


เมโสเมโสโปเตเมียโปเตเมีย
((Mesopotamia)Mesopotamia)

อารยอารยธรรมลุมน้ําไทกรีสและยูธรรมลุมน้ําไทกรีสและยูเฟรตีสเฟรตีส  เปนแหลงเปนแหลง
อารยอารยธรรมที่ยิ่งใหญและเกาแกของโลกโบราณอีกแหงธรรมที่ยิ่งใหญและเกาแกของโลกโบราณอีกแหง    
พบงานในบริเวณจอรแดนพบงานในบริเวณจอรแดน,,ตุรกีตุรกี,,  ซีเรียซีเรีย,,  อิรักอิรัก,,  อิหรานอิหราน    

แบงออกไดเปนแบงออกไดเปน  55  ยุคสมัยคือยุคสมัยคือ  



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

22  อัคคาเดียนอัคคาเดียน  ((AkkadianAkkadian)) 2,3002,300--1,0001,000 BB..CC..

3.3.  แอสแอสซีเรียนซีเรียน  ((AssyrianAssyrian)) 1,0001,000 --612612 BB..CC..

4.4.  นีโอนีโอ--บาบิโลนบาบิโลน  ((NeoNeo--BabylonBabylon)) 612-538 B.C.

5.5.  เปอรเซียเปอรเซีย((PersiaPersia)) 540540--331331 B.C.B.C.



แผนที่เมโสโปเตเมีย





แผนที่(อดีต)เมโสโปเตเมีย และประเทศตางๆในปจจุบัน



ศิลปกรรมยุคเริ่มตนที่เจริโกศิลปกรรมยุคเริ่มตนที่เจริโก((จอรแดนจอรแดน))
และซาและซาทาลทาล  ฮือยึกฮือยึก((ตุรกีตุรกี))

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

พบสถาปตยกรรมผังเมืองพบสถาปตยกรรมผังเมือง    บานเรือนที่อยูอาศัยบานเรือนที่อยูอาศัย
ประติมากรรมรูปเคารพประติมากรรมรูปเคารพ



แผนที่แผนที่      ซาซาทาลทาล  ฮือยึคฮือยึค  ในในแควนอแควนอนาโตเลียนาโตเลีย((ตุรกีตุรกี))



Plastered Skull Plastered Skull 
หัวกะโหลกหัวกะโหลกเสริมพเสริมพลาสเตอรลาสเตอร

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



ซากผังอาคารเกาเมืองซาซากผังอาคารเกาเมืองซาทาลทาล  ฮือยึกฮือยึก
((ตุรกีตุรกี))



ซากผังอาคารเกาเมืองซาซากผังอาคารเกาเมืองซาทาลทาล  ฮือยึกฮือยึก((ตุรกีตุรกี))



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



บานเรือนที่บานเรือนที่  ซาซาทาลทาล  ฮือยึกฮือยึก((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 B.C.4,000 B.C.



ริมฝงน้ํายูริมฝงน้ํายูเฟรติสเฟรติส  ((เมโสเมโสโปเตเมียโปเตเมีย))
ระหวางเมืองระหวางเมืองNajaifNajaif  และเมืองและเมือง  UrUr((ปจจุบันอิรักปจจุบันอิรัก))



1.1.  สุเมเรียนสุเมเรียน ( (Sumerian)Sumerian) 4,0004,000 B.C.B.C.
ไดแกไดแก  บริเวณลางสุดของแมน้ําไทกรีสและยูบริเวณลางสุดของแมน้ําไทกรีสและยูเฟรตีสเฟรตีส  
ปจจุบันคอืประเทศอริักปจจุบันคอืประเทศอริัก  มีความสามารถทางดานการมีความสามารถทางดานการ
ชลประทานเพื่อแกหาปญหาเรื่องน้ําชลประทานเพื่อแกหาปญหาเรื่องน้ํา  เชนเชน  ทําเขือ่นทําเขือ่น  ทําทํา
คลองระบายน้ําเพื่อทําการเกษตรคลองระบายน้ําเพื่อทําการเกษตร  เมืองสําคัญคอืเมืองสําคัญคอื        
เมืองเมืองเออรเออรหรืออูหรืออู ( (UrUr), ), อูรุคอูรุค((UrukUruk) ) ลาลากาชกาช( ( LagashLagash ))



