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เกาหลีในยุคอาณาจักรโชซอน 
 

       รศ. ดร. ดํารงค ฐานด ี
     ผูอํานวยการศูนยเกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 ภาพยนตเกาหลีเรื่อง เดจังกึม:  จอมนางแหงวังหลวง (Jewel of the Palace) ที่
นํามาฉายในโทรทัศนของไทยชวงป พ.ศ. 2548-9 ไดสรางความฮือฮาแกผูชมทั่วประเทศ
ที่ตางเฝาติดตามความเปนไปของเนื้อเรื่องและตางชื่นชมบทประพันธ ผูแสดง และ
ทัศนียภาพที่ปรากฏในภาพยนต ทําให “เดจังกึม” ไดรับความนิยมสูงสุด 
 ในเนื้อเรื่อง ไดกลาวถึงชีวิตความเปนอยูของคนเกาหลีในยุคอาณาจักรโชซอน 
ซึ่งในชวงนั้นสังคมเกาหลีมีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสทิธิราชย และมีสภาพ
สังคมวัฒนธรรมที่นาสนใจยิ่ง บทความนี้ จะกลาวถึงเรื่องราวของยุคนี้อยางละเอียด 
เพื่อใหผูอานเขาใจเรื่องราวของสังคมเกาหลีไดพอสังเขป 
 
อาณาจักรโชซอนยุคใหม  

 ภายหลังที่มีการประกาศอยางเปนทางการวาอาณาจักรโคริว (ดูปฏิทิน
ประวัติศาสตรเกาหลีในตอนทายของบทความนี้) ไดสิ้นสุดลงแลว นายพลยีก็ได
สถาปนาตนเองขึ้นเปนกษัตริยอยางสมบูรณและไดรับพระนามวากษัตริยเตโจ (T'aejo) 
ข้ึนครองราชยระหวาง ค.ศ. 1392 - 1398 พระองคไดยายเมืองหลวงจากเมืองเกซองมา
เปนเมืองฮานยาง (Hanyang) หรือปจจุบันเรียกวากรุงโซล รวมทั้งไดตั้งชื่ออาณาจักรใหม
นี้วา โชซอน ตามชื่อเดิมในอดีต ซึ่งหมายถึง ดินแดนที่มีแตความสดชื่น หรอืดินแดนที่
สงบยามเชา  
 อาณาจักรโชซอนยุคใหม (ตอไปนี้จะใชคําวา อาณาจักรโชซอน) มีลักษณะเดน
ดังนี้ ประการที่หนึ่ง ดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีไดมีการรวมกันเปนกลุมเปนกอนตั้ง
เปนประเทศอยางจริงจังในยุคนี้เอง จริงอยูที่ในอดีตนับตั้งแตมีการรวบรวมบานเมือง
เปนปกแผนโดยตันกุนตามตํานานของการสรางชาติ แตมิไดหมายความวาสังคมแหงนี้
จะมีสภาพเปนประเทศที่มีอาณาเขตจําเพาะแนนอนตายตัว ทั้งนี้เปนเพราะสภาพ
บานเมืองมีการแบงเปนแวนแควนตามกลุมเทือกตระกูล อีกทัง้มีการแยงชิงความเปน



 2 

ใหญระหวางอาณาจักรเล็ก ๆ ตลอดเวลา ลุถึงอาณาจักรโชซอนในป ค.ศ. 1392 เปนตน
มา เกาหลีไดรวมตัวกันเปนปกแผนและสามารถครอบครองอํานาจในฐานะเปน
ราชอาณาจักรหนึ่งเดียวไดถึง 518 ป (ค.ศ. 1392 - 1910) จนกระทั่งถูกญี่ปุนยึดครองเปน
อาณานิคม ประการที่สอง ในยุคราชวงศยีมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาประวัติศาสตร
ของเกาหลีเพราะเปนชวงระยะเวลายาวนานที่สามารถหลอหลอมความเปนชาติ และ
สงผลใหมีการพัฒนาทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม วัฒนธรรม ตลอดจนจารีต
ประเพณีตาง ๆ รวมทั้งกอใหเกิดผลโดยตรงตอชาติเกาหลีเมื่อตองเผชิญกับการทาทาย
ของอิทธิพลจากชาติตะวันตกที่แผเขามายังโลกตะวันออกในคริสตศตวรรษที่ 19 
ประการสุดทาย ดินแดนบนคาบสมุทรเกาหลีไดรวมตัวเปนอาณาจักรของสังคมเกาหลี
เปนครั้งสุดทายกอนที่จะถูกลบออกจากแผนที่โลกในระหวางป ค.ศ. 1910 - 1945 โดย
ญี่ปุนและถูกแบงแยกออกเปน 2 ประเทศนับตั้งแตป ค.ศ. 1948 เปนตนมา  
  
โครงสรางสังคมและวัฒนธรรม  

 ตลอดระยะเวลานานกวาหารอยป อาณาจักรโชซอนมีผูปกครองที่มีอํานาจสูงสุด
ไดแก กษัตรยิ ซึ่งไดรับตําแหนงตามสายโลหิต อยางไรก็ตาม พระมหากษัตริยพระองค
หนึ่งอาจมีพระโอรสหลายพระองค แตจะมีเพียงองคเดียวเทานั้นที่จะไดรับเลือกใหเปนผู
สืบทอดตําแหนง ดังนั้น เชื้อพระวงศตางมักสองสุมสมัครพรรคพวกและหาทางแยงชิง
ตําแหนงประมุขของชาติไปครอบครอง จึงกอใหเกิดการแบงออกเปนกกเปนเหลา จนมีผู
ขนานนามวา ในยุคนี้เกาหลีมีการปกครองในระบอบการเมืองตามกก (factionalism) ที่
อยูหอมลอมตัวกษัตริยผูมีอํานาจสูงสุดของประเทศ หากกลุมใดไดรับอํานาจเปนกษัตริย
ก็จะมีการทําลายฝายตรงขามดวยการสังหารหรือเนรเทศออกจากเมืองหลวงไป จะเห็น
ไดวา สภาพการณเชนนี้เกิดขึ้นเชนเดียวกับสังคมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยทั่ว
โลก  
 

1.1 กษัตริยเตโจกับการปฏิวัติทางสังคม  

 เมื่อยี ซองเกียตั้งตนเปนกษัตริยแหงราชวงศยีแลว พระองคไดสงคณะทูตไปยัง
จีนเพื่อรายงานความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับกษัตริยแหงราชวงศหมิง นั่น
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หมายความวา พระองคไดเขาสวามิภักดิ์ตอราชวงศหมิงและยอมรับอิทธิพลของจีนมาก
ยิ่งกวาสมัยอาณา จักรสหพันธรัฐซิลลา และโคริวเสียอีก ตัวอยางสําคัญก็คือการให
อํานาจของจักรพรรดิจีนในการเลือกชือ่ระหวางโชซอน และฮวาเรียง (ซึ่งชื่อหลังนี้เปน
ชื่อของบานเกิดของยี ซองเกียเอง) เมื่อราชวงศหมิงใหความเห็นวาชื่อโชซอนเหมาะสม
กวา กษัตริยของเกาหลีก็ยอมรับชื่อนัน้ใชเปนชื่อของประเทศทันที  
 กษัตริยเตโจแหงราชวงศยีไดปฏิวัติสังคมในชวงที่พระองคข้ึนครองราชยที่
สําคัญยิ่งดังนี้  
  ก. เกาหลีเปดรับอิทธิพลของลัทธิขงจื้อแทนที่พุทธศาสนา ทําใหลัทธิขงจื้อมี
บทบาททุกดานตอการบริหารประเทศและวิถีทางการดําเนินชีวิตของประชาชนในยุคโช
ซอนเปนอยางมาก ลัทธินี้ไดกลายมาเปนแนวปฏิบัติในชีวิตประจําวันของคนเกาหลีมา
จนถึงปจจุบัน  
 ข. การปฏิรูปทีด่ิน อาณาจักรตาง ๆ ในอดีตมักเผชิญกับปญหาเรื่องการถือครอง
ที่ดิน ทั้งนี้เพราะสังคมเหลานั้นเปนสังคมเกษตรกรรม ที่ดินจึงเปนปจจัยสําคัญที่สุดใน
การสรางผลผลิตทางการเกษตร แตที่ดินทํากินสวนใหญตกเปนของขุนนาง ขาราชการ
ทุกระดับชั้นและวัดในพระพุทธศาสนาเนื่องจากผูศรัทธาไดถวายที่ดินใหแกวัดเปน
จํานวนมาก ความเหลื่อมล้ําของการถือครองที่ดินกลายเปนชนวนสําคัญของความขัดแยง
อยางรุนแรงระหวางผูกุมอํานาจทางการเมืองผูซึ่งเพิ่มอํานาจการผูกขาดที่ทํากินไวในมือ
ตน กับขาราชการชั้นผูนอยในสวนภูมิภาค และชาวนาที่สูญเสียที่ดินไปเรื่อย ๆ ในที่สุด 
สถานการณก็บานปลายกลายเปนความขัดแยงทางการเมืองและยังผลใหอาณาจักรโคกู
ริวและโคริวพังพินาศไป ดังนั้น เมื่อกษัตริยเตโจแหงราชวงศยีมีอํานาจจึงไดประกาศริบ
ที่ดินทั่วพระราชอาณาจักรมาเปนของรัฐพรอมกับเผาทะเบียนที่ดินทิ้ง จากนั้น จึงนํา
ที่ดินมาจัดสรรใหมเพื่อจายแจกใหแกใหแกชาวนาผูไรที่ทํากิน  
 ตอมา ค.ศ. 1398 กษัตริยไดสละราชสมบัติ พระราชโอรสองคที่หนึ่งชื่อ ชอง
จอง สืบทอดตําแหนงแทน ตามธรรมเนียมปฏิบัติของการสืบทอดอํานาจทางการเมือง
และทรัพยสมบัติตามบทบัญญัติของลัทธิขงจื้อ แตกษัตริยชองจองอยูในตําแหนงเพียงป
เศษ ก็ไดมอบอํานาจใหแกนองชายขึ้นครองราชยแทนชื่อ กษตัริยเตจอง (T'aejong ค.ศ. 
1400 - 1418)  
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 กษัตริยเตจองไดทําการปฏิรูปการบรหิารประเทศซึ่งไดเริ่มตนทํามาแลวในสมัย
พระบิดาจนไดรับผลสําเร็จตามเปาหมาย กลาวคือ พระองคไดแยกการบรหิารทางการ
ปกครองออกจากการทหาร โดยไมยอมใหมีการควบตําแหนงของทั้งสองสายในเวลา
เดียวกัน พระองคไดยุบองคกรของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นในสมัยอาณาจักรโคริวและปรับแตง
การบริหารงานเสียใหมเพื่อใหเปนระบบตามแนวของจีน โดยจัดตั้งสํานักราชเลขานุการ
ใหทําหนาที่รางกฎหมาย และสํานักงานคณะกรรมการตรวจตราใหทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบการทํางานของขาราชการ พระองคไดตั้งหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทา
กระทรวงอีก 6 กระทรวง คือ สํานักงานขาราชการพลเรือน กระทรวงการคลัง กระทรวง
พิธีการ กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงโยธาธิการ ในป ค.ศ. 1413 
เกาหลีไดนําวิธีการปกครองสวนภูมิภาคของจีนมาใช โดยแบงเขตการปกครองออกเปน 
8 มณฑลและถือปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงตอนปลายคริสตศตวรรษที่ 19 การจัดรูปการ
ปกครองดังกลาวทําใหรัฐบาลสามารถควบคุมขาราชการสวนภูมิภาคไดเครงครัดมากขึ้น 
ในขณะเดียวกัน ก็เพื่อปองกันมิใหขาราชการสวนภูมิภาคใชระบบเลือกที่รักมกัที่ชังกับ
ประชาชน อีกทั้งยังบังคับไมใหขาราชการดํารงตําแหนงหนาที่ในภูมิลําเนาหรือถิ่น
กําเนิดของตนอยางเด็ดขาด 

