
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ

ที่ มี ผ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม

และการสรา้งสรรคข์องมนษุย์



สภาพแวดล้อมและรูปแบบของสังคม

• สังคมบรรพกาล / Primitive Society

• สังคมกสิกรรม /Agricultural Society

• สังคมอุตสาหกรรม /Industrial Age

• สังคมเทคโนโลยีและข่าวสาร/Information age



1) การรู้จักประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้ในการบันทึกเรื่องราว

2) พัฒนาการที่ส าคัญของพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลา

3) การแบ่งยุคสมัยโดยใช้เกณฑ์การรู้หนังสือของมนุษย์ แบ่งได้

ดังนี้

- ยุคก่อนประวัติศาสตร์(Preliterate  Period)  เริ่มเม่ือ

ประมาณ 1,750,000  ปี - 5,000   ปีก่อนคริสต์ศักราช

- ยุคประวัติศาสตร์ (Literate  Period) เริ่มเม่ือประมาณ

5,000  ปีก่อนคริสต์ศักราช เป็นต้นมา

4) การแบ่งยุคสมัยโดยใช้พัฒนาการที่ส าคัญของพฤติกรรมของ

มนุษย์เป็นเกณฑ์

เกณฑ์การแบ่งยุคสมัย

ทางประวตัิศาสตรท์ี่เป็นสากล



ยุคก่อนประวัตศิาสตร์

•  ยุคก่อนประวัติศาสตร์แบ่งย่อยออกเป็น 3  ช่วงเวลา ตามพัฒนาการ

ของเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องประดับที่มนุษย์สร้างขึ้นในแต่ละช่วงสมัย

ดังนี้



• 1. ยุคหินเก่า (Paleolithic Age) ประมาณ 1,750,000 ปี ถึง 10,000 
ปี  ก่อนคริสต์ศักราช ยุคนี้มนุษย์รู้จักสร้างเครื่องมือ เครื่องใช้ และ
เครื่องประดับ  จากหิน    กระดูกสัตว์    เปลือกหอย    ตอนปลายยุค
รู้จักใช้ไฟ

• 2. ยุคหินใหม่ (Neolithic Age) ประมาณ 10,000 ปีก่อน
คริสต์ศักราช  ถึงประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช ยุคนี้มนุษย์ 
รู้จักท าเครื่องมือ  เครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพ และเครื่องประดับ 
รู้จักสร้างที่อยู่อาศัย เปลี่ยน  พฤติกรรมจากการเป็นผู้แสวงหาจาก
ธรรมชาติมาเป็นผู้ผลิตรู้จักการ  เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์   และตั้งถิ่น
ฐานเป็นหลักแหล่งสร้างสรรค์อารยธรรม

• 3. ยุคโลหะ (Metal Age) เริ่มประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
เป็นต้น  มา มนุษย์รู้จักน าโลหะมาท าเป็นเครื่องมือ เครื่องใช้ อาวุธ 
เครื่องประดับ เริ่ม  พัฒนาเป็นบ้านเป็นเมือง   ก้าวเข้าสู่ยุค
ประวัติศาสตร์



ยคุโลหะ คือยุคที่มนุษย์รู้จักน าโลหะมาท าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้

แบ่งออกได้เป็น ๒ ยุคคือ

ยคุส ารดิ สมยันี้เครื่องมือ เครื่องใช้ท าจากส าริดและเหล็ก าหนดอายุ

ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คริสตกาล เริ่มต้นเมื่อมนุษย์พบวิธีถลุง

แร่ทองแดงและดีบุกน ามาผสมผสานกันเป็นส าริด สามารถท าแม่พิมพ์

เป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับและอาวุธหลากหลาย เช่น ใบหอก ก าไล

ยคุเหลก็ ประมาณ 1,200 ปีก่อนคริสต์กาล เป็นพัฒนาการอีกขั้นหนึ่ง

ของมนุษย์ที่สามารถท าเครื่องมือเครื่องใช้ที่คงทนมากขึ้น จึงมี

เครื่องมือการเกษตรกรรมที่ใช้ในการผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บางกลุ่มรู้จักเทคโนโลยีส าหรับถลุงเหล็กและน ามาตีเป็นดาบและ

