การแบงยุคสมัยประวัติศาสตรสากล
กอนประวัติศาสตร

ประวัติศาสตร
สมัยโบราณ

ยุคหิน
หินเกา
เครื่องมือหยาบ
ลาสัตวเรรอน
อาศัยอยูตาม
ถ้ําหิน

หินกลาง
เครื่องมือที่มี
ความประณีต
มากขึ้นมีความ
หลากหลาย
ชนิดขึ้น

ยุคโลหะ
หินใหม
ยุคที่มนุษยได
พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใชไดดีขึ้น
กวาเดิมมนุษย
รูจักการ
เพาะปลูก

ยุคทองแดง
ยุคสําริด
(ทองแดง+
ดีบุก)
ยุคเหล็ก

จักรวรรดิ
โรมันลม
สลายเริ่ม
ศักดินา

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
- อารธรรมแรกของโลก
-ราบลุมน้ําไทกริส-ยูเฟติส
-มองโลกแงราย แหงแลง
-เกรงกลัวเทพเจา mสเทพเจา
-ซิกกูแรต,อักษรลิ่ม,ประมวล
กฎหมายฮัมมูราบี,สวนลอยบาบิ
โลน,ระบบชลประทาน
อารยธรรมอียิปต
- ราบลุมแมน้ําไนล ยกยองเทพเจา
- มองโลกแงดี อุดมสมบูรณ
- เชื่อชีวิตหลังความตาย
-ปรามิด,มัมมี่,เฮียโรกลิฟค
อารยธรรมกรีก
- แนวคิดมนุษยนิยม
-แนวคิดประชาธิปไตย
-แนวคิดธรรมชาตินิยม
-นักคิด นักทฤษฎี
อารยธรรมโรมัน
-รับจากกรีก เปนนักปฏิบัติ
-กฎหมาย 12 โตะ วินัยเขมงวด
-ศิลปะออนชอย เนนการใชสอย
-เจริญถนนทุกสายมุงสูกรุงโรม

มีการใชตัวอักษรครั้งแรก(คูนิฟอรม)
โดย ชาว Sumerian
เฮเรโดตัส บิดาประวัติศาสตรสากล

สมัยกลาง(ยุคมืด)

ฟนฟู
สมัยใหม
ศิลป
วิทยากา
- โรมันแตกแยกปกครอง
- เริ่มตนแหลมอิตาลี
ร

โดยชาวอารยัน สงคราม
-ศาสนาคริสตคิอที่พึ่งทางใจ
-pope มีอิทธิกับชาวยุโรปทุก
ดานตั้งแตเกิดจนตาย
-แบงชนชั้นคนในสังคม
(Feudalism)
-ขุนนางแบงที่ดิน ราษฎรสงผล
ผลิตหรือภาษี
ศิลปะไดอิทธิพลจากศาสนา
คริสต
-ไบแซนไทน วิหารมียอดโดม
-โรมาแนสก ซุมประตูโคง
-โกธิค วิหารมียอดแหลม
กระจกสี วิหารโนตรดาม
(ปารีส)

สิ้นสุด
สงคราม
โลก 2

- สํารวจเสนทางการเดินเรือทาง
ทะเล
-ฟนฟูอารยธรรมกรีก
-การคาร่ํารวย
-ศาสนจักรเสื่อมโทรม
-สงครามครูเสด
-ฟนฟูทฤษฎีมนุษยนิยม,
ประชาธิปไตย,ธรรมชาตินิยม
-โยฮันเนส กูเตนเบิก ผลิตแทนพิมพ
-ลีโอนาโด เปนทั้งศิลปน
นักวิทยาศาสตร
-นิโคลัส ทฤษฎีสุริยจักรวาล
-คริสโตเฟอร คนพบ USA
-การคาทางทะเลเฟองฟู
-ลัทธิพาณิชยนิยม
-เกิดชนชั้นกลาง พอคา นายทุน
-ปฏิรูปศาสนาคริสต มาติน ลู
เธอร(โปรเตสแตนท)
-ยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร
-ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร
-กาลิ เลโอ บิดาวิทยาศาสตร
-ไอแซค นิวตัน แรงโนมถวง ของโลก
-การปฏิวัติอุตสาหกรรม การเปลี่ยน
วิธีการผลิตจากแรงงานคนและสัตว
มาใชเครื่องจักรในการผลิต
- สงครามโลกครั้งที่ 1
-สงครามโลกครั้งที่ ๒

