


เมโสเมโสโปเตเมียโปเตเมีย
((Mesopotamia)Mesopotamia)
หมายถึง   อารยอารยธรรมลุมน้ําไทธรรมลุมน้ําไท

กรีสและยูกรีสและยูเฟรตีสเฟรตีส  เปนแหลงเปนแหลงอารยอารยธรรมธรรม
ที่ยิ่งใหญและเกาแกของโลกโบราณที่ยิ่งใหญและเกาแกของโลกโบราณ
อีกแหงอีกแหง  ควบคูมากับอียิปตควบคูมากับอียิปต    พบงานในพบงานใน
บริเวณจอรแดนบริเวณจอรแดน ,,ตุรกีตุรกี ,,  ซีเรียซีเรีย ,,  อิรักอิรัก ,,  
อิหรานอิหราน  เปนตนเปนตน  



1.1.สุเมเรียนสุเมเรียน (  ( SumerianSumerian ))40004000 B.C.B.C.
2.2.อัคคาเดียนอัคคาเดียน (  ( AkkadianAkkadian ))23002300--20002000
B.C.B.C.
3.3.บาบาบิโลเนียบิโลเนีย (  ( BabylonianBabylonian ))20002000--
15951595 B.C.B.C.
4.4.  แอสแอสซีเรยีซีเรยี ( ( AssyrianAssyrian))900900--612612 B.C.B.C.
55  นีโอนีโอ--บาบาบโิลเนียบโิลเนีย (  ( NeoNeo--BabylonianBabylonian
))612612--538538 B.C.B.C.
6.6.  เปอรเซียเปอรเซีย (  ( PersiaPersia ))538538--331331 B.C.B.C.

เมโสเมโสโปเตเมยีโปเตเมยี  แบงออกเปนแบงออกเปน  66  อาณาจักรอาณาจักร
คือคือ



แผนที่เมโสโปเต
เมีย



แผนที่(อดีต)เมโสโปเตเมีย และประเทศ
ตางๆในปจจุบัน



ศิลปกรรมยุคเริม่ตนที่เจริโกศิลปกรรมยุคเริม่ตนที่เจริโก((จอรแดนจอรแดน))
และซาและซาทาลทาล  ฮอืยึกฮอืยึก((ตุรกีตุรกี))

(8,000(8,000--7,0007,000 B.C.B.C.))

พบสถาปตยกรรมผังเมืองพบสถาปตยกรรมผังเมือง    พบกําแพงเมอืงกอดวยหินพบกําแพงเมอืงกอดวยหิน  หนาหนา
ประมาณประมาณ  55  ฟุตฟุต
บานเรือนที่อยูอาศัยใชอิฐกอบนแผนหินขนาดใหญบานเรือนที่อยูอาศัยใชอิฐกอบนแผนหินขนาดใหญ  ฉาบดวยฉาบดวย
ปูนขาวปูนขาว
ประติมากรรมรูปเคารพรูปกะโหลกประติมากรรมรูปเคารพรูปกะโหลก  พอกดวยปูนขาวพอกดวยปูนขาว



แผนที่เมืองเจริโคและซาทาล ฮืยึก 
กอนเกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมีย



Plastered Skull Plastered Skull 
หัวกะโหลกหัวกะโหลกเสริมพเสริมพ
ลาสเตอรจากเจริลาสเตอรจากเจริ
โกโก  จอรแดนจอรแดน  

7,0007,000--6,0006,000 B.C.B.C.



ซากผังอาคารเกาเมืองซาซากผังอาคารเกาเมืองซาทาลทาล  
ฮือยกึฮือยกึ((ตุรกีตุรกี))



ซากผังอาคารเกาเมืองซาซากผังอาคารเกาเมืองซาทาลทาล  
ฮือยึกฮือยึก((ตุรกีตุรกี))



บานเรือนที่บานเรือนที่  ซาซาทาลทาล  ฮือยึกฮือยึก((ตุรกีตุรกี)) 5,9005,900 B.C.B.C.



บานเรือนที่บานเรือนที่  ซาซาทาลทาล  ฮือยกึฮือยกึ((ตุรกีตุรกี)) 5,9005,900  ปป  
B.C.B.C.



หองประกอบพิธีกรรมที่หองประกอบพิธีกรรมที่  ซาซาทาลทาล  ฮือยึกฮือยึก  
5,9005,900 ปป B.C.B.C.



หองประกอบพิธีกรรมที่หองประกอบพิธีกรรมที่  ซาซาทาลทาล  ฮือยึกฮือยึก  
5,9005,900  ปป  B.C.B.C.



11 สุเมเรียนสุเมเรียน (Sumerian) (Sumerian) 4,000 4,000 
B.C.B.C.

