
พฒันาการยโุรปสมยัใหม ่



ตอนท่ี 1 การขยายอิทธิพลของชาติตะวนัตก 

•      การสํารวจเส้นทางการเดนิเรือ 

         ค.ศ.1450 – 1750 ยโุรปได้ก้าวเข้าสูย่คุของการสํารวจเส้นทางการเดินเรือ 

และการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจ  พอ่ค้าตะวนัตกมีพรมแดนการค้ากบัโลก

ตะวนัออกในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตะวนัออกกลางและทวีปแอฟริกา 

การเปิดน่านนํา้กบัโลกตะวนัออกทําให้พอ่ค้าสามารถติดตอ่การค้าขายทางทะเล

กบัอินเดีย และประเทศในตะวนัออกกลาง และจดัตัง้สถานีการค้าท่ีเมืองบาสรา 

(Basra) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pantip.com/topic/30540097&psig=AOvVaw3wzhlYd5B4jPJiWi5t1DoR&ust=1589505595071000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiFwfyXsukCFQAAAAAdAAAAABAJ


สาเหตขุองสํารวจเส้นทางการเดินเรือ 

•         ในยคุฟืน้ฟศิูลปวิทยา ชาว
ยโุรปได้หนัมาใสใ่จในเร่ือง
สิง่แวดล้อมรอบๆตวัอีกครัง้ การ
ติดตอ่กบัโลกตะวนัออกในสงคราม
ครูเสดซึง่เป็นสงครามศาสนาระหวา่ง
คริสต์ศาสนิกชนตะวนัตกกบัพวก
มสุลมิตะวนัออกกลางและการฟืน้ตวั
ของเมืองท่ีเกิดขึน้ในระยะเวลา
ใกล้เคียงกนัทําให้ชาวยโุรปมีโอกาส
สมัผสักบัอารายธรรมของโลก
ตะวนัออก วิชาความรู้ตา่งๆ 

https://sites.google.com/site/prawatisastrr/phathnakar-khxng-yurop-smay-him/kar-khyay-xiththiphl-khxng-chati-tawan-tk/download.png?attredirects=0


• และวิทยาการอ่ืนๆ โดยเฉพาะด้าน

ปรัชญา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ 

และวิทยาการ อ่ืน ของกรีกและ

มสุลมิ ท่ีหลัง่ไหลมาสูส่งัคมตะวนัตก 

• ทําให้ปัญญาชนเร่ิมทบทวนและ

ตรวจสอบความรู้ของตนมากขึน้ 
• (หน้า 127) 

• ความเช่ือธรรมชาติเร่ิมน้อยลง 

• ในยคุนีเ้ร่ิมสนใจความลีล้บัของท้อง 

ทะเล โดยเฉพาะความรู้ทางภมิูศาสตร์ 

และแผนท่ีของ ปโตเลมี 

 



 

รอสกัครู่นะ 

https://sites.google.com/site/janejane151540/kartun


ตอนท่ี 2 มสุลมิ ยดึครองกรุงคอนสแตนติโนเปิล 

• เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้นําความ

สนใจได้มากขึน้ เม่ือพวกมสุลมิ

สามารถยดึครองกรุงคอนสแตนติโน

เปิล ในปี ค.ศ.1453  การค้าขาย

ระหวา่งตะวนัตกและตะวนัออกเร่ิม

ชะงกั สนิค้าตา่ง ๆ เช่น ผ้าไหม 

เคร่ืองเทศ ยารักษาโรค นํา้ตาลยงั

เป็นท่ีต้องการของตะวนัตก  



 นอกจากนีย้งัมีการใช้เข็ม

ทิศในการเดนิเรือ เพ่ือการ

พฒันารูปทรงและขนาด

ของเรือให้เหมาะสมและมี

ความคงทนแน่นหนา 

ตดิตัง้อาวธุปืนใหญ่ ทําให้

ชาตติะวนัออกตา่งๆต้อง

ยินยอมเปิดสมัพนัธไมตรี

ด้วย และมีผลให้อิทธิพล

ของชาตติะวนัตกหลัง่ไหล

สูโ่ลกตะวนัออกได้อยา่ง

กว้างขวาง 
 



 เคร่ืองเทศ 

 

แร่เงนิ  แร่ทองคาํ 

 



สกัครู่ครับ 



                 โปรตุเกส 

ตอนท่ี 3 การค้นพบเส้นทางการเดินเรือ 

สูแ่ดนตะวนัออก/การค้นพบโลกใหมข่องชาติตะวนัตก 

    ต้นคริสต์ศตวรรษท่ื 15 เจ้าชายเฮนรีนาวิก
ราช  ทรงจดัตัง้โรงเรียนราชนาวีขึน้ท่ีแหลม 

ซาเกรสให้เป็นศนูย์กลางของการเรียนรู้

วิทยาการใหม่ๆ ในการเดินทะเล และเป็นแหลง่

รวบรวมการสํารวจเส้นทางเดินเรือประกอบกบั

ความรู้ในการใช้เข็มทิศและเทคนิคการสร้างเรือ

ขนาดใหญ่ท่ีสามารถต้านทานคลื่นลมได้ ทําให้

นกัเดินเรือของโปรตเุกสสามารถเดินทางจนถึง

แหลมกรีนในทวีปแอฟริกา 
 

• หลงัจากท่ีเจ้าชายเฮนรีนาวิกราช

สิน้พระชนม์ บาร์โธโลมิว ไดแอส สามารถ

เดินเรือเลียบชายฝ่ังทวีปแอฟริกาจนผ่าน

แหลมกู๊ดโฮปได้สําเร็จ และ 
• นกัเดินเรือชาวโปรตเุกสอีกผู้หนึง่คือ วสัโก 

ดา กามา แลน่เรือในเส้นทางสํารวจของได

แอสจนถึงเอเชีย และหลงัจากใช้เวลาเดน

ทางได้ 93วนั ก็ขึน้ฝ่ังท่ีเมืองกาลิกตัของ
อินเดีย และสามารถซือ้เคร่ืองเทศจาก

อินเดียโดยตรง 
 



        คริสโตเฟอร์ โคลัมบสั 

•     ในปี ค.ศ.1492  โคลมับทั 
ชาวเมืองเจนวัซึง่เช่ือวา่สณัฐานของ
กลม ได้รับอาสากษัตริย์สเปน 
เดินทางสํารวจเส้นทางการเดินเรือไป
ประเทศจีน และค้นพบทวีปอเมริกา
ได้ในท่ีสดุ ซึง่ทําให้สเปนได้
ครอบครองดินแดนสว่นใหญ่เกือบ
ทัง้หมดของทวีปอเมริกาใต้ อเมริกา
กลาง และสว่นใหญ่ของดินแดนท่ี
เป็นประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจบุนั 
 

 



       

  

 

  สมเดจ็พระสนัตะปาปาอเลก็ซานเดอร์ท่ี 6 ทรงให้สเปน
และโปรตเุกส ทําสนธิสญัญาทอร์เดซียสั  กําหนดให้เส้นเมริเดียนท่ี 

370 ทางตะวนัตกของหมูเ่กาะเคปเวิร์ด (เส้นเมริเดียนท่ี51) ทาง

ตะวนัตกของกรีนิช เป็นเส้นสมมตท่ีิแบง่โลกออกเป็น 2 สว่น โดย
 1. สเปนมีสทิธิในดนิแดนทางด้านตะวนัตกของเส้น 

เมริเดียนท่ี 51  
 2.โปรตเุกสได้สทิธิทางด้านตะวนัออก  



 

