
10121   อารยธรรมมนุษย์  

 หน่วยที่ 1 : แนวคิดเก่ียวกับอารยธรรม
♫ ความหมายของวัฒนธรรม
   + ม.ร.ว.   คึกฤทธิ ์ ปราโมช :  กระบวนการปลูกฝังความรููและประสบการณข์องมนุษย์ยุคหน่ึงสููอีกยุค จน

 เกิดเป็นความเจริญทางดูานวัตถุ และความเจริญทางจิตใจหรือปัญญา
   +  สรุป :     วฒันธรรม หมายถึง อปุกรณ์ วิถีชวีิต หรือแบบอยูางของการดำารงชีวิตท่ีสังคมหน่ึงกำาหนดขึ้น

   และยึดถือรูวมกัน ซึ่งจะเกิดขึ้นไดูน้ันตูองผูานการเรียนรูู ประสบการณ์ และการปลูกฝังทางสังคม
♫ ประเภทของวัฒนธรรม
   1.    วฒันธรรมทางวัตถุ ไดูแกู สิ่งท่ีมนุษย์ประดิษฐ์คิดคูนขึ้น โดยจะแบูงเป็นท้ังมีรูปรูางและไมูมีรูปรูาง
      +  แบบมีรูปรูาง Ex.      เคร่ืองมือ เคร่ืองใชู โบสถ์ วิหาร โรงงาน ภาพเขียน
      +  แบบไมูมีรูปรูาง Ex.   ภาษาพูด สัญลักษณตู์างๆในการสื่อความหมาย แบบแผนการดำารงชีวิต
   2.  วฒันธรรมทางจิตใจ (ไมูใชวูัตถุ) :  เป็นความคิดหรือเป็นนามธรรม Ex.   อดุมการณ์ คูานิยม ประเพณี 
ความคิด
♫ ความหมายของอารยธรรม
   + Edward Mc. Cudberns :   เป็นวัฒนธรรมขั้นสูง คือ วัฒนธรรมท่ีจะเรียกวูาเป็นอารยธรรมไดูก็ตูอ

 เมื่อวัฒนธรรมน้ันไดูมีการพัฒนาใหูเจริญถึงขั้นสูงสุดแลูว ตูองมีการบันทึกเร่ืองราวตูางๆ วัฒนธรรมดูาน
อื่นตูองไดูรับการปรับปรุง
   + ม.ร.ว.   คึกฤทธิ ์ ปราโมช :  ความเจริญทางวัตถุและทางจิตใจของมนุษย์ สองอยูางน้ีรวมกันอยููในรัฐหรือ

    ประเทศ มีสถาบันการปกครอง สถาบันศาสนา และสถาบันอื่น มนุษย์กูอนประวัติศาสตร์ไมูมีสถาบันเหลูา
 น้ี จึงไมูมีอารยธรรม

   +  สรุป :   อารยธรรม หมายถึง ความเจริญทางดูานตูางๆท่ีไดูรับการพัฒนาขึ้นเร่ือยๆและเป็นความเจริญ
ท่ีสูงกวูาวัฒนธรรมพ้ืนฐาน
♫ ความสำาคัญของอารยธรรม
   + มนุษยใ์หูความสำาคัญกับการสรูางสรรค์อารยธรรมขึ้นมาก็เพ่ือตูองการสรูางสิ่งตูางๆขึ้นมาเพ่ือสนอง

 ความตูองการและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยููของตนเองและเพ่ือความเจริญของสังคมโดยรวม โดยอาศัย
 ปัจจัย ดังน้ี

      1.   อาหาร เคร่ืองนูุมหูม ท่ีอยูอูาศัยและยารักษาโรค
      2.  ระบบการปกครอง :  ตูองมีกฏหมาย และผููบริหารประเทศ
      3.  การจัดระบบสังคม Ex. ชนชั้นสูง(ผููดี), ชนชั้นกลาง(พูอคูา),  ชนชั้นลูาง (   กรรมกร ทาส คนฆูาสัตว์ 
สัปเหรูอ)
      4.การแสวงหาความรูู
      5.  ความรููสึกและการแสดงความคิดเห็น
      6.  ศาสนาและความเชื่อ : มนุษย์ตูองการความมั่นคงทางดูานจิตใจ
♫ ปัจจัยช่วยเสริมสร้างอารยธรรม
   +  สภาพแวดลูอมทางภูมิศาสตร์ :  ในอดีตสังคมเป็นแบบเกษตรกรรม จงึมักเลือกต้ังสังคมในสภาวะท่ี

 เหมาะสม Ex.     อารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมสินธุ อารยธรรมจีน (Dr. Ellsworth 
Huntinton บอกวูาทุกชาติบนโลกจะไมูสามารถสรูางอารยธรรมไดูถูาปราศจากสิ่งแวดลูอมท่ีดี)
   +  ความเจริญทางเทคโนโลยี :  แตูละสมัยจะมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยูางตูอเน่ือง เทูากับเปลี่ยน

 อารยธรรมแตูละยุคดูวยเชูนกัน Ex.   พัฒนาเทคโนโลยีดูานการกูอสรูาง อาวุธ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ู
สาธารณสุข
   +  การเจริญเติบโตของสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม Ex.  มนุษย์รููจักใชูไฟ ทำาใหูสามารถ
ทำางานไดูมากขึ้น
   +  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ :   มีการแบูงแยกแรงงานชัดเจนมากขึ้น มีการแลกเปลี่ยนอาการ มีการ

  “ ” จัดการบริการ และเกิด ตลาด ซึง่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของ
   +  ความเชื่อและศาสนา :  มนุษย์คิดหาวิธีหลุดพูนจากความกลัว ทำาใหูเกิดประเพณีตูางๆขึ้น
♫ ขัน้ตอนพัฒนาการส่่สังคมทีมี่อารยธรรม
   +  การเปลี่ยนแปลงทางเกษตรกรรม จากเก็บของปูาพัฒนามาเร่ิมรููจักเพาะปลูก
   +  การดำารงชีพ จากสังคมเล็กๆกลายเป็นเผูาและกลายเป็นชุมชนบูานเมือง
   +  การจัดลำาดับฐานะทางสังคม กูอใหูเกิดความสัมพันธ์ทางชนชั้น
♫ อารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ (  ยังไมูมีภาษาเขียน ครอบคลุมต้ังแตูมนุษย์เกิด-เร่ิมมีการจด
บันทึก)
   + อารยธรรมตะวันตก
      ยคุหินเกา่ :   เคร่ืองใชูและอาวธุทำาจากหินแบบหยาบๆ รููจักใชูไฟ แรกๆอาศัยอยููตามถำ้าตูอมารููจักใชู

    หินเอามาทำาผนังบูาน ศลิปะท่ีมีชื่อเสียงคือ ศิลปแบบแมกกาเลเน่ียน คือ ภาพตามผนัง
      ยคุหินกลาง :   อาวุธทำาจากหินแตูปราณีตมากขึ้นกวูาเดิม รููจักการเกษตรแบบงูายๆ เลี้ยงสัตว์
      ยุคหินใหม่ :     ทำาเกษตรกรรม ปลูกขูาว ปลูกผัก มีเคร่ืองป้ันดินเผา และพบ  อนุสาวรีย์สโตนเฮนจ์ ท่ี
อังกฤษ



      ยุคโลหะ :   รููจักนำาทองแดงมาใชูประโยชนโ์ดยนำามาใชูแทนหิน ตูอมามีการนำา ทองแดงผสมดีบุก 
    กลายเป็นสำาริด โดยนำาสำาริดมาผลิดสรูอยคอ กฤช เข็ม และเคร่ืองประดับ

      *  กรีกเป็นชาติแรกท่ีมีการเหล็กมาถลุงใชูงาน มีการประดิษฐ์ตัวอักษร
   + อารยธรรมตะวันออก
      ยุคหินเก่า :     พบมนุษย์ปักก่ิง บรรพบุรุษของชาวจีน มนุษยช์วา มนุษย์โซโล (ท่ีเหลือคลูายตะวันตก)
      ยุคหินกลาง :  พบธนูท่ีทำาดูวยหอน และยังแบูงเป็นวัฒนธรรมฮัวบินห์และวัฒนธรรมบัคซอน
      ยุคหินใหม่ :    รููจักการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ มนุษย์เร่ิมปักหลักอยููกับท่ี ผลิดเคร่ืองป้ันดินเผาแบบงูาย
      ยคุโลหะ :    ใชูทองแดง สำาริด และเหล็ก ตามลำาดับ
♫ อารธรรมสมัยประวัติศาสตร์  (เร่ิมคิดคูนตัวอักษรใชู) แบูงยูอยไดูดังน้ี
   +  อารยธรรมสมัยโบราณ :  มักเกิดตามลูุมแมูนำ้ า Ex.    แมูนำ้ าไนล์ ไทกริสยูแฟติส สินธุ ฮวงโห
   +  อารยธรรมสมัยกลาง :  โรมันสมัยโบราณถูกเยอรมันบุก ยุโรปเร่ิมใชูการปกครองแบบฟิวดัล 
ศาสนจักรมีอำานาจ
   +  อารยธรรมสมัยใหมู :    ฟ้ืนฟูศิลปะวิทยาการ ยุโรปมีความเจริญทางดูานศิลปกรรม ปฏิรูปศาสนา ปฎิ
วัติตูางๆ
   +  อารยธรรมสมัยปัจจุบัน :  เร่ิมต้ังแตูสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2   ถึงปัจจุบัน เรียกวูา ยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ

 หน่วยที่ 2 : อารยธรรมตะวันออกสมัยโบราณ
♫ อารยธรรมลุ่มแม่นำ้าสินธุ
   +   ขดุพบเมืองโบราณท่ีเมืองฮารัปปา และเมอืงท่ีโมเฮนจาดาโร เป็นพยานสำาคัญท่ีแสดงใหูเห็นถึงความ

  เจริญของชนเผูาท่ีอาศัยอยููบริเวณลูุมแมูนำ้ าสินธุ คือพวกดราวิเดียน พวกพ้ืนเมืองของอินเดีย
   +  ลักษณะสิ่งกูอสรูางของอารยธรรมสินธุ :  เป็นอารยธรรมแบบเมือง จดุเดูนของอารยธรรมสินธอุยููท่ี

  การกูอสรูางและวางผังเมืองอยูางเป็นระบบ สิ่งกูอสรูางท่ีขุดพบในเมืองสองเมืองขูางตูน มีการแบูงเขต
 ภายในเมืองออกเป็นสัดสูวน เป็นท่ีต้ังอาคารสำาคัญๆไวูอยูางเป็นหมวดหมูู

   +  การดำาเนินชีวิตของประชากร :   ทำาเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ รููจักทำาเคร่ืองป้ันดินเผา
   +  ความเชื่อ :   เชื่อวูาชาวสินธุนับถือเทพเจูาหลายองค์ สูวนใหญูเป็นเทพผููหญิงหรือเทพมารดา Ex. แมู
พระธรณี
   +  อารยธรรมลูุมแมูนำ้ าสินธุบางสูวนคลูายกับอารยธรรมเมโส Ex. พบเคร่ืองป้ันดินเผาของชนเผูาสินธุใน
แถบเมโส
   +   อารยธรรมสินธุเสื่อมลง อาจเพราะถูกภัยธรรมชาติ ขณะเดียวกันเป็นชูวงท่ีพวกอารยันไดูเขูามา

  รุกรานอินเดียว และขับไลูพวกดราวิเดียนใหูถอยรูนไปแถบลูุมแมูนำ้ าคงคา อารยันบางกลูุมก็ไดูปะปนกับ
 พวกดราวีเดียนจนเกิดเป็นกลูุมคนใหมูเรียกวูา ฮนิดู

♫ การตัง้ถิน่ฐานและการพัฒนาอารยธรรมของอารยัน
   +  การต้ังถ่ินฐานของพวกอารยัน :   แรกเร่ิมยังไมูรููจักการต้ังถ่ินฐาน เรูรูอน แตูรููจักเลี้ยงสัตว์และเพาะ

     ปลูก สังคมแรกๆประกอบดูวย นักรบ สามัญชน พระ และแบูงแยกเป็นเผูา
   +  การพัฒนาของพวกอารยธรรมอารยัน :  ชวูงแรกเผูาอารยันถูกเลูาตูอๆกันเป็นนิทาน ตอนหลังเปลี่ยน

   เป็นการสวดสรรเสริญบรรพบุรุษ คำาสวดของอารยันยุคแรกเรียกวูา พระเวท (Veda) เป็นคัมภีร์ของ
  ศาสนาพราหมณตู์อมาเป็นศาสนาฮินดู ประกอบดูวยคัมภีร์ยูอย 3 เลูม

      1.     ฤคเวท รูอยกรอง สวดบูชาพระเจูา มี 1,028 บท
      2.   ยชุรเวท บูชาและวิธีบูชาเทพเจูา เป็นสูวนประกอบของฤคเวท
      3.     สามเวท รูอยกรองรวมต้ังแตูบทบูชาและบทสวด รวมเรียกวูา ไตรเวท พระเวทน้ีถือวูาเป็นวรรณคดี
   +     ยุคพระเวท หนูวยการปกครองท่ีเล็กท่ีสุดคือ ครอบครัว เทพท่ีไดูรับการนับถือมากท่ีสุดคือ พระอินทร์
   +   ระบบวรรณะ ไดูแกู พราหมณ์  มาจากสูวนหัวของพระเจูา Ex.  นักบวช กษตัริย ์มาจากอกพระเจูา 
Ex.   ผููปกครองประเทศ และนักรบ แพศย์  มาจากสูวนขาของพระเจูา Ex.    สามัญชน ชาวนา นายชูาง ศ่ทร 

 มาจากสูวนเทูาพระเจูา Ex.ทาส
   +    ชาวอารยันมีการรวมตัวกันเป็นเผูา มีหวัหนาูเผูาเรียกวูา ราชา (Raja)
   +    ยุคมหากาพย์ เป็นสมัยการขายตัวของพวกอารยัน มีหลักฐานท่ีสำาคัญสองเลูมคือ มหากาพย์ภารตะ 

 และมหากาพย์รามยณะ การเมือง :  ยุคมหากาพย์มีการเมือง 2  ลักษณะคือ ราชาธิปไตยและสภาอำามาตย์
 ในระบบรัฐสภา ด้านเศรษฐกิจ :   มีการใชูเหรียญทองแดง มีการทำาเหมืองโลหะ มีการคูากับชาวตูางชาติ 

ด้านสังคม :  วรรณะพราหมณม์ีอำานาจมากขึ้น ด้านศาสนา :  ศาสนาเชน ศาสนาพุทธ(อริยสัจ 4)
   +   การรุกรานของชาวตูางชาติในอารยธรรมอินเดีย ไดูแกู เปอร์เซียและกรีก
♫ การเกิดและการเสื่อมของจักรวรรดิในสมัยราชวงศ์โมริยะ
   +  เมื่อพระเจูาอเล็กซานเดอร์สิ้นพระชนม์ 2    ปี จันทรคุปต์ ผููเป็นหัวหนาูเผูาโมริยะ ไดูรวบรวมแควูน

 เล็กๆในดินแดนลูุมแมูนำ้ าคงคาไวูท้ังหมดและขับไลูชาวตูางชาติออกไปจากอินเดีย จากน้ันขยายอำานวจจน
  สามารถผนวกดินแดนลูุมแมูนำ้ าสินธุเอาไวูไดู กูอนจะสถาปนาราชวงศ์โมริยะขึ้นปกครองอินเดีย สมัยตูอมา

   คือ พระเจูาพินทุสาร และ พระเจูาอโศกมหาราช
   +   พระเจูาอโศกมหาราช ทรงเนนูการเผยแพรูศีลธรรม และพัฒนาทางดูานศิลปกรรมและ
ประติมากรรม



   +  ราชวงศ์สังกะ :  ปกครองตูอจากราชวงศ์โมริยะ เป็นราชวงศ์ของชาวตูางชาติราชวงศ์แรกท่ีปกครอง
  อินเดีย เป็นผสมระหวูางกรีกและอินเดีย ราชวงศ์สังกะเจริญท้ังทางดูานบรรณคดีและดูานศิลปกรรม

   +    ราชวงศ์กุษาณะ กษตัริย์ท่ีมีชื่อคือ พระเจูากนิษกะ ทรงไดูรับการยกยูองดูานการอุปถัมป์พุทธศาสนา 
โดยทรงสนับสนุนนิยายมหายาน
♫ การพัฒนาอารยธรรมในสมัยคุปตะ
   +    ราชวงศ์คุปตะ ถือวูาเป็นยุคทองของอารยธรรมอนิเดีย เพราะมีความเจริญสูงสุดในทุกดูาน ไมูวูาจะ

      เป็น ปรัชญา วรรณคดี ศิลปะ ลัทธิฮินดู รวมถึงวิทยาการตูางๆ หลังสมัยพระเจูาจันทรคุปต์ท่ีสอง 
  อาณาจักรคุปตะเร่ิมเสื่อมและสิ้นสุดลง โดยอยููใตูอำานาจของพวกเรูรูอนท่ีรุกรานคือ พวกฮั่น

   +    ราชวงศ์หรรษา มีกษตัริย์ชื่อ พระเจูาหรรษาวัฒนา ทรงรวบรวมแควูนใหูเหมือนสมัยคุปตะและขับไลู
  ฮั่นออกไป ทรงอุปถัมป์พุทธศาสนา หลังจากพระเจูาหรรษาสิ้นพระชนม์อาณาจักรก็แตกและถูกมุสลิม

   รุกราน ไดูแกูพวกเตอร์กและมองโกล ภายใตูการนำาของจักรพรรดิดิบาบูร์ หลังจากน้ันจึงต้ังราชวงศ์โมกุล
ขึ้นและเผนแผูศาสนาอิสลาม
   +   ราชวงศ์โมกุล เป็นราชวงศ์สุดทูายของอินเดียกูอนตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ จักรพรรดิบาบูร์เป็น

   ผููกูอต้ัง ตูอมากลายเป็นจักวรรดิท่ีใหญูท่ีสุดของอินเดีย มีนครเดลฮี (เดลลี)  เป็นเมืองหลวง หลังจากน้ันเร่ิม
  เสื่อมลงจากความกดขี่ทางดูานเชื้อชาติและศาสนา เกิดสงครามระหวูางรัฐบูอย การปกครองอูอนแอ 

 เศรษฐกิจก็เสื่อม อังกฤษจึงอาศัยความอูอนแอดังกลูาวเขูายึดอินเดีย
♫ อารยธรรมจีนสมัยเริม่ราชวงศ์
   +  จนีเชื่อวูาการปกครองของกษตัริย์แตูละราชวงศ์เป็นอาณติัจากสวรรค์ (Mandate of Heaven) 
กษตัริย์เป็นโอรสแหูงสวรรค์ท่ีสูงลงมาปกครองมนุษย์
   +    ราชวงศ์เฉีย ราชวงศ์แรก สันนิษฐานวูาอยููบริเวณลูุมแมูนำ้ าเหลืองหรือแมูนำ้ าฮวงโห เป็นนครรัฐเล็กๆ 

 เกษตรกรรม และไดูเร่ิมทำาปฏิทินขึ้นใชู
   +  ราชวงศ์เซียง (ท่ีเดียวกับเฉีย)   เร่ิมรููจักประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใชู เป็นอักษรภาพ มกีารต้ังชุมชนขึ้นมาใน

  ลักษณะนครรัฐ มจีักรพรรดิปกครองคลูายระบบศักดินา จกัรพรรดิดำานงตำาแหนูงประมุขในดูานการ
   ปกครอง การทหาร และการศาสนา คนในสมัยน้ียกยูองบูชาบรรพบุรุษและเชื่อในเทพเจูาท่ีสถิตอยููตาม
 ธรรมชาติ ตอนปลายราชวงศ์เร่ิมออูนอำานาจลงเน่ืองจากความแตกแยกภายใน

   +  ราชวงศ์โจว ถือวาูเป็นยุคทองของปรัชญา  เป็นราชวงศ์ท่ีมีอายุยาวนานท่ีสุด หลักฐานท่ีใชูในการ
    ศึกษาคือ ชนุชวิจิง เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ฤดูวสันต์ ดูานการปกครอง K. ดำารงตำาแหนูงท่ีเรียกตัวเองวูา 

   โอรสของสวรรค์ เป็นเจูาของแผูนดินท้ังประเทศ มีนักปราชญ์คนสำาคัญหลายทูาน Ex.  ขงจือ๊ วางรากฐาน
   การศึกษาของจีน ปรัชญาขงจือ๊มีลักษณะอนุรักษนิ์ยม สั่งสอนใหูประพฤติและปกครองโดยชอบธรรม เลูาจือ๊ 

    ใหขููอคิดทางดูานสังคมและการเมือง เต๋า แปลวูา วิถีหรือทาง ลัทธิเต๋าเป็นปฏิปักษตู์อระบอบสังคมนิยม 
       สอนใหูคนสนใจธรรมชาติใหมูากท่ีสุด สูวน เมูงจือ๊ เหน็วูารัฐบาลควรทำาตัวเป็นเยี่ยงอยูางแกูประชาชน

♫ สมัยการก่อตัวเป็นจักรรวรรดิและยุคทองของอารยธรรมจีน
   +  ราชวงศ์จิน๋และฉิน K.   จิน๋ซฮีูองเตู ไดูปราบปรามแควูนตูางๆใหูอยูใูนอำานาจ และวางรากฐานความเป็น

  อันหน่ึงอันเดียวกันใหูจีน สิ่งสำาคัญท่ีทำาใหูสรูางอำานาจไดูอยูางรวดเร็วคือ การนำาหลักปรัชญาท่ีเรียกวูา 
  ระบบฟาเจียหรือระบบนิตินิยม มาใชูในการปกครอง ระบบน้ียึดหลักกฏหมายเป็นเคร่ืองกำาหนดและ

    ควบคุมความประพฤติของคนในสังคม คือ การใหูรางวัลและการลงโทษอยูางรุนแรง หลังจากท่ี K.จิน๋
     สิ้นพระชนม์ บูานเมืองเร่ิมอูอนแอ จึงมีหวัหนาูชาวนาชื่อ หลิวปัง สถาปนาตนเป็น K.  เกาสู คนใหมูคือ 

