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บทน�า
INTRODUCTION

ความรู้ใหม่เกิดขึ้นจากความรู้ของบรรพบุรุษ
“แนวคิด” และ “ปรัชญา” ใหม่ไม่ได้เกิดจากศูนย์ หากพินิจการเปล่ียนผ่านของ 
“แนวคิดหลัก (Paradigm)” ในแต่ละสาขาวิชา แม้กระทั่งแนวคิดเชิงก้าวหน้า ก็จะรู ้
ว่าไม่มีแนวคิดใดเลยท่ีไม่เก่ียวข้องกับแนวคิดของบรรพบุรุษ “ความรู้ใหม่เกิดข้ึนจาก 

ความรู้ของบรรพบุรุษ” ด้วยเหตุนี้การศึกษาแนวคิดของบรรพบุรุษจึงเป็นค�าใบ้เพื่อ 

การอยู่รอดในปัจจุบันและอนาคต

หนังสือเล่มนี้คือ ต�าราความรู้ทั่วไปโดยสังเขป ซ่ึงอธิบายความรู้ท่ัวไปของสาขาต่างๆ 
ตามล�าดับเวลาใน รูปแบบเรื่องเล่า มีภาพประกอบ ค�าบรรยายภาพ และค�าส�าคัญ โดย
ค�านึงถึงสมดุลระหว่าง “ความเข้าใจง่าย” กับ “ความถูกต้อง” ผู้อ่านจะได้ศึกษาและ
ท�าความเข้าใจโดยง่าย เก่ียวกับความคิดเห็นและข้อโต้แย้งของบุคคลส�าคัญในแต่ละ
สาขาตามความเป็นมาในแต่ละยุคสมัย รวมถึงเพิ่มพูนทักษะการตีความความเป็นจริง
ที่เผชิญอยู่หรือก็คือ “ปัจจุบัน” น่ันเอง

ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ 1
 ได้รู้จัก “ความรู้” และ “กรอบแนวคิด” ผ่านแนวคิดและปรัชญาของบรรพบุรุษ
 “ตีความ” ปรากฏการณ์ตรงหน้าในแบบของตนเองได้
 สร้างสรรค์ “ไอเดีย” ใหม่ๆ จากการตีความในแบบของตนเองได้

เข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งผ่านความรู้ของบรรพบุรุษ
ขณะท่ีอ่านบทความหรือพูดคุยถึงข่าวและหนังสือพิมพ์ คนเราจะไม่เข้าใจเนื้อหาได้ใน
ทันที แต่จะท�าความเข้าใจโดยเชือ่มโยงข้อมูลท่ีรู้มาก่อนหน้านี ้(ความจ�า) กับเนือ้หานัน้ๆ 
ดังนั้น “พื้นความรู้” ซ่ึงจะน�าไปสู่ความเข้าใจจึงมีความหมายอย่างยิ่งในการท�าความ
เข้าใจข่าวและบทความยากๆ ให้ได้อย่างลึกซ้ึง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ “ความรู้ทั่วไป” 

หรือพื้นความรู้จะกลายเป็นอาวุธที่จะท�าให้ได้มาซึ่งความรู้ที่สูงกว่าเดิม

4 เอ๊ะ! ง่ายนะ ท�าไมตอนเรียนไม่เข้าใจ
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ค�าอธิบายด้ังเดิมของหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อปูพ้ืนความรู้
ท่ีจ�าเป็นให้แก่นักเรียนช้ันมัธยมปลายของญี่ปุ่นเรื่องการอ่านวิเคราะห์บทความแสดง
ความคดิเหน็ซ่ึงเป็นส่วนยากในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลยั มกีารปรบัปรงุเพือ่ให้ดึงความจ�า 
ในการท�าความเข้าใจออกมาได้ง่ายเวลาอ่านเน้ือหาประเภทเดียวกันโดยการอธิบาย
อย่างง่ายๆ แต่ครบถ้วนด้วยภาพประกอบและค�าบรรยายภาพ 
การอ่านหนงัสอืเล่มนีจ้ะช่วยให้ผูอ่้านเพลดิเพลนิกับการท�าความเข้าใจหนงัสอืทีเ่คยรูส้กึ
ว่ายากเกินจนถอดใจหรือหนังสือความรู้ท่ัวไปเล่มอื่นท่ียากกว่าหนังสือเล่มนี้ นอกจากนี้ 
ยังช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของข่าวและหนังสือพิมพ์ได้ง่ายขึ้น
ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ 2