•       อาณาเขตท่ีเกิดจากการแบง่เส้นสมมติดงักลา่วนําไปสูก่ารครอบครองทวีป

อเมริกาใต้ของสเปนเกือบทัง้หมด ยกเว้นบราซิลซึง่ตกเป็นของโปรตเุกสตาม

ข้อตกลงของสนธิสญัญานี ้และนําไปสูก่ารสร้างจกัรวรรดิทางทะเลของโปรตเุกส

ในเอเชีย 

    โปรตเุกสกําจดัพวกมสุลมิ และคมุเมืองตา่ง ๆ ได้ ยดึเมืองกวั ซึง่เป็น

ศนูย์กลางของสนันิบาตมสุลมิ 
 



 

เด๋ียวนะ 



ตอนท่ี 4  การค้นพบเส้นทางการเดินเรือ (ตอ่) 

•       อาฟองโซ เดอ อลับเูกร์เก ข้าหลวง
โปรตเุกสสามารถขยายอํานาจและแผ่
อิทธิพลจนถึงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และ
เข้ายดึครองมะละกาซึง่เป็นชมุทางของเรือ
สินค้าจากอินเดีย อาหรับ อียิปต์ และทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน การยดึครองดินแดนดงั
กลา่วคือ บริเวณคาบสมทุรมลายแูละหมู่
เกาะอินโดนีเซียต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของโปรตเุกส และสร้างความมัง่คัง่อย่าง
มหาศาลให้แก่โปรตเุกสจากการผกูขาด
การค้าเคร่ืองเทศ 
 

•         ในค.ศ.1519 เฟอร์ดินนัด์ มาเจล
ลนั นกัเดินเรือชาวโปรตเุกสมายงัหมู่เกาะ
เคร่ืองเทศโดยทางมหาสมทุรอินเดีย และ
คมุเรือสเปน 5ลํา ออกค้นหาเส้นทาง
เดินเรือสายใหม่มายงัตะวนัออก การ
เดินทางของมาเจลลนัครัง้นีน้บัเป็นการ
เดินเรือครัง้แรกท่ีข้ามมหาสมทุรแปซิฟิก
มายงัทวีปเอเชีย และสามารถพิสจูน์ได้วา่
เอเชียตัง้อยู่คนละทวีป คนละซีกโลก และรู้
วา่เกาะเฮติและคิวบาไม่ใช่ญ่ีปุ่ นและจีน
ตามท่ีชาวตะวนัตกเข้าใจผิดกนัมาตัง้แต่
โคลมับสัค้นพบอเมริกา 

•        มาเจลลนัไม่มีโอกาสได้แลน่เรือกลบั
สเปน เขาถกูคนพืน้เมืองฆา่ตาย 



• ในค.ศ.1580 ได้เกิดความผนัผวน
ทางการเมืองในโปรตเุกส ทําให้

โปรตเุกสต้องตกอยูใ่นอํานาจของ

สเปนจนถงึ ค.ศ.1640 
• เรือวิคโตริโอ เรือรําแรกท่ีเลน่รอบโลก 

 

 



ฮอลนัดา 

• ฮอลันดา อาจเรียก ฮอลแลนด์ หรือ 
เนเธอร์แลนด์ อยู่ในทวีปยโุรป 

•      ในศตวรรษที่ 16 เนเธอร์แลนด์ถกู
ปกครองโดยสเปน (พระเจ้าฟิลิปที่2)
ตอ่มาเจ้าชายวิลเลียมแหง่ ออเรนจ์และ
ขนุนางจํานวนหนึง่ ก่อการปฏิวติัตอ่
สมเดจ็พระราชาธิบดีฟิลิปที่ 2 แหง่
สเปน      เพ่ือเรียกร้องให้ประชาชน
เนเธอร์แลนด์         และได้สถาปนา
สาธารณรัฐดตัช์และ สามารถนบัถือ
ศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ได้ 

•     

•   - จงึทําให้พระเจ้าฟิลปิท่ี 2 ประกาศ
ปิดทา่เรือ ลสิบอน ซึง่ทําให้พอ่ค้าชาว
ดตัช์ไปซือ้เคร่ืองเทศท่ีโปรตเุกสไมไ่ด้ 
แตใ่นท่ีสดุฮอลนัดาก็สามารถยดึครอง
อํานาจการค้าเคร่ืองเทศของโปรตเุกส
ได้ใน ค.ศ. 1598 
 



• - ฮอลนัดาเป็นชาตแิรกท่ีพบ

ทวีปออสเตรเลีย เน่ืองจากใน

ค.ศ.1606 บริษัท อินเดีย
ตะวนัออกของฮอลนัดาได้สง่ 

Willem Jansz คมุเรือ 

Duyfken เพ่ือหาเกาะทองคํา 
ซึง่การเดนิทางครัง้นีทํ้าให้

ฮอลนัดาพบทวีปออสเตรเลีย 
 

• - เนเธอร์แลนด์เป็นมหาอํานาจ
ทางทะเลและเศรษฐกิจชัน้นํา

ของยโุรปในเวลานัน้ และกรุง

อมัสเตอร์ดมัก็ได้กลายมาเป็น

ศนูย์กลางการเงินของยโุรป จนมี

นกัเศรษฐศาสตร์หลายคนถือ

ให้เนเธอแลนด์เป็นประเทศ

ระบอบทนุนิยมประเทศแรกของ

โลก 
 



องักฤษ 

• อังกฤษ 
•      - แพร่อิทธิพลมาในตะวนัออกในเวลา

ใกล้เคียงกบัฮอลนัดา 
•      - ค.ศ. 1600 “Queen Elizabeth 

I” ได้พระราชธานกฏบตัรให้บริษัท อินเดีย
ตะวนัออกขององักฤษ ให้มีสิทธิพิเศษในการทํา
การค้าตัง้แตแ่หลมกู๊ดโฮปจนถงึชอ่งแคปมาเจล
ลนั 

•      -สลายอํานาจทางการทะเลของโปรตเุกสที่
ควบคมุ มหาสมทุรอินเดีย จนเข้าไปมีอํานาจและ
อิทธิพลในอินเดียและอา่วเปอร์เซีย ซึง่ทําให้
องักฤษเป็นคูแ่ข่งทางการค้าในตะวนัออกกบั
ฮอลนัดา 

•      -ทําสงครามกบัฮอลนัดาและฝร่ังเศส แต่
ฝร่ังเศสแพ้จงึหมดโอกาสควบคมุตลาดการค้าใน
ตะวนัออก 
 

 



มาแล้วคะ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://th.lovepik.com/image-611035760/teachers-day-female-teacher-cartoon-hand-drawn.html&psig=AOvVaw16jLVAUY-dZLS1sedtakR-&ust=1589599336707000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJir55P1tOkCFQAAAAAdAAAAABAb


ตอนท่ี 5  

ผลของการค้นพบดินแดนของชาติตะวนัตก 

         



การเผยแผศ่าสนา 

•      การค้นพบโลกใหม ่(New 
World ) หรือทวีปอเมริกาของ
ชาติตะวนัตก อารยธรรมยโุรปก็เร่ิม

หลัง่ไหลไปยงัสว่นตา่ง ๆ ของโลก 

ในขณะเดียวกนัก็นําศาสนาเข้าไป 

• เผยแผด้่วย 

• แบบสนัตวิิธี : โดยมีบาทหลวง 

ทําหน้าท่ี สอนศาสนาและให้

ความช่วยเหลือด้านมนษุยธรรม

และการศกึษาแก่คนพืน้เมือง 

 



• แบบวิธีรุนแรง  

•     การบีบบงัคบัให้มานบัถือคริสต์

ศาสนา เช่น สเปนได้สง่กองทหาร

เข้าทําลายล้างอารยธรรมของเผา่

มายา, แอสเตก็ และอินคา และบีบ

บงัคบัให้นบัถือคริสต์ศาสนานิกาย

โรมนัคาทอลกิ ถ้าไม่นบัถือจะ 

    เรียกวา่พวกนอกรีต จะขึน้ศาล    

    ศาสนา 

 

