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บทเรียนสำเร็จรูป
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
สำระที่ 4 ประวัตศิ ำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
เล่มที่ 3 อำรยธรรมเมโสโปเตเมีย

จัดทำโดย
นำงอังคณำ แสงสว่ำง
โรงเรียนเบญจมรำชรังสฤษฏิ์ 2
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำฉะเชิงเทรำ เขต 1
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แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่อง อำรยธรรมเมโสโปเตเมีย
คำชี้แจง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับตัวอักษรข้อที่ถูกต้อง
เพียงข้อเดียว (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. ข้อใดคือความหมายของคาว่า “เมโสโปเตเมีย”
ก. ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่
ข. ดินแดนแห่งแม่น้าทั้งสอง
ค. ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์
ง. ดินแดนแห่งความมั่นคงและความสุข
2. สมญานามว่า “ดินแดนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์” คือข้อใด
ก. อียิปต์
ข. เมโสโปเตเมีย
ค. กรีก
ง. โรมัน
3. ชนเผ่ากลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและมีอานาจครอบครองดินแดนเมโสโปเตเมีย คือข้อใด
ก. สุเมเรียน
ข. แอคคัด
ค. อามอไรต์
ง. ฮิตไทต์
4. ชาวสุเมเรียนประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในโลกเรียกว่า อักษรอะไร
ก. ไฮโลกลิฟิค
ข. ไฮราติ
ค. เดโมติค
ง. คูนิฟอร์ม
5. สถาปัตยกรรมที่สาคัญของเมโสโปเตเมีย คือข้อใด
ก. พีระมิด
ข. วิหารแพนธิออน (pantheon)
ค. ซิกกูแรต (Ziggurat)
ง. สนามสี่เสาคอลอเซียม
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6. ชาวสุเมเรียนใช้ซิกกูแรตเพื่อประโยชน์อะไร
ก. เป็นสุสานฝังศพ
ข. เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้า
ค. เป็นด่านป้องกันศตรู
ง. เป็นที่ประทับของกษัตริย์
7. ข้อใดไม่ถูกต้องตามอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ก. เมโสโปเตเมียมีอักษรคูนิฟอร์ม
ข. เมโสโปเตเมียมีสวนลอยแห่งบาบิโลน
ค. เมโสโปเตเมียนับถือเทพเจ้าสุริยเทพหรือ (Re)
ง. เมโสโปเตเมียมีสถาปัตยกรรมอิฐตากแห้งที่ใหญ่โตอย่างซิกกูแรต
8. ประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุด ยึดตาต่อตา ฟันต่อฟันปีมีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. ประมวลกฎหมายแห่งสวรรค์
ข. ประมวลกฎหมายสมัยพระเวท
ค. ประมวลกฎหมายยุคเมเลพิด
ง. ประมวลกฎหมายฮัมบูราบี
9. ชนชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่โหดร้ายทารุณ ในยุคประวัติศาสตร์ ยุคโบราณ คือ
ก. อะมอไรท์
ข. ฮิตไตท์
ค. แอสสิเรียน
ง. แคลเดียน
10. เพราะเหตุใดจึงถือว่าประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นสาคัญ
ของโลก
ก. เป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
ข. มีบทลงโทษที่รุนแรงซึ่งช่วยลดจานวนผู้เป็นภัยต่อสังคม
ค. ใช้เป็นเครื่องแสดงว่าอานาจรัฐเข็มแข็งพอที่จะบังคับพลเมืองได้แล้ว
ง. เป็นแบบอย่างของความพยายามที่จะให้เกิดความยุติธรรมในการปกครอง
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จุดประสงค์กำรเรียนรู้
เล่มที่ 3 อำรยธรรมเมโสโปเตเมีย

จุดประสงค์กำรเรียนรู้
1. อธิบายถึงปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการตั้งถิ่นฐานของเมโสโปเตเมียได้
2. อธิบายพัฒนาการของอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้
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กรอบที่ 1

