ใบความรู้
เรื่อง ประเด็นสาคัญทางประวัติศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
1. ประเทศจีน

(ภาพภายในสุสานจิน๋ ซีฮ่องเต้)
ทีม่ า http://www.chinamuseums.com/qinshihuangt.htm
1. ช่วงเวลา ๒๓๑-๒๒๑ปี ก่อนคริสตศักราช อิง๋ เจิง้ สามารถรวมจีนให้เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันได้
พร้อม ๆ กับสถาปนารัฐฉิน (ปี ท่ี ๒๒๑ ถึงปี ท่ี ๒๐๖ ก่อนคริสตศักราช ) ขึน้ โดย อิง๋ เจิง้ ผูเ้ ป็ นกษัตริยร์ ฐั
ฉิน ได้เปลีย่ นพระนามพระองค์ว่า“ฉินสือ่ หวงตี”้ (จิน๋ ซีฮ่องเต้) ทีน่ าคาว่า“หวง”ทีแ่ ปลว่า กษัตริย์ รวมเข้า
กับคาว่า“ตี”้ ทีแ่ ปลว่า จักรพรรดิ
ในยุคนี้ได้มกี ารกาหนดให้ใช้ตวั อักษรภาษาจีน เป็ นอย่างเดียวกันหมดทัวประเทศ
่
และ
กาหนดการใช้กฎหมาย เงินตรา มาตราชัง่ ตวง วัด ตลอดจนมีการเชื่อมกาแพงเมืองจีนตามแคว้นต่าง ๆ
เพือ่ ป้ องกันการรุกรานของเผ่าซงหนู

(ภาพการแบ่งอาณาเขตการปกครองในยุค ๓ ก๊ก)
ทีม่ า http://www.samkokwiki.com
2. ในช่วงปลายราชวงศ์ฉิน ได้เกิดการลุกฮือขึน้ ของชาวนาและอดีตชนชัน้ ปกครองของหกแคว้น
เดิมยุคจ้านกั ๋วทีถ่ ูกแคว้นฉินปราบไป จนทาให้ราชวงศ์ฉินล่มสลาย มีการสูร้ บเพือ่ แย่งชิงความเป็ นใหญ่

จนในทีส่ ุด “หลิวปั ง” ได้รบั ชัยชนะจึงได้สถาปนาราชวงศ์ฮนขึ
ั ่ น้ และได้สถาปนาตนเป็ นจักรพรรดินามว่า
ฮันเกาจู
่
่ หลังราชวงศ์ฮนล่
ั ่ มสลายแผ่นดินจีนก็เกิดความแตกแยกวุ่นวายอีกครัง้ เกิดเป็ นยุคสามก๊ก (ค.ศ.
๒๒๐ – ๒๖๕) แผ่นดินจีนถูกแบ่งออกเป็ นสามแคว้นใหญ่ ๆ อันประกอบด้วย แคว้นเว่ย (วุยก๊ก)
ดินแดนทางตอนเหนือปกครองโดย เฉาเชา (โจโฉ) แคว้นสู่ (จ๊กก๊ก) ดินแดนทางตะวันตกปกครองโดย
หลิวเป่ ย (เล่าปี่ ) และแคว้นอู๋
(ง่อก๊ก) ดินแดนทางตะวันออกปกครองโดย ซุนเฉวียน (ซุนกวน) ต่างสูร้ บแย่งชิงความเป็ นใหญ่
จนกระทังราชวงศ์
่
จน้ิ สามารถรวมแผ่นดินเป็ นปึ กแผ่นได้อกี ครัง้