รวมสมัย
-สงครามเย็น
-ความขัดแยงอุดมการณทาง
การเมืองระหวางสหรัฐอเมริกา
กับโซเวียต
-สงครามตัวแทน
-นโยบายเปด-รับ(กลาสนอสตเปเรสตรอยกา)
-การรวมเยอรมนี
-การลมสลายของสหภาพโซ
เวียต

การแบงยุคสมัยประวัติศาสตรจีน
สมัยกอน
สมัยประวัติศาสตร
ประวัติศาสตร
- จีนเขาสูสมัยประวัติศาสตรในสมัยราชวงศชาง พบอักษรภาพบน
-วัฒนธรรมหยางเชา
กระดูกเสี่ยงทาย
(พบเครื่องปนดินเผา - เสนทางสายไหม เปนเสนทางทางบกเชื่อมระหวางจีนกับอินเดีย จีน
ลายเขียนสี)
กับยุโรปมีในสมัยราชวงศฮั่น
-วัฒนธรรมหลงซาน - ซื่อหมาเซียน ไดรับการยกยองวาเปน “บิดาแหงประวัติศาสตรโลก
(เปนวัฒนธรรมในยุค ตะวันออก”สมัยราชวงศฮั่น
โลหะ-สําริด พบ
สมัยราชวงศจีน
ภาชนะดินเผา 3 ขา
ราชวงศโจว
- เกิดแนวคิดการปกครอง“อาณัติแหงสวรรค”เปนแนวคิดการ
ปกครองที่วาสวรรคมอบอํานาจใหกษัตริยเปนผูปกครองเปนยุคทอง
ทางภูมิปญญาจีน เกิดปรัชญาจีนที่สําคัญ เชน ขงจื้อ ,เตา,ฟาเจีย,
ปกครองจีนยาวนานทึ่สุด
- วิทยาการ เชน พบปหนึ่ง 365 วัน ประดิษฐตะเกียบและเข็มทิศ
,เริ่มการแพทย
- ปลายราชวงศโจว เกิดสงครามแกงแยงอํานาจระหวางเจาเมือง
ตางๆเปนยุคชุนชิวฤดูใบไมผลิใบไมรวงกําเนิดนักปรัชญาเมธีที่สําคัญ
สองคนคือ ขงจื้อและเเลาจื้อ
 ลัทธิขงจื้อหรือลัทธิหู โดยขงจื้อ
- เปนหลักสําคัญมากในการดําเนินชีวิตของชาวจีนมาจนถึงปจจุบัน
นี้
- ลัทธิขงจื๊อเปนแนวคิดแบบอนุรักษนิยมเครงครัดในระเบียบแบบ
แผนพิธีกรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณ
- เนนความสัมพันธและการทําหนาที่ของผูคนในสังคมโดยแบงเปน
ความสัมพันธ 5 ประการคือ
o ความสัมพันธระหวางฮองเตกับราษฎร
o ความสัมพันธระหวางบิดากับบุตร
o ความสัมพันธระหวางพี่กับนอง
o ความสัมพันธระหวางสามีกับภรรยา