((ปจจุบันปจจุบัน  คืออีรักคืออีรัก))



ริมฝงน้ํายูริมฝงน้ํายูเฟรติสเฟรติส  ((เมโสเมโสโปเตเมียโปเตเมีย))
ระหวางเมืองระหวางเมือง  NajaifNajaif  และเมืองและเมือง Ur Ur ((ปจจุบันอยูในปจจุบันอยูใน

อิรักอิรัก))



1.1.  สุเมเรียนสุเมเรียน ( (Sumerian)Sumerian)
4,0004,000 B.C.B.C.

ไดแกไดแก  บริเวณลางสุดของแมน้ําไทบริเวณลางสุดของแมน้ําไท
กรีสและยูกรีสและยูเฟรตีสเฟรตีส  ปจจุบันคือประเทศปจจุบันคือประเทศ
อิรกัอิรกั  มคีวามสามารถทางดานการมคีวามสามารถทางดานการ
ชลประทานเพื่อแกหาปญหาเรื่องน้ําชลประทานเพื่อแกหาปญหาเรื่องน้ํา  
เชนเชน  ทําเขื่อนทําเขื่อน  ทําคลองระบายน้ําเพื่อทําคลองระบายน้ําเพื่อ
ทําการเกษตรทําการเกษตร  เมอืงสําคัญคือเมอืงสําคัญคือ        

เมืองเมืองเออรเออรหรอือูหรอือู ( (UrUr), ), อูรุคอูรุค((UrukUruk) ) 
ลาลากาชกาช(( LagashLagash ))



- สรางนครรัฐของตนเองขึ้นสรางนครรัฐของตนเองขึ้น  มีเทพประจํามีเทพประจํา
แตละเมืองแตละเมือง

ซึ่งสูงสงกวามนุษยและปกคลุมอยูทุกที่ซึ่งสูงสงกวามนุษยและปกคลุมอยูทุกที่  
เชนเชน  อาทิตยอาทิตย  ดวงจันทรดวงจันทร  ดินฟาดินฟา  อากาศอากาศ  ที่ที่
บันดาลสุขและทุกขไดบันดาลสุขและทุกขได

--  มีการประดิษฐตัวอักษรลิ่มมีการประดิษฐตัวอักษรลิ่ม ( (CuneiformCuneiform) ) 
ใชปลายกานออเขียนบนแผนดินเหนียวใชปลายกานออเขียนบนแผนดินเหนียว                 

--  มีความสามารถทางดานการคิดเลขหลักมีความสามารถทางดานการคิดเลขหลัก  
6060  ซึ่งใชนับเวลาซึ่งใชนับเวลา   และการและการ   แบงวงกลมแบงวงกลม  
360360

--  คิดปฏิทินแบงออกเปนคิดปฏิทินแบงออกเปน   1212  เดือนเดือน   หรือหรือ    
365(1/4)365(1/4)  วันวัน  



อักษรอักษร  CuneiformCuneiform  ใชปลายกานออเขียนบนแผนดินใชปลายกานออเขียนบนแผนดิน
เหนยีวเหนยีว



อักษรอักษร  CuneiformCuneiform



สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม
ซิกกูรัตซิกกูรัต  ((Ziggurat)Ziggurat)



ซิกกรูัตซิกกรูัต  ( ( 
ZigguratZiggurat ))

ซิกกูรัตซิกกูรัต  เปนศูนยกลางของทกุๆเปนศูนยกลางของทกุๆ  นครรัฐนครรัฐ  ถือถือ
เปนวังของพระเจาเปนวังของพระเจา
เปนเนินอิฐสูงเปนเนินอิฐสูง  ใชเปนภูเขาเทียมแทนภูเขาใชเปนภูเขาเทียมแทนภูเขา
จริงจริง  สรางวิหารขางบนสุดถวายแดเทพเจาสรางวิหารขางบนสุดถวายแดเทพเจา  
สําหรับเปนที่เสด็จลงมาติดตอกับมนุษยสําหรับเปนที่เสด็จลงมาติดตอกับมนุษย
เทพเจาประจําเมืองเปนราชาที่แทจรงิซึ่งเทพเจาประจําเมืองเปนราชาที่แทจรงิซึ่ง
ประทับอยูบนสวรรคประทับอยูบนสวรรค  กษัตริยเปนเพียงกษัตริยเปนเพียง
ผูดูแลผลประโยชนของเทพเจาเทานั้นผูดูแลผลประโยชนของเทพเจาเทานั้น
ซิกกูรัตที่รูจกักนัดีคือซิกกูรัตที่รูจกักนัดีคือ  ซิกกูรัตแหงซิกกูรัตแหงอูรุคอูรุค( ( 
UrukUruk ) ) ซึ่งคัมภีรซึ่งคัมภีรไบเบลิไบเบลิเรียกเรียก  สวนลอยแหงสวนลอยแหง



