวถึง ประวัติความเป็นมาและแนวคิด

ของ Iwamoto Chitsuna และ Ishibashi Usaburo 

(石橋禹三郎) ที่จะส่งผู้อพยพชาวญี่ปุ่นมายังไทย และ

กล่าวถึงบทบาทของ Inagaki Manjiro (稲垣万次郎) 

อคัรราชทตูญีปุ่่นคนแรกประจ�าประเทศไทย (ค.ศ. 1896- 

1905/พ.ศ.2439-2448) ส่วนงานค้นคว้าอีกชิ้นหนึ่งคือ 

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) 

ของ Murashima Eiji (村嶋 英治) (村嶋, 2016) ถือ

เป็นงานค้นคว้าที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการอพยพ

แรงงานมาสยามที่มีความสมบูรณ์ที่สุด โดยเน้นบทบาท

ของ Iwamoto Chitsuna 

ในส่วนของไทยแม้จะมกีารศกึษาเกีย่วกับสมยัเมจ ิ

แต่ส่วนมากจะเป็นการศึกษาการพัฒนาประเทศใน

บริบทของความเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม หรือความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น เช่น งานของ

วุฒิชัย มูลศิลป์ วิเคราะห์เปรียบเทียบไทย-จีน-ญี่ปุ่น ใน

ยุคจักรวรรดินิยมใหม่ (วุฒิชัย มูลศิลป์, 2551), และ

วิทยานิพนธ์ของสุรางค์ศรี ตันเสียงสม “ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่รัชสมัย
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงรัชสมัย 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่หัว” (สุรางค์ศรี 

ตนัเสียงสม, 2520) และการศกึษาความเปล่ียนแปลงทาง 

สงัคมและผูค้นผ่านวรรณกรรม เช่น บทความของปิยะนชุ 

วริเิยนะวัตร์ เร่ือง “ภาพผูห้ญิงญ่ีปุน่ทีส่ะท้อนในงานเขยีน 

สมยัเมจ”ิ (ปิยะนชุ วิริเยนะวตัร์, 2549) และบทความของ 

นนัท์ชญา มหาขนัธ์ เร่ือง “การศึกษาของญ่ีปุน่ในยคุการ 

ปฏิรูปการศึกษาสมัยเมจิ ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ 

วรรณกรรมเดก็เร่ือง ‘องุน่หนึง่พวง’ และ ‘เซเบกบัน�า้เต้า’” 

(นันท์ชญา มหาขันธ์, 2018) เป็นต้น

สาระจากงานค้นคว้าทีผ่่านมาพบว่า เรือ่งราวการ 

อพยพในสมัยเมจเิป็นประเดน็หนึง่ทีไ่ด้รบัความสนใจจาก 

นักวชิาการ แต่พ้ืนทีใ่นการศกึษาส่วนใหญ่จะมุ่งไปทีก่ารส่ง 

แรงงานผู้อพยพไปยงัภมูภิาคโดยรอบมหาสมทุรแปซฟิิก 

เช่น ฮาวาย สหรัฐอเมรกิา เป็นต้น ในขณะทีเ่รือ่งราวการ

ส่งแรงงานมายงัประเทศไทยมปีรากฏบ้าง เช่น งานค้นคว้า 

ของนักวิชาการญ่ีปุ่น 2 ท่าน ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน 

ประวัติศาสตร์ไทย และมีการกล่าวถึงโดยสังเขปใน

หนังสือ移民史ส่วนงานค้นคว้าโดยนักวิชาการไทยนั้น

ยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจังและเป็นระบบ 

ดงันัน้การ “ย้อนพนิจิ” ด้วยการศกึษาประวตัศิาสตร์ 

การอพยพชาวญีปุ่่นสูไ่ทยสมัยเมจซ่ึิงยงัไม่มกีารศกึษาอย่าง 

จรงิจงัในงานวชิาการของไทย จะช่วยเพิม่องค์ความรูป้ระวตัิ 

ศาสตร์สมัยเมจิในแง่มุมและมิติท่ีหลากหลายมากข้ีน 

รวมทั้งยังสะท้อนย้อนให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทยกับญี่ปุ่นที่จุดเริ่มต้นให้มีมิติที่กว้างและชัดเจนด้วย

3.    วัตถุประสงค์ก�รวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญคือ ศึกษา

ความเป็นมา แนวคิด และวิธีการอพยพแรงงานญี่ปุ่น

ออกไปยงัต่างประเทศ และการอพยพแรงงานญีปุ่น่มายัง 

ไทย ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทั้ง 2 ประเทศเริ่มสถาปนาความ

สัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างกันด้วย  

4.    วิธีวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

research) โดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารของ

ฝ่ายญี่ปุ่นและไทย เพื่อน�าข้อมูลที่รวบรวมได้มาศึกษา 

และประมวลหาความรู ้ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมา

ของการอพยพแรงงานญ่ีปุ่นและความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-

ไทยในประเด็นเกี่ยวกับการอพยพ 

คำ�อธิบ�ย “การอพยพหรือผู้อพยพ” ที่ต้องการ

น�าเสนอในรายงานฉบบัน้ีหมายถงึการอพยพหรอืผู้อพยพ

จากถิน่ฐานเดมิเพือ่ขายแรงงาน เป็นการอพยพออกไปเพือ่

ท�างานหารายได้ โดยผ่านกระบวนการส่งออกแรงงานของ

รัฐหรือของเอกชน มักจะเรียกว่า “แรงงานอพยพ” 

นอกจากนี ้ ส�าหรบัชือ่เฉพาะในบทความทีเ่ป็นชือ่ซึง่คนไทย 

คุ้นเคยจะใช้ภาษาไทยตามแบบนิยม ส่วนชื่อที่คนไทย

ไม่คุ ้นเคยจะทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ และส�าหรับ 

ช่ือญี่ปุ่น จะวงเล็บภาษาญี่ปุ่นเม่ือปรากฏเป็นครั้งแรก 

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความสะดวกที่จะสืบค้นข้อมูล

ต่อไป

 

5.    ผลก�รวิจัย
การอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของผู้คนจากประเทศ

หนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดข้ึน

ได้เสมอ เนื่องจากมนุษย์ย่อมแสวงหาที่อยู่อาศัยที่มี

ความสะดวกสบายและเหมาะสมกับตนเอง ส�าหรับ

การอพยพของญี่ปุ่นมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่สมัยเอโดะ

ก่อนท่ีรฐับาล Bakufu (幕府) จะประกาศปิดประเทศใน 

ค.ศ. 1639 / พ.ศ. 2182 โดยเป็นการอพยพจากถิน่ฐานเดมิ 

เพื่อค้นหาชีวิตที่ดีกว่า และเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งอาจจะ

อพยพไปตามล�าพังหรอืไปเป็นกลุม่ ดงัท่ีมร่ีองรอย “เมอืง

ญีปุ่น่” ซึง่เป็นทีพ่กัพิงหรอืแหล่งค้าขายของญีปุ่น่ในอดีต

ตามภมูภิาคเอเชียตะวันออกเฉยีงใต้หลงเหลืออยู ่ และเริม่ 

เปลี่ยนเป็นการอพยพออกไปเพื่อขายแรงงานท�างานหา

รายได้ โดยผ่านกระบวนการส่งออกแรงงานของรัฐ

หรือของเอกชนในสมัยเมจิ
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1. เมจิยุคสมัยแห่งก�รอพยพ  

การอพยพชาวญ่ีปุ่นออกไปยังต่างประเทศเพ่ือ

ท�างานหารายได้ มีความชดัเจนและมจี�านวนมาก เริม่ขึน้ 

ในสมัยเมจิด้วยปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งคือ ญี่ปุ่นได้น�า

หลักการ “สร้างชาติร�่ารวย สร้างกองทัพแข็งแกร่ง” 

(Fukokukyouhei-富国強兵) และ “สร้างประเทศชัน้น�า” 

(Ittoukoku一等国) มาใช้เป็นนโยบายแห่งชาต ิและเพือ่ 

ปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแนวทางของประเทศ

ตะวันตกที่พัฒนาแล้ว รัฐบาลเมจิได้ด�าเนินการปฏิรูป

เปลี่ยนแปลงประเทศหลายด้าน ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ 

การเมอืงการปกครอง การศกึษา ฯลฯ แต่เน่ืองจากญีปุ่น่ 

ไม่ได้เป็นประเทศที่ร�่ารวยทัดเทียมกับตะวันตก ความ

จ�าเป็นที่ต้องใช้ทรัพยากรและทุนจ�านวนมากในการ

พัฒนาประเทศส่งผลให้ญี่ปุ่นในขณะนั้นอยู่ในภาวะท่ี

ระส�า่ระสาย ไม่เพยีงแต่จะเกิดปัญหาเศรษฐกิจและปัญหา 

การว่างงานเท่านัน้ ยงัท�าให้เกดิความเหลือ่มล�า้ทางรายได้ 

ระหว่างเมอืงกบัชนบทอย่างรนุแรง (Kornicki, 1998, 43)

ปัจจัยเบื้องต้นดังกล่าวส่งผลให้ชาวชนบทพร้อม

ทีจ่ะอพยพไปยงัทีต่่าง  ๆ  ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ 

มีชาวญี่ปุ ่นจ�านวนมากอพยพไปยังฮาวาย อเมริกา

ออสเตรเลยี และแมนจูเรยี ด้วยความหวงัว่าจะยกระดับ 

คณุภาพชวิีตให้ดขีึน้ โดยเริม่ต้นจากการเป็นแรงงานอพยพ 

ชัว่คราว (出稼ぎ人) หลงัจากนัน้จงึอพยพออกไปตัง้ถ่ินฐาน 

และเป็นพลเมืองถาวรในท่ีสุด ซ่ึงการอพยพชาวญ่ีปุ่นท่ี

เกิดขึ้นตลอดสมัยเมจิแบ่งออกเป็น 3 ช่วงส�าคัญ คือ

ช่วงแรก การอพยพรุ่นบุกเบิก (ค.ศ. 1868-1885/ 

พ.ศ.2411-2428)

ช่วงที่ 2 การอพยพภายใต ้สัญญาระหว ่ างรั ฐ 

(ค.ศ.1885-1894 / พ.ศ.2428-2437)

ช่วงที่ 3 การอพยพภายใต ้การด�าเนินการของ 

บ ริษั ท ส ่ ง ออกผู ้ อพยพ เต็ ม รู ป แบบ  

(ค.ศ.1894-1912 / พ.ศ.2437-2455)

ช่วงแรก การอพยพรุน่บกุเบกิ (ค.ศ.1868-1885/ 

พ.ศ.2411-2428)

การอพยพที่ มีผู ้ด�าเนินการส่งคนออกไปเพื่อ

ท�างานแลกค่าตอบแทนในช่วงแรกนีเ้ป็นเรือ่งทีสื่บต่อจาก 

ปลายสมยัเอโดะ โดยเร่ิมต้นจากฮาวายซ่ึงขาดแคลนแรงงาน 

อย่างมากในขณะนัน้ รฐับาลจงึได้ตดิต่อให้ Eugene Miller 

Van Reed นกัธรุกจิชาวอเมริกนัซึง่เป็นกงสุลฮาวายประจ�า 

โยโกฮามาช่วยเจรจากับรัฐบาลญี่ปุ่นให้ส่งแรงงานไปยงั

ฮาวายเพ่ือท�างานในไร่อ้อยและอตุสาหกรรมน�า้ตาล แต่เน่ือง 

จากในขณะนัน้ญีปุ่่นยงัเตม็ไปด้วยความวุ่นวายและการ

ขัดแย้งทางความคิด การส่งแรงงานไปยังฮาวายจึงยัง

ไม่เกดิขึน้ และแม้ว่าจะเปล่ียนรัฐบาลเข้าสู่ยคุใหม่สมัยเมจแิล้ว 

รั ฐบาลก็ ไม ่ เห็นด ้ วย ท่ีจะส ่ งแรงงานออกไปยั ง 

ต่างประเทศ เหตผุลหนึง่ทีน่่าสนใจคือรฐับาลเมจเิกรงว่า 

ผู้อพยพชาวญี่ปุ่นจะถูกใช้งานหนักมีฐานะไม่ต่างจาก

ทาสผิวด�าและผู้อพยพชาวจนี (今野&藤崎, 1986, 20-23) 

อย่างไรก็ตาม ใน ค.ศ.1868/พ.ศ.2411 Eugene Miller 

Van Reed ได้ลักลอบส่งแรงงานชาวญี่ปุ่นซึ่งส่วนใหญ่

เป็นวัยรุ่นชายซ่ึงมีทั้งชาวนา ช่างฝีมือ และอดีตซามูไร 

ไปท�างานท่ีฮาวาย 153 คน และทีเ่กาะกวมอกี 40 คน

โดยทีไ่ม่ได้รบัอนญุาตจากรฐับาล (Japan International 

Cooperation Agency (JICA), 2015, 15) ประวตัศิาสตร์ 

ญีปุ่น่เรยีกผูอ้พยพกลุม่นีว่้า “Gannenmono” (元年者) 

หมายถึง ผูอ้พยพปีแรกสมยัเมจิ (Gannen mono – the 

first overseas emigrants, n.d.) 

ดงันัน้การเดนิทางออกไปต่างประเทศเพือ่ขายแรงงาน 

ในครัง้แรกนีร้ฐับาลไม่ได้ให้การสนบัสนนุ และผูอ้พยพที ่

เดนิทางออกไปกป็ระสบความยากล�าบากจากสภาพอากาศ 

และค่าครองชพีทีส่งู ผูอ้พยพบางคนจบชวิีตตวัเองด้วยการ 

ฆ่าตัวตายเพือ่หนปัีญหาต่าง  ๆ  (今野&藤崎, 1986, 35) 

รัฐบาลญี่ปุ่นฟ้อง Eugene Miller Van Reed ต่อ 

เอกอคัรราชทตูสหรัฐอเมรกิาประจ�าญีปุ่่น แต่ในขณะน้ัน

เนื่องจากฮาวายเป็นรัฐอิสระไม่ได้อยู ่ภายใต้อ�านาจ 

การปกครองของสหรัฐอเมริกา1 สหรัฐอเมริกาจึงไม่

สามารถด�าเนินการต่าง ๆ  ได้ ญี่ปุ ่นท�าได้เพียงห้ามส่ง

แรงงานไปยังต่างประเทศ (今野&藤崎, 1986, 30-31)

จากความ ผิดพลาดที่ เ กิ ดขึ้ น ในก ลุ ่ มของ 
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“Gannenmono” เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้รัฐบาลเมจิ 

หันมาให้ความส�าคัญกับการอพยพเพื่อบุกเบิกพื้นที่ใหม่

ภายในประเทศท่ีฮอกไกโด ซึง่เริม่ขึน้ตัง้แต่แรกทีรั่ฐบาลเมจิ 

เข้าไปจดัการปกครองฮอกไกโดเมือ่ ค.ศ.1869/พ.ศ.2412 

และได้ตัง้ “ส�านกังานการตัง้ถิน่ฐานฮอกไกโด” (Hokkaido 

Development Bureau) ใน ค.ศ.1874/พ.ศ.2417 

สนับสนุนให้ประชาชนอพยพไปบุกเบิกและตั้งรกรากใน

ภูมภิาคดงักล่าว ประชาชนจ�านวนมากจากทัว่ประเทศสนใจ 

สมัครเข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะประชาชนจากจังหวัด

ฮิโรชิมา (広島県ホームページ, 2017)

ช่วงท่ี 2 การอพยพภายใต้สญัญาระหว่างรฐั (ค.ศ. 

