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                                                                     ความเป็นมา และความเสื่อมของ   
                                                                     ประเทศมหาอ านาจของโลกในอดีต  

 
ข้อเสนอแนะหรับครู 
 
   ตัวชี้วัด : สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ 
 อธิบายความเป็นมา และความเสื่อมของประเทศมหาอ านาจของโลกในอดีต เช่น อังกฤษ 

สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน รัฐเซีย ฮอลันดา ได้ 
 
 
ความหมาย 

ประเทศมหาอํานาจ คือ รัฐที่มีอํานาจอิทธิพลครอบงําในกิจการระหวํางประเทศ ไมํมีกฎหมายใดๆ  
ที่จะกําหนดวําประเทศนั้น ประเทศนี้มีสถานภาพเป็นมหาอํานาจ หากเป็นเพียงเพราะรัฐน้ันๆ  มีขนาด 
พละกําลัง และอํานาจอิทธิพลทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐาน และจะสังเกตได๎วํา  สถานะของกลุํมประเทศ
มหาอํานาจเชํนน้ีก็จะเปลี่ยนแปลงได๎บํอยๆ เชํน ในสมัยการประชุมคองเกรสแหํงเวียนนาในปี ค.ศ. ๑๘๑๕ 
ประเทศมหาอํานาจในสมัยนั้นได๎แกํ  อังกฤษ ออสเตรีย ฝรั่งเศส ปอร๑ตุเกส ปรัสเซีย สเปน สวีเดน และ
รัสเซีย หลังจากนั้นได๎เกิดการเปลี่ยนแปลงใหมํเกี่ยวกับพละกําลังของประเทศมหาอํานาจ  คือกํอนเกิด
สงครามโลกครั้งท่ี หนึ่ง ประเทศที่จัดวําเป็นมหาอํานาจในตอนน้ันคือ  อังกฤษ ฮังการี ฝรั่งเศส เยอรมนี 
อิตาลี และรัสเซีย ซึ่งตั้งอยูํในทวีปยุโรป  รวมท้ังสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยูํนอกยุโรป  เมื่อตอนสิ้น
สงครามโลกครั้งท่ีสอง ประเทศที่เป็นมหาอํานาจได๎แกํ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ โซเวียต รัสเซีย ฝรั่งเศส และ
จีน พึงสังเกตด๎วยวํา องค๑การสหประชาชาติได๎ถือวํา  ประเทศทั้ง ๕ นี้มีอํานาจและมีความสําคัญมากที่สุด
ในขณะน้ัน ทั้ง ๕ ประเทศนี้ตํางเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความม่ันคงของสหประชาชาติ  ซึ่งมีอํานาจ
ใช๎สิทธิยับย้ัง (Veto) ในที่ประชุม ซึ่งในปัจจุบันก็ยังปฏิบัติเชํนนั้นอยูํ 
 
   จักรวรรดิอังกฤษ (อังกฤษ: British Empire)  
 

ประกอบด๎วยดินแดนในปกครอง (dominion) คราวน๑โคโลนี รัฐในอารักขา รัฐในอาณัติ และดินแดน
อื่น ๆ ซึ่งอยูํภายใต๎การปกครองหรือบริหารโดยสหราชอาณาจักร จักรวรรดิมีต๎นกําเนิดมาจากดินแดน
อาณานิคมโพ๎นทะเลและสถานีการค๎าที่กํอตั้งโดยราชอาณาจักรอังกฤษ ชํวงปลายคริสต๑ศตวรรษที่ ๑๖ และ
ต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ ๑๗ ในชํวงที่เจริญถึงขีดสุด จักรวรรดิอังกฤษเป็นจักรวรรดิที่ใหญํที่สุดในประวัติศาสตร๑ 
และเป็นมหาอํานาจชั้นแนวหน๎าของโลกนานกวําหนึ่งศตวรรษ ใน ค.ศ. ๑๙๒๒ จักรวรรดิอังกฤษปกครอง



๒ 

 

ประชากรทั้งหมดประมาณ ๔๘๕ ล๎านคน หรือกวําหนึ่งในสี่ของประชากรโลกในเวลานั้น ครอบคลุมพื้นที่
มากกวํา ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เกือบหนึ่งในสี่ของพื้นดินทั้งหมดของโลก เป็นผลให๎มรดกทาง
การเมือง ภาษาและวัฒนธรรมของอังกฤษแผํขยายไป ในยุคที่จักรวรรดิอังกฤษรุํงเรืองที่สุด                
มักกลําวกันบํอยครั้งวํา "ดวงอาทิตย์ไม่เคยตกดินในจักรวรรดิอังกฤษ" เพราะดินแดนที่มีอยูํท่ัว
โลกทําให๎ดวงอาทิตย๑ยังสํองแสงอยูํในดินแดนใต๎ปกครองอยํางน๎อยที่สุดหนึ่งแหํงตลอดเวลา 

 ระหวํางยุคแหํงการสํารวจในคริสต๑ศตวรรษที่ 15 และ 16 สเปนและโปรตุเกสได๎บุกเบิกการ
สํารวจโลกของชาวยุโรป และสร๎างจักรวรรดิโพ๎นทะเลขนาดใหญํไปพร๎อมกันด๎วย จากความอิจฉาใน
ความม่ังคั่งของจักรวรรดิทั้งสอง อังกฤษ ฝรั่งเศส และเนเธอร๑แลนด๑จึงเริ่มกํอตั้งอาณานิคมและเครือขําย
การค๎าของตนในทวีปอเมริกาและเอเชีย สงครามอยํางตํอเนื่องกับเนเธอร๑แลนด๑และฝรั่งเศสใน
คริสต๑ศตวรรษที่ 17 และ 18 ทําให๎อังกฤษ (หรือ บริเตน ภายหลังพระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1707 ซึ่ง
ผนวกสกอตแลนด๑) เป็นมหาอํานาจด๎านอาณานิคมในอเมริกาเหนือและอินเดียอยํางเด็ดขาด อยํางไรก็ดี 
การสูญเสียสิบสามอาณานิคมในอเมริกาเหนือ หลังจากสงครามประกาศอิสรภาพอเมริกา ใน ค.ศ. 1783 
เป็นการสูญสิ้นอํานาจในอาณานิคมที่เกําแกํที่สุดและมีประชากรหนาแนํนที่สุดไปบางสํวน อังกฤษจึงหัน
ไปสนใจทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และแปซิฟิกแทนหลังจากนั้น หลังความพํายแพ๎ของฝรั่งเศสสมัย   
นโปเลียนใน ค.ศ. 1815 อังกฤษได๎ก๎าวขึ้นเป็นมหาอํานาจที่แทบจะไร๎ผู๎ตํอกรเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษ และ
ได๎ขยายดินแดนในจักรวรรดิออกไปทั่วโลก มีการเพิ่มระดับอัตตาณัติ (autonomy) แกํอาณานิคมผู๎ตั้งถิ่น
ฐานผิวขาวหลายแหํง โดยบางแหํงถูกจัดเป็นดินแดนในปกครอง 

การเติบโตของเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาสั่นคลอนความเป็นผู๎นําทางเศรษฐกิจของอังกฤษเมื่อ
ถึงปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 19 ความตึงเครียดทางทหารและเศรษฐกิจตํอมาระหวํางอังกฤษและเยอรมนี
เป็นสาเหตุหลักนําสูํสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่ง ซึ่งในระหวํางสงครามครั้งนั้น อังกฤษได๎พึ่งพาจักรวรรดิของ
ตนเป็นอยํางมาก ความขัดแย๎งดังกลําวทําให๎เกิดความเครียดทางการเงิน ( financial strain) อยําง
มโหฬารแกํอังกฤษ และแม๎วําจักรวรรดิจะแผํขยายดินแดนไปกว๎างขวางที่สุดทันทีหลังจากสงครามยุติ 
แตํอังกฤษก็มิใชํมหาอํานาจอันดับหนึ่งของโลกในอํานาจทางทหารหรืออุตสาหกรรมอีกตํอไป ใน
สงครามโลกครั้งท่ีสอง ญี่ปุ่นได๎ยึดครองอาณานิคมของอังกฤษในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ อัน
ทําลายเกียรติภูมิของอังกฤษและเรํงความเสื่อมถอยของจักรวรรดิ แม๎วําสงครามจะสิ้นสุดลงด๎วยชัยชนะ
ของอังกฤษและพันธมิตรก็ตาม ภายในสองปีหลังสงครามโลกยุติลง อังกฤษให๎เอกราชแกํอินเดีย ซึ่งเป็น
อาณานิคมที่มีคํามากที่สุดและมีประชากรมากที่สุด 

หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองสิ้นสุด ดินแดนสํวนใหญํในจักรวรรดิอังกฤษได๎รับเอกราช อันเป็น
สํวนหน่ึงของความเคลื่อนไหวในการปลอดปลํอยอาณานิคมทั่วโลกจากมหาอํานาจยุโรป และสิ้นสุดลง
ด๎วยการคืนฮํองกงให๎แกํสาธารณรัฐประชาชนจีน ใน ค.ศ. 1997 ดินแดน 14 แหํงยังคงอยูํภายใต๎
อธิปไตยของอังกฤษ ซึ่งเรียกวํา อาณานิคมโพ๎นทะเลของอังกฤษ หลังได๎รับเอกราชแล๎ว อดีตอาณานิคม
หลายแหํงได๎เข๎ารํวมกับเครือจักรภพแหํงชาติ ซึ่งนับเป็นการรวมกลุํมกันอยํางเสรีของรัฐเอกราชตําง ๆ 
16 รัฐ โดยมีประมุขแหํงเครือจักรภพพระองค๑เดียวกันคือ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1


๓ 

 

 
 ชาติมหาอ านาจอังกฤษ อังกฤษเป็นชาติมหาอ านาจในคริสต์ศตวรรธที่ ๑๘ ได้เพราะว่า  

๑. กษัตริย๑อังกฤษมีอํานาจอยูํภายใต๎ขอบเขตของก ฎหมายและมีการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ี
ก๎าวหน๎า  

๒. อังกฤษได๎ครอบครองดินแดนโพ๎นทะเล เชํน อินเดีย อาณานิคมในอเมริกาเหนือและอียิปต๑ ทําให๎
อังกฤษมีความร่ํารวย  

๓. อังกฤษรบชนะฝรั่งเศส ทําให๎ได๎ปกครองดินแดนในทวีปตํางๆเพิ่มข้ึน  

 

     ประเทศเยอรมัน     
 
 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ 
  

ความรุํงเรืองเฟื่องฟูทางการค๎าของหัวเมืองเยอมันตํางๆ ในยุคกลางมีปัจจัยสํงเสริมสําคัญอยูํ ๓
ประการ คือ ประการแรกชาวเยอรมันสมัยน้ีมีโอกาสแสวงหาผลประโยชน๑จากดินแดนทวีปยุโรปภาค
ตะวันออกโดยอพยพไปตั้งหลักแหลํงทํามาหากนและติดตํอค๎าขายอยูํตลอดสมัย  ประการท่ี ๒ พํอค๎า
เยอรมันมีความสามารถในทางการค๎าและการเดินเรือขนสํงสินค๎านานาชนิดไปสูํตลาดในดินแดนตํางๆ 
ของทวีปยุโรปตั้งแตํประเทศสเปนจนกระท่ังทะเลบอลติค  ประการท่ี ๓ การที่นครเยอรมันรวมกันเข๎า
เป็นสันนิบาติ  ได๎ทําให๎กําลังทางทหารและอํานาจทางการเมืองเข๎มแข็งประกอบกับได๎รับความรํวมมือ
และความสนับสนุนจากองทหารอัศวินตัวตันดังท่ีกลําวมาแล๎ว  ได๎ชํวยให๎นครเยอรมันสามารถเข๎า
แสวงหาผลประโยชน๑และพิชิตดินแดนที่มีกําลังทางเศรษฐกิจ และการเมืองอํอนแอกวําได๎งําย และใน
ขณะเดียวกันก็ทําให๎พอค๎าขาวเยอรมันสามารถรักษาประโยชน๑ทางการค๎าของตนในเมืองทําและตลาดใน
ตํางประเทศได๎อยํางเต็มที่ด๎วย 

ค.ศ.๑๓๕๐ ดินแดนภาคตะวันออกของทวีปยุโรปท่ีอุดมสมบูรณ๑และเหมาะแกํการขุดค๎นแสวงหา
ผลประโยชน๑ได๎รํอยหรอลง และในปี ๑๔๑๐ กองทหารอัศวินติวตันก็ถูกประเทศโปแลนด๑ทําลายล๎างสิ้น
อํานาจลง ในขณะเดียวกับประเทศตํางๆ ในทวีปยุโรปได๎มีความเข๎มแข็งในทางการเมืองขึ้น ใน
ขณะเดียวกันประเทศตํางๆ ในทวีปยุโรปได๎มีความเข๎มแข็งในทางการเมืองขึ้น โดยมีรัฐบาลกลางและ
พระเจ๎าแผํนดินเป็นประมุข เชํน ประเทศโปแลนด๑ แบร็นเดอเบอร๑ก  สวีเดน เดนมาร๑ค  อังกฤษและ   
รุซเซีย ประเทศดังกลําวนี้ได๎เข๎าทําการค๎าขายในทวีปยุโรปภาคเหนือสํวนใหญํและรุกล้ําเข๎าไปแสวงหา
ผลประโยชน๑ในดินแดนและตลาดที่เคยอยูํใต๎อิทธิพํอค๎าเยอรมัน เพิ่มขึ้นทุกที  อนึ่งพํอค๎าเยอรมันท่ีเคย
รุํงเรืองเฟื่องฟูอยูํในประเทศอังกฤษมาตลอดยุกลางน้ัน พอถึงศตวรรษที่16 ก็ถูกพํอค๎าอังกฤษเข๎า
แขํงขันตํอสู๎ในท่ีสุด  เมื่อจวนสิ้นศตวรรษเดียวกัน พํอค๎าเยอรมันก็ถูกตัดเอกสิทธิ์และผลประโยชน๑
ทางการค๎าที่ตนผูกขาดมาหลายศตวรรษนั้น ลงโดยสิ้นเชิง ในประเทศสวีเดน พํอค๎าเยอรมันก็ประสบ
เคราะห๑กรรมทํานองเดียวกัน ในประเทศรุสเซีย ก็ถูกพระเจ๎าซาร๑ขับออกจากตลาดขนสัตว๑ ประเทศเดน



๔ 

 

มาร๑คหันไปติดตํอคบค๎ากับประเทศอื่นเพื่อหาทางตัดอํานาจพํอค๎าเยอรมัน และปลํอยให๎เรือชาติอื่นเดิน
ทางเข๎าทะเลบอลติคได๎โดยสะดวกแม๎หัวเมืองเยอรมันจะรวมกันเป็นสมาคมหรือสันนิบาตก็ตาม แตํก็ยัง
แกํงแยํงและแตกเป็นก็กเป็นเหลําอยูํ  โดยตํางก็มีเจ๎ารองนครเป็นอิสระแกํกัน ไมํมีรัฐบาลกลางที่มี
อํานาจเด็ดขาดทางการเมือง  ดังนั้นจึงไมํสามารถรักษาผลประโยชน๑ทางการค๎าของตนโดยทําการตํอสู๎
แขํงขันกับประเทศที่มีรัฐบาลที่เข๎มแข็งได๎ 

ในด๎านเศรษฐกิจ  ปัจจัยสําคัญที่ทําให๎สันนิบาตเยอรมันอํอนแอลงก็คือประเทศฮอลันดา คูํ
แขํงขันมีความสามารถทางการค๎าและการเดินเรือยิ่งกวําเยอมันและได๎เข๎าแยํงชิงผลประโยชน๑ในยําน
ทะเลเหนือและทะเลบอลติคจากเยอรมัน ปลาเฮอริงซ่ึงเป็นทรัพยากรสําคัญอยํางหนึ่งและเคยมีชุกชุมใน
ยํานทะเลใกล๎ดินแดนเยอรมัน พอถึงระยะต๎นศตวรรษที่ ๑๖ ได๎เริ่มรํอยหรอลง ภายหลัง ค.ศ.๑๖๐๐ 
การค๎ากับภาคตะวันออกซึ่งเคยอยูํในกํามือนครอิตาลีได๎เปลี่ยนไปยังนครอัมสเตอร๑ดัมและลอนดอน ทํา
ให๎หัวเมืองเยอรมันภายในซ่ึงเคยเป็นศูนย๑การค๎าผํานทวีปจากภาคตะวันออกเริ่มหมดความสําคัญลง  

 

     จักวรรดิสเปน 

เป็นประเทศรูปรํางคล๎ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดพื้นที่ประมาณ 
 ๕๐๔,๗๘๒ ตารางกิโลเมตร ซึ่งเล็กกวําขวานประเทศ 
อยํางเมืองไทยเพียงเล็กน๎อย (๕๑๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร)  
ทวําสมัยหน่ึงในอดีต ประเทศเล็ก ๆ อยํางสเปนเคยเป็นอภิ 
มหาอํานาจของโลกมาแล๎ว ในชํวงศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ สเปน 
ได๎ชื่อวําเป็น   “ ดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตก ”  
สเปนมีประเทศในอาณานิคมจํานวนมาก กลําวคือ เกือบทั้ง 
ทวีปอเมริกา บางสํวนในแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 
อยํางฟิลิปปินส๑ ซึ่งนับได๎วําเป็นยุคโลกาภิวัฒน๑ยุคหนึ่งของโลก  
เหรียญเงินตราของสเปนแพรํในหลายพื้นถิ่น ภาษาสเปน 
เป็นภาษาใช๎ในทั่วไป จนถึงปัจจุบันก็เป็นหน่ึงในภาษาสําคัญ 
ที่ใช๎ในองค๑การสหประชาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

เรือแกลเลียน (galleon) กลายเป็นส่ิงที่
ส่ือความหมายถึงความมั่งคั่งของ
จักวรรดิสเปน 
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สเปนเป็นประเทศที่โอบล๎อมด๎วยทะเล (ยกเว๎นด๎านตะวันออก
ที่ติดโปรตุเกส)  จากพื้นที่ด๎านตะวันออกเฉียงใต๎และเหนือมองเห็น
มหาสมุทรแอตแลนติกอันกว๎างใหญํ  ด๎านใต๎และตะวันตกโอบล๎อมด๎วย
ทะเลสวยอยํางเมดิเตอร๑เรเนียน  ด๎วยบรรยากาศที่คํอนข๎างอบอุํนและ
โอบล๎อมด๎วยทะเลอยํางนี้  อาจทําให๎ชาวสเปนเป็นคนรําเริง สนุกสนาน 
มองโลกแงํดี มีจินตนาการ ความฝัน  และรักการผจญภัย  นักเดินเรือ
ชาวสเปนหลายคนใฝ่ฝันจะค๎นพบดินแดนใหมํ  หนึ่งในน้ันคือ คริสโต
เฟอร๑ โคมลัมบัส 

แม๎โคลัมบัสจะเป็นคนอิตตาเลียนโดยกําเนิด หากแตํการเดินเรือไปพบโลกใหมํของเขาเกิดขึ้นได๎จากการ
สนับสนุนจากราชินีสเปนในเวลานั้น  ผู๎กล๎าเสี่ยงลงทุนให๎โคลัมบัสเดินทางไปทางทิศตะวันตกใน
มหาสมุทรแอตแลนติก  ซึ่งในสมัยศตวรรษที่ ๑๕ ชาวยุโรปยังเชื่อวําโลกแบน  ดังนั้นการเดินทางไปด๎าน
ทิศตะวันตกที่ไมํคุ๎นมากํอน หมายถึงการเสี่ยงท่ีจะเดินเรือตกโลก 
  นอกจากอุปนิสัยของชาวสเปนแล๎ว ในเวลานั้นบรรยากาศทางการค๎ายังเอื้อให๎สเปนต๎องตัดสินใจ
เสี่ยงมากขึ้น ประเทศเพื่อนบ๎านอยํางสเปนและโปรตุเกส  ตํางแขํงขันกันด๎านการค๎าโพ๎นทะเลที่เปอร๑เซีย 
และเอเซีย ซึ่งเป็นแหลํงสินค๎าหลากหลาย และเป็นที่ต๎องการ 

การแขํงขันทางการค๎าระหวํางสองประเทศนี้เข๎มข๎นมาก  ตํางหาทางเดินเรือที่เร็ว อันตรายน๎อย  
และถึงดินแดนท่ีจะทําการค๎าได๎กํอนอีกฝ่าย 

ในเวลานั้น โปรตุเกสเลือกที่ใช๎เส๎นทางเดินเรือเรียบทําเลเมดิเตอร๑เรเนียน หรือทะเลแอตแลนติค 
เลียบชายฝั่งแอฟริกาไปเรื่อย ๆ ผํานชํองแคบ Cape of Good Hope ของประเทศแอฟริกาใต๎ จากนั้น
เดินทางมาจนถึงตะวันออกกลาง และเอเชีย  นักเดินเรือโปรตุเกส วาสโก ดา กามา Vasco da Gama 
เป็นนักเดินเรือคนแรกที่เดินทางมาถึงอินเดียโดยเส๎นทางเรือ 
ขณะท่ีโปรตุเกสเดินเรือไปทางตะวันออก  สเปนตัดสินใจเสี่ยงสนับสนุนโคลัมบัสให๎เดินเรือไปทาง
ตะวันตก ด๎วยหวังวําจะลัดสั้นไปถึงเอเซียได๎เหมือนกัน การตัดสินใจเสี่ยงในครั้งน้ี  ทําให๎สเปนได๎พบ
ดินแดนใหมํ และขึ้นมามีอํานาจทางเศรษฐกิจเหนือโปรตุเกส  และในเวลาตํอมากลายเป็นมหาอํานาจทั้ง
การค๎าและการเมือง 

ในปี ๒๐๓๕ ด๎วยระยะเดินทางกวํา ๒ เดือนในเรือ Santa Maria โคมลัมบัสพบกับแผํนดินใหมํ 
ซึ่งตอนแรกเขาเข๎าใจวําเป็นประเทศอินเดีย ตํอมาจึงรู๎วําเป็นดินแดนใหมํ New World หรือโลกใหมํ 
จากนั้นมาสเปนก็ไปตั้งรกรากที่โลกใหมํมากมาย  จนสายธารอารยธรรมสเปนผสมผสานกับโลกใหมํ
จนถึงปจัจุบันสายธารอารมยธรรม Aztec และ อินคาก็ลํมสลาย จากการฆําล๎างเผําพันธุ๑  การกระจายเชื้อ
ชาติ และเชื้อโรคที่ชาวสเปนมีแตํชาวโลกใหมํไมํมีภูมิคุ๎นกัน  อยํางอีสุกอีใส ทําให๎ผู๎คนล๎มตายไปจํานวน
มาก สเปนนําเอาทองคํา  เงินและทัรพย๑มากมายจากอารยธรรมโบราณนี้ไปสร๎างความเจริญให๎บ๎านตัว
ด๎วย นอกจากจะค๎าขาย ได๎ประโยชน๑จากเครื่องเทศ ข๎าวโพด ค๎าทาส แลกเปลี่ยนพืชพันธุ๑  และสัตว๑จาก
ทั้งสองทวีป โลกใหมํให๎ข๎าวโพด มันฝรั่ง พริก พริกไทย มะเขือเทศ ยาสูบ  กับสเปน ในขณะท่ีสเปนให๎
ข๎าวสาลี แอบเปิ้ล วัว แกะ หมู ม๎า ลา เป็นต๎น 

ตราสัญลักษณ๑ของประเทศสเปน 



๖ 

 

นอกจากนั้น การพบกันของสองอารยธรรมทําให๎เกิดสิ่งใหมํ ๆ การเรียนร๎ู ศิลปะ เพลง  กฎหมาย 
อาหารสเปนมีชัยทางการค๎าเหนือโปรตุเกส เพราะสเปนยึดโลกใหมํเป็นอาณานิคม  และเม่ือผูกขาด
ดินแดน ผู๎คนและการค๎าแล๎ว สเปนก็ไมํจําเป็นต๎องตํอรองอะไร  ในขณะท่ีโปรตุเกสทากรค๎าแบบปรกติที่
ต๎องตํอรองกับประเทศคูํค๎า แม๎จะได๎เปรียบบ๎าง  แตํก็คงไมํเหมือนกับการครอบครอง รวบอํานาจและ
ผูกขาดเพราะความรุํงเรืองและความเป็นมหาอํานาจของสเปนในสมัยน้ัน  สเปนเรียกตัวเองวํา God is 
Spain คือ พระเจ๎าอยูํกับสเปน และด๎วยความคิดนี้  สเปนจึงทําตัวเป็นเหมือนผู๎พิทักษ๑คริสตจักร        
คอยหาทางกลํอมหรือกําจัดผู๎ที่เห็นวํานอกรีต อยํางพระนางเจ๎าเอลิซาเบธที่ ๑ ก็ถูกกลําวหาวําเป็นพวก
นอกรีตความหลงใหลในอํานาจ เงิน ความถือตน  เหลํานี้ทําให๎จักรวรรดิลํมสลายมาตลอดประวัติศาสตร๑
มนุษยชาต ิสเปนก็เชํนกัน 

ในปี ๒๑๓๑ กองเรืออันเกรียงไกรของสเปนในนาม Spanish Armada ไปพํายแกํกองเรือของ
อังกฤษในสมัยพระนางเจ๎าอลิซาเบท  ในชํวงนั้นกองเรือสเปนถูกกํอกวนมากจากโจรสลัดในนํานนํ้า    
การพํายแพ๎ยับเยินครั้งนี้ทําให๎สเปนเสียหายท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ  และสเปนก็ต๎องประสบกับ
เหตุการณ๑ในประวัติศาสตร๑หลายระลอกที่ทําให๎ไมํอาจกลับมาผงาดได๎ดังเดิม 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
 

 รัสเซีย หรือ สหพันธรัฐรัสเซีย  

 
เป็นประเทศที่มีอาณาบริเวณตั้งแตํทางตะวันออกของทวีปยุโรป และทางเหนือของทวีปเอเชีย 

เป็นประเทศที่ใหญํที่สุดในโลก (เป็นสองเทําของอันดับสอง คือ ประเทศแคนาดา) มีพื้นที่ประมาณ 
๑๗,๐๘๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็น ๑ ใน๗ ของแผํนดินทั้งหมดของโลก เดิมเป็นสมาชิกของสหภาพ
โซเวียต  และเป็นรัฐที่ใหญํที่สุด มีอิทธิพลที่สุดของโซเวียต 

ภาพวาดเรือรบสเปนถูกกองทัพเรือดัตช๑ทําลาย
ระหวํางยุทธการที่อําวยิบรอลตาร๑ ค.ศ. 1607  
            โดยเฮนดริค คอร๑เนลิส วโรม (ผู๎พํอ) 
 

    ภาพวาดเรือรบสเปนกําลังตํอส๎ูกับโจรสลัด  
ค.ศ. 1615 โดยคอร๑เนลิส เฮนดริคส๑ วโรม (ผู๎ลูก) 
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รัสเซียเป็นแหลํงน้ํามันปิโตรเลียมและ 
แก็สธรรมชาติท่ีสําคัญของยุโรป 

ยุคแห่งการตั้งอาณาจักร 

ชาวสลาฟตะวันออกเป็นชนชาติแรกที่เข๎ามาตั้งถื่นฐานในรัสเซีย บริเวณแมํนํ้านีเปอร๑และแมํนํ้า
วอลกาทางตอนใต๎ของประเทศ สํวนทางตอนเหนือชนชาติสแกนดิเนเวียและไวกิ้งที่รู๎จักในนามวํา      
แรนเจียน ได๎ตั้งถิ่นฐานบริเวณแมํนํ้าเนวา และทะเลสาบลาโดกา ทําการติดตํอค๎าขายกับชาวสลาฟ แตํ
แล๎วในปี ค.ศ. ๘๘๐ กษัตริย๑แหํงวาแรนเจียนก็เข๎ามายึดเมืองเคียฟของชาวสลาฟ และได๎ตั้งเคียฟเป็น
เมืองหลวง โดยผนวกดินแดนเหนือและใต๎เข๎าด๎วยกันแล๎วขนานนามวํา เคียฟรุส (Kievan Rus') 

ในปี ค.ศ. ๙๗๘ เจ๎าชายวลาดีมีร๑ โมโนมัค ขึ้นครองราชย๑และทรงนําศาสนาคริสต๑นิกายออร๑ทอ
ดอกซ๑แหํงจักรวรรดิไบแซนไทน๑เข๎าสูํรัสเซีย ซึ่งตํอมามีบทบาทและอิทธิพลอยํางสูงตํอศิลปะ 
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของประเทศ ในชํวงศตวรรษที่ ๑๑ เคียฟเป็นนครหลวง ศูนย๑รวมของ
อํานาจกษัตริย๑และเป็นศูนย๑กลางของคริสต๑จักรออร๑ทอดอกซ๑ ในขณะที่เมืองอื่นๆ ก็มีประชากรกํอตั้ง
ขึ้นมา จากหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ได๎กลําวอ๎างถึงมอสโกครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๑๔๗ วําเจ๎าชายยูริ 
ดอลโกรูกี มกุฎราชกุมารแหํงนครเคียฟ มีรับสั่งให๎สร๎างป้อมปราการไม๎หรือเครมลินขึ้นท่ีเนินเขาโบโรวิต
สกายา ริมแมํนํ้ามอสควา และตั้งชื่อเมืองวํา มอสโก 

เศรษฐกิจ 

                                      รัสเซียสามารถฟื้นตัวจากวิกฤติทางการเงินในปี ๑๙๙๘ และมี                                
                                      การเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร๎อยละ ๗ ตํอปี เนื่องจากราคา  
                                      น้ํามันท่ีสูงขึ้น การลงทุนจากตํางประเทศที่เพิ่มขึ้น การขยายตัว  
                                      ของการบริโภคในประเทศ และความม่ันคงทางการเมือง   
                                      ในปี  ๒๐๐๗ รัสเซียมีจีดีพีใหญํเป็นอันดับที่ ๖ ของโลก (มูลคํา     
                                      ล๎านล๎านดอลลาร๑ เมื่อวัดด๎วยความเทําเทียมกันของอํานาจซื้อ)   
                                      คําแรงเฉลี่ยตํอเดือนในรัสเซียเพิ่มขึ้นจาก ๘๐ ดอลลาร๑ในปี  
                                      ๒๐๐๐ เป็น ๖๔๐ ดอลลาร๑ในต๎นปี ๒๐๐๘                  
                                       
 

 
 
ชาวรัสเซียที่ยากจนมีประมาณร๎อยละ ๑๔ ในปี ๒๐๐๗  ซึ่งลดลงอยํางมากจากร๎อยละ  ๔๐ ในปี 

๑๙๙๘ ซึ่งสถิติสูงสุดหลังสหภาพโซเวียตลํมสลาย   อัตราวํางงานในรัสเซียลดลงจากร๎อยละ ๑๒.๔ ในปี 
๑๙๙๙ เหลือร๎อยละ ๖ ในปี ๒๐๐๗ การที่ประชากรมีรายได๎เพิ่มขึ้นนี้ทําให๎ตลาดของ  ชนชั้นกลางใน
รัสเซียขยายตัวหลายเทํา 

รัสเซียมีแหลํงทรัพยากรแก๏สธรรมชาติที่ใหญํที่สุดในโลก มีแหลํงทรัพยากรถํานหินใหญํเป็น
อันดับสองของโลก และมีแหลํงทรัพยากรนํ้ามันท่ีใหญํเป็นอันดับแปดของโลกรัสเซียเป็นประเทศที่
สํงออกแก๏สธรรมชาติมากเป็นอันดับหน่ึง และสํงออกน้ํามันมากเป็นอันดับสองของโลก น้ํามัน แก๏ส

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84.%E0%B8%A8.880&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1


๘ 

 

ธรรมชาติ โลหะ และไม๎ เป็นสินค๎าสํงออกที่สําคัญและมีมูลคํามากถึงร๎อยละ ๘๐ ของการสํงออกทั้งหมด
แตํหลังปี ๒๐๐๓ การสํงออกทรัพยากรธรรมชาติก็เริ่มลดความสําคัญลงเพราะตลาดภายในประเทศ
ขยายตัวขึ้นอยํางมาก แม๎วําราคาทรัพยากรด๎านพลังงานจะสูงขึ้นมาก แตํน้ํามันและแก๏สธรรมชาติก็มี
สัดสํวนเพียงร๎อยละ ๕.๗ ของจีดีพี และรัฐบาลคาดการณ๑วําสัดสํวนน้ีจะลดลงเหลือร๎อยละ ๓.๗ ภายในปี 
๒๐๑๑ รัสเซียยังนับวําเป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจได๎ดีกวําประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากรอื่น ๆ 
รัสเซียมีจํานวนประชากรที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกวําประเทศอื่นในทวีปยุโรประบบภาษีที่
เข๎าใจงํายกวําเดิมเริ่มบังคับใช๎ตั้งแตํปี ๒๐๐๑ ซึ่งทําให๎ภาระตํอประชาชนลดลงในขณะท่ีรายได๎ของรัฐ
เพิ่มขึ้นรัสเซียใช๎ระบบอัตราภาษีคงที่ที่ร๎อยละ ๑๓ กับภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา และทําให๎กลายเป็น
ประเทศที่มีระบบภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาที่ดึงดูดผู๎บริหารได๎ดีเป็นอันดับสองรองจากสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส๑ จากการสํารวจในปี ๒๐๐๗ งบประมาณของรัฐเกินดุลตั้งแตํปี ๒๐๐๑ และจนถึงสิ้นปี ๒๐๐๗ มี
งบประมาณเกินดุลมาร๎อยละ ๖ ของผลิตภัณฑ๑มวลรวมภายในประเทศ รัสเซียใช๎รายได๎จากน้ํามันท่ี
ได๎รับผํานกองทุนความม่ันคงของสหพันธรัฐรัสเซียในการจํายหน้ีซึ่งเกิดขึ้นในยุคโซเวียตคืนแกํปารีส
คลับและกองทุนการเงินระหวํางประเทศ รายได๎จากการสํงออกน้ํามันยังสามารถทําให๎รัสเซียมีเงินสํารอง
ระหวํางประเทศเพิ่มจาก ๑ หมื่น ๒ พันล๎านดอลลาร๑สหรัฐในปี ๑๙๙๙ เป็น ๕.๙๗ แสนล๎านดอลลาร๑ในปี 
๒๐๐๘ ซึ่งสูงเป็นอันดับสามของโลกรัสเซียยังสามารถลดหนี้ตํางประเทศที่กํอขึ้นในอดีตได๎อยํางมาก
อยํางไรก็ตาม การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไมํเทําเทียมกันในแตํละภูมิภาค โดยเขตมอสโกเป็น
เขตที่สํงผลตํอผลิตภัณฑ๑มวลรวมภายในประเทศมากที่สุด 

การล่มสลายของสหภาพโซเวียต 

หลังการลํมสลายของสหภาพโซเวียต การเมืองในรัสเซียขาดเอกภาพ เนื่องจากเกิดการแกํงแยํง
อํานาจระหวํางกลุํมตําง ๆ ทําให๎ความปั่นป่วนทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้น จนถึงขั้นการกํอ
รัฐประหารในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ แตํนายบอริส เยลต๑ซิน ประธานาธิบดีในขณะน้ัน สามารถปราบปรามการ
กํอรัฐประหารได๎สําเร็จ และนําไปสูํการแก๎ไขรัฐธรรมนูญที่ให๎อํานาจสูงสุดแกํประธานาธิบดี 

ชาติมหาอ านาจรัสเซีย  

รัสเซียเป็นชาติมหาอ านาจในคริสต์ศตวรรธที่ ๑๘ ได้เพราะว่า  
๑. กษัตริย๑รัสเซียทรงปฏิรูปประเทศในด๎านการทหาร  เพื่อแก๎ไขปัญหาที่รัสเซียถูกปิดล๎อมโดย

ประเทศในยุโรปและตุรกี และหาทางออกทางทะเล ให๎กับกองเรือรัสเซีย  
๒. พระเจ๎าปีเตอร๑มหาราชและพระนางแคเธอรีนมหาราช  ประสบความสําเร็จในการแก๎ไขการปิด

ล๎อมรัสเซียโดยชาติยุโรป เชํน  การเข๎าไปมีอิทธิพลในโปแลนด๑และได๎ครอบครองดินแดนออกสูํ
ทะเลบอลติกและทะเลดํา ทําให๎กองเรือรัสเซียมีทางออกทางทะเล  

 
 
 



๙ 

 

 