การประกอบพิธีกรรมที่ซิกกูการประกอบพิธีกรรมที่ซิกกู
รัตรัต  



ซิกกูรัตซิกกูรัต ( (Ziggurat) Ziggurat) เมืองเมืองอูรอูร ( (UrUr)     )     2,5002,500 B.C.B.C. กอดวยกอดวย
อิฐอิฐ  



บันไดทางขึน้ซกิกูรัตบันไดทางขึน้ซกิกูรัต ( (Ziggurat) Ziggurat) เมืองเมืองอูรอูร ( (UrUr)     )     2,5002,500
B.C.B.C. กอดวยอิฐกอดวยอิฐ  



ดานบนสดุของซิกกูรัตแหงดานบนสดุของซิกกูรัตแหงอูรุคอูรุค    ชือ่วิหารขาวชือ่วิหารขาว ( (WhiteWhite TempleTemple) ) 
3,5003,500--3,0003,000 B.C.B.C.



ประติมากรรมประติมากรรม((ความเชื่อความเชื่อ))
-- มีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาเชนมีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาเชน
-- อนูอนู( ( AnuAnu ) ) เทพแหงทองฟาเทพแหงทองฟา  
-- ชามาสชามาส (  ( ShamasShamas ) ) เทพแหงดวงเทพแหงดวง
อาทิตยอาทิตย  

-- นันนันนาหรือนาหรือซินซิน( ( Nan Nan nanaหรือหรือSinSin ) ) เทพเทพ
แหงดวงจันทรแหงดวงจันทร

-- มีการสรางประติมากรรมเทพมีการสรางประติมากรรมเทพอาบูอาบู
( ( AbuAbu ))



ประติมากรรมหินออนประติมากรรมหินออน  รูปรูป
ใหญที่สุดใหญที่สุด  คือคือ  เทพเทพอาบูอาบู  

((Abu)Abu)
  รองลงมาคือพระชายารองลงมาคือพระชายา  
พระพระ  และรปูผูศรัทธาและรปูผูศรัทธา  
เมืองเมืองเทลอัสมารเทลอัสมาร ( (Tell Tell 

AsmarAsmar) ) 
รูปสูงสุดรูปสูงสุด  สูงสูง  3030  นิ้วนิ้ว  
2 7002 700 2 5002 500 B CB C



ความหมายของรปูคนตาโตความหมายของรปูคนตาโต
รูปใหญที่สุดคือรูปใหญที่สุดคือ  เทพเทพอาบูอาบู  ((Abu) Abu) ตาโตที่สุดตาโตที่สุด
ความหมายคือความหมายคือ  ตาโตแสดงถึงความรอบรูตาโตแสดงถึงความรอบรู  รูมากรูมาก  เห็นมากเห็นมาก  จึงจะเปนผูมีจึงจะเปนผูมี
อํานาจอํานาจ  มคีวามยุติธรรมไดมคีวามยุติธรรมได
ผูอยูใกลชิดผูอยูใกลชิด  มคีวามรูจากพระองคมคีวามรูจากพระองค  จึงตาโตนอยลงจึงตาโตนอยลง  แตก็มากกวาผูที่อยูแตก็มากกวาผูที่อยู
หางไกลพระองคหางไกลพระองค  เชนเชน  พระพระ  ตาจึงเล็กลงตามสัดสวนตาจึงเล็กลงตามสัดสวน



ประติมากรรมหินออนประติมากรรมหินออน
ของซูเมอรของซูเมอร  

ที่เมืองที่เมืองเทลเทล  อัสมารอัสมาร ( (Tell Tell 



กลองไมเก็บเครื่องดนตรีกลองไมเก็บเครื่องดนตรี  ตกแตงดวยโมตกแตงดวยโมเสคเสคเปลือกหอยเปลือกหอย  
ลาปลาปสลาสลาซูไลซูไล  

้้ ้้



ฮาพฮาพ  หรือหรือ  พิณพิณ  



ฮาพฮาพหรือพิณหรือพิณ  ตกแตงเปนตกแตงเปน
รูปหัววัวรูปหัววัว

มีเครามีเครา  พบจากเมืองพบจากเมืองอูรอูร  
2,6002,600 B.C.B.C.

นาจะพัฒนามาจากคันธนูนาจะพัฒนามาจากคันธนู  
ใชเลนประกอบพิธีกรรมใชเลนประกอบพิธีกรรม



2.2.  อัคคาเดียนอัคคาเดียน  
((AkkadianAkkadian))
2,300 B.C.2,300 B.C.



