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บทท่ี 1  
อายธรรมเมโสโปเตเมยี 

 

อารยธรรมสมัยเมโสโปเตเมีย  

 อารยธรรมเมโสโปแตเมีย คําวา “เมโสโปเตเมีย” ในภาษากรีก แปลวา “ระหวางแมน้ํา” 
(land between the rivers)  ซึ่งดินแดนเมโสโปเตเมีย ตั้งอยูในบริเวณลุมแมน้ําไทกรีส และยูเฟรตีส  
และมีอีกชื่อเรียกกันวา “ดินแดนรูปรพระจันทรแเสี้ยวอันอุดมสมบูรณแ” ซึ่งมีลักษณะดินแดนเป็นรูป
ครึ่งวงกลมผืนใหญ ที่ทอดโคงจากฝใ่งทะเลเมดิเตอรแเรีเนียน และอาวเปอรแเซีย  ครอบคลุมดินแดน
บางสวนในประเทศอิรักและซีเรียในปใจจุบัน ถือเป็นแหลงกําเนิดอารยธรรมเกาแกแหงแรก เมื่อราว 
3,500 ปี กอนคริสตกาล 

 

 
ภาพที่ 1.1 ดินแดนเมโสโปเตเมีย 

ที่มา  :  https://suphannigablog.wordpress.com 

 

 สภาพทั่วไปของเมโสโปเตเมีย เป็นดินแดนที่อากาศรอนและกันดารฝน น้ําที่ไดรับมาสวนใหญ
เป็นน้ําจากแมน้ําที่มาจากการละลายของหิมะในฤดูรอนบนเทือกเขาไนอารแมิเนีย และน้ําจะพัดพาเอา
โคลนตม ตะกอนมาทับถมชายฝใ่งทั้งสองขาง จึงทําใหพื้นดินมีความอุดมสมบูรณแเหมาะแกการเพาะปลูกเป็น
อยางมาก น้ําที่ไดจากการละลายของหิมะจะไมแนนอนและบางครั้งยังทําใหเกิดความเสียหายแก
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บานเรือนที่อยูอาศัย พืชสวน ไรนา ทําลายทรัพยแสิน และชีวิตผูคน สําหรับกสิกรรมของเมโสโปเตเมีย 
จะไดผลดีนั้นตองอาศัยระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพ 

 ดวยเหตุความอุดมสมบูรณแของลุมแมน้ํา จึงเป็นเครื่องดึงดูดผูคนในบริเวณนั้นเขามาทํามาหา
กินในพ้ืนที่ แตดวยความรอนของอากาศเป็นเครื่องบั่นทอนกําลังของผูคนที่อาศัยอยู จึงทําใหคน
เหลานั้นขาดความกระตือรือรน  พอมีกลุมอ่ืนเขามารุกราน จึงตองหลีกทางใหกลุมคนที่เขามาใหม แตพออยู
ไปนานๆ ก็ตองเจอกับภาวะเดียวกันคือตองหลีกทางใหคนกลุมอ่ืนตอไป กลุมคนที่เขามารุกรานสวน
ใหญจะมาจากบริเวณหุบเขา  ที่ราบสูงทางภาคเหนือ และตะวันออก ซึ่งบริเวณดังกลาวมีลักษณะเป็น
เขาหินปูน ไมอุดมสมบูรณแ เทากับเขตลุมแมน้ํา และพวกกลุมคนจากทะเลทรายซีเรีย และทะเลทราย
อารเบีย ดังนั้นอารยธรรมเมโสโปเตเมีย เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอารยธรรมของกลุมคนหลากหลาย
กลุม ที่สืบตอกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน 

 สําหรับกลุมคนกลุมแรกที่สรางอารยธรรมเมโสโปเตเมีย คือ ชาวสุเมเรียน ซึ่งเป็นผูคิดคน
ประดิษฐแตัวอักษรขึ้นเป็นครั้งแรกในสังคมโลก นอกจากนี้ชาวสุเมเรียน ยังสรางสรรคอารยธรรมไวเป็น
พ้ืนฐานสําคัญ เชน สถาปใตยกรรม ตัวอักษร ศิลปกรรมตางๆ ทัศนคติ และเทพเจาที่เคารพเป็นตน  
ซึ่งมีอิทธิพลอยูในลุมแมน้ําทั้งสองตลอดยุคสมัยโบราณ 

 

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
 

 
ภาพที่ 1.2 แผนที่ตั้งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

ที่มา :  https://my.dek-d.com 
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 เมโสโปเตเมียเป็นอูอารยธรรมที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของโลกสมัยโบราณ เป็นดินแดน            
ที่อยูระหวางลุมแมน้ํา 2 สาย คือ ลุมแมน้ําไทกริส (Tigris) และลุมแมน้ํายูเฟรทีส (Euphrates)             

ซึ่งปใจจุบันนี้อยูในประเทศอิรัก แมน้ําทั้ง 2 สายมีตนน้ําอยูในอารแมีเนียและเอเชียไมเนอรแมาบรรจบกัน
เป็นแมน้ําชัตตแอัลอาหรับ  แลวไหลลงสูทะเลที่อาวเปอรแเซีย 

บริเวณที่ราบลุมแมน้ําไทกริสและยูเฟรทีสตอนลาง เรียกวา บาบิโลเนีย (Babylonia) เป็น
เขตซึ่งอยูติดกับอาวเปอรแเซีย มีชื่อเรียกอีกชื่อวา ชีนา (Shina) เกิดจากการทับถมของดินที่แมน้ําพัด
พามา กลาวคือ ในฤดูรอนหิมะบนภูเขาในอารแมีเนียละลายไหลบาลงมาทางใตพัดพาเอาโคลนตมมา
ทับถมไวยังบริเวณปากน้ํา ทําใหพื้นดินตรงปากแมน้ํางอกออกทุกปี  

อาณาบริ เวณที่ เรียกวา  เมโสโปเตเมีย ทิศเหนือจรดทะเลดําและทะเลแคสเปียน                     
ทิศตะวันตกเฉียงใตจรดคาบสมุทรอาหรับซึ่งลอมรอบดวยทะเลแดง  และมหาสมุทรอินเดีย                    
ทิศตะวันตกจรดที่ราบซีเรียและปาเลสไตนแ สวนทิศตะวันออกจรดที่ราบสูงอิหราน 

เมโสโปเตเมียแบงดินแดนออกเป็น 2 สวน สวนลางอยู ใกลกับอาวเปอรแเซีย มีความ                    
อุดมสมบูรณแเรียกวา “บาบิโลเนีย” สวนบนซึ่งคอนขางแหงแลง  เรียกวา “อัสซีเรีย”   บริเวณทั้งหมด
มีชนชาติหลายเผาพันธุแอาศัยอยู   มีการสูรบกันอยูตลอดเวลา  เมื่อชนชาติใดมีอํานาจก็เขาไปยึดครอง
และกลายเป็นชนชาติเดียวกัน นักประวัติศาสตรแบางทานกลาววา ไมมีแหงหนตําบลใดจะมีชาติพันธุแ
มนุษยแผสมปนเปกันมากมายเหมือนที่เมโสโปเตเมีย   และยังเป็นยุทธภูมิระหวางตะวันตกกับ
ตะวันออกตลอดยุคสมัยประวัติศาสตรแ    

อารยธรรมของดินแดนเมโสโปเตเมีย มักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเจริญรุงเรืองของแต           
ละแควน  และเรื่องราวทางอารยธรรมในเมโสโปเตเมียมีหลักฐานยืนยันทางโบราณคดีเกาแกกวา 
8,000 – 7,000 ปีกอนคริสตกาล  ไมวาจะเป็น การขุดพบหมูบานที่เมืองจารแโม ประเทศอิรัก บริเวณ
ใกลแมน้ําไทกรีส เมืองซาทาลฮือยึค อขงอนาโตเนีย ประเทศตุรกีในปใจจุบัน   นอกจากนี้ยังมีตัวอักษร
ของเมโสโปเตเมียที่ใชมาเป็นระยะเวลานานหลายรอยปีกอนอารยธรรมอียิปตแเสียอีก 

ชนกลุมแรกของเมโสโปเตเมีย มีมาตั้งแตสมัยยุคหิน เขามาอาศัยอยูระหวางหุบเขาริมแมน้ํา
จอรแแดน ประเทศอีรัก ในปใจจุบัน เรียกวา พวกเจริโค  มีอายุราว 8,000 ปีกอนคริสตกาล  มีการขุด
คนพบหลักฐานทางโบราณคดี โดยพบซากกําแพงสรางดวยหิน  และพบซากหอคอย ซึ่งรูปแบบการ
กอสรางนั้นแสดงถึงอารยธรรมดั้งเดิมของมนุษยแที่ใชหินมากอสราง 

ชนกลุมตอมา คือ พวกซาทาลฮือยึค  มีอายุราว 7,000–5,000 ปีกอนคริสตกาล ไดมีการขุด
พบหลักฐานทางโบราณคดี  เมืองตางๆ  พบซากเมืองที่มีผังตอเนื่องกันคลายเมืองใหญ แตไมมีถนน  
ตัวอาคารเป็นหองโถงใหญ  มีภาพเขียนผนัง  มีประติมากรรมที่ทําจากเขาสัตวแ  จิตรกรรม             
ฝาผนัง มีอายุราวๆ 6,200 ปีกอนคริสตกาล  ภาพมีลักษณะเป็นภาพหมูบานที่อยูอาศัย  มีภาพภูเขา
ไฟกําลังระเบิด และงานประติมากรรม เป็นรูปปใ่นที่ทําจากดินดํา และรูปแกะสลักจากหินชั้นเล็กๆ  
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ชนกลุมเจริโค และซาทาลฮือยึค เป็นชนชาติที่มีหลักฐานวาเกาแกที่สุดในเมโสโปเตเมีย แตไมปรากฎ
อารยธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุงเรืองจนหลุดพนจากยุคหินและยุคโลหะ สําหรับชนกลุมเกาแกชาติ
แรกท่ีมีหลักฐานปรากฎแสดงถึงความเจริญรุงเรือง และมีอารยธรรมเกาแกที่สุดของเมโสโปเตเมีย คือ 
ชนชาติซูเมอรแ และบาบิโลเนีย 

 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดเมโสโปเตเมีย 

 

 
ภาพที่ 1.3 ลักษณะบานเมืองของเมโสโปเตเมีย 

ที่มา :  https://msixninehistory.wordpress.com 

 

 ปใจจัยที่เอ้ืออํานวยใหเกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมียนั้น  ไดแก 
1.  สภาพภูมิศาสตร์ของดินแดนเมโสโปเตเมีย 

ลักษณะที่ตั้งของดินแดนเมโสโปเตเมียและบริเวณใกลเคียง มีภูมิอากาศรอนแหงแลง           
และมีปริมาณน้ําฝนนอย อยางไรก็ตาม บริเวณนี้ก็มีเขตที่อุดมสมบูรณแอยูบางเรียกวา “ดินแดน             
รูปดวงจันทรแเสี้ยวอันอุดมสมบูรณแ”  ซึ่งรวมถึงดินแดนเมโสโปเตเมียและบริเวณฝใ่งทะเลเมดิเตอรแ           
เรเนียนหรือเขตประเทศซีเรีย เลบานอน ปาเลสไตนแและอิสรเอล ในปใจจุบัน  ดินแดนเมโสโปเต เมีย
ไดรับความอุดมสมบูรณแจากแมน้ําไทกริสและยูเฟรทีส  และน้ําจากหิมะละลายบนเทือกเขา                 
ในเขตอารแเมเนียทางตอนเหนือ ซึ่งพัดพาโคลนตมมาทับถมบริเวณสองฝใ่งแมน้ํา กลายเป็นปุยใน           
การเพาะปลูก กลุมชนอ่ืนที่อยูใกลเคียงจึงพยายามขยายอํานาจเขามาครอบครองดินแดนแหงนี้ 
ขณะเดียวกันผูที่อยู เดิมก็ตองสรางความมั่งคงและแข็งแกรงเพ่ือตอตานศัตรูที่มารุกรานจึง                       
มีการสรางกําแพงเมืองและคิดคนอาวุธยุทโธปกรณแในการทําศึกสงคราม เชน อาวุธ รถมาศึก            
เป็นตน 
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ภาพที่ 1.4 สภาพภูมิศาสตรแของดินแดนเมโสโปเตเมีย 

ที่มา :  https://sites.google.com 

 

นอกจากนี้ ที่ตั้งของดินแดนเมโสโปเตเมียสามารถติดตอกับดินแดนอ่ืนไดสะดวกทั้งทางดาน
ทะเลเมดิเตอรแเรเนียนและอาวเปอรแเซีย จึงมีการติดตอคาขายและแลกเปลี่ยนความเจริญกับดินแดน
อ่ืนอยูเสมอ ทําใหเกิดการผสมผสานและสืบทอดอารยธรรม 

2. ภูมิปัญญาของกลุ่มชน 

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย   เกิดจากภูมิปใญญาของกลุมชนที่อาศัยในดินแดนแหงนี้                 
การคิดคนและพัฒนาความเจริญเกิดจากความจําเป็นที่ตองเอาชนะธรรมชาติเพ่ือ ความอยูรอด               
การจัดระเบียบในสังคมและความตองการขยายอํานาจ 

 
ภาพที่ 1.5 ความเจริญรุงเรืองของเมโสโปเตเมีย 

ที่มา :  https://sites.google.com 
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3.  การเอาชนะธรรมชาติ 
ดินแดนเมโสโปเตเมีย  ไดรับความอุดมสมบูรณแจากแมน้ําไทกริสและยูเฟรติส แตมีน้ําทวม

เป็นประจําทุกปี สวนบริเวณท่ีหางฝใ่งแมน้ํามักแหงแลง ชาวสุเรียนจึงคิดคนระบบชนประทานเป็นครั้ง
แรก ประกอบดวยทํานบปูองกันน้ําทวม คลองสงน้ํา และอางเก็บน้ํา วิธีนี้ชวยใหการเพาะปลูกไดผลดี 
อนึ่ง ในเขตที่อยูอาศัยของพวกสุเมเรียนไมมีวัสดุกอสรางที่แข็งแรงคงทน เชน หินชนิดตางๆ ชาวสุเม
เรียนจึงคิดหาวิธีทําอิฐจากดินแดนและฟาง ซึ่งแมจะมีน้ําหนักเบากวาหินแตก็มีความทนทาน และใช
อิฐกอสรางสถานที่ตางๆ รวมทั้งกําแพงเมือง นอกจากนี้ยังใชดินเหนียวเป็นวัสดุสําคัญในการประดิษฐแ
อักษรรูปลิ่มดวย 

 

 
ภาพที่ 1.6 ระบบเกษตรกรรมของเมโสโปเตเมีย 

ที่มา :  https://sites.google.com  
 

4. การจัดระเบียบในสังคม 

เมื่ออารยธรรมเมโสโปเตเมีย มีความเจริญเติบโต และมีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน การอยูกันเป็น 

ชุมชนจึงจําเป็นตองมีระเบียบและกฎเกณฑแของสังคม ไดแก การแบงกลุมชนชั้นในสังคมเพ่ือกําหนด
หนาที่และสถานะ การจัดเก็บภาษีเพ่ือนํารายไดไปใชพัฒนาความเจริญใหแกชุมชน การออกกฎหมาย
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการปกครอง เชน ประมวลกฎหมายของพระเจาฮัมมูราบีแหงบาบิโลเนีย ซึ่งไดรับ
ยกยองวาเป็นกฎหมายแมบทของโลกตะวันตก 
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ภาพที่ 1.7 การจัดผังเมืองและระบบสังคม 

ที่มา :  https://pattraporn093.wordpress.com 
 

ระบบการเมืองของเมโสโปเตเมีย 

 1. การรวมตัวทางการเมืองของเมโสโปเตเมีย  
 พวกแรกไดตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณตอนลางของวงโคงแหงความอุดมสมบูรณแเมื่อประมาณ 
๘,๐๐๐ ปีที่แลวภายหลังจากนั้นจึงมีพวกเซเมติก และสาขา เชน พวกฟีนีเชียน อมอไรทแ และฮิบรู 
พวกอินโด- ยูโรเปียน และสาขาไดแก พวกฮิกไตทแและเปอรแเชียน อพยพจากดินแดนตอนเหนือเขามา
ตั้งถิ่นฐานในดินแดนเมโสโปเตเมียในเวลาตอมา 
 การรวมตัวครั้งแรกของอารยธรรม เกิดข้ึนจากผูพิชิตชาวเซเมติค  คนหนึ่งซึ่งเป็นกษัตริยแแหง
เมืองอัคคัต  มีชื่อวา “ซารแกอน” ซึ่งพระองคแทรงไดเมโสโปเตเมียไวในครอบครองเมื่อประมาณปี 
2,370 กอนคริสตกาล และบรรดาเหลาพระราชวงศแขององคแกษัตริยแซารแกอนนั้นตองปกครอง
อาณาจักรอยางยากลําบากตอมาอีกหลายชั่วอายุคน ประมาณ 2,370–2,230 ปีกอนคริสตกาล  
กษัตริยแซารแกอน พระองคแทรงไดรับการยกยองอยางมากในสมัยนั้น  เพราะจักรวรรดิของพระองคแเป็น
จักรวรรดิที่ยิ่งใหญมากที่สุดในโลกของยุคนั้น  พระองคแทรงรวบรวมอาณาจักรอัคคัต และอาณาจักร
ซอเมอรแ  เขาไวดวยกันเป็นอาณาจักรเดียวกัน  

 
ภาพที่ 1.8 รูปปใ้นศรีษะกษัตริยแซารแกอน 

ที่มา  : http://worldrecordhistory.blogspot.com 

http://worldrecordhistory.blogspot.com/
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ตอมาไดทรงขยายอาณาจักรใหมีขนาดใหญมากขึ้น เลากันวา  กษัตริยแซารแกอน  ไดทรง
ปกครองอาณาจักรและประชาชนของดินแดนทั้งหมด สําหรับชัยชนะของกษัตริยแซารแกอน นั้นมีผลใน
เผยแพรใหวัฒนธรรมของชาวสุเรียนเผยแพรไปทั่วทั้งอาณาจักรตะวันออกใกลไดเร็วขึ้น  

   

 
ภาพที่ 1.9  พระราชวังของกษัตริยแซารแกอน 

ที่มา :  https://pattraporn093.wordpress.com 

 

 
ภาพที่ 1.10 ปูอมประตูทางเขาอาณาจักรของซารแกอน 

ที่มา :  https://pattraporn093.wordpress.com 
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ตอมาราชวงศแซารแกอน  แหงอัคคัต ถูกพวกชนเผาอนารยชน จากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เขามารุกรานทําลายลางอาณาจักร เป็นผลทําใหเกิดความไมสงบทางการเมืองชวงระยะเวลาหนึ่ง  แต
เมื่อครั้งประมาณ 2,100 ปีกอนคริสตกาล  นครรัฐสุ เมเรียนแหงอูรแกลับมาไดอํานาจ และบรรดา
กษัตริยแทั้ง 14 นครรัฐก็อางตนขึ้นเป็นเทพเจาเชนเดียวกัน สุดทายแลวอาณาจักรอูรแก็ตองถูกทําลาย
ดวยการเบียดเบียนของชนเผาอนารยชนจนได และเกิดความแตกแยกขึ้นภายในอาณาจักร  อํานาจ
ทางการเมืองของสุเมเรียนไดสิ้นสุดลงอยางถาวร 

 

 
ภาพที่ 1.11 การสิ้นสุดลงของสุเมเรียน 

ที่มา  : https://sites.google.com 

 

 สําหรับในชวงระยะเวลาที่เกิดความวุนวายของอาณาจักร คือ เมื่อประมาณ 2,000 ปีกอน
คริสตกาล ชนเผาเซเมติค  คนกลุมใหมหลายกลุมพากันอพยพเขามาอาศัยอยูในดินแดนแถบลุมแมน้ํา 
กลุมคนชนเผานี้คือ พวกอะมอไรทแ จากซีเรียเขามายึดครองนครรัฐตางๆ  รวมทั้งอาณาจักรบาบิโลน 
ซึ่งเป็นนครรัฐที่ไมสําคัญของพระเจาฮัมมูราบี ทรงเป็นกษัตริยแชาวอะมอไรทแ แหงบาบิโลน ผูมี
ความสามารถและมีชื่อเสียง  เขามาพิชิตดินแดนแหงอัคคัต และมูเซอรแไดทั้งหมด  และขยายอํานาจ
ไปทั่วทั้งดินแดนรูปพระจันทรแครึ่งเสี้ยว  ตั้งแตทะเลเมดิเตอรแเรเนียน มาจรดถึงอาวเปอรแเซีย ในชั่ว
ระยะสั้น  บาบิโลนไดแปลี่ยนจากเมืองเล็กๆ ที่ไมมีความสําคัญจนกลายมาเป็นนครหลวงของอาณา
จักณท่ีทรงอํานาจที่สุด 
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ภาพที่ 1.12 ความเจริญรุงเรืองของบาบิโลน 

ที่มา :  https://my.dek-d.com 

 

 พระเจาฮัมมูราบี ทรงไดรับแนวคิดจากขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมของชาวสุเมเรียนซึ่ ง
แพรหลายอยูเกือบ 2,000 ปีมาแลว แตไมสามารถสรางสรรคแโครงสรางทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพ
ยอดเยี่ยมขึ้นได ประมวลกฎหมายที่โดงดังของพระองคแเปรียบเสมือนหาตางเผยใหเห็นชีวิตประวัน 
สภาพความเป็นอยูในจักรวรรดิบาบิโลเนียได กฎหมายฉบับนี้ยึดถือตามประมวลกฎหมายที่เคยมี
มาแลวและสวนหนึ่งมาจากของชาวสุเมเรียน นอกจากนี้ยังไดมาจากประเพณีของชาวสุเมเรียนเป็น
สวนใหญ  พระเจาฮัมมูราบีไมไดทรงอางตนเป็นเทพเจาเหมือนกษัตริยแของนครรัฐอ่ืนๆแตทรงรับ
บทบาทหนาที่ตามขนบธรรมเนียมเดิม คือ เป็นผูรับใชบรรดาเทพเจา ลักษณะสังคมที่พระเจาฮัมมูราบี  
ทรงปกครองแบงออกเป็นชั้นตางๆ คือ  ขุนนาง  เสรีชน  และทาส ตามลําดับ   

สําหรับกฎขอบังคับเก่ียวกับการคานั้นแสดงใหเห็นถึงชีวิตการคาขายที่ตื่นตัวและสลับซับซอน 
บรรดาชนเผาที่เขามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนเมโสโปเตเมีย ชาวสุเมเรียนนับวามีความเชี่ยวชาญดาน
เกษตรกรรมไดแก การปลูกขาวสาลีและเลี้ยงสัตวแเพ่ือใชแรงงาน และทําผลิตภัณฑแจากสัตวแเพ่ือบริโภค 
ไดแก เนื้อ นม เนย และใชขนสัตวแ์ที่ยอมสีแลวทอเป็นผาสําหรับนุง หมและทําเป็นพรมใช
ชีวิตประจําวันชาวสุเมเรียนยังสรางพาหนะที่มีลอใชสัตวแลากการประดิษฐแลอลากเพ่ือทุนแรง ซึ่ง
นับเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาพาหนะประเภทเกวียนและรถยนตแในโลกสมัยใหม 
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ภาพที่ 1.13  ความรุงเรืองทางการคาของเมโสโปเตเมีย 

ที่มา :  http://www.cocktailthai.com 

 

 แตวาประมวลกฎหมายของฮัมมูราบี นั้นความเขมงวดกวากฎหมายสุเมเรียนอยางเห็นไดชัด  
เป็นประมวลกฎหมายที่แสดงถึงการใชอํานาจเผด็จการในระดับสูงกวาเดิม  การลงโทษหนัก ปรากฏ
อยูบอยๆ ในขณะที่แตกอนแทบจะไมมีเลย และนอกจากนี้ความคิดเกี่ยวกับความยุติธรรมใหผลกรรม
ตามทัน หรือเรียกอีกอยางวา “ตาตอตา” นั้นไดนํามาใชอยางรุนแรงมากขึ้น เชน ถามีบานสักหลัง
หนึ่งทรุดตัวลงและทําใหเจาของบานเสียชีวิต  ผลก็คือ คนที่สรางบานหลังนั้นจะตองถูกประหารชีวิต   
ถาคนไขตายในขณะที่ทําการผาตัด แพทยแที่เป็นผูผาตัดตองถูกประหาร หรือถาคนไขเสียนัยนแตาไป
ขางหนึ่ง แพทยแจะตองถูกตัดนิ้วทิ้ง  เรียกวา  “ระบบตาตอตา” นั้นเอง 
 2. ประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี 
 ประมวลกฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี  เป็นประมวลกฎหมายที่เกาแกที่สุดในสังคมโลก
ปใจจุบัน  ประมวลกฎหมายฉบับนี้ถูกจารึกอยูบนแผนหินไดโอโรทแสีดํา  สูงประมาณ 8 ฟุต สลักดวย
อักษรคูนิฟอรแม  นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสเป็นผูคนพบแผนหินดังกลาวเมือ ค.ศ. 1901  
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ภาพที่ 1.14  ประมวลกฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี 

ที่มา  : https://th.wikipedia.org 
 

 ตอนบนของแผนหินมีรูปสลักภาพเทพเจาที่กําลังประทานประมวลกฎหมายใหแกพระเจา
ฮัมมูราบี  ขอความในประมวลกฎหมายสะทอนใหเห็นถึงสภาพของสังคมอาณาจักรบาบิโลเนีย เป็น
อยางดีที่เดียว  ทําใหทราบวาชาวบาบิโลเนีย ประกอบดวยคนหลายชนชั้น ไมวาจะเป็น พวกชนชั้นสูง  
มีตําแหนงหนาที่ในทางศาสนาและบานเมือง พวกชนชั้นกลางหรือพอคา พวกชางฝีมือ กรรมกร และ
พวกทาส และยังแสดงใหเห็นถึงการพิจารณาความ หรือการตัดสินขอพิพาทเรื่องตางๆ ไมถือวาเป็น
เรื่องสวนบุคคล เรื่องของครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดโดยเฉพาะแตเป็นเรื่องของบานเมืองที่จะให
เป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่ระบุไว ประมวลกฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี ไดชื่อวามีบทลงโทษที่
รุนแรงมาก โดยยึดหลัก Lex talionis หรือ ตาตอตา ฟในตอฟใน ดังที่กําหนดไวในมาตรา 196 วา ถา
บุคคลใดทําลายดวงตาของผูอื่น ดวงตาของบุคคลนั้นก็จะถูกทําลายเชนกัน 
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ภาพที่ 1.15 พระเจาฮัมมูราบี 

ที่มา  :  http://porprasit.wordpress.com 

 

 
ภาพที่ 1.16 รูปสลักหินไดโอไรทแที่เชื่อวาเป็นกษัตริยแฮัมมูราบี 

ที่มา  :  http://th.wikipedia.org 

 

 ประมวลกฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี  มีรากฐานมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการ
ดํารงดําเนินชีวิตของชนเผาสุเมเรียนเป็นสําคัญ  และมีลักษณะหลายประการที่คลายคลึงกับประมวล
กฎหมายของโมเสส  ซึ่งเป็นประมวลกฎหมายของชนชาติฮิบรูในสมัยโบราณ  จะแตกตางกันตรงที่

http://porprasit.wordpress.com/
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ประมวลกฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี  ไมไดมีขอบัญญัติเกี่ยวกับศาสนา  ซึ่งในจํานวนกฎหมายกวา 
282 มาตราที่ยังเหลืออยูในปใจจุบัน  ประกอบดวย กฎหมายลักษณะพิสูจนแ  กฎหมายลักษณะทาส 

  กําหนดสิทธิและหนาที่ กฎหมายลักษณะครอบครัว วาดวยการสมรส การหยาราง การใหความ
คุมครองแกผูเยาวแ  กฎหมายลักษณะพานิชยแ วาดวย ธุรกิจการคา การเกษตร การอาชีพ วาดวย
ทรัพยแสินที่ดิน  เป็นตน   
 แมวาบทลงโทษตามกฎหมายฮัมมูราบี จะดูวาโหดเหี้ยมตามความคิดของคนสมัยใหม แตการ
ทํากฎหมายใหเป็นลายลักษณแอักษรและพยายามใชบังคับอยางเป็นระบบกับทุกคน และการ “ถือวา
เป็นผูบริสุทธิ์ไวกอนจนกวาจะไดรับการพิสูจนแวาผิด” ที่นับเป็นวิวัฒนาการทางอารยธรรมที่สําคัญของ
มนุษยแ ทฤษฎีใหมบางทฤษฎีถือวาการนับกฎหมายฮัมมูราบีใหมีสถานะเป็นประมวลกฎหมายอยา ง
ปใจจุบันนั้นไมถูกตองนัก เพราะความจริงนาจะนับไดเพียงการเป็นอนุสรณแยกยองวากษัตริยแฮัมมูราบี
เป็น “ตัวอยางกษัตริยแที่ทรงไวซึ่งความยุติธรรม” เทานั้นเพราะในชีวิตของคนยอมมีความผิดอยางอ่ืน
ที่ไมใชการลักขโมย 

นอกจากกฎหมายแลว ฮัมมูราบีปกครองจักรวรรดิบาบิ โลนตั้งแตปี 1792 กอนคริสตกาล 
ในชวงตนของการครองราชยแบานเมืองคอนขางมีความสงบสุข ทรงทําลายและขับไลกองทัพ           
ผูรุกรานไดแก พวกอีลาไมทแและกองทัพอ่ืน ๆ ออกไปจากอาณาจักรไดอยางเด็ดขาด และไดทรงผนวก
อาณาจักรลารแซาและอาณาจักรยามัตบาล ไวในอํานาจเป็นราชอาณาจักรเดียวโดยมีบาบิโลนเป็น
ศูนยแกลาง  

ความเฟ่ืองฟูดานอักษรศาสตรแที่รุงเรืองตามความเจริญของอาณาจักรบาบิโลนทําใหกฎหมาย
ตาง ๆ ของกษัตริยแไดรับการยอมรับไปตลอดชายฝใ่งทะเลเมดิเตอเรเนียน มีการคนพบแผนจารึกดินเผาที่
เป็นสนธิสัญญาจํานวนมากที่สอบอายุไดวาตรงกับสมัยของพระองคแและกษัตริยแที่ครองราชยแตอมา 
รวมทั้งจดหมายที่มีการลงนามดวย หนึ่งในจํานวนนั้นมีหนังสือคําสั่งใหเคลื่อนทหารจํานวน 240 นาย  
จากอัสซีเรียและไซทัลลัม ซึ่งเป็นขอพิสูจนแวาพวกอัสซีเรียเคยตกอยูใตการปกครองของบาบิโลน   

ฮัมมูราบีแผอํานาจการปกครองของจักรวรรดิบาบิโลนครั้งแรกไปทางใตกอนแลวจึงขยาย
ขอบเขตครอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของเมโสโปเตเมีย ชัยชนะอยางเด็ดขาดทางการทหารเกิดขึ้น
คอนขางลาชาในรัชสมัยของพระองคแ และที่สําเร็จลงไดอาจเป็นเพราะการลมสลายของอาณาจักร            
แชมชิ - เอดัด 
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ภาพที่ 1.17 ความรุงเรืองสมัยพระเจาฮัมมูราบี 
ที่มา :  https://www.modernghana.com 

 

 3. การรุกรานจากทางภาคเหนือ 

 สําหรับการรุกรานจากทางภาคเหนือ เมื่อประมาณปี 1,750 – 1,550 ปีกอนคริสตกาล  
ในขณะที่จักรวรรดิบาบิโลเนียกําลังมีอํานาจ เจริญรุงเรืองสูงสุด  ทางบริเวณตุวันออกใกลก็ยังได รับ
ผลกระทบจากการรุกรานของชนเผาอนารยชน ที่อพยพเขาอยูเรื่อยๆ ซึ่งบรรดาชนกลุมใหมเหลานี้
อพยพมาจากภูเขาทางเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ สูดินแดนเมโสโปเตเมีย เอเชียนอย กรีก 
เกาะครีต และแอฟริกาทางภาคเหนือ ชนเหลานี้เป็นที่รูจักกันวา“พวกอินโด–ยูโรเปียน” หรือ “ปอรแ
เซีย” (Persia) พวกเปอรแเซียที่อพยพมาจากทางเหนือของเทือกเขาคอเคซัส เมื่อราว 1800 ปีกอน
คริสตแศักราชและตั้งถิ่นฐานอยูในดินแดนเปอรแเซียหรือประเทศอิหรอนปใจจุบัน  

ตอมาไดรวมมือกับพวกแคลเดียน โคนลมจักรวรรดิแอลซีเรียน และสถาปนาจักรวรรดิ
เปอรแเซีย เมื่อประมาณ 550 ปีกอนคริสตแซักราช จากนั้นไดขยายอํานาจเขายึดครองจักรวรรดิ            
บาบิโลนของพวกแคลเดียน ดินแดนเมโสโปเตเมีย เอเชียไมเนอรแและอียิปตแ ในสมัยพระเจา             
ดาริอุส  หรือ   เดอไรอัสมหาราช (Darius the Great) เปอรแเซียไดขยายอิทธิพลเขาไปในดินแดน
ตะวันออกถึงลุมแมน้ําสินธุของ อินเดียและทางตะวันตกถึงตอนใตของยุโรป ถึงแมวาเปอรแเซีย          
ไมประสบความสําเร็จในการทําสงครามเพ่ือยึดครองนครรัฐกรีก แตจักวรรดิเปอรแเซียในขณะนั้น      
มีอํานาจยิ่งใหญที่สุด 
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ภาพที่ 1.18 พระเจาไซรัสมหาราชเปอรแเซีย 

ที่มา :  https://sites.google.com 

 

เปอรแเซียเป็นจักรวรรดิใหญที่ครอบคลุมดินแดนของชนชาติตางๆ จํานวนมาก จึงตองจัดการ
ปกครองใหมีประสิทธิภาพ ผูปกครองใชหลักความยุติธรรมในการจัดเก็บภาษีและการศาล รวมทั้งการ
กระจายอํานาจการปกครองใหแกทองถิ่นและดินแดนตางๆ โดยรับวิธีควบคุมอํานาจปกครองตาม
แบบพวกแอสซีเรียน ซึ่งไดแก การสรางถนนเชื่อมดินแดนตางๆ เพ่ือรองรับการเดินทัพ การสื่อสาร 
และไปรษณียแ ถนนสายสําคัญ ไดแก เสนทางหลวงเชื่อมเมืองซารแดิส (Sardis) ในเอเชยไมเนอรแ 
(ปใจจุบันอยูในประเทศตุรกี) และนครซูซา (Susa) ซึ่งเป็นเมืองหลวงแหงหนึ่งของจักรวรรดิเปอรแเซีย 
ถนนสายนี้ไมเพียงแตมีความสําคัญดานยุทธศาสตรแ หากยังมีความสําคัญตอการคาระหวางดินแดน
ตางๆ ภายในจักรวรรดิ และเป็นเสนทางสําคัญในการติดตอระหวางตะวันออกและตะวันตก 

 

ชนชาติที่สร้างอารยธรรม 

 อารยธรรม ในดินแดนเมโสโปเตเมียไมไดเกิดขึ้นโดยการสรางสรรคแของชนชาติใดชาติหนึ่ง 
โดยเฉพาะดังเชนอารยธรรมอ่ืน หากแตมีชนชาติตางๆ ผลัดเปลี่ยนกันเขามาครอบครองและสราง
ความเจริญ แลวหลอหลอมรวมเป็นอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

 1. ชาวสุเมเรียน (Sumerian) เมื่อราว 4,000 ปีกอนคริสตกาล  ชาวสุเมเรียนอพยพเขาตั้ง
ถิ่นฐานบริเวณดินดอนสามเหลี่ยม (Delta) ปากแมน้ําไทกรีส-ยูเฟรตีส  เรียกกันวา ดินแดนซูเมอรแ 
ระยะเริ่มตนชุมชนของชาวสุเมเรียนเป็นหมูบานยุคหินใหม  ตอมาขยายตัวเป็นชุมชนวัด และจาก
ชุมชนวัดแตละแหงไดพัฒนาขึ้นเป็นเมือง  และเมืองที่สําคัญ ไดแก  เมืองเออรแ (Ur)  เมืองอิเรค (Ereck)  
เมืองอิริดู (Eridu) เมืองลากาซ (Lagash)  และเมืองนิปเปอรแ (Nippur) ในแตละเมืองมีชุมชนเล็กๆ ที่ราย
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ลอมเป็นบริวาร ทําใหมีลักษณะเป็นรัฐขนาดเล็ก  เรียกกันวา “นครรัฐ”  (City State) ซึ่งแตละนคร
รัฐปกครองโดยอิสระตอกัน    

  ความเจริญทางอารยธรรมของสุเมเรียน ได้แก่ 
1.1 การประดิษฐแตัวอักษร อารยธรรมสุเมเรียนเป็นชนชาติแรกในดินแดนเมโสโปเตเมียที ่

รูจักการประดิษฐแตัวอักษรไดเมื่อ 300 ปีกอนคริสตแศักราช เริ่มแรกตัวอักษรของชาวสุเมเรียนเป็น
ตัวอักษรภาพ ตอมาไดมี การดัดแปลงคิดสัญลักษณแตางๆ ใชแทนภาพ ทําใหงายตอการบันทึกยิ่งขึ้น 
เครื่องหมายบางตัวใชแทนเสียงในการผสมคํา มีจํานวนมากกวา 350 เครื่องหมาย หลักฐานตัวอักษร
ของชาวสุเมเรียนพบในแผนดิ นเผาตัวอักษรเขียนด วยกานออในขณะที่ดินเหนียวยังออนตัวแลวนําไป
ตากแดดหรือเผาใหแหง ตัวอักษรจึ งมีลักษณะคลายลิ่ม จึงเรียกวา อักษรลิ่มหรือคูนิฟอรแม 
(Cuneiform) เนื่องจากคําวา Cuneiform มาจากภาษาละตินวา Cuneus แปลวา ลิ่ม 

 

 
ภาพที่ 1.19 อักษรคูนิฟอรแม(อักษรลิ่ม) 

ที่มา :  https://suphannigablog.wordpress.com 

 

1.2 วรรณกรรม วิธีการเขียนตัวอักษรลิ่มไมสะดวกตองานเขียนที่มีขนาดยาวๆ เพราะ 

แผนดินเหนียวแผนหนึ่งบรรจุขอความไดเพียงเล็กนอย แตชาวสุเมเรียนมี วรรณกรรมที่ทองจําสืบตอ
กันมา เชน นิยาย กาพยแ กลอน สวนเรื่องสั้นมีจารึกไวในแผนดินเผา งานเขียนสวนใหญเขียนโดย
นักบวช จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อศาสนาเป็นสวนใหญ เชน โคลงสดุดีเทพเจา เพลงสวดเป็นตน 
วรรณกรรมที่มีชื่อเสียง คือ มหากาพยแกิลกาเมช (Gilgamesh Epic) กลาวถึงการผจญภัยของกษัตริยแ
ของนครเออรุค ซึ่งสันนิษฐานวาคงมีอิทธิพลตอพระคัมภีรแเกาเลมแรกๆ ของพวกฮิบรู 
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ภาพที่ 1.20 แผนจารึกดินเหนียว 

ที่มา :  http://www.komkid.com 

 

1.3 สถาปใตยกรรม การกอสรางของชาวสุเมเรียน  สวนใหญมักทําดวยอิฐ ซึ่งทําจาก 

ดินเหนียวที่ตากแหง เรียกวา sun-dried brick  หรืออิฐตากแหง อิฐบางชนิดเป็นอิฐเผาหรืออบให
แหง เรียกวา baked – brick จะทนทานและปูองกันความชื้นไดดี กวาอิฐตากแหงจ งใชในการ
กอสรางที่ตองการความมั่นคงถาวร เชน กําแพงที่นครคิช ที่มีซากพระราชวั งที่กอสรางดวยอิ ฐส
ถาปใตยกรรมที่มีชื่อเสียงของชาวสุเมเรียน คือ ซิกกูแรต (Ziggurat) ซึ่งมีลักษณะคลายพีระมิดของ
อียิปตแ สรางขึ้นบนฐานที่ยกสูงจากระดับพ้ืนดินมีบันไดทอดยาวขึ้นไป ขางบนเป็นวิหารเทพเจา พบที่
นครเออรแ เป็นซิกกูแรตที่มีฐานยาว 200 ฟุต กวาง 150 ฟุต สูง 70 ฟุต สันนิษฐานวาอาจเป็น Tower 

of Babel หรือเทาเวอรแ ออฟ บาเบิล ตามที่ปรากฏในพระคัมภีรแของชาวฮิบรู 
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ภาพที่ 1.21 สถาปใตยกรรมซิกกูแรต 

ที่มา :  https://suphannigablog.wordpress.com 

 

1.4 ปฏิทินและการชั่งตวงวัด ปฏิทินของชาวสุเมเรียนเป็นปฏิทินแบบจันทรคติ คือ  
เดือนหนึ่งมี 29  1/2 วัน ปีหนึ่งมี12 เดือน แตละเดือนแบงออกเป็น 4 สัปดาหแ สัปดาหแหนึ่งมี 7-8 วัน 
สวนระบบการชั่ง ตวง วัด ของชาวสุเมเรียนแบงออกเป็น ทาเลนทแ (talent)  เชเคิล (shekel) และมีนา 
(mina)  ดังนั้น 1 เชคเคิล เป็น 1 มีนา 60 มีนา เป็น 1 ทาเลนทแ (1 มีนา ประมาณ 1 ปอนดแกวา) เรียกวาใช
ระบบฐาน 60 ซึ่งมีอิทธิพลตอการแบงเวลาในปใจจุบัน (คือ 60 วินาที เป็น 1 นาที 60 นาที เป็น 1 ชั่วโมง 
 2.  ชาวอัคคาเดียน (Akkadians) ชนเผาอัคคาเดียน เป็นพวกเซมิติคเรรอน พวกแรกที่เขามา
ตั้งถิ่นฐานในดิแดนอัคคัตอยูทางตอนกลางของเมโสโปเตเมีย เมื่อราว 2,571 ปีกอนคริสตกาล  อัคคาเดียน         
อยูภายใตการปกครองของกษัตริยแซารแกอน ทรงสามารถโคนอํานาจของลูกัส ซักกิซซิ ผูนําของชาวสุเมเรียน
แหงนครรัฐอัมมาได และปกครองเมโสโปเตเมีแทนชาวสุเมเรียน กษัตริยแซารแกอน ไดทรงตั้งจักรวรรดิสุเมโร– 
อัคคาเดียน ถือวาเป็นจักรวรรดิแรกในเมโสโปเตเมีย และยังเป็นจักรวรรดิแรกของสังคมโลก  มีเมืองหลวง
ของจักรวรรดิชื่อ อัคคัด (Agsde) อํานาจของจักรวรรดิอัคคาเดียนแผขยายการปกครองจากดินแดน
เปอรแเซีย จนถึงชายฝใ่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอรแเรเนียน และเมื่อประมาณปี 2,113 กอนคริสตกาล 
อัคคาเดียนก็ถูกรุกราน โดยชนเผาอนารยชน คือ พวกกูติ (Guti) ซึ่งเป็นชนเผาจากดินแดนเปอรแเซียเขา
มาในเมโสโปเตเมีย  โดยผานทางเทือกเขาซากรอส ปกครองเมโสโปเตเมีย ประมาณ 107 ปี  
 3.  ชาวอะมอไรท์ (Amorites) เมื่อประมาณ 2000 ปีกอนคริสตกาล ชนเผาอะมอไรทแ 
หรือพวกบาบิโลเนีย (Babylonians) เป็นพวกเซมิติคเรรอนมาจากซีเรีย เขารุกรานดินแดนตะวันตก
ของอัคคัต  ภายใตการนําของพระเจาฮัมมูราบี กษัตรยแลําดับที่ 6 ของชาวอะมอไรทแ ไดรวบรวม
ดินแดนซูเมอรแ– อัคคัตเขาไวดวยกัน  กอตั้งจักรวรรดิบาบิโลเนีย ครั้งที่ 1 ที่เมืองบาบิโลน  ตั้งอยูบน
ฝใ่งแมน้ํายูเฟรตีส เป็นเมืองหลวงในสมัยของกษัตริยแฮัมมูราบี และยังเป็นยุคทองของจักรวรรดิบาบิ
โลนอีกดวย เพราะนอกจากจะทรงสามารถในการรบ และการปกครอง เป็นผลใหจักรวรรดิแผขยาย
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กวางใหญไพศาลแลว กษัตริยแฮัมมูราบี ไดทรงปรับปรุงอารยธรรมสุเมเรียนใหดีขึ้น  แตพอพระเจา
ฮัมมูราบีสิ้นพระชนมแลง จักรวรรดิบาบิโลน ก็เริ่มเสื่อมอํานาจลง เป็นเพราะกษัตริยแลําดับตอมาไร
ความสามารถในการปกครอง และการรบ เป็นผลใหกลุมชนในปกครองของอะมอไรทแแยกตนเป็น
อิสระเมื่อประมาณปี 1590 กอนคริสตกาล ถูกพวกฮิตไตทแ  ชาตินักรบจากเอเชียไมเนอรแ เขารุกรานยึด
กรุงบาบิโลนแตไมสําเร็จ  การกอกวนของพวกเฮอเรีย แหงอาณาจักรมิทานมิ  ตั้งอยูทางตอนเหนือ
ของลุมแมน้ํายูเฟรตีส และยังมีพวกคัสไซดแ  ชนเผาอนารยชนจากเทือกเขาใกลดินแดนเปอรแเซีย 
ตะวันตก เขารุกรานและโคนอํานาจของพวกอะมอไรทแไดสําเร็จ 

 

 
ภาพที่ 1.22 จักรวรรดิบาบิโลเนีย 

ที่มา  : https://writer.dek-d.com 
 

  ความเจริญทางอารยธรรมของอะมอไรท์ 
  3.1 กฎหมาย อารยธรรมที่ชาวอะมอไรทแใหแกเมโสโปเตเมีย คือ กฎหมายพระเจาฮัมมูบาร ี
ทรงใหตรากฎหมายฮัมมูบารี (The Law Code of Hammurabi) ขึ้นโดยจารึกดวยอักษาคูนิฟอรแม
กฎหมายฮัมมูบารี ถือวาเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลก โดยในบทบัญญัติระบุระเบียบทางสังคม วา
ดวย การสมรส การหยาราง และมรดก เรื่องสิทธิสตรี มรดกและการเลี้ยงดูทาส นอกจากนี้ยัง
กฎหมายดานการคาและวิธีการทําสัญญาตางๆ บทลงโทษของผูที่กระทําผิด ถือวารุนแรง เพราะถา
กระทําผิดไวอยางไรก็จะไดรับโทษเชนนั้นดวย  เขาลักษณะ “ตาตอตา  ฟในตอฟใน”  ซึ่งในเวลาตอมา
ลักษณะกฎหมายดังกลาวนี้ อาณาจักรโรมันรับเอาและใหความสําคัญอยางมาก 
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ภาพที่ 1.23 ประมวลกฎหมายฮัมมูบารี 

ที่มา :  https://projectwesternhistory.wordpress.com 
 

  3.2 การปกครอง เนื่องจากจักรวรรดิบาบิโลเนีย  แผขยายกวางใหญไพศาลในสมัยของ
พระเจาฮัมมูบารี  ทรงเลือกคนที่มีความสามารถเขามาปฏิบัติงาน  ทั้งนี้เป็นเพราะพระองคแทรงมุงสราง
ความสงบ และความมั่นคง และมั่งคั่ง ใหแกจักรวรรดิ  
  3.3 ศาสนา ชาวอะมอรแไรทแยอมรับเอาเทพเจาของชาวสุเมเรียน  แตไดกําหนดใหเทพ
เจามารแดุค เป็นเทพเจาสูงสุดของตน  และมีการสรางซิกกูแรทขนาดใหญที่กลางนครบาบิโลเนีย จํานวน 
7 ชั้น สูง 650 ฟุต 

 

 
ภาพที่ 1.24 เทพเจามารแดุค 

ที่มา https://board.postjung.com 
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ภาพที่ 1.25 วิหารบูชาเทพเจา “ซิกกูแรต” 

ที่มา :  https://sites.google.com 
 

  3.4 วรรณกรรม สําหรับวรรณกรรมที่สําคัญของชาวอะมอรแไรทแ คือ“The Epic of 

Gilgamesh”  ซึ่งเคาโครงมาจากตํานานสุเมเรียน เป็นเรื่องเก่ียวกับน้ําทวมโลก 

 4.  ชาวคัตไซท์  (Kassties) 
 พวกคัตไซทแ หรือฮิตไทนแ เป็นอนารยชนผูรุกรานจักรวรรดิบาบิโลเนียของชาวอะมอรแไรทแ  
ปกครองเมโสโปเตเมียประมาณ 500 ปี พวกคัตไซทแไมไดสรางสรรคแอารยธรรมใหมขึ้นเลย มีเพียงแต
รับและรักษาสืบทอดอารยธรรมของชาวสุเมเรียน และชาวอะมอรแไรทแ อํานาจของพวกคัตไซทแ สิ้นสุด
ลงเพราะการรุกรานของพวกอัสซีเรียน ซึ่งเป็นกลุมชนที่มาจากทางตอนเหนือของลุมแมน้ําไทกรีส 

  ความเจริญทางอารยธรรมของพวกคัตไซด์ 
  พวกคัตไซทแ เป็นชนชาตินักรบ สิ่งที่ใหแกเมโสโปเตเมีย คือ ยุทธวิธีการสูรบ รถศึก
น้ําหนักเบา มาที่มุงใชในสนามรบ และอาวุธสําริด ซึ่งสิ่งเหลานี้ฮิคโซสเป็นอารยชน เชน การบุกยึด
อียิปตแโบราณ สงผลใหเกิดสมัยจักรวรรดิของอียิปตแ หรือแมแตอัสซีเรียนรับเอาสิ่งที่คัสไซสแนําเขามา 
จึงเป็นผลทําใหอัสซีเรียนกลายเป็นนักรบที่ยิ่งใหญของเมโสโปเตเมีย ความสําคัญของคัสไซทแ คือการ
ทําหนาที่เป็นสื่อกลางระหวางดินแดนตะวันตกและตะวันออก เป็นผูเชี่อมตออารยธรรมอียิปตแ อารย
ธรรมเมโสโปเตเมีย และอารยธรรมอีเจียนเขาไวดวยกัน 

