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มนษุยดกึดำบรรพปรากฏ
ขึ้นเมื่อประมาณ 3.5 ลานป 
มาแลวในทวีปแอฟริกา  
มนุษยเหลานี้พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ 
ทั้งดานรางกายและความคิด 
จนรูจักนำทรัพยากรธรรมชาติ
มาใชประโยชน  

มนุษยโฮโม แฮบิลิส 
มาแทนออสตราโลพิเทคัส 

และเปนบรรพบุรุษของเรา 

สิ่งแรกที่บงบอกความเปนมนุษย 

คือการออกเสียงที่ชัดเจน  

สรางที่อยูอาศัยดวยกิ่งไมและใบไม 

ยุคหินเกา 

การรูจักใชไฟ 
เมื่อประมาณ 800,000 ปมาแลว 
มนุษยโฮโม อีเร็กตัส รูจักจุดไฟ
โดยนำกิ่งไมหรือหินเหล็กไฟ 2 กอน
มาถูกัน ใชปลายหอกหินลาสัตว 
ตอมายายถิ่นฐานจากทวีปแอฟริกา
เขาสูทวีปเอเชียและยุโรป 
 

การฝงศพยุคแรก 
มนุษยนีแอนเดอรทัลชวงยุค
น้ำแข็ง เปนมนุษยกลุมแรกที่
รูจักการฝงศพ โดยจัดศพให
นอนตะแคงในหลุมที่ขุดดวย
กระดูกแมมมอท ฝงพรอม
อาวุธที่ใชลาสัตว 
 

มนุษยออสตรา-
โลพิเทคัส 
ลักษณะใกลเคียง
กับลิงใหญ เดิน
หลังงุม แขนตก 

มนุษยโฮโม เซ-
เปยนส มีลักษณะ
ใกลเคยีงกบัมนุษย   
                ปจจบุนั 
 

มน
ุษ
ยอ
อส
ตร
าโ
ลพ

ิเท
คัส

 

มน
ุษ
ยโ
ฮโ
ม 
อีเ
ร็ก
ตัส

 

มน
ุษ
ยโ
ฮโ
ม 
เซ
เป
ยน
ส 

มนุษยโฮโม  
อีเร็กตัส สูงกวา
มนษุยออสตราโลพิ-
เทคสั 40 เซนติเมตร 
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ยอนหลังไปเมื่อประมาณ 3.5 ลานปมาแลว 

ในถ้ำบางแหง เราอาจไดพบ
ภาพวาดของมนุษยโครมันญอง
ซึ่งเกาแกกวา 25,000 ปมาแลว 

กำเนิดศิลปะ 
มนุษยโครมันญองในทวีป 
ยุโรปถือเปนจิตรกรรุนแรก 
รูจักบดหินและพืชเพื่อทำสี
ระบายรูปตาง ๆ   

ประชากรโลกเพิ่มขึ้น 
มนุษยยุคใหมยายถิ่นฐานจากทวีป
แอฟริกาเมื่อประมาณ 40,000 ปมา
แลวไปอาศัยอยูทั่วโลก รูจักใชธนู 
ลาสัตว ใชเข็มที่ทำจากกระดูกเย็บ
หนังสัตวเพื่อใชเปนเครื่องนุงหม 
ตลอดจนมุงที่อยูอาศัย 
 

• มนุษยออสตราโลพิเทคัส 
ใชกอนหินซึ่งหาไดตามธรรมชาติ

 มนษุยโฮโม แฮบลิสิ รูจัก
กะเทาะหินใหแหลมคม 

• มนุษยโฮโม อีเร็กตัส  
ทำเครื่องมือที่สมบูรณขึ้น 
ดวยการฝนหินใหเรียบขึ้น  

• มนษุยโครมันญอง ยิง่พฒันา
กวาเกา พวกเขาใชหินเหล็กไฟ 
ไม และกระดูกทำเครื่องมือ 
ที่เรียบคมและประณีต  

เครื่องมือยุคแรก 
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ยุคหินใหม 
เมื่อประมาณ 12,000 ป 