ราชวงศ์ฮั่น
   +   ราชวงศ์ฮั่น ฮั่นปกครองจีนนานถึง 400   ปี มี K.    องค์สำาคัญคือ พระเจูาฮั่น หวูตี ยุคน้ีมีความเจริญ
สูงสุดในประวัติศาสตร์จีน   โดยไดูขยายอาณาเขตออกไปกวูางขวาง ปราบปรามชนเผูาตูางๆ สมัยน้ีมีนัก

    ปรัชญาท่ีสำาคัญคือ สูมาเชียน มีการขยายการคูาและสินคูาไปยังยุโรป เรียกเสูนทางการติดตูอน้ีวูา เสูน
  ทางสายไหม เมื่อสิ้นราชวงศ์ฮั่นสถานการณบู์านเมืองก็ยังไมูสงบสุขเกิดการรบชิงอำานาจตลอดเวลา แผูน

 ดินจีนในยุคน้ีจึงแบูงออกเป็น 3   ภาค หรือท่ีเราเรียกวูา สามก๊ก
   +   ราชวงศ์สุย จีนมีการรวมตัวกันอีกคร้ังหลังจากตกอยููในการจลาจลมานาน K.สุยหวั่นต่ีต้ังราชวงศ์และ

    ปรับปรุงบูานเมืองหลายดูาน มีการสรูางถนน ขดุคลอง สรูางกำาแพงเมือง และงานดูานสาธารณสุข
   +   ราชวงศ์ถัง สมัยน้ีเจริญมากในดูานศิลปกรรมและวรรณกรรมจนไดูชื่อวูาเป็น ยุคทองของอารยธรรม
จีน K.    ถังไทซุง ขยายอาณาเขตออกไปกวูางขวาง มีการรับวัฒนธรรมตูางชาติเขูามาในจีน กวีท่ีเดูนท่ีสุดใน

    ยุคน้ีคือ หลีไป๋ และตูฟู ราชวงศ์ถังเร่ิมเสื่อมอำานาจเน่ืองจากความขัดแยูงภายในแควูน จนในท่ีสุดไดูแคกอ
 อกเป็น 5   ราชวงศ์และไมูสามารถรวมดินแดนเหมือนเดิมไดู แตูในท่ีสุด ค.ศ.960  แมูทัพเจากวงหยิน ไดู

รวบรวมจีนใหูเป็นปึกแผูนอีกคร้ัง
♫ สมัยติดต่อกับโลกภายนอก
   +     ราชวงศ์ซูอง กูอต้ังโดยเจากวงยิน ตูอมาไดูต้ังชื่อตนวูา จักรพรรดิไถูจือ ราชวงศ์ซูองปกครองจีนนาน

 ถึง 300   ปี การปกครองสมัยน้ีนำานโยบายจากราชวงศ์ถังมาใชู บุคคลท่ีจะเขูารับราชการตูองมีความ
     สามารถ และผูานการสอบจิน๋ซี ท่ีจัดวูาเป็นการสอบท่ียากท่ีสุด นักปราชญ์ท่ีมีชื่อท่ีสุดคือ ชสูี ใหูความ

 สำาคัญกับเต๋าและพุทธศาสนา ราชวงศ์น้ีไดชูื่อวูาเป็นราชวงศ์ท่ีใหูความสำาคัญกับการศึกษาอยูางมากจน
ละเลยทางดูานการทหารทำาใหูถูกมองโกลเขูารุกรานและสูญเสียอำานาจใหูมองโกลในท่ีสุด
   +    ราชวงศ์หงวนหรือมองโกล กุบไลขูาน ไดูยึดอำานาจจากราชวงศ์ซูองและปกครองแผูนดินจีน นับเป็น

 คร้ังแรกท่ีจีนตกอยููภายใตูการปกครองของชนตูางชาติ กุบไลขูานไดูพัฒนาบูานเมืองใหูมีความเจริญเป็น
  อยูางมาก ทรงยอมรับลัทธิขงจือ๊และพยายามทำาตนใหูเขูากับชาวจีน สมัยน้ีมชีาวตูางขาติเขูามาในแผูนดิน



       จีนเป็นอยูางมาก เชูน พูอคูา มชิชันนารี ท่ีมีชื่อเสียงสุดคือ มาร์โคโปโล ท่ีไดูบันทึกเร่ืองราวของจีนเอาไวู ใน
ท่ีสุดพวกจีนไดูรวมตัวกันกูอจลาจลขับไลูพวกมองโกล
   +   ราชวงศ์หมิงหรือเหม็ง กลับมามีอำานาจหลังจากไลูมองโกลออกไป และยูายเมืองหลวงไปท่ีกรุงปักก่ิง 

  ชวูงน้ีมีการนำาเอาศิลปวัฒนธรรมแบบเกูาในสมัยราชวงศ์ถังมาใชู ศิลปะท่ีมีชื่อมากในยุคน้ีคือ เคร่ืองเคลือบ 
   +   ราชวงศ์ชิงหรือแมนจู ราชวงศ์สุดทูายของจีนกูอนสถาปนาเป็นสาธารณรัฐ เป็นชนตูางชาติท่ีเขูา

    มาปกครองจีน โดยปกครองจีนตามระบบเกูา คือ ใชหูลักทฤษฎีการปกครองตามลัทธิขงจือ๊ และพยายาม
 รักษาอารยธรรมดั้งเดิมของจีนเอาไวูแทบทุกอยูาง สมัยน้ีจักพรรดิเฉียนหลุนโปรดใหูมีการกูอสรูาง

   พระราชวังฤดูรูอน เป็นศิลปะอิตาเลียนผสมฝร่ังเศส ในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ดร.ซุนยัดเซ็นหวัหนาูพรรคก๊ก
มินตัง๋ไดูเขูายึดอำานาจจากแมนจูและสถาปนาการปกครองจีนเป็นแบบสาธารณรัฐ
♫ พื้นฐานอารยธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   +  ความเจริญทางดูานวัตถุ
       วฒันธรรมฮัวบินห์ :    เป็นยุคหิน พบท่ีเวียดนาม พบความเจริญทางวัตถุหลายชนิด Ex.เคร่ืองมือเคร่ือง

 ใชู อาวุธ
       วฒันธรรมบัคซอน :   เป็นวัฒนธรรมยุคหินท่ีพัฒนามาจากวัฒนธรรมฮัวบินห์ พบขวานสั้น เคร่ืองมือท่ี

 ทำาดูวยกระดูก และเปลือกหอย
       วฒันธรรมดองซอง : เป็นพัฒนาการของวัฒนธรรมในยุคโลหะ
       วฒันธรรมหินใหญู :  นำาหนิมากูอนสรูาง หลมุศพกูอดูวยแทูงหินและแผูนหิน
       วฒันธรรมบูานเชียง : เป็นยุคโลหะ
   +  ความเจริญดูานสังคมและศาสนา :  มักใหูความสำาคัญกับสตรี มีการนับถือวิญญาณและภูติผีปีศาจ 

 ทำาใหูตูองเซูนสรวงบูชาพลังลึกลับ และยังมีความเชื่อในเร่ืองการบูชาบรรพบุรุษและเชื่อในเร่ืองความตาย
♫  การรับอารยธรรมอินเดีย และจีน
   + อทิธิพลอารยธรรมอินเดีย
       ดูานศาสนา :   ศาสนาท่ีมีอิทธิพลตูอเอเชียตะวนัออกเฉียงใตู คือศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) Ex.ปราสาท

    หินพนมรุูง ปราสาทหินพิมาย ศิวลึงค์ และพุทธศาสนา Ex.  คำาสอน ประเพณีตูางๆ
       ดูานการเมืองการปกครอง :  “ ” มีแนวคิด สมมติเทพ กษตัริย์เป็นเทพจุติมาเกิด
       ดูานสังคม :     มีการแบูงชนชั้นเหมอืนวรรณะแตูไมูเครูงเทูา คือกษตัริย์ ขุนนาง ไพรู ทาส
       ดูานอักษร :   มีภาษาสันสกฤตแทรกอยููดูวย และดูานวรรณคดี Ex.  รามายณะ มหาภารตะ
       ดูานศิลปกรรม :  สถาปัตยกรรม Ex.    โบสถ์ วหิาร จิตรกรรม Ex.  ภาพตามผนังโบสถ์ ประติมากรรม 
Ex.เทวรูป
   +  อทิธิพลจากจีน (  แพรูไดูสองทางคือ จากการคูาขายกับการอพยพ)
       ดูานการเมืองการปกครอง :  แนวคิดเร่ืองศักดินาสวามิภักดิ ์ ระบบเจูาขุนมูลนาย
       ดูานสังคม :         การกำาหนดปีดูวยสัตว์ ชวด หนู ฉลู ววั เคร่ืองแตูงกาย ประเพณี ตรุษจีน กินเจ
       ดูานการคูา : ความรููเร่ืองการคูาและการตูอเรือ
♫ อาณาจักรโบราณในภ่มิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   + อาณาจักรโบราณบนพ้ืนแผูนดินใหญู
       อาณาจักรฟูนาน :   นับถือศาสนาพุทธ มีประเพณีพิธีบูชาพระมเหศวร การปกครองยึดแบบฮินดู
       อาณาจักรเจนละ (กัมพูชา) : ยึดอาณาจักรฟูนานและขึ้นครองราชย์
       อาณาจักรจามปา :  นับถือพุทธและพราหมณ์ รับอารยธรรมจีนและอินเดีย
       อาณาจักรทวารวดี : นับถือพุทธและรับอิทธิพลอีนเดียคุปตะ
       อาณาจักรศรีเกษตร : ดินแดนแหูงความโชคดี
       อาณาจักรสุธรรมวดี : นับถือพุทธแบบหินยาน
   + อาณาจักรโบราณบนคาบสมุทรมลายู
       อาณาจักรตามพรลิงค์ :  อาณาจักตูนเหมยหลิว เหมาะสมดูานคูาขายเพราะเป็นเสูนทางการเดินเรือกับ
จีน
       อาณาจักศรีวชิัย :   ไดูรับอิทธิพลจากอินเดียทุกดูาน นับถือฮินดู พุทธมหายาน
       อาณาจักรมัชปาหิต :   มอีำานาจสูงสุดสมัย คชมาดา สามารถรุูงเรืองแทนศรีวิชัยท่ีเร่ิมเสื่อมอำานาจ

 หน่วยที่ 3 : อารยธรรมตะวันตกสมัยโบราณ
♫ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
   +  แบูงเป็น สุเมเรียน, เซมิติค, อนิโดยูเรเปียน
♫  อารยธรรมสุเมเรียน :  เป็นชาติแรกท่ีสรูางความเจริญทางเมโสโปเตเมีย มีการปกครองแบบ 
“ ”นครรัฐ
   +  ความเจริญของชาวสุเมเรียน :   ระยะแรกมีพระเป็นผููดูแล พระมอีำานาจสูงสุด คูอมาเมื่อเกิดการ

 แขูงขันรบระหวูางนครรัฐอำานาจการปกครองจึงเปลี่ยนเป็นอยููท่ีนักรบหรือกษตัริย์ ซึ่งเป็นผููเขูมแข็ง
 สามารถสููรบปูองกันนครรัฐและดูแลควบคุมดูแลกิจการตูางๆแทนพระ การปกครองแบบนครรัฐของชาวสุ

เมเรียนในดินแดนเมโสโปเตเมียจัดวูาเป็นนครรัฐแหูงแรกของโลก
   +  ชาวสุเมเรียนเป็นชาติแรกในดินแดนเมโสโปเตเมียท่ีรููจักการเขียนหนังสือ เรียกวูาอักษรคูนิฟอร์ม 

 หรืออักษรรูปลิ่ม (กดลงบนแผูนดินเหนียว)



   +     เป็นพวกแรกท่ีคิดคูนวิธีการคิดเลขท้ังการลบ บวก และคูณ และนิยมใชูหลัก 60 Ex.60  นาที มีการ
สรูางระบบตวงวัดและปฏิทินแบบจันทรคติ
   +   ทางสถาปัตยกรรม ชาวสุเมเรียนไดูชื่อวูาเป็นผููริเร่ิมการใชูอิฐในการกูอสรูาง Ex.  ซิกกูแรค หรือ
หอคอยระฟูา
♫ จักรวรรดิชนเผ่าเซมิติคและอินโดย่เรเปียน
   +     ชนเผูาเซมิติค ไดูแกู ชาวอัคคาเดียน ชาวอมอไรต์ ชาวอัสสิเรียนและชาวคาลเดียน
   +    ชนเผูาอินโดยูเรเปียน ไดูแกู ชาวฮิตไตท์ และชาวเปอร์เซีย
       ลำาดับของพวกท่ีเขูามารุกรานในสุเมเรียนมีดังน้ี ...
      1.   ชาวอัคคาเดียน นำาโดยพระเจูาซาร์กอนท่ี 1  ไดูยกทัพเขูายึดครองนครรัฐชาวสุเมเรียน และขยายดิน

 แดนจนสถาปนาจักรวรรดิอัคคาเดียนขึ้น นับเป็นจักรวรรดิแหูงแรกท่ีปรากฏในประวัติศาสตร์
      2.     ชาวอมอไรต์ มีผููนำาชื่อวูา ฮมัมูราบี ไดูสถาปนาจักรวรรดิบาบัโลเนีย มีกฏหมายท่ีเป็นลายลักษณ์

   “  ”อักษรคือ ประมวลกฏหมายฮัมมูราบี ใชูหลัก ตาตูอตา ฟันตูอฟัน
      3.   ชาวฮิตไตท์ เกูงในดูานการทำาสงคราม พวกฮิตไตท์ใชูรถรบเทียมมูาเขูาทำาลายกองทหารเดินเทูา

 ของศัตรู และยังเป็นพวกแรกในสมัยโบราณท่ีรููจักใชูเหล็ก
      4.   ชาวอัสสิเรียน เป็นพวกท่ีมีชื่อเสียงในดูานการรบและความดุรูาย สามารถขยายจักรวรรดิออกไปไดู

   อยูางกวูางขวาง รวบรวมอักษรคูนิฟอร์มไวูท่ีหอสมัดนิเนอเวท์ ไดูท้ิงอนุสรณค์วามโหดคือ แอสซูร์บานิปาล
      5.   ชาวคาลเดียน ไดูสถาปนานครบาบิโลนขึ้นเป็นเมืองหลวงอีกคร้ัง (  ไดูชื่อวูา บาบิโลเนียนใหม)ู สิ่งท่ี

   ชาวคาลเดียนไดูทำาคือ วชิาดาราศาสตร์ สามารถคำานวณความเคลื่อนไหวของดาวตูางๆ สามารถทำานาย
 วันท่ีจะเกิดสุรยุปราคาและจันทรุปราคาไดูอยูางแมูนยำา และไดูสรูางสวนลอยแหูงนครบาบิโลนขึ้น

      6.    ชาวเปอร์เซีย ชำานาญการรบและการเลี้ยงสัตว์ นับถือศาสนาโซโรแอสเตอร์ แบูงเป็นพระเจูาแหูง
ความดีและพระเจูาแหูงความชั่ว
♫ การรวมอาณาจักรและการปกครองสมัยต่างๆของอียิปต์
   +  สมัยอาณาจักรเกูา :    เป็นแบบเทวาธิปไตย นโยบายของยุคน้ีคือ รักษาสันติภาพไมูรุกรานใคร นิยม

  “ ”สรูางสถานท่ีเก็บพระศพใหูฟาโรห์ สมูยน้ีจึงมีชื่อเรียกวูา ยุคพีระมิด
   +  สมัยอาณาจักรกลาง :   มีการขุดตลองเชื่อมระหวูางแมูนำ้ าไนล์และทะเลแดง ทำาใหูเดินเรือไดู และสมัย

 น้ีเองถูกพวกฮิคโซสท่ีผูานมาทางชูองแคบสุเอซเขูารุกรานเป็นคร้ังแรก และสามารถครองอียิปต์ไดูนานถึง 
120 ปี
   +  สมัยอาณาจักรใหมูหรือสมัยจักรวรรดิ : เร่ิมจากพวกขุนนางตูอตูานการปกครองของฮิคโซสและขับไลู

   ออกไปจากอียิปต์ ตูอมาฟาโรห์พยายามดึงอำานาจคืนจากขุนนาง มีการสรูางกองทัพบกและเรือ รับรูปแบบ
    การใชูมูาและรถศึกจากฮิคโซส และยังเร่ิมการใชูเหล็ก

♫ โครงสร้างการปกครองและสังคมของอารยธรรมอียิปต์
   +  โครงสรูางการปกครองของอียิปต์โบราณ : ฟาโรห์เป็นเทวกษตัริย์มีอำานาจควบคุมการปกครองอยูาง

   เด็ดขาด ฟาโรห์มีเจูาหนาูท่ีท่ีชูวยปกครองสองประเภท ประเภทแรกคือ เจูาหนาูท่ีปฏิบัติงานอยููในเมือง
    หลวง โดยมีตำาแหนูง วิเซียส์เป็นผููปฏิบัติภารกิจตูางๆแทนฟาโรห์ ประเภทท่ีสองคือ เป็นเจูาหนาูท่ีระดับ

   ทูองถ่ิน ปฏิบัติอยููตามทูองถ่ินตูางๆ ฟาโรห์จะเป็นผููสูงออกไปดูแลปกครอง ซึ่งจะบริหารงานจามพระบรม
   ราชโองการของฟาโรห์ หนาูท่ีสำาคัญของท้ังสองคำาแหนูงน้ีคือ เก็บภาษี รัฐบาลของฟาโรห์ยังมีหนาูท่ีดูแล
  เก่ียวกับการชลประทาน และงานท่ีสำาคัญของตัวฟาโรห์เองอีกอยูางคือ ควบคุมดูแลการคูากับตูางแดน

   +  โครงสรูางทางสังคมของอียิปต์โบราณ :  แบูงเป็น 4      ชนชั้น คือ ยอดพีระมิด ไดูแกู ฟาโรห์ รองจาก
          ยอดพีระมิด ไดูแกู ขนุนาง พระ รองจากชนชั้นสูง ไดูแกู ชนชั้นกลาง ชูาง พูอคูา เจูาหนาูท่ีเก็บภาษี ชนชั้น

  ตำ่าสุด ไดูแกู ชาวนา
   +    ชาวอียิปต์ไดูเขียน คัมภีร์มรณะขึ้น เน่ืองจากเชื่อในชีวิตหลังความตาย โดยใชูอักษรเฮียโรกลิฟฟิคหรือ
อักษรภาพเป็นตัวจารึก
   +    วดัท่ีมีชื่อเสียงของอียิปต์ ไดูแกู คาร์นัค และลุกเซอร์
♫ มรดกทางด้านอารยธรรมของอียิปต์
   +  ดูานสถาปัตยกรรม : พีระมิด
   +  ดูานจิตรกรรมและประติมากรรม :   ภาพวาดบนผนังของพีระมิด และมีการแกะสลักหิน Ex.พระนางเน
เฟอร์ติติ
   +  ดูานดาราศาสตร์ : ทำาปฏิทินตามสุริยคติหาทิศทางของดาวตูางๆ
   +  ดูานคณิตศาสตร์ :      รููจักการบวก ลบ และหาร ทศนิยม คูนพบวูา ¶ = 3.14 รููจักคำานวณฟาปริมาตร
ของพีระมิด
   +  ดูานอักษรศาสตร์ :  ใชอูักษรภาพเฮียโรกลิฟฟิค และยังประดิษฐ์กระดาษจากตูนปาปิรุสขึ้นใชูดูวย
   +  ดูานการแพทย์ :   รููจักการผูาตัดแบบงูายๆ การใชูเผือก การทำามัมมี่
   +  ดูานวิศวกรรม :  รููจึกใชูเคร่ืองผูอนแรง Ex.   ลูอเลื่อน ลูกรอก รููจักการทำาเขื่อน
♫ ชาวกรีกและการปกครองแบบนครรัฐ
   +   ชาวกรีกเป็นชาวอารยันหรืออินโดยูเรเปียน มีความเชื่อในคูาของมนุษย์ เชื่อวูามนุษย์มีเกียรติและควร

 แกูการยกยูองความสามารถดูวยตัวเขาเอง ไมูใชูในฐานะท่ีเป็นกลไกของเจูาเหนือหัวผููทรงอำานาจ
   +   อารยธรรมกรีกโบราณ แบูงเป็นหลายสมัย ดังน้ี



      1.  อารยธรรมกรีกสมัยคลาสสิก :    เรียกอีกอยูางวูา สมัยเฮลเลนิก มีศูนย์กลางท่ีเมืองเอเธนส์ มีความ
       เจริญรุูงเรืองในทุกดูานท้ังปรัชญา วิทยาศาสตร์ การเมือง การแพทย์ การละคร สถาปัตยกรรม ฯลฯ แตู

อารยธรรมน้ีตูองสิ้นสุดเน่ืองจากสงครามเพโลนีเซียน
      2.  อารยธรรมสมัยเฮลเลนิสติก :  เร่ิมตูนเมื่อกรีกตกอยููภายใตูอำานาจของนครรัฐมาซิโดเนีย สมัยน้ีมี

 พระเจูาอเล็กซานเดอร์ปกครอง ซึ่งพระองค์สามารถขยายอาณาเขตและแผูขยายอารยธรรมกรีกไปไดูอยูาง
   กวูางขวาง และทรงสนับสนุนการคูาระหวูางกรีกและประเทศตะวันออก นครท่ีมีชื่อเสียงคือ อเล็กซานเดีย 

    ในอียิปต์ สมัยน้ีมีความเจริญในดูานตูางๆเชูน ปรัชญา คณิตศาสตร์ ศิลป
   +     ในดูานการเมืองการปกครองน้ัน กรีกมิไดูรวมตัวเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน แตูแยกเป็น นครรัฐ แตูละ

