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หนังสือรายวิชา ประวัติประเทศมหาอํานาจของโลก ไดเรียบเรียงขึ้นสําหรับผูเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยยึดมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษานอก
ระบบระดับขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ เน้ือหาในหนังสือเลมน้ีแบงออกเปน ๔ บท ประกอบดวย 
ความเปนมา และความเสื่อมของประเทศมหาอํานาจของโลกในอดีต การกาวสูความเปน
ประเทศมหาอํานาจในโลกปจจุบัน  การกาวสูความแข็งแกรงของประเทศเล็กๆ  และการ
วิเคราะหคุณสมบัติสําคัญของพลเมืองประเทศมหาอํานาจและนํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน  
กิจกรรมทุกรูปแบบในหนังสือเลมน้ี  มุงเนนใหผูเรียนเกิดความสามารถในการพัฒนาพฤติกรรมจนมีวิถี
ชีวิตที่ดีโดยใหมีทั้งความรู ความเขาใจ  ทักษะกระบวนการคุณธรรม จริยธรรม  และคานิยมตามแนว
การจัดการศึกษา 
 หวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือรายวิชาประวัติประเทศมหาอํานาจของโลก เลมน้ีจะเปนประโยชนทั้ง
ตอผูเรียนและผูสอนที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรูใหบรรลุตามวัตถุประสงคและมาตรฐานการเรียนรู
ตรงตามหลักสูตรที่กําหนดไว 

 
                                                                                                        คณะผูจัดทํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



หนา 

คําแนะนําในการใชแบบเรียน 

รายละเอียดคําอธิบายรายวชิา 

บทที ่๑   ความเปนมาและความเส่ือมของประเทศมหาอํานาจของโลกในอดีต 

อังกฤษ        ๑  

เยอรมัน   ๓ 

  สเปน                         ๔ 

รัสเซีย                   ๖ 

อิตาลี                           ๙ 

ฮอลันดา                   ๑๐ 

ฝร่ังเศส                  ๑๒ 

กิจกรรมเสนอแนะ               ๑๕ 

บทที ่๒   การกาวสูความเปนมาในการเปนประเทศมหาอํานาจในโลกปจจุบัน 

สหรัฐอเมริกา                     ๑๖ 

จีน                   ๒๐ 

  รัสเซยี                   ๒๖ 

ญ่ีปุน                    ๒๙ 

เกาหลี                   ๔๒ 

กิจกรรมเสนอแนะ               ๔๗ 

บทที ่๓    การกาวสูความแข็งแกรงของประเทศเล็ก ๆ  เชน   

สิงคโปร                  ๔๘ 

  อิสราเอล                  ๕๕ 

กิจกรรมเสนอแนะ               ๕๘ 

บทที ่๔   การวิเคราะหคุณสมบัติสําคัญของพลเมืองประเทศมหาอํานาจและนาํมาปรับใช 

              ในชวีิตประจําวนั                              ๕๙ 

  กิจกรรมเสนอแนะ               ๖๔        
ภาคผนวก 

บรรณานุกรม                ๖๕   

คณะผูจัดทํา                ๖๖ 
    



 

คําอธิบายรายวิชา สค32003 ประวัติประเทศมหาอํานาจของโลก จํานวน 2 หนวยกิต 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 
มาตรฐานการเรียนรูระดับ 
 มีความรู ความเขาใจตระหนักเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง               

การปกครองในโลก และนาํมาปรับใชในการดําเนนิชีวิตเพื่อความม่ันคงของชาติ 
 
ศึกษาและฝกทักษะเกี่ยวกับเรื่องตอไปน้ี 

1. ความเปนมาและความเส่ือมของประเทศมหาอํานาจของโลกในอดีต เชน อังกฤษ  สเปน อิตาลี 

ฝร่ังเศส เยอรมัน รัสเซยี ฮอลันดา   

2. ความเปนมาในการกาวสูความเปนประเทศมหาอํานาจของประเทศตาง ๆในโลกปจจุบัน เชน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา จนี รัฐเซีย ญ่ีปุน เกาหลี   

3. บทบาทของประเทศมหาอํานาจในโลกที่สงผลกระทบตอประเทศอื่น ๆ 
 

การจัดประสบการณการเรียนรู 
1. ศึกษาคนควาขอมูลที่เกี่ยวของกับความเส่ือมของประเทศมหาอํานาจในอดีต 
2. ศึกษาคนควาขอมูล ความเปนมาในการกาวสูความเปนประเทศมหาอํานาจในโลกปจจุบัน 
3. ศึกษาคนควารายงาน บทบาทของประเทศมหาอํานาจที่สงผลกระทบตอประเทศอื่น ๆ 
4. จัดอภิปรายบทบาทของประเทศมหาอํานาจในโลกปจจบัุน 
5. ศึกษาคนควา อภิปรายการสรางความแข็งแกรงของประเทศเล็ก ๆ 
6. จัดนิทรรศการประวัติประเทศมหาอํานาจของโลก 
7. ศึกษา ซีดี ประเทศมหาอํานาจในโลก 

 
การวัดและประเมินผล 

ความสนใจ ความพงึพอใจของผูเรียน การมีสวนรวมของผูเรียนในกิจกรรมตาง ๆ 
และประเมินผลกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังเรียน 

 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา สค32003 ประวัติประเทศมหาอํานาจของโลก  
จํานวน 2 หนวยกิต ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ 
 มีความรู ความเขาใจตระหนักเก่ียวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร การเมือง               การปกครองใน
โลก และนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
 

ที่ หัวเรื่อง ตัวช้ีวัด เน้ือหา 
จํานวน  
(ช่ัวโมง) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติประเทศมหาอํานาจ
ของโลก 
 

1. อธิบายความเปนมา และความ
เสื่อมของประเทศมหาอํานาจของ
โลกในอดีต เชน  อังกฤษ  สเปน  
อิตาลี  ฝรั่งเศส  เยอรมัน  รัฐเซีย  
ฮอลันดา ได 
 
 
 
 
 
 
2. อธิบายการกาวสูความเปนมาใน
การเปนประเทศมหาอํานาจในโลก
ปจจุบันได  
 
 
 
 
 
 
 
3. อธิบายการสรางความแข็งแกรง
ของประเทศเล็ก ๆ  เชน  สิงคโปร  
อิสราเอล   
 
4. สามารถนําความรูที่ไดจาก
การศึกษา  ประวัติประเทศ
มหาอํานาจของโลกมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน 

1. ความเปนมา และความเสื่อมของ
ประเทศมหาอํานาจของโลกในอดีต 
 1.1  อังกฤษ        
 1.2  เยอรมัน   
 1.3  สเปน          
 1.4  รัสเซีย   
 1.5  อิตาลี            
 1.6  ฮอลันดา   
 1.7  ฝรั่งเศส   
2. การกาวสูความเปนมา         ใน
การเปนประเทศมหาอํานาจในโลก
ปจจุบัน 
 2.1  สหรัฐอเมริกา       
 2.2  จีน   
 2.3  รัสเซีย   
 2.4  ญี่ปุน    
 2.5  เกาหลี   
3. การกาวสูความแข็งแกรง   ของ
ประเทศเล็ก ๆ  เชน   
 3.1  สิงคโปร   
 3.2  อิสราเอล   
4. การวิเคราะหคุณสมบัติสําคัญของ
พลเมืองประเทศมหาอํานาจและ
นํามาปรับใชในชีวิตประจําวัน 

80   
 
 
 
 
 

 



 
 



๑ 
 

                   ๑             

                                                                     ความเปนมา และความเสื่อมของ   
                                                                     ประเทศมหาอํานาจของโลกในอดีต 

 
ขอเสนอแนะหรับครู 
 

   ตัวชี้วัด : ส่ิงที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได 
 อธิบายความเปนมา และความเสื่อมของประเทศมหาอํานาจของโลกในอดีต เชน อังกฤษ 

สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน รัฐเซีย ฮอลันดา ได 
 
 
ความหมาย 

ประเทศมหาอํานาจ คือ รัฐที่มีอํานาจอิทธิพลครอบงําในกิจการระหวางประเทศ ไมมีกฎหมายใดๆ 
ที่จะกําหนดวาประเทศน้ัน ประเทศนี้มีสถานภาพเปนมหาอํานาจ หากเปนเพียงเพราะรัฐน้ันๆ มีขนาด 
พละกําลัง และอํานาจอิทธิพลทางเศรษฐกิจเปนพ้ืนฐาน และจะสังเกตไดวา สถานะของกลุมประเทศ
มหาอํานาจเชนน้ีก็จะเปลี่ยนแปลงไดบอยๆ เชน ในสมัยการประชุมคองเกรสแหงเวียนนาในป ค.ศ. ๑๘๑๕ 
ประเทศมหาอํานาจในสมัยน้ันไดแก อังกฤษ ออสเตรีย ฝรั่งเศส ปอรตุเกส ปรัสเซีย สเปน สวีเดน และ
รัสเซีย หลังจากน้ันไดเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมเก่ียวกับพละกําลังของประเทศมหาอํานาจ คือกอนเกิด
สงครามโลกครั้งที่ หน่ึง ประเทศที่จัดวาเปนมหาอํานาจในตอนนั้นคือ อังกฤษ ฮังการี ฝรั่งเศส เยอรมนี 
อิตาลี และรัสเซีย ซ่ึงตั้งอยูในทวีปยุโรป รวมทั้งสหรัฐอเมริกา และญ่ีปุน ซ่ึงตั้งอยูนอกยุโรป เม่ือตอนสิ้น
สงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศที่เปนมหาอํานาจไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ โซเวียต รัสเซีย ฝรั่งเศส และ
จีน พึงสังเกตดวยวา องคการสหประชาชาติไดถือวา ประเทศทั้ง ๕ น้ีมีอํานาจและมีความสําคัญมากที่สุด
ในขณะนั้น ทั้ง ๕ ประเทศนี้ตางเปนสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความม่ันคงของสหประชาชาติ ซ่ึงมีอํานาจ
ใชสิทธิยับยั้ง (Veto) ในที่ประชุม ซ่ึงในปจจุบันก็ยังปฏิบัติเชนนั้นอยู 

 

   จักรวรรดิอังกฤษ (อังกฤษ: British Empire)  
 

ประกอบดวยดินแดนในปกครอง (dominion) คราวนโคโลนี รัฐในอารักขา รัฐในอาณัติ และดินแดน
อ่ืน ๆ ซ่ึงอยูภายใตการปกครองหรือบริหารโดยสหราชอาณาจักร จักรวรรดิมีตนกําเนิดมาจากดินแดน
อาณานิคมโพนทะเลและสถานีการคาที่กอตั้งโดยราชอาณาจักรอังกฤษ ชวงปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๖ และ
ตนคริสตศตวรรษที่ ๑๗ ในชวงที่เจริญถึงขีดสุด จักรวรรดิอังกฤษเปนจักรวรรดิที่ใหญที่สุดในประวัติศาสตร 
และเปนมหาอํานาจชั้นแนวหนาของโลกนานกวาหน่ึงศตวรรษ ใน ค.ศ. ๑๙๒๒ จักรวรรดิอังกฤษปกครอง



๒ 
 
ประชากรทั้งหมดประมาณ ๔๘๕ ลานคน หรือกวาหน่ึงในสี่ของประชากรโลกในเวลานั้น ครอบคลุมพ้ืนที่
มากกวา ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร เกือบหน่ึงในสี่ของพื้นดินทั้งหมดของโลก เปนผลใหมรดกทาง
การเมือง ภาษาและวัฒนธรรมของอังกฤษแผขยายไป  ในยุคที่ จักรวรรดิอังกฤษรุ ง เรืองที่สุด                

มักกลาวกันบอยคร้ังวา "ดวงอาทิตยไมเคยตกดินในจักรวรรดิอังกฤษ" เพราะดินแดนที่มีอยูทั่ว
โลกทําใหดวงอาทิตยยังสองแสงอยูในดินแดนใตปกครองอยางนอยที่สุดหน่ึงแหงตลอดเวลา 

 ระหวางยุคแหงการสํารวจในคริสตศตวรรษที่ 15 และ 16 สเปนและโปรตุเกสไดบุกเบิกการ
สํารวจโลกของชาวยุโรป และสรางจักรวรรดิโพนทะเลขนาดใหญไปพรอมกันดวย จากความอิจฉาใน
ความม่ังคั่งของจักรวรรดิทั้งสอง อังกฤษ ฝรั่งเศส และเนเธอรแลนดจึงเริ่มกอตั้งอาณานิคมและเครือขาย
การคาของตนในทวีปอเมริกาและเอเชีย สงครามอยางตอเน่ืองกับเนเธอรแลนดและฝรั่งเศสใน
คริสตศตวรรษที่ 17 และ 18 ทําใหอังกฤษ (หรือ บริเตน ภายหลังพระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ. 1707 ซ่ึง
ผนวกสกอตแลนด) เปนมหาอํานาจดานอาณานิคมในอเมริกาเหนือและอินเดียอยางเด็ดขาด อยางไรก็ดี 
การสูญเสียสิบสามอาณานิคมในอเมริกาเหนือ หลังจากสงครามประกาศอิสรภาพอเมริกา ใน ค.ศ. 1783 
เปนการสูญสิ้นอํานาจในอาณานิคมที่เกาแกที่สุดและมีประชากรหนาแนนที่สุดไปบางสวน อังกฤษจึงหัน
ไปสนใจทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย และแปซิฟกแทนหลังจากนั้น หลังความพายแพของฝรั่งเศสสมัย  
นโปเลียนใน ค.ศ. 1815 อังกฤษไดกาวขึ้นเปนมหาอํานาจที่แทบจะไรผูตอกรเปนเวลาหนึ่งศตวรรษ และ
ไดขยายดินแดนในจักรวรรดิออกไปทั่วโลก มีการเพ่ิมระดับอัตตาณัติ (autonomy) แกอาณานิคมผูตั้งถิ่น
ฐานผิวขาวหลายแหง โดยบางแหงถูกจัดเปนดินแดนในปกครอง 

การเติบโตของเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาส่ันคลอนความเปนผูนําทางเศรษฐกิจของอังกฤษเม่ือ
ถึงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 ความตึงเครียดทางทหารและเศรษฐกิจตอมาระหวางอังกฤษและเยอรมนี
เปนสาเหตุหลักนําสูสงครามโลกครั้งที่หน่ึง ซ่ึงในระหวางสงครามครั้งนั้น อังกฤษไดพ่ึงพาจักรวรรดิของ
ตนเปนอยางมาก ความขัดแยงดังกลาวทําใหเกิดความเครียดทางการเงิน (financial strain) อยาง
มโหฬารแกอังกฤษ และแมวาจักรวรรดิจะแผขยายดินแดนไปกวางขวางที่สุดทันทีหลังจากสงครามยุติ 
แตอังกฤษก็มิใชมหาอํานาจอันดับหน่ึงของโลกในอํานาจทางทหารหรืออุตสาหกรรมอีกตอไป ใน
สงครามโลกครั้งที่สอง ญ่ีปุนไดยึดครองอาณานิคมของอังกฤษในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อัน
ทําลายเกียรติภูมิของอังกฤษและเรงความเสื่อมถอยของจักรวรรดิ แมวาสงครามจะส้ินสุดลงดวยชัยชนะ
ของอังกฤษและพันธมิตรก็ตาม ภายในสองปหลังสงครามโลกยุติลง อังกฤษใหเอกราชแกอินเดีย ซ่ึงเปน
อาณานิคมที่มีคามากที่สุดและมีประชากรมากที่สุด 

หลังสงครามโลกคร้ังที่สองสิ้นสุด ดินแดนสวนใหญในจักรวรรดิอังกฤษไดรับเอกราช อันเปน
สวนหนึ่งของความเคลื่อนไหวในการปลอดปลอยอาณานิคมทั่วโลกจากมหาอํานาจยุโรป และสิ้นสุดลง
ดวยการคืนฮองกงใหแกสาธารณรัฐประชาชนจีน ใน ค.ศ. 1997 ดินแดน 14 แหงยังคงอยูภายใต
อธิปไตยของอังกฤษ ซ่ึงเรียกวา อาณานิคมโพนทะเลของอังกฤษ หลังไดรับเอกราชแลว อดีตอาณานิคม
หลายแหงไดเขารวมกับเครือจักรภพแหงชาติ ซ่ึงนับเปนการรวมกลุมกันอยางเสรีของรัฐเอกราชตาง ๆ 
16 รัฐ โดยมีประมุขแหงเครือจักรภพพระองคเดียวกันคือ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 



๓ 
 
 
 ชาติมหาอํานาจอังกฤษ อังกฤษเปนชาติมหาอํานาจในคริสตศตวรรธที่ ๑๘ ไดเพราะวา  

๑. กษัตริยอังกฤษมีอํานาจอยูภายใตขอบเขตของกฎหมายและมีการปกครองแบบประชาธิปไตยที่
กาวหนา  

๒. อังกฤษไดครอบครองดินแดนโพนทะเล เชน อินเดีย อาณานิคมในอเมริกาเหนือและอียิปต ทําให
อังกฤษมีความรํ่ารวย  

๓. อังกฤษรบชนะฝรั่งเศส ทําใหไดปกครองดินแดนในทวีปตางๆเพ่ิมขึ้น  

 

     ประเทศเยอรมัน     
 
 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจ 
  

ความรุงเรืองเฟองฟูทางการคาของหัวเมืองเยอมันตางๆ ในยุคกลางมีปจจัยสงเสริมสําคัญอยู ๓
ประการ คือ ประการแรกชาวเยอรมันสมัยน้ีมีโอกาสแสวงหาผลประโยชนจากดินแดนทวีปยุโรปภาค
ตะวันออกโดยอพยพไปตั้งหลักแหลงทํามาหากนและติดตอคาขายอยูตลอดสมัย  ประการที่ ๒ พอคา
เยอรมันมีความสามารถในทางการคาและการเดินเรือขนสงสินคานานาชนิดไปสูตลาดในดินแดนตางๆ 
ของทวีปยุโรปตั้งแตประเทศสเปนจนกระทั่งทะเลบอลติค  ประการที่ ๓ การที่นครเยอรมันรวมกันเขา
เปนสันนิบาติ  ไดทําใหกําลังทางทหารและอํานาจทางการเมืองเขมแข็งประกอบกับไดรับความรวมมือ
และความสนับสนุนจากองทหารอัศวินตัวตันดังที่กลาวมาแลว  ไดชวยใหนครเยอรมันสามารถเขา
แสวงหาผลประโยชนและพิชิตดินแดนที่มีกําลังทางเศรษฐกิจ และการเมืองออนแอกวาไดงาย และใน
ขณะเดียวกันก็ทําใหพอคาขาวเยอรมันสามารถรักษาประโยชนทางการคาของตนในเมืองทาและตลาดใน
ตางประเทศไดอยางเต็มที่ดวย 

ค.ศ.๑๓๕๐ ดินแดนภาคตะวันออกของทวีปยุโรปที่อุดมสมบูรณและเหมาะแกการขุดคนแสวงหา
ผลประโยชนไดรอยหรอลง และในป ๑๔๑๐ กองทหารอัศวินติวตันก็ถูกประเทศโปแลนดทําลายลางสิ้น
อํานาจลง ในขณะเดียวกับประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปไดมีความเขมแข็งในทางการเมืองขึ้น ใน
ขณะเดียวกันประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปไดมีความเขมแข็งในทางการเมืองขึ้น โดยมีรัฐบาลกลางและ
พระเจาแผนดินเปนประมุข เชน ประเทศโปแลนด แบร็นเดอเบอรก  สวีเดน เดนมารค  อังกฤษและ   
รุซเซีย ประเทศดังกลาวน้ีไดเขาทําการคาขายในทวีปยุโรปภาคเหนือสวนใหญและรุกล้ําเขาไปแสวงหา
ผลประโยชนในดินแดนและตลาดที่เคยอยูใตอิทธิพอคาเยอรมัน เพ่ิมขึ้นทุกที  อน่ึงพอคาเยอรมันที่เคย
รุงเรืองเฟองฟูอยูในประเทศอังกฤษมาตลอดยุกลางนั้น พอถึงศตวรรษที่16 ก็ถูกพอคาอังกฤษเขา
แขงขันตอสูในที่สุด  เม่ือจวนสิ้นศตวรรษเดียวกัน พอคาเยอรมันก็ถูกตัดเอกสิทธิ์และผลประโยชน
ทางการคาที่ตนผูกขาดมาหลายศตวรรษนั้น ลงโดยสิ้นเชิง ในประเทศสวีเดน พอคาเยอรมันก็ประสบ
เคราะหกรรมทํานองเดียวกัน ในประเทศรุสเซีย ก็ถูกพระเจาซารขับออกจากตลาดขนสัตว ประเทศเดน
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มารคหันไปติดตอคบคากับประเทศอ่ืนเพ่ือหาทางตัดอํานาจพอคาเยอรมัน และปลอยใหเรือชาติอ่ืนเดิน
ทางเขาทะเลบอลติคไดโดยสะดวกแมหัวเมืองเยอรมันจะรวมกันเปนสมาคมหรือสันนิบาตก็ตาม แตก็ยัง
แกงแยงและแตกเปนก็กเปนเหลาอยู  โดยตางก็มีเจารองนครเปนอิสระแกกัน ไมมีรัฐบาลกลางที่มี
อํานาจเด็ดขาดทางการเมือง  ดังน้ันจึงไมสามารถรักษาผลประโยชนทางการคาของตนโดยทําการตอสู
แขงขันกับประเทศที่มีรัฐบาลที่เขมแข็งได 

ในดานเศรษฐกิจ  ปจจัยสําคัญที่ทําใหสันนิบาตเยอรมันออนแอลงก็คือประเทศฮอลันดา คู
แขงขันมีความสามารถทางการคาและการเดินเรือยิ่งกวาเยอมันและไดเขาแยงชิงผลประโยชนในยาน
ทะเลเหนือและทะเลบอลติคจากเยอรมัน ปลาเฮอริงซ่ึงเปนทรัพยากรสําคัญอยางหน่ึงและเคยมีชุกชุมใน
ยานทะเลใกลดินแดนเยอรมัน พอถึงระยะตนศตวรรษที่ ๑๖ ไดเร่ิมรอยหรอลง ภายหลัง ค.ศ.๑๖๐๐ 
การคากับภาคตะวันออกซ่ึงเคยอยูในกํามือนครอิตาลีไดเปลี่ยนไปยังนครอัมสเตอรดัมและลอนดอน ทํา
ใหหัวเมืองเยอรมันภายในซึ่งเคยเปนศูนยการคาผานทวีปจากภาคตะวันออกเร่ิมหมดความสําคัญลง  

 

     จักวรรดิสเปน 

เปนประเทศรูปรางคลายสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 
 ๕๐๔,๗๘๒ ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเล็กกวาขวานประเทศ 
อยางเมืองไทยเพียงเล็กนอย (๕๑๔,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร)  
ทวาสมัยหนึ่งในอดีต ประเทศเล็ก ๆ อยางสเปนเคยเปนอภิ 
มหาอํานาจของโลกมาแลว ในชวงศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ สเปน 
ไดชื่อวาเปน   “ ดินแดนที่พระอาทิตยไมเคยตก ”  
สเปนมีประเทศในอาณานิคมจํานวนมาก กลาวคือ เกือบทั้ง 
ทวีปอเมริกา บางสวนในแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต 
อยางฟลิปปนส ซ่ึงนับไดวาเปนยุคโลกาภิวัฒนยุคหน่ึงของโลก  
เหรียญเงินตราของสเปนแพรในหลายพื้นถิ่น ภาษาสเปน 
เปนภาษาใชในทั่วไป จนถึงปจจุบันก็เปนหนึ่งในภาษาสําคัญ 
ที่ใชในองคการสหประชาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

เรือแกลเลียน (galleon) กลายเปนส่ิงท่ี
ส่ือความหมายถึงความมั่งคั่งของ
จักวรรดิสเปน 
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สเปนเปนประเทศท่ีโอบลอมดวยทะเล (ยกเวนดานตะวันออก
ที่ติดโปรตุเกส) จากพ้ืนที่ดานตะวันออกเฉียงใตและเหนือมองเห็น
มหาสมุทรแอตแลนติกอันกวางใหญ ดานใตและตะวันตกโอบลอมดวย
ทะเลสวยอยางเมดิเตอรเรเนียน ดวยบรรยากาศที่คอนขางอบอุนและ
โอบลอมดวยทะเลอยางน้ี อาจทําใหชาวสเปนเปนคนราเริง สนุกสนาน 
มองโลกแงดี มีจินตนาการ ความฝน และรักการผจญภัย นักเดินเรือ
ชาวสเปนหลายคนใฝฝนจะคนพบดินแดนใหม หน่ึงในนั้นคือ คริสโต
เฟอร โคมลัมบัส 

แมโคลัมบัสจะเปนคนอิตตาเลียนโดยกําเนิด หากแตการเดินเรือไปพบโลกใหมของเขาเกิดขึ้นไดจากการ
สนับสนุนจากราชินีสเปนในเวลานั้น ผูกลาเสี่ยงลงทุนใหโคลัมบัสเดินทางไปทางทิศตะวันตกใน
มหาสมุทรแอตแลนติก ซ่ึงในสมัยศตวรรษที่ ๑๕ ชาวยุโรปยังเชื่อวาโลกแบน ดังน้ันการเดินทางไปดาน
ทิศตะวันตกที่ไมคุนมากอน หมายถึงการเส่ียงที่จะเดินเรือตกโลก 
  นอกจากอุปนิสัยของชาวสเปนแลว ในเวลานั้นบรรยากาศทางการคายังเอ้ือใหสเปนตองตัดสินใจ
เสี่ยงมากขึ้น ประเทศเพ่ือนบานอยางสเปนและโปรตุเกส ตางแขงขันกันดานการคาโพนทะเลที่เปอรเซีย 
และเอเซีย ซ่ึงเปนแหลงสินคาหลากหลาย และเปนที่ตองการ 

การแขงขันทางการคาระหวางสองประเทศน้ีเขมขนมาก ตางหาทางเดินเรือที่เร็ว อันตรายนอย 
และถึงดินแดนที่จะทําการคาไดกอนอีกฝาย 

ในเวลานั้น โปรตุเกสเลือกที่ใชเสนทางเดินเรือเรียบทําเลเมดิเตอรเรเนียน หรือทะเลแอตแลนติค 
เลียบชายฝงแอฟริกาไปเร่ือย ๆ ผานชองแคบ Cape of Good Hope ของประเทศแอฟริกาใต จากน้ัน
เดินทางมาจนถึงตะวันออกกลาง และเอเชีย นักเดินเรือโปรตุเกส วาสโก ดา กามา Vasco da Gama 
เปนนักเดินเรือคนแรกที่เดินทางมาถึงอินเดียโดยเสนทางเรือ 
ขณะที่โปรตุเกสเดินเรือไปทางตะวันออก สเปนตัดสินใจเสี่ยงสนับสนุนโคลัมบัสใหเดินเรือไปทาง
ตะวันตก ดวยหวังวาจะลัดส้ันไปถึงเอเซียไดเหมือนกัน การตัดสินใจเสี่ยงในครั้งนี้ ทําใหสเปนไดพบ
ดินแดนใหม และขึ้นมามีอํานาจทางเศรษฐกิจเหนือโปรตุเกส และในเวลาตอมากลายเปนมหาอํานาจทั้ง
การคาและการเมือง 

ในป ๒๐๓๕ ดวยระยะเดินทางกวา ๒ เดือนในเรือ Santa Maria โคมลัมบัสพบกับแผนดินใหม 
ซ่ึงตอนแรกเขาเขาใจวาเปนประเทศอินเดีย ตอมาจึงรูวาเปนดินแดนใหม New World หรือโลกใหม 
จากน้ันมาสเปนก็ไปตั้งรกรากที่โลกใหมมากมาย จนสายธารอารยธรรมสเปนผสมผสานกับโลกใหม
จนถึงปจจุบันสายธารอารมยธรรม Aztec และ อินคาก็ลมสลาย จากการฆาลางเผาพันธุ การกระจายเชื้อ
ชาติ และเชื้อโรคที่ชาวสเปนมีแตชาวโลกใหมไมมีภูมิคุนกัน อยางอีสุกอีใส ทําใหผูคนลมตายไปจํานวน
มาก สเปนนําเอาทองคํา เงินและทัรพยมากมายจากอารยธรรมโบราณนี้ไปสรางความเจริญใหบานตัว
ดวย นอกจากจะคาขาย ไดประโยชนจากเคร่ืองเทศ ขาวโพด คาทาส แลกเปลี่ยนพืชพันธุ และสัตวจาก
ทั้งสองทวีป โลกใหมใหขาวโพด มันฝรั่ง พริก พริกไทย มะเขือเทศ ยาสูบ กับสเปน ในขณะที่สเปนให
ขาวสาลี แอบเปล วัว แกะ หมู มา ลา เปนตน 

ตราสัญลักษณของประเทศสเปน 
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นอกจากนั้น การพบกันของสองอารยธรรมทําใหเกิดส่ิงใหม ๆ การเรียนรู ศิลปะ เพลง กฎหมาย 
อาหารสเปนมีชัยทางการคาเหนือโปรตุเกส เพราะสเปนยึดโลกใหมเปนอาณานิคม และเมื่อผูกขาด
ดินแดน ผูคนและการคาแลว สเปนก็ไมจําเปนตองตอรองอะไร ในขณะที่โปรตุเกสทากรคาแบบปรกติที่
ตองตอรองกับประเทศคูคา แมจะไดเปรียบบาง แตก็คงไมเหมือนกับการครอบครอง รวบอํานาจและ
ผูกขาดเพราะความรุงเรืองและความเปนมหาอํานาจของสเปนในสมัยน้ัน สเปนเรียกตัวเองวา God is 
Spain คือ พระเจาอยูกับสเปน และดวยความคิดน้ี สเปนจึงทําตัวเปนเหมือนผูพิทักษคริสตจักร       
คอยหาทางกลอมหรือกําจัดผูที่เห็นวานอกรีต อยางพระนางเจาเอลิซาเบธที่ ๑ ก็ถูกกลาวหาวาเปนพวก
นอกรีตความหลงใหลในอํานาจ เงิน ความถือตน เหลาน้ีทําใหจักรวรรดิลมสลายมาตลอดประวัติศาสตร
มนุษยชาติ สเปนก็เชนกัน 

ในป ๒๑๓๑ กองเรืออันเกรียงไกรของสเปนในนาม Spanish Armada ไปพายแกกองเรือของ
อังกฤษในสมัยพระนางเจาอลิซาเบท ในชวงนั้นกองเรือสเปนถูกกอกวนมากจากโจรสลัดในนานนํ้า   
การพายแพยับเยินครั้งนี้ทําใหสเปนเสียหายทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสเปนก็ตองประสบกับ
เหตุการณในประวัติศาสตรหลายระลอกที่ทําใหไมอาจกลับมาผงาดไดดังเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 

 รัสเซีย หรือ สหพันธรัฐรัสเซยี  

 
เปนประเทศที่มีอาณาบริเวณตั้งแตทางตะวันออกของทวีปยุโรป และทางเหนือของทวีปเอเชีย 

เปนประเทศที่ใหญที่สุดในโลก (เปนสองเทาของอันดับสอง คือ ประเทศแคนาดา) มีพ้ืนที่ประมาณ 
๑๗,๐๘๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร คิดเปน ๑ ใน๗ ของแผนดินทั้งหมดของโลก เดิมเปนสมาชิกของสหภาพ
โซเวียต  และเปนรัฐที่ใหญที่สุด มีอิทธิพลที่สุดของโซเวียต 

ภาพวาดเรือรบสเปนถูกกองทัพเรือดัตชทําลาย
ระหวางยุทธการท่ีอาวยิบรอลตาร ค.ศ. 1607  
            โดยเฮนดริค คอรเนลิส วโรม (ผูพอ) 

    ภาพวาดเรือรบสเปนกําลังตอสูกับโจรสลัด  
ค.ศ. 1615 โดยคอรเนลิส เฮนดริคส วโรม (ผูลูก) 
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รัสเซียเปนแหลงน้ํามันปโตรเลียมและ 
แก็สธรรมชาติท่ีสําคัญของยุโรป 

ยุคแหงการตั้งอาณาจักร 

ชาวสลาฟตะวันออกเปนชนชาติแรกที่เขามาตั้งถื่นฐานในรัสเซีย บริเวณแมนํ้านีเปอรและแมนํ้า
วอลกาทางตอนใตของประเทศ สวนทางตอนเหนือชนชาติสแกนดิเนเวียและไวกิ้งที่รูจักในนามวา     
แรนเจียน ไดตั้งถิ่นฐานบริเวณแมนํ้าเนวา และทะเลสาบลาโดกา ทําการติดตอคาขายกับชาวสลาฟ แต
แลวในป ค.ศ.๘๘๐ กษัตริยแหงวาแรนเจียนก็เขามายึดเมืองเคียฟของชาวสลาฟ และไดตั้งเคียฟเปน
เมืองหลวง โดยผนวกดินแดนเหนือและใตเขาดวยกันแลวขนานนามวา เคียฟรุส (Kievan Rus') 

ในป ค.ศ. ๙๗๘ เจาชายวลาดีมีร โมโนมัค ขึ้นครองราชยและทรงนําศาสนาคริสตนิกายออรทอ
ดอกซแหงจักรวรรดิไบแซนไทนเขาสู รัสเซีย ซ่ึงตอมามีบทบาทและอิทธิพลอยางสูงตอศิลปะ 
สถาปตยกรรมและวัฒนธรรมของประเทศ ในชวงศตวรรษที่ ๑๑ เคียฟเปนนครหลวง ศูนยรวมของ
อํานาจกษัตริยและเปนศูนยกลางของคริสตจักรออรทอดอกซ ในขณะที่เมืองอ่ืนๆ ก็มีประชากรกอตั้ง
ขึ้นมา จากหลักฐานทางประวัติศาสตรไดกลาวอางถึงมอสโกครั้งแรกในป ค.ศ. ๑๑๔๗ วาเจาชายยูริ 
ดอลโกรูกี มกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ มีรับสั่งใหสรางปอมปราการไมหรือเครมลินขึ้นที่เนินเขาโบโรวิต
สกายา ริมแมนํ้ามอสควา และตั้งชื่อเมืองวา มอสโก 

