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บทคัดย่อ

บทความนี้ให้ข้อมูลและความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับ การปรับตัวสู่

ความทนัสมยัของไทยในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ยงัเป็นข้อถกเถยีงว่าได้ปรบัรบัวฒันธรรมตะวนัตกเพยีงทางเดยีวหรือไม่ 

ทั้งๆ ที่นโยบายการต่างประเทศของไทยต้ังแต่สมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้

วฒันธรรมการสร้างรฐัชาติทีท่นัสมยัจากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ 

รอบตัว โดยเฉพาะการปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุ่น ค�าถามคือ ประเทศไทย

สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ปรับรบัวัฒนธรรมญีปุ่น่

บ้างหรือไม่ ทางด้านใดบ้าง ประเด็นปัญหาของการศึกษานี้คือ การปรับ

ตัวสู่ความทันสมัยของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่

หัวเป็นช่วงเวลาที่อาศัยวิทยาการตะวันตก อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นในช่วง

ครึ่งหลังคริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีคุณูปการต่อประเทศไทยด้วย

เช่นเดียวกัน ประเทศไทยได้ปรับรับวัฒนธรรมญ่ีปุ่นเพื่อการปรับตัวสู่

ความทันสมัยของไทยในลักษณะใดและมีสัดส่วนมากน้อยเพียงใด 

บทความฉบบันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการปรบัรบัวฒันธรรม

ญี่ปุ่นในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ระหว่าง ค.ศ.1887-1910 ผลการศึกษาพบว่า ประการแรก พระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงด�าเนนินโยบายปรบัปรงุโครงสร้าง

การปกครองภายในประเทศใน ค.ศ.1892 โดยอาศัยท้ังวัฒนธรรม

การเมืองแบบตะวันตกและได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการเมือง

แบบญ่ีปุน่ด้วย ประการทีส่อง ญีปุ่่นได้เข้ามามบีทบาททางเศรษฐกจิของ

ประเทศไทยในสัดส่วนที่มีนัยส�าคัญ รวมถึงด้านการทหารและด้านการ
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Abstract

This paper provides data and fundamental knowledge 

the modernization of Thailand during the reign of King Rama 

V Chulalongkorn has become a debate on whether it was a 

Western acculturation, even if the foreign policy of Thailand 

since the reign of King Rama V Chulalongkorn emphasized 

on learning the nation-state culture from the experiences of 

foreign countries, especially from Japanese culture. Questions 

have been raised: did Thailand during the reign of King Rama 

V Chulalongkorn adapt Japanese culture? Which sectors? The 

problematic of this study is: although the modernization of 

Thailand during the reign of King Rama V Chulalongkorn was 

on the basis of Western culture, Japan during the second half 

of the 19th century also contributed to Thai modernization 

as well. In which way did the Japanese acculturation in 

Thailand contribute to the modernization of Thailand? And 

what is the proportion?

This article aims to study the Japanese acculturation 

in Thailand during the reign of King Rama V Chulalongkorn, 

1887-1910. The results of study are the followings: firstly, 

King Rama V Chulalongkorn implemented the policy of 

internal administration reforms in 1892 by applying both 

Western and Japanese political culture. Secondly, Japan 

played a significant role in Thailand’s economy, including 

military and education respectively.
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1. บทน�ำ
ประเทศญี่ปุ ่นและประเทศไทยมีความ

สัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

(Ginzo Uchida, 1921) มีการติดต่อค้าขาย 

ทางเศรษฐกิจในระดับรัฐและยังมีการติดต ่อ 

แลกเปลี่ยนพระราชสาส์นในระดับผู้ปกครองรัฐ คือ  

พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา กับโชกุนแห่ง

ตระกูลโทกุงะวะแห่งญีปุ่น่1 เม่ือเข้าสูส่มัยรัตนโกสนิทร์ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ค.ศ.

1868-1910) ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสถาปนา

ความสัมพันธ ์ กับประเทศญี่ปุ ่นซึ่ งตรงกับสมัย

จักรพรรดิเมจิ (ค.ศ.1868-1912) ทั้งสองประเทศได้

มีการลงนามในสัญญาทางพระราชไมตรีอย่างเป็น

ทางการเป ็นครั้ งแรกใน ค.ศ.1887 เรียกว ่า  

“ค�าปฏญิาณว่าด้วยสมัพนัธไมตรแีละการค้าระหว่าง

ประเทศญี่ปุ่นกับประเทศสยาม” (Declaration of 

Amity and Commerce Between Japan and 

Siam) (ศุกลรัตน์ ธาราศักด์ิ, 2531, หน้า 29) 

นอกจากฉบับดังกล่าวแล้ว ได้มีการท�าสัญญาฉบับ 

ต่อมาอีกใน ค.ศ.1897 เรียกว่า “หนังสือสัญญาทาง

พระราชไมตรี ทางค้าขาย และการเดินเรือระหว่าง

กรุงสยามกับกรุงญี่ปุ่น” (Treaty of Friendship, 

Commerce and Navigation between Japan 

and Siam) (ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์, 2531) เพื่อแก้ไข

และปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น

อย่างไรกต็าม ไทยและญ่ีปุน่ทัง้สองประเทศ

ได้เผชิญกับภัยคุกคามของลัทธิล่าอาณานิคมในช่วง

ครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในขณะที่ช่องโหว่

ทางภมูรัิฐศาสตร์ท�าให้ญีปุ่น่มีแรงผลกัดันในการสร้าง

ความทันสมัยให้กับการป้องกันประเทศ พวกเขา

บังคับให้ไทยศึกษากลยุทธ์ในการป้องกันภาวะด้อย

พฒันา (Thomas Larson, 2008, p.1) ประเทศญ่ีปุน่

ด�าเนนินโยบายปฏริปูประเทศ ใน ค.ศ.1868 ภายหลัง

จากทีจ่กัรพรรดเิมจไิด้รบัอ�านาจบรหิารประเทศกลบั

คืนมาจากรัฐบาลโทกุงะวะ พระองค์ได้ตราพระราช

บัญญัติฉบับหนึ่งที่ เรียกว่า “สัตยาบัน 5 ข้อ” 

(เพ็ชรี สุมิตร, 2516, หน้า 93-94) อันถือเป็นการยุติ

อ�านาจของระบอบศักดินาท่ียึดถือปฏิบัติกันมาเป็น

เวลาหลายร้อยปี การด�าเนินการปฏิรูปประเทศหรือ

ปรบัปรงุโครงสร้างการบรหิารภายในประเทศเป็นผล

สบืเนือ่งจาก ปัจจยัภายใน คอื ความเสือ่มของระบอบ

โชกนุ และจากปัจจยัภายนอกคอื การเข้ามามอีทิธพิล

ของชาติตะวันตก (ละเวง ปรายราย, 2546, หน้า 

16-23) ในเวลาใกล้เคียงกัน ประเทศไทยได้เริ่มการ

ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินใน ค.ศ.1873 เมื่อ

พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงบรรลุ

นิติภาวะและว่าราชการด้วยพระองค์เองแล้ว ทรง

ด�าเนินนโยบายปรับปรุงระบบภาษีของประเทศเป็น

อันดับแรก ต่อมาใน ค.ศ.1881 จึงเริ่มส่งข้าหลวงไป

ประจ�าตามหัวเมืองต่างๆ ท่ัวประเทศเพ่ือดึงอ�านาจ

เข้าสู่ศูนย์กลางแผ่นดิน (centralization) อย่างไร

กต็ามจากการเสดจ็ประพาสต่างประเทศเช่น อนิเดยี 

ชวา ท�าให้พระองค์ได้ทรงเห็นรูปแบบทางการเมือง

การปกครองอาณานคิมตะวนัตก นอกจากนีก้ารรวม

ประเทศเยอรมนขีอง ออทโท ฟอน บสิมาร์ค ยงัมส่ีวน

ส�าคัญทีท่�าให้ประเทศไทยน�าเอารปูแบบการรวมศนูย์

อ�านาจมาปรับใช้ในประเทศด้วย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้อธิบายว่าพระองค์ทรง

รบัเอาแบบอย่างวัฒนธรรมทางการเมอืงการปกครอง

มาจากประเทศมหาอ�านาจในภูมิภาคยุโรป เช่น 

เยอรมนี อังกฤษ เบลเยียม เดนมาร์ก และฝรั่งเศส 

โดยผ่านการเรยีนรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างประเทศใน

สาขาวชิาต่างๆ ทีไ่ด้รบัการว่าจ้างเป็นทีป่รกึษาให้กบั

1 ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ และ โชกุนโทกุงะวะ อิเอยะสุ
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รัฐบาลไทย ซึ่งล้วนส่งผลต่อการด�าเนินการปฏิรูป

ระบบโครงสร้างอ�านาจการบริหารภายในประเทศ2 

อย ่ า ง ไร ก็ตาม  จากการ ศึกษางานวิ จั ยทาง

ประวัตศิาสตร์ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศญีปุ่น่กบั

ประเทศไทย (ณฐัชว์นนัท์ จันทคนธ์, 2519, สรุางค์ศรี 

ตันเสียงสม, 2520) ท�าให้เกิดค�าถามว่า พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว ทรงรับเอา

วฒันธรรมการเมอืงการปกครองมาจากโลกตะวนัตก

เพียงทางเดียวหรือไม่

ในการศึกษานี้  การปรับรับวัฒนธรรม 

(acculturation)3 หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทาง

ความคิดที่เป็นผลมาจากการผสมผสานแลกเปลี่ยน

หรือผนวกรวมสองวัฒนธรรมเข ้าด ้วยกัน ซึ่ ง

วฒันธรรมหน่ึงอาจเจรญิกว่าอกีวฒันธรรมหนึง่ ผลที่

เกดิจากการผสมผสานทางวฒันธรรมนัน้ อาจน�าไปสู่

การเปล่ียนแปลงในระดับบุคคลและระดับสังคมท่ีมี

สัดส่วนต่างกัน (นฤพลธ์ ด้วงวิเศษ, 2560) การปรับ

รับวัฒนธรรมมีคุณลักษณะส�าคัญ 4 ประการ กล่าว

คือ 1) assimilation การรับเอาวัฒนธรรมที่เหนือ

กว ่ามาใช ้และละทิ้ งวัฒนธรรมเดิมของตัวเอง  

2) separation การแยกส่วนระหว่างวัฒนธรรมใหม่

กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเอง 3) integration การ

ผนวกรวมวัฒนธรรมใหม่เข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิม 

และ 4) marginalization การไม่ยอมรับทั้ง

วฒันธรรมใหม่และวฒันธรรมด้ังเดิม ส�าหรับมโนทศัน์ 

“การปรับตัวสู่ความทันสมัย” (modernization) 

(Hisao Furukawa, 1995, pp.215-236) หมายถึง 

กระบวนการในการเข้าสู่การเปล่ียนแปลงท่ีก้าวหน้า

จากสมยัก่อนหรอืสมยัดัง้เดมิ (John W. Berry, 1997, 

p.10) สู่สังคมที่ทันสมัย ซึ่งอาจประกอบไปด้วย การ

เปลี่ยนแปลงวิถีการด�าเนินชีวิตและเทคโนโลยีในการ

ด�ารงชีวิตจากแบบเรียบง่ายในสังคมจารีตไปสู่การ

ด�ารงชีวิตที่อาศัยความรู้และเทคโนโลยีระดับสูงขึ้น 

บทความนี้พยายามหาค�าตอบให้กับข้อ 

ถกเถียงเรื่องการการปรับรับวัฒนธรรมการเมืองการ

ปกครองจากโลกภายนอกในช่วงเวลาการปฏิรูปการ

บรหิารราชการแผ่นดนิของประเทศไทยสมยัพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง ค.ศ.

1887-1910 ประเทศไทยรับเอาวัฒนธรรมการเมือง

การปกครองมาจากโลกตะวันตกเพียงทางเดียวหรือ

ไม่ วัฒนธรรมการเมืองการปกครองแบบญี่ปุ ่นมี

อิทธิพลต่อประเทศไทยบ้างหรือไม่ ในสัดส่วนเท่าใด

เมือ่เปรยีบเทียบกับวฒันธรรมแบบตะวนัตก ประเดน็

ปัญหาของการศึกษานี้คือ ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเป็นช่วงเวลาทีป่ระเทศไทย

ได้อาศัยวิทยาการตะวันตกเพื่อปรับตัวสู่ความทัน

สมัย อย่างไรกต็าม ญีปุ่น่ซึง่ได้ปรบัตวัสูค่วามทนัสมยั

ทุกๆ ด้าน ในเวลาใกล้เคียงกับประเทศไทย ย่อมมี

คุณูปการต่อการปรับตัวสู่ความทันสมัยของไทยด้วย

เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลนี้ประเทศไทยได้ปรับรับ

วัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อการปรับตัวสู่ความทันสมัยของ

ไทยทางด้านใดบ้าง และมีสัดส่วนเพียงใด

2 งานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลตะวันตกในการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 อาทิ สมใจ ไพโรจน์ธีระรัชต์. (2517). 

บทบาทของประเทศมหาอ�านาจตะวนัตกในการสร้างทางรถไฟของประเทศไทยในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั และ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พิพาดา ยังเจริญ. (2529). การศึกษาและผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 

พ.ศ.23252394-, ไพฑูรย์ สนิลารตัน์. (2550). อทิธพิลทางการศกึษาของต่างประเทศท่ีมีต่อการจดัการศกึษาของไทย, มนชนก สงวนชาต.ิ 

(2551). การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ของชนชั้นน�าไทยหัวก้าวหน้าในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 4, ธนพงศ์ จิตต์สง่า. (2552). 