 



การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการค้า 

•     การขยายอิทธิพลของประเทศใน

ยโุรป สง่ผลตอ่การทําลายระบบสมาคม

อาชีพ (Guild ) การขยายตวัทาง
การค้าอย่างรวดเร็ว จนเป็นสาเหตทุี่ทํา

ให้เกิด 

            1.  การปฏิวติัทางการค้า 
            2.  ใช้ระบบเงินตรา 
          3.  เกิดระบบพาณิชยนิยม  

(mercontile sytem)  ในระบบนี ้ 
           

           1. รัฐบาลของกษัตริย์เข้าควบคมุ

การผลิตและการค้า 
          2. เน้นสง่ออก 
          3. กีดกนัสินค้านําเข้า 
          4.  แสวงหาอาณานิคมเพ่ือเป็น

แหลง่วตัถดิุบและระบายสินค้า 
 



รอก่อนนะ 



ตอนท่ี 6 

นโยบายแขง่ขนัทางเศรษฐกิจเป็นนโยบายหลกั 

•      - ค.ศ.1600-1700  โลกตะวนัตกยดึถือนโยบายแขง่ขนัทาง
เศรษฐกิจเป็นนโยบายหลกั ในช่วงนีพ้อ่ค้านายทนุได้ร่วมกนัก่อตัง้บริษัท

รวมทนุ เปิดโอกาสให้บคุคลร่วมกนัลงทนุเพ่ือขยายการค้าผกูขาดสนิค้า

ตา่งๆโดยมีรัฐหรือกษัตริย์สนบัสนนุ 

 
•      

 
 
 

 



•  - บริษัทรวมทนุจะทําการค้าในนาม 
 ของประเทศและมีบทบาทสําคญัในการ 

 สง่เสริมประเทศของตนให้สามารถ 

 ยดึครองดนิแดนตา่งๆได้ เช่น บริษัท 

 อิสอินเดียตะวนัออกขององักฤษได้ 

ก่อตัง้มลรัฐเวอร์จิเนียและมลรัฐเมสซา 

ชเูชตส์ในทวีปอเมริกาเหนือและเบิกทาง 

ให้รัฐบาลองักฤษ สามารถเข้าครอบครอง 

อินเดียได้ในเวลาตอ่มา 
 



แหลง่แร่เงิน ทองคํา 

•     การค้นพบเหมืองแร่เงินและทอง
ในทวีปอเมริกา ซึง่ทําให้สนิค้า

อปุโภคท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีพมี

ราคาสงูขึน้และทําให้เกิดเงินเฟอ้ใน

ภายหลงั 
 

 



 การเปลี่ยนแปลงด้านอ่ืนๆ 

• - ด้านสิง่แวดล้อม : ก่อให้เกิดการ

กระจายและแพร่พนัธุ์สตัว์,พืชและ
เชือ้โรค เช่น ชาวดตัช์นําต้นกาแฟ

จากตะวนัออกกลางมาปลกูท่ีเกาะ

ชวาแทนเคร่ืองเทศท่ีทํากําไรได้

น้อยลงจนในท่ีสดุกาแฟได้เป็น 
• สนิค้าหลกัอยา่งหนึง่ของภมิูภาคนี.้ 

 

• - ทําให้มีความรู้ด้านภมิูศาสตร์ของ

ชาติตา่งๆมากขึน้.             
•      - มีการพฒันาด้านวิชาการและ

เทคโนโลยีมากขึน้ เช่น การ

สํารวจ.             
•      - อารยธรรมเก่าแก่ถกูทําลาย ซึง่

ทําให้สภาพสงัคม,เศรษฐกิจใน
ดินแดนเหลา่นีจ้งึมีการเปล่ียนแปลง 





 ตอนท่ี 7 การฟืน้ฟศูิลปวิทยาการ 

•           การฟืน้ฟศูลิปวิทยา หมายถึง การเกิดใหม ่(rebirth) ของ
การศกึษา ศลิปะและวรรณกรรมของกรีก และโรมนั เป็นยคุเร่ิมต้นของ

การแสวงหาสทิธิเสรีภาพและความคดิอนัไร้ขอบเขต เร่ิมขึน้ในราว 

     คริสต์ศตวรรษท่ี 14 ไปสิน้สดุในกึ่งกลางคริสต์สตวรรษท่ี 17  

     เป็นยคุเจริญรุ่งเรืองท่ี ชาวยโุรปมีสทิธิและเสรีภาพ ช่วงเวลานีจ้งึ 

     ถือวา่เป็นขบวนการขัน้สดุท้ายท่ีจะปลดปลอ่ยยโุรปจาก สงัคมใน 

     ยคุกลางท่ีเคยถกูจํากดัโดยกฎเกณฑ์และข้อบงัคบัของคริสต์ศาสนา 



 สาเหตแุละความเป็นมาของการฟืน้ฟศูิลปวิทยาการ  

• 1. การขยายตวัทางการค้า  

•      ทําให้พอ่ค้าชาวยโุรปและบรรดาเจ้าผู้ครองนครในนครรัฐ อิตาลีมี

ความมัง่คัง่ขึน้ เช่น เมืองฟลอเรนซ์ เมืองมิลาน หนัมาสนใจศลิปะและ

วิทยาการความ เจริญในด้านตา่งๆ ประกอบกบัท่ีตัง้ของนครรัฐในอิตาลี

เป็นศนูย์กลางของจกัรวรรดโิรมนัตะวนัตก มาก่อน ทําให้นกัปราชญ์

และศลิปินตา่งๆ ในอิตาลีจงึให้ความสนใจศลิปะและวิทยาการของ

โรมนั 
•   



•  การขยายตวัทางการค้า ทําให้พอ่ค้าชาวยโุรปและบรรดาเจ้าผู้ครอง
นครในนครรัฐ อิตาลีมีความมัง่คัง่ขึน้ เช่น เมืองฟลอเรนซ์ เมืองมิลาน 

หนัมาสนใจศลิปะและวิทยาการความ เจริญในด้านตา่งๆ ประกอบกบั

ท่ีตัง้ของนครรัฐในอิตาลีเป็นศนูย์กลางของจกัรวรรดโิรมนัตะวนัตก มา

ก่อน ทําให้นกัปราชญ์และศลิปินตา่งๆ ในอิตาลีจงึให้ความสนใจศลิปะ

และวิทยาการของโรมนั 
 



• ความเจริญทางเศรษฐกิจ 

•       ทําให้เกิดเกิดรัฐชาตใินปลายยคุกลาง ทําให้เกิดการ เปล่ียนแปลง

หลายด้าน ทัง้ด้านองค์กรทางการเมือง องค์กรทางเศรษฐกิจซึง่ต้องใช้

ความรู้ความ สามารถมาบริหารจดัการ แตก่ารศกึษาแบบเดมิเน้น

ปรัชญาทางศาสนาและสงัคมในระบบฟิวดลั จงึไมส่ามารถตอบสนอง

ความต้องการของสงัคมได้ ดงันัน้นกัปราชญ์สาขาตา่งๆ จงึหนัมาศกึษา 

อารยธรรมกรีกและโรมนั 



รัฐชาติ 

  

       รัฐชาต ิ หรือเดมิเรียก รัฐประชาชาต ิเป็นรูปแบบหนึง่อนัแน่นอนของ

หน่วยการปกครองระดบัประเทศในปัจจบุนั เป็นมโนทศัน์ทางรัฐศาสตร์ท่ี

กําหนดวา่ประเทศนัน้มีองค์ประกอบสามประการ คือ มีประชากรแน่นอน 

มีดนิแดนแน่นอน และมีรัฐบาลหรือมีอํานาจอธิปัตย์แน่นอนเป็นของตนเอง 



 

