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Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ñ 
àÇÅÒáÅÐ¡ÒÃáº‹§ÂØ¤ÊÁÑÂ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÊÒ¡Å ñ
 ● ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§àÇÅÒáÅÐÂØ¤ÊÁÑÂ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� ò 
 ● ¡ÒÃ¹ÑºáÅÐ¡ÒÃà·ÕÂºÈÑ¡ÃÒªã¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÊÒ¡Å ò 
  - ¡ÒÃ¹ÑºáÅÐ¡ÒÃà·ÕÂºÈÑ¡ÃÒª¢Í§âÅ¡µÐÇÑ¹µ¡ ò 
  - ¡ÒÃ¹ÑºáÅÐ¡ÒÃà·ÕÂºÈÑ¡ÃÒª¢Í§âÅ¡µÐÇÑ¹ÍÍ¡ ô
 ● ¡ÒÃáº‹§ÂØ¤ÊÁÑÂ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÊÒ¡Å õ 
  - ¡ÒÃáº‹§ÂØ¤ÊÁÑÂ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�µÐÇÑ¹µ¡ õ 
  - ¡ÒÃáº‹§ÂØ¤ÊÁÑÂ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�µÐÇÑ¹ÍÍ¡ ñó
 ●  µÑÇÍÂ‹Ò§àÇÅÒáÅÐÂØ¤ÊÁÑÂ·Õè»ÃÒ¡¯ÍÂÙ‹ã¹ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§  ñù

»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÊÒ¡Å 
  - µÑÇÍÂ‹Ò§àÇÅÒáÅÐÂØ¤ÊÁÑÂ¢Í§âÅ¡µÐÇÑ¹µ¡ ñù
  - µÑÇÍÂ‹Ò§àÇÅÒáÅÐÂØ¤ÊÁÑÂ¢Í§âÅ¡µÐÇÑ¹ÍÍ¡ òð

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ò
¡ÒÃÊÃŒÒ§Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒãËÁ‹·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÊÒ¡Å òó
 ● ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞáÅÐ»ÃÐâÂª¹�¢Í§ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� òô
 ● ¢Ñé¹µÍ¹¢Í§ÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� òô
 ● ËÅÑ¡°Ò¹·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÊÒ¡Å òø
 ● µÑÇÍÂ‹Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒâ´ÂãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� óô

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ó 
ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ¢Í§âÅ¡ÂØ¤âºÃÒ³ ó÷
 ● ÍÒÃÂ¸ÃÃÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§âÅ¡µÐÇÑ¹µ¡ óø
  - ÍÒÃÂ¸ÃÃÁàÁâÊâ»àµàÁÕÂ óø
  - ÍÒÃÂ¸ÃÃÁÍÕÂÔ»µ�  ô÷
  - ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ¡ÃÕ¡  õô
  - ÍÒÃÂ¸ÃÃÁâÃÁÑ¹  öò
 ● ÍÒÃÂ¸ÃÃÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§âÅ¡µÐÇÑ¹ÍÍ¡ öù
  - ÍÒÃÂ¸ÃÃÁÅØ‹ÁáÁ‹¹éíÒàËÅ×Í§ËÃ×ÍáÁ‹¹éíÒËÇÒ§àËÍ öù

  - ÍÒÃÂ¸ÃÃÁÅØ‹ÁáÁ‹¹éíÒÊÔ¹¸Ø ÷õ
 ● ¡ÒÃµÔ´µ‹ÍÃÐËÇ‹Ò§âÅ¡µÐÇÑ¹ÍÍ¡¡ÑºâÅ¡µÐÇÑ¹µ¡ øó
  áÅÐÍÔ·¸Ô¾Å·Ò§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁ·ÕèÁÕµ‹Í¡Ñ¹

ÊÒÃºÑÞ

 »ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�à»š¹ÇÔªÒ·ÕèãËŒ¤ÇÒÁÃÙŒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§Á¹ØÉÂ�·Ø¡ Œ́Ò¹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ðà»š¹¤ÇÒÁ
ÊíÒàÃç̈ ¤ÇÒÁÅŒÁàËÅÇ ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¤ÇÒÁ¢Ñ́ áÂŒ§ ¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�¡ÒÃ·íÒÅÒÂ áÅÐÍ×è¹æ ÃÇÁ·Ñé§
¨Ðª‹ÇÂ·íÒãËŒ¼ÙŒÈÖ¡ÉÒÁÕ¤ÇÒÁà©ÅÕÂÇ©ÅÒ´ ÃÍº¤Íº ÁÕàËµØ¼Å ÁÕà¨µ¤µÔ·Õè́ Õµ‹ÍÇÔªÒ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�
«Öè§ã¹ªÑé¹ÁŅ̃ ÂÁÈÖ¡ÉÒµÍ¹»ÅÒÂËÅÑ¡ÊÙµÃá¡¹¡ÅÒ§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª òõõñ ¡ÅØ‹Á
ÊÒÃÐÊÑ§¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ ä Œ́¡íÒË¹´ãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹µŒÍ§ÈÖ¡ÉÒÊÒÃÐ·Õè ô »ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� 
·ÕèÁÕà¹×éÍËÒÊÒÃÐà¡ÕèÂÇà¹×èÍ§·Ñé§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·ÂáÅÐ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÊÒ¡Å
 ÍÂ‹Ò§äÃ¡çµÒÁ à¾×èÍãËŒÊÐ´Ç¡µ‹Í¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ áÅÐ§‹ÒÂµ‹Í¡ÒÃ·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¢Í§¼ÙŒàÃÕÂ¹ 
¨Ö§¨Ñ´áº‹§à¹×éÍËÒÍÍ¡à»š¹ ò àÅ‹Á ¤×Í »ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ä·Â ñ àÅ‹Á áÅÐ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÊÒ¡Å ñ àÅ‹Á 
ÊíÒËÃÑºàÅ‹Á¹Õé¨ÐÇ‹Ò´ŒÇÂ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÊÒ¡Å «Öè§ÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºµÑÇªÕéÇÑ´ªÑé¹ Á.ô-ö ·ÕèÃÐºØäÇŒ´Ñ§¹Õé 
 µÃÐË¹Ñ¡¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¢Í§àÇÅÒáÅÐÂØ¤ÊÁÑÂ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�·ÕèáÊ´§¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
¢Í§Á¹ØÉÂªÒµÔ
 ÊÃŒÒ§Í§¤�¤ÇÒÁÃÙŒãËÁ‹·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�â´ÂãªŒÇÔ¸Õ¡ÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÍÂ‹Ò§à»š¹ÃÐºº
 ÇÔà¤ÃÒÐË�ÍÔ·¸Ô¾Å¢Í§ÍÒÃÂ¸ÃÃÁâºÃÒ³ áÅÐ¡ÒÃµÔ´µ‹ÍÃÐËÇ‹Ò§âÅ¡µÐÇÑ¹ÍÍ¡¡ÑºâÅ¡µÐÇÑ¹µ¡
·ÕèÁÕ¼Åµ‹Í¾Ñ²¹Ò¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¢Í§âÅ¡
 ÇÔà¤ÃÒÐË�àËµØ¡ÒÃ³�ÊíÒ¤ÑÞµ‹Ò§æ ·ÕèÊ‹§¼Åµ‹Í¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Ò§ÊÑ§¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ ¡ÒÃàÁ×Í§ 
à¢ŒÒÊÙ‹âÅ¡»˜¨¨ØºÑ¹
 ÇÔà¤ÃÒÐË�¼Å¡ÃÐ·º¢Í§¡ÒÃ¢ÂÒÂÍÔ·¸Ô¾Å¢Í§»ÃÐà·Èã¹ÂØâÃ»ä»ÂÑ§ÍàÁÃÔ¡Ò áÍ¿ÃÔ¡ÒáÅÐ
àÍàªÕÂ
 ÇÔà¤ÃÒÐË�Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�¢Í§âÅ¡ã¹¤ÃÔÊµ�ÈµÇÃÃÉ·Õè òñ
 ¤³Ð¼ÙŒà¢ÕÂ¹ä´ŒàÃÕÂºàÃÕÂ§ãËŒµÃ§µÒÁÊÒÃÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒá¡¹¡ÅÒ§ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºµÑÇªÕéÇÑ´ ·Ñé§¹Õéä´Œ
¨Ñ´áº‹§à¹×éÍËÒÀÒÂã¹àÅ‹ÁáÂ¡à»š¹Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ áµ‹ÅÐË¹‹ÇÂ¨ÐÁÕÊÒÃÐ¤ÇÒÁÃÙŒµÒÁ·ÕèËÅÑ¡ÊÙµÃ
¡íÒË¹´äÇŒÍÂ‹Ò§¤Ãº¶ŒÇ¹ÊÁºÙÃ³�
 ËÇÑ§à»š¹ÍÂ‹Ò§ÂÔè§Ç‹Ò Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕÂ¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÊÒ¡Å ªÑé¹ÁÑ¸ÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè ô-ö àÅ‹Á¹Õé
¨Ðª‹ÇÂÍíÒ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ ª‹ÇÂãËŒ¼ÙŒàÃÕÂ¹àËç¹¤Ø³¤‹ÒáÅÐ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ
¢Í§ÇÔªÒ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ� µÅÍ´¨¹ºÃÃÅØ¼Å·Ò§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÃ§µÒÁ·ÕèËÅÑ¡ÊÙµÃ¡íÒË¹´à»‡ÒËÁÒÂ
äÇŒä´ŒÍÂ‹Ò§ÁÕ¤Ø³ÀÒ¾

 ¤³Ð¼ÙŒàÃÕÂºàÃÕÂ§

¤íÒ¹íÒ



จิตรกรรมฝาผนังที่ถ้ําลาสโกซ ประเทศฝรั่งเศส รูปวัว
กวาง มา ผลงานการสรางสรรคของมนุษยยุคหินเกา

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè

ตัวชี้วัด

àÇÅÒáÅÐ¡ÒÃáº‹§ÂØ¤ÊÁÑÂ
·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÊÒ¡Å

๑
 ¹ÑºµÑé§áµ‹Á¹ØÉÂªÒµÔ¶×Í¡íÒà¹Ô´¢Öé¹ÁÒã¹âÅ¡¹Õéä´ŒÁÕ
àÃ×èÍ§ÃÒÇµ‹Ò§æ ÁÒ¡ÁÒÂËÅÒÂ´ŒÒ¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡ÑºÁ¹ØÉÂ� 
à¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨§‹ÒÂáÅÐµÃ§¡Ñ¹ Ö̈§ä´ŒÁÕ¡ÒÃáº‹§
ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèÂÒÇ¹Ò¹¹ÕéÍÍ¡à»š¹ÊÁÑÂ¡‹Í¹»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�áÅÐ
ÊÁÑÂ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�
 ¡ÒÃµÑé§ª×èÍÂØ¤ÊÁÑÂ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ÊÒ¡Å ¹ÔÂÁ
ãªŒà»š¹ÊÁÑÂâºÃÒ³ ÊÁÑÂ¡ÅÒ§ ÊÁÑÂãËÁ‹ áÅÐÊÁÑÂ»˜¨¨ØºÑ¹
ËÃ×ÍÃ‹ÇÁÊÁÑÂ áµ‹ª‹Ç§àÇÅÒ¢Í§ÊÁÑÂ»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�ã¹
áµ‹ÅÐÀÙÁÔÀÒ¤ áµ‹ÅÐ»ÃÐà·È¡çÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹à¾ÃÒÐ
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�áµ‹ÅÐáË‹§àÃÔèÁäÁ‹¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹ 
¹Í¡¨Ò¡¹Õé ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¹ÑºÈÑ¡ÃÒª¢Í§áµ‹ÅÐÀÙÁÔÀÒ¤ áµ‹ÅÐ
»ÃÐà·È¡çÁÕ¤ÇÒÁáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ ́ Ñ§¹Ñé¹¨Ö§¤ÇÃãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ
à¡ÕèÂÇ¡Ñºª‹Ç§àÇÅÒã¹áµ‹ÅÐÂØ¤ÊÁÑÂáÅÐÇÔ̧ Õ¡ÒÃ¹ÑºÈÑ¡ÃÒª¢Í§
áµ‹ÅÐÀÙÁÔÀÒ¤ áµ‹ÅÐ»ÃÐà·È´ŒÇÂ