(ภาพจาลองพระราชวังต้าหมิง ซึง่ เป็ นพระราชวังทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดในประวัตศิ าสตร์จนี )
ทีม่ า http://www.thaibizchina.com/thaibizchina/th/misc/detail.php?SECTION_ID=526&ID=5764
๓. ราชวงศ์ถงั มีศูนย์กลางอยู่ทเ่ี มืองซีอาน เป็ น “ยุคทองของประวัตศิ าสตร์จนี ” เนื่องจากมีการ
สร้างความเจริญรุ่งเรืองและเสริมสร้างแสนยานุภาพให้แก่อาณาจักรทัง้ ในด้านการปกครอง เศรษฐกิจ
และการต่างประเทศ โดยเฉพาะในรัชสมัยของจักรพรรดิถงั ไท่จง หลังจากราชวงศ์ถงั ล่มสลาย แผ่นดิน
จีนก็เข้าสูย่ ุคความแตกแยกอีกครัง้ นันคื
่ อยุคห้าราชวงศ์สบิ อาณาจักร (ค.ศ. ๙๐๗ – ๙๖๐)

(ภาพเหตุการณ์สงครามฝิ่น ช่วงปี ค.ศ. ๑๘๓๙ - ๑๘๔๒)
ทีม่ า http://www.thaichinese.net/History/history-modern2.html

๔. ต้นศตวรรษที่ ๑๙ ฝ้ ายดิบและฝิ่นดิบเป็ นสินค้าหลักทีน่ าเข้าสูก่ ว่างโจว แต่เนื่องจากประเทศ
จีนมีกฎหมายห้ามนาเข้าฝิ่น ทางอังกฤษจึงนาเข้าอย่างลับๆ โดยผ่านพ่อค้าจีนบางคนหรือผ่าน
ข้าราชการทีโ่ กงกิน หลังจากรัฐบาลชิงประสบความล้มเหลวในการรณรงค์ต่อต้านฝิ่น จึงได้แต่งตัง้ หลิน
เจ๋อสวีไปกว่างโจวเพือ่ ปราบปรามเส้นทางลาเลียงฝิ่น หลินประกาศให้ผทู้ ค่ี รอบครองฝิ่นให้เอาออกมา
มอบให้ทางการภายในสามวัน เมื่อพ้นกาหนดจึงได้เข้ายึดคลังฝิ่นจากพ่อค้าคนจีน และเข้าล้อมชุมชน
ชาวต่างชาติเพือ่ เข้ายึดฝิ่นของชาวอังกฤษจานวนถึง ๒๐,๐๐๐ ลังและเผาทิง้ ทัง้ หมด ชาวอังกฤษไม่
พอใจอย่างมาก รัฐบาลอังกฤษจึงส่งเรือรบ ๔๐ ลา พร้อมด้วยกาลังทหารกว่า ๔,๐๐๐ นายเข้าตีประเทศ
จีนจากปากอ่านจูเจียง จากการทีร่ ฐั บาลชิงไม่ได้เตรียมการสาหรับสงคราม และประเมินกาลังฝ่ ายตรง
ข้ามต่าเกินไป รัฐบาลชิงจึงพ่ายแพ้ และถูกบังคับเซ็นสนธิสญ
ั ญาหนานจิง (นานกิง) ในปี ค.ศ. ๑๘๔๒
ซึง่ เซ็นบนเรือรบของอังกฤษ บังคับให้รฐั บาลจีนยกเกาะฮ่องกงให้องั กฤษบังคับให้เปิ ดเมืองท่า ๕ แห่ง
ให้กบั อังกฤษ บังคับให้เก็บภาษีเพียงร้อยละ ๕ ให้สทิ ธิสภาพนอกอาณาเขตให้กบั อังกฤษและชดใช้ค่า
ปฏิกรรมสงครามจานวนมาก และยังบังคับให้เปิ ดช่องให้สทิ ธิพเิ ศษแก่องั กฤษ ถ้าหากจีนให้สทิ ธิพเิ ศษ
ใด ๆ แก่ประเทศอื่นในขณะนัน้ หรือในอนาคต จะต้องให้แก่องั กฤษด้วย

