
๑๓๐

ประวัติศาสตรสากล
(World History)



๑. อารยธรรมโลกยุคโบราณ

๒. การติดตอระหวางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกในสมัยโบราณ

๓. เหตุการณสําคัญของโลกในสมัยกลาง

๔. เหตุการณสําคัญของโลกสมัยใหม

๕. เหตุการณสําคัญของโลกสมัยปจจุบัน



เปนชวงเวลาที่มนุษยรูจักการตั้งถิ่นฐานถาวร
อยูรวมกันเปนสังคมเมือง มีระบบการปกครอง 
การแบงงานอาชีพ การแบงชนชั้นทางสังคม 
มีลัทธิบูชาทางศาสนา และการประดิษฐอักษร 
ยุคสมัยโบราณเกิดขึ้นประมาณ ๓,๕๐๐ ป
กอนคริสตศักราชจนถึง ค.ศ. ๔๗๖ ซึ่งเปน
ชวงเวลาที่อารยธรรมทั้ง ๖ แหงเกิดขึ้น

อารยธรรม

อียิปต

อารยธรรม

กรีก

อารยธรรม

อินเดีย

อารยธรรม

เมโสโปเตเมีย

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

อารยธรรม

โรมัน

อารยธรรม

จีน

ดานตะวันตกเปนทะเลทรายไมมีพรมแดนธรรมชาติจึงมีชนชาติตางๆ 
เขามาต้ังถ่ินฐานสรางอาณาจักรอยางตอเน่ือง

มีประชากรจาก
หลายเผาพันธุ 
ผลัดกันเขามา
ครอบครอง

เปอรเซีย
๕๕๐ - ๓๓๐ ป กอน ค.ศ.

เปนจักวรรดิที่ใหญที่สุด
ในยุคโบราณ ตั้งอยู

บริเวณที่ราบสูงอิหราน

สรางชุมชน
เปนเมือง 

มีนครรัฐอิสระ
เกิดขึ้นภายหลัง 

มีการสราง
จักรวรรดิ

มีความเจริญ
ดานการปกครอง 
กฎหมาย ศิลปะ 

วิทยาการ 
สาขาตางๆ

ที่ราบลุมแมน้ำไทกริส - ยูเฟรติส ดินแดนอุดมสมบูรณทามกลางทะเลทราย

เปนชาติแรกที่เขามาอยูอาศัยในเขต
ซูเมอรไดประดิษฐตัวอักษรขึ้นใชเปน
คร้ังแรกทำใหนักประวัติศาสตรกลาววา

“ประวัติศาสตรเริ่มขึ้นที่ซูเมอร”
 

สุเมเรียน

แอคคัต
พระเจาซารกอนสราง

จักรวรรดิขึ้นมาเปนครั้งแรก
รับวิธีเขียนแบบยูนิฟอรมมาใช

ฮิตไตท
ทำสงครามกับจักรวรรดิอียิปต

รูจักวิธีหลอมเหล็ก
ใชทำอาวุธและเครื่องมือ

อามอไรท - บาบิโลเนีย
สรางอาณาจักรบาบิโลเนีย

พระเจาฮัมบูราบี ประกาศใช
ประมวลกฎหมายเปนครั้งแรก

มีกองทัพเขมแข็ง 
พระเจาอัสซูบานิปาล 
รวบรวมเปนจักรวรรดิ 

สรางหอสมุดท่ีเมืองนิเนเวท

จักรพรรดิเนบูคัดเนซซาร
สรางสวนลอยบาบิโลเนีย

ศึกษาดาราศาสตร

อัสซีเรีย

แคลเดียหรือนิวบาบิโลเนีย

ชนชาติตางๆ ชนชาติที่ตั้งถิ่นฐานใกลเคียง
๓,๕๐๐ ถึง
๒,๒๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๒,๓๐๐ ถึง
๒,๑๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๑,๖๐๐ ถึง
๑,๔๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๙๐๐ถึง
๖๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๒,๐๐๐ ถึง
๑,๖๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๑,๕๐๐ ถึง
๖๐๙ ป
กอน ค.ศ.

ลิเดียน
๗๐๐ - ๕๔๖ ป กอน ค.ศ.
มีอาณาจักรบริเวณเอเซียไมเนอร 
มั่งคั่งจากการคาขาย เปนชาติแรก
ที่ผลิตเหรียญกษาปณ
เพื่อเปนสื่อกลางการคาขาย

ฟนิเซียน
๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ป กอน ค.ศ.

เปนนักเดินเรือคาขาย
ทั่วนานน้ำเมดิเตอรเรเนียน 

ประดิษฐอักษรพยัญชนะ 
เปนแบบอยางใหอักษรกรีก - โรมัน

ฮิบรู
๑,๕๐๐ - ๓๐๐ ป กอน ค.ศ.
• ตั้งถิ่นฐานบริเวณตะวันออกกลาง
 ของเมริเตอรเนียนเรียกวา 
 ปาเลสไตน ปกครองดวย
 บัญญัติ ๑๐ ประการของโมเสส/
 สมัยกษัตริยโซโลมอนรุงเรืองมาก
• การบันทึกเรื่องราวของชาวฮิบรูหรือยิว
 ในคัมภีรพันธะสัญญา (The old testament)
• ที่มาของศาสนายูดาย

อารยธรรมโลกยุคโบราณ

๑๓๒



เปนชวงเวลาที่มนุษยรูจักการตั้งถิ่นฐานถาวร
อยูรวมกันเปนสังคมเมือง มีระบบการปกครอง 
การแบงงานอาชีพ การแบงชนชั้นทางสังคม 
มีลัทธิบูชาทางศาสนา และการประดิษฐอักษร 
ยุคสมัยโบราณเกิดขึ้นประมาณ ๓,๕๐๐ ป
กอนคริสตศักราชจนถึง ค.ศ. ๔๗๖ ซึ่งเปน
ชวงเวลาที่อารยธรรมทั้ง ๖ แหงเกิดขึ้น

อารยธรรม

อียิปต

อารยธรรม

กรีก

อารยธรรม

อินเดีย

อารยธรรม

เมโสโปเตเมีย

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

อารยธรรม

โรมัน

อารยธรรม

จีน

ดานตะวันตกเปนทะเลทรายไมมีพรมแดนธรรมชาติจึงมีชนชาติตางๆ 
เขามาต้ังถ่ินฐานสรางอาณาจักรอยางตอเน่ือง

มีประชากรจาก
หลายเผาพันธุ 
ผลัดกันเขามา
ครอบครอง

เปอรเซีย
๕๕๐ - ๓๓๐ ป กอน ค.ศ.

เปนจักวรรดิที่ใหญที่สุด
ในยุคโบราณ ตั้งอยู

บริเวณที่ราบสูงอิหราน

เปอรเซีย
๕๕๐ - ๓๓๐ ป กอน ค.ศ.

เปนจักวรรดิที่ใหญที่สุด
ในยุคโบราณ ตั้งอยู

เปนจักวรรดิที่ใหญที่สุด
ในยุคโบราณ ตั้งอยู

เปนจักวรรดิที่ใหญที่สุด

บริเวณที่ราบสูงอิหราน
ในยุคโบราณ ตั้งอยู

บริเวณที่ราบสูงอิหราน
ในยุคโบราณ ตั้งอยู

สรางชุมชน
เปนเมือง 

มีนครรัฐอิสระ
เกิดขึ้นภายหลัง 

มีการสราง
จักรวรรดิ

มีความเจริญ
ดานการปกครอง 
กฎหมาย ศิลปะ 

วิทยาการ 
สาขาตางๆ

ที่ราบลุมแมน้ำไทกริส - ยูเฟรติส ดินแดนอุดมสมบูรณทามกลางทะเลทราย

เปนชาติแรกที่เขามาอยูอาศัยในเขต
ซูเมอรไดประดิษฐตัวอักษรขึ้นใชเปน
คร้ังแรกทำใหนักประวัติศาสตรกลาววา

“ประวัติศาสตรเริ่มขึ้นที่ซูเมอร”
 

สุเมเรียน

แอคคัต
พระเจาซารกอนสราง

จักรวรรดิขึ้นมาเปนครั้งแรก
รับวิธีเขียนแบบยูนิฟอรมมาใช

ฮิตไตท
ทำสงครามกับจักรวรรดิอียิปต

รูจักวิธีหลอมเหล็ก
ใชทำอาวุธและเครื่องมือ

อามอไรท - บาบิโลเนีย
สรางอาณาจักรบาบิโลเนีย

พระเจาฮัมบูราบี ประกาศใช
ประมวลกฎหมายเปนครั้งแรก

มีกองทัพเขมแข็ง 
พระเจาอัสซูบานิปาล 
รวบรวมเปนจักรวรรดิ 

สรางหอสมุดท่ีเมืองนิเนเวท

จักรพรรดิเนบูคัดเนซซาร
สรางสวนลอยบาบิโลเนีย

ศึกษาดาราศาสตร

อัสซีเรีย

แคลเดียหรือนิวบาบิโลเนีย

ชนชาติตางๆ ชนชาติที่ตั้งถิ่นฐานใกลเคียง
๓,๕๐๐ ถึง
๒,๒๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๒,๓๐๐ ถึง
๒,๑๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๑,๖๐๐ ถึง
๑,๔๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๙๐๐ถึง
๖๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๒,๐๐๐ ถึง
๑,๖๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๑,๕๐๐ ถึง
๖๐๙ ป
กอน ค.ศ.

ลิเดียน
๗๐๐ - ๕๔๖ ป กอน ค.ศ.
มีอาณาจักรบริเวณเอเซียไมเนอร 
มั่งคั่งจากการคาขาย เปนชาติแรก
ที่ผลิตเหรียญกษาปณ
เพื่อเปนสื่อกลางการคาขาย

ฟนิเซียน
๑,๐๐๐ - ๓,๐๐๐ ป กอน ค.ศ.

เปนนักเดินเรือคาขาย
ทั่วนานน้ำเมดิเตอรเรเนียน 

ประดิษฐอักษรพยัญชนะ 
เปนแบบอยางใหอักษรกรีก - โรมัน

ฮิบรู
๑,๕๐๐ - ๓๐๐ ป กอน ค.ศ.
• ตั้งถิ่นฐานบริเวณตะวันออกกลาง
 ของเมริเตอรเนียนเรียกวา 
 ปาเลสไตน ปกครองดวย
 บัญญัติ ๑๐ ประการของโมเสส/
 สมัยกษัตริยโซโลมอนรุงเรืองมาก
• การบันทึกเรื่องราวของชาวฮิบรูหรือยิว
 ในคัมภีรพันธะสัญญา (The old testament)
• ที่มาของศาสนายูดาย

อารยธรรมโลกยุคโบราณ
ประวัติศาสตรสากล ๑๓๓



อียิปต
โบราณ•  อียิปตตอนบน (Upper Egypt)

•  อียิปตตอนลาง (Lower Egypt)

ชาวอียิปตไดอาศัยลุุมแมน้ำไนลสรางระบบชลประทาน 
การเพาะปลูก คำนวณจัดแบงที่ดิน จัดทำปฏิทินเพื่อการเพาะปลูก

อารยธรรมอียิปตไดช่ือวา เปนของขวัญจากลุมแมน้ำไนล (The gift of the Nile) 
เพราะชวยใหชาวอียิปตสามารถสรางสรรคอารยธรรมสืบตอมาหลายพันป

ลุมแมน้ำไนล เปนที่ตั้งถิ่นฐาน
ของชาวอียิปตโบราณ

อียิปตโบราณ ประกอบดวย

ปกครองตอเนื่องกันมาเกือบ ๓,๐๐๐ ป มีราชวงศปกครองประมาณ ๓๐ ราชวงศ

อักษรอียิปต เรียกวา เฮียโรกลิฟฟก
ที่ชาวอียิปตประดิษฐขึ้น  เพื่อจารึก
เรื่องราวตางๆ อยูตามผนังกำแพง
สิ่งกอสราง และที่บันทึกไวใน 
มวนกระดาษปาปรุส แตไมเคยมีผูใด
สามารถอานอักษรเหลานี้ออกเลย 
จนกระทั่งมีการคนพบศิลาโรเซตตา 
เมื่อป ค.ศ. ๑๗๙๙ 

สิ่งกอสรางขนาดใหญที่สุดของชาวอียิปตโบราณ ไดแก 
พีรามิดที่เมืองกิซา นับเปน ๑ ใน ๘ สิ่งมหัศจรรยของโลก  
สิ่งกอสรางขนาดใหญเชนนี้ สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการ
ความเจริญดานตางๆ ของอารยธรรมอียิปต

ความรุงเรืองของอารยธรรมอียิปต

การแบงยุคสมัยของอาณาจักรอียิปต

ศิลาโรเซตตา (Rosetta Stone) 

สุสานฟาโรหทุตอังคอามุน (Tutankhamun)

สมัย
กอนราชวงศ
(The Predynastic

Period)

สมัย
อาณาจักรเกา

(The Old
Kingdom)

สมัย
อาณาจักรกลาง

(The Middle
Kingdom)

สมัย
อาณาจักรใหม

(The New
Kingdom)

สมัย
เสื่อมอำนาจ

อาณาจักรอียิปตถูกพวก
ตางชาติเขารุกราน 

ถูกยึดครองและ
เสื่อมสลายไปในที่สุด

อักษรทั้ง ๓ มีขอความเดียวกัน 
จากขอความดังกลาวทำใหมีผูสามารถ
ไขปริศนาอักษรอียิปตโบราณไดสำเร็จ 
เรื่องราวตางๆ ของชาวอียิปตโบราณ 
ที่มืดมิดมานับพันปจึงถูกเปดเผยออกมาในที่สุด 

Jean - Fr
anco
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ผูสามารถอานอักษร
อียิป

ตโบ
รา
ณ
ได

สำ
เร
็จใ

นป
  ๑

๘๒
๒

ตัวอักษรกรีกโบราณ
(Greek)

ตัวอักษรเดโมติก
(Demotic)

ตัวอักษรอียิปตโบราณ
(Hieroglyphics)

คติความเชื่อ
เกี่ยวกับชีวิต 

ความตาย

ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ

พระราชอำนาจ
ของฟาโรห

ในการปกครอง
อาณาจักร

การบริหาร
จัดการ

วิศวกรรมการ
กอสราง คณิตศาสตร

การคำนวณ
ออกแบบ
กอสราง

อียิปตตอนบน
(UPPER 
EGYPT)

อียิปตตอนลาง
(LOWER 
EGYPT)

ลุมแมน้ำไนล เปนที่ตั้งถิ่นฐาน

อารยธรรมอียิปต

๔,๕๐๐ - ๓,๑๐๐ ป
กอน ค.ศ.  

 ๒,๗๐๐ - ๒,๒๐๐ ป
กอน ค.ศ.  

๒,๐๑๕ - ๑,๖๒๕ ป
กอน ค.ศ.  

๑,๖๗๕ - ๑,๐๘๗ ป
กอน ค.ศ.  

๑,๑๐๐ - ๓๐๐ ป
กอน ค.ศ.  

แมวาพระองคจะเปนกษัตริยที่มี
เรื่องราวนอยที่สุดในประวัติศาสตร 
แตพระนามทุตอังคอามุนกลับเปน
ที่รูจักแพรหลายมากที่สุดในป ค.ศ. ๑๙๒๒ 
ไดมีการคนพบสุสานของพระองค
ในสภาพที่สมบูรณที่สุด งานฝมือกวา ๕๐ ชิ้น
ที่บรรจุอยูในสุสานไดถูกนำออกมาแสดง
ตามมหานครใหญๆ ทั่วโลก  
หนากากพระศพไดกลายเปน
หนึ่งในสัญลักษณของอียิปตโบราณ
ที่เปนที่รูจักกันทั่วไป

ยุคอาณาจักรใหม New kingdom 
๑,๕๖๐ - ๑,๐๘๗ ปกอน ค.ศ. 

๑๓๔



อียิปต
โบราณ•  อียิปตตอนบน (Upper Egypt)

•  อียิปตตอนลาง (Lower Egypt)

ชาวอียิปตไดอาศัยลุุมแมน้ำไนลสรางระบบชลประทาน 
การเพาะปลูก คำนวณจัดแบงที่ดิน จัดทำปฏิทินเพื่อการเพาะปลูก

อารยธรรมอียิปตไดช่ือวา เปนของขวัญจากลุมแมน้ำไนล (The gift of the Nile) 
เพราะชวยใหชาวอียิปตสามารถสรางสรรคอารยธรรมสืบตอมาหลายพันป

ลุมแมน้ำไนล เปนที่ตั้งถิ่นฐาน
ของชาวอียิปตโบราณ

อียิปตโบราณ ประกอบดวย

ปกครองตอเนื่องกันมาเกือบ ๓,๐๐๐ ป มีราชวงศปกครองประมาณ ๓๐ ราชวงศ

อักษรอียิปต เรียกวา เฮียโรกลิฟฟก
ที่ชาวอียิปตประดิษฐขึ้น  เพื่อจารึก
เรื่องราวตางๆ อยูตามผนังกำแพง
สิ่งกอสราง และที่บันทึกไวใน 
มวนกระดาษปาปรุส แตไมเคยมีผูใด
สามารถอานอักษรเหลานี้ออกเลย 
จนกระทั่งมีการคนพบศิลาโรเซตตา 
เมื่อป ค.ศ. ๑๗๙๙ 

สิ่งกอสรางขนาดใหญที่สุดของชาวอียิปตโบราณ ไดแก 
พีรามิดที่เมืองกิซา นับเปน ๑ ใน ๘ สิ่งมหัศจรรยของโลก  
สิ่งกอสรางขนาดใหญเชนนี้ สะทอนใหเห็นถึงพัฒนาการ
ความเจริญดานตางๆ ของอารยธรรมอียิปต

ความรุงเรืองของอารยธรรมอียิปต

การแบงยุคสมัยของอาณาจักรอียิปต

ศิลาโรเซตตา (Rosetta Stone) 

สุสานฟาโรหทุตอังคอามุน (Tutankhamun)

สมัย
กอนราชวงศ
(The Predynastic

Period)

สมัย
อาณาจักรเกา

(The Old
Kingdom)

สมัย
อาณาจักรกลาง

(The Middle
Kingdom)

สมัย
อาณาจักรใหม

(The New
Kingdom)

สมัย
เสื่อมอำนาจ

อาณาจักรอียิปตถูกพวก
ตางชาติเขารุกราน 

ถูกยึดครองและ
เสื่อมสลายไปในที่สุด

อักษรทั้ง ๓ มีขอความเดียวกัน 
จากขอความดังกลาวทำใหมีผูสามารถ
ไขปริศนาอักษรอียิปตโบราณไดสำเร็จ 
เรื่องราวตางๆ ของชาวอียิปตโบราณ 
ที่มืดมิดมานับพันปจึงถูกเปดเผยออกมาในที่สุด 

Jean - Fr
anco

is 
Ch

am
po

lli
on

ผูสามารถอานอักษร
อียิป

ตโบ
รา
ณ
ได

สำ
เร
็จใ

นป
  ๑

๘๒
๒

ตัวอักษรกรีกโบราณ
(Greek)
ตัวอักษรกรีกโบราณ

ตัวอักษรเดโมติก
(Demotic)

ตัวอักษรอียิปตโบราณ
(Hieroglyphics)
ตัวอักษรอียิปตโบราณตัวอักษรอียิปตโบราณ

คติความเชื่อ
เกี่ยวกับชีวิต 

ความตาย

ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ

พระราชอำนาจ
ของฟาโรห

ในการปกครอง
อาณาจักร

การบริหาร
จัดการ

วิศวกรรมการ
กอสราง คณิตศาสตร

การคำนวณ
ออกแบบ
กอสราง

อียิปตตอนบน
(UPPER 
EGYPT)

อียิปตตอนลาง
(LOWER 
EGYPT)

อารยธรรมอียิปต

๔,๕๐๐ - ๓,๑๐๐ ป
กอน ค.ศ.  