    ประเทศอิตาลี 
 
อิตาล ี(อิตาลี: Italia) มีชื่ออยํางเป็นทางการคือ 

สาธารณรัฐอิตาลี (อิตาลี: Repubblica italiana) 
เป็นประเทศในทวีปยุโรป บริเวณยุโรปใต๎ ตั้งอยูํ 
ในคาบสมุทรอิตาลีที่มีรูปทรงคล๎ายรองเท๎าบูต 
และมีเกาะ ๒ เกาะใหญํในทะเลเมดิเตอร๑เรเนียน 
คือ เกาะซิซิลีและเกาะซาร๑ดิเนีย และพรมแดน 
ตอนเหนือแบํงประเทศโดยเทือกเขาแอลป์ 
กับประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร๑แลนด๑ ออสเตรีย 
และสโลวีเนีย ประเทศอิตาลีเป็นประเทศสมาชิก 
กํอตั้งของสหภาพยุโรป เป็นสมาชิกองค๑การสหประชาชาติ  
นาโต และกลุํมจี ๘ 

 
มีประเทศอิสระ ๒ ประเทศ คือ ซานมารีโนและ 

นครรัฐวาติกัน เป็นดินแดนที่ล๎อมรอบไปด๎วยพื้นที่ของอิตาลี ในขณะท่ีเมืองกัมปีโอเนดีตาเลีย เป็น
ดินแดนสํวนแยกของอิตาลีที่ถูกล๎อมรอบด๎วยพื้นที่ประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑ 

ในยุคกลางนครตํางๆ ในประเทศอิตาลี  ซึ่งตํางก็เป็นอิสระแกํกันน้ันเจริญรํุงเรืองในด๎านการค๎า
อุตสาหกรรม การขนสํงทางเรือและการเงินเหนือประเทศใดอื่น แตํก็คํอยๆ เสื่อมลงตามลําดับ
เชํนเดียวกับนครเยอรมัน  สมัยต๎นศตวรรษที่ ๑๗ การค๎าขายติดตํอกับจักรวรรดิตุรกี กับดินแดนทะเล
เมดิเตอร๑เรเนียนภาคตะวันออก  ตลอดจนกินแดนเลยประเทศอารเบียและเปอร๑เซียก็ยังคงดําเนินอยูํ 
อยํางไรก็ตาม ในการค๎าขายดังกลําว นครอิตาลีต๎องทําการตํอสู๎กับคูํแขํงขันอยํางหนัก  โดยเฉพาะพํอค๎า
ตุรกี ซึ่งขับไลํพํอค๎าอิตาลีออกจากดินแดนฝั่งทะเลเมดิเตอร๑เรเนียนตะวันออกแล๎วตอบรับพํอค๎าชาว
ฝรั่งเศส ฮอลันดาและอังกฤษเข๎าแทนที่ 

เมื่อการค๎ากับภาคตะวันออกตกไปอยูํในกํามือของพํอค๎าชาวยุโรปตะวันตกดังกลําว นครตํางๆ 
ในอิตาลีก็จําต๎องอาศัยกิจการด๎านอุตสาหกรรมและธุรกิจการเงินแทน สินค๎าฝีมือประณีตจากอิตาลีได๎มี
ชื่อเสียงเดํนอยูํในตลาดสิ่งฟุ่มเฟือยท่ัวไปทั้งภายในและภายนอกประเทศแม๎กระทั่งศตวรรษที่ ๑๘ สิน
ค๎านนาชนิดของอิตาลีก็เป็นท่ีนิยมกันทั่วไปในทวีปยุโรป   เชํน ไหม ผ๎ากํามะหย่ี  เครื่องเย็บปักถักร๎อย 
ถุงนํอง เครื่องแก๎ว อยํางไรก็ตาม เมื่อความลับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของอิตาลีรั่วไหลไปยังประเทศอื่น  
ประเทศเหลํานั้นก็เริ่มทําการแขํงขันกับประเทศอิตาลี ในที่สุดนครอิตาลีซึ่งเคยผูกขาดมีชื่อเสียงในการ
ผลิตสินค๎าประเภทฟุ่มเฟือยแตํผู๎เดียวมากํอนก็กลายเป็นเพียงประเทศหนึ่งในบรรดาประเทศทั้งหลายใน
ทวีปยุโรปท่ีสามารถทําการผลิตสินค๎าประเภทน้ี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5_8


๑๐ 

 

เมื่อกลําวโดยท่ัวไป  นครอิตาลีก็ตกอยูํในฐานะทํานองเดียวกับนครเยอรมัน ซึ่งทวีปยุโรป
ภาคเหนือและภาคตะวันตกต๎องพึ่งพาอาศัยในสมัยหน่ึง ครั้นแล๎วนครตํางๆ ดังกลําวก็เสื่อมหมด
ความสําคัญไปในท่ีสุด 

 

        ประเทศเนเธอร์แลนด ์

 

 

 

 

 

เนเธอร์แลนด์  (ดัตช๑: Nederlands; อังกฤษ: Netherlands) หรือที่มักเรียกกันวํา ฮอลแลนด์  
(อังกฤษ: Holland) หรือ ฮอลันดา  เป็นประเทศซึ่งตั้งอยูํในยุโรปตะวันตกตอนเหนือ ชื่อประเทศมีราก
ศัพท๑มาจากคําวํา “Neder” หรือ “ต่ํา” เนื่องจากภูมิประเทศสํวนใหญํของเนเธอร๑แลนด๑เป็นที่ราบลุํม และ
พื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของประเทศต่ํากวําระดับนํ้าทะเล เนเธอร๑แลนด๑ได๎ปรับพื้นท่ีโดยการสูบนํ้าออก
จากทะเลสาบและทางน้ําตําง ๆ เพื่อให๎ใช๎ประโยชน๑ได๎ เนเธอร๑แลนด๑ได๎สร๎างเขื่อน ทางระบายนํ้า และ
สถานีสูบนํ้าจํานวนมาก เพื่อป้องกันไมํให๎พื้นที่ประมาณครึ่งหน่ึงของประเทศประสบภาวะอุทกภัย  
เนเธอร๑แลนด๑จึงมีสิ่งกํอสร๎างด๎านวิศวกรรมการจัดการน้ําที่มีขนาดใหญํที่สุดในโลก 

ประวัติศาสตร ์

   ประวัติศาสตร๑โดยสังเขป ประมาณชํวงคริสต๑ศตวรรษที่ ๑ เนเธอร๑แลนด๑เป็นสํวนหน่ึงของ
จักรวรรดิโรมัน และมีสันติภาพยาวนานตํอเนื่องเป็นเวลา ๒๕๐ ปี ตํอมา เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอํานาจ
ลง ชนเผําเยอรมันนิก และเคลติก ได๎เข๎าไปครอบครองพื้นที่แถบนั้น 
   ในชํวงปี พ.ศ. ๑๙๐๖-๒๐๒๕ เนเธอร๑แลนด๑อยูํภายใต๎การปกครองของดยุคแหํงเบอร๑กันดี และ
ในศตวรรษที่ ๑๖ เนเธอร๑แลนด๑ถูกปกครองโดยสเปน ตํอมาเจ๎าชายวิลเลียมแหํงออเรนจ๑และขุนนาง
จํานวนหน่ึง ได๎กํอการปฏิวัติตํอสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปที่ ๒ แหํงสเปน เพื่อเรียกร๎องให๎ประชาชน
เนเธอร๑แลนด๑และได๎สถาปนาสาธารณรัฐดัตช๑และ สามารถนับถือศาสนาคริสต๑นิกายโปรแตสแตนท๑ได๎ 
จนกระท่ังปี พ.ศ. ๒๑๙๑ (ค.ศ. ๑๖๔๘) จึงได๎มีการลงนามในสนธิสัญญามุนสเตอร๑ เพื่อสงบศึกระหวําง
เนเธอร๑แลนด๑และสเปน ซึ่งดําเนินมาถึง ๘๐ ปี และถือเป็นการประกาศเอกราชของเนเธอร๑แลนด๑ด๎วย 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2191


๑๑ 

 

   หลังจากได๎ประกาศเอกราชจากจักรวรรดิสเปน ชาวดัตช๑ได๎รํวมกันฟื้นฟูประเทศจนในที่สุดได๎
เข๎ามาสูํยุคทอง เชํนเดียวกับ สเปน โปรตุเกส และสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นมหาอํานาจทางทะเลในการ
แสวงหาโอกาสทางการค๎าในดินแดนตําง ๆ ของโลก เนเธอร๑แลนด๑เป็นมหาอํานาจทางทะเลและ
เศรษฐกิจช้ันนําของยุโรปในเวลานั้น และกรุงอัมสเตอร๑ดัมก็ได๎กลายมาเป็นศูนย๑กลางการเงินของยุโรป 
จนมีนักเศรษฐศาสตร๑หลายคนถือให๎เนเธอแลนด๑เป็นประเทศระบอบทุนนิยมประเทศแรกของโลก 
   เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๘ (ค.ศ. ๑๗๙๕) กองทัพปฏิวัติฝรั่งเศสนําโดยพระเจ๎านโปเลียนที่ ๑ ได๎กรีฑา
ทัพเข๎ายึดครองเนเธอร๑แลนด๑ และในปี พ.ศ. ๒๓๕๒ (ค.ศ. ๑๘๑๐) เนเธอร๑แลนด๑ก็ได๎ถูกผนวกเป็นสํวน
หนึ่งของจักรวรรดิฝรั่งเศส ตํอมาเมื่อจักรวรรดิฝรั่งเศสเสื่อมอํานาจลงเนเธอร๑แลนด๑จึงได๎รับเอกราชคืนมา
อีกครั้งในปี พ.ศ. ๒๓๕๗  (ค.ศ. ๑๘๑๔ ) โดยมีเบลเยียมเป็นสํวนหนึ่งของเนเธอร๑แลนด๑ อยํางไรก็ดี 
เนื่องจากความแตกตํางในทุก ๆ ด๎านระหวํางเนเธอร๑แลนด๑และเบลเยียม ประเทศทั้งสองจึงได๎แยกออก
จากกันอยํางเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๘๒ (ค.ศ. ๑๘๓๙) 
   เนเธอร๑แลนด๑ประกาศความเป็นกลางในชํวงสงครามโลกครั้งท่ี ๑ ระหวํางปี พ.ศ. ๒๔๕๗ -
๒๔๖๑ และประกาศความเป็นกลางอีกครั้งหนึ่งในชํวงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ อยํางไรก็ดี กองทัพเยอรมนี
ได๎รุกรานและยึดครองเนเธอร๑แลนด๑ ในชํวงระหวํางปี พ.ศ. ๒๔๘๓ -๒๔๘๘ ปัจจุบันเนเธอร๑แลนด๑เป็น
สมาชิกที่มีบทบาทแข็งขันในสหภาพยุโรปและองค๑การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต 
   เนเธอร๑แลนด๑เป็นประเทศเจ๎าอาณานิคมจนกระท่ังภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ โดยอินโดนีเซีย
ได๎ประกาศเอกราชจากการเป็นอาณานิคมของเนเธอร๑แลนด๑เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ (ค.ศ. ๑๙๔๙) และซูรินา
เมประกาศเอกราชเม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๗ (ค.ศ. ๑๙๕๔) สํวนเนเธอร๑แลนด๑แอนทิลลิสและอารูบายังคงเป็น
สํวนหน่ึงของเนเธอร๑แลนด๑ โดยมีอธิปไตยในการบริหารกิจการภายในประเทศ สํวนด๎านการทหารและ
การตํางประเทศยังอยูํภายใต๎ความควบคุมดูแลโดยรัฐบาลเนเธอร๑แลนด๑ 

เศรษฐกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจและการค้า 

   ชาวเนเธอร๑แลนด๑ เป็นผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านการค๎ามาช๎านาน ทั้งการค๎ากับประเทศเพื่อนบ๎าน
ใกล๎เคียง และการค๎ากับประเทศในภูมิภาคอื่นของโลก สาเหตุที่ทําให๎เชี่ยวชาญด๎านนี้มีองค๑ประกอบ
หลายประการด๎วยกัน ที่สําคัญคือ ประเทศเนเธอร๑แลนด๑ มีแมํน้ําสําคัญหลายสายไหลผํานมาจากหลาย
ประเทศในยุโรป ไปออกทะเลที่ประเทศของตน ทําให๎หลายเมืองของเนเธอร๑แลนด๑ กลายเป็นทําเรือ ที่
สําคัญ คือ ทําเรือรอตเทอร๑ดาม ( Rotterdam) ซึ่งเป็นทําเรือที่ใหญํและมีความสําคัญทางด๎านการค๎า
ระหวํางประเทศมากที่สุดแหํงหนึ่งของโลกจึงเปิดโอกาสให๎ชาวเนเธอร๑แลนด๑ทําการค๎าได๎สะดวก 
   ประการถัดมา จากการอยูํใกล๎ทะเล ทําให๎มีโอกาสได๎เห็นการค๎าทางเรือผํานไปมาเสมอ ทําให๎
เป็นแรงบรรดาลใจให๎สนใจทําการค๎า รวมทั้งการค๎าขายทางเรือตามไปด๎วย เพราะสามารถไปได๎ไกล ๆ 
จนมีการค๎ากับประเทศในแถบเอเชียและอเมริกามาแตํสมัยโบราณ ยิ่งไปกวําน้ัน การที่ประเทศ
เนเธอร๑แลนด๑ มีทรัพยากรธรรมชาติไมํมาก ชาวดัตช๑ต๎องอาศัยการเกษตรกรรม การประมง เลี้ยงสัตว๑ 
ไมํมีแรํธาตุสําคัญ (น้ํามัน และกาซธรรมชาติมาค๎นพบในระยะหลังๆ) ดังนั้น จึงต๎องอาศัยการค๎าเป็น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2338
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2353
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2357
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2382
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2492
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2497


๑๒ 

 

หลัก เพื่อความอยูํรอด จนได๎รับการขนานนามวําเป็นชาตินักการค๎า ( Trading nation) และประสบ
ความสําเร็จในด๎านการค๎ามาตลอด ข๎อเท็จจริงท่ีพิสูจน๑ความเชี่ยวชาญด๎านการค๎าน้ัน ดูได๎จากการค๎า
ระหวํางประเทศของเนเธอร๑แลนด๑ ซึ่งมีมูลคําการสํงออกเพิ่มขึ้น และได๎เปรียบดุลการค๎ามาตลอดหลายปี
ติดตํอกัน 
 

อวสานแห่งความยิ่งใหญ่ของฮอลันดา   

ความยิ่งใหญํทางเศรษฐกิจของฮอลันดาได๎สิ้นสุดลงในระหวํางศตวรรษที่ ๑๘ ทั้งน้ี ก็
เนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ  อาจเป็นเพราะความก๎าวหน๎าที่ดําเนินมานั้นได๎หยุดชะงักลง หรือ
เสื่อมทรุดลง  แตํวําสํวนใหญํคงเนื่องมาจากประเทศอื่นพัฒนารุดหน๎าตามมาทันโดยเลียนแบบทาง
เทคนิคด๎านตํางๆ แล๎วในที่สุดก็เลิกซื้อสินค๎า  เลิกใช๎บริการ เลิกใช๎เรือ  หรือเงินทุนของฮอลันดา  
จุดอํอนอันสําคัญของฮอลันดาซ่ึงไมํมีวัตถุดิบที่หาได๎ภายในประเทศได๎ทําให๎ฮอลันดาไมํสามารถที่จะ
ดํารงฐานะเป็นผู๎ผลิตสินค๎าใดๆ ได๎เป็นการถาวรตลอดไป  การที่ต๎องอาศัยสั่งวัตถุดิบจากตํางประเทศ
เพื่อแปรสภาพแล๎วสํงออกไปจําหนํายอีกนั้น ทําให๎ฐานะทางเศรษฐกิจของฮอลันดาไมํม่ันคงแนํนอนและ
ตกอยูํในฐานะลําบาก  เมื่อประเทศที่เคยสํงวัตถุดิบให๎ หรือที่เคยซ้ือสินค๎าจากฮอลันดากลายเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมมีฐานะเข๎มแข็งข้ึน  หรือประเทศดังกลําวกลายเป็นศัตรูทางการเมืองกับฮอลันดา  
หนึ่ง ในด๎านการตํอเรือและการเดินเรือ  ประเทศอื่นก็มีความรู๎ความสามารถขึ้น  และในด๎านการเงินการ
ธนาคาร  ชาวฮอลันดาก็ไมํอาจทําการผูกขาดได๎เชํนแตํกํอน  บุคคลที่เคยอาศัยชาวฮอลันดาเป็นคน
กลาง  ก็สามารถทําการติดตํอกันได๎โดยตรง  ในที่สุดฐานะของฮอลันดาท่ีเคยได๎เปรียบชาติอื่นในด๎าน
ตํางๆ ก็เริ่มลดลงและความได๎เปรียบดังกลําวก็เริ่มหลุดลอยไปทีละอยํางสองอยําง  อีกประการหน่ึง 
ความผิดพลาดอยํางฉกรรจ๑บางอยํางของฮอลันดา  และการท่ีมีแนวความคิดหรือทรรศนะตายตัว  โดย
ไมํยอมเปลี่ยน  หรือปรับตนให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลง  หรือปรับตนให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงผันแปร
ของโลก  ก็มีสํวนอยํางสําคัญที่ทําให๎ฮอลันดาเสื่อมลง 

  
    
 
   
 
 
 
 
 
 

มหาอ านาจฝรั่งเศส 



๑๓ 

 

  ในต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ ๑๘ เป็นเวลาปลายรัชกาลพระเจ๎าหลุยส๑ที่ ๑๔ แหํงฝรั่งเศส ขณะน้ั น
ประเทศฝรั่งเศสที่เคยยิ่งใหญํคํอยๆ  เสื่อมลงเนื่องจากการขัดแย๎งระหวํางคนในประเทศที่นับถือศาสนา
ตํางกัน  และการเสียคําใช๎จํายในการกํอสร๎าง เชํน  พระราชวังแวร๑ซายท่ีงดงามหรูหราและการบํารุง
กองทัพเพื่อเสริมสร๎างอํานาจของพระองค๑  ความเสื่อมที่สําคัญเกิดจากการที่พระเจ๎าหลุยส๑ที่ ๑๔ ทรง
ดําเนินนโยบายตํางประเทศผิดพลาด การขยายอํานาจในยุโรป  ซึ่งทําให๎อังกฤษคิดวําฝรั่งเศสได๎ทําลาย
ดุลย๑อํานาจในยุโรป  ซึ่งอาจเป็นอันตรายตํออังกฤษ จึงทําให๎ทั้งสองประเทศเกิดความขัดแย๎ง  จน
กลายเป็นสงครามที่เรียกวําสงครามชิงราชสมบัติสเปน ( ๑๗๐๒-๑๗๑๓) เมื่อสงครามสงบลง  ฝรั่งเศสซึ่ง
เป็นฝ่ายแพ๎ถูกจํากัดการยึดครองดินแดนบนภาคพื้นยุโรปทั้งยังต๎องยกอาณานิคมในอเมริกาเหนือให๎แกํ
อังกฤษ ได๎แกํ นิวฟาวด๑แลนด๑และดินแดนบริเวณปากน้ําเซนต๑ลอว๑เรนซ๑  ทั้งยังต๎องรับรองวําดินแดน
บริเวณปากแมํนํ้าฮัตสันเป็นของอังกฤษ  ดังนั้นฝรั่งเศสจึงเหลืออาณานิคมในอเมริกาเหนือเพียงแคํ
ควิเบกในแคนาดาและหลุยส๑เซียนา  จึงเป็นเหตุให๎ฝรั่งเศสในรัชกาลตํอมาพยายามกอบกู๎เกียรติภูมิของ
ชาติกลับคืน  ดังนั้นพระเจ๎าหลุยส๑ที่ ๑๕จึงสนับสนุนให๎ผู๎เกี่ยวข๎องเป็นพระญาติของพระองค๑ให๎เป็น
กษัตริย๑โปแลนด๑แทนกษัตริย๑องค๑เดิมที่อยูํภายใต๎อิทธิพลของรัสเซีย  เมื่อค.ศ. ๑๗๓๓ ทําให๎รัสเซียและ
ออสเตรียที่มีอิทธิพลในโปแลนด๑มากํอนไมํพอใจ จึงแตํงตั้งกษัตริย๑โปแลนด๑ขึ้นอีกองค๑หนึ่ง ดังนั้นฝรั่งเศส
จึงรํวมกับสเปนทําสงครามกับออสเตรีย  ทําให๎ฝรั่งเศสและสเปนได๎รับดินแดนเพิ่มขึ้นเหตุการณ๑นี้ทําให๎
เกียรติภูมิของฝรั่งเศสสูงขึ้น  ฝรั่งเศสยังคงหาทางเพิ่มพูนอํานาจและสกัดกั้นไมํให๎ชาติอื่นมีอํานาจ
เพิ่มขึ้น โดยฝรั่งเศสสนับสนุนให๎เจ๎าผู๎ครองนครท่ีเป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสอ๎างสิทธิในราชสมบัติออสเตรีย  
ในขณะท่ีออสเตรียกําลังเผชิญกับอิทธิพลของฝรั่งเศสอยูํน้ัน  พระเจ๎าเฟรเดอริกมหาราชแหํงปรัสเซีย  
ปัจจุบันอยูํในประเทศเยอรมนีได๎ยกทัพยึดดินแดนบางสํวนของออสเตรีย เมื่อ ค.ศ. ๑๗๔๐ กองทัพ
ออสเตรียสู๎ไมํได๎ ฝรั่งเศสจึงยกทัพโจมตีออสเตรียและเนเธอร๑แลนด๑  ทําให๎ประเทศที่เป็นพันธมิตรกับ
ออสเตรีย เชํน  อังกฤษเข๎าชํวยเหลือออสเตรียและเนเธอร๑แลนด๑  สํวนสเปนชํวยเหลือฝรั่งเศส  
     สงครามที่เกิดขึ้นท่ียุโรปได๎สํงผลให๎เกิดสงครามที่อาณานิคมด๎วย  ดังเชํนอังกฤษสํงกองทัพปิด
ล๎อมแหลํงผลิตน้ําตาลของฝรั่งเศสและสเปนในหมูํเกาะอินเดียตะวันตกในอเมริกาใต๎  และมีการสู๎รบท่ี
อาณานิคมในอเมริกาเหนืออังกฤษยึดป้อมบริเวณปากแมํนํ้าเซนต๑ลอเรนซ๑ของฝรั่งเศส  สํวนฝรั่งเศสยึด
ป้อมอังกฤษที่เมืองมัทราทที่อินเดีย เป็นต๎น  ในที่สุดสงครามชิงราชสมบัติออสเตรียสิ้นสุดลงแตํฝรั่งเศส
ไมํพอใจที่ได๎ประโยชน๑จากการทําสงครามครั้งนี้น๎อย ในขณะท่ีอังกฤษได๎สิทธิในการสํงทาสจากแอฟริกา
ไปขายในอาณานิคมสเปน  ฝ่ายอังกฤษมีความคิดวําจะต๎องหาทางลดอํานาจกองทัพเรือของฝรั่งเศสให๎
ได๎ ความไมํพอใจระหวํางสองชาติเป็นพื้นฐานท่ีกํอให๎เกิดสงครามเจ็ดปี ระหวําง ค.ศ.  ๑๗๕๖-๑๗๖๓ ซึ่ง
เป็นการสู๎รบระหวํางฝรั่งเศสกับอังกฤษ ปรัสเซีย รัสเซียและออสเตรีย  สงครามครั้งนี้สืบเนื่องจากการสู๎
รบระหวํางฝรั่งเศสกับอังกฤษในอาณานิคมอเมริกา ที่เรียกวําสงครามพระเจ๎าจอร๑จ ค.ศ. ๑๗๕๔-๑๗๕๘
เนื่องจากพระเจ๎าจอร๑จแหํงฝรั่งเศสทรงโปรดให๎ยึดที่ราบโอไฮโอ  ชาวอาณานิคมอังกฤษจึงตํอสู๎เพื่อแยํง
ชิงที่ราบแหํงนี้  ทําให๎สงครามลุกลามมาถึงยุโรปสําหรับที่อินเดีย  ฝรั่งเศสและอังกฤษตํางสนับสนุนเจ๎าผู๎
ครองนครแตํละฝ่ายให๎ทําการสู๎รบติดตํอกันเป็นเวลานาน โดยผลัดกันแพ๎ชนะ จนกระทั่งสงครามเจ็ดปีได๎
สิ้นสุดลง ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายแพ๎อังกฤษในทุกสมรภูมิจึงต๎องยอมทําสนธิสัญญาปารีส เม่ือ ค.ศ. ๑๗๖๓ ผล
ของสนธิสัญญาน้ี ฝรั่งเศสต๎องยกดินแดนในอเมริกาเหนือบริเวณปากแมํนํ้าเซนต๑ลอว๑เรนซ๑ในแคนาดาให๎



๑๔ 

 

อังกฤษ และดินแดนลุํมนํ้ามิสซิสซิปปี้ให๎สเปน เพื่อทดแทนดินแดนฟลอริดาที่สเปนต๎องยกให๎อังกฤษ  ผล
ก็คืออิทธิพลของฝรั่งเศสในอเมริกาเหนือลดลง สําหรับดินแดนในเอเชีย  ฝรั่งเศสต๎องยกอาณานิคม
ฝรั่งเศสในอินเดียให๎อังกฤษโดยอังกฤษยอมให๎ฝรั่งเศสมีสถานีการค๎าเฉพาะที่เมืองปอนดิเชอรีและ
จันทรนครตั้งอยูํทางด๎านชายฝั่งตะวันออก  สํวนในแอฟริกาฝรั่งเศสต๎องยกดินแดนเซเนกัลให๎อังกฤษ  
   การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสในปลายคริสต๑ศตวรรษที่  ๑๘  ทําให๎ระบบเกํา               
(Oid Regime) ของฝรั่งเศสไมํอาจรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลําวได๎  เพราะแตํเดิมระบบเกําท่ีให๎อํานาจ
และอภิสิทธิ์แกํชนช้ันเจ๎าขุนนางและพระช้ันผู๎ใหญํ  เชํน การยกเว๎นภาษีเพื่อตอบแทนที่ทําประโยชน๑
ให๎แกํบ๎านเมือง  แตํบัดน้ีบุคคลเหลํานั้นยังคงมีอภิสิทธิ์แตํไมํอาจทําหน๎าที่ในการสร๎างเกียรติภูมิให๎
ฝรั่งเศสเป็นชาติที่ย่ิงใหญํได๎ดังแตํกํอนอีกทั้งเวลานั้นฝรั่งเศสยังมีความขัดแย๎งทางด๎านศาสนาอยําง
รุนแรง ทําให๎พวกโปรเตสแตนต๑  ซึ่งมีความสามารถในการทํางานอุตสาหกรรมอพยพออกนอกประเทศ
จึงมีผลให๎เศรษฐกิจของฝรั่งเศสจึงเริ่มอํอนแอ  ประกอบกับการที่กษัตริย๑ใช๎จํายเงินอยํางฟุ่มเฟือย  โดยท่ี
ฝรั่งเศสขาดรายได๎เนื่องจากสูญเสียอาณานิคมไปเกือบหมด  ทําให๎รายได๎ที่เคยได๎รับจากอาณานิคม
ลดลง จึงเกิดวิกฤตทางการคลังขึ้นในฝรั่งเศส  ดังนั้นปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
ฝรั่งเศสในชํวงเวลานั้น  ได๎กลายเป็นแรงผลักดันให๎เกิดการปฏิวัติครั้งใหญํในปี ๑๗๘๙ ซึ่งตรงกันกับ
รัชกาลพระเจ๎าหลุยส๑ที่ ๑๖ ผลจากการปฏิวัติที่สําคัญ คือ ทําให๎ระบบเกําสิ้นสุดลงพร๎อมกับฝรั่งเศสมีการ
ปกครองแบบใหมํท่ีมี 
รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด 
 ความยุํงยากจากการเมืองภายในของฝรั่งเศส  ทําให๎อังกฤษถือโอกาสยึดครองดินแดนบางสํวน
ของฝรั่งเศส ในครั้งนั้นโปเลียน โปนาปาร๑ต  นายทหารหนุํมแหํงกองทัพฝรั่งเศสสามารถยึดดินแดนคืน
จากอังกฤษ  ทําให๎เขาเริ่มมีชื่อเสียง ตํอมานโปเลียนรบชนะในอิตาลี  ซึ่งเป็นดินแดนสํวนหน่ึงของ
ออสเตรีย  และในดินแดนบางแหํงในยํานทะเลในเมดิเตอร๑เรเนียนทําให๎ฝรั่งเศสมีพรมแดนธรรมชาติที่
ชํวยให๎ประเทศปลอดภัยและมีฐานทัพในการขยายอํานาจตํอไป  ฝรั่งเศสได๎ดําเนินการเจรจาสงบศึกกับ
ออสเตรีย ทําให๎ฝรั่งเศสมีเพียงอังกฤษเป็นคูํสงครามซึ่งนโปเลียนมีความเห็นวําการตํอสู๎กับอังกฤษแบบ
เผชิญหน๎า ฝรั่งเศสอาจสู๎ไมํได๎  แตํมีวิธีที่ดีกวําคือขัดขวางเส๎นทางการค๎าของอังกฤษโดยเฉพาะอยํางยิ่ง
คือเส๎นทางเมดิเตอร๑เรเนียนที่นําไปสูํอินเดีย  นโปเลียนจึงยึดอียิปต๑เพื่อคุมชํองทางสูํทะเลแดงและ
มหาสมุทรอินเดีย แตํฝรั่งเศสสามารถยึดอียิปต๑ได๎เพียงสองปีก็ถูกโจมตีโดยอังกฤษ  นโปเลียนในครั้งนั้น
ยังต๎องเผชิญกับกองทัพตุรกีและซีเรียด๎วย  ขณะท่ีกองทัพนโปเลียนรบอยูํทางด๎านตะวันออกฝรั่งเศสได๎
ขยายอํานาจจนยึดดินแดนทางตอนเหนือและบริเวณทะเลบอลติก  ตลอดจนคาบสมุทรอิตาลีได๎ทั้งหมด 
ทําให๎ชาติตํางๆ ได๎แกํ อังกฤษ รัสเซีย  ออสเตรียและตุรกี ไมํพอใจจึงเป็นเหตุให๎เกิดสงครามระหวําง 
ค.ศ. ๑๗๙๙ -๑๘๐๑  กลําวคือในปี ๑๗๙๙  นโปเลียนเดินทางกลับจากอียิปต๑  เขาได๎แสวงหา
ความก๎าวหน๎าทางการเมืองโดยรับตําแหนํงเป็นกงสุลและทําสงคราม  โดยเฉพาะทําสงครามกับอังกฤษ 
ในที่สุดฝรั่งเศสจึงได๎ทําสนธิสัญญาอาเมียงกับอังกฤษเมื่อ  ค.ศ. ๑๘๐๒ โดยอังกฤษคืนดินแดนบางแหํง
ในยุโรป เอเชียและแอฟริกาที่ยึดได๎ให๎ฝรั่งเศส  แตํฝรั่งเศสและอังกฤษยังคงขัดแย๎งกันเร่ือยมา  อยํางไรก็
ตามความสําเร็จทั้งทางทหารและการได๎ดินแดนคืนทําให๎ชาวฝรั่งเศสชื่นชมนโปเลียนเพิ่มขึ้น  จึงทําให๎ 
นโปเลียนได๎รับตําแหนํงกงสุลปกครองฝรั่งเศสตลอดชีวิต  และได๎ก๎าวขึ้นเป็นจักรพรรดิ เมื่อ ค.ศ.  ๑๘๐๔ 



๑๕ 

 

  ฝรั่งเศสตั้งแตํปลายคริสต๑ศตวรรษที่ ๑๘ เป็นต๎นมาได๎ปรับปรุงประเทศทางด๎านกฎหมาย 
การศึกษา ด๎านการทหาร การชํางและพาณิชย๑  ตลอดจนการขยายอาณาเขต ทําให๎ฝรั่งเศสในต๎น
คริสต๑ศตวรรษที่ ๑๙ กลับคืนเป็นชาติที่มีอิทธิพลชาติหนึ่ง ภายใต๎การนําโดยจักรพรรดินโปเลียน 
 

      ชาติมหาอ านาจฝรั่งเศส ฝร่ังเศสเป็นชาติมหาอ านาจในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ ได้เพราะว่า  

๑. การปฎิวัติเมื่อ ค.ศ. ๑๗๘๙ ทําให๎ระบบเกําที่ให๎อํานาจและอภิสิทธิ์แกํชนช้ันเจ๎าขุนนางและพระ
ชั้นผู๎ใหญํสิ้นสุดลง  

๒. ความเข๎มแข็งของนโปเลียน โปนาปาร๑ต  ทําให๎ฝรั่งเศสสามารถยึดครองดินแดนในยุโรปได๎อยําง
กว๎างขวาง รวมท้ังดินแดนในอเมริกาเหนือและอียิปต๑  

๓. ฝรั่งเศสแม๎วําจะต๎องยุติสงครามกับอังกฤษ  แตํยังคงได๎ครอบครองดินแดนบางแหํงในยุโรปและ
อเมริกาเหนือ 

 
กิจกรรมเสนอแนะ  

๑. แบํงกลุํมรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศมหาอํานาจในโลกมาแลกเปลี่ยนเรียนร๎ู
รํวมกัน 

๒. แสดงความคิดเห็นสิ่งที่มีผลทําให๎เกิดความเสื่อมของประเทศมหาอํานาจในโลกและออกมา
นําเสนอให๎เพื่อนๆ ได๎เรียนรู๎รํวมกัน 

 

 

ค าถามชวนคิด 
๑. ยุคที่จักรวรรดิอังกฤษรุํงเรืองที่สุด มักมีคํากลําวกันบํอยครั้งวําอยํางไร 
๒. มหาอํานาจอังกฤษ อังกฤษเป็นชาติมหาอํานาจในคริสต๑ศตวรรษที่ ๑๘ ได๎เพราะอะไร 
๓. ประเทศที่ได๎ชื่อวําเป็น   “ ดินแดนที่พระอาทิตย์ไม่เคยตก ” คือประเทศอะไร 

     ๔. รัสเซียเป็นชาติมหาอํานาจในคริสต๑ศตวรษที่ ๑๘ ได๎เพราะอะไร 
     ๕. ความยิ่งใหญํทางเศรษฐกิจของฮอลันดาได๎สิ้นสุดลงในระหวํางศตวรรษที่ ๑๘ ทั้งน้ี ก็เนื่องมาจาก    
         เหตผุลใด 
     ๖. ฝรั่งเศสเป็นชาติมหาอํานาจในคริสต๑ศตวรรษที่ ๑๘ ได๎เพราะอะไร 

 
 
 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 

 

 

                   ๒             

                                                               การก้าวเป็นมหาอ านาจในโลกปัจจุบัน               
 

 
ข้อเสนอแนะหรับครู 
 
      
    ตัวชีวั้ด : สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ 
   อธิบายการก๎าวสูํความเป็นมาในการเป็นประเทศมหาอํานาจในโลกปัจจุบันได๎  

 

สหรัฐอเมริกา 

ในปี พ.ศ. 2050 นักเขียนแผนที่ชาวเยอรมัน มาร๑ติน วัลด๑เซมึลเลอร๑ ได๎ผลิตแผนที่โลกซึ่งเขาได๎
ตั้งชื่อดินแดนทางซีกโลกตะวันตกในแผนที่ดังกลําววํา "อเมริกา" ตามชื่อของนักสํารวจและนักเขียนแผน
ที่ชาวอิตาเลียน อเมริโก เวสปุชชี แตํเดิม อดีตอาณานิคมอังกฤษได๎ใช๎ชื่อเรียกสมัยใหมํของประเทศใน
คําประกาศอิสรภาพ ("การประกาศอิสรภาพของสิบสามสหรัฐอเมริกาด๎วยนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน") 
ประกาศใช๎โดย "คณะผู๎แทนสหรัฐอเมริกา" เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2319สํวนช่ือในปัจจุบันได๎รับ
การสรุปเมื่อวันท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2320 เมื่อสภานิติบัญญัติภาคพื้นทวีปท่ีสองได๎ประกาศใช๎
ข๎อบังคับแหํงสมาพันธรัฐ ความวํา "สมาพันธรัฐซ่ึงถูกตั้งขึ้นนี้ จะถูกเรียกวํา "สหรัฐอเมริกา" ถ๎อยคํา
มาตรฐานสั้น ๆ ซึ่งใช๎เรียกสหรัฐอเมริกา คือ สหรัฐ (United States) และช่ือเรียกอีกหลายรูปแบบ ได๎แกํ 
the U.S., the USA และ America คําวํา Columbia ก็เคยเป็นชื่อที่ได๎รับความนิยมในการเรียก
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมาจากชื่อของคริสโตเฟอร๑ โคลัมบัส และยังปรากฏในชื่อ " District of Columbia" อีก
ด๎วย 

สําหรับการเรียกสหรัฐอเมริกาของคนไทย ในอดีต เคยเรียกชื่อสหรัฐอเมริกาอยํางเป็นทางการ
วํา "สหปาลีรัฐอเมริกา" สํวนช่ืออื่นท่ีใช๎เรียกสหรัฐอเมริกา เชํน มะกัน ลุงแซม อินทรี พญาอินทรี  หรือ 
เจ้าโลก 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2_(%E0%B8%84%E0%B8%B3)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B8%94%E0%B8%B5.%E0%B8%8B%E0%B8%B5.