(ดร.ซุน ยัตเซน หัวหน้าพรรคก๊กมินตั ๋ง)
ทีม่ า http://thai.cri.cn/247/2011/10/06/242s190719.htm
๕. การปฏิวตั ชิ นิ ไฮ่ เป็ นการปฏิวตั คิ รัง้ แรกของจีนเกิดขึน้ เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๑๑ ซึง่ เป็ นการโค่นล้ม
อานาจการปกครองของราชวงศ์ชงิ โดยการนาของ ดร.ชุน ยัตเซน หัวหน้าพรรคก๊กมินตั ๋ง เป็ นผลทาให้
จีนเปลีย่ นแปลงการปกครองเข้าสูป่ ระชาธิปไตยในทีส่ ุด
สาเหตุทก่ี ่อให้เกิดการโค่นล้มอานาจมาจากความเสือ่ มโทรมของสภาพสังคมจีน มีการแย่งชิง
อานาจในหมู่ผนู้ าราชวงศ์ ทาให้ราษฎรส่วนมากอยู่ในสภาพยากจนและถูกขูดรีดภาษีอย่างหนัก ถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากเจ้าของทีด่ นิ จีนถูกคุกคามจากต่างชาติโดยเฉพาะชาติมหาอานาจตะวันตก และญีป่ ่ นุ

ซึง่ จีนทาสงครามต่อต้านการรุกรานของกองกาลังต่างชาติ แต่เป็ นฝ่ ายแพ้มาโดยตลอด ทาให้คณะปฏิวตั ิ
ไม่พอใจระบอบการปกครองของราชวงศ์แมนจู ดร. ซุน ยัตเซ็น ผูน้ าการปฏิวตั จิ งึ ได้ประกาศอุดมการณ์
ของการปฏิวตั ิ ๓ ประการ เรียกว่า “ลัทธิไตรราษฎร์” มีหวั ข้อดังนี้
๑) ประชาธิปไตย มีการปกครองในระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย และมีรฐั ธรรมนูญ
เป็ นกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
๒) ประเทศชาตินิยม ต้องขับไล่อานาจและอิทธิพลของต่างชาติ (แมนจู) ออกไปจากจีน
และจัดตัง้ รัฐบาลของประชาชนจีน
๓) สังคมนิยม มีการจัดสรรทีด่ นิ ให้แก่เกษตรกร

(เหมา เจ๋อตุง ผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์จนี )
ทีม่ า http://plodlock.com/2017/08/18/communis/
๖. การปฏิวตั ขิ องจีนครัง้ ทีส่ อง ในปี ค.ศ. ๑๙๔๙ โดยการนาของ เกิดขึน้ หลังสงครามโลกครัง้ ที่
สองยุตลิ ง โดยการนาของ “เหมา เจ๋อตุง” ผูน้ าพรรคคอมมิวนิสต์จนี เป็ นการปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงการ
ปกครองจากระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย เข้าสูร่ ะบอบสังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต์ โดยใช้กลยุทธ์
“ป่ าล้อมเมือง”
สาเหตุของการปฏิวตั เิ นื่องจากปั ญหาความเสือ่ มโทรมทางเศรษฐกิจและความยากจนของ
ประชาชน ซึง่ รัฐบาลของประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ตลอดจนมีการเผยแพร่
อุดมการณ์คอมมิวนิสต์ในประเทศจีน เพือ่ มุ่งแก้ไขปั ญหาความยากจนของราษฎร โดยให้ความสาคัญแก่
ชนชัน้ ผูใ้ ช้แรงงานและเกษตรกร และเป็ นศัตรูกบั ชนชัน้ นายทุน
ผลจากการปฏิวตั คิ รัง้ ทีส่ องนี้ รัฐบาลได้ยดึ ทีด่ นิ ทากินของเอกชนมาเป็ นของรัฐบาลและใช้ระบบ
การผลิตแบบนารวม (หรือคอมมูน) ชาวนามีฐานะเป็ นแรงงานของรัฐ