ประวัติศำสตร์ยุคโบรำณ
ประวัติศาสตร์ยุคโบราณเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชเมื่อ
มนุษย์เลิกใช้ชีวิตแบบเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนแล้วมาตั้งบ้านเรือนอยู่ร่วมกัน รู้จักสร้างบ้าน ทา
เครื่องมือ เครื่องใช้ในครัวเรือนและไร่นา รู้จักการเพาะปลูกและสร้างแบบกฎระเบียบ
วินัยการอยู่ร่วมกัน จนกระทั่งสามารถสร้างระบบสังคมขึ้น เกิดงานสร้างสรรค์ทางด้าน
ศิลปะวิทยาการต่างๆ ระยะเวลาของประวัติศาสตร์ยุคสมัยโบราณของชาติตะวันตกเริ่ม
ครั้ง แรกในดินแดนเมโสโตเมีย และอียิ ป ต์ เมื่ อรู้จัก ประดิ ษ ฐ์ตัว อัก ษรกั นไว้ จนถึ ง
จักรวรรดิโรมันล่มสลายใน ค.ศ. 476 ส่วนโลกตะวันออกในจีนเริ่มนับตั้งแต่ประมาณ
2,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช

เรำมำตอบคำถำมกัน
นะค่ะ

คำถำม
1. ประวัติศาสตร์ยุคโบราณเกิดขึ้นเมื่อใด
2. ประวัติศาสตร์โบราณ เริ่มขึ้นครั้งแรกในดินแดนใด
3. จักรวรรดิโรมันล่มสลายเมื่อ ค.ศ. ใด
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 1
1. 5,000 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
2. เมโสโปเตเมีย และอียิปต์
3. ค.ศ. 476

กรอบที่ 2

เมโสโปเตเมีย
ปัจจัยทำงภูมิศำสตร์กับกำรตั้งถิ่นฐำน
เมโสโปเตเมีย ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้า 2 สาย คือ แม่น้าไทกริสและแม่น้ายูเฟรทีสเป็น
แหล่งอารยธรรมแห่งแรกของโลก บริเวณนี้เป็นเขตที่ราบลุ่มแม่น้าอันอุดมสมบูรณ์ ท่ามกลาง
อาณาบริเ วณที่ เป็ นทะเลทรายและเขตภูเขา ที่ ดินแดนนี้จึงเป็นปัจจัย ทางภูมิศาสตร์ที่ทาให้
ชนกลุ่มต่าง ๆ อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และผลัดกันสร้างสรรค์อารยธรรมสืบเนื่องต่อกันมา
คาว่า เมโสโปเตเมีย เป็นคาในภาษากรีกมีความหมายว่า ดินแดนระหว่างแม่น้าทั้งสอง
คือ แม่น้าไทกริส (Tigris) ซึ่งมีต้นกาเนิดจากเทือกเขาซากรอสในประเทศอิหร่าน และยูเฟรทีส
(Euphrates) มีต้นกาเนิดจากเขตภูเขาในบริเวณที่ราบสูงอาร์เมเนีย ในเขตประเทศตุรกีปัจจุบัน
แม่น้าทั้งสองไหลลงสู่ทะเลที่อ่าวเปอร์เซีย พื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่น้ามีลักษณะพื้นที่ราบสูง
กว่าทางตอนใต้ และจะลาดต่ามายังพื้นที่ราบลุ่มตอนล่ าง พื้นที่ตอนบนของลุ่มแม่น้าจึงมีความ
แห้งแล้งการกสิกรรมจะต้องใช้ระบบชลประทาน ส่วนพื้นที่ราบลุ่มตอนล่างเป็นที่ราบต่าเป็นที่
ราบดินดอน ที่อุดมสมบูรณ์ เกิดจากการทับถมของดินตะกอนที่แม่น้าทั้งสองสายพัดเอาโคลน
ตมมาทั บ ถมไว้ บ ริ เ วณปากน้ า ท าให้ เ กิ ด พื้ น ดิ น งอกตรงปากแม่ น้ าทุ ก ปี บริ เ วณนี้ เ รี ย กว่ า
บาบิ โ ลเนี ย (Babylonia) เป็ นเขตที่ ติด กั บอ่ า วเปอร์ เซี ย บริ เวณนี้เ ป็ นดิ นแดนที่ มี ความอุ ด ม
สมบูรณ์ เป็นแหล่งกาเนิดของ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

คำถำม
2. แม่
่เป็น่เป็ต้นนกต้าเนิ
ดของอารยธรรมเมโสโปเตเมี
ย
1. นแม่้าสายใดที
น้าสายใดที
นกาเนิ
ดของอารยธรรม
3. ดิเมโสโปเตเมี
นแดนเมโสโปเตเมี
ยมีลักษณะภูมิอากาศอย่างไร
ย
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กรอบที่ 3

