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ญี่ปุน: ประวัติศาสตรการเมืองและเศรษฐกิจ 
 

                                                                                 ศูนยเกาหลศีึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 

ญ่ีปุน: ระบบฟวเดิลแหงเอเชีย 
 
 เมื่อรัฐเล็กๆ คอยๆ รวมตัวกันขึ้นและในราวคริสตศตวรรษที่ 4 อํานาจปกครองที่แข็งแกรง
มีศูนยกลางอยูที่ยามาโต (Yamato) ซ่ึงเปนจังหวัดนาราในปจจุบัน ทําหนาที่ในการปกครองประเทศ
ญ่ีปุนทั้งหมด ในชวงศตวรรษที่ 4 ถึงศตวรรษที่ 6 มีการพัฒนาอยางขนานใหญในทางการเกษตร มี
การนําเอาวัฒนธรรมจีนเขามา ซ่ึงรวมถึงลัทธิขงจื้อ (Confucianism) และศาสนาพุทธ (Buddhism) 
โดยผานทางประเทศเกาหลี ในปลายศตวรรษที่ 4 ไดมีการทําสัมพันธไมตรีกันระหวางประเทศ
ญ่ีปุนกับอาณาจักรตางๆ บนคาบสมุทรเกาหลี ส่ิงที่นําเขามาโดยผานจากประเทศเกาหลี เชน 
วิทยาการทางอุตสาหกรรมตางๆ ไดแก การทอผา การประดิษฐเครื่องอุปกรณโลหะ การยอมสี และ
การตอเรือซ่ึงแตเดิมพัฒนาอยูในประเทศจีนสมัยราชวงศฮ่ัน ก็ไดรับการนําเขามาในประเทศญี่ปุน
ในยุคนี้เชนกัน 
 การเขียนอักขระแบบจีน ซ่ึงเปนการประดิษฐตัวอักษรที่มีลักษณะเฉพาะตัวก็ไดนําเขามาใช
ในประเทศญี่ปุน และโดยอาศัยตัวอักษรเหลานี้เอง คนญี่ปุนจึงไดมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับความรู
พื้นฐานทางการแพทย การทําปฏิทิน และความรูทางดาราศาสตร รวมท้ังปรัชญาของลัทธิขงจื้อ 
พุทธศาสนาไดนําเขามาในประเทศญี่ปุนประมาณป ค.ศ. 538 โดยผานจีนและเกาหลี อนึ่ง ระบบ
การปกครองแบบจีนนั้นผูปกครองญี่ปุนก็ไดนํามาสรางเปนระบบปกครองของตนเองขึ้น 
 เมืองหลวงถาวรแหงแรกของประเทศญี่ปุนสรางขึ้นที่ เมืองนารา ในราวตนศตวรรษที่ 8 
และเปนเวลายาวนานกวา 80 ป คือตั้งแตป ค.ศ. 710 ถึงป ค.ศ. 784 ที่ราชวงศของจักรพรรดิญ่ีปุนได
ประทับอยูที่นาราและขยายอํานาจปกครองประเทศออกไปเรื่อยๆ จนทั่วประเทศ  
 เมืองหลวงใหม ซ่ึงเลียนแบบมาจากเมืองหลวงของจีนในยุคนั้นไดสรางขึ้นที่ เกียวโต ในป 
ค.ศ. 794 และใชเปนที่ประทับของราชวงศพระจักรพรรดิเปนเวลาเกือบ 1,000 ป การยายเมืองหลวง
ไปยังเกียวโตในครั้งนั้นถือไดวาเปนการเริ่มสมัยใหมที่เรียกวาสมัยเฮอัน (Heian period) ตอเนื่องกนั
มาจนถึงป ค.ศ. 1192 สมัยนี้เปนสมัยการพัฒนาทางศิลปะที่ยิ่งใหญสมัยหนึ่งของประเทศญี่ปุน เมื่อ
ความสัมพันธระหวางประเทศญี่ปุนกับประเทศจีนหยุดชะงักไปจนถึงปลายศตวรรษที่ 9 อารยธรรม
ของญี่ปุนก็ไดเร่ิมกอตัวขึ้นโดยมีลักษณะพิเศษและรูปแบบที่เปนของตนเองขึ้นมา 
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 ส่ิงนี้เปนขบวนการของการรับเอาการปรับใหส่ิงตางๆ ซ่ึงนําเขามาจากนอกประเทศทีละ
เล็กละนอยและกลายเปนแบบฉบับสําคัญของญี่ปุน ตัวอยางที่สําคัญของขบวนการพัฒนาในชวง
ระหวางสมัยเฮอันคือ ตัวอักษรญี่ปุน ทั้งนี้เพราะความสลับซับซอนของการเขียนอักษรจีน ทําให
นักเขียนและพระในญี่ปุนตองประดิษฐระบบตัวอักษรที่ใชในการออกเสียงขึ้นมา 2 ชุด โดยอาศัย
รูปแบบที่มาจากตัวอักษรจีน ตอมาในราวกลางสมัยเฮอัน ตัวอักษรที่ใชแทนการออกเสียงเหลานี้ 
หรือที่เรียกกันวา อักษรคานะ (Kana) ก็ไดรับการปรับปรุงขึ้นและไดรับการนํามาใชทั่วไปอยาง
กวางขวาง อันเปนการเปดทางใหแกวรรณคดีที่เปนแบบของญี่ปุนแทๆ ซ่ึงพัฒนาขึ้นแทนที่ลีลา
ภาษาแบบจีน 
 ชีวิตในสังคมเมืองหลวงแสดงถึงความโออาและสวยงาม ในขณะที่ราชสํานักสนใจอยูแต
เร่ืองของศิลปะและความรื่นรมย อํานาจในการควบคุมตระกูลขุนนางที่เปนนักรบตามทองถ่ินตางๆ 
ก็ออนแอลง อํานาจที่จะควบคุมอยางมีประสิทธิภาพของราชสํานักไดคอยๆ หลุดมือไปและตกอยู
ในมือของตระกูลขุนนางนักรบคูแขง 2 ตระกูล นั่นคือ ตระกูลมินาโมโต (Minamoto) และตระกูล
ไทรา (Taira) ทั้งสองตระกูลนี้ก็สืบเชื้อสายมาจากจักรพรรดิองคกอน กองทัพของตระกูลทั้งสองได
เขาสูรบกันกลายเปนสงครามใหญและสรางความเสียหายมากมายในสมัยกลางของญี่ปุน ในที่สุด 
ตระกูลมินาโมโตเปนฝายชนะและสามารถกําจัดกองทัพของตระกูลไทราไดที่ดันโนอุระ 
(Dannoura) ซ่ึงตั้งอยูในบริเวณแถบทะเลสาบเมื่อป ค.ศ. 1185 
 
สมัยศักดินา 
 ชัยชนะของตระกูลมินาโมโตเปนสัญลักษณของการสูญเสียอํานาจทางพฤตินัยของราช
สํานักในฐานะที่เปนศูนยกลางอํานาจทางการปกครอง และเปนการเริ่มยุคการปกครองแบบระบบ
ศักดินา (feudal) ภายใตการสืบทอดทางตําแหนงของโชกุน (Shogun) หรือผูปกครองทางทหาร ซ่ึง
ดําเนินตอมาเปนระยะเวลายาวนานถึง 700 ป 
 
 

ปฏิทินประวัตศิาสตรของญ่ีปุน 
 อดีตกาล       ป 
  ยุคโจมอง (Jomon period)   8,000 ปกอนคริสตศักราช 
  ยุคยาโยย (Yayoi period)    300 ปกอนคริสตศักราช 
  สมัยยามาโต (Yamato epoch)   ค.ศ. 300 
  สมัยอาสุกะ (Asuka epoch)   ค.ศ. 593 
  สมัยนารา (Nara period)    ค.ศ. 710 
  สมัยเฮอัน (Heian period)    ค.ศ. 794 
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  สมัยคามากูระ (Kamakura period)   ค.ศ. 1192 
  สมัยมูโรมาจิ (Muromachi period)   ค.ศ. 1338 
  สมัยอาซูจิ-โมโมยามา (Azuchi-Momoyama  ค.ศ. 1573 
     epoch) 
  สมัยเอโดะ (Edo or Tokugawa period)  ค.ศ. 1603 
 ยุคใหม 
  สมัยเมจิ (Meiji period)    ค.ศ. 1868 
   

 
 ในป ค.ศ. 1192 โยริโตโม (Yoritomo) ผูนําของตระกูลมินาโมโตไดจัดตั้งรัฐบาลที่มีโชกุน
ทําหนาที่เปนหัวหนาฝายบริหารหรือรัฐบาลทหารขึ้นที่คามากูระ (Kamakura) ซ่ึงตั้งอยูใกลกับนคร
โตเกียวในปจจุบัน และไดเขาสวมอํานาจในทางบริหารซึ่งแตเดิมเปนขององคจักรพรรดิที่นครเกียว
โต อันเปนการกระทําที่ถือวาเปนความเสื่อมของเกียวโตในการที่มุงใหความสนใจอยูแตเร่ืองของ
ศิลปะและดานสันติ รัฐบาลโชกุนที่คามากูระไดเพิ่มความเขมงวดการใชอํานาจที่เฉียบขาด และ
เพิ่มพูนดานของกลยุทธและวินัยทางทหาร  ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนที่ดํารงไว ซ่ึงการปกครองที่มี
ประสิทธิภาพทั่วทั้งประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมปกครองกลุมหัวแข็งหลายกลุมใน
ทองถ่ินที่หางไกล ในยุคคามากูระนี้ หรืออาจเรียกวาเปนยุคการปกครองระบอบโชกุนของโยริโตโม 
เปนยุคที่บูชิโดซึ่งเปนวิถีทางแบบซามูไร หรือนักรบญี่ปุน ไดรับการนํามาปฏิบัติกันอยางกวางขวาง 
 ในป ค.ศ. 1213 อํานาจปกครองไดรับการเปลี่ยนมือจากตระกูลมินาโมโตไปยังตระกูล
โฮโจ (Hojo) ซ่ึงเปนตระกูลสายภรรยาของโยริโตโมที่ทําหนาที่เปนผูสําเร็จราชการแทนโชกุน 
ตระกูลนี้ปกครองโดยใชรัฐบาลทหารอยูที่คามากูระมาจนถึง ค.ศ. 1333 ในสมัยนี้ กองทัพมองโกล
ไดเขามาโจมตีประเทศญี่ปุนทางตอนเหนือของเกาะคิวชิวถึง 2 คร้ัง คร้ังแรกในป ค.ศ. 1274 และ
คร้ังตอมาในป ค.ศ. 1281 แมวากองทัพญ่ีปุนจะดอยกวาทางดานอาวุธ แตนักรบญี่ปุนก็สามารถยืน
หยัดยึดสนามรบไดสําเร็จ ไมปลอยใหกองทัพของผูบุกรุกลวงลํ้าเขามาดานในของประเทศได 
หลังจากที่กองทัพเรือของชาวมองโกลถูกทําลายไปโดยพายุใตฝุน ทําใหกองทัพมองโกลตองถอน
ตัวออกจากประเทศญี่ปุนไปในที่สุด 
 หลังจากนั้นในระหวางป ค.ศ. 1333 ถึง ค.ศ. 1338 ไดมีการฟนฟูระบบการปกครองโดย
จักรพรรดิขึ้นมาในระยะเวลาสั้นๆ แตก็เปนไปไดไมนาน รัฐบาลใหมของทหารก็สถาปนาขึ้นมาอีก
โดยตระกูลอาชิคางา (Ashikaga) ที่มูโรมาจิ (Muromachi) ในนครเกียวโต สมัยมูโรมาจิไดดําเนิน
ติดตอกันมาเปนระยะเวลานานกวา 2 ศตวรรษ คือจากป ค.ศ. 1338 ถึง ค.ศ.1573 ในชวงนี้ระเบียบ
วินัยทางทหารที่เขมงวดของนักรบบูชิโดไดปรากฏใหเห็นชัดในการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับ
ศาสนาและสุนทรียศาสตร ซ่ึงไดกลายเปนศิลปะของญี่ปุนอยางถาวรสืบตอมา ลักษณะพิเศษของ
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หลักทางศิลปะดังกลาวยังคงปรากฏอยูจนกระทั่งทุกวันนี้ในดานความรูสึกแบบพื้นฐานของญี่ปุน
เกี่ยวกับการเหนี่ยวร้ังตัวเองและความเรียบงายของชาวญี่ปุน 
 เมื่อการปกครองเปนระยะเวลา 2 ศตวรรษดังกลาวผานไป ระบอบโชกุนมูโรมาจิก็ไดรับ
การทาทายทางอํานาจจากตระกูลคูแขงในสวนตางๆ ของประเทศ จนถึงตอนปลายของศตวรรษที่ 
16 ประเทศญี่ปุนก็เกิดการแตกแยกเพราะเกิดสงครามการเมืองขึ้น โดยเจาผูครองนครในทองถ่ิน
ตางๆ ทําสงครามกันเพื่อแยงความเปนใหญ แตในทายที่สุดความสงบก็ไดหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
โดยการจัดการปกครองของนายพลโตโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผูยิ่งใหญในป ค.ศ. 1590 ตอมาในป ค.ศ. 
1592 และป ค.ศ. 1597 ฮิเดโยชิ ไดบุกเขาไปในเกาหลีถึง 2 คร้ัง การบุกทั้งสองครั้งปรากฏผลวา 
ลมเหลวพายแพกลับมาเพราะการตอตานของกองทัพเกาหลีและจีน ผูสืบทอดเปนโชกุนและเปน
ผูทําใหญ่ีปุนเกิดสันติสุขและเปนปกแผนเปนระยะเวลายาวนานคนตอมาคือ โตกุกาวา อิเอยาสุ 
(Tokugawa Ieyasu) ผูกอตั้งระบอบโชกุนสายโตกุกาวาขึ้นมา ในยุคนี้เองที่ปราสาทซึ่งมีช่ือเสียง
ที่สุดของญี่ปุนจํานวนมากไดรับการกอสรางขึ้นและยังปรากฏใหเห็นกันอยูในปจจุบัน 
 
ความเปนปกแผนในความโดดเดี่ยว 
 หลังจากที่ไดสถาปนาตนเองเปนผูปกครองที่มีอํานาจทั่วประเทศญี่ปุนแลว อิเอยาสุได
จัดตั้งรัฐบาลโชกุนของเขาขึ้นที่กรุงเอโดะ ในป ค.ศ. 1603 ในชวงนี้เองที่เปนจุดหัวเล้ียวหัวตอของ
ประวัติศาสตรญ่ีปุน อิเอยาสุไดสรางรูปแบบซึ่งเปนแบบแผนของการดําเนินชีวิตขึ้นแทบทุกดาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของสถาบันทางการปกครองและสังคมตางๆ มีการนํามาใชติดตอกัน
ยาวนานถึง 265 ป เพื่อเปนการรักษาไวซ่ึงคุณงามความดีที่สมบูรณแบบของโครงสรางทางสังคม
และการเมืองที่อิเอยาสุจัดตั้งขึ้น การปกครองของโชกุนสายโตกุกาวาไดเลือกทางเดินที่เขมงวดดวย
การปดประเทศทั้งหมดไมติดตอกับประเทศภายนอกตั้งแตป ค.ศ. 1639  
 แตในชวงกอนหนานี้มีชาวยุโรปกลุมแรกไดเขามาในประเทศญี่ปุนแลวเมื่อศตวรรษกอน
ในชวงของสมัยมูโรมาจิโดยพอคาชาวปอรตุเกสไดมาขึ้นฝงที่เกาะเล็กๆ ทางตะวันตกเฉียงใตของ
ประเทศญี่ปุนในป ค.ศ. 1543 และไดนําเอาอาวุธปนเขามาแนะนําใหชาวญ่ีปุนรูจัก อีก 2-3 ปถัดมา 
มีนักสอนศาสนาโดยการนําของนักบุญ ฟรานซิส ซาวียร และกลุมตางๆ ของชาวเสปนก็ไดเขามา
ในญี่ปุน นอกจากนี้แลว พอคาชาวดัทซและชาวอังกฤษก็ไดเขามาดําเนินธุรกิจในผืนแผนดินของ
ญ่ีปุนดวย 
 การหลั่งไหลเขามาของชาวยุโรปนี้ไดเกิดผลบางอยางกับสังคมญี่ปุน พวกนักสอนศาสนา
ไดนําคริสตศาสนามาสอน จนทําใหคนหันไปเชื่อถือคําสอนนั้นเปนจํานวนมากโดยเฉพาะใน
บริเวณตอนใตของประเทศญี่ปุน รัฐบาลโชกุนจึงไดตระหนักวา ความเชื่อถือในทางศาสนาคริสต
อาจจะมีอํานาจเหมือนกับแรงระเบิดของกระสุนปนที่มาพรอมกับศาสนาคริสต ดังนั้นรัฐบาลโชกุน
โตกุกาวา จึงไดทําการสั่งหามการเขามาในประเทศของชาวตางประเทศทั้งหมด จะมียกเวนก็
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เพียงแตใหกลุมพอคาชาวดัทซจํานวนหนึ่งเขามาได แตก็ถูกจํากัดใหอยูแตเพียงในบริเวณเกาะเล็กๆ 
ที่เรียกวา เดจิมา (Dejima) ในอาวนางาซากิ (Nagasaki Bay) เทานั้น นอกจากนั้นก็มีชาวจีนอีกไมกี่
คนที่อาศัยอยูที่นางาซากิ และมีทูตของราชวงศชิงและเกาหลีเดินทางเขามาเปนครั้งคราว สรุปแลว
รวมเปนเวลาประมาณ 250 ปที่ญ่ีปุนอยูในยุคปดประเทศ  
 
การฟนฟูระบบการปกครองโดยจักรพรรดิ 
 ญ่ีปุนไดรับแรงกดดันเพื่อใหเปดประเทศสูโลกภายนอกในชวงประมาณปลายศตวรรษที่ 
18 และตอนตนศตวรรษที่ 19 โครงสรางทางสังคมและการเมืองที่เขมงวดที่อิเอยาสุเปนผูสราง
เอาไวก็เร่ิมถูกกระทบโดยแรงกดดันตางๆ อันเปนผลมาจากสิ่งตางๆ ของยุคใหมที่กาวหนาขึ้น 
 ในป ค.ศ. 1853 นายพลเรือจัตวา แมทฮิว ซี เพอรร่ี (Mathew C. Perry) แหงสหรัฐอเมริกา
ไดเขามาในอาวโตเกียว พรอมกับกองเรือซ่ึงประกอบดวยเรือรบ 4 ลําและเขาไดเดินทางกลับมาอีก
ในปรุงขึ้นโดยประสบความสําเร็จในการชักชวนใหญ่ีปุนเขาลงนามในสนธิสัญญาสัมพันธไมตรี
กับประเทศของเขา ตอมาญี่ปุนก็ไดทําการลงนามในสนธิสัญญาที่มีลักษณะเดียวกันนี้กับรัสเซีย 
อังกฤษ และเนเธอรแลนด ในปเดียวกันนั้นเอง ดังนั้นจึงเทากับวาญี่ปุนไดถูกเปดเพื่อใหมี
ความสัมพันธกับตางประเทศขึ้นอีกครั้ง สนธิสัญญาที่ญ่ีปุนไดลงนามเหลานี้ไดรับการเปลี่ยนแปลง
ใหเปนสนธิสัญญาทางการคาในอีก 4 ปตอมา ซ่ึงในตอนนั้นก็ไดมีการลงนามในสนธิสัญญาใน
ลักษณะเดียวกันกับประเทศฝรั่งเศสอีกฉบับหนึ่ง 
 ผลกระทบของเหตุการณตางๆ ไดเพิ่มแรงกดดันใหกับกระแสทางการเมืองและสังคมโดย
เปนตัวทําลายรากฐานทางโครงสรางของระบบศักดินาที่มีอยูในขณะนั้น และไดเกิดความยุงเหยิง
ขึ้นเปนเวลาเกือบ 10 ป จนกระทั่งระบบการปกครองแบบศักดินาของรัฐบาลสายโชกุนโตกุกาวาถูก
โคนลมลงในป ค.ศ. 1867 และอํานาจสมบูรณาญาสิทธิราชยก็ไดรับการฟนฟูขึ้นมาเปนของ
จักรพรรดิในยุคปฏิรูปการปกครองสมัยเมจิในป ค.ศ. 1868 
 
สมัยใหม 
 สมัยเมจิ (Meiji era เร่ิมตั้งแตป ค.ศ. 1868 ถึงป ค.ศ. 1912) นับไดวาเปนยุคที่มีความสําคัญ
ที่สุดยุคหนึ่งในทางประวัติศาสตรของญี่ปุน ภายใตการปกครองของจักรพรรดิเมจินั้น ญ่ีปุน
สามารถพัฒนาสิ่งตางๆ ซ่ึงชาวตะวันตกใชเวลาหลายศตวรรษกวาจะทําสําเร็จขึ้นไดภายในระยะ
เพียง 20 – 30 ปเทานั้น ส่ิงเหลานี้ไดแก การสรางประเทศใหเปนสังคมทันสมัย ที่เพรียบพรอมไป
ดวยอุตสาหกรรมสมัยใหม ปฏิรูปสถาบันการเมืองสมัยใหม และรูปแบบสังคมสมัยใหม เปนตน 
 ในชวงตนของการปกครองของจักรพรรดิเมจิ พระองคไดยายเมืองหลวงจากเกียวโตไปอยู
ที่เอโดะ ซ่ึงเปนที่ตั้งของรัฐบาลในสมัยศักดินาเดิม เมืองหลวงแหงนี้ไดรับการขนานนามใหมวา 
โตเกียว ซ่ึงมีความหมายวา “เมืองหลวงทางตะวันออก” มีการจัดทํารัฐธรรมนูญขึ้น กําหนดใหมี
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คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติที่ประกอบดวย 2 สภา ระบบการแบงชนชั้นแบบเกาที่ใชในสังคม
ยุคศักดินาถูกยกเลิกไป ทั่วทั้งประเทศไดรับการกระตุนใหใชพลังในการทํางานเพื่อการพัฒนาและ
ความกระตือรือรนเพื่อการศึกษา อีกทั้งนําเอาอารยธรรมความเจริญของตะวันตกแบบสมัยใหมเขา
มาใช 
 การปฏิรูปสมัยเมจินั้นเปรียบเทียบไดกับการพังทลายของเขื่อนที่กั้นเอาพลังงานและกําลัง
แรงงานซึ่งถูกเก็บสะสมไวเปนหลายศตวรรษ กระแสความแรงและการถูกเก็บกดไดรับการ
ปลดปลอยอยางกระทันหันโดยพลังงานจํานวนมากเหลานี้ไดแสดงออกมาใหโลกภายนอกไดรับรู 
โดยกอนที่จะสิ้นศตวรรษที่ 19 ญ่ีปุนไดเขาสูสงครามจีน-ญ่ีปุน (Sino-Japanese War) ในป ค.ศ. 
1894 – 95 จบลงดวยการที่ญ่ีปุนไดรับชัยชนะ หลังจากนั้นอีก 10 ปตอมา ญ่ีปุนก็ไดทําสงครามกับ
รัสเซีย (Russo-Japanese War) ในชวงป ค.ศ. 1904 – 05 และในครั้งนี้ญ่ีปุนก็ไดรับชัยชนะอีกโดยยึด
เอาเกาะสักกาลินตอนใต (South Sakhalin) มาเปนของญี่ปุน และใหรัสเซียยอมรับการเขามามี
ผลประโยชนพิเศษในแมนจูเรียและในเกาหลีของญี่ปุน ตอมาหลังจากที่ญ่ีปุนไดกําจัดอํานาจที่
ปกครองเกาหลีออกไปแลว ญ่ีปุนก็ลดฐานะเกาหลีมาเปนประเทศในอาณัติของตนในป ค.ศ. 1907 
และไดผนวกเปนสวนหนึ่งของญี่ปุนในป ค.ศ. 1910 
 
ความสัมพันธระหวางญี่ปุนกับจีน 
 ดังที่กลาวแลวในตอนตนวา ญ่ีปุนรับวัฒนธรรมเกือบทุกประเภทของจีนโดยผานทาง
เกาหลีในยุคตน ทั้งนี้เปนผลมาจากภูมิประเทศอันที่เปนที่ตั้งของประเทศทั้งสองอยูใกลชิดกัน โดย
เกาหลีตั้งอยูตรงกลางระหวางจีน – ญ่ีปุน ตอมาเมื่อญ่ีปุนสามารถติดตอโดยตรงกับจีน คนญี่ปุนจึง
เดินทางเขาไปยังจีนเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรม พุทธศาสนา และลัทธิความเชื่อตางๆ ดวยตัวเอง ใน
ขณะเดียวกัน คนจีนก็เขาไปติดตอสัมพันธกับคนญี่ปุนในดินแดนอาทิตยอุทัยเชนกัน 
 แมวาชาวญี่ปุนจะมองจีนวาเปนประเทศที่มีอารยธรรมสูงสง แตไมประสงคที่จะอยูภายใต
อิทธิพลทางการเมืองในฐานะที่เปนชาติรวมครอบครัวใหญที่มีจีนเปนศูนยกลาง หรือเปนรัฐ
บรรณาการตอจีนตลอดไป จึงคอยๆ ถอนตัว และงดสงบรรณาการไปยังราชสํานักจีน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงที่จีนออนแออันเปนผลมาจากการแยงชิงอํานาจระหวางรัฐตางๆ บนผืนแผนดินใหญ 
ตอมาเมื่อจีนตั้งราชวงศขึ้นได จึงสงบรรณาการไปใหอีกบาง สลับกันไปอยูเชนนี้ไปจนกระทั่ง
ยกเลิกไปในที่สุด อนึ่ง แบบแผนทางวัฒนธรรมของญี่ปุนเริ่มกอตัวเปนรูปเปนรางโดยหลอมรวม
วัฒนธรรมของจีนเขากับขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นเมืองของญี่ปุนเอง กอใหเกิดความแตกตางทาง
วัฒนธรรมของสังคมทั้งสองขึ้นในยุคศักดินาของญี่ปุนเปนตนมา  ตอมา  คนญี่ปุนจะเรียก
ความสัมพันธกับจีนวา Kyorin หมายถึง ความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน (neighborly 
intercourse) นั่นหมายความวา ญ่ีปุนยึดถือวา จีนกับญี่ปุนมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน 
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 ประวัติศาสตรของญี่ปุนในชวงนี้จะเรียกวาสง “ทูต” ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับจีน และถือ
วาประเทศของตนมีสถานภาพเทาเทียมกับของจีน (แมวาจีนจะไมถือเปนเชนนั้น) การหยุดสงเครื่อง
บรรณาการไปยังจีนในสมัยคามากูระ ซ่ึงเปนยุคที่โชกุนมีอํานาจควบคุมรัฐ โดยโชกุนและนักรบ
ตางมีความหยิ่งทรนง ไมยอมกมหัวใหใคร ทําใหจักรพรรดิแหงราชวงศหยวนของจีนเรียกรองให
ญ่ีปุนสงบรรณาการไปใหราชสํานักมองโกลดังเชนอดีตที่ผานมา และสงครามก็เกิดขึ้นเมื่อญ่ีปุน
เพิกเฉยตอขอเรียกรองดังกลาว 
 ภายหลังที่ญ่ีปุนเปดประเทศในสมัยเมจิ อิทธิพลทางวัฒนธรรมของตะวันตกก็ทะลักเขาไป
ในดินแดนอาทิตยอุทัย ซ่ึงถือกันวาเปนปรากฏการณคร้ังสําคัญอีกครั้งหนึ่งที่วัฒนธรรมของตางชาติ
เขาไปในประเทศนี้ ทําใหแบบแผนในการดําเนินชีวิตของญี่ปุนเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพราะ
ญ่ีปุนไดรับเอาศิลปวิทยาการ ความรูทางวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมเขามาใช ในขณะเดียวกัน ก็รับ
เอาอุดมการณในการครอบครองความเปนเจา (Hegemonic ideology) มาเปนหลักในการติดตอ
สัมพันธกับประเทศในเอเชีย อยางไรก็ตาม มีกลุมชนชาวญี่ปุนบางกลุมปฏิเสธที่จะยอมรับกระแส
วัฒนธรรมของชาวตะวันตก แตก็ไมอาจทนทานตอการไหลบาของอารยธรรมตะวันตกได ทําให
ญ่ีปุนกลายเปนชาติที่ เอาอยางประเทศตะวันตกที่มุงมั่นพัฒนาชาติใหมีความเจริญทางดาน
อุตสาหกรรมเพื่อเปนฐานในการเปนชาติมหาอํานาจ และเขายึดครองดินแดนดอยพัฒนารอบขาง 
และทวีปเอเชียทั้งหมดในกาลตอมา 
 
ความสัมพันธระหวางจีน เกาหลีและญี่ปุนยุคโบราณ: บทสรุป 
 

1. ญ่ีปุน เกาหลี และจีนในคริสตศตวรรษที่ 4 
 เนื่องจากภูมิรัฐศาสตรของทั้งสามสังคมที่ตั้งอยูใกลชิดติดกัน จึงมีความจําเปนที่จะตอง
อธิบายภาพประวัติศาสตรทั้งหมดเพื่อจะสามารถลําดับเหตุการณ ในกรณีที่ญ่ีปุนเริ่มติดตอกับ
อาณาจักรเพ็กเจ ซ่ึงเปนคูอริกับอาณาจักรซิลลา ญ่ีปุนไดใหความชวยเหลืออาณาจักรเพ็กเจดวยการ
โจมตีชายฝงของอาณาจักรซิลลาถึง 25 คร้ัง ในที่สุดก็ยึดสวนหนึ่งทางตอนใตของคาบสมุทรเกาหลี
โดยเรียกดินแดนนี้วา มิมานา (Mimana)ในป ค.ศ. 369 และตั้งมั่นบนดินแดนแหงนั้นจนกระทั่งป 
ค.ศ. 562 เพื่อใชเปนที่จอดพักเรือกอนที่จะเดินทางตอไปยังจีน บริเวณนี้คนเกาหลีเรียกวา รัฐกายา 
(Kaya) แตละเวนที่จะกลาวถึงอิทธิพลของญี่ปุนที่มีอยูเหนือดินแดนแถบนี้  
 อนึ่ง ทหารญี่ปุนไดยกพลขึ้นตั้งมั่นบนดินแดนสวนหนึ่งทางตอนเหนือของอาณาจักรโคกู
ริว เปนเวลานานตลอดชวงคริสตศตวรรษที่ 4 จนกระทั่งกษัตริยควางแกโทมหาราช (ค.ศ. 391 – 
412) ไดทําสงครามขยายดินแดนและขับไลทหารญี่ปุนออกไปจากดินแดนโคกูริวทางตอนเหนือ
เปนผลสําเร็จ 
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 จะเห็นไดวา ญ่ีปุนมีบทบาทสําคัญบนคาบสมุทรเกาหลีนับตั้งแตตอนตนของคริสตศักราช 
ซ่ึงมีการคนพบหลักฐาน  เชน  ศิลาจารึกที่บรรยายเหตุการณในยุคนั้น  อยางไรก็ตาม  นัก
ประวัติศาสตรชาวเกาหลีมักไมคอยพูดถึงเหตุการณดังกลาวนี้ เพียงแตระบุวา มีโจรสลัดวา 
(หมายถึงคนญี่ปุน) แลนเรือเขาไปรังควานและทําการปลนสดมภ รวมทั้งอาศัยดินแดนดังกลาวหลบ
ซอนตัวช่ัวคราว  

 

2. ญ่ีปุน เกาหลี และจีนในศตวรรษที่ 13 
ดังที่ไดกลาวถึงแลวในตอนตนวา เมื่อจีนตกอยูใตอํานาจของชนเผามองโกล  

และตั้งราชวงศหยวนขึ้นปกครองประเทศ ก็ไดใชอาณาจักรโคริวเปนฐาน อีกทั้งเกณฑทหารและ
อาวุธของคนเกาหลีในการโจมตีญ่ีปุน แมไมประสบผลสําเร็จ มองโกลก็ยังคงมีอิทธิพลเหนือ
คาบสมุทรเกาหลีตลอดชวงเวลาที่ราชวงศหยวนครอบครองอํานาจในจนี 
 

3. ญ่ีปุน เกาหลี จีนในศตวรรษที่ 16 
ภายหลังที่ชาวปอรตุเกสพวกแรกเขามาที่เกาะทาเนกาชิมา ทางตอนใตของ            

เกาะคิวชิวในป ค.ศ.1543 ติดตามดวยมิชช่ันนารีผูมีช่ือเสียง คือ บาดหลวงฟรานซิส ซาเวียร ในป 
ค.ศ. 1549 อีกทั้งมีพอคาชาวปอรตุเกสก็ไดแวะเวียนเขามาคาขายตามเมืองทาของญี่ปุนเปนประจํา 
คริสตศาสนาก็เร่ิมมีอิทธิพล และมีผูคนเลื่อมใสมากมาย ชาวญี่ปุนพากันหันไปนับถือศาสนานี้
จํานวน 150,000 คนในป ค.ศ.1582 เพิ่มเปน 300,000 คนในตอนสิ้นศตวรรษนั้น และเปน 500,000 
คนในป ค.ศ. 1615 
 ตอมา คนญี่ปุนไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชาวยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีการติดตอ
กับชนชาติตางๆ ซ่ึงนําสินคา บริการ และลัทธิความเชื่อมาเผยแพร พอคาบางคนนํายาสูบจาก
อเมริกาเขามาปลูก นําเขานาฬิกา แวนตา เสื้อผาแบบยุโรป รวมทั้งอาหารประเภทขนมปง เปนตน มี
การตั้งธุรกิจในรูปบริษัทเปนครั้งแรก และมีการใชปนใหญในการรบเมื่อป ค.ศ. 1558 ส่ิงเหลานี้ทํา
ใหญ่ีปุนเริ่มมองเห็นภาพของโลกที่กวางใหญมากขึ้นกวาแตกอนเกา 
 ในยุคนี้ รัฐบุรุษคนสําคัญชื่อ โอดะ โนบุนางะ (มีชีวิตอยูระหวาง ค.ศ. 1534 – 1582) โตโย
โตมิ ฮิเดโยชิ (ค.ศ. 1536 – 1598) และโตกุกาวา อิเอยาสุ (ค.ศ. 1543 – 1616) ไดรวบรวมแวนแควน
ตางๆ ของญี่ปุนใหเปนหนึ่ง หรือการปกครองระบบศักดินาที่มีศูนยรวมอํานาจอยูที่เมืองหลวงดวย
การใชกองกําลังเขาโจมตีแควนของโชกุนคนอื่นๆ จนกระทั่งป ค.ศ. 1590 ญ่ีปุนก็รวมกันเปนหนึ่ง
ไดสําเร็จ 
 เมื่อฮิเดโยชิไดรับตําแหนงเปนผูนํา เขามีความฝนวาเขาจะพิชิตดินแดนแถบเอเชีย
ตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่งจีนใหได จากนั้น เขาไดเสริมสรางกําลังทหารและอาวุธอยางเต็มพิกัด 
เขาไดขอใชเกาหลีเปนทางผานเพื่อรุกรานจีน แตจักรพรรดิแหงอาณาจักรโชซอนของเกาหลีปฏิเสธ 
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ฮิเดโยชิจึงบุกเกาหลีในป ค.ศ. 1592 ดวยกําลังทหาร 160,000 คน เมื่อยึดคาบสมุทรเกาหลีได ก็ตอง
เผชิญกับกําลังกองทัพมหาศาลของจีน จึงตองถอยรนลงไปทางใตของคาบสมุทร ตอมา ญ่ีปุนไดเร่ิม
รุกใหมอีกในป ค.ศ. 1597 แตเขาก็เสียชีวิต ทําใหการรุกรบเกาหลีตองหยุดชะงัก ทหารญี่ปุนลาถอย
กลับไปยังบานเกิด พรอมทั้งนําชามสังคโลกและเครื่องลายครามที่เปนศิลปะช้ันเลิศของเกาหลีไป
ใชในดินแดนอาทิตยอุทัย อันเปนการนําเขาวัฒนธรรมจากเกาหลี 
 

4. ญ่ีปุน เกาหลี และจีนในศตวรรษที่ 19 
เมื่อจีนพายแพตออังกฤษในสงครามฝนป ค.ศ. 1842 ญ่ีปุนกับเกาหลีตางรูวา แม 

จีนจะเปนชาติยิ่งใหญในเอเชียตะวันออก แตก็ไมทนทานตอการรุกรานของชาติตะวันตกได จึง
จําเปนตองหาทางปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เกิดขึ้นใหมในยุคนี้ โดยตองนําปจจัยทั้งภายใน
บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและภายนอก อันไดแก ชาวตะวันตกและรัสเซียมาศึกษาพิจารณา
ถึงผลลัพธของแตละนโยบายที่จะนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชาติของตนเอง 
 ในบทกอนหนา เราไดกลาวถึงนโยบายของจีนที่มีตอชาติตะวันตกและนําไปสูการตกต่ํา
ของราชวงศชิงไปแลว ในกรณีของเกาหลีนั้นไดยึดนโยบายการแยกตัวไมเกี่ยวของกับตางชาติใน
ยุคของเตวอนกุนซึ่งเปนตําแหนงพระราชบิดาของกษัตริยโคจอง โดยเตวอนกุนไดเขาคุมอํานาจใน
ราชสํานักและการบริหารประเทศ เขาไดขับไลชาวตางชาติออกนอกประเทศและโจมตีเรือตางชาติ
ที่ลวงลํ้านานน้ําของเกาหลีหลายครั้ง จึงมีการยึดนโยบายโดดเดี่ยวมาโดยตลอด แตเตวอนกุนก็ยังคง
รายงานเหตุการณสําคัญไปใหจีนทราบทุกระยะเพราะยังมีความรูสึกวาเกาหลีอยูในฐานะต่าํตอยกวา
จีน และยังขอความชวยเหลือ และคําแนะนําจากจีนเหมือนกับที่เคยปฏิบัติมาในอดีต 
 สวนกรณีของญี่ปุนในยุคเมจินั้น ไดพยายามยกฐานะตนเองใหเทาเทียมกับมหาอํานาจ
ตะวันตก และไดเปดสังคมใหเรียนรูศิลปวิทยาการและความทันสมัยจากชาติตะวันตก ทําใหญ่ีปุน
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว พรอมๆ กับการตั้งอุดมการณวาจะเปนชาติมหาอํานาจและยึดดินแดน
รอบขางเปนอาณานิคม ดังนั้น ญ่ีปุนจึงมองเกาหลีและจีนอยางใกลชิด รวมทั้งพยายามแสวงหา
ผลประโยชนจากประเทศทั้งสองตลอดเวลา 
 จีนและญี่ปุนตางแขงขันเพื่อชวงชิงความไดเปรียบที่จะมีอิทธิพลเหนือเกาหลี ในขณะที่ใน
เกาหลีเองก็มีการตอสูแยงชิงอํานาจระหวางเตวอนกุนกับราชินีมิน ผูซ่ึงเปนราชินีของกษัตริยโคจอง 
 จีนตระหนักดีวาญี่ปุนจะใชคาบสมุทรเกาหลีเปนทางผานที่จะขยายอํานาจเขาไปใน
ดินแดนของตน ไดพยายามใหเกาหลีเปนรัฐกันชน จึงใหความชวยเหลือและปกปองเกาหลีจากการ
แผอิทธิพลของญี่ปุน สวนญี่ปุนก็พยายามดําเนินการเพื่อใหเปาหมายของตนบรรลุผล ดังนั้น ทั้งจีน
และญี่ปุนจึงใหฝายของตนในเกาหลีเอาชนะฝายตรงขามดวยกําลัง ในขณะเดียวกันญี่ปุนก็บีบบังคับ
ใหเกาหลีเซ็นสัญญากังฮวา (Kanghwa Treaty) เพื่อใหเกาหลียอมเปดเมืองทาคาขายกับญี่ปุนในป 
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ค.ศ. 1876 ตอมาชาติตะวันตกอ่ืนๆ ก็ทําสนธิสัญญาเลียนแบบ เชน อังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน และ
สหภาพโซเวียต การกระทําดังกลาวยังผลใหนโยบายแยกตัวโดดเดี่ยวของเกาหลีส้ินสุดลง 
 ความสัมพันธระหวางจีนกับญี่ปุนไดถึงจุดแตกหัก เมื่อจีนสงกองทัพเขามายังเมืองอินชอน
ของเกาหลีตามคําขอของเกาหลีเพื่อปราบปรามพวกกบฎตงฮัก โดยอางวารัฐบาลเกาหลีไมมีกําลัง
พอที่จะปราบกบฎได ในขณะเดียวกัน ญ่ีปุนก็ฉวยโอกาสจากการกระทําของจีนมาใชเปนขออาง
เพื่อสงทหารของตนเขาไปในเกาหลี เมื่อจีนเคลื่อนกองทหารในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1894 ญ่ีปุนก็ได
สงทหารจํานวนมหาศาลเขาไปในเกาหลีบาง จีนไมพอใจและเรียกรองใหญ่ีปุนถอนกําลังใหลดลง
เทากับกําลังของตนในเกาหลี แตญ่ีปุนปฏิเสธ ดังนั้น สงครามระหวางจีนและญี่ปุนก็ไดอุบัติขึ้นเมื่อ
เที่ยงคืนของวันที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1894 จนกระทั่งสิ้นเดือนกรกฎาคม กองทัพจีนเปนฝายพายแพ 
ตอมาในป ค.ศ. 1895 ญ่ีปุนก็เขารุกรานจีนและยึดดินแดนไดมากมาย จีนตองยอมเซ็นสัญญาชิโมโน
เซกิกับญี่ปุนที่บีบบังคับจีนใหยอมรับรองเอกราชของเกาหลีและยกเลิกการเรียกเก็บบรรณาการอีก
ตอไป ตองเสียคาปรับ 200 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตองยอมใหญ่ีปุนผนวกเกาะไตหวัน หมูเกาะเปส
คาดอเร็สและแหลมเหลียวตุง ตองยอมเปดเมืองทา 3 เมืองใหญ่ีปุนเขาไปคาขาย และใหชาวญ่ีปุนมี
สิทธิพิเศษสามารถเขาไปตั้งโรงงานและประกอบธุรกิจในประเทศจีน 
 ตอมา ญ่ีปุนยอมคืนแหลมเหลียวตุงใหแกจีนตามคําเรียกรองของชาติตะวันตก กลุมราชินีมิ
นจึงไดขอรองใหโซเวียตชวยเหลือในการรักษาอํานาจ จากนั้นก็ดําเนินการปลดขาราชการและ
นักการเมืองที่สนับสนุนญี่ปุนออกจากตําแหนง ญ่ีปุนโกรธแคนมากจึงสงหนวยสายลับบุกสังหาร
ราชินีมินและพรรคพวกของนางหลายคน ทําใหเกิดความบาดหมางระหวางญี่ปุนกับโซเวียต โดย
ญ่ีปุนรูวาโซเวียตตองการเขาไปมีอิทธิพลในเกาหลีแทนที่จีน ความไมพอใจนี้ไดเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ 
เมื่อเกิดเหตุการณกระทบกระทั่งระหวางคนเกาหลีที่สนับสนุนญี่ปุนกับกลุมที่สนับสนุนโซเวียต
หลายครั้ง จนกระทั่งในป ค.ศ. 1902 ญ่ีปุนไดทําสนธิสัญญาพันธมิตรทางทหารกับอังกฤษ ซ่ึงเปน
ศัตรูกับโซเวียตมาตั้งแตสมัยโบราณ ในปตอมา ญ่ีปุนไดเรียกรองใหโซเวียตมาเจรจาตกลงปญหา
ขอขัดแยงในการแยงชิงผลประโยชนในเกาหลี พรอมกันนั้น ไดเรียกรองใหโซเวียตถอนกําลังออก
จากแมนจูเรียของจีนโดยไมมีเงื่อนไข แตโซเวียตเพิกเฉย ในป ค.ศ. 1904 ญ่ีปุนจึงไดบุกโจมตีโซเวีย
ตแบบไมใหตั้งตัวและไมมีการเตือนลวงหนาแตอยางใด ทํานองเดียวกันกับการโจมตีจีนเมื่อสิบปที่
ผานมา โดยวันที่ 8 กุมภาพันธของปนั้น กองทัพเรือญ่ีปุนไดโจมตีฐานทัพเรือโซเวียตที่ปอรตอา
เธอรพินาศอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ยกพลขึ้นบกที่เมืองอินชอนของเกาหลีและเขายึดกรุงโซล
ในเวลาตอมา 
 หลังจากญี่ปุนยกพลขึ้นบก ก็ไดบังคับใหเจาของประเทศทําอนุสัญญาขอตกลง ซ่ึงมี
สาระสําคัญ คือ 
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- เกาหลียอมรับคําแนะนําจากญี่ปุนเพื่อปรับปรุงกลไกและโครงสรางของเกาหลีโดยญี่ปุน
จะยังเคารพในเอกราชและบูรณภาพของเกาหลี 

- เมื่อใดที่จะเกิดอันตรายตอความปลอดภัยขององคจักรพรรดิเกาหลี ญ่ีปุนจะหาทางปองกัน
และยับยั้งทันทีโดยรัฐบาลเกาหลีจะตองใหความรวมมือเต็มที่ 

- รัฐบาลญี่ปุนจะรับผิดชอบดําเนินการทางทหารเพื่อรักษาความปลอดภัยใหองค     
   จักรพรรดิเกาหลี 

- รัฐบาลเกาหลีจะไมทําสนธิสัญญาหรือขอตกลงใดๆ กับชาติอ่ืนกอนที่จะไดรับการ
เห็นชอบจากญี่ปุน 

 
 จากการทําอนุสัญญาฉบับนี้ เกาหลีจึงไดสูญเสียอธิปไตยของตนใหญ่ีปุนเกือบหมด ฐานะ
ของรัฐบาลเกาหลีจึงไมแตกตางกับรัฐบาลหุนที่ญ่ีปุนจะบีบคั้นอยางใดก็ยอมจะทําได ตอมาเมื่อ
ญ่ีปุนทําสงครามไดเปรียบโซเวียตมากขึ้น ญ่ีปุนจึงบีบบังคับใหรัฐบาลเกาหลีประกาศยกเลิก
ขอตกลงและสนธิสัญญาทั้งหมดที่เคยทํากับโซเวียต รวมทั้งการเพิกถอนสิทธิสัมปทานของชาว
รัสเซียในเกาหลีทั้งหมด ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1904 รัฐบาลเกาหลีก็ยอมทําอนุสัญญาขอตกลงอีก
ฉบับ โดยยินยอมนําระบบที่ปรึกษามาบริหารกลไกของรัฐ และเกาหลียังตองยินยอมเรียกทูตที่
ประจําอยูในตางประเทศกลับบาน โดยใหสถานทูตญี่ปุนในแตละประเทศทําหนาที่แทนทูตของตน 
ดวยเหตุนี้เกาหลีจึงเหลือแตช่ือในแผนที่โลกเทานั้น ทุกอยางของเกาหลีไดกลายเปนสวนหนึ่งของ
จักรวรรดินิยมญี่ปุนตั้งแตนั้นมา ตอมาเมื่อญ่ีปุนสามารถทําลายกองเรือโซเวียตที่บริเวณเกาะทสึชิมา 
(Tsushima Island) ซ่ึงอยูใกลชองแคบเกาหลี ญ่ีปุนจึงบังคับใหรัฐบาลเกาหลีทําขอตกลงใหมอีก
ฉบับหนึ่ง ใหมอบอํานาจการควบคุมเสนทางคมนาคมและการเดินเรือบริเวณชายฝงและเสนทางน้ํา
ภายในดินแดนเกาหลีทั้งหมดใหอยูในบังคับบัญชาของญี่ปุนแตเพียงผูเดียว โดยกอนหนานัน้ญีปุ่นก็
ไดปองกันไมใหมหาอํานาจชาติอ่ืนเขามาแทรกแซงปญหาเกาหลีและไดทําความตกลงกับ
มหาอํานาจอื่นๆ เรียบรอยแลว เพราะในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1905 นายคัตสุระ ตาโร (Katsura 
Taro) นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนไดทําขอตกลงกับนายวิลเลียม โฮวารด ทัฟท (William Howard Taft) 
รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา เรียกวา ขอตกลงทัฟท–คัตสุระ (Taft-Katsura 
Agreement) โดยสหรัฐอเมริกายอมรับวาญี่ปุนมีผลประโยชนในเกาหลี และญี่ปุนสัญญาวาตนเอง
จะไมแทรกแซงหรือเปนอุปสรรคตอการยึดครองฟลิปปนสของสหรัฐอเมริกา ในเดือนสิงหาคมป
เดียวกันญี่ปุนก็ไดตออายุสนธิสัญญา Anglo-Japanese Alliance ที่เคยทําไวกับอังกฤษ โดยญี่ปุน
สัญญากับอังกฤษวาจะสนับสนุนการยึดครองอินเดียของอังกฤษตอไป และอังกฤษก็จะไมขัดขวาง
การยึดครองของญี่ปุนในเกาหลี 
 ในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1905 โดยการชวยเหลือไกลเกลี่ยของสหรัฐอเมริกา โซเวียตก็
ยอมรับการพายแพและยอมเจรจายุติสงครามกับญี่ปุน ในที่สุดทั้งสองฝายก็ไดเซ็นสนธิสัญญา
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ปอรตสมัธ (ปอรตสมัธเปนชื่อเมืองหนึ่งในรัฐนิวแฮมเชียรของสหรัฐอเมริกา ซ่ึงใชเปนสถานที่
เจรจายุติสงครามญี่ปุน-โซเวียต) ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ 
 

- โซเวียตยอมรับวาญี่ปุนมีผลประโยชนทางการเมือง ทหาร และเศรษฐกิจใน 
   เกาหลี 

- โซเวียตยอมถอนตัวออกจากแมนจูเรีย ยอมยกเลิกสิทธิสัมปทาน รวมทั้ง    
   เสนทางรถไฟในเขตนั้น ยอมยกเลิกสิทธิการเชาแหลมเหลียวตุง และการทํา    
   ประมงบริเวณซิโขเตะ อะลิน (Sikhote Alin) แลวใหญ่ีปุนเขาไปครอบครอง   
   สิทธิเหลานั้นแทน 

- โซเวียตยอมใหญ่ีปุนมีอธิปไตยเหนือดินแดนครึ่งลางของหมูเกาะสักกาลิน   
   (Sakhalin Islands) ในสวนที่อยูเหนือเกาะฮอกไกโด  
-  อธิปไตยของเกาหลีจะไมถูกกลาวถึงโดยเด็ดขาดในสนธิสัญญาใดๆ ที่โซเวียต 

 ทํากับประเทศอื่นๆ อีกตอไป เพราะเปนที่ยอมรับอยางเปดเผยแลววา ญ่ีปุนแต   
 เพียงผูเดียวคือผูควบคุมกิจการตางประเทศของเกาหลี 

