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บทเรียนสำเร็จรูป
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
สำระที่ 4 ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
เล่มที่ 5 อำรยธรรมกรีก

จัดทำโดย
นำงอังคณำ แสงสว่ำง
โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฏิ์ 2
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง อำรยธรรมกรีก
คำชี้แจง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับตัวอักษรข้อที่ถูกต้อง
เพียงข้อเดียว (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. แหล่งกาเนิดอารยธรรมกรีก อยู่บริเวณใด
ก. ที่ราบชายฝั่งทะเลอีเจียน
ข. คาบสมุทรอีตาลี
ค. คาบสมุทรบอลข่าน
ง. หมู่เกาะแคริเบียน
2. แหล่งกาเนิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยู่ที่บริเวณใด
ก. แคว้นมาวิเนีย
ข. ยอดเขาพาร์นาสซุส
ค. นครรัฐเอเธนส์
ง. นครรัฐสปาร์ตา
3. ศูนย์กลางของอารยธรรมกรีก ตั้งอยู่บริเวณใด
ก. ภาคเหนือของกรีซ
ข. ภาคกลางของกรีซ
ค. ภาคใต้ของกรีซ
ง. บริเวณคาบสมุทรเพโลพอนนีซัส
4. เมืองที่มีชื่อเสียง ทางการรบ ของกรีก คือเมืองอะไร
ก. นครรัฐเอเธนส์
ข. เมืองโอลิมเบีย
ค. เมืองเอไพรัส
ง. นครเทบีส
5. หลัก ฐานทางโบราณคดีที่ ค้ นพบได้ใ นบริเวณที่ราบในแคว้นทางภาคเหนือ ภาคกลางและ
คาบสมุทรกรีซได้แก่อะไรบ้าง
ก. เครื่องใช้ทาด้วยหิน
ข. เครื่องปั้นดินเผามีลวดลายประดับ
ค. สิ่งก่อสร้างมีลักษณะคล้ายป้อมปราการ
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าว
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6. อารยธรรมกรีกปรากฏครั้งแรกที่ใด
ก. แคว้นทางภาคเหนือของคาบสมุทรกรีก
ข. ภาคกลางของคาบสมุทรกรีก
ค. เกาะครีต ในทะเลอีเจียน
ง. นครรัฐเอเธนส์
7. การปกครองของกรีกหลัง 800 ปี ก่อนคริสต์ศักราชเรียกว่า ยุคอะไร
ก. ยุคคลาสสิก
ข. ยุคมืด
ค. ยุคภูมิธรรม
ง. ยุคแห่งการรู้แจ้ง
8. วิหารที่กรีกสร้างไว้บูชาเทพเจ้าต่าง ๆ นิยมสร้างบนเนินดินหรือภูเขาเล็ก ๆ มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. วิหาร
ข. พีระมิด
ค. ซิกกูแรต
ง. อะครอโพลิส
9. ลักษณะของงานด้านประติมากรรมของกรีก สะท้อนให้เห็นถึงอะไรมากที่สุด
ก. ธรรมชาติอย่างแท้จริง
ข. ความทุกข์ ทรมานของคน
ค. เน้นความถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์
ง. งานที่แสดงถึงสภาพของมนุษย์ที่เป็นจริงไม่สวยตามแบบอุดมคติ
10. งานวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง ในด้านความไพเราะการถ่ายทอดทางอารมณ์ได้ดีเยี่ยม มีชื่อ
ว่าอะไร
ก. มหากาพย์ เอเนียดของเวอร์จิล
ข. มหากาพย์ อีเลียดและโอดิสซีย์ของโฮเมอร์
ค. งานประเภทปรัชญาของซีเครตีส
ง. คัมภีร์ไบเบิลใหม่
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้
เล่มที่ 5 อำรยธรรมกรีก

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. อธิบายถึงปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการตั้งถิ่นฐานของชาวกรีก
2. อธิบายพัฒนาการของอารยธรรมกรีก
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กรอบที่ 1

