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บทท่ี 5 อารยธรรมกรีกและโรมนั 

อารยธรรมกรีกและโรมัน 
อารยธรรมอเีจียน 
 - ศูนยก์ลางของอารยธรรมดั้งเดิมอยูท่ี่เกาะครีต (Crete) มีการขุดพบซากเมืองคนอสซุส ซ่ึง
มีลกัษณะเป็นสังคมเมืองท่ีเจริญแลว้เรียกวา่วฒันธรรมมีโนน (Minoan)  
 - ไฮน์ริค ชลีมนัน์ขดุพบซากเมืองทรอยซ่ึงพงัทบัถมกนัถึง ๙ ชั้น ทรอยเคยเป็นศูนยก์ลาง
ของการคา้ขายในตะวนัออกใกล ้รับความเจริญมาจากเกาะครีต 
ระบบนครรัฐกรีก 
 นครรัฐกรีก (City State) เป็นหน่วยทางการเมืองท่ีมีอธิปไตยอยา่งสมบูรณ์ กรีกเรียกนครรัฐ
ของตนเองวา่ โปลิส (Polis แปลวา่ ป้อม ค่าย หรือท่ีปลอดภยัจากศตัรู)  
นครรัฐส าคัญของกรีก 
 - เอเธนส์ 
 - สปาร์ตา 
 - มาซีโดเนีย 
ววิฒันาการทางการปกครอง 
 - ราชาธิปไตย (Monarchy) 
 - คณาธิปไตย (Oligarchy) 
 - ธนาธิปไตย (Timocracy) 
 - ทรราชย ์(Tyranny) 
 - ประชาธิปไตย (Democracy) 
อารยธรรมเฮเลนิสติค 
 - พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชทรงท าสงครามโค่นอ านาจเปอร์เซียลง และท าความ
พยายามรวมลกัษณะท่ีดีของชีวิตแบบตะวนัตก (กรีก) เขา้กบัลกัษณะท่ีดีแบบตะวนัออก (เปอร์เซีย) 
ปัจจุบนัเราเรียกอารยธรรมท่ีเกิดจากการผสมน้ีว่า เฮเลนิสติค เพื่อให้แตกต่างจากอารยธรรมกรีก
บริสุทธ์ิซ่ึงเรียกวา่ เฮเลนิค 
ความเจริญด้านศาสนาและปรัชญา 
 กรีกไดช่ื้อวา่ เป็นผูใ้หก้  าเนิดวชิาปรัชญาแก่โลกตะวนัตก นกัปรัชญาท่ีส าคญั คือ 
 โสคราตีส  เขาสอนโดยการตั้งค  าถามเก่ียวกบัชีวิตและจริยธรรม ส่ิงดีและส่ิงชั่ว วิธีการ
สอนแบบน้ีจึงเรียกกนัวา่ Socrates Method เป็นการตั้งค  าถามแลว้ตะล่อมเอาค าตอบจากคนอ่ืนๆเพื่อ
เขา้หาจุดประสงคอ์นัเป็นความรู้ท่ีตอ้งการให้แก่ผูอ่ื้น 
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 เพลโต รวบรวมค าสอนของโสคราตีสข้ึนเป็นหนงัสือช่ือ Dialogue ส่วนตวัเองแต่งหนงัสือ
ช่ือ Republic (อุตมรัฐ) นอกจากน้ีเขายงัเป็นผูก่้อตั้งโรงเรียนอะเคเดมี (Academy)  
 อริสโตเติล สนับสนุนหลกัความยุติธรรมตามส่วน (Distributive Justice) และเสนอให้ใช้
กฎหมายเป็นหลกัในการปกครองเพราะเช่ือวา่กฎหมายเกิดจากเหตุผลของคนส่วนใหญ่ในสังคม  
ความเจริญทางวทิยาการ 
 อริสโตเติล - บิดาแห่งรัฐศาสตร์               

 เฮโรโดตสั - บิดาแห่งประวติัศาสตร์ 
 ฮิปโปเครตีส - บิดาแห่งการแพทย ์  

ยคูลิด - บิดาแห่งเรขาคณิต 
 อาร์คิมิดีส - คน้พบความถ่วงจ าเพาะ คานดีดคานงดั 
 ปโตเลมี - เสนอทฤษฎีการหกัเหของแสง เขียนต าราทางดาราศาสตร์ วางหลกัการท าแผนท่ี 
 กาเลน - เป็นผูส้ังเคราะห์ชีววทิยากบัการแพทยเ์ขา้ดว้ยกนั และแต่งต าราทางการแพทย ์