ต่อมาในยุคคอมมิวนิสต์ของ “เติง้ เสีย่ วผิง” มีการปฏิรปู เศรษฐกิจของประเทศให้เป็ นระบบตลาด
หรือทุนนิยม โดยยอมรับแนวทางทุนนิยมของชาติตะวันตกมากขึน้ เช่น เปิ ดรับการลงทุนจากต่างชาติ
เพือ่ ให้คนจีนมีงานทาและอนุญาตให้ภาคเอกชนดาเนินธุรกิจการค้าได้ โดยระบอบการปกครองยัง คงเป็ น
คอมมิวนิสต์เหมือนเดิม นอกจากนี้ยงั มีการใช้นโยบาย “หนึ่งประเทศ สองระบบ” ทีห่ มายถึง มีประเทศ
จีนเพียงประเทศเดียว แต่มรี ะบบเศรษฐกิจและการปกครอง ๒ แบบ ได้แก่ระบอบคอมมิวนิสต์ สาหรับ
จีนแผ่นดินใหญ่ (ไม่รวมไต้หวัน) ระบอบประชาธิปไตยและระบอบทุนนิยมเสรี สาหรับฮ่องกงและมาเก๊า

2. ประเทศญี่ปุ่น

(ภาพในช่วงสมัยเมจิและสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ)
ทีม่ า https://th.wikipedia.org/wikimedia/File:MeijiJoukyou.jpg
๗. การปฏิรูปสมัยเมจิ (๑๘๖๘-๑๙๑๒) สมัยนี้เป็ นสมัยทีเ่ ด่นทีส่ ุดสมัยหนึ่งในบรรดา
ประวัตศิ าสตร์ของญี่ป่ นุ ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ญีป่ ่ ุนได้บรรลุความสาเร็จใน
การพัฒนาประเทศโดยใช้เวลาเพียงไม่ก่ที ศวรรษ กล่าวคือการสร้างสรรค์ประเทศให้เข้าสูย่ ุคใหม่ดว้ ย

อุตสาหกรรม พัฒนาสถาบันทางการเมืองและรูปแบบของสังคมแบบใหม่ ทัง้ ทีป่ ระเทศตะวันตกต้องใช้
เวลาพัฒนานานนับศตวรรษ
ในช่วงปี แรกๆ ของการครองราชย์ สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทางย้ายเมืองหลวงจากกรุงเกียวโต
ไปอยู่ทเ่ี มืองเอโดะ ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของรัฐบาลระบบศักดินาทีผ่ ่านมา และได้ทรงเปลีย่ นชื่อเมืองหลวงเป็ น
โตเกียว ซึง่ แปลว่า "เมืองหลวงตะวันออก" มีการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ ตลอดจนตัง้ คณะรัฐมนตรี และ
สถาบันนิตบิ ญ
ั ญัตริ ะบบสองสภา ยกเลิกการแบ่งชนชัน้ แบบเก่าของสมัยศักดินา ญีป่ ่ ุนทัง้ ประเทศทุ่มเท
พลังงานและความกระตือรือร้นในการศึกษาและรับอารยธรรมตะวันตกมาใช้
การปฏิรูปเมจิเหมือนกับการทลายของเขือ่ นทีก่ อปรด้วยพลังและแรงผลักดันสะสมมานับ
ศตวรรษ ต่างชาติเองรูส้ กึ ถึงความรุนแรงและความตื่นตัวทีเ่ กิดจากการปลดปล่อยพลังเหล่านี้ออกมาใน
ฉับพลัน ก่อนจะสิน้ ศตวรรษที่ ๑๙ ญีป่ ่ นุ เข้าร่วมสงครามจีน-ญีป่ ่ ุน ระหว่างปี ค.ศ.๑๘๙๔-๙๕ ซึง่ ลงเอย
ด้วยชัยชนะของญีป่ ่ นุ ผลของสงครามคือญีป่ ่ นุ ได้ไต้หวันมาจากจีน สิบปี ต่อมาญี่ป่ นุ ประสบชัยชนะอีก
ครัง้ หนึ่งในสงครามรัสเซีย-ญีป่ ่ นุ ระหว่างปี ค.ศ.๑๙๐๔-๐๕ และยึดได้ซคั คาลินตอนใต้ ซึง่ ยกให้รสั เซีย
เมื่อปี ค.ศ.๑๘๗๕ เพือ่ แลกกับเกาะคูรลิ และทาให้ชาวโลกรับรูว้ ่าญี่ป่ นุ มีความสนใจในดินแดนแมนจูเรีย
เป็ นพิเศษ หลังจากทีไ่ ด้กาจัดอานาจอื่น ๆ ทีจ่ ะมามีอทิ ธิพลเหนือเกาหลีแล้ว ในตอนแรกญีป่ ่ นุ ได้จดั การ
ให้เกาหลีเป็ นดินแดนในอารักขา และผนวกเกาหลีในปี ค.ศ.๑๙๑๐
สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิทรงปกครองประเทศด้วยความเข้าใจถ่องแท้และสร้างสรรค์ ซึง่ การ
ปกครองของพระองค์ช่วยนาประเทศให้ผ่านพ้นช่วงทศวรรษแห่งการเปลีย่ นแปลง พระองค์เสด็จสวรรคต
ในปี
ค.ศ.๑๙๑๒ ก่อนจะเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ ๑ เมื่อสงครามโลกครัง้ นี้สน้ิ สุดลง ญีป่ ่ นุ ก็ได้รบั การยอมรับว่า
เป็ นหนึ่งในประเทศมหาอานาจของโลก โดยญี่ป่ นุ ได้เข้าร่วมสงครามโลกเนื่องจากได้ทาสัญญาเป็ น
พันธมิตรกับประเทศอังกฤษไว้เมื่อปี ค.ศ.๑๙๐๒