 
 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1905 ญ่ีปุนไดบีบบังคับใหเกาหลียอมลดฐานะตัวเองมาเปน
รัฐอารักขาของตน ดวยวิธีการอันแยบคายและขมขู กลาวคือ กอนที่เกาหลีจะยินยอมเซ็นสัญญา
ฉบับนี้ ญ่ีปุนไดนํากองทหารไปรายลอมพระราชวังและทําเนียบรัฐบาลไวทุกดาน อิโตะ ฮิโรบูมิ 
(Ito Hirobumi) ไดนํากําลังทหารติดอาวุธเขาไปคุกคามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของนายฮัน ฮิวซอล 
(Han Hyu-sol) คณะรัฐมนตรีหาในแปดนาย ซ่ึงเกรงกลัวญ่ีปุนและมุงจะปกปองรักษาผลประโยชน
ตัวเองมากกวาศักดิ์ศรีและเอกราชของประเทศชาติ จึงยินยอมตามคําเรียกรองของญี่ปุน โดยพวกเขา
ทั้งหาคนไมไดสนใจหรือทุกขรอนกับการประณามสาปแชงของเพื่อนรวมชาติซ่ึงตราหนาพวกเขา
วา “ผูทรยศทั้งหา” ไดแก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ปก เจซุน (Pak Che-sun) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ยี วันยอง (Yi Wan-yong) รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ยี 
คุนเต็ก (Yi Kun-t’aek) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ยี จียอง (Yi Chi-yong) และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและพาณิชยกรรม คว็อน จุงเฮียน (Kwon Chung-hyon) เมื่อเปนมติ
เห็นชอบของรัฐบาล ในที่สุดจักรพรรดิโคจองก็ตองจํายอมพระทัยลงพระปรมาภิไธยในอนุสัญญา
ลดฐานะเกาหลียอมเปนรัฐอารักขาของญี่ปุน ในระหวางนั้นอิโตะ ฮิโรบูมิก็สามารถตกลง
ผลประโยชนกับคูแขงขันทางการเมืองของตนในโตเกียวไดสําเร็จ โดยรัฐบาลญี่ปุนตกลงใจยอม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของอิโตะ กอนที่จะสงเขามาเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค (General 
Resident) ในเกาหลี คือ รัฐบาลญี่ปุนจะปลอยใหอิโตะบริหารเกาหลีอยางอิสระ และจะไมยอมให
หนวยงานใดของรัฐบาลเขาไปแทรกแซงหรือยุงเกี่ยวกับกิจการภายในของเกาหลีที่อยูในความ
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รับผิดชอบของเขา สาเหตุที่รัฐบาลญี่ปุนตองยินยอมอิโตะ เพราะเขาเปนบุคคลสําคัญผูหนึ่งในวง
การเมือง แตมีผลประโยชนในเกาหลีมาก ขณะเดียวกันคูแขงขันทางการเมืองซึ่งเกาะกลุมกัน
ปกครองญี่ปุนยุคนั้น ก็ตองการขจัดอิทธิพลของอิโตะไมใหเปนผูนํารัฐบาลอีกตอไป จึงตองใชวิธี
ปรองดองและแบงปนผลประโยชนในเกาหลีเปนการตอบแทนโอกาสทางการเมืองในกรุงโตเกียวที่
ตองสูญเสียไป ตอมาในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1905 เขาจึงเดินทางมารับตําแหนงในเกาหลี และ
สถานทูตของชาติตางๆ ก็ไดถอนตัวออกไปตามเงื่อนไขของอนุสัญญาฉบับนี้ที่เกาหลีทํากับญี่ปุน 
 ชาวเกาหลีรักชาติไดลอบซุมโจมตีทั้งชีวิตและทรัพยสินของทหารและพลเรือนญี่ปุนเปน
ประจํา เพื่อที่จะลดการสูญเสียดังกลาว ญ่ีปุนจึงระดมทหารจากเมืองแม ตั้งสถานีตํารวจของตนขึ้น
ตามจุดตางๆ ทั่วเกาหลี โดยญ่ีปุนจะสงสารวัตรทหารและตํารวจญี่ปุนคอยดูแลกํากับงานรักษาความ
ปลอดภัยของแตละจังหวัดอยางเขมงวด และแตละจังหวัดก็จะมีสถานีตํารวจและจุดตรวจตราของ
สารวัตรทหารถึง 22 จุด ดังนั้น ใน ค.ศ. 1907 จึงมีสารวัตรทหารและตํารวจญี่ปุนทํางานอยูในเกาหลี
ไมต่ํากวา 12,000 คน และในปรุงขึ้นญี่ปุนยังไดระดมชายฉกรรจเกาหลีอีก 4,234 คน เขามาฝกหัด
วิชาตํารวจเพื่อคอยชวยเหลือปราบปรามคนชาติเดียวกันอีกดวย ถัดจากนั้นญี่ปุนก็ไดหันมา
ปราบปรามกิจกรรมทางการเมืองและหนังสือพิมพ ดวยการสั่งปดหนังสือพิมพหลายฉบับที่ไมเห็น
ดวยกับการใชกําลังยึดครองของญี่ปุน นอกจากนั้นอิโตะยังไดออกคําสั่งจับกุมผูนําสมาคม และยุบ
เลิกสมาคมตางๆ ลงหมดสิ้น แตพอมาถึง ค.ศ. 1909 ภายหลังที่ไดปราบปรามสมาคมและ
หนังสือพิมพตางๆ ที่เปนขวากหนามของตนหมดสิ้นแลว ญ่ีปุนก็ไดหนุนหลังใหชาวเกาหลีขายชาติ
บางกลุมตั้งสมาคมและหนังสือพิมพขึ้นมาทดแทน เชน สมาคมเกาหลี (Korea Society) 
หนังสือพิมพประชาชน (People’s News) และหนังสือพิมพประชาชนเกาหลี 
 ญ่ีปุนไดบังคับใหโรงเรียนรัฐบาลทั่วราชอาณาจักรตองใชครูชาวญี่ปุนเปนผูสอน สวน
โรงเรียนราษฎรที่ตั้งขึ้นกอนประกาศใชพระราชบัญญัติก็จะถูกควบคุมเขมงวดขึ้น โดยโรงเรียนทุก
แหงจะตองมาจดทะเบียนกับทางราชการ ถาหากโรงเรียนใดฝาฝนกฎหมายและไมยอมปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับการศึกษา จะตองถูกลงโทษอยางหนักดวยการปดโรงเรียนตลอดไป และครูที่ทํา
การสอนอยูในโรงเรียนเหลานั้นก็จะมีความผิดถึงขั้นจําคุก เอกชนคนใดก็ตามจะสรางโรงเรียนขึ้น
ตามอําเภอใจโดยไมขออนุญาตตอทางราชการกอนไมได ซ่ึงผิดกับอดีตกอนหนานั้นใครมีเงินและ
ตองการเปดโรงเรียนใหญเล็กขนาดใดก็ยอมทําไดโดยอิสระ ขณะเดียวกันการที่ญี่ปุนออกฎหมายมา
ควบคุมการศึกษาครั้งนี้ นอกจากจะมีเจตนาควบคุมการตอสูดิ้นรนทางภูมิปญญาของชาวเกาหลีแลว 
ญ่ีปุนยังใชเปนมาตรการทางออมควบคุมการเคลื่อนไหวของพวกมิชช่ันนารีอเมริกัน และพวกสอน
ศาสนาชาวตะวันตกอื่นๆ อีกดวย เพราะพวกนี้กําลังมีบทบาทอยางมากในการเผยแพรวิธีการศึกษา
แบบใหม ซ่ึงเปนอันตรายตอนโยบายอาณานิคมของตนในเกาหลี และยิ่งนานวันมากเขาพวกมิ
ชชั่นนารีเหลานี้ก็กลายเปนองคกรสําคัญในการพัฒนาภูมิปญญาและวิทยาการใหมๆ ใหกับชาว
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พื้นเมือง ซ่ึงไมเปนผลดีตอญ่ีปุนที่ตองการใหเกาหลีตกอยูภายใตวัฒนธรรมของความลาหลัง เพื่อ
สะดวกในการปกครองและตักตวงผลประโยชนกลับเมืองแมของตน 
 การตอตานญี่ปุนก็แผขยายออกไปทั่วประเทศและกินเวลายืดเยื้อเร่ือยมา สวนกองทัพญ่ีปุน
ก็ไดใชมาตรการรุนแรงปราบปรามชาวเกาหลีตอไปอยางทารุณโหดราย ไมวาบุคคลใดจะ
สนับสนุนพวกกองโจรเกาหลีซ่ึงมักลอบซุมโจมตีญ่ีปุนไดรับความเสียหายอยูเนืองๆ หรือมีสวนรู
เห็นเปนใจกับฝายกองโจร หรือไมเคยใหการสนับสนุนฝายกองโจร แตปดบังซอนเรนไมแจงให
ทางราชาการทราบ ถาหากญี่ปุนจับตัวไดจะถูกยิงทิ้งทันทีโดยไมปราณี ฝายกําลังของกองโจรเกาหลี
ผูรักชาติเมื่อตองเผชิญการปราบปรามอยางหนักในตอนปลายทศวรรษ 1900 จึงตองอพยพไปสอง
สุมกําลังอยูในดินแดนใกลเคียง ซ่ึงสวนใหญมักจะนิยมไปอยูในบริเวณซิโขเตะอะลิน ในไซบีเรีย
สวนที่ติดกับชายฝงมหาสมุทรแปซิฟกและบริเวณกันโด (Kando) ในมณฑลแมนจูเรียของจีน 
เนื่องจากพรมแดนทางดานเหนือสวนที่ติดตอกับจีนและโซเวียตนั้น ญ่ีปุนไมคอยเขมงวดตรวจตรา
นัก ชาวเกาหลีจึงสามารถอพยพหลบหนีออกนอกประเทศไดสะดวกกวาบริเวณอื่นๆ ประมาณกัน
วาในป ค.ศ. 1905 มีชาวเกาหลีอพยพไปสองสุมกําลังและตั้งหลักแหลงเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ 
จนกระทั่งใน ค.ศ. 1910 มีชาวเกาหลีอาศัยอยูกวา 100,000 คน   ชาวเกาหลีอพยพเหลานี้ไดสราง
สังคมและนําแบบแผนชีวิตของตนไปตั้งมั่นอยูอยางถาวร มีทั้งโรงเรียนสอนภาษาเกาหลีและ
หนังสือพิมพรายวันของตัวเอง พรอมกันนั้นก็ไดจัดตั้งกองทัพเกาหลีขึ้นเพื่อรวมกําลังชายฉกรรจมา
โจมตีฐานทัพที่ทางทหารญี่ปุนในประเทศเกาหลีและแมนจูเรีย ดวยเหตุนี้เองฐานทัพทางทหารของ
ญ่ีปุนทั้งในแมนจูเรียและจังหวัดฮัมเกียงในเกาหลีจึงถูกโจมตีบอยคร้ัง จนกระทั่งญี่ปุนตองจัดตั้ง
หนวยรบพิเศษขึ้นมาเพื่อปราบปรามทําลายกองทัพล้ีภัยเกาหลีโดยเฉพาะ 
 ในตนฤดูรอน ค.ศ. 1910 มาซาตาเกะ ผูสําเร็จราชการแทนกษัตริยเกาหลีไดเปดเจรจากับ
นายกรัฐมนตรียี วังยอง ซ่ึงเปนสมุนรับใชที่ซ่ือสัตยของญ่ีปุน ใหยินยอมยกประเทศชาติของตนเอง
ผนวกเขาเปนประเทศเดียวกับญี่ปุน โดยรัฐบาลญี่ปุนจะใหการคุมครองและความสุขสบายตางๆ แก
เขาและพวกพองเปนการตอบแทน เมื่อยี วังยองยอมรับขอเสนอของญี่ปุนแลว มาซาตาเกะจึงไมรอ
ชาฉวยโอกาสรวบรัดทําพิธีลงนามสนธิสัญญาผนวกประเทศเกาหลีเขาเปนสวนหนึ่งของจักรวรรดิ
ญ่ีปุนในวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1910 ทามกลางการคุมกันและอารักขาของกองทัพญ่ีปุนจํานวนมาก 
โดยมาซาตาเกะเปนผูลงนามแทนรัฐบาลญี่ปุน สวนยี วังยองเปนผูลงนามแทนรัฐบาลเกาหลี 
ทามกลางเสียงสาปแชงของชาวเกาหลีทั้งมวล จากการเซ็นสนธิสัญญาฉบับนี้ ประเทศเกาหลีก็ได
สูญหายไปจากแผนที่โลกและกลายเปนแควนหนึ่งของญี่ปุน ช่ือประเทศเกาหลีเปลี่ยนจากเตฮั่น 
(Taehan) มาเปน โชซอน (Choson) สนธิสัญญาและขอตกลงตางๆ ทั้งหมดซึ่งเกาหลีเคยทําไวกับ
ประเทศอื่นกลายเปนโมฆะ แตสนธิสัญญาทุกฉบับที่ญ่ีปุนทําไวกับนานาประเทศมีผลบังคับใชกับ
เกาหลีดวย รัฐบาลผูสําเร็จราชการทั่วไปทําหนาที่เปนหนวยงานปกครองคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมด



 15 

ในฐานะหนวยงานปกครองยอยของรัฐบาลกลางที่กรุงโตเกียว ดวยเหตุนี้เอกราชของเกาหลีจึงถึงจุด
จบอยางเปนทางการตั้งแตนั้นมา โดยญ่ีปุนไดปกครองเกาหลีในฐานะแควนหนึ่งของตน  

 เหตุการณที่เกิดขึ้นในคริสตศตวรรษที่ 19 ไดสงผลใหเกิดเปนมรดกแหงความขัดแยง
ระหวางประเทศในยุคปจจุบัน ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 ก. โดกโด ขอขัดแยงระหวางญี่ปุนกับเกาหลีใต เมื่อโชกุนฮิเดโยชิรุกรานเกาหลีในป ค.ศ. 
1592 และ 1597 กองทัพญ่ีปุนไดยึดเกาะอูเลียงโดและหมูเกาะโดกโด (Uleungdo and Dokdo) 
สังหารพลเรือนและแยงชิงทรัพยสินของชาวเกาหลีไป ทางราชสํานักของอาณาจักรโชซอนจึงได
ประกาศใหประชาชนที่อาศัยอยูบนเกาะหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอด พรอมทั้งไดยึดนโยบาย “ทิ้งเกาะ
ปลอดมนุษย” (Empty Island Policy) ทําใหหมูเกาะโดกโดซึ่งโผลขึ้นกลางทะเลจํานวน 2 เกาะใหญ 
(ช่ือ Dongdo และ Seods) และโขดหินนอยใหญ 33 แหงลอมรอบ โดยมีพื้นที่รวมกันราว 186,121 
ตารางเมตรกลายเปนเกาะราง 
 ในชวงสงครามญี่ปุน – รัสเซียในป ค.ศ. 1904 ญ่ีปุนไดสรางปอมสังเกตการณขึ้นที่
เกาะโดกโด ตอมา ญ่ีปุนก็ประกาศรวมเกาะนี้เขาอยูในอาณัติของราชอาณาจักรของตนโดยอางวา
เปนเกาะที่ปราศจากผูครอบครองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มกราคม ค.ศ. 1905 และเปลี่ยน
ช่ือเปน เกาะทาเกชิมา (Takeshima) อีกทั้งใหเปนสวนหนึ่งของจังหวัดชิมาเนะ ในอีกหาปตอมา 
ญ่ีปุนก็เขาผนวกดินแดนคาบสมุทรเกาหลีเปนอาณานิคม 
 ตอมาเมื่อญ่ีปุนพายแพสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอกองทัพสัมพันธมิตร ญ่ีปุนตองคืนดินแดนที่
ยึดครองบนคาบสมุทร รวมทั้งเกาะเกงตางๆ ใหแกเจาของเดิมไป แตญ่ีปุนอางวา ในสนธิสัญญา
สันติภาพซานฟราสซิสโกที่สหรัฐอเมริการางขึ้นในนามของกองทัพสัมพันธมิตรในเดือนกันยายน 
ค.ศ. 1951 นั้นไมไดระบุวาเกาะโดกโดมีช่ือรวมอยูในรายชื่อเกาะเกงที่ตองสงคืนใหแกเกาหลี ญ่ีปุน
จึงถือวาเกาะโดกโดยังอยูในอาณาเขตของราชอาณาจักรญี่ปุน สวนเกาะอูเลียงโดนั้นกลับคืนไปสู
เกาหลีใตตามสนธิสัญญาฉบับนั้น 
 การอางสิทธิ์เหนือหมูเกาะโดกโดของญี่ปุน ไดรับการคัดคานอยางแข็งขันจากเกาหลีใต ซ่ึง
ไดระบุวา เปนการอางสิทธิ์แตเพียงฝายเดียว อนึ่ง เมื่อญ่ีปุนไดยื่นคํารองวาเปนผูครอบครองเกาะตอ
ศาลโลก ตั้งแตป ค.ศ. 1954 เกาหลีใตก็ยิ่งไมพอใจและไดนําหลักฐานทางประวัติศาสตรวาหมู
เกาะโดกโดเปนสมบัติของเกาหลีตั้งแตยุคอาณาจักรซิลลาเมื่อป ค.ศ. 512 และมีหลักฐานหลายชิ้นที่
ระบุถึงสิทธิเหนือหมูเกาะตลอดชวง 2,000 ปที่ผานมา (33) ปจจุบัน ขอขัดแยงนี้ยังคงดําเนินอยูและ
กําลังรอการตัดสิน  
 ข. หมูเกาะเตี้ยวยวี๋หรือเซนกากุ  ขอขัดแยงระหวางจีนกับญี่ปุน หมูเกาะเตี้ยวยวี๋ (Diaoyu – 
ช่ือในภาษาจีน) หรือหมูเกาะเซนกากุ (Sankaku – ช่ือในภาษาญี่ปุน) เปนหมูเกาะที่ไมมีผูคนอาศัย
อยูเพราะเปนเสมือนโขดหินขนาดใหญที่โผลขึ้นมากลางทะเล ตั้งอยูระหวางบริเวณตอนปลายของ
หมูเกาะริวกิวและเกาะไตหวัน หมูเกาะนี้เปนขอพิพาทระหวางจีนและญี่ปุนซึ่งทั้งสองประเทศตาง
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อางสิทธิในการครอบครองวาเปนดินแดนของตนโดยใชหลักฐานทางประวัติศาสตรสนับสนุนคํา
กลาวอางนี้ 
 ญ่ีปุนอางวา ภายหลังที่หมูเกาะริวกิวตกเปนดินแดนของญี่ปุนในป ค.ศ. 1879/1880 โดยยก
ฐานะเปนจังหวัดโอกินาวาซึ่งครอบคลุมหมูเกาะริวกิวและหมูเกาะโดยรอบทั้งหมด ตอมาในป ค.ศ. 
1885 ผูวาราชการจังหวัดโอกินาวาไดประกาศใหหมูเกาะไดโต (หรือเรียกในภาษาญี่ปุนวา เกาะอู
ฟูอะการิจามาเหนือและใต Ufuagarijama) และหมูเกาะเตี้ยวยวี๋อยูในการปกครองของจังหวัดของ
ตน เมื่อสงครามจีนและญี่ปุนเกิดขึ้นในป ค.ศ. 1895 โดยญ่ีปุนเปนฝายชนะ รัฐบาลญี่ปุนจึงได
ประกาศใหหมูเกาะดังกลาวเปนดินแดนของชาวอาทิตยอุทัย ทั้งนี้เปนไปตามสนธิสัญญาชิโมเนเซกิ
ที่จีนยินยอมมอบเกาะไตหวันและหมูเกาะโดยรอบทั้งหมด รวมทั้งหมูเกาะเปสคาดอเร็สใหแกญ่ีปุน 
 เมื่อญ่ีปุนพายแพสงครามโลกครั้งที่สองแกฝายสัมพันธมิตร ญ่ีปุนไดมอบคืนเกาะไตหวัน
และเกาะเปสคาดอเร็สใหแกจีนตามสนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโกที่ไดทําขึ้นในป ค.ศ. 1951 
สวนหมูเกาะที่ตั้งอยูเหนือเสนแวงที่ 29 องศาเหนือ (ซ่ึงหมายถึงเกาะริวกิว ไดโต และเซนกากุ) ให
อยูในเขตอาณาจักรญี่ปุน 
 สวนจีนไดอางสิทธิ์เหนือหมูเกาะเตี้ยวยวี๋ในป ค.ศ. 1992 ญ่ีปุนไดคัดคานอยางแข็งขันโดย
ยกหลักฐานทางประวัติศาสตรมากมายวา ญ่ีปุนมีอํานาจอธิปไตยเหนือหมูเกาะนี้ตั้งแตป ค.ศ. 1895 
แลว  ทําใหกลายเปนขอพิพาทระหวางประเทศทั้งสองนี้มาจนปจจุบันนี้ 

กลาวโดยสรุป ในคริสตศตวรรษที่ 19 ภายหลังที่ญ่ีปุนเปดประเทศ บทบาทของญี่ปุนใน
บริเวณเอเชียตะวันออกไดปรากฏเดนชัดในการเปนชาติมหาอํานาจ โดยไดนําอุดมการณของการ
ครอบครองเปนเจาของชาติตะวันตกมาใช บวกกับระบบสังคมการเมืองและลัทธิชาตินิยมที่ไมตก
เปนเบี้ยลางของตางชาติ นําพาญี่ปุนกาวไปสูการเปนผูนําทางการทหาร และเศรษฐกิจเหนือจีนและ
เกาหลี รวมทั้งประเทศตางๆ ในเอเชียอาคเนย 
 

ญ่ีปุน: ซามูไรจรัสแสง 
 
 นับตั้งแตตอนกลางคริสตศตวรรษที่ 19 ภายหลังที่ญ่ีปุนเปดประเทศ ในป ค.ศ. 1854สังคม
นี้ไดเปดรับอารยธรรมของโลกตะวันตกเขามาใชในประเทศแทบทุกภาคสวน ทั้งในดานเศรษฐกิจ 
การเมือง การบริหารและการปกครอง และการทําใหสังคมทันสมัย ตลอดจนอุดมการณของการ
ครองความเปนเจา (hegemony) จนนําประเทศไปสูยุคนิยมทหารทําการรุกรานเพื่อขยายอาณาเขต
ไปยังจีน เกาหลี และดินแดนของเอเชียในภาคพื้นแปซิฟกในชวงตนของคริสตศตวรรษที่ 20 อนึ่ง 
ในยุคนี้มีตัวแปรที่เปนชาติตะวันตกเขามาเกี่ยวพันในเอเชียตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่ง อังกฤษ 
ฝร่ังเศส เยอรมัน โซเวียตรัสเซีย และสหรัฐอเมริกา ทําใหความสัมพันธระหวางจีน เกาหลี และ
ญ่ีปุนเปลี่ยนแปลงไปเพราะชาติตะวันตกมีบทบาทสําคัญในการชี้นําความสัมพันธใหขึ้นอยูกับ
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ผลประโยชนของชาติของตน และในการแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชนที่จะไดรับ นอกจากนี้ ในยุค
นี้ ญ่ีปุนซึ่งเปนชาติที่โอนรับลัทธิจักรวรรดินิยมของชาติตะวันตกเขามาปรับใช บวกกับความเปน
ชาติที่มีความเขมแข็งในทางเศรษฐกิจและการเมือง ไดนําพาประเทศกาวไปสูการเปนชาติ
มหาอํานาจของเอเชีย อีกทั้งไดทําลายลางชาติเพื่อนบาน คือ จีน และเกาหลีอยางโหดเหี้ยม เชน การ
สังหารโหดที่เมืองนานกิง การผนวกดินแดนเกาหลีเขาเปนสวนหนึ่งของญี่ปุน การตั้งประเทศแมน
จูกัว การบีบบังคับคนเกาหลีใหเปนทหารเพื่อทําสงครามโลกครั้งที่สอง และการบังคับหญิงชาว
เกาหลีเปนนางบําเรอใหแกทหารญี่ปุนในชวงสงคราม เปนอาทิ ทําใหกลายเปนประเด็นขอขัดแยง
ทางประวัติศาสตรระหวางสามประเทศในเอเชียตะวันออกมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ 
 
เศรษฐกิจ 
 ปจจัยทางดานเศรษฐกิจมีความสําคัญตอการธํารงอยูและการพัฒนาประเทศ จะนําไปสู
ความตองการในการขยายดินแดน และกอสงครามโลกขึ้น ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองอธิบาย
การวิวัฒนาการทางดานเศรษฐกิจของญี่ปุนตั้งแตยุคโบราณตอเนื่องมาจนถึงตอนตนคริสตศตวรรษ
ที่ 20 พอสังเขป ดังนี้ 
 ภายหลังที่ชาวปอรตุเกสเขาไปเยือนญี่ปุนเปนประเทศแรกในป ค.ศ. 1543 ชาวสเปนและ
ฮอลันดาก็เขาไป ชนชาติเหลานี้นําสินคาเขาไปขายในญี่ปุนไดอยางเสรี ดังเชนไหมดิบ ไหมทอ 
สินคาฝาย เครื่องลายคราม ดีบุก ตะกั่ว น้ําตาล นาฬิกา เครื่องจักร เปนตน ในขณะที่สินคาออกของ
ชาวอาทิตยอุทัยในสมัยนั้น ไดแก ทองแดง ดาบ รม พัด การบูร แปง อาหารทะเลและอาหารอื่นๆ 
การคาขายกับตางประเทศไดเจริญรุงเรืองเร่ือยมาจนถึงป ค.ศ. 1639 โชกุนโตกุกาวาไดส่ังปด
ประเทศ แตอนุญาติใหเฉพาะชาวจีนและฮอลันดาเขามาคาขายไดในที่รัฐบาลกําหนดใหเทานั้น 
 ภายหลังที่มีการเปดประเทศในตอนกลางคริสตศตวรรษที่ 19 ญ่ีปุนไดสงไหมดิบและ
สินคาไหม ชา และทองแดงเปนสินคาออกที่สําคัญ สวนสินคาเขาไดแก ยารักษาโรค โลหะตางๆ ผา
ฝายและผาขนสัตว จะสังเกตไดวา ในชวงการปดประเทศ ญ่ีปุนไดพัฒนาการผลิตไหมดิบเพื่อ
ทดแทนการนําเขาจากจีนไดเปนผลสําเร็จ ทําใหสามารถสงออกไดภายหลังการใชนโยบายแยกตัว
โดดเดี่ยวเปนเวลากวา 200 ป 
 ในชวงป ค.ศ. 1861 – 1910 ญ่ีปุนสงไหมดิบออกมีมูลคาถึงรอยละ 36.74 ของมูลคาการ
สงออกทั้งหมด และหากรวมสินคาไหมชนิดอื่น เชน ไขไหม รังไหม และเศษไหมดวย    แลว จะมี
มูลคารวมกันถึงรอยละ 48.3 ตลาดไหมของญี่ปุน ไดแก ฝร่ังเศส และอิตาลี เพราะในชวงนั้นเกิดมี
โรคระบาดทําลายตัวออนของไหมในยุโรปจนหมดสิ้น อีกทั้งราคาไหมของญี่ปุนก็ต่ํามาก จึงเปนที่
นิยมของพอคาชาวยุโรป ตอมา ญ่ีปุนไดเพิ่มการผลิตไหมมากขึ้นเพื่อสงออกไปยังตลาดอเมริกา
ตั้งแต ค.ศ. 1884 เปนตนมา ในขณะที่ความตองการไหมในตลาดยุโรปลดลงเพราะถูกพอคาชาว
อังกฤษนําไหมจากประเทศอาณานิคมเขาไปแยงตลาด แตตลาดในสหรัฐฯ มีขนาดใหญโตมาก 
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ญ่ีปุนในยุคนั้นจึงกลายเปนประเทศที่สงไหมดิบออกมากที่สุดในโลก กลาวคือ ในป ค.ศ. 1913 
ญ่ีปุนสงไหมดิบออกรอยละ 40 ของตลาดโลกและสูงขึ้นเปนรอยละ 87 ในป ค.ศ. 1933  
 นอกจากอุตสาหกรรมการผลิตไหมแลว ญ่ีปุนไดพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ มากมาย ในชวง
ตนของยุคเมจิ (ค.ศ. 1868 – 1911) มีการสรางอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทนสินคานําเขา เชน 
ผลิตสินคาบริโภคอุปโภค เครื่องจักรกล และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อขนถายไหมดิบออกสู
ตางประเทศ เชน ถนน ทางรถไฟ และทาเรือ เปนตน อีกทั้งมีการนําเทคนิคและเทคโนโลยีเขามาใช
ในประเทศ จึงกลายเปนตัวเรงใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอยางกวางขวาง  ดังจะ
กลาวรายละเอียดตอไปนี้ 
 เ มื่ อ จั ก รพ ร รดิ เ ม จิ ยึ ด อํ า น า จ จ า ก เ ห ล า โ ช กุ น ม า เ ป น ก า รปกค รอ ง ร ะบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยโดยมีอํานาจสูงสุดแผออกไปจากสวนกลางหรือนครโตเกียว ทําใหสวนกลาง
มีอํานาจในการสั่งการใหทั่วทุกภูมิภาคดําเนินกิจกรรมการพัฒนาไปตามความประสงคของ
จักรพรรดิ โดยพระองคประสงคที่จะปฏิรูปญี่ปุนใหกลายเปนประเทศทันสมัย มีเศรษฐกิจขยายตัว
กวางไกล เปนประเทศร่ํารวยเทียบเทาอารยประเทศ คณะผูบริหารจึงตองคนหาศักยภาพจากภายใน 
เพื่อใชเปนตัวจักรขับเคลื่อนการพัฒนา จากนั้นก็ปรับปรุงและพัฒนาทุกสาขาใหเจริญกาวหนาไป
ไกลที่สุดเทาที่จะทําได 
 การปรับปรุงระบบการคมนาคมขนสงไดกระทําขึ้นอยางรีบเรง  มีการยืมเทคโนโลยีการตอ
เรือจากตะวันตกมาใช ทําใหสามารถสรางเรือได 138 ลํา และสรางเรือกลไฟไดในป ค.ศ. 1860 โดย
ไดตั้ งชื่อวาคันริน  มารู  ซ่ึงใช เปนพาหนะนําคณะทูตญี่ปุนขามมหาสมุทรแปซิฟกไปยัง
สหรัฐอเมริกาไดสําเร็จ สวนเสนทางรถไฟสายโตเกียว – โยโกฮามา ไดสรางขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1872 
และสายโกเบ – โอซากาในป ค.ศ. 1877 รวมทั้งสรางเครือขายโทรเลขติดตอเมืองสําคัญๆ ทั้งหมด
ในป ค.ศ. 1880  
 ในดานอุตสาหกรรมนั้น  รัฐบาลเขาไปสนับสนุนและรวมหุนกับกิจการทางดาน
อุตสาหกรรมและขุดแร/ถานหินอยางจริงจัง โดยในป ค.ศ. 1873 ทบวงเหมืองแรไดวาจาง
ชาวตางชาติมารวมทํางานถึง 34 คน ในป ค.ศ. 1874 ไดเปดเหมืองถานหินแหงแรกขึ้น จากนั้นได
เปดเหมืองแรจํานวน 9 แหงในป ค.ศ. 1881 ผลผลิตจากเหมืองเหลานี้สามารถผลิตเหล็ก ทองแดง 
และถานหินมากมายเพื่อใชเปนวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมที่นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน
การผลิตสินคาหลากหลายชนิด รวมทั้งสามารถผลิตกระดาษไดดวย นอกจากนี้ไดมีการสราง
โรงงานทําเครื่องจักรในป ค.ศ. 1879 โรงงานอิฐ ป 1878 และโรงงานปูนซิเมนต ป 1875  

สําหรับอุตสาหกรรมผาฝายนั้นเปนอาทิ เร่ิมขึ้นโดยนําเขาเครื่องจักรปนดายจากสหรัฐฯ ใน
ป ค.ศ. 1864 และเครื่องจักรทอผาจากอังกฤษในป ค.ศ. 1868 จากนั้นไดสรางโรงงานผลิตเสื้อผา ช่ือ 
ซัทสึมา เปนแหงแรกในป ค.ศ. 1868 และอีกโรงหนึ่งในป 1870 ตอมาก็ผลิตเสื้อผาขึ้นทดแทนการ
นําเขาจากตางประเทศ ซ่ึงญี่ปุนเคยนําเขามีมูลคากวาครึ่งหนึ่งของการนําเขาสินคาทั้งหมด ในป ค.ศ. 
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1897 มีคนงานที่ทํางานโรงงานผลิตสินคาประเภทนี้ถึง 247,117 คน หรือคิดเปนรอยละ  63 ของ
จํานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทั้งหมด  

ญ่ีปุนไดเร่ิมขยายการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในแทบทุกแขนง ในขณะเดียวกันได
นําเอาแบบแผนการทํางาน เทคโนโลยี และวิถีการผลิต ตลอดจนการปรับปรุงความคิดความเชื่อ
ทางดานศาสนา และแบบแผนการดําเนินชีวิตของชาวตะวันตกเขามาใชในประเทศเพื่อให
สอดคลองกับการผลิตสมัยใหม ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็คือ การเปลี่ยนแปลงการแตงกาย โดยผูชาย
ตางสวมสูทและผูกเนคไท สวนผูหญิงแตงตัวทันสมัยดังเชนชาวตะวันตก ในชวงตอนปลายของ
คริสตศตวรรษที่ 19 โดยละทิ้งชุดดั้งเดิม นั่นคือ กิโมโน และซามูไร คงเหลือไวใชแตงกายใน
เทศกาลพิเศษเทานั้น (ประเทศในเอเชียอีกประเทศหนึ่งที่แตงกายเจริญรอยตามฝรั่ง คือ เกาหลี) เปน
ตน 
 ในดานการศึกษา มีการปรับใชหลักสูตรและจัดระบบการเรียนการสอนตามแบบฝรั่ง
นับตั้งแตป ค.ศ. 1871 ดวยการกอตั้งกระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ระบบการศึกษาแบบใหม การดําเนินการปฏิรูปการศึกษาทําไดงาย เพราะคนญี่ปุนตางสนใจใฝหา
ความรูมานานนับแตอดีตกาลเพราะการนับถือลัทธิขงจื้อที่นิยมความรู และเคารพนับถือผูคงแก
เรียนอยูแลว ทําใหการยอมรับการจัดการศึกษาตามรูปแบบของโรงเรียน โดยรัฐบาลไดนําโรงเรียน
สอนเหลาซามูไรและโรงเรียนวัดในยุคโตกุกาวามาเปนโรงเรียนของรัฐบาลและเปลี่ยนรูปตาม
ระบบการศึกษาแบบใหม สวนมหาวิทยาลัยขงจื้อ และวิทยาลัยแพทยที่ตั้งอยูในกรุงโตเกียวก็นํามา
รวมกัน โดยยกเลิกหลักสูตรเกาในป ค.ศ. 1871 และเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยโตเกียวในป ค.ศ. 
1877 
 กระทรวงศึกษาธิการไดนําระบบการศึกษาของฝรั่งเศสที่รวมศูนยอํานาจการจัดการศึกษา
ไวที่สวนกลางมาใช ในชวงแรกมีการบังคับใหเด็กชาย – หญิงตองเขารับการศึกษาเปนเวลา 16 
เดือน หรืออาจเรียกวา การศึกษาภาคบังคับ บุคคลที่มีสวนสําคัญในการจัดการศึกษาในยุคนั้นคือ 
นายฟูกูซาวา และนายโมริ อริโอริ ซ่ึงตอมา คนหลังไดรับการแตงตั้งใหเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ในขณะเดียวกัน ไดวาจาง Dr. David Murray แหงวิทยาลัย Rutgers ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเปนที่ปรึกษาประจํากระทรวงในระหวางป ค.ศ. 1873 – 1879 จากนั้นก็มีการเรง
กอสรางโรงเรียนทั้งของรัฐบาลและของเอกชนขึ้นทั่วประเทศ อนึ่ง โรงเรียนคริสเตียนมีบทบาท
สําคัญในการสรางโรงเรียนสําหรับนักเรียนหญิง ในขณะที่สถาบันของเหลามิชชันนารีมีบทบาทใน
การกอตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน เชนมหาวิทยาลัยเคโอ ซ่ึงสรางขึ้นโดยนายฟูกูซาวาในป ค.ศ. 1882 
และมหาวิทยาลัยวาเซดะ ไดรับการกอสรางตามมา นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอิมพีเรียลหรือ
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลก็ไดรับการตั้งขึ้น เชน มหาวิทยาลัยเกียวโต ในป ค.ศ. 1897 มหาวิทยาลัยโต
โฮกุ ในป ค.ศ. 1907 มหาวิทยาลัยคิวชู ในป ค.ศ. 1910 และมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ในป ค.ศ. 1918 
ซ่ึงตางตั้งอยูในสวนภูมิภาคในเมืองสําคัญๆ 
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 ในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 20 การปฏิรูปแบบโรงเรียนสมัยใหมไดกระทําเสร็จสิ้นทั่ว
ประเทศ จึงไดขยายการศึกษาภาคบังคับออกเปน 6 ป โดยจัดใหเปนโรงเรียนสหศึกษาที่รวม
นักเรียนหญิง – ชาย เขาเรียนรวมกัน เปาหมายของการศึกษาในยุคนั้นคือ ใหประชาชนมีความรู 
อานออก เขียนไดเพื่อเขาทํางานในกองทัพ โรงงานอุตสาหกรรม และในการเกษตร ตอมาในป ค.ศ. 
1896 ก็ขยายใหเด็กชายไดเรียนตอในชั้นมัธยมตอนปลายอีก 3 ป สวนโรงเรียนเทคนิคที่ฝกฝน
ทางดานทักษะและเทคโนโลยีระดับสูงไดดําเนินการจัดตั้งในป ค.ศ. 1903 ในขณะที่มหาวิทยาลัย
ตางผลิตบัณฑิตใหเปนชนชั้นผูนําของประเทศ 
 อนึ่ง ในยุคเมจิตั้งแตป ค.ศ. 1868 เปนตนมานั้น รัฐบาลญี่ปุนไดทําการปฏิรูปที่ดินครั้ง
สําคัญ ทั้งนี้เพราะในสมัยโตกุกาวา ที่ดินราวหนึ่งในสามเปนของรัฐบาล สวนที่เหลือไดแบงใหพวก
ขุนนางราว 270 คนเขาใชประโยชน ขุนนางแตละคนก็จะแบงที่ดินของตนใหแกผูอยูใตบังคับ
บัญชาควบคุมดูแล ซ่ึงมักจะใหชาวนาเปนผูเชาเพื่อปลูกขาว โดยแบงผลผลิตจํานวนครึ่งหนึ่งใหแก
เจาของที่ดิน ตอมาเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ทําใหชีวิตความเปนอยูของชาวนาตกอยูใน
ภาวะลําบากเพราะขนาดพื้นที่เพาะปลูกที่เชามีขนาดเล็กลง นอกจากนี้ ภายหลังการเปดประเทศ ขาว
กลายเปนสินคาที่มีราคาแพงขึ้น และยังผลใหสินคาอื่นมีราคาสูงขึ้นตามไปดวย ทําใหภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไรเสถียรภาพ ดังนั้น เมื่อมีการปฏิรูปสมัยเมจิโดยมีการนําระบบการ
ปกครองสมัยใหมมาใช โดยไดยกเลิกระบบเศรษฐกิจแบบศักดินามาเปนการเสริมสรางสังคม
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางขนาดใหญทั้งในดานเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม  

 การขยายตัวทางดานเศรษฐกิจกอใหเกิดการมองโลกที่กวางไกล และการติดตอกับชาติ
ตะวันตก ทําใหเศรษฐกิจของญี่ปุนผูกติดกับระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก แตญ่ีปุนมีขอจํากัด
ทางดานภูมิศาสตรและประชากร ดังนั้น หากตองการจะขยายระบบทุนนิยมใหใหญขึ้น การมองหา
ที่ทํากินและแรงงานราคาถูกจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมพน ผลลัพทที่เกิดจากการตอบสนองความ
ตองการที่เพิ่งกลาวถึงนี้ ก็คือ การรุกรานและการเขายึดครองดินแดนประเทศเพื่อนบานนั่นเอง 
 
รัฐบาลและลัทธิทหาร 
 ในยุคเริ่มตนของรัฐบาลเมจิ เหลาผูนําประเทศเห็นพองตองกันวา จะตองมีการปฏิรูปทาง
การเมืองอยางรีบดวน จึงไดนําระบบการเมืองการปกครองของตะวันตกมาใช อาจกลาวไดวา เปน
การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรญ่ีปุนที่ทําการยกเลิกระบบการเมืองตาม
แบบดั้งเดิมมาเปนการสรางสถาบันที่มีรัฐธรรมนูญ ฝายสภานิติบัญญัติ ฝายบริหาร และฝายตุลาการ
ขึ้นปกครองประเทศ ดังนั้น จึงมีการศึกษาคนควาและเขียนรัฐธรรมนูญที่เหมาะสมขึ้นในป ค.ศ. 
1875 เพื่อเสนอใหองคจักรพรรดิทรงวินิจฉัยและเสนอใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เมื่อถึงเวลาอันสมควร 
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 สถานการณทางการเมืองในชวงตนมีความสับสนวุนวายมาก ทั้งนี้เพราะระบบการเมือง
แบบศักดินาที่ตระกูลหลักๆ เชน ซัทสึมา โชสึ ไฮเซน และ โทสะ เปนอาทิ ยังมีบทบาทสําคัญและ
เกาะกลุมกันอยางเหนียวแนนในแตละเขตที่อยูของกลุมตน ในชวงป ค.ศ. 1869 หัวหนาของตระกูล
ไดประกาศใหเหลาซามูไรของเขตของตนยอมรับอํานาจจากสวนกลางที่องคจักรพรรดิเปนประมุข 
จากนั้น รัฐบาลกลางไดขอที่ดินจากเหลาผูนําตระกูลโดยไดจัดสรรเงินเดือนใหแกซามูไรเปน
คาตอบแทน ทําใหระบบศักดินาคอยๆ หมดไป สวนกลุมผูนําตระกูลตางๆ ไดเขาไปมีบทบาท
ในทางการเมืองสมัยใหม และเปนผูนําในดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และดาน
สังคมในแขนงตางๆ  

รัฐบาลเมจิไดนําระบบการปกครองทางตะวันตกมาใช ทั้งที่เปนระบบรัฐสภาของอังกฤษ 
การจัดตั้งโครงสรางการปกครองแบบทหารจากเยอรมัน และการเลือกตั้งจากฝรั่งเศส ทําใหเกิดการ
แยงชิงอํานาจกันระหวางผูนําของยุคศักดินา และผูนําที่รับอิทธิพลการจัดระบบของชาติตะวันตก 
เชน สมาชิกรัฐสภา สภาสูง ศาลฎีกา รัฐธรรมนูญ และพรรคการเมือง การแยงชิงอํานาจทาง
การเมืองดําเนินเรื่อยมาหลายป และนําไปสูการสังหารผูนําฝายตรงขามหลายคน ในขณะที่ผูนํารุน
ใหมกพ็ยายามสรางระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยใหเขารูปเขารอย ไดแก อีโต ฮิโรบูมิ และ 
ยามากาตะ อริโตมิ ผูที่เคยผานประสบการณการใชชีวิตในโลกตะวันตกมากอน ในที่สุด
รัฐธรรมนูญที่รวมกันเขียนขึ้นก็ไดรับการประกาศใชในวันที่ 11 กุมภาพันธ ค.ศ. 1889 จากนั้น ก็มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสมาชิกเปนผูแทนในรัฐสภาที่มีช่ือวา ไดเอต (Diet) 
อยางไรก็ตาม ในชวงแรกของการใชรัฐธรรมนูญนั้น พรรคการเมืองและสมาชิกพรรคยังคงผูกพัน
กับการรวมกลุมตามระบบศักดินาดั้งเดิม ทําใหการรวมตัวเปนพรรคการเมืองเปนไปตามกลุมสาย
ตระกูลมากกวาตามระบบพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันนําไปสูลัทธิเผด็จการที่เนน
การทหารเปนแกนกลางในการปกครองประเทศ หรือเปนไปตามกระแสลัทธิชาตินิยมสุดกูที่เนน 
“ประเทศร่ํารวย และกองทัพเขมแข็ง”  
 ขอโยงการเมืองญี่ปุนไปอธิบายการสรางนโยบายของประเทศพอสังเขปดังนี้ ระบบ
โครงสรางทางการเมืองนั้น องคจักรพรรดิเปนผูใชอํานาจ 3 สาขาที่เปนอิสระตอกัน คือ รัฐสภา 
นายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี และกองทัพบก/กองทัพเรือ โดยกองทัพดังกลาวทําหนาที่บังคับ
บัญชาทัพบกและทัพเรือโดยตรง ในขณะที่คณะรัฐมนตรีจะดูแลกระทรวงกลาโหมในแงของระบบ
การปกครอง ดังนั้น กองทัพจึงมีฐานะเทียบเทากับนายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรีที่ขึ้นตรงตอองค
จักรพรรดิ และสามารถกระทํากิจการใดไดโดยไมตองผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
(นักวิชาการบางทานเรียกองคกรนี้วา Ministry of War) ผูดํารงตําแหนงในองคกรดังกลาวจะเปน
ตัวแทนของเหลาผูรักชาติ ผูซ่ึงมีความเชื่อในลัทธิขงจื้อที่เนนความภักดีและการเสียสละเพื่อ
บานเมือง   
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 เมื่อเหลาผูนําญี่ปุนใชหลักตรรกศาสตรที่วา “พื้นที่ของประเทศมีขนาดเล็ก เต็มไปดวยภูเขา
สูง ไรทรัพยากรธรรมชาติ และประสบภัยธรรมชาติอยูเนืองๆ ในขณะที่ประชาชนมีเปนจํานวนมาก 
ดังนั้น หากจะอยูกันอยางเปนสุขก็ตองขยายดินแดนเพื่อนําวัตถุดิบและผลประโยชนที่มีอยูในสังคม
อ่ืนเขามาใชในประเทศ เฉกเชนจักวรรดินิยมตะวันตกที่ลาอาณานิคมตามทวีปตางๆ” หลัก
ตรรกศาสตรนี้เองกลายเปนนโยบายตางประเทศในยุคเมจิ ที่กุมอํานาจโดยคนรุนใหมที่เคยไปศึกษา
หาความรูจากประเทศในยุโรปในชวงการปฏิรูป 
 ญ่ีปุนยุคนี้แบงกลุมประเทศที่ทําการติดตอออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่หนึ่งเปนชาติ
มหาอํานาจ ไดแก อังกฤษ ฝร่ังเศส และเยอรมัน รวมทั้งสหรัฐอเมริกา โดยคนญี่ปุนจะยกยองและ
นําระบบแบบแผนสังคม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศเหลานี้มาใชเปนแบบอยาง 
อีกทั้งเปนตลาดหลักและแหลงเงินทุนของญี่ปุนดวย นอกจากนี้ ญ่ีปุนยังไดรับอุดมการณลัทธิทุน
นิยมและลัทธิจักรวรรดินิยมมาใชเปนนโยบายของชาติอีกดวย กลุมที่สองไดแก โซเวียตรัสเซีย 
ฮอลันดา ปอรตุเกส และสเปน ซ่ึงเปนประเทศขนาดกลางที่ใหความเปนมิตรและญี่ปุนไดเรียนรู
เกี่ยวกับการคา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมจากพวกเขา สวนกลุมที่สามไดแก 
จีน เกาหลี และเอเชยีทั้งหลายที่ดอยความเจริญ สังคมเหลานี้ตกอยูในมานประเพณีวัฒนธรรมเกาแก
และมีระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ (subsistence economy) อีกทั้งมีระดับการใชเทคโนโลยีต่ํา ใน
ขณะเดียวกัน ก็มีการแกงแยงชวงชิงอํานาจระหวางหมูพวกเดียวกันอยูตลอดเวลา และเมื่อไดรับ
อํานาจมาแลวก็ใชชีวิตหาความสุขสบายบนความทุกขยากของประชาชน ประเทศเหลานี้จึงตกเปน
เปาหมายที่ญ่ีปุนตองการจะเขาไปยึดครองดินแดนเหลานั้นมาเปนของตนเอง 
 เมื่อสถานการณภายในมีความพรอมมูลเกือบทุกอยาง กลาวคือ มีภาวะเศรษฐกิจแข็งแกรง 
มีกองทัพเขมแข็ง ผูคนมีใจรักชาติและสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  อีกทั้งมี
อุดมการณของการครองความเปนเจาที่ประสงคจะมีอํานาจเหนือหรือเปนนายชนหมูอ่ืน ผนวกกับมี
ขอจํากัดทางกายภาพของประเทศที่เปนเกาะไมอาจขยายดินแดนออกไปได ญ่ีปุนจึงกระโจนเขาไป
แสวงหาผลประโยชนในเกาหลี ซ่ึงออนแอที่สุดในชวงนั้น แตเมื่อตองเผชิญหนากับจีนที่ประสงค
จะรักษาสถานภาพของการเปนรัฐศูนยกลางและใหความคุมครองรัฐบรรณาการเกาหลีของตน 
ญ่ีปุนจึงใชกําลังโจมตีจีนกลายเปนสงครามจีน – ญ่ีปุน ในป ค.ศ. 1895 โดยที่ญ่ีปุนไดประเมินแลว
วาจะตองไดรับชัยชนะ ทั้งนี้เพราะจีนที่อยูชวงการปกครองของราชวงศชิงที่มีความออนแอ อันเปน
ผลมาจากการตอสูระหวางกลุมผูนําเชื้อชาติแมนจูกับพวกฮั่น และการรุกรานของชาติตะวันตกที่
แบงสรรปนสวนเขาแสวงหาผลประโยชนในจีน ตลอดจนการพายแพตออังกฤษในสงครามฝน ใน
ที่สุดญี่ปุนก็กําชัยชนะจีนเมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 1895 ญ่ีปุนจึงบังคับใหจีนรับรองเอกราชทูต
ของเกาหลี ใหจีนยอมยกเกาะไตหวันและหมูเกาะริวกิวรวมทั้งเกาะอื่นๆ ใหเปดเมืองทาสําคัญหลาย
แหงใหพอคาญี่ปุนเขาไปทําการคาได และเรียกเก็บคาปรับจากจีนหรือคาปฏิกรรมสงครามเปนเงิน 
200 ลานเหรียญ 
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 ญ่ีปุนไดประกาศตั้งหมูเกาะริวกิวข้ึนเปนจังหวัดโอกินาวา ตามชื่อของเกาะที่ใหญที่สุดของ
หมูเกาะ จากจุดนี้เองท่ีญ่ีปุนใชอางถึงสิทธิในการเปนเจาของเกาะเตี้ยวยว๋ี ท่ีกลายเปนกรณีพิพาทกับ
จีนในยุคปจจุบัน  

ญ่ีปุนไดรับประโยชนมหาศาลจากการทําสงครามกับจีน ทั้งที่เปนดินแดนไตหวัน หมูเกาะ
ริวกิว และบริเวณแหลมเหลียวตุง (ญ่ีปุนเรียกวา กวานตุง – Kwantung) และไดประกาศเปนประเทศ
ที่มีสิทธิเหนือคาบสมุทรเกาหลีแทนจีนนับแตนั้นมา ตอมา เมื่อญ่ีปุนไดรับการคัดคานไมใหยึด
ครองบริเวณแหลมเหลียวตุงจากรัสเซีย อังกฤษ และฝรั่งเศส ญ่ีปุนจึงคืนบริเวณนี้ใหแกจีน  
 
ญ่ีปุนกบัการสรางจักรวรรดินิยม 
 ญ่ีปุนเซ็นสัญญาเปนพันธมิตรกับอังกฤษ ซ่ึงเปนประเทศที่เปนศัตรูสําคัญของรัสเซีย ในป 
ค.ศ. 1902 ภายหลังที่ญ่ีปุนไดรวมกับชาติตะวันตกสงกองกําลังไปยังกรุงปกกิ่งทําการตอสูกับกบฎ
นักมวยในป ค.ศ. 1900 โดยอังกฤษไดประจักษชัดวา ทหารญี่ปุนมีระเบียบวินัยดีเยี่ยมและฝกฝนมา
เปนอยางดี การเซ็นสัญญาระหวางชาติมหาอํานาจดังเชนอังกฤษกับประเทศในเอเชียถือไดวาเปน
กาวสําคัญยิ่งทางประวัติศาสตรของญี่ปุนที่ไดเขยิบฐานะขึ้นเปนชาติมหาอํานาจ สามารถยืนเคียงบา
เคียงไหลกับชาติตะวันตก นั่นหมายความวา ญ่ีปุนมีความแตกตางจากประเทศในเอเชียทั้งหลาย 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ “ตัวเปนเอเชีย แตมีสถานภาพเปนฝรั่ง” ทําใหญ่ีปุนเชื่อวา พวกตนมี
สถานภาพสูงกวาคนผิวเหลืองทั้งมวลนับแตนั้นมา 
 ความยิ่งใหญของญี่ปุนไดบังเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อสามารถทําสงครามเอาชนะรัสเซียไดในป 
ค.ศ. 1905 ทําใหสถานภาพของญี่ปุนยิ่งลอยสูงเดน ทั้งนี้เพราะรัสเซียในยุคนั้นเปนประเทศใหญ
และมีความเขมแข็งมากประเทศหนึ่งในยุโรป อีกทั้งมีดินแดนกวางขวางครอบคลุมทั้งในยุโรปและ
เอเชีย ชนวนของสงครามไดเกิดขึ้นตั้งแตตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 20 เมื่อรัสเซียประสงคที่จะมี
อิทธิพลเหนือดินแดนจีนทางตอนเหนือ (หรือที่เรียกวาแมนจูเรีย) และเหนือคาบสมุทรเกาหลี 
รัสเซียไดรับอนุญาตจากจีนสรางทางรถไฟสายตะวันออก (Chinese Eastern railway) ผานแมนจูเรีย
ไปยังทาเรือของตนที่เมืองวลาดิวอสตอค อันเปนการเชื่อมทางรถไฟสาย Trans – Siberia จากยุโรป
ผานแมนจูเรียไปยังฝงทะเลญี่ปุน ทางรถไฟนี้เร่ิมกอสรางในป ค.ศ. 1891 ตอมาเมื่อรัสเซียไดเชา
ที่ดินบริเวณแหลมเหลียวตุงจากจีนในป ค.ศ. 1898 จึงไดกอสรางทางรถไฟสายใต (Southern 
Manchuria railway) เพื่อเชื่อมตอทางรถไฟสายตะวันออก โดยทําใหรัสเซียสามารถติดตอทาเรือว
ลาดิวอสตอคทางตอนเหนือกับทาเรือทางตอนใตของแมนจูเรีย คือ เมืองทาปอรต อาเธอร (Port 
Arthur) และเมืองทาตาเหลียน (หรือเรียกในภาษาอังกฤษวา Dairen) ทางรถไฟสองสายนี้ยังผลให
รัสเซียครอบครองอํานาจทางพฤตินัยเหนือแมนจูเรีย ซ่ึงไดสรางเสร็จสิ้นเมื่อ ป ค.ศ. 1903 จากนั้นก็
เรงแผอิทธิพลเขาไปในคาบสมุทรเกาหลี 



 24 

 การกระทําของรัสเซียสรางความไมพอใจใหแกญ่ีปุนที่มีอิทธิพลเหนือเกาหลีภายหลังที่
ไดรับชัยชนะจากการทําสงครามกับจีน เพราะรัสเซียไดสนับสนุนคนเกาหลีบางกลุมทําการตอตาน
อิทธิพลของญ่ีปุน อีกทั้งรัสเซียไดขนยายกองกําลังทหารจากยุโรปโดยทางรถไฟสาย Trans – 
Siberia มายังภาคตะวันออกมากขึ้นเรื่อยๆ อันเปนการทาทายอํานาจของญี่ปุนที่หวังจะครอบครอง
ความเปนใหญในดินแดนตอนเหนือของจีนและบนคาบสมุทรเกาหลีเชนกัน อนึ่ง การตอสูระหวาง
ชาวเกาหลีที่ไดรับการสนับสนุนจากญี่ปุนกับกลุมที่รัสเซียสนับสนุนไดดําเนินไปอยางตอเนื่อง ใน
ที่สุด ญ่ีปุนประกาศตัดความสัมพันธกับรัสเซียในวันที่ 6 กุมภาพันธ ค.ศ. 1904 ตอมาในคืนของ
วันที่ 8 กุมภาพันธ ก็สงเรือทอรปโดเขาไปโจมตีและทําลายกองเรือรบของรัสเซียที่เมืองทาปอรต อา
เธอร กอนที่จะประกาศสงครามอยางเปนทางการในอีกสองวันตอมา 
 กองทัพญ่ีปุนจากเกาหลีไดขามแมน้ํายาลุบุกเขาไปในแมนจูเรีย ในขณะที่กองทัพเรือ
สามารถยึดเมืองตาเหลียนและเมืองปอรต อาเธอรไดสําเร็จ ทําใหฐานทัพเรือของรัสเซียถูกทําลายลง
อยางยอยยับในเดือนมกราคม ค.ศ. 1905 กองทัพบกของญี่ปุนสามารถขับไลทหารรัสเซีย และยึด
เมืองมุกเดน (Mukden) เมืองหลวงของแควนแมนจูเรียไดในเดือนมีนาคม ทหารรัสเซียตองรอ
กองทัพเรือเสริมที่สงไปจากทะเลบอลติก แตการเดินทางตองใชเวลาในการเดินทางนานมากเพราะ
อังกฤษปฏิเสธใหเรือรบรัสเซียขามคลองสุเอซ และหามเขาจอดตามเมืองทาสําคัญ ๆ ตลอดเสนทาง
ที่เปนของอังกฤษ กองเรือรบรัสเซีย 45 ลําตองเดินทางออมทวีปอาฟริกา และขาดสะเบียงเสริม 
ทหารเรือจึงตกอยูในสภาพออนราไมพรอมรบ จนกระทั่งเดินทางมาถึงชองแคบเกาหลี – ญ่ีปุน 
กองทัพเรือญ่ีปุนจึงเขาโจมตีที่ชองแคบทสึชิมา (straits of Tsushima) ในวันที่ 27 พฤษภาคม 
สามารถทําลายกองทัพเรือของรัสเซียอยางสิ้นเชิง 
 ในชวงเวลานั้น ประเทศรัสเซียประสบปญหาภายในที่มีการกอการปฏิวัติ ทําใหไมสามารถ
สงกําลังเสริมไปยังภาคตะวันออกในทวีปเอเชียเพื่อตอตานกองทัพญ่ีปุน ในที่สุดประธานาธิบดีธี
โอดอร รุสเวลทจึงเขาไกลเกลี่ยใหทั้งสองฝายยุติสงครามและเซ็นสนธิสัญญาปอรสเมาธในวันที่ 5 
กันยายน ค.ศ. 1905 (จุดนี้เองที่ทําใหคนเกาหลีปจจุบันไมพอใจการกระทําของสหรัฐอเมริกาที่ยอม
อนุญาตใหญ่ีปุนเขาครอบงําและยึดครองคาบสมุทรเกาหลี ถือเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนเกาหลียุค
ใหมมีทัศนคติที่ไมดีตอสหรัฐฯ ) นั่นหมายความวา รัสเซียยอมจํานนตอกองทัพญ่ีปุน ดังนั้น รัสเซีย
จึงประกาศใหญี่ปุนมีอํานาจเหนือคาบสมุทรเกาหลีแตเพียงชาติเดียว และยอมใหญ่ีปุนทําหนาที่ใน
การจัดการปกครองแมนจูเรีย อีกทั้งยอมยกกรรมสิทธิ์การเชาแหลมเหลียวตุงและยกทางรถไฟสาย
ใต (South Manchuria railway) ไปจนถึงเมืองฉางชุนใหแกญ่ีปุน แตญ่ีปุนยังไดเรียกรองรัสเซียจาย
คาปฏิกรรมสงครามอีก รัสเซียจึงไดยกดินแดนทางตอนใตของเกาะสักกาลินใหเปนการทดแทน 
 ชัยชนะของญี่ปุนเหนือคนผิวขาวรัสเซียในสงครามครั้งนี้สรางความยินดีปรีดาแกชาว
อาทิตยอุทัยเปนอยางยิ่ง เพราะเปนการประกาศใหชาวโลกเห็นวา ชนผิวเหลือง ดังเชน ญ่ีปุนก็เปน
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ชาติแข็งแกรงเหนือกวาชนผิวขาวบางชาติ อีกทั้งทําใหคนญี่ปุนทั้งมวลผนึกกําลังกันเปนหนึ่งนําธง
ชาติของตนขยายดินแดนเขาไปในเอเชีย ณ.ที่ใดก็ไดหากพวกเขาตองการ 
 จากนั้น ญ่ีปุนก็รุกคืบเขาไปในดินแดนเกาหลี โดยลดฐานะใหเปนเขตที่อยูในความ
คุมครองของญี่ปุนในป ค.ศ. 1907 และในที่สุดก็ยึดคาบสมุทรเปนอาณานิคมใน ค.ศ. 1910 ภายหลัง
ที่ผูสําเร็จราชการเกาหลีของญ่ีปุนชื่อ อิโต (Ito) ถูกเหลาผูรักชาติชาวเกาหลีลอบสังหารในขณะที่
เดินทางไปยังแมนจูเรียในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1909 เมื่อผนวกดินแดนเกาหลีโดยปราศจากการ
คัดคานจากชาติมหาอํานาจใดๆ ญ่ีปุนจึงประกาศเรียกเกาหลีวา โชซอน พรอมกับทําการกลืนชาติ
ถูกลบหายไปจากแผนที่โลก 
 เมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเริ่มขึ้น ญ่ีปุนไดรวมกับอังกฤษที่เปนชาติมหามิตรเขายึด
ดินแดนยึดครองของเยอรมัน โดยเขายึดอาวเกียวชาว (Kiaochow) และทาเรือชิงเตา (Tsingtao) ทาง
ฝงทะเลตอนใตของแหลมชานตุง ซ่ึงเปนของเยอรมันที่ยึดครองมาตั้งแตป ค.ศ. 1898 และยึดหมู
เกาะในแปซิฟคตอนเหนือ ตอมาเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงบลง ญ่ีปุนไดรับการยอมรับใหเปน
สมาชิกสันนิบาตประชาชาติและไดรับการประกาศตามสนธิสัญญาสันติภาพแวรซายวาเปนหนึ่งใน
หาของชาติที่มีชัยในสงครามโลก ดังนั้นฐานะของญี่ปุนจึงเทาเทียมกับชาติมหาอํานาจตะวันตก
อยางเต็มภาคภูมิในดานการเมืองระหวางประเทศ อีกทั้งญี่ปุนยุคนั้นก็เปนชาติที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจเจริญกาวหนา และมีสภาพสังคมทันสมัยเฉกเชนประเทศชั้นนําของโลก 
 อิทธิพลของกองทัพ คือทหารบกและทหารเรือ มีสวนทําใหญ่ีปุนกลายเปนชาติมหาอํานาจ
ทางการทหารนับตั้งแตปลายศตวรรษที่ 19 ในขณะที่คณะรัฐมนตรีภายใตการนําของนายกรัฐมนตรี
มักใชวิธีการประนีประนอมกับฝายทหารในแทบทุกเรื่องทั้งที่เปนกิจการภายในและภายนอก
ประเทศ จะเห็นไดวากองทัพกับรัฐบาลทํางานรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายของชาติมากกวาที่จะ
ขัดแยงกัน ทําใหการปฏิรูปยุคเมจิไดรับผลสัมฤทธิ์สูงสุดเกินความคาดหมาย  