ประวัติศาสตรจีน

ราชวงศถัง
- ยุคทองแหงศิลปะวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะวรรณกรรมและ
กวีนิพนธเจริญรุงเรืองมากมีความสําคัญเชนหลี่ไปหรือตูฝู
- พระพุทธศาสนาเจริญรุงเรือง
- พระภิกษุถังเสวียนจางหรือถังซัมจั๋งเดินทางไปศึกษา
พระไตรปฎกในชมพูทวีป
- การคาขายกับตะวันออกกลางและยุโรป ตามเสนทางสาย
แพรไหมเครื่องฟูมากในยุคราชวงศนี้
ราชวงศซงหรือซอง
- ฟนฟูและสนับสนุนลัทธิขงจื๊อ
- เกิดศิลปวิทยาการทันสมัยหลายอยางเชน
• ประดิษฐแทนพิมพตัวหนังสือ
• รักษาโรคดวยการฝงเข็ม
• ใชเข็มทิศแมเหล็กชวยในการเดินเรือ
- ยุคทองของจิตรกรรมจีนและเครื่องเคลือบดินเผาจีนสง
อิทธิพลตอเครื่องสังคโลกไทย
- เกิดประเพณีรัดเทาสตรี
ราชวงศหยวน
- ราชวงศแรกของชนเผาตางเผา มองโกล
- ยายเมืองหลวงไปอยูที่ปกกิ่งการวางผังเมืองอยางดี
- ชาวตะวันตกเขามาติดตอคาขายมากเชนมารโคโปโล
พอคาชาวเมืองเวนิส อิตาลี
- ติดตอคาขายกับไทยสมัยสุโขทัยอยางมาก
ราชวงศหมิง
- ขับไลชาวมองโกลออกไป
- ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมจีนดวยหันกลับไปลอกเลียนแบบใช
ตอวัฒนธรรมสมัยราชวงศถัง
- สรางพระราชวังหลวงปกกิ่งพระราชวังตองหามสรางตาม
ทฤษฎีฮวงจุยยุคทองของสถาปตยกรรมจีน

ยุคสาธารณรัฐและยุคคอมมิวนิสต
- ปลายยุคราชวงศชิง ดร.ซุนยัดเซ็น จัดตั้งสมาคม
สันนิบาตเพื่อนลมราชวงศชิงโดยประกาศลัทธิไตร
ราษฎรเพื่อ
 สรางเอกราชของชาติอยางแทจริง
 ใหอํานาจอธิปไตยเปนของราษฎร
 สรางความยุติธรรมในการดําเนินชีวิต
- ซุนยัดเซ็นไดรวมมือกับหยวนซือไขแมทัพคน
สําคัญทําการปฏิวัติลมราชวงศชิงไดสําเร็จ
- จักรพรรดิองคสุดทายคือจักรพรรดิอายซิ่งเจี่ย
หรือ (ปูยี)
- ซุนยัดเซ็นเสนอใหหยวนซื่อไขเปนประธานาธิบดี
ของสาธารณรัฐจีน
- หยวนซือไขเปนคนทะเยอทะยานมักใหญใฝสูงคิด
จะสถาปนาตนเองเปนจักรพรรดิและรื้อฟนระบบ
ศักดินา
- ซุนยัดเซ็นจัดตั้งพรรคกกมินตั๋งขึ้นมาตอตาน
หยวนซื่อไข
- หลังจากนั้นหยวนซื่อไขเสียชีวิตลง ซุนยัดเซ็นเปน
ประธานาธิบดีแตเปนไดไมนานก็เสียชีวิต
- จากนั้นจีนก็แตกแยกเปนแวนแควนตางๆเปนยุค
ขุนศึก
- หลังจากซุนยัดเซ็นเสียชีวิตเจียงไคเชคขึ้นเปนผูนํา
พรรคกกมินตั๋งและผูนําจีนและพยายามรวบรวมจีน
ใหเปนปกแผนอีกครั้ง
-แตรัฐบาลเจียงไคเช็คประสบปญหาฉอราษฎรบัง
หลวงกดขี่ราษฎรและปราบปรามพรรค
คอมมิวนิสตอยางรุนแรงทําใหเกิดความแตกแยก
ภายในชาติ