“วชิรญาณ” กับการแสวงหาความรู้ของชนชั้นน�าของสยาม พ.ศ.25272448-, และ อุดมพร ธีระวิริยะกุล. (2555). สบสมัย: 

การเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ตามแบบอย่างสิงคโปร์และปัตตาเวีย (ค.ศ.18611897-).
3 Acculturation หรือ การปรับรับวัฒนธรรม เป็นศัพท์ที่คิดขึ้นโดย John Wesley Powell นักธรณีวิทยา ชาวสหรัฐอเมริกา
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บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการ

ปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุ ่นในประเทศไทยในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง 

ค.ศ.1887-1910 การศึกษาน้ีแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น 

กล่าวคือ ประเด็นแรก ข้อถกเถียงเรื่องการปรับรับ

วัฒนธรรมการเมืองแบบญี่ปุ ่นในประเทศไทย 

ประเด็นที่สอง การปรับรับแนวคิดการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่นในประเทศไทย

2. ข้อถกเถียงเรื่องกำรปรับรับวัฒนธรรม
กำรเมืองแบบญี่ปุ ่นในประเทศไทยสมัย
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

การมาถึงของมหาอ�านาจตะวันตกและ

สนธิสัญญาทางการค้านั้น เกิดจากการขยายตัวทาง

ภมูศิาสตร์ของมหาอ�านาจตะวนัตกได้เร่งตัวขึน้ในช่วง

กลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ส่งผลกระทบต่อไทยและ

ญ่ีปุ่น ใน ค.ศ.1855 ประเทศไทยภายใต้รัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงไม่มีทาง

เลือก แต่หากจะสรุปสนธิสัญญาทางการค้ากับทูต

อังกฤษ เซอร์ จอห์น บาวริง ที่เรียกว่า “สนธิสัญญำ

บำวริง” นั้นได้มุ่งเป้าไปที่การขจัดอุปสรรคที่พ่อค้า

ตะวันตกต้องเผชิญกับการค้าขายในประเทศไทย ซึ่ง

ได้แก่ การผูกขาดการค้าขายกบัต่างประเทศและสทิธิ

พิเศษที่มอบให้กับพ่อค้าชาวจีนและเจ้าหน้าที่ระดับ

สูง โดยมีผลบังคับใช้เหนือสิ่งอื่นใดรวมภาษีน�าเข้า 

3% ในทุกการน�าเข้าสิ่งของประเภทแท่งและฝิ่นซ่ึง

ปลอดภาษ ีข้าวต้องได้รบัอนญุาตให้ส่งออก หากไม่มี

ปัญหาภาวการณ์ขาดแคลนภายในประเทศ การส่งออก

ต้องเสยีภาษเีพยีงอย่างเดียวคือ ภาษีการส่งออก หรอื

การขนส่งทางบก นอกจากนี้ อังกฤษยังมีสิทธิเหนือ

ดินแดนของไทย ด้วยสนธิสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกันนี้

ประเทศไทยได้สูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของ

ตนในเรื่องภาษีศุลกากร และอ�านาจตามกฎหมาย 

หลั งจากนั้นประเทศไทยก็ได ้มีการเจรจาท�า

สนธิสัญญาฉบับเดียวกันกับประเทศตะวันตกอื่นๆ 

และแม้กระทัง่ญีปุ่น่ใน ค.ศ.1897 ในทางตรงกนัข้าม

ญี่ปุ่นถูกบังคับให้ลงนามใน “สนธิสัญญำคะนะงะ

วะ” ค.ศ.1854 ซึง่น�าไปสูก่ารเปิดประเทศและต่อมา

ใน ค.ศ.1865 ได้มีการท�าสนธิสัญญากับประเทศ

ตะวันตกเรียกว่า “สนธิสัญญำกับห้ำชำติ” โดย

เง่ือนไขของสนธิสัญญาค่อนข้างดีกว่าที่บังคับใช้ใน

ประเทศไทย ยกตวัอยา่งเช่นอตัราภาษนี�าเข้าคดิเป็น

ร้อยละ 5% แทนที่จะเป็น 3% และฝิ่นไม่ได้รับ

อนุญาตให้น�าเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม

ญ่ีปุ่นก็ถูกบังคับให้มอบสิทธิสภาพนอกอาณาเขต

ให้กับประเทศตะวันตกเช่นเดียวกัน (Sukunya 

Nitungkorn, 2000, pp.149-150) 

ในการทีจ่ะอธบิายให้เหน็ถึงการปรบัรบัเอา

วัฒนธรรมการเมืองแบบญี่ปุ่นมาใช้ในประเทศไทย

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อ

จะช้ีให้เห็นว่าไทยไม่ได้เอาแม่แบบการเมืองการ

ปกครองมาจากตะวันตกฝ่ายเดียว หรือเอาแม่แบบ

การเมืองการปกครองมาจากตะวันออกทุกด้าน ใน

งานของ กินโซ อุชิดะ (Ginzo Uchida, 1921) ซึ่ง

เป็นงานค้นคว้าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่น

กบัไทยในยคุโทกงุะวะ (ค.ศ.1603-1868) ทีไ่ด้ศกึษา

ถึงความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นและไทยหลังญี่ปุ่นด�าเนิน

นโยบายปิดประเทศ โดยใช้เอกสารภาษาญี่ปุ่นเป็น

หลักฐาน มูลเหตุที่มาของการได้ศึกษาความสัมพันธ์

ทั้งสองประเทศนั้น เกิดจากนายโทคิชิ มาซาโอะ ซึ่ง

เป็นท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของรัฐบาลไทยในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยก่อน

ทีน่ายมาซาโอะ จะเดินทางกลบัประเทศญีปุ่น่ ได้เข้า

เฝ้าพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเพือ่ทลู

ลา พระองค์ทรงมีรับสั่งให้นายมาซาโอะ รวบรวม

เอกสารทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์
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ระหว่างไทยกับญ่ีปุ่น เมื่อนายมาซาโอะกลับญี่ปุ่น

แล้ว จึงได้ปรึกษากับ นายมาทาทะโร มัทสึโมโตะ ซึ่ง

เป็นอาจารย์ทีม่หาวทิยาลัยเคยีวโตะ นายมาทาทะโร 

จึงได้แนะน�าบุคคลที่เหมาะสมคือ นายกินโซ อุชิดะ 

ซ่ึงเป็นอาจารย์คณะอักษรศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย

เคียวโตะ นายกินโซ ได้รวบรวมเอกสารชั้นต้นเกี่ยว

กับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นและเขียนบท

สรุปเป็นภาษาอังกฤษ และด้วยความช่วยเหลือจาก

นายโทคชิิ มาซาโอะ และนายโคยะ นากามรูะ ซึง่เป็น

อาจารย์ด้านประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโตเกียว 

นายกนิโซ จงึได้ส่งหนงัสอืทีเ่รยีบเรยีงเป็นทีเ่รยีบร้อย

แล้วมาถวายพระมหากษัตริย์ไทยใน ค.ศ.1914 

(ซะโตะโกะ ทซึจิยะ, 2540, หน้า 26) ทั้งนี้กินโซ  

อุชิดะยังได้บรรยายเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง

ไทยกับญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยเคียวโตะใน ค.ศ.1913 

โดยการบรรยายในเรื่องดังกล่าวได้เรียบเรียงเป็น

บทความทางวชิาการและได้ตีพมิพ์ใน ค.ศ.1916 ด้วย 

(มาซามิชิ คุโรซาวา, 2559, หน้า 14-15) 

2.1  กำรรวมศูนย์อ�ำนำจกำรปกครองใน

สมยัจกัรพรรดเิมจ ิค.ศ.1868-1912 (Prefectural, 

Municipality) (Kiyotaka Yokomichi, 2007) 

ภายหลังสงครามโบะชิน “ญี่ปุ่นได้ก้ำวสู่ยุคใหม่” 

อิโต ฮิโรบุมิ เคยกล่าวเอาไว้ว่า “...สภำพกำรณ์ใน

ญี่ปุ่นมีควำมสัมพันธ์กับสถำนกำรณ์โลกมำก ไม่ใช่

แค่กิจกำรของประเทศหรือจังหวัดเท่ำนั้น แนว

ควำมคิดเกี่ยวกับกำรปฏิวัติของยุโรปซึ่งได้ด�ำเนิน

กำรเป็นครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศสเม่ือประมำณ 

100 ปีมำแล้ว ได้แพร่กระจำยสูห่ลำยประเทศอย่ำง

ค่อยเป็นค่อยไป โดยกำรรวมและกำรส่งเสรมิซึง่กนั

และกัน พวกเขำได้กลำยเป็นแนวโน้มทั่วไป ไม่ช้ำ

ก็เร็วทุกชำติจะได้รับกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นผล...” 

(George M. Beckmann, 1957 (อ้างถึงใน Prasert 

Chittiwatanapong, 1989, p.101) ข้อความนี้

สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลเมจิท่ี

ตระหนักถึงความจ�าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ

สถาปนารฐัสมัยใหม่ และสถาปนารฐัธรรมนญูเมจข้ึิน

มา ความแข็งแกร่งของสถาบันจักรพรรดิเมจิคือการ

ท�าลายระบบการเมือง เก ่ า  และน�าแนวทาง

ประชาธิปไตยแบบตะวันตกมาใช้

ไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่าการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองที่ เรียกว่าการฟื ้นฟูเมจิ เป ็นความ

เปลีย่นแปลงทางประวติัศาสตร์ของชาวญีปุ่น่ การฟ้ืนฟู

เมจิคือการกลับคืนสู่อ�านาจของจักรพรรดิ หลังจาก 

หลายร้อยปีของการควบคุมโดยระบบศักดินาภายใต้

ระบอบขุนนาง น�าไปสู่การล่มสลายของการปกครอง

แบบกระจายอ�านาจของขุนนางศักดินาและการจัดต้ัง

รัฐบาลที่เข้มแข็งข้ึนโดยมีจักรพรรดิเป็นผู้น�าสูงสุดใน

การบริหารราชการแผ่นดิน การฟื้นฟูเมจิได้ยกเลิก

ระบบศักดินาเกี่ยวกับการจ่ายค่าเช่าที่ดินส�าหรับการ

ผลิต ไปจนถึงการขายค่าเช่าที่ดินเป็นเงิน การกระท�า

ดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างทุนนิยมตะวันตกอย่าง

มั่นคงในญี่ปุ่น (Horie Hideichi, 1952, p.23) 

ในงานศึกษาของ สุรางค์ศรี ตันเสียงสม ได้

ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลทางการเมืองการปกครองของ

ญี่ปุ่นท่ีส่งผลต่อการปรับรับวัฒนธรรมการเมืองใน

ประเทศไทย กล่าวคือ ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทัศนะต่อญ่ีปุ่นเป็นไปใน

ลักษณะนิยมและยกย่องการปฏิบัติตัวของญี่ปุ่นตาม

อย่างประเทศตะวนัตก (สรุางค์ศร ีตนัเสยีงสม, 2520, 

หน้า 55) จากข้อความดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่า 

พระองค์ทรงได้รับต้นแบบการปฏิรูปประเทศส่วน

หนึ่งมาจากวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกด้วย คือ

ประเทศญี่ปุ ่น ซึ่งพระองค์ได้ด�าเนินการปรับปรุง

ประเทศในกจิการด้านต่างๆ ซ่ึงในระยะเวลาระหว่าง 

ค.ศ.1868-1910 ญี่ปุ่นก็ได้พัฒนาประเทศให้เจริญ

ก้าวหน้าตามแบบตะวันตกเช่นเดียวกัน ท้ังด้านการ
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บริหารประเทศ การศกึษา การทหาร โดยผลของการ

ด�าเนินการปฏิรูปประเทศของญี่ปุ ่นถือว่าประสบ

ความส�าเร็จมากกว่าไทย พระองค์จึงทรงนยิมรปูแบบ

ของญ่ีปุ่นมาก ดังปรากฏอยู่ในพระราชหัตถเลขาท่ี

เขยีนถงึเจ้าพระยาอภยัราชา โรลงั ยกัแมงส์ ความว่า 

“…ควำมเห็นโดยย่อของท่ำนซ่ึงกล่ำวถึงควำม

เจริญของเมืองญ่ีปุ่นชัดเจน แลเป็นข้อส�ำคัญที่น่ำ

พึงฟังเป็นอันมำก เรำต้องสำรภำพเห็นจริง แต่เรำ

หักห้ำมควำมอจิฉำได้ด้วยอย่ำงเดยีว ท่ีเหน็ว่ำเมือง

เรำกบัเมอืงญีปุ่่นไม่เหมือนกัน แลท้ังฐำนะท่ีตัง้แห่ง

ประเทศและประเพณีเดิมกับทั้งเหตุกำรณ์ซึ่งเป็น

ขึ้นในเมือง จึงยังคงเหลืออยู่อย่ำงเดียว แต่ที่เรำ

พยำยำมให้เมืองเรำเจริญใกล้เขำที่สุดเท่ำที่จะเป็น

ได้…” (สุรางค์ศรี ตันเสียงสม, 2520, หน้า 56)

เหตุที่พระองค์ทรงชื่นชมกับความส�าเร็จ

ของญ่ีปุ่นในช่วงเวลาท่ีปฏิรูปประเทศ ด้วยทรงเห็น

ว่าเป็นชาวเอเชยีด้วยกนั เมือ่เริม่พฒันาประเทศได้ไม่

นานก็ประสบความส�าเร็จ ด้วยเหตุดังนี้จึงท�าให้

พระองค์ทรงสนพระทยัในความเจรญิด้านต่างๆ ของ

ญ่ีปุ่น โดยส่งราชทูตที่เดินทางไปยังประเทศญ่ีปุ่น 

และก�าชับให้ศึกษาดูงานและเขียนรายงานส่งมายัง

พระองค์ โดยใน ค.ศ.1899 เมื่อพลตรีพระยาฤทธิรง

รณเฉท (สขุ ชโูต) อคัรราชทตูไทยประจ�านครโตเกยีว

คนแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่น พระบาทสมเด็จ

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมพีระราชหตัถเลขาถงึ

พระยาฤทธิรงรณเฉท ความว่า “…ด้วยกำรที่เจ้ำจะ

ไปเป็นทูตประจ�ำรำชส�ำนักกรุงญ่ีปุ่นครั้งนี้ ทำง

รำชกำรฝ่ำย The Politic คงจะได้รับค�ำสั่ง มีท้อง

ตรำแลใบบอกกระทรวงต่ำงประเทศตำมธรรมเนยีม

แล้ว แต่เรำอยำกจะขอเพิ่มเติมหน้ำที่นอกจำกนั้น

ออกไปอกี ซึง่จะบอกมำตรงถึงตวัเรำฤำถึงกรมหม่ืน

สมมต แลเจ้ำกระทรวงอื่นๆ ก็ได้ คือ ขอให้ตรวจ

ตรำและสืบสวนกำร 4 แผนก คือ ทหำรบก ทหำร

เรือ กำรศึกษำตลอดจนโรงเรียนกำรช่ำงและ

กำรค้ำขำย กำรอุดหนุนและปกครองกำรค้ำขำย 

เช่น Chamber of Commerce เป็นต้นกำร 

Municipal คอื สขุำภิบำล ตลอดจนถงึเกบ็ค่ำทีด่นิ

ในเมอืงซึง่เป็นของญีปุ่น่แท้ ไม่ใช่เช่นโยโกฮำม่ำฤำ 

นะงะซะกิ ซึ่งมี Municipal ฝรั่งล้วน เพรำะเป็น

เขตให้ฝรั่งอยู่ ฤำถ้ำต�ำบลใดมี Municipal ญี่ปุ่น

กับฝรั่งรคนปนกันบ้ำง ก็เป็นเรื่องที่อยำกจะรู ้

เหมอืนกนั…” (สรุางค์ศร ีตนัเสียงสม, 2520, หน้า 57)

การอธิบายว ่า เป ็นพระราชนิยมของ

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทีท่รงมต่ีอ

วัฒนธรรมการเมืองการปกครองของญี่ปุ ่นของ  

สรุางค์ศร ีตนัเสยีงสม ปรากฏว่าในงานของ ณัฐชว์นนัท์ 

จนัทคนธ์ ยงัมกีารสะท้อนให้เห็นว่า พระองค์ทรงนยิม

วฒันธรรมของญีปุ่น่เช่นเดยีวกนัดงัความตอนหนึง่ว่า 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงยึด

พระราโชบายตามแบบอย่างของประเทศญี่ปุ่น ซ่ึง

เป็นประเทศแรกในภาคตะวนัออกทีไ่ด้รเิริม่คดิจดัการ

กบัสทิธสิภาพนอกอาณาเขตของชาวต่างประเทศด้วย

การปรบัปรงุการศาลให้ทนัสมยั (ณฐัชว์นนัท์ จนัทคนธ์, 

2519, หน้า 48) นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังให้ความสนใจต่อ

ไทยเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์

ของทรพัยากรธรรมชาต ิจงึเริม่มชีาวญีปุ่น่เดนิทางเข้า

มาประกอบอาชีพในเมืองไทย ประกอบกับญี่ปุ ่น 

มีนโยบายการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญไปในด้าน

อุตสาหกรรมด้วยแล้ว จึงต้องการขยายการค้าและ 

หาตลาดไว ้รองรับสินค้าออกจากประเทศด้วย  

อย่างไรก็ตามการเข้ามามีบทบาทของญ่ีปุ่นในสมัย

รัชกาลที่ 5 ได้ท�าให้ผลประโยชน์ของอังกฤษและ

เยอรมนัในเอเชยีน้อยลงด้วย เพราะสินค้าญีปุ่น่ราคา

ถกูกว่า ค่าแรงงานถกู จงึขายดกีว่าสินค้าของประเทศ

โลกตะวันตกอย่างฝรั่งเศส (ณัฐชว์นันท์ จันทคนธ์, 

2519, หน้า 50) 
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นอกจากนี้ในงานของ ลิขิต ธีรเวคิน เรื่อง 

The Meiji Restoration (1868–1912) and the 

Chakkri Reformation (1868–1910): a case for 

comparative study (การรื้อฟื้นเมจิ ค.ศ.1868-

1912 และการปฏิรูปจักรี ค.ศ.1868-1910: กรณี

ศึกษาเปรียบเทียบ) ได้ให้ข้อสนับสนุนงานเขียนก่อน

หน้าทั้งสองชิ้นเช่นเดียวกัน โดยระบุว่า ประการ

ส�าคัญด้านการด�าเนินนโยบายต่างประเทศของไทย 

ด้วยวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยและญี่ปุ่นท่ีมี

ลักษณะแบบเดียวกัน (Likhit Dhiravegin, 1983, 

pp.74-78) ทั้งในด้านประวัติศาสตร์การสร้างชาติ

จากสังคมสมัยรัฐราชอาณาจักร แม้ว่า ลิขิต ธีรเวคิน 

จะมองว่าวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยและญี่ปุ่น

มีลักษณะแบบเดียวกัน ในข้อนี้สันนิษฐานว่า เป็น

เรื่องของการแก้ไขสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมากกว่า 

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการให้ความ

เห็นดังกล่าวในงานของ โนบูยะ โนกูชิ (2543, 

หน้า 97-100) ซึ่งได้อธิบายว่า สังคมไทยและสังคม

ญ่ีปุน่มคีวามแตกต่างกนัด้านวฒันธรรมความเป็นอยู่ 

ในด้านการปกครองโดยชี้ให้เห็นว่า ไทยยังมีระบบ

การควบคมุคนทีห่ละหลวมเก่ียวกบัการแบ่งชนชัน้ใน

สงัคมไทยทีย่งัไม่เด็ดขาด ซึง่ทาสในสงัคมไทยสามารถ

ไถ่ตนเองเป็นอิสระได้ แต่ในส่วนของญี่ปุ่น เนื่องจาก

ก่อนสมัยเอโดะมีสงครามอยู่บ่อยครั้ง เมื่อถึงช่วง 

เอโดะจึงต้องควบคุมประชาชนทั้งฝ่ายปกครองและ

ฝ่ายถกูปกครองอย่างเข้มงวด การปกครองจงึมคีวาม

แตกต่างกันโดยเริ่มตั้งแต่การปกครองระบบชนชั้นท่ี

มีการควบคุมอย่างชัดเจนเช่น โชกุน ซามูไร ชาวนา 

ช่างฝีมือ พ่อค้า ตลอดจน เอตะฮินิง (บุราคุมิน) หรือ

ชนชั้นล่างสุด ซึ่งการเลื่อนฐานะทางชนชั้นแทบไม่

ปรากฎ ถือเป็นความผิดใหญ่หลวง นอกจากนี้ยังมี

การแบ่งอาชพี งานทีช่ดัเจน ดงัทีก่ล่าวมาด้วยเหตผุล

น้ีจึงน่าจะมีน�้าหนักเพียงพอที่จะไม่สรุปรวมว่าไทย

เหมือนกับญี่ปุ่นไปเสียทั้งหมด 

และหากจะสรุปเอาความเห็นดังกล่าวมา

รวมกนัแล้ว แสดงให้เหน็ว่า นอกเหนอืจากการรบัเอา

วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองจากประเทศ

ตะวันตกแล้ว ประเทศไทยยังรับเอาโมเดลทาง

วัฒนธรรมการเมืองการปกครองจากประเทศ

ตะวนัออกมาปรับใช้ในการปฏริปูโครงสร้างทางสงัคม

ภายในประเทศด้วย การจะสรุปเอาว่า ประเทศไทย

รับเอาวัฒนธรรมการเมืองการปกครองมาจาก

ประเทศในโลกตะวนัตกมาทางเดยีว ไม่สมเหตสุมผล

แต่อย่างใด และเพื่อให้เห็นถึงปฏิรูปการเมืองการ

ปกครองของญี่ปุ่นในช่วงเวลาระหว่าง ค.ศ.1868-

1912 ผู้ศึกษาจึงขอสรุปอย่างสังเขปไว้ดังนี้

สาระส�าคัญของการปฏิรูปเมจิ คือการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ

การเมอืงของประเทศญีปุ่น่ โดยมจีดุมุง่หมายทีส่�าคญั

คือ การสร้างรัฐที่เป็นเอกภาพ ภายใต้การปกครอง

แบบรวมศูนย์ มาตรการส�าคัญอันหนึ่งเพื่อบรรลุ

จุดมุ่งหมายดังกล่าวได้แก่ การสถาปนาการปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่เป็นระบบและมีลักษณะรอบด้าน 

อันประกอบด้วยการยกเลิกโครงสร้างอ�านาจแบบ

ศักดินาในท้องถิ่น การยกเลิกกองก�าลังทหารของได

เมียวผู้ปกครองแคว้น (Daimyo) ในแต่ละท้องถ่ิน 

และการจัดตั้งองค์กรบริหารระดับภูมิภาคและท้อง

ถิ่นเสียใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1872 โดยเริ่มต้นด้วย

การจัดตั้งระบบจังหวัด (Prefecture) และระบบ

เทศบาล (Municipality Government) ซึ่งได้น�าไป

สูก่ารลองผดิลองถกู จนกระทัง่ในระหว่าง ค.ศ.1868-

1890 ระบบทัง้สองจงึได้รบัการแก้ไขและปรบัปรงุให้

มัน่คง แม้จะไม่ได้มกีารเปลีย่นแปลงบ้างในระยะเวลา

ต่อมา แต่สาระส�าคัญยังไม่เปลี่ยนจนกระทั่งสิ้นสุด

สงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ.1945 สาระส�าคัญดังกล่าว

คือ เป็นระบบการปกครองท้องถิ่นที่รัฐบาลกลางมี
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อ�านาจและบทบาทมากกว่าส่วนท้องถิน่ ผูว่้าราชการ

ซ่ึงได้รับการแต่งตัง้จากรัฐบาลกลาง จะเป็นผูค้วบคมุ

การบรหิารท้ังหมดของจังหวดั งบประมาณของแต่ละ

จงัหวดัถกูก�าหนดจากส่วนกลาง ส่วนนายกเทศมนตรี

ได้รับการแต่งต้ังจากกระทรวงท้องถิ่น ประชาชนใน

เขตเทศบาลมอี�านาจและสทิธต่ิางกนัตามจ�านวนภาษี

ที่เสียและในท�านองเดียวกัน ผู้ควบคุมดูแลเมืองและ

ชนบทก็คือข้าราชการส่วนกลาง ระบบเช่นนี้ได้ม ี

นักวิชาการบางคนเรียกว่าเป็นการบริหารงานส่วน

ภูมิภาคโดยรัฐบาลกลาง (ดวงจันทร์ เจริญเมือง และ

คณะ, 2542, หน้า 2-3, 2-4 ภาคที่ 1 บทที่ 2) ดังนั้น

การที่รัฐบาลเมจิประสบความส�าเร็จในการปฏิรูป 

ประเทศ ฮิเดโอะ โคบายาชิ ได้กล่าวเอาไว้ว ่า  

“กำรพิชิตควำมทันสมัย หมำยถึงกำรพิ ชิต 

ตะวันตก” (Hisao Furukawa, 1995, p.2)

2.2  กำรรวมศูนย์อ�ำนำจกำรปกครอง 

(centralization) ในสมัยรัชกำลที่ 5 ค.ศ.1892-

1910 ประวัติความเป็นมาของการสร้างความเป็น

สมัยใหม่ที่น่าสนใจที่สุดในเอเชียคือ การด�าเนินการ

ปฏิรูปประเทศในรัชสมัยของจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเป็นที่

รู้จักกันในชื่อ การฟื้นฟูเมจิ ซึ่งเริ่มขึ้นใน ค.ศ.1868 

และการปฏิรูปเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ใน ค.ศ.1868 เช่นเดียวกัน 

ทัง้สองรัชกาลครอบคลมุช่วงเวลากว่าสีท่ศวรรษ โดย

ทั้งสองประเทศพยายามที่จะปฏิรูปโครงสร้างต่างๆ 

ของสังคมโดยมีจุดประสงค์เพ่ือหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม

จากจักรวรรดินิยมตะวันตก หากแต่ว่าหลังสิ้นสุด

รชักาลท้ังสอง ผลของกระบวนการสร้างความทนัสมยั

น้ันมคีวามแตกต่างกนัอย่างมาก ในขณะทีญ่ีปุ่น่ได้รบั

การเปล่ียนแปลงให้เข้ากับอ�านาจตะวันตก ขณะที่

ไทยแม้ว่าจะมีความส�าเร็จอันยิ่งใหญ่จากสภาวะท่ี

เป็นความทันสมัยก็ตาม แต่ปรากฏว่าประเทศก็ยัง

ต้องดิ้นรนเพื่อแสวงหาพันธมิตรเพื่อความอยู่รอด 

(Likhit Dhiravegin, 1988, pp.48-49) ปิยดา ชลวร 

ได้กล่าวเอาไว้ว่า คริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นช่วงเวลา

แห่งการเปลี่ยนแปลงในส่วนต่างๆ ของโลก ในการ

เปลี่ยนผ่านระหว่างรัฐแบบดั้งเดิมไปเป็น รัฐชาติท่ีมี

ขอบเขตท่ีก�าหนดไว้อย่างชัดเจน ในประเทศไทยก็

ไม่มีข้อยกเว้น ตลอดจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งทศวรรษอันยาวนานของยุค 18904 

ไทยได้ประสบกับการปฏิรูปทางการเมืองรวมถึงการ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อต่อต้านลัทธิอาณานิคมของ

ยโุรปซึง่ขยายอ�านาจไปทัว่ทัง้เอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 

ประเด็นนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อ

สยามและปริมณฑลส่วนอื่นๆ ภายในประเทศ 

(Piyada Chonlawon, 2014, pp.527-528) 

ลิขิต ธีรเวคิน ได้อธิบายเก่ียวกับการปรับ

เปลี่ยนโครงสร้างอ�านาจการปกครองของญี่ปุ ่น 

รวมท้ังไทยเอาไว้ดงันี ้ในทางการเมอืงและการบรหิาร

ระบบการเมอืงของรฐับาลโทกุงะวะ ถกูแบ่งออกเป็น

ระบบศักดินาส่วนกลาง ซึ่งมีรัฐบาลปกครองอยู่ท่ี 

เอโดะ และมรีะบบฮัน่ หรอืแคว้นท่ีมไีดเมยีวปกครอง

เขตของตน อย่างไรก็ตามเจ้าผู้ปกครองแคว้นเหล่านี้

ล้วนอยู่ภายใต้กฎซันกิน โคไต (Sankin Kotai) หรือ

ระบบการเข้าร่วม (Likhit Dhiravegin, 1988, 

pp.49) ซึง่หมายถงึว่า ชนชัน้ผูป้กครองในท้องถิน่ต้อง

เดินทางไปเข้าร่วมกับโชกุนหรือพ�านักอยู่ในเอโดะ

เป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน ซึ่งการด�าเนินการเช่นนี้

เป็นการสร้างเอกภาพในประเทศญีปุ่่น อย่างไรก็ตาม

ในความรู้สึกทางการเมืองและการบริหารเหล่านี้ได้
4 เกษม อุทยานิน (1965, pp.108116-) กล่าวว่า ตั้งแต่ ค.ศ.1891 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มนโยบายว่าจ้าง

ชาวตะวันตกเข้ารับราชการ ตัวอย่างเช่น อังกฤษถูกว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน, เดนมาร์กให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการท�าสงครามและ

การทหาร, ญีปุ่น่ได้รบัการว่าจ้างให้เป็นผูเ้ชีย่วชาญเก่ียวกบัการเกษตรและท่ีดนิ, ฝร่ังเศส เบลเยยีม และญีปุ่่นเป็นท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 

ส่วนสหรัฐอเมริกาเป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ
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กลายมาเป็นรากฐานส�าหรับสมัยเมจิที่จะท�าให้กลาย

เป็นการปกครองแบบรฐัชาตซิึง่ได้ด�าเนินการในภายหลงั

ในกรณีของประเทศไทย ก่อนที่พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะข้ึนว่าราชการ

แผ่นดิน แม้ว่ากรุงเทพฯ จะมีอ�านาจสูงสุด และมี 

เจ้านายหรือชนชั้นปกครองตนเองหรือกึ่งเมืองกึ่ง

จังหวัดก็ตาม แต่ก็มีความแตกต่างกันในระดับ 

สองประเทศ กล่าวคือ การลดอ�านาจทางการเมือง

ของผู ้ส�าเร็จราชการแผ่นดินโทกุงะวะสูงกว่าของ

รัฐบาลกรุงเทพฯ สืบเนื่องจากความแตกต่างทาง

ชาติพันธุ์ และความคิดของชนชั้นน�าไทยภายใต้การ

ปกครองที่กรุงเทพฯ จึงท�าให้รัฐชาติไทยยังไม่เกิดขึ้น

จนกระทั่งนโยบายการรวมศูนย์อ�านาจของพระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รวมทัง้การสถาปนา

วฒันธรรมไทยแบบกรงุเทพฯ ซ่ึงเป็นศนูย์กลางอ�านาจ 

ซึ่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่รัฐชาติที่ทันสมัยยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกันทางประเทศญ่ีปุ่น ระบบ

การค้าและการสื่อสารรวมทั้งการคมนาคมขนส่ง ได้

ส่งผลต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นนั้นๆ 

ด ้วย อย ่างเช ่น การสร ้างทางหลวงโทไคโดะ 

(Tokaido) เชื่อมนครหลวงเคียวโตะกับโตเกียว 

นอกจากน้ียังมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและแบบ

การเงนิ ส่งผลให้เอโดะมปีระชากรมากถงึหน่ึงล้านคน 

ส่วนโอซะก้ามีประชากรสี่แสนคน และเคียวโตะมี

ประชากรราวสามแสนคน การเพิ่มสูงขึ้นของ

ประชากรล้วนเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจที่คอย

สนับสนุนอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้น

เมือ่พจิารณาบรบิทของประเทศไทยแล้วจะ

เห็นได้ว่า ในด้านเศรษฐกิจและสังคมก่อนยุคของ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คนส่วน

ใหญ่ไม่ได้รูห้นังสอื มเีพยีงไม่กีค่นทีไ่ด้สมัผสักบัความ

คิดอื่นนอกเหนือจากพุทธศาสนา พราหมณ์ และ

วัฒนธรรมจีน เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่เป็น

สังคมเกษตรกรรม มีภาวะขาดก�าลังคนที่มีคุณวุฒิใน

ระบบราชการ หน่วยงานภาคส่วนย่อย ประกอบด้วย

ข้าราชการและพ่อค้าชาวจีนยังไม่ได้ให้ความส�าคัญ

กับเรื่องการปฏิรูป จะเห็นได้ชัดว่าสภาพก่อนท่ี

ประเทศทั้งสองจะปฏิรูปนั้นมีความแตกต่างกัน 

ในช่วงก่อนสมัยเมจิได้พิสูจน์แล้วว่ามีการสนับสนุน

งานของนักปฏิรูป การฟื้นฟูเมจิที่ประสบผล แต่ใน

ของประเทศไทยนั้นช่วงก่อนการปฏิรูปกลับประสบ

กบัอปุสรรค อนัเนือ่งมาจากการขาดบคุลากร รวมท้ัง

ขาดการก�าหนดกฎเกณฑ์ในระบบราชการที่ชัดเจน 

(Likhit Dhiravegin, 1988, pp.50)

ภายหลงัการสถาปนาความสมัพนัธ์ระหว่าง

ไทยกับญี่ปุ ่นใน ค.ศ.1887 พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ส่ง พระยาฤทธริงรณเฉท ให้

เดนิทางไปประจ�าทีก่รงุโตเกยีวใน ค.ศ.1899 โดยทรง

ก�าชับให้ศึกษากองทัพเรือและกองทัพบกญี่ปุ ่น 

รวมท้ังระบบการศึกษา รวมถึงโรงเรียนเทคนิค 

หอการค้าและระบบเทศบาล (Pensri Duke, 1985, 

p.123) ใน ค.ศ.1900 เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ 

พระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัวได้เสด็จเยือนญี่ปุ่นเพื่อทรงศึกษาการปฏิรูป

ประเทศในรัฐบาลจักรพรรดิเมจิ หลังจากน้ัน ค.ศ.