ในชวงนี้ญ่ีปุนเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีบอยคร้ัง ดังนี ้
  

นายกรัฐมนตรญ่ีีปุน ระหวางป ค.ศ. 1898 - 1921 
 Yamagata ดํารงตําแหนงระหวางเดือน  พฤศจิกายน 1898 – ตุลาคม 1900 
 Ito      ตุลาคม 1900 – มิถุนายน 1901 
 Katsura      มิถุนายน 1901 – มกราคม 1906 
 Soinji      มกราคม 1906 – มิถุนายน 1908 
 Katsura      กรกฎาคม 1908 – สิงหาคม 1911 
 Soinji      สิงหาคม 1911 – ธันวาคม 1912 
 Katsura      ธันวาคม 1912 – กุมภาพันธ 1913 
 Yamamoto     กุมภาพันธ 1913 – เมษายน 1914 
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 Okuma      เมษายน 1914 – ตุลาคม 1916 
 Tarauchi     ตุลาคม 1916 – กันยายน 1918 
 Hara      กันยายน 1918 – พฤศจิกายน 1921 
 
ทั้งนี้ เปนเพราะการตอสูทางการเมืองระหวางผูนําของพรรคตางๆ  มักจะแยงชิงกันเปน
นายกรัฐมนตรี แตกองทัพกลับมีความสมัครสมานสามัคคีและเสริมกองกําลังอยางเขมแข็ง กลาวกัน
วา ในชวงทศวรรษที่ 1920 กองทัพมีทหารประจําการ 200,000 คน กําลังสํารอง 3 ลานคน มีนักเรียน
ช้ันมัธยมตอนปลาย จํานวนกวา 600,000 คนที่ไดรับการฝกวิชาทหาร และมีผูไดรับการฝกฝนการ
รบที่อาศัยอยูตามชนบทตางๆ อีก 8 แสนคน กําลังพลทั้งหมดนี้อยูในการควบคุมของกองทัพทั้งสิ้น 
 
อุตสาหกรรมในยุคการสรางจักรวรรดินิยม 

ในชวงที่ญ่ีปุนกาวสูการเปนรัฐจักรวรรดินิยมทางการทหารและทางการเมืองระหวาง
ประเทศนั้น รัฐบาลเมจิไดเขาไปมีบทบาทสําคัญในการทําใหประเทศกลายเปนสังคมอุตสาหกรรม
นับตั้งแตเปดประเทศเปนตนมา โชกุนและคหบดีที่เรืองอํานาจในยุคศักดินา เชน ไฮเซน มิโต 
และซัทสึมาไดนําเทคโนโลยีการหลอมเหล็กของชาวตะวันตกเขามาใชในการทําปนใหญ และใน
การตอเรือตามแบบชาติตะวันตก อีกทั้งไดนําเทคนิคการเดินเรือของชาวตะวันตกมาใช อนึ่ง รัฐบาล
ไดรับมอบทาเรือที่โยโกซูกะ และนากาซากิ และโยโก (หรือที่เรียกวา โกเบ) จากโชกุนเพื่อให
ปรับปรุงทันสมัยยิ่งขึ้น 
 อุตสาหกรรมการทําอาวุธ เชน ปนใหญ ปนไรเฟล กระสุน และอาวุธอื่นๆไดผุดขึ้นตาม
โรงงานขนาดใหญในแถบกรุงโตเกียวและโอซากา ทําใหญ่ีปุนสามารถผลิตอาวุธเพื่อใชในกองทัพ
และสงออกไปขายยังจีนและเกาหลีที่มีปญหาการสูรบระหวางคนในชนชาติเดียวกันและกับชน
ตางชาติที่เขามารุกราน อุตสาหกรรมนี้สรางรายไดจํานวนมหาศาลใหแกญ่ีปุน และเปนรากฐาน
สําคัญตามนโยบาย “ประเทศมั่งคั่ง และกองทัพแข็งแรง” ทําใหกองทัพญ่ีปุนมีความพรอมทางดาน
อาวุธยุทโธปกรณที่สามารถผลิตขึ้นมาใชเองไดโดยไมตองพึ่งพาการซื้ออาวุธจากตางชาติ นําไปสู
การทําสงครามกับจีนและรัสเซียในกาลตอมา 
 รัฐบาลไดกอตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ.1870 ทําหนาที่ในการ
สนับสนุนใหภาคเอกชนพัฒนาอุตสาหกรรม ดวยการใหการสนับสนุนทางดานเทคนิคในการผลิต 
เงินกู และความชวยเหลือดานตลาด เหลาพอคาวาณิชที่ไดรับการกดขี่ขมเหงในยุคโตกุกาวาก็ไดใช
โอกาสนี้ทําการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม เชน กลุมตระกูลมิตซุยที่แตงตั้งนายมินามูระ ริเซ
มอน รวมกับตระกูล อีโนเอะ สรางธุรกิจใหกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยยายที่ตั้งจากเมืองเกียวโตไป
ยังกรุงโตเกียว และสามารถขยายสาขาธุรกิจออกไปหลายสาขา ซ่ึงถือวาเปนตัวอยางสําคัญในการ
สรางเปนกลุมธุรกิจขนาดใหญ หรือที่เรียกวา ไซบัทสึ (Zaibatsu) ในเวลาตอมา  
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 สวนเหลาอดีตซามูไรก็ไดเปลี่ยนอาชีพเปนผูประกอบการหลายราย และไดรับความสําเร็จ
ในการทําธุรกิจอุตสาหกรรม ในจํานวนนี้ไดแก อีวาซากิ ยาโทโร ผูกอตั้งกลุมบริษัทมิตซูบิชิ ที่มี
ฐานที่ตั้งอยูที่เมืองนางาซากิประกอบอาชีพในดานการขนสงทางเรือ และกิจการอื่นๆ หลายสาขาจน
กลายเปนกลุมธุรกิจใหญเปนอันดับที่สองในยุคนั้น สวนชาวนาที่อพยพจากไรนาเขามาทํามาหากิน
ในเมืองตางไดรับความสําเร็จในการประกอบธุรกิจเปนจํานวนมากจากความชวยเหลือของรัฐบาล
ผานทางกระทรวงอุตสาหกรรม ดังเชนนายยาซูดะ เซนจิโรที่หนีจากทองทุงบานเกิดเขามาทํางานใน
เมืองหลวง ไดรับความสําเร็จในการเปนนายธนาคารและเปนเจาของกลุมธุรกิจที่มีขนาดใหญลําดับ
ที่ส่ี สวนนายอาซาโน โซอิชิโร เปนเจาของโรงงานปูนซิเมนตซ่ึงไดซ้ือมาจากรัฐบาล นอกจากนี้ 
นายชิบูซาวะ อีอิชิ  ชาวนาผูผันชีวิตมาเปนซามูไร ตอมาประกอบอาชีพเปนนักธุรกิจ โดยไดดํารง
ตําแหนงประธานธนาคาร First National Bank และสรางโรงงานทอผาขนาดใหญที่เมืองโอซากา 
ในที่สุด เขากลายเปนผูประกอบการที่ไดรับความสําเร็จสูงสุดโดยเปนผูบริหารบริษัทในเครือนับ
รอยบริษัทครอบคลุมธุรกิจมากมายหลายสาขาทั่วประเทศ 
 จนถึงชวงทศวรรษ 1880 อุตสาหกรรมของญี่ปุนไดกาวกระโดดอยางรวดเร็ว จากนั้นอัตรา
ความเจริญเติบโตไดลดต่ําลงเรื่อยมาจนถึงชวงสงครามจีน – ญ่ีปุน (ค.ศ. 1895) ตอมา 
ภาคอุตสาหกรรมก็พัฒนาพุงพรวดขึ้นมาอีกครั้ง โดยเกิดอุตสาหกรรมปุยเคมีขึ้น และการผลิตในทุก
สาขาไดเจริญรุงเรืองพรอมเพรียงกัน ตอมาเมื่อเกิดสงครามญี่ปุน – รัสเซีย(ค.ศ. 1904 – 1905) ขึ้น 
ความเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมก็ยิ่งเจริญกาวหนาพุงพรวดขึ้นเปนประวัติการณ ดัง
ตัวอยางเชน การผลิตผาฝาย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส รถไฟ รถยนต และการตอเรือ ในขณะที่
ภาคบริการไดขยายตัวออกไปสูตลาดตางประเทศอยางรวดเร็ว อนึ่ง ปริมาณการขุดถานหินก็เพิ่มขึ้น
เปนสามเทาในป ค.ศ. 1904 การขุดแรเหล็กทางตอนเหนือเกาะคิวชูมีจํานวนเพียงพอกับความ
ตองการของประเทศ ทําใหเกิดโรงงานอุตสาหกรรมหนักขึ้นควบคูไปกับกิจการอุตสาหกรรมขนาด
กลาง กลาวโดยสรุป ในยุคนี้ญ่ีปุนกาวไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรมที่การผลิตพัฒนาแบบกาว
กระโดดอยางตอเนื่อง และการผลิตไดกระจายไปแทบทุกสาขา ทําใหอัตราความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมีความมั่นคงยิ่งในยุคตอมา 
 
การยึดครองเกาหลี 
 นักประวัติศาสตรญ่ีปุนมักจะไมกลาวถึงความโหดรายทารุณที่เหลาชาวอาทิตยอุทัยได
กระทําตอคนเมืองโสมอยางโหดเหี้ยม ทารุณ และใชประโยชนดวยการถายเทความมั่งคั่งของเกาหลี
สงกลับไปยังประเทศแมอยางตอเนื่อง โดยทิ้งไวแตความหิวโหย ไรอนาคต และความเปนทาสของ
ประชาชน ทางเลือกที่คนในประเทศนี้สามารถทําไดก็คือ การจมปลักอยูกับความเมาเพราะเหลา 
ความสิ้นหวังและการมีชีวิตอยูไปวันๆ หนึ่งเทานั้น 
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 นับตั้งแตลดฐานะของเกาหลีเปนรัฐในความคุมครองของญี่ปุนในป ค.ศ. 1907 ชาวญ่ีปุนที่
ไรที่ทํากินและบางพวกที่เปนนักแสวงหาโชคลาภก็พากันหล่ังไหลเขาไปอาศัยอยูบนคาบสมุทร
เกาหลีเปนจํานวนกวาสามแสนคน จนกระทั่งเมื่อผนวกดินแดนแหงนี้เปนอาณานิคมในป ค.ศ. 
1910 ชาวญ่ีปุนไดใชโอกาสเขาครอบครองที่ดินทํากินดวยการซื้อและยึดมาเปนของตนเอง อนึ่ง 
โรงงานญี่ปุนก็ขยายฐานการผลิตเขาไปทางตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลีเพื่อใชประโยชนจาก
แรงงานราคาถูกในการผลิตสินคา สวนทางตอนใตใหเปนอูขาวอูน้ําผลิตขาวและอาหารสงกลับไป
ยังบานเกิด ดวยวิธีการดังกลาว ไดสรางความร่ํารวยแกผูประกอบการและเหลาขาราชการที่ทํา
หนาที่ครอบครองอํานาจในอาณานิคมแหงนี้ ในขณะเดียวกัน ญ่ีปุนก็ไดกระทําการกอบโกยความ
มั่งคั่งออกไปจากไตหวันและหมูเกาะอาณานิคมที่ไดรับมาจากจีนเชนกัน การกระทําของญี่ปุนดังนี้
กอใหเกิดการตอตานการยึดครอง นําไปสูการเรียกรองเอกราชในเกาหลีเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 
1919 และจบลงดวยโศกนาฎกรรมดวยการฆาฟนคนเกาหลีลมตายไปมากมายดังที่กลาวแลวใน
ตอนตน 
 อยางไรก็ตาม การตอสูเพื่อเอกราชของบานเกิดก็ยังคงกระทําอยางตอเนื่องโดยกองโจรใต
ดินกลุมผูรักชาติชาวเกาหลีแมวาจะเปนการทาทายเสี่ยงความตายก็ตาม ทั้งนี้เพราะญี่ปุนเปนชาติที่มี
ความแข็งแกรง และมีอาวุธทันสมัย ยากนักที่กองกําลังกูชาติที่สองสุมพรรคพวกเพียงนอยนิดและมี
อาวุธที่ไรประสิทธิภาพจะตอกรกับยักษใหญแหงเอเชียนี้ได คนเกาหลีคนแลวคนเลาตองสังเวยชีวิต
ไปกับการปราบปรามที่โหดรายของคนญี่ปุน เร่ืองราวเหลานี้ไดรับการบันทึกเปนประวัติศาสตรที่
เหลารายชื่อวีรชนกูชาติไดรับการจารึกไวในหัวใจของคนเกาหลีอยางที่ไมมีวันเลือนหายไปจาก
ความทรงจําไดจวบจนถึงทุกวันนี้ 
 
แผนดินไหวและภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
 ความรุงโรจนของญี่ปุนไมไดเปนไปอยางราบรื่นอยางตอเนื่องแมวาในยุคเมจิ (ค.ศ. 1868 – 
1912) จะเปนเสมือนยุคทองที่กาวกระโดด ติดตามดวยความรุงเรืองในยุคไทโช (ค.ศ. 1912 – 1926) 
ตอนตนก็ตาม ญ่ีปุนก็เขาสูความวิบัติอันเปนผลมาจากภัยธรรมชาติ นั่นคือ แผนดินไหวขนาดใหญที่
บริเวณกรุงโตเกียว – โยโกฮามา (แถบคันโต) ในป ค.ศ. 1923 ที่ไดทําลายทรัพยสินและตึกรามบาน
ชองราบเรียบเปนหนากลอง มีผูคนลมตายนับแสนคนและบาดเจ็บอีกเปนจํานวนมาก โศก
นาฎกรรมครั้งนี้สรางความตื่นตระหนกแกผูคนทั่วไป และกอตัวกลายเปนอุปนิสัยประจําชาติที่คน
ญ่ีปุนจะไมตั้งอยูบนความประมาท ตองเก็บออมทรัพยสินที่หามาไดเผ่ือไวในยามตกทุกขไดยาก 
 ดวยทรัพยสินที่หามานับแตยุคเมจิและการขูดรีดจากอาณานิคมไดนํามาเปนคาใชจายใน
การสรางเมืองหลวงอีกครั้ง ทําใหโตเกียวกลับคืนสูภาวะปกติและทันสมัยยิ่งกวายุคกอนหนาที่เกิด
แผนดินไหวเสียอีก อยางไรก็ตาม ความทุกขระทมของชาติเมืองขึ้น – เกาหลีและไตหวัน - ก็ไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจากกระบวนการดูดดึงความอุดมสมบูรณไปสูญ่ีปุนในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  
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ตอมา เมื่อจักรพรรดิไทโชสวรรคต พระเจาฮิโรฮิโตก็ขึ้นครองราชยเปนยุคโชวะ (ค.ศ. 
1926 – 1989) ความทุกขระทมของคนญี่ปุนก็บังเกิดขึ้นอีกครั้ง โดยนับตั้งแต ค.ศ. 1926 ไดเกิด
วิกฤตทางเศรษฐกิจในประเทศขึ้นและสงผลใหธนาคารเล็กๆ หลายรายประสบปญหาและลมละลาย 
ตอมาเมื่อโลกเขาสูยุคเศรษฐกิจตกต่ํา (Great depression) ในตอนปลายทศวรรษ 1920 ก็ยิ่งซ้ําเติมให
ญ่ีปุนตองเผชิญกับความยากลําบากมากยิ่งขึ้น ดัชนีที่ช้ีใหเห็นถึงปญหาใหญก็คือ มูลคาการสงออก
ของญี่ปุนลดลงกวารอยละ 50 ในระหวางป 1929 – 1931 ดัชนีรายไดแทจริงลดลงจาก 100 ในป 
ค.ศ. 1926 เปน 81 ในป 1930 และเหลือเพียง 69 ในป 1931 มีผูคนวางงานถึง 3 ลานคน ในขณะที่
คนชนบทก็ไดรับผลกระทบเพราะราคาไหมดิบลดลงถึงรอยละ 65 ราคาขาวตกต่ําและพืชผลแทบ
จะไมมีราคา ชาวนาจํานวนมากถึงกับตองขายลูกสาวนําเงินมาใชจายเพื่อการยังชีพในครอบครัว 
 รัฐบาลไดพยายามแกไขสถานการณวิกฤตดวยมาตรการตางๆ ที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
นายรัฐมนตรีอีนูไก ทสึโยชิ ที่เขารับตําแหนงในเดือน ธันวาคม ค.ศ. 1931 ไดประกาศยกเลิกการใช
ทองคําเปนทุนสํารองและนําญี่ปุนกาวพนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเปนชาติแรกกอนสหรัฐอเมริกา
และประเทศในยุโรป โดยทําใหการบริโภคภายในประเทศเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20 ประชาชนมรีายไดที่
แทจริงสูงขึ้นถึงรอยละ 10 จํานวนคนวางงานลดนอยลง รายไดของคนในชนบทเพิ่มขึ้น ในขณะที่
จํานวนประชากรของประเทศเพิ่มสูงขึ้นเปน 70 ลานคน อยางไรก็ตาม แมวารัฐบาลในระบบพรรค
การเมืองไดแสดงฝมือในการบริหารประเทศอยางมีประสิทธิภาพในการกูวิกฤตทางเศรษฐกิจ แตก็
ไดกระทําชาเกินไปทําใหประชาชนตางใหความไววางใจทหารมากยิ่งกวา เพราะทหารเปนกลุมที่มี
ระเบียบวินัย สามารถรุกรบจนไดรับชัยชนะเหนือดินแดนที่เปนอาณานิคมที่ประเทศสามารถตัก
ตวงผลประโยชนมาทดแทนความหายนะที่เกิดขึ้นภายในประเทศได ดังเชน คาใชจายในการ
กอสรางเมืองโตเกียว – โยโกฮามาภายหลังเกิดแผนดินไหว การแกไขปญหาเศรษฐกิจตกต่ํา และ
การกวาดตอนชาวนาเกาหลีเปนจํานวนนับแสนคนมาเปนกรรมกรในโรงงานในญี่ปุน ในชวง
คนงานชาวญี่ปุนกอหวอดประทวงดวยการหยุดงานในระหวางป ค.ศ. 1925 – 1930 อันเปนผลมา
จากการฝกไฝในลัทธิคอมมิวนิสต อยางไรก็ตาม คนงานดังกลาวอาศัยอยูในญี่ปุนนับแตนั้นมา แต
ไมไดรับสัญชาติใหเปนคนญี่ปุนแมวาจะเปนรุนลูกหลานที่เกิดในญี่ปุนก็ตาม จึงตองเปนพลเมือง
ช้ันสองที่อาศัยอยูตามเมืองโอซากา และเมืองใหญๆ ในบริเวณคันโตนับเปนจํานวน 600,000 คน 
จนถึงทุกวันนี้ 
 
ทหารกับการเมือง 
 ความวุนวายทางการเมืองในระบบพรรค ซ่ึงยังผลใหมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีอยาง
ตอเนื่องมาเปนเวลาหลายสิบป ทําใหอํานาจของทหารซึ่งถือเปนเสาหลักของประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
และตําแหนงผูบัญชาการสูงสุดซึ่งเปนตําแหนงที่ขึ้นตรงตอองคจักรพรรดิมีอิสระจากระบบ
การเมืองและฝายบริหารอยางชัดเจน อนึ่ง การที่กองทัพสูญเสียกําลังพลราว 1 แสนคนในสงคราม
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กับรัสเซียไดกลายเปนรอยแผลลึกในใจของคนญี่ปุน ในขณะเดียวกันฝายทหารเล็งเห็นวา แมนจูเรีย
เปนเสมือนฉนวนกั้นกับรัสเซียมิใหสามารถโจมตีญีปุนไดโดยงายหากสงครามจะเกิดขึ้นตอไปใน
อนาคต จึงหมายตาที่จะยึดครองไว 
 แมนจูเรียเปนดินแดนที่ญ่ีปุนทําการคาขายมากที่สุด โดยสินคาที่สงออกไปยังจีนนั้นมี
จํานวนถึงรอยละ 40 ที่เปนการคาขายในแมนจูเรีย และญี่ปุนเปนชาติที่เขาไปลงทุนคิดเปนรอยละ 
75 ของการลงทุนจากตางประเทศในบริเวณแถบนี้ของจีน อยางไรก็ตาม รัฐบาลพลเรือนของญี่ปุน
ไมไดมีนโยบายที่จะยึดครองแมนจูเรียใหเปนอาณานิคม แตเมื่อกลุมชาตินิยมกกมินตั๋งของจีน
เรียกรองใหมีการรวมประเทศเปนหนึ่งและกอใหเกิดกระแสชาตินิยมขึ้นในระหวางป ค.ศ. 1926 – 
1928 รวมทั้งการเกิดกบฎนักมวยขึ้นทางตอนเหนือของประเทศจีนที่ตองการขับไลตางชาติออกไป
จากจีนใหหมดสิ้น ในขณะที่รัฐบาลในกรุงโตเกียวไมไดทําการตอบโตใดๆ อีกทั้งมุงแตยึดถือแนว
ปฏิบัติตามนโยบายทางการทูตเพื่อสันติภาพและตามกฎเกณฑการคาระหวางประเทศ ในทาง
ตรงกันขาม ฝายทหารซึ่งนําโดยนายพล Minami ไดเรียกประชุมกําหนดแผนการเพื่อรักษา
ผลประโยชนของญี่ปุนในแมนจูเรีย โดยในป ค.ศ. 1931 เครือขายของทหารระดับกลางทั้งจากกอง
ทหารในกรุงโตเกียวและในแมนจูเรีย (หรือที่เรียกวากองทัพกวานตุงของญี่ปุนที่ตั้งฐานอยูใน
แมนจูเรีย) ไดรับสัญญาณใหปฏิบัติการเพื่อชาติ จึงไดมีการวางแผนใหเกิด “เหตุการณในแมนจูเรีย” 
(Manchuria incident) ขึ้นเพื่อใชเปนเหตุผลในการยึดแมนจูเรีย 
 เหตุการณสําคัญมีดังนี้ ไดเกิดระเบิดทางรถไฟทางตอนเหนือของเมืองมุกเดน (Mukden) 
ในคืนวันที่ 18 กันยายน ค.ศ. 1931 ทําใหนายทาเกะ กาวาผูซ่ึงนําสารจากรัฐบาลในกรุงโตเกียวไป
ใหแกผูบัญชาการกองทัพกวานตุงถึงนโยบายของรัฐบาลตอแมนจูเรียไมบรรลุตามเปาหมาย นั่นคือ
จดหมายนั้นไปไมถึงมือของผูบัญชากองทัพ ดวยเหตุนี้พันเอก    อีตากาคิ จึงไดส่ังทหารญี่ปุนเขา
โจมตีกองกําลังของจีนที่เมืองมุกเดนทันที สวนนายพล  ฮอนโจ ก็ส่ังใหกองทัพกวานตุงทั้งหมด
ปฏิบัติการทางการทหารตอจีนทุกทาง เมื่อรัฐบาลในกรุงโตเกียวทราบเรื่อง จึงเรียกรองใหกองทัพ
กวานตุงใหจํากัดการปฏิบัติการใหอยูในวงจํากัด แตเหลาทหารญี่ปุนในแมนจูเรียกลับรุกคืบทั่ว
บริเวณทางตอนกลางของแมนจูเรีย  พรอมทั้งประกาศวา “กองทัพญ่ีปุนกระทําการเพื่อปองกัน
ตนเองและการปฏิบัติการทางทหารเปนสิ่งที่หลีกเล่ียงไดยาก” จากนั้นก็รุกยึดแมนจูเรียไดทั้งหมด
ในตอนตนป ค.ศ. 1932 โดยที่รัฐบาลในกรุงโตเกียวไมสามารถทัดทานได ตอมา ในเดือนมีนาคม
ของปเดียวกันนั้น ญ่ีปุนไดประกาศใหแมนจูเรียเปนอิสระจากการปกครองของจีน 
 การกระทําของญี่ปุนไดกอใหเกิดการวิพากษวิจารณอยางกวางขวางในหมูสมาชิกสันนิบาต
แหงชาติ วาญี่ปุนเปน “ผูรุกราน” แตญ่ีปุนก็นิ่งเฉยเสีย อีกทั้งยังไดบุกยึดบริเวณทางตะวันตกของ
แมนจูเรียเขาไปในจังหวัดเจฮอลของมองโกเลียใน ซ่ึงเปนบริเวณกวางขวางถึง 5,000 ตารางไมล 
และในปตอมา ญ่ีปุนก็ลาออกจากการเปนสมาชิกสันนิบาตแหงชาติ  
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ในที่สุด ญ่ีปุนไดตั้งแมนจูเรียเปนประเทศแมนจูกัว โดยใหคนจีนทําหนาที่ในการบริหาร
ประเทศแตเพียงในนาม และตั้งเมืองหลวงชื่อ ซินกิง (เปนชื่อเดิมของเมืองฉางชุนในปจจุบัน) สวน
อํานาจทุกอยางอยูในการควบคุมของกองทัพกวานตุงของญี่ปุน สวนการคัดคานจากชาติตะวันตก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสหรัฐอเมริกาที่ญ่ีปุนบุกยึดแมนจูเรีย ไดกอใหเกิดความบาดหมางกันขึ้น 
ตอมา ญ่ีปุนก็เร่ิมผูกมิตรกับมุโสเลนีของอิตาลีและฮิทเลอรของเยอรมัน 
 ญ่ีปุนมิไดยึดครองแมนจูกัวเปนอาณานิคมดังเชนเกาหลีและไตหวัน แตหากเปนการ
ครอบงําประเทศที่ตั้งขึ้นมาใหมโดยกองทัพของจักรพรรดิที่มุงเสาะแสวงหาผลประโยชนจาก
ดินแดนนั้นเพื่อสงกลับมาใชในชาติของตนเอง อนึ่ง ทหารไดเรียกรองใหกลุมธุรกิจขนาดใหญ 
(Zaibutsu) เขาไปลงทุนในแมนจูเรีย ซ่ึงไดสรางความมั่งคั่งใหแกเหลาทหารและผูประกอบการ 
ในขณะที่ชาวญ่ีปุนที่หล่ังไหลเขาไปขุดทองในแมนจูเรีย ก็ไดรับการคุมครองจากกองทัพกวานตุง 
 ในกรณีของจีนนั้น ในชวงระหวางป ค.ศ. 1933 – 1937 ไดมีการตอสูระหวางพวกกกมินตั๋ง 
และกลุมคอมมิวนิสตอยางดุเดือดเพื่อแยงชิงประชาชนและพื้นที่ เมื่อญ่ีปุนตองการเขามามีอิทธิพล
เหนือจีนตอนเหนือและขยายอิทธิพลลงไปทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงเปนอาณานิคมของ
ฝร่ังเศส อังกฤษ และฮอลันดา จีนกกมินตั๋งก็เขารวมกับญี่ปุนตอตานการขยายอํานาจของเหมา เจอ
ตุง ผูนําคอมมิวนิสตจีน ญ่ีปุนจึงใชจังหวะนี้ตั้งแนวรวมเปน “วงไพบูลยแหงเอเชีย” (Greater East 
Asia Co-prosperity Sphere หรือเอเชียเพื่อเอเชียภายใตการนําของญี่ปุน) เพื่อตอตานดานการขยาย
อิทธิพลของคอมมิวนิสตและขจัดอิทธิพลของโลกตะวันตก รวมทั้งเพื่อจัดระเบียบใหมในเอเชีย
ตะวันออก (New order in East Asia) อนึ่ง ในชวงป ค.ศ. 1937 ญ่ีปุนไดตั้งโครงการตอเรือรบขึ้น
อยางลับๆ จนทําใหกองทัพเรือมีความเขมแข็งที่สุดประเทศหนึ่งของโลกใน ค.ศ. 1940 
 การแผอิทธิพลของญี่ปุนเขาไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดสรางความไมพอใจใหแก
สหรัฐอเมริกา และชาติพันธมิตรในยุโรป แตอังกฤษ ฝร่ังเศส เนเธอรแลนด และรัสเซียตางตองให
ความสนใจตอการขยายตัวทางทหารของประเทศอิตาลีและเยอรมัน ทําใหการประทวงญี่ปุนที่เขา
ครอบงําอาณานิคมของตนในเอเชียทําไดไมเต็มที่ ญ่ีปุนจึงดําเนินการ อยางตอเนื่องเพื่อใหเปาหมาย
ของตนบรรลุผลในการเขาครอบครองเอเชียแตเพียงชาติเดียว 
 
สถานการณท่ีลูโกวเชียวหรือสะพานมารโคโปโล 

รัฐบาลจีนกกมินตั๋งหรือจีนคณะชาติ ซ่ึงตั้งเมืองหลวงอยูที่เมืองนานกิงตองเผชิญหนากับ
กลุมคอมมิวนิสตจีนที่นําโดยเหมา เจอตุง ซ่ึงตั้งมั่นอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตและกับญี่ปุนที่มี
อิทธิพลอยูเหนือแมนจูเรีย เซี่ยงไฮและบริเวณทางตอนเหนือของจีน การขับเคี่ยวเพื่อแยงชิงดินแดน
และประชาชนกับฝายตรงกันขามเปนไปอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลกกมินตั๋งก็แตกแยก
ออกเปนกลุมยอยตามภูมิภาคที่กลุมตนมีอิทธิพลเหนือมณฑลนั้นๆ อยางไรก็ตาม ก็รวมกลุมกัน
ตอตานการรุกรานของญี่ปุนและคอมมิวนิสตจีนเปนเวลานานหลายป 



 32 

 ในป ค.ศ. 1937 เหตุการณที่สะพานมารโคโปโลเกิดขึ้นเมื่อทหารญี่ปุนนายหนึ่งไดหายไป
ในขณะที่กองทหารญี่ปุนทําการซอมรบในบริเวณสะพานมารโคโปโล (Lugouqiao) ซ่ึงตั้งอยูนอก
เขตที่รัฐบาลจีนจัดสรรให (เขตที่รัฐบาลจีนกําหนดใหคือบริเวณที่อยูระหวางกรุงปกกิ่ง – ทะเลโบ
ไฮ ที่รัฐบาลจีนจัดสรรใหกองทหารตางชาติ ตั้งฐานทัพตามขอตกลงหลังกบฏนักมวยพายแพในป 
ค.ศ. 1901 เพื่อเปนกองกําลังรักษาความสงบและปกปองผลประโยชนของชาติตะวันตกและญี่ปุน 
กองกําลังนี้ประกอบดวยทหารอังกฤษ ฝร่ังเศส เยอรมัน และญ่ีปุนชาติละ 1,350 นาย ทหารอิตาลี 
500 นาย และรัสเซีย 300 นาย) กองทัพญ่ีปุนอางวาถูกชาวจีนกลุมผูรักชาติลักพาตัวไป จึงเรียกรอง
ใหรัฐบาลจีนรับผิดชอบ ในเวลาเดียวกันนั้น กองทหารญี่ปุนจากแมนจูเรียและจากเกาะตาง ๆ ของ
ญ่ีปุนไดเคลื่อนพลเขาสมทบในบริเวณทางตอนเหนือของจีนและโจมตีกองพลที่ 29 ของจีนที่ตั้งอยู
ในเมืองวันปงในตอนเที่ยงคืนของวันที่ 7 และยึดเมืองไดในวันที่ 8 กรกฎาคม ตอมาไดบุกยึดจุด
ยุทธศาสตรสําคัญๆ ชานกรุงปกกิ่ง เมื่อรัฐบาลจีนไมไดตอบสนองความตองการของญี่ปุน ทหารทั้ง
สองฝายจึงเขาปะทะกันในวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1937  
 จากนั้น สงครามระหวางจีน – ญ่ีปุนก็ขยายตัวข้ึนตามบริเวณตางๆ ทางภาคเหนือของจีน 
ญ่ีปุนไดเขาทําลายกองทัพจีนในกรุงปกกิ่ง เทียนสิน เซี่ยงไฮ และสามารถยึดเมืองอื่นๆ ไดในชวง
เวลา 3 เดือน ตอมาสามารถยึดเมืองนานกิง ซ่ึงเปนเมืองหลวงของรัฐบาลจีนคณะชาติไดเปน
ผลสําเร็จในวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 1937 ภายหลังที่ทหารญี่ปุนไดสังหารหมูจํานวนกวาหนึ่งแสน
คน และไดขมขืนหญิงชาวจีนนับไมถวน จนเปนที่กลาวขวัญถึงเหตุการณนี้วา “The Rape of 
Nanking” เหตุการณรันทดใจที่เกิดขึ้นนี้ไดสรางความตื่นตระหนกตอคนญี่ปุนในประเทศมากเมื่อ
ลวงรูขาวคราวขอเท็จจริงจากหนังสือพิมพ International War Crimes Tribunal เมื่อสงครามโลกครั้ง
ที่สองสิ้นสุดลง ชาวอาทิตยอุทัยรูสึกอับอายตอการกระทําอันปาเถื่อนของทหารหาญของตนที่
กระทําตอพลเมืองชาวนานกิงในครั้งนั้นยิ่งนัก 
 เมื่อยึดเมืองนานกิงไดแลว กองทัพญ่ีปุนไดรุกรบลงไปทางตอนใตของประเทศ โดยกอง
ทหารจีนไมอาจตานทานการบุกรุกของกองทัพญ่ีปุน เพราะมีกองกําลังที่แข็งแกรงและอาวุธ
ทันสมัย เมืองหลักของจีนก็ทยอยตกเปนของญี่ปุนเรื่อยมาตลอดชวงป ค.ศ. 1938 -1941 ทหารญี่ปุน
ไดสรางความบอบช้ําแกจีนมากมาย เชน การทิ้งระเบิดในบริเวณที่อยูอาศัย   ยิงเรือประมง ยิงกราด
ใสพลเรือน เผาอาคารบานเรือน ปลนสะดมภ และขมขืนหญิงชาวจีนตามอําเภอใจ ทําใหดินแดนจีน
ฝงตะวันออกที่ติดกับมหาสมุทรแปซิฟคสวนใหญตกเปนของญี่ปุนแทบทั้งหมด  

 ในป ค.ศ. 1940 เยอรมันสามารถยึดครองประเทศตางๆ ในยุโรปได ญ่ีปุนจึงเซ็น
สนธิสัญญาพันธมิตรกับเยอรมันและอิตาลีในเดือนกันยายน ค.ศ. 1941 โดยสมาชิกอักษะทั้งสาม
ประเทศนี้จะไมโจมตีกันหากเกิดสงคราม จากนั้น ญ่ีปุนไดเซ็นสนธิสัญญาสันติภาพกับรัสเซีย เพื่อ
ปองกันมิใหรัสเซียรุกรบกับญี่ปุนตามแนวชายแดนทางตอนเหนือ อันเปนการลดความกังวลไปได
จุดหนึ่ง ญ่ีปุนจึงทําการรุกรบตอไปในทางทิศใตจนถึงอินโดจีน 
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 สหรัฐอเมริกาซึ่งเปนชาติเดียวที่ปลอดจากสงครามโลกครั้งที่สอง เพราะตั้งอยูหางไกลจาก
สมรภูมิรบในยุโรปไดคัดคานการบุกจีนของญี่ปุนตั้งแตป ค.ศ. 1937 อนึ่ง การโจมตีของญี่ปุนได
สรางความเสียหายตอทรัพยสินของคนอเมริกันที่เขาไปลงทุนในจีน แมพวกเขาจะยึดมั่นใน
นโยบายการไมเขาไปยุงเกี่ยวกับสงครามตามคําประกาศของรัฐบาลอเมริกัน แตพวกเขาก็ไมพอใจที่
ทหารญี่ปุนใชน้ํามันที่ซ้ือมาจากสหรัฐอเมริกาเขาทําลายประเทศเพื่อนบาน และรุกรบยึดดินแดน
เร่ือยลงมาถึงแหลมอินโดจีน ดังนั้น รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงไดจํากัดการสงสินคา เชน น้ํามัน 
เหล็กกลา และแรเหล็กไปยังญี่ปุนเปนการโตตอบ และเมื่อญ่ีปุนเซ็นสัญญากับฝายอักษะ ก็ยิ่งทําให
เกิดการตอตานญี่ปุนในหมูคนอเมริกันมากยิ่งขึ้น 
 จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1941 ญ่ีปุนไดสงทหารรุกไปยังทางตอนใตของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต สหรัฐอเมริกาประกาศคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจตอญ่ีปุนโดยงดการขายน้ํามันให 
และเรียกญี่ปุนวาเปนผู “รุกราน” เรียกรองใหถอนกําลังออกจากจีนและอินโดจีน ในที่สุด รัฐบาล
ญ่ีปุนก็โจมตีฐานทัพเรือเพิรล ฮารเบอร (Pearl Harbor) ที่เกาะฮาวายของสหรัฐอเมริกาโดยมิไดแจง
เตือนในตอนเชาตรูของวันที่ 7 ธันวาคม ค.ศ. 1941 ทําใหทหารอเมริกันลมตายหลายพันคน และเรือ
รบกวาครึ่งถูกทําลายอยางยอยยับ และในวันตอมาฝูงบินรบญี่ปุนก็จมเรืออังกฤษ ช่ือ Prince of 
Wales และ Repulse ที่ทาเรือมาเลเซีย สงครามแปซิฟคก็เร่ิมขึ้นอยางหนวงหนักและรุนแรง ลาง
ผลาญชีวติและทรัพยสินมากมาย 
 
จุดจบของลัทธิทหารของญี่ปุน 

การรุกรบของญี่ปุนที่มีการวางแผนเปนอยางดีนั้นสามารถยึดจุดยุทธศาสตรสําคัญๆของ
บริเวณคาบสมุทรแปซิฟคไดโดยงาย ทั้งนี้เพราะกอนหนานี้ ญ่ีปุนไดทุมเทกําลังงบประมาณและ
แรงงานในการผลิตเครื่องบินรบไดถึง 62,400 เครื่อง มีกองทัพเรือที่แข็งแกรง และกองทหารที่
พรอมรบหลายลานคน รวมทั้งมีกําลังสํารองพรอมเพรียง ในจํานวนนี้เปนชาวเกาหลีที่ถูกเกณฑมา
เปนทหารขององคจักรพรรดิญ่ีปุนหลายแสนคน อีกทั้งรัฐบาลและประชาชนก็รวมตัวกันเปน
อันหนึ่งอันเดียวกันพรอมทําสงครามกับทุกฝายที่ขวางกั้นมิใหญ่ีปุนบรรลุเปาหมายในการเปนผูนํา
ชาติเอเชียทั้งมวล 
 นายพลโตโจ (Tojo Hideki) เขารับตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีในป ค.ศ. 1941 สถานการณ
แหงสงครามกับสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดีรุสเวลทของสหรัฐอเมริกาประกาศตัวเปน
ศัตรูและคัดคานอยางแข็งขันที่ญี่ปุนรุกรานประเทศเพื่อนบานและสงกองทหารรุกเขาไปในกลุม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต รัฐบาลใหมของญี่ปุนไดวางยุทธศาสตรการทําสงครามอยาง
ละเอียดและพรอมที่จะรุกรบทุกขณะ อยางไรก็ตาม ทุกอยางที่กระทํากันถูกปดเปนความลับมิให
ชาติพันธมิตรลวงรู อีกทั้งไดสงนายโนบุระนักการทูตไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจากับนายคอร
เดลล ฮอลล (Cordell Hull) รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศถึงสิ่งที่รัฐบาลญี่ปุนไดทําอะไรไป
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บาง และย้ําวาไมมีแผนการรุกรานใดตอประเทศอื่นๆ เลย แตเมื่อนายโนบุระเดินทางกลับ ญ่ีปุนก็
โจมตีอาวเพิรล ฮารเบอรทันที 
 ในที่นี้ จะไมกลาวถึงรายละเอียดของการสูญเสียของสหรัฐอเมริกาที่มลรัฐฮาวาย แตจะย้ํา
วาญี่ปุนไดทําลายกองทัพเรือที่ทรงอานุภาพของสหรัฐอเมริกาที่ตั้งอยูในมหาสมุทร  แปซิฟคอยาง
ส้ินเชิง จากนั้นก็ยึดฮองกงในวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1941 และกรุงมะนิลาในวันที่ 2 มกราคม ค.ศ. 
1942 ตอมา ยึดสิงคโปรไดในวันที่ 15 กุมภาพันธ จากนั้น บริษัท Dutch East Indies ในอินโดนีเซียก็
ถูกยุบตัวลงในตอนตนเดือนมีนาคม และพมาประกาศ ยอมแพตอนปลายเดือนเมษายน ญ่ีปุนจึงได
วางแผนการที่จะโจมตีออสเตรเลียตอไป ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็พยายามเสริมสรางกองทัพเรือ
ประจําภาคพื้นแปซิฟคขึ้นมาใหมเพื่อตอตานการรุกของญี่ปุนอยางรวดเร็ว 
 กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาไดโจมตีตอบโตญ่ีปุนที่ Coral sea ทําใหญ่ีปุนตองชะลอการโจมตี
ออสเตรเลียออกไปกอน แตเมื่อสหรัฐอเมริกาไดรับชัยชนะในการปะทะกันที่เกาะมิดเวยในเดือน
มิถุนายน ค.ศ. 1942 โดยสามารถทําลายเรือบรรทุกเครื่องบิน 4 ลําของญี่ปุนใหจมลง อันเปนการ
พายแพคร้ังแรกและสรางความอับอายใหกับกองทัพเรือญ่ีปุนยิ่งนัก (แตกองทัพญ่ีปุนไมไดแจงให
นายกรัฐมนตรีโตโจทราบโดยทันที จนกระทั่งเหตุการณไดผานไปแลว 1 เดือน) จากนั้น กองทัพ
สัมพันธมิตรก็ยึดเกาะ New Guinea และ Guadalcanal ในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1943 ไดภายหลังที่มี
การตอสูกันอยางดุเดือดเปนเวลานานหลายเดือนซึ่งไดสรางความสูญเสียมากมายใหแกกองทัพทั้ง
สองฝาย 
 ทหารญี่ปุนไดกระทําการทารุณกรรมตอเชลย “ผิวขาว” ในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และไทย ในกรณีของไทยกลายเปนตํานานที่ทหารญี่ปุนไดบังคับใหเชลยผิวขาวสรางทางรถไฟสาย
มรณะขามแมน้ําแคว (Bridge over the River Kwai) ซ่ึงเรียกกันทั่วไปวาทางรถไฟสายมรณะ( 
railway of death) นอกจากนี้ การสรางความอับอายใหกับคนผิวขาวไดกระทําอยางกวางขวางใน
ฮองกง ฟลิปปนส และในทุกแหงหนในคาบสมุทรแปซิฟก กองทัพสัมพันธมิตรไดจัดยุทธศาสตร
ใหมในการกดดันญี่ปุนในตอนปลายป ค.ศ. 1943 ดวยการรวมมือโจมตีญ่ีปุนหลายแนวพรอมๆ กัน 
กลาวคือ จีนไดซุมโจมตีญ่ีปุนที่ยึดครองแผนดินภาคตะวันออกและภาคเหนือดวยกองทัพอันเกรียง
ไกรของคอมมิวนิสตเหมา  เจอตุง และกองทัพจีนคณะชาติเจียง ไคเช็ค อังกฤษไดสงฝูงบินเขาโจมตี
ทางดานพมา ตอนใตของจีน ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร โดยความรวมมือกับขบวนการกูชาติของ
แตละประเทศ เชน ขบวนการเสรีไทยของประเทศไทย ในขณะที่สหรัฐอเมริกาไดไลลาญี่ปุนที่ยึด
ครองเกาะตางๆ ในมหาสมุทรแปซิฟค และฟลิปปนส เมื่อสหรัฐอเมริกายึดเกาะไซปนไดทําให
สามารถตั้งเปนฐานทัพอากาศโจมตีญ่ีปุนไดงาย เพราะตั้งอยูใกลกับเกาะญี่ปุนในรัศมีที่จะสงฝูงบิน
โจมตีกรุงโตเกียวและเมืองนาโกยา (ไป-กลับ) ไดโดยงาย จากนั้น เมืองหลวงและเมืองใหญๆ ของ
ญ่ีปุนก็ถูกฝูงบินรบของสหรัฐอเมริกาบินไปทิ้งระเบิดจนยอยยับเปนเวลานานนับ 6 เดือน แตญ่ีปุนก็
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สูตายดวยการสงฝูงบินกามิกาเซ (kamikaze-wind of the gods เรียกชื่อตามพายุไตฝุนที่จมเรือ
กองทัพมองโกลที่เคยโจมตีญ่ีปุนในคริสตศตวรรษที่ 13 จนพายแพถึงสองครั้ง) 
 ประเทศสัมพันธมิตรไดจัดใหมีการประชุมที่คาซาบลังกาและมีมติที่จะใหญ่ีปุนและ
เยอรมันยอมจํานนอยางไมมีเงื่อนไข ตอมา มีการประชุมที่เยลตาในเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1945 นาย
สตาลินแหงรัสเซียไดตกลงเขารวมสงครามกับฝายสัมพันธมิตรตอตานญี่ปุนโดยจะไดรับเกาะซักกา
ลินทางตอนใต (southern half of Sakalin) คืนจากการยึดครองของญี่ปุนและไดสิทธิในการเชา
ทาเรือ Port Arthur คืนจากญี่ปุนหากญี่ปุนพายแพ กองทัพรัสเซียจึงวางแผนเคลื่อนพลเขาโจมตีแมน
จูกัวและบริเวณทางตอนเหนือของคาบสมุทรเกาหลี ทําใหเกาะญี่ปุนถูกตัดขาดจากโลกภายนอก 
โดยไมสามารถนําเขาน้ํามัน อาหาร อาวุธ และเครื่องอุปโภคที่จําเปนจากที่ใดๆ 
 ญ่ีปุนไมยอมแพแมวาจะถูกทิ้งระเบิดมากมายปานใดก็ตาม ดังนั้น กองทัพสัมพันธมิตรได
ประกาศใหญ่ีปุนยอมจํานนอยางไมมีเงื่อนไข เมื่อไมไดรับคําตอบ จึงทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิ
มา ซ่ึงเปนกองบัญชาการกองทัพบกสวนทางใตเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และในวันที่ 9 
สิงหาคม ก็ทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่สองที่เมืองทานางาซากิ 
 กองทัพรัสเซียเคลื่อนพลในวันที่ 8 สิงหาคม กองทัพกวานตุงไมอาจตอสูกับกองทหาร
รัสเซียได ทั้งนี้เพราะไรกําลังเสริม สวนกองทัพเรือรัสเซียก็เขาโจมตีทางตอนใตของเกาะสักกาลิน 
และหมูเกาะโคกูริวทางตอนเหนือของญี่ปุน 
 ในวันที่ 10 สิงหาคม จักรพรรดิฮิโรฮิโตจึงไดแนะนําใหคณะรัฐมนตรีประกาศยอมจํานน
ดวยการเสนอเงื่อนไขเพียงวา “สถานภาพของจักรพรรดิจะตองไดรับการเทิดทูน” แตกองทัพ
สัมพันธมิตรปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขใดๆ ดังนั้น จักรพรรดิจึงแนะนําใหรัฐบาลญี่ปุนยอมจํานน
โดยพระองคไดประกาศยอมแพผานทางวิทยุแกประชาชนญี่ปุนทุกหมูเหลาและใหทหารวางอาวุธ
ในวันที่ 15 สิงหาคม เจาชายฮิกาชิกูนิ ไดรับแตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรีโดยไดลงนามยอมแพบน
เรือ U.S.S. Missouri ที่อาวโตเกียวในวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 
 
การยึดครองญ่ีปุน 
 กองทัพสัมพันธมิตร (Supreme Commander Allied Powers – SCAP) โดยมีตัวแทนของ
ประเทศหลัก 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา โซเวียต อังกฤษ และจีน ซ่ึงมีนายพลแมคอาเธอร 
(Douglas MacArthur) ชาวอเมริกันเปนประธาน ไดประชุมวางแผนจัดตั้งนโยบายการควบคุมและ
ปกครองญี่ปุนในฐานะผูแพสงคราม แตไมไดหมายความวา SCAP จะยึดครองญี่ปุนเฉกเชนการเปน
เชลยศึก นโยบายของนายพลแมคอาเธอรเนนการปรับปรุงประเทศใหพนจากหายนะของการทิ้ง
ระเบิดและระเบิดปรมาณู กอบกูสภาวะทางเศรษฐกิจ และเนนการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ในขณะเดียวกัน SCAP ไดลงโทษอาชญากรสงครามจํานวน 25 คน ในจํานวนนี้ถูก
ตัดสินแขวนคอ 7 คน (รวมทั้งนายพลโตโจ) สวนทหารญี่ปุนอีก 5,000 คนถูกนําตัวขึ้นศาลใน
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ประเทศตางๆ ของเอเชีย โดยถูกตัดสินประหารชีวิต 900 คน ศพของอาชญากรสงครามที่ถูกแขวน
คอในประเทศญี่ปุนถูกนําไปฝงที่สุสาน หรือศาลเจายาสุกูนิ (Yasukuni ปจจุบันสุสานแหงนี้
กลายเปนประเด็นปญหาดานความสัมพันธระหวาง 3 ประเทศนี้ เมื่อนายกรัฐมนตรีญ่ีปุนไดเดินทาง
ไปคารวะสุสานแหงนี้เปนประจําทุกป ทําใหจีนและเกาหลีใตไมพอใจ โดยกลาวหาวาผูนําญี่ปุน
ปจจุบันยังคงนิยมชมชอบอาชญากรสงครามตามลัทธิจักรวรรดินิยมญี่ปุนในอดีต อีกทั้งไดทําการ
ประทวงอยางตอเนื่องและรุนแรงเสมอมา) 
 รัฐธรรมนูญญี่ปุนไดรับการแกไขใหมในป ค.ศ. 1946 โดยไมใหมีการจัดตั้งกองทัพขึ้น 
ยกเวนใหมีกองกําลังปองกันตนเองเทานั้น สวนจักรพรรดิดํารงตําแหนงเปนประมุขของประเทศ
ในทางพิธีกรรม 
 ในวันที่ 8 กันยายน ค.ศ. 1951 สหรัฐอเมริกาพรอมดวยชาติตางๆ 47 ชาติไดรวมเซ็น
สนธิสัญญาสันติภาพกับญี่ปุน และญ่ีปุนไดเปนประเทศอิสระอีกครั้งในวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 1952 
ญ่ีปุนซึ่งมีประชากรจํานวน 72 ลานคนในขณะนั้นก็รวมกันสรางชาติขึ้นมาใหม เนนการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจเปนหลักนับตั้งแตนั้นมา 
 
สงครามกับเหยื่อผูเคราะหราย 
 หนังสือประวัติศาสตรญ่ีปุนละเวนที่จะกลาวถึงความโหดรายทารุณของทหารญี่ปุนที่
กระทําตอจีนและเกาหลีในชวงกอนและระหวางสงครามที่เร่ิมขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1937 แตคนจีนและ
คนเกาหลีตางเขียนเรื่องราวความโหดรายทารุณและการแสวงหาผลประโยชนของคนญี่ปุนตอชาติ
ของเขาอยางละเอียด โดยบรรจุไวในหนังสือประวัติศาสตรใหคนรุนลูกรุนหลานไดรับรูถึงความไร
มนุษยธรรมของคนญี่ปุนที่ไดกระทําตอบุพการีของพวกเขา การเรียกรองใหญ่ีปุนขอโทษเปนไป
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม คําขอโทษจากประชาชน รัฐบาล และจักรพรรดิของญี่ปุนตอเร่ืองราว
ในอดีตไมสามารถทดแทนความสูญเสียที่ไดบังเกิดขึ้นในชวงเวลากวาครึ่งศตวรรษนับตั้งแตญ่ีปุน
ทําสงครามกับจีนในป ค.ศ. 1895 การยึดครองเกาหลีในป ค.ศ. 1910 ไปจนถึงตอนที่ญ่ีปุนประกาศ
แพสงครามโลกครั้งที่สองในป ค.ศ. 1945 คนเกาหลีและจีนไมมีวันลืมเหตุการณเหลานี้ไปไดตราบ
นานเทานาน  

 ประเด็นที่จะขอกลาวในที่นี้ อันนําไปสูปญหาความตึงเครียดระหวางจีนและเกาหลีกับ
ญ่ีปุนในยุคปจจุบัน เปนผลมาจากเหตุการณที่เกิดขึ้นในชวงนี้ ไดแก 

(1)  จีนและเกาหลีตางประทวงการเขียนหนังสือประวัติศาสตรของ 
นักวิชาการชาวญี่ปุนที่ “บิดเบือน” และ “ไมกลาวถึง” การกระทําอันเลวรายของทหารญี่ปุนในยุคที่
กลาวถึงนี้ 

(2)  การเกณฑผูหญิงเกาหลีไปเปนนางบําเรอ หนังสือประวัติศาสตรญ่ีปุนไมได 
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กลาวถึงการเกณฑ (กวาดตอน) ผูหญิงเกาหลีจํานวนมากไปเปนนางบําเรอ (comfort women) แก
กองทัพญ่ีปุนที่อยูในสนามรบทั่วเอเชีย ในขณะที่ผูหญิงเหลานี้ที่ถูกไลจับบางคนเปนผูหญิงที่มี
ครอบครัวแลว บางคนยังเปนนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมตอนปลาย และบางคนเปนผูหญิง
ชาวบานทํามาหากินตามทองไรทองนา โดยทหารญี่ปุนไมยอมฟงคําขอรองใดๆ พวกทหารจับสง
ขึ้นเรือเพื่อใหไปบําบัดความใครแกกองทหารญี่ปุนตามฐานทัพตางเมือง ปจจุบัน ผูหญิงเหลานี้บาง
คนยังมีชีวิตอยู และรองขอความเปนธรรมจากรัฐบาลญี่ปุนใหจายคาทดแทนแกพวกเธอ 

(3)  เนื่องจากเกาหลีเปนเมืองขึ้นของญี่ปุนในระหวาง ค.ศ. 1910 – 1945 กองทัพ 
ญ่ีปุนไดเกณฑ ชายชาวเกาหลีและชาวจีนในแมนจูเรียไปเปนทหารจักรพรรดิทําหนาที่รบพุงกับฝาย
สัมพันธมิตรตลอดชวงสงครามโลกครั้งที่สองโดยไมจายคาทดแทน เมื่อเสร็จสิ้นสงครามก็ปลอย
พวกเขาใหเผชิญชีวิตตามยถากรรม 
 (4)  การใชคนจีนและคนเกาหลีเปนตัวทดลองเพื่อศึกษาถึงปฏิกิริยา/การตอบสนองตอการ
ใชยา การระบาดของเชื้อโรค และพฤติกรรมของมนุษยตอส่ิงแวดลอม (ความหนาวเย็น ความรอน 
การขาดอากาศ ฯลฯ)  
  อยางไรก็ตาม หากจะกลาวถึงความโหดรายของญี่ปุนที่มีตอจีนและเกาหลี รวมทั้งตอ
ประเทศตางๆ ในเอเชียแลว เราคงตองตระหนักวา ชาติมหาอํานาจตะวันตกก็มุงราย ไรมนุษยธรรม 
และปาเถื่อนไมนอยกวาญี่ปุนแมแตนอย ความหยิ่งยะโสและลัทธิการถือวาคนผิวขาวตองดีเดน
เหนือกวาชนผิวสีอ่ืน (ethnocentrism) กอใหเกิดการดูถูกเหยียดหยาม และถายเทผลประโยชนใหกบั
หมูพวกเดียวกัน โดยจะถือวาชนผิวสีอ่ืนมิใชมนุษยเชนเดียวกับตน กรณีของญี่ปุนก็กระทําแบบ
เดียวกัน จึงกอใหเกิดความบาดหมางระหวางเชื้อชาติและการแกแคนระหวางกันขึ้น ดังเชนในยุค
ปจจุบัน พวกมุสลิมจึงลุกขึ้นตอตานจักวรรดินิยมตะวันตกดวยการใชลัทธิ “ตาตอตา ฟนตอฟน” 
และกอใหเกิดความปนปวนขึ้นไปทั่วโลก 
 