(ภาพการทิ้งระเบิดปรมาณู Fat Boy ทีเ่ มืองนางาซากิ)
ทีม่ า https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_1484
๘. การพ่ายแพ้ในสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ ของญีป่ ่ นุ ใน ค.ศ. ๑,๙๔๕ ญีป่ ่ นุ สิน้ แสนยานุภาพทาง
การทหารโดยสิน้ เชิง กลายเป็ นประเทศทีถ่ ูกกาหนดให้ไม่สามารถมีกองกาลังทหารเป็ นของตนเองได้
จนถึงปั จจุบนั แต่เนื่องจากชาวญีป่ ่ นุ เป็ นชนชาติทม่ี รี ะเบียบวินยั มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรูแ้ ละ
ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เมื่อรัฐบาลดาเนินนโยบายฟื้ นฟูและพัฒนาประเทศอย่างจริงจังจึงทาไห้ญ่ปี ่ นุ มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และกลายเป็ นประเทศผูน้ าด้านอุตสาหกรรมทีม่ งคั
ั ่ งของโลก
่

3. ประเทศเกาหลี

(ภาพวาดเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของเกาหลีเพือ่ เรียกร้องอิสรภาพจากญีป่ ่ ุน)
ทีม่ า: https://themomentum.co/100th-year-of-korea-declaring-independence-from-japan/