  พวกคัตไซทแ เริ่มอพยพเขาไปในเอเชียไมเนอรแ ราวปี 2,000 กอนคริสตกาล เดินทาง
จากภาคเหนือผานภูเขาคอเคซัส ปราบปรามชาวพ้ืนเมือง ตั้งอาณาจักรฮิตไทนแ มีเมืองหลวงอยูที่ฮัทตูซาส 
และไดขยายดินแดนออกไปเรื่อยๆ ดวยวิธีการทําสงคราม ไมก็สรางสัมพันธแไมตรี จนไดดินแดนมาครอง
กวางใหญไพศาลจนกลายเป็นจักรวรรดิได เมื่อ1,200ปีกอนคริสตกาล ทําสงครามกับอียิปตแโบราณ  พวกคัส
ไซทแรับเอาวัฒนธรรมบาบิโลเกามา เพราะมีวัฒนธรรมคลายคลึงกันมาก การสิ้นสุดลงของพวคัตไซทแ เพราะ
อารยธรรมที่ปิดลับถูกเปิดเผยออกมา คือ การทําเหล็ก จนสุดทายทําใหจักรวรรดิลมสลายไปในที่สุด 
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 5. ชาวอัสซีเรียน (Assyrians) เมื่อราว3,000 ปีกอนคริสตกาล อัสซีเรียนเขามาตั้งถิ่นฐาน
ในดินแดนทางตอนเหนือของเมโสโปเตเมียแถบลุมน้ําไทกรีส อัสซีเรียนเรียนรูและรับเอาอารยธรรม
ดานตางๆ โดยเฉพาะอารยธรรมสุเมเรียน และอะมอไรทแ  ราวปี 1815 กอนคริสตกาล อัสซีเรียน
จัดตั้งจักรวรรดิที่กรุงนิเนเวยแ 
  ความสามารถในการรลของอัสซีเรียน สามารถกําจัดอํานาจฮิตไทนแออกจากดินแดน
ทางตะวันตกของลุมน้ํายูเฟรตีสได และอัสซีเรียตองสูรบกับกองทัพอียิปตแโบราณ เพราะความกลัว
กําลังทหารของอัสซีเรีย ทําใหอียิปตแและฮิตไทนแรวมตัวกันสกัดกันกําลังทหารของอัสซีดเรีย จาก
ความสามารถของกษัตริยแ ความพรอมและความสามารถทางการทหาร ยุทธวิธีในการรบและอาวุธที่
ทําจากเหล็ก และยังปราบปรามศัตรูอยางเฉียบขาด ทําใหจักรวรรดิอัสซีเรียเจริญรุงเรืองถึงขีดสุด
ในชวงระหวางปี 745-626 กอนคริสตกาล  
  ความเจริญของอารยธรรมอัสซีเรียน 

  5.1 การปกครอง อัสซีเรียนเป็นจักรวรรดิที่กอตั้งขึ้นไดดวยความแข็งแกรงทางทหาร 
อัสซีเรียนมีระเบียบวินัย มียุทธวิธีในการรบ ใชเหล็กในการทําอาวุธ มีกองทัพทหารมา และรถศึกที่
น้ําหนักเบา  การปราบปรามศัตรูทําอยางเด็ดขาดและโหดรายทารุณดวยการเผาที่อยูอาศัย ฆา หรือ
กวาดตอนผูคนมาเป็นเชลย จึงทําใหอาณาจักรอื่นๆ หวั่นกลัวไมอาจเป็นปฏิปใกษแ 
  5.2 วรรณกรรม  เป็นวรรณกรรมลอกเลียนแบบ มาจากสุเมเรียน-อะมอไรทแ  
  5.3 ศิลปกรรม  เพราะอัสซีเรียนเป็นชนนักรบ ดังนั้นผลงานดานศิลปกรรมสวนใหญ
มักเป็นการแสดงออกมาซึ่งความกลาหาญ  
  5.4 ศาสนา  อัสซีเรียนไดรับอิทธฺพลทางศาสนามาจากสุเมเรียน อะมอไรทแ บูชาเทพเจา
หลายองคแ นิยมการบวงสรวง เทพเจาที่สําคัญ คือ Ninurta เทพเจาแหงสงคราม Nabu คือ เทพเจาแหง         
การเรียนรู Ishtar คือ เทพเจาแหงความรัก 

 6. ชาวคลาเดียน (Chaldeans) เป็นเซเมติคที่แตกออกมากจากพวกอาระเมีย และเขามา
ตั้งถิ่นฐานในดินแดนตอนกลางของเมโสโปเตเมียเมื่อประมาณ 100 ปีกอนคริสตกาล จักรวรรดิ
คลาเดียน กอตั้งขึ้นโดย นาโบโปลัสซารแ ศูนยแกลางการปกครองอยูที่บาบิโลเนีย มีกรุงบาบิโลน เป็น
เมืองหลวง 
  ความเจริญของอารยธรรมคลาเดียน 

  6.1 สถาปใตยกรรม เจริญสุดขีดในสมัยกษัตริยแเนบูคัดซารแ ผลงานที่สําคัญ คือ สวนลอย
แหงบาบิโลน (The Hanging Garden of Badylon) สรางบนหลังคาภายในสวนปลูกไมดอก น้ําที่ใช
รดถูกลําเลียงมาจากแมน้ํายูเฟรตีส สวนลอยบาบิโลนจัดเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยแของโลกโบราณ 
สวนลอยถูกสรางข้ึนเพื่อมอบใหแกมเหสี เจาหญิงแหงจักรวรรดิมีเดียน เพราะจักรวรรดิมีเดียนมีความ
ชุมชื้นพระนางจึงอยากใหกรุงบาบิโลนเป็นเชนเดียวกัน 
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ภาพที่ 1.26 ภาพจําลองสวนลอยแหงบาบิโลน 

ที่มา :  https://writer.dek-d.com 

 

กําแพงอิซตา (The Ishtar Gate) เป็นกําแพงสวยงาม ทําจากระเบี้องหลากสี และ 

แกะสลักเป็นภาพสัตวแประหลาด เรียกวา “กริฟฟิน” มีใบหนาและลําตัวเป็นสิงโตแตมีปีกเป็นนก
อินทรียแ เชื่อกันวา กําแพงนี้เป็นชองทางไปสูเทพเจามารแดุ฿ค เทพเจาสูงสุดของกรุงบาลิโลน 
 

 
ภาพที่ 1.27 กําแพงอิซตา (The Ishtar Gate) 

ที่มา : https://my.dek-d.com 
 

  6.2 ดาราศาสตรแ และโหราศาสตรแ ดาราศาสตรแไดรับถายทอดมาจากสุเมเรียน 
ผลงานที่ปรากฏคือ การนับเวลาในรอบปีหนึ่ง (1 ปี มี 365 วัน 6 ชั่วโมง 15 นาที 41 นาที) ผลงาน
โหราศาสตรแที่โดดเดน รับมาจากสุเมเรียน คือ สามารถกําหนดดวงดาวสําคัญ 7 ดวง (ดาวพุธ ดาว
ศุกรแ ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสารแ ดวงอาทิตยแ และดวงจันทรแ) 
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 นอกจากนี้แลวยังมีชนกลุมอีก 3 กลุมคือ พวกฟินิเซียน พวกอราเมียน และพวกเฮบนูวแ 
 1. ฟินิเซียน (The Phoenicians)  เป็นชื่อที่ชาวกรีกเรียกพวกคะนันไนทแที่อยูอาศัยบริเวณ
ทะเลเมดิเตอรแเรเรียน ฝใ่งทางซีเรีย ปใจจุบันคือบริเวณประเทศเลบานอน  ฟินิเซียนอพยพมาจากทะเลทราย
อาราเบีย และเมื่อราว 500 ปีกอนคริสตกาล เขามาอยูในบริเวณภูเขาเลบานอนปิดกั้นการติดตอกับ
ตะวันออก ฟินิเซียนจึงตองใชเรือและออกทะเลแทน จนกลายเป็นพอคาที่ทรงอิทธิเมื่อศตวรรษที่ 11 
และยังเป็นนักตอเรือ นักเดินเรือและนักลาอาณานิคมกอนพวกกรีก เพ่ือการคาแรเงินและทองแตง จาก
สเปนและอังกฤษ ชาวฟินิเซียนจึงไปตั้งเมืองกาดิส ที่สเปนฝใ่งมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งเมืองคารแเธจ เป็น
ศูนยแกลางการคา บริเวณทะเลเมดิเตอรแเรเนียนและเป็นคูแข็งสําคัญของโรม เมืองที่สําคัญของพวกฟินี
เชียน คือ เมืองไทรแ ไซดอน และไบลอส เพ่ือผลิตสินคาหัตถกรรม  
 2. พวกอราเมียน  อาศัยอยูแถบหุบเขาเลบานอน เมื่อ 12 ปีกอนคริสตกาล ศูนยแกลางสําคัญ
อยูที่เมืองดามัสกัส เป็นเมืองที่ตั้งอยูบนเสนทางการคาขายในอดีต ของพวกฟินิเชียน อียิปตแ และเมโส
โปเตเมีย ทําใหพวกอราเมียนไดชื่อวาเป็น “ฟินิเชียนของเอเชียตอนใน” สามารถควบคุมเสนทางการคาใน
เอเชียตะวันตกทั้งหมด มีภาษาเป็นของตนเอง เป็นภาษาที่พวกเฮบรูวแ ใชในแควนจูเดีย วากันวาเป็น
ภาษาท่ีพระเยซูและสาวกใชในการสอนศาสนา  
 

ภาษาและวรรณกรรม 

 1. อักษรลิ่ม (Cumeiform) คําวา Cunerform รากศัพทแมาจากภาษาลาตินวา Cuneus 

แปลวา “ลิ่ม” ชาวสุเมเรียนเป็นผูคิดคนประดิษฐแขึ้นตั้งแต 3,000 ปีกอนคริสตกาล เป็นตัวอักษรที่เขียน
ดวยกานออ หรือไมที่ตัดปลายใหแหลมแลวกดลงไปบนแผนดินเหนียมที่ยังออนตัวอยู จากนั้นนําไป
เผาหรือตากแดดใหแหง ตัวอักษรที่ปรากฏบนแผนดินเหนียวมีรูปรงเป็นเหลี่ยมคลายลิ่ม  ซึ่งการเขียน
วิธีนี้ทั้งชาและลําบากเมื่อเปรียบกับการเขียนโดยใชหมึกและปากกา ถึงกระนั้นการเขียนหนังสือแบบนี้
ก็แพรขบายไปยังดินแดนอ่ืนๆ อีกหลายอาณาจักร  

 
ภาพที่ 1.28 อักษรลิ่ม หรือคูนิฟอรแม 

ที่มา :  https://yuttapoomsose.wordpress.com 
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 2. วรรณกรรม  วิธีการเขียนของชาวสุเมเรียน ไมสงเสริมใหจดบันทึกงานเขียนที่มีขนาดยาว
เพราะเป็นการเขียนลงบนแผนดิน ทําใหบรรจุขอความไดนอย แตไมไดหมายความอารยธรรมเมโสโป
เตเมียไมมีวรรณกรรมเป็นของตนเอง  สําหรับงานเขียนสวนใหญของเมโสโปเตเมียเป็นงานเขียนของ
พวกพระ หรือนักบวช เป็นเรื่องราวที่เก่ียวกับศาสนา เชน คําโคลงสดุดีเทพเจา เพลงสวด วรรณกรรม
ที่เป็นที่รูจักกันอยางกวางขวาง คือ มหากาพยแกิลกาเมซ (Gilhamesh epic) กลาวถึงการผจญภัยของ
กษัตรยแในเทพนิยายของนครเออรุค 

 

ศาสนาและความเชื่อ 

 ลักษณะทางภูมิศาสตรแของเมโสโปเตเมีย มีความตางกันอยางรุนแรง บางครั้งมี
อากาศรอนติดตอกันหลายสัปดาหแ หรือมีฝนตกปริมาณมากเปลี่ยนทุงนาเป็นหนองน้ํา มี
ท้ังพายุฝน พายุใตฝุุนท่ีรุนแรง ทําใหเมโสโปเตเมียถือปรากฎการณแธรรมชาติเหลานี้มี
อํานาจนากลัว มนุษยแเป็นทาสของธรรมชาติ  จึงมีความเชื่อวา พื้นดิน ทองฟูา แมน้ํา ลม 
ฝน และพืชพันธุแตางๆ มีเทพเจาสิงสถิตอยู โดยมีพระเป็นตัวแทนเทพเจา ดังนั้นเทพเจา
สวนใหญจึงเป็นเทพเจาตามธรรมชาติท่ีพวกเขาเชื่อวามีอยูทุกหนทุกแหง เทพเจาท่ีสําคัญ 
คือ  
 1. En-Lil  คือ เทพเจาผูสราง ผูครองพิภพ และเทพเจาแหงพายุประจําเมืองนิปเปอรแ 
ถือวาเป็นเทพสูงสุดกวาเทพท้ังปวง 
 2. Anu คือ เทพีแหงทองฟูา อากาศ และลม 

 3. Ea or Enki คือ เทพเจาแหงพื้นดิน และแมน้ํา เป็นเทพเจาแหงความดี ผูทรงปใญญา 
ผูสรางสิ่งมีชีวิตในโลก 

 4. Nana or Sin คือ เทพีแหงดวงจันทรแ ธิดาของเทพเจาเอนลิล 

 5. Adad คือ เทพเจาแหงพายุ และกระแสลม 

 6. Ahamash คือ เทพเจาแหงดวงอาทิตยแ พระเจาฮัมมูราบีทรงยกยองวาเป็น
มหาเทพแหงชีวิตประจําวันของพระองคแตลอดรัชกาล 

 7. Tammuz คือ เทพเจาแหงพืชพันธุแธัญญาหาร และการเพาะปลูก 

 8. Marduk คือ เทพเจาประเมืองบาบิโลน เทพแหงชีวิตและแสงสวาง คอยปราบปราม
เทพท่ีชั่วราย เดิมคือเทพเจาเอนลิล แตหลังจากกรุงบาบิโลนเป็นเมืองหลวงพระเจาฮัมมูบารี 
เรียกวา “มารแดุค” 
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 9. Gilgamesh คือ เทพเจาผูทรงพลัง 
 10. Ishtar คือ เทพีแหงความรัก ความอุดมสมบูรณแ และพระแมธรณี ผูท่ีนับถือเทพี
อิสตารแจะไดรับการประทานความเป็นอมตะ เทพีอิสตารแเป็นท่ีนับถือกันในชนเผาเซมิติคอื่นๆ 
อยางกวางขวางจนถึงดินแดนทางตะวันออก 

 ชาวเมโสโปเตเมีย มีความเครงครัดเรื่องศาสนามาก พวกเขานับถือพระอยางจริงจัง 
เพราะถือวา พระเป็นตัวแทนของเทพเจา ซึ่งในแตละเมืองจะมีเทพเจาประจําเมือง
เชนเดียวกับอียิปตแโบราณ 
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บทสรุป 

 

 อารยธรรมลุมแมน้ําไทกรีส-ยูเฟรตีส หรือ เมโสโปเตเมีย เป็นอารยธรรมที่เกาแกที่สุดอีกแหง
หนึ่งของโลกสมัยโบราณ โดยตั้งอยูระหวางแมน้ํา 2 สาย คือแมน้ําไทกรีสและแมน้ํายูเฟรตีส ซึ่งปใจจุบันนี้          
อยูในเขตแดนของประเทศอิรักเป็นเมืองหลวง แมน้ําทั้ง 2 สาย มีตนน้ําอยูในอารแมีเนีย และเอเซียไมเนอรแ
ไหลลงสูทะเลที่อาวเปอรแเซีย บริเวณที่ราบลุมแมน้ําไทกรีสและยูเฟรตีสตอนลางเรียกวาบาบิโลเนีย 
เป็นเขตซึ่งอยูติดกับอาวเปอรแเซีย มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้ 

ทิศเหนือ                     ติดกับ ทะเลดํา และทะสาบแคสเปียน 

ทิศตะวันตกเฉียงใต       ติดกับ คาบสมุทรอาระเบีย ซึ่งลอมรอบดวยทะเลแดง  
และมหาสมุทรอินเดีย 

ทิศตะวันตก                 ติดกับ ที่ราบซีเรีย และปาเลสไตนแ 
ทิศตะวันออก               ติดกับ ที่ราบสูงอิหราน 

บริเวณแมน้ํา ไทกริส-ยูเฟรติส เป็นดินแดนที่มีรองรอยความเจริญรุงเรืองมากอน จนกลายเป็น      
อูอารยธรรมของโลกมีความอุดมสมบูรณแ เหมาะแกการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวแ  จึงมีชื่ออีกอยางวา
หนึ่ง “ดินแดนพระจันทรแเสี้ยวอันอุดมสมบูรณแ”หรือ“วงโควแหงความอุดมสมบูรณแ”หรือที่เรียกวา 
ดินแดนเมโสโปเตเมียชนชาติตางๆ ที่อาศัยอยูในแถบนี้มีหลายเผาพันธุแ กลุมชนตางๆที่สรางสรรคแ
อารยธรรม ไดแก 

 1. ชาวสุเมเรียน ชนชาติสุเมเรียน เป็นชนชาติแรกที่สรางความเจริญขึ้นในบริเวณเมโสโปเตเมีย  
เชื่อกันวา ชาวสุเมเรียนไดอพยพมาจากที่ราบสูงอิหราน  และไดมาตั้งถิ่นฐานอยูในบริเวณตอนลางสุด 
ของลุมแมน้ําไทกริสและยูเฟรติสบริเวณท่ีติดกับอาวเปอรแเซีย  โดยเรียกบริเวณนี้วา  “ซูเมอรแ”   

ความเจริญของอารยธรรมสุเมเรียน 

1.1 การประดิษฐแตัวอักษร หลักฐานตัวอักษรของชาวสุเมเรียนพบในแผนดินเผา  
ตัวอักษรมีลักษณะคลายลิ่ม เรียกวา อักษรลิ่มหรือคูนิฟอรแม คําวา Cuneiform มาจากภาษาละตินวา 
Cuneus แปลวา ลิ่ม 

1.2 วรรณกรรม ชาวสุเมเรียนมีวรรณกรรมท่ีทองจําสืบตอกันมา เชน นิยาย กาพยแ  
กลอน สวนเรื่องสั้นมีจารึกไวในแผนดินเผา งานเขียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อศาสนา เชน โคลง
สดุดีเทพเจา เพลงสวดเป็นตน วรรณกรรมที่มีชื่อเสียง คือ มหากาพยแกิลกาเมช  

1.3สถาปใตยกรรม การกอสรางมักทําดวยอิฐ ซึ่งทําจากดินเหนียวที่ตากแหง เรียกวา           
อิฐตากแหง อิฐเผาหรืออบ เรียกวา baked – brick เชน กําแพงที่นครคิช  สถาปใตยกรรมที่มีชื่อเสียง 
คือ ซิกกูแรต พบที่นครเออรแ เป็นซิกกูแรต    
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1.4 ปฏิทิน และการชั่งตวงวัด ปฏิทินเป็นแบบจันทรคติ สวนระบบการชั่ง ตวง วัด  
แบงออกเป็น ทาเลนทแ  เชเคิล และมีนา (1 มีนา ประมาณ 1 ปอนดแกวา) เรียกวาใชระบบฐาน 60 ซึ่ง
มีอิทธิพลตอการแบงเวลาในปใจจุบัน  

2.ชาวแอคคัค  เป็นพวกเรรอนเผาเซมิติก ที่ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณซีเรีย และทะเลทราย
อาหรับ เขามารุกรานยึดครองพ้ืนที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมโสโปเตเมีย  มีผูนําชาวแอคคัดคือ 
ซารแกอน ไดยกทัพยึดครองนครรัฐของชาวสุเมเรียนในซูเมอรแและรวบรวมดินแดนตั้งแตฝใ่งทะเลเมดิ
เตอรแเนียนไปจนถึงอาวเปอรแเซียเขาเป็นจักรวรรดิแรกในเมโสโปเตเมีย   

3. ชาวอมอไรต์ เป็นชนเผาเซเมติก อพยพจากทะเลทรายอาระเบีย เขามายึดครองนครรัฐ
ของชาวสุเมเรียนและสถาปนาจักรวรรดิ บาบิโลเนียขึ้น มีกษัตริยแที่สําคัญคือพระเจาฮัมมูราบี   
ผลงานสําคัญของพระองคแ คือ ประมวลกฎหมายฮัมมูราบีเป็นกฎหมายครอบคลุมดานชีวิตความ
เป็นอยูของคนในสังคม เศรษฐกิจการถือครองที่ดิน การทํามาหากินและอ่ืนๆ กําหนดบทลงโทษ  
เรียกวา “การลงโทษแบบตาตอตา ฟในตอฟใน”  

4. ชาวฮิตไทต์  เป็นชนเผาอินโด-ยูโรเปียน  ที่ตั้งถิ่นฐานทางตอนใตรัสเซียอพยพมาตาม
แมน้ํายูเฟรทีส และเขาโจมตีทางเหนือของซีเรีย ปลนสะดมกรุงบาบิโลเนียของพวกอมอไรตแ  ชวงเวลา
ที่พวกฮิตไทตแมีอํานาจในเมโสโปเตเมีย เป็นเวลาเดียวกับที่อียิปตแเรืองอํานาจ ทําใหทั้ง2 อาณาจักรทํา
สงครามแยงชิงดินแดนเมโสโปเตเมีย ภายหลังสงบศึกจึงแบงพ้ืนที่กันยึดครอง พวกฮิตไทตแมี
ความสามารถในการรบมาก เป็นชนเผาแรกท่ีนําเหล็กมาใชในการทําอาวุธ ใชมารถเทียมมา 

5. แอสสิเรียน เป็นชนชาตินักรบ  มีวินัย  กลาหาญ มีศูนยแกลางอยูที่กรุงนิเนเวหแ ไดสราง
อารยธรรมการสลักภาพนูนต่ํา  ดานการรบและการลาสัตวแ  มีการสรางวังขนาดใหญ  และสรางหองสมุด
แหงแรกของโลก โดยพระเจาแอสซูรบานิปาลที่เมืองนิเนเวหแ 

6. คลาเดียน พวกบาบิโลเนียใหม เป็นชนเผาฮิบรู ในสมัยพระเจาเนบูคัดเดรดซารแ ไดสราง
พระราชวังขนาดใหญและสรางสวนพฤกษชาติ บนพระราชวัง เรียกวา “สวนลอยแหงกรุงบาบิโลน”  ถือวา
เป็นสิ่งมหัศจรรยแของโลก นอกจากนั้นพวก คาลเดีย ยังมีความรูเรื่องการชลประทาน  ดาราศาสตรแ และ
คํานวณการโคจรของดวงอาทิตยแในรอบปีไดอยางถูกตอง 

 

 





 

 

บทท่ี 2   
อารยธรรมอียิปโบราณ 

 

อารยธรรมอิยิปต์โบราณ 

 อารยธรรมที่ยิ่งใหญในโลกโบราณ สวนใหญคือ อารยธรรมที่ราบลุมแมน้ํา เพราะการสราง
อารยธรรมในยุคแรกๆ นั้นมักกําเนิดในบริเวณลุมแมน้ําใหญ  เนื่องจากมนุษยแในยุคนั้นตองอาศัยน้ําทั้ง
ในการดํารงชีวิตและการเกษตร  การคมนาคมขนสงก็ตองอาศัยแมน้ํา ดังนั้นแหลงอารยธรรมโบราณ
ของโลกจึงอยูที่บริเวณแมน้ําใหญทั้ง 4 แหง คือ บริเวณท่ีราบลุมแมน้ําไทกรีส  ลุมแมน้ําไนลแ  ลุม
แมน้ําสินธุ  และลุมแมน้ําฮวงโห (แมน้ําเหลือง)   
 

 อียิปต์   เป็นหนึ่งในอารยธรรมที่ เกาแกที่สุดในโลก อารยธรรมอียิปตแโบราณเริ่มขึ้น
ประมาณ 3150 ปีกอนคริตศักราช โดยการรวมอํานาจทางการเมืองของอียิปตแตอนเหนือและตอนใต 
ภายใตฟาโรหแองคแแรกแหงอียิปตแ และมีการพัฒนาอารยธรรมเรื่อยมากวา 3,000 ปี  ประวัติ ของ
อียิปตแโบราณปรากฏขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือที่รูจักกันวา "ราชอาณาจักร" มีการแบงยุคสมัยของ
อียิปตแโบราณเป็นราชอาณาจักร สวนมากแบงตามราชวงศแท่ีขึ้นมาปกครอง  

จนกระทั่งราชอาณาจักรสุดทาย หรือที่รูจักกันในชื่อวา "ราชอาณาจักรใหม" อารยธรรม
อียิปตแอยูในชวงที่มีการพัฒนาที่นอยมาก และสวนมากลดลง ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่อียิปตแพายแพตอ
การทําสงครามจากอํานาจของชาติอ่ืน จนกระทั่งเมื่อ 31 ปีกอนคริตศักราชก็เป็นการสิ้นสุดอารย
ธรรมอียิปตแโบราณลง เมื่อจักรวรรดิโรมันสามารถเอาชนะอียิปตแ และจัดอียิปตแเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งใน
จักรวรรดิโรมัน 
 อาณาจักรอิยิปตแโบราณชาวอิยิปตแมีพัฒนาการทางวิชาการที่กาวหนามีการ สรางสรร
สิ่งกอสรางและศิลป โดยสถาปนิก จนเป็นที่เลื่องลืองานศิลปที่สําคัญไดแก การแกะสลักและงาน
สถาปใตยกรรมตาง ๆ ชาว อิยิปตแไดพัฒนาศาสตรแในสาขาตางๆ ทั้งเรื่อง ดาราศาสตรแ คณิตศาสตรแ 
การแพทยแ และงานสรางสรรรูปวาดทั้งที่วาดบนฝาผนัง หรือ แผนพาไพรัส (papyrus) ผลงานที่จารึก
บนแผนพาไพรัสมีชื่อเสียงเลื่องลือและเป็นที่บันทึกประวัติศาสตรแไดดี 
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ภาพที่ 2.1  อารยธรรมอียิปตแโบราณ 

ที่มา :  https://th.wikipedia.org 

 

 
ภาพที่ 2.2 โบราณสถานของอียิปตแโบราณ 

ที่มา :  https://sites.google.com 

 

 อารยธรรมอียิปตแเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 3500 ปีกอนคริสตแศักราชหรือ 5500 ปีมาแลว ใน
บริเวณลุมแมน้ําไนลแทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา เป็นอารยธรรมที่มีความเจริญรุงเรื องในดาน
ตางๆ และมีพัฒนาการสืบเนื่องตอมาหลายพันปี   อารยธรรมในบริเวณนี้เป็นอารยธรรมเกษตรกรรม  
เนื่องจากตองอาศัยการดํารงชีวิตอยูใกลบริเวณราบลุมแมน้ําท้ังสิน 

1. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 
เฮโรโดตัส กลาวถึงอียิปตแวาเป็น “a gift or the Nile” แมน้ําไนลแ คือหัวใจสําคัญที่หลอเลี้ยง

อียิปตแ  เพราะอียิปตแเป็นประเทศที่มีอากาศรอน และแหงแลง เพราะลอมรอบดวยทะเลทราย  มีฝน
ตกประปรายในฤดูหนาว และตกเฉพาะบริเวณเดลตาเทานั้น  อียิปตแจึงตองอาศัยความชุมชื้นจาก
แมน้ําไนลแ  ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกแ  น้ําจากแมน้ําไนลแจะไหลลนฝใ่งทั้งสองฟาก และจะเริ่ม
ลดลงในเดือนตุลาคม  ซึ่งเมื่อน้ําลดลงก็จะทิ้งโคลนตมไวบริเวณ 2 ฟากฝใ่งแมน้ํา  และโคลนตมเหลานี้
จะเป็นปุยชั้นดีที่ชวยใหพืชเจริญงอกงาม  ดังนั้น  ถาขาดแมน้ําไนลแไปเสียอียิปตแจะกลายเป็น
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ทะเลทรายที่รอนระอุ  ดวยเหตุแมน้ําไนลแใหความอุดมสมบูรณแ  อารยธรรมของอียิปตแจึงเป็นอารย
ธรรมที่เกิดจากการเกษตรกรรมเป็นสวนมาก 

 นอกจากนี้ อิทธิพลของน้ําขึ้นน้ําลงนั้น เชื่อวาเป็นเพราะอิทธิพลของฟาโรหแ  พระองคแเทานั้น
ที่รูจักและเขาใจถึงความสอดคลองตองกันของจักรวาล   ดังนั้นการปกครองของอียิปตแในระยะแรกจึง
มีรูปแบบกษัตริยแเทวาธิปไตย   ซึ่งในระหวางที่ฟาโรหแยังทรงพระชนมแจะดํารงตําแหนงโฮรัส  พระบุตร
ของโอสิริส  แตเมื่อสิ้นพระชนมแก็จะกลับไปเป็นเทพโอสิริส  กลาวคือเป็นเทพโอสิริสอีกพระองคแหนึ่ง  
ดังนั้นฟาโรหแของอียิปตแทุกพระองคแ  เมื่อไดมีการทําพิธีฝใงพระศพแลวก็จะถูกเรียกวา “เทพโอสิริส” 
ทุกพระองคแ   
 

 
ภาพที่ 2.3 เทพเจาโอสิริส 

ที่มา :  http://sarawut02beach.blogspot.com 

 

2. ประวัติศาสตร์การเมืองของอียิปต์ 
 จอหแน เอ วิลสัน นักปราชญแผูศึกษาเรื่องราวของอียิปตแ  ไดบันทึกไววา “การเปลี่ยนแปลง
และวิวัฒนาการตางๆ นั้น น้ําจะเกิดขึ้นภายในดินแดนลุมแมน้ําไนลแเอง  กลาวคือ ฝูงสัตวแจากบริเวณที่
สูง รวมทั้งคน ดวยคงจะลองมาตามบริเวณริมฝใ่งแมน้ําหาแหลงที่มีพืชผลอุดมสมบูรณแ  ตามกันลงมา
จนทั้ง 2 ฝุายรูจักกันดีข้ึน  คนรูวาสัตวแบางชนิดควรเลี้ยงไวใกล  เพ่ือเก็บไวเป็นอาหารในวันหนา  พืช
บางชนิดอาจขยายพันธุแใหไดจํานวนมากขึ้นเพ่ือเลี้ยงทั้งมนุษยแและสัตวแที่คนเลี้ยงไวดวย”  อียิปตแ
โบราณ หรือบริเวณลุมแมน้ําไนลแ  เป็นแหลงกําเนิดอารยธรรมที่เกาแกกวา 6,000 ปี  ประชาชนใน
บริเวณนี้ 
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ที่ตั้งทางภมูิศาสตร ์
 อียิปตแ ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา และในคาบสมุทรไซนาย บริเวณ
ที่มีผูคนอาศัยอยูไดแก ดินแดนที่อยูบนสองฟากฝใ่งของลุมแมน้ําไนลแ   
  ทิศเหนือ : ติดทะเลเมดิเตอรแเรเนียนและประเทศอิสราเอล    

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ : ติดกับติดทะเลแดงและประเทศอิสราเอล  

ทิศตะวันออก : ติดกับทะเลแดง 
ทิศใต : ติดกับนูเบีย หรือประเทศซูดาน ในปใจจุบัน 

ทิศตะวันตก : ติดกับทะเลทรายซาฮารา  ประเทศลิเบีย   
  

 
ภาพที่ 2.4  แผนที่อารยธรรอียิปตแ 

ที่มา :  https://sites.google.com 

 

 อาณาจักรอียิปตแ ประกอบดวย บริเวณ 2 แหง  คือ อียิปตแบน  (Upper Egypt)  ไดแก  
บริเวณที่แมน้ําไนลแผานหุบเขา  มีความยาวประมาณ 500 ไมลแ  ทั้ง 2 ฝใ่งของแมน้ําไนลแ เป็นหนาผา

https://sites.google.com/
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ลาด กวางไปจนสุดสายตา  เต็มไปดวยเนินเขาที่แหงแลง  มีเนินทรายสีแดง และสีเหลือง และ               
อียิปตแลาง (Lower Egypt)  ไดแก  บริเวณที่แมน้ําไนลแแตกสาขาออกเป็นรูปพัดไหลลงสูทะเลเมดิ
เตอรแเรเนียน  บริเวณนี้พวกกรีกโบราณ เรียนกวา “เดลตา”  ซึ่งเป็นบริเวณปลายสุดของแมน้ํา มี
ความยาวประมาณ 200 ไมลแ  และกวางประมาณ 6 – 22 ไมลแ  แลวอารยธรรมโบราณของอียิปตแได
เจริญรุงเรืองในบริเวณแถบเดลตา นั้นเอง 
 

 
ภาพที่ 2.5 แหลงอารยธรรมอียิปตแ 
ที่มา :  https://sites.google.com 

 

 อาณาจักรอียิปตแ  เป็นดินแดนกันดารฝน   แตไดรับน้ําจากลุมแมน้ําไนลแ  ซึ่งไดรับน้ําอันเกิด
จากหิมะละลาย  และฝนในฤดูรอนจากภูเขาในอบิสิเนีย  ที่ไหลบาลงมาตามแมน้ํา  ตั้งแตกลางเดือน
สิงหาคม – ตุลาคม  ทําให 2 ฝใ่งแมน้ําไนลแจมอยูใตน้ําเป็นบริเวณกวาง  พอน้ําลดโคลนตมที่น้ําพัดพา
มาจะตกตะกอนเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณแเหมาะแกการเพาะปลูก 
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ภาพที่  2.6 สภาพความแหงแลงของอียิปตแ 

ที่มา  : http://beelinetour.com 

 

สําหรับความอุดมสมบูรณแของลุมแมน้ําไนลแนั้น  ไดมาจากตะกอนโคลนตม ที่อุดมไปดวยปุย 
ที่ไดจากน้ําที่ทวมเป็นประจํานํามาทิ้งไว เชนเดียวกับบริเวณฝใ่งแมน้ําไทกรีสและยูเฟรตีส  ของ
อาณาจักรเมโสโปเตเมีย  พัฒนาการของอารยธรรมคอนขางจะเป็นไปตามแบบแผนเดียวกัน  คือ  
การรวมแรงกันสรางระบบชลประทานเพ่ือปูองกันน้ําทวม  สรางทํานบกั้นน้ํา  ขุดคูน้ําสงน้ําไปยัง
ดินแดนที่หางไกลออกไป  แตวาพัฒนาทางการเมืองของอียิปตแนั้นแตกตางจากเมโสโปเตเมีย  
เนื่องจากไมไดอียิปตแแบงแยกเป็นนครรัฐอิสระ แตรวมกันเป็นอาณาจักรที่อยูภายใตอํานาจทาง
การเมืองของคนเดียว  คือ กษัตริยแ  เรียกวา “ฟาโรหแ” (Pharaoh) 

 

 
ภาพที่ 2.7 กษัตริยแของอียิปตแ เรียกวา ฟาโรหแ 

ที่มา :  https://chawalit069.wordpress.com 



37 

 

 

 สภาพแวดลอมทางภูมิศาสตรแที่เป็นปใจจัยเกื้อหนุนใหฟาโรหแสามารถรวบรวมอาณาจักร และ
ปกครองดินแดนทั้งหมด  ไดแก 
 1. ทะเลทราย    เป็นตัวชวยปูองกันการแทรกซึมของพวกลิเลีย  ที่มาจากทะเลทรายทางทิศ
ตะวันตก หรือพวกเอเชีย จากทางทิศตะวันออก และพวกนูเบีย  จากทางทิศใต  การปูองกัน
อาณาจักรจึงไมใชปใญหาที่นาเป็นหองสําหรับฟาโรหแ ผูปกครองอียิปตแ 
 2.  ลุมแมน้ําไนลแ   ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลัง  และระบบประสาทในการรวบรวม
ดินแดนใหเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   แมน้ําไนลแ   เป็นแมน้ําที่สามารถรองเรือแพไดสะดวก  โดยอาศัย
การควบคุมการเดินเรือในแมน้ําไนลแ  ผูปกครองสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของประชาชน และ
การขนถายสินคาไดโดยสะดวก   และอาศัยแมน้ําไนลแเป็นเสนทางคมนาคมอีกดวย  สําหรับการ
เดินเรือนั้น เพ่ือไปเก็บภาษีอากรจากประชาชน และเป็นเสนทางการเดินทัพดวย   
 นอกจากนี้  การที่เขตอุดมสมบูรณแจํากัดอยูแตในบริเวณลุมแมน้ําไนลแเป็นแนวยาวตามสอง
ฟากฝใ่งแมน้ํา ทําใหประชาชนสวนใหญอาศัยอยูเฉพาะในบริเวณนี้   ทําใหเอ้ือตอการปกครอง
ประชาชนใหเป็นไปโดยงาย 

 อารยธรรมอียิปตแกับลุมแมน้ําไนลแ  มีนักประวัติศาสตรแ กลาวไววา  “เรื่องราวของอียิปตแ ก็คือ 
เรื่องราวของแมน้ําไนลแ”   ทั้งนี้เพราะดินแดนในแถบอียิปตแนั้น แมน้ําไนลแจะนําเอาปุย ซากตะกอน
ตางๆ มาทับถมไวทั้ง 2 ฟากฝใ่งของแมน้ําไนลแ  จึงทําใหดินในบริเวณดังกลาวมีความอุดมสมบูรแ  มีพืช
พันธุแธัญญาหารงอกงาม  และตามลุมแมน้ํายังเป็นเสนทางคมนาคมของอาณาจักร และสามารถออก
ทะเลได อีกดวย 

 

ลักษณะอารยธรรมอียิปต์โบราณ 

1. ยุคสมัยของอารยธรรมอียิปต์   อารยธรรมอียิปตแโบราณนั้น แบงออกเป็น 3 ชวง คือ 

 1. สมัยกอนราชวงศแ 
 2. สมัยราชวงศแ 
 3. สมัยภายใตการปกครองของผูรุกราน 

1.1 สมัยก่อนราชวงศ์ (The Predynastic Period) 
 สมัยกอนราชวงศแ อยูในชวงเวลาประมาณ 4,500 – 3,110 ปีกอนคริสตกาล  ในสมัยนี้ยังไมมี
อียิปตแโบราณ  แตชาวอียิปตแโบราณไดเขาตั้งรกรากบริเวณลุมแมน้ําไนลแ  มีการรวมตัวเป็นกลุม มี
หัวหนาเป็นผูนานการปกครองและสังคม  ขณะเดียวกันก็มักจะมีการแยงชิงดินแดนซึ่งกันและกัน
ตลอดเวลา  จนในที่สุดดินแดนทั้ง 2 ฝใ่งของลุมแมน้ําไนลแก็ถูกแบงออกเป็น 2 สวน คือ 
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  1.1.1 อียิปตแบน หรืออียิปตแตอนใต  ไดแก ดินแดนอียิปตแตอนใน  ซึ่งบริเวณดังกลาว
เป็นปุาทึบ และมีเกาะแกงน้ําตก พ้ืนที่ไมเหมาะสมแกการเพาะปลูก ผูคนอาศัยอยูเบาบาง 
  1.1.2 อียิปตแลาง หรืออียิปตแทางตอนเหนือ  ไดแก ดินแดนอียิปตแตอนนอก 
โดยเฉพาะบริเวณดินแดนตอนสามเหลี่ยมปากแมน้ําไนลแ  เป็นพ้ืนที่เหมาะแกการเพาะปลูก  มีผูคน
อาศัยอยูหนาแนน  ความเจริญทางอารยธรรมของมนุษยแยุคหิน จึงเกิดขึ้น ไมวาจะเป็นการเพาะปลูก 
การเลี้ยงสัตวแ  และการชลประทาน 

2.2 สมัยราชวงศ์ (The Dynastic Period) 
 สมัยราชวงศแ อยูในชวงเวลาประมาณ 3,100 – 940 ปีกอนคริสตกาล  ในสมัยนี้อียิปตแโบราณ
ไดกอตั้งขึ้นและผูนําชาวอียิปตแโบราณ เป็นผูปกครองดินแดนอียิปตแ ซึ่งสมัยราชวงศแแบงไดดังนี้ 
   2.2.1  สมัยตนราชวงศแ (The Protodynastic Period)  ราวปี 3,110 – 2,665 กอน
คริสตกาล อยูในชวงราชวงศืที่ 1 -2  โดยเริ่มจากการแบงแยกดินแดน อียิปตแโบราณสิ้นสุดลง ดวย
ความสามารถของผูนําอียิปตแบน คือ “เมเนส” ไดรวบรวมดิแดนทั้งสองเขาไวดวยกัน ในปี 3110 และ
สถาปนาตนขึ้นเป็นปฐมกษัตริยแแหงราชวงศแที่ 1 กําหนดให เมืองเมมฟิส ในอียิปตแตอนลางเป็นเมือง
หลวง ถึงแมจะรวมดินแดนเขาเป็นผืนเดียวกันได แตชาวอียิปตแโบราณยังนิยมเรียกชาติตนเองวา “Land 

of Two Lands”  
   2.2.2 สมัยอาณาจักรเกา (The Old Kingdom)  ราวปี 2,225–2180 กอนคริสตกาล 
อยูในชวงราชวงศแที่ 3–6 สมัยนี้ถูกเรียกวา “สมัยปิรามิด” เพราะมีการสรางปิรามิดขึ้นเป็นครั้งแรก และ
มีปิรามิดมากกวา 20 แหง   ซึ่งปิรามิดแหงแรกถูกสรางขึ้นในสมัยของ กษัตริยแโจเซอรแ  ราชวงศแที่ 3 ที่
เมืองสควารา  นอกจากนี้ยังมีวิทยาการใหม  ศิลปกรรม และสถาปใตยกรรม เจริญรุงเรืองมากใน
ราชวงศแที่ 4  อีกทั้งกษัตริยแองคแใดมีอํานาจในการปกครองก็จะเป็นผลใหเกิดปิรามิดใหญที่สุด  ซึ่งก็
คือปิรามิดของกษัตริยแคูฟุ (Khufu) ที่เมืองกีซา   
 

 
ภาพที่ 2.8 ปิรามิดคูฟุ 

ที่มา :  https://th.wikipedia.org 
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 ในชวงราชวงศแที่ 6 อาณาจักรก็สิ้นสุดลง เพราะกษัตริยแไรความสามารถในการปกครองและ
การรบ  อีกท้ังความทะเยอทะยานชิงอํานาจของขุนนาง โดยเฉพาะพวกขุนนาง ที่เรียกวา “โนมารแซ” 
ทําใหอียิปตแโบราณตองวุนวายเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นอยูเนื่องๆ และตองตกอยูภายใตการปกครอง
ของพวกขุนนาง อยูราวปี 2180–2052  เป็นชวงระหวางปลายอาณาจักรกลาง  ในชวงนี้ขุนนางมี
อํานาจและตั้งราชวงศแที่ 7–11 ปกครองอียิปตแ  และมีเมืองธีปสแ ในอียิปตแบน เป็นศูนยแกลางการ
ปกครองของราชวงศแที่ 7 และ 8 ในเวลาตอมาขุนนางทีเมืองเฮราเคบโอโปลิส  ในอียิปตแลางไดตั้ง
ราชวงศแท่ี 9–10 ขึ้น ทําใหเกิดสงครามกลางเมืองเพ่ือแยงชิงอํานาจและดินแดนกัน 

 2.2.3  สมัยอาณาจักรกลาง (The Middle Kingdom)  ราวปี 2,052 – 1,786 กอน
คริสตกาล อยูในชวงราชวงศแที่ 11 ตอนปลาย และราชวงศแที่ 12  มีกษัตริยแเมนตูโฮเต็ปที่ 2 องคแ
สุดทายของราชวงศแท่ี 11 เมืองธีปสแ  เป็นผูปราบปรามขุนนางและรวบรวมดินแดนอียิปตแโบราณเขาไว
ดวยกัน  ทรงฟ้ืนฟูการคา สภาพแวดลอม  และในชวงราชวงศแท่ี 12  กษัตริยแอเมเนมฮัสที่ 1 ทรงปรีชา
ในการรบและทรงฟื้นฟูการคากับฟินิเซีย 

 2.2.4  สมัยอาณาจักรใหม หรือ สมัยจักรวรรดิ (The New Kingdom of the Empire)  อยู
ราวๆ ปี 1,554 – 1,090 กอนคริสตกาล  ชวงราชวงศแที่ 18 -20 มีเมืองธีปสแ เป็นเมืองหลวง  
จักรวรรดิอียิปตแถือกําเนิดขึ้นจากการที่กษัตริยแเชี่ยวชาญการรบ การปกครอง เพราะอียิปตแตองทํา
สงครามเป็นเวลายาวนานกับพวกฮิตไตทแ  ทําใหอํานาจขุนนางลดลงและหมดไป  ในสมัยนี้อียิปตแมี
นโยบายรุกรานชนกลุมใกลเคียงมุงขยายอํานาจและการปูองกันการรุกรานของศัตรูภายนอก  ทําให
ดินแดนอียิปตแขยายกวางใหญอยางที่ไมเคยเป็นมากอน ดวยความสามารถของกษัตริยแหลายพระองคแ 
อยางเชน 

  2.2.4.1 อาเมส  เป็นผูขับไลฮิคโซสออกจากอียิปตแ กําจัดอํานาจขุนนาง และเป็น
ปฐมกษัตริยแแหงราชวงศแท่ี 18 กอตั้งอาณาจักรใหมขึ้น 

  2.2.4.2 อเมนโฮเตปที่ 1 และทัสโมสที่ 1 ทั้ง 2 พระองคแทรงเกงเรื่องการรบการ
ขยายจักรวรรดิใหกวางใหญไพศาล 

  2.2.4.3  พระนางฮัทเซฟซุท  นางเป็นมเหสีของทัสโมสที่ 2 เป็นกษัตริยแหญิง
พระองคแแรกของอียิปตแ และทรงเป็นนักปกครองหญิงที่สามารถคนแรกของโลก  หลังจากพระสวามี
สิ้นพระชนมแ  ทรงปกครองอียิปตแนานถึง 40 ปี ทรงฟื้นฟูการคา  ศิลปกรรม และสถาปใตยกรรมตางๆ  
  2.2.4.4  ทัสโมสที่ 3 ขึ้นครองราชยแ หลังการสิ้นพระชนมแของพระนางฮัทเซฟซุท  
ทรงเกงการรบ ทําสงคราม 17 ครั้งเพ่ือปราบศัตรูในดินแดนทางตะวันออก  ทรงไดรับการยกยอง
วาเป็นนโปเลียนแกงอียิปตแ ทั้งยังใหการศึกษา เลี้ยงดูเด็กๆ เป็นอยางดี เพราะทรงหวังวาเมื่อเด็กโตขึ้น
จะเป็นกําลังสําคัญ จงรักภักดีตออียิปตแ   
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  2.2.4.5 อเมนโฮเต็ปที่ 4  ทรงเป็นกษัตริยแนักปฏิรูปศาสนาของอียิปตแโบราณ เพราะ
ทรงกําหนดใหชาวอียิปตแโบราณเคารพบูชาสุริยะเทพ หรือ อะดัน  ถือไดวาเป็นการริเริ่มความเชื่อใน
พระเจาองคแเดียว 

 
ภาพที่ 2.9 สุริยะเทพ หรือ Aton 

ที่มา :   https://sites.google.com 

 

  2.2.4.6 ตูตันคามอน  ปกครองอียิปตแตอจากอเมนโฮเต็ปที่ 4  ทรงประกาศยกเลิก
ศาสนาของอเมนโฮเต็ปที่ 4  และไดกําหนดใหชาวอียิปตแโบราณหันมานับถือในเทพเจาอะมอเร  และ
เทพเจาองคแอ่ืนๆ ดังเดิม  นอกจากนี้ยังยายเมืองหลวงกับ ธีปสแ 
  2.2.4.7 รามซีสที่ 2 ทรงเป็นกษัตริยแองคแสุดทาย  ทรงเกงการรบ ยึดดินแดนที่เคย
เป็นของอียิปตแคืนมาไดทั้งหมด และทรงยุติสงครามกับพวกฮิทไตทแ ในการรบที่ คาเดซ  โดยที่อียิปตแ
ไดปาเลสไตนแ ฮิทไตทแไดซีเรีย  ปลดปลอยฮิบรูจากการเป็นทาส  นอกจากนี้ยังทรงเป็นนักรักอีกดวย 
ทรงมีพระโอรสถึง 100 คน มีพระธิดา 50 คน   

2.3 สมัยภายใต้การปกครองของผู้รุกราน (The Period of Invasion) 
  สมัยภายใตการปกครองของผูรุกราน อยูราวๆปี940 กอนคริสตกาล  ในสมัยนั้มีชน
เผาภายนอกหมุนเวียนกันปกครองอียิปตแโบราณ เป็นระยะๆ คือ พวกลิบยาน  พวกเอธิโอเปียน  พวกอัส
ซีเรียน พวกเปอรแเซีย พวกกรีก 

  2.3.1 ลิบยานหรือลิเบีย ปกครองระหวาง 940-710 กอนคริสตกาล ตั้งราชวงศแที่ 
22-24 
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  2.3.2 เอธิโอเปียน ปกคอรองระหวาง 736-657 กอนคริศตกาล ตั้งราชวงศแท่ี 25 

  2.3.3 อัสซีเรียน ปกครองระหวาง 664-525 กอนคริสตกาล 

  2.3.4 เปอรแเซีย ปกครองระหวาง 525-404 กอนคริสตกาล 

  2.3.5 กรีก ปกครองระหวาง 332-30 กอนคริสตกาล 

2. สภาพสังคมของอารายธรรมอียิปต์ 
 ลักษณะสังคมของอียิปตแโบราณเปรียบไดกับรูปสามเหลี่ยม  แบงออกไดเป็นดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.10  ชนชั้นทางสังคมของอียิปตแ 

ที่มา :  http://karnnoonngam.blogspot.com 

 

2.1 กษัตริยแและราชวงศแ  อยูในตําแหนงสูงสุด กษัตริยแสามารถมีสนมไดมากมาย อาจเป็น
พ่ีสาว หรือนองสาวรวมบิดาหรือมารดาเดียวกันก็ได 
 2.2 พระ  มีบทบาทหนาที่เป็นผูนําทางความเชื่อและศาสนา เป็นชนชั้นสูง 
 2.3 ขุนนาง  มีหนาที่ดานการบริหารการปกครอง เป็นชนชั้นสูง 
 2.4 ชนชั้นกลาง  ไดแก พอคา ชางฝีมือ และศิลปิน 

 2.5 ชนชั้นต่ํา ไดแก ชาวนา เป็นชนชั้นที่มีจํานวนมากที่สุดในดินแดน  สถานะภาพของ
ชาวนาอยูในรูปของขาติดท่ีดิน และยังเป็นกําลังสําคัญในกองทัพ และแรงงาน 

 2.6 ทาส เป็นชนชั้นต่ําที่สุด  เป็นพวกท่ีถูกกวาดตอนมาหลังจากพายแพสงคราม 
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3. การประกอบอาชีพของอารายธรรมอียิปต์ 
 การประกอบอาชีพ แบงออกไดเป็น 4 ประเภท  คือ 

3.1 การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตวแ  ถือวาเป็นอาชีพหลัก  เริ่มขึ้นเมื่อราวๆ 4,000 ปีกอน 

คริสตกาล ซึ่งนิยมทํากันในแถบลุมแมน้ําไนลแ  พืชพันธุแที่นิยมปลูก คือขาวสาลี ขาวบาเลยแ ตนแฟล็กซแ  
และไมผลตางๆ 

 

 
ภาพที่ 2.11 การเกษตรของอียิปตแโบราณ 

ที่มา http://prawatsartlock.blogspot.com 

 

  3.2 การคา  อียิปตแเริ่มทําการคาเมื่อราวปี 4,000 กอนคริสตกาล นิยมทําการคากับ
คนในแถบชายฝใ่งทะเลเมดิเตอรแเรเนียน เมโสโปเตเมีย  และอาระเบีย 