 ๒,๗๐๐ - ๒,๒๐๐ ป
กอน ค.ศ.  

๒,๐๑๕ - ๑,๖๒๕ ป
กอน ค.ศ.  

๑,๖๗๕ - ๑,๐๘๗ ป
กอน ค.ศ.  

๑,๑๐๐ - ๓๐๐ ป
กอน ค.ศ.  

แมวาพระองคจะเปนกษัตริยที่มี
เรื่องราวนอยที่สุดในประวัติศาสตร 
แตพระนามทุตอังคอามุนกลับเปน
ที่รูจักแพรหลายมากที่สุดในป ค.ศ. ๑๙๒๒ 
ไดมีการคนพบสุสานของพระองค
ในสภาพที่สมบูรณที่สุด งานฝมือกวา ๕๐ ชิ้น
ที่บรรจุอยูในสุสานไดถูกนำออกมาแสดง
ตามมหานครใหญๆ ทั่วโลก  
หนากากพระศพไดกลายเปน
หนึ่งในสัญลักษณของอียิปตโบราณ
ที่เปนที่รูจักกันทั่วไป

ยุคอาณาจักรใหม New kingdom 
๑,๕๖๐ - ๑,๐๘๗ ปกอน ค.ศ. 

ประวัติศาสตรสากล ๑๓๕



ประมาณ ๑,๗๖๖ - ๒๒๑ ปกอน ค.ศ.

ค.ศ. ๑๙๑๒ - ๑๙๔๙ค.ศ. ๑๙๔๙ – ปจจุบัน)

สมัยโบราณ

สมัยใหมสมัยปจจุบัน

ราชวงศซาง ราชวงศฉิน (จิ๋น)

ราชวงศหยวน

ประดิษฐตัวอักษร ปฐมจกัรพรรดิ จิน๋ซฮีองเต สราง
กาํแพงเมอืงจนี รวมอาํนาจสราง
สังคมเปนหน่ึง ใชเงินเหรียญ 
และมาตราชั่ง ตวง วัด

กุบไล ขาน

แทนพิมพและธนบัตรราชวงศหยวน

ชนเผามองโกล การขยายอํานาจสูภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต รับชาวตางชาติเขา
รับราชการในราชสํานัก

ขงจื๊อ

เลาจื้อ

ภาชนะสําริด

ซูสีไทเฮา

เหมา เจอตุง

ราชวงศโจวมนุษยปกกิ่ง

วัฒนธรรมหยางเชา
และหลงซาน

ราชวงศหมิง

การปฏิวัติซินไฮ
ดร. ซุนยัดเซ็น
(ค.ศ. ๑๙๑๑)

ชาวแมนจู
ปกครองจีน
ยุคจักรวรรดินิยม
แผขยายอํานาจ
ในจีน

“เจิ้งเหอ” สํารวจ
ทางทะเล ปฏิรูป
ระบบขุนนาง 
เกษตรกรรม

การชวงชิงอํานาจ
ระหวาง เจียงไคเช็ค 
กับ เหมา เจอตุง

พัฒนาการทางเศรษฐกิจ
และสังคมสืบมาถึง
ปจจุบัน

ราชวงศชิง

 เริ่มที่ลุมแมนํ้าหวางเหอและแยงซี

สมัยกอนประวัติศาสตร
ราว ๔๐๐,๐๐๐ ปกอน ค.ศ.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

ภาชนะดินเผา

วัฒนธรรมหยางเชา

มนุษยปกกิ่ง

เจิ้งเหอ

อารยธรรมจีน

๑๓๖



๒๒๑ ปกอน ค.ศ. - ค.ศ.๑๙๑๒
สมัยจักรวรรดิ

ราชวงศฮั่น

ราชวงศถังราชวงศซอง

ราชวงศสุยยุคสามกก ราชวงศจิ้น
ราชวงศ
เหนือใต

สงเสริมการคา เสนทางสายไหม 
เชื่อมโลกตะวันออกกับตะวันตก

ยุคทองของจีน ทั้งดานการพิมพและดินปน
พระพุทธศาสนารุ งเรืองอัญเชิญพระไตรปฎก
จากอินเดีย

ราชวงศซองหรือสุ ง ฟ นฟูลัทธิขงจื๊อ 
ก า ร ใช  เ ข็ ม ทิ ศ ใ น ก า ร เ ดิ น ท ะ เ ล 
การประดิษฐ แท นพิมพ ตัวหนังสือ 
เค ร่ืองป   นดิน เผาที่ เ รียกว  า เครื่ อง
ลายคราม ผสมผสานแนวคิดปรัชญา
ขงจื๊อ ลัทธิเตาและพระพุทธศาสนา

การขุดคลอง
เชื่อมจีนตอนเหนือและใต

ซือหมาเชียน
นักประวัติศาสตร
สมัยฮั่น

ยุคหาราชวงศ
สิบอาณาจักร

การรักษาดวยการฝงเข็ม 

ริเริ่มระบบจอหงวนริเริ่มระบบจอหงวน

ยุคสามกก

กกอู

ราชวงศเหนือ
ค.ศ. ๓๘๖ – ๕๘๗

ราชวงศใต
ค.ศ. ๔๒๐ – ๕๘๙

กกฮั่น

กกวุย

ประวัติศาสตรสากล ๑๓๗



สมัยราชวงศโมริยะ (๓๒๑ - ๑๘๔ ป กอน ค.ศ.) 
พระเจาจันทรคุปตปฐมกษัตริยสรางจักรวรรดิ 
เมืองหลวงอยูที่ปาฎลีบุตร ทำใหอินเดียมีเอกภาพครั้งแรก

ราชวงศคุปตะ (ค.ศ. ๓๒๐ - ๕๓๕) 
พระเจาจันทรคุปตที่ ๑ ขับไลตางชาติออกจากอินเดีย รวบรวมอินเดียใหเปนจักรวรรดิอีกครั้งหนึ่ง
นับเปนยุคทองของอารยธรรมอินเดีย ตัวอยางแหลงรวบรวมผลงานดานศิลปกรรม ไดแก ถ้ำอะชันตะ

พระเจาเมนันเดอร 
(๑๕๕ - ๑๓๐ ป กอน ค.ศ.)
รูจักกันในภาษาบาลีวา พระเจามิลินทร 
เปนกษัตริย เชื้อสาย อินเดีย - กรีก 
ทรงอุปภัมถพระพุทธศาสนา ศิลปที่สำคัญ
คือ ศิลปะแบบคันธาราฐ

อารยธรรมลุมแมน้ำสินธุ

•  การวางผังเมืองอยางดีเปนสี่เหลี่ยมผืนผา  มีถนนตัดผาน
 เปนเสนตรงตัดขวางกันเปนมุมฉาก
•  แบงเขตที่อยูอาศัย ยุงฉางและปอมปราการ
•  มีหองน้ำภายในบานและมีทางระบายน้ำพรอมฝาปดทาย

ถนน + คูน้ำเมือง 
โมเฮนโจดาโร

ผังเมืองเปนระเบียง

รูปปนสำริด - นางรำ

•  มีหองน้ำภายในบานและมีทางระบายน้ำพรอมฝาปดทาย

ตราประทับ 
แกะจากหินสบู

•  แบงเขตที่อยูอาศัย ยุงฉางและปอมปราการ
•  มีหองน้ำภายในบานและมีทางระบายน้ำพรอมฝาปดทาย

ถนน + คูน้ำเมือง 
โมเฮนโจดาโร

ศูทร

บริเวณแมน้ำสินธุ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของอินเดียปรากฏหลักฐานความเจริญ เปนกลุม
เมืองขนาดใหญครอบคลุมบริเวณกวา ๕๐๐,๐๐๐ 
ตารางกิโลเมตรสันนิษฐานวามีอายุราว ๓,๐๐๐ - 
๑,๕๐๐ ป กอนคริสตกาล ชวงเดียวกับอารยธรรม
เมโสโปเตเมียและจีน แตเน่ืองจากยังไมสามารถ
อานจารึกเร่ืองราวของอารยธรรมแหงน้ีจึงเปนท่ี
รูจักกันนอยมาก จากซากเมืองกวา ๔๐ แหง 
เมืองที่มีขนาดใหญที่สุดและจัดระเบียบชัดเจน
คือโมเฮนโจดาโรและฮารัปปา กลุมชนเจาของ
อารยธรรมนี้สันนิษฐานวาเปนชาวดราวิเดียน
หรือมิลักขะ อารยธรรมนี ้เสื ่อมลงประมาณ 
๑,๕๐๐ ป กอนคริสตศักราชจากภัยธรรมชาติ 
โรคระบาด หรือการถูกโจมตี

ยุคพระเวท (๑,๕๐๐ - ๖๐๐ ป กอน ค.ศ.) 
ชนเผาอารยันหรือ อินโด - ยูโรเปยนที่อพยพมา
จากเอเชียกลางไดนำลัทธิบูชาเทพเจา 
และการประกอบพิธีแบบตางๆ กอใหเกิด 
คัมภีรพระเวท แบงสังคมออกเปนวรรณะ 
นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ
คือ รามายณะและมหาภารตะ บางครั้ง
จึงเรียก “ยุคมหากาพย”

ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
นับถือเทพเจา ๓ องค
• พระพรหมณ ผูสรางโลก (ตรีมูรติ)
• พระศิวะหรือพระอิศวร ผูดูแล
 โลกและชีวิตมนุษย
• พระวิษณุหรือพระนารายณ ผูรักษา 

พุทธศาสนากำเนิดประมาณ 
๖๐๐ - ๓๐๐ ป กอน ค.ศ. 
อินเดียถือกำเนิด ๒ ศาสนา 
คือศาสนาพุทธ และศาสนาเชน
พระพุทธศาสนา ไดกอใหเกิด
ความเปลี่ยนทางสังคมและ
การสรางสรรคอารยธรรมอยางมากมาย
ในหมูชาวเอเชียตะวันออกทั้งมวล

ศาสนาเชน 
(พระมหาวีระ)

กุษาณะ
เปนชนชาติ
ที่เขามายึดครอง
อินเดียตอนเหนือและตั้งราชวงศกุษาณะ 
(๒๐๐ กอน ค.ศ. - ค.ศ. ๓๒๐) กษัตริยที่มีชื่อเสียง
ของราชวงศนึ้คือ พระเจากนิษกะ 
ทรงอุปถัมภศาสนาพุทธนิกายมหายาน

อารยธรรมลุมแมน้ำสินธุ

อารยธรรมอินเดีย

ผังเมืองเปนระเบียง

ตราประทับ 
แกะจากหินสบู

รูปปนสำริด - นางรำรูปปนสำริด - นางรำรูปปนสำริด - นางรำ พราหมณ

กษัตริย

แพศย

โครงสรางสังคมแบงเปน ๔ วรรณะ

รูปปนสำริด - นางรำ พราหมณ

กษัตริย

จัณฑาล
คือบุตรที่เกิดจาก

การแตงงาน
ขามวรรณะ

ปลายยุคมหากาพย 
จักรวรรดิเปอรเซียรุกรานอินเดียตอนเหนือ ตอมาพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช  
รุกรานอินเดียแมจะตองถอนทัพกลับ แตไดทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
เกิดศิลปะคันธาราฐ ดาราศาสตร เหรียญกษาปณ 

พระเจาอโศกมหาราช 
(๒๗๒ - ๒๓๒ ป กอน ค.ศ.)
ทำสงครามขยายอาณาเขตไปถึงอัฟกานิสถาน 
ทรงเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาพุทธ ไดทรง
ทำนุบำรุงและสงเสริมการเผยแพรศาสนา
ไปยังดินแดนตางๆ รวมทั้งสุวรรณภูมิ

ราชวงศคุปตะ

กษัตรย
มีฐานะเปน
สมมติเทพ

มีการคาขาย
กับตางแดน

มีการตั้ง
มหาวิทยาลัย

นาลันทา

การจัด
ระเบียบศาสนา

อิสลามใหม

๑๓๘



สมัยราชวงศโมริยะ (๓๒๑ - ๑๘๔ ป กอน ค.ศ.) 
พระเจาจันทรคุปตปฐมกษัตริยสรางจักรวรรดิ 
เมืองหลวงอยูที่ปาฎลีบุตร ทำใหอินเดียมีเอกภาพครั้งแรก

ราชวงศคุปตะ (ค.ศ. ๓๒๐ - ๕๓๕) 
พระเจาจันทรคุปตที่ ๑ ขับไลตางชาติออกจากอินเดีย รวบรวมอินเดียใหเปนจักรวรรดิอีกครั้งหนึ่ง
นับเปนยุคทองของอารยธรรมอินเดีย ตัวอยางแหลงรวบรวมผลงานดานศิลปกรรม ไดแก ถ้ำอะชันตะ

พระเจาเมนันเดอร 
(๑๕๕ - ๑๓๐ ป กอน ค.ศ.)
รูจักกันในภาษาบาลีวา พระเจามิลินทร 
เปนกษัตริย เชื้อสาย อินเดีย - กรีก 
ทรงอุปภัมถพระพุทธศาสนา ศิลปที่สำคัญ
คือ ศิลปะแบบคันธาราฐ

อารยธรรมลุมแมน้ำสินธุ

•  การวางผังเมืองอยางดีเปนสี่เหลี่ยมผืนผา  มีถนนตัดผาน
 เปนเสนตรงตัดขวางกันเปนมุมฉาก
•  แบงเขตที่อยูอาศัย ยุงฉางและปอมปราการ
•  มีหองน้ำภายในบานและมีทางระบายน้ำพรอมฝาปดทาย

ถนน + คูน้ำเมือง 
โมเฮนโจดาโร

ผังเมืองเปนระเบียง

รูปปนสำริด - นางรำ

ตราประทับ 
แกะจากหินสบู

ศูทร

บริเวณแมน้ำสินธุ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของอินเดียปรากฏหลักฐานความเจริญ เปนกลุม
เมืองขนาดใหญครอบคลุมบริเวณกวา ๕๐๐,๐๐๐ 
ตารางกิโลเมตรสันนิษฐานวามีอายุราว ๓,๐๐๐ - 
๑,๕๐๐ ป กอนคริสตกาล ชวงเดียวกับอารยธรรม
เมโสโปเตเมียและจีน แตเน่ืองจากยังไมสามารถ
อานจารึกเร่ืองราวของอารยธรรมแหงน้ีจึงเปนท่ี
รูจักกันนอยมาก จากซากเมืองกวา ๔๐ แหง 
เมืองที่มีขนาดใหญที่สุดและจัดระเบียบชัดเจน
คือโมเฮนโจดาโรและฮารัปปา กลุมชนเจาของ
อารยธรรมนี้สันนิษฐานวาเปนชาวดราวิเดียน
หรือมิลักขะ อารยธรรมนี ้เสื ่อมลงประมาณ 
๑,๕๐๐ ป กอนคริสตศักราชจากภัยธรรมชาติ 
โรคระบาด หรือการถูกโจมตี

ยุคพระเวท (๑,๕๐๐ - ๖๐๐ ป กอน ค.ศ.) 
ชนเผาอารยันหรือ อินโด - ยูโรเปยนที่อพยพมา
จากเอเชียกลางไดนำลัทธิบูชาเทพเจา 
และการประกอบพิธีแบบตางๆ กอใหเกิด 
คัมภีรพระเวท แบงสังคมออกเปนวรรณะ 
นอกจากนี้ยังมีวรรณกรรมที่ยิ่งใหญ
คือ รามายณะและมหาภารตะ บางครั้ง
จึงเรียก “ยุคมหากาพย”

ศาสนาพราหมณ-ฮินดู 
นับถือเทพเจา ๓ องค
• พระพรหมณ ผูสรางโลก (ตรีมูรติ)
• พระศิวะหรือพระอิศวร ผูดูแล
 โลกและชีวิตมนุษย
• พระวิษณุหรือพระนารายณ ผูรักษา 

พุทธศาสนากำเนิดประมาณ 
๖๐๐ - ๓๐๐ ป กอน ค.ศ. 
อินเดียถือกำเนิด ๒ ศาสนา 
คือศาสนาพุทธ และศาสนาเชน
พระพุทธศาสนา ไดกอใหเกิด
ความเปลี่ยนทางสังคมและ
การสรางสรรคอารยธรรมอยางมากมาย
ในหมูชาวเอเชียตะวันออกทั้งมวล

ศาสนาเชน 
(พระมหาวีระ)

พระเจาเมนันเดอร 
(๑๕๕ - ๑๓๐ ป กอน ค.ศ.)
รูจักกันในภาษาบาลีวา พระเจามิลินทร 
เปนกษัตริย เชื้อสาย อินเดีย - กรีก 
รูจักกันในภาษาบาลีวา พระเจามิลินทร 
เปนกษัตริย เชื้อสาย อินเดีย - กรีก 
รูจักกันในภาษาบาลีวา พระเจามิลินทร 

ทรงอุปภัมถพระพุทธศาสนา ศิลปที่สำคัญ
คือ ศิลปะแบบคันธาราฐ

กุษาณะ
เปนชนชาติ
ที่เขามายึดครอง
อินเดียตอนเหนือและตั้งราชวงศกุษาณะ 
(๒๐๐ กอน ค.ศ. - ค.ศ. ๓๒๐) กษัตริยที่มีชื่อเสียง
ของราชวงศนึ้คือ พระเจากนิษกะ 
ทรงอุปถัมภศาสนาพุทธนิกายมหายาน

อารยธรรมอินเดีย

พราหมณ

กษัตริย

แพศย

โครงสรางสังคมแบงเปน ๔ วรรณะ

จัณฑาล
คือบุตรที่เกิดจาก

การแตงงาน
ขามวรรณะ

ปลายยุคมหากาพย 
จักรวรรดิเปอรเซียรุกรานอินเดียตอนเหนือ ตอมาพระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช  
รุกรานอินเดียแมจะตองถอนทัพกลับ แตไดทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
เกิดศิลปะคันธาราฐ ดาราศาสตร เหรียญกษาปณ 

พระเจาอโศกมหาราช 
(๒๗๒ - ๒๓๒ ป กอน ค.ศ.)
ทำสงครามขยายอาณาเขตไปถึงอัฟกานิสถาน 
ทรงเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาพุทธ ไดทรง
ทำนุบำรุงและสงเสริมการเผยแพรศาสนา
ไปยังดินแดนตางๆ รวมทั้งสุวรรณภูมิ

ราชวงศคุปตะ (ค.ศ. ๓๒๐ - ๕๓๕) 

คือ ศิลปะแบบคันธาราฐคือ ศิลปะแบบคันธาราฐ

ราชวงศคุปตะ

กษัตรย
มีฐานะเปน
สมมติเทพ

มีการคาขาย
กับตางแดน

ราชวงศคุปตะ (ค.ศ. ๓๒๐ - ๕๓๕) 

มีการตั้ง
มหาวิทยาลัย

นาลันทา

คือ ศิลปะแบบคันธาราฐคือ ศิลปะแบบคันธาราฐ

ราชวงศคุปตะ

การจัด
ระเบียบศาสนา

อิสลามใหม

สมัยราชวงศโมริยะ (๓๒๑ - ๑๘๔ ป กอน ค.ศ.) 