เฉลยคำตอบกรอบที่ 2
1. ไทกริส - ยูเฟรทีส
2. บาบิโลเนีย

กำรตั้งถิ่นฐำน
การตั้งถิ่นฐานในแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย เป็นชนหลายกลุ่มเผ่าผลัดกันมาตั้ง
ถิ่นฐานและมีอานาจในดินแดนแถบนี้ ได้แก่ พวกสุเมเรียน (Sumerrian) ต่อมาเป็นพวกเซเม
ติก ได้ แก่ พวก แอคคั ด (Akkad) และพวกอามอไรต์ (Amorite) หลั ง จากนั้น มี พ วกอิน โด
อารยันได้แก่ พวกฮิตไทต์ (Hittite) และพวกเปอร์เซียน (Persian) ประชากรหลายเผ่าพันธุ์นี้ได้
ผลัดกันเข้ามา ตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุ่มแม่น้าไทกริสและแม่น้ายูเฟรทีสนี้ ทาให้พัฒนาการ
ของอารยธรรมมีลักษณะผสมผสานของกลุ่มชนที่เข้ามาอยู่ใหม่กับชุมชนดั้งเดิม

ภาพแผนที่เมโสโปเตเมีย
ที่มา: http://home.cfl.rr.com/.../Sumerians/sumerians.html

คำถำม
1. กลุ่มชนต่าง อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดน
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย เมื่อใด
2. การเข้ามาตั้งถิ่นฐานในแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
มีลักษณะเป็นอย่างไร
3. ชุมชนหลายเผ่าพันธุ์ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานมักจะอยู่
บริเวณใด
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 3
1. เมื่อประมาณ 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช
2. เป็นชนหลายกลุ่มผลัดกันมาตั้งถิ่นฐาน และ
มีอานาจในดินแดนแถบนี้
3. บริเวณลุ่มแม่น้าไทกริส-ยูเฟรทีส

กรอบที่ 4

กำรตั้งถิ่นฐำน
ชาวสุเมเรียน (Sumerian) เป็นชนเผ่าแรกที่มีอานาจครอบครองดินแดนเมโสโปเตเมีย
และสามารถปกครองชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ที่ตั้งรกรากดั้งเดิมในระยะเวลาอันสั้น วัฒนธรรม
ของชนพื้นเมืองก็ถูกกลืนหายไป วัฒนธรรมของชาวสุเมเรียนถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิด
อารยธรรมในแถบลุ่มแม่น้าไทกริส-ยูเฟรทีส
สภำพภูมิอำกำศ
ดินแดนเมโสโปเตเมียมีสภาพภูมิอากาศเป็นแบบกึ่งทะเลทรายไม่เอื้ออานวยต่อการ
ดารงชีพ เพราะสภาพอากาศมักจะแปรปนวนอยู่เสมอ เช่นบางครั้งมีอุณหภูมิสูงและร้อนจัด
ติดต่อกันเป็นเวลานาน แต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีพายุฝนตกกระหน่าอย่างหนักจนเกิดน้าท่วม
ฉับพลันได้บางที นอกจากนั้นการละลายของหิมะบนเทือกเขาอาร์เมเนียซึ่งเป็นต้นกาเนิดของ
แม่น้าไทกริส-ยูเฟรทีส ได้ไหลท่วมสร้างความเสียหายให้แก่ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน
ดังนั้นชาวสุเมเรียนจึงได้หาทางเอาชนะธรรมชาติด้วยสร้างระบบชลประทานขึ้น เช่น การ
สร้างทานบใหญ่สองฟากฝั่งแม่น้า สร้างคลองระบายน้า เขื่อนกั้นน้า ประตูน้าและอ่างเก็บน้า

คำถำม
1. ชาวสุเมเรียนอยู่ระหว่างแม่น้าอะไร
2. แม่น้าไทกรีส-ยูเฟรทีสมีต้นกาเนิดมาจากเทือกเขาใด
3. ดินแดนเมโสโปเตเมียมีลักษณะภูมิอากาศอย่างไร
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 4
1. แม่น้าไทกริสและแม่น้ายูเฟรทีส
2. เทือกเขาอาร์เมเนีย
3. แบบทะเลทรายและกึ่งทะเลทราย