 ในป ค.ศ. 1418 กษัตริยเซจอง (Sejong ค.ศ. 1418 - 1450) โอรสของกษัตริยเต
จองไดข้ึนครองราชย กษัตริยเซจองดํารงอยูในตําแหนงจนถึงป ค.ศ. 1450 หรือ
ครองราชยยาวนานถึง 32 ป พระองคทรงเปนกษัตริยที่ยิ่งใหญที่สุดในราชวงศยีทีเดียว 
ผลงานที่สําคัญของพระองคมีดังตอไปนี้  
 (1)  ตั้งสถาบันวิจัยในพระราชูปถัมภ (Chiphyonjon) สถาบันแหงนี้เปน
เสมือนสํานักงานเลขานุการสวนพระมหากษัตริย ประกอบไปดวยนักปราชญ 10 คน 
(ตอมา เพิ่มจํานวนเปน 20 คน) ทําหนาที่ศึกษาคนควาหาหลักการทางดานการเมือง เขียน
หนังสือและใหขอเสนอแนะตามคําภีรหลักของขงจื้อ โดยนักปราชญเหลานี้จะนํา
เรื่องราวที่ไดศึกษาคนความาบรรยายในทองพระโรงใหแกพระมหากษัตริยและเหลาขุน
นางฟง ผูรูเหลานี้ยังทําหนาที่ฝกอบรมทางวิชาการแกองคอุปราชและจัดพิมพตํารา
ทางดานภูมิศาสตร แพทยศาสตร และประวัติศาสตรของราชอาณาจักร  
  รูปการจัดตั้งสถาบันดังกลาวไดลอกเลียนมาจากจีนยุคโบราณ อนึ่ง 
เนื่องจากกษัตริยเซจองเปนผูยึดมั่นในหลักการขงจื้ออยางเครงครัด พระองคจึงทรงนิยม
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ชมชื่นความรูและยกยองนักปราชญราชบัณฑิต รวมทั้งสนับสนุนใหเหลาขาทาสบริพาร
เขารับการศึกษาเลาเรียนจากสถาบันดังกลาวอยางตอเนื่อง  
 (2)  สรางตัวอักษรเกาหลี ตอนตนทศวรรษที่ 1440 กษัตริยเซจองไดสราง
โครงการที่สําคัญตอชาติยิ่ง คือ โครงการสรางตัวอักษรภาษาเกาหลี และไดประกาศใช
อยางเปนทางการในป ค.ศ. 1443 พระองคเรียกอักษรเกาหลีที่ประดิษฐข้ึนนี้วา ฮ่ันกึล 
(Hangul) และนิยมใชกันอยางแพรหลายมาจนถึงทุกวันนี้  
 (3)  การรวมมณฑลทางตอนเหนือเขามาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรโชซอน 
บริเวณดินแดนทางตอนเหนือที่ติดกับแมน้ํายาลูซึ่งเปนดินแดนสวนหนึ่งของอาณาจักร
โคกูริว อาณาจักรโคกูริวมักถูกชนตางชาติเขามาโจมตีและยึดครองเสมอ ในครั้งสุดทาย
บริเวณสวนนี้ตกอยูภายใตการยึดครองของพวกมองโกล ในป ค.ศ. 1433 กษัตริยเซจอง
ไดสงกองทัพข้ึนไปขับไลและโจมตีชนเผาตางชาติจนแตกพาย พระองคจึงสั่งใหมีการ
สรางปอมและจัดใหมีการปกครองสวนทองถิ่นขึ้นในบริเวณนั้น ทําใหบรเิวณสวนนี้
สงบสุขและเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรโชซอน  
 กลาวโดยยอ ในชวงตนของอาณาจักรโชซอน แนวความคิดของกษัตริยเตโจ
และกษัตริยองคตอมาไดยึดมั่นในรูปแบบการปกครองและการพัฒนาประเทศตามแบบ
ฉบับของจีนอยางเครงครัด จึงแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของจีนในการหลอหลอมอารย
ธรรมของชาวเกาหลีใหมีลักษณะคลายคลึงกับจีน แตสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีตลอดชวงยุค
นี้ก็คือการแกงแยงชิงตําแหนงประมุขของประเทศในหมูเชื้อพระวงศอยูเสมอมิไดขาด  
 1.2 โครงสรางสังคมในยุคตน  