- สรางนครรัฐของตนเองขึ้นสรางนครรัฐของตนเองขึ้น  มีเทพประจําแตละเมืองมีเทพประจําแตละเมือง
--  มีการประดิษฐตัวอักษรลิ่มมีการประดิษฐตัวอักษรลิ่ม ( (CuneiformCuneiform) ) ใชปลายกานออเขียนบนใชปลายกานออเขียนบน
แผนดินเหนียวแผนดินเหนียว
--  สรางสราง  ZigguratsZiggurats  เปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรม
--  ประติมากรรมเทพประติมากรรมเทพอาบูอาบู( ( AbuAbu ) ) ทรงกรวยทรงกรวย
--  มีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจามีความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาเชนอนูเชนอนู( ( AnuAnu ) ) เทพแหงทองฟาเทพแหงทองฟา  ชาชา
มาสมาส (  ( ShamasShamas ) ) เทพแหงดวงอาทิตยเทพแหงดวงอาทิตย  นันนันนาหรือนาหรือซินซิน( ( Nan Nan nana  หรือหรือ
SinSin ) ) เทพแหงดวงจันทรเทพแหงดวงจันทร
--  มีความสามารถทางดานการคิดเลขหลักมีความสามารถทางดานการคิดเลขหลัก  6060  ซึ่งใชนับเวลาซึ่งใชนับเวลา  และการและการ
แบงวงกลมแบงวงกลม  360360
--  คิดปฏิทินแบงออกเปนคิดปฏิทินแบงออกเปน  1212  เดือนเดือน  หรือหรือ    365(1/4)365(1/4)  วันวัน  



อักษรอักษร  CuneiformCuneiform  ใชปลายกานออเขยีนบนแผนดินเหนยีวใชปลายกานออเขยีนบนแผนดินเหนยีว



อักษรอักษร  CuneiformCuneiform



ซกิกูรัตซกิกูรัต ( (Ziggurat)Ziggurat)



ซิกกูรัตซิกกูรัต  ( ( ZigguratZiggurat ))

ซิกกูรัตซิกกูรัต  เปนศนูยกลางของทุกๆเปนศนูยกลางของทุกๆ  นครรัฐนครรัฐ  
เปนเนินอิฐสูงเปนเนินอิฐสูง  ใชเปนภเูขาเทยีมใชเปนภเูขาเทยีม  เพื่อสรางวิหารขางบนสุดถวายแดเทพเจาเพื่อสรางวิหารขางบนสุดถวายแดเทพเจา  สําหรับเปนทีเ่สด็จลงสําหรับเปนทีเ่สด็จลง
มาติดตอกับมนุษยมาติดตอกับมนุษย
เทพเจาประจําเมืองเทพเจาประจําเมือง  เปนราชาที่แทจริงซึง่ประทับอยูบนสวรรคเปนราชาที่แทจริงซึง่ประทับอยูบนสวรรค  กษัตริยเปนเพียงผูดูแลกษัตริยเปนเพียงผูดูแล
ผลประโยชนของเทพเจาผลประโยชนของเทพเจา
ซิกกูรัตที่รูจักกันดีคือซิกกูรัตที่รูจักกันดีคือ  ซิกกูรัตแหงซิกกูรัตแหงอูรุคอูรุค( ( UrukUruk ) ) ซึ่งคัมภีรซึ่งคัมภีรไบเบิลไบเบิลเรียกเรียก  สวนลอยแหงบาสวนลอยแหงบาเบลเบล



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



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



ดานบนสุดของซิกกูรัตแหงดานบนสุดของซิกกูรัตแหงอูรุคอูรุค    ชื่อวิหารขาวชื่อวิหารขาว ( (WhiteWhite TempleTemple) ) 3,5003,500--3,0003,000 B.C.B.C.



