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การสร้างสรรค์อารยธรรม 

อารยธรรมโลกตะวันออก



-	 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ	

-	 อ า รยธร รมลุ่ มแม่ น้ ำ

หวางเหอ	

 

การสร้างสรรค์อารยธรรม 

 

ตัวชี้วัดชั้นปี

การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับ

โลกตะวันตก

อารยธรรมโลกตะวันตก



-	 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส

และยูเฟรทีส	

-	 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์	

-	 อารยธรรมกรีก	

-	 อารยธรรมโรมัน	

การสร้างสรรค์อารยธรรม

ในสมัยโบราณ

วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณและการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกที่

มีผลต่อการพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก	(ส	4.2	ม.4-6/1)	



หนังสือเรียนสังคมศึกษาฯ ม.4-6 ประวัติศาสตร์สากล 15

 

อารยธรรมสมัยโบราณ 

 

 การสร้างสรรค์ผลงานของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ	 ของโลก	 ถือเป็นอารยธรรมที่ชี้วัด

ความเจริญก้าวหน้าของสังคมมนุษย์	 ที่สะท้อนให้เห็นถึงสติปัญญาความสามารถของมนุษย์ในการ

พัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้า	 รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงคติความเชื่อ	 ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนในดิน

แดนต่างๆ	 ซึ่งอารยธรรมในภูมิภาคต่างๆ	 ของโลกล้วนกำเนิดมาจากบริเวณลุ่มแม่น้ำทั้งสิ้น	

เนื่องจากมนุษย์ต้องอาศัยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต	 เช่น	 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีส

และยูเฟรทีส	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้	 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์	 ในแอฟริกา	 อารยธรรม

ลุ่มแม่น้ำหวางเหอ	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก	 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ	 ในภูมิภาคเอเชียใต้	

เป็นต้น	 ซึ่งอารยธรรมต่างๆ	 เหล่านี้ล้วนมาจากการคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าของ

มนุษย์สมัยโบราณ	ที่ถือเป็นแบบอย่างให้แก่ผลงานรุ่นหลังๆ	สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน	

   

อารยธรรมโลกตะวันตก  

 

อารยธรรมที่สำคัญของโลกตะวันตกที่มีอิทธิพลต่ออารยธรรมและความเจริญของมนุษย์ใน

สมัยต่อๆ	มา	มีดังนี้	

 

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีสและยูเฟรทีส 

 

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกรีสและยูเฟรทีสหรืออารยธรรมเมโสโปเตเมีย	 ถือกำเนิดขึ้น

บริเวณลุ่มแม่น้ำ	 2	 สาย	 คือ	 แม่น้ำไทกรีสและแม่น้ำยูเฟรทีส	 โดยแม่น้ำไทกรีสมีต้นกำเนิดจาก

เทือกเขาซากรอส	 ในประเทศอิหร่านปัจจุบัน	 และแม่น้ำยูเฟรทีสมีต้นกำเนิดในเขตภูเขาบริเวณ

ที่ราบสูงอาร์เมเนีย	ในประเทศตุรกีปัจจุบัน	แม่น้ำทั้งสองไหลลงทะเลที่อ่าวเปอร์เซีย	คำว่า	“เมโส-

โปเตเมีย”	 เป็นคำในภาษากรีก	 มีความหมายว่า	 ดินแดนระหว่างแม่น้ำทั้งสอง	 ซึ่งมีพื้นที่

ครอบคลุมอาณาเขตอย่างกว้างขวาง	 	 โดยบริเวณที่ราบตอนบนของแม่น้ำทั้งสองสายจะเป็นพื้นที่

ที่สูงกว่าบริเวณทางตอนล่างและมีความแห้งแล้ง	การทำการเกษตรจึงต้องใช้ระบบชลประทานเข้า

ช่วย	 ส่วนบริเวณที่ราบตอนล่างของแม่น้ำจะเป็นที่ราบที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอนของ

แม่น้ำที่พัดเอาโคลนตมมาทับถมกันบริเวณปากแม่น้ำ	 เรียกว่า	 บาบิโลน	 (Babylonia)	 ซึ่งพื้นที่

บริเวณนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์	ส่วนภูมิอากาศในฤดูร้อนมีอากาศร้อนจัด	ไม่มีฝน	ฤดูหนาวอากาศ
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กำลังสบาย	 แต่เป็นเพียงช่วงสั้นๆ	 จากสภาพภูมิศาสตร์ของเมโสโปเตเมียมีความสำคัญต่อการ

สร้างอารยธรรมมาก	 ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินระหว่างลุ่มแม่น้ำเป็นที่ดึงดูดให้มนุษย์ชนเผ่า

ต่างๆ	ผลัดกันขึ้นมามีอำนาจ	

การตั้งถิ่นฐานของชนเผ่าต่างๆ	ในเมโสโปเตเมีย	มีดังนี้	

1.ชาวสุเมเรียน (Sumerians) เป็นชนเผ่าแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมโสโปเตเมีย	

บริเวณทางตอนใต้ของบาบิโลเนียติดต่อกับอ่าวเปอร์เซีย	เรียกว่า	ซูเมอร์(Sumer)	เมื่อประมาณ	

3,500	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 โดยผู้คนได้สร้างหมู่บ้านขึ้นเป็นหย่อมๆ	 และเริ่มสร้างความเจริญขึ้น

เป็นลำดับ	 ต่อมาได้รวมตัวกันกันเป็นเมือง	 แต่ละเมืองเป็นอิสระต่อกัน	 มีลักษณะเป็นนครรัฐ 

แต่ละนครรัฐเป็นอิสระไม่ขึ้นแก่กัน	 มีกษัตริย์เป็นผู้นำ	 และมักจะแย่งชิงความเป็นใหญ่เสมอ	

นครรัฐเหล่านี้	 ได้แก่	 อีรีดู	 (Eridu)	คิช	 (Kish)	บาบิลอน	 (Babylon)	 เออร์	 (Ur)	 เออรุค	 (Eruk)	

ประมาณ	 2,500	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 เมืองเออร์มีอำนาจครอบคลุมเมืองต่างๆ	 ในบาบิโลเนีย	 ต่อ

มาเมื่อประมาณ	 2,275	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 เมืองเออรุคได้ครอบครองดินแดนส่วนใหญ่และแผ่

ขยายไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	

ความเจริญของชาวสุเมเรียน	ได้แก่		

	 1)		การประดิษฐ์ตัวอักษร	 ชาวสุเมเรียนเป็นชนชาติแรกในเมโสโปเตเมียที่ประดิษฐ์ตัว

อักษรได้เมื่อ	 3,000	ปีก่อนคริสต์ศักราช	 เริ่มแรกตัวอักษรของชาวสุเมเรียนเป็นตัวอักษรภาพ	ต่อ

มาได้มีการดัดแปลงคิดสัญลักษณ์ต่างๆ	 ใช้แทนภาพ	 ทำให้ง่ายต่อการบันทึกยิ่งขึ้น	 เครื่องหมาย

บางตัวใช้แทนเสียงในการผสมคำ	มีจำนวนมากกว่า	350	 เครื่องหมาย	หลักฐานตัวอักษรของชาว

สุเมเรียนพบในแผ่นดินเผา	 ตัวอักษรเขียนด้วยก้านอ้อในขณะที่ดินเหนียวยังอ่อนตัวแล้วนำไปตาก

แดดหรือเผาให้แห้ง	 ตัวอักษรจึงมีลักษณะคล้ายลิ่ม	 จึงเรียกว่า	 อักษรลิ่มหรือคูนิฟอร์ม 

(Cuneiform)	เนื่องจากคำว่า	Cuneiform	มาจากภาษาละตินว่า	Cuneus	แปลว่า	ลิ่ม	

  

 

 

 

 

 

 

 

 

การจารึกอักษรคูนิฟอร์มหรืออักษรลิ่มของชาวสุเมเรียน
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 2)		วรรณกรรม	 วิธีการเขียนตัวอักษรลิ่มไม่สะดวกต่องานเขียนที่มีขนาดยาวๆ	 เพราะ

แผ่นดินเหนียวแผ่นหนึ่งบรรจุข้อความได้เพียงเล็กน้อย	 แต่ชาวสุเมเรียนมีวรรณกรรมที่ท่องจำสืบ

ต่อกันมา	เช่น	นิยาย	กาพย์	กลอน	ส่วนเรื่องสั้นมีจารึกไว้ในแผ่นดินเผา	งานเขียนส่วนใหญ่เขียน

โดยนักบวช	จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อศาสนาเป็นส่วนใหญ่	เช่น	โคลงสดุดีเทพเจ้า	เพลงสวด	

เป็นต้น	วรรณกรรมที่มีชื่อเสียง	คือ	มหากาพย์กิลกาเมช	(Gilgamesh	Epic)	กล่าวถึงการผจญภัย

ของกษัตริย์ของนครเออรุค	ซึ่งสันนิษฐานว่าคงมีอิทธิพลต่อพระคัมภีร์เก่าเล่มแรกๆ	ของพวกฮิบรู	

 3)	สถาปัตยกรรม	 การก่อสร้างของชาวสุเมเรียนส่วนใหญ่มักทำด้วยอิฐ	 ซึ่งทำจาก		

ดินเหนียวที่ตากแห้ง	เรียกว่า	sun-dried	brick	หรืออิฐตากแห้ง	อิฐบางชนิดเป็นอิฐเผาหรืออบให้

แห้ง	 เรียกว่า	 baked	 -	 brick	 จะทนทานและป้องกันความชื้นได้ดีกว่าอิฐตากแห้ง	 จึงใช้ในการ

ก่อสร้างที่ต้องการความมั่นคงถาวร	 เช่น	 กำแพงที่นครคิช	 ที่มีซากพระราชวังที่ก่อสร้างด้วยอิฐ	

สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของชาวสุเมเรียน	 คือ	 ซิกกูแรต	 (Ziggurat)	 ซึ่งมีลักษณะคล้ายพีระมิด

ของอียิปต์	 สร้างขึ้นบนฐานที่ยกสูงจากระดับพื้นดิน	 มีบันไดทอดยาวขึ้นไป	 ข้างบนเป็นวิหาร							

เทพเจ้า	พบที่นครเออร์	เป็นซิกกูแรตที่มีฐานยาว	200	ฟุต	กว้าง	150	ฟุต	สูง	70	ฟุต	สันนิษฐาน

ว่าอาจเป็น	Tower	of	Babel	หรือเทาเวอร์	ออฟ	บาเบิล	ตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์ของชาวฮิบรู	

 

 

 

 

 

 

ซิกกูแรตสถาปัตยกรรมที่มี่ชื่อเสียงชาวสุเมเรียน

 4)	ปฏิทินและการชั่งตวงวัด	 ปฏิทินของชาวสุเมเรียนเป็นปฏิทินแบบจันทรคติ	 คือ

เดือนหนึ่งมี	29	1/2	วัน	ปีหนึ่งมี	12	เดือน	แต่ละเดือนแบ่งออกเป็น	4	สัปดาห์	สัปดาห์หนึ่งมี	7-8	

วัน	ส่วนระบบการชั่ง	ตวง	วัด	ของชาวสุเมเรียนแบ่งออกเป็น	ทาเลนท์	(talent)	เชเคิล	(shekel)	

และมีนา	(mina)	ดังนั้น	1	เชคเคิล	เป็น	1	มีนา	60	มีนา	เป็น	1	ทาเลนท์	(1	มีนา	ประมาณ	1	

ปอนด์กว่า)	 เรียกว่าใช้ระบบฐาน	60	ซึ่งมีอิทธิพลต่อการแบ่งเวลาในปัจจุบัน	 (คือ	60	วินาที	 เป็น	

1	นาที	60	นาที	เป็น	1	ชั่วโมง)	

2.ชาวแอคคัด (Akkad) เป็นพวกเร่ร่อนเผ่าเซมิติกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณซีเรียและ

ทะเลทรายอาหรับ	ได้เข้ามารุกรานยึดครองพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมโสโปเตเมียเมื่อ 
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จารึกประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี

ประมาณ	 2,300	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 โดยมีผู้นำ

ชาวแอคคัดคือ	 ซาร์กอน	 (Sargon)	 ได้ยกทัพยึดครอง

นครรัฐของชาวสุเมเรียนในซูเมอร์และรวบรวมดินแดน

ตั้งแต่ฝั่งทะเลเมดิเตอร์เนียนไปจนถึงอ่าวเปอร์เซียเข้า

เป็นจักรวรรดิแรกในเมโสโปเตเมีย	แต่ยึดครองได้ไม่นาน

ก็ถูกชาวสุเมเรียนล้มล้างอำนาจและจัดตั้งนครรัฐขึ้น

มาปกครองใหม่	

 

 

 

 

3.ชาวอมอไรต์ (Amorite) เป็นชนเผ่า

เซเมติก	อพยพจากทะเลทรายอาระเบีย	เข้ามายึด

ครองนครรัฐของชาวสุเมเรียนและสถาปนา

จักรวรรดิบาบิโลเนียขึ้นเมื่อประมาณ	 2,000	 ปี

ก่อนคริสต์ศักราช	 โดยมีนครบาบิโลนเป็น

ศูนย์กลางการปกครอง	 ซึ่งมีกษัตริย์ที่สำคัญ	 คือ	

พระเจ้าฮัมมูราบี	(Hammurabi)	ที่ได้รวบรวมกลุ่ม

ต่างๆ	 ในเมโสโปเตเมียให้อยู่ภายใต้อำนาจการ

ปกครอง	 ซึ่ งผลงานสำคัญของพระองค์คือ	

ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี (The Hammura-

bi’s Code)	 เป็นกฎหมายที่ผสมผสาน

วัฒนธรรมชาวอาหรับ	 กฎของเผ่าเซมิติก	 และ

จารีตประเพณีของพวกสุเมเรียน	กฎหมายนี ้

ครอบคลุมด้านชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคม	 เศรษฐกิจ	 การถือครองที่ดิน	 การทำมาหากิน	

และอื่นๆ	 นอกจากนี้ก็กำหนดบทลงโทษที่เรียกว่า การลงโทษแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน	 (an	 eye	

for	an	eye,	and	a	tooth	for	a	tooth)	กล่าวคือ	ถ้าผู้ทำผิดทำให้ใครตาบอด	ผู้ทำผิดนั้นก็จะถูก

ลงโทษด้วยการถูกทำให้ตาบอดเช่นกัน	 จักรวรรดิบาบิโลเนียถูกชาวฮิตไทต์	 (Hittite)	 รุกรานและ

ล่มสลายลงเมื่อ	1,600	ปีก่อนคริสต์ศักราช	

4.ชาวฮิตไทต์ (Hittite)	 เป็นชนเผ่าอินโดยูโรเปียนที่ตั้งถิ่นฐานทางตอนใต้รัสเซีย	 ได้

อพยพขยายตัวมาตามแม่น้ำยูเฟรทีส	 และเข้าโจมตีทางเหนือของซีเรียและปล้นสะดมกรุง

 

ซาร์กอนผู้นำชาวแอคคัดได้รวบรวมดินแดนตั้งแต่ฝั่ง

ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึงอ่าวเปอร์เซียเข้าเป็นจักรวรรดิ

