ใบความรู้
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมิภาค
เอเชียตะวันออกที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
1. ศาสนาและความเชื่อ
นับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชางเป็นต้นมา นอกจากชาวจีนจะนับถือเทพเจ้าที่มาจากธรรมชาติแล้ว ชาวจีน
ยังมีความเชื่อเรื่องวิญญาณ จึงมีการเคารพบูชาบรรพบุรุษ ซึ่งกลายเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมจีนมาจนถึง
ทุกวันนี้
ในสมัยนั้ น ชาวจีน ยั งเชื่อถือในเรื่องโชคลางอีกด้ว ย โดยมีการนำกระดูกหรือกระดองเต่ามาจารึก
ข้อความที่ต้องการทำนาย จากนั้นก็นำไปเผาไฟจนเกิดรอยร้าว แล้วตีความคำตอบจากรอยร้าวนั้น
ในยุ ค แห่ งความแตกแยกในสมัย ราชวงศ์ โจว แคว้น แต่ ล ะแคว้น ต่างทำสงครามแย่งชิ งอำนาจกั น
บ้านเมืองขาดความสงบสุข เป็นเหตุให้นักปราชญ์ต่างพยายามเสนอแนวคิดที่แตกต่างกันออกมาอย่างมากมาย
เพื่อแก้ปัญหาสังคมและการเมือง แนวคิดที่สำคัญ ๒ ลัทธิ ได้แก่
1.1 ลัทธิขงจื๊อ ผู้ให้กำเนิด คือ ขงจื๊อ เป็นชาวแคว้นหลู่ (ปัจจุบันอยู่มณฑลชานตง) เกิดในตระกูลขุน
นาง เป็นผู้คงแก่เรียน ขงจื๊อสนใจเรื่องของมนุษย์และสังคมมากกว่าเรื่อของโลก นรก และสวรรค์
แนวคิ ดของขงจื๊อ
๑) ทัศนะทางการเมือง : การปกครองของผูป้ กครองถือว่าเป็ นสิง่ สาคัญ คือ
ทาให้ประชาชนอยู่อย่างเป็ นสุขโดยไม่ใช้อานาจ
๒) ทัศนะทางสังคม : บุคคลมีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ่อสังคมทีต่ นเองอยู่ให้ดที ส่ี ุด
ตามหน้าทีข่ องตน
๓) ทัศนะทางจริยธรรม : ควรปลูกฝังคุณธรรมและแบบอย่างทีด่ แี ก่ประชาชน
ทัวไป
่ ซึง่ ประกอบด้วยสิง่ ทีเ่ กิดจากจิตสานึกภายในของคน
๔) ทัศนะทางความเชื่อ : พิธกี รรมและการบูชาเป็ นการแสดงออกทีด่ ขี องมนุษย์
ทีม่ าภาพ: https://en.wikipedia.org/wiki/Confucius#/media/File:Confucius_Tang_Dynasty.jpg
1.2 ลั ท ธิ เต๋ า ผู้ ก่ อ ตั้ งลั ท ธิเต๋ า คื อ เล่ าจื๊ อ เป็ น ชาวแคว้ น ฉู่ เคยรับ ราชการเป็ น ผู้ ดู แ ลเอกสารใน
สำนักโจว
แนวคิ ดของเล่าจื๊อ
๑) ทัศนะทางโลก : ธรรมชาติเป็ นสิง่ ทีม่ สี ภาพเป็ นอมตะควรปล่อยให้ทุกสิง่
ทุกอย่างเกิดขึน้ และเปลีย่ นแปลงไปตามธรรมชาติ
๒) ทัศนะทางการเมือง : การปกครองทีด่ คี อื การไม่ปกครอง
๓) ทัศนะทางสังคม : มนุษย์ควรมีความเป็ นอยู่ทเ่ี รียบง่ายขึน้ อยู่กบั ธรรมชาติ
๔) ทัศนะทางจริยธรรม : ผูท้ ไ่ี ม่ตอ้ งการอะไรแล้ว มีอสิ ระทางความคิด นันคื
่ อ
ผูท้ ส่ี ละแล้
แม้วว่าซึภายหลั
ง่ กิเลสตั
งพระพุ
ณหาทธศาสนาจะเข้ามาเผยแผ่ในประเทศจีนนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมา แต่
แนวคิ
ดดั้งเดิมhttps://en.wikipedia.org/wiki/Laozi#/media/File:Zhang_Lu-Laozi_Riding_an_Ox.jpg
ของจีนโดยเฉพาะลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋าก็ยังมีอิทธิพลต่อความคิดและขนบธรรมเนียมประเพณี
ทีม่ าภาพ:

