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บทน�า

INTRODUCTION

ความรู้ใหม่เกิดขึ้นจากความรู้ของบรรพบุรุษ

“แนวคิด” และ “ปรัชญา” ใหม่ไม่ได้เกิดจากศูนย์ หากพินิจการเปลี่ยนผ่านของ
“แนวคิดหลัก (Paradigm)” ในแต่ละสาขาวิชา แม้กระทั่งแนวคิดเชิงก้าวหน้า ก็จะรู้
ว่าไม่มีแนวคิดใดเลยที่ไม่เกี่ยวข้องกับแนวคิดของบรรพบุรุษ “ความรู้ใหม่เกิดขึ้นจาก
ความรู้ของบรรพบุรุษ” ด้วยเหตุนี้การศึกษาแนวคิดของบรรพบุรุษจึงเป็นค�าใบ้เพื่อ
การอยู่รอดในปัจจุบันและอนาคต
หนังสือเล่มนี้คือ ต�าราความรู้ทั่วไปโดยสังเขป ซึ่งอธิบายความรู้ท่ัวไปของสาขาต่างๆ
ตามล�าดับเวลาใน รูปแบบเรื่องเล่า มีภาพประกอบ ค�าบรรยายภาพ และค�าส�าคัญ โดย
ค�านึงถึงสมดุลระหว่าง “ความเข้าใจง่าย” กับ “ความถูกต้อง” ผู้อ่านจะได้ศึกษาและ
ท�าความเข้าใจโดยง่าย เกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อโต้แย้งของบุคคลส�าคัญในแต่ละ
สาขาตามความเป็นมาในแต่ละยุคสมัย รวมถึงเพิ่มพูนทักษะการตีความความเป็นจริง
ที่เผชิญอยู่หรือก็คือ “ปัจจุบัน” นั่นเอง
ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ 1
ได้รู้จัก “ความรู้” และ “กรอบแนวคิด” ผ่านแนวคิดและปรัชญาของบรรพบุรุษ
“ตีความ” ปรากฏการณ์ตรงหน้าในแบบของตนเองได้
สร้างสรรค์ “ไอเดีย” ใหม่ๆ จากการตีความในแบบของตนเองได้

เข้าใจโลกอย่างลึกซึ้งผ่านความรู้ของบรรพบุรุษ

ขณะที่อ่านบทความหรือพูดคุยถึงข่าวและหนังสือพิมพ์ คนเราจะไม่เข้าใจเนื้อหาได้ใน
ทันที แต่จะท�าความเข้าใจโดยเชือ่ มโยงข้อมูลทีร่ มู้ าก่อนหน้านี้ (ความจ�า) กับเนือ้ หานัน้ ๆ
ดังนั้น “พื้นความรู้” ซึ่งจะน�าไปสู่ความเข้าใจจึงมีความหมายอย่างยิ่งในการท�าความ
เข้าใจข่าวและบทความยากๆ ให้ได้อย่างลึกซึ้ง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ “ความรู้ทั่วไป”
หรือพื้นความรู้จะกลายเป็นอาวุธที่จะท�าให้ได้มาซึ่งความรู้ที่สูงกว่าเดิม
4
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ค�าอธิบายดั้งเดิมของหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อปูพื้นความรู้
ที่จ�าเป็นให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปลายของญี่ปุ่นเรื่องการอ่านวิเคราะห์บทความแสดง
ความคิดเห็นซึง่ เป็นส่วนยากในข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงเพือ่ ให้ดงึ ความจ�า
ในการท�าความเข้าใจออกมาได้ง่ายเวลาอ่านเนื้อหาประเภทเดียวกันโดยการอธิบาย
อย่างง่ายๆ แต่ครบถ้วนด้วยภาพประกอบและค�าบรรยายภาพ
การอ่านหนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยให้ผอู้ า่ นเพลิดเพลินกับการท�าความเข้าใจหนังสือทีเ่ คยรูส้ กึ
ว่ายากเกินจนถอดใจหรือหนังสือความรู้ทั่วไปเล่มอื่นที่ยากกว่าหนังสือเล่มนี้ นอกจากนี้
ยังช่วยให้เข้าใจเนื้อหาของข่าวและหนังสือพิมพ์ได้ง่ายขึ้น
ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ 2
ช่วยให้เข้าใจหนังสือความรู้ทั่วไปที่ยากกว่าเล่มนี้เล็กน้อยได้
ท�าให้กลับไปอ่านหนังสือเล่มที่เคยรู้สึกว่ายากจนถอดใจได้
ท�าให้เข้าใจข่าวและหนังสือพิมพ์ได้ลึกซึ้งมากขึ้น

แรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนี้สู่การท่องโลกของการอ่าน

หนังสือเล่มนีม้ ี “ความลึกซึง้ ” คือ เมือ่ อ่านรอบแรกจะรูส้ กึ สนุก อ่านรอบสองจะท�าให้
ได้คดิ พออ่านรอบสามจะเกิดการค้นพบใหม่ๆ จึงอยากให้ผอู้ า่ นทุกคนอ่านซ�า้ หลายๆ รอบ
นอกจากนี้ การอ่านหนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นแรงบันดาลใจให้รสู้ กึ อยากอ่านหนังสือต่างๆ มาก
ยิง่ ขึน้ เมือ่ ไรก็ตามทีอ่ า่ นหนังสือแล้วติดขัด ขอให้ลองคว้าหนังสือเล่มนีม้ าเปิดอ่านอีกครัง้
ผูอ้ า่ นจะรูส้ กึ ได้ถงึ “ความลึกซึง้ ” ของหนังสือเล่มนี้ เพราะแท้จริงแล้ว “ต�ารา” ทุกเล่มก็
เป็นเช่นนัน้ เอง
ผู้เขียน
คัทสึยูกิ โคดามะ

จากกองบรรณาธิการของกักเคน
หนังสือเล่มนีม้ ีการแก้ไขเพิม่ ค�าบรรยายบางส่วน โดยยังคงแนวคิด “เข้าใจได้งา่ ยด้วยภาพประกอบ! หัวข้อและ
ค�าส�าคัญในการอ่านเพื่อท�าความเข้าใจภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน” (กักเคน) ผู้จัดพิมพ์จะยินดีหากหนังสือเล่มนี้เป็น
ส่วนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ทั่วไปให้แก่ทุกคน
บทน�า
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ขั้นตอนการเรียนรู้
HOW TO STUDY

STEP.1

เพิ่มพูนความรู้
หนังสือเล่มนีแ้ บ่งการเรียนแต่ละบทเป็นสองขัน้ ตอน เรียงล�าดับจากภาพกว้าง
ไปยังภาพย่อยเพื่อให้ผู้อ่านเข้าถึงความรู้ทั่วไปได้โดยง่าย เริ่มต้นจากการเรียน
ความรูท้ วั่ ไปของแต่ละสาขาในรูปแบบ “เรือ่ งเล่า” ส่วนนีจ้ ะเล่า “ความเป็นมา”
ของแนวคิดในแต่ละสาขาผ่านตัวหนังสือและภาพวาด อธิบายอย่างครบถ้วน
สนุก และเข้าใจง่าย
6
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STEP.2

เจาะลึกค�าส�าคัญและบุคคลส�าคัญ
เมื่อเข้าใจความเป็นมาของแนวคิดในสาขานั้นๆ แล้ว ล�าดับถัดไปก็เรียนรู้
ค�าส�าคัญที่จ�าเป็นต่อการท�าความเข้าใจสาขานั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ค�าส�าคัญ
ในส่วนนี้จะปรากฏในเรื่องเล่าของ STEP.1 ทั้งหมด การเรียนรู้ค�าส�าคัญโดย
เชือ่ มโยงกับสิง่ ทีเ่ ข้าใจจากเรือ่ งเล่าใน STEP.1 จะท�าให้ “น�าความรูน้ นั้ ไปใช้ได้
จริง” ไม่ใช่แค่การ “รู้” เพียงผิวเผิน
ขั้นตอนการเรียนรู้
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ประวัติศาสตร์
History