แรกในเมโสโปเตเมีย
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ภาพแกะสลักพระเจ้าแอสซูร์บานิปาลทรงล่าสิงโตซึ่งในสมัยของ

พระองค์จักรวรรดิแอสซีเรียมีความเจริญสูงสุด

บาบิโลเนียของพวกอมอไรต์เมื่อประมาณ	 1,595	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 พวกอมอไรต์จึงหมดอำนาจ

ลง	ช่วงเวลาที่พวกฮิตไทต์มีอำนาจในเมโสโปเตเมียนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่อียิปต์เรืองอำนาจ	ทำให้

ทั้งสองอาณาจักรทำสงครามแย่งชิงดินแดนเมโสโปเตเมีย	 ภายหลังสงบศึกจึงแบ่งพื้นที่กัน								

ยึดครอง	 กล่าวกันว่าพวกฮิตไทต์มีความสามารถในการรบมาก	 โดยเป็นชนเผ่าแรกที่นำเหล็กมาใช้

ในการทำอาวุธ	รู้จักใช้ม้า	รถเทียมม้า	ทำให้กองทัพเข้มแข็งและเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว 

5.ชาวแอสซีเรีย (Assyria) เป็นชนเผ่าเซเมติกอยู่ทางตอนเหนือของบริเวณ																		

เมโสโปเตเมีย	สามารถปราบปรามพวกฮิตไทต์และรัฐต่างๆ	ในเมโสโปเตเมียทั้งหมด	แล้วสถาปนา

จักรวรรดิแอสซีเรีย	มีศูนย์กลางการปกครองที่เมืองนิเนอเวห์	 (Nineveh)	 เมื่อประมาณ	1,100	ปี

ก่อนคริสต์ศักราช	 ชาวแอสซีเรียมีความสามารถในการรบ	 สามารถขยายอำนาจไปทั่วบริเวณใกล้

เคียง	 เริ่มตั้งแต่ขยายอำนาจไปแถบบาบิโลเนียและเข้าปล้นกรุงบาบิโลเนียได้เมื่อ	 689	 ปีก่อน

คริสต์ศักราช	 และสถาปนาพระเจ้าแอสซูร์บานิปาลเป็นกษัตริย์แห่งบาบิโลเนีย	 จากนั้นได้ยกทัพ

ยึดกรุงดามัสกัสของซีเรีย	แล้วตีเมืองต่างๆ	ของฟินิเซีย	ยึดได้บางส่วนของเอเชียไมเนอรแ์ละยึด

ครองดินแดนของอียิปต์เมื่อ	 669	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 เรียกได้ว่ายึดครองดินแดนในบริเวณ

ดวงจันทร์ เสี้ ยวอันอุดมสมบูรณ์				

(ดินแดนรูปครึ่งวงกลมผื่นใหญ่ที่ทอด

โค้งขึ้นไปจากบริเวณริมฝั่งตะวันออก

ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปจนถึง

อ่าวเปอร์เซีย)	 ได้ทั้งหมด	 จักรวรรดิ

แอสซีเรียเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัย

ของพระเจ้าแอสซูร์บานิปาล	 (668-

625	 ปีก่อนคริสต์ศักราช)	 จากนั้น

อาณาจกัรจึงเริ่มเสื่อมลง 

 

อารยธรรมของชาวแอสซีเรียที่สำคัญ	 ได้แก่	 ด้านสถาปัตยกรรมที่เน้นความใหญ่โตมหึมา	

ตัวอาคารสร้างเป็นรูปโค้งครึ่งวงกลมและโดม	 สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียง	 คือ	 พระราชวังซาร์กอน   

ที่คอร์ซาบัด	 (Palace	 of	 Sargon	 at	 Kchorsabad)	 ด้านจิตรกรรม	 มีการแกะสลักภาพนูนต่ำ					

ที่แสดงการเคลื่อนไหวเหมือนธรรมชาติเป็นภาพเกี่ยวกับสงคราม	การล่าสัตว์	

6.ชาวแคลเดียน (Chaldean)	 เป็นชนเผ่าเซเมติกที่อพยพมาจากเขตทะเลทรายเข้ามา

ตั้งถิ่นฐานทางตะวันออกเฉียงใต้ของลุ่มแม่น้ำไทกรีสและยูเฟรทีส	 สามารถโค่นล้มจักรวรรดิแอส

ซีเรียสำเร็จและสถาปนาจักรวรรดิแคลเดียนหรือบาบิโลเนียใหม่	 (New	 Babylonia)	 โดยมี										

กรุงบาบิโลนเป็นศูนย์กลางการปกครอง	เมื่อประมาณ	612	ปีก่อนคริสต์ศักราช	
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ภาพวาดสวนลอยแห่งบาบิลอน

อาณาจักรบาบิโลเนียใหม่เป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์	

(Nebuchadnezzar)	 ที่สามารถยกทัพไปตีได้เมืองเยรูซาเลม	 นอกจากนี้ยังมีการสร้างพระราชวัง

และวิหารขนาดใหญ่บนฝั่งแม่น้ำยูเฟรทีสและเหนือพระราชวังขึ้นไปมีการสร้างสวนขนาดใหญ่	 ที่

เรียกว่า	สวนลอยแห่งบาบิลอน(hangingGardenofBabylon)	ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์

ของโลกในสมัยโบราณ	 ที่แสดงให้เห็นถึงระบบชลประทานที่เจริญก้าวหน้ามากในสมัยนั้น	 ที่ทำให้

สวนลอยแห่งนี้เขียวขจีตลอดทั้งปี	 นอกจากนี้ชาวแคลเดียนสามารถคำนวณวถิขีองดวงดาว	 มกีาร

แบ่งสัปดาห์ออกเป็น	 7	 วัน	 แบ่งวันออกเป็น	

12	 คาบ	 คาบละ	 120	 นาท	ี ตลอดจนวันที่จะ

เกิดสุริยปราคาและจันทรุปราคาได้แม่นยำ	

เมื่อ	539	ปีก่อนคริสต์ศักราช	อาณา-	

จักรบาบิโลเนียใหม่ก็ถูกกองทัพเปอร์เซียโดย

การนำของพระเจ้าไซรัสมหาราช	 แห่ง

เปอร์เซียเข้ายึดครอง	 และผนวกเข้าเป็นส่วน

หนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซีย	

 

   

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ 

  

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์หรืออารยธรรมอียิปต์โบราณก่อกำเนิดบริเวณดินแดนสองฝั่ง						

แม่น้ำไนล์	ตั้งแต่ปากแม่น้ำไนล์จนไปถึงตอนเหนือของประเทศซูดานในปัจจุบัน	

แม่น้ำไนล์เป็นแม่น้ำสายยาวที่มีความยาวถึง	 6,690	 กิโลเมตรในทางตอนเหนือของทวีป

แอฟริกา	 บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมีดินสีดำ	 มนุษย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณแม่น้ำนี้รุ่นแรกๆ	 จึงเรียก						

ดินแดนนี้ว่า	 เคเมท (Kemet)	 ซึ่งแปลว่า	 แผ่นดินสีดำ	 ต่อมาชาวกรีกเรียกดินแดนนี้ว่า	 อียิปต์	

(Egypt)	ซึ่งเป็นดินแดนที่มีอารยธรรมโบราณทิ้งไว้เป็นมรดกล้ำค่าให้ได้รู้จักมากที่สุด	

สภาพภูมิประเทศของลุ่มแม่น้ำไนล์	 แบ่งบริเวณลุ่มน้ำออกเป็น	 2	 ส่วน	 ได้แก่	 ส่วนที่เป็น

บริเวณอียิปต์ต่ำ (Lower Egypt)	 อยู่บริเวณที่ราบลุ่มปากแม่น้ำไนล์	 ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำไนล์

แยกเป็นแม่น้ำสาขาที่มีลักษณะเป็นรูปพัด	แล้วไหลลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	ชาวกรีกโบราณเรียก

บริเวณนี้ว่า	 เดลตา	 ส่วนบริเวณอียิปต์สูง (Upper Egypt)	 ได้แก่	 บริเวณที่แม่น้ำไนล์ไหลผ่าน

หุบเขา	เป็นที่ราบแคบๆ	ขนาบด้วยหน้าผาที่ลาดกว้างใหญ่	ถัดจากหน้าผา	คือ	ทะเลทราย	

ในฤดูร้อนแม่น้ำไนล์ได้รับน้ำจากการที่หิมะละลายในเขตที่ราบสูงเอธิโอเปีย	 ทำให้เกิด						

น้ำหลากเข้าท่วมบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำทั้งหมด	 และจากการที่น้ำท่วมได้นำพาเอาดินตะกอนมา

ทับถมจนทำให้บริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก	
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เมื่อประมาณ	5,000	ปีก่อนคริสต์ศักราช	กลุ่มชนเร่ร่อนล่าสัตว์ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งและ

เริ่มทำการเพาะปลูก	 สามารถพัฒนาอารยธรรมของแต่ละกลุ่มโดยมีผู้นำเป็นกษัตริย์	 กลุ่มที	่					

แข็งแรงกว่าก็จะรุกรานและพิชิตกลุ่มที่อ่อนแอกว่า	 เมื่อประมาณ	 4,000	 ปีก่อนคริสต์ศักราช          

ดินแดนบริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์ประกอบไปด้วยหน่วยทางการเมืองใหญ่	2	กลุ่มที่นิยมเรียกกันในภาย

หลังว่าอาณาจักร	 คือ	 อาณาจักรอียิปต์ต่ำ	 (Lower	 Egypt)	 ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ	 (บริเวณอียิปต์

ต่ำ)	 กับอาณาจักรอียิปต์สูง	 (Upper	 Egypt)	 ซึ่งอยู่ทางตอนใต้	 (บริเวณอียิปต์สูง)	 เมื่อประมาณ	

3,000	ปีก่อนคริสต์ศักราช	กษัตริย์อียิปต์สูงชื่อ	นาร์เมอร์	 (Narmer)	หรือ	มีนีส	 (Menes)	 ได้ยึด

ครองอียิปต์ต่ำ	 เป็นการรวมอียิปต์สองส่วนเข้าด้วยกัน	 โดยได้สร้างเมืองหลวงที่เมมฟิซ	

(Memphis)	 ตั้งอยู่ระหว่างดินแดนอียิปต์สูงและอียิปต์ต่ำเดิม	 และเป็นการเริ่มยุคราชวงศ์	

(Dynasty)	แรกในประวัติศาสตร์อียิปต์	เนื่องจากมีการสืบทอดอำนาจของผู้ปกครองต่อๆ	กันมาใน

ครอบครัวเดียวกัน	 จาก	 3,000	ปีก่อนคริสต์ศักราชจนถึง	 332	ปีก่อนคริสต์ศักราช	มีกลุ่มอำนาจ

ซึ่งเรียกว่าราชวงศ์ได้เปลี่ยนกันเข้ามามีอำนาจปกครองอียิปต์ถึง	30	ราชวงศ์	นักประวัติศาสตร์ได้

จัดกลุ่มราชวงศ์ที่ปกครองอียิปต์เป็น	3	ยุค	คือ	ยุคอาณาจักรเก่า	(The	Old	Kingdom)	มีอำนาจ

ระหว่าง	2,700-2,200	ปีก่อนคริสต์ศักราช	ยุคอาณาจักรกลาง	(The	Middle	Kingdom)	มีอำนาจ

ระหว่าง	 2,050-1,800	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 และยุคอาณาจักรใหม่	 (The	 New	 Kingdom)	 มี

อำนาจระหว่าง	1,600-945	ปีก่อนคริสต์ศักราช	

 

อารยธรรมของอียิปต์

 

ในยุคอาณาจักรเก่า	 ชาวอียิปต์ได้สร้างสมอารยธรรมอียิปต์ที่เป็นพื้นฐานให้แก่อารยธรรม

อียิปต์สมัยต่อมาอย่างมากมาย	 และยังได้ทิ้งมรดกทางอารยธรรมที่เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงอารยธรรมของ

ตนไว้ให้มนุษยชาติได้เห็นในปัจจุบัน	 ได้แก่	 พีระมิดต่างๆ	 ที่สร้างเพื่อเก็บพระศพของกษัตริย์	 ซึ่ง

พีระมิดเหล่านั้นหลายแห่งมีขนาดใหญ่และมีห้องใต้ดินสำหรับเก็บพระศพของกษัตริย์ที่ลึกลับ	

เพียงแค่สถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในการ

สร้างพีระมิดก็ทำให้มนุษย์ในโลกปัจจุบันคิด

ไม่ตกว่าชาวอียิปต์สมัยนั้นสร้างพีระมิดที่มี

ขนาดใหญ่โต	 ใช้หินก้อนใหญ่มีน้ำหนัก

หลายตันตัดแต่งและขนไปสร้างกันได้ด้วย

วิธีการใด	

 

 

พีระมิดกิซาประเทศอียิปต์
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การทำมัมมี่เพื่อรักษาพระศพของฟาโรห์

อักษรภาพไฮโรกลิฟิกส์ของอียิปต์โบราณ





	 ส่วนพระศพของกษัตริย์นั้นก็ต้องผ่านกระบวนการเก็บรักษา	 โดยการทำให้เป็น	 มัมมี่ 

ซึ่งเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างมาก	 มัมมี่จึงสามารถ

อยู่คงทนถาวรนับหลายพันปี	 พร้อมกับใส่สิ่งของเครื่องใช้เข้าไว้ในห้องเก็บมัมมี่ตามความเชื่อ					

เกี่ยวกับชีวิตหลังความตาย	 นอกจากนั้นก็มีการสลักอักษรภาพ	 ที่เรียกว่า	 เฮโรกลิฟิกส์

(Hieroglyphics)	ไว้ด้วย	นับเป็นตัวอักษรรุ่นแรกๆ	ของมนุษยชาติเท่าที่พบในปัจจุบัน	สำหรับการ

จดบันทึกเรื่องราวประจำวัน	 ชาวอียิปต์ได้ปรับอักษรภาพให้เขียนง่ายขึ้นกลายเป็นอักษร	 ที่เรียกว่า	

ไฮราติก(Hieratic)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในยุคอาณาจักรกลาง	 ชาวอียิปต์ได้พัฒนาการส่งน้ำเข้าสู่พื้นดินที่ห่างจากสองฝั่งแม่น้ำ

เพื่อทำการเกษตร	 การชลประทานดังกล่าวช่วยทำให้สามารถขยายพื้นที่การเพาะปลูกออกไปได้อีก

มาก	 นอกจากนั้นยังขุดคลองเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำไนล์กับทะเลแดง	 ทำให้ชาวอียิปต์สามารถเดิน

เรือค้าขายตามแนวชายฝั่งคาบสมุทรอาระเบียจนถึงแอฟริกาตะวันออก	
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ในยุคอาณาจักรใหม่ผู้นำของอียิปต์ได้เรียกตำแหน่งกษัตริย์เป็นฟาโรห์	(Pharaoh)	และ

ฟาโรห์องค์ต่อๆ	 มาได้ขยายดินแดนและอิทธิพลของอียิปต์ออกไปกว้างไกล	 สตรีที่มีชื่อเสียงในยุค

นี้คือราชินี	 ฮัตเชปซุต	 (Hatshepsut)	 ซึ่งมีบทบาทในการปกครองร่วมกับพระสวามี	 และต่อมาได้