การประกอบพิธีกรรมที่ซิกกูรัตการประกอบพิธีกรรมที่ซิกกูรัต  



ประติมากรรมหินออนประติมากรรมหินออน  รูปใหญที่สุดรูปใหญที่สุด  
คือคือ  เทพเทพอาบูอาบู ( (Abu) Abu) รองลงมาคือพระรองลงมาคือพระ

ชายาชายา  พระพระ  และรูปผูศรัทธาและรูปผูศรัทธา  
ที่เมืองที่เมืองเทลอัสมารเทลอัสมาร ( (Tell Tell AsmarAsmar) ) 

รูปสูงสุดรูปสูงสุด  สูงสูง  3030  นิ้วนิ้ว  
2,7002,700--2,5002,500 B.C.B.C.



ความหมายของเทพเคารพความหมายของเทพเคารพ
--  ตาโตแสดงถึงความรอบรูตาโตแสดงถึงความรอบรู  เปนลักษณะผูมีอํานาจเปนลักษณะผูมีอํานาจ  รวมถึงบุคคลที่อยูรวมถึงบุคคลที่อยู
ใกลชิดที่เปนผูมีสายตากวางไกลใกลชิดที่เปนผูมีสายตากวางไกล

--  การประสานมือที่อกการประสานมือที่อก  แสดงถึงความเคารพและความจงรักภักดีแสดงถึงความเคารพและความจงรักภักดี
ตลอดเวลาตลอดเวลา



ประติมากรรมหินออนประติมากรรมหินออน  
ที่เมืองที่เมืองเทลเทล  อัสมารอัสมาร ( (Tell Tell AsmarAsmar) ) 



กลองไมเก็บเครื่องดนตรีกลองไมเก็บเครื่องดนตรี  ตกแตงดวยโมตกแตงดวยโมเสคเสคเปลือกหอยเปลือกหอย  ลาปลาปสลาสลาซูไลซูไล  
และหินทรายแดงยาวและหินทรายแดงยาว  1818  นิ้วนิ้ว  แสดงชนชัน้ตางๆแสดงชนชัน้ตางๆ  ของสังคมสุเมเรียนของสังคมสุเมเรียน  



ฮาพฮาพ  หรือหรือ  พิณพิณ  



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



Billy Goat and Tree Billy Goat and Tree 
((  รูปแพะตัวผูรูปแพะตัวผู และตนไม  )

ไมแกะหุมทองไมแกะหุมทอง    
สูงสูง  2020  นิ้วนิ้ว  2,6002,600 B.C. B.C. พบที่พบที่อูรอูร  



22  อคัคาเดียนอคัคาเดียน  ((AkkadianAkkadian) ) 

2,300 B.C.2,300 B.C.



22  อัคคาเดยีนอัคคาเดยีน  ((AkkadianAkkadian)) 2,3002,300 BB..CC..

  เปนพวกเรรอนเปนพวกเรรอน  เผาเซเผาเซมิติคมิติค  ((SemitiesSemities))  ซึ่งเปนบรรพบุรุษซึ่งเปนบรรพบุรุษชาวยิวชาวยิว  มาจากมาจาก
ทะเลทรายอาหรับทะเลทรายอาหรับ  เรียกเรียกพวกอัคพวกอัคคัดคัด  
--  ยึดยึดครองซูเมอรครองซูเมอร  มีผูนําที่เขมแข็งจึงขยายอาณาเขตถึงมีผูนําที่เขมแข็งจึงขยายอาณาเขตถึงเมดิเตอรเรเมดิเตอรเรเนียนเนียน  กลายเปนกลายเปน
จักรวรรดิแรกจักรวรรดิแรก  
--  รับเอาวัฒนธรรมเดิมรับเอาวัฒนธรรมเดิมของซูเมอรของซูเมอร  ทั้งภาษาและวิถีชีวิตที่ดีกวาเดิมมาปรับใชทั้งภาษาและวิถีชีวิตที่ดีกวาเดิมมาปรับใช  
--  มีการใชเงินเปนเครื่องแลกเปลี่ยนสินคามีการใชเงินเปนเครื่องแลกเปลี่ยนสินคา
--  ตั้งเมืองสําคัญคือตั้งเมืองสําคัญคือ  บาบิโลนบาบิโลน  มีการออกกฎหมายที่สําคัญเพื่อความยุติธรรมมีการออกกฎหมายที่สําคัญเพื่อความยุติธรรม
----กษัตริยกษัตริยซากอนซากอน
--กษัตริยกษัตริยนารัมซินนารัมซิน
--กษัตริยกษัตริยแฮมมูแฮมมูราบีราบี