22  อัคคาเดียนอัคคาเดียน  ((AkkadianAkkadian)) 2,3002,300--20002000
BB..CC..

  เปนพวกเรรอนเปนพวกเรรอน  เผาเซเผาเซมิติคมิติค  ((SemitiesSemities))  ซึ่งซึ่ง
เปนบรรพบุรุษเปนบรรพบุรุษชาวยิวชาวยิว   มาจากทะเลทรายอาหรับมาจากทะเลทรายอาหรับ  
เรียกเรียกพวกอัคพวกอัคคัดคัด  
--เชื่อวากษัตริยเปนสมมติเทพเชื่อวากษัตริยเปนสมมติเทพ
--  ยึดยึดครองซูเมอรครองซูเมอร  มีผูนําที่เขมแข็งจึงขยายอาณามีผูนําที่เขมแข็งจึงขยายอาณา
เขตถึงเขตถึงเมดิเตอรเรเมดิเตอรเรเนียนเนียน      
กลายเปนจักรวรรดิแรกกลายเปนจักรวรรดิแรก  

--  รับเอาวัฒนธรรมเดิมรับเอาวัฒนธรรมเดิมของซูเมอรของซูเมอร  ทั้งภาษาและวิถีทั้งภาษาและวิถี
ชีวิตที่ดีกวาเดิมมาปรับใชชีวิตที่ดีกวาเดิมมาปรับใช  
--  กษัตริยกษัตริยซารกอนซารกอน  ที่ที่11
--  กษัตริยกษัตริยนารัมซินนารัมซิน
-- ตั้งเมืองสําคัญคือตั้งเมืองสําคัญคือ บาบิโลนบาบิโลน((สมัยแรกสมัยแรก))



King King AkadianAkadian
ชื่อชื่อ  กษัตริยกษัตริยซารกอนซารกอนที่ที่11
พบที่พบที่นนิีเวหนนิีเวห  บรอนสบรอนส  สูงสูง  

1212  นิว้นิว้  2,3002,300 B.C. B.C. 
แบกแดดแบกแดด  



ประติมากรรมประติมากรรมกษตํริยกษตํริย
นารัมซินนารัมซิน

30003000 B.C.B.C.



ชัยชนะของชัยชนะของนารัมซินนารัมซิน  
((NaramsinNaramsin ))

2,3002,300--2,2002,200 B.C. B.C. 
หินสลักหินสลัก  สูงสูง66  ฟุตฟุต  66  

นิ้วนิ้ว  
ศิลาจารึกชัยชนะของศิลาจารึกชัยชนะของ
นารัมซินนารัมซิน((หลานหลาน
กษัตริยซากษัตริยซากอนกอน))  สรางสราง
ขึน้เพื่อระลกึถึงชัยชนะขึน้เพื่อระลกึถึงชัยชนะ
ของพระองคของพระองค  ที่ที่
สามารถขยายอาณาสามารถขยายอาณา
เขตเขต
นารัมนารัมซิซินมีขนมีขนาดใหญนาดใหญ
ที่สุดที่สุด  อยูใตดาอยูใตดาวฤกษืวฤกษื
เกิดคือชาเกิดคือชามาชมาช((อาทิตยอาทิตย))
และอิชตารและอิชตาร((ความรักความรัก))



3.3.  อาณาจักรบาอาณาจักรบาบิโลบิโล
เนียเนีย  

18001800 B.C.B.C.



3.3.อาณาจักรบาอาณาจักรบาบิโลเนียบิโลเนีย  

เปนเปนชาวอะชาวอะมอมอไรตไรตที่อพยพมาจากที่อพยพมาจาก
ทะเลทรายอทะเลทรายอราราเบียเบีย  
สถาปนาอาณาจักรบาสถาปนาอาณาจักรบาบโิลเนียบโิลเนียขึ้นเมื่อขึ้นเมื่อ  
18001800 B.C.B.C.
  มีเมืองหลวงชื่อบาบิโลนมีเมืองหลวงชื่อบาบิโลน  
กษัตริยที่มีชื่อเสียงคือกษัตริยที่มีชื่อเสียงคือ    พระเจาพระเจาฮัมมูฮัมมูราบีราบี  
ประติมากรรมแทงหินสีดําประติมากรรมแทงหินสีดํา  สลักรปูพระสลักรปูพระ
เจาเจาฮัมมูฮัมมูราบีราบี  กาํลังยกมือแสดงความกาํลังยกมือแสดงความ
คารวะตอเทพชามาสคารวะตอเทพชามาส((ShamasShamas)  )  เทพเทพ
แหงดวงอาทิตยแหงดวงอาทิตย  กําลังออกคําสั่งใหกําลังออกคําสั่งให  พระพระ
เจาเจาฮัมมฮมัมราบีรวบรวมกฎหมายราบีรวบรวมกฎหมาย  