สาระการเรียนรูแกนกลาง

■  เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตรที่ปรากฏในหลักฐานทาง 
ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากล

■  ตวัอยางเวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตรของสงัคมมนษุยทีม่ปีรากฏ
ในหลักฐานทางประวัติศาสตร

■  ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร

■  ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร
ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ (ส ๔.๑ ม.๔-๖/๑)

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè ô 
àËµØ¡ÒÃ³�ÊíÒ¤ÑÞ·Ò§»ÃÐÇÑµÔÈÒÊµÃ�·ÕèÁÕ¼Åµ‹Í ùñ
âÅ¡»˜¨¨ØºÑ¹   
 ● àËµØ¡ÒÃ³�ÊíÒ¤ÑÞã¹ÊÁÑÂ¡ÅÒ§ (¤.È. ô÷ö - ñôùò) ùò
  - ÃÐºÍº¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§áºº¿�Ç´ÑÅ ùó
  - Ê§¤ÃÒÁ¤ÃÙàÊ´  ùö
  - ¡ÒÃ¿„œ¹¿ÙÈÔÅ»ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ ùù
 ● àËµØ¡ÒÃ³�ÊíÒ¤ÑÞã¹ÊÁÑÂãËÁ‹¨¹¶Ö§ÊÁÑÂ»˜¨¨ØºÑ¹ ñðô 
  (¤.È. ñôùò - »˜¨¨ØºÑ¹) 
  - ¡ÒÃ¤Œ¹¾ºáÅÐ¡ÒÃÊíÒÃÇ¨·Ò§·ÐàÅ ñðô
  - ¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»ÈÒÊ¹Ò  ñðù
  - ¡ÒÃ»¯ÔÇÑµÔ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ� ññô
  - ¡ÒÃ»¯ÔÇÑµÔÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ññù
  - á¹Ç¤Ô´àÊÃÕ¹ÔÂÁ  ñòó
  - á¹Ç¤Ô´¨Ñ¡ÃÇÃÃ´Ô¹ÔÂÁ ñò÷
  - á¹Ç¤Ô´ªÒµÔ¹ÔÂÁ  ñóð
  - á¹Ç¤Ô´ÊÑ§¤Á¹ÔÂÁ  ñóõ
 ● ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§áÅÐ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¢Í§Á¹ØÉÂªÒµÔ ñôð
  ã¹¤ÃÔÊµ�ÈµÇÃÃÉ·Õè òð ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ 
  - ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§ã¹¤ÃÔÊµ�ÈµÇÃÃÉ·Õè òð ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ ñôð
  - ¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Íã¹¤ÃÔÊµ�ÈµÇÃÃÉ·Õè òð ¨¹¶Ö§»˜¨¨ØºÑ¹ ñõ÷

Ë¹‹ÇÂ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ·Õè õ
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§âÅ¡ã¹¤ÃÔÊµ�ÈµÇÃÃÉ·Õè òñ ñöõ
 ●  àËµØ¡ÒÃ³�ÇÑ¹·Õè ññ ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ ¤.È. òððñ  ñöö

áÅÐ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§ÈÒÊ¹ÒáÅÐàª×éÍªÒµÔ 
 ● ÀÒÇÐâÅ¡ÃŒÍ¹ (Global Warming) ñ÷ð
 ● ÇÔ¡Äµ¡ÒÃ³�¾ÅÑ§§Ò¹áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ñ÷ô
 ● ÇÔ¡ÄµàÈÃÉ°¡Ô¨ ¤.È. òððø ñøñ
ºÃÃ³Ò¹Ø¡ÃÁ  ñø÷
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เรื่องเล่าจากอดีต

	 การนับคริสต์ศักราชเป็นท่ียอมรับของสันตะปาปาท่ีกรุงโรมในครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษท่ี 

๑๐		 ส่วนการนบัเวลาก่อนปีถอืก�าเนดิของพระเยซ	ู ผูเ้ริม่นบั	 คอื	 บดี	(Bede)	 นกัประวตัศิาสตร์ 

และนกัเทววทิยาชาวอังกฤษในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่	 ๘	 จากนั้นก็เริ่มแพร่หลายออกไปทั่วโลก 

เมื่อมีการเผยแผ่คริสต์ศาสนาไปยังดินแดนส่วนต่างๆ	 ในคริสต์ศตวรรษที่	 ๑๖		 และโดยเฉพาะ 

ในช่วงการขยายอ�านาจของจักรวรรดินิยมตะวันตกในปลายคริสต์ศตวรรษที่	 ๑๙		 เป็นต้นมา 

การใช้คริสต์ศักราชจึงได้รับความนิยมเป็นมาตรฐานโดยทั่วไป

	 เมื่อยุคจักรวรรดินิยมสิ้นสุดลง	 ดินแดนอาณานิคมต่างๆ	 ซึ่งนับถือศาสนาที่แตกต่างจาก

คริสต์ศาสนาต่างได้รับเอกราช	และเกิดความไม่ชอบใจกับการนับศักราชตามคริสต์ศาสนา	ดังนั้น 

นักวิชาการจึงเสนอให้ใช้ศักราชแบบใหม่ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับศาสนาใดๆ	 เพื่อให้ผู ้นับถือ

ศาสนาแตกต่างกัน	 อารยธรรมแตกต่างกันสามารถใช้ร่วมกันได้เป็นสากล	 ศักราชแบบใหม่น้ี	

เรียกว่า	Common	Era	(C.E.)	 หรือศักราชร่วมหรือสากลศักราช	 ใช้เรียกแทน	 ค.ศ.	 ส�าหรับปี

ก่อน	ค.ศ.	 ใช้	Before	Common	Era	(BCE)	หรือก่อนศักราชร่วมหรือก่อนสากลศักราช	 โดยที่ 

ปีต่างๆ	 ในศักราชใหม่ยังคงเป็นแบบเดิมตามแบบ	 ค.ศ.	 ส�าหรับการเทียบคริสต์ศักราชเป็น 

พุทธศักราช	(พ.ศ.)	ให้บวกด้วย	๕๔๓	

	 	 	 	 ปฏิทินของโลกตะวันตก
 ก่อนที่คริสต์ศักราชจะกลายเป็นมาตรฐานของระบบปฏิทินในโลกตะวันตก  
ชาวตะวันตกต่างได้รับอิทธิพลของระบบปฏิทินของโรมันโบราณ นั่นคือ ปฏิทิน 
เกรกอเรียน (Gregorian Calendar) ที่ใช้กันแพร่หลายในประเทศตะวันตก 
เริ่มใช้ครั้งแรกโดยการประกาศของสันตะปาปาเกรกอรีที่ ๑๓ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
ค.ศ. ๑๕๘๒ ปฏิทินเกรกอเรียนถูกคิดขึ้นมาใช้แทนปฏิทินแบบเก่า คือ ปฏิทิน 
จูเลียน ซึ่งตั้งตามนามของจูเลียส ซีซาร์ เพราะจำานวนวันในปฏิทินจูเลียน 
ซึ่งมี ๓๖๕.๒๕ วันนั้น มีระยะเวลานานกว่าจำานวนวันจริง คือ ๓๖๕.๒๔๒๕ ทำาให้ 
วันต่างๆ คลาดเคลื่อนไป และในปีหนึ่งๆ มีเวลานานเกินไป ๑๑ นาที ๑๔ วินาที 
เท่ากับทุกๆ ๔๐๐ ปีจะมีวันเพิ่มขึ้นมาอีก ๓ วัน จึงมีการปฏิรูปปฏิทินขึ้น ในครั้งแรก
ของการปรับวัน จำานวนวันได้ถูกร่นขาดหายไป ๑๐ วัน โดยสันตะปาปาเกรกอรี 
ที่ ๑๓ กำาหนดให้วันรุ่งขึ้นจากวันที่ ๔ ตุลาคม ค.ศ. ๑๕๘๒ กลายเป็นวันที่ ๑๕ ตุลาคม ค.ศ. ๑๕๘๒ ดังนั้น วันที่ ๕ 
ตุลาคมตามปฏิทินจูเลียนจึงกลายเป็นวันที่ ๑๕ ตุลาคมตามปฏิทินเกรกอเรียน เริ่มแรกมีแต่ประเทศเพื่อนบ้านที่นับถือ
คริสต์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกเท่านั้นที่ยอมเปลี่ยนไปใช้ปฏิทินเกรกอเรียน ต่อมาอังกฤษเริ่มใช้เมื่อ ค.ศ. ๑๗๕๒  
โดยประกาศให้หลังวันที่ ๒ กันยายนเป็น ๑๔ กันยายน ส่วนกรีซเริ่มใช้เมื่อ ค.ศ. ๑๙๒๓
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๑.	ความสÓคัญของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

	 ประวัติศาสตร์เป็นการสืบค้นอดีตของมนุษย์	 เพื่อศึกษาว่ามนุษย์ในอดีตได้คิดอะไร	 ได้ท�า 

อะไร	 ความคิดและการกระท�าดังกล่าวมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ทั้งในสมัยนั้นและสมัยต่อมา

อย่างไร	 หากแต่อดีตของมนุษย์นั้นยาวนานมาก	 ถ้านับเมื่อมนุษย์เริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรก็มีอายุ

ประมาณ	 ๕,๕๐๐	 ปีล่วงมาแล้ว	 และถ้านับย้อนไปถึงช่วงเวลาที่มนุษย์ถือก�าเนิดขึ้นบนโลก 

ก็ยิ่งยาวไกลเกินกว่า	 ๓	 ล้านปี	 การจะศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษย์ให้ละเอียดจึงเป็นเรื่อง 

ที่ยุ่งยากซับซ้อนและยากต่อความเข้าใจ	 ดังนั้น	 นักประวัติศาสตร์จึงก�าหนดให้ช่วงเวลาก่อนมีการ

รู้จักใช้ตัวอักษรว่าเป็น	สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และช่วงเวลาหลังจากนั้นเป็น	สมัยประวัติศาสตร์

	 ในแต่ละสมัยของสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์ยังแบ่งเป็นสมัยย่อยๆ	ออก

ไปอีก	 ทั้งนี้	 เพื่อให้เกิดความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอดีต	 ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน	

และเพื่อให้เห็นถึงลักษณะส�าคัญของแต่ละช่วงเวลา	 อย่างไรก็ดี	 ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นั้น 

ไม่ได้ตัดขาดแยกออกจากกัน	หากมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องและสืบทอดลักษณะส�าคัญๆ	ต่อมา

๒.	การนับและการเทียบศักราชในประวัติศาสตร์สากล

	 การศึกษาประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตจ�าต้องเข้าใจว่าจะศึกษาเกี่ยวกับ 

มนุษย์ในช่วงเวลาใด	(time)	และมนุษย์ ณ ที่ใด	(space)	เป็นส�าคัญ	ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับเวลานั้น	

วิธีการนับศักราชของแต่ละภูมิภาคของโลกหรือบางประเทศมีความแตกต่างกัน	 ดังนั้น	 นักเรียน	 

จึงต้องเข้าใจความแตกต่างของการนับศักราชดังกล่าว	เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์หรือมองภาพอดีต

ในบริบทที่ถูกต้อง	การตระหนักว่าวิธีการนับศักราชของโลกตะวันตกและโลกตะวันออก	หรือในบาง

ท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันจะช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการศึกษาอดีตได้

	 ๒.๑	การนับและการเทียบศักราชของโลกตะวันตก
	 ศักราชสากลที่นิยมใช้กันแพร่หลายที่สุด	 คือ	 คริสต์ศักราช	 เป็นศักราชของคริสต์ศาสนา 

เริ่มนับในปีที่พระเยซูถือก�าเนิดเป็นปีที่	๑	หรือ A.D.	๑	หรือ	ค.ศ.	๑	เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า	

Christian	Era	และ	Anno Domini ในภาษาละติน	แปลว่า	ปีแห่งพระเจ้า	เขียนเป็นตัวย่อว่า	A.D.