อำรยธรรมกรีก
อารยธรรมกรีกกาเนิดบนผืนดินบริเวณที่ราบชายฝั่งทะเลอีเจียน และ
บริเวณหมู่เกาะต่างๆ ในทะเลอีเจียน ดินแดนกรีซบนพื้นดินในทวีปยุโรปแบ่ง
ได้เป็น 3 ส่วน คือ (1) ภำคเหนือ ได้แก่ แคว้นมาวิเนีย เทสซาลี และเอไพรัส
(2) ภำคกลำง ได้แก่บริเวณที่เป็นเนินเขาสูง เป็นที่ ตั้งนครเทบีส นครเดลฟี
เทอร์มอปิ เล และยอดเขาพาร์ นาสซุส ซึ่งเป็นที่สถิตของแอโปโล หรือสุริย
เทพ ตรงปลายสุดของด้านตะวันออก คือ แคว้นแอตติกะ ซึ่งมี เมืองหลวง คือ
นครรัฐเอเธนส์ แหล่ ง ก าเนิด ของระบอบ การปกครองประชาธิปไตย (3)
บริเวณคำบสมุทรเพโลพอนนีซัส ที่อยู่ตอนใต้อ่าวคอรินท์เป็นที่ตั้งของเมือง
อาริกอลิส ซึ่งเป็นศูนย์ของอารยธรรมกรีก และเป็นที่ตั้งของนครรัฐสปาร์ตา
ที่มีชื่อเสียงทางการรบ และเมืองโอลิมเปีย ซึ่งเป็นที่สิงสถิตของบรรดาเทพเจ้า
กรีก

คำถำม
1. ดินแดนกรีซบนพื้นดินในทวีปยุโรป
แบ่งเป็นกี่ส่วน อะไรบ้าง
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 1
1. 3 ส่วน มี
- ภาคเหนือ - ภาคกลาง
- บริเวณคาบสมุทร
เพโลพอนนีซัส

กรอบที่ 2

อำรยธรรมกรีกสมัยก่อนประวัติศำสตร์
หลั ก ฐานทางโบราณคดี ที่ ค้ น พบได้ ใ นบริ เ วณที่ ร าบในแคว้ น ทาง
ภาคเหนื อ ภาคกลางและคาบสมุท รกรีซ แสดงว่ ามี ก ารตั้ งถิ่ น ฐานบ้ านเรื อ น
ในดินแดนกรีซเมื่อประมาณ 4,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช พบเครื่องมือ เครื่องใช้
ทาด้วยหิน เครื่องปั้นดินเผามีลวดลายประดับและมีคุณภาพ ผู้คนในดินแดน
ดารงชีวิตด้วยการกสิกรรมเป็นหลัก ลักษณะสิ่งก่อสร้างบางแห่งมีลัก ษณะคล้าย
ป้อมปราการ สันนิษฐานว่าว่าอาจมีการจัดระเบียบการปกครองในชุมชนกันแล้ว
ในราว 3,000-2,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช บนเกาะครีตในทะเลอีเจียน
รู้จักใช้โลหะ ได้แก่ ทองแดงสาริด ซึ่งเข้าใจว่าคงรับมาจากอารยธรรมอียิปต์
โบราณ เนื่องจากเกาะครีตตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของกรีซ ซึ่งใต้เกาะครีตลงไป คือ
อียิปต์ โดยมีทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่ระหว่างกลาง

คำถำม
1. หลักฐานทางโบราณคดี
ค้นพบบริเวณใด
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 2
1. บริเวณที่ราบ
ในแคว้นทางเหนือ ภาคกลาง
และคาบสมุทรกรีซ

