
ประวัตศิาสตร์สากล 
•  มนษุย์ยคุแรกเกิดขึ้นที่ทวีปแอฟรกิา หลักฐานคือ โครงกระดูกที่มีอายปุระมาณ 5 ล้านปี 
•  การแบ่งยคุสมัยทางประวัติศาสตรเ์ริม่ต้นเมื่อมนษุย์รูจ้ักใชต้ัวอักษร คือ อักษรคูนิฟอรม์ 
•  การแบ่งยคุสมัยทางประวัติศาสตร ์
     ยคุก่อนประวัตศิาสตร์ 
         ยคุหินเก่า เรร่อ่น หาของป่า อยู่ในถํ้า โครงกระดูกเก่าแก่ พบในประเทศแทนซาเนีย 
         ยคุหินใหม่ เริม่ต้นสังคมเกษตรกรรม รูจ้ักการเพาะปลกูและเลี้ยงสัตว์เป็นอาหาร    ตัง้    
ตัง้ถิ่นฐานเป็นหลักแหล่ง นับเป็นการปฏิวัติทางเศรษฐกิจครัง้แรกของโลก  
         ยคุโลหะ    รูจ้ักการหลอมเหล็กที่ใชอุ้ณหภูมิความรอ้นสูงมากเป็นเครือ่งมือและอาวุธ 
     ยคุประวัตศิาสตร์ 
          
ยคุโบราณ 

เร่ิม-ประดิษฐ์อักษรใช้ 
จบ-จักรวรรดิโรมันตะวันตก
ล่มสลาย แตโ่รมันตะวันออก
ยังอยู่

เริม่ต้นจากมนษุย์ประดิษฐต์ัวอักษรขึ้นใช ้โดยชาวสุเมเรยีนเป็น
พวกแรก 

มีอารยธรรมโบราณ 

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ลุ่มแม่นํ้าไทกรสิ-ยเูฟรตีส 

อารยธรรมอียิปต์ ลุ่มแม่นํ้าไนล์ 

อารยธรรมกรกี-โรมัน ทะเลอีเจียนและทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน 

อารยธรรมของตะวันออก 

อารยธรรมอินเดีย ลุ่มแม่นํ้าสินธุ เมืองโมเฮนโจ-ดาโรและเมืองฮา
รปัปา 

อารยธรรมจีน ลุ่มแม่นํ้าหวงโหหรอืแม่นํ้าเหลือง 

*โลกตะวันตกและตะวันออกติดต่อกันผา่น เส้นทางสายไหม มารโ์ค 
โปโลเคยผา่น 

ยคุกลาง 
เริ่ม-โรมันตะวันตกล่ม 
จบคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
ค้นพบทวีปอเมริกา

เรยีกอีกชือ่ว่ายคุมืด เพราะอารยธรรมกรีก-โรมันหายไป 
-มีพวกอนารยชนเยอรมัน หรอืกอท พวกไวก้ิง 
-ระบบฟิวดัล หรอืระบบศักดินาสวามิภักดิ์ เป็นความสัมพันธร์ะหว่างผูค้รอบ
ครองที่ดิน กับ ผูร้บัมอบที่ดิน กรรมสิทธิท์ี่ดินเป็นของกษัตรยิ์ ชาวไรน่าเป็น
ทาสติดที่ดิน แต่ในทางปฏิบัติกษัตรยิ์กลับไม่มีอํานาจแทจ้รงิ เพราะตกใน
มือของขุนนาง 
-สังคมถูกชีนํ้าโดยศาสนจักร โดยสันตะปาปามีอํานาจสูง 

ยคุฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ 
เกิดปลายยคุกลาง

เกิดขึ้นในอิตาลี เมืองฟลอเรนซท์ี่แรก 
รือ้ฟ้ืนความรูอ้ารยธรรมกรกีโรมัน กลับมา 
นําไปสู่การปฏิรูปศาสนา 
การปฏิรูปศาสนา โดยฝ่ายโปรเตสแตนท(์ผูต้่อต้าน) ก่อให้เกิดนิกายใหม่
แยกจากคาทอลิก คือ นิกายโปรเตสแตนท์



ยคุใหม่ 
เริ่มจากการสํารวจทาง
ทะเล 
ส้ินสุดหลังสงครามโลก 
II

สมัยแห่งการสํารวจและค้นพบ 

  -ครสิโตเฟอร ์โคลัมบัส ค้นพบทวีปอเมรกิา 

  -นักเดินเรอืโปรตุเกสและสเปนสํารวจทางทะเล 

   -ชาติตะวันตกตัง้บรษัิทอินเดียตะวันออก เพ่ือสํารวจทางทะเลและ
วัตถุดิบ นําไปสู่อาณานิคม 

*ชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาไทย คือ โปรตุเกส ชว่งอยธุยา 

สมัยปฏิวัตวิิทยาศาสตร์ 

   สรา้งองค์ความรูใ้หม่ทางวิทยาศาสตร ์เริม่จากการตัง้คําถามคําสอน
เดิมและการแสวงหาความจรงิ 

นักวิทย์คนสําคัญ 

  นิวตัน - ค้นพบแรงโน้มถ่วง 

  นิโคลัส โคเปอรนิ์คัส - ค้นพบพระอาทติย์เป็นศูนย์กลางจักรวาล 

  กาลิเลโอ กาลิเลอิ - ประดิษฐก์ล้องโทรทรรศน์ สนับสนนุว่าดวง
อาทติย์ศูนย์กลางจักรวาล 

  ความรูใ้หม่ --> โลกเจรญิก้าวหน้า 

                  —> เกิดยคุแห่งการรูแ้จ้ง 

  เกิดการปฏิวัติทางปัญญาและทศันะใหม่ทางการเมือง นําไปสู่การปฏิวัติ
ทางการเมืองสําคัญๆ เชน่ การปฏิวัติอเมรกิา การปฏิวัติฝรัง่เศส 

นักปรชัญา 

วอลแตร ์

มองเตสกิเออร ์- การแบ่งอํานาจ มีผลต่อรฐัธรรมนญูอเมรกิา 

รุสโซ- สัญญาประชาคมจากประชาชน 

สมัยปฏิวัตอิุตสาหกรรม 

  -นําเครือ่งจักรมาแทนแรงงานมนษุย์ วิถีการอุปโภคเปลี่ยน ตะวันตก
มัง่คัง่ขึ้น 

  ระยะแรก พลังงานไอนํ้า ทอผา้ 

   ระยะสอง ถ่านหิน 

สมัยเสรีนิยม ชาตนิิยม ประชาธิปไตย 

  -ยคุแห่งการรู้แจ้ง การใชเ้หตุผล ทําให้ประชาชนต่ืนตัวทางการเมือง 

เกิดแนวคิดเสรนิียม สังคมนิยม ชาตินิยม ประชาธปิไตย 

นําไปสู่การปฏิวัติทางการเมือง อย่างการปฏิวัติอเมรกิา ฝรัง่เศส เกิด
ระบอบประชาธปิไตย 

ความคิดชาตินิยมนําไปสู่การรวมประเทศ เชน่ เยอรมนี อิตาลี 



   

สมัยจักรวรรดินิยม 

  -ประเทศมหาอํานาจยโุรปและสหรฐัแสวงหาอาณานิคม 

   -ผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมทําให้ต้องหาแหล่งวัตถุดิบ ตลาด 

   -นําไปสู่การแย่งชงิความเป็นใหญ่ 

มีการใชข้้ออ้งในการหาอาณานิคม ว่าจะทําให้อาณานิคมเป็นอารยะ ถือว่า
เป็นภาระคนผวิขาว 

สมัยสงครามโลกครัง้ที่ 1 และ 2 ส้ินสุดประวัติศาสตรย์คุใหม่ 

    -สงครามสรา้งความสูญเสียอย่างมาก 

    -สงครามโลกครัง้ที่ 1 สมรภูมิแค่ในยโุรป เยอรมนีแพ้สงคราม ต้อง
ชดใชค่้าปฏิกรรมสงคราม ตามสนธสัิญญาแวรซ์ายส์ 

    ไทยเข้ารว่มสงครามครัง้ที่ 1 ชว่งสมัยรชักาลที่ 6 

    หลังสงครามโลกครัง้ที่ 1 จบเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครัง้ใหญ่ทัว่โลก 

    -เกิดองค์กรสันนิบาตชาติ โดยประธานาธบิดีวูดโร วิลสัน แห่งสหรฐัฯ 

    -ภายหลังองค์กรสันนิบาตล่ม เพราะไม่มีกองกําลัง ไม่สามารถเอาผดิ
ประเทศญ่ีปุ่นที่รุกรานจีน หรอื อิตาลีรุกรานประเทศอ่ืน 

  สงครามโลกครัง้ที่ 2 สมรภูมิกระจายทัว่โลก ความเสียหายสูงมาก 

    ส้ินสุด 

      -เมื่อวัน D-Day ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรยกพลขึ้นบกที่หาดนอรม์ังดี 

      -เมื่อทหารแดงของโซเวียตปิดล้อมเบอรล์ิน เยอรมนี 

      -เมื่อระเบิดปรมาณถููกปล่อยลง เมืองฮิโรชมิา,นางาซากิ ญี่ปุ่น

ยคุปัจจุบัน เริม่ต้นตัง้แต่สมัยหลังสงครามโลกครัง้ที่ 2 เป็นต้นมา   

   สงครามเย็น สงครามอุดมการณ์ทางการเมืองระหว่าง ค่าย
ประชาธปิไตยมีอเมรกิาผูนํ้า กับ ค่ายคอมมิวนิสต์ มีโซเวียตเป็น
ผูนํ้า 