๙. การยึดครองเกาหลีโดยญีป่ ่ นุ และการเคลื่อนไหวของเกาหลีเพือ่ อิสรภาพ ในศตวรรษที่ ๑๙
เกาหลียงั คงเป็ น “อาณาจักรแห่งฤาษี” ทีต่ ่อต้านความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้ากับตะวันตก ช่วงนัน้
ประเทศในเอเชียและในยุโรปบางประเทศต่างมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าทีแ่ ข่งขันกันเพือ่ ทีจ่ ะมี
อิทธิพลเหนือคาบสมุทรเกาหลี ส่วนญีป่ ่ นุ ภายหลังจากทีช่ นะสงครามกับจีนและรัสเซีย ญีป่ ่ นุ ผนวก
เกาหลี และปกครองเกาหลีในฐานะอาณานิคมในปี ๑๙๑๐
การปกครองแบบอาณานิคม มีสว่ นช่วยกระตุน้ ความรักชาติในหมู่ชาวเกาหลี เพราะปั ญญาชน
ชาวเกาหลีมคี วามโกรธแค้นในนโยบายกลืนชาติของญีป่ ่ ุน ทีห่ า้ มการเรียนภาษาเกาหลีในโรงเรียน ชาว
เกาหลีประท้วงอย่างสงบทัวประเทศเพื
่
อ่ เรียกร้องอิสรภาพ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๑๙๑๙ ญีป่ ่ นุ ใช้อานาจ
ควบคุมอย่างโหดร้ายกับผูป้ ระท้วงและผูส้ นับสนุนการเคลื่อนไหว ส่งผลให้มผี เู้ สียชีวติ หลายพันคน
แม้ว่าการประท้วงจะล้มเหลว แต่ขบวนการเคลื่อนไหวเพือ่ อิสรภาพ ๑ มีนาคม ก่อ ให้เกิดความ
ผูกพันในความเป็ นหนึ่งเดียวของชาติและความรักชาติในหมู่คนเกาหลี การเคลื่อนไหวนี้นาไปสูก่ าร
จัดตัง้ รัฐบาลเฉพาะกาลทีเ่ ซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และมีการจัดตัง้ กองกาลังติดอาวุธในแมนจูเรียเพือ่ ต่อต้าน
ลัทธิอาณานิคมของญีป่ ่ ุน ทุกวันที่ ๑ มีนาคมจะจัดพิธรี าลึกถึงเหตุการณ์น้ี
ในยุคอาณานิคม ญีป่ ่ ุนได้ดาเนินการหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจในเกาหลีอย่างต่อเนื่อง ชีวติ ของ
ชาวเกาหลีถูกทาลายลงภายใต้การปกครองแบบอาณานิคมจนกระทังสงครามโลกครั
่
ง้ ทีส่ องสิน้ สุดลงในปี
๑๙๔๕

(อีซงึ มัน ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และพิธสี าบานตนเข้ารับตาแหน่ง)
ทีม่ า http://thailand.korean-culture.org/th/about-kcc/korean-history.html
๑๐. การก่อตัง้ สาธารณรัฐเกาหลี หลังการพ่ายแพ้สงครามโลกครัง้ ทีส่ องของญีป่ ่ นุ ประเทศ
เกาหลีเกิดการแบ่งแยกเนื่องจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ ซึง่ มีเหตุมาจากการเกิดสงครามเย็น

ความพยายามของเกาหลีทจ่ี ะจัดตัง้ รัฐบาลอิสระต้องผิดหวังเมื่อกองทัพสหรัฐอเมริกาเข้าครอบครองทาง
ตอนใต้ของคาบสมุทรและกองกาลังโซเวียตเข้าบังคับควบคุมทางตอนเหนือ
ในเดือนพฤศจิกายนปี ๑๙๔๗ สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ใช้มติในการแก้ปัญหาโดย
การจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ทัวไปในเกาหลี
่
ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมาธิการองค์การ
สหประชาชาติ
อย่างไรก็ตาม สหภาพโซเวียตปฏิเสธทีจ่ ะทาตามมติ และยังปฏิเสธคณะกรรมาธิการองค์การ
สหประชาชาติทจ่ี ะเข้าไปในตอนเหนือของเกาหลี ดังนัน้ สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติจงึ แก้ปัญหา
โดยจัดให้มกี ารเลือกตัง้ ในพืน้ ทีท่ ค่ี ณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติสามารถเข้าไปได้ การเลือกตัง้
ในเกาหลีครัง้ แรกจัดขึน้ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๑๙๔๘ ทางใต้ของเส้นขนานที่ ๓๘ เส้นขนานนี้จงึ แบ่ง
คาบสมุทรเป็ นเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้