2. ศิ ลปะและนวัตกรรม
ในสมั ย ราชวงศ์ ช าง เทคนิ ค การผลิ ต ภาชนะสำริ ด มี ค วามเจริ ญ ก้ า วหน้ า กว่ า อารยธรรมอื่ น ใน
สมัยเดียวกัน ชาวจีนนิยมหล่อสำริดมาเป็นภาชนะต่าง ๆ ระฆัง เครื่องประดับ รวมถึงอาวุธ ภาชนะมีเนื้อหนา
แข็งแรง มีรูปแบบที่หลากหลาย และมีการตกแต่งภาชนะด้วยลายนูนต่าง ๆ ทั้งลายตัวอักษร ลายเรขาคณิต
และลายรูปสัตว์ต่าง ๆ มีความประณีตงดงาม
วิทยาการที่สำคัญอีกอย่างของราชวงศ์ชาง คือ ความก้าวหน้าในความรู้ทางดาราศาสตร์ ชาวจีนใน
สมัยนั้นสามารถผลิตปฏิทินในระบบจันทรคติ
ในสมัยราชวงศ์โจว ช่างชาวจีนนิยมแกะสลักอักษรบันทึกเรื่องราวในบนภาชนะสำริด ทำให้ลดความ
สวยงามลง ต่ อ มาในยุ ค แตกแยก ได้ มี ก ารนำเหล็ ก มาใช้ แ ทนที่ ซึ่งมี ค วามแข็ งแรงคงทนกว่า ส่ ว นศิ ล ปะ
การแกะสลักหยกในสมัยนี้ถือได้ว่ามีความเจริญอย่างยิ่ง
ในสมัยราชวงศ์ฉิน เทคโนโลยีในการก่อสร้างมีความเจริญอย่างมาก เห็นได้จากการก่อสร้างพระราชวัง
ขนาดใหญ่ รวมถึงการสร้างสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีอย่างใหญ่โตมโหฬาร ภายในสุสานได้มีการฝังรูปปั้นทหาร
ที่การแต่งกายและใบหน้าต่างกันและม้าศึกประมาณ ๖,๐๐๐ ชิ้น
ในสมัยราชวงศ์ฮั่น ได้มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีรวมถึงภูมิปั ญญาของชาวจีนในสมัยนั้น เช่น การประดิษฐ์กระดาษ เครื่องมือวัดตำแหน่งดวงดาว
เครื่องมือตรวจจับแผ่นดินไหว และนาฬิกาน้ำ ชาวจีนสมัยนั้นสามารถคำนวณได้ว่า ๑ ปีมี ๓๖๕ วัน รวมถึง
คำนวณการเกิดแผ่นดินไหว และการเกิดจันทรุปราคาได้อีกด้วย

(เครื่องมือตรวจจับแผ่นดินไหว)
ที่มา: https://mgronline.com/china/detail/9510000058642
3. ตัวอักษรและวรรณกรรม
อักษรจีนพัฒนามาจากการวาดภาพเพื่อบันทึกเรื่องราวของมนุษย์ในสมัยโบราณ กลายเป็นต้นกำเนิด
ของอักษรภาพ ต่อมาอักษรภาพค่อย ๆ ถูกปรับให้เขียนง่ายขึ้น และเป็นระบบมากขึ้น จนกลายเป็นตัวอักษร
จีนอย่างที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้
เมื่อจีนเข้าสู่ยุคแห่งความแตกแยกแต่ละแคว้นต่างใช้ตัวอักษรที่แตกต่างกัน จนเมื่อจักรพรรดิจิ๋นซีรวม
ประเทศจีนได้ พระองค์จึงได้ปรับตัวอักษรจีนให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั่วอาณาจักร และกลายเป็นพื้ นฐานการ
พัฒนารูปแบบอักษรจีนในเวลาต่อมา