   -เกิดสงครามตัวแทน เชน่ สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม 

   -สหรฐัสรา้งนโยบายสกัดกัน้คอมมิวนิสต์ โดยสนับสนนุ
ประเทศในยโุรป ลาตินอเมรกิาและเอเชยี 

   -ตรงึเครยีดทางการเมือง เชน่ วิกฤตเบอรล์ิน,วิกฤตการณ์
ขีปนาวุธที่คิวบา 

   โลกาภิวัตน์ 



อารยธรรมเมโสโปเตเมีย มอบส่ิงน้ีให้กับโลก 
   - อักษรคูนิฟอรม์ , ซกิกแูรต บูชาเทพเจ้า , กฎหมายฮัมมูราบี “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” 
   - ชาวฟินิเชยี ผลิตอักษรฟินิเชยี ต้นตระกลูอักษรตะวันตก 
   - ชาวฮิบรู นับถือพระเจ้าองค์เดียว ศาสนายดูาห์ ต้นกําเนิดของครสิต์และอิสลาม 

อารยธรรมอียิปต์มอบอะไรแก่โลก 
   - อักษรเฮียโรกลิฟฟิค กระดาษปาปิรุส 
   - การเชือ่โลกหลังความตาย สรา้งพีระมิดสุสานศพ การทํามัมม่ี 

อารยธรรมโรมันมอบอะไร 
   - สภาขุนนาง 
   - คณะทรบีูน ราษฎรทัว่ไปมีสิทธเิลือกผูนํ้าตนเอง หยดุยัง้การกระทําของพวกชนชัน้สูง เปล่งคํา
ว่า วีโต้ (Veto) แปลว่ายับยัง้ 
   - กฎหมายสิบสองโต๊ะ ทําให้ชนชัน้สูงกับราษฎรทัว่ไปอยุ่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน 
   - ระบบบการเมืองแบบจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ออกัสตัส คือจักรวรรดิคนแรกของโรมัน 
   - การสรา้งส่ิงก่อสรา้งเพ่ือตอบสนองของรฐัและประชาชน เชน่ ถนนคอนกรตี อ่างอาบนํ้า
สาธารณะ สะพานส่งนํ้า โคลอสเซยีม 

อารยธรรมโลกตะวันออก 
จีน 
อักษรบนกระดองเต่า 
การปกครองแบบ อาณัติแห่งสวรรค์ 
ลัทธขิงจื่อ เน้นคุณธรรม การปฏิบัติตนตามฐานะ  
ลัทธเิต๋า สันโดษ ปฏิบัติตนตามวิถีธรรมชาติ 
กําแพงเมืองจีน 
การสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการ หรอื สอบจอหงวน 
เส้นทางสายไหม เส้นทางบกสําคัญที่ติดต่ออินเดียและยโุรป เกิดการแลกเปลี่ยนอารยธรรมตะวัน
ตกกับตะวันออก ผูเ้คยผา่นเส้นทางน้ีคือ มารค์โค โปโล 
เข็มทศิ ในการเดินทางและคําทํานาย 

อินเดีย 
ระบบวรรณะ 
ศาสนาสําคัญอย่างพราหมณ์และพุทธศาสนา 
เลขอารบิกและการคํานวณ 

ยคุกลาง 
-ยคุมืดเพราะอารยธรรมกรกี-โรมันหาย สังคมถูกชีนํ้าโดยศาสนจักรคาทอลิกและตกอยู่ในระบบ
ฟิวดัล อํานาจกระจายอยู่ในมือขุนนางและอัศวิน 
-ทาสติดที่ดินต้องอาศัยอยู่ในที่ดินของขุนนางแลกกับการทํางาน 
-เศรษฐกิจถูกแทนที่ด้วยระบบแมเนอร ์การค้าชะงกั 
-กษัตรยิ์แทบไม่มีอํานาจเทา่ขุนนาง 
-ระบบฟิวดัลเกี่ยวพันกับชวีิตคนแยกไม่ออกตัง้แต่ การปกครอง การคุ้มครองประชาชน ตัดสินคดี
ความ กําหนดฐานะทางสังคม 
-สงครามครูเสดมีส่วนชว่ยให้ระบบฟิวดัลเส่ือมลง เพราะขุนนางจนลงไม่มีเงนิค่าใชจ้่าย กษัตรยิ์
สามารถเรยีกอํานาจคืนและสรา้งรฐัชาติ 