1885-1894/พ.ศ.2428-2437)

การอพยพช่วงท่ี 2 ยงัคงเป็นความต้องการแรงงาน 

จากฮาวายทีเ่ร่ิมขึน้ใน ค.ศ.1881/พ.ศ.2424 (土井, 1980) 

เมือ่พระเจ้า Kalakaua แห่งฮาวาย เสดจ็เยอืนญีปุ่น่เพือ่ 

กระชบัสมัพันธไมตรีกบัจกัรพรรดิญีปุ่น่  พร้อมทัง้ร้องขอ 

ให้รัฐบาลญี่ปุ่นส่งแรงงานญ่ีปุ่นเดินทางไปยังฮาวายเพื่อ

ท�างานในไร่อ้อย ระยะแรกรัฐบาลญีปุ่น่ปฎเิสธ ทัง้นีอ้าจจะ 

เนือ่งด้วยปัญหาและความล้มเหลวจากผูอ้พยพกลุม่แรก 

ทีผ่่านมา แต่เมือ่มกีารเจรจาและทางฮาวายยนิยอมทีจ่ะ 

ยกเลิกสทิธิสภาพนอกอาณาเขตให้ ฝ่ายญ่ีปุน่จงึยอมลงนามใน 

“สนธิสญัญาการย้ายถิน่ฐาน” (Immigration Convention) 

เปิดศกัราชการส่งแรงงานญีปุ่่นออกไปต่างประเทศภายใต้ 

การด�าเนนิการของรฐั ซึง่สนธสิญัญาดงักล่าวก�าหนดว่า 

ในช่วงเวลา 10 ปี จาก ค.ศ.1885-1894/พ.ศ.2428-2437 

ญีปุ่น่จะส่งแรงงานจ�านวน 29,000 คน ไปยงัฮาวายเพ่ือเป็น 

แรงงานในไร่อ้อย แรงงานกลุม่นีจึ้งมช่ืีอเรียกว่า “แรงงาน 

สัญญารัฐบาล” (Government Contract Laborers/ 

官約移民) (Japan International Cooperation Agency 

(JICA), 2015, 16) ซึ่งเป็นแรงงานอพยพชั่วคราว เช่น

เดียวกับผู้อพยพรุ่นบุกเบิกที่ออกไปท�างานในช่วงเวลา

หนึ่งและจะเดินทางกลับพร้อมกับเงินที่ได้รับเมื่อสัญญา

สิ้นสุด ส่วนใหญ่แรงงานเหล่านี้จะมีสัญญาท�างานคนละ

ประมาณ 3 ปี  

เมือ่ลงนามในสนธิสญัญาแล้ว รฐับาลญีปุ่น่เริม่ต้น 

รับสมัครผู้อพยพที่จังหวัดฮิโรชิมาและจังหวัดยามากุจิ 

หลังจากน้ันได้ทยอยรับสมัครและส่งแรงงานออกไป 

เป็นระยะ ๆ   น่าสงัเกตว่า มผีูท้ีต้่องการเดนิทางออกไปท�างาน 

ในต่างประเทศจ�านวนมาก เหน็ได้จากการรับสมคัรผูอ้พยพ 

ครั้งที่ 1 ซึ่งต้องการแรงงานเพียง 600 คน แต่มีผู้สมัคร

ทั้งประเทศ 28,000 คน (今野&藤崎, 1986, 69) 

ทั้งนี้เนื่องจากผู้อพยพส่วนใหญ่มีความคาดหวังและ

แสวงหาค่าตอบแทนที่สูงจากการท�างาน  จึงคาดหวังว่า 

การอพยพจะเป็นหนทางหนึง่ทีช่่วยแก้ปัญหาความยากจน 

ท�าให้ประชาชนที่อดอยากสามารถหารายได้เพิ่มขึ้น

การอพยพไปยงัฮาวายช่วงที ่2 ภายใต้สญัญาระหว่าง 

รฐัด�าเนนิการมาจนครบ 10 ปี ทางฝ่ายญีปุ่น่ได้ส่งผู้อพยพ 

ไปทั้งหมด 26 ครั้งครบตามจ�านวน 29,000 คน และ

หลังจากครบสัญญาแล้วผู้อพยพส่วนหน่ึงเดินทางกลับ

ญี่ปุ่น ขณะที่บางส่วนได้ตั้งหลักแหล่งถาวรอยู่ที่ฮาวาย 

และมีบางส่วนย้ายไปยังแคลิฟอร์เนีย  

น่าสังเกตว่าขณะทีก่ารอพยพช่วงท่ี 2 ด�าเนนิอยูน่ัน้ 

มีความเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลต่อการอพยพในช่วงที่ 3 

หลายประการ ได้แก่

1. การปรากฏขึน้ของแนวคดิ Enomoto Takeaki

Enomoto Takeaki (榎本 武揚 ค.ศ.1836-

1908/พ.ศ.2379-2451) เป็นบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญ

ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ ่นทั้งในสมัยเอโดะและสมัยเมจิ 

ทีส่�าคัญ Enomoto เป็นนกัการเมอืงคนแรก ๆ  ในสมยัเมจ ิ

ที่มีแนวคิดเรื่องการขยายอ�านาจลงสู่ทางใต้ และมี

บทบาทอย่างมากในการส่งเสรมิการอพยพชาวญีปุ่น่ผ่าน 

แนวคิดอาณานิคมโดยส่งคนไปท�างานและตั้งถิ่นฐานใน

ดนิแดนต่าง  ๆ  แถบมหาสมทุรแปซิฟิก อเมรกิากลาง และ 

อเมรกิาใต้ ดงัจะเหน็ว่าเมือ่ Enomoto ขึน้มาด�ารงต�าแหน่ง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ (ค.ศ.1891-1892 

/พ.ศ. 2434-2435) ได้ตั้งแผนกอพยพ (移民課) ขึ้นใน

1 ขณะนัน้ฮาวายเป็นรัฐอสิระโดยทีมี่ชาวอเมรกินัจ�านวนมากอาศยัอยูแ่ละท�าธรุกจิบนเกาะนัน้ ฮาวายถกูผนวกเป็นส่วนหนึง่ของสหรฐัอเมริการเมือ่ ค.ศ.1898/พ.ศ.2441
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กระทรวงต่างประเทศเพื่อดูแลและสนับสนุนการอพยพ

ด้วยการหาพื้นที่ใหม่สร้างเป็นอาณานิคม (植民地) ให้

ชาวญีปุ่น่ไปตัง้ถิน่ฐานในต่างประเทศ  Enomoto มคีวามคดิ 

ว่า การจดัหาทีด่นิและส่งผูอ้พยพไปยงัพืน้ทีต่่าง  ๆ  เพือ่อาศยั 

อยูอ่ย่างถาวร เป็นวิธทีีส่นัตแิละมคีวามส�าคัญอย่างมาก 

ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจ (Enomoto 

Takeaki, n.d.)

แม้ว่า Enomoto จะออกจากต�าแหน่งรฐัมนตรว่ีาการ 

กระทรวงต่างประเทศแล้ว แต่กย็งัคงมบีทบาทส�าคญัใน 

การสนบัสนนุการอพยพ ใน ค.ศ.1894/พ.ศ.2437 ขณะที ่

ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ 

การพาณชิย์ (ค.ศ.1894-1897/พ.ศ.2437-2440) Enomoto 

ก็ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานสมาคมอาณานิคมด้วย

2. การก่อตั้งสมาคมเอเชีย (東邦協会)

สมาคมเอเชียเป็นสมาคมทางวิชาการท่ีสนับสนุน

งานค้นคว้าเกีย่วกบัภมิูภาคเอเชยีแปซฟิิก ก่อตัง้ขึน้ด้วยการ 

รวมตัวของผูท่ี้สนใจทฤษฎมุ่ีงสูท่างใต้  (南論) ทฤษฎเีอเชียนิยม 

(アジア主義) ทฤษฎีการค้าอิสระ (自由貿易論) ใน 

ค.ศ.1891/พ.ศ.2434  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศใน

ภมูภิาคเอเชยีก�าลงัเป็นทีส่นใจของชาวญ่ีปุน่อย่างกว้างขวาง    

ในเวลาต่อมา “สมาคมเอเชีย” พัฒนากลายเป็น

สมาคมของกลุม่นักชาตนิยิมและเอเชยีนยิม  เป็นสถานที ่

ที่บุคคลเหล่านี้ใช้เป็นเวทีแสดงผลงานและแนวคิดของ

ตนเองเรยีกร้องให้รฐับาลขยายอาณาเขตไปยงัต่างประเทศ 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนทีเ่กษตรกรรม แหล่งทรพัยากรธรรมชาต ิรวมท้ัง 

ตลาดให้มขีนาดใหญ่ขึน้เช่นเดียวกบัประเทศพัฒนาอืน่  ๆ  

ในเวลานัน้ แต่ใช้วิธกีารแบบสนัตด้ิวยการส่งออกประชากร 

หรือแรงงานอพยพ ซึง่รฐับาลกใ็ห้การสนบัสนนุ ในช่วงเวลา 

ดังกล่าวจึงมีการส่งคนไปส�ารวจดินแดนต่าง ๆ  ทั้งใน 

ลาตินอเมริกา และเอเชีย ตัวอย่างนักชาตินิยมและ

เอเชียนิยมทีม่บีทบาทต่อความสมัพนัธ์ญีปุ่น่-ไทยในช่วง

เร่ิมต้นทีไ่ด้ใช้สมาคมแห่งนีแ้สดงความคดิเหน็ของตนเองต่อ

สถานการณ์ในขณะนั้นคือ Inagaki Manjiro ปัญญาชน

รุ่นบกุเบกิสมยัเมจแิละเคยด�ารงต�าแหน่งประธานสมาคม 

แห่งนี ้ ต่อมาได้รับการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งเอกอคัรราชทตู 

ญีปุ่น่ประจ�าไทยคนแรก (ค.ศ.1897-1907/พ.ศ.2440-2450) 

(吉川, 1978, 88-89) (Inagaki Manjiro, n.d.) Inagaki 

Manjiro ได้เสนอความคิดเห็นว่าญี่ปุ่นจะปลอดภัยจาก

การรกุรานขององักฤษและรสัเซยีได้ด้วยการรกัษาความ 

เป็นกลางและต้องมอี�านาจในดนิแดนต่าง ๆ  รอบมหาสมทุร 

แปซิฟิก พร้อมกับได้เสนอแนวคิดส�าคัญไว้ว่า “ยุคสมัย

ของมหาสมทุรแปซฟิิกก�าลงัจะมาถึงแล้ว” (อชิิอ ิโยเนะโอะ 

และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 88-89)

3. การก่อตั้งสมาคมอาณานิคม (殖民協会)

แนวคิดการอพยพประชาชนออกไปยงัต่างประเทศ 

เป็นเป้าหมายส�าคัญมีมานานตั้งแต่เริ่มต้นยุคสมัยเมจ ิ

ตัวอย่างหนึ่งที่ เห็นได ้คือ เคยมีการบรรยายเรื่อง 

“ยุทธศาสตร์ในการอพยพไปต่างประเทศ”(国民政略) 

เสนอแนวคิดว่า ญีปุ่น่ควรจะขยายอ�านาจและอาณาเขต 

ด้วยการหาเมืองขึ้นตามแบบอังกฤษ แต่ไม่ควรใช้ก�าลัง

หรือใช้ทหารเข้ายึด ควรใช้วิธีลงทุนซื้อหรือเช่าที่ดินจาก

ประเทศต่าง  ๆ  แล้วส่งคนออกไปท�างานบนทีด่นิดงักล่าว 

เพือ่ให้ผลิตผลทางเกษตรเป็นของญีปุ่น่ (村嶋, 2016, 185) 

ต่อมาภายใต้การสนับสนุนของ Enomoto ข้าราชการ 

นกัการเมอืง และนกัวชิาการทีม่แีนวคิดดงักล่าวได้รวมตวักัน 

ก่อตั้งสมาคมอาณานิคมขึ้นเมื่อ ค.ศ.1893/พ.ศ.2436 

โดยมวีตัถปุระสงค์ส�าคญัคอื ส่งชาวญีปุ่น่ไปยังต่างประเทศ 

เพื่อตั้งรกรากซ่ึงเป็นการขยายอาณานิคมของญี่ปุ ่น 

อย่างสันติ และแก้ปัญหาการเพิ่มจ�านวนประชากร 

ชาวญี่ปุ่น รวมทั้งขยายเส้นทางการเดินเรือและการค้า

ของญี่ปุ่น  (柳沼, 1999, 6-7)

เมื่อสมาคมอาณานิคมก่อตั้งเรียบร้อยแล้ว ใน 

ค.ศ.1894/พ.ศ.2437 Enomoto Takeaki ได้รับเลอืกต้ัง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานสมาคมซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่

สมาคมมีบทบาทอย่างมากในการส่งเสริมการอพยพ

แรงงานญี่ปุ ่นไปยังภูมิภาคต่าง ๆ  นอกจากน้ีในช่วง 

ค.ศ.1893-1894/พ.ศ.2436-2437 รัฐบาลโดยกระทรวง

ต่างประเทศของญี่ปุ ่นยังได้เริ่มให้ความสนใจส�ารวจ

หลายพื้นที่ทั้งในอเมรกิาใต้และเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 