ฮัมมูฮัมมูราบีราบี  สรางอาณาจักรบาบโิลนขึ้นครั้งสรางอาณาจักรบาบโิลนขึ้นครั้ง
แรกแรก
จารึกกฎหมายจารึกกฎหมายฮัมมูฮัมมูราบีไวเปนหลักฐานราบีไวเปนหลักฐาน
บนยอดเสาหินบนยอดเสาหิน  แสดงการรับกฎหมายจากแสดงการรับกฎหมายจาก
สุสุริยริยเทพหรือเทพหรือShamashShamash  ซึ่งประทับนั่งบนซึ่งประทับนั่งบน
บัลลังกกษัตริยบัลลังกกษัตริย

  ใชกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในการใชกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในการ
ปกครองบานเมืองปกครองบานเมือง



หลักศิลาจารึกหลักศิลาจารึก  
กฎหมายกฎหมายแฮมมูแฮมมูราบีราบี    
สลักดวยอักษรลิ่มที่สลักดวยอักษรลิ่มที่

ฐานฐาน
และรปูและรปูแฮมมูแฮมมูราบีราบี 

สูงสูง  99  ฟุตฟุต  2,7602,760 B.C.B.C.



4.4.  แอสแอสซีเรียนซีเรียน  
(Assyrian)(Assyrian)

1,000 B.C.1,000 B.C.



44..  แอสแอสซีเรียนซีเรียน  ((AssyrianAssyrian)) 1,0001,000
BB..CC..

พวกพวกแอสแอสซีเรยีนมีภาษาพูดคลายเซซีเรยีนมีภาษาพูดคลายเซมิติคมิติค  มีมี
ระเบียบวินัยระเบียบวินัย  เขาครอบครองเขาครอบครองเมโสเมโสโปเตโปเต
เมียทั้งหมดเมียทั้งหมด  มีเมืองสําคัญคือมีเมืองสําคัญคือ  

เมืองคาเมืองคาลาหลาห  ((ปจจุบันปจจุบันนิมนิมรัดรัด))  เมืองเมืองเดอเดอ--ชารชาร
รูรูกิ้นกิ้น  ((ปจจุบันเมืองปจจุบันเมืองคอรคอรซาบัดซาบัด))  และเมืองและเมือง
นินีเวหนินีเวห  เปนราชธานีเปนราชธานี  มีกษัตริยสําคัญคือมีกษัตริยสําคัญคือ

--อัสซูอัสซูนาสิปาลนาสิปาล ( (AssurnasirpalAssurnasirpal) ) 
--พระเจาพระเจาซารกอนซารกอนที่ที่  22  มีการสรางมีการสราง

พระราชวังขนาดใหญพระราชวังขนาดใหญ  



พระราชวังคอซาบัดพระราชวังคอซาบัด  ของกษัตริยของกษัตริยซารกอนซารกอนที่ที่22 746746--706706
B.C.B.C.



รูปสลักกษัตริยรูปสลักกษัตริยซารซาร
กอนกอนที่ที่22



ประติมากรรมสัตวผสมประติมากรรมสัตวผสม  ประตูทางเขาพระราชวังคอซาบัดประตูทางเขาพระราชวังคอซาบัด  
อิรักอิรัก  742742--706706 B.C. B.C. สูงสูง  1313  ฟุตฟุต  1010  นิว้นิว้  



ภาพภาพ
จินตนาการจินตนาการ
เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับงาน
ตกแตงตกแตง

พระราชวังพระราชวังคอรคอร
ซาบัดซาบัด

ของกษัตริยของกษัตริย
ซารกอนซารกอน



ประตูรูปสัตวผสมประตูรูปสัตวผสม  ใบหนาเปนกษัตริยใบหนาเปนกษัตริยซารกอนซารกอนที่ที่22



ความหมายของวัวความหมายของวัว  
55  ขาขา

ภาพรวมคือภาพรวมคือ  ตองการแสดงใหเห็นตองการแสดงใหเห็น
ถึงการมีอํานาจถึงการมีอํานาจ
ใชสัญลักษณคือใชสัญลักษณคือ
วัววัว  หมายถึงแผนดินหมายถึงแผนดิน
ปกปก  หมายถึงทองฟาหมายถึงทองฟา
ศีรษะคนศีรษะคน  หมายถึงกษัตริยผูมีฐานะหมายถึงกษัตริยผูมีฐานะ
ดุจเทพเจาดุจเทพเจา
วัววัว  55  ขาขา  เพื่อผลในการมองมุมตางๆเพื่อผลในการมองมุมตางๆ  