 

 
ภาพที่ 2.12 การคาขายของอียิปตแโบราณ 

ที่มา :  https://sites.google.com 
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  3.3 การทําเหมืองแร  แรที่สําคัญของอียิปตแ คือ ทองแดง ชาวอียิปตแขุดพบเมื่อ
ประมาณ 4,000 ปีกอนคริสตกาล  ทํากันมกในแถบไซนาย สวนพลอยและทองคํา ขุดบริเวณเทือกเขา
ตะวันออก 

  3.4 งานฝีมือ  ไดแก พวกงานปใ้น งานหลอ งานทอผา เป็นตน 

 

4. การปกครอง 
 ลักษณะการปกครองของอียิปตแเป็นแบบเทวธิปไตย  คือ ผูปกครองดําเนินการปกครองใน
นามหรืออาศัยอํานาจของเทพเจา  เพ่ือใชประโยชนแในการปกครองกลุมบุคคลที่ดําเนินการปกครอง 
ไดแก 
  4.1 กษัตริยแ  หรือที่ชาวอียิปตแเรียกวา “ฟาโรหแ” (Pharaoh)  เป็นผูที่ชาวอียิปตแ
ยอมรับวาเป็นเทพเจา และเป็นกษัตริยแในเวลาเดียวกัน  หนาที่ของฟาโรหแ คือเป็นผูนําทางการ
ปกครอง และศาสนา  เป็นผูกําหนดกฎระเบียบ ขอบังคับในการปกครอง เป็นเจาชีวิตของชาวอียิปตแ
โบราณ 
 

 
ภาพที่ 2.13 ภาพวาดลักษณะของฟาโรหแ 

ที่มา :  https://th.wikipedia.org 
 

4.2 ขุนนางชั้นผูใหญ (Vizier)  เป็นตําแหนงที่ไวใชเรียกผูบริหารที่สําคัญๆ รองจาก 

ฟาโรหแ  ตําแหนงนี้ในสมัยตนราชวงศแผูที่รับตําแหนง  คือ ราชโอรส  ตอมามีการเปลี่ยนแปลงจึงตกแก
ขุนนางชั้นผูใหญ และมีการสืบทอดกันมาในตระกูลเดียวกัน 

  4.3 ขุนนาง (Noble)  ทําหนาที่รับผิดชอบหนวยงานที่สําคัญๆ ไดแก การเก็บภาษี  
การชลประทาน เป็นตน 

  4.4 ขุนนางมณฑล (Nomarch)  เป็นขาหลวงประจํามณฑล หรือเมืองที่หางไกลจาก
เมืองหลวง  เรียกวา Nome  ขุนนางพวกนี้มักกอกบฏ ความวุนวาย  
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ภาพที่ 2.14 ชนชั้นการปกครอง 
ที่มา :  https://www.tes.com 

 

 ตั้งแตอียิปตแโบราณมีฟาโรหแ ปกครองอาณาจักร ทุกพระองคแทรงมีพระราชินีสันติวงศแมา
ตลอด ซึ่งบทบาทของราชินีอียิปตแนั้น มีเรื่องราวของราชินีที่โดงดัง คือ ฟาโรหแหญิงฮัทเซฟซุท ที่ครอง
บัลลังกแอียิปตแนานถึง 15 ปี ตั้งแตปี 1473 – 1458 กอนคริสตกาล และที่โดงดังอีกพระองคแคือ มเหสี
ของฟาโรหแ อเมินโนฟิสที่ 4 นามวา “เนเฟอรแติตี”  เป็นราชินีที่งามที่สุดในบรรดาราชินีของอียิปตแ   
อาจเป็นเพราะทรงมีเชื้อสายเจาหญิงไมแทนนี่  และอีกพระองคแคือ มเหสีของฟาโรหแ ราเมเซสที่ 2  
คือ “พระนางเนเฟอรแตารี่” เป็นมเหสีสุดที่รักของฟาโรฟราเมเซสที่ 2 

 

 
ภาพที่ 2.15  ฟาโรหแหญิงฮัทเซฟซุท 

ที่มา :  www.bloggang.com 
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ภาพที่ 2.16 รูปปใ้นครึ่งตัวของพระนางเนเฟอรแติตี 

ที่มา :  http://www.gypzyworld.com 

 

 
ภาพที่ 2.17  พระนางเนเฟอรแตารี่ มเหสีสุดที่รักของฟาโรฟราเมเซสที่ 2 

ที่มา  :  http://www.gypzyworld.com 

 

5. ความเจริญของอารยธรรมอียิปต์ 
  5.1 ด้านวิทยาศาสตร์ ความเจริญทางวิทยาศาสตรแของอียิปตแโบราณ  มีดังนี้ 
   5.1.1 ปฏิทิน  ชาวอียิปตแรูจักทําปฏิทินโดยยึด หลักสุริยคติ คือ1ปี มี12 
เดือน 1เดือน มี 30วัน อีก วันสุดทายกําหนดไวเพ่ือการเฉลิมฉลองการกําหนดฤดูคือ ตามหลักความ
เป็นไปของธรรมชาติ และการเพาะปลูก คือ 1 ปี มี 3 ฤดู ๆละ 4 เดือนเริ่มจาก ฤดูน้ําหลาก ฤดู
เพาะปลูก  ฤดูเก็บเกี่ยวพืชผล  
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   5.1.2 การแพทยแ  วิทยาการแพทยแที่สําคัญของอียิปตแ คือ การทํามัมมี่ เป็น
การแสดงความสามารถของแพทยแในสมัยนั้นดานการผาตัดระโหลก  ผาตัดกระดูกสันหลัง  การวิจัย 
และการรักษาโรคตางๆ  
 

 
ภาพที่  2.18 มัมมี่ของอียิปตแ 

ที่มา :  https://tartil811.wordpress.com 

 

5.1.3คณิตศาสตรแ  โดยเฉพาะทางดานเลขาคณิต  คือ สามารถคํานวณหา 

พ้ืนที่ของสามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยมคางหมู และวงกลมได  ชํานาญในการวัดที่ดิน   
5.1.4 สถาปใตยกรรม   ซึ่งสถาปใตยกรรมที่สําคัญของอียิปตแ คือ ปิรามิด  

และปิรามิดท่ีใหญที่สุดคือ ปิรามิดของฟาโรหแคูฟุ  ใชกอนหิน 2,300,000 กอน แตละกอนหนัก 2 ตัน  
ใชแรงงานคนสกัดหินดวยสิ่ว และคอน ถูกจัดใหเป็นหนึ่งในเจ็ดของสิ่งมหัศจรรยแของโลกโบราณ 

 

 
ภาพที่ 2.19  ปิรามิดของฟาโรหแคูฟุ 

ที่มา :  https://farbet.ru 
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 นอกจากนี้ยังวิหารคารแนัค แหงเมืองธิปสแ  ที่ไดรับการยกยองวาเป็นอาคารที่ใหญที่สุดของ
อียิปตแโบราณ 

 

 
ภาพที่ 2.20  วิหารคารแนัค แหงเมืองธิปสแ   
ที่มา :  https://www.iam-tour.com 

 

5.1.5  ศิลปกรรม มีไวเพ่ือรับใชศาสนา  โดยวาดหรือปใ้นรูปเทพเจาเทานั้น 

ซ่ึงศิลปกรรมที่โดดเดน ไดแก  
   ภาพแกะสลัก  ไดแก สฟิงซแ  โดยเฉพาะที่หนาปิรามิดฟาโรหแคูฟุ ลักษณะ
ลําตัวเป็นสิงโตหมอบ หนาเป็นคน แกะสลักจากหิน 

   รูปปใ้น หรือรูปหลอ  นิยมปใ้นหรือหลอเฉพาะครึ่งตัวบน เชน รูปปใ้นพระนาง
ฮัทเซฟซุท  ฟาโรหแทัสโมสที่ 2  ฟาโรหแอเมนโฮเต็ปที่ 4  ฟาโรหแรามซีสที่ 2 เป็นตน 

   ภาพแกะลักฝาผนัง  ที่มีชื่อ คือ ภาพการตอสูของฟาโรหแรามซีสที่ 2 กับ
พวกฮิตไทนแ ที่วิหารคารแนัค  
   ภาพวาด  นิยมวาดตามผนังและเพดานของวิหาร  พระราชวัง ปิรามิด  
มักจะวาดภาพเกี่ยวกับ  สภาพสังคม  การปกครอง การคา การแตงกาย และประเภทของเครื่องใช   
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ภาพที่ 2.21  สฟงิซแแหงกีซา 

ที่มา :  http://www.gypzyworld.com 

 

 
ภาพที่ 2.22 ภาพวาดฝาผนังของอียิปตแ 

ที่มา :  http://www.makeleio.gr 

 

 6. การชลประทาน  อียิปตแตองพ่ึงแมน้ําไนลแ เพ่ือใชในการเกษตรเพาะปลูก  ดังนั้นชาวอียิปตแ
ตองคิดคนวิธีเก็บกักน้ํา และสงน้ําเขาพ้ืนที่ตอนในดวยการขุดคูคลองระบายน้ํา  ทําทํานบกั้นน้ํา  เพ่ือ
กักเก็บน้ําไวใชยามหนาแลง 
  

ภาษาและวรรณกรรม 

 อารยธรรมอียิปตแ  มีการถายทอดภาษาพูดเป็นตัวเขียน หรือตัวอักษรที่อานออกเสียงนั้นเริ่ม
ตั้งแตประมาณ 4,000 ปีกอนคริสตกาล  ในการที่ชาวอียิปตแโบราณรูจักประดิษฐแตัวอักษรขึ้นมาใช
นับวาเป็นความเจริญอีกประการหนึ่ง ซึ่งเรียกตัวอักษรนี้วา “อักษรเฮียโรกลิฟฟิก” และ “เฮียราติค” 

 สําหรับการเริ่มเขียนหนังสือของชาวอียิปตแนั้น จะใชภาพแทนความหมาย  ตอมาดัดแปลง
รูปภาพใหเป็นพยางคแ และนําพยางคแมารวมเป็นคํา เรียกวา “ตัวอักษรภาพ”  ซึ่งใชวิธีการเขียนและ
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แกะสลัก  เพ่ือเป็นการบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา เรียกวา ตัวอักษรเฮียโรกลิฟฟิก  เวลาตอมา       
ไดพัฒนาการจนกระทั่งเป็นตัวพยัญชนะ  เรียกวา “เดโมติค”  เป็นตัวอักษรที่ดัดแปลงมาจากอักษร
เฮียราติค  ตอมาไดยกเลิก และใชตัวอักษรคอปติค (อักษรกรีกผสมกับอักษรเฮียโรกลิฟฟิก) 
 

 
ภาพที่ 2.23  อักษรเฮียโรกลิฟฟิก 

ที่มา :  http://amad02.blogspot.com 

 

 
ภาพที่ 2.24 อักษรคอปติค 

ที่มา :  https://cs.wikipedia.org 
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 ศิลปะการเขียน  เริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 300 ปีกอนคริสตกาล  วิธีบันทึกทําเป็นอักษรภาพ 
(อักษรเฮียโรกลิฟฟิก) ตอมาเพ่ือใหเขียนงายขึ้น ไมสลับซับซอน  จึงไดพัฒนาการเขียนใหมีตัวอักษร
ภาพนอยลง ใชตัวอักษรเฮราติค  ซึ่งการเขียนนั้นมักจะเขียนกันในหมูพระเทานั้น  ในเวลาตอมามีการ
ลดจํานวนอักษรภาพลงใหเหลือเพียง 24 ตัว เรียกวา อักษรเดโมติค  
 สําหรับการบันทึกตัวอักษรนั้น ชาวอียิปตแคิดคนทํากระดาษขึ้นมาใชแทนการบันทึกลงบน
แผนหิน  โดยกระดาษทําจากเยื่อตนออ เรียกวา “กระดาษปาปิรุส”  กานออ คืออุปกรณแที่ใชเขียน  
ยางไมผสมสีใชเป็นหมึก ทําใหศิลปวิทยาการดานการเขียนของอียิปตแแพรหลายไปยังอารยธรรมอื่นๆ  
 

 
ภาพที่ 2.25 การเขียนภาพลงบนกระดาษปาปิรุส 

ที่มา  :  http://worldcivil14.blogspot.com 

 

 วรรณกรรมที่สําคัญของอียิปตแโบราณ  แบงออกเป็น 2 ประเภท คือ  วรรณกรรมเกี่ยวเนื่อง
กับศาสนา  ไดแก  คัมภีรแผูตาย  มุงแสดงความเคารพตอเทพเจาโอซิรีส เพ่ือเป็นการเขาสูโลกหนาที่
อุดมสมบูรณแ และสุขสบาย  และบทสรรเสริญของฟาโรหแอเนโฮเต็ปที่ 4 ตอเทพเจาอะตัน เป็นตน  
และอีกประการ คือ วรรณกรรมไมเกี่ยวเนื่องกับศาสนา  ไดแก งานสลักบันทึกเหตุการณแสําคัญๆ มัก
สลักตามเสาหิน  หรือผนังปิรามิด เป็นตน 
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ภาพที่ 2.26 วรรณกรรมที่เก่ียวเนื่องกับศาสนา 

ที่มา :  https://sites.google.com 

 

 
ภาพที่ 2.27 วรรณกรรมที่ไมเกี่ยวเนื่องกับศาสนา 

ที่มา :  https://sites.google.com 

 

ความเชื่อและศาสนา 
เรื่องความเชื่อและศาสนานั้น ชาวอียิปตแนั้น ในเรื่องการนับถือบูชาเทพเจาหลายองคแและมี

มากมายนับไมถวน มีทั้งเทพเจาประจําถิ่น ประจําเมือง ประจําเมืองหลวง  ซึ่งในบรรดาเทพเจา
ทั้งหมด มีองคแท่ีสําคัญและเป็นที่เคารพนับถือในหมูผูคนทุกชนชั้นอาชีพ คือ สุริยเทพ มีชื่อเรียกตางๆ 
วา เรฮารแส อามอนเร อาตอน  มีสัญลักษณแ คือ หินที่มีรูปรงคลายปิรามิด เรียกวา“เมนเบน” ซึ่งกอน
หินประดิษฐแอยูบนยอดของแทงหินสูงซึ่งมีปลายชี้ขึ้นไปสูพระอาทิตยแ เรียกวา “โอเบอลิสกแ” 
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สําหรับชาวอียิปตแ มีความเชื่อวา เมื่อพวกเขาตายไปแลวจะไดพบกับเทพโอซิรีส และพระองคแ
จะตัดสินวา คนผูนั้นเมื่อตอนมีชีวิตอยูไดทําคุณงามความดี หรือประพฤติชั่ว  ถาทําคุณงามความดีก็
จะไดรับการตอนรับเขาสูโลกหลังความตายที่เต็มไปดวยความอุดมสมบูรณแพูนสุข ซึ่งตรงกับหลักคํา
สอนของคริสตแศาสนาในปใจจุบันอีกดวย  สวนทัศนะที่มีตอพระเจา ชีวิต และความตายของคนอียิปตแ
โบราณนําไปสูการสรางสรรคแสถาปใตยกรรมที่สําคัญคือ ปิรามิด  
 ศาสนาสําหรับชาวอียิปตแโบราณ มีลักษณะสําคัญอยู 3 ประการ 

 1. ชาวอียิปต์โบราณเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ คนอียิปตแเชื่อและบูชาปรากฎการณแธรรมชาติ 
จึงทําใหชาวอียิปตแโบราณกําหนดเทพเจาขึ้นมามากมาย ซึ่งลักษณะของเทพเจาในชวงแรกนั้นจะมี
รูปรางเป็นสัตวแมากกวาคน  ในเวลาตอมาไดมีการพัฒนารูปรางของเทพเจาขึ้น แตเพราะอาณาจักร
อียิปตแโบราณเกิดจากการรวมตัวของหลายชุมชน จึงเป็นเหตุใหเทพเจาของชาวอียิปตแโบราณมีมาก
หมายหลายองคแ เทพเจาที่สําคัญ คือ 

 

 
ภาพที่ 2.28 เหลาเทพเจาของอียิปตแ 

ที่มา :  https://fr.dreamstime.com 
 

  1.1 เทพเจาอะมอนเร (Amon Re) หรือเทพรา หรือเทพเร เป็นเทพเจาสูงสุดใน
บรรดาเทพเจาทั้งหมดของอียิปตแโบราณ เป็นเทพเจาแหงแสงสวางและชีวิต ชื่อเทพเจาอะมอนเร เกิด
จากการนําเทพเจาอะมอน ที่เป็นเทพเจาแหงอากาศ และความอุดมสมบูรณแของเมืองธีปสแ รวมกับ
เทพเจาเร ที่เป็นเทพเจาแหงดวงอาทิตยแของเมืองเฮลิโอโปลิส กลายมาเป็นเทพเจาอะมอนเร 
สัญลักษณแของเทพรา คือ วงกลมหนุนอยูบนเรือ แตสวนมากมักเป็นมนุษยแ พระเศียรเป็นนกเหยี่ยว 
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เชื่อวา ถือกําเนิดมาจากแมน้ําแหงเทพนุน  กายลอมรอบดวยกลีบดอกบัน ในทุกวันเมื่อเขาสูราตรีกาล 
เทพราจะกลับมาบรรทมในดอกบัว สัญลักษณแขององคแเทพเป็นนกศักดิ์สิทธิ์ เรียกวา “นกเบนนู” 
เกาะที่ยอดปิรามิด ถือเป็นสัญลักษณแแกงแสงอาทิตยแ 
 

 
ภาพที่ 2.29 เทพเจาอะมอนเร หรือเทพเจารา 

ที่มา :  http://putatida016.blogspot.com 

 

  เทพรา เป็นบิดาแหงมวลมนุษยแและสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลก ทรงสรางเทพซู เทพ
แหงลม เทพีเตฟนุต เทวีแหงสายฝน เทพเกบ เทพแหงปฐพี เทพีนัต เทวีแหงทองฟูา และเทพฮาปี 
เทพแหงแมน้ํานิล พระนามของเทพรามีหลายพระนามใหเรียก เชน ในตอนเชาเรียกวา “เฆปรี” หรือ 
“เฆเปรา” ในตอนกลางวัน เรียกวา “ตุม” ในตอนเย็น เรียกวา “อาตุม” 

  เทพรา จะเสด็จออกจากเมืองเฮลิโอโปลิส พรอมๆกับเหลาเทพเจาองคแอ่ืนๆ โดยใช
เรือสุริยันเป็นพาหนะ เพ่ือตรวจเยี่ยมราษฎรในเมืองทั้ง 12 เมือง ทําใหเกิดแสงอาทิตยแตลอด 12 ชั่วโมง
ใน 1 วัน และในเวลากลางคืนพระองคแจะทองไปยังดินแดนมตภพดูอัตจากฝใ่งตะวันตกไปฝใ่งตะวันออก 
และมีตํานานเกี่ยวกับเทพเจาราอีกมากมาย ในสมัยกอนเทพราจะมีเฉพาะฟาโรหแเทานั้นที่สามารถ
สักการะได 
  1.2 เทพเจาโอซิรีส (Osiris) คือหนึ่งในเทพ ของตํานานเทพเจาแหงไอยคุปตแ เป็น
เทพเจาแหงเกษตรกรรม ผูที่นับถือมาจากซีเรีย ทรงเป็นพระโอรสองคแแรกของเทพเกบ และเทวีนุต 
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ทรงเกิดที่เมืองธีปสแ เมื่อทรงประสูติ ไดมีเสียงรองดังเขาไปถึงวิหารวา “กษัตริยแผูยิ่งใหญและ
เพียบพรอมไดประสูติแลว” หรืออีกอยางวา เจาผูยิ่งใหญที่สุดไดเขามาสูแสงสวางแลว 

 

 
ภาพที่ 2.30 เทพเจาโอซิรีส 

ที่มา :  https://www.bloggang.com 

 

  ตํานานกลาวกันวา เทพโอซิรีส และเทวีไอซิสตกรักกันและกันตั้งแตยังอยูในครรภแ
พระมารดา บางก็กลาววาทั้ง 2 พระองคแทรงอภิเษกกัน และเทพโอซิรีสไดบัลลังภแจากเทพผูเป็นบิดา 
ตามตํานานของเทพโอซิรีส ทรงสอนศิลปะวิทยาการทั้งหลายแกมนุษยแ โดยมีเทพธอธเป็นผูชวย 
สัญลักษณ็ของพระองคแเป็นชาย ประทับยืนอยูหรือประทับนั่งบนบัลลังกแ หรือวาดเป็นมนุษยแกําลังลุก
จากแทนตั้งศพ หรือเป็นกษัตริยแพระหัตถแโผลขึ้นมาจากผาพันมัมมี่  ทรงถือแส เป็นสัญลักษณแของ
อํานาจสูงสุด พระวรกายเป็นสีแดงแสดงถึงพ้ืนดิน หรือสีเขียวแสดงถึงพืชพันธแ ทรงสวมมงกุฎสีขาว
แสดงถึงไอยคุปตแตอนบน และมีขนนกสีแดงสองเสนแกงมืองบูสีริส ประดับอยูบางครั้งอาจสวมวง
สุริยะและเขาสัตวแ 

1.3 เทพเจาไอซีส (Isis) ทรงเป็นธิดาของเทพราและเทวีนุต  ตนกําเนิดของเทวีเริ่มจากที่ 
เทพราไดอภิเษกกับเทพีนุต เปน็เทพีผูเป็นมเหสีของเทพเจาโอซิรีส เทพีไอซีสเกงดานมนตรและมีสติปใญญา 
สัญลักษณแของเทวีไอซีสมีหลายแบบ พระนางอาจเป็นมนุษยแทีม่ีศรีษะเป็นวัด หรือมีดวงจันทรแสวมบนศรีษะ 
หรือสวมมงกุฎรูปดอกบัวและมีหูเป็นขาวโพด หรือถือขาแพะ สัญลักษณแแหงความอุดมสมบูรณแ  ถาเป็นรูป
ปใ้นจะเป็นรูปพระมารดากําลังใหนมเทพเจโฮรสั แสดงถึงการปกปูองเด็กๆ จากโรคภัย บนศรีษะมีเขา 2 เขา 
และมีวงสุริยะอยูตรงกลาง 

https://www.bloggang.com/
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ภาพที่ 2.31 เทพเจาไอซีส  

ที่มา :  https://sites.google.com 

 

  1.4  เทพเจาโฮรัส (Horus) หรือฮอรัส หรือโฮรุส ทรงเป็นพระโอรสของเทพโอซิรีส
และเทวีไอซีส และเป็นสวามีของเทวีฮาธอรแ เป็นเทพที่เกิดจาการรวมกันของเทพนกเหยี่ยวและเทพ
แหงแสงสวาง มีพระเนตรขวาเป็นดวงอาทิตยแและพระเนตรซายเป็นดวงจันทรแ เป็นเพราะขณะที่สู
กับเซ็ตนั้นทรงถูกกัดที่ตาซายจนหมองมัว สัญลักษณแของเทพโฮรัส คือเป็นมนุษยแที่มีศีรษะเป็นนก
เหยี่ยว ทรงสวมมงกุฎสองชั้น หรือแกะสลักเป็นรูปวงสุริยะมีปีกอยูที่รั้ววิหารประจําพระองคแ หรือนก
เหยี่ยวกําลังบินอยูเหนือการสูรบของฟาโรหแ ที่อุงเล็บมีแสแหงความจงรักภักดี และแหวนแหงความ
เป็นนิรันดรแ เทพโฮรัส ทรงมีพระนามมากมายตามทองถิ่นท่ีสักการะและความเชื่อ เชน เทพฮาโรเอรีส 
ฮอรัสเบฮแเดตี ฮาราเคตฮารแมาฆิส และฮารแสีเอสิส เป็นตน    
 

 
ภาพที 2.32 เทพเจาโฮรัส 

ที่มา :  https://my.dek-d.com 
 

  1.5 เทวีเสลเคต (Selket) หรือเสรแคูเอต  ทรงเป็นเทวีแมงปุอง มีชื่อเสียงขึ้นมาโดย
ราชาแมงปุอง กษัตริยแกอนราชวงศแ เทวีทรงเกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณแ เพราะพระนางเป็นหนึ่งใน
เทวีผูพิทักษแตนน้ําทั้งสี่ แหงแมน้ํานิล ทรงมีหนาเป็นคนเฝูางูอาโปฟิส ศัตรูของเทพราที่ถูกขังไวใตพิภพ 
ทรงเป็นชายาของเทพเนเฆบคาอู เทพแหงงูใหญ มีแขนเป็นมนุษยแ วากันวาเทวีถูกมัดดวยโซจน
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สวรรคต เทวีเสลเคตจะคอยชวยเทวีไอซีสทําพิธีศพเทพโอซิรีส และเป็นผูชวยดูแลเทพโฮรุส เทวีจะ
ประทับยืนอยูกับเทวีอีสิสตรงปลายโลงศพ และเป็นเทพ 1 ใน 4 ที่ประจําไหเก็บเครื่องในมัมมี่ที่เก็บ
ลําไส เทวีเสลเคต มีสัญลักษณแเป็นมนุษยแ ศรีษะเป็นแมงปุอง หรือกายเป็นแมงปุอง ศีรษะเป็นมนุษยแ 
ในบางครั้ง หรือปกปูองผูตายดวยปีกที่แขนของพระนาง 
 

 
ภาพที่ 2.33 เทวีเสลเคต 

ที่มา :  https://jongkolnee077.wordpress.com 
 

  ชาวอียิปตแโบราณมีความเชื่อวา เทพเจาแตละพระองคแควรมีสัตวแไวคอยรับใช ดังนั้น
จึงมีการสมมติสัตวแรับใขใหแกเทพเจา เชน แกะตัวผูเป็นสัตวแรับใชของเทพเจาอะมอนเร สําหรับการ
บวงสรวงเทพเจานั้น พระจะเป็นผูประกอบพิธีกรรม และไดรับคาจางตอบแทนดวย 

 2. ชาวอียิปต์โบราณเชื่อในความเป็นอมตะของวิญญาณ สําหรับการตัดสินครั้งสุดทาย 
และโลกหนา ชาวอียิปตแโบราณเชื่อวา ชีวิตภายหลังความตายที่ทําความดีจะฟ้ืนขึ้นมา และเขาพํานัก
ในโลกหนาซึ่งมีความอุดมสมบูรณแ  จากความเชื่อนี้ทําใหเกิดการเก็บรักษารางกายเอาไว เรียกวา 
“มัมมี่” ซึ่งการทํามัมมี่นิยมทําเฉพาะกับกษัตริยแเทานั้น คนธรรมจะไดรับการฝใงเทานั้น มัมมี่จะถูก
นําไปใสไวในหีบศพพรอมกับมวนกระดาษรูจักกันในนาม “คัมภีรแผูตาย” ซึ่งคัมภีรแผูตายที่ถูกตองนั้น
ตองเขียนโดยพระ สําหรับขอความในคัมภีรแนั้น จะกลาวถึงผูตายกระทําดี หรือกระทําชั่ว โดยมีเทพ
เจาโอซิรีสเป็นผูพิพากษา และดําเนินการตัดสินครั้งสุดทายใหแกวิญญาณนั้นๆ เขาสูโลกหนาที่อุดม
สมบูรณแหรือไม  
 สวนหีบศพและสมบัติของผูตายจะถูกนํามาวางไวในสุสานหินเรียกวา “ปิรามิด” และมีสฟิงคแ 
ซึ่งเป็นสัตวแประหลาดที่แกะสลักจากหินนํามาวางไวหนาปิรามิด เพ่ือทําหนาที่เฝูาศพและสมบัติของ
ผูตายที่บรรจุไวในปิรามิด 

 3. ศาสนาของกษัตริย์อเมนโฮเต็ปที่ 4  สาเหตุของการปฏิรูปศาสนาของอเมินโฮเต็ป คือ 
ตองการนําชาวอียิปตแโบราณใหหลุดพนจากความเชื่อในศาสนาที่นับถือเทพเจาหลายพระองคแ และมุง
นําใหพนจากอํานาจของพระ สําหรับศาสนาใหมของอเมนโฮเต็ป คือ กําหนดใหบูชาแตเทพเจาอะตัน
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(Aton) เพียงองคแเดียว ทรงสอนวาเทพเจาอะตันเป็นเทพเจาสูงสุด ไมมีตัวเป็นบิดาของมวลมนุษยแ 
วิธีการเขาถึงเทพเจาทําไดโดยการสักการะดวยดอกไมหอม ทรงสั่งใหปิดวิหารของเทพเจาองคแอ่ืนๆ 
ปฏิเสธความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายและโลกหนา  ไมประสงคแทําสงครามกับศัตรู เพราะเชื่อวาการ
ทําสงครามจะทําใหเทพเจาไมพอใจเนื่องจากเทพเจาทรงเป็นบิดาของมวลมนุษยแ  
 เพ่ือแสดงถึงความศรัทธาในเทพเจาอะตัน อเมนโฮเต็ปจึงทรงเปลี่ยนพระนามของพระองคแ
เป็น “อัคนาตัน” ยายเมืองหลวงจากธีปสแ ที่จากเดิมเป็นศูนยแกลางของการปกครองและศาสนาของ
เทพเจาอะมอนเร มาอยูที่เมืองอัคตาตัน  

ผลของการปฏิรูปศาสนาทําใหเกิดผลเสียทั้งภายในและภายนอกจักรวรรดิ โดยเฉพาะที่
เมืองธีปสแ บรรดาพระทั้งหลายตางตั้งตนเป็นศัตรูเพราะขาดรายได และสถานะภาพของตนตองลด
นอยลง และอียิปตแตองเสียดินแดนซีเรียกับปาเลสไตนแใหแกพวกฮิตไทนแ 
  

ภัยคุกคามจากภายนอกอารธรรม 

 ในชวงระหวางปี 2,000-1,750 กอนคริสตกาล ไดมีเหตุการณแไมสงบเกิดขึ้นในบริเวณทาง
ภาคตุวันออกของทะเลเมดิเตอรแเรเนียน เริ่มมีผูรี้ภัยในบริเวณทะเลดํา อพยพเลงมาทางใตเพ่ือเสาะ
แสวงหาที่อยูอาศัยแหงใหม ในชวงนี้เองที่พวกไมซีนา เขาไปตั้งถื่นฐานในกรีซ และพวกฮิตไทนแเขาไป
อยูอาศัยในตุรกี และคนในอาณาจักรพากันอพยพหลบหนีไปที่อ่ืนเพ่ือเสาะแสวงหาที่อยูใหม 
 การบุกรุกจากอาณาจักเมโสโปเตเมีย  เมื่อประมาณ 3,500 ปีกอนคริสตกาล เมโสโปเตเมีย
ยกกองทัพบุกเขามายังดินแดนบริเวณลุมแมน้ําไนลแของอียิปตแ แลวเขายึดครองบริเวณลุมแมน้ําไนลแซึ่ง
มีความอุดมสมบูรณแ และไดตั้งอาณาจักอียิปตแขึ้นมา 2 แหงคือ อียิปตแตอนลาง และอียิปตแตอนบน 
ตอมาอียิปตแตอนบนชนะอียิปตแตอนลางและรวบรวมเป็นอาณาจักรเดียวกันจนกลายเป็นแหลงอารย
ธรรมที่สําคัญของโลกยุคโบราณ เมโสโปเตเมียไดนําเอาแนวคิดใหมเขามาในดินแดนแถบลุมแมน้ําไนลแ 
เชน การสรางที่อยูอาศัยแทนที่จะเป็นกระทอมเล็กๆ อยางชาวพ้ืนเมืองเดิมเคยอยู ซึ่งการสราง
บานเรือนขนาดใหญนี้ทําดวยดินเหนียวตากแหง และใชชีวติอยูรวมกันเป็นกลุม ภายในเมืองมากกวา
จะอยูกระจัดกระจายตามนอกเมือง 
 อยางไรก็ตาม ผูบุกรุกจากเมโสโปเตเมียในขณะนั้นยังไมรูจักใชแรเหล็กและทองบรอนซแ แต
รูจักใชแรทองแดง เป็นอยางเดียว และนําทองแดงมาทํามีด  
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บทสรุป 

 

อารยธรรมอียิปตแโบราณ เกิดขึ้นในบริเวณสองฝใ่งของแมน้ําไนลแบริเวณลุมแมน้ําแบง        
เป็น 2 บริเวณ คือ อียิปตแลาง ปากแมน้ําไหลสูทะเลเมดิเตอรแเรเนียน เรียกวา “เดลตา” อารยธรรมได
เกิดขึ้นบริเวณนี้ สวนอีกที่คือ อียิปตแบน เป็นที่แมน้ําไหลผานทะเลทราย หุบเขาไปจนถึงซูดานใน
ปใจจุบัน ดวยสภาพภูมิประเทศที่เป็นทะเลทราย ดังนั้นแมน้ําไนลแจึงเปรียบเสมือน โอเอซีส และทําให
อียิปตแถูกปูองกันการรุกรานจากชาติอ่ืนๆ โดยธรรมชาติ  

ชุมชนดั้งเดิมเป็นพวกเรรอน ตอมาไดพัฒนาขึ้นตามลําดับ จนเกิดชนชั้นปกครองสังคม
ขยายตัวเป็นรัฐเล็ก ๆ เรียกวา “โมนิส” มีสัญลักษณแ เชน สุนัข เหยี่ยว แมงปุอง เป็นตน  ราชวงศแแรก
ที่สามารถรวมอียิปตแเป็นอาณาจักร คือ กษัตริยแเมนิส ถือเป็นฟาโรหแองคแแรก มีศูนยแกลางที่เมมฟิส 
Scorpion king       

เทพเจ้าของชาวอียิปต์ เทพเจาเร หรือสุริยเทพ เทพโอซิริส เทพแหงแมน้ําไนลแ เทพแหง
ยมโลก เทวีไอซิส หรือเทพีแหงพ้ืนดิน เทพีแหงความอุดมสมบูรณแ เทพเซต เทพแหงสงคราม  เทพ
ฮาธอรแ เทพี แหงความรักและเทพฮอรัส เทพผูเป็นตัวแทนของฟาโรหแทุกพระองคแ และยังมีเทพอ่ืนๆที่
ถือเป็นเทพเจาประจําแตละเมืองชาวอียิปตแถือ ฟาโรหแเป็นเทพเจาพระองคแหนึ่ง ซึ่งไดแสดงออกโดย
งานสราง และสถาปใตยกรรมตางๆ ที่ถวายแกฟาโรหแ 

สภาพสังคม  ชนชั้นทางสังคม แบงออกไดเป็น 5 ระดับ ไดแก กษัตริยแและราชวงศแ พระและ
ขุนนาง ชนชั้นกลาง ชนชั้นต่ํา ทาส  

การประกอบอาชีพ    การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตวแจัดเป็นอาชีพหลัก พืชที่นิยมปลูก คือ
ขาวสาลี ขาวบาเลยแ ตนแฟล็กซแตลอดจนผลไมตางๆ เป็นตน การคา นิยมทําการคากับคนในแถบ
ชายฝใ่งทะเลเมดิเตอรแเรเนียน เมโสโปเตเมีย และอาระเบีย เป็นตน การทําเหมืองแร ทองแดง พลอย
และทองคําขุดบริเวณเทือกเขาตะวันออก งานฝีมือ ไดแกงาน ปใ้น งานหลอ งานทอผา เป็นตน 

การปกครอง ลักษณะการปกครองเป็นแบบเทวธิปไตย คือ ผูปกครองอางดําเนินการปกครอง
ในนามหรืออาศัยอํานาจของเทพเจา ไดแก กษัตริยแหรือฟาโรหแ หนาที่ของฟาโรหแคือเป็นผูนําทางการ
ปกครองและศาสนา ขุนนางชั้นผูใหญ (Vizier) ผูบริหารที่สําคัญรองจากกษัตริยแ และมีการสืบทอดแก
คนในตระกูลเดียวกัน ขุนนาง (Noble) รับผิดชอบหนวยงาน เชน ในการเก็บภาษีและการชลประทาน 
เป็นตน และขุนนางมณฑลหรือผูวาการมณฑลหรือโนมารแซ (Nomarch) เป็นตําแหนงขาหลวงประจํา
ตามมณฑลที่หางไกลเรียกวา นอม (Nome)  

         ศาสนา มีลักษณะ 3 ประเด็น ไดแก ชาวอียิปตแโบราณเชื่อในเทพเจาหลายองคแ เชน เทพเจา 
อะมอน-เร (Amon-Re) เทพเจาโอซิริส (Osiris) เทพเจาไอริส (Isis) เทพเจาโฮรัส (Horus)  
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ศิลปะการเขียน บันทึกเป็นอักษร เรียกวา อักษรภาพเฮียโรกลิฟิค ตอมาไดพัฒนาการเขียน
ใหมีตัวอักษรภาพนอยลงเรียกอักษรเฮราติค การเขียนทั้ง 2 แบบนี้เขียนไดในหมูพระเทานั้น จาก
เหตุผลดังกลาวทําใหอักษรภาพลดเหลือเพียง 24 ตัว เรียกวา ตัวอักษรเดโมติค ชาวอียิปตแโบราณคิด
ทํากระดาษ ทําจากเยื่อตนออ กานออแข็งคืออุปกรณแท่ีใชเขียน ยางไมผสมสีใชเป็นหมึก  

ด้านวิทยาศาสตร์  ความเจริญทางดานวิทยาศาสตรแ คือ การทําปฏิทิน ยึดหลักสุริยคติ 1 ปี       
มี 12 เดือน 30 วัน อีก 5 วันสุดทายถูกกําหนดเพ่ือการเฉลิมฉลอง การกําหนดฤดูถือตามหลักความ
เป็นไปของธรรมชาติและการเพาะปลูก 1 ปีมี 3 ฤดูๆละ 4 เดือน เริ่มจากฤดูน้ําทวมหรือน้ําหลาก ฤดู
เพาะปลูกหรือไถหวาน ฤดูที่สามคือ ฤดูเก็บเกี่ยวพืชผล และการแพทยแ คือ “มัมมี่”แสดง
ความสามารถของแพทยแอียิปตแโบราณดานการผาตัดกระโหลก ผาตัดกระดูกสันหลัง การวิจัยและ
รักษาโรคตางๆ 

ด้านสถาปัตยกรรม   ที่สําคัญเชน ปิรามิดยักษแที่เมืองกิซา ใชเป็นที่บรรจุพระศพของพระ
เจาคีออปสแ หรือเรียกอีกพระนามหนึ่งวา พระเจาคูฟู  

ด้านวรรณกรรม  แบงเป็น 2 ประเภท คือ วรรณกรรมเกี่ยวเนื่องกับศาสนา ไดแกคัมภีรแ
ผูตาย และวรรณกรรมไมเกี่ยวเนื่องกับศาสนา ไดแก งานสลักบันทึกเหตุการณแตามเสาหินหรือผนัง          
ปิรามิด เป็นตน                                                                                                              

ชลประทาน อียิปตแโบราณตองพ่ึงแมน้ําไนลแเพ่ือใชในการเพาะปลูก อียิปตแโบราณคนพบวิธี
เก็บกักน้ําและสงน้ําเขาพ้ืนที่ตอนในดวยการขุดคูคลองระบายน้ําตางระดับและทําทํานบกั้นน้ํา  

ศิลปกรรม แรกเริ่มมุงเพ่ือรับใชศาสนาโดยการวาดหรือปใ้นรูปเทพเจา นอกจากนี้ศิลปกรรม
เดนอ่ืนๆ ที่ควรกลาวถึงไดแก ภาพแกะสลัก สฟิงซแ รูปปใ้นหรือรูปหลอ ภาพแกะสลักฝาผนัง ภาพ
แกะสลักฝาผนังที่มีชื่อ คือ ภาพการตอสูของพระเจารามซีสที่ 2 กับฮิตไตทแที่วิหารคารแนัค ภาพวาด 
นิยมวาดตามผนังและเพดานของวิหาร พระราชวัง และปิรามิค  

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

บทท่ี 3   
อารยธรรมอินเดียโบราณ 

 

 ดินแดนอินเดีย มีมนุษยแอาศัยอยูมาเป็นเวลานาน เมื่อราว 5,000-2,000 ปีกอนคริสตศักราช  
โดยแหลงที่ขุดพบคือ แถบลุมแมน้ําโซน ในแควนปใญจาบ เป็นเครื่องมือเครื่องใช ทางภาคใตพบซาก
เครื่องใชที่ทําดวยหิน  ในชวงปลายยุคหินพวกดราวิเดียน เป็นพวกแรกที่เจริญมากในอินเดียเห็นได
จากความเจริญทางการเกษตร การสรางเขื่อน สรางเครื่องดินเผา เป็นตน วัฒนธรรมสมัยกอนประวัติ
ศาตรแในอินเดีย แบงได 2 สวนคือ วัฒนธรรมของคนที่อยูทางตะวันตกเฉียงหนือ บริเวณลุมแมน้ําโซน 
และวัฒนธรรมของคนท่ีอยูทางภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงใตของอินเดีย และลังกา 

 วัฒนธรรมลุมแมน้ําโซน พบเครื่องมือทําดวยหินในสมัยหินเกา คือ ขวานปาด และขวานมือ 
ตอมาสมัยหินกลาง พบเครื่องมือเครื่องใชที่เป็นหินคมกวา แข็งแรงกวา และมีขนาดเล็กกวา รูจักใชธนู 
เลี้ยงชีพดวยการเลี้ยงสัตวแ อยูถ้ํา เป็นยุคที่ริเริ่มเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวแ  สมัยหินใหม เริ่มมีชุมชนชาวนา 
ปรากฏเครื่องใชภายในบาน เชน เครื่องปใ้นดินเผา ภาชนะใชสอย ลอเลื่อน เป็นตน ความเจริญของยุค
นี้อยูมาหลายรอยปีจนถึงสมัยอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ วัฒนธรรมของคนที่อยูทางภาคใตและภาค
ตะวันออกเฉียงใตของอินเดียและลังกาเลี้ยงชีพดวยการเพาะปลูก เลี้ยงสัตวแ รูจักใชคันไถ ลอเลื่อน ใช
หินเป็นอาวุธ  

 
ภาพที่ 3.1 ซากผังเมืองโมเฮนโจ-ดาโร  ประเทศปากีสถาน   

ที่มา  : http://www.archaeologyonline.com 

 

 อารยธรรมอินเดีย  คือ ความเจริญที่เกิดขึ้นในดินแดนที่เรียกวา “ชมพูทวีป” ในปใจจุบันคือ
ประเทศอินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา เนปาล บังคลาเทศ ภูฎาน และสิกขิม เป็นดินแดนที่มีประชากร
อาศัยอยูมากที่สุด  “อินเดีย” มาจากภาษาสันกฤต คําวา สินธุ เป็นชื่อแมน้ําทางภาคตะวันตกเฉียง
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เหนือ (ประเทศปากีสถาน)  ชาวเปอรแเซียเรียกดินแดนแถบนี้วา Hindu หรือ Hidu ตอมาพวกกรีก
แผลงเป็น Indus และ India ตามลําดับ  
 สําหรับชาวอินเดีย เรียกดินแดนวา “ภารตวรรษ” หมายความวา ถิ่นที่อยูของชาวภารตะ 
อารยธรรมอิเนเดีย เป็นรากฐานของอารยธรรมในประเทศตางๆหลายประเทศในเอเชียใต ไดแก อินเด
อีย เนปาล ปากีสถาน บังคลาเทศ ภูฎาน และศรีลังกา นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลตออารยธรรมอ่ืนๆ ไม
วาจะเป็นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียตะวันออก  ผูสรางสรรคแอารยธรรมอินเดียมี 2 พวกคือ 
พวกดราวิเดียน พูดภาษาตระกูลดราวิเดียน คือ ภาษาทมิฬ ภาษาคานารีส ภาษาเตลุกู และภาษามะ
ยะยาบัม และอีกพวกคือ พวกอินโด-ยูโรเปียน พูดภาษาตระกูลอินโด-ยูโรเปียน คือ ภาษาสันสกฤต 
และภาษาปรากฤต ชาวดราวิเดียน เป็นชนพ้ืนเมืองดังเดิมอาศัยอยูในอนุทวีปกอนชาวอินโด-อารยัน
จะอพยพเขามาและสรางสรรคอารยธรรมในแถบลุมแมน้ําสินธุ ทางภาคเหนือของอนุทวีป ทําใหชาวด
ราวิเดียนตองยายถิ่นลงทางใต พ้ืนที่อันอุดมสมบูรณแทางภาพเหนือดินแดนระหวางลุมแมน้ําสินธุและ
ลุมแมน้ําคงคากลายเป็นดินแดนของชาวอินโด-อารยันเผาตางๆ   
 อารยธรรมอินเดีย อาจเรียกวา “อารยธรรมสินธุ” เป็นอารยธรรมที่ชาวดราวิเดียนสรางขึ้นใน
แถบแมน้ําสินธุตั้งแต 2,500 ปีกอนคริสตศักราช จนถึง 1,500 ปีกอนคริสตศักราช ตอมาชาวอินโด -

อารยันไดเขามาสรางสรรคแอารยธรรมตั้งแต 1,500 ปีกอนคริสตศักราช จนถึงคริสตแศตวรรษที่ 6 
จากนั้นอินเดียก็ถูกรุกรานจากพวกมุสลิม และถูกปกครองโดยพวกอิสลาม คือ ราชวงศแโมกุล  และใน
ที่สุดอินเดียก็ถูกปกครองโดยสหราชอาณาจักรอังกฤา  
 

ที่ตั้งทางภมูิศาสตร ์
 

 
ภาพที่ 3.2 แผนที่แสดงที่ตั้งอารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ  

ที่มา : http://www.thaigoodview.com 
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 อินเดียมีลักษณะเป็นรูปสามาเหลี่ยม มีภูเขาหิมาลัยกั้นทางเหนือ ลอมรอบดวยทะเลทั้ง 2 
ดานคือ ดานตะวันออกอางเบงกอล และดานตะวันตกมหาสมุทรอินเดีย แบงดินแดนตามสภาพ
ภูมิศาสตรแได 4 สวนคือ บริเวณเทือกเขาหิมาลัยภาคเหนือ บริเวณที่ราบลุมแมน้ําภาคเหนือ บริเวณที่
ราบสูงเดกขาน และบริเวณแหลมทมิฬภาคใต  
 

1. ลักษณะที่ตั้ง อินเดียมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย ดินแดนทางตอนเหนือและตอน
ใตถูกแบงแยกจากกันดวยที่ราบสูงเดคคาน เป็นผลใหทั้งสองเขตมีความแตกตางกันทั้งดานภูมิศาสตรแ 
ทรัพยากรธรรมชาติ การประกอบอาชีพ และการหลอหลอมอารยธรรม 

  1.1 ตอนเหนือ และตะวันตกเฉียงเหนือ มีเทือกเขาหิมาลัย 

  1.2 ตะวันตกและตะวันออก เป็นที่ราบลุมแมน้ําสินธุ แมน้ําคงคา 

  1.3 ตอนกลาง เป็นเขตที่ราบสูงเดคคานท่ีแหงแลงและทุรกันดาร 

  1.4 ตอนใต ไมสามารถติดตอกับดินแดนทางตอนเหนือไดสะดวก 

 

 2. ภูมิอากาศ อินเดียมีภูมิอากาศแหงแลงเพราะฝนตกนอยประมาณปีละ 4 เดือน และมี
อากาศรอนจัด ปีใดฝนตกนอยกวาปกติ การเพาะปลูกจะไมไดผลและเกิดความอดอยาก ในทางตรงกันขาม 
ปีใดที่ฝนตกมากเกินไปจะเกิดอุทกภัย พืชผลไดรับความเสียหาย อนึ่ง ปีที่มีอากาศรอนจัดมากๆ เชน 
อุณหภูมิสูงกวา 40 องศาเซลเซียสขึ้นไปมักจะเกิดภัยแลง พืชผลสวนใหญไมอาจตานทานความแหง
แลงไดเพราะอากาศขาดความชุมชื้น สภาพภูมิอากาศจึงมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตและความเชื่อของ
ชาวอินเดีย ซึ่งตองพ่ึงพาธรรมชาติ ดังเชนการบูชาแมน้ําคงคาวาเป็นแมน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่นําความชุมชื้น
และความอุดมสมบูรณแมาให ลักษณะภูมิอากาศยังทําใหชาวอินเดียมีความอดทนในการตอสูกับความ
ยากลําบากดวยวิธีการตางๆ พรอมกับการยอมรับชะตากรรมท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได 
 

 3. ปัจจัยที่มีผลต่ออารยธรรมอินเดีย  
  3.1 บริเวณเทือกเขาหิมาลัย มีเป็นพื้นที่ ที่หนาวเย็นและสูงชันกั้นไมใหอินเดียติดตอ
กับดินแดนอ่ืนไดสะดวก ถึงอยางไร ก็ยังมีชองแคบไคเบอรแทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ติดตอกับดินแดน
อ่ืนๆ ทางตะวันตกได เชน เปอรแเซีย กรีก และโรมัน ดังนั้นบริเวณอินเดียตอนเหนือจึงรับอิทธิพลและ
ผสมผสานอารยธรรมที่เขามาทางชองแคบไคเบอรแ ทั้งที่มาจากการติดตอคาขาย และรุกรานของชน
ชาติอ่ืนๆ เชน พวกอารยัน และมุสลิม 

  3.2 บริเวณท่ีราบลุมแมน้ําภาคเหนือ เป็นที่ราบลุมแมน้ําสินธุ แมน้ําคงคา และแมน้ํา
สาขาของแมน้ําทั้ง 2 สาย ที่มีความอุดมสมบูรณแเหมาะแกการทําเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งลุม
แมน้ําคงคา ซึ่งมีตนกําเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย และนําความอุดมสมบูรณแมาใหแกพ้ืนที่ในลุมแมน้ํา 
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จึงเปรียบเสมือนเป็นเสนเลือดที่หลอเลี้ยงชาวอินเดีย และเป็นบอกําเกิดของศาสนา ความเชื่อและ
พิธีกรรมตางๆ ในอารยธรรมอินเดีย เชน ศาสนาพราหมณแ-ฮินดู และศาสนาพุทธ ดังนั้นความอุดม
สมบูรณแในเขตที่ราบลุมแมน้ําตางๆ จึงทําใหชนตางชาติตางๆ พยายามเขารุกรานและยึดครองอินเดีย
มาโดยตลอด 

  3.3 บริเวณท่ีราบสูงเดตขาน เป็นเขตที่ราบสูงที่แหงแลงและทุรกันดาร เพาะถูกโอบ
ลอมดวยเทือกเขาสูงซึ่งขวางกั้นการติดตอระหวางอินเดียเหนือและอินเดียใต แตก็นับเป็นเขต
เศรษฐกิจสําคัญของอินเดีย เพราะเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวอินเดีย และยังคง
อุดมสมบูรณแดวยทรัพยากรปุาไมและแรธาตุตางๆ 