กรอบที่ 3

อำรยธรรมสมัยประวัติศำสตร์
อารยธรรมกรี ก เป็ นอารยธรรมเก่ าแก่ เรื่องราวเกี่ ย วกั บ กรีก ในระยะแรก ๆ
ค่อนข้างเลือนรางมีลักษณะเหมือนนิยายปรัมปรา แต่จากหลักฐานการขุดค้นของ
นักโบราณคดีที่เมืองทรอย ไมซีเน และเมืองอื่น ๆ ตามที่มหากวีโอเมอร์ ได้กล่าว
ในมหากาพย์อีเลียด และโอดิสซีย์ ช่วยเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับการสร้างอารยธรรม
กรีกในระยะเวลาแรก ๆ เป็นอันมาก จากการสารวจค้นคว้าของนักโบราณคดีและ
นักประวัติศาสตร์ในสมัยต่อมา ทาให้ทราบว่าอารยธรรมกรีกปรากฏครั้งแรกที่เกาะ
ครีต ในทะเลอีเจียน เมื่อประมาณเกือบ 2,000 ปี คริสต์ศักราช อารยธรรมดังกล่าวนี้
เรียกว่า อารยธรรมไมนวน การพบแผ่นดินเผาจารึกตัวอักษรจานวน มากในเกาะค
รีต ทั้งอักษรภาพ และตัวอักษรที่เป็นเส้นตรง แสดงว่าชาวกรีกสามารถใช้ตัวอักษร
ได้เป็นอย่างดี

คำถำม
1. อารยธรรมกรีกปรากฏ
ครั้งแรกที่ใด

ภาพอาณาจักรกรีก
ที่มา: http://home.kku.ac.th/myongy/text/f1.htm
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 3
1. เกาะครีต ในทะเลอีเจียน

กรอบที่ 4

กำรแบ่งยุคของอำรยธรรมกรีก
การแบ่งยุคของอารยธรรมกรีกแบ่งออกเป็น 2 ยุค คือ
1. ยุคเฮลเลนิค หมายถึง สมัยที่อารยธรรมกรีกมีศูนย์กลางอยู่ที่เอเธนส์
มีการปกครองแบบนครรัฐ ศูนย์กลางนครรัฐอยู่ที่ “อะโครโปลิส ” สังคมกรีก
มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้ามาก ทั้งนี้เนื่องจากตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล
2. ยุคเฮเลนนิสติค เป็นยุคที่กรีก ขยายไปยังดินแดนซีเรีย ฟินิเซีย อียิปต์
บาบิโลเนีย เอเชียไมเนอร์ และบริเวณลุ่มแม่น้าสินธุ

คำถำม
1. อารยธรรมกรีกแบ่งออกเป็นกี่ยุค
อะไรบ้าง
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 4
1. แบ่งเป็น 2 ยุค คือ ยุคเฮลเลนิค
และยุคเฮเลนนิสติค

กรอบที่ 5

มรดกทำงวัฒนธรรมของกรีก
มรดกทำงวัฒนธรรมของกรีก ได้แก่
- แนวคิดเรื่องธรรมชาตินิยม มนุษยนิยม และแนวคิดประชาธิปไตย
- ด้านสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่ทาด้วยหินอ่อน มีเสาเรียงแถว เรียบง่าย กลมกลืน
- ด้านประติมากรรม นิยมงานที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนมนุษย์ นิยมสร้างประติมากรรม
รูปเปลือย
- ด้านจิตรกรรม เป็นงานศิลปะประเภทตกแต่ง ภาพฝาผนัง บันไดและแจกัน ลวดลายที่
เขียนเป็นภาพสัตว์ ลายเรขาคณิต รูปคน
- วรรณกรรมที่มีชื่อเสียง คือ มหากาพย์อีเลียดและโอเดสซีของโฮเมอร์ นิทานพื้นบ้าน
เช่น นิทานอีสป
- ด้านปรัชญา มีนักปราชญ์ที่โด่งดัง เช่น โสคราตีส เพลโต และอริสโตเติล

ภาพวิหารพาร์เธนอน
ที่มา: http://www.wonder7th.com/wonder_build/007parthenon.htm
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กรอบที่ 6