กรอบที่ 5

สังคมของชำวสุเมเรียน
สังคมของชาวสุเมเรียนยกย่องเกรงกลัวเทพเจ้า และถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้อง
รับใช้เทพเจ้าอย่างซื่อสัตย์เพื่อให้พระองค์ทรงเมตตา และไม่ลงโทษด้วยภัยธรรมชาติต่าง ๆ
ความเชื่อดังกล่าวมีผลให้วัฒนธรรมสุเมเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาแทบทั้งสิ้น
พวกสุเมเรียนจึงนิยมสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่เรียกว่า ซิกกูแรต (ziggurat) ซึ่งมีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมคล้ายภูเขาขนาดใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ที่ประทับของเทพเจ้าต่างๆ ซิกกูแรตสร้าง
ด้วยอิฐตากแห้ง ซึ่งเป็นวัตถุชนิดเดียวที่หาได้ง่ายในบริเวณนั้น และตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หอม
ล้อมด้วยบ้านเรือน
ซิกกูแรต (Ziggurat) เป็นสิ่งก่อสร้างของอารยธรรมสุเมเรียน (Sumerians) ในบริเวณ
เมโสโปเตเมีย มีลักษณะคล้ายพีระมิดแบบขั้นบันไดแต่ไม่ก่อสร้างสูงจนเป็นยอดแหลม
ด้านบนของซิกกูแรตซึ่งเป็นพื้นที่ราบกว้างจะสร้างเป็นวิหาร ในระยะแรกการสร้างซิกูแรตมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ต่อมาซิกกูแรตนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของพระราชวังกษัตริย์ เช่น ซิกกูแรตที่เมืองอูร์ (Ur)
ซิกกูแรตสร้างขึ้นด้วยวัสดุจาพวกอิฐและไม้ ความแข็งแรงคงทนจึงสู้งาน
สถาปัตยกรรมยุคต่อมา เช่น พีระมิดอียิปต์ไม่ได้ เพราะงานของอียิปต์สร้างด้วยวัสดุจาพวกหิน
ซิกกูแรตเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบมีชื่อว่า “The White Temple” พบที่เมืองอูรุค (Uruk) หรือวาร์
กา (Warka) บริเวณพื้นที่ประเทศอิรักในปัจจุบัน มีอายุประมาณ 3,500 – 3,000 ปี ก่อน
คริสตกาล ซึ่งเก่าแก่กว่าพีระมิดของอียิปต์หลายร้อยปี

คำถำม
ซิกกูแรตคืออะไร
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 5
ศาสนสถานขนาดใหญ่ของชาวสุเมเรียน
ที่สร้างขึ้นเกี่ยวกับศาสนา

กรอบที่ 6

กำรประดิษฐ์ตัวอักษร
พวกสุเมเรียนเป็นชนกลุ่มแรกที่รู้จักประดิษฐ์อักษรได้ราว 3,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช
อักษรที่ใช้ในการบันทึกนี้เรียกว่า อักษรลิ่ม หรือคูนิฟอร์ม (cuneifrom) ซึ่งมาจากคาว่า cinus
แปลว่า ลิ่มและ formis แปลว่ารูป อันหมายถึงตัวอักษรเป็นรูลิ่ม อักษรลิ่มเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่
ชาวสุเมเรียนนาเอาไม้สลักลงบนแผ่นดินเหนียวเปียกๆ เป็นสัญลักษณ์ต่างๆ แทนความหมาย
ของคาแล้วนาไปตากให้แห้งการประดิษฐ์อักษรลิ่มก็เพื่อประโยชน์ทางศาสนกิจ และการบันทึก
ของพวกพระ เช่น บัญชีการค้า บัญชีรายรับ-รายจ่าย บทบัญญัติทางศาสนา เป็นต้น อักษรลิ่มนี้
นับว่าเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในทางประวัติศาสตร์ ซึ่งอาจยึดถือ
การแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์โดยอาศัยหลักฐานประเภทลายลักษณ์
อักษรแล้วนักประวัติศาสตร์บางคนจึงถือว่าประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นที่ดินแดนพวกสุเมเรียนเป็น
แห่งแรก

ภาพอักษรคูนิฟอร์ม
ที่มา: http://cutieparade.exteen.com/20070112/entry-1

คำถำม
1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดคืออะไร
2. ชนชาติที่เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรลิ่มคือชนชาติใด
3. ประโยชน์ที่นาอักษรลิ่มมาใช้คืออะไร