 ในป ค.ศ.1404 ไดมีการทําสํามะโนประชากรขึ้นเปนครั้งแรก ในครั้งนั้น 
เกาหลีมีครัวเรือนทั้งสิ้น 174,132 ครัวเรือน และมีประชากร 360,929 คน มีตําแหนง
ขาราชการรวม 820 ตําแหนง สวนตําแหนงทางทหารมี 4,000 ตําแหนง จะเห็นไดวา 
จํานวนผูทํางานในกองทัพมีมากกวา อยางไรก็ตาม ในบทบัญญัติของขงจื้อมักจะเนนถึง
ความสําคัญของนักปราชญและขาราชการเหนือกวาผูใชอาวุธ ดังนั้น ขาราชการในราช
สํานักผูซึ่งมีทั้งความรูและดํารงตําแหนงในทางราชการจึงไดรับการยกยองจากกษัตริย
และผูคนทั่วไปวาเปนผูที่มีเกียรติทางสังคมสูง  
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  สังคมในยุคนี้ไดมีการแบงชนชั้นออกเปน 4 ชนชัน้ดังเชนในอดีตกาล ดังนี้  
 (1)  ยางบัน (Yanban) ชนชั้นนี้เปนชนชั้นสูงสุด ประกอบดวยพวกเชื้อพระวงศ
และราชตระกูลในราชสํานัก รวมทั้งขุนนางชั้นผูใหญซึ่งแบงออกเปนสองกลุม คือ
ขาราชการพลเรือน เรียกวา มูนบัน (Munban) ขาราชการทหาร เรียกวา มบูัน (Muban) 
คําวายางบันนั้นจึงหมายถึงชนชั้นสูงทั้งสองกลุม พวกยางบันนับวาเปนพวกที่มีอํานาจ
สูงสุดที่หอมลอมองคพระมหากษัตริย ในขณะเดียวกันก็เปนกลุมที่มีอิทธพิลทาง
เศรษฐกิจเพราะเปนทั้งเจาของที่ดินและเปนนายทาสและแรงงานที่อาศัยอยูในชนบท  
 การเขาสูตําแหนงยางบันไดนั้นจะตองผานการสอบคัดเลือกเพื่อเขารับราชการ
เชนเดียวกับระบบของจีน ในกรณีของเกาหลีแมไมไดกําหนดสิทธิในการสอบไลไว
เฉพาะชนชั้นยางบัน แตคนธรรมดามีโอกาสนอยมากที่จะสามารถสอบผานเขาไปได 
ทั้งนี้เปนเพราะลูกของชนชั้นสูงมักจะไดรับการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นดีตั้งแตเล็ก ๆ 
และไดรับอิทธิพลจากพอแมที่มีพ้ืนฐานเปนชนชั้นสูงอยูแลว ทําใหผูสอบไลไดกระจุก
ตัวอยูในคนกลุมยางบันเปนสวนใหญ จึงดูเสมือนหนึ่งวาเกาหลีจํากัดสิทธิในการสอบไล
ไวใหกับพวกยางบันเทานั้น 
 ในกลุมยางบันดวยกันก็มีการแบงสถานภาพและโอกาสทางสังคมตามพื้นฐาน
ทางครอบครัวของแตละคน ผูที่มีโอกาสดีที่สุดก็คือผูที่ถือกําเนิดเปนบุตรชายที่เกิดจาก
ภรรยาหลวงที่ถูกตองตามกฎหมายของสังคม และผูที่เปนบุตรชายที่เกิดจากอนุภรรยาที่
ผานงานพิธีสมรส บุตรที่มาจากสองกลุมนี้เทานั้นจะมีสิทธิเรียนรูวิทยาการของขงจื้อ
และเขาสอบไลถึงขั้นสูงสุดเพื่อสืบทอดอํานาจและตําแหนงของบรรพบุรุษ สวนเด็กที่
เกิดจากภรรยาลับหรืออนุภรรยาที่ไมผานพิธีสมรสจะถูกจํากัดใหประกอบอาชีพเปนชาง
ชํานาญการหรือชนชั้นกลางไป  
 กลาวโดยยอ ยางบันเปนชนชั้นสูงของสังคมและมีการถายทอดฐานะทางสังคม
โดยผานทางสายเลือดหรือสายตระกูลเปนหลัก ชนชั้นนี้จะมีอาชีพที่มเีกียรติทางสังคม 
เชน เปนขุนนาง ขาราชการชั้นผูใหญ นักปราชญ และแมทัพนายกอง ซึ่งตําแหนงเหลานี้
มักครอบครองอํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจพรอม ๆ กันไป  
 (2)  ชุงอิน (Chungin) หรือชนชั้นกลาง ชนชั้นนี้จะไดรับการฝกฝนในวิชาชีพ
ชางชํานาญการในดานเทคนิคและวิทยาศาสตร รวมทั้งภาษาตางประเทศเพื่อประกอบ
อาชีพที่ตรงกับสาขาวิชาดังกลาวตามความตองการของรัฐบาล หนาที่การงานเหลานี้ไม
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เปนที่พึงประสงคของพวกยางบัน ทั้งนี้เพราะถือวาเปนงานที่ต่ํากวา ซึ่งตองทํางานอยูใต
อํานาจของชนชั้นสูง  
 ลูกหลานของชนชั้นกลางจะสืบทอดสถานภาพทางสังคมโดยผานทางสายเลือด
หรือสายตระกูลเชนกัน อาชีพที่พวกเขาทํามักเปนขาราชการระดับกลางที่เนน
ความสามารถเฉพาะทาง และถือเปนแขนขาของรัฐบาลหรือราชสํานัก จํานวนของชน
ชั้นกลางมีไมมากนัก  
 (3)  ซังมิน (Sangmin) หรือพวกสามัญชนและยางมิน (Yangmin) หรือชาวนา 
คนในชนชั้นนี้เปนคนสวนใหญของสังคมที่ประกอบอาชีพเปนชาวนาและพอคารายยอย 
ทั้งนี้เพราะสังคมเกาหลีในยุคนี้เปนสังคมเกษตรกรรม ที่ดินทีใ่ชในการเพาะปลูกมีอยู
อยางจํากัดและลวนเปนของตระกูลยางบันที่มีตําแหนงหนาที่สูงทางราชการแทบทั้งสิ้น 
พวกชาวนาจึงตองเชาที่นาโดยเสียคาเชา ภาษีที่ดินและภาษีผลผลิตเพื่อนําสงไปใหแก
ราชสํานัก อนึ่ง การเก็บภาษีมักกระทําหลายขั้นตอน และเปนชองทางใหขาราชการสวน
ภูมิภาคสามารถขูดรีดและเบียดบังเงินภาษีอากรไปเปนของตน จนบางครั้งทําใหผูเชา
ที่ดินกลายสภาพเปนทาสติดที่ดินไปในที่สุด  
 สวนพอคานั้นก็มีบทบาทไมมากนักเพราะการคาถูกจํากัดใหกระทําภายในเขต
ของแตละหมูบาน นอกจากนี้ ลัทธิขงจื้อมักเหยียดหยามอาชีพพอคาที่แสวงหาผลกําไร
วาเปนงานที่ต่ําและนารังเกียจ อยางไรก็ตาม เนื่องจากสามารถแสวงหาผลกําไรได ทําให
พอคาไดรับการคุมครองจากชนชั้นสูงโดยใชทรัพยสินเปนใบเบิกทางในงานอาชีพและ
ดําเนินชีวิตในสังคม  
 ในยุคใดที่กษัตริยและขุนนางประสงคที่จะใหบานเมืองสงบสุข สามัญชนมักจะ
ไดรับการเอาใจใสดูแลทุกขสุขโดยไมถูกกดขี่ขมเหงหรือรีดไถจากพวกยางบันมากนัก 
ในทางตรงกันขาม ในยุคที่ราชสํานักขาดเสถียรภาพเพราะมีการขับเคี่ยวชิงดีชิงเดน
ระหวางเชื้อพระวงศและยางบันแตละกลุม ชนชั้นนี้ยอมไดรับผลกระทบมากที่สุดเพราะ
จะถูกเกณฑไปเปนทหารและถูกเรงรัดเก็บภาษีในอัตราสูง จึงทําใหเกิดการลุกฮือกอการ
จลาจลของชาวนาเสมอ  
 คนในชนชั้นนี้ที่เปนชายวัย 16 - 60 ปจะตองไปเปนทหารในชวงหนึ่งของชีวิต 
และจะตองไปทํางานใหกับรัฐบาลปละ 6 วัน แตในความเปนจริงนั้น พวกเขาตองทํางาน
มากกวานี้ ซึ่งขึ้นอยูกับโครงการที่ไปทํา ดังเชน งานซอมแซมถนนและหลมุฝงศพของ
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กษัตริย สรางเขื่อนกันน้ําทวม ขุดเหมืองฝาย และสรางปอมปราการ จึงตองทํางานหลาย
วันจนกวาโครงการนั้นจะเสร็จสิ้น  
 ลูกหลานของสามัญชนอาจเลื่อนฐานะทางสังคมไดบางหากสามารถสอบไล
ผานเขารับราชการในระดบัทองถิ่น แตจํานวนผูสอบผานมีนอยมาก ทําใหการสอบไลได
แตละครั้งสรางความฮือฮาและกลายเปนตํานานเลาขานกันไมรูจบของคนในตระกูลนั้น 
ๆ   
 (4)  ชอนมิน (Chonmin) หรอืผูถือกําเนิดตอยต่ํา เปนชนชั้นต่ําสุดของสังคม 
ประกอบไปดวยทาส พวกเตนรําและนักแสดง คนทรง และคนฆาสัตว สถานภาพของ
พวกเขาจะตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ชนชั้นต่ําเหลานี้จะไมไดรับการยอมรับจากสังคม 
บางครั้งจะไมไดรับอนุญาตใหอาศัยอยูในหมูบานของชนชั้นอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่
ประกอบอาชีพเปนคนฆาสัตวซึ่งตองแยกอยูในหมูบานเองตางหาก  
 ทาสมีหลายประเภท ไดแก ทาสของรัฐบาล ทาสของตระกูล และทาสของ
เอกชน ทาสเหลานี้ไดแกลูกที่ถือกําเนิดจากมารดาที่เคยเปนทาสมากอน หรือเปนผูที่ขาย
ตัวหรือที่ถูกบิดามารดานํามาขายเปนทาส หรือเปนเด็กทารกที่ถูกพอแมทอดทิ้งอันเปน
ผลมาจากการเกิดจากการมีความสัมพันธที่ไมเปดเผยตามประเพณี เปนตน  
 ชนชั้นต่ําเหลานี้จะไมถูกกําหนดใหเสียภาษี หรือไปทํางานใหกับรัฐบาลหรือ
ตองไปเปนทหาร ทั้งนี้เพราะไมถือวามีสิทธิเทาเทียมกับในชนชั้นอื่น ทาสของรัฐบาล
จะตองทํางานในโรงงานของรัฐในการผลิตสิ่งของประเภทตาง ๆ และทํางานรับใชเหลา
ขาราชการ ทาสของเอกชนจะทาํงานเปนผูรับใชในบานของผูเปนนายและตองทํางานขุด
ดินแบกหามในไรนาของเจาของนายทาส 
 ผูที่อยูในชนชั้นต่ําจะแตงงานกับคนในชนชั้นอื่นไมได ดังนั้น การเลื่อนชั้นทาง
สังคม จึงเปนไปไดยากมาก ในป ค.ศ. 1650 มีทาสทั้งหมดรวม 200,000 คนจากจํานวน
ประชากรทั้งสิ้นราวสองลานคน สวนในป ค.ศ. 1717 ประชากรของเกาหลีมี 6,846,568 
คน มีทาสทั้งสิ้นราว 350,000 คน 

 กลาวโดยสรปุ โครงสรางสังคมในยุคตนของอาณาจักรโชซอนมีผลทําใหคน
ถูกจําแนกออกเปนชั้น ๆ ตามสถานภาพที่ติดมาแตกําเนิด ชนชั้นแตละชนชั้นจะมีโอกาส
เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงไดนอยมากทั้งนี้เพราะมีกฎทางสังคมที่หามมิใหมีการแตงงานขาม
ชนชั้นเด็ดขาด ตัวอยางเชน ยางบันจะแตงงานไดกับเฉพาะพวกยางบันเทานั้น หากมีการ
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แตงงานขามชนชั้นเกิดขึ้น ผูนั้นก็จะไดรับการลงโทษอยางหนัก อนึ่ง การนบัชนชั้นของ
เด็กที่เกิดจะยึดสถานภาพของมารดาเปนหลัก โดยไมคํานึงวาผูเปนบิดาจะเปนคนในชน
ชั้นใด จริงอยูที่มีการนําระบบการสอบไลเพื่อเขารับราชการของจีนมาใชนับตั้งแตยุคตน
ของราชวงศยี แตโอกาสของชนชั้นต่ําที่จะเลื่อนฐานะทางสังคมตามระบบนี้มีนอยมาก 
ทั้งนี้เพราะการแบงชนชั้นของเกาหลีในยุคนั้นเปนไปอยางเขมงวดมากและมีกฎเกณฑ
มากมายที่ทําใหคนในแตละชนชั้นจาํเปนตองมีชีวิตในกรอบของชนชั้นของตน  
 