 นครรัฐเป็นอิสระไมูขึ้นตูอกัน นครรัฐท่ีมีชื่อเสียงมีสองแหูงคือ
      1.  นครรัฐเอเธนส์ :    เนนูผูชูายเป็นสูวนใหญู ตำาราเรียนท่ีสำาคัญคือ มหากาพย์อีเลียด และโอดซิซ ี
สถาบันการปกครองของนครรัฐเอเธนส์ท่ีสำาคัญคือ
        -  สภาสามัญหรือสภาประชาชน : มีอำานาจสูงสุดในนครรัฐท้ังดูานนิติบัญญัติและบริหาร
        -  สภาหูารูอยคน : คณะกรรมการรับผิดชอบในการบริหารของนครรัฐ
        -  ศาลประชาชน :  ถือเป็นศาลสูงสุดไมูมีการอุทธรณฏี์กาอีกตูอไป ถือเป็นองค์กรท่ีควบคุมการบริหาร
โดยตรง
        -  คณะนายพลท้ังสิบ :     นายพลท่ีมีชื่อคือ นายพลเพริคลีส มหีัวหนาูคือ ผููบัญชาการทหาร (คลูาย
นายก)
      2.  นครรัฐสปาตาร์ :   เป็นแบบรัฐทหาร พลเมืองทุกคนตูองเป็นทหาร สูวนใหญูมีอาชีพกสิกรรมเป็น

     หลัก ชอบรุกรานดินแดนใกลูเคียง เอาเชลยไปเป็นทาส เรียกวูา เฮลอต หลังจากพระเจูาอเล็กซานเดอร์
 สิ้นพระชนม์ กรีกโบราณท้ังหมดก็ตกอยููภายใตูการปกครองของโรมัน

♫ นักปรัชญาทีส่ำาคัญของกรีกโบราณ
   1.  ทาลิส :   บิดาแหูงวชิาปรัชญา สามารถคำานวณระยะเวลาเกิดสุริยุปราคาไดูถูกตูอง คูนควูานำาความรูู
วชิาเรขาคณิตมาใชูประโยชนไ์ดู
   2.  อแนกซีแมนเดอร์ :  เป็นผููทำาแผนท่ีโลกฉบับเกูาแกูท่ีสุด คิดคูนวูามนุษย์น้ันมีพัฒนาการมาจากปลา
   3.  โซคราตีส :   สนใจดูานจริยธรรม ขอูถกเถียงท้ังหมดของเขาถูกนำามาบันทึกไวูโดยใชูชื่อวูา ปฏิพากย์
   4.  เพลโต :   ศิษย์คนสำาคัญของโซคราตีส ไมูคูอยชอบระบบประชาธิปไตยของกรีกเทูาไหรู เขาไดูเขียน

   หนังสือท่ีแสดงความคิดของเขาในเร่ืองการปกครอง ชื่อ อุดมรัฐ หรือหนังสือพิมพ์รีพับบลิค
   5.  อริสโตเติล :   เขียนหนังสอืเก่ียวกับกฏหมายและรัฐธรรมนูญ ในหนังสือชื่อ The Politic และยังศึกษา

 ความรููเกือบทุกแขนงและเขียนตำาราไวูมาก Ex.    ตรรกวิทยา จริยธรรม การเมือง เป็นคนแรกของโลกท่ี
  จำาแนกประเภทสัตว์ในวิชาชวีวิทยา และอริสโตเติลยังเป็นครูสอนความจริงใหูกับเยาวชนชาวเอเธนส์ โดย

 ต้ังโรงเรียน ลีเซียม
   6.  เฮโรโดตัส :  บิดาแหูงประวัติศาสตร์ บุคคลแรกท่ีพยายามบันทึกเร่ืองราวของชนชาติตูางๆ
   7.  ทูซีดิดิส :   เขามองโลกเป็นกลาง ไมูลำาเอียงเขูาขูางฝูายใด และนำาเสนอประวัติศาสตร์อยูางตรงไปตรง
มา
   8.  ฮปิโปกราเตส :  เขียนหนังสอืเก่ียวกับการแพทย์ และยังเนนูถึงจรรยาของผููเป็นแพทย์
♫ มรดกทางด้านอารยธรรมของกรีกโบราณ
   +  การปกครองระบบประชาธิปไตยของนครรัฐเอเธนส์ : เป็นตูนแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ทางอูอมหรือแบบรัฐสภาของประเทศอังกฤษในยุคปัจจุบัน
   +  สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแบบคลาสสิก :   การใชูเสา จะจำาแนกเป็น 3    แบบ คือแบบ ดอริค มีความ

    งามเรียบงูายและแสดงความมั่นคง แข็งแรง เป็นแบบท่ีแพรูหลายมากท่ีสุดของกรีก แบบไอโอนิค มีการ
    ตกแตูงเป็นรูปยูอยมูวยลงมาท้ังสองขูาง ใหูความงามออูนชอูย นูุมนวล และแบบโครินเธียน จะตกแตูง

  มากมายดูวยการแกะเป็นรูปใบไมูประดิษฐ์ เป็นความงามแบบหรูหรา ฟุูมเฟือย
   +     สถาปัตยกรรมคลาสสิกท่ีงดงามท่ีสุดคือ วหิารพาร์เธนอน สรูางแบบดอริค ถวายแดูเทพอาธีนา ชาว

  กรีกจะนิยมสรูางวิหารถวายแดูพระเจูา ซึ่งมีประจำาทุกนครรัฐ สูวนประติมากรรมของกรีกจะมีท้ังรูปป้ันและ
 รูปแกะสลัก โดยจะมีการแสดงการเคลื่อนไหวและมีชวีิตชีวา

   +  การละคร : กรีกเป็นผููใหูกำาเนิดการละครแกูโลกตะวันตก
   +  การแขูงขันกีฬาโอลิมปิก :  นิยมมากท่ีสุดคือการแขูงกรีฑาท่ีจัดขึ้นทุก 4  ปีท่ีเมืองโอลิมเปีย
   +  การสรูางประติมากรรมพระพุทธรูปของชาวกรีก :  พบพระพุทธรูปเป็นรูปมนุษย์ท่ีแถบอินเดีย ท่ีเคยมี

 ชาวกรีกเขูามาอาศัยอยูู โดยพระพุทธรูปแนวน้ีไดูรับอิทธิพลมาจากประติมากรรมกรีก
   +  ดาราศาสตร์ : Aristarchus  และ Samos เสนอวูาโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์
   +  คณิตศาสตร์ :  มชีื่อเสียงสุดคือ ยุคลิด
   +  นักภูมิศาสตร์ : Eratosthenes    เขียนแผนท่ีโลกสำาเร็จเป็นคร้ังแรก มีการแสดงเสูนรุูง เสูนแวง เสูน
แบูงเขต
   +  ดูานฟิสิกส์ :   ผููยิ่งใหญูคือ อาร์คีมีดิส ไดูคูนพบวิธัวัดแรงดึงดูดและวางกฏเก่ียวกับการใชูคานงัด
ลูกรอก
♫ ชาวโรมันและโครงสร้างทางสังคม
   +   โครงสรูางทางสังคมของโรมัน แตูละกลูุมมีสิทธิทางสังคมแตูงตูางกัน ดังน้ี



        1.  พวกแพทริเชียน :   พวกชนชั้นสูง หวัหนาูครอบครัวมีอำานาจเด็ดขาด สมัยท่ีโรมมีกษตัริย์ปกครอง 
 พวกแพทริเชียนเป็นสมาชิกสภาเซเนท มีหนาูท่ีใหูคำาปรึกษาแกูกษตัริย์ในนโยบายตูางๆ

        2.  พวกเพลเบียน :  ประชาชนโรมันสูวนใหญู Ex.  พวกประกอบอาชีพคูาขาย ชาูงฝีมือ
        3.   พวกฐานะตำ่าสุด พวกคลีเอนต์ :  ทำานาในท่ีดินของพวกแพทริเชียน โดยไดูรับสูวนแบูงตอบแทน
คูาแรง
   +       ชาวโรมันเป็นคนทำางานหนัก กลูาหาญมากในยาวสงคราม ขยัน อดทน เรียบงูาย มีระเบียบ และมี

     ความรับผิดชอบสูง สูวนใหญูทำากสิกร นิยมอาบนำ้ าสาธารณะ กีฬาท่ีนิยมมากไดูแกู การแขูงรถ และการ
ตูอสููแบบกลาดิเอเตอร์ท่ีสนามประลองยุทธ์หรือโคลอสเซียม
   + ชาวโรมันตูางจากชาวกรีกหลายประการไมูวูาจะเป็นการหาความสำาราญในสถานท่ีอาบนำ้ าสาธารณะ 

 ความต่ืนเตูนในการตูอสูู ตลอดจนการเชูาอยููอาศัยอยูางแออัดรวมกันหลายๆหนูวย
   +   โรมันเป็นชนชาตินักรบโดยกำาเนิด มีความอดทนกลูาหาญ มีการสรูางถนนจากเมืองท่ีรบชนะตูอไปยัง

   กรุงโรม และยังมีการสรูางปูอมปราการ มีกองทหารท่ีดีเรียกวูา กองทหารลีเจน
♫ การเมืองการปกครองของอารยธรรมโรมัน
   + สมัยกษตัริย์
        1.  ฐานะและอำานาจของกษตัริย์ยังคงเป็นแบบสมัยโบราณ :  เลือกโดยราษฏร อำานาจถูกจำากัดดูวย

   ประพณี ทรงมีอำานาจในการปกครอง ลงโทษผููทำาความผิด แตูไมูมีสิทธิยกโทษผูเผิดโดยไมูไดูรับการ
ยินยอมจากท่ีประชุม
        2.  สภาประชาชน :   ท่ีประชุมของราษฏรสามัญเรียกวูา พวกเพลเบียน เป็นชายฉกรรจ์เชูนเดียวกับ

  กรีก มีอำานาจยับยั้งในขอูเสนอของกษตัริย์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงกฏหมาย แตูไมูมีสิทธิเร่ืองกฏหมายหรือเสนอ
การเปลี่ยนนโยบาย
        3.  สภาเซเนท :    ท่ีประชุมผูอูาวุโสท่ีเรียกวูา แพทริเซียน คือพวกหวัหนาูเผูาตูางๆ สภาน้ีเป็นผููเลือก

  กษตัริย์ พิจารณาขูอเสนอของกษตัริย์ท่ีผูานสภาประชาชนมาแลูววูาไมูขัดกับประเพณีเดิม และเป็นศาลฏี
กา
   +  สมัยสาธารณรัฐ :  ในสมัยแรกเป็นการปกครองแบบอภิชนาธิปไตย (พวกเซเนทสูงสุด) ตูอมาเปลี่ยน

 เป็นระบอบประชาธิปไตย ทำาใหูประชาชนไดูสิทธิมาดังน้ี
        1.    พวกเพลเบียนมีสิทธิเลือกบุคคลขึ้นเป็นคณะ เรียกวูา ตรีบูน มีอำานาจคุูมครองราษฏร
        2.   เพลเบียนเรียกรูองใหูมีการเขียนกฏหมายขึ้น เรียกวูา  กฏหมาย  12   โต๊ะ   ปูองกันสิทธิเสรีภาพของ
ราษฏร
        3.  ระบบสาธารณรัฐเร่ิมเสื่อมลงเมื่อสภาเซเนทหันไปใชูวิธีรุนแรงในการแกูปัญหาทางการเมือง จน

  “ ”ภายหลังเหตุการณน้ี์นำาไปสููเผด็จการทหารสมัยจักรวรรดิ ซึ่งเป็นตูนกำาเนิดของคำาวูา จักรพรรดิ
   +  สมัยจักรวรรดิ :   จักรพรรดิเป็นคนเดียวท่ีทรงอำานาจสูงสุด พวกสภาเซเนท สภาราษฏรหมดบทบาท

 ลงไป เทูากับวูาเป็นระบอบราชาธิปไตย
♫ มรดกทางด้านอารยธรรมของโรมัน
   +   การนำากฏหมายมาระบุเป็นลายลักษณอ์ักษรเป็นคร้ังแรก คือกฏหมาย 12  โต๊ะ เก่ียวกับการปฏิบัติ

   ของศาลกฏหมายครอบครัว มรดก ทรัพย์สินและการประพฤติปฏิบัติของราษฎร
   +  วรรณคดี :    กวีท่ีมีชื่อเสียง ไดูแกู เวอร์จิล (อเีนอิด)     โอเรซ โอวิด ซิเซโร จูเลียส ซีซาร์
   +  ดูานประวัติศาสตร์ :  ลวีี่ และแทคซิตุส
   +  ความคิดเก่ียวกับจักรวรรดิสากลและระเบียบสากล :   เป็นสมัยสันติสุขโรมัน หมายถึง ความสงบภาย

 ใตูการปกครองของโรมัน โดยไดูสรูางกฏหมายขึ้นเป็นสายใยเชื่อมโยงความจงรักภักดีท่ีตูางเชื้อชาติกัน 
และยังใชูกำาลังทหารรักษาความสงบในจักรวรรดิทำาใหูอยููไดูเป็นเวลายาวนาน
   + วชิาภูมิศาสตร์
   + วชิาปรัชญา
   + ในดูานการแพทย์และการสาธารณสุข
   +    ดูานการกูอสรูาง มีการสรูางทูอลำาเลียงนำ้ า สรูางถนนโรมันใชูเชื่อมมณฑลตูางๆ อัฒจันทร์สำาหรับดู

 กีฬา และมฃยังมีการสรูางท่ีใชูรูปโคูงและหลังคาเป็นรูปวงกลม
   +  ภาษาโรมัน
   +  การปกครอง :  เป็นผููวางโครงรูางการปกครองท่ียังใชูกันอยููในยุโรปปัจจุบัน

 หน่วยที่ 4 : อารยธรรมยุคกลางตะวันตก
♫ การรุกรานของอนารยชนเยอรมัน
   +  จกัรวรรดิโรมันแบูงออกเป็น 2     จักรวรรดิ คือ จักรวรรดิโรมันตะวันตก มีศนูย์กลางอยููท่ีกรุงโรม ตอน

  หลังไดูถูกรุกรานจากพวกอนารยชนเยอรมันจากเผูาตูางๆ สูวนอีกจักรวรรดิคือ จกัรวรรดิโรมันตะวันออก 
ตอนหลังถูกรุกรานจากพวกมองโกลเผูาฮั่น
   +  พวกอานารยชนท่ีเขูามายึดครองจักรวรรดิโรมันตะวันตก เน่ืองจากพวกอานารยชนไมูคุูนเคยกับการ

  ดำารงชีวิตแบบคนเมือง สิ่งกูอสรูางอาคารบูานเรือนจึงเสื่อมโทรมลงเพราะไมูไดูรับการดูแล ยุคน้ีจึงถูก
  เรียกวูา ยุคมืด

   +  เน่ืองจากการรุกรานของพวกอานารยชนเยอรมันมีหลายเผูา จึงรุกรานเขูามายังดินแดนของ
  จักรวรรดิโรมัน โดยหวัหนาูเผูาหรือแมูทัพของตนตูางก็เป็นอิสระตูอกัน เมื่อยึดกรุงโรมและดินแดนสูวน

 ตูางๆไดูแลูวจึงไดูสถาปนาตนเองเป็นกษตัริย์ปกครองดินแดนสูวนท่ีตนยึดไดู โดยไมูมีผููนำาคนใดสามารถ



 ต้ังตนเป็นจักรพรรดิปกครองจักรวรรดิเหมือนสมัยท่ีจักรวรรดิโรมันมีอำานาจ ผููท่ีต้ังตนเป็นกษตัริย์ก็ไมู
  สามารถควบคุมเผูาตูางๆไดูท้ังหมด จึงไดูสถาปนาตนเองเป็นกษตัริย์ปกครองดินแดนท่ีไดูยึดครอง แลูว

พัฒนาการปกครองตามระบบฟิวดันสืบตูอมา
♫ คริสต์ศาสนาในยุคกลาง
   +   ความเชื่อพ้ืนฐานของคริสต์ศาสนา มีดังน้ี 1.    พระเจูา คือ ผููสรูางทุกสิ่งทุกอยูาง 2.บาปกำาเนิดของ

   มนุษย์ คือ มนุษย์ทุกคนมีปากติดตัวมาต้ังแตูกำาเนิด 3.โลกและมนุษย์สรูางขึ้นโดยบัญชาของพระเจูา
   +      “นักปรัชญาท่ีสำาคัญของศาสนาคริสต์กูอนยุคกลาง คือ เซนต์ ออกัสติน ผลงานท่ีสำาคัญคือ อาณาจักร

”  ของพระเจูา อธิบายแนวคิดของศาสนาคริสต์วูาเป็นโลกแหูงความบริสุทธิ ์ และจะเนนูคำาสอนจากคัมภีรำา
    ไบเบิลอยูางเครูงครัด อกีคนหน่ึงคือ เซนต์ อไควนัส อธิบายเก่ียวกับการสรูางสรรพสิ่งของพระเจูาวูาเป็น

  ไปอยูางมีจุดมูุงหมายท่ีแนูนอน มนุษย์จึงเป็นคนท่ีมีเหตุผล มีสติปัญญา
♫ อารยธรรมไบแซนไตน์
   +    จกัรวรรดิโรมันตะวันออกไมูไดูถูกพวกอานารยชนเขูายึดครอง เรียกวูา จักรวรรดิไบแซนไตน์ จึงมี

  การปกครองตนเองเป็นอิสระ โดยมีกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นศูนย์กลางการเมืองการปกครอง และมีจักร
พรรดิคอนสแตนตินคุม
   +  จักรวรรดิไบแซนไตนม์ีความเจริญรุูงเรืองมากในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียน พระองค์ตูองการฟ้ืนูจักวร

  “ ” รดิไบแซนไตนใ์หูยิ่งใหญู จึงสรูางกรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นเสมือน โรมใหมู และทรงชำาระและรวบรวม
  กฏหมายโรมันเพ่ือใชูเป็นเคร่ืองมือในการเมืองการปกครอง เรียกวูา ประมวลกฏหมายของจัสติเนียน

   +    วหิารท่ีสำาคัญท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุด คือ โบสถ์เซนต์ โซเฟีย
   +  ชาวอาหรับท่ีนับถือศาสนาอิสลามไดูขยายอำานาจเขูาไปในจักรวรรดิไบแซนไตน์ ในท่ีสุดพวกออตโต

  มาน เตอร์กไดูบุกเขูาไปจนสามารถยึดครองกรุงคอนสแตนติโนเปิลไดูสำาเร็จ แตูไมูไดูทำาลายศาสนสถานท่ี
 สำาคัญ ในทางประวัติศาสตร์ถือวูาการสิ้นสุดจักวรรดิไบแซนไตนน้ี์เป็นการสิ้นสุดสมัยประวัติศาสตร์ยุค

กลางแลูวเขูาสููสมัยใหมู
   + ในสมัยจักรพรรดิจัสติเนียนทรงมีนโยบายในการขยายอำานาจทางการเมืองการปกครองและดูาน

 ศาสนาไปยังดินแดนท่ียึดครอง เพราะศาสนาเป็นเคร่ืองมือสูงเสริมสถานภาพและอำานาจของจักรพรรดิใน
  การขยายอำานาจทางการเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรม พระองค์จึงไดูสรูางศาสนสถานไวูตาม

 เมืองสำาคัญท่ีจักรวรรดิไบแซนไตนแ์ผูอำานาจไปถึงเมืองสำาคัญตูางๆ Ex.  เมอืงเวนีส และเมืองเจนัว
♫ กำาเนิดและความหมายของระบบฟิวดัล
   +  ระบบฟิวดัลเป็นระบบท่ีมีความสำาคัญมากในยุคกลาง ท่ีทำาใหูยุคกลางเป็นสังคมท่ีมีระเบียบและเหมาะ

  กับยุคน้ัน เพราะเป็นยุคหลังจากการลูมสลายของจักรวรรดิโรมันใหมูๆ คนท่ีเป็นชนชั้นสามัญชนหรือ
  ชาวนาตูองหาท่ีพ่ึงเพ่ือความปลอดภัย จงึตูองอาศัยเจูาขุนนางหรือผููท่ีมีอำานาจ โดยยินยอมอยููใตูอุปถัมภ์

 ของเจูาท่ีดินหรือขุนนางและไดูมีการจัดการการใชูท่ีดินและกูอใหูเกิดลักษณะเศรษฐกิจ แบบเลี้ยงตัวเองใน
 แตูละแมเนอร์

   + ความสัมพันธ์ระหวูางเจูาท่ีดินกับขูาหรือชาวนาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ในแนวดิ่งหรือความสัมพันธ์
  ท่ีไมูเทูาเท่ียมกัน เจูาท่ีดินเป็นชนชั้นท่ีสูงกวูา Ex.   กษตัริย์ หรือเจูาขุนนางจึงมีอภิสิทธิ ์ และตูองใหูความ

 คุูมครองแกูขูาหรือชาวนาติดท่ีดินของตนและในขณะเดียวกัน ขาูหรือชาวนาก็ตูองทำางานหนักดูวยการใหู
แรงงานและผลผลิตแกูนายของตนรวมท้ังใหูความจงรักภักดีดูวย
♫ การใช้ทีดิ่นในระบบแมเนอร์
   +    หนูวยการปกครองระหวูางลอร์ดหรือเจูาท่ีดินกับชาวนาติดท่ีดิน เรียกวูา แมเนอร์ (Manor) ภาย

   ในแมเนอร์หน่ึงๆ ชาวนาสามารถปลูกขูาว ปลูกพืชตูางๆเลี้ยงสัตว์หรือประกอบอาชีพอื่นๆไดู แตูตูองแบูงพืช
 ผลใหูแกูเจูาท่ีดินของตนอยูางสมำ่าเสมอ จึงเป็นพันธะท่ีคูอนขูางเขูมงวด

   +   ในแตูละแมเนอร์ขนุนางจะแบูงท่ีดินเป็นแปลงๆ นิยมแบูงเป็น 3    แปลง เรียกวูา ระบบนา 3 แปลง 
   แตูละแปลงจะปลูกพืช ดังน้ี แปลงท่ี 1   ปลูกพืชในฤดใูบไมูผลิ แปลงท่ี 2   ปลูกพืชในฤดใูบไมูรูวง แปลงท่ี 3 

