
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒนธรรม  สามารถเรยีนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งที่เป็นแหล่งเรียนรู้
อื่น  และที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์ได้สร้างขึ้น สําหรับ หนังสือ 
อ่านเพิ่มเตมิ  สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ เรื่อง  อารยธรรมโลกยุคโบราณ เลม่ที่  2             
อารยธรรมเมโสโปเตเมยี  จัดทําขึ้นโดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรยีนมีการเรียนรู้
ด้วยตนเองตลอดชีวิต  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนต้องเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบองค์ความรู้เอง ซึ่งครูเป็นผู้มีหน้าที่อํานวยความสะดวก 
ทําให้ผู้เรียนมีความรู้ประสบผลสําเร็จได้  ซึ่งสื่อการสอนที่จะตอบสนองหลักการ
ดังกล่าวมีหลายประเภท  หนังสืออ่านเพิ่มเตมิเลม่นี้เป็นสื่อการสอนอย่างหนึ่ง 
ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง และครูสามารถใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมนี้ใน 
การสอนซ่อมเสริมหรอื ใช้ในการสอนแทนครทูี่ไม่มาหรือใช้ประกอบการสอนของครูใน
ชั้นเรียน และสามารถให้นักเรียนใช้ศึกษานอกเวลาเรียนได้อีกด้วย 

ผู้จัดทําได้จัดทําหนังสอือ่านเพิ่มเติมเลม่นี้ขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการเรยีน 
การสอน  สาระที ่4 ประวัติศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อให้นักเรียนบรรลุ
เป้าหมายตามหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด 
จุดประสงค์การเรียนรู้พร้อมทั้งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้ 

ผู้จัดทําหวังอย่างยิ่งว่าหนังสืออ่านเพิ่มเตมิเลม่นี้ คงจะเป็นประโยชน์สําหรับครู
และนักเรียน ผู้ที่สนใจต่อไป 
 

                                                           จงเพียร  ศักดิส์ีเทา่ 
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 หนังสืออ่านเพิ่มเตมิ เรือ่ง อารยธรรมโลกยุคโบราณ  รายวิชาสังคมศึกษา  
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดสร้างขึ้นโดยกําหนดตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาเนื้อหาและประเมินผลการเรียนได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่
กําหนดไว้ โดยมีแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน กิจกรรมเสรมิการเรียนรู้  
พร้อมทัง้มีการเฉลยคําตอบ โดยกําหนดเนื้อหาเป็น 8 เลม่ ประกอบด้วย 
 เล่มที ่1 อารยธรรมและปัจจัยท่ีส่งผลตอ่การสร้างสรรคอ์ารยธรรมยุคโบราณ 
 เล่มที ่2  อารยธรรมเมโสโปเตเมีย        
 เล่มที ่3  อารยธรรมอยีิปต์       
 เล่มที ่4  อารยธรรมกรกี       
 เล่มที ่5  อารยธรรมโรมัน       
 เล่มที ่6  อารยธรรมจนี      
 เล่มที ่7  อารยธรรมอนิเดีย      
 เล่มที ่8  การติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลกตะวันตก  
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ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าอารยธรรมโลก               

ยุคโบราณที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา  

มีแหล่งก าเนิดส าคัญอยู่ที่ไหนบ้าง เรามา

ศึกษาเนื้อหาในแต่ละเล่มกันเลยนะครับ 



 

 

 

 
  
  
 
 หนังสืออ่านเพิม่เตมิสรา้งข้ึนสําหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียน 
จะได้ประโยชน์ถ้าทําตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
 1. อ่านสาระสําคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนลงมือ
ศึกษา ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในหนังสือ 
 2. ทําแบบทดสอบก่อนเรียนในกระดาษคําตอบที่เตรียมให้ พร้อมตรวจคําตอบเพื่อเป็น
การทดสอบความรู้พื้นฐานนักเรียน 
 3. ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาให้เข้าใจตามลําดับโดยไมต่้องรีบร้อน 
 4. ทํากิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเขียนลงในกระดาษคําตอบ และตรวจ
คําตอบจากเฉลยแต่ละกิจกรรมด้วยตนเอง 
 5. ถ้าตอบผิดไม่ต้องหมดกําลังใจให้กลับไปศึกษาใหม่อีกคร้ัง 
 6. นักเรียนจะต้องตั้งใจใฝ่เรียนรู้ ซื่อสัตย์ และมีวนิัย  ไม่ควรเปิดเฉลยคําตอบเพ่ือจะ
ตอบคําถาม เพราะจะไม่ช่วยให้ได้รับความรู้และความเข้าใจ 
 7. ไม่จําเป็นต้องศึกษาให้เสร็จในทันทีทันใด ควรศึกษาไปตามความสามารถของตนเอง 
 8. เมื่อศึกษาจบแล้วให้ทําแบบทดสอบหลังเรียนวดัความรู้ความเข้าใจที่ได้รับลงใน
กระดาษคําตอบ พร้อมตรวจคําตอบเปรียบเทียบกบัการทําแบบทดสอบก่อนเรียนให้ทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้  พร้อมส่งหนังสืออ่านเพ่ิมเติมตามกําหนดเวลาและให้อยู่ในสภาพที่
เรียบร้อย 
  

                      เม่ือนักเรียนเข้าใจขั้นตอนแล้ว 

                       ครูขอเป็นก าลังใจให้นักเรียนทุกคนนะคะ 
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มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ส 4.2  เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบันในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถงึความสําคัญและ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
ตัวชี้วัด 
 ส 4.2 ม. 4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ  และการติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับตะวันตกทีม่ผีลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 
สาระสําคัญ 
 อารยธรรมเมโสโปเตเมีย เป็นแหล่งอารยธรรมระหว่างแม่น้ําสองสายคือแม่น้ําไทกริส
และยูเฟรทิส มีผู้คนหลายเชื้อชาติได้สร้างสรรค์อารยธรรมให้เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่อง และดินแดน
อื่นๆ ได้นําไปพัฒนาสืบตอ่มาถึงปัจจุบัน   
 
สาระการเรียนรู ้
 อารยธรรมลุ่มแม่น้ําไทกริสและยูเฟรทิส  
 
 

 

 
 
 
 
 

     1. อธบิายลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรมเมโสโปเตเมียได ้
     2. สรุปพัฒนาการของอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้ 
     3. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่มตี่อโลกปัจจุบันได ้
 
 
 

มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด 
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ปัจจัยที่ท าให้เกิด                  

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

พัฒนาการอารยธรรม                

เมโสโปเตเมีย 

มรดกมของอารยธรรม                

เมโสโปเตเมียที่มีอิทธิพล              

ต่อมนุษยชาติ 

 

