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บทคัดยอ
บทความนี้ใหขอมูลและความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ การปรับตัวสู
ความทันสมัยของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั
ยังเปนขอถกเถียงวาไดปรับรับวัฒนธรรมตะวันตกเพียงทางเดียวหรือไม
ทั้งๆ ที่นโยบายการตางประเทศของไทยตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 ใหความสําคัญกับการเรียนรู
วัฒนธรรมการสรางรัฐชาติทที่ นั สมัยจากประสบการณของประเทศตางๆ
รอบตัว โดยเฉพาะการปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุน คําถามคือ ประเทศไทย
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ไดปรับรับวัฒนธรรมญีป่ นุ
บางหรือไม ทางดานใดบาง ประเด็นปญหาของการศึกษานี้คือ การปรับ
ตัวสูความทันสมัยของไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัวเปนชวงเวลาที่อาศัยวิทยาการตะวันตก อยางไรก็ตาม ญี่ปุนในชวง
ครึ่ ง หลั ง คริ ส ต ศ ตวรรษที่ 19 ได มี คุ ณู ป การต อ ประเทศไทยด ว ย
เชนเดียวกัน ประเทศไทยไดปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุนเพื่อการปรับตัวสู
ความทันสมัยของไทยในลักษณะใดและมีสัดสวนมากนอยเพียงใด
บทความฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาการปรับรับวัฒนธรรม
ญี่ปุนในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ระหวาง ค.ศ.1887-1910 ผลการศึกษาพบวา ประการแรก พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ทรงดําเนินนโยบายปรับปรุงโครงสราง
การปกครองภายในประเทศใน ค.ศ.1892 โดยอาศัยทั้งวัฒนธรรม
การเมืองแบบตะวันตกและไดรับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมการเมือง
แบบญีป่ นุ ดวย ประการทีส่ อง ญีป่ นุ ไดเขามามีบทบาททางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในสัดสวนที่มีนัยสําคัญ รวมถึงดานการทหารและดานการ
ศึกษา ตามลําดับ

142 jsn Journal Special Edition 2018

คํา

สําคัญ
ความสัมพันธระหวาง
ไทยกับญี่ปุน,
การปรับรับวัฒนธรรม,
การฟนฟูเมจิ,
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว

การปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุนในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ระหวาง ค.ศ.1887-1910

Japanese Acculturation in Thailand during
the King Rama V Chulalongkorn, 1887-1910
Pheeraphat Hoaherm

Abstract

Key words
Thai-Japanese
relations,
acculturation,
Meiji Restoration,
King Rama V
Chulalongkorn

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. บทนํา
ประเทศญี่ ปุ  น และประเทศไทยมี ค วาม
สัมพันธกันมาอยางยาวนานตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
(Ginzo Uchida, 1921) มี ก ารติ ด ต อ ค า ขาย
ทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ รั ฐ และยั ง มี ก ารติ ด ต อ
แลกเปลี่ยนพระราชสาสนในระดับผูปกครองรัฐ คือ
พระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา กับโชกุนแหง
ตระกูลโทกุงะวะแหงญีป่ นุ 1 เมือ่ เขาสูส มัยรัตนโกสินทร
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ค.ศ.
1868-1910) ทรงมีพระราชประสงคที่จะสถาปนา
ความสั ม พั น ธ กั บ ประเทศญี่ ปุ  น ซึ่ ง ตรงกั บ สมั ย
จักรพรรดิเมจิ (ค.ศ.1868-1912) ทั้งสองประเทศได
มีการลงนามในสัญญาทางพระราชไมตรีอยางเปน
ทางการเป น ครั้ ง แรกใน ค.ศ.1887 เรี ย กว า
“คําปฏิญาณวาดวยสัมพันธไมตรีและการคาระหวาง
ประเทศญี่ปุนกับประเทศสยาม” (Declaration of
Amity and Commerce Between Japan and
Siam) (ศุ ก ลรั ต น ธาราศั ก ดิ์ , 2531, หน า 29)
นอกจากฉบับดังกลาวแลว ไดมีการทําสัญญาฉบับ
ตอมาอีกใน ค.ศ.1897 เรียกวา “หนังสือสัญญาทาง
พระราชไมตรี ทางคาขาย และการเดินเรือระหวาง
กรุงสยามกับกรุงญี่ปุน” (Treaty of Friendship,
Commerce and Navigation between Japan
and Siam) (ศุกลรัตน ธาราศักดิ์, 2531) เพื่อแกไข
และปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัยมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม ไทยและญีป่ นุ ทัง้ สองประเทศ
ไดเผชิญกับภัยคุกคามของลัทธิลาอาณานิคมในชวง
ครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่ 19 ในขณะที่ชองโหว
ทางภูมริ ฐั ศาสตรทาํ ใหญปี่ นุ มีแรงผลักดันในการสราง
ความทันสมัยใหกับการปองกันประเทศ พวกเขา
บังคับใหไทยศึกษากลยุทธในการปองกันภาวะดอย
พัฒนา (Thomas Larson, 2008, p.1) ประเทศญีป่ นุ
1

ดําเนินนโยบายปฏิรปู ประเทศ ใน ค.ศ.1868 ภายหลัง
จากทีจ่ กั รพรรดิเมจิไดรบั อํานาจบริหารประเทศกลับ
คืนมาจากรัฐบาลโทกุงะวะ พระองคไดตราพระราช
บั ญ ญั ติ ฉ บั บ หนึ่ ง ที่ เรี ย กว า “สั ต ยาบั น 5 ข อ ”
(เพ็ชรี สุมิตร, 2516, หนา 93-94) อันถือเปนการยุติ
อํานาจของระบอบศักดินาที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเปน
เวลาหลายรอยป การดําเนินการปฏิรูปประเทศหรือ
ปรับปรุงโครงสรางการบริหารภายในประเทศเปนผล
สืบเนือ่ งจาก ปจจัยภายใน คือ ความเสือ่ มของระบอบ
โชกุน และจากปจจัยภายนอกคือ การเขามามีอทิ ธิพล
ของชาติตะวันตก (ละเวง ปรายราย, 2546, หนา
16-23) ในเวลาใกลเคียงกัน ประเทศไทยไดเริ่มการ
ปฏิ รู ป การปกครองแผ น ดิ น ใน ค.ศ.1873 เมื่ อ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ทรงบรรลุ
นิติภาวะและวาราชการดวยพระองคเองแลว ทรง
ดําเนินนโยบายปรับปรุงระบบภาษีของประเทศเปน
อันดับแรก ตอมาใน ค.ศ.1881 จึงเริ่มสงขาหลวงไป
ประจําตามหัวเมืองตางๆ ทั่วประเทศเพื่อดึงอํานาจ
เขาสูศูนยกลางแผนดิน (centralization) อยางไร
ก็ตามจากการเสด็จประพาสตางประเทศเชน อินเดีย
ชวา ทําใหพระองคไดทรงเห็นรูปแบบทางการเมือง
การปกครองอาณานิคมตะวันตก นอกจากนีก้ ารรวม
ประเทศเยอรมนีของ ออทโท ฟอน บิสมารค ยังมีสว น
สําคัญทีท่ าํ ใหประเทศไทยนําเอารูปแบบการรวมศูนย
อํานาจมาปรับใชในประเทศดวย
งานวิจัยที่เกี่ยวของในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดอธิบายวาพระองคทรง
รับเอาแบบอยางวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง
มาจากประเทศมหาอํ า นาจในภู มิ ภ าคยุ โรป เช น
เยอรมนี อังกฤษ เบลเยียม เดนมารก และฝรั่งเศส
โดยผานการเรียนรูจ ากผูเ ชีย่ วชาญชาวตางประเทศใน
สาขาวิชาตางๆ ทีไ่ ดรบั การวาจางเปนทีป่ รึกษาใหกบั

ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ และ โชกุนโทกุงะวะ อิเอยะสุ
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รัฐบาลไทย ซึ่งลวนสงผลตอการดําเนินการปฏิรูป
ระบบโครงสรางอํานาจการบริหารภายในประเทศ2
อย า งไรก็ ต าม จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ทาง
ประวัตศิ าสตรความสัมพันธระหวางประเทศญีป่ นุ กับ
ประเทศไทย (ณัฐชวนนั ท จันทคนธ, 2519, สุรางคศรี
ตันเสียงสม, 2520) ทําใหเกิดคําถามวา พระบาท
สมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู  หั ว ทรงรั บ เอา
วัฒนธรรมการเมืองการปกครองมาจากโลกตะวันตก
เพียงทางเดียวหรือไม
ในการศึ ก ษานี้ การปรั บ รั บ วั ฒ นธรรม
(acculturation)3 หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดที่เปนผลมาจากการผสมผสานแลกเปลี่ยน
หรื อ ผนวกรวมสองวั ฒ นธรรมเข า ด ว ยกั น ซึ่ ง
วัฒนธรรมหนึง่ อาจเจริญกวาอีกวัฒนธรรมหนึง่ ผลที่
เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมนัน้ อาจนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลและระดับสังคมที่มี
สัดสวนตางกัน (นฤพลธ ดวงวิเศษ, 2560) การปรับ
รับวัฒนธรรมมีคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ กลาว
คือ 1) assimilation การรับเอาวัฒนธรรมที่เหนือ
กว า มาใช แ ละละทิ้ ง วั ฒ นธรรมเดิ ม ของตั ว เอง
2) separation การแยกสวนระหวางวัฒนธรรมใหม
กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเอง 3) integration การ
ผนวกรวมวัฒนธรรมใหมเขากับวัฒนธรรมดั้งเดิม
และ 4) marginalization การไม ย อมรั บ ทั้ ง
วัฒนธรรมใหมและวัฒนธรรมดัง้ เดิม สําหรับมโนทัศน
“การปรับตัวสูความทันสมัย” (modernization)

(Hisao Furukawa, 1995, pp.215-236) หมายถึง
กระบวนการในการเขาสูการเปลี่ยนแปลงที่กาวหนา
จากสมัยกอนหรือสมัยดัง้ เดิม (John W. Berry, 1997,
p.10) สูสังคมที่ทันสมัย ซึ่งอาจประกอบไปดวย การ
เปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตและเทคโนโลยีในการ
ดํารงชีวิตจากแบบเรียบงายในสังคมจารีตไปสูการ
ดํารงชีวิตที่อาศัยความรูและเทคโนโลยีระดับสูงขึ้น
บทความนี้ พ ยายามหาคํ า ตอบให กั บ ข อ
ถกเถียงเรื่องการการปรับรับวัฒนธรรมการเมืองการ
ปกครองจากโลกภายนอกในชวงเวลาการปฏิรูปการ
บริหารราชการแผนดินของประเทศไทยสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ระหวาง ค.ศ.
1887-1910 ประเทศไทยรับเอาวัฒนธรรมการเมือง
การปกครองมาจากโลกตะวันตกเพียงทางเดียวหรือ
ไม วั ฒ นธรรมการเมื อ งการปกครองแบบญี่ ปุ  น มี
อิทธิพลตอประเทศไทยบางหรือไม ในสัดสวนเทาใด
เมือ่ เปรียบเทียบกับวัฒนธรรมแบบตะวันตก ประเด็น
ปญหาของการศึกษานี้คือ ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั เปนชวงเวลาทีป่ ระเทศไทย
ไดอาศัยวิทยาการตะวันตกเพื่อปรับตัวสูความทัน
สมัย อยางไรก็ตาม ญีป่ นุ ซึง่ ไดปรับตัวสูค วามทันสมัย
ทุกๆ ดาน ในเวลาใกลเคียงกับประเทศไทย ยอมมี
คุณูปการตอการปรับตัวสูความทันสมัยของไทยดวย
เชนเดียวกัน ดวยเหตุผลนี้ประเทศไทยไดปรับรับ
วัฒนธรรมญี่ปุนเพื่อการปรับตัวสูความทันสมัยของ
ไทยทางดานใดบาง และมีสัดสวนเพียงใด

งานวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลตะวันตกในการปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินในสมัยรัชกาลที่ 5 อาทิ สมใจ ไพโรจนธีระรัชต. (2517).
บทบาทของประเทศมหาอํานาจตะวันตกในการสรางทางรถไฟของประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั และ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พิพาดา ยังเจริญ. (2529). การศึกษาและผลกระทบตอสังคมไทยสมัยตนรัตนโกสินทร
พ.ศ.23252394-, ไพฑูรย สินลารัตน. (2550). อิทธิพลทางการศึกษาของตางประเทศทีม่ ตี อ การจัดการศึกษาของไทย, มนชนก สงวนชาติ.
(2551). การปรับตัวเขาสูความเปนสมัยใหมของชนชั้นนําไทยหัวกาวหนาในสมัยรัชกาลที่ 3 ถึงรัชกาลที่ 4, ธนพงศ จิตตสงา. (2552).
“วชิรญาณ” กับการแสวงหาความรูของชนชั้นนําของสยาม พ.ศ.25272448-, และ อุดมพร ธีระวิริยะกุล. (2555). สบสมัย:
การเปลี่ยนแปลงกรุงเทพฯ ตามแบบอยางสิงคโปรและปตตาเวีย (ค.ศ.18611897-).
3
Acculturation หรือ การปรับรับวัฒนธรรม เปนศัพทที่คิดขึ้นโดย John Wesley Powell นักธรณีวิทยา ชาวสหรัฐอเมริกา
2
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บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการ
ปรั บ รั บ วั ฒ นธรรมญี่ ปุ  น ในประเทศไทยในสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ระหวาง
ค.ศ.1887-1910 การศึกษานีแ้ บงออกเปน 2 ประเด็น
กลาวคือ ประเด็นแรก ขอถกเถียงเรื่องการปรับรับ
วั ฒ นธรรมการเมื อ งแบบญี่ ปุ  น ในประเทศไทย
ประเด็ น ที่ ส อง การปรั บ รั บ แนวคิ ด การพั ฒ นา
โครงสรางพื้นฐานของญี่ปุนในประเทศไทย