King King AkadianAkadian  ชือ่ชือ่  กษัตริยกษัตริยซารกอนซารกอน  
พบที่พบที่นินีเวหนินีเวห  บรอนสบรอนส  สูงสูง  1212  นิ้วนิ้ว  

2,3002,300 B.C. B.C. แบกแดดแบกแดด  



ตราประทับของShar –kali-sharri ของอัคคาเดียน



ประติมากรรมประติมากรรมกษํตริยกษํตริยนารัมซินนารัมซิน((ซายซาย))  และและ
((ขวาขวา))  ชยัชนะของชยัชนะของนารัมซินนารัมซิน  2,3002,300--2,2002,200 B.C. B.C. 

หินสลักหินสลัก
สูงสูง66  ฟุตฟุต  66  นิ้วนิ้ว  



ชัยชนะของชัยชนะของนารัมซนินารัมซนิ  ((NaramsinNaramsin ))2,3002,300--2,2002,200 B.C.B.C.

หินสลักหินสลัก  สูงสูง66  ฟุตฟุต  66  นิ้วนิ้ว  

ศิลาจารึกชัยชนะของศิลาจารึกชัยชนะของนารัมซินนารัมซิน((หลานกษัตริยซาหลานกษัตริยซากอนกอน)) 2,3002,300--2,2002,200 B.C.B.C.

สรางขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของพระองคสรางขึ้นเพื่อระลึกถึงชัยชนะของพระองค  ที่สามารถขยายอาณาเขตที่สามารถขยายอาณาเขต
ออกไปไดอีกออกไปไดอีก



หลักศิลาจารึกหลักศิลาจารึก
กฎหมายกฎหมายแฮมมูแฮมมูราบีราบี  

สลักอักษรลิ่มสลักอักษรลิ่ม
ทั้งแทงสูงทั้งแทงสูง  99  ฟุตฟุต  2,7602,760 B.C.B.C.



ฮัมมูฮัมมูราบีราบี  ชาวอาโมชาวอาโมไรตไรต  สรางอาณาจักรบาบิโลนขึ้นครั้งแรกสรางอาณาจักรบาบิโลนขึ้นครั้งแรก
จารึกกฎหมายจารึกกฎหมายฮัมมูฮัมมูราบีไวเปนหลักฐานบนยอดเสาหินราบีไวเปนหลักฐานบนยอดเสาหิน  แสดงการรับแสดงการรับ
กฎหมายจากสุกฎหมายจากสุริยริยเทพหรือเทพหรือShamashShamash  ซึ่งซึ่งประทับนั่งบนบัลลังกกษัตริยประทับนั่งบนบัลลังกกษัตริย

ใชกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในการปกครองบานเมืองใชกฎหมายเพื่อความยุติธรรมในการปกครองบานเมือง



ชาวกูดีชาวกูดี ( (GudeaGudea) ) 
และแปลนสถาปตยกรรมและแปลนสถาปตยกรรม  

จากเมืองลาจากเมืองลากาชกาช
  สูงสูง  2929  นิ้วนิ้ว  2,1502,150 B.C.B.C.



ใบหนาชาวกูดีใบหนาชาวกูดี  
สูงสูง  99  นิ้วนิ้ว  สลักดวยสลักดวย  หินหิน  Diorite Diorite 

2,150 B.C.2,150 B.C.



ประติมากรรมกษัตริยกูเดอาประติมากรรมกษัตริยกูเดอา( ( GudeaGudea ))  จากจาก
เมืองลาเมืองลากาชกาช



ขณะที่ชาวอักคัดมีอํานาจเหนือขณะที่ชาวอักคัดมีอํานาจเหนือเมโสเมโสโปเตเมียอยูนั้นโปเตเมียอยูนั้น  เมืองลาเมืองลากาชกาช  ของของ
ชาวซูเมอรชาวซูเมอรสามารถรักษาเอกราชไวไดสามารถรักษาเอกราชไวได
ประติมากรรมกษัตริยกูเดอาประติมากรรมกษัตริยกูเดอา  ลักษณะมีเนื้อลักษณะมีเนื้อ  แกมอูมแกมอูม  ถือเปนตัวแทนเทพถือเปนตัวแทนเทพ
เจาแหงนครรัฐที่มีลักษณะเปนกลางเจาแหงนครรัฐที่มีลักษณะเปนกลาง  ไมถูกบังคับใหอยูในแบบแผนแบบไมถูกบังคับใหอยูในแบบแผนแบบ
เทพเทพอาบูอาบู  ซึ่งเปนทรงกรวยซึ่งเปนทรงกรวย