กิจกรรม “จิ๊กซอว์ภาพประวัติศาสตร์”
รูปภาพที่ ๑

(ในช่วงปลายราชวงศ์ฉิน ได้เกิดการลุกฮือขึ้นของชาวนาและอดีตชนชั้นปกครองของหกแคว้นเดิมยุค
จ้านกั๋วที่ถูกแคว้นฉินปราบไป จนทำให้ราชวงศ์ฉินล่มสลาย มีการสู้รบเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ จนในที่สุด
“หลิวปัง” ได้รับชัยชนะจึงได้สถาปนาราชวงศ์ฮั่นขึ้น และได้สถาปนาตนเป็นจักรพรรดินามว่า ฮั่นเกาจู่ หลัง
ราชวงศ์ฮั่นล่มสลายแผ่นดินจีนก็เกิดความแตกแยกวุ่นวายอีกครั้ง เกิดเป็นยุคสามก๊ก (ค.ศ. ๒๒๐ – ๒๖๕)
แผ่นดินจีนถูกแบ่งออกเป็นสามแคว้นใหญ่ ๆ อันประกอบด้วย แคว้นเว่ย (วุยก๊ก) ดินแดนทางตอนเหนือ
ปกครองโดย เฉาเชา (โจโฉ) แคว้นสู่ (จ๊กก๊ก) ดินแดนทางตะวันตกปกครองโดย หลิวเป่ย (เล่าปี่) และแคว้นอู๋
(ง่อก๊ก) ดินแดนทางตะวันออกปกครองโดย ซุนเฉวียน (ซุนกวน) ต่างสู้รบแย่งชิงความเป็นใหญ่ จนกระทั่ง
ราชวงศ์จิ้นสามารถรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นได้อีกครั้ง)

กิจกรรม “จิ๊กซอว์ภาพประวัติศาสตร์”
รูปภาพที่ ๒

(ต้นศตวรรษที่ ๑๙ ฝ้ายดิบและฝิ่นดิบเป็นสินค้าหลักที่นำเข้าสู่กว่างโจว แต่เนื่องจากประเทศจีนมี
กฎหมายห้ามนำเข้าฝิ่น ทางอังกฤษจึงนำเข้าอย่างลับๆ โดยผ่านพ่อค้าจีนบางคนหรือผ่านข้าราชการที่โกงกิน
หลังจากรัฐบาลชิงประสบความล้มเหลวในการรณรงค์ต่อต้านฝิ่น จึงได้แต่งตั้งหลินเจ๋อสวีไปกว่างโจวเพื่อ
ปราบปรามเส้นทางลำเลียงฝิ่น หลินประกาศให้ผู้ที่ครอบครองฝิ่นให้เอาออกมามอบให้ทางการภายในสามวัน
เมื่อพ้นกำหนดจึงได้เข้ายึดคลังฝิ่นจากพ่อค้าคนจีน และเข้าล้อมชุมชนชาวต่างชาติเพื่อเข้ายึดฝิ่นของชาว
อังกฤษจำนวนถึง ๒๐,๐๐๐ ลังและเผาทิ้งทั้งหมด ชาวอังกฤษไม่พอใจอย่างมาก รัฐบาลอังกฤษจึงส่งเรือรบ
๔๐ ลำ พร้อมด้วยกำลังทหารกว่า ๔,๐๐๐ นายเข้าตีประเทศจีนจากปากอ่านจูเจียง จากการที่รัฐบาลชิงไม่ได้
เตรียมการสำหรับสงคราม และประเมินกำลังฝ่ายตรงข้ามต่ำเกินไป รัฐบาลชิงจึงพ่ายแพ้ และถูกบังคับเซ็น
สนธิสัญญาหนานจิง (นานกิง) ในปี ค.ศ. ๑๘๔๒ ซึ่งเซ็นบนเรือรบของอังกฤษ บังคับให้รัฐบาลจีนยกเกาะ
ฮ่องกงให้อังกฤษบังคับให้เปิดเมืองท่า ๕ แห่งให้กับอังกฤษ บังคับให้เก็บภาษีเพียงร้อยละ ๕ ให้สิทธิสภาพนอก
อาณาเขตให้กับอังกฤษและชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามจำนวนมาก และยังบังคับให้เปิดช่องให้สิทธิพิเศษแก่
อังกฤษ ถ้าหากจีนให้สิทธิพิเศษใด ๆ แก่ประเทศอื่นในขณะนั้นหรือในอนาคต จะต้องให้แก่อังกฤษด้วย)