	 ส�าหรับปีก่อนที่พระเยซูถือก�าเนิด	 เรียกว่า Before Christ เขียนเป็นตัวย่อว่า B.C.

ผู้เริ่มวิธีการนับ	 ค.ศ.	 คนแรก	 คือ	 ไดโอนิซิอุส	 เอซิกุอุส	(Dionysius	Exiguus)	 บาทหลวงชาว

โรมัน	มีชีวิตอยู่ในคริสต์ศตวรรษที่	๖	โดยนับว่าพระเยซูถือก�าเนิดในวันที่	๒๕	ธันวาคม	ปี	๗๕๓	

หลังการสถาปนากรุงโรม	 แต่เพราะธรรมเนียมการเริ่มต้นปีใหม่ในวันที่	 ๑	 มกราคม	 จึงถือเอา 

วันที่	๑	มกราคม	ปี	๗๕๔	หลังการสถาปนากรุงโรมเป็นการเริ่มต้นปีที่	๑	ของคริสต์ศักราช	 
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๓.	การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

	 โดยทั่วไปแม้จะยอมรับกันว่าประวัติศาสตร์ตะวันตกและประวัติศาสตร์ตะวันออก 

ต่างก็แบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยประวัติศาสตร์	แต่เมื่อแบ่งออกเป็นสมัยย่อยๆ	แล้ว

ก็มีความแตกต่างกันในรายละเอียดตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน

	 ๓.๑	การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตก
  ๑) สมัยก่อนประวัติศาสตร	์ มีระยะเวลายาวนานกว่าสมัยประวัติศาสตร์	 เป็นช่วง 

เวลาท่ีมนุษย์ยังไม่มีการประดิษฐ์อักษรเพ่ือบันทึกความคิด	 การกระท�า	 หรือเหตุการณ์ต่างๆ 

เริ่มตั้งแต่มีมนุษย์ก�าเนิดข้ึนบนโลก	(ดังพบโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุมากที่สุดที่ทวีปแอฟริกา	 

อายุประมาณ	๓.๒	-	๕	ล้านปีล่วงมาแล้ว)	จนกระทั่งรู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เป็นครั้งแรก

ค.ศ.	+	๕๔๓	 =	 พ.ศ.	 พ.ศ.	-	๕๔๓	 =	 ค.ศ.
ฮ.ศ.	+	๑๑๒๒	=	 พ.ศ.	 พ.ศ.	-	๑๑๒๒	=	 ฮ.ศ.
ม.ศ.	+	๖๒๑	 =	 พ.ศ.	 พ.ศ.	-	๖๒๑	 =	 ม.ศ.

การนับศักราชแบบอินเดีย 

	 อินเดียสมัยโบราณประกอบด้วยแคว้นหรือ	
รัฐต่างๆ	 มากมาย	 ซึ่งการนับศักราชแบบอินเดีย	
อาศัยปีข้ึนครองราชสมบัติของกษัตริย์แต่ละพระองค์	
ทำานองเดียวกับจีน	 ดังนั้น	 ในเอกสารหรือจารึก
โบราณจึงระบุว่า	“ในปีที่...แห่งรัชกาล...”	
	 ต่อมาในสมัยพระเจ้ากนิษกะที่ทรงครอบ
ครองอินเดียอย่างกว้างขวาง	 ได้นับปีที่พระองค์

ขึ้นครองราชสมบัติเมื่อ	ค.ศ.	๗๘	(ปัจจุบันเชื่อว่า
พระองคค์รองราชสมบตัริะหวา่ง	ค.ศ.	๑๑๕	-	๑๔๐)	
เป็นการเริ่มต้นศักราชกนิษกะหรือศก	(Soka	Era)	
ต่อมาเรียกว่า	มหาศักราช (ม.ศ.)	ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
และใชก้นัแพรห่ลายในอนิเดยีและอาณาจกัรตา่งๆ	
ทางแถบเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต	้ปจัจบุนัอนิเดยีใช้
ศักราชตามแบบสากล	คือ	คริสต์ศักราช

เร็วกว่าการนับเวลาแบบสุริยคติ	คือ	ทุกๆ	๓๒	ปี
ครึง่ของ	ฮ.ศ.	จะเพิม่ขึน้	๑	ปไีปเรือ่ยๆ	ปจัจบุนัหาก	
เทียบฮิจเราะห์ศักราชเป็นพุทธศักราช	 หรือเทียบ
พุทธศักราชเป็นฮิจเราะห์ศักราชต้องนำา	๑๑๒๒	ไป
บวก	หรือลบ

หลักเกณฑ์

การเทียบศักราช

การนับศักราชแบบอิสลาม 

	 ศักราชท่ีประเทศท่ีนับถือศาสนาอิสลามใช้	

คือ	 ฮิจเราะห์ศักราช	 (ฮ.ศ.)	 เริ่มนับ	 ฮ.ศ	 ๑	
เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดกระทำาฮิจเราะห์	 (แปลว่า		
การอพยพโยกย้าย)	 จากเมืองเมกกะไปยังเมือง	
เมดินะ	 ตรงกับ	 พ.ศ.	 ๑๑๖๕	 แต่เพราะ	 ฮ.ศ.		
ใช้ระบบจันทรคติเป็นเกณฑ์	 ทำาให้เวลาคลาดเคล่ือน	

๔

 ๒.๒ การนับและการเทียบศักราชของโลกตะวันออก
 ตะวันออก (orient) หมายถึง ทวีปเอเชีย เปนคําที่ชาวยุโรปใชเรียกประเทศหรือดินแดน

ตางๆ ที่อยูทางทิศตะวันออกของตน โลกตะวันออกเปนดินแดนที่ผูคนอาศัยมาเปนเวลานาน

และไดสรางอารยธรรมจนกลายเปนแหลงอารยธรรมเฉพาะของตนที่สําคัญของโลก โดยเฉพาะ

จีนและอินเดียซึ่งเปนอูอารยธรรมตะวันออก

การนับศักราชแบบจีน

มี ๒๙ หรือ ๓๐ วัน และ ๑ ปมี ๓๕๔ วัน ตอมา
ราว ๒,๕๐๐ ปมาแลว จนีสามารถคาํนวณไดวา ๑ ป
มี ๓๖๕.๒๕ วัน จึงมีการเพิ่มเดือนเปนเดือนที่ ๑๓ 
ทกุๆ ๓ ป เปนตน ดวยเหตนุี ้ปใหมของจนีจงึเลือ่น
ไปมาอยูระหวางเดือนมกราคมหรอืเดือนกมุภาพันธ
 การนบัศกัราชของจนียดึตามปทีค่รองราช-
สมบัติของจักรพรรดิแตละพระองค เรียกวา รัชศก 
โดยปที่ทรงขึ้นครองราชสมบัติใหนับปที่ ๑ หรือ
รชัศกที ่๑ และนบัตอๆ ไปจนสิน้รชักาล เมือ่จกัรพรรดิ
พระองคใหมขึ้นครองราชย ก็จะเริ่มตนนับรัชศก
ที่ ๑ ใหม 
 อยางไรกด็ ีการนบัศกัราชดงักลาว ปจจบุนั
จีนเลิกใชแลวและหันมาใชศักราชตามแบบสากล 
คือ คริสตศักราช แตญี่ปุนซึ่งรับวิธีการนับศักราช
แบบจีนยังคงใชอยู โดยปรัชศกของสมัยจักรพรรดิ

อะกิฮิโตะองคปจจุบัน คือ เฮเซ (Heisei) 

 จีนใหความสําคัญกับการนับเวลาในรอบป 
เพราะเวลาและฤดูกาลที่ถูกตองมีความสําคัญตอ
การเพาะปลูก ระบบปฏิทินจีนจึงมีอายุยอนหลัง
เกอืบ ๔,๐๐๐ ปมาแลว โดยเปนระบบจนัทรคติหรอื
ยึดพระจันทรเปนหลัก โดยคํานวณไดวา ๑ เดือน

ภาพวาดชาวจนีโบราณอาศยัความรูทางดาราศาสตรเขามาชวย
ในการคํานวณวันเวลาในรอบป

 ตัวอยางการนับศักราช

 “เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน ๕ ปที่ ๑๖ แหงรัชศกหยงเลอ จักรพรรดิพระราชทานเลี้ยงรับรองบรรดา
ราชทูตจากอาณาจักร…  เซียนหลัว หลิวฉิว…  ” 
 ขอความน้ีปรากฏอยูในพงศาวจีนสมัยราชวงศหมิง หมายความวา จักรพรรดิหยงเลอแหง
ราชวงศหมิงครองราชสมบัติเปนปที่ ๑๖ ซึ่งตรงกับ ค.ศ. ๑๔๑๘ (พ.ศ. ๑๙๖๑) และตรงกับสมัย
สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๒ แหงกรุงศรีอยุธยา วันที่ ๑๕ เดือน ๕ ตามการนับของจีนตรงกับ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน เซียนหลัว คือ สยามหรือกรุงศรีอยุธยา หลิวฉิว คือ ริวกิวของญี่ปุน



๗ 

เมืองชาทัลฮูยุก (çatal Hüyük) ในประเทศตุรกี เปนแหลงชุมชนยุคหินใหมที่มีขนาดใหญโตและมีความสําคัญมากแหงหนึ่งใน

แถบตะวันออกกลาง ซึ่งเจริญรุงเรืองกอนหนาอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอารยธรรมอียิปต

   ๑.๒) ยุคหินใหม (Neolithic Age หรือ New Stone Age) ยุคหินใหมเร่ิมข้ึน

เม่ือประมาณ ๑๐,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ ปลวงมาแลว (แตบางแหงอาจเร่ิมกอนหรือหลังเวลาดังกลาว) 

ชื่อของยุคนี้ไดมาจากการพบเครื่องมือเครื่องใชของมนุษยที่ทําดวยหินและมีการทําใหเหมาะสม