12

เฉลยคำตอบกรอบที่ 6
1. อักษรลิ่ม
2. ชาวสุเมเรียน
3. เพื่อบันทึกรายรับ-รายจ่าย และทาบัญชี

กรอบที่ 7

วรรณกรรม
วรรณกรรมที่สาคัญของพวกสุเมเรียน ได้แก่ มหากาพย์กิลกาเมช เป็นเรื่องการผจญภัย
ของวีรบุรุษที่แสวงหาชีวิตเป็นอมตะ และเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้าท่วมโลกด้วย นักประวัติศาสตร์
เข้าใจว่าในการเขียนพันธสัญญาเดิมหรือพระคัมภีร์เก่า อันเป็นส่วนหนึ่งของพระคัมภีร์ไบเบิล
ซึ่งกล่าวถึงน้าท่วมโลกคงได้รับอิทธิพลจากมหากาพย์นี้

ด้ำนคณิตศำสตร์ ปฏิทิน และกำรชั่ง ตวง วัด
ชาวสุเมเรียนรู้จักการใช้จานวนที่สามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้มาก เช่น การแบ่ง
วันออกเป็น 24 ชั่วโมง (กลางวัน 12 ชั่วโมง กลางคืน 12 ชั่วโมง) การแบ่งมุมรอบจุดเป็น 360
องศา มุมฉากเป็น 90 องศา การแบ่งชั่วโมงออกเป็น 60 นาที การแบ่งองศาเป็น 60 ลิปดา
นอกจากนี้ยังรู้จักวิธีคูณ หาร ยกกาลัง ถอดรากกาลังที่สองและที่สาม การคานวณหาพื้นที่ของ
วงกลม การกาหนดมาตราชั่ง ตวง วัด และการนับวันเดือนปีแบบจันทรคติ

ภาพจารึกมหากาพย์กิลกาเมช เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้าท่วมโลก
ที่มา: http://th.pandapedia.com/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%...

คำถำม
1. อักษรลิ่มเป็นอารยธรรมของใคร
2. วรรณกรรมที่สาคัญของสุเมเรียนคืออะไร
3. พวกสุเมเรียนมีความเจริญทางด้านอะไร
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 7
1. อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
2. มหากาพย์กิลกาเมซ
3. คณิตศาสตร์ ปฏิทิน และการชั่ง ตวง วัด

กรอบที่ 8

อำณำจักรบำบิโลเนีย
หลังจากที่พวกสุเมเรียนเสื่อมอานาจลง เพราะการสงครามทาสงครามกับชนเผ่าอื่น
ที่ เ ข้ า มารุ ก รานและแย่ ง ชิ ง ความเป็ น ใหญ่ ใ นระหว่ า งสุ เ มเรี ย นด้ ว ยกั น เอง ต่ อ มาพวก
อาร์ ม อไรต์ ได้ ตั้ ง อาณาจัก รบาบิ โลเนีย ขึ้น มา มี เมือ งหลวงที่ เมือ งบาบิ โลน ริ มฝั่ งแม่น้ า
ยู เ ฟรที ส อาณาจั ก รบาบิ โ ลเนี ย เป็ น อาณาจั ก รที่ เ ข้ ม แข็ ง มี ก ารปกครองแบบรวมศู น ย์
(Centralization) มี ก ารเก็ บ ภาษี อ ากรและการเกณฑ์ ท หาร รั ฐ ควบคุ ม การค้า ต่ า ง ๆ อย่ า ง
ใกล้ชิด
อาณาจักรบาบิโลนเริ่มอ่อนแอและถูกพวกฮิตไทต์ ซึ่งอพยพมาจากตอนเหนือและใต้
เข้าปล้นสะดมเมื่อ 1,590 ปี ก่อนคริสต์ศักราชต่อมาพวกฮิตไทต์ก็เสียอานาจให้แก่พวกซึ่งมา
จากเทือกเขาซากรอส และเข้าครอบครองกรุงบาบิโลนเป็นเวลาถึง 400 ปี

ภาพสวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
ที่มา: http://members.tripod.com/com_sk/babylon.htm

คำถำม
1. อาณาจักบาบิโลเนียมีเมืองหลวงชื่อว่าอะไร
2. อาณาจักรบาบิโลเนียใช้การปกครองแบบใด
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 8
1. เมืองบาบิโลน
2. แบบรวมศูนย์