   เมื่อคราดแลูวจะปลูอยท้ิงรูางไวู เพ่ือใหูดินฟ้ืนตัวและกลับมาอุดมสมบูรณเ์หมือนเดิม ระบบนา 3 แปลงน้ีจึง
เป็นการแบูงท่ีนาเพ่ือการปลูกพืชสลับกันไป
   +   ระบบแมเนอร์เร่ิมเสื่อมลงในยุคกลางตอนปลาย เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ Ex.การเพ่ิมของ

  ประชากร การอพยพในชนบทไปทำางานในเมืองตามโรงงาน และยังมีการตลาดสูงผลใหูเกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ
   + สรุป  ท่ีดินในระบบแมเนอร์จะขึ้นอยููกับการเกษตรเป็นหลัก สูวนอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมน้ันยัง

 มีนอูย ทางดูานศาสนาจะเนนูความเชื่อและความศรัทธาในพระเจูา
♫ การจัดระเบียบสังคมในระบบฟิวดัล
   +  ในแตูละแมเนอร์จะแบูงคนออกเป็น 3  กลูุมใหญู 1.ขุนนาง  มีหนาูท่ีในการปกครอง ขุนนางจะมีท่ีดิน

   ของตน เรียกวูา ดีเมนส์ 2.พระ  มีหนาูท่ีในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและอบรมสั่งสอน มีโบสถ์และ
  วัดอยููบริเวณเดียวกันเรียกวูา แรคทอรี 3.สามัญชน  มีหนาูท่ีเพาะปลูกและเป็นแรงงาน ชาวนาท่ีอยููใน

 ท่ีดินของขุนนางจะแบูงเป็น 2     ชนชั้น คือ ชนชั้นวิเลนส์ เป็นพลเมืองสูวนใหญขูองแมเนอร์ หนาูท่ีเพาะปลูก
    และสูงผลผลิตใหขูุนนาง และชนชั้นคอททาร์ มีฐานะดูอยกวูาวิเลนส์ เพราะไดูรับท่ีดินนอูยกวูา สูวนกลูุม

อื่นๆเป็นผููท่ีอพยพเขูามาอยููชั่วคราว
   + สรุป  สังคมยุโรปยุคกลางหลังจากการลูมสลายของจักรวรรดิโรมันในคริสต์ศตวรรษท่ี 5  แลวู บรรดา

  ผููคนในยุโรปตูางก็แสวงหาท่ีพ่ึงเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตน จงึเกิดระบบฟิวดัลขึ้น ระบบ
  น้ีกษตัริย์จะมอบท่ีดินใหูขุนนาง แลวูเจูาขุนนางมอบท่ีดินใหูชาวนาทำากินในท่ีดินท่ีไดูรับมอบ เมื่อไดูผลผลิต



 แลูวก็จะแบูงผลผลิตสูวนหน่ึงใหูเจูาขุนนางตามขูอตกลง ขนุนางในแตูละแมเนอร์จึงมีอำานาจในการ
ปกครองและควบคุมดูแลคนของตนอยูางเบ็ดเสร็จ
♫ มรดกอารยธรรมด้านการเมืองการปกครอง
   +  มรดกทางการเมืองการปกครองท่ีสำาคัญในระบบฟิวดัล มีดังน้ี
        1.การเมืองการปกครองระบบฟิวดัลเป็นแบบพันธะท่ีจักรพรรดิทรงมีอำานาจอยูใูนขอบเขตของขูอ
ตกลง
        2.การแบูงแยกอำานาจของฝูายอาณาจักรและศาสนจักรอยูางชัดเจน
        3.มีระบบการปกครองแบบรัฐสภา
        4.มีการพิจารณาคดีดูวยระบบลูกขุน
        5.มีหลักกฏหมายเป็นอำานาจสูงสุด
♫ มรดกและอารยธรรมด้านเศรษฐกิจและการค้า
   +  ระบบเศรษฐกิจแบบแมเนอร์ท่ีมีลักษณะเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองในยุโรปตูนยุคกลางตอนตูน ทำาใหู

  การจัดชูวงชั้นทางสังคมใหูเป็นระเบียบและมีหนาูท่ีตามสถานภาพของตน คือ พระมีหนาูท่ีในการอบรมสั่ง
  สอน ขุนนางมีหนาูท่ีในการปกครองและการรบ ชาวนามีหนาูท่ีรับใชูและเป็นแรงงานในไรูนาของขุนนาง

   +   สมาคมพูอคูา มีการกำาหนดคนใหูฝึกงาน 7  ปี เพ่ือใหูเกิดความชำานาญในการท่ีจะเป็นเจูาของรูานหรือ
 เจูาของโรงงานเองในโอกาสตูอไป เมื่อเขูาเป็นสมาคมแลูวก็จะตูองพยายามคูาขายในกลูุมสมาชิกดูวย

กันเองในราคาท่ีเป็นธรรมและพยายามทำาใหูการคูามีกำาไรมากกวูาสมาคมอื่นๆ
   +     มชีนชั้นใหมูท่ีเกิดขึ้น คือ ชนชั้นกลาง หรือพวกพูอคูาและเจูาของกิจการ ซึ่งเป็นพวกท่ีมีอิสระหรือเสรี

 ชนท่ีเห็นไดูชัดเจนเมื่อเกิดเมืองตูางๆ และกลายเป็นศูนย์กลางการคูามาต้ังแตูยุคกลางตอนกลางเป็นตูนมา 
 ยุคกลางตอนกลางจึงไดูชื่อวูา ยุคท่ีเจริญรุูงเรือง

   + เมอืงท่ีเกิดขึ้นในยุคกลางท่ีศูนย์กลางการคูาท่ีสำาคัญมาต้ังแตูยุคกลางก็ยังมีความสำาคัญในฐานะท่ีเป็น
   เมืองศูนย์กลางทางสังคม เศรษฐกิจ การคูาอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน Ex.  เวนิส คอนส

   แตนติโนเปิล ปารีส เจนัว เป็นตูน
♫ มรดกอารยธรรมด้านสังคมและวัฒนธรรม
   +   อารยธรรมท่ีเป็นมรดกสำาคัญในยุคกลาง ไดูแกู ระบบศักดินาสวามิภักดิห์รือระบบฟิวดัลในยุคกลาง

 ตอนตูนท่ีกูอใหูเกิดความสัมพันธ์ระหวูางผููอุปถัมภ์กับผููรับอุปถัมภ์หรือระบบนายกับขูาในแตูละแมเนอร์ มี
   การแบูงคนในสังคมออกเป็นชนชั้น ขุนนางหรือเจูาท่ีดิน พระและสามัญชน ตูอมาในยุคกลางตอนกลางและ

 ตอนปลายไดูเกิดชนชั้นท่ีสำาคัญในเมืองคือชนชั้นกลางท่ีประกอบดูวยพูอคูา เป็นชนชั้นท่ีมีบทบาทสำาคัญ
ทางเศรษฐกิจและการคูาในยุคน้ัน
   + ส่วนมรดกอารยธรรมยุคกลางดูานศิลปกรรมมีการสรูางสรรค์งานเพ่ือความเชื่อและความศรัทธาใน

   ศาสนาเป็นสำาคัญ จึงมีการสรูางวัด โบสถ์และวิหารท่ีใหญูโตเพ่ือความศรัทธาและการเผยแพรูศาสนา ใน
 ยุคกลางตอนตูนเป็นศิลปะแบบโรมานเนสค์และในตอนปลายเป็นแบบโกธิค สวูนทางจักรวรรดิโรมันตะวัน

  ออกหรือไบแซนไตน์ ศิลปะแบบไบแซนไตนก์ารสรูางโบสถ์วิหารเป็นโบสถ์ท่ีมีผังสำาหรับรองรับโดม ภายใน
    มีการประดับดูวยโมเสคท่ีสวยงาม ศิลปกรรมชิ้นเอกอยููท่ีวิหารเซนต์ โซเฟีย ในกรุงอิสตันบุล ตุรกี

 หน่วยที่ 5 : อารยธรรมยุคกลางตะวันออก
♫ กำาเนิดศาสนาอิสลาม
   +    พระเจูาคือ พระอัลเลาะฮ์ และเชื่อวูาพระผููเป็นเจูาเป็นผููสรูางโลกและจักรวาลท้ังหมด มนุษย์คนแรกท่ี

   พระเจูาสรูางคือ อาดัม และฮาวา (EVE)  กลูาวกันวูาศาสนาอิสลามเกิดท่ีคาบสมุทรอารเบีย เพราะเป็นท่ี
กำาเนิดของศาสดามุฮัมมัด
♫ ชีวประวัติของศาสดา
   +    ศาสดามฮุัมมัด กำาเนิดจากอาหรับตระกูลกุไรซ์ เมื่ออายุไดู 40 ไดูออกไปหาความสงบเพ่ือพิจารณาขูอ

 เท็จจริงของสรรพสิ่งและวิธีการปรับปรุงสังคม และตูอมาไดูมีเทวทูตปรากฏกายตูอหนาูทูานในรูปรูาง
 มนุษย์ธรรมดาและไดูสอนใหูอูานโองการแรกของพระผููเป็นเจูา ภายหลังมีการรวบรวมขึ้นเป็นคัมภีร์ของ

    ศาสนา คือ อลักุรอูาน มี 30   ภาค แบูงเป็น 114   บท จำานวน 6666  วรรค เป็นโองการท่ีพระเจูาประทาน
 ผูานศาสดามุฮัมมัดใหูสั่งสอนมนุษยชาติประกอบไดูดูวยคำาสั่งสอนทุกเร่ืองท้ังวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

   จริยธรรม ฯลฯ และบอกถึงวันสิ้นโลกท่ีมนุษย์จะตูองถูกสอบสวนความดี ความชั่วท่ีกระทำาไป
   + ปีค.ศ.622  มุฮัมหมัดไดูเดินทางไปเผยแผูศาสนาท่ีเมืองยาถริบ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองมาดินะฮ์ 

  หมายถึงเมืองของศาสดา ถือวูาการอพยพมาท่ีเมืองคร้ังน้ีเป็นเหตุการณส์ำาคัญของศาสนอิสลาม จึงถือเอา
   ปีน้ีเป็นตูนศักราชของอิสลาม เรียกวูา ฮิจเราะห์ศักราช

   +     หลังจากท่ีศาสดามุฮัมมัดสิ้นชีพลง ไดูมีการเลือกสาวกท่ีอาวุโสใหมูคือ อาบู บักร์ ใหูดำารงตำาแหนูงท่ี
  เรียกวูา คอลีฟะ (กาหลิบ)     ตูอมาคือ อุมัร อธุมาน และอาลีตามลำาดับ ซงึตูอมาไดูเกิดแยกเป็นนิกายตูางๆ

♫ หลักการของศาสนาอิสลาม
   +  ประกอบไปดูวยหลักศรัทธา 6   ประการ และหลักปฏิบัติ 5   ประการ และเกิดนิยายตูางๆ Ex.ซุน
นี,ชอีะฮ,์วาฮาบี,คอวาวิจ,   ซูฟี การเกิดนิกายตูางๆน้ีเกิดจากความแตกแยกทางการเมือง การตีความคัมภีร์
และความคิดของนักปราชญ์ในยุคตูางๆ
ปรัชญาของอิสลามเก่ียวกับมนุษย์
   +   การสรูางของพระผููเป็นเจูาจากดิน มนุษย์ชายและหญิงมีความเทูาเทียมกัน มนุษย์มีหนาูท่ีตูอพระผูู

    เป็นเจูา ตูอตัวมนุษย์เอง ตูอเพ่ือนมนุษย์ ตูอสังคม และตูอสภาพแวดลูอม



♫  การขยายอารยธรรมอิสลามในตะวันออกกลาง (  อ่านเพิม่เติมหนา้ 211-226)**
   +   การขยายดินแดนกวูางขวางต้ังแตูฝ่ังมหาสมุทรแอตแลนติก จนแควูนสินธใุนอินเดีย เกิดขึ้นใน

   ราชวงศ์อมุัยยะฮ์ มเีมืองหลวงชื่อ ดามัสกัส ในซีเรีย
   +    ยุคทองของอารยธรรมอิสลามเกิดขึ้นในราชวงศ์อับบาสิยะฮ์ มีเมอืงหลวงชื่อ แบกแดด ในอิรัก
♫  การขยายอารยธรรมอิสลามในเอเชีย (  อ่านเพิม่เติมหนา้ 211-226)**
   +  การสิ้นสุดของกรุงคอนสแตนติโนเปิลจัดวูาเป็นการสิ้นสุดของยุคกลางในยุโรป เกิดขึ้นในสมัยสุลตูาง

 เมฮ์เมตท่ี 2 ของราชวงศ์ออตโตมันเติร์ก
♫  สงครามคร่เสด (  อ่านเพิม่หนา้ 227-230)
   +  ความหมายของสงครามครูเสดมีสองนัยคือ 1.กองทหารท่ีจัดต้ังโดยพวกคริสเตียนโรมันคาทอลิกของ

 ยุโรปตะวันตกในการตูอตูานอำานาจมุสลิม 2.สงครามศาสนาท่ีพวกคริสเตียนกระทำาตูอฝูายมุสลิม
   +   สงครามครูเสด เป็นการรบกันระหวูางฝูายคริสเตียนโรมันคาทอลิกกับฝูายมุสลิม การรบท้ังหมดมี 
10 คร้ัง
   +   สงครามครูเสด เกิดจากปัจจัยดังน้ี 1.การปกปูองและปลดปลูอยกรุงเยรูซาเล็มท่ีอยููในอำานาจของ

  อาณาจักรออตโตมันเติร์ก ของชาวคริสเตียนโรมันคาทอลิกในยุโรป 2.พูอคูายุโรปตูองการครอบครอง
  ทูาเรือชายฝ่ังทางตะวันออก และทางใตูของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 3.  ระบบฟิวดัล ทำาใหูผููไมูมีท่ีดินตูองการ

ไปแสวงหาท่ีในเอเชีย
♫ ความเจริญด้านการศึกษาของอิสลาม
   +  “  หะดิษของศาสดามูฮัมมดัเนนูเร่ืองความสำาคัญของความรูู จงแสวงหาความรูู แมูจะตูองไปไกลถึง

”เมืองจึน
   +      ศูนย์กลางการแปลตำาราตูางชาติมาเป็นภาษาอาหรับท่ีกรุงแบกแดด คือ บัยตุลฮิกมัต หรือ ดารุล ฮุ

  กมา เป็นสถาบันวิทยปัญญาซึ่งเป็นเหมือน ราชบัณฑิตสถานของราชวงศ์อับบาสิยะฮ์เป็นศูนย์รวมการแปล 
 ปรัชญา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   +    ในกรุงแบกแดดมีมัสยิดเป็นจำานวนมาก แตูละแหูงจะมีโรงเรียนประถม เรียกวูา มักตับ
   +    ปรัชญาทางดูานสังคมศาสตร์ นักปรัชญายุโรปผููมีอิทธิพลตูอนักปรัชญาในยุคหลังอยูางมาก คือ อบินิ 

  คอลดูน ผลงานท่ีสำาคัญคือ มกุอดดิมะฮ์
♫ ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์
   +   ควาริซมี เป็นผููใหูกำาเนิดวิชา พีชคณิตและตรีโกณมิติ
   +     นักปราชญ์มุสลิม มีบทบสทในดูานวิทยาศาสตร์ดังน้ี ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 

      คณิตศาสตร์ พีชคณิต ตรีโกณมิติ ฟิสิกส์ เคมี ชวีวิทยา และการแพทย์
♫ ความเจริญทางด้านภาษาและวรรณคดี
   +        ดูานวรรณคดีรูอยกรอง กวีท่ีมีชื่อคือ กวีเปอร์เซีย โอมาร์ คัยยาม กลอนของเขาคือ รุไบยาต
   +    ดูานวรรณคดีรูอยแกูว ท่ีโลกรููจักกันมากก็คือ การเลูาเป็นนิทานรูอยเร่ืองเชูนอาหรับราตรีหรือ พัน
หน่ึงทิวา
   +  สมัยราชวงศ์อับบาสิยะฮ์ เป็นสมัยท่ีวรรณคดีรุูงเรืองมาก
♫ ความเจริญด้านศิลปกรรม
   +  ศิลปะของอิสลามมีเอกลักษณข์องตนเอง โดยใหูมีลวดลายเฉพาะในประเพณีท่ีเป็นความงดงามดูวย

   การเขียนลวดลายเครือวัลย์ เรียกวูา อาราเบสก์ ซึ่งแสดงความอูอนชูอยของเสูน
   +   การประดับประดาดูวยตัวอักษรอาหรับ ถือวูาเป็นแมูลายและเป็นศิลปเอกของอิสลาม เป็นแบบเรียบ

  งูาย เรียกวูาอักษร กูฟี
   +   ลวดลายอาราเบสก์ แบูงเป็น 2   ชนิด คือ 1.  แบบท่ีประดิษฐ์จากลายเรขาคณิต วาดจากเสูนตรงหรือมุม

  ท่ีเรียกวูา ทัสเทียร์ 2.    แบบท่ีสรูางจากลักษณะของตูนไมู สรูางจากลายเสูนโคูง วงกลม หรือจากความมีชีวิต
  ชวีาของดอกไมู เรียกวูา แบบนุสก่ี

   +    สถาปัตยกรรมท่ีสำาคัญของอิสลาม คือ การสรูางมัสยิด ซึ่งสูวนใหญูมีลักษณะคลูายกันคืออาคาร
หลังคารูปโดม
   +  ศิลปอิสลามขยายออกไปครอบงำาเป็นศิลปท่ีผสมผสานระหวูางอิสลามและสเปน Ex.  ศิลปแขกมัวร์ ท่ี
สเปน
♫ อารยธรรมอิสลามกับอารยธรรมสากล
   +    อบินิ คอลดูน กลูาววูาอารยธรรมอิสลามมีลักษณะเดูนของจิตวิญญาณทางการคูาท่ีกวูางขวาง ซึ่ง

 ทำาใหูกลไกของตลาดเติบโต
   +    หน่ึงในสถาบันท่ีสำาคัญท่ีสุดของมุสลิม คือ ซากาต เป็นการชูวยเหลือสังคมมนุษย์ทำาใหูเกิดความ
ยุติธรรม
   + อารยธรรมอิสลามเป็นแหลูงวิทยปัญญาท่ีเป็นสะพานเชื่อมความรููของอารยธรรมยุคโบราณมาสูู

  อารยธรรมตะวันตกยุคใหมู แตูในปัจจุบัน อารยธรรมอิสลามตูองเผชญิหนาูกับอารยธรรมตะวันตกซึ่งเป็น
อารยธรรมแบบทุนนิยม

 หน่วยที่ 6 : อารยธรรมสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ
   +   การฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ หมายถึง การเกิดใหมูของอารยธรรมคลาสสิกสมัยกรีก-  โรมัน อนัเน่ืองมา
จากความสนใจศึกษาศิลปวิทยาการเหลูาน้ันของชาวตะวันตก
♫ ปัจจัยสำาคัญทีมี่ผลต่อการฟ้ืนฟ่ศิลปวิทยาการ



   +  สงครามครูเสด :  เป็นสงครามระหวูางชาวคริสเตียนและชาวมุสลิม เพ่ือแยูงชิงดินแดนศักดิส์ิทธิเ์จรูซา
  เล็ม ทำาใหชูาวคริสต์ในยุโรปตะวันตกมีโอกาสเขูาไปในจักรวรรดิไบแซนไตน์ และไดูรููจักอารยธรรมคลาส

สิกของกรีก-โรมัน
   +     การขยายตัวของเมอืง การคูา ระบบเศรษฐกิจแบบเงินตราและพูอคูา ชาวเมืองในปลายยุคกลาง : 

     เกิดชนชั้นใหมูและสังคมใหมู น่ันคือ ชาวเมอืง ไดูแกู พูอคูาและเสรีชนท่ีอยูใูนสังคมเมือง การขยายตัวของ
 การคูาและระบบเงินตราท่ีมีความสำาคัญ ทำาใหูโลกทัศนแ์ละชีวิตความเป็นอยููของคนกวูางขวางเคลื่อนไหว

 ไดูมากขึ้น มีสินคูาและวัตถุตอบสนองความตูองการไดูอยูางเพียงพอ
   +  การสนับสนุนอุปถัมภ์ของกลูุมผููปกครองบางกลูุม : มีบทบาทอยูางมากในการสนับสนุนขบวนการ

 ฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ โดยเฉพาะกลูุมผููปกครองตามหัวเมืองตูางๆในแหลมอิตาลี
♫ สภาพทัว่ไปและลักษณะสำาคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟ้ืนฟ่ศิลปวิทยาการ
   +  ความเป็นมนุษยนิยม :   การใหูความสำาคัญและคุณคูาตูอความเป็นมนุษย์ เชื่อมั่นในสติปัญญา เหตุผล
   +  ความตูองการความเป็นอิสระเสรี :  จากความผูกพันตามระบบศักดินาสวามิภักดิ ์ เพ่ือตอบสนองความ

 ตูองการเป็นตัวของตัวเองจากพูอคูาท่ีสามารถพ่ึงตัวเองไดู โดยไมูจำาเป็นตูองพ่ึงเจูานายอีกตูอไป
   +  การรููจักการวิพากษว์ิจารณ์ :    ยุคน้ีเป็น สมัยแหูงอจัฉริยะ มบุีคคลธรรมดาท่ีไมูใชูพระ ท่ีศึกษาหาความ

 รููอยูางรอบรููกวูางขวางในหลายสาขาวชิา Ex.    ลีโอนาร์โด ดา วินชี
   +  ความเป็นยุคสมัยแหูงหัวเลี้ยวหัวตูอ : ระหวูางโลกสมัยกลางกับโลกสมัยใหมูท่ีกำาลังเร่ิมกูอตัวขึ้นของ