๑๗ 

 

 

ชนพื้นเมืองอเมริกันและผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรป 

เป็นท่ีเชื่อกันมากวําชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาในสหรัฐอเมริกาแผํนดินใหญํ รวมท้ังชนพื้นเมือง
อะแลสกา เป็นผู๎อพยพมาจากทวีปเอเชียเม่ือ 40 ,000-12 ,000 ปีท่ีแล๎ว ชนพื้นเมืองบางกลุํม เชํน 
วัฒนธรรมมิสซิสซิปปีในสมัยกํอนโคลัมบัส ได๎มีการพัฒนาเกษตรกรรมและสังคมในระดับรัฐ หลังจากที่
ชาวยุโรปเร่ิมการตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกา ชนพื้นเองหลายล๎านคนเสียชีวิตจากโรคระบาดซึ่งติดจากชาว
ยุโรป เชํน ฝีดาษ 

 
 
     
 
 
 
 
 
                               โคลัมบัสกลําวอ๎างการค๎นพบโลกใหมํ ในปี ค.ศ. 1492 

ในปี ค.ศ. 1492 นักสํารวจชาวเจนัว คริสโตเฟอร๑ โคลัมบัส ภายใต๎สัญญากับกษัตริย๑สเปน ได๎
เดินทางถึงหมูํเกาะแคริบเบียน และได๎ติดตํอกับชนพื้นเมืองเป็นคร้ังแรก เมื่อวันท่ี 2 เมษายน ค.ศ. 1513 
กองกีสตาดอร๑ชาวสเปน ควน ปอนเซ เด เลออง ได๎ขึ้นฝั่งในบริเวณซึ่งเขาเรียกวํา "ลา ฟลอริดา" – 
นับเป็นการข้ึนฝั่งบริเวณที่เป็นสหรัฐอเมริกาแผํนดินใหญํในปัจจุบันของชาวยุโรปเป็นคร้ังแรกซึ่งได๎รับ
การบันทึกไว๎ กํอนจะมีการถิ่นฐานสเปนในพื้นที่ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต๎ของ
สหรัฐอเมริกาไปจนถึงเม็กซิโก พํอค๎าขนสัตว๑ชาวฝรั่งเศสได๎กํอตั้งดํานหน๎าของนิวฟรานซ๑ขึ้นรอบเกรต
เลกส๑ กํอนท่ีฝรั่งเศสจะอ๎างสิทธิ์เหนือพื้นที่สํวนใหญํของทวีปอเมริกาเหนือไปจนถึงอําวเม็กซิโกในท่ีสุด 
การตั้งถิ่นฐานของชาวอังกฤษแหํงแรก คือ อาณานิคมเวอร๑จิเนีย ในเจมส๑ทาวน๑ ในปี ค.ศ. 1607 และ
อาณานิคมพลิมัธของพวกพิลกริม ในปี ค.ศ. 1620 และในปี ค.ศ. 1628 สัญญาเชําอาณานิคมอําว
แมสซาชูเซตส๑ ทําให๎มีผู๎อพยพเข๎ามาเป็นจํานวนมาก ; ในปี ค.ศ. 1634 นิวอิงแลนด๑มีกลุํมเพียวริตัน
อาศัยอยูํ 10,000 คน ระหวํางปลายคริสต๑ทศวรรษ 1610 จนถึงการปฏิวัติอเมริกา มีนักโทษราว 50 ,000 
คนถูกสํงตัวมายังอาณานิคมอังกฤษในทวีปอเมริกา นับตั้งแตํปี ค.ศ. 1614 ชาวดัตช๑ได๎ตั้งถิ่นฐานตาม
แนวแมํน้ําฮัดสัน รวมทั้งนิวอัมสเตอร๑ดัมบนเกาะแมนฮัตตัน 

ในปี ค.ศ. 1674 อาณานิคมชาวดัตช๑ได๎ถูกผนวกรวมกับอังกฤษ จังหวัดนิวเนเธอร๑แลนด๑ถูก
เปลี่ยนช่ือเป็นนิวยอร๑ก ผู๎อพยพใหมํอีกจํานวนมาก โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ทางตอนใต๎ เป็นคนรับใช๎ซึ่งถูก



๑๘ 

 

ผูกมัดด๎วยสัญญา – คิดเป็นผู๎อพยพสูํเวอร๑จิเนียจํานวนกวําสองในสามระหวํางปี ค.ศ. 1630-1680 และ
ปลายคริสต๑ศตวรรษที่ 17 ทาสชาวแอฟริกันได๎กลายมาเป็นแหลํงหลักสําหรับแรงงานท่ีถูกผูกมัด และใน
ปี ค.ศ. 1729 หลังจากการแบํงแคลิฟอร๑เนียและการตั้งอาณานิคมในจอร๑เจีย ในปี ค.ศ. 1732 อาณานิคม
อังกฤษสิบสามแหํง ซึ่งจะกลายมาเป็นสหรัฐอเมริกาในภายหลัง ได๎ถูกจัดตั้งขึ้น แตํละรัฐมีรัฐบาล    
ท๎องถื่นซ่ึงเปิดให๎มีการเลือกตั้งแกํชายผู๎เป็นเสรีชนสํวนใหญํ ด๎วยการเพิ่มขึ้นของสิทธิโบราณของชาว
อังกฤษและความสํานึกในการปกครองตนเองกระตุ๎นการสนับสนุนสําหรับกลุํมสาธารณรัฐนิยม ซึ่ง
ทั้งหมดได๎ทําให๎การค๎าทาสแอฟริกันถูกต๎องตามกฎหมาย และด๎วยอัตราการเกิดสูง อัตราการตายต่ํา 
และอัตราการอพยพคงที่ ทําให๎ประชากรในอาณานิคมเพิ่มจํานวนขึ้นอยํางรวดเร็ว ขบวนการฟื้นฟูคริส
เตียนในราวคริสต๑ทศวรรษ 1730 และ 1740 เป็นท่ีรู๎จักกันวํา การตื่นตัวครั้งใหญํ ซึ่งทําให๎เกิดความ
สนใจในเสรีภาพทางศาสนาและลัทธิ ในสงครามฝรั่งเศสและอินเดียน กองทัพอังกฤษยึดแคนาดามาจาก
ฝรั่งเศส แตํประชากรผู๎พูดภาษาฝรั่งเศสยังคงถูกโดดเดี่ยวทางการเมืองจากอาณานิคมทางใต๎ หากไมํ
นับกลุํมชนพื้นเมืองอเมริกันผลัดถิ่น ในอาณานิคมทั้งสิบสามของอังกฤษมีจํานวนประชากรถึง 2.6 ล๎าน
คนในปี ค.ศ. 1770 เป็นชาวอังกฤษจํานวนหน่ึงในสาม และหน่ึงในห๎าเป็นทาสผิวดํา แตํถึงแม๎วําจะถูก
บังคับให๎จํายภาษีแกํอังกฤษ อาณานิคมอเมริกันกลับไมํมีผู๎แทนในรัฐสภาบริเตนใหญํเลย 

การประกาศเอกราชและการขยายอาณาเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
                        ค าประกาศอิสรภาพแห่งสหรัฐอเมริกา โดย จอห๑น ทรัมบูล วาดเมื่อ ค.ศ. 1817-1818 

ความขัดแย๎งระหวํางชาวอาณานิคมอเมริกันและชาวอังกฤษระหวํางยุคปฏิวัติราวคริสตทศวรรษ 
1760 และต๎นคริสตทศวรรษ 1770 นับไปสูํสงครามประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา อันเป็นสงครามที่
เกิดขึ้นระหวํางปี ค.ศ. 1775-1781 เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน ค.ศ. 1775 รัฐสภาภาคพื้นทวีป เปิดประชุม
ในฟิลาเดลเฟีย และกํอตั้งกองทัพภาคพื้นทวีป ภายใต๎การบังคับบัญชาของจอร๑จ วอชิงตัน การประกาศ
วํา "มนุษย๑ทุกคนเกิดมาโดยเทําเทียมกัน" และมนุษย๑ทุกคนมี "สิทธิซึ่งไมํอาจโอนให๎กันได๎อยํางแนํนอน" 
รัฐสภาได๎ประกาศคําประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา โดยคํารํางสํวนใหญํเป็นผลงานของโธมัส เจฟเฟอร๑
สัน เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 ในวันดังกลําวได๎มีจัดการเฉลิมฉลองขึ้นทุกปีเพื่อระลึกถึงวัน



๑๙ 

 

อิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1777 ข๎อบังคับแหํงสมาพันธรัฐได๎กํอตั้งรัฐบาลสมาพันธรัฐขึ้น
อยํางหลวม ๆ ซึ่งมีอํานาจจนถึงปี ค.ศ. 1789 

ภายหลังจากความพํายแพ๎ของอังกฤษ โดยกองทัพอเมริกันซ่ึงได๎รับการสนับสนุนจากฝรั่งเศส 
บริเตนใหญํจึงรับรองอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และอธิปไตยของรัฐเหนือดินแดนอเมริกันไปทางตะวน
ตกจนถึงแมํน้ํามิสซิสซิปปี การประชุมรํางรัฐธรรมนูญถูกกํอตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1787 โดยกลุํมผู๎สนับสนุน
ให๎มีการจัดตั้งรัฐบาลของชาติที่มีความเข๎มแข็ง และมีอํานาจในการเก็บภาษี รัฐธรรมนูญแหํง
สหรัฐอเมริกาได๎รับการรับรองในปี ค.ศ. 1788 เชํนเดียวกับสภาสูง สภาผู๎แทนราษฎร และประธานาธิบดี 
— จอร๑จ วอชิงตัน — เข๎าดํารงตําแหนํงในปี ค.ศ. 1789 บัญญัติวําด๎วยสิทธิพื้นฐานของพลเมือง ห๎าม
การจํากัดเสรีภาพสํวนบุคคลโดยรัฐบาล และรับประกันขอบเขตในการคุ๎มครองตามกฎหมาย ได๎
ประกาศใช๎เมื่อปี ค.ศ. 1791 

ทัศนคติซึ่งมีตํอทาสเองก็ได๎มีการเปลี่ยนแปลงเชํนกัน ; วรรคในรัฐธรรมนูญได๎คุ๎มครองการค๎า
ทาสแอฟริกันเพียงกลุํมเดียวจนถึงปี ค.ศ. 1808 รัฐทางตอนเหนือได๎ประกาศเลิกทาสระหวําง ค.ศ. 
1780-1804 เหลือเพียงแตํรัฐทาสทางตอนใต๎ ซึ่งเป็นผู๎ปกป้อง "สถาบันพิเศษ" ยุคการตื่นตัวครั้งที่สอง 
เริ่มต๎นข้ึนเม่ือราวคริสต๑ทศวรรษ 1800 ทําให๎การเผยแพรํคําสั่งสอนของพระเยซู กลายเป็นกําลัง
เบื้องหลังกลุํมเคลื่อนไหวปฏิรูปสังคมหลายกลุํม รวมทั้งการเลิกทาส 

 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                         ดินแดนซึ่งสหรัฐอเมริกาเข๎าถือสิทธิ์แบํงตามเวลา 

ความกระตือรือร๎นของสหรัฐอเมริกาในการขยายตัวไปทางทิศตะวันตกทําให๎สหรัฐอเมริกาต๎อง
เผชิญกับสงครามอเมริกันอินเดียนอันยาวนาน การซื้อหลุยส๑เซียนาจากดินแดนซ่ึงฝรั่งเศสกลําวอ๎าง ใน
สมัยของประธานธิบดีโธมัส เจฟเฟอร๑สัน ในปี ค.ศ. 1803 ทําให๎พื้นท่ีของประเทศเพิ่มขึ้นเกือบสองเทํา 
สงครามปี 1812 ซึ่งเป็นการสู๎รบกับอังกฤษเหนือข๎อเจ็บใจหลายประกาศ และเพื่อสร๎างและสํงเสริม
ชาตินิยมในสหรัฐอเมริกา การสํงทหารเข๎าบุกรุกฟลอริดาหลายครั้งทําให๎สเปนยินยอมจะยกดินแดน
ดังกลําวและดินแดนอื่นของชายฝั่งอําวในปี ค.ศ. 1819 เส๎นทางธารนํ้าตาเป็นตัวอยํางของนโยบายย๎าย
ถิ่นฐานชาวอินเดียน ซึ่งทําให๎ชนพื้นเมืองจํานวนมากต๎องละท้ิงดินแดนของตน สหรัฐอเมริกาผนวก
สาธารณรัฐเท็กซัส ในปี ค.ศ. 1845 แนวคิดของเทพลิขิตได๎รับความนิยมอยํางมากในชํวงเวลาดังกลําว 



๒๐ 

 

สนธิสัญญาโอเรกอน ในปี ค.ศ. 1846 กับอังกฤษ ทําให๎สหรัฐอเมริกาครอบครองดินแดนภาคตะวันตก
เฉียงเหนือในปัจจุบัน ชัยชนะของสหรัฐอเมริกาในสงครามเม็กซิโก-อเมริกา นําไปสูํการผนวกดินแดน
แคลิฟอร๑เนีย และพื้นท่ีสํวนใหญํทาสภาคตะวันตกเฉียงใต๎ ยุคตื่นทองแคลิฟอร๑เนีย เม่ือราว ค.ศ. 1848-
1849 ยิ่งทําให๎มีประชากรจํานวนมากอพยพไปทางทิศตะวันตกมากยิ่งขึ้น ทางรถไฟใหมํทําให๎การย๎าย
ถิ่นฐานของผู๎ตั้งถิ่นฐานงํายขึ้นและย่ิงสํงผลให๎เกิดความขัดแย๎งกับชนพื้นเมืองอเมริกัน ภายในเวลาครึ่ง
ศตวรรษ มีไบซันอเมริกันถูกฆํากวํา 40 ล๎านตัว เพื่อใช๎เนื้อและหนัง และเพื่อทําให๎การแพรํขยายของ
ระบบทางรถไฟไกลยิ่งขึ้น การสูญเสียกระบือ อันเป็นแหลํงทรัพยากรหลักสําหรับชาวอินเดียนที่ราบ ทํา
ให๎เกิดผลกระทบตํอการคงอยูํของวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองหลายอยําง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  

หรือที่รู๎จักในช่ือ จีน เป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กวํา ๑.๓ พันล๎านคน ประเทศจีนตั้งอยูํ
ในเอเชียตะวันออก เป็นรัฐพรรคการเมืองเดียว ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต๑จีน ประเทศจีนแแบํงการ
ปกครองออกเป็น ๒๒ มณฑล ๕ เขตปกครองตนเอง ๔ เทศบาลนคร (ปักกิ่ง เทียนจิน เซี่ยงไฮ๎ และ    
ฉงชิ่ง) และ ๒ เขตบริหารพิเศษ ได๎แกํ ฮํองกงและมาเก๏า มีเมืองหลวงอยูํท่ีปักกิ่ง 

ด๎วยพื้นที่ ๙.๖ ล๎านตารางกิโลเมตร ประเทศจีนถือเป็นประเทศที่มีพื้นที่ท้ังหมดใหญํที่สุดในโลก
เป็นอันดับ ๓ หรือ ๔ ขึ้นอยูํกับการนิยามวําดินแดนอะไรนับรวมเข๎าไปด๎วย และเป็นประเทศที่มีพื้นที่บน
บกมากที่สุดเป็นอันดับที่ ๒ ของโลกลักษณะภูมิประเทศของจีนมีความหลากหลาย ตั้งแตํป่าสเต็ปป์และ
ทะเลทรายในพื้นที่แห๎งแล๎งทางตอนเหนือใกล๎กับมองโกเลียและไซบีเรียของรัสเซีย และป่าฝนกึ่งโซน
ร๎อนในพื้นท่ีชื้นทางใต๎ซึ่งติดกับเวียดนาม ลาว และพมํา สํวนภูมิประเทศทางตะวันตกนั้นขรุขระและเป็น
ที่สูง โดยมีเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาเทียนชานกั้นเป็นพรมแดนตามธรรมชาติกับอินเดีย เนปาล 
และเอเชียกลาง ในทางตรงกันข๎าม แนวชายฝั่งด๎านตะวันออกของจีนแผํนดินใหญํนั้นเป็นท่ีราบต่ํา และมี
แนวชายฝั่งยาว ๑๔,๕๐๐ กิโลเมตร (ยาวที่สุดเป็นอันดับท่ี ๑๑ ของโลก) ซึ่งติดตํอกับทะเลจีนใต๎ทางใต๎ 
และทะเลจีนตะวันออกทางตะวันออก นอกจากนี้ยังมีประเทศที่เป็นเกาะอยูํใกล๎เคียง ได๎แกํ ไต๎หวัน 
เกาหลี และญี่ปุ่น 

อารยธรรมจีนโบราณ ซึ่งถือวําเป็นหน่ึงอารยธรรมยุคแรกเริ่มของโลก เจริญรุํงเรืองในลุํมแมํ
น้ําเหลืองอันอุดมสมบูรณ๑ ซึ่งไหลผํานท่ีราบลุํมจีนเหนือ เป็นเวลานานกวํา ๖,๐๐๐ ปี ระบบการเมืองของ
จีนตั้งอยูํบนการปกครองแบบราชาธิปไตย จีนรวมกันเป็นปึกแผํนคร้ังแรกในสมัยราชวงศ๑ฉินเมื่อ ๒๒๑ 
ปีกํอนคริสตกาล สํวนราชวงศ๑สุดท๎าย ราชวงศ๑ชิง สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. ๑๙๑๑  ด๎วยการสถาปนา
สาธารณรัฐจีนโดยพรรคก๏กมินตั๋ง พรรคชาตินิยมจีน ครึ่งแรกของคริสต๑ศตวรรษที่ ๒๐ นั้น เป็นยุคสมัย
แหํงความแตกแยกและสงครามกลางเมืองซึ่งแบํงประเทศออกเป็นคํายการเมืองสองคํายหลัก คือ ก๏ก
มินตั๋งและคอมมิวนิสต๑ ความเป็นปฏิปักษ๑สํวนใหญํสิ้นสุดลงในปี ค.ศ. ๑๙๔๙ เมื่อฝ่ายคอมมิวนิสต๑ชนะ
สงครามกลางเมืองและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนข้ึนในจีนแผํนดินใหญํ สํวนไต๎หวัน ซึ่งอยูํภายใต๎
การนําของก๏กมินตั๋งนั้น ได๎ย๎ายเมืองหลวงไปยังไทเปบนเกาะไต๎หวัน นับแตํนั้นมา สาธารณรัฐประชาชน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94


๒๑ 

 

จีนได๎เข๎าไปมีสํวนเกี่ยวข๎องในความขัดแย๎งทางการเมืองกับสาธารณรัฐจีนเหนือปัญหาอธิปไตยและ
สถานะทางการเมืองของไต๎หวัน 

นับตั้งแตํการปฏิรูปเศรษฐกิจซ่ึงมีพื้นฐานอยูํบนตลาดเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๗๘ ประเทศจีนได๎กลายมา
เป็นหน่ึงในเศรษฐกิจสําคัญที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยเป็นผู๎สํงออกสินค๎ารายใหญํที่สุดของโลก และ
เป็นผู๎นําเข๎าสินค๎ารายใหญํที่สุดเป็นอันดับที่ ๒ ของโลก และเป็นเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญํที่สุดเป็นอันดับ
ที่ ๒ ของโลกทั้งในด๎านผลิตภัณฑ๑มวลรวมภายในประเทศราคาตลาดและความเทําเทียมของอํานาจซื้อ
[14] ตลอดจนเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความม่ันคงแหํงสหประชาชาติ ประเทศจีนได๎รับการจัดให๎
เป็นรัฐอาวุธนิวเคลียร๑และมีกองทัพขนาดใหญํที่สุดในโลกซึ่งมีคําใช๎จํายด๎านกลาโหมมากที่สุดเป็นอันดับ 
๒ ของโลก ประเทศจีนถูกจัดวํามีศักยภาพที่จะก๎าวขึ้นมาเป็นอภิมหาอํานาจของโลกโดยนักวิเคราะห๑
วิชาการ นักวิเคราะห๑การทหาร ตลอดจนนักวิเคราะห๑นโยบายสาธารณะและเศรษฐกิจ 

เมือง 

ประเทศจีนถูกพิจารณาโดยนักรัฐศาสตร๑หลายคนวําเป็นหนึ่งในห๎ารัฐคอมมิวนิสต๑สุดท๎าย (เชํนเดียวกับ
เวียดนาม เกาหลีเหนือ ลาว และคิวบา) แตํการอธิบายลักษณะอยํางเรียบงํายของโครงสร๎างการเมือง
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนไมํอาจเป็นไปได๎อีกตั้งแตํคริสต๑ทศวรรษ ๑๙๘๐เป็นต๎นมา รัฐบาลจีนได๎ถูก
อธิบายอยํางแพรํหลายวําเป็นคอมมิวนิสต๑และสังคมนิยม แตํยังรวมไปถึงเผด็จการเบ็ดเสร็จ ซึ่งยัง
คงเหลือการควบคุมอยํางหนักในหลายพื้นที่ ที่มีช่ือเสียงได๎แกํ อินเทอร๑เน็ต สื่อ เสรีภาพในการ
แสดงออก สิทธิอนามัยเจริญพันธุ๑ และเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

เมื่อเทียบกับนโยบายปิดประเทศซึ่งดําเนินมาจนถึงกลางคริสต๑ทศวรรษ ๑๙๗๐ แล๎ว การเปิดเสรีใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนสํงผลทําให๎บรรยากาศการบริหารประเทศลดระดับการจํากัดควบคุมลงกวําแตํ
กํอน แตํก็ยังหํางจากเสรีประชาธิปไตยหรือสังคมประชาธิปไตยซ่ึงเกิดขึ้นในยุโรปหรืออเมริกาเหนือสํวน
ใหญํ และสภาประชาชนแหํงชาติ (หนํวยงานสูงสุดของรัฐ) ถูกอธิบายวําเป็นหนํวยงาน "ประทับตรายาง
ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน หู จ่ินเทา ซึ่งยังเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต๑จีน และนายกรัฐมนตรี     
เวิน เจียเป่า ผู๎ซึ่งยังเป็นกรรมการเมืองถาวรแหํงพรรคคอมมิวนิสต๑จีน 

 ประเทศอยูํภายใต๎การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต๑
จีน ซึ่งอํานาจของพรรคนั้นอยูํภายใต๎บัญญัติของ
รัฐธรรมนูญจีนระบบการเมืองนั้นเป็นแบบกระจายอํานาจ
ออกจากศูนย๑กลางอยํางมาก โดยมีกระบวนการ
ประชาธิปไตยท่ีจํากัดมากภายในพรรคและในระดั บหมูํบ๎าน 
ถึงแม๎วําการทดลองเหลํานี้จะถูกทําให๎เสียหายโดยการฉ๎อ
ราษฎร๑บังหลวง ประเทศจีนมีพรรคการเมืองอื่นอยูํบาง
พรรค ซึ่งถูกกลําวถึงในประเทศวําเป็นพรรคประชาธิปไตย 

มหาศาลาประชาชนในปักกิ่ง  ที่ประชุม
ของสภาประชาชนแห่งชาติ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99#cite_note-Altucher2010-13#cite_note-Altucher2010-13


๒๒ 

 

ซึ่งมีสํวนรํวมในสภาประชาชนแหํงชาติ ( NPC) และสภาที่
ปรึกษาทางการเมืองของจีน (CPPCC)  

ขณะน้ีมีการผลักดันบางอยํางเพื่อให๎เกิดเสรีทางการเมือง โดยมีการเลือกตั้งที่มีการคัดค๎านอยําง
เปิดเผยในระดับหมํูบ๎านและเมือง และในสภานิติบัญญัติก็ได๎แสดงให๎เห็นการยืนยันความคิดในบางครั้ง 
อยํางไรก็ตาม พรรคคอมมิวนิสต๑ยังคงควบคุมเหนือการแตํงตั้งรัฐบาลอยํางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการ
ไมํมีคูํแขํงที่มีความหมาย พรรคคอมมิวนิสต๑จึงชนะการเลือกตั้งอยํางขาดลอยเกือบจะทุกครั้ง ความ
กังวลทางการเมืองในประเทศจีนรวมไปถึงการลดชํองวํางที่เพิ่มมากขึ้นระหวํางคนรวยกับคนจน และการ
ตํอสู๎การฉ๎อราษฎร๑บังหลวงในหมูํผู๎นํารัฐบาล 

ระดับการให๎การสนับสนุนรัฐบาลและการบริหารจัดการในประเทศจีนนับวําสูงที่สุดแหํงหนึ่งในโลก โดยมี
ประชากรถึง ๘๖% แสดงความพึงพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และเศรษฐกิจของชาติตามการ
สํารวจของสํานักวิจัยพิวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                                                  เศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
                                
  
                             
                                   อัตราการเจริญการเติบโตของเศรษฐกิจจีนโดยธนาคารโลก 

ตั้งแตํเริ่มกํอตั้งประเทศในปี พ.ศ. 2492 จนถึงปลาย พ.ศ. 2521 สาธารณรัฐประชาชนจีนใช๎
ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากสํวนกลางเหมือนโซเวียต ไมํมีภาคเอกชนหรือระบอบทุนนิยม เหมา 
เจ๐อตง เริ่มใช๎นโยบายก๎าวกระโดดไกล เพื่อผลักดันประเทศให๎กลายเป็นสังคมคอมมิวนิสต๑ที่ทันสมัยและ
ก๎าวหน๎าทางอุตสาหกรรม แตํนโยบายน้ีกลับถูกมองวําเป็นความล๎มเหลวทั้งทางเศรษฐกิจและ
มนุษยธรรมหลังจากที่เหมาเสียชีวิตและสิ้นสุดการปฏิวัติทางวัฒนธรรม เติ้ง เสี่ยวผิง และผู๎นําจีนรํุนใหมํ
ได๎เริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจและใช๎ระบอบเศรษฐกิจแบบผสมที่ให๎ความสําคัญกับทุนนิยมมากขึ้น 

 

 

 



๒๓ 

 

อาคารตลาดหลักทรัพย๑เซี่ยงไฮ๎
ในยํานธุรกิจเขตผูํตง เซ่ียงไฮ ๎
 

                                   ตั้งแตํเริ่มมีการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๒๑ เศรษฐกิจของจีน                         
                                  ซึ่งนําโดยการลงทุนและการสํงออกเติบโตขึ้นถึง ๗๐ เทํา และ  
                                  กลายเป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจท่ีเติบโตเร็วที่สุด ปัจจุบัน จีน  
                                 มีจีดีพี (nominal) สูงเป็นอันดับสามของโลกที่ ๓๐ ล๎านล๎านหยวน  
                                 (๔.๔ ล๎านล๎านดอลลาร๑สหรัฐ) แตํรายได๎ตํอหัวมีคําเฉลี่ยเพียง   
                                 ๓,๓๐๐   ดอลลาร๑สหรัฐ จึงยังคงตามหลังประเทศอื่นอีกนับร๎อย  
                                 อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ มีอัตราสํวนร๎อยละ  
                                 ๑๑.๓, ๔๘.๖ และ ๔๐.๑ ตามลําดับ และหากวัดด๎วยความเทําเทียม  
                                กันของอํานาจซื้อ จีนจะมีเศรษฐกิจใหญํเป็นที่สองรองจาก  
                                สหรัฐอเมริกาเทําน้ัน      
                                      
จีนเป็นสมาชิกขององค๑การการค๎าโลกและเป็นประเทศที่มีมูลคําทางการค๎าสูงเป็นอันดับสามรอง

จาก สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีด๎วยมูลคําการค๎าระหวํางประเทศ 2.56 ล๎านล๎านดอลลาร๑ มูลคําการ
สํงออก 1.43 ล๎านล๎านดอลลาร๑ (อันดับสอง) และมูลคําการนําเข๎า 1.13 ล๎านล๎านดอลลาร๑ (อันดับสาม) 
จีนมีมูลคําเงินสํารองระหวํางประเทศมากที่สุดในโลก (มากกวํา 1.9 ล๎านล๎านดอลลาร๑) และเป็นหนึ่งใน
ประเทศยอดนิยมของการลงทุนจากตํางชาติ โดยสามารถดึงเงินลงทุนมากกวํา 8 หมื่นล๎านดอลลาร๑ในปี 
2550 เพียงปีเดียว 

เมื่อราวๆ กลางเดือนมิถุนายนท่ีผํานมา มีการวิพากษ๑ในหนังสือพิมพ๑จีนวําด๎วย การทบทวนและ
ประเมินการพัฒนาอุตสาหกรรมจีนตั้งแตํต๎นศตวรรษที่ 20 จนปัจจุบัน และเปรียบเทียบกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมหลังเปิดประเทศปฏิรูปเศรษฐกิจ ซึ่งมีหลากหลายความเห็นที่นําสนใจท่ีไทยอาจต๎องศึกษา 
เพื่อนํามาใช๎เป็นประโยชน๑ตํอการกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร๑ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการ
ลงทุนของประเทศ   เนื่องจาก ประเทศจีน ได๎เริ่มพัฒนาตามแบบฉบับอุตสาหกรรมใหมํ (ปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 1) ประมาณร๎อยกวําปีท่ีแล๎ว ในชํวงเวลาใกล๎เคียงกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย 
และเกิดการชะงักงันเป็นเวลาหลายสิบปีจวบจนกลางศตวรรษที่ 20 และเกือบหยุดสนิทประมาณ 30 ปี 
เสร็จแล๎วใช๎เวลาอีก 20 ปี ในการพัฒนาแบบก๎าวกระโดดจนกระท่ังเป็นผู๎นําในอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีในหลายๆ ด๎านของโลก 

 

 

 

 



๒๔ 

 

นักวิชาการจีนดังกล่าวมีความเห็นว่า ที่จีนสามารถพัฒนาจนเป็นเช่นนี้ เกิดจากกระแสความคิด 
2 กระแส 

1. กระแสแรก จีนได๎วางพื้นฐานอุตสาหกรรมหนักไว๎ตั้งแตํต๎นและไมํเคยละทิ้ง เชํน อุตสาหกรรม
เหล็ก เครื่องจักรกล เคมี จึงกลายเป็นพื้นฐานรองรับและประกันการพัฒนา  

2. กระแสที่สอง  ในชํวงที่จีนเปิดประเทศใหมํๆ วําด๎วยแนวทางที่จะนําเข๎าเทคโนโลยีสมัยใหมํ มี
กลุํมหนึ่งเห็นคล๎อยตามคําแนะนําของประเทศที่พัฒนาแล๎วสมัยนั้นวํา ควรท่ีจะพัฒนาตาม
ขั้นตอน เนื่องจากเทคโนโลยีจีนขณะน้ันล๎าหลังอยูํมาก จึงเลือกนําเข๎าเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ๑
ที่อยูํในระดับกํอนหน๎าสมัยนั้น 5-10 ปี  

ถึงแม๎เทคโนโลยีท่ีจีนใช๎ในขณะนั้นจะล๎าหลังในสากลโลก แตํถือวําทันสมัยมากสําหรับจีน ใน
การผลิตและจําหนํายในตลาดของจีน ซึ่งรับความนิยมสูงมาก เชํน รถยนต๑ จักรยานยนต๑ เครื่องใช๎ไฟฟ้า
ในครัวเรือน 

ขณะเดียวกัน ก็มีอีกกลุํมหนึ่งท่ีเห็นวํา พื้นฐานทางวิชาการและเทคโนโลยีจีนพร๎อมอยูํแล๎ว จึง
เลือกที่จะก๎าวกระโดดโดยซ้ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยที่สุด ณ ขณะน้ัน เชํน ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส๑และการสื่อสาร เทคโนโลยีอวกาศ อุตสาหกรรมเหล็ก 
ปรากฏในภายหลังวํา ทั้งสองกลุํมได๎พบจุดบรรจบกันในชํวงสิ้นศตวรรษที่ 20 และนํามาซึ่งความรํวมมือ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอีกระลอกดังที่เห็นกันขณะนี้ 

ผลและสภาพของการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของจีนที่เราได๎เห็นทุกวันน้ี นักวิชาการจีนสํวน
ใหญํมองวําเป็นผลเกิดจากการปูพื้นฐานทางวิชาการและการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักตั้งแตํสมัยแรก 
กลายเป็นหลักประกันสนับสนุนให๎อุตสาหกรรมตํางๆ ทั้งอุตสาหกรรมเบา เครื่องใช๎ไฟฟ้า ยานยนต๑ ให๎
พัฒนาอยูํบนขาของตนเอง ไมํวําจะเป็นวัตถุดิบ เชํน เหล็กและโลหะอื่นๆ พลาสติก และเคมี ที่เป็น
พื้นฐานนําไปแปรรูปตํอจนจีนสามารถพึ่งพาตนเองได๎ในระดับสูงดังที่เป็นอยูํ และเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและสิทธิบัตรตราสินค๎าของตนเอง 

นโยบายทางชนชาติของจีน 

จีนเป็นประเทศเอกภาพที่มีหลายชนชาติ รัฐบาลจีนดําเนินนโยบายทางชนชาติที่ให๎ ชนชาติตําง ๆ มี
ความเสมอภาค สมานสามัคคีและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน เคารพและคุ๎มครองสิทธิเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาและขนบธรรมเนียมของชนชาติสํวนน๎อยระบบปกครองตนเองในเขตชนชาติสํวนน๎อยเป็นระบบ
การเมืองอันสําคัญอยํางหนึ่งของจีน คือ ให๎ท๎องที่ที่มีชนชาติสํวนน๎อยตําง ๆ อยูํรวม ๆ กันใช๎ระบบ
ปกครองตนเอง ตั้งองค๑กรปกครองตนเองและใช๎สิทธิอํานาจปกครองตนเอง ภายใต๎การนําที่เป็นเอกภาพ 
ของรัฐ รัฐประกันให๎ท๎องที่ที่ปกครองตนเองปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐตามสภาพที่เป็นจริง
ในท๎องถิ่นของตน ฝึกอบรมเจ๎าหน๎าที่ระดับตําง ๆ บุคลากรทางวิชาการและ กรรมกรทางเทคนิคชนิด



๒๕ 

 

ตําง ๆ ของชนชาติสํวนน๎อยเป็นจํานวนมาก ประชาชน ชนชาติตําง ๆ ในท๎องที่ที่ปกครองตนเองกับ
ประชาชนทั่วปแระเทศรวมศูนย๑กําลังดําเนิน การสร๎างสรรค๑สังคมนิยมที่ทันสมัย เรํงพัฒนาเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมในท๎องที่ที่ ปก ครองตนเองให๎เร็วขึ้นและสร๎างสรรค๑ท๎องที่ที่ปกครองตนเองของชนชาติสํวน
น๎อยที่สมานสามัคคีกันและเจริญรุํงเรือง ภายใต๎การนําของพรรคคอมมิวนิสต๑จีน 

ระหวํางการปฏิบัติเป็นเวลาหลายสิบปี พรรคคอมมิวนิสต๑จีนซึ่งเป็นพรรครัฐบาล ของจีนได๎กํอรูปขึ้นซึ่ง
ทรรศนะและนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาทางชนชาติหลายประการที่สําคัญได๎แกํ 

 การกําเนิด การพัฒนาและการสูญสลายของชนชาตินั้นเป็นกระบวนการทาง ประวัติศาสตร๑อัน
ยาวนาน ปัญหาชนชาติจะดํารงอยูํเป็นเวลานาน  

 ระยะสังคมนิยมเป็นระยะท่ีชนชาติตําง ๆ รํวมกันพัฒนาและเจริญรํุงเรือง ปัจจัย รํวมกันระหวําง
ชนชาติตําง ๆ จะเพิ่มมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง แตํลักษณะพิเศษและข๎อ แตกตํางระหวํางชนชาติ
ตําง ๆ จะดํารงอยูํตํอไป  

 ปัญหาชนชาติเป็นสํวนหนึ่งของปัญหาทั่วสังคม มีแตํแก๎ปัญหาทั่วสังคมให๎ลุลํวง ไปเทํานั้น 
ปัญหาทางชนชาติจึงจะได๎รับการแก๎ไขอยํางมีขั้นตอน มีแตํในภารกิจรํวมกัน ที่สร๎างสรรค๑สังคม
นิยมเทําน้ัน ปัญหาทางชนชาติของจีนในปัจจุบันจึงจะได๎รับการ แก๎ไขอยํางมีขั้นตอนได๎  