กับการดํารงชีวิตมากขึ้น โดยการขัดแตงใหมีคม สามารถจับไดถนัด ลักษณะสําคัญของยุคนี้ คือ 

มนุษยเขาสูสังคมเกษตรกรรม คือ มีการเพาะปลูก ตั้งถิ่นฐานอยูเปนชุมชน จัดระเบียบการปกครอง

   จากหลักฐานที่พบ เกษตรกรรมเริ่มตนที่ภูมิภาคตะวันออกใกลสมัยโบราณ

(ปจจุบันเรียกวา เอเชียตะวันตกเฉียงใต) ในแถบเมโสโปเตเมียหรือดินแดนระหวางแมนํ้าไทกริส  

กับแมนํ้ายูเฟรทีส โดยมนุษยในยุคหินใหมเริ่มเรียนรูการเพาะปลูก พืชที่ปลูกในระยะแรกๆ คือ 

ขาวสาลีกับขาวบารเลย รูจักนําสัตวปามาเลี้ยง สัตวชนิดแรกๆ ที่นํามาเลี้ยง คือ แกะ แพะ

   การที่มนุษยรูจักเพาะปลูกและนําสัตวมาเลี้ยง ทําใหมนุษยไมตองเรรอนเก็บหา

อาหารและลาสัตว ดังนั้นจึงมีการตั้งถิ่นฐานอาศัยอยูเปนชุมชนจนกลายเปนเมือง สังคมมีขนาด

ใหญข้ึน การจัดระเบียบการปกครองจึงเกดิข้ึนเพือ่ความสงบสขุ การพฒันาของมนุษยในยคุหินใหม

นักโบราณคดีบางคนเรียกวา การปฏิวัติยุคหินใหม และนับเปนคลื่นลูกที่หน่ึงในการปฏิวัติ

ของมนษุยชาต ิบางคนเรยีกวา การปฏวิตัเิกษตรกรรม เพราะถอืเปนความกาวหนาทางการเกษตร

ที่สําคัญ การเริ่มและสิ้นสุดของยุคหินใหมในแตละภูมิภาคจะเริ่มและสิ้นสุดไมพรอมกัน

๖

ของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตรที่สําคัญ คือ

นักโบราณคดี โดยอาศัยจากหลักฐานเกี่ยวกับ

โครงกระดูกมนุษย เครื่องมือเครื่องใช เชน อาวุธ

ตางๆ เครื่องมือหิน เครื่องปนดินเผา เครื่องประดับ 

กระดูกของสัตวที่มนุษยนํามาเปนอาหาร ตลอดจน

ถํา้ เพงิผา และภาพวาดฝมอืมนษุยตามผนงัถํา้ สมยักอน

ประวัติศาสตรแบงออกไดดังนี้

   ๑.๑) ยุคหินเกา (Paleolithic Age

หรือ Old Stone Age) ยุคหินเกาเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 

๓.๕ - ๕ ลานปลวงมาแลว ชื่อของยุคนี้ไดมาจาก

การพบเครื่องมือที่มนุษยในยุคนั้นใชในการดํารงชีวิต 

ลวนทําดวยหินตามธรรมชาติ โครงกระดูกมนุษย

  สมัยกอนประวัติศาสตรมีอายุยาวนานมาก ดังนั้นจึงมีการแบงเปนสมัยยอย โดยมี

หลักเกณฑ คือ ความเจริญกาวหนาหรือพัฒนาการในการดํารงชีวิตของมนุษย ผูศึกษาเรื่องราว

ในยุคนี้ที่เกาแกที่สุดพบในประเทศแทนซาเนีย เคนยา เอธิโอเปยในทวีปแอฟริกา สวนที่พบ

ในทวีปอื่นมีอายุนอยกวา

   มนุษยในยุคหินเกายังเปนพวกเรรอน ลาสัตว เก็บของปาเปนอาหาร รูจักใชไฟ 

อาศัยอยูในถ้ํา เพิงผา เพื่อหลบฝนหรือปองกันสัตวราย ครอบครัวซึ่งเปนพื้นฐานของสังคมจะมี

นักโบราณคดีมีหนาที่ศึกษาคนควาหลักฐานที่มี
อายุเกาแก เพื่อใชอธิบายเรื่องราวของคนในอดีต 
รวมทั้งดูแลซอมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ใหคงอยูในสภาพที่สมบูรณ

จิตรกรรมฝาผนังที่ถ้ําลาสโกซ (Lascaux) ประเทศ
ฝรั่งเศส ประกอบดวยรูปวัว กวาง และมา เปน
หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของมนุษยยุค
หินเกาที่รูจักสรางสรรคงานศิลปะไดอยางสวยงาม

ผูนําชนเผาเดียวกัน อาจอยูรวมกันเปนกลุม มีจํานวน

ระหวาง ๓๐ - ๕๐ คน

   พัฒนาการที่สําคัญของมนุษยยุค

หินเกา คือ การใชสติปญญา มีเหตุผลในการกระทํา

ใช ความคิด มีภาษาพูด มีพิธีการฝงศพ มีการ

สรางสรรคงานศิลปะโดยการวาดภาพบนผนังถํ้าหรือ

เพิงผา รูจักใชไฟเพื่อทําใหเกิดความอบอุน ความ

ปลอดภัย และเพื่อปรุงอาหาร ในการเริ่มตนและการ

สิ้นสุดของยุคหินเกาแตละแหงจะเริ่มตนและสิ้นสุด

ไมพรอมกัน
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   ๒.๒) ประวัติศาสตร์สมัยกลาง (ค.ศ. ๔๗๖ - ๑๔๙๒) นับจากการสิ้นสุดของ 

จักรวรรดิโรมันตะวันตกจนถึงคริสโตเฟอร์	โคลัมบัส	(Christopher	Columbus)	ค้นพบทวีปอเมริกา

ใน	 ค.ศ.	 ๑๔๙๒	 แต่นักประวัติศาสตร์บางคนก็มีความเห็นว่าประวัติศาสตร์สมัยกลางสิ้นสุดลง 

เมื่อจักรวรรดิไบแซนไทน์หรือจักรวรรดิโรมันตะวันออกถูกพวกเติร์ก	(Turk)	 เข้ายึดครองใน	ค.ศ.	

๑๔๕๓	และต่อมาได้จัดตั้งเป็นจักรวรรดิออตโตมัน	(Ottoman	Empire)

	 	 	 ประวัติศาสตร์สมัยกลางตอนต้น	(ค.ศ.	 ๔๗๖	-	 ๑๐๕๐)	 ยังมีช่ือเรียกอีกอย่าง

หนึ่งว่า	ยุคมืด (Dark Ages) เพราะอารยธรรมกรีก-โรมันเสื่อมลง	ช่วงเวลานี้ยุโรปตะวันตกไม่มี 

จักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ปกครองเป็นเวลานานดังเช่นจักรวรรดิโรมัน	 และยังถูกพวกอนารยชนเยอรมัน

หรือกอท	 รวมทั้งพวกไวกิ้ง	 (Viking)	 จากแถบสแกนดิเนเวียรุกรานตามชายฝั่งมหาสมุทร

แอตแลนติกในคริสต์ศตวรรษท่ี	 ๙	 และในช่วงเวลาเดียวกัน	 พวกมุสลิมและพวกแมกยาร	์

(Magyar)	 จากเอเชียกลางเข้ารุกรานยุโรปตะวันตกเพื่อหาทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์	 โดยพวกมุสลิม 

ตั้งถิ่นฐานในคาบสมุทรไอบีเรีย	ส่วนแมกยาร์ตั้งถิ่นฐานในดินแดนฮังการี

	 	 	 ขณะที่ฝ่ายอาณาจักรอ่อนแอ	กษัตริย์ไม่สามารถให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้	 

การปกครองในระบอบฟิวดัล	 (Feudalism)	 หรือศักดินาสวามิภักดิ์จึงรุ่งเรืองขึ้นพร้อมๆ	 กับ 

ความเข้มแข็งของฝ่ายศาสนจักรในสมัยกลาง	 โดยสันตะปาปา

ประมุขของคริสต ์ศาสนานิกายโรมันคาทอลิกท่ีกรุงโรม 

มีอ�านาจสูง	 ในคริสต์ศตวรรษที่	 ๑๑	 -	 ๑๓	 ยุโรปมีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน	 มีการฟื ้นตัวของเมืองและ 

การค้า	ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 เมืองเวนิส	 เจนัวใน 

อิตาลี	 กลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ	 มีการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยต่างๆ	 ที่มีชื่อเสียง	 เช่น	 มหาวิทยาลัย

โบโลญาในอิตาลี	ตั้งเมื่อ	ค.ศ.	๑๑๕๘	มหาวิทยาลัยปารีส 

ในฝรั่งเศส	ตั้งเมื่อประมาณ	ค.ศ.	๑๒๐๐	เป็นต้น

ภาพวาดมหาวิหารชาตร์ (Chartres Cathedral) ในประเทศฝรั่งเศส 
ศิลปะกอทิก เป็นมหาวิหารที่มีชื ่อเสียงและมีความสวยงามมาก 
แห่งหนึ่งในสมัยกลาง

๘

   ๑.๓) ยุคโลหะ (Metal Age) ยุคโลหะเริ่มต ้นขึ้นเมื่อประมาณ	 ๖,๐๐๐	

ปีล่วงมาแล้ว	 ในเวลานี้มนุษย์พัฒนาขึ้นไปอีกโดยรู้จักน�าโลหะมาท�าเครื่องมือเครื่องใช้	 เครื่อง

ประดับ	 อาวุธ	 โลหะชนิดแรกที่มนุษย์น�ามาใช้เป็น

เครื่องมือ	 คือ	 ทองแดง	 ตะกั่ว	 ต่อมาก็รู้จักน�าโลหะ

มาผสมกัน	 โลหะผสมชนิดแรกที่มีความส�าคัญ	 คือ	

ส�าริด	 ซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงกับดีบุก	 ต่อ

มาเมื่อประมาณ	๓,๕๐๐	ปีล่วงมาแล้ว	จึงรู้จักน�าเหล็ก

ซึ่งเป็นโลหะที่มีความแข็งแรงและทนทานกว่ามาใช้

	 	 	 ยุคโลหะถือได้ว่ามนุษย์เข้าสู่ความ

เจริญขั้นอารยธรรม	 โดยมีองค์ประกอบส�าคัญ	 ๕	

ประการ	 ได้แก่	 มีความสามารถและความช�านาญ

ในการใช้โลหะ	 มีชุมชนใหญ่ระดับเมืองและมีการจัด

ภาพวาดมนุษย์ในยุคโลหะรู้จักนำาสำาริดมาใช้หลอม
ทำาเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ

ระเบียบการปกครอง	มีการแบ่งงานกันตามอาชีพ	(คือ	มีการท�างานตามความสามารถ	ความถนัด

แทนการที่คนเดียวท�างานทุกอย่าง)	 มีการท�าปฏิทิน	 และมีการใช้ตัวอักษร	 แหล่งอารยธรรม

เริ่มแรกอยู่ในที่ราบลุ่มแม่น�้า	๔	แห่ง	ได้แก่	ลุ่มแม่น�้าไนล์ในอียิปต์	ลุ่มแม่น�้าไทกริสและยูเฟรทีส

ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้	 ลุ่มแม่น�้าสินธุในเอเชียใต้	 และลุ่มแม่น�้าหวางเหอหรือแม่น�้าเหลืองใน