  โลกตะวันตก เร่ิมผละออกจากคูานิยมแบบเกูา แตูก็สรูางสรรค์คูานิยมใหมูของตนขึน้บนรากฐานของสิ่ง
เกูาน้ันเอง
   +  การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ :  จุดเร่ิมตูนของการปฏิวัติวิทยาศาสตร์คือ การคูนพบทฤษฎีสุรยจักรวาลของ

    นิโคลัส โคเปอร์นิคัส ผููเสนอวูาโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ ยุคน้ีจึงไดูชื่อวูา ยุคแหูงเหตุผล
   +  การเกิดการปฏิวัติการพิมพ์ :    มีการประดิษฐ์แทูนพิมพ์ โดยโจฮัน กูเตนเบิร์ก
♫ งานสร้างสรรค์ของสมัยฟ้ืนฟ่ศิลปวิทยาการ
   +   ศิลปกรรมสมัยฟ้ืนฟูศิลปกรรมมมีลักษณะเดูน ดังน้ี 1.ศิลปะแตูละประเภทมีความเดูนในตัวของมันเอง 

 โดยเนนูความเป็นมนุษย์ 2.  การสรูางสรรค์ศิลปะเพ่ือคุณคูาทางศิลปะ ไมูใชศูิลปะเพ่ือศาสนาเพียงอยูาง
 เดียว 3.  การสรูางศิลปะเพ่ือชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง 4.ศิลปะท่ีมีความเหมือนจริง

♫ สาเหตุของการปฏิร่ปศาสนา
   +  ความเปลี่ยนแปลงทางความคิดของมนุษย์ :    มีแนวคิดใหมูเกิดขึ้น คือ มนุษยนิยม ปัจเจกชนนิยม 

  ธรรมชาตินิยม ทำาใหูคนมีเสรีภาพทางความคิดมากขึ้น และมีการตูอตูานอำานาจสถาบันตูางๆ
   +  ความเปลี่ยนแปลงในศาสนจักร :   การปฏิบัติตัวของบาทหลวงยูอหยูอนลง ประพฤติผิดวินัย มีการติด
สินบน
   +  นักปฏิรูปศาสนาท่ีสำาคัญ :    มาร์ติน ลูเธอร์ โจมตีศาสนจักรอยูางรุนแรง ในการขายใบไถูบาปในสมัย

      ของสันตะปาปา ตูอมาไดูเกิดลัทธิใหมูชื่อ ลัทธิลูเธอร์ ถือเป็นจดุเร่ิมตูนของนิกายโปรเตสแตนต์ จอหน์ คาล
   วิน เชื่อวูามนุษย์น้ันขึ้นอยููกับอำานาจของพระเขูา พวกท่ีนับถือลัทธิคาลวินเรียกวูา พิวริตัน

   + สรุป การปฏิรูปศาสนาเกิดขากสาเหตุสำาคัญท้ังจากปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดนขึ้นในโลก
 ตะวันตกต้ังแตูสมัยการฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ และปัจจัยท่ีเกิดจากความเปลี่ยนแปลงภายในวงการของ

ศาสนจักรเอง

♫ ผลของการปฏิร่ปศาสนา
   +  คริสต์ศาสนาแตกแยกออกเป็น 2    นิกายใหญู คือ นิกายโรมันคาทอลิก และโปรเตสแตนต์
   +  การสิ้นสุดของศาสนจักรสากล และลดอำานาจของพระสันตะปาปา
   +  การเกิดสงครามศาสนาต้ังแตูคริสต์ศตวรรษท่ี 16-17 หลายคร้ัง
   + เกิดการตูอตูานการปฏิรูปศาสนา
♫ ปัจจัยสำาคัญในการก่อตัง้รัฐสมัยใหม่ตอนต้น
   +  ความเสื่อมอำานาจของระบบศักดินาสวามิภักดิ ์ :  เน่ืองจากสงครามในหมููของบรรดาขุนนาง ทำาใหู

 ระบบศักดินาเสื่อมลง ทำาใหูไมูสามารถปรับปรุงการบริหารดินแดนของตนเองใหูมีประสิทธิภาพไดู
   +  การเติบโตของเมืองและการคูา :  ทำาใหูพูอคูาและชาวเมืองมีความมั่งค่ัง มีเศรษฐกิจแบบใหมูมากขึ้น
   +  การสำานึกในความเป็นชาติ :    มีภาษา เชื้อสาย และวัฒนธรรมรูวมกัน ทำาใหูเกิดความรููสึกเป็นหน่ึง
เดียวกัน
♫  การก่อตัง้รัฐราชาธิปไตย : สเปน
   +  ปัจจัยท่ีทำาใหูสเปนรวมศูนย์อำานาจท่ีกษตัริย์ไดู มดีังน้ี
        1.จากการอภิเษกสมรสระหวูางพระเจูาเฟอร์ดินานด์แหูงอาเรกอนและพระนางอิซาเบลลาแหูงคา
สตีล
        2.การยอมรับของสันตะปาปาท่ีกรุงโรมและเก็บภาษีวัดในสเปน
        3.  การเผยแพรูคริสต์ศาสนา และขับไลูพวกมัวร์ออกไปจากสเปน
        4.การมีอาณานิคมและการคูาโพูนทะเล
        5.  การรวมดินแดนในสมัยพระเจูาชาร์ลท่ี 5
♫  การก่อตัง้รัฐราชาธิปไตย : โปรตุเกส



   +    ดินแดนโปรตุเกส คือบริเวณโอปอร์โต จากการท่ีเคาต์เฮนรีแหูงเบอร์กันดี ชวูยสเปนรบขับไลูพวกมัวร์ 
และไดูรับพระราชทานท่ีดินตอบแทน
♫  การก่อตัง้รัฐราชาธิปไตย : อังกฤษ
   +  สมัยพระนางเจูาอลิซาเบธท่ี 1 ถือวูาเป็นกษตัริย์ท่ีมีอำานาจมากและเป็นสมัยท่ีสรูางความเจริญมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรมของอังกฤษ
♫  การก่อตัง้รัฐราชาธิปไตย : ฝรัง่เศส
   +  พระเจูาเฮนรีท่ี 4 ทรงประกาศกฤษฎีกาแหูงเมืองนองส์และเปลี่ยนศาสนามานับถือโรมันคาทอลิก
♫ รัฐอ่ืนๆในยุโรป
   +  แควูนในจักรวรรดิโรมันอันศักดิส์ิทธิไ์มูสามารถแตูงต้ังเป็นรัฐชาติไดูในคริสต์ศตวรรษท่ี 15 เพราะมี

 เจูาผููปกครองแควูนตูางๆหลายแควูน ท่ีไดูผลัดเปลี่ยนกันมาเป็นจักรพรรดิโดยการเลือกตามพระ
 ราชโองการประกาศทอง (Golden Bull)

♫ การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจในสมัยใหม่ตอนต้น
   +   การประดิษฐ์แทูนพิมพ์ของโจฮัน กูเตนเบิร์ก :  นำาไปสููการปฏิวัติระบบการพิมพ์และ การผลิตหนังสือ 

  เป็นจุดเร่ิมตูนของการปฏิวัติดูานการสื่อสารของมนุษย์ ทำาใหูเปลี่ยนจากวัฒนธรรมการบอกเลูา มาสูู
 วัฒนธรรมการพิมพ์ และวัฒนธรรมการอูาน

   +  การประดิษฐ์ปืนใหญูและการทำาดินปืน :  ถูกนำามาใชใูนการทำาสงคราม มีการเปลี่ยนแปลงในการใชู
  อาวธุและยุทธวธิีในการจัดทหารและกองทัพ มีการใชูอาวธุปืนใหญู โดยไมูตูองจัดทหารประจัญบานแบบ

เกูา
   +  การประดิษฐ์เข็มทิศ :    มีการทำาแผนท่ี การเดินเรือ การดูดาว การพัฒนาการตูอเรือแบบใหมูท่ีแข็งแรง

   ขึ้น มีระวางบรรทุกไดูมากขึ้น ทำาใหูยุโรปมีความพรูอมท่ีจะออกสำารวจทางทะเล จนสามารถคูนพบโลกใหมู
   +  ถึงแมูยุโรปจะมีการเติบโตทางการคูาและระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรา แตูยุโรปก็ไมูสามารถจะพัฒนา

  เศรษฐกิจไดูอยูางเต็มท่ี เน่ืองจาก 1.  ระบบศักดินาสวามิภักดิท่ี์ยังดำารงอยูู เป็นระบบท่ีผลิตเพียงเพ่ือยังชีพ 
2.     การผูกขาดโดยสมาคมพูอคูา ชูางฝีมือ หรือระบบกิลด์ มขีูอจำากัดมากมาย ไมูสนับสนุนการขยายตัวของ

   อาชีพและการผลิต ทำาใหูสินคูาไมูเพียงพอ และไมูมีการพัฒนาวิธีการผลิต 3.การผูกขาดการคูาของเมือง
  ทูาตูางๆในอิตาลี ทำาใหูพูอคูายุโรปอื่นๆเสียผลประโยชน์ 4.การนำาเหรียญเงินมาใชใูนการแลกเปลี่ยน

 ทางการคูา แตูยุโรปขาดแหลูงแรูเงินและแรูทองซึ่งเป็นโลหะท่ีมีคูา
   +  ขณะเดียวกันยุโรปมีแรงจูงใจและตูองการขยายตัวทางดูานตูางๆหลายประการ 1.คูองการเผยแพรู

 คริสต์ศาสนา 2.  พัฒนาวิธีการคูาท่ีใหูกำาไรสูงระหวูางพูอคูาในสันนิบาตฮันเซียติก 3.มีการสะสมเงินทุนเพ่ือ
   การคูา การเดินเรือ และการทำาอุตสาหกรรม 4.   ตูองการอาวุธ และแรงกระตุูนจากกษตัริย์ตูางๆ 5.ความ

  ปรารถนาสินคูาตะวันออก ท่ีไดูมาจากรายงานของนักเดินทาง 6.คูานิยมใหมขูองคนในสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยา
  การ ท่ีตูองการความรำ่ารวย

   +    การคูาของยุโรปตูองชะงักลง เมื่อเตอร์กเขูายึดไบแซนไตน์ ยุโรปในขณะน้ันจึงตูองมีการพัฒนาอยูู 2 
  ทาง ไดูแกู 1.   การขยายตัวภายใน พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 2.  การขยายตัวภายนอก สำารวจดินแดนเพ่ือ

  แสวงหาผลผลิต สินคูา และเสูนทางการคูาใหมูท่ีปลอดจากพวกมุสลิม
♫ การค้นพบโลกใหม่และดินแดนโพ้นทะเล
   +   ชาวโปรตุเกส เป็นยุโรปชาติแรกท่ีเร่ิมเดินเรือคูนหาเสูนทางไปยังเอเชีย ผููมีบทบาทสนับสนุนในดูานน้ี

       คือ เจูาชายเฮนร่ี นักเดินเรือท่ีประสบความสำาเร็จมากท่ีสุด คือ วาสโก ดา กามา สามารถอูอมแหลมกู๊ดโฮป
ไดูสำาเร็จ
   +  สาเหตุท่ีโปรตุเกสมีความเจริญดูานการเดินเรือกูอนชาติยุโรปอื่นๆ เน่ืองจากโปรตุเกสต้ังอยููติดทะเล 

  อยูใูนเสูนรุูงเสูนแวงท่ีมีกระแสนำ้ าท่ีเหมาะสมตูอการออกเดินเรืออยูางยิ่ง ประกอบกับความกลูาเสี่ยง กลูา
  ผจญภัย อนัเกิดจากแนวความคิดท่ีตูองการสรูางความยิ่งใหญูใหูกับคริสต์ศาสนา เป็นปัจจัยท่ีชูวยใหูการ

สำารวจทะเลประสบความสำาเร็จ
♫ ผลของการค้นพบโลกใหม่และดินแดนโพ้นทะเล
   + การขยายตัวของการคูา
   +  การไดูโลหะมีคูาเพ่ิมขึ้น : Ex.  แรูทองและแรูเงิน หาไดูมากขึ้น
   +  การปฏิวัติทางการคูา : 1.  เกิดระบบทุนนิยม (   ระบบการผลิต การแจกจูาย และการแลกเปลี่ยน) 
2.  การเติบโตของธนาคาร :  กิจการธนาคารเติบโตขึ้นเพราะระบบเงินตราและระบบทุนนิยม 3.การขยาย

 ตัวของระบบเครดิต : ชวูยใหูพูอคูาในอัมสเตอร์ดัมสามารถซื้อสินคูาในเวนิสไดูโดยการออกตัว๋แลกเงินใน
 ธนาคารทูองถ่ิน 4.  การใชูเคร่ืองจักรในโรงงานอุตสาหกรรม 5.  ระบบการผลิตแบบครัวเรือน 6.การ

  เปลี่ยนแปลงในธุรกิจ หรือการจัดองค์การ 7.  การเกิดบริษทัรวมหูุน 8.การเติบโตของเศรษฐกิจแบบเงินตรา
ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
♫ ลัทธิพาณิชย์นิยม
   +   หลักการสำาคัญของระบบพาณิชย์นิยมคือ การใหูความสำาคัญกับเงินตรา Ex.  ทองคำาและเงิน โดยจะ

  หมายถึงหลักความรุูงเรือง มั่งค่ังของชาติท่ีกำาหนดโดยปริมาณของโลหะมีคูาภายในราชอาณาจักร ยิ่งมีเงิน
 ทองมากเทูาใด ประเทศก็มีอำานาจมากขึ้นเทูาน้ัน

♫ การปฏิวัติเกษตรกรรม
   +  การปฏิวัติเกษตรกรรมนับต้ังแตูคริสต์ศตวรรษท่ี 14-18  มีสูวนสนับสนุนการปฏิวัติการคูา Ex.ใหู

  ราคาสินคูาท่ีสูงขึ้น และประชากรในเมืองท่ีเพ่ิมขึ้นทำาใหูเกษตรกรรมกลายเป็นธุรกิจท่ีไดูผลกำาไรดี และมี
 แนวโนมูเขูาสููระบบทุนนิยม



 หน่วยที่ 7 : พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
♫ ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ของอารยธรรมโบราณในแถบลุ่มแม่นำ้า
   +  อารยธรรมแถบลูุมแมูนำ้ าไทกรีสและยูเฟรตีส :  เรียกดินแดนแถบน้ีวูาเมโสโปเตเมีย ผููคนท่ีสรูาง

    อารยธรรมแหูงน้ีคือ ชาวสุเมเรียน ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ท่ีสำาคัญ คือ 1.  ดูานคณิตศาสตร์ (  บวก ลบ 
คูณ) 2.    การประดิษฐ์ปฏิทิน นอกจากน้ี ชาวฮิตไตท์ยังเป็นผููคนพบวิธีนำาแรูเหล็กมาใชู และชาวคาลเดียน 
ยังศึกษาดาราศาสตร์
   +  อารยธรรมแถบลูุมแมูนำ้ าไนล์ :   ชาวอียิปต์ไดูประดิษฐ์อักษรขึ้นใชู ไดูคูนพบวีธีการทำากระดาษ เชี่ยว

  ชสญในดูานการคำานวณหาปริมาตร และมีการปรับปรุงปฏิทินแบบสุริยคติ และยังเกูงทางดูานการแพทย์
อีกดูวย
   +  อารยธรรมแถบลูุมแมูนำ้ าฮวงโห :  ชาวจีนคูนพบพืชท่ีเป็นยารักษาโรคหรือยาพิษ และมีการรักษาโรค
โดยวิธีการฝังเข็มตามอวัยวะตูางๆ
   +  อารยธรรมแถบลูุมแมูนำ้ าสินธุ :  ชาวอินเดียมีคัมภีร์เกูาแกูท่ีบรรยายถึงพืชชนิดตูางๆ ท่ีมีสรรพคุณเป็น

    ยารักษาโรคและพืชเป็นพิษ คัมภีร์น้ีชื่อวูา อายุรเวท นอกจากน้ียังคูนพบการทำาศัลยกรรมพลาสติก และ
การบำาบัดรักษาโรคท่ีเป็นการรักษาจิตโดยใชูวิธีการสะกดจิต
   + สาเหตุท่ีความเจริญทางวิทยาศาสตร์ในแหลูงอารยธรรมท่ีเกูาแกูหลายแหูงในโลกมักเป็นอารยธรรม

 มนุษย์ลูุมแมูนำ้ า เพราะวูาบริเวณลูุมแมูนำ้ าตูางๆมักเป็นบริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณท์ำาใหูมีผููคนหลายกลูุม
  มาอาศัยอยููรวมกันมาก จนเกิดเป็นสังคมและวัฒนธรรมขึ้น มีผลทำาใหูเกิดนักคิดสาขาตูางๆเกิดขึ้น

 มากมาย จนนำาไปสููการพบขูอคูนพบท่ีเป็นความรููทางวิทยาศาสตร์ในเวลาตูอมา
♫ ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ในสมัยกรีกโบราณ
   +  ชาวกรีกมีหลักการคิดหาเหตุผล 2   แบบ คือ 1.  นิรนัย การหาเหตุผลจากหลักท่ัวไปหาหลักยูอย 
2.  อปุนัย การหาเหตุผลจากหลักยูอยไปหาหลักท่ัวไป
   +   ชาวกรีกท่ีไดูรับการยกยูองวูาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกของมนุษยชาติ คือ ธาเลส นักปราชญ์ผููวาง

  รากฐานทางชีววิทยาท่ีแทูจริง คือ อริสโตเติล    ดูานการแพทย์ ผููท่ีศึกษากายวิภาคเดูนท่ีสุด คือ เฮโรฟิลัส 
   ดูานฟิสิกส์ ผููยิ่งใหญูของสาขาน้ี คือ อาร์คิมีดีส   ดูานชีววิทยาและแพทย์ศาสตร์ คือ เกเลน

   +  สรุป ในสมัยเฮเลนนิสติคของกรีกโบราณน้ันมีความเจริญทางดูานวิทยาศาสตร์ในดูานดาราศาสตร์ 
   คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การแพทย์ และฟิสิกส์

♫ ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ในสมัยโรมัน
   +    จูเลียส ซีซาร์ ไดูปรับปรุงปฏิทินโดยอาศัยการคูนควูาของนักดาราศาสตร์ ตูอมาเรียกปฏิทินน้ีวูา 

  ปฏิทินแบบจูเลียน กำาหนใหู 1   ปี มี 365 วนั
   +   พลินี เขียนหนังสือชื่อ ประวัติศาสตร์ธรรมชาติวิทยา
   +  ชาวโรมันจะนำาเอาวิทยาศาสตร์ของกรีกโบราณไปประยุกต์ใชูมากกวูา ผลงานดูานวิทยาศาสตร์ของ

     ชาวโรมันจะใหูความสนใจดูานสถาปัตยกรรม การกูอสรูาง สะพานหิน ปูอมปราการ ระบบการประปา ดูาน
 สาธารณสุข และบริการทางการแพทย์

♫ วทิยาศาสตร์ในสมัยกลางของยุโรป
   +   มรดกชิ้นสำาคัญท่ียุคกลางใหูแกูโลก คือการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเร่ิมในสำานักสงฆ์กูอน
   +    มหาวิทยาลัยท่ีรููจักกันดีในระยะแรกคือ มหาวิทยาลัยปารีส ประกอบดูวยคณะศิลปศาสตร์ ศาสน

   ศาสตร์ นิติศาสตร์ และแพทยศาสตร์ สูวนมหาวิทยาลัยโบโลนญากูอต้ังในสมัยเดียวกันน้ันมีชื่อเสียงเดูนใน
 สาขาวชิากฏหมาย

   +  มหาวิทยาลัยโบโลนญาและมหาวิทยาลัยปารีส เป็นมหาวิทยาลัยเร่ิมแรกและมีอิทธิพลตูอมหาวิทยา
ลัยอื่นๆในยุคกลาง

♫ วทิยาศาสตร์ในสมัยกลางของอารยธรรมอาหรับ
   +     อลั ควาริซมี เป็นนักคณิตศาสตร์ เขียนหนังสอือธิบายระบบจำานวนและการนับ (  อธบิายทฤษฏีเลข 0)
   +   ระยะน้ีการเลูนแรูแปรธาตุไดูรับความนิยมอยูางกวูางขวาง นักเลูนแรูท่ีสำาคัญคือ จาเบอร์
   +     อลั ฮาเซน นักฟิสิกส์ เชื่อวูาการท่ีเรามองเห็นสิ่งตูางๆไดูน้ัน เพราะรังสีของแสงจากดวงตาพุูงไปยัง

    วัตถุทำาใหูมองเห็นไดู หนังสือของเขากลูาวถึง การสะทูอนแสง การมองเห็นภาพ ปรากฏการณรุู์งกินนำ้ า
   +   แอวิเซนนา เขียนตำาราแพทย์หลายเลูม Ex. The Canon Of Medicine
วิทยาศาสตร์ในสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ
   +    ผููมีบทบาทสำาคัญในการนำาไปสููแนวความคิดทางวิทยาศาสตร์ใหมู ไดูแกู โคเปอร์นิคัส เขาเสนอ

   ทฤษฏีวูาดูวยการโคจรของโลกวูา โลกหมุนรอบแกนกลางของตัวเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทฤษฏีของ
เขาไดูเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไปหลังจากท่ีเขาเสียชีวิตไปแลูวประมาณหน่ึงศตวรรษคร่ึง

 การปฏิวัติและผลงานทางวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษท่ี 16-18
   +  ปัจจัยท่ีสำาคัญท่ีกูอใหูเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษท่ี 16  คือ 1.ความกูาวหนาูทาง

 วิทยาศาสตร์ท่ีเร่ิมปรากฏขึ้นในสมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการในอิตาลีเป็นแหูงแรก 2.การประดิษฐ์เคร่ืองพิมพ์
ทำาใหูการผลิตตำาราตูางๆแพรูหลายไปอยูางรวดเร็ว
♫  ความเจริญและผลงานทางวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19-20



   +   ชาลร์ส ดาร์วิน :   อุทิศชวีิตใหูกับการศึกษาธรรมชาติวิทยา ผลงานชิ้นสำาคัญคือ การเสนอทฤษฎี
  “วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีสาระสำาคัญวูา สิ่งมชีีวิตจะพยายามปรับตัวใหูเขูากับสิ่งแวดลูอมเพ่ือความ