1902 เจ้าฟ้ามหาวชริาวธุ ได้เสดจ็กลบัจากการศกึษา

ที่ประเทศอังกฤษ โดยทรงแวะที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อ

กระชับความสัมพันธ์ทางการทูต อย่างไรก็ตามแม้ว่า

จะทรงชื่นชมกับความส�าเร็จของญี่ปุ่น แต่พระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว กย็งัคงรกัษาความ

สมัพนัธ์กบัญีปุ่น่อย่างต่อเนือ่ง (Pensri Duke, 1985)

3. กำรปรับรับแนวคิดกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนของญี่ปุ่นในประเทศไทย

แม ้ว ่า ท้ังไทยและญี่ ปุ ่นต ่างได ้รับเอา

วัฒนธรรมการเมืองการปกครองมาจากประเทศโลก
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ตะวนัตกกต็าม กระนัน้กย็งัปรากฏข้อมลูว่า พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวมิได้ทรงนิยม

แนวทางของตะวันตกฝ่ายเดียว หรือทรงนิยมมาก

ที่ สุด แม ้ว ่าจะมีการถกเถียงกันว ่าการปฏิรูป

ประเทศไทยในสมยัของพระองค์จะได้รบัแรงบนัดาล

ใจ หรือใช้แบบอย่างจากตะวันตกมากที่สุดก็ตาม 

หัวข้อน้ีไม่ได้สนับสนุนความคิดว่าไทยปรับรับเอา

แนวคดิของโลกตะวนัตกมากทีส่ดุ หากแต่จะสะท้อน

ให้เหน็ว่าไทยได้ปรบัรบัเอาวฒันธรรมในการปรบัปรงุ

ประเทศมาจากโลกตะวันออกจากญี่ปุ ่นด้วยเช่น

เดียวกัน 

ก่อน ค.ศ.1887 พระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะ

แสวงหาพันธมติรเพือ่คานอ�านาจองักฤษและฝรัง่เศส 

ใน ค.ศ.1879 พระองค์จึงทรงติดต่อกับญ่ีปุน่ ด้วยทรง

ทราบว่าญี่ปุ ่นประสบความส�าเร็จในการปรับปรุง

ประเทศ (สุรางค์ศรี ตันเสียงสม, 2528, หน้า 81) ซึ่ง

ได้รับการตอบว่า ขณะน้ันญ่ีปุ่นมีปัญหาที่จะแก้ไข

สนธิสัญญาที่เสียสิทธิสภาพอาณาเขตให้แก่ประเทศ

ตะวันตก แต่ก็มีความตั้งใจที่จะท�าสัญญากับไทย 

(สุรางค์ศรี ตันเสียงสม, 2523, หน้า 48) หลังจากนั้น

ก็ยังมิได้มีการท�าสัญญากันจนกระทั่ง ค.ศ.1887 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมพีระ

ราชสาส์นไปยังจักรพรรดิเมจิ และได้กล่าวถึงเรื่อง

การท�าสัญญาอีกครั้งหน่ึง โดยมีความตอนหน่ึงใน

พระราชสาสน์ว่า “…เป็นควำมตัง้ใจอย่ำงแท้จรงิ ที่

จะขจดัควำมไม่เข้ำใจกันระหว่ำงประเทศท้ังสองให้

หมดไป…” และทรงแนะน�ากรมหลวงเทววงศ์ 

วโรปการว่า จะเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยในการท�า

สนธสิญัญาระหว่างประเทศญ่ีปุน่และประเทศไทย ใน 

ค.ศ.1887 และอีก 10 ปีต่อมา ได้ท�าสนธิสัญญาการ

เดนิเรอืพาณชิย์ใน ค.ศ.18975 สนธิสญัญาฉบับทีส่อง

นีท้�าให้ไทยเสียสทิธสิภาพนอกอาณาเขต และอ�านาจ

ในการเก็บภาษี ดังความตอนหนึ่งของสัญญาว่า 

“…พนักงำนกงสุลทั้งหลำยนี้จะต้องมีเกียรติยศมี

ประโยชน์แลมีกำรยกเว้นทุกอย่ำง ซึ่งให้มีอยู่ฤำจะ

ได้ให้มแีก่กงสลุทัง้หลำยของประเทศ ซึง่โปรดให้ได้

ประโยชน์อย่ำงยิง่…” (กรมสนธสิญัญาและกฎหมาย

กระทรวงการต่างประเทศ, 2512, หน้า 120) และมี

การเจรจาเพื่อขอผ่อนผันข้อเสียเปรียบของไทย 

ใน ค.ศ.1924 ความว่า “ตั้งแต่นี้สืบไปบรรดำคนใน

บังคับญี่ปุ่นก็ดี และบุคคลหรือองค์กำร คณะหรือ

บริษัท หรือสมำคมทั้งหลำยก็ดี ซึ่งสมควรอยู่ใน

ควำมป้องกันของญี่ปุ่นในกรุงไทยนั้นต้องขึ้นอยู่ใน

อ�ำนำจฝ่ำยไทย” (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

กระทรวงการต่างประเทศ, 2512, หน้า 63)

ข้อความหนึ่งท่ีสะท้อนให้เห็นความนิยม

วฒันธรรมการเมอืงการปกครองของญีปุ่น่ของชนชัน้

น�าไทยปรากฎอยู่ใน ค�ำกรำบบังคมทูลของเจ้ำนำย

และข้ำรำชกำรให้เปลี่ยนแปลงกำรปกครอง ร.ศ.

103 (พ.ศ.2427, ค.ศ.1884) (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 

11) ดงัความตอนหนึง่ว่า “…การทีจ่ะรกัษาบ้านเมอืง

ให้พ้นภัยอันตราย ท่ีจะเกิดข้ึนได้ด้วยการปกครอง

ของบ้านเมอืงอย่างมีอยูปั่จจบัุนนีโ้ดยทางยตุธิรรมฤา

อยุติธรรมของศัตรูก็ดี ต้องอาศัยความเปลี่ยนแปลง

ในทางทะนุบ�ารุงบ้านเมืองตามที่ “ญี่ปุ่น” ที่ได้เดิน

ทางยโุรปมาแล้ว แลซึง่ประเทศทัง้ปวงทีม่ ีศวิไิลซ์ นบั

ว่าเป็นทางเดียวที่จะรักษาเมืองได้…” (เจ้านายและ

ข ้ าราชการกราบบังคมทูลความเห็น จัดการ

เปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน, 2516: 2)

5 หลังจากการเจรจาท�าสัญญาทางพระราชไมตรีครั้งที่ 2 ค.ศ.1897 พบว่ารัฐบาลไทยได้รับรายงานเกี่ยวกับการศึกษาสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของญี่ปุ่น ในเดือนกุมภาพันธ์-ตุลาคม ค.ศ.1899 ต่อมาใน ค.ศ.1900 ก็มีรายงานทูตสยามประจ�า
กรุงญ่ีปุ่นอีกชุด ในเดือนมีนาคม-เมษายน ค.ศ.19011902- และอีกฉบับ เป็นรายงานทูตประจ�ากรุงญี่ปุ่น ระหว่างเดือน สิงหาคม 
ค.ศ.1899-กรกฎาคม 1910 ตรงกับช่วงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
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พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ได้กราบบงัคมทลูต่อ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงแบบ

อย่างการปรบัเปลีย่นวฒันธรรมการเมืองการปกครอง

ของญ่ีปุ่นอันที่ไทยควรจะน�ามาใช้เป็นแบบอย่างดัง

ความว่า “…แต่ญี่ปุ่นได้บ�ำรุงควำมเจริญของบ้ำน

เมืองตำมทำงศิวิไลซ์มำก็มำก ยังหำได้รับอนุญำต

ของยโุรปให้เข้ำพวกถอืกฎหมำยไม่ แลญ่ีปุน่นัน้แต่

เดิมก็ได้คิดผิดไปในทำงนี้เหมือนกัน ว่ำควรจะถือ

แลได้รบัไรต์ตำมอนิเตอร์แนชแนลได้ มัวหลงอยูจ่น

เสียประโยชน์ไปมำกท่ีคิดรอยวิงวอนขอตำมนั้น 

แลได้เที่ยวขอแก้สัญญำในประเทศยุโรปแลขอ

อ�ำนำจตัดสินควำมวิวำทระหว่ำงสับเยกต์ต่ำง

ประเทศในเมืองและชำวญี่ปุ่น จนภำยหลังรู้สึกตน 

จึ ง ไ ด ้ คิ ด จั ด แจ งบ ้ ำ น เ มื อ ง เ ป ล่ี ย นแปล ง

ขนบธรรมเนียม แลกฎหมำยที่ชั่วให้คล้ำยคลึงกับ

ของยุโรป บัดนี้จึ่งพูดได้โดยเต็มก�ำลังว่ำ ควรจะมี

ไรต์เสมอประเทศยุโรป แลยุโรปเดี๋ยวนี้ก็ตั้งใจจะ

ยอมให้ แต ่ยังรอให้ญี่ปุ ่นท�ำกฎหมำยส�ำเร็จ 

แลฝึกสอนคนที่จะรักษำกฎหมำยนั้นได้แล้ว ญี่ปุ่น

คงจะได้รับอินเตอร์แนชแนลไรต์ในเร็วๆ นี้ไม่ต้อง

สงสัยเลย แลไทยที่จะได้รับไรต์อันนี้ฉันใด ก็ต้อง

จัดแจงบ�ำรุงกำรแผ่นดิน รักษำผลประโยชน์ แล

รำษฎรในพระรำชอำณำเขตให้เจริญข้ึนตำมสมัย

กำล แลให้เป็นท่ีเช่ือถือแก่ชำวยุโรปดังญ่ีปุ่นได้

จดักำรมำแล้ว ชำตยิโุรปทัง้ปวงกค็งจะต้องยอมให้

ไทยได้ผลประโยชน์เสมอชำติญี่ปุ่นนั้นบ้ำง ควำม

เจริญอันน้ีจะเป็นกำรป้องกันกรุงสยำมได้ด้วย…” 

(เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็น

จัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน, 2516: 16-17)

“…จะต้องจัดกำรบ้ำนเมืองเปลี่ยนแปลง

พระรำชประเพณีของเก่ำให้เป ็นประเพณีฤำ

คอนสตติวัชัน่ใหม่ตำมทำงชำวยโุรป ฤำให้ใกล้ทำง

ยุโรปทีสุ่ดทีจ่ะเป็นไปได้ เหมือนดงัญ่ีปุน่ซึง่ประเทศ

เดียวในตะวันออกที่ได้เดินในทำงยุโรปมำแล้ว 

ข้ำพระพุทธเจ้ำต้องกรำบบังคมทูลพระกรุณำให้

ละเอียดขึ้นไปอีกว่ำ ทำงที่ข้ำพระพุทธเจ้ำกรำบ

บังคมพระกรุณำว่ำเป็นคอนสติตัวชั่นยุโรปนั้น 

หำได้ประสงค์ที่จะให้มีปำลิเมนต์ในเวลำนี้ไม่…” 

(เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็น

จัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน, 2510: 21-22)

วัฒนธรรมการเมืองแบบญี่ปุ่นได้เข้ามามี

บทบาทในประเทศไทยหลายด้านด้วยกัน ประกอบ

ด้วย ด้านการศึกษา ด้านการทหาร ด้านการเกษตร 

(อตุสาหกรรมฝ้ายและไหม) และด้านกฎหมาย สนิค้า

ท่ีไทยน�าเข ้าจากญ่ีปุ ่นมีความหลากหลายอาทิ 

เครื่องกระป๋อง ชา น�้าตาล เครื่องเทศ ถ่านหิน 

ทองแดง แร่ธาตุ เสื้อผ้า เครื่องไฟฟ้า และเคมีภัณฑ์ 

ส่วนสินค้าของไทยอาทิ ฝ้าย ไหม ไม้ และเขาสัตว์ 

(เพญ็ศร ีดุก๊, 2554, หน้า 98-106) อย่างไรกต็าม การ

ขยายอ�านาจทางการค้าและอิทธิพลของญี่ปุ่นท�าให้

มหาอ�านาจตะวันตก โดยเฉพาะฝรั่งเศส และรัสเซีย 

ไม่สบายใจนัก ฝรั่งเศสเป็นคู่แข่งกับอังกฤษ ในดิน

แดนตะวนัออกไกล ในขณะเดยีวกนัรสัเซยีกเ็ป็นคูแ่ข่ง

ของญีปุ่น่ในแมนจเูรยีของจนี และเกาหล ีดงันัน้ เมือ่

อังกฤษและญี่ปุ่นลงในในสนธิสัญญาพันธมิตร ค.ศ.