1.3 การลมสลายของระบบสังคมและการรุกรานจากตางชาติ  
(1) ความปนปวนในสังคมเกาหลี แมวานายพลยีหรือกษัตริยเตโจจะทําการปฏิรูป

ที่ดิน 
ดวยการยึดที่ดินจากวัดพุทธศาสนาและของขุนนางในราชอาณาจักรโคริวมาแบงให
เกษตรกรและเหลาผูกอการที่รวมยึดอํานาจอยางถวนหนา แตเมื่อกาลเวลาผานไปภายใต
ระบบสังคมที่แบงคนออกเปนชนชั้นตาง ๆ อยางเขมงวดนั้น ชนชั้นสูงหรือยางบันของ
ราชวงศยีก็ทําการสะสมที่ดินและตั้งตัวเปนใหญครอบครองที่ดินเปนจํานวนมากหรือต้ัง
อาณาจักรยอยของตน (nongjang or yangban estates)  
 ขุนนางเหลานี้จะใหชาวนาเปนผูเชาที่ดินและใชทาสทําการเพาะปลูกในชนบท 
สวนตนเองและครอบครัวมักจะตั้งบานเรือนอยูในเมืองหลวง ใชชีวิตอยางหรูหรา
ฟุมเฟอยอันเปนการอวดฐานะของแตละครอบครัวและตระกูล กลาวคือ มักเปนธรรม
เนียมที่ยางบันจะจัดงานแตงงาน งานเผาศพ และงานไหวบรรพบุรุษใหยิ่งใหญ โดยใน
งานจะมีการจัดอาหารเลี้ยงอยางหรูหราและมีการบันเทิงครบครัน เจาของงานมักจะสวม
ใสเครื่องประดับราคาแพง โดยเครื่องประดับแตละชิ้นจะเหมาะสมกับงานแตละประเภท 
ทําใหคาใชจายของครอบครัวยางบันสูงมาก จึงจําเปนตองหารายไดจากทุกทางเพื่อนํามา
จุนเจือในการผดุงสถานภาพในเมืองหลวง  
 สวนชาวนานั้น ภาระทางดานภาษีอากรที่จะตองจายใหรัฐเปนภาระที่หนักมาก 
ซึ่งอาจจัดแบงออกเปน 3 ประเภท คือ ภาษีโดยตรงจะจายเปนขาว ภาษีทางออมไดแก
การมอบ "ของกํานัล" ใหกับรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น และภาษีที่จายเปนแรงงาน 
(ทํางานใหกับรัฐบาลปละ 6 วัน) ภาษีเหลานี้จะเปนคาใชจายนอกเหนือจากคาเชาที่ดิน
หากจําเปนตองเชาที่ดินทํากินจากเจาของที่ดิน  
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 การเรียกเก็บของกํานัลหรือบรรณาการเปนหนาที่ของพนักงานแขวงการ
ปกครองแตละแขวง (hyon) วิธีการเก็บภาษีทางออมนี้กอใหเกิดการขูดรีดและการ
ยักยอกทรัพยสินอยางมโหฬาร ทั้งนี้เพราะเจาพนักงานมักจะประเมินจํานวนผลผลิตมาก
เกินความเปนจริงที่ชาวนาสามารถผลิตได ซึ่งการมอบของกํานัลจะมอบใหเปนระยะ ๆ 
ตามสัดสวนของผลผลิต ดังนั้นของกํานัลสวนเกินที่เก็บไดจะถูกนําไปใชสวนตัวของ
ขาราชการไป นอกจากนี้ ยังมีการบังคับใหชาวนามอบสิ่งของอื่น ๆ หากตองการโดยให
มีการประเมินภาษีใหม สิ่งของเหลานี้ไดแก น้ํามันงา น้ําผ้ึง ไก ไกฟา ฟนและถาน อนึ่ง 
หากมีการจัดงานของขุนนางในจังหวัดและในเมืองหลวง ก็จะมีการเก็บของกํานัล
เพิ่มขึ้นอีกหลายเทา เมื่อชาวนาไมสามารถเก็บพืชผลไดเพียงพอ จึงจําเปนจะตองไปกูยืม
เงินเพื่อนํามาจายเปนภาษีอากร อัตราดอกเบี้ยในยุคนั้นเทากับรอยละ 10 แตหากเกิด
ภาวะสงครามขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มเปนรอยละ 10 - 30 ทีเดียว  
 สถานการณในยุคนั้นกอใหเกิดขอขัดแยง 2 ประการในหมูชนชั้นสูง คือ (1) 
การสรางสมฐานะตามสายตระกูลของยางบันกอใหเกิดการแยงชิงผลประโยชนกับ
กษัตริยหรือของชาติ และ (2) จํานวนลูกหลานยางบันเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกป แต
ตําแหนงทางราชการมิไดขยายตัวรองรับกับจํานวนที่เพิ่ม ทั้งนี้เปนผลมาจากการสอบไล
ที่มักคัดเลือกผูที่มีความสามารถจริง ๆ และจํากัดจํานวนผูสอบผาน ลักษณะเชนนี้ทําให
เกิดการแบงพรรคแบงพวกออกเปนกก ๆ ในขณะเดียวกันก็มีการขัดแยงระหวางเหลายาง
บันสูงอายุที่ยึดมั่นตามแนวอนุรักษนิยมกับคนรุนใหมดวย ซึ่งขอขัดแยงเหลานี้เปนผลมา
จากการนับถือลัทธิขงจื้อที่คนกลุมหนึ่งยึดแนวทางหลักของจีนเปนแนวปฏิบัติ ในขณะที่
คนอีกกลุมหนึ่งแปลความหมายของลัทธินี้ตามบริบทหรือบนพื้นฐานของสังคมเกาหลี 
อนึ่ง มีการเรงสรางสถาบันศึกษาลัทธิขงจื้อข้ึนในหมูยางบันของแตละกลุมและเนน
ศกึษาประเด็นที่จะสนับสนุนแนวความคิดของกลุมตนจากคําภีรของศาสนา ลักษณะ
เชนนี้กอใหเกิดการแบงแยกสังคม โดยแตละกลุมจะโจมตีใหรายฝายตรงขามเสมอ 
นอกจากนี้หากฝายใดมีอํานาจก็จะดึงพวกพองใหมีตําแหนงสูงขึ้น และหาทางขจัดฝาย
อ่ืนใหหลุดจากขั้วอํานาจไป เปนตน การแบงกลุมมักจะเปนไปในรูปภูมิภาคนิยม คือ
กลุมทางเหนือ กลุมทางตะวันออก และกลุมทางตะวันตกของคาบสมุทร  
 กลาวโดยยอ สังคมเกาหลีในยุคนี้เริ่มออนแอเพราะมีการตอสูแขงขันกันในหมู
ชนชั้นสูงและเกิดความยากลําบากของชนชั้นต่ําที่ตองรับภาระในการเลี้ยงดูประเทศ 
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ความวุนวายกอใหเกิดการแตกแยกและเกิดกบฎของชนชั้นต่ําเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา
และการเอารัดเอาเปรียบในสังคม กบฎที่มีชื่อเสียงมากในยุคตอนกลางคริสตศตวรรษที่ 
16 คือกบฎที่นําโดยอิม ค็อกชองที่รวบรวมชาวนายากจนปลนสดมภบานเรือนของยาง
บันและขาราชการที่ร่ํารวย แลวนําเอาทรัพยสินที่ไดมาแจกจายใหกับผูยากไร นอกจากนี้ 
ยังบุกยึดคลังอาหารของรัฐบาลในจังหวัดเคียงกิและฮวงเฮแลวนําไปมอบใหกับผูหิวโหย 
ในที่สุดทางการจับไดและประหารชีวิตในป ค.ศ. 1562 แตอุดมการณและชื่อเสียงของเขา
ระบือไปทั่ว จนมีผูนําเรื่องราวไปเขียนเปนนิยายชื่อ นิยายของฮอง คิลทอง (The Tale of 
Hong Kil-Tong)  
 (2)  การรุกรานจากญี่ปุน ญี่ปุนกับเกาหลีเปนประเทศเพื่อนบานที่ติดตอกันมา
ชานาน พอถึงยุคอาณาจักรโชซอน เกาหลีไดขอรองใหญี่ปุนชวยจัดการกับโจรสลัด
ญี่ปุนที่เขามาปลนสดมภตามชายฝง ทําใหกลุมโจรมีจํานวนลดนอยลงมาก เกาหลีจึงได
เปดเมืองทา 3 แหงเพื่อคาขายกับญี่ปุนในสมัยของกษัตริยเตโจเปนตนมา  
 ในชวงเวลาเดียวกันนี้ ญีปุ่นใชระบบการปกครองแบบโชกุนหรือฟวเดอร 
(ระบบเจานาย-ขาติดที่ดิน) โชกุนไดรบัอํานาจจากองคจักรพรรดิใหปกครองเมืองหนึ่ง 
โดยมีการเรียกโชกุนนั้นวาไดเหมียว ในศตวรรษที่ 16 โชกุนอาชิการา (Ashikara 
Shogun) มีอํานาจในรัฐบาลมาก  องคพระจักรพรรดิเปนเพียงประมุขของประเทศแต
เพียงในนามเทานั้น ตอมา สถานการณไดแปรเปลี่ยนไปเมื่อโอดะ โนบุนากา (Oda 
Nobunaga) เขายึดอํานาจโคนลมรัฐบาลของโชกุนอาชิการาในป ค.ศ. 1573 โอดะ โนบุ
นากาไดรับการสนับสนุนจากนายทหารที่มีฝมือเยี่ยมชื่อโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ (Toyotomi 
Hideyoshi) และสามารถรวมญี่ปุนใหเปนปกแผน โอดะไดทําใหญี่ปุนมีความเขมแข็งยิ่ง
เพราะเขาใชระบบทหารในการปกครองประเทศ อยางไรก็ตามในป ค.ศ. 1590 ฮิเดโยชิ
กลับยึดอํานาจและสังหารโอดะ โนบุนากาเสีย และขึ้นครองอํานาจแทน   
 ฮิเดโยชิเปนขุนศึกที่แข็งกลาประสงคที่จะขยายดินแดนไปยังประเทศอื่น จึง
วางแผนเขาโจมตีจีนดวยการขอรองเกาหลีใหเปดเสนผานทางให แตเกาหลีปฏิเสธฮิเดโย
ชิจึงยกกองทหาร 150,000 คน เขาโจมตีเกาหลีในฤดูใบไมผลิป ค.ศ.1592 ทันที เมืองทา
ปูซานทางทิศใตของคาบสมุทรเกาหลีและเมืองอื่น ๆ ถูกญี่ปุนยดึไดโดยงายเพราะทหาร
เกาหลีออนแอและไมมีขวัญกําลังใจในการรบอันเปนผลเนื่องมาจากการแตกแยกและ
การกดขี่จากเหลายางบัน ตอมากษัตริยซอนโจ (Sonjo ค.ศ.1567 - 1608) ไดเสด็จหนีไป
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ยังอูอิจู กรุงโซลก็ตกเปนของญี่ปุนภายในสองอาทิตย ฮิเดโยชิจึงวางแผนที่จะรุกตอไปยัง
จังหวัดเปยงกันและฮัมเกียงทางตอนเหนือเพื่อจะยึดแดนเกาหลีทั้งประเทศ  
 ราชนาวีของเกาหลีในชวงนั้นเขมแข็งมากภายใตการนําของนายพลเรือยี ซนัชิน 
(Yi Sun-Shin) โดยไดสรางกองทัพเรือซึ่งเรือมีรูปรางคลายกับเตาบุกโจมตีกองทัพเรือ
ของญี่ปุนจนไดรับชัยชนะ ทําใหกองทัพญี่ปุนบนคาบสมุทรเกาหลีถูกตัดขาดเสนทางสง
เสบียง ทหารเกาหลีรวมกับทหารจีนของราชวงศหมิงที่ไดรับการขอรองใหชวยเหลือได