2. ขอถกเถียงเรื่องการปรับรับวัฒนธรรม
การเมื อ งแบบญี่ ปุ  น ในประเทศไทยสมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
การมาถึ ง ของมหาอํ า นาจตะวั น ตกและ
สนธิสัญญาทางการคานั้น เกิดจากการขยายตัวทาง
ภูมศิ าสตรของมหาอํานาจตะวันตกไดเรงตัวขึน้ ในชวง
กลางคริสตศตวรรษที่ 19 สงผลกระทบตอไทยและ
ญี่ปุน ใน ค.ศ.1855 ประเทศไทยภายใตรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงไมมีทาง
เลือก แตหากจะสรุปสนธิสัญญาทางการคากับทูต
อังกฤษ เซอร จอหน บาวริง ที่เรียกวา “สนธิสัญญา
บาวริง” นั้นไดมุงเปาไปที่การขจัดอุปสรรคที่พอคา
ตะวันตกตองเผชิญกับการคาขายในประเทศไทย ซึ่ง
ไดแก การผูกขาดการคาขายกับตางประเทศและสิทธิ
พิเศษที่มอบใหกับพอคาชาวจีนและเจาหนาที่ระดับ
สูง โดยมีผลบังคับใชเหนือสิ่งอื่นใดรวมภาษีนําเขา
3% ในทุกการนําเขาสิ่งของประเภทแทงและฝนซึ่ง
ปลอดภาษี ขาวตองไดรบั อนุญาตใหสง ออก หากไมมี
ปญหาภาวการณขาดแคลนภายในประเทศ การสงออก
ตองเสียภาษีเพียงอยางเดียวคือ ภาษีการสงออก หรือ
การขนสงทางบก นอกจากนี้ อังกฤษยังมีสิทธิเหนือ
ดินแดนของไทย ดวยสนธิสัญญาที่ไมเทาเทียมกันนี้
ประเทศไทยไดสูญเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของ
ตนในเรื่องภาษีศุลกากร และอํานาจตามกฎหมาย
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หลั ง จากนั้ น ประเทศไทยก็ ไ ด มี ก ารเจรจาทํ า
สนธิสัญญาฉบับเดียวกันกับประเทศตะวันตกอื่นๆ
และแมกระทัง่ ญีป่ นุ ใน ค.ศ.1897 ในทางตรงกันขาม
ญี่ปุนถูกบังคับใหลงนามใน “สนธิสัญญาคะนะงะ
วะ” ค.ศ.1854 ซึง่ นําไปสูก ารเปดประเทศและตอมา
ใน ค.ศ.1865 ไดมีการทําสนธิสัญญากับประเทศ
ตะวันตกเรียกวา “สนธิสัญญากับหาชาติ” โดย
เงื่อนไขของสนธิสัญญาคอนขางดีกวาที่บังคับใชใน
ประเทศไทย ยกตัวอยางเชนอัตราภาษีนาํ เขาคิดเปน
รอยละ 5% แทนที่จะเปน 3% และฝนไมไดรับ
อนุญาตใหนําเขามาในประเทศญี่ปุน อยางไรก็ตาม
ญี่ปุนก็ถูกบังคับใหมอบสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ให กั บ ประเทศตะวั น ตกเช น เดี ย วกั น (Sukunya
Nitungkorn, 2000, pp.149-150)
ในการทีจ่ ะอธิบายใหเห็นถึงการปรับรับเอา
วัฒนธรรมการเมืองแบบญี่ปุนมาใชในประเทศไทย
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพื่อ
จะชี้ใหเห็นวาไทยไมไดเอาแมแบบการเมืองการ
ปกครองมาจากตะวันตกฝายเดียว หรือเอาแมแบบ
การเมืองการปกครองมาจากตะวันออกทุกดาน ใน
งานของ กินโซ อุชิดะ (Ginzo Uchida, 1921) ซึ่ง
เปนงานคนควาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางญี่ปุน
กับไทยในยุคโทกุงะวะ (ค.ศ.1603-1868) ทีไ่ ดศกึ ษา
ถึงความสัมพันธของญี่ปุนและไทยหลังญี่ปุนดําเนิน
นโยบายปดประเทศ โดยใชเอกสารภาษาญี่ปุนเปน
หลักฐาน มูลเหตุที่มาของการไดศึกษาความสัมพันธ
ทั้งสองประเทศนั้น เกิดจากนายโทคิชิ มาซาโอะ ซึ่ง
เปนที่ปรึกษาดานกฎหมายของรัฐบาลไทยในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยกอน
ทีน่ ายมาซาโอะ จะเดินทางกลับประเทศญีป่ นุ ไดเขา
เฝาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั เพือ่ ทูล
ลา พระองคทรงมีรับสั่งใหนายมาซาโอะ รวบรวม
เอกสารทางประวัติศาสตรที่เกี่ยวกับความสัมพันธ

การปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุนในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ระหวาง ค.ศ.1887-1910

ระหวางไทยกับญี่ปุน เมื่อนายมาซาโอะกลับญี่ปุน
แลว จึงไดปรึกษากับ นายมาทาทะโร มัทสึโมโตะ ซึ่ง
เปนอาจารยทมี่ หาวิทยาลัยเคียวโตะ นายมาทาทะโร
จึงไดแนะนําบุคคลที่เหมาะสมคือ นายกินโซ อุชิดะ
ซึ่งเปนอาจารยคณะอักษรศาสตรแหงมหาวิทยาลัย
เคียวโตะ นายกินโซ ไดรวบรวมเอกสารชั้นตนเกี่ยว
กับความสัมพันธระหวางไทยกับญี่ปุนและเขียนบท
สรุปเปนภาษาอังกฤษ และดวยความชวยเหลือจาก
นายโทคิชิ มาซาโอะ และนายโคยะ นากามูระ ซึง่ เปน
อาจารยดานประวัติศาสตรของมหาวิทยาลัยโตเกียว
นายกินโซ จึงไดสง หนังสือทีเ่ รียบเรียงเปนทีเ่ รียบรอย
แล ว มาถวายพระมหากษั ต ริ ย  ไ ทยใน ค.ศ.1914
(ซะโตะโกะ ทซึจิยะ, 2540, หนา 26) ทั้งนี้กินโซ
อุชิดะยังไดบรรยายเรื่องราวความสัมพันธระหวาง
ไทยกับญี่ปุนที่มหาวิทยาลัยเคียวโตะใน ค.ศ.1913
โดยการบรรยายในเรื่องดังกลาวไดเรียบเรียงเปน
บทความทางวิชาการและไดตพี มิ พใน ค.ศ.1916 ดวย
(มาซามิชิ คุโรซาวา, 2559, หนา 14-15)
2.1 การรวมศูนยอํานาจการปกครองใน
สมัยจักรพรรดิเมจิ ค.ศ.1868-1912 (Prefectural,
Municipality) (Kiyotaka Yokomichi, 2007)
ภายหลังสงครามโบะชิน “ญี่ปุนไดกาวสูยุคใหม”
อิโต ฮิโรบุมิ เคยกลาวเอาไววา “...สภาพการณใน
ญี่ปุนมีความสัมพันธกับสถานการณโลกมาก ไมใช
แคกิจการของประเทศหรือจังหวัดเทานั้น แนว
ความคิดเกี่ยวกับการปฏิวัติของยุโรปซึ่งไดดําเนิน
การเปนครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศสเมื่อประมาณ
100 ปมาแลว ไดแพรกระจายสูห ลายประเทศอยาง
คอยเปนคอยไป โดยการรวมและการสงเสริมซึง่ กัน
และกัน พวกเขาไดกลายเปนแนวโนมทั่วไป ไมชา
ก็เร็วทุกชาติจะไดรับการเปลี่ยนแปลงที่เปนผล...”
(George M. Beckmann, 1957 (อางถึงใน Prasert
Chittiwatanapong, 1989, p.101) ขอความนี้

สะทอนใหเห็นถึงความพยายามของรัฐบาลเมจิที่
ตระหนักถึงความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดที่จะ
สถาปนารัฐสมัยใหม และสถาปนารัฐธรรมนูญเมจิขนึ้
มา ความแข็งแกรงของสถาบันจักรพรรดิเมจิคือการ
ทํ า ลายระบบการเมื อ งเก า และนํ า แนวทาง
ประชาธิปไตยแบบตะวันตกมาใช
ไม มี ใ ครจะปฏิ เ สธได ว  า การเปลี่ ย นแปลง
ทางการเมื อ งที่ เรี ย กว า การฟ  น ฟู เ มจิ เป น ความ
เปลีย่ นแปลงทางประวัตศิ าสตรของชาวญีป่ นุ การฟน ฟู
เมจิคือการกลับคืนสูอํานาจของจักรพรรดิ หลังจาก
หลายรอยปของการควบคุมโดยระบบศักดินาภายใต
ระบอบขุนนาง นําไปสูการลมสลายของการปกครอง
แบบกระจายอํานาจของขุนนางศักดินาและการจัดตั้ง
รัฐบาลที่เขมแข็งขึ้นโดยมีจักรพรรดิเปนผูนําสูงสุดใน
การบริหารราชการแผนดิน การฟนฟูเมจิไดยกเลิก
ระบบศักดินาเกี่ยวกับการจายคาเชาที่ดินสําหรับการ
ผลิต ไปจนถึงการขายคาเชาที่ดินเปนเงิน การกระทํา
ดังกลาวมีจุดมุงหมายเพื่อสรางทุนนิยมตะวันตกอยาง
มั่นคงในญี่ปุน (Horie Hideichi, 1952, p.23)
ในงานศึกษาของ สุรางคศรี ตันเสียงสม ได
ชี้ใหเห็นถึงอิทธิพลทางการเมืองการปกครองของ
ญี่ปุนที่สงผลตอการปรับรับวัฒนธรรมการเมืองใน
ประเทศไทย กล า วคื อ ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทัศนะตอญี่ปุนเปนไปใน
ลักษณะนิยมและยกยองการปฏิบัติตัวของญี่ปุนตาม
อยางประเทศตะวันตก (สุรางคศรี ตันเสียงสม, 2520,
หนา 55) จากขอความดังกลาวไดสะทอนใหเห็นวา
พระองคทรงไดรับตนแบบการปฏิรูปประเทศสวน
หนึ่ ง มาจากวั ฒ นธรรมเอเชี ย ตะวั น ออกด ว ย คื อ
ประเทศญี่ปุน ซึ่งพระองคไดดําเนินการปรับปรุง
ประเทศในกิจการดานตางๆ ซึง่ ในระยะเวลาระหวาง
ค.ศ.1868-1910 ญี่ปุนก็ไดพัฒนาประเทศใหเจริญ
กาวหนาตามแบบตะวันตกเชนเดียวกัน ทั้งดานการ
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บริหารประเทศ การศึกษา การทหาร โดยผลของการ
ดําเนินการปฏิรูปประเทศของญี่ปุนถือวาประสบ
ความสําเร็จมากกวาไทย พระองคจงึ ทรงนิยมรูปแบบ
ของญี่ปุนมาก ดังปรากฏอยูในพระราชหัตถเลขาที่
เขียนถึงเจาพระยาอภัยราชา โรลัง ยักแมงส ความวา
“…ความเห็ น โดยย อ ของท า นซึ่ ง กล า วถึ ง ความ
เจริญของเมืองญี่ปุนชัดเจน แลเปนขอสําคัญที่นา
พึงฟงเปนอันมาก เราตองสารภาพเห็นจริง แตเรา
หักหามความอิจฉาไดดว ยอยางเดียว ทีเ่ ห็นวาเมือง
เรากับเมืองญีป่ นุ ไมเหมือนกัน แลทัง้ ฐานะทีต่ งั้ แหง
ประเทศและประเพณีเดิมกับทั้งเหตุการณซึ่งเปน
ขึ้นในเมือง จึงยังคงเหลืออยูอยางเดียว แตที่เรา
พยายามใหเมืองเราเจริญใกลเขาที่สุดเทาที่จะเปน
ได…” (สุรางคศรี ตันเสียงสม, 2520, หนา 56)
เหตุที่พระองคทรงชื่นชมกับความสําเร็จ
ของญี่ปุนในชวงเวลาที่ปฏิรูปประเทศ ดวยทรงเห็น
วาเปนชาวเอเชียดวยกัน เมือ่ เริม่ พัฒนาประเทศไดไม
นานก็ ป ระสบความสํ า เร็ จ ด ว ยเหตุ ดั ง นี้ จึ ง ทํ า ให
พระองคทรงสนพระทัยในความเจริญดานตางๆ ของ
ญี่ปุน โดยสงราชทูตที่เดินทางไปยังประเทศญี่ปุน
และกําชับใหศึกษาดูงานและเขียนรายงานสงมายัง
พระองค โดยใน ค.ศ.1899 เมื่อพลตรีพระยาฤทธิรง
รณเฉท (สุข ชูโต) อัครราชทูตไทยประจํานครโตเกียว
คนแรกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุน พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ทรงมีพระราชหัตถเลขาถึง
พระยาฤทธิรงรณเฉท ความวา “…ดวยการที่เจาจะ
ไปเปนทูตประจําราชสํานักกรุงญี่ปุนครั้งนี้ ทาง
ราชการฝาย The Politic คงจะไดรับคําสั่ง มีทอง
ตราแลใบบอกกระทรวงตางประเทศตามธรรมเนียม
แลว แตเราอยากจะขอเพิ่มเติมหนาที่นอกจากนั้น
ออกไปอีก ซึง่ จะบอกมาตรงถึงตัวเราฤาถึงกรมหมืน่
สมมต แลเจากระทรวงอื่นๆ ก็ได คือ ขอใหตรวจ
ตราและสืบสวนการ 4 แผนก คือ ทหารบก ทหาร
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เรื อ การศึ ก ษาตลอดจนโรงเรี ย นการช า งและ
การคาขาย การอุดหนุนและปกครองการคาขาย
เชน Chamber of Commerce เปนตนการ
Municipal คือ สุขาภิบาล ตลอดจนถึงเก็บคาทีด่ นิ
ในเมืองซึง่ เปนของญีป่ นุ แท ไมใชเชนโยโกฮามาฤา
นะงะซะกิ ซึ่งมี Municipal ฝรั่งลวน เพราะเปน
เขตใหฝรั่งอยู ฤาถาตําบลใดมี Municipal ญี่ปุน
กั บ ฝรั่ ง รคนปนกั น บ า ง ก็ เ ป น เรื่ อ งที่ อ ยากจะรู 
เหมือนกัน…” (สุรางคศรี ตันเสียงสม, 2520, หนา 57)
การอธิ บ ายว า เป น พระราชนิ ย มของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ทีท่ รงมีตอ
วั ฒ นธรรมการเมื อ งการปกครองของญี่ ปุ  น ของ
สุรางคศรี ตันเสียงสม ปรากฏวาในงานของ ณัฐชวนนั ท
จันทคนธ ยังมีการสะทอนใหเห็นวา พระองคทรงนิยม
วัฒนธรรมของญีป่ นุ เชนเดียวกันดังความตอนหนึง่ วา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงยึด
พระราโชบายตามแบบอยางของประเทศญี่ปุน ซึ่ง
เปนประเทศแรกในภาคตะวันออกทีไ่ ดรเิ ริม่ คิดจัดการ
กับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตของชาวตางประเทศดวย
การปรับปรุงการศาลใหทนั สมัย (ณัฐชวนนั ท จันทคนธ,
2519, หนา 48) นอกจากนีญ
้ ี่ปนุ ยังใหความสนใจตอ
ไทยเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรธรรมชาติ จึงเริม่ มีชาวญีป่ นุ เดินทางเขา
มาประกอบอาชีพในเมืองไทย ประกอบกับญี่ปุน
มีนโยบายการพัฒนาบานเมืองใหเจริญไปในดาน
อุตสาหกรรมดวยแลว จึงตองการขยายการคาและ
หาตลาดไว ร องรั บ สิ น ค า ออกจากประเทศด ว ย
อยางไรก็ตามการเขามามีบทบาทของญี่ปุนในสมัย
รัชกาลที่ 5 ไดทําใหผลประโยชนของอังกฤษและ
เยอรมันในเอเชียนอยลงดวย เพราะสินคาญีป่ นุ ราคา
ถูกกวา คาแรงงานถูก จึงขายดีกวาสินคาของประเทศ
โลกตะวันตกอยางฝรั่งเศส (ณัฐชวนันท จันทคนธ,
2519, หนา 50)

การปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุนในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ระหวาง ค.ศ.1887-1910

นอกจากนี้ในงานของ ลิขิต ธีรเวคิน เรื่อง
The Meiji Restoration (1868–1912) and the
Chakkri Reformation (1868–1910): a case for
comparative study (การรื้อฟนเมจิ ค.ศ.18681912 และการปฏิรูปจักรี ค.ศ.1868-1910: กรณี
ศึกษาเปรียบเทียบ) ไดใหขอสนับสนุนงานเขียนกอน
หนาทั้งสองชิ้นเชนเดียวกัน โดยระบุวา ประการ
สําคัญดานการดําเนินนโยบายตางประเทศของไทย
ดวยวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยและญี่ปุนที่มี
ลักษณะแบบเดียวกัน (Likhit Dhiravegin, 1983,
pp.74-78) ทั้งในดานประวัติศาสตรการสรางชาติ
จากสังคมสมัยรัฐราชอาณาจักร แมวา ลิขิต ธีรเวคิน
จะมองวาวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยและญี่ปุน
มีลักษณะแบบเดียวกัน ในขอนี้สันนิษฐานวา เปน
เรื่องของการแกไขสิทธิสภาพนอกอาณาเขตมากกวา
อยางไรก็ตาม ก็ยังมีขอขัดแยงเกี่ยวกับการใหความ
เห็ น ดั ง กล า วในงานของ โนบู ย ะ โนกู ชิ (2543,
หนา 97-100) ซึ่งไดอธิบายวา สังคมไทยและสังคม
ญีป่ นุ มีความแตกตางกันดานวัฒนธรรมความเปนอยู
ในดานการปกครองโดยชี้ใหเห็นวา ไทยยังมีระบบ
การควบคุมคนทีห่ ละหลวมเกีย่ วกับการแบงชนชัน้ ใน
สังคมไทยทีย่ งั ไมเด็ดขาด ซึง่ ทาสในสังคมไทยสามารถ
ไถตนเองเปนอิสระได แตในสวนของญี่ปุน เนื่องจาก
กอนสมัยเอโดะมีสงครามอยูบอยครั้ง เมื่อถึงชวง
เอโดะจึงตองควบคุมประชาชนทั้งฝายปกครองและ
ฝายถูกปกครองอยางเขมงวด การปกครองจึงมีความ
แตกตางกันโดยเริ่มตั้งแตการปกครองระบบชนชั้นที่
มีการควบคุมอยางชัดเจนเชน โชกุน ซามูไร ชาวนา
ชางฝมือ พอคา ตลอดจน เอตะฮินิง (บุราคุมิน) หรือ
ชนชั้นลางสุด ซึ่งการเลื่อนฐานะทางชนชั้นแทบไม
ปรากฎ ถือเปนความผิดใหญหลวง นอกจากนี้ยังมี
การแบงอาชีพ งานทีช่ ดั เจน ดังทีก่ ลาวมาดวยเหตุผล
นี้จึงนาจะมีนํ้าหนักเพียงพอที่จะไมสรุปรวมวาไทย

เหมือนกับญี่ปุนไปเสียทั้งหมด
และหากจะสรุปเอาความเห็นดังกลาวมา
รวมกันแลว แสดงใหเห็นวา นอกเหนือจากการรับเอา
วัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองจากประเทศ
ตะวั น ตกแล ว ประเทศไทยยั ง รั บ เอาโมเดลทาง
วั ฒ นธรรมการเมื อ งการปกครองจากประเทศ
ตะวันออกมาปรับใชในการปฏิรปู โครงสรางทางสังคม
ภายในประเทศดวย การจะสรุปเอาวา ประเทศไทย
รั บ เอาวั ฒ นธรรมการเมื อ งการปกครองมาจาก
ประเทศในโลกตะวันตกมาทางเดียว ไมสมเหตุสมผล
แตอยางใด และเพื่อใหเห็นถึงปฏิรูปการเมืองการ
ปกครองของญี่ปุนในชวงเวลาระหวาง ค.ศ.18681912 ผูศึกษาจึงขอสรุปอยางสังเขปไวดังนี้
สาระสํ า คั ญ ของการปฏิ รู ป เมจิ คื อ การ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของประเทศญีป่ นุ โดยมีจดุ มุง หมายทีส่ าํ คัญ
คือ การสรางรัฐที่เปนเอกภาพ ภายใตการปกครอง
แบบรวมศูนย มาตรการสําคัญอันหนึ่งเพื่อบรรลุ
จุดมุงหมายดังกลาวไดแก การสถาปนาการปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ที่ เ ป น ระบบและมี ลั ก ษณะรอบด า น
อันประกอบดวยการยกเลิกโครงสรางอํานาจแบบ
ศักดินาในทองถิ่น การยกเลิกกองกําลังทหารของได
เมียวผูปกครองแควน (Daimyo) ในแตละทองถิ่น
และการจัดตั้งองคกรบริหารระดับภูมิภาคและทอง
ถิ่นเสียใหมโดยเริ่มตั้งแต ค.ศ.1872 โดยเริ่มตนดวย
การจัดตั้งระบบจังหวัด (Prefecture) และระบบ
เทศบาล (Municipality Government) ซึ่งไดนําไป
สูก ารลองผิดลองถูก จนกระทัง่ ในระหวาง ค.ศ.18681890 ระบบทัง้ สองจึงไดรบั การแกไขและปรับปรุงให
มัน่ คง แมจะไมไดมกี ารเปลีย่ นแปลงบางในระยะเวลา
ตอมา แตสาระสําคัญยังไมเปลี่ยนจนกระทั่งสิ้นสุด
สงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ.1945 สาระสําคัญดังกลาว
คือ เปนระบบการปกครองทองถิ่นที่รัฐบาลกลางมี
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อํานาจและบทบาทมากกวาสวนทองถิน่ ผูว า ราชการ
ซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ จากรัฐบาลกลาง จะเปนผูค วบคุม
การบริหารทัง้ หมดของจังหวัด งบประมาณของแตละ
จังหวัดถูกกําหนดจากสวนกลาง สวนนายกเทศมนตรี
ไดรับการแตงตั้งจากกระทรวงทองถิ่น ประชาชนใน
เขตเทศบาลมีอาํ นาจและสิทธิตา งกันตามจํานวนภาษี
ที่เสียและในทํานองเดียวกัน ผูควบคุมดูแลเมืองและ
ชนบทก็คือขาราชการสวนกลาง ระบบเชนนี้ไดมี
นักวิชาการบางคนเรียกวาเปนการบริหารงานสวน
ภูมิภาคโดยรัฐบาลกลาง (ดวงจันทร เจริญเมือง และ
คณะ, 2542, หนา 2-3, 2-4 ภาคที่ 1 บทที่ 2) ดังนั้น
การที่รัฐบาลเมจิประสบความสําเร็จในการปฏิรูป
ประเทศ ฮิ เ ดโอะ โคบายาชิ ได ก ล า วเอาไว ว  า
“การพิ ชิ ต ความทั น สมั ย หมายถึ ง การพิ ชิ ต
ตะวันตก” (Hisao Furukawa, 1995, p.2)
2.2 การรวมศู น ย อํ า นาจการปกครอง
(centralization) ในสมัยรัชกาลที่ 5 ค.ศ.18921910 ประวัติความเปนมาของการสรางความเปน
สมัยใหมที่นาสนใจที่สุดในเอเชียคือ การดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศในรัชสมัยของจักรพรรดิเมจิ ซึ่งเปนที่
รูจักกันในชื่อ การฟนฟูเมจิ ซึ่งเริ่มขึ้นใน ค.ศ.1868
และการปฏิรูปเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงครองราชยใน ค.ศ.1868 เชนเดียวกัน
ทัง้ สองรัชกาลครอบคลุมชวงเวลากวาสีท่ ศวรรษ โดย
ทั้งสองประเทศพยายามที่จะปฏิรูปโครงสรางตางๆ
ของสังคมโดยมีจุดประสงคเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
จากจักรวรรดินิยมตะวันตก หากแตวาหลังสิ้นสุด
รัชกาลทัง้ สอง ผลของกระบวนการสรางความทันสมัย
นัน้ มีความแตกตางกันอยางมาก ในขณะทีญ
่ ปี่ นุ ไดรบั
การเปลี่ยนแปลงใหเขากับอํานาจตะวันตก ขณะที่

ไทยแมวาจะมีความสําเร็จอันยิ่งใหญจากสภาวะที่
เปนความทันสมัยก็ตาม แตปรากฏวาประเทศก็ยัง
ตองดิ้นรนเพื่อแสวงหาพันธมิตรเพื่อความอยูรอด
(Likhit Dhiravegin, 1988, pp.48-49) ปยดา ชลวร
ไดกลาวเอาไววา คริสตศตวรรษที่ 19 เปนชวงเวลา
แหงการเปลี่ยนแปลงในสวนตางๆ ของโลก ในการ
เปลี่ยนผานระหวางรัฐแบบดั้งเดิมไปเปน รัฐชาติที่มี
ขอบเขตที่กําหนดไวอยางชัดเจน ในประเทศไทยก็
ไมมีขอยกเวน ตลอดจนถึงคริสตศตวรรษที่ 20 โดย
เฉพาะอยางยิ่งทศวรรษอันยาวนานของยุค 18904
ไทยไดประสบกับการปฏิรูปทางการเมืองรวมถึงการ
สรางสรรคสิ่งใหม เพื่อตอตานลัทธิอาณานิคมของ
ยุโรปซึง่ ขยายอํานาจไปทัว่ ทัง้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประเด็นนี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากตอ
สยามและปริ ม ณฑลส ว นอื่ น ๆ ภายในประเทศ
(Piyada Chonlawon, 2014, pp.527-528)
ลิขิต ธีรเวคิน ไดอธิบายเกี่ยวกับการปรับ
เปลี่ ย นโครงสร า งอํ า นาจการปกครองของญี่ ปุ  น
รวมทัง้ ไทยเอาไวดงั นี้ ในทางการเมืองและการบริหาร
ระบบการเมืองของรัฐบาลโทกุงะวะ ถูกแบงออกเปน
ระบบศักดินาสวนกลาง ซึ่งมีรัฐบาลปกครองอยูที่
เอโดะ และมีระบบฮัน่ หรือแควนทีม่ ไี ดเมียวปกครอง
เขตของตน อยางไรก็ตามเจาผูปกครองแควนเหลานี้
ลวนอยูภายใตกฎซันกิน โคไต (Sankin Kotai) หรือ
ระบบการเขารวม (Likhit Dhiravegin, 1988,
pp.49) ซึง่ หมายถึงวา ชนชัน้ ผูป กครองในทองถิน่ ตอง
เดินทางไปเขารวมกับโชกุนหรือพํานักอยูในเอโดะ
เปนเวลาอยางนอยหกเดือน ซึ่งการดําเนินการเชนนี้
เปนการสรางเอกภาพในประเทศญีป่ นุ อยางไรก็ตาม
ในความรูสึกทางการเมืองและการบริหารเหลานี้ได