1902 การท�าสัญญาดังกล่าวนี้มีนัยแสดงให้เห็นถึง

การแสดงบทบาทรวมทั้งการแข่งขันทางอ�านาจด้วย 

การว่าจ้างนายโทคิชิ มาซาโอะ (พรพรรณ ทองตัน, 

2558) ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายได้สร้างความ

วติกกงัวลของฝรัง่เศส นอกจากนีรั้ฐบาลไทยยงัว่าจ้าง

ผูเ้ชีย่วชาญการเลีย้งไหมเข้ามาดแูลในภาคตะวนัออก

เฉียงเหนือของไทย ซ่ึงเป็นเขตอิทธิพลของฝรั่งเศส 

(ธีระ นุชเปี่ยม, 2559, หน้า 169)

ข้อความตอนหนึ่งของอัครราชทูตฝรั่งเศส

ประจ�ากรุงเทพฯ ได้รายงานเก่ียวกับอิทธิพลของ

ญี่ปุ ่นต ่อไทย มีใจความว่า “กำรน�ำเอำญ่ีปุ ่น 
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พันธมติรของตนเข้ำมำในประเทศไทย เป็นฝีมอือนั

ชำญฉลำดของอังกฤษ เป็นท่ีแน่ชัดว่ำ อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น และไทย มีควำมคิดเดียวกัน 

คือ กำรท�ำลำยล้ำงฝรั่งเศสในภำคตะวันออกไกล

และแบ่งแยกอำณำนิคมฝรั่งเศส” (เพ็ญศรี ดุ๊ก, 

2554, หน้า 109) การด�าเนินการเพื่อสถาปนาความ

สัมพันธ์และปรับปรุงข้อกฎหมายระหว่างประเทศท่ี

กล่าวไปนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการ

ทีจ่ะปรบัรบัเอาวฒันธรรมทางการเมอืงการปกครอง

ของญี่ปุ่นอย่างชัดเจนซึ่งจะได้อธิบายในหัวข้อต่อไป

3.1  กำรปรับรับวัฒนธรรมทำงกำรศึกษำ

เมือ่ได้มกีารสถาปนาความสมัพนัธ์กบัญีปุ่น่

อย่างเป็นทางการใน ค.ศ.1887 แล้ว ภารกิจแรกที่

รัฐบาลไทยต้องด�าเนินการคือ พระบาทสมเด็จพระ

จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้ส่งคณะผูแ้ทนไทยไปท�าการ

ศกึษารูปแบบการศกึษาของญีปุ่น่ในระดับชัน้อนบุาล 

จนถงึระดบัมหาวิทยาลยั ภารกิจดงักล่าวเป็นค�าสัง่ท่ี

เป็นความสนใจเป็นพิเศษของพระองค์ เกี่ยวกับการ

ประถมศึกษา หลักสูตร สถิติ ปัญหาทางการศึกษา 

ค่านิยม ธรรมเนียม และรูปแบบการสอน และเป็นที่

น่าเสียดายที่จุดมุ่งหมายของระบบการศึกษาของ

ญ่ีปุ ่นไม่สอดคล้องกับระบบการศึกษาของไทย 

ภารกิจดังกล่าวจึงไม่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากความ

คาดหวงั (Pensri Duke, 1985, p.124) ใน ค.ศ.1902 

พระองค์ได้ส่งผูต้รวจการศึกษาไปยงัประเทศญ่ีปุน่อกี

ครั้งเพื่อศึกษาระบบการศึกษาญ่ีปุ่น และเป็นที่น่า

เสยีดายทีภ่ารกจินีต้้องเผชญิกบัอปุสรรค ด้วยปัญหา

ส�าคญัคอื 1) หนงัสอืแบบเรียนทัง้หมดเขยีนเป็นภาษา

ญ่ีปุ่น ในขณะที่มีล่ามแต่ก็ไม่เป็นการสะดวก 2) มี

ระบบการศึกษาที่ดีในระยะเวลาอันสั้น (Pensri 

Duke, 1985) อย่างไรก็ตามในการเดินทางของคณะ

ผู้แทนตรวจการศึกษาในครั้งน้ีประสบความส�าเร็จ

มากกว่าครั้งแรก ในเวลาต่อมาการปฏิรูปแผนการ

ศึกษาของไทยภายหลังได้รับการสนับสนุนจาก

ประเทศญีปุ่น่ ตวัอย่างทีส่�าคญัทีส่ดุทีแ่สดงให้เหน็ถงึ

การยอมรับระบบการศึกษาญี่ปุ ่นเพื่อการพัฒนา

ประเทศของไทยปรากฏอยู่ในโครงสร้างอาชีวศึกษา 

(แน่งน้อย ติตติรานนท์, 2519, หน้า 127-128) ที่มี

อิทธิพลสืบต ่อมาจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน ค.ศ.1904 รัฐบาลได้มี

การจัดตั้งโรงเรียนราชินี ก่อต้ังโดยสมเด็จพระศรี 

พัชรินทราบรมราชินีนาถ เพื่อให้บุตรหลานของ 

ข้าราชบรพิารได้เล่าเรยีน โดยมีจดุมุ่งหมายเพือ่ส่งเสรมิ

วิชาชีพ และรัฐบาลได้มีการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญด้าน

การศึกษาชาวญี่ปุ่นประกอบด้วย นางเท็ตสุ ยาสุอิ, 

นางโคโนะ คิโยะ และนางนากาจิมะ โทมิ โดย 

นางเท็ตสุ ยาสุอิ เป็นบัณฑิตจบใหม่จากประเทศ

อังกฤษ ซ่ึงเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 

และวิทยาศาสตร์ ในขณะท่ีนางโคโนะ เป็นครูสอน

ศิลปะ สอนวาดภาพ และงานเย็บปักถักร้อย ส่วน 

นางนากาจิมะสอนเก่ียวกับการพับกระดาษและ 

การจัดดอกไม้ (Pensri Duke, 1985)

3.2  กำรปรบัรบัวฒันธรรมด้ำนกำรเกษตร

ในด ้านการเกษตรรัฐบาลญี่ปุ ่นได ้ส ่ง

ผู้เชี่ยวชาญมากรุงเทพฯ พร้อมกับอุปกรณ์ที่ทันสมัย

เพื่อสอนวิธีท�าการเกษตรแบบใหม่ ใน ค.ศ.1898 

ญีปุ่น่ได้ส่งมอบหบีผาน (เครือ่งมอืขดุ) ขนาดเลก็และ

ขนาดใหญ่ให้กับรัฐบาลไทยเพื่อท�าการทดลอง โดย

รัฐบาลไทยได้ทดลงในเมืองธัญญบุรีและดูเหมือนว่า

เครือ่งไถของญีปุ่น่มปีระสทิธภิาพมากกว่าของไทยใน

บางด้าน นายโทคิชิ มาซาโอะ ที่ปรึกษาทางด้าน

กฎหมายของรัฐบาลไทยผู ้ได้มีส่วนส�าคัญในการ 

กระตุน้ให้ชาวญีปุ่น่เข้ามาท�าการเกษตรในประเทศไทย 

(Pensri Duke, 1985, p.125) นายมาซาโอะ 

ได้ขอที่ดินจากรัฐบาลจ�านวน 50,000 ไร ่เพื่อ 

การปลูกฝ้าย หลังจากการเจรจากับรัฐบาลไทยที่ดิน



การปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง ค.ศ.1887-1910

jsn Journal Special Edition 2018 155

ดังกล่าวลดพื้นที่ออกเป็น 5 ส่วน ภายหลังที่นายมา

ซาโอะกลับญี่ปุ่น เขาได้ชักชวนชาวญ่ีปุ่นที่ร�่ารวยให้

มาลงทุนในกิจการฝ้ายในไทย แต่กลับไม่ได้รับการ

ตอบรบัทีด่ ีอย่างไรกต็ามเขาพยายามอกีครัง้โดยการ

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ ซึ่งน�าไปสู่การดึงดูดให้เกิด

ความสนใจของ ฯพณฯ ท่านโคมุระ จุทาโร่ รัฐมนตรี

ต่างประเทศญ่ีปุ ่น และรัฐบาลญ่ีปุ ่นได้มีการส่ง

ผู้เชี่ยวชาญไปส�ารวจสภาพโดยทั่วไปของการปลูก

ฝ้ายในประเทศไทย โดยเชื่อกันว่าคณะผู้แทนได้

รายงานว่าไม่น ่าลงทุนในโครงการนี้ เลยเพราะ 

นายมาซาโอะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร (Pensri 

Duke, 1985)

3.3  กำรปรับรับวัฒนธรรมอุตสำหกรรม

ไหมและกำรทอผ้ำ

ความช่วยเหลือของญี่ปุ่นที่มีผลต่อกิจการ

ไหมในประเทศเริม่ต้นอย่างเป็นทางการใน ค.ศ.1902 

(พ.ศ.2445) รัฐบาลได้จัดต้ังกรมช่างไหม หรือกรม

เพาะปลูกขึ้นกับกระทรวงการเกษตรและพาณิชย์ 

สืบเนื่องจากชาวญี่ปุ่น 2 คนได้คือ นายวาตานาเบ 

และอุเอโน ได้เดินทางมายังภาคอีสานของไทย และ

ได้พบว่า อุตสาหกรรมการเลี้ยงไหมของไทย ซึ่งท�า

กนัเป็นอตุสาหกรรมพืน้บ้านในภมูภิาคนัน้ หากได้รบั

การปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จะกลายเป็นอุตสาหกรรม

หลกัส�าคญัได้ โดยมีรายงานว่า “…ดินแดนแถบโคราช

น้ัน ฝรั่งเศสเคยอยากได้จนน�้าลายไหลมานานแล้ว 

ถ้าฝร่ังเศสยึดครองดินแดนแถบนีไ้ด้ แผนการท่ีจะยดึ

เอาดินแดนประเทศอื่นในเอเชียของฝรั่งเศสจะเป็น

จริงเร็วยิ่งขึ้น…” ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจึงส่งผู้เช่ียวชาญ

ด้านการเลี้ยงไหมมายังประเทศไทยเพ่ือหวังจะสกัด

กั้นการเคลื่อนไหวของฝรั่งเศส กิจการไหมของไทยที่

ได้รบัการช่วยเหลอืทางวทิยาการแบบญ่ีปุน่ด�าเนนิมา

ตั้งแต่ ค.ศ.1902 จนถึงสมัยรัชกาลท่ี 6 กิจการดัง

กล่าวไม่ประสบผลส�าเร็จดังเป้าหมาย จึงยุบเลิกกรม

ช่างไหมไป แต่คงไว้ซึ่งโรงเรียนเลี้ยงไหม และได้

พฒันาข้ึนเป็นโรงเรยีนเพาะปลกู จนกระทัง่ได้รบัการ

จัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปัจจุบัน 

(อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 149-150)

นโยบายการส่งเสริมการผลิตและลักษณะ

การผลติไหมในประเทศไทยในระยะแรกระหว่าง ค.ศ.

1901- 1913 มีปัจจัยท่ีมีผลต่อการก�าหนดนโยบาย

ส่งเสรมิการผลติไหมในประเทศไทย (จารพุษิณุ ์เรอืง

สุวรรณ, 2535) โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืของรฐับาล กล่าวคอื รฐับาลญีปุ่น่ได้มส่ีวน

ในการให้ความช่วยเหลือ นายมันจิโระ อินางาคิ 

(Manjiro Inagaki) เอกอัครราชทูตญี่ปุ ่นประจ�า

ประเทศไทยคนแรก โดย ค.ศ.1873 ได้ยื่นหนังสือถึง

รัฐบาลญี่ปุ ่นให้ท�าสัญญาทางไมตรี6 และการค้า

ระหว่างไทยกับญีปุ่น่ ค.ศ.1897 …” (โยชกิาวา โทชฮิารุ, 

2525, หน้า 5) โดยมเีจตจ�านงเพือ่รกัษาดลุอ�านาจใน

ประเทศแถบเอเชียและเตรียมกลไกของการรักษา

ดุลอ�านาจให้พร้อม ภายใต้จุดมุ่งหมายของสมาคม

เอเชยีทีว่่า ต้องรกัษาเอกราชของประเทศไทย เกาหลี 

และจีนเอาไว้ โดยมีเจตนารมณ์ส�าคัญคือ “…ท�ำให้

กำรปฏิรูปกำรปกครองภำยในเมืองไทยรวมท้ัง 

กจิกำรอืน่ๆ เจรญิก้ำวหน้ำยิง่ขึน้ ท�ำให้ประเทศไทย

เป็นประเทศเอกรำชมีพื้นฐำนที่มั่นคงตลอดไปเพื่อ

เป็นตวัจกัรส�ำคญัอนัหนึง่ในกำรรกัษำดลุยภำพของ

อ�ำนำจในเอเชีย…” (โยชิกาวา โทชิฮารุ, 2525, 

หน้า 4) ซึ่งนอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจที่ทางการ

ญี่ปุ่นให้ความช่วยเหลือไทยแล้วยังมีด้านกฎหมายที่ 

นายอินางาคิ ได้ส่ง นายโทคิชิ มาซาโอะ ผู้เชี่ยวชาญ

ชาวญ่ีปุ่นเข้ามาปฏิบัติงานในไทยด้านการปฏิรูปการ

6 วันที่ 26 กันยายน 1887 กรมหลวงเทววงษ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ลงพระนามใน “หนังสือปฏิญาณว่าด้วยทาง

พระราชไมตรีและการค้าขายในระหว่างประเทศสยามกับประเทศญี่ปุ่น”
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ปกครอง ซ่ึงประสบผลส�าเรจ็ในการชกัชวนให้รฐับาล

ไทยหันมาพัฒนาอุตสาหกรรมแบบญ่ีปุ่น โดยเน้น 

“กำรผลติไหม” ซึง่น�าไปสูก่ารว่าจ้าง นายคาเมทาโร 

โทยามะ7 ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไหมชาวญี่ปุ่นเข้า

มาท�างานในไทย 

ข ้อสังเกตส�าคัญเกี่ยวกับการปรับปรุง

กิจการเลี้ยงไหมในประเทศไทยคือ รัฐบาลไทยตั้งแต่

สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว ได้รบั

ตัวอย่างอันส�าคัญที่น�าไปสู่ปัจจัยในการส่งเสริมการ

เลี้ยงหม่อนไหมในประเทศจากรัฐบาลจักรพรรดิเมจิ 

ซึ่งไทยเริ่มท�าการปรับปรุงประเทศให้ก้าวหน้าทั้ง

การเมือง เศรษฐกิจและสังคม และในขณะเดียวกัน

ประเทศญีปุ่น่สมยัจกัรพรรดิเมจิ8 (ค.ศ.1868 - 1912) 

พระองค์ได ้ปรับปรุงประเทศเช่นเดียวกัน โดย

อาจกล่าวได้ว ่า ปัจจัยเร ่งความเจริญเติบโตใน

อุตสาหกรรมญี่ปุ่นคือ อุตสาหกรรมไหม ซึ่งรัฐบาล

ไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว ได้ถือเอาเป็นแบบอย่างที่ส�าคัญ 