 ช่วยให้เข้าใจหนังสือความรู้ท่ัวไปท่ียากกว่าเล่มนี้เล็กน้อยได้
 ท�าให้กลับไปอ่านหนังสือเล่มท่ีเคยรู้สึกว่ายากจนถอดใจได้
 ท�าให้เข้าใจข่าวและหนังสือพิมพ์ได้ลึกซึ้งมากขึ้น

แรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนี้สู่การท่องโลกของการอ่าน
หนงัสือเล่มนีม้ ี “ความลึกซ้ึง” คือ เมือ่อ่านรอบแรกจะรูสึ้กสนุก อ่านรอบสองจะท�าให้ 

ได้คิด พออ่านรอบสามจะเกิดการค้นพบใหม่ๆ จึงอยากให้ผู้อ่านทกุคนอ่านซ�า้หลายๆ รอบ 
นอกจากนี ้การอ่านหนงัสือเล่มนีจ้ะเป็นแรงบันดาลใจให้รูสึ้กอยากอ่านหนงัสือต่างๆ มาก 

ยิง่ข้ึน เมือ่ไรก็ตามท่ีอ่านหนงัสือแล้วตดิขัด ขอให้ลองคว้าหนงัสือเล่มนีม้าเปิดอ่านอีกครัง้ 
ผู้อ่านจะรูสึ้กได้ถึง “ความลึกซ้ึง” ของหนงัสือเล่มนี ้ เพราะแท้จรงิแล้ว “ต�ารา” ทุกเล่มก็
เป็นเช่นนัน้เอง

ผู้เขียน
คัทสึยูกิ โคดามะ

จากกองบรรณาธิการของกักเคน
หนงัสือเล่มนีม้ีการแก้ไขเพิม่ค�าบรรยายบางสว่น โดยยงัคงแนวคดิ “เขา้ใจได้ง่ายด้วยภาพประกอบ! หวัข้อและ
ค�าส�าคัญในการอ่านเพ่ือท�าความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน” (กักเคน) ผู้จัดพิมพ์จะยินดีหากหนังสือเล่มน้ีเป็น
ส่วนหน่ึงที่จะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ทั่วไปให้แก่ทุกคน

บทน�า 5
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STEP.1

ข้ันตอนการเรียนรู้
HOW TO STUDY

เพิ่มพูนความรู้
หนังสอืเล่มน้ีแบ่งการเรยีนแต่ละบทเป็นสองขัน้ตอน เรยีงล�าดับจากภาพกว้าง
ไปยังภาพย่อยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงความรู้ทั่วไปได้โดยง่าย เริ่มต้นจากการเรียน
ความรู้ท่ัวไปของแต่ละสาขาในรูปแบบ “เร่ืองเล่า” ส่วนนีจ้ะเล่า “ความเป็นมา”  
ของแนวคิดในแต่ละสาขาผ่านตัวหนังสือและภาพวาด อธิบายอย่างครบถ้วน 
สนุก และเข้าใจง่าย

6 เอ๊ะ! ง่ายนะ ท�าไมตอนเรียนไม่เข้าใจ
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STEP.2

ขั้นตอนการเรียนรู้

เจาะลึกค�าส�าคัญและบุคคลส�าคัญ
เมื่อเข้าใจความเป็นมาของแนวคิดในสาขานั้นๆ แล้ว ล�าดับถัดไปก็เรียนรู้ 
ค�าส�าคัญที่จ�าเป็นต่อการท�าความเข้าใจสาขานั้นๆ ให้ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน ค�าส�าคัญ 

ในส่วนนี้จะปรากฏในเรื่องเล่าของ STEP.1 ทั้งหมด การเรียนรู้ค�าส�าคัญโดย
เช่ือมโยงกับสิง่ทีเ่ข้าใจจากเร่ืองเล่าใน STEP.1 จะท�าให้ “น�าความรู้น้ันไปใช้ได้
จริง” ไม่ใช่แค่การ “รู้” เพียงผิวเผิน