  3.4 บริเวณแหลมทมิฬ ไมสามารถติดตอกับดินแดนทางตอนเหนือไดสะดวก แต
สามารถติดตอกับดินแดนอ่ืนๆนอกประเทศไดงาย เนื่องจากมีที่ราบแคบๆ ยาวขนานกับชายฝใ่งมหาสมุทร
อินเดีย ทั้ง 2 ฝใ่ง ประชากรในแถบนี้มีการติดตอคาขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับดินแดนอ่ืน เชน 
อียิปตแ เมโสโปเตเมีย ลังกา และดินแดนในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต อารยธรรมของชาวอินเดียใต
จึงมีเอกลักษณแท่ีแตกตางจากชาวอินเดียทางตอนเหนือ 
 

 ดวยเหตุที่สภาพภูมิประเทศของอินเดียมีหลากหลายแบบ เชน เขตหนาวทางเหนือ เขตรอน
แถบทะเลทราย ที่ราบสูง แมน้ําสายหลากหลายสาย เทือกเขาปกคลุมดวยปุาทึบ มีทั้งสัตวแราย และ
โรคภัย จึงทําใหอินเดียประกอบดวยผูคนหลากหลายเชื้อชาติ ที่มีภาษา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่แตกตางกันตามสภาพลักษณะภูมิประเทศของตน 

 

อินเดียสมัยประวัติศาสตร ์
 

 1. สมัยมหากาพย์  เมื่อราว 1,000–500 ปีกอนคริสตศักราช เกิดอาณาจักรใหมบริเวณ       
ลุมแมน้ําคงคามีลักษณะเป็นนครรัฐอิสระ “ราชา” เป็นผูปกครอง แบบราชาธิปไตย มีฐานะเป็นสมมุติ
เทพ  มีการติดตอคาขายทางเรือ กับอาณาจักรเมโสโปเตเมีย อียิปตแ อาราเบีย อารยธรรมยุคมหา
กาพยแมี ดังนี้ 

1.1 การปกครอง ลักษณะคลายนครรัฐ เป็นอิสระ ไมข้ึนตรงแกกัน แควนที่มี 
ชื่อเสียงและมีอํานาจมากในสมัยมหากาพยแ คือ แควนมคธ 
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ภาพที่ 3.3 วรรณคดีรามายณะ 

ที่มา https://writer.dek-d.com 

1.2 เรื่องราวของชาวอารยัน ถูกถายทอดออกมาในลักษณะของวรรณคดี 2 เรื่อง คือ  
รามายณะและมหาภารตะ สะทอนใหเห็นถึงการปกครอง สังคม และเศรษฐกิจของชาวอารยัน 
 

 
ภาพที่ 3.4 วรรณคดีมหาภารตะ 

ที่มา https://www.se-ed.com 

 

  รามายณะ เป็นวรรณกรรมที่ยิ่งใหญเรื่องหนึ่งของอินเดียและยังแพรไปสูหลาย
ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต เชน ในเมืองไทยเรียกวา“รามเกียรติ์” ในลาวเรียกวา“พระลักษณแ
พระราม” ในอินโดนีเซียเรียกวา “รามายณะ” นอกนั้นยังมีที่กัมพูชา สิงคโปรแ มาเลเซีย พมาและ
เนปาล เรื่องนี้แตงโดย “ฤๅษีวัลมีกิ”  
  มหาภารตะ เป็นเรื่องที่ใหญที่สุด มีโศลกมากถึง 100,000 บท แบงเป็นบรรพได 18 

บรรพ มหาภารตะ เป็นเรื่องราวที่กลาวถึงการทําสงครามกันระหวางพ่ีนอง2ตระกูล คือ ตระกูลเการพ 
และปาณฑพ ซึ่งทั้งสองตระกูลตางสืบเชื้อสายมาจากตระกูลเดียวกัน คือ ทาวภรตะ การทําสงคราม
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ขับเค้ียวกัน ณ.ทุงกถรุเกษต เป็นเวลา 18 วัน สุดทายตระกูลฝุายธรรม คือปาณฑพเป็นฝุายชนะ เรื่อง
นี้แตงโดย “ฤๅษีเวทวยาส”หรือ “กฤษณะ ไทวปายน” 

1.3 มีการนําระบบวรรณะมาใชเพ่ือแบงแยกชาวอารยันและพวกดราวิเดียน รวมถึง 
ชาวอารยันดวยกันเอง แบงเป็น 4 วรรณะ คือ  

1.3.1 วรรณะพราหมณแ เกิดจากโอษฐแของพระพรหม มีสีเครื่องแตงกาย 

ประจําวรรณะคือ สีขาว มีหนาที่ กลาวมนตแ ใหคําปรึกษากับกษัตริยแ ตลอดจนสอนมนตแใหแกคน
ทั่วไป สวนพวกที่เป็นนักบวช ทําหนาที่สอนไตรเภท และประกอบพิธีทางศาสนา 

 
ภาพที่ 3.5 วรรณะพราหมณแ 

ที่มา https://supawann096.wordpress.com 
 

1.3.2 วรรณะกษัตริยแ เกิดจากพระอุระของพระพรหม และถือสืบเชื้อสาย 

มาจากพระอาทิตยแ สีเครื่องแตงกายประจําวรรณะคือ  สีแดง หมายถึงนักรบ ทําหนาที่รบเพื่อปูองกัน
หรือขยายอาณาจักร และเป็นนักปกครอง หรือคณะผูปกครองแบบสามัคคีธรรม 

 
ภาพที่ 3.6 วรรณะกษัตริยแ 

ที่มา https://supawann096.wordpress.com 
 

1.3.3 วรรณะแพศยแ  เกิดจากโคนขา หรือ สะโพกของพระพรหมของพระ 

พรหม มีสีเครื่องแตงกายประจําวรรณะคือ  สีเหลือง เป็นพวกแสวงหาทรัพยแสมบัติ  ไดแกพวกพอคา 
คหบดี เศรษฐี และเกษตรกร 
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ภาพที่ 3.7 วรรณะแพศยแ 

ที่มา https://supawann096.wordpress.com 

1.3.4 วรรณะศูทร เกิดจากพระบาทของพระพรหม มีสีเครื่องแตงกาย 

ประจําวรรณะคือ สีดํา หรือสีที่ไมมีความสดใส มีหนาที่เป็นกรรมกร ลูกจาง 

 
ภาพที่ 3.8 วรรณะศูทร 

https://supawann096.wordpress.com 
 

นอกจากนีย้ังมีอีกวรรณะหนึ่งซึ่งถือวาเป็นพวกต่ําสุด คือ จัณฑาล ลูกที่เกิด 

จากพอแมตางวรรณะกัน ซึ่งจะถูกรังเกียจและเหยียดหยาม 

1.4 ยุคมหากาพยแศาสนาพราหมณแมีความเจริญรุงเรืองมาก ในเวลาตอมามีการปรังปรุง 
ความเชื่อ และคําสอนของศาสนาพราหมณแ กลายเป็นศาสนาฮินดู เทพเจาที่นับถือสูดสุดมี 3 พระองคแ 
เรียกวา ตรีมูรติ ไดแก พระพรหม พระวิษณุ และพระศิวะ 
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ภาพที่ 3.9 ตรีมูรติ 

ที่มา https://dhamma.mthai.com/ 
 

1.5 ความเชื่อ โคลง บทสวดทางศาสนา ถูกรวบรวมไวในคัมภีรแพระเวท แบงเป็น 3  
สวน เรียกวา ไตรเวท ฤคเวช ยชุรเวทและสามเวท และยังมีเวทที่เ กิดขึ้นในสมัยหลังเรียกวา 
อถรรพเวท และคัมภีรแอุปนิษัท 

1.6 ความรุงเรืองของศาสนาพราหมณแ ทาใหพวกพราหมณแมีอานาจมากในสังคม  
เกิดความไม เสมอภาค ทําใหเกิดศาสนาใหมที่สําคัญขึ้นอีก 2 ศาสนา เพ่ือสรางความเสมอภาคและ
ความสงบสุขในสังคม ไดแก 

1.6.1 ศาสนาเชน พระมหาวีระคือ ศาสดาหรือองคแตีรถังกร หลักความเชื่อ 

ที่สําคัญของ ศาสนาเชน คือ การทาใจใหบริสุทธิ์ไมเนนความทุกขแทางกายเพื่อการหลุดพนสูโมกษะ 
 

 
ภาพที่ 3.10 สัญลักษณแของศาสนาเซน 

ที่มา https://sites.google.com 
 

1.6.2 ศาสนาพุทธ  พระพุทธเจา หรือเจาชายสิทธัตถะ หลักคําสอนที่สําาคัญ  
คือ อริยสัจ 4 ไดแก ทุกขแ สมุทัย นิโรธ มรรค 
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ภาพที่ 3.11 ศาสดาของพุทธศาสนา 
ที่มา https://sites.google.com 

 

 2. สมัยจักรวรรดิ  เป็นสมัยที่มีความสําคัญตอการวางพ้ืนฐานของแบบแผนทางสังคม ศิลปะ 
และวัฒนธรรมอินเดีย ใหยังคงสืบเนื่องตอมาถึงปใจจุบัน สมัยจักรวรรดิ แบงเป็น 5 สมัย คือ 

  2.1 จักรวรรดิมคธ ตั้งอยูบริเวณภาคตะวันออกลุมแมน้ําคงคา เป็นแควนที่มีอํานาจ
มากที่สุด ในศตวรรษที่ 6 กอนคริสตศักราช กษัตริยแที่มีชื่อเสียงมี 2 พระองคแคือ พระเจาพิมพิสาร 
และพระเจาอะชาตศัตรู ระบอบการปกครองกษัตริยแมีอํานาจสูงสุด มีขุนนาง 3 ฝุาย คือ ฝุายบริหาร 
ฝุายตุลาการ และฝุายการทหาร เรียกวา “มหามาตระ” 

สําหรับพระพุทธศาสนา ไดรับการอุปถัมภแจากกษัตริยแทั้ง 2 พระองคแ ทําใหจักรวรรดิ 
มคธกลายเป็นศูนยแกลางพระพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันศาสนาพราหมณแคอยเสื่อมลง เนื่องจาก           
การตีความคําสอน ที่มุงเนนไปทางอิทธิฤทธิ์-ปาฏิหาริยแขององคแเทพเจา แทนที่จะศึกษาคําสอนเพ่ือ
การหลุดพนจากบวงแหงทุกขแตามหลักคําสอนในคัมภีรแ 

2.2 จักรวรรดิเมารยะ  อยูในชวงกลางศตวรรษที่4กอนคริสตศักราช ราชวงศแนันทะ  
ที่ปกครองจักรวรรดิมคธเสื่อมอํานาจลง ราชวงศแเมารยะมีอํานาจขึ้นปกครอง ปใจจุบัน คือบริเวณทาง
ภาคเหนือของอินเดีย ระเบียบการปกครอง รวมอํานาจไวที่พระมหากษัตริยแและเมืองหลวง จักรพรรดิ
มีอํานาจสูงสุดทางดานบริหาร กฎหมาย การศาล และการทหาร มีสภาเสนาบดี และสภาแหงรัฐเป็น
สภาปรึกษา 
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ภาพที่ 3. 12 แผนที่จักรวรรดิเมาริยะสมัยพระเจาอโศกมหาราช 

ที่มา https://supawann096.wordpress.com 
 

กษัตริยแที่มีชื่อเสียงของราชวงศแเมารยะ คือ พระเจาอโศกมหาราช ทรงนําหลักธรรม 

คําสอนของพุทธศาสนามาใชในการปกครอง ทํานุบํารุงพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังใหอิสระในการเลือก
นับถือศาสนาแกประชาชนทุกคน โดยเฉพาะศาสนาพราหมณแ และยังทรงยกเลิกการแบงชนชั้น
วรรณะ 

 
ภาพที่ 3.13 วัดในสมัยพระเจาอโศกมหาราช 

ที่มา https://supawann096.wordpress.com 
 

2.3 สมัยแบงแยกและรุกรานจากภายนอก ผลจากการความเสื่อมอํานาจของราชวงศแ 
เมารยะ มีผลตออินเดีย 2 ประการ คือ อาณาจักรใหญนอยแบงแยกออกเป็นอิสระ และการรุกราน
จากพวกกรีก อิหราน เปอรแเชีย ศกะ กุษาณะ เมื่อมาตั้งถิ่นฐานในดินแดนทําใหรับเอาวัฒนธรรม
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อินเดียไวดวย นอกจานี้ กรีก และเปอรแเชีย ก็ถายทอดวัฒนธรรมของตนเองใหแกอินเดีย เชน ดาน
ศิลปกรรม สถาปใตยกรรม และประติมากรรม 

 
ภาพที่ 3.14 แผนที่จักรวรรดิคุปตะ 

ที่มา https://supawann096.wordpress.com 
 

2.4 สมัยจักรวรรดิคุปตะ ถือวาเป็นยุคทองของอินเดีย เนื่องจากพระเจาจันทรคุปตแ 
มีความพยายามที่จะฟ้ืนฟูอาณาจักรมคธใหรุงเรืองอีกครั้ง กอตั้งมหาวิทยาลัยตางๆเกิดขึ้นหลายแหง 
เชน  มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยพาราณสี และมีเมืองหลายๆเมืองกลายเป็นศูนยแกลางการศึกษา 
เชน เมืองสาญจี ดานการแพทยแในสมัยนี้มีวิธีการผาตัด และเรียนรูการทําสบู และปูนซีเมนตแ   
 

 
ภาพที่ 3.15 สถูปในเมืองสาญจี 
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ดานศาสนาทรงใหการอุปถัมภแพุทธศาสนาเป็นอยางดี ถึงแมวาพระองคแจะนับถือ 

พราหมณแ และทรงอนุญาตใหชาวลังกามาสรางวัดพุทธศาสนาฝุายเถรวาทข้ึน  และยังมี “หลวงจีนฟา
เหียน”พระจากดินแดนจีน เดินทางมานําพระไตรปิฏกกลับไปเผยแพรยังดินแดนของตนเอง ถือวาเป็น
การสงเสริมใหพุทธศาสนาแพรกระจายไปยังดินแดนอ่ืนๆ อีกหลายประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกฉียงใต 

2.5 อินเดียหลังสมัยจักรวรรดิคุปตะ หลังจากราชวงศแคุปตะเริ่มเสื่อมอํานาจลง ชน 

ชาติอ่ืนไดรุกรานอินเดีย ภาคเหนือแบงแยกเป็นแควนเล็กๆ มีราชวงศแตางๆเขามายึดครอง หลังการ
สิ้นสุดจักรวรรดิคุปตะ ชนชาติที่มากรุกรานนับถือพราหมณแ จึงไดกวาดลางชาวพุทธใหสิ้นซาก และวัด 
แตพระพุทธศาสนาในอินเดียยังคงรุงเรืองอยู 
 3. สมัยมุสลิม  พวกมุสลิมที่เขารุกรานอินเดีย คือ มุสลิมเชื้อสายเติรแก จากเอเชียกลาง เขา
ปกครองอินเดียทางภาคเหนือ มีเมืองเดลี เป็นเมืองหลวง เมื่อเขามาปกครองก็บีบบังคับใหชาวอินเดีย
มานับถือศาสนาอิสลาม ประชาชนที่ไมนับถือศาสนาอิสลามจะถูกเก็บภาษี เรียกวา “จิซยา” ในอัตรา
สูง หากหันมานับถือก็จะไดรับการยกเวน การกระทําของพวกเติรแก สงผลใหสังคมอินเดียเกิดความ
แตกแยกระหวางพวกฮินดู และมุสลิมจนถึงปใจจุบัน  
 4. สมัยจักรวรรดิโมกุล ราวปี ค.ศ.1526-1858 อินเดียสมัยใหมเริ่มตนขึ้นดวยการรุกรานของ
พวกมองโกล – เติรแก อินเดียภายใตการนําของ “ติมูรแ” (Timur) ทําใหอาณาจักรของเดลฮีออนแอลง 
พวกฮินดูเริ่มมีอํานาจมากขึ้น ตอมาภายในอาณาจักรสุลตาน แหงเดลฮี เกิดความออนแอ เนื่องจากการ
แยงชิงราชสมบัติ เปิดโอกาสใหบารแบู  ซึ่งเป็นทายาทมีเชื้อสายหางๆ ยกทัพจากเมืองคาบูล ใน
อัฟกานิสถานเขารุกรานเมืองตางๆ ทางภาคเหนือของอินเดีย ทั้งเมืองของพวกฮินดูและมุสลิม จน
สามารถยึดนครเดลฮี ไดสําเร็จ จากนั้นสถาปนาจักรวรรดิมีการปกครองโดยราชวงศแโมกุลไดสําเร็จ ใน
ราวปี ค.ศ.1525 

 
ภาพที่ 3.16 พระเจาอักบารแมหาราช 
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  จักรวรรดิโมกุล เจริญรุงเรืองสูงสุดในสมัยพระเจ้าอักบาร์มหาราช ราวปี ค.ศ.1556-

1605 พระองคแทรงขยายอาณาเขต รวบรวมภาคเหนือของอินเดียเป็นหนึ่งเดียวกัน จากนั้นก็ขยาย
อํานาจลงมาบริเวณท่ีราบสูงเดคขาน ทรงสนับสนุนนักปราชญแ และศิลปินที่มีความสามารถของทุกเชื้อ
ชาติ จนทําใหงานดานอักษรศาสตรแ วรรณคดี เจริญรุงเรือง ทรงมีนโยบายการปกครองจักรวรรดิที่
เฉลียวฉลาด โดยที่พระองคแทรงแตงงานกับเจาหญิงของพวกฮินดู เพ่ือขจัดความขัดแยงกับชาวฮินดู 
สรางความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทรงใหเสรีภาพในการนับถือศาสนาแกทุกชนชาติในจักรวรรดิ ไมเก็บ
ภาษีศาสนา ขจัดความขัดแยงทางความเชื่อ ระหวางพวกมุสลิม และฮินดู โดยการตั้งศาสนาใหม คือ 
“ดินอิละฮี” โดยรับเอาหลักคําสอนของศาสนาตางๆ ทั้งศาสนาอิสลาม ฮินดู โซโรเอสเตอรแ และคริสตแ 
เป็นตน ทรงออกกฎหมายยกเลิกประเพณีที่กดขี่ขมเหงเด็กและสตรี คือ ประเพณีแตงงานในวัยเด็ก 
และประเพณีสตี ทีห่ญิงมายตองกระโดดกองไฟตายตามสามี  

  การปกครองในสมัยโมกุล จักรวรรดิแบงออกเป็นมณฑล มีทั้งหมด15 มณฑล 
ปกครองโดยขาหลวง จากการแตงตั้งโดยจักรพรรดิ ออกไปดูแลความเป็นอยูของประชาชน ทําหนาที่
เก็บภาษี โดยทีเ่จาเมืองเดิมยังคงมีอํานาจอยู เพียงแตตองยอมรับอํานาจจากราชธานี 

สภาพเศรษฐกิจสมัยโมกุล ราชสํานักมีความมั่งคั่งร่ํารวยอยางมาก เป็นผลมาจาก 

การคาเจริญรุงเรือง มีการติดตอซื้อขายกับตางชาติตางๆ ในภูมิภาคเอเชีย และชาติตะวันตกที่เขามา
ติดตอคาขาย เริ่มมีการทําอุตสาหกรรมสิ่งทอจากฝูาย เพ่ือสงไปขายตลาดตางประเทศ สวนการเกษตรก็
รับเอาเทคนิคใหมๆ เขามาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหมากขึ้น 

สภาพสังคมสมัยโมกุล ยังคงมีการแบงแยกระหวางชาวมุสลิม และชาวฮินดู โดยที ่
ชาวมุสลิมจะไดรับสิทธิพิเศษมากกวาชาวฮินดูที่ตองเสียภาษีศาสนา  ชนชั้นสูงโดยเฉพาะชาวมุสลิมจะ
มีสภาพความเป็นอยูที่ดีกวาชาวฮินดู ทําใหชาวฮินดูบางสวนหันไปนับถือศาสนาอิสลามเป็นจํานวน
มาก เป็นผลทําใหประชากรทั้ง 2 กลุม มีความเกลียดชังซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น 
 

 
ภาพที่ 3.17 พระเจาชาหแเจฮัน สรางทัชมาฮัล 
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งานดานสถาปใตยกรรมสมัยโมกุล เป็นศิลปะผสมผสานระหวางฮินดูกับมองโกล ใช 
โมเสก โดมหลังคา ยอดกลมโปุงมีหอคอยปลายยอดแหลม ประตูทรงโคงสูง มีการผสมผสานกลมกลืน
และมีความงดงาม งานสถาปใตยกรรมที่มีชื่อเสียง คือ สุสานทัชมาฮาล สรางขึ้นในสมัยพระเจาชาหแเนฮาน 
เพ่ือเป็นที่ระลึกถึงพระมเหสีที่สวรรคตไป 
 

 
ภาพที่ 3.18 สุสานทัชมาฮาล 
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  จักรวรรดิโมกุล เริ่มเสื่อมอํานาจลงหลังจากสมัยพระเจาอัคบารแมหาราช เนื่องจาก
จักรพรรดิพระองคแอ่ืนๆ ไมไดดําเนินแนวทางปกครองจักรวรรดิตามที่พระองคแทรงวางเอาไว หันมา
ปกครองจักรวรรดิอยางกดขี่ขมเหง มีการเก็บภาษีศาสนาจากพวกที่ไมใชมุสลิมอยางหนัก ทําให
จักรวรรดิเริ่มแตกแยก อีกทั้งในสมัยหลังๆ จักรวรรดิตองประสบปใญหาแยงชิงอํานาจของเชื้อพระวงศแใน
ราชวงศแโมกุล ทําใหศูนยแกลางอํานาจของราชธานีที่กรุงเดลฮีออนแอลง เจาผูครองนครแควนฮินดูเริ่ม
ตอตานอํานาจราชวงศแโมกุล เกิดสงครามระหวางแควนตลอดเวลา  ตั้งแตศตวรรษที่16 จนถึง
คริสตแศตวรรษที่ 18 จักรวรรดิโมกุลแตกแยกออกเป็นสวนๆ จักรพรรดิไมมีอํานาจแทจริงเหลือเพียงราช
ธานีที่กรุงเดลอี และดินแดนรอบๆเทานั้น จึงเป็นโอกาสใหชาติตะวันตกที่เขามาในอินเดียตั้งแตชวงคริสตแ
ศตวรรณท่ี 17 เพื่อการติดตอคาขาย สามารถแทรกแซงทางการเมืองและการทหาร นําไปสูการผนวก
และยึดครองดินแดนตางๆของอินเดีย ในปลายคริสตแศตวรรษที่ 18 
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สภาพการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ 

1. การเมืองการปกครองในยุคพระเวทและยุคมหากาพย์ 
  1.1 ยุคพระเวท การปกครองของอินเดียแบงเป็นอาณาจักรเล็กๆ ตั้งขึ้นบนพ้ืนฐานของ
ผูคนที่อพยพมาดวยกัน มีหัวหนาหมูบานเป็นผูนํา ความสัมพันธแอยูในลักษณะพอบานปกครองลูกบาน
กษัตริยแในยุคนี้ เป็นผูนําทัพ มีความเชี่ยวชาญการสงคราม และการปกปูองใหความปลอดภัยแก
ประชาชน สวนพระหรือนักบวชทําหนาที่ทางศาสนา  
  ระบบการบริหารการปกครองในยุคพระเวทเป็นแบบงายๆ มีกษัตริยแเป็นหัวหนา 
หนวยที่เล็กท่ีสุด คือ กุล หมายถึงครอบครัว มีหัวหนาครอบครัว เรียกวา กลุป กษัตริยแมีที่ปรึกษา คือ
เสนาบดีมี 2 ตําแหนง คือ บุโรหิต ทําหนาที่เป็นทั้ง พระและโหรา และเสนานี เป็นผูบัญชาการทัพ 

  1.2 ยุคมหากาพยแ พวกอารยันแบงการปกครองออกเป็น 2 รูปแบบ ในภาคเหนือของ
อินเดียเป็นแบบ “สาธารณรัฐ” และ “ราชาธิปไตย” เขตที่ปกครองแบบสาธารณรัฐอยูทางภาคเหนือและ
เชิงเขาหิมาลัย สวนเขตที่ปกครองแบบราชาธิปไตย อยูในบริเวณลุมแมน้ําคงคา 
 2. สภาพสังคม  
 ครั้นเมื่อพวกอินโด-อารยัน เขามาอินเดียในสมัยตน  สังคมแบงเป็น 3 ชนชั้น ไดแก นักรบ 
นักบวช และสามัญชน ยังไมมีระบบวรรณะ ยังคงเป็นการจัดกลุมชนชั้นในสังคมและเศรษฐกิจอยางงาย  
สิ่งที่นําไปสูระบบวรรณะ คือการกีดกันระหวางพวกอินโด-อารยัน กับชนพ้ืนเมือง ที่ถูกเรียกวา “ทาส” 
ไดแกพวกดราวิเดียน ซึ่งพวกอารยันรังเกียจในรูปรางหนาตาและสีผิว  พวกอารยันถือวาการคบคา
สมาคมดวยจะทําใหตนสูญเสียความเป็นอารยัน เห็นไดชัดวาเป็นการกีดกันสีผิวระหวางอารยันที่มีสีผิวสี
ขาว กับพวกดราวิเดียนที่สีผิวเป็นสีดําสกปรก ซึ่งคําวา “วรรณะ” แปลวา สี นั่นเอง การกีดกันนี้รุนแรง
มากโดยเฉพาะในบริเวณทางภาคเหนือของอินเดีย  การกีดกันในระบบวรรณะเริ่มดวยการแบงแยก
ระหวางอารยัน กับพวกท่ีไมใชอารยัน ตามระบบวรรณะแบงชนชั้นได 4 วรรณะ คือ พราหมณแ กษัตริยแ  
แพศยแ และศูทร   
 ระบบวรรณะยังเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอีกดวย เชน พวกแพศยแ กลายเป็นพวกเจาของที่ดิน
และพอคา สวนพวกศูทรเป็นเกษตรกร ทํางานในที่นา ไมไดรับอนุญาตใหเขารวมพิธีบูชาที่กําหนดไวใน
พระเวท ระบบวรรณะยังนําเป็นสูการกําหนดกฎเกณฑแตางๆ เชน ระเบียบการสมรส มีกฎเกณฑแทั้งการ
สมรสภายในวรรณะ และนอกวรรณะ หรือระหวางวรรณะ  
 หนวยทางสังคม ไดแก ครอบครัว และหลายๆครอบครัวรวมกันเขาเป็น “คาม” หมายความวา 
หมูบาน แตละครอบครัวมีขนาดใหญอยูรวมกัน 3 ชั่วอายุคน การแตงงานผูหญิงมีสิทธิเลือกคูได มีการ
กําหนดสินเดิมและคาตัวของผูหญิง ในแตละครอบครัวจะใหความสําคัญกับลูกชายมากกวาลูกสาว และ
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หญิงหมายตองเขาพิธี “สตี” คือการโดดเขากองไฟตายตามสามีของหญิงฮินดู  มีลัทธิชายมีภรรยาเดียว 
เป็นที่ยอมรับในสังคม 

 3. เศรษฐกิจ 

 พวกอินโด-อารยัน เป็นพวกเรรอนเลี้ยงสัตวแดํารงชีวิตดวยการเลี้ยงปศุสัตวแ แมวัวเป็นสมบัติและ
ทรัพยแสินที่มีคา ดวยเหตุนี้จึงทําใหแมวัวเป็นสัตวแคนเคารพบูชา หามบริโภค  ครั้นพวกอารยันเขามาตั้ง
รกรากในอินเดีย ก็เริ่มประกอบอาชีพตางๆ เปลี่ยนจากเลี้ยงสัตวแมาเป็นเกษตรกรรมแทน รูจักการใช
เหล็กทําเครื่องมือเครื่องใช กลายเป็นสังคมเกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมีอาชีพอ่ืนๆ อีกเชน ชางไมประกอบ
รถมา ชางคันไถ ชางโลหะ ชางทองแดง ชางสัมฤทธิ์ ชางเหล็ก ชางปใ้นหมอ ชางเครื่องหนัง เป็นตน 

 พืชพันธุแที่ปลูกในอินเดีย ไดแก มันเทศ ขาวสาลี ขาวโพด มันสําปะหลัง เป็นตน สําหรับชาวนา
จะถือครองที่ดินขนาดเล็ก ใชแรงงานภายในครอบครัว และทําหัตถกรรมใชในครัวเรือน ไมมีการจาง
แรงงาน ทําใหผลผลิตคอนขางต่ํา เพราะเทคนิคการผลิตลาสมัย เครื่องมือเครื่องใชทําจากไม มูลวัวและ
สัตวแอ่ืนๆ ถูกนํามาใชทําเชื้อเพลิงมากกวาทําปุย การชลประทานมีนอย  
 อยางไรก็ตาม เกษตรกรรมก็ทําใหเกิดกาคา โดยอาศัยแมน้ําคงคาเป็นเสนทางคมนาคมเพ่ือ
การคาขาย ทําใหเกิดชุมชนใหมๆบริเวณฝใ่งแมน้ําจนกลายเป็น ตลาดการคา พวกเจาของที่ดินหันมาทํา
อาชีพพอคาและจางคนอ่ืนทํางานในที่ดินแทนตน การคาในระยะแรกเป็นเฉพาะทองถิ่น การแลกเปลี่ยน
สินคาใชแมวัวเป็นหนวยในการบอกราคา 
 

การขยายอิทธิของอารยธรรมอินเดีย 

 พัฒนาการอารยธรรมอินเดีย แพรขยายเขาไปสูภูมิภาคตางๆทั่วทวีปเอเชียผานทางการคา 
ศาสนา การเมือง การทหาร และไดผสมผสานกับอารยธรรมแตละประเทศจนกลายเป็นสวนหนึ่งของ
อารยธรรมนั้นๆ  

 1. เอเชียตะวันออก พระพุทธศาสนานิกายมหายานของอินเดีย มีอิทธิพลชาวจีน ทั้งในฐานะ
พุทธศาสนา และในฐานะที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรคแศิลปะจีน 

 
ภาพที่ 3.19 พระโพธิสัตวแ นิกายมหายาน 

ที่มา  https://supawann096.wordpress.com 
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2. ภูมิภาคเอเชียกลาง กลุมชนตางๆในภูมิภาคนี้ มีพัฒนาการทางประวัติศาสตรแและวัฒนธรรม
รวมกับชาวอินเดียตั้งแตยุคสมัยแรก อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย คือ ศาสนสถาน สิ่งกอสราง รวมทั้ง
ศิลปวัตถุในพุทธศาสนานิกายมหายานแตนับจากคริสตแศตวรรษท่ี 7 เป็นตนมา เมื่ออํานาจทางการเมือง
ของพวกมุสลิมจากตะวันออกกลางขยายเขามาในเอเชียกลาง อารยธรรมอิสลามจึงเขาแทนที่ และมี
อิทธิพลเหนือกลุมชนตางๆจนถึงปใจจุบัน 

3. ดินแดนในตะวันออกกลาง มีการติดตอกับอินเดียมาตั้งแตอารยธรรมลุมน้ําสินธุ กระทั่งถึง
ศตวรรษที่ 6 กอนคริสตแศักราช จักรวรรดิเปอรแเซียแผอํานาจทางการเมืองเขาปกครองลุมน้ําสินธุ และ
พวกกรีกไดเขามามีอํานาจทางการเมืองแทน ตอมาอินเดียไดรับอารยธรรมทั้งของเปอรแเซีย และของกรีก
โดยเฉพาะดานศิลปกรรม ประติมากรรม เชน พระพุทธรูปศิลปะคันธาระ แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของ
กรีกอยางชัดเจน นอกจากนี้ก็มีทางคณิตศาสตรแ ไดแก พีชคณิต ตรีโกณมิติ ซึ่งไดรับมาจากกรีก 

 
ภาพที่ 3.20 ศิลปะคันธาระ 

ที่มา https://supawann096.wordpress.com 
 

4. อิทธิพลของเปอรแเซีย อยูรูปของการปกครองและสถาปใตยกรรม เชน พระราชวัง การเจาะ
ภูเขาเป็นถ้ํา เพ่ือนสรางศาสนาสถาน สําหรับอารยธรรมอินเดียที่ถายทอดใหกับดินแดนในตะวันออก
กลางนําเอาวิทยาการหลายอยางของอินเดียไปใช ไดแก การแพทยแ คณิตศาสตรแ และดาราศาสตรแ 

 
ภาพที่ 3. 21 ถ้ําอาซันตะ 

ที่มา https://supawann096.wordpress.com 
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5. เอเชียตะวันออกเฉียงใต เป็นภูมิภาคท่ีอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียมากที่สุด บรรดาพอคา 
พราหมณแ และภิกษุสงฆแ ชาวอินเดียเดินทางสูเอเชียตะวันออกเฉียงใต นําอารยธรรมอินเดียมาเผยแพร 
และคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตก็เดินทางไปอินเดีย เพ่ือการจาริกแสวงบุญและการคา และได
นําอารยธรรมอินเดียกลับมาเผยแพรในดินแดนของตนเอง  
  5.1 ราว 9 ศตวรรษกอนคริสตศักราช มีชาวอินเดียอพยพจากอินเดียตะวันตกมาอยูใน
ลังกา เมื่อสมัยพระเจาอโศกราช ทรงสงสมณทูตเดินทางออกเผยแพรพุทธศาสนา ชาวลังกาก็รับเอา
พุทธศษสนาไวเป็นศาสนาประจําชาติ 
  5.2 สมัยพระเจาอโศกราช มีพอคาอินเดียออกคาขายตามภูมิภาคตางๆ ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และเริ่มไปตั้งถิ่นฐานตามที่ตางๆ ตนผานไปจึงนําอารยธรรมอินเดียไปดวย 

  5.3 พวกพราหมณแ และพระสงฆแในพุทธศาสนา ไดนําเอาอรยธรรมอินเดียดานศาสนา 
และขนบธรรมเนียมประเพณีออกไปเผยแพรดวย 

  5.4 คริสตแศตวรรษที่ 4 ภาษาสันสกฤต เป็นภาษาราชการของคนในภูมิภาคนี้ เกิด
อาณาจักใหญๆขึ้น ที่มีอารยธรรมอินเดียเป็นพ้ืนฐานในการปกครองอาณาจักร 
  5.5 หลังสมัยราชวงศแโมริยะ ไดมีการติดตอกับจีน และจีนไดรับเอาอารยธรรมดาน
ศาสนาไป คือ พุทธศาสนา นิกายมหายาน ไปเป็นศาสนาประจําชาติและอีกในหลายประเทศที่รับเอา
พุทธศาสนาไปเผยแพร เชน ญี่ปุุน ทิเบต เกาหลี และเวียดนาม 

 

 
ภาพที่ 3.22 พระถึงซ่ําจั๋งเมื่อครั้งเดินทางถึงนาลันทามหาวิหาร 

ที่มา https://supawann096.wordpress.com 
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ความก้าวหน้าทางวิทยาการ 

 สิ่งที่อารยธรรมอินเดียใหแกสังคมโลกในดานวิทยาการตางๆ ไมวาจะเป็น ภาษาศาสตรแ 
ธรรมศาสตรแ นิติศาสตรแ ชโยติน และแพทยแศาสตรแ ลวนแลวแตเป็นพ้ืนฐานของอารยธรรมในประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  มีอิทธิพลตอทั้งเอเชีย และตอสังคมโลกอีกดวย 

 1. ภาษาศาสตร์  ภาษาสันสกฤต มีความสําคัญตออารยธรรมอินเดีย เป็นภาษาที่ใชในคัมภีรแ
พระเวท ซึง่ชาวอินเดียเชื่อวา พระผูเป็นเจาประทานจึงมีความศักดิ์สิทธิ์ มีการแตงตําราวาดวยไวยากรณแ
ขึ้นหลายเรื่อง เชน นิรุกตะ ของยาสกะ อธิบายประวัติที่มาความหมายของคํา โดยเลือกคํามาจากคัมภีรแ
พระเวท หนังสือที่สําคัญอีกเลมหนึ่ง คือ อัษฎาธยายี ของปาณินิ ราว 400 ปีกอนคริสตแศักราช หนังสือ
เลมนี้ยมีตนฉบับสมบูรณแถึงปใจจุบัน เป็นตําราไวยากรณแเลมแรกท่ีวางหลักเกณฑแไวอยางรัดกุมเกี่ยวกับ
การใชภาษาสันสกฤต 

 
ภาพที่ 3.23 ตัวอักษรของอารยธรรมอินเดีย 

ที่มา https://writer.dek-d.com 
 

ชาวอินเดียใหความสนใจเรื่องภาษาศาสตรแมาก มีการแตงหนังสือศัพทานุกรม หรือโกศะขึ้นหลาย
เลม โดยรวบรวมศัพทแ และความหมายที่ถูกตองของศัพทแไว เมื่อมุสลิมเติรแกเขาปกครองอินเดียตอนเหนือ 
ไดนําเอาภาษาสันสกฤต ภาษาอารบิก และภาษาเปอรแเซียมาผสมกันเป็นภาษาใหมเรียกวา “ภาษาอูรดู” 
ซึ่งเป็นภาษาที่มุสลิมใชพูดกันในอินเดียปใจจุบัน 

2. ธรรมศาสตร์และนิติศาสตร์ ธรรมศาสตรแ คือ เป็นทั้งกฎหมาย ศาสนบัญญัติ จารีตประเพณี 
ศีลธรรม และหนาที่ มีพ้ืนฐานมาจากธรรมสูตรซึ่งเป็นสวนหนึ่งของคัมภีรแพระเวท หนังสือเลมแรกที่
รวบรวมกฎและหนาที่เกี่ยวกับฆราวาสคือ “มนูสมฤติ” หรือ “มานวธรรมศาสตรแ” เขียนขึ้นระหวาง 200 
ปีกอนคริสตแศักราช ถึง ค.ศ. 200 กลาวถึงการสรางโลก กฎหมายแพง-อาญา หนาที่ของวรรณะตางๆ ชีวิต
ของคฤหัสถแ การออกบวช ชีวิตในภพหนา และการเขาถึงโมกษะ เป็นการแสดงใหเห็นความสัมพันธแ
ระหวางเทพเจากับมนุษยแ สังคมมนุษยแ และอุดมคติสูงสุดของมนุษยแภายใตกฎเกณฑแและหนาที่ที่รวมกัน 
เรียกวา ธรรมศาสตรแ 
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นิติศาสตร์หรือาถรรกศาสตร์ คือ เรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง และความม่ังคั่งของ
สังคมบานเมือง เป็นศาสตรแที่วาดวยการปกครอง การบริหารบานเมืองเพ่ือความรุงเรืองมั่งคั่ง งานเขียน
เลมสําคัญที่สุดคือ “อรรถศาสตรแ” ของเกาฏิลยะ เขียนขึ้นราว 400 ปีกอนคริสตแศักราช เป็นการวาง
หลักเกณฑแเกี่ยวกับการปกครองบานเมือง ไมเกี่ยวของกับศาสนา เนื้อหากลาวถึงหนาที่ของกษัตริยแ วินัย
ขององคแรัชทายาท คุณสมบัติของผูปกครองประเทศ การปกครองรัฐ การอุตสาหกรรม กฎหมายแพง-
พาณชิยแ กฎหมายอาญา การทหาร การเมือง เงินเดือนของขาราชการ วิธีเอาชนะสงคราม 

3. แพทยศาสตร์ การแพทยแของอินเดียมีมานาน ในจารึกของพระเจาอโศกมหาราชกลาวถึง
โรงพยาบาลสําหรับรักษาผูเจ็บปุวย นอกจากนี้มีหนังสือหลายเลมกลาวถึงวิชาการแพทยแ เชน อรรถศาสตรแ 
ระบุถึงการใชยาพิษ หนังสือ มหาภาสนะ ของปตัญชลี มีศัพทแวา “ไวทยกัม” หมายถึงอายุรเวท หรือ
แพทยศาสตรแ คัมภีรแบาลีของฝุายพระพุทธศาสนากลาวถึง ชีวกะแพทยแผูมีชื่อเสียง 

นอกจากนี้ ยังมีตําราทางอายุรเวทของอินเดียโบราณที่สําคัญอีกหลายเลม เชน จรกะสังหิตา ของ
จรกะ เขียนขึ้นราวคริสตแศตวรรษที่ 1 กลาวถึงเรื่องยารักษาโรค อาหาร กายวิภาค และชีววิทยา วาดวย
สัตวแแรกเกิด อาการของโรค การศึกษาเกี่ยวกับอายุรเวททั่วไป และตํารา สุศรุตสังหิตา แตงโดย สุศรุต 
กลาวถึง ศัลยศาสตรแ และแปลเป็นภาษาอาหรับในคริสตแศตวรรษที่ 8 

4. ชโยติษ หมายถึง ดาราศาสตรแ โหราศาสตรแ และคณิตศาสตรแ ชโยติษเป็นศาสตรแที่ใชประกอบ
กับคัมภีรแพระเวท หมายถึง ดาราศาสตรแเพ่ือใชประกอบยัญกรรม และพิธีกรรมตามคัมภีรแพระเวท ในการ
ประกอบพิธี ฤกษแยามสําคัญมากจึงตองอาศัยวิถีโคจรของดวงอาทิตยแ ดวงดาวที่โคจรมาอยูในตําแหนง
ตางๆ ในแตละชวงเวลา การโคจรของดวงดาวยังมีอิทธิพลตอชีวิตทั้งหลาย ทําใหชโยติษในความหมายของ
ดาราศาสตรแผนวกเขากับโหราศาสตรแ 

ในขณะเดียวกันการคนหาตําแหนงตางๆของดวงดาว ทําใหเกิดศาสตรแการคํานวณหรือ
คณิตศาสตรแ รวมถึงเรขาคณิต พีชคณิต และตรีโกณมิติ อินเดียโบราณไดพัฒนาวิทยาการทางดาน
คณิตศาสตรแมาก ชาวอินเดียเป็นชนชาติแรกที่ ประดิษฐแเลขศูนยแขึ้นใช ทําใหมีหลักหนวย หลักสิบ หลัก
รอย หลักพัน ในการคํานวณโดยไมสับสน ตอมาพวกอาหรับรับเลขศูนยแไปใช และถายทอดใหกับชาวยุโรป 
สวนเรขาคณิต พีชคณิต และตรีโกณมิติ ชาวอินเดียไดรับอิทธิพลมาจากกรีก 

 

ศิลปกรรมอินเดีย 

         งานศิลปกรรมแขนงตางๆ ของอารยธรรมอินเดียมีความเกี่ยวของสัมพันธแกับความเชื่อทางศาสนา 
ศิลปกรรมแขนงตางๆของอินเดีย ปรากฏในศาสนาพราหมณแ-ฮินดู พระพุทธศาสนา และศาสนาเชน ความ
ศรัทธาและเคารพตอศาสนาของชาวอินเดีย ทําใหมีการสรางกฎเกณฑแเกี่ยวกับลักษณะของงานศิลปะ
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ตางๆมีลักษณะรวมกัน  อิทธิพลศิลปะจากภายนอก เชน เปอรแเซีย กรีก แมจะมีผลสําคัญตอพัฒนาการ
ทางศิลปะอินเดีย แตภายในเวลาไมนานก็จะถูกกลมกลืนเขากับศิลปะอินเดีย 

      ศิลปกรรมของอินเดียเริ่มปรากฏหลักฐานในอารยธรรมลุมน้ํ าสินธุ ราว 2,500 ปีกอน
คริสตแศักราช ในสมัยตอมาชาวอารยันเขามาในอินเดีย งานทางศิลปะของพวกอารยันวิวัฒนาการทาง
ศิลปะของอินเดียจึงขาดชวงไปเกือบพันปี กระทั่งถึงสมัยพุทธกาลจึงไดปรากฏหลักฐานทางศิลปะที่
ชัดเจนขึ้นทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือแถบลุมน้ําสินธุ เป็นศิลปะที่ไดรับอิทธิพลจากจักรวรรดิเปอรแเซีย
และศิลปะแบบเฮลเลนิสติก ของกรีก 

         อิทธิพลของศิลปะภายนอก ไดพัฒนามาสูศิลปกรรมสมัยราชวงศแเมารยะ เป็นศิลปะสมัยแรกที่มี
หลักฐานปรากฏชัดเจน มีพุทธศาสนาเป็นแรงบันดาลใจในการสรางสรรคแศิลปกรรม และมีความสําคัญ
ตอศิลปะในสมัยตอมา  ในสมัยราชวงศแคุปตะ ศิลปะแขนงตางๆไดพัฒนาไปมากจนกระทั่งไดกอกําเนิด
ยุคทองทางศิลปะของอินเดีย จนกระทั่งหลังศตวรรษท่ี 12-13 แบบอยางของศิลปะอิสลามแพรขยาย
อยางกวางขวาง ขณะที่ศิลปะในพระพุทธศาสนาสูญสิ้นไปและศิลปะในศาสนาพราหมณแ-ฮินดูเสื่อมโทรม
เป็นเวลานานหลายศตวรรษ 

1. สถาปัตยกรรม 

การขุดพบซากเมืองฮารัปปาและโมเฮนโจดาโร สมัยอารยธรรมลุมน้ําสินธุทําใหเห็นสถาปใตยกรรม
อินเดียนั้นมีมา เกือบ 5,000 ปีแลว มีการวางผังเมืองและการกอสรางซึ่งเนนประโยชนแใชสอยมากกวา
ความสวยงาม 

 
ภาพที่ 3.24  เมืองฮารัปปาและโมเฮนโจ 

ที่มา https://supawann096.wordpress.com 
 

  หลักฐานทางสถาปใตยกรรมของอินเดียในสมัยตอมา มีการพบซากเมืองโบราณหลายสิบเมือง 
บริเวณสองฟากฝใ่งลุมน้ําคงคาถึงที่ราบลุมปใญจาบ สถาปใตยกรรมที่เป็นศิลปะอยางชัดเจนปรากฏขึ้นใน
สมัยราชวงศแเมารยะ ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจากจักรวรรดิเปอรแเซีย  ไดแก สถูป เสาหิน ฐานรากของ
พระราชวัง สถาปใตยกรรมดังกลาวเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา เพ่ือแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ 
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หรือเพ่ือเป็นอนุสรณแถึงเหตุการณแสําคัญ เชน พระสถูปที่สาญจี เสาหินที่เมืองสารถี และพระราชวังของ
พระเขาอโศกมหาราชที่เมืองปาฏลีบุตร สถาปใตยกรรมอินเดียสมัยตอมาเป็นสมัยที่ราชวงศแกุษาณะมี
อํานาจเหนืออินเดียทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ และราชวงศแมธุราในภาคกลางของอินเดีย เกิดศิลปะ
สําคัญขึ้น 3 แบบ คือ ศิลปะแบบคันธาระ แบบมถุรา และแบบอมราวดี เป็นศิลปะในพระพุทธศาสนา 
         สมัยราชวงศแคุปตะ และหลังสมัยคุปตะ สถาปใตยกรรมที่สรางข้ึนมีทั้งที่เนื่องในพระพุทธศาสนา
และศาสนาพราหมณแ-ฮินดู สรางสถูป เจดียแ และอาคารทางพระพุทธศาสนาเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย การสราง
เทวสถานในนิกายตางๆของศาสนาฮินดู 
 

 
ภาพที่ 3.25 พระพุทธรูศิลปะคุปตะ 

ที่มา ที่มา https://supawann096.wordpress.com 
 

         สมยัมุสลิม สถาปใตยกรรมอินเดียผสมระหวางศิลปะฮินดูและเปอรแเซีย เชน สุสานตาชมะฮัล  ซ่ึง
เป็นสถาปใตยกรรมหินออนที่มีชื่อเสียงมาก สรางในสมัยพระเจาชาหแจะฮาน  ในค.ศ.1628-1658  กษัตริยแ
ราชวงศแมุคัล เพ่ือเป็นที่ระลึกถึงนางมุมตาซ มะฮัล เหสีของพระองคแ 

2. ประติมากรรม 

         ประติมากรรมในสมัยราชวงศแเมารยะ  เป็นประติมากรรมลอยตัวขนาดใหญ สลักจากหิน มีรูปราง
หนัก แข็งกระดาง แสดงทาหยุดนิ่ง เชน รูปยักษแ รูปสตรี ยังมีประติมากรรมภาพสลักนูนต่ําเป็นภาพพุทธ
ประวัติ ภาพชาดกประดับตกแตงรั้ว ซุมประตู และฐานสถูป เชน ภาพสลักนูนต่ําที่  เมืองภารหุตและ         
ที่สาญจี ประติมากรรมที่เป็นพระพุทธรูปสมัยแรก คือ พระคันธาระ ไดรับอิทธิพลจากศิลปะกรีก เห็นได
ชัดจาก พระหัตถแ พระวรกาย และริ้วจีวรเป็นแบบกรีก พบมากบริเวณที่ราชวงศแกุษาณะปกครอง คือ 
ภาคเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ถึงอัฟกานิสถานของเอเชียกลาง 
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ภาพที่ 3.26 พระพุทธรูปหนาบาบิยาน อัฟกานิสถาน 

ที่มา ที่มา https://supawann096.wordpress.com 
 

         ประติมากรรมพระพุทธรูปของศิลปะเมถุรา ไดรับอิทธิพลของศิลปะแบบคันธาระผสมกับลักษณะ
พ้ืนเมือง มีลักษณะเหมือนศิลปะคันธาระ แตพระเศียรพระพุทธรูปเกลี้ยง พระพักตรแกลม จีวรเป็นริ้วหม
เฉียงดูนุมนวล ยังมีประติมากรรมรูปยักษแ ยักษิณี นาคและนาคี ทาวกุเวร พระโพธิสัตวแ รูปกษัตริยแ
ราชวงศแกุษาณะ และรูปติรภังกรของศาสนาเชน 

         พระพุทธรูปในศิลปะแบบอมราวดี เป็นแบบผสมอิทธิพลของกรีก วงพระพักตรแของพระพุทธรูป
คอนขางยาว พระเกตุมาลาปรากฏอยางชัดเจนบนพระเศียร และมีขมวดพระเกศาเวียนขวาเป็นขมวด
เล็กๆ พระพุทธรูปครองจีวรหนาและมักหมเฉียง 
 

 
ภาพที่ 3.27 ศิลปะแบบอมราวดี 

ทีม่า https://esan108history.blogspot.com 
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        ประติมากรรมสมัยคุปตะ เป็นศิลปะที่แสดงศิลปะแบบอินเดียอยางแทจริง มีทั้งพระพุทธรูป และ
เทวรูป ในศาสนาพราหมณแ-ฮินดู มีขนาดใหญโต เชน พระพุทธรูปปางปรินิพพานในถ้ําอชันตะ เทวรูปครึ่ง
องคแของพระมเหศวรมูรติ และพระอุมาที่ถ้ําเอเลฟในตา พระพุทธรูปที่เมืองบามิยานในอัฟกานิสถานประติ     
มากรรมอินเดียมักจะสรางตามกฎเกณฑแมากขึ้น และไมคอยเป็นธรรมชาติ ลักษณะโดยทั่วไปจะมีรูปราง
หนักและหนาความเป็นธรรมชาตินอยลง มีการประดับตกแตงเพ่ิมข้ึน พบที่ถ้ําอชันตะ เกาะลังกาและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