 ชนชาติตําง ๆ ไมํวํามีประชากรมากหรือน๎อย มีประวัติยาวหรือสั้นและมีระดับ การพัฒนาสูงหรือ
ต่ํา ตํางก็เคยสร๎างคุณูปการเพื่ออารยธรรมของปิตุภูมิ จึงควรมีความ เสมอภาคทั้งนั้น ควร
เสริมสร๎างความสามัคคีอันย่ิงใหญํระหวํางประชาชนชนชาติตําง ๆ ให๎แนํนแฟ้นยิ่งขึ้นและรักษา
เอกภาพแหํงชาติ  

 การพัฒนาเศรษฐกิจอยํางขนานใหญํเป็นภาระหน๎าที่มูลฐานแหํงสังคมนิยม และก็ เป็น
ภาระหน๎าที่มูลฐานของงานชนชาติของจีนในขั้นตอนปัจจุบัน ชนชาติตําง ๆ ต๎องชํวย เหลือซึ่ง
กันและกันเพื่อบรรลุซึ่งความก๎าวหน๎าและความเจริญรุํงเรืองรํวมกัน  

การปกครองตนเองในเขตชนชาติสํวนน๎อยเป็นคุณูปการอันย่ิงใหญํของพรรคคอมมิวนิสต๑จีนที่มีตํอ
ทฤษฎีชนชาติของลัทธิมาร๑กซ และเป็นระบอบมูลฐานในการแก๎ปัญหาชนชาติของจีนการพยายามสร๎าง
ขบวนเจ๎าหน๎าที่ชนชาติสํวนน๎อยขนาดใหญํขนาดหนึ่งที่มีทั้งคุณธรรม และขีดความสามารถเป็นหน๎าที่ที่
สําคัญที่สุดในการทํางานทางชนชาติให๎ดีและแก๎ปัญหาทางชนชาติให๎ลุลํวงไปปัญหาทางชนชาติกับ
ปัญหาทางศาสนามักจะผสมผสานอยูํด๎วยกันในท๎องที่บาง แหํง ขณะจัดการกับปัญหาทางชนชาติ ยัง
ต๎องสังเกตปฏิบัติตามนโยบายทางศาสนา ของรัฐอยํางทั่วด๎านและถูกต๎องนอกจากนี้ ในขณะเดียวกันกับ
ที่พยายามสํงเสริมความก๎าวหน๎าทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษาตลอดจนภารกิจอื่นๆ ของเขตชน
ชาติสํวนน๎อย ยกระดับชีวิตทาง วัตถุและวัฒนธรรมของประชาชนชนชาติสํวนน๎อยอันไพศาลซึ่งรวมท้ัง
ชาวศาสนาด๎วยให๎สูงขึ้น รัฐบาลจีนยังสนใจเคารพความเชื่อถือทางศาสนาของชนชาติสํวนน๎อยและรักษา 
มรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติสํวนน๎อยเป็นพิเศษ สํารวจ เก็บสะสม ศึกษา จัดให๎เป็น ระเบียบและ
จัดพิมพ๑จําหนํายมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะพื้นเมืองของชนชาติตําง ๆ ซึ่งรวมทั้งวัฒนธรรมทาง
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ศาสนาด๎วย รัฐบาลยังได๎ลงทุนเป็นจํานวนมากเพื่อซํอมแซม วัดวาอารามและสิ่งปลูกสร๎างทางศาสนาอัน
สําคัญที่มีคุณคําทางประวัติศาสตร๑และวัฒนธรรมในเขตชนชาติสํวนน๎อย 

ประเทศรัสเซีย  
  รัสเซีย (Russia) เป็นประเทศที่มีอาณาบริเวณตั้งแตํทางตะวันออกของทวีปยุโรป  และทางเหนือ
ของทวีปเอเชีย เป็นประเทศที่ใหญํที่สุดในโลก (เป็นสองเทําของอันดับสอง คือ ประเทศแคนาดา) เดิม
เป็นสมาชิกของสหภาพโซเวียต และเป็นรัฐที่ใหญํที่สุด มีอิทธิพลที่สุดของโซเวียต  

 
ประวัติศาตร์  

  ยุคแหํงการตั้งอาณาจักร   : ชาวสลาฟตะวันออกเป็นชนชาติแรกที่เข๎ามาตั้งถื่นฐานในรัสเซีย  
บริเวณแมํนํ้านีเปอร๑และแมํนํ้าวอลกาทางตอนใต๎ของประเทศ  สํวนทางตอนเหนือชนชาติสแกนดิเนเวีย
และไวกิ้งที่รู๎จักในนามวาแรนเจียน  ได๎ตั้งถิ่นฐานบริเวณแมํนํ้าเนวา และทะเลสาบลาโดกา ทําการติดตํอ
ค๎าขายกับชาวสลาฟ แตํแล๎วในปี ค.ศ.880 กษัตริย๑แหํงวาแรนเจียนก็เข๎ามายึดเมืองเคียฟของชาวสลาฟ  
และได๎ตั้งเคียฟเป็นเมืองหลวง โดยผนวกดินแดนเหนือและใต๎เข๎าด๎วยกันแล๎วขนานนามวํา  เคียฟรุส 
(Kievan Rus')  

ในปี ค.ศ. 978 เจ๎าชายวลาดีมีร๑ โมโนมัค  ขึ้นครองราชย๑และทรงนําศาสนาคริสต๑นิกายออร๑ทอ
ดอกซ๑แหํงจักรวรรดิไบแซนไทน๑เข๎าสูํรัสเซีย  ซึ่งตํอมามีบทบาทและอิทธิพลอยํางสูงตํอศิลปะ
สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของประเทศ  ในชํวงศตวรรษที่ 11 เคียฟเป็นนครหลวง  ศูนย๑รวมของ
อํานาจกษัตริย๑และเป็นศูนย๑กลางของคริสต๑จักรออร๑ทอดอกซ๑  ในขณะท่ีเมืองอื่น ๆ ก็มีประชากรกํอตั้ง
ขึ้นมา จากหลักฐานทางประวัติศาสตร๑ได๎กลําวอ๎างถึงมอสโกครั้งแรกในปี ค.ศ. 1147 วําเจ๎าชายยูริ   
ดอลโกรูกี มกุฎราชกุมารแหํงนครเคียฟ มีรับสั่งให๎สร๎างป้อมปราการไม๎หรือเครมลินขึ้นท่ีเนินเขาโบโรวิต
สกายา ริมแมํนํ้ามอสควา และตั้งชื่อเมืองวํา มอสโก  

มัสโควี  : ตํอมาในต๎นคริสต๑ศตวรรษที่ 13 กองทัพมองโกล นําโดยบาตูขําน เข๎ารุกรานรัสเซีย  
และยึดเมืองเคียฟได๎สําเร็จ หลังจากนั้นรัสเซียก็ถูกตัดจากโลกภายนอก  ถูกควบคุมทางการเมือง การ
ปกครอง และต๎องจํายภาษีให๎กับมองโกล กษัตริย๑และพระราชาคณะจึงย๎ายศูนย๑กลางอํานาจมาทางตอน
เหนือ  

ในปี 1328 พระเจ๎าอีวานท่ี 1 ได๎รับการสถาปนาเป็นกษัตริย๑ พระองค๑ทรงมีฉายาวํา  lvan kalita 
หรืออีวานถุงเงิน เนื่องจากทรงเก็บสํวยและเครื่องบรรณาการให๎มองโกล และในยุคนี้เองที่กษัตริย๑ได๎ย๎าย
ที่ประทับมาที่มอสโก ตํอมาในยุคของพระเจ๎าอีวานท่ี  2 (ค.ศ. 1353-1359) มองโกลเริ่มเสื่อมอํานาจ 
เจ๎าชายดมีตรี โอรสแหํงพระเจ๎าอีวานท่ี  2 ทรงขับไลํมองโกลได๎สําเร็จในการรบที่คูลีโคโว บนฝั่งแมํน๎า
ดอน ในปี 1380 พระองค๑ทรงได๎รับการสถาปนาเป็น ดมีตรี ดอนสกอย (ดมีตรีแหํงแมํน้ําดอน)  ได๎รวม

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit
http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B5&action=edit
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เมืองวลาดีมีร๑และซุลดัล อันเป็นเมืองสําคัญของอาณาจักรมัสโควี และยังได๎บูรณะเครมลินเป็นกําแพงหิน
ขาวแทนไม๎โอ๏ก มอสโกจึงมีอีกชื่อเรียกวํา  เมืองกําแพงหินขาวในยุคนั้น แตํเพียงไมํนานพวกตาตาร๑ก็
กลับมาทําลายเครมลินจนพินาศ รัสเซียต๎องเป็นเมืองขึ้นของตาตาร๑อีกครั้งหน่ึงในปี 1382  

จนเข๎าสูํสมัยของพระเจ๎าอีวานท่ี 3 หรืออีวานมหาราช(ค.ศ. 1462-1505) พระองค๑ทรงอภิเษกกับ
หลานสาวของจักรพรรดิองค๑กํอนแหํงไบแซนไทน๑ในปี 1472 และรับอินทรีสองเศียรเป็นสัญลักษณ๑ของ
รัสเซีย ในยุคของพระองค๑ได๎รวบรวมดินแดนให๎กลับเป็นปึกแผํนอีกครั้ง ในปีค.ศ. 1480 ทรงขับไลํกอง
กําลังตาตาร๑ออกจากรัสเซียจนหมดสิ้น  ปิดฉากสองศตวรรษภายใต๎การปกครองของมองโกล  ทรงบูรณะ
เคนมลินให๎เป็นหอคอยสูงและโบสถ๑งดงามไว๎ภายในเครมลิน นับเป็นยุคแหํงความรุํงเรืองของรัสเซีย  

ปี 1574 พระเจ๎าอีวานท่ี 4 (1533-1584) หลานของพระเจ๎าอีวานมหาราช  ได๎รับสถาปนาเป็น
ซาร๑พระองค๑แรก (ซาร๑มาจากคําวํา ซีซาร๑  ผู๎ครองอํานาจแหํงจักรวรรดิโรมันและไบแซนไทน๑)  พระองค๑
ทรงปกครองอาณาจักรด๎วยความเหี้ยมโหด ปราศจากความเมตตา  วํากันวําทรงรับสั่งให๎ควักลูกตา
สถาปนิกผู๎ออกแบบสร๎างมหาวิหารเซนต๑บาซิล  เพื่อมิให๎สร๎างสิ่งกํอสร๎างที่งดงามเชํนน้ีได๎ที่ใดอีก  เมื่อ
หมดยุคของพระเจ๎าอีวานท่ี 4 ในปี ค.ศ. 1584 มอสโกก็ประสบปัญหาทางการเมือง  เศรษฐกิจอยําง
รุนแรง มีการแยํงชิงราชบัลลังก๑ระหวํางราชวงศ๑รูริก และโรมานอฟ ในที่สุดสมัชชาแหํงชาติและพระราชา
คณะแหํงคริสตจักรออร๑ทอดอกซ๑ ก็มีมติเลือกมีคาอิล  โรมานอฟ ขึ้นเป็นซาร๑พระองค๑แรกแหํงราชวงศ๑   
โรมานอฟ  

จักรวรรดิรัสเซีย   : ค.ศ. 1613-1917 พระเจ๎าปีเตอร๑ท่ี 1 มหาราช (ค.ศ. 1682-1725) ทรงเป็น
กษัตริย๑ที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในหน๎าประวัติศาสตร๑รัสเซีย พระองค๑ขึ้นครองราชย๑แตํงแตํพระชนมายุ 10 
ชันษาพร๎อมกับพระเจ๎าอีวานท่ี 5 (เป็นกษัตริย๑บัลลังก๑คูํ) จนในปี 1696 เมื่อพระเจ๎าอีวานท่ี 5 
สิ้นพระชนม๑ พระเจ๎าปีเตอร๑ท่ี 1 มหาราช จึงมีพระราชอํานาจโดยแท๎จริง  ในยุคของพระองค๑ทรงขยาย
อาณาเขตรัสเซียออกไปทางตะวันออกถึงวลาดีวอสตอค และทรงใช๎นโยบายสู๎ตะวันตก ทรงนํารัสเซียเข๎า
สูํยุคใหมํ โดยในปีค.ศ. 1712 ทรงย๎ายเมืองหลวงจากมอสโกมาที่เซนต๑ปีเตอร๑สเบิร๑ก และเป็นครั้งแรกที่มี
การจัดตั้งกองทหารราชนาวีขึ้นในรัสเซีย  ทั้งยังทรงนําชํางฝีมือจากฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และ
สวิตเซอร๑แลนด๑ มาสร๎างวิหารและพระราชวังที่งดงามอีกมากมาย  และทรงนําพาจักรวรรดิรัสเซียให๎เป็น
ที่ร๎ูจักเกรียงไกรในสังคมโลก  ถัดจากพระเจ๎าปีเตอร๑มหาราชยังมีซาร๑และซารีนาอีกหลายพระองค๑ที่สืบ
ราชบัลลังก๑ ทวําผู๎ที่สร๎างความเจริญเฟื่องฟูให๎กับรัสเซียสูงสุด ได๎แกํ  พระนางเจ๎าแคทเทอรีนท่ี 2 (ค.ศ. 
1762-1796) พระนางได๎รับการยกยํองให๎เป็นราชินี  ด๎วยทรงเชี่ยวชาญด๎านการปกครองอยํางมาก  
กระนั้นพระนางก็มีช่ือเสียงด๎านลบด๎วยพระนางมีคูํเสนํหามากมาย  

ผู๎สืบราชวงศ๑องค๑ตํอมาคือพระเจ๎าปอลที่ 1 (ค.ศ. 1796-1801) พระราชโอรสของพระนางเจ๎า
แคทเทอรีน ทรงครองราชย๑อยูํเพียงระยะสั้น  จากนั้นพระเจ๎าอเล็กซานเดอร๑ที่ 1 (1801- 1825) พระราช
โอรสสืบพระราชบัลลังก๑ตํอ  ในปี 1812 ทรงทําศึกชนะจักรพรรดินโปเลียนแหํงฝรั่งเศส แตํแล๎วในชํวง
ปลายรัชกาล  เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงการปกครองสูํระบบรัฐสภา ปี 1825 เกิดกบฏตํอต๎านราชวงศ๑
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๒๘ 

 

ขึ้น ในเดือนธันวาคม เรียกกบฏธันวาคม ( Decembrist Movement) แตํพระเจ๎าซาร๑นิโคลัสที่ 1 (ค.ศ. 
1825-1855) ก็ทรงปราบกลุํมผู๎ตํอต๎านไว๎ได๎  พอมาในสมัยพระเจ๎าอเล็กซานเดอร๑ที่ 2 (ค.ศ. 1855-1881) 
พระองค๑ถูกลอบปลงพระชนม๑ที่นครเซนปีเตอร๑สเบิร๑กในปี 1881 ทิ้งไว๎เพียงอนุสรณ๑สถานท่ีสร๎างอุทิศแดํ
พระองค๑ ณ จุดที่ถูกลอบปลงพระชนม๑  ซาร๑องค๑ตํอมาคือ อเล็กซานเดอร๑ที่ 3 (ค.ศ. 1881-1894) จนถึง
ซาร๑องค๑สุดท๎ายแหํงราชวงศ๑โรมานอฟ ซาร๑นิโคลัสที่ 2 (1894-1917) ความเหลื่อมล้ํากันทางชนชั้น และ
ความยากจน กํอให๎เกิดการปฏิวัติเป็นคร้ังแรกโดนกรรมการชาวนาในปี 1905 ซึ่งมีผู๎ถูกยิงเสียชีวิตเป็น
จํานวนมาก เรียกเหตุการณ๑ครั้งน้ันวํา วันอาทิตย๑เลือด  Bloody Sunday กระนั้นชนวนท่ีทําให๎ราชวงศ๑โร
มานอฟและระบอบซาร๑ถึงกาลอวสานก็มีปัจจัยอื่นเชํนกัน  

สมัยสหภาพโซเวียต   : การตัดสินใจเขารํวมสงครามโลกครั้งท่ี 1 ของซาร๑นิโคลัสที่ 2 นั้นนํามาซึ่งความ
สูญเสียอยํางใหญํหลวง  ทั้งชีวิตของทหารและชาวรัสเซียนับล๎านท่ีเมื่อรัสเซียเป็นฝ่ายพํายแพ๎  การจลา
จนเกิดขึ้นทั่วเมืองในที่สุดปี 1917 จึงเกิดการปฏิวัติล๎มล๎างระบบซาร๑  พระเจ๎านิโคลัสที่ 2 สละราชสมบัติ  
มีการจัดตั้งคณะรัฐบาลเฉพาะกิจเคอเรนสกีขึ้นบริหารประเทศ แตํพรรคบอลเชวิค  (Bolshevik) นําโดยว
ลาดีมีร๑ เลนินก็ทําการปฏิวัติยึดอํานาจการบริหารประเทศไว๎ได๎  โดยการเปลี่ยนแปลงการปกครองสูํ
ระบอบคอมมิวนิสต๑ พร๎อมทั้งประกาศให๎ประเทศเป็น  สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต ( Union of 
Soviet Socialist Repubilcs หรือ USSR)  

ปี ค.ศ. 1918 ย๎ายเมืองหลวงและฐานอํานาจกลับสูํมอสโก  กระนั้นก็ยังมีผู๎ไมํพอใจกับสภาพ
แร๎นแค๎น การขาดสิทธิเสรีภาพ  จึงทําให๎เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหลายตํอหลายครั้ง เลนินถึงแกํ
อสัญกรรมในปี 1924 โจเซฟ สตาลิน ( 1924-1953) ขึ้นบริหารประเทศแทนด๎วยความเผด็จการ  และ
กวาดล๎างทุกคนผู๎ที่มีความคิดตํอต๎าน  เขาเปิดการพัฒนาประเทศสูํอุตสาหกรรมสมัยใหมํ จนเทียบเคียง
สหรัฐอเมริกา  แตํปัญหาความอดอยาก ที่เรื้อรังมานานก็ยากเกินเยียวยา  และย่ิงเลวร๎ายเม่ือฮิตเลอร๑สั่ง
ล๎อมมอสโกไว๎ โดยเฉพาะท่ีเซนต๑ปีเตอร๑สเบิร๑กถูกปิดล๎อมไว๎นานถึง 900 วันในชํวงสงครามโลกครั้งท่ี  2 
ที่ชาวรัสเซียเรียกสงครามครั้งนั้นวํา The Great Patriotic War กระนั้นสตาลินก็มีบทบาทในการพิชิตนา
ซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งท่ี 2 (ค.ศ. 1941-1945) นี้ไว๎ได๎  

ปี ค.ศ. 1955 นีกีตา ครุชชอฟ  ขึ้นดํารงตําแหนํงผู๎นําโดยมีแนวคิดในการบริหารประเทศที่เน๎น
การอยูํรํวมกัน  มีการกํอสร๎างสิ่งปลูกสร๎างขนาดใหญํให๎เป็นที่อยูํอาศัยของประชาชนผํอนคลายความ
เข๎มงวดให๎น๎อยกวําสมัยสตาลิน  รวมถึงเปิดเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ๑ให๎ประชาชนได๎เข๎าชมอีกด๎วย ปี 
1964 ครุชชอฟลาออกจากตําแหนํงเลขาธิการพรรคแทน เบรจเนฟแผํอิทธิพลไปถึงจีน คิวบา  และ
อัฟกานิสถาน เพิ่มความเครียดไปทั่วโลก  เขาจึงนํานโยบายตํางประเทศที่ร๎ูจักกันอยํางกว๎างขวางในชื่อ  
การผํอนคลายความตึงเครียด มาใช๎โดยปี1980 มอสโกได๎เป็นเจ๎าภาพในการจัดการแขํงขันกีฬาโอลิมปิก 
ครั้งที่ 22  

ปี 1985 มีฮาอิล กอร๑บาชอฟขึ้นดํารงตําแหนํงเลขาธิการพรรคคอมิวนิสต๑  และขึ้นเป็น
ประธานาธิบดีแทนนายอังเดร โกรมิโกรที่ลาออกในปี 1988 เขาเป็นผู๎นําการปฏิรูปโครงสร๎างการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมที่เรียกวํา เปเรสตรอยกา  (Perestroyka) โดยนําพาประเทศเข๎าสูํระบบทุนนิยม มี
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๒๙ 

 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  และพัฒนาฝีมือแรงงานรวมถึงเสนอนโยบายเปิดกว๎างกลาสนอสต๑ 
(Glasnost) คือให๎เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเปิดเผยข๎อมูลขําวสารตํอสาธารณชน              
มีการติดตํอด๎านการค๎ากับตะวันตก  รวมถึงถอนกําลังออกจากยุโรปตะวันออกและอัฟกานิสถานและยัง
ได๎เข๎ารํวมกับองค๑การนาโต  หรือองค๑การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ ในปี ค.ศ. 1990 กอร๑บาชอฟ
ได๎รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ  รวมถึงได๎รับยกยํองจากนิตยสารไทม๑เป็นบุรุษแหํงศตวรรษ ( Man of 
the Decade) กระนั้นปัญหาขาดแคลนสินค๎าอุปโภคบริโภค และความล๎าหลังทางการผลิตที่สั่งสมมานาน
ก็ทําให๎นโยบายเปเรสตรอยกาล๎มเหลว  ความนิยมในกอร๑บาชอฟเริ่มตกลง ตํอมาเกิดรัฐประหารข้ึนใน
เดือนสิงหาคม 1991 โดยกลุํมคอมมิวนิสต๑หัวเกําที่ไมํต๎องการการเปลี่ยนแปลงสูํตลาดเสรี แตํบอริส  
เยลต๑ซิน ก็สามารถกู๎สถานการณ๑เอาไว๎ได๎ กอร๑บาชอฟจึงสิ้นคะแนนนิยมอยํางแท๎จริง  เขาประกาศ
ลาออกจากตําแหนํง รวมถึงประกาศยกเลิกพรรคคอมมิวนิสต๑ตํอหน๎ามหาชน  พร๎อมด๎วยการก๎าวขึ้นเป็น
ผู๎นําของเยลต๑ชิน สหภาพโซเวียตจึงลํมสลาย สาธารณรัฐตําง ๆ  ทั้ง 15 สาธารณรัฐแยกตัวเป็นอิสระ 
รวมท้ังสาธารณรัฐรัสเซีย (Russian SFSR) ภายใต๎ชื่อใหมํวํา สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)  
หลังการลํมสลายของสหภาพโซเวียต การเมืองในรัสเซียขาดเอกภาพ  เนื่องจากเกิดการแกํงแยํงอํานาจ
ระหวํางกลุํมตํางๆทําให๎ความปั่นป่วนทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้น จนถึงขั้นการกํอรัฐประหารในปี  
 พ.ศ.๒๕๓๖ แตํนายบอริส เยลต๑ซิน ประธานาธิบดีในขณะน้ัน  สามารถปราบปรามการกํอ 
รัฐประหารได๎สําเร็จและนําไปสูํการแก๎ไขรัฐธรรมนูญที่ให๎อํานาจสูงสุดแกํประธานาธิบดี   

ประเทศญี่ปุ่น 

เป็นประเทศหมูํเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยูํในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดกับ
คาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น สํวนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศ
รัสเซีย มีทะเลโอคอตสค๑ เป็นเส๎นแบํงแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญี่ปุ่นแปลวํา ถิ่นก าเนิดของดวงอาทิตย์  
จึงทําให๎บางครั้งถูกเรียกวําดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย 

ญี่ปุ่นมีเนื้อที่กวํา 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเป็นอันดับที่ 61 ของโลก หมูํเกาะญี่ปุ่นประกอบ
ไปด๎วยเกาะน๎อยใหญํกวํา 3 ,000 เกาะ เกาะท่ีใหญํที่สุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ 
ตามลําดับ เกาะของญี่ปุ่นสํวนมากจะเป็นหมํูเกาะภูเขา ซึ่งในน้ันมีจํานวนหน่ึงเป็นภูเขาไฟ เชํนภูเขาไฟ
ฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เป็นต๎น ประชากรของญี่ปุ่นนั้นมีมากเป็นอันดับที่ 10 ของโลก คือ
ประมาณ 128 ล๎านคนเมืองหลวงของญี่ปุ่นคือกรุงโตเกียว ซึ่งถ๎ารวมบริเวณปริมณฑลเข๎าไปด๎วยแล๎วจะ
กลายเป็นเขตเมืองที่ใหญํที่สุดในโลกที่มีประชากรอยูํอาศัยมากกวํา 30 ล๎านคน 

สันนิษฐานวํามนุษย๑มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแตํยุคหินเกํา การกลําวถึงญี่ปุ่นครั้งแรกปรากฏ
ขึ้นในบันทึกของราชสํานักจีนตั้งแตํคริสต๑ศตวรรษที่ 1 ญี่ปุ่นได๎รับอิทธิพลจากจีนในหลายด๎าน เชํนภาษา 
การปกครองและวัฒนธรรม แตํในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนให๎เป็นเอกลักษณ๑ของตนเอง จึงทําให๎
ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่โดดเดํนมาจนปัจจุบัน อีกหลายศตวรรษตํอมา ญี่ปุ่นก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและ
นํามาพัฒนาประเทศจนกลายเป็นประเทศที่ก๎าวหน๎าและมีอิทธิพลมากที่สุดในเอเชียตะวันออก หลังจาก



๓๐ 

 

เคร่ืองปั้นดินเผายุคโจมง 
 

แพ๎สงครามโลกครั้งท่ีสอง ญี่ปุ่นก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการปกครองโดยการใช๎รัฐธรรมนูญใหมํใน พ.ศ. 
2490 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศผู๎นําทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเป็นอันดับสามของโลกในปี พ.ศ.2553ญี่ปุ่น
เป็นสมาชิกของสหประชาชาติ จี 8 โออีซีดี และเอเปค และมีความตื่นตัวที่จะมีสํวนรํวมในการแก๎ไข
ปัญหาของตํางประเทศ ญี่ปุ่นมีมาตรฐานความเป็นอยูํที่ดี และยังเป็นผู๎นําทางเทคโนโลยี เครื่องจักร และ
หุํนยนต๑ 

ประวัติศาสตร ์

ยุคโบราณ 

สันนิษฐานวํามนุษย๑มาอาศัยในญี่ปุ่นครั้งแรกตั้งแตํยุคหินเกํา เมื่อ                    
ประมาณ 35,000 ปีกํอนพุทธศักราช หลังจากนั้นยุคโจมงก็เริ่มต๎น    
ขึ้นเมื่อประมาณ 10,000 ปีกํอน  พุทธศักราช ผู๎คนดํารงชีวิตอยูํด๎วย  
การลําสัตว๑ มีการพัฒนาวิธีการลําสัตว๑โดยใช๎คันธนูและลูกธนู  
ตลอดจนมีการผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผาใสํอาหารและเก็บรักษา 

                                        อาหาร คําวําโจมงในภาษาญี่ปุ่นแปลวําลายเชือกซึ่งมาจากลวดลาย  
                                       เชือกบนภาชนะในยุคนั้นท่ีค๎นพบในชํวงแรก 
ยุคยะโยอิ เริ่มเมื่อประมาณ 300 ปีกํอนคริสต๑ศักราช เป็นยุคที่ผู๎คนเริ่มเรียนร๎ูวิธีการปลูกข๎าว การตีโลหะ 
ซึ่งได๎รับความรู๎มาจากผู๎อพยพชาวจีนแผํนดินใหญํ การกลําวถึงญี่ปุ่นครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึกของ
ราชสํานักจีนสมัยราชวงศ๑ฮั่น ในปี 57 กํอนคริสตกาล ซึ่งเรียกชาวญี่ปุ่นวํา วะ ในชํวงพุทธศตวรรษที่ 8 
อาณาจักรที่ทรงอํานาจมากที่สุดในญี่ปุ่นคือ ยะมะไทโคะกุ    ปกครองโดยราชินี ฮิมิโกะ ซึ่งเคยสํงคณะทูต
ไปยังประเทศจีนผํานทางเกาหลีด๎วย 

ยุคเร่ิมอารยธรรมญี่ปุ่น 

ยุคโคะฮุง ซึ่งตั้งชื่อตามสุสานท่ีนิยมสร๎างขึ้นกันในยุค
ดังกลําวเริ่มต๎นตั้งแตํประมาณพุทธศตวรรษที่ 9 จนถึง 12 เป็น
ยุคที่ญี่ปุ่นเริ่มมีการปกครองแบบราชวงศ๑ ซึ่งศูนย๑กลางการ
ปกครองนั้นอยูํบริเวณเขตคันไซ ในยุคนี้พระพุทธศาสนาได๎
เข๎ามาจากคาบสมุทรเกาหลีสูํหมูํเกาะญี่ปุ่น แตํพระพุทธรูปและ
พุทธศาสนาในประเทศญี่ปุ่นหลังจากนั้นได๎รับอิทธิพลจากจีน
เป็นหลัก เจ๎าชายโชโตะกุทรงสํงคณะราชทูตไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกับจีน ญี่ปุ่นจึงได๎รับนวัตกรรมใหมํ ๆ จาก
แผํนดินใหญํมาเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังทรงตรา
รัฐธรรมนูญสิบเจ็ดมาตรา  ซึ่งเป็นกฎหมายญี่ปุ่นฉบับแรกอีกสุสานจักรพรรดิในสมัยยุคโคะฮุง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B8&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1


๓๑ 

 

วัดคิงกะกุ ในเมืองเกียวโต สร้างขึ้นเพ่ือ
เป็นที่พ านักของโชกุนอะชิกะงะ โยชิมิสึใน

ยุคมุโรมะจิ 

ด๎วย และในท่ีสุดพระพุทธศาสนาก็ได๎รับการยอมรับมากขึ้น
ตั้งแตํสมัยอะซึกะ 

ยุคนะระ (พ.ศ. 1253-1337) เป็นยุคแรกที่มีการกํอตัวเป็นอาณาจักรที่เข๎มแข็ง มีการปกครอง
อยํางมีระบบให๎เห็นได๎อยํางชัดเจน โดยการนําระบอบการปกครองมาจากจีนแผํนดินใหญํ ศูนย๑กลางการ
ปกครองในขณะน้ันก็คือเฮโจเกียวหรือจังหวัดนะระในปัจจุบัน ในยุคนะระเริ่มพบการเขียนวรรณกรรม
เชํนโคจิกิ (พ.ศ. 1255) และนิฮงโชะกิ (พ.ศ. 1263) เมืองหลวงถูกย๎ายไปท่ีนะงะโอกะเกียวเป็นชํวงเวลา
สั้น ๆ และถูกย๎ายอีกครั้งไปยังเฮอังเกียว ซึ่งเป็นจุดเริ่มต๎นของยุคเฮอัง 
ระหวําง พ.ศ. 1337 จนถึง พ.ศ. 1728 ซึ่งเป็นยุคเฮอังนั้น ถือได๎วําเป็นยุคทองของญี่ปุ่น เนื่องจากเป็น
ยุคสมัยที่วัฒนธรรมของญี่ปุ่นเองเริ่มพัฒนาขึ้น สิ่งที่เห็นได๎อยํางชัดมากที่สุดคือ การประดิษฐ๑ตัวอักษร   
ฮิรางานะ ซึ่งทําให๎เกิดวรรณกรรมที่แตํงโดยตัวอักษรน้ีเป็นจํานวนมาก เชํนในชํวงกลางพุทธศตวรรษที่ 
16 ได๎มีการแตํงนวนิยายเร่ืองนิทานเกนจิ ขึ้น ซึ่งเป็นนิยายท่ีบรรยายเกี่ยวกับการใช๎ชีวิต การปกครอง
ของตระกูลฟุจิวาระ และบทกลอนท่ีถูกใช๎เป็นเนื้อเพลงของเพลงชาติญี่ปุ่น คิมิงะโยะ ก็ถูกแตํงขึ้นในชํวง
นี้เชํนเดียวกัน 
 

ยุคศักดินา 

                                               ยุคศักดินาญี่ปุ่นเร่ิมต๎นจากการที่ผู๎ปกครองทางการทหารเริ่มมี  
                                              อํานาจขึ้น พ.ศ. 1728 หลังจากการพํายแพ๎ของตระกูลไทระ มิ  
                                              นะโมะโตะ โน โยริโตโมะ ได๎แตํงตั้ง ตนเองเป็นโชกุน และสร๎าง  
                                              รัฐบาลทหารในเมืองคะมะกุระ ซึ่งเป็น จุดเริ่มต๎นของยุคคะมะกุระ  
                                              ซึ่งมีการปกครองแบบศักดินา                                                            
                                                                                   
                                                   แตํรัฐบาลคามากุระก็ไมํสามารถปกครองทั้งประเทศได๎ เพราะ                           
                                                   พวกราชวงศ๑ยังคงมีอํานาจอยูํในเขตตะวันตก หลังจากการ  
                                                   เสียชีวิตของโชกุนโยริโตโมะ ตระกูลโฮโจได๎ก๎าวขึ้นมาเป็น
ผู๎สําเร็จราชการให๎โชกุน รัฐบาลคะมะกุระสามารถตํอต๎านการรุกรานของจักรวรรดิมองโกลใน พ.ศ. 1817 
และ พ.ศ. 1824 โดยได๎รับความชํวยเหลือจากพายุกามิกาเซํซ่ึงทําให๎กองทัพมองโกลประสบความ
เสียหายอยํางมากอยํางไรก็ตาม รัฐบาลคะมะกุระก็อํอนแอลงจากสงครามครั้งนี้ จนในที่สุดต๎องสูญเสีย
อํานาจให๎แกํจักรพรรดิโกไดโกะ ผู๎ซึ่งพํายแพ๎ตํออาชิกางะ ทากาอุจิในเวลาตํอมาไมํนาน อาชิกางะ ทากา
อุจิย๎ายรัฐบาลไปตั้งไว๎ที่มุโรมะจิ จังหวัดเกียวโต จึงได๎ชื่อวํายุคมุโรมะจิ ในชํวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 
อํานาจของโชกุนเร่ิมเสื่อมลงและเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น เพราะบรรดาเจ๎าครองแคว๎นตํางทําสู๎รบเพื่อ
แยํงชิงความเป็นใหญํ ซึ่งทําให๎ญี่ปุ่นเข๎าสูํยุคสงครามที่เรียกวํายุคเซงโงกุในระหวํางพุทธศตวรรษที่ 21 มี
พํอค๎าและมิชชันนารีจากโปรตุเกสเดินทางมาถึงญี่ปุ่นเป็นคร้ังแรก และเริ่มการค๎าขายและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหวํางญี่ปุ่นกับโลกตะวันตก (การค๎านัมบัน)สงครามดํารงอยูํหลายสิบปี จนโอดะ โนบุนากะ

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0_%E0%B9%82%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0_%E0%B9%82%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1


๓๒ 

 