เศรษฐกิจ 
                                      รัสเซียสามารถฟนตัวจากวิกฤติทางการเงินในป ๑๙๙๘ และมี                         
                                      การเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ ๗ ตอป เน่ืองจากราคา  
                                      นํ้ามันที่สูงขึ้น การลงทุนจากตางประเทศที่เพ่ิมขึ้น การขยายตัว  
                                      ของการบริโภคในประเทศ และความมั่นคงทางการเมือง   
                                      ในป  ๒๐๐๗ รัสเซียมีจีดีพีใหญเปนอันดับที่ ๖ ของโลก (มูลคา     
                                      ลานลานดอลลาร เม่ือวัดดวยความเทาเทียมกันของอํานาจซื้อ)   
                                      คาแรงเฉลี่ยตอเดือนในรัสเซียเพ่ิมขึ้นจาก ๘๐ ดอลลารในป  
                                      ๒๐๐๐ เปน ๖๔๐ ดอลลารในตนป ๒๐๐๘                  
                                       
 

 
 
ชาวรัสเซียที่ยากจนมีประมาณรอยละ ๑๔ ในป ๒๐๐๗  ซ่ึงลดลงอยางมากจากรอยละ ๔๐ ในป 

๑๙๙๘ ซ่ึงสถิติสูงสุดหลังสหภาพโซเวียตลมสลาย  อัตราวางงานในรัสเซียลดลงจากรอยละ ๑๒.๔ ในป 
๑๙๙๙ เหลือรอยละ ๖ ในป ๒๐๐๗ การที่ประชากรมีรายไดเพ่ิมขึ้นนี้ทําใหตลาดของ ชนชั้นกลางใน
รัสเซียขยายตัวหลายเทา 

รัสเซียมีแหลงทรัพยากรแกสธรรมชาติที่ใหญที่สุดในโลก มีแหลงทรัพยากรถานหินใหญเปน
อันดับสองของโลก และมีแหลงทรัพยากรน้ํามันที่ใหญเปนอันดับแปดของโลกรัสเซียเปนประเทศที่
สงออกแกสธรรมชาติมากเปนอันดับหน่ึง และสงออกน้ํามันมากเปนอันดับสองของโลก นํ้ามัน แกส
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ธรรมชาติ โลหะ และไม เปนสินคาสงออกที่สําคัญและมีมูลคามากถึงรอยละ ๘๐ ของการสงออกทั้งหมด
แตหลังป ๒๐๐๓ การสงออกทรัพยากรธรรมชาติก็เร่ิมลดความสําคัญลงเพราะตลาดภายในประเทศ
ขยายตัวขึ้นอยางมาก แมวาราคาทรัพยากรดานพลังงานจะสูงขึ้นมาก แตนํ้ามันและแกสธรรมชาติก็มี
สัดสวนเพียงรอยละ ๕.๗ ของจีดีพี และรัฐบาลคาดการณวาสัดสวนนี้จะลดลงเหลือรอยละ ๓.๗ ภายในป 
๒๐๑๑ รัสเซียยังนับวาเปนประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจไดดีกวาประเทศท่ีรํ่ารวยทรัพยากรอ่ืน ๆ 
รัสเซียมีจํานวนประชากรที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษามากกวาประเทศอ่ืนในทวีปยุโรประบบภาษีที่
เขาใจงายกวาเดิมเริ่มบังคับใชตั้งแตป ๒๐๐๑ ซ่ึงทําใหภาระตอประชาชนลดลงในขณะท่ีรายไดของรัฐ
เพ่ิมขึ้นรัสเซียใชระบบอัตราภาษีคงที่ที่รอยละ ๑๓ กับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และทําใหกลายเปน
ประเทศที่มีระบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ดึงดูดผูบริหารไดดีเปนอันดับสองรองจากสหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส จากการสํารวจในป ๒๐๐๗ งบประมาณของรัฐเกินดุลตั้งแตป ๒๐๐๑ และจนถึงสิ้นป ๒๐๐๗ มี
งบประมาณเกินดุลมารอยละ ๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ รัสเซียใชรายไดจากน้ํามันที่
ไดรับผานกองทุนความมั่นคงของสหพันธรัฐรัสเซียในการจายหนี้ซ่ึงเกิดขึ้นในยุคโซเวียตคืนแกปารีส
คลับและกองทุนการเงินระหวางประเทศ รายไดจากการสงออกน้ํามันยังสามารถทําใหรัสเซียมีเงินสํารอง
ระหวางประเทศเพิ่มจาก ๑ หม่ืน ๒ พันลานดอลลารสหรัฐในป ๑๙๙๙ เปน ๕.๙๗ แสนลานดอลลารในป 
๒๐๐๘ ซ่ึงสูงเปนอันดับสามของโลกรัสเซียยังสามารถลดหน้ีตางประเทศที่กอขึ้นในอดีตไดอยางมาก
อยางไรก็ตาม การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไมเทาเทียมกันในแตละภูมิภาค โดยเขตมอสโกเปน
เขตที่สงผลตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมากที่สุด 

การลมสลายของสหภาพโซเวียต 

หลังการลมสลายของสหภาพโซเวียต การเมืองในรัสเซียขาดเอกภาพ เน่ืองจากเกิดการแกงแยง
อํานาจระหวางกลุมตาง ๆ ทําใหความปนปวนทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้น จนถึงขั้นการกอ
รัฐประหารในป พ.ศ. ๒๕๓๖ แตนายบอริส เยลตซิน ประธานาธิบดีในขณะนั้น สามารถปราบปรามการ
กอรัฐประหารไดสําเร็จ และนําไปสูการแกไขรัฐธรรมนูญที่ใหอํานาจสูงสุดแกประธานาธิบดี 

ชาติมหาอํานาจรัสเซีย  

รัสเซียเปนชาติมหาอํานาจในคริสตศตวรรธที่ ๑๘ ไดเพราะวา  
๑. กษัตริยรัสเซียทรงปฏิรูปประเทศในดานการทหาร เพ่ือแกไขปญหาท่ีรัสเซียถูกปดลอมโดย

ประเทศในยุโรปและตุรกี และหาทางออกทางทะเล ใหกับกองเรือรัสเซีย  
๒. พระเจาปเตอรมหาราชและพระนางแคเธอรีนมหาราช ประสบความสําเร็จในการแกไขการปด

ลอมรัสเซียโดยชาติยุโรป เชน การเขาไปมีอิทธิพลในโปแลนดและไดครอบครองดินแดนออกสู
ทะเลบอลติกและทะเลดํา ทําใหกองเรือรัสเซียมีทางออกทางทะเล  
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    ประเทศอิตาล ี

 
อิตาลี (อิตาล:ี Italia) มีชื่ออยางเปนทางการคือ 

สาธารณรัฐอิตาลี (อิตาล:ี Repubblica italiana) 
เปนประเทศในทวีปยุโรป บริเวณยุโรปใต ตั้งอยู 
ในคาบสมุทรอิตาลีที่มีรูปทรงคลายรองเทาบูต 
และมีเกาะ ๒ เกาะใหญในทะเลเมดิเตอรเรเนียน 
คือ เกาะซิซิลแีละเกาะซารดิเนีย และพรมแดน 
ตอนเหนือแบงประเทศโดยเทือกเขาแอลป 
กับประเทศฝรัง่เศส สวติเซอรแลนด ออสเตรีย 
และสโลวีเนีย ประเทศอิตาลเีปนประเทศสมาชิก 
กอตั้งของสหภาพยุโรป เปนสมาชิกองคการสหประชาชาต ิ
นาโต และกลุมจี ๘ 

 
มีประเทศอิสระ ๒ ประเทศ คือ ซานมารีโนและ 

นครรัฐวาติกัน เปนดินแดนที่ลอมรอบไปดวยพ้ืนที่ของอิตาลี ในขณะที่เมืองกัมปโอเนดีตาเลีย เปน
ดินแดนสวนแยกของอิตาลีที่ถูกลอมรอบดวยพ้ืนที่ประเทศสวิตเซอรแลนด 

ในยุคกลางนครตางๆ ในประเทศอิตาลี  ซ่ึงตางก็เปนอิสระแกกันนั้นเจริญรุงเรืองในดานการคา
อุตสาหกรรม การขนสงทางเรือและการเงินเหนือประเทศใดอื่น แตก็คอยๆ เสื่อมลงตามลําดับ
เชนเดียวกับนครเยอรมัน  สมัยตนศตวรรษที่ ๑๗ การคาขายติดตอกับจักรวรรดิตุรกี กับดินแดนทะเล
เมดิเตอรเรเนียนภาคตะวันออก  ตลอดจนกินแดนเลยประเทศอารเบียและเปอรเซียก็ยังคงดําเนินอยู 
อยางไรก็ตาม ในการคาขายดังกลาว นครอิตาลีตองทําการตอสูกับคูแขงขันอยางหนัก  โดยเฉพาะพอคา
ตุรกี ซ่ึงขับไลพอคาอิตาลีออกจากดินแดนฝงทะเลเมดิเตอรเรเนียนตะวันออกแลวตอบรับพอคาชาว
ฝร่ังเศส ฮอลันดาและอังกฤษเขาแทนที่ 

เม่ือการคากับภาคตะวันออกตกไปอยูในกํามือของพอคาชาวยุโรปตะวันตกดังกลาว นครตางๆ 
ในอิตาลีก็จําตองอาศัยกิจการดานอุตสาหกรรมและธุรกิจการเงินแทน สินคาฝมือประณีตจากอิตาลีไดมี
ชื่อเสียงเดนอยูในตลาดสิ่งฟุมเฟอยทั่วไปทั้งภายในและภายนอกประเทศแมกระทั่งศตวรรษที่ ๑๘ สิน
คานนาชนิดของอิตาลีก็เปนที่นิยมกันทั่วไปในทวีปยุโรป   เชน ไหม ผากํามะหยี่  เคร่ืองเย็บปกถักรอย 
ถุงนอง เคร่ืองแกว อยางไรก็ตาม เม่ือความลับเก่ียวกับอุตสาหกรรมของอิตาลีร่ัวไหลไปยังประเทศอ่ืน  
ประเทศเหลาน้ันก็เริ่มทําการแขงขันกับประเทศอิตาลี ในที่สุดนครอิตาลีซ่ึงเคยผูกขาดมีชื่อเสียงในการ
ผลิตสินคาประเภทฟุมเฟอยแตผูเดียวมากอนก็กลายเปนเพียงประเทศหน่ึงในบรรดาประเทศทั้งหลายใน
ทวีปยุโรปที่สามารถทําการผลิตสินคาประเภทน้ี 
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เม่ือกลาวโดยทั่วไป  นครอิตาลีก็ตกอยูในฐานะทํานองเดียวกับนครเยอรมัน ซ่ึงทวีปยุโรป
ภาคเหนือและภาคตะวันตกตองพ่ึงพาอาศัยในสมัยหน่ึง คร้ันแลวนครตางๆ ดังกลาวก็เสื่อมหมด
ความสําคัญไปในที่สุด 

 

        ประเทศเนเธอรแลนด 

 

 

 

 

 

เนเธอรแลนด (ดัตช: Nederlands; อังกฤษ: Netherlands) หรือที่มักเรียกกันวา ฮอลแลนด 
(อังกฤษ: Holland) หรือ ฮอลันดา เปนประเทศซึ่งตั้งอยูในยุโรปตะวันตกตอนเหนือ ชื่อประเทศมีราก
ศัพทมาจากคําวา “Neder” หรือ “ต่ํา” เน่ืองจากภูมิประเทศสวนใหญของเนเธอรแลนดเปนที่ราบลุม และ
พ้ืนที่ประมาณหนึ่งในสี่ของประเทศตํ่ากวาระดับนํ้าทะเล เนเธอรแลนดไดปรับพ้ืนที่โดยการสูบนํ้าออก
จากทะเลสาบและทางน้ําตาง ๆ เพ่ือใหใชประโยชนได เนเธอรแลนดไดสรางเขื่อน ทางระบายน้ํา และ
สถานีสูบนํ้าจํานวนมาก เพ่ือปองกันไมใหพ้ืนที่ประมาณคร่ึงหน่ึงของประเทศประสบภาวะอุทกภัย 
เนเธอรแลนดจึงมีสิ่งกอสรางดานวิศวกรรมการจัดการนํ้าที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก 

ประวัติศาสตร 

   ประวัติศาสตรโดยสังเขป ประมาณชวงคริสตศตวรรษที่ ๑ เนเธอรแลนดเปนสวนหนึ่งของ
จักรวรรดิโรมัน และมีสันติภาพยาวนานตอเน่ืองเปนเวลา ๒๕๐ ป ตอมา เม่ือจักรวรรดิโรมันเสื่อมอํานาจ
ลง ชนเผาเยอรมันนิก และเคลติก ไดเขาไปครอบครองพื้นที่แถบน้ัน 
   ในชวงป พ.ศ. ๑๙๐๖-๒๐๒๕ เนเธอรแลนดอยูภายใตการปกครองของดยุคแหงเบอรกันดี และ
ในศตวรรษที่ ๑๖ เนเธอรแลนดถูกปกครองโดยสเปน ตอมาเจาชายวิลเลียมแหงออเรนจและขุนนาง
จํานวนหนึ่ง ไดกอการปฏิวัติตอสมเด็จพระราชาธิบดีฟลิปที่ ๒ แหงสเปน เพ่ือเรียกรองใหประชาชน
เนเธอรแลนดและไดสถาปนาสาธารณรัฐดัตชและ สามารถนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนทได 
จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๑๙๑ (ค.ศ. ๑๖๔๘) จึงไดมีการลงนามในสนธิสัญญามุนสเตอร เพ่ือสงบศึกระหวาง
เนเธอรแลนดและสเปน ซ่ึงดําเนินมาถึง ๘๐ ป และถือเปนการประกาศเอกราชของเนเธอรแลนดดวย 



๑๑ 
 
   หลังจากไดประกาศเอกราชจากจักรวรรดิสเปน ชาวดัตชไดรวมกันฟนฟูประเทศจนในที่สุดได
เขามาสูยุคทอง เชนเดียวกับ สเปน โปรตุเกส และสหราชอาณาจักร ซ่ึงเปนมหาอํานาจทางทะเลในการ
แสวงหาโอกาสทางการคาในดินแดนตาง ๆ ของโลก เนเธอรแลนดเปนมหาอํานาจทางทะเลและ
เศรษฐกิจชั้นนําของยุโรปในเวลานั้น และกรุงอัมสเตอรดัมก็ไดกลายมาเปนศูนยกลางการเงินของยุโรป 
จนมีนักเศรษฐศาสตรหลายคนถือใหเนเธอแลนดเปนประเทศระบอบทุนนิยมประเทศแรกของโลก 
   เม่ือป พ.ศ. ๒๓๓๘ (ค.ศ. ๑๗๙๕) กองทัพปฏิวัติฝรั่งเศสนําโดยพระเจานโปเลียนที่ ๑ ไดกรีฑา
ทัพเขายึดครองเนเธอรแลนด และในป พ.ศ. ๒๓๕๒ (ค.ศ. ๑๘๑๐) เนเธอรแลนดก็ไดถูกผนวกเปนสวน
หน่ึงของจักรวรรดิฝรั่งเศส ตอมาเม่ือจักรวรรดิฝรั่งเศสเสื่อมอํานาจลงเนเธอรแลนดจึงไดรับเอกราชคืนมา
อีกคร้ังในป พ.ศ. ๒๓๕๗ (ค.ศ. ๑๘๑๔) โดยมีเบลเยียมเปนสวนหนึ่งของเนเธอรแลนด อยางไรก็ดี 
เน่ืองจากความแตกตางในทุก ๆ ดานระหวางเนเธอรแลนดและเบลเยียม ประเทศทั้งสองจึงไดแยกออก
จากกันอยางเปนทางการเม่ือป พ.ศ. ๒๓๘๒ (ค.ศ. ๑๘๓๙) 
   เนเธอรแลนดประกาศความเปนกลางในชวงสงครามโลกคร้ังที่ ๑ ระหวางป พ.ศ. ๒๔๕๗-
๒๔๖๑ และประกาศความเปนกลางอีกคร้ังหนึ่งในชวงสงครามโลกคร้ังที่ ๒ อยางไรก็ดี กองทัพเยอรมนี
ไดรุกรานและยึดครองเนเธอรแลนด ในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๘๘ ปจจุบันเนเธอรแลนดเปน
สมาชิกที่มีบทบาทแข็งขันในสหภาพยุโรปและองคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต 
   เนเธอรแลนดเปนประเทศเจาอาณานิคมจนกระทั่งภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยอินโดนีเซีย
ไดประกาศเอกราชจากการเปนอาณานิคมของเนเธอรแลนดเม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๒ (ค.ศ. ๑๙๔๙) และซูรินา
เมประกาศเอกราชเม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๗ (ค.ศ. ๑๙๕๔) สวนเนเธอรแลนดแอนทิลลิสและอารูบายังคงเปน
สวนหนึ่งของเนเธอรแลนด โดยมีอธิปไตยในการบริหารกิจการภายในประเทศ สวนดานการทหารและ
การตางประเทศยังอยูภายใตความควบคุมดูแลโดยรัฐบาลเนเธอรแลนด 

เศรษฐกิจ 

ภาวะเศรษฐกิจและการคา 

   ชาวเนเธอรแลนด เปนผูเชี่ยวชาญทางดานการคามาชานาน ทั้งการคากับประเทศเพื่อนบาน
ใกลเคียง และการคากับประเทศในภูมิภาคอ่ืนของโลก สาเหตุที่ทําใหเชี่ยวชาญดานนี้มีองคประกอบ
หลายประการดวยกัน ที่สําคัญคือ ประเทศเนเธอรแลนด มีแมนํ้าสําคัญหลายสายไหลผานมาจากหลาย
ประเทศในยุโรป ไปออกทะเลที่ประเทศของตน ทําใหหลายเมืองของเนเธอรแลนด กลายเปนทาเรือ ที่
สําคัญ คือ ทาเรือรอตเทอรดาม (Rotterdam) ซ่ึงเปนทาเรือที่ใหญและมีความสําคัญทางดานการคา
ระหวางประเทศมากที่สุดแหงหน่ึงของโลกจึงเปดโอกาสใหชาวเนเธอรแลนดทําการคาไดสะดวก 
   ประการถัดมา จากการอยูใกลทะเล ทําใหมีโอกาสไดเห็นการคาทางเรือผานไปมาเสมอ ทําให
เปนแรงบรรดาลใจใหสนใจทําการคา รวมทั้งการคาขายทางเรือตามไปดวย เพราะสามารถไปไดไกล ๆ 
จนมีการคากับประเทศในแถบเอเชียและอเมริกามาแตสมัยโบราณ ยิ่งไปกวาน้ัน การที่ประเทศ
เนเธอรแลนด มีทรัพยากรธรรมชาติไมมาก ชาวดัตชตองอาศัยการเกษตรกรรม การประมง เลี้ยงสัตว 
ไมมีแรธาตุสําคัญ (นํ้ามัน และกาซธรรมชาติมาคนพบในระยะหลังๆ) ดังน้ัน จึงตองอาศัยการคาเปน
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หลัก เพ่ือความอยูรอด จนไดรับการขนานนามวาเปนชาตินักการคา (Trading nation) และประสบ
ความสําเร็จในดานการคามาตลอด ขอเท็จจริงที่พิสูจนความเชี่ยวชาญดานการคาน้ัน ดูไดจากการคา
ระหวางประเทศของเนเธอรแลนด ซ่ึงมีมูลคาการสงออกเพ่ิมขึ้น และไดเปรียบดุลการคามาตลอดหลายป
ติดตอกัน 
 

อวสานแหงความย่ิงใหญของฮอลันดา   

ความยิ่งใหญทางเศรษฐกิจของฮอลันดาไดสิ้นสุดลงในระหวางศตวรรษที่ ๑๘ ทั้งน้ี ก็
เน่ืองมาจากเหตุผลหลายประการ  อาจเปนเพราะความกาวหนาที่ดําเนินมาน้ันไดหยุดชะงักลง หรือ
เสื่อมทรุดลง  แตวาสวนใหญคงเน่ืองมาจากประเทศอ่ืนพัฒนารุดหนาตามมาทันโดยเลียนแบบทาง
เทคนิคดานตางๆ แลวในที่สุดก็เลิกซ้ือสินคา  เลิกใชบริการ เลิกใชเรือ  หรือเงินทุนของฮอลันดา  
จุดออนอันสําคัญของฮอลันดาซ่ึงไมมีวัตถุดิบที่หาไดภายในประเทศไดทําใหฮอลันดาไมสามารถที่จะ
ดํารงฐานะเปนผูผลิตสินคาใดๆ ไดเปนการถาวรตลอดไป  การที่ตองอาศัยสั่งวัตถุดิบจากตางประเทศ
เพ่ือแปรสภาพแลวสงออกไปจําหนายอีกน้ัน ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจของฮอลันดาไมม่ันคงแนนอนและ
ตกอยูในฐานะลําบาก  เม่ือประเทศที่เคยสงวัตถุดิบให หรือที่เคยซ้ือสินคาจากฮอลันดากลายเปน
ประเทศอุตสาหกรรมมีฐานะเขมแข็งขึ้น  หรือประเทศดังกลาวกลายเปนศัตรูทางการเมืองกับฮอลันดา  
หน่ึง ในดานการตอเรือและการเดินเรือ  ประเทศอ่ืนก็มีความรูความสามารถขึ้น  และในดานการเงินการ
ธนาคาร  ชาวฮอลันดาก็ไมอาจทําการผูกขาดไดเชนแตกอน  บุคคลที่เคยอาศัยชาวฮอลันดาเปนคน
กลาง  ก็สามารถทําการติดตอกันไดโดยตรง  ในที่สุดฐานะของฮอลันดาที่เคยไดเปรียบชาติอ่ืนในดาน
ตางๆ ก็เร่ิมลดลงและความไดเปรียบดังกลาวก็เร่ิมหลุดลอยไปทีละอยางสองอยาง  อีกประการหนึ่ง 
ความผิดพลาดอยางฉกรรจบางอยางของฮอลันดา  และการที่มีแนวความคิดหรือทรรศนะตายตัว  โดย
ไมยอมเปลี่ยน  หรือปรับตนใหเขากับการเปล่ียนแปลง  หรือปรับตนใหเขากับการเปลี่ยนแปลงผันแปร
ของโลก  ก็มีสวนอยางสําคัญที่ทําใหฮอลันดาเสื่อมลง 

  
    
 
   
 
 
 
 
 
 

มหาอํานาจฝร่ังเศส 
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  ในตนคริสตศตวรรษที่ ๑๘ เปนเวลาปลายรัชกาลพระเจาหลุยสที่ ๑๔ แหงฝรั่งเศส ขณะน้ัน
ประเทศฝรั่งเศสที่เคยยิ่งใหญคอยๆ เสื่อมลงเนื่องจากการขัดแยงระหวางคนในประเทศที่นับถือศาสนา
ตางกัน และการเสียคาใชจายในการกอสราง เชน พระราชวังแวรซายท่ีงดงามหรูหราและการบํารุง
กองทัพเพ่ือเสริมสรางอํานาจของพระองค ความเสื่อมที่สําคัญเกิดจากการที่พระเจาหลุยสที่ ๑๔ ทรง
ดําเนินนโยบายตางประเทศผิดพลาด การขยายอํานาจในยุโรป ซ่ึงทําใหอังกฤษคิดวาฝร่ังเศสไดทําลาย
ดุลยอํานาจในยุโรป ซ่ึงอาจเปนอันตรายตออังกฤษ จึงทําใหทั้งสองประเทศเกิดความขัดแยง จน
กลายเปนสงครามที่เรียกวาสงครามชิงราชสมบัติสเปน (๑๗๐๒-๑๗๑๓) เม่ือสงครามสงบลง ฝรั่งเศสซึ่ง
เปนฝายแพถูกจํากัดการยึดครองดินแดนบนภาคพื้นยุโรปทั้งยังตองยกอาณานิคมในอเมริกาเหนือใหแก
อังกฤษ ไดแก นิวฟาวดแลนดและดินแดนบริเวณปากน้ําเซนตลอวเรนซ ทั้งยังตองรับรองวาดินแดน
บริเวณปากแมนํ้าฮัตสันเปนของอังกฤษ ดังนั้นฝรั่งเศสจึงเหลืออาณานิคมในอเมริกาเหนือเพียงแค
ควิเบกในแคนาดาและหลุยสเซียนา จึงเปนเหตุใหฝรั่งเศสในรัชกาลตอมาพยายามกอบกูเกียรติภูมิของ
ชาติกลับคืน ดังน้ันพระเจาหลุยสที่ ๑๕จึงสนับสนุนใหผูเก่ียวของเปนพระญาติของพระองคใหเปน
กษัตริยโปแลนดแทนกษัตริยองคเดิมที่อยูภายใตอิทธิพลของรัสเซีย เม่ือค.ศ. ๑๗๓๓ ทําใหรัสเซียและ
ออสเตรียที่มีอิทธิพลในโปแลนดมากอนไมพอใจ จึงแตงตั้งกษัตริยโปแลนดขึ้นอีกองคหน่ึง ดังน้ันฝรั่งเศส
จึงรวมกับสเปนทําสงครามกับออสเตรีย ทําใหฝรั่งเศสและสเปนไดรับดินแดนเพิ่มขึ้นเหตุการณน้ีทําให
เกียรติภูมิของฝรั่งเศสสูงขึ้น ฝรั่งเศสยังคงหาทางเพ่ิมพูนอํานาจและสกัดก้ันไมใหชาติอ่ืนมีอํานาจ
เพ่ิมขึ้น โดยฝรั่งเศสสนับสนุนใหเจาผูครองนครที่เปนพันธมิตรกับฝรั่งเศสอางสิทธิในราชสมบัติออสเตรีย 
ในขณะที่ออสเตรียกําลังเผชิญกับอิทธิพลของฝรั่งเศสอยูน้ัน พระเจาเฟรเดอริกมหาราชแหงปรัสเซีย 
ปจจุบันอยูในประเทศเยอรมนีไดยกทัพยึดดินแดนบางสวนของออสเตรีย เม่ือ ค.ศ. ๑๗๔๐ กองทัพ
ออสเตรียสูไมได ฝรั่งเศสจึงยกทัพโจมตีออสเตรียและเนเธอรแลนด ทําใหประเทศที่เปนพันธมิตรกับ
ออสเตรีย เชน อังกฤษเขาชวยเหลือออสเตรียและเนเธอรแลนด สวนสเปนชวยเหลือฝรั่งเศส 
     สงครามที่เกิดขึ้นที่ยุโรปไดสงผลใหเกิดสงครามที่อาณานิคมดวย ดังเชนอังกฤษสงกองทัพปด
ลอมแหลงผลิตน้ําตาลของฝรั่งเศสและสเปนในหมูเกาะอินเดียตะวันตกในอเมริกาใต และมีการสูรบที่
อาณานิคมในอเมริกาเหนืออังกฤษยึดปอมบริเวณปากแมนํ้าเซนตลอเรนซของฝรั่งเศส สวนฝรั่งเศสยึด
ปอมอังกฤษที่เมืองมัทราทที่อินเดีย เปนตน ในที่สุดสงครามชิงราชสมบัติออสเตรียสิ้นสุดลงแตฝรั่งเศส
ไมพอใจที่ไดประโยชนจากการทําสงครามคร้ังน้ีนอย ในขณะที่อังกฤษไดสิทธิในการสงทาสจากแอฟริกา
ไปขายในอาณานิคมสเปน ฝายอังกฤษมีความคิดวาจะตองหาทางลดอํานาจกองทัพเรือของฝร่ังเศสให
ได ความไมพอใจระหวางสองชาติเปนพ้ืนฐานที่กอใหเกิดสงครามเจ็ดป ระหวาง ค.ศ. ๑๗๕๖-๑๗๖๓ ซ่ึง
เปนการสูรบระหวางฝรั่งเศสกับอังกฤษ ปรัสเซีย รัสเซียและออสเตรีย สงครามคร้ังน้ีสืบเน่ืองจากการสู
รบระหวางฝร่ังเศสกับอังกฤษในอาณานิคมอเมริกา ที่เรียกวาสงครามพระเจาจอรจ ค.ศ. ๑๗๕๔-๑๗๕๘
เน่ืองจากพระเจาจอรจแหงฝรั่งเศสทรงโปรดใหยึดที่ราบโอไฮโอ ชาวอาณานิคมอังกฤษจึงตอสูเพ่ือแยง
ชิงที่ราบแหงนี้ ทําใหสงครามลุกลามมาถึงยุโรปสําหรับที่อินเดีย ฝรั่งเศสและอังกฤษตางสนับสนุนเจาผู
ครองนครแตละฝายใหทําการสูรบติดตอกันเปนเวลานาน โดยผลัดกันแพชนะ จนกระทั่งสงครามเจ็ดปได
สิ้นสุดลง ฝรั่งเศสเปนฝายแพอังกฤษในทุกสมรภูมิจึงตองยอมทําสนธิสัญญาปารีส เม่ือ ค.ศ. ๑๗๖๓ ผล
ของสนธิสัญญาน้ี ฝรั่งเศสตองยกดินแดนในอเมริกาเหนือบริเวณปากแมนํ้าเซนตลอวเรนซในแคนาดาให



๑๔ 
 
อังกฤษ และดินแดนลุมนํ้ามิสซิสซิปปใหสเปน เพ่ือทดแทนดินแดนฟลอริดาที่สเปนตองยกใหอังกฤษ ผล
ก็คืออิทธิพลของฝรั่งเศสในอเมริกาเหนือลดลง สําหรับดินแดนในเอเชีย ฝรั่งเศสตองยกอาณานิคม
ฝรั่งเศสในอินเดียใหอังกฤษโดยอังกฤษยอมใหฝรั่งเศสมีสถานีการคาเฉพาะที่เมืองปอนดิเชอรีและ
จันทรนครตั้งอยูทางดานชายฝงตะวันออก สวนในแอฟริกาฝรั่งเศสตองยกดินแดนเซเนกัลใหอังกฤษ 
   การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสในปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๘ ทําใหระบบเกา              
(Oid Regime) ของฝรั่งเศสไมอาจรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได เพราะแตเดิมระบบเกาที่ใหอํานาจ
และอภิสิทธิ์แกชนชั้นเจาขุนนางและพระชั้นผูใหญ เชน การยกเวนภาษีเพ่ือตอบแทนที่ทําประโยชน
ใหแกบานเมือง แตบัดน้ีบุคคลเหลาน้ันยังคงมีอภิสิทธิ์แตไมอาจทําหนาที่ในการสรางเกียรติภูมิให
ฝรั่งเศสเปนชาติที่ยิ่งใหญไดดังแตกอนอีกทั้งเวลานั้นฝรั่งเศสยังมีความขัดแยงทางดานศาสนาอยาง
รุนแรง ทําใหพวกโปรเตสแตนต ซ่ึงมีความสามารถในการทํางานอุตสาหกรรมอพยพออกนอกประเทศ
จึงมีผลใหเศรษฐกิจของฝร่ังเศสจึงเริ่มออนแอ ประกอบกับการที่กษัตริยใชจายเงินอยางฟุมเฟอย โดยที่
ฝรั่งเศสขาดรายไดเน่ืองจากสูญเสียอาณานิคมไปเกือบหมด ทําใหรายไดที่เคยไดรับจากอาณานิคม
ลดลง จึงเกิดวิกฤตทางการคลังขึ้นในฝรั่งเศส ดังนั้นปญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใน
ฝรั่งเศสในชวงเวลานั้น ไดกลายเปนแรงผลักดันใหเกิดการปฏิวัติคร้ังใหญในป ๑๗๘๙ ซ่ึงตรงกันกับ
รัชกาลพระเจาหลุยสที่ ๑๖ ผลจากการปฏิวัติที่สําคัญ คือ ทําใหระบบเกาส้ินสุดลงพรอมกับฝรั่งเศสมีการ
ปกครองแบบใหมที่มี 
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด 
 ความยุงยากจากการเมืองภายในของฝรั่งเศส ทําใหอังกฤษถือโอกาสยึดครองดินแดนบางสวน
ของฝรั่งเศส ในคร้ังน้ันโปเลียน โปนาปารต นายทหารหนุมแหงกองทัพฝรั่งเศสสามารถยึดดินแดนคืน
จากอังกฤษ ทําใหเขาเริ่มมีชื่อเสียง ตอมานโปเลียนรบชนะในอิตาลี ซ่ึงเปนดินแดนสวนหนึ่งของ
ออสเตรีย และในดินแดนบางแหงในยานทะเลในเมดิเตอรเรเนียนทําใหฝรั่งเศสมีพรมแดนธรรมชาติที่
ชวยใหประเทศปลอดภัยและมีฐานทัพในการขยายอํานาจตอไป ฝรั่งเศสไดดําเนินการเจรจาสงบศึกกับ
ออสเตรีย ทําใหฝรั่งเศสมีเพียงอังกฤษเปนคูสงครามซ่ึงนโปเลียนมีความเห็นวาการตอสูกับอังกฤษแบบ
เผชิญหนา ฝรั่งเศสอาจสูไมได แตมีวิธีที่ดีกวาคือขัดขวางเสนทางการคาของอังกฤษโดยเฉพาะอยางยิ่ง
คือเสนทางเมดิเตอรเรเนียนที่นําไปสูอินเดีย นโปเลียนจึงยึดอียิปตเพ่ือคุมชองทางสูทะเลแดงและ
มหาสมุทรอินเดีย แตฝรั่งเศสสามารถยึดอียิปตไดเพียงสองปก็ถูกโจมตีโดยอังกฤษ นโปเลียนในครั้งน้ัน
ยังตองเผชิญกับกองทัพตุรกีและซีเรียดวย ขณะท่ีกองทัพนโปเลียนรบอยูทางดานตะวันออกฝรั่งเศสได
ขยายอํานาจจนยึดดินแดนทางตอนเหนือและบริเวณทะเลบอลติก ตลอดจนคาบสมุทรอิตาลีไดทั้งหมด 
ทําใหชาติตางๆ ไดแก อังกฤษ รัสเซีย ออสเตรียและตุรกี ไมพอใจจึงเปนเหตุใหเกิดสงครามระหวาง 
ค.ศ. ๑๗๙๙-๑๘๐๑ กลาวคือในป ๑๗๙๙ นโปเลียนเดินทางกลับจากอียิปต เขาไดแสวงหา
ความกาวหนาทางการเมืองโดยรับตําแหนงเปนกงสุลและทําสงคราม โดยเฉพาะทําสงครามกับอังกฤษ 
ในที่สุดฝรั่งเศสจึงไดทําสนธิสัญญาอาเมียงกับอังกฤษเม่ือ ค.ศ. ๑๘๐๒ โดยอังกฤษคืนดินแดนบางแหง
ในยุโรป เอเชียและแอฟริกาที่ยึดไดใหฝรั่งเศส แตฝรั่งเศสและอังกฤษยังคงขัดแยงกันเรื่อยมา อยางไรก็
ตามความสําเร็จทั้งทางทหารและการไดดินแดนคืนทําใหชาวฝรั่งเศสชื่นชมนโปเลียนเพ่ิมขึ้น จึงทําให 
นโปเลียนไดรับตําแหนงกงสุลปกครองฝรั่งเศสตลอดชีวิต และไดกาวขึ้นเปนจักรพรรดิ เม่ือ ค.ศ. ๑๘๐๔ 