ตั้งตนเป็นฟาโรห์ในระหว่างที่หลานซึ่งยังเล็กอยู่ไม่สามารถครองราชย์ได้	พระนางได้สร้างสถานฝัง

พระศพฟาโรห์ขนาดใหญ่ในบริเวณหุบเขา	 ที่ปัจจุบันเรียกว่า	 หุบเขาแห่งกษัตริย์	 (The	 Valley	 of	

the	 Kings)	 ในสมัยฟาโรห์ทุตโมสที่	 3	 (Thutmose	 III)	 พระองค์ได้ขยายดินแดนออกไปจนถึง

ซีเรียและตอนเหนือของลุ่มแม่น้ำยูเฟรทีส	 (Euphrates)	 ทำให้อียิปต์ร่ำรวยจากการได้เครื่อง

บรรณาการและการค้า	 ดังสะท้อนจากสิ่งก่อสร้าง	 เช่น	 โบสถ์	 ศาสนสถาน	 ราชวัง	 และเสา							

โอเบลิกส์	 (Obelisks)	 ที่มีการสลักเสลาอย่างสวยงาม	 และทำให้มีการรับและถ่ายทอดอารยธรรม

กับชนชาติอื่นๆ	

ความรู้ที่ชาวอียิปต์พัฒนาขึ้นมาและถ่ายทอดต่อๆ	 ไป	 ได้แก่	 ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์

จากการที่พวกเขาก่อสร้างพีระมิด	 การคิดระบบตัวเลขที่ช่วยให้พวกเขาคำนวณพื้นที่และปริมาณ	

วิธีการทางเรขาคณิตที่พวกเขาใช้สำรวจบริเวณที่น้ำท่วม	 การคิดคำนวณปฏิทินที่มี	 365	 วันได้							

ถูกต้อง	และความรู้ทางด้านการแพทย์จากการทำมัมมี่	

 

อารยธรรมกรีก 

 

อารยธรรมกรกีเปน็อารยธรรมเกา่แก	่ ปรากฏในดนิแดนทางตอนใตข้องคาบสมทุรบอลขา่น 

บริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลอีเจียนและหมู่เกาะต่างๆ	 ในทะเลอีเจียน	 โดยชาวโรมันเป็นผู้ใช้คำนี้เป็น

ครั้งแรก	 แต่ชาวกรีกเรียกตนเองว่า	 เฮลลีนส์ (Hellenes)	 และเรียกอารยธรรมของตนว่า	

อารยธรรมเฮเลนิก	 (Hellenic)	 ต่อมาอารยธรรมกรีกได้แผ่ขยายออกไปทางตะวันออกของทะเล

เมดิเตอร์เรเนียน	 เพราะการทำสงครามขยายอาณาเขตซึ่งเริ่มตั้งแต่	 338	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	

อารยธรรมกรีกที่แผ่ขยายไปภายหลังนี้	เรียกว่า	อารยธรรมเฮลเลนิสติก(Hellenistic)

สภาพภูมิประเทศของบริเวณที่กำเนิดอารยธรรมกรีก	 (ปัจจุบันคือประเทศกรีซ)	 มีลักษณะ

เป็นภูเขา	 คาบสมุทร	 และหมู่เกาะ	 พื้นที่ส่วนใหญ่ของกรีซเป็นภูเขา	 ภูเขาเหล่านี้ได้แบ่งดินแดน

กรีซออกเป็นที่ราบหุบเขามากมาย	ภูเขาจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการคมนาคมติดต่อระหว่างผู้คนที่

อาศัยตามที่ราบหุบเขาต่างๆ	 ทำให้ชุมชนที่ตั้งตามที่ราบหุบเขาจึงปกครองเป็นอิสระต่อกัน	 ซึ่งบาง

ครั้งมีสงครามระหว่างกัน	บางครั้งก็รวมกันอย่างหลวมๆ	ในระยะเวลาสั้นๆ	สภาพภูมิประเทศแบบ

นี้จึงทำให้การตั้งถิ่นฐานบ้านเมืองของชาวกรีกแบ่งออกเป็นนครรัฐต่างๆ	 ที่มีการปกครองแตกต่าง

กันหลายรูปแบบ	

ดินส่วนใหญ่ของกรีซขาดความอุดมสมบูรณ์	 เพราะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง							

เนินเขา	และมีที่ราบระหว่างภูเขาเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไม่มากนัก	แม่น้ำที่ไหลผ่านก็เป็นแม่น้ำ
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สายสั้นๆ	ในฤดูน้ำหลาก	น้ำก็จะไหลเชี่ยวและพัดพาเอาดินที่อุดมสมบูรณ์ไป	แม้พื้นที่บริเวณที่ราบ

ตามหุบเขาจะมีความอุดมสมบูรณ์	แต่ก็มีขนาดเล็ก	 ไม่สามารถเพาะปลูกได้มากนัก	จึงไม่เพียงพอ

กับจำนวนพลเมืองที่เพิ่มมากขึ้นในภายหลัง		

ดินแดนกรีซส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นคาบสมุทรที่มีชายฝั่งเว้าๆ	 แหว่งๆ	 จึงเป็นอ่าว

ธรรมชาติสำหรับจอดเรือได้เป็นอย่างดี	 รวมทั้งบรรดาเกาะต่างๆ	 ในทะเลอีเจียน	จึงเป็นปัจจัยทาง

ภูมิศาสตร์ที่สำคัญทำให้ชาวกรีกสามารถเดินทางค้าขายทางทะเลกับดินแดนอื่นๆ	 และได้เรียนรู้

อารยธรรมต่างๆ	 เช่น	 อารยธรรมอียิปต์	 เมโสโปเตเมีย	 แล้วนำมาปรับเป็นอารยธรรมของตนเอง	

ซึ่งเป็นรากฐานของอารยธรรมของยุโรปในช่วงเวลาต่อมา	

 

อารยธรรมกรีกสมัยก่อนประวัติศาสตร์

 

จากหลักฐานโบราณคดี	 รวมทั้งเรื่องราวจากตำนาน	 นิทาน	 และเทพนิยายต่างๆ	 ทำให้

สันนิษฐานได้ว่ามีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนกรีซตั้งแต่สมัยหินใหม่	 เมื่อราว	 3,500	 ปีก่อน

คริสต์ศักราช	 โดยตั้งบ้านเรือนบริเวณที่ราบหุบเขาในภาคเหนือและภาคกลาง	 บริเวณคาบสมุทร

เพโลพอนนีซัส	 (Peloponnesus)	 และเกาะครีต	 (Crete)	 ในทะเลอีเจียน	 โดยพบเครื่องมือหิน	

เครื่องปั้นดินเผาปลายสมัยหินใหม่ที่มีคุณภาพเยี่ยม	 และมีการตั้งบ้านเรือนหนาแน่นในบริเวณ

คาบสมุทร	 มีสิ่งก่อสร้างคล้ายป้อมปราการ	 แสดงว่ามีการจัดระบบการปกครองขึ้นแล้วตั้งแต่

ประมาณ	3,000	ปีก่อนคริสต์ศักราช	พบหลักฐานการใช้โลหะกันแพร่หลาย	ศูนย์กลางความเจริญ

อยู่ที่เกาะครีต	เรียกว่า	อารยธรรมอีเจียน(AegeanCivilization)

ทะเลอีเจียนอยู่ระหว่างฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศกรีซและฝั่งตะวันตกของเอเชีย

ไมเนอร	์ ในทะเลอเีจยีนเตม็ไปดว้ยเกาะ	 เกาะที่ใหญท่ีส่ดุคอืเกาะครตี	 พลเมอืงทีอ่าศยัอยู	่ เรยีกวา่ 

ชาวครีตัน	

เกาะครีตอยู่ทางใต้สุดของดินแดนกรีซ	 อยู่ระหว่างกรีซกับอียิปต์โดยมีทะเลเมดิเตอร์เร-

เนียนอยู่ระหว่างกลาง	 เกาะครีตจึงเป็นดินแดนที่เชื่อมต่ออารยธรรมอียิปต์โบราณและอารยธรรม

กรีก	ผู้ค้นพบแหล่งอารยธรรมบนเกาะครีต	คือ	 เซอร์อาเธอร์	 เอเวนส์	 (Sir	Arthur	Evans)	ชาว

อังกฤษ	 ได้ขุดพบซากพระราชวังโบราณและโบราณวัตถุที่เมืองนอส์ซูส	 (Knossus)	 ซึ่งเป็นเมือง

สำคัญบนเกาะครีต	 สันนิษฐานว่ามีอายุระหว่าง	 2,500-1,450	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 จากหลักฐาน

ทางโบราณคดี	 ทำให้ทราบว่าเกาะครีตมีสังคมหลายกลุ่ม	 อยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์องค์

เดียวกัน	 ตามเทพนิยายกรีกกล่าวว่า	 กษัตริย์ที่มีความสามารถมากที่สุดและสร้างรากฐานความ

เจริญของอารยธรรมบนเกาะครีต	 ทรงพระนามว่า	 พระเจ้าไมนอส	 (Minos)	 และความเจริญของ

พวกครีตได้รับนามตามกษัตริย์พระองค์นี้ว่า	อารยธรรมไมนวน		
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อารยธรรมไมนวนในสมัยต้นเป็นอารยธรรมสมัยโลหะ	 เริ่มด้วยการใช้ทอง	 เงิน	 และ

ทองแดง	 เป็นเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับ	 ใช้อิฐในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและพัฒนามา

เป็นการใช้สำริดซึ่งเป็นโลหะผสม	 นอกจากนี้ชาวครีตยังมีความรู้ความสามารถในการก่อสร้าง

พระราชวังขนาดใหญ่โต	พระราชวังที่สำคัญ	คือ	พระราชวังนอส์ซูส	(Knossus)	

ในราว	1,500	ปีก่อนคริสต์ศักราช	เกาะครีตถูกชาวไมซีเนียน	(Mycenaean)	จากแผ่นดนิ

ใหญร่กุราน	 อารยธรรมไมนวนบนเกาะครตีจงึเผยแพร่ไปกวา้งขวาง	 กลายเปน็อารยธรรมไมซเิน	 ซึ่ง

มีอายุยาวนานมาจนถึง	1,200	ปีก่อนคริสต์ศักราชก่อนจะถูกชาวดอเรียน	(Dorian)	ที่เป็นชนเผ่าที่

มีความดุร้ายกว่าเข้ามายึดครองและเผาทำลายบ้านเมืองของชาวไมซีเนียน	 ทำให้อารยธรรม

บริเวณทะเลอีเจียนอยู่ในภาวะชะงักงันประมาณ	 200	 ปี	 นักประวัติศาสตร์เรียกยุคนี้ว่า	 ยุคมืด

ของอารยธรรมกรีก	 ซึ่งช่วงยุคมืดของกรีกส่งผลให้การค้าขายของชาวกรีกที่เคยเจริญรุ่งเรืองใน

อดีตได้มีชาวต่างชาติเข้ามาค้าขายแทน	เช่น	ชาวฟินิเชียน	เมื่ออารยธรรมฟื้นตัวอีกครั้ง	กรีกต้อง

ไปยืมตัวอักษรจากชาวฟินิเชียนมาดัดแปลงในการเขียนหนังสือของตน	อย่างไรก็ดี	ในช่วงยุคมืดนี้

ได้มีการประพันธ์วรรณกรรมเรื่องมหากาพย ์อีเลียด (Iliad)	 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามโทรจัน	

(Trojan	War)	ที่กองทัพกรีกยกทัพไปโจมตีกรุงทรอย	(Troy)	และมหากพย์โอดิสซีย์(Odyssey) 

ของมหากวีโฮเมอร์	ซึ่งเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการผจญภัยของวีรบุรุษกรีกในช่วงยุคมืดหรือก่อนยุค

คลาสสิก	 มหากาพย์ทั้งสองเรื่องนี้ถือว่าเป็นเอกสารกึ่งประวัติศาสตร์	 ที่นักประวัติศาสตร์และ										

นักโบราณคดีใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบประวัติศาสตร์กรีกในยุคแรก	

เมื่อราว	 800	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 หรือที่เรียกว่า	 ยุคคลาสิก	 กรีซมีการปกครองแบบ

นครรัฐ	(city-state)	แต่ชาวกรีกเรียกว่า	โพลิส	(polis)	ซึ่งเดิมหมายถึงที่สูง	ที่มีลักษณะเป็นป้อม

ปราการ	 แต่ละนครรัฐจะมีอิสระในการปกครองและมีการปกครองแตกต่างกัน	 บ้างก็ปกครองใน

ระบอบกษัตริย์	บ้างปกครองในระบอบคณาธิปไตย	นครรัฐกรีกที่สำคัญ	ได้แก่	นครรัฐสปาร์ตาและ

นครรัฐเอเธนส์	

เมื่อราว	 500	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 ศูนย์กลางความเจริญทางด้านศิลปวิทยาและการค้า					

ของกรีกได้ย้ายมายังนครรัฐเอเธนส์	 และในระยะเวลาเดียวกันนครรัฐเอเธนส์และนครรัฐกรีกอื่นๆ	

ซากพระราชวังโบราณที่

เมืองนอส์ซูสบนเกาะครีต



หนังสือเรียนสังคมศึกษาฯ ม.4-6 ประวัติศาสตร์สากล 26

วิหารพาร์เธนอนสร้างขึ้นเพื่อถวายเทพีเอธีนา(Athena)

ที่ชาวกรีกเชื่อว่าเป็นเทพีแห่งสงครามผู้ปกป้องรักษานครรัฐเอเธนส์

ก็รวมกำลังกันเพื่อทำสงครามต่อต้านการรุกรานจากเปอร์เซีย	 ทำให้เอเธนส์กลายเป็นผู้นำของ

นครรัฐต่างๆ	 ของกรีกรอบทะเลอีเจียน	 และมีความเจริญสูงสุดจนเรียกว่า	 ยุคทองแห่งเอเธนส์

อยา่งไรกต็ามความมัง่คัง่ของนครรฐัเอเธนสไ์ดน้ำเขา้สูส่งครามเพโลพอนนเีชยีน	 (Peloponnesian	

War)	 อันเป็นสงครามระหว่างนครรัฐเอเธนส์และนครรัฐสปาร์ตา	 เนื่องจากขณะนั้นนครรัฐ								

สปาร์ตาเป็นคู่แข่งสำคัญในการแย่งชิงอำนาจเพื่อเป็นผู้นำของนครรัฐกรีก	 สงครามครั้งนี้นำความ

เสื่อมมาสู่นครรัฐกรีก	 ทำให้นครรัฐมาซิโดเนียที่อยู่ทางตอนเหนือมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	 และ

ได้ขยายอำนาจเพื่อหวังครอบครองนครรัฐกรีก	 ภายใต้การนำของพระเจ้าอะเล็กซานเดอร์มหาราช	

(Alexander	 the	 Great	 :	 336-323	 ปีก่อนคริสต์ศักราช)	 ในที่สุดนครรัฐมาซิโดเนียก็ได้ครอบ-

ครองนครรัฐของกรีกและขยายอำนาจไปครอบครองอียิปต์	 เอเชียไมเนอร์	 เปอร์เซีย	 ไปจนถึง