กรอบที่ 9

ผลงำนสำคัญของอำณำจักรบำบิโลเนีย
ผลงานที่สาคัญของอาณาจักรบาบิโลเนีย คือ การประมวลกฎหมายในสมัยพระเจ้า
ฮัม มู ราบี ซึ่ง มี ชื่ อเรีย กว่า ประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมู ราบี หลัก การของกฎหมาย
มีรากฐานมาจากกฎหมายของพวกสุเมเรียน แต่ได้จัดให้เป็นระบบ และให้อานาจหน้าที่ใน
การลงโทษผู้กระทาผิดแก่ชนชั้นปกครองยิ่งขึ้น ประมวลกฎหมายของฮัมมูราบี ยึดถือหลัก
ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ในการลงโทษ กล่าวคือให้ใช้การทดแทนความผิดด้วยการกระทาอย่าง
เดียวกัน

ภาพพระเจ้าฮัมมูราบี
ที่มา: http://cutieparade.exteen.com/20070112/entry-1

คำถำม
ผลงานที่สาคัญของอาณาจักรบาบิโลเนีย
คืออะไร
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 9
ประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี

กรอบที่ 10

จักรวรรดิอัสซีเรีย
ในศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสต์ศักราช พวกอัสซีเรียน ได้เข้ายึดครองกรุงบาบิโลน และ
อาณาจักรต่าง ๆ ในเอเชียตะวันตก พวกอัสซีเรียนเป็นนักรบที่กล้าหาญ มีวินัย ใช้อาวุธ
ทาด้วยเหล็กซึ่งมีประสิทธิภาพ จักรวรรดิอัสซีเรียซึ่งมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลและมี
ศู นย์ ก ลางในการปกครองที่ เมือ งนิเ นเวห์ พวกอัส ซีเรี ย นมี ความเชื่อว่ ากษั ตริ ย์ ของตน
เป็นตัวแทนของเทวราช ซึ่งมีเกียรติและศักดิ์ศรีสูงกว่ากษัตริย์ของสุเมเรียน ความแตกต่าง
ในข้อนี้แสดงออกทางด้านสถาปัตยกรรม ชาวอัสซีเรียนนิยมสร้างวังให้มีขนาดใหญ่โต
มโหฬารมากกว่าศาสนสถาน

คำถำม
1. ในศตวรรษที่ 8 พวกอัสซีเรียน ได้เข้ายึดครองที่ใด
2. พวกอัสซีเรียนเชื่อว่ากษัตริย์ของตนเป็นตัวแทนของใคร
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 10
1. ได้เข้ายึดครองกรุงบาบิโลน และ
อาณาจักรต่างๆ ในเอเชียตะวันตก
2. เทวราช
3. การแกะสลักภาพนูนต่า

กรอบที่ 11

มรดกทำงศิลปกรรม
งานด้านศิลปกรรมที่สาคัญของพวกอัสซีเรียน ได้แก่ การสลักภาพนูนต่า ซึ่งแสดงภาพ
เกี่ยวกับชีวิตประจาวันของชาวอัสซีเรียนอันได้แก่ การล่าสัตว์ และการทาสงครามปราบปราม
ชนชาติต่างๆ
ศิลปวัฒนธรรมของอัสซีเรียจึงเจริญถึงขีดสูงสุดในสมัยพระเจ้าอัสชูร์บานิปาล
มีการรวบรวมงานเขียนที่แผ่นจารึกต่าง ๆ ไว้ในห้องสมุดที่เมืองนิเนเวห์ ถึง 22,000 แผ่น
เป็นห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยนั้น

ภาพชาวอัสซีเรียนบนรถศึก
ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/2007/02/17/WW18_1810_n...
ภาพสลักนูนต่า ที่มา: http://fein.exteen.com/20080825/entry

คำถำม
มรดกทางศิลปกรรมที่สาคัญของ
พวกอัสซีเรียนได้แก่
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เฉลยคำตอบกรอบที่ 11
การแกะสลักภาพนูนต่า