เช่น ส�ารวจเมก็ซโิก ภาคเหนอืเบอร์เนยีว ชายฝ่ังคาบสมทุร 
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มลาย ูรวมทัง้ส�ารวจไทย จากรายงานการส�ารวจในท่ีต่าง  ๆ  

สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลญ่ีปุ่นไม่ได้ต้องการส่งแรงงาน

ไปเพียงชั่วคราวเพื่อเป็นแรงงานในระยะเวลาสั้น  ๆ  แต่

รัฐบาลเริ่มมีจุดหมายว่าต้องการส่งผู้อพยพออกไปเพ่ือ

ท�าเกษตรกรรมในระยะยาว หรอืให้อยูอ่ย่างถาวรในพืน้ที ่

ปลายทางที่อพยพไป เช่น ค.ศ.1897/พ.ศ.2440 ญี่ปุ่น

สามารถเจรจาท�าสัญญาซื้อที่ดินของเม็กซิโก เริ่มสร้าง

อาณานิคมส�าหรับส่งผู ้อพยพจากญ่ีปุ่นไปตั้งรกราก

ท�าการเกษตรและพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟ โดยเรียก

โครงการนีว่้า “เขตอาณานคิม Enomoto” (榎本植民地) 

ซึง่ถือเป็นจดุเร่ิมต้นของการสร้างอาณานคิมทางการเกษตร 

เป็นที่แรก  (東, 2014) 

4. การเกิดขึ้นของบริษัทส่งออกผู้อพยพ

ก่อนที่สัญญาการส่งแรงงานระหว่างญ่ีปุ่นและ

ฮาวายในการอพยพช่วงที่ 2 จะสิ้นสุดลง ปรากฏว่าม ี

ผู้ต้องการเดินทางออกไปท�างานยังต่างประเทศเพิ่มข้ึน

อย่างรวดเร็วและงานในพื้นท่ีปลายทางก็มีหลากหลาย

มากขึ้น จึงมีการตั้งบริษัทส่งออกผู้อพยพ (移民会社) 

ขึ้นเป็นครั้งแรกในญี่ปุ่นคือ บริษัท Kissa Emigration 

(吉佐移民会社) ค.ศ.1891/พ.ศ.2434 และตามมาด้วย

บริษัทอื่น ๆ  เช่นบริษัท Meiji Emigration (明治移民 

株式会社 - ค.ศ.1892/พ.ศ.2435) บริษัท Yokohama 

Emigration (横浜移民会社-ค.ศ.1892/พ.ศ.2435) 

เป็นต้น โดยรัฐบาลเร่ิมให้บรษัิทเอกชนทีต่ัง้ข้ึนมานี ้จดัส่ง 

แรงงานอพยพไปต่างประเทศ เช่น บรษิทั Kissa Emigration 

จัดส่งผูอ้พยพไปยงัทีต่่าง ๆ  ได้แก่ ควนีส์แลนด์ ในออสเตรเลยี, 

หมู่เกาะฟิจิ, เกาะ Guadeloupe ทางตะวันออกของ

ทะเลแคริบเบียน และ New Caledonai ในมหาสมุทร

แปซิฟิกตอนใต้ เพ่ือท�างานในเหมือง เก็บหอย และ

สร้างถนน เป็นต้น (Azuma, 2014)

อย่างไรกต็าม แม้ว่ารฐับาลจะสนบัสนนุและเข้ามา 

ดูแลการอพยพในช่วงที่ 2  แต่การส่งออกผู้อพยพก็ยังมี

ปัญหาเนือ่งจากไม่มกีารวางแผนทีเ่ป็นระบบ มข้ีอมลูจาก 

รายงานหลายแห่งแสดงให้เหน็ว่า ผูอ้พยพมีความเป็นอยู ่

อย่างยากล�าบาก และถกูใช้งานอย่างหนัก และมผีูอ้พยพ 

เสยีชีวติเป็นจ�านวนมาก เช่น  ค.ศ.1886/พ.ศ.2429 ผูอ้พยพ 

42 คนที่ถูกส่งไปยังเกาะกวมถูกใช้แรงงานอย่างหนัก 

ประกอบกบัสภาพแวดล้อมไม่ด ี เมือ่ท�างานครบตามสญัญา 

พบว่ามีผู้เสียชีวิต 14 คน เหลือผู้ที่เดินทางกลับประเทศ

เพียง 28 คนเท่านั้น (丹野, 2015, 79) ค.ศ.1894/ 

พ.ศ.2437 ผูอ้พยพทีเ่ดนิทางไปท�างานทีไ่ร่อ้อยในเกาะฟิจิ 

จ�านวน 305 คน ล้มป่วยเสียชีวิตถึง 111 คน (丹野, 

2015, 79) เป็นต้น

จากความล้มเหลวและปัญหาต่าง  ๆ  ทีผู่อ้พยพต้อง 

ประสบท�าให้รัฐบาลพยายามสร้างความมั่นคงและ

ความปลอดภยัให้แก่ผู้อพยพ ดังจะเหน็ว่าในเดอืนเมษายน 

ค.ศ.1894/พ.ศ.2437 ก่อนสญัญาระหว่างรฐัจะสิน้สดุลง 

รัฐบาลประกาศใช้ “ระเบียบการคุ้มครองผู้อพยพ” 

(Emigrant Protection Regulation - 移民保護規則) 

เพื่อควบคุมการด�าเนินงานของบริษัทและปกป้อง 

ผลประโยชน์ของผู้อพยพ เช่น ก�าหนดขัน้ตอนทีบ่รษิทัจะ

ต้องด�าเนินการ การวางเงินประกัน และบทลงโทษ

บรษัิททีไ่ม่ปฏิบตัติามระเบยีบ เป็นต้น (丹野, 2015,  80) 

เมื่อมีระเบียบที่ชัดเจนแล้ว ในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน

รฐับาลอนญุาตให้บรษิทัส่งออกผูอ้พยพด�าเนนิการส่งออก

ผู้อพยพอย่างเต็มรูปแบบ (Japan International 

Cooperation Agency (JICA), 2015, 29) เป็นจดุเริม่ต้น 

ของการส่งออกแรงงานญี่ปุ่นในช่วงที่ 3

ช่วงที่ 3 การอพยพภายใต้การด�าเนินการของ 

บริษัทส่งออกผู้อพยพเต็มรูปแบบ (ค.ศ.1894-1912/

พ.ศ.2437 -2455)

เมื่อ “สนธิสัญญาการย้ายถิ่นฐาน” ระหว่างญี่ปุ่น

และฮาวายสิ้นสุดลงใน ค.ศ.1894/พ.ศ.2437 รัฐบาลได้

ยุติบทบาทการส่งออกแรงงานไปฮาวาย และให้บริษัท

ส่งออกแรงงานของเอกชนเข้ามาด�าเนินงานอย่าง 

เต็มรูปแบบ ในช่วงแรกมีบริษัทส่งออกผู้อพยพที่ได้รับ

หนงัสอืยนิยอมจากรฐับาลมากกว่า 70 แห่ง (坂口,  2010,  54) 

ยคุนีจ้งึเป็นยคุทีแ่รงงานส่วนใหญ่เดนิทางออกไปตามสัญญา 

จ้างกับบรษิทัส่งออกผูอ้พยพ โดยบรษิทัจะเป็นผูด้�าเนนิการ 

ตัง้แต่รบัสมคัรผู้ประสงค์ทีจ่ะอพยพ เป็นตวักลางเจรจากบั 
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สถานทีท่�างานปลายทางทีผู่อ้พยพต้องการเดนิทางไป และ 

ยงัดแูลเกีย่วกบัการด�าเนนิชวีติของผูอ้พยพ เช่น ค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนนิชีวติ การเจบ็ป่วย เป็นต้น และหลงัจากนัน้ 

ต่อมาอกี 2 ปี เพ่ือให้หลกัเกณฑ์ข้อบงัคับการอพยพมีความ 

ชัดเจนและผู้อพยพมีความปลอดภัยมากขึ้น รัฐบาลได้

ประกาศใช้ “กฎหมายการคุม้ครองผูอ้พยพ” (Emigrant 

Protection Act-移民保護法) (丹野, 2015, 80-85) 

เป็นครั้งแรกใน ค.ศ.1896/พ.ศ.2439

การด�าเนินการของบริษัทส่งออกผู้อพยพท�าให้

สามารถส่งผูอ้พยพออกไปยงัภมูภิาคต่าง ๆ  กว้างขวางมาก 

ยิ่งขึ้น เช่น นอกจากบริษัทจะจัดส่งผู้อพยพไปท�างานใน     

ไร่อ้อยทีฮ่าวายแล้ว ยงัส่งไปยงัมลาย ูภมูภิาคทางมหาสมทุร 

แปซิฟิก ทางตอนใต้แถบหมู่เกาะ Thursday และ

ออสเตรเลยี รวมทัง้เริม่มกีารส่งออกผูอ้พยพไปยงัเปรดู้วย 

ช่วง ค.ศ.1901-1908/พ.ศ.2444-2451 มผีูอ้พยพทีเ่ดนิทาง 

ไปยงัฮาวาย อเมริกา และแคนาดาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

(出稼ぎ〜明治時代の日本から カナダへの移民, n.d.) 

แต่สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อสหรัฐอเมริกา

ได้ลงนามใน “ข้อตกลงสุภาพบุรุษ” (Gentleman’s 

Agreement) ค.ศ.1907/พ.ศ.2450 จ�ากดัโควต้าผูอ้พยพ 

ชาวญี่ปุ่นที่จะเดินทางมายังสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันไม่

ให้คนเหล่านัน้เข้ามาแย่งงานคนอเมรกินั ส่งผลให้จ�านวน 

ผู้อพยพผ่านบริษัทลดน้อยลงและบริษัทส่งออกผู้อพยพ

กค่็อย ๆ  ลดจ�านวนลงด้วย จนกระทัง่ ค.ศ.1920/พ.ศ.2463 

เหลอืบริษทัผูอ้พยพเพยีงบรษิทัเดียวเท่านัน้ (丹野, 2015, 

80-85) หลงัจากนัน้ต่อมาการอพยพออกไปยงัต่างประเทศ 

ของชาวญีปุ่น่ จงึเป็นเรือ่งส่วนตวัตามความต้องการและ 

การด�าเนินการผู้อพยพเอง  

การอพยพที่เกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองตลอดสมัยนั้น

สะท้อนถงึการสนบัสนนุของรัฐบาล ดงัจะเหน็ว่าในช่วงแรก 

ด้วยความกงัวลใจเรือ่งความปลอดภยัของผูอ้พยพ รวมทัง้ 

สถานการณ์ภายในประเทศยงัมคีวามวุน่วายทางการเมอืง 

เนื่องจากช่วงของการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย รัฐบาลจึง

ไม่เห็นด้วยกับการอพยพแรงงานออกไปยังต่างประเทศ  

แต่เมือ่ประเทศมคีวามม่ันคงมากข้ึน รฐับาลจงึเริม่สนับสนนุ 

การอพยพอย่างจรงิจงั ไม่ว่าจะเป็นการลงนามใน “สนธสัิญญา 

การย้ายถิ่นฐาน” กับฮาวาย การตั้งสมาคมอาณานิคม 

การออกระเบียบและกฎหมายการคุ้มครองผู้อพยพก็

เพื่อเตรียมการส่งแรงงานอพยพให้มั่นคงและเพ่ือความ

ปลอดภัยของผู้อพยพด้วย  

ปัจจัยที่รัฐบ�ลให้คว�มสำ�คัญต่อก�รอพยพ

นอกจากการแพร่หลายของแนวคิดและสมาคมที่

ส ่งเสริมให้มีการอพยพดังที่ได้กล่าวในข้างต้นแล้ว 

ปัจจัยที่รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อการอพยพแรงงานไป

ยังต่างประเทศที่มักจะถูกกล่าวถึงคือ  

1. ปัญห�ประช�กรทีเ่พิม่ขึน้ม�ก จากสถติจิ�านวน 

ประชากรตลอดสมัยเมจิจะพบว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของ 

ประชากรมมีาอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะนบัแต่ ค.ศ.1883/ 

พ.ศ.2426 (เมจิที่ 16) อัตราการเกิดของประชากรใน

แต่ละปีไม่ต�า่กว่า 1 ล้านคน (人口の推移, n.d.) จ�านวน 

ประชากรเพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่ในการท�ากินยังไม่ได้รับ

การพัฒนาและยังไม่ได้มีการจัดระบบที่ชัดเจน ด้วยเหตุ

นี้เป้าหมายส�าคัญในเบื้องต้นของรัฐบาลคือการระบาย

ประชากรท่ีล้นงานและขยายพื้นที่ในการเพาะปลูกทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ เช่น การส่งคนไปบุกเบิก

พืน้ทีท่ีฮ่อกไกโด หรอืไปท�างานทีฮ่าวาย รวมทัง้การส่งคน 

ไปตั้งรกรากใน “เขตอาณานิคม Enomoto” ที่เม็กซิโก

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นต้น ซึ่งเป็นการขยายพื้นที่ใน

การเพาะปลูกและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้อีก

ทางหนึ่งด้วย  (柳沼, 1999) 

2. ปัญห�คว�มย�กจน นอกจากจ�านวนประชากร 

ทีเ่พ่ิมมากขึน้แล้ว ปัจจยัส�าคญัทีเ่ก่ียวเนือ่งกนัคอื ในจ�านวน 

ประชากรทีม่เีป็นจ�านวนมากนัน้ยงัมผู้ีทีม่ฐีานะยากจนอยู ่

นโยบายการพฒันาประเทศและการเรียกเก็บภาษแีบบใหม่ 

ที่ชาวนาต้องเสียภาษีเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ชาวนาส่วนหนึ่ง 

ต้องขายทีด่นิให้กบันายทนุและเปล่ียนฐานะไปเป็นผู้เช่า 

ที่ดิน (เพ็ญศรี กาญจโนมัย, 2538, 134)  นอกจากนั้น 

การสลายโครงสร้างชนชั้นทั้ง 4  ซึ่งประกอบด้วยชนชั้น

ปกครอง (ซามูไร) เกษตรกร ช่างฝีมือ และพ่อค้าให้เป็น

ประชาชนที่สามารถเลือกอาชีพได้อย่างเสรี ท�าให้สังคม
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ค่อนข้างป่ันป่วน การค้าขายฝืดเคอืง ราคาสินค้าทีจ่�าเป็น 

ต่อชวีติประจ�าวนัเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนือ่งจากปลายสมยั 

เอโดะถึงต้นสมัยเมจิ เช่น ราคาข้าวเพิ่มขึ้น 3.7 เท่า 

ราคาน�า้มนัทีใ่ช้ในครัวเรอืนเพิม่ขึน้ 4 เท่า ปรากฏการณ์หนึง่ 

ที่สะท้อนให้เห็นปัญหาความเดือดร้อนจากการครองชีพ 

ของประชาชนคือ นับแต่เปิดศักราชใหม่ของรัฐบาลเมจิ 

มกีารปล้นโรงรับจ�าน�า ร้านค้าข้าว และร้านเหล้าเกดิขึน้ 

บ่อยคร้ัง เป็นเวลานานหลายปีกว่าทีร่ฐับาลจะแก้ปัญหา 

ได้ (幕末から維新の混乱, n.d.) 