o ความสัมพันธระหวางเพื่อนกับเพื่อน
- เนนความกตัญูเคารพผูอาวุโสใหความสําคัญกับครอบครัว
- แดนซความสําคัญของการศึกษาทําใหสังคมจีนยกยองผูที่มี
การศึกษาเชนอาชีพครูอาจารยบัณฑิตจอหงวนขนนาง
- ลัทธินี้มีอิทธิพลตอชนชั้นปกครองจีนโดยเฉพาะฮองเตและขุนนาง
 ลัทธิเตาโดยเลาจื้อ
- มีแนวคิดตรงขามกับลัทธิขงจื้อ
- ยังดําเนินชีวิตที่เรียบงายโดยไมตองมีระเบียบแบบแผนพิธีรีตรอง
ใดๆ
- เนนปรับตัวเขาหาธรรมชาติ
- แลวทีนี้มีอิทธิพลตอศิลปนเกาหลีและจิตรกรจีน
ราชวงศฉิน
- เริ่มตนยุคจักรวรรดิหรือยุคสมบูรณาญาสิทธิราชยแผนดินจีน
รวมตัวกันเปนปกแผนมั่นคงโดยจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต จิ๋นซีวางตี
- กําเนิดระบบจักรพรรดิหรือระบบฮองเต
ศาลปกครองประเทศโดยระบบนิตินิยมปาดเจียรเนนการใชกฎหมาย
เปนหลักปกครองประเทศอยางเขมงวดเปนการปกครองแบบเผด็จการ
- สมัยจักรพรรดิจิ๋นซีคุมอํานาจรัฐทั้งหมด ยึดหลักการปกครองตาม
แนวคิดของลัทธินิติธรรมนิยม เผาตําราขงจื้อ รวมชาติจีนใหเปนหนึ่ง
เดียว มีภาษาวัฒนธรรมรวมกัน ใชระบบแลกเปลี่ยนเงินตราแบบ
เดียวกัน
- สถาปตยกรรมโดดเดนกําแพงหมื่นลี้และสุสานจิ๋นซีฮองเต
ราชวงศฮั่น
- ลัทธิขงจื้อไดรับการฟนฟูและประกาศใหเปนรัฐที่แหงชาติ
- กําเนิดระบบขาราชการหรือการสอบจอหงวน
- เริ่มติดตอคาขายกับอาหรับตะวันออกกลางและยุโรปผานเสนทาง
สายแพรไหม silk road
- พระพุทธศาสนาเริ่มเผยแพรเขาสูจีน
- วิทยาการ เชน ประดิษฐกระดาษ,ใชพูกัน,ลูกคิด,เข็มทิศ,เครื่องมือวัด
แผนดินไหว

- การคาในระบบบรรณาการระบบจิ้มกองเฟองฟูมากมีการ
สงกองเรือขนาดใหญนําโดยมหาขันทีเจิ้งเหอออกสํารวจ
ทะเล
- เกิดนวนิยายสําคัญ 3 กก ไซอิ๋ว ดอกบัวทอง
- ตอมาจีนก็ปดประเทศเพราะกลัวอิทธิพลชาติตะวันตก.
ราชวงศชิง
- ราชวงศสุดทายของจักรวรรดิจีน
- เปนราชวงศของชนตางเผาแมนจู
- เปนยุคที่กลับมาติดตอคาขายกับชาติตะวันตกอีกครั้ง
- เริ่มถูกรุกรานจากชาติตะวันตกเชนสงครามฝนซึ่งจีนรบ
แพอังกฤษทําใหตองลงนามในสนธิสัญญานานกิง
สาระสําคัญของสัญญานานกิง
 จีนตองเปดเมืองทา 5 แหงใหอังกฤษทําการคา
 ยกเลิกการคาผูกขาดใหการคาเปนไปโดยเสรี
 ยกเกาะฮองกงใหอังกฤษเชา
 กําหนดอัตราภาษีขาเขาขาออกในอัตราที่ต่ําและ
ชัดเจนแนนอน
 เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต
- หลังจากทําสัญญานานกิงแลวจีนตองทําสัญญาในลักษณะ
เดียวกันนี้กับชาติตางๆในยุโรปสหรัฐอเมริกาและญี่ปุนอีก
- ตอจากนั้นจีนตองประสบปญหาตางๆอีกมากมายจน
สูญเสียฐานะการเปนชาติมหาอํานาจเชน
 เกิดกบฏไทผิงจากชาวจีนรักชาติที่ตอตาน
ผูปกครองชาวแมนจูและไมพอใจการรุกรานจาก
ชาติตะวันตก
 ญี่ปุนตองทําสัญญาชิโมโนเซกิโดยสูญเสียเกาหลี
ใหแกญี่ปุ
 เกิดกบฏนักมวยซึ่งตอตานชาวตะวันตกและ
ตอตานชาวจีนคลิป
-ปลายยุคราชวงศชิงพระนางซูสีไทเฮาเขามามีอิทธิพลใน
การบริหารประเทศมาก
-นวนิยายโดงดังยุคราชวงศชิงความรักในหอแดง