กุษาณะ
เปนชนชาติ
ที่เขามายึดครอง
อินเดียตอนเหนือและตั้งราชวงศกุษาณะ 
(๒๐๐ กอน ค.ศ. - ค.ศ. ๓๒๐) กษัตริยที่มีชื่อเสียง
ของราชวงศนึ้คือ พระเจากนิษกะ 
ทรงอุปถัมภศาสนาพุทธนิกายมหายาน

พระเจาอโศกมหาราช 
(๒๗๒ - ๒๓๒ ป กอน ค.ศ.)
ทำสงครามขยายอาณาเขตไปถึงอัฟกานิสถาน 
ทรงเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาพุทธ ไดทรง
ทำนุบำรุงและสงเสริมการเผยแพรศาสนา
ไปยังดินแดนตางๆ รวมทั้งสุวรรณภูมิ
ทำนุบำรุงและสงเสริมการเผยแพรศาสนา
ไปยังดินแดนตางๆ รวมทั้งสุวรรณภูมิ
ทำนุบำรุงและสงเสริมการเผยแพรศาสนา

ปลายยุคมหากาพย ปลายยุคมหากาพย 

ประวัติศาสตรสากล ๑๓๙



แผนที่แสดงที่ตั้งอารยธรรมกรีก

อารยธรรมกรีกตั้งอยูบริเวณคาบสมุทร
บอลขาน ซ่ึงประกอบดวยภูเขาเปนสวนมาก 
มีพ้ืนท่ีราบนอย มีชายฝงทะเล และหมูเกาะ
จำนวนมาก การปกครองแบงเปนนครรัฐเล็กๆ 
มีอิสระตอกัน ชาวกรีกอาศัยการเดินเรือ
และการคาขายเปนหลัก อาณาเขต 
แบงออกเปน ๓ สวน

เอเธนสเปนหนึ่งในเมืองที่เกาแก
ที่สุดในโลก มีอายุราว ๓,๔๐๐ ป 
เจริญขึ้นมาในชวง ๕๐๘ - ๓๒๒ ป กอน ค.ศ.
นครรัฐเอเธนสเปนศูนยกลางของ
ศิลปวิทยาการและปรัชญา ซึ่งตอมา
กลายเปนตนกำเนิดของอารยธรรมตะวันตก  
ปจจุบันเอเธนสเปนเมืองหลวงของประเทศกรีซ 
ที่ยังมีโบราณสถานและงานศิลปะยุคคลาสสิก
ปรากฏอยูจำนวนมาก ที่มีชื่อเสียงที่สุด 
คือ วิหารพารเธนอน

แผนที่แสดงที่ตั้งอารยธรรมกรีก

 • มาซีโดเนีย

 • เดลฟ
 • ทีิปส

 • คอรินท

คาบสมุทร เพโลโพนีส

 • เอเธนส

 • สปาตา

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

คาบสมุทร
Peloponnese

• แควนมาซิโดเนีย 
  (Macedonia)

• นครเดลฟ (Delphi)  
• นครธีบส (Thebes) 
• นครเอเธนส(Athens)

บริเวณอาวคอรินทร
(Corinth) เปนที่ตั้งของ
นครรัฐสปารตา (Sparta)

แผนที่แสดงที่ตั้งอารยธรรมกรีก

วิหารพารเธนอน

ราชาธิปไตย
(Monarchy) 

คณาธิปไตย
(Oligarchy) 

อภิชนาธิปไตย
(Aristocracy)

ประชาธิปไตย
(democracy)

ทรราช
(Tyranny)

๘๐๐ ป
กอน ค.ศ.

เหตุการณสำคัญของอารยธรรมกรีก

๗๕๐ ป กอน ค.ศ. ประดิษฐอักษรกรีก, 
บทกวีโฮเมอร

๖๒๕ – ๕๖๙ ป กอน ค.ศ. ทาลีส (Thales) 
พิธากอรัส (Pythagorus) นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร 

๕๐๘ ป กอน ค.ศ. นครรัฐเอเธนส วางรากฐานการปกครองประชาธิปไตย

๔๙๗ – ๔๗๙ ป กอน ค.ศ. สงครามเปอรเซีย

๔๙๐ ป กอน ค.ศ. สงครามที่ทุงมาราธอน 
กรีกมีชัยชนะเหนือกองทัพเปอรเซีย

๔๖๐ ป กอน ค.ศ. กรุงเอเธนสภายใตการนำของเพริคลิส Pericles 
เขาสูยุครุงเรือง
๔๔๙ ป กอน ค.ศ. สรางวิหาร Parthenon

๓๘๐ ป กอน ค.ศ. เพลโต กอตั้งสถาบัน Academy

๓๓๕ ป กอน ค.ศ. อริสโตเติล กอตั้งสถาบัน Lyceum 
ในกรุงเอเธนส

๓๓๔ – ๓๒๖ ป กอน ค.ศ. พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช 
ขยายอำนาจและเผยแพรอารยธรรมกรีก

๗๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๖๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๕๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๔๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๓๐๐ ป
กอน ค.ศ.

อารยธรรมกรีก

คือ วิหารพารเธนอน

กรีกโบราณ ประกอบดวย นครรัฐ 
(City State) หรือเมืองขนาดเล็ก

ที่มีความเปนอิสระตอกัน 
มีรูปแบบการปกครองตางๆ กัน

๑๔๐



แผนที่แสดงที่ตั้งอารยธรรมกรีก

อารยธรรมกรีกตั้งอยูบริเวณคาบสมุทร
บอลขาน ซ่ึงประกอบดวยภูเขาเปนสวนมาก 
มีพ้ืนท่ีราบนอย มีชายฝงทะเล และหมูเกาะ
จำนวนมาก การปกครองแบงเปนนครรัฐเล็กๆ 
มีอิสระตอกัน ชาวกรีกอาศัยการเดินเรือ
และการคาขายเปนหลัก อาณาเขต 
แบงออกเปน ๓ สวน

เอเธนสเปนหนึ่งในเมืองที่เกาแก
ที่สุดในโลก มีอายุราว ๓,๔๐๐ ป 
เจริญขึ้นมาในชวง ๕๐๘ - ๓๒๒ ป กอน ค.ศ.
นครรัฐเอเธนสเปนศูนยกลางของ
ศิลปวิทยาการและปรัชญา ซึ่งตอมา
กลายเปนตนกำเนิดของอารยธรรมตะวันตก  
ปจจุบันเอเธนสเปนเมืองหลวงของประเทศกรีซ 
ที่ยังมีโบราณสถานและงานศิลปะยุคคลาสสิก
ปรากฏอยูจำนวนมาก ที่มีชื่อเสียงที่สุด 
คือ วิหารพารเธนอน

 • มาซีโดเนีย

 • เดลฟ
 • ทีิปส

 • คอรินท

คาบสมุทร เพโลโพนีส

 • เอเธนส

 • สปาตา

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

คาบสมุทร
Peloponnese

• แควนมาซิโดเนีย 
  (Macedonia)

• นครเดลฟ (Delphi)  
• นครธีบส (Thebes) 
• นครเอเธนส(Athens)

บริเวณอาวคอรินทร
(Corinth) เปนที่ตั้งของ
นครรัฐสปารตา (Sparta)

วิหารพารเธนอน

ราชาธิปไตย
(Monarchy) 

คณาธิปไตย
(Oligarchy) 

อภิชนาธิปไตย
(Aristocracy)

ประชาธิปไตย
(democracy)

ทรราช
(Tyranny)

๘๐๐ ป
กอน ค.ศ.

เหตุการณสำคัญของอารยธรรมกรีก

๗๕๐ ป กอน ค.ศ. ประดิษฐอักษรกรีก, 
บทกวีโฮเมอร

๖๒๕ – ๕๖๙ ป กอน ค.ศ. ทาลีส (Thales) 
พิธากอรัส (Pythagorus) นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร 

๕๐๘ ป กอน ค.ศ. นครรัฐเอเธนส วางรากฐานการปกครองประชาธิปไตย

๔๙๗ – ๔๗๙ ป กอน ค.ศ. สงครามเปอรเซีย

๔๙๐ ป กอน ค.ศ. สงครามที่ทุงมาราธอน 
กรีกมีชัยชนะเหนือกองทัพเปอรเซีย

๔๖๐ ป กอน ค.ศ. กรุงเอเธนสภายใตการนำของเพริคลิส Pericles 
เขาสูยุครุงเรือง
๔๔๙ ป กอน ค.ศ. สรางวิหาร Parthenon

๓๘๐ ป กอน ค.ศ. เพลโต กอตั้งสถาบัน Academy

๓๓๕ ป กอน ค.ศ. อริสโตเติล กอตั้งสถาบัน Lyceum 
ในกรุงเอเธนส

๓๓๔ – ๓๒๖ ป กอน ค.ศ. พระเจาอเล็กซานเดอรมหาราช 
ขยายอำนาจและเผยแพรอารยธรรมกรีก

๗๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๖๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๕๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๔๐๐ ป
กอน ค.ศ.

๓๐๐ ป
กอน ค.ศ.

 กรุงเอเธนสภายใตการนำของเพริคลิส Pericles 

เพลโต กอตั้งสถาบัน Academy

 อริสโตเติล กอตั้งสถาบัน Lyceum 

พิธากอรัส (Pythagorus) นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร พิธากอรัส (Pythagorus) นักปรัชญาและนักคณิตศาสตร 

อารยธรรมกรีก

กรีกโบราณ ประกอบดวย นครรัฐ 
(City State) หรือเมืองขนาดเล็ก

ที่มีความเปนอิสระตอกัน 
มีรูปแบบการปกครองตางๆ กัน

ประวัติศาสตรสากล ๑๔๑



เริ่มจากดินแดนจากตะวันตกสูตะวันออกในปจจุบันไดแก 
โปรตุเกส สเปน  อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี แอลบาเนีย 
และกรีซ คาบสมุทรบอลขาน ตุรกี เยอรมนีตอนใต 
ทางตะวันออกกลาง ไดแก ซีเรีย เลบานอน อิสราเอล 
และจอรแดน ทวีปแอฟริกาตอนบน ไดแก อียิปต ลิเบีย 
ตูนีเซีย แอลจีเรีย และโมร็อกโก จนจดยิบรอลตาร

จักรวรรดิโรมันในชวงเวลาที่
ยิ่งใหญที่สุดเมื่อประมาณ ค.ศ. ๑๑๗

ประวัติศาสตรโรมัน แบงออกเปน 3 ยุค

กองทัพโรมัน

คริสตศาสนา 

ลักษณะสำคัญของกฎหมายโรมัน

ยุคกษัตริย 
(Monarchy หรือ 
Regal Period)

ยุคสาธารณรัฐ 
(Republic)

ยุคจักรวรรดิ 
(Principate)

ประชากรที่อาศัยอยูภายใตจักรวรรดิโรมัน
ไมวาจะเปนชนชาติภาษาใดจะถูกเรียกวา
ชาวโรมันอยูภายใตกฎหมายโรมันเสมอกันหมด

กฎหมายโรมันถือเปนมรดกที่สำคัญของ
อารยธรรมโลก เปนแมแบบของกฎหมาย
ประเทศตางๆ ในยุโรปและประเทศตางๆ
ทั่วโลกในปจจุบัน

อารยธรรมที่สำคัญ

กฎหมายโรมัน

ประชากรที่อาศัยอยูภายใตจักรวรรดิโรมัน
ไมวาจะเปนชนชาติภาษาใดจะถูกเรียกวา
ชาวโรมันอยูภายใตกฎหมายโรมันเสมอกันหมด

ลักษณะสำคัญของกฎหมายโรมัน

ชาวโรมันอยูภายใตกฎหมายโรมันเสมอกันหมด

ใหความสำคัญ
กับสิทธิของบุคคล

ไมมีการทรมาน
ผูตองหาเพื่อใหสารภาพ
ถือวาผูตองหาบริสุทธิ์

จนกวาจะพิสูจน
ความผิดได

ใชบังคับกับ
ประชาชนทุกคน
อยางเทาเทียมกัน

ลักษณะสำคัญของกฎหมายโรมัน

  ปจจัยที่ทำใหจักรวรรดิโรมัน มีความเขมแข็ง ไดแกกองทัพที่ประกอบดวยทหารที่มี
ระเบียบวินัยมีเครื่องแบบที่นาเกรงขาม มีการควบคุมบังคับบัญชาอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีแผนการรบที่ชาญฉลาด  ชาวโรมันไดนำเอาความสามารถทางวิศวกรรม
มาใชในการรบ เชน การสรางปอมคาย  อาวุธชนิดตางๆ การขุดอุโมงค 
การสรางเรือรบที่สามารถครอบครองทั้งนานน้ำเมดิเตอรเรเนียน

  กอนที่อารยธรรมโรมันจะลมสลาย
คริสตศาสนาถือกำเนิดขึ้น ชาวคริสเตียน
ถูกจักรวรรดิโรมันปราบปรามอยางรุนแรง นักบุญปเตอร 
(ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปน พระสังฆราชาองคแรกแหงกรุงโรม)  
ถูกตรึงกางเขนที่จตุรัสเนโร (Circus Nero)
  อีก ๒๐๐ ปตอมา พระจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ ๑ ประกาศ
ยอมรับนับถือคริสตศาสนา ทรงพระราชทานพื้นที่จตุรัสเนโรใหเปน
ศาสนสถาน ตอมา ค.ศ. ๑๕๐๖ พระสันตะปาปาจูเลียสที่ ๒ ทรงบัญชา
ใหสรางมหาวิหารขึ้นใหมและเปนที่ประทับของพระสันตะปาปาสืบตอ
มาจนถึงปจจุบัน

ผลงานทางวิศวกรรม
  สิ่งกอสรางหลายแหงที่สรางขึ้นแมกาลเวลาจะผานมากวา ๒,๐๐๐ ป ยังคงปรากฏเปนประจักษพยาน
ถึงอัจฉริยะภาพของชาวโรมันทางดานวิศวกรรม ซีเมนตและคอนกรีตคือวัสดุที่ชาวโรมันคิดคนขึ้นมาเพื่อนำมาใช
ในการกอสราง

ทหารโรมัน เรือรบโรมัน
มหาวิหารเซนตปเตอร

นักบุญปเตอร

ถนน ชาวโรมันไดนำวัสดุตางๆ 
มาใชในการสรางถนนทำใหมี
ความแข็งแรงมั่นคงจนแมทุกวันนี้ 
ถนนบางสายก็ยังปรากฏอยู 

กังหันน้ำ การใชพลังงาน
ประดิษฐกังหันน้ำเพื่อใช
นำการโมแปงและตัดหิน 

เขื่อน มีการสรางเขื่อน
เพื่อเก็บกักน้ำหลายแหง

โคลีเซียม

วิหาร แพนธีออน

ทอสงน้ำ Aqueduct

งานกอสราง สิ่งกอสรางขนาดใหญยังคงปรากฏอยูทั่วไป

วิศวกรรมทางทหาร นำผลสำเร็จทางวิศวกรรม
มาใชในการทหาร เชน สรางคายทหาร (Camp) 
สะพาน ถนน อุปกรณการปดลอม (Siege Equipment) 
การสรางแนวปองกัน

จักรวรรดิโรมันในชวงเวลาที่

อารยธรรมโรมัน

๗๕๓ – ๕๐๙ ป กอน ค
.ศ

. 

๕๐๙ – ๒๗ ป กอน ค.
ศ.

๒๗ ปกอน ค.ศ. - ป
 ค.

ศ.
๔๗

๖

เครื่องมือและอุปกรณตางๆ
ที่ใชในสงคราม

พระสันตะปาปา
จูเลียสที่ ๒

คอนสแตนตินที่ ๑

ภาษาละตินเปนภาษาที่ใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวโรมันคาทอลิก

แอฟริกา

๑๔๒



เริ่มจากดินแดนจากตะวันตกสูตะวันออกในปจจุบันไดแก 
โปรตุเกส สเปน  อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี แอลบาเนีย 
และกรีซ คาบสมุทรบอลขาน ตุรกี เยอรมนีตอนใต 
ทางตะวันออกกลาง ไดแก ซีเรีย เลบานอน อิสราเอล 
และจอรแดน ทวีปแอฟริกาตอนบน ไดแก อียิปต ลิเบีย 
ตูนีเซีย แอลจีเรีย และโมร็อกโก จนจดยิบรอลตาร

จักรวรรดิโรมันในชวงเวลาที่
ยิ่งใหญที่สุดเมื่อประมาณ ค.ศ. ๑๑๗

ประวัติศาสตรโรมัน แบงออกเปน 3 ยุค

กองทัพโรมัน

คริสตศาสนา 

ลักษณะสำคัญของกฎหมายโรมัน

ยุคกษัตริย 
(Monarchy หรือ 
Regal Period)

ยุคสาธารณรัฐ 
(Republic)

ยุคจักรวรรดิ 
(Principate)

ประชากรที่อาศัยอยูภายใตจักรวรรดิโรมัน
ไมวาจะเปนชนชาติภาษาใดจะถูกเรียกวา
ชาวโรมันอยูภายใตกฎหมายโรมันเสมอกันหมด

กฎหมายโรมันถือเปนมรดกที่สำคัญของ
อารยธรรมโลก เปนแมแบบของกฎหมาย
ประเทศตางๆ ในยุโรปและประเทศตางๆ
ทั่วโลกในปจจุบัน

อารยธรรมที่สำคัญ

กฎหมายโรมัน

ใหความสำคัญ
กับสิทธิของบุคคล

ไมมีการทรมาน
ผูตองหาเพื่อใหสารภาพ
ถือวาผูตองหาบริสุทธิ์

จนกวาจะพิสูจน
ความผิดได

ใชบังคับกับ
ประชาชนทุกคน
อยางเทาเทียมกัน

  ปจจัยที่ทำใหจักรวรรดิโรมัน มีความเขมแข็ง ไดแกกองทัพที่ประกอบดวยทหารที่มี
ระเบียบวินัยมีเครื่องแบบที่นาเกรงขาม มีการควบคุมบังคับบัญชาอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีแผนการรบที่ชาญฉลาด  ชาวโรมันไดนำเอาความสามารถทางวิศวกรรม
มาใชในการรบ เชน การสรางปอมคาย  อาวุธชนิดตางๆ การขุดอุโมงค 
การสรางเรือรบที่สามารถครอบครองทั้งนานน้ำเมดิเตอรเรเนียน

  กอนที่อารยธรรมโรมันจะลมสลาย
คริสตศาสนาถือกำเนิดขึ้น ชาวคริสเตียน
ถูกจักรวรรดิโรมันปราบปรามอยางรุนแรง นักบุญปเตอร 
(ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหเปน พระสังฆราชาองคแรกแหงกรุงโรม)  
ถูกตรึงกางเขนที่จตุรัสเนโร (Circus Nero)
  อีก ๒๐๐ ปตอมา พระจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ ๑ ประกาศ
ยอมรับนับถือคริสตศาสนา ทรงพระราชทานพื้นที่จตุรัสเนโรใหเปน
ศาสนสถาน ตอมา ค.ศ. ๑๕๐๖ พระสันตะปาปาจูเลียสที่ ๒ ทรงบัญชา
ใหสรางมหาวิหารขึ้นใหมและเปนที่ประทับของพระสันตะปาปาสืบตอ
มาจนถึงปจจุบัน

ผลงานทางวิศวกรรม
  สิ่งกอสรางหลายแหงที่สรางขึ้นแมกาลเวลาจะผานมากวา ๒,๐๐๐ ป ยังคงปรากฏเปนประจักษพยาน
ถึงอัจฉริยะภาพของชาวโรมันทางดานวิศวกรรม ซีเมนตและคอนกรีตคือวัสดุที่ชาวโรมันคิดคนขึ้นมาเพื่อนำมาใช
ในการกอสราง

ทหารโรมัน เรือรบโรมัน
มหาวิหารเซนตปเตอร

นักบุญปเตอร

มหาวิหารเซนตปเตอร

นักบุญปเตอร

ถนน ชาวโรมันไดนำวัสดุตางๆ 
มาใชในการสรางถนนทำใหมี
ความแข็งแรงมั่นคงจนแมทุกวันนี้ 
ถนนบางสายก็ยังปรากฏอยู 

กังหันน้ำ การใชพลังงาน
ประดิษฐกังหันน้ำเพื่อใช
นำการโมแปงและตัดหิน 

ถนนบางสายก็ยังปรากฏอยู ถนนบางสายก็ยังปรากฏอยู 

เขื่อน มีการสรางเขื่อน
เพื่อเก็บกักน้ำหลายแหง

โคลีเซียม

วิหาร แพนธีออน

ทอสงน้ำ Aqueductโคลีเซียม

วิหาร แพนธีออนวิหาร แพนธีออน

ถึงอัจฉริยะภาพของชาวโรมันทางดานวิศวกรรม ซีเมนตและคอนกรีตคือวัสดุที่ชาวโรมันคิดคนขึ้นมาเพื่อนำมาใช

ทอสงน้ำ Aqueduct

วิหาร แพนธีออน

งานกอสราง สิ่งกอสรางขนาดใหญยังคงปรากฏอยูทั่วไป

วิศวกรรมทางทหาร นำผลสำเร็จทางวิศวกรรม
มาใชในการทหาร เชน สรางคายทหาร (Camp) 
สะพาน ถนน อุปกรณการปดลอม (Siege Equipment) 
การสรางแนวปองกัน

อารยธรรมโรมัน

๗๕๓ – ๕๐๙ ป กอน ค
.ศ

. 