ตีขนาบกองทัพบกญี่ปุนจนสามารถยึดกรุงโซลกลับคืนมาไดในป ค.ศ.1593 ทหารญี่ปุน
จึงลาถอยทัพและขอเจรจากับเกาหลี โดยยังคงกองทหารตั้งมั่นไวทางตอนใตของ
คาบสมุทรอยู  
 สงครามครั้งนี้ทําใหคนเกาหลีเกลียดชงัการเขามามีอํานาจของตางชาติในเกาหลี
เปนยิ่งนัก และตางไดแซซองความสามารถของนายพลเรือยี ซนัชิน ทําใหเขากลายเปน
วีรบุรุษของชาติและไดมีการปนรูปของเขาเปนอนุสาวรยีตั้งไวใจกลางกรุงโซลจนถึงทุก
วันนี้  
 อยางไรก็ตาม การเจรจาดําเนินมาหลายป แตก็ไมอาจบรรลุผล ฮิเดโยชิจึงไดยก
กองทัพรุกรานเกาหลีอีกเปนครั้งที่สองในป ค.ศ. 1597 สงครามคราวนี้ยังผลใหนายพล
เรือยี ซันชินถูกกระสุนเสยีชีวิตในสนามรบ สวนฮิเดโยชิเสียชีวิตในชวงเวลาใกลเคียงกัน 
ทําใหญี่ปุนตองถอยทัพกลับประเทศโดยไมอาจบรรลุผลที่ประสงคได แตสงครามก็ได
สรางความเสียหายใหแกเกาหลีไมนอย  
 (3)  ผลของสงครามตอสังคมเกาหลี การรกุรานของญี่ปุนกอใหเกิดผล
สะทอนมหาศาลตอสังคมเกาหลี ดังที่นักประวัติศาสตรของเกาหลีอางวา  
 ก. สามัญชนจํานวนมากถูกกวาดตอนไปเปนเชลยและกลายเปนทาสในสังคม
ญี่ปุนโดยไมอาจกลับมายังดินแดนบานเกิดอีก ราษฎรนับหมื่นถูกสังหารและมีจํานวน
ไมนอยที่อพยพลี้ภัยสงคราม  
 ข. ที่ดินทํากินถูกทําลาย โดยเฉพาะในจังหวัดเคียงซัง และจังหวัดโชลลา ซึ่ง
ตั้งอยูทางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของคาบสมุทรทางตอนใตที่ทหารญี่ปุนยึด
ครองเปนเวลานาน พ้ืนที่เพาะปลูกลดจํานวนลงถึงหนึ่งในสาม และบางแหงลดลงเหลือ
หนึ่งในหกของพื้นที่เพาะปลูกกอนสงคราม ทั้งนี้เปนผลมาจากการขุดและการทําลาย
ในชวงสงคราม ทําใหประชาชนอดอยาก แรนแคน และโรคภยัไขเจ็บเกิดขึ้นทั่วไป  
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 รายไดของรัฐลดลงเปนอันมาก เจาหนาที่ไมสามารถเก็บภาษีไดดังเคยเพราะ
บัญชีที่ดินถกูเผาทําใหไมสามารถประเมินจํานวนผลผลิตได  
 ค. ทรัพยสินของประชาชนถูกทําลาย และพวกยางบันประสบกับปญหา
มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักฐานการกูยืมถูกเผาพินาศสิ้นพรอม ๆ ทรัพยสินมีคาและ
บานเรือน พวกทาสตางใชโอกาสของสงครามทําลายหลักฐานการเปนเจาของทาสและ
หลักฐานที่ชี้ถึงสถานภาพทางสังคมของประชาชน อีกทั้งพวกเขาไดพากันอพยพหนีไป
จากทองถิ่นเดิมเพื่อตั้งตนชีวิตใหมที่เปนอิสระดวยการหักรางถางพงทําเปนที่อยูอาศัย
และที่ทํากินของตน  
 ง. โครงสรางสังคมไดรับการกระทบกระเทือนอยางหนักเนื่องจากรัฐบาลไม
สามารถหารายไดเขารัฐไดอยางเพียงพอ จึงมีการขายตําแหนงยางบันและตําแหนง
ราชการใหแกคนทั่วไปที่ร่ํารวย สวนพวกยางบันกลับตกที่นั่งลําบาก ไมอาจเลี้ยงดูทาส
ได ทําใหสถานภาพทางสังคมแปรเปลี่ยนไป นอกจากนี้ ชางชํานาญการหรือชนชั้นกลาง
มีจํานวนลดลงมาก จึงไมสามารถผลิตสินคาหัตถกรรม เครื่องปนดินเผา และเขียน
หนังสือไดเพียงพอกับความตองการ ดังนั้น ทุกสวนของสังคมจึงวุนวายสับสนไปหมด  
 จ. ขนบธรรมเนียมตามลัทธิขงจื้อไมอาจปฏิบัติอยางเครงครัดไดดังเชนแตกอน 
เพราะทุกคนตองตะเกียกตะกายหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวใหมีชีวิตรอด อนึ่ง 
ทรัพยสินที่มีคาทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปนภาพวาด หนังสือหายากและมีคายิ่ง และสิ่งของ
เครื่องใชสมัยโบราณที่เก็บรักษาไวในบานเรือนและปราสาทราชวังถูกญี่ปุนขโมยไป 
หรือไมก็ถูกทําลายนับไมถวน  
 ในทางตรงกันขาม ภายหลังที่ฮิเดโยชิเสียชีวิตไป ญี่ปุนกลับมคีวามผาสุขยิ่ง
เพราะโตกุกาวา อิเอยาสุ (Tokugawa Ieyasu) ไดรับตําแหนงโชกุนและประกาศนโยบาย
ไมรุกรานใคร ดังนั้น ในชวงเวลานั้นจนถึงศตวรรษที่ 19 ญี่ปุนจึงมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ
และทะนุบํารุงบานเมืองใหมีความเจริญรุงเรือง อนึ่ง ในป ค.ศ. 1606 โตกุกาวาจึงได
สรางความสัมพันธอันดีกับเกาหลีอีกครั้ง  
 1.4 อาณาจักรโชซอนยุคหลัง 
 นักประวัติศาสตรเกาหลีมักจะถือวา การรุกรานของญี่ปุนในตอนปลาย
คริสตศตวรรษที่ 16 เปนเหตุการณสําคัญที่ทําใหเกาหลีเปลี่ยนแปลงไปทั้งภายในและ
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การติดตอกับตางประเทศ แตตามความเปนจริงแลว สถานการณของเกาหลีมิไดเปนเชน
ที่คาดการณไว ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 (1)  การจัดกองทัพใหม ในยคุกอน สามัญชนและชาวนาจะถูกเกณฑใหเปน
ทหารชวงเวลาหนึ่งโดยอยูใตการบังคับบัญชาของขุนนาง วิธีการดังกลาวนี้กองทหาร
ไมไดรับการจัดใหเปนรูปองคกรทหารถาวรและไมไดรับการฝกฝนการรบพุงอยางเปน
ระบบและจริงจัง ทําใหกองทหารเกาหลีมีแตความออนแอและไมสามารถปองกันการ
รุกรานจากศัตรูได ตอมา ไดมีการจัดระเบียบกองทัพใหมโดยตั้งเปนกองทหารถาวรและ
จําแนกหนวยรบออกเปนฝาย ๆ ดังเชน กองทหารธนู กองทหารดาบ กองทหารหอก และ
กองทหารทาส เปนตน การจัดกองทัพแบบใหมนี้ ทําใหมีการฝกฝนในดานการตอสูและ
ใหอยูประจําการอยูในปอม ทําใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น  
 (2)  การแบงกลุมสังคมออกเปนกลุมหรือกกเล็กกกนอยตามสายตระกูลและตาม
ภูมิภาคนิยม เชน กลุมภาคเหนือ กลุมภาคกลาง กลุมภาคตะวันตก และกลุมภาค
ตะวันออกนั้นมิไดลดความเขมขนลงเลย ในทางตรงกันขาม การแบงกลุมสังคมกลับมี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในหมูยางบันที่เปนขาราชการ เมื่อกลุมเกาแตกแยกกันออกไปก็
จะกลายเปนกลุมใหม ๆ เพิ่มขึ้นอีกหลายกลุม พวกยางบันเหลานี้จะพากันกระจุกตัว
รวมกันยามที่จะมีการเลือกผูสืบทอดตําแหนงในงานไวทุกขของกษัตริยผูลวงลับตาม
ธรรมเนียมขงจื้อ แตการรวมตัวมีจุดมุงหมายอื่น นั่นคือ การแสวงหาอํานาจและการเกาะ
กลุมตามขั้วอํานาจ ดังเชน กลุมภาคเหนือสนับสนุนโอรสของกษัตริยซอนโจชื่อกวางเฮ-
กุนขึ้นครองราชยในป ค.ศ. 1608 และขจัดกลุมอื่นใหพนทาง ตอมากลุมภาคตะวันตกได
รวมกําลังทําการรัฐประหารในป ค.ศ. 1623 และยกหลานของกษัตริยซอนโจขึ้นเปน
กษัตริยชื่อกษัตริยอินโจ (Injo ค.ศ. 1623 - 1649) พรอมกันนั้น ก็ไดประหารชีวิตกลุม
เหนือเปนจํานวนมาก ทําใหกลุมเหนือหมดอํานาจในราชสํานักตั้งแตนั้นมา การแยง
อํานาจเชนนี้ไดดําเนินไปอยางตอเนื่องตลอดเวลาจนกระทั่งเกาหลีสูญสิ้นอิสรภาพใหแก
ญี่ปุนในป ค.ศ. 1910  
 การแบงกลุมยังมีผลตอระบบการรับเขาทํางานในตําแหนงขาราชการอีกดวย 
ทั้งนี้เพราะระบบการสอบไลตามแนวทางในลัทธิขงจื้อนั้นผูสอบไดตองเปนผูคงแกเรียน
และเชี่ยวชาญทางดานการเมืองจริง ๆ แตกรณีของเกาหลี แมวาผูเขาสอบจะเกงและสอบ
ผานขอสอบวิชาภาษาจีนและการเรียงความไดแลว แตก็ไมแนวาจะสอบผานในดาน
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ความเชี่ยวชาญทางการเมือง ดังนั้น ผูเขาสอบจะตองเปนพวกของกลุมที่มีอํานาจซึ่งจะมี
สมาชิกที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูทําหนาที่ในการสอบจึงจะมีโอกาสสอบผาน หรือแมวาจะ
สอบผานไดแลว การแตงตั้งก็จะไดรับอิทธิพลจากกลุมที่มีอํานาจเชนกัน มิฉะนั้น ก็จะ
ไมไดรับการบรรจุใหเปนขาราชการ  
 (3)  การพัฒนาดานความรูกับการติดตอกับโลกตะวันตก ในคริสตศตวรรษที่ 17 
และ 18 ราชสํานักเกาหลีไดเผชิญกับการทาทายใหม ที่สําคัญก็คือ อิทธิพลของชาติ
ตะวันตกที่แพรเขาไปยังดินแดนคาบสมุทรเกาหลี แตการเขาไปของคนและอารยธรรม
ตะวันตกแตกตางไปจากกรณีของจีนและญี่ปุน ทัง้นี้เพราะสภาพทางภูมิศาสตรของ
เกาหลีที่ตั้งอยูลึกเขาไป ยากที่จะเขาถึงไดโดยงาย อีกทั้งคนในราชสํานักสวนใหญของ
เกาหลีมีวัฒนธรรมที่ไมเปนมิตรกับคนตางชาติ (cultural chauvinism) และชอบอยูอยาง