อินเดีย	 ความเจริญรุ่งเรืองในยุคนี้	 เรียกว่า	 ยุคเฮลเลนิสติก	 ยุคสมัยนี้สิ้นสุดลงเมื่อนครรัฐกรีก

ทั้งหมดถูกผนวกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโรมันใน	146	ปีก่อนคริสต์ศักราช	

 

มรดกของอารยธรรมกรีก

  

ชาวกรีกได้ถ่ายทอดอารยธรรมของตนไว้สู่โลกในยุคหลังและหลายสิ่งหลายอย่างกลายมา

เป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมในโลกปัจจุบัน	ที่สำคัญ	ได้แก่	

1.สถาปัตยกรรม	 เนื่องจากระบอบการปกครองของกรีกในยุคคลาสิกเป็นแบบนครรัฐ							

ที่ไม่มีกษัตริย์เป็นประมุข	 งานก่อสร้างของกรีกจึงไม่ใช่พระราชวังที่หรูหรา	 แต่เป็นวิหารสำหรับ

เทพเจ้า	 ซึ่งชาวกรีกให้ความเคารพอย่างสูง	 โดยนิยมสร้างบนเนินดินหรือบนภูเขาเล็กๆ	 ที่เรียกว่า	

อะครอโพลิส	 (Acropolis)	 วิหารเทพเจ้าที่มีชื่อเสียง	 ได้แก่	 วิหารพาร์เธนอน (Parthenon)       

ที่นครรัฐเอเธนส์	สร้างขึ้นในราว	500	ปีก่อนคริสต์ศักราช	ถวายเทพีเอธีนา	(Athena)	ซึ่งเป็นเทพี

แห่งสงครามผู้ปกป้องรักษานครรัฐเอเธนส์	 เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมาก	 ตัวอาคารสร้างด้วย

หินอ่อน	หลังคาจั่ว	 มีเสาหินเรียงราย	

โครงสร้างได้สัดส่วนได้รับการยกย่อง

ว่าเป็นสิ่งก่อสร้างชั้นเยี่ยมของโลก

แห่งหนึ่ง	 นอกจากนี้ยังมีสิ่งก่อสร้าง

อื่นๆ	 เช่น	 โรงละครกลางแจ้ง	

(theatres)	 สนามกีฬาโคลอสเซียม	

(colosseum)	เป็นต้น	
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สถาปัตยกรรมของกรีกแบ่งออกเป็น	 3	 ชนิดตามลักษณะของหัวเสา	 ได้แก่	 แบบดอริก

(Doric)	 ที่มีลักษณะตัวเสาส่วนล่างใหญ่	 เรียวขึ้นเล็กน้อยตามลำเสาเป็นทางยาว	 ไม่มีลวดลาย	

แบบไอโอนิก(Ionic)	มีลักษณะเรียวว่าแบบดอริก	แผ่นหินบนหัวเสามีลอนย้อยม้วนลงมาทั้งสอง

ข้าง	 ทำให้มีความแช่มช้อย	 และแบบโครินเธียน (Corinthian)	 เป็นแบบที่ดัดแปลงโดยมีการ

ตกแต่งประดับประดาหัวเสาด้วยการแกะสลักเป็นรูปใบไม้	ทำให้หรูหรามากขึ้น	

 

 

 

 

 

 



 หัวเสาแบบดอริก หัวเสาแบบไอโอนิก หัวเสาแบบโครินเธียน 

2.ประติมากรรม	 งานประติมากรรมของกรีกเป็นศิลปะที่มีความโดดเด่นมาก	 กรีกเป็น

ชนชาติแรกที่สามารถแกะสลักภาพมนุษย์ที่มีรูปร่างได้สัดส่วนสวยงามและเป็นธรรมชาติ	 ตัวอย่าง

งานประติมากรรมที่รู้จักคือรูปแกะสลักนักกีฬาขว้างจาน	 เทพธิดาเอธีนาในวิหารพาร์เธนอน	

(Parthenon)	นอกจากนั้นก็มีรูปปั้นและแกะสลักเทพเจ้าและประชาชนธรรมดาอีกมากมาย	

3.วรรณกรรม	 ในช่วงยุคมืดของอารยธรรมกรีก	 (ระหว่างประมาณ	 1,100-750	 ปีก่อน

คริสต์ศักราช)	 นี้เองที่เกิดกวีที่มีชื่อของกรีกเป็นคนตาบอดชื่อโฮเมอร์	 เขาได้เล่าเรื่องที่เป็นนิยาย

ปรัมปรา*สองเรื่องที่กลายมาเป็นมหากาพย์กรีก	 นั่นก็คือ	 มหากาพย์อีเลียดและโอดิสซีย์	 สำหรับ	

อีเลียดเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ก่อนและหลังสงครามกรุงทรอย	 (Troy)	 ในประมาณกลาง

ศตวรรษ	 1,200	 ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งชาวไมซีเนียได้ส่งกองทหารมาโจมตีกรุงทรอย	 หลังจากที่

ล้อมกรุงทรอยอยู่นาน	 10	 ปีแต่ไม่สามารถบุกเข้าเมืองได้	 ทหารไมซิเนียก็สร้างม้าไม้ขนาดใหญ่

ซ่อนทหารไว้ข้างในส่งเข้าไปเป็นของขวัญแก่กรุงทรอย	ตกกลางคืนทหารที่ซ่อนเข้าไปนั้นก็สามารถ

เปิดประตูกรุงทรอยให้ทหารไมซีเนียบุกเข้าเมืองได้	 ส่วนเรื่องโอดิสซีย์	 เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับการ

เดินทางของกษัตริย์โอดิสเซียส	(Odysseus)	หรือที่ชาวโรมันเรียกว่า	อูลิอิส	(Ulysses)	ที่เดินทาง

*นิยายปรัมปรา	 คือ	 เรื่องที่เล่าสืบต่อกันมานานหลายชั่วอายุคนโดยมักจะอ้างว่าเป็นเรื่องจริง	 	 แต่นิยายปรัมปราส่วน

ใหญ่มักจะมีเรื่องอภินิหารหรือเรื่องเหลือเชื่อปนอยู่	 จึงมักจะทำให้เรื่องราวในนิยายปรัมปราไม่ใช่เรื่องจริง	 หรืออาจจะเป็นเรื่องจริง

ปนนิยาย	 	 สำหรับเรื่องอีเลียดนี้แต่เดิมก็เชื่อกันว่าเป็นเพียงนิยายเก่าแก่	 	 แต่เมื่อ	 ค.ศ.	 1870	 ไฮน์ริค	 ชไลมานน์	 (Heinrich	

Schliemann)	 นักโบราณคดีชาวเยอรมันได้ขุดพบซากเมืองโบราณในตุรกีปัจจุบันที่เชื่อว่าคือเมืองทรอยในเรื่องอีเลียดเนื่องจากพบ

แจกันที่มีลวดลายนูนต่ำเป็นเรื่องอีเลียด	โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพม้าไม้ที่ซ่อนทหารไว้ข้างใน	
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กลับจากสงครามกรุงทรอย	 เนื่องจากกษัตริย์โอดิสเซียสใช้เวลา	 10	 ปีไปสงครามกว่าจะกลับบ้าน	

ประชาชนจึงเรียกการเดินทางไกลเสี่ยงภัยว่าโอดิสซีย์	(Odyssey)	 	

4. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก (Olympic Games)	 นครรัฐต่างๆ	 ของกรีกมีความผูกพัน

กันทางด้านภาษา	 การนับถือเทพเจ้า	 และการฉลองงานเทศกาลต่างๆ	 ที่สำคัญ	 คือ	 การแข่งขัน

กีฬาที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณที่จัดขึ้นที่เมืองโอลิมเปียในนครรัฐเอลิส	 (Elis)	 บนคาบสมุทรเพโล-

พอนนีซัส	 การแข่งขันกีฬานี้ชาวกรีกถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาของตน	 จึงมีการสร้างสนาม

กีฬาขนาดใหญ่ใช้เป็นที่แข่งขัน	 สร้างวิหารเทพเจ้าเซอุส	 (Zeus)	 บิดาแห่งเทพเจ้าและมวลมนุษย์

ไว้บนยอดเขาโอลิมปุส	 เพื่อใช้ประกอบพิธีทางศาสนา	 ปีที่ถือว่าเริ่มแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรก	

(The	First	Olympiad)	คือเมื่อราว	776	ปีก่อนคริสต์ศักราช	กีฬาที่มีการแข่งขันในระยะแรก	คือ	

กีฬาวิ่งแข่ง	 ต่อมาจึงมีการแข่งกีฬาอื่นๆ	 ได้แก่	 มวยปล้ำ	 ชกมวย	 และแข่งรถม้า	 รางวัลที่ได้รับ	

คือ	 ช่อมะกอกป่าขดเป็นพวง	 ถือเป็นเกียรติยศสูงสุด	 การแข่งขันกีฬาของกรีกสืบทอดมาเป็นการ

แข่งขันกีฬาสากลในปัจจุบัน	

5.แนวคิดประชาธิปไตยมรดกอารยธรรมที่ชาวกรีกได้มอบให้แก่มนุษยชาติประการหนึ่ง

คือการปกครองระบอบประชาธิปไตย	 สืบเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ทำให้ชาวกรีกตั้งหลักแหล่ง

แยกกันอยู่ตามที่ราบระหว่างหุบเขา	 ทำให้ชุมชนชาวกรีกแต่ละแห่งมีการปกครองในรูปแบบของ

นครรัฐ	 การที่แต่ละนครรัฐมีประชากรไม่มาก	 จึงทำให้ประชากรแต่ละนครรัฐสามารถมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับส่วนรวมได้	 เอเธนส์เป็นนครรัฐกรีกที่เป็นตัวอย่างของนครรัฐกรีกที่มี

การปกครองระบอบประชาธิปไตยกรีก	ประชากรกรีก*ที่เป็นชายมีสิทธิ	หน้าที่	และส่วนร่วมในการ

ปกครองมาตั้งแต่เมื่อ	 500	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 แต่ในบางนครรัฐก็มีการปกครองแบบอมาตยา-

ธิปไตย	 คือตระกูลผู้มั่งคั่งมีอำนาจในการปกครอง	 โดยนครรัฐสปาร์ตาเป็นตัวอย่างของการ

ปกครองในระบอบอมาตยาธิปไตย	 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนไปเป็นสังคมแบบทหารแต่

ประชาชนก็มีสิทธิในการปกครอง	นอกจากนั้นก็ยังมีการรวบรวมประมวลกฎหมายบังคับใช้	

6.ความเจริญด้านปรัชญา	 ในช่วงศตวรรษ	 400	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 กรีกมีนักคิดที่

ปัจจุบันเรียกว่านักปรัชญาเกิดขึ้นมากมาย	 ซึ่งแนวคิดของบุคคลเหล่านี้หลายประการยังคงเป็น

แนวคิดที่ทันสมัยและเป็นเรื่องที่เรียนกันอยู่ในปัจจุบัน	ที่สำคัญ	เช่น	

 -	 โสเครตีส	 (Socrates)	 (470-399	 ปีก่อนคริสต์ศักราช)	 ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่ง

ปรัชญา	 เป็นชาวเอเธนส์	 มีอาชีพเดิมเป็นช่างก่อสร้าง	 และเป็นปฏิมากรแต่ชอบแสดงความ					

คิดเห็นและสั่งสอนผู้คนให้รู้จักแสวงหาความจริงด้วยตนเอง	 โดยสอนด้วยการตั้งคำถามแต่ไม่ให้

*ในยุคแรกๆเฉพาะผู้ชายที่เป็นเจ้าของที่ดินเท่านั้นจึงถือว่าเป็นประชาชน	 ทาส	 สตรี	 ผู้ชายที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินและ

ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิเป็นประชาชนกรีก	ต่อมาสิทธิความเป็นประชาชนกรีกจึงค่อยๆ	ขยายตัวรับผู้ชายที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน	เช่น	

พ่อค้า	ช่างฝีมือ	และชาวไร่ชาวนา	
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โสเครตีส

เพลโต

อริสโตเติล

คำตอบเพื่อให้ผู้เรียนไปหาคำตอบเองเพื่อให้ผู้เรียนแสดง

เหตุผลออกมาให้ชัดเจนอย่างเป็นเหตุเป็นผล	 วิธีสอนแบบนี้

ภายหลังเรียกว่า	วิธีสอนแบบโสเครติส	การสอนของโสเครตีส

ทำให้ชาวเอเธนส์จำนวนหนึง่ไมพ่อใจ	 เกรงวา่จะเปน็การคกุคาม

เอเธนส	์ จึงกล่าวหาเขาว่าเป็นผู้หลอกให้คนหนุ่มหลงผิด										

อีกทั้งยังไม่เคารพเทพแห่งนครรัฐ	จึงถูกลงโทษประหารชีวิต	

 -	 เพลโต	(Plato)	(359-	ปีก่อนคริสต์ศักราช)	เป็น

ชาวเอเธนส์	 และเป็นลูกศิษย์ของโสเครตีส	 หลังจากโสเครตีส

เสียชีวิต	 เพลโตได้เปิดโรงเรียนเรียกว่าอคาเดมี	 (Academy)	

ซึ่งคงอยู่จนถึง	 ค.ศ.	 529	 เขาได้จดบันทึกบทสนทนาระหว่าง

โสเครตีสกับศิษย์จากความทรงจำ	 และเขียนหนังสือทางการ

เมืองชื่อ	สาธารณรัฐ	(The	Republic)	ซึ่งเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

สังคมและรัฐบาลในอุดมคติ	 เขาไม่ค่อยชอบประชาธิปไตยแบบ

เอเธนส์แต่ชอบรูปแบบการปกครองของสปาร์ตามากกว่า	 เขา

เชื่อว่าเสรีภาพที่มากเกินไปทำให้สังคมวุ่นวายโกลาหล	 ไม่เชื่อ

ว่าคนจนและไร้การศึกษาจะมีความสามารถในการปกครอง		

เขาต้องการให้คนฉลาดและมีการศึกษาเป็นผู้ปกครอง	

 

 

 -	อริสโตเติล	(Aristotle)	เป็นนักปราชญ์ชาวเอเธนส์ที่มี

ผลงานเขียนมากมายและเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนชื่อ	ลีเซียม	(Lyceum)	

เขาสอนให้คนใช้ชีวิตตามทางสายกลางคือไม่สุดโต่งนอกจากนี้อริสโต

เติลยังเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วย	โดยมีวิธีการศึกษาด้วยการเก็บข้อมูล	

ด้วยการสังเกตและจัดแยกข้อมูลให้เป็นประเภท	 อย่างไรก็ตามความ

เชื่อของเขาที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางระบบสุริยะเป็นแนวคิดที่ผิด	 แต่ก็

เป็นความคิดที่มีอิทธิพลต่อโลกยุโรปยุคโบราณนานหลายศตวรรษ 



7.การเขียนประวัติศาสตร์ กรีกเป็นชนชาติแรกที่ทิ้งหลักฐานการเขียนประวัติศาสตร์ไว้	

โดยเฮโรโดตัส	 (Herodotus)	 ชาวกรีกได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการเขียนประวัติศาสตร์			

ผลงานของเขาคือประวัติศาสตร์สงครามเปอร์เซีย	 คำว่า	 history	 เป็นคำมาจากภาษากรีก	

หมายถึง	 การซักถาม	 สืบค้น	 และตรวจสอบ	 งานเขียนประวัติศาสตร์ในระยะแรกมีลักษณะเป็น
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เฮโรโดตัสบิดาแห่งประวัติศาสตร์

ของโลกตะวันตก

วรรณกรรม	เช่น	โคลงและมหากาพย์	ต่อมาจึงเป็นงานเขียนที่มี

การวิเคราะห์เรื่องราวอย่างมีเหตุผลมากขึ้น	 นอกจากเฮโรโดตัส

แล้ว	 ยังมีนักประวัติศาสตร์กรีกที่มีชื่อเสียงต่อมา	 คือ	 ธูซีดิดีส	

(Thucydides)	 ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามเพโลพอนนีเซียน	

ซึ่งเป็นสงครามระหว่างนครรัฐกรีกด้วยกัน	 โพลิบิอุส	 (Polybius)	

ได้เขียนบันทึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามปูนิก	

     

 

 

 อารยธรรมโรมัน 

  

อารยธรรมโรมันกำเนิดบริเวณคาบสมุทรอิตาลี	 ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรป	 มี

ลักษณะเป็นแหลมยื่นลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	 ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและ

เนินเขา	 โดยบริเวณตอนกลางของคาบสมุทรเป็นที่ราบเล็กๆ	คือ	ที่ราบลาติอุม	ทำให้มีผู้คนเข้ามา

ตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายเป็นชุมชนเล็กๆ	ชนชาติที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้เป็นพวกอพยพมาจาก

บริเวณลุ่มแม่น้ำดานูบ	 เรียกว่า	 พวกอิตาลิส	 (Italis)	 แบ่งออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 คือ	 พวกซาบีนส์	

(Sabines)	พวกแซมไนท์	 (Samnites)	และพวกลาติน	 (Latins)	พวกลาตินซึ่งเป็นบรรพบุรุษของ

ชาวโรมันได้สร้างกรุงโรมริมแม่น้ำไทเบอร์	 ซึ่งนับว่าเป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่เหมาะสมที่สุด	 ทำให้กรุง

โรมสามารถขยายอำนาจได้เป็นผลสำเร็จได้	 ในเวลาต่อมาชาวโรมันรับอารยธรรมความเจริญจาก	

กรีกที่อยู่ใกล้เคียงทั้งทางด้านตัวอักษร	 ศิลปวิทยาการ	 สถาปัตยกรรม	 และศิลปกรรม	 นอกจากนี้

ชาวโรมันยังได้รับความเจริญจากพวกอีทรัสกัน	 (Etruscan)	 ที่อยู่ทางเหนือของแม่น้ำไทเบอร์ทาง

ด้านความเจริญทางศาสนา	 การก่อสร้าง	และสัญลักษณ์ต่างๆ	 เช่น	 มัดหวายที่มีขวานปักอยู่กลาง

เป็นเครื่องหมายของพวกลิคเตอร์	 (Lictors)	 ที่เป็นทหารรักษาพระองค์ของกษัตริย์	 กล่าวได้ว่า

อารยธรรมโรมันเป็นอารยธรรมผสมผสานของชาวกรีกกับชาวอีทรัสกันที่เจริญอยู่ใกล้เคียง	 แล้ว

พัฒนาเป็นอารยธรรมของตนเอง	

 

อารยธรรมโรมันสมัยโบราณ 

 

จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่าได้มีมนุษย์อาศัยอยู่บนคาบสมุทรอิตาลีมาก่อนที่ชาวกรีก

จะเข้ามาค้าขายด้วยอย่างน้อยก็ตั้งแต่ยุคหินใหม่หรือเมื่อประมาณ	5,000	ปีก่อนคริสต์ศักราชแล้ว 
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และเมื่อประมาณ	 2,000-1,000	 ปีก่อนคริสต์ศักราชก็มีมนุษย์เผ่าต่างๆ	 ได้อพยพเข้าไปอยู่ใน

บริเวณนี้		

ตามนิยายปรัมปราเกี่ยวกับการกำเนิดกรุงโรม	 กล่าวว่า	 753	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 พี่น้อง						

คู่หนึ่งชื่อ	 โรมูลุส	 (Romulus)	 และเรมุส	 (Remus)	 เป็นผู้สร้างกรุงโรมขึ้น	 แต่จากหลักฐานทาง

โบราณคดีบ่งบอกว่าบริเวณกรุงโรมในปัจจุบันมีพวกอีทรัสกัน	 (Etruscan)	 ที่ ได้รับอิทธิพล							

อารยธรรมกรีกเข้าครอบครองอยู่ก่อน	 และได้นำเอาความเชื่อในศาสนาของกรีก	 การทำ

เครื่องปั้นดินเผา	 ศิลปะการแกะสลัก	 อักษรกรีก	 การปกครองแบบนครรัฐ	 การวางผังเมือง	 และ

อื่นๆ	เข้ามาเผยแพร่ในคาบสมุทรอิตาลีด้วย	

	 นอกกจากนี้แล้ว	 บริเวณคาบสมุทรอิตาลียังเป็นที่ตั้งของผู้คนที่อพยพจากที่ต่างๆ	 อีก	 ที่

สำคัญ	 ได้แก่	 พวกลาตินซึ่งเป็นบรรพบุรุษของชาวโรมันที่อาศัยอยู่บริเวณ	 ที่เรียกว่า	 ลาติอุม	

(Latium)	ต่อมมาเมื่อ	 753	ก่อนคริสต์ศักราช	พวกลาตินได้สร้างกรุงโรมขึ้นและสามารถชนะชาว

อีทรัสกัน	ชนเผ่าหนึ่งที่เคยอยู่มาก่อนได้สำเร็จเมื่อราว	509	ปีก่อนคริสต์ศักราช	พร้อมกับสถาปนา

อาณาจักรโรมันขึ้น	โดยมีรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐ	(Republic)	

 การปกครองแบบสาธารณรัฐในระยะแรกๆ	อำนาจการปกครองตกอยู่กับพวกชนชั้นสูง	ที่

เรียกว่า	 พาทรีเชียน (patricians)	 เท่านั้น	 ส่วนประชาชนธรรมดา	 เรียกว่า	 เพลเบียน

(plebians)	 ไม่มีสิทธิใดๆ	 ทั้งทางด้านการเมืองและสังคม	 ทั้งนี้พวกพาทรีเชียนได้จัดระบบการ

ปกครองโดยแยกอำนาจการบริหาร	 (executive	 branch)	 กับการออกกฎหมาย	 (legislative	

branch)	 เป็นสองฝ่าย	 ในระยะแรกฝ่ายกฎหมายประกอบด้วยสภาสามัญ (Assembly)	 ซึ่งมี

จำนวน	 100	 คนจากชนชั้นเพลเบียน	 กับ วุฒิสภา (Senate)	 ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากชนชั้น

พาทรีเชียนและดำรงตำแหน่งตลอดชีวิต	ไม่มีหลักฐานระบุว่าในตอนต้นมีจำนวนเท่าใด	แต่ในตอน

ปลายยุคสาธารณรัฐโรมัน	สมาชิกวุฒิสภามีประมาณ	600	คน	

สภาหนึ่งร้อยจะเป็นผู้เลือกผู้ทำงานฝ่ายบริหาร	ในขณะที่วุฒิสภาเป็นผู้ให้คำแนะนำ	เสนอ

กฎหมาย	 และรับรองการตกลงทำงานที่เกี่ยวกับสาธารณะประโยชน์และการต่างประเทศ	 ดังนั้น

อำนาจในการออกกฎหมายและการตัดสินใจเกี่ยวกับบ้านเมืองจึงอยู่ในมือของพวกพาทรีเชียน	

ส่วนฝ่ายบริหารประกอบด้วยหัวหน้าสองคน	 ที่เรียกว่า	 กงสุล (consuls)	 เนื่องจากต้อง

ปรึกษากัน	 (consult)	 ก่อนตัดสินใจทำอะไรและต้องเห็นพ้องกันจึงจะดำเนินการได้	 หากฝ่ายหนึ่ง

ไม่เห็นด้วยก็จะกล่าวคำว่า	วีโต้(veto)	หมายถึง	ไม่เห็นด้วย	ทั้งนี้กงสุลจะดูแลการทำงานของเจ้า

หน้าที่ฝ่ายบริหารในยามวิกฤติ	เช่น	สงคราม	ชาวละตินจะเลือกผู้นำสูงสุดขึ้นมาทำหน้าที่ผู้นำเรียก

ว่า	 ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด	 (dictator)	 ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเพียงชั่วคราว	 เมื่อวิกฤติการณ์

ผ่านพ้นไปแล้วผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาดก็ต้องออกจากตำแหน่ง	
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ต่อมาเพลเบียนซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโรมไม่พอใจการเข้ามามีอำนาจของพวก		

พาทรีเชียน	จึงพยายามรวมตัวขึ้นต่อต้านและนำไปสูก่ารตอ่สูร้ะหวา่งชนชาต	ิจนกระทัง้เมือ่	449	ปี

ก่อนคริสต์ศักราช	 พวกเพลเบียนจึงได้มีสิทธิออกกฎหมายร่วมกับพวกพาทรีเชียน	 ที่เรียกว่า	

กฎหมายสิบสองโต๊ะ (Law of the Twelve Tables)	 ที่ใช้บังคับให้ชาวโรมันทุกคนปฏิบัติใน

กรอบของกฎหมายเดียวกัน	กฎหมายสิบสองโต๊ะนับเป็นมรดกสำคัญของโรมที่ถือว่าเป็นแม่บทของ

กฎหมายโลกตะวันตก	

	 ในระหว่าง	 264-146	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 ชาวโรมันได้ทำสงครามกับพวกคาร์เทจ	 ซึ่งมี

อาณาจักรตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือของทวีปแอฟริกา	 เรียกว่า สงครามปูนิก (Punic Wars) 

สงครามครั้งนี้พวกคาร์เทจเป็นฝ่ายพ่ายแพ้	ส่งผลให้โรมันเป็นจักรวรรดิที่มีอำนาจมากที่สุดในเวลา

นั้น	

	 ในราว	27	ปีก่อนคริสต์ศักราช	เมื่อออกตาเวียน	(Octavian)	ขึ้นปกครองโรมัน	ได้เปลี่ยน

การปกครองจากระบอบสาธารณรัฐมาเป็นระบอบกษัตริย์และสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิองค์

แรก	ทรงพระนามว่า ออสกุสตุสซีซาร์ (AugustusCaesar)	ช่วงเวลาที่ออคตาเวียนปกครอง

โรมัน	ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับจักรวรรดิโรมันมากขึ้น	เช่น	รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง	จัดระบบ

การเก็บภาษี	 ให้ผลประโยชน์ทั้งหมดเข้ารัฐแทนที่จะตกเป็นของบุคคล	 สร้างกองทัพเรือที่เข้มแข็ง	

สร้างถนนทั่วจักรวรรดิเพื่อเชื่อมเมืองต่างๆ	 เข้ามายังกรุงโรม	 จนมีคำกล่าวว่า	 “ถนนทุกสายมุ่งสู่

กรุงโรม”	 เป็นต้น	 ระบบการปกครองที่เข้มแข็งนี้สร้างความมั่นคงให้กับจักรวรรดิโรมันมานานกว่า

สองศตวรรษ	

	 ความใหญ่โตของจักรวรรดิโรมัน	 ทำให้ผู้ปกครองแยกจักรวรรดิออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	

จักรวรรดิโรมันตะวันตกและจักรวรรดิโรมันตะวันออก	 จักรวรรดิโรมันตะวันตกมีศูนย์กลางอยู่ที่

กรงุโรม	 สว่นจกัรวรรดโิรมนัตะวนัออกหรอืจกัรวรรดไิบแซนไทน	์ มศีนูยก์ลางอยูท่ีก่รงุคอนสแตนต-ิ	 

โนเปิลในประเทศตุรกีปัจจุบัน	 ต่อมาจักรวรรดิโรมันตะวันตกอ่อนแอและล่มสลายลงเพราะถูกพวก

อนารยชนเผ่ากอธหรือเยอรมันรุกรานและยึดกรุงโรมได้ใน	 ค.ศ.	 476	 นับเป็นการสิ้นสุดช่วงสมัย

โบราณของโลกตะวันตก	

เมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายใน	 ค.ศ.	 476	 นั้น	 จักรวรรดิโรมันตะวันออกหรือ

จักรวรรดิไบแซนไทน์ยังคงเจริญรุ่งเรืองสืบต่อมาอีกกว่า	 1,000	 ปี	 เป็นจักรวรรดิที่ได้รับสมญาว่า	

“ผู้สืบทอดวัฒนธรรม”	 เพราะนักปราชญ์ได้อพยพจากจักรวรรดิโรมันตะวันตกมาอยู่ที่กรุงคอน								

สแตนติโนเปิล	 มีศาสนาคริสต์นิกายกรีกออร์ธอดอกซ์	 ซึ่งแยกออกจากสันตะปาปาที่กรุงโรม	 เมื่อ	

ค.ศ.	1045	ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำจักรวรรดิ	ผลงานทางศิลปกรรมและความคิดความเชื่อ

ในสังคมถูกครอบงำด้วยความศรัทธาในคริสต์ศาสนาเช่นเดียวกับยุโรปในยุคกลาง	 งาน

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น	 คือ	 มหาวิหารเซนต์โซเฟีย	 ในกรุงคอนสแตนติโนเปิล	 (ปัจจุบันคือเมือง
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อิสตันบูล	 ประเทศตุรกี)	 อารยธรรมที่สำคัญ	 คือ	 ประมวลกฎหมายจัสติเนียน (Justinian

Code)	 ที่เป็นแม่บทของประมวลกฎหมายของยุโรปในยุคต่อมา	 ในคริตส์ศตวรรษที่	 15	 เมื่อ

จักรวรรดิโรมันตะวันออกล่มสลาย	 นักปราชญ์ต่างๆ	 ก็ได้อพยพจากกรุงคอนสแตนติโนเปิล	 เพื่อ							

ลี้ภัยจากการรุกรานของพวกมุสลิมเติร์กมายังแหลมอิตาลี	 พร้อมนำตำราของศาสตร์ต่างๆ	 มาเป็น

อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยในแหลมอิตาลี	

ด้วยปัจจัยต่างๆ	 ทำให้ผู้คนในยุโรปต่างสนใจและชื่นชมกับผลงานทางวิทยาการจนในที่สุด

ได้รับทัศนคติดังกล่าวเข้ามาในวิถีชีวิตของตน	

 



















มหาวิหารเซนต์โซเฟียเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกี

มรดกของอารยธรรมโรมัน

โรมันได้รับอารยธรรมส่วนใหญ่มาจากอารยธรรมกรีก	 มรดกส่วนใหญ่จะสร้างงานที่มี

ประโยชน์ในการใช้สอย	อารยธรรมโรมที่สำคัญ	ได้แก่		

1.สถาปัตยกรรม	 ชาวโรมันไม่นิยมสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่ออุทิศถวายเทพเจ้าอย่างกรีก	 แต่