ถ้านักเรียนพร้อมแล้ว                 

เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 
คําสั่ง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. เหตุผลข้อใดสนับสนุนค ากล่าวที่ว่า “สมัยประวัติศาสตร์ตะวันตกเร่ิมขึ้นที่อาณาจักรซูเมอร์” 
    ก.  ชาวอัสซีเรียประดิษฐ์ตัวอักษรเฮียราติกได้เป็นชนกลุ่มแรก 
    ข.  ชาวอัสซีเรียประดิษฐ์ตัวอักษรรูปลิ่มหรืออักษรคูนิฟอร์มได้เป็นชนกลุ่มแรก 
    ค.  ชาวสุเมเรียนประดิษฐ์ตัวอักษรรูปลิ่มหรืออักษรคูนิฟอร์มได้เป็นชนกลุ่มแรก 
    ง.  ชาวสุเมเรียนประดิษฐ์ตัวอักษรไฮโรกลิฟิกได้เป็นชนกลุ่มแรก 
2.  มรดกทางวัฒนธรรมข้อใดท่ีมนุษย์ยังคงใช้ประโยชน์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
    ก.  การชลประทานและการระบายน้ าไปยังพื้นท่ีเพาะปลูก 
    ข.  การสร้างวิหารขนาดใหญ่เพื่อบูชาเทพเจ้า 
    ค.  การแบ่งชนชั้นวรรณะในสังคมโดยผู้ชายมีอ านาจเหนือผู้หญิง 
    ง.  การท่ีพระนักบวช  เป็นผู้น าในการปกครองอาณาจักร 
3.  ข้อใดแสดงถึงอารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกริสและยูเฟรทิส 
    ก.  ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี   ข.  กฎหมายสิบสองโต๊ะ 
    ค.  โคลอสเซียม    ง.  วิหารพาร์เธนอน 
4.  ชนชาติใดท่ีเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในโลกตะวันตกเป็นกลุ่มแรก 
    ก.  ชาวอียิปต์     ข.  ชาวบาบิโลเนียน 
    ค.  ชาวสุเมเรียน    ง.  ชาวเปอร์เซียน 
5.  ข้อใดเป็นลักษณะส าคัญทางวัฒนธรรมของชาวสุเมเรียน 
    ก.  พระราชวัง     ข.  อักษรเฮียโรกลิฟิก 
    ค.  การปกครองแบบนครรัฐ   ง.  ภาพแกะสลักนูน 
6.  “เจ้าแห่งดินแดนพระจนัทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์” หมายถึงชนชาติใด 
    ก.  สุเมเรียน  ข.  อักคัด  ค.  อัสซีเรีย    ง.  คาลเดียน 
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7.  ข้อใดคือผลงานการสร้างสรรค์อารยธรรมของชาวอมอไรต์ 
    ก.  อักษรคูนิฟอร์ม    ข.  ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี  
    ค.  พระราชวังซาร์กอน    ง.  สวนลอยแห่งบาบิโลน 
8.  มรดกทางวัฒนธรรมของอารยธรรมเมโสโปเตเมียท่ีแสดงถึงความสามารถและวิทยาการสูง
ทางด้านการชลประทานคือข้อใด 
    ก.  ห้องสมุดท่ีเมืองนิเนเวห์   ข.  ซิกกูแรต 
    ค.  พระราชวังซาร์กอนท่ีคอร์ซาแบด  ง.  สวนลอยแห่งบาบิโลน 
9.  ข้อใดคือผลงานทางด้านวรรณกรรมท่ีมีชื่อเสียงของชาวสุเมเรียน 
    ก.  มหากาพย์อีเลียด    ข.  มหากาพย์กิลกาเมช 
    ค.  มหากาพย์โอดิสซีย์    ง.  มหากาพย์อีเนียด 
10.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการสร้างซิกกูแรตของชาวสุเมเรียน 
    ก.  เป็นเทวสถานในการบูชาพระเจ้า  ข.  เป็นท่ีสอนหนังสือให้กับนักบวชรุ่นเยาว์ 
    ค.  ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ง.  เป็นท่ีพักอาศัยของพระมหากษัตริย์ 
11.  ข้อใดเป็นผลมาจากการประดิษฐ์ตัวอักษรของอารยธรรมโบราณ 
    ก.  ระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศ  ข.  การสื่อสารกันด้วยอีเมล์ 
    ค.  การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก   ง.  ระบบทีวีวงจรปิด 
12.  แหล่งอารยธรรมส าคัญของโลกมักจะก่อตัวขึ้นในบริเวณท่ีมีสภาพภูมิศาสตร์เช่นไร 
    ก.  ท่ีราบลุ่มแม่น้ า    ข.  หุบเขาและเทือกเขาสูง 
    ค.  ชายฝั่งทะเลและหุบเขา   ง.  บริเวณปล่องภูเขาไฟ 
13.  ข้อใดคือปัจจัยท่ีท าให้เกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
    ก.  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าสองสายคือแม่น้ าไทกริสและยูเฟรทิส 
    ข.  สภาพภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนพื้นท่ีแม่น้ าไนล์ ซึ่งเป็นแม่น้ าสายท่ียาวท่ีสุดในโลก 
    ค.  สภาพภูมิศาสตร์ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ าฮวงโหและแม่น้ าสินธุ  
    ง.  สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยเทือกเขาและหุบเขาส าคัญ 
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     เป็นอย่างไรบ้างครับเพ่ือนๆ ทําขอ้สอบได้ไหมเอ่ย  ถ้าทําไม่ได้ 
ไม่ต้องหมดกําลังใจนะครับ  เดี๋ยวเรามาศึกษาเนื้อหาเร่ือง อารยธรรม
เมโสโปเตเมีย แล้วค่อยทําแบบทดสอบหลังเรียนกนัใหม่อีกรอบ 
นะครับ สู้ๆ ครับ    
   

14.  ข้อใดคือมรดกชิ้นส าคัญที่ชาวฮิบรูมอบให้กับโลกมนุษย์ 
    ก.  ศาสนาอิสลาม    ข. ศาสนาพุทธ   
    ค.  ศาสนายูดาย    ง. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
15.  เพราะเหตุใดจึงถือว่าประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีเป็นมรดกทางอารยธรรมชิ้นส าคัญ
ของโลก    
    ก.  เป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก 
    ข.  มีบทลงโทษท่ีรุนแรงซึ่งช่วยลดจ านวนผู้เป็นภัยต่อสังคม 
    ค.  เป็นเครื่องแสดงถึงอ านาจรัฐเข้มแข็งพอที่จะบังคับพลเมืองได้ 
    ง.  เป็นแบบอย่างของความพยายามท่ีจะให้เกิดความยุติธรรมในการปกครอง 
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ชื่อ-นามสกลุ.........................................................ชั้น.............เลขที่.......... 
 
 
  ทดสอบก่อนเรียน           ทดสอบหลังเรียน 

 
ข้อ ก ข ค ง  ข้อ ก ข ค ง 
1      1     
2      2     
3      3     
4      4     
5      5     
6      6     
7      7     
8      8     
9      9     
10      10     
11      11     
12      12     
13      13     
14      14     
15      15     

 
 สรุปการประเมิน ให้นักเรียนกรอกคะแนนก่อนและหลังเรียนลงในช่องผลการประเมิน 

ผลการประเมิน 
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 
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     นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่า  อารยธรรมส าคัญของ 

โลกตะวันตกอยู่ทวีปใดบ้าง และมักจะกอ่ตัวขึ้นในบริเวณที่ม ี

สภาพภมูิศาสตร์แบบใด  
 

                ส้มโอทราบค่ะ   

   มีแหล่งก าเนิดอยู่ในทวีปเอเชีย ทวีปแอฟริกา  

   และอยู่ในทวปียุโรป  ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น  

   บริเวณลุ่มแม่น้ าค่ะ 

  ถูกต้องค่ะ ส้มโอเก่งมาก  

ต่อไปนกัเรียนมาเรียนรู้เนื้อหา

เรื่องอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

กันเลยนะคะ 
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 ความเจริญและวิทยาการท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันล้วนมีรากฐานมาจากอารยธรรม
ในสมัยโบราณแทบท้ังสิ้น ทั้งนี้ได้มีการผสมผสานกันและเชื่อมโยงกันระหว่างอารยธรรมเก่าและใหม่  
และมีการสืบทอดกันต่อๆ มา แหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลกสมัยโบราณเกิดขึ้นท่ีบริเวณราบลุ่ม
แม่น้ าท่ีส าคัญ โดยเริ่มจากอารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมอินเดีย และ 
อารยธรรมจีน ต่อจากนั้นเป็นอารยธรรมท่ีเกิดขึ้นบริเวณริมฝ่ังทะเล คือ อารยธรรมกรีกโบราณ และ
มาส้ินสุดสมัยท่ีอารยธรรมโรมันโบราณ อารยธรรมเหล่านี้ถือว่าเป็นแหล่งเชื่อมสัมพันธ์และติดต่อกัน
และเป็นรากฐานของความเจริญให้แก่ดินแดนทั้งในโลกตะวันตกและตะวันออกในปัจจุบัน 
 