 
อารยธรรมโรมนั 

 ได้รับสมญาว่าเป็น เจา้แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นรัฐท่ีมีอ านาจยิ่งใหญ่ท่ีสุดในโลก
ได้รับความเจริญมาจากกรีก แล้วน ามาปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตแบบโรมนั และส่งต่ออารยธรรม
ดงักล่าวสู่โลกตะวนัตก 
การเมือง :- แบ่งเป็น ๒ ระยะ 

๑. ระบอบสาธารณรัฐ เร่ิมตั้งแต่ ๕๐๙ ปีก่อน ค.ศ. จนส้ินสุดเม่ือปี ๒๗ ก่อน ค.ศ. 
๒. ระบอบจกัรวรรดิ เร่ิมเม่ือ ๒๗ ปีก่อน ค.ศ. และส้ินสุดลงเม่ือจกัรวรรดิโรมนัพินาศ 

ปัจจัยเกือ้หนุนความมั่นคงของจักรวรรดิโรมัน  
-  แสนยานุภาพทางทหาร  
- ระบบถนน  
- หน่วยราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 
-  การใชเ้งินเหรียญประเภทเดียวกนั 
-  การใชภ้าษาร่วมกนั  
-  การใหสิ้ทธิความเป็นพลเมืองโรมนัอยา่งกวา้งขวาง  

เหตุแห่งความเส่ือมของจักรวรรดิโรมัน 
      - การเกณฑท์หารจากชาติอ่ืน เช่น เยอรมนั ท าใหไ้ม่มีความจงรักภกัดีต่อโรม  
      - ระบบการสืบอ านาจของจกัรพรรดิมีปัญหามากข้ึน  
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      - ระบบบริหารอ่อนแอลง 
      - ปัญหาเศรษฐกิจ 
      - ดา้นสังคม เกิดกาฬโรคคร้ังใหญ่  
      - การเผยแพร่ศาสนาคริสต ์ท าใหข้าดความเป็นเอกภาพทางความคิดความเช่ือ 
      - การรุกรานของอนารยชน โดยเฉพาะเยอรมนั 
ความเจริญทางศิลปวิทยาการ 

- กฎหมายโรมนั ระบบกฎหมายโรมนักลายเป็นแม่แบบของกฎหมายยุโรปในสมยัต่อมา 
เช่น ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน โปรตุเกส  
 - ดา้นประติมากรรมและสถาปัตยกรรม เนน้ท่ีประโยชน์ใชส้อยและความแขง็แรงถาวร 
สถาปัตยกรรมเด่นๆ ไดแ้ก่ โฟรัม (Forum) โคลอสเซียม วหิารแพนเธออน ประตูชยั ท่อส่งน ้า 
             - ภาษาละติน เป็นภาษาทางการของคริสตศาสนา เป็นตน้ก าเนิดของภาษาตระกูลโรมานช์ 
อนัไดแ้ก่ ภาษาฝร่ังเศส อิตาเล่ียน สเปน โปรตุเกส 
             - วรรณคดี มีลกัษณะเด่นดา้นการสั่งสอน เนน้เร่ืองศีลธรรมจรรยา  
 
เอกสารอ้างองิ 
- นนัทนา กปิลกาญจน์. ๒๕๕๐. ประวติัศาสตร์และอารยธรรมโลก. ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์. 
- จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. ๒๕๕๐. อารยธรรม. ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 
ค าถามท้ายบท 

๑. การปกครองแบบประชาธิปไตยถือก าเนิดข้ึนท่ีนครรัฐ____________________________ 
๒. ส่ิงใดท่ีถูกเปรียบวา่เป็นเสมือน “เคร่ืองมือท่ีมีชีวติ”ในสังคมกรีกโบราณ______________ 
๓. อารยธรรมเฮเลนิสติคมีลกัษณะ______________________________________________ 
๔. ชาวโรมนัใหก้ าเนิดการปกครองระบอบ________________________________________ 
๕. ส่ิงก่อสร้างเด่นๆของโรมนัไดแ้ก่_____________________________________________ 
๖.    ยกตวัอยา่งมรดกท่ีส าคญัของชาวโรมนัมาอยา่งนอ้ย ๓ อยา่ง________________________ 
๗.    บอกสาเหตุแห่งความเส่ือมของจกัรวรรดิโรมนัมา ๓ ประเด็น ______________________ 
 

 
 