แผนที่จักรวรรดิญี่ปุ่น พ.ศ. 2485       
 

เอาชนะเจ๎าครองแคว๎นอื่นหลายคนโดยใช๎เทคโนโลยีและอาวุธของยุโรปและเกือบจะรวมประเทศญี่ปุ่นให๎
เป็นปึกแผํนได๎แล๎วเมื่อเขาถูกลอบสังหารใน พ.ศ. 2125 โทโยโทมิ ฮิเดโยชิผู๎สืบทอดเจตนารมณ๑ตํอมา
สามารถปราบปรามบ๎านเมืองให๎สงบลงได๎ในพ.ศ. 2133 ฮิเดโยชิรุกรานคาบสมุทรเกาหลีถึง 2 ครั้ง แตํก็
ไมํประสบความสําเร็จ จนเม่ือเขาเสียชีวิตลงใน พ.ศ. 2141 ญี่ปุ่นก็ถอนทัพหลังจากฮิเดโยชิเสียชีวิต โทกุ
งะวะ อิเอะยะสึแตํงตั้งตนเองขึ้นเป็นผู๎สําเร็จราชการให๎แกํลูกชายของฮิเดโยชิ โทโยโทมิ ฮิเดโยริ 
เพื่อที่จะได๎อํานาจทางการเมืองและการทหาร อิเอะยะสึเอาชนะไดเมียวตําง ๆ ได๎ในสงครามเซะกิงะฮะ
ระใน พ.ศ. 2143 จึงขึ้นเป็นโชกุนใน พ.ศ. 2146 และกํอตั้งรัฐบาลใหมํท่ีเมืองเอะโดะ ยุคเอะโดะจึงเริ่มต๎น
ขึ้น รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะได๎ใช๎วิธีหลายอยําง เชํน บุเกโชฮัตโต เพื่อควบคุมไดเมียวทั้งหลาย ใน พ.ศ. 
2182 รัฐบาลเริ่มนโยบายปิดประเทศและใช๎นโยบายน้ีอยํางไมํเข๎มงวดนักตํอเนื่องถึงประมาณสองร๎อยห๎า
สิบปี ในระหวํางนี้ ญี่ปุ่นศึกษาเทคโนโลยีตะวันตกผํานการติดตํอกับชาวดัตช๑ที่สามารถเข๎ามาที่เกาะเดจิ
มะ (ในจังหวัดนะงะซะกิ) เทําน้ัน  ความสงบสุขจากการปิดประเทศเป็นเวลานานทําให๎ชนที่อยูํใต๎อํานาจ
ปกครองอยํางเชํนชาวเมืองได๎มีโอกาสที่จะประดิษฐ๑สิ่งใหมํ ๆ ขึ้นมาในทางของตนเอง ในยุคเอะโดะนี้ยัง
มีการเริ่มต๎นการให๎ศึกษาประชาชนเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นอีกด๎วยแตํญี่ปุ่นก็ถูกกดดันจากประเทศ
ตะวันตกให๎เปิดประเทศอีกครั้ง ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2394 นาวาเอก (พิเศษ) แมทธิว เพอร๑ร่ี และ
เรือดําของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาบุกมาถึงญี่ปุ่นเพื่อบังคับให๎เปิดประเทศด๎วยสนธิสัญญาสัมพันธไมตรี
กับประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ต๎องทําสนธิสัญญาแบบเดียวกันกับประเทศตะวันตกอื่น ๆ 
ซึ่งสนธิสัญญาเหลํานี้ทําให๎ญี่ปุ่นประสบปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เพราะการเปิดประเทศและ
ให๎สิทธิพิเศษกับชาวตํางชาติทําให๎ชาวญี่ปุ่นจํานวนมากไมํพอใจตํอรัฐบาลเอะโดะ และเกิดกระแส
เรียกร๎องให๎คืนอํานาจอธิปไตยแกํองค๑จักรพรรดิ (ซึ่งมักเรียกวําการปฏิรูปเมจิ) จนในท่ีสุดรัฐบาลเอะโดะ
ก็หมดอํานาจลง 
 
ยุคใหม ่
                                             ในยุคเมจิ รัฐบาลใหมํภายใต๎การปกครองของสมเด็จพระ  
                                                   จักรพรรดิเมจิได๎ย๎ายฐานอํานาจขององค๑จักรพรรดิมายัง  
                                                   เอโดะ และเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจากเอโดะเป็นโตเกียว มี  
                                                   การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองตามแบบตะวันตก   
                                                   เชํนบังคับใช๎รัฐธรรมนูญใน พ.ศ. 2443 และกํอตั้งสภานิติ 
                                                   บัญญัติแหํงชาติโดยใช๎ระบบสองสภา นอกจากนี้  
                                                   จักรวรรดิญี่ปุ่นยังสนับสนุนการรับเอาวิทยาการจาก  
                                                   ประเทศตะวันตกและทําให๎มีความก๎าวหน๎าทาง  
                                                   อุตสาหกรรมเป็นอยํางมาก จักรวรรดิญี่ปุ่นเร่ิมมีความ 
                                                   ขัดแย๎งทางทหารกับประเทศข๎างเคียงเม่ือพยายามขยาย  
                                                   อาณาเขต หลังจากที่ได๎ชัยชนะในสงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งท่ีหนึ่ง 
(พ.ศ. 2437-2438) และสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น (พ.ศ. 2447-2448) ญี่ปุ่นก็ได๎อํานาจปกครองไต๎หวัน 
เกาหลี และตอนใต๎ของเกาะซาคาลินสงครามโลกครั้งท่ีหนึ่งทําให๎ญี่ปุ่นซึ่งอยูํฝ่ายไตรภาคี ผู๎ชนะ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B4


๓๓ 

 

สามารถขยายอํานาจและอาณาเขตตํอไปอีก ญี่ปุ่นดําเนินนโยบายขยายดินแดนตํอไปโดยการ
ครอบครองแมนจูเรียใน พ.ศ. 2474 และเม่ือถูกนานาชาติประณามในการครอบครองดินแดนน้ี ญี่ปุ่นก็
ลาออกจากสันนิบาตชาติในสองปีตํอมา ในปี 1936 ญี่ปุ่นลงนามในสนธิสัญญาตํอต๎านองค๑การ
คอมมิวนิสต๑สากลกับนาซีเยอรมนี และเข๎ารํวมกับฝ่ายอักษะในปี 1941 
 

 
 

ในยุคสงครามโลกครั้งท่ีสอง ญี่ปุ่นได๎เสริมสร๎างอํานาจทางการทหารให๎เข๎มแข็งย่ิงขึ้น หลังจาก
ญี่ปุ่นถูกกีดกันทางการค๎าจากสหรัฐอเมริกา ตํอมาจึงได๎เปิดฉากสงครามในแถบเอเชียแปซิฟิก (ซึ่งร๎ูจัก
กันทั่วไปในชื่อ สงครามมหาเอเชียบูรพา) ในวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยการโจมตีฐานทัพเรือ
สหรัฐอเมริกาที่อําวเพิร๑ล และการยาตราทัพเข๎ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ ซึ่งสํวนใหญํเป็นดินแดน
อาณานิคมของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและเนเธอร๑แลนด๑ ตลอดสงครามครั้งนั้น ญี่ปุ่นสามารถ
ยึดครองประเทศตําง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ได๎ทั้งหมด แตํหลังจากที่ญี่ปุ่นพํายแพ๎ให๎แกํ
สหรัฐอเมริกาในการรบทางน้ําในมหาสมุทรแปซิฟิกหลังจากยุทธนาวีแหํงมิดเวย๑ (พ.ศ. 2485) ญี่ปุ่นก็ตก
เป็นฝ่ายเสียเปรียบมากขึ้นเร่ือย ๆ แตํก็ยังไมํยอมแพ๎แกํฝ่ายสัมพันธมิตรโดยงําย เม่ือต๎องเผชิญหน๎ากับ
ระเบิดปรมาณูของสหรัฐอเมริกา ซึ่งถูกทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ (ในวันท่ี 6 และ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2488 ตามลําดับ) และการรุกรานของสหภาพโซเวียต (วันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2488) ญี่ปุ่นจึงประกาศ
ยอมแพ๎อยํางไมํมีเงื่อนไขในวันที่ 15 สิงหาคม ปีเดียวกัน 

 สงครามทําให๎ญี่ปุ่นต๎องสูญเสียพลเมืองนับล๎านคนและทําให๎อุตสาหกรรมและโครงสร๎างพื้นฐาน
ของประเทศเสียหายอยํางหนัก ฝ่ายสัมพันธมิตรซ่ึงนําโดยสหรัฐอเมริกาได๎สํงพลเอกดักลาส แมกอาร๑
เธอร๑เข๎ามาควบคุมญี่ปุ่นตั้งแตํหลังสงครามจบใน พ.ศ. 2490 ญี่ปุ่นเร่ิมใช๎รัฐธรรมนูญฉบับใหมํซ่ึงเน๎น
เรื่องประชาธิปไตยอิสระ การควบคุมญี่ปุ่นของฝ่ายสัมพันธมิตรสิ้นสุดเมื่อมีการลงนามในสนธิสัญญา
ซานฟรานซิสโกใน พ.ศ. 2499และญี่ปุ่นได๎เป็นสมาชิกสหประชาชาติในปี 1956  หลังจากสงครามญี่ปุ่น
สามารถพัฒนาทางเศรษฐกิจด๎วยอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมากจนกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญํ
เป็นอันดับสองของโลก แตํการเติบโตก็หยุดในชํวงพุทธทศวรรษที่ 2530 เมื่อญี่ปุ่นเข๎าสูํภาวะเศรษฐกิจ

ระเบิดนิวเคลียร๑แฟทแมนที่ถูกทิ้งลงนะงะซะกิ 
ในวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%87%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B4


๓๔ 

 

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะและ 
สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ 

 

ถดถอยหลังฟองสบูํแตก เศรษฐกิจท่ีถดถอยตํอเนื่องยาวนานกวําสิบปีมีทีทําวําจะฟื้นตัวขึ้นในต๎นพุทธ
ศตวรรษที่ 26 แตํกลับประสบปัญหาอีกครั้งเม่ือเกิดวิกฤติทางการเงินใน พ.ศ. 2551 
การเมืองการปกครอง 
 

ประเทศญี่ปุ่นปกครองด๎วยระบอบประชาธิปไตยแบบเสรี              
ภายใต๎รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประมุข 
แตํพระจักรพรรดิไมํมีพระราชอํานาจในการบริหารประเทศ 
โดยมีบัญญัติไว๎ในรัฐธรรมนูญแหํงญี่ปุ่นวําเป็นสัญลักษณ๑แหํง
รัฐและความสามัคคีของชนในรัฐอํานาจการปกครองสํวนใหญํ
ตกอยูํกับนายกรัฐมนตรีและสมาชิกอื่น ๆ ในสภานิติบัญญัติ
แหํงชาติ สํวนอํานาจอธิปไตยน้ันเป็นของชาวญี่ปุ่นพระ
จักรพรรดิทรงทําหน๎าที่เป็นประมุขแหํงรัฐในพิธีการทางการทูต 
พระองค๑ปัจจุบันคือจักรพรรดิอะกิฮิโตะ สํวนรัชทายาทคือ
มกุฎราชกุมารนะรุฮิโตะ 

 
นโยบายต่างประเทศและการทหาร 
 

 
ยะซุโอะ ฟุกุดะ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและอดีต
ประธานาธิบดีจอร๑จ ดับเบิลยู. บุช 
ญี่ปุ่นรักษาความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจและทางทหาร   
กับสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรหลัก โดยมีความ  
รํวมมือทางความม่ันคงระหวํางสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น 
เป็นเสาหลักของนโยบายตํางประเทศ ญี่ปุ่นเป็น  
สมาชิกของสหประชาชาติตั้งแตํปี 1956 ได๎เป็น

สมาชิกไมํถาวรของคณะมนตรีความม่ันคงแหํงสหประชาชาติ รวม 9 ครั้ง (ลําสุดเมื่อปี 2005-2006) และ
ยังเป็นหนึ่งในกลุํม G4 ซึ่งมํุงหวังจะเข๎าเป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความม่ันคง ญี่ปุ่นซ่ึงเป็นสมาชิก
ของ จี 8  และเอเปค มีความตื่นตัวที่จะมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหาของตํางประเทศและกระชับ
ความสัมพันธ๑ทางการทูตกับประเทศคูํค๎าที่สําคัญทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเป็นผู๎ที่ให๎ความชํวยเหลือเพื่อ
การพัฒนาอยํางเป็นทางการ ( ODA) รายใหญํของโลก โดยบริจาค 7.69 พันล๎านดอลลาร๑สหรัฐในปี 
2007 [57]  จากการสํารวจของบีบีซีพบวํานอกจากประเทศจีนและเกาหลีใต๎แล๎ว ประเทศสํวนใหญํมอง
อิทธิพลของญี่ปุ่นที่มีตํอโลกในเชิงบวก 

ญี่ปุ่นมีปัญหาข๎อพิพาทเร่ืองสิทธิในดินแดนตําง ๆ กับประเทศเพื่อนบ๎าน เชํน กับรัสเซียเรื่อง
เกาะคูริล กับเกาหลีใต๎เรื่องหินลีอังคอร๑ท (หรือ ทะเกะชิมะ  ในภาษาญี่ปุ่น) กับจีนและไต๎หวันเร่ืองเกาะ
เซงกากุกับจีนเร่ืองเขตเศรษฐกิจจําเพาะรอบ ๆ โอะกิโนะโทะริชิมะ เป็นต๎น นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังคงมี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%B0_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=G4&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99#cite_note-56#cite_note-56


๓๕ 

 

ปัญหากับเกาหลีเหนือกรณีการลักพาตัวชาวญี่ปุ่นและเรื่องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร๑ และเนื่องจาก
ข๎อพิพาทเรื่องเกาะคูริล ในทางกฎหมายแล๎วญี่ปุ่นยังคงทําสงครามอยูํกับรัสเซีย เพราะไมํเคยมีการลง
นามในข๎อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับปัญหาน้ี 
 
มาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแหํงญี่ปุ่นฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2489) บัญญัติวํา 
 

1. โดยท่ีมีความมํุงประสงค๑อยํางแท๎จริงในสันติภาพระหวํางชาติโดยมีความยุติธรรมและความสงบ
เรียบร๎อยเป็นพื้นฐาน  ชนชาวญี่ปุ่นยอมสละจากสงครามไปตลอดกาลนานโดยให๎ถือเป็นสิทธิสูงสุด
แหํงชาติ  กับทั้งสละจากการคุกคามหรือการใช๎กําลังเพื่อแก๎ไขข๎อพิพาทระหวํางชาติ  
2. เพื่อบรรลุความมํุงประสงค๑ในวรรคกํอน จะไมํมีการธํารงไว๎ซึ่งกองทัพบก กองทัพเรือ  และ
กองทัพอากาศ กับทั้งศักยภาพอื่น ๆ ในทางสงคราม ไมํมีการรับรองสิทธิในการเป็นพันธมิตรในสงคราม 
สําหรับกองทัพญี่ปุ่นข้ึนอยูํกับกระทรวงกลาโหม(เดิมช่ือทบวงป้องกันตนเองในปี2005ได๎เปลี่ยนชื่อเป็น
กระทรวงกลาโหมในปีนั้น) และประกอบด๎วยกองกําลังป้องกันตนเองทางบก กองกําลังป้องกันตนเอง
ทางทะเล และ กองกําลังป้องกันตนเองทางอากาศ กองกําลังของญี่ปุ่นถูกสํงไปเพื่อชํวยเหลือด๎าน
มนุษยธรรมในประเทศอิรักใน พ.ศ. 2547-2549 ซึ่งนับเป็นการปฏิบัติการของกองทัพในตํางประเทศครั้ง
แรกตั้งแตํจบสงครามโลกครั้งท่ี 2  อยํางไรก็ตาม การสํงกองกําลังไปยังอิรักนี้ถูกตํอต๎านจากประชาชน
ญี่ปุ่นเป็นอยํางมาก 
 

ความสัมพันธ์กับประเทศไทย 
ประเทศญี่ปุ่นและไทยมีความสัมพันธ๑มายาวนานกวํา 600 ปี ทั้งสองประเทศสถาปนา

ความสัมพันธ๑ทางการทูตในวันท่ี 26 กันยายน พ.ศ. 2430 ความรํวมมือระหวํางกันของทั้งสองประเทศ
ครอบคลุมทั้งในด๎านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจระหวํางสอง
ประเทศเติบโตขึ้นจากการขยายตัวกิจการของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยนับแตํต๎นพุทธศตวรรษที่ 25 
(โดยเฉพาะอยํางยิ่งเม่ือคําเงินเยนแข็งตัวขึ้นในพุทธทศวรรษที่ 2520) การลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศ
ไทยนับเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย (รองจากจีน) และทําให๎มีชาวญี่ปุ่นมาอาศัยอยูํในประเทศไทยเป็นจํานวน
มาก ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศคูํค๎าที่สําคัญที่สุดของไทย ทั้งสองประเทศมีการทําข๎อตกลงทวิภาคีหลาย
ข๎อ เชํนข๎อตกลงความรํวมมือทางเทคโนโลยี ( JTPP: Japan- Thailand Partnership Programme in 
Technical Cooperation) การจัดทําความตกลงหุ๎นสํวนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น ( JTEPA:Japan-Thailand 
Economic Partnership Agreement) เป็นต๎น จากการสํารวจความคิดเห็นในกลุํมประเทศอาเซียน 5 
ประเทศที่จัดทําในเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 โดยกระทรวงการตํางประเทศญี่ปุ่น พบวําคนไทยร๎อยละ 
98 เห็นวําญี่ปุ่นคือมิตรประเทศ 

 
 
 
 

 



๓๖ 

 

 

เศรษฐกิจ 
 

 
             หลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง ญี่ปุ่นได๎รับความบอบช้ํา

จากสงครามเป็นอยํางมาก แตํก็สามารถฟื้นตัวได๎อยํางรวดเร็ว
เพราะปัจจัยหลายอยํางเชํนการแทรกแซงของรัฐบาล แรงงาน
ที่ถูกและมีคุณภาพ อัตราการออมและการลงทุนที่สูง ในชํวง
ระหวําง พ.ศ. 2500-2520 เป็นชํวงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเติบโต
อยํางมาก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีแท๎จริงในชํวงพุทธ
ทศวรรษที่ 2500 , 2510 และ 2520 เฉลี่ยร๎อยละ 10 , 5 และ 4 
ตามลําดับ ตั้งแตํชํวงต๎นพุทธทศวรรษที่ 2510 ญี่ปุ่นประสบ
ปัญหาคําเงินเยนแข็งตัวจนทําให๎บริษัทจํานวนมากย๎ายฐาน
การผลิตออกไปนอกประเทศ  

              ตลาดหลักทรัพย๑โตเกียว  
      เป็นตลาดหลักทรัพย๑ที่ใหญํเป็น 
              อันดับสองของโลก 
 

หลังจากเกิด ฟองสบูํแตก ต๎นพุทธทศวรรษที่ 2530 เศรษฐกิจก็เริ่มชะลอตัว และสํงผลตํอเนื่อง
ตลอดพุทธทศวรรษที่ 2530 รัฐบาลพยายามกระตุ๎นเศรษฐกิจด๎วยวิธีตําง ๆ แตํไมํประสบผลสําเร็จ และยัง
ถูกซ้ําเติมจากผลกระทบของเศรษฐกิจชะลอตัวในปี พ.ศ. 2543   สภาพเศรษฐกิจหลังจากปี พ.ศ. 2548 ดู
เหมือนจะฟื้นตัวขึ้นจากตัวเลขการขยายตัวของจีดีพีที่สูงขึ้น แตํญี่ปุ่นก็กลับประสบปัญหาอีกครั้งเม่ือเกิด
วิกฤติทางการเงินที่สํงผลกระทบไปท่ัวโลก  แม๎วําธุรกิจภาคการเงินของญี่ปุ่นได๎รับผลกระทบน๎อยมากเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่น ๆ เพราะทศวรรษแหํงภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่ทําให๎ญี่ปุ่นระมัดระวังในการลงทุนมาก
ขึ้น   แตํการที่ญี่ปุ่นพึ่งพาการสํงออกรถยนต๑และสินค๎าอิเลคโทรนิคมากเกินไปก็สํงผลกระทบรุนแรงตํอ
เศรษฐกิจ และทําให๎เกิดปัญหาการวํางงานเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว  

ญี่ปุ่นมีเศรษฐกิจใหญํเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา เม่ือวัดด๎วยจีดีพีกํอนปรับ
อัตราเงินเฟ้อ (ประมาณ 4.5 ล๎านล๎านดอลลาร๑สหรัฐ) และอันดับที่ 3 รองจากสหรัฐอเมริกาและจีน เมื่อวัด
ด๎วยอํานาจการซื้อ  ญี่ปุ่นมีกําลังการผลิตที่สูงและเป็นประเทศต๎นกําเนิดของผู๎ผลิตชั้นนําที่ก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตําง ๆ เชํน รถยนต๑  อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑  เครื่องจักร เหล็กกล๎า  โลหะนอก
กลุํมเหล็ก เรือ สารเคมี 

 
 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99_(%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551)&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1


๓๗ 

 

โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อิกะตะ 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
                                              รถไฟชินกันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุนซ่ึงเป็นหนึ่ง 
                                                        ในวิธีเดินทางที่แพรํหลายในญี่ปุ่น 

จากข๎อมูลใน พ.ศ. 2548 แรงงานของประเทศญี่ปุ่นมีจํานวน 66.7 ล๎านคน ญี่ปุ่นมีอัตราวํางงานที่ต่ําคือ
ประมาณร๎อยละ 4 คําจีดีพีตํอชั่วโมงการทํางานอยูํในอันดับท่ี 20 ของโลกใน พ.ศ. 2548 และเป็นอันดับ 
1 ของเอเชีย บริษัทใหญํของญี่ปุ่นหลายแหํงมีชื่อเสียงไปท่ัวโลก เชํนโตโยต๎า โซน่ี เอ็นทีที โดโคโม 
แคนนอน ฮอนด๎า ทาเคดา นินเทนโด นิปปอน สตีล และ เซเวํน อีเลฟเวํน ญี่ปุ่นเป็นต๎นกําเนิดของ
ธนาคารท่ีใหญํที่สุดหลายแหํงตลาดหลักทรัพย๑โตเกียวซึ่งมักจะเป็นท่ีรู๎จักเพราะดัชนีนิเคอิมีขนาดใหญํ
เป็นอันดับ2 ของโลกเมื่อวัดด๎วยมูลคําตลาด 

ญี่ปุ่นมีลักษณะเฉพาะในการทําธุรกิจหลายอยําง เชํนเคเระสึหรือระบบเครือขํายบริษัทจะมี
อิทธิพลในเชิงธุรกิจ การจ๎างงานตลอดชีวิตและการเลื่อนข้ันตามความอาวุโสจะพบเห็นได๎ทั่วไป บริษัทที่
มีความสัมพันธ๑ทางธุรกิจจะถือหุ๎นของกันและกัน ผู๎ถือหุ๎นมักจะไมํมีบทบาทกับการบริหารของบริษัทแตํ
ในปัจจุบันญี่ปุ่นเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงออกจากระบบเกํา ๆ เหลํานี้ 

ใน พ.ศ. 2548 พื้นที่ท่ีใช๎ในการเกษตรกรรมมีเพียงร๎อยละ 12.6 และมีประชากรที่ประกอบการเกษตร
เพียงร๎อยละ 6.6  เทําน้ัน ผลผลิตทางการเกษตรท่ีผลิตได๎มากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ได๎แกํไหม 
กะหล่ําปลี ข๎าว มัน และชา เป็นต๎น อยํางไรก็ตาม ญี่ปุ่นต๎องพึ่งพาการนําเข๎าอาหารถึงร๎อยละ 60 จึงเป็น
ประเทศที่มีอัตราการเลี้ยงตนเองคํอนข๎างต่ํา   ในระยะหลังกระแสความกังวลเรื่องความปลอดภัยของ
อาหารทําให๎ผลิตภัณฑ๑ที่ผลิตในประเทศเป็นที่ต๎องการมากขึ้น 

       
ใน พ.ศ. 2548 ร๎อยละ 50 ของพลังงานที่ใช๎ในญี่ปุ่นผลิตจาก
ปิโตรเลียม ร๎อยละ 20 จากถํานหิน ร๎อยละ 14 จากก๏าซ
ธรรมชาติ การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร๑มีปริมาณหนึ่ง
ในสี่ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งญี่ปุ่นต๎องการจะเพิ่มข้ึนอีก
เทําตัวในทศวรรษหน๎า 



๓๘ 

 

ญี่ปุ่นมีบริษัทรถไฟหลายแหํง เชํนกลุํมบริษัทรถไฟญี่ปุ่น รถไฟฮังคิว รถไฟเซบุ และบริษัทเคโอ 
ซึ่งแขํงขันกันด๎านบริการในพื้นที่ตําง ๆ ปัจจุบัน รถไฟชินกันเซ็นซ่ึงเปิดใช๎ตั้งแตํ พ.ศ. 2507 มีเครือขําย
เชื่อมโยงเมืองหลักเกือบทั่วประเทศ รถไฟของญี่ปุ่นเป็นที่ร๎ูจักในเร่ืองตรงตํอเวลา 

การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นท่ีนิยมและมีสนามบิน 173 แหํงทั่วประเทศ สนามบินฮาเนดะท่ีสํวนใหญํ
ให๎บริการเที่ยวบินภายในประเทศเป็นสนามบินที่หนาแนํนที่สุดในเอเชีย [104] สนามบินนานาชาติที่สําคัญ
ได๎แกํสนามบินนาริตะ สนามบินคันไซ และสนามบินนานาชาตินาโงยา แตํการกํอสร๎างสนามบินบางแหํง
เป็นเพียงสํวนหน่ึงของการใช๎งบประมาณเพื่อกระตุ๎นเศรษฐกิจมากกวําเพื่อประโยชน๑ใช๎สอยจริง
สนามบินบางแหํงขาดทุนมาตลอดตั้งแตํเปิดทําการ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ญี่ปุ่นเป็นประเทศแนวหน๎าในการวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร๑โดยมีภาคเอกชนเป็นผู๎ลงทุนหลัก 
ญี่ปุ่นมีจํานวนการขอสิทธิบัตรเป็นอันดับต๎น ๆ ของโลก และจากการสํารวจของโออีซีดีพบวําใน พ.ศ. 
2547 ญี่ปุ่นมีจํานวนสิทธิบัตรตํอจํานวนประชากรสูงที่สุดในโลก ตัวอยํางของผลงานทางเทคโนโลยีของ
ญี่ปุ่นท่ีสําคัญ ได๎แกํอิเล็กทรอนิกส๑ รถยนต๑ เครื่องจักร วิศวกรรมด๎านแผํนดินไหว หุํนยนต๑ใน
อุตสาหกรรม สารเคมี สารกึ่งตัวนํา และเหล็ก เป็นต๎น ญี่ปุ่นเป็นผู๎ผลิตรถยนต๑รายใหญํที่สุดในโลก เป็น
ประเทศต๎นกําเนิดของบริษัทผู๎ผลิตรถยนต๑ 6 บริษัทจากผู๎ผลิต 15 บริษัทที่ใหญํที่สุด และผู๎ผลิตสารกึ่ง
ตัวนํา 7 บริษัทจาก 20 บริษัทที่ใหญํที่สุด ญี่ปุ่นใช๎ระบบอัตโนมัติในการผลิตมากที่สุดในโลกและเป็นผู๎นํา
ในการผลิตและใช๎งานหุํนยนต๑ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีอัตราการใช๎หุํนยนต๑ตํอจํานวนแรงงานคน
สูงที่สุดในโลกญี่ปุ่นยังเป็นผู๎ผลิตหุํนยนต๑ฮิวแมนนอยด๑ เชํน QRIO และอาซิโมอีกด๎วย 

ญี่ปุ่นยังเป็นหน่ึงในผู๎นําในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข๎องกับสิ่งแวดล๎อม รถยนต๑ไฮบริดของ
ฮอนด๎าและโตโยต๎าเป็นท่ียอมรับวําประหยัดพลังงานมากที่สุดและปลํอยควันเสียน๎อยท่ีสุด ซึ่งแสดงให๎
เห็นถึงความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีระบบไฮบริด เชื้อเพลิงชีวภาพ การใช๎วัสดุที่มีน้ําหนักเบาลง และ
การออกแบบที่ดีขึ้น ญี่ปุ่นมีจํานวนสิทธิบัตรในด๎านเซลล๑เชื้อเพลิงเป็นอันดับหน่ึงของโลกและเคยเป็น
ประเทศผู๎ผลิตเซลล๑สุริยะและกังหันลมผลิตไฟฟ้ารายใหญํของโลก แตํเนื่องจากขาดการสนับสนุนจากรัฐ
ทําให๎จํานวนการนําไปใช๎จริงน๎อยกวําประเทศแถบยุโรป เชํนเยอรมนี 

องค๑การสํารวจอวกาศญี่ปุ่นเป็นหนํวยงานวิจัยและพัฒนางานด๎านอวกาศ สังเกตการณ๑ทางดารา
ศาสตร๑และจักรวาลวิทยาของญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในสมาชิกของโครงการความรํวมมือการสร๎างสถานี
อวกาศนานาชาติและโมดูลคิโบ มีกําหนดที่จะสํงขึ้นไปเพื่อตํอกับสถานีอวกาศนานาชาติในการขนด๎วย
กระสวยอวกาศใน พ.ศ. 2552 

                                  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99#cite_note-103#cite_note-103
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=QRIO&action=edit&redlink=1


๓๙ 

 

 การพัฒนาประเทศของญี่ปุ่น  

 

 

 

 

        

ประเทศญี่ปุ่น ได๎รับการยกยํองวํา เป็นประเทศที่สามารถพัฒนา  ได๎อยํางรวดเร็ว  เป็นชาติใน
เอเชียเพียงชาติเดียวที่สามารถพัฒนาตัวเองเป็นมหาอํานาจเคียงบําเคียงไหลํกับมหาอํานาจตะวันตกใน
ยุค ลําอาณานิคม 

ข๎อที่มักมีผู๎ยกขึ้นมาเปรียบเทียบกันเสมอๆ โดยเฉพาะในหมํูคนไทยก็คือ  ประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุ่นเริ่มพัฒนาประเทศมาพร๎อมๆ กันในสมัยรัชกาลที่ ๕  ซึ่งของญี่ปุ่นตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิ
เมจิ แตํทําไมญี่ปุ่นจึงแซงหน๎าเราไปได๎ไกลจริงอยูํท่ีวิธีการพัฒนาประเทศของญี่ปุ่นมีจุดเดํนหลาย
ประการ ที่ควร 

ศึกษาเป็นแบบอยําง แตํสิ่งที่คนทั่วไปมักมองข๎ามคือ  เมื่อเริ่มพัฒนาประเทศนั้น ญี่ปุ่นและไทยเร่ิมด๎วย
พื้นฐานไมํเทํากัน ประเทศญี่ปุ่นมีข๎อได๎เปรียบไทยอยํางน๎อย ๔ ประการ ดังนี ้

๑. ความเป็นเอกภาพของคนในชาติ ความที่มีประเทศเป็นเกาะ  ทําให๎ญี่ปุ่นมีความเป็นอันหน่ึง
อันเดียวกันทางเชื้อชาติสูง และโชกุนในสมัยเอโดะ  ก็สามารถแผํอํานาจการปกครองครอบคลุมทั่ว
ประเทศญี่ปุ่นไว๎ได๎อยํางม่ันคงตํอเนื่องกันถึง ๒๐๐ กวําปี ทําให๎คนโดยท่ัวไปมีจิตสํานึกรํวมกันวํา ตนคือ
ชนชาติญี่ปุ่น มีสํานึกของความ เป็นชาติสูง  ดังนั้นเมื่อเปิดประเทศแล๎วก็สามารถพัฒนาไปได๎เต็มที่โดย
ไมํต๎องหํวงหน๎าพะวงหลัง  

สํวนประเทศไทยของเรานั้น มีดินแดนติดตํอกับเพื่อนบ๎านรอบทิศ มีการผสมผสานทางเชื้อชาติมาก และ
ดินแดนในสํวนตํางๆ  ของไทยเราก็มีอิสระในการปกครองตัวเองสูง บางแหํงก็มีประวัติ-  ศาสตร๑การเป็น
ประเทศเอกราชมานาน เชํน ดินแดนแถบล๎านนา  ผู๎ที่คิดวําตนเป็นชาวไทยจริงๆ นั้น มีอยูํบริเวณภาค
กลางรายรอบพระนครเทําน้ัน ดังนั้นพระราชภารกิจสําคัญยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว
ต๎องทรงกระทํากํอนคือ ภารกิจการสร๎างเอกภาพของคนในชาติ สร๎างจิตสํานึกรํวมของความเป็นคนไทย 
ชาติไทย เพราะมิฉะนั้นแล๎ว ถ๎ามีตํางชาติมายุยงให๎เกิดการแตกแยก คนไทยต๎องรบกันเองเมื่อไร  ฝรั่งก็
จะเข๎าผสมโรง และน่ันหมายถึงการสูญเสียเอกราช  ต๎องตกเป็นอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจ
ตะวันตกอยํางแนํนอน ซึ่งถ๎าเป็นเชํนน้ันแล๎ว การพัฒนาประเทศก็ไมํมีความหมายอะไร 



๔๐ 

 

การสร๎างเอกภาพของชนในชาติ เป็นงานใหญํที่ละเอียดอํอนและต๎องใช๎เวลา  โดยเฉพาะในภาวะท่ีมี
มหาอํานาจนักลําอาณานิคมคอยจ๎องอยูํรอบทิศ ถือเป็นงานท่ียากมาก  แตํก็สําเร็จลงได๎ด๎วยพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว  ซึ่งเราก็ต๎องเสียเวลา ทรัพยากร กําลัง
ความคิดสติปัญญา ไปกับเรื่องนี้มากทีเดียว แทนท่ีจะทํุมไปในเรื่องการพัฒนาประเทศได๎ทันที 

๒. ความหนาแนํนของประชากร ในชํวงปีพุทธศักราช ๒๔๑๐  ไทยมีพื้นที่มากกวําญี่ปุ่น
ประมาณ ๑ เทําคร่ึง แตํประเทศไทยมีประชากรอยูํเพียง ๗-๘  ล๎านคน ในขณะที่ญี่ปุ่นมีประชากรถึง
ประมาณ ๓๐ ล๎านคน มากกวําไทยถึง ๔ เทําตัว  และเม่ือดูจากอัตราความหนาแนํนของประชากรตํอ
พื้นที่แล๎ว ญี่ปุ่นก็มากกวําไทยถึง ๖ เทําตัว ซึ่งจํานวนประชากรน้ี มีผลอยํางมากตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ  
ทั้งในแงํเป็นกําลังงานในการผลิต การขนสํง และเป็นตลาดรองรับสินค๎า 

๓. เครือขํายการตลาดและวิญญาณของความเป็นนักการค๎า  เพราะมีความหนาแนํนของ
ประชากรน๎อย และมีทรัพยากร ธรรม-ชาติอุดมสมบูรณ๑  ประเทศไทยในยุคน้ัน จึงมีระบบเศรษฐกิจเป็น
แบบผลิตเพื่อยังชีพ  แตํละชุมชนที่อยูํกระจายกันหํางๆ ตํางก็ผลิตพืชผลตํางๆ  เพื่อการบริโภค
แลกเปลี่ยนกันในชุมชนเป็นหลัก แม๎ข๎าวที่ถือเป็นสินค๎าหลักของประเทศ  ก็มาจากที่ราบลุํมภาคกลาง
บริเวณใกล๎กับแมํนํ้าเทําน้ัน 

เพราะสามารถขนสํงได๎สะดวกก็เฉพาะทางน้ํา การคมนาคมทางบกยังไมํสะดวก  และการขนสํง
สินค๎าท่ีมีน้ําหนักมาก เชํนพืชผลการเกษตรไปขายไกลๆ  แคํคําขนสํงก็ไมํคุ๎มแล๎วสําหรับท๎องถิ่นท่ีอยูํ
หํางไกล สิ่งที่พอจะเป็นสินค๎าไปขายตํางเมืองหรือตํางประเทศได๎ ก็เป็นจําพวกของป่า เชํน  น้ําผึ้ง ครั่ง 
หนังสัตว๑ ไม๎แกํนจันทร๑ ฯลฯ คือพวกสินค๎าที่มีราคาตํอน้ําหนักสูง  คุ๎มคํากับการขนสํง การค๎าจึงมีอยูํใน
วงจํากัด ระบบเครือขํายการตลาดยังไมํได๎รับการพัฒนา คนไมํคุ๎นเคยกับการค๎าขาย  นักลงทุนนักธุรกิจมี
อยูํน๎อยมาก และมักเป็นชาวจีนโพ๎นทะเลที่มาเป็นนายอากรบํอนเบี้ยตํางๆ กลําวได๎วํา  ศักดินายังเป็น
กระแสหลักของสังคม ดังมีภาษิตของคนในยุคนั้นท่ีวํา สิบพํอค๎าไมํเทําหน่ึงพระยาเลี้ยง๐ 

สํวนประเทศญี่ปุ่น เพราะความที่มีประชากรอยูํกันหนาแนํน  และมีภาวะลมฟ้าอากาศรุนแรง 
บางแหํงหนาวจัดปลูกข๎าวไมํได๎ผล ก็ต๎องผลิตสินค๎าอยํางอื่นไปหาซื้อแลกเปลี่ยนมา เส๎นทางสัญจรตํางๆ  
จึงได๎รับการพัฒนา มีการค๎าขายกันอยูํโดยทั่วไป ในสมัยน้ันเฉพาะท่ีเมืองเอโดะ  (คือมหานครโตเกียวใน
ปัจจุบัน) แหํงเดียวก็มีประชากรอาศัยอยูํมากกวําหนึ่งล๎านคนแล๎ว จัดเป็นมหานครใหญํแหํงหนึ่งของโลก 
การค๎าขายเป็นไปอยํางคึกคัก  มีระบบธนาคารซึ่งมีสาขาทั่วประเทศ รับฝากกู๎ยืมเงิน  บริการตั๋วแลกเงิน
เพื่อความปลอดภัยเวลาเดินทาง มีกลุํมทุนขนาดใหญํที่มีขนาดธุรกิจครอบคลุมทั่วประ-เทศ  นักลงทุนนัก
ธุรกิจได๎รับการบํมเพาะให๎เติบใหญํ  กระบวนการสะสมทุนได๎ดําเนินไปอยํางสืบเนื่องภายใต๎ภาวะความ
ม่ันคงทางการเมืองที่ยาวนานกวํา  ๒๐๐ ปี เครือขํายการตลาดได๎กระจายตัวเข๎าถึงดินแดนทุกสํวนของ
ประเทศ ผู๎คนคุ๎นเคยกับการค๎าขาย มีวิญ-ญาณของนักการค๎าอยูํแล๎ว 