สร้างสิ่งก่อสร้างที่เป็นประโยชน์ใช้สอยและความสง่างาม	 เช่น	 การสร้างถนนขนาดกว้างปูด้วยหิน		

ท่อส่งน้ำ	สระอาบน้ำ	 โรงมหรสพ	เป็นต้น	สิ่งก่อสร้างล้วนมีความใหญ่โตและมั่นคงแข็งแรง	 เพื่อ

เป็นเครื่องยืนยันความยิ่งใหญ่และมั่นคงของจักรวรรดิและมีการตกแต่งประดับประดาอย่าง

หรูหรา	ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในจักรวรรดิของตน	เช่น	ท่อลำเลียงน้ำในกรุงโรม

ที่มีความมั่นคงและแข็งแกร่ง	 มีลักษณะเป็นซุ้มประตูโค้ง	 ใช้ลำเลียงน้ำจากภูเขาเข้าสู่เมืองของ

ชาวโรมัน	ท่อส่งน้ำที่มีชื่อเสียงที่โรมันสร้างอยู่ที่นครเซโกเวีย	ประเทศสเปน	สิ่งก่อสร้างที่กล่าวว่า

เป็นอัจฉริยะของสถาปนิกชาวโรมันที่ได้สร้างสรรค์ศิลปะโรมันอันสง่างาม	 ที่เป็นอมตะตราบเท่าทุก
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การวางท่อลำเลียงของกรุงโรมในอดีต
โคลอสเซียมโรงมหรสพขนาดใหญ่ของ

อาณาจักรโรมันในอดีต

วันนี้	 คือ	 การสร้างโคลอสเซียม	 (Colosseum)	 หรือโรงมหรสพขนาดใหญ่ที่จุประชาชนได้ถึง 

67,000	 คน	 เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน	 เช่น	 เป็นที่แสดงกีฬาต่อสู้กับสิงโต	

ออกกำลังกาย	อ่านหนังสือ	เล่นเกมต่างๆ	เป็นต้น		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีการสร้างถนน	 ซึ่งถนนบางสายของชาวโรมันยังคงใช้กันอยู่ในปัจจุบัน	 ถนน

โรมันใช้เชื่อมมณฑลต่างๆ	 ของจักรวรรดิเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีปกครอง	 ทหาร	 และพ่อค้าใช้เดินทางไป

มาอย่างสะดวก	ถนนที่ดีที่สุดของโรมันเป็นถนนปูด้วยหินรากถนนฝังลึกหลายฟุต	สามารถใช้ได้ทุก

ฤดูกาล	

2.กฎหมาย	 จักรวรรดิโรมันใช้กฎหมายเป็นระบบเดียวกันทั่วทั้งจักรวรรดิ	 ประชาชน

สามารถนำข้อพิพาทให้ผู้พิพากษาท้องถิ่นตัดสินอย่างยุติธรรมหรืออุทธรณ์ต่อผู้พิพากษาที่กรุงโรม

ได้	 กฎหมายฉบับแรกของจักรวรรดิโรมัน	 คือ กฎหมายสิบสองโต๊ะ	 ประกาศใช้เมื่อ	 449	 ปีก่อน

คริสต์ศักราช	 จากนั้นกฎหมายของโรมันก็มีพัฒนาการเป็นระบบมากขึ้น	 กฎหมายที่มีชื่อเสียง	 คือ	

ประมวลกฎหมายของจักรพรรดิจัสติเนียน (Justinian Code)	 ซึ่งเป็นรากฐานของประมวล

กฎหมายของประเทศต่างๆ	เช่น	อิตาลี	ฝรั่งเศส	สเปน	สกอตแลนต์	ญี่ปุ่น	เป็นต้น	

3.การแพทย์ ชาวโรมันมีส่วนช่วยส่งเสริมความก้าวหน้าด้านศัลยกรรมและสาธารณสุข	

ศัลยแพทย์ชาวโรมันรู้จักใช้เครื่องมือผ่าตัดประเภทปากคีบ	 คีม	 และเครื่องมืออื่นๆ	 การผ่าตัด

ทอลซิล	คอพอก	และนิ่ว	นอกจากนี้โรมันเป็นชาติแรกที่ทำคลอดทารกโดยวิธีผ่าตัดทางหน้าทองที่

เรียกว่า ศัลยกรรมแบบซีซาร	์(Caesarean	Operation)	ตามชื่อของจูเลียส	ซีซาร์	ผู้ปกครองที่มี

อำนาจมากคนหนึ่งของโรม	

4.ภาษา	 ภาษาที่ชาวโรมันใช้พูดกันในสมัยโบราณ	 คือ	 ภาษาละติน	 นับเป็นอารยธรรม

สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่คนในปัจจุบันได้รับมาจากชาวโรมัน	 โดยภาษาละตินเป็นภาษาที่ใช้กันแพร่

หลายในดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมัน	 แม้ต่อมาจักรวรรดิจะเสื่อมสลายไป
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กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ1

แล้วก็ตาม	 นอกจากนี้ภาษาละตินก็ยังเป็นภาษาที่ใช้กันในหมู่ผู้ทรงความรู้ในประเทศต่างๆ	 ใน			

ยุโรปเป็นส่วนมาก	 แม้แต่ในปัจจุบันนี้แพทย์และนักวิทยาศาสตร์ก็ยังใช้ศัพท์ทางวิชาการเป็นคำ

ละตินและยอมรับภาษาละตินเป็นศัพท์ที่ทั่วโลกใช้ด้วย	 นักบวชในนิกายโรมันคาทอลิกก็ใช้ภาษา

ละตินเป็นภาษากลางในการติดต่อกับนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศต่างๆ	 นอกจากนี้ภาษา

ที่ใช้กันในสมัยปัจจุบัน	 คือ	 ภาษาฝรั่งเศส	 สเปน	 อิตาเลียน	 โปรตุเกส	 และโรมาเนีย	 ต่างก็มีราก	

คำศัพท์มาจากภาษาละติน	แม้แต่ภาษาอังกฤษซึ่งไม่ได้มีรากคำศัพท์มาจากภาษาละตินก็ตาม	ก็ยัง

ยืมศัพท์ละตินมาเป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษนับเป็นพันๆ	คำ	

5.วรรณกรรม	วรรณกรรมของโรมันใช้อ่านกันในหมู่ผู้ทรงความรู้และเป็นวิชาที่ใช้สอนใน

มหาวิทยาลัยหลายแห่งในยุโรป	 ถึงแม้ว่าจะนำแบบอย่างมาจากวรรณกรรมของกรีกก็ตาม	 แต่ยัง

เป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวาง	นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียง	คือ	เวอร์จิล	(Virgil)	แคทตูลลัส	(Catullus)	

ฮอเรส	 (Horace)	 โอวิด	 (Ovid)	 กวีของโรมันที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเสียงที่สุด	 คือ	 ซิเซโร	 (Cicero)	 งาน

เขียนของเขานับว่ามีสาระสำคัญทางด้านการเมืองและชีวิตสังคมในสมัยจูเลียส	 ซีซาร์	 นับว่าเป็น

เอกสารที่มีคุณค่าชิ้นหนึ่งในทางประวัติศาสตร์	 จากงานเขียนที่เขาเขียนขึ้น	 ทำให้เราได้รู้จักถึง

คุณลักษณะของชาวโรมันในสมัยที่ยังไม่ถึงจุดแห่งความเสื่อมในทางจิตใจและลุ่มหลงกับความ				

ฟุ้งเฟ้อ	ซึ่งในระยะแรกนั้นชาวโรมันมีคุณลักษณะที่น่าชื่นชมอยู่	2	ประการ	คือ	อุทิศตนเพื่อหน้าที่

และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.	 ให้นักเรียนอภิปรายในประเด็น	 “อารยธรรมกรีก-โรมัน	 มีอิทธิพลต่อพัฒนาการความ

เจริญด้านต่างๆ	 ของโลกในยุคปัจจุบันอย่างไร”	 โดยให้นักเรียนทำการศึกษาค้นคว้าจาก

ตำราประวัติศาสตร์ก่อนร่วมอภิปราย	

2.	 ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอารยธรรมตะวันตกยุคโบราณจากสื่อการเรียนการสอน

ต่างๆ	เช่น	ภาพยนตร์	สารคดี	แล้วสรุปความรู้ที่ได้รับลงในกระดาษรายงานส่งอาจารย์	
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อารยธรรมโลกตะวันออก 

 

อารยธรรมที่สำคัญและเก่าแก่ที่สุดของโลกตะวันออกคือ	 อารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ	

(อารยธรรมอินเดีย)	และอารยธรรมลุ่มแม่น้ำหวางเหอ	(อารยธรรมจีน)	

 

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ 

 

อารยธรรมอินเดียกำเนิดขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ	 ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ

อินเดียโบราณ	ปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถาน	บริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำกว้างใหญ่	

ที่มีแม่น้ำสินธุและแม่น้ำสาขาเป็นจำนวนมากไหลผ่าน	 ทำให้ดินแดนนี้มีความอุดมสมบูรณ์	

นอกจากนี้บริเวณที่ตั้งของลุ่มแม่น้ำสินธุสามารถติดต่อกับดินแดนเมโสโปเตเมีย	 ดินแดนที่เป็น

แหล่งอารยธรรมโลกอีกแห่งหนึ่ง	 สภาพภูมิประเทศดังกล่าวทำให้ลุ่มแม่น้ำสินธุเป็นแหล่งกำเนิด

ของอารยธรรมอินเดียโบราณที่เจริญรุ่งเรืองเมื่อประมาณ	2,500	ปีก่อนคริสต์ศักราช	

นักโบราณคดีเรียกชื่ออารยธรรมที่ขุดค้นพบตามชื่อเมืองที่เป็นที่ตั้งของซากเมืองโบราณ	

คือ	เมืองฮารัปปา	(Harappa)	นอกจากเมืองฮารัปปาแล้ว	นักโบราณคดียังขุดพบซากเมืองโบราณ

อีกแห่งคือ	เมืองโมเฮนโจ-ดาโร	(Mohenjo-Daro)		

การพบซากเมืองโบราณฮารัปปาและเมืองโมเฮนโจ-ดาโร	 แสดงให้เห็นว่าเป็นเมืองขนาด

ใหญ่	 มีอาคารบ้านเรือนก่อด้วยอิฐและดินเผา	 มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	 มีป้อม

ปราการที่เด่นชัดคือ	 มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบ	 ด้วยการแยกพื้นที่ใช้งานออกจากกัน

อย่างชัดเจน	 เช่น	 อาคารบ้านเรือน	 ศาสนสถาน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังพบว่าทุกบ้านจะมีห้องน้ำ

และท่อระบายน้ำเสียไปสู่ท่อระบายน้ำสร้างด้วยอิฐที่ฝังอยู่ใต้ถนน	 แสดงให้เห็นถึงการจัดระบบ

สุขาภิบาลที่ดี	

ประชากรพื้นเมืองดั้งเดิมเชื่อว่าเป็นชนเผ่าทราวิท	 หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	 ดราวิเดียน	

โดยประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรปลูกข้าวสาลี	 ข้าวบาร์เลย์	 ข้าวเจ้า	 และฝ้าย	 นอกจากนั้นก็มี	

ผู้ประกอบอาชีพทางด้านการผลิตสินค้าและการค้าขาย	 ช่างฝีมือผลิตเครื่องมือเครื่องใช้และ

เครื่องประดับจากโลหะ	 เช่น	ทองแดง	 เงิน	ทอง	และโลหะผสม	 เช่น	สำริด	และใช้เปลือกหอย

และงาช้างมาเป็นวัสดุประกอบเครื่องประดับด้วย	 นอกจากนั้นก็มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและ		

ผ้าฝ้ายสำหรับขาย	 โดยนักโบราณคดีได้พบตราปิดหีบห่อสินค้าจากฮารัปปาในดินแดน													

เมโสโปเตเมีย	 ซึ่งบ่งชี้ว่าชาวฮารัปปาได้ผลิตสินค้าเพื่อการค้าและมีการค้ากับต่างแดน	 แต่

เนื่องจากนักโบราณคดีไม่พบบันทึกหรือหลักฐานที่เป็นตัวอักษรในซากโบราณคดีของอารยธรรม			

ลุ่มแม่น้ำสินธุ	จึงทำให้เราไม่มีความรู้มากนักเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณแห่งนี้	
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เครื่องประดับที่ทำจากโลหะที่ขุดค้นพบบริเวณซากเมือง

โบราณฮารัปปา



ซากเมืองโบราณโมโฮนโจ-ดาโรและฮารัปปามีอายุประมาณ2,500-1,500ปีก่อนคริสต์ศักราชซึ่งถูกค้นพบใน

คริสต์ศตวรรษที่20เคยเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ

	 อารยธรรมลุ่มน้ ำสินธุ เจริญ

รุ่งเรืองอยู่ราวหนึ่งพันปีก็เสื่อมลง	ประมาณ	

1,500	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 ซึ่ งนัก

ประวัติศาสตร์คาดเดาว่าชาวลุ่มแม่น้ำสินธุ

อาจพบกับภัยธรรมชาติที่ร้ายแรง	 เช่น	การ

เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ	 เนื่องจาก

พบรอ่งรอยนำ้ทว่ม	 สว่นทีเ่มอืงโมเฮนโจดา-

โร	 ก็พบว่าประชากรของเมืองนี้อาจจบชีวิต

ลงด้วยความรุนแรง	 ซึ่งหมายความว่าอาจ

ถูกผู้รุกรานเข่นฆ่าและทำลายเมือง	

 





















 

 มรดกทางอารยธรรมของอินเดีย

	 มรดกทางอารยธรรมอินเดีย	ที่สำคัญมีดังนี้	

 1.สถาปัตยกรรม	 การขุดพบซากเมืองฮารัปปาและโมเฮนโจดาโร	 แสดงให้เห็นว่า

สถาปัตยกรรมของอินเดียมีมาเกือบห้าพันปีแล้ว	 สิ่งก่อสร้างต่างๆ	 เน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่า

ความสวยงาม	 เมื่อถึงสมัยราชวงศ์เมารยะ	สถาปัตยกรรมของอินเดียก็ได้รับอิทธิพลจากจักรวรรดิ

เปอร์เซีย	 สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จึงมักเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา	 ที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์

ของสถานที่หรือระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ	 เช่น	 เสาหินที่เมืองสารนาถ	 พระสถูปที่สาญจี	

เป็นต้น	เมื่อถึงสมัยราชวงศ์กุษาณะ	ได้เกิดศิลปะสำคัญ	3	แบบ	ได้แก่	ศิลปะแบบคันธาระ	แบบ

เมถุรา	 และแบบอมราวดี	 ซึ่งมีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมของอินเดีย	 ที่ส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับ

พระพุทธศาสนา		
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	 ในสมัยราชวงศ์คุปตะ	 ถือเป็นยุคทองของศิลปะของอินเดีย	 สถาปัตยกรรมที่สร้างสมัยนี้มี

ทั้งเกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูควบคู่กันไป	 เช่น	การสร้างสถูป	 เจดีย์	

และอาคารทางพระพุทธศาสนา	 การสร้างเทวสถานในนิกายต่างๆ	 ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	