ด้ำนปรัชญำ ชาวกรีกมีความเจริญทางด้านปรัชญาเป็นอย่างมาก และยังคงมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ แนวความคิ ด ในยุ ค สมั ย ต่ อ มา นั ก ปราชญ์ เ มธี ค นส าคั ญ ได้ แ ก่
โสคราตีส ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งวิชาปรัชญา เพลโต นักปราชญ์ทาง
รัฐศาสตร์ อริสโตเติล บิดาแห่งวิชาปรัชญาสมัยใหม่
ด้ำนประวัติศำสตร์ มีนักประวัติศาสตร์คนสาคัญ คือ เฮโรโดตัส (Herodotus)
ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวิชาประวัติศาสตร์
ด้ำนกำรละคร ชาวกรีกเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มการละครทั้งประเภท
โศกนาฏกรรม (Tragedy) และ สุขนาฏกรรม (Comedy)

ภาพอริสโตเติล
ที่มา : http://www.rmutphysics.com/.../126/boomerang.htm

คำถำม
1. นักปรัชญาเมธีคนสาคัญของกรีก
ได้แก่ใครบ้าง
2. บิดาแห่งประวัติศาสตร์คือ ใคร
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กรอบที่ 7

เฉลยคำตอบกรอบที่ 6
1. โสคราตีส, 2. เพลโต
2. เฮโรโอตัส

กำรปกครองของกรีก
การปกครองของกรี ก หลั ง 800 ปี ก่ อ นคริ ส ต์ ศั ก ราชหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ยุ ค คลาสสิ ก
มีลักษณะเป็นนครรัฐ ซึ่งชาวกรีกนิยมเรียกว่า โพลิส ทุกนครรัฐมีอานาจเป็นอิสระและ
มีระบอบการปกครองที่แตกต่างกัน บ้างปกครองในระบอบคณาธิปไตย ใน 700 ปีก่อน
คริสต์ศักราช กษัตริย์ได้สูญเสียอานาจทั้งหมดให้แก่พวกขุนนาง ซึ่งเข้ามามีบทบาทใน
การปกครองและบริหารนครรัฐ แต่ในเวลาต่อมานครรัฐต่าง ๆ หันมาปกครองแบบ
ประชาธิปไตย โดยให้สิทธิการเลือกตั้งรวมทั้งการดารงตาแหน่งผู้ปกครองและบริหาร
นครรั ฐ แก่ ร าษฎรที่ เ ป็ น ชายที่ อ ายุ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะและเป็ น พลเมื อ งของนครรั ฐ
อุดมการณ์ประชาธิป ไตยของกรีกดังกล่าวนับว่าเป็นมรดกทางอารยธรรมที่ส าคัญ
ประการหนึ่งที่ถ่ายทอดแก่โลกตะวันตก จนเกิดพัฒนาการกลายเป็น
ระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน

ภาพสถานที่ตั้งกรีก
ที่มา: http://mpav48.wikispaces.com/3-1task3g9?f=print

คำถำม
1. การปกครองของกรีกหลัง 800 ปี
ก่อนคริสต์ศักราชเรียกว่ายุคอะไร
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กรอบที่ 8

เฉลยคำตอบกรอบที่ 7
1. ยุคคลาสสิก

ศิลปวัฒนธรรมของกรีก
สถำปัตยกรรม
เนื่องจากระบอบการปกครองของกรีกในยุคคลาสสิก เป็นแบบนครรัฐที่ไม่มี
กษัตริย์เป็นประมุขงานก่อสร้างของกรีกจึงไม่ใช่พระราชวังที่หรูหราเหมือนในสมัย
ไมนวน แต่จะเป็นวิหารสาหรับเทพเจ้า ซึ่งชาวกรีก จะให้ความสาคัญอย่างสูง เทพเจ้า
ของกรีกกับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ชาวกรีกซึ่งเป็นพวกที่นับถือ
ธรรมชาติ เชื่อว่าพลังลึกลับที่มีอยู่ตามธรรมชาติสามารถให้คุณและโทษได้ อานาจลึกลับ
ในธรรมชาติดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเพราะมีเทพเจ้าต่างๆ เป็นผู้บันดาลวิหารที่กรีกสร้างไว้บูชา
เทพเจ้าต่างๆ นั้น นิยมสร้างบนเนินดินหรือภูเขาเล็กๆ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า อะดรอโพลิส
วิหารที่สาคัญ ได้แก่ วิหารพาร์เธนอน ที่อะดรอโพลิสในนครเอเธนส์ สร้างในศตวรรษที่
5 ก่อนคริสต์ศักราช