อาวุธต่างๆ จึงเป็นที่มาของการสร้างกองทัพขนาดใหญ่ ส่งผลต่อการ

เปลี่ยน รูปแบบสงครามและยุทธวิธีในการรบอย่างต่อเน่ือง





เครื่องมือหิน

ยุคหินเก่า หลักฐานที่พบ

ได้แก่ ขวานมือหรือ ขวา

นก าปั้น พบมากในยุโรป

ตอนกลางอายุใกล้เคียงกับ

มนุษย์ชวา และมนุษย์

ปักกิ่ง ที่พบในเอเซีย มนุษย์

บางกลุ่ม เช่น มนุษย์ไฮเดน

เบิร์ก สามารถพัฒนา

เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น เช่น เครื่องมือหิน

กะเทาะแบบอาชลีน



เครื่องมือหนิ ยุคหินกลาง เป็น

ผลงานของ มนุษย์

โครมันยอง เรียกกัน

ว่าแบบแมกดาเลเนียน

ซึ่ง นอกจากท าด้วย

หินไฟแล้ว ยังน า

กระดูกสัตว์เขาสัตว์

เปลือกหอยและงาช้าง

มาใช้ ประโยชน์

เครื่องมือสมัยนี้มี

ความประณีตมาก

รู้จักใชมีด มีด้าม ท า

เข็มจากกระดกูสตัว์ มี

การฝนและขดั

เครื่องมอืใหเ้รยีบและ

คม ใช้ประโยชน์ได้

หลายด้านมากขึ้น



ยคุหินใหม่ เริ่มต้นในช่วง 6,000 ปีก่อนคริสต์กาล แบ่งตามลักษณะ

เครื่องมือ หิน ได้แก่ หนิขดั คอื การท าเครือ่งมือหนิขดัจนบางเรียบ มี

ดา้มท าใหค้ม ใช้ ประโยชน์ได้หลากหลาย บางแห่งน าซุงมาขุดเป็น

เรือ ท าธนูและลูกศร รู้จักน า สุนัขมาเลี้ยง ในราว 8,000 ปีก่อน

คริสต์กาล ปรากฏหลักฐานว่ามนุษย์เริ่มรู้จัก ท าการเกษตรอย่างเป็น

ระบบ สามารถเพาะปลูกพืชและเก็บไว้เป็นอาหาร รู้จักทอ ผ้าและท า

เครื่องปั้นดินเผา แหล่งโบราณคดีที่เก่าที่สุดคือ บริเวณตอนเหนือ ของ

เมโสโปเตเมียหรืออิรัคในปัจจุบัน



- วิถีชีวิต
- ใกล้ชิดธรรมชาติ

(ที่อยู่อาศัย อาหาร ยารักษาโรค)

- เป็นสังคมขนาดเล็กไม่ซับซ้อน

(ครอบครัว ชนเผ่า)

- เร่ร่อน เคลื่อนย้ายไปตามแหล่ง อาหาร

- ใช้เวลาส่วนใหญเ่พื่อหาอาหาร

- ประเพณี ความเชื่อ
- เคารพเกรงกลัวธรรมชาติ

- ความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณประเพณีฝัง

ศพ



เนื้อหาของการใช้ชีวิตก็คือการผลิตและบริโภคถึงคราวที่ดิน
ฟ้าอากาศแปรเปลี่ยนจ านวนสัตว์ป่าน้อยลง หรือไม่ก็เนื่องจากสาเหตุอื่น
ๆ ก็จะยังผลให้มนุษย์ล้มตายกันทีละมาก ๆ ต่างก็พากันอพยพโยกย้าย
กัน ไปหากินที่อื่นที่เหมาะสมแก่การด ารงชีวิตที่ดีกว่าเดิม

มนุษยย์ุคนั้นไม่มีค าว่าชีวิตส่วนตัว ไม่มีชีวิตครอบครัว ( เพราะ
ยังไม่มี ครอบครัวเกิดขึ้นทุกคนอยู่ร่วมกัน ) มีแต่การสมสู่ที่เป็นไป
ตามความ ต้องการอย่างธรรมชาติเพื่อการสืบพันธ์ุให้เกิดลูกหลาน
ของมนุษย์ต่อไป

นอกจากการผลิตและการบริโภคแล้ว ก็ไม่มีชีวิตทางสังคมหรือ

ชีวิตทางด้านอ่ืนใดเลยไม่มีการแบ่งแยก ไม่มีชนชั้นทุกคนมีฐานะ

เหมือนกัน



สังคมบรรพกาล Primitive

หมายถึงสังคมกลุ่มชนปฐม

ภูมิที่มี ความเป็นอยู่อย่าง

อิสระ ส่วนใหญ่ ยังมีให้

เห็นตามเกาะแก่งและป่า

เขาที่ ห่างไกลจากการ

ติดต่อและการ บันทึกเป็น

ลายลักษณ์อักษร

ชนเผ่าบุชแมน (Bushman) 