เป็นต้น	

	 ในสมัยมุสลิม	 สถาปัตยกรรมของอินเดียจะผสมผสานระหว่างศิลปะฮินดูและเปอร์เซีย	

สถาปัตยกรรมที่สำคัญใสมัยนี้	 คือ	ทัชมาฮัล	 (Taj	Mahal)	 เป็นสุลานสร้างด้วยหินอ่อน	แกะสลัก

อย่างสวยงาม	 โดยพระเจ้าชาห์	 เจฮัน	 (Shah	 Jahan)	 แห่งราชวงศ์โมกุล	 สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง

พระมเหสีของพระองค์	คือ	พระนางมุมทัชมาฮัล		

 2.ประติมากรรม	 ในสมัยแรกๆ	 ประติมากรรมของอินเดียมีลักษณะเป็นประติมากรรม

ลอยตัวขนาดใหญ่	 แข็งกระด้าง	 และสลักจากหิน	 เช่น	 รูปยักษ์	 รูปสตรี	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยัง

ปรากฏประติมากรรมภาพสลักนูนต่ำที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา	 เช่น	 ภาพพุทธประวัต	ิ ภาพ

ชาดก	ที่ประดับตกแต่งซุ้มประตู	รั้ว	ฐานสถูป	เป็นต้น		

	 ประติมากรรมของอินเดียที่เป็นพระพุทธรูปสมัยแรกๆ	 ได้รับอิทธิพลจากศิลปะกรีก	 เช่น	

พระพุทธรูปสมัยคันธาระ	 ที่มีพระพักตร์และพระวรกาย	 ตลอดจนริ้วเป็นแบบกรีก	 ต่อมาได้รับ

อิทธิพลของศิลปะแบบคันธาระผสมกับแบบพื้นเมือง	 ที่มีลักษณะทั่วไปเหมือนกับศิลปะแบบ

คันธาระ	แต่พระเศียรพระพุทธรูปเกลี้ยง	พระพักตร์กลม	จีวรเป็นริ้วห่มเฉียงดูนุ่มนวล	เป็นต้น	

	 ในสมัยคุปตะ	 ประติมากรรมของอินเดียถือเป็นศิลปะของอินเดียอย่างแท้จริง	 ที่มีทั้ง

พระพุทธรูปและเทวรูปในศาสนาพราหมณ์-ฮินด	ู เช่น	 พระพุทธรูปปางนิพพานในถ้ำอชันตะ	

เทวรูปครึ่งองค์ของพระมเหศมูรติและพระอุมาที่ถ้ำเอเลฟันตะ	 เป็นต้น	 แต่หลังสมัยคุปตะแล้ว	

ประติมากรรมของอินเดียมักจะสร้างไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ	 ลักษณะทั่วไปจะมีรูปร่างหนักและหนา	

มีการประดับตกแต่งเพิ่มขึ้น		

 3.อักษรศาสตร์ ชาวอารยันได้พัฒนาระบบการเขียนภาษาสันสกฤตขึ้นเมื่อประมาณ	

1,200	ปีก่อนคริสต์ศักราช	ต่อมาภาษาสันสกฤตมีความสำคัญอย่างมากต่ออารยธรรมอินเดีย	โดย

เป็นภาษที่ใช้ในคัมภีร์พระเวท	 ซึ่งชาวอินเดียเชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าประทานให้	 จึงมีความศักดิ์สิทธิ์	

คัมภีร์พระเวทมีทั้งหมด	 4	 เล่ม	 ประกอบด้วย	 ฤคเวท	 ที่แต่งเป็นบทร้อยกรองสำหรับใช้สวด

สรรเสริญเทพเจ้า	ยชุรเวท	 เป็นบทร้อยแก้วว่าด้วยแบบแผนการประกอบพิธียัญกรรมและพิธีบวง

สรวง	สามเวท	เป็นบทร้อยกรองสวดในพิธีถวายน้ำโสมแก่พระอินทร์และขับกล่อมเทพเจ้าองค์อื่น	

อาถรรพเวท	 เป็นที่รวบรวมเวทมนตร์คาถาอาคม	 นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาษาสันสฤตในวรรณคดี

มหากาพย์	2	เรื่อง	คือ มหาภารตะ	และ	รามายณะซึ่งเป็นมหากาพย์สำคัญที่สุดของอินเดีย	ที่มี

เรื่องราวสะท้อนให้เห็นลักษณะสังคม	 การเมือง	 ศาสนา	 และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอินเดียใน

ช่วงระหว่าง	1,000-500	ปีก่อนคริสต์ศักราช		
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	 ชาวอินเดียได้ให้ความสนใจเรื่องภาษามาก	 มีการแต่งหนังสือศัพทานุกรมหรือโกศะขึ้น

หลายเล่ม	 โดยรวบรวมศัพท์และความหมายที่ถูกต้องของศัพท์ไว้	 ต่อมาเมื่อมุสลิมเติอร์กเข้า		

ปกครองอินเดียทางตอนเหนือ	 ก็ได้นำภาษาสันสฤต	 ภาษาอารบิก	 และภาษาเปอร์เซียมาผสมกัน

เป็นภาษาใหม่	เรียกว่า	ภาษาอูร์ดู(Urdu) ซึ่งเป็นภาษาที่มุสลิมใช้พูดกันในอินเดียปัจจุบัน	

 4.ความเจริญทางวิทยาการที่สำคัญ	ได้แก่	

	 	 1)	การปกครองและกฎหมาย	 ในสมัยจักรวรรดิเมารยะได้มีการเขียนตำราการเมือง

การปกครองและความมั่นคงของสังคมบ้านเมือง	 ชื่อ	 อรรถศาสตร์ ของเกาฏิลยะ	 เมื่อราว	 400	

ปีก่อนคริสต์ศักราช	โดยเนื้อหากล่าวถึงหน้าที่ของกษัตริย์	วินัยขององค์รัชทายาท	คุณสมบัติของผู้

ปกครอง	 การปกครองรัฐ	 การอุตสาหกรรม	 กฎหมายแพ่ง-พาณิชย์	 กฎหมายอาญา	 การทหาร	

การเมือง	 วิธีการเอาชนะสงคราม	 เป็นต้น	 ในด้านกฎหมายนั้น	 ได้มีการกล่าวในพระธรรมศาสตร์	

ซึ่งมีพื้นฐานมาจากธรรมสูตรที่เป็นส่วนหนึ่งของคัมภีร์พระเวท	 หนังสือที่รวบรวมกฎและหน้าที่

เกี่ยวกับฆราวาส	 คือ	 มนูสมฤติ หรือ	 มานวธรรมศาสตร์ ที่เขียนระหว่าง	 200	 ปีก่อนคริสต์-

ศักราช	 ถึง	 ค.ศ.	 200	 กล่าวถึงการสร้างโลก	 กฎหมายแพ่ง-อาญา	 หน้าที่ของวรรณะต่างๆ	 ชีวิต

ของคฤหัสถ์	 การออกบวช	 ชีวิตในภพหน้า	 และการเข้าถึงโมกษะ	 เป็นการแสดงให้เห็นความ

สัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์	 สังคมมนุษย์	 และอุดคมคดติสูงสุดของมนุษย์ภายใต้กฎเกณฑ์

และหน้าที่รวมกัน		

 	 2)	ด้านคณิตศาสตร์	 อินเดียสมัยโบราณได้ มีการพัฒนาวิทยาการทางด้าน

คณิตศาสตร์มาก	 ชาวอินเดียเป็นชนชาติแรกที่ประดิษฐ์เลข	 0	 (ศูนย์)	 ขึ้นใช้	 ทำให้มีหลักหน่วย	

หลักสิบ	 หลักร้อย	 และหลักพันในการคำนวณได้โดยไม่สับสน	 ต่อมาพวกอาหรับรับเลขศูนย์ไปใช้

และถ่ายทอดให้กับชาวยุโรปอีกทีหนึ่ง	 นอกจากแนวคิดเรื่องเลขศูนย์แล้ว	 ความก้าวหน้าเรื่องการ

ใช้สัญลักษณ์ของเลขหนึ่งถึงสิบแทนการขีดและกำหนดค่าของสัญลักษณ์	 เช่น	 สัญลักษณ์	 1	

เท่ากับหนึ่ง	 เป็นต้น	 เมื่อค่าเพิ่มขึ้นเป็นหลักสิบ	หลักร้อย	หลักพัน	ก็นำสัญลักษณ์ตัวเลขเหล่านั้น

มารวมกัน	เช่น	365	มีค่าเท่ากับสามร้อยหกสิบห้า	เป็นต้น	

  3)	 ด้านการแพทย์	 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าการแพทย์ของ

อินเดียมีมานานแล้ว	 ในจารึกพระเจ้าอโศกมหาราช	 กล่าวถึงโรงพยาบาลสำหรับผู้เจ็บป่วยและใน

การบันทึกของเมกัสเธนีส	 ทูตกรีกที่เดินทางเข้ามายังกรุงปาฏลีบุตรในสมัยพระเจ้าจันทรคุปต์	

กล่าวถึงเรื่องการแพทย์	นอกจากนี้ยังมีหนังสือหลายเล่มกล่าวถึงวิชาการแพทย์	เช่น	อรรถศาสตร์	

ระบุถึงการใช้ยาพิษ	 คัมภีร์ของฝ่ายพระพุทธศาสนากล่าวถึงชีวกะ	 แพทย์ผู้ที่มีชื่อเสียง	 เป็นต้น	

รวมทั้งยังมีตำราทางอายุรเวทอีกหลายเล่ม	เช่น	ตำราจรกะสังหิตา	ที่เขียนราวคริสต์ศตวรรษที่	1	

กล่าวถึงเรื่องยารักษาโรค	อาหาร	กายวิภาค	และชีววิทยาว่าด้วยสัตว์แรกเกิด	ตำราสุศรุตสังหิตา	

กล่าวถึงเรื่องศัลยกรรม	เป็นต้น 
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อารยธรรมจีน 

 

อารยธรรมจีนกำเนิดขึ้นบริเวณพื้นที่ราบกว้างใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำหวางเหอ	

หยางสี	และซี่เจียง	

ที่ราบลุ่มแม่น้ำสำคัญในจีนสามสาย	 คือ	 หวางเหอ	 (Huang	 He)	 หยางสี	 หรือแยงซี	

(Yangtze)	 และซี่เจียง	 (Xi	 Jiang)	 เป็นแหล่งอารยธรรมลุ่มน้ำรุ่นแรกของโลกเช่นเดียวกับ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์	 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรตีส	 และอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุ	

โดยเฉพาะแม่น้ำหวางเหอ	 เป็นแม่น้ำที่มีอิทธิพลต่อประชากรที่ตั้งหลักแหล่งอยู่ตามบริเวณที่ราบ

ลุ่มแม่น้ำแห่งนี้เป็นอย่างมาก	 เนื่องจากเป็นแม่น้ำที่ยาวประมาณ	4,640	กิโลเมตร	 ไหลผ่านจากที่

สูงทางตอนเหนือลงสู่ทะเลเหลือง	 โดยได้พัดพาเอาดินตะกอนสีเหลืองทับถมไว้ตามบริเวณที่น้ำ

ท่วมล้นฝั่ง	 ทำให้ผืนแผ่นดินตามที่ราบลุ่มน้ำทางตอนเหนือมีความอุดมสมบูรณ์	 เนื่องจากกระแส

น้ำมีสีเหลืองชาวจีนจึงเรียกแม่น้ำนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า	 แม่น้ำเหลือง	 แต่บ่อยครั้งที่มีน้ำปริมาณน้ำ

มากจนเอ่อท่วมสองฝั่งอย่างรวดเร็ว	สร้างความเสียหายต่อพืชผลและชีวิต	เมื่อถึงหน้าแล้งมีน้ำไม่

เพียงพอ	จึงได้รับสมญานามอีกอย่างว่า	แม่น้ำวิปโยค

เนื่องจากแม่น้ำหวงเหอไหลเชี่ยวมากและเกิดน้ำท่วมทุกปีจนไม่สามารถเดินเรือและ

ทำการเกษตรได้	ผู้คนที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้จึงอยู่รวมกันและจัดสร้างระบบชลประทานขึ้น	ด้วยการ

ขุดคลองเพื่อระบายน้ำในขณะที่แม่น้ำมีน้ำเอ่อล้น	 และมีการทดน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง	 ซึ่ง

แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อการควบคุมน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ของคนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้	

ดังนั้นผู้นำชุมชนใดที่สามารถควบคุมน้ำได้จึงกลายเป็นผู้ที่มีความชอบธรรมในการขึ้นเป็น												

ผู้ปกครอง	ซึ่งต่อมากลายเป็นชนชั้นปกครองและระบบกษัตริย์ในเวลาต่อมา	

จีนเป็นดินแดนที่มีมนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคหิน	 จากหลักฐานของโบราณคดี

จำนวนมากที่พบในประเทศจีน	 แสดงว่า	 ดินแดนจีนอาจเป็นแหล่งกำเนิดเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติ

ตั้งแต่ยุคหินเก่า	 ไม่ว่าจะเป็นการพบซากหินของมนุษย์วานรยุคแรก	 ที่เรียกว่า	 รามาบิเทคุส

(Ramapithecus)	 ที่ยูนนาน	 การพบโครงกระดูกของมนุษย์หยวนโหม่งทางภาคตะวันตกของจีน	

มีอายุประมาณ	1.7	ล้านปี	การพบโครงกระดูกของมนุษย์หลั่นเทียนที่มณฑลฉ่านชี	ที่มีอายุราว	7	

แสนปี	 การพบโครงกระดูกของมนุษย์ปักกิ่งที่ถ้ำโจวถูเทียน	 มีอายุราว	 5	 แสนปีมาแล้ว	 และพบ

โครงกระดูกของมนุษย์ในยุคหินใหม่	

ในยุคหินใหม	่ ได้พบหลักฐานของการตั้งชมุชนของมนุษย์บนที่ราบลุ่มแม่น้ำหวางเหอ	 ที่ได้

สร้างสรค์อารยธรรมหยางเชา	 (Yang	 Shao	Culture)	 อายุประมาณ	 2,000	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	

และหลักฐานของการตั้งชุมชนบนที่ราบลุ่มแม่น้ำหวางเหอทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลียบ
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ชายฝั่งมาถึงลุ่มแม่น้ำแยงซี	 ที่ได้สร้างสรรค์อารยธรรมหลงชาน	 (Lung	 Shan	 Culture)	 มีอายุ

ประมาณ	1,800	ปีก่อนคริสต์ศักราช	

ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรรมหยางเชา	 คือ	 เครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีเคลือบน้ำมัน	 ที่

มักเขียนลวดลายเรขาคณิต	 ใช้สีขาว	 น้ำตาล	 แดง	 และเทา	 บางครั้งมีการแกะสลักลายเป็นรูป

สัตว์ต่างๆ	 รวมทั้งมีการพิมพ์ลายหรือขูดสลักลายเป็นลายจักสานและลายเชือกทาบ	 วัฒนธรรมนี้

ได้สืบทอดต่อเนื่องมาถึงสมัยสำริดและสมัยประวัติศาสตร์	

ลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมหลงชาน	 คือ	 เครื่องปั้นดินเผาที่มีคุณภาพดีกว่าวัฒนธรรม