        นกักฎหมายศกึษากฎหมายโรมันโบราณเพ่ือนํามาใช้พิพากษาคดี 

ทางการค้า นกัรัฐศาสตร์ศกึษาตําราทางการเมือง เพ่ือนํามาใช้ในการทตู

และความสมัพนัธ์ระหวา่ง ประเทศ รวมทัง้นกัประวตัศิาสตร์ 

นกัวิทยาศาสตร์ นกัคณิตศาสตร์ ก็ค้นหาความจริงและสนใจ ศกึษา 

อารยธรรมกรีก-โรมนั เช่นกนั เป็นต้น 
 

 



 

กฎหมายสิบสองโต๊ะ 

เป็นหวัใจของรัฐธรรมนญูสาธารณรัฐโรมนั 

 
 

         กฎหมายสบิสองโต๊ะเป็นผลของการตอ่สู้ทางสงัคมอนัยาวนาน

ระหวา่งแพทริเซียนกบัพลีเบียน   หลงัการขบัทาร์ควิเนียส   ซเูบอร์บสั 

(Tarquinius Suberbus) พระมหากษัตริย์โรมพระองค์สดุท้าย 

สาธารณรัฐมีฝ่ายปกครอง (magistrate) เป็นผู้ปกครองตามลําดบั 

ชัน้ เดมิแพทริเซียนเท่านัน้ท่ีมีสทิธ์ิเป็นฝ่ายปกครอง จงึเป็นเหตท่ีุพลีเบียน

ไมพ่อใจ ในบริบทของสถานภาพอนัไมเ่ท่าเทียมนี ้



• พลีเบียนตอ่สู้ เพ่ือให้พวกตนได้รับการยินยอม โดยการขูว่า่จะแยกตวั

ออก พวกเขาขูจ่ะออกจากนคร ซึง่ผลท่ีตามมาคือ กิจกรรมของเมืองจะ

หยดุชะงกั เพราะพลีเบียนเป็นกําลงัแรงงานของโรม หนึง่ในการยนิยอม

สําคญัท่ีสดุซึง่พลีเบียนชนะในการต่อสู้ระหว่างชนชัน้นี ้คือ การ

สถาปนากฎหมายสิบสองโต๊ะ โดยสร้างสิทธิตามกระบวนการ

ยุตธิรรมพืน้ฐานแก่พลเมืองโรมันทุกคน 

 



•  ทศันคตขิองชาวยโุรปในช่วงปลายสมยักลางตอ่การดําเนินชีวติ
เปล่ียนแปลงไป จากเดมิ จากการท่ีเคร่งครัดตอ่คําสัง่สอนทางคริสต์
ศาสนา มุง่แสวงหาความสขุในโลกหน้า ใฝ่ใจ ท่ีจะหาทางพ้นจากบาป 
และปฏิบตัทิกุอยา่งเพ่ือเสริมสร้างกศุลให้แก่ตนเอง ได้เปล่ียนมาเป็น
การ มองโลกในแง่ดี และเบื่อหน่ายกบัระเบียบสงัคมท่ีเข้มงวดกวดขนั
ของคริสตจกัร รวมทัง้มีอคตติอ่ การกระทํามิชอบของพวกพระ จงึหนัไป
สนใจผลงานสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ  ของมนษุยชาต ิและเห็น วา่มนษุย์
สามารถพฒันาชีวิตตนเองให้ดีและมีคณุคา่ขึน้ได้ ซึง่แนวคดิดงักลา่ว
เป็นท่ีมาของแนวคดิ แบบมนุษยนิยม (HUMANISM) ท่ีสนใจ
โลกปัจจบุนัมากกวา่หนทางมุง่หน้าไปสูส่วรรค์ 



• รอหน่อยนะ  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://xn--l3coxo9c2b.com/coloring-pages/5626/&psig=AOvVaw3XJkYrVJXt67dyPoRpleV1&ust=1590465927479000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj59biRzukCFQAAAAAdAAAAABAU


ตอนท่ี  8 นกัมนษุยนิยม 

•       แนวคดิมนษุยนิยม (Humanism) คือ การยดึถือคณุคา่และ
ความสําคญัของความเป็นมนษุย์ มนษุย์มี สทิธิท่ีจะค้นหาซึง่สจัจะและ

ความดีงาม สามารถกําหนดชะตาชีวิต ของตนเอง ความเป็นมนษุย์มิใช่

ถกูกําหนดโดย ชาตกํิาเนิดหรือฐานะทางสงัคมท่ีตดิตวัมา รวมความ

แล้วแนวความคดิมนษุยนิยมได้สร้างความเช่ือมมัน่ขึน้ในตวั ของมนษุย์

อดุมคตแิละความบนัดาลใจจากแนวความคดินีก้ลายเป็นแรงกระตุ้นให้

ผู้คนเช่ือมัน่ในความเป็นมนษุย์  



 



• การลม่สลายของจกัรวรรดไิบแซนไทน์หรือจกัรวรรดโิรมนัตะวนัออก 

เพราะถกูพวก มสุลมิเตร์ิกยดึครองใน ค.ศ. 1453 ทําให้วิทยาการ
แขนงตา่งๆ ท่ีจกัรวรรดไิบแซนไทน์สืบทอดไว้ หลัง่ไหลคืนสูย่โุรป

ตะวนัตก 
 



แนวความคิดใหม่ 

สมยัฟืน้ฟศูิลปวิทยาการ 

•    ในสมยักลางชาวตะวนัตกสว่นใหญ่เป็นศาสนิกชน ตา่งมีความเช่ือวา่

มนษุย์มีบาปตดิตวั การมีชีวิตในปัจจบุนัต้องมีการไถ่บาป เพ่ือเตรียม

ไปสูส่วรรค์ แนวความคดินีห้มดไปเม่ือเข้าสูส่มยัมนษุยนิยม 

• นกัปราชญ์คนแรก ท่ีมีบทบาทในการศกึษาวรรณคดีประเภทคลาสกิ 

    ได้รับยกยอ่งวา่ เป็นบดิาแห่งมนุษยนิยม คือ ฟรันเซสโก  เปทราก 

    (Francesco Petrorch   ค.ศ. 1304 – 1374 ) ชาวอิตาลี 
พยายามศกึษา ภาษาละตนิให้ถกูต้องตามแบบแผนเดมิ และชีใ้ห้เห็น

ความงามของภาษาละตนิ 



ภาษาละติน 

• ภาษาละตนิ (Lingua Latīna) เป็นภาษาของชาวโรมนัโบราณซึง่

อาศยัอยูแ่คว้นละทีอมุ (Latīum ปัจจบุนัคือเมือง Lazio) บริเวณริม

ชายฝ่ังตะวนัตกของคาบสมทุรอิตาลี โดยมีโรม (Rōma) เป็น
ศนูย์กลางของแคว้น ภาษาละตนิท่ีอยูภ่ายในตําราวิกิฉบบันีจ้ะเป็น

ภาษาท่ีชาวโรมใช้กนัเม่ือสองพนัปีท่ีแล้ว อนัเป็นช่วงเวลาทองแห่ง

วรรณกรรมโรมนั  
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• การเรียนภาษาละตนิเป็นสะพานไปสูค่วามสําเร็จของการศกึษาภาษา 

วรรณกรรม และศลิปะวิทยาการของประเทศในแถบยโุรป ตัง้แตค่รัง้

โบราณ วรรณกรรม ศลิปะวิทยาการ การค้นพบทางวิทยาศาสตร์ คมัภีร์

ทางศาสนา ถกูถ่ายทอดผา่นภาษาละตนิ ในสมยัก่อนปฏิฺวตัิ

อตุสาหกรรม ภาษาละตนิถกูใช้เป็นภาษากลางสําหรับวงการ

วิทยาศาสตร์ ผลงานทางวิชาการของนกัวิทยาศาสตร์ เช่น ไอแซค นิว

ตนั ล้วนตีพิมพ์ด้วยภาษาละตนิทัง้สิน้ 

 