7
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ประวัติศาสตร์
History

อวสานของ “เรื่องเล่าหลัก” คืออะไร
ในบทน้ี ก่อนอ่ืนจะเล่าเหตกุารณ์ใหญ่ๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับบทอ่ืนต่อจากน้ี 
โดยแบ่งช่วงเวลาเป็น “สมัยกลาง” “สมัยใหม่” และ “สมัยปัจจุบัน” 
จากนั้น จะมาเรียนรู้กันว่า “เรื่องเล่าหลัก” ซึ่งถือก�าเนิดในช่วงสมัย
กลางถึงสมยัใหม่นัน้แพร่หลายไปได้อย่างไร และก้าวสูจ่ดุจบแล้วหรือไม่
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ENRICH YOUR EDUCATION
เพิ่มพูนความรู้

 ค�าส�าคัญในบทนี้

 ระบบศักดินา  การปฏิรูปศาสนา  แนวคิดยุคเรืองปัญญา
 การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ  ยุคแห่งการส�ารวจ  จักรวรรดินิยม
 การปฏิวัติโดยประชาชน  การปฏิวัติอุตสาหกรรม  รัฐชาติ
 คตินิยม  สงครามเย็น  โลกาภิวัตน์
 การฟื้นฟูหลังสงคราม  เศรษฐกิจฟองสบู่  สองทศวรรษท่ีหายไปของญ่ีปุน่

14

ประวัติศาสตร์ | History 

เอ๊ะ! ง่ายนะ ท�าไมตอนเรียนไม่เข้าใจ
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1-1 การแบ่งยุคสมัย 
- การแบ่งยุคสมัยจะแตกต่างกันตามเนื้อหาของแต่ละสาขา -

ในส่วนนี้จะแนะน�าการแบ่งยุคสมัยออกเป็น “ สมัยกลาง  1 ” “ ยุคต้นสมัยใหม่  2 ” 
“ สมัยใหม ่ 3 ” และ “ สมัยปัจจุบัน  4 ” ในสาขาประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์
ญ่ีปุน่ และปรัชญา อันท่ีจริงการแบ่งยคุสมยัไม่มนิียามชัดเจน ดงัน้ัน แม้เป็นช่วงปีเดยีวกนั
ก็ตาม การแบ่งยคุสมัยก็อาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา ในบทนี ้ขอให้ผู้อ่านท�าความเข้าใจ
คร่าวๆ เก่ียวกับความเป็นมาของแต่ละยุคสมัย และในระหว่างท่ีอ่านบทอื่นๆ หลังจากนี้ 
หากสับสนเก่ียวกับความเป็นมาของแต่ละยุคสมัยก็อาจกลับมาตรวจสอบท่ีส่วนนี้ได้อีก

ประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ปรัชญา

ค.ศ. 400   ค.ศ. 400

ค.ศ. 1200   ค.ศ. 1200 

สมัย 
กลาง 

สมัย 
ใหม่ สมัย 

ใหม่ 

สมัย 
ใหม่ 

สมัย 
ปัจจุบัน 

สมัย 
ปัจจุบัน 

สมัย 
ปัจจุบัน 

สมัย 
กลาง 

สมัย 
กลาง 

ยุคต้น 
สมัยใหม่

ยุคต้น 
สมัยใหม่

ยุคต้น 
สมัยใหม่

ค.ศ. 1400   ค.ศ. 1400 

ค.ศ. 1600   ค.ศ. 1600 

ค.ศ. 1800   ค.ศ. 1800 

ค.ศ. 2000   ค.ศ. 2000 

คิดค้นเทคโนโลยีการพิมพ์

สิ้นสุดการปิดประเทศ 

เร่ิมต้นยุคเอโดะ 

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 

สิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่ 1 
สิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่ 2 

การฟ้ืนฟู 
ศิลปวิทยาการ 

เฟ่ืองฟู 

เดการ์ตและ 
นิวตัน 

เข้ามามีบทบาท

แนวคิดอภิมนุษย์
ของนิทเช่ 
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1  ประวัติศาสตร์โลก 
ก่อนอืน่ ลองดูจาก “ประวัติศาสตร์โลก” ซึง่ใกล้เคียงกบัมาตรฐานสากลมากท่ีสดุ โดยจะ
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งจะปรากฏในบทอื่นๆ ต่อจากนี้ จากนั้น
ก็มาท�าความเข้าใจให้ลึกซึ้งโดยตรวจเทียบกับค�าส�าคัญในช่วงท้ายบท