ญ่ีปุน: มหาอํานาจทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง 
 

 ภายหลังที่ญ่ีปุนพายแพสงครามโลกครั้งที่สองในป ค.ศ. 1945 ความเจริญรุงเรืองและ
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจที่ส่ังสมกันมาตั้งแตยุคเมจิไดถูกทําลายไปอยางยอยยับพรอมๆ กับ
ดินแดนอาณานิคมที่ยึดครองตองคืนใหแกเจาของเดิมไป มีชาวญ่ีปุนคนหนึ่งไดเลาถึงเหตุการณที่
เกิดขึ้นในชวงนั้นวา 
 

…..เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ผมอายุได 12 ป วันที่อากาศรอนของเดือนเมษายน 
ค.ศ. 1945 ยังเปนภาพที่อยูในความทรงจําของผมตลอดเวลา วันนั้น ผมยืนอยูทามกลางเถา
ถานและซากปรักหักพังของเมืองโอซากา ทั้งนี้เนื่องมาจากการโจมตีทิ้งระเบิดของฝูงบิน
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รบอเมริกันเปนเวลานานกวา 6 เดือน นครโอซากาบานเกิดของผมซึ่งเคยเปนศูนยกลาง
การคาและอุตสาหกรรมที่ใหญที่สุดของญี่ปุนไดถูกทําลายอยางสิ้นเชิง ผมยังระลึกถึงความ
หิวโหยของวันนั้นไดเปนอยางดีเพราะความขาดแคลนสิ่งที่จําเปนตอชีวิต โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งอาหาร อนึ่ง ความขัดสนมีติดตอกันมาในชวงหลังสงครามจนถึงป ค.ศ. 1955… 
 
สงครามโลกครั้งที่สองยังผลใหคนญี่ปุนทั้งที่เปนทหารและพลเรือนเสียชีวิตราว 3 ลานคน 

และกอใหเกิดความสูญเสียทรัพยสินซึ่งไดสะสมมาอยางสิ้นเชิง แตโดยแทจริงแลว เศรษฐกิจของ
ญ่ีปุนไดเร่ิมชะลอตัวลงนับตั้งแตเร่ิมทําสงครามกับจีนในป ค.ศ. 1937 ทั้งนี้เพราะสงครามไดยืดเยื้อ
ยาวนานกวาที่คาดคิดไว โดยภาระคาใชจายในการบํารุงกองกําลังทหารจํานวนมหาศาลที่ตั้ง
ประจําการอยูในประเทศจีนไดทําใหเศรษฐกิจของญี่ปุนเลวรายลงอยางรุนแรง ปริมาณทองคํา
สํารองของธนาคารชาติลดลงเรื่อยๆ ธนาคารจึงตองขายพันธบัตรและหุนตางประเทศเพื่อหาเงินมา
ใชจายในการนําวัตถุดิบเขา เชน น้ํามัน ทองแดง อะลูมิเนียม ฯลฯ ที่ตองแจกจายไปตามความ
ตองการของกองทัพเปนอันดับแรก ตอมาในป ค.ศ. 1939 ราคาสินคาในตลาดเพิ่มสูงขึ้นอยาง
รวดเร็ว ในทางตรงกันขามการผลิตเหล็ก ส่ิงทอ และอาหารลดลง ซ่ึงเปนเชนเดียวกับการผลิต
เครื่องจักร หัตถอุตสาหกรรม การเกษตรและปาไม โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหาร หากกําหนดดัชนีในป 
ค.ศ. 1937 มีคาเทากับ 100 ผลผลิตไดลดลงเหลือเพียง 59.3 ในป ค.ศ. 1945 รัฐบาลถูกบีบคั้นอยาง
หนักใหหาอาหารมาใหเพียงพอตอการบริโภคเพื่อประกันการอยูรอดของประชาชน สถานการณ
ดังกลาว ประกอบกับการถูกทิ้งระเบิดอยางตอเนื่องและรุนแรงในเมืองใหญตางๆ ทําใหชาวญ่ีปุน
โดยทั่วไปเสียขวัญ อาจกลาวไดวา ญ่ีปุนพายแพสงครามกอนที่ระเบิดนิวเคลียรจะถูกทิ้งลงที่เมืองฮิ
โรชิมาและเมืองนางาซากิเสียอีก 
 ส่ิงหลงเหลือจากสงครามก็คือ คนญี่ปุนที่มีพลังเลือดนักสู ขยันขันแข็งและมีอุดมการณ
แหงชาติอันแนวแนที่ตองการเปนชาติที่ยิ่งใหญในทางเศรษฐกิจและมีองคความรูและเทคโนโลยี
ระดับสูง ปจจัยทางดานบุคลากรและความรูนี้เองที่ทําใหญ่ีปุนสามารถพลิกฟนกลับคืนสูสภาพ
เศรษฐกิจที่อยูในระดับรุงเรืองสูงสุดกอนสงคราม (ค.ศ. 1937) ไดในป ค.ศ. 1954 และกาวขึ้นเปน
มหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับที่สองของโลกในป ค.ศ. 1968 แซงหนาประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน
ไป 
 
สภาพหลังสงครามโลก 
 ชาวญ่ีปุนสวนใหญจะพูดวา โศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญในประวัติศาสตรของชาติอยูในชวง
ป ค.ศ. 1945 – 1948 หรือภายหลังสงครามสิ้นสุดใหมๆ เพราะการพายแพสงครามอยางยอยยับนํามา
ซ่ึงปญหาการวางงาน ความอดอยาก ภาวะเงินเฟอ (ดัชนีราคาผูบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 40 ในทุก 3 
เดือนในป ค.ศ. 1947 และรอยละ 15 ในป ค.ศ. 1948) ปญหาการวางงานเปนผลมาจากแรงงานที่
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เหลือจากภาคเกษตรกรรมที่รองรับไดเพียง 4 ลานคน และผูวางงานที่เปนทหารปลดประจําการ 
รวมทั้งผูที่ถูกปลดออกจากงานเนื่องจากการเลิกผลิตอาวุธ-ยุทธภัณฑอีกราว 10 ลานคน สวนการ
ขาดอาหารอยางรุนแรงนั้นเนื่องจากผลผลิตขาวตกต่ําในป ค.ศ. 1945 อีกทั้งการผลิตถานหินลดลง
ถึงเดือนละ 3 ลานตันในชวงป ค.ศ. 1945 – 1947 กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนพลังงาน ปญหา
เหลานี้ไมอาจแกไขไดโดยงาย 
 กองกําลังพันธมิตรไดเขายึดครองญี่ปุน (Allied occupation of Japan) เปนเวลานานถึง 80 
เดือน ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1945 จนถึงวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 1952 ในชวงเวลาดังกลาว
อาจแบงออกไดเปน 4 ชวง คือ ชวงปฏิรูป (สิงหาคม ค.ศ. 1945 – กุมภาพันธ ค.ศ. 1947) ชวงสวน
ทางการปฏิรูป หรือ reverse course (กุมภาพันธ ค.ศ. 1947 – ธันวาคม ค.ศ. 1948) ชวงแผนการ
ดอดจ (ธันวาคม ค.ศ. 1948 – มิถุนายน ค.ศ. 1950) และชวงสงครามเกาหลี (มิถุนายน ค.ศ. 1950 – 
เมษายน ค.ศ. 1952) ในแตละชวงดังกลาวไดมีการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งฟนฟูความ
เสียหายทั้งทางดานกายภาพและเศรษฐกิจ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชวงปฏิรูป องคการการยึดครองญี่ปุนของสัมพันธมิตร ( Supreme  
Commander of the Allied Power ตามชื่อยอวา SCAP ภายใตการบังคับบัญชาของนายพลอเมริกัน 
ชื่อ ดักลาส แมคอาเธอร พรอมดวยกําลังพล 150,000 คน) ไดกําหนดนโยบายในดาน (1) การสลาย
กองทัพ โดยญี่ปุนไดเขียนรัฐธรรมนูญดวยการกําหนดตัวเองวา “จะไมมีการจัดตั้งกองทัพใดๆ ใน
ประเทศ” (2) การสลายกลุมธุรกิจไซบัทสุ (Zaibutsu – industrial and financial combines) เชน 
Mitsui Mutsushita Sumitomo และ Yasuda เปนตน ที่กุมอํานาจเศรษฐกิจไวในมือเพียงไมกี่กลุมใน
ยุคกอนสงครามใหแยกตัวออกเปนบริษัทเล็กๆ และมีการออกกฎหมายตอตานการผูกขาด (3) การ
ปฏิรูปที่ดิน ทําใหเกษตรกรมีที่ดินเปนของตนเองมากขึ้น และสนับสนุนการกอตั้งสหกรณ
การเกษตรขึ้น และ (4) การอนุญาตใหแรงงานสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานได 
 สวนการฟนฟูทางเศรษฐกิจนั้นอยูในการดําเนินงานของคนญี่ปุน และไดรับความชวยเหลือ
จํานวนมหาศาลจากสหรัฐอเมริกา โดยไดจัดสงวัตถุดิบปอนกลุมอุตสาหกรรมทุกสาขา และใหเงิน
ซ้ือสินคาจากตางประเทศจํานวนกวาครึ่งหนึ่งของมูลคาการนําเขาทั้งหมดในระหวาง ค.ศ. 1945 - 
1949 ในขณะเดียวกันสหรัฐฯ ยังไดจัดตั้งองคกร 2 องคกรทําหนาที่ฟนฟูและขยายเศรษฐกิจของ
ประเทศ ไดแก (1) คณะกรรมการความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic Stabilization Board – ESB 
ปจจุบันเรียกวา Economic Planning Agency) และ(2) ธนาคารเพื่อการบูรณะ (Reconstruction 
Finance Bank) อีกทั้งไดเพิ่มรายจายทางดานการคลังดวยการใหเงินทุนผานธนาคารเพื่อการบูรณะ
ใหแกบริษัทอุตสาหกรรมใหปรับปรุงสงเสริมการผลิตจากสภาพการผลิตไมเต็มที่ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ใหแกอุตสาหกรรมที่ชวยในการฟนฟูสภาพทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังไดวางนโยบายการ
ควบคุมราคาสินคา ทําใหสามารถลดระดับเงินเฟออยางไดผล 
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 ในขั้นตอมา คณะกรรมการความมั่นคงทางเศรษฐกิจไดเจาะจงใหเงินกูแกอุตสาหกรรมบาง
สาขาตามแผนการพัฒนาระยะยาว เพื่อใหกิจการในอุตสาหกรรมเหลานั้นขยายตัวและเปนตัว
ขับเคลื่อนความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ ดังจะเห็นไดจากการปรับเปลี่ยนการสนับสนุน
อุตสาหกรรมถานหินและอาหารไปเปนอุตสาหกรรมเหล็ก เหล็กกลา และการผลิตปุย ในป ค.ศ. 
1948  
 2.  ชวงสวนทางการปฏิรูป ชวงนี้ไดเกิดการเดินขบวนประทวงจากเหลาสหภาพแรงงาน 
และขาราชการ องคกร SCAP จึงไดส่ังหามการประทวง ทําใหเกิดความไมลงรอยกันระหวาง SCAP 
กับกลุมญี่ปุนซายจัดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพราะ SCAP ยืนหยัดมาตรการตอตานลัทธิทหาร ลัทธิ
ชาตินิยม และลัทธิเผด็จการฟาสซิส ตอมาหลังเดือนกุมภาพันธ ค.ศ. 1947 มาตรการตอตานลัทธิ
คอมมิวนิสตและลัทธิสหภาพแรงงานนิยมกลายเปนแนวทางหลัก  

สวนทางดานเศรษฐกิจนั้น ในชวงนี้ญ่ีปุนเริ่มสงสินคาออกไดมากขึ้น แต SCAP ทําหนาที่
ในการกํากับการนําเขา-สงออก และตองใหรัฐบาลญี่ปุนเปนผูออกใบอนุญาต ทําใหพอคาไมไดรับ
ความสะดวกเทาที่ควร ในที่ สุดก็ปลอยใหดําเนินการอยางเปนอิสระและอนุญาตใหพอคา
ชาวตางชาติเขามาอาศัยอยูในประเทศญี่ปุนอยางถาวรนับตั้งแต ค.ศ. 1948 เปนตนมา 
 3.  ชวงแผนการดอดจ ในฤดูใบไมรวงของป ค.ศ. 1948 Joseph M. Dodge นายธนาคารแหง
เมืองดีทรอยทไดรับแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจแก SCAP เขาไดเสนอแผนการปรับปรุง
เศรษฐกิจของญี่ปุนดังนี้ ใหจัดตั้งระบบการควบคุมราคา ใหการอุดหนุนกิจการอุตสาหกรรม และ
ยุติการปลอยเงินกูของธนาคารเพื่อการบูรณะ จากนั้นก็เรงรัดใหเปดการคาเสรี จัดงบประมาณระบบ
สมดุล ลดอัตราภาษีลง กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (360 เยนตอหนึ่งเหรียญสหรัฐฯ) และจํากัด
การหมุนเวียนของเงินตราที่จะกอใหเกิดภาวะเงินตึงตัว เปนตน แตเมื่อดําเนินงานตามแผนการนี้ 
กลับพบวากอใหเกิดปญหามากมายทางเศรษฐกิจตอญ่ีปุน สวนหนึ่งเปนผลมาจากภาวะตลาดโลก
ซบเซา จึงกระทบกับการคา ทําใหเกิดความชะงักงันในการสงออกและเกิดการวางงาน จนถึงฤดู
ใบไมผลิป ค.ศ. 1950 เศรษฐกิจของญี่ปุนตกอยูในสภาพเลวรายยิ่ง 
 4.  ชวงสงครามเกาหลี โชคดีที่เกิดสงครามเกาหลีขึ้นในป ค.ศ. 1950 สถานการณได
เปล่ียนแปลงไปอยางสิ้นเชิง เพราะการคาของโลกไดเพิ่มขึ้นรอยละ 34 ทําใหมูลคาของสินคา
สงออกของญี่ปุนเพิ่มขึ้นรอยละ 23 การสงออกเพิ่มขึ้น 2.7 เทา และผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 70 
 อนึ่ง ผลพลอยไดจากสงครามเกาหลีที่สําคัญก็คือ การไหลเขาของเงินตราตางประเทศอัน
เกิดจากการใชจายของกองทัพสหรัฐฯ ที่เรียกวา “การสั่งซื้อสินคาจําเปนพิเศษ” มีผลทําใหเงินตรา
ตางประเทศไหลเขาประเทศญี่ปุนถึง 590 ลานเหรียญในป ค.ศ. 1951 และมีจํานวนมากกวา 600 
ลานเหรียญในป ค.ศ. 1952 หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นเทากับรอยละ 60 – 70 ของมูลคาสงออกทั้งหมดของ
ญ่ีปุน ดังนั้น ญ่ีปุนจึงมีเงินซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศมาปอนกิจการอุตสาหกรรมของตน กอใหเกิด
การเพิ่มสมรรถนะทางการผลิตเปน 2 เทา 
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 ผลพลอยไดอีกประการหนึ่งก็คือ เมื่อสงครามเย็นไดเพิ่มความเขมขนขึ้นในชวงนี้ สหรัฐฯ 
ตองการใหญ่ีปุนเปนเกราะกําบังการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต ดังนั้น ญ่ีปุนจึงไดรับการผอน
ปรนโดยลดการชดใชคาปฏิกรรมสงครามเหลือเพียงหนึ่งในสี่ของจํานวนเดิมที่ถูกบังคับใหตองจาย
ตั้งแตแรก (ทันทีที่สงครามสงบลง คณะทูตเจรจาคาปฏิกรรมสงครามที่นําโดยนายพอลีย – Pauley 
Reparation Mission – ไดรางขอเรียกรองคาเสียหายใหเปนภาระหนี้สงครามตอสหรัฐอเมริกาและ
ชดใชคาเสียหายแกอุตสาหกรรมและบุคคลในระหวางสงครามเปนเงินจํานวนราว 96,000 ลานเยน) 
นอกจากนี้ มาตรการปองกันการผูกขาดและการสลายไซบัทสุไดลดความเขมงวดลง จึงมีการ
สลายตัวเพียง 18 บริษัท ทั้งนี้เพราะไซบัทสุเหลานั้นตองเรงผลิตสินคาและอาวุธยุทโธปกรณใหแก
กองทัพขององคการสหประชาชาติที่ประกอบไปดวยทหารจาก 16 ชาติที่ตั้งมั่นอยูในญี่ปุนในการ
ทําสงครามกับคอมมิวนิสตเกาหลีเหนือ และจีน กลุมธุรกิจขนาดใหญจึงมีบทบาทสําคัญในการชวย
ประเทศใหญ่ีปุนรอดพนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในยุคนี้ โดยทํางานรวมกับฝายการเมืองและฝาย
ขาราชการประจํา เมื่อเศรษฐกิจขยายตัว องคกรธุรกิจก็ขยายตัวข้ึนไปพรอมๆ กัน ซ่ึงบริษัทใหญๆ 
ลวนเชื่อมโยงกันและกัน ดังที่รูจักกันในนาม Keiretsu และกลายเปนสหพันธองคการทางเศรษฐกิจ 
ที่เรียกวา เคดันเร็น (Keidanren) แมวาองคกรนี้จะไมมีอิทธิพลเทากับที่   ไซบัทสุมีมาแตเดิม แต
กลุมนี้ก็สามารถทําหนาที่ประสานงานระหวางสมาคมการคาและกลุมธุรกิจขนาดใหญเขาดวยกัน 
จึงมีอิทธิพลทางดานเศรษฐกิจ และสรางความสัมพันธอยางใกลชิดกับนักการเมืองและขาราชการ
ประจํา ทําใหเคดันเร็นเขาไปมีสวนในการกําหนดนโยบายของประเทศเพื่อใหเกิดผลดีตอธุรกิจที่
เปนสมาชิกของกลุม และตอระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของชาติ 
 
ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ 
 ในชวงป ค.ศ. 1951 – 1973 เปนชวงที่เศรษฐกิจของญี่ปุนเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ทั้งนี้
เนื่องจากมีความตองการทั้งภายในและภายนอกประเทศมากมาย ดังเชนในชวงทศวรรษ 1950 กําลัง
การผลิตในอุตสาหกรรมพลังงาน ไฟฟา เหล็ก การเดินเรือ และถานหินมีไมเพียงพอ จึงตองลงทุน
สรางโรงงานและอุปกรณการผลิต รวมทั้งนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศเพื่อตอบสนองความ
ตองการ ในขณะเดียวกัน ไดจัดตั้งธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาของญี่ปุน (Export – Import 
Bank of Japan) ในป ค.ศ. 1950 และธนาคารเพื่อการพัฒนา (Japan Development Bank) ใน ค.ศ. 
1951 ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาทําหนาที่อุดหนุนดานการเงินในการสงเสริมการสงออก 
สวนธนาคารเพื่อการพัฒนาใหเงินทุนดอกเบี้ยต่ําในการลงทุนสรางโรงงานและอุปกรณการผลิตใน
อุตสาหกรรมที่สําคัญๆ 
 มีการนํามาตรการทางภาษีมาใชผลักดันใหธุรกิจทําการลงทุนและสงออก สวนกฎหมาย
การสงเสริมวิสาหกิจที่ประกาศใชในป ค.ศ. 1952 ไดชวยกระตุนใหมีการลงทุนสรางโรงงานดวย
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การลดอัตราภาษีเปนแรงจูงใจ มีการจํากัดการนําเขาเพื่อปกปองอุตสาหกรรมภายใน ซ่ึงชวยทําให
อุตสาหกรรมรถยนตไดรับผลประโยชนโดยตรง 
 ญ่ีปุนไดลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพซานฟรานซิสโกในป ค.ศ. 1951 และสนธิสัญญา
ความมั่นคงระหวางญี่ปุนกับสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 1952 ที่ยินยอมใหสหรัฐฯ ตั้งฐานทัพในประเทศ
นั้นไดชวยใหญ่ีปุนประหยัดคาใชจายดานการทหารลง และไดนํางบประมาณทางดานนี้ไปใชใน
การบูรณะและสงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 ในดานการวางแผนและนโยบายของรัฐนั้น ในป ค.ศ. 1955 รัฐบาลมีการวางแผนพัฒนา
ประเทศแผนละ 5 ป และประกาศใชอีกหลายแผนในชวงเวลาตอมา อยางไรก็ตาม แผนพัฒนาแตละ
แผนมักมีอายุการใชงานต่ํากวา 3 ปทั้งนี้เพราะเปาหมายที่แผนเหลานี้กําหนดขึ้นมักจะต่ํากวาการ
เติบโตที่เกิดขึ้นจริง จึงตองมีการปรับเปลี่ยนเปาหมายของแผนอยูตลอดเวลา แผนพัฒนาที่ไดรับ
ความสําเร็จสูงสุดไดแก แผนการเพิ่มรายไดเปนสองเทา (Income-doubling plan) ที่ประกาศใชในป 
ค.ศ. 1960 ไดกอใหเกิดการลงทุนทางธุรกิจอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเปนอันมาก ทําใหความ
เจริญรุงเรืองปรากฏขึ้นอยางไมเคยมีมากอน (ตรงกับยุคที่นายฮายาโตะ อิเคดะเปนนายกรัฐมนตรี) 
สวนอีกยุคตอมา นายกรัฐมนตรีทานากะไดประกาศ แผนการเพื่อการปฏิรูปหมูเกาะญี่ปุนเพื่อใหเกดิ
ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน นอกจากนี้ รัฐบาลไดประกาศนโยบายการคลัง นโยบายการเงิน และ
นโยบายอื่นๆ อีกมากมายเพื่อใหญ่ีปุนเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ผูสนใจในรายละเอียดสามารถอาน
ไดจากหนังสือที่เกี่ยวกับ การพัฒนาการทางเศรษฐกิจของญี่ปุน ที่พิมพเผยแพรทั่วไป 
 ผลของการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจอยางเอาจริงเอาจัง ทําใหผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป การคากับตางประเทศเพิ่มเปน 3 เทาหรือมีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย
รอยละ 7.6 ตอป และมีการลงทุนสรางโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 22 ตอป ในที่สุดญี่ปุน
กลายเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับที่สองของโลกในป ค.ศ. 1968 เมื่อมีขนาด
เศรษฐกิจลํ้าหนาประเทศเยอรมันไป โดยเปนรองก็เฉพาะแตประเทศสหรัฐอเมริกาเทานั้น (37)  
 ทั่วโลกตางทึ่งที่ญ่ีปุนเริ่มตนจากกองเถาถานภายหลังที่พายแพสงครามโลกครั้งที่สอง และ
กลายเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลก ทั้งนี้เพราะญี่ปุนเนนการสงออกเปนหัวใจ
สําคัญของการพัฒนาและเนนอุตสาหกรรมหนักเปนหลัก ทําใหดุลการชําระเงินของประเทศ
กลายเปนบวกนับตั้งแตป ค.ศ. 1964 ซ่ึงเปนปที่ญ่ีปุนจัดงานการแขงขันกีฬาโอลิมปกฤดูรอน หรือ
เปนชาติแรกของทวีปเอเชียที่สามารถจัดการแขงขันมหกรรมกีฬาโลกนี้ได (เกาหลีใตเปนชาติที่สอง
ที่จัดขึ้นในป ค.ศ. 1988 หรือเปนเวลาหางกันถึง 24 ปทีเดียว) ทําใหทั่วโลกกลาวขวัญถึง “การ
เปลี่ยนแปลงชั่วขามคืน” ของญี่ปุน และตางหันมาจับจองถึงสาเหตุที่ทําใหดินแดนอาทิตยอุทัย
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจไดรวดเร็วปานนี้ หนึ่งในจํานวนผูศรัทธาญี่ปุนก็คือ ศาสตราจารยเอชรา 
เอฟ โวเกล แหงมหาวิทยาลัยฮาวารด สหรัฐอเมริกาไดเขียนหนังสือช่ือ ญ่ีปุนผูเปนหนึ่ง (Japanese 
as No. 1 – พิมพขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1979 ผูเขียนไดใชเวลานานหลายปทําการศึกษาวิจัยเพื่อใชเขียน) 
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หนังสือเลมนี้ไดสรางความฮือฮาแกคนทั่วโลกเพราะผูเขียนเปนถึงอาจารยของมหาวิทยาลัยช้ันนํา
ของสหรัฐฯ ที่กลาวสดุดีวา 
 

…. ความสําเร็จของญี่ปุนในระยะหลังๆ นี้นาอัศจรรยยิ่ง ขาพเจารูสึกพิศวงมากวา ทําไม
ญ่ีปุนซึ่งปราศจากทรัพยากรธรรมชาติถึงสามารถจัดการกับปญหาตางๆ ที่ดูเสมือนเปน
ปญหาที่แกไขไดยากมากในอเมริกานั้น ไดอยางจริงจังและกาวหนาขึ้นเรื่อยๆ …. ขาพเจา
ไมไดมีความพอใจแคที่จะดูญ่ีปุนในฐานะที่มีความลึกลับทางปญญาที่มีเสนหนาสนใจ
เทานั้น แตขาพเจาปรารถนาที่จะเขาใจเกี่ยวกับความสําเร็จของญี่ปุนในการจัดการแกไข
ปญหาที่เปนรูปธรรมอยางแทจริง... ซ่ึงยังผลทําใหเกิดความสําเร็จ...ขาพเจาไดใชเวลาหลาย
ปในการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับความสําเร็จของญี่ปุน.  
 
ในขณะเดียวกัน ก็มีหนังสือเกี่ยวกับประเทศญี่ปุนพิมพออกมามากมาย  ซ่ึงตางลวน

สรรเสริญ เยินยอ พรอมกับใหคําขวัญวาเปน “มหัศจรรยดวยฝมือมนุษย” และกลายเปน “บทเรียน” 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจสําหรับประเทศตางๆ ทั่วโลก 
 
จุดจบของการเติบโตอยางรวดเร็ว 
 ในระหวางป ค.ศ. 1967 – 1971 การสงออกของญี่ปุนมีอัตราการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 20 ตอป 
โดยมีมูลคาสงออกเพิ่มจาก 10.4 เปน 24 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาที่สงไปจําหนายยัง
ตางประเทศไดแก ผลิตภัณฑเคมีและอุตสาหกรรมหนัก เชน รถยนต เรือเดินสมุทร โทรทัศน เครื่อง
เลนเทป เหล็กกลา และอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1971 สหรัฐอเมริกาไดประกาศ
นโยบายใหมที่หามการแลกเงินดอลลาหของสหรัฐฯ คืนเปนทองคําและใหมีการเก็บคาธรรมเนียม
พิเศษสินคานําเขารอยละ 10 ทั้งนี้เพื่อลดภาวะเงินเฟอในประเทศและใชตรวจสอบการนําเขา
โดยเฉพาะอยางยิ่งจากญี่ปุน (เพราะญี่ปุนไดเปรียบดุลการคาจํานวนมหาศาลกับสหรัฐฯ) เหตุการณ
นี้เรียกวา “นิกสันช็อค” (Nixon shock) ยังผลใหญ่ีปุนตองปลอยคาเงินเยนลอยตัวเปน 308 เยนตอ
หนึ่งเหรียญ กอใหเกิดปญหาเงินเฟอในญี่ปุน ในขณะเดียวกันราคาที่ดินสูงขึ้นเนื่องจากเกิดการเก็ง
กําไร สินคานําเขาทั้งที่เปนวัตถุดิบและสินคาอุปโภคบริโภคอื่นๆ มีราคาสูงขึ้น มีการกักตุนสินคา
ดวยความหวาดกลัววาสินคาจะหมดไปจากตลาด ทําใหราคาสินคาสูงขึ้น ดังนั้น แผนการสรางญีปุ่น
ของนายกรัฐมนตรีทานากะในป ค.ศ. 1972 ที่วาดภาพการเติบโตรอยละ 10 ตอปไปจนถึง ค.ศ. 1985 
เปนอันตองลมเหลวลง 

 เหตุการณนิกสันช็อคเกิดขึ้นพรอมกับวิกฤตการณน้ํามันที่กลุมผูผลิตน้ํามันหรือโอเปกได
ขึ้นราคาน้ํามันหลายเทาตัวในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1973 อันเปนผลมาจากสงครามในตะวันออกกลาง 
จึงนํามาสูการอวสานของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของญี่ปุน เพราะวิกฤตการณ
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ดังกลาวผลักดันใหภาวะเงินเฟอที่เกิดขึ้นสูงอยูแลวใหสูงขึ้นไปอีก ทั้งนี้เพราะญี่ปุนตองพึ่งพาน้ํามัน
นําเขาสําหรับใชเปนพลังงานถึงรอยละ 75 ดังนั้นการที่ราคาน้ํามันมีราคาแพงขึ้นหลายเทาตัว ทําให
เศรษฐกิจของญี่ปุนทรุดลงอยางหนัก เพราะกําไรของบริษัทตางๆ ลดลงอันเปนผลเนื่องจากภาวะ
เงินเฟอ (มีการเรียกวา ภาวะเงินเฟอแบบบาคลั่ง) ทําใหความตองการสินคาลดลง แตตนทุน (คาจาง
แรงงาน ราคาวัตถุดิบ และน้ํามัน) สูงขึ้น ยังผลใหกําไรลดลงอยางมาก โดยสัดสวนของการ
ดําเนินการของบริษัทลดลงจากป 1973 เหลือเพียงรอยละ 25 ในป ค.ศ. 1975 โรงงานอุตสาหกรรม
หนึ่งในสามตองหยุดการผลิต กอใหเกิดปญหาการวางงาน แตบริษัทไมอาจไลคนงานออกไดเพราะ
ระบบการจางงานตลอดชีวิต ที่ทําไดก็เปนเพียงลดเวลาการทํางานลงและงดการรับคนงานใหม แต
ภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจนี้มิไดเกิดขึ้นในญี่ปุนเทานั้น ประเทศทั่วโลกตางประสบปญหา
เชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศอังกฤษจนตองขอกูเงินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
จํานวนมหาศาลมาชวยพยุงและฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ สําหรับประเทศญี่ปุนนั้น วัฒนธรรม
ของคนญี่ปุนจะไมยอมรับชะตากรรมของชาติโดยไมยอมทําอะไร ชาวญี่ปุนทุกหมูเหลาประสงคที่
จะใหเศรษฐกิจซบเซาที่เกิดขึ้นในภาครัฐบาลและเอกชนผานพนไปและกลับฟนคืนสูสภาพปกติ
โดยเร็ว จึงไดรวมมือรวมใจกันประหยัดพลังงาน และอดทน ขยันทํางานกันอยางไมรูจักเหน็ด
เหนื่อย รวมทั้งรัฐบาลไดประกาศใชมาตรการเงินฝดในชวงป ค.ศ. 1973 – 1975 ทําใหภาวะเงินเฟอ
ลดลงไดบาง 

การมุงสูการเจริญเติบโตที่ม่ันคงยั่งยืน 

 การฟนตัวจากวิกฤตการณน้ํามันครั้งแรกเปนไปอยางราบรื่น ทั้งนี้เนื่องมาจากความ
พยายามของทุกฝาย ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน และฝายคนงานและฝายจัดการ ทําใหเกิดความสําเร็จ
ในการแกไขวิกฤตและเศรษฐกิจมุงไปสูเสนทางของการเจริญเติบโตที่มั่นคง 

 การลดขนาดของการทํางานและความพยายามในการจัดการดานการผลิตอยางมี
ประสิทธิภาพเปนกุญแจสําคัญยิ่ง กลาวคือ มีการใชประโยชนสูงสุดจากการใชพลังงานแบบ
ประหยัด นําเทคโนโลยีใหมมาใชลดการใชแรงงาน ลดอัตราดอกเบี้ย ลดสินคาคงคลัง ฯลฯ ใน
ขณะเดียวกันไดลดการใชพลังงานในหนวยงานราชการ โรงเรียน และการใชแสงสวาง รวมทั้ง
เครื่องปรับอากาศใหอยูในอุณหภูมิที่เหมาะสม สวนการเพิ่มขึ้นของคาจางแรงงานก็ลดลงจากรอย
ละ 33 ในป ค.ศ. 1974 เปนรอยละ 8.8 และ 5.9 ในป ค.ศ. 1976 และ 1978 ตามลําดับ อีกทั้งมีการลด
เวลาการทํางานลงโดยไมตองปลดคนออกและใหมีการปลดเกษียณเร็วข้ึน 

 การลดขนาดของการทํางานที่เร่ิมตนขึ้นใน ค.ศ. 1974 ไดสงใหเกิดผลใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมทั่วไปสูงขึ้นเฉลี่ยถึงรอยละ 84 ในชวงป 1975 – 1978 ทําใหเปนที่
ประจักษวา การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมิไดเกิดจากการลงทุนขยายโรงงานและเครื่องจักรให
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ใหญโตขึ้นดังเชนในอดีตกอนยุคน้ํามันแพง แตเปนผลเนื่องมาจากความพยายามทําการผลิตอยาง
เปนเหตุเปนผล 

 อนึ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโครงสรางอุตสาหกรรม นั่นคือ การผลิตใน
อุตสาหกรรมหนักและเคมีภัณฑเ ร่ิมลดลงเพราะตนทุนสูงขึ้นสืบเนื่องมาจากราคาน้ํามัน 
(วิกฤตการณน้ํามันครั้งที่สองที่ราคาเพิ่มจากบาเรลละ 19 เหรียญในป ค.ศ. 1979 เปน 30 เหรียญในป 
1980) ผูประกอบการจึงหันมาผลิตอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูง เชน คอมพิวเตอร และ
อิเล็กทรอนิกส รวมทั้งไดขยายฐานการผลิตไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก ทําใหญ่ีปุนสามารถสงออก
ไดมากทามกลางภาวะเศรษฐกิจของโลกที่ซบเซา โดยมูลคาการสงออกเพิ่มจาก 55.7 พันลานเหรียญ
ในป ค.ศ. 1975 มาเปน 67.2 และ 80.5 พันลานเหรียญในป 1976 และ 1977 ตามลําดับ และยังผลให
คาเงินเยนตองปรับตัว อัตราแลกเปลี่ยนขยับเปน 265 เยนตอ 1 เหรียญสหรัฐในป ค.ศ. 1973 เปน 
240 เยน และเปน 170 เยนในป 1977 และ 1978 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม คาเงินเยนไดเพิ่มเปน 250 
เยนตอหนึ่งเหรียญในปถัดมา 

เศรษฐกิจในทศวรรษ 1980 

 ญ่ีปุนมีอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจราวรอยละ 3 ตอป และปริมาณการใชน้ํามันทั้ง
ระบบอุตสาหกรรมลดลงเหลือเพียงรอยละ 63 (ป ค.ศ. 1982) เมื่อเทียบกับระดับที่ใชในป ค.ศ. 1977 
(ดัชนีเทากับ 100) มีการเปดกิจการอุตสาหกรรมใหมๆ เชน การกอสรางบานเรือนและอุตสาหกรรม
ใชความรูสูง เชน อุปกรณสํานักงานอัตโนมัติ หุนยนต และเทคโนโลยีชีวภาพควบคูไปกับ
เครื่องจักรกล เคมี อาหาร ส่ิงทอ และโลหะ เปนตน อนึ่ง สัดสวนของประชากรในอุตสาหกรรม
บริการเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 56 ซ่ึงไดดูดซับเอาสวนเพิ่มของแรงงานไปราวสองในสาม 

 สําหรับสถานการณการคาระหวางประเทศนั้น ในป ค.ศ. 1983 สินคาสงออกของญี่ปุนมี
มูลคาราวรอยละ 8.8 ของการสงออกทั้งหมดของโลกและมีการนําเขาคิดเปนรอยละ 7.3 ทําให
ไดเปรียบดุลการคากับตางประเทศจํานวนมหาศาลตอป และนโยบายการคาระหวางประเทศของ
ญ่ีปุนไดมีอิทธิพลตอเศรษฐกิจโลกยิ่ง อีกทั้งบริษัทญี่ปุนไดเพิ่มการลงทุนในตางประเทศมากยิ่งขึ้น 

 ปจจัยทางดานการเรงรัดการสงออก และการที่ญ่ีปุนมีอัตราการออมเงินสูง ในขณะที่การ
บริโภคอยางไรขอบเขตของชาติตะวันตกกอใหเกิดปญหาดุลการคาระหวางญี่ปุนกับประเทศตางๆ 
ดังเชน ป ค.ศ. 1984 ญ่ีปุนไดเปรียบดุลการคากับตางประเทศ 44 พันลานเหรียญ เพิ่มเปน 95 
พันลานเหรียญในป ค.ศ. 1988 (ซ่ึงในจํานวนนี้ของป ค.ศ. 1988 เปนการไดเปรียบกับสหรัฐฯ ราว 
47.6 พันลาน) ทําใหสหรัฐฯ ตองเปดเจรจาใหญ่ีปุนเปดตลาดรับซื้อสินคาจากอเมริกามากขึ้น และ
ลดขบวนการพิธีกรรมการนําเขา ในขณะเดียวกันญี่ปุนก็ประสบกับปญหาแบบเดียวกันกับประเทศ
ในสหภาพยุโรปและออสเตรเลียที่ตองการใหญ่ีปุนซื้อสินคาจากประเทศของตนเพื่อลดการ
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ไดเปรียบดุลการคาของญี่ปุน ทําใหในชวงทศวรรษ 1980 – 1990 เปนชวงที่ญ่ีปุนตองปรับเปลี่ยน
กลยุทธในดานการคาและการลงทุนกับตางประเทศขนานใหญเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป และทําใหเปนไปตามของตกลงของ General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT) 

ปญหาดานเศรษฐกิจของญี่ปุนในทศวรรษ 1990 

 ดังที่กลาวแลวขางตนวาในชวงเวลาที่ผานมา ญ่ีปุนไดเผชิญกับวิกฤตการณสําคัญๆ  เชน 
กรณีนิกสันช็อค และราคาน้ํามันพุงสูงขึ้นสองครั้ง แตก็แกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ ทําใหดินแดนอาทิตยอุทัยมีความรุงโรจนทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม 
ในทศวรรษที่ 1990 เศรษฐกิจของญี่ปุนตองประสบกับปญหาอยางรุนแรง 

 แมวาในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา เศรษฐกิจของญี่ปุนจะพัฒนาไปไดอยาง
รวดเร็วราวกับเปนสิ่งมหัศจรรยอยางหนึ่งของโลกที่หลายประเทศไดยึดถือเปนแนวทางในการ
พัฒนาประเทศของตน แตมาในชวงทศวรรษที่ 1990 เศรษฐกิจของญี่ปุนก็ประสบกับปญหาอยาง
รุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งตลาดหุนของญี่ปุนไดถีบตัวข้ึนสูงสุดใน ค.ศ. 1989 และก็ตกลงอยาง
รวดเร็ว ในชวงเวลาเพียง 5 ปมูลคาหุนเหลืออยูไมถึงครึ่งของที่เคยเปนมา อนึ่ง ในขณะที่ภาวะ
เศรษฐกิจเฟองฟูสูงสุด ราคาที่ดินของญี่ปุนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วมากจนที่ดินในกรุงโตเกียวมีราคาสงู
ที่สุดในโลก เมื่อหุนราคาดี ที่ดินมีราคาสูง ก็มีการลงทุนซื้อหุนในตลาดหุนและซื้อที่ดินกันไวมาก
โดยการกูยืมเงินจากสถาบันทางการเงินมาลงทุนกอน แตตอมาเมื่อราคาหุนตกและราคาที่ดินลดลง 
กอใหเกิดปญหาหนี้เสียเพราะเงินที่กูไปไมไดถูกนําเอาไปใชในการทําธุรกิจที่กอใหเกิดผลผลิต 
หากแตนําไปใชเพื่อการเก็งกําไร เมื่อเปนดังนี้ทําใหเกิดปญหาหนี้เสียและธุรกิจลมระเนระนาด 
สถาบันการเงินก็ประสบปญหาเพราะนําเงินไปลงทุนซื้อหุนและซื้อที่ดินเชนกัน นอกจากนั้นยังมี
ปญหาการใหกูยืมเงินไมถูกตองตามกฎระเบียบ จนกลายเปนปญหาตอเศรษฐกิจทั้งระบบ ทําให
เศรษฐกิจของญี่ปุนทั้งระบบหยุดชะงัก ธุรกิจขนาดเล็กตองปดตัวลงปละหลายหมื่นรายใน ค.ศ. 
1995 ในขณะเดียวกัน เงินเยนเกิดภาวะแข็งตัว ทําใหการสงออกของญี่ปุนลดลงเนื่องจากไมสามารถ
แขงขันทางดานราคากับประเทศอื่นได ทําใหญ่ีปุนตองลดคาแรงลงและยายฐานการผลิตไปยัง
ประเทศอื่นที่มีคาแรงต่ําเพื่อลดตนทุนใหสามารถแขงกับประเทศอื่นได อีกทั้งทําใหเกิดปญหาการ
วางงานขึ้นในญี่ปุนอยางที่ไมเคยเปนมากอน สงผลใหความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจของญี่ปุน
ถึงกับติดลบในบางป 

 นอกจากปญหาภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแตกที่กลาวมาขางตนแลว การพัฒนาเศรษฐกิจของ
ญ่ีปุนเผชิญกับปญหาอีกประการหนึ่งก็คือ นโยบายของฝายบริหารและบทบาทของขาราชการ 
กล าวคือ ในอดีตญี่ปุนประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศเพราะมีรัฐบาลเขามาชวยเปนพี่เล้ียง
ในการฟนฟูเศรษฐกิจหลังสงครามใหกับเอกชน สวนขาราชการญี่ปุนเปนผูมีความรูความสามารถ
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และเปนผูแนะแนวทางใหรัฐบาลวาควรกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศอยางไร แลวเปดทาง
ใหเอกชนเขามาดําเนินการตามแนวทางนั้น จนกลาวกันวาญี่ปุนสามารถพัฒนาประเทศไดเพราะ
ความรวมมืออยางใกลชิดระหวางรัฐบาล ขาราชการ และเอกชน อยางไรก็ตาม ในชวงหลังบางครั้ง
นโยบายของรัฐบาลก็กอใหเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจกับประเทศไดเชนกัน เชน หากรัฐบาลเห็น
วาธุรกิจใดควรจะสนับสนุน รัฐก็จะใหธนาคารทุมเงินกูใหกับธุรกิจประเภทนั้น รวมทั้งชวยกําหนด
นโยบายที่เอื้อประโยชนตอธุรกิจนั้นโดยที่ไมไดเปนไปตามกลไกของตลาด ปรากฏวาธุรกิจ
เหลานั้นไมประสบผลสําเร็จ จึงทําใหเงินกูกลายเปนหนี้เสีย ธุรกิจลมระเนระนาด หรือนโยบายของ
รัฐที่ทุมใหมีการกอสรางขนาดใหญในเขตดอยพัฒนา จนทําใหเกิดการเก็งกําไรโดยมีการนําเงินไป
กวานซื้อที่ดิน แตปรากฏวามูลคาของทรัพยสินไมสูงขึ้นตามที่คาดการณไว ประกอบกับตลาดหุน
ตกต่ํา ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ทําใหเศรษฐกิจของญี่ปุนตกอยูในฐานะย่ําแย หรือในบางครั้งรัฐบาลก็
คาดการณผิด เชน ใหการสนับสนุนธุรกิจซุปเปอรคอมพิวเตอรแบบเมนเฟรม แตปรากฏวาธุรกิจ
คอมพิวเตอรแบบสวนบุคคลกลับไปไดดีกวา เปนตน 

 ปญหาทางดานเศรษฐกิจอีกประการหนึ่งของญี่ปุนก็คือ ปญหาความขัดแยงที่เกิดจากการ
ไดเปรียบดุลการคาประเทศอื่นมากจนเกินไป และการไมสามารถเปดตลาดภายในใหสินคาจาก
ตางประเทศเขาไปเพื่อแกไขปญหานี้ ประเทศที่คาขายกับญี่ปุนสวนใหญจึงขาดดุลการคากับญี่ปุน 
แมญ่ีปุนจะนําเขาสินคาจากประเทศเหลานั้นจํานวนมาก แตสินคาที่นําเขามักจะเปนวัตถุดิบหรือ
เปนสินคาที่ผลิตดวยเทคโนโลยีระดับต่ํา ซ่ึงมีมูลคาเพิ่มไมสูงเทากับสินคาที่ญ่ีปุนสงออก อนึ่ง การ
เปดตลาดของญี่ปุนก็ทําไดยาก ทั้งนี้เปนเพราะโครงสรางทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
กระจายสินคาที่ซับซอนของญี่ปุนเองทําใหประเทศอื่นนําสินคาเขาไปขายในระดับคาปลีกกระทํา
ไดยาก อีกประการหนึ่งเปนเพราะพฤติกรรมการบริโภคของคนญี่ปุนเองที่ไมอยากปรับเปลี่ยนจาก
ความเคยชินที่ใชสินคาญี่ปุนซึ่งตนพอใจมากอน ประการสุดทายก็คือการเปดตลาดภายในประเทศ
นั้นมักมีผลตอการเมือง กลาวคือ หากการเปดตลาด กอใหเกิดผลกระทบที่สําคัญตอธุรกิจรายยอย
และชาวนา นักการเมืองผูกําหนดนโยบายของประเทศยอมไมตองการใหเกิดขึ้นเพราะจะทําใหเสีย
คะแนนนิยมและการสนับสนุนในการเลือกตั้งครั้งตอไป เพราะฉะนั้นแมจะมีแรงกดดันจาก
ภายนอกประเทศใหเปดตลาด รัฐบาลญี่ปุนก็ไมอาจจะกระทําไดอยางเต็มที่ ดังตัวอยาง กรณีของ
ชาวนากับการหามนําเขาขาวจากตางประเทศที่ช้ีใหเห็นถึงอุปสรรคของการเปดตลาดขาวของญี่ปุน 
ในเมื่อไมสามารถเปดตลาดขาวเขาไปขายไดดวยเหตุผลทางการเมืองที่ตองการเสียงสนับสนุนจาก
ชาวนา ก็มักจะมีการนําเอาเหตุผลอ่ืนมากลาวอางเพื่อสนับสนุนนโยบายนี้ เชน การผลิตขาวเปน
วัฒนธรรมของคนญี่ปุนซึ่งตองเก็บรักษาไว หรือขาวเปนอาหารหลักของคนญี่ปุน อีกทั้งญี่ปุน
จะตองสามารถผลิตขาวใหไดเพียงพอตอการบริโภคภายในประเทศเสมอ เพราะหากเกิดภาวะคับ
ขันขึ้นมา หากญี่ปุนตองพึ่งพาการนําเขาขาวจากตางประเทศ ชาวญ่ีปุนอาจจะตองอดตาย ดวยเหตุนี้
การไมใหนําเขาขาวจากตางประเทศจึงเปนเหตุผลทางดานความมั่นคงของประเทศไปดวย อยางไรก็
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ตามก็มีบางป เชน ค.ศ. 1994 ที่ญ่ีปุนเกิดภาวะขาดแคลนขาวเพราะดินฟาอากาศไมดีทําใหการปลูก
ขาวไมไดผลเต็มที่ ญ่ีปุนก็เปดใหมีการนําเขาขาวจากตางประเทศบาง ประเทศไทยก็เคยสงขาวไป
ขายในญี่ปุนในชวงเวลาดังกลาวดวย นอกจากนี้ญ่ีปุนนําขาวไปแปรรูปผลิตเปนสินคาบริโภคอ่ืน
ดวย ดังนั้น เร่ืองการคาระหวางประเทศของญี่ปุนจึงเปนปญหาทางดานเศรษฐกิจที่ญ่ีปุนไดพยายาม
แกไขอยางตอเนื่อง แตก็ยังไมอาจแกปญหาไดทั้งหมด 
       
ลัทธิการครองความเปนเจา: มุมมองท่ีแตกตาง 
 ในที่นี้จะขอเสนอคําอธิบายการพัฒนาของญี่ปุนในอีกมุมมองหนึ่ง อาจเรียกวาการ
วิเคราะหจากอุดมการณของชาวญี่ปุนตามแนวลัทธิการครองความเปนเจา (hegemonic project)  

 โดยแทจริงแลว อุดมการณของการครองความเปนเจาดวยกําลังทหารมิใชเปนของใหม 
ในอดีตนับตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 17 เปนตนมาภายหลังที่ลัทธิทุนนิยมไดกอกําเนิดขึ้นเมื่อราว 200 
ปกอนหนานั้น ประเทศอังกฤษ ฝร่ังเศส สเปน และปอรตุเกส (รวมทั้งสหรัฐอเมริกาในชวงหลัง) ได
นําอุดมการณการเปนเจาโลกมาปรับใชดวยการยึดดินแดนดอยพัฒนาทั่วโลกเปนอาณานิคม ตอมา
เมื่อญ่ีปุนถูกบังคับใหเปดประเทศในป ค.ศ. 1853 ญ่ีปุนไดเรียนรูเร่ืองราวเหลานี้จากประเทศยุโรป
ตะวันตก จึงไดยึดครองดินแดนของประเทศตางๆ ตั้งอยูบนคาบสมุทรแปซิฟกดวยกําลังทหาร ทั้งนี้
เพราะเปนอุดมการณที่สอดคลองกับอุดมการณในการดํารงชีวิตของคนญี่ปุนเองที่ตางทะเยอทะยาน
แยงชิงความเปนใหญนั่นเอง 
 เมื่อญ่ีปุนเปนจักรวรรดินิยมในเอเชียโดยเขายึดครองดินแดนโดยรอบ จึงทําการ กอบโกย
วัตถุดิบและแรงงานจากอาณานิคมเหลานั้นสงกลับไปยังประเทศของตนอยางไรความปราณี ทั้งนี้
เพราะอาณานิคมเปนคนชนชาติอ่ืน นั่นคือ จีน และเกาหลี ที่คนญี่ปุนไมตองมีจิตใจเอื้ออาทรตอคน
เหลานั้น ดังนั้นการกดขี่และบีบบังคับทั้งทางรางกายและจิตใจตอคนใตการปกครองจึงเปนไปอยาง
ตอเนื่องจนคนทั้งสองชาติตางโกรธแคนและทําการแกแคนตลอดระยะเวลาที่ถูกยึดครอง จนเปนที่
กลาวขานอยางไมมีวันจบสิ้นตราบจนทุกวันนี้ 
 ภายหลังที่ญ่ีปุนพายแพสงครามโลกครั้งที่สอง สัมพันธมิตรที่ครอบครองญี่ปุนไดบีบ
บังคับมิใหชาวอาทิตยอุทัยตั้งกองทหารและสะสมอาวุธ แตอุดมการณที่ตองการครอบครองความ
เปนเจาเหนือชาติอ่ืนมิไดถูกทําลายลบเลือนไปจากใจของชาวญี่ปุนแมแตนอย แตกลับทวเีพิม่ระดบัให
สูงขึ้นดวยอํานาจทางเศรษฐกิจ จนเปนผลใหประเทศตางๆ ในเอเชีย และยุโรปตองตกอยูในกํามือเมื่อ
ญ่ีปุนไดกลายเปนประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา 
 มีแนวคิดอีกทฤษฎีหนึ่งที่อธิบายการใชอํานาจทางทหารผสมกับอํานาจทางเศรษฐกิจดวย
การเขายึดครองดินแดนสวนตางๆ ของโลกก็คือ ลัทธิทุนนิยม (Capitalism) เพราะลัทธินี้กอใหเกิด
ความจําเปนใหมีการวางแผนทั้งกําลังคน วิถีการผลิต/การขายที่มีประสิทธิภาพบวกกับอํานาจ
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ทางการทหาร ในกรณีของญี่ปุนนั้น การจัดการทางดานการคาและลงทุนควบคูไปกับลัทธิชาตินิยม
และอุดมการณที่ตองการเปนเจา (hegemonic ideology) ที่ตองการไดเปรียบและมีอิทธิพลเหนือชน
ชาติอ่ืน ทําใหประเทศนี้ประสบผลสําเร็จทางดานเศรษฐกิจ อันเปนผลมาจากสะสมทุน (capital 
accumulation) และการผูกขาด (monopoly) กอใหเกิดการขยายธุรกิจอุตสาหกรรมไปอยางกวาง 
และมีอิทธิพลเหนือสังคมอื่นที่มีระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ (subsistence economy) และแบบกึ่ง
ศักดินา-กึ่งทุนนิยม (semi-feudal and semi-capitalism) เมื่อระบบเศรษฐกิจญี่ปุนเจริญเติบโตเต็มที่ 
จึงมีการขยายการคาการลงทุนและเขาครอบครองเศรษฐกิจไปทั่วโลก จนกลายเปนลัทธิจักรวรรดิ
นิยม (Imperialism) ไปในที่สุด 
 โดยทั่วไปแลว หากจะพิจารณาถึงเหตุและผลของกลไกลัทธิทุนนิยมวาเปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหอัตราการขยายตัวของทุนมากขึ้นและกอใหเกิดการผูกขาด รวมทั้งสรางอุดมการณการครอง
ความเปนเจานั้น อาจเปนคําอธิบายที่สมเหตุสมผล ดังตัวอยางที่พบเห็นทั่วไปวา ผูประกอบการหรือ
นายทุนชาวยุโรป อเมริกัน ญ่ีปุน ฯลฯ ไดดําเนินตามยุทธศาสตรแหงการครองความเปนเจาดวยการ
ใชวิธีการตางๆ นานา ทั้งที่มีการใชกําลังทหาร การเมืองระหวางประเทศ องคกรระหวางประเทศ 
(เชน ธนาคารโลก องคกรกองทุนการเงินระหวางประเทศ) การเมืองภายใน และการจัดการทาง
ธุรกิจ (เชน การจัดองคกรเพื่อการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ) เพื่อผลักดันใหบรรลุ
เปาหมายของการเปนเอกในลัทธิทุนนิยม 