เกษม อุทยานิน (1965, pp.108116-) กลาววา ตั้งแต ค.ศ.1891 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเริ่มนโยบายวาจาง
ชาวตะวันตกเขารับราชการ ตัวอยางเชน อังกฤษถูกวาจางเปนทีป่ รึกษาทางการเงิน, เดนมารกใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับการทําสงครามและ
การทหาร, ญีป่ นุ ไดรบั การวาจางใหเปนผูเ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับการเกษตรและทีด่ นิ , ฝรัง่ เศส เบลเยียม และญีป่ นุ เปนทีป่ รึกษาดานกฎหมาย
สวนสหรัฐอเมริกาเปนที่ปรึกษาดานการตางประเทศ
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กลายมาเปนรากฐานสําหรับสมัยเมจิที่จะทําใหกลาย
เปนการปกครองแบบรัฐชาติซงึ่ ไดดาํ เนินการในภายหลัง
ในกรณีของประเทศไทย กอนที่พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวจะขึ้นวาราชการ
แผนดิน แมวากรุงเทพฯ จะมีอํานาจสูงสุด และมี
เจานายหรือชนชั้นปกครองตนเองหรือกึ่งเมืองกึ่ง
จั ง หวั ด ก็ ต าม แต ก็ มี ค วามแตกต า งกั น ในระดั บ
สองประเทศ กลาวคือ การลดอํานาจทางการเมือง
ของผู  สํ า เร็ จ ราชการแผ น ดิ น โทกุ ง ะวะสู ง กว า ของ
รัฐบาลกรุงเทพฯ สืบเนื่องจากความแตกตางทาง
ชาติพันธุ และความคิดของชนชั้นนําไทยภายใตการ
ปกครองที่กรุงเทพฯ จึงทําใหรัฐชาติไทยยังไมเกิดขึ้น
จนกระทั่งนโยบายการรวมศูนยอํานาจของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั รวมทัง้ การสถาปนา
วัฒนธรรมไทยแบบกรุงเทพฯ ซึง่ เปนศูนยกลางอํานาจ
ซึ่งเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปสูรัฐชาติที่ทันสมัยยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันทางประเทศญี่ปุน ระบบ
การคาและการสื่อสารรวมทั้งการคมนาคมขนสง ได
สงผลตอประสิทธิภาพของผลิตภัณฑในทองถิ่นนั้นๆ
ด ว ย อย า งเช น การสร า งทางหลวงโทไคโดะ
(Tokaido) เชื่ อ มนครหลวงเคี ย วโตะกั บ โตเกี ย ว
นอกจากนี้ยังมีระบบเศรษฐกิจแบบตลาดและแบบ
การเงิน สงผลใหเอโดะมีประชากรมากถึงหนึง่ ลานคน
สวนโอซะกามีประชากรสี่แสนคน และเคียวโตะมี
ประชากรราวสามแสนคน การเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ของ
ประชากรลวนเกิดจากปจจัยทางเศรษฐกิจที่คอย
สนับสนุนอยูเบื้องหลังทั้งสิ้น
เมือ่ พิจารณาบริบทของประเทศไทยแลวจะ
เห็นไดวา ในดานเศรษฐกิจและสังคมกอนยุคของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว คนสวน
ใหญไมไดรหู นังสือ มีเพียงไมกคี่ นทีไ่ ดสมั ผัสกับความ
คิดอื่นนอกเหนือจากพุทธศาสนา พราหมณ และ
วัฒนธรรมจีน เศรษฐกิจของประเทศสวนใหญเปน

สังคมเกษตรกรรม มีภาวะขาดกําลังคนทีม่ คี ณ
ุ วุฒใิ น
ระบบราชการ หนวยงานภาคสวนยอย ประกอบดวย
ขาราชการและพอคาชาวจีนยังไมไดใหความสําคัญ
กั บ เรื่ อ งการปฏิ รู ป จะเห็ น ได ชั ด ว า สภาพก อ นที่
ประเทศทั้ ง สองจะปฏิ รู ป นั้ น มี ค วามแตกต า งกั น
ในชวงกอนสมัยเมจิไดพิสูจนแลววามีการสนับสนุน
งานของนักปฏิรูป การฟนฟูเมจิที่ประสบผล แตใน
ของประเทศไทยนั้นชวงกอนการปฏิรูปกลับประสบ
กับอุปสรรค อันเนือ่ งมาจากการขาดบุคลากร รวมทัง้
ขาดการกําหนดกฎเกณฑในระบบราชการที่ชัดเจน
(Likhit Dhiravegin, 1988, pp.50)
ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธระหวาง
ไทยกับญี่ปุนใน ค.ศ.1887 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห วั ไดสง พระยาฤทธิรงรณเฉท ให
เดินทางไปประจําทีก่ รุงโตเกียวใน ค.ศ.1899 โดยทรง
กํ า ชั บ ให ศึ ก ษากองทั พ เรื อ และกองทั พ บกญี่ ปุ  น
รวมทั้ ง ระบบการศึ ก ษา รวมถึ ง โรงเรี ย นเทคนิ ค
หอการคาและระบบเทศบาล (Pensri Duke, 1985,
p.123) ใน ค.ศ.1900 เจาฟาภาณุรังษีสวางวงศ
พระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจา
อยูหัวไดเสด็จเยือนญี่ปุนเพื่อทรงศึกษาการปฏิรูป
ประเทศในรัฐบาลจักรพรรดิเมจิ หลังจากนั้น ค.ศ.
1902 เจาฟามหาวชิราวุธ ไดเสด็จกลับจากการศึกษา
ที่ประเทศอังกฤษ โดยทรงแวะที่ประเทศญี่ปุนเพื่อ
กระชับความสัมพันธทางการทูต อยางไรก็ตามแมวา
จะทรงชื่นชมกับความสําเร็จของญี่ปุน แตพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ก็ยงั คงรักษาความ
สัมพันธกบั ญีป่ นุ อยางตอเนือ่ ง (Pensri Duke, 1985)

3. การปรับรับแนวคิดการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานของญี่ปุนในประเทศไทย
แม ว  า ทั้ ง ไทยและญี่ ปุ  น ต า งได รั บ เอา
วัฒนธรรมการเมืองการปกครองมาจากประเทศโลก
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ตะวันตกก็ตาม กระนัน้ ก็ยงั ปรากฏขอมูลวา พระบาท
สมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู  หั ว มิ ไ ด ท รงนิ ย ม
แนวทางของตะวันตกฝายเดียว หรือทรงนิยมมาก
ที่ สุ ด แม ว  า จะมี ก ารถกเถี ย งกั น ว า การปฏิ รู ป
ประเทศไทยในสมัยของพระองคจะไดรบั แรงบันดาล
ใจ หรือใชแบบอยางจากตะวันตกมากที่สุดก็ตาม
หัวขอนี้ไมไดสนับสนุนความคิดวาไทยปรับรับเอา
แนวคิดของโลกตะวันตกมากทีส่ ดุ หากแตจะสะทอน
ใหเห็นวาไทยไดปรับรับเอาวัฒนธรรมในการปรับปรุง
ประเทศมาจากโลกตะวั น ออกจากญี่ ปุ  น ด ว ยเช น
เดียวกัน
ก อ น ค.ศ.1887 พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชประสงคที่จะ
แสวงหาพันธมิตรเพือ่ คานอํานาจอังกฤษและฝรัง่ เศส
ใน ค.ศ.1879 พระองคจงึ ทรงติดตอกับญีป่ นุ ดวยทรง
ทราบวาญี่ปุนประสบความสําเร็จในการปรับปรุง
ประเทศ (สุรางคศรี ตันเสียงสม, 2528, หนา 81) ซึ่ง
ไดรับการตอบวา ขณะนั้นญี่ปุนมีปญหาที่จะแกไข
สนธิสัญญาที่เสียสิทธิสภาพอาณาเขตใหแกประเทศ
ตะวันตก แตก็มีความตั้งใจที่จะทําสัญญากับไทย
(สุรางคศรี ตันเสียงสม, 2523, หนา 48) หลังจากนั้น
ก็ยังมิไดมีการทําสัญญากันจนกระทั่ง ค.ศ.1887
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ทรงมีพระ
ราชสาสนไปยังจักรพรรดิเมจิ และไดกลาวถึงเรื่อง
การทําสัญญาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีความตอนหนึ่งใน
พระราชสาสนวา “…เปนความตัง้ ใจอยางแทจริง ที่
จะขจัดความไมเขาใจกันระหวางประเทศทัง้ สองให
หมดไป…” และทรงแนะนํ า กรมหลวงเทววงศ
วโรปการวา จะเปนตัวแทนของรัฐบาลไทยในการทํา
สนธิสญ
ั ญาระหวางประเทศญีป่ นุ และประเทศไทย ใน

ค.ศ.1887 และอีก 10 ปตอมา ไดทําสนธิสัญญาการ
เดินเรือพาณิชยใน ค.ศ.18975 สนธิสญ
ั ญาฉบับทีส่ อง
นีท้ าํ ใหไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และอํานาจ
ในการเก็ บ ภาษี ดั ง ความตอนหนึ่ ง ของสั ญ ญาว า
“…พนักงานกงสุลทั้งหลายนี้จะตองมีเกียรติยศมี
ประโยชนแลมีการยกเวนทุกอยาง ซึ่งใหมีอยูฤาจะ
ไดใหมแี กกงสุลทัง้ หลายของประเทศ ซึง่ โปรดใหได
ประโยชนอยางยิง่ …” (กรมสนธิสญ
ั ญาและกฎหมาย
กระทรวงการตางประเทศ, 2512, หนา 120) และมี
การเจรจาเพื่ อ ขอผ อ นผั น ข อ เสี ย เปรี ย บของไทย
ใน ค.ศ.1924 ความวา “ตั้งแตนี้สืบไปบรรดาคนใน
บังคับญี่ปุนก็ดี และบุคคลหรือองคการ คณะหรือ
บริษัท หรือสมาคมทั้งหลายก็ดี ซึ่งสมควรอยูใน
ความปองกันของญีป่ นุ ในกรุงไทยนัน้ ตองขึน้ อยูใ น
อํานาจฝายไทย” (กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
กระทรวงการตางประเทศ, 2512, หนา 63)
ขอความหนึ่งที่สะทอนใหเห็นความนิยม
วัฒนธรรมการเมืองการปกครองของญีป่ นุ ของชนชัน้
นําไทยปรากฎอยูใน คํากราบบังคมทูลของเจานาย
และขาราชการใหเปลี่ยนแปลงการปกครอง ร.ศ.
103 (พ.ศ.2427, ค.ศ.1884) (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560:
11) ดังความตอนหนึง่ วา “…การทีจ่ ะรักษาบานเมือง
ใหพนภัยอันตราย ที่จะเกิดขึ้นไดดวยการปกครอง
ของบานเมืองอยางมีอยูป จ จุบนั นีโ้ ดยทางยุตธิ รรมฤา
อยุติธรรมของศัตรูก็ดี ตองอาศัยความเปลี่ยนแปลง
ในทางทะนุบํารุงบานเมืองตามที่ “ญี่ปุน” ที่ไดเดิน
ทางยุโรปมาแลว แลซึง่ ประเทศทัง้ ปวงทีม่ ี ศิวไิ ลซ นับ
วาเปนทางเดียวที่จะรักษาเมืองได…” (เจานายและ
ข า ราชการกราบบั ง คมทู ล ความเห็ น จั ด การ
เปลี่ยนแปลงราชการแผนดิน, 2516: 2)