3. จิตรกรรม 

         จิตรกรรมเกาสุดที่ยังเหลืออยูในปใจจุบันพบที่เพดานถ้ําโดคีมารา ในทิวเขารามคฤหะ ภาค
ตะวันออกของอินเดีย วาดขึ้นดวยสีดํา ขาวและแดง เป็นภาพเขียนอยางงายๆคอนขางหยาบ 

 
ภาพที่ 3.28 จิตรกรรมฝาผนังถ้ําที่อชันตะ 

ที่มา http://www.thapra.lib.su.ac.th 
 

สมัยตอมาศิลปะอมราวดีเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังถ้ําที่อชันตะ แสดงใหเห็นถึงความงดงามของ
ลายเสนที่ทําใหภาพมีความออนชอย การจัดวางภาพบุคคลและลวดลายเครื่องประดับมีลักษณะตําแหนง
ที่ชัดเจน จิตรกรรมสมัยคุปตะและหลังสมัยคุปตะ เป็นสมัยที่รุงเรืองที่สุดแหงงานจิตรกรรมของอินเดีย 
ปรากฏอยูอยางสมบูรณแ ที่ผนังถ้ําอชันตะ เป็นภาพเขียนในพระพุทธศาสนาเลาเรื่องชาดกตางๆราว 30 
เรื่อง และพุทธประวัติบางตอน ภาพเกี่ยวกับประเพณีชีวิตประจําวันของประชาชน และชีวิตในราชสํานัก  

4. นาฏศิลป์และสังคีตศิลป์ 
         มีความสําคัญตออารยธรรมอินเดีย ถือเป็นศิลปะชั้นสูง และเป็นสวนหนึ่งของพิธีกรรมเพ่ือบูชา
เทพเจาตามคัมภีรแพระเวท นาฏศิลปและสังคีตศิลปจึงเกี่ยวของกับวิถีชีวิตของชาวอินเดียทั้งดานศาสนา
และชีวิตประจําวัน นาฏศิลปที่เกี่ยวกับการฟูอนรํามีกําเนิดจากวัด ราชสํานัก และทองถิ่นพ้ืนบานกอน
คริสตแศตวรรษที่ 1-2 นาฏศิลปของอินเดียเป็นแบบแผนมั่นคง เพราะในตํารานาฏยศาสตรแ เรียบเรียงโดย
ภรตมุนี ไดกลาวถึง นาฏยศาสตรแในทุกๆดานอยางละเอียด ตั้งแตการฟูอนรํา การแสดงออกของอารมณแ 
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การแตงตัว การแตงหนา อุปกรณแที่จําเป็นสําหรับการแสดง ภาษาท่ีใชในการจัดแสดง รวมถึงเรื่องการ
สรางโรงละคร และพิธีกรรมตางๆ 

 
ภาพที่ 3.29 วีณาหรือพิณ 

ที่มา https://sites.google.com 
 

         สวนการดนตรี หรือสังคีติศิลป มีตั้งแตสมัยพระเวท บทสวดสรรเสริญเทพเจาทั้งหลายถือเป็น
แบบแผนการรองที่เกาแกที่สุด  แบงเป็นดนตรีสากลที่บรรเลงในศาสนสถาน ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ดนตรีในราชสํานัก และดนตรีทองถิ่น นิยมบรรเลงประกอบการแสดงละคร สวนเครื่องดนตรีที่ใช
บรรเลงประกอบบทสวด และการรายรํา คือ วีณา หรือพิณใชสําหรับดีด เวณุหรือขลุย และกลอง 

5. วรรณกรรม 

         พัฒนาการวรรณกรรมของอินเดีย เริ่มจากการบทสวดในพิธีบูชาเทพพระเจา ทองจําดวยปาก
เปลาถายทอดสืบตอกันมา วรรณกรรมเนนดานศาสนา ภายหลังเนื้อหาขยายขอบเขตหลายประเภท แต 
วรรณกรรมอินเดีย แบงตามพัฒนาการทางภาษาออกเป็น 4 กลุม ไดแก 

5.1 วรรณกรรมภาษาพระเวท คือ วรรณกรรมที่ใชภาษาสันสกฤตโบราณของพวกอารยัน 
ประกอบดวย ฤคเวท เป็นบทรอยกรองใชสวดสรรเสริญเทพเจา เป็นวรรณกรรมเริ่มแรกที่สุด “ยชุรเวท” 
เป็นบทรอยแกว วาดวยการประกอบแบบแผนพิธีกรรม และพิธีบวงสรวง “สามเวท” เป็นบทรอยกรอง
สวดในพิธีถวายน้ําโสมแกพระอินทรแ และขับกลอมเทพเจาองคแอ่ืน “อาถรรพเวท” เป็นบทรวบรวมเวทยแ
มนตรแคาถาอาคม 

          5.2 วรรณกรรมตันติสันสกฤต หรือ วรรณกรรมสันสกฤตแบบแผน ใชภาษาสันสกฤตที่
วิวัฒนาการมาจากภาษาเกาของพระเวท รูปแบบคําประพันธแเป็นประเภทรอยกรอง เรียกวา” โศลก” งาน
ที่สําคัญคือ มหาภารตะ และ รามายณะ เป็นมหากาพยแสําคัญที่สุดของอินเดีย มหากาพยแทั้ง 2 เรื่อง
สะทอนใหเห็นลักษณะสังคม การเมือง ศาสนา และชีวิตความเป็นอยูของชาวอินเดียในชวงระยะเวลา
ประมาณระหวาง 1,000-500 ปีกอนคริสตแศักราชเรียกวา “ยุคมหากาพยแ”  
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          5.3  วรรณกรรมสันสกฤตผสม ภาษาสันสกฤตผสมเป็นที่แตกตางไปจากภาษาพระเวทและตันติ
สันสกฤต ใชเขียนหลักธรรม และเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา งานนิพนธแเป็นแบบรอยแกว งานนิพนธแ
สําคัญและมีชื่อเสียงมาก ไดแก พุทธจริต ของอัศวโฆษ 

         5.4  ภาษาบาลี  ใชในวรรณกรรมพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท เขียนเป็นรอยแกว อธิบาย
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนา เชน พระไตรปิฎกชาดก วรรณกรรมภาษาทมิฬ ดัดแปลงจาก
วรรณกรรมสันสกฤต วรรณกรรมที่มีอิทธิพลตอวรรณกรรมภาษาทมิฬ คือ มหาภารตะ รามายณะ และ
คัมภีรแปุราณะ 

 

ความเชื่อและศาสนา 
 

1. ปรัชญาและลัทธิศาสนาของสังคมอินเดีย 

อินเดียเป็นแหลงกําเนิดศาสนาสําคัญของโลกตะวันออก ไดแก ศาสนาพราหมณแ-ฮินดู
พระพุทธศาสนา และศาสนาเชน หลักคําสอนของพระพุทธศาสนา และศาสนาเชน มาจากการคิดไตรตรอง
ทางปรัชญา เพ่ือแสวงหาสัจจะการดําเนินชีวิต หลุดพนจากการเวียนวายตาย เกิดสําหรับหลักคําสอนของ
ศาสนาพราหมณแ-ฮินดู มีรากฐานจากคิดคนสรางระบบปรัชญา เพ่ือสนับสนุนความเชื่อ และความศรัทธาที่
มีตอพระเจา ศาสนาพราหมณแ-ฮินดู มีพิธีกรรมบวงสรวงพระเจา เป็นหนาที่สําคัญในการปฏิบัติศาสนกิจ 

2. เทพเจ้าของอินเดีย 

บรรดาเรื่องราวของเทพเจาของชนชาติทั้งหลายนั้น เทพเจาของอินเดียนับวามีเรื่องราวและ
ประวัติความเป็นมาที่ซับซอนมากกวาชาติอ่ืน กลาวกันวา ตั้งแตสมัยดึกดําบรรพแ ชนชาติอริยกะ หรือ
อินเดียอิหรานที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานอยูในลุมแมน้ําสินธุ  มีการนับถือเทพเจา และมีคัมภีรแพระเวทเกิดขึ้น 
พวกอารยัน แตเดิมก็นับถือธรรมชาติ เชน ดวงอาทิตยแ ดวงจันทรแ ทองฟูา ลม และไฟ ตอมามีการ
กําหนดใหปวงเทพมีหนาที่ โดยตั้งชื่อตามสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั้นๆ มีหัวหนาเทพเจาขึ้น ดังปรากฏอยูใน
คัมภีรแพระเวท ซึ่งคือพระอินทรแ 

สมัยของพระเวท กอนพุทธกาลราว 1,000 ปี เทพเจาดั้งเดิมของพวกอารยันนั้นมีพระอินทรแ 
พระสาวิตรี พระวรุณ และพระยม สวนอีกตํารากลาววา เทพเจาที่เกาที่สุดคือ พระอินทรแ พระพฤหัสบดี 
พระวรุณ และพระยม เทพที่พราหมณแยกยองนั้น มีเพียงไมกี่องคแที่ปรากฏอยูในพระเวท ซึ่งก็คือพระ
อินทรแ ที่ถือวามีฤทธิ์อํานาจมาก 

พวกพราหมณแทําหนาที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและติดตอกับเทพเจา จึงเป็นฐานะที่
ผูคนยกยองนับถือที่สุดในระบบวรรณะ 
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ภาพที่ 3.30 เทพเจาของอินเดีย 

ที่มา https://writer.dek-d.com 

 

ภัยคุกคามจากภายนอกอารยธรรม 

1. การขยายอ านาจของอังกฤษในอินเดีย 

      อังกฤษ เขามามีอิทธิพลในอนุทวีปตั้งแตคริสตแศตวรรษที่ 17 เพ่ือคาขาย ครอบครองดินแดนและ
แทรกแซงในการเมืองทองถิ่น กระทั่งอินเดียตกอยูภายใตการปกครองของอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2420 แต
อังกฤษไมใชชาติแรกท่ีเขามาติดตอคาขายในประเทศอินเดีย ชาติแรกที่เขามาคือ โปตุเกส แตอังกฤษ
สามารถตั้งหลักแหลงทางการคา ขยายอิทธิพลแทรกแซงการเมืองจนมีอิทธิพลเหนือดินแดนอินเดียได 
สามารถแบงชวงเวลาได 3 ระยะ ไดแก 

1.1 บริษัทอินเดียตะวันออก 

อังกฤษเริ่มเขามาติดตอการคากับอินเดีย ในนามของบริษัทอินเดียตะวันออก กอตั้งในปี ค.ศ.
1600  โดยพระนางเจาเอลิซาเบธที่ 1 ใหผูกขาดการคาในอินเดีย และโลกตะวันออกในนามของรัฐบาล
อังกฤษ เริ่มตั้งสถานีการคาที่เมืองสุราต ขยายไปยังเมืองสําคัญ คือ มัทราช บอมเบยแ และกัลกัตตา เริ่มมี
อํานาจทางการเมืองในอินเดีย หลังจากบริษัทอินเดียตะวันออกรบชนะทหารของเบงกอล ในการรบที่
เมืองปลาสซี ค.ศ. 1757- 1758 เมืองที่อยูในอาณัติของบริษัทอินเดียตะวันออก มีขาหลวงจากอังกฤษ
เป็นผูปกครองดูแลผลประโยชนแของบริษัท แตละเมืองจะมีทหารรับจางเพ่ือปูองกันเมือง 

1.2 บริษัทอินเดียตะวันออกภายใตการควบคุมของรัฐบาลอังกฤษ 

หลังจากที ่บริษัทอินเดียตะวันออก เริ ่มมีบทบาทการเมืองในอินเดีย รัฐบาลอังกฤษ
พยายามขจัดปใญหาที่พอคาอังกฤษกอขึ ้นในอินเดีย โดยออกพระราชบัญญัติจัดระเบียบเพื่อ
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ควบคุมบริษัทอินเดียตะวันออกใหอยูในอํานาจของรัฐบาลของอังกฤษ แยกการปกครองออกเป็น
เขต ตั ้งขาหลวงใหญจากอังกฤษมาปกครองดินแดนในอาณัติของบริษัทอินเดียตะวันออก มี
ศูนยแกลางการปกครองอยูที่เมืองกัลกัตตา 

1.3 อินเดียในฐานะรัฐอาณานิคมของรัฐบาลอังกฤษ 

หลังจากที่บริษัทอินเดียตะวันออก มีอิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ ในอินเดียแลวจางชาว
พ้ืนเมืองมาเป็นทหารรับจาง ความไมพอใจของชาวพ้ืนเมืองที่มีตอชาวอังกฤษ และความแตกตางทางดาน
วัฒนธรรมความเชื่อ นําไปสูการรุกตอตานของชาวพ้ืนเมือง ขยายเป็นจลาจล ดินแดนตางๆที่เรียกวา”กบฏ
ซีปอย” ใน ค.ศ. 1857 – 1858 กอนที่อังกฤษจะปราบปรามไดสําเร็จ และเขาปกครองอินเดียเป็นอาณา
นิคมขึ้นตรงกับรัฐบาลอังกฤษ 

หลังจากที่รัฐบาลอังกฤษปกครองอินเดีย ไดจัดการปกครองอินเดียใหม แบงการปกครองเป็น 2 
ลักษณะ คือ รัฐบาลอินเดียภายใตการปกครองของอังกฤษ มีผูปกครองเป็นตัวแทนกษัตริยแอังกฤษมา
ปกครองในตําแหนงอุปราช ปกครองดินแดนสวนใหญของอินเดีย โดยเฉพาะเมืองสําคัญ เชน บอมเบยแ 
มัทราช เบงกอล ไมซอรแ ไฮเดอราบัด เป็นตน สวนที่เหลือใหชาวพ้ืนเมืองปกครองตนเองแตนโยบายทาง
ทหารและตางประเทศใหอังกฤษเป็นผูดูแล 

สภาพเศรษฐกิจสมัยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ งานทางหัตถกรรมลดความสําคัญลง หันมา
สงเสริมดานอุตสาหกรรม เพ่ือผลิตสินคา เป็นที่ตองการของตลาดโลก เชน ทอผา เหล็ก กระดาษ และ
เครื่องหนัง นอกจากนี้อินเดียยังเป็นแหลงวัตถุดิบที่สําคัญในการปูอนใหกับโรงงานอุตสาหกรรมในอังกฤษ 
แตผลประโยชนแสวนใหญอยูในมือของชาวอังกฤษ และบรรดาเจาเมือง 

สภาพสังคม ระบบวรรณะท่ีเคยเขมงวดในสังคมอินเดียผอนคลายลง มีการขยายตัวทางสังคม
เมืองไปสูสังคมชนบท มีการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตก ทั้งการแตงกาย วัฒนธรรม คานิยม เป็นตน 

การศึกษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการใชในอินเดีย อังกฤษวางรากฐานการศึกษาในอินเดีย 
ตั้งแตระดับมัธยมถึงมหาวิทยาลัย ศึกษาแนวความคิด และวิทยาการกาวหนาตามแบบอยางตะวันตก ทํา
ใหชาวอินเดียไดรับแนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพมากขึ้น 

หลังจาก ชาวอินเดียไดเรียนรูอารยธรรมตะวันตกจากอังกฤษ ทําใหมีการเรียกรองสิทธิเสรีภาพ
อิสรภาพจากอังกฤษ โดยมีขบวนการตอสูเพ่ือเอกราชที่สําคัญ คือ คองเกรซแหงชาติอินเดีย ซึ่งเป็น
ตัวแทนของชาวฮินดู และสันนิบาตสมุสลิม ผูนําคนสําคัญในการเรียกรองเอกราชคือ” มหาตะมะคานธี” 
โดยใชหลักอหิงสา หรือการตอสูโดยสงบ อังกฤษประกาศใหอิสรภาพแกอินเดีย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
ในปี ค.ศ. 1948 แตดวยความขัดแยงทางศาสนา ทําใหอินเดียถูกแบงออกเป็น 2 ประเทศ คือ อินเดีย 
ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาฮินดู และประเทศปากีสถาน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม 
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ภาพที่ 3.31 มหาตะมะคานธี 

ที่มา https://esan108history.blogspot.com 

2. ผลกระทบจากการเข้ามาของอังกฤษในอินเดีย 

รัฐบาลอินเดียภายใตการปกครองของอังกฤษ มีตัวแทนจากอังกฤษมาเป็นผูปกครองเมืองที่
สําคัญ สวนเมืองที่ไมสําคัญ ชนพ้ืนเมืองปกครองกันเองภายใตการดูแลของอังกฤษ ผลกระทบที่เกิด
กับอินเดีย หลังจากการเขามาของอังกฤษ คือ 

2.1 งานหัตถกรรมลดลง หันมาสงเสริมอุตสาหกรรม 

2.2 เป็นแหลงวัตถุดิบปูอนใหกับโรงงานในอังกฤษ 

2.3 ระบบวรรณะผอนคลายลง 
2.4 มีการขยายตัวสังคมเมืองสูสังคมชนบท 

2.5 เกิดการเลียนแบบวัฒนธรรมตะวันตกทั้งการแตงกาย วัฒนธรรมและคานิยม 

2.6 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และวางรากฐานการศึกษาใหกับอินเดีย 

หลังจากการรณรงคแตอตานการปกครองของอังกฤษมาเป็นเวลานาน อินเดียจึงไดรับเอกราชเมื่อ
ปี พ.ศ. 2490 และไดรับการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐอินเดีย ในปี พ.ศ. 2493 มหาตมะคานธี เป็นผูนํา
และนักการเมืองที่มีชื่อเสียงชาวอินเดีย  มหาตมะคานธี เป็นผูนําคนสําคัญกับการเคลื่อนไหวเรียกรอง
อิสรภาพของอินเดียจากการเป็นอาณานิคมของสหราชอาณาจักร โดยใชวิธีอหิงสา ภายหลังไดกลายเป็น
ตนแบบของการประทวงแบบสันติที่ไดรับการยกยอง 
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บทสรุป 

 

อารยธรรมอินเดีย 

แหลงอารยธรรมอินเดียโบราณที่เกาแก ไดแก อารยธรรมลุมแมน้ําสินธุ ในประเทศปากีสถานใน
ปใจจุบัน มีความเจริญในชวงประมาณ 2500-1500 ปีกอนคริสตกาล ความเจริญที่สําคัญดังนี้ 

1. ซากเมืองโบราณ 2 แหง คือ เมืองฮารับปา และเมืองโมเฮนโจ-ดาโร  เมืองทั้ง2ตั้งอยูริมฝใ่ง
แมน้ําสินธุมีการวางผังเมืองอยางเป็นระเบียบ มีตลาด เขตที่อยูอาศัยและศาสนสถาน 

2. พวกทราวิท หรือดราวิเดียน คือ กลุมชนที่รูจักใชโลหะ (ทองแดง) ทําเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 
ใชอิฐกอสรางบาน ทอผา เพาะปลูก สรางระบบการชลประทาน และการเขียนอักษรรูปภาพ 

3. พวกอินโด-อารยัน  เป็นชนเผาเรรอนอพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชียเขารุกราน
อินเดียเมื่อประมาณ 1500 ปีกอนคริสตกาล ขับไลพวกดราวิเดียนใหถอยรนลงไปทางตอนใต ชนชาติ
อารยันจึงกลายเป็นผูสรางสรรคแอารยธรรมใหแกอินเดียในเวลาตอมา 
อารยธรรมอินเดียในยุคสมัยต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ 

1. สมัยพระเวท-มหากาพย์  อารยัน ไดสรางพ้ืนฐานความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
คัมภีร์พระเวท เป็นผลงานของพราหมณแ ไดฟใงจากโอษฐแของพระเจา แบงเป็น 4 เลม คือ 

ฤคเวท สามเวท ยชุรเวท และอาถรรพเวท ตอมามีการแตงคัมภีรแพระเวทอีก คือ พราหมณะ 
อารัณยกะ และอุปนิษัท เป็นที่มาของธรรมเนียมประเพณี วรรณคดี และปรัชญา โดยเฉพาะคัมภีรแ
อุปนิษัทจะสอนเรื่องปรมาตมัน ทําใหศาสนาพราหมณแพัฒนาเป็นศาสนาฮินดู 

ระบบวรรณะ เป็นลักษณะเฉพาะของสังคมอินเดีย ที่แบงออกเป็น 4 วรรณะตามหนาที่ คือ 
พราหมณแ กษัตริยแ แพศยแ และศูทร  

มหากาพย์รามายณะ และมหาภารตะ  เป็นวรรณคดีที่ยิ่งใหญของอินเดียโบราณเกี่ยวกับ
การทําหนาที่ของมนุษยแใหสมบูรณแตามวรรณะตนเอง โดยเฉพาะมหาภารตะเป็นเรื่องราวของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี สถาบันทางสังคม และปรัชญา และการดํารงชีวิต  

2. สมัยมคธ มีเหตุการณแที่สําคัญ คือ เป็นสมัยที่อินเดียรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จาก
เป็นอาณาจักรตางๆ ในสมัยมคธ จนถึงอาณาจักรวรรดิครั้งแรกของอินเดียในราชวงศแโมริยะและนํา
พระพุทธศาสนามาปกครองและเจริญสูงสุด 

วิทยาการ เชน ดาราศาสตรแ คณิตศาสตรแ การแพทยแ ภาษาศาสตรแ เป็นตน 

วรรณคดี ที่สําคัญ คือ คัมภีรแอรรถศาสตรแ ดวยการปกครอง และอํานาจของพระเจาแผนดิน 
ซึ่งเป็นหลักการสําคัญในการปกครอง 

พุทธศิลป เนื่องจากระยะนี้พุทธศาสนารุงเรืองในอินเดีย เชน เสาหินพระเจาอโศก สถูปที่สาญจิ 
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3. สมัยกุษาณะ–อันธระ ราชวงศแโมริยะ เสื่อมลง ระยะนี้อินเดียแบงออกเป็น 2 พวก คือ 
ตอนเหนือ ไดแก กุษาณะ มีความเจริญมากกวาตอนใต ไดแก อันธระ โดยเฉพาะสมัยพระเจากนิษกะ 

การแยกนิกายในพุทธศาสนา มีการสังคายพุทธศาสนาและแยกเป็น 2 นิกาย คือ มหายาน
และหินยาน 

พระพุทธรูป สรางพระพุทธรูปครั้งแรก เรียกวา “พระพุทธรูปแบบคันธาระ” 

พระโพธิสัตวแ เป็นคติความเชื่อเก่ียวกับการเสวยชาติตอมาของพระพุทธเจา 

4. สมัยคุปตะ เป็นระยะที่อินเดียพยายามฟ้ืนฟูความเป็นอินเดียแท แบบสมัยจักรวรรดิ           
โมริยะ นําเอาความเชื่อดั้งเดิมสมัยพระเวทมาปรับปรุงใหเขากับสภาพสังคมใหม พัฒนาจากศาสนา
พราหมณแมาเป็นฮินดู  เรียกไดวาเป็นยุคของ อารยธรรมฮินดู คือ 

สถาปใตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม คือ สถาปใตยกรรมในถ้ํา ซึ่งมีการตกแตงดวย
จิตรกรรม และประติมากรรม มีทั้งเรื่องในศาสนาพุทธ และฮินดู ที่มีชื่อเสียงมากคือ ถ้ํา อชันตะเอลลอรา 
และเอเลฟในตา 

วรรณกรรม เป็นยุคทองของวรรณคดีสันสกฤต คือ บทละคร กวีเอก คือ กาลิทาส ผูแตงเรื่อง 
ศกุนตลา 

พระพุทธรูป สมัยนี้แสดงความออนโยน สงบนิ่ง เป็นความงามที่เป็นอุดมคติแบบอินเดีย  เชน 
พระศกเป็นกนหอย จีวรเหมือนผาเปียกน้ํา พระกรรณยาว 

5. สมัยหลังคุปตะ  เหตุการณแสําคัญ คือ การเขามาของพวกมุสลิมเชื้อสายอาหรับ   เตอรแก 
ยึดครองอินเดียทางตอนเหนือสวนหนึ่ง ซึ่งมีศูนยแกลางอยูที่เดลฮี เรียกวา “สมัยสุลตานแหงเดลฮี” 
การสรางสรรคแทางศิลปวัฒนธรรมผสมผสานระหวางศิลปวัฒนธรรมฮินดู และมุสลิม เชน 

ศิลปะทมิฬ ปรากฏทางภาคตะวันออกเฉียงใต เป็นศิลปะของพวกดราวิเดียน  
ศิลปะอินเดียภาคเหนือและตะวันออก มีลักษณะการสรางดวยการกออิฐเป็นชั้นๆ 

ศิลปะแบบปาละและเสนะ สมัยราชวงศแปาละเป็นศิลปะของพุทธศาสนามหายาน
มหาวิทยาลัยนาลันทา เป็นศูนยแกลางทางศิลปวิทยาการ  สวนราชวงศแเสนะนับถือศาสนาฮินดูจะเป็น
ศิลปะเนื่องในศาสนาฮินดู 

6. สมัยโมกุล  โมกุลเป็นราชวงศแสุดทายของอินเดียกอนที่จะตกอยูภายใตการปกครองของ
อังกฤษ เป็นราชวงศแของพวกมุสลิม มีการผสมผสานระหวางศิลปะฮินดู และมุสลิมเขาดวยกัน 
ศิลปวัฒนธรรมที่เดนของสมัยโมกุล คือ สมัยพระเจาอัคบารแมหาราช  ในบรรดาศิลปะวัฒนธรรมที่มี
ผลมาจากการผสมผสานนี้ ที่เดนๆ คือ 

สถาปใตยกรรม คือ ทัชมาฮาล 

วรรณกรรมภาษาเปอรแเชียผสมกับภาษาอินเดียกลายเป็นภาษาอูรดู 





 

 

 

บทที ่4   
อารยธรรมจนีโบราณ 

 

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอารยธรรมยาวนานที่สุด อีกประเทศหนึ่ง  หลักฐานทาง
ประวัติศาสตรแที่บงชี้วาอารยธรรมจีน มีอายุถึง 5,000 ปีกอนคริสตแกาล รากฐานสําคัญของอารยธรรม
จีนคือ การสรางระบบภาษาเขียน และการพัฒนาแนวคิดลัทธิขงจื๊อ เมื่อประมาณ ศตวรรษที่ 2 กอน 
คริสตกาล ประวัติศาสตรแจีนมีทั้งชวงที่เป็นปึกแผน และแตกเป็นหลายอาณาจักรสลับกันไป ใน
บางครั้งก็ถูกปกครองโดยชนชาติอ่ืน วัฒนธรรมของจีนมีอิทธิพลสูงตอชาติอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย 
ถายทอดไปทั้งการอพยพ การคา และการยึดครอง 

อารยธรรมจีนเกิดขึ้นครั้งแรก ที่ลุมแมน้ําฮวงโห คือ ที่ราบตอนปลายของแมน้ําฮวงโหและ
แมน้ําแยงซีเกียง อารยธรรมจีนเจริญโดยไดรับอิทธิพลจากภายนอกนอย เพราะทิศตะวันออกติด
มหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตก และทิศเหนือเป็นทุงหญา ทะเลทราย และเทือกเขา จีนถือวาตนเป็น
ศูนยแกลางของโลก เป็นแหลงกําเนิดความเจริญ แหลงอารยธรรมยุคหินใหม ที่พบมีอายุประมาณ 
2,000 ปีกอนคริสตกาล ที่ตําบล ยางเชา เรียกวา “วัฒนธรรมยางเชา” มณฑลเฮอหนาน” และ
วัฒนธรรมลุงชาน” ที่เมืองลุงชาน มณฑลชานตุง พบ เครื่องมือ เครื่องใชทําดวยหิน กระดูกสัตวแ 
เครื่องปใ้นดินเผา กระดูกวัว กระดองเตาเสี่ยงทาย 

 

ภาพท่ี 4.1 แผนท่ีอารยธรรมจีน 

ท่ีมา :  https://my.dek-d.com 
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ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ 
 อารยธรรมจีน ไดกอกําเนิดในบริเวณพ้ืนที่ราบอันกวางใหญและอุดมสมบูรณแของลุมน้ําฮวงโห
เหรือแมน้ําเหลือง  อารยธรรมจีนจัดวาเป็นอารยธรรมรุนแรกของโลก เชนเดียวกับอารยธรรมลุมน้ํา
ไนลแในอียิปตแ อารนธรรมลุมน้ําไทกริสและยูเฟรทิสในเมโสโปเตเมีย และอารยธรรมลุมน้ําสินธุใน
อินเดีย  

 จีนเป็นประเทศที่ตั้งอยูบนปีกขวาสุดของทวีปเอเชีย มีพ้ืนที่ประมาณ 9.6 ตารางไมลแ มีพ้ืน
มากเป็นอันดับ 3 รองจากประเทศรัสเซีย และแคนนาดา  
  ทิศเหนือ ติดกับประเทศมองโกเลีย และรัสเซีย 

  ทิศใต  ติดกับประเทศพมา ลาว เวียดนาม 

  ทิศตะวันออก มีอาณาเขตจากเหนือถึงใต 6,400 กม. ขนานกับทะเลจีน 

  ทิศตะวันตก ติดกับประเทศอินเดียและรัสเซีย 

 ภูมิประเทศโดยรวมถูกปกคลุมดวย ภูเขาและที่ราบสูง เวนแตทางทิศตะวันออกเฉี ยวใตที่
ลักษณะของเทือกเขาจะทอดยาวต่ําลงมาทางตะวันออก เชน เทือกเขาคอราคอรัม เทีอกเขาอัลไต 
เทือกเขาคุนหลุน และเทือกเขาหิมาลัย  จีนมีพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง 1ใน3 ของพ้ืนที่ทั้งหมดอยูทางทิศ
ตะวันตกและภาพกลาง ที่ราบสูงที่สําคัญคือ ที่ราบสูงแมนจูเรีย ที่ราบสูงมองโกเลีย ที่ราบสูงดินเนิน
ในซันซี และสั่นซี ที่ราบสูงนานไกวเจา และที่ราบสูงธิเบต ทําใหไดรับการยกยองวาเป็น “หลังคาของ
โลก” จีนมีทะเลทรายที่สําคัญ เชน ทะเลทรายออรแโด ทะเลทรายหนังเฉี่ย และทะเลทรายโกบีมีแมน้ํา
สายใหญๆ อยูหลายสาย ไดแก  
 

 
ภาพที่ 4.2 แมน้ําแยงซีเกียง 

ที่มา :  https://eliteholidaythailand.wordpress.com 
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1. แมน้ําแยงซี หรือแยงซีเกียง อยูทางตอนใตของประเทศ มีตนกําเนดอยูทางตอนเหนือของ
ประเทศ แตไหลมาทางตอนใตผานมณฑลเสฉวน ยูนาน เฉินตู หูเปุย อันทุย ไปออกทะลทที่เซ่ียงไฮ 
ทางตอนกลางของประเทศ  มีความยาว 5,800 กิโลเมตร เป็นแมน้ําที่ยาวที่สุดในประเทศ มีตะกอน
ชวยใหความอุดมสมบูรณแแกบริเวณท่ีไหลผาน ใชเป็นเสนทางเดินเรือ ใชกระแสน้ําผลิตพลังงานไฟฟูา 

 

 
ภาพที่ 4.3 แมน้ําฮวงโห 

ที่มา  : http://www.sana-anong.com 

 

 2. แมน้ําฮวงโห หรือแมน้ําเหลือง  มีความยาวรองจากแมน้ําแยงซี ยาวประมาณ 4,640 
กิโลเมตร อยูทางตอนเหนือไหลมาจากเทือกเขาคุนหลุน วกขึ้นไปทางตอนเหนือผานมณฑลสั่นซี เขา
ไปบริเวณตอนใตมองโกเลียแลวไหลวกกลับลงมาทางใต ผานมณฑลเหอหนาน ออกทะเลที่มณฑล   
ซานตง แมน้ําฮวงโหมีทั้งคุณและโทษ โดยจากดินปนทรายที่ถูกพัดพามาสรางความอุดมสมบูรณแแก 2 
ฝใ่งแมน้ํา แตในฤดูฝน น้ําจะทวมตลอดเวลาทําใหเกิดความหายนะแกเศรษฐกิจประเทศ อีกทั้งถา
ปริมาณน้ําฝนมากข้ันจะทําใหเกิดน้ําทวม จนไดรับขนานนามวาเป็น “แมน้ําวิปโยค”   

 นอกจากนี้ยังมีแมน้ําสายอ่ืนๆ ที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของจีน ในแมนจูเลีย ไดแก 
แมน้ําอามูรแยาวประมาณ 4,600 กิโลเมตร แมน้ําซันการี ยาวประมาณ 900 กิโลเมตร 

 

จีนยุคก่อนประวตัิศาสตร์ 

อารยธรรมจีนเกิดขึ้นครั้งแรกที่ลุมแมน้ําฮวงโห และแมน้ําแยงซีเกียง อารยธรรมจีนเจริญโดย
ไดรับอิทธิพลจากภายนอกนอยเพราะทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกและทิศเหนือเป็น
ทุงหญา ทะเลทราย และเทือกเขา จีนถือวาตนเป็นศูนยแกลางของโลก เป็นแหลงกําเนิดความเจริญ แหลง
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อารยธรรมยุคหินใหม ที่พบมีอายุประมาณ 2,000 ปีกอนคริสตกาลที่ตําบลหยางเชา เรียกวัฒนธรรม 
หยางเชา มณฑลเฮอหนาน และวัฒนธรรมหลุงชาน ที่เมืองหลุงชาน มณฑลชานตุง พบ เครื่องมือ 
เครื่องใชทําดวยหิน กระดูกสัตวแ เครื่องปใ้นดินเผา กระดูกวัว กระดองเตาเสี่ยงทาย 

 

 
ภาพที่ 4.4 มนุษยแยุคกอนประวัติศาสตรแจีน 

ที่มา :  https://my.dek-d.com 
 

จีนเป็นชาติที่มีความเจริญมาตั้งแตสมัยโบราณ มีอารยธรรมเกาแกจนไดชื่อวาเป็นอูอารยธรรม
ของชาติตะวันออก แบงยุคสมัยได ดังนี้ 

1. ยุคหินเกา จีนเป็นดินแดนที่มนุษยแอาศัยเป็นเวลานานที่สุดในทวีปเอเชีย หลักฐานที่พบคือ 
มนุษยแหยวนโหมว (yuanmou man) มีอายุประมาณ 1.7ลานปีลวงมาแลว พบที่มณฑลยูนาน ภาค
ตะวันตกเฉียงใตของจีน และพบโครงกระดูกมนุษยแปใกกิ่ง 

2. ยุคหินกลาง มีอายุประมาณ 10,000 - 6,000 ปีลวงมาแลว ใชชีวิตกึ่งเรรอน ไมมีการตั้งหลัก
แหลงถาวร คนพบเครื่องถวยชาม หมอ มีการลาสัตวแ เก็บอาหาร เครื่องมือหินที่ใชในชีวิตประจําวัน คือ 
หินสับ ขูด หัวธนู 

3. ยุคหินใหม มีอายุประมาณ 6,000 - 4,000 ปีลวงมาแลว เริ่มตั้งหลักแหลงเป็นชุมชน รูจัก
เพาะปลูก ขาวฟุาง เลี้ยงสัตวแ ทอผา ปลูกบานมีหลังคา ในยุคหินใหมนี้มีมนุษยแทําเครื่องปใ้นดินเผาที่
สวยงามมากขึ้น และเขียนลายสี 

4. ยุคโลหะ มีอายุประมาณ 4,000 ปีลวงมาแลว หลักฐานที่เกาสุดคือ มีดทองแดง ยังพบเครื่อง
สําริดเกาที่สุด ซึ่งนํามาใชทําภาชนะตางๆ เชน ที่บรรจุไวนแ กระถาง กระจกเงา มีขนาดใหญและสวยงาม 
มากโดยเฉพาะสมัยราชวงคแชาง และราชวงคแโจว 
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ภาพที่ 4.5 เครื่องปใ้นดินเผาหยางเชา 

ที่มา :  https://my.dek-d.com   

 

 
ภาพที่ 4.6 เครื่องปใ้นดินเผาหลุงชาน 

ที่มา :  https://my.dek-d.com 

 

อารยธรรมจีนสมัยราชวงศ์ 
 

1. ราชวงศแชาง  มีอํานาจอยูประมาณ 550 ปี คือ ตั้งแต 1600-1046 ปีกอนคริสตแศักราช 
ในชวงนี้เริ่มมีการกอตั้งกองทหาร ขาราชการและมีการลงโทษตามกฎหมาย มีกษัตริยแปกครอง           
ทั้งสิ้น 31 พระองคแ เป็นราชวงศแแรกของอารยธรรมจีน มีการปกครองแบบนครรัฐ การครองราชยแ
ชวงแรกของพระเจาซางทังและทายาท บานเมืองมีความรมเย็นเป็นสุขจนกระทั่งไปถึงพระเจาโจวหวัง ซึ่ง

https://my.dek-d.com/
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เป็นกษัตริยแองคแสุดทายของราชวงศแนี้เป็นผูเหี้ยมโหด ขูดรีดเงินทองจากราษฎรอยางหนักเพ่ือสราง
อุทยานแหงใหม “สระสุรา ปุานารี” และลงโทษผูตอตานนโยบาย หรือสรางความขัดเคืองใจดวยการ
ประหารชีวิต เหลาขุนนางเสพสุขบนความทุกขแของราษฎร โดยเจาแผนดินไมเหลียวแล จึงสรางแรง
กดดันและเกิดการรวมตัวของพวกเผาโจว ซึ่งอาศัยบนที่ราบสูงและมีกําลังเขมแข็ง โดยผูนํา ชื่อ จีฟา ได
รวมกําลังพลกับเผาอ่ืนที่ประสบความเดือดรอนเพ่ือโจมตีกองทัพของพระเจาโจวหวังแตกพายแพยับเยิน
ที่ มูเหยีย พระเจาโจวหวังตองฆาตัวตายดวยการเผาตัวเอง ราชวงศแซางจึงลมสลายลงแลวสถาปนา
ราชวงศแโจวปกครองแผนดินแทนราชวงศแซางเมื่อประมาณ 1046 ปีกอนคริสตกาล 

 ดานวิทยายามีการคิดคนการประดิษฐแตัวอักษรขึ้นใชเป็นครั้งแรกในสังคมจีน มีการคนพบ
หลักฐานเป็นจารึกบนกระดองเตา และกระดูกวัว เรื่องราวที่จารึกสวนใหญเป็นการทํานายโชคชะตา 
เรียกวา “กระดูกเสี่ยงทาย” คนในยุคนี้มีความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ  สําหรับการบันทึกจะเขียน
อักษรจีนจารึกบนกระดองเตา 

 
ภาพที่ 4.7 อักษรจีนจารึกบนกระดองเตา 

ที่มา  : https://my.dek-d.com 

 

2. ราชวงศแโจว   มี นักประวัติศาสตรแจีนแบงราชวงศแโจวออกเป็น ราชวงศแโจวตะวันตก และ 
ราชวงศแโจวตะวันออก ระยะเวลาตั้งแต 1046-771 ปีกอนคริสตแศักราช ซึ่งมีระยะครองแผนดิน
ตอเนื่องกัน 790 ปี มีแนวความคิดดานการปกครอง เชื่อวากษัตริยแเป็น “โอรสแหงสวรรคแ” สวรรคแมอบ
อํานาจใหมาปกครองมนุษยแเรียกวา “อาณัตแหงสวรรคแ” เป็นยุคเริ่มตนระบบศักดินาของจีนเกิดลัทธิ
ขงจื๊อ ที่มี่แนวคิดแบบอนุรักษแนิยม  เนนความสัมพันธแ และการทําหนาที่ของผูคนในสังคม ระหวาง
จักรพรรดิกับราษฎร บิดากับบุตร พ่ีชายกับนองชาย สามีกับภรรยา เพื่อนกับเพื่อน  เนนความกตัญโู 
เคารพผูอาวุโส และใหความสําคัญกับสถาบันครอบครัว  เนนความสําคัญของการศึกษา และยังมีลัทธิ
เตเา โดย “เลาจื๊อ” ที่มีแนวความคิด เนนการดําเนินชีวิตที่เรียบงาย ไมตองมีระเบียบแบบแผน พิธีรีตอง
ใดๆ เนนปรับตัวเขาหาธรรมชาติ ลัทธินี้มีอิทธิพลอยางมาก ตอศิลปิน กวี และจิตรกรจีน คําสอนทั้ง2
ลัทธิเป็นที่พ่ึงทางใจของผูคนในสังคมจีนมาจนถึงปใจจุบัน 
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ภาพที่ 4.8 ขงจื้อ 

ที่มา : http://worldcivil14.blogspot.com 

 

3. ราชวงศแจิ๋นหรือฉิน เริ่มตั้งแต 221-206 ปีกอนคริสตแศักราช เป็นจีนยุคจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ
สามารถรวมดินแดนของจีนใหเป็นจักรวรรดิ เป็นครั้งแรกคือ พระเจาชิวั่งตี่ หรือ จิ๋นซีฮองเต  

สิ่งกอสรางที่สําคัญของราชวงศแฉิน คือ กําแพงเมืองจีน ซึ่งเป็นการตอแนวกําแพงเกาใหเป็น
ปึกแผน ฉินซีฮองเตสรางแนวปกกันพวกปุาเถื่อนจากทางเหนือโดยการสรางกําแพงตอเชื่อมกําแพงเดิมที่
อยูเดิม จากการกอสรางของรัฐตาง ๆ สมัยจานกั๊ว การกอสรางนี้ทําใหกลายเป็นกําแพงขนาดยาวนับ
หมื่นลี้ จึงเรียกกําแพงนี้วา “กําแพงหมื่นลี้” ผลงานอ่ืนๆ ไดแกระบบกฎหมาย การเขียนหนังสือ ระบบ
เงินตรา เป็นตน 

 
ภาพที่ 4.9 กษัตริยแจิ๋นซี 

ที่มา: http://plodlock.com 
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4. ราชวงศแฮ่ัน เริ่มตั้งแต 206 ปีกอนคริสตแศักราช - ค.ศ.220 ถือวาเป็นยุคทองดานการคา
ของจีน มีการคาขายกับอาณาจักรโรมัน อาหรับ และอินเดีย โดยเสนทางการคาที่เรียกวา เสนทาง
สายไหม(Silk Road)ลัทธิขงจื๊อ คําสอนถูกนํามาใชเป็นหลักในการปกครองประเทศ มีการสอบ 
คัดเลือกบุคคลเขารับราชการเรียกวา จอหงวน 

5. ราชวงศแสุย ตั้งแต ค.ศ. 581-618 หลังจากการรวมแผนดินของราชวงศแสุย สภาพสังคม
โดยรวมไดรับการฟ้ืนฟูจากภาวะสงคราม มีการเติบโตดานการผลิต เกิดความสงบสุขระยะหนึ่ง ฮองเตสุย
เหวินตี้ ไดดําเนินการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ โดยยุบรวมเขตปกครองในทองถิ่น ลดขนาดองคแกร
บริหาร รวมศูนยแอํานาจไวที่สวนกลาง ฮองเตกุมอํานาจเด็ดขาดทั้งในทางทหาร การปกครองและ
เศรษฐกิจ โดยมีขุนนางเป็นเพียงผูชวยในการบริหาร  สมัยนี้ถือวา เป็นยุคแตกแยกแบงเป็นสามก฿ก  มี
วิทยาการดานการขุดคลองเชื่อมแมน้ําฮวงโห กับแมน้ําแยงซี เพื่อประโยชนแในดานการคมนาคมขนสง
ทางการคา 

6. ราชวงศแถัง  เริ่มตั้งแตปีค.ศ. 618-907 ถังเกาจูฮองเต ขุนนางใหญในสมัยสุย ไดตั้งราชธานี 
ที่เมืองฉางอัน สถาปนาตัวเองเป็นอิสระจากสุยหยางตี้  ราชวงศแถังมีอาณาเขตกวางใหญกวาราชวงศแ
ฮ่ันมาก นอกจากจักรพรรดิถังไทจงแลว ยังมีจักรพรรดิถังสวนจง ซึ่งในสมัยของพระองคแกวีรุงเรื่องมาก 
นับวาในสมัยของพระองคแยังเป็นยุครุงเรื่องและเสื่อมลง เพราะปลายสมัยของพระองคแทรงลุมหลง 
หยางกุยเฟย ไมสนใจในราชกิจบานเมือง และในระหวางไดเกิดฮองเตหญิงคนแรกของประเทศจีน คือ 
“พระนางบูเช็กเทียน” อานลูซานแมทัพชายแดน จึงกอการปฏิวัติและยึดเมืองหลวงฉางอานเป็น
ผลสําเร็จ ทําใหราชวงศแถังเริ่มเสื่อมตั้งแตบัดนั้นราชวงศแถังมีระยะเวลาอยูชวงราวๆ ค.ศ. 618-907 

สมัยราชวงศแถังไดชื่อวาเป็นยุคทองของอารยธรรมจีน นครฉางอาน เป็นศูนยแกลางของซีกโลก
ตะวันออก ทั้งทางดานแสนยานุภาพทางการทหาร การคา ศิลปะ และพระพุทธศาสนายังมีความ
เจริญรุงเรือง โดยการสงพระภิกษุนามวา “ ถังซําจั๋ง” เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎก ในชมพูทวีป และ
ยังเป็นยุคทองของกวีนิพนธแจีน กวีคนสําคัญ เชน หวางเหวย หลี่ไป ตูฝูู  ดานศิลปะแขนงตางๆมีความ
รุงเรือง 

 
ภาพที่ 4.10 พระถังซําจั๋ง 

ที่มา : https://th.wikipedia.org 
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7. ราชวงศแซอง หรือ ซง  ราวๆปี ค.ศ. 960 เจาควงอ้ิน หรือพระเจาซงไทจู สถาปนาราชวงศแซง
หรือซองเหนือ เมืองหลวงอยูที่ไคฟง มณฑลเหอหนานในปใจจุบัน  รวบรวมแผนดินจีนเป็นอันหนึ่งอันเดียว
สําเร็จ แลวใชนโยบายแบบ “ลําตนแข็ง กิ่งกานออน” ในการบริหารประเทศ ปฏิรูปการปกครองการทหาร 
การคลัง อันมีประโยชนแในการสรางเสถียรภาพแกอํานาจสวนกลาง แตสวนทองถิ่นกลับออนแอ เมื่อตอง
ทําสงคราม ยอมไมมีกําลังตอตานศัตรูได อํานาจการใชกระบวนการยุติธรรมถูกควบคุมโดยสวนกลาง 

ในสมัยนี้ถือวาเป็นยุคที่มีความกาวหนาดานการเดินเรือสําเภา รูจักการใชเข็มทิศในการ
เดินเรือ รูจักการใชลูกคิดในการคิดคํานวณ ประดิษฐแแทนพิมพแหนังสือ รักษาโรคดวยการฝใงเข็ม  

 

 
ภาพที่ 4.11 เข็มทิศโบราณใชในการเดินเรือ 

ที่มา: https://sites.google.com 
 

8. ราชวงศแหยวน เริ่มตั้งแตปี  ค.ศ. 1279-1368 ยุคนี้ประเทศจีนถูกปกครองโดยชาวมองโกล 
ซ่ึงนําโดย หยวนชื่อจู หรือกุบไลขาน ซึ่งโคนราชวงศแซง แลวสถาปนาราชวงศแหยวน หรือราชวงศแ          
มองโกลขึ้น ยุดสมัยนี้ไดมีชาวตางประเทศเดินทางมาคาขายเชน มารแโคโปโล มีการพิมพแธนบัตรจีนขึ้น
ครั้งแรก มีการสงกองทัพรุกราน ชวา เวียดนาม ญี่ปุุน แตไมประสบความสําเร็จ  สมัยนี้ยังอาณาเขตมี
ขนาดใหญมาก วากันวาใหญกวาอาณาจักรโรมถึง 4 เทา หลังจากกุบไลขานสิ้นพระชนมแ ชนชั้นมองโกล
ไดกดขี่ชาวจีนอยางรุนแรง จนเกิดกบฏ และสะสมกองกําลังทหารหรือกลุมตอตานขึ้น ชวงปลายราชวงศแ
หยวน จูหยวนจาง ไดปราบปรามกลุมตางๆ และขับไลราชวงศแหยวนออกไปจากแผนดินจีนไดสําเร็จ 

9. ราชวงศแหมิงหรือเหม็ง เริ่มตั้งแต ค.ศ. 1368-1644 ราชวงศแหมิงเป็นราชวงศแของจีน
สถาปนาโดยจูหยวนจาง หรือจักรพรรดิหงหวู  เมื่อปีค.ศ. 1368 จูหยวนจาง หรือจักรพรรดิหมิงไทจู 
ปฐมกษตัริยแองคแของราชวงศแครองราชยแที่เมืองนานกิง  

ในสมัยราชวงศแหมิง การเกษตรพัฒนามากขึ้นกวายุคกอนๆ การทอผาไหม และการผลิต
เครื่องเคลือบดินเผามีความกาวหนารุงเรือง การทําเหมืองเหล็ก การหลอเครื่องทองเหลือง การผลิต
กระดาษ การตอเรือ เป็นตน  การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหวางประเทศมีบอยครั้ง 
เจิ้งเหอ ชาวไทยเรียกกวา “ซําเปากง”ไดนํากองเรือจีนเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต และแอฟริกา
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ทั้งหมดกวา 30 ประเทศ รวมถึง7 ครั้ง แตหลังชวงกลางราชวงศแหมิงเป็นตนมา จีนถูกการรุกรานจาก
หลายประเทศรวมทั้งญี่ปุุน สเปน โปรตุเกสและเนเธอรแแลนดแ 
 ดานวรรณกรรม มีวรรณกรรมเรื่องยาวในสมัยราชวงศแหมิงมีความเจริญรุงเรืองมาก วรรณกรรม
ที่มีชื่อเสียง เชน ซองกั๋ง สามก฿ก ไซอ๊ิว จินผิงเหมย หรือ เรื่องบุปผาในกุณฑีทอง เป็นตน นอกจากนี้ การ
เขียนและบทประพันธแที่มีลักษณะคลาสสิกตางๆ เชนสารคดีบันทึกการทองเที่ยวของ สวีเสียเคอ ในดาน
ภูมิศาสตรแมี ตําราสมุนไพรของหลี่สือเจิน ในดานแพทยศาสตรแชมรมหนังสือวิทยาศาสตรแดานการเกษตร
ของสวีกวางฉี นักเกษตรศาสตรแ “เทียนกุงไคอู”หรือ”สารานุกรมเทคโนโลยีดานการเกษตรและ
หัตถกรรมของนายซงอ้ิงซิง  นักวิชาการดานหัตถกรรม “สารานุกรมหยงเลอ” และยังมีการสราง
พระราชวังหลวงปใกกิ่ง หรือที่รูจักกันในนาม “พระราชวังตองหาม” 

 

 
ภาพที่ 4.12 พระราชวังตองหาม หรือ พระราชวังกูกง 

ที่มา : http://reviewchina.blogspot.com 

 