ประติมากรรมกษัตริยกูเดอาประติมากรรมกษัตริยกูเดอา( ( GudeaGudea ))  จากเมืองลาจากเมืองลากาชกาช



33  แอสแอสซเีรียนซเีรียน  (Assyrian) (Assyrian) 

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



3.3.  แอสแอสซีเรียนซีเรียน  ((AssyrianAssyrian)) 1,0001,000 BB..CC..
  พวกพวกแอสแอสซีเรียนมีภาษาพูดคลายเซซีเรียนมีภาษาพูดคลายเซมิติคมิติค   มีมี

ระเบียบวินัยระเบียบวินัย  เขาครอบครองเขาครอบครองเมโสเมโสโปเตเมียทั้งหมดโปเตเมียทั้งหมด  มีมี
เมืองสําคัญคือเมืองสําคัญคือ  
--เมืองคาเมืองคาลาหลาห   ((ปจจุบันปจจุบันนิมนิมรัดรัด ))  เมืองเมืองเดอเดอ --ชารชารรูรูกิ้นกิ้น  

((ปจจุบันเมืองปจจุบันเมืองคอรคอรซาบัดซาบัด))  และเมืองและเมืองนินีเวหนินีเวห  เปนราชเปนราช
ธานีธานี  มีกษัตริยสําคัญคือมีกษัตริยสําคัญคือ
--อัสซูอัสซูนาสิปาลนาสิปาล ( (AssurnasirpalAssurnasirpal) ) 
--พระเจาพระเจาซารกอนซารกอนที่ที่  22  มีการสรางพระราชวังขนาดมีการสรางพระราชวังขนาด

ใหญใหญ  



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



รูปสลักกษัตริยรูปสลักกษัตริยซารกอนซารกอน



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



ประตูรูปสัตวผสมประตูรูปสัตวผสม  ใบหนาเปนกษัตริยใบหนาเปนกษัตริยซารกอนซารกอนที่ที่22



ประตูรูปสัตวผสมประตูรูปสัตวผสม  ใบหนาเปนกษัตริยใบหนาเปนกษัตริยซารกอนซารกอน  ที่ที่22



กษัตรยิกษัตรยิอัสซูอัสซูนาซิปาลนาซิปาล



กษัตรยิกษัตรยิอัสซอัสซนาซิปาลนาซิปาล  ฆาสิงหฆาสิงห
  หินปูนสลักนูนต่ําหินปูนสลักนูนต่ํา  850850 B.C.B.C.  พบที่นิพบที่นิมรดุมรดุ  ((ปจจุบันคาปจจุบันคาลาหลาห))



กษัตริยกษัตริยอัสซูอัสซูนาซิปาลนาซิปาล  สูสิงหสูสิงห



กษัตรยิกษัตรยิอัสซูอัสซูนาซิปาลนาซิปาล  ฆาสิงหฆาสิงห
หินปูนสลักนูนต่ําหินปูนสลักนูนต่ํา  850850 B.C.B.C.  พบที่นิพบที่นิมรดุมรดุ  ((ปจจุบันคาปจจุบันคาลาหลาห))



กษัตรยิกษัตรยิอัสซูอัสซูนาซิปาลนาซิปาล  ฆาสิงหฆาสิงห



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



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



สุนัขเลี้ยงสมัยสุนัขเลี้ยงสมัยแอสแอสซีเรียนซีเรียน



งานฉลองของกษัตริยงานฉลองของกษัตริยอัสซูอัสซูนาซิปาลนาซิปาล



แมวัวใหนมลูกแมวัวใหนมลูก  
งาชางแกะสลักงาชางแกะสลัก  พบที่นิพบที่นิมรุดมรุด  



การใชถุงหนังสัตวเปาลมชวยในการวายน้ําการใชถุงหนังสัตวเปาลมชวยในการวายน้ํา



44  นีนีโอบาบิโลนโอบาบิโลน  (Neo (Neo –– Babylon)Babylon)
หรือหรือ  อาณาจักรอาณาจักรคาลเดียคาลเดีย

612 B.C.612 B.C.





4.4.  นีนีโอบาบิโลนโอบาบิโลน  ((NeoNeo--BabylonBabylon))
หรืออาณาจักรหรืออาณาจักรคาลเดียคาลเดีย  612612 BB..CC..