รฐับาลญีปุ่น่ตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว ด้วยเหตุนี ้

เป้าหมายส�าคัญในเบื้องต้นของรัฐบาลคือ การระบาย

ประชากรที่ล้นงานและการขยายพื้นที่ในการเพาะปลูก 

ซึ่งเร่ิมต้นด้วยการอพยพภายในประเทศไปยังฮอกไกโด 

และค่อย  ๆ  ขยายตวัขึน้ไปสูก่ารอพยพไปยงัภูมภิาคต่าง  ๆ  

ในต่างประเทศทัง้ทีเ่ป็นการอพยพไปท�างานช่ัวคราว เช่น 

การไปปลกูอ้อยพชืเศรษฐกจิทีฮ่าวายดังทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว 

และส่งผู ้อพยพไปตั้งรกรากอย่างถาวรด้วยการสร้าง 

“เขตอาณานคิม” (植民地)  ตามแนวคิดของ Enomoto 

และสมาคมอาณานคิม เหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนทัง้หมดนีแ้สดง 

ให้เหน็ว่า ขณะทีรั่ฐบาลเมจใิห้ความส�าคัญกบัการพัฒนา 

ประเทศให้ทันสมัยตามแบบอย่างตะวันตกตามที่คน

ส่วนใหญ่เข้าใจและรับรูแ้ล้ว ในอีกด้านหนึง่รฐับาลก็ต้อง 

พยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาประเทศด้วย 

การอพยพผู้คนจึงเป็นนโยบายหน่ึงท่ีด�าเนินคู ่ขนาน 

ไปกับการพัฒนาประเทศ และมีไทยเข้าไปมีส ่วน

เกี่ยวข้องในช่วงหนึ่งด้วย

2. ไทยในแนวคิดอพยพแรงง�นของญี่ปุ่น 

2.1 ชาวญีปุ่น่ในไทย :  จากอยธุยาถงึการเปิดความ 

สัมพันธ์อย่างเป็นทางการ

การศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย

ที่ผ่านมาปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า มีชาวญ่ีปุ่นเดินทาง

เข้ามาสู่ไทยนับตั้งแต่สมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัย

รตันโกสนิทร์ แต่การเดนิทางส่วนใหญ่เป็นการอพยพมา 

ส่วนตัว หรืออาจจะเข้ามาเป็นกลุม่เพ่ือหาทีอ่ยูอ่าศยั เพือ่ 

การประกอบอาชีพ หรอืเพือ่หนภียัทางการเมอืง ทีม่กีาร 

กล่าวถึงเสมอคือการเข้ามาของ Yamada Nagamasa 

และหมู่บ้านชาวญี่ปุ่นในสมัยอยุธยา  

ส�าหรบัยคุของการอพยพในสมยัเมจินัน้กย็งัคงมชีาว 

ญีปุ่น่จ�านวนหนึง่เดนิทางมาแสวงโชคในไทยด้วยตัวเองและ 

ตามความต้องการของตนเองเพือ่ชวีติทีด่กีว่า ชาวญีปุ่น่รุน่ 

แรกทีเ่ดนิทางมายงัไทยเมือ่ประมาณ ค.ศ.1875/พ.ศ.2418  

(村嶋, 2013, 14) ประกอบด้วย “Karayuki-san” 

หมายถงึผู้หญงิทีเ่ดนิทางไปประกอบอาชพีขายบรกิารใน 

ต่างประเทศ และพวกซามไูรบางคนทีไ่ม่สามารถปรบัตวั 

ให้เข้ากับสังคมใหม่สมัยเมจิ จึงเดินทางออกมาผจญภัย

แถบคาบสมุทรมลายู และเข้ามาท�ามาหากินในไทย 

การเดินทางติดต่อระหว่างชาวญี่ปุ ่นกับไทยใน 

รูปแบบดังกล่าวยังคงด�าเนินการเรื่อยมา จนกระทั่ง 

ค.ศ.1887/พ.ศ.2430 เมือ่ญีปุ่่นและไทยลงนามใน “ปฏิญญา 

ทางพระราชไมตรีและการค้าระหว่างประเทศสยามกับ

ประเทศญีปุ่น่” ท�าให้ความสัมพนัธ์ของ 2 ประเทศมคีวาม 

ใกล้ชิดมากขึน้ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน ทีน่่าสนใจคอื มี 

ชาวญีปุ่น่เดนิทางเข้ามายงัไทยเพือ่ท�างานให้กบัทางราชการ 

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง  ๆ  เช่น Kuichi Tayama  

(田山九一) สถาปนกิทีเ่ดนิทางมาไทยปลาย ค.ศ.1891/ 

พ.ศ.2434 ท�างานในกระทรวงมหาดไทย Hisaki Nobechi 

(野邊地久記) วศิวกรด้านรถไฟ เดนิทางมาเดอืนพฤษภาคม 

ค.ศ.1892/พ.ศ.2435 ให้ค�าปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญ

การก่อสร้างรถไฟในไทย เป็นต้น (村島, 2013, 16)  

ในเวลาต่อมาเดอืนสงิหาคม ค.ศ.1894/พ.ศ.2437 ชาวญ่ีปุน่ 

ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพได้รวมตัวตั้ง “สมาคมสยาม

ญี่ปุ่น” (日暹協会) (村島, 2013, 17-18) และในขณะ 

ทีช่าวญีปุ่น่ในไทยตัง้สมาคมขึน้มานัน้  เป็นช่วงเวลาเดยีว 

กับที่รัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้บริษัทเอกชนด�าเนินการส่ง

ผูอ้พยพออกไปท�างานยงัต่างประเทศได้ ด้วยเหตนุีใ้นปลาย 

ค.ศ.1894/พ.ศ.2437 มเีหตุการณ์ใหม่ทีย่งัไม่เคยมมีาก่อน 

ในความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยคือการน�าผู้อพยพ

ชาวญี่ปุ่นเดินทางมายังไทยแบบแรงงานอพยพชั่วคราว

ถึง 2 ครั้งคือ
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ครั้งแรก การอพยพชาวนาจากจังหวัดยามากุจิ

จ�านวน 32 คนเดินทางมาเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.1894/

พ.ศ.2437

ครั้งที่ 2 การอพยพชาวนาจากจังหวัดคุมาโมโตะ

จ�านวน 20 คนเดินทางมาเมื่อเดือนตุลาคม ค.ศ.1895/ 

พ.ศ.2438

การอพยพชาวนาท่ีเกิดขึ้นน้ีถือเป็นจุดเริ่มต้นการ

อพยพในรูปแบบใหม่ตาม “นโยบายส่งออกแรงงานญ่ีปุน่” 

ทีร่ฐับาลอนญุาตให้ “บรษิทัส่งออกผูอ้พยพ” ของเอกชน 

เป็นผู้ด�าเนินการ

2.2 ญี่ปุ่นกับความสนใจประเทศไทย

การส่งผู้อพยพเข้ามายังไทยเพื่อเป็นแรงงานนั้น

เกดิข้ึนพร้อม  ๆ  กบัการแพร่หลายของแนวคิดเอเชียนยิม 

ในญี่ปุ่น กล่าวคือในช่วงเวลาดังกล่าวญี่ปุ่นมีความสนใจ

ประเทศในภูมิภาคเอเชียอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ

สถานการณ์ความไม่มัน่คงและขยายอทิธิพลของตะวนัตก

เข้ามาในภมูภิาคดงักล่าว  เช่น การทีอ่งักฤษยดึครองพม่า 

เป็นเมอืงขึน้ใน ค.ศ.1885/พ.ศ.2428 การยดึครองเวียดนาม 

ของฝร่ังเศสและสถาปนาเป็นสหภาพอนิโดจีนใน ค.ศ.1887/ 

พ.ศ.2430 รวมทัง้การสถาปนาสหพนัธ์มลายขูององักฤษ 

ใน ค.ศ.1888/พ.ศ.2431 (ชลดา โกพัฒตา, 1996,  

89-90) สถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้

ญีปุ่น่สนใจภมิูภาคนีร้วมทัง้เรือ่งราวของไทยเพิม่มากขึน้ 

นักคิดและปัญญาชนชาวญี่ปุ ่นหันความสนใจมายัง

เอเชีย ทั้งการเข้ามาปกป้องให้ความช่วยเหลือและการ

ขยายอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจ เช่น มีการรวมตัวกัน

ตั้งสมาคมเอเชียเพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น และ

ขยายพื้นท่ีการอพยพผู ้คนจากที่มุ ่งไปยังฮาวายและ

ฮอกไกโดมายังแถบมหาสมุทรแปซิฟิกซ่ึงหมายถึง

เอเชียด้วย

ตัวอย ่างแนวคิดเ ก่ียวกับเอเ ชียของนักคิด 

คนส�าคัญ  ๆ  นอกจาก Inagaki ทีไ่ด้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว  

ยงัมแีนวคิดของนกัคิดคนอืน่  ๆ  เช่น แนวคดิของ Suganuma 

Teifu (菅沼貞風) ที่พูดถึงการปลดปล่อยเกาหลีและ

ฟิลปิปินส์ให้เป็นเอกราชแล้วดงึมาเป็นพนัธมติรกับญีปุ่น่ 

และต้องพยายามให้ประเทศอืน่ทีอ่ยูโ่ดยรอบ เช่น เวียดนาม 

พม่า ไทย อินเดียเข้ามาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น พร้อมทั้ง

กล่าวถงึการระบายจ�านวนประชากรญีปุ่่นทีม่มีากเกนิไป 

ในขณะนัน้ให้ออกไปยงัฟิลปิปินส์ ทัง้ยงัเสนอว่าญีปุ่น่ควร 

จะช่วยปกป้องเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้จากการรกุรานของ 

องักฤษและฝรัง่เศส โดยเฉพาะไทยนัน้ ญีปุ่น่ไม่ควรจะเป็น 

ศัตรกูบัไทยซ่ึงเป็นประเทศเอกราชมาแต่โบราณ และควร 

จะส่งคนที่มีความรู้ความสามารถช่วยไทยรักษาเอกราช

และพัฒนาประเทศให้มั่งคั่งทันสมัย (吉川, 1978, 80) 

อกีตวัอย่างหนึง่ของ “แนวคดิเอเชยีนยิม” ทีน่่าสนใจ 

คือแนวคิดของ Ishibashi Usaburo  ที่ได้เคยเสนอแก่

สมาชิกของสมาคมอาณานิคมว่า 1) ควรขยายกิจการ

การสร้างอาณานคิมชาวญีปุ่น่ 2) ควรส่งชาวญีปุ่น่เข้าไป 

ท�างานกับรัฐบาลไทย 3) ควรรวบรวมซื้อกิจการรถไฟ  

4) ควรซื้อที่ดินบนคาบสมุทรมลายู นอกจากนี้เมื่อ 

Ishibashi ได้ยินข่าวฝรั่งเศสยกกองเรือมาปิดปากแม่น�้า

เจ้าพระยา ในเหตุการณ์ “วิกฤตการณ์ ร.ศ.112” (ค.ศ.

1893/พ.ศ.2436) Ishibashi เป็นบคุคลหน่ึงทีเ่ดนิทางมาไทย 

เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น (吉川, 1978, 86)  

แนวคิดข้างต้นเป็นตัวอย่างหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็น

ความสนใจที่ญี่ปุ่นมีต่อเอเชียและต่อไทยในขณะที่ลัทธิ

อาณานิคมก�าลังขยายเข้ามาในภูมิภาคดังกล่าว ในขณะ

เดียวกันทางฝ่ายไทยก็อยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนา

ประเทศให้ทันสมัยเพื่อที่จะหลีกหนีจากการคุกคามของ 

ประเทศตะวันตก ไทยจึงมีทัศนะที่ดีต่อญี่ปุ่น ให้ความ

ส�าคญัและสนใจญีปุ่น่ในฐานะประเทศเอเชยีทีม่แีนวทาง 

ในการพฒันาประเทศให้เจริญก้าวหน้าตามแบบตะวนัตก 

ได้อย่างรวดเรว็ ดงัปรากฏว่าพระบาทสมเดจ็พระจลุจอม 

เกล้าเจ้าอยูห่วัทรงสนพระราชหฤทัยศกึษาความเจรญิด้าน 

ต่าง  ๆ  ของญี่ปุ่น และโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้าราชการและ

นกัเรยีนไปศึกษาทีญ่ีปุ่น่ และมกีารตดิต่อในรูปแบบของรฐั 

ต่อรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ญี่ปุ่นและไทยลงนามใน 

“ปฏญิญาทางพระราชไมตรแีละการค้าระหว่างประเทศ

ญีปุ่น่กับประเทศสยาม” ค.ศ.1887/พ.ศ.2430 ยิง่ท�าให้ไทย 

เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของชาวญี่ปุ่นกว้างขวางขึ้น  
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ในขณะที่เรื่องราวของประเทศในเอเชียได้รับการ

กล่าวถึงอย่างกว้างขวาง และความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย

อย่างเป็นทางการเริ่มต้นเปิดฉากขึ้นใน ค.ศ.1887/ 

พ.ศ.2430 หลงัจากนัน้ต่อมาไม่นานใน ค.ศ.1894/พ.ศ. 2437 

การอพยพชาวญี่ปุ ่นมายังไทยได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก 

ด้วยความร่วมมือของฝ่ายญ่ีปุน่ คือ Iwamoto Chitsuna 

และไทย คอื เจ้าพระยาสุรศกัดิม์นตร ี(เจิม แสง-ชูโต) 