-ประชาชนจึงหันไปสนับสนุนเหมาเจอตุงผูนําพรรค
คอมมิวนิสตแทน
- ในที่สุดเหมาเจอตุงก็ลมรัฐบาลเจียงไคเช็คไดและ
สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จนปกครอง
ประเทศดวยระบอบคอมมิวนิสต
- เหมาเจอตุงประกาศรณรงคปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อ
ตอตานจารีตศักดินาแบงชนชั้นโดยมีเยาวชนเรด
การดชวยรณรงค
- หลังจากเหมาเจอตุงเสียชีวิตเติง้ เสี่ยวผิงขึ้นเปน
ผูนําจีนแทน
- เติ้งเสี่ยวผิงประกาศนโยบายสี่ทันสมัยเพื่อปฏิรูป
ประเทศจีน
 การเกษตร
 อุตสาหกรรม
 วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
 การปองกันประเทศ

อารยธรรมลุม
แมน้ําสินธุ
 เปนอารย
ธรรมของชน
พื้นเมือง
อินเดียชนเผา
ชาวดราวิเดียน
 ศูนยกลางอยู
ที่เมืองโมเฮน
โจดาโรหรือ
เมืองฮารับปา
 เปนสังคม
เมืองขนาด
ใหญมีการวาง
ผังเมืองอยางดี
ในเมืองมี
สาธารณูปโภค
อําหนวยความ
สะดวกหลาย
อยาง เชน
ถนนบอน้ําสระ
น้ําทอประปา
 มีการติดตอ
คาขายกับ
อารยธรรม
เมโสโปเตเมีย
 ลมสลายลง
เพราะภัย

อารยธรรมสมัยพระเวท
 โดยชนเผาอารยันได
เขายึดครองอารย
ธรรมของชาวทราวิ
เดียนและขับไลใหถอย
ลงทางใตไดรับการ
ถายทอดอารยธรรม
บางอยางมาจากชาวท
ราวิเดียน
 การปกครองใน
ระยะแรกใชระบบสภา
ชนเผาและระบบ
สหพันธรัฐ
 ระยะหลังเปนแบบ
ราชาธิปไตย
 ชาวอารยันใหกําเนิด
ศาสนาพราหมณและ
ระบบวรรณะ 4 วรรณะ
วรรณกรรมสําคัญในยุคนี้
 คัมภีรพระเวท
หลักธรรมสําคัญของ
ศาสนาพราหมณฮินดู
ประกอบดวย 4 คัมภีร
คือฤคเวท
ยชุรเวท ไตรเวทและ
อาถรรพเวทย

อารยธรรมสมัย
จักรวรรดิ
 เกิดการรวมดินแดน
ใหเปนปกแผนมี
อาณาจักรสําคัญ เชน
 อาณาจักรมคธ
• ตั้งขึ้นในอินเดียตอน
เหนือ
• เปนอาณาจักร
ใหญโตแตยังไมถึงกับ
พวกรวมแวนแควน
ตางๆเขาเปนจังหวัด
หนึ่งเดียวได
• ปกครองแบบ
ราชาธิปไตย
• กษัตริยองคสําคัญ
คือพระเจาพิมพิสารและ
พระเจาอชาตศัตรูซึ่งมี
ชีวิตรวมสมัยกับพุทธเจา
• ภายหลังลมสลาย
จากการรุกรานของ
จักรวรรดิเปอรเซียและ
การรุกรานของพระเจาอ
เล็กซานเดอรมหาราช
แหงมาซิโดเนีย
 จักรวรรดิแหงยุค
ราชวงศเมารยะ
• สถาปนาโดยพระเจา

การแบงยุคสมัยประวัติศาสตรอินเดีย

สมัยแบงแยกและ
การรุกรานจาก
ภายนอก
 หลังจาก
จักรวรรดิมารยาท
ลมสลายแผนดิน
การแตกแยก
ออกเปนแวน
แควนเล็กละนอย
 มีการรุกราน
จากชนเผาตางๆ
ภายนอกเชน
เปอรเซียกุษาณะ
และกรีก
 ยุคนี้อินเดีย
แบงออกเปน 2
อาณาจักรใหญคือ
 อาณาจักร
กุษาณะทาง
ภาคเหนือกษัตริย
วงศสําคัญคือพระ
เจากนิษกะทรงนับ
ถือและสับสน
พระพุทธศาสนา
อยางเขมแข็งกําเนิด
ศิลปะสกุลคันธราช
ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
ศิลปะกรีกเกิดมีการ