กรอบที่ 12

อำณำจักรคำลเดีย (Chaldean)
ประมาณ 612 ปี ก่ อนคริ ส ต์ ศั ก ราช พวกคาลเดี ย โจมตี อั ส ซิ เ รี ย ได้ ส าเร็ จ สถาปนา
กรุงบาบิโลนขึ้นเป็นเมืองหลวงอีกครั้ง และจัดตั้งเป็นอาณาจักรบาบิโลนใหม่ขึ้นมา อาณาจักรนี้
เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ อารยธรรมสาคัญของชาวคาลเดียมีดังนี้
การสร้างกรุงบาบิโลเนียขึ้นมาใหม่ ให้เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและประทับใจมากในสมัย
นั้น ที่สาคัญที่บนกาแพงจะกว้างใหญ่และแข็งแรง สามารถสร้างบ้านเล็กๆ อยู่บนกาแพงได้
และที่กลางกรุงบาบิโลนทรงสร้างถนนที่มีชื่อเสียงชื่อ “โพรเซชัน สตรีท”(Procession Street )
จะลอดใต้ป ระตูอิชทาร์ กาแพงและส่วนโค้ งของประตูประดับด้วยกระเบื้ องสีน้าทะเล และ
ประดับเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เช่น สิงโต วัวตัวผู้ และมังกร เป็นสีขาวและสีเหลือง
สวนลอยแห่งบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon) ซึ่งถือว่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของ
โลกยุคโบราณ อยู่ติดกับพระราชวังของกษัตริย์เนบูคัดเนซซาร์ทรงสร้างเป็นชั้น ๆ ลดหลั่น
กันลงมา แต่ละชั้นปลูกต้นเฟิร์น ดอกไม้ และต้นไม้นานาชนิด และสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
ของแม่น้า ยูเฟรตีสได้ สวนลอยนี้ทรงสร้างให้แก่มเหสีของพระองค์เพื่อปลอบใจพระนางซึ่ง
เป็นเจ้าหญิง ชาวเปอร์เซีย (อิหร่าน )เนื่องจากพระนางไม่ทรงโปรดพื้นที่ราบทางตอนใต้ของ
เมโสโปเตเมีย และทรงคิดถึงแต่บ้านเกิดที่เปอร์เซียของพระนางที่มีภูเขาเรียงรายกัน

ภาพสวนลอยแห่งบาบิโลน
ที่มา: http://www.thaigoodview.com/.../no0207/babylon.html
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เป็นอย่างไรบ้างคะ นักเรียนศึกษา
เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
จบแล้ว นักเรียนปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัด
และตั้งใจศึกษาเป็นอย่างดีใช่ไหมค่ะ
ยอดเยี่ยมจริง ๆ
ก่อนจบเรื่องนี้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้ก่อนนะค่ะ
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ภาพอักษรคูนิฟอร์ม
ที่มา: http://cutieparade.exteen.com/20070112/entry-1

พวกสุเมเรียนได้ประดิษฐ์คิดค้นอักษรคูนิฟอร์ม เป็นหลักฐาน
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดในทางประวัติศาสตร์
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ภาพซิกกูแรต
ที่มา: http://imp.lss.wisc.edu/.../Mesopotamia/Ziggurat.jpg

ภาพซิกกูแรต
ที่มา: http://www.iranian.com/History/2005/March/Gutians/

ซิกกูแรต (Ziggurat) เป็นสิ่งก่อสร้างของอารยธรรมสุเมเรียน (Sumerians)
ในบริเวณเมโสโปเตเมีย มีลักษณะคล้ายพีระมิดแบบขั้นบันไดแต่ไม่ก่อสร้างสูง
จนเป็นยอดแหลม ด้านบนของซิกกูแรตซึ่งเป็นพื้นที่ราบกว้างจะสร้างเป็นวิหาร
ในระยะแรกการสร้างซิกูแรตมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
แต่ต่อมาซิกกูแรตนี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังกษัตริย์
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ภาพสวนลอยแห่งบาบิโลน
ที่มา: http://61.19.69.9/~m34b48/m34_20b/Pern_7.htm