 
 

                                     
 ค าว่า เมโสโปเตเมีย เป็นภาษากรีกมาจากค าว่า Mesos เท่ากับภาษาอังกฤษว่า Middle 
และค าว่า Potamos เท่ากับภาษาอังกฤษว่า River รวมความแล้วหมายถึง “ดนิแดนระหว่างแม่น้ า 
2 สาย” (land between the rivers)  คือ แม่น้ าไทกรีส (Tigris) และแม่น้ ายูเฟรทิส (Euphrates) 
ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิรัก เป็นแหล่งอารยธรรมแห่งแรกของโลก ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ 3,500 ปีก่อน
คริสต์ศักราช โดยมีผู้คนหลายเชื้อชาติผลัดเปล่ียนกันเข้ามาปกครองดินแดนนี้  พร้อมท้ังได้สร้างสม
อารยธรรมให้เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่อง และเป็นรากฐานความเจริญท่ีดินแดนอื่นๆ ได้น าไปพัฒนา 
สืบต่อมาถึงปัจจุบัน 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2 

10 

1 2 

     ภาพประกอบ 1 และ 2   แผนที่อารยธรรมเมโสโปเตเมยี 
            ที่มา ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ.//2543.//อารยธรรมเมโสโปเตเมีย.//สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2557,/ จาก/  
            http://www.baanjomyut.com/library_2/origin_of_civilization/01.html 
 



 

 

 

 ปัจจัยที่ท าใหเ้กิดอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

 

 

 พื้นท่ีอารยธรรมเมโสโปเตเมียอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเอเชียในบริเวณที่เชื่อมต่อ
ระหว่างทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา โดยเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งหันออกสู่ทะเล                 
เมดิเตอร์เรเนียน เป็นจุดเชื่อมโยงติดต่อกับอารยธรรมอียิปต์โบราณ พื้นท่ีของแหล่งอารยธรรม
ท้ังหมดจะกินอาณาบริเวณจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปสู่อ่าวเปอร์เซีย มีลักษณะเป็นรูปเสี้ยวจึง
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ดินแดนพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์” ครอบคลุมดินแดนบางส่วนในประเทศ
อิรักและซีเรียในปัจจุบัน  
 จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเมโสโปเตเมีย เป็นท่ีราบลุ่มแม่น้ ามีการทับถมของดิน
ตะกอนตามชายฝั่งแม่น้ าท้ังสอง ท าให้บริเวณแถบนี้อุดมสมบูรณ์และมีสภาพเหมาะสมแก่ 
การเพาะปลูก แม้ว่าสภาพอากาศในดินแดนแถบนี้จะแปรปรวน  เกิดความแห้งแล้ง น้ าท่วมเป็น
ประจ า อันเป็นเหตุให้การควบคุมน้ าหรือการชลประทานมีความจ าเป็นต่อการท ากสิกรรมของ 
ผู้คนแถบนี้ นอกจากนั้นแล้ว ทางบกยังติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เชื่อมต่ออียิปต์และอารยธรรมท่ี
ก าลังก่อตัวในยุโรปทางตอนใต้ก็ยังเปิดสู่อ่าวเปอร์เซีย ซึ่งเอ้ืออ านวยต่อการขนส่งค้าขายทางทะเล
กับอารยธรรมท่ีห่างไกล เช่น สินธุ ลักษณะเช่นนี้เอง ท าให้ดินแดนเมโสโปเตเมียแห่งนี้ เป็นท่ี 
หมายปองของชนกลุ่มต่างๆ  ซึ่งปัจจัยท่ีท าให้เกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมียมีดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

11 

ปัจจัยที่ทําให้เกิดอารยธรรม                   
เมโสโปเตเมียมีอะไรบ้าง เพ่ือนๆ 
พอจะทราบกันบ้างหรือไม่คะ 

หนูดีทราบค่ะ มีปัจจัย
ทางด้านภูมิศาสตร์ ด้าน
ความเชื่อทางศาสนา ค่ะ 



 

 

 

1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยส าคัญโดยตรงปัจจัยหนึ่งท่ีก่อให้เกิด
การสร้างสรรคอ์ารยธรรมของมนุษย์ ซึ่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นอูอ่ารยธรรมท่ีเก่าแก่ที่สุด 
แห่งหนึ่งของโลกสมัยโบราณ โดยตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ า 2 สายคือ แม่น้ าไทกริส (Tigris) และ 
แม่น้ ายูเฟรทิส (Euphrates) ซึ่งมีต้นน้ าอยู่ในอาร์มีเนียและเอเชียไมเนอร์มาบรรจบกันเป็น 
แม่น้ าชัตต์อัลอาหรับแล้วไหลลงสู่ทะเลท่ีอ่าวเปอร์เซีย  บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ าไทกรสิและยูเฟรทิส 
ตอนล่างเรียกว่า บาบิโลเนีย (Babylonia)  เป็นเขตซึ่งอยู่ติดกับอ่าวเปอร์เซีย มีชื่อเรียกในสมัยหนึ่ง
ว่าชีนา (Shina) เกิดจากการทับถมของดินท่ีแม่น้ าพัดพามา กล่าวคือ ในฤดูร้อนหิมะบนภูเขา  
ในอาร์มีเนียละลายไหลบ่าลงมาทางใต้พัดพาเอาโคลนตมมาทับถมไว้ยังบริเวณปากน้ า ท าให้พื้นดิน
ตรงปากแม่น้ างอกออกทุกปี อาณาบริเวณท่ีเรียกว่า เมโสโปเตเมีย มีทิศเหนือจรดทะเลด าและ 
ทะเลแคสเปียน ทิศตะวันตกเฉียงใต้จรดคาบสมุทรอาหรับซึ่งล้อมรอบด้วยทะเลแดงและ 
มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตกจรดที่ราบซีเรียและปาเลสไตน์ ส่วนทิศตะวันออกจรดที่ราบสูงอิหร่าน  
เมโสโปเตเมียแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนล่างใกล้กับอ่าวเปอร์เซีย แห้งแล้งเรียกว่าบาบิโลเนีย 
ส่วนบนซึ่งค่อนอุดมสมบูรณ์เรียกว่าอัสซีเรีย (Assyria) บริเวณทั้งหมดมีชนชาติหลายเผ่าพันธุ์ 
อาศัยอยู่ มีการรบพุ่งกันอยู่เสมอ เมื่อชาติใดมีอ านาจก็เข้าไปยึดครองและกลายเป็นชนชาติเดียวกัน  
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวท าให้ชนชาติต่างๆท่ีผลัดเปลี่ยนกันเข้ามามีอ านาจสร้างสมอารยธรรมให้
เจริญรุ่งเรืองต่อเนื่องสืบต่อมาถึงปัจจุบัน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ที่ตั้งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

ที่มา  สรุปอารยธรรมตะวันตก(เมโสโปเตเมีย-อียิปต.์//สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2557,/ จาก/ http://social-
ave.blogspot.com/210/03/ blog-post_07.html 
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http://civilizationwe.blogspot.com/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99


 

 

  