๕๐๙ – ๒๗ ป กอน ค.
ศ.

๒๗ ปกอน ค.ศ. - ป
 ค.

ศ.
๔๗

๖

เครื่องมือและอุปกรณตางๆ
ที่ใชในสงคราม

มหาวิหารเซนตปเตอรมหาวิหารเซนตปเตอรมหาวิหารเซนตปเตอร

พระสันตะปาปา
จูเลียสที่ ๒จูเลียสที่ ๒

คอนสแตนตินที่ ๑คอนสแตนตินที่ ๑คอนสแตนตินที่ ๑

ภาษาละตินเปนภาษาที่ใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวโรมันคาทอลิก

แอฟริกา

ประวัติศาสตรสากล ๑๔๓



๑๔๔

เสนทางสายไหม

เสนทางสํารวจ
ของมารโคโปโล
แลกเปลี่ยนความรู
และวัฒนธรรม

๑๓๐ ปกอน 
ค.ศ. - ค.ศ. ๑๔๕๓

เสนทางสายไหมทางทะเล

เสนทางไป
เสนทางกลับ

เสนทางสายไหมทางบก

๑๔๔

�

เสนทางสํารวจทางบก
เสนทางสํารวจทางทะเล

เจิ้งเหอ 
มหาขันที 
ผูบัญชาการ
ทหารเรือจีน 

เจิ้งเหอ เจิ้งเหอ 
มหาขันที มหาขันที 
ผูบัญชาการผูบัญชาการ
ทหารเรือจีน ทหารเรือจีน 

เสนทางอัญเชิญพระไตรปฎก
ของพระถังซัมจั๋ง

มารโคโปโล 
ผูเขียนบันทึก
เดินทางมายังจีน

การติดตอระหวางโลกตะวันออก
กับโลกตะวันตกในสมัยโบราณ

การคาขาย
การเดินทาง

การเผยแผ
ศาสนา

เสนทางสายไหม เริ่มจากจีน - อินเดีย - เอเซียกลาง เอเซียไมเนอร เมโสโปเตเมีย (อิหราน) 
อียิปต แอฟริกาเหนือ กรีซ - โรม เสนทางสายไหมกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
และอารยธรรมในทุกสาขา ระหวางโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก

 มารโคโปโล (ค.ศ. ๑๒๕๔ - ๑๓๒๔) เรื่องราวการเดินทางของเขาตลอดเสนทางไปสู
ราชสํานักจีน เปนแรงบันดาลใจใหชาวตะวันตกสนใจใครรู เรื่องราวของโลกตะวันออก 
จนนําไปสูการสํารวจทางทะเลในยุคตอมา
 



ประวัติศาสตรสากล ๑๔๕ประวัติศาสตรสากลประวัติศาสตรสากล

สงครามครูเสด

การขยายอาณาเขตของอเล็กซานเดอร

ดินแดนภายใตการยึดครองของอเล็กซานเดอร

การขยายตัวของ
ศาสนาอิสลาม
ระหวาง ค.ศ. ๖๒๒ - ๗๕๐

ภาพกรุงเยรูซาเลมในสงครามครูเสดครั้งแรก

การขยายอาณาเขตของเจงกิส ขาน
มองโกล ตีแผขยายอาณาเขตยาวไกลไปจนถึงยุโรป

การสงคราม
ขยายอํานาจ

ประวัติศาสตรสากลประวัติศาสตรสากล

อเล็กซานเดอรมหาราช
 (๓๕๖ - ๓๒๓ ป กอน ค.ศ.) 
การแผพระราชอํานาจของ

พระองค จากคาบสมุทรบอลขาน
ไปจนถึงปากีสถานในปจจุบัน ทําให

อารยธรรมกรีกแผขยายออกไป
ทั่วเอเชีย - แอฟริกา



๑๔๖

เหตุการณสําคัญของโลกในสมัยกลาง

 เมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกลมสลายใน ค.ศ. ๔๗๖ 
ครสิตศาสนาโรมนัคาทอลกิมอีาํนาจครอบคลมุสงัคมชาวยโุรป
ทั้งมวล สังคมเปนระบบศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudalism) 
สมยักลางสิน้สดุลงเมือ่อาณาจกัรโรมันตะวนัออกลมสลายลง
ใน ค.ศ. ๑๔๕๓

(คริสตศตวรรษที่ ๕ - คริสตศตวรรษที่ ๑๕)

ทั้งมวล สังคมเปนระบบศักดินาสวามิภักดิ์ (Feudalism) 
สมยักลางสิน้สดุลงเมือ่อาณาจกัรโรมันตะวนัออกลมสลายลง
ใน ค.ศ. ๑๔๕๓

อัศวิน (Knight)
คือนักรบทหารม าเมื่อรบจนได 
ชยัชนะกจ็ะไดรบัทีด่นิ ปราสาท และ
มยีศศกัดิม์สีทิธพิเิศษเหนอืสามญัชน
อัศวินจะตองจงรักภักดีตอกษัตริย
และปกปองศาสนา

ระบบแมนเนอร (Manorialism) 
ศนูยกลางของแมนเนอรอยูทีป่ราสาทของ
ขุนนาง ชาวนาซึ่งเปนทาสติดที่ดิน เปน
หนวยเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได โดย
ลอรด วสัซลั และทาส มคีวามสมัพนัธกนัใน 
ระบบอุปถัมภ

ยุคมืด (Dark Ages)
หลังจากจักรวรรดิโรมันลมสลาย
สังคมยุโรปวุนวายจากการรุกราน
ของอานารยชนเผาตางๆ จากยุโรป
เหนือ เปนสภาพสังคมของยุคกลาง
ตอนตน

ระบบฟวดัล (Feudalism) 
แวนแควนต างๆ จะดูแลคุ มครอง
ประชาชนอยางเบ็ดเสร็จ ขุนนาง
เจาของที่ดิน (Lord) มีสิทธิในการ
ครอบครองที่ดิน ประชาชนท่ีอาศัย
อยูในที่ดินเรียกวา ขารับใช (Vassal) 
ความสมัพันธในระบบฟลดัลเปนระบบ
อุปถัมถระหวางเจานายกับขารับใช 

ระบบแมนเนอร (Manorialism)
ศนูยกลางของแมนเนอรอยูทีป่ราสาทของ
ขุนนาง ชาวนาซึ่งเปนทาสติดที่ดิน เปนขุนนาง ชาวนาซึ่งเปนทาสติดที่ดิน เปน
หนวยเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได โดยหนวยเศรษฐกิจที่พึ่งพาตนเองได โดย
ลอรด วสัซลั และทาส มคีวามสมัพนัธกนัใน 
ระบบอุปถัมภ

อุปถัมถระหวางเจานายกับขารับใช 

อัศวิน (Knight)

สงครามครูเสด 
(The Crusades) 
ระหวาง ค.ศ. ๑๐๙๖ - ๑๒๙๑ เปน
สงครามระหวางชาวคริสตในยุโรป 
กับมุสลิมที่ยึดครองนครเยรูซาเล็ม

Act of Homage คือพิธีแสดงความ
จงรักภักดีของขารับใชที่มีตอขุนนาง
เจาของที่ดินของตน

ยคุแหงศรทัธา (Age of Faith)
ศาสนาคริสตมีอิทธิพลตอการเมือง 
การปกครอง การดําเนินชีวิต และ
ศิลปวัฒนธรรมในสังคมยุคกลาง

ผลของสงครามครูเสด
จักรวรรดิไบแซนไทนลมสลาย 
กษัตริยมีอํานาจมากขึ้น  เกิด
การพัฒนาเส นทางการค า
ทางทะเล เมืองกลายเป น
ศูนย กลางของชุมชน เกิด
ชนชั้นกลาง โลกทัศนของชาว
ยุโรปกวางขวางขึ้น

๑๔๖



ประวัติศาสตรสากล ๑๔๗

(คริสตศตวรรษที ่๑๕ - ๒๐)

 ไมเคิลแอนเจโล บูโอนารโรตี
 (Michel Angelo Buonarroti)
 รูปสลักเดวิด และปเอตา (Pieta) 
 ภาพเขียนที่โบสถซีสติน
 ในมหาวิหารเซนตปเตอรที่กรุงโรม

 ฟรานเซสโก เพทรารก
 (Francesco Petrarca)
 กวีนิพนธ ไดรับการยกยอง
 วาเปนบิดาแหงมนุษยนิยม

 โยฮัน กูเตนเบิรก
 (Johannes Gutenburg) 
 ระบบการพิมพโดยการเรียงตัวอักษร

วรรณกรรม

วิทยาการ
ดานอื่นๆ

นิโคโล มาเคียเวลลี่ 
 (Nicolo Machiavelli)
 เจาผูครองนคร (The Prince)

 เซอรทอมัส มอร
 (Sir Thomas More)
 เมืองในอุดมคติ หรือ 
 ยูโทเปย (Utopia)

 วิลเลี่ยม เชคสเปยร
 (William Shakespeare)
 บทละครเรื่อง โรมิโอ - จูเลียต 
 เวนิสวาณิช

 (Francesco Petrarca)
 กวีนิพนธ ไดรับการยกยอง
 วาเปนบิดาแหงมนุษยนิยม

 (Sir Thomas More)
 เมืองในอุดมคติ หรือ 
 ยูโทเปย (Utopia)

 (William Shakespeare)
 บทละครเรื่อง โรมิโอ - จูเลียต 
 เวนิสวาณิช

ดานอื่นๆ

 บทละครเรื่อง โรมิโอ - จูเลียต 

 เลโอนารโด ดา วินชี 
 (Leonardo da Vinci)
 ภาพอาหารมื้อสุดทาย 
 (The last Suppy) และ 
 โมนาลิซา(Monalisa)

 ราฟาเอล 
 (Raphael)
 ภาพพระมารดา 
 และพระบุตร
 และนักบุญจอหน

 (Leonardo da Vinci)
 ภาพอาหารมื้อสุดทาย 
 (The last Suppy) และ 
 โมนาลิซา(Monalisa)

เหตุการณสําคัญของโลกสมัยใหม

การฟนฟูศิลปวิทยาการ 
การนําศิลปวิทยาการของกรีกและโรมันมาศึกษาใหม ในชวงคริสตศตวรรษที่ ๑๔ - 
๑๖ ใหความสําคัญกับความเปนมนุษยนิยม (Humanism) ถือเปนจุดเชื่อมตอของ
ประวัติศาสตรสมัยกลาง กับประวัติศาสตรสมัยใหม

ความเจริญในสมัย
การฟนฟูศิลปวิทยาการ ศิลปกรรม

สาเหตุ
๑. การขยายตัวทางการคาและความเจริญ
 ทางเศรษฐกิจ
๒. ความเสื่อมศรัทธาในสถาบันศาสนาคริสต
๓. ทัศนะคติของชาวยุโรปเปลี่ยนแปลง
๔. การลมสลายของจักรวรรดิไบแซนไทน

ผล
๑. ทําใหเกิดการปฎิรูปศาสนา การสํารวจทาง
 ทะเล การปฏิวัติวิทยาศาสตร การปฏิวัติ  
 อุตสาหกรรม และการปฏิวัติทางภูมิปญญา
๒. การแสวงหาความรูอยางกวางขวาง
 และสรางสรรคสิ่งตางๆเพื่อสนองตนเอง
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๑๕๓๔

๑๕๔๑

๑๕๔๗

๑๕๕๗
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๑๖๐๐

๑๖๐๒

๑๖๐๖

๑๖๑๑

๑๖๔๑

๑๖๕๘

๑๖๖๓

๑๖๘๒

๑๗๖๘

ค.ศ.

เจาชายเฮนรี่ ราชนาวิก 
(Henry of Navigator) 
ตั้งโรงเรียนฝกหัดการเดินเรือ 
และเปนผูนำสำรวจทางทะเล

เฟอรดินันด แมกเจลลัน 
(Ferdinand Magellan) 
พบหมูเกาะฟลิปปนส 
ไดเปนอาณานิคม

เรือของเมกเจลลัน 
เดินทางรอบโลก
สำเร็จเปนครั้งแรก

เฟอรดินันด แมกเจลลัน เฟอรดินันด แมกเจลลัน 

เดินทางรอบโลก
สำเร็จเปนครั้งแรก

เฟอรดินันด แมกเจลลัน 

จารค การติเยร 
(Jacques Cartier)
สำรวจแมน้ำ
เซนตลอเรนซ 
(St. Lawrence) 
อเมริกาเหนือ

จารค การติเยร 

ซามูเอล เดอ ซองแปลง
(Samuel de Champlain) 
สำรวจดินแดนทะเลสาบ
ใหญทั้ง ๕ อเมริกาเหนือ

แสวงหาเสนทาง 
ทางทะเลเพื่อการคา
เครื่องเทศ

จัดตั้งบริษัทอินเดีย
ตะวันออกของดัตช
(Dutch East India 
Company : VOC)

จัดตั้งสถานีการคา
ในเกาะชวา

คริสตศตวรรษที่ ๑๕
การแขงขันทางทะเล

ระหวางโปรตุเกส
กับสเปน

คริสตศตวรรษที่ 
๑๖ - ๑๘

การแขงขันทางทะเล
ระหวางอังกฤษ ฮอลันดา

และฝรั่งเศส

เจาชายเฮนรี่ ราชนาวิก 

โปรตุเกสกับสเปน
ทำสัญญา
ตอรเดซียาส 
(Tordesillas)

โปรตุเกสกับสเปนโปรตุเกสกับสเปนโปรตุเกสกับสเปน

วาสโก ดา กามา 
(Vasco da Garma) 
เดินทางมาถึงเมือง
กาลิกัต ของอินเดีย

วาสโก ดา กามา 

จอนหน แคบอต 
(John Cabot) 
พบเกาะนิวฟนดแลนด
ทวีปอเมริกาเหนือ

จอนหน แคบอต 

โปรตุเกสรวมกับสเปน
ยุติการแขงขันทางทะเล

ตั้งอาณานิคม
ที่มาเกา

คริสโตเฟอร โคลัมบัส
(Christopher Columbus) 
พบหมูเกาะเวสตอินดีส
(West Indies) ในอเมริกาใต

คริสโตเฟอร โคลัมบัส

เซอรฟรานซิส เดรก
(Francis Drake) 
เดินทางรอบโลกสำเร็จ

กองทัพเรืออังกฤษ 
ชนะสเปนได อังกฤษเปน
มหาอำนาจทางทะเล

จัดตั้งบริษัทอินเดีย
ตะวันออกของอังกฤษ

พบทวีป
ออสเตรเลีย
เปนครั้งแรก
เรียกวา 
New Holland

กัปตันเจมส คุก
(Captain 
James Cook)
พบออสเตรเลีย

ตั้งสถานีการคา
ตามเมืองทา
ชายฝงของอินเดีย

ฮอลันดา
ยึดมะละกา
จากโปรตุเกส

ยึดเกาะซีลอน 
(ศรีลังกา)

ยึดมะละบาร 
(Malabar) ชายฝง
ตะวันตกเฉียงใต
ของอินเดีย

โรเบิรต ลาซาล 
(Robert La Salle) 
สำรวจแมน้ำ
โอไฮโอ (Ohio)
อเมริกาเหนือ

Age of   Exploration
คริสตศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๗

๑. อารยธรรมตะวันตกเผยแพรไป
 สูดินแดนตางๆ
๒. การแพรกระจายของพันธุพืชและสัตว
๓. การแพรระบาดของโรคติดตอ
๔. การปฏิวัติทางการคา และ
 การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ๑. ความเจริญกาวหนา

 ทางวิทยาการ
๒. ความตองการดานการคา
๓. การเผยแผคริสตศาสนา
๔. ความตองการสรางชื่อเสียง
 และเกียรติภูมิ

สาเหตุ

ผล

อเมริกาเหนือ

พบเกาะนิวฟนดแลนด

Age of   Exploration

ไดเมืองมะละกา
เปนอาณานิคม

เปโตร คาบราล 
(Pedro Cabral) 
สำรวจบราซิล

เปโตร คาบราล 

บารโทโลมิว ไดแอช
(Bartholomew Diaz) 
เดินทางผานแหลมกูดโฮป
ไดสำเร็จ

บารโทโลมิว ไดแอช

๑๔๘
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ค.ศ.

เจาชายเฮนรี่ ราชนาวิก 
(Henry of Navigator) 
ตั้งโรงเรียนฝกหัดการเดินเรือ 
และเปนผูนำสำรวจทางทะเล

เฟอรดินันด แมกเจลลัน 
(Ferdinand Magellan) 
พบหมูเกาะฟลิปปนส 
ไดเปนอาณานิคม

เรือของเมกเจลลัน 
เดินทางรอบโลก
สำเร็จเปนครั้งแรก

จารค การติเยร 
(Jacques Cartier)
สำรวจแมน้ำ
เซนตลอเรนซ 
(St. Lawrence) 
อเมริกาเหนือ

ซามูเอล เดอ ซองแปลง
(Samuel de Champlain) 
สำรวจดินแดนทะเลสาบ
ใหญทั้ง ๕ อเมริกาเหนือ

แสวงหาเสนทาง 
ทางทะเลเพื่อการคา
เครื่องเทศ

จัดตั้งบริษัทอินเดีย
ตะวันออกของดัตช
(Dutch East India 
Company : VOC)

จัดตั้งสถานีการคา
ในเกาะชวา

คริสตศตวรรษที่ ๑๕
การแขงขันทางทะเล

ระหวางโปรตุเกส
กับสเปน

๑๖๖๓

คริสตศตวรรษที่ 
๑๖ - ๑๘

การแขงขันทางทะเล
ระหวางอังกฤษ ฮอลันดา

และฝรั่งเศส

โปรตุเกสกับสเปน
ทำสัญญา
ตอรเดซียาส 
(Tordesillas)

วาสโก ดา กามา 
(Vasco da Garma) 
เดินทางมาถึงเมือง
กาลิกัต ของอินเดีย

จอนหน แคบอต 
(John Cabot) 
พบเกาะนิวฟนดแลนด
ทวีปอเมริกาเหนือ

โปรตุเกสรวมกับสเปน
ยุติการแขงขันทางทะเล
โปรตุเกสรวมกับสเปนโปรตุเกสรวมกับสเปนโปรตุเกสรวมกับสเปน

ตั้งอาณานิคม
ที่มาเกา
ตั้งอาณานิคม

คริสโตเฟอร โคลัมบัส
(Christopher Columbus) 
พบหมูเกาะเวสตอินดีส
(West Indies) ในอเมริกาใต

เซอรฟรานซิส เดรก
(Francis Drake) 
เดินทางรอบโลกสำเร็จ

กองทัพเรืออังกฤษ 
ชนะสเปนได อังกฤษเปน
มหาอำนาจทางทะเลเซอรฟรานซิส เดรก

กองทัพเรืออังกฤษ 
ชนะสเปนได อังกฤษเปน
มหาอำนาจทางทะเล

จัดตั้งสถานีการคา

จัดตั้งบริษัทอินเดีย
ตะวันออกของอังกฤษ
จัดตั้งบริษัทอินเดีย

จัดตั้งบริษัทอินเดีย

พบทวีป
ออสเตรเลีย
เปนครั้งแรก
เรียกวา 
New Holland

พบทวีป

กัปตันเจมส คุก
(Captain 
James Cook)
พบออสเตรเลีย

ตั้งสถานีการคา
ตามเมืองทา
ชายฝงของอินเดีย

ตั้งสถานีการคา

ฮอลันดา
ยึดมะละกา
จากโปรตุเกส

ยึดเกาะซีลอน 
(ศรีลังกา)