ภาพสวนลอยแห่งบาบิโลน
ที่มา: http://www.geocities.com/gritksc907/bio4.html

สวนลอยแห่งบำบิโลน ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ายูเฟรติสของประเทศอิรักในปัจจุบัน
สวนลอยนี้เป็นสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์ที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ที่ 2 (Nebuchadnezzar II)
แห่งกรุงบาบิโลเนีย เพื่อเป็นอุทยานพักผ่อนแด่พระมเหสีของพระองค์ เมื่อประมาณ 600 ปี
ก่อนคริสต์ศักราช สวนลอยที่สร้างบนพื้นดินกึ่งทะเลทรายนี้มีลักษณะเป็นชั้นลดหลั่นกันขึ้น
ไปสูงประมาณ 75 ฟุต บนพื้นที่ 400 ตารางฟุต ระเบียงของแต่ละชั้นได้รับการตกแต่งด้วย
การปลูกไม้ดอก ไม้พุ่ม และไม้ยืนต้นต่างๆ โดยมีระบบชลประทานชักรอกน้าจากแม่น้า
ยูเฟรติสขึ้นไปสู่ชั้นบนสุด เพื่อปล่อยให้ไหลลงมายังชั้นต่างๆ สร้างความชุ่มชื้นให้แก่ต้นไม้
ตลอดทั้งปี ส่วนผนังแต่ละด้านประดับประดาด้วยกระจกสีอย่างสวยงาม ปัจจุบันสวนลอย
บาบิโลนได้พังทลายสูญหายไปหมดแล้ว

ภาพสวนลอยแห่งกรุงบาบิโลน
ที่มา: http://mail.thaigoodview.com/node/2053
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แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง อำรยธรรมเมโสโปเตเมีย
คำชี้แจง ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย X ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับตัวอักษรข้อที่ถูกต้อง
เพียงข้อเดียว (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. ชาวสุเมเรียนประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในโลกเรียกว่า อักษรอะไร
ก. ไฮโลกลิฟิค
ข. ไฮราติ
ค. เดโมติค
ง. คูนิฟอร์ม
2. ชนชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นนักรบที่โหดร้ายทารุณ ในยุคประวัติศาสตร์ ยุคโบราณ คือ
ก. อะมอไรท์
ข. ฮิตไตท์
ค. แอสสิเรียน
ง. แคลเดียน
3. ประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุด ยึดตาต่อตา ฟันต่อฟันปีมีชื่อเรียกว่าอะไร
ก. ประมวลกฎหมายแห่งสวรรค์
ข. ประมวลกฎหมายสมัยพระเวท
ค. ประมวลกฎหมายยุคเมเลพิด
ง. ประมวลกฎหมายฮัมบูราบี
4. สถาปัตยกรรมที่สาคัญของเมโสโปเตเมีย คือข้อใด
ก. พีระมิด
ข. วิหารแพนซิดอน (pantheon)
ค. ซิกกูแรต (Ziggurat)
ง. สนามสี่เสาคอลอเซียม
5. ข้อใดคือความหมายของคาว่า “เมโสโปเตเมีย”
ก. ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่
ข. ดินแดนแห่งแม่น้าทั้งสอง
ค. ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์
ง. ดินแดนแห่งความมั่นคงและความสุข
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6. ข้อใดไม่ถูกต้องตามอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ก. เมโสโปเตเมียมีอักษรคูนิฟอร์ม
ข. เมโสโปเตเมียมีสวนลอยแห่งบาบิโลน
ค. เมโสโปเตเมียนับถือเทพเจ้าสุริยเทพหรือ (Re)
ง. เมโสโปเตเมียมีสถาปัตยกรรมอิฐตากแห้งที่ใหญ่โตอย่างซิกกูแรต
7. สมญานามว่า “ดินแดนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์” คือข้อใด
ก. อียิปต์
ข. เมโสโปเตเมีย
ค. กรีก
ง. โรมัน
8. เพราะเหตุใดจึงถือว่าประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นสาคัญ
ของโลก
ก. เป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก
ข. มีบทลงโทษที่รุนแรงซึ่งช่วยลดจานวนผู้เป็นภัยต่อสังคม
ค. ใช้เป็นเครื่องแสดงว่าอานาจรัฐเข็มแข็งพอที่จะบังคับพลเมืองได้แล้ว
ง. เป็นแบบอย่างของความพยายามที่จะให้เกิดความยุติธรรมในการปกครอง
9. ชาวสุเมเรียนใช้ซิกกูแรตเพื่อประโยชน์อะไร
ก. เป็นสุสานฝังศพ
ข. เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้า
ค. เป็นด่านป้องกันศตรู
ง. เป็นที่ประทับของกษัตริย์
10. ชนเผ่ากลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและมีอานาจครอบครองดินแดนเมโสโปเตเมีย คือข้อใด
ก. สุเมเรียน
ข. แอคคัด
ค. อามอไรต์
ง. ฮิตไทต์
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน
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