เอเชียตะวันออก

  ๒) สมัยประวัติศาสตร์	 สมัยประวัติศาสตร์ตะวันตกเริ่มต้นขึ้นเมื่อชาวซูเมเรีย	

(Sumerian)	 ในเมโสโปเตเมีย	 (Mesopotamia)	 ประดิษฐ์ตัวอักษรรูปลิ่มหรืออักษรคูนิฟอร์ม	

(Cuneiform)	เมื่อ	๓,๕๐๐	ปีก่อนคริสต์ศักราช

	 	 ส�าหรับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตก	นักประวัติศาสตร์ได้แบ่งออกเป็น	

๔	สมัยใหญ่ๆ	ดังนี้

   ๒.๑) ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ (๓,๕๐๐ ปก่อนคริสต์ศักราช - ค.ศ. ๔๗๖) 

เริ่มจากการประดิษฐ์ตัวอักษรของชาวซูเมเรียจนกระทั่งถึงการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน

ตะวันตก	 เมื่อจักรพรรดิโรมูลัส	 ออกัสตุลัส	(Romulus	Augustulus)	 เชื้อสายโรมันองค์สุดท้าย

ถูกอนารยชนเผ่าเยอรมันขับออกจากบัลลังก์เมื่อ	 ค.ศ.	 ๔๗๖	 ลักษณะส�าคัญของประวัติศาสตร์

สมัยโบราณ	 คือ	 เป็นการสร้างสมอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกตะวันตก	 อารยธรรมยิ่งใหญ่

สมัยโบราณ	 ได้แก่	 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย	 อารยธรรมอียิปต์	 อารยธรรมกรีก	 และอารยธรรม

โรมัน	(ดูเพิ่มเติมในหน่วยการเรียนรูที่ ๓ อารยธรรมของโลกยุคโบราณ)



๑๑ 

	 	 	 	 ความรู้ใหม่ที่เกิดจากวิธีการใหม่	 ท�าให้โลกเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

กว่าสมัยก่อน	ท�าให้เกิดสมัยแห่งการใช้เหตุผล	(Age	of	Reason)	หรือยุคแห่งการรู้แจ้ง	(Age	of

Enlightenment)	 ในคริสต์ศตวรรษที่	 ๑๘	 โดยเป็น

การปฏิวัติทางภูมิปัญญาและการแสดงทัศนะใหม่ๆ	

ทางการเมืองของนักปรัชญาเมธี	 เช่น	 วอลแตร์	

(Voltaire)	มงเตสกีเยอ	(Montesquieu)	และชอง	ชาก	

รูโซ	(Jean	Jacques	Rousseau)	 เป็นต้น	ซึ่งกระตุ้น

ให้เกิดการปฏิวัติทางการเมืองครั้งส�าคัญของโลก

ในเวลาต่อมา	 คือ	 การปฏิวัติของชาวอเมริกัน	 ค.ศ.	

๑๗๗๖	และการปฏิวัติฝรั่งเศส	ค.ศ.	๑๗๘๙

    (๓) สมัยการปฏิวัติอุตสาห-

กรรม (ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๐)	 เป็นการ

น�าเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานมนุษย์เพื่อผลิตเครื่อง

อุปโภคบริโภคได้เป็นจ�านวนมากและในมาตรฐานเดียวกัน	 ท�าให้วิถีชีวิตและการท�างานของ

มนุษย์เปลี่ยนไป	 อีกทั้งท�าให้โลกตะวันตกมีความมั่งคั่ง	 มีอ�านาจ	 จนเกิดสมัยจักรวรรดินิยม

มีผู้เรียกการปฏิวัติอุตสาหกรรมว่า คลื่นลูกที่สอง ต่อจากการปฏิวัติเกษตรกรรมหรือ	คลื่นลูกที่หนึ่ง

    (๔) สมัยเสรีนิยม ชาตินิยม และประชาธิปไตย (ค.ศ. ๑๗๘๙ - ๑๙๑๔) 

ความคิดทางการเมืองใหม่ๆ	ในสมัยแห่งการใช้เหตุผล	ท�าให้เกิดความคิดในเรื่องเสรีนิยม	ชาตินิยม	

และประชาธิปไตย	 จนน�าไปสู่การปฏิวัติใหญ่ในฝร่ังเศส	 ค.ศ.	 ๑๗๘๙	 และประเทศอื่นๆ	 ตามมา	

ท�าให้มีการปกครองแบบใหม่	 คือ	 ระบอบประชาธิปไตย	 ส่วนความคิดในเร่ืองชาตินิยมได้น�าไปสู่	

การรวมประเทศ	เช่น	เยอรมนี	อิตาลี	สมัยนี้สิ้นสุดใน	ค.ศ.	๑๙๑๔	เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่	๑

    (๕) สมัยจักรวรรดินิยมใหม่ (ค.ศ. ๑๘๗๐ - ๑๙๑๔) เป็นช่วงเวลาที่

ประเทศต่างๆ	 ในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกาแสวงหาอาณานิคมจนกระทั่งเกิดสงครามโลก

ครั้งท่ี	 ๑	 สมัยจักรวรรดินิยมใหม่เป็นผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม	 ท�าให้ต้องการแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ	 แหล่งขายสินค้า	 แหล่งการลงทุน	 โดยการแข่งขันกันเพื่อความยิ่งใหญ่

ของชาติตน	 มีการใช้ข้ออ้างในการแสวงหาอาณานิคมว่าเป็นการท�าให้ชาติในทวีปแอฟริกา	

เอเชีย	 และที่อื่นมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น	 มีความเป็นอารยะ	 โดยถือเป็น ภาระของคนผิวขาว 

(The White Man’s Burden) 

ภาพวาดการนำาเครื่องจักรที่ประดิษฐ์ขึ้นในสมัย
การปฏิวัติอุตสาหกรรมมาช่วยในการผลิตใน
โรงงานทอผ้าของประเทศในยุโรป

๑๐

ภาพวาดเซอรไอแซค นิวตัน ผูคนพบกฎความถวง
ผลงานของเซอรก็อดฟรีย คเนลเลอร

   ในปลายสมัยกลางเริ่มมีการฟนฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) ขึ้นในอิตาลี 

ตอมาในกลางคริสตศตวรรษที่ ๑๕ ไดขยายตัวสูภาคพื้นทวีปยุโรป การฟนฟูศิลปวิทยาการเปน

การศึกษาวรรณกรรม ประวัติศาสตร ภาษาของโลก

ยุคคลาสสิก หรืออารยธรรมกรีก-โรมัน เพื่อที่จะเลียน

แบบความสําเร็จอันยิ่งใหญนั้น นอกจากนี้ การฟนฟู

ศิลปวิทยาการยังนําไปสูการปฏิรูปศาสนา (Reformation) 

ของฝายโปรเตสแตนต ทําใหเกิดนิกายใหมนอกจาก

โรมันคาทอลิก คือ กลุมนิกายโปรเตสแตนต ซึ่งแยก

ยอยออกเปนนิกายตางๆ หลายนิกาย 

   ๒.๓)  ประวัติศาสตรสมัยใหม (ค.ศ. 

๑๔๙๒ - ๑๙๔๕) มีเหตุการณสําคัญเกิดขึ้นมากมาย

 แหลงฟนฟูศิลปวิทยาการเริ่มขึ้น
ในดินแดนอิตาลีที่เมืองฟลอเรนซแหงแรก 
ตอมาขยายไปโรมและเมืองอื่นๆ โดยมี
ตระกูลมั่งคั่งใหการสนับสนุนศิลปน เชน 
ตระกูล เมดีชี  สฟอรซา เอสเต และ
กอนซากา รวมทั้งผูสนับสนุนอื่นๆ เชน 
สันตะปาปาจูเลียสที่ ๒ และลีโอที่ ๑๐ 
เปนตน
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ในเวลาเกือบ ๕ ศตวรรษ ทําใหเกิดสมัยยอยในประวัติศาสตรสมัยใหมหลายสมัย ที่สําคัญดังนี้  

    (๑) สมัยการสํารวจทางทะเล (ปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๗) เกิดขึ้น

กอนคริสโตเฟอร โคลัมบัสคนพบทวีปอเมริกา โดยสมัยน้ีนักเดินเรือของโปรตุเกสและสเปน

ออกเดินทางสํารวจเสนทางไปหมูเกาะอินเดียตะวันออก แหลงผลิตเครื่องเทศและพริกไทย โปรตุเกส

และสเปนกลายเปนประเทศที่มั่งค่ัง มีอํานาจ ทําใหหลายชาติตั้งบริษัทเดินเรือสํารวจเสนทางและ

ทําการคา เชน อังกฤษ ฮอลันดา เรียกวา บริษัทอินเดียตะวันออก ซึ่งทําใหเกิดการปฏิวัติทาง

การคาตามมา ทําใหชาติในยุโรปเริ่มมีอาณานิคมใน

ทวีปแอฟริกาและเอเชีย

    (๒) สมัยการปฏิวัติทาง 

วิทยาศาสตร (คริสตศตวรรษที่ ๑๗) การปฏิวัติทาง

วิทยาศาสตร เป นผลมาจากความรู  ใหมเกี่ยวกับ

ธรรมชาติ การสงสัยในคําสอนเดิมและการแสวงหา

ความรูใหม โดยการทดลอง การสังเกต การใชเหตุผล

จากการทดลองนั้น เชน เซอรไอแซค นิวตัน (Sir Isaac

Newton) คนพบกฎความถวง นิโคลัส โคเปอรนิคัส 

(Nicholaus Copernicus) เสนอทฤษฎีใหมว า

พระอาทิตยเปนศูนยกลางของจักรวาล ไมใชโลก และ

ความรูใหมยังเกิดในดานอื่นๆ ดวย เชน การปกครอง 

ศาสนา กฎหมาย เปนตน



๑๓ 

 ๓.๒ การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรตะวันออก
  ๑) จีน จีนเปนแหลงอารยธรรมลุมแมนํ้าหนึ่งในสี่แหลงของโลก โดยมีกําเนิด

ในบริเวณลุ มแมนํ้าหวางเหอ หรือแมนํ้าเหลือง

มีผูคนตั้งถิ่นฐานในจีนมาเปนเวลานานและมีรองรอย

ตอเนื่องกันมาโดยตลอด ซึ่งการแบงยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตรของจีน แบงได ๒ ลักษณะใหญๆ คือ 

ตามแบบสากล และตามแบบลัทธิมากซ (Marxism) 

   ๑.๑) การแบงยุคสมัยทางประวัติ-

ศาสตรจีนตามแบบสากล แบงเปน

    (๑)  สมัยกอนประวัติศาสตร 

แบงออกไดดังนี้

      ๑. ยุคหินเกา จีนเปน

ดินแดนที่มีมนุษยอาศัยอยูเปนเวลานานที่สุดในทวีป

เอเชีย หลักฐานเกี่ยวกับมนุษยที่พบ คือ มนุษย

หยวนโหมว (Yuanmou Man) มีอายุประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ ปลวงมาแลว พบที่มณฑลยูนนาน 

ทางภาคตะวันตกเฉียงใตของจีนและพบโครงกระดูกมนุษยปกกิ่ง (Peking Man) ที่ถํ้าโจวโขวเตี้ยน 

ใกลกรุงปกกิ่ง (หรือเปยจิง-Beijing) มีอายุประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ปลวงมาแลว ในยุคหินเกาของจีน 