๑๕ 
 
  ฝรั่งเศสตั้งแตปลายคริสตศตวรรษที่๑๘ เปนตนมาไดปรับปรุงประเทศทางดานกฎหมาย 
การศึกษา ดานการทหาร การชางและพาณิชย ตลอดจนการขยายอาณาเขต ทําใหฝรั่งเศสในตน
คริสตศตวรรษที่ ๑๙ กลับคืนเปนชาติที่มีอิทธิพลชาติหน่ึง ภายใตการนําโดยจักรพรรดินโปเลียน 
 

      ชาติมหาอํานาจฝรั่งเศส ฝร่ังเศสเปนชาติมหาอํานาจในคริสตศตวรรษที่ ๑๘ ไดเพราะวา  

๑. การปฎิวัติเม่ือ ค.ศ.๑๗๘๙ ทําใหระบบเกาที่ใหอํานาจและอภิสิทธิ์แกชนชั้นเจาขุนนางและพระ
ชั้นผูใหญสิ้นสุดลง  

๒. ความเขมแข็งของนโปเลียน โปนาปารต ทําใหฝรั่งเศสสามารถยึดครองดินแดนในยุโรปไดอยาง
กวางขวาง รวมทั้งดินแดนในอเมริกาเหนือและอียิปต  

๓. ฝรั่งเศสแมวาจะตองยุติสงครามกับอังกฤษ แตยังคงไดครอบครองดินแดนบางแหงในยุโรปและ
อเมริกาเหนือ 

 
กิจกรรมเสนอแนะ  

๑. แบงกลุมรวบรวมขอมูลเก่ียวกับความเปนมาของประเทศมหาอํานาจในโลกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน 

๒. แสดงความคิดเห็นสิ่งที่มีผลทําใหเกิดความเสื่อมของประเทศมหาอํานาจในโลกและออกมา
นําเสนอใหเพ่ือนๆ ไดเรียนรูรวมกัน 

 
 
คําถามชวนคิด 

๑. ยุคที่จักรวรรดิอังกฤษรุงเรืองที่สุด มักมีคํากลาวกันบอยคร้ังวาอยางไร 
๒. มหาอํานาจอังกฤษ อังกฤษเปนชาติมหาอํานาจในคริสตศตวรรษที่ ๑๘ ไดเพราะอะไร 
๓. ประเทศที่ไดชื่อวาเปน   “ ดินแดนที่พระอาทิตยไมเคยตก ” คือประเทศอะไร 

     ๔. รัสเซียเปนชาติมหาอํานาจในคริสตศตวรษที่ ๑๘ ไดเพราะอะไร 
     ๕. ความยิ่งใหญทางเศรษฐกิจของฮอลันดาไดสิ้นสุดลงในระหวางศตวรรษที่ ๑๘ ทั้งน้ี ก็เน่ืองมาจาก    
         เหตุผลใด 
     ๖. ฝรั่งเศสเปนชาติมหาอํานาจในคริสตศตวรรษที่ ๑๘ ไดเพราะอะไร 

 
 
 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 
 
 
 

                   ๒             

                                                               การกาวเปนมหาอํานาจในโลกปจจุบัน          
 

 
ขอเสนอแนะหรับครู 

 
      
    ตัวชี้วัด : ส่ิงที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได 
   อธิบายการกาวสูความเปนมาในการเปนประเทศมหาอํานาจในโลกปจจุบันได 

 

สหรัฐอเมริกา 

ในป พ.ศ. 2050 นักเขียนแผนที่ชาวเยอรมัน มารติน วัลดเซมึลเลอร ไดผลิตแผนที่โลกซึ่งเขาได
ตั้งชื่อดินแดนทางซีกโลกตะวันตกในแผนที่ดังกลาววา "อเมริกา" ตามชื่อของนักสํารวจและนักเขียนแผน
ที่ชาวอิตาเลียน อเมริโก เวสปุชชี แตเดิม อดีตอาณานิคมอังกฤษไดใชชื่อเรียกสมัยใหมของประเทศใน
คําประกาศอิสรภาพ ("การประกาศอิสรภาพของสิบสามสหรัฐอเมริกาดวยน้ําหน่ึงใจเดียวกัน") 
ประกาศใชโดย "คณะผูแทนสหรัฐอเมริกา" เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2319สวนชื่อในปจจุบันไดรับ
การสรุปเม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2320 เม่ือสภานิติบัญญัติภาคพ้ืนทวีปที่สองไดประกาศใช
ขอบังคับแหงสมาพันธรัฐ ความวา "สมาพันธรัฐซ่ึงถูกตั้งขึ้นนี้ จะถูกเรียกวา "สหรัฐอเมริกา" ถอยคํา
มาตรฐานสั้น ๆ ซ่ึงใชเรียกสหรัฐอเมริกา คือ สหรัฐ (United States) และชื่อเรียกอีกหลายรูปแบบ ไดแก 
the U.S., the USA และ America คําวา Columbia ก็เคยเปนชื่อที่ไดรับความนิยมในการเรียก
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงมาจากชื่อของคริสโตเฟอร โคลัมบัส และยังปรากฏในชื่อ "District of Columbia" อีก
ดวย 

สําหรับการเรียกสหรัฐอเมริกาของคนไทย ในอดีต เคยเรียกชื่อสหรัฐอเมริกาอยางเปนทางการ
วา "สหปาลีรัฐอเมริกา" สวนชื่ออ่ืนที่ใชเรียกสหรัฐอเมริกา เชน มะกัน ลุงแซม อินทรี พญาอินทรี หรือ 
เจาโลก 

 



๑๗ 
 
 

ชนพ้ืนเมืองอเมริกันและผูตั้งถิ่นฐานชาวยุโรป 

เปนที่เชื่อกันมากวาชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาในสหรัฐอเมริกาแผนดินใหญ รวมทั้งชนพ้ืนเมือง
อะแลสกา เปนผูอพยพมาจากทวีปเอเชียเม่ือ 40,000-12,000 ปที่แลว ชนพ้ืนเมืองบางกลุม เชน 
วัฒนธรรมมิสซิสซิปปในสมัยกอนโคลัมบัส ไดมีการพัฒนาเกษตรกรรมและสังคมในระดับรัฐ หลังจากที่
ชาวยุโรปเริ่มการตั้งถิ่นฐานในทวีปอเมริกา ชนพ้ืนเองหลายลานคนเสียชีวิตจากโรคระบาดซึ่งติดจากชาว
ยุโรป เชน ฝดาษ 

 
 
     
 
 
 
 
 
                               โคลัมบัสกลาวอางการคนพบโลกใหม ในป ค.ศ. 1492 

ในป ค.ศ. 1492 นักสํารวจชาวเจนัว คริสโตเฟอร โคลัมบัส ภายใตสัญญากับกษัตริยสเปน ได
เดินทางถึงหมูเกาะแคริบเบียน และไดติดตอกับชนพื้นเมืองเปนครั้งแรก เม่ือวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1513 
กองกีสตาดอรชาวสเปน ควน ปอนเซ เด เลออง ไดขึ้นฝงในบริเวณซึ่งเขาเรียกวา "ลา ฟลอริดา" – 
นับเปนการขึ้นฝงบริเวณที่เปนสหรัฐอเมริกาแผนดินใหญในปจจุบันของชาวยุโรปเปนครั้งแรกซ่ึงไดรับ
การบันทึกไว กอนจะมีการถิ่นฐานสเปนในพื้นที่ ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที่ทางตะวันตกเฉียงใตของ
สหรัฐอเมริกาไปจนถึงเม็กซิโก พอคาขนสัตวชาวฝรั่งเศสไดกอตั้งดานหนาของนิวฟรานซขึ้นรอบเกรต
เลกส กอนที่ฝรั่งเศสจะอางสิทธิ์เหนือพ้ืนที่สวนใหญของทวีปอเมริกาเหนือไปจนถึงอาวเม็กซิโกในที่สุด 
การตั้งถิ่นฐานของชาวอังกฤษแหงแรก คือ อาณานิคมเวอรจิเนีย ในเจมสทาวน ในป ค.ศ. 1607 และ
อาณานิคมพลิมัธของพวกพิลกริม ในป ค.ศ. 1620 และในป ค.ศ. 1628 สัญญาเชาอาณานิคมอาว
แมสซาชูเซตส ทําใหมีผูอพยพเขามาเปนจํานวนมาก; ในป ค.ศ. 1634 นิวอิงแลนดมีกลุมเพียวริตัน
อาศัยอยู 10,000 คน ระหวางปลายคริสตทศวรรษ 1610 จนถึงการปฏิวัติอเมริกา มีนักโทษราว 50,000 
คนถูกสงตัวมายังอาณานิคมอังกฤษในทวีปอเมริกา นับตั้งแตป ค.ศ. 1614 ชาวดัตชไดตั้งถิ่นฐานตาม
แนวแมนํ้าฮัดสัน รวมทั้งนิวอัมสเตอรดัมบนเกาะแมนฮัตตัน 

ในป ค.ศ. 1674 อาณานิคมชาวดัตชไดถูกผนวกรวมกับอังกฤษ จังหวัดนิวเนเธอรแลนดถูก
เปลี่ยนชื่อเปนนิวยอรก ผูอพยพใหมอีกจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทางตอนใต เปนคนรับใชซ่ึงถูก



๑๘ 
 
ผูกมัดดวยสัญญา – คิดเปนผูอพยพสูเวอรจิเนียจํานวนกวาสองในสามระหวางป ค.ศ. 1630-1680 และ
ปลายคริสตศตวรรษที่ 17 ทาสชาวแอฟริกันไดกลายมาเปนแหลงหลักสําหรับแรงงานที่ถูกผูกมัด และใน
ป ค.ศ. 1729 หลังจากการแบงแคลิฟอรเนียและการตั้งอาณานิคมในจอรเจีย ในป ค.ศ. 1732 อาณานิคม
อังกฤษสิบสามแหง ซ่ึงจะกลายมาเปนสหรัฐอเมริกาในภายหลัง ไดถูกจัดตั้งขึ้น แตละรัฐมีรัฐบาล   
ทองถื่นซึ่งเปดใหมีการเลือกตั้งแกชายผูเปนเสรีชนสวนใหญ ดวยการเพ่ิมขึ้นของสิทธิโบราณของชาว
อังกฤษและความสํานึกในการปกครองตนเองกระตุนการสนับสนุนสําหรับกลุมสาธารณรัฐนิยม ซ่ึง
ทั้งหมดไดทําใหการคาทาสแอฟริกันถูกตองตามกฎหมาย และดวยอัตราการเกิดสูง อัตราการตายต่ํา 
และอัตราการอพยพคงที่ ทําใหประชากรในอาณานิคมเพ่ิมจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว ขบวนการฟนฟูคริส
เตียนในราวคริสตทศวรรษ 1730 และ 1740 เปนที่รูจักกันวา การตื่นตัวคร้ังใหญ ซ่ึงทําใหเกิดความ
สนใจในเสรีภาพทางศาสนาและลัทธิ ในสงครามฝรั่งเศสและอินเดียน กองทัพอังกฤษยึดแคนาดามาจาก
ฝรั่งเศส แตประชากรผูพูดภาษาฝรั่งเศสยังคงถูกโดดเด่ียวทางการเมืองจากอาณานิคมทางใต หากไม
นับกลุมชนพ้ืนเมืองอเมริกันผลัดถิ่น ในอาณานิคมทั้งสิบสามของอังกฤษมีจํานวนประชากรถึง 2.6 ลาน
คนในป ค.ศ. 1770 เปนชาวอังกฤษจํานวนหนึ่งในสาม และหนึ่งในหาเปนทาสผิวดํา แตถึงแมวาจะถูก
บังคับใหจายภาษีแกอังกฤษ อาณานิคมอเมริกันกลับไมมีผูแทนในรัฐสภาบริเตนใหญเลย 

การประกาศเอกราชและการขยายอาณาเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
                        คําประกาศอิสรภาพแหงสหรัฐอเมริกา โดย จอหน ทรัมบูล วาดเมื่อ ค.ศ. 1817-1818 

ความขัดแยงระหวางชาวอาณานิคมอเมริกันและชาวอังกฤษระหวางยุคปฏิวัติราวคริสตทศวรรษ 
1760 และตนคริสตทศวรรษ 1770 นับไปสูสงครามประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา อันเปนสงครามที่
เกิดขึ้นระหวางป ค.ศ. 1775-1781 เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1775 รัฐสภาภาคพ้ืนทวีป เปดประชุม
ในฟลาเดลเฟย และกอตั้งกองทัพภาคพ้ืนทวีป ภายใตการบังคับบัญชาของจอรจ วอชิงตัน การประกาศ
วา "มนุษยทุกคนเกิดมาโดยเทาเทียมกัน" และมนุษยทุกคนมี "สิทธิซ่ึงไมอาจโอนใหกันไดอยางแนนอน" 
รัฐสภาไดประกาศคําประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกา โดยคํารางสวนใหญเปนผลงานของโธมัส เจฟเฟอร
สัน เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ. 1776 ในวันดังกลาวไดมีจัดการเฉลิมฉลองขึ้นทุกปเพ่ือระลึกถึงวัน



๑๙ 
 
อิสรภาพของสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ. 1777 ขอบังคับแหงสมาพันธรัฐไดกอตั้งรัฐบาลสมาพันธรัฐขึ้น
อยางหลวม ๆ ซ่ึงมีอํานาจจนถึงป ค.ศ. 1789 

ภายหลังจากความพายแพของอังกฤษ โดยกองทัพอเมริกันซึ่งไดรับการสนับสนุนจากฝรั่งเศส 
บริเตนใหญจึงรับรองอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา และอธิปไตยของรัฐเหนือดินแดนอเมริกันไปทางตะวน
ตกจนถึงแมนํ้ามิสซิสซิปป การประชุมรางรัฐธรรมนูญถูกกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1787 โดยกลุมผูสนับสนุน
ใหมีการจัดตั้งรัฐบาลของชาติที่ มีความเขมแข็ง และมีอํานาจในการเก็บภาษี รัฐธรรมนูญแหง
สหรัฐอเมริกาไดรับการรับรองในป ค.ศ. 1788 เชนเดียวกับสภาสูง สภาผูแทนราษฎร และประธานาธิบดี 
— จอรจ วอชิงตัน — เขาดํารงตําแหนงในป ค.ศ. 1789 บัญญัติวาดวยสิทธิพ้ืนฐานของพลเมือง หาม
การจํากัดเสรีภาพสวนบุคคลโดยรัฐบาล และรับประกันขอบเขตในการคุมครองตามกฎหมาย ได
ประกาศใชเม่ือป ค.ศ. 1791 

ทัศนคติซ่ึงมีตอทาสเองก็ไดมีการเปลี่ยนแปลงเชนกัน; วรรคในรัฐธรรมนูญไดคุมครองการคา
ทาสแอฟริกันเพียงกลุมเดียวจนถึงป ค.ศ. 1808 รัฐทางตอนเหนือไดประกาศเลิกทาสระหวาง ค.ศ. 
1780-1804 เหลือเพียงแตรัฐทาสทางตอนใต ซ่ึงเปนผูปกปอง "สถาบันพิเศษ" ยุคการตื่นตัวคร้ังที่สอง 
เร่ิมตนขึ้นเม่ือราวคริสตทศวรรษ 1800 ทําใหการเผยแพรคําส่ังสอนของพระเยซู กลายเปนกําลัง
เบื้องหลังกลุมเคลื่อนไหวปฏิรูปสังคมหลายกลุม รวมทั้งการเลิกทาส 

 
 
 
 
 
 
 
                                        
                                         ดินแดนซึ่งสหรัฐอเมริกาเขาถือสิทธิ์แบงตามเวลา 

ความกระตือรือรนของสหรัฐอเมริกาในการขยายตัวไปทางทิศตะวันตกทําใหสหรัฐอเมริกาตอง
เผชิญกับสงครามอเมริกันอินเดียนอันยาวนาน การซ้ือหลุยสเซียนาจากดินแดนซึ่งฝรั่งเศสกลาวอาง ใน
สมัยของประธานธิบดีโธมัส เจฟเฟอรสัน ในป ค.ศ. 1803 ทําใหพ้ืนที่ของประเทศเพ่ิมขึ้นเกือบสองเทา 
สงครามป 1812 ซ่ึงเปนการสูรบกับอังกฤษเหนือขอเจ็บใจหลายประกาศ และเพื่อสรางและสงเสริม
ชาตินิยมในสหรัฐอเมริกา การสงทหารเขาบุกรุกฟลอริดาหลายครั้งทําใหสเปนยินยอมจะยกดินแดน
ดังกลาวและดินแดนอ่ืนของชายฝงอาวในป ค.ศ. 1819 เสนทางธารน้ําตาเปนตัวอยางของนโยบายยาย
ถิ่นฐานชาวอินเดียน ซ่ึงทําใหชนพ้ืนเมืองจํานวนมากตองละทิ้งดินแดนของตน สหรัฐอเมริกาผนวก
สาธารณรัฐเท็กซัส ในป ค.ศ. 1845 แนวคิดของเทพลิขิตไดรับความนิยมอยางมากในชวงเวลาดังกลาว 



๒๐ 
 
สนธิสัญญาโอเรกอน ในป ค.ศ. 1846 กับอังกฤษ ทําใหสหรัฐอเมริกาครอบครองดินแดนภาคตะวันตก
เฉียงเหนือในปจจุบัน ชัยชนะของสหรัฐอเมริกาในสงครามเม็กซิโก-อเมริกา นําไปสูการผนวกดินแดน
แคลิฟอรเนีย และพ้ืนที่สวนใหญทาสภาคตะวันตกเฉียงใต ยุคตื่นทองแคลิฟอรเนีย เม่ือราว ค.ศ. 1848-
1849 ยิ่งทําใหมีประชากรจํานวนมากอพยพไปทางทิศตะวันตกมากยิ่งขึ้น ทางรถไฟใหมทําใหการยาย
ถิ่นฐานของผูตั้งถิ่นฐานงายขึ้นและยิ่งสงผลใหเกิดความขัดแยงกับชนพื้นเมืองอเมริกัน ภายในเวลาครึ่ง
ศตวรรษ มีไบซันอเมริกันถูกฆากวา 40 ลานตัว เพ่ือใชเน้ือและหนัง และเพ่ือทําใหการแพรขยายของ
ระบบทางรถไฟไกลย่ิงขึ้น การสูญเสียกระบือ อันเปนแหลงทรัพยากรหลักสําหรับชาวอินเดียนที่ราบ ทํา
ใหเกิดผลกระทบตอการคงอยูของวัฒนธรรมของชาวพื้นเมืองหลายอยาง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  

หรือที่รูจักในชื่อ จีน เปนรัฐที่มีประชากรมากที่สุดในโลก กวา ๑.๓ พันลานคน ประเทศจีนตั้งอยู
ในเอเชียตะวันออก เปนรัฐพรรคการเมืองเดียว ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสตจีน ประเทศจีนแแบงการ
ปกครองออกเปน ๒๒ มณฑล ๕ เขตปกครองตนเอง ๔ เทศบาลนคร (ปกก่ิง เทียนจิน เซ่ียงไฮ และ   
ฉงชิ่ง) และ ๒ เขตบริหารพิเศษ ไดแก ฮองกงและมาเกา มีเมืองหลวงอยูที่ปกก่ิง 

ดวยพ้ืนที่ ๙.๖ ลานตารางกิโลเมตร ประเทศจีนถือเปนประเทศที่มีพ้ืนที่ทั้งหมดใหญที่สุดในโลก
เปนอันดับ ๓ หรือ ๔ ขึ้นอยูกับการนิยามวาดินแดนอะไรนับรวมเขาไปดวย และเปนประเทศที่มีพ้ืนที่บน
บกมากท่ีสุดเปนอันดับที่ ๒ ของโลกลักษณะภูมิประเทศของจีนมีความหลากหลาย ตั้งแตปาสเต็ปปและ
ทะเลทรายในพื้นที่แหงแลงทางตอนเหนือใกลกับมองโกเลียและไซบีเรียของรัสเซีย และปาฝนกึ่งโซน
รอนในพื้นที่ชื้นทางใตซ่ึงติดกับเวียดนาม ลาว และพมา สวนภูมิประเทศทางตะวันตกนั้นขรุขระและเปน
ที่สูง โดยมีเทือกเขาหิมาลัยและเทือกเขาเทียนชานกั้นเปนพรมแดนตามธรรมชาติกับอินเดีย เนปาล 
และเอเชียกลาง ในทางตรงกันขาม แนวชายฝงดานตะวันออกของจีนแผนดินใหญน้ันเปนที่ราบต่ํา และมี
แนวชายฝงยาว ๑๔,๕๐๐ กิโลเมตร (ยาวท่ีสุดเปนอันดับที่ ๑๑ ของโลก) ซ่ึงติดตอกับทะเลจีนใตทางใต 
และทะเลจีนตะวันออกทางตะวันออก นอกจากน้ียังมีประเทศที่เปนเกาะอยูใกลเคียง ไดแก ไตหวัน 
เกาหลี และญี่ปุน 

อารยธรรมจีนโบราณ ซ่ึงถือวาเปนหน่ึงอารยธรรมยุคแรกเริ่มของโลก เจริญรุงเรืองในลุมแม
นํ้าเหลืองอันอุดมสมบูรณ ซ่ึงไหลผานที่ราบลุมจีนเหนือ เปนเวลานานกวา ๖,๐๐๐ ป ระบบการเมืองของ
จีนตั้งอยูบนการปกครองแบบราชาธิปไตย จีนรวมกันเปนปกแผนคร้ังแรกในสมัยราชวงศฉินเม่ือ ๒๒๑ 
ปกอนคริสตกาล สวนราชวงศสุดทาย ราชวงศชิง สิ้นสุดลงในป ค.ศ. ๑๙๑๑ ดวยการสถาปนา
สาธารณรัฐจีนโดยพรรคกกมินตั๋ง พรรคชาตินิยมจีน คร่ึงแรกของคริสตศตวรรษที่ ๒๐ น้ัน เปนยุคสมัย
แหงความแตกแยกและสงครามกลางเมืองซึ่งแบงประเทศออกเปนคายการเมืองสองคายหลัก คือ กก
มินตั๋งและคอมมิวนิสต ความเปนปฏิปกษสวนใหญสิ้นสุดลงในป ค.ศ. ๑๙๔๙ เม่ือฝายคอมมิวนิสตชนะ
สงครามกลางเมืองและสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นในจีนแผนดินใหญ สวนไตหวัน ซ่ึงอยูภายใต
การนําของกกมินตั๋งน้ัน ไดยายเมืองหลวงไปยังไทเปบนเกาะไตหวัน นับแตน้ันมา สาธารณรัฐประชาชน



๒๑ 
 
จีนไดเขาไปมีสวนเกี่ยวของในความขัดแยงทางการเมืองกับสาธารณรัฐจีนเหนือปญหาอธิปไตยและ
สถานะทางการเมืองของไตหวัน 

นับตั้งแตการปฏิรูปเศรษฐกิจซ่ึงมีพ้ืนฐานอยูบนตลาดเม่ือป ค.ศ. ๑๙๗๘ ประเทศจีนไดกลายมา
เปนหน่ึงในเศรษฐกิจสําคัญที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยเปนผูสงออกสินคารายใหญที่สุดของโลก และ
เปนผูนําเขาสินคารายใหญที่สุดเปนอันดับที่ ๒ ของโลก และเปนเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ
ที่ ๒ ของโลกทั้งในดานผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศราคาตลาดและความเทาเทียมของอํานาจซื้อ
[14] ตลอดจนเปนสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ ประเทศจีนไดรับการจัดให
เปนรัฐอาวุธนิวเคลียรและมีกองทัพขนาดใหญที่สุดในโลกซึ่งมีคาใชจายดานกลาโหมมากที่สุดเปนอันดับ 
๒ ของโลก ประเทศจีนถูกจัดวามีศักยภาพที่จะกาวขึ้นมาเปนอภิมหาอํานาจของโลกโดยนักวิเคราะห
วิชาการ นักวิเคราะหการทหาร ตลอดจนนักวิเคราะหนโยบายสาธารณะและเศรษฐกิจ 

เมือง 

ประเทศจีนถูกพิจารณาโดยนักรัฐศาสตรหลายคนวาเปนหน่ึงในหารัฐคอมมิวนิสตสุดทาย (เชนเดียวกับ
เวียดนาม เกาหลีเหนือ ลาว และคิวบา) แตการอธิบายลักษณะอยางเรียบงายของโครงสรางการเมือง
ของสาธารณรัฐประชาชนจีนไมอาจเปนไปไดอีกตั้งแตคริสตทศวรรษ ๑๙๘๐เปนตนมา รัฐบาลจีนไดถูก
อธิบายอยางแพรหลายวาเปนคอมมิวนิสตและสังคมนิยม แตยังรวมไปถึงเผด็จการเบ็ดเสร็จ ซ่ึงยัง
คงเหลือการควบคุมอยางหนักในหลายพ้ืนที่ ที่มีชื่อเสียงไดแก อินเทอรเน็ต สื่อ เสรีภาพในการ
แสดงออก สิทธิอนามัยเจริญพันธุ และเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

เม่ือเทียบกับนโยบายปดประเทศซึ่งดําเนินมาจนถึงกลางคริสตทศวรรษ ๑๙๗๐ แลว การเปดเสรีใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนสงผลทําใหบรรยากาศการบริหารประเทศลดระดับการจํากัดควบคุมลงกวาแต
กอน แตก็ยังหางจากเสรีประชาธิปไตยหรือสังคมประชาธิปไตยซึ่งเกิดขึ้นในยุโรปหรืออเมริกาเหนือสวน
ใหญ และสภาประชาชนแหงชาติ (หนวยงานสูงสุดของรัฐ) ถูกอธิบายวาเปนหนวยงาน "ประทับตรายาง
ประธานาธิบดีคนปจจุบัน หู จ่ินเทา ซ่ึงยังเปนเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตจีน และนายกรัฐมนตรี     
เวิน เจียเปา ผูซ่ึงยังเปนกรรมการเมืองถาวรแหงพรรคคอมมิวนิสตจีน 

 ประเทศอยูภายใตการปกครองของพรรคคอมมิวนิสต
จี น  ซ่ึ ง อํ านาจของพรรคนั้ นอยู ภ าย ใต บัญ ญัติ ของ
รัฐธรรมนูญจีนระบบการเมืองน้ันเปนแบบกระจายอํานาจ
ออกจากศู นย กลา งอย า งมาก  โดย มีกร ะบวนการ
ประชาธิปไตยที่จํากัดมากภายในพรรคและในระดับหมูบาน 
ถึงแมวาการทดลองเหลาน้ีจะถูกทําใหเสียหายโดยการฉอ
ราษฎรบังหลวง ประเทศจีนมีพรรคการเมืองอ่ืนอยูบาง
พรรค ซ่ึงถูกกลาวถึงในประเทศวาเปนพรรคประชาธิปไตย 

มหาศาลาประชาชนในปกก่ิง  ที่ประชุม

ของสภาประชาชนแหงชาติ 



๒๒ 
 

ซ่ึงมีสวนรวมในสภาประชาชนแหงชาติ (NPC) และสภาที่
ปรึกษาทางการเมืองของจีน (CPPCC)  

ขณะน้ีมีการผลักดันบางอยางเพ่ือใหเกิดเสรีทางการเมือง โดยมีการเลือกตั้งที่มีการคัดคานอยาง
เปดเผยในระดับหมูบานและเมือง และในสภานิติบัญญัติก็ไดแสดงใหเห็นการยืนยันความคิดในบางครั้ง 
อยางไรก็ตาม พรรคคอมมิวนิสตยังคงควบคุมเหนือการแตงตั้งรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากการ
ไมมีคูแขงที่มีความหมาย พรรคคอมมิวนิสตจึงชนะการเลือกตั้งอยางขาดลอยเกือบจะทุกคร้ัง ความ
กังวลทางการเมืองในประเทศจีนรวมไปถึงการลดชองวางที่เพ่ิมมากขึ้นระหวางคนรวยกับคนจน และการ
ตอสูการฉอราษฎรบังหลวงในหมูผูนํารัฐบาล 

ระดับการใหการสนับสนุนรัฐบาลและการบริหารจัดการในประเทศจีนนับวาสูงที่สุดแหงหนึ่งในโลก โดยมี
ประชากรถึง ๘๖% แสดงความพึงพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และเศรษฐกิจของชาติตามการ
สํารวจของสํานักวิจัยพิวเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                                                  เศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
                                
  
                             
                                   อัตราการเจริญการเติบโตของเศรษฐกิจจีนโดยธนาคารโลก 

ตั้งแตเริ่มกอตั้งประเทศในป พ.ศ. 2492 จนถึงปลาย พ.ศ. 2521 สาธารณรัฐประชาชนจีนใช
ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนจากสวนกลางเหมือนโซเวียต ไมมีภาคเอกชนหรือระบอบทุนนิยม เหมา 
เจอตง เริ่มใชนโยบายกาวกระโดดไกล เพ่ือผลักดันประเทศใหกลายเปนสังคมคอมมิวนิสตที่ทันสมัยและ
กาวหนาทางอุตสาหกรรม แตนโยบายน้ีกลับถูกมองวาเปนความลมเหลวทั้งทางเศรษฐกิจและ
มนุษยธรรมหลังจากที่เหมาเสียชีวิตและสิ้นสุดการปฏิวัติทางวัฒนธรรม เติ้ง เสี่ยวผิง และผูนําจีนรุนใหม
ไดเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจและใชระบอบเศรษฐกิจแบบผสมที่ใหความสําคัญกับทุนนิยมมากขึ้น 
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อาคารตลาดหลักทรัพยเซี่ยงไฮ
ในยานธุรกิจเขตผูตง เซี่ยงไฮ 

                                   ตั้งแตเริ่มมีการเปดเสรีทางเศรษฐกิจในป ๒๕๒๑ เศรษฐกิจของจีน                      
                                  ซ่ึงนําโดยการลงทุนและการสงออกเติบโตขึ้นถึง ๗๐ เทา และ  
                                  กลายเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุด ปจจุบัน จีน  
                                 มีจีดีพี (nominal) สูงเปนอันดับสามของโลกที่ ๓๐ ลานลานหยวน  
                                 (๔.๔ ลานลานดอลลารสหรัฐ) แตรายไดตอหัวมีคาเฉลี่ยเพียง   
                                 ๓,๓๐๐   ดอลลารสหรัฐ จึงยังคงตามหลังประเทศอ่ืนอีกนับรอย  
                                 อุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ มีอัตราสวนรอยละ  
                                 ๑๑.๓, ๔๘.๖ และ ๔๐.๑ ตามลําดับ และหากวัดดวยความเทาเทียม  
                                กันของอํานาจซื้อ จีนจะมีเศรษฐกิจใหญเปนที่สองรองจาก  
                                สหรัฐอเมริกาเทาน้ัน      
                                      
จีนเปนสมาชิกขององคการการคาโลกและเปนประเทศท่ีมีมูลคาทางการคาสูงเปนอันดับสามรอง

จาก สหรัฐอเมริกาและเยอรมนีดวยมูลคาการคาระหวางประเทศ 2.56 ลานลานดอลลาร มูลคาการ
สงออก 1.43 ลานลานดอลลาร (อันดับสอง) และมูลคาการนําเขา 1.13 ลานลานดอลลาร (อันดับสาม) 
จีนมีมูลคาเงินสํารองระหวางประเทศมากท่ีสุดในโลก (มากกวา 1.9 ลานลานดอลลาร) และเปนหน่ึงใน
ประเทศยอดนิยมของการลงทุนจากตางชาติ โดยสามารถดึงเงินลงทุนมากกวา 8 หม่ืนลานดอลลารในป 
2550 เพียงปเดียว 

เม่ือราวๆ กลางเดือนมิถุนายนที่ผานมา มีการวิพากษในหนังสือพิมพจีนวาดวย การทบทวนและ
ประเมินการพัฒนาอุตสาหกรรมจีนตั้งแตตนศตวรรษที่ 20 จนปจจุบัน และเปรียบเทียบกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมหลังเปดประเทศปฏิรูปเศรษฐกิจ ซ่ึงมีหลากหลายความเห็นที่นาสนใจท่ีไทยอาจตองศึกษา 
เพ่ือนํามาใชเปนประโยชนตอการกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการ
ลงทุนของประเทศ  เน่ืองจากประเทศจีนไดเริ่มพัฒนาตามแบบฉบับอุตสาหกรรมใหม (ปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 1) ประมาณรอยกวาปที่แลว ในชวงเวลาใกลเคียงกับประเทศญ่ีปุนและประเทศไทย 
และเกิดการชะงักงันเปนเวลาหลายสิบปจวบจนกลางศตวรรษที่ 20 และเกือบหยุดสนิทประมาณ 30 ป 
เสร็จแลวใชเวลาอีก 20 ป ในการพัฒนาแบบกาวกระโดดจนกระทั่งเปนผูนําในอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีในหลายๆ ดานของโลก 
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นักวิชาการจีนดังกลาวมีความเห็นวา ที่จีนสามารถพัฒนาจนเปนเชนน้ี เกิดจากกระแสความคิด 
2 กระแส 