กิจกรรม “จิ๊กซอว์ภาพประวัติศาสตร์”
รูปภาพที่ ๓

(การปฏิวัติของจีนครั้งที่สอง ในปี ค.ศ. ๑๙๔๙ โดยการนำของ เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติ
ลง โดยการนำของ “เหมา เจ๋อตุง” ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป็นการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสาธารณรัฐประชาธิปไตย เข้าสู่ระบอบสังคมนิยม หรือคอมมิวนิสต์ โดยใช้กลยุทธ์ “ป่าล้อมเมือง”
สาเหตุของการปฏิวัติเนื่องจากปัญหาความเสื่อมโทรมทางเศรษฐกิจและความยากจนของประชาชน
ซึ่งรัฐบาลของประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ตลอดจนมีการเผยแพร่อุดมการณ์
คอมมิวนิสต์ในประเทศจีน เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนของราษฎร โดยให้ความสำคัญแก่ชนชั้นผู้ใช้
แรงงานและเกษตรกร และเป็นศัตรูกับชนชั้นนายทุน
ผลจากการปฏิวัติครั้งที่สองนี้ รัฐบาลได้ยึดที่ดินทำกินของเอกชนมาเป็นของรัฐบาลและใช้ระบบการ
ผลิตแบบนารวม (หรือคอมมูน) ชาวนามีฐานะเป็นแรงงานของรัฐ)

กิจกรรม “จิ๊กซอว์ภาพประวัติศาสตร์”
รูปภาพที่ ๔

(การปฏิรูปสมัยเมจิ (๑๘๖๘-๑๙๑๒) สมัยนี้เป็นสมัยที่เด่นที่สุดสมัยหนึ่งในบรรดาประวัติศาสตร์ของ
ญี่ปุ่น ภายใต้การปกครองของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ญี่ปุ่นได้บรรลุความสำเร็จในการพัฒนาประเทศโดยใช้
เวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษ กล่าวคือการสร้างสรรค์ประเทศให้เข้าสู่ยุคใหม่ด้วยอุตสาหกรรม พัฒนาสถาบันทาง
การเมืองและรูปแบบของสังคมแบบใหม่ ทั้งที่ประเทศตะวันตกต้องใช้เวลาพัฒนานานนับศตวรรษ)

กิจกรรม “จิ๊กซอว์ภาพประวัติศาสตร์”
รูปภาพที่ ๕

(การก่อตั้งสาธารณรัฐเกาหลี หลังการพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่สองของญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีเกิดการ
แบ่งแยกเนื่องจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ ซึ่งมีเหตุมาจากการเกิดสงครามเย็น ความพยายามของเกาหลี
ที่จะจัดตั้งรัฐบาลอิสระต้องผิดหวังเมื่อกองทัพสหรัฐอเมริกาเข้าครอบครองทางตอนใต้ของคาบสมุทรและกอง
กำลังโซเวียตเข้าบังคับควบคุมทางตอนเหนือ
ในเดือนพฤศจิกายนปี ๑๙๔๗ สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้ใช้มติในการแก้ปัญหาโดยการจัด
ให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในเกาหลี ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติ
อย่างไรก็ตาม สหภาพโซเวียตปฏิเสธที่จะทำตามมติ และยังปฏิเสธคณะกรรมาธิการองค์การ
สหประชาชาติที่จะเข้าไปในตอนเหนือของเกาหลี ดังนั้นสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติจึงแก้ปัญหา โดยจัด
ให้มีการเลือกตั้งในพื้นที่ที่คณะกรรมาธิการองค์การสหประชาชาติสามารถเข้าไปได้ การเลือกตั้งในเกาหลีครั้ง
แรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๑๙๔๘ ทางใต้ของเส้นขนานที่ ๓๘ เส้นขนานนี้จึงแบ่งคาบสมุทรเป็นเกาหลี
เหนือและเกาหลีใต้
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