  สถาปนาเมืองบาบิโลนขึ้นมาอีกครั้งสถาปนาเมืองบาบิโลนขึ้นมาอีกครั้ง  มีอายุสั้นๆมีอายุสั้นๆ  แตยุคที่แตยุคที่
รุงเรืองที่สุดคือรุงเรืองที่สุดคือ  พระเจาพระเจาเนบูคัดเนสซารเนบูคัดเนสซาร  (60(605 5 –– 516 B.C.516 B.C.))
  มีสิ่งกอสรางที่สําคัญคอืมีสิ่งกอสรางที่สําคัญคอื
--  พระราชวังบาบิโลนพระราชวังบาบิโลน
--  สวนลอยแหงเมืองบาบิโลนสวนลอยแหงเมืองบาบิโลน  
--  มีความสามารถทางการกอสรางประตูโคงมีความสามารถทางการกอสรางประตูโคง((ArchArch) ) ดวยอิฐดวยอิฐเผาเคลือบสีเผาเคลือบสี  
เชนเชน  ประประตูอิชตูอิชตาตา((เทพธิดาแหงความมั่งคั่งเทพธิดาแหงความมั่งคั่ง))



พระราชวังบาบิโลน



พระราชวังบาบิโลน สรางประตูเมืองเรียกวา Ishta Gate ดวยระบบ Arch



Arch คือ การกอสรางดวยระบบเรียงอิฐหรือหินคลายกลีบสม



IshtaIshta Gate Gate จากเมืองบาบิโลนจากเมืองบาบิโลน
575575 B.C.B.C. ((ปจจุบันอยูที่กรุงเบอรลินปจจุบันอยูที่กรุงเบอรลิน))



ภาพสิงหภาพสิงห  ดินเผาเคลือบสีดินเผาเคลือบสี  ตกแตงประตูตกแตงประตูอิชทารอิชทาร  575575 B.C.B.C.



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



สิ่งกอสรางโดยกษัตริยสิ่งกอสรางโดยกษัตริยเนบูคัดเนสเนบูคัดเนสซาซา

สวนลอยแหงกรุงบาบิโลนสวนลอยแหงกรุงบาบิโลน(  (  Gate of GodGate of God))



สวนลอยแหงกรุงบาบิโลนสวนลอยแหงกรุงบาบิโลน(  (  Gate of GodGate of God))



สวนลอยแหงบาบิโลนสวนลอยแหงบาบิโลน  ตั้งอยูริมฝงตั้งอยูริมฝง
น้ํายูน้ํายูเฟรตสิเฟรตสิ  สรางในสมัยกษัตริยสรางในสมัยกษัตริย
เนบูคัดเนสเนบูคัดเนสซาซา    ตกแตงสวนดวยตกแตงสวนดวย
การทดน้ําขึ้นไปปลูกไมนานาการทดน้ําขึ้นไปปลูกไมนานา

พรรณพรรณ  ใหพระนางใหพระนางอามิทิสอามิทิส  ภรรยาภรรยา    
ซึ่งมาจากเปอรเซยีเปนที่พกัผอนซึ่งมาจากเปอรเซยีเปนที่พกัผอน
หยอนใจจากความแหงแลงของหยอนใจจากความแหงแลงของ

เมืองเมือง((อิรักอิรัก))



ซากสวนลอยแหงกรงุบาบิโลนซากสวนลอยแหงกรงุบาบิโลน(  (  Gate of GodGate of God))



5.5.เปอรเซียเปอรเซีย  (Persia)(Persia)