โยฮนัเนส เจนส์ไฟลช์ ลาเดนซมู กเูตนเบิร์ก 

 

•     โยฮนัเนส เจนส์ไฟลช์ ลาเดนซมู กเูตนเบร์ิก คือบดิาแห่งการพิมพ์
เน่ืองมากจาก โยฮนัเนสเกิดในดนิแดนยโุรปท่ีมีตวัอกัษรแค ่26ตวั เขา
จงึคดิค้นและผลติเคร่ืองพิมพ์ออกมา 

•    โยฮนัเนส เจนส์ไฟลช์ ลาเดนซมู กเูตนเบร์ิก เกิดเม่ือราวปี ค.ศ.1398 
ท่ีเมืองไมนซ์   ประเทศเยอรมนันี บดิาเป็นขนุนางชัน้สงู ในวยัเดก็ 

•  โยฮนัเนส กเูตนเบร์ิก ได้ตดิตามบดิาไปโบสถ์เพ่ือดกูารพิมพ์ภาพ และ
เขาได้เห็นวา่การแกะสลกับลอ็คไม้เป็นเร่ืองยากและราคาสงู เขาจงึเร่ิม
อยากสร้างเคร่ืองท่ีสามารถพิมพ์หนงัสือได้จํานวนมากๆและรวดเร็ว 

 



•     ราวปี ค.ศ. 1411 ประเทศเยอรมนัเกิดเหตจุลาจล  

• โยฮันเนส กูเตนเบร์ิก   ได้พลดัไปอยูท่ี่เมืองอลัทา และเขาก็ได้เข้าศกึษาท่ี
มหาวิทยาลยัเออเฟิร์ต        ในปี ค.ศ.1419 ซึง่เป็นปีเดียวกบัท่ีบิดาของเขา
เสียชีวิต หลงัจากนัน้โยฮนัเนส กเูตนเบิร์กก็ได้เข้าทํางานเป็นลกูจ้างร้านตดั
ผมแหง่หนึง่ ในปี ค.ศ.1448 โยฮนัเนส กเูตนเบิร์ก ได้กลบัมาท่ีเมืองไมนซ์ 

• เพ่ือมายืมเงินญาตเิพ่ือเปิดโรงพิมพ์เอกสารแตส่ดุท้าย เพ่ือนของเขาก็ได้
ให้ยืมเงินมา 800 Gilder ตอ่มาในปี ค.ศ.1455 เขาก็ได้พิมพ์คมัภีร์พระไบ
เบิลออกมาราว800เลม่ด้วยเคร่ืองพิมพ์กเูตนเบิร์ก จากผลงานครัง้นีทํ้าให้เขา
ได้รับการแตง่ตัง้จากสงัฆราชเมืองไมนซ์ให้เป็นมหาดเลก็ และได้เป็นหนึง่ใน
บคุคลสําคญัของโลก 

 



• รอหน่อยนะ 



 ตอนท่ี 9  ยคุทองของสมยัฟืน้ฟศูิลปวิทยาการ 

 

•      ยคุนีป้ระตมิากร หนัไปสนใจตอ่ความสวยงามของสรีระร่างกาย

มนษุย์ยิ่งไปกวา่นัน้ เกิด ในการผสมสี  กลวิธีการวาดภาพปนูเปียกการ

ค้นคว้าเทคนิคใหม ่ๆ  

• ศลิปินท่ีรู้จกัดีเช่น มีเกลนัเจโล  บโูอนาร์โรตี  , เลโอนาร์โด ดา วินซี , 

ราฟาเอล 



มีเกลนัเจโล  บโูอนาร์โรตี 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.takieng.com/stories/8111&psig=AOvVaw3J0BjBjWXWDwDcbApGNrG2&ust=1590460294747000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKj-jsL8zekCFQAAAAAdAAAAABAD


•     มีเกลันเจโล หรือท่ีมกัรู้จกักนัในช่ือ ไมเคลิแองเจโล มีช่ือเตม็วา่ มี
เกลันเจโล ด ีโลโดวีโก บูโอนาร์โรต ีซีโมนี   ป็นจิตรกร สถาปนิก 
และประตมิากรช่ือดงั ในช่วงยคุฟืน้ฟศูลิปวิทยาการ 
(Renaissance)  

•     มีเกลนัเจโลเกิดเม่ือปี ค.ศ. 1475   ท่ีหมูบ้่านคาปรีส (ปัจจบุนัอยู่
ในทสักานี, อิตาลี) เขาเตบิโตท่ีเมืองฟลอเรนซ์    หลงัจากท่ีไปอยูท่ี่ 

• กรุงโรมเม่ืออาย ุ21 ปี และใช้ชีวิตอยูท่ี่นัน่ถึง 5 ปี    มีเกลนัเจโลสร้าง
ประตมิากรรมรูปสลกั เดวิด ตอนอาย ุ26 ปี จากหินออ่นก้อนมหมึาท่ี
ถกูทิง้ไว้กลางเมืองฟลอเรนซ์เป็นเวลาหลายปี จงึกลายเป็นท่ีฮือฮาของ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1475
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1475
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1475
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1475
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1475
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C


• ชาวเมือง ด้วยเหตผุลท่ีวา่ ไม่มีใครกล้าพอท่ีจะแตะต้องมนั ความสําเร็จ
หลงัจากงานชิน้นี ้ทําให้ช่ือเสียงของเขาโดง่ดงัไปทัว่อิตาลี มีเกลนั 

• เจโล เดมิทีเป็นคนท่ีเกลียด  เลโอนาร์โด ดา วินชี ถึงแม้วา่ทัง้คูจ่ะมีอายหุา่ง
กนัถึง 23 ปี และไม่คอ่ยได้พบกนับอ่ยนกั ในช่วงนี ้(ค.ศ. 1497 - ค.ศ. 1500) 
เขาก็ได้สร้างประตมิากรรมหินอ่อนอีกชิน้หนึง่ท่ีมีช่ือวา่  

• ปีเอตา (Pietà) ซึง่ปัจจบุนัอยูใ่นมหาวิหารนกับญุเปโตรท่ีกรุงโรม  

• เขาใช้ชีวติในบัน้ปลายอยู่ในกรุงโรม ตลอด 30 ปี ช่วงนีน้ัน้เองท่ีเขา
เขียนภาพระดบัโลกไว้มากมาย โดยเฉพาะภาพ คําพิพากษาครัง้สดุทา้ย 
(The Last Judgment) ซึง่เขาใช้เวลาในการเขียนภาพขนาดยกัษ์นี ้
นานถึง 6 ปี  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1497
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1500
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2_(%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5)


เลโอนาร์โด ดา วินซี 

•         เลโอนาร์โด ดา วินชี (อิตาลี: Leonardo da Vinci) เป็น
ชาวอิตาลี (เกิดท่ีเมืองวินชี  วนัท่ี 15 เมษายน  ค.ศ. 1452   เสียชีวิตท่ี

เมืองออมบวัซ์ ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1519) เป็นอจัฉริยบคุคลท่ีมี

ความสามารถหลากหลาย เป็นทัง้ สถาปนิกแบบเรอเนซองส์ นกัดนตรี 

นกักายวิภาคศาสตร์ นกัประดษิฐ์ วิศวกร ประตมิากร นกัเรขาคณิต นกั

วาดภาพ นกัดาราศาสตร์ นกัวิทยาศาสตร์ ดา วินชี มีงานศลิปะท่ีมี

ช่ือเสียงหลายชิน้ เช่น พระกระยาหารมือ้สดุทา้ย และ โมนา ลิซ่า งาน

ของ ดา วินชี ยงัสร้างคณุประโยชน์กบัวิชากายวิภาคศาสตร์ ดารา

ศาสตร์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1452
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1452
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1452
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1452
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1452
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/2_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/2_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1519
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1519
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1519
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1519
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1519
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2_(%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2_(%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2_(%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2_%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