สมัยจักรวรรดิแหง
ราชวงศคุปตะ
 ยุคทองแหง
อารยธรรมฮินดู
 กษัตริย
ราชวงศนี้รวบรวม
อาณาจักรตางๆ
แลวสถาปนาจ
จักรวรรดิคุปตะขึ้น
ทางภาคเหนือ
 เปนสมัย
เริ่มตนระบบศักดิ
นาในอินเดีย
 กษัตริยสวน
ใหญศรัทธาและ
สนับสนุนศาสนา
ฮินดูอยางเขมแข็ง
 ศิลปะแบบ
ครบจะไดรับยก
ยองวาเปนศิลปะ
อินเดียอยางแทจริง
คนงามที่สุด
 เปนสมัยที่
พระพุทธศาสนา
เริ่มเสื่อมความนิยม
ลง
 หลังจาก
จักรวรรดิคุปตะลม

สมัยอาณาจักร
สุลตานแหง แหง
เดลี
 โดยชาว
มุสลิมเขาแตเขา
รุกรานอินเดีย
ภาคเหนือและตั้ง
อาณาจักรสุลตาน
แหงดีหรือขึ้นมา
 กษัตริยในยุค
นี้ศรัทธาศาสนา
อิสลามอยางมาก
จนสถาปนาศาสนา
อิสลามใหเปน
ศาสนาประจําชาติ
กษัตริยในยุคนี้
ศรัทธาศาสนา
อิสลามอยางมาก
จนสถาปนาศาสนา
อิสลามใหเปน
ศาสนาประจําชาติ
 ทําลายลาง
พระพุทธศาสนา
อยางรุนแรงจนสูญ
สิ้นไปจากอินเดีย
 กําเนิด
ศาสนาซิกขขึ้นมา
ในอินเดียตอน

สมัยจักรวรรดิแหง
ราชวงศโมกุล
 เปนราชวงศ
สุดทายของอินเดีย
 โดย โดยชนเผา
โมกุลเปนเชื้อสาย
มองโก เติรกเขา
รุกรานและโคนลม
อาณาจักรสุลตาน
แหงเดลี
 รวบรวมอินเดีย
ภาคเหนือภาคใต
และอาณาจักรตางๆ
เขาดวยกันสถาปนา
ขึ้นเปนอาณาจักรโม
กุล
 ชาติตะวันตก
เริ่มตนเขามาติดตอ
คาขายชวงแรกคือ
โปรตุเกส
 ราชวงศนี้
สนับสนุนและ
เผยแพรศาสนา
อิสลามอยาง
กวางขวางทําใหเกิด
ความแตกแยก
ระหวางชาวฮินดูกับ
ชาวมุสลิม

สมัยอาณานิคมอังกฤษ
 ปลายสมัยจักรวรรดิโม
กุลกษัตริยทรงใชจายฟุมเฟอย
ตองเพิ่มภาษีและเพิ่มการ
เกณฑแรงงานทําใหราษฎรอด
อยากและยังกดขี่ทําลายลาง
ศาสนาฮินดู
ทําใหยิ่งเพิ่มความแตกแยก
ภายในชาติเปนเหตุใหองั กฤษ
เขามาแทรกแซงครอบครอง
อินเดียทีละนอย
 ในที่สุดอังกฤษลม
ราชวงศโมกุลและสถาปนา
อาณานิคมอินเดียและอังกฤษ
ได
 หลังตกเปนอาณานิคม
แลวอังกฤษปกครองอินเดียใน
2 ลักษณะคือ
- บางแควนอังกฤษจะปกครอง
เองโดย
- บางแควนอังกฤษจะให
มหาราชในทองถิ่นนั้น
ปกครองเอง
สิ่งดีที่อังกฤษวางไวใหกับ
อินเดีย
 การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
 ปฏิรูประบบกฏหมาย