เมื่อญี่ปุ่นเปิดประเทศใน ค.ศ.1854 สินค้า

ส่งออกทีส่�าคญัของญ่ีปุน่คือไหมดิบและสนิค้าไหม ซึง่

ชาวญ่ีปุ ่นที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิวั ติ

อุตสาหกรรมในรัชสมัยจักรพรรดิเมจิที่เข้ามาในไทย 

ได้เล็งเหน็ว่า การปลกูหม่อนเลีย้งไหมของคนไทยนัน้

ท�ากนัอย่างกระจดักระจาย นายมนัจโิระ อนิางาค ิได้

กราบทลูพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงด�ารงราชานภุาพ 

(พระยศในขณะน้ัน) มคีวามตอนหนึง่ว่า “…เส้นไหม

ของไทยคณุภำพไม่ด ีใช้ได้แต่ในท้องถิน่เท่ำนัน้ แต่

ถ้ำมีกำรท�ำให้กำรผลิตไหมแพร่หลำยออกไป และ

ปรับปรุงวิธีกำรผลิตไหมให้ดีข้ึน ในไม่ช้ำ ไหมจะ

กลำยเป็นสินค้ำส่งออกที่ส�ำคัญของไทย…” (หจช., 

กส.13/31 กระทรวงเกษตรจ้าง มร.โตยามะชาวญีปุ่่น

ตรวจการท�าไหม) อย่างไรกด็กีารวเิคราะห์ผลของการ

ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นเข้ามาดูแลเรื่องการเลี้ยง

ไหมในไทยพบว่า 1) ไทยต้องการดงึเอาญีปุ่น่เข้ามาถ่วง

ดลุอ�านาจกับฝรัง่เศส ซึง่กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ

ได้กราบทูลต่อรัชกาลที่ 5 ถึงความส�าคัญในการ

ท�าการเจรจากับญี่ปุ ่ นมี ใจความตอนหนึ่ งว ่ า 

“…สัญญำท่ีญ่ีปุ ่นท�ำกับอังกฤษนี้ เป็นสัญญำท่ี

ส�ำคัญมำก แม้ว่ำจะไม่เก่ียวกับเมืองไทยโดยตรง 

แต่ก็เกี่ยวโดยทำงอ้อม อันเป็นข้ำงฝ่ำยดีได้อย่ำง

หนึ่ง แต่สัญญำนี้เป็นสัญญำที่ท�ำเพื่อขัดขวำงผล

ประโยชน์ของรัสเซียและฝรั่งเศสโดยตรง สองชำติ

นั้นย่อมไม่เป็นที่พอใจ เพรำะฉะนั้น เมื่อต้ังเป็น

ปัญหำว่ำเม่ือสองชำติน้ันได้ทรำบสัญญำท่ีอังกฤษ

ท�ำกับญีปุ่น่ จะท�ำประกำรใด กแ็ลเหน็มทีำงข้ำงเสีย

อย่ำงหนึง่คอื ถ้ำรสัเซยีจะรกุรำนจนีเข้ำไปทำงโน้น 

และฝรั่งเศสรุกไทยเข้ำทำงนี้เพื่อแก้เผ็ด สัญญำท่ี

สองชำติท�ำต่อกันจะเป็นได้หรือไม่…” (หจช., ร.5 

ต.6/9 สัญญาระหว่างอังกฤษกับญี่ปุ ่น หนังสือ 

กรมพระยาด�ารงราชานภุาพกราบบงัคมทลูความเหน็

ต่อพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั) ดงันัน้

การมสีมัพนัธภาพทางไมตรกีบัรฐับาลญีปุ่น่จงึนบัเป็น

ความส�าเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยท่ีรับเอา

ตัวอย่างการพัฒนาประเทศจากรัฐบาลญ่ีปุ ่นใน 

รัชสมัยจักรพรรดิเมจิ ซึ่งส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลง

อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมไหม โดยปรากฏว่ามีการ

7 เมื่อได้รับการว่าจ้างใน ค.ศ.1901 นายคาเมตาโร โตยาโมะ ได้เดินทางเข้าไปส�ารวจสภาพทั่วไปของการผลิตไหมของประชาชนตาม

หวัเมืองต่างๆ ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เพือ่จะได้ทราบว่า หวัเมอืงใดทีม่กีารปลกูหม่อนเลีย้งไหมและท�ากนัมากน้อยเพียงใด ไหมพันธุ์

อะไร เครื่องมืออุปกรณ์มีอะไรบ้าง
8 Meiji Restoration หรือ Meiji Reform หรือ Meiji Revolution (Horie Hideichi, 1952, pp.2334-) เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน

กบัสมยัรชักาลที ่5 คอื ระหว่าง ค.ศ.1868 - 1912 ในส่วนของรชักาลท่ี 5 ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ.18681910- จกัรพรรดเิมจคิรองราชย์

ถึง ค.ศ.1912 มากกว่ารัชกาลที่ 5 เพียง 2 ปี 
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ตัง้กองช่างไหมในหวัเมอืงอีสานดงันี ้1) นครราชสมีา 

2) บรุรีมัย์ 3) รตันบรุ ี4) พทุไธสง 5) สวุรรณภมู ิและ 

6) พยคัฆภมูพิิสยั และปรากฏว่า ระหว่าง พ.ศ.1901-

19139 (สมัยรัชกาลที่ 5 และ 6) มูลค่าการส่งออก

ไหมได้เพิ่มขึ้นทุกปี มีกลุ ่มพ่อค้าชาวจีนเข้ามามี

บทบาทรับซื้อไหมจากชาวบ้าน ส่วนระหว่าง ค.ศ.

1914 ถึง ค.ศ.1936 มูลค่าการส่งออกมีทั้งเพิ่มขึ้น

และลดลงไม่แน่นอน

การปรบัปรงุคณุภาพไหมของไทย ญีปุ่น่ถอื

เป็นประเทศที่ประสบความส�าเร็จด้านการผลิตไหม

คุณภาพดี เจริญก้าวหน้ากว่าฝรั่งเศสและอิตาลี ช่วง

เวลาตัง้แต่ ค.ศ.1868 จนถงึ ค.ศ.1882 มลูค่าเส้นไหม

และสินค ้ าจ� าพวกไหมของ ญ่ี ปุ ่ นมี มู ลค ่ าถึ ง 

141,556,515 เยน คิดเป็นมูลค่าสินค้าส่งออก 46% 

ของสินค้าทั้งหมด และตั้งแต่ ค.ศ.1906-1910 เส้น

ไหมของญี่ปุ่นและสินค้าก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของ

โลก ปริมาณเส้นไหมของญ่ีปุ่นที่ส่งออกมีมากกว่า

เส้นไหมของจีนซึง่ส่งออกไหมดิบออกสูต่ลาดโลกมาก

ที่สุดในเวลานั้น ดังน้ันการปฏิวัติอุตสาหกรรมของ

ญี่ปุ่นนั้น อุตสาหกรรมไหมเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการ

ขับเคลื่อนนั่นเอง (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 183) ค.ศ.

1900 นายวาตานาเบ และนายอุเอโน ได้เดินทางเข้า

มาในภาคอีสานของไทยเพื่อส�ารวจกิจการเลี้ยงไหม 

ในหนังสือรายงานระบุว่า ไทยควรจะท�าตามแบบ

ญ่ีปุ่น โดยให้รัฐบาลเป็นแกนน�า และให้โคราชเป็น

ศนูย์กลางการเลีย้งไหม เป็นสถานเพาะเลีย้งตวัอย่าง 

สร้างโรงงานตวัอย่าง และส่งผูเ้ชีย่วชาญไปจดัการฝึก

อบรม ปรับปรุงคณุภาพไหม ให้ความรูเ้รือ่งโรคติดต่อ

ของไหม ปรับปรุงอุปกรณ์การเลี้ยงไหมและการทอ

ผ้าไหม และหากรัฐบาลไทยท�าได้ ในรายงานยังระบุ

เพ่ิมเตมิว่า การเลีย้งไหมจะกลายเป็นอตุสาหกรรมใน

ครอบครัวท่ีใหญ่และส�าคัญมากในภาคอสีานของไทย 

และจะช่วยเพิ่มการส่งออกให้มากขึ้น น�าความมั่งคั่ง

มาสู่ประเทศ ท�าให้รัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวองค์

ปัจจุบันรุ่งเรือง (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 184) โดย

หนงัสอืรายงานฉบบันีไ้ด้แนะน�าให้ไทยใช้ “นโยบำย

ส่งเสริมอุตสำหกรรม” และ “หลักกำรเส้นไหม” 

ตามแบบญี่ปุ่นสมัยรัฐบาลเมจิ

หากพิจารณาเกี่ยวกับการปรับรับเอา

วัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นด้านการเลี้ยงไหมแบบญี่ปุ่นมา

ปรบัใช้ในประเทศไทยแล้ว จะเหน็ได้ว่า ในขณะทีช่าว

ญีปุ่น่มปีระสบการณ์ในการเพาะพนัธุไ์หมและหนอน

ไหม ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีการส่งออกไหมท่ี

มีชื่อเสียงมากที่สุด ค.ศ.1902 รัฐบาลญ่ีปุ่นได้ส่ง 

ดร.คาเมทาโร โทยามะ ซ่ึงเป ็นอาจารย ์แห ่ง

มหาวิทยาลัยโตเกียว เข้ามาเป็นที่ปรึกษาการเลี้ยง

ไหม และได้ร่างโครงการและรายชือ่อปุกรณ์ทีจ่�าเป็น

ในการทดลองเลี้ยงไหมขึ้น มีการร้องขอให้ตั้งสถาน

ทดลองทางการเกษตรแบบญ่ีปุ่น โดยมีภาระหน้าท่ี

สองประการคือ สอนว ่าวิทยาการสมัยใหม ่ มี

ประโยชน์อย่างไรต่อการเกษตร และท�าหน้าท่ี

โรงเรียนทางการเกษตร ทั้งยังจัดสร้างสหกรณ์พันธุ์

พชื ปุ๋ย เครือ่งมอืเครือ่งใช้ และการส่งผลติผลทางการ

เกษตรออกสูท้่องตลาด สถานทดลองทางการเกษตร

ทีจ่ดัตัง้ข้ึนมลีกัษณะแบบเดยีวกนักับญีปุ่่นคอื 1) เผย

แพร่ความรูท้างวทิยาศาสตร์การเกษตร เช่นเรือ่งเกีย่ว

กบัท่ีดนิ ปุ๋ย การเพาะพนัธุ ์ชีววทิยา การทดลองเลีย้ง

ไหม และการเกษตรกรรมแบบอืน่ๆ เป็นต้น 2) จดัวธิี

บริหารสวนเพาะปลูกอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ความเป็นอยู่ของราษฎร และ 3) น�าวิทยาการสมัย

ใหม่เข้ามาเพิ่มผลผลิตในการเล้ียงไหม และการ

เกษตรอื่นๆ เป็นต้น (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 188)

9 ภายหลังจาก ค.ศ.1913 รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้หันไปส่งเสริมนโยบายกิจการอื่น ท�าให้กองช่างไหมได้ถูก

ล้มเลิกไป
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นายโทยามะ ได้เดินทางไปศึกษาพันธุ ์

หนอนไหมทีม่ณฑลนครราชสมีาซึง่เป็นศูนย์กลางของ

อุตสาหกรรมผ้าไหม เขาได้แนะน�าให้รัฐบาลไทย

ปรับปรุงวัฒนธรรมไหม โดยเสนอให้มีการปฏิสนธิ

ระหว่างหนอนไหมของไทยและหนอนไหมของ 

ญ่ีปุ่น และได้ขอให้รัฐบาลไทยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญผ้า

ไหมของประเทศญี่ปุ ่นมาช่วยเขาประกอบด้วย  

น ายฮิ โ อ โนะซุ เ ก ะ  โ ย โ กตะ  ( H i ono su ke 

Yokota), นายโทชสิรึะ มิชม่ิา (Toshitsura Michima), 

นายโยโซโจโร่ ทาคาโนะ (Yosojoro Takano) และ 

นายเซนดเุกะ ฮะซะนะ (Zenduke Hasana) นอกจาก

นี้ยังได้ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่รัฐบาลไทยในการ

แสวงหานักเรียนทีมี่ความคดิสร้างสรรค์เพือ่มาศกึษา

วัฒนธรรมไหมโดยมเีงือ่นไขว่า เมือ่จบการศกึษาแล้ว

จะได้รับการยอมรับว่าเป็นข้าราชการ นายโทยะมะ

ได้ส่ังซ้ือเคร่ืองมือจากประเทศญี่ปุ่นน�้าหนัก 2,400 

ตัน เพื่อน�ามาปรับปรุงการผลิตผ้าไหมไทย (Pensri 

Duke, 1985, p.125) โดยใน ค.ศ.1904 ได้มีการตั้ง

กรมช่างไหมขึ้น โดยมีเป้าหมายในการฝึกอบรมคน

ไทยเพื่อการส่งออกไหมของญี่ปุ่น ปีเดียวกันนายโท

ยะมะได้ลาออกจากต�าแหน่ง เขาถือเป็นผู้เชี่ยวชาญ

ด้านอุตสาหกรรมไหมคนแรกของประเทศไทย และ

ปฏิบัติงานได้เต็มก�าลังความสามารถ เดือนมิถุนายน 

ค.ศ.1904 ภายใต้ค�าแนะน�าของนายอินางาคิ การมี

โรงเรียนสอนการผลติผ้าไหมในรฐับาลไทยได้ประสบ

ความส�าเร็จอย่างมาก ทั้งยังได้มีการขยายหลักสูตร

การทอผ้าไหมไปยังพืน้ท่ีภาคอสีานด้วย ทัง้นีล้้วนเกดิ

จากการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีของผู้เชี่ยวชาญ

ชาวญี่ปุ่น

ผลของการฝึกวิชาการเพาะเลี้ยงไหมโดย

ชาวญ่ีปุ ่นให้กับชาวไทย ปรากฏว่าสามารถผลิต

รังไหมได้จ�านวน 1,975 กิโลกรัมใน ค.ศ.1905 

จากน้ันกผ็ลติเส้นไหมได้ 80 กโิลกรม รงัไหมเพิม่เป็น 

2,782 กิโลกรัมใน ค.ศ.1907 (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 

197) ส�าหรับวิชาท่ีอบรมให้กับชาวไทยประกอบไป

ด้วย การเพาะปลกูต้นหม่อน การเลีย้งตวัไหม การท�า

เส้นไหม เกษตรศาสตร์ และได้มีการเปิดหลักสูตร

พเิศษการทอผ้าด้วย มกีารเปิดรบัราษฎรท่ัวไปให้เข้า

รับการฝึกอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ให้เป็นวงกว้าง 

ต่อมาได้เปิดสาขาต่างๆ ตามริมแม่น�้ามูล และ

ส่งผู ้ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรมช่างไหมที่

กรุงเทพฯ ไปเป็นหัวหน้าสาขาทั้งในโคราช และ

บุรีรัมย์ ปรากฏว่าใน ค.ศ.1908 มีผู้เข้ารับการอบรม

ถึง 581 คน และส�าเร็จ 399 คน รัฐบาลได้แจกจ่าย

เครื่องสาวไหมแบบญ่ีปุ ่นจ�านวน 234 เครื่อง 

นอกจากนี้พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ยังได้เสด็จ

สงัเกตการณ์ในแถบหวัเมอืงอสีานใน ค.ศ.1909 ด้วย 

(อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 197) ใน ค.ศ.1906 หลังจาก

โตยามากลับญี่ปุ่น เขาได้เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ

พันธุ์ไหม ต่อมา ค.ศ.1915 และได้รับรางวัลจาก

ราชบัณฑิตยสถานแห่งประเทศญีปุ่่น (อชิอิ ิโยเนโอะ, 

2560: 201-204) จุดจบของกรมช่างไหมยุติลงอย่าง

เป็นทางการ ใน ค.ศ.1913 อันเนื่องมาจากสาเหตุที่

ฝนตกน้อย ใบต้นหม่อนจึงไม่ค่อยมี และยังมีโรคตัว

ไหมระบาดอีก พนัธุไ์หมทีแ่จกจ่ายให้กับราษฎรกต็าย

ไปครึ่งต่อครึ่ง ชาวญี่ปุ่นรุ่นสุดท้ายคือ โยโกตะ และ

อซิกุะ คาเมคชิ ิ(Iizuka Kamekichi) ได้เดนิทางกลบั

ญี่ปุ่น จากนั้นทางการจึงได้ประกาศปิดสถานทดลอง

เลีย้งไหมรวมทัง้สาขาทกุแห่ง ด้วยเหตทุีม่โีรคตวัไหม

ระบาดและไม่คุ้มค่ากับงบประมาณ (อิชิอิ โยเนโอะ, 

2560: 206) ภายหลังจากนั้น 60 ปี องค์การการให้

ความร่วมมือระหว่างประเทศญ่ีปุ่นได้รับการร้องขอ

จากรัฐบาลไทย ในเรื่องความร่วมมือทางด้านการ

พัฒนาการเลี้ยงไหมอีกครั้ง โดยญี่ปุ ่นได ้จัดตั้ง

ศนูย์วจัิยและพฒันาการเล้ียงไหมข้ึนท่ีโคราช ใน ค.ศ.