เลโอนาร์โด ดา วินซี กบัโมนาลซิา่ 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.catdumb.com/why-leonardo-da-vinci-never-finished-the-mona-lisa-378/&psig=AOvVaw0Kiia4g-rpCLK3w9QfwJil&ust=1590461261052000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi6lJ6AzukCFQAAAAAdAAAAABAJ


อาหารมือ้สดุท้ายของพระเยซ ู

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.burystedmundsartgallery.org/last-dinner-judas/&psig=AOvVaw2v1cCK3O-MYK2KXPX8cLRJ&ust=1590461476827000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDUifOAzukCFQAAAAAdAAAAABAD


ราฟาเอล 

 



•       ราฟาเอล (องักฤษ: Raphael) หรือ รัฟฟาเอลโล ซานซีโอ ดา อูร์บีโน 
เป็นจิตรกรชาวอิตาลีท่ีมีอาวโุสน้อยท่ีสดุในบรรดาจิตรกรผู้ยิง่ใหญ่ในสมยัฟืน้ฟู
ศิลปวิทยา โดยมีอายนุ้อยกวา่เลโอนาร์โด ดา วินชี 31 ปี และออ่นกวา่มีเกลนัเจโล บวั
นาร์โรตี 8 ปี เม่ือ พ.ศ. 2051 

•        ราฟาเอลได้เดินทางไปยงัเมืองฟลอเรนซ์เพ่ือศกึษางานของ เลโอนาร์โด ดา วินชี 
และของมีเกลนัเจโล ตอ่มาในปี พ.ศ. 2055 ได้ไปอยูท่ี่กรุงโรมและพากเพียรเขียนภาพ
เพ่ือให้ทดัเทียมกบัศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ทัง้สองทา่นท่ีเขายกยอ่ง ราฟาเอลได้เขียน
จิตรกรรมฝาผนงัหลายชิน้ในนครวาติกนั ซึง่ถือกนัวา่เป็นผลงานขัน้สงูสดุในยคุฟืน้ฟู
ศิลปวิทยาท่ีสามารถรวมเอาความสงบน่ิงไว้กบัความสมดลุได้อยา่งกลมกลืน  

•        ราฟาเอลได้รับการแตง่ตัง้เป็นสถาปนิกผู้ รับผิดชอบในการก่อสร้างมหาวิหาร
เซนต์ปีเตอร์   ในปี พ.ศ. 2057 และมีสว่นในการวางผงัเมืองกรุงโรม  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94_%E0%B8%94%E0%B8%B2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%82%E0%B8%A5_%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.talontiew.com/st-peters-basilica/&psig=AOvVaw2p2qWxt_1bEpRb-r5tX76a&ust=1590464395136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi2jPGLzukCFQAAAAAdAAAAABAD


วรรณกรรม ด้านนาฏกรรม 

• วิลเลียม เชกสเปียร์  (William Shakespeare ) 

     บทละครท่ีเป็นท่ีรู้จกั คือ โรเมโอและจเูลียต (Romeo and 
Juliet) 
    เวนิสวาณิช (The Merchant of Venice ) คงิเลียร์, แมคเบท 

และฝันคืนกลางฤดรู้อน  

      บทละครสว่นใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ อปุนิสยั และการตดัสนิใจ

ของมนษุย์ในภาวการณ์ตา่ง ๆ 



• ตดิตามตอนหน้าคะ่ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.thaipng.com/png-1h3zfi/&psig=AOvVaw3XJkYrVJXt67dyPoRpleV1&ust=1590465927479000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMj59biRzukCFQAAAAAdAAAAABAP


ตอนท่ี 10   การปฏิวตัิวิทยาศาสตร์  

•      ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 14-16 ถือวา่เป็นการเร่ิมต้นของการปฏิวตั ิทาง
วิทยาศาสตร์ เน่ืองจากเป็นผลมาจากความรู้เก่ียวกบัธรรมชาต ิการแสวงหา
ความรู้ใหม่ด้วย การสงัเกต ทดลอง และการใช้เหตผุล  

•      ในยคุฟืน้ฟศูลิปวิทยาการ ศลิปินท่ีสําคญัตา่งๆ ตา่งใช้หลกั วิชากาย
วิภาคศาสตร์ เช่น กล้ามเนือ้และโครงสร้างของมนษุย์มาสร้างสรรค์งาน
ศลิปกรรม ทัง้ งานจิตรกรรมและประตมิากรรมท่ีเน้นสดัสว่นและความ
งดงามของสรีระของมนษุย์อยา่งแท้จริง  

•      ความสนใจในเร่ืองการเดนิเรือทําให้มนษุย์ในยโุรปสมยักลางคดิประดษิฐ์
เคร่ืองมือสําหรับการ เดนิทาง เช่น เลนส์สําหรับกล้องสอ่งทางไกลและกล้อง
ดดูาว พฒันาเทคนิคการตอ่เรือ เป็นต้น 
 



•  การพฒันาวิธีการศกึษาแบบวิทยาศาสตร์ เป็นรากฐานสําคญัของการ

แสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอยา่งรวดเร็ว 

ในการศกึษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์ การปฏิวตัยิงัสง่ผลกระทบตอ่อารย

ธรรมตะวนัตก  ทําให้ชาตติะวนัตกเจริญก้าวหน้าอยา่งรวดเร็ว 

•      การปฏิวตัวิิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีครอบคลมุ

ระยะเวลาหลานศตวรรษ มิได้เกิดขึน้และสิน้สดุอยา่งรวดเร็วเหมือนการ

ปฏิวตัทิางการเมือง วิชา ดาราศาสตร์ กลศาสตร์ ถกูนํามาบรรจใุนหลกัสตูร

การสอนของมหาวิทยาลยัตะวนัตก ตัง้แตค่ริสศตวรรษท่ี 12 -13 



นกัวิทยาศาสตร์ท่ีสําคญั 

 • นกัวิทยาศาสตร์และผลงานในช่วงนี ้ได้แก่ 
• 1.นิโคลัส โคเปอร์นิคัส (NICOLUS 

COPERNICUS : ค.ศ. 1473-
1543) ชาวโปแลนด์ เสนอทฤษฎีวา่ดวง
อาทิตย์เป็น ศนูย์กลางของจกัรวาล โดยมี
ดาวเคราะห์รวมทัง้โลกหมนุรอบ ดวง
อาทิตย์ ทฤษฎีของเขาล้มล้างความเช่ือของ
คนในสมยั โบราณและสมยักลางท่ียดึถือ
ข้อสมมติฐานของอริสโตเติล 
(ARISTOTLE) และงานเขียนของโตเลมี 
(PTOLEMY) ท่ีอธิบายวา่ โลกเป็น
ศนูย์กลางของจกัรวาล 
 

https://suphannigablog.files.wordpress.com/2013/07/112077500.jpg


นกัวิทยาศาสตร์ท่ีสําคญั 

 • 2. กาลเิลโอ กาลเิลอ ิ(GALILEO 
GALILEI : ค.ศ. 1564- 
1642) ชาวอิตาลีได้ประดิษฐ์
กล้องโทรทศัน์ เพ่ือสงัเกตการโคจร

รอบ ดวงดาว ทําให้นกัดาราศาสตร์

ได้รับความรู้เก่ียวกบัจกัรวาลและการ 

เคล่ือนท่ีในระบบสริุยจกัรวาลตาม

ทฤษฎีของโคเปอร์นิคสั ทฤษฎีของ 

กาลเิลโอขดัแย้งกบัคริสต์ศาสนา ทํา

ให้ถกูลงโทษจากคริสตจกัร 
 

https://suphannigablog.files.wordpress.com/2013/07/220px-galileo-arp-300pix.jpg


 • 3. เซอร์ ฟรานซิส เบคอน (SIR 
FRANCIS BACON : ค.ศ. 