Iwamoto Chitsuna  เกิดเม่ือ ค.ศ.1858/พ.ศ.2401 

เป็นบคุคลหนึง่ทีอ่ยูใ่นกลุ่มของผูส้นใจ “แนวคดิเอเชียนยิม” 

ทีไ่ม่เหน็ด้วยกบันโยบายล่าอาณานคิมของมหาอ�านาจยโุรป 

ทีร่กุรานประเทศเลก็ ๆ  และเห็นว่าประเทศในเอเชยีควรจะ 

รวมตวักนัต่อสูก้บัยโุรป เม่ือเกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกับ 

ฝรัง่เศสใน “วกิฤตการณ์ ร.ศ.112” Iwamoto ก็ได้เดนิทาง 

มาไทยเพือ่ตดิตามสถานการณ์  (村嶋, 2016, 180-181)

ส�าหรับบทบาทเก่ียวกับการส่งผู้อพยพมาไทยน้ัน  

จากงานค้นคว้าของ Murashima Eiji ซึ่งศึกษาเรื่องราว

ของ Iwamoto โดยละเอยีด (村嶋, 2016)  ได้อธิบายว่า 

Iwamoto ชอบการผจญภัยและสนใจการเมือง เคยรับ

ราชการเป็นทหาร แต่ถูกปลดออกจากราชการจึง

ประกอบธุรกิจส่วนตัว ด้วยพื้นฐานการศึกษาดีท�าให้มี

ความรู้ความสามารถตดิต่อคนในวงการต่าง  ๆ  ได้  Iwamoto 

มคีวามสนใจความเป็นไปของเอเชีย และสนใจการอพยพ 

คนญีปุ่น่ไปต่างประเทศเช่นเดยีวกบัคนร่วมสมยัในสงัคม 

ญีปุ่น่ขณะนัน้ Murashima ได้อ้างหลกัฐานการเดนิทางไป 

ประเทศต่าง  ๆ  ของ Iwamoto ว่ามกีารเดนิทางรวม 13 ครัง้ 

โดยเดนิทางมาไทย 7 ครัง้ และการที ่Iwamoto สนใจและ 

ต้องการเดนิทางมาไทย เพราะได้ทราบข่าวจากหนงัสือพมิพ์ 

ที่ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับไทยค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ

อย่างยิง่หลังจากทีส่มเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 

เทวะวงศ์วโรปการ เสดจ็เยอืนญ่ีปุน่ใน ค.ศ.1888/พ.ศ.2431 

ภายหลงัการสถาปนาความสมัพนัธ์ระหว่างกนัอย่างเป็น 

ทางการ ซึง่เป็นช่วงเวลาทีค่นญ่ีปุน่ทัง้ประเทศให้ความสนใจ 

ทัง้กับผูม้าเยอืนและประเทศไทยด้วย Iwamoto เดนิทาง 

มายงัไทยเป็นครัง้แรกใน ค.ศ.1892/พ.ศ.2435 เพือ่ส�ารวจ 

ลูท่างการท�าธรุกจิ โดยใช้เวลาส�ารวจหาธรุกิจทีเ่หมาะสม 

อยู่ในไทยประมาณครึ่งปี และในขณะที่อยู่เมืองไทย 

เพื่อนชาวญี่ปุ่นได้ชวนให้มาพักอยู่ที่ “บ้านศาลาแดง”2 

ของเจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรีซึ่งมีชาวญี่ปุ่นพักอาศัยอยู่

จ�านวนหนึง่ จงึได้มโีอกาสพดูคยุและเสนอโครงการอพยพ 

ชาวญี่ปุ่นมายังไทย  

เจ ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเห็นด ้วยและได ้ให ้

ค�าแนะน�าพร้อมท้ังให้ทนุก่อตัง้ “บรษัิทอพยพญีปุ่่น-สยาม” 

ขึน้ทีก่รงุเทพ นอกจากนีย้งัสญัญาว่าจะให้ใช้ทีด่นิบริเวณ 

ศาลาแดงพร้อมทั้งเครื่องมือเกษตรแก่ผู ้อพยพด้วย 

(อิชิอิ โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 169)  

Iwamoto  จึงได้เดินทางกลับไปยังญี่ปุ่นใน ค.ศ.1893/

พ.ศ.2436 เริ่มด�าเนินการท�าธุรกิจส่งออก-น�าเข้าสินค้า

จากญี่ปุ่นและไทย และอพยพชาวญี่ปุ่นมายังไทย และ 

ได้พยายามตั้งบริษัทส่งออกสินค้าและส่งออกผู้อพยพที่

ญี่ปุ่น แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จเนื่องจากทุนไม่พอ (村嶋, 

2016, 177)

เจ้�พระย�สุรศักดิ์มนตร ี (เจิม แสง-ชูโต) หรือ

จอมพลมหาอ�ามาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรีเป็น 

ผู ้ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไว้วาง

พระราชหฤทยัให้สนองงานส�าคัญ  ๆ หลายด้านทัง้ด้านการ 

ทหารและด้านเศรษฐกิจ ซึ่งบทบาทส�าคัญที่รู ้จักกัน 

โดยทั่วไปคือ บทบาททางทหาร3 นอกจากนี้ยังเป็นผู้มี 

ความคิดริเริ่มและวิสัยทัศน์ไกล เช่น ออกแบบสร้าง 

โรงทหารหน้าหรือกระทรวงกลาโหมดังที่เห็นในปัจจุบัน 

น�าไฟฟ้าและสัง่ซือ้เครือ่งชัง่ตวงวดัในระบบเมตรกิเข้ามา

ใช้ในประเทศไทยเป็นครัง้แรก รวมทัง้ส่ังรถบดถนนเข้ามา 

ใช้ท�าถนนในเมืองไทย เป็นต้น (ชมรมคนรกัศรีราชา, ม.ป.ป.) 

เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กิจการด้านการเกษตร ในขณะที่ด�ารงต�าแหน่งเสนาบดี

2 อยูบ่ริเวณหัวมมุถนนสลีมตดักบัถนนพระราม 4 ทีต่ัง้ของโรงแรมดสุติธานใีนปัจจบุนั
3 แม่ทัพปราบฮ่อคร้ังท่ี 1 ใน ค.ศ.1885/พ.ศ.2428  แม่ทพัปราบฮ่อครัง้ที ่2 ใน ค.ศ.1887/พ.ศ.2430  ผูบ้ญัชาการกรมทหารบก (15 เมษายน ค.ศ.1890/พ.ศ.2433-27 มนีาคม  

ค.ศ.1892/พ.ศ.2435) และแม่ทพัปราบเงีย้วเมืองแพร่ ค.ศ.1902/พ.ศ.2445
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กระทรวงเกษตราธกิารใน ค.ศ.1892/พ.ศ.2435 (พวงเพชร 

สรัุตนกวกีลุ, 2516, 27) ดแูลจดัสรรทีด่นิให้เกดิประโยชน์ 

ทีส่�าคญัคอืดแูลการบกุเบกิทีด่นิใหม่ในโครงการขุดคลอง 

รังสติทีรั่ฐบาลออกหนงัสอือนญุาตให้บริษทัเอกชนขดุคลอง 

และพัฒนาทีด่นิในบรเิวณรงัสติ ปทมุธาน ี เมือ่ ค.ศ.1888/

พ.ศ.2431 (สุนทรี อาสะไวย์, 2530, 5-8) ซึ่งโครงการ 

ดังกล่าวเป็นปัจจัยหน่ึงท่ีรัฐบาลต้องการแรงงานเข้ามา

บุกเบิกท�าประโยชน์ในบริเวณที่ดินดังกล่าว

การทีเ่จ้าพระยาสรุศกัดิม์นตรีเหน็ด้วยและให้การ 

สนบัสนนุโครงการอพยพชาวนาของ Iwamoto น่าจะมา 

จากนสิยัและความสนใจส่วนตัวทีมี่ความคดิรเิริม่และสนใจ 

ลงทนุท�าธรุกจิ ดงัปรากฏว่าเจ้าพระยาสรุศักดิม์นตรีเคย 

พัฒนาที่ดินในครอบครองที่มีอยู่จ�านวนมาก ทั้งในพื้นที่

ศาลาแดงและราชประสงค์ เป็นต้น (村嶋, 2016, 183) 

ประกอบกับขณะนั้นรัฐบาลมีนโยบายที่จะบุกเบิกขยาย

พ้ืนทีท่�านาบริเวณทุง่รงัสติทีร่าบแม่น�า้เจ้าพระยาตอนล่าง 

เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีจึงเห็นว่าการอพยพแรงงาน

จากญี่ปุ่นของ Iwamoto จะมีประโยชน์ (村嶋, 2016, 

183-184) ทัง้นีย้งัมีหลกัฐานว่า เจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตร ี

ได้เตรยีมพืน้ทีส่�าหรบัชาวญีปุ่น่ทีจ่ะอพยพเข้ามาบกุเบกิ 

ทีทุ่ง่รังสติด้วยการสร้างประตก้ัูนน�า้ “จฬุาลงกรณ์” ประต ู

กัน้น�า้ “เสาวภา” และขดุคลองชลประทานเตรยีมไว้  ดงัที ่

เจ้าพระยาสุรศักด์ิมนตรีกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า ต้องพัฒนาประเทศให ้

อดุมสมบรูณ์ และตัง้ใจจะใช้ประโยชน์จากชาวนาญีปุ่น่อพยพ 

(อิชิอิ โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 169) 

Iwamoto และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเป็นผู้ที่มี

ส ่วนส�าคัญท�าให้แนวคิดการอพยพคนญ่ีปุ ่นมาไทย 

เกิดขึ้นได้จริง และแม้ว่าการอพยพชาวนาญี่ปุ่นเข้ามา

จะเกิดขึ้น 2 ครั้ง ในช่วงเวลาสั้น ๆ  และท้ายที่สุดก็ต้อง

ยุติลงก็ตาม แต่เรื่องดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความเชื่อม

โยงประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น-ไทยในช่วงเริ่มต้นความสัมพันธ์

อย ่างเป ็นทางการและช่วงเริ่มต ้นของการพัฒนา

ประเทศในยุคสมัยท่ีญ่ีปุ่นยังมีสภาพเป็นประเทศก�าลัง

พัฒนาที่ต่างจากปัจจุบัน

3. ก�รดำ�เนินก�รอพยพแรงง�นญี่ปุ่นสู่ไทย 

3.1 บทบาทของเอกชนโดย Iwamoto 

หลังจากได้รับค�าแนะน�าและข้อตกลงเกี่ยวกับ

ความช่วยเหลอืจากเจ้าพระยาสรุศักดิม์นตรีแล้ว ในเดือน 

กมุภาพนัธ์ ค.ศ.1893/พ.ศ.2436  Iwamoto เดนิทางกลับ 

ญีปุ่น่เพือ่หาทนุและเครอืข่าย  เตรยีมรวบรวมชาวญีปุ่น่มา 

ท�างานทีไ่ทย ท่ีส�าคญัคือได้เข้าไปร่วมกจิกรรมใน “สมาคม 

เอเชยี” บรรยายเผยแพร่ความรูเ้รือ่งราวของไทยให้ชาวญีปุ่น่ 

ได้รบัรูใ้นโอกาสต่าง  ๆ (村島, 2016, 177-179) ทีน่่าสนใจ 

คอื Iwamoto ได้แสดงให้เหน็แนวคดิของตนต่อสยามใน 

มมุมองของผูน้ยิม “แนวคดิเอเชยีนยิม” ในการอภปิราย 

“เรือ่งเมอืงสยาม” โดยเปรยีบเทยีบไทยและฮาวาย ซึง่เป็น 

ประเทศทีญ่ีปุ่น่ได้ส่งผู้อพยพจ�านวนมากออกไปว่า “เมอืง 

สยามอยู่ห่างจากญีปุ่น่ประมาณ 2,500 ลีท้ะเล (1 ลีท้ะเล 

ประมาณ 2 กิโลเมตร) จะว่าใกล้ก็ไม่ใกล้นัก แต่ก็ยังใกล้

ญีปุ่น่กว่าฮาวายถงึ 800 กว่าล้ีทะเล วกิฤตการณ์ของสยาม 

จะส่งผลกระทบถงึจนีด้วยอย่างใหญ่หลวงทัง้ทางรปูธรรม 

และนามธรรม เรือ่งอนาคตของสยาม เราชาวญีปุ่น่จะน่ิง 

ดดูายไม่ได้ เปรยีบเสมอืนไฟลามไหม้อยู่ใกล้บ้าน” (อิชอิ ิ

โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 96)

นอกจากนี ้Iwamoto ยงัเขยีนจดหมายถึงหนงัสือพมิพ์ 

และลงโฆษณาต่าง  ๆ เกีย่วกบัการท�าธรุกิจในไทย รวมทัง้ 

ลงข่าวเผยแพร่สถานการณ์ของไทย และอธบิายถงึสญัญา 

พร้อมทั้งผลประโยชน์ที่ผู ้อพยพจะได้รับเมื่อเดินทาง 

มาท�านาในไทย โดยมีสาระว่า (村島, 2016, 203)

1. จะให้ผู้อพยพเช่าที่ดินท�าการเกษตร 10 ไร่ ต่อ 

1 คน (เตรียมไว้ให้)

2. พื้นที่ที่ให้เช่าจะสามารถปลูกข้าว 2 รอบ

3. ผู้อพยพต้องจ่ายค่าเช่าที่ดิน 20 เซน ต่อ 1 ไร่

4. เมือ่เดนิทางมาถงึไทย ผูอ้พยพสามารถกูย้มืเงนิจาก 

บรษิทัได้ไม่เกนิ 50 เยน หลงัการเกบ็เก่ียวข้าวต้องผ่อนช�าระ 

เป็นรายเดือน ภายใน 12 เดือน โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย

5. มอีปุกรณ์ท�าการเกษตรหรอืบ้านให้ผูอ้พยพเช่า 

ชั่วคราว

6. ในพื้นที่ 10 ไร่สามารถเก็บเกี่ยวได้ 260 เยน
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5 ในขณะนัน้ญีปุ่น่-ไทยเพิง่สถาปนาความสัมพนัธ์อย่างเป็นทางการ ยงัไม่มีการตัง้สถานกงสุลและสถานทตูญีปุ่น่ในไทย กระทรวงต่างประเทศจึงมอบหมายให้กงสลุประจ�าสงิคโปร์ซึง่อยูใ่กล้
ไทยเป็นผู้ด�าเนินการ

4 รายละเอยีดการส�ารวจของ Sito Miki ดเูพิม่เตมิใน นงลกัษณ์ ลิม้ศริ.ิ (2561), ญีปุ่น่-ไทย ใน “รายงานการเดนิทางส�ารวจประเทศสยาม” ใน ศริพิร วชัชวลัค,ุ (บรรณาธกิาร) ญีปุ่น่
หลากมติ.ิ (น.15-65.). กรุงเทพฯ : โรงพมิพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.