ภาพวิหารพาร์เธนอน
ที่มา: http://www.wonder7th.com/wonder_build/007parthenon.htm

คำถำม
1. การปกครองของกรีกในยุคคลาสสิก
เป็นแบบใด
2. วิหารที่กรีกสร้างไว้บูชาเทพเจ้าต่างๆ
นิยมสร้างไว้ที่ใด
..............................................................
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กรอบที่ 9

เฉลยคำตอบกรอบที่ 8
1. เป็นแบบนครรัฐ ที่ไม่มี
กษัตริย์เป็นประมุข
2. สร้างบนเนินดินหรือ
ภูเขาเล็กๆ

ด้ำนสถำปัตยกรรม
สถาปัตยกรรมจะปรากฏลักษณะสาคัญที่บริเวณหัวเสา โดยได้รับอิทธิพล
จากศิลปะของอียิปต์ ลักษณะหัวเสามี 3 แบบ และให้ความรู้สึกต่างกัน ดังนี้
1. แบบดอริก (Doric) ให้ความรู้สึกแบบงามเรียบ และแสดงความมั่นคง
แข็งแรง
2. แบบไอโอนิก (Ionic) ที่หัวเสามีการตกแต่งเป็นรูปย้อยม้วนลงมาทั้งสอง
ข้าง ให้ความรู้สึกสวยงามอย่างอ่อนช้อย
3. แบบโครินเธียน (Corinthian) ที่หัวเสามีการประดับตกแต่งมากมาย
แกะสลักเป็นใบไม้ประดิษฐ์ ให้ความรู้สึกงามแบบหรูหราฟุ่มเฟือย

ภาพหัวเสาแบบดอริก แบบไอโอนิก และแบบโคธินเธียน
ที่มา: http://www.millcast.com/t_col.htm

คำถำม
1. สถาปัตยกรรมของอารยธรรมกรีก
มีลักษณะหัวเสาเป็นอย่างไร
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กรอบที่ 10

เฉลยคำตอบกรอบที่ 9
1. แบบดอริก ให้ความรู้สกึ แบบงามเรียบ
2. แบบไอโอนิก ให้ความรู้สึกแบบสวยงาม
อย่างอ่อนช้อย
3. แบบโครินเธียน ให้ความรู้สึกงามแบบ
หรูหราฟุ่มเฟือย

ประติมำกรรม
งานประติมากรรมของกรีกสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะธรรมชาตินิยมอย่าง
แท้จริง เทพเจ้าของกรีกจะมีลักษณะของมนุษย์ มีอารมณ์ความรู้สึก ท่าทางการ
เคลื่อนไหวเหมือนจริง งานประติมากรรมของกรีกในระยะแรกได้รับอิทธิพล
จากอียิปต์ซึ่งมีลักษณะหน้าตรง แข็งทื่อ ต่อมาในสมัยคลาสสิกกรีกก็สร้างงาน
ประติมากรรมภาพเปลือยที่ทากล้ามเนื้อให้มีความถูกต้องตามหลักกายวิภาค
ศาสตร์ และสามารถแกะสลักหินอ่อนเป็นเสื้อผ้าที่ดูพลิ้ว อย่างไรก็ดี
สมัยเฮลเลนิสติก ศิลปินจะสร้างงานประติมากรรมจากสภาพมนุษย์ที่เป็น
จริง งานประติมากรรมในยุคหลังของกรีกมักแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ยาก
ความทรมานความเจ็บปวด และความชราของมนุษย์