มนุษยใชชีวิตแบบเรรอน เก็บของปาและลาสัตว ใชขวานกําปนแบบกะเทาะหนาเดียว

      ๒. ยุคหินกลาง มีอายุประมาณ ๑๐,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ ปลวงมาแลว 

มนุษยอาจใชชีวิตกึ่งเรรอนกึ่งตั้งหลักแหลงถาวร เพราะพบเครื่องถวยชาม หมอ สําหรับทํา

อาหารในถํ้า มีการลาสัตว เก็บหาอาหาร เครื่องมือหินที่ใช คือ หินสับ ขูด หัวธนู

      ๓. ยุคหินใหม มีอายุประมาณ ๖,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ ปลวงมาแลว ในจีน

ตอนเหนือ มนุษยเริ่มตั้งหลักแหลงเปนชุมชน รูจักเพาะปลูกขาวฟาง เลี้ยงสัตว รูจักทอผา รูจัก

ปลูกบานที่มีหลังคา ผนัง และมีเตาไฟในบาน ตัวอยางชุมชนดังกลาว คือ ปานโพในเมืองซีอาน 

มณฑลฉานซี นอกจากนี้ มนุษยทําเครื่องปนดินเผาที่สวยงามมากขึ้น โดยการรมดําและเขียนลายสี

      ๔.  ยุคโลหะ มีอายุประมาณ ๔,๐๐๐ ปลวงมาแลว หลักฐานที่เกา

ที่สุด คือ มีดทองแดง พบที่มณฑลกานซู ในบริเวณเดียวกันยังไดพบสําริดที่เกาที่สุด สวนเหล็ก

จะรู จักใชหลังจากนี้ สําหรับสําริดไดถูกนํามาใชทําภาชนะตางๆ เชน ที่บรรจุสุรา กระถาง 

กระจกเงา อีกทั้งมีขนาดใหญโตและสวยงามมาก โดยเฉพาะในสมัยราชวงศชางและราชวงศโจว

ชิ้นสวนโครงกระดูกมนุษยหยวนโหมว พบที่มณฑล
ยูนนานของจีน

๑2

    (๖)  สมัยสงครามโลก (ค.ศ. ๑๙๑๔ - ๑๙๔๕) เป็นช่วงเวลาที่โลกอยู่ใน

สภาวะสงครามใหญ่	 ซึ่งนองเลือดและรุนแรงอย่างไม่เคยมีมาก่อน	 จึงเรียกว่า มหาสงครามหรือ

สงครามโลก เกดิขึน้ครัง้แรก	ระหว่าง	ค.ศ.	๑๙๑๔		-		๑๙๑๘

และครั้งที่	๒	ระหว่าง	ค.ศ.	๑๙๓๙	-	๑๙๔๕	การสิ้นสุด

สงครามโลกครั้งที่	๒	ถือเป็นการสิ้นสุดประวัติศาสตร์

ตะวันตกสมัยใหม่

   ๒.๔) ประวัติศาสตร์สมัยปจจุบัน 

(ค.ศ. ๑๙๔๕ - ปจจุบัน) หรือประวัติศาสตร์ร่วมสมัย	

เริ่มต้ังแต่การส้ินสุดสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 จนกระทั่ง

ถึงปัจจุบัน	ในประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบันอาจแบ่งออก

เป็นสมัยย่อยได้ดังนี้

    (๑)  สมัยสงครามเย็น (ค.ศ. 

๑๙๔๕ - ๑๙๙๑) เป็นการแข่งขันทางการเมือง

ของค่ายประชาธิปไตยที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้น�ากับค่ายคอมมิวนิสต์ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้น�า	

ขณะเดียวกันองค์การสหประชาชาติ	(UN)	ก็พยายามไกล่เกลี่ยเจรจาให้เกิดสันติภาพด้วย

    (๒)  สมัยโลกาภิวัตน์ (Age of Globalization) ในช่วงทศวรรษ	 ๑๙๙๐	

โลกดูเหมือนจะแคบลง	 เพราะความเจริญทางด้านการสื่อสารคมนาคม	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ท�าให้การสื่อสารทั้งภาพและเสียงติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็ว	 โดยผ่านดาวเทียม	 อินเทอร์เน็ต	

โทรศัพท์เคลื่อนที่	 กล้องระบบดิจิทัล	 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกส่วนของโลกสามารถรับรู้กันได้

เหตุการณ์การรบในสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ทำาให้
ประเทศคู่สงครามต่างได้รับความเสียหายท้ังชีวิต
และทรัพย์สินจำานวนมาก

อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาที	 และเหตุการณ์นั้น

อาจส่งผลกระทบต่อโลกในส่วนอื่นด้วย

  จากยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ตะวันตก

ตามที่กล ่าวมา	 จะเห็นได้ว ่ามีการแบ่งออกเป็น

สมัยใหญ่	 และในสมัยใหญ่ยังแบ่งออกเป็นสมัยย่อย

อีกหลายสมัย	 อนึ่ง	 พึงระลึกว่านักประวัติศาสตร์ยังมี

ความคิดเห็นแตกต่างกันบ้างในเรื่องของช่วงเวลาการ

เริ่มต้นหรือสิ้นสุดของยุคสมัย	และช่วงเวลาของแต่ละ

ยุคสมัยไม่ได้ตัดขาดจากกันอย่างเด็ดขาด	 หากยังมี

ความต่อเนื่องและสัมพันธ์กัน

การติดต่อส่ือสารผ่านอินเทอร์เน็ตในโลกสมัย
โลกาภวิตัน ์ชว่ยใหม้นษุยร์บัรูข้า่วสารทัว่โลกภายใน
เวลาอันรวดเร็ว



๑๕ 

      ๓. ประวัติศาสตรสมัยใหม เริ่มข้ึนในสมัยราชวงศชิงตั้งแตตน

ครสิตศตวรรษที ่๑๙  เปนตนมาจนถึงสิน้สดุการปกครองระบอบสาธารณรฐั ประมาณ ค.ศ. ๑๘๐๐  -  ๑๙๔๙

   ๑.๒) การแบงยุคสมัยทางประวัติศาสตรจีนตามแบบลัทธิมากซ เน่ืองจาก

ลัทธิมากซเปนอุดมการณ ในการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสตจีน ทําใหการตีความทาง

ประวัติศาสตรจึงมีอิทธิพลของคารล มากซ (Karl Marx) เขามาผสมดวย ซึ่งการแบงยุคสมัย

ทางประวัติศาสตรจีนจะเปนไปตามพัฒนาการทางประวัติศาสตรของลัทธิมากซ ดังปรากฏอยูใน

หนังสือ An Outline History of China (ประวัติศาสตรจีนโดยสังเขป) โดย ไป โชวอี้ (Bai 

Shouyi) ค.ศ. ๑๙๘๒ ดังนี้

    (๑)  สมัยโบราณ ตั้งแตมนุษยหยวนโหมวถึงศตวรรษที่ ๑๗  กอนคริสต-

ศักราช มนุษยดํารงชีวิตอยูตามธรรมชาติ เปนสังคมยุคแรกเริ่ม 

    (๒)  สังคมทาส ตั้งแตราชวงศชางถึงราชวงศโจว เปนสมัยที่มีทาสในสังคมจีน

    (๓)  สังคมศักดินา ต้ังแตราชวงศฉินจนถึงปลายราชวงศชิง จีนมีการ

ปกครองระบอบจักรพรรดิ มีชนชั้นในสังคมแบบศักดินา

    ตอจากยุคนี้ก็เปนสมัยการปฏิวัติของชนชั้นกลาง นําโดย ดร.ซุน ยัตเซ็น 

และภายหลังจากการปฏิวัติไดเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบคอมมิวนิสตเมื่อ ค.ศ. ๑๙๔๙ 

จนถึงปจจุบัน

เหมา เจอตง ผูนําพรรคคอมมิวนิสตจีนในการ
ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีนจากระบอบ
สาธารณรัฐมาเปนระบอบคอมมิวนิสตเมื่อ ค.ศ. 
๑๙๔๙ 

เมื่ออํานาจจีนตกตํ่าลง เพราะปญหาภายในและการ

คุกคามจากชาติตะวันตก ทําใหจีนพายแพ ตออังกฤษ

ในสงครามฝน (ค.ศ. ๑๘๓๙ - ๑๘๔๒) 

      อยางไรก็ตาม จีนก็ได

พยายามฟนฟูอํานาจแตไมเปนผลสําเร็จ จนนําไปสู

การปฏิวัติโคนลมราชวงศชิงใน ค.ศ. ๑๙๑๑ และเริ่ม

การปกครองระบอบสาธารณรัฐใน ค.ศ. ๑๙๑๒ แต

เน่ืองจากจีนยังคงออนแอจึงทําใหพรรคคอมมิวนิสต

จีนขึ้นมามีอํานาจทางการเมือง และเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองเปนระบอบคอมมิวนิสต

      ๔. ประวัติศาสตรรวมสมัย

เร่ิมต้ังแตจีนเปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบ

คอมมิวนิสตใน ค.ศ. ๑๙๔๙ เปนตนมาจนถึงปจจุบัน

๑๔

    (๒)  สมัยประวัติศาสตร จีนเขาสูสมัยประวัติศาสตรในสมัยราชวงศชาง 

(ระหวาง ๑,๗๖๖ - ๑,๑๑๒ ปกอนคริสตศักราช) โดยเริ่มเมื่อ ๑,๗๖๖ ปกอนคริสตศักราช มีการ

๒๐๖ ปกอนคริสตศักราช) เปนชวงท่ีจีนรวมกันเปนจักรวรรดิ มีจักรพรรดิปกครององคแรก คือ 

ฉินสื่อหวงตี้ (จิ๋นซีฮองเต) เรื่อยมาจนสิ้นสุดในสมัยราชวงศชิง (Qing, ค.ศ. ๑๖๔๔ - ๑๙๑๒)

มีจักรพรรดิองคสุดทาย คือ ผูอี๋ (Puyi) ในสมัยจักรวรรดินี้ไดมีราชวงศตางๆ ทั้งของชาวจีนและ

ชนตางชาติผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาปกครองจีน ราชวงศที่สําคัญ ไดแก ฉิน ฮั่น 

สุย ถัง ซง หยวน หมิง และชิง

ภาชนะสําริด สมัยราชวงศชาง มีอายุ ๑,๖๐๐ - 
๑,๑๐๐ ปกอนคริสตศักราช สําหรับใชเซนไหว
บรรพบุรุษ

ใชตัวหนังสือแบบรูปภาพเขียนลงบนกระดูกสัตว 

กระดองเตา ซึ่งไดวิวัฒนาการมาเปนตัวหนังสือจีน

ปจจุบัน สมัยประวัติศาสตรจีนแบงออกไดดังนี้

     ๑. ประวั ติศาสตร สมัย

โบราณหรือสมัยคลาสสิก เริ่มตั้งแตสมัยราชวงศชาง

จนสิ้นสุดในสมัยราชวงศโจว (ประมาณ ๑,๑๑๒ - 

๒๒๑ ปกอนคริสตศักราช) เปนชวงเวลาของการสราง

อารยธรรมจีนในบริเวณลุมแมนํ้าหวางเหอ และความ

เจริญรุงเรืองทางดานปรัชญาของจีน เชน ลัทธิขงจื๊อ 

(Confucianism) ลัทธิเตา (Taoism) เปนตน

     ๒. ประวัติศาสตร สมัย

จักรวรรดิ เริ่มตั้งแตสมัยราชวงศฉิน (Qin, ๒๒๑ - 

หุนทหารดินเผาคอยทําหนาที่พิทักษสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต
แหงราชวงศฉิน ซึ่งองคการยูเนสโกประกาศใหเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมเมื่อ ค.ศ. ๑๙๘๗ (พ.ศ. ๒๕๓๐)