ต่อปี คาดการณ์ว่าจะมีก�าไร 90 เยน

7. เมือ่เดนิทางมาถึงไทยเพือ่ท�าเกษตรกรรม บรษิทั 

จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 1 เดือนแรก 

ข่าวคราวเกีย่วกบัไทยและการด�าเนนิการเรือ่งการ

อพยพของ Iwamoto ท�าให้ชาวญี่ปุ่นรู้จักไทยเพิ่มขึ้น  

ขณะอยู่ที่ญี่ปุ่นเพื่อประชาสัมพันธ์หาทุนเพิ่มเติม 

และรวบรวมผูอ้พยพมาไทยนัน้ ได้เกดิ “วกิฤตการณ์ ร.ศ. 

112” ทีไ่ทย ด้วยแนวคิดเอเชียนิยมทีต่่อต้านการรกุราน 

ประเทศเลก็  ๆ  ของมหาอ�านาจตะวนัตกและเหน็ความส�าคญั 

ของไทยดังที่ได้กล่าวแล้วในข้างต้น Iwamoto เดินทาง

กลบัมาอีกคร้ังใน ค.ศ.1983/พ.ศ.2526 และระหว่างกลับมา 

อยู่ทีไ่ทยในคร้ังนื ้Iwamoto มโีอกาสพาตวัแทนของ Tsuda 

Seichi（津田静一）สมาชิกคนหนึง่ของ “สมาคมอาณานคิม” 

ที่เห็นด้วยกับแนวคิดเช่า-ซ้ือท่ีดินในประเทศอื่นและ 

อพยพประชาชนออกไปท�ากินเป็นการสร้างอาณานิคม

แบบสนัตทิ�าการส�ารวจดสูถานทีข่องไทย เพือ่ขอจะเช่าพ้ืนที ่

ส�าหรับท�านาและอพยพชาวญ่ีปุ่นมา (村島, 2013, 186-187) 

และได้เป็นผู้ประสานน�าคณะของ Saito Miki (斎藤幹) 

กงสุลญี่ปุ่นประจ�าสิงคโปร์ซ่ึงเดินทางมาส�ารวจดูความ

เหมาะสมในการที่จะขอเช่าพื้นท่ีส�าหรับการอพยพ 

แรงงานญีปุ่น่ออกมาท�านาเข้าพบเจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตร ี

ก่อนที ่Iwamoto จะเดินทางกลบัไปญ่ีปุน่อกีครัง้เพือ่ด�าเนนิ 

การรวบรวมผูอ้พยพมาไทย และสามารถพาผูอ้พยพมายงั 

ไทยได้ 2 ครั้ง

3.2 บทบาทของรัฐบาลโดย Saito Miki4 

แม้ว่าญีปุ่น่มนีโยบายส่งเสริมการอพยพประชาชน 

ไปต่างประเทศอย่างชดัเจน แต่ส�าหรบัการอพยพมายงัไทย

น้ันรัฐบาลค่อนข้างให้ความส�าคัญและระมัดระวัง  

เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวญี่ปุ่น-ไทยเพิ่งสถาปนาความ 

สัมพันธ์อย่างเป็นทางการ ญี่ปุ ่นยังไม่ได้สิทธิสภาพ 

นอกอาณาเขต รัฐบาลน่าจะยงัไม่มัน่ใจในความปลอดภยั

ของบริษัทและผู้อพยพ ด้วยเหตุนี้เมื่อทราบว่าเอกชน

โดย Iwamoto ก�าลังด�าเนนิการเพือ่ส่งออกผู้อพยพมายงัไทย 

กระทรวงต่างประเทศจึงได้ส่ง Saito Miki กงสุลญี่ปุ่น

ประจ�าประเทศสิงคโปร ์5 และ Inagaki Manjiro 

ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศเดินทางมาส�ารวจดู

ความเป็นไปได้ในการอพยพแรงงานมายังไทย พร้อมทั้ง

ส�ารวจท่าทีของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับความเป็นไปได้ใน

การที่จะให้สิทธิสภาพนอกอาณาเขตแก่ญี่ปุ ่น โดย

กระทรวงต่างประเทศได้มคี�าสัง่ถึง Saito ช้ีแจงภาระของ 

งานในครั้งนี้ดังความตอนหนึง่ว่า “...ประเทศสยามเป็นที่

ทีเ่หมาะสมส�าหรบัอพยพหรอืไม่ ความรูส้กึของชาวพืน้เมือง 

เป็นอย่างไร...” (外務省, 1894) และให้สังเกตท่าทีของ

ข้าราชการผู้ใหญ่ฝ่ายไทยในเร่ืองการท�าสนธิสัญญาให้

สิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับญี่ปุ่นด้วย (外務省, 1894) 

ด้วยเหตนุี ้วนัท่ี 31 มนีาคม ค.ศ.1894 Saito เดิน 

ทางมาส�ารวจพ้ืนทีป่ลูกข้าวส�าคัญ  ๆ  ในกรุงเทพและบรเิวณ 

ใกล้เคียง ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน และได้เขียนรายงาน

เกีย่วกบัสภาพของไทยในสมยันัน้พร้อมทัง้เสนอความคิด 

เกี่ยวกับการอพยพมีใจความส�าคัญตอนหนึ่งว่า “...เมื่อ

พิจารณาภูมิประเทศและความอุดมสมบูรณ์ของดินใน

ประเทศสยามแล้ว ทีดิ่นผนืกว้างใหญ่นีม้คีวามเหมาะสม 

มากทีสุ่ด หากการปลูกข้าวเป็นจดุประสงค์ของการอพยพ 

ช่วงเวลานีจ้งึเป็นโอกาสดทีีจ่ะให้ชาวนาญีปุ่่นอพยพมา...” 

(齋藤, 1894) และรายงานว่า ผูป้กครองและข้าราชการไทย 

กต้็องการให้ชาวนาญีปุ่่นอพยพมาเพือ่บกุเบกิพืน้ทีส่�าหรบั 

ท�านา รวมทั้ง Saito ยังได้เสนอเพิ่มเติมว่า เมื่ออพยพ

ชาวนาญ่ีปุ่นมานัน้ นอกจากการปลกูข้าวแล้วควรจะควบคมุ 

กระบวนการผลิตข้าวทัง้หมด ได้แก่ การปลูกข้าว การเป็น 

เจ้าของโรงสแีละการมสีทิธใินการส่งออกข้าว ประเดน็ที ่

น่าสนใจและสะท้อนให้เหน็ว่า  การจะอพยพชาวญีปุ่น่มา 

ไทยน้ันน่าจะอยู ่ในแนวคิดของการสร้างอาณานิคม 
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แบบสันติคล้ายกับอาณานิคมเกษตรกรรมของญี่ปุ่นใน

เมก็ซิโก ทีร่ฐับาลซ้ือทีด่นิเพือ่ส่งคนไปบกุเบกิและต้ังหลกั 

แหล่ง โดย Saito เสนอให้ซื้อที่ดินในไทยว่า “ถ้าหาก

ชาวญี่ปุ ่นมีแผนต้องการส่งแรงงานอพยพเข้ามาใน

ประเทศสยาม โดยมีเป้าหมายที่จะปลูกข้าว สิ่งที่ทุกคน

จะต้องท�าก่อนอืน่คอืการจดัซือ้ทีด่นิในพืน้ทีช่ลประทาน 

ปทมุธาน ีซึง่เป็นพ้ืนทีด่ทีีสุ่ดส�าหรบัอพยพคนเข้าไป ไม่ม ี

ที่อื่นที่ดีกว่านี้แล้วในปัจจุบัน” (齋藤, 1894)

บทบาทของภาครัฐเกี่ยวกับการอพยพด�าเนินการ 

มาถึงเพียงแค่เดินทางมาส�ารวจพื้นที่จริงและได้พบกับ

ข้าราชการระดับสูงของไทย และท�ารายงานเสนอต่อ

กระทรวงต่างประเทศญีปุ่น่เท่านัน้ แต่แนวคดิทีจ่ะส่งออก 

ผู้อพยพมาไทยยุติลงเนื่องด้วยเหตุผลบางประการที่จะ

ได้กล่าวต่อไป   

3.3 การอพยพและชีวิตผู้อพยพในไทย

เมื่อเดินทางกลับญี่ปุ่นครั้งที่ 2 หลังจากเหตุการณ์ 

ร.ศ.112 สิน้สดุลงแล้ว Iwamoto สามารถรวบรวมผูอ้พยพ 

ชาวญี่ปุ่นส่งมาไทย 2 ครั้งโดยที่ภาครัฐยังไม่ได้ยื่นมือมา

ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งการเดินทางมายังไทยของผู้อพยพ

ทัง้ 2 ครัง้นี ้สะท้อนให้เหน็ภาพชวีติมมุหนึง่ของชาวญีปุ่น่ 

สมัยเมจิที่ต้องต่อสู้กับความขาดแคลนและชีวิตท่ียาก

ล�าบากโดยมีรายละเอียดดังนี้คือ

ก�รอพยพครั้งที่ 1

การอพยพครั้งแรก Iwamoto สามารถรวบรวม

ชาวนาจากจังหวัดยามากุจิที่ต้องการเดินทางมายังไทย

ได้จ�านวน 32 คน โดยมีจุดมุ่งหมายว่าจะมาท�านาตามที่ 

Iwamoto ได้ตกลงไว้กับเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี กลุ่ม

ผูอ้พยพรวมทัง้ Iwamoto ออกเดนิทางจากเมืองท่าโกเบ 

ในเดือนธนัวาคม ค.ศ.1894/พ.ศ.2437 และเม่ือเดนิทาง 

มาถงึไทยเป็นช่วงหน้าแล้งไม่มฝีนยงัไม่สามารถท�านาได้ 

ผูอ้พยพต้องเผชิญกบัความยากล�าบากและปัญหาต่าง ๆ

ในงานของ อชิิอิ โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ 

ได้บรรยายชวิีตของชาวนาทีอ่พยพมา 32 คนว่า เม่ือเดนิทาง 

มาถึงไทย Iwamoto ได้มอบให้ “บริษัทอพยพญี่ปุ่น- 

สยาม” ที่ตั้งไว้ในไทยดูแลผู้อพยพเหล่านั้น แต่บริษัทก็

ไม่ได้ปฏบิตัติามข้อตกลง ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งของค่าจ้างหรอื 

ค่าใช้จ่าย เป็นต้น ชาวนาไม่มทีนุทีจ่ะหาเครือ่งไม้เคร่ืองมอื 

ได้ครบถ้วน จากความเดอืดร้อนทีไ่ด้รบัทุกคนจงึได้พยายาม 

ดิ้นรนหาทางออกของตัวเอง ผู้อพยพ 4-5 คนที่พอมีเงิน

อยู่บ้างเดินทางต่อไปที่สิงคโปร์ อีก 7 คนไปท�างานเป็น

กรรมกรสร้างเส้นทางรถไฟสายโคราช อกี 15 คนไปท�างาน 

เป็นกรรมกรทีเ่หมอืงภขูนองทางภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ของไทย ส่วนทีเ่หลอืแยกย้ายกนัท�างานในร้านต่าง  ๆ  ของ 

คนญีปุ่น่ในกรงุเทพฯ ดังนัน้ชาวนาชดุแรกนีจึ้งไม่มใีครได้ 

ท�านาตามเป้าหมายทีต่กลงไว้กบับรษิทัแต่อย่างใด (อิชอิิ 

โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 170-171)

นอกจากความผิดหวังที่เหตุการณ์ในไทยไม่ได้

เป็นไปตามที่คาดหวัง ท�าให้ผู้อพยพทุกคนต้องพยายาม

ดิ้นรนเพื่อหาทางออกให้กับตัวเองแล้ว ถึงแม้ว่าผู้อพยพ

บางคนจะหางานท�าได้ แต่ชีวติกไ็ม่ได้ดขีึน้ตามทีค่าดหวงั 

หลายคนต้องอยูอ่ย่างยากล�าบากและบางคนต้องเสยีชีวติ 

ดังปรากฏว่าชาวนาท่ีไปท�างานในเหมืองภูขนองทุกคน 

ล้มป่วย 10 คนเสียชีวิตด้วยไข้มาลาเรีย และอีก 2 คน 

เสียชีวิตด้วยอหิวาตกโรค (村嶋, 2013, 21)

ก�รอพยพครั้งที่ 2  

การอพยพครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อ  Iwamoto ได้น�า 

ผูอ้พยพชดุแรกมาส่งถงึไทย หลงัจากนัน้จงึเดนิทางกลบั 

ไปญี่ปุ ่นโดยไม่รู ้ข่าวการเสียชีวิตของผู้อพยพรุ่นแรก 

เมื่อกลับไปญี่ปุ ่น Iwamoto ได้ให้ “บริษัทฮิโรชิมา 

การส่งออกจ�ากดั” รวบรวมผูอ้พยพจากจงัหวดัคมุาโมโตะได้ 

60 คน แต่ในครั้งนี้ Iwamoto ไม่สามารถเดินทางมาส่ง 

ผู้อพยพได้ด้วยตัวเองเนื่องจากล้มป่วยกะทันหัน บริษัท

ฮโิรชิมาการส่งออกจ�ากัดจงึให้ Miyazaki Toten ซึง่เป็น 

ชาวคุมาโมโตะที่ก�าลังจะเดินทางมาไทยเป็นตัวแทน

ของบริษัทเดินทางมาส่งผู้อพยพที่ไทย อย่างไรก็ตาม 

ก่อนที่ออกเดินทางออกจากญี่ปุ่นบริษัทได้ข่าวการเสีย

ชีวิตของผู้อพยพกลุ่มแรกจึงมีการปรับจ�านวนผู้อพยพ  

คงเหลือผู้อพยพทีต้่องการมาไทยเพยีง 20 คนส่วนทีเ่หลือ 

อีก 40 เลือกที่จะเดินทางไปฮาวาย 

  การน�าผู้อพยพมายังไทยครั้งที่ 2 นี้เกิดภาพ 
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ซ�้ารอยเดิมกับครั้งแรก เนื่องจากเมื่อเดินทางมาถึงไทย