ใน ทะเลทรายกาลาฮารี

Kalahali ใน ซิลบัฟเว, 

แซมเบีย แองโกลา

สามารถรักษาวิถีชีวิตที่เป็น

แบบเมื่อ 25,000  ปีผ่านมา



https://www.youtube.com/watch?v=s76nVP_Xrec

http://www.youtube.com/watch?v=s76nVP_Xrec
http://www.youtube.com/watch?v=s76nVP_Xrec








ผตีองเหลือ

ง



ภาพวัวไบซันถ้ าอัลตามิรา สเปน (ยุคหินเก่า-กลาง)



ถ้ าลาสโคซ์ (Lascaux) ประเทศฝรั่งเศส สมัยหินเก่า ถูกวาดขึ้นประมาณ

15000-13000 ปีก่อนคริสตกาล รูปแบบผลงานมีเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์เช่น

ภาพวัวไบซัน ม้า กวาง แสดงออกเป็นภาพด้านข้างที่ค านึงถึงความเป็น

จริงและลีลาเคลื่อนไหว ผลงานนั้นใช้เส้นที่กล้าหาญแต่ไม่ได้ค านึงถึง

สัดส่วน ภาพสัตว์ทั้งหลายเมื่อเทียบสัดส่วนกันแล้วจะไม่สัมพันธ์กันเช่น

ภาพวัวบางตัวยาวถึง 16   ฟุต ขณะที่ภาพม้าสูงแค่ขาของวัว



ผลงานจิตรกรรมบุชแมนอายุกว่า 4000   ปี ที่ภูเขาดราเคนเบิร์ก



ผาแต้ม โขงเจียม อุบลราชธานี



ผาแต้ม 



• งานศิลปะในยุคเก่าไม่มี
เพียงแต่การ เขียนภาพเท่า
นั้นยังมีการปั้นรูป ด้วยดิน
เหนียว หรือแกะสลักบน
กระดูก เขาสัตว์ และงาช้าง
เรื่องราวที่นิยมท ากัน ได้แก่
การล่า สัตว์ หรือภาพคนที่
เป็น สตรี ซึ่ง อาจมีความ
หมายถึงการให้ก าเนิด เป็น
การเพิ่มความอุดมสมบูรณ์
ให้กับชนเผ่า

Venus of 

Willendorf
Austria, ca. 28,000-23,000 B.C., 

Limestone

หมู่บ้านวิลเลนดอรฟ์ ซึ่งอยู่ทาง

ตอนใตของประเทศออสเตรีย



วัวไบสนัเลียแผล / แมลง



สถาปัตยกรรมยุค
หินใหม่ที่ ใช้แท่ง
หินมาปักมีขนาด
ใหญ่ เล็ก บ้างก็
ปักอยู่โดดเด่ียว
บ้างก็ปักเป็นแถว
หรือเป็นกลุ่ม เชื่อ
ว่าเป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรม
หรือเป็น อนุสรณ์
ในสถานที่ส าคัญ

Menhir



สถาปัตยกรรมยุคหินใหม่มีลักษณะคล้ายโต๊ะ มีแท่งหินเป็น
ขา 3 ขา และมีแผ่นหินคลุมข้างบนใช้เป็นที่ฝังศพพบใน
ยุโรป อัฟริกา เอเชีย (ที่แคว้นWales เรียก Cromlech)

Dolmen



สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ ตั้งอยู่

กลางทุ่งราบว้างใหญ่ใน บริเวณที่เรียกว่า ที่ราบซัลลิสเบอร์รี่ ใน

บริเวณตอนใต้ของอังกฤษ ประกอบไปด้วยแท่งหิน ขนาดยักษ์

112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอัน

ตั้งขึ้น บางอันอยู่ใน แนวนอนและบางอันก็ถูกวางซ้อนขึ้นไป

ข้างบน



Stonehenge

อังกฤษ

วงหินสโตนเฮนจ์ก็อาจจะเป็ นวิหารส าหรับทาพิธีบวงสรวงดังกล่าว ไม่นาน

มานี้ มีนักดาราศาสตร์คนหน่ึง ได้อ้างว่าสามารถ ถอดรหัสแนวหินได้เขา

เสนอว่าสโตนเฮนจจ์ คือ เครือ่งค านวญยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งใช้เป็น