สมัยกลาง :
ราวศตวรรษที่ 5 (ช่วง ค.ศ. 400) ถึงศตวรรษที่ 15 (ช่วง ค.ศ. 1400) 

[ระบบศักดินา] 

“สมัยกลาง” เป็นยุคที่มี  ระบบศักดินา  5  เป็น
ศูนย์กลาง

[เทคโนโลยีการพิมพ์] 

 เทคโนโลยีการพิมพ์  6  คิดค้นข้ึนในศตวรรษท่ี 15 พระคัมภีร์จึงได้แพร่หลายไปยัง
มวลชนเป็นจ�านวนมาก  อ�านาจของศาสนาลดลง เช่ือมโยงไปสู่เสรีภาพในการศรัทธา
ของบุคคล (ซึ่งน�าไปสู่  การปฏิรูปศาสนา  7  ในศตวรรษท่ี 16)

บุคคลเผยแพร่ความคดิของตนไปยังประชาชนทัว่ไปได้  เช่ือมโยงกับ แนวคิดยคุเรืองปัญญา  8  

ให้ที่ดินไปดูแล

มีเพียง 
ศาสนา 
ที่ถือ 

พระคัมภีร์

หลังจากน้ัน มวลชนจึงได้มีพระคัมภีร์
เป็นของตัวเอง

การทหาร/ 
รับใช้สังคมกษัตริย์

ศาสนา

มวล 
ชน

มวล 
ชน

พันธสัญญา

พระผู้เป็นเจ้า

พระองค์
ตรัสว่า

16
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ยุคต้นสมัยใหม่ :
ราวศตวรรษที่ 16 (ช่วง ค.ศ. 1500) ถึงศตวรรษที่ 18 (ช่วง ค.ศ. 1700)

[การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ] [การปฏิรูปศาสนา] [ยุคแห่งการส�ารวจ] 

“ยุคต้นสมยัใหม่” ได้เกิด การฟ้ืนฟศิูลปวทิยาการ (เรอเนสซองส์)  9  การปฏิรูปศาสนา 
และ ยุคแห่งการส�ารวจ  10  เป็นการเตรียมความพร้อมไปสู่ จักรวรรดินิยม  11  และ
ประชาสังคม “สมัยใหม่”

สมัยใหม่ : ราวศตวรรษที่ 19 (ช่วง ค.ศ. 1800)
ถึงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 (สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 [ค.ศ. 1918])

* บ้างมองว่า “สมัยใหม่” กินระยะเวลาไปถึงการสิ้นสุดของสงครามเย็น
[การปฏิวัติโดยประชาชน] [การปฏิวัติอุตสาหกรรม] [จักรวรรดินิยม]

“สมัยใหม่” มีลักษณะเฉพาะคือ ประชาสังคมท่ีมาจาก การปฏิวัติโดยประชาชน  12   

สังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมจาก การปฏิวัติอุตสาหกรรม  13  และ รัฐชาติ  14  อันเกิด
จากจักรวรรดินิยม 

 (ดูรายละเอียดใน บทท่ี 6 - 7  )

กษัตริย์

เสรีภาพในการศรัทธา! มุ่งสู่ 
ดินแดน 
ใหม่!

เราคือตัวแสดงน�า!!

การผลิต 
ปริมาณ 

มาก

 สู่การเป็นประชาสังคม  สู่สังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม   สู่การเป็นรัฐชาติ

17

อวสานของ “เรื่องเล่าหลัก” คืออะไร

เพิ่มพูนความรู้ 

!  art10.indd   17 3/17/21   5:25 PM



สมัยปัจจุบัน : ราวครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20  
(หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 [ค.ศ. 1918]) ถึงปัจจุบัน (ช่วง ค.ศ. 2000)

* บ้างมองว่า “สมัยปัจจุบัน” เร่ิมต้นหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น
[สงครามเย็น] [โลกาภิวัตน์] [ปัญหาใหม่]