1. กระแสแรก จีนไดวางพื้นฐานอุตสาหกรรมหนักไวตั้งแตตนและไมเคยละทิ้ง เชน อุตสาหกรรม
เหล็ก เคร่ืองจักรกล เคมี จึงกลายเปนพ้ืนฐานรองรับและประกันการพัฒนา  

2. กระแสที่สอง ในชวงที่จีนเปดประเทศใหมๆ วาดวยแนวทางที่จะนําเขาเทคโนโลยีสมัยใหม มี
กลุมหน่ึงเห็นคลอยตามคําแนะนําของประเทศที่พัฒนาแลวสมัยน้ันวา ควรที่จะพัฒนาตาม
ขั้นตอน เน่ืองจากเทคโนโลยีจีนขณะนั้นลาหลังอยูมาก จึงเลือกนําเขาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ
ที่อยูในระดับกอนหนาสมัยน้ัน 5-10 ป  

ถึงแมเทคโนโลยีที่จีนใชในขณะนั้นจะลาหลังในสากลโลก แตถือวาทันสมัยมากสําหรับจีน ใน
การผลิตและจําหนายในตลาดของจีน ซ่ึงรับความนิยมสูงมาก เชน รถยนต จักรยานยนต เคร่ืองใชไฟฟา
ในครัวเรือน 

ขณะเดียวกัน ก็มีอีกกลุมหน่ึงที่เห็นวา พ้ืนฐานทางวิชาการและเทคโนโลยีจีนพรอมอยูแลว จึง
เลือกที่จะกาวกระโดดโดยซื้อเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ณ ขณะนั้น เชน ในอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและการสื่อสาร เทคโนโลยีอวกาศ อุตสาหกรรมเหล็ก 
ปรากฏในภายหลังวา ทั้งสองกลุมไดพบจุดบรรจบกันในชวงสิ้นศตวรรษที่ 20 และนํามาซ่ึงความรวมมือ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอีกระลอกดังที่เห็นกันขณะนี้ 

ผลและสภาพของการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมของจีนที่เราไดเห็นทุกวันนี้ นักวิชาการจีนสวน
ใหญมองวาเปนผลเกิดจากการปูพ้ืนฐานทางวิชาการและการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักตั้งแตสมัยแรก 
กลายเปนหลักประกันสนับสนุนใหอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งอุตสาหกรรมเบา เคร่ืองใชไฟฟา ยานยนต ให
พัฒนาอยูบนขาของตนเอง ไมวาจะเปนวัตถุดิบ เชน เหล็กและโลหะอ่ืนๆ พลาสติก และเคมี ที่เปน
พ้ืนฐานนําไปแปรรูปตอจนจีนสามารถพ่ึงพาตนเองไดในระดับสูงดังที่เปนอยู และเปนพ้ืนฐานในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและสิทธิบัตรตราสินคาของตนเอง 

นโยบายทางชนชาติของจีน 

จีนเปนประเทศเอกภาพที่มีหลายชนชาติ รัฐบาลจีนดําเนินนโยบายทางชนชาติที่ให ชนชาติตาง ๆ มี
ความเสมอภาค สมานสามัคคีและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เคารพและคุมครองสิทธิเสรีภาพในการนับถือ
ศาสนาและขนบธรรมเนียมของชนชาติสวนนอยระบบปกครองตนเองในเขตชนชาติสวนนอยเปนระบบ
การเมืองอันสําคัญอยางหนึ่งของจีน คือ ใหทองที่ที่มีชนชาติสวนนอยตาง ๆ อยูรวม ๆ กันใชระบบ
ปกครองตนเอง ตั้งองคกรปกครองตนเองและใชสิทธิอํานาจปกครองตนเอง ภายใตการนําที่เปนเอกภาพ 
ของรัฐ รัฐประกันใหทองที่ที่ปกครองตนเองปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายของรัฐตามสภาพที่เปนจริง
ในทองถิ่นของตน ฝกอบรมเจาหนาที่ระดับตาง ๆ บุคลากรทางวิชาการและ กรรมกรทางเทคนิคชนิด
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ตาง ๆ ของชนชาติสวนนอยเปนจํานวนมาก ประชาชน ชนชาติตาง ๆ ในทองที่ที่ปกครองตนเองกับ
ประชาชนทั่วปแระเทศรวมศูนยกําลังดําเนิน การสรางสรรคสังคมนิยมที่ทันสมัย เรงพัฒนาเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมในทองที่ที่ ปก ครองตนเองใหเร็วขึ้นและสรางสรรคทองที่ที่ปกครองตนเองของชนชาติสวน
นอยที่สมานสามัคคีกันและเจริญรุงเรือง ภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตจีน 

ระหวางการปฏิบัติเปนเวลาหลายสิบป พรรคคอมมิวนิสตจีนซึ่งเปนพรรครัฐบาล ของจีนไดกอรูปขึ้นซึ่ง
ทรรศนะและนโยบายพื้นฐานเก่ียวกับปญหาทางชนชาติหลายประการที่สําคัญไดแก 

• การกําเนิด การพัฒนาและการสูญสลายของชนชาติน้ันเปนกระบวนการทาง ประวัติศาสตรอัน
ยาวนาน ปญหาชนชาติจะดํารงอยูเปนเวลานาน  

• ระยะสังคมนิยมเปนระยะท่ีชนชาติตาง ๆ รวมกันพัฒนาและเจริญรุงเรือง ปจจัย รวมกันระหวาง
ชนชาติตาง ๆ จะเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเน่ือง แตลักษณะพิเศษและขอ แตกตางระหวางชนชาติ
ตาง ๆ จะดํารงอยูตอไป  

• ปญหาชนชาติเปนสวนหนึ่งของปญหาทั่วสังคม มีแตแกปญหาทั่วสังคมใหลุลวง ไปเทาน้ัน 
ปญหาทางชนชาติจึงจะไดรับการแกไขอยางมีขั้นตอน มีแตในภารกิจรวมกัน ที่สรางสรรคสังคม
นิยมเทาน้ัน ปญหาทางชนชาติของจีนในปจจุบันจึงจะไดรับการ แกไขอยางมีขั้นตอนได  

• ชนชาติตาง ๆ ไมวามีประชากรมากหรือนอย มีประวัติยาวหรือสั้นและมีระดับ การพัฒนาสูงหรือ
ต่ํา ตางก็เคยสรางคุณูปการเพ่ืออารยธรรมของปตุภูมิ จึงควรมีความ เสมอภาคทั้งนั้น ควร
เสริมสรางความสามัคคีอันยิ่งใหญระหวางประชาชนชนชาติตาง ๆ ใหแนนแฟนยิ่งขึ้นและรักษา
เอกภาพแหงชาติ  

• การพัฒนาเศรษฐกิจอยางขนานใหญเปนภาระหนาที่ มูลฐานแหงสังคมนิยม และก็ เปน
ภาระหนาที่มูลฐานของงานชนชาติของจีนในขั้นตอนปจจุบัน ชนชาติตาง ๆ ตองชวย เหลือซ่ึง
กันและกันเพ่ือบรรลุซ่ึงความกาวหนาและความเจริญรุงเรืองรวมกัน  

การปกครองตนเองในเขตชนชาติสวนนอยเปนคุณูปการอันยิ่งใหญของพรรคคอมมิวนิสตจีนที่มีตอ
ทฤษฎีชนชาติของลัทธิมารกซ และเปนระบอบมูลฐานในการแกปญหาชนชาติของจีนการพยายามสราง
ขบวนเจาหนาที่ชนชาติสวนนอยขนาดใหญขนาดหนึ่งที่มีทั้งคุณธรรม และขีดความสามารถเปนหนาที่ที่
สําคัญที่สุดในการทํางานทางชนชาติใหดีและแกปญหาทางชนชาติใหลุลวงไปปญหาทางชนชาติกับ
ปญหาทางศาสนามักจะผสมผสานอยูดวยกันในทองที่บาง แหง ขณะจัดการกับปญหาทางชนชาติ ยัง
ตองสังเกตปฏิบัติตามนโยบายทางศาสนา ของรัฐอยางทั่วดานและถูกตองนอกจากนี้ ในขณะเดียวกันกับ
ที่พยายามสงเสริมความกาวหนาทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษาตลอดจนภารกิจอ่ืนๆ ของเขตชน
ชาติสวนนอย ยกระดับชีวิตทาง วัตถุและวัฒนธรรมของประชาชนชนชาติสวนนอยอันไพศาลซึ่งรวมทั้ง
ชาวศาสนาดวยใหสูงขึ้น รัฐบาลจีนยังสนใจเคารพความเชื่อถือทางศาสนาของชนชาติสวนนอยและรักษา 
มรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติสวนนอยเปนพิเศษ สํารวจ เก็บสะสม ศึกษา จัดใหเปน ระเบียบและ
จัดพิมพจําหนายมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะพ้ืนเมืองของชนชาติตาง ๆ ซ่ึงรวมทั้งวัฒนธรรมทาง
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ศาสนาดวย รัฐบาลยังไดลงทุนเปนจํานวนมากเพื่อซอมแซม วัดวาอารามและส่ิงปลูกสรางทางศาสนาอัน
สําคัญที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในเขตชนชาติสวนนอย 

ประเทศรัสเซีย  
  รัสเซีย (Russia) เปนประเทศท่ีมีอาณาบริเวณตั้งแตทางตะวันออกของทวีปยุโรป และทางเหนือ
ของทวีปเอเชยี เปนประเทศท่ีใหญที่สุดในโลก (เปนสองเทาของอันดับสอง คือ ประเทศแคนาดา) เดิม
เปนสมาชิกของสหภาพโซเวียต และเปนรัฐที่ใหญที่สุด มีอิทธิพลที่สดุของโซเวียต  

 
ประวัติศาตร  

  ยุคแหงการตั้งอาณาจักร  : ชาวสลาฟตะวันออกเปนชนชาติแรกที่เขามาตั้งถื่นฐานในรัสเซีย 
บริเวณแมนํ้านีเปอรและแมนํ้าวอลกาทางตอนใตของประเทศ สวนทางตอนเหนือชนชาติสแกนดิเนเวีย
และไวก้ิงที่รูจักในนามวาแรนเจียน ไดตั้งถิ่นฐานบริเวณแมนํ้าเนวา และทะเลสาบลาโดกา ทําการติดตอ
คาขายกับชาวสลาฟ แตแลวในป ค.ศ.880 กษัตริยแหงวาแรนเจียนก็เขามายึดเมืองเคียฟของชาวสลาฟ 
และไดตั้งเคียฟเปนเมืองหลวง โดยผนวกดินแดนเหนือและใตเขาดวยกันแลวขนานนามวา เคียฟรุส 
(Kievan Rus')  

ในป ค.ศ. 978 เจาชายวลาดีมีร โมโนมัค ขึ้นครองราชยและทรงนําศาสนาคริสตนิกายออรทอ
ดอกซแหงจักรวรรดิไบแซนไทนเขาสูรัสเซีย ซ่ึงตอมามีบทบาทและอิทธิพลอยางสูงตอศิลปะ
สถาปตยกรรมและวัฒนธรรมของประเทศ ในชวงศตวรรษที่ 11 เคียฟเปนนครหลวง ศูนยรวมของ
อํานาจกษัตริยและเปนศูนยกลางของคริสตจักรออรทอดอกซ ในขณะที่เมืองอ่ืน ๆ ก็มีประชากรกอตั้ง
ขึ้นมา จากหลักฐานทางประวัติศาสตรไดกลาวอางถึงมอสโกครั้งแรกในป ค.ศ. 1147 วาเจาชายยูริ   
ดอลโกรูกี มกุฎราชกุมารแหงนครเคียฟ มีรับสั่งใหสรางปอมปราการไมหรือเครมลินขึ้นที่เนินเขาโบโรวิต
สกายา ริมแมนํ้ามอสควา และตั้งชื่อเมืองวา มอสโก  

มัสโควี  : ตอมาในตนคริสตศตวรรษที่ 13 กองทัพมองโกล นําโดยบาตูขาน เขารุกรานรัสเซีย 
และยึดเมืองเคียฟไดสําเร็จ หลังจากน้ันรัสเซียก็ถูกตัดจากโลกภายนอก ถูกควบคุมทางการเมือง การ
ปกครอง และตองจายภาษีใหกับมองโกล กษัตริยและพระราชาคณะจึงยายศูนยกลางอํานาจมาทางตอน
เหนือ  

ในป 1328 พระเจาอีวานที่ 1 ไดรับการสถาปนาเปนกษัตริย พระองคทรงมีฉายาวา lvan kalita 
หรืออีวานถุงเงิน เน่ืองจากทรงเก็บสวยและเครื่องบรรณาการใหมองโกล และในยุคน้ีเองที่กษัตริยไดยาย
ที่ประทับมาที่มอสโก ตอมาในยุคของพระเจาอีวานที่ 2 (ค.ศ. 1353-1359) มองโกลเร่ิมเสื่อมอํานาจ 
เจาชายดมีตรี โอรสแหงพระเจาอีวานที่ 2 ทรงขับไลมองโกลไดสําเร็จในการรบที่คูลีโคโว บนฝงแมนา
ดอน ในป 1380 พระองคทรงไดรับการสถาปนาเปน ดมีตรี ดอนสกอย (ดมีตรีแหงแมนํ้าดอน) ไดรวม
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เมืองวลาดีมีรและซุลดัล อันเปนเมืองสําคัญของอาณาจักรมัสโควี และยังไดบูรณะเครมลินเปนกําแพงหิน
ขาวแทนไมโอก มอสโกจึงมีอีกชื่อเรียกวา เมืองกําแพงหินขาวในยุคน้ัน แตเพียงไมนานพวกตาตารก็
กลับมาทําลายเครมลินจนพินาศ รัสเซียตองเปนเมืองขึ้นของตาตารอีกคร้ังหน่ึงในป 1382  

จนเขาสูสมัยของพระเจาอีวานที่ 3 หรืออีวานมหาราช(ค.ศ. 1462-1505) พระองคทรงอภิเษกกับ
หลานสาวของจักรพรรดิองคกอนแหงไบแซนไทนในป 1472 และรับอินทรีสองเศียรเปนสัญลักษณของ
รัสเซีย ในยุคของพระองคไดรวบรวมดินแดนใหกลับเปนปกแผนอีกคร้ัง ในปค.ศ. 1480 ทรงขับไลกอง
กําลังตาตารออกจากรัสเซียจนหมดสิ้น ปดฉากสองศตวรรษภายใตการปกครองของมองโกล ทรงบูรณะ
เคนมลินใหเปนหอคอยสูงและโบสถงดงามไวภายในเครมลิน นับเปนยุคแหงความรุงเรืองของรัสเซีย  

ป 1574 พระเจาอีวานที่ 4 (1533-1584) หลานของพระเจาอีวานมหาราช ไดรับสถาปนาเปน
ซารพระองคแรก (ซารมาจากคําวา ซีซาร ผูครองอํานาจแหงจักรวรรดิโรมันและไบแซนไทน) พระองค
ทรงปกครองอาณาจักรดวยความเห้ียมโหด ปราศจากความเมตตา วากันวาทรงรับสั่งใหควักลูกตา
สถาปนิกผูออกแบบสรางมหาวิหารเซนตบาซิล เพ่ือมิใหสรางสิ่งกอสรางที่งดงามเชนนี้ไดที่ใดอีก เม่ือ
หมดยุคของพระเจาอีวานที่ 4 ในป ค.ศ. 1584 มอสโกก็ประสบปญหาทางการเมือง เศรษฐกิจอยาง
รุนแรง มีการแยงชิงราชบัลลังกระหวางราชวงศรูริก และโรมานอฟ ในที่สุดสมัชชาแหงชาติและพระราชา
คณะแหงคริสตจักรออรทอดอกซ ก็มีมติเลือกมีคาอิล โรมานอฟ ขึ้นเปนซารพระองคแรกแหงราชวงศ  
โรมานอฟ  

จักรวรรดิรัสเซีย  : ค.ศ. 1613-1917 พระเจาปเตอรที่ 1 มหาราช (ค.ศ. 1682-1725) ทรงเปน
กษัตริยที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในหนาประวัติศาสตรรัสเซีย พระองคขึ้นครองราชยแตงแตพระชนมายุ 10 
ชันษาพรอมกับพระเจาอีวานที่ 5 (เปนกษัตริยบัลลังกคู) จนในป 1696 เม่ือพระเจาอีวานที่ 5 
สิ้นพระชนม พระเจาปเตอรที่ 1 มหาราช จึงมีพระราชอํานาจโดยแทจริง ในยุคของพระองคทรงขยาย
อาณาเขตรัสเซียออกไปทางตะวันออกถึงวลาดีวอสตอค และทรงใชนโยบายสูตะวันตก ทรงนํารัสเซียเขา
สูยุคใหม โดยในปค.ศ. 1712 ทรงยายเมืองหลวงจากมอสโกมาที่เซนตปเตอรสเบิรก และเปนครั้งแรกที่มี
การจัดตั้งกองทหารราชนาวีขึ้นในรัสเซีย ทั้งยังทรงนําชางฝมือจากฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี และ
สวิตเซอรแลนด มาสรางวิหารและพระราชวังที่งดงามอีกมากมาย และทรงนําพาจักรวรรดิรัสเซียใหเปน
ที่รูจักเกรียงไกรในสังคมโลก ถัดจากพระเจาปเตอรมหาราชยังมีซารและซารีนาอีกหลายพระองคที่สืบ
ราชบัลลังก ทวาผูที่สรางความเจริญเฟองฟูใหกับรัสเซียสูงสุด ไดแก พระนางเจาแคทเทอรีนที่ 2 (ค.ศ. 
1762-1796) พระนางไดรับการยกยองใหเปนราชินี ดวยทรงเชี่ยวชาญดานการปกครองอยางมาก 
กระน้ันพระนางก็มีชื่อเสียงดานลบดวยพระนางมีคูเสนหามากมาย  

ผูสืบราชวงศองคตอมาคือพระเจาปอลที่ 1 (ค.ศ. 1796-1801) พระราชโอรสของพระนางเจา
แคทเทอรีน ทรงครองราชยอยูเพียงระยะสั้น จากน้ันพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 1 (1801- 1825) พระราช
โอรสสืบพระราชบัลลังกตอ ในป 1812 ทรงทําศึกชนะจักรพรรดินโปเลียนแหงฝรั่งเศส แตแลวในชวง
ปลายรัชกาล เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงการปกครองสูระบบรัฐสภา ป 1825 เกิดกบฏตอตานราชวงศ
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ขึ้น ในเดือนธันวาคม เรียกกบฏธันวาคม (Decembrist Movement) แตพระเจาซารนิโคลัสที่ 1 (ค.ศ. 
1825-1855) ก็ทรงปราบกลุมผูตอตานไวได พอมาในสมัยพระเจาอเล็กซานเดอรที่ 2 (ค.ศ. 1855-1881) 
พระองคถูกลอบปลงพระชนมที่นครเซนปเตอรสเบิรกในป 1881 ทิ้งไวเพียงอนุสรณสถานที่สรางอุทิศแด
พระองค ณ จุดที่ถูกลอบปลงพระชนม ซารองคตอมาคือ อเล็กซานเดอรที่ 3 (ค.ศ. 1881-1894) จนถึง
ซารองคสุดทายแหงราชวงศโรมานอฟ ซารนิโคลัสที่ 2 (1894-1917) ความเหลื่อมล้ํากันทางชนชั้น และ
ความยากจน กอใหเกิดการปฏิวัติเปนครั้งแรกโดนกรรมการชาวนาในป 1905 ซ่ึงมีผูถูกยิงเสียชีวิตเปน
จํานวนมาก เรียกเหตุการณคร้ังน้ันวา วันอาทิตยเลือด Bloody Sunday กระน้ันชนวนที่ทําใหราชวงศโร
มานอฟและระบอบซารถึงกาลอวสานก็มีปจจัยอ่ืนเชนกัน  

สมัยสหภาพโซเวียต  : การตัดสินใจเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 ของซารนิโคลัสที่ 2 น้ันนํามาซ่ึงความ
สูญเสียอยางใหญหลวง ทั้งชีวิตของทหารและชาวรัสเซียนับลานที่เม่ือรัสเซียเปนฝายพายแพ การจลา
จนเกิดขึ้นทั่วเมืองในที่สุดป 1917 จึงเกิดการปฏิวัติลมลางระบบซาร พระเจานิโคลัสที่ 2 สละราชสมบัติ 
มีการจัดตั้งคณะรัฐบาลเฉพาะกิจเคอเรนสกีขึ้นบริหารประเทศ แตพรรคบอลเชวิค (Bolshevik) นําโดยว
ลาดีมีร เลนินก็ทําการปฏิวัติยึดอํานาจการบริหารประเทศไวได โดยการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู
ระบอบคอมมิวนิสต พรอมทั้งประกาศใหประเทศเปน สหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียต (Union of 
Soviet Socialist Repubilcs หรือ USSR)  

ป ค.ศ. 1918 ยายเมืองหลวงและฐานอํานาจกลับสูมอสโก กระนั้นก็ยังมีผูไมพอใจกับสภาพ
แรนแคน การขาดสิทธิเสรีภาพ จึงทําใหเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นหลายตอหลายครั้ง เลนินถึงแก
อสัญกรรมในป 1924 โจเซฟ สตาลิน (1924-1953) ขึ้นบริหารประเทศแทนดวยความเผด็จการ และ
กวาดลางทุกคนผูที่มีความคิดตอตาน เขาเปดการพัฒนาประเทศสูอุตสาหกรรมสมัยใหม จนเทียบเคียง
สหรัฐอเมริกา แตปญหาความอดอยาก ที่เร้ือรังมานานก็ยากเกินเยียวยา และยิ่งเลวรายเม่ือฮิตเลอรสั่ง
ลอมมอสโกไว โดยเฉพาะที่เซนตปเตอรสเบิรกถูกปดลอมไวนานถึง 900 วันในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 
ที่ชาวรัสเซียเรียกสงครามคร้ังน้ันวา The Great Patriotic War กระน้ันสตาลินก็มีบทบาทในการพิชิตนา
ซีเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1941-1945) น้ีไวได  

ป ค.ศ. 1955 นีกีตา ครุชชอฟ ขึ้นดํารงตําแหนงผูนําโดยมีแนวคิดในการบริหารประเทศที่เนน
การอยูรวมกัน มีการกอสรางสิ่งปลูกสรางขนาดใหญใหเปนที่อยูอาศัยของประชาชนผอนคลายความ
เขมงวดใหนอยกวาสมัยสตาลิน รวมถึงเปดเครมลินเปนพิพิธภัณฑใหประชาชนไดเขาชมอีกดวย ป 
1964 ครุชชอฟลาออกจากตําแหนงเลขาธิการพรรคแทน เบรจเนฟแผอิทธิพลไปถึงจีน คิวบา และ
อัฟกานิสถาน เพ่ิมความเครียดไปทั่วโลก เขาจึงนํานโยบายตางประเทศที่รูจักกันอยางกวางขวางในชื่อ 
การผอนคลายความตึงเครียด มาใชโดยป1980 มอสโกไดเปนเจาภาพในการจัดการแขงขันกีฬาโอลิมปก 
คร้ังที่ 22  

ป 1985 มีฮาอิล กอรบาชอฟขึ้นดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรคคอมิวนิสต และขึ้นเปน
ประธานาธิบดีแทนนายอังเดร โกรมิโกรที่ลาออกในป 1988 เขาเปนผูนําการปฏิรูปโครงสรางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมที่เรียกวา เปเรสตรอยกา (Perestroyka) โดยนําพาประเทศเขาสูระบบทุนนิยม มี
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การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และพัฒนาฝมือแรงงานรวมถึงเสนอนโยบายเปดกวางกลาสนอสต 
(Glasnost) คือใหเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณชน             
มีการติดตอดานการคากับตะวันตก รวมถึงถอนกําลังออกจากยุโรปตะวันออกและอัฟกานิสถานและยัง
ไดเขารวมกับองคการนาโต หรือองคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ ในป ค.ศ. 1990 กอรบาชอฟ
ไดรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ รวมถึงไดรับยกยองจากนิตยสารไทมเปนบุรุษแหงศตวรรษ (Man of 
the Decade) กระน้ันปญหาขาดแคลนสินคาอุปโภคบริโภค และความลาหลังทางการผลิตที่สั่งสมมานาน
ก็ทําใหนโยบายเปเรสตรอยกาลมเหลว ความนิยมในกอรบาชอฟเร่ิมตกลง ตอมาเกิดรัฐประหารขึ้นใน
เดือนสิงหาคม 1991 โดยกลุมคอมมิวนิสตหัวเกาที่ไมตองการการเปลี่ยนแปลงสูตลาดเสรี แตบอริส 
เยลตซิน ก็สามารถกูสถานการณเอาไวได กอรบาชอฟจึงสิ้นคะแนนนิยมอยางแทจริง เขาประกาศ
ลาออกจากตําแหนง รวมถึงประกาศยกเลิกพรรคคอมมิวนิสตตอหนามหาชน พรอมดวยการกาวขึ้นเปน
ผูนําของเยลตชิน สหภาพโซเวียตจึงลมสลาย สาธารณรัฐตาง ๆ ทั้ง 15 สาธารณรัฐแยกตัวเปนอิสระ 
รวมทั้งสาธารณรัฐรัสเซีย (Russian SFSR) ภายใตชื่อใหมวา สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)  
หลังการลมสลายของสหภาพโซเวียต การเมืองในรัสเซียขาดเอกภาพ เน่ืองจากเกิดการแกงแยงอํานาจ
ระหวางกลุมตางๆทําใหความปนปวนทางการเมืองทวีความรุนแรงขึ้น จนถึงขั้นการกอรัฐประหารในป 
 พ.ศ.๒๕๓๖ แตนายบอริส เยลตซิน ประธานาธบิดีในขณะนั้น สามารถปราบปรามการกอ 
รัฐประหารไดสําเร็จและนําไปสูการแกไขรัฐธรรมนูญทีใ่หอํานาจสูงสุดแกประธานาธิบดี  

ประเทศญี่ปุน 

เปนประเทศหมูเกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟก ทางตะวันตกติดกับ
คาบสมุทรเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุนก้ัน สวนทางทิศเหนือ ติดกับประเทศ
รัสเซีย มีทะเลโอคอตสค เปนเสนแบงแดน ตัวอักษรคันจิของชื่อญ่ีปุนแปลวาถิ่นกําเนิดของดวงอาทิตย 
จึงทําใหบางครั้งถูกเรียกวาดินแดนแหงอาทิตยอุทัย 

ญ่ีปุนมีเน้ือที่กวา 377,930 ตารางกิโลเมตร นับเปนอันดับที่ 61 ของโลก หมูเกาะญี่ปุนประกอบ
ไปดวยเกาะนอยใหญกวา 3,000 เกาะ เกาะที่ใหญที่สุดก็คือเกาะฮนชู ฮกไกโด คีวชู และชิโกกุ 
ตามลําดับ เกาะของญ่ีปุนสวนมากจะเปนหมูเกาะภูเขา ซ่ึงในน้ันมีจํานวนหนึ่งเปนภูเขาไฟ เชนภูเขาไฟ
ฟูจิ ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศ เปนตน ประชากรของญี่ปุนนั้นมีมากเปนอันดับที่ 10 ของโลก คือ
ประมาณ 128 ลานคนเมืองหลวงของญี่ปุนคือกรุงโตเกียว ซ่ึงถารวมบริเวณปริมณฑลเขาไปดวยแลวจะ
กลายเปนเขตเมืองที่ใหญที่สุดในโลกที่มีประชากรอยูอาศัยมากกวา 30 ลานคน 

สันนิษฐานวามนุษยมาอาศัยในญี่ปุนครั้งแรกตั้งแตยุคหินเกา การกลาวถึงญี่ปุนครั้งแรกปรากฏ
ขึ้นในบันทึกของราชสํานักจีนตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 1 ญ่ีปุนไดรับอิทธิพลจากจีนในหลายดาน เชนภาษา 
การปกครองและวัฒนธรรม แตในขณะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนใหเปนเอกลักษณของตนเอง จึงทําให
ญ่ีปุนมีวัฒนธรรมที่โดดเดนมาจนปจจุบัน อีกหลายศตวรรษตอมา ญ่ีปุนก็รับเอาเทคโนโลยีตะวันตกและ
นํามาพัฒนาประเทศจนกลายเปนประเทศที่กาวหนาและมีอิทธิพลมากท่ีสุดในเอเชียตะวันออก หลังจาก
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เครื่องปนดินเผายุคโจมง 

แพสงครามโลกครั้งที่สอง ญ่ีปุนก็มีการเปล่ียนแปลงทางการปกครองโดยการใชรัฐธรรมนูญใหมใน พ.ศ. 
2490 

ญ่ีปุนเปนประเทศผูนําทางเศรษฐกิจ โดยมีจีดีพีสูงเปนอันดับสามของโลกในป พ.ศ.2553ญ่ีปุน
เปนสมาชิกของสหประชาชาติ จี 8 โออีซีดี และเอเปค และมีความตื่นตัวที่จะมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาของตางประเทศ ญ่ีปุนมีมาตรฐานความเปนอยูที่ดี และยังเปนผูนําทางเทคโนโลยี เคร่ืองจักร และ
หุนยนต 

ประวัติศาสตร 

ยุคโบราณ 

สันนิษฐานวามนุษยมาอาศัยในญี่ปุนครั้งแรกตั้งแตยุคหินเกา เม่ือ                    
ประมาณ 35,000 ปกอนพุทธศักราช หลังจากนั้นยุคโจมงก็เริ่มตน    
ขึ้นเม่ือประมาณ 10,000 ปกอน  พุทธศักราช ผูคนดํารงชีวิตอยูดวย  
การลาสัตว มีการพัฒนาวิธีการลาสัตวโดยใชคันธนูและลูกธนู  
ตลอดจนมีการผลิตภาชนะเครื่องปนดินเผาใสอาหารและเก็บรักษา 

                                        อาหาร คําวาโจมงในภาษาญี่ปุนแปลวาลายเชือกซ่ึงมาจากลวดลาย  
                                       เชือกบนภาชนะในยุคน้ันที่คนพบในชวงแรก 
ยุคยะโยอิ เริ่มเม่ือประมาณ 300 ปกอนคริสตศักราช เปนยุคที่ผูคนเร่ิมเรียนรูวิธีการปลูกขาว การตีโลหะ 
ซ่ึงไดรับความรูมาจากผูอพยพชาวจีนแผนดินใหญ การกลาวถึงญี่ปุนครั้งแรกปรากฏขึ้นในบันทึกของ
ราชสํานักจีนสมัยราชวงศฮ่ัน ในป 57 กอนคริสตกาล ซ่ึงเรียกชาวญ่ีปุนวา วะ ในชวงพุทธศตวรรษที่ 8 
อาณาจักรที่ทรงอํานาจมากที่สุดในญี่ปุนคือยะมะไทโคะกุ   ปกครองโดยราชินีฮิมิโกะ ซ่ึงเคยสงคณะทูต
ไปยังประเทศจีนผานทางเกาหลีดวย 

ยุคเริ่มอารยธรรมญี่ปุน 

ยุคโคะฮุง ซ่ึงตั้งชื่อตามสุสานที่นิยมสรางขึ้นกันในยุค
ดังกลาวเริ่มตนตั้งแตประมาณพุทธศตวรรษที่ 9 จนถึง 12 เปน
ยุคที่ญ่ีปุนเริ่มมีการปกครองแบบราชวงศ ซ่ึงศูนยกลางการ
ปกครองนั้นอยูบริเวณเขตคันไซ ในยุคน้ีพระพุทธศาสนาได
เขามาจากคาบสมุทรเกาหลีสูหมูเกาะญี่ปุน แตพระพุทธรูปและ
พุทธศาสนาในประเทศญ่ีปุนหลังจากน้ันไดรับอิทธิพลจากจีน
เปนหลัก  เจ าชายโชโตะกุทรงสงคณะราชทูตไปเจริญ
สัมพันธไมตรีกับจีน ญ่ีปุนจึงไดรับนวัตกรรมใหม ๆ จาก
แผนดินใหญมาเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังทรงตรา
รัฐธรรมนูญสิบเจ็ดมาตรา ซ่ึงเปนกฎหมายญ่ีปุนฉบับแรกอีกสุสานจักรพรรดิในสมัยยุคโคะฮุง 
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วัดคิงกะกุ ในเมืองเกียวโต สรางข้ึนเพื่อ

เปนที่พํานักของโชกุนอะชิกะงะ โยชิมสิึใน

ยุคมุโรมะจิ 

ดวย และในที่สุดพระพุทธศาสนาก็ไดรับการยอมรับมากขึ้น
ตั้งแตสมัยอะซึกะ 

ยุคนะระ (พ.ศ. 1253-1337) เปนยุคแรกที่มีการกอตัวเปนอาณาจักรที่เขมแข็ง มีการปกครอง
อยางมีระบบใหเห็นไดอยางชัดเจน โดยการนําระบอบการปกครองมาจากจีนแผนดินใหญ ศูนยกลางการ
ปกครองในขณะนั้นก็คือเฮโจเกียวหรือจังหวัดนะระในปจจุบัน ในยุคนะระเริ่มพบการเขียนวรรณกรรม
เชนโคจิกิ (พ.ศ. 1255) และนิฮงโชะกิ (พ.ศ. 1263) เมืองหลวงถูกยายไปที่นะงะโอกะเกียวเปนชวงเวลา
สั้น ๆ และถูกยายอีกคร้ังไปยังเฮอังเกียว ซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนของยุคเฮอัง 
ระหวาง พ.ศ. 1337 จนถึง พ.ศ. 1728 ซ่ึงเปนยุคเฮอังนั้น ถือไดวาเปนยุคทองของญี่ปุน เน่ืองจากเปน
ยุคสมัยที่วัฒนธรรมของญี่ปุนเองเร่ิมพัฒนาขึ้น สิ่งที่เห็นไดอยางชัดมากที่สุดคือ การประดิษฐตัวอักษร  
ฮิรางานะ ซ่ึงทําใหเกิดวรรณกรรมที่แตงโดยตัวอักษรนี้เปนจํานวนมาก เชนในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 
16 ไดมีการแตงนวนิยายเรื่องนิทานเกนจิ ขึ้น ซ่ึงเปนนิยายที่บรรยายเกี่ยวกับการใชชีวิต การปกครอง
ของตระกูลฟุจิวาระ และบทกลอนที่ถูกใชเปนเนื้อเพลงของเพลงชาติญ่ีปุน คิมิงะโยะ ก็ถูกแตงขึ้นในชวง
น้ีเชนเดียวกัน 
 