5.5.  เปอรเซียเปอรเซีย  ((PersiaPersia))
- เปนอินโดยูโรเปยนเปนอินโดยูโรเปยน  ปจจุบันคือประเทศอิหรานปจจุบันคือประเทศอิหราน  เปนอาณาจักรสุดทายในเปนอาณาจักรสุดทายใน
ดินแดนนี้ดินแดนนี้
กษัตริยที่มีชื่อเสียงคือกษัตริยที่มีชื่อเสียงคือ

--  พระเจาพระเจาไซรัสไซรัสมหาราชมหาราช  ((CyrusCyrus thethe greatgreat))  เปนผูกอตั้งราชวงศอาคาเปนผูกอตั้งราชวงศอาคามินิคมินิค  
เดิมเปนหัวหนาชนเผาเรรอนซึ่งตอมาเรียกวาชาวเปอรเซียเดิมเปนหัวหนาชนเผาเรรอนซึ่งตอมาเรียกวาชาวเปอรเซีย  สามารถขยายสามารถขยาย
อาณาจักรไดถึงอียปิตอาณาจักรไดถึงอียปิต  และลุมน้ําสินธุและลุมน้ําสินธุ  
--  กษัตริยดาริกษัตริยดาริอุสอุสที่ที่11  ไดสรางพระราชวังขนาดใหญขึ้นที่เมืองไดสรางพระราชวังขนาดใหญขึ้นที่เมืองเปอรเปอรซีโปซีโปลิสลิส
((PersepolisPersepolis ))โดยใชชางจากเมืองอียิปตโดยใชชางจากเมืองอียิปต  อัสอัสซีเรียซีเรีย  บาบาบิโลเนียบิโลเนีย
--300300 B.C. B.C. อเล็กอเล็กซานซานเดอรเดอรเขาปกครองอิหรานเขาปกครองอิหราน  8080  ปป  เผาเมืองเผาเมืองเปอรเปอรซีโปซีโปลิสลิส  
--ราชวงศราชวงศปารเธียนปารเธียนยึดอํานาจคืนจากยึดอํานาจคืนจากกรีกกรีก  ขยายอาณาเขตถึงขยายอาณาเขตถึงแควนปญแควนปญจาบจาบ  
แลวก็ตกไปอยูใตการปกครองของราชแลวก็ตกไปอยูใตการปกครองของราชวงคซัสซานียะฮวงคซัสซานียะฮ  กอนที่อาหรับจะเขากอนที่อาหรับจะเขา
ยึดครองตอมายึดครองตอมา  



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



 ตราประทับของกษัตริยดาริอุส



ประติมากรรมตกแตงบันไดพระราชวังประติมากรรมตกแตงบันไดพระราชวัง  หินปนูแกะสลักหินปนูแกะสลัก  500500 B.C.B.C.



ประติมากรรมดาริประติมากรรมดาริอุสอุสและเซและเซรเซ็สอรเซ็สออกรับขุนนางอกรับขุนนาง  ตกแตงบันไดพระราชวังตกแตงบันไดพระราชวัง  

หนิปนูแกะสลกัหนิปนูแกะสลกั  500500 B.CB.C..



ประติมากรรมตกแตงบนัไดพระราชวงัประติมากรรมตกแตงบนัไดพระราชวงั  

หินปนูแกะสลักหินปนูแกะสลัก  500500 B.C.B.C.



ประติมากรรมรูปสิงห มีปก   



ประติมากรรมตกแตงผนังเมืองโบราณประติมากรรมตกแตงผนังเมืองโบราณ  ที่ที่ เมืองอะเมืองอะบาดานบาดาน  
รูปสิงหตะปบวัวรูปสิงหตะปบวัว



หัวเสาเปอรเซียหัวเสาเปอรเซีย  นิยมแกะสลักเปนรูปหัววัวนิยมแกะสลักเปนรูปหัววัว
หันหลังชนกันหันหลังชนกัน



หัวเสาเปอรเซียหัวเสาเปอรเซีย
  รูปหัววัวแกะสลกัรูปหัววัวแกะสลกั



หัวเสาเปอรเซียหัวเสาเปอรเซีย
  รูปหัววัวแกะสลกัรูปหัววัวแกะสลกั



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  



เหยือกทองเหยือกทอง  รปูเขากวางรปูเขากวาง



ชาวเปอรเซียชาวเปอรเซีย  
มีความสามารถในการทอพรมมีความสามารถในการทอพรม



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



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