อวสานของ “เรื่องเล่าหลัก” คืออะไร

ในบทนี้ ก่อนอืน่ จะเล่าเหตุการณ์ใหญ่ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบทอืน่ ต่อจากนี้
โดยแบ่งช่วงเวลาเป็น “สมัยกลาง” “สมัยใหม่” และ “สมัยปัจจุบัน”
จากนั้น จะมาเรียนรู้กันว่า “เรื่องเล่าหลัก” ซึ่งถือก�าเนิดในช่วงสมัย
กลางถึงสมัยใหม่นนั้ แพร่หลายไปได้อย่างไร และก้าวสูจ่ ดุ จบแล้วหรือไม่
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ประวัติศาสตร์ | History

ENRICH YOUR EDUCATION
เพิ่มพูนความรู้

ค�าส�าคัญในบทนี้
ระบบศักดินา
การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ
การปฏิวัติโดยประชาชน
คตินิยม
การฟื้นฟูหลังสงคราม

การปฏิรูปศาสนา
ยุคแห่งการส�ารวจ
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สงครามเย็น
เศรษฐกิจฟองสบู่

แนวคิดยุคเรืองปัญญา
จักรวรรดินิยม
รัฐชาติ
โลกาภิวัตน์
สองทศวรรษทีห่ ายไปของญีป่ นุ่
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อวสานของ “เรื่องเล่าหลัก” คืออะไร

การแบ่งยุคสมัย

1-1

- การแบ่งยุคสมัยจะแตกต่างกันตามเนื้อหาของแต่ละสาขา -

ในส่วนนี้จะแนะน�าการแบ่งยุคสมัยออกเป็น “ สมัยกลาง 1 ” “ ยุคต้นสมัยใหม่ 2 ”
“ สมัยใหม่ 3 ” และ “ สมัยปัจจุบัน 4 ” ในสาขาประวัติศาสตร์โลก ประวัติศาสตร์
ญีป่ นุ่ และปรัชญา อันทีจ่ ริงการแบ่งยุคสมัยไม่มนี ยิ ามชัดเจน ดังนัน้ แม้เป็นช่วงปีเดียวกัน
ก็ตาม การแบ่งยุคสมัยก็อาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา ในบทนี้ ขอให้ผอู้ า่ นท�าความเข้าใจ
คร่าวๆ เกี่ยวกับความเป็นมาของแต่ละยุคสมัย และในระหว่างที่อ่านบทอื่นๆ หลังจากนี้
หากสับสนเกี่ยวกับความเป็นมาของแต่ละยุคสมัยก็อาจกลับมาตรวจสอบที่ส่วนนี้ได้อีก
ประวัติศาสตร์โลก

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

ปรัชญา

ค.ศ. 400

ค.ศ. 400

ค.ศ. 1200
สมัย
กลาง

สมัย
กลาง

ค.ศ. 1400
คิดค้นเทคโนโลยีการพิมพ์
ค.ศ. 1600

ยุคต้น
สมัยใหม่

ค.ศ. 1200

สมัย
กลาง

เริ่มต้นยุคเอโดะ

การฟื้นฟู
ศิลปวิทยาการ
เฟื่องฟู
ยุคต้น
สมัยใหม่
เดการ์ตและ
นิวตัน
เข้ามามีบทบาท
สมัย
ใหม่

ยุคต้น
การปฏิวัติอุตสาหกรรม
สมัยใหม่
ค.ศ. 1800
สมัย สิ้นสุดการปิดประเทศ
แนวคิดอภิมนุษย์
ใหม่
สมัย
ของนิทเช่
ใหม่
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1
สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2
ค.ศ. 2000
สมัย
สมัย
สมัย
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
ปัจจุบัน