           
          2. ความเจริญทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีเป็นปัจจัย  
           ส าคัญท่ีก่อให้เกิดอารยธรรมของมนุษย์  กล่าวคือ   
          ในยุคก่อนประวัติศาสตร์  เทคโนโลยีของมนุษย์ยังคง 
          เป็นแบบง่ายๆ   แต่ภายหลังเมื่อมีการพัฒนา 
          เทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้น  ซึ่งเทคโนโลยีแบบใหม่นี้มัก
          เกิดขึ้นจากการท่ีมนุษย์พยายามท่ีจะเอาชนะ 
          ธรรมชาติ  เพื่อสามารถท่ีจะด ารงชีวิตอยู่ได้อย่าง 
          สมบรูณ์  ดังนั้นมนุษย์จึงพยายามขวนขวายหาวิธีท่ีจะ 
          อยู่ร่วมกับธรรมชาติหรือบางแห่งต้องหาวิธีเอาชนะ
ธรรมชาติในทุกด้าน  ความพยายามท้ังสองประการนี้ก่อให้เกิดการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติ  เช่น  เทคโนโลยีในด้านเกษตร  ซึ่งในบางท้องท่ีเกิดน้ าท่วม  เกิดความแห้งแล้ง  ก็ต้องมี
การพัฒนาระบบชลประทานเพื่อประโยชน์ในการเกษตรและการประมง  ท าให้ชาวสุเมเรียนต้อง
คิดค้นการชลประทานการระบายน้ าไปยังพื้นท่ีเพาะปลูก ในเวลาไม่ช้าชาวนาก็เริ่มขุดคูคลองส่งน้ า
ขนาดเล็กต่อจากแม่น้ าเพื่อระบายไปยังไร่นาของพวกเขา  ท้ังยังมีการประดิษฐ์คันไถท าด้วยโลหะ
ส าริด  ซึ่งเกิดจากการน าแร่ดีบุกผสมกับทองแดงท าให้คันนาแข็งแกร่ง  น าวัวคู่มาเทียมคันไถ นับว่า
มีความส าคัญ และเป็นครั้งแรกที่มีการน าแรงงานสัตว์มาใช้ทุ่นแรงมนุษย์  เป็นต้น  

 3. การเจริญเติบโตของสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม   มนุษย์เมื่อมีการ
รวมตัวเป็นชุมชน  โดยการรวมตัวขั้นแรกอาจเป็นเพียงหมู่บ้านหรือเมืองขนาดเล็ก  ภายหลังจึง
ขยายเป็นชุมชนขนาดใหญ่  ซึ่งการรวมตัวกันของมนุษย์นั้นนอกจากเพื่อให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิต
อยู่ได้แล้ว  ยังท าให้มนุษย์สามารถประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ขึ้นได้อีกด้วย  ซึ่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียก็
เช่นเดียวกัน  ผลจากการขยายพื้นท่ีการเพาะปลูกและการขุดคูคลองส่งน้ าเพิ่มขึ้นด้วย  ก่อให้เกิด
การเพิ่มของผลผลิตทางเกษตรกรรม  จ านวนประชากร  การขยายตัวของชุมชน  และการสร้าง
สังคมเมือง (Urban  society) อย่างต่อเนื่อง ท าให้ต่อมามีการจัดตั้งเป็นนครรัฐ  จ านวน 12 นครรัฐ  
นอกก าแพงเมืองเป็นท่ีตั้งของไร่นาซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชาวเมือง  ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นของกษัตริย์ 
นักบวช และชาวเมืองท่ีมั่งคั่ง  มีชนชั้นแรงงานหรือชาวนาเป็นแรงงานเพาะปลูก  ดังนั้นจึงต้องมี 
การบริหารจัดการท่ีดินเกิดขึ้น  การรวมตัวกันของมนุษย์ยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสังคม   
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ภาพประกอบ 4 พื้นที่เพาะปลูกบริเวณแม่น้ ายูเฟรทีส     
ที่มา  ประวัติศาสตร์โลก.//สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2558,/ 
จาก/http://worldrecordhistory.blogspot 
.com/p/blog-page.html 
blog-post_07.html 
 

http://civilizationwe.blogspot.com/


 

 

 
กล่าวคือช่วยท าให้มนุษย์เกิดความรับผิดชอบร่วมกันในด้านสาธารณประโยชน์  เช่น  การช่วยกัน
ดูแลระบบชลประทาน  การช่วยป้องกันตนเอง  ก่อให้เกิดการแบ่งแยกแรงงานและเกิดกลุ่มอาชีพ
เฉพาะขึ้นในสังคม 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
  
 
 

 4. ความเชื่อและศาสนา  ศาสนาและความเชื่อเป็นสิ่งท่ีสนองความต้องการท่ีมนุษย์ 
จะขาดเสียมิได้  เช่นเดียวกับสังคมของพวกสเุมเรียน  ภัยจากธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีควบคุมไม่ได้  
เช่น ภาวะน้ าท่วม แม้จะสร้างเขื่อนแต่ก็ไม่สามารถป้องกันชีวิตของผู้คนนับพันได้ รวมท้ัง 
การไร้ปราการธรรมชาติท่ีจะขวางกั้นศัตรูได้สร้างความรู้สึกสิ้นหวังให้พวกเขาและยอมตกอยู่ใน
อ านาจลี้ลับของพระเจ้า พวกสุเมเรียนมองว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อรับใช้พระเจ้าเท่านั้น ดังนั้นพวกเขาจึง
ทุ่มเทให้กับการสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ เรียกว่า ซิกกูแรต  เพื่อเป็นเทวสถานในการบูชา 
พระเจ้า และเกิดงานศิลปะท่ีเกี่ยวกับเทพเจ้าท่ีนับถือเพื่อเป็นการบูชาและแสดงความเคารพในสิ่งท่ี
มนุษย์จิตนาการขึ้น  โดยแสดงวามรู้สึกนึกคิดของตนออกมาในลักษณะรูปธรรมต่างๆ  เช่น  
ศลิปกรรม  สถาปัตยกรรม  วรรณคดี  และดนตรี  นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของ
มนุษย์ให้หลุดพ้นจากความกลัว 
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ภาพประกอบ 5 ที่อยู่อาศัยที่สร้างจากโคลนและต้นอ้อ  
ที่มา  ประวัติศาสตร์โลก.//สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2557,/
จาก/http://worldrecordhistory.blogspot. com/p/blog-
page.html 
blog-post_07.html 
 

          ภาพประกอบ 6 ภาพซิกกูแรตแห่งเมืองอูร์  
ที่มา  ประวัติศาสตร์โลก.//สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2557,/
จาก/http://worldrecordhistory.blogspot. com/p/blog-
page.html 
blog-post_07.html 
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           พัฒนาการอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 

  
 