ประตูรูปสัตวผสมประตูรูปสัตวผสม  ใบหนาเปนกษัตริยใบหนาเปนกษัตริยซารกอนซารกอน  ที่ที่22



ประติมากรรมนูนต่ําประติมากรรมนูนต่ํา
บอกเลาเรื่องราวชีวิตประจําวันของกษัตริยบอกเลาเรื่องราวชีวิตประจําวันของกษัตริย  เชนการทําสงครามเชนการทําสงคราม  และการและการ
ลาสัตวลาสัตว  การดื่มฉลองชัยชนะในลักษณะเหมือนจริงการดื่มฉลองชัยชนะในลักษณะเหมือนจริง  โดยวางภาพกษัตริยโดยวางภาพกษัตริย
ใหอยูกลางภาพใหอยูกลางภาพ
นิยมสลักใหยาวตอเนื่องกันไปดวยการใชแผนหินตอกันนิยมสลักใหยาวตอเนื่องกันไปดวยการใชแผนหินตอกัน
ไมนิยมระบายสีเหมือนของอียิปตไมนิยมระบายสีเหมือนของอียิปต
การวางทาคลายอียิปตการวางทาคลายอียิปต  แตเหมือนจริงมากกวาแตเหมือนจริงมากกวา  เชนเชน  รูปสัตวที่มีกลามเนื้อรูปสัตวที่มีกลามเนื้อ

และแสดงอาการไดมีชีวิตชีวาและแสดงอาการไดมีชีวิตชีวา



กษัตริยกษัตริยอัสซูอัสซูนาซิปาลนาซิปาล



งานฉลองของกษัตริยงานฉลองของกษัตริยอัสซูอัสซูนาซิปาลนาซิปาล



กษัตริยกษัตริยอัสซอัสซนาซิปาลนาซิปาล  ฆาสิงหฆาสิงห
  หินปูนสลักนนูต่ําหินปูนสลักนนูต่ํา  850850 B.C. B.C. พบที่นิพบที่นิมรุดมรุด  
((ปจจุบันคาปจจุบันคาลาหลาห))



กษัตริยกษัตริยอัสซูอัสซูนาซิปาลนาซิปาล  ฆาสิงหฆาสิงห



กษัตริยกษัตริยอัสซูอัสซูนาซิปาลนาซิปาล  สูสิงหสูสิงห



กษัตริยกษัตริยอัสซูอัสซูนาซิปาลนาซิปาล  ฆาสิงหฆาสิงห
หินปูนสลักนูนต่ําหินปูนสลักนูนต่ํา  850850 B.C. B.C. พบที่นิพบที่นิมรุดมรุด  

((ปจจุบันคาปจจุบันคาลาหลาห))



สิงหบาดเจ็บสิงหบาดเจ็บ  ประติมากรรมนนูต่ําประติมากรรมนนูต่ํา  หินปูนสลักหินปูนสลัก  สูงสูง  1313  นิ้วนิ้ว  650650 B.C.B.C.



สุนัขเลี้ยงสมัยสุนัขเลี้ยงสมัยแอสแอสซีซี
เรียนเรียน



แมวัวใหนมลูกแมวัวใหนมลูก  
งาชางแกะสลักงาชางแกะสลัก  พบที่พบที่

นินิมรุดมรุด  



การใชถุงหนังสัตวเปาลมชวยในการการใชถุงหนังสัตวเปาลมชวยในการ
วายน้ําวายน้ํา



5.5.  นีนีโอบาบิโลนโอบาบิโลน  (Neo (Neo –– Babylon)Babylon)
หรอืหรอื  อาณาจักรอาณาจักรคาลเดยีคาลเดยี

612 B.C.612 B.C.



5.5.  นีนีโอบาบิโลนโอบาบิโลน  (Neo (Neo –– Babylon)Babylon)
หรอืหรอื  อาณาจักรอาณาจักรคาลเดยีคาลเดยี

612 B.C.612 B.C.



5.5.  นีนีโอบาบิโลนโอบาบิโลน  ((NeoNeo--BabylonBabylon))
หรอือาณาจักรหรอือาณาจักรคาลเดียคาลเดีย  
612612--538538 BB..CC..พวกบาบิโลนเกาสถาปนาเมืองบาบิโลนขึ้นมาพวกบาบิโลนเกาสถาปนาเมืองบาบิโลนขึ้นมา

อีกครั้งหลังกษัตริยอีกครั้งหลังกษัตริยอัสซูอัสซูนาซิปาลนาซิปาล  มีอายสุั้นๆมีอายสุั้นๆ  
แตยคุที่รุงเรืองที่สุดคือแตยคุที่รุงเรืองที่สุดคือ  
พระเจาพระเจาเนบูคัดเนสซารเนบูคัดเนสซาร  (60(605 5 –– 516 B.C.516 B.C.))