(ตารางแสดงการพัฒนาของตัวอักษรจีน)
ที่มา: http://www.sana-anong.com/v4/dragon_city_detail.php?id=34&page=5
อักษรกระดองเต่า
อักษรจีนทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดคือ อักษรกระดองเต่า ชาวจีนในสมัยราชวงศ์ชางและ
ราชวงศ์โจวนิยมสลักคาทานายบนกระดองเต่าหรือกระดูกสัตว์ ต่อมาในปลายสมัย
ราชวงศ์ชาง ชาวจีนเริม่ สลักตัวอักษรลงบนภาชนะหรือระฆังทีท่ าจากทองสาริดด้วย
เราจึงเรียกอักษรประเภทนี้ว่า อักษรทองสาริด ความแตกต่างระหว่างอักษรกระดอง
เต่าและอักษรทองสาริดนอกจากเรื่องของวัสดุทน่ี ามาใช้ทาจารึกแล้ว อักษรทองสาริด
ยังมีความเป็ นระบบมากกว่า และมีความซับซ้อนน้อยกว่า ทาให้เขียนได้งา่ ยขึน้ อักษร
ทีถ่ ูกจารึกบนภาชนะทองสาริดทีม่ คี วามยาวทีส่ ุดปรากฏบนภาชนะทองสาริดสามขา
ในสมัยพระเจ้าโจวลีห่ วาง (ราว ๘๕๗ - ๘๔๒ ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช) มีตวั อักษรทัง้ สิน้ ๔๙๗ ตัวอักษร
ทีม่ าภาพ: http://www.sana-anong.com/v4/dragon_city_detail.php?id=34&page=5
การที่มนุษย์เริ่มรู้จักบันทึกเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรนั้น เป็นเหตุให้เกิดผลงานทางวรรณกรรมขึ้น
ในหน้าประวัติศาสตร์ ในประวัติศาสตร์จีน วรรณกรรมชุดแรกที่มีชื่อเสียงคือ “อู่จิง” แปลว่า
“คัมภีร์ทั้ง ๕” จัดทำโดยขงจื้อ ได้แก่
3.1 ซือจิ ง เป็ น หนั งสื อที่ขงจื้ อรวบรวมบทกลอนที่ มาจากแคว้น ต่าง ๆ ในสมัยนั้ น มี ทั้งบทกลอน
พื้นบ้านและบทกวีจากราชสำนัก
3.2 ซูจิง เป็นหนังสือที่ขงจื้อรวบรวมคำประกาศ เอกสารทางราชการ และสุนทรพจน์ นับตั้งแต่สมัย
โบราณกาลจนถึงยุคราชวงศ์โจวตอนต้น
3.3 อี้จิง เป็นตำราทำนายโชคชะตา เครื่องเดิมมีอยู่แล้วและขงจื้อนำมาเขียนใหม่
3.4 หลี่จี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับจารีต ขนบธรรมเนียม และความประพฤติอันดีที่ควรพึงปฏิบัติ
3.5 ชุนชิว เชื่อกันว่าขงจื้อเป็นผู้เรียบเรียงผลงานชิ้นนี้ด้วยตัวเอง เป็นการบันทึกเหตุการณ์ทางสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ของแคว้นหลู่อย่างย่อ ๆ ตั้งแต่ ๗๒๒ - ๔๘๑ ปีก่อนคริสต์ศักราช
วรรณกรรมชุดนี้เรื่องแสดงให้เห็นว่า การเขียนร้อยแก้วและการประพันธ์ร้อยกรองเป็นสิ่งที่มีมาช้า
นานแล้ว แล้วเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาการเขียนวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ ของจีนในเวลาต่อมา

4. การค้า
ในสมัยโบราณชาวจีนจะทำเกษตรกรรมเป็นหลัก แต่การรู้จักแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อการค้าขายต้องมีมา
นานแล้ว ในสมัยราชวงศ์ชาง ชาวจีนเริ่มรู้จักใช้เปลือกหอยหรือหอยเบี้ยเป็นสื่อกลางในการซื้อขาย ต่อมาใน
สมัยราชวงศ์โจวจึงได้เปลี่ยนมาใช้เงินตราแทน
หลังจากที่จักรพรรดิจิ๋นซีสามารถรวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้สำเร็จ พระองค์ก็ได้มีรับสั่งให้
ยกเลิกระบบเงินตรา แล้วมาตราชั่ง ตวง วัด ของแคว้นต่าง ๆ โดยให้ใช้ตามแบบอย่างที่แคว้นฉินเคยใช้อยู่
แต่เดิม ทำให้เป็นแบบเดียวกันทั่วประเทศ รวมถึงขนาดของรถม้าและถนนด้วย ทำให้มีการติดต่อค้าขายกัน
สะดวกขึ้น
ในสมัยราชวงศ์ฮั่นได้เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับดินแดนทางตะวันตกทั้งทางบกและทางทะเล โดยทาง
บกได้บุกเบิกเส้นทางสายไหมขึ้น โดยมีจุดเริ่มต้นที่เมืองฉางอาน (คือเมืองซีอานในปัจจุบัน) เมืองหลวงของ
ประเทศจี น ในขณะนั้ น ดิน แดนเอเชีย ตะวันตกเฉียงใต้ และไปสิ้ นสุ ดที่อาณาเขตของจักรวรรดิโรมัน มา ๆ
เส้นทางนี้นอกจากจะเป็นเส้นทางการค้าแล้ว ยังเป็นเส้นทางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมด้วย สวนทางทะเล
นั้นมีการเดินเรือจากประเทศจีน ผ่านมหาสมุทรอินเดีย ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน จนถึงจักรวรรดิโรมัน สินค้าที่
พ่อค้าชาวจีนมักจะนำไปขายยังดินแดนทางตะวันตกคือ ผ้าไหมและเครื่อ งลายคราม ส่วนสินค้าที่พ่อค้าจาก
ดินแดนตะวันตกนำมาขายให้ชาวจีนคือ งาช้างและม้าพันธุ์ดี

(แผนที่แสดงเส้นทางสายไหมจากจีน ผ่านอัฟกานิสถาน อิหร่าน เอเชียไมเนอร์ ไปยังจักรวรรดิโรมัน)
ที่มา: http://systemacai.blogspot.com/2013/09/blog-post.html
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