๔๑ 

 

การเปิดประเทศของญี่ปุ่น จึงหมายถึงการเปิดรับเอาเทคโน- โลยีตํางๆ  เข๎ามาใช๎ในการผลิต
สินค๎าแล๎วก็สํงไปจําหนําย ขยายขอบเขตการค๎าไปยังตํางประเทศด๎วย  สํวนตัวพํอค๎านักลงทุน เครือขําย
การตลาดนั้นมีอยูํแล๎ว เพราะฉะน้ันกระบวนการตํางๆ  จึงสามารถ พัฒนาไปได๎อยํางรวดเร็ว รัฐบาล
เพียงแตํเปิดทางอํานวยความสะดวก ให๎  นักธุรกิจเอกชนก็พร๎อมจะวิ่งไปข๎างหน๎า ซึ่งทุกอยํางนี้ตํางจาก
ประเทศไทยมาก 

๔. ความเข๎มแข็งของกลไกการปกครอง ไทยเรายุคกํอนรัชกาลที่ ๕ การปกครองของประเทศยัง
เป็นไปแบบหลวมๆ แตํละเมืองก็มีเจ๎าครองเมืองดูแลอยูํ  รับผิดชอบกิจการในเมืองของตน  ถ๎าเป็นหัว
เมืองชั้นในก็อยูํในความดูแลของสํวนกลางใกล๎ชิดหนํอย  หัวเมืองชั้นนอกก็เป็นอิสระมากขึ้น ยิ่งชนบท
หํางไกลออกไปแล๎วยิ่งมีอิสระมาก  บางแหํงอํานาจรัฐเข๎าไปไมํถึงเลย  สํวนของญี่ปุ่นอํานาจรัฐได๎เข๎าไป
ถึงแทบทุกจุดของประเทศ ระบบการจัดเก็บภาษีเป็นไปอยํางเข๎มงวด นโยบายและคําสั่งจากรัฐบาลกลาง
จะถูกถํายทอดไปยังทุกชุมชนและได๎รับการปฏิบัติตามอยํางเครํงครัด  ผู๎ฝ่าฝืนจะถูกลงโทษอยํางรุนแรง  
กลไกของรัฐจึงมีบทบาทชี้นําสังคมได๎มากและได๎ผลอยํางดียิ่ง 

เราลองดูอยํางงํายๆ เรื่องการศึกษา ไทยเราเริ่มยุครัชกาลที่ ๕ ปีพุทธศักราช ๒๔๑๐  คํอยๆ 
พัฒนาเรื่องการศึกษา มีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง โรงเรียนข๎าราชการพลเรือน  สร๎างโรงเรียนขยาย
ออกไป กวําจะเริ่มประกาศใช๎พระราชบัญญัติประถมศึกษาแหํงชาติ  บังคับให๎เด็กไทยทุกคนต๎องเรียน
การศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถม ๔ ก็ลํวงเข๎าปีพุทธศักราช ๒๔๖๔ จากนั้นกวําจะขยายการศึกษาภาค
บังคับถึงชั้น ป.๗  ก็เข๎าปีพุทธศักราช ๒๕๐๔ รวมแล๎วใช๎เวลาเกือบ ๑๐๐ ปี  สํวนของญี่ปุ่นเร่ิมรัชสมัย
จักรพรรดิเมจิในปีพุทธศักราช ๒๔๑๐ และเริ่มยุคของการพัฒนาประเทศอยํางจริงจัง พอผํานไปได๎เพียง 
๕ ปี ก็เริ่มประกาศใช๎ระบบโรงเรียนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และพัฒนาไปตามลําดับ  ขยาย
การศึกษาภาคบังคับถึงประถมปลาย ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๐ รวมใช๎เวลาเพียง ๔๐ ปี 

นี้เป็นตัวอยํางหนึ่งที่ช้ีให๎เห็นถึงความแตกตํางกันของความเข๎มแข็งทางกลไกรัฐและพื้นฐานตํางๆ  ดังได๎
กลําวมาแล๎วข๎างต๎น 

ที่ชี้ให๎พวกเราเห็นถึงความจริงวํา เมื่อเริ่มพัฒนาประเทศ  ญี่ปุ่นมีข๎อได๎เปรียบไทยหลายประการ
ดังกลําวมาแล๎วนั้น  มิใชํเพื่อให๎เรามีข๎ออ๎างปลอบใจตนเองวํา ๏ไมํใชํคนไทยไมํเกํง  แตํเพราะตอนเร่ิมต๎น
เราเสียเปรียบเขาตํางหาก๐ แตํมีวัตถุประสงค๑เพื่อต๎องการให๎พวกเรา เวลามองอะไรไมํมองอยํางมีอคติคิด
เข๎าข๎างตนเองปลอบใจตัว หรือมองอยํางดูถูกตัวเอง  แตํต๎องฝึกมองด๎วยใจเป็นกลาง มีวิสัยทัศน๑ท่ี
กระจํางชัด มองเห็นสิ่งตํางๆ ไปตามความเป็นจริง เข๎าใจเหตุและผล เงื่อนไขปัจจัยของเรื่องราวตํางๆ  ที่
เกิดขึ้นได๎อยํางถูกต๎อง 

 

 



๔๒ 

 

 ประเทศเกาหล ี
 

ประเทศเกาหลี  (เกาหลี: 한국 หรือ 조선 , ฮัน
กุก หรือ โจซอน ) เป็นอดีตประเทศ ตั้งอยูํใน
คาบสมุทรเกาหลี ภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 
ประเทศเกาหลีถูกแบํงออกเป็นประเทศเกาหลีเหนือ  
 
ประวัติศาสตร์ 

                                                              ประวัติศาสตร๑เร่ิมจาก อาณาจักรโคโชซอน สถาปนา            
                                                              ขึ้นโดย "ทันกุน" ตํอมาสมัยสามอาณาจักรแหํงเกาหลี   
                                                             (โคกูรยอ, แพ็กเจ, และชิลลา) ถูกรวมเข๎าด๎วยกัน 
                                                             เป็นสหอาณาจักรชิลลา ซึ่งมีพุทธศาสนาเจริญรุํงเรือง 
                                                             

ตํอมา ค.ศ. 918 ได๎สถาปนาอาณาจักรโคเรียว หรือ โค-รยอ ซึ่งเป็นชื่อของเกาหลี ( Korea) และ
เมื่อราชวงศ๑โชซอน (ราชวงศ๑ลี) ครองอํานาจเปลี่ยนช่ืออาณาจักรใหมํ ชื่อ อาณาจักรโชซอนเมืองหลวง
ชื่อวํา ฮันยาง (กรุงโซล) มีลัทธิขงจ้ือ เป็นคติธรรมประจําชาติ และได๎ประดิษฐ๑อักษรเกาหลี ขึ้น 

ในปี พ.ศ. 2453ต๎องอยูํภายใต๎การปกครองของญี่ปุ่นจนกระท่ังสิ้นสุด สงครามโลกครั้งท่ี 2 ก็
ได๎รับอิสรภาพอยํางถาวรประเทศเกาหลีแบํงเป็น 2 ประเทศ คือ เกาหลีใต๎และเกาหลีเหนือ โดย ประเทศ
เกาหลีใต๎สถาปนาเป็น สาธารณรัฐเกาหลี สํวนประเทศเกาหลีเหนือสถาปนาเป็น สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 

การฟ้ืนฟูสถาบันจักรพรรด ิ

 

 

 
 
 
เจ๎าหญิงเฮวอนและสมาชิกแหํงราชวงศ๑โชซอน 

ในปัจจุบัน แม๎วําสาธารณรัฐเกาหลีจะปกครองด๎วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐซ่ึงมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ แตํก็ยังมีผู๎อ๎างสิทธิในราชบัลลังก๑ในตําแหนํงสมเด็จพระจักรพรรดิแหํง
เกาหลีที่ถูกล๎มล๎างไปโดยจักรวรรดิญี่ปุ่นเม่ือปี ค.ศ. 1910 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5


๔๓ 

 

เมื่อวันท่ี 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 เจ๎าชายวอน รัชทายาทแหํงเกาหลี ได๎ทรงสถาปนาพระองค๑เองขึ้น
ดํารงพระยศเป็นประมุขแหํงราชตระกูลจักรพรรดิเกาหลี (ราชวงศ๑โชซอน) แตํกระนั้น เจ๎าหญิงแฮวอน
แหํงเกาหลี ก็ทรงได๎รับการสนับสนุนจากคณะราชนิกูลที่เห็นวําพระนางมีพระอาวุโสสูงสุดในราชวงศ๑ จึง
จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเสวยราชย๑ดํารงพระยศเป็นประมุขแหํงราชตระกูลจักรพรรดิเกาหลี
เชํนเดียวกัน เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 พร๎อมทั้งทรงประกาศฟื้นฟูสถาบันจักรพรรดิใน
สาธารณรัฐเกาหลีอยํางเป็นทางการและอ๎างสิทธิในราชบัลลังก๑จักรพรรดิแหํงเกาหลี โดยเรียกพระองค๑
เองวํา จักรพรรดินีแห่งเกาหลี  (Empress of Korea) อยํางไรก็ตาม ยังมีกลุํมราชนิกุลบางสํวน
สนับสนุนให๎เจ๎าชายชังขึ้นเสวยราชย๑และอ๎างสิทธิเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิ เพราะมีคุณสมบัติที่ครบถ๎วน
แตํพระองค๑กลับปฏิเสธ 

ทั้งน้ี ประชาชนเกาหลีมีสถาบันจักรพรรดิเป็นศูนย๑รวมจิตใจมาตั้งแตํชํวงที่เกาหลีเป็นประเทศในอารักขา
ของจักรวรรดิญี่ปุ่น จนกระทั่งการสิ้นพระชนม๑ของเจ๎าชายโฮอุนแหํงเกาหลี ผู๎อ๎างสิทธิในราชบัลลังก๑ของ
เกาหลีพระองค๑กํอนเม่ือปี ค.ศ. 2005 แตํเนื่องจากไมํมีผู๎สืบราชสันตติวงศ๑สํงผลให๎บัลลังก๑ของราชวงศ๑  
โชซอนวํางเว๎นจากตําแหนํงสมเด็จพระจักรพรรดิชํวงหนึ่งในปี ค.ศ. 2005 

อยํางไรก็ตาม เป็นท่ีคาดการณ๑วําสาธารณรัฐเกาหลีจะมีการฟื้นฟูสถาบันจักรพรรดิอยํางเป็นทางการใน
อนาคต หากมีการรวมชาติระหวําง 2 เกาหลี โดยเชื่อวําสถาบันจักรพรรดิน้ันคือศูนย๑รวมประวัติศาสตร๑
ของทั้ง 2 ประเทศในอดีต โดยสํานักโพลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ได๎ทําการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนทั่วไป พบวํา ร๎อยละ 54.4 สนับสนุนให๎มีการฟื้นฟูสถาบันจักรพรรดิในสาธารณรัฐเกาหลีโดย
ให๎เป็นสัญลักษณ๑ของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน๎าฝ่ายบริหาร[ 

จากอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานมากสู่อุตสาหกรรมหนักเพื่อการส่งออก  
 

รัฐบาลเกาหลีใต๎ได๎เน๎นการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสํงออกด๎วยการให๎ความชํวยเหลือและ
สนับสนุนทุกทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับท่ี  1 (ค.ศ. 1961 – 1966) ในขณะเดียวกัน  ก็ได๎ขยาย
อุตสาหกรรมทดแทนการนําเข๎าท่ีสําคัญ  ซึ่งได๎แกํ อุตสาหกรรมการผลิตถํานหินซิเมนต๑  ปุ๋ย เหล็กกล๎า 
และโรงกลั่นนํ้ามัน เป็นต๎น ในแผนพัฒนาฉบับที่  2 (ค.ศ. 1967 –1971) รัฐบาลได๎เน๎นการขยายฐานของ
โครงการสร๎างอุตสาหกรรมสํงออกให๎ใหญํยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขํงขันสินค๎าอุตสาหกรรมใน
ตลาดโลกด๎วยการเรํงระดมเงินทุนและการลงทุนจากตํางประเทศตํอมา แผนพัฒนาประเทศฉบับท่ี  3 (ค.ศ. 
1972 – 1976) เน๎นการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ๑ ทั้งนี้เพราะเล็งเห็นวํา การแขํงขันราคาสินค๎า
อุตสาหกรรมที่ใช๎แรงงานมากจะเกิดขึ้นอยํางรุนแรงกับสินค๎าประเภทเดียวกันจากประเทศกําลังพัฒนาทั่ว
โลก ที่เรํงรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทนี้  ทําให๎รัฐบาลเกาหลีใต๎หันไปพัฒนาการผลิตสินค๎าประเภท
ทุน เชํน เรือเดินสมุทร เครื่องจักรรถยนต๑และรถบรรทุก  ตู๎เย็น เครื่องใช๎ไฟฟ้าตํางๆ  และเคมีภัณฑ๑  เป็นต๎น 
เมื่อรัฐบาลกําหนดกลยุทธ๑ในการพัฒนาไว๎แบบนี้ บริษัทเอกชนจึงขานรับและทํุมเทการลงทุนเพื่อผลิตสินค๎า
ดังกลําว โดยได๎รับการสนับสนุนทุกทางจากภาคราชการ 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99


๔๔ 

 

อุตสาหกรรมไอที และเทคโนโลยีระดับสูง 
 

นับตั้งแตํต๎นทศวรรษ  1990 กลุํมบริษัทซัมซุง  และแอลจีซึ่งเป็นผู๎นําในการผลิตสินค๎าประเภท
อิเล็กทรอนิกส๑ได๎เรํงพัฒนาการผลิตสินค๎าประเภทคอมพิวเตอร๑และเครื่องมือสื่อสารคมนาคม ใน 
ขณะเดียวกัน บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญํอื่นๆ ตํางเรํงลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทนี้ ทําให๎ม ี
การพัฒนาสินค๎าประเภทแผงไอซ ี(integrated circuit) เซมิ-คอนดัคเตอร๑  (semi-conductor) และอุปกรณ๑
ด๎านเทคโนโลยีทางด๎านการสื่อสาร  (information technology) ของเกาหลีใต๎  เจริญก๎าวหน๎าไปอยําง
รวดเร็วนับตั้งแตํปี  ค.ศ. 1997 เป็นต๎นมา สินค๎าท่ีได๎กลําวถึงข๎างต๎นได๎กลายเป็นตัวจักรสําคัญในวงการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมของเกาหลีใต๎  โดยมีอัตราความเจริญเติบโตมากถึงร๎อยละ  18.8 ตํอปี ในปีค.ศ. 1997 
มูลคําการสํงออกสินค๎าประเภทไอทีและผลิตภัณฑ๑ที่เกี่ยวเนื่องกันมีราว 31.3 พันล๎านเหรียญสหรัฐฯ  และ
เพิ่มเป็น 51.7 เป็น 61.1 และ เป็น 74.7 พันล๎านเหรียญสหรัฐฯ  ในปี ค.ศ. 2001 ปี2002 และปี 2003 
ตามลําดับ ทําให๎สัดสํวนของสินค๎าประเภทน้ีมีมากกวําร๎อยละ  34 ของสินค๎าสํงออกของประเทศทั้งหมด  
และยังผลให๎เกาหลีใต๎ได๎เปรียบดุลการค๎ากับตํางประเทศเป็นจํานวนมากประธานาธิบดีคิม  เดจุง (ดํารง
ตําแหนํงประธานาธิบดี  ระหวําง ค.ศ. 1998 – 2002) ได๎ประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทนี้ในปี  
ค.ศ. 2000 วํา รัฐบาลได๎ลงทุนกํอสร๎างปัจจัยพื้นฐานของอุตสาหกรรมไอที  รณรงค๑ให๎ครูและนักเรียนมี
เครื่องคอมพิวเตอร๑ใช๎ในทุกห๎องเรียน  ข๎ารัฐการทั้งพลเรือนและทหารต๎องมีความรู๎ในด๎านคอมพิวเตอร๑  
สนับสนุนการเรียนร๎ูแบบ  e-learning และพัฒนาonline games และ cyberspace ในยุคปัจจุบัน  รัฐบาล
เกาหลีใต๎ย้ําให๎เกาหลีใต๎เป็นสังคมท่ีตั้งอยูํบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีชั้นสูง 
 

กระบวนการในการจัดตั้งกระทรวงใหมํ (ตํอไปจะเรียกวํา “กระทรวงวางแผน”) นี้เป็นไปอยําง 
รีบร๎อนด๎วยการยุบกระทรวงฟื้นฟูบูรณประเทศ ซึ่งมีหนํวยงาน (กรม) การวางแผนภูมิภาคอยูํแล๎ว และ 
ดึงเอาสํานักงานสถิติแหํงชาติจากกระทรวงมหาดไทยและสํานักงบประมาณจากกระทรวงการคลังมา  
รวมกันไว๎ในองค๑กรใหมํเพื่อให๎มีหน๎าที่ในการวางแผนและมีอํานาจในการควบคุมกระทรวงอื่นๆ  ให๎ 
ปฏิบัติตาม เพราะทําหน๎าที่ในการควบคุมการใช๎จํายและงบประมาณด๎วย  นอกจากนี้ เหตุผลในการตั้ง 
เป็นรูป “คณะกรรมการ” ก็เพื่อจะยกฐานะให๎อยูํเหนือกระทรวงทบวงกรมอื่นๆ และให๎ 

รองนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีวําการกระทรวงวางแผนอีกตําแหนํงหนึ่ง  รองนายกรัฐมนตรีเป็น 
ตําแหนํงสูงทางการเมืองรองจากนายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดีเทํานั้น และเป็นตําแหนํงที่จะก๎าวไป 
แทนท่ีตําแหนํงนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ตัวนายกฯ ไมํอาจปฏิบัติหน๎าที่ได๎ 
ภาระหน๎าที่ของกระทรวงวางแผนขยายออกไป เมื่อมีการจัดตั้งกรมที่เกี่ยวข๎องกับการนําเข๎า 
เงินทุนจากตํางประเทศ อีกทั้งเปลี่ยนช่ือกรมวางแผนตัวสินค๎ามาเป็นกรมจัดการด๎านเทคโนโลยีเพื่อทํา  
หน๎าที่ในการวางแผนด๎านแรงงานที่มีฝีมือและสํงเสริมเทคโนโลยี  และจัดการนโยบายทางวิทยาศาสตร๑ 
หนํวยงานท่ีเพิ่งกลําวถึงนี้ได๎จัดตั้งขึ้นในชํวงเวลาที่ตํางกันภายในปีแรกของการตั้งกระทรวง  
ในด๎านการวางแผนน้ัน ได๎ขยายกองวางแผนสํวนรวมเป็นกรมอุตสาหกรรมที่หน่ึง ที่สอง และ 
ที่สาม ตํอมา กรมเหลํานี้ก็ได๎รับการวิพากษ๑วิจารณ๑ เชํนวํา ไมํมีงานเพียงพอ และไมํเหมาะสม  
 



๔๕ 

 

จึงมีการยุบและจัดตั้งหนํวยงานใหมํอีกหลายครั้งหลายหน  จนกระท่ังมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือน
ธันวาคม    ค.ศ.1962 โดยนายพลปัก  จุงฮี ลาออกจากการเป็นทหารและสมัครเข๎ารับเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดี ซึ่งเขาได๎รับคะแนนเสียงเลือกตั้งอยํางทํวมท๎นกระทรวงวางแผนแบํงหนํวยงานออกเป็น  5 
กรม คือ กรมวางแผนเศรษฐกิจ  กรมงบประมาณกรมความรํวมมือทางเศรษฐกิจ  (เนื่องจากในยุคนั้น
เกาหลีใต๎ขาดเงินที่จะใช๎ในการลงทุน ทั้งในภาครัฐและเอกชน  จึงต๎องอาศัยการกู๎ยืมเงินจากตํางประเทศ
เป็นหลัก หน๎าที่ของกรมนี้ก็คือการหาแหลํงเงินกู๎ให๎แกํภาครัฐบาลและเอกชนโดยเป็นผู๎ค้ําประกันเงินกู๎
ในนามรัฐบาล ) และกรมจัดการทางเทคโนโลยีสํวนสํานักงานสถิติเป็นหนํวยงานอิสระ  แตํอยูํภายใต๎
กระทรวงวางแผน  อนึ่ง เพื่อให๎มีการประสานงานกับหนํวยงานของรัฐและเอกชนอื่นๆ  จึงได๎มีการตั้ง
สํานักงานความรํวมมือในการวางแผนและการจัดการขึ้นในเวลาตํอมาคณะผู๎บริหารประเทศเกาหลีใต๎ใน
ยุคใหมํ ได๎ใช๎กระทรวงวางแผนเป็นหัวหอกในการ  “นํา”การพัฒนาระบบทุนนิยมโดยรัฐจะควบคุมกํากับ
ให๎ภาครัฐและเอกชนดําเนินงานตามทิศทางท่ีได๎กําหนดไว๎ในแผนและเพื่อให๎บรรลุเป้าหมายท่ีจะให๎
เกาหลีกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมภายในระยะเวลาอันสั้น  ดังนั้น กระทรวงวางแผนจึงมีความสําคัญ  
ดังนี ้
 

(1) มีอํานาจอยํางเพียงพอตั้งแตํเริ่มแรกที่จัดตั้งขึ้น  เพราะเป็นกระทรวงที่มีอํานาจเหนือ
กระทรวงอื่นๆ  ในระบบราชการ  ผู๎มีอํานาจลําดับที่สามของประเทศทําหน๎าที่เป็นหัวหน๎างานหลักนี้  
กํอให๎เกิดการยอมรับนับถือและความยําเกรง  ทั้งในด๎านกฎหมายและด๎านสํวนตัว  เพราะรอง
นายกรัฐมนตรีมีศักดิ์และสิทธิ์สูงกวํารัฐมนตรีของกระทรวงตํางๆ  ในคณะรัฐมนตรี  ทําให๎รัฐมนตรี
กระทรวงวางแผนมีอิทธิพลและอํานาจเหนือองค๑กรอื่นๆ ในภาครัฐบาล 
 

(2) สามารถบีบบังคับให๎หนํวยงานของรัฐและเอกชนรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนที่วาง
ไว๎และยอมรับแผนงานที่ได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขจากกระทรวงวางแผนที่ได๎กระทําขึ้น 

 
(3) อํานาจหน๎าที่ของกระทรวงวางแผนได๎รับการยอมรับและปฏิบัติตามอยํางตํอเนื่อง  เพราะ 

เป็นองค๑กรที่มีทั้งกรมงบประมาณและกรมความรํวมมือทางเศรษฐกิจซ่ึงทําหน๎าที่ในการหาและบริหาร  
แหลํงเงินทุน จากภายในและภายนอกประเทศแกํโครงการของรัฐและโครงการการลงทุนของธุรกิ จ
เอกชนจะเห็นได๎วํา ระบบการจัดองค๑การของกระทรวงวางแผนที่รวมเอาหนํวยงานวางแผนและหนํวย  
งบประมาณการบริหารการเงินมาไว๎ในกระทรวงเดียวกันน้ัน  กํอให๎เกิดประสิทธิภาพตํอการพัฒนา 
ประเทศมาก เพราะองค๑กรเชํนนี้มีหน๎าที่ด๎านสํงเสริมและคอยกํากับไปพร๎อมๆ  กัน ทําให๎การวางแผน 
สามารถกระทําอยํางได๎ผล เนื่องจากกรมงบประมาณทําหน๎าที่แบํงสรรเงินให๎เป็นไปตามแผน /โครงการ 
ที่ได๎กําหนดไว๎ อนึ่ง สํานักงานสถิติก็ทําหน๎าที่ป้อนข๎อมูลเพื่อการวางแผนและการจัดสรรเงินงบประมาณ  
จึงได๎รับความเชื่อถือและเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะสามารถบริการด๎านข๎อมูลตามที่ต๎องการในสํวนท่ี
เกี่ยวข๎องกับการจัดการทางด๎านเทคโนโลยีน้ัน ทางกรมได๎กําหนดแผนระยะสั้นและระยะยาวในด๎านอุป
สงค๑และอุปทานด๎านแรงงานฝีมือ กําหนดแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร๑  



๔๖ 

 

และเทคโนโลยีให๎สอดคล๎องกับแผนการพัฒนาประเทศ  และให๎คําแนะนําแกํสถานศึกษาฝึกอบรม
นักเรียน นักศึกษาในด๎านวิทยาศาสตร๑ วิศวกรรม ชํางฝีมือ และการถํายทอดเทคโนโลยี สํวนทางด๎าน 
สังคมศาสตร๑น้ันได๎เน๎นการศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับวิชาการหาตลาดตํางประเทศ ซึ่งถือวํามีความสําคัญยิ่ง 
ตํอการผลิตและเทคโนโลยีในการผลิตให๎เป็นที่ต๎องการของผู๎บริโภคโดยตรงนอกจากนี้การปฏิวัติในปี  
ค.ศ. 1961 ยังผลให๎มีการใช๎อํานาจโดยกลุํมนายทหารในการปกครองประเทศแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ
และปราศจากการคานอํานาจจากรัฐสภาเพราะถูกยุบไป  การผูกขาดอํานาจของนายพลปัก  จุงฮี ผสมกับ
วัฒนธรรมการยึดถืออํานาจนิยม  ทําให๎ผู๎นําประเทศกระทําการใดๆ  โดยปราศจากการตํอต๎านอยําง
เปิดเผยจากคนในชาติ อนึ่ง เพื่อปกป้องการครองอํานาจทางการเมืองและการทหารของคนกลุํมน้ีไว๎จึงมี
การตั้งกรมสืบราชการลับ  ทําหน๎าที่สืบเสาะขําวสารของผู๎ประสงค๑ร๎ายกับรัฐบาลและสามารถใช๎อํานาจ
มืดจัดการกับคนเหลํานั้นได๎โดยไมํต๎องผํานกระบวนการยุติธรรมตามกฏหมาย (โดยเฉพาะอยํางยิ่งในยุค
ของสาธารณรัฐที่  4 ค.ศ. 1972 – 1979)การรวบอํานาจเชํนน้ี  กํอให๎เกิดการกระจุกตัวของการใช๎อํานาจ
อยํางเหลือเฟือของผู๎นํา  และสํานักเลขาธิการทําเนียบประธานาธิบดี  รวมท้ังกระทรวงวางแผนที่นายพล
ปัก จุงฮีสั่งให๎กํอตั้งขึ้นนอกจากนี้หนํวยงานท้ังสองนี้ได๎กลายเป็นที่รวมบุคลากรที่มีความรู๎  ความสามารถ
และมีชื่อเสียงของประเทศ  เพราะได๎รับการขอร๎องจากนายพลปัก  จุงฮีให๎มารํวมกันทํางานเพื่อชาติ  ซึ่ง
เป็นท่ีแนํนอนท่ีสุด 

วํา พวกเขาจะได๎รับผลตอบแทนและความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงานอยํางเต็มที่  ปรากฏการณ๑
ดังนี้กํอให๎เกิดระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปราศจากการโต๎แย๎งจากฝ่ายใดๆ  นอกจาก
นี้ขัารัฐการในระดับต่ําลงมาจะปฏิบัติตามคําสั่งของหัวหน๎าอันเป็นการสร๎างระบบราชการท่ีทุกคนต๎องมี 
วินัย และเสียสละ  เพื่อความสําเร็จของงานท่ีได๎รับมอบหมายประดุจดั่งระบบของทหารผลแหํงการใช๎
อํานาจกํอให๎เกิดผลลัพธ๑ดังนี้ 
 

(1) การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหํงชาติฉบับที่หนึ่งได๎เขียนขึ้นอยํางรีบเรํงภายในเวลาเพียง  6 เดือนซ่ึงทําให๎
หนํวยงานของรัฐทุกกระทรวงตํางหันหน๎าเข๎าหากันเพื่อจัดทําแผน  ในแผนแมํบทรวมนั้นเป็นผลจากการ
เสนอโครงการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและโครงการกํอสร๎างปัจจัยพื้นฐานโดยกรมวางแผนทําการ
คัดเลือกลําดับความสําคัญเพื่อเสนอตํอกรมงบประมาณในการอนุมัติเงินงบประมาณให๎ดําเนินการทันที  
วิธีการดังน้ีทําให๎กระทรวงวางแผน  สามารถควบคุมให๎แผนพัฒนาได๎รับการนําเอาไปปฏิบัติเพราะหาก
กระทรวงตํางๆ  เสนอโครงการท่ีมีอยูํในแผนแล๎ว  กระทรวงการวางแผนก็จะเสนอให๎อยูํในลําดับต๎นๆ  
และจะได๎รับการอนุมัติพร๎อมกับงบประมาณที่ต๎องการ 

(2) คณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 
องค๑กรเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจมี  2 ลักษณะคือ สภาคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  (ซึ่งเป็น
แบบทางการ ) และการประชุมคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  (ซึ่งเป็นการประชุมปรึกษาหารือที่ไมํเป็ น
ทางการ ) สภาคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจมีหน๎าที่ตระเตรียมงานและโครงการกํอนจะเข๎าสูํที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี หากงานและโครงการใดไมํได๎สํงผํานให๎สภาคณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจพิจารณากํอน  ก็
ไมํสามารถนําเข๎าสูํที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได๎ สํวนการประชุม 
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คณะรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจน้ันเป็นการประชุมที่ไมํเป็นทางการ  ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีจัดประชุมขึ้นเพื่อ  
ปรึกษาหารือในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการวางนโยบาย ในองค๑กรท้ังสองที่กลําวถึงนี้ รองนายกรัฐมนตรีจะมี
บทบาทสําคัญในการชักนําและใช๎อํานาจหน๎าที่ที่มีอยูํตํอรัฐมนตรีคนอื่นๆ  ให๎เห็นคล๎อยตามกับนโยบาย
และแผนงานในการพัฒนาของรัฐและโครงการให๎ความชํวยเหลือแกํภาคธุรกิจเอกชน  

(3) สรุปผลเศรษฐกิจรายเดือน 
กระทรวงวางแผนจะทําการสรุปผลภาวะเศรษฐกิจให๎แกํประธานาธิบดีในหัวข๎อเรื่องดังนี้  จํานวนผลผลิต
ทางด๎านอุตสาหกรรม ราคาสินค๎า ดุลการชําระเงิน สถานการณ๑ทางด๎านการเงินและการคลังของประเทศ  
และเน๎นพยากรณ๑แงํแนวโน๎มของภาวะเศรษฐกิจระยะสั้น  การสรุปผลนี้กระทําขึ้นที่สํานักงานของ
กระทรวงวางแผน โดยมีประธานาธิบดี รัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ สมาชิกรัฐสภาจากพรรครัฐบาลและพรรค
ฝ่ายค๎าน และสื่อมวลชนเข๎ารํวมรับฟัง  การบรรยายสรุปผลเศรษฐกิจรายเดือนน้ียังกํอให๎เกิดผลทางด๎าน
การประชาสัมพันธ๑ในการดําเนินงานของรัฐและภาคเอกชนตํอสาธารณชนอีกด๎วย 

 
 

กิจกรรมเสนอแนะ  
๑. แบํงกลุํมรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับ การก๎าวสูํความเป็นมาในการเป็นประเทศมหาอํานาจในโลก

ปัจจุบัน 
๒. แสดงความคิดเห็นสิ่งที่มีผลทําให๎หลายๆประเทศในโลกปัจจุบันก๎าวสูํความเป็นประเทศ

มหาอํานาจ 
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                   ๓             

                                                                     การก้าวสู่ความแข็งแกร่ง ของ 
                                                                                               ประเทศเล็กๆ  

 
ข้อเสนอแนะหรับคร ู
 
   ตัวชี้วัด : สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ 
 อธิบายการสร๎างความแข็งแกรํงของประเทศเล็กๆ เชํน สิงคโปร๑ อิสราเอล  
 

ประเทศสิงคโปร์ 

 เดิมสิงคโปร๑เป็นอาณานิคมของอังกฤษ  เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งท่ี 2ญี่ปุ่นขับไลํอังกฤษออกไป
ได๎และเข๎ายึดครองสิงคโปร๑ไว๎  พอสงครามสงบญี่ปุ่นถูกปลดอาวุธ อังกฤษจึงเข๎ามาครอบครองสิงคโปร๑
ดังเดิม ดินแดนมลายู  ใน พ.ศ.2502 อังกฤษจึงให๎สิงคโปร๑ จัดตั้งรัฐบาลปกครองตนเอง  และจัดให๎มีการ
เลือกตั้ง แตํนโยบายตํางๆต๎องรับความชอบเห็นจากอังกฤษอยูํ  

ใน พ.ศ.2506 สิงคโปร๑ได๎เข๎ารวมตัวกับสหพันธ๑รัฐมลายา ซาบาห๑และซาลาวัก  ตั้งเป็นประเทศใหมํคือ
สหพันธ๑มาเลเซีย  สาเหตุที่ต๎องรวมประเทศกันก็เพราะเกิดความวุํนวายของพวกจีนคอมมิวนิสต๑ใน
สิงคโปร๑ ทําให๎สหพันธ๑มลายาเป็นดินแดนเบื้องหลังเมืองทําท่ีลําเลียง สินค๎าไปยังท่ีอื่นๆ  ดังนั้นทั้งสอง
ฝ่ายจึงได๎ลงสนามตกลงรวมประเทศเข๎าด๎วยกันในเดือนกันยายน พ.ศ. 2506 การรวมประเทศครั้งนี้ มี
ดินแดนซาราวักและซาบาห๑เข๎าไปรํวมด๎วย  จึงทําให๎ฟิลิปปินส๑และอินโดนีเซียไมํพอใจเพราะตํางก็อ๎าง
สิทธิเหนือดินแดนดังกลําวบางสํวน  ประกอบกับปัญหาความขัดแย๎งกันทางเชื้อชาติระหวํางมาเลย๑ จีน  
และอินเดียจึงทําให๎สิงคโปร๑ต๎องแยกตัวออกไป อยํางไรก็ดีในยุคที่อังกฤษปกครองอยูํ  ปัญหาการ
แบํงแยกเชื้อชาติในมลายูก็มีแตํไมํรุนแรงนัก เพราะอังกฤษจะเข๎ามาเป็นตัวกลางจัดการตามนโยบายการ
ปกครองของตนเสมอมา ครั้นเมื่อ  อังกฤษมอบเอกราชแกํมลายูและถอนตัวออกไปแล๎ว  ความจําเป็นใน
การติดตํอโดยตรงระหวํางชาวจีน มาเลย๑ และอินเดีย ในทุกระดับช้ันจึงมีมากขึ้น  การขาดคํานิยมรํวมกัน
ซึ่งเป็นปัจจัยหนํวงเหนี่ยวชนชาติตํางๆ  เข๎าไว๎ด๎วยกันและการไมํมีภาษากลางอันเป็นสื่อติดตํอสร๎าง
ความเข๎าใจซึ่งกันและกัน ทําให๎การปรับตัวเข๎าหากัน และการตกลงประนีประนอมในการแก๎ปัญหาในขั้น
มูลฐานมีน๎อยมากด๎วยเหตุนี้การขัดแย๎งและแยํงชิงผลประโยชน๑  ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ตลอดจนการประทะกันระหวําง ชาวจีนและมาเลย๑ จึงเป็นสิ่งหลีกเลี่ยงได๎ยาก สํวนชาวอินเดียน้ันเป็นชน
สํวนน๎อย ในสหพันธ๑มาเลเซีย คือ มีประมาณร๎อยละ 9 ของประชากรทั้งหมดขณะที่มีชาวจีนอยูํประมาณ
ร๎อยละ 36 ชาวร๎อยละ 54 ชาวอินเดียจึงมีอิทธิพล ทางการเมือง เศรษฐกิจ  และสังคมน๎อยกวําสองพวก
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ดังกลําว แตํนับวําโชคดีที่นักการเมืองชั้นนําของ 3 เชื้อชาติสามารถปรองดองกันได๎ทําให๎เหตุการณ๑ ใน
ตอนน้ันสงบลง 