หลังจากการเจรจาทําสัญญาทางพระราชไมตรีครั้งที่ 2 ค.ศ.1897 พบวารัฐบาลไทยไดรับรายงานเกี่ยวกับการศึกษาสภาพสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของญี่ปุน ในเดือนกุมภาพันธ-ตุลาคม ค.ศ.1899 ตอมาใน ค.ศ.1900 ก็มีรายงานทูตสยามประจํา
กรุงญี่ปุนอีกชุด ในเดือนมีนาคม-เมษายน ค.ศ.19011902- และอีกฉบับ เปนรายงานทูตประจํากรุงญี่ปุน ระหวางเดือน สิงหาคม
ค.ศ.1899-กรกฎาคม 1910 ตรงกับชวงปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
5
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พระองคเจาปฤษฎางคไดกราบบังคมทูลตอ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวถึงแบบ
อยางการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมการเมืองการปกครอง
ของญี่ปุนอันที่ไทยควรจะนํามาใชเปนแบบอยางดัง
ความวา “…แตญี่ปุนไดบํารุงความเจริญของบาน
เมืองตามทางศิวิไลซมาก็มาก ยังหาไดรับอนุญาต
ของยุโรปใหเขาพวกถือกฎหมายไม แลญีป่ นุ นัน้ แต
เดิมก็ไดคิดผิดไปในทางนี้เหมือนกัน วาควรจะถือ
แลไดรบั ไรตตามอินเตอรแนชแนลได มัวหลงอยูจ น
เสียประโยชนไปมากที่คิดรอยวิงวอนขอตามนั้น
แลได เ ที่ ย วขอแก สั ญ ญาในประเทศยุ โรปแลขอ
อํ า นาจตั ด สิ น ความวิ ว าทระหว า งสั บ เยกต ต  า ง
ประเทศในเมืองและชาวญี่ปุน จนภายหลังรูสึกตน
จึ ง ไ ด  คิ ด จั ด แจ ง บ  า น เ มื อ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
ขนบธรรมเนียม แลกฎหมายที่ชั่วใหคลายคลึงกับ
ของยุโรป บัดนี้จึ่งพูดไดโดยเต็มกําลังวา ควรจะมี
ไรตเสมอประเทศยุโรป แลยุโรปเดี๋ยวนี้ก็ตั้งใจจะ
ยอมให แต ยั ง รอให ญี่ ปุ  น ทํ า กฎหมายสํ า เร็ จ
แลฝกสอนคนที่จะรักษากฎหมายนั้นไดแลว ญี่ปุน
คงจะไดรับอินเตอรแนชแนลไรตในเร็วๆ นี้ไมตอง
สงสัยเลย แลไทยที่จะไดรับไรตอันนี้ฉันใด ก็ตอง
จัดแจงบํารุงการแผนดิน รักษาผลประโยชน แล
ราษฎรในพระราชอาณาเขตใหเจริญขึ้นตามสมัย
กาล แลใหเปนที่เชื่อถือแกชาวยุโรปดังญี่ปุนได
จัดการมาแลว ชาติยโุ รปทัง้ ปวงก็คงจะตองยอมให
ไทยไดผลประโยชนเสมอชาติญี่ปุนนั้นบาง ความ
เจริญอันนี้จะเปนการปองกันกรุงสยามไดดวย…”
(เจานายและขาราชการกราบบังคมทูลความเห็น
จัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผนดิน, 2516: 16-17)
“…จะตองจัดการบานเมืองเปลี่ยนแปลง
พระราชประเพณี ข องเก า ให เ ป น ประเพณี ฤ า
คอนสติตวั ชัน่ ใหมตามทางชาวยุโรป ฤาใหใกลทาง
ยุโรปทีส่ ดุ ทีจ่ ะเปนไปได เหมือนดังญีป่ นุ ซึง่ ประเทศ

เดี ย วในตะวั น ออกที่ ไ ด เ ดิ น ในทางยุ โรปมาแล ว
ขาพระพุทธเจาตองกราบบังคมทูลพระกรุณาให
ละเอียดขึ้นไปอีกวา ทางที่ขาพระพุทธเจากราบ
บั ง คมพระกรุ ณ าว า เป น คอนสติ ตั ว ชั่ น ยุ โรปนั้ น
หาไดประสงคที่จะใหมีปาลิเมนตในเวลานี้ไม…”
(เจานายและขาราชการกราบบังคมทูลความเห็น
จัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผนดิน, 2510: 21-22)
วัฒนธรรมการเมืองแบบญี่ปุนไดเขามามี
บทบาทในประเทศไทยหลายดานดวยกัน ประกอบ
ดวย ดานการศึกษา ดานการทหาร ดานการเกษตร
(อุตสาหกรรมฝายและไหม) และดานกฎหมาย สินคา
ที่ ไ ทยนํ า เข า จากญี่ ปุ  น มี ค วามหลากหลายอาทิ
เครื่องกระปอง ชา นํ้าตาล เครื่องเทศ ถานหิน
ทองแดง แรธาตุ เสื้อผา เครื่องไฟฟา และเคมีภัณฑ
สวนสินคาของไทยอาทิ ฝาย ไหม ไม และเขาสัตว
(เพ็ญศรี ดุก , 2554, หนา 98-106) อยางไรก็ตาม การ
ขยายอํานาจทางการคาและอิทธิพลของญี่ปุนทําให
มหาอํานาจตะวันตก โดยเฉพาะฝรั่งเศส และรัสเซีย
ไมสบายใจนัก ฝรั่งเศสเปนคูแขงกับอังกฤษ ในดิน
แดนตะวันออกไกล ในขณะเดียวกันรัสเซียก็เปนคูแ ขง
ของญีป่ นุ ในแมนจูเรียของจีน และเกาหลี ดังนัน้ เมือ่
อังกฤษและญี่ปุนลงในในสนธิสัญญาพันธมิตร ค.ศ.
1902 การทําสัญญาดังกลาวนี้มีนัยแสดงใหเห็นถึง
การแสดงบทบาทรวมทั้งการแขงขันทางอํานาจดวย
การวาจางนายโทคิชิ มาซาโอะ (พรพรรณ ทองตัน,
2558) ที่ปรึกษาทางดานกฎหมายไดสรางความ
วิตกกังวลของฝรัง่ เศส นอกจากนีร้ ฐั บาลไทยยังวาจาง
ผูเ ชีย่ วชาญการเลีย้ งไหมเขามาดูแลในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของไทย ซึ่งเปนเขตอิทธิพลของฝรั่งเศส
(ธีระ นุชเปยม, 2559, หนา 169)
ขอความตอนหนึ่งของอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจํากรุงเทพฯ ไดรายงานเกี่ยวกับอิทธิพลของ
ญี่ ปุ  น ต อ ไทย มี ใจความว า “การนํ า เอาญี่ ปุ  น
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พันธมิตรของตนเขามาในประเทศไทย เปนฝมอื อัน
ชาญฉลาดของอังกฤษ เปนที่แนชัดวา อังกฤษ
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และไทย มีความคิดเดียวกัน
คือ การทําลายลางฝรั่งเศสในภาคตะวันออกไกล
และแบงแยกอาณานิคมฝรั่งเศส” (เพ็ญศรี ดุก,
2554, หนา 109) การดําเนินการเพื่อสถาปนาความ
สัมพันธและปรับปรุงขอกฎหมายระหวางประเทศที่
กลาวไปนี้ ไดสะทอนใหเห็นถึงความพยายามในการ
ทีจ่ ะปรับรับเอาวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง
ของญี่ปุนอยางชัดเจนซึ่งจะไดอธิบายในหัวขอตอไป
3.1 การปรับรับวัฒนธรรมทางการศึกษา
เมือ่ ไดมกี ารสถาปนาความสัมพันธกบั ญีป่ นุ
อยางเปนทางการใน ค.ศ.1887 แลว ภารกิจแรกที่
รัฐบาลไทยตองดําเนินการคือ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูห วั ไดสง คณะผูแ ทนไทยไปทําการ
ศึกษารูปแบบการศึกษาของญีป่ นุ ในระดับชัน้ อนุบาล
จนถึงระดับมหาวิทยาลัย ภารกิจดังกลาวเปนคําสัง่ ที่
เปนความสนใจเปนพิเศษของพระองค เกี่ยวกับการ
ประถมศึกษา หลักสูตร สถิติ ปญหาทางการศึกษา
คานิยม ธรรมเนียม และรูปแบบการสอน และเปนที่
นาเสียดายที่จุดมุงหมายของระบบการศึกษาของ
ญี่ ปุ  น ไม ส อดคล อ งกั บ ระบบการศึ ก ษาของไทย
ภารกิจดังกลาวจึงไมไดประโยชนมากที่สุดจากความ
คาดหวัง (Pensri Duke, 1985, p.124) ใน ค.ศ.1902
พระองคไดสง ผูต รวจการศึกษาไปยังประเทศญีป่ นุ อีก
ครั้งเพื่อศึกษาระบบการศึกษาญี่ปุน และเปนที่นา
เสียดายทีภ่ ารกิจนีต้ อ งเผชิญกับอุปสรรค ดวยปญหา
สําคัญคือ 1) หนังสือแบบเรียนทัง้ หมดเขียนเปนภาษา
ญี่ปุน ในขณะที่มีลามแตก็ไมเปนการสะดวก 2) มี
ระบบการศึ ก ษาที่ ดี ใ นระยะเวลาอั น สั้ น (Pensri
Duke, 1985) อยางไรก็ตามในการเดินทางของคณะ
ผูแทนตรวจการศึกษาในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
มากกวาครั้งแรก ในเวลาตอมาการปฏิรูปแผนการ
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ศึ ก ษาของไทยภายหลั ง ได รั บ การสนั บ สนุ น จาก
ประเทศญีป่ นุ ตัวอยางทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ทีแ่ สดงใหเห็นถึง
การยอมรั บ ระบบการศึ ก ษาญี่ ปุ  น เพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศของไทยปรากฏอยูในโครงสรางอาชีวศึกษา
(แนงนอย ติตติรานนท, 2519, หนา 127-128) ที่มี
อิ ท ธิ พ ลสื บ ต อ มาจนถึ ง รั ช กาลพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ใน ค.ศ.1904 รัฐบาลไดมี
การจัดตั้งโรงเรียนราชินี กอตั้งโดยสมเด็จพระศรี
พั ช ริ น ทราบรมราชิ นี น าถ เพื่ อ ให บุ ต รหลานของ
ขาราชบริพารไดเลาเรียน โดยมีจดุ มุง หมายเพือ่ สงเสริม
วิชาชีพ และรัฐบาลไดมีการวาจางผูเชี่ยวชาญดาน
การศึกษาชาวญี่ปุนประกอบดวย นางเท็ตสุ ยาสุอิ,
นางโคโนะ คิ โ ยะ และนางนากาจิ ม ะ โทมิ โดย
นางเท็ตสุ ยาสุอิ เปนบัณฑิตจบใหมจากประเทศ
อังกฤษ ซึ่งเปนครูสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร
และวิทยาศาสตร ในขณะที่นางโคโนะ เปนครูสอน
ศิลปะ สอนวาดภาพ และงานเย็บปกถักรอย สวน
นางนากาจิ ม ะสอนเกี่ ย วกั บ การพั บ กระดาษและ
การจัดดอกไม (Pensri Duke, 1985)
3.2 การปรับรับวัฒนธรรมดานการเกษตร
ในด า นการเกษตรรั ฐ บาลญี่ ปุ  น ได ส  ง
ผูเชี่ยวชาญมากรุงเทพฯ พรอมกับอุปกรณที่ทันสมัย
เพื่อสอนวิธีทําการเกษตรแบบใหม ใน ค.ศ.1898
ญีป่ นุ ไดสง มอบหีบผาน (เครือ่ งมือขุด) ขนาดเล็กและ
ขนาดใหญใหกับรัฐบาลไทยเพื่อทําการทดลอง โดย
รัฐบาลไทยไดทดลงในเมืองธัญญบุรีและดูเหมือนวา
เครือ่ งไถของญีป่ นุ มีประสิทธิภาพมากกวาของไทยใน
บางดาน นายโทคิชิ มาซาโอะ ที่ปรึกษาทางดาน
กฎหมายของรั ฐ บาลไทยผู  ไ ด มี ส  ว นสํ า คั ญ ในการ
กระตุน ใหชาวญีป่ นุ เขามาทําการเกษตรในประเทศไทย
(Pensri Duke, 1985, p.125) นายมาซาโอะ
ได ข อที่ ดิ น จากรั ฐ บาลจํ า นวน 50,000 ไร เ พื่ อ
การปลูกฝาย หลังจากการเจรจากับรัฐบาลไทยที่ดิน

การปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุนในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ระหวาง ค.ศ.1887-1910

ดังกลาวลดพื้นที่ออกเปน 5 สวน ภายหลังที่นายมา
ซาโอะกลับญี่ปุน เขาไดชักชวนชาวญี่ปุนที่รํ่ารวยให
มาลงทุนในกิจการฝายในไทย แตกลับไมไดรับการ
ตอบรับทีด่ ี อยางไรก็ตามเขาพยายามอีกครัง้ โดยการ
โฆษณาในหนังสือพิมพ ซึ่งนําไปสูการดึงดูดใหเกิด
ความสนใจของ ฯพณฯ ทานโคมุระ จุทาโร รัฐมนตรี
ต า งประเทศญี่ ปุ  น และรั ฐ บาลญี่ ปุ  น ได มี ก ารส ง
ผูเชี่ยวชาญไปสํารวจสภาพโดยทั่วไปของการปลูก
ฝายในประเทศไทย โดยเชื่อกันวาคณะผูแทนได
รายงานว า ไม น  า ลงทุ น ในโครงการนี้ เ ลยเพราะ
นายมาซาโอะไมไดใหความสนใจเทาที่ควร (Pensri
Duke, 1985)
3.3 การปรับรับวัฒนธรรมอุตสาหกรรม
ไหมและการทอผา
ความชวยเหลือของญี่ปุนที่มีผลตอกิจการ
ไหมในประเทศเริม่ ตนอยางเปนทางการใน ค.ศ.1902
(พ.ศ.2445) รัฐบาลไดจัดตั้งกรมชางไหม หรือกรม
เพาะปลูกขึ้นกับกระทรวงการเกษตรและพาณิชย
สืบเนื่องจากชาวญี่ปุน 2 คนไดคือ นายวาตานาเบ
และอุเอโน ไดเดินทางมายังภาคอีสานของไทย และ
ไดพบวา อุตสาหกรรมการเลี้ยงไหมของไทย ซึ่งทํา
กันเปนอุตสาหกรรมพืน้ บานในภูมภิ าคนัน้ หากไดรบั
การปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น จะกลายเปนอุตสาหกรรม
หลักสําคัญได โดยมีรายงานวา “…ดินแดนแถบโคราช
นั้น ฝรั่งเศสเคยอยากไดจนนํ้าลายไหลมานานแลว
ถาฝรัง่ เศสยึดครองดินแดนแถบนีไ้ ด แผนการทีจ่ ะยึด
เอาดินแดนประเทศอื่นในเอเชียของฝรั่งเศสจะเปน
จริงเร็วยิ่งขึ้น…” ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุนจึงสงผูเชี่ยวชาญ
ดานการเลี้ยงไหมมายังประเทศไทยเพื่อหวังจะสกัด
กัน้ การเคลือ่ นไหวของฝรัง่ เศส กิจการไหมของไทยที่
ไดรบั การชวยเหลือทางวิทยาการแบบญีป่ นุ ดําเนินมา