ภาพเทพเจ้า 3 องค์ของกรีก
ที่มา: http://www.baanjomyut.com/library/greece_art/03.html

คำถำม
1. ในสมัยคลาสสิกกรีกสร้างงาน
ประติมากรรมแบบใด

ภาพเทพีอเธน่า
ที่มา: http://www.thaisecondhand.com/.../data/AT4785024.html
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 10
1. แบบภาพเปลือยที่
กล้ามเนื้อและแกะสลักหินอ่อน
เป็นเสื้อผ้าที่ดู

กรอบที่ 11

จิตรกรรม
งานจิตรกรรมของกรีกส่วนใหญ่จะเป็นงานจิตรกรรมบนภาชนะของใช้
ต่า งๆ ที่ ท าจากเครื่ อ งปั้ น ดิน เผา เช่น ไหเหล้ า โถเหล้ า แก้ ว เหล้ า เป็น ต้ น
จิต รกรรมบนภาชนะดัง กล่ าวนี้ช าวกรีก ได้ พั ฒ นาลวดลายโบราณที่ คล้ า ย
เรขาคณิตของ เมโสโปเตเมีย ภาพที่นิยมวาดตอนแรกมักเป็นรูปสัตว์ ต่อมาได้
มีการวาดภาพคนขนาดใหญ่ลงไป ในระยะแรกนิยมใช้สีแดงเป็นพื้น และวาด
รูป คนเป็ นสีดา ต่อมาในยุ คคลาสสิก รูปวาดและสีพื้ นจะสลับสีกั นมีชื่อว่า
แจกั นพื้ นสีแดงโอบรูป คนเป็นสี ดา รู ปวาดก็ พั ฒนาเป็น รูปเถาเครื อไม้รู ป
เรื่ อ งราวปกรณั ม และมหากาพย์ ข อง โอเมอร์ เป็ น งานศิ ล ปะที่ ล้ าค่ า ยิ่ ง
กลายเป็นแม่แบบของจิตรกรรมบนภาชนะที่นิยมในสมัยต่อมา

คำถำม
1. ภาพที่นิยมวาดในระยะแรกมัก
เป็นภาพเกี่ยวกับอะไร
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 11
1. รูปสัตว์

กรอบที่ 12

วรรณกรรม
มหากาพย์ อิเลียด และ โอดิสซีย์ ของมหากวีโฮเมอร์ ได้รับการยก
ย่องในแง่ของโครงเรื่อง ความไพเราะ จินตนาการ ตลอดจนอารมณ์ที่ถ่ายทอด
ออกมาได้อย่างงดงาม ซึ่งถือกันว่าเป็นแม่แบบของงานวรรณกรรม กรีกก็ยังมี
งานประพันธ์อื่นๆ ที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญ ซึ่งงานประพันธ์
ดังกล่าวถือว่าเป็นการเริ่มต้นหรือจุดกาเนิดของวิชาปรัชญาและประวัติศาสตร์
ได้แก่ งานประเภทปรัชญานิพนธ์ของซีเ ครตีส (ประมาณ 470-399 ปี ก่อน
คริ ส ต์ ศั ก ราช) เพลโต (ประมาณ 328-247 ปี ก่ อ นคริ ส ต์ ศั ก ราช) และ
อริสโตเติล (ประมาณ 384-322 ปี ก่อนคริสต์ศักราช)

ภาพอริสโตเติล
ที่มา : http://www.rmutphysics.com/.../126/boomerang.htm

คำถำม
1. กรีกได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นา
ทางวรรณกรรมในด้านใด
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 12
1. โครงเรื่องความไพเราะ จินตนาการ
และการถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างงดงาม

เป็นอย่างไรบ้างคะ นักเรียนศึกษาเรื่อง อารยธรรมกรีก
จบแล้ว นักเรียนปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด
และตั้งใจศึกษาเป็นอย่างดีใช่ไหมค่ะ
ยอดเยี่ยมจริง ๆ
ก่อนจบเรื่องนี้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ก่อนนะค่ะ
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ภาพวิหารพาร์เธนอน
ที่มา: http://www.mythland.org/html/modules.php?name=Conten...