1969 คณะส�ารวจชาวญี่ปุ่นที่เดินทางไปส�ารวจแถบ
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เมืองพิมาย ค้นพบว่า ยังคงมีเครื่องสาวไหมที่เลียน

แบบของญี่ปุ่นอยู่ประมาณ 4-5 เครื่อง ซึ่งสะท้อนให้

เห็นว่า แม้จะมีการล้มเลิกกรมช่างไหมในต้นรัชกาล

ที่ 6 แต่ยังคงมีการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือสาวไหม

ของญี่ปุ่นมาจนถึงทศวรรษ 1960 

3.4  กำรปรับรับวัฒนธรรมทำงกำรทหำร

แม้ว่ากิจการด้านการทหารของประเทศไทย

ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัจะ

ได้รับเอาแนวความคิดในการปรับรับวัฒนธรรม

ทางการทหารจากเยอรมัน อังกฤษและเดนมาร์ก 

อย่างไรกต็ามปรากฏว่า รฐับาลได้ส่งนักเรยีนไปศึกษา

เล่าเรียนวิชาการทหารในประเทศญี่ปุ่น ด้วยเหตุผล

ทีค่่าใช้จ่ายในญ่ีปุน่ประหยดักว่า โดยมีการส่งนักเรยีน

ไปเรียนที่ญี่ปุ่นปีละ 6 คน (สุรางค์ศรี ตันเสียงสม, 

2520, หน้า 64) ใน ค.ศ.1905 ได้ส่งนกัเรยีนเพิม่เป็น 

8 คน แต่ญี่ปุ่นไม่ให้นักเรียนไทยเรียนในโรงเรียน

ทหารเรือ โดยให้อยู ่ในความดูแลของโรงเรียน

เตรียมทหารเรือเท่านั้น เน่ืองจากเกรงว่าจีนจะเอา

เป็นแบบอย่าง สาเหตทุีต้่องล้มเลกิการส่งนกัเรยีนไป

ศึกษาวิชาการทหารที่ญี่ปุ่น ก็เนื่องด้วย รัฐบาลญี่ปุ่น

ได้เรยีกร้องให้รฐับาลไทยซือ้อาวธุจากญีปุ่น่ ทัง้ยงัจะ

ต้องรับชาวญี่ปุ่นให้เข้ารับราชการในกระทรวงทหาร

เรือแทนชาวเดนมาร์ก หลงัจากนัน้รฐับาลจงึได้หนัไป

ส่งนักเรียนให้ไปเล่าเรียนวิชาการทหารที่ประเทศ

เยอรมันแทน นอกเหนือจากกิจการทหารเรือแล้ว

รัฐบาลยังได้ส่งนักเรียนไปดูกิจการทหารบกด้วย 

ใน ค.ศ.1906 รัฐบาลไทยได้ส่งคณะผู้แทนไปเรียน

วิชาการทหาร โดยประกอบไปด้วยวิธีการจัดการ

ทหาร ลักษณะการเกณฑ์ทหาร วิธีคัดเลือกคนเป็น

ทหาร และเครื่องหมายทางทหาร การส่งนักเรียนไป

ญี่ปุ่นครั้งนี้เกิดจากความนิยมต่อชัยชนะที่ญี่ปุ่นมีต่อ

รัสเซียในสงคราม ค.ศ.1905 (ฉลอง สุนทราวาณิชย์, 

2516) 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยได้ส่งนักเรียน

ทหารเรอืไปฝึกฝนหาความารูเ้พิม่เตมิท่ีประเทศญีปุ่่น

ใน ค.ศ.1911 เพื่อศึกษาการทดลองกระสุนตอร์ปิโด 

ญี่ปุ่นมีบทบาทส�าคัญต่อการปรับรับทางวัฒนธรรม

ทางทหารของไทย คือ เป็นแหล่งผลติอาวธุ10 และต่อ

เรือซึ่งมีบริษัทคาวาซากิ เป็นบริษัทที่รัฐบาลไทย

ลงทนุด้วย ทัง้ยงัท�าหน้าทีใ่นการอ�านวยความสะดวก

แก่รฐับาลไทยในการส่งนกัเรยีนไปศกึษาดงูานร่วมกับ

รัฐบาลญี่ปุ่น เรือหลวงส่วนใหญ่ของรัฐบาลรัชกาลที่ 

5-6 ต่อที่อู่เรือคาวาซากิ คน (สุรางค์ศรี ตันเสียงสม, 

2520, หน้า 66) ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การปรับรับ

วัฒนธรรมทางทหารญี่ปุ่นในประเทศไทย ปรากฏว่า

กิจการทางด้านทหารบกมีบทบาทมากกว่าทหารเรือ 

ด้วยเหตทุีน่กัเรยีนไทยได้เข้าเรยีนในโรงเรยีนทหารบก

ของญ่ีปุ่น ท้ังยังส่งคณะผู้แทนไปตรวจดูกิจการทาง

ทหารบกของญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัวจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (สุรางค์ศรี ตันเสียงสม, 

2520, หน้า 68)

การว่าจ้างชาวญีปุ่น่ในแขนงสาขาวชิาต่างๆ 

ของรัฐบาลไทยเริ่มต้นข้ึนใน ค.ศ.1891 หลังการ

เจรจาสนธิสัญญาฉบับแรกกับญี่ปุ ่น ค.ศ.1897 

กระทรวงธรรมการของไทยมีหนังสือแจ้งไปยัง

กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ ่น โดยสาระส�าคัญของ

หนังสือแจ้งความประสงค์ท่ีจะขอจ้างจิตรกร 1 คน 

ช่างแกะสลกั 2 คน รฐับาลญีปุ่น่จงึได้ส่งนายโอยามา 

เค็นคิชิ (Oyama Kenkichi) ซึ่งเป็นจิตรกร และ 

นายชิมาซากิ เซ็นโรคุ (Shimasaki Senroku) และ 

อิโต คินโนซึเคะ (Ito Kinnosuke) เป็นช่างแกะสลัก

10 หลังจากการสถาปนาความสัมพันธ์ใน ค.ศ.1887 รัฐบาลไทยเริ่มสั่งซื้ออาวุธทางทหารจากรัฐบาลญี่ปุ่นใน ค.ศ.1888 ประกอบด้วย 

อาวุธปืน ปืนเล็ก อะไหล่ส�าหรับปืน กระบี่ โดยมีบริษัทมิตซุย เป็นผู้ขายอาวุธ
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รวม 3 คน โดยส่งมาในเดือนกันยายน ค.ศ.1892 ต่อ

มา ค.ศ.1898 ก็ได้ว่าจ้าง นายโอยามา ชูโซ (Oyama 

Shuzo) และนาย ทายามา คุอิชิ (Tayama Kuichi) 

เข้ามาเป็นสถาปนิกแห่งกรมโยธาธิการ กระทรวง

มหาดไทย แต่เขาเดินทางมาประเทศไทยตั้งแต่ ค.ศ.

1890 เน่ืองจากได้รับการชักชวนจาก ซาซากิ 

ผู้ก่อสร้างตึกในกรุงเทพฯ ร่วมกับชาวอิตาเลียน นาย

ทายามา เป็นหนึ่งในผู้ร่วมวางผังก่อสร้างพระที่นั่ง

จักรีมหาปราสาทด้วย ใน ค.ศ.1902 นอกจากนี้ยังมี

การว่าจ้างนายแพทย์ชาวญี่ปุ่นคือ นายฟุจิอิ เค็นอิชิ 

(Fujii Kenichi) มาประจ�าอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช 

และต่อมานายแพทย์โอชิเก ยาเทจิ (Oshige Yateji) 

จึงได้เข้ารับหน้าที่ต่อ ใน ค.ศ.1906 รัฐบาลญี่ปุ่นได้

ส่ง ยาซุย ยูจิโร (Yasui Yujiro) เป็นช่างเทคนิคใน

กองทัพเรือ มิกิ ซาคาเอะ (Miki Sakae) ผู้เชี่ยวชาญ

เกีย่วกบัเครือ่งลงรกั และได้เป็นผูม้ส่ีวนส�าคญัในการ

ประดบัประดาพระทีน่ัง่ ซ่อมแซมงานทางด้านศลิปะ 

เครื่องราชูปโภคต่างๆ ของรัชกาลที่ 6 ภายหลังมิกิ 

ได้เป็นอาจารย์สอนในโรงเรียนศิลปากร ซึ่งต่อมาคือ

มหาวิทยาลัยศิลปากร (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 

151-153)

สรุปได ้ว ่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงยกย่องความส�าเร็จของ

ญ่ีปุ่นในการปฏิรูป และมองประเทศญ่ีปุ่นในฐานะ

มิตรสหาย รัฐบาลญี่ปุ ่นหวังว่าไทยจะติดตามเอา

ตวัอย่างทีด่ขีองประเทศญ่ีปุน่มาปรบัใช้ และพยายาม

ที่จะบรรเทาความไม่เท่าเทียมกันของสนธิสัญญาที่

ไทยเสยีเปรยีบจากประเทศตะวนัตก พระองค์ไม่เพียง

ส่งคนไทยไปเรียนรู ้วิทยาการจากประเทศญ่ีปุ ่น

เท่าน้ัน แต่ยังเชิญผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ ่นในหลายๆ 

สาขาวิชาต่างๆ มาช่วยเหลือในการปฏิรูปประเทศ

ของพระองค์ ตั้งแต่ ค.ศ.1888-1910 ทั้งนี้รัฐบาล

ญี่ปุ่นยังได้แสดงทัศนคติที่ดีต่อไทย ทั้งน้ีผู้ท่ีมีส่วน

ส�าคัญในการส่งเสริมมิตรภาพอันดีระหว่างสอง

ประเทศคือ นายมันจิโระ อินางาคิ (Pensri Duke, 

1985, p.128) นอกจากนี้ความแตกต่างกันในด้าน

พื้นฐานระหว่างสองประเทศในช่วงก่อนเปิดประเทศ

กับมหาอ�านาจตะวันตก ได ้สะท้อนให ้เห็นว ่า

เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นมีความหลากหลายมาก

ขึน้และการเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในหลายภาคส่วน ใน

ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรูเ้ทคนคิในการเลอืกเมลด็

พันธุ ์ การใช้ปุ ๋ย และการควบคุมน�้าผ่านระบบ

ชลประทาน จึงท�าให้ระบบอุตสาหกรรมการเกษตร

ของญี่ปุ่นประสบผลส�าเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ

ไทย ขณะเดียวกันประชากรส่วนใหญ่ชาวไทยท่ีเป็น

เกษตรกรทีป่กครองโดยเจ้าหน้าทีจ่ากรฐัส่วนกลางที่

มีจ�านวนน้อย ทั้งยังเกิดช่องว่างระหว่างสองชั้น

ภายในประเทศไทยท่ีเตม็ไปด้วยผูอ้พยพชาวจนีซึง่ท�า

หน้าที่ของพ่อค้า ช่างฝีมือ และคนงาน ซึ่งในทางตรง

กนัข้ามไม่มกีารแบ่งแยกในประเทศญีปุ่น่ (Sukunya 

Nitungkorn, 2000, p.160) จะเห็นได้ว่า เกี่ยวกับ

การศึกษารัฐบาลในประเทศญ่ีปุ่นยุคก่อนสมัยใหม่มี

ความรบัผดิชอบในการสอนชนชัน้ซามไูรของพวกเขา

ด้วยความมุ่งมั่นในการปลูกฝังความจงรักภักดี และ

ทกัษะการสอนทีจ่�าเป็นส�าหรบัพวกเขาในการปฏบิตัิ

หน้าท่ีของรัฐบาล สามัญชนจ�านวนมากได้รับการ

ศึกษาผ่านโรงเรียนเอกชนจ�านวนมาก นอกจากนี้ยัง

มสีถาบนัเอกชนทีส่อนวทิยาศาสตร์ตะวนัตกซึง่ได้รบั

การสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งหากมองย้อนมาที่ไทย

กลับพบว่าไทยมีบทบาทในการสอนเด็กในวัดวา

อารามที่เน้นการสอนศีลธรรมมากกว่า ดังนั้นเมื่อ

พิจารณาแล้วเกษตรกรหรือชนช้ันสามัญชนท่ีอาศัย

อยู่ในชนบทห่างไกลถึงไม่รู้หนังสือ คนไทยที่มีฐานะ

สูงบางคนได้มีโอกาสสัมผัสกับศาสนาแบบตะวันตก

ผ่านสมาคมนักเผยแผ่ศาสนา แต่ก็ไม่ได้มีความ

พยายามอย่างจริงจังที่จะสนับสนุนการแพร่กระจาย
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ความรู้ของชาวตะวันตกแต่อย่างใด (Sukunya 

Nitungkorn, 2000, p.161)

5. บทสรุป
ความส�าเร็จของสมัยเมจินับได้ว ่าเป ็น

ตวัอย่างอนัดทีีส่ะท้อนให้เหน็ความพยายามของญ่ีปุ่น

ที่จะเอาชนะตะวันตกในด้านความทันสมัย รวมถึง

การพัฒนาภาวะด้อยพัฒนาประเทศในทุกด้าน 

จงึท�าให้ญ่ีปุน่กลายเป็นมหาอ�านาจแห่งเอเชยีในทีส่ดุ 

จากงานศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศญีปุ่น่กบัไทยทีผ่่านมา ได้ช้ีให้เหน็ว่า 

ญีปุ่น่และไทยต่างมกีารติดต่อสมัพันธ์กนัมาเป็นระยะ

เวลายาวนาน แม้ว่าญีปุ่น่จะปิดประเทศ แต่กย็งัมกีาร

ติดต่อค้าขายกับไทยผ่านทางจีนอยู่จนถึงสมัยการ

เปลีย่นผ่านจากรฐัราชอาณาจกัรเป็นรฐัชาติสมยัใหม่ 

การท่ีจะมองว่าอทิธพิลทางตะวนัตกมผีลต่อการปรบั

เปล่ียนวัฒนธรรมการเมอืงการปกครองของไทยเพยีง

เส้นทางเดียวอาจไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมีการศึกษาดู

งานกิจการการปกครองแบบตะวันตกตลอดรัชสมัย

ก็ตาม เนื่องจากตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไทยได้ปรับรับเอาวัฒนธรรม

ตะวันตกมาในสัดส่วนที่มากกว่า (westernization) 

ปรับรับเอาวัฒนธรรมตะวันออก (easternization) 

ซ่ึงอยู่ในสัดส่วนที่มีบทบาทส�าคัญต่อการปรับปรุง

โครงสร้างการบริหารแผ่นดิน เนื่องจากญี่ปุ่นได้ปรับ

รับเอาวัฒนธรรมการเมืองการปกครองมาจากตะวัน

ตกด้วยเช่นกัน ดังน้ันไทยจึงปรับรับเอาวัฒนธรรม

การเมอืงการปกครองมาจากญีปุ่น่ซึง่รบัมาจากตะวนั

ตกอกีต่อหนึง่ แต่การพฒันาประเทศของญ่ีปุน่มอีตัรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าประเทศไทยอย่าง

เห็นได้ชัด 

หากจะกล่าวว ่า ไทยมีวัฒนธรรมทาง

ประวัติศาสตร์ที่คล้ายกันกับญี่ปุ่น อาจขาดความสม

เหตสุมผล ตามทีไ่ด้มข้ีอขดัแย้งเกีย่วกบัโครงสร้างทาง

สังคมในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูปประเทศท้ังสอง

เอาไว้แล้ว ในส่วนท่ีมองว่าอาจมีความคล้ายคลึงกัน

ประการหนึ่งคือ เรื่องของการรวมศูนย์อ�านาจการ

ปกครองมาไว้ที่องค์จักรพรรดิและพระมหากษัตริย์ 

มีความแตกต่างในด้านที่ญี่ปุ ่นใช ้ระบบจังหวัด 

(Prefectural) และระบบเทศบาล (Municipal 

Government) ในแง่ที่ลดทอนอ�านาจของไดเมียว

หรอืเจ้าผูป้กครองท้องถิน่ทีมี่อ�านาจอย่างอสิระ และ

เป็นไปในลักษณะ Revolution (การปฏิวัติประเทศ) 

ส่วนประเทศไทยได้ใช้ระบบมณฑลเทศาภิบาล 

(Provincial Administration) หรือระบบรวมศูนย์

อ�านาจโดยการส่งข้าหลวงเข้าไปควบคมุตามหวัเมือง

ต่างๆ และมีลักษณะ Reformation (การปฏิรูป

ประเทศ) นอกจากนี้แล้วระบบราชส�านักของญี่ปุ่น

ก่อน ค.ศ.1868 จกัรพรรดทิรงไร้อ�านาจการปกครอง

ประเทศมาอย่างยาวนานจึงท�าให้การรื้อฟื้นอ�านาจ

ประสบผลส�าเรจ็ สบืเนือ่งจากการสนบัสนนุของกลุม่

ชนชัน้น�าไดเมยีวทีไ่ม่ต้องการการปกครองของรฐับาล

โชกุน ท้ังยังมีการควบคุมระบบชนช้ันท่ีเข้มงวด 

ประกอบกับญี่ปุ ่นมีการซึมซับและสั่งสมรับเอา

วัฒนธรรมตะวันตกมาตั้งแต่สมัยปิดประเทศแล้ว จึง

ท�าให้ความพร้อมในการปรบัปรงุประเทศญีปุ่น่อยูใ่น

สภาวะท่ีมั่นคงกว่าไทย ดังนั้นญ่ีปุ่นจึงกลายเป็นแม่

แบบอีกทางหนึ่งท่ีไทยได้ปรับรับเอาวัฒนธรรม

การเมอืงการปกครองแบบญีปุ่่นมาปรบัใช้ในประเทศ 

โดยจะเห็นได้จากอิทธิพลทางการเกษตรและการ

ทหาร ซึง่มสีดัส่วนทีม่ากกว่าด้านการศกึษาอย่างเหน็

ได้ชดั อนัเนือ่งมาจากไทยได้ประสบกบัปัญหาในการ

ปรับรับเอาวัฒนธรรมด้านการศึกษาจากญี่ปุ่น จึง

ท�าให้ไม่ประสบผลดีอย่างที่ควรจะเป็น

ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากบริบทท่ีได้กล่าวมา

แล้วนั้น สถานภาพของญี่ปุ ่นจึงอยู ่ในระดับที่ส่ง
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อทิธพิลต่อไทยในเรือ่งของการปรบัรบัเอาวฒันธรรม 

3 ประการส�าคัญ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมไหม 

การทหาร และการศึกษา แม้จะยังไม่พบงานศกึษาที่

กล่าวอ้างว่า รัฐบาลไทยในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเอารูปแบบทางความ

คิดญี่ปุ่นมาทั้งหมดก็ตาม แต่จากความพยายามของ

รัฐบาลไทยท่ีจะศึกษารูปแบบ Municipality ของ

ญี่ปุ่นที่ประสบความส�าเร็จในการปฏิรูปโครงสร้าง

พ้ืนฐานทางสังคมแล้ว จากเหตุผลข้างต้นนีส้ะท้อนให้

เห็นว่า สัดส่วนของความนิยมประเทศญี่ปุ ่นใน

ประเทศไทยนั้นมีอยู่ในระดับที่มีนัยส�าคัญ แม้ว่าใน

เวลาต่อมา การปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในรัชกาล

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจะถดถอย

ลงก็ตาม แต่หลงัสิน้สดุสงครามโลกครัง้ท่ี 2 ค.ศ.1945 

ญี่ปุ่นได้กลับมามีบทบาทต่อไทยอีกครั้งหนึ่ง และ

ไม่ว่าไทยจะถือเอาญี่ปุ่นเป็นแม่แบบในการพัฒนา

ประเทศหรือไม่ สังคมไทยก็ได้ปรับรับเอาวัฒนธรรม

ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องดังที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน



การปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง ค.ศ.1887-1910

jsn Journal Special Edition 2018 163

เอกสำรอ้ำงอิง (References)

[1]  กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ. (2512). สนธิสัญญาและความตกลงทวิภาค
ระหว่างประเทศไทยกบัต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ. หนงัสอืชดุประมวลสนธสิญัญา 

เล่มที่ 3 พ.ศ.2413-2463. พระนคร: ส�านักพิมพ์พระจันทร์.
[2]  กรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ, (2512). สนธิสัญญาและความตกลงทวิภาค

ระหว่างประเทศไทยกบัต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ. หนงัสอืชดุประมวลสนธสิญัญา 
เล่มที่ 2 พ.ศ.2413-2463. พระนคร: ส�านักพิมพ์พระจันทร์.

[3]  กระทรวงเกษตรจ้าง มร.โตยามะชาวญี่ปุ่นตรวจการท�าไหม. เอกสารกระทรวงเกษตร (กส.13/31). 
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กรุงเทพฯ.

[4]  จารุพิษณุ์ เรืองสุวรรณ. (2535). นโยบายของรัฐบาลไทยเก่ียวกับการผลิตไหมในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ระหว่าง พ.ศ.2444-2503”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

[5] จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จ. (2510). พระราชด�ารัสตอบความเห็นของผู้จะให้เปลี่ยนแปลง
การปกครอง จ.ศ.1247. เจ้านายและข้าราชการกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลง
ราชการแผ่นดิน ร.ศ.103 และพระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
แถลงพระบรมราชาธิบายแกไขการปกครองแผ่นดิน. กรุงเทพฯ: อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ 
หม่อมสนิท กฤดากร ณ เมรุวัดธาตุทอง พระโขนง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2510.

[6]  เจ้านาย และข้าราชการ กราบบังคมทูลความเห็น จัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผ่นดิน ร.ศ.103 และ
พระราชด�ารัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไข
การปกครองแผ่นดิน. (2516). กรุงเทพฯ: นิยมกิจ.

[7]  ฉลอง สุนทราวาณชิย์. (2516). ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศรสุเซยีและประเทศไทยตัง้แต่ปลายครสิต์
ศตวรรษที่ 19, ถึงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

[8]  ซะโตะโกะ ทซจึยิะ. (2540). ภาพลกัษณ์ของยามาดา นางามาซา ในความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัญีปุ่น่
ในคริสต์ศตวรรษที ่20. วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑติ, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, กรงุเทพฯ.

[9]  ณัฐชว์นันท์ จันทคนธ์. (2519). ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ พ.ศ.2430 
ถึง พ.ศ.2483. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

[10]  ดวงจันทร์ เจริญเมือง, ธเนศ เจริญเมือง, ไพสิฐ พานิชกุล. (2542). การผังเมืองของเกียวโตและนารา: 
บทเรียนส�าหรับเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

[11]  ธีระ นุชเปี่ยม. (2559). ตัวตนใหม่ของสยามในโลกา: การต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่ 7. กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิประชาธิปก-ร�าไพพรรณี.

[12]  นฤพล ด้วงวิเศษ. (2560). Acculturation. Retrieved from http://www.sac.or.th/databases/
anthropology-concepts/glossary/1



พีรภัทร ห้าวเหิม

jsn Journal Special Edition 2018164

[13]  แน่งน้อย ตติตริานนท์. (2519). เสนาบดีกระทรวงธรรมการในระบอบสมบรูณาสทิธริาชย์. วิทยานพินธ์
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

[14]  โนบยูะ โนกชู.ิ (2543). การศกึษาเปรยีบเทยีบทางสงัคมของชนชัน้ล่างสดุในสงัคมสยามสมยัรัชกาลที ่5 
(พ.ศ.2411-2453) กบัของญีปุ่น่สมยัเมจ ิ(พ.ศ.2411-2455). วทิยานพินธ์ศลิปศาสตรมหาบัณฑติ, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

[15]  พรพรรณ ทองตัน. (2558). ประวัติและผลงานของนายโทคิชิ มาซาโอะ: ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวง

ยุติธรรมของสยาม. กรุงเทพฯ: วิญญูชน.

[16]  เพ็ชรี สุมิตร. (2516). ประวัติอารยธรรมญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: ส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

[17]  เพ็ญศรี ดุ๊ก. (2554). การต่างประเทศกับเอกราชและอธิปไตยของไทย (ตั้งแต่รัชกาลที่ 4 ถึงสิ้นสมัย 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม). พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.

[18]  มาซามิชิ คโุรซาวา. (2559). สถานภาพงานวิจัยประวัตศิาสตร์ไทยในประเทศญี่ปุน่ระหว่าง พ.ศ.2507-

2557. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

[19]  โยชิกาว่า โทชิฮารุ. (2525). ผู ้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไหมของญี่ปุ ่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. วารสารประวัติศาสตร์ ปีที่ 7, ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค.).

[20]  ละเวง ปราบราย. (2546). ญี่ปุ่น: การท�าให้บรรลุเป้าหมาย “ประเทศมั่งคั่งและการทหารเข้มแข็ง” ในสมัย

เมจ ิ(ค.ศ.1868-1912). สารนิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ, กรงุเทพฯ.

[21]  ศุกลรัตน์ ธาราศักดิ์. (2531). สัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

[22]  สญัญาระหว่างองักฤษกบัญ่ีปุน่ หนังสอืกรมพระยาด�ารงราชานภุาพกราบบงัคมทลูความเหน็ต่อพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ 13 กุมภาพันธ์ ร.ศ.120. เอกสารกระทรวงต่างประเทศ. (ร.5 ต. 6/9). 

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ. กรุงเทพฯ.

[23]  สุรางค์ศรี ตันเสียงสม. (2523). ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศญ่ีปุ่นในสมัย

กรุงรัตนโกสินทร.์ เอกสารวิชาการไทย-ญี่ปุ่นศึกษา, 2 : 1 (มีนาคม-เมษายน). 

[24]  สุรางค์ศรี ตันเสียงสม. (2520). ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นตั้งแต่รัชสมัย

พระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว. 

วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

[25]  สุรางค์ศร ีตนัเสยีงสม. (2528). 380 ปี สมัพนัธไมตร ีญีปุ่่น-ไทย. กรงุเทพฯ: มงักรการพมิพ์และการโฆษณา.

[26]  อิชิอิ โยเนโอะ, โยชิกาวะ โทชิฮารุ. (2560). ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: 

มูลนิธิโครงการต�าราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.
[27]  Ginzo Uchida. (1921). Tokugawa Jidai Ni Okeru Nihon To ShamuTonoKankei Ni Tsukite 

(เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับไทยในสมัยโทะกุงะวะ). In Uchida, Ginzo Ikozenshu 
Dai 3 Shu. pp. 457-487.

[28]  Hisao Furukawa. (1995). Meiji Japan’s Encounter with Modernization. Southeast Asian 
Studies, Vol. 33, No. 3, December. pp. 215 - 236.



การปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง ค.ศ.1887-1910

jsn Journal Special Edition 2018 165

[29]  Horie Hideichi. (1952). Revolution and Reform in Meiji Restoration. Kyoto University 
Economic Review 22(1): 23-34.

[30]  John W. Berry. (1997). Immigration, Acculturation, and Adaptation. Applied Psychology: 
An International Reviews, 46 (1): 5-68.

[31]  Kasem Udyanin. (1965). Development of Thai Administration. 東南アジア研究. 3(3): 108-116.
[32]  Kiyotaka Yokomichi. (2007). The Development of Municipal Merger in Japan. Tokyo: 

The National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS).
[33] Likhit Dhiravegin. (1988). Comparative Modernization Between Meiji’s Japan and 

Chulalongkorn’s Siam and Contemporary Republic of Korea and Thailand. Japanese 
Studies Journal. Vol 5, No 2, pp. 47-57.

[34]  Likhit Dhiravegin. (1984). The Meiji Restoration 1868-1912, and the Chakkri Reformation 
1868-1910: A Comparative Perspective. Bangkok: Research Center of the Faculty 
of Political Science, Thammasat University.

[35]  Pensri Duke. (1985). The Political and Economic: Role of Japan in Thailand in the Reign 
of King Chulalongkorn (1868-1910). Japanese Studies Journal. Vol 2, No 5, pp. 119-140.

[36]  Piyada Chonlawon. (2014). Contesting Law and Order: Legal and Judicial Reform in 
Southern Thailand in the Late Nineteenth to Early Twentieth Century. Southeast 
Asian Studies, Vol. 3, December, pp. 527-546.

[37]  Prasert Chittiwatanapong. (1989). Political Development in Modern Japan: Perspectives 
from Thailand. Japanese Studies Journal. Vol 6, No 1, pp. 99-109.

[38]  Sukunya Nitungkorn. Education and Economic Development during the Modernization 
Period: A Comparison between Thailand and Japan. Southeast Asian Studies, 
Vol. 38, No. 2, September 2000. pp. 142-164

[39]  Thomas Larsson. (2008). Western Imperialism and Defensive Underdevelopment of 

Property Right Institutions in Siam. Journal of East Asian Studies 8, pp. 1-28.

พีรภัทร ห้าวเหิม 

หน่วยงานผู้แต่ง : นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Pheeraphat Hoaherm 

Affiliation : Master student, Faculty of Liberal Arts, Ubon Ratchathani University 

Corresponding e-mail : pheeraphat_h@cmu.ac.th