10. ราชวงศแชิง  บุกเบิกและสรางราชวงศแชิงตั้งแต ค.ศ. 1582-ค.ศ. 1912 โดยเผานูรฮาชี หรือที่
เรียกวา “แมนจูเลีย” โดยการนําของชิงไทจงฮองเต จักรพรรดิบนหลังมา ปฐมกษัตริยแชื่อ จักรพรรดิหวง
ไทจี๋ ซุนจื่อ และคังซี และจักรพรรดิบัลลังกแเลือด หยงเจิ้น(องคแชายสี่) จักรพรรดิเจาสําราญ เฉียนหลง 
(หลานหงษแลิ) ศึกลาบัลลังกแทอง เจี่ยชิ่ง และเตากวง มีจักรพรรดิรวมทั้งสิ้นในราชวงศแ 13พระองคแ ชวง
ปลายยุคราชวงศแชิง พระนางซูสีไทเฮา เขามามีอิทธิพลในการบริหารประเทศมทําใหจีนเสื่อมถอยอยาง
มาก และมจีักรพรรดิ ปูยี เป็นจักรพรรดิองคแสุดทาย เริ่มถูกรุกรานจากชาติตะวันตก เชน สงครามฝิ่น ซึ่ง
จีนรบแพอังกฤษ ทําใหตองลงนามในสนธิสัญญานานกิง  และเป็นราชวงศแสุดทายกอนสถาปนาเป็นระบบ
สาธารณรัฐ 
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เป็นยุคท่ีจีนเสื่อมถอยความเจริญทุกดาน เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การตรวจตรา
ขอบังคับของสังคม ศาสนา และ การคาทางเรือ อยางเชน การใหชายจีนไวผมหางเปีย และใสเสื้อแบบ
แมนจูเลีย ปิดแขนเสื้อและขา และตองนับถือศาสนาพุทธจีน ที่แตกตางไปจากเดิมคือมีประคํา 500เม็ด 
และเริ่มนับถือศาสนาพุทธจีนที่เจริญรุงเรืองมากยุคหนึ่ง 
 

สังคมและวัฒนธรรมจีน 
 

1. ระบบท่ีดิน 

สมัยศักดินา กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญยังคงเป็นการเกษตรกรรม แตเนื่องจากที่ดินสวน
ใหญครอบครองโดยพวกขุนนาง ภาวะดินฟูาอากาศที่แปรปรวนและรุนแรง การชลประทานก็ยังมีไม
เพียงพอ รวมทั้งสงครามระหวางรัฐตางๆที่เกิดขึ้นเสมอ ทําใหผลิตผลภาคเกษตรกรรมไมพอเลี้ยง
สังคม เกิดภาวะขาวยากหมากแพงเป็นระยะๆ อยางไรก็ตาม ชาวนาในสมัยนี้ยังคงเลี้ยงตัวเองได 
เพราะมี การผลิตเครื่องหัตถกรรมภายในหมูบาน เชน การปใ่นดาย และการทอผา เป็นตน 

เนื่องจากที่ดินเป็นปใจจัยการผลิตที่สําคัญ จักรพรรดิจะพระราชทานที่ดินแกเจาเมืองและขุน
นางผูใหญตามบรรดาศักดิ์ เจาเมืองและขุนนางไมไดทําการเพาะปลูกดวยตนเอง แตมอบใหสามัญชน
หรือชาวนาทําการเพาะปลูกแทน แตครอบครัวชาวนาจะตองตอบแทนเจาของที่ดิน โดยการชวยกัน
ทําการเพาะปลูกในที่ดินแปลงกึ่งกลาง ผลผลิตที่ไดเป็นของเจาของที่ดิน เรียกการจัดที่ดินรูปแบบนี้วา 
ระบบบอนา  

และมีอีกระบบคือระบบนาเฉลี่ย กลาวคือ รัฐจะเป็นผูจัดสรรที่ดินใหชาวนาจํานวนหนึ่ง 
ครึ่งหนึ่งของที่ดินจะตองคืน ใหแกรัฐเมื่อชาวนาถึงแกกรรม แตที่ดินในสวนที่เหลือ ซึ่งจะใชปลูกหมอน
เลี้ยงไหมใหเป็นกรรมสิทธิ์สามารถสืบทอดเป็นมรดกได 

2. ลัทธิขงจื้อ 

เป็นศาสนาหรือลัทธิที่มีนักปราชญแชื่อ ขงจื๊อ(551 - 479 ปีกอนคริสตศักราช) เป็นผูวางรากฐาน
ใหกับลัทธิขงจื๊อ ที่มุงแกไขปใญหาการเมือง และสังคมของจีนในสมัยจลาจล โดยเนนใหมนุษยแอยูรวมกัน
ในสังคมดวยความสงบสุขเรียบรอย ทั้งนี้จะถือหลักการเรื่องมนุษยธรรมและจารีตประเพณี ซึ่งตั้งอยูบน
พ้ืนฐานของหลักแหงสัมพันธภาพ 5 ประการ ไดแก เมตตาธรรม มโนธรรม จริยธรรม สัตยธรรม ปใญญา
ธรรม 
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ภาพที่ 4.13 คําคมของขงจื้อ 

ที่มา : http://wathakarn.blogspot.com 
 

ศาสนาขงจื๊อเป็นระบบศีลธรรม หรือหนาที่พลเมืองดีมากกวาศาสนา เพราะขงจื๊อมิได
สงเสริมใหมีความเชื่อถือในพระเจาที่เป็นตัวตน หรือการสวดออนวอน ตลอดจนการบูชาพระผูเป็น
ใหญ แมขงจื๊อจะสอนหนักไปทางจริยธรรมและหนาที่พลเมืองดี 

3. ลัทธิเต๋า 

เป็นลัทธิและศาสนาที่เกี่ยวของกับการมีชีวิตอยูกับธรรมชาติ โดยคําวา เตเา แปลวา "หนทาง" 
เลาจื๊อ เป็นบุคคลสําคัญคนหนึ่งที่ไดเขียนขอความสื่อถึงเตเาในชื่อหนังสือวา เตเาเต็กเก็ง หยินหยาง ยังมี
ชื่อเรียกอีกวา คติทวินิยม พุท  อัว หมายถึง ธรรมชาติที่เป็นของคูตรงกันขาม สิ่งที่เป็นของคูของคู        
อันพ่ึงทําลาย ของคูอันทําใหสมดุล ธรรมชาติประกอบดวยของคู 

3.1 หยาง คือพลังบวกมีลักษณะสีแดง เป็นพลังเพศชาย พบในทุกสิ่งทุกอยางที่ใหความอบอุน 
สวางไสว มั่นคง สดใส เชน ดวงอาทิตยแ ไฟ เป็นตน 

3.2 หยิน คือพลังลบ มีลักษณะสีดํา เป็นพลังเพศหญิง พบในทุกสิ่งทุกอยางที่ใหความหนาวเย็น 
ความมืด ออนนุม ชื้นแฉะ ลึกลับ และเปลี่ยนแปลง เชน เงามืด น้ํา เป็นตน 
 

 
ภาพที่ 4.14 สัญลักษณแลัทธิเตเา 

ที่มา : https://th.wikipedia.org 
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4. ลัทธินิติธรรมหรือฟาเจีย 

เกิดขึ้นในปลายสมัยราชวงศแโจว ลัทธินี้เชื่อวากฏหมายเป็นสิ่งจําเป็น กฏหมายควรเป็นกฏหมาย
ที่เที่ยงธรรม และควรใชปฏิบัติกับทุกคนไมวาเจาหรือไพร กฏหมายควรเขียนใหชัดเจน เพ่ือใหคนเขาใจ
วาควรทําสิ่งใดหรือหลีกเลี่ยงสิ่งใด ผูฝุาฝืนกฏหมายก็ควรไดรับการลงโทษอยางรุนแรง อิทธิพลของระบบ
ฟาเจียที่มีตอสังคมจีน ระบบฟาเจียกําหนดและควบคุมสังคมใหเป็นระเบียบเรียบรอย โดยมีครอบครัว
เป็นศูนยแกลาง ฝึกใหสมาชิกในครอบครัวรูจักรับผิดชอบตอกันกอนสิ่งอ่ืน ประชาชนทุกคนควรเป็น
ประชาชนที่ดีในยามสงบ และเป็นทหารที่ดีในยามมีศึกสงคราม ปรัชญาการปกครองของพวกนักนิตินิยม
ไดทิ้งรองรอยแหงความเจริญไวใหแกจีนในราชวงศแตอไป จีนภายใตระบบคอมมิวนิสตแยังคงมีปรัชญานิติ
นิยมแฝงอยู 

5. ศาสนาพุทธ 

พระพุทธศาสนาไดเขามาในประเทศจีนดังไดปรากฏในหลักฐาน เมื่อประมาณพุทธศักราช 608 
ในสมัยของพระจักรพรรดิเมงเตแหงราชวงศแฮ่ัน พระไดจัดสงคณะทูต 18 คน ไปสืบพระพุทธศาสนาใน
อินเดีย คณะทูตชุดนี้ไดเดินทางกลับประเทศจีนพรอมดวยพระภิกษุ 2 รูป คือ พระกาศยปมาตังคะและ
พระธรรมรักษแ รวมทั้งคัมภีรแของพระพุทธศาสนาอีกสวนหนึ่งดวย เมื่อพระเถระ 2 รูป พรอมดวยคณะ
ทูตมาถึงนครโลยาง พระเจาฮ่ันเมงเต ไดทรงสั่งใหสรางวัดเพ่ือเป็นที่อยูของพระทั้ง 2 รูป นั้นซึ่งมีชื่อวา 
วัดแปฺะเบ฿ยี่ แปลเป็นไทยวา วัดมาขาว เพ่ือเป็นอนุสรณแแกมาตัวที่บรรทุกพระคัมภีรแทางพระพุทธศาสนา
กับพระเถระทั้งสอง หลังจากนั้นพระปาศยมาตังตะ กับพระธรรมรักษแไดแปลคัมภีรแพระพุทธศาสนาเป็น
ภาษาจีนเลมแรก 

 

 
ภาพที่ 4.15 พุทธศาสนาในจีน 

ที่มา : http://faiwaraporn999.blogspot.com/ 

 



106 

 

6. พุทธศาสนาในปใจจุบัน 

ในปใจจุบันไดมีการฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาลัทธิมหายานขึ้นใหม ในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นอกจากนี้รัฐบาลจีนยังใหการสนับสนุนจัดตั้งพุทธสมาคมแหงประเทศจีน และสภา
การศึกษาพระพุทธศาสนาแหงประเทศจีนขึ้นในกรุงปใกกิ่งอีกดวย เพ่ือเป็นศูนยแกลางการติดตอเผยแผ
พระพุทธศาสนากับประเทศตางๆ ทั่วโลก ปใจจุบันนี้ชาวจีนสวนใหญนับถือพระพุทธศาสนาคูไปกับ
ลัทธิขงจื้อ และลัทธิเตเา ซึ่งปใจจุบันมีผูนับถือถึง 30% 

 

ภาษาและอักษรจีน 

 

 
ภาพที่ 4.16 อักษรจีน 

ที่มา : https://th.wikipedia.org 

 

1.  ตัวอักษรจีน การปรากฏของอักษรจีนที่เกาแกที่สุดนั้น คนพบที่เมืองซีอาน มณฑลสานซี 
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อประมาณ 5,000 ปี มาแลว โดยอยูในรูปของอักษรภาพที่แกะสลัก
เป็นวงกลม พระจันทรแเสี้ยว และ ภูเขาหายอด บนเครื่องปใ้นดินเผา จวบจนเมื่อ 3,000 ปี ก็ไดเปลี่ยน
รูปแบบเป็น อักษรที่จารึกบนกระดูกสัตวแนั่นเอง ซึ่งเป็นยุคตนศิลปะการเขียนของจีน 

2. อักษรจารึกบนกระดูกสัตวแเจี๋ยกูเหวิน เป็นอักษรโบราณที่เกาแกที่สุดในจีน ตั้งแตมีการ
คนพบมา โดยอยูในรูปแบบ ของการทํานาย ที่ใชมีดแกะสลักลงบนกระดูกของเตา 

3. อักษรโลหะ หรือ จินเหวิน เป็นอักษรที่เกิดในราชวงศแชาง-ราชวงศแโจว มีลักษณะพิเศษคือ 
ลายเสนจะมีความหนาและชัดเจนมากเพราะไดจากากรหลอมของโลหะ ไมใชการแกะสลัก 
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4. อักษรจวนเล็ก จากสมัยชุนชินจั้นกวเอจนถึงราชวงศแฉินอักษรจีนไดคงรูปแบบเดิมไวอยูจาก
ราชวงศแโจวตะวันตก ภายหลังหลังจากจิ๋นซีฮองเตรวบรวมแผนดินจีนเขาดวยกัน ในปี ค.ศ.221 แลวก็
ไดเกิดการปฎิรูปตัวอักษรจีนครั้งใหญ อักษรที่ผานการปฎิรูปนี้ ไดใชกันทั่วประเทศจีนเป็นครั้งแรก
เรียกวา อักษร จวนเล็ก 

5. อักษรลี่ซู ขณะที่ราชวงศแฉินมีการประกาศใชอักษร จวนเล็กแลว ก็ไดมีการใหใชอักษรลี่ซู
ควบคูกันไป โดยอักษรลี่ซู พัฒนามาจาก อักษรจวนเล็กอยางงาย อักษรลี่ซูทําใหอักษรจีน กาวเขาสู
อักษรสัญลักษณแ อยางเต็มรูปแบบ ซึ่งไมใชอักษรภาพเหมือนยุคแรก 

6. อักษรขายซู เป็นอักษรที่ใชกันแพรหลายจนถึงปใจจุบัน เป็นเสนลักษณะที่เกิดขึ้นภายใต
กรอบสี่เหลี่ยม หลุดพนจากอักษรภาพ ยุคโบราณอยางสิ้นเชิง 

7. อักษรเฉาซู เกิดจากการที่นําลายเสนที่มีอยูแตเดิม มายอเหลือเพีงขีดเดียว โดยฉีกรูปแบบ
ที่จําเจของอักษรภายใตกรอบสี่เหลี่ยมที่มีแตเดิมออกไป 

8. อักษรสิงซู มีรูปแบบระหวาง ขายซู กับ เฉาซู ผสมกัน หรือ อาจกลาวไดวาเป็นอักษรที่
เขียนตวัด อยางบรรจง กําหนดขึ้นใน ปลายราชวงศแฮ่ัน ทางตะวันออก  
  

ศิลปกรรมจีน 

จีนเป็นแหลงกําเนิดของเครื่องปใ้นดินเผา และเครื่องเคลือบลายคราม เครื่องปใ้นดินเผาและ
เครื่องเคลือบลายครามของจีนมีประวัติความเป็นมายาวนาน มีรูปรางสวยงาม เนื้องานละเอียด และยัง
ไดรวมเอาคุณคาดานการใชงานและคุณคาทางศิลปะเขาไวดวยกัน จึงทําใหเป็นที่นิยมไปทั่วโลก 

ซากเครื่องปใ้นดินเผาที่ขุดคนพบท่ีซากเมืองโบราณยินซึ่งเป็นเมืองหลวง สมัยราชวงศแซางเป็น
หลักฐานที่ยืนยันวาวัฒนธรรมเครื่องปใ้นดินเผาและเครื่องเคลือบลายครามของจีนเกิดในสมัยนั้น ตอมาใน
สมัยราชวงศแฮ่ันเทคนิคการเผาไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพมากขึ้น เรื่อยๆ ทําใหเครื่องปใ้นดินเผาลด
ความสําคัญลงไปโดยมีเครื่องเคลือบลายครามเขามาแทนที่ 

ในสมัยราชวงศแถังการสรางสรรคแทางศิลปะและเทคนิคการผลิตเครื่องปใ้นดินเผา ไดรับการ
พัฒนาจนสุกงอมทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ เครื่องเคลือบลายครามสีเขียวออน เครื่องเคลือบลาย
ครามสีขาวและเครื่องเคลือบลายครามสามสีถือเป็นผลิตภัณฑแที่ สะทอนถึงเทคนิคและศิลปะการผลิตขั้น
สูงสุดของเครื่องเคลือบลายครามในสมัยราชวงศแถัง 

ตอมาในสมัยราชวงศแหยวน มีเครื่องปใ้นดินเผาและเครื่องเคลือบลายครามจํานวนมากจําหนาย
ไปยังตางประเทศ ในสมัยราชวงศแซง อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปใ้นดินเผาและเครื่องเคลือบลายคราม
เจริญรุงเรือง มาก จึงมีเตาเผาที่มีชื่อเสียงในการผลิตเกิดขึ้นมากเชนกัน จนมาถึงสมัยราชวงศแหมิงและชิง
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ซึ่งเป็นยุคท่ีอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปใ้น ดินเผาและเครื่องเคลือบลายครามของจีนรุงเรืองถึงขีดสุด 
เทคนิคและฝีมือการผลิตในยุคนี้ก็ไดรับพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง 

จนมาถึงสมัยราชวงศแหมิงและราชวงศแชิงซึ่งเป็นยุคที่อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปใ้น ดินเผาและ
เครื่องเคลือบลายครามของจีนรุงเรืองถึงขีดสุด เทคนิคและฝีมือการผลิตในยุคนี้ก็ไดรับพัฒนาขึ้นไปอีก
ขั้นหนึ่ง 

1. เครื่องส าริด 

ใชในการบูชาเทพเจา มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานในประเทศจีน ซึ่งนักโบราณคดีตางก็ได
คนพบหลักฐานตางๆที่เกี่ยวของมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรแ นับตั้งแตสังคมเกษตรกรรมเป็นตนมา 
ผูคนก็พากันรองขอใหเทพประทานลมฝนที่เหมาะสมแกการเพาะปลูกมาให ซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดามาก  

 

 
ภาพที่ 4.17 เครื่องสําริด 

ที่มา : https://sites.google.com 

ภาชนะสําริด มีทรวดทรงสวยงาม  ใหญโต  แข็งแรง  หลอดวยฝีมือที่ยอดเยี่ยม  อันแสดงใหเห็น
ถึงความกาวหนาทางเทคนิคในการหลอสําริดที่เจริญกวาเทคนิคการหลอสําริดในเมโสโปเตเมีย  ทั้งๆทีรูจัก
วิธีหลอสําริดกอนจีนเกือบพันปี เครื่องสําริดของจีนทําขึ้นโดยการหลอมโลหะที่มีสวนผสมของทองแดง 
ดีบุก และตะกั่ว ใชทําเป็นภาชนะใสอาหาร เหลา และน้ํา ใชทําเครื่องมือเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เชน  
เสียม ขวาน มีด เป็นตน ลวดลายที่ปรากฏบนสําริดเหลานี้จะมีความวิจิตรสวยงามมาก มีทั้งลายนูน และ
ลายฝใงลึกในเนื้อสําริด 

2. เครื่องหยก 

เครื่องหยกจีนมีความเจริญรุงเรืองในยุคสมัยราชวงศแฮ่ัน เครื่องหยกถูกใชในความหมายสิริมงคล 
ขับไลความชั่วรายและความหมายทางศาสนาตลอดจนเครื่องหยกที่ใชประโยชนแหรือ ใชเป็นเครื่องประดับ
ประดานั้นไดถูกผลิตขึ้นมาเป็นจํานวนมาก 
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ชางฝีมือแกะสลักเครื่องหยกกลายเป็นกลุมคนที่เป็นตัวของตัวเองในชนชั้นของ สังคม รูปแบบ
ของเครื่องหยกนั้นมีหลากหลาย อาทิ เป็นเครื่องประดับ เป็นเครื่องใชสอยในชีวิตประจําวัน เป็นอุปกรณแ
เครื่องเขียน ความสิริมงคล เป็นของฝากหรือของที่ระลึกที่มีความหมายเป็นสิริมงคลตลอดจนเป็นเครื่องใช
ทาง ศาสนา เป็นตน ลวดลายบนเครื่องหยกมีทั้งเรื่องราวที่เป็นนิทานพ้ืนเมือง และภาพสิริมงคลตางๆเป็น
จํานวนมาก เนื้อหยกของจีนมีมากมายหลายชนิด เนื่องจากมีสวนประกอบสารโลหะและเกิดในสิ่งแวดลอม
ที่ตางกัน ทําใหมีลวดลายและสีสันที่หลากหลาย ในจํานวนนี้ หยก"เหอเถียน"นับเป็นเครื่องหยกที่
ทรงคุณคาและมีชื่อเสียงโดงดังที่สุด 

 

 
ภาพที่ 4.18 เครื่องหยกจีน 

ที่มา : http://social-ave.blogspot.com 

 

ปใจจุบัน เครื่องหยกเป็นสัญลักษณแแหงความประเสริฐ ความบริสุทธิ์ ความมีมิตรไมตรี ความเป็น
สิริมงคล สันติภาพและความสวยงาม และยังคงเป็ นผลิตภัณฑแศิลปหัตกรรมที่ขาดเสียมิได ใน
ชีวิตประจําวันของประชา ชนจีน บางอาจถูกใชเป็นเครื่องประดับในบาน บางอาจถูกใชเป็นสิ่งยืนยันความ
รักหรือบางอาจเป็นของฝากหรือของที่ระลึก เล็กๆชิ้นหนึ่งเทานั้น แตอยางไรก็ตาม เครื่องหยกดังกลาว
ลวนแผงไวดวยนัยทางวัฒนธรรมที่"ถือหยกเป็นสิ่งวิเศษ"ของจีน 

3. ประติมากรรม 

สวนใหญเป็นเครื่องปใ้นดินเผามีอายุเกาแกตั้งแตกอนประวัติศาสตรแ ทําจากดินสีแดง มีลวดลาย 
แดง ดํา และขาวเป็นลวดลายเรขาคณิต  

สมัยราชวงศแชาง มีการแกะสลักงาชาง หินออน และหยกตามความเชื่อและความนิยมของชาว
จีน ที่เชื่อวา หยก ทําใหเกิดความเป็นสิริมงคล ความสุขสงบ ความรอบรู ความกลาหาญ ภาชนะสําริด
เป็นหมอสามขา 
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สมัยราชวงศแถัง มีการพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาเป็นเคลือบ 3 สีคือ เหลือง น้ําเงิน เขียว สวนสี
เขียวไขกามีชื่อเสียงมากในสมัยราชวงศแซอง สวนพระพุทธรูปนิยมสรางในสมัยราชวงศแถัง ทั้งงานหลอ
สําริดและแกะสลักจากหิน ซึ่งมีสัดสวนงดงาม เป็นการผสมผสานระหวางศิลปะอินเดียและจีนที่มีลักษณะ
เป็นมนุษยแมากกวาเทพเจา นอกจากนี้มีการปใ้นรูปพระโพธิสัตวแกวนอิม 

สมัยราชวงศแเหม็ง เครื่องเคลือบไดพัฒนาจนกลายเป็นสินคาออก คือ เครื่องลายครามและลายสี
แดง ถึงราชวงศแชิง เครื่องเคลือบจะนิยมสีสันสดใส เชน เขียว แดง ชมพู 

4. สถาปัตยกรรม 

สถาปใตยกรรมจีน เป็นระบบสถาปใตยกรรมแตหนึ่งเดียวในโลกที่สรางดวยไมเป็น สวนใหญและ
ไดแสดงใหเห็นอยางลึกซึ้งถึงทรรศนะทางจารียศาสตรแ สุนทรียศาสตรแ คานิยม และทรรศนะที่ มีตอ
ธรรมชาติของคนจีน ลักษณะพิเศษของศิลปะการกอสรางของจีน รวมถึง มีความโดดเดนอยางมากใน
ดานความคิดอํานาจจักรพรรดิเหนือทุกสิ่งทุกอยาง และความคิดแบงระดับชั้นชนอยางเขมงวด การวาง
แผนผังพระราชวังหลวงและเมือง หลวงมีระดับสูงสุด ใหความสําคัญตอความงามสวนทั้งหมด สิ่งกอสราง
สวนใหญเป็น แบบลานบานที่มีเสนกลางแบงเขตเป็นสองเขตที่มีสัดสวนตรงกัน เคารพธรรมชาติ ให
ความสําคัญตอความกลมกลืนกับธรรมชาติและความงามแบบแฝงไว 

4.1 กําแพงเมืองจีน สรางในสมัยราชวงศแจิ๋น เพื่อปูองกันการรุกรานของมองโกล 

 

 
ภาพที่ 4.19 กําแพงเมืองจีน 

ที่มา: https://sites.google.com 
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4.2 เมืองปใกกิ่ง สรางในสมัยราชวงศแหงวน โดยกุบไลขาน ซึ่งไดรับการยกยองทางดาน  
การวางผังเมือง สวนพระราชวังปใกกิ่งสรางในสมัยราชวงศแเหม็ง 
 

 
ภาพที่ 4.20 เมืองปใกกิ่ง 

ที่มา: https://sites.google.com 

 

4.3 พระราชวังฤดูรอน สรางในสมัยราชวงศแเช็ง ในสมัยของพระนางซูสีไทเฮา เป็น 

สถาปใตยกรรมที่ผสมผสานระหวางยุโรปและจีนโบราณ 

 

 
ภาพที่ 4.21พระราชวังฤดูรอน 

ที่มา: https://travel.thaiza.com 

 

4.4 จิตรกรรม ตั้งเเตอดีต จิตรกรรมจีนนั้นมีรูปแบบเรียบงาย สีสันไมฉูดฉาด เเตมี 
ความหมายแฝงไวดวยแงคิดที่สะทอนวิถีชีวิตของชาวตะวันออก ศาสนา ปรัชญา และคําสั่งสอน ซึ่งเป็น
ความพิเศษของศิลปะจีนอยางหนึ่งที่มีความแตกตางจากศิลปะอ่ืนๆ หากสังเกตภาพเขียนของจีน ภาพสวน
ใหญ จิตรกรมุงเขียนภาพธรรมชาติที่ดูยิ่งใหญ อาคาร สิ่งกอสรางนั้นใหญรองลงมา และมนุษยแเป็นสิ่งที่
จิตรกรวาดเล็กที่สุด นั่นเพราะศิลปะเเบบจีนเพียรเนนความเหมือนจริงของธรรมชาติ 
จิตรกรรมของจีน มีวิวัฒนาการมาจากการเขียนตัวอักษรจีนจารึกบนกระดูกเสี่ยงทายเพราะตัวอักษรจีนมี
ลักษณะเหมือนรูปภาพ 
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งานจิตรกรรมจีนรุงเรืองมากในสมัยราชวงศแฮ่ัน มีการเขียนภาพและแกะสลักบนแผนหิน ที่นิยม
มาก คือ การเขียนภาพบนผาไหม ภาพวาดเป็นเรื่องเลาในตําราขงจื๊อพระพุทธศาสนาและภาพธรรมชาติ
สมัยราชวงศแถัง มีการพัฒนาการใชพูกันสีและกระดาษภาพสวนใหญไดรับอิทธิพลจากพุทธศาสนาและ
ลัทธิเตเา สมัยราชวงศแซอง จิตรกรรมจัดวาเดนมาก ภาพวาดมักเป็นภาพมนุษยแกับธรรมชาติ ทิวทัศนแ 
ดอกไม 

4.5 วรรณกรรม   
4.5.1 สามก฿ก สันนิษฐานวาเขียนในคริสตแศตวรรษที่ 14 เป็นเรื่องราวของความแตกแยกใน 

จีนตั้งแตปลายสมัยราชวงศจิ๋นจนถึงราชวงศแฮ่ัน ซองก๋ัง เป็นเรื่องประทวงสังคม เรื่องราวความทุกขแของ
ผูคนในมือชนชั้นผูปกครอง สะทอนความทุกขแของชาวจีนภายใตการปกครองของพวกมองโกล 

4.5.2 ไซอ๋ิว เป็นเรื่องราวการเดินทางไปนําพระสูตรจากสวรรคแ ทางตะวันตกมายัง 
ประเทศจีน 

4.5.3 จินผิงเหมย หรือดอกบัวทอง แตงขึ้นในราวคริสตแศตวรรษที่ 16-17 เป็นนิยาย 

เกี่ยวกับสังคมและชีวิตครอบครัว เป็นเรื่องของชีวิตที่ร่ํารวย มีอํานาจขึ้นมาดวยเลหแเหลี่ยม แตดวยการ
ทําชั่วและผิดศีลธรรมในที่สุดตองไดรับกรรม 

4.5.4 หงโหลวเมิ่ง หรือ ความฝในในหอแดง เดนที่สุดในคริสตแศตวรรษที่ 18 เรื่องราว 

เต็มไปดวยการแกงแยงชิงดี อิจฉาริษยากัน ผูอานจะรูสึกเศราสลดตอชะตาชีวิตของพระเอกนางเอก เนื้อ
เรื่องสะทอนใหเห็นสังคมศักดินาของจีนที่กําลังเสื่อมโทรมกอนการเปลี่ยนแปลงสังคมเขาสูยุคใหม 
บันทึกประวัติศาสตรแ ของ สื่อหมาเฉียน ความกาวหนาทางวิทยาการของจีน 
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ความก้าวหน้าด้านวิทยาการ 
 1. กระดาษและการพิมพ์ ชาวจีนเป็นชาติแรกที่คิดคนทํากระดาษข้ึนมาใชเขียนตัวอักษร คือ 
ประมาณ ค.ศ.105 ไชหลุน ขุนนางจีน เป็นผูนําเปลือกไม เศษปอหรือปุาน ผาเกา และแห มาทํากระดาษ 
ทําใหกระดูก กระดองเตา แผนโลหะ ไมไผ และผาไหมไมเป็นที่นิยมอีกตอไป ตอมามีการคิดคนหมึกขึ้น 
โดยใชเขมาตนรักหรือไมสนปใ้นเป็นเม็ดหรือแทง ฝนกับน้ํา ใชพูกันจุมหมึกเขียนตัวอักษรลงบนกระดาษซึ่ง
สามารถบรรจุตัวอักษรไดเป็นจํานวนมาก น้ําหนักเบา จัดเก็บและพกพาไดสะดวก ทําใหการบันทึกหรือ
เขียนตํารับตําราลงบนแผนกระดาษแลวรวมเป็นเลมเริ่มแพรหลาย 

ตอมา จีนไดเริ่มพัฒนาการพิมพแดวยการเอาน้ําหมึกทาลงบนแผนไมที่แกะสลักสมัยราชวงศแซง 
การพิมพแกาวหนายิ่งขึ้น โดยใชวิธีการแกะตัวอักษรลงบนดินเหนียว ตอมาเปลี่ยนจากดินเหนียวเป็นไมแทง 
และในสมัยราชวงศแหมิงใชวิธีแกะตัวอักษรลงบนแทงทองแดงการใชตัวพิมพแเรียงพิมพแทําใหการพิมพแของ
จีนกาวหนายิ่งขึ้น หนังสือตางๆ เชน พระสูตร ในพระพุทธศาสนา คัมภีรแในลัทธิขงจื๊อ ตํารา วรรณกรรม 
เอกสารทางราชการ ลวนไดรับการจัดพิมพแดวยวิธีเรียงพิมพแทั้งสิ้น และในสมัยราชวงศแซงไดมีการจัดตั้งโรง
พิมพแตามหัวเมืองตางๆหลายเมือง จนถึงสมัยราชวงศแหมิงและสมัยราชวงศแชิงมักนิยมพิมพแหนังสือเป็นชุด
ใหญ ชุดหนึ่งมีจํานวนหนึ่งหมื่นเลม ทําใหความรูตางๆแพรหลายไปอยางกวางขวาง จีนไดเริ่มการพิมพแ
หนังสือกอนชาวยุโรป800ปี และรูจักใชตัวพิมพแเรียงพิมพแเป็นหนังสือเลมกอนยุโรปถึง400ปี 

2. การแพทย ์ ในราชวงศแฮ่ันนั้นถือวาไดมีการบันทึกประวัติศาสตรแทางการแพทยแยาวนานที่สุด 
และมีประสบการณแ และ ทฤษฎีมากที่สุด การแพทยแโบราณของจีนนั้นถือกําเนิดมาจากบริเวณลุมแม
น้ําเหลืองของจีน ไดกําหนดแพทยแชื่อดังจํานวนมาก และตําราแพทยศาสตรแที่สําคัญมากมาย ไดมีการ
บันทึกการรักษาพยาบาล และโรคมากมายลงบนกระดูก กระดองเตา จนมาถึงราชวงศแโจว เริ่มมีการ 
ตรวววจวินิจฉัย 4 อยาง คือ มอง ฟใง ถาม และ แมะ ตลอดจน วินิจฉัยโรคตางๆ และมีการจายยา และ
การฝใงเข็ม เป็นตน 

ในสมัยราชวงศแฉินและฮ่ัน นั้นไดมีบทประพันธแที่มีระบบชื่อวา “หวาง ตี้ เนย จิง” ถือเป็นตํารา
ทางการแพทยแที่เกาแกที่สุด เมื่อถึงราชวงศแฮ่ัน แพทยแศัลยกรรมเริ่มมีชื่อเสียงมากอยูแลว และไดเริ่มมีการ
ใชยา “หมา เฟุย สาน ”เพ่ือใชเป็นยาสลบ เพ่ือลดความเจ็บปวดในการผาตัด และ ในราชวงศแซงนั้น การ
ฝใงเข็มไดมีการปฎิรูป ครั้งสําคัญตั้งแต ราชวงศแหมิงเป็นตนมาแพทยแศาสตรแ ของตะวันตกไดเขาไปยัง
ประเทศจีน นับเป็นจุดเริ่มตน ของการนําแพทยแศาสตรแตะวันตก กับจีน เขาดวยกัน 

3. การฝังเข็ม การฝใงเข็มเป็นสวนสําคัญในการรักษาของแพทยแแผนจีนโบราณ ซึ่งเริ่มแรกเป็น
เพียงการรักษาขั้นพ้ืนฐาน ตอมาไดพัฒนาเป็นสาขาวิชาการฝใงเข็มนั้นมีประวัติยาวนาน หนังสือโบราณได
เคยเอยถึงเข็มที่ทํามากจากหิน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใชในการรักษา เรียกวา “เข็มหิน” ซึ่งเกิดในสมัยยุคหิน
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ใหม ซึ่งหางจากยุคปใจจุบัน 8,000-4,000ปี ซึ่งอยูในระบบชาติกุลคอมมูน และเมื่อมีเทคโนโลยีในการ
หลอมเขามา ก็ไดมีการหลอมเข็มเพ่ือใชในประโยชนแตางๆมากมาย 

ใน ค.ศ.256-589 นั้นไดมีตําราเกี่ยวกับการฝใงเข็มมากมายอยางเห็นไดชัด จนสมัยนี้การฝใงเข็ม
ไดแพรไปยัง เกาหลี และ ญี่ปุุนแลว และศตวรรษที่ 16 การฝใงเข็มไดเผยแพรไปถึงยุโรป นับตั้งแต 
สาธารณรัฐประชาชนจีนไดสถาปนาขึ้นใน ค.ศ.1949 เป็นตนมาการฝใงเข็มนั้นพัฒนาไปอยางมาก ไดมี
การจัดแผนกเข็มในโรงพยาบาล และใหความสําคัณกับภูมิปใญญานี้อยางมากมาย จึงทําใหภูมิปใญญานี้ไม
อาจถูกลบเลือนได มิหนําซ้ํา ยังไดถูกเผยแพรไปทั่วโลกอีกดวย 

  4. ความรู้ทางวิศวกรรมโลหะ สมัยราชวงศแชางเมื่อ3,000 ปีมาแลว ประชาชนจีนไดรูจักการ
ถลุงสําริด และยังรูจักใชเหล็ก ในสมัยชุนชิว ไดปรากฎเทคนิคการถลุงเหล็กกลา ควบคูไปกับการเกษตร
กรรม จึงทําใหเกิดชลประทานตูเจียงแยน ที่มีชื่อเสียงมาจนถึงปใจจุบัน 

สมัยราชวงศแชองไดมีการพัฒนาดานถานหิน และ การหลอมเหล็กกลามาก จีนไดสรางอาวุธ
มากมายกเงชูจื่อ เป็นวิศวกรที่ใครๆ ในสมัยนั้นรูจักกันดี ซึ่งไดสรางสิ่งประดิษฐแที่นาสนใจคือ นกพยนตแ  ซึ่ง
ประดิษฐแมาจากไมไผซึ่งสามารถบินไดสามวันสามคืนไมตกพ้ืนเลย เพราะใชหลักการทางวิทยาศาสตรแโดย
การใชวงเวียนและไมฉาก ซึ่งบงบอกมาตรฐานทางวิทยาศาสตรแของจีนไดเป็นอยางดี 

5. ดินปืน เป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐแอันยิ่งใหญของจีนอีกเชนกัน หลักฐานของจีนมีอยูวา การ
ประดิษฐแดินปืนนั้นสืบเนื่องมาจาก ในปุาลึกทางตะวันตกของจีนมีผีปุานากลัว ชื่อซันเซา ผูใดพบก็จะมี
อาการจับไข หากนําไมใผมาตัดเป็นขอปลองโยนเขาไปในกองไฟ จะเกิดเสียงดังเปรี้ยงปราง ซันเซาก็จะ
ตกใจหนีไป คืนสงทายปีเกาของจีนจึงนิยมจุดประทัดเพ่ือขับไลผีซันเซานี่เอง ภายหลังมีการนําเอาดิน
ประสิวและกํามะถันมาหอรวมกันในกระดาษทําใหเป็นประทัด นั่นคือการเริ่มตนใชดินปืน สวนประกอบ
สําคัญของดินปืน คือ ดินประสิว กํามะถัน และผงถาน 

สมัยซอง มีการนําดินปืนมาประดิษฐแอาวุธยุทโธปกรณแ โดยเฉพาะสมัยซองใตมีการนํามาใชมากขึ้นไปอีก 
เกี่ยวกับการประดิษฐแดินปืน และทํากระดาษนี้ มีตําราเลมหนึ่งบันทึกเรื่องเหลานี้เอาไว เชน ปลายสมัย
ราชวงศแหมิง ซงอ้ิงซิง ไดเขียนตํารา เทียนกงไคอู บรรยายการวิเคราะหแอุตสาหกรรมเคมีสมัยจีนโบราณ
ทั้งมีภาพประกอบ นับวาเป็นหนังสือที่มีคุณคามาก 

6. ดาราศาสตร์และปฏิทิน ประเทศจีนนับเป็นประเทศแรกของโลกท่ีมีการคํานวณหาระยะ
พิกัดดวงดาวจากเสนศูนยแสูตร เนื่องจากแนวคิดทางดาราศาสตรแของจีนนับแตโบราณกาล มีพ้ืนฐานมา
จากการศึกษาการเคลื่อนตําแหนงของดวงดาว อาทิตยแและจันทรแ ในขณะที่ประเทศทางแถบตะวันตกใน
สมัยโบราณจะใชระบบวงโคจรของจักรราศีของ 12 ราศี ซึ่งจากการศึกษาทางดาราศาสตรแในปใจจุบัน
พิสูจนแวา ระบบทั้งสองมีความแตกตางกัน โดยระบบแรกใหผลดีกวาระบบหลัง ปใจจุบันวงการดารา
ศาสตรแหันมาใชระบบการหาพิกัดจากเสนศูนยแสูตร คนจีนสมัยกอน มีการบันทึกเรื่องราวบนฟูา
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มากมาย เชน การเกิดสุริยุปราคา จันทรุปราคา มนุษยแนอกโลก แผนที่ดาว หรือแมกระทั่งมีการบันทึก
ดาวหางแบบตางๆ 

7. แผนที่ ชาวจีนมีความรูในการทําแผนที่ สามารถหาพิกัดและกําหนดอัตราสวนแผนที่ สวน
ใหญเพ่ือใชทางการทหาร ในสมัยหลังนํามาใชประโยชนแในการเดินเรือ 

8. คณิตศาสตร์และการค านวณ  จากหลักฐานทางประวัติศาสตรแของจีน ไดมีการขุดพบ อักษร
จารึกบนกระดูกสัตวแในสมัยชาง และไดมีการจารึกตัวเลข 1-10 จนถึง รอย พัน หมื่น สูงสุดกวา 20,000 

หลังจากนั้นมาวิธีการนับตัวเลขก็มีความกาวหนาตามลําดับ โดยการใชเบี้ย เข็มทิศ การประดิษฐแทาง
วิทยาศาสตรแที่มีคุณคาที่สุดและเกาแกที่สุดสิ่งหนึ่งของ จีน คือ เข็มแมเหล็ก สมัยแรกคนจีนใชเข็ม
แมเหล็กไปติดไวบนรถ สรางรถชี้ทิศ เพ่ือใชในการสงครามหรือใชเป็นเครื่องมือหาทิศทางเวลาอยูในปุาลึก
หรือ ภูเขา จากหลักฐานที่บันทึกเป็นลายลักษณแอักษร ชาวจีนรูจักใชเข็มทิศหนาปใดกลมเพ่ือเดินเรือเมื่อ
ศตวรรษที่ 12 นั่นคือในขณะนั้น จูยี่ เป็นชาวมณฑล เจอเจียง ไดเขียนบันทึกชื่อผิงโจวเขอถาน บันทึกไว
วา ในคืนแรม ทหารเรือไดใชเข็มทิศหนาปใดกลมจําแนกทิศทาง และ ลูกคิดในการคํานวณ ตอมา เจิ้งเหอ 
ไดเริ่มเดินทางตั้งแตปีค.ศ. 1405 เดินทางไปถึงอาหรับและแอฟริกาตะวันออก ไปกลับเจ็ดครั้ง รวมเวลาได 
28 ปี เราจะเห็นไดวาหากไมมีเข็มทิศแลว การเดินทางในมหาสมุทรระยะไกลเชนนี้ยอมไมสําเร็จแน ชาวอิ
ตาเลียนใชเข็มทิศในศตวรรษที่ 14 จีน จึงใชเข็มทิศเร็วกวาอิตาลีอยางนอยสองศตวรรษ และหากอางอิงถึง 
ทรรศนะของนักประวัติศาสตรแ ชาวตะวันตกไดนําเข็มทิศหนาปใดกลมไปจากจีนนั่นเอง 
 

จีนยุคสาธารณรัฐและยุคคอมมิวนิสต์ 
ปลายยุคราชวงศแชิง ดร.ซุนยัตเซ็น จัดตั้งสมาคมสันนิบาต เพ่ือลมลางราชวงศแชิง โดย

ประกาศ ลัทธิไตรราษฎรแ ประกอบดวย 1.หลักเอกราช 2.หลักแหงอํานาจอธิปไตยของประชาชน 3.
หลักความยุติธรรมในการครองชีพ สวนนโยบายปฏิวัติ คือ โคนลมราชวงศแแมนจู และจัดตั้งรัฐบาล
ประชาชน จัดตั้งรัฐบาลตามระบอบสาธารณรัฐ จัดสรรที่ดินใหแกประชาชน และกอตั้งพรรคชาตินิยม 
หรือ พรรคก฿กมินตั๋ง ขึ้นในที่สุด ตอมา ซุนยัตเซ็นไดรวมมือกับ ยวน ซีไข ทําการปฏิวัติลมราชวงศแชิง
ไดสําเร็จเปลี่ยนการปกครองเขาสูระบอบสาธารณรัฐ (จักรพรรดิปูยี เป็นกษัตริยแองคแสุดทายของจีน) มี
การแยงชิงอํานาจของผูนําทางทหารเรียกวา ยุคขุนศึก 
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ภาพที่ 4.23 เหมาเจเอตุง จักรพรรดิแดง 

ที่มา http://www.lertchaimaster.com 

 

หลังจาก เหมา เจเอตุง เสียชีวิต เติ้งเสี่ยวผิงขึ้นเป็นผูนําจีนแทน ประกาศพัฒนาประเทศดวย 
นโยบายสี่ทันสมัย คือดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทหาร วิทยาศาสตรแและเทคโนโลยี โดยอนุญาต
ใหตางชาติเขามาลงทุนภายในประเทศ รวมทั้งผอนปรนวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนใหคลายความ
เขมงวดลง 
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บทสรุป 

 

อารยธรรมจีน 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์  ศูนยแกลางความเจริญของจีน ระยะแรกอยูแถบลุมแมน้ําฮวงโห 
รองรอยความเจริญในยุคหินใหม คือ วัฒนธรรมหยางเชา ซึ่งมีลักษณะเดน คือ ภาชนะเครื่องปใ้นดินเผา 
เขียนสีแดง ดํา น้ําตาล และวัฒนธรรมหลุงชา  มีเครื่องปใ้นดินเผาสีดําเป็นจุดเดน และภาชนะ
เครื่องปใ้นดินเผาชนิดสามขา 
  สมัยประวัติศาสตร์ของจีน  เริ่มตั้งแตสมัยราชวงศแซาง (Shang Dynasty) เป็นตนไป โดยแหลง
อารยธรรมความเจริญในสมัยราชวงศแตางๆ อยูในบริเวณที่ราบลุมแมน้ําฮวงโห และลุมแมน้ําแยงซีเกียง 
สรุปได ดังนี้ 

ราชวงศแชาง (Shang) ประมาณ 1766-1122 ปี การใชโลหะสําริดทําเครื่องมือเครื่องใชตางๆ การ
ประดิษฐแตัวอักษร การทํานายโชคชะตา 

ราชวงศแโจว (Chou) ประมาณ 1122-221 ปี แนวความคิดเกี่ยวกับการปกครองเริ่มตนยุคศักดินา
ของจีน ความเจริญดานภูมิปใญญา กําเนิดลัทธิความเชื่อทางศาสนา 2 ลัทธิ คือ ลัทธิขงจื๊อ และลัทธิเตเา 
ความเจริญทางวัตถุ รูจักหลอมเหล็กและนําเหล็กมาใชทําอาวุธและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ 

ราชวงศแจิ๋นหรือฉิน(Chin) ประมาณ 221-206 ปี สรางกําแพงเมืองจีน รวบรวมจีนใหเป็น
จักรวรรดิซึ่งแนวความคิดนิติธรรม-นิยม คือ รวบอํานาจเขาสูสวนกลาง และใชกฎหมายอยางเครงครัด 
ตอตานแนวคิดปราชญแ สุสานซิวั่งตี่ แสดงถึงความยิ่งใหญของกองทัพ 

ราชวงศแฮ่ัน (Han) ประมาณ 206 ปีกอนค.ศ. จนถึง ค.ศ. 221 เป็นยุคทองดานการคาของจีน 
ไดแก เสนทางสายไหมสินคาที่สําคัญ คือ ผาไหม คันฉอง สําริด พระพุทธศาสนาเริ่มแพรหลายและ
เจริญรุงเรืองในจีน งานเขียนของซื่อหมาเจียน เครื่องเคลือบสีเขียวมะกอก สุสานราชวงศแฮ่ันทําดวยอิฐ มี
ประติมากรรมขนาดใหญ 

ราชวงศแถัง (Tang) ประมาณ ค.ศ. 618-907 ปี ความเจริญรุงเรืองในพระพุทธศาสนา ไดแก พุทธ
ศิลป เชน พระพุทธรูป เจดียแ วัด พระโพธิสัตวแ ภาพพุทธประวัติ  การสงเสริมดานการศึกษามีการ
สอบแขงขันเขาราชการหรือสอบจองหงวน วรรณกรรม เป็นยุคทองของกวีนิพนธแจีน (หลีปฺอ ตัวแทนของ
เตเา) จิตรกรรม วาดภาพทิวทัศนแ (หวาง ไหว) 

ราชวงศแซอง หรือซง (Song, Sung) ประมาณ ค.ศ. 960-1279 ปี ดานการเมืองไมมีลักษณะเดนมี
การประดิษฐแดินปืนประดิษฐแแทนพิมพแกอนยุโรป 400 ปี การผลิตภาชนะถวยกระเบื้องสีขาวและสีเขียวไข
กา มีอิทธิพลตอสังคมโลกของสุโขทัย จิตรกรรม ภาพทิวทัศนแที่สมบูรณแ (กวเอซี) เริ่มมีประเพณีและ
คานิยมรัดเทาสตรีชนชั้นสูงใหเล็ก 
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ราชวงศแหยวน หรือหงวน (Yuan) ประมาณ ค.ศ. 1279-1368 ปี เป็นราชวงศแตางชาติ คือ มอง
โกล มีความเขมแข็งในการปกครอง มีความเจริญในศิลปะการละคร โดยเฉพาะงิ้ว วรรณกรรมสามก฿ก 
จิตรกรรมภาพมา 

ราชวงศแหมิง หรือเหม็ง (Ming) ประมาณ ค.ศ. 1368-1644 ปีเป็นราชวงศแของจีนอยางแทจริง
อนุรักษแศิลปะเลียนแบบราชวงศแถังและซอง เครื่องเคลือบสีน้ําเงิน-ขาว ลายครามวรรณกรรม นิยมภาษา
พูดมากกวาภาษาเขียนสถาปใตยกรรม สรางพระราชวังกรุงปใกกิ่ง หรือ“นครตองหาม” 

ราชวงศแชิง หรือเช็ง (Ching) ประมาณ ค.ศ. 1644-1912 ปีเป็นพวกแมนจู ขัดแยงกับพวก
ตะวันตกในยุคจักรวรรดินิยม เครื่องเคลือบ ไดแก เบญจรงคแ จิตรกรรม 2 สํานัก คือ สํานักประเพณีนิยม 
กับอัตนิยม วรรณกรรมความฝในในหอแดง สถาปใตยกรรม มีการสรางพระราชวังฤดูรอนของซูสีไทเฮา           
ค.ศ. 1911 เป็นยุคที่จีนเสื่อมถอยความเจริญ และถูกลมลาง โดยพวกก฿กมินตั๋ง เป็นระบบสาธารณรัฐ และ
ถูกปฎิวัติโดยพรรคคอมมิวนิสตแ ค.ศ.1949 และเป็นการปกครองแบบคอมมิวนิสตแ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที ่5 

อารยธรรมกรีก-โรมัน 

 

อารยธรรมกรีกโบราณ 

อารยธรรมตะวันตกมีแหลงอารยธรรมที่สําคัญคือ อารยธรรมกรีกโบราณ และอาณาจักรโรมัน 
เป็นสิ่งที่สะทอนใหเห็นทางการเมืองการปกครอง เชน นครรัฐเอเธนสแ และนครรัฐสปารแตา กลาวไดวา
ชาวตะวันตกเป็นชาติที่มีความสามารถดานการเมือง การปกครอง ปรัชญา ศิลปะ มีกษัตริยแที่ปรีชาหลาย
ทาน เชน กษัตริยแโซลอน มีมีผลงานในการจัดตั้งสมาพันธแรัฐเดลอส และที่สําคัญคือสถาปใตยกรรมกรีกที่
มีอิทธิพลตอสังคมโลก 

  อารยธรรมกรีกโบราณไดแกอารยธรรมนครรัฐกรีก คําวา “กรีก”  เป็นคําที่พวกโรมันใชเป็น          
ครั้งแรก โดยใชเรียกอารยธรรมเกาตอนใตของแหลมอิตาลี ซึ่งเจริญขึ้นบนแผนดินกรีกในทวีปยุโรป          
และบริเวณชายฝใ่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอรแเรเนียน  ดานเอเชียไมเนอรแ  ซึ่งในสมัยโบราณเรียกวา  
“ไอโอเนีย” (Ionia)  อารยธรรมที่เจริญขึ้นในนครรัฐกรีก มีศูนยแกลางสําคัญที่นครรัฐเอเธนสแ และนครรัฐ 
สปารแตา นครรัฐเอเธนสแ เป็นแหลงความเจริญในดานตางๆ ทั้งดานการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม          
ศิลปวิทยาการดานตางๆ รวมทั้งปรัชญา  สวนนครรัฐสปารแตาเจริญในลักษณะที่เป็นรัฐทหาร ในรูปเผด็จ
การ  มีความแข็งแกรงและเกรียงไกร เป็นผูนําของรัฐอ่ืนๆ ในแงของความมีระเบียบวินัย กลาหาญ และ
เด็ดเดี่ยว การศึกษาเกี่ยวกับอารยธรรมกรีกโบราณ จึงเป็นการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับนครรัฐเอเธนสแ และ
นครรัฐสปารแตา 