 
 1. สมัยอาณาจักรสุเมเรีย  ชนชาตสิุเมเรียน (Sumerian)  เป็นชนชาติแรกท่ีสร้างความเจริญ
ขึ้นในบริเวณเมโสโปเตเมีย  ซึ่งเชื่อกันว่า  ชาวสุเมเรียนได้อพยพมาจากที่ราบสูงอิหร่าน  และได้มา
ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณตอนล่างสุดของลุ่มแม่น้ าไทกริสและยูเฟรทิส  ตรงส่วนท่ีติดกับ 
อ่าวเปอร์เซีย  โดยเรียกบริเวณนี้ว่า  ซูเมอร์ (Sumer)  นักประวัติศาสตร์ถือว่า ซูเมอร์ คือ 
แหล่งก าเนิดของนครรัฐ (city-state) แห่งแรกของโลก  การตั้งถิ่นฐานเริ่มแรกของชาวสุเมเรียนนั้น
เป็นเพียงหมูบ่้านกสิกรรม  รู้จักเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก จนเกิดเป็น “การปฏิวัติเกษตรกรรม”   
ด้วยสภาพภูมิประเทศของเมโสโปเตเมียไม่เอ้ืออ านวยต่อการตั้งถิ่นฐาน คือ มีปริมาณน้ าฝนน้อย  
อากาศร้อนจัด  ส่งผลต่อการท าเกษตรกรรม  ท าให้ชาวสุเมเรียนต้องคิดค้นการชลประทานและ 
การระบายน้ าไปยังพื้นท่ีเพาะปลูก  ท าให้หมู่บ้านได้รวมเป็นศูนย์กลางการปกครองในลักษณะ 
ของเมือง  ท่ีดินส่วนใหญ่เป็นของกษัตริย์  นักบวช  และชาวเมืองท่ีมั่งคั่ง  เพื่อให้การบริหารจัดการ
ท่ีดินมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องมีการท าบัญชีท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อบันทึกรายละเอียดต่างๆ   
จึงท าให้ชาวสุเมเรียนคิดประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นเป็นคร้ังแรกของโลก  เรียกว่า  อักษรคูนิฟอร์ม 
(Cuneiform)  หรืออักษรรูปลิ่ม   
  สังคมของพวกสุเมเรียน  ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งท่ีควบคุมไม่ได้  พวกสุเมเรียนมองว่ามนุษย์เกิด
มาเพื่อรับใช้พระเจ้าเท่านั้น   ดังนั้นพวกเขาจึงทุ่มเทให้กับการสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ 
เรียกว่า ซิกกูแรต  เพื่อเป็นเทวสถานในการบูชาพระเจ้าหรือเทพประจ าเมือง วรรณกรรมท่ีส าคัญ
ได้แก่  มหากาพย์กิลกาเมช  เป็นเรื่องราวการผจญภัยของกิลกาเมช  ประมุขและวีรบุรุษแห่งอูรุก  
  มรดกทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญของชาวสุเมเรียนมีหลายประการ  คือ การประดิษฐ์จานหมุน
เพื่อใช้ในการป้ันภาชนะดินเผา  มีความสามารถทางคณิตศาสตร์  รู้จักระบบเลขฐาน 60 ในการแบ่ง
เวลาและมุม  การค านวณพื้นที่ของวงกลม 
  พวกสุเมเรียนถูกชนเผ่าอีลาไมต์  จากดินแดนซึ่งเป็นท่ีตั้งของประเทศอิหร่านในปัจจุบัน 
บุกเข้าท าลายเมือง  พวกสุเมเรียนก็สูญสิ้นอ านาจอย่างถาวร 
 2. สมัยอาณาจักรบาบิโลนเก่า  พวกอะมอไรต์หรือบาบิโลน เป็นชนเผ่าเซมิติกซึ่งมีถิ่นก าเนิด
ในแถบตะวันออกกลาง ไดข้ยายอิทธิพลในดินแดนเมโสโปเตเมียและสร้างอาณาจักรบาบิโลนท่ี
เจริญรุ่งเรืองในช่วงประมาณปี 1800-1600 ก่อนคริสต์ศักราช ผู้น าส าคัญคือกษัตริย์ฮัมมูราบี 
ผู้ยิ่งใหญ่ โดยการท าสงครามขยายดินแดนและ จัดท าประมวลกฎหมายฮัมมูราบี  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขความอยุติธรรมต่างๆ ของกฎหมายชนเผ่า  เป็นการสร้างความยุติธรรมให้แก่สังคม   
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ได้ชื่อว่าเป็นกฎหมาย “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” ลักษณะของอาณาจักรบาบิโลนเก่ามีลักษณะเป็น  
“รัฐสวัสดิการ”  รัฐดูแลพลเมืองอย่างใกล้ชิด   
  ฝ่ายปกครองมีอ านาจได้ไม่นาน  เพราะนักบวชกลับมีอิทธิพลเช่นเดิม  อาณาจักรบาบิโลนจึง
ค่อยๆ เสื่อมอ านาจลง  เมื่อมีชนชาติอื่นขยายอิทธิพลเข้ามาในดินแดนเมโสโปเตเมียและสลายลงไป
โดยถูกพวกอัสซีเรียโจมต ี
 3. สมัยจักรวรรดิอัสซีเรีย  พวกอัสซีเรียมีถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของเมโสโปเตเมีย   
เป็นชนชาตินักรบท่ีมีความสามารถและโหดร้าย จึงเป็นท่ีเกรงขามของชนชาติอื่น พวกอัสซีเรีย 
ได้ขยายอ านาจครอบครองดินแดนของพวกบาบิโลเนียน  ซีเรีย และดินแดนบางส่วนของจักรววรดิ
อียิปต์  ท าให้อัสซีเรียกลายเป็นเจ้าแห่งดินแดนวงพระจันทร์เสี้ยวไพบูลย์  มีความเจริญรุ่งเรือง
ในช่วงปี 900-612 ก่อนคริสต์ศักราช  จักรวรรดิอัสซีเรียมีศูนย์กลางในการปกครองท่ีเมืองนิเนเวห์   
ชาวอัสซีเรียนิยมสร้างวังแทนวัด  มรดกทางศิลปกรรมเจริญถึงขีดสุดในสมัยพระเจ้าอัสซูร์บานิปาล   
ท่ีส าคัญ  ได้แก่  ภาพสลักนูนต่ า  แสดงภาพชีวิตประจ าวันของชาวอัสซีเรีย  ความยิ่งใหญ่ของ
จักรวรรดิอัสซีเรียเกิดจากการรุกรานดินแดนของชนชาติอื่น ดังนั้นจึงมีศัตรูมากและถูกศตัรูท าลาย  
 4.  สมัยจักรวรรดิบาบิโลนใหม่  พวกคาลเดียนเป็นพวกเร่ร่อนเผ่าเซมิติก  ตั้งถิ่นฐานบริเวณ
ทะเลทรายซีเรียและทะเลทรายอาหรับ ได้เข้ายึดครองดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือของดินแดน
เมโสโปเตเมีย  และได้ร่วมกับชนชาติอื่นท าลายอ านาจของอัสซีเรีย  เมื่อปี 612 ก่อนคริสต์ศักราช 
หลังจากนั้นก็ได้ครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ของจักรวรรดิอัสซีเรีย  ผู้น าท่ียิ่งใหญ่ของคาลเดียนคือ
กษัตริย์เนบูคัดเนซซาร์  ซึ่งสถาปนาจักรวรรดิบาบิโลนขึ้นใหม่และรื้อฟื้นความเจริญต่างๆ ในอดีต 
เช่น การกอ่สร้างอาคารท่ีสวยงามโดยเฉพาะการสร้าง “สวนลอยแห่งบาบิโลน” ซึ่งได้รับการยกย่อง
ว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่ง มหัศจรรย์ของโลก   เพราะสามารถใช้ความรู้ในการชลประทานท าให้สวนลอย
แห่งนี้เขียวขจีได้ตลอดท้ังปี   นอกจากนี้พวกคาลเดียนยังรู้จักการแบ่งสัปดาห์ออกเป็น 7 วัน แบ่งวัน
ออกเป็น  12  คาบ  คาบละ  120  นาที  นักประวัติศาสตร์ เรียกจักรวรรดิของพวกคาลเดียน  ว่า 
“จักรวรรดิบาบิโลนใหม่” จักรวรรดิคาลเดียนมีอ านาจในช่วงสั้นๆ  เพราะถูกกองทัพเปอร์เซีย 
โดยการน าของพระเจ้าไซรัสมหาราช  เข้ายึดครองและผนวกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเปอร์เซีย 
และสิ้นสลายเมื่อปี 534 ก่อนคริสต์ศักราช นับเป็นการสิ้นสุดประวัติศาสตร์ของดินแดน 
เมโสโปเตเมียในยุคโบราณ 
 5. สมัยอาณาจักรขนาดเล็ก    
   พวกฟีนิเชียน  อาศัยอยู่ในดินแดนฟินิเชียซึ่งเป็นท่ีตั้งของประเทศเลบานอนปัจจุบัน และ
มีการปกครองแบบนครรัฐ ลักษณะที่ตั้งมีเทือกเขาสลับซับซ้อนกั้นระหว่างท่ีราบแคบๆ ซึ่งขนานกับ
ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับดินแดนอื่นๆ ท าให้พวกฟีนิเชียนไม่สามารถขยายดินแดนของตน
ออกไปได้ จึงด ารงชีวิตด้วยการเดินเรือและค้าขายทางทะเล  ฟีนิเซียนได้รับการยกย่องว่าเป็น 
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พ่อค้าทางเรือผู้ยิ่งใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของตะวันออกกลางสมัยโบราณ  นอกจากมีชื่อเสียง
ในด้านการค้าแล้ว ชาวฟีนิเชียนยังมีชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมต่อเรือซึ่งท าจากไม้ซีดาร์ท่ีมีอยู่มาก
บนเทือกเขาในเลบานอนและการท าอุตสาหกรรมเครื่องใช้จากแร่โลหะต่างๆ ชาวฟีนิเชียนจ าเป็น 
ต้องใช้เอกสารและหลักฐานในการติดต่อค้าขายจึงได้พัฒนาตัวอักษรขึ้นจากโบราณของอียิปต์
จ านวนรวม 22 ตัว อักษรฟีนิเชียนเป็นมรดกทางอารยธรรมท่ีส าคัญของโลกตะวันตก เนื่องจาก 
ชาวกรีกและโรมันได้น าไปใช้และสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
  พวกฮิบร ู   ชาวฮิบรูหรือชาวยิว เป็นชนเผ่าเซมิติกที่เร่ร่อนอยู่ในดินแดนต่างๆ เคยอาศัยอยู่
ในเขตซูเมอร์ก่อนท่ีจะอพยพเข้าไปอยู่ดินแดนคานาอัน (Canaan) หรือ ปาเลสไตน์ (Palestine) 
ในปัจจุบัน  ชาวฮิบรูเป็นชนชาติท่ีเฉลียวฉลาดและบันทึกเร่ืองราวของพวกตนในคัมภีร์ศาสนา  
(Old Testament) ท าให้มีข้อมูลเกี่ยวกับบรรพบุรุษของชาวยิวอย่างละเอียด บันทึกชาวฮิบรู 
กล่าวว่า เดิมบรรพบุรุษเคยอยู่ทางตอนเหนือของเมโสโปเตเมียต่อมาได้ตกเป็นทาสของอียิปต์  
เมื่ออียิปต์เสื่อมอ านาจชาวฮิบรูจึงพ้นจากความเป็นทาสโดยผู้น าคือ โมเสส (Moses) ได้น าชาวฮิบรู
เดินทางเร่ร่อนมาถึงดินแดนคานาอันหรือภายหลังเรียกว่า “ปาเลสไตน์” และ สร้างอาณาจักร
อิสราเอล มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คือ กษัตริย์เดวิด (David) ซึ่งสถาปนานครเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวง  
ชาวยิวมีกฎหมาย วรรณกรรม และศาสนาของตนเอง วรรณกรรมท่ีส าคัญคือ  คัมภีร์ไบเบลิ 
 ความเจริญรุ่งเรืองท่ีชนชาติต่างๆ ในดินแดนเมโสโปเตเมียคิดค้น หล่อหลอม และสืบทอด 
ต่อกันมา ส่วนใหญ่กลายเป็นรากฐานของอารยธรรมตะวันตกที่ชาวยุโรป  รับและพัฒนาต่อเนื่อง
เป็นอารยธรรมของมนุษยชาติในปัจจุบัน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช่ค่ะ เช่นสวนลอยแห่งบาบิโลน  