๑๗ 

	 	 	 	 ในช่วงประมาณ	๑,๕๐๐	ปีก่อนคริสต์ศักราช	อินเดียถูกพวกอินโด-ยูโรเปียน	

(Indo-European)	หรืออารยันรุกรานและยึดครองจนถึง	๙๐๐	ปีก่อนคริสต์ศักราช	เรียกช่วงนี้ว่า

สมัยพระเวทหรือยุคพระเวท (Vedic Age : ยุคความรู) ต่อมาพวกอารยันได้ขยายตัวไปทาง

ลุ่มแม่น�้าคงคา	 จนถึงราว	 ๕๐๐	 ปีก่อนคริสต์ศักราช	 มีชื่อว่า สมัยมหากาพย์หรือยุคมหากาพย์ 

(Epic Age) ในช่วงนี้อินเดียเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์

   ๒.๒) สมัยประวัติศาสตร์ เริ่มมีตัวอักษร	สามารถแบ่งย่อยได้ดังนี้

    (๑)  ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ	 เริ่มเมื่อมีการประดิษฐ์ตัวอักษร	 ประมาณ

ศตวรรษที่	 ๘	 หรือศตวรรษที่	 ๗	 ก่อนคริสต์ศักราช	 ตัวอักษรอินเดียโบราณ	 เรียกว่า	พราห์มิ ลิป 

(Brahmi Lipi) ซึ่งถือเป็นต้นแบบของอักษรอินเดียในยุคหลัง	รวมทั้งอักษรสันสกฤต	ประวัติศาสตร์

อินเดียสมัยโบราณสิ้นสุดในคริสต์ศตวรรษที่	๖	ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์คุปตะ	(Gupta,	ค.ศ.	๓๒๐	-	

๕๓๕)	ในช่วงเวลานี้ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	พระพุทธศาสนา	ได้ถือก�าเนิดขึ้นในประเทศอินเดีย

	 	 	 	 หลังสมัยมหากาพย์	 อินเดียถูกปกครองโดยราชวงศ์เมารยะ	(Maurya,

๓๒๑	-	 ๑๘๔	 ปีก่อนคริสต์ศักราช)	 กษัตริย์ท่ียิ่งใหญ่ของราชวงศ์น้ี	 คือ	พระเจาอโศกมหาราช 

(Asoka) ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังดินแดนหลายแห่ง	 รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

เมื่อถึงสมัยราชวงศ์คุปตะ	 พระพุทธศาสนาได้เสื่อมความนิยมลง	 ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูเจริญ

รุ่งเรืองมากขึ้น

    (๒)  ประวัติศาสตร์สมัยกลาง นับตั้งแต่การสิ้นสุดของราชวงศ์คุปตะ

ในคริสต์ศตวรรษที่	๖	จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่	๑๖		เมื่อราชวงศ์โมกุลขึ้นมามีอ�านาจ

	 	 	 	 หลังจากสมัยราชวงศ์คุปตะ	 อินเดียเกิดความแตกแยกภายใน	 และใน

ต้นคริสต์ศตวรรษท่ี	 ๘	 ได้ถูกมุสลิมรุกรานจากทางเหนือ	 และเข้ายึดครองสืบต่อหลายจักรวรรดิ	

     	 แต่ไม่ค่อยมีความยิ่งใหญ่และอยู ่ได้

ไม่นานนัก	 ที่ส�าคัญ	 คือ	 จักรวรรดิ

สุลต่านแห่งเดลี	 (Delhi	Sultan)	

ในคริสต์ศตวรรษที่	 ๑๓	 ส�าหรับใน

อินเดียตอนใต้	 จักรวรรดิที่ส�าคัญ 

คือ	วิชัยนคร	(Vijayangara)

สถูป ท่ีสาญจี ในแค ว้นมั ธยประ เทศ
ประเทศอินเดีย สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้า
อโศกมหาราชแห่งราชวงศ์เมารยะ

๑๖

  ๒) อินเดีย	ค�าว่า	 “อินเดีย”	 ในสมัยโบราณ	หมายถึง	ดินแดนที่ครอบคลุมประเทศ

อินเดีย	 ปากีสถาน	 บังกลาเทศ	 เนปาล	 และบางส่วนของอัฟกานิสถานในปัจจุบัน	 อินเดียเป็น

แหล่งก�าเนิดอารยธรรมลุ่มแม่น�้าที่ส�าคัญอีกแหล่งหนึ่งของโลก	 โดยเรียกว่า อารยธรรมลุ่มแม่นํ้า

สินธุ (Indus Civilization) อินเดียเป็นบริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาเป็นเวลานาน	แต่ไม่เก่าแก่เท่าจีน

คือ	 มีอายุประมาณ	 ๔๐๐,๐๐๐	 ปีล่วงมาแล้ว	 เพื่อความสะดวกในการศึกษา	 นักประวัติศาสตร์

จึงแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของอินเดียตามแบบสากล	ดังนี้

   ๒.๑) สมัยก่อนประวัติศาสตร์ แบ่งออกได้ดังนี้

    (๑)  ยุคหินเก่า	 มีอายุประมาณ	 ๔๐๐,๐๐๐	-	 ๑๕๐,๐๐๐	 ปีล่วงมาแล้ว	

ดังพบเครื่องมือหิน	 เช่น	 ขวานก�าปั้น	 หินสับตัด	 ในหลายบริเวณ	 เช่น	 ทมิฬนาดู	(Tamilnadu)	

ทางใต้ของอินเดีย	ผู้คนในยุคหินเก่าด�ารงชีพด้วยการเก็บหาของป่า	ล่าสัตว์	อาศัยอยู่ในถ�้า

    (๒)  ยุคหินกลาง	 มีอายุประมาณ	 ๔๐,๐๐๐	-	 ๑๐,๐๐๐	 ปีล่วงมาแล้ว	

มนุษย์ในยุคนี้ใช้เครื่องมือหินที่เล็กลง	มีน�้าหนักเบาและคมกว่า	 เครื่องมือหินพบในหลายบริเวณ	

เช่น	 ในแคว้นมัธยประเทศ	(Madhya	Pradesh)	 ผู้คนในยุคนี้ยังด�ารงชีพด้วยการเก็บของป่า

ล่าสัตว์	รู้จักเขียนภาพบนผนังถ�้า	และอาจรู้จักการเพาะปลูก

    (๓) ยุคหินใหม่	มีอายุประมาณ	๗,๐๐๐	-	๔,๐๐๐	ปีล่วงมาแล้ว	เครื่องมือหิน

ยุคนี้มีขนาดเล็กลง	 และขัดจนเป็นใบมีดขนาดเล็ก	 มนุษย์ยุคน้ีท�าเครื่องปั้นดินเผา	 รู้จักปลูกข้าว

  ทั้งข้าวสาลี	 ข้าวบาร์เลย์	 ข้าวเจ้า	 รู้จักเลี้ยงสัตว์	 เช่น	 แพะ	 แกะ

 อยู่รวมกันเป็นชุมชน	 สร้างบ้านด้วยดินเหนียว	 พบในแคว้น

 บาลูจิสถาน	(Baluchistan)	และตอนเหนือของแคว้นสินธ์	(Sind)

    (๔) ยุคโลหะ	มีอายุประมาณ	๕,๐๐๐	-

 ๓,๐๐๐	 ปีล่วงมาแล้ว	 โดยรู้จักใช้ทองแดงและส�าริดก่อน

และรู ้จักใช้เหล็กทีหลังเมื่อราว	 ๓,๒๐๐	 ปีล ่วงมาแล้ว

เป็นยุคแห่งความรุ ่งเรืองของอินเดียโบราณ	 ที่เรียกว่า	

อารยธรรมลุ่มแม่นํ้าสินธ ุ	 ครอบคลุมพื้นที่ของที่ราบลุ่ม

แม่น�้าสินธุ	 โดยมีเมือง	 ๒	 เมือง	 เป็นแหล่งความเจริญ

รุ่งเรือง	 ที่ส�าคัญ	 คือ	 โมเฮนโจ-ดาโร	 (Mohenjo-

daro)	 ทางใต้ของประเทศปากีสถาน	 และฮารัปปา	

(Harappa)	 ในแคว้นปัญจาบ	 อารยธรรมลุ่มแม่น�้า

สินธุเป็นอารยธรรมสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์

ประติมากรรมรูปชายมีเครา พบที่เมืองโมเฮนโจ-
ดาโร สันนิษฐานว่าเป็นชาวเมืองในอารยธรรมลุ่ม
แม่น้ำาสินธุ



๑๙ 
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 ๔.๑ ตัวอยางเวลาและยุคสมัยของโลกตะวันตก
 พระเจาฮัมมูราบี (Hammurabi, ๑,๗๗๒ - ๑,๗๔๕ ปกอนคริสตศักราช) แหงจักรวรรดิ

บาบิโลเนีย (Babylonia) ไดจัดทําประมวลกฎหมายขึ้น มีดวยกันประมาณ ๓๐๐ มาตรา อันเปน

การรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายของชนเผาตางๆ ที่ตั้งถิ่นฐานมากอนหนาในเขตเมโสโปเตเมีย 

ขอความบางตอนที่ปรากฏในประมวลกฎหมายมีดังนี้

 
๑
Robert F. Harper. The Code of Hammurabi. อางใน T. Water Wallbank and others. Civilization Past & 

Present. 1995. p.16.