 ผูประกอบการชาวอเมริกันและยุโรปบางสวนมุงแสวงหาการสะสมทุนเปนหลัก โดยไม
คอยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติที่ตนถือกําเนิดมากนัก และสามารถยายฐานธุรกิจไปยังดินแดน
อ่ืนที่ใหผลประโยชนมากกวา แตกรณีของญี่ปุนนั้น จะใชประเทศของตนเปนฐานทางธุรกิจ
อุตสาหกรรม แมจะยายฐานการผลิตไปยังสังคมอื่น คนญี่ปุนที่ไปทํางานก็จะไมเขาไปคลุกคลีหรือ
คิดวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคมเหลานั้น  แตจะยึดมั่นในความเปนชาติเปนคนญี่ปุนอยางไมเสื่อม
คลายและจะอาศัยอยูรวมกันเปนกลุมในหมูพวกญี่ปุนดวยกันเอง อนึ่ง คนญี่ปุนนิยมการเอาชนะกัน
และกันเปนทุนเดิม (เปนวัฒนธรรมดั้งเดิม) อยูแลว และหากตองแขงขันกับคนตางชาติแลว พวกเขา
จะรวมตัวกันแยงชิงความเปนเจาดวยการใชยุทธศาสตรและยุทธวิธีทุกทาง จึงอาจกลาวไดวา พลัง
อํานาจรวม (collective power) ของคนญี่ปุนมีสูงและมีกําลังแรงยิ่ง รวมทั้งมีการจัดสรางยุทธวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ ทุมเทการทํางานตามแผนที่กําหนด และใชเลหเหล่ียมอยางแยบยลเพื่อสรางประโยชน
สูงสุดจากประเทศอื่นในลักษณะใครดีใครได (Zero-sum) อยางไรก็ตาม ขอความดังกลาวใชวาจะ
ประนามญี่ปุนวา เปนเพียงสัตวเศรษฐกิจที่กระหายที่จะแสวงหาแตผลกําไรและการครอบครอง
ความเปนเจาเทานั้น แตตองการจะชี้ใหเห็นถึงลักษณะของอุดมการณของคนญี่ปุนสงผลใหเกิดการ
สรางองคกรที่มีประสิทธิภาพ โดยคนญี่ปุนจะรวมตัวกันเพื่อสรางองคกรที่ดี มีการคัดสรรบุคลากร
ที่มีคุณภาพ และรวมมือกันทํางานหนัก จึงไมนาแปลกใจที่ประเทศที่ไรทรัพยากรไดเจริญรุดหนา
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จากสังคมเกษตรกรรมศักดินาหรือแบบฟวดัลกอนทศวรรษ 1850 มาเปนประเทศอุตสาหกรรมที่มี
ขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของโลกกอนทศวรรษ 1970  
 ญ่ีปุนสามารถพัฒนาระบบทุนนิยมไดอยางรวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชียที่
ปรับตัวไมทันและถูกยึดเปนอาณานิคม ทั้งนี้เปนเพราะประชากรญี่ปุนมีการศึกษาดี มีอารยธรรม
เปนของตนเอง มีความรูสึกชาตินิยมสูง อนึ่ง ยุคเมจิเปนยุคที่สรางความเขมแข็งของอุดมการณศักดิ
นา แตเรงรัดพัฒนาการผลิตแบบทุนนิยม จึงถือวาเปน รูปแบบของทุนนิยมตะวันออก กลาวคือ เปน
อุดมการณที่สรางความเชื่อมั่นในองคจักรพรรดิ ความเชื่อในระบบอุปถัมภ การยึดมั่นในลําดับชั้น
หรือความสูง-ต่ําของสังคมแบบศักดินาที่ไดรับการพัฒนาและดัดแปลงใหรับใชการผลิตแบบทุน
นิยม เมื่อความเชื่อเหลานี้ถูกนําไปใชในโรงงานและสถานประกอบการตางๆ จึงนําไปสูวัฒนธรรม
ของการเชื่อฟงและการขึ้นตอ มีการพึ่งพา ภักดี และคุมครองระหวางลูกจาง-นายจางและระหวาง
พนักงานตามระบบอาวุโส จึงกอใหเกิดการจางงานตลอดชีพและความภักดีตอองคกร ซ่ึงเปนที่
ยอมรับกันวาเปนระบบการทํางานในองคการที่ดีที่สุดในโลก 
 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดเร่ิมทะยานสูงขึ้นนับตั้งแตทศวรรษที่ 1880 เพราะ
ภาคเอกชนหรือนายทุนไดเขามามีบทบาทสําคัญดวยการสะสมทุนและลงทุนพัฒนาตอยอดดาน
เทคโนโลยีที่นําเขาจากตางประเทศ ทําใหมีกําไรสูง ในขณะที่ประชากรนิยมการอดออม ไม
ฟุมเฟอย จึงสามารถระดมเงินออมไปใชในการลงทุนตอไป จึงมีการเรียกยุคนี้วา “การเปลี่ยนผาน
เพียงชั่วคืน” 
 ความเจริญรุงเรืองในยุคนี้ควบคูไปกับอุดมการณของการครองความเปนเจา จึงกอใหเกิด
ลัทธิทหารที่ตองการขยายดินแดนเพื่อดูดดึงผลประโยชนจากแผนดินอื่นสงกลับไปยังญี่ปุน ดวย
เหตุนี้ญ่ีปุนจึงโจมตีจีน รัสเซีย และเขายึดครองเกาหลีในชวงรอยตอของศตวรรษที่ 19-20 ดัง
รายละเอียดที่กลาวแลวในตอนตน อนึ่ง นับตั้งแต ค.ศ. 1927 ญ่ีปุนไดพัฒนากองทัพใหเขมแข็งและ
ทันสมัย ในที่สุดไดรวมมือกับเยอรมันและอิตาลีตอสงครามโลกครั้งที่สอง โดยญ่ีปุนโจมตีเกาะ
ฮาวายซึ่งเปนที่ตั้งฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกา และเขายึดครองอาณานิคมของชาติตะวันตกใน
ระหวางป ค.ศ. 1941-42 นับตั้งแตฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮองกง พมา ดวยการชูคําขวัญวา 
“ปลดปลอยเอเชียออกจากการเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก” อยางไรก็ตาม ญ่ีปุนตองประสบกับ
ความพายแพและเซ็นสัญญายอมแพบนเรือมิสซูรี่เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1945 สหรัฐฯ จึงเขา
ควบคุมจัดการญี่ปุนมิใหเปนเจาทางการทหาร แตสนับสนุนใหลัทธิทุนนิยมเจริญรุงเรืองเพื่อใหเปน
ปราการปองกันการแพรกระจายลัทธิคอมมิวนิสตของสหภาพโซเวียตและจีนแผนดินใหญในยุค
สงครามเย็นหรือในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
 ในป ค.ศ. 1955 พรรคเสรีประชาธิปไตย (Liberal Democrat Party-LDP) ซ่ึงเปนการรวม
พรรค Liberals และพรรค Democrat กอตั้งรัฐบาลไดสําเร็จและสามารถครอบครองอํานาจติดตอกัน
มาหลายทศวรรษ โดยทําหนาที่สนับสนุนใหญ่ีปุนเปนมหาอํานาจทุนนิยม ซ่ึงไดผูกรัฐกับเอกชน



 51 

รวมตัวกันพลิกฟนจากการเปนชาติลมสลายเพราะพายแพสงครามโลกครั้งที่สองใหเจริญรุดหนาทาง
เศรษฐกิจ ทําใหรัฐญี่ปุนมีลักษณะเปน บรรษัทญ่ีปุน (Japanese corporation) ที่ไดทุมเททรัพยากรและ
งบประมาณไปในการพัฒนาเศรษฐกิจและการคาอยางเต็มที่ จนกลายเปนประเทศที่มีขนาด
เศรษฐกิจเปนอันดับสองของโลกเสรีนับตั้งแตป ค.ศ. 1968 เปนตนมา 
 ความสําเร็จของญี่ปุนเปนผลมาจากความมุงมั่นเพื่อเปาหมายในการเปนเจาทางเศรษฐกิจ 
นั่นคือ การวางแผนเพื่อเอาชนะทางดานอุตสาหกรรมทุกประเภทเหนือชาติอ่ืนแมวาตลาดสินคา
นั้นๆ จะถูกชาติอ่ืนครองตลาดมาชานาน แตบริษัทญี่ปุนก็ไดพัฒนาตัวสินคา และรุกทางการตลาดจน
สามารถยึดครองตลาดในประเทศตางๆ ทั่วโลก ไดแก เครื่องไฟฟาทุกประเภท (เครื่องเสียง วิทยุ 
โทรทัศน ตูเย็น พัดลม ฯลฯ) กลองถายรูป เครื่องใชในสํานักงาน นาฬิกา รถจักรยานยนต รถยนต
ทุกประเภท เครื่องจักรทุกประเภท เรือเดินสมุทร โทรศัพทมือถือ เครื่องมือส่ือสาร และสินคาอื่นๆ 
อีกมากมาย (เชน การตูนในโทรทัศน หนังสือการตูน คาราโอเกะ ฯลฯ) 
 ในที่นี้ ไมอาจกลาวถึงแนวทางการผลิตและยุทธศาสตรการตลาดของสินคาแตละ
ตัวอยางละเอียด ผูสนใจสามารถหาอานไดจากเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวของกับที่ไดตีพิมพ
เผยแพรทั่วไป แตจะขอย้ําวา บริษัทญี่ปุนไดใชคนอยางมีประสิทธิภาพที่ทุมเทกําลังกายกําลังใจทํา
การผลิตและขายสินคาไปทั่วโลก ดวยจิตสํานึกถึงการเอาชนะคูตอสูเพื่อครอบครองความเปนเจาใน
ธุรกิจอุตสาหกรรมที่ตนทําอยู และรวมมือกันอยางจริงจัง (มิใชรวยแลวโกงกันและกัน หรือชะลอ
ตัวไมมุงมั่นทําตอ หรือรวยแลวเลิก) เปนระยะเวลานานติดตอกัน เพราะยิ่งทํายิ่งรวย ยิ่งกาวหนา ทุก
คนก็ไดรับการแบงปนผลประโยชนถวนทั่ว จนคนทั่วโลกยกยอง เวลาเดินทางไปประเทศไหนทุก
คนก็อยากรูจัก ยกยองสรรเสริญ แตอยางไรก็ตามคนญี่ปุนคงไมพอใจเพียงเทานี้ เพราะในใจลึกๆ 
พวกเขาตองการเปนเจาโลกเหนือชาติอื่นใดเพื่อทดแทนความพายแพในเรื่องการทหารดังเชนใน
อดีต                                                                 
 อยางไรก็ตาม ในชวงตอนปลายของคริสตศตวรรษที่ 10 เศรษฐสยามไดเขียนเรื่อง “ญ่ีปุน: 
เสือลําบากแหงเอเชีย” ในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุนในทศวรรษที่ 90 ไวอยางดียิ่ง จึงขอ
นําการวิเคราะหมาเสนอไวในที่นี้เพื่อใหเราไดเรียนรูเกี่ยวกับญี่ปุนในยุคปจจุบันดังนี้ 
 ...การเคลื่อนยายทุนเขาสูกลุมอาเซียน จีน และเกาหลี ทําใหธุรกิจของญี่ปุนสามารถรักษา
ระดับการสงออกของตนไวไดดวยเหตุผล 2 ประการ ประการแรก การผลิตในประเทศเหลานี้
จําเปนตองนําเขาผลิตภัณฑหลายๆ อยางจากบริษัทแม ไมวาจะเปนเครื่องจักร เครื่องมือ วัตถุดิบและ
สินคาทุนอื่นๆ ประการที่สอง เมื่อผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปแลว ยังสามารถสงออกไปตางประเทศใน
นามของประเทศอื่นๆ ที่ญ่ีปุนเขาไปลงทุน เชน กรณีรถยนต “มิตซูบิชิ” ที่สงออกจากประเทศไทย 
และเครื่องใชไฟฟายี่หอตางๆ ที่มีช่ือเปนภาษาญี่ปุน เปนตน สภาพการณเชนนี้จึงทําใหสินคาออก
ของประเทศที่รับการลงทุนจากญี่ปุนไมวา ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเกาหลี รวมไปถึงจีน
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนทําใหประเทศเหลานี้ไดเปรียบดุลการคากับสหรัฐอเมริกาและประเทศใน
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ยุโรปติดตอกันนับจากป ค.ศ. 1987 เปนตนมา แตกลับตองขาดดุลการคากับญี่ปุนจํานวนมหาศาล 
โดยเฉพาะเกาหลีใต ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เนื่องจากตองนําเขาสินคาทุนและสินคากึ่ง
สําเร็จรูปจากประเทศญี่ปุน 
 การแหวกวงลอมและแรงกดดันจากประเทศตะวันตกโดยการเคลื่อนยายทุนเขาสูประเทศ
อุตสาหกรรมใหม ทําใหญ่ีปุนยังคงรักษาระดับการสงออกของตนไวไดอยางเหนียวแนน และท่ี
สําคัญ ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาของญี่ปุน และธนาคารพาณิชย ลวนสนับสนุนการสงออก
อยางจริงจัง ธนาคารเหลานี้พรอมที่จะทุมทุนใหสินเชื่อการสงออกอยางไมอ้ัน และเห็นวาสินเชื่อ
เพื่อการสงออกเปนสินเชื่อที่มีความเสี่ยงนอย จุดนี้เองที่ทําใหกลุมประเทศอุตสาหกรรม ที่เรียกกัน
วา OECD (Organization of Economic Co-operation for Development) รูสึกวิตกเพราะถูกสินคา
สงออกจากญี่ปุนบุกตลาดไปทั่วโลก จึงพยายามที่จะหาทางสกัดกั้น 
 ดังนั้น บรรดาธนาคารกลางแหงยุโรปจึงไดประชุมกันเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 1987 เพื่อ
หามาตรการกําหนดและควบคุมระบบการใหสินเชื่อของธนาคารพาณิชยทั่วโลกใหอยูในมาตรฐาน
เดียวกัน มิใหเสียเปรียบหรือไดเปรียบกัน การประชุมครั้งนี้เรียกวา Basle Accord หรือการประชุม
เพื่อหาขอยุติที่บาเซิล (สวิสเซอรแลนด) โดยองคกรของธนาคารกลางแหงยุโรปที่จัดการประชุมครัง้
นี้คือ BIS (Bank for International Settlement) ซ่ึงไดกอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ. 1933 
 เหตุผลสําคัญของการจัดประชุมที่ Basle คือ ธนาคารกลางของประเทศยุโรปเห็นวา 
ธนาคารพาณิชยญ่ีปุนปลอยสินเชื่อใหแกการสงออก โดยกําหนดวงเงินสํารองสินทรัพยเสี่ยงต่ํากวา
ธนาคารในยุโรป จึงทําใหการสงออกของญี่ปุนไดเปรียบการสงออกของประเทศยุโรป 
 อยางไรก็ตามแมวา BIS จะพยายามเหนี่ยวร้ังสินเชื่อเพื่อการสงออกของญี่ปุนมิใหลํ้าหนา
ประเทศอื่นๆ มากเกินไป แตดูเหมือนวามิไดมีผลกระทบตอการสงออกของญี่ปุนมากนัก เนื่องจาก
ธนาคารญี่ปุนพรอมที่จะ “เสี่ยง” หรือพรอมที่จะสนับสนุนการสงออก อยางไรก็ตามแรงกระทบที่
สงผลสะเทือนคอนขางมากตอระบบเศรษฐกิจญี่ปุนกลับอยูที่สถานการณฟองสบูแตกในไทย 
เกาหลีใต อินโดนีเซีย และฟลิปปนสในป ค.ศ. 1997 อันเนื่องจากการที่ประเทศเหลานี้ขาดทุนบัญชี
เดินสะพัด และประสบภาวะหนี้สินเอกชนลนพนตัว มีผลใหเงินทุนสํารองระหวางประเทศรอยหรอ
รวดเร็ว และที่สุดคาเงินตองลดลงตั้งแต 50-100% 
 ในภาวะที่คาเงินตกต่ํา เศรษฐกิจหดตัว ความสามารถในการนําเขาลดลงมาก ซ่ึงมี
ความหมายวา สินคาสงออกจากญี่ปุนมายังประเทศเหลานี้ก็ตองลดลงอยางมีนัยสําคัญ และที่สําคัญ
ประเทศญี่ปุนเปนเจาหนี้รายใหญที่สุดของประเทศเหลานี้ การที่เงินสํารองระหวางประเทศรอยหรอ 
คาเงินตกต่ํา ทําใหความสามารถในการใชหนี้คืนพลอยลดลงอยางมากดวย จึงสงผลกระทบโดยตรง
ตอระบบเศรษฐกิจญี่ปุน ประกอบกับการที่เศรษฐกิจญี่ปุนยังตองตอสูกับภาวะเศรษฐกิจฟองสบู
แตกอยูกอนแลว จึงมีผลใหเศรษฐกิจญี่ปุนออนยวบลงไปอีก…  

 



 53 

ความสัมพันธกับเกาหลี 
ในชวงครึ่งหลังของคร ิสตศตวรรษที่ 20 ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงทั้งในทางเศรษฐกิจ
และการเมืองระหวางประเทศ ทําใหความสัมพันธระหวางญี่ปุนกับสังคมบนคาบสมุทรเกาหลี
เปลี่ยนไปดวย ในที่นี้จะกลาวแยกเปนความสัมพันธกับเกาหลีเหนือและกับเกาหลีใต ดังนี้  

(1)  ญ่ีปุนกับเกาหลีเหนือ เนื่องจากทั้งสองประเทศไมมีความสัมพันธทางการทูตตอกัน 
การติดตอสัมพันธในดานเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมจึงไมปรากฏหลักฐานเปนลายลักษณ
อักษร อีกทั้งรัฐบาลของทั้งสองประเทศตางสงวนทาทีและไมประกาศนโยบายสําคัญใดตอกัน
โดยตรงตลอดชวงเวลา 50 ปนับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา อยางไรก็ตาม 
ความสัมพันธระดับประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระหวางองคกรเอกชนของเกาหลีเหนือกับองคกร
ชาวเกาหลีพลัดถ่ินที่อาศัยอยูในญี่ปุน ซ่ึงสวนใหญไดรับสัญชาติเกาหลีเหนือดวยนั้น จะมี
ความสัมพันธตอกันอยางใกลชิด โดยมีการสงเงินไปชวยเหลือเกาหลีเหนือโดยผานวิธีการที่ไมเปน
ทางการ (เปนเสมือนการสง “โพยกวน” ของคนจีนในไทยไปยังประเทศจีนในยุคเหมา เจอตุง) มี
การใหเงินอุดหนุนแกคนเกาหลีในญี่ปุนเปดโรงเรียนสอนภาษาและวัฒนธรรมจากรัฐบาลและ
องคกรเอกชนของเกาหลีเหนือ ในขณะเดียวกันรัฐบาลญี่ปุนไดกลาวหาเกาหลีเหนือวาลักพาตัวคน
ญ่ีปุนหลายครั้งหลายครา แตรัฐบาลเกาหลีเหนือกลับปฏิเสธตลอดมา ในเรื่องดังนี้ กอใหเกิดความ
ไมไววางใจในระดับรัฐบาล และสรางความไมพอใจตอคนญี่ปุนยิ่ง 

 ในดานการคาขายนั้น แมไมมีธุรกรรมตอกันโดยตรง แตก็มีความพยายามสงสินคาไปขาย
โดยผานบริษัทของประเทศที่สาม ดังเชน บริษัทญี่ปุนขายสินคาไปใหบริษัทของฮองกงและฮองกง
สงขายตอไปยังเกาหลีเหนือ ดวยเหตุนี้การสงผานสินคาระหวางกันจึงเปนเรื่องปกติแตมีปริมาณ
และมูลคาไมมากนัก โดยรัฐบาลของทั้งสองประเทศไมไดใหความสนใจ หรือถือวาเปนประเด็น
สําคัญแตอยางใด ยกเวนบางกรณีเชน อุปกรณของเตาปฏิกรณนิวเคลียรของเกาหลีเหนือบางชิ้นถูก
สงไปจากญี่ปุนโดยผานประเทศที่สามจนถูกสื่อมวลชนนําขอมูลออกมาเปดเผย สรางความฮือฮากัน
เปนระยะๆ แกประชาคมโลก แตก็ไมทําใหการติดตอระหวางกันเปลี่ยนแปลงไปเทาใดนัก 

(1)  ญ่ีปุนกับเกาหลีใต คนเกาหลีใตจะบอกกลาวอยางชัดเจนวา ญ่ีปุนเปน 
ประเทศที่เปนศัตรูหมายเลขหนึ่ง และเปนประเทศที่คนเกาหลีเกลียดที่สุด ทัศนคติดังนี้มีอยูในหัวใจ
ของคนโสมขาวแทบทุกคนโดยไมจําเปนที่จะตองบอกถึงเหตุและผลใดๆ ทั้งนี้ก็เปนที่รับรูกันถึง
ประวัติศาสตรอันขมขื่นนับตั้งแตคร้ังโบราณกาล แตเนื่องจากทั้งสองประเทศมีพรมแดนใกลชิด
ติดกันและตางยึดถือการปกครองแบบเสรีประชาธิปไตยและยึดระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซ่ึงตาง
จากประเทศจีน เกาหลีเหนือ และสหภาพโซเวียต (ช่ือในยุคนั้น) ที่ตั้งเรียงรายลอมรอบประเทศทั้ง
สอง ทําใหเกาหลีใตและญี่ปุนมีความจําเปนตองรวมประสานสัมพันธตอกันเรื่อยมา 
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 ในป ค.ศ. 1965 ไดมีการรื้อฟนความสัมพันธขึ้นมาใหมระหวางญี่ปุนกับเกาหลีใต จากนั้น
ความสัมพันธที่ดีก็ไดพัฒนาอยางรวดเร็วมาจนถึงปจจุบัน ทั้งสองประเทศตางไดรับผลประโยชน
จากกันและกันทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม อนึ่ง ในแตละป คนเกาหลีและญี่ปุนได
เดินทางไปมาหาสูกันราว 2.8 ลานคน 

 ผูนําของทั้งสองประเทศไดรวมประชุมสุดยอดเพื่อเจรจารักษาและขยายความรวมมือ 
รวมทั้งขจัดขอขัดแยงที่เกิดขึ้นตลอดมานับตั้งแตเปดประตูมิตรภาพ ในขณะเดียวกันจักรพรรดิและ
เชื้อพระวงศญ่ีปุนไดเสด็จเยือนเกาหลีอยางเปนทางการอยางสม่ําเสมอ ในการเจรจาทุกครั้ง เกาหลี
มักจะอางถึงความโหดรายทารุณที่ประชาชนของตนไดรับในยุคที่ญ่ีปุนยึดครองเปนอาณานิคม 
ในขณะที่ญ่ีปุนก็ไดจายคาทดแทนเปนโรงงานถลุงเหล็กโปฮาง อยางไรก็ตาม เกาหลีก็ยังคงเรียกรอง
ใหญ่ีปุนกลาวคําขอโทษอยางเปนทางการครั้งแลวคร้ังเลา ทั้งในระดับประมุขของประเทศและ
หัวหนารัฐบาล ทําใหความสัมพันธทางการเมืองระหวางประเทศไมคอยราบรื่นเทาที่ควร ทั้งนี้ 
เพราะความเจ็บช้ําที่คนเกาหลีไดรับ จึงมีการอบรมสั่งสอนลูกหลานเรื่อยมาวา ญ่ีปุนเปนตัวรายที่นา
รังเกียจ ทําใหผูคนทั้งประเทศตางลงความเห็นวา ญ่ีปุนคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของชนชาติเกาหลีมา
จนถึงปจจุบัน 

 อยางไรก็ตาม จุดรวมของเกาหลีใต – ญ่ีปุนก็คือ การรักษาความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลี 
ทั้งนี้ เพราะทั้งสองประเทศตางตั้งอยูใกลชิดกับเกาหลีเหนือที่คอยบั่นทอนความมั่นคงและความ
สงบสุขในบริเวณแถบเอเชียตะวันออกอยูเนืองๆ โดยเกาหลีเหนือไดรับความคุมครองและการ
ปกปองจากจีนและสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็น อยางไรก็ตามในตอนปลายของคริสตศตวรรษ
ที่ 20 จีนและรัสเซียไดเปลี่ยนแปลงประเทศใหกลายเปนสังคมทุนนิยมมากขึ้น และกลายเปนมิตร
ประเทศกับเกาหลีใตและญี่ปุน คงเหลือแตเกาหลีเหนือที่ยังคงยึดมั่นในระบบคอมมิวนิสตสุดขั้ว
เหมือนเดิม และยังคงเปนภัยคุกคามตอประเทศทั้งสอง 

 เกาหลีเหนือมักลอบโจมตี ลักพาตัว  และทําจารกรรม  ทําใหญ่ีปุน  เกาหลีใต  และ
สหรัฐอเมริกาตางรวมมือกัน ทั้งทางดานการเมืองและการทหารเผชิญหนากับเกาหลีเหนือซ่ึง
ครอบครองและพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง (weapons of mass destruction) และยึด
นโยบายการใชกําลังในการ “ปลดปลอย” (liberate) เกาหลีใต (และประเทศอื่นๆ ) ใหหลุดพนจาก
มะเร็งรายหรือการครอบงําของลัทธิทุนนิยม และจากการเปนรัฐบาลหุนของสหรัฐฯ และญี่ปุน ทํา
ใหความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลียังคงปรากฎอยูจนถึงทุกวันนี้ 

 มูลคาทางการคาจํานวนกวา 40 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และการลงทุนของญี่ปุนมีอยูจํานวน
มหาศาล ยอมกอใหเกิดขอพิพาททางการคาและการลงทุนของทั้งสองประเทศอยูเสมอ อีกทั้งญี่ปุน
เปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจใหญเปนอันดับสองของโลก และมีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี
ในการผลิตสูง ทําใหญ่ีปุนไดเปรียบดุลการคากับเกาหลีใตตลอดมา กลาวกันวามูลคาการไดเปรียบ
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ดุลการคาระหวางเกาหลีใตกับสหรัฐฯ จะเทากับมูลคาที่เกาหลีไดเสียเปรียบใหกับญี่ปุน ทั้งนี้เพราะ
หัวใจสําคัญของผลิตภัณฑ เชน เครื่องยนต และเครื่องจักร จะถูกสงไปจากญี่ปุนเพื่อใหเกาหลีใต
ประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปสงไปขายยังตางประเทศ ดังนั้น ยิ่งเกาหลีใตไดเปรียบดุลการคากับ
ตางประเทศมากเทาใด ก็จะตองขาดดุลการคาใหกับญี่ปุนมากขึ้นเทานั้น เพราะอุตสาหกรรมของ
เกาหลีตองพึ่งพาการนําเขาสินคากึ่งสําเร็จรูปที่เปนหัวใจสําคัญของสินคาสงออกของเกาหลีนั่นเอง 

 สวนภาพในมุมกวางนั้น การพึ่งพาสินคาและการลงทุนระหวางกันและกันของประเทศใน
คาบสมุทรแปซิฟก (Pacific basin) จึงมีการกอตั้งองคกรขึ้นหลายองคกรเพื่อทําหนาที่ในการสราง
เสริมมิตรภาพและความเจริญเติบโตที่ยั่งยืน โดยเนนความเปนประชาธิปไตย การคาเสรี ความเสมอ
ภาคและความมั่นคงในภูมิภาค ดวยเหตุนี้ ความรวมมือแบบการเปนหุนสวนระหวางเกาหลีใต - 
ญี่ปุนจะยิ่งแนบแนนตอไปในสหัสวรรษใหม 

ความสัมพันธกับจีน 

 ความสัมพันธทางดานเศรษฐกิจระหวางญี่ปุน – จีนในยุคนี้มีประเด็นที่นาสนใจ สงผล
ตอไปยังคริสตศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลอยางมากตอความสัมพันธทางการเมืองระหวาง
ประเทศทั้งสอง  ยุทธศาสตรของญี่ปุนตอจีนสวนหนึ่ งตั้ งอยูบนความเชื่อที่ว า  การสราง
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และสงเสริมจีนใหบูรณาการเขากับชุมชนระหวางประเทศทั้งในระดับ
โลกและระดับภูมิภาคจะชวยทําใหจีนมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเล็งเห็นผลประโยชนใน
การรักษาความสัมพันธที่มีเสถียรภาพกับญี่ปุนและกับประเทศคูคาอื่นๆ 

 ในอดีต ผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางญี่ปุนและจีนตองไดรับผลกระทบจากความ
ขัดแยังทางการเมือง โดยความสัมพันธทางการคาและการลงทุนในปริมาณที่อยูในระดับสูงใน
ทศวรรษ 1920 และ 1930 จากลัทธิอาณานิคมของญี่ปุนตองชะงักลงอันเปนผลมาจากสงคราม
ภาคพื้นแปซิฟกและเกิดขึ้นอีกหลายครั้ง เชน สงครามกลางเมืองในจีนระหวางพรรคคอมมิวนิสต
จีนและพรรคกกมินตั๋ง การเขาอยูในคายประเทศคอมมิวนิสตของจีนในทศวรรษ 1950 การปฏิวัติ
วัฒนธรรมในทศวรรษ 1960 - 1970 ขอพิพาทตางๆ ของประเทศทั้งสองในทศวรรษ 1980 และ
เหตุการณเทียนอันเหมินในป ค.ศ. 1989 

 ตั้งแตทศวรรษ 1990 การคาและการลงทุนไดขยายตัวอยางรวดเร็วอีกครั้ง ปริมาณการคา
สองฝายในชวงระหวางป ค.ศ. 1995 ถึง ค.ศ. 2001 มีมูลคาเพิ่มขึ้นจาก 57.9 ลานดอลลาร เปน 88.7 
ลานดอลลาร เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 153  

 มีปจจัยสําคัญสองประการที่ทําใหปริมาณการคาเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วในชวงเวลา
ดังกลาว ปจจัยแรกคือ การเติบโตอยางรวดเร็วของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในจีนซึ่งมีการ
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ขยายตัวทั้งในดานการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ  ทําใหตองนําเขาวัตถุดิบและ
สวนประกอบจากญี่ปุน รวมทั้งการสงสินคาสําเร็จรูปของจีนกลับไปยังญี่ปุนที่เพิ่มสูงขึ้น ปจจัยที่
สองคือ ผูขายปลีกเสื้อผาที่ใชผายี่หอญ่ีปุนแตสงใหจีนเปนผูผลิตมีจํานวนมากขึ้น 

 ในป ค.ศ. 2004 มูลคาการคาทวิภาคีระหวางจีนกับญี่ปุนเพิ่มขึ้นเปน 1.7 แสนลานดอลลาร 
และแนวโนมนาจะเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันญี่ปุนเปนคูคารายใหญที่สุดของจีน และตั้งแตป ค.ศ. 2004 
จีนเปนคูคาที่ใหญเปนอันดับหนึ่งของญี่ปุน แซงหนาสหรัฐอเมริกาไปแลว 

จากการประมาณการของนักเศรษฐศาสตรบางคนระบุวา ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ 
(GNP) ของจีนจะล้ํานําหนาญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 2010 สวนนักวิชาการบางคนแสดง
ความเห็นวา การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนจะไมสรางความเสียหายใหแกญ่ีปุนและสหรัฐอเมริกา 
อีกทั้งความสัมพันธทางการคาและการลงทุนของจีนกับประเทศทั้งสองเปนความสัมพันธที่ทุกฝาย
จะไดรับผลประโยชน (positive-sum relationships) ดังนั้นเศรษฐกิจของสามประเทศนี้จะเปน
ตัวอยางของการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันอยางสลับซับซอน (complex interdependence) และมี
ความเอื้อซ่ึงกันและกันทางเศรษฐกิจ (economic complementarities) ซ่ึงจะผูกประเทศทั้งสามเขา
ดวยกัน แมวาขอพิพาททางการคาและการลงทุนอาจจะเกิดขึ้นโดยการใชลัทธิการกีดกันทางการคา
ของแตละชาติก็ตาม ซ่ึงเรื่องดังกลาวนี้อาจนําไปสูความขัดแยงทางการเมืองและการทูตระหวาง
ประเทศทั้งสาม แตในขณะเดียวกันปฏิสัมพันธทางเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชนตอกันและกันนี้อาจ
ชวยยับยั้งชั่งใจไมใหประเทศทั้งสามมีความขัดแยงทางการเมืองหรือทางการทูตระหวางกัน
จนกระทั่งถึงขั้นกระทบกระเทือนถึงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 

 อยางไรก็ตาม ขอมูลการคาระหวางจีนกับญี่ปุนคอนขางมีปญหาในตัวเลขปริมาณการคา
และมูลคาการไดเปรียบดุลหรือเสียเปรียบดุลการคาระหวางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวาจะใชตัวเลขของ
ฝายใด ทางฝายจีนไดนับสินคาออกของญี่ปุนที่สงไปขายจีนโดยผานฮองกงรวมไปดวยกับ
สินคาออกของญี่ปุนที่สงมาขายจีนโดยตรง แตญ่ีปุนไมนับรวมเขาไปดวย อนึ่ง การคาระหวาง
ประเทศทั้งสองยังแสดงใหเห็นถึงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage) ของแต
ละฝาย เชน สินคาออกหลักของญี่ปุนที่สงไปขายจีน ไดแก สินคาประเภทเครื่องจักร อุปกรณที่ใช
ในโรงงานอุตสาหกรรม รถยนต ผลิตภัณฑ เคมี และโลหะเหล็ก ในขณะที่สินคาหลักของจีนที่
สงไปขายญี่ปุน ไดแก สินคาประเภทเสื้อผา อาหาร ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมเบา แร เชื้อเพลิง และ
ผลิตภัณฑพลังงาน รวมทั้งสินคาจําพวกรองเทา เปนตน ทําใหมูลคาทางการคาของญี่ปุนไดเปรียบ
มากกวา 

 อยางไรก็ตาม จู เจียนหรง (Zhu Jianrong) นักรัฐศาสตรชาวจีนไดพูดถึงความสัมพันธทาง
การคาที่ตองพึ่งพาอาศัยกันระหวางจีนกับญี่ปุนไววา “การคาระหวางประเทศทั้งสองใหญที่สุดใน
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โลกแหงหนึ่ง เศรษฐกิจของฝายหนึ่งจะดําเนินไปไมไดหากปราศจากอีกฝายหนึ่ง มันไมสามารถ
แยกออกจากกันได” 

 สวนการลงทุนโดยตรงของญี่ปุนในจีนไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในชวงครึ่งแรกของทศวรรษ 
1990 ทั้งนี้เพราะกอนป ค.ศ. 1990 ญ่ีปุนมักจะชอบคาขายมากกวาลงทุนทําใหจีนไมพอใจกับ
ปริมาณการลงทุนของญี่ปุนในประเทศจีนที่มีอยูในระดับต่ํา โดยมองวาญี่ปุนกระตือรือรนที่จะขาย
รถยนตและสินคาอุปโภคบริโภค แตไมชวยจีนในดานเงินทุนและเทคโนโลยีเพื่อใหจีนสามารถ
พัฒนาได อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป ค.ศ. 1991 สถานการณไดเปลี่ยนไป โดยนักลงทุนญี่ปุนได
หล่ังไหลเขามาลงทุนในจีนเปนจํานวนมาก ในระหวางป ค.ศ. 1986 ถึงป ค.ศ. 1994 การลงทุนของ
ญ่ีปุนในจีนเพิ่มมากขึ้นกวา 16 เทา คือเพิ่มจาก 263 ลานเหรียญในป ค.ศ. 1986 เปน 4,440 ลาน
เหรียญในป ค.ศ. 1994 และในป ค.ศ. 1996 จีนไดกลายเปนแหลงลงทุนที่ใหญที่สุดของญี่ปุนใน
ภูมิภาคเอเชีย และใหญเปนอันดับที่สองรองจากสหรัฐอเมริกาของการลงทุนของญี่ปุนใน
ตางประเทศทั้งหมด อยางไรก็ตาม ในชวงหลังของทศวรรษ 1990 ปริมาณการลงทุนของญี่ปุนในจนี
ไดชะลอตัวลง ทั้งนี้เปนแนวโนมการลงทุนของญี่ปุนที่ลดลงในประเทศอื่นของโลกเชนกัน 

แมวาจะไดสถาปนาความสัมพันธทางการทูตระหวางกันนับตั้งแตป ค.ศ. 1972 แตญ่ีปุนเพิ่ง
เร่ิมใหความชวยเหลือ (Official Development Assitance – ODA) แกจีนในป ค.ศ. 1979 กอนหนา
นั้นจีนปฏิเสธขอเสนอความชวยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุน จนกระทั่งเมื่อผูนําจีนยุคหลังเหมา 
เจอตุงที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมไดขึ้นมามีอํานาจ จึงไดยอมรับความชวยเหลือจาก
ญ่ีปุน 

ดังนั้น การที่รัฐบาลญี่ปุนใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกจีนในตอนปลายทศวรรษ 
1970 ไดเปดโอกาสใหบริษัทเอกชนญี่ปุนมีความมั่นใจวารัฐบาลของตนมีความมุงมั่นในการสราง
ความสัมพันธอันดีกับจีน ตอมาในป ค.ศ. 1993 ถึง ค.ศ. 2003 จีนเปนประเทศที่ไดรับความ
ชวยเหลือทางเศรษฐกิจ (ODA) จากญี่ปุนมากที่สุดประเทศหนึ่ง และบางปแซงหนาประเทศ
อินโดนีเซียซ่ึงเคยไดรับ ODA มากเปนอันดับหนึ่งมากวา 35 ป นับตั้งแตญ่ีปุนเริ่มให ODA แก
ประเทศกําลังพัฒนา 

 วัตถุประสงคของนโยบาย ODA ของญี่ปุนที่มีตอจีนถูกกําหนดโดยผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจและการเมือง ดังนั้น แนวนโยบายการคาโดยทั่วไปของกระทรวงการคาระหวางประเทศ
และอุตสาหกรรมของญี่ปุน (MITI) ที่มีตอจีนในป ค.ศ. 1991 จึงไดระบุเปาหมายสําคัญของนโยบาย
ไว 3 ประการ คือ (1) ขยายความสัมพันธทางการคาและความรวมมือระหวางประเทศ (2) ใหแนใจ
วาจีนจะยังคงเปนแหลงสงพลังงาน (energy supply) ที่สําคัญของญี่ปุนและเปนตลาดสงออกที่
สําคัญของญี่ปุน และ (3) หลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจีนเพื่อรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก 
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 ความสําคัญของ ODA ในฐานะเปนเครื่องมือทางนโยบายของญี่ปุนตอจีนตั้งอยูบน
สมมติฐานหลัก 2 ประการ ประการแรก เนื่องจากจีนเปนประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก 
ความพยายามของจีนที่จะสรางเศรษฐกิจสมัยใหมใหบรรลุผลอยางรวดเร็วอาจกอใหเกิดความไร
เสถียรภาพทางการเมือง ซ่ึงอาจนําไปสูการหลั่งไหลของผูล้ีภัยไปยังประเทศเพื่อนบาน ซ่ึงรวมถึง
ญ่ีปุนดวย ญ่ีปุนจึงชวยจีนรักษาเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพื่อจะชวยให
เกิดเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงในเอเชียตะวันออก 

 ประการที่สอง ในชวงที่สงครามเย็นยังไมส้ินสุดลง ญ่ีปุนเห็นวาความสัมพันธกับจีนจะเปน
ตัวถวงดุลภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตในเอเชีย ซ่ึงแตกตางไปจากในทศวรรษที่ 1950 และ 1960 
ที่รัฐบาลญี่ปุนเขามามีบทบาทนําในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจที่มีตอจีน โดยรวมมืออยางใกลชิด
กับองคกรธุรกิจใหญ เคดันเรน (Keidanren) และสมาคมเศรษฐกิจญี่ปุน-จีน (Japan – China 
Economic Association) เขามาเปนผูมีบทบาทหลักในการวางแผนประสานและสงเสริมทางการเงิน
ในความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศจีน อันเปนความพยายามที่จะพัวพันกับจีนเพื่อสนองตอบ
ผลประโยชนระยะยาวในดานตางๆ สําหรับญี่ปุน กลาวอีกนัยหนึ่งคือ ODA ไดกลายเปนเครื่องมือที่
สําคัญในนโยบายตางประเทศญี่ปุนที่มีตอจีน 

 ความชวยเหลือจาก ODA ของญี่ปุนที่ใหแกจีน และประเทศกําลังพัฒนามักประกอบดวย 
(1) เงินกู หรือเรียกวา “yen loans” (2) ความชวยเหลือแบบใหเปลา (grants) และ (3) ความรวมมือ
ทางวิชาการ (technical cooperation programs) ความชวยเหลือในรูปเงินกูมีสัดสวนสูงที่สุด และ
สวนใหญมักจะเนนเพื่อไปใชในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการ
ขนสงและพลังงาน ความชวยเหลือในรูปใหเปลามุงไปที่ความจําเปนพื้นฐานของมนุษย เชน ดาน
สาธารณสุขและการศึกษา สวนความรวมมือทางวิชาการเปนเรื่องของการฝกงานและกิจกรรมตางๆ 
ที่เกี่ยวของกับการสรางฐานทรัพยากรของจีน โครงการ ODA ของญี่ปุนมักถูกวิพากษวิจารณจากทั้ง
ภายในและภายนอกวา เปนโครงการที่ขาดปรัชญา หลักการและวัตถุประสงคที่ชัดเจนนอกจากเพื่อ
หวังผลประโยชนทางเศรษฐกิจของญี่ปุนเองเปนสําคัญ ดวยเหตุนี้ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1991 
รัฐบาลญี่ปุนจึงไดกําหนดหลักเกณฑกอนการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ODA ใหแกประเทศใด
ประเทศหนึ่ง โดยคํานึงถึงเกณฑ 4 ประการวาประเทศนั้น (1) มีคาใชจายทางทหาร การพัฒนา ผลิต 
และขายอาวุธมากนอยขนาดไหน (2) มีความพยายามในการสงเสริมประชาธิปไตยหรือไม (3) มี
ระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของกลไกตลาด (market-oriented economy) หรือไม และ (4) มี
การปองกันเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนหรือไม 

 อยางไรก็ตาม ญ่ีปุนไมไดใชหลักการนี้ตอประเทศจีนแตอยางใด ทั้งนี้เพราะจีนไดทําการ
ทดลองอาวุธนิวเคลียรหลายครั้งในป ค.ศ. 1995 และ 1996 รัฐบาลญี่ปุนซึ่งถูกแรงกดดันทาง
การเมืองจากทั้งภายในและภายนอกประเทศใหลงโทษจีนที่เพิกเฉยตอขอเรียกรองของญี่ปุนและ
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ประเทศอื่นๆ ที่ตองการใหจีนยุติการทดลองอาวุธนิวเคลียร ญ่ีปุนจึงไดตัดสินใจระงับความ
ชวยเหลือประเภทใหเปลาแกจีน แตไดตกลงอนุมัติใหเงินกูแกจีนจํานวน 5.8 พันลานเหรียญเพื่อ
พัฒนาโครงการอุตสาหกรรมและสภาวะแวดลอม 22 โครงการในชวงป ค.ศ. 1996 – 1998 ซ่ึง
นับเปนความชวยเหลือแบบเหมาครั้งที่ 4 (Fourth Loan Package)  

 นโยบายการเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจ (economic engagement policy) ใหกับประเทศตางๆ 
และกับประเทศจีนนั้นไดสรางปญหามากมาย โดยสหรัฐอเมริกาและยุโรปตางวิพากษวิจารณวา 
การใหความชวยเหลือแบบใหเปลา (aid grants) มีขอผูกมัดใหจีนตองซื้อสินคาและบริการจากญี่ปุน 
ทําใหผลประโยชนทางธุรกิจในจีนของประเทศตะวันตกไดรับผลกระทบกระเทือน ในขณะที่
ประเทศกลุมอาเซียนก็วิพากษวิจารณวา ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจที่ญ่ีปุนใหแกภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตมีผลประโยชนแอบแฝงอยูมาก สวนกลุมที่สนับสนุนไตหวันในรัฐสภาญี่ปุนก็
วิพากษวิจารณวา การใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจแกจีนจะทําใหกองทัพจีนมีความแข็งแกรงขึ้น 
เพราะทําใหรัฐบาลจีนสามารถเจียดงบประมาณไปใชในทางทหารไดมากขึ้น ดวยเหตุนี้ในสมัย
รัฐบาลมาซาโยชิ โอฮิรา (Masayashi Ohira ดํารงตําแหนงระหวางป ค.ศ. 1978 – 1980) จึงได
ประกาศ “หลักการ 3 ประการ” เพื่อเปนแนวทางสําหรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจที่ญ่ีปุนใหแก
จีน ไดแก ประการที่หนึ่ง ตองปรึกษากับสหรัฐอเมริกาอยางใกลชิดในการกําหนดนโยบาย
ชวยเหลือทางเศรษฐกิจของญี่ปุน ประการที่สอง ตองนําเอานโยบายการใหกูไปปฏิบัติใหมีความ
สมดุลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศอื่นๆ ในเอเชีย โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมประเทศอาเซียน 
และประการที่สาม ตองหลีกเลี่ยงการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการปองกันประเทศของ
จีน อยางไรก็ตาม หลักการทั้ง 3 ประการนี้ นําไปปฏิบัติตามเพียงเล็กนอยเทานั้น 

 สองทศวรรษหลังจากที่ญ่ีปุนใหความชวยเหลือทางเศรษฐกิจ (ODA) แกจีนมานั้น ODA 
ไดกลายเปนหลักสําคัญของยุทธศาสตรการเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจ โดยจีนไดกลายเปนประเทศที่
ไดรับ ODA จากญี่ปุนมากที่สุดติดตอกันเปนเวลาหลายป อีกทั้งญี่ปุนยังใหความชวยเหลือทาง
เศรษฐกิจแกจีนบนพื้นฐานของการใหเงินแบบผูกพันติดตอกันหลายปในการสนับสนุนโครงการ
ตางๆ ตามที่จีนเสนอ ซ่ึงแตกตางจากประเทศกําลังพัฒนาอื่นที่ไดรับความชวยเหลือจากญี่ปุนเปน
รายป อนึ่ง ปริมาณความชวยเหลือที่ญ่ีปุนใหแกจีนทั้งหมดในชวงป ค.ศ. 1979 ถึง 2003 เปนจํานวน
มหาศาล เงินจํานวนนี้สวนใหญถูกนําไปใชในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานขนาดใหญ 
เชน ทาเรือ ถนน สนามบิน และทางรถไฟ ในขณะที่เงินอีกสวนหนึ่งนําไปใชในการสงเสริมการ
พึ่งพาอาศัยกันและกันทางเศรษฐกิจระหวางประเทศทั้งสอง และยังเปนชวยนําจีนเขามาอยูในระบบ
เศรษฐกิจโลกอีกดวย 

 นโยบายการเกื้อหนุนทางเศรษฐกิจกับจีนยังไดตอบสนองตอความทาทาย และโอกาสใน
ดานอื่นๆ ที่มีความสําคัญตอผลประโยชนในระยะยาวของญี่ปุนอีกดวย ในทศวรรษ 1990 ญ่ีปุนให
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ความสนับสนุนจีนดาน ODA เพิ่มขึ้นในโครงการดานพลังงานและสิ่งแวดลอม ในป ค.ศ. 1993 จีน
ไดกลายมาเปนผูส่ังซื้อน้ํามันเขาประเทศเปนครั้งแรก ในขณะเดียวกันจีนตองพบกับปญหาดาน
มลภาวะที่เกิดจากอุตสาหกรรมและสงผลกระทบตอญ่ีปุน ทําใหกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา
ระหวางประเทศ (MITI) ของญี่ปุนริเร่ิมแผนความชวยเหลือดานสิ่งแวดลอม (Green Aid Plan) ในป 
ค.ศ. 1992 โดยอาศัยเงินทุนจาก ODA สวนหนึ่งมาใชในการแกปญหา  

 อยางไรก็ตาม ไมวาความชวยเหลือทางเศรษฐกิจที่ญ่ีปุนใหแกจีนจะมีสวนเอื้อประโยชนตอ
จีนและญี่ปุนเองมากแคไหนก็ตาม แตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่องในชวงกวา 2 
ทศวรรษที่ผานมาของจีนนั้น ทําใหจีนกาวขึ้นมาเปนคูแขงทางเศรษฐกิจที่สําคัญของญี่ปุนในการ
ชวงชิงความเปนผูนําในภูมิภาค จึงเกิดคําถามในหมูผูนําและชาวญี่ปุนจํานวนไมนอยวา ความ
ชวยเหลือทางเศรษฐกิจที่จีนไดรับจากญี่ปุนเปนจํานวนมากนั้น เทากับเปนการใหความชวยเหลือ
คูแขงทางเศรษฐกิจญี่ปุนหรือไม และมีขอกังขาเกิดขึ้นวา นโยบายที่ปฏิบัติตอจีนราวกับวาจีนเปน
ประเทศกําลังพัฒนานั้นมีความเหมาะสมหรือสอดคลองกับความเปนจริงหรือ 

 ในสมุดปกขาวประจําป ค.ศ. 2001 ของกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม 
(Ministry of Economy, Trade and Industry หรือ METI ) ไดแสดงความตื่นตระหนกในการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอยางนาทึ่งของจีน ซ่ึง METI ระบุวาเปน “ภัยคุกคามใหมตอญ่ีปุน” และเห็นวาจีน
กําลังกาวขึ้นมาเปนคูแขงในการชวงชิงความเปนผูนําทางเศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากนี้ยังได
ช้ีใหเห็นวา จีนไดรับการลงทุนจากตางประเทศมากกวาทุกประเทศในโลก  METI เห็นวาจีนไม
เพียงแตเขามาแทนญี่ปุนในอุตสาหกรรมดานสิ่งทอและเครื่องจักร แตยังเปนภัยคุกคามญี่ปุนในดาน
อิเล็กทรอนิกส และเทคโนโลยีสารสนเทศอีกดวย ดังนั้น METI ไดสรุปอยางกังวลใจวา ความเปน
ผูนําของญี่ปุนในภูมิภาคไดถูกทําลายลงเนื่องจากสวนแบงการลงทุนของญี่ปุนในประเทศอื่นใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกไดลดลงจากรอยละ 25 หรือเพียงแครอยละ 10 เมื่อเทียบกับเมื่อทศวรรษ
กอนหนานี้ 

 นอกจากนี้ จีนยังถูกมองวาเปนภัยคุกคามทางการเมืองและทางทหารในสายตาของชาว
ญ่ีปุนและชาวอเมริกันจํานวนไมนอย 

 
ญ่ีปุน: อาทิตยอัสดงในสหัสวรรษใหม 

 
 ญ่ีปุนเปดคริสตศตวรรษใหมดวยสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไมคอยสดใสนัก ทั้งนี้เปน
เพราะมีปญหารุมเราตลอดชวงตอนปลายศตวรรษที่ 20 กอใหเกดิการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง
ในแทบทกุภาคสวน แตเนื่องจากเปนชนชาติที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เขมแข็ง มี
ประวัติศาสตรและอารยธรรมสูงเดนมานานนับพันป ทําใหรากเหงาวฒันธรรมที่เกาแกยังปรากฏให
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เห็นในแทบทกุสวนของการดํารงชีวิตแมจะเปลี่ยนไปบางตามกระแสโลกาภิวัตรและปญหาที่
เกิดขึ้นรอบขาง 
 ญ่ีปุนมีประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในขณะเดียวกนั ก็
ไดรับความสําเร็จในการพัฒนาจนกลายเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเปนอันดับที่ 2 ของโลกรอง
จากสหรัฐอเมริกา อยางไรกต็าม เมื่อตองเผชิญกับปญหาการชะงักงนัทางเศรษฐกิจ ทุกฝายตาง
รวมกันแกไขดวยมาตรการตางๆ นานา อีกทั้งพยายามพลิกวิกฤตใหเปนโอกาสในการกาวกระโดด
ตอไปในสหัสวรรษใหมที่ 21 อยางรีบเรงและองอาจมาดมั่น 
 ในที่นี้ จะแบงชวงการอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นเปน 2 ชวง ชวงแรกเปนชวงตน 
ระหวางป ค.ศ. 2000-2003 สวนชวงที่สอง ระหวาง ค.ศ. 2004-2006 ดังมีรายละเอียดดังนี ้
 
ชวงตน ค.ศ. 2000-2003 
 ในเบื้องแรกนี้ จะขอนําเสนอสิ่งที่ดีงามที่เกดิขึ้น เหตกุารณเหลานีเ้ปนเสมือนน้ําที่นําความ
ช่ืนฉ่ําและความภาคภมูใิจมาสูชาวญ่ีปุนทุกหมูเหลา ดังจะขอยกเรื่องราวเดนๆ ที่สําคัญมาเปน
ตัวอยางดังนี ้
 

1.  รัชทายาทองคใหม 
 เจาฟาหญิงมาซาโกะ พระชายาของมกุฎราชกุมารนารุฮิโตไดทรงประสูติรัชทายาทเมื่อวนัที ่
1 ธันวาคม ค.ศ. 2001 เวลา 14.43 น. เจาฟาหญิงองคนอยทรงมีน้ําหนักแรกคลอด 3,102 กรัม มี
ความยาว 49.6 เซนติเมตร และไดรับพระราชทานนามวา เออิโกะ (Aiko) ภายหลังที่ทรงประสูตรได 
7 วัน ไดมีการประกอบราชประเพณีประสูติกาลและงานเลี้ยงฉลองอยางตอเนื่อง รวมทั้งไดมีการ
เสนอความคิดเห็นที่จะเปลี่ยนแปลงกฎมณเฑียรบาลใหเจาฟาหญิงมีสิทธิ์สืบราชบัลลังกแทนกฎ
มณเฑียรบาลที่จํากัดใหเฉพาะเจาฟาชายขึ้นเปนองคจักรพรรดิเทานั้น  
 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิ ฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีทรงเสด็จไปเยี่ยมถึง
โรงพยาบาล ทั้งสองพระองคทรงชื่นชมโสมนัสยิ่งกับพระราชนัดดา ในขณะที่ประชาชนชาวญี่ปุน
ตางยินดีแซซองกับขาวคราวอันเปนมงคลนี้ และไดพากันอํานวยอวยพรใหเจาฟาหญิงทรงพระ
เกษมสําราญและมีพลานามัยสมบูรณ นอกจากนี้ ยังมีการกลาวกันวาผูหญิงญี่ปุนไดเกิดความรูสึก
รักเด็ก และอาจสงผลใหครอบครัวในวัยเจริญพันธุประสงคที่จะมีลูกเพิ่มขึ้น อันอาจจะเปนการทวน
กระแสใหมที่หยุดยั้งผูหญิงญี่ปุนในยุคปจจุบันซึ่งมักจะปฏิเสธการมีลูกหรือนิยมการครองตัวเปน
โสดก็เปนได 
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 2.  นักวิทยาศาสตรไดรับรางวัลโนเบล 
 ศาสตราจารยริวจิ โนโยริ (Ryoji Noyori) วัย 63 ป แหงมหาวิทยาลัยนาโกยา ไดรับรางวัล
โนเบลสาขาเคมี ประจําป ค.ศ. 2001 รวมกับนักวิทยาศาสตรชาวอเมริกันอีกสองคน คือ William 
Knowles วัย 84 ป และ K. Barry Sharpless วัย 60 ป 
 ศาสตราจารยโนโยรินับเปนชาวญี่ปุนคนที่ 10 ที่ไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ และเปนคน
ที่ 3 ที่ไดรับในสาขาเคมี โดยกอนหนานี้มีผูไดรับรางวัลสาขาเคมี คือ ศาสตราจารย  ฮิเดกิ ชิราคาวา 
(Hideki Shirakawa) แหงมหาวิทยาลัยทสึกุบะ ประจําป ค.ศ. 2000 และศาสตราจารยเคนิชิ ฟูกูอิ 
(Kenichi Fukui) ประจําป ค.ศ. 1981 
 ศาสตราจารยโนโยริเกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1938 ที่เมืองอชิยา จังหวัดฮอกไกโด 
สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเมื่อป ค.ศ. 1961 และไดรับปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยเดียวกันในป ค.ศ. 1967 ตอมาไดรับแตงตั้งเปนศาสตราจารยที่มหาวิทยาลัยนาโกยาเมื่อ
อายุได 33 ปในป ค.ศ. 1972 อาจารยคนนี้เปนผูที่มีความขยันขันแข็งในการทําวิจัย มีผลงานที่ไดรับ
การยกยองมากมาย และไดรับรางวัล เชน รางวัลจากสมาคมเคมีอเมริกันสองปซอน คือป 1996 และ 
1997 รางวัลนานาชาติจากกษัตริยไฟซาลแหงประเทศซาอุดิอาราเบีย สาขาเคมี ในป 1999 และ
รางวัล Wolf Foundation Prize สาขาเคมีรวมกับชาวอเมริกันชื่อ Sharpless และชาวฝรั่งเศส Henri 
Kegan ในป 2001 
 ภายหลังที่ไดทราบขาวการไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลโนเบล อาจารยโนโยริกลาว
ออกมาดวยความยินดีวา “รางวัลโนเบลเปนยอดปรารถนาของนักวิทยาศาสตรทั้งหลาย ผมรูสึกเปน
เกียรติที่ไดรับคัดเลือกใหไดรับรางวัลในปนี้” ในขณะที่นายกรัฐมนตรีโคอิซูมิไดโทรศัพทไปแสดง
ความยินดีดวยตนเอง พรอมกับไดกลาวตอผูส่ือขาววา “นับเปนขาวที่นายินดีเปนอยางยิ่งสําหรับ
วันนี้ เพราะเปนรางวัลที่สรางความหวังใหกับพวกเราชาว    ญ่ีปุน”  

 3.  ญ่ีปุนยังครองความเปนอันดับหนึ่งในโลกธุรกิจ 
 นิตยสาร Forbes ไดประมวลบริษัทที่ไมใชบริษัทของสหรัฐอเมริกา จํานวน 500 บริษัท
ช้ันนําของโลกที่มียอดขายสูงสุด ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 พบวา เปนบริษัทญี่ปุนถึง 163 
บริษัทหรือนับเปนจํานวนที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ รองลงไปไดแก บริษัทของอังกฤษ 
67 บริษัท ฝร่ังเศส 45 บริษัท เยอรมัน 40 บริษัท และแคนาดา 24 บริษัท  
 รายช่ือบริษัทที่มียอดขายสูงสุด 7 อันดับแรก ซ่ึงมีบริษัทของญี่ปุนถึง 4 บริษัท คือ 
 