ยุคศักดินา 

                                               ยุคศักดินาญี่ปุนเริ่มตนจากการที่ผูปกครองทางการทหารเร่ิมมี  
                                              อํานาจขึ้น พ.ศ. 1728 หลังจากการพายแพของตระกูลไทระ มิ  
                                              นะโมะโตะ โน โยริโตโมะ ไดแตงตั้ง ตนเองเปนโชกุน และสราง  
                                              รัฐบาลทหารในเมืองคะมะกุระ ซ่ึงเปน จุดเร่ิมตนของยุคคะมะกุระ  
                                              ซ่ึงมีการปกครองแบบศักดินา                                                            
                                                                                   
                                                   แตรัฐบาลคามากุระก็ไมสามารถปกครองทั้งประเทศได เพราะ                      
                                                   พวกราชวงศยังคงมีอํานาจอยูในเขตตะวันตก หลังจากการ  
                                                   เสียชีวิตของโชกุนโยริโตโมะ ตระกูลโฮโจไดกาวขึ้นมาเปน
ผูสําเร็จราชการใหโชกุน รัฐบาลคะมะกุระสามารถตอตานการรุกรานของจักรวรรดิมองโกลใน พ.ศ. 1817 
และ พ.ศ. 1824 โดยไดรับความชวยเหลือจากพายุกามิกาเซซ่ึงทําใหกองทัพมองโกลประสบความ
เสียหายอยางมากอยางไรก็ตาม รัฐบาลคะมะกุระก็ออนแอลงจากสงครามครั้งน้ี จนในที่สุดตองสูญเสีย
อํานาจใหแกจักรพรรดิโกไดโกะ ผูซ่ึงพายแพตออาชิกางะ ทากาอุจิในเวลาตอมาไมนาน อาชิกางะ ทากา
อุจิยายรัฐบาลไปตั้งไวที่มุโรมะจิ จังหวัดเกียวโต จึงไดชื่อวายุคมุโรมะจิ ในชวงกลางพุทธศตวรรษที่ 20 
อํานาจของโชกุนเริ่มเสื่อมลงและเกิดสงครามกลางเมืองขึ้น เพราะบรรดาเจาครองแควนตางทําสูรบเพ่ือ
แยงชิงความเปนใหญ ซ่ึงทําใหญ่ีปุนเขาสูยุคสงครามที่เรียกวายุคเซงโงกุในระหวางพุทธศตวรรษที่ 21 มี
พอคาและมิชชันนารีจากโปรตุเกสเดินทางมาถึงญี่ปุนเปนครั้งแรก และเริ่มการคาขายและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหวางญี่ปุนกับโลกตะวันตก (การคานัมบัน)สงครามดํารงอยูหลายสิบป จนโอดะ โนบุนากะ
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แผนที่จักรวรรดิญี่ปุน พ.ศ. 2485      

เอาชนะเจาครองแควนอ่ืนหลายคนโดยใชเทคโนโลยีและอาวุธของยุโรปและเกือบจะรวมประเทศญ่ีปุนให
เปนปกแผนไดแลวเม่ือเขาถูกลอบสังหารใน พ.ศ. 2125 โทโยโทมิ ฮิเดโยชิผูสืบทอดเจตนารมณตอมา
สามารถปราบปรามบานเมืองใหสงบลงไดในพ.ศ. 2133 ฮิเดโยชิรุกรานคาบสมุทรเกาหลีถึง 2 คร้ัง แตก็
ไมประสบความสําเร็จ จนเม่ือเขาเสียชีวิตลงใน พ.ศ. 2141 ญ่ีปุนก็ถอนทัพหลังจากฮิเดโยชิเสียชีวิต โทกุ
งะวะ อิเอะยะสึแตงตั้งตนเองขึ้นเปนผูสําเร็จราชการใหแกลูกชายของฮิเดโยชิ โทโยโทมิ ฮิเดโยริ 
เพ่ือที่จะไดอํานาจทางการเมืองและการทหาร อิเอะยะสึเอาชนะไดเมียวตาง ๆ ไดในสงครามเซะกิงะฮะ
ระใน พ.ศ. 2143 จึงขึ้นเปนโชกุนใน พ.ศ. 2146 และกอตั้งรัฐบาลใหมที่เมืองเอะโดะ ยุคเอะโดะจึงเริ่มตน
ขึ้น รัฐบาลโชกุนโทะกุงะวะไดใชวิธีหลายอยาง เชน บุเกโชฮัตโต เพ่ือควบคุมไดเมียวทั้งหลาย ใน พ.ศ. 
2182 รัฐบาลเริ่มนโยบายปดประเทศและใชนโยบายนี้อยางไมเขมงวดนักตอเน่ืองถึงประมาณสองรอยหา
สิบป ในระหวางน้ี ญ่ีปุนศึกษาเทคโนโลยีตะวันตกผานการติดตอกับชาวดัตชที่สามารถเขามาที่เกาะเดจิ
มะ (ในจังหวัดนะงะซะกิ) เทาน้ัน  ความสงบสุขจากการปดประเทศเปนเวลานานทําใหชนที่อยูใตอํานาจ
ปกครองอยางเชนชาวเมืองไดมีโอกาสที่จะประดิษฐสิ่งใหม ๆ ขึ้นมาในทางของตนเอง ในยุคเอะโดะนี้ยัง
มีการเร่ิมตนการใหศึกษาประชาชนเกี่ยวกับประเทศญ่ีปุนอีกดวยแตญ่ีปุนก็ถูกกดดันจากประเทศ
ตะวันตกใหเปดประเทศอีกคร้ัง ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2394 นาวาเอก (พิเศษ) แมทธิว เพอรร่ี และ
เรือดําของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาบุกมาถึงญี่ปุนเพ่ือบังคับใหเปดประเทศดวยสนธิสัญญาสัมพันธไมตรี
กับประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นญี่ปุนก็ตองทําสนธิสัญญาแบบเดียวกันกับประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ 
ซ่ึงสนธิสัญญาเหลาน้ีทําใหญ่ีปุนประสบปญหาทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เพราะการเปดประเทศและ
ใหสิทธิพิเศษกับชาวตางชาติทําใหชาวญ่ีปุนจํานวนมากไมพอใจตอรัฐบาลเอะโดะ และเกิดกระแส
เรียกรองใหคืนอํานาจอธิปไตยแกองคจักรพรรดิ (ซ่ึงมักเรียกวาการปฏิรูปเมจิ) จนในที่สุดรัฐบาลเอะโดะ
ก็หมดอํานาจลง 
 
ยุคใหม 
                                             ในยุคเมจิ รัฐบาลใหมภายใตการปกครองของสมเด็จพระ  
                                                   จักรพรรดิเมจิไดยายฐานอํานาจขององคจักรพรรดิมายัง  
                                                   เอโดะ และเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจากเอโดะเปนโตเกียว มี  
                                                   การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองตามแบบตะวันตก   
                                                   เชนบังคับใชรัฐธรรมนูญใน พ.ศ. 2443 และกอตั้งสภานิติ 
                                                   บัญญัติแหงชาติโดยใชระบบสองสภา นอกจากนี้  
                                                   จักรวรรดิญ่ีปุนยังสนับสนุนการรับเอาวิทยาการจาก  
                                                   ประเทศตะวันตกและทําใหมีความกาวหนาทาง  
                                                   อุตสาหกรรมเปนอยางมาก จักรวรรดิญ่ีปุนเริ่มมีความ 
                                                   ขัดแยงทางทหารกับประเทศขางเคียงเม่ือพยายามขยาย  
                                                   อาณาเขต หลังจากที่ไดชัยชนะในสงครามจีน-ญ่ีปุนครั้งที่หน่ึง 
(พ.ศ. 2437-2438) และสงครามรัสเซีย-ญ่ีปุน (พ.ศ. 2447-2448) ญ่ีปุนก็ไดอํานาจปกครองไตหวัน 
เกาหลี และตอนใตของเกาะซาคาลินสงครามโลกครั้งที่หน่ึงทําใหญ่ีปุนซึ่งอยูฝายไตรภาคี ผูชนะ 



๓๓ 
 
สามารถขยายอํานาจและอาณาเขตตอไปอีก ญ่ีปุนดําเนินนโยบายขยายดินแดนตอไปโดยการ
ครอบครองแมนจูเรียใน พ.ศ. 2474 และเม่ือถูกนานาชาติประณามในการครอบครองดินแดนน้ี ญ่ีปุนก็
ลาออกจากสันนิบาตชาติในสองปตอมา ในป 1936 ญ่ีปุนลงนามในสนธิสัญญาตอตานองคการ
คอมมิวนิสตสากลกับนาซีเยอรมนี และเขารวมกับฝายอักษะในป 1941 
 

 
 

ในยุคสงครามโลกครั้งที่สอง ญ่ีปุนไดเสริมสรางอํานาจทางการทหารใหเขมแข็งยิ่งขึ้น หลังจาก
ญ่ีปุนถูกกีดกันทางการคาจากสหรัฐอเมริกา ตอมาจึงไดเปดฉากสงครามในแถบเอเชียแปซิฟก (ซ่ึงรูจัก
กันทั่วไปในชื่อ สงครามมหาเอเชียบูรพา) ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 โดยการโจมตีฐานทัพเรือ
สหรัฐอเมริกาที่อาวเพิรล และการยาตราทัพเขามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงสวนใหญเปนดินแดน
อาณานิคมของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและเนเธอรแลนด ตลอดสงครามคร้ังน้ัน ญ่ีปุนสามารถ
ยึดครองประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดทั้งหมด แตหลังจากที่ญ่ีปุนพายแพใหแก
สหรัฐอเมริกาในการรบทางน้ําในมหาสมุทรแปซิฟกหลังจากยุทธนาวีแหงมิดเวย (พ.ศ. 2485) ญ่ีปุนก็ตก
เปนฝายเสียเปรียบมากขึ้นเรื่อย ๆ แตก็ยังไมยอมแพแกฝายสัมพันธมิตรโดยงาย เม่ือตองเผชิญหนากับ
ระเบิดปรมาณูของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงถูกทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิ (ในวันที่ 6 และ 9 สิงหาคม พ.ศ. 
2488 ตามลําดับ) และการรุกรานของสหภาพโซเวียต (วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2488) ญ่ีปุนจึงประกาศ
ยอมแพอยางไมมีเง่ือนไขในวันที่ 15 สิงหาคม ปเดียวกัน 

 สงครามทําใหญ่ีปุนตองสูญเสียพลเมืองนับลานคนและทําใหอุตสาหกรรมและโครงสรางพ้ืนฐาน
ของประเทศเสียหายอยางหนัก ฝายสัมพันธมิตรซึ่งนําโดยสหรัฐอเมริกาไดสงพลเอกดักลาส แมกอาร
เธอรเขามาควบคุมญ่ีปุนตั้งแตหลังสงครามจบใน พ.ศ. 2490 ญ่ีปุนเริ่มใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมซ่ึงเนน
เร่ืองประชาธิปไตยอิสระ การควบคุมญ่ีปุนของฝายสัมพันธมิตรสิ้นสุดเม่ือมีการลงนามในสนธิสัญญา
ซานฟรานซิสโกใน พ.ศ. 2499และญี่ปุนไดเปนสมาชิกสหประชาชาติในป 1956 หลังจากสงครามญี่ปุน
สามารถพัฒนาทางเศรษฐกิจดวยอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมากจนกลายเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ
เปนอันดับสองของโลก แตการเติบโตก็หยุดในชวงพุทธทศวรรษที่ 2530 เม่ือญ่ีปุนเขาสูภาวะเศรษฐกิจ

ระเบิดนิวเคลยีรแฟทแมนทีถู่กทิ้งลงนะงะซะกิ 
ในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2488 



๓๔ 
 

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะและ 
สมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ 

ถดถอยหลังฟองสบูแตก เศรษฐกิจที่ถดถอยตอเน่ืองยาวนานกวาสิบปมีทีทาวาจะฟนตัวขึ้นในตนพุทธ
ศตวรรษที่ 26 แตกลับประสบปญหาอีกคร้ังเม่ือเกิดวิกฤติทางการเงินใน พ.ศ. 2551 
การเมืองการปกครอง 
 

ประเทศญี่ปุนปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยแบบเสรี              
ภายใตรัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเปนประมุข 
แตพระจักรพรรดิไมมีพระราชอํานาจในการบริหารประเทศ 
โดยมีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงญี่ปุนวาเปนสัญลักษณแหง
รัฐและความสามัคคีของชนในรัฐอํานาจการปกครองสวนใหญ
ตกอยูกับนายกรัฐมนตรีและสมาชิกอ่ืน ๆ ในสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ สวนอํานาจอธิปไตยนั้นเปนของชาวญ่ีปุนพระ
จักรพรรดิทรงทําหนาที่เปนประมุขแหงรัฐในพิธีการทางการทูต 
พระองคปจจุบันคือจักรพรรดิอะกิฮิโตะ สวนรัชทายาทคือ
มกุฎราชกุมารนะรุฮิโตะ 

 

นโยบายตางประเทศและการทหาร 
 
 

ยะซุโอะ ฟุกุดะ อดีตนายกรัฐมนตรีญ่ีปุนและอดีต
ประธานาธิบดีจอรจ ดับเบิลยู. บุช 
ญ่ีปุนรักษาความสัมพันธทางเศรษฐกิจและทางทหาร   
กับสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนพันธมิตรหลัก โดยมีความ  
รวมมือทางความม่ันคงระหวางสหรัฐอเมริกาและญ่ีปุน 
เปนเสาหลักของนโยบายตางประเทศ ญ่ีปุนเปน  
สมาชิกของสหประชาชาติตั้งแตป 1956 ไดเปน

สมาชิกไมถาวรของคณะมนตรีความม่ันคงแหงสหประชาชาติ รวม 9 คร้ัง (ลาสุดเม่ือป 2005-2006) และ
ยังเปนหน่ึงในกลุม G4 ซ่ึงมุงหวังจะเขาเปนสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความม่ันคง ญ่ีปุนซึ่งเปนสมาชิก
ของ จี 8 และเอเปค มีความตื่นตัวที่จะมีสวนรวมในการแกไขปญหาของตางประเทศและกระชับ
ความสัมพันธทางการทูตกับประเทศคูคาที่สําคัญทั่วโลก นอกจากน้ี ยังเปนผูที่ใหความชวยเหลือเพ่ือ
การพัฒนาอยางเปนทางการ (ODA) รายใหญของโลก โดยบริจาค 7.69 พันลานดอลลารสหรัฐในป 
2007[57] จากการสํารวจของบีบีซีพบวานอกจากประเทศจีนและเกาหลีใตแลว ประเทศสวนใหญมอง
อิทธิพลของญี่ปุนที่มีตอโลกในเชิงบวก 

ญ่ีปุนมีปญหาขอพิพาทเร่ืองสิทธิในดินแดนตาง ๆ กับประเทศเพ่ือนบาน เชน กับรัสเซียเรื่อง
เกาะคูริล กับเกาหลีใตเร่ืองหินลีอังคอรท (หรือทะเกะชิมะ ในภาษาญี่ปุน) กับจีนและไตหวันเรื่องเกาะ
เซงกากุกับจีนเรื่องเขตเศรษฐกิจจําเพาะรอบ ๆ โอะกิโนะโทะริชิมะ เปนตน นอกจากน้ี ญ่ีปุนยังคงมี



๓๕ 
 
ปญหากับเกาหลีเหนือกรณีการลักพาตัวชาวญี่ปุนและเรื่องการครอบครองอาวุธนิวเคลียร และเนื่องจาก
ขอพิพาทเรื่องเกาะคูริล ในทางกฎหมายแลวญี่ปุนยังคงทําสงครามอยูกับรัสเซีย เพราะไมเคยมีการลง
นามในขอตกลงใด ๆ เก่ียวกับปญหาน้ี 
 
มาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแหงญี่ปุนฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2489) บัญญัติวา 
 

1. โดยที่มีความมุงประสงคอยางแทจริงในสันติภาพระหวางชาติโดยมีความยุติธรรมและความสงบ
เรียบรอยเปนพ้ืนฐาน ชนชาวญ่ีปุนยอมสละจากสงครามไปตลอดกาลนานโดยใหถือเปนสิทธิสูงสุด
แหงชาติ กับทั้งสละจากการคุกคามหรือการใชกําลังเพ่ือแกไขขอพิพาทระหวางชาติ 
2. เพ่ือบรรลุความมุงประสงคในวรรคกอน จะไมมีการธํารงไวซ่ึงกองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ กับทั้งศักยภาพอ่ืน ๆ ในทางสงคราม ไมมีการรับรองสิทธิในการเปนพันธมิตรในสงคราม 
สําหรับกองทัพญ่ีปุนขึ้นอยูกับกระทรวงกลาโหม(เดิมชื่อทบวงปองกันตนเองในป2005ไดเปลี่ยนชื่อเปน
กระทรวงกลาโหมในปน้ัน) และประกอบดวยกองกําลังปองกันตนเองทางบก กองกําลังปองกันตนเอง
ทางทะเล และ กองกําลังปองกันตนเองทางอากาศ กองกําลังของญี่ปุนถูกสงไปเพ่ือชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมในประเทศอิรักใน พ.ศ. 2547-2549 ซ่ึงนับเปนการปฏิบัติการของกองทัพในตางประเทศครั้ง
แรกตั้งแตจบสงครามโลกครั้งที่ 2 อยางไรก็ตาม การสงกองกําลังไปยังอิรักน้ีถูกตอตานจากประชาชน
ญ่ีปุนเปนอยางมาก 
 

ความสัมพันธกับประเทศไทย 
ประเทศญี่ปุนและไทยมีความสัมพันธมายาวนานกวา 600 ป ทั้งสองประเทศสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูตในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2430 ความรวมมือระหวางกันของทั้งสองประเทศ
ครอบคลุมทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางสอง
ประเทศเติบโตขึ้นจากการขยายตัวกิจการของบริษัทญ่ีปุนในประเทศไทยนับแตตนพุทธศตวรรษที่ 25 
(โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือคาเงินเยนแข็งตัวขึ้นในพุทธทศวรรษที่ 2520) การลงทุนของญี่ปุนในประเทศ
ไทยนับเปนอันดับ 2 ในเอเชีย (รองจากจีน) และทําใหมีชาวญ่ีปุนมาอาศัยอยูในประเทศไทยเปนจํานวน
มาก ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศคูคาที่สําคัญที่สุดของไทย ทั้งสองประเทศมีการทําขอตกลงทวิภาคีหลาย
ขอ เชนขอตกลงความรวมมือทางเทคโนโลยี (JTPP: Japan- Thailand Partnership Programme in 
Technical Cooperation) การจัดทําความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุน (JTEPA:Japan-Thailand 
Economic Partnership Agreement) เปนตน จากการสํารวจความคิดเห็นในกลุมประเทศอาเซียน 5 
ประเทศที่จัดทําในเดือนเมษายน พ.ศ. 2540 โดยกระทรวงการตางประเทศญี่ปุน พบวาคนไทยรอยละ 
98 เห็นวาญ่ีปุนคือมิตรประเทศ 

 
 
 
 

 



๓๖ 
 

 

เศรษฐกิจ 
 
 
             หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญ่ีปุนไดรับความบอบช้ํา

จากสงครามเปนอยางมาก แตก็สามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็ว
เพราะปจจัยหลายอยางเชนการแทรกแซงของรัฐบาล แรงงาน
ที่ถูกและมีคุณภาพ อัตราการออมและการลงทุนที่สูง ในชวง
ระหวาง พ.ศ. 2500-2520 เปนชวงที่เศรษฐกิจญ่ีปุนเติบโต
อยางมาก อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แทจริงในชวงพุทธ
ทศวรรษที่ 2500, 2510 และ 2520 เฉลี่ยรอยละ 10, 5 และ 4 
ตามลําดับ ตั้งแตชวงตนพุทธทศวรรษที่ 2510 ญ่ีปุนประสบ
ปญหาคาเงินเยนแข็งตัวจนทําใหบริษัทจํานวนมากยายฐาน
การผลิตออกไปนอกประเทศ  

              ตลาดหลักทรัพยโตเกียว  
      เปนตลาดหลักทรัพยท่ีใหญเปน 
              อันดับสองของโลก 

 
หลังจากเกิดฟองสบูแตกตนพุทธทศวรรษที่ 2530 เศรษฐกิจก็เร่ิมชะลอตัว และสงผลตอเน่ือง

ตลอดพุทธทศวรรษที่ 2530 รัฐบาลพยายามกระตุนเศรษฐกิจดวยวิธีตาง ๆ แตไมประสบผลสําเร็จ และยัง
ถูกซํ้าเติมจากผลกระทบของเศรษฐกิจชะลอตัวในป พ.ศ. 2543  สภาพเศรษฐกิจหลังจากป พ.ศ. 2548 ดู
เหมือนจะฟนตัวขึ้นจากตัวเลขการขยายตัวของจีดีพีที่สูงขึ้น แตญ่ีปุนก็กลับประสบปญหาอีกคร้ังเม่ือเกิด
วิกฤติทางการเงินที่สงผลกระทบไปทั่วโลก  แมวาธุรกิจภาคการเงินของญี่ปุนไดรับผลกระทบนอยมากเม่ือ
เทียบกับประเทศอ่ืน ๆ เพราะทศวรรษแหงภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่ทําใหญ่ีปุนระมัดระวังในการลงทุนมาก
ขึ้น   แตการที่ญ่ีปุนพ่ึงพาการสงออกรถยนตและสินคาอิเลคโทรนิคมากเกินไปก็สงผลกระทบรุนแรงตอ
เศรษฐกิจ และทําใหเกิดปญหาการวางงานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  

ญ่ีปุนมีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับที่ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา เม่ือวัดดวยจีดีพีกอนปรับ
อัตราเงินเฟอ (ประมาณ 4.5 ลานลานดอลลารสหรัฐ) และอันดับที่ 3 รองจากสหรัฐอเมริกาและจีน เม่ือวัด
ดวยอํานาจการซ้ือ ญ่ีปุนมีกําลังการผลิตที่สูงและเปนประเทศตนกําเนิดของผูผลิตชั้นนําที่กาวหนาทาง
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตาง ๆ เชน รถยนต อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองจักร เหล็กกลา โลหะนอก
กลุมเหล็ก เรือ สารเคมี 

 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

โรงงานไฟฟานิวเคลียรอิกะตะ 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
                                              รถไฟชินกันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุนซึ่งเปนหนึ่ง 
                                                        ในวิธีเดินทางท่ีแพรหลายในญี่ปุน 

จากขอมูลใน พ.ศ. 2548 แรงงานของประเทศญี่ปุนมีจํานวน 66.7 ลานคน ญ่ีปุนมีอัตราวางงานที่ต่ําคือ
ประมาณรอยละ 4 คาจีดีพีตอชั่วโมงการทํางานอยูในอันดับที่ 20 ของโลกใน พ.ศ. 2548 และเปนอันดับ 
1 ของเอเชีย บริษัทใหญของญี่ปุนหลายแหงมีชื่อเสียงไปทั่วโลก เชนโตโยตา โซนี่ เอ็นทีที โดโคโม 
แคนนอน ฮอนดา ทาเคดา นินเทนโด นิปปอน สตีล และ เซเวน อีเลฟเวน ญ่ีปุนเปนตนกําเนิดของ
ธนาคารที่ใหญที่สุดหลายแหงตลาดหลักทรัพยโตเกียวซึ่งมักจะเปนที่รูจักเพราะดัชนีนิเคอิมีขนาดใหญ
เปนอันดับ2 ของโลกเม่ือวัดดวยมูลคาตลาด 

ญ่ีปุนมีลักษณะเฉพาะในการทําธุรกิจหลายอยาง เชนเคเระสึหรือระบบเครือขายบริษัทจะมี
อิทธิพลในเชิงธุรกิจ การจางงานตลอดชีวิตและการเลื่อนขั้นตามความอาวุโสจะพบเห็นไดทั่วไป บริษัทที่
มีความสัมพันธทางธุรกิจจะถือหุนของกันและกัน ผูถือหุนมักจะไมมีบทบาทกับการบริหารของบริษัทแต
ในปจจุบันญี่ปุนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงออกจากระบบเกา ๆ เหลาน้ี 

ใน พ.ศ. 2548 พ้ืนที่ที่ใชในการเกษตรกรรมมีเพียงรอยละ 12.6 และมีประชากรที่ประกอบการเกษตร
เพียงรอยละ 6.6 เทาน้ัน ผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตไดมากเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ไดแกไหม 
กะหล่ําปลี ขาว มัน และชา เปนตน อยางไรก็ตาม ญ่ีปุนตองพ่ึงพาการนําเขาอาหารถึงรอยละ 60 จึงเปน
ประเทศที่มีอัตราการเลี้ยงตนเองคอนขางต่ํา  ในระยะหลังกระแสความกังวลเรื่องความปลอดภัยของ
อาหารทําใหผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศเปนที่ตองการมากขึ้น 

       
ใน พ.ศ. 2548 รอยละ 50 ของพลังงานที่ใชในญี่ปุนผลิตจาก
ปโตรเลียม รอยละ 20 จากถานหิน รอยละ 14 จากกาซ
ธรรมชาติ การผลิตพลังงานไฟฟาจากนิวเคลียรมีปริมาณหนึ่ง
ในสี่ของการผลิตไฟฟาทั้งหมด ซ่ึงญี่ปุนตองการจะเพิ่มขึ้นอีก
เทาตัวในทศวรรษหนา 



๓๘ 
 

ญ่ีปุนมีบริษัทรถไฟหลายแหง เชนกลุมบริษัทรถไฟญี่ปุน รถไฟฮังคิว รถไฟเซบุ และบริษัทเคโอ 
ซ่ึงแขงขันกันดานบริการในพื้นที่ตาง ๆ ปจจุบัน รถไฟชินกันเซ็นซึ่งเปดใชตั้งแต พ.ศ. 2507 มีเครือขาย
เชื่อมโยงเมืองหลักเกือบทั่วประเทศ รถไฟของญี่ปุนเปนที่รูจักในเรื่องตรงตอเวลา 

การเดินทางโดยเครื่องบินเปนที่นิยมและมีสนามบิน 173 แหงทั่วประเทศ สนามบินฮาเนดะที่สวนใหญ
ใหบริการเที่ยวบินภายในประเทศเปนสนามบินที่หนาแนนที่สุดในเอเชีย[104] สนามบินนานาชาติที่สําคัญ
ไดแกสนามบินนาริตะ สนามบินคันไซ และสนามบินนานาชาตินาโงยา แตการกอสรางสนามบินบางแหง
เปนเพียงสวนหนึ่งของการใชงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจมากกวาเพ่ือประโยชนใชสอยจริง
สนามบินบางแหงขาดทุนมาตลอดตั้งแตเปดทําการ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ญ่ีปุนเปนประเทศแนวหนาในการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรโดยมีภาคเอกชนเปนผูลงทุนหลัก 
ญ่ีปุนมีจํานวนการขอสิทธิบัตรเปนอันดับตน ๆ ของโลก และจากการสํารวจของโออีซีดีพบวาใน พ.ศ. 
2547 ญ่ีปุนมีจํานวนสิทธิบัตรตอจํานวนประชากรสูงที่สุดในโลก ตัวอยางของผลงานทางเทคโนโลยีของ
ญ่ีปุนที่สําคัญ ไดแกอิเล็กทรอนิกส รถยนต เคร่ืองจักร วิศวกรรมดานแผนดินไหว หุนยนตใน
อุตสาหกรรม สารเคมี สารก่ึงตัวนํา และเหล็ก เปนตน ญ่ีปุนเปนผูผลิตรถยนตรายใหญที่สุดในโลก เปน
ประเทศตนกําเนิดของบริษัทผูผลิตรถยนต 6 บริษัทจากผูผลิต 15 บริษัทที่ใหญที่สุด และผูผลิตสารก่ึง
ตัวนํา 7 บริษัทจาก 20 บริษัทที่ใหญที่สุด ญ่ีปุนใชระบบอัตโนมัติในการผลิตมากที่สุดในโลกและเปนผูนํา
ในการผลิตและใชงานหุนยนตในอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีอัตราการใชหุนยนตตอจํานวนแรงงานคน
สูงที่สุดในโลกญี่ปุนยังเปนผูผลิตหุนยนตฮิวแมนนอยด เชน QRIO และอาซิโมอีกดวย 

ญ่ีปุนยังเปนหน่ึงในผูนําในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม รถยนตไฮบริดของ
ฮอนดาและโตโยตาเปนที่ยอมรับวาประหยัดพลังงานมากที่สุดและปลอยควันเสียนอยที่สุด ซ่ึงแสดงให
เห็นถึงความกาวหนาของเทคโนโลยีระบบไฮบริด เชื้อเพลิงชีวภาพ การใชวัสดุที่มีนํ้าหนักเบาลง และ
การออกแบบที่ดีขึ้น ญ่ีปุนมีจํานวนสิทธิบัตรในดานเซลลเชื้อเพลิงเปนอันดับหน่ึงของโลกและเคยเปน
ประเทศผูผลิตเซลลสุริยะและกังหันลมผลิตไฟฟารายใหญของโลก แตเน่ืองจากขาดการสนับสนุนจากรัฐ
ทําใหจํานวนการนําไปใชจริงนอยกวาประเทศแถบยุโรป เชนเยอรมนี 

องคการสํารวจอวกาศญ่ีปุนเปนหนวยงานวิจัยและพัฒนางานดานอวกาศ สังเกตการณทางดารา
ศาสตรและจักรวาลวิทยาของญี่ปุน และเปนหน่ึงในสมาชิกของโครงการความรวมมือการสรางสถานี
อวกาศนานาชาติและโมดูลคิโบ มีกําหนดที่จะสงขึ้นไปเพื่อตอกับสถานีอวกาศนานาชาติในการขนดวย
กระสวยอวกาศใน พ.ศ. 2552 

                                  

 



๓๙ 
 

 การพัฒนาประเทศของญี่ปุน  

 

 

 

 

        

ประเทศญี่ปุน ไดรับการยกยองวา เปนประเทศท่ีสามารถพัฒนา ไดอยางรวดเร็ว เปนชาติใน
เอเชียเพียงชาติเดียวที่สามารถพัฒนาตัวเองเปนมหาอํานาจเคียงบาเคียงไหลกับมหาอํานาจตะวันตกใน
ยุค ลาอาณานิคม 

ขอที่มักมีผูยกขึ้นมาเปรียบเทียบกันเสมอๆ โดยเฉพาะในหมูคนไทยก็คือ ประเทศไทยและ
ประเทศญี่ปุนเริ่มพัฒนาประเทศมาพรอมๆ กันในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซ่ึงของญี่ปุนตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิ
เมจิ แตทําไมญี่ปุนจึงแซงหนาเราไปไดไกลจริงอยูที่วิธีการพัฒนาประเทศของญี่ปุนมีจุดเดนหลาย
ประการ ที่ควร 

ศึกษาเปนแบบอยาง แตสิ่งที่คนทั่วไปมักมองขามคือ เม่ือเริ่มพัฒนาประเทศนั้น ญ่ีปุนและไทยเริ่มดวย
พ้ืนฐานไมเทากัน ประเทศญ่ีปุนมีขอไดเปรียบไทยอยางนอย ๔ ประการ ดังน้ี 

๑. ความเปนเอกภาพของคนในชาติ ความที่มีประเทศเปนเกาะ ทําใหญ่ีปุนมีความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันทางเชื้อชาติสูง และโชกุนในสมัยเอโดะ ก็สามารถแผอํานาจการปกครองครอบคลุมทั่ว
ประเทศญ่ีปุนไวไดอยางม่ันคงตอเน่ืองกันถึง ๒๐๐ กวาป ทําใหคนโดยทั่วไปมีจิตสํานึกรวมกันวา ตนคือ
ชนชาติญ่ีปุน มีสํานึกของความ เปนชาติสูง ดังน้ันเม่ือเปดประเทศแลวก็สามารถพัฒนาไปไดเต็มที่โดย
ไมตองหวงหนาพะวงหลัง  

สวนประเทศไทยของเรานั้น มีดินแดนติดตอกับเพ่ือนบานรอบทิศ มีการผสมผสานทางเชื้อชาติมาก และ
ดินแดนในสวนตางๆ ของไทยเราก็มีอิสระในการปกครองตัวเองสูง บางแหงก็มีประวัติ- ศาสตรการเปน
ประเทศเอกราชมานาน เชน ดินแดนแถบลานนา ผูที่คิดวาตนเปนชาวไทยจริงๆ น้ัน มีอยูบริเวณภาค
กลางรายรอบพระนครเทาน้ัน ดังน้ันพระราชภารกิจสําคัญยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ตองทรงกระทํากอนคือ ภารกิจการสรางเอกภาพของคนในชาติ สรางจิตสํานึกรวมของความเปนคนไทย 
ชาติไทย เพราะมิฉะน้ันแลว ถามีตางชาติมายุยงใหเกิดการแตกแยก คนไทยตองรบกันเองเม่ือไร ฝรั่งก็
จะเขาผสมโรง และนั่นหมายถึงการสูญเสียเอกราช ตองตกเปนอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจ
ตะวันตกอยางแนนอน ซ่ึงถาเปนเชนนั้นแลว การพัฒนาประเทศก็ไมมีความหมายอะไร 