สิงคโปร๑เป็นประเทศที่มีความเจริญทาง  
                                                             เศรษฐกิจมากประเทศหนึ่งในทวีปเอเซีย   
                                                             เศรษฐกิจของสิงคโปร๑เกือบทั้งหมดขึ้นอยูํกับ  
                                                             ความสําคัญเลยเพราะมีพื้นที่จํากัดสิงคโปร๑      
                                                             สร๎างตัวขึ้นมาได๎จากการค๎าทางทะเลโดย 
                                                             แท๎จริง เพราะลักษณะที่ตั้ง ของสิงคโปร๑ 
                                                             เปรียบเสมือนประตูการคมนาคมทางทะเล 
                                                             ระหวํางมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต๎ และ 
                                                             มหาสมุทรแปซิฟิก ทั้งยังเป็นจุดเชื่อมตํอจาก 

ภาคพื้นทวีปเอเซียลงไปสูํเกาะอินโดนีเซีย  ออสเตเลียและนิวซีแลนด๑จึงเป็นทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดที่
จะแวะพักกลางทางในการเดินเรือสมุทร  และทําให๎สิงคโปร๑เป็นเมืองทําท่ีเจริญรุํงเรืองมาตั้งแตํครั้งเป็น
อาณานิคมของอังกฤษจนกระท่ังปัจจุบันนี้การค๎าขายและการขนสํงก็ยังคงเป็น  หัวใจหลักทางเศรษฐกิจ
ของสิงคโปร๑ ทั้งนี้เพราะรัฐบาลให๎การสํงเสริมเป็นอยํางดี  เชํนการประกาศให๎เป็นเมืองทําปลอดภาษีการ
จัดสร๎างระบบ  คมนาคมและการขนถํายท่ีทันสมัยสะดวก  และรวดเร็วซึ่งนับได๎วําดีที่สุดในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ปัจจุบันนี้สิงคโปร๑มีทําเรือขนถํายที่ทันสมัยที่สุด ถึง3แหํงจึงนับเป็นทําเรือที่ใหญํอันดับ
2ของทวีปเอเชีย อุตสาหกรรมก็เป็นสํวนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจรัฐบาลสิงคโปร๑ตระหนักวําเพียงการค๎า  
ขายแบบเป็นตัวอยํางอยํางเดียวเทําน้ันยังไมํเพียงพอจึงได๎เริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นเมื่อไมํกี่สิบปีมานี้
แหลํงอุตสาหกรรมสํวนใหญํอยูํรอบตัวเมืองสิงคโปร๑ เพื่อให๎สะดวกตํอการขนสํง และมีนิคมอุตสาหกรรม
ที่สําคัญอีกแหํงหนึ่งท่ีจูรง อุตสาหกรรมที่สําคัญ ได๎แกํ การกลั่นนํ้ามัน ถลุงโลหะ เคมีภัณฑ๑ เครื่องไฟฟ้า  
ขณะน้ีสิงคโปร๑กําลังเริ่มต๎นอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีชั้นสูงนอกจากนี้แล๎วอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว
ในสิงคโปร๑ก็ได๎รับ การสํงเสริมจากรัฐบาล ในการค๎ากับตํางประเทศนั้น  สิงคโปร๑เป็นเมืองธุรกิจการค๎าใน
การสั่งเข๎าและสํงออกจึงต๎องสั่งสินค๎าเข๎าจากตํางประเทศ  เป็นจํานวนมากทุกปีสินค๎าที่สั่งเข๎า ได๎แกํ
สินค๎าประเภทอาหาร ผลิตภัณฑ๑การเกษตร  วัตถุดิบทางด๎านอุตสาหกรรม  และสินค๎าสําเร็จรูปที่ใช๎
เทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศพัฒนาแล๎วบางประเทศ เชํน ญี่ปุ่น  สหรัฐอเมริกา และยุโรปตะวันตก เป็น
ต๎น แตํสิงคโปร๑ยังคลาดแคลนแรงงานและชํางเทคนิค  จึงต๎องอนุญาตให๎แรงงานจากประเทศเพื่อนบ๎าน
เข๎ามาเพื่อพัฒนาประเทศอีกด๎วย  

สิงคโปร๑มีชาวจีนเป็นประชากรสํวนใหญํของประเทศ  คือประมาณร๎อยละ 78 ของประชากร
ทั้งหมด รองลงไปได๎แกํ พวกพวกปากีสถาน  และอื่นๆภาษาที่ใช๎เป็นทางราชการของสิงคโปร๑มีอยูํถึง 4 
ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน  ภาษาทมิฬและภาษามาเลย๑ ศาสนาที่มีผู๎นับถือมากที่สุดคือ ศาสนา
พุทธ รองลงมาได๎แกํ คริสต๑ อิสลาม เต๐าและฮินดูตามลําดับ  สถิติประชากรที่อํานออกเขียนได๎มีประมาณ
ร๎อยละ91  



๕๐ 

 

สิงคโปร๑มีเกาะเล็กๆที่ไมํมีทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือนประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้  แตํมี
ผลผลิตสํวนใหญํมากจากภาคอุตสาหกรรม  ซึ่งอาศัยวัตถุดิบจากประเทศใกล๎เคียงป้อนเข๎าโรงงาน  
อุตสาหกรรมสําคัญที่ใช๎ทรัพยากรจากประเทศเพื่อนบ๎าน ได๎แกํ อุตสาหกรรมกลั่นนํามัน  โดยซ้ือน้ํามัน
จากอินโดนีเซียและบรูไนอยํางไรก็ตาม ปัจจุบันสิงคโปร๑ก็ได๎พัฒนาด๎านอุตสาหกรรม จนนําหน๎าประเทศ
ใด ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  

สิงคโปร๑มีเส๎นทางคมนาคมขนสํงทางบกผํานสะพานชํองแคบยะโฮร๑ที่เรียกวํา   
คอสเวย๑(causeway) เชื่อมการติดตํอกับแผํนดินใหญํทั้งทางรถยนต๑และรถไฟ  ทางรถยนต๑ได๎แกํ ทาง
หลวงเอเชียสาย A-2 ซึ่งผํานจากประเทศไทยเข๎ามาเลเซีย  และสิงคโปร๑และเชื่อมไปถึงอินโดนีเซีย  
เส๎นทางรถไฟมีเชื่อมระหวํางประเทศไทย  มาเลเซียและสิงคโปร๑นับวําสะดวกตํอการโดยสารและขนสํง
สินค๎าระหวํางประเทศด๎วยทางน้ําสิงคโปร๑อยูํในเส๎นทางการเดินเรือจากยุโรปมาตะวันออกและไปยัง
ออสเตรเลีย  ทําให๎มีการสร๎างทําเรือเม่ือรับขนถํายสินค๎าและพักจอดเรือ  นับเป็นเมืองทํามาตรฐานแหํง
หนึ่งของโลก  และเนื่องจากการเปิดประเทศให๎เป็นเมืองทําปลอดภาษีจึงทําให๎กิจการการลงทุนได๎รับ
ความสนใจจากนักลงทุนทั่วไป  นอกจากนี้สิงคโปร๑ยังมีทําอากาศยานท่ีสามารถรับเครื่องบินได๎มากจึง
กลายเป็นศูนย๑กลางการคมนาคมขนสํงทางอากาศที่สําคัญแหํงหนึ่งของเอเซียตะวันออกเฉียงใต๎ 
 

ข้อมูลทั่วไป 
สัญลักษณ๑ประจําชาติของประเทศนี้คือ หัวสิงห๑สีแดง แผงคอมี 5 แฉก หมายถึงกลุํมดาวทั้ง 5 เป็น
ตัวแทนของความกล๎าหาญ ความแข็งแกรํง ความดีเลิศ และเป็นที่มาของชื่อประเทศสิงค๑โปร๑ 
                                                       สิงค๑โปร๑เป็นประเทศที่มีนักทํองเที่ยวมาก ภายในประเทศ  
                                                      มักจะจัดให๎มีเทศกาลรื่นเริงขึ้นตลอดปี มีการร๎องรําทําเพลง  
                                                      และการเต๎นตลอดทั้งวันในชํวงเทศกาล รวมไปถึงการเชิด 
                                                      สิงโตในเทศกาลขึ้นปีใหมํของชาวจีนด๎วย อีกทั้งเป็นแหลํง 
                                                      ชอปปิ้งที่นําตื่นตา ตื่นใจ  ทําให๎สิงค๑โปร๑เป็นประเทศที่นํา        

                     ทํองเที่ยวพักผํอนอีกประเทศหนึ่ง  

ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 

                                                    สิงคโปร๑ตั้งอยูํในแถบเอเชียใต๎ มีพื้นที่ท้ังหมด 
                                                    ประมาณ 641.1 ตารางกิโลเมตร มีพื้นท่ีเป็นเกาะ 
                                                    แกํงมากมาย โดยมีเกาะใหญํ คือเกาะสิงคโปร๑  
                                                     มีพื้นที่ 586.5 ตารางกิโลเมตร  

                                                               นอกจากนี้ ยังมีเกาะเล็ก ๆ อีกประมาณ 60 เกาะ   
                                                               ได๎แกํ เกาะ Palau Tekong, Pulau Ubin Sentosa,   
                                                               Pulau Bukum, Pulau Merlimau และ Pulau Ayer  
                                                               Chawan ที่ถือเป็นเกาะท่ีมีความสําคัญทาง 
                                                               เศรษฐกิจ 



๕๑ 

 

การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สิงคโปร๑ประเทศเพื่อนบ๎านของไทย ซึ่งเพิ่งได๎รับเอกราชเม่ือ 33 ปีกํอนได๎พิสูจน๑ให๎โลกเห็นแล๎ววํา       
การปฏิรูปการศึกษา  คือกลไกสําคัญที่จะสร๎างศักยภาพของชาติให๎สามารถก๎าวขึ้นเป็นประเทศชั้นนํา
ของโลกได๎อยํางมีศักดิ์ศรี  และเป็นประเทศเดียวที่สามารถยืนหยัดอยูํได๎อยํางม่ันคงในยุคเศรษฐกิจ
ถดถอยของเอเชีย  

จากประเทศเล็ก ๆ ที่มีทรัพยากรอยํางจํากัด  แตํด๎วยความเชื่อม่ันวําทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพคือ
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ผู๎นําของสิงคโปร๑ได๎ทุํมเทงบประมาณ 1 ใน 4 ของประเทศมาใช๎ในการ
พัฒนาการศึกษา  และดําเนินการปฏิรูปการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการ
แขํงขันกับสังคมโลก  

ผลจากการปฏิรูปการศึกษา  ทําให๎การศึกษาของสิงคโปร๑เป็นที่ยอมรับวํามีความเจริญก๎าวหน๎าทัดเทียม
กับประเทศตะวันตก  ในจํานวนประชากรที่มีอัตราการรู๎หนังสือ 91.3 % นั้น ร๎อยละ 47.2 จะร๎ูสองภาษา
หรือมากกวํา ในด๎านศักยภาพการแขํงขัน  นักเรียนมัธยมศึกษาของสิงคโปร๑สามารถทําคะแนนได๎เป็นที่ 
1 ของโลกในด๎านวิทยาศาสตร๑ และคณิตศาสตร๑  

สิงคโปร๑ ได๎รับการจัดอันดับให๎เป็นประเทศที่มีความม่ันคงทางการเมือง  และมีความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ
เป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากสวิตเซอร๑แลนด๑ ญี่ปุ่น  และเยอรมนี เป็นศูนย๑กลางการพาณิชย๑และ
อุตสาหกรรมที่สําคัญแหํงหนึ่งของโลก  มีแรงงานระดับกลางที่มีทักษะฝีมือดีที่สุดในเอเชีย ประชากรมี
รายได๎ตํอหัวปีละ  26,400 เหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยร๎อยละ 9 ตํอปี เป็น 1 ใน 
10 ประเทศชั้นนําของโลกที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยมาใช๎อยํางกว๎างขวาง และเม่ือ  เร็ว ๆ 
นี้ ได๎รับการจัดอันดับให๎เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแขํงขันเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจาก
สหรัฐอเมริกา 

ยุทธศาสตร์และความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปร์  

สิงคโปร๑กําลังก๎าวสูํการปฏิรูปการศึกษาที่มีศักยภาพในการแขํงขันมากขึ้น  โดยกําหนดวิสัยทัศน๑และ
ยุทธศาสตร๑ท่ีก๎าวหน๎าท๎าทาย มิติใหมํในการปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปร๑ท่ีสําคัญมีดังน้ี  

1) การปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ได๎กําหนดวิสัยทัศน๑ "เทคโนโลยีสารสนเทศ 2000 : วิสัยทัศน๑การเป็นเกาะแหํงอัจฉริยะ" ( IT 

2000 : A Vision of an Intelligent Island) โดยกําหนดแผนยุทธศาสตร๑ IT 2000 หรือ "IT 2000 
Master plan" ซึ่งกําหนดเป้าหมาย  พัฒนาสิงคโปร๑ให๎เป็นศูนย๑กลางระดับโลก ปรับปรุงคุณภาพชีวิต  
สํงเสริมกลไกทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงสังคมทั้งในระดับชาติและระดับโลก  และสํงเสริมศักยภาพของ
บุคคล โดยมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหํงชาติ ( National IT Committee)      และ



๕๒ 

 

คณะกรรมการคอมพิวเตอร๑แหํงชาติ ( National Computer Board) หรือ NCB เป็นองค๑กรสําคัญในการ
ปฏิรูปดังกลําว 

 
2) การปฏิรูปวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  

ได๎กําหนดวิสัยทัศน๑ให๎สิงคโปร๑ เป็นศูนย๑แหํงความเป็นเลิศ ( Center of Excellence) ทางด๎าน
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี กําหนดแผนเทคโนโลยีแหํงชาติ ( National Technology Plan : NTP) เพื่อ
สร๎าง "Singapore Technology Corridor" ให๎เป็นที่ตั้งสถาบันและศูนย๑การวิจัยและพัฒนา  แหลํง
อุตสาหกรรมที่มีความก๎าวหน๎าสูงทางเทคโนโลยี และสถาบันอุดมศึกษาตําง ๆ  โดยสร๎างโครงสร๎าง
พื้นฐาน และสภาพแวดล๎อมที่สมบูรณ๑แบบในการดํารงชีวิต จัดตั้ง  Science Park เพื่อสํงเสริมการวิจัย
และพัฒนาด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี จัดให๎มี Technology Month เพื่อเสริมสร๎างวัฒนธรรมในการ
วิจัยและพัฒนา  โดยมีการมอบรางวัลเกียรติยศระดับชาติด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีให๎แกํบุคคล
และภาคธุรกิจ  เอกชน นอกจากนั้น ยังกําหนดแผนพัฒนาสังคม  โดยเน๎นการผลิตกําลังคนด๎าน
วิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและสร๎างความเชื่อมโยงด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ  ใน
การปฏิรูปวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ  (National 
Science and Technology Board) หรือ NSTB เป็น องค๑กรสําคัญ  

 
3) การปฏิรูปนวัตกรรม  

ได๎สํงเสริมนักนวัตกรรมเพื่อประดิษฐ๑คิดค๎นสิ่งใหมํ ๆ กําหนดแผนพัฒนานวัตกรรม  (Innovation 
Development Scheme) และแผนให๎ความชํวยเหลือนักนวัตกรรม ( Innovator’s Assistance Scheme : 
IAS) ในการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ จัดตั้งสมาคมนักนวัตกรรม  (Innovators’ s Club) และศูนย๑นวัตกรรมเชิง
ยุทธศาสตร๑ (Center for Strategic Process Innovation : CSPI) ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการจัดฝึกอบรม
โดยนํานวัตกรรมตําง ๆ  ไปใช๎ เพื่อให๎องค๑กรปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน ในการสํงเสริม
นวัตกรรมมี NSTB เป็นผู๎วางแผนดําเนินงานและให๎การสนับสนุน  

 
4) การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (Skill Development) 

ได๎กําหนดแผนสร๎างแรงจูงใจตําง ๆ  เพื่อให๎ภาคธุรกิจเอกชนจัดฝึกอบรมให๎แกํกําลังแรงงาน  
เพื่อยกระดับทักษะฝีมือแรงงานโดยรัฐให๎ความสนับสนุนและชํวยเหลือด๎านงบประมาณ  และให๎
สถาบันการศึกษาทางเทคนิค ( Institute of Technical Education : ITE) รํวมกับภาคธุรกิจจัดฝึกอบรม
หลักสูตรตําง ๆ แกํกําลังแรงงาน เพื่อยกระดับความรู๎และทักษะฝีมือแรงงาน  

 
5) การปฏิรูปอุดมศึกษา  

เพื่อขานรับวิสัยทัศน๑ IT 2000 มหาวิทยาลัยแหํงชาติสิงคโปร๑ ( National University of 
Singapore) หรือ NUS ได๎พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ  โดยเชื่อมโยงเครือขํายการวิจัยทั่วโลก และได๎
ตั้งเป้าหมายวํา ในปี 2000 จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเทํามหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของโลก  และเป็นศูนย๑กลางความเป็นเลิศด๎านการวิจัย เมื่อเร็ว ๆ นี้ NUS ได๎รับการจัดอันดับ             



๕๓ 

 

ให๎เป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแหํงเอเชีย  และผลงานวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร๑ 
วิศวกรรมศาสตร๑ และแพทย๑ศาสตร๑ของมหาวิทยาลัย  ได๎รับการยอมรับในระดับโลก โดยได๎รับการจัด
อันดับให๎อยูํในกลุํม 5% แรกของสถาบันยอดเยี่ยมของโลก สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 
(Nanyang Technological University) หรือ NTU ได๎ตั้งเป้าหมายท่ีจะเป็นศูนย๑กลางความเป็นเลิศทาง
การศึกษาระดับนานาชาติ  และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ  
เพื่อขานรับวิสัยทัศน๑ IT 2000 NTU ได๎พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเชื่อมโยงเครือขํายการวิจัยทั่ว
โลก และเม่ือเร็ว ๆ นี้  NTU ได๎รับการจัดอันดับให๎เป็น 1 ใน 10 สถาบันเทคโนโลยียอดเยี่ยมแหํงเอเชีย  
สํวนสถาบันการศึกษาแหํงชาติ (National Institute of Education : NIE) ซึ่งเป็นสํวนหน่ึงของ NTU ก็มุํง
สร๎างความเป็นเลิศในการวิจัยการศึกษา  โดยจัดตั้งศูนย๑วิจัยท่ีเรียกวํา " NIE Center for Educational 
Research : NIECE" และศูนย๑ผู๎บริหารท่ีเรียกวํา " Principals’ Education Center" เพื่อให๎เป็นศูนย๑ความ
เป็นเลิศในการพัฒนาวิชาชีพครูและผู๎บริหารโรงเรียนในระดับนานาชาติ 

 
เงื่อนไขความส าเร็จ  
เงื่อนไขความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา มีองค๑ประกอบที่สําคัญ ดังนี้  
 
วิสัยทัศน์ผู้น า  นับเป็นองค๑ประกอบที่สําคัญลําดับแรกที่เป็นเงื่อนไขความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา
ของสิงคโปร๑ สิงคโปร๑มีผู๎นําที่มีวิสัยทัศน๑กว๎างไกล สามารถมองอนาคตได๎อยํางถูกต๎อง  และแก๎ปัญหาได๎
ตรงจุด  
แนวนโยบาย  นับจากที่สิงคโปร๑เป็นประเทศเอกราชตั้งแตํปี 2508 เป็นต๎นมา ผู๎นําสิงคโปร๑ได๎กําหนด
แนวนโยบายการศึกษาที่ชัดเจน  กําหนดเป้าหมายและแนวทางเพื่อนําไปสูํการปฏิบัติ  ทําให๎การปฏิรูป
การศึกษามีทิศทางท่ีชัดเจน  
 
เจตนารมณ์ทางการเมือง  ผู๎นําสิงคโปร๑ได๎แสดงเจตนารมณ๑ในการปฏิรูปการศึกษา  ให๎การสนับสนุน
อยํางจริงจัง เพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาให๎ประสบผลสําเร็จ  
 
เสถียรภาพทางการเมือง สิงคโปร๑เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง  อันมีผลให๎แนวนโยบายและ
การปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปร๑สามารถดําเนินการได๎อยํางตํอเนื่องเป็นขั้นตอน  และก๎าวสูํการพัฒนาใน
ระดับที่สูงขึ้น  
 
ประสิทธิภาพรัฐบาล  รัฐบาลสิงคโปร๑มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส  ไมํมีทุจริตคอรัปชั่น ทําให๎
การลงทุนตําง ๆ ได๎ประโยชน๑อยํางแท๎จริง  โครงสร๎างพื้นฐานตําง ๆ ได๎มีการดําเนินงานอยํางจริงจัง  ทํา
ให๎ประเทศเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็ว  
 

การสร้างความร่วมมือ  เนื่องจากสิงคโปร๑มีลักษณะสังคมแบบหลากหลายท้ังเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม  การสร๎างความเข๎าใจเพื่อให๎เกิดความรํวมมือ จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอยํางยิ่ง  สิงคโปร๑จึงใช๎



๕๔ 

 

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร๎างความสามัคคีสมานฉันท๑ของคนในชาติ  และปลูกฝังให๎พลเมืองมี
ความรับผิดชอบในหน๎าที่ความเป็นพลเมือง รู๎จักทั้งการแขํงขัน และการให๎ความรํวมมือ  
 

การกระจายอ านาจ  ในการปฏิรูปการศึกษา สิงคโปร๑ได๎ให๎ความสําคัญกับโรงเรียน  โดยให๎โรงเรียนท่ีมี
ความพร๎อม มีอิสระในการบริหารตนเอง  ให๎ครูใหญํมีบทบาทสําคัญและนํานวัตกรรมมาใช๎ในการจัดการ
เรียนการสอน  โดยรัฐบาลได๎ให๎การสนับสนุนเป็นพิเศษ  เพื่อสํงเสริมให๎โรงเรียนมีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑ มีนวัตกรรม และมีศักยภาพในการแขํงขัน เพื่อสร๎างความเป็นเลิศทางการศึกษา  
 

ยุทธศาสตร์  ในการปฏิรูปการศึกษา มีการจัดตั้งคณะศึกษาตําง ๆ  จัดทําแผนยุทธศาสตร๑ แผนงาน 
โครงการและมาตรการตําง ๆ  จัดตั้งองค๑กรรองรับการปฏิรูปการศึกษา และองค๑กรตําง ๆ มีการ
ดําเนินงานอยํางจริงจัง  โดยรัฐบาลได๎ให๎การสนับสนุนด๎านงบประมาณ  และระดมเงินทุนสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนและองค๑กรระหวํางประเทศ  สิงคโปร๑ให๎ความสําคัญกับภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการศึกษา
และฝึกอบรม ภาคเอกชนได๎มีสํวนสําคัญในการสํงเสริมและสนับสนุนโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา  
 

ศักยภาพความเป็นผู้น า ได๎กําหนดความคาดหวังจากการศึกษาทุกระดับหรือ "การศึกษาที่พึงประสงค๑" 
เพื่อสร๎างผู๎นําที่มีความรับผิดชอบตํอสังคมและประเทศชาติ  สําหรับในระดับอุดมศึกษาได๎กําหนด
ศักยภาพความเป็นผู๎นํา กลําวคือ  จะต๎องเป็นผู๎นําที่มีคุณภาพ และคุณธรรม มีความมํุงม่ันท่ีจะปรับปรุง
สังคม  สามารถดําเนินงานได๎อยํางฉับไว สามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคตําง ๆ มีความเข๎าใจผู๎อื่น  
สามารถสร๎างแรงบันดาลใจ มีความคิดสร๎างสรรค๑และจินตนาการ รู๎จักการตัดสินปัญหาสําคัญ  ๆ โดย
มองภาพรวมของประเทศ และท่ีสําคัญคือเป็นผู๎มีวิสัยทัศน๑ที่กว๎างไกล  

สําหรับประเทศไทยแม๎วําได๎มีแนวคิดและการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษามาทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน แตํการปฏิรูปการศึกษาของไทยยังไมํสามารถสร๎างพลังในการแก๎ปัญหา  และสร๎างสรรค๑การ
พัฒนาตามที่คาดหวัง จึงควรมีการทบทวนแนวคิดและยุทธศาสตร๑ตําง ๆ  ในการปฏิรูปการศึกษาไทย 
บทเรียนจากสภาวการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  คงจะทําให๎ประเทศไทยต๎องตระหนักถึงการปฏิรูป
การศึกษาที่คํานึงถึงพื้นฐานความเป็นไทยที่มํุงเน๎นสันติสุข แตํประเทศไทยคงไมํสามารถละทิ้งความเป็น
จริงของการแขํงขันในประชาคมโลก  และการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ อยํางไมํหยุดยั้ง จึงควรเตรียมคนไทย
ให๎รู๎จักการเรียนร๎ู  เพื่อเผชิญสภาวการณ๑ตําง ๆ โดยมีการศึกษาเป็นอาวุธทางปัญญา  ที่สามารถนําพา
ประเทศให๎รอดพ๎นจากวิกฤตการณ๑ในปัจจุบัน และสร๎างสรรค๑ความแข็งแกรํงในอนาคต  
ในขณะท่ีหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย  กําลังประสบภาวะวิกฤตด๎านเศรษฐกิจ 
สิงคโปร๑นับเป็นประเทศที่มีผลกระทบน๎อยท่ีสุด  ยังคงรักษาความม่ันคงและม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ  และ
สามารถดํารงอยูํในประชาคมโลกได๎อยํางมีศักดิ์ศรี ในอนาคตอันใกล๎  สิงคโปร๑จะมีบทบาทโดดเดํนมาก
ขึ้นในเอเชีย สิงคโปร๑จึงเป็นประเทศที่นําจับตามองเป็นอยํางยิ่งในขณะนี้  โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา
ของสิงคโปร๑ซ่ึงมํุงเน๎นการเสริมสร๎างภูมิปัญญา  เป็นการเปิดโลกทัศน๑และมิติใหมํในการปฏิรูปการศึกษา
ที่ท๎าทาย บทเรียน ประสบการณ๑ และความสําเร็จของสิงคโปร๑  จึงเป็นสิ่งที่ควรคําแกํการศึกษาและนํามา
วิเคราะห๑เป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทย  
 



๕๕ 

 

ประเทศอิสราเอล 

รัฐอิสราเอล (State of Israel) เป็นประเทศในตะวันออกกลาง  ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภา และเป็น "รัฐยิว" ตามนโยบายแหํงชาติ  ประชากรของอิสราเอลสํวนใหญํเป็นชาวยิว โดยมี
ชนกลุํมน๎อยขนาดใหญํที่ไมํใชํชาวยิว  ซึ่งสํวนใหญํประกอบด๎วยชาวอาหรับท่ีนับถือศาสนาอิสลามหรือ
ศาสนาคริสต๑ อิสราเอลมีพรมแดน (ตามเข็มนาฬิกา) ติดกับประเทศเลบานอน ซีเรีย จอร๑แดน และอียิปต๑  
อิสราเอลมีชายฝั่งบนทะเลเมดิเตอร๑เรเนียน อําวไอลัต/อะกาบา (อะกอบะหฺ) ( Gulf of Eilat / Aqaba) 
และทะเลเดดซ ี 

 
ประวัติศาสตร ์ 

กํอนสมัยพระเยซูประสูติ ชนชาติยิวซึ่งในสมัยโบราณเรียกกันวํา "ฮิบรู" ( Hebrew) เป็นชนผิว ขาวเผํา 
เสมิติคสาขาหนึ่ง มีอาชีพรํอนเรํเลี้ยงสัตว๑อยูํในทะเลทรายอาระเบีย เคยอพยพ เข๎าไปตั้งถิ่นฐาน  อยูํทาง
ตอนลํางของลุํมแมํนํ้ายูเฟรติสอยูํระยะหน่ึง จนถิ่นท่ีอพยพเข๎าไปอยูํเกิด  ความแห๎งแล๎ง จึงพากันอพยพ
ตํอไป พวกหนึ่งได๎เข๎าไปอาศัยอยูํในดินแดนที่เรียกวํา  "ปาเลสไตน๑ " อีกพวกหนึ่งเข๎าไป อาศัยอยูํใน
ประเทศอียิปต๑ (เมื่อประมาณ 1,400 ปีกํอนคริสต๑กาล)  

ดินแดนที่เรียกวํา "ปาเลสไตน๑" ( Palestine) ซึ่งฮิบรูพวกหนึ่งอพยพ  เข๎าไปอาศัยอยูํครั้งน้ัน มีเน้ือที่
ประมาณ 25,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูํบนฝั่ง  ทะเลเมดิเตอร๑เรเนียน ทิศเหนือจรดประเทศซีเรีย ทิศใต๎
จรดประเทศอียิปต๑  ทิศตะวันออกจรดแมํนํ้าจอร๑แดน ทิศตะวันตกจรดทะเลเมดิเตอร๑เรเนียน  เมื่อพวก
ฮิบรูอพยพมาสูํดินแดนน้ีใหมํ ๆ บริเวณดังกลําวเป็นอาณาจักร  ของพวกเจริญที่ตั้งถิ่นฐานอยูํมากํอนช๎า
นานแล๎ว (ประมาณ 1,500 ปี) เรียกวํา "คานาอัน" (Canaan) ของชนเผํา "เคนันไนท๑" ( Cananite ) พวก
เคนันไนท๑ เป็นชนเผําเสมิติคอีกสาขาหนึ่งซ่ึงเจริญขึ้น เพราะได๎รับอารยธรรมจากอียิปต๑และ  บาบิโลเนีย 
สามารถสร๎างบ๎านเมืองใหญํโต มีป้อมปราการล๎อมรอบ เรียกวํา "นครเยรูซาเลม" (Herusalem) พวกฮิบรู
ที่อพยพเข๎ามาภายหลังตอนแรก ๆ  ต๎องอาศัยพวกเคนันไนท๑อยูํนอกําแพงเมือง พวกเคนันไนท๑ซ่ึงเป็น
เจ๎าของถิ่นเดิม  เรียกผู๎อพยพมาอยูํใหมํเหลํานี้วํา "ฮิบรู" ( Hebrew) แปลวํา "พวกข๎างโน๎น"ตํอมาพวก
ฮิบรูเริ่มเจริญขึ้นเพราะได๎รับ ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและอารยธรรมจากพวกเคนันไนท๑ได๎เข๎าปะปน
กับเจ๎าของถิ่นเดิม  จนกลายเป็นพวกเดียวกัน ระยะน้ีพวกฮิบรู มีความเป็นอยูํที่แตกตํางกันแบํงออกได๎
เป็น 2 พวก คือ พวกที่อยูํทางเหนือ ใกล๎ชิดกับพวกเคนันไนท๑มาก มีขนบประเพณีและ  วิธีการดําเนิน
ชีวิตเชํนเดียวกันกับพวกเคนันไนท๑  สํวนพวกที่อยูํทางใต๎ยังคนรํอนเรํเลี้ยงสัตว๑ ใช๎ชีวิตแบบเดิมและ
รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมอยูํสังคมของพวกฮิบรู ด๎านการปกครอง  สมัยที่ยังรํอนเรํพเนจรอยูํ
กันเป็นกลุํม ๆ มีหัวหน๎าใหญํเป็นผู๎นํา เรียกวํา "พาทริอาร๑ค" (Patriarch) แปลวํา "พํอหมู"ํ เป็นผู๎ควบคุม  
พํอหมูํหรือหัวหน๎าหมูํมีอํานาจเหนือผู๎คนและทรัพย๑สินของลูกหมูํทุกคน  ทําหน๎าที่เป็นทั้งผู๎นําการ
เดินทาง แมํทัพ ตุลาการ ผู๎สอนศีลธรรมจรรยา  และเป็นตัวแทนพระผู๎เป็นเจ๎าเบื้องบนด๎วย ด๎านศาสนา  
พํอหมูํอธิบายวําตนทําทุกอยํางตามบัญชาพระผู๎เป็นเจ๎า  การที่ลูกหมํูผู๎ใดจะได๎รับทุกข๑สุขขึ้นอยูํกับการ
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กระทําของพวกเขาเอง  ถ๎าเขาเหลํานั้นเชื่อม่ันในพระเจ๎าและกระทําความดี  พระเจ๎าจะบันดาลให๎พบ
ดินแดนที่อุดมสมบูรณ๑และอยูํอยํางเป็นสุข ถ๎าไมํเชื่อในพระเจ๎าและประพฤติชั่วกันมาก ๆ พระเจ๎าจะทรง
ลงโทษให๎ได๎รับทุกข๑  พวกฮิบรูมีความเป็นอยูํเชํนนี้เร่ือยมา จนกระท่ังถึงสมัยพํอหมูํมีนามวํา "ยาคอบ"  
ยาคอบเป็นคนแรกที่ประกาศและปฏิบัติตนเป็นผู๎ยึดม่ันในพระเจ๎าอยํางเครํงครัด  ทํานผู๎น้ีเรียกชื่อตนเอง
ในขณะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาวํา "อิสราเอล" ( Israel) แปลวํา "ม่ันคงตํอพระเจ๎า" นอกจากนี้ยังได๎
แบํงพวกฮิบรูออกเป็น 12 กลุํม แล๎วแตํงตั้งบุตร 12 คนของเขาเป็นหัวหน๎า ปกครองกลุํม ๆ ละ 1 คน 
พวกฮิบรูจึงเรียกช่ือพวกตนเองวํา "อิสราเอลไลท๑" ( Israelite) แปลวํา "ลูกของอิสราเอล" นับแตํนั้น 
ตํอมาโจเซฟบุตรชายคนหน่ึงของยาคอบ  มีโอกาสเข๎าไปรับราชการในราชสํานักของกษัตริย๑อียิปต๑ทํา
ความดีความชอบ ที่โปรดปรานของฟาโรห๑จนได๎รับแตํงตั้งเป็นอัครมหาเสนาบดี  ระยะนั้นพวกฮิบรูได๎พา
กันอพยพเข๎าไปอาศัยอยูํในประเทศอียิปต๑เป็นจํานวนมาก  พวกฮีบรูมีรํางกายแข็งแรง ขยันขันแข็งใน
การทํางานและมีความทรหดอดทนตํอความยากลําบาก  เมื่อสิ้นบุญใจเซฟแล๎ว  ฟาโรห๑องค๑ตํอมาได๎เกิด
ไมํไว๎ใจเกรํงวําพวกฮิบรูจะเป็นภัยตํอความม่ันคงของประเทศ  จึงแยกฮิบรูให๎ไปอยูํรวมกลุํมกันตํางหาก  
จากพวกตนลดฐานะลงเป็นทาสและเกณฑ๑แรงงานไปใช๎ในการกํอสร๎างพีระมิด  พวกฮบรูย่ิงได๎รับความ
ทุกข๑ยากลําบาก ปริมาณประชากรกลับยิ่งเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว  จนฟาโรห๑ต๎องมีคําสั่งให๎ประหารชีวิตเด็ก
เกิดใหมํเป็นจํานวนมากอยํางไรก็ตาม  ครั้งนั้นปรากฏวําทารกชาวฮิบรูผู๎หนึ่งรอดตายจากคําสั่งประหาร  
เพราะมารดานําเด็กใสํแพลอยนํ้า ทารกน้ันเป็นเด็กชาย  เจ๎าหญิงอียิปต๑องค๑หนึ่งพบเข๎าและนําไป
อุปการะ ตั้งชื่อวํา "โมเสส" (Moses) แปลวํา "ผู๎รอดตายจากน้ํา" เมื่อโมเสสเติบโตขึ้นเป็นผู๎มีสติปัญญาดี
และได๎รับการศึกษาสูงเยี่ยงเจ๎าชายองค๑หนึ่ง  โมเสสมีจิตเมตตา สงสารพวกฮิบรูที่เป็นทาสถูกเกณฑ๑
แรงงานสร๎างพีระมิดให๎ฟาโรห๑  และถูกผู๎คุมทําทารุณกรรมตําง ๆ ถึงกับสังหาร ผู๎คุมชาวอียิปต๑ที่ทารุณ
นั้น และลาออกจากตําแหนํง หน๎าที่ราชการ มาเป็นหัวหน๎าวางแผนพาพวกฮิบรูหลบหนี  จากอียิปต๑ไปสูํ
ประเทศปาเลสไตน๑  เป็นผลสําเร็จดินแดนแหํงนี้พวกฮิบรูถือวําเป็นดินแดนแหํงพันธสัญญา แหํงพระเจ๎า  
ที่ทรงประทาน ให๎แกํพวกเขา ที่ปาเลสไตน๑  

โมเสสได๎รับการยกยํองนับถือจากประชาชน ที่ตนพา หลบหนีจาก ประเทศ  อียิปต๑ตลอดจนพวก
อิสราเอลไลท๑ ที่อาศัยอยูํในปาเลสไตน๑  จึงได๎รับเลือกให๎เป็นหัวหน๎า ณ ดินแดนแหํงนี้ โมเสส  ได๎
วางรากฐานที่สําคัญให๎แกํสังคมฮิบรู คือ  