ปรากฏว่า “บริษัทส่งออกผู้อพยพญี่ปุ่น-สยาม” ได้เลิก

กจิการไปแล้ว  ผูอ้พยพจงึต้องเข้าไปขอพกัที ่“บ้านศาลา 

แดง” ของเจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตรใีนระยะหนึง่ หลงัจากนัน้ 

ผู ้อพยพ 5 คนแยกไปท�างานที่ร้านของชาวญี่ปุ ่นใน

กรุงเทพฯ อีก 15 คน ไปท�างานที่บริษัทอู่เรือ แต่ต่อมา

ผู้อพยพ 8 คนได้ย้ายไปท�างานสร้างทางรถไฟสายอยธุยา-

โคราชเนื่องจากมีรายได้ที่ดีกว่า แม้จะมีการห้ามปราม

เพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ�้ากับครั้งแรกก็ตาม (อิชิอิ 

โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 172-173) 

แต่สุดท้ายเหตกุารณ์กเ็กดิซ�า้รอยเดมิ ผูอ้พยพทีท่�างานสร้าง 

ทางรถไฟทุกคนเป็นไข้มาลาเรียเสียชีวิต 6 คน (村嶋, 

2013, 21)   

ในที่สุดการท�านาที่เป็นเป้าหมายการอพยพก็ต้อง 

ยตุลิง และ Miyazaki ทีพ่าผูอ้พยพมาพยายามหาทาง 

ช่วยเหลือแต่ก็ไม่ส�าเร็จจึงตัดสินใจเดินทางกลับญี่ปุ่นใน

เดอืนมิถุนายน ค.ศ.1896/พ.ศ.2439 (อิชิอิ โยเนะโอะ 

และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 173-174 )

ภาพชีวิตของผู้อพยพที่เกิดข้ึนในไทยไม่ว่าจะเป็น 

การอพยพครั้งแรกหรือครั้งที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงความ

ยากล�าบาก ความขาดแคลน และความต้องการชวีติทีด่ข้ึีน 

ของชาวญี่ปุ่นที่อพยพออกมาจากแผ่นดินเกิด ผู้อพยพ

กลุม่แรกต้องใช้ชวีติอย่างอดอยาก กนิอยูอ่ย่างประหยดั 

ไม่ได้รบัประทานอาหารท่ีมคีณุภาพเนือ่งจากต้องการเก็บ 

เงินกลบัไปญีปุ่น่ ดงัมเีรือ่งเล่าเกีย่วกับผูอ้พยพทีไ่ปท�างาน 

ในเหมืองภขูนองว่า แม้ว่าผูคุ้มเหมอืงชาวฝรัง่เศสจะแบ่ง 

อาหารจ�าพวกเนื้อให้ แต่เหล่าคนงานก็เอาเนื้อเหล่านั้น

ไปแลกเป็นเงินจากชาวบ้าน  หรือในยามที่เจ็บป่วยผู้คุม

เหมอืงชวนให้เดนิทางกลบักรงุเทพฯ ด้วยกัน พวกผูอ้พยพ 

ไม่ยอมเดินทางออกมาเนื่องจากเสียดายเงินค่าเดินทาง  

“...ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากการท่ีชาวนายากจนชาวญ่ีปุ่นใน

สมยัเมจคิดิแต่เพียงว่า ถ้าหาเงนิได้แม้เพยีงเลก็น้อยกจ็ะเกบ็ 

สะสมไว้เพื่อน�ากลับไปบ้านเกิดเมืองนอน” แต่ในที่สุด

หลายคนก็ต้องจบชีวิตลงท่ีไทย (อิชิอิ โยเนะโอะ และ 

โยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 171) ส่วนผู้อพยพกลุ่มที่ 2 

กเ็ช่นกนั ผูอ้พยพทีท่�างานเป็นกรรมกรสร้างทางรถไฟสาย 

อยุธยา-โคราช ก็เสียชีวิตด้วยโรคมาลาเรียเนื่องจาก

ต้องการรายได้ทีม่ากขึน้  แม้ว่าจะได้รบัค�าเตอืนถงึอนัตราย 

ที่อาจจะต้องเสียชีวิตเหมือนผู้อพยพรุ่นแรกก็ตาม  

โศกนาฏกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของภาพชีวิต

ที่เกิดข้ึนในช่วงแรกของการอพยพชาวญี่ปุ่นมายังไทย

และภมูภิาคอืน่  ๆ  ในสมยัเมจ ิ แต่อย่างไรในท้ายทีสุ่ดญีปุ่น่ 

ก็สามารถก้าวผ่านอุปสรรคความยากล�าบากนี้และสร้าง 

ความมั่นคงมั่งคั่งให้กับประเทศได้ในเวลาต่อมา

ส�าหรับบุคคล 2 คนที่มีบทบาทส�าคัญท�าให้การ

อพยพเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ญี่ปุ่น-ไทย 

คือ Iwamoto แม้จะไม่ได้เดินทางพาผู้อพยพกลุ่ม 2 มา

ด้วยตัวเอง แต่ต่อมาก็ได้เดินทางกลับมายังไทยในปี 

ค.ศ.1896/พ.ศ.2439 เมือ่ทราบว่าการอพยพไม่ประสบ 

ความส�าเรจ็จงึบวชและออกธดุงค์ไปยงัลาวและเวียดนาม

(อชิอิ ิโยเนะโอะ และโยชกิาวะ โทชฮิาร,ุ 2542, 174-175) 

ส่วนเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเม่ือลาออกจากราชการได้

ลงทนุท�าธรุกจิเปิดบรษัิท “ป่าไม้ศรรีาชา” ทีอ่�าเภอศรรีาชา 

(ชมรมคนรักศรีราชา, ม.ป.ป.)

4. วิเคร�ะห์ปัญห�และส�เหตุก�รยุติโครงก�ร

อพยพช�วญี่ปุ่นม�ไทย

แม้ว่า Iwamoto จะมคีวามกระตอืรอืร้นและสามารถ 

ส่งผู้อพยพมาไทย 2 ครั้ง และรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ให้ความ

สนใจส่งเจ้าหน้าทีม่าส�ารวจสภาพความเป็นไปและพืน้ที่ 

เพาะปลูกของไทย แต่กเ็งยีบหายไป ไม่มกีารอพยพชาวนา 

มายังไทยอีกเลย ชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาในภายหลัง

เป็นผู้อพยพอิสระที่เดินทางมาส่วนตัว และอีกส่วนหนึ่ง

คอืเจ้าหน้าทีห่รือผูเ้ชีย่วชาญทีร่ฐับาลส่งเข้ามา สาเหตุท่ี 

การส่งออกชาวนามายงัไทยยตุลิงนัน้น่าจะมาจากปัจจยั 

หลายส่วนคือ

4.1 ทางฝ่ายญี่ปุ่น

1. ฝ่ายเอกชน - Iwamoto 

Iwamoto เริม่ต้นด�าเนนิการอพยพด้วยความมุง่มัน่ 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ Iwamoto มีมากที่สุด แต่สิ่งที่ Iwamoto 

ขาดคือ ความพร้อมทางด้านเงินทนุ ดงัจะเห็นว่าโครงการ 
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เร่ิมต้นด้วยทนุสนบัสนนุจากเจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตร ี และ 

ในขณะที่การอพยพด�าเนินการอยู่น้ันก็ยังต้องยืมทุน

จากเจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตรอีกีหลายครัง้ เช่น ในขณะที ่

เดินทางพาผู้อพยพชุดแรกมาถึงฮ่องกง และได้พบกับ

เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีระหว่างทาง Iwamoto ยืมเงิน

จ�านวน 800 จากเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเป็นค่าใช้จ่าย

พาผูอ้พยพเดนิทางต่อมายงัไทย (村嶋, 2016, 205-206) 

หลังจากนั้นเมื่อพาผู ้อพยพมาถึงไทยไม ่มีค ่าดูแล 

ผูอ้พยพตามสัญญาทีต่กลงกนัไว้ จงึต้องยมืเงนิจากเจ้าพระยา 

สรุศกัดิม์นตรเีป็นค่าใช้จ่าย ซึง่ความไม่พร้อมในด้านทุน 

น่าจะมีส่วนท�าให้เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีไม่มั่นใจท่ีจะ

ให้การสนับสนุนต่อไป  

นอกจากเงนิทนุทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากฝ่ายไทยแล้ว 

ในระยะแรกฝ่ายญีปุ่น่โดย Tsuda ซึง่มคีวามคดิสอดคล้อง 

กบั Iwamoto ในการอพยพชาวนาออกไปตัง้หลกัแหล่งใน

ต่างประเทศเพือ่ขยายอ�านาจและผลผลติทางการเกษตร 

ได้ให้ความสนใจจะให้ทนุสนบัสนนุ โดยส่งคนมาส�ารวจท่ีไทย 

กบั Iwamoto แต่สมาชกิในสมาคมเอเชยีเหน็ว่าโครงการ 

ของ Iwamoto ไม่น่าจะประสบความส�าเรจ็ ประกอบอกี 

เหตุผลหนึ่งคือ Tsuda มีทุนไม่มากพอ ในที่สุดก็ได้ถอน

ตวัออกจากโครงการดงักล่าว (村嶋, 2016, 197-198)

ปัจจยัส�าคญัอกีประการหนึง่คอื ภมิูหลงัความเป็นมา 

ของ Iwamoto การถูกปลดออกจากราชการทหารด้วยเหตผุล 

ที่ทางราชการระบุว่า ประพฤติตนไม่เหมาะสมมีหนี้สิน

จ�านวนมาก ท�าให้เสียชื่อเสียงของตนเองและหน่วยงาน

ในสังกัด (村嶋, 2016, 165) อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่

ท�าให้ทางฝ่ายญี่ปุ่นโดยเฉพาะ Saito และ Inagaki รู้สึก

ไม่ไว้วางใจ Iwamoto ตั้งแต่เริ่มแรกที่ได้พบกันที่ไทย

เมื่อ Iwamoto มาต้อนรับและประสานให้เข้าพบ

เจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตรก่ีอนที ่ Iwamoto จะเดนิทางกลับ 

เพื่อรวบรวมผู ้อพยพชุดแรก ดังปรากฏหลักฐานว่า 

Inagaki ได้เขียนจดหมายเตือน Tsuda ผู้ท่ีสนใจจะ 

ให้การสนับสนุน Iwamoto ว่าควรจะต้องระมัดระวัง 

ไม่ควรให้การสนับสนุน Iwamoto ในการท�าธุรกิจใน

ด้านนี้ รวมทั้งยังมีจดหมายถึง Matsukata Masayoshi 

(松方正義) นักการเมืองคนส�าคัญขณะนั้น6 ในเรื่อง 

เดียวกันด้วย (村嶋, 2016, 192-195)

ในเวลาต่อมาขณะที ่Iwamoto ทีท่�าธรุกจิพาผูอ้พยพ 

มาสยามกย็งัมพีฤติกรรมบางอย่างทีไ่ม่เหมาะสม  เช่น ไม่ 

ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการพาผู้อพยพกลุ่มแรกมาไทย

โดยไม่ได้ขออนุญาตจากราชการ เมื่อ Saito ทราบข่าว 

ได้เขียนรายงานถงึ Hara Takashi (原敬) อธิบดกีรมการ 

พาณชิย์ กระทรวงต่างประเทศแจ้งให้ทราบเรือ่งดงักล่าว 

เพื่อทางการจะได้ควบคุมการอพยพให้มีความเข้มงวด

มากขึ้น (村嶋, 2016, 204) 

บุคคลที่กล่าวมานี้ล้วนแต่อยู่ในกลุ่มของผู้ที่สนใจ

เอเชีย ทัง้ในฐานะข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ หรือ 

สมาชิกในสมาคมเอเชีย หรือสมาชิกสมาคมอาณานิคม  

ดังน้ันจึงเป ็นไปได้ที่ทั้งหมดคงทราบความเป็นไป

ระหว่างกนั และการท่ี Iwamoto ด�าเนนิการต่าง ๆ  อย่าง 

รีบร้อนไม่รัดกุมและดูเหมือนไม่ค�านึงถึงความเดือดร้อน

ของผู้อพยพ ประกอบกับภูมิหลังที่ถูกปลดจากราชการ

จึงน่าจะมีส่วนท�าให้ Iwamoto มีปัญหาในเรื่องของ

ความน่าเชื่อถือจึงไม่ได้รับการสนับสนุนให้ด�าเนินธุรกิจ

ด้านนี้ต่อไป

2. ฝ่ายรฐับาล - Saito Miki และ Inagaki Manjiro

Saito Miki และ Inagaki Manjiro ในฐานะ 

ข้าราชการของกระทรวงต่างประเทศทีไ่ด้รบัความไว้วางใจ 

ให้มาส�ารวจไทยเพื่อพิจารณาดูความเหมาะสมท่ีจะส่ง 

ผูอ้พยพมานัน้ นอกจากจะมคีวามกังวลใจในการด�าเนนิงาน 

ของ Iwamoto แล้ว ยงัมคีวามกงัวลในใจเรือ่งของความ 

สัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทย เนื่องด้วยขณะนั้นญี่ปุ่นยัง

ไม่ได้รับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตจากไทย ชาวญี่ปุ่นที่

กระท�าความผิดยังต้องอยู่ภายใต้อ�านาจของศาลไทยที่

ญี่ปุ่นเห็นว่ายังไม่มีความสมบูรณ์เพียงพอ รวมทั้งเรื่อง

ความปลอดภยัของผูอ้พยพด้วย ดงัจะเหน็ว่าภาระส�าคัญ 

6 นายกรัฐมนตรีญีปุ่น่ 2 สมัย คอื ค.ศ.1891-1892/พ.ศ.2434-2435 และ ค.ศ.1896-1898/พ.ศ. 2439-2441
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ในการเดนิทางมาส�ารวจประเทศไทยมทีัง้ “ภารกจิปกต”ิ 