“หากชายใดสมรสกับนางผูเปนภรรยาซึ่งตอมาเธอลมเจ็บ และเขามุงมั่น

จะสมรสอีกครั้งกับหญิงคนที่ ๒ เขาสมรสกับเธอผูนั้นได แตเขาไมสามารถหยาขาดจาก

ภรรยาคนแรกซึ่งลมปวยได เขาตองใหนางทั้งสองอยูรวมกันในชายคาเดียวกัน นางผูเปน

ภรรยาคนแรกสามารถพักอาศัยและเขาตองบํารุงเธอตราบนานเทาที่เธอมีชีวิต

หากชายใดสมรสกับนางผูเปนภรรยาแตเธอไมมีบุตรใหเขา และเขาหันไปมี

นางบําเรอ ชายผูนั้นสามารถนํานางบําเรอมาเลี้ยงดูที่บานแตหามมีศักดิ์เสมอกับภรรยา

หากภรรยาของชายใดใหหญิงรับใชของตนแกสามี และตอมานางผูน้ันใหกําเนิดบุตรและอางสิทธิ

เสมอกับภรรยาที่เปนนายหญิง นายหญิงสามารถลดฐานะของเธอใหเปนทาสีได…  

หากชายใดไดมอบของขวัญแกบานของ (วาที่) ผูเปนพอตาและจายคาสินสอด แตกลับไปมีสายตา

กับหญิงอื่น และพูดกับ (วาท่ี) พอตาวา “ขาจะไมสมรสกับลูกสาวของทาน” (วาท่ี) พอตาผูเปนบิดาของ

นางผูจะเปนภรรยาสามารถยึดสิ่งของตางๆ ที่ไดรับมอบมาได

หากชายใดสมรสกับนางผูเปนภรรยาและเธอมีบุตรกับเขาและตอมาเธอไดส้ินชีวิต บิดาของเธอ

ไมสามารถเรียกรองเงินสินเดิมคืนได เงินสินเดิมของเธอจะตกแกบุตรของเธอ”๑

 ประมวลกฎหมายน้ีจดัทําข้ึนในสมยัของอารยธรรมโบราณ และในชวงเวลากอนครสิตศกัราช

เปนเวลานาน ทําใหเราทราบวาในอดีตที่หางไกลนั้น ไดมีความพยายามที่จะจัดระเบียบสังคม

ที่แบงเปนชนชั้น และมีการคํานึงถึงสิทธิของสตรีและบุตรดวย จากเนื้อความของกฎหมาย

ไดสะทอนภาพชีวิตบางสวนของผูคนในยุคนั้น

๑๘

    (๓) ประวัติศาสตรสมัยใหม เริ่มเมื่อราชวงศโมกุลหรือมุคัลขึ้นมามี

อํานาจในตนคริสตศตวรรษท่ี ๑๖ จนถึงการที่อังกฤษใหเอกราชแกอินเดียใน ค.ศ. ๑๙๔๗ 

ราชวงศโมกุลหรือมุคัล (Mughul, ค.ศ. ๑๕๒๕ - ๑๘๕๘) ขึ้นมามีอํานาจในตนคริสตศตวรรษที่ ๑๖

โดยมีจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ คือ อักบารมหาราช (Akbar the Great) ชาหจะฮาน (Shah Jahan)

ผูสรางทัชมาฮัล อนุสรณแหงความรักที่สวยงามย่ิง และนับต้ังแต ค.ศ. ๑๘๕๘ เม่ือรัฐบาล

อังกฤษไดลมเลิกบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ แลวเขาปกครองเองโดยตรงในสวนที่เรียกวา 

อินเดียของอังกฤษ (British India) โดยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ประมุขแหงอังกฤษ

ทรงเปนจักรพรรดินีแหงอินเดีย (Empress of India) พระองคแรก และมีอุปราช (Viceroy)

เปนผูปกครอง อีกสวนหนึ่งเรียกวา อินเดียของชาวอินเดีย (Indian India) ซึ่งมีเจานายของชาว

อินเดียรับผิดชอบการปกครองภายใน สวนอังกฤษควบคุมเร่ืองการตางประเทศ จนกระทั่งใน

ค.ศ. ๑๙๔๗ อินเดียจึงไดรับเอกราช

    (๔) ประวัติศาสตรรวมสมัย นับตั้งแต ค.ศ. ๑๙๔๗ เมื่ออินเดียไดรับ

เอกราชจากอังกฤษจนถึงปจจุบัน อยางไรก็ตาม อินเดียไดถูกแบงแยกออกเปน ๒ ประเทศ คือ 

อินเดีย ซึ่งประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพราหมณ-ฮินดู และ ปากีสถาน ที่ประชากรสวนใหญ

นับถือศาสนาอิสลาม และเม่ือ ค.ศ. ๑๙๗๑ พื้นที่ประเทศปากีสถานดานตะวันออกก็ไดแยกตัว

เปนเอกราชอีกประเทศหนึ่ง คือ บังกลาเทศ

ทัชมาฮัล เปนผลงานทางสถาปตยกรรมที่พระเจา
ชาหจะฮาน ทรงโปรดใหสรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกถึง
พระนางมุมตัช พระมเหสีของพระองค



2๑ 

	 	 พระเจ้าอโศกมหาราชโปรดให้มีการจารึกการเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา

บนผนังถ�้า	 เสาศิลา	 หลังทรงสลดพระทัยจากการท�าสงครามท่ีมีผู้คนล้มตายเป็นจ�านวนมาก

ดังนั้น	 พระองค์จึงทรงเผยแผ่ธรรมานุภาพแทนแสนยานุภาพ	 โดยส่งพระสงฆ์ออกไปเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ	 รวมทั้งดินแดนที่เป็นประเทศไทยปัจจุบัน	 ซึ่งเมื่อครั้งอดีต

เรียกว่าสุวรรณภูมิด้วย

  กลาวโดยสรุป เวลาที่ยาวนานของประวัติศาสตรมนุษยนั้นไดมีการแบงออกเปน

ชวงๆ โดยแบงออกเปนสมัยกอนประวัติศาสตร และสมัยประวัติศาสตร ประวัติศาสตร

ทั้งโลกตะวันตกและโลกตะวันออกก็แบงเชนนี้ ปรากฏการณสําคัญๆ ทําหนาที่เปนเครื่องบงชี้

จุดหักเล้ียวของเสนทางประวัติศาสตรในดินแดนหรือภูมิภาคตางๆ ทําใหมีการแบงยอย

ชวงเวลาลงไปอีก การเรียนรู เหตุการณสําคัญๆ ในแตละยุคสมัยของโลกตะวันตกและ

โลกตะวันออกจะทําใหเราเขาใจพัฒนาการความเปนมาของโลกไดดีขึ้น เพราะเมื่อนั้นจะชวย

เสริมสรางการเรียนรูตนเองใหกระจางขึ้นดวย  

  ในการกําหนดศักราชสากลแบบตางๆ เชน คริสตศักราช ฮิจเราะหศักราช

มีความเปนมาและการนับแตกตางกัน ทั้งความนิยมใชก็แตกตางกันไปตามทองที่ แตการนับ

ทุกแบบก็ลวนเพื่อชวยใหมนุษยเขาใจพัฒนาการของภูมิหลังของตน จะไดสื่อสารกันได

อยางถูกตองเปนที่เขาใจตรงกัน

20

	 ๔.๒	ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยของโลกตะวันออก
  ๑) จีน จีนเป็นชาติที่มีการจดบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้มากทั้งทาง 

ราชการและส่วนบุคคล	 ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่ราชวงศ์ที่ขึ้นมามีอ�านาจใหม่	 จะมีการช�าระ 

ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ท่ีเพิ่งสิ้นสุดอ�านาจลง	 ปัจจุบันประวัติศาสตร์ทุกราชวงศ์รวม	 ๒๕	 ราชวงศ	์ 

และราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายก็ได้มีการช�าระและพิมพ์เผยแพร่แล้ว	

	 	 ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการจดบันทึกการใช้เวลาและยุคสมัยของประวัติศาสตร์จีนจาก

จดหมายเหตุราชวงศ์ชิงเกี่ยวกับไทย

“วันซินโฉ่ว	 เดือนเก้า	 ปีที่สี่สิบห้า	 รัชศกเฉียนหลง	 มีพระราชโองการ...ความว่า...	 เนื่องด้วย	

เจิ้งเจา	 เจ้าเมืองเซียนหลัว	 ได้เตรียมเครื่องราชบรรณาการเอกจำานวนหนึ่งพร้อมหนังสือแจ้ง	 โดยขอให้ช่วย		

กราบบังคมทูลให้ทรงทราบ...”

(ที่มา	: ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม	๑๓	กำาลังพิมพ์)

“ข้าฯ	 ได้เกิดมีความคิดขึ้นว่า	 ข้าฯ	 จักจัดให้มีการประกาศธรรม	 ข้าฯ	 จักจัดให้การอบรม	

สั่งสอนธรรมประชาชนทั้งหลาย	 ครั้นได้สดับธรรมนี้แล้ว	 ก็จักพากันประพฤติปฏิบัติตาม	 จักยกระดับตนเอง	

สูงขึ้น	และจักมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น	ด้วยความเจริญทางธรรมอย่างมั่นคง...

...ธรรมโองการนี้	ข้าฯ	ได้ให้จารึกไว้เมื่ออภิเษกแล้วได้	๒๗	พรรษา”

(ที่มา	:	จารึกอโศก พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต)	แปล.	๒๕๔๒.	หน้า	๗๖	และ	๘๒)

	 	 เอกสารทางราชการจีนจะบันทึกในลักษณะข้างต้น	 วันซินโฉ่วตรงกับวันที่	 ๑๘	 

ส่วนเดือนเก้าตรงกับเดือนตุลาคม	 ปีที่สี่สิบห้า	 รัชศกเฉียนหลง	 คือ	 ปีที่จักรพรรดิเฉียนหลง 

ครองราชย์เป็นปีที่	 ๔๕	 ตรงกับ	 ค.ศ.	 ๑๗๘๑	หรือ	 พ.ศ.	 ๒๓๒๔	 เจิ้งเจา	 คือ	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าตากสินมหาราช เจิ้ง คือ	แซ่ เจา คือ	ชื่อ เซียนหลัว	คือ	สยาม	ตามที่จีนเรียก

  ๒) อินเดีย เป็นชาติที่ไม่นิยมบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์	 ถ้าเทียบกับจีน 

อินเดียมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์น้อยกว่าจีนมาก	 แต่การบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร ์

ของอินเดียมีลักษณะส�าคัญคล้ายจีน	คือ	นิยมนับปีครองราชย์ว่าเป็นปีที่เท่าใด	

	 	 ตัวอย่างที่จะกล่าวถึงดังต่อไปนี้เป็นจารึกอโศก	 ฉบับที่	 ๗	 หรือจารึกของพระเจ้า 

อโศกมหาราช	(ครองราชย์ราว	๒๗๓	-	๒๓๒	ปีก่อนคริสต์ศักราช)
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คาถาม
 ประจÓหน่วยการเรียนรู้

๑.	 ศักราชแบบใดที่นิยมใช้กันแพร่หลายในโลกตะวันตกมากที่สุด	เพราะเหตุใด

๒.	 เพราะเหตุใดในการศึกษาประวัติศาสตร์	จึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเวลาและยุคสมัยให้เข้าใจอย่าง 

ละเอียด

๓.	 ลัทธิจักรวรรดินิยมมีผลต่อการเผยแพร่การใช้คริสต์ศักราชในดินแดนต่างๆ	หรือไม่	อย่างไร

๔.	 การด�ารงชีวิตของมนุษย์ยุคหินเก่า	ยุคหินใหม่	และยุคโลหะมีลักษณะเป็นอย่างไร  

จงอธิบายมาพอสังเขป

๕.	 การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์จีนและอินเดียสามารถแบ่งออกเป็นกี่สมัย	 และแต่ละสมัย 

มีลักษณะส�าคัญอย่างไร

กจิกรรม
 สร้างสรรค์พัฒนาการเรียนรู้

กิจกรรมที่

๑
นกัเรยีนอภปิรายรว่มกนัถงึความส�าคญัของเวลาและยคุสมยัทางประวตัศิาสตร์

กิจกรรมที่

๒

นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของโลกตะวันตก

และโลกตะวันออก	 แล้วจัดท�า	Timeline	 แสดงเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้น 

ในสมัยต่างๆ	จากนั้นออกมาน�าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน	ครูคัดเลือกผลงาน

ที่ดีที่สุดไปติดที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน

กิจกรรมที่

๓

นักเรียนไปสืบค้นเกี่ยวกับตัวอย่างการใช้เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

สากลจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ	เช่น	ห้องสมุด	อินเทอร์เน็ต	มาอย่างน้อย	๓	

ตัวอย่าง	จากนั้นออกมารายงานหน้าชั้นเรียน