1561-1626) ชาวองักฤษได้
วางรากฐานการศกึษางานด้าน 

วิทยาศาสตร์ จนในที่สดุทําให้มีการ

จดัตัง้ราชบณัฑิตยสมาคม ที่ เรียกวา่ 

THE ROYAL SOCIETY OF 
LONDON FOR THE 
PROMOTION OF NATURAL 
KNOWLEDGE ขึน้เพ่ือสง่เสริมการ

ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ 
 

https://suphannigablog.files.wordpress.com/2013/07/francis-bacon.jpg


•    4. เรอเน เดส์การ์ส (RENE 
DESCARTES : ค.ศ. 1596- 
1650) ชาวฝร่ังเศสได้เสนอหลกัการใช้
เหตผุล และการศกึษาค้นคว้า วิจยัในการ

แสวงหาความรู้และการวิเคราะห์ทาง

คณิตศาสตร์วา่ สามารถนํามาพิสจูน์และ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 
 

https://suphannigablog.files.wordpress.com/2013/07/images-3.jpg


 

•    5. เซอร์ ไอแซก นิวตนั (SIR 
ISAAC NEWTON : ค.ศ. 
1642- 1727) ชาวองักฤษค้นพบ
กฎแรงดงึดดู (LAW OF 
UNIVERSAL ATTRACTION) 
และกฎแหง่ความโน้มถ่วง (LAW OF 
GRAVITY) ซึง่เป็นผลให้นกั 
วิทยาศาสตร์อธิบายการโคจรของโลก
และดาวเคราะห์ตา่งๆ ที่หมนุรอบ ดวง
อาทิตย์ได้ 

•   
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สาเหตท่ีุทําให้เกิดการปฏิวตัิทางวิทยาศาสตร์ 
 

 
  1. การฟืน้ฟศูลิปวิทยาการ เป็นผลให้ชาวยโุรปสนใจใฝ่หาความรู้และ
กระตือรือร้นท่ีจะ หาความรู้ใหม่ๆ  นอกจากนีร้ะบบการพิมพ์ก็ก้าวหน้าขึน้ 

ทําให้ประชาชนสนใจท่ีจะศกึษามากขึน้ 
  2. การสํารวจทางทะเลและการค้นพบดนิแดนใหม่ๆ  ทําให้ชาวยโุรปพบ
เห็นสิง่ใหม่ๆ  พืชพนัธุ์ใหม ่คนตา่งเชือ้ชาตติา่งวฒันธรรม ทําให้เกิดอยาก

เรียนรู้เสาะหาข้อเท็จจริงใหม่ๆ  ยิ่งขึน้ 
  

 



ผลของการปฏิวติัทางวทิยาศาสตร์ 

• 1.ทําให้เกิดความรู้ใหมแ่ตกแยกออกไปหลายสาขา ทัง้คณิตศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ ฟิสกิส์ พฤกษศาสตร์ และการแพทย์ ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ได้ถกูนํามาประยกุต์ใช้ในงานตา่งๆ เช่น การประดษิฐ์

นาฬิกา การคํานวณการยิงปืนใหญ่ มีการจดัตัง้ราชบณัฑิตยสถานทาง 

วิทยาศาสตร์ท่ีองักฤษใน ค.ศ. 1662 
• 2. มีอิทธิพลตอ่ความคดิและความเช่ือของชาวยโุรป ทําให้ชาวยโุรป

เช่ือมัน่ตนเอง และเช่ือมัน่ในอนาคตวา่จะสามารถนําความสําเร็จมาสู่

ชีวิตได้ ทําให้เกิดความปรารถนาท่ีจะเรียนรู้ และประดษิฐ์สิง่ตา่งๆ 
 



• 3. นําไปสูก่ารปฏิวตัทิางภมูิปัญญา (INTELLECTUAL 
REVOLUTION) ในคริสต์ศตวรรษท่ี 18 อีกด้วย ซึง่หมายถงึยคุท่ี
ชาวยโุรปกล้าใช้เหตผุลแสดงความเห็นเก่ียวกบัการเมือง การปกครอง 
ตลอดจนเรียกร้องสทิธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกนั เกิด
นกัปรัชญา ทางการเมืองท่ีสําคญั เช่น วอล์แตร์ (VOLTAIRE) และ
มองเตสกิเออร์ (MONTESQUICU) ซึง่เป็น พืน้ฐานสําคญัทําให้
ตะวนัตกเข้าสูค่วามเจริญในยคุใหม ่คริสต์ศตวรรษท่ี 18 จงึได้รับ
สมญาวา่เป็น ยคุแห่งความรู้แจ้งหรือยคุภมูิธรรม (THE AGE OF 
ENLIGHTENMENT) อนัเป็นความคดิพืน้ฐานของ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในเวลาตอ่มา 
 



การปฏิวตัิอตุสาหกรรมในองักฤษ 

   การปฏิวัตเิกษตรกรรม     

     เกิดขึน้เป็นท่ีแรกในองักฤษโดยการนําความรู้ทางวทิยาศาสตร์มา

ปรับปรุงการเกษตรให้ดีขึน้ เช่น การคดัเลือกพนัธุ์พืชท่ี  เหมาะสม การ

สร้างเคร่ืองหวา่นเมลด็พืช   ทําให้องักฤษมีความเจริญรุ่งเรืองทาง

เศรษฐกิจและมีอาหารอดุมสมบรูณ์   เลีย้งดปูระชากรทัง้ประเทศ 

 

 



คณุสมบตัิเฉพาะตวัของชาวองักฤษ 

       ชาวองักฤษกล้าได้กล้าเสีย กระตือรือร้น เช่ือวา่ความมัง่คัง่เป็น

ความสําเร็จสงูสดุของชีวิต เห็นการค้าขายเป็นงานท่ีดีและมีเกียรต ิ 

ไมถื่อตวัท่ีจะประกอบอาชีพธุรกิจ พร้อมยอมรับความเปล่ียนแปลง 

ถ้าจะทําให้ฐานะทางเศรษฐกิจของตนมัง่คัง่ 

 องักฤษปรับปรุงการคมนาคมให้สะดวกตอ่การขนสง่สนิค้าและ

สามารถยดึครองดนิแดนโพ้นทะเลท่ีมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ ทําให้

สามารถสง่สนิค้าและเพิ่มจํานวนตลาดการค้าในตา่งประเทศได้รวดเร็ว 

 

 



 

อุตสาหกรรมทอผ้ากับความก้าวหน้าของการปฏวัิติ

อุตสาหกรรม 

     

     อตุสาหกรรมการทอผ้าเจริญอยา่งมากสามารถเพิ่ม   ผลผลติได้ 8 

เท่าตวั เมือเกิดโรงงานทอผ้าเป็นจํานวนมาก จน  ปริมาณฝา้ยไมเ่พียงพอ

กบัความต้องการ โดยเฉพาะเมืองเ อไล วิตนี สามารถประดษิฐ์

เคร่ืองจกัรกล ท่ีแยกเมลด็ฝา้ยออกจากใยได้สําเร็จในค.ศ. 1793 

          ราคาต้นทนุของการผลติฝา้ยมีราคาถกูลงอีก 

 

 



   ทอมัส นิวโคแมน สร้างเคร่ือง จกัรไอนํา้สบูนํา้ออกจาก 

                             เหมืองถ่านหิน 

    