     ลําดับที่        ช่ือบริษัท                ประเทศ 
     1   DaimlerChrysler AG.          เยอรมัน 
     2   Royal Dutch/Shell Group   เนเธอรแลนด 
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     3   Royal Dutch/Shell Group   อังกฤษ 
     4   Mitsubishi Corp.    ญ่ีปุน 
     5   Toyota Motor Corp.   ญ่ีปุน 
     6   Mitsui & Co.    ญ่ีปุน 
     7   Itochu  Corp.    ญ่ีปุน  

 4.  โตโยตามีกําไรเพิ่มขึ้น 
    บริษัทโตโยตา มอรเตอรไดประกาศผลการดําเนินธุรกิจจากไตรมาศแรกจนถึงวันที่ 30 
กันยายน ค.ศ. 2001 วามีกําไรเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 82 เมื่อเทียบกับปกอนในชวงเวลาเดียวกัน หรือมี
กําไร 291 พันลานเยน นับไดวาเปนกําไรที่มีมากที่สุดที่เคยเปนมา 

 ความรุงโรจนของบริษัทโตโยตามีอยูอยางตอเนื่องเสมอมา ทุกปบริษัทสามารถผลิต
รถยนตสงไปจําหนายยังตลาดตางประเทศทั่วโลก ทั้งนี้เปนเพราะมีความตองการเพิ่มขึ้น ในขณะที่
คาของเงินเยนลดลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลอ่ืนๆ ทําใหจํานวนการสงออกเพิ่มสูงขึ้น จากผลการ
ดําเนินการของธุรกิจที่ดีขึ้น ทําใหบริษัทสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนเพิ่มจากหุนละ 11 เยน
ในป 2000 เปนหุนละ 13 เยนในป 2001  

 จะเห็นไดวา โตโยตาเปนอีกบริษัทหนึ่งที่มีกําไรและขยายธุรกิจอยางตอเนื่องทามกลาง
สภาพเศรษฐกิจญี่ปุนที่อยูในภาวะกระถดถอย ทําใหเราผูอานไดประจักษขอเท็จจริงประการหนึ่ง ก็
คือ “แมความมืดมนจะปกคลุมไปทั่ว แตก็ยังมีแสงไฟเปลงประกายแวบวับอยูเสมอ” ฉะนั้น โลกนี้
มิไดย่ําแยไปเสียทุกทาง ไยจะมาเสียเวลานั่งจับเจาคร่ําครวญและทอแทหมดหวัง ควรลุกขึ้นมาสู
เพื่อใหแสงไฟลุกโชติชวงขึ้นอยางทั่วถึงกัน 

 
ญ่ีปุนฝามรสุมทางเศรษฐกิจ 
 ตลอดชวงป ค.ศ. 2001 ปญหามากมายไดเกิดขึ้นในสังคมชาวอาทิตยอุทัย ซ่ึงเปนเหตุใหทั้ง
รัฐบาลและประชาชนตองหันหนาเขาหากัน และปรึกษาหารือเพื่อรวมกันแกไขปญหาที่หมักหมม
มาชานานใหสําเร็จลุลวงไป ดังมีหัวขอสําคัญ คือ 
 
 1.  การเมืองและปญหาทางการเมือง 
 นายโยชิโร โมริไดลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีภายหลังที่กลาวถอยคําที่สรางความ
สับสนขึ้นหลายครั้งหลายครา จนกอใหเกิดความไมพอใจในหมูประชาชนชาวญี่ปุน ทําใหเขาขาด
ความชอบธรรมในการบริหารประเทศและสงผลใหคะแนนนิยมในตัวเขาลดลงต่ําสุด หลังจากนั้น 
การเลือกตั้งทั่วไปจึงเกิดมีขึ้นในตอนตนป 2001 ผลการเลือกตั้งปรากฏวา พรรคลิเบอรเรอล ดีโมเค
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รติก (Liberal Democratic Party หรือ แอลดีพี) ไดรับเลือกดวยคะแนนสูงสุด แตก็ยังไมเพียงพอที่จะ
สามารถจัดตั้งรัฐบาลได จึงตองรวมเอาพรรค New Komeito และพรรค New Conservatives มารวม
จัดตั้งเปนรัฐบาล ซ่ึงตอมาไดเลือกนายจูนิชิโร โคอิซูมิ ผูนําพรรคแอลดีพี ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีคน
ใหม 
 นายโคอิซูมิเกิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม ค.ศ. 1942 ดวยวัยเพียง 59 ปเขาก็ไดรับตําแหนงสูงสุด
ในคณะรัฐบาล อาจถือไดวาเขาเปนคนวัยหนุมเมื่อเทียบกับนายกรัฐมนตรีคนกอน ๆ ที่มักจะมีอายุ
มากกวา 60 ปขึ้นไป (เร่ืองนี้สะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของระบบอาวุโสในสังคมญี่ปุน) นาย
โคอิซูมิเกิดที่เมือง Yokosuka จังหวัด Kanagawa รูปรางลักษณะของเขามีดังนี้ ความสูง 169 
เซนติเมตร น้ําหนัก 60 กิโลกรัม มีเลือดกรุปเอ สวนนักการเมืองที่เขาชื่นชอบคือ นายทาเกโอะ ฟูกู
ดะ และมีคําขวัญในใจวา “หากปราศจากความเชื่อที่แทจริงแลว งานทุกอยางก็จะไมสามารถ
บรรลุผล” นอกจากนี้ กีฬาที่เขาชอบคือ การเลนสกี ชอบดูภาพยนต รองเพลง และชมละครโอเปรา 

 นายกรัฐมนตรีโคอิซูมิเขารับตําแหนงอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 26 เมษายน ค.ศ. 2001 
คณะรัฐมนตรีของเขามี 17 คน ในจํานวนนี้เปนรัฐมนตรีเกาที่มาจากรัฐบาลชุดกอน 7 คน มี
รัฐมนตรีหญิงถึง 5 คน และมีรัฐมนตรีที่ไมไดเปนนักการเมือง 3 คน ซ่ึงถือวาเปนคณะรัฐมนตรีที่
แปลกมากที่สุดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา นอกจากนี้ยังแตงตั้งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการตางประเทศเปนผูหญิง ช่ือ Makiko Tanaka นับเปนครั้งแรกของประวัติศาสตร
การเมืองญี่ปุนอีกดวย  

 ภายหลังที่จัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาแลว ปรากฏวา ผลการสํารวจคะแนนนิยมตอ           นายโคอิซู
มินั้นอยูในระดับสูงที่สุด หรือรอยละ 81 ซ่ึงเปนระดับเดียวกับผูนําประเทศในชวงกอนสงครามโลก
คร้ังที่สองทีเดียว ผูที่สนับสนุนตางนิยมชมชอบบุคลิกของเขา และชื่นชอบนโยบายที่จะทําการ 
“ปฏิรูป” โดยไมหวั่นเกรงตอส่ิงใด โดยเขากลาววา แมการปฏิรูปจะนําไปสูปญหาตางๆ และการ
วางงานจะเพิ่มสูงขึ้นในชวงสองปแรกก็ตาม แตก็เพื่อจะแกไขปญหาใหบรรลุเปาหมายของการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนั่นเอง 

 ความนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีที่มีอยูในระดับสูงนี้เอง สงผลใหพรรคแอลดีพีสามารถกวาด
ที่นั่งสมาชิกสภาสูงในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ค.ศ. 2001 และหากรวมกับจํานวนสมาชิก
สภาสูงของพรรคการเมืองรวมรัฐบาลอีก 2 พรรคแลว สมาชิกจากพรรครัฐบาลจะมีคะแนนเสียง
มากกวากึ่งหนึ่ง นั่นหมายความวา พรรครัฐบาลมีอํานาจทั้งในฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ และ
สามารถตัดสินใจในการผานรางนโยบายและออกกฎหมายใดๆ ไดโดยงาย 

 ภายหลังที่รัฐบาลไดเขาบริหารประเทศแลว ประชาชนชาวญี่ปุนตางคาดหวังวา รัฐบาลจะ
สามารถแกไขปญหาทางเศรษฐกิจไดดังที่ไดประกาศนโยบายไปแลว อยางไรก็ตาม การแกไข
ปญหาเศรษฐกิจไมเปนไปอยางงายดายตามที่คาดคิดไว ทั้งนี้เปนเพราะมีปจจัยหลายประการที่
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ผูกพันกัน เชน เปนปญหาที่ส่ังสมกันมานานนับเปนเวลากวาสิบป  อีกทั้งนายกรัฐมนตรีก็มีขอจํากัด
ทางการเมืองและระบบราชการซึ่งทําการขัดขวางตอตานมาตรการใดๆ ที่จะทําการปฏิรูป ดัง
ตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ เมื่อเขาเสนอแผนที่จะขายรัฐวิสาหกิจ 74 แหง โดยแผนการนี้ 
นายกรัฐมนตรีส่ังการใหกระทรวงทบวงกรมที่มีรัฐวิสาหกิจสังกัดอยู ทําการรางแผนเพื่อเตรียมให
เปนบริษัทมหาชนดําเนินกิจการใหเล้ียงตัวเองได โดยในขั้นแรก ใหรางแผนการตัดทอนคาใชจาย 
โดยใหลดการพึ่งพาเงินลงทุนและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลางลง (ในป ค.ศ. 2001 รัฐบาลตองใช
เงินราว 5.3 หมื่นลานเยนในการอุดหนุน และทุมเทงบลงทุนอีก 24.2 หมื่นลานเยนแกรัฐวิสาหกิจ
ทั้งหมด) ใหปรับปรุงการบริหารงานใหเปนแบบธุรกิจมุงหวังใหเกิดผลกําไรเปนสําคัญ และในขั้น
สุดทายในปที่หา ก็จะใหรัฐวิสาหกิจทั้งหลายกลายเปนบริษัทมหาชนอยางสมบูรณ 

 แตหนวยงานราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของไดคัดคานแผนการนี้  ยกเวนให
ความเห็นชอบการขายรัฐวิสาหกิจเพียง 4 แหง เชน บริษัทน้ํามันแหงชาติญ่ีปุน  เปนตน ดังนั้น 
นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการปฏิรูปจึงตองเผชิญหนากับเหลาขาราชการที่คัดคาน ผูซ่ึง
เพิกเฉยที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง แตนายโคอิซูมิก็ไมลดละ ส่ังเดินหนาผลักดันการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
แหงอื่นๆ อยางตอเนื่อง เชน บริษัททางหลวงแหงญี่ปุน  บรรษัทสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย บรรษัท
พัฒนาเมือง ฯลฯ โดยไดกําหนดและการดําเนินงานตามแผน ซ่ึงใหเร่ิมดําเนินการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
บางแหงตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2002 อีกทั้งยังไดประกาศกราวถึงความจําเปนในการแปรรูป
เพื่อใหเกิดความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจดวยการตัดทอนการอุดหนุนจากรัฐบาลกลางลงเปน
จํานวนมหาศาล และย้ําวา การปฏิรูปดังกลาวจะกอใหเกิดผลดีตอชาติในอนาคต  

 การผลักดันการปฏิรูปแบบหัวชนฝาไดสรางความไมพอใจในหมูขาราชการพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ และตอสมาชิกพรรคแอลดีพีที่กลาวหาวา นายกรัฐมนตรีไมไดปรึกษาหารือและ/
หรือไมรับฟงเสียงของเหลาผูสนับสนุนทางการเมืองและประชาชนทั่วไป 

 ในขณะเดียวกัน โครงการพัฒนาตางๆ ที่ใชงบประมาณเปนจํานวนมากก็ไดรับการคัดคาน
จากนายโคอิซูมิดวยการเรียกโครงการที่ผานความเห็นชอบไปแลวกลับมาพิจารณาใหมอีกครั้ง โดย
เขาใหเหตุผลวา เปนโครงการที่ใชงบประมาณสูงเกินไปในยุคเศรษฐกิจฝดเคืองและไมโปรงใส 
เปนตน 

 การเรงรัดผลักดันการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการใชการบริหารที่แข็งกราวตอโครงการที่ไม
เหมาะสมดังที่เพิ่งกลาวมานี้ ลวนกอใหเกิดความไมพอใจในหมูนักการเมือง เหลาขาราชการ
พนักงาน และประชาชนบางสวนที่มีสวนไดเสียกับโครงการเหลานั้น จึงมีการออกมาเตือนถึง
บทบาทของนายกรัฐมนตรีเปนระยะ ๆ เพื่อขอใหเขาออนขอและรับฟงความคิดเห็นของฝายตาง ๆ 
บาง ดังขอเขียนในบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ Japan Times วา 
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 การประกาศกราวของนายโคอิซูมิในแผนการการปฏิรูปทางเศรษฐกิจ ตอโครงการ
พัฒนาใหมๆ และตอโครงการการลงทุนของรัฐวิสาหกิจโครงการแลวโครงการเลาอยาง
ตอเนื่องนั้น แมจะเปนภาระหนาที่ของนายกรัฐมนตรีที่จําเปนตองกระทําก็ตาม แตการ
คัดคานโครงการหลายโครงการเปนการเสี่ยงในการสรางความโดดเดี่ยวระหวางตัวเขากับ
พวกพอง ทั้งในพรรคแอลดีพีและพรรครวมรัฐบาลอื่นๆ  สวนการรีบเรงในการปฏิรูปทาง
เศรษฐกิจจะยังผลใหประชาชนที่สนับสนุนทอดทิ้งเขา  ดังนั้น หากตองการที่จะไดรับ
ความสําเร็จตามเปาหมาย นายกรัฐมนตรีจําเปนที่จะตองรับฟงขอติติงทั้งจากภายในและ
ภายนอกพรรค อีกทั้งขอเสนอแนะจากประชาชนตามทองถิ่นตางๆ ดวยบาง หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งก็คือ เขาควรจะมีความยืดหยุนและลดความเขมงวดเถรตรงลงเสียบาง  

 ในขณะเดียวกัน ความแข็งกราวในการทํางานที่ไมยอมลดลาวาศอกตอขาราชการของ
เหลารัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ที่โดดเดนที่สุด ก็คือ ในกระทรวงตางประเทศที่มีนางทานากะ บุตรี
ของอดีตนายกรัฐมนตรีทานากะเปนเจาของกระทรวง นั้น นับตั้งแตเขารับตําแหนงเมื่อตนป 2001 
เธอก็ออกคําสั่งใหนักการทูตที่เพิ่งถูกสงไปประจําที่นครลอนดอนเดินทางกลับประเทศไปประจํา
กระทรวงตามเดิม ทั้งๆ ที่ขาราชการผูนั้นยังไมไดเหยียบเทากาวขึ้นบนเกาะอังกฤษเสียดวยซํ้า 
นอกจากนี้ นางทานากะมักจะเรียกตัวเธอเองวาเปน “เจาแมของคณะรัฐมนตรีญ่ีปุน” (mother of 
Japan’s cabinet) อนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนงในกระทรวงหมายเลขหนึ่งของประเทศ เธอ
ไดแสดงอาการเกรี้ยวกราดกับเหลาขาราชการของกระทรวง และพยายามที่จะไลผูอํานวยการกอง
การเจาหนาที่ประจํากระทรวงออกจากตําแหนง แตก็ทําไมไดดังใจ เธอจึงสั่งใหคนหาขอผิดพลาด
เกี่ยวกับการใชจายเงินราชการของเหลานักการทูตที่ประจําตามสถานทูตตางๆ ทั่วโลก และไดส่ัง
ปรับ ลงโทษ และใหคืนเงินหากพบวา มีการใชจายที่ไมถูกตองหรือฟุมเฟอยเกินไป 

 เปนที่รูกันทั่วไปวา ขาราชการในกระทรวงการตางประเทศญี่ปุนไดรับการคัดเลือกจาก
บัณฑิตชั้นหัวกะทิจากสถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศ และเปนกลุมที่มีความฉลาดเฉียบแหลม 
มุงมั่นในการทํางาน และยึดถือผลประโยชนของญี่ปุนเปนที่ตั้ง จึงไดรับความนิยมนับถือจาก
ประชาชนชาวญี่ปุนทั่วไป อนึ่ง คนเหลานี้เปนกลุมที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง และสามารถ
รวมกลุมกันไดอยางเหนียวแนน เมื่อพวกเขาตองเผชิญหนากับรัฐมนตรีหญิงที่เขามาเปนหัวหนา
กระทรวง ส่ิงที่พบเห็นไดชัด ก็คือ การแสดงอาการเกรี้ยวกราดของรัฐมนตรีอยางไรเหตุผล 

 ดังนั้น การทํางานของนางทานากะจึงไดรับการวิพากษวิจารณอยางกวางขวาง เพราะเธอ
ไมไดทําหนาที่ในฐานะรัฐมนตรีที่ตองสรางเสริมความสัมพันธระหวางประเทศ แตกลับมาวุนวาย
อยูกับเรื่องภายในกระทรวง ซ่ึงเธอมักจะเรียกวาเปนกระทรวง “ปราสาทแหงปศาจ” (Devil’s 
palace)  จนทําใหหนังสือพิมพยักษใหญไมนอยกวา 2 แหงเสนอใหมีการถอดถอนเธอออกจาก
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ตําแหนง และในที่สุด นายกรัฐมนตรีก็ปลดเธอและรัฐมนตรีชวยวาการออกจากตําแหนงพรอมกัน
เมื่อวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2002 แมวาเธอจะเปนผูสนับสนุนคนสําคัญตอตัวเขาและนโยบายของเขา
ก็ตาม  

2.  ญ่ีปุนกับโลกและเอเชียในยุคปจจุบัน 
 นับตั้งแตการกอวินาศกรรมที่ World Trade Center ในนครนิวยอรค และที่ทําการ
กระทรวงกลาโหม หรือเพนตากอนในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2001 ญ่ีปุนไดแสดง
ตัวอยางเปดเผยวาจะเขารวมกับอเมริกาตอตานลัทธิกอการราย และใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ดวย
การสงกองกําลังเสริมสนับสนุนในระหวางการรบในประเทศอัฟกานิสถาน อีกทั้งใหเงินชวยเหลือ
จํานวน 500 ลานเหรียญเพื่อการบูรณะฟนฟูประเทศภายหลังที่อัฟกานิสถานไดจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม
ขึ้น 
 นายกรัฐมนตรีโคอิซูมิไดเดินทางไปยังทําเนียบขาวเพื่อใหการสนับสนุนสหรัฐฯ ในทนัที
ภายหลังเหตุวินาศกรรม เพื่อยืนยันเจตนารมณในการเขาขางสหรัฐฯ ซ่ึงญี่ปุนถือวาเปนประเทศคูคา
อันดับหนึ่ง ทําการตอตานรัฐบาลตาลิบันและกลุมอัลเคดะ (al-Qaida) 

 ประการที่สอง ในยุคโลกาภิวัตนนี้ ญ่ีปุนไดมีบทบาทโดดเดนที่สําคัญในดานเศรษฐกิจและ
การเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเศรษฐกิจที่ญ่ีปุนไดสงสินคาและออกไปลงทุนใน
ประเทศตางๆ ทุกภูมิภาคของโลก สวนดานการเมืองระหวางประเทศนั้น ญ่ีปุนเปนมหาอํานาจของ
เอเชียและเปนประเทศที่มีสิทธิมีเสียงในวงการเมืองของโลกเสมอมา ดังที่นักวิชาการกลุมหนึ่งได
วิเคราะหไวในหนังสือช่ือ Globalization and Social Change in Contemporary Japan วา ชาวญ่ีปุน
ไดออกเดินทางไปยังสวนตางๆ ของโลกนับตั้งแตยุคโตกุกาวาในคริสตศตวรรษที่ 15-16 มาแลว 
ตอมาคนญี่ปุนไดอพยพไปอาศัยอยูในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตเปนจํานวนมากในชวง
ศตวรรษที่ 19 และ 20 ในขณะเดียวกัน บรรษัทขามชาติของชาวอาทิตยอุทัยไดขยายการทําธุรกิจ
การคาและอุตสาหกรรมไปทั่วทุกมุมโลก ทําใหคนบูชิโดตองผูกพันกับผูคนหลายชาติหลายภาษา 
ความเกี่ยวของกันระหวางคนญี่ปุนกับพลโลกนี้เองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงใน
สังคมญี่ปุน ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรม เพราะผูคนที่ออกไปทํางานหรืออยู
อาศัยในตางประเทศชวงระยะเวลาหนึ่งไดนําวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเปนอยูที่แปลกใหมเขามา
ปรับใชในญี่ปุนอยางตอเนื่อง อนึ่ง ในชวงสิบปที่ผานมา ญ่ีปุนไดสรางโครงสรางพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเชื่อมโยงกับโลก ก็ยิ่งทําใหญ่ีปุนกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตนอยางเต็มตัว
ในตอนตนของสหัสวรรษใหมและกลายเปนแบบฉบับของโลกยุคปจจุบัน 

 ดังนั้น จะเห็นไดวา ญ่ีปุนไดกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตนมาเนิ่นนานแลว ทําใหญ่ีปุน
กลายเปนชาติช้ันนําทางดานเทคโนโลยีทางดานการสื่อสาร และอินเตอรเนตที่นําหนาชาติอ่ืนใดใน
โลก 
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 ประการสุดทาย โลกโลกาภิวัตนไดมีผลใหญ่ีปุนตองปรับบทบาทใหมตอเอเชีย ทั้งนี้เปน
เพราะบริบท (context) ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟกไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยจีนซึ่งเปน
ประเทศที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดในโลก ไดพยายามที่จะกาวขึ้นมาเปนชาติมหาอํานาจทาง
การเมืองและเศรษฐกิจของเอเชียและของโลก ทําใหญ่ีปุนจําเปนตองสรางความรวมมือกันอยาง
ใกลชิดกับจีน กลุมสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา  ดังนั้น ญ่ีปุนจึงใหความสําคัญตอกลุม APEC 
และ ASEAN โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมอาเซียนที่ญ่ีปุน เกาหลีใตและจีนตางแขงขันกันในการพัฒนา
ความสัมพันธกับกลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางรีบเรง ดังจะเห็นไดจากการประชุมสุด
ยอดผูนําอาเซียนที่ประเทศบรูไนเมื่อเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2001 ไดเกิดมิติใหมที่เรียกวา ASEAN 
Plus Three กลาวคือ เปนการประชุมรวมระหวางผูนําอาเซียน 10 ชาติกับผูนําจีน เกาหลีใต และ
ญ่ีปุนเปนครั้งแรก ซ่ึงในอดีตนั้น ประเทศทั้งสามนอกเขตอาเซียนจะสงเพียงคณะผูแทนเขารวม
สังเกตการณในการประชุมสุดยอดของกลุมผูนําอาเซียนเทานั้น 

 อนึ่ง ในกาลนี้ ผูนําเกาหลีใต ญ่ีปุน และจีนตางแยมวา ควรหันหนารวมมือกันเพื่อ
ผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจกับอาเซียน โดยมุงหวังที่จะใหเกิดเปนกลุมเศรษฐกิจของเอเชีย
ตะวันออกไกลขึ้นอีกขั้วหนึ่งของโลก  

 อยางไรก็ตาม ในชวงป 2001 ญ่ีปุนไดมีปญหากับเกาหลีใตและจีนอยางตอเนื่อง เร่ิมตน
จากการประทวงในเกาหลีใตและประเทศตางๆ ในเอเชีย ที่กลาวหาวา หนังสือประวัติศาสตรช้ัน
มัธยมศึกษาเลมหนึ่งของญี่ปุนมีการบรรจุขอมูลคลาดเคลื่อนและบิดเบือนขอเท็จจริง อีกทั้งไดละ
เวนการกลาวถึงขอมูลที่ญ่ีปุนเคยใชอํานาจทางการทหารเขารุกรานและกดขี่ประเทศเพื่อนบานอยาง
ปาเถ่ือนในอดีต รัฐบาลและประชาชนชาวเกาหลีใตไดประทวงใหญ่ีปุนทบทวนขอมูลในบทเรียนนี้ 
แตญ่ีปุนกลับเพิกเฉย ทําใหความสัมพันธระหวางเกาหลีใตกับญี่ปุน และจีนกับญี่ปุนเสื่อมทรามลง 
ตอมา การประทวงไดเพิ่มระดับความรุนแรงขึ้นเปนลําดับเมื่อนายกรัฐมนตรีญ่ีปุนไดเดินทางไป
สักการะศาลเจา ยาสุคูมิ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2001 ศาลเจาแหงนี้เปนที่ฝงศพของวีรชนชาว
ญ่ีปุนที่ไดกอสงครามลางผลาญและเขาครอบงําประเทศตางๆ ในเอเชีย (80) ดังนั้น การไปสักการะ
ศาลเจาดังกลาวนี้ประชาชนชาวเกาหลีใตและเอเชียถือวา ผูนําญี่ปุนคนปจจุบันยังคงยึดมั่นและยก
ยองอาชญากรสงคราม อันเปนการยอมรับตอการกระทําที่ทําลายลางคนเอเชียดวยกันเอง ทําใหชาว
เกาหลีใตจํานวนหนึ่งรวมกันตัดนิ้วมือประทวงและสงนิ้วไปมอบใหแกสถานทูตญี่ปุนในกรุงโซล 
และประกาศจะไมซ้ือสินคาจากญี่ปุนและรับวัฒนธรรมญี่ปุนอีกตอไป 

 เมื่อรัฐบาลญี่ปุนไดประเมินสถานการณดังกลาววา จะกอใหเกิดปญหาบานปลายขึ้น 
นายกรัฐมนตรีจึงไดกลาวคําขอโทษและเดินทางไปเยือนจีนและเกาหลีใตเพื่อลดความตึงเครียดลง 
อีกทั้งสัญญาวาจะเรงรัดหาทางแกไขหนังสือประวัติศาสตรเจาปญหาใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว ตลอดจน
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ไดประกาศวา การเดินทางไปยังศาลเจาก็เพื่อประกาศใหโลกลวงรูวา คนญี่ปุนรูสึกเสียใจตอความ
โหดรายทารุณที่วีรชนไดสรางขึ้น และเขาไดไปกลาวขอโทษตอรัฐสภาเกาหลีใตอีกดวย 

 อนึ่ง ญ่ีปุนยอมรับขอเสนอของประธานาธิบดีคิม เดจุงแหงเกาหลีใตในการสรางกลุม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับอาเซียน โดยเรียกวา East Asia Forum (ซ่ึงเปนการสานตอแนวคิดเดิม
ของนายคิมที่ประกาศตอรัฐสภาเกาหลีใตเมื่อเขาเขารับตําแหนงใหมๆ ในป 1998 วาจะจัดตั้งกลุม 
East Asia Vision Group และพัฒนาตอจากการประชุม ASEAN Plus Three ที่บรูไน มาเปน East 
Asia Summit หรือ East Asia Forum) โดยมีเกาหลีใต จีน และญี่ปุนเปนแกนนํารวมกับสมาชิก
อาเซียน 10 ประเทศ เพื่อตั้งเปนเขตเศรษฐกิจเสรี (East Asia Free Trade Zone) เหมือนกับเขตการคา
เสรีของอเมริกาเหนือและของสหภาพยุโรป ทั้งนี้ทั้งนั้น เกาหลีใตจะตั้งตนเปนผูนําของกลุม 

 อยางไรก็ตาม จีนก็ประสงคจะขยายอิทธิพลไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเชนกัน 
และไดเสนอการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีกับอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2001 เพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จภายใน 10 ป 

 โดยแทจริงแลว ญ่ีปุนไมไดคิดชาไปกวาเกาหลีใตและจีนเลย เพราะนายกรัฐมนตรีญ่ีปุน
ไดวางแผนเยือนประเทศในกลุมอาเซียนตั้งแตเดือนกันยายน ป ค.ศ. 2001 แตตองเลื่อน
หมายกําหนดการออกไปอยางกระทันหันอันเปนผลมาจากการกอวินาศกรรมในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 
11 กันยายน เพราะเขาตองเดินทางไปสหรัฐฯ กอนเพื่อยื่นขอเสนอการสนับสนุนแกอเมริกา เมื่อ
เหตุการณเรงดวนนี้ผานไป ผูนําญี่ปุนจึงเดินทางไปเยือนอยางเปนทางการยังประเทศฟลิปปนส 
มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และสิงคโปรระหวางวันที่ 9-15 มกราคม ค.ศ. 2002 และไดเสนอใหมีการ
จัดตั้ง “ประชาคมเศรษฐกิจ” (Economic Community) ขึ้นเพื่อสรางความรวมมือระหวางญี่ปุนกับ
อาเซียนใหแนนแฟนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้น ญ่ีปุนบอกวา จะไมเดินตามแนวทางของจีนดวยเหตุผลที่วา 
“การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจนั้น เปนการเร็วเกินไป” จึงควรจัดตั้งเปนประชาคมเศรษฐกิจขึ้นมากอนเพื่อ
รวมกันแกไขปญหาเศรษฐกิจที่อาเซียนประสบอยู นอกจากนี้ ญ่ีปุนมิไดกลาวพาดพิงถึงแนวคิดของ
เกาหลีใตตออาเซียนเลยแมแตนอย 

 อยางไรก็ตาม ญ่ีปุนไดเซ็นสัญญาความรวมมือทางการคาเสรีกับสิงคโปรอยางเปน
ทางการเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2002 เปนแบบทวิภาคีเปนชาติแรกในอาเซียน อีกทั้งย้ําถึงความ
รวมมือทางดานความมั่นคงอีกดวย ผูนําญี่ปุนไดกลาวถึงความพรอมที่จะเซ็นสัญญากับประเทศใน
อาเซียนอื่นๆ และสรางความรวมมือกับประชาคมเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทั่วทั้งคาบสมุทรแปซิฟก คือ 
ญ่ีปุน เกาหลีใต จีน กลุมอาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดเขาดวยกัน  

 จะเห็นไดอยางชัดเจนวาทั้งจีน เกาหลีใต และญ่ีปุนตางแยงชิง “ความเปนเพื่อน” กับ
ประเทศในกลุมอาเซียน แมปากจะพูดเปนเสียงเดียวกันวา จะเนนความสัมพันธแบบพหุภาคี คือ 
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ASEAN Plus Three แตในความเปนจริงแลว ประเทศทั้งสามตางประสงคที่จะลงนามความรวมมือ
ของแตละประเทศกับประเทศในกลุมอาเซียน เสมือนหนึ่งเปนแบบทวิภาคีเพื่อผลประโยชนของ
ประเทศของตนเองมากกวา ดังจะเห็นไดจากการที่ญ่ีปุนรีบเรงเซ็นสัญญาความรวมมือกับสิงคโปร 
เพราะสิงคโปรมีความพรอมและเจริญที่สุดในหมูประชาคมอาเซียน 

 สําหรับประเทศไทยนั้น นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรไดเดินทางไปเยือนจีนและญี่ปุน
อยางเปนทางการในตอนปลายป 2001 อันเปนการเชื่อมความสัมพันธอยางใกลชิดกับประเทศทั้ง
สอง ในขณะที่ผูนําของจีนและญี่ปุนก็ไดเดินทางมาเยือนไทยอยางเปนทางการแลวเชนกัน 

3.  ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  
 ญ่ีปุนยังคงประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจอยางหนัก เนื่องจากหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 
(NPL-Non-Performing Loans) ของสถาบันทางการเงินตางๆ มีเปนจํานวนมหาศาล ศาสตราจารย
อะคิโอะ คุโระดะแหงคณะรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเมจิไดวิเคราะหภาพรวมของ
เศรษฐกิจของประเทศญี่ปุนโดยยอไวดังนี้ 
 ก. จากผลของการที่เศรษฐกิจฟองสบูแตก ทําใหสินเชื่อที่ปลอยกูใหแกธุรกิจกอสราง
และธุรกิจอสังหาริมทรัพยกลายเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได 

 ข. ผลพวงที่เกิดขึ้นภายหลังเศรษฐกิจฟองสบูแตก จากการตกต่ําลงอยางมากของราคา
สินทรัพยในชวงทศวรรษที่ 1990 ทําใหสถาบันการเงินประสบความยุงยากในการจัดการแกไข
ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ที่มีจํานวนมหาศาลตอเนื่องมาจนถึงยุคใหมนี้ 

 ค. ผลการดําเนินนโยบายการเงินการคลังของรัฐบาลญี่ปุนและธนาคารแหงประเทศ
ญ่ีปุนอยูในขอบเขตที่จํากัดเนื่องจากการแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดทําไดลาชา ปญหาหนี้ที่
ไมกอใหเกิดรายไดนี่เองไดกัดเซาะระบบการเงินของญี่ปุนในระยะยาวอยางตอเนื่อง 

   ง.  นโยบายแกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของรัฐบาลญี่ปุนและธนาคารแหงประเทศ
ญ่ีปุน มีดังนี้ (1) จัดตั้งบรรษัทจัดการหนี้เพื่อที่อยูอาศัย ออกกฎหมายสรางความมั่นคงใหกับระบบ
การเงิน จัดตั้งทบวงกํากับดูแลทางการเงิน (ตอมาไดปรับปรุงใหเปลี่ยนเปนทบวงการบริการทาง
การเงิน) และจัดตั้งคณะกรรมการปรับโครงสรางการเงิน (2) นอกจากนี้ ยังไดอัดฉีดเงินทุนของรัฐ
เขาสูระบบการเงินในชวงทศวรรษ 1990 จํานวน 25 ลานลานเยน 
 จ. สถานการณปจจุบันของปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (1) ธนาคารแหงประเทศ
ญ่ีปุนแจงวา ในชวง 9 ป ตั้งแต 1991 ไดมีการจัดการกับหนี้ที่ไมทําใหเกิดรายไดแลวประมาณ 62.5 
ลานเยน (2) ปริมาณหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดยังคงมีจํานวนมหาศาล “หนี้ที่เปนปญหา” ของธนาคาร
ทั่วประเทศ ณ ปลายเดือนกันยายน 2000 มียอดถึง 64 ลานลานเยน คิดเปนรอยละ 12 ของยอดรวม
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สินเชื่อทั้งหมด (3) ราวรอยละ 80 ของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได เปนหนี้ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ธุรกิจบริการ ธุรกิจคาสงคาปลีก และธุรกิจกอสราง 

 ฉ. ตองดําเนินการแกไขปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจากตนตอ และอยางรวดเร็วเพื่อ
การฟนฟูเศรษฐกิจญี่ปุนใหม ดวยความพยายามรวมกันของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนดวยมาตรการ 
ดังนี้ (1) สถาบันการเงินตองตัดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดออกจากบัญชีงบดุล (Balance Sheets) (โดย
การขายหนี้หรือจัดการกับทรัพยสินค้ําประกัน) และเปนเงื่อนไขสําคัญที่ตองปรับปรุงโครงสรางใน
ภาคธุรกิจ (2) ตองเสริมสรางความเขมแข็งในการสรางผลกําไรโดยปรับปรุงการบริหารของสถาบัน
การเงินใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น    (3) ทางการตองพิชิตปญหาเงินฝด (deflation) โดยผอนคลาย
นโยบายทางการเงิน  

 สถานการณทางเศรษฐกิจของญี่ปุนที่เปนอยูนี้ เปนผลมาจากปจจับหลากหลายและรัฐได
พยายามเขาไปแกไขปญหาดวยมาตรการตางๆ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1  ผลกระทบภายหลังเศรษฐกิจฟองสบู ในยุคเศรษฐกิจฟองสบู ในทศวรรษที่ 1980 
สถาบันการเงินของญี่ปุนไดขยายการใหสินเชื่ออยางเต็มที่ โดยสามารถใชที่ดินและหุนที่ราคาพุง
สูงขึ้นเปนหลักทรัพยค้ําประกัน แตพอถึงป 1989 ธนาคารแหงประเทศญี่ปุนไดปรับเปลี่ยนเปนการ
ใชนโยบายเขมงวดทางการเงินขึ้น และในป 1990 กระทรวงการคลังญี่ปุนไดกําหนดมาตรการจํากัด
สินเชื่อเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งนําไปสูการแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบูในธุรกิจที่ดินและตลาดหุนใน
ตอนตนทศวรรษที่ 1990 ผลเสียที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ สินเชื่อจํานวนไมนอยที่ปลอยกูในชวง
เศรษฐกิจฟองสบูไดกลายเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได โดยเฉพาะในภาคธุรกิจกอสราง ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย และธุรกิจที่ใหกูแกธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
 หลังจากนั้น ตลอดทศวรรษ 1990 ราคาสินทรัพย เชน ราคาที่ดิน และราคาหุน ไดมี
แนวโนมลดต่ําลง เปนเหตุใหสถาบันการเงินสวนใหญของญี่ปุนประสบกับความยุงยากในการ
แกปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํานวนมหาศาล ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดกลายเปน
ผลกระทบที่ยืดเยื้อตอเศรษฐกิจญี่ปุนจากการแตกสลายของฟองสบูมาจนปจจุบัน (ป ค.ศ. 2006) 

 3.2  หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพการดําเนินนโยบาย  
การเงินการคลังของรัฐบาลและธนาคารแหงประเทศญี่ปุน เศรษฐกิจญี่ปุนในตอนตนทศวรรษ 1990 
อยูในภาวะขาขึ้นเล็กนอย 2 คร้ัง คร้ังแรกเริ่มตั้งแตฤดูใบไมรวงป 1990 และครั้งที่ 2 เริ่มในฤดูใบไม
ผลิป 1993 แตก็ไมสามารถที่จะฟนตัวไดอยางจริงจังจนหลุดพนจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยาง
รุนแรงที่เกิดขึ้นกอนหนานั้น ดังนั้น อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแทจริงของญี่ปุนในชวง
ทศวรรษ 1990 มีแนวโนมลดลงอยางเห็นไดชัดเมื่อเทียบกับในชวงทศวรรษที่ 1980 ใน
ขณะเดียวกัน ตั้งแตปงบประมาณ 1993 (เมษายน 1993-มีนาคม 1994) จนถึงปจจุบัน GDP deflator 
ซ่ึงเปนดัชนีช้ีวัดราคาสินคาทั่วไปในเศรษฐศาสตรมหภาค มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตลอดมา 
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ยกเวนเฉพาะในป 1997 มีสถิติดัชนีราคาสินคาเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ เนื่องจากมีการขึ้นอัตราภาษี
บริโภคจากรอยละ 3 เปนรอยละ 5 
 รัฐบาลญี่ปุนและธนาคารแหงประเทศญี่ปุนมิไดนิ่งนอนใจกับความรุนแรงเกินความ
คาดหมายในปญหาการถดถอยทางเศรษฐกิจภายหลังเศรษฐกิจฟองสบูแตก และปญหาเงินฝดที่
เกิดขึ้นตอเนื่องอยางไมเคยมีมากอนนี้ ในสวนของนโยบายการคลัง รัฐบาลไดดําเนินนโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจขนานใหญดวยการออกมาตรการผอนคลายทางการเงินโดยประกาศลดอัตรา
ดอกเบี้ยมาตรฐาน (Official Discount Rate) ลง 9 คร้ัง จากรอยละ 6.0 เมื่อตนป 1991 ลงเหลือรอย
ละ 0.5 ในเดือนกันยายน 1995 และลงไปไกลถึงขั้นการใช “นโยบายอัตราดอกเบี้ยรอยละศูนย” 
ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 1999 ถึงเดือนสิงหาคม 2000 ซ่ึงสงผลใหอัตราดอกเบี้ยขามคืน (Overnight 
Call Rate) อยูในระดับรอยละ 0 

 อยางไรก็ตาม ภายใตภาวะที่ขาดการ “ปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจ” ที่เปนพื้นฐาน การเพิ่ม
การใชจายของรัฐบาลเพื่อใชในกิจการสาธารณะในรูปแบบเดิมเปนเพียงการกอใหเกิดอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในวงจํากัด และเพราะการขาดความคืบหนาในการแกไขปญหา
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดที่ทับถมเปนปริมาณมหาศาลของสถาบันการเงิน ทําใหการลดอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศญี่ปุนอยางกลาหาญ มีผลเพียงยับยั้งเงินฝดใหอยูในวงจํากัดเทานั้น 

 3.3   ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ปรากฏขึ้นพรอมๆ กับภาวะเงินฝด เมื่อยอนกลับไป
พิจารณาถึงปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสถาบันการเงินญี่ปุนในชวงทศวรรษ  1990 
โดยสังเขปแลว จะเห็นถึงลักษณะพิเศษวา ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดนี้เปนปญหาที่เกิดขึ้น
อยางตอเนื่องยาวนาน แลวกัดเซาะระบบการเงินของญี่ปุนโดยรวมเปนลําดับ มิไดเกิดขึ้นทันที
ภายหลังเศรษฐกิจฟองสบูแตก กลาวคือ ปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดนี้เกิดขึ้นในรูปแอบแฝงกอน
การแตกของฟองสบู ดังนั้น การเล่ือนการแกไขปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได ซ่ึงปรากฏขึ้นมาตาม
การขยายตัวของภาวะเงินฝดออกไปทุกครั้งนั้น สงผลใหเกิดการลิดรอนความเขมแข็งในการบริหาร
ของสถาบันการเงินในประเทศญี่ปุนเปนลําดับ นํามาซึ่งผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบการเงิน
โดยรวมในชวงครึ่งหลังของทศวรรษที่ 1990 ทั้ง ๆ ที่ตระหนักกันโดยทั่วไปวา สถาบันการเงินของ
ญ่ีปุนมีความเขมแข็งดังหินผาในชวงครึ่งหลังของทศวรรษที่ 1980 

 เมื่อพิจารณาดูสภาวการณในชวงนี้อยางละเอียด จะพบวาการลมสลายของสถาบัน
การเงินในญี่ปุนที่เกิดจากปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดนั้น เร่ิมเกิดขึ้นจากการลมของธนาคารโต
โฮโซโก ในเดือนเมษายน ค.ศ. 1992 ติดตามมาดวยการลมของธนาคารโตโยชินคินในเดือนตุลาคม
ปเดียวกัน เมื่อเวลาผานไป ความรุนแรงและจํานวนสถาบันที่ลมก็เพิ่มมากขึ้นในป 1995 สถาบัน
การเงินหลายแหงลมลง ดังเชน ในเดือนมีนาคม 1995 สหกรณออมทรัพยโตเกียวเคียววะและ
สหกรณออมทรัพยอันเซน และในเดือนสิงหาคมปเดียวกัน ธนาคารเฮียวโกะและสหกรณคิซุ ก็
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ทยอยลมตามลําดับ ตอมาในเดือนกรกฎาคม 1996 บริษัทสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (ที่เรียกกันทั่วไปใน
ภาษาญี่ปุนวา “จูเซน”) 7 แหงลม สงผลใหประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาหนีท้ี่
ไมกอใหเกิดรายได และในเดือนพฤศจิกายน 1997 จากการลมของธนาคารฮอกไกโดทะคุ โชคุ ซ่ึง
เปนหนึ่งในธนาคารใหญในเมืองหลักที่มีสาขาทั่วประเทศ และบริษัทหลักทรัพยยะมะอิจิซ่ึงเปน
หนึ่งใน 4 บริษัทหลักทรัพยยักษใหญของญี่ปุน สงผลใหระบบการเงินญี่ปุนโดยรวมตกเขาสูภาวะ
วิกฤตอยางรุนแรง ยิ่งไปกวานั้น 2 ใน 3 ของธนาคารเพื่อสินเชื่อระยะยาวของญี่ปุนก็มีหนี้สูงเกิน
สินทรัพยและตองตกอยูในความดูแลของรัฐเปนการชั่วคราว ไดแก ธนาคารสินเชื่อระยะยาวญี่ปุน 
ในเดือนพฤศจิกายน 1998 และธนาคารสินเชื่อนิปปอน ในเดือนธันวาคม 1999 จึงสงผลกระทบให
วิกฤตการเงินของญี่ปุนยืดเยื้อมากขึ้น  

 3.4   ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา วิกฤตการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมานานนับ 10 
ป และยังไมมีทีทาวาจะฟนตัวในป ค.ศ. 2002 อีกทั้งจะยังคงสภาพนี้ตอไปอีกหลายป ไดกอใหเกิด
ผลกระทบตอการดําเนินชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมในวงกวาง ในที่นี้จะขอกลาวบางประเด็น 
ดังนี้ 

 (1)  คาเงินเยน คาเงินเยนไดตกลงเปน 130 เยนตอหนึ่งเหรียญสหรัฐฯนับตั้งแตตอน
ปลายของป ค.ศ. 2001 เปนตนมา นับวาเปนการตกต่ําของคาเงินเยนเปนครั้งแรกหลังจากที่เคยอยูใน
ระดับเดียวกันนี้มากอนในป ค.ศ. 1998 นักวิชาการและนักธุรกิจตางยอมรับอัตราแลกเปลี่ยนนี้ และ
คาดหวังวาจะทําใหราคาสินคาของญี่ปุนถูกลง และสามารถแขงขันกับสินคาจากประเทศอื่นได นาย
มาซาจูโร ชิโอกาวา รัฐมนตรีกระทรวงการคลังไดกลาวในตอนปลายเดือนธันวาคม ค.ศ. 2001 วา 
“คาของเงินเยนที่เปนอยูในเวลานี้เปนเครื่องสะทอนใหเห็นถึงสภาวะของเศรษฐกิจญี่ปุนในปจจุบัน
ที่ตกต่ําลงมาก” อยางไรก็ตาม เขาก็ไมอยากเห็นคาเงินลดต่ําลงมากกวานี้ เพราะจะเปนสัญญาณ
อันตรายที่จะเกิดผลเสียตอระบบเศรษฐกิจของญี่ปุนและตอโลก ตอมาในวันที่ 25 มกราคม 2002 
คาเงินเยนเทากับ 134.4 เยนตอหนึ่งเหรียญ 

 (2)  การวางงาน อัตราการวางงานในชวงคาบเกี่ยวป 2001-2002 อยูในระดับรอยละ 5.5 
ซ่ึงถือวาเปนระดับวางงานที่สูงที่สุดนับแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา อัตราการวางงาน
เกินรอยละ 5 มีมาตั้งแตตนป 2001 แลว และไดเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็วภายหลังการเกิดวินาศกรรม
ในสหรัฐฯ อยางไรก็ตาม การวางงานของญี่ปุนยังมีอัตราต่ํากวาประเทศพัฒนาอื่นๆ เชน อิตาลี (รอย
ละ 9.4 ในเดือนกรกฎาคม) ฝร่ังเศส (รอยละ 9 ในเดือนสิงหาคม) เยอรมัน (รอยละ 9.4 ในเดือน
กันยายน) และแคนาดา (รอยละ 7.2 ในเดือนกันยายน) เปนตน ในขณะที่อังกฤษ เกาหลีใต และ
สหรัฐฯ มีอัตราการวางงานต่ํากวารอยละ 5 ในป 2001 

 ปจจัยที่กอใหเกิดการวางงานในระดับสูงของญี่ปุนเปนผลมาจาก (1) การปรับปรุง
โครงสรางของบริษัทตางๆ ทําใหตองปลดคนงานออกเปนจํานวนมาก (2) การวินาศกรรมใน
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สหรัฐฯ (3) การพบโรควัวบาในญี่ปุน และ (4) บรรษัทขนาดใหญลมละลาย ทําใหคนที่มีงานประจํา
อยูตองออกจากงานไปดวย อีกทั้งการสรางงานใหมเพิ่มขึ้นในอัตราต่ํากวาจํานวนผูตกงาน   

 (3)  ขาวคราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ตลอดทั้งป ค.ศ. 2001 ส่ือมวลชนญี่ปุนไดนําขอมูลและ
ขอคิดเห็นมาเสนอใหแกประชาชนไดทราบถึงความตกต่ําทางเศรษฐกิจของประเทศอยางตอเนื่อง 
ดังเชน ขาวในระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน ลงวา ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติติดลบรอยละ 
0.8 คือลดจาก 532,502 ลงเหลือ 528,254 หมื่นลานเยน ทั้งนี้เปนผลมาจากการสงออกลดลงรอยละ 
2.9 และในตอนปลายปที่เกิดวินาศกรรมในสหรัฐฯ ก็ยิ่งสงผลตอการสงออกไปยังตลาดสหรัฐฯ ซ่ึง
เปนตลาดหลักของสินคาญี่ปุนลดลงอยางฮวบฮาบ ทําใหภาวะเศรษฐกิจเขาสูยุคมืดในกิจการธุรกิจ
อุตสาหกรรมแทบทุกสาขา 

 ขาวเร่ืองการเลิกจางที่บริษัทตางๆ ปลดพนักงานออกเปนจํานวนมากก็ปรากฏในหนา
หนังสือพิมพตลอดเวลา ทั้งที่เปนการใหออกจากงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ใน
ขณะเดียวกัน ขาวการลมละลายก็มีมาก เชน ในเดือนตุลาคม 2001 บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
ลมละลายถึงรอยละ 11.7 เมื่อเทียบกับปกอนหนานี้ ในขณะที่บริษัทขนาดใหญก็ประสบกับปญหา
เดียวกัน คือ บริษัท Teikoku Databank Ltd. ซ่ึงมีขนาดใหญเปนอันดับที่ 3 ของประเทศ และ
หางสรรพสินคา Mycal Corp. ที่มีสาขาทั่วประเทศไดประกาศลมละลายในเดือนกันยายน ศก
เดียวกัน สาเหตุของการลมละลาย คือการมีหนี้สินลนพนตัวจนไมสามารถจะคืนเงินกูและดอกเบี้ย
ได  

 บริษัทฮิตาชิประกาศลดพนักงานดานการสื่อสารลงถึง 14,700 คน ในขณะที่สายการบิน
เจแปน แอรไลน จะรวมกับสายการบินเจแปนแอรซิสเต็ม ซ่ึงจะตองปลดพนักงานออกราว 5,000 
ตําแหนง  

 อนึ่ง คณะรัฐมนตรีไดประกาศวา เศรษฐกิจของญี่ปุนในป 2001 อยูในขาลงและจะสงผล
ใหการวางงานสูงขึ้น  ดังนั้น เมื่อมีการสํารวจทัศนคติกลุมตัวอยางกลุมหนึ่ง พบวา ผูตอบคําถาม
รอยละ 65 มีความรูสึกไมมั่นคงในการดํารงชีวิตในหนาที่การงาน ซ่ึงถือวาเปนอัตราสูงที่สุด
นับตั้งแตมีการสํารวจครั้งแรกในป 1958 ทีเดียว  

 นอกจากนี้ไดมีการสรุปจํานวนบริษัทที่ลมละลายจนถึงสิ้นป 2001 วามีถึง 19,441 บริษัท
ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 1.9 นับเปนปที่มีบริษัทลมละลายจํานวนมากเปนอันดับที่สองรอง
จากป 1984 ที่มีจํานวน 20,841 บริษัท สวนมูลคาหนี้สินที่สูญเสียไปกับการลมละลายในป 2001 มี
ถึง 16.21 หมื่นลานเยน คิดเปนมูลคามากเปนอันดับที่สองรองจากป 2000 ที่มีมูลคาราว 23.99 หมื่น
ลานเยน  
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 ในขณะที่การไดเปรียบดุลการคากับตางประเทศลดลงถึงรอยละ 38.3 เมื่อเทียบกับป 
2000 กระทรวงการคลังไดประกาศวา การลดลงของการไดเปรียบดุลการคาในป 2001 เปนการ
ลดลงในอัตราที่สูงที่สุดนับตั้งแตป 1970 (ซ่ึงในปนั้นมีการลดลงรอยละ 54.8) เมื่อดูรายละเอียดของ
การไดเปรียบดุลการคากับตางประเทศที่ลดลง ก็คือ ไดเปรียบกับประเทศในเอเชียลดลง 58% (หรือ
มีมูลคาเหลือเพียง 1.7 หมื่นลานเยน) ในทางตรงกันขาม ไดนําสินคาจากจีนเขาไปในญี่ปุนเพิ่มขึ้น
รอยละ 18.3 ยังผลใหเสียเปรียบดุลการคากับจีนมากถึง 3.26 หมื่นลานเยน และสงสินคาออกไปยัง
อเมริกาและยุโรปลดลงรอยละ 6.8 และ 29.1 ตามลําดับ เมื่อรวมมูลคาแลว ในป 2001 ญ่ีปุนลดการ
ไดเปรียบดุลการคากับตางประเทศถึง 6.61 หมื่นลานเยน  

 ประการสุดทาย ผูวาการธนาคารแหงชาติญ่ีปุน นายมาซารุ ฮายามิ ไดกลาววา  “เศรษฐกิจ
ของญี่ปุนจะยังคงประสบกับปญหาการซบเซาอยางรุนแรงตอไปอีกในครึ่งแรกของป 2002 ในขณะ
ที่คาของเงินเยนจะอยูในระดับต่ําตอไปอีก”   

 4.  สภาพสังคมญี่ปุนในสหัสวรรษใหม 

 นับตั้งแตญ่ีปุนเปดประเทศในยุคจักรพรรดิเมจิ ก็ไดรับวัฒนธรรมตางชาติเขาประเทศ ใน
ขณะเดียวกัน ชาวบูชิโดก็มีบทบาทสําคัญในเวทีโลก เร่ิมตนดวยความยิ่งใหญทางดานการทหารใน
ยุคตน และทางดานเศรษฐกิจในตอนกลางคริสตศตวรรษที่ 20 เปนตนมา ในหวงเวลากวา 150 ป 
สังคมนี้ไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จนมีการใหขอสังเกตวา ญ่ีปุนยุคปจจุบัน แมจะมีผิวสี
เหลืองเหมือนกับของคนเอเชียทั่วไป แตความคิดและจิตใจกลายเปนแบบยุโรปและอเมริกันไปสิ้น 
คํากลาวดังกลาวอาจจะเกินความจริงไปบาง แตหากเราจะสังเกตเปรียบเทียบในรายละเอียดแลว 
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในสังคมนี้มีแนวโนมเปนเชนนั้นจริงๆ แมวา "ความเปนญี่ปุน" บางอยางจะ
ยังคงธํารงคงอยูอยางเหนียวแนนโดยประชาคมญี่ปุนตางพยายามอนุรักษและยึดมั่นในวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของตนเองอยางเครงครัดก็ตาม 

 ในที่นี้ จะขอกลาวถึงปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสหัสวรรษใหม 
ซ่ึงถือวาเปนสิ่งแปลกใหมที่มีลักษณะแตกตาง หรือบางอยางอาจตรงกันขามกับวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของชาวอาทิตยอุทัย ซ่ึงเปนเรื่องที่นาสนใจ ดังนี้ 

 (1)  สภาพการจางงาน ญ่ีปุนมีระบบการจางงานตลอดชีพที่ขึ้นชื่อ กลาวคือ เมื่อเขา
ทํางานในบริษัทแหงใดแหงหนึ่งแลว บริษัทจะจางบุคคลผูนั้นไปจนเกษียณอายุ ยกเวนถูกไลออก
เพราะประพฤติผิดรายแรง ระบบดังกลาวทําใหลูกจาง/พนักงานมีความจงรักภักดีและทุมเทกําลัง
กายและใจใหแกบริษัทเสมือนหนึ่งบานของตนเอง เพราะหากตั้งใจทํางานอยางจริงจังแลว บริษัทก็
จะจายคาจางแรงงานและผลตอบแทนตางๆ ใหพนักงาน พรอมทั้งครอบครัวตลอดไป ใน
ขณะเดียวกัน บริษัทสามารถลงทุนในการพัฒนาบุคลากรไดอยางเต็มที่ โดยเชื่อไดวา พนักงานจะ
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ไมละทิ้งบริษัทไปทํางานที่อ่ืนภายหลังที่ไดรับการฝกฝนและ/หรือการเรียนตอ แมวาบริษัทอื่นจะ
ยื่นขอเสนอใหผลตอบแทนสูงกวามากมายเพียงใดก็ตาม และพนักงานจะไดรับการเลื่อนตําแหนง
และเงินเดือนตามหลักอาวุโสเปนสําคัญ ใครเขาทํางานกอนจะมีอายุการทํางานมากกวาและจะ
ไดรับการเลื่อนตําแหนงและเงินเดือนตามหลักอาวุโส 

 แตเมื่อสภาพทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไป มีบริษัทมากมายลมละลาย บางบริษัทมีความ
จําเปนตองปฏิรูปและตองลดจํานวนพนักงานลง บางแหงตองลอยแพพนักงานหากบริษัทไม
สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได ผลที่เกิดขึ้นในระยะแรกๆ ก็คือพนักงานที่อยูในวัย 40-50 ปจะฆาตัว
ตายเมื่อถูกใหออกจากงาน ตอมาพนักงานเริ่มลดความเชื่อถือในระบบการจางงานตลอดชีวิตลง เพราะ
ไมรูวาวันใดที่ตนเองจะตองถูกใหออกจากงาน ทําใหความเชื่อมั่นในดานความมั่นคงในชีวิตการ
ทํางานลดนอยถอยลง และสงผลใหความภักดีตอบริษัทต่ําลงไปดวย  