ชาวกรีกเรียกตัวเองวา “เฮลีนสแ”(Hellenes) เรียกบานเมืองของตนวา“เฮลัส” (Hellas)        

และเรียกอารยธรรมของตนวา “อารยธรรมเฮเลนิค” (Hellenic Civilization)  ชาวกรีกโบราณเป็นชาวอิน
โด-ยูโรเปียน  ชาวกรีกตั้งบานเรือนของตนเองอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตรงปลายสุดของทวีปยุโรป 
ตรงตําแหนงที่มาบรรจบกันของทวีปยุโรป เอเซีย และแอฟริกา เป็นตนเหตุใหกรีกโบราณไดรับอิทธิพล
ความเจริญโดยตรงจากทั้งอียิปตแและเอเซีย  กรีกไดพัฒนาอารยธรรมของตนขึ้น โดยคงไวซึ่งลักษณะที่เป็น
ของตนเอง  ชาวกรีกสมัยโบราณถือวาตนเองมีคุณลักษณะพิเศษบางอยางที่ผิดกับชนชาติอ่ืน และมักจะ
เรียกชนชาติวา “บาเบเรียน” หมายความวา ผูที่ใชภาษาผิดไปจากภาษาของพวกกรีก 
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ที่ตั้งทางภูมิศาสตร ์  

 

 
ภาพที่ 5.1 แผนที่กรีกโบราณ 

ที่มา : http://krissana40.blogspot.com 

 

กรีกสมัยโบราณ อยูทางดานตะวันออกสุดของยุโรปภาคใต ประกอบดวยดินแดนกรีกบนผืน
แผนดินหมูเกาะตางๆ ในทะเลเอเจียน หรือฝใ่งตะวันตกของเอเซียไมเนอรแ นิยมเรียกวานครรัฐ ไอโอ
เนียน (Ionian Cities) รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 5 หมื่นตารางไมลแ ในจํานวนนี้ดินแดนสวนใหญ คือ 
ประมาณ 4 ใน 5 คือ ดินแดนกรีกบนผืนแผนดินใหญในทวีปยุโรปดินแดนตอนนี้แบงออกเป็นดังนี้  

1. กรีกภาคเหนือ คือ แควนมาซีโดเนีย (Macedonia) เทสซาลี (Thessaly) เอไพรัส (Epirus) 

รวมอาณาบริเวณประมาณครึ่งของดินแดนกรีกบนผืนแผนดินใหญ ในสมัยคลาสสิค ไมนิยมรวมมาซี
โดเนียเป็นสวนหนึ่งของกรีก 
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2. กรีกภาคกลาง  คือ บริเวณซึ่งเป็นเนินเขาสูง ระหวางกรีกภาคกลาง และอาวคอรินธแ บริเวณ
นี้มีสถานที่สําคัญๆ ในประวัติศาสตรแกรีกอยูหลายแหง เชน นครเทบีส นครเลฟิ เทอรแมอปิเล 
(thermopylae) และยอดเขาพารแนาซุด (Parnasus) อันเป็นที่สิงสถิตของแอโปโล (Apollo) สุริยเทพ 
ตรงปลายสุดดานตะวันออกของบริเวณนี้คือแควนอันติก (Attica) อันมีเมืองหลวงคือนครรัฐเอเธนสแ ที่
กําเนิดของศิลปวิทยาการ ปรัชญาและระบอบการปกครองอันมีชื่อเสียง 
 3. เพลอปปอนเนซุส  (Peloponnesus) คือ บริเวณคาบสมุทร ซึ่งอยูทางตอนใตของ อาวคอ
รินธแ บริเวณนี้เชื่อมติดกับภาคกลาง และภาคเหนือดวยคอคอดคอรินธแ ซึ่งมีความกวางประมาณ 30 ไมลแ
ใตบริเวณคอคอดนี้ลงมาคือที่ตั้งของเมืองอารแกอลิส (Argolis) ซึ่งเป็นศูนยแกลางของอารยธรรม กรีกที่ได
เจริญขึ้นเป็นครั้งแรก ใจกลางของคาบสมุทรแหงนี้เป็นที่ตั้งของนครรัฐสปารแตา (Sparta) ซึ่งมีชื่อเสียงใน
ดานการรบและการทหาร เมืองโอลิมเปีย (Olympia) ที่สิงสถิตของบรรดาเทพเจากรีกอยูชิดกับฝใ่งทะเล
ไอโอเนีย ดานตะวันตกของคาบสมุทรเพลอปปอนเนซุส 

4. ภูเขา  ในประเทศกรีกเต็มไปดวยภูเขา ภูเขาเหลานี้แบงกรีกออกเป็นที่ราบในหุบเขาเล็ก 
แยกออกจากกันมากมาย ภูเขาเป็นอุปสรรคสําคัญในการติดตอคมนาคมระหวางคนที่อาศัยตามที่ราบใน
หุบเขาดังกลาว ดวยเหตุนี้ หมูบานตามหุบเขาเหลานี้จึงมักปกครองตนเองเป็นอิสระตอกัน คนที่อาศัยอยู
ตามแตละหมูบานก็เป็นคนแปลกหนาซึ่งกันและกัน บางครั้งเกิดการสงสัยอิจฉาริษยากัน จนกระทั่งเกิด
การทะเลาะวิวาทกลายเป็นสงคราม พวกที่อาศัยอยูตามเกาะตางๆ ในทะเลเอเจียนก็มีลักษณะแยกกันอยู
เชนเดียวกัน 

5. สภาพพื้นดิน  สภาพพ้ืนดินสวนใหญของกรีกขาดความอุดมสมบูรณแ นอกจากนั้นสภาพภูมิ
ประเทศที่เต็มไปดวยภูเขาสูงและเนินเขา ทําใหกรีกขาดดินที่จะเก็บเกี่ยว หวาน ไถไดถึง 1 ใน 3 พ้ืนดิน 
ที่เหลืออีก 2 สวน ถึงแมจะพอทําการเพาะปลูกได ก็ตองอาศัยแรงงานอยางมากมาย กรีกมีทุงหญาเลี้ยง
สัตวแอยูบาง แตก็เป็นทุงหญาที่เหมาะแกการเลี้ยงแพะและแกะเทานั้น ไมเหมาะแกการเลี้ยงสัตวแจําพวก
วัวควายหรือมา บริเวณท่ีอุดมสมบูรณแที่สุดของกรีก ไดแกที่ราบระหวางหุบเขา ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ กับ
ความอุดมสมบูรณแของที่ราบลมแมน้ําไนลแ หรือแมน้ําไทกรีส และยูเฟรตีสแลวก็ดอยกวามาก 

แมน้ําในกรีกเป็นแมน้ําสายสั้นๆ ไหลเชี่ยวในฤดูที่มีฝนตกมาก กระแสน้ําจะพัดพาเอาดินอุดม
ตามเชิงเขาไป สวนในฤดูแลงน้ําไมมีการถายเท แมน้ําจึงกลายเป็นแหลงเพาะยุง ดวยสภาพพ้ืนดินดังกลาว 
เมื่อบานเมืองเจริญขึ้น พลเมืองเพ่ิมขึ้น อาหารก็ไมพอเพียงกับจํานวนพลเมือง ระดับการครองชีพในกรีก 
จึงคอนขางต่ํา อยางไรก็ตามชาวกรีกสมัยโบราณไดปรับปรุงตนเองในการมีชีวิตอยูในสภาพที่ขาดแคลนได
เป็นอยางดีและไดสรางสมอารยธรรมอยูบนรากฐานของเศรษฐกิจที่มั่นคงพอสมควร 

6. ทะเลกรีก  จัดเป็นประเทศท่ีมีความสะดวกสบายในทางออกทะเล สวนใหญของแผนดินมี
ลักษณะคลายแหลมยื่นไปในทะเล และสวนที่ลึกเขาไปในแผนดินไมไกลจากทะเลมากนัก ชาวกรีกมีโอกาส
มองเห็นทะเลไดจากเกือบทุกๆ สวนของประเทศ ประกอบกับพ้ืนดินแหงแลงและขาดความอุดมสมบูรณแ 
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ชาวกรีกจึงหันเหความสนใจไปสูทะเล อนึ่ง ชายฝใ่งทะเลกรีกก็มักเวาๆ แหวงๆ ใชเป็นอาวธรรมชาติสําหรับ
จอดเรือกําบังคลื่นลมไดเป็นอยางดี และบรรดาเกาะเล็กเกาะนอยในทะเลเอเจียนก็เป็นเครื่องสงเสริมให
ชาวกรีกแลนเรือออกไปไกลๆ ไปสูเอเชียไมเนอรแและดินแดนตะวันออก 

 

ความเจริญของชนชาติกรีกโบราณ  

 1. อารยธรรมดั้งเดิมแถบทะเลอีเจียนก่อนพวกกรีกอพยพลงมา ดินแดนแถงฝใ่งแทะเลทาง
ตะวันตกของเอเชียไมเนอแ เกาะตางๆ ในทะเลอีเจียน และเมืองทางแปลมกรีกเจริญกอนที่พวกกรีกจะ
อพยพมาตงแต 3,000 ปีกอนคริสตกาล อารยธรรมแถบนี้เรียกวา Aegean Civilization 

 1.1 แถบที่เจริญมากท่ีสุด ไดแก เกาะ Cvete ในระหวาง 1700-1400 กอนคริสตกาล เมืองที่
สําคัญไดแก Cnassus Knossus  

 

 
ภาพที่ 5.2 พระราชวังคนอซุส ของกษัตรยิ์โมโนน 

ที่มา : https://panupong088.wordpress.com 

 

 1.2 แถบแหลมกรีกเมือง Mycenac มีความเจริญทางการกอสรางปราสาท มีการใชทอง 
สําริด เงิน พวกAchaeans เป็นพวกแรกที่อพยพมาจากทางเหนือมาตั้งถิ่นฐานที่ ไมซีเนยแ  
 1.3 เมืองแถบฝใ่งเอเชียไมเนอรแ คนพบซากความเจริญวาเกิดขึ้นเมื่อราว 1200 ปีกอน
คริสตกาล 

 2. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่ออารยธรรมกรีก ภูมิประเทศของกรีก ประกอบดวย ภูเขา 
พ้ืนดิน และทะเล  โดยกรีกมีพ้ืนที่ราบนอย พ้ืนที่สวนใหญเป็นภูเขา และหมูเกาะในทะเลอีเจียน 
ประชาชนอาศัยอยูตามหมูบานในบริเวณท่ีราบเล็กๆ ในหุบเขาท่ีลอมรอบดวยภูเขาสูง ซึ่งเป็นอุปสรรค
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สําคัญในการติดตอสื่อสาร ซึ่งสภาพภูมิศาสตรแเชนนี้ทําใหแยกชุมชนตางๆออกจากกัน สงผลใหแตละ
เมืองแตกแยกเป็นนครรัฐตาง ๆ มากมายซึ่งเป็นอิสระไมขึ้นแกกัน นครรัฐที่สําคัญไดแก นครรัฐเอเธนสแ 
และนครรัฐสปารแตา พ้ืนดินสวนใหญของกรีกขาดความอุดมสมบูรณแและมีพ้ืนดินขนาดเล็ก ประกอบกับมี
แมน้ําสายสั้น ๆ น้ําไหลเชี่ยวและพัดพาเอาความอุดมสมบูรณแของดินไป และจากลักษณะภูมิประเทศที่มี
ลักษณะคลายแหลมยื่นไปในทะเล ทําใหกรีกมีชายฝใ่งทะเลที่ยาว ซึ่งความเวาแหวงของทะเลเป็นที่กําบัง
คลื่นลมไดเป็นอยางดี ใชเป็นอาวสําหรับจอดเรือ ทําใหชาวกรีกเป็นคนชอบคาขายทางทะเล นอกจากนี้
ดินแดนกรีกยังเป็นดินแดนที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย เชน เหล็ก ทอง เงิน หินออน เป็นตน 

 

ระบบนครรัฐ 

  กรีกโบราณ มีรูปแบบการเมืองการปกครองเป็นนครรัฐ ไมไดรวมเป็นอาณาจักรเดียวกัน เชน 
อียิปตแ นครรัฐกรีกเป็นหนวยทางการเมืองที่มีอธิปไตยอยางสมบูรณแ แตละหนวยรัฐอิสระดําเนิน
นโยบายและตัดสินใจเรื่องตางๆดวยตนเอง กรีกเรียกหนวยเหลานี้วา “โปลิส” แตละโปลิสมีบทบาท
และความสําคัญมากในอารยธรรมยุคโบราณ เชน เอเธนสแ และสปารแตา 

 ชาวกรีกโบราณ ชาวกรีกโบราณเรียกตัวเองวา “เฮลลีน” (Hellene) เป็นพวกอินโด-ยูโรเปียน
กลุมหนึ่งที่อพยพมาจากทางตอนเหนือของประเทศกรีซปใจจุบันเมื่อประมาณ 2000 ปีกอนคริสตแศักราช 
ในระยะแรก กระจายอยูเป็นเผาตางๆ ในคาบสมุทรบอลขานและเขตทะเลอีเจียน ที่สําคัญไดแก พวกไอโอ
เนียน (Ionians) และพวกไมซีเนียน (Mycenaeans) โดยทั่วไปชาวกรีกโบราณประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และเดินเรือ ตอมาเผาที่มีความเจริญไดขยายอํานาจและกอตั้งเป็นนครรัฐ ที่สําคัญไดแกนครรัฐของพวกไม
ซีเนียนซึ่งยึดครองพ้ืนที่สวนใหญ และมีอํานาจสูงสุดประมาณปี 1600-1100 กอนคริสตแศักราช โดยมี
ศูนยแกลางอยูที่เมืองไมซีเนทางตอนใตของประเทศกรีซในปใจจุบัน พวกไมซีเนียนเป็นนักรบที่มีความ
เกงกลาสามารถยึดครองดินแดนของนครรัฐอื่นๆ รวมทั้งเกาะครีต และรับอิทธิพลของอารยธรรมตางๆ 
โดยเฉพาะอารยธรรมไมนวนของชาวเกาะครีต 

           ตอมาประมาณปี 1100 กอนคริสตแศักราช พวกกรีกอีกกลุมหนึ่งเรียกวา ดอเรียน (Dorians) ซึ่ง
อพยพมาจากทางเหนือและขยายอํานาจครอบครองดินแดนของพวกไมซีเนียน พวกนี้ไดสรางนครรัฐสปารแ
ตาเป็นศูนยแกลางปกครองของตน พวกดอเรียนมีความเจริญนอยกวาไมซีเนียนและไมรูหนังสือ จึงไมมี
หลักฐานที่กลาวถึงดินแดนกรีกภายใตอิทธิพลของพวกดอเรียนในชวงปี 1100-750 กอนคริสตแศักราชมาก
นัก จนกระทั่งประมาณปี 750 กอนคริสตแศักราช ไดมีการประดิษฐแอักษรซึ่งรับรู)แบบมาจากอักษรและ
พยัญชนะของพวกฟีนิเชียนที่เขามาติดตอคาขายในชวงนั้น อยางไรก็ตามแมพวกดอเรียนจะมีอํานาจ
เขมแข็งแตก็ไมสามารถรวมอํานาจปกครองนครรัฐกรีกไดทั้งหมด 
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          หลักจากนครรัฐสปารแตาเสื่อมอํานาจ เมื่อปี 371 กาอนคริสตแศักราช นครรัฐกีกอ่ืนๆ ก็พยายาม
รวมตัวกันโดยมีนาครรัฐทีบีส (Thebes) เป็นผูนํา แตในที่สุดก็ถูกกษัตริยแฟิลิปแหงมาซิโดเนียซึ่งอยูในเขต
เอเชียไมเนอรแรุกรานและครอบครองเมื่อปี 338 กอนคริสตแศักราช ตอมาเมื่อพระเจาอะเล็กซานเดอรแมหา
ราช (Alexander the Great, ปี 336-323 กอนคริสตแศักราช) โอรสของพระเจาฟิลิปไดปกครองจักรวรรดิ
มาซิโดเนีย พระองศแไดขยายอาณาจักรออกไปอยางกวางขวางจนถึงเขตลุมแมน้ําสินธุและไดครอบครอง
แหลงอารยธรรมตางๆ ของโลก ไดแก อียิปตแ เมโสโปเตเมีย และเปอรแเซีย จึงมีการรับความเจริญจากแหลง
ตางๆ เหลานั้นมาผสมผสานกับอารยธรรมกรีก เรียกวา อารยธรรมเฮลเลนิสติกตามชื่อสมัยเฮลเลนิสติก 
(Hellenistic) ซึ่งเริ่มตั้งแตสมัยของพระเจาอะเล็กซานเดอรแมหาราชจนกระทั่งสิ้นสลายเมื่อประมาณปี 146 

กอนคริสตแศักราช จากนั้นดินแดนกรีกไดตกอยูใตการปกครองของจักรวรรดิโรมัน ความเจริญตางๆ ที่ชาว
กรีกสั่งสมไวก็กลายเป็นสวนหนึ่งของอารยธรรมโรมัน 

1. นครรัฐสปาร์ตา  มีการปกครองแบบทหารนิยม คณะผูปกครองมีอํานาจสูงสุดและเด็ดขาด 
พลเมืองชายทุกคนที่มีอายุตั้งแต 20-60 ปี ตองถูกฝึกฝนใหเป็นทหาร เรียนรูวิธีการตอสูและเอาตัวรอด
ในสงคราม แมแตพลเมืองหญิงก็ยังตองฝึกใหมีสุขภาพแข็งแรงเ พ่ือเตรียมเป็นมารดาของทหารที่
แข็งแกรงในอนาคต อนึ่ง พวกสปารแตายังตอตานความมั่งคั่งฟุุมเฟือย เพราะเกรงวาอํานาจของเงินตรา
จะทําลายระเบียบวินัยทหาร รวมทั้งยังไมสนับสนุนการคาขายและการสรางสรรคแศิลปกรรมใดๆ การ
ปกครองของพวกสปารแตานับเป็นการขัดขวางสิทธิของปใจเจกชน และเป็นตนกําเนิดของระบอบการ
ปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ  
           2. นครรัฐเอเธนส์  เป็นตนกําเนิดของรัฐประชาธิปไตย นครรัฐเอเธนสแปกครองโดยสภาหารอย 
ซึ่งไดรับเลือกจากพลเมืองเอเธนสแที่มีสิทธิออกเสียง สภานี้มีหนาที่ตรวจสอบรางกฎหมายและบริหารการ
ปกครอง นอกจากนี้ยังมีสภาราษฎร ซึ่งเป็นที่ประชุมของพลเมืองที่มีสิทธิออกเสียงทุกคนและทําหนาที่
พิจารณารางกฎหมาย การที่เอเธนสแใหสิทธิและเสรีภาพแกปใจเจกชน ทําใหเกิดนักคิดและนักปราชญแที่
เรียกวาพวกโซฟิสตแ (Sophists) สํานักตางๆ ในสังคมเอเธนสแ แนวคิดและปรัชญาของนักปรัชญาคน
สําคัญ ไดแก โซเครติส และเพลโต ยังเป็นหลักปรัชญาของโลกตะวันตกดวย 

 ในยุคคลลาสสิคนี้เกิดสงครามครั้งยิ่งใหญ 2 ครั้ง ไดแก สงครามเปอรแเซียและสงครามเพโล
พอนเนเชียน 

2.1 สงครามเปอรแเซีย สาเหตุเกิดจากความขัดแยงระหวางเอเธนสแกับเปอรแเซีย เพราะ
เปอรแเซียขยายอํานาจเขามาในเอเชียไมเนอรแ ผลของสงคราม คือ เอเธนสแชนะเปอรแเซีย 

2.2 สงครามเพโลพอนเนเชียน 

               ชาวกรีกเกิดความคิดในการเตรียมการปูองกันชาวเปอรแเซีย นครรัฐตางๆ ของกรีกจึงตาง
เขามาเป็นสมาชิก และสมาชิกแตละนครรัฐมีสิทธิเทาเทียม ทําใหนครรัฐกรีกรวมกันตั้ งสหพันธแแหง
เกาะเดลอส  สหพันธรัฐใชเป็นศูนยแกลางและเป็นที่เก็บทรัพยแสมบัติ แตในความเป็นจริงแลวนครรัฐ
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เอเธนสแมีอิทธิพลในการเป็นผูนํา ตอมาสหพันธรัฐเปลี่ยนสภาพเป็นจักรวรรดิของเอเธนสแ เอเธนสแใช
เงินเพ่ือผลประโยชนแของตนเอง  ลดฐานะสมาชิกอ่ืน ๆ ใหอยูในฐานะบริวาร และหามไมใหรัฐสมาชิก
แยกตัวออกจากสหพันธแ เมื่อรัฐใดกอกบฏก็จะใชกําลังปราบโดยยึดกองทหารเรือและเก็บเครื่องราช
บรรณาการ วิธีนี้ทําใหนครรัฐสปารแตากลัววา เอเธนสแจะเป็นผูนํากรีกทั้งหมด และเนื่องจากสภาพ
สังคมของทั้ง 2 รัฐแตกตางกัน จึงทําใหเกิดสงครามขึ้น ผลของสงคราม คือ นครรัฐสปารแตาชนะ ทําให
นครรัฐสปารแตาไดเอเธนสแไวในอํานาจ และนําระบอบการปกครองแบบคณาธิปไตยมาใช แตการ
ปกครองของสปารแตาไมมั่นคงจึงทําใหนครรัฐสปารแตาพายแพตอกองทัพของนครธีบีสและเอเธนสแ ใน
ที่สุดกรีกท้ังหมดก็ตกอยูภายใตอิทธิพลของมาซิโดเนีย 

 

อารยธรรมที่ส าคัญ 

 1.การนับถือเทพเจ้ามากมาย มีเทพเจาสูงสุด คือซีอุสแหงเขาโอลิมปุสซึ่งเป็นเทพเจาแหง
ทองฟูาและสายฝน เทพโพไซดอน เป็นเทพแหงทองทะเล เทพอพอลโล เป็นเทพเจาแหงดวงอาทิตยแ 
แตกรีกไมไดใหศาสนาเขามามีอิทธิพลตอชีวิตเหมือนชาวอียิปตแ 
 

 
ภาพที่ 5.3 เทพเจาสูงสุด “ซีอุส” 

ที่มา : https://sites.google.com 

 

2. วิหารหินอ่อนพาร์เธนอน คือ วิหารโบราณบนเนินอะโครโพลิสในกรุงเอเธนสแประเทศกรีซ
สรางเพ่ือเป็นศาสนสถานบูชาเทพีเอเธนาหรือเทพีแหงปใญญาความรอบรูในศตวรรษที่ 5กอน
คริสตแศักราชเป็นสิ่งกอสรางสถาปใตยกรรมกรีกโบราณที่มีชื่อเสียงที่สุดแสดงใหเห็นถึงความเฉลียว
ฉลาดของสถาปนิกในสมัยนั้นและถือไดวาเป็นหนึ่งในสิ่งกอสรางที่ยิ่งใหญที่สุดในโลกมีขนาดกวาง
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101 .4ฟุตหรือ30.9เมตรและยาว228 .0ฟุตหรือ69.5เมตร คําวาพารแเธนอนนั้นนาจะมาจาก
ประติมากรรมท่ีเคยตั้งอยูภายในวิหารคือAthena Parthenosซึ่งมีความหมายวาเทพีอันบริสุทธิ์ 

 

3. หัวเสา 3 แบบ ไดแก  หัวเสาดอริกเป็นหัวเสาเรียบ หัวเสาไอโอนิกเป็นแบบมวนยอยลง
และหัวเสามาโครินเธียนเป็นรูปใบไมหรูหรา 

 

 
ภาพที่ 5.4 หัวเสากรีก 

ที่มา : https://sites.google.com 

 

4. ประติมากรรม จิตรกรรมและสถาปัตยกรรมของกรีก 

 

 
ภาพที่ 5.5 ปติมากรรมกรีกโบราณ 

ที่มา : https://sites.google.com 

 

  4.1 ประติมากรรมสวนมากเป็นเรื่องศาสนาซึ่งสรางถวายเทพเจาตางๆวัสดุที่นิยใชสราง
งานไดแก ทองแดงและดินเผาในสมัยตอมานิยมสรางจากสําริดและหินออนเพ่ิมขึ้นในสมัยแรกๆรูปทรงยัง
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มีลักษณะคลายรูปเรขาคณิตอยูตอมาในสมัยอารแคาอิก(200 ปีกอนพ.ศ.)เริ่มมีลักษณะคลายกับมนุษยแมาก
ขึ้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทพเจารูปนักกีฬารูปวีรบุรุษรูปสัตวแตางๆในยุคหลังๆรูปทรงจะมีความเป็นมนุษยแ
มากขึ้นแสดงทาทางการเคลื่อนไหวที่สงางามมีการขัดถูผิวหินใหเรียบดูคลายผิวมนุษยแมีลีลาที่เป็นไปตาม
ธรรมชาติมากขึ้นทําใหประติมากรรมกรีกจัดเป็นยุคคลาสสิคที่ใหความรูสึกในความงามที่เป็นความจริง
ตามธรรมชาตินั่นเอง 
  4.2 จิตรกรรม ทีรู่จักกันดีก็มีแตภาพวาดระบายสีตกแตงผิวแจกันเทานั้นที่ชาวกรีกนิยม
ทํามาจนถึงพุทธศตวรรษที่1เป็นภาพที่มีรูปรางที่ถูกตัดทอนรูปจนใกลเคียงกับรูปเรขาคณิตมีความเรียบ
งายและคมชัดสีที่ใชไดแกสีดินคือเอาสีดําอมน้ําตาลผสมบางๆระบายสีเป็นภาพบนพ้ืนผิวแจกันที่เป็นดินสี
น้ําตาลอมแดงแตบางทีก็มีสีขาวและสีอ่ืนๆรวมดวยเทคนิคการใชรูปรางสีดําระบายพ้ืนหลังเป็นสีแดงนี้
เรียกวา"จิตรกรรมแบบรูปตัวดํา"และทํากันเรื่อยมาจนถึงสมัยพุทธศตวรรษที่1มีรูปแบบใหมขึ้นมาคือ"
จิตรกรรมแบบรูปตัวแดง" โดยใชสีดําอมน้ําตาลเป็นพ้ืนหลังภาพตัวรูปเป็นสีสมแดงหรือสีน้ําตาลไมตามสี
ดินของพ้ืนแจกัน  

 

    
ภาพที่ 5.6 สถาบัตยกรรมกรีกโบราณ 

ที่มา : https://sites.google.com 

 

  4.3 สถาปใตยกรรม ใชระบบโครงสรางแบบเสาและคานเชนเดียวกับอียิปตแมีแผนผังเป็น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผาจากฐานอาคารซึ่งยกเป็นชั้นๆก็จะเป็นฝาผนังโดยปราศจากหนาตางซึ่งจะกั้นเป็นหอง
ตางๆ1- 3หองปกติสถาปนิกจะสรางเสารายลอมรอบอาคารหรือสนามดวยมีการสลับชวงเสากันอยางมี
จังหวะระหวางเสากับชองวางระหวางเสาทําใหพ้ืนภายนอกรอบๆวิหารมีความสวางและมีรูปทรงเปิด
มากกวาสถาปใตยกรรมอียิปตแและมีขนาดเหมาะสมไมใหญโตจนเกินไปมีรูปทรงเรียบงาย สถาปใตยกรรม
กรีกแบบพ้ืนฐาน2ใน3แบบเกิดในสมัยอารแคาอิกคือแบบดอริกและแบบไอโอนิกซึ่งแบบหลังพบแพรหลาย
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ทั่วไปในแถบเอเชียไมเนอรแเสาหลานี้แตละตนจะมีคานพาดหัวเสาถึงกันหมดในสมัยตอมาเกิด
สถาปใตยกรรมอีแบบหนึ่งคือแบบโครินเธียนหัวเสาจะมีลายรูปใบไมชาวกรีกนิยมสรางอาคารโดยใช
สถาปใตยกรรมทั้งสามชนิดนี้ผสมผสานกันโดยมีการตกแตงประดับประดาดวยการแกะสลักลวดลาย
ประกอบบางทีก็แกะสลักรูปคนประกอบไปดวยนอกจากนี้ยังมีการใชสีระบายตกแตงโดยสีน้ําเงินไดรับ
ความนิยมใชระบายฉากหลังรูปลวดลายที่หนาจั่วและสีแดงใชระบายฉากหลังสําหรับประติมากรรมที่หัว
เสาและลายคิ้วคาน 

 5. วรรณกรรมส าคัญ ไดแก  
  5.1 มหากาพยแอีเลียด-โอดิสซีของกวีโฮเมอรแ  เป็นหนึ่งในสองบทกวีมหากาพยแกรีก
โบราณของโฮเมอรแซึ่งเลาเรื่องราวของสงครามเมืองทรอยในชวงปีที่สิบอันเป็นปีที่สิ้นสุดสงครามเชื่อกันวา
อีเลียดถูกแตงขึ้นในชวงศตวรรษที่แปดกอนคริสตกาลนักวิชาการหลายคนเชื่อวาบทกวีเรื่องนี้เป็น
วรรณกรรมที่เกาแกที่สุดในภาษากรีกโบราณจึงถือไดวาเป็นวรรณกรรมชิ้นแรกของยุโรปแมจะมีชื่อ
ผูประพันธแปรากฏเพียงคนเดียวแตจากลักษณะของบทกวีที่บอกเลาสืบตอกันมาแบบปากเปลารุนตอรุนจึง
มีความเป็นไปไดวามีผูประพันธแมากกวาหนึ่งคน 

เรื่องราวในบทกวีบรรยายถึงเหตุการณแในปีที่สิบซึ่งเป็นปีสุดทายของเหตุการณแที่ชาวกรีกบุกยึด
นครอีเลียนหรือเมืองทรอยคําวา"อีเลียด"หมายถึง"เกี่ยวกับอีเลียน"(ภาษาละตินเรียกอีเลียม(Ilium))อันเป็น
ชื่อเรียกสวนนครหลวงซึ่งแตกตางกับทรอยอันหมายถึงนครรัฐที่อยูลอมรอบอีเลียมแตคําทั้งสองคํานี้มักใช
รวมๆกันหมายถึงสถานที่แหงเดียวกัน 

โครงเรื่อง-บทกวีเริ่มตนขึ้นเมื่อชาวกรีกไดจับตัวนางไครเซอีสบุตรีของไครสิสเจาพิธีของอพอล
โลมาแลวและมอบนางใหเป็นรางวัลแกอักกะเมมนอนเทพอพอลโลจึงบันดาลใหเกิดโรคระบาดในกองทัพ
กรีกเพ่ือบีบบังคับใหอักกะเมมนอนคืนตัวนางไครเซอีสใหแกบิดาอักกะเมมนอนจึงไปบังคับเอาตัวนางไบร
เซอีสมาแทนนางไบรเซอีสเป็นทาสชาวเอเคียนที่มอบใหเป็นรางวัลแกอคิลลีสนักรบผูยิ่งใหญที่สุดแหงยุค
ดังนั้นอคิลลีสจึงถอนตัวออกจากการรบ 

ฝุายเมืองทรอยนั้นมีเจาชายเฮกเตอรแโอรสของทาวเพรียมเป็นแมทัพนําศึกปูองกันเมืองและ
ปกปูองครอบครัวของตนเมื่ออคิลลีสไมยอมรวมรบดวยเฮกเตอรแจึงสามารถมีชัยชนะเหนือกองทัพกรีก
นักรบกรีกที่เหลืออยูรวมถึงโอดิซูสและดิโอมีดีสตางไดรับบาดเจ็บดวยเวลานั้นปวงเทพตางเขาขางฝุาย
เมืองทรอย ปโตรกลัสจึงปลอมตัวเป็นอคิลลีสโดยนําเสื้อเกราะของเขามาสวมและนําทัพชาวเมอรแมิดอน
กลับเขารวมรบเพ่ือชวยปูองกันเรือของพวกกรีกไมใหถูกเผาทําลายปโตรกลัสถูกเฮกเตอรแสังหาร
สิ้นชีพอคิลลีสจึงกลับเขารวมรบเพ่ือแกแคนใหปโตรกลัสเขาสังหารเฮกเตอรแไดสําเร็จดวยการประลองตัว
ตอตัวแลวเอารางของเฮกเตอรแกลับไปคายดวย ทาวเพรียมลอบเขาคายทัพกรีก(ดวยความชวยเหลือของ
เทพเฮอรแมีส)เพ่ือไถรางของบุตรชายคืน อคิลลีสเกิดความสงสารจึงคืนให บทกวีจบลงที่การพิธีศพของเฮก
เตอรแ  เหตุการณแหลังจากอีเลียด-ตอนจบของอีเลียดเต็มไปดวยลางรายมากมายอันเนื่องจากการเสียชีวิต
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ของเฮกเตอรแและดูเหมือนวาชะตาของกรุงทรอยไดมาถึงจุดจบแตโฮเมอรแมิไดแสดงรายละเอียดของการลม
สลายของกรุงทรอยไวรายละเอียดของการลมสลายสามารถดูเพ่ิมเติมไดจาก สงครามเมืองทรอยสวนกวี
นิพนธแของโฮเมอรแอีกเรื่องหนึ่งคือโอดิสซียแเลาถึงเหตุการณแระหวางการเดินทางกลับบานของโอดิซูสหลัง
จากเสร็จศึกกรุงทรอยกวีนิพนธแทั้งสองเรื่องนี้มีสวนเกี่ยวของเชื่อมโยงกันแตไมไดตอเนื่องกัน 

  5.2 ปรัชญานิพนธแของโสเครตีส เพลโต และอริสโตเติล 

   5.2.1 โสคราติส เกิดที่กรุงเอเธนสแเมื่อ470ปีกอนคริสตกาลเคยไดเขารวมใน
การทําสงครามเปลโอปอนนีเซียนหลังจากนั้นเขาอุทิศเป็นผูสอนวิชาตรรกวิทยา“Know Thyself”ตาม
สถานที่สาธารณะตางๆวิธีการสอนของทานคือการตั้งคําถามและตอบเมื่ออายุ70 ปีโสคราติสตองโทษตาม
กฎหมายกรีซใหดื่มยาพิษ 

   5.2.2 เพลโต เกิดที่กรุมเอเธนสแเมื่อ428ปีกอนคริสตกาลทานเป็นลูกศิษยแ
ของโสคราติสที่เคารพและเทิดทูลโสคราติสมากเพลโตไดตั้งวิทยาลัยสอนวิชาวิทยาศาสตรแและปรัชญาขึ้น
เป็นแหงแรกในกรุงเอเธนสแเมื่อ387ปีกอนคริสตแศักราชผลงานเขียนของเพลโตเป็นคําสอนรูปของบท
สนทนาในหนังสือชื่อThe Republicของเพลโตทานแยกพลเมืองออกเป็น3กลุมคือประชาชนทหารและ
ผูปกครองประเทศเพลโตเป็นผูใหหลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับอธิปไตยไวอยางชัดเจนวา หญิงและชายมีฐานะ
เทาเทียมกันและจะตองไดรับการศึกษาเหมือนกันรัฐจะตองจัดการแตงงานใหประชาชนเด็กแรกเกิดจะถูก
แยกจากพอแมเพ่ือประชาชนจะไดไมมีความผูกพันเป็นสวนตัวเพ่ือใหประชาชนมีความรูสึกในความเป็น
เจาของรัฐแตเพียงอยางเดียว 
 

 
ภาพที่ 5.7 รูปปใ้นเพลโต 

ที่มา : https://sites.google.com 

 

   5.2.3 อริสโตเติล เกิดที่เมืองสตากิรา แควนมาซีโดเนียเมื่อ 384 ปีกอน
คริสตกาลทานเดินทางไปเอเธนสแเพ่ือศึกษาวิชาปรัชญาที่สํานักของเพลโตเมื่อ367ปีกอนคริสตกาลและ
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พํานักอยูที่นั่นเป็นเวลา20ปีจนกระทั่งเพลโตถึงแกกรรมจึงเดินทางไปเผยแพรคําสอนตามหลักปรัชญาของ
เพลโตในที่ตางๆเป็นเวลา10ปีแลวจึงตั้งสํานักศึกษาของทานเองชื่อวาThe Lyceumนาน12ปี อริสโตเติล
เป็นนักคิดคนแรกท่ีคนพบวิชาตรรกวิทยาโดยอาศัยขอเท็จจริง2ขอสนับสนุนกันและกันเชนความดีทุก
อยางควรสรรเสริญและความกรุณาก็เป็นความดีอันหนึ่งฉะนั้นความกรุณาจึงควรไดรับการสรรเสริญดวย 
เป็นตน 

 

 
ภาพที่ 5.8 อริสโตเติล 

ที่มา : https://sites.google.com 

 

  5.3 ประวัติศาสตรแนิพนธแของเฮโรโดตัสและธูซิดิดีส  เฮโรโดตัสเขียนประวัติของสงคราม
เปอรแเซีย ธูซิดิเดสเขียนประวัติสงครามเพลอปปอนเนซัส (Peloponnesian War) หลังสงครามเพลอป
ปอนเนซัสเซโนโฟน (Xenophon) เขียนเกี่ยวกับการผจญภัยของเขาในฐานะทหารรับจางตอสูกับเปอรแเซีย
ชวงที่โรมันเขาครอบครองกรีซโพลีบิอัส (Polybius) เขียนประวัติของโรมในกรีกงานเหลานี้เขียนใน
ลักษณะรอยกรอง 
  5.4 บทสนทนาปรัชญาและสนธิสัญญา  ปรัชญาที่เขียนขึ้นเป็นครั้งแรกเขียนโดยพลาโต
ในรูปของบทละครแบบหนึ่งคนสองคนหรือมากกวาสนทนาตอกันและกันตอมาทั้งของพลาโตและศิษยแของ
เขาคืออริสโตเติลไดเขียนหนังสือปรัชญาออกมาในรูปรอยกรองที่ไมไดเป็นบทสนทนา 
 6. ละครแนวโศกนาฏกรรมและสุขนาฏกรรม โศกนาฏกรรมเป็นเรื่องเศราในขณะที่ศรี
สุขนาฏกรรมเป็นตลกขบขันโศกนาฏกรรมเกาที่สุดซึ่งเรายังคงมีงานอยูเขียนโดยแอสไครัส(Aeschylus) 
และยังมีโศกนาฏกรรมที่เขียนโดยโซโฟคลีสและยูริปิเดส (Euripides) ศรีสุขนาฏกรรมเกาที่สุดที่ยังคง
เหลืออยูเขียนโดยอาริสโตฟาเนส (Aristophanes) ศรีสุขนาฏกรรมตอมาบางเรื่องเขียนโดยเมนานเดอรแ
(Menander)ละครยังเขียนเป็นบทรอยกรอง 
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 7. กีฬา Olympic หนาคริสตกาลกวา 1,000 ปี การแขงขันกีฬาไดดําเนินการกันบนยอดเขา 
"โอลิมปใส"ในประเทศกรีก โดยนักกีฬาจะตองเปลือยกายเขาแขงขันเพ่ือประกวดความสมสวนของรางกาย
และยังมีการตอสูบางประเภทเชนกีฬาจําพวกมวยปล้ําเพ่ือพิสูจนแความแข็งแรงผูชมมีแตเพียงผูชายหาม
ผูหญิงเขาชมดังนั้นผูชมจะตองขึ้นไปบนยอดเขาครั้นตอมามีผูนิยมมากขึ้นสถานที่บนยอดเขาจึงคับแคบ
เกินไปจึงทําใหไมเพียงพอที่จุทั้งผูเลนและผูชมไดทั้งหมด 

 

 
ภาพที่ 5.9 การแขงขันกีฬาโอลิมปิก 

ที่มา : https://sites.google.com 

  

   ดังนั้นในปีที่ 776 กอนคริสตกาลชาวกรีก ไดยายที่แขงขันกันที่เชิงเขาโอลิมปใส และไดปรับปรุง
การแขงขันเสียใหมใหดีขึ้นโดยใหผูเขาเขงขันสวมกางเกงพิธีการแขงขันจึงจัดอยางมีระเบียบเป็นทางการมี
จักรพรรดิมาเป็นองคแประธานอนุญาตใหสตรีเขาชมการแขงขันไดแตไมอนุญาตใหเขาแขงขันประเภท
กรีฑาท่ีมีการแขงขันที่ถือเป็นทางการในครั้งแรกนี้มีกีฬาอยู5ประเภทคือการวิ่ง กระโดด มวยปล้ํา พุง
แหลนและขวางจักร 

ผูเขาแขงขันคนหนึ่งๆจะตองเลนทั้ง5ประเภทโดยผูชนะจะไดรับรางวัลคือมงกุฎที่ทําดวยกิ่งไม
มะกอกซึ่งขึ้นอยูบนยอดเขาโอลิมปใสนั่นเองและไดรับเกียรติเดินทางทองเที่ยวไปทุกรัฐในฐานะตัวแทนของ
พระเจาและการแขงขันไดจัดขึ้น ณ เชิงเขาโอลิมปใสแควนอีลิสที่เดิมเป็นประจําทุกๆสี่ปีและถือปฏิบัติตอ
กันมาโดยไมเวนเมื่อถึงกําหนดการแขงขันทุกรัฐจะตองใหเกียรติหากวาขณะนั้นกําลังทําสงครามกันอยู
จะตองหยุดพักรบและมาดูนักกีฬาของตนแขงขันหลังจากเสร็จจากการแขงขันแลวจึงคอยกลับไปทํา
สงครามกันใหมประเภทของการแขงขันไดเปลี่ยนแปลงไปบางในระยะตอๆมาโดยมีการพิจารณาและลด
ประเภทของกรีฑาเรื่อยมา อยางไรก็ดีในระยะแรกๆนี้กรีฑา5ประเภทดังกลาวจัดแขงขันกันในครั้งแรกก็ยัง
ไดรับเกียรติใหคงไวซึ่งเรียกกันวา"เพ็นตาธรอน"หรือ"ปใญจกรีฑา"ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการรําลึกถึงกําเนิดของ
กรีฑาในปใจจุบันก็ยังมีการแขงขันกันอยูแตประเภทของปใญจกรีฑาไดเปลี่ยนตามยุคและกาลสมัย    
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 8. วิทยาศาสตร์ของกรีกโบราณ  ชาวกรีกสนใจมากในวิทยาศาสตรแในฐานะเป็นวิธีของการจัด
ระเบียบโลกและจัดลําดับออกมาจากความยุงเหยิงสับสนและมีพลังอํานาจเหนือสิ่งที่มีอํานาจบาง
อยางเชนมหาสมุทรหรือลมฟูาอากาศ(weather)ชายกรีกจํานวนมากใชเวลาในการสังเกตดาวเคราะหแและ
ดวงอาทิตยแและพยายามมองภาพการทํางานของดาราศาสตรแชาวกรีกตองนําบทเรียนแรกมาจากชาวบา
บิโลเนียน ซึ่งเป็นผูมีความสนใจและมีความรูดีในเรื่องดาราศาสตรแ 

ปิธากอรัส (Pythagoras) ไดสนใจในการคนหารูปแบบและกฎในคณิตศาสตรแและดนตรีและสราง
ความคิดในการพิสูจนแทางคณิตศาสตรแแมวาตามปกติแลวสตรีกรีกไมไดรับการยินยอมใหศึกษา
วิทยาศาสตรแปิธากอรัสไดใหสตรีบางคนเขามาเป็นศิษยแของเขาไดโสกราตีสหลังตอมาเล็กนอยไดพัฒนาวิธี
ตรรกะในการตัดสินวาบางสิ่งเป็นจริงหรือไม 

อริสโตเติล (Aristotle)  และนักปรัชญาอ่ืนที่ลีเซียม (Lyceum) และอคาเดมี (Academy) ใน
เอเธนสแไดสังเกตพืชและสัตวแและจัดจําแนกประเภทพืชและสัตวแนี่เป็นวิธีการสรางระเบียบออกมาจากความ
สับสนอีกดานหลังจากอริสโตเติล (Aristotle) ใชความคิดของเขากับความคิดจากชาวอียิปตแเปอรแเซีย และ
อินเดีย ฮิปโปเครตีส (Hippocrates) และแพทยแกรีกอ่ืนๆ เขียนตําราการแพทยแที่สําคัญซึ่งใชมาเป็นเวลา
หลายรอยปี  

 

จักรวรรดิโรมัน 

อารยธรรมโรมันมีศูนยแกลางอยูที่แหลมอิตาลี เป็นอารยธรรมของพวกอินโด-ยูโรเปียนเผาละติน 
(Latin) ซึ่งอพยพจากทางตอนเหนือมาตั้งถิ่นฐานในแหลมอิตาลีเมื่อประมาณ 1,000 ปีกอนคริสตแศักราช 
และเรียกตัวเองวา “โรมัน” พวกโรมันไดขยายอิทธิพลเขาครอบครองดินแดนที่เป็นศูนยแกลางความเจริญ
ของอารยธรรมเฮลเลนิสติกซึ่งสลายเมื่อประมาณปี 146 กอนคริสตแศักราช และดินแดนอ่ืนๆ ทั้งในยุโรป
และแอฟริกาเหนือ ทําใหอารยธรรมของโลกตะวันออกซ่ึงผสมผสานอยูในอารยธรรมกรีกไดขยายเขาไป
ในทวีปยุโรป และเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวันตกในปใจจุบัน 

 ตํานานการเกิดจักรวรรดิโรมัน ตามตํานานของโรมันนั้น กรุงโรมตั้งขึ้นเมื่อ 753 ปี กอนคริสตกาล 
โดยพ่ีนองฝาแฝดชื่อ รอมิวรุสและรีมัส ซึ่งเป็นบุตรของเทพเจามารแ ซึ่งเป็นเทพเจาแหงสงคราม เมื่อตอน
เป็นทารกทั้ง 2 ถูกลุงจับลอยน้ําในแมน้ําไตเบอรแ เพ่ือใหจมน้ําตาย แตหมาปุาไดชวยเหลือและนําไปเลี้ยงดู 
เมื่อทั้ง 2 เจริญเติบโตขึ้นจึงกลับมาฆาลุงและสรางกรุงโรม นักประพันธแ ชื่อซิเซโร บรรยายจุดเริ่มตนของ
กรุงโรม 
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ที่ตั้งทางภูมิศาสตร ์
 

 
ภาพที่ 5.10 แผนที่จักรวรรดิโรมัน 

ที่มา: https://sites.google.com 

  

หลังจากที่โรมกลายเป็นสาธารณรัฐไดไมนาน โรมก็เขาควบคุมอิตาลีและเมดิเตอรแเรเนียน 
ตอจากนั้นราว 200-300 ปีชาวโรมันก็เริ่มพิชิตดินแดนอ่ืนๆ รวมทั้งสเปน เมื่อ197 ปีกอนคริสตกาลและ
พิชิตกอล (ปใจจุบันคือประเทศฝรั่งเศส) ตุรกี ซีเรีย อียิปตแ อิสราเอล และจอรแแดน  
   1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโรมัน  มีที่ราบอันกวางใหญและอุดมสมบูรณแเพาะปลูกไดเต็มที่ 
หุบเขาใกลเคียงมีปุาไมและเหมาะแกการเลี้ยงสัตวแ ที่ตั้งของกรุงโรมอยูหางจากทะเล 15 ไมลแ เหมาะกับการ
ทําการคาทางทะเลเมดิเตอรแเรเนียน กรุงโรมตั้งอยูในทําเลที่ความเหมาะสมทางยุทธศาสตรแ คือ สามารถใช
แมน้ําเป็นเสนทางคมนาคม มีภูเขาและหนองน้ํากีดขวางผูบุกรุก ประมาณ 100 ปีกอนคริสตกาล โรมันได
รวบรวมดินแดนโดยรอบทะเลเมดิเตอรแเรเนียนไวในอํานาจ ปใจจัยที่สนับสนุนการแพรอํานาจของอาณาจักร
โรมันคือ การสรางถนนที่มั่นคงถาวรไปยังดินแดนที่ยึดครอง ทําใหเกิดความคลองตัว การขยายกองทัพและ
การคมนาคมขนสง การสรางถนนจึงเป็นปใจจัยสําคัญในการขยายอํานาจและสรางความมั่นคงใหกับ
จักรวรรดิโรมัน 
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2. ปัจจัยส่งเสริมการขยายอ านาจของจักรวรรดิโรมัน จักรวรรดิโรมันขยายอํานาจที่ยิ่งใหญ
เหนือดินแดนตางๆ นานหลายรอยปี โดยมีปใจจัยสําคัญที่สงเสริมการขยายอํานาจของโรมันคือ สภาพ
ภูมิศาสตรแของแหลมอิตาลี ระบอบการปกครอง และกองทัพโรมัน  
          2.1 สภาพภูมิศาสตรแของแหลมอิตาลี แหลมอิตาลีตั้งอยูกึ่งกลางทะเลเมดิเตอรแเรเนียน ระหวาง
คาบสมุทรบอลขานและคาบสมุทรไอบีเรีย ซึ่งสะดวกตอการติดตอกับเอเชียไมเนอรแและยุโรปตอนใต 
นอกจากนี้รูปรางของแหลมอิตาลียังเปรียบเสมือนรองเทาบูตที่ยื่นเขาไปในทะเลเมดิเตอรแเรเนียน ทําให
สามารถติดตอกับดินแดนรอบๆ ทะเลเมดิเตอรแเรเนียน โดยเฉพาะตอนเหนือของทวีปแอฟริกา อนึ่ง ตอน
เหนือของแหลมอิตาลีแมจะมีเทือกเขาแอลป (Alps) ขวางกั้นแตชาวโรมันก็สามารถติดตอกับดินแดน
ตอนกลางของยุโรปไดไมยากนักเนื่องจากมีชองเขาที่สามารถเดินทางผานได นอกจากนี้ชายฝใ่งทะเลที่ยาว
เหยียดของแหลมอิตาลีก็ชวยใหชาวโรมันติดตอกับดินแดนอ่ืนๆไดสะดวก ลักษณะที่ตั้งดังกลาวแมจะเคย
เป็นจุดออนที่เปิดโอกาสใหศัตรูที่เขมแข็งกวาเขามารุกรานชาวโรมันสมัยโบราณไดโดยงาย แตในทางตรง
ขาม ชาวโรมันก็ใชประโยชนแจากสภาพภูมิศาสตรแของตนในการรุกรานดินแดนอ่ืนๆ ทั่วทุกทิศ จนขยาย
อํานาจเป็นจักรวรรดิโรมันในเวลาตอมา  
          สภาพภูมิศาสตรแของแหลมอิตาลียังมีสวนสําคัญในการหลอหลอมเอกภาพของชาวโรมัน ลักษณะ
ภูมิประเทศของแหลมอิตาลี แมจะมีเทือกเขาอะเพนไนนแ (Apennine) ทอดขนานตามความยาวของ
รองเทาบูต แตเทือกเขานี้ก็ไมสูงชันเหมือนกับภูเขาในดินแดนกรีก จึงไมเป็นอุปสรรคตอการติดตอคาขาย
ภายในและการรวมอํานาจสูศูนยแกลาง นอกจากนี้ แหลมอิตาลียังมีพ้ืนที่ราบเชิงเขาที่มีดินอุดมสมบูรณแ 
รวมทั้งมีภูมิอากาศที่อบอุนชวยใหการเพาะปลูกไดผลดี ชาวโรมันจึงมีเศรษฐกิจรุงเรือง สามารถขยาย
ตลาดการคาภายในดินแดนของตนและไมตองพ่ึงพาการคาตางประเทศมากนัก  