• •ทอมัส นิวโคแมน สร้างเคร่ือง จกัรไอนํา้สบูนํา้ออกจาก เหมืองถ่านหิน 

      เจมส์ วัตต์   ปรับปรุงเคร่ืองจกัรของนิวโคเมนให้ใช้ในอตุสาหกรรมทอ

ผ้าได้สําเร็จ    งานคดิค้นประดษิฐ์เคร่ือง จกัรกลตา่ง ๆ ท่ีตอ่เน่ืองมา 

เกิดขึน้เพ่ือตอบสนองอตุสาหกรรมทอผ้าเท่านัน้ 

     เจมส์ ฮาร์กรีฟส์ สร้างเคร่ืองป่ันด้ายสปินนิงเจนนี ป่ันด้ายพร้อมกนัที

ละ 16 เส้น 

    ริชาร์ด อาร์คไรต์    ประดษิฐ์เคร่ืองป่ันด้ายชนิดใหม ่เรียกวา่ 

     วอเตอร์เฟรม (water frame) มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ ทําให้เกิด

โรงงาน   ทอผ้าตามริมฝ่ังแมนํ่า้ทัว่ประเทศ 



 

เคร่ืองป่ันด้ายสปินนิงเจนนี  

ที่สามารถป่ันด้ายพร้อมกันได้ทลีะหลายเส้น 

 

 



 

สกัครู่คะ 



 

ตอนที่ 11  การขยายตัวของการปฏวัิตอุิตสาหกรรม 

 
• ตอนต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 องักฤษสามารถปรับปรุงคณุภาพเชือ้เพลงิ

และการพฒันาเคร่ืองกลจกัรไอนํา้ทําให้อตุสาหกรรมเหลก็ขององักฤษ

สามารถขยายปริมาณการผลติได้อยา่งรวดเร็วจนมีปริมาณ 1 ล้านตนั 

• เฮนรี คอร์ต (Henry Cort) สามารถคดิค้นวิธีหลอมเหลก็ให้บริสทุธ์ิและ

พฒันามาเป็นอาวธุท่ีสําคญัคือ ปืนใหญ่ และปืนคาบศลิา ตลอดจน

ยทุโธปกรณ์ตา่ง ๆ ได้ 

 



• เกิดการปฏิวตัทิางคมนาคมขนสง่ มีการสร้างและพฒันาเรือกลไฟท่ีใช้

พลงัไอนํา้ให้เป็นยานพาหนะสําคญั มีเส้นทางรถไฟท่ีเป็นเส้นทาง

คมนาคมขนสง่ระยะทางรวม 1,280 กิโลเมตร ซึง่นําความเจริญไปสู่

ชนบท และทําให้แบบแผนชีวิตของชาวชนบทดีขึน้ จนทําให้กลายเป็น

แรงกระตุ้นให้ประเทศอ่ืน ๆ หนัมาสนใจการปฏิวตัอิตุสาหกรรม 

 



ผลกระทบของการปฏวัิตอุิตสาหกรรม 

 

•        ระบบอตุสาหกรรมเจริญเตบิโตและทําให้ชาวชนบทจํานวนมาก

หลัง่ไหลเข้าเมืองเพ่ือขายแรงงานตามโรงงานตา่ง ๆ ก่อให้เกิด 

• ปัญหาสงัคมตา่ง ๆ เช่น ชมุชนแออดั      ปัญหาความสกปรกและการ

แพร่กระจายของเชือ้โรค ปัญหาอาชญากรรม การใช้แรงงานเดก็ ปัญหา 

• สวสัดภิาพคนงาน 

•     จํานวนประชากรเพิ่มขึน้อยา่งรวดเร็วทัว่โลก ในยโุรปช่วง ค.ศ. 1800 

มีประชากรทัว่ทัง้ทวีปประมาณ 187 ล้านคน แตใ่น ค.ศ. 1900   เพิ่ม

จํานวนเป็น 2 เท่า  

 

 



       การเพิ่มประชากร คือ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ความอดุม

สมบรูณ์ของอาหารการปรับปรุงสาธารณสขุ และการดแูลสขุภาพอนามยัท่ี

ดีขึน้ 

      ระบบสงัคมนิยมเกิดขึน้ เน่ืองจากปัญหาสงัคม โดยคาร์ล มากซ์ 

 (Karl Marx)ได้เรียกร้องให้กรรมกรรวมพลงั ตอ่สู้ โคน่ล้มระบบทนุนิยม 

(capitalism) ซึง่เร่ิมมีบทบาทและอิทธิพลมากขึน้ในการเมืองของยโุรปใน

ปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 เพ่ือสร้างสงัคมใหมท่ี่มีความเสมอภาคและ

ปราศจากความเหล่ือมลํา้ทางเศรษฐกิจ 

 

 

 



 

 

คาร์ล มากซ์  

ผู้นําแนวคดิทางสังคมนิยม 

ที่เรียกร้องให้กรรมกรรวมพลังกันต่อสู้ระบบทุนนิยม 

 



ผลกระทบของการปฏวัิตอุิตสาหกรรม 

 

• ด้านเศรษฐกิจ 

• ค.ศ.1776 อดมั สมิท (Adam Smith) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลยั

กลาสโกว์ (Glasgow) ประเททศองักฤษ 

• พิมพ์เผยแพร่งานเขียนช่ือ ความม่ังค่ังของประชาชาต ิ(Wealth of 

Nations) เพ่ือให้รัฐบาลเห็นด้วยวา่ความมัน่คงของประเทศจะเกิดจาก

ระบบการค้าเสรี (laissez faire) ท่ีรัฐบาลควรปลอ่ยให้เอกชนประกอบ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อยา่งเสรีโดยปราศจากการควบคมุ  

 



• หลกัของการค้าเสรีแบบดงักลา่วทําให้ชนชัน้กลางของประเทศตา่ง ๆ หลายประเทศ
ในยโุรปมีบทบาทสงูทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

• ผลกระทบของการปฏวิัตอุิตสาหกรรม 

• ด้านการเมือง ชนชัน้กลางกลายเป็นกลุ่มนักการเ มือง ท่ีส่ง เส ริมระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆ ส่วนพวกชนชัน้กรรมกรในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้
รวมตวักนัเรียกร้องสทิธิในการปกครองด้วย  

•  ในกลางคริสต์ศตวรรษท่ี 19 กรรมกรในประเทศอังกฤษได้จัดตัง้สหภาพ
แรงงาน (Labour Union) ขึน้เพ่ือรักษาผลประโยชน์และให้ความคุ้มครองแก่พวกตน 
อีกทัง้เป็นองค์กรท่ีทําหน้าท่ีเป็นตวัแทนของประชาชนคนธรรมดา จนในท่ีสดุในปลาย
คริสต์ศตวรรษท่ี 19 ก็สามารถเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายเลือกตัง้ให้เป็น
ประชาธิปไตยมากขึน้ ทําให้ประชาชนทัว่ไปมีสทิธิในการเลือกตัง้ 

 



• การปฏิวตัทิางวิทยาศาสตร์และอตุสาหกรรมก่อให้เกิดผลกระทบตอ่

ชีวิตความเป็นอยูข่องชาวตะวนัตก ทําให้มนษุย์เกิดความเช่ือมัน่ในการ

เรียนรู้ แสวงหาความจริง และพยายามเอาชนะธรรมชาต ินําไปสู้การ

ค้นพบความรู้ใหม ่ๆ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ

วิทยาการด้านตา่ง ๆ จนทําให้เกิดการปฏิวตัอิตุสาหกรรมในท่ีสดุ สง่ผล

ให้ชนชัน้กลางมีบทบาทในสงัคมเพิ่มมากขึน้ เกิดการรวมตวักนัและมี

บทบาทในการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศยโุรป 

 



 

สวสัดีคะ 
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