  มีสิ่งกอสรางที่สําคัญคือมีสิ่งกอสรางที่สําคัญคือ
--  พระราชวังบาบิโลนพระราชวังบาบิโลน
--  สวนลอยแหงเมืองบาบิโลนสวนลอยแหงเมืองบาบิโลน  

  มีความสามารถทางการกอสรางประตูโคงมีความสามารถทางการกอสรางประตูโคง
((ArchArch) ) ดวยอฐิเผาเคลือบสีดวยอฐิเผาเคลือบสี  เชนเชน  ประประตูอิชตูอิชตาตา
((เทพธิดาแหงความรักและความมัง่คั่งเทพธิดาแหงความรักและความมัง่คั่ง))



พระราชวังบา
บิโลน



พระราชวังบาบิโลน สรางประตูเมืองเรียกวา Ishta Gate 
 A h



ระบบ Arch คือ การกอสรางดวยระบบเรียง
อิฐหรือหิน

คลายกลีบสม



IshtaIshta GateGate  จากเมืองจากเมือง
บาบิโลนบาบิโลน

575575 B.C.B.C. ((ปจจุบันอยูที่ปจจุบันอยูที่
กรุงเบอรลินกรุงเบอรลิน))



ภาพสิงหภาพสิงห  ดินเผาเคลือบสีดินเผาเคลือบสี  ตกแตงประตูตกแตงประตูอิชอิช
ทารทาร  575575 B.C.B.C.



ภาพวัวภาพวัว  ดินเผาเคลือบสีดินเผาเคลือบสี  ตกแตงประตูตกแตงประตูอิชทารอิชทาร  575575 B.C.B.C.



( ( Gate of God))
สิ่งกอสรางโดยกษัตริยสิ่งกอสรางโดยกษัตริยเนบูเนบู

คัดเนสคัดเนสซาซา
  ตามคัมภีรตามคัมภีรไบเบิลไบเบิลกลาววากลาววา  เปนผูเปนผู

รุกรานรุกราน
กรงุเยรูซากรงุเยรูซาเร็มเร็ม  เมืองหลวงของเมืองหลวงของ
อาณาจักรยูอาณาจักรยูดาหดาหของพวกของพวกฮิบรูฮิบรู

((ยิวยิว))  เมื่อเมื่อ  586586 B.C.B.C.  และกวาดตอนและกวาดตอน
ชาวยิวชาวยิวมาเปนทาสในเมืองบาบิมาเปนทาสในเมืองบาบิ

โลนใหมโลนใหม



สวนลอยแหงกรุงบาบิโลนสวนลอยแหงกรุงบาบิโลน    ( ( Gate Gate 
of Godof God ))



สวนลอยแหงบาบิโลนสวนลอยแหงบาบิโลน  
ตั้งอยูริมฝงน้ํายูตั้งอยูริมฝงน้ํายูเฟรติสเฟรติส  
สรางในสมัยกษัตริยสรางในสมัยกษัตริยเนบูเนบู
คัดเนสคัดเนสซาซา    ตกแตงสวนดวยตกแตงสวนดวย
การทดน้ําขึน้ไปปลูกไมการทดน้ําขึน้ไปปลูกไม
นานาพรรณนานาพรรณ  ใหพระนางใหพระนาง
อามิทิสอามิทิส  ภรรยาภรรยา    ซึ่งมาจากซึ่งมาจาก
เปอรเซียเปนที่พักผอนเปอรเซียเปนที่พักผอน

หยอนใจจากความแหงแลงหยอนใจจากความแหงแลง
ของเมืองของเมือง((อิรักอิรัก))



ซากสวนลอยแหงกรงุบาบโิลนซากสวนลอยแหงกรงุบาบโิลน  
( ( Gate of GodGate of God ))



6.6.  เปอรเซียเปอรเซีย  (Persia)(Persia)



5.5.  เปอรเซียเปอรเซีย ((PersiaPersia)) 538538--331331
B.C.B.C.