ค.ศ. 1400

ค.ศ. 1600

ค.ศ. 1800

ค.ศ. 2000

เพิ่มพูนความรู้
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ประวัติศาสตร์ | History
1

ประวัติศาสตร์โลก

ก่อนอืน่ ลองดูจาก “ประวัตศิ าสตร์โลก” ซึง่ ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากลมากทีส่ ดุ โดยจะ
ยกตัวอย่างเหตุการณ์ส�าคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งจะปรากฏในบทอื่นๆ ต่อจากนี้ จากนั้น
ก็มาท�าความเข้าใจให้ลึกซึ้งโดยตรวจเทียบกับค�าส�าคัญในช่วงท้ายบท
สมัยกลาง :
ราวศตวรรษที่ 5 (ช่วง ค.ศ. 400) ถึงศตวรรษที่ 15 (ช่วง ค.ศ. 1400)
[ระบบศักดินา]
ให้ที่ดินไปดูแล

“สมัยกลาง” เป็นยุคที่มี ระบบศักดินา
ศูนย์กลาง

พั นธสัญญา
กษัตริย์

การทหาร/
รับใช้สังคม

5

เป็น

มวล
ชน

[เทคโนโลยีการพิมพ์]
พระองค์
ตรัสว่า

มีเพียง
ศาสนา
ที่ถือ
พระคั
พระผ มภีร์
ู้เป็นเจ
้า

ศาสนา

หลังจากนั้น มวลชนจึงได้มีพระคัมภีร์
เป็นของตัวเอง

มวล
ชน

คิดค้นขึ้นในศตวรรษที่ 15 พระคัมภีร์จึงได้แพร่หลายไปยัง
มวลชนเป็นจ�านวนมาก อ�านาจของศาสนาลดลง เชื่อมโยงไปสู่เสรีภาพในการศรัทธา
ของบุคคล (ซึ่งน�าไปสู่ การปฏิรูปศาสนา 7 ในศตวรรษที่ 16)
เทคโนโลยีการพิมพ์

6

บุคคลเผยแพร่ความคิดของตนไปยังประชาชนทัว่ ไปได้ เชือ่ มโยงกับ แนวคิดยุคเรืองปัญญา

8

16 เอ๊ะ! ง่ายนะ ท�าไมตอนเรียนไม่เข้าใจ
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อวสานของ “เรื่องเล่าหลัก” คืออะไร

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

[การปฏิรูปศาสนา]

[ยุคแห่งการส�ารวจ]

เสรีภาพในการศรัทธา!

มุ่งสู่
ดินแดน
ใหม่!

“ยุคต้นสมัยใหม่” ได้เกิด การฟืน้ ฟูศลิ ปวิทยาการ (เรอเนสซองส์) 9 การปฏิรปู ศาสนา
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]
เราคือตัวแสดงน�า!!

[การปฏิวัติอุตสาหกรรม]

กษัตริย์
สู่การเป็นประชาสังคม

[จักรวรรดินิยม]

การผลิต
ปริมาณ
มาก
สู่สังคมทุนนิยมอุตสาหกรรม

สู่การเป็นรัฐชาติ

“สมัยใหม่” มีลักษณะเฉพาะคือ ประชาสังคมที่มาจาก การปฏิวัติโดยประชาชน 12
สังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมจาก การปฏิวัติอุตสาหกรรม 13 และ รัฐชาติ 14 อันเกิด
จากจักรวรรดินิยม
(ดูรายละเอียดใน บทที่ 6 - 7 )
เพิ่มพูนความรู้
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สมัยปัจจุบัน : ราวครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20
(หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 [ค.ศ. 1918]) ถึงปัจจุบัน (ช่วง ค.ศ. 2000)
* บ้างมองว่า “สมัยปัจจุบัน” เริ่มต้นหลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น

[สงครามเย็น]

[โลกาภิวัตน์]