”    อยููรอด นอกจากน้ียังเขียนหนังสือเร่ือง การคัดเลือกธรรมชาติ และเร่ืองกำาเนินของสปีชีส์
   +    เกรเกอร์ โยฮนัน์ เมนเดล :   “บิดาแหูงวิชาพันธุศาสตร์ ไดูสรุปสาระสำาคัญวูา ลักษณะตูางๆของ

  ”บรรพบุรุษสามารถถูายทอดไปยังรุูนลูกหลานไดู โดยการควบคุมของหนูวยท่ีเรียกวูา จนีส์
   +   หลุย ปาสเตอร์ :   เป็นผููพิชิตเชื้อโรค ผลงานสำาคัญคือ 1.คูนพบสาเหตุท่ีทำาใหูเหลูาในถังเกิดรสเปร้ียว 
2.    การคูนพบกระบวนการฆูาเชื้อโรคดูวยวิธีอูนุใหูความรูอนแกูอาหาร เรียกวูา พาสเจอไรเซซั่น 3.คูนพบ
วิธีรักษาโรคของหนอนตัวไหม-  อหวิาต์ของลูกไกูแอนแทรกซ์ 4.เสนอทฤษฎีวูาดูวยการฆูาตัวเริมและโรค

 ของมนุษย์ 5.คูนพบวิธีปูองกันโรคพิษสุนัขบูา
   +   อเล็กซานเดอร์ เฟลมมิ่ง :   คูนพบยาปฏิชีวนะชนิดแรก คือ เพนนิซิลิน
   +   เอดเวิร์ด เจนเนอร์ : ผููพิชิตโรคไขูทรพิษโดยคูนพบวิธีการปลูกฝี
   +    ปิแอร์ และแมร่ี คูรี :    คูนพบสารกัมมันตรังสี เรียกวูา เรเดียม
   +   คริสเตียน บาร์นาร์ด :  แพทย์คนแรกท่ีผูาตัดเปลี่ยนหัวใจของมนุษย์สำาเร็จในปี 1967
   +   ซิกมันด์ ฟรอยด์ : แพทย์ผููบุกเบิกจิตวิเคราะห์สำาหรับการรักษาคนท่ีปูวยทางประสาท
   +   เจมส์ วัตต์ : นักประดิษฐ์พัฒนาเคร่ืองจักรไอนำ้ า
   +   ไมเคิล ฟาราเดย์ :    คูนพบประโยชนจ์ากแมูเหล็กไฟฟูา ผลงาน เชนู คูนพบกระแสไฟฟูาจากการ

   เหน่ียวนำา คูนพบวิธีผสมเหล็กกับนิเกิลทำาใหูไดูเหล็กไมูเป็นสนิท คือเหล็กสแตนเลส คูนพบเคร่ืองกำาเนิด
 ไฟฟูา เป็นตูน

   +    อลัเฟรด เบิร์นฮาร์ด โนเบล : พบวูาดินประสิวทำาใหูเกิดแรงระเบิดไดู
   +   แอลเบิร์ด ไอนส์ไตน์ :   ผลงานสำาคัญคือ เสนอทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ และยังมีความคิดท่ีนำาไปสููการ
สรูางระเบิดนิวเคลียร์ปรมาณู
   +    ทอมัส แอลวา เอดิสัน :     ยอดนักประดิษฐ์ ผลงานสำาคัญคือ หลอดไฟฟูา และเคร่ืองบันทึกเสียง
   +    อเล็กซานเดอร์ เกรแฮม เบลล์ :  ผลงานสำาคัญคือ การประดิษฐ์โทรศัพท์
   +  เหตุท่ีความคิดทางวิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ซับซูอนกวูาความคิดทางวิทยาศาสตร์ใน
คริสต์ศตวรรษท่ีผูานมาก็เพราะวูา
        1.   ขอบเขตทางภูมิศาสตร์กวูางกวูาคือ มอีเมริกาและรัสเซียเขูามาเก่ียวขูองดูวย ชาวยุโรปเร่ิมรููจัก
ปรัชญาอินเดียในระยะน้ี
        2.  วทิยาศาสตร์กูอใหูเกิดความรููใหมูๆ Ex.   ธรณีวิทยา อินทรีย์เคมีมาต้ังแตูคริสต์ศตวรรษท่ี 17
        3.การผลิตดูวยเคร่ืองจักรเปลี่ยนโครงสรูางสังคมและทำาใหูคนเห็นพลังของมันท่ีมีตูอสิ่งแวดลูอมทาง
กายภาพ
        4.    การปฏิวัติทางปรัชญาและการเมืองตูอระบบเกูาๆท้ังทางความคิด เศรษฐกิจ การเมือง ทำาใหูเกิด

 การโจมตีความเชื่อ และสถาบันซึ่งแตูเดิมถือวูาศักดิส์ิทธิ ์

 หน่วยที่ 8 : อารยธรรมสมัยใหมูดูานแนวคิดทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลง
♫ ระบอบสมบ่รณาญาสิทธิราชย์ในประเทศฝรัง่เศส
   +  ในสมัยพระเจูาหลุยส์ท่ี 14  เป็นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ท่ีรุูงเรืองท่ีสุด เพราะพระองค์ปกครองเด็ด

  “  ” ขาด กิจการทุกอยูางขึ้นกับพระองค์ดังท่ีกลูาววูา รัฐ คือตัวขูา ทรงแตูงต้ังชนชั้นกลางมาเป็นขูาราชการ 
และไมูมีการเปิดประชุมสภาฐานันดรเลย
♫  ระบอบสมบ่รณาญาสิทธิราชย์ในประเทศอังกฤษ (  อูานเพ่ิมหนาูท่ี 9  เลูมท่ี 2)
   +   การปฏิวัติการรุูงโรจน์ คือ การท่ีรัฐสภามีชัยชนะเหนือกษตัริย์สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นการปฏิวัติท่ี

 ไมูเสียเลือดเน้ือในสมัยพระเจูาเจมส์ท่ี 2  ใน ค.ศ.1689  และเชิญพระนางแมร่ีท่ี 2  และพระเจูาวิลเลียมท่ี 3 
มาเป็นกษตัริย์ภายใตูอำานาจของรัฐสภา

♫ ระบบสมบ่รณาญาสทิธิราชย์ในประเทศยุโรปอ่ืนๆ (  อาูนเพ่ิมหนาู 14  เลูม 2)
   +   พระเจูาเฟรดเดอริกมหาราช และพระนางแคเธอรินมหาราชินี ไดูชื่อวูาเป็นกษตัริย์ท่ีทรงภูมิธรรมของ
ปรัสเซียและรุสเซีย
♫ ภมิ่ปัญญาแบบเหตุผลนิยม
   +   อำานาจของศาสนจักรและสันตะปาปาเร่ิมเสื่อมลง ประชาชนใหูความสำาคัญแกูกษตัริย์ และเกิดความ

  คิดแบบมนุษยนิยมเนนูการปกครองโดยอำานาจของกษตัริย์สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เรียกวูา พวกนิยมหลัก
เหตุผล
   +  มีนักปรัชญาเกิดขึ้นมากมาย Ex.  ลอเรนโซ วัลลา บิดาแหูงการศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์แหูง

   สมัยใหมู เขาเชื่อวูาความดีสูงสุดของมนุษย์คือ การสำาราญแบบเงียบๆ  นิโคโล มาเคียเวลลี ผลงาน
 สำาคัญคือ The Prince  มีอิทธิพลอยูางมากในแนวคิดทางการเมืองสมัยใหมู โบแดง  เขียนหนังสือชื่อ The 

State  ยำ้าการสนับสนุนการท่ีรัฐบาลเขูมแข็งมีประมุขท่ีปราศจากพันธะใดๆ และเป็นผููออกกฏหมายท้ังหมด 
และฮอบบ์   เห็นดูวยกับมาเคียเวลลี ท่ีวูา ความพยายามของมนุษย์คือการตูอสููเพ่ืออำานาจ
♫ ภมิ่ปัญญายุคประเทืองปัญญา
   +     ยุคประเทืองปัญญา เป็นสูวนหน่ึงของยุคแหูงเหตุผล คือ เป็นสมัยแหูงสงคราม และลดความศรัทธาใน
ศาสนาลงเปิดทางใหูกับความคิดอยูางมีเหตุผล



   +    ยุคประเทืองปัญญา จะอยูใูนชวูงการปฏิวัติฝร่ังเศส แนวคิดของยุคประเทืองปัญญาน้ี เชื่อวูาพระเจูา
 เป็นผููสรูางโลกและเป็นผููวางกฎเกณฑ์ไวู มนุษย์ตูองใชูเหตุผลในการคูาหาเพ่ือใหูมนุษย์สามารถมีชีวิตอยูู

  ไดูตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ และท่ีสำาคัญท่ีสุด คือการเทิดทูนสภาวะของปัจเจกชนอยูางเต็มท่ี
   +  ผููท่ีใชูคำาวูา Enligertenment     เรียกชื่อชูวงเวลาน้ีคือ นักปรัชญาเยอรมัน อิมมานูเอล คานท์ มีความ

 หมายคือ เกิดขบวนการทางปัญญา
   +     โธมัส ฮอบบ์ อธบิายวูา กษตัริย์มีอำานาจปกครองไดู เน่ืองจากประชาชนยนิยอมพรูอมใจกันมอบ

 อำานาจใหูและเพ่ือใหูการปกครองบูานเมืองเป็นไปอยูางสงบ ประชาชนตูองมอบอำานาจการปกครองใหู
 กษตัริย์เป็นองค์อธิปัตย์ ท่ีมีอำานาจสิทธิข์าดโดยประชาชนไมูมีสิทธิละเมืดลูมลูางไดู

   +    จอห์น ล็อค เป็นแบบฉบับของแนวคิดประชาธิปไตย แนวคิดทฤษฎีพันธะสัญญาของเขามีอิทธิพลตูอ
  การปฏิวัติอันรุูงโรจนข์องอังกฤษ แนวคิดของเขาต้ังอยููบนพ้ืนฐานสำาคัญสองประการคือ 1.มนุษย์มี

    ธรรมชาติท่ีดี มีสติปัญญา เหตุผล และความสามารถ 2.  มนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติ 3   ประการ คือ สิทธใิน
  ชวีิต สิทธใินเสรีภาพ และสิทธิในการครอบครองทรัพย์สินของตน

   +   แนวความคิดทางการเมืองแบบใหมูท่ีสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรียกวูา สมัยภูมิธรรม มนัีก
  คิดสำาคัญ ดังน้ี มงเตสกิเออ   เขียนหนังสือสำาคัญคือ เจตนารมณแ์หูงกฎหมาย แนวความคิดของเขา

 เป็นตูนแบบของการแบูงแยกอำานาจอธิปไตยออกเป็น 3    สวูนคือ อำานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ 
วอลแตร์  เขาสนับสนุนใหูสิทธิเสรีภาพแกูประชาชนอยูางเต็มท่ี ท้ังดูานการเมืองศาสนาและแสดงความคิด

 เห็นตูางๆ  ฌอง จาคร่สโซ  เป็นคนหน่ึงท่ีวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยสมัยใหมู งาน
  เขียนสำาคัญคือ สัญญาประชาคม (The Social Contract)  เสนอความคิดวูา มนุษย์มีธรรมชาติท่ีดีและมี

สิทธิมาแตูกำาเนิด
   + สรุป    จอห์น ล็อค มีแนวคิดท่ีเชื่อวูามนุษย์มีสิทธิตามธรรมชาติ และอำานาจการปกครองของผููปกครอง

 มาจากประชาชนท้ังมวล ประชาชนมีสิทธิลูมลูางผููปกครองท่ีขาดขันติธรรมไดู
♫ การก่อตัง้อาณานิคมอเมริกันและการปกครองอาณานิคม
   +  นับต้ังแตูตูนคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ชาวอังกฤษไดูเร่ิมอพยพต้ังหลักแหลูงในทวีปอเมริกาเหนือ
   +   อาณานิคมของอังกฤษในอเมริกาเหนือ มท้ัีงหมด 13   มลรัฐ แบูงเป็น 3  เขตใหญูคือ เขตนิวอิงแลนด์ 

 เขตอาณานิคมตอนกลาง เขตอาณานิคมตอนใตู
   +   เหตุผลท่ีคนอังกฤษอพยพไปต้ังหลักแหลูงในทวีปอเมริกาเหนือ คือ ดูานเสรีภาพในการนับถือศาสนา

 ตามนิกายของตน และดูานเศรษฐกิจแสวงหาโอกาสสรูางความมั่งค่ัง
♫ ปัญหาความขัดแย้งระหว่างอาณานิคมและรัฐบาลอังกฤษ (  อาูนหนาู 29-31 เพ่ิม)
   +  เหคุการณ์ Boston Tea Party คือการท่ีชาวอาณานิคมในเมืองบอสตันตูอตูานการเก็บภาษีใบชาของ

 อังกฤษ โดยการปลอมตัวขึ้นไปบนเรือสินคูาของอังกฤษและขนใบชาท้ิงทะเล
♫ การประกาศอิสรภาพของชาวอาณานิคม
   +  ในอาณานิคมมีคนอยูู 2   กลูุม คือ 1.   กลูุมแรกหัวรุนแรง เป็นกลูุมนักปฏิวัติ พยายามกระตุูนมติของ

  อาณานิคมใหูทำาการปฏิวัติ และบางคร้ังก็ทำาใหูเหตุการณตู์างๆลุกลามรุนแรงมากขึ้น คนกลูุมน้ีมีผููนำา
   สำาคัญคือ แซมวล อาดัมส์ 2.     กลูุมอนุรักษ์ นิยมระบอบเกูา ผููนำาคนสำาคัญคือ เบนจามิน แฟรงคลิน

   +  ปี ค.ศ.1774    มีการประชุมผููแทนอาณานิคมขึ้นท่ีเมืองฟิลาเดลเฟีย เรียกวูา สภาคองเกรส เพ่ือปรึกษา
หาทางแกูไขสถานการณไ์มูสงบในอาณานิคม
   +  ตูนปี ค.ศ.1776     ธอมัส เพน ไดูตีพิมพ์จุลสารเลูมหน่ึงชื่อ สามัญสำานึก (Common Sense) แสดง
ทัศนะรุนแรงถึงความจำาเป็นท่ีจะตูองประกาศเอกราชของอาณานิคม
   สงครามอิสรภาพ :   ระยะแรกฝูายอาณานิคมเสียเปรียบ เพราะไมูชำานาญในการรบ แตูมีจอร์จ 

    วอชิงตันเป็นผููนำาท่ีดี จงึทำาใหูอาณานิคมมีสภาพท่ีดีมากขึ้น อกีท้ังมีทหารอังกฤษบางสูวน ฝร่ังเศส สเปน 
    ฮอลแลนด์ ก็ไดูรูวมมือสนับสนุนฝูายอาณานิคม ทำาใหอูังกฤษโดดเดี่ยว ตูอมาในปี ค.ศ.1781 รัฐสภาของ

  อังกฤษลงมติใหูยุติสงครามและลงนามในสนธิสัญญาปารีส ซึ่งเป็นการยอมรับเอกราชของอเมริกา การ
ประกาศอิสรภาพของอเมริกันเป็นแนวคิดประชาธิปไตยและเป็นตัวอยูางของการรูางคำาประกาศอิสรภาพ 
(4  กรกฎา 1776 วันชาติอเมริกา)
   +     จอห์น ล็อค ไดูนำาความคิดเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและศักดิศ์รีของมนุษย์ไวูในคำาประกาศ
ดูวย
♫  ปัญหาของฝรัง่เศสในคริสต์ศตวรรษที่ 18
   +  ปัญหาดูานการเมือง :  กูอนหนาูน้ีพระเจูาหลุยส์ท่ี 14 ปกครองประเทศแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

   เป็นผููเร่ิมความคิดแบบภูมิธรรม ทำาใหูฝร่ังเศสเจริญรุูงเรือง แตูหลังจากพระเจูาองค์ตูอมา ไมูยอมรับและ
  สนับสนุนแนวความคิดภูมิธรรม และไมูตูองการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย จึงทำาใหูกษตัริย์มีอำานาจเด็ด

   ขาดในการปกครอง ไมูมีรัฐธรรมนูญใดๆในการปกครอง ไมูคำานึงถึงสิทธิของประชาชน และปิดก้ันเสรี
ทางการพูดและแสดงความเห็น
   +  ปัญหาดูานสังคม :   แบูงเป็นชนชั้นสูงและชนชั้นสามัญ ชนชั้นสูงไมูตูองเสียภาษี และมักเป็นเจูาของ

    ท่ีดิน ในขณะท่ีสามัญชนมีหนาูท่ีเสียภาษาสูง ซึ่งการเก็บภาษีน้ัน ประกอบดูวยภาษีตูางๆดังน้ี ภาษีทางตรง 
    ภาษีทางอูอม ภาษีเกลือ ภาษีในระบบศักดินา ในขณะเดียวกันฐานันดรตูางๆจะเสียภาษีไมูเทูากัน Ex. พระ 

   ไมูตูองเสียภาษีไตลย์และภาษีเงินไดู ขนุนาง ไมูตูองเสียภาษีทางตรง เป็นตูน
   +       พวกพูอคูา ชาวเมอืง ชูางฝีมือ เป็นสามัญชนกลูุมใหมูท่ีเติบโตขึ้น เรียกวูา ชนชั้นกลาง คนเหลูาน้ีไมูไดู

  ยากจน จึงมีเงินเสียภาษี และเป็นแหลูงรายไดูท่ีสำาคัญของรัฐ



   +  ปัญหาดูานเศรษฐกิจ :   กูอนหนาูน้ีฝร่ังเศสเคยมีสภาพเศรษฐกิจดี แตูมาตกตำ่าลงในชูวงน้ี เน่ืองมาจาก
 ปัจจัยหลายๆอยูาง Ex.   การทำาสงคราม การใชูจูายอันฟุูมเฟือย ทำาใหูประชาชนอดอยากจนรัฐบาลแกูไข

ไมูทัน
   +  สงคราม 7  ปี :    เป็นสงครามระหวูางฝร่ังเศสกับอังกฤษ ฝร่ังเศสแพู ตูองทำาสนธิสัญญาปารีส ทำาใหู
ฝร่ังเศสตูองเสียอาณานิคมมากมาย
♫ สาเหตุของการปฏิวัติฝรัง่เศส
   +  ปัญหาทางเศรษฐกิจนับเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีนำาไปสููการปฏิวัติ พระเจูาหลุยส์แกูปัญหาดูวยการเรียก

   ประชุมสภาฐานันดร เพ่ือพิจารณาปัญหาการคลัง ซึ่งมีดังน้ี  ฐานันดรที่ 1   ไดูแกู พระ  ฐานันดรที่ 2 ไดูแกู 
    ขุนนาง ประกอบดูวย ขนุนางฝูายทหาร และขุนนางฝูายบริหาร  ฐานันดรที่ 3 คือสามัญชนท้ังหมด

   +  ฐานันดรท่ี 3    ไดูแยกตัวออกไปประชุมเอง เรียกวูา สภาแหูงชาติ ซึ่งไดูเสนอขูอเรียกรูองตูอพระเจูา
 หลุยส์ท่ี 16  ดังน้ี 1.  ขอรัฐธรรมนูญ 2.  ใหูเก็บภาษีไตลย์อยูางเสมอภาค 3.หูามเก็บภาษีโดยไมูผูานสภา 

4.ยกเลิกระบบหมายจับ
   + 14  กรกฎาคม ค.ศ.1789  ประชาชนปารีสไดูลุกฮือทำาลายคุกบาสตีลย์ ซึ่งเป็นสัญลักษณข์องระบบ

  สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพ่ือปลดปลูอยนักโทษท่ีโดยกดขี่ตามระบอบการปกครองเกูา สุดทูายพระเจูาหลุยส์
 ท่ี 16  จำาตูองยอมตามมหาชนชาวปารีส ไดูยกเลิกระบบการปกครองแบบเกูาและใหูปกครองประเทศแบบ

 ประชาธิปไตย เหตุการณน้ี์ถือเป็นการปฏิวัติฝร่ังเศส
   +  การปฏิวติคร้ังน้ีลูมลูางระบอบเกูาของการปกครองแบบกษตัริย์สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นตัวอยูาง
ใหชูาติตูางๆในยุโรปตูองเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเชูนกัน
♫ ผลของการปฏิวัติฝรัง่เศส
   + ยกเลิกระบบศักดินาและระบบไพรู
   + การสถาปนาการปกครองแบบประชาธิปไตย
   + การจัดระบบสงฆ์และศาสนจักรใหมู
   +  ดูานเศรษฐกิจ : ยกเลิกระบบพาณิชย์นิคม
   +  ดูานการปกครอง : ยกเลิกระบบการปกครองแบบสืบสายโลหิต
   +  ดูานการศาล :  ใหูมีการเลือกต้ังตำาแหนูงผููพิพากษาใหูอยููในตำาแหนูงคราวละ 6 ปี
   +  การเกิดความรููสึกชาตินิยมของฝร่ังเศส :  เกิดเพลง Marseillaise
♫ การปฏิวัติฝรัง่เศสมีผลกระทบต่อชาติต่างๆในยุโรป
   +   เป็นการแพรูขยายของลัทธิเสรีนิยม และชาตินิยมออกไปอยูางกวูางขวาง และมีการตูอตูานการขยาย

     อำานาจของนโปเลียนในดินแดนฝร่ังเศส หลังจากการพูายแพูของนโปเลียน ปรัสเซีย องักฤษ และรัสเซีย ไดู
  เป็นผููนำาจัดการประชุมคองเกรสแหูงเวียนนา เพ่ือนำายุโรปกลับเขูาสููสภาพเดิม สาระสำาคัญของการประชุม