2.2 ระบบปกครอง  ชาวโรมันไดสถาปนาการปกครองระบอบสาธารณรัฐขึ้นหลังจากรวมอํานาจ
ในแหลมอิตาลีได ระบอบสาธารณรัฐสรางความเป็นปึกแผนใหแกชาวโรมัน เพราะเป็นระบอบที่เปิดโอกาส
ใหพลเมืองโรมันทุกคนทั้งชนชั้นสูง สามัญชน และทหาร มีสวนรวมในการปกครอง ด วยการเลือกตั้ง
ตัวแทนของกลุมตนเขาไปบริหารออกกฎหมาย กําหนดนโยบายตางประเทศ และประกาศสงคราม โดยมี
กงสุล (Consull) ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทําหนาที่ประมุขและบริหารการปกครองทุกดาน การมีสวนรวมใน
การปกครองของพลเมืองโรมันทําใหสาธารณรัฐโรมันแข็งแกรงมั่นคงและเจริญกาวหนา  
          ตอมาเมื่อโรมันขยายอํานาจครอบครองดินแดนอ่ืนๆอยางรวดเร็ว จึงเปลี่ยนระบอบปกครองเป็น
จักรวรรดิ มีจักรวรรดิเป็นผูมีอํานาจสูงสุด จักรวรรดิไดแตงตั้งชาวโรมันปกครองอาณานิคมตางๆ โดยตรง 
ทําใหสามารถควบคุมดินแดนตางๆ และสงผลใหจักรวรรดิโรมันมีอํานาจยืนยาวหลายรอยปี  

 2.3 กองทัพโรมัน ความเขมแข็งของกองทัพโรมันเป็นปใจจัยหนึ่งที่สงเสริมการขยายอิทธิพลของ
จักรวรรดิโรมัน กองทัพโรมันมีชื่อเสียงในดานความสามารถและประสิทธิภาพการรบ ความสําเร็จสวนใหญ
เกิดจากการจัดองศแกรภายในกองทัพที่ดีเยี่ยมและการฝึกฝนทหารใหมีประสิทธิภาพและมีวินัย โดยใช
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บทลงโทษที่รุนแรง นอกจากนี้ความเขมแข็งของกองทัพยังรวมถึงความรับผิดชอบของทหารแตละคนอีก
ดวย ทหารโรมันประกอบดวยพลเมืองชายทุกคน มีหนาที่รับใชกองทัพในยามเกิดศึกสงคราม ทหารเหลานี้
ไมมีตําแหนงในกองทัพ เวนแตไดปฏิบัติหนาที่เกินกวา 10 ปีขึ้นไป  
          กองทัพโรมันมีสถานะสําคัญมากขึ้นในสมัยจักรวรรดิ ซึ่งตองอาศัยกองทัพค้ําจุนอํานาจของ
จักรวรรดิทหารโรมันถูกมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ปกครองจักรวรรดิและเขตแดน จักรวรรดิโรมันไดสราง
ปูอมและคายทหารจํานวนมากตามแนวชายแดนของจักรวรรดิโดยเฉพาะทางตอนเหนือ โดยเกณฑแชาว
พ้ืนเมืองของดินแดนอาณานิคมมาเป็นทหาร ซึ่งไดรับสัญญาวาถาปฏิบัติหนาที่ครบ 25 ปี ก็จะไดรับสิทธิ
เป็นพลเมืองโรมัน ดังนั้นจักรววรดิโรมัน จึงมีทหารปฏิบัติหนาที่รักษาชายแดนประมาณเกือบ 500000 

คน อนึ่ง เพ่ือเป็นการกระชับการปกครองดินแดนอาณานิคม จักรวรรดิโรมันไดสรางถนนจํานวนมากเชื่อม
ระหวางคายทหารซึ่งตอมาถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองกับเมืองหลักตางๆ ในเขตจักรวรรดิ และยังสรางถนน
หลวงเชื่อมเมืองหลักเหลานี้กับกรุงโรม จนมีคําขวัญวา “ถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม” 

 

พัฒนาการของจักรวรรดิ 
 นักประวัติศาสตรแไดแบงแยกชวงการปกครองของจักรวรรดิโรมันเป็นสมัยผูนํา (Principate) ซึ่ง
เริ่มตั้งแตจักรพรรดิออกุสตุสจนถึงวิกฤติการณแในคริสตแศตวรรษที่ 3 และสมัยครอบงํา (dominate) ซึ่งเริ่ม
ตั้งแตจักรพรรดิไดโอคลีเชียนจนถึงการลมสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตก ซึ่งในสมัยผูนํา จักรพรรดิจะ
มีอํานาจอยูเบื้องหลังการปกครองแบบสาธารณรัฐ แตในสมัยครอบงํา อํานาจของจักรพรรดิไดแสดง
ออกมาอยางเต็มที่ ดวยมงกุฎทองและพิธีกรรมที่หรูหรา และเมื่อเร็วๆ นี้ นักประวัติศาสตรแไดพิสูจนแวา
รูปแบบการปกครองนี้ไดใชตอจนถึงชวงเวลาของจักรวรรดิไบแซนไทนแ จักรพรรดิพระองคแแรก ไมมีคําตอบ
แนชัดวาใครเป็นจักรพรรดิพระองคแแรกของโรม อันที่จริงแลวไมมีตําแหนงจักรพรรดิในระบบการเมืองของ
โรมัน มันเหมือนกับเป็นตําแหนงที่แยกออกมามากกวา จูเลียส ซีซารแไดประกาศตัวเป็นผูเผด็จการตลอด
อายุขัย ซึ่งตามกฎหมายแลว  ผูเผด็จการจะตองไมอยูในตําแหนงเกิน 6 เดือน ตําแหนงของซีซารแจึงขัดกับ
กฎหมายอยางเห็นไดชัด ทําใหเหลาสมาชิกสภาซีเนตบางคนเกิดความหวาดระแวงวาเขาจะตั้งตนเป็น
กษัตริยแและสถาปนาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแ ดังนั้นจึงเกิดการวางแผนลอบสังหารขึ้น และในวันที่ 
15 มีนาคม 44 ปีกอนคริสตกาล จูเลียส ซีซารแเสียชีวิตลงโดยฝีมือของพวกลอบสังหารออคเตเวียน บุตร
บุญธรรมและทายาททางการเมืองของจูเลียส ซีซารแ ไดเรียนรูจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และไมอางสิทธิ
ในตําแหนงผูเผด็จการ แตไดขยายอํานาจภายใตรูปแบบสาธารณรัฐอยางระมัดระวัง โดยเป็นการตั้งใจที่จะ
สนับสนุนภาพลวงแหงการฟ้ืนฟูของสาธารณรัฐ เขาไดรับตําแหนงทางการเมืองหลายตําแหนง เชน ออกุส
ตุส ซึ่งแปลวา "ผูสูงสง" และพรินเซปสแ ซึ่งแปลวา"พลเมืองชั้นหนึ่งแหงสาธารณรัฐโรมัน" หรือ "ผูนําสูงสุด
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ของสภาซีเนตโรมัน" ตําแหนงนี้เป็นรางวัลสําหรับบุคคลผูทํางานรับใชรัฐอยางหนัก แมทัพปอมปียแเคย
ไดรับตําแหนงนี้เชนกัน 

นอกจากนี้ ออกุสตุสยังไดสิทธิในการสวมมงกุฎพลเมือง ที่ทําจากไมลอเรลและไมโอ฿คอีกดวย 
อยางไรก็ตาม ทั้งตําแหนงตางๆ และมงกุฎก็ไมไดมอบอํานาจพิเศษใดๆ ใหเขา เขาเป็นเพียงกงสุลเทานั้น 
และใน 13 ปีกอนคริสตกาล ออกุสตุสไดเป็น พอนติเฟกซแ แมกซิมุส ภายหลังการเสียชีวิตของมารแคุส อีมิลิ
อุส เลพิดุส ออกุสตุสสะสมพลังอํานาจไวมากโดยที่ไมไดอางสิทธิในตําแหนงตางๆ มากเกินไป 

1. จากสาธารณรัฐสู่สมัยผู้น า: ออกุสตุส 

มารแค แอนโทนีและคลีโอพัตรา พายแพในยุทธการแอคทิอุมและไดกระทําอัตวินิบาตฆาตกรรม
ทั้งคู ออคเตเวียนไดสําเร็จโทษซีซาเรียน ลูกชายของคลีโอพัตราและจูเลียส ซีซารดวย การสังหารซีซาเรียน
ทําใหออคเตเวียนไมมีคูแขงทางการเมืองที่มีสายเลือดใกลชิดกับจูเลียส ซีซารแแลว เขาจึงกลายเป็น
ผูปกครองคนเดียวของโรม ออคเตเวียนเริ่มการปฏิรูปทางทหาร เศรษฐกิจและการเมืองครั้งใหญ โดยมี
เจตนาเพ่ือทําใหอาณาจักรโรมันมั่นคงและสงบสุข และยังทําใหเกิดการยอมรับในรูปแบบการปกครองใหม
นี้ดวย 

ในชวงเวลาที่ออคเตเวียนปกครองโรมัน สภาซีเนตไดมอบชื่อออกุสตุสใหเขา พรอมกับตําแหนง    
อิมเพอเรเตอรแ "จอมทัพ"ดวย ซึ่งไดพัฒนาเป็น เอ็มเพอเรอรแ "จักรพรรดิ" ในภายหลัง 

ออกุสตุสมักจะถูกเรียกวา ซีซารแ ซึ่งเป็นนามสกุลของเขา คําวาซีซารแนี้ถูกใชเรียกจักรพรรดิใน
ราชวงศแจูลิโอ-คลอเดียน ราชวงศแฟลาเวียน จักรพรรดิเวสปาเซียน จักรพรรดิทิทุส และจักรพรรโดมิเชียน
ดวย และยังเป็นรากศัพทแของคําวา ซารแ (รัสเซีย:czar) และ ไกเซอรแ (เยอรมัน:kaiser) 

 2. สาเหตุความเสื่อมของจักรวรรดิ 
2.1 หลังปี ค.ศ. 180 เนื่องจากไมมีกําหนดการสืบตําแหนงไวในรัฐธรรมนูญ ทําใหเกิดการแยง

อํานาจในหมู นายพล 

2.2 การถูกโจมตีจากศัตรูภายนอกและเกิดรัฐอิสระขึ้นตามชายแดนที่ถูกคุกคาม 

2.3 ที่ดินแทบทั้งจักรวรรดิตกอยูในเงื้อมมือชนชั้นสูงสวนนอยเทานั้น ชาวนาที่สิ้นเนื้อประดาตัว
กลายเป็นโคโล-นุส ซึ่งจะไดรับที่ดินชิ้นหนึ่งจากเจาของที่ดิน เพ่ือทําการเพาะปลูกโดยเสรี แตจะตอง
ชดใชเจาของที่ดินดวยแรงงานของตน เมื่อนานวันเขาก็เปลี่ยนสภาพเป็นกึ่งทาส 

2.4 สงครามกลางเมือง ทําใหกระทบกระเทือนระบบการคา 
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การเมืองการปกครอง 
 ผูที่มีตําแหนงสูงสุดในสังคมของชาวโรมันคือจักรพรรดิและที่สําคัญรองลงมาคือ กงสุลซึ่งเป็นผู
ควบคุมสภาซีเนท ลําดับตอมาเป็นกองทัพโรมัน และเซเนเตอรแ ซึ่งทําหนาที่ออกกฎหมายสําหรั บ
ประชาชนทั่วไปแบงออกเป็นพลเมืองกับผูที่ไมใชพลเมือง ผูที่เป็นพลเมืองนั้นจะมีสิทธิและอภิสิทธิ์
บางอยางที่ผูที่ไมใชพลเมืองไมอาจมีไดสวนผูที่อยูตําสุดในสังคมโรมัน คือ ทาส ซึ่งจะไมมีสิทธิอะไรเลย  

1. การฝ่าฝืนกฎหมาย  ในระยะแรก โรมมีการจารึกกฎหมายขึ้น 12 แผน ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
กฎหมายและขอบังคับที่ใชกันตอมาอีก1,000 ปี ถาผูใดถูกสงสัยวาทําการฝุาฝืนกฎหมายผูนั้นจะตอง
เผชิญหนากับผูพิพากษาของทองถิ่น หรือแพรเตอรแ ผูพิพากษาแตละคนจะมีผูติดตาม2 คน ผูติดตามคน
ที่หนึ่งจะแบกขวานที่ผูกอยูกับแขนงไมมัดไวบนบาเรียกวา ฟาสซีส ซึ่งเป็นสัญลักษณแแสดงวาผูพิพากษา
มีสิทธิที่จะลงโทษหรือประหารผูใดก็ตามที่มีความผิดฐานกออาชญากรรม  
  ผูพิพากษาที่มีอํานาจมากที่สุดคือ ผูวาการเขตตางๆของจักรวรรดิโรมัน มีเพียงจักรพรรดิเทานั้น
ที่มีอํานาจมากกวากลุมนี้ นักเขียนหลายคนในสมัยนั้นบรรยายวาขาราชโรมันฉอราษฎรบังหลวง ดังจะ
เห็นไดจากตอนหนึ่งของขอเขียนของจูวีนาลที่เขียนเสียดสีเหน็บแนมไววา "เมื่อในที่สุดแลวทางมณฑล
ยอมรับใหทานเป็นผูวาการสมกับรอคอยมานานทานก็ควรควบคุมและระงับความโกรธและความโลภบาง 
สงสารพวกชาวบานนอกจนๆ บางนึกถึงบทบัญญัติของกฎหมายแลวดูวาเซเนเตอรแทําอะไรนอยกวาที่ควร
เป็นบาง" 

2. ผู้บัญญัติกฎหมายของโรม เซเนเตอรแเป็นกลุมคนที่เป็นตัวแทนของประชาชนในกรุงโรม
เพราะถูกเลือกมาโดยพลเมืองโรมันเพ่ือทําหนาที่บัญญัติกฎหมาย เดิมกอนที่ชาวโรมันจะมีจักรพรรดินั้น
เซเนเตอรแจะเป็นองคแกรที่มีความสําคัญที่สุดในจักรวรรดิ แตหลังจากที่มีจักรพรรดิแลวอํานาจของเซเน
เตอรแก็ลดลงเหลือเพียงเเคเป็นที่ปรึกษาของจักรพรรดิและเป็นศาลดวยนักเขียนอยางเชน เเทคซิทอุส 
เขียนถึงวิธีที่เซเนเตอรแประจบสอพอลจักรพรรดิไวดวย นักเขียนคนหนึ่งชื่อ ทิเบริอุส บรรยายไววา "เซเน
เตอรแเป็นคนที่นาจะเป็นทาส หมายความวา คนกลุมนี้หมอบคลานอยูรอบๆ จักรพรรดิ เชนเดียวกับที่
ทาสทําเพ่ือรับใชนายของตน" 
 3. ล าดับพระจักรพรรดิของโรมันที่ส าคัญๆ ไวตามลําดับ ดังนี้คือ           

3.1 ออกุสตุส (Augustus) 30 ปีกอน ค.ศ.-ค.ศ.14 นับเป็น “ยุคทองของโรม” 

3.2 ทิเบริอุส (Tiberius) ค.ศ. 14-37 เพ่ิมอํานาจจักรพรรดิและลดอํานาจของสภาราษฎร 

3.3 คลอดิอุส (Claudius) ค.ศ. 41-54 ไดปกครองภาคใตของอังกฤษ และเผยแพร
ขนบธรรมเนียมประเพณี วรรณคดี และภาษาของโรมันไปสูประเทศนั้น นอกจากนี้ยังยินยมใหมี
ตัวแทนจากมณฑลอ่ืน ๆ เขารวมประชุมสภาซีเนท นับวาเป็นการรวมที่ไดผลวิธีหนึ่ง  
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 3.4  เนโร (Nero) ค.ศ. 54-68 เป็นจักรพรรดิที่โหดเหี้ยมมาก เพราะทรงฆาพระมารดา , 

พระอนุชา, ชายา 2 องคแ รวมทั้งพระอาจารยแของพระองคแเองคือ เซเนคา ปรัชญาเมธีผูมีชื่อเสียง
ทานหนึ่ง รวมทั้งเป็นผูที่ทําการจุดไฟเผากรุงโรมเพียงเพื่อความบันเทิงของตัวเอง ปูายความผิดให
พวกคริสเตียน และประหารชีวิตเสียเป็นจํานวนมาก ในปลายรัชสมัยของพระองคแไดเกิดจลาจลขึ้น
ในโรม จักรพรรดิเนโรปลงพระชนมแพระองคแเอง ใน ค.ศ. 68 นับเป็นจักรพรรดิองคแสุดทายของ
ราชวงศแจูเลียน 

 3.5 เวสปาเชียน (Vespasian) ค.ศ. 69-79 เดิมเป็นแมทัพที่ปราบปรามจลาจลในโรม
ตอนปลายสมัยเนโรไดขึ้นเป็นจักรพรรดิราชวงศแเลเวียน งานชิ้นสําคัญคือโคลอสเซียม  ไดทรงสง
โอรสติตุส ไปปราบปรามและทําลายกรุงเจรูซาเล็มในปาเลสไตนแ  

3.6 ทราจัน (Trajan) ค.ศ. 98-177 รวมรูมาเนีย (ดาเซีย) เขามาอยูในบังคับของโรมและ
ขยายอาณาจักรโรมันออกไปกวางขวางยิ่งขึ้น 

  3.7 เฮเดรียน (Hadrian) ค.ศ. 117-138 ทรงขยายแนวปูองกันการรุกรานออกไป 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในอังกฤษ ในยุโรปกลาง ระหวางลุมแมน้ําไรนแและแมน้ําดานูบ เพื่อปูองกันการ
รุกรานของพวกอารยชน 

3.8  มารแคุส ออเรลีอุส (Marcus Aurelius) ค.ศ. 161-180 นับวาเป็นกษัตริยแพระองคแ
สุดทายที่ไดรับการยกยองวาเป็นจักรพรรดิที่มี 5 พระองคแ (ค.ศ. 96 -180) ทรงเขียนหนังสือ 
“Meditations” บรรยายหลักปรัชญาในแนวสโตอิค คือถือความเป็นอยูอยางงายๆ รัชสมัยของ
พระองคแนี้ถือวาเป็นสมัยสุดทายของสันติภาพโรมัน (Pax Romana)  

3.9 ไดโอเคลเชียน (Diocletian) ค.ศ. 284-305 เป็นกษัตริยแพระองคแเดียวที่สามารถทรง
จัดการระงับการจลาจลวุนวายภายหลังสันติภาพโรมัน พระองคแปกครองอาณาจักรภาคตะวันออก
ของโรมันเป็นสวนใหญ สวนทางตะวันตกไดทรงแตงตั้งผูปกครองอีกองคแหนึ่ง ซึ่งการแบงเชนนี้ได
นําไปสูการแบงอาณาจักรโรมันออกเป็นภาคตะวันตกและตะวันออกในสมัยตอมา  

3.10 คอนสแตนติน (Constantine) ค.ศ. 312-337  รวมจักรวรรดิโรมันเป็นจักรวรรดิ
เดียวกันไดชั่วระยะเวลาหนึ่ง และยายเมืองหลวงจากโรมไป ไบแซนติอุม (Byzantium) เปลี่ยน
เรียกชื่อใหมวา “คอนสแตนติโนเปิล” ตามพระนามของพระองคแ (ปใจจุบันคือเมืองอิสตันบุล) โดย
เจตนาจะใหเป็นศูนยแกลางของการปกครองดินแดนทั้งภาคตะวันตกแลตะวันออก แตการทั้งนี้กลับ
ทําใหประชาชนเริ่มรูสึกแบงแยกทางจิตใจ ทางตะวันตกซึ่งมีอิตาลี สเปน โลกยังยึดอ ารยธรรม
โรมันอยู(Romanization) แตทางตะวันออกซึ่งมีคอนสแตนติโนเปิล และเอเชียโมเนอรแตางรับ
อารยธรรกรีก (Hellenization)และเมื่อคอนสแตนตินประกาศ “กฤษฎีกาแหงมิลาน” (Edict of 
Milan) แลว คริสตศาสนาก็สามารถเผยแพรในอาณาจักรโรมได 
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ลัทธิความเชื่อ 

ชาวโรมันบูชาเทพเจาและเทพีของตนเองอยางมากมายซึ่งบางสวนก็มาจากสวนตางๆของ
จักรวรรดิดวย เทพเจาและเทพีมีอยูในทุกสวนของชีวิต ชาวโรมันสวดมนตแบูชาเทพเจาและฆาสัตวแเพ่ือ
สังเวยแดเทพเจาดวย จักรพรรดิเป็นหัวหนานักบวชของโรมเพราะประชาชนเชื่อวาพระองคแทําหนาที่
เป็นสะพานเชื่อมระหวางเทพเจากับคนธรรมดา 

 

 
ภาพที่ 5.11 ความเชื่อในเทพเจาของโรมัน 

ที่มา: https://sites.google.com 

 

1. เทพประจ าบ้าน ครอบครัวชาวโรมันสวนใหญมีหิ้งบูชาเล็กๆอยูในบานเพ่ือพวกเขาจะไดบูชา
เทพเจาและวิญญาณตางๆหิ้งบูชารูปรางคลายโบสถแเรียกวา ลาราเรียม 

 เทพประจําบานมี 2 องคแ คือ ลาเรส และเพนาเทส สาเลส คือ วิญญาณของบรรพบุรุษ สวนเพ
นาเทสจะคอยดูและตูเก็บอาหารภายในบาน มีการสวดมนตแอยูทุกวัน และจะมีการสวดพิเศษสําหรับวัน
สําคัญตางๆ เชน วันเกิดและวันแตงงาน เป็นตน  

2. เทพเจ้าที่ได้รับอิทธิพลมาจากกรีก  เทพเจาโรมันที่สําคัญๆหลายองคแนั้นนํามาจากกรีก เทพ
เจาบัคคัส หรือเทพเจาแหงไวนแนั้นถูกเปลี่ยนชื่อใหมเป็นเทพเจาไดโอไนซัส เพเอธีนา ของกรีกหรือเทพี
แหงปใญญาและงานฝีมือถูกเปลี่ยนชื่อใหมเป็นเทพีมิเนอรแวา เทพเจาที่สําคัญที่สุดคือเทพเจาแหงสงคราม 
คือ เทพเจามารแ และเทพเจาจูปีเตอรแ ซึ่งเป็นเทพเแหงปวงเทพและเทพแหงทองฟูาและแสงสวาง 
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อารยธรรมที่ส าคัญ 

 1. กฎหมาย  กฎหมาย มรดกที่ยิ่งใหญที่สุดของโรมันกฎหมายฉบับแรกที่สุดคือ “กฎหมายสิบ
สองโต฿ะ” (The Twelve  Tables)  เมื่อปี ๔๕๐ กอนคริตกาล ซึ่งไดรับการพัฒนาตามลําดับมากกวา 
๑,๐๐๐ ปี มาเป็น “กฎหมายจัสติเนียน” ในคริสตศตวรรษที่ ๖ ซึ่งสิ่งที่รวมอยูในรูปแบบของกฎหมายก็
คือ เรื่องวิธีการปกครองของพระจักรพรรดิ วิธีการพิพากษาคดีและแนวนิยมการปกครองแบบสาธารณรัฐมี
การพัฒนาการทั้งในดานกฎหมายบุคคลและกฎหมายสาธารณชน จนกระทั่งเมื่อมีชาวตางประเทศเขามา
คาขายมากขึ้นโดยอยูภายใตกฎหมายละติน (jus gentium) ซึ่งควบคุมสิทธิของชาวตางประเทศไวดวย 

 

 
ภาพที่ 5.12 การทํางานของขุนนางโรม 

ที่มา: https://sites.google.com 
 

 กฎหมายโรมันนี้ไดชื่อวาเป็นกฎหมายที่มีความยุติธรรม เที่ยงตรง และมีมนุษยธรรมดวย โดย
หลักใหญก็คือการถือวามนุษยแมีสิทธิเทาเทียมกันตามกฎหมาย รวมทั้งหลักการที่วาผูตองหาจะยังเป็นผู
บริสุทธิ์อยูจนกวาจะไดรับการพิสูจนแแลววาเป็นผูมีความผิดจริง และถือวาการทรมานเพ่ือใหยอมรับสภาพ
นั้นเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย 

 2. เศรษฐกิจ  จักรวรรดิโรมันมีนโยบายสงเสริมการผลิตทางดานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
รวมทั้งการคากับดินแดนภายในและภายนอกจักรวรรดิ  

3. เกษตรกรรม  เดิมชาวโรมันในแหลมอิตาลีประกอบเกษตรกรรมเป็นหลัก และพ่ึงพิงการผลิต
ภายในดินแดนของตน ตอมาเมื่อจักรวรรดิโรมันขยายอํานาจออกไปครอบครองดินแดนอ่ืนๆ การเพาะปลูก
พืชและขาวในแหลมอิตาลีเริ่มลดลง เนื่องจากรัฐสงเสริมใหดินแดนอ่ืนๆ นอกแหลมอิตาลีปลูกขาว โดย
วิธีการปฏิรูปที่ดิน ดินแดนที่ปลูกขาวสวนใหญอยูในแควนกอล (Gaull) เขตประเทศฝรั่งเศสปใจจุบัน และ
ตอนเหนือของแอฟริกา สวนพ้ืนที่การเกษตรในแหลมอิตาลีสวนใหญเปลี่ยนไปทําไรองุนและเลี้ยงสัตวแ  
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4. การค้า  การคาในจักรวรรดิโรมันรุงเรืองมาก มีทั้งการคากับดินแดนภายในและนอกจักรวรรดิ 
ปใจจัยสําคัญที่ทําใหการคาเจริญรุงเรือง ไดแก ขนาดของดินแดนที่กวางใหญและจํานวนประชากร ซึ่งเป็น
ตลาดขนาดใหญสามารถรองรับสินคาตางๆไดมาก นอกจากนี้การจัดเก็บภาษีการคาก็อยูในอัตราต่ําและยัง
มีการใชเงินสกุลเดียวกันทั่วจักรวรรดิ ประกอบกับภายในจักรวรรดิโรมันมีระบบคมนาคมขนสงทางบก คือ 
ถนนและสะพานที่ติดตอเชื่อมโยงกับดินแดนตางๆ ไดสะดวก ทําใหการติดตอคาขายสะดวกรวดเร็ว 
การคากับดินแดนนอกจักรวรรดิโรมันที่สําคัญไดแก ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะการคากับอินเดียซึ่งสงสินคา
ประเภทเครื่องเทศ ผาฝูาย และสินคาฟุุมเฟือยตางๆ สําหรับชนชั้นสูงเขามาจําหนาย โดยมีกรุงโรมและ
นครอะเล็กซานเดรียในอียิปตแเป็นศูนยแกลางการคาที่สําคัญ  

5. อุตสาหกรรม ความรุงเรืองทางกาคาของจักรวรรดิโรมันสงเสริมใหมีการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมอยางกวางขวาง ดินแดนที่มีการประกอบอุตสาหกรรมที่สําคัญไดแก แหลมอิตาลี สเปน และ
แควนกอล ซึ่งผลิตสินคาประเภทเครื่องปใ้นดินเผาและสิ่งทอ อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมในเขตจักรวรรดิ
โรมันสวนใหญเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ใชแรงงานคนเป็นหลัก  

6. สังคม จักรวรรดิโรมันมีความเจริญดานสังคมมาก ที่สําคัญไดแก ภาษา การศึกษา วรรณกรรม 
การกอสราง และสถาปใตยกรรม วิทยาการตางๆ และวิถีดํารงชีวิตของชาวโรมัน  

7. ภาษาละติน ชาวโรมันพัฒนาภาษาละตินจากตัวพยัญชนะในภาษากรีกที่พวกอีทรัสคัน
นํามาใชในแหลมอิตาลี ภาษาละตินมีพยัญชนะ 23 ตัว ใชกันแพรหลายในมหาวิทยาลัยของยุโรปสมัย
กลาง และเป็นภาษาทางราชการของศาสนาคริสตแนิกายโรมันคาทอลิกมาจนถึงศตวรรษ 1960 นอกจากนี้
ภาษาละตินยังเป็นภาษากฎหมายของประเทศในยุโรปตะวันตกนานหลายรอยปีและเป็นรากของภาษาใน
ยุโรป ไดแก ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และโรมาเนีย ภาษาละตินยังถูกนําไปใชเป็นชื่อทาง
วิทยาศาสตรแเชนเดียวกับภาษากรีกดวย  

การศึกษา โรมันสงเสริมการศึกษาแกประชาชนของตนทั่วจักรวรรดิในระดับประถมและมัธยม 
โดยรัฐจัดใหเยาวชนทั้งชายและหญิงที่มีอายุ 7 ปี เขาศึกษาในโรงเรียนประถมโดยไมตองเสียคาเลาเรียน 
สวนการศึกษาระดับมัธยมเริ่มเมื่ออายุ 13 ปี วิชาที่เยาวชนโรมันตองศึกษาในระดับพ้ืนฐาน ไดแก ภาษา
ละติน เลขคณิต และดนตรี ผูที่ตองการศึกษาวิทยาการเฉพาะดาน ตองเดินทางไปศึกษาตามเมืองที่เปิด
สอนวิชานั้นๆ โดยเฉพาะ เชน กรุงเอเธนสแสอนวิชาปรัชญา นครอะเล็กซานเดรียสอนวิชาการแพทยแ สวน
กรุงโรมเปิดสอนวิชากฎหมาย คณิตศาสตรแ และวิศวกรรมศาสตรแ  

8. วรรณกรรม  โรมันไดรับอิทธิพลดานวรรณกรรมจากกรีก ประกอบกับไดรับการสงเสริมจาก
จักรพรรดิโรมัน จึงมีผลงานดานวรรณกรรมจํานวนมากทั้งบทกวีและรอยแกว มีการนําวรรณกรรมกรีกมา
เขียนเป็นภาษาละตินเพ่ือเผยแพรในหมูชาวโรมัน และยังมีผลงานดานประวัติศาสตรแ นักประวัติศาสตรแ
โรมันที่มีชื่อเสียงคือ แทซิอุส (Tacitus) ซึ่งวิพากษแการใชชีวิตฟุุมเฟือยของชาวโรมัน สวนกวีที่มีชื่อเสียง
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มากที่สุดคนหนึ่งของโรมันคือ ซิเซโร (Cicero) ซึ่งมีผลงานจํานวนมากรวมทั้งการแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง  

9. การก่อสร้างและสถาปัตยกรรม  ผลงานดานการกอสรางเป็นมรดกท่ียิ่งใหญของชาวโรมัน 
โรมันเรียนรูพ้ืนฐานและเทคนิคการกอสราง การวางผังเมืองและระบบระบายน้ําจากกรีกจากนั้นไดพัฒนา
ระบบกอสรางของตนเอง ชาวโรมันไดสรางผลงานไวเป็นจํานวนมาก เชน ถนน สะพาน ทอสงน้ําประปา 
อัฒจันทรแครึ่งวงกลม สนามกีฬา ฯลฯ อนึ่ง ในสมัยนี้มีการใชปูนซีเมนตแเป็นวัสดุกอสรางอยางแพรหลาย 
นอกจากผลงานดานการกอสรางแลว โรมันยังมีผลงานดานสถาปใตยกรรมซึ่งไดรับยกยองวาเป็นศิลปกรรม
ที่งดงามจํานวนมาก เชน พระราชวัง วิหาร โรงละครสรางเป็นอัฒจันทรแครึ่งวงกลม ฯลฯ อยางไรก็ตาม 
แมวาโรมันจะรับสถาปใตยกรรมกรีกเป็นตนแบบงานสถาปใตยกรรมของตน แตชาวโรมันก็ไดพัฒนารูปแบบ
ที่เป็นเอกลักษณแของตนดวย เชน ประตู วงโคง และหลังคาแบบโดม 

 

 
ภาพที่ 5.13 สถาปใตยกรรมโฟรัม 

ที่มา: https://sites.google.com 

  9.1 โฟรัม (Forum)  เป็นยานชุมนุมชน สถานที่ราชการ ตลาด  โฟรัมจะมีลักษณะเป็น
ลานกวางแตบางแหงอาจจะมีหลังคา บริเวณรอบๆจะรายลอมดวย อาคาร สถานที่ราชการ วิหาร หอสมุด 
ที่มีชื่อเสียงในสมัยจักรวรรดินี้คือ โฟรัมของทราจัน (Forum of Trajan)   
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ภาพที่ 5.14 อาคารบาซิลิกา 

ที่มา: https://sites.google.com 
 

  9.2 บาซิลิกา (Basilica)  เป็นชื่อเรียกอาคารขนาดใหญซึ่งใชเป็นศาลยุติธรรมและอาคาร
พาณิชยแของรัฐ ที่มีชื่อเสียงมากคือ บาซิลิกา อุลปิอา (Basilica Ulpia) และบาซิลิกาโนวา (Basilica Nova) 

 

 
ภาพที่ 5.15 สะพานและทอสงน้ํา 
ที่มา: https://sites.google.com 

 

9.3 สะพานและทอสงน้ํา (Bridges and Aqueduct)  การทําทอน้ํามีทั่วไปในอาณาจักร 
โรมันเพ่ือบริการน้ําสะอาดแกประชาชน บางแหงตองลําเลียงน้ําผานหุบเขาและที่ลุม  ทอน้ําที่มีสะพาน
รองรับยกระดับน้ําผานหุบเขาและที่ลุมที่มีชื่อเสียงมากคือ Pont Du Gard ที่เมืองนิมสแทางตอนใตของ
ฝรั่งเศส มีชวงที่ขามชองเขาหลายตอนดวยกัน การกอสรางแบบประตูโคง 
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ภาพที่ 5.16 โรงละครและสนามกีฬา 
ที่มา: https://sites.google.com 

 

  9.4 โรงละครและสนามกีฬา (Theatres and Amphitheatres)  เป็นสถานที่พักผอน
ชมกีฬา ชาวโรมันมีดวยกันหลายแหงแหงที่มีชื่อคือ Colosseum   เป็นโรงมหรสพรูปวงกลมที่มี
อัฒจันทรแลอมรอบ สําหรับเกมกีฬาตอสูและความบันเทิงของสาธารณชน 

 

 
ภาพที่ 5.17 ประตูชัย 

ที่มา: https://sites.google.com 
 

  9.5 ประตูชัย (Triumphal Arch)  สรางขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองชัยชนะจากสงคราม สราง
โดยจักรพรรดิ์ นิยมสรางครอมถนนโดยทําเป็นแทงสี่เหลี่ยม ตรงกลางทําเป็นทางลอดและประตูโคง 
บริเวณสวนหนาและหลังประดับดวยประติมากรรมและขอความจารึกเหตุการณแหรือวีรกรรมของผูสราง
ที่ไดชัยชนะจากสงคราม 
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 10. จิตรกรรม  จิตรกรรมของโรมัน อาศัยจากการคนควาขอมูลจากเมืองปอมเปอี สตาบิเอ และ
เฮอรแคิวเลนุม  ซึ่งถูกถลมทับดวยลาวาจากภูเขาไฟวิสุเวียส    เมื่อ ค.ศ. 622 และถูกขุดคนพบในสมัย
ปใจจุบัน จิตรกรรมฝาผนังประกอบดวยแผงรูปสี่เหลี่ยมผืนผา   ซึ่งมักเลียนแบบหินออน  เป็นภาพทิวทัศนแ  
ภาพคน  และภาพเกี่ยวกับสถาปใตยกรรมมีการใชแสงเงา และกายวิภาคของมนุษยแชัดเจน  เขียนดวยสีฝุุน
ผสมกับกาวน้ําปูนและสีขี้ผึ้งรอน   นอกจากการวาดภาพ ยังมีภาพประดับดวยเศษหินสี (Mosaic)  ซึ่งใช
กันอยางกวางขวาง ทั้งบนพ้ืนและผนังอาคาร 
 

 
ภาพที่ 5.18 ภาพจิตกรรมฝาผนัง 
ที่มา: https://sites.google.com 

 

  11. ประติมากรรม ประติมากรรมของโรมัน รับอิทธิพลมากจากชาวอีทรัสกันและกรีกยุคเฮเลนิ
สติก  แสดงถึงลักษณะที่ถูกตองทางกายภาพ   เป็นแบบอุดมคติที่ เรียบงาย  แตดู เขมแข็งมาก  
ประติมากรรมอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมคือ ประติมากรรมรูปนูนเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตรแ  มีรายละเอียด
ของเรื่องราว เหตุการณแถูกตอง ชัดเจน ประติมากรรมโรมันในยุคหลัง ๆ  เริ่มเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
พิธีกรรมทางศาสนามากเป็นพิเศษ  วัสดุที่ใชสรางประติมากรรมของโรมันมักสรางขึ้นจาก ขี้ผึ้ง ดินเผา หิน 
และสําริด.  
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บทสรุป 

 

อารยธรรมกรีก 

 กําเนิดบริเวณชายฝใ่งทะเลอีเจียน หมูเกาะตาง ๆ และดินแดนกรีซ สภาพภูมิประเทศเป็นหุบเขา 
ทําใหแตละรัฐจึงเป็นอิสระตอกัน เป็นรัฐเล็ก ๆ มากมาย เกาะครีต เป็นเกาะใหญและมีความสําคัญ       
ของกรีก  

 กรีกสมัยกอนประวัติศาสตรแ 4000 กอนคริสตกาล มีการคนพบเครื่องมือ และหลักฐานการ         
ตั้งถิ่นฐานบานเรือน รวมถึงปูอมปราการ บนเกาะครีต มีการใชโลหะทองแดง สําริด 

 กรีกสมัยประวัติศาสตรแ 2000 กอนคริสตกาล. กําเนิดอารยธรรมไมนวน การคนพบดินเผาจารึก
ตัวอักษรบนเกาะครีต  มีการกอสรางวังใหญโต  ตอมาถูกรุกรานจากพวกไมซิเนียน และตอมาเป็นพวก      
ดอเรียน  ในปี 1120-800 กอนคริสตการล ถือเป็น “ยุคมืด” การคาขายถูกพวกฟินิเชียนเขามาขยาย
อิทธิพล โฮเมอรแ และอิเลียด โอดิสซียแ เกิดในชวงนี้  ในปี 800 กอนคริสตกาลคือ ยุคคลาสสิค มีลักษณะ
เป็นนครรัฐ เรียกวา “โพลิส” มีกษัตริยแ และขุนนางปกครองนคร เริ่มใชระบอบประชาธิปไตย ในปี 500 

กอนคริสตกาล ศูนยแกลางอยูที่ เอเธนสแ แควนแอตติก Attica ไดรวมกันกับนครรัฐกรีกอ่ืน ปูองกันการ
รุกรานจากเปอรแเซีย กลายเป็นยุคทองแหงเอเธนสแ และตอมา 431-404 กอนคริสตกาล สงครามเพโล
พอนนีเชียน ระหวางเอเธนสแ กับสปารแตา ผลทําให มาซีโดเนีย เขาครอบครองกรีก สมัยพระเจาอเล็กซาน
เดอรแมหาราช เรียกวายุค “เฮลเลนิสติก” ขยายดินแดนครอบคลุมถึงอียิปตแ และอินเดีย 

 มรดกที่ส าคัญของกรีก 

 สถาปใตยกรรม ชาวกรีกใหความสําคัญกับเทพเจา เชื่อวาพลังธรรมชาติจะใหคุณและโทษได 
อํานาจลึกลับนี้มาจากเทพเจาเป็นผูบันดาล วิหารบูชาเทพเจา“พารแเธนอน” สรางดวยหินออน หลังคา
หนาจั่ว มีเสาหิน  

ประติมากรรม สะทอนใหเห็นถึงลักษณะธรรมชาติ เทพเจาจึงเหมือนมนุษยแ งานในยุคแรกจะตรง 
ๆ แข็งทื่อ และในสมัยคลาสสิคเริ่มมีลักษณะพริ้วไหว และสมัยหลังจะแสดงถึงความปวดราว ความทรมาน
ของมนุษยแ 

จิตรกรรม ภาพวาดในยุคแรก นิยมพ้ืนสีแดง คนสีดํา วาดบนภาชนะ และยุคเฮลเลนิสติก มีการ
นํากระเบื้องสีมาประดับ เรียกวา โมเสก Mosaic 

นาฏกรรม เป็นการละครของกรีก รองประสานเสียง ในเทศกาลบวงสรวงและเฉลิมฉลองเทพเจา 
เป็นละครประเภทโศกนาฎกรรม และสุขนาฏกรรม 

วรรณกรรม โฮเมอรแ กวีนักเลาเรื่องไดแตง “อีเลียด” และ “โอดิสซี” เป็นเรื่องเกี่ยวกับสงครามทรอย 
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นักปราชญแที่สําคัญของโลก ไดแก  เฮโรโดตุส โซเครตีส อริสโตเติ้ล และเพลโต  
อารยธรรมโรมัน 

 โรมกอตัวจากหมูบานทางภาคกลางของอิตาลี อุปนิสัยของโรมันคือ ความเครงขรึมและสรางสรรคแ
สิ่งตางๆ อยางชาๆ แตมั่นคง ความสามารถทางทหารของโรมันอยูที่ความอดทนมากกวายุทธวิธีที่ฉลาด
ปราดเปรื่อง 

ประมาณ 600 ปี กอนคริสตกาล บรรดาผูอพยพตางรวมตัวกันตั้งนครรัฐแหงโรมขึ้น ทางเหนือของ
โรมติดตอกับ อีทรูเนีย เป็นที่อยูอาศัยของพวกที่มีอารยธรรมสูงเรียกวา อีทรัสกัน ซึ่งเป็นพวกที่วางรูป
วัฒนธรรมของชาวโรมันแตเริ่มแรก 

ในราว 509 กอนคริสตกาล ขุนนางโรมันประสบความสําเร็จในการลมกษัตริยแอีทรัสกัน และ
เปลี่ยนแปลงระบอบกษัตริยแมาเป็นสาธารณรัฐปกครองโดยชนชั้นขุนนาง ชนชั้นสูง คือ แพทริเชียน สวนชน
ชั้นต่ําหรือ เพลเบียน นั้น เกือบไมมีสิทธิทางการเมืองเลย 

พวก เพลเบียน  ยกฐานะของตน เพ่ือเขามามีสวนรวมในการปกครอง พวกเพลเบียนเลือกตัวแทน
ของตนเรียกวา ทรีบูน ใหเป็นปากเสียงและเป็นตัวแทนผลประโยชนแของตนในรัฐบาลซึ่งคุมโดยแพทริเชียน 

450 ปีกอนคริสตกาล  ไดมีการนํากฎหมายเขียนเป็นลายลักษณแอักษร คือ กฎหมายสิบสองโต฿ะ 
กฎหมายนี้ชวยพิทักษแบรรดาเพลเบียน ใหพนจากอํานาจตามอําเภอใจของชนชั้นแพทริเชียน กฎหมายสิบ
สองโต฿ะนี้นับวามีความสําคัญมากตอพัฒนาการทางกฎหมายรัฐธรรมนูญของ โรมัน 

การปกครอง  รูปสมบูรณาญาสิทธิราช สืบสันตติวงศแ เริ่มตั้งแตออกุสตุสเป็นตนราชวงศแ คนที่ดู
เสมือนหนึ่งเป็นผูฝใงระบอบการปกครอง คือ ออกเตเวียน ทําหนาที่ “ออกุสตุส” ซึ่งมีความหมายวา 
“สูงสุด” 

ในยุคของออกุสตุสนี้ ไดรับการยกยองวา “ Roman s golden Age” และในสมัยออกุสตุสนี่เอง ที่
ฐานะของจักรพรรดิไดรับการยกยองเชิดชูชึ้นเป็นเจา และมีสิทธิเลือรัชทายาทดวยพระองคแเองดวย สําหรับ
ในรัชสมัยของพระเจาออกุสตุสนี้มีเหตุการณแสําคัญอันหนึ่งเกิดขึ้นก็ คือ พระเยซูคริสตแ ประสูติที่นครเบธเล
เฮม ในมลฑลจูเดียของโรมัน 

มรดกส าคัญของโรมัน 

1. ถนนโรมัน โดยการนําหิน ศิลา มาทําเป็นพ้ืนถนน สามารถรองรับน้ําหนักของรถมาได 
2. ทอสงน้ํา และประตูชัย 

3. กองกําลังทหารฟาลังสแ เป็นกองทหารรบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในยุโรป ทหารเมื่อออกรบก็จะ
ไดรับคาจาง เมื่อพักรบกลับบานประกอบอาชีพดั้งเดิม 

4. โคลอสเซียม  เป็นสนามกีฬาอัฒจันทรแลอมรอบ เดิมทีสรางเพ่ือเป็นการพบปะระหวางรัฐ กับ
ประชาชน ตอมากลายเป็นสังเวียนการตอสูของทาส หรือพวกกลาดิเอเตอรแ (นักรบ) เป็นลานประหาร
นักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิต โดยนํามาสูกับสิงโต ขณะเดียวกันเป็นที่แขงมาศึกดวย 
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ลักษณะของโรมันเปรียบเทียบกับกรีก 

  1. โรมันเขมงวดเรื่องความยุติธรรม การลงโทษอยางโหดราย ไมคอยมีเมตตา 
2. กรีก บูชาเหตุผล แตโรมันเคารพในอํานาจ 

3. กรีก เรียกรองความรูสึกสวนตัวและเสรีภาพสวนบุคคล โรมันใหความสําคัญพิเศษในเรื่องความ
สารถควบคุมตัวเอง และความอยูในระเบียบแบบแผน 

4. กรีก เป็นนักทฤษฎีและศิลปินที่ปราดเปรื่อง ในขณะที่โรมันสนใจทางนิติธรรมศาสตรแและทฤษฎี
รัฐศาสตรแ 

ความเสื่อมของจักรวรรดิโรมัน 

เมื่อพระจักรพรรดิคอนสแตนติน ยายเมืองหลวงจากตะวันตก ไป ตะวันออก ก็ไดกอใหเกิด
ความรูสึกแตกแยกระหวาง 2 ฝใ่ง จักรวรรดิตะวันตก นั้นไดถูกพวกอนารยชนเยอรมัน (Teutonic) ลมลางไป
ตั้งแตปี ค.ศ. 476 ขณะที่จักรวรรดิตะวันออก มีอายุยืนยาวมาจนถึงสมัยที่ถูกพวกเตอรแกรุกรานในปี ค.ศ. 
1453 สําหรับ 

สาเหตุความเสื่อมของจักรวรรดิ 
1. หลังปี ค.ศ. 180 ไมมีกําหนดการสืบตําแหนงไวในรัฐธรรมนูญ ทําใหเกิดการแยงอํานาจใน           

หมูนายพล 

2. การถูกโจมตีจากศัตรูภายนอก และเกิดรัฐอิสระขึ้นตามชายแดนที่ถูกคุกคาม 

3. ที่ดินแทบทั้งจักรวรรดิตกอยูในเงื้อมมือชนชั้นสูงสวนนอยเทานั้น ชาวนาที่สิ้นเนื้อประดาตัว
กลายเป็นโคโลนุส ซึ่งจะไดรับที่ดินชิ้นหนึ่งจากเจาของที่ดิน เพ่ือทําการเพาะปลูกโดยเสรี แตจะตองชดใช
เจาของที่ดินดวยแรงงานของตน เมื่อนานวันเขาก็เปลี่ยนสภาพเป็นกึ่งทาส  

4. สงครามกลางเมือง ทําใหกระทบกระเทือนระบบการคา 
จักรพรรดิที่ส าคัญของโรมัน 

1. จูเลียส ซีซารแ รัฐบุรุษสถาปนาตนเองปกครองโรมัน เป็นผูนําทางทหารที่สําคัญที่สุด สมัยที่
เป็นสาธารณรัฐ เป็นตนกําเนิดคําวา ไกเซอรแ-เยอรมัน ซารแ-รัสเซีย ซีซารแ-โรมัน 

2. ซีซารแ ออกุสตุส  30 ปีกอน ค.ศ.–ค.ศ. 14 นับเป็น “ยุคทองของโรม” 

3. ทิเบริอุส  ค.ศ. 14-37 เพ่ิมอํานาจจักรพรรดิและลดอํานาจของสภาราษฎร 
 

4.  เนโร  ค.ศ. 54-68 เป็นจักรพรรดิที่โหดเหี้ยม เพราะฆาพระมารดา พระอนุชา ชายา 2 องคแ 
รวมทั้งพระอาจารยแของพระองคแเองคือ เซเนคา (Seneca) รวมทั้งเป็นผูที่ทําการจุดไฟเผากรุงโรม เพียง
เพ่ือความบันเทิงของตัวเอง ปูายความผิดใหพวกคริสเตียน และประหารชีวิตเป็นจํานวนมาก จักรพรรดิเน
โรปลงพระชนมแพระองคแเอง ใน ค.ศ. 68 
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5. มารแคุส ออเรลีอุส  ค.ศ. 161-180 นับวาเป็นกษัตริยแพระองคแสุดทายที่ไดรับการยกยองวาเป็น
จักรพรรดิที่มี 5 พระองคแ (ค.ศ. 96-180) รัชสมัยของพระองคแนี้ถือวาเป็นสมัยสุดทายของ สันติภาพโรมัน 
(Pax Romana) ซึ่งคงอยูระหวาง 27B.C.–180A.D. นับเป็นปีแหงสันติสุขโรมัน และเป็นชวงระยะที่อารย
ธรรมเฮลเลนิสติคแผขยายออกไปในจักรวรรดิมากที่สุด 

6. คอนสแตนติน  ค.ศ. 312-337 รวมจักรวรรดิโรมันเป็นจักรวรรดิเดียวกันไดชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
และยายเมืองหลวงจากโรมไป ไบแซนติอุม เปลี่ยนเรียกชื่อใหมวา “คอนสแตนติโนเปิล” ตามพระนามของ
พระองคแ โดยเจตนาจะใหเป็นศูนยแกลางของการปกครองดินแดนทั้งภาคตะวันตกและตะวันออก แตการ
ทั้งนี้กลับทําใหประชาชนเริ่มรูสึกแบงแยกทางจิตใจ ทางตะวันตกซึ่งมีอิตาลี สเปน โลกยังยึดอารยธรรม
โรมันอยู แตทางตะวันออกซึ่งมีคอนสแตนติโนเปิล และเอเชียโมเนอรแตางรับอารยธรรมกรีก และเมื่อคอนส
แตนตินประกาศ “กฤษฎีกาแหงมิลาน” แลว คริสตศาสนาก็สามารถเผยแพรในอาณาจักรโรมได 
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