ฝ่ายทุนนิยม ฝ่ายสังคมนิยม
ปัญหา

พลังงาน

ก่อการร้าย

ปัญหา 
สิ่งแวดล้อม

ความเหลื่อมล�้า 
ทางเศรษฐกิจ

“สมัยปัจจุบัน” เริ่มต้นจาก สงครามเย็น  16  ซ่ึงเป็นการเผชิญหน้าของสองข้ัว 

 คตินิยม  15  จากนั้นก็เกิด โลกาภิวัตน ์ 17  แล้วจึงมีปัญหาใหม่ต่างๆ ตามมา

18
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2  ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น
ต่อจากนี้คือ “ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น” เนื่องจากผู้อ่าน* เรียนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมาตั้งแต่
ช้ันประถม จึงน่าจะเป็นสาขาท่ีคุ้นเคยกันดอียูแ่ล้ว ดงันัน้ ในส่วนน้ีจะอธบิายคร่าวๆ เพยีง
ลักษณะเฉพาะและการแบ่งยุคสมัย ส่วนรายละเอียดจะเล่าใน “ บทท่ี 8  ญี่ปุ่น”

เชิงอรรถ – * นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่น

สมัยกลาง :
ราวศตวรรษที่ 12 (ช่วง ค.ศ. 1100) ถึงศตวรรษที่ 16 (ช่วง ค.ศ. 1500)

[ปลายยุคอินเซ* ถึงยุคมุโรมะจิ]

ใน “สมัยกลาง” ของญี่ปุ่นมีการสู้รบกันอย่างไม่หยุดหย่อน เป็นยุคท่ีผู้คนแสวงหา
เสถียรภาพและความมั่นคง
เชิงอรรถ - * อินเซ (院政) คือ รูปแบบการปกครองช่วงปลายยุคเฮอัน มีลักษณะเฉพาะคือ การว่าราชการจาก
ภายในวัดโดยจักรพรรดิที่ได้สละราชบัลลังก์และเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ของพระพุทธศาสนา สันนิษฐานว่ามีการ
ปกครองแบบน้ีเกิดข้ึนในสามรัชสมัย ได้แก่ รัชสมัยจักรพรรดิชิระกะวะ รัชสมัยจักรพรรดิโทะบะ และรัชสมัย
จักรพรรดิโกะชิระกะวะ บ้างก็สันนิษฐานรวมไปถึงรัชสมัยของจักรพรรดิโกะโทบะ
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ยุคต้นสมัยใหม่ : 
ราวศตวรรษที่ 17 (ช่วง ค.ศ. 1600) ถึงศตวรรษที่ 19 (ช่วง ค.ศ. 1800)

* บ้างมองว่า “ยุคต้นสมัยใหม่” เร่ิมต้นจากยุคอัตสึจิโมะโมะยะมะ

[ยุคเอโดะ]

นักรบ ชาวนา ช่างฝีมือ พ่อค้า

 ยคุเอโดะ  18  เป็นยคุซึง่วฒันธรรมรากหญ้าเติบโตท่ามกลางความสงบสุขจากเสถียรภาพ
ทางการเมืองท่ียาวนานถึงประมาณ 260 ปี

สมัยใหม่ : ราวศตวรรษที่ 19 (ช่วง ค.ศ. 1800)
ถึงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 (สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 [ค.ศ. 1945])

[การท�าให้เป็นสมัยใหม่] [รัฐชาติ/จักรวรรดินิยม]

ญี่ปุ่นเดินหน้าสู่รัฐชาติสมัยใหม่ตามแบบตะวันตก

20
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สมัยปัจจุบัน : ราวครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 
(สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 [ค.ศ. 1945]) ถึงปัจจุบัน (ช่วง ค.ศ. 2000)

[เศรษฐกิจฟองสบู่] [สองทศวรรษที่หายไปของญี่ปุ่น]

ญี่ปุ่นผ่าน การฟ้ืนฟูหลังสงคราม  19  และเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งราว 
ค.ศ. 1990 จึงเกิด เศรษฐกิจฟองสบู่  20  หลังจากฟองสบู่แตก ญี่ปุ่นก็สับสนว่าควรเดิน
ไปในทางใดจนกลายเป็น สองทศวรรษที่หายไป  21  
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