  คร้ังน้ีคือ การนำาระบบกษตัริย์กลับมาปกครองฝร่ังเศสอีกคร้ัง และยังมีการคืนดินแดนตูางๆท่ีฝร่ังเศสไดูมา
ในสงครามนโปเลียนใหูแกูเจูาของเดิมดูวย
   +   แมตเตอร์นิค ผููนำาคนสำาคัญของออสเตรีย เป็นผููมีบทบาทอยูางยิ่งในการกำาหนดเปูาหมายของการ

 ประชุมคองเกรสแหูงเวียนนา ดูวยแนวความคิดอนุรักษนิ์ยม
♫ ศิลปกรรมสมัยฟ้ืนฟ่ศิลปวิทยาการ
   +  ยุคตูน :    เอารูปแบบจากโรมันในอิตาลี ศนูย์กลางของศิลปกรรมอยููท่ี นครฟลอเรนซ์ เป็นการสรูาง

 ศิลปกรรมเพ่ือศาสนา สถาปัตยกรรมในฝร่ังเศสมีการดัดแปลงสถาปัตยกรรมแบบโกธิค
   +  ยุคทอง :   ศูนย์กลางอยููท่ีกรุงโรม มีองค์สันตะปาปาเป็นผููอุปถัมภ์ศิลปิน มีความหนาแนูนมั่นคงถาวร 

  มักคิดถงเหตุผลระเบียบและสัดสูวนท่ีมั่นคงมากกวูาความสวยเก๋ สถาปัตยกรรมท่ีมีชื่อสุดคือ มหาวิทยาลัย
เซนต์ปีเตอร์
♫  การสร้างสวรรค์ศิลปะแบบบารอคในคริสต์ศตวรรษที่ 17
   +   ศิลปะแบบบารอค เป็นสถาปัตยกรรมท่ีใชูเน้ือท่ีมาก และใชูเสูนโคูงมีรูปแบบและแนวทางท่ีแตกตูาง

   กัน ในยุโรปใตู ศิลปินไดูรับการสนับสนุนจากสถาบันกษตัริย์และศาสนจักร ทำาใหศูิลปะบารอคกลายเป็น
  เคร่ืองเชิดชูสูงเสริมสถาบันท้ังสอง เห็นไดูจากการสรูางพระราชวังในยุโรปหลายแหูง Ex.พระราชวังแวร์

ซายส์
   + การตูอตูานการปฏิรูปศาสนาก็มีบทบาทอยูางมากในการสนับสนุนการสรูางสรรค์ผลงานทางศิลปะ 
ทำาใหูศิลปะเป็นเคร่ืองมือสรูางความเชื่อมั่นศรัทธาในศาสนาของคริสต์ศาสนิกชน

 หน่วยที่ 9 : อารยธรรมสมัยใหมูดูานเศรษฐกิจและการปฏิวัติอุตสาหกรรม
♫  สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1
   +  พัฒนาการของเทคโนโลยี :    มีการประดิษฐ์นาฬิกาลูกตุูม เทอร์โมมิเตอร์ เคร่ืองป๊ัมอากาศ เคร่ืองป่ัน

  ดูาย และการพัฒนาการเทคโนโลยีน้ีทำาใหูจำาเป็นตูองเกิดวิธีการแบบโรงงาน เชูนเคร่ืองโยนไหมในอิตาลี 
    สภาพโรงงานอุตสาหกรรมในยุคน้ีจะเห็นไดูจากบันทึกของ เดเนียล เดอโฟ นักเขียนชาวอังกฤษ ไดูบันทึก

   วูาบริเวณฝ่ังแมูนำ้ าเทมส์ มีการตีทองเหลืองทำาภาชนะเคร่ืองใชู ทำางานดูวยแรงดันไอนำ้ า ถือเป็นพ้ืนฐานท่ี
สำาคัญของการพัฒนาไปสููสมัยของเคร่ืองจักร
   +  การปฏิวัติการคูา :  มีผลตูอการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นอยูางมาก เน่ืองจากทำาใหูเกิดชนชั้นพูอคูา

  นายทุน ซึ่งคอยแสวงหาโอกาสหาผลกำาไรการลงทุน และตูอมามีการดำาเนินไปดูวยหลักการของระบบ
  พาณิชย์นิยม หลักการไดูแกู 1.  สนับสนุนการผลิตเพ่ือการสูงออกและบริโภคเองภายในประเทศ 2.หูาม



  การนำาสินคูาเขูา โดยต้ังอัตราภาษีศุลการสูงและผลิตสินคูาใชูเอง 3.สนับสนุนใหูมีการสูงสินคูาออกอยูาง
  เสรี นโยบายพาณิชย์นิยมจึงชูวยเพ่ิมการผลิตสินคูาเพ่ือการสูงออก และเพ่ือรักษาสมดุลของการคูา

   +  การพัฒนาดูานเกษตรกรรม :  การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยการ
 เปลี่ยนแปลงระบบการเกษตรกรรม และเทคนิคการผลิต

   +  การพัฒนาเคร่ืองจักรขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการอุตสาหกรรม : การทำาโรงงานอุตสาหกรรมทำาใหูเกิดความ
  ตูองการถูานไมูเพ่ือการหลอมเหล็กมากขึ้น ทำาใหูเกิดการทำาลายปูาไมูจำานวนมากในยุโรปตะวันตก ตูอมา

  ไดูคูนพบถูานโคูกในการหลอมเหล็ก การจะไดูถูานโคูกมาน้ันตูองมีการทำาเหมืองถูานหิน แตูอุปสรรคใน
 การทำาเหมืองแรูคือการสะสมนำ้ าในเหมือง จงึตูองหาทางสรูางเคร่ืองจักรและแหลูงพลังงานใหมูเพ่ือเป็นตัว

 เดินเคร่ืองป๊ัมนำ้ า ซึ่งนำาไปสููการคูนพบเคร่ืองจักรไอนำ้ า
♫ การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริม่ต้นในประเทศอังกฤษ
   +  ความไดูเปรียบของการปฏิวัติการคูา :  องักฤษอยููในชูวงยุคทอง เน่ืองจากอังกฤษคูอนขูางจะมีความ

  รุูงเรือง มอีำานาจมากในยุโรปและมีอาณานิคมในดินแดนโพูนทะเล และเป็นอาณานิคมท่ีใหูประโยชนท์าง
ดูานเศรษฐกิจโดยเฉพาะในทวีปอเมริกา
   +  ความเป็นประเทศทุนนิยมชั้นนำา :   อังกฤษเป็นชาติท่ีมั่งค่ัง มีเงินทุนมาก มีการพัฒนาระบบธุรกิจรวม

  หูุน และบังมีระบบธนาคารท่ีมีประสิทธิภาพ มีการกูอต้ังธนาคารแหูงชาติอังกฤษขึ้น
   +  สภาพทางการเมืองและสังคมท่ีไดูเปรียบ :  ถึงแมูจะยังไมูเป็นประชาธิปไตยอยูางเต็มท่ี แตูก็มีความ

   เป็นเสรีภาพมากกวูาประเทศอื่นในทวีปยุโรป โดยยึดตามแนวคิดของจอห์น ลอ็ค การคูาในอาณานิคมยังใชู
หลักการพาณิชย์นิยม
   +  ความไดูเปรียบของอังกฤษดูานอื่น :  อากาศชื้นของอังกฤษชูวยใหูการทอผูาทำาไดูดี เสูนดูายไมูเป่ือย

 ขาดหรือเปราะเมื่อนำาเขูาเคร่ืองจักร สมาคมชูางและการคูาในอังกฤษท่ีมีมาต้ังแตูสมัยกลางไมูเขูมงวด
 ทำาใหูการควบคุมการผลิตไมูมีประสิทธิภาพ และอังกฤษมีการกระจายรายไดูอยูางมีประสิทธิภาพ

♫  การขายตัวของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 1
   +  การสรูางเคร่ืองจักรไอนำ้ า :  การใชูเคร่ืองจักรในอุตสาหกรรมการทอผูา   ลีโอนาร์โด ดา วินชี ไดูทำาการ

 ปรับปรุงและแกูไขเคร่ืองจักรไอนำ้ าแตูก็ยังไมูสามารถนำามาใชูงานไดู จน   ธอมัส นิวคอเมน ไดูดัดแปลง
 เคร่ืองจักรไอนำ้ ามาเป็นเคร่ืองป๊ัมนำ้ าไดูสำาเร็จ และตูอมา  เจมส์ วตัต์ ไดูปรับปรุงเคร่ืองจักรไอนำ้ าใหูมี

 ประสิทธิภาพดีขึ้นและจดทะเบียนลิขสิทธิ ์ สวูนเคร่ืองทอผูา  เจมส์ ฮาร์กรีฟส์ ไดูสรูางขึ้นมาและ  ริชาร์ด อาร์ค
ไรท์ ไดูปรับปรุงใหูมีประสิทธิภาพดีขึ้น
   +  เคร่ืองจักรไอนำ้ ามีความสำาคัญในฐานะท่ีเป็นเหตุและผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม เพราะเคร่ืองจักร

   ไอนำ้ าทำาใหูอุตสาหกรรมขยายตัว เชูน อตุสาหกรรมเหมืองแรู ทำาใหูการผลิตถูานหินเหมืองแรูเหล็กมีความ
  สำาคัญมากขึ้น นำาไปสููการปฏิวัติการคมนาคม ชวูยใหูผลผลิตจากสินคูาอุตสาหกรรมเพ่ิมจำานวนมากขึ้น 

 ทำาใหูประเทศอุตสาหกรรมเจริญมั่งค่ัง เป็นตูน
   +  กำาเนิดระบบโรงงาน :   ผููใหูกำาเนินโรงงานท่ีแทูจริงคือ ริชาร์ด อาร์คไรท์
   +  การพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก :     เหล็ก ถูานหิน และเหล็กกลูา จอห์น วิลคินสันไดูประสบความสำาเร็จใน
การนำาเหล็กมาทำากระบอก
   +  การพัฒนาการคมนาคมขนสูง :   ทำาใหูการติดตูอสื่อสารเป็นไปอยูางรวดเร็วมากขึ้น เชูน การสรูาง

   ถนนและคลอง มีการสรูางรถไฟ เรือกลไฟ และโทรเลข
   +  การพัฒนาทางดูานเกษตรกรรม :   มีการปลูกพืชหมุนเวียน มีการใชูปุ๋ยเคมี มีการนำาเคร่ืองมือใหมูๆ มา
ใชู
♫  สาเหตุของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 2
   +  การประดิษฐ์เคร่ืองยนต์ท่ีใชูนำ้ ามันเป็นเชื้อเพลิง :   นิโคลัส ออตโต ไดูประดิษฐ์เคร่ืองยนต์แบบสันดาป

  “ ”ภายในไดูเป็นผลสำาเร็จเป็นคร้ังแรก นำาไปสููยุคท่ีเรียกวูา ยุคแหูงเคร่ืองยนต์
   +  การขยายตัวและความกูาวหนาูของการผลิตสารสังเคราะห์ทางเคมี :  มีผลิตผลอื่นเชนู แอนไพริน 

 นำ้ าตาลเทียม
   +  การปฏิวัติการคมนาคมขนสูงและการสื่อสาร :  การประดิษฐ์เคร่ืองยนต์แบบกระบอกสูบ นำาไปสูู
พัฒนาการของการประดิษฐ์รถยนต์
   +  การเติบโตและพัฒนาการของระบบทุนนิยมแบบใหมู :  ประกอบดูวยลักษณะสำาคัญ 4  ประการคือ
        1.  การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีธนาคารเป็นผููลงทุนรูวมกับบริษทัประกันภัย
        2.  การกูอตัวและการรวมตัวเพ่ือลงหูุนขนาดใหญู
        3.   การแยกผููลงทุนออกจากผููดำาเนินการ
       4.  การเติบโตของบริษทัแบบโฮลดิ้ง คอมปานี
♫  ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะที่ 2
   + การเติบโตของประชากร
   + การเติบโตของสังคมเมือง
   +  การเติบโตของชนชั้นกลาง : เกิดชนชั้นนายทุนและชนชั้นกรรมากร
   +  การเติบโตของชนชั้นกรรมากร : กลูุมคนท่ีเลี้ยงชีพดูวยคูาจูางแรงงาน
   +  ความเจริญกูาวหนาูทางวัตถุ
   +  ชนชั้นกรรมากรเกิดและขยายตัวมากขึ้นในชวูงของการปฏิวัติอุตสาหกรรมระยะท่ี 2 เน่ืองจากการท่ี

  ชนบทถูกลดบทบาทลง การผลิตในครัวเรือนและการผลิตแบบหัตถกรรมเสื่อมลง ทำาใหูเกิดระบบโรงงาน
  ขึ้นแทนท่ี โดยประชากรในชนบทเขูามารวมตัวในเมือง และกลายเป็นแรงงานรับจูางในภาคอุตสาหกรรม



♫ แนวความคิดชาตินิยม
   +    ลัทธชิาตินิยมคือ ความรููสึกผูกพันของคนท่ีมีความรููสึกอุทิศตนเพ่ือชาติ เกิดจากเหตุการณ์ การปฏิวัติ
ฝร่ังเศส
♫ แนวความคิดเสรีนิยม
   +    หลักการเสรีนิยม ยกยยูองสิทธิและเสรีภาพของมนุษย์ตามแนวความคิดของจอห์น ลอ็ค และนักคิด

 สมัยภูมิธรรม ท่ีไดูสนับสนุนใหูมีการปกครองดูวยกฎหมายรัฐธรรมนูญ
   +  แนวความคิดเสรีนิยมใหูความสำาคัญกับหลัก 3     ประการ คือ เสรีภาพ เสมอภาค และภราดรภาพ
♫ ลัทธิสังคมนิยม
   +     นักคิดคนสำาคัญ ไดูแกู อังรี เดอ แซง-ซิมง,  ชาร์ลส์ ฟูริเยน์,  หลุยส์ บลัง,  โรเบิร์ต โอเวนส์
   +    คาร์ล มาร์กซ์ อธิบายสังคมดูวยขูอเท็จจริงดังน้ี เศรษฐกิจเป็นปัจจัยหน่ึง, ใชวูิพากษว์ิธี, มีการตูอสููทาง
ชนชั้น, มูลคูาสูวนเกิน, มีวิวัฒนาการของสังคม
   +   แนวความคิดสังคมนิยมแบบมาร์กซิสต์ มคีวามสำาคัญคือ
        1.  ชวูยใหูมนุษย์เขูาใจระเบียบสังคมแบบใหมูท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิวัติแบบเสรีนิยม
        2.  ขวูยกระตุูนจิตสำานึกของคนและนำาไปสููการเปลี่ยนแปลงสังคม
        3.การนำาไปสููการปฏิวัติ
♫ ยคุสมัยของมวลชน
   +  ดูานการเมือง :   มีการปฏิรูประบอบประชาธิปไตย ปฏิรูปรัฐสภาและการเลือกต้ัง สนับสนุนระบอบ

  ประชาธิปไตยเพ่ือมวลชน ของมวลชน โดยมวลชน
   +  ดูานสังคม :  มีความพยายามจะยกฐานะความเป็นอยููของมวลชนโดยสูวนรวม สูวนหน่ึงดูวยการจัดรัฐ

 สวัสดิการ มีการออกพรบ.ประกันสังคมเป็นคร้ังแรกท่ีเยอรนี, สูงเสริมการศึกษาใหูแกูมวลชน, อนุญาตใหู
 มีการกูอต้ังสหภาพแรงงาน เป็นตูน

   +  ดูานเศรษฐกิจ :   การจัดระบบสหกรณข์อง โรเบิร์ต มีการพัฒนาระบอบทุนนิยมโดยรัฐมีนโยบายเขูาไป
เก่ียวขูองกับกลไกทางเศรษฐกิจมากขึ้น

 
 บทที่ 10 : จกัรวรรดินิยมและผลกระทบ

♫ ชาติมหาอำานาจอังกฤษ
   +  องักฤษเป็นชาติมหาอำานาจในคริสต์ศตวรรธท่ี 18  ไดูเพราะวูา
        1.กษตัริย์อังกฤษมีอำานาจอยููภายใตูขอบเขตของกฏหมายและมีการปกครองแบบประชาธิปไตยท่ี

 กูาวหนาู
        2.     องักฤษไดูครอบครองดินแดนโพูนทะเล เชูน อินเดีย อาณานิคมในอเมริกาเหนือและอียิปต์ ทำาใหู

 อังกฤษมีความรำ่ารวย
        3.  องักฤษรบชนะฝร่ังเศส ทำาใหูไดูปกครองดินแดนในทวีปตูางๆเพ่ิมขึ้น
♫ ชาติมหาอำานาจฝรัง่เศส
   +  ฝร่ังเศสเป็นชาติมหาอำานาจในคริสต์ศตวรรธท่ี 18  ไดูเพราะวูา
        1.  การปฎิวัติเมื่อ ค.ศ.1789 ทำาใหูระบบเกูาท่ีใหูอำานาจและอภิสิทธิแ์กูชนชั้นเจูาขุนนางและพระชั้น

 ผููใหญูสิ้นสุดลง
        2.   ความเขูมแข็งของนโปเลียน โปนาปาร์ต ทำาใหูฝร่ังเศสสามารถยึดครองดินแดนในยุโรปไดูอยูาง

  กวูางขวาง รวมท้ังดินแดนในอเมริกาเหนือและอียิปต์
        3.  ฝร่ังเศสแมูวูาจะตูองยุติสงครามกับอังกฤษ แตูยังคงไดูครอบครองดินแดนบางแหูงในยุโรปและ
อเมริกาเหนือ
♫ ชาติมหาอำานาจปรัสเซีย
   +  ปรัสเซียเป็นชาติมหาอำานาจในคริสต์ศตวรรธท่ี 18  ไดูเพราะวูา
        1.  ชาติในยุโรปสนับสนุนปรัสเซียใหูขึ้นมามีอำานาจเพ่ือสููรบกับฝร่ังเศส
        2.  จกัรพรรดิแหูงปรัสเซียทรงมีความเขูมแข็งและมีวิสัยทัศน์ จงึโปรดใหูทำาการปฏิรูปการปกครอง 

 การทหารและการทำาอุตสาหกรรมชนิดตูางๆ
        3.ปรัสเซียขยายอำานาจดูวยกำาลังทหารแตูขณะเดียวกันไดูดำาเนินนโยบายตูางประเทศโดยทำาสัญญา
สงบศึกกับฝร่ังเศสและวางตัวเป็นกลางไมูเขูารูวมรบกับพันธมิตรในสงครามตูอตูานการขยายอำานาจของน

 โปเลียน
        4.การท่ีออสเตรียซึ่งเป็นคููแขูงของปรัสเซียเขูาทำาสงครามตูอตูานการขยายอำานาจของนโปเลียน

 ทำาใหูออสเตรียอูอนแอลง จงึมีผลใหูปรัสเซียกลายเป็นอาณาจักรท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในบรรดาพวก
เยอรมันและเป็นชาติมหาอำานาจในยุคน้ัน
♫ ชาติมหาอำานาจรัสเซีย
   +  รัสเซียเป็นชาติมหาอำานาจในคริสต์ศตวรรธท่ี 18  ไดูเพราะวูา
        1.  กษตัริย์รัสเซียทรงปฏิรูปประเทศในดูานการทหาร เพ่ือแกูไขปัญหาท่ีรัสเซียถูกปิดลูอมโดยประเทศ

   ในยุโรปและตุรกี และหาทางออกทางทะเล ใหูกับกองเรือรัสเซีย
        2.  พระเจูาปีเตอร์มหาราชและพระนางแคเธอรีนมหาราช ประสบความสำาเร็จในการแกูไขการปิดลูอม

  รัสเซียโดยชาติยุโรป เชูน การเขูาไปมีอิทธิพลในโปแลนด์และไดูครอบครองดินแดนออกสููทะเลบอลติกและ
 ทะเลดำา ทำาใหูกองเรือรัสเซียมีทางออกทางทะเล

♫ การปฏิวัติอุตสาหกรรม



   +    การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป เป็นปัจจัยท่ีกูอใหูเกิดการแสวงหาอาณานิคม ดังน้ี
        1.   การปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งเร่ิมตูนท่ีประเทศอังกฤษไดูขยายออกไปในยุโรป ระหวูางคริสต์ศตวรรธ

 ท่ี 18-19    
        2.   ผลการปฏิวัตอุตสาหกรรม ทำาใหูเกิดการผลิตสินคูาไดูเป็นจำานวนมาก ขณะเดียวกันก็ตูองการ

 วัตถุดิบเพ่ือปูอนโรงงานเพ่ิมขึ้น จึงทำาใหูชาติยุโรปตูองการท้ังวัตถุดิบและระบายสินคูาไปยังดินแดนโพูน
ทะเลจึงทำาใหูเกิดความจำาเป็นตูองยึดดินแดนตูางๆเพ่ือจุดประสงค์ดังกลูาว
♫ พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและการค้า
   +   พัฒนาการทางดูานเศรษฐกิจและการคูา เป็นปัจจัยท่ีกูอใหูเกิดการแสวงหาอาณานิคม ดงัน้ี
        1.  การเปลี่ยนแปลงดูานการผลิตและการลงทุน ทำาใหูเกิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญูขึน้ในยุโรป 
ทำาใหูตูงการวัตถุดิบและดินแดนเพ่ิมขึ้น
        2.  การเปลี่ยนแปลงความคิดในเชิงเศรษฐกิจจากการคูาแบบพาณิชย์นิยม (Mercantilism) เป็นการ

 คูาแบบเสรี (Free Trade)  ทำาใหูพูอคูาทำาการคูาไดูอยูางอิสระ เพราะถือวูาความมั่งค่ังของเอกชนก็คือผล
  ประโยชนข์องชาติ จงึทำาใหูเกิดนายทุนอุตสาหกรรมและพูอคูาท่ีมีฐานะรำ่ารวย บุคคลเหลูาน้ีเป็นผููมีบทบาท