โดดเดี่ยว (cultural isolation) ไมชอบคบคากับผูใดยกเวนจีน ลักษณะดังนี้ไดแสดงออก
ในรูปของการมีกฎหมายที่ปกปองการเขามาของตางชาติ หากเกิดกรณีที่เรอืของชาติ
ตะวันตกเกิดอับปางลงในนานน้ําของเกาหลี ก็จะถูกผลักดันใหออกไปโดยเร็วหรือไมก็
จําคุกกลาสีเรือ  
 อยางไรก็ตาม การติดตอกับชาติตะวันตกในยุคนี้ก็เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมพน 
โดยพวกเขาอาจเขามาเองโดยบังเอิญหรือผานเขามาทางจีนและญี่ปุน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การแผอิทธิพลเขามาของคริสตศาสนานิกายโรมันคาธอลิก ดังมีลําดับเหตุการณดังนี้  
 ก. Caspedes มิชชั่นนารีเขามากับกองทัพญี่ปุนของฮิเดโยชิในป ค.ศ. 1592  
 ข. Jan Janse Weltevree กลาสีเรือชาวฮอลันดาที่รอดชีวิตจากเรืออับปางที่
เกาะเชจูโด ในป ค.ศ. 1628 เขาถูกจับสงไปยังกรุงโซลและไดรบัการขอรองใหชวย
ปรับปรุงอาวุธใหกับกองทัพเกาหลี  
 ค. ในป ค.ศ. 1653 กลาสีเรือชาวฮอลันดาและเพื่อนที่รอดชีวิตจากเรืออับปางได
ถูกจําขังถึง 15 ป หนึ่งในผูถูกจับชื่อ Hendrik Hamel ไดหนีกลับยุโรปและเขียนเรื่องราว
เกี่ยวกับเกาหลี หนังสือของเขาไดรับการแปลเปนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ทํา
ใหคนตะวันตกรูจักเกาหลีแตก็ไมกวางขวางนัก  
 ง. ในยุคตนของราชวงศยี บาดหลวงชาวปอรตุเกสชื่อ Francis Xavier ซึ่ง
ประจําการในประเทศญี่ปุนไดมีความเห็นวา หากจะเผยแพรคริสตศาสนาใหไดรับ
ความสําเร็จในเอเซียจําเปนที่จะตองใหผูนําจีนเปลี่ยนศาสนากอน อยางไรก็ตาม 
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บาดหลวงผูนี้ไมไดรับอนุญาตใหเขาไปในเมืองจีนได แตตอมา บาดหลวง Matteo Ricci 
สามารถเขาไปในเมืองจีนและไดนําแนวคิดของ Francis Xavier ไปปฏิบัติ เขาไมเพียงแต
สามารถทําการเผยแพรคริสตศาสนาไดเทานั้น แตยังไดรับการยกยองใหเปนที่ปรึกษาใน
ราชสํานักของจีนอีกดวย  
 Matteo Ricci และคณะบาทหลวงพยายามเรียนรูขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม
ของจีน พรอมกับไดนําวิทยาการทางวิทยาศาสตรของโลกตะวันตกเขาไปเผยแพรดวย 
อันไดแก วิชาดาราศาสตร การนับวันเดือนป ภูมิศาสตร คณิตศาสตร อุตสาหกรรมและ
การใชระเบดิเปนอาวุธ ตอมา ไดมีการแปลความรูเหลานี้เปนภาษาจีน และไดรับความ
สนใจแพรหลายทั่วไป หนังสือเหลานี้ถูกสงไปยังเกาหลีโดยคณะทูตที่ไปเยี่ยมคารวะราช
สํานักจีนเปนประจําทุกป โดยหนังสือเลมแรก ๆ ที่เกาหลีไดรับก็คือแผนที่ของทวีป
ยุโรปและคําภีรสอนศาสนาที่เขียนโดยบาทหลวง Matteo Ricci  
 จ. ในป ค.ศ. 1630 ชอง ทูวอน หนึ่งในคณะทูตเกาหลไีดรูจักกับพระชาวอิตาลี
ชื่อ Johanness Rodriguez ที่กรุงปกกิ่ง พระรูปนี้ไดมอบหนังสือเกี่ยวกับดาราศาสตร การ
นับตามปฏิทินตะวันตก ภูมิศาสตร กลองสองทางไกล นาฬิกาปลุกและปนใหญให ชอง
จึงไดนําหนังสือและสิ่งของดังกลาวกลับไปมอบใหกับกษัตริย ตอมา ในป ค.ศ. 1644 
เจาชายโซเฮียน (Sohyon) ไดรูจักกับพระชาวเยอรมันชื่อ Adam Schall ในขณะที่ทรง
ประทับเปนตัวประกันในนครปกกิ่ง พระองคไดรับหนังสือของชาวตะวันตกที่แปลเปน
ภาษาจีนเปนจํานวนมากและไดนํากลับไปยังเกาหลี  
 ฉ. ในป ค.ศ. 1720 ยี อิเมียง ทูตเกาหลีที่ไปเมืองจีนไดรูจักกับชาวตะวันตกชื่อ 
Jesuits Koegle และ Saurez ซึ่งทํางานเปนที่ปรึกษาประจําหอดูดาวในนครปกกิ่ง ยีให
ความสนใจศึกษาความรูเหลานี้มาก จึงไดนําเอกสารกลับไปยังเกาหลีและนําความรูไป
เผยแพรในบานเกิดเมืองนอนของเขา  
 การถายทอดความรูทางดานศาสนาและวิทยาศาสตร ตลอดจนศลิปวัฒนธรรม
ของโลกตะวันตกเปนไปอยางกวางขวางในหมูชนชั้นสูงของเกาหลีที่สามารถอาน
ภาษาจีนและชนชั้นกลางบางกลุม จนกระทั่งถึงป ค.ศ. 1783 ยี ซังฮุนขาราชการเกาหลีได
เขาพิธีเปลี่ยนเปนคริสตศาสนิกชนเมื่อครั้งเขาตามพอของเขาซึ่งเปนหนึ่งในคณะทูตไป
ยังเมืองจีน และไดนําคริสตศาสนาเขาไปเผยแพรยังแถบทางภาคใตของคาบสมุทร การ
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เผยแพรของชาวคริสตเกาหลีผูนี้กอใหเกิดความเลื่อมใสในหมูสามัญชนและชาวนาใน
ภาคนี้อยางกวางขวาง  
 อยางไรก็ตาม การขยายตัวของคริสตศาสนากอใหเกิดขอขัดแยงกับคนหัวเกาที่
นับถือความเชื่อดั้งเดิมและลัทธิขงจื้อ ในที่สุด คริสตศาสนานิกายโรมันคาธอลิคก็ถูกสั่ง
หามมิใหทําการเผยแพรในเกาหลีเมื่อป ค.ศ. 1785 และยังผลใหการสงหนังสือจากเมือง
จีนสะดุดหยุดลง แตความรูทางวิทยาศาสตรไมถูกจํากัดตามคําสั่ง ในทางตรงขามกลับ
ไดรับความนิยมในหมูคนรุนใหมและนักวิชาการหัวกาวหนา คนเหลานี้ไดตั้งขบวนการ
ชีรัค (Sirhak) ที่เนนการนําความรูของชาวตะวันตกไปใชในชวิีตประจําวัน  
 (4)  ความปนปวนในคริสตศตวรรษที่ 19 การแยงชิงอํานาจเปนไปอยางเขมขน
ตลอดเวลาเพื่อเขาครอบครองราชบัลลังกและอํานาจทางการเมืองโดยกลุมยางบันแตละ
กลุมคอยสนับสนุนผูสืบทอดตําแหนงกษัตริยแตละพระองค ทําใหมีการเปลี่ยนขั้ว
อํานาจกลับไปมาอยูเสมอ การแยงชิงอํานาจของชนชั้นสูงมีผลใหชาวนาและสามัญชน
ประสบกับความลําบากยากแคนเพราะตองจายภาษีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ความยากจนมา
จากการฉอราษฎรบังหลวงของเหลายางบันและขาราชการสวนภูมิภาค และจากภัย
ธรรมชาติทีท่ําใหพืชผลเสียหายอยางตอเนื่อง ดังเชน เกิดอุทกภัยในจังหวัดทางภาคใต
ระหวาง ค.ศ. 1810 - 1819 อุทกภัยครั้งใหญทั่วประเทศป 1820 อุทกภัยที่จังหวัดฮวาแฮ ป 
1822 ที่จังหวัดเคียงซัง ป 1823 ที่จังหวัดโซลลา ป 1824 ที่จังหวัดฮัมเกียง ป 1829 และที่
จังหวัดชุงชอง ป 1832 อนึ่ง ในป 1821 เกิดอหิวาตกโรคระบาดในเกาหลีและคราชีวิต
ผูคนมากมาย เปนตน แตรัฐบาลก็ไมมีมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนไดอยางทั่วถึงและทันตอเหตุการณ  
 คริสตศาสนานิกายโรมันคาธาลิคที่ไดรับความนิยมจากประชาชนในจังหวัด
ทางภาคใตในขณะที่ยางบันจากภูมิภาคนี้เรืองอํานาจในยุคกษัตริยชองโจ (Chongjo ค.ศ. 
1776 - 1800) ไดถูกขจัดโดยกษัตริยซุนโจ (Sunjo ค.ศ. 1800 - 1834) ที่มีกลุมอันดง คิม 
(Andong Kim) ใหการสนับสนุน ขุนนางกลุมนี้เปนปฏิปกษกบักลุมทางใตและตอตาน
คริสตศาสนาอยางรุนแรงจึงเขาจับกุมคุมขังชาวคริสตนับพัน ซึ่งในจํานวนนี้หลายรอย
คนเสียชีวิตในคุก พระคาธอลิกชาวเกาหลีชื่อ ฮวาง ซายอง ไดลอบเขียนจดหมายสงไป
ยังบาทหลวงชาวฝรั่งเศสที่กรุงปกกิ่งเพื่อขอกองทัพมาชวยเหลือ แตจดหมายถูกรัฐบาล
จับได ทําใหมีการสังหารพวกคาธอลิคเพิ่มสูงขึ้น ในป ค.ศ. 1839 ชาวคาธอลิกจํานวน 80 
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คนถูกประหารชีวิตในจํานวนนี้มีผูหญิงถึง 50 คน และถูกจับอกีหลายรอยคนรวมทั้ง
บาทหลวงชาวฝรั่งเศส เหตุการณคับขันในเกาหลีไดสรางความตื่นตระหนกแกชาวคาธอ
ลิคทั่วเอเชีย บาทหลวงชาวฝรั่งเศสในจีนจึงไดขอรองใหกองทัพฝรั่งเศสชวยเหลือ เรือ
รบสามลําภายใตการนําของนายพลเรือ Cecile ไดรุดไปยังนานน้ําเกาหลีในป ค.ศ. 1946 
และยื่นคําขาดใหพระนางซุนวอน (Sunwon ค.ศ. 1834 - 1850) ผูสําเร็จราชการให
คําอธิบายวาทําไมพลเรือนและบาทหลวงชาวฝรั่งเศสถูกฆาตายอยางทารุณและจะ
กลับมารับคําตอบในปรุงขึ้น อยางไรก็ตาม แมกองทัพเรือรบจะกลับมาอีกครั้งในปตอมา
แตก็ไมเกิดผลใด ๆ เพราะเรือรบลําหนึ่งชนกับหินโสโครกไดรับความเสียหาย จึงถอย
ทัพกลับไปโดยไมไดรับคําตอบ ในทางตรงกันขาม ขุนนางในราชสํานักเกาหลีตาง
ลําพองใจที่ผลักดันฝรั่งเศสออกไปไดโดยงาย  
 ตอมา กษัตริยโชลชอง (Cholchong ค.ศ. 1849 - 1864) ข้ึนครองราชย 
สถานการณเปนปฏิปกษกับชาวคาธอลิกลดความรนุแรงลง บาดหลวงชาวฝรั่งเศสหลาย