วิหารพาร์เธนอน ที่อะดรอโพลิสในนครเอเธนส์ สร้างใน
ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสต์ศักราช
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ภาพอารยธรรมกรีก
ที่มา: http://www.thaigoodview.com/.../m6-3/no25/index.htm

ดินแดนที่เป็นต้นกาเนิดอารยธรรมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าต่าง ๆ
เช่นบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้าไทกรีส -ยูเฟรตีส ก็เป็นต้นกาเนิดของอารยธรรม
เมโสโปเตเมีย อารยธรรมอิยิปต์ก็มีศูนย์กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น้าไนล์ ซึ่งเปรียบเสมือน
เส้นเลือดหล่อเลี้ยงให้อียิปต์สามารถดารงอยู่ได้ อารยธรรมกรีกโบราณเจริญอยู่บริเวณ
แผ่นดินกรีกในยุโรป และชายฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีศูนย์กลางที่
นครรัฐเอเธนส์ และนครรัฐสปาร์ต้าและในเวลาใกล้เคียงกันนั้น ได้เกิดอารยธรรม
โรมันในคาบสมุทรอิตาลี ในทัศนะของโลกตะวันตก โรมันคือการพัฒนาขั้นสูงสุด
ของอารยธรรมโบราณ เพราะมีการรวมดินแดนทั้งหมด ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
เป็นจักรวรรดิโรมัน ซึ่งได้รับอิทธิพลความเจริญมาจากกรีก และส่งต่ออารยธรรมนั้น
สู่โลกตะวันตกพื้นฐานความเจริญที่โรมันมอบให้ โลกต่ อมาคือ ภาษา ตัวอักษร
กฎหมายการเมือง ศาสนา
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ภาพนูนต่าเทพเจ้า 3 องค์ของกรีก
ที่มา: http://www.baanjomyut.com/library/greece_art/03.html