เปนชาวอินโดยุโรเปนชาวอินโดยุโรเปยนเปยน  เดิมมีหัวหนาเปนเดิมมีหัวหนาเปน
ชนเผาเรรอนซึ่งตอมาเรียกวาชาวเปอรเซียชนเผาเรรอนซึ่งตอมาเรียกวาชาวเปอรเซีย  
550550.. B.C.B.C.  พระเจาพระเจาไซรสัไซรสัมหาราชมหาราช  ((CyrusCyrus
thethe greatgreat))  เปนผูกอตั้งราชวงศอาคาเปนผูกอตั้งราชวงศอาคามินิคมินิค  
รุงเรืองมาประมาณรุงเรืองมาประมาณ  200200  ปป
พระเจาพระเจาดาริดาริอุสอุส  ใชเวลาใชเวลา  3737  ปสามารถขยายปสามารถขยาย
อาณาจักรไดถึงอียิปตอาณาจักรไดถึงอียิปต  เมโสเมโสโปเตเมียและโปเตเมียและ
ตะวันตกของอินเดียไดตะวันตกของอินเดียได



300300 B.C. B.C. อเล็กอเล็กซานซานเดอรเดอรเขาปกครองเขาปกครอง
อิหรานอิหราน  8080  ปป  เผาเมืองเผาเมืองเปอรเปอรซีโปซีโปลิสลิส  
ราชวงศราชวงศปารเธียนปารเธียนยึดอํานาจคืนจากยึดอํานาจคืนจากกรกีกรกี  
ขยายอาณาเขตถึงขยายอาณาเขตถึงแควนปญแควนปญจาบจาบ  แลวก็ตกแลวก็ตก
ไปอยูใตการปกครองของราชไปอยูใตการปกครองของราชวงคซัสซานีวงคซัสซานี
ยะฮยะฮ  กอนที่อาหรับจะเขายึดครองตอมากอนที่อาหรับจะเขายึดครองตอมา  



ซากซากพระราชวังเปอรพระราชวังเปอรซีโพซีโพลิสลิส  ของพระเจาดาริของพระเจาดาริอุสอุสที่ที่  11
((Darius 1) 500 B.C.Darius 1) 500 B.C.



 ตราประทับของ
กษัตริยดาริอุส



ประติมากรรมตกแตงบันไดพระราชวังประติมากรรมตกแตงบันไดพระราชวัง  หินปูนหินปูน
แกะสลักแกะสลัก  500500 B.C.B.C.



ประติมากรรมดาริประติมากรรมดาริอุสอุส  และและ  เซอรเซ็สเซอรเซ็ส((ลูกลูก))ออกรบัขุนนางออกรบัขุนนาง  
ตกแตงบันไดพระราชวังตกแตงบันไดพระราชวัง  

หินปูนแกะสลักหินปูนแกะสลัก  500500 B.CB.C..



ประติมากรรมตกแตงบันไดประติมากรรมตกแตงบันได
พระราชวังพระราชวัง  

หนิปูนแกะสลักหนิปูนแกะสลัก  500500 B.C.B.C.



ประติมากรรมตกแตงผนงัเมืองโบราณประติมากรรมตกแตงผนงัเมืองโบราณ  ที่ที่เมืองอะเมืองอะบาบา
ดานดาน    รูปสิงหตะปบวัวรูปสิงหตะปบวัว



หวัเสาเปอรเซียหัวเสาเปอรเซีย  นิยมแกะสลักเปนรูปนิยมแกะสลักเปนรูป
หัววัวหัววัว

หนัหลงัชนกันหนัหลงัชนกัน



หัวเสาเปอรเซียหัวเสาเปอรเซีย
  รูปหัววัวแกะสลกัรูปหัววัวแกะสลกั



หัวเสาเปอรเซียหัวเสาเปอรเซีย  รูปหัววัวรูปหัววัว
แกะสลักแกะสลัก



เหยือกรูปสิงหเหยือกรูปสิงห  500500--
300300 B.C. B.C. อิหรานอิหราน  



MarlicMarlic golden cup 2,000golden cup 2,000--
1,000 B C.1,000 B C.



เหยือกรูปกวางเหยือกรูปกวาง      500500--300300 B.C. B.C. อิหรานอิหราน  



เหยอืกทองเหยอืกทอง  รูปเขากวางรูปเขากวาง



ชาวเปอรเซียชาวเปอรเซีย  
มีความสามารถในการมีความสามารถในการ

ทอพรมทอพรม



พระราชวังพระเจาชาพระราชวังพระเจาชาปูรปูร  ((ShapurShapur))  ราชราชวงคซัสซานียะซวงคซัสซานียะซ  คค..ศศ..
242242--272272



พระราชวังพระเจาชาพระราชวังพระเจาชาปูรปูร ( (ShapurShapur) ) ราชราชวงคซัสซานียะซวงคซัสซานียะซ  
คค..ศศ.. 242242--272272