เป็นตัวอย่างแสดงถึงความสามารถและ

วิทยาการสูงทางด้านการชลประทาน 

อักษรคูนิฟอร์ม เป็นตัวอักษรชนิดแรก

ของโลกด้วยนะคะ 

ชนชาติต่างๆ เหล่าน้ีช่วยสร้างสรรค์  

อารยธรรมเมโสโปเตเมียให้เจริญรุ่งเรือง

และได้มอบมรดกของอารยธรรม 

เมโสเมโปเตเมียไว้หลายอย่างเลยนะคะ 
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      มรดกของอารยธรรมเมโสโปเตเมียทีม่ีอิทธิพลต่อมนุษยชาติ 
  
 
  

1. ผลงานด้านสถาปัตยกรรม  
  ซิกกูแรต (Ziggurat)  เป็นสิ่งก่อสร้าง  
ของอารยธรรมสุเมเรียน (Sumerians) ในบริเวณ 
เมโสโปเตเมีย มีลักษณะคล้ายพีระมิดแบบขั้นบันได 
แต่ไม่ก่อสร้างสูงจนเป็นยอดแหลม ด้านบนของ 
ซิกกูแรตซึ่งเป็นพื้นท่ีราบกว้างจะสร้างเป็นวิหาร  
ในระยะแรกการสร้างซิกูแรตมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ 
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ต่อมาซิกกูแรตนี้ 
ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังกษัตริย์  
เช่น ซิกกูแรตท่ีเมืองอูร์ (Ur)  
 สวนลอยแห่งบาบิโลน  สวนลอยบาบิโลน 
จัดเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  ตั้งอยู่บน 
แม่น้ ายูเฟรทิส ประเทศอิรักในปัจจุบัน สร้างโดย 
กษัตริย์เนบูคัดเนซซาร ์ แห่งกรุงบาบิโลเนีย  
สร้างให้แก่มเหสีของพระองค์ชื่อพระนางเซมีรามีส  
สร้างขึ้นเมื่อ 600 ปีก่อนคริสต์ศักราช สูงประมาณ  
75 ฟุต กินพื้นท่ี 400 ตารางฟุต ระเบียงทุกชั้นได้รับ 
การตกแต่งด้วยไม้ดอก ไมป้ระดับ ไม้ยืนพุ่ม 
ชนิดต่างๆ มีระบบชลประทานชักน้ าจากแม่น้ า 
ไทกริสไปท าเป็นน้ าตกและน าไปเลี้ยงต้นไม้ตลอดปี 

พระราชวังซาร์กอน  เป็นสถาปัตยกรรม 
ท่ีแสดงถึงอ านาจอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักร 

อัสซีเรียและมีความส าคัญท่ีสุด พระราชวังนี้สร้างเมื่อประมาณ 2,340 – 2,180 B.C. มีลักษณะ 
เป็นก าแพงสูงทึบเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า การก่อสร้างตึกสูงเป็นชั้น ๆ โดยมี
พระราชวังอยู่ชั้นบนสุดนั้นเพื่อให้พ้นจากอุทกภัย ตัวตึกสามารถเดินขึ้นไปทางบันไดหรือ 
 

ภาพประกอบ 7 ซิกกูแรต 
ที่มา  ซิกกูแรต //สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 2557,/
จาก/http://www.thaigoodview.com/node/40867 
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ภาพประกอบ 8 สวนลอยบาบิโลน 
ที่มา  สวนลอยบาบิโลน //สืบค้นเมื่อ 20 เมษายน 
2557,/จาก/https://fangnuttarika.wordpress.com 
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ภาพประกอบ 10 จ าลองระบบชลประทานในสมัยโบราณ 
ที่มา  ประวัติศาสตร์โลก //สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 
2557,/จาก/http://worldrecordhistory.blogspot. 
com/p/blog-page.html 

 
ขี่รถม้า (Chariot) เพื่อไปถึงชั้นบนสุดได้ โดยรถม้าจะอาศัยทางลาด  ตัวพระราชวังก่อด้วยอิฐเคลือบ 
ท าให้พื้นผิวมีลักษณะเป็นมันงดงามมาก ประตูทางเข้า ตัวก าแพงหรือป้อมค่ายต่าง ๆ ล้วนมีรูปทรง 

เรขาคณิตทั้งนั้นโดยเฉพาะส่วนโค้งนับว่าเป็นรูปแบบ 
          ท่ีส าคัญที่สุดในการสร้างพระราชวังของพวกอัสซีเรียน 