คนตางทยอยเดินทางเขาไปในเกาหลีอีกครั้งเพื่อเผยแพรศาสนา ทําใหมีผูเลื่อมใสใหการ
นับถือเพิ่มเปน 23,000 คน ใน ค.ศ. 1865 แตความสงบเกิดขึ้นไดไมนานนักเมื่อขาวใหญ 
2 - 3 ขาวไดแพรสะพัด ไดแก จีนพายแพตออังกฤษและฝรั่งเศสในสงครามฝน (ค.ศ. 
1839 - 1842) การปราบปรามกบฎไถผิงในป ค.ศ. 1864 และนายเรือ Matthew Perry ชาว
อเมริกันไดแลนเรือเขาไปเพื่อขอรองแกมบังคับใหญี่ปุนเปดประเทศเพื่อทําการคากับ
สหรัฐฯ ในป ค.ศ. 1853 และอีกหนึ่งป ตอมา ญี่ปุนก็ไดเปดประเทศทําการคาขายตาม
ขอเสนอของสหรัฐฯ และกับประเทศอังกฤษ รัสเซีย ฝรั่งเศส และเนเธอรแลนดในป 
ค.ศ. 1858 เหตุการณดังกลาวกอใหเกิดปฏิกริยาตอตานชาวตะวันตกที่เขามาแทรกแซง
ประเทศเอเซียตะวันออกและราชสํานักเกาหลีตางลงความเห็นวาคริสตศาสนานิกาย
โรมันคาธอลิคมีสวนทําใหประเทศตะวันตกรุกรานบานเมืองของเขา จึงพากัน
หวาดระแวงและเปนเดือดเปนแคนมากขึ้นตามลําดับ ในที่สุดจึงตัดสินใจกลาวหาวาการ
เผยแพรศาสนาคริสตเปนสิ่งเลวรายที่เปนภัยคุกคามตอเกาหลี และเรียกรองใหชาวเกาหลี
รวมกันทําลายทุกสิ่งทุกอยางที่เปนของชาวคริสต  
 ในชวงนี้เอง ไดเกิดขบวนการตงฮัก (Tonghak) หรือกลุมผูเนนการศึกษา
เรื่องราวของโลกตะวันออกในป ค.ศ. 1863 ขบวนการนี้ไดนําแนวความคิดของกบฎไถ
ผิงของจีนที่ตองการขจัดอิทธิพลของชาวตะวันตก รวมทั้งเปนขบวนการตอตานการฉอ
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ราษฎรบังหลวงของเหลายางบันและขาราชการ อีกทั้งตองการปดเปาสภาพยากจนของ
ชาวนาและประชาชนใหหมดไปจากสังคมเกาหลี  
 (5)  การแยกตัวอยูอยางโดดเดี่ยว เจาชายยี เมียงบก (Yi Myong-bok) ซึ่งมีอายุ
เพียง 12 ปข้ึนครองราชยทรงพระนามวากษัตริยโคจอง (Kojong ค.ศ. 1907) โดยพระ
บิดาไดรับการสถาปนาเปนเตวอนกุน (Taewongun) หรือเปนตําแหนงพระราชบิดาของ
กษัตริยผูทําหนาที่เปนประธานขุนนางแหงราชสํานัก เตวอนกุนจึงมีอํานาจมากและได
ขจัดกลุมขุนนางกลุมตาง ๆ ไดอยางราบคาบ และไดยึดอํานาจทางการเมืองไวในมือ
อยางเด็ดขาด โดยแทจริงแลว เขาเปนคนซื่อสัตยสุจริตและนิยมคุณคาจารีตประเพณี
พ้ืนเมืองและขงจื้ออยางเครงครัด ลักษณะบุคลิกดังนี้ทําใหเขามีวิสัยทัศนไมกวางไกล 
ตอตานการเปลี่ยนแปลง และปฏิเสธการติดตอกับโลกภายนอก ดวยเหตุนี้ เขาจึงดําเนิน
นโยบายสันโดษและเรียกประเทศเกาหลีวา รัฐฤาษี (Hermit State) อีกทั้งไดทุมเท
งบประมาณในการบูรณะซอมแซมพระราชวังเคียงบกขึ้นมาใหมภายหลังที่ถูกฮิเดโยชิ
ทําลายเมื่อครั้งบุกโจมตีเกาหลีเมื่อสองรอยปที่ผานมา จนกระทั่งพระราชวังไดรับการ
กอสรางใหมสําเร็จลุลวงในป ค.ศ. 1867 และกลายเปนมรดกล้ําคาค้ําจุนสถาบันกษัตริย
ใหสูงเดน แตก็เสียคาใชจายมหาศาลที่ตองเรียกเก็บจากชาวนาและสามัญชนในรูปของ
ภาษีอากร รวมทั้งแรงงานจากชนชั้นต่ําทั้งมวล  
 เตวอนกุนไดขับไลชาวตะวันตกที่เขามาติดตอกับเกาหลีหลายครั้งและ
ปราบปรามชาวคาธอลิคอยางรุนแรงและโหดเหี้ยมดวยการสังหารกวา 8,000 คน ตอมา 
กษตัริยโคจองไดทรงอภิเษกสมรสกับหญิงในสกุลมินและราชินีมินไดรวมกับกลุมเครอื
ญาติขจัดอิทธิพลของเตวอนกุนไดสําเร็จในป ค.ศ. 1872 ตอมาญี่ปุนในยุคจักรพรรดิเมจิ
ไดบีบบังคับใหเกาหลีเปดประเทศในป ค.ศ. 1876 และเริ่มขยายอิทธิพลเขามาในเกาหลี
อีกครั้ง สหรัฐฯ และชาวตะวันตกไดทําสนธิสัญญาทางการคากับเกาหลีในเวลาตอมาเมื่อ
ป ค.ศ. 1882 ชาวญี่ปุนจึงพากันเขามาพํานักในเกาหลีมากขึ้น ในชวงเวลาดังกลาว การ
ชวงชิงอํานาจระหวางเตวอนกุนกับราชินีมินเปนไปอยางเผ็ดรอนดวยการลอบซุมโจมตี
กันและกันเสมอ เตวอนกุนไดรับการสนับสนุนจากญี่ปุน สวนราชินีมินไดรับการ
ชวยเหลือจากจีนที่ตองการคานอํานาจและชวงชิงผลประโยชนในเกาหลีจากญี่ปุน การ
ซุมโจมตีจึงเปนไปอยางกวางขวางและไดกระทบกระทั่งกับทรัพยสินของชาวญี่ปุน 
ญี่ปุนจึงบีบบังคับใหเกาหลีชดใชคาเสียหายและยินยอมใหชาวญี่ปุนเดินทางภายใน
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เกาหลีไดอยางเสรี อนึ่ง รัสเซียก็พยายามแทรกตัวเขามามีบทบาทในราชสํานักเกาหลีเพื่อ
ขยายอิทธิพลเขาไปในคาบสมุทร  
 ดังนั้น เกาหลีจึงตกอยูทามกลางมรสุมรายจากชาติมหาอํานาจรอบขาง และ
สภาพการเมืองภายในมีแตความยุงเหยิง เหตุการณเหลานี้มีผลใหชาวนาถูกขูดรีดหนัก
ยิ่งขึ้นจนไมอาจทนได ขบวนการตงฮักจึงลุกฮือข้ึนมาอีกครั้งในป ค.ศ. 1892 และไดเขา
ทําลายอาคารที่ทําการของรัฐบาล พรอมกับแยงชิงอาหารและขาวของจากรัฐบาลและ
ของญี่ปุนไปแจกจายแกผูยากไร ญี่ปุนจึงไดสงกองทัพเขาไปในเกาหลีโดยอางวาเพื่อ
ปกปองชีวิตและทรัพยสินของตน แตในความเปนจริงแลว เปนแผนที่ตองการสราง
จักรวรรดินิยมขึ้น  
 (6)  อํานาจของญี่ปุนบนคาบสมุทร เมื่อญี่ปุนมีอํานาจเหนือจีนในเกาหลีแลวก็
ไดแตงตั้งนายคิม ฮองจิปเปนนายกรัฐมนตรี และไดเรงออกกฎหมาย 208 ฉบับโดยมี
จุดมุงหมายคือ การทําลายลางสังคมแบบจารีตประเพณีตามแบบขงจื้อโบราณ และการ
สรางฐานที่ทําใหญี่ปุนสามารถตักตวงผลประโยชนไดอยางเต็มที่ ญี่ปุนไดเขาควบคุม
การคลังของเกาหลีอยางเขมงวด ดังนั้น ราชินีมินจึงไดขอรองใหโซเวียตชวยเหลือเพื่อ
ฟนฟูอํานาจของพระนางอีกครั้งและไดออกคําสั่งปลดนายกรฐัมนตรีคิมและขจัด
นักการเมืองที่สนับสนุนญี่ปุนจนหมดสิ้น รวมทั้งไดแตงตั้งนายปก ยองเฮียงขึ้นเปน
นายกรัฐมนตรี ทําใหญี่ปุนไมพอใจการกระทําของโซเวียตและราชินีมินยิ่งนัก จึงจัดสง
หนวยลาสังหารชาวญี่ปุนเขาไปในพระราชวังและจับตัวราชินีมินฆาทิ้งและเผาทําลาย
ศพในคืนวันที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 1895  
 โซเวียตไมพอใจญี่ปุนจึงหาทางแกเผ็ด พอมีโอกาสเหมาะในตอนเชาตรูของ
วันที่ 11 กุมภาพันธ ค.ศ. 1896 จึงไดบุกชิงตัวกษัตริยโคจองมาไวในสถานทูตและบังคับ
ใหพระองคประกาศกฤษฎีกายุบสภา และออกคําสั่งจับอดีตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
รวมคณะ จากนั้น ฝูงชนเกาหลีพากันโกรธแคนบคุคลเหลานี้ในฐานะที่เปนสมุนรับใช
ญี่ปุน จึงรุมประชาทัณฑจนตาย ญี่ปุนไมพอใจการทาทายของโซเวียต จึงมีการ
กระทบกระทั่งกันตลอดเวลา แตโซเวียตก็ไมเกรงใจญี่ปุนมากขึ้นดวยการแยงชิง
ผลประโยชนในจีนในป ค.ศ. 1900 และเขายึดแมนจูเรีย ทําใหญี่ปุนสูญเสียผลประโยชน
เปนอันมาก จึงยื่นคําขาดใหโซเวียตถอนตัวออกจากแมนจูเรียโดยไมมีเงื่อนไขและ
เรียกรองใหโซเวียตยอมรับฐานะอํานาจสูงสุดของตนในเกาหลี แตโซเวียตกลับเพิกเฉย 
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ญี่ปุนจึงโจมตีโซเวียตอยางสายฟาแลบโดยไมประกาศสงครามในวันที่ 8 กุมภาพันธ 
ค.ศ. 1904 ปอรตอาเธอรถูกยึดและกองทัพเรือในภาคตะวันออกถูกทําลายอยางราบคาบที่
บริเวณเกาะซูชิมา ในที่สดุ โซเวียตก็ยอมรับการพายแพในเดือนกรกฎาคม ป ค.ศ. 1905 
และเซ็นสัญญาปอรตสมัธในเงื่อนไขที่วา ญี่ปุนมีผลประโยชนทางการเมือง การทหาร 
และทางเศรษฐกิจในเกาหลีแตเพียงชาติเดียว  
 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1907 ญี่ปุนไดบงัคับใหกษัตริยโคจองลงพระนาม
ลดฐานะเกาหลีลงมาเปนรัฐในอารักขาของญี่ปุน และบังคับใหนายกรัฐมนตรียี วังยอน
ลงนามสนธิสัญญาผนวกเกาหลีเขาเปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรอาทิตยอุทัยเมื่อวันที่ 
22 สิงหาคม ค.ศ. 1910 อันเปนการสิ้นสุดอิสระภาพของสังคมเกาหลี การยึดครองของ
ญี่ปุนเปนเวลาถึง 35 ปกอใหเกิดผลกระทบมากมาย แตสิ่งหนึ่งที่ไมอาจนํากลับคืนมาได
จนถึงทุกวันนี้ ก็คือการแบงแยกเกาหลีออกเปน 2 ประเทศภายหลังที่ไดรับเอกราชจาก
ญี่ปุน  
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หมายเหต ุ
 