ธรรมชาติและ  มหากาพยรามายณะที่
การรุกรานจาก
แสดงถึงการตอสู
ชนเผาอารยัน
ระหวางชาวอารยันกับ
ชาวดราวิเดียน
 มหากาพยมหาภารตะ
วาดวยการตอสู
ระหวางพี่นองสอง
ตระกูล
 คัมภีรธรรมศาสตรซึ่ง
เปนทางกฎหมายศา
สนบัญญัติจารีต
ประเพณีหลักศีลธรรม
และการทําหนาที่ของ
ชาวฮินดู

จันทรคุปต
• รวบรวมแผนดินได
เปนปกแผนเกิดเปน
จรวดขึ้นมา
• รวมอํานาจการ
ปกครองไวที่สวนกลาง
• กษัตริยองคสําคัญ
คือ พระเจาอโศก
มหาราชไดแพรขยาย
จนเปนจักรวรรดิที่
ยิ่งใหญและมีเนื้อที่
กวางขวาง
• เหตุการณสําคัญใน
รัชกาลพระเจาอโศก
มหาราชทรงศรัทธาใน
พระพุทธศาสนาอยาง
แนนแฟนและจัดสง
สมณทูตออกเผยแผ
ศาสนาพุทธและใช
หลักธรรมวิชัย คือ
ปกครองโดยใชทํามา
เปนหลักในการปกครอง
ประเทศและแพรขยาย
ดินแดนโดยการเผยแผ
ธรรมะสรางศาสนสถาน
ในพระพุทธศาสนาไว
มากมาย เชน สถูปเมือง
สาญจี เสาหิน พระเจา
อโศกเมืองสารนาถ

สรางพระพุทธรูปขึ้น
เปนครั้งแรก
 อาณาจักรอาน
ธรประเทศทางใต
กําเนิดศิลปะสกุล
อมราวดีมีการสราง
พระพุทธรูปใหมีพระ
พักตรยาวมีเกตุ
มาลามีเสนเกศา
ขมวดเปนปม

สลายลงอินเดียการ
แตกแยกออกเปน
อาณาจักรเล็กนอย
โดยมีราชวงศที่
สําคัญเขามา
ปกครองอินเดีย
เชน ราชวงศปล
ลวะเขาปกครอง
อินเดียทางใตเพียง
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
แตไดถายทอด
อารยธรรมที่สําคัญ
ใหดินแดนตางๆใน
เอเชียตะวันออก
เฉียงใตคือตัวอักษร
ปลลวะซึ่งเปนการ
กําเนิดตัวอักษร
ของมอญพมาชวา
ไทยและลาว

เหนือเพื่อประสาน
รอยราวระหวาง
ศาสนาฮินดูและ
ศาสนาอิสลาม

 กษัตริยองค
สําคัญ เชน
พระเจาอักบาร
มหาราชทรงให
เสรีภาพในการนับ
ถือศาสนาสราง
ความสามัคคีเกิดขึ้น
ในชาติ
พระเจาชารหาจ
ทรงเปนมุสลิมที่
เครงครัดและศรัทธา
ในศาสนาอิสลามสง
สรางทัชมาฮาลดวย
ศิลปะเปอรเซียผสม
ฮินดูเพื่อใชบรรจุศพ
พระมเหสีมุมทัศน
พระเจารังสิต
สถาปนาศาสนา
อิสลามใหเปน
ศาสนาประจําชาติ
ทําลายลางศาสนา
ฮินดูอยางรุนแรง

-

-

และตุลาการ:ยกเลิกประ
เพณบางอยาง เชน การ
เผาตัวตายของแมหมาย
ฮินดู ,การแบงชั้นวรรณะ
,สรางเอกภาพใหอินเดีย
สมัยเอกราช
หลังสงครามโลกครั้ง 2
ขบวนการชาตินิยมอินเดียนํา
โดย มหาตมะ คานธีและ
เยาวราลห เนหรู
ใชหลักอหิงสา ไมเบียดเบียน
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
ทําใหเกิดการแบงอินเดียเปน
อีก 2 ประเทศ คือ
ปากีสถาน,บังคลาเทศ