กลูุมหน่ึงท่ีสนับสนุนรัฐบาลของตนใหูแขูงขันหาอาณานิคม
♫ ความคิดเร่ืองเกียรติภ่มิของชาติ
   +  ความคิดเร่ืองเกียรติภูมิของชาติเป็นปัจจัยท่ีทำาใหูเกิดการแสวงหาอาณานิคม ดังน้ี
        1.  ความคิดเร่ืองเกียรติภูมิของชาติ เกิดจากความเป็นชาตินิยมท่ีไดูพัฒนาเป็นลัทธิชาตินิยมแนวใหม ู
(Neo Nationallism)  ท่ีตูองการใหูชาติของตนยิ่งใหญู สัญลักษณแ์สดงความยิ่งใหญูประการหน่ึงคือ
จำานวนอาณานิคม
        2.ลัทธชิาตินิยมเกิดจากความสนใจของชาวยุโรปโดยเฉพาะนักการทหารในเร่ืองทฤษฎีวิวัฒนาการ

   ของชาร์ล ดาร์วิน ท่ีวูาชาติท่ีเขูมแข็งกวูายูอมตูองครอบครองชาติท่ีอูอนแอกวูา ทำาใหูเกิดการลูาอาณานิคม
        3.   นักสำารวจ มิชชันนารีและนักมนุษยธรรมชาวยุโรปท่ีสำารวจดินแดนตูางๆ ไดูพบสิ่งตูางๆรวมท้ัง

  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคูา ในดนิแดนโพูนทะเลและรายงานใหูชาวยุโรปทราบ กระตุูนใหูเกิดความตูองการ
ท่ีจะเขูายึดดินแดนเหลูาน้ันเป็นอาณานิคม
♫ อาณานิคมในอเมริกา
   + สาเหตุท่ีจักรวรรดิไดูขยายอำานาจเขูาปกครองดินแดนในทวีปอเมริกาและชาวอาณานิคมมีปฏิกิริยา
ดังน้ี
        1.       ในอเมริกาเหนือ มชีาติจักรวรรดินิยมปกครอง เชูน องักฤษ สเปน ฝร่ังเศสและรัสเซีย ไดูเขูาปก

     ครองบริเวณตูางๆ เพราะอเมริกาเหนือมีพืช เศรษฐกิจ เชนู ฝูาย และเป็นแหลูงระบายพลเมืองจากยุโรป 
    รวมท้ังการแขูงขันระหวูางชาติ จักรวรรดินิยม ในอเมริกาเหนือ องักฤษมีอาณานิคมมากท่ีสุด แตูตูอมา

 อาณานิคมของอังกฤษ 13   แหูง ไดูตูอตูานอำานาจอังกฤษจนไดูรับเอกราชเมื่อ ค.ศ.1776 แลวูต้ังเป็น
 ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันไดูมีชาวฝร่ังเศสกลูุมหน่ึงอพยพเขูาไปอยููรวมกับคนอังกฤษในแคนาดา

 และยอมเป็นอาณานิคมของอังกฤษ เน่ืองจากตูองการความคุูมครองเพ่ือปูองกันการขยายอำานาจของ
สหรัฐอเมริกา
          สำาหรับสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากท่ีไดูรับเอกราช สหรัฐอเมริกาไดูพยายามกำาจัดอิทธิพลชาติยุโรป

  แลูวเขูายึดครองดินแดน รวมท้ังดินแดนของชาวอนิเดียนพ้ืนเมือง ปกครองรวมเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา
        2.        ในอเมริกาใตู มีชาติจักรวรรดินิยม คือ สเปน โปรตุเกส ฮอลนัดา ฝร่ังเศส อังกฤษและ

      สหรัฐอเมริกาปกครองเพราะเป็นดินแดนท่ีมีพืชเศรษฐกิจ ไดูแกู ยาสูบ โกโกู ออู นำ้ าตาล และมีแรูธาตุท่ีมี
    คูา เชูน ทองคำา สำาหรับสหรัฐอเมริกาดินแดนลาตืนอเมริกาเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ ตูอมาใน

 คริสต์ศตวรรธทู 19  ปัญญาชนชาวอเมริกาใตู ไดูต้ังกลูุมตูอตูานอำานาจจักรวรรดินิยมทำาใหูประเทศในลาติ
นอเมริกาสูวนใหญูไดูรับเอกราช
♫ อาณานิคมในเอเชีย
   + สาเหตุท่ีจักรวรรดิไดูขยายอำานาจเขูาปกครองดินแดนในดินแดนเอเชียและชาวเอเชียมีปฏิกิริยาดังน้ี
        1.  ชาติจักรวรรดินิยมไดูขยายอำานาจเขูาปกครองดินแดนเอเชีย เน่ืองจากเอเชียเป็นดินแดนท่ีมีพืช

        เศรษฐกิจท่ีชาวยุโรปตูองการ เชูน ฝูาย ขาูว เมล็ดถ่ัวหลากหลายชนิด นำ้ าตาล ชา กาแฟ ยาสูบและ
  ยางพารา รวมท้ังอัญมณีและแรูธาตุตูางๆ นอกจากน้ีเอเชียยังเป็นตลาดสินคูาท่ีสำาคัญและเป็นดินแดนท่ี

 ชาวตะวันตกแขูงขันหาอาณานิคม ทำาใหูชาติจักรวรรดินิยมขยายอำานาจเขูาปกครองดินแดนเอเชียเป็น
อาณานิคมเพ่ิมขึ้น
        2.   การท่ีชาติจักรวรรดินิยมคุกคามเอเชีย ในระหวูางคร่ึงหลังคริสต์ศตวรรธท่ี 18  ถึงตูนศตวรรธท่ี 19 

  ทำาใหูชาติเอเชียมีปฏิกิริยาดังน้ี คือ ทำาการตูอสููกับชาติจักรวรรดินิยมแตูชาติจักรวรรดินิยมมีอาวุธและ
  เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ประกอบกับมีกองทัพท่ีไดูรับการฝึกอยูางมีประสิทธิภาพ จึงทำาใหชูาติท่ีตูอสููกับ

  จักรวรรดินิยมเป็นฝูายพูายแพูตูองตกเป็นอาณานิคม เชนู อินเดียและเวียดนาม
          ปฏิกิริยาของคนเอเชียอีกแบบหน่ึงคือ พยายามทำาการเจรจากับชาติจักรวรรดินิยม ขณะเดียวกันก็ไดู

   ปรับปรุงประเทศใหูทันสมัยแบบชาวตะวันตก ทำาใหูรอดพูนจากการเป็นเมืองขึ้น เชูน ไทยและญี่ปุูน
♫ อาณานิคมในแอฟริกา
   + สาเหตุท่ีจักรวรรดิไดูขยายอำานาจเขูาปกครองดินแดนในแอฟริกาและชาวแอฟริกามีปฏิกิริยาดังน้ี
        1.  ชาติจักรวรรดิไดูขยายอำานาจเขูาปกครองดินแดนภายในของแอฟริกาในปลายคริสต์ศตวรรธท่ี 18 

 ถึงตูนศตวรรธท่ี 19         เน่ืองจากแอฟริกามีพืชเศรษฐกิจ เชูน ยาสูบ ยางพารา โกโกู ชา กาแฟ งาชูาง และแรู
      ธาตุ เชูน ทองคำา เพชร ทองแดง ท่ีสำาคัญคือแอฟริกามีแรงงานทาสเป็นจำานวนมาก ซึ่งถูกนำาไปใชูใน



  แอฟริกาเพ่ือทำาไรูฝูายและไรูอูอย เป็นตูน นอกจากน้ีแอฟริกายังเป็นดินแดนท่ีชาวตะวันตกตูางแขูงขันกัน
 ขูายึดครอง จึงทำาใหูมีการยึดครองเขูาไปจนถึงดินแดนภายในแอฟริกาท้ังหมด

        2.  ผููนำาแอฟริกาบางคนตูอนรับและติดตูอคูาขายกับชาวตะวันตก แตูผููนำาบางกลูุมไดูทำาการสููรบกับ
 ชาวตะวันตกเพราะชาวตะวันตกแสดงทูาทีขยายอำานาจเขูาไปในดินแดนของตน ขณะน้ันดินแดนแอฟริกา

  ประกอบดูวยชนเผูาตูางๆท่ีตูางสููรบเพ่ือแยูงดินแดนและอำานาจ จงึไมูอาจรวมตัวตูอสููกับชาวตะวันตก ซึ่งมี
 อาวธุท่ีทำาดูวยเทคโนโลยีทันสมัยและมีกองทัพท่ีมีประสิทธิภาพ ในเวลาตูอมาแมูวูาประเทศในแอฟริกา

ประสบความสำาเร็จในการเรียกรูองเอกราชแตูชาวแอฟริกันยังตูองเผชิญกับปัญหาการปกครองดูวยผูู
 เผด็จการและปัญหาความยากจน เป็นตูน

♫ ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ
   +  การขยายตัวจักรวรรดินิยม สูงผลกระทบดูานการเมืองและเศรษฐกิจตูอโลกดังน้ี
        1.  ดูานการเมือง : ทำาใหชูาวตะวันตกมีอำานาจเขูามาปกครองคนพ้ืนเมืองโดยใชูวิธีปกครองแบบ

  อาณานิคม ใหูการปกครองแบบจารีตในดินแดนตูางๆของโลกเปลี่ยนไป ขณะเดียวกันแนวคิดในเร่ืองขาติ
 นิยมและประชาธิปไตยไดูเผยแพรูไปท่ัวโลก ทำาใหูชาติท่ีตกเป็นอาณานิคมเกิดความรููสึกชาตินิยมและเรียก

 รูองเอกราช และมีการเรียกรูองใหูมีการปกครองแบบประชาธิปไตย
        2.  ดูานเศรษฐกิจ : ทำาใหอูาณานิคมกลายเป็นแหลูงวัตถุดิบและตลาดสินคูาจากโรงงานอุตสาหกรรม

   ทางตะวันตก ทำาใหูชาวตะวันตกมีฐานะรำ่ารวย ในขณะท่ีชาวพ้ืนเมืองยากจน ท้ังยังตูองพ่ึงพาเศรษฐกิจจาก
   เมืองแมู แตูขณะเดียวกันชาวพ้ืนเมืองไดูเรียนรููเศรษฐกิจแบบใหมู ไดูแกูการธนาคาร การปลูกพืชในไรู

  ขนาดใหญู การทำาเหมืองแรูดูวยเทคโนโลยีแบบใหมูและการปรับปรุงระบบการคมนาคมขนสูง เป็นตูน
♫ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
   +   การขยายจักรวรรดินิยม สูงผลกระทบดูานสังคมและวัฒนธรรมตูอโลก ดังน้ี
        1.  ดูานสังคม :  ชาวพ้ืนเมืองมีสถานภาพตำ่ากวูาชาวตะวันตกในบูานเมืองของตนเอง ความสัมพันธ์

 ระหวูางคนสองกลูุมเป็นไปในลักษณะผููปกครองท่ีปกครองคนท่ีตำ่าตูอยกวูา ขณะเดียวกันไดูเกิดชนชั้นกลาง
  ขึ้นในสังคมอาณานิคม เชูน พูอคูาและชาวพ้ืนเมอืงท่ีทำางานกับชาวตะวันตกมีแรงงานตูางชาติในเวลาตูอ

  มา ขณะเดียวกันไดูมีชาวพ้ืนเมืองไดูรับการศึกษาแบบตะวันตก ซึ่งกลายเป็นกลูุมปัญญาชนท่ีไดูเคลื่อนไหว
เพ่ือขจดัอำานาจชาติจักรวรรดินิยมออกจากดินแดนของตน
        2.  ดูานวัฒนธรรม : ชาวพ้ืนเมืองไดูสูญเสียวัฒนธรรมและภูมิปัญญาดั้งเดิมของตนและยอมรับ

    วัฒนธรรมของชาวตะวนัตกท่ีเผยแพรูไปท่ัวโลก เชูน การแตูงกาย อาหาร ภาษาและการใชูชีวิตแบบชาว
 ตะวันตกซึ่งอาจทำาใหูชวีิตสะดวกสบายและสามารถติดตูอสื่อสารกับคนไดูกวูางขวาง แตูความคิดแบบ

 วัตถุนิยมโดยลืมการใชูชีวิตท่ีเนนูคุณคูาทางจิตใจ จึงทำาใหูสังคมโลกเกิดความสับสนดังเชูนในปัจจุบัน

 บทที่ 11 :  สงครามโลก บทเรียนสำาหรับมนุษยชาติ
♫  สถานการณ์ทีน่ำาไปส่่สงครามโลกครัง้ที่ 1
   +    สาเหตุของสงครามไดูแกู ลัทธิจักรวรรดินิยม ลัทธชิาตินิยม การแขูงขันทางดูานกำาลังทหารและอาวุธ 
การรวมกลูุมเป็นพันธมิตรและเกิดเหตุการณท่ี์เป็นชนวนสงคราม
   +  การคำานึงถึงผลประโยชนข์องชาติ ทำาใหชูาติตูางๆเขูารูวมรบจนทำาใหูสงครามขยายออกไปจนกลาย
เป็นสงครามโลก
   +  ผลและผลกระทบจาสงคราม กูอใหูเกิดปัญหาตูางๆแกูมนุษยชาติเป็นอันมากและมีความพยายามรูวม
มือกันสรูางสันติภาพ
♫ สงครามและผลประโยชนข์องชาติ
   +  ในสงครามโลกคร้ังท่ี 1  มีการชักชวนชาติตูางๆเขูารูวมเป็นพันธมิตร ชาติเหลูาน้ันไดูประโยชน์

  ตอบแทนดังน้ี เน่ืองจากลักษณะการทำาสงครามเป็นแบบสงครามสนามเพลาะ (Trench warfare) ทำาใหู
  การรบยืดเยื้อ ดังน้ันจึงมีการรวมกลูุมพันธมิตรเพ่ือทำาสงคราม โดยพันธมิตรเหลูาน้ันไดูรับผลประโยชน์

  ตอบแทน เชูน ไดูรับดินแดนเพ่ิมขึ้นหรือสิทธิพิเศษบางประการ
   +   สถานการณส์งคราม แบูงไดูเป็น 2    สถานการณ์ คือ สถานการณใ์นดูานสงคราม ซึ่งมีแนวรบดูาน

  ตะวันตกและดูานตะวันออก และสถานการณก์ารสููรบระหวูาง ค.ศ.1917  ถึง ค.ศ.1919
♫ ผลและผลกระทบจากสงคราม
   +  การสููรบในสงครามโลกคร้ังท่ี 1   ประเทศท่ีเป็นฝูายแพูในสงครามไดูรับผลและผลกระทบ ดังน้ี ผลของ

 การทำาสงครามโลกคร้ังท่ี 1  ฝูายมหาอำานาจกลางปเนฝูายแพู ทำาใหูตูองยอมรับขูอตกลงในสนธิสญัญา
 ตูางๆผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ขอูตกลงในสัญญาทำาใหูประเทศมหาอำานาจท่ีเป็นฝูายแพูถูกยึดดินแดนทำาใหูเกิด

  ประเทศใหมูๆ และทำาใหูพรมแดนของประเทศตูางๆเปลี่ยนแปลง สูวนฝูายแพูยังตูองถูกจำากัดจำานวนอาวุธ
 และกองกำาลังทหาร

    นอกจากน้ีกลูุมประเทศฝูายสัมพันธมิตรซึ่งเป็นผููชนะไดูรูวมกันจัดต้ังสันนิบาตเพ่ือใหูนานาชาติรักษา
 สันติภาพแตูฝูายมหาอำานาจกลางมีความรููสึกวูาสัญญาตูางๆไมูยุติธรรม ซึ่งมีผลกระทบท่ีกูอใหูเกิด

 สงครามโลกคร้ังท่ี 2   ในเวลาตูอมา ผลและผลกระทบของสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ท่ีมีตูอชวีิตจิตใจและ
ทรัพย์สินของมนุษยชาติ
♫  สถานการณ์ทีน่ำาไปส่่สงครามโลกครัง้ที่ 2
   +  สาเหตุและสถานการณส์งครามโลกคร้ังท่ี 2 มีผลและผลกระทบของสงครามดังน้ี
        1.  สาเหตุและสถานการณท่ี์นำาไปสููสงครามโลกคร้ังท่ี 2  ไดูแกู ความไมูพอใจของฝูายแพูใน

 สงครามโลกคร้ังท่ี 1  สภาวะเศรษฐกิจตกตำ่าท่ัวโลก นโยบายสรูางชาติภายใตูระบอบเผด็จการและความลูม



   เหลวของสันนิบาตชาติ ซึ่งนำาไปสููสถานการณข์องสังคม โดยมีเหตุการณท่ี์เยอรมนีบุกโปแลนด์ เมื่อ
ค.ศ.1939 เป็นชนวนสงคราม
        2.  สงครามโลกคร้ังท่ี 2    มีการแบูงฝูายสููรบเป็นฝูายอักษะ ซึ่งมีเยอรมนี อิตาลีและญี่ปุูนเป็นผููนำา และ

   ฝูายสัมพันธมิตร ซึ่งมีอังกฤษ ฝร่ังเศส และรัสเซียเป็นผููนำาท้ังสองฝูายตูางมีพันธมิตรจำานวนมากท่ีทำาการสูู
 รบเพ่ือปูองกันตนเองและปกปูองผลประโยชนข์องชาติ ในท่ีสุดสัมพันธมิตรเป็นฝูายชนะสงคราม

        3.  สงครามโลกคร้ังท่ี 2  สูงผลตูอชีวิตและทรัพย์สินของผููคนเป็นจำานวนมาก สูงผลใหูเกิดความ
  อดอยากหิวโหย ความเจ็บปูวยท้ังรูางกายและจิตใจ นอกจากน้ียังตูองเผชิญกับเศรษฐกิจตกตำ่าและผลจาก

 ความกูาวหนาูทางวิทยาศาสตร์ ทำาใหูมนุษยชาติตูองเผชิญกับระเบิดปรมาณูเป็นคร้ังแรก
♫ สงครามและผลประโยชนข์องชาติ
   +  ในสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ประเทศคููสงครามแบูงออกเป็นฝูายอักษะและฝูายสัมพันธมิตรท่ีสููรบระหวูาง
ค.ศ.1939-1945  ในชูวงเวลาน้ีสถานการณข์องสงครามท่ีสำาคัญไดูแกู การทำาสงครามระยะแรก 
(ค.ศ.1939-1942)  ซึ่งประกอบดูวยการสููรบของอิตาลี ความขัดแยูงระหวูางการทำาสงครามในแปซิฟิก 
และสถานการณกู์อนการสิ้นสุดสงคราม
♫ ผลและผลกระทบของสงคราม
   +  ผลของสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ฝูานอักษะเป็นฝูายแพูทำาใหูตูองยอมรับผลการประชุมจากฝูาย
สัมพันธมิตรเมื่อค.ศ.2945 และค.ศ.1946    เชูน การจำากัดอาวธุและกำาลังทหาร การคืนดินแดน และการ
ถูกยึดครอง
   + สงครามคร้ังน้ีมีผลและผลกระทบตูอมนุษยชาติอยูางรูายแรงท่ีกูอใหูเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดูาน

  การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
♫ ความส่ญเสียของมนุษยชาติจากสงคราม
   +  สงครามโลกไดูกูอใหูเกิดความทุกข์ยากแกูมนุษยชาติ ประสบการณรู์ายแรงท่ีไดูรับในสงครามโลก

 คร้ังท่ี 2  และมนุษย์เลือกแนวทางในการอยููรูวมกัน ดังน้ี
        1.  สงครามโลกกูอใหูเกิดความสุญเสียตูอมนุษยชาติอยูางสาหัส รวมท้ังการสูญเสีย

    ทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมาย ไดูแกู ผลผลิตทางการเกษตร โรงงานและสินคูาอุตสาหกรรม อาคารบูาน
 เรือน สิ่งกูอสรูางตูางๆและการติดตูอสื่อสาร

        2.  การนำาประเทศปรมาณูมาใชูในสงคราม โดยสหรัฐอเมริกาไดูนำาไปท้ิงท่ีเมืองฮิโรชิมาและเมืองนา
   งาซากิ ประเทศญี่ปุูน ซึ่งทำาใหูมีผููลูมตายเป็นจำานวนมาก และทนทุกข์ทรมานจากผลทางเคมีอีกมากมาย 

 เป็นประสบการณส์ำาคัญท่ีมนุษยชาติไดูรับในสงครามโลกคร้ังท่ี 2
        3.   การจัดต้ังองค์การสหประชาชาติ ทำาใหูมนุษยชาติมีแนวทางในการอยููรูวมกันอยูางสันติ โดยมี
องค์การสหประชาชาติเป็นผููสนับสนุน
♫ การนำาระเบิดปรมาณ่มาใช้ในสงคราม
   +    สหรัฐอเมริกาไดูนำาระเบิดปรมาณูมาท้ิงท่ีเมืองฮิโรชิมา และนางาซากิ ประเทศญี่ปุูน เพ่ือเป็นการยุติ

  สงคราม และแสดงแสนยานุภาพทางอาวุธปรมาณูใหูประเทศตูางๆ ไดูรับรููผลและผลกระทบจากการท้ิง
 ปรมาณูในคร้ังน้ีทำาใหูชาวญี่ปุูนผููท่ีเป็นพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำานวนมาก บูานเมืองถูกทำาลาย
 และมีผููทนทุกข์ทรมานท้ังกายและใจจากการบาดเจ็บและจากการไดูรับรังสีปรมาณู ซึ่งยังคงมีชีวิตตูอมาถึง

ปัจจุบัน
   + ความเสียหายจากการท้ิงระเบิดปรมาณูในคร้ังน้ีเป็นบทเรียนท่ีเตือนใหูมนุษย์หวาดกลัวสงครามและ
ใฝูหาสันติภาพ
♫ องค์การสหประชาชาติกับสันติภาพ
   +  การจัดต้ังองค์การสหประชาชาติมีจุดมูุงหมายเพ่ือชวูยเหลือมนุษย์และรักษาสันติภาพของโลก เพ่ือใหู
มนุษย์อยููรวมกันโดยสันติ
   +    องค์การสหประชาชาติมีบทบาทหลายประการ เชูน การธำารงรักษาสันติภาพ สูงเสริมความรูวมมือ
ระหวูางนานาชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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