    ปฏิทินประวัติศาสตรของเกาหลี 
กอนคริสตศักราช  
ป 2333 กําเนิดชาติเกาหลีโดยตันกุน - เทพเจาผูสรางอาณาจักรโชซอนยุคเกาขึ้น  
  ในวันที่ 3 ตุลาคม  
 1000 ยุคนีโอลิธิค  
  300 ยุคทองแดง  
   57 ยุคเหล็ก 
คริสตศักราช  
ป        -667 ยุคสามอาณาจักร - ซิลลา เพ็กเจ และโคกูริว  
 668-918 อาณาจักรซิลลา (สหพันธรัฐรวมซิลลา) 
 919-1392 อาณาจักรโคริว  
 1392-1910 อาณาจักรโชซอนยุคใหม หรือราชวงศยี  
 1910-1945 ถูกญี่ปุนยึดครอง 35 ป  
    1945-1948    เปนดินแดนในอารักขาขององคการสหประชาชาติ  

(สวนทางเหนืออยูในการอารักขาของสหภาพโซเวียต สวนทางใตมี
สหรัฐฯเปนผูใหการคุมครอง)  

 1948 ตั้งเปนประเทศเอกราช โดยแบงคาบสมุทรเกาหลีออกเปน 2 ประเทศ  
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