หยางเชา	กลา่วคอื	มเีนือ้ละเอยีด	สดีำขดัมนัเงา	ไมม่กีารวาดลวดลาย	เนือ้บางและแกรง่	แสดงวา่	 

มีการใช้แป้นหมุน	และมีการเผาภาชนะดินเผาที่ก้าวหน้ากว่าวัฒนธรรมหยางเชา	ลักษณะเด่นของ

เครื่องปั้นดินเผานี้คือ	เป็นภาชนะ	3	ขา	ที่มีการสืบทอดต่อมาถึงยุคสำริด	นอกจากนี้ยังพบกระดูก

เสี่ยงทายและวัตถุที่ทำด้วยหยก	 รวมทั้งยังพบว่าผู้คนในยุคนี้สร้างด้วย	 ดินเหนียว	 รู้จักเพาะปลูก

และเลี้ยงสัตว์	 โดยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้าน	ซึ่งจากความเจริญเหล่านี้ทำให้วัฒนธรรมหลงชานกลาย

เป็นพื้นฐานของอารยธรรมในลุ่มแม่น้ำฮวงเหอต่อมา	

 มรดกทางอารยธรรมของจีน

	 มรดกทางอารยธรรมจีน	ที่สำคัญมีดังนี้	

 1.ลัทธิและศาสนา	 ในสมัยราชวงศ์โจวได้เกิดความไม่สงบทางการเมืองในจีน	 ที่บ้าน

เมืองแตกแยก	 สังคมวุ่นวาย	 ทำให้นักปราชญ์สมัยนั้นพยายามแสวงหาหนทางในการแก้ไขและ

การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม	 จนพัฒนาเป็นสำนักปรัชญาต่างๆ	 มากมาย	 เรียกว่า												

ยุคปรัชญาร้อยสำนัก ลัทธิที่สำคัญ	 ได้แก่	 ลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋า	 ลัทธิขงจื๊อจะมีขงจื๊อเป็นผู้วาง

รากฐานให้	 ลัทธิขงจื๊อจะมุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองและสังคมของจีน	 โดยเน้นให้มนุษย์อยู่ร่วมกันใน

สังคมด้วยความสงบสุข	 เรียบร้อย	 ทั้งนี้จะถือหลักเรื่องมนุษยธรรมและจารีตประเพณี	 ซึ่งตั้งอยู่

บนพื้นฐานของหลักสัมพันธภาพ	 5	 ประการ	 ลัทธิขงจื๊อนี้มีอิทธิพลต่อสังคมชาวจีนอย่างมาก	 เช่น	

การยึดมั่นตามจารีตประเพณี	 ระบบอาวุโส	การให้ความสำคัญกับการศึกษา	 เป็นต้น	ส่วนลัทธิเต๋า	

จะมีเล่าจื๊อเป็นผู้ก่อตั้ง	 โดยมีหลักคำสอนที่เน้นให้มนุษย์เข้าใจและยอมรับในกฎแห่งธรรมชาติและ

ปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติให้มากที่สุด	 ลัทธิเต๋าจึงเน้นการดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย	 ปฏิเสธ

วัฒนธรรมที่ซับซ้อนและกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่มนุษย์สร้างขึ้น	 ซึ่งตรงกันข้ามกับลัทธิขงจื๊อ	 แนวคิดใน

ลัทธิเต๋านี้ได้นำไปสู่แนวคิดเรื่อง	หยินและหยาง	หมายถึง	พลังตรงกันข้าม	ที่เชื่อว่าปรากฏอยู่ใน

ธรรมชาติทุกแห่ง	 เช่น	 ผู้หญิง-ผู้ชาย	 ความดี-ความชั่ว	 ความร้อน-ความเย็น	 เป็นต้น	 ลัทธิเต๋านี้

ได้มีอิทธิพลต่องานศิลปะของจีน	 เช่น	 ภาพวาดธรรมชาติ	 เครื่องดนตรีที่เน้นเสียงธรรมชาติ	

เป็นต้น		

	 ส่วนพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่จีนในช่วงเวลาเดียวกับการล่มสลายของราชวงศ์ฮั่นที่สภาพ

บ้านเมืองขณะนั้นมีแต่ความทุกข์ยาก	 ทำให้พระพุทธศาสนานิกายจากอินเดียได้รับความนับถือ
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อย่างกว้างขวาง	 เนื่องจากเป็นที่พึ่งทางใจในการบรรเทาความทุกข์	 ขณะเดียวกันก็ไม่ขัดแย้งกับ

ความเชื่อเดิม	คือ	ลัทธิขงจื๊อและลัทธิเต๋า		

 2.ความเจริญทางศิลปวิทยาการเช่น		

  - ตัวอักษรจีน	 จากการขุดค้นทางโบราณคดีในเขตที่เป็นศูนย์กลางของราชวงศ์ชาง	

พบกระดองเต่าและกระดูกสัตว์ที่มีตัวอักษรแบบกึ่งอักษรภาพกับอักษรสัญลักษณ์เป็นจำนวนมาก	

อายุประมาณ	1,600	ปีก่อนคริสต์ศักราช	จากหลักฐานดังกล่าวทำให้ทราบว่าตัวอักษรจีนกำเนิดมา

จากการเขียนภาพเพื่อสื่อความหมาย	ต่อมาได้มีการพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นตัวอักษรในปัจจุบัน	 เช่น	

ในสมัยราชวงศ์โจวได้พัฒนาตัวอักษรให้ให้สวยงามและเขียนง่ายขึ้น	 หรือในราชวงศ์ฮั่นมีการใช้

พู่กันและกระดาษ	ทำให้รูปแบบตัวอักษรพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง	เป็นต้น	

	 	 -	 กระดาษและการพิมพ์	 ชาวจีนเป็นชาติแรกที่คิดค้นการทำกระดาษขึ้นมาใช้เขียน

ตัวอักษรเมื่อประมาณ	ค.ศ.	105	โดยการนำเปลือกไม้	เศษปอหรือป่าน	ผ้าเก่า	และแห	มาทำเป็น

กระดาษ	ต่อมามีการคิดค้นหมึกขึ้น	โดยใช้เขม่าต้นรักหรือไม้สนปั้นเป็นเม็ดหรือแท่ง	ฝนกับน้ำ	ใช้

พู่กันจุ่มหมึกเขียนตัวอักษรลงบนกระดาษ	 ทำให้สามารถบรรจุตัวอักษรได้มาก	 น้ำหนักเบา	 จัดเก็บ

และพกพาสะดวก	 ทำให้การบันทึกตำราลงบนกระดาษเป็นที่แพร่หลาย	 ในสมัยต่อมามีการ

พัฒนาการพิมพ์ด้วยการแกะสลักตัวอักษรลงบนแผ่นไม้แข็งเป็นตัวๆ	 หรือเรียงเป็นแผ่น	 แล้วนำ

เอาน้ำหมึกทาแผ่นไม้ตัวอักษรแล้วกดบนแผ่นกระดาษ	ต่อมาก็มีการพัฒนาการพิมพ์ที่ก้าวหน้ามาก

ขึ้นด้วยวิธีการเรียงพิมพ์	 และมีการพัฒนาไปสู่การพิมพ์หนังสือ	 โดยหลักฐานหนังสือที่พิมพ์ขึ้นที่

เหลืออยู่และเก่าแก่ที่สุดของโลก	คือ	คัมภีร์วัชรสูตร	พิมพ์เมื่อ	ค.ศ.	868		

	 	 -	 เข็มทิศ	 ชาวจีนรู้จักคุณสมบัติของแม่เหล็กตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว	 เมื่อถึงสมัย

ราชวงศ์ฮั่นก็สามารถประดิษฐ์เข็มทิศได้	 และนำเข็มทิศมาใช้ในการทหารเป็นครั้งแรกในสมัย						

สามก๊ก	ต่อมาชาวอาหรับได้รับความรู้เรื่องเข็มทิศไปใช้ในการเดินเรือและถ่ายทอดให้แก่ชาวยุโรป	

	 	 -	 การแพทย์	 การแพทย์ของจีนเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์โจว	 โดยมีการตรวจรักษาโรค

ด้วยวิธีการต่างๆ	 เช่น	 การดูสีหน้าและฟังเสียงพูดของคนไข้	 การใช้วิธีการจับชีพจร	 การใช้								

สมุนไพร	การฟังเข็ม	เป็นต้น 
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กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ2

1.	 แบ่งกลุ่มนักเรียนเลือกศึกษาอารยธรรมของมนุษยชาติสมัยโบราณ	กลุ่มละ	2	แห่ง	รวบรวม

ข้อมูลและภาพจากแหล่งความรู้ต่างๆ	 โดยส่งตัวแทนกลุ่มมารายงาน	 เมื่อเสร็จกิจกรรมแล้ว

ให้แต่ละคนบันทึกสรุปความรู้ที่ได้	แลกเปลี่ยนกันอ่าน	และเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม	

2.	 แบ่งนักเรียน	2	กลุ่ม	ให้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอารยธรรมสมัยโบราณ	โดย	

	 	 -	กลุ่มที่	1	จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอารยธรรมโลกตะวันตก	

	 	 -	กลุ่มที่	2	จัดนิทรรศการเกี่ยวกับอารยธรรมโลกตะวันออก	

 

 

 

 

การติดต่อระหว่างโลกตะวันออก 

กับโลกตะวันตก 

 

การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกได้ดำเนินมายาวนาน	 และต่อเนื่องส่งผล

ให้เกิดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างกัน	 ทั้งทางตรงและการนำมาปรับปรุงให้

เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมของตน	 อารยธรรมบางอย่างรับมาแล้วยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน	

ขณะที่อารยธรรมบางอย่างรับแล้วค่อยมีการปรับเปลี่ยนหรือสูญหายตามการเปลี่ยนแปลงของโลก	

ทั้งนี้การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกมีปัจจัยสำคัญ	ดังนี้	

1.การติดต่อค้าขาย	 	 ในระยะแรกของการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก

เริ่มต้นจากการค้าขาย	 ที่พ่อค้าชาวตะวันตกกับตะวันออกได้อาศัยเส้นทางที่เรียกกันในสมัยหลังว่า	

“เส้นทางสายไหม	 (Silk	Road)”	 เส้นทางนี้เริ่มจากกรุงฉางชาน	 (เมืองซีอานในปัจจุบัน)	 ประเทศ

จีนไปทางตะวันตก	ผ่านทะเลทรายในเอเชียกลาง	จนถึงเมืองท่าริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน	แล้ว

ลงเรือต่อไปทวีปยุโรป	สินค้าสำคัญที่พ่อค้าชาวตะวันตกต้องการคือผ้าไหม	ส่วนสินค้าที่โลกตะวัน-

ออกต้องการ	 เช่น	 หินมีค่า	 งาช้าง	 เป็นต้น	 ต่อมาเส้นทางทางบกได้ลดความสำคัญลงเมื่อมีการ

พัฒนาเทคนิคการต่อเรือและเดินเรือทำให้การติดต่อค้าขายขยายวงกว้าง	 เส้นทางการค้าจึงได้

เปลี่ยนมาเป็นเส้นทางทางทะเลที่เรียกกันในสมัยหลังว่า	 “เส้นทางเครื่องเทศ”	 (Spice	 Route)	

เนื่องจากชาวตะวันตกมีความต้องการเครื่องเทศ	 เพื่อมาใช้ในการถนอมอาหาร	 โดยเฉพาะเนื้อ
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สัตว์ให้มีอายุยืนนานและใช้ในการปรุงอาหารให้มีรสชาติมากขึ้น	 	ดังนั้นการค้าขายจึงเป็นช่องทาง

สำคัญที่ทำให้มีการแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างกัน	

2.การเผยแผ่ศาสนา เนื่องจากชาวตะวันตกมีความคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าจะพอพระทัย	

หากสามารถชักชวนผู้ที่อยู่ห่างไกลมานับถือศาสนาคริสต์ได้	 และคิดว่าชาวพื้นเมืองที่นับถือศาสนา

คริสต์จะให้ความเชื่อถือตนมากกว่าพวกที่ไม่ได้นับถือ	 เป็นเหตุให้ชาวตะวันตกต้องการจะเผยแผ่

ศาสนาไปยังดินแดนโลกตะวันออกพร้อมกับการค้าขาย	 ดังนั้นการเผยแผ่ศาสนาจึงทำให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างกัน	

3.การทำสงคราม	 เช่น	 สงครามครูเสด	 ซึ่งเป็นสงครามระหว่างคริสต์ศาสนิกชนตะวัน-

ตกกับพวกมุสลิมในตะวันออกกลาง	 ส่งผลให้ชาวตะวันตกได้มีโอกาสสัมผัสกับอารยธรรมของโลก

ตะวันออก	 และเกิดการแลกเปลี่ยนอารยธรรมและการติดต่อทางการค้าและนำไปสู่การฟื้นฟู

ศิลปวิทยาการของยุโรปในเวลาต่อมา	

4.การผจญภัยแสวงหาโชค	 ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาของชาวตะวันตกเริ่มหันมาสนใจเรื่อง

รอบๆ	ตัว	และจักรวาลวิทยาของคริสต์ศาสนาที่มีอิทธิพลต่อการศึกษา	ตำนานเกี่ยวกับสัตว์ร้ายใน

โพ้นทะเล	 หรือความเชื่อว่าโลกแบน	 และเรือที่แล่นไปในท้องทะเลอันกว้างใหญ่อาจตกขอบโลก 

กลายเป็นเรื่องราวที่เหลวไหล	 จึงทำให้ชาวตะวันตกหันมาสนใจต่อความลี้ลับของท้องทะเลที่ขวาง

กั้นพวกเขากับโลกของตะวันออก	 โดยเฉพาะความรู้ทางภูมิศาสตร์และแผนที่ของโตเลมี	

(Ptolemy)	 นักดาราศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวกรีก	 ประกอบกับการพัฒนาเรือที่มีความ	แข็ง

แรง	 ที่สามารถแล่นในมหาสมุทรได้ดีขึ้น	 ทำให้ชาวตะวันตกเดินทางไปเผชิญโชคไปค้าขายหรือไป

ตั้งถิ่นฐานในดินแดนใหม่	 ส่งผลทำให้นำวัฒนธรรมการดำรงชีวิตของชาวตะวันตกไป	 	 เผยแพร่

ด้วย	จึงเกิดการแลกเปลี่ยนอารยธรรมระหว่างกัน	เป็นต้น	

 

 

 

1.	 เหตุใดดินแดนเมโสโปเตเมียจึงเป็นที่ต้องการของกลุ่มชนต่างๆ	

2.	 กฎหมายฮัมมูราบีมีความสำคัญต่อชาวสุเมเรียนอย่างไร	

3.	 ยกตัวอย่างมรดกของอารยธรรมอียิปต์ที่มีต่อโลกมา	 2	 ตัวอย่าง	 พร้อมอธิบายมาพอ	 

	 เข้าใจ	

4.	 แหล่งอารยธรรมยุคเริ่มแรกของจีนอยู่ที่ไหน	มีลักษณะเป็นอย่างไร	

5.	 อารยธรรมอินเดียมีลักษณะเด่นอย่างไรบ้าง	อธิบายมาพอเข้าใจ	

6.	 อารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร	 

	 เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น	