๔๐ 
 
การสรางเอกภาพของชนในชาติ เปนงานใหญที่ละเอียดออนและตองใชเวลา โดยเฉพาะในภาวะที่มี
มหาอํานาจนักลาอาณานิคมคอยจองอยูรอบทิศ ถือเปนงานที่ยากมาก แตก็สําเร็จลงไดดวยพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงเราก็ตองเสียเวลา ทรัพยากร กําลัง
ความคิดสติปญญา ไปกับเรื่องนี้มากทีเดียว แทนที่จะทุมไปในเรื่องการพัฒนาประเทศไดทันที 

๒. ความหนาแนนของประชากร ในชวงปพุทธศักราช ๒๔๑๐ ไทยมีพ้ืนที่มากกวาญ่ีปุน
ประมาณ ๑ เทาคร่ึง แตประเทศไทยมีประชากรอยูเพียง ๗-๘ ลานคน ในขณะที่ญ่ีปุนมีประชากรถึง
ประมาณ ๓๐ ลานคน มากกวาไทยถึง ๔ เทาตัว และเม่ือดูจากอัตราความหนาแนนของประชากรตอ
พ้ืนที่แลว ญ่ีปุนก็มากกวาไทยถึง ๖ เทาตัว ซ่ึงจํานวนประชากรนี้ มีผลอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ทั้งในแงเปนกําลังงานในการผลิต การขนสง และเปนตลาดรองรับสินคา 

๓. เครือขายการตลาดและวิญญาณของความเปนนักการคา เพราะมีความหนาแนนของ
ประชากรนอย และมีทรัพยากร ธรรม-ชาติอุดมสมบูรณ ประเทศไทยในยุคน้ัน จึงมีระบบเศรษฐกิจเปน
แบบผลิตเพ่ือยังชีพ แตละชุมชนที่อยูกระจายกันหางๆ ตางก็ผลิตพืชผลตางๆ เพ่ือการบริโภค
แลกเปลี่ยนกันในชุมชนเปนหลัก แมขาวที่ถือเปนสินคาหลักของประเทศ ก็มาจากท่ีราบลุมภาคกลาง
บริเวณใกลกับแมนํ้าเทาน้ัน 

เพราะสามารถขนสงไดสะดวกก็เฉพาะทางน้ํา การคมนาคมทางบกยังไมสะดวก และการขนสง
สินคาที่มีนํ้าหนักมาก เชนพืชผลการเกษตรไปขายไกลๆ แคคาขนสงก็ไมคุมแลวสําหรับทองถิ่นที่อยู
หางไกล สิ่งที่พอจะเปนสินคาไปขายตางเมืองหรือตางประเทศได ก็เปนจําพวกของปา เชน นํ้าผ้ึง คร่ัง 
หนังสัตว ไมแกนจันทร ฯลฯ คือพวกสินคาที่มีราคาตอนํ้าหนักสูง คุมคากับการขนสง การคาจึงมีอยูใน
วงจํากัด ระบบเครือขายการตลาดยังไมไดรับการพัฒนา คนไมคุนเคยกับการคาขาย นักลงทุนนักธุรกิจมี
อยูนอยมาก และมักเปนชาวจีนโพนทะเลที่มาเปนนายอากรบอนเบี้ยตางๆ กลาวไดวา ศักดินายังเปน
กระแสหลักของสังคม ดังมีภาษิตของคนในยุคน้ันที่วา สิบพอคาไมเทาหน่ึงพระยาเลี้ยง 

สวนประเทศญี่ปุน เพราะความที่มีประชากรอยูกันหนาแนน และมีภาวะลมฟาอากาศรุนแรง 
บางแหงหนาวจัดปลูกขาวไมไดผล ก็ตองผลิตสินคาอยางอ่ืนไปหาซื้อแลกเปลี่ยนมา เสนทางสัญจรตางๆ 
จึงไดรับการพัฒนา มีการคาขายกันอยูโดยทั่วไป ในสมัยน้ันเฉพาะที่เมืองเอโดะ (คือมหานครโตเกียวใน
ปจจุบัน) แหงเดียวก็มีประชากรอาศัยอยูมากกวาหน่ึงลานคนแลว จัดเปนมหานครใหญแหงหน่ึงของโลก 
การคาขายเปนไปอยางคึกคัก มีระบบธนาคารซึ่งมีสาขาทั่วประเทศ รับฝากกูยืมเงิน บริการตั๋วแลกเงิน
เพ่ือความปลอดภัยเวลาเดินทาง มีกลุมทุนขนาดใหญที่มีขนาดธุรกิจครอบคลุมทั่วประ-เทศ นักลงทุนนัก
ธุรกิจไดรับการบมเพาะใหเติบใหญ กระบวนการสะสมทุนไดดําเนินไปอยางสืบเน่ืองภายใตภาวะความ
ม่ันคงทางการเมืองที่ยาวนานกวา ๒๐๐ ป เครือขายการตลาดไดกระจายตัวเขาถึงดินแดนทุกสวนของ
ประเทศ ผูคนคุนเคยกับการคาขาย มีวิญ-ญาณของนักการคาอยูแลว 
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การเปดประเทศของญี่ปุน จึงหมายถึงการเปดรับเอาเทคโน- โลยีตางๆ เขามาใชในการผลิต
สินคาแลวก็สงไปจําหนาย ขยายขอบเขตการคาไปยังตางประเทศดวย สวนตัวพอคานักลงทุน เครือขาย
การตลาดนั้นมีอยูแลว เพราะฉะน้ันกระบวนการตางๆ จึงสามารถ พัฒนาไปไดอยางรวดเร็ว รัฐบาล
เพียงแตเปดทางอํานวยความสะดวก ให นักธุรกิจเอกชนก็พรอมจะวิ่งไปขางหนา ซ่ึงทุกอยางน้ีตางจาก
ประเทศไทยมาก 

๔. ความเขมแข็งของกลไกการปกครอง ไทยเรายุคกอนรัชกาลที่ ๕ การปกครองของประเทศยัง
เปนไปแบบหลวมๆ แตละเมืองก็มีเจาครองเมืองดูแลอยู รับผิดชอบกิจการในเมืองของตน ถาเปนหัว
เมืองชั้นในก็อยูในความดูแลของสวนกลางใกลชิดหนอย หัวเมืองชั้นนอกก็เปนอิสระมากขึ้น ยิ่งชนบท
หางไกลออกไปแลวยิ่งมีอิสระมาก บางแหงอํานาจรัฐเขาไปไมถึงเลย สวนของญี่ปุนอํานาจรัฐไดเขาไป
ถึงแทบทุกจุดของประเทศ ระบบการจัดเก็บภาษีเปนไปอยางเขมงวด นโยบายและคําส่ังจากรัฐบาลกลาง
จะถูกถายทอดไปยังทุกชุมชนและไดรับการปฏิบัติตามอยางเครงครัด ผูฝาฝนจะถูกลงโทษอยางรุนแรง 
กลไกของรัฐจึงมีบทบาทชี้นําสังคมไดมากและไดผลอยางดียิ่ง 

เราลองดูอยางงายๆ เรื่องการศึกษา ไทยเราเร่ิมยุครัชกาลที่ ๕ ปพุทธศักราช ๒๔๑๐ คอยๆ 
พัฒนาเรื่องการศึกษา มีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง โรงเรียนขาราชการพลเรือน สรางโรงเรียนขยาย
ออกไป กวาจะเร่ิมประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาแหงชาติ บังคับใหเด็กไทยทุกคนตองเรียน
การศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถม ๔ ก็ลวงเขาปพุทธศักราช ๒๔๖๔ จากน้ันกวาจะขยายการศึกษาภาค
บังคับถึงชั้น ป.๗ ก็เขาปพุทธศักราช ๒๕๐๔ รวมแลวใชเวลาเกือบ ๑๐๐ ป สวนของญ่ีปุนเริ่มรัชสมัย
จักรพรรดิเมจิในปพุทธศักราช ๒๔๑๐ และเริ่มยุคของการพัฒนาประเทศอยางจริงจัง พอผานไปไดเพียง 
๕ ป ก็เริ่มประกาศใชระบบโรงเรียนเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และพัฒนาไปตามลําดับ ขยาย
การศึกษาภาคบังคับถึงประถมปลาย ในปพุทธศักราช ๒๔๕๐ รวมใชเวลาเพียง ๔๐ ป 

น้ีเปนตัวอยางหน่ึงที่ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางกันของความเขมแข็งทางกลไกรัฐและพื้นฐานตางๆ ดังได
กลาวมาแลวขางตน 

ที่ชี้ใหพวกเราเห็นถึงความจริงวา เม่ือเร่ิมพัฒนาประเทศ ญ่ีปุนมีขอไดเปรียบไทยหลายประการ
ดังกลาวมาแลวน้ัน มิใชเพ่ือใหเรามีขออางปลอบใจตนเองวา ไมใชคนไทยไมเกง แตเพราะตอนเริ่มตน
เราเสียเปรียบเขาตางหาก แตมีวัตถุประสงคเพ่ือตองการใหพวกเรา เวลามองอะไรไมมองอยางมีอคติคิด
เขาขางตนเองปลอบใจตัว หรือมองอยางดูถูกตัวเอง แตตองฝกมองดวยใจเปนกลาง มีวิสัยทัศนที่
กระจางชัด มองเห็นสิ่งตางๆ ไปตามความเปนจริง เขาใจเหตุและผล เง่ือนไขปจจัยของเรื่องราวตางๆ ที่
เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง 
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 ประเทศเกาหลี 
 

ประเทศเกาหลี (เกาหลี: 한국 หรือ 조선 , ฮัน

กุก  หรือ  โจซอน )  เปนอ ดีตประ เทศ  ตั้ งอยู ใน
คาบสมุทรเกาหลี ภายหลังสงครามโลกครั้ งที่ 2 
ประเทศเกาหลีถูกแบงออกเปนประเทศเกาหลีเหนือ  
 
ประวัติศาสตร 

                                                              ประวัติศาสตรเริ่มจาก อาณาจักรโคโชซอน สถาปนา            
                                                              ขึ้นโดย "ทันกุน" ตอมาสมัยสามอาณาจักรแหงเกาหลี   
                                                             (โคกูรยอ, แพ็กเจ, และชิลลา) ถูกรวมเขาดวยกัน 
                                                             เปนสหอาณาจักรชิลลา ซ่ึงมีพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง 
                                                             

ตอมา ค.ศ. 918 ไดสถาปนาอาณาจักรโคเรียว หรือ โค-รยอ ซ่ึงเปนชื่อของเกาหลี (Korea) และ
เม่ือราชวงศโชซอน (ราชวงศลี) ครองอํานาจเปลี่ยนชื่ออาณาจักรใหม ชื่อ อาณาจักรโชซอนเมืองหลวง
ชื่อวา ฮันยาง (กรุงโซล) มีลัทธิขงจ้ือ เปนคติธรรมประจําชาติ และไดประดิษฐอักษรเกาหลี ขึ้น 

ในป พ.ศ. 2453ตองอยูภายใตการปกครองของญ่ีปุนจนกระทั่งสิ้นสุด สงครามโลกคร้ังที่ 2 ก็
ไดรับอิสรภาพอยางถาวรประเทศเกาหลีแบงเปน 2 ประเทศ คือ เกาหลีใตและเกาหลีเหนือ โดย ประเทศ
เกาหลีใตสถาปนาเปน สาธารณรัฐเกาหลี สวนประเทศเกาหลีเหนือสถาปนาเปน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 

การฟนฟูสถาบันจักรพรรดิ 

 

 

 
 
 
เจาหญิงเฮวอนและสมาชิกแหงราชวงศโชซอน 

ในปจจุบัน แมวาสาธารณรฐัเกาหลีจะปกครองดวยระบอบประชาธปิไตยแบบสาธารณรัฐซ่ึงมี
ประธานาธบิดีเปนประมุขของรัฐ แตก็ยังมีผูอางสิทธิในราชบัลลังกในตําแหนงสมเด็จพระจักรพรรดิแหง
เกาหลีที่ถูกลมลางไปโดยจักรวรรดิญ่ีปุนเม่ือป ค.ศ. 1910 



๔๓ 
 
เม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 เจาชายวอน รัชทายาทแหงเกาหลี ไดทรงสถาปนาพระองคเองขึ้น
ดํารงพระยศเปนประมุขแหงราชตระกูลจักรพรรดิเกาหลี (ราชวงศโชซอน) แตกระน้ัน เจาหญิงแฮวอน
แหงเกาหลี ก็ทรงไดรับการสนับสนุนจากคณะราชนิกูลที่เห็นวาพระนางมีพระอาวุโสสูงสุดในราชวงศ จึง
จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเสวยราชยดํารงพระยศเปนประมุขแหงราชตระกูลจักรพรรดิเกาหลี
เชนเดียวกัน เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 พรอมทั้งทรงประกาศฟนฟูสถาบันจักรพรรดิใน
สาธารณรัฐเกาหลีอยางเปนทางการและอางสิทธิในราชบัลลังกจักรพรรดิแหงเกาหลี โดยเรียกพระองค
เองวา จักรพรรดินีแหงเกาหลี (Empress of Korea) อยางไรก็ตาม ยังมีกลุมราชนิกุลบางสวน
สนับสนุนใหเจาชายชังขึ้นเสวยราชยและอางสิทธิเปนสมเด็จพระจักรพรรดิ เพราะมีคุณสมบัติที่ครบถวน
แตพระองคกลับปฏิเสธ 

ทั้งน้ี ประชาชนเกาหลีมีสถาบันจักรพรรดิเปนศูนยรวมจิตใจมาตั้งแตชวงที่เกาหลีเปนประเทศในอารักขา
ของจักรวรรดิญ่ีปุน จนกระทั่งการสิ้นพระชนมของเจาชายโฮอุนแหงเกาหลี ผูอางสิทธิในราชบัลลังกของ
เกาหลีพระองคกอนเม่ือป ค.ศ. 2005 แตเน่ืองจากไมมีผูสืบราชสันตติวงศสงผลใหบัลลังกของราชวงศ 
โชซอนวางเวนจากตําแหนงสมเด็จพระจักรพรรดิชวงหนึ่งในป ค.ศ. 2005 

อยางไรก็ตาม เปนที่คาดการณวาสาธารณรัฐเกาหลีจะมีการฟนฟูสถาบันจักรพรรดิอยางเปนทางการใน
อนาคต หากมีการรวมชาติระหวาง 2 เกาหลี โดยเชื่อวาสถาบันจักรพรรดิน้ันคือศูนยรวมประวัติศาสตร
ของทั้ง 2 ประเทศในอดีต โดยสํานักโพลในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ไดทําการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนทั่วไป พบวา รอยละ 54.4 สนับสนุนใหมีการฟนฟูสถาบันจักรพรรดิในสาธารณรัฐเกาหลีโดย
ใหเปนสัญลักษณของรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร[ 

จากอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมากสูอุตสาหกรรมหนักเพื่อการสงออก 
 

รัฐบาลเกาหลีใตไดเนนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกดวยการใหความชวยเหลือและ
สนับสนุนทุกทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (ค.ศ. 1961 – 1966) ในขณะเดียวกัน ก็ไดขยาย
อุตสาหกรรมทดแทนการนําเขาที่สําคัญ ซ่ึงไดแก อุตสาหกรรมการผลิตถานหินซิเมนต ปุย เหล็กกลา 
และโรงกลั่นน้ํามัน เปนตน ในแผนพัฒนาฉบับที่ 2 (ค.ศ. 1967 –1971) รัฐบาลไดเนนการขยายฐานของ
โครงการสรางอุตสาหกรรมสงออกใหใหญยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันสินคาอุตสาหกรรมใน
ตลาดโลกดวยการเรงระดมเงินทุนและการลงทุนจากตางประเทศตอมา แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 3 (ค.ศ. 
1972 – 1976) เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑ ทั้งนี้เพราะเล็งเห็นวา การแขงขันราคาสินคา
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมากจะเกิดข้ึนอยางรุนแรงกับสินคาประเภทเดียวกันจากประเทศกําลังพัฒนาทั่ว
โลก ที่เรงรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทนี้ ทําใหรัฐบาลเกาหลีใตหันไปพัฒนาการผลิตสินคาประเภท
ทุน เชน เรือเดินสมุทร เคร่ืองจักรรถยนตและรถบรรทุก ตูเย็น เคร่ืองใชไฟฟาตางๆ และเคมีภัณฑ เปนตน 
เม่ือรัฐบาลกําหนดกลยุทธในการพัฒนาไวแบบนี้ บริษัทเอกชนจึงขานรับและทุมเทการลงทุนเพื่อผลิตสินคา
ดังกลาว โดยไดรับการสนับสนุนทุกทางจากภาคราชการ 

 



๔๔ 
 
อุตสาหกรรมไอที และเทคโนโลยีระดับสูง 

 
นับตั้งแตตนทศวรรษ 1990 กลุมบริษัทซัมซุง และแอลจีซ่ึงเปนผูนําในการผลิตสินคาประเภท

อิเล็กทรอนิกสไดเรงพัฒนาการผลิตสินคาประเภทคอมพิวเตอรและเครื่องมือสื่อสารคมนาคม ใน 
ขณะเดียวกัน บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญอ่ืนๆ ตางเรงลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทนี้ ทําใหมี 
การพัฒนาสินคาประเภทแผงไอซี (integrated circuit) เซมิ-คอนดัคเตอร (semi-conductor) และอุปกรณ
ดานเทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร (information technology) ของเกาหลีใต เจริญกาวหนาไปอยาง
รวดเร็วนับตั้งแตป ค.ศ. 1997 เปนตนมา สินคาที่ไดกลาวถึงขางตนไดกลายเปนตัวจักรสําคัญในวงการ
ธุรกิจอุตสาหกรรมของเกาหลีใต โดยมีอัตราความเจริญเติบโตมากถึงรอยละ 18.8 ตอป ในปค.ศ. 1997 
มูลคาการสงออกสินคาประเภทไอทีและผลิตภัณฑที่เก่ียวเนื่องกันมีราว 31.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และ
เพ่ิมเปน 51.7 เปน 61.1 และ เปน 74.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป ค.ศ. 2001 ป2002 และป 2003 
ตามลําดับ ทําใหสัดสวนของสินคาประเภทนี้มีมากกวารอยละ 34 ของสินคาสงออกของประเทศทั้งหมด 
และยังผลใหเกาหลีใตไดเปรียบดุลการคากับตางประเทศเปนจํานวนมากประธานาธิบดีคิม เดจุง (ดํารง
ตําแหนงประธานาธิบดี ระหวาง ค.ศ. 1998 – 2002) ไดประกาศแผนพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทนี้ในป 
ค.ศ. 2000 วา รัฐบาลไดลงทุนกอสรางปจจัยพ้ืนฐานของอุตสาหกรรมไอที รณรงคใหครูและนักเรียนมี
เคร่ืองคอมพิวเตอรใชในทุกหองเรียน ขารัฐการท้ังพลเรือนและทหารตองมีความรูในดานคอมพิวเตอร 
สนับสนุนการเรียนรูแบบ e-learning และพัฒนาonline games และ cyberspace ในยุคปจจุบัน รัฐบาล
เกาหลีใตย้ําใหเกาหลีใตเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง 
 

กระบวนการในการจัดตั้งกระทรวงใหม (ตอไปจะเรียกวา “กระทรวงวางแผน”) น้ีเปนไปอยาง 
รีบรอนดวยการยุบกระทรวงฟนฟูบูรณประเทศ ซ่ึงมีหนวยงาน (กรม) การวางแผนภูมิภาคอยูแลว และ 
ดึงเอาสํานักงานสถิติแหงชาติจากกระทรวงมหาดไทยและสํานักงบประมาณจากกระทรวงการคลังมา 
รวมกันไวในองคกรใหมเพ่ือใหมีหนาที่ในการวางแผนและมีอํานาจในการควบคุมกระทรวงอ่ืนๆ ให 
ปฏิบัตติาม เพราะทําหนาที่ในการควบคุมการใชจายและงบประมาณดวย นอกจากนี้ เหตุผลในการตั้ง 
เปนรูป “คณะกรรมการ” ก็เพ่ือจะยกฐานะใหอยูเหนือกระทรวงทบวงกรมอ่ืนๆ และให 

รองนายกรัฐมนตรีเปนรฐัมนตรีวาการกระทรวงวางแผนอีกตําแหนงหน่ึง รองนายกรัฐมนตรีเปน 
ตําแหนงสูงทางการเมืองรองจากนายกรัฐมนตรี และประธานาธบิดีเทาน้ัน และเปนตําแหนงที่จะกาวไป 
แทนที่ตําแหนงนายกรัฐมนตรีในกรณีทีต่วันายกฯ ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ภาระหนาที่ของกระทรวงวางแผนขยายออกไป เม่ือมีการจัดตั้งกรมที่เก่ียวของกับการนําเขา 
เงินทุนจากตางประเทศ อีกทั้งเปลี่ยนชื่อกรมวางแผนตัวสินคามาเปนกรมจัดการดานเทคโนโลยีเพ่ือทํา 
หนาที่ในการวางแผนดานแรงงานที่มีฝมือและสงเสรมิเทคโนโลย ีและจัดการนโยบายทางวทิยาศาสตร 
หนวยงานที่เพ่ิงกลาวถึงน้ีไดจัดตั้งขึ้นในชวงเวลาทีต่างกันภายในปแรกของการตั้งกระทรวง 
ในดานการวางแผนนั้น ไดขยายกองวางแผนสวนรวมเปนกรมอุตสาหกรรมที่หน่ึง ที่สอง และ 
ที่สาม ตอมา กรมเหลาน้ีก็ไดรับการวิพากษวิจารณ เชนวา ไมมีงานเพียงพอ และไมเหมาะสม  
 



๔๕ 
 
จึงมีการยุบและจัดตั้งหนวยงานใหมอีกหลายคร้ังหลายหน จนกระท่ังมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือน
ธันวาคม    ค.ศ.1962 โดยนายพลปก จุงฮี ลาออกจากการเปนทหารและสมัครเขารับเลือกตั้งเปน
ประธานาธิบดี ซ่ึงเขาไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งอยางทวมทนกระทรวงวางแผนแบงหนวยงานออกเปน 5 
กรม คือ กรมวางแผนเศรษฐกิจ กรมงบประมาณกรมความรวมมือทางเศรษฐกิจ (เนื่องจากในยุคน้ัน
เกาหลีใตขาดเงินที่จะใชในการลงทุน ทั้งในภาครัฐและเอกชน จึงตองอาศัยการกูยืมเงินจากตางประเทศ
เปนหลัก หนาที่ของกรมนี้ก็คือการหาแหลงเงินกูใหแกภาครัฐบาลและเอกชนโดยเปนผูค้ําประกันเงินกู
ในนามรัฐบาล) และกรมจัดการทางเทคโนโลยีสวนสํานักงานสถิติเปนหนวยงานอิสระ แตอยูภายใต
กระทรวงวางแผน อน่ึง เพ่ือใหมีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชนอ่ืนๆ จึงไดมีการตั้ง
สํานักงานความรวมมือในการวางแผนและการจัดการขึ้นในเวลาตอมาคณะผูบริหารประเทศเกาหลีใตใน
ยุคใหม ไดใชกระทรวงวางแผนเปนหัวหอกในการ “นํา”การพัฒนาระบบทุนนิยมโดยรัฐจะควบคุมกํากับ
ใหภาครัฐและเอกชนดําเนินงานตามทิศทางที่ไดกําหนดไวในแผนและเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่จะให
เกาหลีกลายเปนสังคมอุตสาหกรรมภายในระยะเวลาอันสั้น ดังน้ัน กระทรวงวางแผนจึงมีความสําคัญ 
ดังน้ี 
 

(1) มีอํานาจอยางเพียงพอตั้งแตเร่ิมแรกที่จัดตั้งขึ้น เพราะเปนกระทรวงที่มีอํานาจเหนือ
กระทรวงอ่ืนๆ ในระบบราชการ ผูมีอํานาจลําดับที่สามของประเทศทําหนาที่เปนหัวหนางานหลักน้ี 
กอใหเกิดการยอมรับนับถือและความยําเกรง ทั้งในดานกฎหมายและดานสวนตัว เพราะรอง
นายกรัฐมนตรีมีศักด์ิและสิทธิ์สูงกวารัฐมนตรีของกระทรวงตางๆ ในคณะรัฐมนตรี ทําใหรัฐมนตรี
กระทรวงวางแผนมีอิทธิพลและอํานาจเหนือองคกรอ่ืนๆ ในภาครัฐบาล 
 

(2) สามารถบีบบังคับใหหนวยงานของรัฐและเอกชนรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนที่วาง
ไวและยอมรับแผนงานที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจากกระทรวงวางแผนที่ไดกระทําขึ้น 

 
(3) อํานาจหนาที่ของกระทรวงวางแผนไดรับการยอมรับและปฏิบตัิตามอยางตอเน่ือง เพราะ 

เปนองคกรทีมี่ทั้งกรมงบประมาณและกรมความรวมมือทางเศรษฐกิจซ่ึงทําหนาที่ในการหาและบริหาร 
แหลงเงินทุน จากภายในและภายนอกประเทศแกโครงการของรัฐและโครงการการลงทุนของธุรกิจ
เอกชนจะเห็นไดวา ระบบการจัดองคการของกระทรวงวางแผนที่รวมเอาหนวยงานวางแผนและหนวย 
งบประมาณการบริหารการเงินมาไวในกระทรวงเดียวกันนั้น กอใหเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนา 
ประเทศมาก เพราะองคกรเชนน้ีมีหนาที่ดานสงเสริมและคอยกํากับไปพรอมๆ กัน ทําใหการวางแผน 
สามารถกระทาํอยางไดผล เน่ืองจากกรมงบประมาณทําหนาที่แบงสรรเงินใหเปนไปตามแผน/โครงการ 
ที่ไดกําหนดไว อน่ึง สํานักงานสถิติก็ทําหนาที่ปอนขอมูลเพ่ือการวางแผนและการจัดสรรเงินงบประมาณ 
จึงไดรับความเชื่อถือและเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพราะสามารถบริการดานขอมูลตามที่ตองการในสวนที่
เก่ียวของกับการจัดการทางดานเทคโนโลยีน้ัน ทางกรมไดกําหนดแผนระยะสั้นและระยะยาวในดานอุป
สงคและอุปทานดานแรงงานฝมือ กําหนดแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร  



๔๖ 
 
และเทคโนโลยีใหสอดคลองกับแผนการพัฒนาประเทศ และใหคําแนะนําแกสถานศึกษาฝกอบรม
นักเรียน นักศึกษาในดานวิทยาศาสตร วิศวกรรม ชางฝมือ และการถายทอดเทคโนโลยี สวนทางดาน 
สังคมศาสตรน้ันไดเนนการศึกษาที่เก่ียวของกับวิชาการหาตลาดตางประเทศ ซ่ึงถือวามีความสําคัญยิ่ง 
ตอการผลิตและเทคโนโลยีในการผลิตใหเปนที่ตองการของผูบริโภคโดยตรงนอกจากนี้การปฏิวัติในป 
ค.ศ. 1961 ยังผลใหมีการใชอํานาจโดยกลุมนายทหารในการปกครองประเทศแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ
และปราศจากการคานอํานาจจากรัฐสภาเพราะถูกยุบไป การผูกขาดอํานาจของนายพลปก จุงฮี ผสมกับ
วัฒนธรรมการยึดถืออํานาจนิยม ทําใหผูนําประเทศกระทําการใดๆ โดยปราศจากการตอตานอยาง
เปดเผยจากคนในชาติ อน่ึง เพ่ือปกปองการครองอํานาจทางการเมืองและการทหารของคนกลุมน้ีไวจึงมี
การตั้งกรมสืบราชการลับ ทําหนาที่สืบเสาะขาวสารของผูประสงครายกับรัฐบาลและสามารถใชอํานาจ
มืดจัดการกับคนเหลาน้ันไดโดยไมตองผานกระบวนการยุติธรรมตามกฏหมาย (โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุค
ของสาธารณรัฐที่ 4 ค.ศ. 1972 – 1979)การรวบอํานาจเชนนี้ กอใหเกิดการกระจุกตัวของการใชอํานาจ
อยางเหลือเฟอของผูนํา และสํานักเลขาธิการทําเนียบประธานาธิบดี รวมทั้งกระทรวงวางแผนที่นายพล
ปก จุงฮีสั่งใหกอตั้งขึ้นนอกจากนี้หนวยงานทั้งสองนี้ไดกลายเปนที่รวมบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ
และมีชื่อเสียงของประเทศ เพราะไดรับการขอรองจากนายพลปก จุงฮีใหมารวมกันทํางานเพื่อชาติ ซ่ึง
เปนที่แนนอนที่สุด 

วา พวกเขาจะไดรับผลตอบแทนและความกาวหนาในหนาที่การงานอยางเต็มที่ ปรากฏการณ
ดังน้ีกอใหเกิดระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และปราศจากการโตแยงจากฝายใดๆ นอกจาก
น้ีขัารัฐการในระดับต่ําลงมาจะปฏิบัติตามคําส่ังของหัวหนาอันเปนการสรางระบบราชการที่ทุกคนตองมี 
วินัย และเสียสละ เพ่ือความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมายประดุจด่ังระบบของทหารผลแหงการใช
อํานาจกอใหเกิดผลลัพธดังน้ี 
 

(1) การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่หน่ึงไดเขียนขึ้นอยางรีบเรงภายในเวลาเพียง 6 เดือนซึ่งทําให
หนวยงานของรัฐทุกกระทรวงตางหันหนาเขาหากันเพ่ือจัดทําแผน ในแผนแมบทรวมนั้นเปนผลจากการ
เสนอโครงการของหนวยงานที่เก่ียวของและโครงการกอสรางปจจัยพ้ืนฐานโดยกรมวางแผนทําการ
คัดเลือกลําดับความสําคัญเพ่ือเสนอตอกรมงบประมาณในการอนุมัติเงินงบประมาณใหดําเนินการทันที 
วิธีการดังน้ีทําใหกระทรวงวางแผน สามารถควบคุมใหแผนพัฒนาไดรับการนําเอาไปปฏิบัติเพราะหาก
กระทรวงตางๆ เสนอโครงการที่มีอยูในแผนแลว กระทรวงการวางแผนก็จะเสนอใหอยูในลําดับตนๆ 
และจะไดรับการอนุมัติพรอมกับงบประมาณที่ตองการ 

(2) คณะรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ 
องคกรเก่ียวกับคณะรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจมี 2 ลักษณะคือ สภาคณะรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ (ซ่ึงเปน
แบบทางการ) และการประชุมคณะรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ (ซ่ึงเปนการประชุมปรึกษาหารือที่ไมเปน
ทางการ) สภาคณะรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจมีหนาที่ตระเตรียมงานและโครงการกอนจะเขาสูที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี หากงานและโครงการใดไมไดสงผานใหสภาคณะรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจพิจารณากอน ก็
ไมสามารถนําเขาสูที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได สวนการประชุม 



๔๗ 
 
คณะรัฐมนตรฝีายเศรษฐกิจน้ันเปนการประชุมที่ไมเปนทางการ ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรีจัดประชมุขึ้นเพ่ือ 
ปรึกษาหารือในประเด็นที่เก่ียวกับการวางนโยบาย ในองคกรทั้งสองที่กลาวถึงน้ี รองนายกรัฐมนตรีจะมี
บทบาทสําคญัในการชักนําและใชอํานาจหนาที่ที่มีอยูตอรัฐมนตรคีนอ่ืนๆ ใหเห็นคลอยตามกับนโยบาย
และแผนงานในการพัฒนาของรัฐและโครงการใหความชวยเหลือแกภาคธุรกิจเอกชน 

(3) สรุปผลเศรษฐกิจรายเดือน 
กระทรวงวางแผนจะทําการสรุปผลภาวะเศรษฐกิจใหแกประธานาธิบดีในหัวขอเร่ืองดังน้ี จํานวนผลผลิต
ทางดานอุตสาหกรรม ราคาสินคา ดุลการชําระเงิน สถานการณทางดานการเงินและการคลังของประเทศ 
และเนนพยากรณแงแนวโนมของภาวะเศรษฐกิจระยะส้ัน การสรุปผลน้ีกระทําขึ้นที่สํานักงานของ
กระทรวงวางแผน โดยมีประธานาธิบดี รัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ สมาชิกรัฐสภาจากพรรครัฐบาลและพรรค
ฝายคาน และสื่อมวลชนเขารวมรับฟง การบรรยายสรุปผลเศรษฐกิจรายเดือนน้ียังกอใหเกิดผลทางดาน
การประชาสัมพันธในการดําเนินงานของรัฐและภาคเอกชนตอสาธารณชนอีกดวย 

 
 

กิจกรรมเสนอแนะ  
๑. แบงกลุมรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการกาวสูความเปนมาในการเปนประเทศมหาอํานาจในโลก

ปจจุบัน 
๒. แสดงความคิดเห็นสิ่งที่มีผลทําใหหลายๆประเทศในโลกปจจุบันกาวสูความเปนประเทศ
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                   ๓             

                                                                     การกาวสูความแข็งแกรง ของ 
                                                                                               ประเทศเล็กๆ 

 
ขอเสนอแนะหรับครู 
 

   ตัวชี้วัด : ส่ิงที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได 
 อธิบายการสรางความแข็งแกรงของประเทศเล็กๆ เชน สิงคโปร อิสราเอล 
 

ประเทศสิงคโปร 

 เดิมสิงคโปรเปนอาณานิคมของอังกฤษ เม่ือเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2ญ่ีปุนขับไลอังกฤษออกไป
ไดและเขายึดครองสิงคโปรไว พอสงครามสงบญ่ีปุนถูกปลดอาวุธ อังกฤษจึงเขามาครอบครองสิงคโปร
ดังเดิม ดินแดนมลายู ใน พ.ศ.2502 อังกฤษจึงใหสิงคโปร จัดตั้งรัฐบาลปกครองตนเอง และจัดใหมีการ
เลือกตั้ง แตนโยบายตางๆตองรับความชอบเห็นจากอังกฤษอยู  