ยึดมะละบาร 
(Malabar) ชายฝง
ตะวันตกเฉียงใต
ของอินเดีย

จากโปรตุเกส

ยึดเกาะซีลอน 
(ศรีลังกา)

(Malabar) ชายฝง

โรเบิรต ลาซาล 
(Robert La Salle) 
สำรวจแมน้ำ
โอไฮโอ (Ohio)
อเมริกาเหนือกัปตันเจมส คุก

โรเบิรต ลาซาล 
(Robert La Salle) 
สำรวจแมน้ำ
โอไฮโอ (Ohio)
อเมริกาเหนือ

Age of   Exploration
คริสตศตวรรษที่ ๑๕ - ๑๗

๑. อารยธรรมตะวันตกเผยแพรไป
 สูดินแดนตางๆ
๒. การแพรกระจายของพันธุพืชและสัตว
๓. การแพรระบาดของโรคติดตอ
๔. การปฏิวัติทางการคา และ
 การเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ๑. ความเจริญกาวหนา

 ทางวิทยาการ
๒. ความตองการดานการคา
๓. การเผยแผคริสตศาสนา
๔. ความตองการสรางชื่อเสียง
 และเกียรติภูมิ

สาเหตุ

ผล

ไดเมืองมะละกา
เปนอาณานิคม

เปโตร คาบราล 
(Pedro Cabral) 
สำรวจบราซิล

บารโทโลมิว ไดแอช
(Bartholomew Diaz) 
เดินทางผานแหลมกูดโฮป
ไดสำเร็จ

ประวัติศาสตรสากล ๑๔๙



การปฏิรูปศาสนา 
(Religious Reformation)

การแตกแยกของศาสนาคริสต
ในคริสตศตวรรษท่ี ๑๘

สาเหตุ ผล

จอหน คาลวิน (John Calvin) 
นำนิกายโปรเตสแตนทมาเผยแผ 
กอตั้งนิกายแคลวิน (Calvinism) 

เมื่อ ค.ศ. ๑๕๔๐

มารติน ลูเธอร (Martin Luther) 
โจมตีศาสนจักร เรื่องขายใบไถบาป 

เรียกคำประทวง ๙๕ ขอ 
(Ninety-Five Theses) 

กอตั้งนิกายโปรเตสแตนท 
(Protestent) เมื่อ ค.ศ. ๑๕๑๗

นิกายอังกฤษ 
(Anglican church) 
พระเจาเฮนรี่ที่ ๘ ขัดแยงกับ
สันตะปาปา จึงตั้งนิกายใหม 
มีกษัตริยอังกฤษเปนประมุข

นัก
ปฏ

รูิปศาสนาท่ีสำคัญ
๑. การฟนฟูศิลปวิทยาการ
๒. กษัตริยและเจาผูปกครองแควนตางๆ
 ตองการเปนอิสระจากคริสตจักร และ
 สันตะปาปา
๓. ความเสื่อมศรัทธาในนักบวชของศาสนา
 คริสต
๔. แนวคิดของมานุษยนิยม ธรรมชาตินิยม 
 และปจเจกชนนิยม

๑. คริสตศาสนาแบงเปน ๒ นิกาย คือ 
 โรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสแตนท
๒. คริสตจักรโรมันคาทอลิกปรับปรุงศาสนา
 ของตนเอง (Catholic Reformation) 
 จัด “การประชุมสังคายนาแหงเทรนต”
 และปรังปรุงวินัยของนักบวช

๑๕๐



การศึกษาเกี่ยวกับโลกและสังคมมนุษย

ดวยการใชทฤษฎีความรู การคนควาทดลอง 

และนำเทคโนโลยีมาประดิษฐเครื่องมือเครื่องใช 

เริ่มตั้งแตคริสตศตวรรษที่ ๑๖ เปนตนมา

๑. การฟนฟูศิลปวิทยาการ
๒. การสำรวจทางทะเล
 และการคนพบดินแดนใหม
 ทำใหเกิดการขยายความรู
๓. ความเจริญทางการคา
 และอุตสาหกรรม

๑. ความเจริญกาวหนา
 ทางวิทยาศาสตรสมัยใหม
๒. นำไปสูการปฏิวัติทางความคิด 
 (Intellectual Revolution)
๓. ปฏิรูปสังคมตะวันตก

สาเหตุ

ผล

คริสตศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๗

คริสตศตวรรษที่ ๑๘ - ๒๐

ชารล โรเบิรต ดารวิน
(Charles Robert Darwin)

 ทฤษฎีวิวัฒนาการ
ของสิ่งมีชีวิต

เกรเกอร โยฮันน เมนเดล
(Gregar Johann Mendall)
บิดาของวิชาพันธุศาสตร

หลุยส ปาสเตอร
(Louis Pasteur)

จุลินทรียในอากาศ 
และวิธีการ Pasteurization

เจมส วัตต
(James Watt)
เครื่องจักรไอน้ำ

ซิกมันด ฟรอยด
(Sigmund Freud) 

 ผูบุกเบิกทฤษฎีจิตวิเคราะห

อัลเฟรด เบิรนฮารด โนเบล
(Alfred Bernhard Nobel)

 ไดนาไมต

อัลเบิรต ไอนสไตน
(Albert Einstein)

ความสัมพันธระหวาง
มวลสารกับพลังงาน

เซอรไอแซก นิวตัน
(Sir Isaac Newton) 
กฎแหงความโนมถวง

ซิกมันด ฟรอยด
(Sigmund Freud) 

 ผูบุกเบิกทฤษฎีจิตวิเคราะห

นักวิทยาศาสตรและผลงานสำคัญ

นิโคลัส คอเปอรนิคัส 
(Nicholas Copernicus)

ระบบสุริยจักรวาล

กาลิเลโอ กาลิเลอิ
(Galileo Galilei)
กลองโทรทรรศน

สังเกตุการโคจรของดวงดาว

โยฮัน เคปเลอร
(Johann Kepler) 
ระบบสุริยจักรวาล

สมบูรณขึ้น

เซอรฟรานซิส เบคอน
(Sir Francis Bacon)

กอตั้งราชบัณฑิตยสถาน
ของอังกฤษ

การศึกษาเกี่ยวกับโลกและสังคมมนุษยการศึกษาเกี่ยวกับโลกและสังคมมนุษย

การปฏิรูปศาสนา 
(Religious Reformation)

การแตกแยกของศาสนาคริสต
ในคริสตศตวรรษท่ี ๑๘

สาเหตุ ผล

จอหน คาลวิน (John Calvin) 
นำนิกายโปรเตสแตนทมาเผยแผ 
กอตั้งนิกายแคลวิน (Calvinism) 

เมื่อ ค.ศ. ๑๕๔๐

มารติน ลูเธอร (Martin Luther) 
โจมตีศาสนจักร เรื่องขายใบไถบาป 

เรียกคำประทวง ๙๕ ขอ 
(Ninety-Five Theses) 

กอตั้งนิกายโปรเตสแตนท 
(Protestent) เมื่อ ค.ศ. ๑๕๑๗

นิกายอังกฤษ 
(Anglican church) 
พระเจาเฮนรี่ที่ ๘ ขัดแยงกับ
สันตะปาปา จึงตั้งนิกายใหม 
มีกษัตริยอังกฤษเปนประมุข

นัก
ปฏ

รูิปศาสนาท่ีสำคัญ

๑. การฟนฟูศิลปวิทยาการ
๒. กษัตริยและเจาผูปกครองแควนตางๆ
 ตองการเปนอิสระจากคริสตจักร และ
 สันตะปาปา
๓. ความเสื่อมศรัทธาในนักบวชของศาสนา
 คริสต
๔. แนวคิดของมานุษยนิยม ธรรมชาตินิยม 
 และปจเจกชนนิยม

๑. คริสตศาสนาแบงเปน ๒ นิกาย คือ 
 โรมันคาทอลิก และนิกายโปรเตสแตนท
๒. คริสตจักรโรมันคาทอลิกปรับปรุงศาสนา
 ของตนเอง (Catholic Reformation) 
 จัด “การประชุมสังคายนาแหงเทรนต”
 และปรังปรุงวินัยของนักบวช

ประวัติศาสตรสากล ๑๕๑



๑. การปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะแรก : เริ่มที่อังกฤษในคริสตศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙ ที่อุตสาหกรรมทอผา 

 ประสบความสำเร็จในการใชเครื่องจักรไอน้ำในอุตสาหกรรม เรียก “สมัยแหงพลังงานไอน้ำ”

๒. การปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่สอง : การเปล่ียนแปลงดานพลังงานจากถานหินและไอน้ำเปนกาซ 

 น้ำมันปโตรเลียมและไฟฟา และทำเหล็กใหเปนเหล็กกลา เรียกวา ยุคเหล็กกลา (Age of Steel) เริ่มในศตวรรษ

 ที่ ๑๙ - ๒๐

การใชเครื่องจักรไอน้ำในการคมนาคมสื่อสาร

Industrial Revolution 

ลักษณะของการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ผล

สาเหตุ
จอหน เคย
(John Kay)

ประดิษฐกี่กระตุก

ริชารด เทรวีทิก
(Richard Trevitick)

ใชพลังงานไอน้ำ
กับรถบรรทุก

คารล เบนซ (Karl Benz)
และ กอตตลีบ เดมเลอร
(Gottlieb Daimler) 

ประดิษฐรถยนตใชน้ำมันเบนซิน

การพัฒนา
ระบบไปรษณีย

แซมมวล มอรส
(Semuel Morse) 

โทรเลข

อเล็กซานเดอร เกรแฮม เบลล
(Alexander Graham Bell) 

โทรศัพท

ธอมัส แอลวา เอดิสัน
(Thomas Alva Edison)

หลอดไฟฟา เครื่องเลนจานเสียง 
และกลองถายภาพยนตร

จอรจ สตีเฟนสัน
(George Stephenson)

หัวรถจักรไอน้ำ 
Rocket มาใชกับ

รถไฟ

โรเบิรต ฟุลตัน
(Robert Fulton)
ใชพลังงานไอน้ำ

กับเรือ

เจมส ฮารกรีฟส
(James Hargreaves)

เครื่องปนดาย 
Spinnig Jenny

ริชารด อารกไรต
(Richard Arkwright)

เครื่องจักรกลที่ใช
พลังน้ำสำหรับ
เครื่องปนดาย

(Water Frame)

อีลิ วิตนีย
(Eli Whitney)

เครื่องแยกเมล็ดฝาย

เจมส วัตต
(James Wat)
เครื่องจักรไอน้ำ

ใชในอุตสาหกรรม
ทั่วไป อุตสาหกรรม

เหล็ก และเหล็กกลา 
สงผลใหมีการพัฒนา
รถไฟ เรือเดินทะเล 

ปนใหญ และ
อาวุธยุทโธปกรณ

อังกฤษ
เปนผูนำการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมจัดแสดง
นิทรรศการครั้งใหญ
(Great Exhibition)

แซมมวล คูนารด
(Semuel Cunard)

เรือกลไฟขาม
มหาสมุทรแอตแลนติก

กา
รปฏิวัติอุตสาหกรรม 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต จากการใชแรงงาน

คน สัตว และพลังงานธรรมชาติ มาเปนการผลิต

โดยใชเครื่องจักร และระบบโรงงาน ในคริสต

ศตวรรษที่ ๑๘-๒๐

การสำรวจ
ทางทะเลและ

แสวงหา
อาณานิคม

๑ 

ส ุ

ทางทะเลและ

ความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี

ในการผลิต

๒ 

การขยายตัว
ทางการคา 

และการสะสมทุน

๔ 

ในการผลิต

รัฐบาลและผูนำ
ประเทศสนับสนุน
และสงเสริมการคา

๖ 

ในการผลิต

และการสะสมทุน

ในการผลิต

รัฐบาลและผูนำ
ประเทศสนับสนุน
และสงเสริมการคา

การเพิ่มจำนวน
ประชากร

๕

ทางวิทยาศาสตร ความมั่นคง
และเสรีภาพ
ทางการเมือง

๓

๒ 
เกิดชนชั้นนายทุน

และกรรมกร 
และการจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน

ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี การคมนาคม 

การสื่อสาร และ
การกอสราง

๑ 

สหภาพแรงงานการกอสราง

๔ 
เกิดลัทธิทางการเมือง

และเศรษฐกิจ
เสรีนิยม ประชาธิปไตย

และการคาเสรี
สังคมนิยม คอมมิวนิสตสังคมนิยม คอมมิวนิสต

ปญหาสังคม
หลายดาน

๓

๑๕๒



๑. การปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะแรก : เริ่มที่อังกฤษในคริสตศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙ ที่อุตสาหกรรมทอผา 

 ประสบความสำเร็จในการใชเครื่องจักรไอน้ำในอุตสาหกรรม เรียก “สมัยแหงพลังงานไอน้ำ”

๒. การปฏิวัติอุตสาหกรรมในระยะที่สอง : การเปล่ียนแปลงดานพลังงานจากถานหินและไอน้ำเปนกาซ 

 น้ำมันปโตรเลียมและไฟฟา และทำเหล็กใหเปนเหล็กกลา เรียกวา ยุคเหล็กกลา (Age of Steel) เริ่มในศตวรรษ

 ที่ ๑๙ - ๒๐

การใชเครื่องจักรไอน้ำในการคมนาคมสื่อสาร

Industrial Revolution 

ลักษณะของการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ผล

สาเหตุ
จอหน เคย
(John Kay)

ประดิษฐกี่กระตุก

จอหน เคย
(John Kay)

ประดิษฐกี่กระตุก

ริชารด เทรวีทิก
(Richard Trevitick)

ใชพลังงานไอน้ำ
กับรถบรรทุก

คารล เบนซ (Karl Benz)
และ กอตตลีบ เดมเลอร
(Gottlieb Daimler) 

ประดิษฐรถยนตใชน้ำมันเบนซิน

การพัฒนา
ระบบไปรษณีย

แซมมวล มอรส
(Semuel Morse) 

โทรเลข

อเล็กซานเดอร เกรแฮม เบลล
(Alexander Graham Bell) 

โทรศัพท

ธอมัส แอลวา เอดิสัน
(Thomas Alva Edison)

หลอดไฟฟา เครื่องเลนจานเสียง 
และกลองถายภาพยนตร

การใชเครื่องจักรไอน้ำ

ริชารด เทรวีทิก

จอรจ สตีเฟนสัน
(George Stephenson)

หัวรถจักรไอน้ำ 
Rocket มาใชกับ

รถไฟ

จอรจ สตีเฟนสัน

โรเบิรต ฟุลตัน
(Robert Fulton)
ใชพลังงานไอน้ำ

กับเรือ

เครื่องจักรไอน้ำในการคมนาคมสื่อสาร

โรเบิรต ฟุลตัน

เจมส ฮารกรีฟส
(James Hargreaves)

เครื่องปนดาย 
Spinnig Jenny

ประดิษฐกี่กระตุก

จอหน เคย
(John Kay)

ประดิษฐกี่กระตุก เจมส ฮารกรีฟส
(James Hargreaves)

เครื่องปนดาย 

ริชารด อารกไรต
(Richard Arkwright)

เครื่องจักรกลที่ใช
พลังน้ำสำหรับ
เครื่องปนดาย

(Water Frame)

เจมส ฮารกรีฟส

ริชารด อารกไรต
(Richard Arkwright)

เครื่องจักรกลที่ใช
พลังน้ำสำหรับ

อีลิ วิตนีย
(Eli Whitney)

เครื่องแยกเมล็ดฝาย

อีลิ วิตนีย
(Eli Whitney)

เจมส วัตต
(James Wat)
เครื่องจักรไอน้ำ

ใชในอุตสาหกรรม
ทั่วไป อุตสาหกรรม

เหล็ก และเหล็กกลา 
สงผลใหมีการพัฒนา
รถไฟ เรือเดินทะเล 

ปนใหญ และ
อาวุธยุทโธปกรณ

เจมส วัตต

อังกฤษ
เปนผูนำการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมจัดแสดง
นิทรรศการครั้งใหญ
(Great Exhibition)

เริ่มที่อังกฤษในคริสตศตวรรษที่ ๑๘ - ๑๙ ที่อุตสาหกรรมทอผา 

“สมัยแหงพลังงานไอน้ำ”

อังกฤษ

แซมมวล คูนารด
(Semuel Cunard)

เรือกลไฟขาม
มหาสมุทรแอตแลนติก

โรเบิรต ฟุลตัน
(Robert Fulton)

โรเบิรต ฟุลตัน
แซมมวล คูนารด

กา
รปฏิวัติอุตสาหกรรม 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต จากการใชแรงงาน

คน สัตว และพลังงานธรรมชาติ มาเปนการผลิต

โดยใชเครื่องจักร และระบบโรงงาน ในคริสต

ศตวรรษที่ ๑๘-๒๐

การสำรวจ
ทางทะเลและ

แสวงหา
อาณานิคม

๑ ความเจริญ
ทางวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี

ในการผลิต

๒ 

การขยายตัว
ทางการคา 

และการสะสมทุน

๔ 
รัฐบาลและผูนำ

ประเทศสนับสนุน
และสงเสริมการคา

๖ 
การเพิ่มจำนวน

ประชากร

๕

ความมั่นคง
และเสรีภาพ
ทางการเมือง

๓

๒ 
เกิดชนชั้นนายทุน

และกรรมกร 
และการจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน

ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี การคมนาคม 

การสื่อสาร และ
การกอสราง

๑ 

๔ 
เกิดลัทธิทางการเมือง

และเศรษฐกิจ
เสรีนิยม ประชาธิปไตย

และการคาเสรี
สังคมนิยม คอมมิวนิสต

ปญหาสังคม
หลายดาน

๓

ประวัติศาสตรสากล ๑๕๓



กา

รปฏิ
วัติทางภูมิปญญาญา Intellectual Revolution

๑. ความมั่นคงทางการเมืองของยุโรป 
 และความคิดของความเปนชาติ
 เดียวกัน

๒. การฟนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติ
 ทางวิทยาศาสตร และการปฏิวัติ
 ทางอุตสาหกรรม

๑. แนวคิดของนักปรัชญาในยุคภูมิธรรมมีอิทธิพล
 ตอทัศนคติของชาวยุโรป และสังคมโลก
๒. เกิดแนวคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจที่แตกตาง
 ๒ แนวทาง คือ ลัทธิเสรีนิยม (Liberalism) และ
 ลัทธิสังคมนิยม (Socialism)
๓. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 ในหลายประเทศ

นักปรัชญาและผลงาน

กษัตริยผูทรงคุณธรรม

โธมัส ฮอบบ
(Thomas Hobbes)
หนังสือเรื่อง Leviathan 

เสนอแนวคิดวาสังคมสันติสุข 
ตองมอบอำนาจใหผูปกครอง
ทำหนาที่ปกครองที่สอดคลอง

กับความตองการของคน
สวนใหญ

จอหน ล็อค
(John Locke) 

หนังสือเรื่อง Two Treatises 
of Government 

เสนอแนวคิดการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

พระเจาเฟรเดริก
มหาราชแหงปรัสเซีย
(Frederick The Great)

ค.ศ. ๑๗๔๐ - ๑๗๘๖

มองเตสกิเออ
(Montesquieu)

หนังสือเรื่อง 
เจตนารมณแหงกฎหมาย 
เสนอแนวคิดการแบงแยก

อำนาจอธิบไตย

วอลแตร
(Valtaire)
หนังสือเรื่อง 

The Philosophical Letters 
เรียกรองใหมีการปฏิรูป

การปกครอง

ชอง - ชาคส รุสโซ
(Jean-Jacques Rousseau)