ตั้งแต ค.ศ.1902 จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6 กิจการดัง
กลาวไมประสบผลสําเร็จดังเปาหมาย จึงยุบเลิกกรม
ชางไหมไป แตคงไวซึ่งโรงเรียนเลี้ยงไหม และได
พัฒนาขึน้ เปนโรงเรียนเพาะปลูก จนกระทัง่ ไดรบั การ
จัดตั้งเปน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในปจจุบัน
(อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 149-150)
นโยบายการสงเสริมการผลิตและลักษณะ
การผลิตไหมในประเทศไทยในระยะแรกระหวาง ค.ศ.
1901- 1913 มีปจจัยที่มีผลตอการกําหนดนโยบาย
สงเสริมการผลิตไหมในประเทศไทย (จารุพษิ ณุ เรือง
สุ ว รรณ, 2535) โดยเฉพาะพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออก
เฉียงเหนือของรัฐบาล กลาวคือ รัฐบาลญีป่ นุ ไดมสี ว น
ในการใหความชวยเหลือ นายมันจิโระ อินางาคิ
(Manjiro Inagaki) เอกอัครราชทูตญี่ปุนประจํา
ประเทศไทยคนแรก โดย ค.ศ.1873 ไดยื่นหนังสือถึง
รั ฐ บาลญี่ ปุ  น ให ทํ า สั ญ ญาทางไมตรี 6 และการค า
ระหวางไทยกับญีป่ นุ ค.ศ.1897 …” (โยชิกาวา โทชิฮารุ,
2525, หนา 5) โดยมีเจตจํานงเพือ่ รักษาดุลอํานาจใน
ประเทศแถบเอเชียและเตรียมกลไกของการรักษา
ดุลอํานาจใหพรอม ภายใตจุดมุงหมายของสมาคม
เอเชียทีว่ า ตองรักษาเอกราชของประเทศไทย เกาหลี
และจีนเอาไว โดยมีเจตนารมณสําคัญคือ “…ทําให
การปฏิ รู ป การปกครองภายในเมื อ งไทยรวมทั้ ง
กิจการอืน่ ๆ เจริญกาวหนายิง่ ขึน้ ทําใหประเทศไทย
เปนประเทศเอกราชมีพื้นฐานที่มั่นคงตลอดไปเพื่อ
เปนตัวจักรสําคัญอันหนึง่ ในการรักษาดุลยภาพของ
อํานาจในเอเชีย…” (โยชิกาวา โทชิฮารุ, 2525,
หนา 4) ซึ่งนอกเหนือจากดานเศรษฐกิจที่ทางการ
ญี่ปุนใหความชวยเหลือไทยแลวยังมีดานกฎหมายที่
นายอินางาคิ ไดสง นายโทคิชิ มาซาโอะ ผูเชี่ยวชาญ
ชาวญี่ปุนเขามาปฏิบัติงานในไทยดานการปฏิรูปการ

วันที่ 26 กันยายน 1887 กรมหลวงเทววงษวโรปการ เสนาบดีกระทรวงการตางประเทศ ลงพระนามใน “หนังสือปฏิญาณวาดวยทาง
พระราชไมตรีและการคาขายในระหวางประเทศสยามกับประเทศญี่ปุน”
6
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ปกครอง ซึง่ ประสบผลสําเร็จในการชักชวนใหรฐั บาล
ไทยหันมาพัฒนาอุตสาหกรรมแบบญี่ปุน โดยเนน
“การผลิตไหม” ซึง่ นําไปสูก ารวาจาง นายคาเมทาโร
โทยามะ7 ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตไหมชาวญี่ปุนเขา
มาทํางานในไทย
ข อ สั ง เกตสํ า คั ญ เกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง
กิจการเลี้ยงไหมในประเทศไทยคือ รัฐบาลไทยตั้งแต
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ไดรบั
ตัวอยางอันสําคัญที่นําไปสูปจจัยในการสงเสริมการ
เลี้ยงหมอนไหมในประเทศจากรัฐบาลจักรพรรดิเมจิ
ซึ่งไทยเริ่มทําการปรับปรุงประเทศใหกาวหนาทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม และในขณะเดียวกัน
ประเทศญีป่ นุ สมัยจักรพรรดิเมจิ8 (ค.ศ.1868 - 1912)
พระองค ไ ด ป รั บ ปรุ ง ประเทศเช น เดี ย วกั น โดย
อาจกล า วได ว  า ป จ จั ย เร ง ความเจริ ญ เติ บ โตใน
อุตสาหกรรมญี่ปุนคือ อุตสาหกรรมไหม ซึ่งรัฐบาล
ไทยในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล า เจ า
อยูหัว ไดถือเอาเปนแบบอยางที่สําคัญ
เมื่อญี่ปุนเปดประเทศใน ค.ศ.1854 สินคา
สงออกทีส่ าํ คัญของญีป่ นุ คือไหมดิบและสินคาไหม ซึง่
ชาวญี่ ปุ  น ที่ มี ป ระสบการณ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรมในรัชสมัยจักรพรรดิเมจิที่เขามาในไทย
ไดเล็งเห็นวา การปลูกหมอนเลีย้ งไหมของคนไทยนัน้
ทํากันอยางกระจัดกระจาย นายมันจิโระ อินางาคิ ได
กราบทูลพระเจานองยาเธอ กรมหลวงดํารงราชานุภาพ
(พระยศในขณะนัน้ ) มีความตอนหนึง่ วา “…เสนไหม
ของไทยคุณภาพไมดี ใชไดแตในทองถิน่ เทานัน้ แต
ถามีการทําใหการผลิตไหมแพรหลายออกไป และ

ปรับปรุงวิธีการผลิตไหมใหดีขึ้น ในไมชา ไหมจะ
กลายเปนสินคาสงออกที่สําคัญของไทย…” (หจช.,
กส.13/31 กระทรวงเกษตรจาง มร.โตยามะชาวญีป่ นุ
ตรวจการทําไหม) อยางไรก็ดกี ารวิเคราะหผลของการ
วาจางผูเชี่ยวชาญจากญี่ปุนเขามาดูแลเรื่องการเลี้ยง
ไหมในไทยพบวา 1) ไทยตองการดึงเอาญีป่ นุ เขามาถวง
ดุลอํานาจกับฝรัง่ เศส ซึง่ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ไดกราบทูลตอรัชกาลที่ 5 ถึงความสําคัญในการ
ทํ า การเจรจากั บ ญี่ ปุ  น มี ใ จความตอนหนึ่ ง ว า
“…สัญญาที่ญี่ปุนทํากับอังกฤษนี้ เปนสัญญาที่
สําคัญมาก แมวาจะไมเกี่ยวกับเมืองไทยโดยตรง
แตก็เกี่ยวโดยทางออม อันเปนขางฝายดีไดอยาง
หนึ่ง แตสัญญานี้เปนสัญญาที่ทําเพื่อขัดขวางผล
ประโยชนของรัสเซียและฝรั่งเศสโดยตรง สองชาติ
นั้นยอมไมเปนที่พอใจ เพราะฉะนั้น เมื่อตั้งเปน
ปญหาวาเมื่อสองชาตินั้นไดทราบสัญญาที่อังกฤษ
ทํากับญีป่ นุ จะทําประการใด ก็แลเห็นมีทางขางเสีย
อยางหนึง่ คือ ถารัสเซียจะรุกรานจีนเขาไปทางโนน
และฝรั่งเศสรุกไทยเขาทางนี้เพื่อแกเผ็ด สัญญาที่
สองชาติทําตอกันจะเปนไดหรือไม…” (หจช., ร.5
ต.6/9 สั ญ ญาระหว า งอั ง กฤษกั บ ญี่ ปุ  น หนั ง สื อ
กรมพระยาดํารงราชานุภาพกราบบังคมทูลความเห็น
ตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ) ดังนัน้
การมีสมั พันธภาพทางไมตรีกบั รัฐบาลญีป่ นุ จึงนับเปน
ความสําเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่รับเอา
ตั ว อย า งการพั ฒ นาประเทศจากรั ฐ บาลญี่ ปุ  น ใน
รัชสมัยจักรพรรดิเมจิ ซึ่งสงผลตอความเปลี่ยนแปลง
อยางยิ่งตออุตสาหกรรมไหม โดยปรากฏวามีการ

เมื่อไดรับการวาจางใน ค.ศ.1901 นายคาเมตาโร โตยาโมะ ไดเดินทางเขาไปสํารวจสภาพทั่วไปของการผลิตไหมของประชาชนตาม
หัวเมืองตางๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพือ่ จะไดทราบวา หัวเมืองใดทีม่ กี ารปลูกหมอนเลีย้ งไหมและทํากันมากนอยเพียงใด ไหมพันธุ
อะไร เครื่องมืออุปกรณมีอะไรบาง
8
Meiji Restoration หรือ Meiji Reform หรือ Meiji Revolution (Horie Hideichi, 1952, pp.2334-) เกิดขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน
กับสมัยรัชกาลที่ 5 คือ ระหวาง ค.ศ.1868 - 1912 ในสวนของรัชกาลที่ 5 ครองราชยระหวาง ค.ศ.18681910- จักรพรรดิเมจิครองราชย
ถึง ค.ศ.1912 มากกวารัชกาลที่ 5 เพียง 2 ป
7
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การปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุนในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ระหวาง ค.ศ.1887-1910

ตัง้ กองชางไหมในหัวเมืองอีสานดังนี้ 1) นครราชสีมา
2) บุรรี มั ย 3) รัตนบุรี 4) พุทไธสง 5) สุวรรณภูมิ และ
6) พยัคฆภูมพิ สิ ยั และปรากฏวา ระหวาง พ.ศ.190119139 (สมัยรัชกาลที่ 5 และ 6) มูลคาการสงออก
ไหมได เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป มี ก ลุ  ม พ อ ค า ชาวจี น เข า มามี
บทบาทรับซื้อไหมจากชาวบาน สวนระหวาง ค.ศ.
1914 ถึง ค.ศ.1936 มูลคาการสงออกมีทั้งเพิ่มขึ้น
และลดลงไมแนนอน
การปรับปรุงคุณภาพไหมของไทย ญีป่ นุ ถือ
เปนประเทศที่ประสบความสําเร็จดานการผลิตไหม
คุณภาพดี เจริญกาวหนากวาฝรั่งเศสและอิตาลี ชวง
เวลาตัง้ แต ค.ศ.1868 จนถึง ค.ศ.1882 มูลคาเสนไหม
และสิ น ค า จํ า พวกไหมของญี่ ปุ  น มี มู ล ค า ถึ ง
141,556,515 เยน คิดเปนมูลคาสินคาสงออก 46%
ของสินคาทั้งหมด และตั้งแต ค.ศ.1906-1910 เสน
ไหมของญี่ปุนและสินคากาวขึ้นเปนอันดับหนึ่งของ
โลก ปริมาณเสนไหมของญี่ปุนที่สงออกมีมากกวา
เสนไหมของจีนซึง่ สงออกไหมดิบออกสูต ลาดโลกมาก
ที่สุดในเวลานั้น ดังนั้นการปฏิวัติอุตสาหกรรมของ
ญี่ปุนนั้น อุตสาหกรรมไหมเปนปจจัยที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนนั่นเอง (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 183) ค.ศ.
1900 นายวาตานาเบ และนายอุเอโน ไดเดินทางเขา
มาในภาคอีสานของไทยเพื่อสํารวจกิจการเลี้ยงไหม
ในหนังสือรายงานระบุวา ไทยควรจะทําตามแบบ
ญี่ปุน โดยใหรัฐบาลเปนแกนนํา และใหโคราชเปน
ศูนยกลางการเลีย้ งไหม เปนสถานเพาะเลีย้ งตัวอยาง
สรางโรงงานตัวอยาง และสงผูเ ชีย่ วชาญไปจัดการฝก
อบรม ปรับปรุงคุณภาพไหม ใหความรูเ รือ่ งโรคติดตอ
ของไหม ปรับปรุงอุปกรณการเลี้ยงไหมและการทอ
ผาไหม และหากรัฐบาลไทยทําได ในรายงานยังระบุ
เพิม่ เติมวา การเลีย้ งไหมจะกลายเปนอุตสาหกรรมใน

ครอบครัวทีใ่ หญและสําคัญมากในภาคอีสานของไทย
และจะชวยเพิ่มการสงออกใหมากขึ้น นําความมั่งคั่ง
มาสูประเทศ ทําใหรัชสมัยของพระเจาอยูหัวองค
ปจจุบันรุงเรือง (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 184) โดย
หนังสือรายงานฉบับนีไ้ ดแนะนําใหไทยใช “นโยบาย
สงเสริมอุตสาหกรรม” และ “หลักการเสนไหม”
ตามแบบญี่ปุนสมัยรัฐบาลเมจิ
หากพิ จ ารณาเกี่ ย วกั บ การปรั บ รั บ เอา
วัฒนธรรมแบบญี่ปุนดานการเลี้ยงไหมแบบญี่ปุนมา
ปรับใชในประเทศไทยแลว จะเห็นไดวา ในขณะทีช่ าว
ญีป่ นุ มีประสบการณในการเพาะพันธุไ หมและหนอน
ไหม ญี่ปุนเปนหนึ่งในประเทศที่มีการสงออกไหมที่
มีชื่อเสียงมากที่สุด ค.ศ.1902 รัฐบาลญี่ปุนไดสง
ดร.คาเมทาโร โทยามะ ซึ่ ง เป น อาจารย แ ห ง
มหาวิทยาลัยโตเกียว เขามาเปนที่ปรึกษาการเลี้ยง
ไหม และไดรา งโครงการและรายชือ่ อุปกรณทจี่ าํ เปน
ในการทดลองเลี้ยงไหมขึ้น มีการรองขอใหตั้งสถาน
ทดลองทางการเกษตรแบบญี่ปุน โดยมีภาระหนาที่
สองประการคื อ สอนว า วิ ท ยาการสมั ย ใหม มี
ประโยชน อ ย า งไรต อ การเกษตร และทํ า หน า ที่
โรงเรียนทางการเกษตร ทั้งยังจัดสรางสหกรณพันธุ
พืช ปุย เครือ่ งมือเครือ่ งใช และการสงผลิตผลทางการ
เกษตรออกสูท อ งตลาด สถานทดลองทางการเกษตร
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ มีลกั ษณะแบบเดียวกันกับญีป่ นุ คือ 1) เผย
แพรความรูท างวิทยาศาสตรการเกษตร เชนเรือ่ งเกีย่ ว
กับทีด่ นิ ปุย การเพาะพันธุ ชีววิทยา การทดลองเลีย้ ง
ไหม และการเกษตรกรรมแบบอืน่ ๆ เปนตน 2) จัดวิธี
บริหารสวนเพาะปลูกอันจะกอใหเกิดประโยชนตอ
ความเปนอยูของราษฎร และ 3) นําวิทยาการสมัย
ใหม เข า มาเพิ่ ม ผลผลิ ต ในการเลี้ ย งไหม และการ
เกษตรอื่นๆ เปนตน (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 188)