ใน พ.ศ.2506 สิงคโปรไดเขารวมตัวกับสหพันธรัฐมลายา ซาบาหและซาลาวัก ตั้งเปนประเทศใหมคือ
สหพันธมาเลเซีย สาเหตุที่ตองรวมประเทศกันก็เพราะเกิดความวุนวายของพวกจีนคอมมิวนิสตใน
สิงคโปร ทําใหสหพันธมลายาเปนดินแดนเบื้องหลังเมืองทาที่ลําเลียง สินคาไปยังที่อ่ืนๆ ดังน้ันทั้งสอง
ฝายจึงไดลงสนามตกลงรวมประเทศเขาดวยกันในเดือนกันยายน พ.ศ.2506 การรวมประเทศครั้งนี้ มี
ดินแดนซาราวักและซาบาหเขาไปรวมดวย จึงทําใหฟลิปปนสและอินโดนีเซียไมพอใจเพราะตางก็อาง
สิทธิเหนือดินแดนดังกลาวบางสวน ประกอบกับปญหาความขัดแยงกันทางเช้ือชาติระหวางมาเลย จีน 
และอินเดียจึงทําใหสิงคโปรตองแยกตัวออกไป อยางไรก็ดีในยุคที่อังกฤษปกครองอยู ปญหาการ
แบงแยกเชื้อชาติในมลายูก็มีแตไมรุนแรงนัก เพราะอังกฤษจะเขามาเปนตัวกลางจัดการตามนโยบายการ
ปกครองของตนเสมอมา คร้ันเม่ือ อังกฤษมอบเอกราชแกมลายูและถอนตัวออกไปแลว ความจําเปนใน
การติดตอโดยตรงระหวางชาวจีน มาเลย และอินเดีย ในทุกระดับชั้นจึงมีมากขึ้น การขาดคานิยมรวมกัน
ซ่ึงเปนปจจัยหนวงเหนี่ยวชนชาติตางๆ เขาไวดวยกันและการไมมีภาษากลางอันเปนสื่อติดตอสราง
ความเขาใจซึ่งกันและกัน ทําใหการปรับตัวเขาหากัน และการตกลงประนีประนอมในการแกปญหาในขั้น
มูลฐานมีนอยมากดวยเหตุน้ีการขัดแยงและแยงชิงผลประโยชน ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ตลอดจนการประทะกันระหวาง ชาวจีนและมาเลย จึงเปนสิ่งหลีกเลี่ยงไดยาก สวนชาวอินเดียน้ันเปนชน
สวนนอย ในสหพันธมาเลเซีย คือ มีประมาณรอยละ 9 ของประชากรทั้งหมดขณะที่มีชาวจีนอยูประมาณ
รอยละ 36 ชาวรอยละ 54 ชาวอินเดียจึงมีอิทธิพล ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมนอยกวาสองพวก



๔๙ 
 
ดังกลาว แตนับวาโชคดีที่นักการเมืองชั้นนําของ 3 เชื้อชาติสามารถปรองดองกันไดทําใหเหตุการณ ใน
ตอนนั้นสงบลง 

สิงคโปรเปนประเทศที่มีความเจริญทาง  
                                                             เศรษฐกิจมากประเทศหนึ่งในทวปีเอเซีย   
                                                             เศรษฐกิจของสิงคโปรเกือบทั้งหมดขึ้นอยูกับ  
                                                             ความสําคัญเลยเพราะมีพ้ืนที่จํากัดสิงคโปร      
                                                             สรางตัวขึ้นมาไดจากการคาทางทะเลโดย 
                                                             แทจริง เพราะลักษณะที่ตั้ง ของสิงคโปร 
                                                             เปรียบเสมือนประตูการคมนาคมทางทะเล 
                                                             ระหวางมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต และ 
                                                             มหาสมุทรแปซิฟก ทั้งยังเปนจุดเชื่อมตอจาก 

ภาคพ้ืนทวีปเอเซียลงไปสูเกาะอินโดนีเซีย ออสเตเลียและนิวซีแลนดจึงเปนทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดที่
จะแวะพักกลางทางในการเดินเรือสมุทร และทําใหสิงคโปรเปนเมืองทาที่เจริญรุงเรืองมาตั้งแตคร้ังเปน
อาณานิคมของอังกฤษจนกระทั่งปจจุบันนี้การคาขายและการขนสงก็ยังคงเปน หัวใจหลักทางเศรษฐกิจ
ของสิงคโปร ทั้งน้ีเพราะรัฐบาลใหการสงเสริมเปนอยางดี เชนการประกาศใหเปนเมืองทาปลอดภาษีการ
จัดสรางระบบ คมนาคมและการขนถายที่ทันสมัยสะดวก และรวดเร็วซ่ึงนับไดวาดีที่สุดในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใตปจจุบันนี้สิงคโปรมีทาเรือขนถายที่ทันสมัยที่สุด ถึง3แหงจึงนับเปนทาเรือที่ใหญอันดับ
2ของทวีปเอเชีย อุตสาหกรรมก็เปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจรัฐบาลสิงคโปรตระหนักวาเพียงการคา 
ขายแบบเปนตัวอยางอยางเดียวเทาน้ันยังไมเพียงพอจึงไดเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นเม่ือไมก่ีสิบปมาน้ี
แหลงอุตสาหกรรมสวนใหญอยูรอบตัวเมืองสิงคโปร เพ่ือใหสะดวกตอการขนสง และมีนิคมอุตสาหกรรม
ที่สําคัญอีกแหงหน่ึงที่จูรง อุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก การกลั่นนํ้ามัน ถลุงโลหะ เคมีภัณฑ เคร่ืองไฟฟา 
ขณะน้ีสิงคโปรกําลังเริ่มตนอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีชั้นสูงนอกจากนี้แลวอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
ในสิงคโปรก็ไดรับ การสงเสริมจากรัฐบาล ในการคากับตางประเทศนั้น สิงคโปรเปนเมืองธุรกิจการคาใน
การสั่งเขาและสงออกจึงตองสั่งสินคาเขาจากตางประเทศ เปนจํานวนมากทุกปสินคาที่สั่งเขา ไดแก
สินคาประเภทอาหาร ผลิตภัณฑการเกษตร วัตถุดิบทางดานอุตสาหกรรม และสินคาสําเร็จรูปที่ใช
เทคโนโลยีขั้นสูงจากประเทศพัฒนาแลวบางประเทศ เชน ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา และยุโรปตะวันตก เปน
ตน แตสิงคโปรยังคลาดแคลนแรงงานและชางเทคนิค จึงตองอนุญาตใหแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน
เขามาเพ่ือพัฒนาประเทศอีกดวย  

สิงคโปรมีชาวจีนเปนประชากรสวนใหญของประเทศ คือประมาณรอยละ78 ของประชากร
ทั้งหมด รองลงไปไดแก พวกพวกปากีสถาน และอ่ืนๆภาษาที่ใชเปนทางราชการของสิงคโปรมีอยูถึง 4 
ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาทมิฬและภาษามาเลย ศาสนาที่มีผูนับถือมากที่สุดคือ ศาสนา
พุทธ รองลงมาไดแก คริสต อิสลาม เตาและฮินดูตามลําดับ สถิติประชากรที่อานออกเขียนไดมีประมาณ
รอยละ91  



๕๐ 
 

สิงคโปรมีเกาะเล็กๆที่ไมมีทรัพยากรธรรมชาติมากเหมือนประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคน้ี แตมี
ผลผลิตสวนใหญมากจากภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงอาศัยวัตถุดิบจากประเทศใกลเคียงปอนเขาโรงงาน 
อุตสาหกรรมสําคัญที่ใชทรัพยากรจากประเทศเพื่อนบาน ไดแก อุตสาหกรรมกลั่นนํามัน โดยซื้อนํ้ามัน
จากอินโดนีเซียและบรูไนอยางไรก็ตาม ปจจุบันสิงคโปรก็ไดพัฒนาดานอุตสาหกรรม จนนําหนาประเทศ
ใด ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

สิ งค โปร มี เ ส นทางคมนาคมขนส งทางบกผ านสะพานช อ งแคบยะ โฮร ที่ เ รี ยกว า  
คอสเวย(causeway) เชื่อมการติดตอกับแผนดินใหญทั้งทางรถยนตและรถไฟ ทางรถยนตไดแก ทาง
หลวงเอเชียสาย A-2 ซ่ึงผานจากประเทศไทยเขามาเลเซีย และสิงคโปรและเชื่อมไปถึงอินโดนีเซีย 
เสนทางรถไฟมีเชื่อมระหวางประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปรนับวาสะดวกตอการโดยสารและขนสง
สินคาระหวางประเทศดวยทางนํ้าสิงคโปรอยูในเสนทางการเดินเรือจากยุโรปมาตะวันออกและไปยัง
ออสเตรเลีย ทําใหมีการสรางทาเรือเม่ือรับขนถายสินคาและพักจอดเรือ นับเปนเมืองทามาตรฐานแหง
หน่ึงของโลก และเนื่องจากการเปดประเทศใหเปนเมืองทาปลอดภาษีจึงทําใหกิจการการลงทุนไดรับ
ความสนใจจากนักลงทุนทั่วไป นอกจากนี้สิงคโปรยังมีทาอากาศยานที่สามารถรับเครื่องบินไดมากจึง
กลายเปนศูนยกลางการคมนาคมขนสงทางอากาศท่ีสําคัญแหงหน่ึงของเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
 

ขอมูลทั่วไป 
สัญลักษณประจําชาติของประเทศน้ีคือ หัวสิงหสีแดง แผงคอมี 5 แฉก หมายถึงกลุมดาวท้ัง 5 เปน
ตัวแทนของความกลาหาญ ความแข็งแกรง ความดีเลศิ และเปนที่มาของชื่อประเทศสิงคโปร 
                                                       สิงคโปรเปนประเทศท่ีมีนักทองเท่ียวมาก ภายในประเทศ  
                                                      มักจะจัดใหมีเทศกาลร่ืนเริงขึ้นตลอดป มีการรองรําทําเพลง  
                                                      และการเตนตลอดทั้งวันในชวงเทศกาล รวมไปถงึการเชิด 
                                                      สิงโตในเทศกาลขึ้นปใหมของชาวจีนดวย อีกทั้งเปนแหลง 
                                                      ชอปปงที่นาตื่นตา ตื่นใจ ทําใหสิงคโปรเปนประเทศท่ีนา        

                     ทองเท่ียวพักผอนอีกประเทศหนึ่ง  

ลักษณะทีต่ั้งทางภูมิศาสตร 

                                                    สิงคโปรตั้งอยูในแถบเอเชียใต มีพ้ืนที่ทั้งหมด 
                                                    ประมาณ 641.1 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่เปนเกาะ 
                                                    แกงมากมาย โดยมีเกาะใหญ คือเกาะสิงคโปร  
                                                     มีพ้ืนที่ 586.5 ตารางกิโลเมตร  

                                                               นอกจากนี้ ยังมีเกาะเล็ก ๆ อีกประมาณ 60 เกาะ   
                                                               ไดแก เกาะ Palau Tekong, Pulau Ubin Sentosa,   
                                                               Pulau Bukum, Pulau Merlimau และ Pulau Ayer  
                                                               Chawan ที่ถือเปนเกาะที่มีความสําคัญทาง 
                                                               เศรษฐกิจ 
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การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร 

สิงคโปรประเทศเพื่อนบานของไทย ซ่ึงเพ่ิงไดรับเอกราชเม่ือ 33 ปกอนไดพิสูจนใหโลกเห็นแลววา      
การปฏิรูปการศึกษา คือกลไกสําคัญที่จะสรางศักยภาพของชาติใหสามารถกาวขึ้นเปนประเทศช้ันนํา
ของโลกไดอยางมีศักด์ิศรี และเปนประเทศเดียวที่สามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคงในยุคเศรษฐกิจ
ถดถอยของเอเชีย  

จากประเทศเล็ก ๆ ที่มีทรัพยากรอยางจํากัด แตดวยความเชื่อม่ันวาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพคือ
กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ผูนําของสิงคโปรไดทุมเทงบประมาณ 1 ใน 4 ของประเทศมาใชในการ
พัฒนาการศึกษา และดําเนินการปฏิรูปการศึกษาอยางตอเน่ือง เพ่ือเสริมสรางความสามารถในการ
แขงขันกับสังคมโลก  

ผลจากการปฏิรูปการศึกษา ทําใหการศึกษาของสิงคโปรเปนที่ยอมรับวามีความเจริญกาวหนาทัดเทียม
กับประเทศตะวันตก ในจํานวนประชากรที่มีอัตราการรูหนังสือ 91.3 % น้ัน รอยละ 47.2 จะรูสองภาษา
หรือมากกวา ในดานศักยภาพการแขงขัน นักเรียนมัธยมศึกษาของสิงคโปรสามารถทําคะแนนไดเปนที่ 
1 ของโลกในดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร  

สิงคโปร ไดรับการจัดอันดับใหเปนประเทศที่มีความม่ันคงทางการเมือง และมีความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ
เปนอันดับ 4 ของโลก รองจากสวิตเซอรแลนด ญ่ีปุน และเยอรมนี เปนศูนยกลางการพาณิชยและ
อุตสาหกรรมที่สําคัญแหงหน่ึงของโลก มีแรงงานระดับกลางที่มีทักษะฝมือดีที่สุดในเอเชีย ประชากรมี
รายไดตอหัวปละ 26,400 เหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 9 ตอป เปน 1 ใน 
10 ประเทศชั้นนําของโลกที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยมาใชอยางกวางขวาง และเม่ือ เร็ว ๆ 
น้ี ไดรับการจัดอันดับใหเปนประเทศท่ีมีศักยภาพในการแขงขันเปนอันดับ 2 ของโลกรองจาก
สหรัฐอเมริกา 

ยุทธศาสตรและความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปร  

สิงคโปรกําลังกาวสูการปฏิรูปการศึกษาที่มีศักยภาพในการแขงขันมากขึ้น โดยกําหนดวิสัยทัศนและ
ยุทธศาสตรที่กาวหนาทาทาย มิติใหมในการปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปรที่สําคัญมีดังน้ี  

1) การปฏิรูปเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ไดกําหนดวิสัยทัศน "เทคโนโลยีสารสนเทศ 2000 : วิสัยทัศนการเปนเกาะแหงอัจฉริยะ" (IT 

2000 : A Vision of an Intelligent Island) โดยกําหนดแผนยุทธศาสตร IT 2000 หรือ "IT 2000 
Master plan" ซ่ึงกําหนดเปาหมาย พัฒนาสิงคโปรใหเปนศูนยกลางระดับโลก ปรับปรุงคุณภาพชีวิต 
สงเสริมกลไกทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงสังคมทั้งในระดับชาติและระดับโลก และสงเสริมศักยภาพของ
บุคคล โดยมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (National IT Committee)      และ
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คณะกรรมการคอมพิวเตอรแหงชาติ (National Computer Board) หรือ NCB เปนองคกรสําคัญในการ
ปฏิรูปดังกลาว 

 
2) การปฏิรูปวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ไดกําหนดวิสัยทัศนใหสิงคโปร เปนศูนยแหงความเปนเลิศ (Center of Excellence) ทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดแผนเทคโนโลยีแหงชาติ (National Technology Plan : NTP) เพ่ือ
สราง "Singapore Technology Corridor" ใหเปนที่ตั้งสถาบันและศูนยการวิจัยและพัฒนา แหลง
อุตสาหกรรมที่มีความกาวหนาสูงทางเทคโนโลยี และสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ โดยสรางโครงสราง
พ้ืนฐาน และสภาพแวดลอมที่สมบูรณแบบในการดํารงชีวิต จัดตั้ง Science Park เพ่ือสงเสริมการวิจัย
และพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดใหมี Technology Month เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมในการ
วิจัยและพัฒนา โดยมีการมอบรางวัลเกียรติยศระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกบุคคล
และภาคธุรกิจ เอกชน นอกจากน้ัน ยังกําหนดแผนพัฒนาสังคม โดยเนนการผลิตกําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสรางความเชื่อมโยงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ใน
การปฏิรูปวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคณะกรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National 
Science and Technology Board) หรือ NSTB เปน องคกรสําคัญ  

 
3) การปฏิรูปนวัตกรรม  

ไดสงเสริมนักนวัตกรรมเพ่ือประดิษฐคิดคนสิ่งใหม ๆ กําหนดแผนพัฒนานวัตกรรม (Innovation 
Development Scheme) และแผนใหความชวยเหลือนักนวัตกรรม (Innovator’s Assistance Scheme : 
IAS) ในการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ จัดตั้งสมาคมนักนวัตกรรม (Innovators’ s Club) และศูนยนวัตกรรมเชิง
ยุทธศาสตร (Center for Strategic Process Innovation : CSPI) ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการจัดฝกอบรม
โดยนํานวัตกรรมตาง ๆ ไปใช เพ่ือใหองคกรปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน ในการสงเสริม
นวัตกรรมมี NSTB เปนผูวางแผนดําเนินงานและใหการสนับสนุน  

 
4) การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (Skill Development) 

ไดกําหนดแผนสรางแรงจูงใจตาง ๆ เพ่ือใหภาคธุรกิจเอกชนจัดฝกอบรมใหแกกําลังแรงงาน 
เพ่ือยกระดับทักษะฝมือแรงงานโดยรัฐใหความสนับสนุนและชวยเหลือดานงบประมาณ และให
สถาบันการศึกษาทางเทคนิค (Institute of Technical Education : ITE) รวมกับภาคธุรกิจจัดฝกอบรม
หลักสูตรตาง ๆ แกกําลังแรงงาน เพ่ือยกระดับความรูและทักษะฝมือแรงงาน  

 
5) การปฏิรูปอุดมศึกษา  

เพ่ือขานรับวิสัยทัศน IT 2000 มหาวิทยาลัยแหงชาติสิงคโปร (National University of 
Singapore) หรือ NUS ไดพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยทั่วโลก และได
ตั้งเปาหมายวา ในป 2000 จะเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเทามหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของโลก และเปนศูนยกลางความเปนเลิศดานการวิจัย เม่ือเร็ว ๆ น้ี NUS ไดรับการจัดอันดับ            
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ใหเปน 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมแหงเอเชีย และผลงานวิจัยทางดานวิทยาศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร และแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัย ไดรับการยอมรับในระดับโลก โดยไดรับการจัด
อันดับใหอยูในกลุม 5% แรกของสถาบันยอดเยี่ยมของโลก สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 
(Nanyang Technological University) หรือ NTU ไดตั้งเปาหมายที่จะเปนศูนยกลางความเปนเลิศทาง
การศึกษาระดับนานาชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ 
เพ่ือขานรับวิสัยทัศน IT 2000 NTU ไดพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเชื่อมโยงเครือขายการวิจัยทั่ว
โลก และเม่ือเร็ว ๆ น้ี NTU ไดรับการจัดอันดับใหเปน 1 ใน 10 สถาบันเทคโนโลยียอดเยี่ยมแหงเอเชีย 
สวนสถาบันการศึกษาแหงชาติ (National Institute of Education : NIE) ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของ NTU ก็มุง
สรางความเปนเลิศในการวิจัยการศึกษา โดยจัดตั้งศูนยวิจัยที่เรียกวา "NIE Center for Educational 
Research : NIECE" และศูนยผูบริหารที่เรียกวา "Principals’ Education Center" เพ่ือใหเปนศูนยความ
เปนเลิศในการพัฒนาวิชาชีพครูและผูบริหารโรงเรียนในระดับนานาชาติ 

 
เงื่อนไขความสําเร็จ  
เง่ือนไขความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา มีองคประกอบที่สําคัญ ดังน้ี  
 
วิสัยทัศนผูนํา นับเปนองคประกอบที่สําคัญลําดับแรกที่เปนเง่ือนไขความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา
ของสิงคโปร สิงคโปรมีผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถมองอนาคตไดอยางถูกตอง และแกปญหาได
ตรงจุด  
แนวนโยบาย นับจากที่สิงคโปรเปนประเทศเอกราชตั้งแตป 2508 เปนตนมา ผูนําสิงคโปรไดกําหนด
แนวนโยบายการศึกษาที่ชัดเจน กําหนดเปาหมายและแนวทางเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ทําใหการปฏิรูป
การศึกษามีทิศทางที่ชัดเจน  
 
เจตนารมณทางการเมือง ผูนําสิงคโปรไดแสดงเจตนารมณในการปฏิรูปการศึกษา ใหการสนับสนุน
อยางจริงจัง เพ่ือผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ  
 
เสถียรภาพทางการเมือง สิงคโปรเปนประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง อันมีผลใหแนวนโยบายและ
การปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปรสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ืองเปนขั้นตอน และกาวสูการพัฒนาใน
ระดับที่สูงขึ้น  
 
ประสิทธิภาพรัฐบาล รัฐบาลสิงคโปรมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ไมมีทุจริตคอรัปชั่น ทําให
การลงทุนตาง ๆ ไดประโยชนอยางแทจริง โครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ไดมีการดําเนินงานอยางจริงจัง ทํา
ใหประเทศเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  
 

การสรางความรวมมือ เน่ืองจากสิงคโปรมีลักษณะสังคมแบบหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม การสรางความเขาใจเพ่ือใหเกิดความรวมมือ จึงเปนสิ่งที่จําเปนอยางยิ่ง สิงคโปรจึงใช



๕๔ 
 
การศึกษาเปนเคร่ืองมือในการเสริมสรางความสามัคคีสมานฉันทของคนในชาติ และปลูกฝงใหพลเมืองมี
ความรับผิดชอบในหนาที่ความเปนพลเมือง รูจักทั้งการแขงขัน และการใหความรวมมือ  
 

การกระจายอํานาจ ในการปฏิรูปการศึกษา สิงคโปรไดใหความสําคัญกับโรงเรียน โดยใหโรงเรียนที่มี
ความพรอม มีอิสระในการบริหารตนเอง ใหครูใหญมีบทบาทสําคัญและนํานวัตกรรมมาใชในการจัดการ
เรียนการสอน โดยรัฐบาลไดใหการสนับสนุนเปนพิเศษ เพ่ือสงเสริมใหโรงเรียนมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค มีนวัตกรรม และมีศักยภาพในการแขงขัน เพ่ือสรางความเปนเลิศทางการศึกษา  
 

ยุทธศาสตร ในการปฏิรูปการศึกษา มีการจัดตั้งคณะศึกษาตาง ๆ จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการและมาตรการตาง ๆ จัดตั้งองคกรรองรับการปฏิรูปการศึกษา และองคกรตาง ๆ มีการ
ดําเนินงานอยางจริงจัง โดยรัฐบาลไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณ และระดมเงินทุนสนับสนุนจาก
ภาคเอกชนและองคกรระหวางประเทศ สิงคโปรใหความสําคัญกับภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการศึกษา
และฝกอบรม ภาคเอกชนไดมีสวนสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา  
 

ศักยภาพความเปนผูนํา ไดกําหนดความคาดหวังจากการศึกษาทุกระดับหรือ "การศึกษาที่พึงประสงค" 
เพ่ือสรางผูนําที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ สําหรับในระดับอุดมศึกษาไดกําหนด
ศักยภาพความเปนผูนํา กลาวคือ จะตองเปนผูนําที่มีคุณภาพ และคุณธรรม มีความมุงม่ันที่จะปรับปรุง
สังคม สามารถดําเนินงานไดอยางฉับไว สามารถเอาชนะปญหาอุปสรรคตาง ๆ มีความเขาใจผูอ่ืน 
สามารถสรางแรงบันดาลใจ มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ รูจักการตัดสินปญหาสําคัญ ๆ โดย
มองภาพรวมของประเทศ และที่สําคัญคือเปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล  

สําหรับประเทศไทยแมวาไดมีแนวคิดและการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษามาทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน แตการปฏิรูปการศึกษาของไทยยังไมสามารถสรางพลังในการแกปญหา และสรางสรรคการ
พัฒนาตามที่คาดหวัง จึงควรมีการทบทวนแนวคิดและยุทธศาสตรตาง ๆ ในการปฏิรูปการศึกษาไทย 
บทเรียนจากสภาวการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในปจจุบัน คงจะทําใหประเทศไทยตองตระหนักถึงการปฏิรูป
การศึกษาที่คํานึงถึงพ้ืนฐานความเปนไทยที่มุงเนนสันติสุข แตประเทศไทยคงไมสามารถละทิ้งความเปน
จริงของการแขงขันในประชาคมโลก และการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อยางไมหยุดยั้ง จึงควรเตรียมคนไทย
ใหรูจักการเรียนรู เพ่ือเผชิญสภาวการณตาง ๆ โดยมีการศึกษาเปนอาวุธทางปญญา ที่สามารถนําพา
ประเทศใหรอดพนจากวิกฤตการณในปจจุบัน และสรางสรรคความแข็งแกรงในอนาคต  
ในขณะที่หลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย กําลังประสบภาวะวิกฤตดานเศรษฐกิจ 
สิงคโปรนับเปนประเทศที่มีผลกระทบนอยที่สุด ยังคงรักษาความมั่นคงและม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ และ
สามารถดํารงอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักด์ิศรี ในอนาคตอันใกล สิงคโปรจะมีบทบาทโดดเดนมาก
ขึ้นในเอเชีย สิงคโปรจึงเปนประเทศที่นาจับตามองเปนอยางยิ่งในขณะน้ี โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา
ของสิงคโปรซ่ึงมุงเนนการเสริมสรางภูมิปญญา เปนการเปดโลกทัศนและมิติใหมในการปฏิรูปการศึกษา
ที่ทาทาย บทเรียน ประสบการณ และความสําเร็จของสิงคโปร จึงเปนสิ่งที่ควรคาแกการศึกษาและนํามา
วิเคราะหเปนแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทย  
 



๕๕ 
 

ประเทศอิสราเอล 

รัฐอิสราเอล (State of Israel) เปนประเทศในตะวันออกกลาง ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
แบบรัฐสภา และเปน "รัฐยิว" ตามนโยบายแหงชาติ ประชากรของอิสราเอลสวนใหญเปนชาวยิว โดยมี
ชนกลุมนอยขนาดใหญที่ไมใชชาวยิว ซ่ึงสวนใหญประกอบดวยชาวอาหรับที่นับถือศาสนาอิสลามหรือ
ศาสนาคริสต อิสราเอลมีพรมแดน (ตามเข็มนาฬิกา) ติดกับประเทศเลบานอน ซีเรีย จอรแดน และอียิปต 
อิสราเอลมีชายฝงบนทะเลเมดิเตอรเรเนียน อาวไอลัต/อะกาบา (อะกอบะหฺ) (Gulf of Eilat / Aqaba) 
และทะเลเดดซี  

 
ประวัติศาสตร  

กอนสมัยพระเยซูประสูติ ชนชาติยิวซ่ึงในสมัยโบราณเรียกกันวา "ฮิบรู" (Hebrew) เปนชนผิว ขาวเผา 
เสมิติคสาขาหนึ่ง มีอาชีพรอนเรเลี้ยงสัตวอยูในทะเลทรายอาระเบีย เคยอพยพ เขาไปตั้งถิ่นฐาน อยูทาง
ตอนลางของลุมแมนํ้ายูเฟรติสอยูระยะหนึ่ง จนถิ่นที่อพยพเขาไปอยูเกิด ความแหงแลง จึงพากันอพยพ
ตอไป พวกหน่ึงไดเขาไปอาศัยอยูในดินแดนที่เรียกวา "ปาเลสไตน " อีกพวกหน่ึงเขาไป อาศัยอยูใน
ประเทศอียิปต (เม่ือประมาณ 1,400 ปกอนคริสตกาล)  

ดินแดนที่เรียกวา "ปาเลสไตน" (Palestine) ซ่ึงฮิบรูพวกหน่ึงอพยพ เขาไปอาศัยอยูคร้ังน้ัน มีเน้ือที่
ประมาณ 25,000 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบนฝง ทะเลเมดิเตอรเรเนียน ทิศเหนือจรดประเทศซีเรีย ทิศใต
จรดประเทศอียิปต ทิศตะวันออกจรดแมนํ้าจอรแดน ทิศตะวันตกจรดทะเลเมดิเตอรเรเนียน เม่ือพวก
ฮิบรูอพยพมาสูดินแดนนี้ใหม ๆ บริเวณดังกลาวเปนอาณาจักร ของพวกเจริญที่ตั้งถิ่นฐานอยูมากอนชา
นานแลว (ประมาณ 1,500 ป) เรียกวา "คานาอัน" (Canaan) ของชนเผา "เคนันไนท" (Cananite ) พวก
เคนันไนท เปนชนเผาเสมิติคอีกสาขาหน่ึงซ่ึงเจริญขึ้น เพราะไดรับอารยธรรมจากอียิปตและ บาบิโลเนีย 
สามารถสรางบานเมืองใหญโต มีปอมปราการลอมรอบ เรียกวา "นครเยรูซาเลม" (Herusalem) พวกฮิบรู
ที่อพยพเขามาภายหลังตอนแรก ๆ ตองอาศัยพวกเคนันไนทอยูนอกําแพงเมือง พวกเคนันไนทซ่ึงเปน
เจาของถิ่นเดิม เรียกผูอพยพมาอยูใหมเหลาน้ีวา "ฮิบรู" (Hebrew) แปลวา "พวกขางโนน"ตอมาพวก
ฮิบรูเริ่มเจริญขึ้นเพราะไดรับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและอารยธรรมจากพวกเคนันไนทไดเขาปะปน
กับเจาของถิ่นเดิม จนกลายเปนพวกเดียวกัน ระยะนี้พวกฮิบรู มีความเปนอยูที่แตกตางกันแบงออกได
เปน 2 พวก คือ พวกที่อยูทางเหนือ ใกลชิดกับพวกเคนันไนทมาก มีขนบประเพณีและ วิธีการดําเนิน
ชีวิตเชนเดียวกันกับพวกเคนันไนท สวนพวกที่อยูทางใตยังคนรอนเรเลี้ยงสัตว ใชชีวิตแบบเดิมและ
รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีเดิมอยูสังคมของพวกฮิบรู ดานการปกครอง สมัยที่ยังรอนเรพเนจรอยู
กันเปนกลุม ๆ มีหัวหนาใหญเปนผูนํา เรียกวา "พาทริอารค" (Patriarch) แปลวา "พอหมู" เปนผูควบคุม 
พอหมูหรือหัวหนาหมูมีอํานาจเหนือผูคนและทรัพยสินของลูกหมูทุกคน ทําหนาที่เปนทั้งผูนําการ
เดินทาง แมทัพ ตุลาการ ผูสอนศีลธรรมจรรยา และเปนตัวแทนพระผูเปนเจาเบื้องบนดวย ดานศาสนา 
พอหมูอธิบายวาตนทําทุกอยางตามบัญชาพระผูเปนเจา การท่ีลูกหมูผูใดจะไดรับทุกขสุขขึ้นอยูกับการ



๕๖ 
 
กระทําของพวกเขาเอง ถาเขาเหลาน้ันเชื่อม่ันในพระเจาและกระทําความดี พระเจาจะบันดาลใหพบ
ดินแดนที่อุดมสมบูรณและอยูอยางเปนสุข ถาไมเชื่อในพระเจาและประพฤติชั่วกันมาก ๆ พระเจาจะทรง
ลงโทษใหไดรับทุกข พวกฮิบรูมีความเปนอยูเชนนี้เรื่อยมา จนกระทั่งถึงสมัยพอหมูมีนามวา "ยาคอบ" 
ยาคอบเปนคนแรกที่ประกาศและปฏิบัติตนเปนผูยึดม่ันในพระเจาอยางเครงครัด ทานผูน้ีเรียกชื่อตนเอง
ในขณะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาวา "อิสราเอล" (Israel) แปลวา "ม่ันคงตอพระเจา" นอกจากน้ียังได
แบงพวกฮิบรูออกเปน 12 กลุม แลวแตงตั้งบุตร 12 คนของเขาเปนหัวหนา ปกครองกลุม ๆ ละ 1 คน 
พวกฮิบรูจึงเรียกชื่อพวกตนเองวา "อิสราเอลไลท" (Israelite) แปลวา "ลูกของอิสราเอล" นับแตน้ัน 
ตอมาโจเซฟบุตรชายคนหนึ่งของยาคอบ มีโอกาสเขาไปรับราชการในราชสํานักของกษัตริยอียิปตทํา
ความดีความชอบ ที่โปรดปรานของฟาโรหจนไดรับแตงตั้งเปนอัครมหาเสนาบดี ระยะนั้นพวกฮิบรูไดพา
กันอพยพเขาไปอาศัยอยูในประเทศอียิปตเปนจํานวนมาก พวกฮีบรูมีรางกายแข็งแรง ขยันขันแข็งใน
การทํางานและมีความทรหดอดทนตอความยากลําบาก เม่ือส้ินบุญใจเซฟแลว ฟาโรหองคตอมาไดเกิด
ไมไวใจเกรงวาพวกฮิบรูจะเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ จึงแยกฮิบรูใหไปอยูรวมกลุมกันตางหาก 
จากพวกตนลดฐานะลงเปนทาสและเกณฑแรงงานไปใชในการกอสรางพีระมิด พวกฮบรูยิ่งไดรับความ
ทุกขยากลําบาก ปริมาณประชากรกลับยิ่งเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว จนฟาโรหตองมีคําสั่งใหประหารชีวิตเด็ก
เกิดใหมเปนจํานวนมากอยางไรก็ตาม คร้ังนั้นปรากฏวาทารกชาวฮิบรูผูหน่ึงรอดตายจากคําสั่งประหาร 
เพราะมารดานําเด็กใสแพลอยน้ํา ทารกน้ันเปนเด็กชาย เจาหญิงอียิปตองคหน่ึงพบเขาและนําไป
อุปการะ ตั้งชื่อวา "โมเสส" (Moses) แปลวา "ผูรอดตายจากน้ํา" เม่ือโมเสสเติบโตขึ้นเปนผูมีสติปญญาดี
และไดรับการศึกษาสูงเยี่ยงเจาชายองคหน่ึง โมเสสมีจิตเมตตา สงสารพวกฮิบรูที่เปนทาสถูกเกณฑ
แรงงานสรางพีระมิดใหฟาโรห และถูกผูคุมทําทารุณกรรมตาง ๆ ถึงกับสังหาร ผูคุมชาวอียิปตที่ทารุณ
น้ัน และลาออกจากตําแหนง หนาที่ราชการ มาเปนหัวหนาวางแผนพาพวกฮิบรูหลบหนี จากอียิปตไปสู
ประเทศปาเลสไตน เปนผลสําเร็จดินแดนแหงน้ีพวกฮิบรูถือวาเปนดินแดนแหงพันธสัญญา แหงพระเจา 
ที่ทรงประทาน ใหแกพวกเขา ที่ปาเลสไตน  