1) จัดทํากฎหมายและกําหนดระเบียบการปกครองพวกอิสราเอลไลท๑ขึ้น  กฎหมายและระเบียบการ
ปกครองดังกลําว มีสารที่สําคัญ  คือให๎ถือวําพระเจ๎าทรงเป็นผู๎ปกครองสูงสุดของชาวอิสราเอลไลท๑  พระ
เจ๎าทรงมอบหน๎าที่ให๎ผู๎แทนของพระองค๑ (ซึ่งได๎มาโดยการเลือกตั้ง) เรียกวํา  "ยัดซ๑" (Judge) แปลวํา "ผู๎
วินิจฉัย" ทําหน๎าที่เป็นตุลาการพิพากษาคดี แผํนดินท้ังหมด เป็นสมบัติของพระเจ๎า ห๎ามซื้อขาย  ผู๎ใดฝ่า
ฝืนกฎหมายเกี่ยวกับข๎อห๎ามทางศาสนาจะต๎องได๎รับโทษอยํางหนัก ผู๎กระทําผิด  ทางอาญาเชํนไร 
จะต๎องได๎รับโทษตอบแทนในทํานองเดียวกัน (ตาตํอตาฟันตํอฟัน)  
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2) ด๎านศาสนา กําหนดให๎มีพระเจ๎าสูงสุดเพียงองค๑เดียว คือ "ยาเวห๑" หรือ "ยะโฮวา"  (Yaveh,Yahoveh) 
พระเจ๎าทรง ประทานกฎแหํงความประพฤติ (ศีล) แกํประชาชน 10 ประการ  เรียกวํา "บัญญัติ 10 
ประการ" (Ten Commanments)  

เมื่อ โมเสสถึงแกํกรรม ปรากฏวําพวกฮิบรูมีความสามัคคีและมีกําลังเข๎มเข็งขึ้น โจชัว คนสนิทของโมเสส
สามารถยกกําลังแยํงชิงดินแดน ของพวกเคนันไนท๑ได๎  นับแตํเริ่มอพยพเข๎ามาอยูํในปาเลสไตน๑จนยึด
อาณาจักรคานาอันของพวกเคนันไนท๑ได๎ พวกอาราเอลไลท๑ ไมํเคยมีกษัตริย๑ปกครอง  จึงไมํสามารถรวม
พลังเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันได๎ทั้งหมด  เมื่อตั้งบ๎านเมืองใต๎ก็ถูกรุกราน จากศัตรูใกล๎เคียงพวก ฟิลิสติน 
(Philistine) ซึ่งอพยพจากเกาะครีต ( Crete) เข๎ามาตั้งภูมิลําเนาอยูํแถบชายทะเล  ทางทิศตะวันตกเฉียง
ใต๎ของปาเลสไตน๑ พวกอามอไรท๑และฮิตไตท๑จากทางเหนือ  ทําให๎เกิดความจําเป็นท่ีจะต๎องมีกษัตริย๑
ปกครอง พวกอิสราเอลไลท๑ได๎พร๎อมใจกันเลือกหัวหน๎ากลุํมที่เข๎มแข็งในการสงครามผู๎หนึ่ง ชื่อ  "ซอล" 
(Saul) ขึ้นเป็นกษัตริย๑องค๑แรก เม่ือประมาณ 1050 ปี กํอนคริสต๑กาล  สมัยที่พระเจ๎าซอล ปฐมกษัตริย๑
ปกครองพวกอิสราเอลไลท๑  พระองค๑มิได๎สร๎างบ๎านเมืองและพระราชวังเป็นที่ประทับ  ยังคงประทับใน
กระโจมซึ่งพร๎อมที่จะเคลื่อนย๎ายได๎โดยสะดวก  ตอนต๎นสมัยแหํงรัชกาลของพระองค๑ทรงทําสงครามชนะ 
พวกฟิลิสติน แตํปลายรัชกาลทรงประสบความปราชัย ตํอมาทรงมีพระสติวิปลาสถึงกับพระชนม๑พระองค๑
เองหลังจาก พระเจ๎าซอลสิ้นพระชนม๑แล๎ว พวกอิสราเอลไลท๑ได๎เลือกอดีตข๎าราชสํานักของพระเจ๎าซอลผู๎
สามารถในการสงคราม  และกล๎าหาญที่ถูกพระเจ๎าซอลเนรเทศ ขึ้นเป็นกษัตริย๑ทรงพระนามวํา พระเจ๎า
ดาวิด (David) พระเจ๎าดาวิดทรงครองราชย๑ อยูํระหวําง 1705-993 ปี กํอนคริสต๑กาล  สมัยของพระองค๑
นับได๎วํา เป็นสมัยแหํงความรุํงโรจน๑ ของพวกอิสราเอลไลท๑  ทรงตีได๎นครเยรูซาเลมของพวกเคนันไนท๑
และสถาปนาอาณาจักรยูดาห๑ (Udah) ขึ้น ณ บริเวณเนินสูงยูเดีย และสมัยน้ีเองที่พวกฮิบรูหรืออิสราเอล
ไลท๑ เรียกตัวเองวํา "ยูดาย" หรือ "ยิว" (Jew) สิ้นรัชสมัยพระเจ๎าดาวิด พระเจ๎าโซโลมอน โอรสพระเจ๎าดา
วิดทรงทําให๎อาณาจักรยูดาห๑มั่งคั่ง และรํุงโรจน๑ถึงขีดสุด  ทรงสร๎างวัดและโบสถ๑วิหารงดงามขึ้นใน
อาณาจักรยูดาห๑  ทรงทํานุบํารุงศาสนาประจําชาติของยิวให๎เจริญก๎าวหน๎าขึ้นเป็น อยํางมาก . อยํางไรก็
ตาม ปลายรัชกาลพระเจ๎าโซโลมอนทรงปลํอยให๎ลัทธิศาสนาฟินิเชียนและอียิปต๑  ซึ่งบูชารูปเคารพและ
นับถือเทพเจ๎า หลายองค๑ เข๎ามาเผยแผํทางภาคเหนือ  ทําให๎ประชาชนทางเหนือพากันรับนับถือเทพ
เจ๎าของลัทธิศาสนาอื่นมากขึ้น ประชาชนทาง  ใต๎ซึ่งเครํงครัดในลัทธิศาสนาเดิมของตน ตํางพากันชิงชัง
พวกฝ่ายเหนือ  ขณะเดียวกันพวกฝ่ายเหนือซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจ ดีกวําพวกทางใต๎  ก็ไมํพอใจที่
กษัตริย๑ของตนทํานุบํารุงศาสนาแตํเฉพาะทางใต๎ ดังนั้น เมื่อพระเจ๎าโซโลมอนสิ้นพระชนม๑ เมื่อ ปี 953  

เมื่อประเทศอังกฤษมีอํานาจและอิทธิพลในดินแดนแถบน้ี ได๎อนุญาตให๎ชาวอิสราเอลเดินทาง
กลับสูํมาตุภูมิได๎ตามมติสหประชาชาติ ที่ชาวยิวขอตั้งรัฐอิสระโดยภายใต๎การนําของ ดิโอเดอร๑ เฮริท๑    
ในนามกลุํมไซออนนิส ซึ่งสหประชาชาติได๎แบํงดินแดนแหํงนี้เป็น60%ของชาวอิสราเอล และ  40%เป็น
ของชาวฟิลิเตียหรือปาเลสไตน๑ ซึ่งสร๎างความไมํพอใจ และ  เกิดการตํอต๎านจากพวกอาหรับและประเทศ
ในแถบน้ัน และนําไปสูํสงคราม 6วัน ซึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่อิราเอลรบชนะประเทศอาหรับใกล๎เคียงแถบ
นั้นได๎ทั้งหมด และ ได๎ยึดครองพื้นที่เพิ่มเติมจากเดิมที่เคยตกลงกันไว๎แตํไมํยอมความในตอนแรก  จนทุก
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วันน้ีแทนท่ีปาเลสไตน๑จะได๎40% กลับเหลือแคํเขตปกครองWestBank และฉนวนกาซํา ตลอดจนมติ
สหประชาชาติไมํอนุญาตให๎ชาวปาเลสไตน๑มีแม๎แตํเครื่องบินรบ รถถังและ  อาวุธใดๆที่จะทําสงครามกับ
อิสราเอล จึงเป็นท่ีมาที่ปาเลสไตน๑สู๎ทุกทาง  ไมํวําระเบิดฆําตัวตาย กองโจร  และอีกหลายวิธีที่จะยึดครอง
ที่น้ันกลับคืนมา 
  ทุกวันน้ีประเทศอิสราเอลจึงมีอิทธิพลตํอโลกใบน้ีมาก ขําวสารทุกวันน้ีจะต๎องรายงานเกี่ยวกับ
สถานการณ๑ท่ีนั้น เพราะวําชนชาตินี้เข๎าคอบครองเกือบทุกสิ่งบนโลกในน้ี ทั้งตลาดทุน เศรษฐกิจ 
พลังงาน น้ํามัน ทองคําและแหลํงแรํ ตลอดจนการค๎า และ ยารักษาโรค เพราะอิสราเอลแปลวํา  "ผู๎ที่ปล้ํา
สู๎กับพระเจ๎า"(ปฐมกาล) 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ  

๑. แสดงความคิดเห็นสิ่งที่มีผลทําให๎ประเทศเล็กๆโลกปัจจุบันก๎าวสูํความแข็งแกรํง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

                   ๔             

                                                                      คุณสมบัติของพลเมืองประเทศ  
                                                                      มหาอ านาจและน ามาปรบัใช้ใน  
                                                                      ชีวติประจ าวัน  

ข้อเสนอแนะหรับครู 
 
   ตัวชี้วัด : สิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ 
 สามารถนําความรู๎ท่ีได๎จาการศึกษา ประวัติประเทศมหาอํานาจของโลกมาปรับใช๎ใน

ชีวิตประจําวัน 
 

มองจีน มองการพัฒนาคน รองรับสู่ประเทศมหาอ านาจ    

  

       การก๎าวสูํประเทศมหาอํานาจของมิภาคเอเชียโดยเฉพาะพี่เบิ้มอยํางจีนยํอมทําให๎เกิดกา ร
เปลี่ยนแปลง  ยํอมทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างขององค๑กรอยํางเห็นได๎ชัด  การค๎าขายติดตํอ
ธุรกิจไมํเฉพาะเจาะจงเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งแตํเป็นการทําการค๎ากับคูํค๎าทั่วโลก  
       ดังจะเห็นจากจีนเป็นตัวอยํางที่มีการไหลบําของกลุํมทุนข๎ามชาติ  รวมถึงศักยภาพของชาวจีนใน
ประเทศประหนึ่งได๎รับการปลดปลํอยชูศักยภาพที่มีอยูํในตัวตนออกมา  ประกอบกับการกลับคืนถิ่นของ
ชาวจีนโพ๎นทะเลที่หอบเอาความรู๎และเงินทุนจากฟากฝั่งตะวันตกกลับประเทศไปด๎วย  สิ่งเหลํานี้ทําให๎
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางเห็นได๎ชัด 
       “คน” กลายมาเป็นประเด็นสําคัญที่จะรองรับโอกาสที่หลั่งไหลเข๎ามา เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วจนห๎ามกระพริบตา 
       แตํการบริหารคนสไตล๑ตะวันออกกับตะวันตกนั้น  มีความแตกตํางกันอยํางเห็นได๎ชัด  จะเห็นวํา
เครื่องมือประเมินคํางานของคนตะวันตกอยํางอเมริกาจะช้ีชัดผลงานที่วัดกันจากตัวเลข  แตํกับทาง
ตะวันออกนั้นจะมีความสลับซับซ๎อนในแงํของบุคคลที่ดูลึกถึงข๎างในจิตใจมากกวํา  
       แตํเมื่อชาวตะวันตกเป็นผู๎พัฒนาเครื่องมือที่จะนํามาประเมินคนและผลงาน  ที่ปฏิเสธไมํได๎วําง
องค๑กรท่ัวโลกได๎มีการนํามาใช๎แตํมาในระยะหลังหลายองค๑กรกลับใช๎ไมํได๎ผล  หนําซ้ํายังเกิดผลกระทบ
ในหลายด๎านท้ังความรู๎สึกและผลการประเมินที่ไมํได๎เป็นไปตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น 
       สิ่งที่ ดร.ซํง สะท๎อนให๎เห็นภาพรวมสํวนใหญํขององค๑กรจีน ในวันน้ีวํา  มํุงไปที่ศักยภาพพนักงานที่
จะก๎าวเป็นผู๎นําได๎ทั้งนี้เป้าหมายใหญํขององค๑กรมํุงสูํระดับเอเชียแปซิฟิกและระดับโลกนั้นคนต๎องพร๎อม
สําหรับตําแหนํงสําคัญทั้งนี้ต๎องเริ่มตั้งแตํการดีไซน๑ตําแหนํงที่รองรับเพราะคนคาดหวังการเติบโตทั้งนั้น  
เพราะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและจํานวนประชากรองค๑กรตํางต๎องการผู๎นําที่เข๎มแข็ง  และการสร๎าง
ทีมงานที่เข๎มแข็งเป็น Coach ที่ดีสไตล๑ผู๎นํา  ซึ่งในอเมริกาอาจดูกันที่ผลงานขณะท่ีจีนเลือกตาม



๖๐ 

 

พฤติกรรม วัฒนธรรม  ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ใหญํในระยะยาว  ฉะนั้นต๎องมีโปรแกรมประเมินผลรายบุคคล  
         “ผู๎นําขององค๑กรในเซ่ียงไฮ๎มีความเข๎มแข็งมาก  และในหลายองค๑กรตํางต๎องการผู๎นําที่มี
ความสามารถสูง เป็นผู๎มีทักษะด๎านภาษาอังกฤษเป็นอยํางดี ฉลาดและทํางานหนัก  เพื่อสร๎างการเติบโต
ให๎กับบริษัท และพบวําผู๎หญิงหลายๆ  คนก๎าวมาเป็นผู๎นําที่มีความสามารถ ดังนั้นจะเห็นวํา HR ใน
องค๑กรจะใช๎บริหาร Head Hunter และระบบการรีคูสคนอยํางมีประสิทธิภาพรวมถึงการรีเทรน เพื่อให๎ได๎ 
คนเกํงและรักษาคนที่มีความสามารถไว๎ได๎” 
 

 ในแงํของระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่น ก็กําลังอยูํในชํวงเปลี่ยนผํานจากการกํากับนโยบายแบบรวมศูนย๑
แตํเดิม ซึ่งอํานาจอยูํในมือของรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และนายธนาคารระดับสูงเทําน้ัน  แตํด๎วยปัจจัย
ด๎านเทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎า และผลตอบแทนทางการธนาคารท่ีต่ําเรี่ยดินมานาน  ทําให๎เกิดประชากรกลุํม
ใหมํในระบบเศรษฐกิจ นั่นคือ  แมํบ๎านและผู๎สูงอายุท่ีเกษียณแล๎ว หันมาใช๎เงินออมเลํนหุ๎นและค๎าเงิน
ระหวํางชาติซึ่งทําให๎ดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปหลังจากฟองสบูํแตกในชํวง
ทศวรรษที่ 90s ญี่ปุ่นยังอยูํในชํวงปฎิรูปอันยาวนาน อยํางไรก็ตามเวลาที่ผํานมา 20 ปีเร่ิมเห็นผล 
กฎเกณฑ๑ล๎าสมัยหลายอยํางเริ่มเปลี่ยนแปลง และญี่ปุ่นกําลังรอวันท่ีจะกลับมาผงาดอีกครั้ง รํวมกับเสือ
อีก 2 ตัวของเอเชีย นั่นคือจีนและอินเดีย 
 
การเข้ามามีบทบาทของจีนและภูมิภาคอาเซียน 
ในฐานะศูนย์กลางแห่งภูมิภาคีนิยม 
  ในทศวรรษที่ผํานมา  จีนพยายามพัฒนาแสวงหาหนทางสร๎างความสัมพันธ๑อันดีกับประเทศ
เพื่อนบ๎านในภูมิภาค  และหน่ึงในความสําเร็จนั้นก็คือ  ความสัมพันธ๑อันดีระหวํางจีนและอาเซียน  จีน
สามารถลบภาพลักษณ๑ประเทศคอมมิวนิสต๑ที่มีแตํการกํอวินาศกรรมและการปฏิวัติในประเทศได๎ด๎วย
ทักษะการทูตผนวกกับความเป็นชาติมหาอํานาจ การกระชับความสัมพันธ๑ทางด๎านเศรษฐกิจกับประเทศ
ตํางๆสร๎างผลประโยชน๑แกํจีนอยํางมาก การค๎า การลงทุน การให๎ความชํวยเหลือทางด๎านเศรษฐกิจ  การ
ประมูลโครงการสาธารณูปโภค  แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและแม๎แตํความตกลงเขตการค๎าเสรีตํางก็เป็น
สายใยเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาค 
  อาเซียนตะวันออกเฉียงใต๎และชํวยเปลี่ยนแปลงมุมมองที่ประเทศตํางๆมีตํอจีนได๎เป็นอยํางดี
การเติบโตของเศรษฐกิจจีนกลายเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค  เกือบทั่วทั้ ง
ภูมิภาคตํางก็ได๎รับอานิสงส๑จากการค๎ากับจีน  นอกจากนี้ จีนยังได๎หาหนทางชํวยเหลือประเทศในอาเซีย
ที่มีฐานะยากจนโดยปราศจากบทลงโทษใดๆ  ทําให๎ประเทศที่ต๎องการความชํวย -เหลือมีความเป็นอยูํที่ดี
ขึ้นไมํต๎องรอรับการชํวยเหลือจากประเทศตะวันตกอีกตํอไป  การเข๎าไปให๎ความชํวยเหลือแกํประเทศ
ตํางๆเหลํานี้ถูกมองวําเป็นการแขํงขันกับชาติตะวันตก  อยํางไรก็ตาม  แนวโน๎มที่สําคัญในโครงกา ร
ชํวยเหลือจากจีน  คือ การสร๎างสาธารณูปโภคเพื่อสร๎างเครือขํายการบูรณาการทางการค๎ากับภูมิภาค
ตํอไป การดําเนินการของจีนเป็นไปในเชิงกลยุทธ๑  การรํวมมือระหวํางจีนและเวียดนาม  โดยจะมีการตั้ง
คณะทํางานขึ้นมาดําเนินการรํวมกันครอบคลุมตั้งแตํความรํวมมือในภาคอุตสาหกรรมตํางๆ  รวมท้ังด๎าน
เศรษฐกิจ การลงทุน ประเด็นท่ีนําสนใจคือทั้งสองผู๎นํายังรํวมกันลงนามในบันทึกความเข๎าใจ  เพื่อกํอตั้ง 



๖๑ 

 

"หนึ่งเขตเศรษฐกิจ  เชื่อมสองประเทศ " หรือ "Two Corridors and One EconomicBelt" โดยจะตั้ง
คณะทํางานขึ้นมาดูแลเขตเศรษฐกิจชายแดนพื้นที่ 17ตารางกิโลเมตร  บริเวณเมืองผิงเซียง  มณฑลกวาง
สี ซึ่งเป็นพื้นที่ตํางตอนใต๎ของจีนกับจังหวัดหลางสน  ซึ่งอยูํทางตอนเหนือและตอนกลางของเวียดนาม 7 
ซึ่งโครงการดังกลําว  นอกจากจะชํวยพัฒนาอุตสาหกรรม  การค๎าและการทํองเที่ยวแล๎ว  ยังจะสามารถ
สร๎างความได๎เปรียบในเชิงกลยุทธ๑ให๎แกํจีนได๎อีกด๎วยเม่ือมองจากสถานการณ๑แล๎ว  อาจกลําวได๎วํา  จีน
พยายามที่จะเป็นผู๎นําประเทศในแถบอาเซียตะวันออกเฉียงใต๎เชํนเดียวกับความสัมพันธ๑ระหวํางสหรัฐฯ  
และกลุํมประเทศลาตินอเมริกา  นโยบายการเชื่อมสัมพันธ -ไมตรีอันดีกับประเทศเพื่อนบ๎านสํวนใหญํจะ
เป็นการแบํงปันผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจระหวํางกัน  ในปี 2545 หลังจากการเจรจาหลายตํอหลายรอบ  
จีนและอาเซียนก็ตกลงที่จะลงนามในปฏิญญาวําด๎วยแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต๎  (Declaration on the 
Conduct of Parties in the South ChinaSea) 8 ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ๑รํวมและพันธกรณีทาง
การเมืองระหวํางอาเซียนกับจีนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค  โดยกําหนดแนว
ทางการดําเนินความสัมพันธ๑และกิจกรรมความรํวมมือตําง ๆในบริเวณทะเลจีนใต๎  ในปีตํอมานั้น จีนก็ได๎
เข๎ารํวมในสนธิสัญญาไมตรีและความรํวมมือในอาเซียตะวันออกเฉียงใต๎  (ASEAN Treaty of Amityand 
Cooperation - TAC) นับวําจีนเป็นประเทศที่มิใชํสมาชิกอาเซียนประเทศแรกที่เข๎ารํวมในสนธิสัญญานี้  
ซึ่งเป็นการแสดงให๎เห็นวํา  อาเซียนให๎การยอมรับจีนซ่ึงจะชํวยขยายขอบเขตการทําข๎อตกลงเขตการค๎า
เสรีแบบภูมิภาคีตํอไป 

จีนพยายามอยํางมากในการพัฒนาความสัมพันธ๑กับภูมิภาคอาเซียน  จีนให๎ความสําคัญกับ
การบูรณาการระดับภูมิภาคเห็นได๎จากการทําความตกลงเขตการค๎าเสรีจีน -อาเซียน จีนมองวํา อาเซียน
เป็นกลุํมท่ีอํอนแอทางการเมืองระหวํางประเทศ  แตํกลับมีบทบาทสําคัญในฐานะกลุํมระดับภูมิภาคที่จะ
ชํวยให๎จีนสามารถขยายขอบเขตไปยังภูมิภาคอื่นๆในทางกลับกัน  สหรัฐฯ กลับไมํเห็นความสําคัญของ
การทําความตกลงเขตการค๎าเสรี (FTA) กับกลุํมอาเซียนเทําใดนัก สหรัฐฯ มักมองวํา การรวม 
กลุํมดังเชํนกลุํมอาเซียนน้ันมีประโยชน๑เพียงแคํเป็นเวทีสําหรับโต๎ฝีปาก (Talk Shop) เทําน้ัน สหรัฐฯ จึง
มักชอบที่จะทําทําข๎อตกลงเขตการค๎าเสรีทวิภาคีมากกวําการทําข๎อตกลงเขตการค๎าเสรีภูมิภาคีเนื่องจาก
การทําข๎อตกลงเขตการค๎าเสรีภูมิภาคีนั้นมักไมํกํอให๎เกิดประโยชน๑ทางเศรษฐกิจเทําใดนัก  ถึงแม๎วํา
สหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ  คิดวํา การเคลื่อนไหวในลักษณะน้ีของจีนจะไมํสํงผลอันใดที่เป็นอันตรายใน
ระยะสั้น แตํในระยะยาวแล๎วนั้น  การเคลื่อนไหวอยํางมีชั้นเชิงของจีนยํอมกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทวีปอาเซียอยํางแนํนอน  และแนํนอนอยํางย่ิงวํา  จะต๎องกระทบตํอทั้งสหรัฐ  ฯ และญี่ปุ่นอยํางหลีกเลี่ยง
มิได๎ เป็นท่ีเข๎าใจกันวําแรงจูงใจของจีนมิได๎หยุดอยูํแคํเพียงผลประโยชน๑ทางการค๎าโดยตรงเทํานั้น  
หากแตํยังรวมผลประโยชน๑ในเชิงกลยุทธ๑  คือ ประเทศตํางๆ  จะร๎ูสึกพรั่นพรึงที่จีนเติบโตอยํางรวดเร็และ
ยํอมต๎องการจะเจริญสัมพันธไมตรีในระยะยาวกับจีนอยํางแนํนอน 

บทบาทของอาเซียนในความรํวมมือระดับภูมิภาคปรากฏชัดเจนหลังจากทศวรรษ  1990 
อาเซียนกลายเป็นศูนย๑กลางของภูมิภาคตามแนวโน๎มของการทําข๎อตกลงเขตการค๎าเสรีแบบภูมิภาคี
แบบใหมํแม๎วําจีนและญี่ปุ่นจะแขํงขันกันเพื่อก๎าวขึ้นเป็นผู๎นําของการทําข๎อตกลงเขตการค๎าเสรีแบบภูมิ
ภาคี แตํบทบาทของอาเซียนก็มีความสําคัญเม่ือมีประเด็นความขัดแย๎งทางการเมืองเกิดขึ้น  แม๎วํา
แรงจูงใจและแรงกระตุ๎นในการตั้งอาเซียนบวก  3 อาเซียนบวก  1 และการประชุมสุดยอดผู๎นําอาเซีย



๖๒ 

 

ตะวันออก (EAS) จะแตกตํางจากของจีน  แตํการกํอตั้งสถาบันดังกลําวทําให๎อาเซียนคํอยๆ  แทรกซึม 
"แนวทางของอาเซียน " เข๎าไปยังภูมิภาคผํานกระบวนการกํอตั้งสถาบัน  ลักษณะและบทบาทของ
อาเซียนทําให๎การแขํงขันในภูมิภาคจืดจางลงไปบ๎าง 
 

ญี่ปุ่นกับแนวทางทวิภาคีและภูมิภาคีในปี  2543 เมื่อจีนเสนอจัดตั้งข๎อตกลงการค๎าเสรีจีน -
อาเซียนญี่ปุ่นยังคงยึดมั่นในนโยบายการค๎าแบบเดิมๆ  (Traditional Policy) ที่ยึดติดกับกรอบการค๎าของ
องค๑การค๎าโลกและมิยอมรํวมขบวนการจัดทําข๎อตกลงการค๎าเสรีดังเชํนประเทศอื่นทํา  รัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อ
วํา ชาติตนจะได๎รับประโยชน๑สูงสุดภายใต๎กลไกการเจรจาการค๎าพหุภาคีขององค๑การค๎าโลกแตํเนื่องจาก
การเจรจาการค๎าโลกล๎มเหลว  ประเทศมหาอํานาจตํางก็มุํงทําข๎อตกลงการค๎าเสรีแบบทวิภาคีและแบบ
พหุภาคี เมื่อจีนผงาดขึ้นมาเป็นผู๎นํา ญี่ปุ่นจึงตระหนักวํา ตนเองไมํมีทางเลือกอื่นใดนอกเสียจากการรํวม 
ขบวนการจัดตั้งข๎อตกลงเขตการค๎าเสรี  อยํางไรก็ตาม  การออกนโยบายการค๎าใหมํก็ยังเกิดข๎อกังขาวํา  
การเปลี่ยนแปลงนโยบายมาเป็นการจัดตั้งข๎อตกลงเขตการค๎าเสรีน้ัน  จะต๎องเกิดการแยกตัวออกจาก
ความรํวมมือระดับภูมิภาคแปซิฟิกที่มีสหรัฐฯเป็นศูนย๑กลางหรือไมํ  และการเปลี่ยน -แปลงนี้จะนํามาซึ่ง
ผลประโยชน๑สูงสุดแกํญี่ปุ่นจริงหรือหลังจากที่ญี่ปุ่นเพิกเฉยและไมํเคลื่อนไหวใดๆ  ทางเศรษฐกิจมาเป็น
เวลากวําทศวรรษญี่ปุ่นก็ได๎รับรู๎วํา  อิทธิพลของตนเองลดลงเพียงใด  สืบเนื่องมาจากนโยบาย
ภายในประเทศและความไมํแนํนอนในความสัมพันธ๑ที่มีกับจีน  ทําให๎ญี่ปุ่นขาดซึ่งทิศทางและทัศนคติ
เกี่ยวกับความรํวมมือระดับภูมิภาคประเทศกลุํมอาเซียนมีความรู๎สึกวํา  ญี่ปุ่นควรจะเปลี่ยนแนวคิด  
"สหรัฐฯ เป็นอันดับหน่ึง อาเซียเป็นรอง " (United States first, Asia second) ได๎แล๎ว แตํญี่ปุ่นก็ยังคงนิ่ง
เฉยเพราะวําต๎องการกีดกันจีน  ดังนั้น ความขัดแย๎งและจีนและญี่ปุ่นเกิดจากประเด็นผลประโยชน๑และ
เป็นอุปสรรคตํอความรํวมมือระดับภูมิภาคสํงผลให๎เกิดความไมํม่ันคงขึ้นในภูมิภาคญี่ปุ่นมีปฏิกิริยา
ตอบสนองโดยตรงตํอข๎อเสนอข๎อตกลงการค๎าเสรีอาเซียน -จีนในปี  2545 โดยการเสนอจัดทําความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจอยํางใกล๎ชิดของญี่ปุ่น -อาเซียน  (Japan-ASEAN Comprehensive Economic 
Partnership: JACEP) ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ๑ของญี่ปุ่นอยํางชัดเจน  ข๎อเสนอนี้นําไปสูํการจัดตั้ง
กรอบการทํางานของความรํวมมือทางเศรษฐกิจอยํางใกล๎ชิดของญี่ปุ่น -อาเซียนในเดือนตุลาคม  2546 
ตํอมาในเดือนธันวาคม  2546 ผู๎นําสูงสุดของทั้ง  2 ฝ่าย ได๎ออกมารับรอง  "ปฏิญญากรุงโตเกียว " (Tokyo 
Declaration) เนื้อหาใจความของปฏิญญาเป็นความรํวมมือระหวํางอาเซียนและญี่ปุ่นในด๎านเศรษฐกิจ  
การเงิน การเมือง และวัฒนธรรม  ญี่ปุ่นพยายามจูงใจพันธมิตรอาเซียนวํา  การกํอตั้งความรํวมมือใน
ประชาคมอาเซียตะวันออกเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการสร๎างความรํวมมือระดับภูมิภาค  ยุทธศาสตร๑ของ
ญี่ปุ่นในการบูรณาการความรํวมมือในอาเซียเป็นไปเพื่อนําไปสูํการจัดตั้งเขตการค๎าเสรีเอเซียตะวันออก  
(อาเซียนบวก  เกาหลีใต๎ ญี่ปุ่น จีน) และอาจขยายผลไปสูํออสเตรเลีย  นิวซีแลนด๑และอินเดียหลายปีที่
ผํานมา ญี่ปุ่นพยายามอยํางมากในการถํวงดุลอํานาจจีนในภูมิภาคอาเซียตะวันออก  ญี่ปุ่นแขํงขันกับจีน
ในประเด็นการกํอตั้งสถาบันระดับภูมิภาคใหมํ  ซึ่งจีนเสนอวํา  ควรยึดตามกฎของกลุํมอาเซียเชํนเดิม  
สํวนญี่ปุ่นเสนอวํา  ควรจะเน๎นในประเด็นกฎหมายและผล -ประโยชน๑รํวมกัน  การแขํงขันระหวํางจีนและ
ญี่ปุ่นเพื่อสร๎างพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียโดยการจัดตั้งกลุํมความรํวมมือตํางๆ  เชํน ความรํวมมือทาง
เศรษฐกิจอยํางใกล๎ชิดของญี่ปุ่น-อาเซียน (JACEP) เป็นสิ่งเสริมสร๎าง 
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บทบาทของกลุํมอาเซียนในความรํวมมือของภูมิภาคอาเซียตะวันออกขณะที่การแขํงขันระหวําง
มหาอํานาจสองประเทศอาจจะไมํใชํเรื่องดีสําหรับภูมิภาคนี้  แตํวํากลับกลายเป็นเรื่องดีของกลุํมอาเซียน  
หากญี่ปุ่นต๎องการจะกลับมาเป็นผู๎นําภูมิภาคอีกครั้งหน่ึง มีสิ่งที่ต๎องทํา 2 เรื่อง คือการจัดตั้งความรํวมมือ
ทางเศรษฐกิจอยํางใกล๎ชิดของญี่ปุ่น -อาเซียน(JACEP) จะต๎องมีความชัดเจนเร่ืองผลประโยชน๑ของญี่ปุ่น
และพันธะผูกพันที่มีตํออาเซียตะวันออกเฉียงใต๎ และญี่ปุ่นต๎องพยายามถํวงดุลอิทธิพลของจีนในภูมิภาค
นี้ให๎ได๎ในปี  2550 ญี่ปุ่นต๎องทํางานหนักในประเด็นความรํวมมือทางเศรษฐกิจอยํางใกล๎ชิดของญี่ปุ่น -
อาเซียน (JACEP) และความตกลงหุ๎นสํวนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement: EPAs) 
ยุทธศาสตร๑ระดับภูมิภาคของญี่ปุ่นอยูํที่ข๎อเสนอ  2 ข๎อ คือ วิสัยทัศน๑ของการจัดตั้งหุ๎นสํวนทางเศรษฐกิจ
อยํางเต็มรูปแบบในอาเซียตะวันออก (Comprehensive Economic Partnership in East Asia: CEPEA) 
ซึ่งจะนําไปสูํการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของกลุํมอาเซียน  จีน ญี่ปุ่นเกาหลีใต๎  ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด๑ และอินเดีย  และการจัดตั้งองค๑กรระหวํางประเทศในภูมิภาคเชํนเดียวกับองค๑กรเพื่อความ
รํวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) 
เพื่อเป็นนําเสนอเป็นชุดนโยบาย  (Policy Platform) สําหรับประเด็นความม่ันคง  ญี่ปุ่นเน๎นท่ีการออก
นโยบาย เชํน องค๑กรเพื่อความม่ันคงและความรํวมมือแหํงสหภาพยุโรป  (Commission on Security 
and Cooperationin Europe: CSCE) เพื่อความม่ันคงของภูมิภาคและย้ําแนวคิดของประชาคมอาเซีย
ตะวันออก ทุกสิ่งที่ญี่ปุ่นทําด๎วยหวังวําจะชํวยลดทอนกระแสเอกภาคีนิยมของจีนลงไปได๎และเพื่อรักษา
ไว๎ซึ่งแนวทางพหุภาคีนิยม  นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังพยายามสํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือระดับภูมิภาคผําน
กระบวนการของกลุํมอาเซียนบวก  3 และการประชุมสุดยอดผู๎นําอาเซียตะวันออก  (EAS) และยังพึ่งพา
ความรํวมมือด๎านความม่ันคงระหวํางสหรัฐฯ  และญี่ปุ่นเพื่อตํอต๎านจีนอีกด๎วยความขัดแย๎งระหวํางจีน
และญี่ปุ่นเห็นได๎จากความแตกตํางของขอบเขตความรํวมมือสําหรับภูมิภาคอาเซียท่ีแตํละฝ่ายเสนอมา 
โดยเฉพาะในกระบวนการพัฒนาการประชุมสุดยอดผู๎นําอาเซียตะวันออก (EAS) ซึ่งขาดมติเอกฉันท๑  ไมํ
วําจะมีจํานวนสมาชิกเข๎ารํวมเทําใดก็ตามจีนพยายามแผํขยายอิทธิพลภายในองค๑กรและต๎องการเชิญ
เฉพาะอาเซียตะวันออกเฉียงใต๎และอาเซียตะวันออกเฉียงเหนือเทํานั้น  อยํางไรก็ตามญี่ปุ่นต๎องการที่จะ
ให๎ทุกฝ่ายได๎เข๎ารํวมซ่ึงรวมถึงประเทศที่มิใชํสมาชิกญี่ปุ่นมีความชัดเจนวํา ต๎องการที่จะให๎ประเทศที่มิใชํ
สมาชิกเข๎ารํวมเพื่อความโปรํงใส  และตํอต๎านการประชุมเฉพาะภายในภูมิภาคเทํานั้นนับตั้งแตํการออก
แถลงการณ๑รํวมวําด๎วยความรํวมมือในภูมิภาคอาเซียตะวันออก  (Joint Statement on East Asia 
Cooperation) ในการประชุมสุดยอดผู๎นําอาเซียนบวก  3 ในปี 2542 ญี่ปุ่นก็พยายามแสดงบทบาทมาก
ขึ้นในประชาคมภูมิภาคโดยผํานการสร๎างความรํวมมือระดับพหุภาคีและปฏิญญากรุงโตเกียว  (Tokyo 
Declaration) ในปี 2546 ก็เป็นหน่ึงในการเสริมสร๎างความรํวมมือระหวํางอาเซียนและญี่ปุ่น  นอกจากนี้ 
ญี่ปุ่นยังขยายขอบเขตความรํวมมือไปยังออสเตรเลียและอินเดียอีกด๎วย 
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๑. แบํงกลุํมวิเคราะห๑คุณสมบัติสําคัญของประเทศมหาอํานาจและนํามาปรับใช๎ในชีวิตประจําวัน  

ออกมานําเสนอให๎เพื่อนๆ ได๎เรียนรู๎รํวมกัน 

๒. แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานในโลกยุคปัจจุบัน 
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