ฝ่ายทุนนิยม ฝ่ายสังคมนิยม

[ปัญหาใหม่]
ปัญหา
พลังงาน

ก่อการร้าย

ปัญหา
สิ่งแวดล้อม

ความเหลื่อมล�้า
ทางเศรษฐกิจ

“สมั ย ปั จ จุ บั น ” เริ่ ม ต้ น จาก สงครามเย็ น 16 ซึ่ ง เป็ น การเผชิ ญ หน้ า ของสองขั้ ว
คตินิยม 15 จากนั้นก็เกิด โลกาภิวัตน์ 17 แล้วจึงมีปัญหาใหม่ต่างๆ ตามมา

18 เอ๊ะ! ง่ายนะ ท�าไมตอนเรียนไม่เข้าใจ
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2

ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น

ต่อจากนี้คือ “ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น” เนื่องจากผู้อ่าน* เรียนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมาตั้งแต่
ชัน้ ประถม จึงน่าจะเป็นสาขาทีค่ นุ้ เคยกันดีอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ในส่วนนีจ้ ะอธิบายคร่าวๆ เพียง
ลักษณะเฉพาะและการแบ่งยุคสมัย ส่วนรายละเอียดจะเล่าใน “ บทที่ 8 ญี่ปุ่น”
เชิงอรรถ – * นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของญี่ปุ่น

สมัยกลาง :
ราวศตวรรษที่ 12 (ช่วง ค.ศ. 1100) ถึงศตวรรษที่ 16 (ช่วง ค.ศ. 1500)
[ปลายยุคอินเซ* ถึงยุคมุโรมะจิ]

ใน “สมัยกลาง” ของญี่ปุ่นมีการสู้รบกันอย่างไม่หยุดหย่อน เป็นยุคที่ผู้คนแสวงหา
เสถียรภาพและความมั่นคง
เชิงอรรถ - * อินเซ (院政) คือ รูปแบบการปกครองช่วงปลายยุคเฮอัน มีลักษณะเฉพาะคือ การว่าราชการจาก
ภายในวัดโดยจักรพรรดิที่ได้สละราชบัลลังก์และเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ของพระพุทธศาสนา สันนิษฐานว่ามีการ
ปกครองแบบนี้เกิดขึ้นในสามรัชสมัย ได้แก่ รัชสมัยจักรพรรดิชิระกะวะ รัชสมัยจักรพรรดิโทะบะ และรัชสมัย
จักรพรรดิโกะชิระกะวะ บ้างก็สันนิษฐานรวมไปถึงรัชสมัยของจักรพรรดิโกะโทบะ

เพิ่มพูนความรู้
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ยุคต้นสมัยใหม่ :
ราวศตวรรษที่ 17 (ช่วง ค.ศ. 1600) ถึงศตวรรษที่ 19 (ช่วง ค.ศ. 1800)
* บ้างมองว่า “ยุคต้นสมัยใหม่” เริ่มต้นจากยุคอัตสึจิโมะโมะยะมะ

[ยุคเอโดะ]

นักรบ

ชาวนา

ช่างฝีมือ

พ่อค้า

เป็นยุคซึง่ วัฒนธรรมรากหญ้าเติบโตท่ามกลางความสงบสุขจากเสถียรภาพ
ทางการเมืองที่ยาวนานถึงประมาณ 260 ปี
ยุคเอโดะ

18

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

[รัฐชาติ/จักรวรรดินิยม]

ญี่ปุ่นเดินหน้าสู่รัฐชาติสมัยใหม่ตามแบบตะวันตก

20 เอ๊ะ! ง่ายนะ ท�าไมตอนเรียนไม่เข้าใจ
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สมัยปัจจุบัน : ราวครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20
(สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 [ค.ศ. 1945]) ถึงปัจจุบัน (ช่วง ค.ศ. 2000)
[เศรษฐกิจฟองสบู่]
[สองทศวรรษที่หายไปของญี่ปุ่น]

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

เพิ่มพูนความรู้
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