 อนึ่ง ในยุคใหมนี้ บริษัทหลายแหงเนนการเลื่อนตําแหนงและเงินเดือนตามความสามารถ
ของพนักงาน (merit system) แทนการใหความสําคัญตามระบบอาวุโส และรวมไปถึงการ
ปรับเปล่ียนระบบการใหผลตอบแทนภายหลังการเกษียณ โดยเนนใหเงินบํานาญตามความสามารถ
ที่ทําประโยชนแกบริษัทมากกวาการใหบํานาญตามหลักอาวุโส ดังตัวอยางเชน บริษัท Matsushita 
Electric Industrial Co. เปนตน  อยางไรก็ตาม การใชระบบใหมนี้มิไดแทนที่ระบบเดิมทั้งหมดโดย
ทันที เพราะคนญี่ปุนมักจะถนอมรักษาน้ําใจของกันและกันเสมอ ดังนั้น จึงเปนการกระทําที่คอย
เปนคอยไป 

 บริษัทหลายแหงทําการปฏิรูประบบโครงสรางที่ไรประสิทธิภาพและหันมาใช
เทคโนโลยีระดับสูงในการผลิต จึงตองมีการสอนหรือกําหนดใหพนักงานเรียนรูวิทยาการและการ
ผลิตแบบใหม อีกทั้งตองทํางานกับเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อใหสามารถปรับปรุงการผลิตและแขงขัน
กับบริษัทอื่นทั้งในและตางประเทศ วิธีการนี้สงผลใหพนักงานบางสวนที่ไมสามารถปรับตัวไดหรือ
ปฏิเสธที่จะเรียนรูของใหมตองถูกออกจากงาน  

 การเปลี่ยนแปลงในเรื่องสภาพการจางงานประการสุดทาย ไดแก คนรุนหนุมสาวรอยละ 
60 มีความเห็นวา การเปลี่ยนงานบอยเปนสิ่งที่ถูกตอง โดยในจํานวนนี้ รอยละ 50 บอกวา การ
เปลี่ยนงานเปนสิ่งที่ดีเพราะจะทําใหคนสามารถคนหางานตรงตามความตองการของแตละบุคคล 
การเปลี่ยนงานในที่นี้หมายถึง การกระโดดไปมาจากงานหนึ่งไปสูงานอีกอยางหนึ่งอยางรวดเร็ว 
(job hopper) เชน ทํางานในบริษัทนี้ปหรือคร่ึงป ก็เปลี่ยนไปทําอีกบริษัทหนึ่ง (ซ่ึงเปนสิ่งที่ไมเคย
ปรากฏในญี่ปุนในอดีต) อยางไรก็ตาม เมื่อถูกถามวา รูสึกอยางไรกับสังคมที่มีคนเปลี่ยนงาน 5 ครั้ง 
ผูตอบคําถามมากกวาครึ่งกลับตอบวา พวกเขายังคงพอใจกับระบบการทํางานของญี่ปุน (ที่ผูคนไม
คอยเปลี่ยนงาน หรือทํางานในบริษัทแรกนานจนเกษียณ)  
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 (2)  การคอรรัปชั่น คนทั่วไปมีความเชื่อวา สังคมญี่ปุนเปนสังคมใสสะอาดบริสุทธิ์ที่ทุก
คนตางมุงมั่นทํามาหากินเพื่อหาเงินทองมาใชจายในครอบครัว หากมีรายไดนอย สมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวจะประหยัดมัธยัสถ คนที่มีรายไดมากก็ไมฟุมเฟอย แตจะระมัดระวังในการใชจายเพราะ
ตางไมรูวาอนาคตจะเปนอยางไร การคดโกงแทบจะไมมีใหเห็น 

 แตในยุคปจจุบัน ขาวคราวของการคอรรัปชั่นในญี่ปุนเกิดขึ้นรายแลวรายเลา จนเปนที่
โจษจันกันทั่วไปวา การคอรรัปชั่นของสังคมนี้เกิดขึ้น 2 กรณีใหญๆ คือ ในหมูนักการเมือง และ
เหลาขาราชการและพนักงานบริษัทระดับสูง 

 ในหมูนักการเมืองนั้น การคอรรัปชั่นเกิดจากการที่นักการเมืองใชจายเงินเกินตัวในชวง
การเลือกตั้ง และในการรักษาสถานภาพของการเปนสมาชิกรัฐสภา ดังนั้น เงิน เงิน เงินจึงเปนสาม
ส่ิงที่นักการเมืองญี่ปุนจะตองมีเพื่อใชจายเปน "ภาษีสังคม" แตรายไดจากการเปนผูแทนมีไมมากนัก 
ดังนั้นพวกเขาจึงตองพึ่งพานักธุรกิจที่รํ่ารวยชวยเหลือทางการเงิน ในขณะเดียวกัน การงุบงิบเงิน
งบประมาณที่ผานมาทางกระทรวงทบวงกรมตางๆ เชน งบการกอสรางถนนหลวง กอสรางสถานที่
ราชการ ฯลฯ ก็จะกระทํากันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง สมาชิกรัฐสภาฝายรัฐบาล ตอมาเมื่อ
มีการจับกุมขึ้นได ขาวคราวก็แพรสะพัดไปทั่วและสรางความไมพอใจใหแกประชาชนผูเสียภาษี
อากร 

 ตัวอยางภาษีสังคมที่นักการเมืองของแตละเขตเลือกตั้งจะตองจายอยางสม่ําเสมอ ไดแก 
การเลนกอลฟ การหาที่เรียนใหแกลูกหลานชาวบาน การจัดทัศนาจร งานศพ งานแตงงาน และ
ของขวัญในวันขึ้นปใหมและเทศกาลพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีคาใชจายในงานระดับจังหวัด ภูมิภาค
และประเทศอีกมากมาย อนึ่ง แมในบางงานที่นักการเมืองคนนั้นไมวาง เขาจะตองฝากเงินหรือ
ของขวัญแกตัวแทนนําไปมอบให  

 การคอรรัปชั่นในหมูขาราชการระดับสูงก็เปนเชนเดียวกัน สวนใหญจะแอบนําเงิน
งบประมาณบางสวนเขากระเปาของตนเอง บางครั้งพยายามเอื้อประโยชนใหบริษัทผูรับเหมาไดรับ
การประมูลงานไปทําและรับเงินใตโตะ ดังตัวอยางเชน นายซูซูมู ฮาระ วัย 49 ป และนายยูชิโอ ทา
การาสุจิ วัย 59 ป ถูกจับในขอหารับเงินใตโตะหลายครั้งจากบริษัทที่รับประมูลงานราชการซึ่งไดรับ
การเอื้อประโยชนดวยความเห็นชอบจากบุคคลทั้งสองเปนกรณีพิเศษ  

 (3)  ปญหาสังคม ปจจุบัน สังคมญี่ปุนไดเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
สูงสุดเหนือกวาประเทศใดๆ ในโลก ยกเวนสหรัฐอเมริกาที่ญ่ีปุนเปนรองเพียงเล็กนอย ความ
เจริญกาวหนาดังกลาวไดสงผลตอสังคม และบางครั้งกอใหเกิดเปนปญหาแปลกๆ ใหมๆ ดังเชน 

 ก. ปญหาชั้นเรียนลม จากการสํารวจพบวา ครูใหญรอยละ 20 ครูรอยละ 32 ของชั้น
ประถมและมัธยมศึกษาในป ค.ศ. 2000 ประสบกับปญหาที่ไมสามารถควบคุมเด็กใหอยูใน
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กฎระเบียบและทําการสอนใหเปนปกติได หรือที่เรียกวา เกิดปญหาชั้นเรียนลม (98) สถานการณ
ดังกลาวมีปรากฏอยูทั่วไปตลอดป 2001 ช้ันเรียนลมเปนผลมาจากการที่เด็กไมเชื่อฟงคําสั่งของครู 
ไมตั้งใจเรียน ไมทําการบาน คุยและกอกวนในชั้นเรียนในขณะที่ครูกําลังสอน คณะครูไดเรียกรอง
ใหผูปกครองใหความชวยเหลือในการสรางวินัยใหแก เด็ก  ในขณะที่ครูตางนําปญหามา
ปรึกษาหารือกันเพื่อปรับปรุงเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนใหสอดคลองบริบทของสังคมยุคใหมเพื่อ
โนมนาวความสนใจของเด็กเขาสูบทเรียน  โดยไดมีการประชุมครูในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ และประชุมรวมกับสมาคมครูผูปกครองเพื่อหาทางแกไขปญหานี้อยางตอเนื่อง 

 ข. ยุวอาชญากรรม สมุดปกขาวของตํารวจรายงานวา จํานวนคดียุวอาชญากรรมไดเพิ่ม
สูงขึ้นเปน 2,120 คดีในป ค.ศ. 2000 ซ่ึงมีอัตราการเพิ่มสูงขึ้นตลอด 4 ปติดตอกัน คดีเหลานี้เปนคดทีี่
เด็กกอความรุนแรง เชน การสังหาร การโจรกรรม และการทํารายที่ใชความรุนแรง ดังตัวอยางเชน 
เด็กวัยรุนชั้นมัธยมคนหนึ่งในจังหวัด Okayama ไดทํารายเพื่อนนักเรียน 4 คนดวยการใชทอนเหล็ก
ตีและไดสังหารมารดาของเขา ทั้งนี้เพราะเขาถูกเพื่อนนักเรียนจํานวน 12 คน ขูบังคับใหนําเงิน 50 
ลานเยนไปให เขาจึงทํารายผูคนรอบขางเพื่อหาเงินไปมอบใหแกกลุมเพื่อนวายรายกลุมนั้น  

 ปญหายุวอาชญากรรมในญี่ปุนมีสาเหตุมาจากบานและโรงเรียนนั่นเอง เด็กที่เกิดจาก
ครอบครัวที่พอแมยังไมเปนผูใหญพอมักจะมีปญหาในการเลี้ยงลูก ทั้งนี้เปนผลมาจากความไม
พรอมทางดานการเงินและวุฒิภาวะในการอบรมสั่งสอนลูก ซ่ึงสวนใหญจะใชวิธีการเกรี้ยวกราดกับ
เด็ก สวนโรงเรียนมักจะบังคับใหเด็กอยูในกรอบของโรงเรียนและอยูในโอวาทและระเบียบวินัย เชน 
ครูจะใชคําพูดวา "ฉันสั่งใหเธอทําอยางงี้ เธอตองทําตามที่ครูบอก" โดยไมมีการยืดหยุนหรือทํา
ความเขาใจกับธรรมชาติ วัย และบริบทที่หอมลอมตัวเด็กอยูในยุคปจจุบัน ทั้งนี้ สังคมญี่ปุนได
เปลี่ยนไปมาก มีการใชเทคโนโลยีในการสื่อสารหรือไอที คอมพิวเตอร และโทรทัศน ทําใหเด็กอยาก
ลอง อยากรูอยากเห็น และเด็กบางสวนมีความเห็นวาโรงเรียนเปนสถาบันลาสมัย ครูอาจารยกาวไม
ทันกับการเปลี่ยนแปลง จึงทําใหเด็กเบื่อช้ันเรียน อยางไรก็ตาม ความพยายามในการแกปญหาไดจัด
ใหมีขึ้นเปนการเรงดวน โดยมีนักการเมืองและผูบริหารบานเมือง ส่ือมวลชน ครูและผูปกครอง
ปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด ผลลัพธจะเปนเชนไรเปนที่นาจับตามองกันตอไป 

 ค. นักเรียนขายบริการทางเพศ ขาวที่นาสนใจและเปนที่นาสลดใจยิ่งก็คือ การขาย
บริการทางเพศของเด็กนักเรียนนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งในหมูนักเรียนชั้นมัธยมตอนตนในชวง
ไมกี่ปมานี้ ที่จริงแลวการขายบริการทางเพศมีขึ้นในทุกสังคม และในสังคมญี่ปุนก็มิใชเปนของ
แปลกใหม ดังเชนเกอิชาเปนตัวอยางที่คนทั่วโลกไดรับรูวามีปรากฏมานานแลว ซ่ึงไดกระทํากัน
เปนขบวนการและกลายเปนสถาบันทางสังคมที่ไดรับการยอมรับจากสังคมทั่วไป แตการขาย
บริการทางเพศที่ เกิดขึ้นในกลุมเด็กสาววัยรุนที่อยูในวัยเรียนนั้นเปนหัวขอขาวที่ไดรับการ
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วิพากษวิจารณอยางกวางขวาง ทั้งนี้เพราะไมมีคนคาดคิดวาในสังคมอุดมโภคาและเจริญรุงเรืองเชน
ญ่ีปุนในยุคปจจุบันจะมีเหตุการณดังนี้ ดังมีตัวอยางตอไปนี้ 

 กรณีที่หนึ่ง นักเรียนหญิงวัย 12 ป ที่เรียนในชั้นมัธยมตอนตนคนหนึ่งที่ถูกสวมกุญแจมือ
ไดกระโดดลงมาจากรถยนตที่มีครูผูชายวัย 30 ปเปนคนขับ แตโชครายที่รถยนตที่วิ่งแซงมาจากขาง
หลังไดพุงชนเด็กคนนั้นจนถึงแกความตาย ตํารวจจับกุมครูหนุม ทําใหเร่ืองราวที่นาบัดสีถูกเปดเผย
ขึ้นวาครูคนนั้นซื้อบริการทางเพศกับเด็กสาว ทั้งคูไดติดตอกันทางอินเตอรเนตและพบกัน ตอมาเด็ก
คนนั้นเกิดเปลี่ยนใจกระโดดหนี โศกนาฏกรรมจึงเกิดขึ้น 

 กรณีที่สอง ผูพิพากษาหนุมคนหนึ่ง ถูกกลาวหาวาซื้อบริการทางเพศจากเด็กนักเรียน
หญิงมัธยมรายหนึ่ง ตอมาไดมีคนลวงรูขึ้น แมวาการกระทําของเขาจะไมเกี่ยวกับงานอาชีพโดยตรง 
แตการที่เขาเปนผูพิพากษา ก็ไดถูกลงโทษ 

 ขาวคราวการซื้อบริการทางเพศมีรายละเอียดอีกวา ผูซ้ือจะมาจากหลากหลายอาชีพ เชน 
เปนครู ทหาร ตํารวจ ขาราชการ หมอ นักฟุตบอล นักกีฬา พนักงานระดับบริหารของบริษัท 
นักศึกษาแพทย เปนอาทิ ผูชายเหลานี้จะมีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไปจนถึงคนที่มีอายุเกิน 60 ป 
นักจิตวิทยาไดใหเหตุผลถึงการที่ผูชายนิยมมีเพศสัมพันธกับเด็กสาววัยรุนวา เปนเพราะผูชายญี่ปุน
จะไดรับแรงกดดันรอบขางในการทํางาน ทําใหคนที่ไมสามารถแกปญหาไดดีจะหันไปหาผูที่
ออนแอกวา ดังนั้นเด็กสาวในชั้นมัธยมจึงกลายเปนเปาหมายทางเพศเพราะพวกเขาสามารถควบคุม
ได อันเปนการชดเชยที่พวกเขาไมอาจทําไดในสถานที่ทํางาน 

 ในทางตรงกันขาม มีเด็กสาวบางคนเรียกรองเงินทองจากผูใหญโดยอางวา ถูกลวนลามทาง
เพศ ทั้งๆ ที่ตนเองตั้งใจเบียดแทรกไปหาเขาในการขึ้นรถไฟใตดินหรือที่ชุมนุมชน ชายเหลานั้น
มักจะรีบจายเงินตามขอเรียกรองเพื่อไมใหเสียช่ือเสียงและหนาที่            การงาน  

 ง. สังคมคนสูงวัย ในตอนตนสหัสวรรษใหมนี้ ประชากรญี่ปุนกวา 10 ลานคนมีอายุ
เกิน 65 ป และจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็วเปน 35.86 ลานคนในป 2050 (101) อันจะกลายเปน
ภาระหนักอึ้งที่รัฐบาลจะตองจัดสรรงบประมาณไปเลี้ยงดูผูสูงวัยเหลานี้ 

 องคการสหประชาชาติรายงานวา ประชากรโลกที่มีอายุเกิน 65 ปขึ้นไปมีจํานวนรอยละ 
6.9 ของประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มเปนรอยละ 14 ในป 2040 และเปนรอยละ 15.6 ในป 2050 
ภาระที่รัฐบาลตางๆ จะตองใชจายดูแลประชากรกลุมนี้ซ่ึงมีอยูดวยกัน 6 ประเภท คือ สุขภาพ ที่อยู
อาศัย ครอบครัว สวัสดิการทางสังคม ความมั่นคงดานรายไดและอาชีพ และการศึกษา อยางไรก็
ตาม คนรุนลูกหลานยอมไมทอดทิ้งคนแกใหเผชิญกับชะตากรรมตามลําพัง แตจะหาทางดูแลและ
จัดการดานภาระคาใชจายอยางสมเหตุสมผล สําหรับประเทศญี่ปุนนั้นมีอัตราผูสูงวัยมากที่สุดใน
โลก จึงไดมีการพูดและวางแผนในเรื่องนี้อยางจริงจัง  
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 ปรากฏการณทางสังคมแปลกๆ ใหมๆ ที่เกิดขึ้นในดินแดนชาวอาทิตยอุทัยยังมีอีก
มากมาย ดังเชน การเกาะพอแมกินอยู (parasite single) และการมีคูนอนที่ไมมีขอผูกมัด เปนตน การ
เกาะพอแมกินอยูเปนลักษณะของชายหรือหญิงที่มีอายุในวัย 20 และ 30 ป เปนโสดและอาศัยอยูกับ
พอแม จึงไมมีภาระคาใชจายในการสรางครอบครัวและในบานแตอยางใด พวกคนเหลานี้จึงใชเงิน
ทองที่หาไดไปจับจายซื้อของอยางฟุมเฟอย โดยจะหาซื้อของใชราคาแพงที่มียี่หอดัง ๆ จากทั่วโลก 
อนึ่ง คนกลุมนี้อาจลาออกจากงานทันทีเมื่อตองการ ทั้งนี้ทั้งนั้น พวกเขาไมมีความจําเปนตองคิด
หนาคิดหลัง โดยไมตองทนกับสภาพและงานที่ตนเองไมพึงประสงค เพราะหากไมมีงานทํา ก็ยังคง
อาศัยพอแมดูแลอุดหนุนจุนเจืออยูเสมอ ทําใหพวกเขามักจะพอใจกับการเปนโสดหรือไมอยากมี
ครอบครัวเปนของตนเอง 

 สวนการมีคูนอนที่ไมมีขอผูกมัด เปนอีกลักษณะหนึ่งที่หญิงสาววัย 20 และ 30 ป ที่ไม
ตองการแตงงานเปนตัวเปนตน แตจะมีชูรักที่เปนชายที่มีครอบครัวแลวทั้งที่อยูในวัยต่ํากวาหรือสูง
กวาตัวเธอ ผูหญิงเหลานี้จะเปนผูออกคาใชจายทุกอยางเมื่อแอบไปหาความสุขกัน และจะซื้อของใช
ราคาแพงใหกับผูชายเสมือนหนึ่งซื้อใหคนรัก ทั้งๆ ที่รูวาเขามีครอบครัวแลว ทั้งนี้เพราะหญิงสาว
ดังกลาวมีเงินทองเหลือเฟอเนื่องจากอาศัยอยูกับพอแม ไมจําเปนตองรับภาระคาใชจายอื่นใดใน
บาน 

 ขอมูลทั้งหมดที่กลาวมาตั้งแตตนไดมาจากขาวที่ส่ือมวลชนในญี่ปุนตีแผปรากฏการณ
แปลกใหมที่เกิดขึ้นใหแกคนญี่ปุนและทั่วโลกไดรับรูถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซ่ึงมีลักษณะตรงกันขาม
กับภาพลักษณของคนญี่ปุนในสายตาของคนทั่วไป จริงอยูที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนเหลานี้อาจจะเกิด
ขึ้นกับสังคมแทบทุกหนแหงบนโลก อีกทั้งก็ใชวาคนญี่ปุนทั้ง 126 ลานคนมีพฤติกรรมเปนเชนนี้ 
แตนักสังคมวิทยาไดใหความสนใจศึกษาถึงลักษณะและสาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนดังกลาว อีก
ทั้งดูดวยวาจะมีผลกระทบตอสังคมสวนรวมอยางไร แมวาปรากฏการณเหลานี้จะมีการกระทําขึ้น
โดยคนจํานวนไมมากนัก ราว 1-2 เปอรเซนตของคนทั้งประเทศก็ตาม แตอาจจะเปนจุดเริ่มตนที่จะ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมขึ้นไดในอนาคต 

 
ชวงท่ีสอง ค.ศ. 2004 – 2006 
   1.  เศรษฐกิจและการปฏิรูป 
 เศรษฐกิจในยุคการปฏิรูปมีอัตราความเจริญเติบโตรอยละ 2.4 ในป ค.ศ. 2003 อันเปน
สัญญาณการฟนตัวของชาติมหาอํานาจทางเศรษฐกิจอันดับที่ 2 ของโลกและกลายเปนพลังสําคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกในชวงที่สหรัฐอเมริกาและยุโรปมีปญหา อยางไรก็ตาม ในชวงครึ่งหลัง
ของป ค.ศ. 2004 เศรษฐกิจญี่ปุนกลับมาชะลอตัวอีกครั้ง ทําใหอัตราความเจริญเติบโตลดลงเหลือ
เพียงรอยละ 1.7 และเพิ่มเปนรอยละ 2.7 ใน ค.ศ. 2005 และอยูในระดับรอยละ 1.9 ใน ค.ศ. 2006 
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 ดังเปนที่ทราบกันทั่วไปวา เศรษฐกิจญี่ปุนซบเซาในชวงทศวรรษ 1990 ทําใหสถาบัน
การเงินประสบปญหาหนี้เสีย และเกิดการควบรวมกิจการเปนจํานวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงการ
ลมละลาย ดังนั้น รัฐบาลญี่ปุนจึงตองใชมาตรการหลายอยางในการแกไขปญหาอยางจริงจัง ทําให
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมคอยๆ เพิ่มขึ้นตั้งแตเดือนเมษายน ค.ศ. 2001 และอัตราการวางงานเริ่ม
ลดลงในเดือนมกราคม ค.ศ. 2002 เปนตนมา สวนการบริโภคในประเทศเริ่มฟนตัวตั้งแตเดือน
มีนาคม ค.ศ. 2002 และคงอยูในอัตราสูงตอเนื่องมาจนถึง ค.ศ. 2006 ทําใหการลงทุนเริ่มฟนตัวข้ึน
ตั้งแตเดือนเมษายน ค.ศ. 2002  

 รัฐบาลญี่ปุนไดเปลี่ยนหลักการพื้นฐานที่ไดดําเนินการในป ค.ศ. 2005 ที่วา “ไมมีความ
เจริญเติบโตโดยปราศจากการปฏิรูป ควรปลอยใหภาคเอกชนดําเนินการตามที่ตองการ และปลอย
ใหรัฐบาลสวนทองถ่ินดําเนินงานตามที่ประสงค” มาเปนการปฏิรูปโครงสรางในทุกภาคสวน เชน 
กฎระเบียบ ระบบการเงิน ระบบภาษีอากร และการใชจายของภาครัฐ ในการดําเนินนโยบาย
นับตั้งแตตนป ค.ศ. 2006 มานั้น รัฐบาลไดเนน “รัฐบาลขนาดเล็ก แตมีประสิทธิภาพ” ดวยการ
เรงรัดการแปรรูปกิจการไปรษณียญ่ีปุนซึ่งเปนของรัฐมาเปนบริษัทเอกชน ปฏิรูประบบการเงิน
พื้นฐาน ปฏิรูปการจายเงินเดือนแกขาราชการทั้งหมด ปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยสินและหนี้สินของภาครัฐ ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการทํางานของภาครัฐ และเปดทางไปสู
การทํางานตามกลไกของตลาดดั่งภาคเอกชน เปนตน โดยรัฐบาลคาดหวังวาการปฏิรูปดังกลาวจะ
ยังผลใหเศรษฐกิจฟนตัวและบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืนดวยการผลักดันตามความตองการของ
ภาคเอกชน นอกจากนี้ รัฐบาลรวมกับธนาคารแหงชาติหาทางขจัดภาวะเงินฝดใหเปนผล อีกทั้งจะ
ดําเนินการตามนโยบายที่ยืดหยุนใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น  

 2.  ขาวเดนในป ค.ศ. 2006 

 (1)  คงไมมีเร่ืองใดที่จะสรางความตื่นเตน ยินดีปรีดา และความโลงใจใหแกชาวญี่ปุน
มากไปกวาขาวพระประสูติกาลของเจาชายฮิซาฮิโต (Hisahito) เมื่อวันที่ 6 กันยายน ค.ศ. 2006 เวลา 
8.47 น. น้ําหนักแรกคลอด 2,558 กรัม พระบิดาและพระมารดาชื่อ เจาชายอาคิชิโน (Akishino) และ
เจาหญิงกิโกะ (Kiko) ที่นําความปลาบปลื้มมาสูดินแดนอาทิตยอุทัย เพราะไดทรงใหกําเนิดพระราช
โอรสเปนพระองคแรกของราชวงศญ่ีปุนในรอบ 41 ป และตางคาดหมายกันวาเจาชายฮิซาฮิโตจะ
เปนผูสืบทอดตําแหนงจักรพรรดิตอไปใน   อนาคต  

 ความหมายของชื่อฮิซาฮิโต คือ ผูทรงไวซ่ึงความดี ผูมีความสุขุมเยือกเย็น และผูมีชีวิตที่
ยืนยาว อันเปนการเทิดพระเกียรติพระโอรสองคใหมของครอบครัวที่มีพระธิดาอยูแลว 2 พระองค 
อนึ่ง การมีพระโอรสพระธิดาของราชวงศญ่ีปุนจะกอใหเกิดกระแสใหประชาชนวัยหนุมสาวหันมา
ใหความสนใจในการแตงงานและการมีลูกมากขึ้น แทนความนิยมในการเปนโสดหรือเปนคูสมรส
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ที่ไรบุตรธิดา อันเปนสาเหตุที่ทําใหจํานวนประชากรของประเทศเริ่มลดจํานวนลงในแตละป
นับตั้งแตตนสหัสวรรษใหมเปนตนมา 

 (2)   นายกรัฐมนตรีคนใหม รัฐสภาไดเอตไดเลือกนายชินโซ อาเบะ (Shinzo Abe) เปน
นายกรัฐมนตรีคนใหมเมื่อวันที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2006 ทําใหเขากลายเปนผูนําประเทศที่มีอายุนอย
ที่สุดในประวัติศาสตรทางการเมืองของประเทศนี้ คือมีอายุ 52 ป และเปนนายกรัฐมนตรีคนแรกที่
เกิดในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

 นายอาเบะสังกัดพรรค Liberal Democratic Party (LDP) ซ่ึงเปนพรรคเดียวกันกับอดีต
นายกรัฐมนตรีจูนิชิโร โคอิซูมิ ไดรับเสียงสนับสนุนจํานวน 339 เสียงจากสมาชิกสภา ผูแทนราษฎร
ทั้งหมด 476 เสียง และไดรับ 136 เสียงจากสมาชิกสภาสูงทั้งหมด 240 เสียง ทําใหเขามีชัยเหนือ
คูแขงที่ช่ืออิชิโร โอซาวา (Ichiro Ozawa)  

 นายทาโร อาโซะ (Taro Aso) รัฐมนตรีตางประเทศของคณะรัฐมนตรีชุดใหมไดกลาววา 
ญ่ีปุนจะดําเนินนโยบายสรางความสมานฉันทกับจีนและเกาหลีใต ทั้งนี้เพราะในชวงที่ผานมาที่นาย
โคอิซูมิ ไดไปคารวะศาลเจายาสุคูมิอยางตอเนื่องโดยไมฟงเสียงคัดคานจากประเทศทั้งสอง ทําให
ความสัมพันธกับญี่ปุนเสื่อมทรามลง อีกทั้งผูนําของทั้งสองประเทศไดปฏิเสธการเขารวมประชุม
สุดยอดกับผูนําญี่ปุน ดังนั้น ญ่ีปุนจะเพิ่มสัมพันธภาพกับประเทศจีน เกาหลีใต และประชาคมโลก
ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น รัฐมนตรีตางประเทศคนใหมกลาวตอไปอีกวา ญ่ีปุนจะใชวิธีทางการทูตลด
ปญหาวิกฤตการณที่เกาหลีเหนือทดลงยิงขีปนาวุธเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 และจะเกลี้ย
กลอมใหมิตรประเทศดําเนินมาตรการอยางเฉียบพลันตอเกาหลีเหนือหากทําการทดลองยิงขีปนาวุธ
อีก 

 รัฐบาลใหมของนายอาเบะไดตั้งตําแหนงที่ปรึกษาพิเศษจาก 2 เปน 5 คน เพื่อทําหนาทีใ่น
เร่ืองความมั่นคงแหงชาติ การลักพาตัวชาวญี่ปุน (ของเกาหลีเหนือ) นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายทาง
การเงิน การปฏิรูปการศึกษา และการประชาสัมพันธ   

 

ความสัมพันธระหวางญี่ปุนกับจีน 
 อํานาจทางการทหารของญี่ปุนไดถูกลิดรอนไปแบบถอนรากถอนโคนภายหลังที่ 

พายแพสงครามโลกครั้งที่สองใน ค.ศ. 1945 ในขณะที่อํานาจทางเศรษฐกิจก็ไดรับการทาทายจาก
ประเทศเพื่อนบานในชวงตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 20  โดยเกาหลีใตและจีนตางผงาดขึ้นเปนชาติ
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและไดรับความสําเร็จในการกาวขึ้นเปนชาติช้ันแนวหนา ทําให
ความสัมพันธระหวางญี่ปุนกับจีนและเกาหลีใตตองปรับเปลี่ยนจากหนามือเปนหลังมือ กลาวคือ 
ญ่ีปุนเคยเปนมหาอํานาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเหนือจีนและเกาหลีใตที่สามารถควบคุมและ
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บงการกิจการทุกอยางใหเปนไปตามที่ตองการ กลายมาเปนชาติที่สงบเสงี่ยมเจียมตัว ตอง
ระมัดระวังคําพูด และการกระทําใดๆ เพื่อมิใหกระทบกระเทือนใจของประเทศเพื่อนบาน อีกทั้ง
ตองขอโทษซ้ําแลวซํ้าอีกตอหนี้ทางประวัติศาสตรที่กองทัพจักรพรรดิไดกระทําการอยางโหดราย
ทารุณตอประชาชนของจีนและเกาหลีโดยไมสามารถจะหาคําแกตัวใดไดเลย 

 ความสัมพันธทางเศรษฐกิจในยุคใหมเปนแบบ “การรวมมือเชิงการแขงขัน”  
(competitive cooperation) ที่ตัวละคร 3 ตัว คือ ญ่ีปุน จีน และเกาหลีใตที่แสดงออกวา ชาติของตนก็
เปนที่หนึ่ง มีอิสรภาพและสถานภาพสมบูรณในฐานะที่เปนชาติหนึ่ง และไมยอมกมหัวใหแกชาติ
ใดดังเชนในอดีต ส่ิงไหนที่จะเสริมสรางประเทศใหสูงเดนและไดเปรียบก็จะเรงกระทํา ในทางตรง
ขาม หากถูกเอาเปรียบหรือไดรับการดูถูกก็จะโวยวายเรียกรองความเปนธรรม รวมทั้งเดินขบวน
ประทวงตอตานทุกรูปแบบ และยิ่งเปนเรื่องเศรษฐกิจแลว แตละชาติจะแขงขันกันอยางเอาเปนเอา
ตายเพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุด แตเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรที่ประเทศทั้งสามตั้งอยูใกลชิด
ติดกัน และมีเปาหมายคลายคลึงกัน จึงตองรวมมือเพื่อสรางผลประโยชนรวมกันในการปกปองมิให
คู แข ง จ ากภูมิ ภ าคอื่ นของโลก เข ามามี ผลประโยชน และ อิทธิพล เหนือบ ริ เ วณ เอ เชี ย
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ญ่ีปุนตระหนักถึงความจริงในเรื่องขางตนเปนอยางดี จึงพยายามหาหนทางสราง 
ความรวมมือกับจีนอยางใกลชิดนับตั้งแตไดเปดความสัมพันธทางการทูตในป ค.ศ. 1972 แต
ความสัมพันธดังกลาวก็ตกอยูในภาวะชะงักงันในบางครั้ง ในขณะที่บางชวงก็เจริญงอกงามดี เปน
อยางนี้สลับกันไปจนถึงปจจุบัน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

(1)  การประทวงญี่ปุน ในวันเสารที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2005 ชาวจีนนับหมื่นคน 
เดินขบวนกลางกรุงปกกิ่งประทวงหนังสือแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร และคัดคานความพยายามที่
ญ่ีปุนจะเขาเปนสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ตอมา การเดินขบวนได
ลุกลามไปตามเมืองใหญๆ ทั่วประเทศ หลายคนถือธงชาติจีนและแผนปายขอความตอตานญี่ปุน 
ดังนั้น สถานทูตญี่ปุนในกรุงปกกิ่งไดประกาศเตือนชาวญี่ปุนที่อาศัยอยูในประเทศจีนใหหลีกเล่ียง
การประทวง และหามาตรการปองกันเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง อนึ่ง จากตัวเลขของกระทรวง
การตางประเทศญี่ปุน ระบุวา ชาวญ่ีปุนที่อาศัยอยูในจีนเพิ่มสูงขึ้นมากในไมกี่ปที่ผานมา โดยนคร
เซี่ยงไฮมีชาวญ่ีปุนอาศัยอยูเปนจํานวนมากเปนอันดับ 3 รองจากนครนิวยอรคและลอสแองเจลิสใน
สหรัฐอเมริกา  
 ในขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุนไดกลาวหาวา รัฐบาลจีนใหการสนับสนุนอยูเบื้องหลัง หรือ
อยางนอยก็ไมไดหามปรามหรือพยายามกระทําการสลายกลุมผูประทวงที่เขาไปทําลายทรัพยสิน
ของชาวญี่ปุนที่อาศัยอยูในจีน พรอมกับเรียกรองใหรัฐบาลจีนชดใช มิฉะนั้น เงินกูจํานวนมหาศาล
ที่จีนขอกูจากญี่ปุนจะถูกระงับ ในที่สุด จีนก็ยอมรับการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
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 โดยแทจริงแลวการกระทบกระทั่งระหวางญี่ปุนกับจีนปรากฏขึ้นอยูอยางตอเนื่องนับตั้งแต
ตนสหัสวรรษใหมมาแลว โดยมีส่ือมวลชนของจีนไดประโคมขาวตอตานญี่ปุนในเรื่องดินแดน 
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง  ดังเชน ขาวที่นักธุรกิจญี่ปุนเชาเหมาลํา
เครื่องบินไปยังจีนเพื่อแสวงหาความสุขทางกามารมณจากโสเภณี ส่ือมวลชนไดช้ีถึงการดูถูกเหยียด
หยามที่คนญี่ปุนจะกระทําการใดๆ ก็ไดดังเชนในอดีตที่จีน (บางสวน) ตกเปนอาณานิคมญี่ปุน เปน
ตน อนึ่ง นายกรัฐมนตรีโคอิซูมิก็มิไดหยุดยั้งการไดเดินทางไปนมัสการศาลเจายาสุคูมิเปนประจํา
ทุกปแมจะไดรับการประทวงจากจีนเสมอมาก็ตาม  เปนตน เมื่อมีกระแสโจมตีญ่ีปุนสะสมเรื่อยมา
จนถึงจุดเดือด การประทวงจึงเกิดขึ้นอยางหลีกเลี่ยงไมพน 
 (2)   ภัยคุกคามจากจีน (Chinese Threat) สมุดปกขาวของญี่ปุนไดวิเคราะหเร่ืองภัยคุกคาม
จากจีน และใชขอเขียนนี้เปนสวนหนึ่งในเอกสารวาดวยขอตกลงรวมดานความมั่นคงระหวาง
สหรัฐฯ กับญี่ปุน (US-Japan Joint Security Agreement) ซ่ึงไดลงนามเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ค.ศ. 
2005 โดยญี่ปุนระบุวา จีนไดเพิ่มแสนยานุภาพกองทัพเรือข้ึนในชวงไมกี่ปที่ผานมา อันเปนการบด
บังอิทธิพลทางทะเลของญี่ปุน และสามารถปดกั้นทางเขาออกทางทะเลของญี่ปุนกับบริเวณชายฝง
มหาสมุทรแปซิฟกตั้งแตบริเวณเกาะสะกาลินทางตอนเหนือลงมาจนถึงหมูเกาะริวกิวทางตอนใต 
 อนึ่ง ญ่ีปุนตระหนักวา หากตองสูญเสียไตหวันไปใหกับจีน จะทําใหเรือดําน้ําของจีน
สามารถแลนเขาไปในนานน้ําและโจมตีญ่ีปุนจากทางทิศใตไดโดยงาย ทั้งนี้เพราะในปจจุบันที่
ไตหวันเปนอิสระตอจีน จึงเปนเสมือนปราการปดทางมิใหมีการลวงลํ้าเขาไปในนานน้ําของญี่ปุน
ไดโดยงาย เมื่อญ่ีปุนประทวงในกรณีที่เรือดําน้ําของจีนลวงลํ้านานน้ําญี่ปุน รัฐบาลจีนก็อางวาเปน
การพลัดหลงเขาไป แตนักวิชาการจีนจาก China Institute of Contemporary International Relations 
กลาวเปนสวนตัววา “นั่นเปนการคํานวณทางยุทธศาสตรของจีน” ดวยเหตุนี้ ญ่ีปุนจึงวิตกกังวลตอ
ความปลอดภัยของประเทศของตนหากจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคต และไดเสนอเงินกูจํานวน 18 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ใหแกไตหวันเพื่อซ้ืออาวุธจากสหรัฐอเมริกา (รวมท้ังเรือดําน้ําระบบเรดาร 
และระบบปองกันขีปนาวุธ – American Theater Missile Defense)  ในการปกปองตนเองหากถูกจีน
รวมประเทศดวยกําลัง 
 อนึ่ง ภัยคุกคามจากจีนเปนผลมาจากปจจัยทางดานการสรางเสริมสมรรถนะของจีนได
สะสมอาวุธทั้งกองทัพบกและกองทัพอากาศเปนจํานวนมหาศาล บวกกับการมีทหารประจําการ
มากมาย และกําลังสํารองที่สามารถคัดสรรจากประชากรซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในโลก ความเขมแข็ง
ทางการทหารดังที่กลาวมานี้ เปนขอมูลจริงที่สามารถตรวจสอบไดในยุคปจจุบัน สวนอีกปจจัยหนึ่ง 
คือความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของจีนในชวง 20 ปที่ผานมา ทําใหญ่ีปุนหวาดหวั่น
วานี่เปนภัยคุกคามจากจีน และเปนคูแขงสําคัญของญี่ปุนอยางแทจริง อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึง
ความสัมพันธระหวางญี่ปุน-จีนนับตั้งแตอดีต จะเห็นไดวา มีการพัฒนาที่นาสนใจนําไปสูทฤษฎีภัย
คุกคามจากจีน ดังนี้ 
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 ในอดีตเมื่อเร่ิมกอตั้งประเทศ ญ่ีปุนตองพึ่งพาวัฒนธรรมจากจีนโดยผานทางเกาหลี ตอมา 
ญ่ีปุนไดติดตอกับจีนโดยตรงและรับเอาวัฒนธรรมจีนในสมัยราชวงศถัง ทั้งทางดานวิทยาการทาง
อุตสาหกรรม ตัวหนังสือ และลัทธิขงจื้อ รวมทั้งพุทธศาสนาเขามาใชในประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในระหวางคริสตศตวรรษที่ 4 – 9 ยุคนี้จึงอาจถือวา “จีนเขมแข็ง ญ่ีปุนออนแอ” 
 เมื่อญ่ีปุนพัฒนาตัวเองจนกลายเปนชาติที่มีความแข็งแกรงและพัฒนาวัฒนธรรมของตนเอง
ใหสูงเดน จนถึงตอนกลางคริสตศตวรรษที่ 19 ญ่ีปุนไดขยายอิทธิพลและแสวงหาประโยชนจาก
ประเทศรอบขาง โดยทําสงครามกับจีนและไดรับชัยชนะใน ค.ศ. 1895 อีกทั้งรุกรานจีนตลอดชวง
คร่ึงแรกของคริสตศตวรรษที่ 20 ตอมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญ่ีปุนไดรับความสําเร็จใน
การพัฒนาเศรษฐกิจจนกลายเปนชาติมหาอํานาจอันดับที่ 2 ของโลก ในขณะที่จีนอยูในชวงที่ตก
ต่ําสุดนับตั้งแตตอนปลายของราชวงศชิงมาจนถึงตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 20 ยุคนี้อาจถือวา 
“ญ่ีปุนเขมแขง็ จีนออนแอ” 
 เมื่อจีนสามารถยุติความวุนวายทางการเมืองภายใน หันมาเรงรัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจจน
สามารถพลิกสภาพกลายเปนชาติที่เขมแข็งพรอมๆ กับการเสริมสรางสมรรถนะทางทหาร และเปน
ชาติช้ันนําในเวทีโลก ทําใหญ่ีปุนถือวาจีนเปนคูแขงเพราะตางเปน “ประเทศที่มีความเขมแข็งทั้งคู” 
จึงกลายเปนความสัมพันธแบบใหมที่เปนอยูในยุคใหมนี้  
 ความเขมแข็งของทั้งญี่ปุนและจีนกอใหเกิดการแขงขัน และความหวาดระแวงระหวางกัน 
ดังขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจประชากรตัวอยาง 1,884 คนในญี่ปุนและจํานวน 2,185 คนในจีน
เมื่อป ค.ศ. 2002 พบวา รอยละ 43 ของชาวญี่ปุนและรอยละ 67 ของชาวจีนตางไมช่ืนชมประเทศ
คูแขงของตนเอง รอยละ 54 ของชาวญี่ปุนบอกวา นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนควรไปคารวะศาลยาสุคูมิ (มี
เพียงรอยละ 33 ที่คัดคาน) ในขณะที่รอยละ 75 ของชาวจีนเห็นวาไมควรไป 
 ในประเด็นเรื่องไตหวัน คนญี่ปุนรอยละ 71 เห็นวา ควรปลอยสถานการณใหไตหวันมี
สภาพดังเชนปจจุบัน สวนคนจีนรอยละ 70 ระบุวา ไตหวันควรคืนสูออมอกของจีน 
 ชาวญี่ปุนรอยละ 77 เห็นวา รัฐบาลควรลดหรือยุติการใหความชวยเหลือดานการพัฒนาแก
จีน ในขณะที่ชาวจีนเพียงรอยละ 33 อยากใหชวยเหลือดังเดิม แตรอยละ 50 บอกวา ควรลดลงหรือ
ยกเลิกเพราะเห็นวาไมมีความจําเปน 
 เมื่อถามคนญี่ปุนวา คุณรูสึกอยางไรตอจีนบาง กลุมตัวอยางรอยละ 65 รูสึกเฉยๆ รอยละ 22 
บอกวาชอบ และรอยละ 12 บอกวาไมชอบ ในขณะที่คนจีนรอยละ 42 ระบุวาไมชอบญี่ปุน มีเพียง
รอยละ 31 ที่บอกวาชอบ  

(2) ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ ญ่ีปุนและจีน มีความสัมพันธทางเศรษฐกิจที่แนน แฟ
นยิ่งในยุคปจจุบัน โดยจีนเปนประเทศคูคาที่ใหญที่สุดของญี่ปุน กลาวคือ ในป ค.ศ. 2005 มีมูลคา
การคารวมราว 189.3 พันลานเหรียญ และคาดวามูลคาจะเพิ่มเปน 200 พันลานเหรียญ ในป 2006 
อนึ่ง มูลคาทางการคารวมระหวางประเทศทั้งสอง มีจํานวนมากกวามูลคาทางการคารวมระหวาง
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ญ่ีปุน-สหรัฐไปแลว  (ในขณะเดียวกัน จีนก็เปนประเทศคูคารายใหญที่สุดของเกาหลีใตเชนกัน แต
ไดเปรียบดุลการคากับจีน) 
 
 

มูลคาทางการคาระหวางญี่ปุนกับจีน 
        (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) 

 
ป ค.ศ.  ญ่ีปุนสงออก  ญ่ีปุนนําเขา  ดุลการคา 

  2002            39.6      61.5   -21.9 
  2005   80.3    109.0   -28.7 
 

อยางไรก็ตาม แมวาญี่ปุนจะเสียเปรียบดุลการคาใหกับจีน แตญ่ีปุนไดเปรียบดุลการคากับ
เกาหลีใต ไตหวัน และฮองกงเปนจํานวนมากจากการสงสินคากึ่งสําเร็จรูป อุปกรณและชิ้นสวน
ตางๆไปขายเพื่อสงผานไปยังจีนผลิตสินคาสําเร็จรูป แลวสงกลับไปขายยังญี่ปุน รวมทั้งสงออกไป
ยังตลาดในสหรัฐฯ และยุโรป ดวยวิธีการดังนี้ ญ่ีปุนจึงไมวิตกกังวลตอการขาดดุลการคากับจีนที่
เพิ่มขึ้นทุกป ในทางตรงขาม ญ่ีปุนสามารถใชการขาดดุลเปนเครื่องตอรองในเรื่องตางๆ จากจีนได
มากยิ่งขึ้น 
 จากปรากฏการณที่เกิดขึ้นในภาคเศรษฐกิจ ทําใหเห็นไดวา ญ่ีปุนกับจีนมีความผูกพันตอ
กันอยางแนบแนน ยากยิ่งที่ฝายใดฝายหนึ่งจะตัดขาดหรือแยกออกจากกันไดอยางเด็ดขาด 
 (4)   ความพยายามในการรื้อฟนความสัมพันธที่ดี ทั้งรัฐบาลญี่ปุนและรัฐบาลจีนตาง
ตระหนักถึงอคติที่ชนทั้งสองชาติมีตอกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวจีนที่มีทัศนคติที่ไมเปนมิตร
ตอชาวญี่ปุน ดังที่ไดแสดงออกในการสํารวจมติมหาชนเมื่อป ค.ศ. 2005 วา คนญี่ปุนรอยละ 74 และ
นักวิชาการชาวญี่ปุนรอยละ 84.9 บอกวา ความสัมพันธแบบทวิภาคีระหวางประเทศทั้งสองอยูใน
ระดับที่ไมดีเลย (not good at all)  จึงมีการเรียกรองใหรวมกันฟนฟูใหประชากรทั้งสองประเทศหัน
หนาเขาหากัน และมีทัศนคติที่ดีตอกัน 
 ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2005 ไดจัดการประชุมรวม เรียกวา Beijing-Tokyo Forum ขึ้นที่
นครปกกิ่ง โดยมีนักการเมือง ขาราชการ และนักวิชาการของทั้งสองประเทศจํานวน 60 คน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ตอมา เมื่อนายชินโซ อาเบะ เขารับ
ตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรีในเดือนกันยายน ค.ศ. 2006 ภาระกิจหลักที่กระทําเปนการดวนก็คือ 
การประชุมสุดยอดกับผูนําจีนและเกาหลีใตเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน 
 การเรงฟนฟูความสัมพันธกับจีนในยุคใหมนี้เปนผลมาจากปญหาขอขัดแยงระหวางกัน
และกันมานานนับตั้งแตตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 20 กลาวคือ ภายหลังที่มีการสถาปนา



 87 

ความสัมพันธทางการทูตเมื่อ ค.ศ. 1972 ขอขัดแยงก็กอตัวขึ้น โดยจีนพยายามแสวงหาผลประโยชน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความรุงโรจนทางการเมืองระหวางประเทศ ดวยการทรนงตนวาเปนชาติ
ที่เคยรุงเรืองในอดีต เปนประเทศใหญมีจํานวนประชากรมาก และมีบทบาททางการเมืองระหวาง
ประเทศสูงแมจะอยูในคายคอมมิวนิสตก็ตาม สวนญี่ปุนก็คาดหวังวา จีนคงยอมศิโรราบใหกับตน
เพราะเคยเอาชนะและครอบครองดินแดนสวนหนึ่งของจีนในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง อีก
ทั้งมีฐานะทางเศรษฐกิจ เงินทุนและเทคโนโลยีดีกวาจีนมากภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และ
สามารถใชความไดเปรียบเหลานี้บีบบังคับใหจีนยอมทําตามดังที่ตนประสงค ความอหังการของ
ชาติที่ยิ่งใหญทั้งสองที่มีตอกันกอใหเกิดการขุดคุยเร่ืองราวทางประวัติศาสตร การขมขู และการนํา
วิธีการตอรองมาใช จึงนําไปสูความไมไววางใจกันและมีสัมพันธภาพที่เสื่อมทรามในชวงทศวรรษ
ที่ 1980 และ 1990 ดังกรณีตอไปนี้ 
    ก.  เมื่อนายกรัฐมนตรียาสุชิโร นากาโซเนของญี่ปุนเดินทางไปคารวะศาลเจายาสุคู
มิครั้งแรกในป ค.ศ. 1985 ไดกอใหเกิดการประทวงจากจีนวา ลัทธิทหารนิยมของญี่ปุนอาจฟนคืน
ชีพอีกครั้ง 
  ข.  ในชวงกลางทศวรรษ  1980 ญ่ีปุนลดการลงทุนและความชวยเหลือดาน
เทคโนโลยีแกจีนลง ทําใหจีนประสบปญหาทางเศรษฐกิจ นักศึกษาจีนจึงเดินขบวนประทวงเพื่อ
กดดนัใหญ่ีปุนเพิ่มระดับการลงทุนและการถายทอดเทคโนโลยีให 
  ค. ญ่ีปุนไดเสนอเงินกูราว 6 พันลานเหรียญเพื่อใหจีนนําไปใชในโครงการพัฒนา 
50 โครงการในชวงหาป ระหวาง ค.ศ. 1990 – 1995 แตเมื่อเกิดเหตุการณเทียนอันเหมินเมื่อป ค.ศ. 
1989 ญ่ีปุนไดระงับโครงการความชวยเหลือทั้งหมดที่จะใหแกจีน รวมทั้งโครงการเงินกูหกพันลาน
เหรียญที่ไดสัญญาไวกอนหนานั้น 
  ง.  ในการเสด็จเยือนจีนของจักรพรรดิและจักรพรรดินีแหงญี่ปุนในเดือนตุลาคม 
ค.ศ. 1992 จีนแสดงความผิดหวังที่พระองคกลาวสุนทรพจนวาทรงเสียใจอยางลึกซึ้งดวยถอยคํา
กลางๆ แทนคําขอโทษอยางเปนทางการตอพฤติกรรมทารุณโหดรายของทหารญี่ปุนตอชาวจีนใน
สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง 
  จ.  คําปฏิญญารวมระหวางญี่ปุนกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องความมั่นคงที่ลงนามโดย
ผูนําทั้งสองประเทศที่กรุงโตเกียวในเดือนเมษายน ค.ศ. 1996 มีเปาหมายมุงมาที่ประเทศจีนโดยย้ํา
ถึงทฤษฎีภัยคุกคามจากจีน 
  ฉ .   นักการเมืองญี่ปุนแสดงออกอยางเปดเผยถึงการเชื้อเชิญนายลี  เต็งฮุย 
ประธานาธิบดีของไตหวันในยุคนั้นใหเดินทางไปเยือนญี่ปุน ไดสรางความไมพอใจแกจีนเปนอยาง
ยิ่ง เพราะจีนถือวาไตหวันเปนสวนหนึ่งของจีน ไมตองการใหญ่ีปุนยกยองไตหวันวาเปนประเทศ
เอกราช หากญี่ปุนตอนรับนายลีในฐานะประมุขแหงรัฐ นั่นก็หมายความวาญี่ปุนยอมรับอิสรภาพ
ของไตหวัน ซ่ึงเปนสิ่งที่จีนยอมรับไมได 
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  ช.  ความตึงเครียดระหวางประเทศทั้งสองเพิ่มมากขึ้นเมื่อเกิดขอพิพาทของ
ดินแดนเหนือหมูเกาะเตี้ยวยวี๋ (หรือ เซนกากุ) ที่เร่ิมตนในชวงครึ่งหลังของป ค.ศ. 1996 ตอมาเมื่อ
ประธานาธิบดีเจียง เจอหมินเดินทางไปเยือนญี่ปุนใน ค.ศ. 1998 และไดหยิบยกประเด็นทาง
ประวัติศาสตรที่ญ่ีปุนรุกรานจีนมากลาวในทุกโอกาสตลอดชวงของการเยี่ยมเยือน 6 วัน ไดสราง
ความรูสึกในทางลบตอจีนในหมูคนญี่ปุนทั่วไป 
 เหตุการณที่กลาวถึงนี้ และเหตุการณอ่ืนๆ อีกมากมายที่คอยๆ สะสมเรื่อยมา ทําใหชาว
ญ่ีปุน-ชาวจีนเกิดความบาดหมาง และความตึงเครียดระหวางสองประเทศเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ก็มี
ความพยายามจากทั้งสองประเทศที่จะหาทางลดและแกปญหาอยางตอเนื่อง ทั้งระดับรัฐบาลและ
ระดับประชาชน ที่พยายามจัดการประชุมรวม การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม - เยาวชน นักวิชาการ 
และการแขงขันกีฬา ตลอดจนการเขาเปนสมาชิกในองคกรความรวมมือระหวางประเทศและของ
ภูมิภาค ตัวอยางของความพยายามดังกลาวมีดังนี้ 
 ก.  นายกรัฐมนตรีโคอิซูมิเดินทางไปเยือนจีนในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2001 เปนความพยายาม
เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ โดยผูนําทั้งสองประเทศมีความคิดเห็นตรงกันวา จะตองแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น แตยังไมดําเนินการใดๆ ที่จะใหบรรลุเปาหมาย ก็เกิดอุบัติการณเซิงหยางขึ้นเมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม ค.ศ. 2002 ที่ตํารวจจีนบุกเขาไปจับตัวผูล้ีภัยเกาหลีเหนือ 5 คนที่เขาไปขอความคุมครอง
ในสถานกงสุลญ่ีปุนซึ่งตั้งอยูบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองเซิงหยาง รัฐบาลญี่ปุนไมพอใจ
และขูวาจะตัดความชวยเหลือที่จะใหแกจีน ในที่สุด ทั้งสองฝายก็ทําความเขาใจกันไดในระดับหนึ่ง 
อนึ่ง ในเวลาไลเร่ียกัน ความไมพอใจของจีนก็ไดปะทุขึ้นเมื่อนายกรัฐมนตรีโคอิซูมิเดินทางไป
คารวะศาลเจายาสุคูมิในเดือนเมษายน ค.ศ. 2002 
 สวนการพบกันระหวางนายหู จินเทา ประธานาธิบดีจีนกับนายกรัฐมนตรีโคอิซูมิในงาน
การประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกาที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 
2005 กรณีที่สอง ผูนําประเทศทั้งสองไดเจรจาสมานฉันทเพื่อเยียวยาความสัมพันธที่ตกต่ํามากที่สุด
ในชวง 30 ป (ภายหลังที่เกิดการเดินขบวนประทวงญี่ปุนในเมืองใหญๆ ในจีนในชวงตนเดือน
เมษายน ค.ศ. 2005) จากนั้นก็มีการแถลงขาววา ผูนําทั้งสองไดตกลงที่จะพัฒนาความสัมพันธฉันท
มิตร แทนการปลอยใหความรูสึกที่เปนปฏิปกษตอกันใหเลวรายยิ่งขึ้น หลังการพบปะดังกลาว ทํา
ใหความสัมพันธลดความตึงเครียดลงไดบาง โดยจีนแสดงทาทีตอญ่ีปุนดีขึ้น และยอมรับที่จะจายคา
ซอมแซมอาคารและที่ทําการสถานทูตและกงสุล รวมทั้งบานพักของเอกอัคราชทูตในกรุงปกกิ่งที่
ไดรับความเสียหายจากการประทวงตอตานญี่ปุน 
 ข.  บริเวณทะเลจีนตะวันออก (East Asia sea) รอยตอทางทะเลระหวางจีน-ญ่ีปุนเปนเสน
กั้นเขตแดนทางทะเลระหวางจีนกับญี่ปุน โดยแตละฝายถือเปนเขตเศรษฐกิจเฉพาะของตน อนึ่ง 
บริเวณนี้เชื่อกันวาเปนแหลงกาซธรรมชาติและน้ํามัน ที่ทั้งจีนและญี่ปุนตางแขงขันกันแสวงหา
ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณดังกลาว ดังนั้นจึงมีการกลาวหากันวา อีกฝายหนึ่งที่เขามาขุดเจาะ
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น้ํามันและกาซธรรมชาติในเขตนานน้ําที่อยูในอาณาเขตของตน ดังเชน จีนวิพากษวิจารณญ่ีปุนวา 
เปนผูกอเหตุโดยอนุญาตใหบริษัทเอกชนญี่ปุนเขาไปสํารวจทรัพยากรในนานน้ําที่เปนขอพิพาทกัน
อยู ในขณะที่ญ่ีปุนตอบโตวา จีนไดเขามากอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อสํารวจแหลงพลังงาน 
และเรียกรองใหจีนหยุดกิจกรรมดังกลาวเสีย 
 ตอมา ในเดือนเมษายน ค.ศ. 2005 นายกรัฐมนตรีโคอิซูมิไดเสนอใหมีการเจรจาแกไขขอ
พิพาทในการขุดเจาะพลังงานเพื่อทําใหทะเลแหงความขัดแยง กลายเปน ทะเลแหงความรวมมือ  
 ค.  องคกรความรวมมือระหวางประเทศ ปจจุบัน มีการตั้งองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศ/ภูมิภาคหลายองคกร  เชน APEC, ARF, ASEAN Plus Three 
เมื่อมีการจัดการประชุมกันในแตละครั้ง มีผูนําประเทศตางเขารวมประชุมกันอยางพรอมเพรียงกัน 
ผูนําญี่ปุน-จีนจึงไดใชโอกาสเหลานี้พบปะกันแบบทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี  ในขณะเดียวกัน 
บางองคกรที่จัดการประชุมรวมในระดับรัฐมนตรี เจาหนาที่ระดับสูง และภาคเอกชนขึ้น ทําใหมี
การติดตอส่ือสารกันโดยตรง อันนําไปสูการลดระดับความขัดแยงและความตึงเครียดไดมาก 
 ง. จุดเปล่ียนผานครั้งสําคัญ... อีกครั้ง  เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2006 นายกรัฐมนตรีชินโซ 
อาเบะของญี่ปุนเดินทางไปเยือนจีนอยางเปนทางการและประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีหู จินเทา
ที่นครปกกิ่ง การพบกันครั้งนี้ถือเปนครั้งแรกในรอบหาปที่ผูนําของทั้งสองประเทศยักษใหญแหง
เอเชียเยี่ยมเยือนกันอยางเปนทางการ ทั้งนี้เปนเพราะความสัมพันธระหวางกันไดเสื่อมทรามลงอยาง
หนักในชวงเวลาที่ผานมา  อันเปนผลมาจากการเดินทางไปคารวะศาลเจายาสุคูมิของอดีต
นายกรัฐมนตรีโคอิซูมิเปนประจําทุกปแมวาจะไดรับการคัดคานจากจีนเสมอมาก็ตาม 
 นายอาเบะเปนผูนําคนแรกของญี่ปุนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่สองไดเลือกเดินทางไป
เยือนจีนเปนประเทศแรกภายหลังที่เขารับตําแหนงเมื่อวันที่ 28 กันยายน ทําใหผูนําจีนแสดงความดี
ใจที่ญ่ีปุนไดใหเกียรติอยางสูงยิ่ง ซ่ึงแตกตางจากอดีตที่ผูนําคนใหมของญี่ปุนจะเลือกเดินทางไป
เยี่ยมเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาเปนประเทศแรก นายหู จินเทาจึงกลาวขอบคุณและคาดหวังวา 
ความสัมพันธของประเทศทั้งสองจะกลับฟนคืนดีและเจริญกาวหนาตอไป 
 การเยือนของนายกรัฐมนตรีญี่ปุนมีขึ้นทามกลางความตึงเครียดเพราะเกาหลีเหนือประกาศ
วา จะทําการทดลองระเบิดนิวเคลียรลูกแรก ดังนั้น ประเด็นการทดลองระเบิดนิวเคลียรจึงเปน
หัวขอสําคัญหัวขอหนึ่งของการเจรจา โดยทั้งสองประเทศตางประนามการทดลองครั้งนี้ โดยกลาว
เนนวา เกาหลี เหนือไดสรางความกังวลตอประชาคมโลกและจะสงผลใหภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความไมปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  
 