การแสดงออกทางประติมากรรมของกรีกเกี่ยวข้องกับปรัชญาความคิดของแต่ละ
สมัย ระหว่างศตวรรษที่ 10 - 8 ก่อนคริสตกาล ชีวิต คนกรีกยังสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น
กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็น เช่น เจ้าแม่ เทพเจ้า ที่พวกเขาจินตนาการขึ้นมาผสมกับสิ่งที่
เป็นจริงที่มองเห็น ได้ด้วยตา สิ่งที่เป็นธรรมชาติ คนพึ่งศาสนามาก เพราะชีวิตในสมัยนี้มี
แต่การทาสงคราม ตัวอย่างดูได้จากงานประติมากรรมแบบเรขาคณิต
ปลายศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาลลงมา มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกรีกอย่างใหญ่
หลวง เนื่องจากเกิด "นักคิด นักปรัชญา" ขึ้นมาสอนให้คนกรีกหันมาสนใจเรื่องราวของ
จักรวาลหรือธรรมชาติ ความมีเหตุผล และคุณธรรม ความคิดเหล่านี้แรกเริ่มกรี กรับมา
จากนักคิดชาวตะวันออก คือ ชาวไอโอเนียน เช่น เธลส์ เดอ มิเลท์ (640-562 ก่อนค.ศ.)
อแนกซิแมนเดอร์ และ อแนกซิเมน เดอ มิเลท์ (ประมาณ 550 ปีก่อนค.ศ.) ที่สอนให้คน
ศึก ษาธรรมชาติ ดูตัวอย่ างงานได้ใ นประติมากรรมแบบที่ไ ด้รับอิทธิพ ลของศิล ปะ
ตะวันออกที่เราจะเห็นว่าเริ่ มปั้นรูปคนใกล้ความเป็นจริงมากขึ้น มีการแสดงความรู้สึก
ออกมาทางใบหน้า
ราว 530 ปี ก่ อน ค.ศ. ไพตากอรัส นัก คิดจากเกาะซาโมสของกรีก เปิดสอน
คณิตศาสตร์และดาราศาสตร์ขึ้นมา เขาให้ความคิดว่าทุกอย่าง นับได้ วัดได้ ความนี้
สะท้อนให้เห็นในงานประติมากรรมกรีก แบบโบราณ ตามภาพข้างบนจะเห็นว่ามี
การวัด จัดภาพอย่างมีสัดส่วน
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง อำรยธรรมกรีก
คำชี้แจง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับตัวอักษรข้อที่ถูกต้อง
เพียงข้อเดียว (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. หลัก ฐานทางโบราณคดีที่ ค้ นพบได้ใ นบริเวณที่ราบในแคว้นทางภาคเหนือ ภาคกลางและ
คาบสมุทรกรีซได้แก่อะไรบ้าง
ก. เครื่องใช้ทาด้วยหิน
ข. เครื่องปั้นดินเผามีลวดลายประดับ
ค. สิ่งก่อสร้างมีลักษณะคล้ายป้อมปราการ
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าว
2. การปกครองของกรีกหลัง 800 ปี ก่อนคริสต์ศักราชเรียกว่า ยุคอะไร
ก. ยุคคลาสสิก
ข. ยุคมืด
ค. ยุคภูมิธรรม
ง. ยุคแห่งการรู้แจ้ง
3. งานวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่อง ในด้านความไพเราะการถ่ายทอดทางอารมณ์ได้ดีเยี่ยม มีชื่อ
ว่าอะไร
ก. มหากาพย์ เอเนียดของเวอร์จิล
ข. มหากาพย์ อีเลียดและโอดิสซีย์ของโฮเมอร์
ค. งานประเภทปรัชญาของซีเครตีส
ง. คัมภีร์ไบเบิลใหม่
4. แหล่งกาเนิดอารยธรรมกรีก อยู่บริเวณใด
ก. ที่ราบชายฝั่งทะเลอีเจียน
ข. คาบสมุทรอีตาลี
ค. คาบสมุทรบอลข่าน
ง. หมู่เกาะแคริเบียน
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5. เมืองที่มีชื่อเสียง ทางการรบ ของกรีก คือเมืองอะไร
ก. นครรัฐเอเธนส์
ข. เมืองโอลิมเบีย
ค. เมืองเอไพรัส
ง. นครเทบีส
6. ลักษณะของงานด้านประติมากรรมของกรีก สะท้อนให้เห็นถึงอะไรมากที่สุด
ก. ธรรมชาติอย่างแท้จริง
ข. ความทุกข์ ทรมานของคน
ค. เน้นความถูกต้องตามหลักกายวิภาคศาสตร์
ง. งานที่แสดงถึงสภาพของมนุษย์ที่เป็นจริงไม่สวยตามแบบอุดมคติ
7. อารยธรรมกรีกปรากฏครั้งแรกที่ใด
ก. แคว้นทางภาคเหนือของคาบสมุทรกรีก
ข. ภาคกลางของคาบสมุทรกรีก
ค. เกาะครีต ในทะเลอีเจียน
ง. นครรัฐเอเธนส์
8. ศูนย์กลางของอารยธรรมกรีก ตั้งอยู่บริเวณใด
ก. ภาคเหนือของกรีซ
ข. ภาคกลางของกรีซ
ค. ภาคใต้ของกรีซ
ง. บริเวณคาบสมุทรเพโลพอนนีซัส
9. แหล่งกาเนิดของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอยู่ที่บริเวณใด
ก. แคว้นมาวิเนีย
ข. ยอดเขาพาร์นาสซุส
ค. นครรัฐเอเธนส์
ง. นครรัฐสปาร์ตา
10. วิหารที่กรีกสร้างไว้บูชาเทพเจ้าต่าง ๆ นิยมสร้างบนเนินดินหรือภูเขาเล็ก ๆ มีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. วิหาร
ข. พีระมิด
ค. ซิกกูแรต
ง. อะครอโพลิส
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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