หนังสือเรื่องสัญญา
ประชาคม 

เปนการวางรากฐาน
เกี่ยวกับอำนาจ

อธิปไตยของประชาชน

ความคิดกาวหนาทางเศรษฐกิจ
และการเมือง เกิดนักคิดและนักปรัชญา

จำนวนมาก เรียกวายุคแหงความสวางไสว
ทางปญญา หรือยุคภูมิธรรม 
(Age of Enlightenment) 
ในชวงศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘

 

สาเหตุ

ผล

จักรพรรดินี
แคทเธอรีนที่ ๒

แหงรัสเซีย
(Catherine   of Russia)

ค.ศ. ๑๗๖๒ - ๑๗๙๖ 

คารล มากซ
(Karl Marx)

หนังสือเรื่อง 
Das Kapital 

และคำประกาศเจตนา
คอมมิวนิสต โดยเนนวา 
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
เปนการเอารัดเอาเปรียบ

ของนายทุน

อดัม สมิธ
(Adam Smith)

หนังสือเรื่อง 
ความมั่งคั่งของชาติ 
เสนอแนวคิดเกี่ยว

กับทฤษฎีการคาเสรี

๑๕๔



กา

รปฏิ
วัติทางภูมิปญญา Intellectual Revolution

๑. ความมั่นคงทางการเมืองของยุโรป 
 และความคิดของความเปนชาติ
 เดียวกัน

๒. การฟนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติ
 ทางวิทยาศาสตร และการปฏิวัติ
 ทางอุตสาหกรรม

๑. แนวคิดของนักปรัชญาในยุคภูมิธรรมมีอิทธิพล
 ตอทัศนคติของชาวยุโรป และสังคมโลก
๒. เกิดแนวคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจที่แตกตาง
 ๒ แนวทาง คือ ลัทธิเสรีนิยม (Liberalism) และ
 ลัทธิสังคมนิยม (Socialism)
๓. กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
 ในหลายประเทศ

นักปรัชญาและผลงาน

กษัตริยผูทรงคุณธรรม

โธมัส ฮอบบ
(Thomas Hobbes)
หนังสือเรื่อง Leviathan 

เสนอแนวคิดวาสังคมสันติสุข 
ตองมอบอำนาจใหผูปกครอง
ทำหนาที่ปกครองที่สอดคลอง

กับความตองการของคน
สวนใหญ

จอหน ล็อค
(John Locke) 

หนังสือเรื่อง Two Treatises 
of Government 

เสนอแนวคิดการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

พระเจาเฟรเดริก
มหาราชแหงปรัสเซีย
(Frederick The Great)

ค.ศ. ๑๗๔๐ - ๑๗๘๖

มองเตสกิเออ
(Montesquieu)

หนังสือเรื่อง 
เจตนารมณแหงกฎหมาย 
เสนอแนวคิดการแบงแยก

อำนาจอธิบไตย

วอลแตร
(Valtaire)
หนังสือเรื่อง 

The Philosophical Letters 
เรียกรองใหมีการปฏิรูป

การปกครอง

ชอง - ชาคส รุสโซ
(Jean-Jacques Rousseau)

หนังสือเรื่องสัญญา
ประชาคม 

เปนการวางรากฐาน
เกี่ยวกับอำนาจ

อธิปไตยของประชาชน

ความคิดกาวหนาทางเศรษฐกิจ
และการเมือง เกิดนักคิดและนักปรัชญา

จำนวนมาก เรียกวายุคแหงความสวางไสว
ทางปญญา หรือยุคภูมิธรรม 
(Age of Enlightenment) 
ในชวงศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘

 

สาเหตุ

ผล

จักรพรรดินี
แคทเธอรีนที่ ๒

แหงรัสเซีย
(Catherine   of Russia)

ค.ศ. ๑๗๖๒ - ๑๗๙๖ 

คารล มากซ
(Karl Marx)

หนังสือเรื่อง 
Das Kapital 

และคำประกาศเจตนา
คอมมิวนิสต โดยเนนวา 
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
เปนการเอารัดเอาเปรียบ

ของนายทุน

อดัม สมิธ
(Adam Smith)

หนังสือเรื่อง 
ความมั่งคั่งของชาติ 
เสนอแนวคิดเกี่ยว

กับทฤษฎีการคาเสรี

ประวัติศาสตรสากล ๑๕๕



การปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution) 
ค.ศ. ๑๗๘๙ : การเปลี่ยนแปลงการปกครองของฝรั่งเศส ซึ่ง

เกิดขึ้นในชวงที่ฝรั่งเศสมีปญหาเศรษฐกิจ ประชาชนอดอยาก

แรนแคน และปญหาดานการเมืองซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปรัชญา

ทางการเมืองของจอหน ล็อคและรุสโซ ประชาชนจึงกอกบฏ

ทลายคุกบาสตีย (Fall of the Bastille) เกิดสงครามกลางเมือง

เม่ือ ค.ศ. ๑๗๙๑ ยกเลิกการปกครองระบอบกษัตริยเปล่ียนเปน

การปกครองระบอบสาธารณรัฐ

การปฏิวัติเพื่อเอกราชของสหรัฐอเมริกา 
หรือสงครามสหรัฐอเมริกา (American 
Revolutionary War) ค.ศ. ๑๗๗๖-๑๗๘๓ เปน
สงครามระหวางอังกฤษ กับอาณานิคม ๑๓ รัฐของอังกฤษ
ในทวีปอเมริกาเหนือ ซ่ึงตองการเอกราชจากเจาอาณานิคม 
ผลของสงครามชาวอาณานิคมเปนฝายชนะ ในสนธิสัญญา
ปารีส (Treaty of Paris) อังกฤษยอมรับวาสหรัฐอเมริกา
เปนเอกราช

การปฎิวัติอันรุงโรจนของอังกฤษ 
(The Glorious Revolution) 
ค.ศ. ๑๖๘๘ เปนความขัดแยงระหวางอังกฤษ
กับรัฐสภา เกี่ยวกับนโยบายการปกครอง และ
การนับถือศาสนา รัฐสภาจึงกอการปฏิวัติขึ้น 
และประกาศใช “พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ
พ้ืนฐานของพลเมือง” (Bill of Rights) เปนการ
จำกัดอำนาจกษัตริย และยอมรับอำนาจของ
รัฐสภา เมื่อป ค.ศ. ๑๖๘๙

การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในคริสตศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘

การปฎิวัติอันรุงโรจนของอังกฤษ 
(The Glorious Revolution)(The Glorious Revolution)
ค.ศ. ๑๖๘๘ เปนความขัดแยงระหวางอังกฤษค.ศ. ๑๖๘๘ เปนความขัดแยงระหวางอังกฤษ

การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง

เหตุการณค.ศ.
๑๖๒๔ : พระเจาชาลสที่ ๑ (Charles  ) ขัดแยงกับรัฐสภาใน
   เรื่องนโยบายการปกครองและการนับถือศาสนา
๑๖๔๒ - ๑๖๔๙  : เกิดสงครามกลางเมืองพระเจาชาลสที่ ๑ ถูกสำเร็จโทษ
๑๖๔๙ : อังกฤษจัดการปกครองระบอบสาธารณรัฐ
๑๖๖๐ : อังกฤษฟนฟูระบอบกษัตริย
๑๖๘๕ : พระเจาเจมสที่ ๒ (James  ) ปกครองอังกฤษ 
   เกิดความขัดแยงเรื่องการนับถือศาสนา
๑๖๘๘ : รัฐสภาจึงกอการปฏิวัติอันรุงโรจนขึ้น ลมอำนาจของ
   พระเจาเจมสที่ ๒ แลวเชิญเจาชายวิลเลียมแหงออรเรนจ
   และเจาหญิงแมรี่พระชายามาปกครองอังกฤษ
๑๖๘๙ : รัฐสภาประกาศใช “พระราชบัญญัติวาดวยเรื่อง
   สิทธิพื้นฐานของพลเมือง” (Bill of Rights) 
   เปนการจำกัดอำนาจของกษัตริย และ
   ยอมรับอำนาจสูงสุดของรัฐสภา

 

 : รัฐสภาจึงกอการปฏิวัติอันรุงโรจนขึ้น ลมอำนาจของ
   พระเจาเจมสที่ ๒ แลวเชิญเจาชายวิลเลียมแหงออรเรนจ
   และเจาหญิงแมรี่พระชายามาปกครองอังกฤษ

 : รัฐสภาประกาศใช “พระราชบัญญัติวาดวยเรื่อง

   พระเจาเจมสที่ ๒ แลวเชิญเจาชายวิลเลียมแหงออรเรนจ

 : รัฐสภาประกาศใช “พระราชบัญญัติวาดวยเรื่อง : รัฐสภาประกาศใช “พระราชบัญญัติวาดวยเรื่อง
” (Bill of Rights) 

   เปนการจำกัดอำนาจของกษัตริย และ

๑๕๖



การปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution) 
ค.ศ. ๑๗๘๙ : การเปลี่ยนแปลงการปกครองของฝรั่งเศส ซึ่ง

เกิดขึ้นในชวงที่ฝรั่งเศสมีปญหาเศรษฐกิจ ประชาชนอดอยาก

แรนแคน และปญหาดานการเมืองซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปรัชญา

ทางการเมืองของจอหน ล็อคและรุสโซ ประชาชนจึงกอกบฏ

ทลายคุกบาสตีย (Fall of the Bastille) เกิดสงครามกลางเมือง

เม่ือ ค.ศ. ๑๗๙๑ ยกเลิกการปกครองระบอบกษัตริยเปล่ียนเปน

การปกครองระบอบสาธารณรัฐ

การปฏิวัติเพื่อเอกราชของสหรัฐอเมริกา 
หรือสงครามสหรัฐอเมริกา (American 
Revolutionary War) ค.ศ. ๑๗๗๖-๑๗๘๓ เปน
สงครามระหวางอังกฤษ กับอาณานิคม ๑๓ รัฐของอังกฤษ
ในทวีปอเมริกาเหนือ ซ่ึงตองการเอกราชจากเจาอาณานิคม 
ผลของสงครามชาวอาณานิคมเปนฝายชนะ ในสนธิสัญญา
ปารีส (Treaty of Paris) อังกฤษยอมรับวาสหรัฐอเมริกา
เปนเอกราช

การปฎิวัติอันรุงโรจนของอังกฤษ 
(The Glorious Revolution) 
ค.ศ. ๑๖๘๘ เปนความขัดแยงระหวางอังกฤษ
กับรัฐสภา เกี่ยวกับนโยบายการปกครอง และ
การนับถือศาสนา รัฐสภาจึงกอการปฏิวัติขึ้น 
และประกาศใช “พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ
พ้ืนฐานของพลเมือง” (Bill of Rights) เปนการ
จำกัดอำนาจกษัตริย และยอมรับอำนาจของ
รัฐสภา เมื่อป ค.ศ. ๑๖๘๙

การปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution)
ค.ศ. ๑๗๘๙ : การเปลี่ยนแปลงการปกครองของฝรั่งเศส ซึ่ง

เกิดขึ้นในชวงที่ฝรั่งเศสมีปญหาเศรษฐกิจ ประชาชนอดอยาก

แรนแคน และปญหาดานการเมืองซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปรัชญา

ทางการเมืองของจอหน ล็อคและรุสโซ ประชาชนจึงกอกบฏ

ทลายคุกบาสตีย (Fall of the Bastille) เกิดสงครามกลางเมือง

เม่ือ ค.ศ. ๑๗๙๑ ยกเลิกการปกครองระบอบกษัตริยเปล่ียนเปน

การปกครองระบอบสาธารณรัฐ

การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในคริสตศตวรรษที่ ๑๗ - ๑๘ Revolutionary War)

สงครามระหวางอังกฤษ กับอาณานิคม ๑๓ รัฐของอังกฤษ

การปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution)
ค.ศ. ๑๗๘๙ : การเปลี่ยนแปลงการปกครองของฝรั่งเศส ซึ่ง

การปฏิวัติฝรั่งเศส (French Revolution)

เหตุการณค.ศ.
๑๖๒๔ : พระเจาชาลสที่ ๑ (Charles  ) ขัดแยงกับรัฐสภาใน
   เรื่องนโยบายการปกครองและการนับถือศาสนา
๑๖๔๒ - ๑๖๔๙  : เกิดสงครามกลางเมืองพระเจาชาลสที่ ๑ ถูกสำเร็จโทษ
๑๖๔๙ : อังกฤษจัดการปกครองระบอบสาธารณรัฐ
๑๖๖๐ : อังกฤษฟนฟูระบอบกษัตริย
๑๖๘๕ : พระเจาเจมสที่ ๒ (James  ) ปกครองอังกฤษ 
   เกิดความขัดแยงเรื่องการนับถือศาสนา
๑๖๘๘ : รัฐสภาจึงกอการปฏิวัติอันรุงโรจนขึ้น ลมอำนาจของ
   พระเจาเจมสที่ ๒ แลวเชิญเจาชายวิลเลียมแหงออรเรนจ
   และเจาหญิงแมรี่พระชายามาปกครองอังกฤษ
๑๖๘๙ : รัฐสภาประกาศใช “พระราชบัญญัติวาดวยเรื่อง
   สิทธิพื้นฐานของพลเมือง” (Bill of Rights) 
   เปนการจำกัดอำนาจของกษัตริย และ
   ยอมรับอำนาจสูงสุดของรัฐสภา

 

ประวัติศาสตรสากล ๑๕๗



การดำเนินนโยบายตางประเทศของชาติมหาอำนาจ
ในการขยายอิทธิพลเขาไปปกครอง ครอบงำ 
และแสวงหาผลประโยชนในประเทศ 
หรือดินแดนที่ออนแอกวา

สาเหตุ

ผล

ชาติมหาอำนาจ
ตะวันตก
เกิดการแขงขัน
ทางการเมือง 
และเศรษฐกิจ
 

สาเหตุ
ความสำเร็จ

ของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม

ในคริสตศตวรรษ
ที่ ๑๘

ความตื่นตัวเรื่อง
ลัทธิชาตินิยม และเศรษฐกิจ 
และการแขงขันกันแสวงหา

อำนาจทางการเมือง 
และเศรษฐกิจเพื่อ

เกียรติภูมิของชาติตน

แนวคิดเรื่อง 
“ภาระของคนผิวขาว”

(White 
Man's Burder) 

๓

๒

๑ ๒

๓ ๔
๕

มหาอำนาจ
ในยุโรปมีอำนาจ
ทางการเมืองสูงสุด 
มีความเขมแข็ง
ทางกำลังทหาร 
และอาวุธยุทโธปกรณ

อารยธรรมตะวันตก 
โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ศาสนาคริสต 
และชาตินิยม แพรกระจาย
ในทุกพื้นที่ที่ยุโรปยึดครอง
ทำใหเกิดขบวนการชาตินิยม 
เรียกรองเอกราชในเวลาตอมา

ชาวพื้นเมืองรับความเจริญจากชาวตะวันตก 
ทำใหมีความกาวหนาทางการศึกษา 
การคมนาคม การแพทย และการสาธารณสุข 
แตก็สูญเสียวัฒนธรรมและภูมิปญญาดั้งเดิม

ดินแดนในอาณานิคม 
สูญเสียเอกราชอธิปไตย
และทรัพยากรให
เจาอาณานิคม

๒ทางการเมืองสูงสุด 

และอาวุธยุทโธปกรณ

อารยธรรมตะวันตก 

สงครามโลก
ครั้งที่ 

World War I

Imperialism
สงครามที่เกิดจาก

ความขัดแยง
ของชาติมหาอำนาจ
ในยุโรป และขยายตัว

ไปยังพื้นที่ตางๆ ของโลก 
สรางความเสียหาย

แกมนุษยชาติอยางรุนแรง

ชน
วน

ขอ

งสง
ครามโลกคร้ังท่ี ๑

การปลงพระชนม
รัชทายาทและพระชายา

ของอาณาจักรออสเตรีย - ฮังการี 
ขณะเยือนเมืองซาราเยโว

ของบอสเนีย 
เมื่อ ๒๘ มิถุนายน 

ค.ศ. ๑๙๑๔

๑
ค.ศ. ๑๙๑๔ - ๑๙๑๘

๑. ลัทธิชาตินิยม (Nationalism) 
 ที่สงผลใหอิตาลีและเยอรมนี
 รวมชาติสำเร็จ และพยายาม
 สรางชาติตนใหเปนชาติยิ่งใหญ
๒. การแขงขันการสะสมกำลังทหาร
 และอาวุธยุทโธปกรณ
๓. ความขัดแยงของชาติมหาอำนาจในยุโรป 
 เกิดการรวมกลุมประเทศเปน ๒ กลุม คือ
 • มหาอำนาจกลาง ไดแก เยอรมนี อิตาลี 
  และออสเตรีย - ฮังการี
 • มหาอำนาจสัมพันธมิตร ไดแก อังกฤษ 
  ฝรั่งเศสและรัสเซีย

สาเหตุ

๑. กอความเสียหายดานชีวิตและทรัพยสินจำนวนมาก
๒. ประเทศเอกราชใหมเกิดขึ้น (แยกมาจากประเทศที่แพสงคราม)
๓. มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศตางๆ
๔. มหาอำนาจมีการเปลี่ยนแปลงเปน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน
๕. การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณในสงครามโลกครั้งที่ ๑ 
 เชน รถถัง เรือดำน้ำ ปนใหญ ปนกล
๖. เกิดองคการสันนิบาตชาติ

ผล

๑

จักรวรรดินิยม 

๑๕๘



การดำเนินนโยบายตางประเทศของชาติมหาอำนาจ
ในการขยายอิทธิพลเขาไปปกครอง ครอบงำ 
และแสวงหาผลประโยชนในประเทศ 
หรือดินแดนที่ออนแอกวา

สาเหตุ

ผล

ชาติมหาอำนาจ
ตะวันตก
เกิดการแขงขัน
ทางการเมือง 
และเศรษฐกิจ
 

ความสำเร็จ
ของการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม

ในคริสตศตวรรษ
ที่ ๑๘

ความตื่นตัวเรื่อง
ลัทธิชาตินิยม และเศรษฐกิจ 
และการแขงขันกันแสวงหา

อำนาจทางการเมือง 
และเศรษฐกิจเพื่อ

เกียรติภูมิของชาติตน

แนวคิดเรื่อง 
“ภาระของคนผิวขาว”

(White 
Man's Burder) 

๓

๒

๑ ๒

๓ ๔
๕

มหาอำนาจ
ในยุโรปมีอำนาจ
ทางการเมืองสูงสุด 
มีความเขมแข็ง
ทางกำลังทหาร 
และอาวุธยุทโธปกรณ

อารยธรรมตะวันตก 
โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยม ศาสนาคริสต 
และชาตินิยม แพรกระจาย
ในทุกพื้นที่ที่ยุโรปยึดครอง
ทำใหเกิดขบวนการชาตินิยม 
เรียกรองเอกราชในเวลาตอมา

ชาวพื้นเมืองรับความเจริญจากชาวตะวันตก 
ทำใหมีความกาวหนาทางการศึกษา 
การคมนาคม การแพทย และการสาธารณสุข 
แตก็สูญเสียวัฒนธรรมและภูมิปญญาดั้งเดิม