มาแลวโลกเริม่อุนขึน้ สตัวใหญ
เหลือนอย มนุษยนำพืชและ
สัตวเลี้ยงอพยพไปตามท่ีตางๆ
กระจายไปยังตะวันออกกลาง 
รวมทัง้ทวปีเอเชยีและอเมรกิาใต
พวกเขาเรียนรูที่จะดำรงชีวิต
ตามธรรมชาติ ตอมาจงึเปลีย่น
เปนการทำเกษตรกรรม 

 

เครื่องมือเครื่องใช 

ยุคหินใหมเปน 

ยุคหินขัด โดยขัด 

หินใหคมผูกหรือเสียบ 

ทอนไม ใชพรวนและ 

ไถดิน หรือเปนเคียว 

สำหรับเกี่ยวถาง 

เกษตรกรรม 
ขาวสาลี ขาวฟาง ขาวโพด ถั่วลันเตา และพริกไทยเติบโต 
ตามธรรมชาติ มนุษยสังเกตการเจริญเติบโตของพืชเหลานั้น 
ตอจากนั้นเมื่อประมาณ 8,000 ปกอนคริสตศักราช มนุษยรูจกั
เพาะปลูกพชื ลาแกะ  แพะ วัว หรือควายปา แลวทำคอกลอม
เลี้ยงไวใชประโยชน 

หมูบานระยะแรก 
มนุษยอยูเปนหลักแหลง สรางบานดวยไม ดิน และหิน พวกเขา
กินอยูดีขึ้นเพราะรูจักเพาะปลูก ประชากรเพิ่มขึ้นและอยูรวมกัน
เปนกลุม เมื่อประมาณ 4,500 ปกอนคริสตศักราช เกษตรกรรม
กระจายไปทัว่ทวีปยุโรป หมูบานแรก ๆ  มีบานประมาณ 10 หลัง 
ลอมรั้วไมเพื่อปองกันขโมยและศัตรู เริ่มแยกอาชีพตามความ
ชำนาญ บางคนเพาะปลูก บางคนผลิตเครื่องมือ บางก็คาขาย 
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รูจักประดิษฐเครื่องมือเครื่องใช 

 
การทอและทำเครื่องปนดินเผา 
เมื่อพื้นที่ทุงนาขยายข้ึน การเก็บ
เกี่ยวก็เพิ่มขึ้น มนุษยประดิษฐ
เครื่องปนดินเผาเพื่อเก็บเมล็ด 
ขาว รูจักประดิษฐเตาและ 
เครื่องทอผา 
 

นักตกปลา 
มนุษยยังคงลาสัตวและตกปลา
ตอไป พวกเขาทำเรือขุดจาก
ลำตนของตนไม หรือไมก็ใช 
ตนออสานเปนเรือ รูจักใช 
กานตนออ ตนกก และหวาย  
ทำไซดักปลา และทำฉมวก 

ยุคโลหะ 
การจัดระเบียบสังคมเปน 
สิ่งจำเปนสำหรับการทำงาน 
ในยุคโลหะ ไมวาจะเกี่ยวขาว
หรือสรางสิ่งตาง ๆ  จากนั้นมี
การผสมทองแดงกับดีบุก 
กลายเปนโลหะผสมที่เรียกวา
สัมฤทธิ์ ใชทำอาวุธทนทาน 

คนที่มีอาวุธไดฝกฝนจน 
มีอำนาจ กลายเปนผูนำของ
กลุมคน ยุคเหล็กเริ่มเมื่อ
ประมาณ 1,800 ปกอน 

คริสตศักราช ผูนำชุมชนทำให
เกิดเมืองที่เปนระบบขึ้นมา 

โบราณสถานยุคสัมฤทธิ์ 
พบอนุสาวรียหินขนาดยักษในประเทศสวนใหญของทวีปยุโรป 
โบราณสถานที่เกาแกที่สุดสรางเมื่อ 6,000 ปมาแลว มนุษยเผาหิน
ใหรอนจัดแลวราดน้ำเย็น ทำใหหินแตกราวแลวจึงสกัดหินเปนกอน
ใหญ ตอจากนั้นลากหินขนาดมหึมาไปสรางหลุมฝงศพ หรือจัดเรียง
เปนแถวเปนแนว เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมตาง ๆ   
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