โมเสสไดรับการยกยองนับถือจากประชาชน ที่ตนพา หลบหนีจาก ประเทศ อียิปตตลอดจนพวก
อิสราเอลไลท ที่อาศัยอยูในปาเลสไตน จึงไดรับเลือกใหเปนหัวหนา ณ ดินแดนแหงน้ี โมเสส ได
วางรากฐานที่สําคัญใหแกสังคมฮิบรู คือ  

1) จัดทํากฎหมายและกําหนดระเบียบการปกครองพวกอิสราเอลไลทขึ้น กฎหมายและระเบียบการ
ปกครองดังกลาว มีสารที่สําคัญ คือใหถือวาพระเจาทรงเปนผูปกครองสูงสุดของชาวอิสราเอลไลท พระ
เจาทรงมอบหนาที่ใหผูแทนของพระองค (ซ่ึงไดมาโดยการเลือกตั้ง) เรียกวา "ยัดซ" (Judge) แปลวา "ผู
วินิจฉัย" ทําหนาที่เปนตุลาการพิพากษาคดี แผนดินทั้งหมด เปนสมบัติของพระเจา หามซ้ือขาย ผูใดฝา
ฝนกฎหมายเกี่ยวกับขอหามทางศาสนาจะตองไดรับโทษอยางหนัก ผูกระทําผิด ทางอาญาเชนไร 
จะตองไดรับโทษตอบแทนในทํานองเดียวกัน (ตาตอตาฟนตอฟน)  
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2) ดานศาสนา กําหนดใหมีพระเจาสูงสุดเพียงองคเดียว คือ "ยาเวห" หรือ "ยะโฮวา" (Yaveh,Yahoveh) 
พระเจาทรง ประทานกฎแหงความประพฤติ (ศีล) แกประชาชน 10 ประการ เรียกวา "บัญญัติ 10 
ประการ" (Ten Commanments)  

เม่ือ โมเสสถึงแกกรรม ปรากฏวาพวกฮิบรูมีความสามัคคีและมีกําลังเขมเข็งขึ้น โจชัว คนสนิทของโมเสส
สามารถยกกําลังแยงชิงดินแดน ของพวกเคนันไนทได นับแตเริ่มอพยพเขามาอยูในปาเลสไตนจนยึด
อาณาจักรคานาอันของพวกเคนันไนทได พวกอาราเอลไลท ไมเคยมีกษัตริยปกครอง จึงไมสามารถรวม
พลังเปนอันหน่ึงอันเดียวกันไดทั้งหมด เม่ือตั้งบานเมืองใตก็ถูกรุกราน จากศัตรูใกลเคียงพวก ฟลิสติน 
(Philistine) ซ่ึงอพยพจากเกาะครีต (Crete) เขามาตั้งภูมิลําเนาอยูแถบชายทะเล ทางทิศตะวันตกเฉียง
ใตของปาเลสไตน พวกอามอไรทและฮิตไตทจากทางเหนือ ทําใหเกิดความจําเปนที่จะตองมีกษัตริย
ปกครอง พวกอิสราเอลไลทไดพรอมใจกันเลือกหัวหนากลุมที่เขมแข็งในการสงครามผูหน่ึง ชื่อ "ซอล" 
(Saul) ขึ้นเปนกษัตริยองคแรก เม่ือประมาณ 1050 ป กอนคริสตกาล สมัยที่พระเจาซอล ปฐมกษัตริย
ปกครองพวกอิสราเอลไลท พระองคมิไดสรางบานเมืองและพระราชวังเปนที่ประทับ ยังคงประทับใน
กระโจมซึ่งพรอมที่จะเคลื่อนยายไดโดยสะดวก ตอนตนสมัยแหงรัชกาลของพระองคทรงทําสงครามชนะ 
พวกฟลิสติน แตปลายรัชกาลทรงประสบความปราชัย ตอมาทรงมีพระสติวิปลาสถึงกับพระชนมพระองค
เองหลังจาก พระเจาซอลส้ินพระชนมแลว พวกอิสราเอลไลทไดเลือกอดีตขาราชสํานักของพระเจาซอลผู
สามารถในการสงคราม และกลาหาญที่ถูกพระเจาซอลเนรเทศ ขึ้นเปนกษัตริยทรงพระนามวา พระเจา
ดาวิด (David) พระเจาดาวิดทรงครองราชย อยูระหวาง 1705-993 ป กอนคริสตกาล สมัยของพระองค
นับไดวา เปนสมัยแหงความรุงโรจน ของพวกอิสราเอลไลท ทรงตีไดนครเยรูซาเลมของพวกเคนันไนท
และสถาปนาอาณาจักรยูดาห (Udah) ขึ้น ณ บริเวณเนินสูงยูเดีย และสมัยน้ีเองที่พวกฮิบรูหรืออิสราเอล
ไลท เรียกตัวเองวา "ยูดาย" หรือ "ยิว" (Jew) สิ้นรัชสมัยพระเจาดาวิด พระเจาโซโลมอน โอรสพระเจาดา
วิดทรงทําใหอาณาจักรยูดาหม่ังคั่ง และรุงโรจนถึงขีดสุด ทรงสรางวัดและโบสถวิหารงดงามขึ้นใน
อาณาจักรยูดาห ทรงทํานุบํารุงศาสนาประจําชาติของยิวใหเจริญกาวหนาขึ้นเปน อยางมาก . อยางไรก็
ตาม ปลายรัชกาลพระเจาโซโลมอนทรงปลอยใหลัทธิศาสนาฟนิเชียนและอียิปต ซ่ึงบูชารูปเคารพและ
นับถือเทพเจา หลายองค เขามาเผยแผทางภาคเหนือ ทําใหประชาชนทางเหนือพากันรับนับถือเทพ
เจาของลัทธิศาสนาอ่ืนมากขึ้น ประชาชนทาง ใตซ่ึงเครงครัดในลัทธิศาสนาเดิมของตน ตางพากันชิงชัง
พวกฝายเหนือ ขณะเดียวกันพวกฝายเหนือซ่ึงมีฐานะทางเศรษฐกิจ ดีกวาพวกทางใต ก็ไมพอใจที่
กษัตริยของตนทํานุบํารุงศาสนาแตเฉพาะทางใต ดังน้ัน เม่ือพระเจาโซโลมอนสิ้นพระชนม เม่ือ ป 953  

เม่ือประเทศอังกฤษมีอํานาจและอิทธิพลในดินแดนแถบน้ี ไดอนุญาตใหชาวอิสราเอลเดินทาง
กลับสูมาตุภูมิไดตามมติสหประชาชาต ิ ที่ชาวยิวขอตัง้รัฐอิสระโดยภายใตการนําของ ดิโอเดอร เฮริท   
ในนามกลุมไซออนนิส ซ่ึงสหประชาชาติไดแบงดินแดนแหงน้ีเปน60%ของชาวอิสราเอล และ 40%เปน
ของชาวฟลิเตยีหรือปาเลสไตน ซ่ึงสรางความไมพอใจ และ เกิดการตอตานจากพวกอาหรับและประเทศ
ในแถบนั้น และนําไปสูสงคราม6วัน ซ่ึงเปนเรื่องเหลือเชื่อที่อิราเอลรบชนะประเทศอาหรับใกลเคียงแถบ
น้ันไดทั้งหมด และ ไดยึดครองพ้ืนที่เพ่ิมเติมจากเดิมที่เคยตกลงกันไวแตไมยอมความในตอนแรก จนทุก
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วันนี้แทนที่ปาเลสไตนจะได40% กลับเหลือแคเขตปกครองWestBank และฉนวนกาซา ตลอดจนมติ
สหประชาชาติไมอนุญาตใหชาวปาเลสไตนมีแมแตเคร่ืองบินรบ รถถังและ อาวธุใดๆที่จะทําสงครามกับ
อิสราเอล จึงเปนที่มาที่ปาเลสไตนสูทุกทาง ไมวาระเบดิฆาตวัตาย กองโจร และอีกหลายวิธทีีจ่ะยึดครอง
ที่น้ันกลับคืนมา 
  ทุกวันน้ีประเทศอิสราเอลจึงมีอิทธิพลตอโลกใบนี้มาก ขาวสารทกุวันน้ีจะตองรายงานเก่ียวกับ
สถานการณทีน้ั่น เพราะวาชนชาติน้ีเขาคอบครองเกือบทุกส่ิงบนโลกในนี้ ทั้งตลาดทุน เศรษฐกิจ 
พลังงาน นํ้ามัน ทองคําและแหลงแร ตลอดจนการคา และ ยารักษาโรค เพราะอิสราเอลแปลวา "ผูที่ปล้ํา
สูกับพระเจา"(ปฐมกาล) 
 
 
กิจกรรมเสนอแนะ  

๑. แสดงความคิดเห็นสิ่งที่มีผลทําใหประเทศเล็กๆโลกปจจุบันกาวสูความแข็งแกรง 
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                   ๔             

                                                                      คุณสมบัติของพลเมืองประเทศ  
                                                                      มหาอํานาจและนํามาปรับใชใน 
                                                                      ชีวิตประจําวัน 

ขอเสนอแนะหรับครู 

 
   ตัวชี้วัด : ส่ิงที่ผูเรียนพึงรูและปฏิบัติได 
 สามารถนําความรูที่ไดจาการศึกษา ประวตัิประเทศมหาอํานาจของโลกมาปรับใชใน

ชีวติประจําวัน 
 

มองจีน มองการพัฒนาคน รองรับสูประเทศมหาอํานาจ    

  
       การกาวสูประเทศมหาอํานาจของมิภาคเอเชียโดยเฉพาะพี่เบิ้มอยางจีนยอมทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ยอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคกรอยางเห็นไดชัด การคาขายติดตอ
ธุ ร กิจไม เฉพาะเจาะจงเพียงประเทศใดประเทศหนึ่ งแต เปนการทําการค า กับคูค าทั่ ว โลก 
       ดังจะเห็นจากจีนเปนตัวอยางที่มีการไหลบาของกลุมทุนขามชาติ รวมถึงศักยภาพของชาวจีนใน
ประเทศประหนึ่งไดรับการปลดปลอยชูศักยภาพที่มีอยูในตัวตนออกมา ประกอบกับการกลับคืนถิ่นของ
ชาวจีนโพนทะเลที่หอบเอาความรูและเงินทุนจากฟากฝงตะวันตกกลับประเทศไปดวย สิ่งเหลาน้ีทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด 
       “คน” กลายมาเปนประเด็นสําคัญที่จะรองรับโอกาสที่หลั่งไหลเขามา เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจนหามกระพริบตา 
       แตการบริหารคนสไตลตะวันออกกับตะวันตกนั้น มีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด จะเห็นวา
เคร่ืองมือประเมินคางานของคนตะวันตกอยางอเมริกาจะชี้ชัดผลงานที่วัดกันจากตัวเลข แตกับทาง
ต ะ วั น ออกนั้ น จ ะ มี ค ว ามสลั บ ซั บซ อน ใ นแ ง ข อ งบุ ค ค ลที่ ดู ลึ ก ถึ ง ข า ง ใ น จิ ต ใ จม ากกว า 
       แตเม่ือชาวตะวันตกเปนผูพัฒนาเครื่องมือที่จะนํามาประเมินคนและผลงาน ที่ปฏิเสธไมไดวาง
องคกรทั่วโลกไดมีการนํามาใชแตมาในระยะหลังหลายองคกรกลับใชไมไดผล หนําซํ้ายังเกิดผลกระทบ
ในหลายดานทั้งความรูสึกและผลการประเมินที่ไมไดเปนไปตามความเปนจริงที่เกิดขึ้น 
       สิ่งที่ ดร.ซง สะทอนใหเห็นภาพรวมสวนใหญขององคกรจีน ในวันนี้วา มุงไปที่ศักยภาพพนักงานที่
จะกาวเปนผูนําไดทั้งน้ีเปาหมายใหญขององคกรมุงสูระดับเอเชียแปซิฟกและระดับโลกน้ันคนตองพรอม
สําหรับตําแหนงสําคัญทั้งน้ีตองเร่ิมตั้งแตการดีไซนตําแหนงที่รองรับเพราะคนคาดหวังการเติบโตทั้งนั้น 
เพราะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและจํานวนประชากรองคกรตางตองการผูนําที่เขมแข็ง และการสราง
ทีมงานที่เขมแข็งเปน Coach ที่ดีสไตลผูนํา ซ่ึงในอเมริกาอาจดูกันที่ผลงานขณะที่จีนเลือกตาม
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พฤติกรรม วัฒนธรรม ซ่ึงเปนการสื่อสารที่ใหญในระยะยาว ฉะน้ันตองมีโปรแกรมประเมินผลรายบุคคล 
         “ผูนําขององคกรในเซ่ียงไฮมีความเขมแข็งมาก และในหลายองคกรตางตองการผูนําที่มี
ความสามารถสูง เปนผูมีทักษะดานภาษาอังกฤษเปนอยางดี ฉลาดและทํางานหนัก เพ่ือสรางการเติบโต
ใหกับบริษัท และพบวาผูหญิงหลายๆ คนกาวมาเปนผูนําที่มีความสามารถ ดังนั้นจะเห็นวา HR ใน
องคกรจะใชบริหาร Head Hunter และระบบการรีคูสคนอยางมีประสิทธิภาพรวมถึงการรีเทรน เพ่ือใหได 
คนเกงและรักษาคนที่มีความสามารถไวได” 
 
 ในแงของระบบเศรษฐกิจญ่ีปุน ก็กําลังอยูในชวงเปลี่ยนผานจากการกํากับนโยบายแบบรวมศนูย
แตเดิม ซ่ึงอํานาจอยูในมือของรัฐมนตรกีระทรวงการคลัง และนายธนาคารระดับสูงเทาน้ัน แตดวยปจจัย
ดานเทคโนโลยีที่กาวหนา และผลตอบแทนทางการธนาคารที่ต่ําเรีย่ดินมานาน ทําใหเกิดประชากรกลุม
ใหมในระบบเศรษฐกิจ น่ันคือ แมบานและผูสูงอายทุี่เกษียณแลว หันมาใชเงินออมเลนหุนและคาเงิน
ระหวางชาติซ่ึงทําใหดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจญ่ีปุนเปลี่ยนแปลงไปหลังจากฟองสบูแตกในชวง
ทศวรรษที่ 90s ญ่ีปุนยังอยูในชวงปฎิรูปอันยาวนาน อยางไรก็ตามเวลาที่ผานมา 20 ปเริ่มเห็นผล 
กฎเกณฑลาสมัยหลายอยางเร่ิมเปลี่ยนแปลง และญี่ปุนกําลังรอวันที่จะกลับมาผงาดอีกคร้ัง รวมกับเสือ
อีก 2 ตวัของเอเชีย น่ันคือจีนและอินเดีย 
 
การเขามามีบทบาทของจีนและภูมิภาคอาเซียน 
ในฐานะศูนยกลางแหงภูมิภาคีนิยม 
  ในทศวรรษที่ผานมา จีนพยายามพัฒนาแสวงหาหนทางสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศ
เพ่ือนบานในภูมิภาค และหนึ่งในความสําเร็จน้ันก็คือ ความสัมพันธอันดีระหวางจีนและอาเซียน จีน
สามารถลบภาพลักษณประเทศคอมมิวนิสตที่มีแตการกอวินาศกรรมและการปฏิวัติในประเทศไดดวย
ทักษะการทูตผนวกกับความเปนชาติมหาอํานาจ การกระชับความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจกับประเทศ
ตางๆสรางผลประโยชนแกจีนอยางมาก การคา การลงทุน การใหความชวยเหลือทางดานเศรษฐกิจ การ
ประมูลโครงการสาธารณูปโภค แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและแมแตความตกลงเขตการคาเสรีตางก็เปน
สายใยเชื่อมโยงจีนกับภูมิภาค 
  อาเซียนตะวันออกเฉียงใตและชวยเปลี่ยนแปลงมุมมองที่ประเทศตางๆมีตอจีนไดเปนอยางดี
การเติบโตของเศรษฐกิจจีนกลายเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เกือบทั่วทั้ง
ภูมิภาคตางก็ไดรับอานิสงสจากการคากับจีน นอกจากน้ี จีนยังไดหาหนทางชวยเหลือประเทศในอาเซีย
ที่มีฐานะยากจนโดยปราศจากบทลงโทษใดๆ ทําใหประเทศที่ตองการความชวย-เหลือมีความเปนอยูที่ดี
ขึ้นไมตองรอรับการชวยเหลือจากประเทศตะวันตกอีกตอไป การเขาไปใหความชวยเหลือแกประเทศ
ตางๆเหลาน้ีถูกมองวาเปนการแขงขันกับชาติตะวันตก อยางไรก็ตาม แนวโนมที่สําคัญในโครงการ
ชวยเหลือจากจีน คือ การสรางสาธารณูปโภคเพื่อสรางเครือขายการบูรณาการทางการคากับภูมิภาค
ตอไป การดําเนินการของจีนเปนไปในเชิงกลยุทธ การรวมมือระหวางจีนและเวียดนาม โดยจะมีการตั้ง
คณะทํางานขึ้นมาดําเนินการรวมกันครอบคลุมตั้งแตความรวมมือในภาคอุตสาหกรรมตางๆ รวมทั้งดาน
เศรษฐกิจ การลงทุน ประเด็นที่นาสนใจคือทั้งสองผูนํายังรวมกันลงนามในบันทึกความเขาใจ เพ่ือกอตั้ง 
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"หน่ึงเขตเศรษฐกิจ เชื่อมสองประเทศ" หรือ "Two Corridors and One EconomicBelt" โดยจะตั้ง
คณะทํางานขึ้นมาดูแลเขตเศรษฐกิจชายแดนพ้ืนที่ 17ตารางกิโลเมตร บริเวณเมืองผิงเซียง มณฑลกวาง
สี ซ่ึงเปนพ้ืนที่ตางตอนใตของจีนกับจังหวัดหลางสน ซ่ึงอยูทางตอนเหนือและตอนกลางของเวียดนาม7 
ซ่ึงโครงการดังกลาว นอกจากจะชวยพัฒนาอุตสาหกรรม การคาและการทองเที่ยวแลว ยังจะสามารถ
สรางความไดเปรียบในเชิงกลยุทธใหแกจีนไดอีกดวยเม่ือมองจากสถานการณแลว อาจกลาวไดวา จีน
พยายามที่จะเปนผูนําประเทศในแถบอาเซียตะวันออกเฉียงใตเชนเดียวกับความสัมพันธระหวางสหรัฐฯ 
และกลุมประเทศลาตินอเมริกา นโยบายการเชื่อมสัมพันธ-ไมตรีอันดีกับประเทศเพื่อนบานสวนใหญจะ
เปนการแบงปนผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางกัน ในป 2545 หลังจากการเจรจาหลายตอหลายรอบ 
จีนและอาเซียนก็ตกลงที่จะลงนามในปฏิญญาวาดวยแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต (Declaration on the 
Conduct of Parties in the South ChinaSea) 8 ซ่ึงเปนการแสดงเจตนารมณรวมและพันธกรณีทาง
การเมืองระหวางอาเซียนกับจีนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค โดยกําหนดแนว
ทางการดําเนินความสัมพันธและกิจกรรมความรวมมือตาง ๆในบริเวณทะเลจีนใต ในปตอมาน้ัน จีนก็ได
เขารวมในสนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือในอาเซียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN Treaty of Amityand 
Cooperation - TAC) นับวาจีนเปนประเทศที่มิใชสมาชิกอาเซียนประเทศแรกที่เขารวมในสนธิสัญญาน้ี 
ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นวา อาเซียนใหการยอมรับจีนซ่ึงจะชวยขยายขอบเขตการทําขอตกลงเขตการคา
เสรีแบบภูมิภาคีตอไป 

จีนพยายามอยางมากในการพัฒนาความสัมพันธกับภูมิภาคอาเซียน จีนใหความสําคัญกับ
การบูรณาการระดับภูมิภาคเห็นไดจากการทําความตกลงเขตการคาเสรีจีน-อาเซียน จีนมองวา อาเซียน
เปนกลุมที่ออนแอทางการเมืองระหวางประเทศ แตกลับมีบทบาทสําคัญในฐานะกลุมระดับภูมิภาคที่จะ
ชวยใหจีนสามารถขยายขอบเขตไปยังภูมิภาคอ่ืนๆในทางกลับกัน สหรัฐฯ กลับไมเห็นความสําคัญของ
การทําความตกลงเขตการคาเสรี (FTA) กับกลุมอาเซียนเทาใดนัก สหรัฐฯ มักมองวา การรวม 
กลุมดังเชนกลุมอาเซียนนั้นมีประโยชนเพียงแคเปนเวทีสําหรับโตฝปาก(Talk Shop) เทาน้ัน สหรัฐฯ จึง
มักชอบที่จะทําทําขอตกลงเขตการคาเสรีทวิภาคีมากกวาการทําขอตกลงเขตการคาเสรีภูมิภาคีเน่ืองจาก
การทําขอตกลงเขตการคาเสรีภูมิภาคีน้ันมักไมกอใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจเทาใดนัก ถึงแมวา
สหรัฐฯ และประเทศอ่ืนๆ คิดวา การเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ของจีนจะไมสงผลอันใดที่เปนอันตรายใน
ระยะสั้น แตในระยะยาวแลวน้ัน การเคลื่อนไหวอยางมีชั้นเชิงของจีนยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ทวีปอาเซียอยางแนนอน และแนนอนอยางยิ่งวา จะตองกระทบตอทั้งสหรัฐ ฯ และญี่ปุนอยางหลีกเลี่ยง
มิได เปนที่เขาใจกันวาแรงจูงใจของจีนมิไดหยุดอยูแคเพียงผลประโยชนทางการคาโดยตรงเทาน้ัน 
หากแตยังรวมผลประโยชนในเชิงกลยุทธ คือ ประเทศตางๆ จะรูสึกพร่ันพรึงที่จีนเติบโตอยางรวดเร็และ
ยอมตองการจะเจริญสัมพันธไมตรีในระยะยาวกับจีนอยางแนนอน 

บทบาทของอาเซียนในความรวมมือระดับภูมิภาคปรากฏชัดเจนหลังจากทศวรรษ 1990 
อาเซียนกลายเปนศูนยกลางของภูมิภาคตามแนวโนมของการทําขอตกลงเขตการคาเสรีแบบภูมิภาคี
แบบใหมแมวาจีนและญี่ปุนจะแขงขันกันเพ่ือกาวขึ้นเปนผูนําของการทําขอตกลงเขตการคาเสรีแบบภูมิ
ภาคี แตบทบาทของอาเซียนก็มีความสําคัญเม่ือมีประเด็นความขัดแยงทางการเมืองเกิดขึ้น แมวา
แรงจูงใจและแรงกระตุนในการตั้งอาเซียนบวก 3 อาเซียนบวก 1 และการประชุมสุดยอดผูนําอาเซีย
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ตะวันออก (EAS) จะแตกตางจากของจีน แตการกอตั้งสถาบันดังกลาวทําใหอาเซียนคอยๆ แทรกซึม 
"แนวทางของอาเซียน" เขาไปยังภูมิภาคผานกระบวนการกอตั้งสถาบัน ลักษณะและบทบาทของ
อาเซียนทําใหการแขงขันในภูมิภาคจืดจางลงไปบาง 
 

ญ่ีปุนกับแนวทางทวิภาคีและภูมิภาคีในป 2543 เม่ือจีนเสนอจัดตั้งขอตกลงการคาเสรีจีน-
อาเซียนญี่ปุนยังคงยึดม่ันในนโยบายการคาแบบเดิมๆ (Traditional Policy) ที่ยึดติดกับกรอบการคาของ
องคการคาโลกและมิยอมรวมขบวนการจัดทําขอตกลงการคาเสรีดังเชนประเทศอ่ืนทํา รัฐบาลญี่ปุนเชื่อ
วา ชาติตนจะไดรับประโยชนสูงสุดภายใตกลไกการเจรจาการคาพหุภาคีขององคการคาโลกแตเน่ืองจาก
การเจรจาการคาโลกลมเหลว ประเทศมหาอํานาจตางก็มุงทําขอตกลงการคาเสรีแบบทวิภาคีและแบบ
พหุภาคี เม่ือจีนผงาดขึ้นมาเปนผูนํา ญ่ีปุนจึงตระหนักวา ตนเองไมมีทางเลือกอ่ืนใดนอกเสียจากการรวม 
ขบวนการจัดตั้งขอตกลงเขตการคาเสรี อยางไรก็ตาม การออกนโยบายการคาใหมก็ยังเกิดขอกังขาวา 
การเปลี่ยนแปลงนโยบายมาเปนการจัดตั้งขอตกลงเขตการคาเสรีน้ัน จะตองเกิดการแยกตัวออกจาก
ความรวมมือระดับภูมิภาคแปซิฟกที่มีสหรัฐฯเปนศูนยกลางหรือไม และการเปลี่ยน-แปลงนี้จะนํามาซึ่ง
ผลประโยชนสูงสุดแกญ่ีปุนจริงหรือหลังจากที่ญ่ีปุนเพิกเฉยและไมเคลื่อนไหวใดๆ ทางเศรษฐกิจมาเปน
เวลากวาทศวรรษญี่ปุนก็ไดรับรูวา อิทธิพลของตนเองลดลงเพียงใด สืบเน่ืองมาจากนโยบาย
ภายในประเทศและความไมแนนอนในความสัมพันธที่มีกับจีน ทําใหญ่ีปุนขาดซ่ึงทิศทางและทัศนคติ
เก่ียวกับความรวมมือระดับภูมิภาคประเทศกลุมอาเซียนมีความรูสึกวา ญ่ีปุนควรจะเปลี่ยนแนวคิด 
"สหรัฐฯ เปนอันดับหน่ึง อาเซียเปนรอง" (United States first, Asia second) ไดแลว แตญ่ีปุนก็ยังคงนิ่ง
เฉยเพราะวาตองการกีดกันจีน ดังน้ัน ความขัดแยงและจีนและญี่ปุนเกิดจากประเด็นผลประโยชนและ
เปนอุปสรรคตอความรวมมือระดับภูมิภาคสงผลใหเกิดความไมม่ันคงขึ้นในภูมิภาคญี่ปุนมีปฏิกิริยา
ตอบสนองโดยตรงตอขอเสนอขอตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีนในป 2545 โดยการเสนอจัดทําความ
รวมมือทางเศรษฐกิจอยางใกลชิดของญี่ปุน-อาเซียน (Japan-ASEAN Comprehensive Economic 
Partnership: JACEP) ซ่ึงเปนการแสดงเจตนารมณของญี่ปุนอยางชัดเจน ขอเสนอนี้นําไปสูการจัดตั้ง
กรอบการทํางานของความรวมมือทางเศรษฐกิจอยางใกลชิดของญี่ปุน-อาเซียนในเดือนตุลาคม 2546 
ตอมาในเดือนธันวาคม 2546 ผูนําสูงสุดของทั้ง 2 ฝาย ไดออกมารับรอง "ปฏิญญากรุงโตเกียว" (Tokyo 
Declaration) เน้ือหาใจความของปฏิญญาเปนความรวมมือระหวางอาเซียนและญี่ปุนในดานเศรษฐกิจ 
การเงิน การเมือง และวัฒนธรรม ญ่ีปุนพยายามจูงใจพันธมิตรอาเซียนวา การกอตั้งความรวมมือใน
ประชาคมอาเซียตะวันออกเปนหนทางที่ดีที่สุดในการสรางความรวมมือระดับภูมิภาค ยุทธศาสตรของ
ญ่ีปุนในการบูรณาการความรวมมือในอาเซียเปนไปเพ่ือนําไปสูการจัดตั้งเขตการคาเสรีเอเซียตะวันออก 
(อาเซียนบวก เกาหลีใต ญ่ีปุน จีน) และอาจขยายผลไปสูออสเตรเลีย นิวซีแลนดและอินเดียหลายปที่
ผานมา ญ่ีปุนพยายามอยางมากในการถวงดุลอํานาจจีนในภูมิภาคอาเซียตะวันออก ญ่ีปุนแขงขันกับจีน
ในประเด็นการกอตั้งสถาบันระดับภูมิภาคใหม ซ่ึงจีนเสนอวา ควรยึดตามกฎของกลุมอาเซียเชนเดิม 
สวนญี่ปุนเสนอวา ควรจะเนนในประเด็นกฎหมายและผล-ประโยชนรวมกัน การแขงขันระหวางจีนและ
ญ่ีปุนเพ่ือสรางพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียโดยการจัดตั้งกลุมความรวมมือตางๆ เชน ความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอยางใกลชิดของญี่ปุน-อาเซียน (JACEP) เปนสิ่งเสริมสราง 
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บทบาทของกลุมอาเซียนในความรวมมือของภูมิภาคอาเซียตะวันออกขณะที่การแขงขันระหวาง
มหาอํานาจสองประเทศอาจจะไมใชเรื่องดีสําหรับภูมิภาคน้ี แตวากลับกลายเปนเรื่องดีของกลุมอาเซียน 
หากญ่ีปุนตองการจะกลับมาเปนผูนําภูมิภาคอีกคร้ังหน่ึง มีสิ่งที่ตองทํา 2 เรื่อง คือการจัดตั้งความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจอยางใกลชิดของญี่ปุน-อาเซียน(JACEP) จะตองมีความชัดเจนเร่ืองผลประโยชนของญี่ปุน
และพันธะผูกพันที่มีตออาเซียตะวันออกเฉียงใต และญ่ีปุนตองพยายามถวงดุลอิทธิพลของจีนในภูมิภาค
น้ีใหไดในป 2550 ญ่ีปุนตองทํางานหนักในประเด็นความรวมมือทางเศรษฐกิจอยางใกลชิดของญี่ปุน-
อาเซียน (JACEP) และความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจ (Economic Partnership Agreement: EPAs) 
ยุทธศาสตรระดับภูมิภาคของญ่ีปุนอยูที่ขอเสนอ 2 ขอ คือ วิสัยทัศนของการจัดตั้งหุนสวนทางเศรษฐกิจ
อยางเต็มรูปแบบในอาเซียตะวันออก(Comprehensive Economic Partnership in East Asia: CEPEA) 
ซ่ึงจะนําไปสูการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของกลุมอาเซียน จีน ญ่ีปุนเกาหลีใต ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด และอินเดีย และการจัดตั้งองคกรระหวางประเทศในภูมิภาคเชนเดียวกับองคกรเพื่อความ
รวมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ(Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) 
เพ่ือเปนนําเสนอเปนชุดนโยบาย (Policy Platform) สําหรับประเด็นความม่ันคง ญ่ีปุนเนนที่การออก
นโยบาย เชน องคกรเพ่ือความม่ันคงและความรวมมือแหงสหภาพยุโรป (Commission on Security 
and Cooperationin Europe: CSCE) เพ่ือความมั่นคงของภูมิภาคและย้ําแนวคิดของประชาคมอาเซีย
ตะวันออก ทุกส่ิงที่ญ่ีปุนทําดวยหวังวาจะชวยลดทอนกระแสเอกภาคีนิยมของจีนลงไปไดและเพื่อรักษา
ไวซ่ึงแนวทางพหุภาคีนิยม นอกจากน้ี ญ่ีปุนยังพยายามสงเสริมใหเกิดความรวมมือระดับภูมิภาคผาน
กระบวนการของกลุมอาเซียนบวก 3 และการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียตะวันออก (EAS) และยังพ่ึงพา
ความรวมมือดานความม่ันคงระหวางสหรัฐฯ และญี่ปุนเพ่ือตอตานจีนอีกดวยความขัดแยงระหวางจีน
และญี่ปุนเห็นไดจากความแตกตางของขอบเขตความรวมมือสําหรับภูมิภาคอาเซียที่แตละฝายเสนอมา 
โดยเฉพาะในกระบวนการพัฒนาการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียตะวันออก(EAS) ซ่ึงขาดมติเอกฉันท ไม
วาจะมีจํานวนสมาชิกเขารวมเทาใดก็ตามจีนพยายามแผขยายอิทธิพลภายในองคกรและตองการเชิญ
เฉพาะอาเซียตะวันออกเฉียงใตและอาเซียตะวันออกเฉียงเหนือเทาน้ัน อยางไรก็ตามญี่ปุนตองการที่จะ
ใหทุกฝายไดเขารวมซึ่งรวมถึงประเทศท่ีมิใชสมาชิกญ่ีปุนมีความชัดเจนวา ตองการที่จะใหประเทศที่มิใช
สมาชิกเขารวมเพื่อความโปรงใส และตอตานการประชุมเฉพาะภายในภูมิภาคเทาน้ันนับตั้งแตการออก
แถลงการณรวมวาดวยความรวมมือในภูมิภาคอาเซียตะวันออก (Joint Statement on East Asia 
Cooperation) ในการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนบวก 3 ในป 2542 ญ่ีปุนก็พยายามแสดงบทบาทมาก
ขึ้นในประชาคมภูมิภาคโดยผานการสรางความรวมมือระดับพหุภาคีและปฏิญญากรุงโตเกียว (Tokyo 
Declaration) ในป 2546 ก็เปนหนึ่งในการเสริมสรางความรวมมือระหวางอาเซียนและญี่ปุน นอกจากน้ี 
ญ่ีปุนยังขยายขอบเขตความรวมมือไปยังออสเตรเลียและอินเดียอีกดวย 
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