ดินแดนในอาณานิคม 
สูญเสียเอกราชอธิปไตย
และทรัพยากรให
เจาอาณานิคม

สงครามโลก
ครั้งที่ 

World War I

สงครามที่เกิดจาก
ความขัดแยง

ของชาติมหาอำนาจ
ในยุโรป และขยายตัว

ไปยังพื้นที่ตางๆ ของโลก 
สรางความเสียหาย

แกมนุษยชาติอยางรุนแรง

ชน
วน

ขอ

งสง
ครามโลกคร้ังท่ี ๑

การปลงพระชนม
รัชทายาทและพระชายา

ของอาณาจักรออสเตรีย - ฮังการี 
ขณะเยือนเมืองซาราเยโว

ของบอสเนีย 
เมื่อ ๒๘ มิถุนายน 

ค.ศ. ๑๙๑๔

๑
ค.ศ. ๑๙๑๔ - ๑๙๑๘

๑. ลัทธิชาตินิยม (Nationalism) 
 ที่สงผลใหอิตาลีและเยอรมนี
 รวมชาติสำเร็จ และพยายาม
 สรางชาติตนใหเปนชาติยิ่งใหญ
๒. การแขงขันการสะสมกำลังทหาร
 และอาวุธยุทโธปกรณ
๓. ความขัดแยงของชาติมหาอำนาจในยุโรป 
 เกิดการรวมกลุมประเทศเปน ๒ กลุม คือ
 • มหาอำนาจกลาง ไดแก เยอรมนี อิตาลี 
  และออสเตรีย - ฮังการี
 • มหาอำนาจสัมพันธมิตร ไดแก อังกฤษ 
  ฝรั่งเศสและรัสเซีย

สาเหตุ

๑. กอความเสียหายดานชีวิตและทรัพยสินจำนวนมาก
๒. ประเทศเอกราชใหมเกิดขึ้น (แยกมาจากประเทศที่แพสงคราม)
๓. มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศตางๆ
๔. มหาอำนาจมีการเปลี่ยนแปลงเปน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน
๕. การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณในสงครามโลกครั้งที่ ๑ 
 เชน รถถัง เรือดำน้ำ ปนใหญ ปนกล
๖. เกิดองคการสันนิบาตชาติ

ผล

ขออ

งงส
๑. กอความเสียหายดานชีวิตและทรัพยสินจำนวนมาก

แกมนุษยชาติอยางรุนแรง

๒. การแขงขันการสะสมกำลังทหาร

๑

จักรวรรดินิยม 

ประวัติศาสตรสากล ๑๕๙



องคการระหวางประเทศที่จัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๑๘ 

ปลายสงครามโลกครั้งที่ ๑ เพื่อรักษาสันติภาพของโลก 

โดยประธานาธิบดีวูดโรว วิลสัน (Woodrow Wilson) 

แหงสหรัฐอเมริกา ไดเสนอขอเสนอ ๑๔ ประการ 

อันเปนพื้นฐานของกฎบัตรสันนิบาตชาติ 

สันนิบาตชาติ
League of Nations

สหรัฐอเมริกา
ไมไดเปนสมาชิก

องคการสันนิบาตชาติ
ไมมีกองกำลังและมาตรการ

ในการลงโทษ
ผูละเมิดกฎบัตร

ขอ
งสัน

นิบาตชาติ

สา
เห

ตุค
วาม

ลมเหลว ๑
๒

สงครามโลกครั้งที่ ๒

๑. ความไมพอใจที่เยอรมนี
 มีตอสนธิสัญญาแวรซายส
๒. ความลมเหลวขององคการสันนิบาตชาติ
 ที่ไมสามารถแกปญหาความขัดแยง
 ของชาติมหาอำนาจได
๓. ความออนแอของชาติมหาอำนาจเดิม 
 และใชนโยบายออมชอมกับประเทศ
 ที่มีความเขมแข็งทางทหาร
๔. การรวมกลุมพันธมิตรของ
 ประเทศเผด็จการทหาร
 

๑. ผูคนทั้งพลเรือนและทหารเสียชีวิต บาดเจ็บ 
 พิการและสูญเสียทรัพยสินเปนจำนวนมาก
๒. การเปลี่ยนแปลงมหาอำนาจของโลก 
 เปนสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต
๓. ประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก 
 ไดรับเอกราช
๔. เกิดสงครามเย็น หรือความขัดแยง
 ดานอุดมการณทางการเมือง
๕. เกิดองคการสหประชาชาติ (United Nations)
๖. การสะสมและแขงขันกันดานอาวุธนิวเคลียร 
 และขีปนาวุธรายแรง

ผลของสงคราม

สาเหตุ

แหงสหรัฐอเมริกา ไดเสนอขอเสนอ ๑๔ ประการ แหงสหรัฐอเมริกา ไดเสนอขอเสนอ ๑๔ ประการ 

อันเปนพื้นฐานของกฎบัตรสันนิบาตชาติ อันเปนพื้นฐานของกฎบัตรสันนิบาตชาติ 

แตสันนิบาตชาติไมสามารถแกปญหาความขัดแยง
ของมหาอำนาจได ทำใหเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้น

สงครามที่เกิดมาจากความไมพอใจ

ของชาติมหาอำนาจภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑

เปนสงครามที่ขยายตัวไปหลายภูมิภาคของโลก 

และกอความเสียหายอยางมาก

๑๖๐



องคการระหวางประเทศที่จัดตั้งขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๑๘ 

ปลายสงครามโลกครั้งที่ ๑ เพื่อรักษาสันติภาพของโลก 

โดยประธานาธิบดีวูดโรว วิลสัน (Woodrow Wilson) 

แหงสหรัฐอเมริกา ไดเสนอขอเสนอ ๑๔ ประการ 

อันเปนพื้นฐานของกฎบัตรสันนิบาตชาติ 

สันนิบาตชาติ
League of Nations

สหรัฐอเมริกา
ไมไดเปนสมาชิก

องคการสันนิบาตชาติ
ไมมีกองกำลังและมาตรการ

ในการลงโทษ
ผูละเมิดกฎบัตร

ขอ
งสัน

นิบาตชาติ

สา
เห

ตุค
วาม

ลมเหลว ๑
๒

สงครามโลกครั้งที่ ๒

 Second
World War

๑. ความไมพอใจที่เยอรมนี
 มีตอสนธิสัญญาแวรซายส
๒. ความลมเหลวขององคการสันนิบาตชาติ
 ที่ไมสามารถแกปญหาความขัดแยง
 ของชาติมหาอำนาจได
๓. ความออนแอของชาติมหาอำนาจเดิม 
 และใชนโยบายออมชอมกับประเทศ
 ที่มีความเขมแข็งทางทหาร
๔. การรวมกลุมพันธมิตรของ
 ประเทศเผด็จการทหาร
 

๑. ผูคนทั้งพลเรือนและทหารเสียชีวิต บาดเจ็บ 
 พิการและสูญเสียทรัพยสินเปนจำนวนมาก
๒. การเปลี่ยนแปลงมหาอำนาจของโลก 
 เปนสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต
๓. ประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก 
 ไดรับเอกราช
๔. เกิดสงครามเย็น หรือความขัดแยง
 ดานอุดมการณทางการเมือง
๕. เกิดองคการสหประชาชาติ (United Nations)
๖. การสะสมและแขงขันกันดานอาวุธนิวเคลียร 
 และขีปนาวุธรายแรง

ผลของสงคราม

สาเหตุ

๑. ผูคนทั้งพลเรือนและทหารเสียชีวิต บาดเจ็บ 
 พิการและสูญเสียทรัพยสินเปนจำนวนมาก

๓. ประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก 

แตสันนิบาตชาติไมสามารถแกปญหาความขัดแยง
ของมหาอำนาจได ทำใหเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขึ้น

สงครามที่เกิดมาจากความไมพอใจ

ของชาติมหาอำนาจภายหลังสงครามโลกครั้งที่ ๑

เปนสงครามที่ขยายตัวไปหลายภูมิภาคของโลก 

และกอความเสียหายอยางมาก

สงครามโลกครั้งที่ ๒สงครามโลกครั้งที่ ๒

และกอความเสียหายอยางมากและกอความเสียหายอยางมาก

 ที่มีความเขมแข็งทางทหาร
๔. การรวมกลุมพันธมิตรของ
 ประเทศเผด็จการทหาร ๑. ผูคนทั้งพลเรือนและทหารเสียชีวิต บาดเจ็บ 

 พิการและสูญเสียทรัพยสินเปนจำนวนมาก
๒. การเปลี่ยนแปลงมหาอำนาจของโลก 
 เปนสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต
๓. ประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก 
 ไดรับเอกราช
๔. เกิดสงครามเย็น หรือความขัดแยง
 ดานอุดมการณทางการเมือง
๕. เกิดองคการสหประชาชาติ (United Nations)
๖. การสะสมและแขงขันกันดานอาวุธนิวเคลียร 
 และขีปนาวุธรายแรง

ผลของสงคราม
๑. ผูคนทั้งพลเรือนและทหารเสียชีวิต บาดเจ็บ 
 พิการและสูญเสียทรัพยสินเปนจำนวนมาก
๒. การเปลี่ยนแปลงมหาอำนาจของโลก 
 เปนสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต
๓. ประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของชาติตะวันตก 
 ไดรับเอกราช
๔. เกิดสงครามเย็น หรือความขัดแยง
 ดานอุดมการณทางการเมือง
๕. เกิดองคการสหประชาชาติ (United Nations)
๖. การสะสมและแขงขันกันดานอาวุธนิวเคลียร 
 และขีปนาวุธรายแรง

เนื้อหาที่สามารถเปดแอปพลิเคชันดูได

ประวัติศาสตรสากล ๑๖๑



เหตุการณสำคัญ
ของโลกสมัยปจจุบัน

องคการสหประชาชาติ 
(The United Nation : UN)

เปนองคการสากลที่มีประเทศตางๆ ของโลกเปนสมาชิก 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาสันติภาพ และสนันสนุนความ

รวมมือระหวางประเทศ กำเนิดขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๔๔ กอน

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง โดยผูแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา

อังกฤษ สหภาพโซเวียต และจีนรวมเปนผูรางกฏบัตรขององคการ

ตอมาในที่ประชุมยัลตา ซานฟรานซิสโก ประเทศผูริเริ่ม 

๕๑ ประเทศไดลงนามรับรองกฏบัตรสหประชาชาติ และไดรับ

สัตยาบันจากประเทศตางๆ เมื่อ ๒๔ ตุลาคม ค.ศ . ๑๙๔๕

สำนักเลขาธิการ

Contemporary History

โครงสราง
องคการ

สหประชาชาติ

องคการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ

สมัชชาใหญ

องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ

(FAO)

องคการแรงงาน
ระหวางประเทศ

(ILO)

องคการทางทะเล
ระหวางประเทศ

(IMO)

องคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ

(ICAO)

โครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาติ

(UNDP)

องคการศึกษาวิทยาศาสคร
และวัฒนธรรม

แหงสหประชาชาติ
(UNESCO)

กองทุนประชากร
แหงสหประชาชาติ

(UNFPA)

กองทุนเพื่อเด็ก
แหงสหประชาชาติ

(UNICEF)

สหภาพสากล
ไปรษณีย
(UPU)

องคการ
อนามัยโลก

(WHO)

การประชุมสหประชาชาติ
วาดวยเร่ืองการคาและการพัฒนา

(UNCTAD)

โครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ

(UNEP)

คณะมนตรีี
ความมั่นคง

คณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคม

คณะมนตรี
ภาวะทรัสตี

ศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศ

๒๔ ตุลาคม : วันสหประช
าช

าต

ิ

๑๖๒



เหตุการณสำคัญ
ของโลกสมัยปจจุบัน

องคการสหประชาชาติ 
(The United Nation : UN)

เปนองคการสากลที่มีประเทศตางๆ ของโลกเปนสมาชิก 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรักษาสันติภาพ และสนันสนุนความ

รวมมือระหวางประเทศ กำเนิดขึ้นใน ค.ศ. ๑๙๔๔ กอน

สงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง โดยผูแทนของประเทศสหรัฐอเมริกา

อังกฤษ สหภาพโซเวียต และจีนรวมเปนผูรางกฏบัตรขององคการ

ตอมาในที่ประชุมยัลตา ซานฟรานซิสโก ประเทศผูริเริ่ม 

๕๑ ประเทศไดลงนามรับรองกฏบัตรสหประชาชาติ และไดรับ

สัตยาบันจากประเทศตางๆ เมื่อ ๒๔ ตุลาคม ค.ศ . ๑๙๔๕

สำนักเลขาธิการ

Contemporary History

โครงสราง
องคการ

สหประชาชาติ

องคการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ

สมัชชาใหญ

องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ

(FAO)

องคการแรงงาน
ระหวางประเทศ

(ILO)

องคการทางทะเล
ระหวางประเทศ

(IMO)

องคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ

(ICAO)

โครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาติ

(UNDP)

องคการศึกษาวิทยาศาสคร
และวัฒนธรรม

แหงสหประชาชาติ
(UNESCO)

กองทุนประชากร
แหงสหประชาชาติ

(UNFPA)

กองทุนเพื่อเด็ก
แหงสหประชาชาติ

(UNICEF)

สหภาพสากล
ไปรษณีย
(UPU)

องคการ
อนามัยโลก

(WHO)

การประชุมสหประชาชาติ
วาดวยเร่ืองการคาและการพัฒนา

(UNCTAD)

โครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ

(UNEP)

คณะมนตรีี
ความมั่นคง

คณะมนตรีเศรษฐกิจ
และสังคม

คณะมนตรี
ภาวะทรัสตี

ศาลยุติธรรม
ระหวางประเทศ

เกษตรแหงสหประชาชาติ
(FAO)

องคการการบินพลเรือน

(ILO)

องคการการบินพลเรือน

(UNCTAD) (UNEP)

การประชุมสหประชาชาติ
วาดวยเร่ืองการคาและการพัฒนา

การประชุมสหประชาชาติ
วาดวยเร่ืองการคาและการพัฒนา

การประชุมสหประชาชาติ

(UNDP)

องคการศึกษาวิทยาศาสคร

(ICAO)

องคการศึกษาวิทยาศาสคร

(UNESCO) (UNFPA)

(IMO)

(UNICEF)

วาดวยเร่ืองการคาและการพัฒนา
โครงการสิ่งแวดลอม
แหงสหประชาชาติ

๒๔ ตุลาคม : วันสหประช
าช

าต

ิ

ประวัติศาสตรสากล ๑๖๓



ชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒

สงครามเย็น (ค.ศ. ๑๙๔๕ - ๑๙๙๑)
Cold War

รางกฎบัตร
สหประชาชาติ

เยอรมนีถูกแบง
ออกเปน ๔ สวน

องคการ

สหประชาชาติ

รวม ๓ เขตเปนเยอรมนีตะวันตก
สวน ๑ เขตเปนเยอรมนีตะวันออก
แบงแยกประเทศเยอรมนี และเกิด
วิกฤตการณ Berlin Blockade 

(ค.ศ. ๑๙๔๘ - ๑๙๔๙)

สหภาพโซเวียตยึดครอง
ยุโรปตะวันออก

แบงเกาหลีเหนือ - ใต
ที่เสนขนานที่ ๓๘

๑. ดุลอำนาจโลกเปลี่ยนแปลง

๒. ความแตกตางทางการเมือง

สาเหตุ

สงครามตัวแทน
(Proxy War)

สงครามตัวแทน
(Proxy War)

๓. นโยบายผูนำชาติมหาอำนาจ

ประชาธิปไตย
คอมมิวนิสต

สหภาพโซเวียตบุกยึด
แมนจูเรียของญี่ปุน

สงครามเวียดนาม
กับฝรั่งเศส

๑๙๔๖ - ๑๙๕๔

หลักการ
ทรูแมน

Cominform
Comecon

จีนแบงเปน 
๒ ประเทศ

Henry S. Truman

W inston Church

ill Joseph Stalin

องคการ SEATO

องคการ WARSAW

ค.ศ. ๑๙๘๕ - ๑๙๘๙
ชวงการเจรจาระหวางสหรัฐอเมริกา - โซเวียตชวงการผอนคลายความตึงเครียด

ของสงครามเย็น (๑๙๖๙ - ๑๙๗๙)

การเจรจาที่
เกาะมอลตา

(Malta)

สิ้นสุดสงคราม
เวียดนาม

องคการ
CENTO

จัดตั้ง ASEAN

โอลิมปกฤดูรอน

๑๙๘๐ 

เจาภาพ

๑๙๘๔ 

เจาภาพ

สหรัฐอเมริกา
และพันธมิตร

อีก ๖๓ ประเทศ
ไมเขารวม

สหภาพโซเวียต
และพันธมิตร

อีก ๑๕ ประเทศ
ไมเขารวม

สหภาพโซเวียตปรับเปลี่ยน
นโยบายตางประเทศเปน
นโยบายกลาสนอสต - 

เปเรสตรอยกา

สหรัฐอเมริกา
และยุโรปตะวันตก

สหรัฐอเมริกา
และพันธมิตร

สหภาพโซเวียต

สหภาพโซเวียต

สหภาพโซเวียต

สหภาพโซเวียต

สหรัฐอเมริกาใหการ
สนับสนุนเวียดนามใต

สงครามเวียดนาม

เวียดนามแบงเปน
เวียดนามเหนือ -

เวียดนามใต

วิกฤตการณขีปนาวุธคิวบา

ขอตกลง
SALT

สหรัฐอเมริกา
ถอนทัพ

จากเวียดนาม

สหภาพโซเวียต
บุกอัฟกานิสถาน

ความตึงเครียดของ
สงครามเย็นเริ่มขึ้น

อีกครั้ง

การเจรจา
วาดวยการ

จำกัดขีปนาวุธ 
พิสัยกลาง 
(START)

สงครามเย็น
สิ้นสุด

สหภาพโซเวียต
ลมสลาย

สหรัฐอเมริกา

สงครามเกาหลี ค.ศ. ๑๙๕๐ - ๑๙๕๓

ทำลายกำแพงเบอรลิน
เยอรมนีรวมประเทศกำแพงเบอรลิน

กั้นเบอรลินตะวันออก
กับเบอรลินตะวันตก
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๑๙๔๔ค.ศ. ๑๙๔๕ ๑๙๔๖ ๑๙๔๗ ๑๙๔๙ ๑๙๕๐ ๑๙๕๓ ๑๙๕๔ ๑๙๕๕ ๑๙๖๑ ๑๙๖๒ ๑๙๖๙ ๑๙๗๒ ๑๙๗๕ ๑๙๗๙ ๑๙๘๐ ๑๙๘๔ ๑๙๘๕ ๑๙๘๗ ๑๙๘๙ ๑๙๙๐ ๑๙๙๑๑๙๖๗ ๑๙๗๓

รวมมือ
สำรวจ
อวกาศ

สา
เหตุ

ของสงครามเย็น

เหตุ
การ

ณส้ินสุดสงครามเย็น

สงครามเย็น
 (Cold War : ค.ศ. ๑๙๔๕ - ๑๙๙๑)

ลักษณะความสัมพันธระหวางประเทศที่เปนความขัดแยงระหวางกลุมประชาธิปไตย
ที่มีสหรัฐอเมริกาเปนผูนำ และกลุมคอมมิวนิสตที่มีสหภาพโซเวียตเปนผูนำ
โดยความขัดแยงแสดงออกหลายแบบยกเวนการทำสงครามกันเองโดยตรง

เกิดเปนสงครามตัวแทน (proxy war) ในหลายพื้นที่

๓. นโยบายผูนำชาติมหาอำนาจ
 ๑. วินสตัน เชอรชิลล (Winston Churchill) ของอังกฤษ
 ๒. เฮนรี่ เอส. ทรูแมน (Henry S. Truman) ของสหรัฐอเมริกา
 ๓. โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ของสหภาพโซเวียต

๑. ดุลอำนาจโลกเปลี่ยนแปลง 
 เปนประเทศสหรัฐอเมริกา
 กับสหภาพโซเวียต

๒. ความแตกตางทางการเมือง
 ระหวางประชาธิปไตย 
 กับ คอมมิวนิสต

กำแพงเบอรลิน : 
สัญลักษณของสงครามเย็นถูกทำลาย 
ค.ศ. ๑๙๘๙ เยอรมนีตะวันออก 
และเยอรมนีตะวันตกรวมเปนประเทศเดียวกัน