ภายหลังจาก ค.ศ.1913 รัฐบาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวไดหันไปสงเสริมนโยบายกิจการอื่น ทําใหกองชางไหมไดถูก
ลมเลิกไป
9
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นายโทยามะ ได เ ดิ น ทางไปศึ ก ษาพั น ธุ 
หนอนไหมทีม่ ณฑลนครราชสีมาซึง่ เปนศูนยกลางของ
อุตสาหกรรมผาไหม เขาไดแนะนําใหรัฐบาลไทย
ปรับปรุงวัฒนธรรมไหม โดยเสนอใหมีการปฏิสนธิ
ระหว า งหนอนไหมของไทยและหนอนไหมของ
ญี่ปุน และไดขอใหรัฐบาลไทยวาจางผูเชี่ยวชาญผา
ไหมของประเทศญี่ ปุ  น มาช ว ยเขาประกอบด ว ย
น า ย ฮิ โ อ โ น ะ ซุ เ ก ะ โ ย โ ก ต ะ ( H i o n o s u k e
Yokota), นายโทชิสรึ ะ มิชมิ า (Toshitsura Michima),
นายโยโซโจโร ทาคาโนะ (Yosojoro Takano) และ
นายเซนดุเกะ ฮะซะนะ (Zenduke Hasana) นอกจาก
นี้ยังไดใหคําปรึกษาแนะนําแกรัฐบาลไทยในการ
แสวงหานักเรียนทีม่ คี วามคิดสรางสรรคเพือ่ มาศึกษา
วัฒนธรรมไหมโดยมีเงือ่ นไขวา เมือ่ จบการศึกษาแลว
จะไดรับการยอมรับวาเปนขาราชการ นายโทยะมะ
ไดสั่งซื้อเครื่องมือจากประเทศญี่ปุนนํ้าหนัก 2,400
ตัน เพื่อนํามาปรับปรุงการผลิตผาไหมไทย (Pensri
Duke, 1985, p.125) โดยใน ค.ศ.1904 ไดมีการตั้ง
กรมชางไหมขึ้น โดยมีเปาหมายในการฝกอบรมคน
ไทยเพื่อการสงออกไหมของญี่ปุน ปเดียวกันนายโท
ยะมะไดลาออกจากตําแหนง เขาถือเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานอุตสาหกรรมไหมคนแรกของประเทศไทย และ
ปฏิบัติงานไดเต็มกําลังความสามารถ เดือนมิถุนายน
ค.ศ.1904 ภายใตคําแนะนําของนายอินางาคิ การมี
โรงเรียนสอนการผลิตผาไหมในรัฐบาลไทยไดประสบ
ความสําเร็จอยางมาก ทั้งยังไดมีการขยายหลักสูตร
การทอผาไหมไปยังพืน้ ทีภ่ าคอีสานดวย ทัง้ นีล้ ว นเกิด
จากการใหความรวมมือเปนอยางดีของผูเชี่ยวชาญ
ชาวญี่ปุน
ผลของการฝกวิชาการเพาะเลี้ยงไหมโดย
ชาวญี่ ปุ  น ให กั บ ชาวไทย ปรากฏว า สามารถผลิ ต
รั ง ไหมได จํ า นวน 1,975 กิ โ ลกรั ม ใน ค.ศ.1905
จากนัน้ ก็ผลิตเสนไหมได 80 กิโลกรม รังไหมเพิม่ เปน
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2,782 กิโลกรัมใน ค.ศ.1907 (อิชิอิ โยเนโอะ, 2560:
197) สําหรับวิชาที่อบรมใหกับชาวไทยประกอบไป
ดวย การเพาะปลูกตนหมอน การเลีย้ งตัวไหม การทํา
เสนไหม เกษตรศาสตร และไดมีการเปดหลักสูตร
พิเศษการทอผาดวย มีการเปดรับราษฎรทัว่ ไปใหเขา
รับการฝกอบรมเพื่อเผยแพรความรูใหเปนวงกวาง
ต อ มาได เ ป ด สาขาต า งๆ ตามริ ม แม นํ้ า มู ล และ
ส ง ผู  สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจากโรงเรี ย นกรมช า งไหมที่
กรุงเทพฯ ไปเปนหัวหนาสาขาทั้งในโคราช และ
บุรีรัมย ปรากฏวาใน ค.ศ.1908 มีผูเขารับการอบรม
ถึง 581 คน และสําเร็จ 399 คน รัฐบาลไดแจกจาย
เครื่ อ งสาวไหมแบบญี่ ปุ  น จํ า นวน 234 เครื่ อ ง
นอกจากนี้ พ ระองค เจ า เพ็ ญ พั ฒ นพงศ ยั ง ได เ สด็ จ
สังเกตการณในแถบหัวเมืองอีสานใน ค.ศ.1909 ดวย
(อิชิอิ โยเนโอะ, 2560: 197) ใน ค.ศ.1906 หลังจาก
โตยามากลับญี่ปุน เขาไดเขียนวิทยานิพนธเกี่ยวกับ
พันธุไหม ตอมา ค.ศ.1915 และไดรับรางวัลจาก
ราชบัณฑิตยสถานแหงประเทศญีป่ นุ (อิชอิ ิ โยเนโอะ,
2560: 201-204) จุดจบของกรมชางไหมยุติลงอยาง
เปนทางการ ใน ค.ศ.1913 อันเนื่องมาจากสาเหตุที่
ฝนตกนอย ใบตนหมอนจึงไมคอยมี และยังมีโรคตัว
ไหมระบาดอีก พันธุไ หมทีแ่ จกจายใหกบั ราษฎรก็ตาย
ไปครึ่งตอครึ่ง ชาวญี่ปุนรุนสุดทายคือ โยโกตะ และ
อิซกุ ะ คาเมคิชิ (Iizuka Kamekichi) ไดเดินทางกลับ
ญีป่ นุ จากนัน้ ทางการจึงไดประกาศปดสถานทดลอง
เลีย้ งไหมรวมทัง้ สาขาทุกแหง ดวยเหตุทมี่ โี รคตัวไหม
ระบาดและไมคุมคากับงบประมาณ (อิชิอิ โยเนโอะ,
2560: 206) ภายหลังจากนั้น 60 ป องคการการให
ความรวมมือระหวางประเทศญี่ปุนไดรับการรองขอ
จากรัฐบาลไทย ในเรื่องความรวมมือทางดานการ
พั ฒ นาการเลี้ ย งไหมอี ก ครั้ ง โดยญี่ ปุ  น ได จั ด ตั้ ง
ศูนยวจิ ยั และพัฒนาการเลีย้ งไหมขึน้ ทีโ่ คราช ใน ค.ศ.
1969 คณะสํารวจชาวญี่ปุนที่เดินทางไปสํารวจแถบ

การปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุนในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ระหวาง ค.ศ.1887-1910

เมืองพิมาย คนพบวา ยังคงมีเครื่องสาวไหมที่เลียน
แบบของญี่ปุนอยูประมาณ 4-5 เครื่อง ซึ่งสะทอนให
เห็นวา แมจะมีการลมเลิกกรมชางไหมในตนรัชกาล
ที่ 6 แตยังคงมีการใชอุปกรณและเครื่องมือสาวไหม
ของญี่ปุนมาจนถึงทศวรรษ 1960
3.4 การปรับรับวัฒนธรรมทางการทหาร
แมวา กิจการดานการทหารของประเทศไทย
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั จะ
ได รั บ เอาแนวความคิ ด ในการปรั บ รั บ วั ฒ นธรรม
ทางการทหารจากเยอรมัน อังกฤษและเดนมารก
อยางไรก็ตามปรากฏวา รัฐบาลไดสง นักเรียนไปศึกษา
เลาเรียนวิชาการทหารในประเทศญี่ปุน ดวยเหตุผล
ทีค่ า ใชจา ยในญีป่ นุ ประหยัดกวา โดยมีการสงนักเรียน
ไปเรียนที่ญี่ปุนปละ 6 คน (สุรางคศรี ตันเสียงสม,
2520, หนา 64) ใน ค.ศ.1905 ไดสง นักเรียนเพิม่ เปน
8 คน แตญี่ปุนไมใหนักเรียนไทยเรียนในโรงเรียน
ทหารเรื อ โดยให อ ยู  ใ นความดู แ ลของโรงเรี ย น
เตรียมทหารเรือเทานั้น เนื่องจากเกรงวาจีนจะเอา
เปนแบบอยาง สาเหตุทตี่ อ งลมเลิกการสงนักเรียนไป
ศึกษาวิชาการทหารที่ญี่ปุน ก็เนื่องดวย รัฐบาลญี่ปุน
ไดเรียกรองใหรฐั บาลไทยซือ้ อาวุธจากญีป่ นุ ทัง้ ยังจะ
ตองรับชาวญี่ปุนใหเขารับราชการในกระทรวงทหาร
เรือแทนชาวเดนมารก หลังจากนัน้ รัฐบาลจึงไดหนั ไป
สงนักเรียนใหไปเลาเรียนวิชาการทหารที่ประเทศ
เยอรมันแทน นอกเหนือจากกิจการทหารเรือแลว
รั ฐ บาลยัง ได สง นัก เรียนไปดูกิจ การทหารบกดว ย
ใน ค.ศ.1906 รัฐบาลไทยไดสงคณะผูแทนไปเรียน
วิชาการทหาร โดยประกอบไปดวยวิธีการจัดการ
ทหาร ลักษณะการเกณฑทหาร วิธีคัดเลือกคนเปน
ทหาร และเครื่องหมายทางทหาร การสงนักเรียนไป
ญี่ปุนครั้งนี้เกิดจากความนิยมตอชัยชนะที่ญี่ปุนมีตอ

รัสเซียในสงคราม ค.ศ.1905 (ฉลอง สุนทราวาณิชย,
2516)
อย า งไรก็ ต ามรั ฐ บาลไทยได ส  ง นั ก เรี ย น
ทหารเรือไปฝกฝนหาความารูเ พิม่ เติมทีป่ ระเทศญีป่ นุ
ใน ค.ศ.1911 เพื่อศึกษาการทดลองกระสุนตอรปโด
ญี่ปุนมีบทบาทสําคัญตอการปรับรับทางวัฒนธรรม
ทางทหารของไทย คือ เปนแหลงผลิตอาวุธ10 และตอ
เรือซึ่งมีบริษัทคาวาซากิ เปนบริษัทที่รัฐบาลไทย
ลงทุนดวย ทัง้ ยังทําหนาทีใ่ นการอํานวยความสะดวก
แกรฐั บาลไทยในการสงนักเรียนไปศึกษาดูงานรวมกับ
รัฐบาลญี่ปุน เรือหลวงสวนใหญของรัฐบาลรัชกาลที่
5-6 ตอที่อูเรือคาวาซากิ คน (สุรางคศรี ตันเสียงสม,
2520, หนา 66) ดังนั้นจะเห็นไดวา การปรับรับ
วัฒนธรรมทางทหารญี่ปุนในประเทศไทย ปรากฏวา
กิจการทางดานทหารบกมีบทบาทมากกวาทหารเรือ
ดวยเหตุทนี่ กั เรียนไทยไดเขาเรียนในโรงเรียนทหารบก
ของญี่ปุน ทั้งยังสงคณะผูแทนไปตรวจดูกิจการทาง
ทหารบกของญี่ปุนตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (สุรางคศรี ตันเสียงสม,
2520, หนา 68)
การวาจางชาวญีป่ นุ ในแขนงสาขาวิชาตางๆ
ของรัฐบาลไทยเริ่มตนขึ้นใน ค.ศ.1891 หลังการ
เจรจาสนธิ สั ญ ญาฉบั บ แรกกั บ ญี่ ปุ  น ค.ศ.1897
กระทรวงธรรมการของไทยมี ห นั ง สื อ แจ ง ไปยั ง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารญี่ ปุ  น โดยสาระสํ า คั ญ ของ
หนังสือแจงความประสงคที่จะขอจางจิตรกร 1 คน
ชางแกะสลัก 2 คน รัฐบาลญีป่ นุ จึงไดสง นายโอยามา
เค็นคิชิ (Oyama Kenkichi) ซึ่งเปนจิตรกร และ
นายชิมาซากิ เซ็นโรคุ (Shimasaki Senroku) และ
อิโต คินโนซึเคะ (Ito Kinnosuke) เปนชางแกะสลัก