ปฏิทินดาราศาสตร์และ โหราศาสตร์ เพราะแนวของหินกลุ่มก้อนต่าง ๆ ล้วน

มีความสัมพนธ์กับแนวการเคลื่อนของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ ดาวพระ

เคราะห์ทัง้สิ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทฤษฏีทัง้หลายในปัจจจุบันจะมีตัวเลข

และสถิติสนับสนุนว่าเป็นจริง แต่ก็ยังไม่มีแนวคิดใดไขปริศนาลึกลับแห่งออีต

ของสโตนเฮนจ์ได้อย่างสมบูรณ์



ท่ีมา: EXPLORING ART  A  Global, Thematic  Approach

สังคมกสิกรรม



ซาตาลฮูยุค

เมืองกสิกรรมแห่งแรกท่ีเก่าแก่ที่สุดในโลก





ท าไมบรรพบุรุษของเราที่เป็นนักล่า-เก็บเกี่ยวถึงเปลี่ยนมาท าการ

กสิกรรม?
การท านา (สมัยอียิปต์โบราณ)  2,500 ปี ก่อน ค.ศ.



- ตั้งชุมชนอยู่บนภูมิ

ประเทศท่ีไม่สูงชัน

- ใกล้แหล่งน้ ามีพื้นท่ี
เพาะปลูกเพียงพอ
- ใกล้ป่าที่เป็นแหล่ง
อาหารตามธรรมชาติ

สภาพแวดล้อมทั่วไป

แมน่้ า-แหล่งนา เป็นสิ่ง

ส าคัญที่ท าให้เกิดอารย

ธรรม





- การเริ่มต้นกสิกรรม
เลี้ยงสัตว์
- วิถีชีวิตเป็นไปตาม
ฤดูกาล

ชาวอินทา ทะเลสาบอินเล

รัฐฉาน เมียนมาร์





- สร้างที่อยู่อาศัยถาวรด้วยวัสดุจาก
ธรรมชาติ
- การเก็บสะสมอาหาร
- เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของอารยธรรม

กะเหรี่ยงบ้านกองแพ ชาวไต อ.  ขุนยวม อ.  แม่สะ

เรียง แม่ฮ่องสอน



การเก็บสะสมอาหารโดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ
เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของอารยธรรม



การควบคมุสตัว์





การพัฒนาจากสังคมชนเผ่าไปสู่สังคมเมือง
- การตั้งถิ่นฐานถาวร
- การเกิดหมู่บ้าน
- การรวบรวมชนเผ่า
- การตั้งบ้านเมือง
- การเกิดนครรัฐ
- การพัฒนาไปเป็นราชอาณาจักร



ความซับซ้อนของสงคม
- พลเมืองท่ีเพิ่มขึ้น

- การแบ่งหน้าที่ในสังคม
- การจัดระบบการปกครอง
- การเกิดชนช้ันทางสังคม
- การผสมผสานศาสนาเข้า
กับการปกครอง

เมืองกลายเป็นศูนยร์วมการเมือง เศรษฐกจิ 

สังคม วัฒนธรรมและศาสนา



รูปแบบสังคมและครอบครัว







ภูมิศาสตรม์ีส่วนให้เกิดแบบแผนศิลปกรรม

- วัสดุและเทคนิค

- ลักษณะและโครงสร้าง

- ปัญหาและข้อจ ากัด

บ้านลาวโซ่ง พิพิธภัณฑฯ์อู่ทอง สุพรรณบุรี

ศาลากลางน้ าทะเลสาบอินเล



การผลิตผลงานหัตถกรรมเกิดขึ้น

ตามความจ าเป็น





หลังคาใบพลวง (ตึง)



การถา่ยเทของอากาศ

ภูมิ-สถาปตัย์



ประเพณีความเชื่อและ

วัฒนธรรมเกิดขึ้นมากมาย





เทพดิมิเทอร์ (Demeter)

เทพีแห่งความอุดมสมบรูณ์

เกษตรกรรมการเก็บเก่ียว

ไดโอนีซุส

(Dionysus)  /

แบคคัส (Bachus)

เทพี ไอซิสเป็น

ธิดาของรา RA 
สุริยเทพผู้ซึ่งเป็น

ฟาโรห์องค์แรก

บุคลาธิษฐานทางกสิกรรม



ยันต์แม่โพสพ

ส าหรับวางบนหิ้ง

หรือแขวนเสายุ้ง





ผลงานสถาปัตยกรรมศิลปกรรมอันเนื่องมาจากความเชื่อ



หมอ้บรูณะฆตะ



ผู้น าสังคมและความเชื่อ