การลมสลายของ
สหภาพโซเวียตใน 
ค.ศ. ๑๙๙๑

นโยบายผูนำชาติมหาอำนาจ
 ๑. วินสตัน เชอรชิลล (Winston Churchill) ของอังกฤษ

ดุลอำนาจโลกเปลี่ยนแปลง
 เปนประเทศสหรัฐอเมริกา
 กับสหภาพโซเวียต

ลักษณะความสัมพันธระหวางประเทศที่เปนความขัดแยงระหวางกลุมปร

 ๒. เฮนรี่ เอส. ทรูแมน (Henry S. Truman) ของสหรัฐอเมริกา
 ๓. โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ของสหภาพโซเวียต ๓. โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ของสหภาพโซเวียต

๑

๒
๓

๑๖๔



ชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒

สงครามเย็น (ค.ศ. ๑๙๔๕ - ๑๙๙๑)
Cold War

รางกฎบัตร
สหประชาชาติ

เยอรมนีถูกแบง
ออกเปน ๔ สวน

องคการ

สหประชาชาติ

รวม ๓ เขตเปนเยอรมนีตะวันตก
สวน ๑ เขตเปนเยอรมนีตะวันออก
แบงแยกประเทศเยอรมนี และเกิด
วิกฤตการณ Berlin Blockade 

(ค.ศ. ๑๙๔๘ - ๑๙๔๙)

สหภาพโซเวียตยึดครอง
ยุโรปตะวันออก

แบงเกาหลีเหนือ - ใต
ที่เสนขนานที่ ๓๘

๑. ดุลอำนาจโลกเปลี่ยนแปลง

๒. ความแตกตางทางการเมือง

สาเหตุ

สงครามตัวแทน
(Proxy War)

สงครามตัวแทน
(Proxy War)

๓. นโยบายผูนำชาติมหาอำนาจ

ประชาธิปไตย
คอมมิวนิสต

สหภาพโซเวียตบุกยึด
แมนจูเรียของญี่ปุน

สงครามเวียดนาม
กับฝรั่งเศส

๑๙๔๖ - ๑๙๕๔

หลักการ
ทรูแมน

Cominform
Comecon

จีนแบงเปน 
๒ ประเทศ

Henry S. Truman

W inston Church

ill

สงครามเวียดนาม

ch

ill Joseph Stalin

องคการ SEATO

องคการ WARSAW

ค.ศ. ๑๙๘๕ - ๑๙๘๙
ชวงการเจรจาระหวางสหรัฐอเมริกา - โซเวียตชวงการผอนคลายความตึงเครียด

ของสงครามเย็น (๑๙๖๙ - ๑๙๗๙)

การเจรจาที่
เกาะมอลตา

(Malta)

สิ้นสุดสงคราม
เวียดนาม

องคการ
CENTO

จัดตั้ง ASEAN

โอลิมปกฤดูรอน

๑๙๘๐ 

เจาภาพ

๑๙๘๔ 

เจาภาพ

สหรัฐอเมริกา
และพันธมิตร

อีก ๖๓ ประเทศ
ไมเขารวม

สหภาพโซเวียต
และพันธมิตร

อีก ๑๕ ประเทศ
ไมเขารวม

สหภาพโซเวียตปรับเปลี่ยน
นโยบายตางประเทศเปน
นโยบายกลาสนอสต - 

เปเรสตรอยกา

สหรัฐอเมริกา
และยุโรปตะวันตก

สหรัฐอเมริกา
และพันธมิตร

สหภาพโซเวียต

สหภาพโซเวียต

สหภาพโซเวียต

สหภาพโซเวียต

สหรัฐอเมริกาใหการ
สนับสนุนเวียดนามใต

สงครามเวียดนาม

เวียดนามแบงเปน
เวียดนามเหนือ -

เวียดนามใต

วิกฤตการณขีปนาวุธคิวบา

ขอตกลง
SALT

สหรัฐอเมริกา
ถอนทัพ

จากเวียดนาม

สหภาพโซเวียต
บุกอัฟกานิสถาน

ความตึงเครียดของ
สงครามเย็นเริ่มขึ้น

อีกครั้ง

การเจรจา
วาดวยการ

จำกัดขีปนาวุธ 
พิสัยกลาง 
(START)

สงครามเย็น
สิ้นสุด

สหภาพโซเวียต
ลมสลาย

สหรัฐอเมริกา

สงครามเกาหลี ค.ศ. ๑๙๕๐ - ๑๙๕๓

ทำลายกำแพงเบอรลิน
เยอรมนีรวมประเทศกำแพงเบอรลิน

กั้นเบอรลินตะวันออก
กับเบอรลินตะวันตก
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๑๙๔๔ค.ศ. ๑๙๔๕ ๑๙๔๖ ๑๙๔๗ ๑๙๔๙ ๑๙๕๐ ๑๙๕๓ ๑๙๕๔ ๑๙๕๕ ๑๙๖๑ ๑๙๖๒ ๑๙๖๙ ๑๙๗๒ ๑๙๗๕ ๑๙๗๙ ๑๙๘๐ ๑๙๘๔ ๑๙๘๕ ๑๙๘๗ ๑๙๘๙ ๑๙๙๐ ๑๙๙๑๑๙๖๗ ๑๙๗๓

รวมมือ
สำรวจ
อวกาศ

สา
เหตุ

ของสงครามเย็น

เหตุ
การ

ณส้ินสุดสงครามเย็น

สงครามเย็น
 (Cold War : ค.ศ. ๑๙๔๕ - ๑๙๙๑)

ลักษณะความสัมพันธระหวางประเทศที่เปนความขัดแยงระหวางกลุมประชาธิปไตย
ที่มีสหรัฐอเมริกาเปนผูนำ และกลุมคอมมิวนิสตที่มีสหภาพโซเวียตเปนผูนำ
โดยความขัดแยงแสดงออกหลายแบบยกเวนการทำสงครามกันเองโดยตรง

เกิดเปนสงครามตัวแทน (proxy war) ในหลายพื้นที่

๓. นโยบายผูนำชาติมหาอำนาจ
 ๑. วินสตัน เชอรชิลล (Winston Churchill) ของอังกฤษ
 ๒. เฮนรี่ เอส. ทรูแมน (Henry S. Truman) ของสหรัฐอเมริกา
 ๓. โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ของสหภาพโซเวียต

๑. ดุลอำนาจโลกเปลี่ยนแปลง 
 เปนประเทศสหรัฐอเมริกา
 กับสหภาพโซเวียต

๒. ความแตกตางทางการเมือง
 ระหวางประชาธิปไตย 
 กับ คอมมิวนิสต

กำแพงเบอรลิน : 
สัญลักษณของสงครามเย็นถูกทำลาย 
ค.ศ. ๑๙๘๙ เยอรมนีตะวันออก 
และเยอรมนีตะวันตกรวมเปนประเทศเดียวกัน

การลมสลายของ
สหภาพโซเวียตใน 
ค.ศ. ๑๙๙๑

๑

๒
๓

ประวัติศาสตรสากล ๑๖๕



ชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒

สงครามเย็น (ค.ศ. ๑๙๔๕ - ๑๙๙๑)
Cold War

รางกฎบัตร
สหประชาชาติ

เยอรมนีถูกแบง
ออกเปน ๔ สวน

องคการ

สหประชาชาติ

รวม ๓ เขตเปนเยอรมนีตะวันตก
สวน ๑ เขตเปนเยอรมนีตะวันออก
แบงแยกประเทศเยอรมนี และเกิด
วิกฤตการณ Berlin Blockade 

(ค.ศ. ๑๙๔๘ - ๑๙๔๙)

สหภาพโซเวียตยึดครอง
ยุโรปตะวันออก

แบงเกาหลีเหนือ - ใต
ที่เสนขนานที่ ๓๘

๑. ดุลอำนาจโลกเปลี่ยนแปลง

๒. ความแตกตางทางการเมือง

สาเหตุ

สงครามตัวแทน
(Proxy War)

สงครามตัวแทน
(Proxy War)

๓. นโยบายผูนำชาติมหาอำนาจ

ประชาธิปไตย
คอมมิวนิสต

สหภาพโซเวียตบุกยึด
แมนจูเรียของญี่ปุน

สงครามเวียดนาม
กับฝรั่งเศส

๑๙๔๖ - ๑๙๕๔

หลักการ
ทรูแมน

Cominform
Comecon

จีนแบงเปน 
๒ ประเทศ

Henry S. Truman

W inston Church

ill Joseph Stalin

องคการ SEATO
องคการ WARSAW

ค.ศ. ๑๙๘๕ - ๑๙๘๙
ชวงการเจรจาระหวางสหรัฐอเมริกา - โซเวียตชวงการผอนคลายความตึงเครียด

ของสงครามเย็น (๑๙๖๙ - ๑๙๗๙)

การเจรจาที่
เกาะมอลตา

(Malta)

สิ้นสุดสงคราม
เวียดนาม

องคการ
CENTO

จัดตั้ง ASEAN

โอลิมปกฤดูรอน

๑๙๘๐ 

เจาภาพ

๑๙๘๔ 

เจาภาพ

สหรัฐอเมริกา
และพันธมิตร

อีก ๖๓ ประเทศ
ไมเขารวม

สหภาพโซเวียต
และพันธมิตร

อีก ๑๕ ประเทศ
ไมเขารวม

สหภาพโซเวียตปรับเปลี่ยน
นโยบายตางประเทศเปน
นโยบายกลาสนอสต - 

เปเรสตรอยกา

สหรัฐอเมริกา
และยุโรปตะวันตก

สหรัฐอเมริกา
และพันธมิตร

สหภาพโซเวียต

สหภาพโซเวียต

สหภาพโซเวียต

สหภาพโซเวียต

สหรัฐอเมริกาใหการ
สนับสนุนเวียดนามใต

สงครามเวียดนาม

เวียดนามแบงเปน
เวียดนามเหนือ -

เวียดนามใต

องค SAWAWA

วิกฤตการณขีปนาวุธคิวบา

ขอตกลง
SALT

สหรัฐอเมริกา
ถอนทัพ

จากเวียดนาม

สหภาพโซเวียต
บุกอัฟกานิสถาน

ความตึงเครียดของ
สงครามเย็นเริ่มขึ้น

อีกครั้ง

การเจรจา
วาดวยการ

จำกัดขีปนาวุธ 
พิสัยกลาง 
(START)

สงครามเย็น
สิ้นสุด

สหภาพโซเวียต
ลมสลาย

สหรัฐอเมริกา

สงครามเกาหลี ค.ศ. ๑๙๕๐ - ๑๙๕๓

ทำลายกำแพงเบอรลิน
เยอรมนีรวมประเทศกำแพงเบอรลิน

กั้นเบอรลินตะวันออก
กับเบอรลินตะวันตก
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สำรวจ
อวกาศ

๑๖๖



ชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒

สงครามเย็น (ค.ศ. ๑๙๔๕ - ๑๙๙๑)
Cold War

รางกฎบัตร
สหประชาชาติ

เยอรมนีถูกแบง
ออกเปน ๔ สวน

องคการ

สหประชาชาติ

รวม ๓ เขตเปนเยอรมนีตะวันตก
สวน ๑ เขตเปนเยอรมนีตะวันออก
แบงแยกประเทศเยอรมนี และเกิด
วิกฤตการณ Berlin Blockade 

(ค.ศ. ๑๙๔๘ - ๑๙๔๙)

สหภาพโซเวียตยึดครอง
ยุโรปตะวันออก

แบงเกาหลีเหนือ - ใต
ที่เสนขนานที่ ๓๘

๑. ดุลอำนาจโลกเปลี่ยนแปลง

๒. ความแตกตางทางการเมือง

สาเหตุ

สงครามตัวแทน
(Proxy War)

สงครามตัวแทน
(Proxy War)

๓. นโยบายผูนำชาติมหาอำนาจ

ประชาธิปไตย
คอมมิวนิสต

สหภาพโซเวียตบุกยึด
แมนจูเรียของญี่ปุน

สงครามเวียดนาม
กับฝรั่งเศส

๑๙๔๖ - ๑๙๕๔

หลักการ
ทรูแมน

Cominform
Comecon

จีนแบงเปน 
๒ ประเทศ

Henry S. Truman

W inston Church

ill Joseph Stalin

องคการ SEATO

องคการ WARSAW

ค.ศ. ๑๙๘๕ - ๑๙๘๙
ชวงการเจรจาระหวางสหรัฐอเมริกา - โซเวียตชวงการผอนคลายความตึงเครียด

ของสงครามเย็น (๑๙๖๙ - ๑๙๗๙)

การเจรจาที่
เกาะมอลตา

(Malta)

สิ้นสุดสงคราม
เวียดนาม

องคการ
CENTO

จัดตั้ง ASEAN

โอลิมปกฤดูรอน

๑๙๘๐ 

เจาภาพ

๑๙๘๔ 

เจาภาพ

สหรัฐอเมริกา
และพันธมิตร

อีก ๖๓ ประเทศ
ไมเขารวม

สหภาพโซเวียต
และพันธมิตร

อีก ๑๕ ประเทศ
ไมเขารวม

สหภาพโซเวียตปรับเปลี่ยน
นโยบายตางประเทศเปน
นโยบายกลาสนอสต - 

เปเรสตรอยกา

สหรัฐอเมริกา
และยุโรปตะวันตก

สหรัฐอเมริกา
และพันธมิตร

สหภาพโซเวียต

สหภาพโซเวียต

สหภาพโซเวียต

สหภาพโซเวียต

สหรัฐอเมริกาใหการ
สนับสนุนเวียดนามใต

สงครามเวียดนาม

เวียดนามแบงเปน
เวียดนามเหนือ -

เวียดนามใต

วิกฤตการณขีปนาวุธคิวบา

ขอตกลง
SALT

สหรัฐอเมริกา
ถอนทัพ

จากเวียดนาม

สหภาพโซเวียต
บุกอัฟกานิสถาน

ความตึงเครียดของ
สงครามเย็นเริ่มขึ้น

อีกครั้ง

การเจรจา
วาดวยการ

จำกัดขีปนาวุธ 
พิสัยกลาง 
(START)

สงครามเย็น
สิ้นสุด

สหภาพโซเวียต
ลมสลาย

สหรัฐอเมริกา

สงครามเกาหลี ค.ศ. ๑๙๕๐ - ๑๙๕๓

ทำลายกำแพงเบอรลิน
เยอรมนีรวมประเทศกำแพงเบอรลิน

กั้นเบอรลินตะวันออก
กับเบอรลินตะวันตก

S
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c
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r

๑๙๔๔ค.ศ. ๑๙๔๕ ๑๙๔๖ ๑๙๔๗ ๑๙๔๙ ๑๙๕๐ ๑๙๕๓ ๑๙๕๔ ๑๙๕๕ ๑๙๖๑ ๑๙๖๒ ๑๙๖๙ ๑๙๗๒ ๑๙๗๕ ๑๙๗๙ ๑๙๘๐ ๑๙๘๔ ๑๙๘๕ ๑๙๘๗ ๑๙๘๙ ๑๙๙๐ ๑๙๙๑๑๙๖๗ ๑๙๗๓

รวมมือ
สำรวจ
อวกาศ

ประวัติศาสตรสากล ๑๖๗



โลกกับระบบขั้วอำนาจเดียว 
หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกาเปนประเทศ
ผูนำโลกเพียงประเทศเดียว

การกอการรายเปนภัยตอสันติภาพ
และความปลอดภัยของโลก

วิกฤตเศรษฐกิจโลก
  วิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย (ตมยำกุง ประเทศไทย) 
  วิกฤตเศรษฐกิจ ที่อารเจนตินา
  วิกฤตการณแฮมเบอรเกอร (Hamburger Crisis)

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E- Commerce)
สามารถซื้อขายทำธุรกรรมไดตลอดเวลา 
สะดวกรวดเร็วเขาถึงสินคาและบริการไดโดยตรง

ความทาทายของระบบสื่อออนไลน
ทำใหคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
และแสดงอารมณที่รุนแรงไดกวางขวาง

อิทธิพลสื่อระดับโลก
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
ที่เชื่อมโยงถึงกันทั้งโลก และถึงประชาชนโดยตรง 
ยากที่จะควบคุม ปองกัน และขัดขวาง
การรับรูขอมูลขาวสาร

สิทธิมนุษยชน
เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศ 
ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เชน
การกีดกันสิทธิสตรี การใชแรงงานเด็ก 
การปราบปรามชนกลุมนอย

ขบวนการคามนุษย
เปนการแสวงหาผลประโยชนในรูปแบบตางๆ 
จากมนุษย มักใชวิธีคุมขัง หรือใชความรุนแรงบังคับ 
เกิดขึ้นไดทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ

ทำใหคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
และแสดงอารมณที่รุนแรงไดกวางขวาง

ความกาวหนาของระบบคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยี
โลกมีความกาวหนาทางการสื่อสาร 
การคมนาคมผานระบบอินเทอรเน็ต
ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด มีอิทธิพลและสงผลกระทบ
ตอการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่ตางๆ ทั่วโลก

โลกในคริสตศตวรรษที่ ๒๑

วิกฤตการณสิ่งแวดลอมโลก
  ปญหาโลกรอน 
  ปญหาพลังงาน
  การทำลายชั้นโอโซน

  ปญหาการใชสารเคมีในการเกษตร 
  ปญหาความแหงแลง

  ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ กอวินาศกรรม 
  ตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร สหรัฐอเมริกา
  ๑๒ ตุลาคม ๒๐๐๒ เหตุลอบวางระเบิด
  ที่สถานบันเทิง ๒ แหงบนเกาะบาหลี
  ๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ การกราดยิง
  ในกรุงปารีส ฝรั่งเศส

๑๖๘



โลกกับระบบขั้วอำนาจเดียว 
หลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกาเปนประเทศ
ผูนำโลกเพียงประเทศเดียว

การกอการรายเปนภัยตอสันติภาพ
และความปลอดภัยของโลก

วิกฤตเศรษฐกิจโลก
  วิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย (ตมยำกุง ประเทศไทย) 
  วิกฤตเศรษฐกิจ ที่อารเจนตินา
  วิกฤตการณแฮมเบอรเกอร (Hamburger Crisis)

ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
(E- Commerce)
สามารถซื้อขายทำธุรกรรมไดตลอดเวลา 
สะดวกรวดเร็วเขาถึงสินคาและบริการไดโดยตรง

ความทาทายของระบบสื่อออนไลน
ทำใหคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
และแสดงอารมณที่รุนแรงไดกวางขวาง

อิทธิพลสื่อระดับโลก
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
ที่เชื่อมโยงถึงกันทั้งโลก และถึงประชาชนโดยตรง 
ยากที่จะควบคุม ปองกัน และขัดขวาง
การรับรูขอมูลขาวสาร

สิทธิมนุษยชน
เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายประเทศ 
ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เชน
การกีดกันสิทธิสตรี การใชแรงงานเด็ก 
การปราบปรามชนกลุมนอย

ขบวนการคามนุษย
เปนการแสวงหาผลประโยชนในรูปแบบตางๆ 
จากมนุษย มักใชวิธีคุมขัง หรือใชความรุนแรงบังคับ 
เกิดขึ้นไดทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ

ความกาวหนาของระบบคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยี
โลกมีความกาวหนาทางการสื่อสาร 
การคมนาคมผานระบบอินเทอรเน็ต
ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด มีอิทธิพลและสงผลกระทบ
ตอการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่ตางๆ ทั่วโลก

โลกในคริสตศตวรรษที่ ๒๑

วิกฤตการณสิ่งแวดลอมโลก
  ปญหาโลกรอน 
  ปญหาพลังงาน
  การทำลายชั้นโอโซน

  ปญหาการใชสารเคมีในการเกษตร 
  ปญหาความแหงแลง

  ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ กอวินาศกรรม 
  ตึกเวิลดเทรดเซ็นเตอร สหรัฐอเมริกา
  ๑๒ ตุลาคม ๒๐๐๒ เหตุลอบวางระเบิด
  ที่สถานบันเทิง ๒ แหงบนเกาะบาหลี
  ๑๓ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๕ การกราดยิง
  ในกรุงปารีส ฝรั่งเศส

ประวัติศาสตรสากล ๑๖๙