        ประติมากรรม  รูปวัวแกะสลักมีปีกแต่หัวเป็นคน  
       เป็นสัญลักษณ์ คือ วัว หมายถึง แผ่นดิน ศีรษะคน  
       หมายถึง กษัตริย์ ปีก หมายถึง ท้องฟ้าเป็นภาพนูนสูง  
       สร้างเป็นรูปวัวมี 5 ขา ท่ีท าเช่นนั้นเพราะหวังผลใน 
       การมองดูแต่ละจุดยืน  สิงโตสลักได้สวยงามมีชีวิต 
       สมจริง ภาพสิงโตบาดเจ็บ ( wounded lion)                                        

          2. ด้านวรรณกรรม  ด้วยความส าเร็จในระบบ 
          การเขียนท าให้ชาวสุเมเรียนสามารถสร้างวรรณกรรม
ท่ี          ส าคัญเร่ืองแรกของโลก  ซึ่งรู้จักอย่างกว้างขวางและ 
          มีขนาดยาวท่ีชื่อว่า  มหากาพย์กิลกาเมช เขียนบน
แผ่นดินเผาขนาดใหญ่  12 แผ่น  รวมด้วยกันท้ังสิ้น  3,000 บรรทัด 

3. ด้านคณิตศาสตร์ ชาวสุเมเรียนเป็นพวกแรกที่คิดค้นวิธีการคิดเลข  ท้ังการลบ   
การบวก  และการคณู  ชาวสุเมเรียนนิยมใช้หลัก  60  และหลักนี้เองถูกน ามาใช้ในเรื่องการนับเวลา
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน  รวมท้ังการแบ่งวงกลมออกเป็น  360 องศา (6 x 60) ด้วย 

4. ด้านชลประทาน  ชาวสุเมเรียนเป็น 
ชนชาติแรกที่ได้สร้างระบบชลประทานท่ีมีประสิทธิภาพ 
สูง  เนื่องจากถิ่นฐานท่ีชาวสุเมเรียนรุ่นแรกได้สร้าง 
บ้านเรือนนั้น  ท่ัวท้ังแผ่นดินปกคลุมด้วยบริเวณพ้ืนดิน 
ท่ีอุดมสมบูรณ์  ท่ีเกิดจากการทับถมของโคลนตมที่แม่น้ า 
พัดมา  ดินดังกล่าวเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผล 
ทางเกษตรแต่ท่ียากล าบากคือ  ปัญหาเรื่องน้ า  เพราะ 
บริเวณเมโสโปเตเมียเกือบจะเรียกได้ว่าฝนไม่ตกเลย  
ท าให้พื้นท่ีท่ีอยู่ห่างจากแม่น้ า เป็นท่ีแห้งแล้งไม่เหมาะสม 
แก่การท าการเพาะปลูก  ในขณะเดียวกันน้ าจะเอ่อขึ้น 
 

ภาพประกอบ 9 พระราชวังซาร์กอน 
ที่มา  พระราชวังของพระเจา้ซาร์กอน //สืบค้นเมื่อ 21 
เมษายกน 2557,/จาก/https://pattraporn093. 
wordpress.com/2014/01/06/ 
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ภาพประกอบ 11 และ ภาพประกอบ 12 อักษรคูนิฟอร์ม 
ที่มา  ประวัติศาสตร์โลก //สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2557,/จาก/https://yuttapoomsose.wordpress.com/ 

 
ท่วมฝั่งทุกปีท าให้บริเวณท่ีอยู่ใกล้ริมฝ่ังแม่น้ าชุ่มชื้นแฉะ  น้ าขังเป็นเหมือนบึง  ปัญหาจึงอยู่ท่ีว่าพื้นท่ี
บางแห่งชื้นแฉะเกินไป  บางแห่งแห้งแล้งเกินไป  ซึ่งชาวสุเมเรยีนท่ีเข้ามาในระยะแรกได้เห็นปัญหา
ดังกล่าว  เมื่อพวกเขาได้ตดัสินใจตั้งรกรากในบริเวณนี้ก็จะต้องหาทางเอาชนะธรรมชาติ  ด้วย 
การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตของตนมากท่ีสุด 
 5. ประดิษฐ์ตัวอักษร เรียกว่า อักษรรูปลิ่มหรือตัวอักษรคูนิฟอร์ม  อักษรลิ่มเป็นสิ่ง 
ประดิษฐ์ท่ีชาวสุเมเรียนน าเอาไม้สลักลงบนแผ่นดินเหนียวเปียกเป็นสัญลักษณ์ การประดิษฐ์
ตัวอักษรเป็นประโยชน์ต่อศาสนกิจ  การบันทึกของพวกพระ  เช่น  บัญชีรับจ่าย ชาวสุเมเรียน 
เป็นชนชาติแรกในดินแดนเมโสโปเตเมีย ท่ีรู้จักการเขียนหนังสือ  การเขียนตัวหนังสือของ 
ชาวสุเมเรียนจะใช้ไม้เสี้ยนนี้ เรียกว่าตัวอักษรคูนิฟอร์ม หรือตัวอักษรรูปลิ่ม  และใช้ตัวอักษรนี้เขียน
ข้อความต่างๆ  ซึ่งมีอิทธิพลต่อการเขียนตัวอักษรของกรีกและโรมันในสมัยต่อมา 
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คําชี้แจงขั้นตอนในการทํากิจกรรม    
 1. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 6  กลุ่ม  กลุ่มละ  8  คน โดยแบ่งเป็น เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน 
และอ่อน 2 คน ให้คละกัน โดยดูจากคะแนน ปพ.5  หรือคะแนนสอบก่อนเรียน 
 2. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มละ 1 คน แล้วให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มไปอยู่นอกห้องเรียน 
 3. สมาชิกท่ีเหลือในแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาจับสลากหัวข้อในการท ากิจกรรมโมเดลอารยธรรม มีทั้งหมด 
6 หัวข้อ คือ อารยธรรมเมโสโปเตเมีย  อารยธรรมอียิปต์  อารยธรรมกรีก  อารยธรรมโรมัน   
อารยธรรมจีน  อารยธรรมอินเดีย 
 4. อุปกรณ์ในการท ากิจกรรมประกอบด้วย  กระดาษ A4  และกระดาษกาว 
 5. ผู้สอนแจกกระดาษให้กลุ่มละ 3 แผ่น และกระดาษกาวกลุ่มละ 1 ม้วน 
 6. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันออกแบบโมเดลที่เก่ียวกับหัวข้อที่จับสลากได้ 1 อย่าง โดยมีข้อยกเว้นคือ ห้ามฉีก
หรือตัดกระดาษ แต่ให้พับหรือขย าได้ หรือใช้กระดาษกาวในการติดหรือท าเป็นรูปโมเดลร่วมกันกับกระดาษได้ 
จะได้ทั้งหมด 6 โมเดลอารยธรรม 
 7. ให้เวลาในการท าโมเดลอารยธรรม  กลุ่มละ 10 นาที  
 8. ระหว่างการท ากิจกรรมให้ปิดห้องเรียน เพ่ือไม่ให้ตัวแทนที่แต่ละกลุ่มส่งออกมาทราบว่าสมาชิกท่ีเหลือ
ในห้องเรียนก าลังท าอะไรอยู่  พร้อมทั้งก าชับสมาชิกผู้เรียนแต่ละกลุ่มที่เหลือในห้องเรียนห้ามเสียงดังและท า
ท่าทางใบ้ค าให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มทราบเด็ดขาด 
 9. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มท่ีอยู่ข้างนอกห้องเรียนเข้ามาในห้องเรียนได้  
 10. แจกกระดาษให้ตัวแทนกลุ่มคนละ 6 แผ่น 
 11. ให้ตัวแทนผู้เรียนของแต่ละกลุ่มทายชื่อโมเดลอารยธรรมที่เพ่ือนๆในแต่ละกลุ่มสร้างขึ้น และตอบ
ค าถามว่ามีความเกี่ยวข้องกับอารยธรรมอะไรและอย่างไรบ้าง  โดยให้ทายให้ครบทั้ง 6 อย่าง โดยเขียนลงบน
กระดาษท่ีแจกให้  ให้เวลาในการทาย 5 นาที 
 12. สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันเฉลยโมเดลอายธรรมที่สร้างขึ้น 
 13. ผู้เรียนและผู้สอนร่วมกันสรุปเนื้อหาที่ได้จากการท ากิจกรรมโมเดลอารยธรรม 
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กิจกรรมที่ 2  
คําช้ีแจง  :  ให้นักเรียนจับคู่ค าท่ีก าหนดให้และข้อความต่อไปนี้ให้สัมพันธ์กัน แล้วน าหมายเลข 
                ค าท่ีก าหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 
 