หลังจากการสถาปนาความสัมพันธใน ค.ศ.1887 รัฐบาลไทยเริ่มสั่งซื้ออาวุธทางทหารจากรัฐบาลญี่ปุนใน ค.ศ.1888 ประกอบดวย
อาวุธปน ปนเล็ก อะไหลสําหรับปน กระบี่ โดยมีบริษัทมิตซุย เปนผูขายอาวุธ
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รวม 3 คน โดยสงมาในเดือนกันยายน ค.ศ.1892 ตอ
มา ค.ศ.1898 ก็ไดวาจาง นายโอยามา ชูโซ (Oyama
Shuzo) และนาย ทายามา คุอิชิ (Tayama Kuichi)
เขามาเปนสถาปนิกแหงกรมโยธาธิการ กระทรวง
มหาดไทย แตเขาเดินทางมาประเทศไทยตั้งแต ค.ศ.
1890 เนื่ อ งจากได รั บ การชั ก ชวนจาก ซาซากิ
ผูก อ สรางตึกในกรุงเทพฯ รวมกับชาวอิตาเลียน นาย
ทายามา เปนหนึ่งในผูรวมวางผังกอสรางพระที่นั่ง
จักรีมหาปราสาทดวย ใน ค.ศ.1902 นอกจากนี้ยังมี
การวาจางนายแพทยชาวญี่ปุนคือ นายฟุจิอิ เค็นอิชิ
(Fujii Kenichi) มาประจําอยูที่โรงพยาบาลศิริราช
และตอมานายแพทยโอชิเก ยาเทจิ (Oshige Yateji)
จึงไดเขารับหนาที่ตอ ใน ค.ศ.1906 รัฐบาลญี่ปุนได
สง ยาซุย ยูจิโร (Yasui Yujiro) เปนชางเทคนิคใน
กองทัพเรือ มิกิ ซาคาเอะ (Miki Sakae) ผูเชี่ยวชาญ
เกีย่ วกับเครือ่ งลงรัก และไดเปนผูม สี ว นสําคัญในการ
ประดับประดาพระทีน่ งั่ ซอมแซมงานทางดานศิลปะ
เครื่องราชูปโภคตางๆ ของรัชกาลที่ 6 ภายหลังมิกิ
ไดเปนอาจารยสอนในโรงเรียนศิลปากร ซึ่งตอมาคือ
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร (อิ ชิ อิ โยเนโอะ, 2560:
151-153)
สรุ ป ได ว  า ในสมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงยกยองความสําเร็จของ
ญี่ปุนในการปฏิรูป และมองประเทศญี่ปุนในฐานะ
มิตรสหาย รัฐบาลญี่ปุนหวังวาไทยจะติดตามเอา
ตัวอยางทีด่ ขี องประเทศญีป่ นุ มาปรับใช และพยายาม
ที่จะบรรเทาความไมเทาเทียมกันของสนธิสัญญาที่
ไทยเสียเปรียบจากประเทศตะวันตก พระองคไมเพียง
ส ง คนไทยไปเรี ย นรู  วิ ท ยาการจากประเทศญี่ ปุ  น
เทานั้น แตยังเชิญผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุนในหลายๆ
สาขาวิชาตางๆ มาชวยเหลือในการปฏิรูปประเทศ
ของพระองค ตั้งแต ค.ศ.1888-1910 ทั้งนี้รัฐบาล
ญี่ปุนยังไดแสดงทัศนคติที่ดีตอไทย ทั้งนี้ผูที่มีสวน
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สํ า คั ญ ในการส ง เสริ ม มิ ต รภาพอั น ดี ร ะหว า งสอง
ประเทศคือ นายมันจิโระ อินางาคิ (Pensri Duke,
1985, p.128) นอกจากนี้ความแตกตางกันในดาน
พืน้ ฐานระหวางสองประเทศในชวงกอนเปดประเทศ
กั บ มหาอํ า นาจตะวั น ตก ได ส ะท อ นให เ ห็ น ว า
เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนมีความหลากหลายมาก
ขึน้ และการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ในหลายภาคสวน ใน
ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรรูเ ทคนิคในการเลือกเมล็ด
พั น ธุ  การใช ปุ  ย และการควบคุ ม นํ้ า ผ า นระบบ
ชลประทาน จึงทําใหระบบอุตสาหกรรมการเกษตร
ของญี่ปุนประสบผลสําเร็จและเปนแบบอยางที่ดีตอ
ไทย ขณะเดียวกันประชากรสวนใหญชาวไทยที่เปน
เกษตรกรทีป่ กครองโดยเจาหนาทีจ่ ากรัฐสวนกลางที่
มี จํ า นวนน อ ย ทั้ ง ยั ง เกิ ด ช อ งว า งระหว า งสองชั้ น
ภายในประเทศไทยทีเ่ ต็มไปดวยผูอ พยพชาวจีนซึง่ ทํา
หนาทีข่ องพอคา ชางฝมอื และคนงาน ซึง่ ในทางตรง
กันขามไมมกี ารแบงแยกในประเทศญีป่ นุ (Sukunya
Nitungkorn, 2000, p.160) จะเห็นไดวา เกี่ยวกับ
การศึกษารัฐบาลในประเทศญี่ปุนยุคกอนสมัยใหมมี
ความรับผิดชอบในการสอนชนชัน้ ซามูไรของพวกเขา
ดวยความมุงมั่นในการปลูกฝงความจงรักภักดี และ
ทักษะการสอนทีจ่ าํ เปนสําหรับพวกเขาในการปฏิบตั ิ
หนาที่ของรัฐบาล สามัญชนจํานวนมากไดรับการ
ศึกษาผานโรงเรียนเอกชนจํานวนมาก นอกจากนี้ยัง
มีสถาบันเอกชนทีส่ อนวิทยาศาสตรตะวันตกซึง่ ไดรบั
การสนับสนุนจากรัฐบาล ซึ่งหากมองยอนมาที่ไทย
กลั บ พบว า ไทยมี บ ทบาทในการสอนเด็ ก ในวั ด วา
อารามที่เนนการสอนศีลธรรมมากกวา ดังนั้นเมื่อ
พิจารณาแลวเกษตรกรหรือชนชั้นสามัญชนที่อาศัย
อยูในชนบทหางไกลถึงไมรูหนังสือ คนไทยที่มีฐานะ
สูงบางคนไดมีโอกาสสัมผัสกับศาสนาแบบตะวันตก
ผ า นสมาคมนั ก เผยแผ ศ าสนา แต ก็ ไ ม ไ ด มี ค วาม
พยายามอยางจริงจังที่จะสนับสนุนการแพรกระจาย
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ความรู  ข องชาวตะวั น ตกแต อ ย า งใด (Sukunya เหตุสมผล ตามทีไ่ ดมขี อ ขัดแยงเกีย่ วกับโครงสรางทาง
Nitungkorn, 2000, p.161)
สังคมในชวงกอนและหลังการปฏิรูปประเทศทั้งสอง
เอาไวแลว ในสวนที่มองวาอาจมีความคลายคลึงกัน
5. บทสรุป
ประการหนึ่งคือ เรื่องของการรวมศูนยอํานาจการ
ความสํ า เร็ จ ของสมั ย เมจิ นั บ ได ว  า เป น ปกครองมาไวที่องคจักรพรรดิและพระมหากษัตริย
ตัวอยางอันดีทสี่ ะทอนใหเห็นความพยายามของญีป่ นุ มี ค วามแตกต า งในด า นที่ ญี่ ปุ  น ใช ร ะบบจั ง หวั ด
ที่จะเอาชนะตะวันตกในดานความทันสมัย รวมถึง (Prefectural) และระบบเทศบาล (Municipal
การพั ฒ นาภาวะด อ ยพั ฒ นาประเทศในทุ ก ด า น Government) ในแงที่ลดทอนอํานาจของไดเมียว
จึงทําใหญปี่ นุ กลายเปนมหาอํานาจแหงเอเชียในทีส่ ดุ หรือเจาผูป กครองทองถิน่ ทีม่ อี าํ นาจอยางอิสระ และ
จากงานศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตรความสัมพันธ เปนไปในลักษณะ Revolution (การปฏิวัติประเทศ)
ระหวางประเทศญีป่ นุ กับไทยทีผ่ า นมา ไดชใี้ หเห็นวา ส ว นประเทศไทยได ใช ร ะบบมณฑลเทศาภิ บ าล
ญีป่ นุ และไทยตางมีการติดตอสัมพันธกนั มาเปนระยะ (Provincial Administration) หรือระบบรวมศูนย
เวลายาวนาน แมวา ญีป่ นุ จะปดประเทศ แตกย็ งั มีการ อํานาจโดยการสงขาหลวงเขาไปควบคุมตามหัวเมือง
ติดตอคาขายกับไทยผานทางจีนอยูจนถึงสมัยการ ตางๆ และมีลักษณะ Reformation (การปฏิรูป
เปลีย่ นผานจากรัฐราชอาณาจักรเปนรัฐชาติสมัยใหม ประเทศ) นอกจากนี้แลวระบบราชสํานักของญี่ปุน
การทีจ่ ะมองวาอิทธิพลทางตะวันตกมีผลตอการปรับ กอน ค.ศ.1868 จักรพรรดิทรงไรอาํ นาจการปกครอง
เปลีย่ นวัฒนธรรมการเมืองการปกครองของไทยเพียง ประเทศมาอยางยาวนานจึงทําใหการรื้อฟนอํานาจ
เสนทางเดียวอาจไมเพียงพอ แมวาจะมีการศึกษาดู ประสบผลสําเร็จ สืบเนือ่ งจากการสนับสนุนของกลุม
งานกิจการการปกครองแบบตะวันตกตลอดรัชสมัย ชนชัน้ นําไดเมียวทีไ่ มตอ งการการปกครองของรัฐบาล
ก็ตาม เนื่องจากตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ โชกุ น ทั้ ง ยั ง มี ก ารควบคุ ม ระบบชนชั้ น ที่ เข ม งวด
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไทยไดปรับรับเอาวัฒนธรรม ประกอบกั บ ญี่ ปุ  น มี ก ารซึ ม ซั บ และสั่ ง สมรั บ เอา
ตะวันตกมาในสัดสวนที่มากกวา (westernization) วัฒนธรรมตะวันตกมาตั้งแตสมัยปดประเทศแลว จึง
ปรับรับเอาวัฒนธรรมตะวันออก (easternization) ทําใหความพรอมในการปรับปรุงประเทศญีป่ นุ อยูใ น
ซึ่งอยูในสัดสวนที่มีบทบาทสําคัญตอการปรับปรุง สภาวะที่มั่นคงกวาไทย ดังนั้นญี่ปุนจึงกลายเปนแม
โครงสรางการบริหารแผนดิน เนื่องจากญี่ปุนไดปรับ แบบอี ก ทางหนึ่ ง ที่ ไ ทยได ป รั บ รั บ เอาวั ฒ นธรรม
รับเอาวัฒนธรรมการเมืองการปกครองมาจากตะวัน การเมืองการปกครองแบบญีป่ นุ มาปรับใชในประเทศ
ตกดวยเชนกัน ดังนั้นไทยจึงปรับรับเอาวัฒนธรรม โดยจะเห็นไดจากอิทธิพลทางการเกษตรและการ
การเมืองการปกครองมาจากญีป่ นุ ซึง่ รับมาจากตะวัน ทหาร ซึง่ มีสดั สวนทีม่ ากกวาดานการศึกษาอยางเห็น
ตกอีกตอหนึง่ แตการพัฒนาประเทศของญีป่ นุ มีอตั รา ไดชดั อันเนือ่ งมาจากไทยไดประสบกับปญหาในการ
การเติบโตทางเศรษฐกิจมากกวาประเทศไทยอยาง ปรับรับเอาวัฒนธรรมดานการศึกษาจากญี่ปุน จึง
เห็นไดชัด
ทําใหไมประสบผลดีอยางที่ควรจะเปน
หากจะกล า วว า ไทยมี วั ฒ นธรรมทาง
ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากบริบทที่ไดกลาวมา
ประวัติศาสตรที่คลายกันกับญี่ปุน อาจขาดความสม แล ว นั้ น สถานภาพของญี่ ปุ  น จึ ง อยู  ใ นระดั บ ที่ ส  ง
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อิทธิพลตอไทยในเรือ่ งของการปรับรับเอาวัฒนธรรม
3 ประการสําคัญ ประกอบดวย อุตสาหกรรมไหม
การทหาร และการศึกษา แมจะยังไมพบงานศึกษาที่
กล า วอ า งว า รั ฐ บาลไทยในสมั ย พระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเอารูปแบบทางความ
คิดญี่ปุนมาทั้งหมดก็ตาม แตจากความพยายามของ
รัฐบาลไทยที่จะศึกษารูปแบบ Municipality ของ
ญี่ปุนที่ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปโครงสราง
พืน้ ฐานทางสังคมแลว จากเหตุผลขางตนนีส้ ะทอนให
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เห็ น ว า สั ด ส ว นของความนิ ย มประเทศญี่ ปุ  น ใน
ประเทศไทยนั้นมีอยูในระดับที่มีนัยสําคัญ แมวาใน
เวลาตอมา การปรับรับวัฒนธรรมญี่ปุนในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวจะถดถอย
ลงก็ตาม แตหลังสิน้ สุดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ค.ศ.1945
ญี่ปุนไดกลับมามีบทบาทตอไทยอีกครั้งหนึ่ง และ
ไมวาไทยจะถือเอาญี่ปุนเปนแมแบบในการพัฒนา
ประเทศหรือไม สังคมไทยก็ไดปรับรับเอาวัฒนธรรม
ญี่ปุนอยางตอเนื่องดังที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบัน
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