คือส�ารวจดูความเป็นไปได้ท่ีจะอพยพชาวนาญ่ีปุ่นมายัง

ไทย และ “ภารกิจแฝง-พิเศษ” คือ สังเกตท่าทีของผู้น�า

ไทยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตที่จะมอบให้

แก่ญี่ปุ่น (นงลักษณ์ ลิ้มศิริ, 2561, 17-19)

สิ่งหนึ่งท่ีเห็นได้ถึงความห่วงใยที่รัฐบาลญี่ปุ ่นมี

ต่อทั้งกับผู ้อพยพและกับความสัมพันธ์ญี่ปุ ่น-ไทยคือ 

หลังจากที่ Iwamoto พาผู้อพยพมายังไทยได้ไม่นาน  

วันที่ 8 เมษายน ค.ศ1896/พ.ศ.2439 รัฐบาลได้ออก

กฎหมายป้องกนัผูอ้พยพก�าหนดว่าผูอ้พยพทีอ่อกเดนิทาง 

ไปต่างประเทศจะต้องมผีูค้�า้ประกัน 2 คน โดยระบปุระเทศ 

ท่ีจะต้องปฏบิตัติามกฎหมายนีมี้ 5 ประเทศ คอื สหรฐัอเมริกา 

แคนาดา ออสเตรเลยี ฮาวาย และประเทศในเอเชียม ี“ไทย” 

ประเทศเดียวเท่านั้น (村嶋, 2016, 157) หลังจากนั้น 

ต่อมาเดือนมีนาคม ค.ศ.1896/พ.ศ.2439 กระทรวง 

ต่างประเทศได้อนุมัติให้ตั้งสถานทูตญี่ปุ่นใประเทศไทย 

โดยมี Inagaki Manjiro ด�ารงต�าแหน่งเอกอัครราชทูต

ญี่ปุ่นคนแรกเมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ.1896/พ.ศ.2439 

(อิชิอิ โยเนะโอะ และโยชิกาวะ โทชิฮารุ, 2542, 99) 

4.2 ทางฝ่ายไทย

1. ฝ่ายเอกชน  -  เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเป็นผู้น�าทางฝ่ายไทยที่

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการอพยพแรงงานของ 

Iwamoto ตัง้แต่เร่ิมแรกเนือ่งจากมคีวามสนใจและแนวคดิ 

ท่ีใกล้เคยีงกนั แต่อย่างไรก็ตามด้วยพฤตกิรรมทีไ่ม่น่าไว้วางใจ 

ของ Iwamoto ภายหลงัจากการตัง้บรษิทัและด�าเนนิการ 

แล้ว เจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตรจึีงเริม่ถอนตวัออกจากโครงการ 

ดังกล่าว ไม่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  ประกอบกับ

หลังจากนั้นไม่นานนัก วันที่ 14 มีนาคม ค.ศ.1896/

พ.ศ.2440 เจ้าพระยาสรุศกัดิม์นตรไีด้ลาออกจากราชการ 

(ลักษมี รัตตสัมพันธ์, 2516, 34-35) การลาออกจาก

ต�าแหน่งเสนาบดีย่อมท�าให้บทบาทและอ�านาจที่เคยมี

ลดน้อยลง หลังจากที่ลาออกจากราชการเจ้าพระยา 

สรุศกัดิม์นตรีก็ได้หันไปประกอบธุรกิจส่วนตัวด้วยการ

เปิดบริษัท “ป่าไม้ศรีราชา” อย่างจรงิจงั น่าจะเป็นเหตผุล

หนึ่งที่ท�าให้ความสนใจเรื่องการอพยพค่อย ๆ  หมดไป 

ด้วยเหตุนี้เมื่อผู ้สนับสนุนส�าคัญทางฝ่ายไทยถอนตัว

ออกมา ก�าลังในการด�าเนินการต่าง ๆ  ย่อมลดลงและ 

ยุติลงในที่สุด

2. ภาครฐับาล  -  ความไม่พร้อมในด้านการเตรยีมการ

แม้ว่ารฐับาลไทยจะมโีครงการพฒันาทีด่นิด้วยการ 

ขุดคลองรังสิตและต้องการแรงงานเพ่ือบุกเบิกพื้นที่นา

ผืนใหม่ โดยเฉพาะแรงงานจากญี่ปุ่น แต่การที่โครงการ

เพิง่เริม่ขึน้เพยีง 3-4 ปี จงึยงัไม่มคีวามพร้อมในด้านต่าง ๆ  

จากรายงานการส�ารวจของ Saito ที่บรรยายถึงสภาพ

ทุ่งนาที่รังสิตในขณะนั้นว่า  พื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงมีสภาพ

เป็นป่าทีย่งัไม่ได้บกุเบิก ความเป็นอยูข่องชาวนาบริเวณ 

ดังกล่าวอยู่อย่างยากล�าบาก (齋藤, 1894) ดังจะเห็นว่า

กลุ่มผู้อพยพทั้ง 2 กลุ่มที่เดินทางมาถึงไทยก็ไม่ได้เข้าไป

ท�านาที่รังสิต และเมื่อมีปัญหาโดย “บริษัทอพยพญี่ปุ่น-

สยาม” ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ชาวนาดิ้นรนหางานใหม่

โดยการไปท�างานสร้างเส้นทางรถไฟ และท�างานเหมือง

ที่อยู่ไกลจากกรุงเทพฯ

นอกจากนี้แม้ว่าบางพื้นที่จะได้บุกเบิกไปได้แล้ว  

แต่พื้นที่ทั้งหมดก็แทบไม่ได้น�าไปใช้เพื่อการเพาะปลูก 

เนื่องจากพ้ืนที่ส ่วนใหญ่เป็นของผู ้มีบรรดาศักดิ์ใน

กรุงเทพฯ ที่ต้องการซื้อที่ดินกักตุนราคาที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  

รวมทั้งยังมีปัญหาการลักลอบขุดคลองเพื่อหวังที่ดิน

สองฝ่ังคลอง และหาก�าไรจากการซือ้ขายทีด่นินัน้ (ทวศีลิป์ 

สืบวัฒนะ, 2521, 36-39) ที่ดินดังกล่าวจึงยังไม่ได้ใช้ใน

การเพาะปลูกอย่างจริงจัง

ความไม่พร้อมของฝ่ายไทยน่าจะเป็นอีกปัจจัย

หนึ่งที่ฝ่ายญี่ปุ่นยังไม่มั่นใจที่จะส่งผู้อพยพมา แม้ว่าจะ

ทราบว่าทางรัฐบาลไทยยินดีที่จะให้การสนับสนุนและ

ให้สิทธิพิเศษแก่ชาวนาญี่ปุ ่นเมื่ออพยพมายังไทย  

นอกจากนี้สิ่งหนึ่งที่น่าจะต้องพิจารณาประกอบด้วยคือ 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นหลังจากได้

รับชัยชนะในสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น (Russo-Japanese 

War ค.ศ. 1904-1905/พ.ศ. 2447-2448) รัฐบาลได้หัน

มาให้ความสนใจกับการเกณฑ์ทหารเพื่อสร้างกองทัพ
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มากกว่าการส่งคนออกไปเป็นแรงงานในต่างประเทศ 

รวมทั้งหลังจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต่อต้านแรงงานคน

ต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนและชาวญี่ปุ่นตาม “สัญญา

สภุาพบรุุษ” (Gentleman’s Agreement) ใน ค.ศ. 1907/ 

พ.ศ.2450 รัฐบาลญ่ีปุ ่นมีจุดหมายปลายทางใหม่ 

มุ่งไปที่ฟิลิปปินส์และอเมริกาใต้แทน (O, 2010) โดย 

ค.ศ.1899/พ.ศ.2442 ญีปุ่่นได้ลงนามในสัญญาส่งผูอ้พยพ 

กบัเปรู และเร่ิมส่งผูอ้พยพกลุม่แรกไปยงัเปรจู�านวน 790 

คน และค.ศ.1903/พ.ศ.2446 มีแรงงานญี่ปุ่นจ�านวน 

3,000 คน เดนิทางไปฟิลิปปินส์เพือ่สร้างทางหลวง หรือ 

บริษทัอพยพแรงงานญ่ีปุน่ส่งคนงานจ�านวน  1,470 คน  ไป 

ท�างานก่อสร้างท่ีเมือง Benguet ซ่ึงตั้งอยู ่ทางทิศ

ตะวนัตกเฉยีงเหนอืของเกาะลซูอน (丹野, 2015, 33-36)  

การที่เอกชนผู้เคยส่งผู้อพยพมาไม่สนใจและยุติ

บทบาท ประกอบกับรัฐบาลญ่ีปุ่นมองเห็นพื้นท่ีอพยพ

แห่งใหม่ที่มีความเป็นไปได้และมั่นคงกว่าจึงหันความ

สนใจไปในพ้ืนทีใ่หม่นัน้ โครงการอพยพชาวญีปุ่น่มาไทย 

จึงยุติลง 

6.    บทส่งท้�ย

แม้ว่าการเริ่มต้นส่งแรงงานชาวญี่ปุ่นมาไทยไม่

ประสบความส�าเร็จ และรัฐบาลเมจิหันไปสนับสนุน

การส่งออกแรงงานในภมูภิาคอืน่  ๆ  แต่ความสนใจทีญ่ีปุ่น่ 

มีต่อไทยทั้งในส่วนของประชาชนหรือส่วนของรัฐไม่ได้

ยุติหรือหายไป  โดยเฉพาะรัฐบาลยังให้ความสนใจและ

เห็นว่าไทยยังมีความส�าคัญที่จะสร้างดุลอ�านาจใน

ภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้น่าจะเป็นด้วยไทยเป็นประเทศเดียว 

ในภูมิภาคนี้ที่ยังเป็นอิสระไม่ได้ตกอยู่ในการยึดครอง

ของมหาอ�านาจตะวันตกเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทั้งหลายในเวลานั้น แนวคิดและเป้าหมายของรัฐบาล

เมจิมุ่งอยู่ที่การสร้างสัมพันธไมตรีท่ีดีกับไทยในฐานะ

พันธมิตรของญี่ปุ่นในภูมิภาคนี้และขณะเดียวกันก็สร้าง

อิทธิพลในดินแดนแห่งน้ีเหมือนกับประเทศมหาอ�านาจ

ตะวนัตก โดยรัฐบาลเมจิยงัคงให้อิสระแก่ประชาชนทัว่ไป 

ทีจ่ะออกเดนิทางไปแสวงโชคหรอืหาทีท่�ากนิใหม่ได้ด้วย 

ตนเองตามที่ต้องการ ดังจะเห็นว่าหลังจาก ค.ศ.1895/

พ.ศ.2438 จนสมยัเมจสิิน้สดุลง ยงัคงมชีาวญีปุ่น่เดินทาง 

ย้ายถิน่ฐานมายงัไทยอย่างต่อเนือ่ง ไทยยงัเป็นดนิแดนแห่ง 

ความหวงัของการแสวงโชค และเป็นดนิแดนทีร่ฐับาลญีปุ่น่ 

ตลอดสมยัเมจเิหน็ความส�าคญัทีจ่ะให้ประชาชนเดนิทาง 

ออกมา จ�านวนผู้เดินทางเข้ามาในไทยจากสมัยรัชกาล 

ที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 6 เพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อย  ๆ  จนสามารถ

รวมตัวตั้งสมาคมชาวญี่ปุ่น (日本人会) ขึ้นเป็นครั้งแรก

ในเดือนกนัยายน ค.ศ.1913/พ.ศ.2456 (村島, 2013, 5) 

และสมาคมชาวญี่ปุ ่นแห่งนี้ยังคงด�าเนินการมาจน 

ถึงปัจจุบัน

การมองย้อนเรื่องราวการอพยพในประวัติศาสตร์

ญี่ปุ่นเป็นองค์ความรู้อีกด้านหนึ่งที่นอกจากจะสะท้อน

ให้เห็นภาพของญี่ปุ ่นในช่วงก้าวแรกของการพัฒนา

ประเทศ  การอพยพแรงงานและผู้คนเป็นแนวทางหนึง่ของ 

การแก้ปัญหาทางเศรษฐกจิและการขยายอ�านาจตามแบบ 

อย่างประเทศมหาอ�านาจเทศตะวันตก นอกจากนี้ยัง

สะท้อนให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น-ไทยว่า

ไม่ได้มีเฉพาะบริบทของความส�าเร็จในการพัฒนา

ประเทศให้ทันสมัยดังที่มีการกล่าวถึงและศึกษาอย่าง

กว้างขวางเท่านัน้  แต่การอพยพแรงงานทีเ่กิดขึน้คร้ังนัน้ 

แสดงถึงความสัมพันธ์ในจุดเริ่มต้นของ 2 ประเทศที่อยู่

ภายใต้บรรยากาศของลัทธิจักรวรรดินิยมและทุนนิยม  

ส่งผลให้เกิดการพึ่งพากันที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์

เป็นเป้าหมายที่ส�าคัญ ขณะที่ไทยพัฒนาและขยายพื้นที่

เพื่อการเกษตร ฝ่ายญี่ปุ่นใช้วิธีที่จะขยายอาณาเขตด้วย

การส่งแรงงานออกไปยงัภูมภิาคต่าง  ๆ  เพือ่ท�าการเกษตร 

ในรปูแบบอาณานคิมเกษตรกรรม  โดยมไีทยอยูใ่นความ 

ต้องการของญีปุ่น่ด้วย ญีปุ่น่มองว่าไทยเป็นหนึง่ในสถานที่ 

ทีญ่ีปุ่น่ควรจะส่งผูอ้พยพออกมา  ในปัจจบุนัแม้ว่าบรรยากาศ 

ทางการเมอืงระหว่างประเทศจะเปลีย่นไป แต่ความสมัพนัธ์ 

ของท้ัง 2 ประเทศยังคงอยู่บนรากฐานของการพึ่งพา

ระหว่างกนับนผลประโยชน์แห่งชาตอิย่างแน่นแฟ้นดงัเช่น 

Sadoshima Shiro (佐渡島志郎) เอกอัครราชทูต 

ญี่ ปุ ่นประจ�าประเทศไทย (ค.ศ.2015 - 2019/ 
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พ.ศ.2558-2562) ได้เคยกล่าวไว้ว่า “ข้าพเจ้ามีความเช่ือม่ันว่า 

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะมีความเกื้อกูลและมี

ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่ง ๆ  ขึ้นไป” (สถานเอก 

อัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�าประเทศไทย, 2017)
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