ความสัมพันธระหวางญี่ปุนกับเกาหลีใต 
  ญ่ีปุนไดรับมิตรภาพที่ดียิ่งจากประธานาธิบดีคิม เดจุง (ดํารงตําแหนงระหวางป ค.ศ. 1998-
2001) ผูซ่ึงเดินทางไปเยือนญี่ปุนอยางเปนทางการระหวางวันที่ 7-10 ตุลาคม ค.ศ. 1998 ภายหลังที่
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เขารับตําแหนงเปนผูนําอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ ปเดียวกัน ประธานาธิบดีคิมได
บรรลุความสําเร็จอยางสูงเมื่อเขาสามารถเปลี่ยนทัศนคติของชาวเกาหลีใตที่หมกมุนอยูกับเหตุการณ
อันเลวรายระหวางประเทศทั้งสองที่เกิดขึ้นในอดีตกอนสงครามโลกครั้งที่สอง (pre-war Japan) มา
เปนการมองญี่ปุนในยุคหลังสงคราม (post-war Japan) ที่นําประชาธิปไตยมาใชในดินแดนอาทิตย
อุทัย และยึดถือสันติภาพและความสงบสุขกับประเทศเพื่อนบานมาเปนเวลากวา 50 ป ดังนั้น นาย
คิมจึงแสวงหา “ความสัมพันธใหมของการเปนพันธมิตรเกาหลี-ญ่ีปุนในคริสตศวรรษที่ 21” (New 
Korea-Japan Partnership for the 21st century) 
 

1.  ความสัมพันธในยุคใหม 
หุนสวนในสัมพันธภาพใหมนี้เนนการปรับเปลี่ยนความรูสึกตอตานญี่ปุนที่มีอยูในใจของ

ชนชาวเกาหลีทั้งมวลมาเปนการสรางความปรองดองและความรวมมือกับญี่ปุน ดังนั้น เมื่อ
ประธานาธิบดีคิมเขาเฝาองคจักรพรรดิอากิฮิโต พระองคไดกลาวแสดงความเสียใจอยางสุดซึ้งกับ
เหตุการณในอดีตที่ทหารญี่ปุนไดทําทารุณกรรมตอคนเกาหลี  ตอมาในวันที่ 8 ตุลาคม นายก
รัฐมนตรีเคอิโซ โอบูกิไดกลาวขอโทษตอคนเกาหลีในกรณีเดียวกัน (painfully deep repentant and 
heartfelt apology) การขอโทษดังกลาวเปนการแสดงถึงความจริงใจที่ชาวญ่ีปุนที่มีตอ ”หนี้ทาง
ประวัติศาสตร” ที่ไดกระทําขึ้น ซ่ึงทําใหชาวเกาหลีมีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง ดวยเหตุนี้ มิติ
ใหมของความสัมพันธของประเทศทั้งสองจึงมุงใหเกิดเปน “เพื่อนบานที่ตั้งอยูใกลชิดและมี
ความคุนเคยกันเปนอยางดี” (close and familiar neighbors) แทนการเปน “เพื่อนบานที่ตั้งอยูติดกัน 
แตเหินหาง” (close yet remote) ดังเชนชวงเวลาที่ผานมา  
 ในการประชุมสุดยอดระหวางผูนําประเทศญี่ปุน-เกาหลีใตในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1998 ไดมี
การบรรลุขอตกลง 43- point Action Plan เพื่อเพิ่มระดับความสัมพันธและความรวมมือแบบทวิภาคี
ใหดีขึ้น อีกทั้งไดสรางโครงการการแลกเปลี่ยนมากมายหลากหลาย ดังตัวอยางเชน 
 - เกาหลีใตอนุญาตใหมีการนําเขาวัฒนธรรมญี่ปุนเปนครั้งแรก ทําใหภาพยนต ภาพยนต
โทรทัศน เพลงและดนตรีสมัยใหม (pop culture) และสินคาทางวัฒนธรรมของญี่ปุนทะลักเขาไปสู
เกาหลีใต ซ่ึงในอดีต ไมอาจกระทําไดเลย เพราะรัฐบาลเกาหลีใตหามเด็ดขาด สวนญี่ปุนไดปลอย
ใหสินคาวัฒนธรรมเกาหลีเขาไปขายในประเทศโดยไมเคยมีกฎหมายหามแตประการใด 
 - ยกเลิกขอตกลงการประมงญี่ปุน – เกาหลีใตที่มีอยูเดิม (existing Korea – Japan Fishery 
Agreement) และใหมีการเขียนขอตกลงใหมเพื่อใหทั้งสองฝายมีผลประโยชนรวมกันมากขึ้น 
 - ใหญ่ีปุนสงคืนศิลปะโบราณที่ยึดไปจากเกาหลีในอดีต 
 - ใหเพิ่มการรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและวิศวกรรมของเกาหลีใตใน
มหาวิทยาลัยของญี่ปุนเปนจํานวนมากขึ้น 
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 - ญ่ีปุนไดจัดสรรเงินจํานวน 30 พันลานเหรียญตามโครงการ Miyazawa Plan เพื่อชวยเหลือ
ประเทศในทวีปเอเชียที่ประสบปญหาวิกฤตทางการเงินเมื่อป ค.ศ. 1997 ในจํานวนนี้ เกาหลีใต
ไดรับการชวยเหลือจํานวน 3 พันลานเหรียญ 
   - สรางความรวมมือทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้เกาหลีใตขาดดุลการคากับญี่ปุนอยางตอเนื่อง
นับตั้งแตเร่ิมเปดความสัมพันธทางการทูตตอกันเมื่อป ค.ศ. 1962 เปนตนมา และในป ค.ศ. 1998 
เกาหลีใตขาดดุลการคากับญี่ปุนราว 5 พันลานเหรียญ ความรวมมือกันนี้จะสงผลใหเกาหลีใตไดรับ
ผลประโยชนทางการคากับญี่ปุนในการสงสินคาจากอุตสาหกรรมเบาแตมีมูลคาสูง (soft industry 
involving smaller-scale yet high value-added products)   

 - มีการบรรลุขอตกลงการเปนเจาภาพรวมในมหกรรมการแขงขันฟุตบอลโลกในป ค.ศ. 
2002 
 ญ่ีปุนใหความสําคัญกับเกาหลีใตเปนพิเศษทั้งนี้เปนเพราะศักยภาพในการพัฒนาที่ผานมา
ของเมืองโสมขาวมีสูงยิ่ง และสามารถไลกวดความสามารถในการผลิต ประสิทธิภาพของแรงงาน 
และเทคโนโลยีเกือบเทาทันญี่ปุน อีกทั้งยังกาวลํ้านําหนาไปไดในบางสาขา เชน การตอเรือ semi-
conductor และการกอสราง เปนตน ญ่ีปุนจึงตองปรับเปล่ียนทาทีตอเกาหลีใตใหเปนเพื่อนบานที่
รวมกันพัฒนาทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เคียงบาเคียงไหลกัน แทนการมองวา 
เปนสังคมลาหลัง ดอยความเจริญและตองพึ่งพาญ่ีปุนทุกดานดังเชนในอดีต  ในขณะเดียวกัน ญ่ีปุน
ก็มองเกาหลีใตวาเปนคูแขงที่สําคัญ และไมประสงคที่จะใหเกาหลีเหนือ-ใตรวมกัน เพราะหาก
คาบสมุทรเกาหลีสามารถรวมเปนประเทศเดียวกันแลว ก็จะกลายเปนคูแขงสําคัญยิ่งตอญ่ีปุน อีกทั้ง
ญ่ีปุนไมตองการใหเกาหลีแสดงตนวาเปนผูนําในหมูประชาคมชาติเอเชียตะวันออก จึงมักแสดง
ทาทีที่เฉยเมยตอความพยายามใดๆ ของเกาหลีใตที่กะเกณฑวา จะเปนผูนํากลุม เชน ASEAN Plus 
Three, East Asian Vision Group (EAVG), East Asia Study Group (EASG) เปนตน (119) กลาวคือ 
ญ่ีปุนไมปฏิเสธ แตก็ไมแสดงความเห็นพองและใหความรวมมืออยางแข็งขันในเรื่องดังกลาว อนึ่ง  
เกาหลีมองวา ในขณะที่จีนและญี่ปุนแขงขันกันเพื่อแยงชิงความเปนผูนําของเอเชียในยุคหลัง
สงครามเย็น จึงเสนอตัวเปนสะพานเชื่อมใหทั้งสองประเทศเกิดความรวมมือกัน โดยเนนการ
เชื่อมตอระหวางปกกิ่ง - โซล - โตเกียว เพื่อใหโซลเปนศูนยกลาง ทางดานวัฒนธรรม การเงิน การ
คมนาคม และเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออก และไดลงทุนดวยเงินจํานวนมหาศาลที่บริเวณ
เมืองอินชอนใหเปนเขตเศรษฐกิจเสรี (Financial and Economic and Cultural hub of Northeast 
Asia)--- นั่นก็เปนเพียงความคิดเห็นของเกาหลีแตเพียงฝายเดียว  
 ในดานเศรษฐกิจและสังคมในชวงป ค.ศ. 2000 – 2003 ญ่ีปุนยังคงเปนประเทศที่สงออก
สินคา ทั้งที่เปนสินคาสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และอุปกรณช้ินสวนไปใหเกาหลีเพื่อทําการผลิตตอเปน
สินคาสําเร็จรูป ดังนั้น จึงเปนประเทศที่ไดเปรียบดุลการคากับเกาหลีเสมอมานับตั้งแตปแรกที่มีการ
เปดความสัมพันธเร่ือยมา ดังเชน ป ค.ศ. 1999 ญ่ีปุนสงออกไปยังเกาหลี 24.14 พันลานเหรียญ 
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นําเขา 15.86 พันลานเหรียญ และญี่ปุนเขาไปลงทุนในเกาหลีใต 175 ลานเหรียญ  สวน ค.ศ. 2000 
และ 2002 ญ่ีปุนไดเปรียบดุลการคากับเกาหลีใต 113.62 และ 133.50 ลานเหรียญตามลําดับ เปนตน 
 การขาดดุลอยางตอเนื่องกับญี่ปุนไมคอยสงผลใหเกาหลีใตกังวลใจมากเทาใด ทั้งนี้
เนื่องจากเกาหลีนําชิ้นสวนและสินคาสําเร็จรูปจากญี่ปุนมาผลิตเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อสงไปขายยัง
สหรัฐอเมริกาและยุโรป และไดเปรียบดุลการคามากมายกับประเทศเหลานั้น นั่นหมายความวา 
มูลคาการไดเปรียบดุลการคาของเกาหลีที่มีตอสหรัฐฯ จะเทากับมูลคาที่เกาหลีเสียเปรียบใหกับ
ญ่ีปุน สวนมูลคาที่เกาหลีไดเปรียบจากตลาดอื่นจะเปนมูลคาที่เกาหลีไดเปรียบดุลการคาทั้งหมด 
 ตอมา เมื่อจีนกลายเปนตลาดใหญของสินคาเกาหลีแทนที่สหรัฐอเมริกาในชวงตน
สหัสวรรษนี้ ดุลการคาที่เกาหลีไดรับจากจีนจะเทากับดุลการคาที่เสียไปใหกับญี่ปุนนั่นเอง 
 แมวาความเจริญกาวหนาในการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสงออกของเกาหลีจะมลัีกษณะ
เปนแบบกาวกระโดดก็ตาม แตก็ไดรับการวิพากษจากนักวิชาการชาวญี่ปุน โดยไดระบุวา แมวาคน
เกาหลีและส่ือมวลชนจะรายงานถึงความเจริญกาวหนาในอุตสาหกรรมหนัก  เทคโนโลยี 
โทรคมนาคม และอิเล็กทรอนิกส โดยรัฐบาลสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักเหลานี้ดวยการทุมทุน 
กําลังคน กําลังการผลิต และการตลาดนับตั้งแตเร่ิมกอตั้งขึ้นเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน จนสามารถสราง
รายไดใหแกประเทศจํานวนมหาศาลในปลายทศวรรษ 1990 และตอเนื่องมาจนถึงสหัสวรรษป 
2000 นี้ แตนายเคนนิชิ โอมาเอะ (Kenichi Ohmae) นักเศรษฐศาสตรผูมีช่ือเสียงของญี่ปุนกลับมี
ความคิดเห็นไปอีกทางหนึ่ง โดยเขาไดเขียนบทความลงพิมพในวารสารเลมหนึ่งในกรุงโตเกียวเมื่อ
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1999 ซ่ึงไดวิจารณวา “เกาหลีใตไมสามารถจะยืนอยูบนขาของตนเองไดในทาง
เศรษฐกิจ และจะตองตกอยูในสภาพเปนประเทศผูผลิตรับชวง (subcontractor) ของบริษัทญี่ปุนและ
สหรัฐฯ ตอไปอีกนับ 100 ปขางหนา”  
          โอมาเอะ ไดอธิบายวา เกาหลีใตมีปญหาทางดานโครงสราง ทั้งนี้เพราะขาดผูนําที่มีวิสัยทัศน
ตออนาคต (absence of future-oriented leaders) ในการวางนโยบายอุตสาหกรรม เทาที่ผานมานั้น 
อุตสาหกรรมของเกาหลีอิงอยูกับเศรษฐกิจของญี่ปุนมากเกินไป และแชโบลก็ไมมีการปฏิรูปอยาง
จริงจัง ดังนั้น แทนที่เกาหลีจะกลายเปนศูนยอํานาจทางอุตสาหกรรมในสหัสวรรษใหม แตกลับตอง
เผชิญกับวิกฤตในปตอไป ที่ไมอาจจะแกไขไดโดยงายเมื่อเกาหลีตองเปดตลาดเสรีกับญี่ปุนและกับ
ประเทศคูแขงอื่นๆ อันจะสงผลใหเกิดเปนปญหากับการบริหารงานของรัฐบาลนายคิม เดจุง ตอไป 
        โอมาเอะ เนนวา ที่วาเกาหลีใตไดหลุดพนจากวิกฤตการณทางการเงินอยางสมบูรณเมื่อปลายป 
ค.ศ. 1999 และสภาพเศรษฐกิจกลับเขาสูสภาวะปกติแลวนั้น เปนการมองภาพที่ไมถูกตองนัก เพราะ
การที่เกาหลีฟนตัวไดเปนเพราะไดยอมทําตามการบงการของสหรัฐฯ และนักเก็งกําไรไดหยุดการ
โจมตีเงินวอนชั่วคราว แตมิใชเปนผลมาจากการปรับปรุงพื้นฐานทางเศรษฐกิจใดๆ เลย นอกจากนี้ 
เงินทุนสํารองที่เพิ่มขึ้นจะไมยั่งยืน เพราะจะทําใหคาของเงินวอนแข็งขึ้น อันจะสงผลใหการสงออก
ไดผลกระทบและความไดเปรียบในเชิงการแขงขันในตลาดโลกลดลง 
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          จุดออนที่เปนปญหาทางโครงสรางอยูที่อุตสาหกรรมของประเทศเกาหลีใต สวนใหญเปน
เพียงการประกอบเปนสินคาสําเร็จรูป (resemble plants) แลวสงกลับไปขายยังญี่ปุนและสหรัฐฯ อีก
ทั้งมีความดอยพัฒนาในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวน จริงอยูที่เกาหลีมีอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคา
ประเภทเดียวกันกับญี่ปุน เชน ตูเย็น รถยนต เซมิคอนดักเตอร การตอเรือ เหล็กกลา ฯลฯ แตเกาหลี
ตองพึ่งพาชิ้นสวนที่เปนหัวใจสําคัญ (key parts) ของสินคาเหลานี้จากญี่ปุน อีกทั้งตองนําเขาเทคนิค
ในการผลิตจากญี่ปุน (know-how) อยางไรก็ตาม รัฐบาลของนายคิม เดจุงไดเขามาบริหารประเทศ
รวม 17 เดือนแลว (จนถึงเวลาที่เขาเขียนบทความ) แตก็ไมไดแกไขปญหานี้แตประการใด 
          การพึ่งพาการนําเขาชิ้นสวนสําคัญและเครื่องจักรในการผลิตสินคาเพื่อการสงออกของเกาหลี
นั้น ไมกอใหเกิดผลลัพธในการสรางมูลคาเพิ่มเทาใดนัก เพราะยิ่งเกาหลีเรงผลิตสินคาไปขายยัง
ตลาดสหรัฐฯ มากขึ้นเทาใด เกาหลีก็ตองเพิ่มการขาดดุลการคาใหกับญี่ปุนมากขึ้นเทานั้น ดวยเหตุนี้
เกาหลีจึงตองเลือกจากทางเดินสองแพรง ที่ผูนําทางการเมืองและผูนําทางธุรกิจอุตสาหกรรมจะตอง
เลือกดวยวิสัยทัศนที่กาวไกลในการสรางนโยบายอุตสาหกรรมในระยะยาวที่จะกอใหเกิดความ
เจริญกาวหนาที่ยั่งยืนและสูงขึ้นตอไป 
         เทาที่ผานมาและในปจจุบัน แชโบลยังคงมุงแตขยายผลกําไร ในขณะเดียวกันก็ปดหูปดตาไม
พัฒนาการผลิตอุตสาหกรรมชิ้นสวนสําคัญ (key parts) สวนรัฐบาลก็ใหความสนใจแตตัวเลขการ
ไดเปรียบดุลการคา ดังนั้น ทัศนคติดังกลาวจะตองเปลี่ยนไป เพราะหากยังคงเปนเชนนี้อยู เกาหลีก็
จะยังคงเปนเพียงประเทศผูผลิตรับชวง (subcontractor) ของบริษัทจากญี่ปุนและของสหรัฐฯ ตอไป
อีกนานเทานาน  ดวยเหตุนี้ ทางออกที่นาจะเลือกก็คือ เกาหลีจะตองปรับเปล่ียนโครงสราง
อุตสาหกรรมใหแตกตางไปจากญี่ปุน กลาวคือ ควรผลิตสินคาที่ญ่ีปุนไมผลิต ซ่ึงอาจจะตองใชเวลา
อีกราว 10 ป กวาที่จะทําใหเกิดผลเปนรูปธรรมเมื่อโครงสรางไดเปลี่ยนไป และถึงตอนนั้น 
อุตสาหกรรมของเกาหลีก็จะกาวกระโดดและเจริญรุงเรืองที่ยั่งยืน  อยางไรก็ตาม ขอเขียนของชาว
ญ่ีปุนคนนี้ก็ไดรับการโตตอบในเชิงที่ไมเห็นดวยมากมาย 
           ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางญี่ปุน - เกาหลีใตไดเพิ่มความคึกคักขึ้นเมื่อผูนําของชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกไดเขารวมประชุม ASEAN Plus Three คร้ังแรกในป 1998 ดังที่กลาว
ขางตนแลววา เกาหลีใตมีแผนการในการตั้งกลุมเพื่อเพิ่มความรวมมือระหวางประเทศในเอเชีย
ตะวันออก นั่นหมายถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และที่
สําคัญที่สุดก็คือ การตั้งเขตการคาเสรี (Free Trade Area – FTA) กับญี่ปุน โดยศาสตราจารยรี ชองยู
นแหงมหาวิทยาลัยฮันกุกไดเขียนถึงผลที่จะบังเกิดขึ้น ดังนี้ 
 

 A Korea – Japan free trade area would consolidate the division of production 
between the two countries and facilitate the creation of a broader Asian economic 
community. Once such a community is established, the countries of the region will be 
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able to strengthen their bargaining power against other countries and regions, while 
commanding a more advantageous position from which to compete for technology 
development.  
 
แมวาเกาหลีใตภายใตการนําของประธานาธิบดีคิม เดจุงไดพยายามหาทางกอตั้ง 

องคกร ริเร่ิมความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพื่อนบาน และสรางความเปนผูนําใหแกประเทศของตน
ในหมูประชาคมเอเชียตะวันออก ซ่ึงก็ไดรับการตอบรับพอเปนพิธีจากญี่ปุน ในขณะที่ญ่ีปุนไดตั้ง
ทีมศึกษาผลดี – ผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากมีการทํา FTA กับเกาหลีอยางกวางขวางและจริงจัง ใน
ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีคิม เดจุงก็เดินทางไปเยือนญี่ปุนอีก 2 คร้ังในป ค.ศ. 2000 และ ค.ศ. 
2002 และประธานาธิบดีโรห มูเฮียน (ดํารงตําแหนงระหวาง ค.ศ. 2003 – 2007) ในป ค.ศ. 2003 เพือ่ 
“รุกคืบ” ในการเจรจาความคืบหนาของความรวมมือทางเศรษฐกิจ สวนนายกรัฐมนตรีโคอิซูมิก็ได
เดินทางไปเยือนเกาหลีอยางเปนทางการจํานวน 3 คร้ัง คือ ค.ศ. 2001 ค.ศ. 2002 และ ค.ศ. 2005 
เชนกัน 
           การเจรจาเรื่อง FTA ไดดําเนินเรื่อยมาหลายป ตางฝายตางอางวา อีกฝายหนึ่งยังไมพอใจ
เงื่อนไขบางประการ เชน หากเกาหลียกเลิกภาษีนําเขา สินคาญี่ปุนก็จะทะลักเขามาในตลาดเกาหลี 
และสินคาอุตสาหกรรมจะยังผลใหมีการขาดดุลการคาระหวางกันมากขึ้น          เปนตน (123)  ใน
ขณะเดียวกัน ปญหาขอขัดแยงที่อดีตนายกรัฐมนตรีโคอิซูมิเดินทางไปคารวะศาลเจายาสุคูมิเปน
ประจําทุกปในระหวางดํารงอยูในตําแหนง และปญหาขอพิพาทเกาะโดกโด รวมทั้งขอขัดแยงใน
เนื้อหาของหนังสือประวัติศาสตรช้ันมัธยม ยิ่งทําใหการเจรจาประสบความยุงยากมากขึ้น  
 
             2.  กระแสเกาหลี (Korean wave) 
              ละครโทรทัศนของเกาหลีช่ือ Winter Sonata ไดรับความนิยมสูงสุดในหมูผูหญิงวัย
กลางคนของญี่ปุนในชวงที่สถานีโทรทัศน NHK นํามาฉาย อัตราผูชมมีสูงถึงรอยละ 20 ในบางชวง
และคงอัตรารอยละ 15 ตลอดเวลาของการออกอากาศ ผูหญิงกลุมดังกลาวมีอายุระหวาง 30 – 70 ป 
ตางคลั่งไคล Bae Yong Joon พระเอกของเรื่อง และแฟนละครทีวีกวา 5,000 คนไปตอนรับเขาเมื่อ
เดินทางมาถึงสนามบินนาริตะ ซ่ึงมากกวาแฟนของนักฟุตบอลระดับโลก เชน เดวิด เบคแฮม ที่มีคน
ไปตอนรับเพียง 500 คน ปรากฏการณดังกลาวไดสรางความตื่นตลึงใหแกส่ือมวลชนและชาวญี่ปุน
ทั้งมวลเปนอยางยิ่งที่คาดไมถึงวา หนังทีวีของเกาหลีจะไดรับความนิยมถึงเพียงนี้ อนึ่ง แฟนคลับได
รวมกลุมกันไปรับประทานอาหารเกาหลี เรียนภาษาและสังคมวัฒนธรรม และเดินทางไปทองเที่ยว
เพื่อดูสถานที่ถายทําภาพยนตรเร่ืองดังกลาว อีกทั้งมีการจับกลุมถกเถียงพูดคุยถึงพัฒนาการของ
ละครในแตละตอน เรียกรองใหคนกลุมอื่นมาสนใจดูทีวีเร่ืองนี้ และบางคนก็ซ้ือดีวีดีของหนังและดู
ซํ้าแลวซํ้าอีกนับเปนสิบๆ เที่ยวอยางไมรูจักเบื่อหนาย จึงมีการเรียกความนิยมภาพยนตทีวีนี้วา Yon-
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sama ซ่ึงทําให NHK สามารถขายสินคาและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของไดถึง 3.5 ลานเหรียญ (3,500 ลาน
เยน) ขายดีวีดี 330,000 แผน และหนังสือนวนิยายเรื่องนี้ 1,220,000 เลม  
            ความพยายามของเกาหลีที่จะนําวัฒนธรรมของตนไปขายใหญ่ีปุนเกิดขึ้นนับตั้งแต
ประธานาธิบดีคิม เดจุงเปดรับวัฒนธรรมญี่ปุนเขาประเทศในป ค.ศ. 1998 สถานีโทรทัศนญ่ีปุนก็ได
นําภาพยนตโทรทัศนของเกาหลีไปฉายในประเทศ ในชวงแรกๆ ไมไดรับความสนใจจากผูชม
เพราะคนญี่ปุนมักมีความรูสึกวา ตัวเองดีเดนกวาคนเกาหลี และมองเห็นเกาหลีวาดอยความเจริญ 
ตามหลังญี่ปุนไมนอยกวา 50 ป แตเมื่อมีความพยายามจากรัฐบาลทั้งสองฝายที่ใหมีการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรม อีกทั้งทัศนียภาพและความเจริญทางวัตถุของเกาหลีที่ฉายผานละครโทรทัศน ก็
ไมไดดอยไปกวาของญี่ปุน ทําใหความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การถายทอดสด
มหกรรมฟุตบอลโลกป ค.ศ. 2002 ที่โทรทัศนญ่ีปุนไดฉายภาพของสภาพบานเมืองของเกาหลีในยุค
ปจจุบันใหคนญี่ปุนไดชม ดังนั้น ภาพยนตโทรทัศนและภาพยนตเกาหลีจึงทะลักเขาฉายในญี่ปุน
ภายใตการสนับสนุนทางดานการเงินจากรัฐบาลเกาหลีเพื่อซ้ือเวลาในการฉาย ตัวอยางภาพยนต
โทรทัศนที่เขาไปฉายในญี่ปุน ไดแก Friends (เปนภาพยนตโทรทัศนที่ทํารวมกันระหวางญี่ปุน-
เกาหลีในป 2002) Autumn in My Heart, Kashikogi, A Wish Upon a Star และ All about Eve เปน
ตน สวนภาพยนตรที่ไดรับความสนใจ ไดแก Shiri (ป 2000) JSA (ป 2001) My Sassy Girl (ป 
2003) Silmido (ป 2004) เปนอาทิ 
            ความนิยมกระแสเกาหลีในญี่ปุนโดยเฉพาะภาพยนตโทรทัศนเปนไปอยางกวางขวาง 
อยางไรก็ตาม ก็ไดรับการตอตานจากคนญี่ปุนบางกลุม โดยไดเขียนหนังสือการตูน ช่ือ Hating the 
Korean Wave (เกลียดกระแสเกาหลี) ซ่ึงเปนหนังสือที่ขายดีที่สุดเลมหนึ่ง การตูนเลมนี้ไดช้ีใหเห็น
ถึงกระแสตอตานวัฒนธรรมและวิพากษบริบทของเกาหลีดวยการอางประวัติศาสตรที่คนเกาหลี
ตอยต่ํากวาของชาวอาทิตยอุทัย ทําใหคนเกาหลีบางกลุมประทวงและเขียนการตูนชื่อ We Hate 
Japan Wave เพื่อตอตานญี่ปุน  
           อนึ่ง ความรวมมือระหวางจีน – เกาหลี – ญ่ีปุน ไดขยายกวางครอบคลุมไปทั่วภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานกีฬา กลาวคือ ในระหวางวันที่ 29 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 
2005 ไดมีการจัด East Asian Game คร้ังที่ 4 ขึ้นที่มาเกา โดยมีนักกีฬาจากประเทศจีน ญ่ีปุน เกาหลี
ใต คาซักสถาน ไตหวัน ฮองกง มองโกเลีย มาเกา และกวมเขารวมแขงขัน จึงเปนสื่อสรางความ
รวมมือระหวางกันในภูมิภาคอีกทางหนึ่ง  

 

3.  วิกฤตความสัมพันธ 
 ประธานาธิบดีโรห มูเฮียนไดปรับเปลี่ยนทาทีดานความสัมพันธกับญี่ปุนในคําปราศรัยตอ
ประชาชนชาวเกาหลีเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 2005 วา “ปจจุบัน ญ่ีปุนไดกาวไปสูยุคที่กลุมอนุรักษ
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นิยมสุดขั้วมีบทบาทสําคัญในประเทศ .... จึงยังผลใหเราตองประเมินนโยบายที่เคยมีมาตอประเทศ
นี้”   

 ผูนําประเทศเกาหลีกลาวถึงนโยบายของรัฐบาลของเขาในชวงตนที่มีตอญ่ีปุนวา เปน
นโยบายที่สรางความสมานฉันทกับประเทศเพื่อนบาน  ซ่ึงได เดินตามแนวนโยบายของ
ประธานาธิบดีคิม เดจุง โดยนายโรหไดประกาศในชวงหาเสียงเปนประธานาธิบดีวา จะใชนโยบาย
ความสัมพันธเพื่ออนาคตที่ดี (future-oriented relations) ตอมา เมื่อไดรับเลือก ก็ประกาศเปน
นโยบายภายใตช่ือวา ศักราชแหงสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ 
(The Era of a Peaceful and Prosperous Northeast Asia) รัฐบาลเกาหลีใตใชความพยายามทุกทาง
เพื่อใหนโยบายดังกลาวบรรลุผล  อยางไรก็ตาม ญ่ีปุนมิไดตอบสนองไปในทางที่ดีขึ้น แตกลับทํา
ใหความสัมพันธเสื่อมทรามลง ดังตัวอยาง เชน 

(1)  ในป ค.ศ. 2001 นักประวัติศาสตรกลุมขวาจัดของญี่ปุนไดเขียนตําราเรียน 
ช้ันมัธยมตนที่มีเนื้อหาบิดเบือนขอเท็จจริงทางประวัติศาสตร และหนังสือเลมนั้นก็ไดรับการอนุมัติ
ใหจัดพิมพเปนแบบเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ 

(2)  นายกรัฐมนตรีโคอิซูมิไดไปคารวะศาลเจายาสุคูมิเปนประจําทุกป แมวา 
จะไดรับการประทวงและคัดคานจากสาธารณชนเกาหลีอยางกวางขวาง 

(3)  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ ค.ศ. 2005 เอกอัคราชทูตญี่ปุน นาย Takano  
Toshiyuki ประจําประเทศเกาหลีไดกลาววา เกาะโดกโด เปนของญี่ปุน 

(4)  วันที่ 16 มีนาคม ค.ศ. 2005 จังหวัด Shimane ไดจัดงานชื่อ Takeshima  
Day (ก็คือเกาะโดกโดที่มีปญหาการถือสิทธิ์ครอบครองนั่นเอง) 
 นอกจากนี้ ยังมีปญหาอื่นๆ ที่นําไปสูการกระทบกระทั่งกันระหวางสองประเทศ แตรัฐบาล
ญ่ีปุนก็เมินเฉยและไมพยายามหาขอยุติโดยสันติเฉกเชนมิตรประเทศควรจะกระทํา เมื่อเหตุการณ
เกิดขึ้นซ้ําแลวซํ้าอีก จึงมีการมองวาญี่ปุนประสงครายตอเกาหลี  กอใหเกิดความรูสึกตอตานญี่ปุน 
รัฐบาลเกาหลีจึงจําเปนที่จะตองใช “สงครามการทูตที่เผ็ดรอน” (aggressive diplomatic war) ตอ
ญ่ีปุน ซ่ึงทําใหความสัมพันธระหวางสองประเทศเสื่อมทรามลงถึงขีดต่ําสุด 
 ในขณะเดียวกัน เกาหลีมีความประสงคที่จะขยายความรวมมือทางทหารกับจีนเพื่อสราง
ความสมดุลในภูมิภาคขึ้น ทําใหจีน-เกาหลีใตมีความใกลชิดกันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ระเบียบของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือจึงเปลี่ยนไป 
 

4.   การแกไขวิกฤตดานความสัมพันธ 
 ดังที่กลาวขางตนวา ความสัมพันธของญี่ปุนกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับ
จีนและเกาหลีใตกาวไปถึงจุดวิกฤต  ดังนั้น  ภายหลังที่ เขารับตําแหนงเปนผูนําของญี่ปุน 
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นายกรัฐมนตรีอาเบะจึงเดินทางไปเยือนจีนอยางเปนทางการในวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2006 และตอไป
ยังเกาหลีใตในวันที่ 9 ตุลาคม ศกเดียวกัน เพื่อฟนฟูความสัมพันธที่ตกต่ําสุดขีดในป ค.ศ. 2005  
 เกาหลีใตไดตอนรับนายอาเบะอยางสมเกียรติ แตก็ไมไดคาดหวังอะไรนักวา จะสามารถ
แกไขปญหาขอขัดแยงที่บมเพาะมานานไดทันที โดยผูนําทั้งสองถือวาการประชุมสุดยอดที่กรุงโซล
จะเปนกาวแรกที่จะนําไปสูการเจรจาสรางความสัมพันธที่รวมมือระหวางกันในอนาคต (the first 
step toward dialog for a cooperative relationship to deal with future issues) อยางไรก็ตาม นายโรห
ไดย้ําถึงการยุติประเด็นทางประวัติศาสตร 3 ประเด็นหลัก คือ (1) การยกยองอาชญากรสงคราม
ระดับหนึ่งที่ศาลเจายาสุคูมิ (2) แบบเรียนวิชาประวัติศาสตร และ (3) ผูหญิงที่เปนทาสบําเรอ
กามารมณแกทหารญี่ปุนในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง สวนนายอาเบะไดบอกวา เขาเขาใจถึง
ความรู สึกของคนเกาหลีดี  และจะตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อสะสางชําระเนื้อหาหนังสือ
ประวัติศาสตรขึ้น อนึ่ง สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของญี่ปุน ช่ือ Akie ระบุวา เธอเปนแฟนพันธุแท
ของพระเอก Bae Yong Joon อีกทั้งยังไดเรียนภาษาเกาหลีมาเปนเวลา 3 ปแลว ก็ยิ่งทําใหคนเกาหลี
ประทับใจมากยิ่งขึ้น ( 

 ในขณะที่ผูนําญี่ปุน-เกาหลีใตรวมประชุมกันไดเพียง 2 ช่ัวโมงก็ไดรับขาวการทดลอง
ระเบิดนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ ผูนําทั้งสองไดประกาศกราววา นั่นเปนการกระทําที่เปนภัย
อันตรายอยางใหญหลวงตอสันติภาพของโลก  

 
ญ่ีปุนกับเกาหลีเหนือ 
 ญ่ีปุนรับรูถึงภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือเมื่อคอมมิวนิสตประเทศนี้ทดลองยิงขีปนาวุธเตโป
ดอง 1 ขามเกาะญี่ปุนไปตกในมหาสมุทรแปซิฟก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1998  ประเด็นสําคัญ
อยูที่ (1) เกาหลีเหนือสามารถพัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพการทําลายลางสูงไดแลว (2) เปาหมายหรือ
ทิศทางของการยิงไดเล็งไปในทะเลญี่ปุน ซ่ึงอาจเปนการทดสอบวา สามารถโจมตีเมืองหลักของ
ญ่ีปุนไดแมนยําเพียงใด และ (3) เกาหลีเหนือเปนชาติพันธมิตรที่แนนแฟนกับจีนและรัสเซีย ซ่ึงเปน
ฝายตรงกันขามกับประเทศเสรีนิยมประชาธิปไตยเชนญี่ปุน หากประเทศเหลานี้รวมมือกันทํา
สงคราม ญ่ีปุนไมอาจตานทานหรือรับมือไดเพราะประเทศคายคอมมิวนิสตทั้งสามตางมีกองกําลัง
ทหารมากมาย และจีนและรัสเซียตางมีอาวุธนิวเคลียรครอบครอง เมื่อเกาหลีเหนือมีอาวุธรายแรงนี้
อีก ก็ยิ่งเพิ่มศักยภาพอํานาจทางการทหารเหนือกวาญี่ปุนและสหรัฐฯ อันหมายถึงดุลยภาพของ
อํานาจทางการทหารและอาวุธตกเปนของฝายตรงขาม ญ่ีปุนจึงเรียกรองใหประชาคมนานาชาติ
ประนามการครอบครองอาวุธรายแรง โดยรวมมือกับสหรัฐอเมริกาและยุโรปเรียกรองใหเกาหลี
เหนือขจัดอาวุธที่มีอานุภาพการทําลายลางสูงเพื่อแลกกับมิตรภาพ สันติภาพ และความชวยเหลือ
ทางดานอาหารและเวชภัณฑจากญี่ปุนและประเทศตะวันตก 
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 อีกประเด็นหนึ่งที่คางคาใจรัฐบาลญี่ปุนก็คือ ชีวิตและซากกระดูกของชาวอาทิตยอุทัยที่ถูก
เกาหลีเหนือลักพาตัวไปในชวงทศวรรษ 1970 และ 1980 วามีสภาพความเปนอยูเปนเชนใด และ
ประสงคที่จะชี้ชัดดวยการพิสูจน DNA วาซากกระดูกเปนของคนญี่ปุนหรือไม เร่ืองนี้กลายเปน
ประเด็นทางการเมืองที่ผูนําญี่ปุนทุกคนมักจะพูดในตอนรณรงคหาเสียงวา จะตองนําพวกเขากลับ
บานเกิดใหไดในวันใดวันหนึ่ง และจะปกปองชีวิตคนญี่ปุนมิใหไดรับภัยอันตรายใดๆ จากศัตรู 
 เมื่อนายกรัฐมนตรีโคอิซูมิเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนืออยางเปนทางการ ในวันที่ 17 
กันยายน ค.ศ. 2002 เขาไดรวมประชุมสุดยอดกับนายคิม จองอิล ประธานคณะกรรมาธิการปองกัน
ประเทศ (ผูนําเกาหลีเหนือ) โดยไดเนนถึง 2 หัวขอหลัก คือ กรณีการลักพาตัว และความรับผิดชอบ
ตอการสรางสันติภาพในหมูประชาคมโลก ภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีญ่ีปุนไดกลาววา 
 
  “....นายคิม จองอิลไดรับรู และกลาวขอโทษในเหตุการณที่เกิดขึ้นใน 

อดีตจากการกระทําของเกาหลีเหนือ อีกทั้งไดใหความมั่นใจวา จะไมใหมีเหตุการณลักพา
ตัวขึ้นอีกในอนาคต.... ขาพเจาตั้งใจนัดพบกับสมาชิกของครอบครัวเหลานั้นและใหคํามั่น
กับพวกเขาวา จะนําเขากลับบานหากพวกเขาประสงค.... 
ในประเด็นความมั่นคง... เร่ืองขีปนาวุธที่เปนสิ่งที่ญ่ีปุนกังวลใจมากนั้น ประธานคิมไดให
สัญญาวา จะปฏิบัติตามขอตกลงระหวางประเทศอยางเครงครัด..จะจัดใหมีการเจรจาเพื่อ
แกปญหาขีปนาวุธ และจะยุติการทดลองยิงขีปนาวุธ. 
 
ในวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2002 ทางการของญี่ปุนระบุวา ตลอดระยะเวลาที่ผานมามีการลักพา

ตัวเกิดขึ้น 10 คร้ัง รวมชาวญี่ปุนที่ถูกลักพาตัวไป 15 คน ตอมา ในวันที่ 15 ตุลาคมของปนั้น ผูถูก
ลักพาตัว 5 คนเดินทางกลับมายังญี่ปุน ขาวคราวนี้ไดสรางความยินดีปรีดาใหแกประชาชนทั่วไปวา 
รัฐบาลของเขาไดทําหนาที่ในการดูแลพลเมืองญี่ปุนไดระดับหนึ่งหลังจากที่เร่ืองนี้คางคาใจมานาน
หลายสิบปที่มีขาวการสูญหายของชาวประมงตามชายฝงญี่ปุน แตส่ือมวลชนก็ยังตําหนิวา การกลับ
บานของชาวญี่ปุน 5 คน แทนที่จะเปน 15 คน ไมคุมกับการสูญเสียที่นายกรัฐมนตรีตองเดินทางไป
ยังประเทศเล็กๆ และจายเงินทอง/ใหความชวยเหลือมากมายแกเกาหลีเหนือ 
 ญ่ีปุนไดเนนถึงความสําคัญของกรณีการลักพาตัวในการประชุม 6 ฝายครั้งที่ 1 ซ่ึงจัดขึ้นที่
กรุงปกกิ่งในเรื่อง วิกฤตนิวเคลียรของเกาหลีเหนือ ในระหวางวันที่ 27 – 29 สิงหาคม ค.ศ. 2003 มี
ชาติที่เขารวมประชุมคือ จีน รัสเซีย สหรัฐฯ ญ่ีปุน เกาหลีเหนือและเกาหลีใต โดยญ่ีปุนย้ําวา จะตอง
แกไขปญหาการลักพาตัวใหกระจางเสียกอนจึงจะดําเนินการสรางความสัมพันธทางการทูตขั้นปกติ
ตอกัน ตอมา เมื่อมีการประชุม 6 ฝายครั้งที่ 2 ในระหวางวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ ญ่ีปุนไดย้ําใน
เร่ืองนี้อีกครั้งในการกลาวเปดนําการประชุมที่นครปกกิ่ง แตในครั้งนี้ ไมไดรับการตอบสนองวา
เกาหลีเหนือจะทําการตรวจสอบผูที่ถูกลักพาตัวไปไดสูญหายหรือยังมีชีวิตหรือไมอยางไร 
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 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 นายรัฐมนตรีโคอิซูมิไดเดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือ
เปนทางการอีกครั้งเพื่อย้ําถึงความพยายามของญี่ปุนที่ตองการใหกรณีลักพาตัวมีความกระจางชัด
กับนายคิม จองอิล ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีญ่ีปุนไดพบกับนายชาลส โรเบิรท เจนกินส (ทหาร
อเมริกันที่หนีทัพและแตงงานกับนางฮิโตมิ โซกะ ภรรยาชาวญี่ปุนและลูกสาว 2 คนไปอยูในเกาหลี
เหนือ) แตนายเจนกินสแสดงความไมแนใจวาประสงคจะเดินทางไปยังญี่ปุน อนึ่ง ผูนําทั้งสองไดย้ํา
วาปญหานิวเคลียรและขีปนาวุธจะเปนหัวขอที่จะรวมประชุมเจรจากันในการประชุม 6 ฝาย การ
เดินทางเยือนเกาหลีเหนือในครั้งนี้ ญ่ีปุนไดเสนออาหารจํานวน 250,000 ตัน ยารักษาโรคมูลคา 10 
ลานเหรียญ อันเปนการชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรมแกเกาหลีเหนือ  

 ในการประชุม 6 ฝายครั้งที่ 3 ในระหวางวันที่ 27 – 29 มิถุนายน ค.ศ. 2004 ที่กรุงปกกิ่ง 
ญ่ีปุนยังคงเรียกรองใหเกาหลีเหนือหาขอยุติกรณีการลักพาตัวอีกครั้ง อยางไรก็ตาม เกาหลีเหนือได
ยืนยันวา ผูที่ถูกลักพาตัวที่ยังมีชีวิตอยูมีเพียงบุคคลที่เดินทางกลับญี่ปุนและครอบครัวของนายเจน
กินสเทานั้น สวนคนอื่นๆ นั้นไดสูญหายไปหรืออาจเสียชีวิตไปแลว แตทางการญี่ปุนตั้งขอสงสัยวา 
เกาหลีเหนือยังคงปกปดขอมูล เพราะหากเสียชีวิตจริงก็นาจะสงกระดูกไปตรวจสอบ DNA แตที่ไม
กระทําก็อาจตองการใชเปนเครื่องตอรองเพื่อขอความชวยเหลือตอไปไมมีวันสิ้นสุด อนึ่ง ญ่ีปุนได
เห็นพองกับเกาหลีใตที่วา มีทหารเกาหลีใต 542 คน รวมกับประชาชนชาวเกาหลีใตอีก 486 คนถูก
จับกุมไวในเกาหลีเหนือ สวนใหญเปนชาวประมงถูกลักพาตัวไปไวในประเทศนั้นเปนเวลากวาครึ่ง
ศตวรรษแลว จึงทําใหญ่ีปุนคิดวา ขอมูลที่ไดรับจากเกาหลีเหนืออาจไมตรงกับขอเท็จจริง ซ่ึงอาจมี
ชาวญ่ีปุนมากกวานั้นถูกลักพาตัวและยังคงมีชีวิตอยู  
 แมวาการประชุมวิกฤตนิวเคลียร 6 ฝายครั้งที่ 4 จะไมประสบผลสําเร็จ แตความสัมพันธ
ระหวางญี่ปุนกับเกาหลีเหนือก็ยังคงไมเสื่อมทรามมากเกินกวาที่เปนอยู นั่นคือ ยังไมไดรับการ
ยกระดับเปนความสัมพันธทางการทูตตอกันดังที่มีการระบุไวในการประชุมสุดยอดที่กรุงเปยงยาง
เมื่อ ป ค.ศ. 2002 ตอมา เมื่อเกาหลีเหนือทดลองยิงขีปนาวุธอยางนอย 7 ลูก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 
ค.ศ. 2006 ทําใหญ่ีปุนเดือดดาลใจยิ่ง จึงไดคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ ส่ังหามติดตอกับเกาหลีเหนือ ทั้ง
ทางดานการคาและการเดินทางเขา-ออก และขูวาจะใชมาตราการชิงโจมตีกอน (pre - emptive) เพื่อ
ปองกันตนเอง ดังมีเหตุการณรายละเอียดตอไปนี้ 
 ในตอนเชาตรูเวลา 3.32 น. ของวันที่ 5 กรกฎาคม เกาหลีเหนือไดทดลองยิงขีปนาวุธที่ฐาน
ยิงอันเบียน จังหวัดกังวอน และฐานยิงฮวาเด จังหวัดฮัมเกียงเหนือ ไดแก เตโปดอง 2 สกั๊ด และโร
ดอง และยิงลูกสุดทายในเวลา 17.20 น. อานุภาพของอาวุธเหลานี้ มีดังนี้  
 
 สกั๊ด  มีพิสัยยิงไกลภายในรัศมี 300 – 500 กม. 
 โรดอง  มีพิสัยยิงไกลภายในรัศมี 1,000 – 4,000 กม. 
 เตโปดอง 1 มีพิสัยยิงไกลภายในรัศมี 2,000 – 2,300 กม. (ทดลองใน ค.ศ.  
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1998)  
เตโปดอง 2 มีพิสัยยิงไกลในรัศมี 3,500 – 4,300 กม. หรือไกลถึงรัฐอลาสกา  

สหรัฐอเมริกา 
 

 อยางไรก็ตาม การทดลองขีปนาวุธเตโปดอง 2 ลมเหลว เพราะเกิดระเบิดขึ้นในชวงตนของ
การยิงขึ้นจากฐานและไปตกลงในทะเลญี่ปุน ทันทีที่ขาวการทดลองยิงขีปนาวุธแพรออกไป ทั่วโลก
ไดประณามการกระทําของเกาหลีเหนือ องคการสหประชาชาติไดลงมติเปนเอกฉันท 196 เสียง
ประนามการทดลองดังกลาว พรอมกับสั่งหามการขายอุปกรณขีปนาวุธใดๆ และหามทําการทดลอง
อีก มิฉะนั้นจะลงโทษดวยการลงมติคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจตอไป 
 เกาหลีเหนือไดตอบโตวา จะทําการทดลองตอไปเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงใหแกประเทศของ
ตนเพื่อใชในการปองกันการโจมตีจากศัตรู โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสหรัฐฯ ที่พูดเสมอวา อาจใช
มาตราการทางทหารจัดการกับเกาหลีเหนือ  

 สวนญี่ปุนไดเสนอการลงโทษเกาหลีเหนือเพิ่มเติมเพราะเกาหลีเหนือไมยอมรับมติของ
คณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ โดยไดส่ังการไมใหชาวเกาหลีที่อาศัยอยูในญี่ปุนสงเงิน
กลับไปยังเกาหลีเหนือ หามคาขายระดับทวิภาคี และอายัดทรัพยสินของเกาหลีเหนือในญี่ปุน 
ในขณะที่สหรัฐฯ ไดส่ังใหยุติการทําธุรกรรมทางการเงินในสถาบันการเงินกับเกาหลีเหนือตั้งแตป
กอนหนานี้แลว อนึ่ง ญ่ีปุนยังเรียกรองนานาชาติใหความรวมมือปองกันไมใหมีการลักลอบสงเงิน
ผานประเทศที่สามไปยังเกาหลีเหนือ ส่ังหามเดินเรือขามฟากระหวางประเทศทั้งสอง ระงับการ
เยือนญี่ปุนของเจาหนาที่ทูตและยกเลิกเที่ยวบินเหมาลําของเกาหลีเหนือไปยังญี่ปุน เปนตน ในขณะ
ที่เกาหลีเหนือไดโตตอบดวยการประกาศวา การกระทําของญี่ปุนเปนการประกาศสงครามกับ
เกาหลีเหนือ และจะไดรับการตอบสนองอยางสาสม 
 เกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะเขารวมเจรจากับกลุมรวมมือความมั่นคงอาเซียน (ASEAN 
Regional Forum – ARF) ที่กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซียที่จัดขึ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม แต
กลับทดลองระเบิดนิวเคลียรใตดิน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 2006 เวลา 10.36 น. ที่บริเวณฮวาเดรี 
ใกลๆ กับเมืองคิลจู ขนาดของระเบิดนิวเคลียรเทากับ 550 ตันของ TNT กอใหเกิดแรงสั่นสะเทือน 
3.6 ริคเตอร (ระเบิดนิวเคลียรที่ทิ้งที่เมืองฮิโรชิมา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ในสงครามโลก
คร้ังที่สองมีขนาด 15,000 ตันของ TNT)  
 การทดลองระเบิดนิวเคลียรลูกแรกที่เกาหลีเหนือประกาศวา “เราทําจริง มิใชพูดเลนนะ” 
กอใหเกิดปฏิกริยาตอตานอยางกวางขวางไปทั่วโลก  โดยญี่ปุนและเกาหลีใต ส่ังใหทหาร
เตรียมพรอมทั่วประเทศ และมีการเรียกรองใหลงโทษเกาหลีเหนืออยางรุนแรง แตจีน – เกาหลีใต – 
รัสเซีย ไมเห็นดวยกับการใชกําลังตอเกาหลีเหนือ ตอมา ที่ประชุมความมั่นคงแหงองคการ



 101 

สหประชาชาติไดลงมติอยางเปนเอกฉันทลงโทษเกาหลีเหนือดวย Chapter 7 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
ค.ศ. 2006 ไดแก 
 

- หามขายหรือสงผานอุปกรณทางทหารและเทคโนโลยีนิวเคลียรไปยังเกาหลีเหนือ 
- หามขายหรือสงผานสินคาฟุมเฟอยไปยังเกาหลีเหนือ 
- หยุดธุรกรรมหรือหามไมใหเคลื่อนไหวทรัพยสินที่เกี่ยวของกับการพัฒนาอาวุธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูง 

- ตรวจสอบเรือสินคาของเกาหลีเหนือที่จําเปน 
- ชาติสมาชิกจะตองรายงานผลการดําเนินงานตามมตินี้ภายใน 30 วัน 
- เรียกรองใหเกาหลีเหนือกลับเขาสูการประชุม 6 ฝาย โดยปราศจากเงื่อนไข และแสวงหา
หนทางการบรรเทาความตึงเครียดดวยวิธีทางการทูต 

- เกาหลีเหนือจะตองไมทดลองอาวุธนิวเคลียรหรือยิงขีปนาวุธอีก 
- เกาหลีเหนือจะตองกลับเขาเปนสมาชิกสนธิสัญญาไมแพรกระจายอาวุธนิวเคลียร 
- เกาหลีเหนือจะตองไมครอบครองอาวุธนิวเคลียรและยกเลิกโครงการที่มีอยูทั้งหมด 
- เกาหลีเหนือจะตองยกเลิกโครงการอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูงและขีปนาวุธที่มีอยู
ทั้งหมด  

 
มติดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากจีนและรัสเซีย ทําใหเกาหลีเหนือเดือดดาลยิ่งนัก  

 ตอมา วันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2006 สมาชิกรัฐสภาญี่ปุนจํานวน 94 คนไดเดินทางไปคารวะ
ศาลเจายาสุคูมิ อันเปนการแสดงถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในการรวมมือกันตอสูกับศัตรูที่
ตั้งอยูไมหางไกลนัก 
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