 
1. อะมอไรต์ 2. ซิกกูแรต 3. สุเมเรียน 4. อัสซีเรีย 5. มหากาพย์กิลกาเมช 
6. กฎหมายฮัมมูราบี   7. คูนิฟอร์ม  8. สวนลอยบาบิโลน    9. เมโสโปเตเมีย     10. ยูดาห์   
11. ฟินีเชีย     12. นิเนเวห์        13. บาบิโลนใหม่   14. ดินแดนพระจันทร์เสี้ยว    15. เปอร์เซีย 
   

                                 
……… 1. ตัวอักษรชนิดแรกท่ีชาวสุเมเรียนเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น 
……… 2. ดินแดนระหว่างแม่น้ า 2 สาย คือ แม่น้ าไทกริสและยูเฟรทิส 
……… 3. 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  มีระบบชลประทานจากแม่น้ าไทกริสไปท าเป็นน้ าตกและเลี้ยงต้นไม้ 
……… 4. สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการบูชาเทพเจ้า 
……… 5.  มรดกส าคัญของชาวฮิบรูที่ทิ้งไว้ให้ 
……… 6.  แหล่งอารยธรรมโบราณที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก 
……… 7.  กลุ่มชนที่รับและสืบทอดอารยธรรมของพวกสุเมเรียนและอัคคัด 
……… 8.  ชนกลุ่มแรกท่ีเข้ามาตั้งถ่ินฐานบริเวณลุ่มแม่น้ าไทกริสและยูเฟรทิส 
……… 9.  ได้รับยกย่องว่าเป็นพ่อค้าทางเรือผู้ยิ่งใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของตะวันออกกลางสมัยโบราณ 
……… 10.  เจ้าแห่งดินแดนวงพระจันทร์เสี้ยวไพบูลย์ 
……… 11.  ศูนย์กลางการปกครองสมัยจักรวรรดิอัสซีเรีย 
……… 12.  เรื่องราวการผจญภัยของวีรบุรุษแห่งเมืองอูรุก 
……… 13.  ประมวลกฎหมายที่ยึดถือหลัก “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” 
……… 14.  ชนเผ่าอินโด-ยูโรเปียน  
……… 15.  สมัยอาณาจักรคาลเดีย 
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กิจกรรมที่ 2  
คําช้ีแจง  :  ให้นักเรียนจับคู่ค าท่ีก าหนดให้และข้อความต่อไปนี้ให้สัมพันธ์กัน แล้วน าค าที่ 
               ก าหนดให้ไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง 

 
 

1. อะมอไรต์ 2. ซิกกูแรต 3. สุเมเรียน 4. อัสซีเรีย 5. มหากาพย์กิลกาเมช 
6. กฎหมายฮัมมูราบี      7. คูนิฟอร์ม     8. สวนลอยบาบิโลน 9. เมโสโปเตเมีย      10. ยูดาห ์
11. ฟินีเชีย       12. นิเนเวห์      13.บาบิโลนใหม่ 14. ดินแดนพระจันทร์เสี้ยว    15. เปอร์เซีย 
 
                                   
คูนิฟอร์ม          1. ตัวอักษรชนิดแรกท่ีชาวสุเมเรียนเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้น 
ดินแดนพระจันทร์เสี้ยว    2. ดินแดนระหว่างแม่น้ า 2 สาย คือ แม่น้ าไทกริสและยูเฟรทิส 
สวนลอยบาบิโลน           3. 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  มีระบบชลประทานจากแม่น้ าไทกริสไปท าเป็น 
                                   น้ าตกและเลี้ยงต้นไม้ 
ซิกกูแรต          4.  สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการบูชาเทพเจ้า 
ยูดาห์           5.  มรดกส าคัญของชาวฮิบรูที่ทิ้งไว้ให้ 
เมโสโปเตเมีย         6.  แหล่งอารยธรรมโบราณที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก 
อะมอไรต์          7.  กลุ่มชนที่รับและสืบทอดอารยธรรมของพวกสุเมเรียและอัคคัด 
สุเมเรียน                    8.  ชนกลุ่มแรกท่ีเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มแม่น้ าไทกริสและยูเฟรทิส 
ฟินีเชีย           9.  ได้รับยกย่องว่าเป็นพ่อคา้ทางเรือผู้ยิ่งใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของตะวันออก 
                                    กลางสมัยโบราณ 
อัสซีเรีย         10.  เจ้าแห่งดินแดนวงพระจันทร์เสี้ยวไพบูลย์ 
นิเนเวห์         11.  ศูนย์กลางการปกครองสมัยจักรวรรดิอัสซีเรีย 
มหากาพย์กิลกาเมช       12.  เรื่องราวการผจญภัยของวีรบุรุษแห่งเมืองอูรุก 
กฎหมายฮัมมูราบี        13.  ประมวลกฎหมายที่ยึดถือหลัก “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” 
เปอร์เซีย         14.  ชนเผ่าอินโด-ยูโรเปียน  
บาบิโลนใหม ่       15.  สมัยอาณาจักรคาลเดีย 
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คําสั่ง  จงเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว 
1. เหตุผลข้อใดสนับสนุนค ากล่าวที่ว่า “สมัยประวัติศาสตร์ตะวันตกเร่ิมขึ้นที่อาณาจักรซูเมอร์” 
    ก.  ชาวอัสซีเรียประดิษฐ์ตัวอักษรเฮียราติกได้เป็นชนกลุ่มแรก 
    ข.  ชาวอัสซีเรียประดิษฐ์ตัวอักษรรูปลิ่มหรืออักษรคูนิฟอร์มได้เป็นชนกลุ่มแรก 
    ค.  ชาวสุเมเรียนประดิษฐ์ตัวอักษรรูปลิ่มหรืออักษรคูนิฟอร์มได้เป็นชนกลุ่มแรก 
    ง.  ชาวสุเมเรียนประดิษฐ์ตัวอักษรไฮโรกลิฟิกได้เป็นชนกลุ่มแรก 
2.  มรดกทางวัฒนธรรมข้อใดท่ีมนุษย์ยังคงใช้ประโยชน์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
    ก.  การชลประทานและการระบายน้ าไปยังพื้นท่ีเพาะปลูก 
    ข.  การสร้างวิหารขนาดใหญ่เพื่อบูชาเทพเจ้า 
    ค.  การแบ่งชนชั้นวรรณะในสังคมโดยผู้ชายมีอ านาจเหนือผู้หญิง 
    ง.  การท่ีพระนักบวช  เป็นผู้น าในการปกครองอาณาจักร 
3.  ข้อใดแสดงถึงอารยธรรมลุ่มแม่น้ าไทกริสและยูเฟรทิส 
    ก.  ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี   ข.  กฎหมายสิบสองโต๊ะ 
    ค.  โคลอสเซียม    ง.  วิหารพาร์เธนอน 
4.  ชนชาติใดท่ีเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ในโลกตะวันตกเป็นกลุ่มแรก 
    ก.  ชาวอียิปต์     ข.  ชาวบาบิโลเนียน 
    ค.  ชาวสุเมเรยีน    ง.  ชาวเปอร์เซียน 
5.  ข้อใดเป็นลักษณะส าคัญทางวัฒนธรรมของชาวสุเมเรียน 
    ก.  พระราชวัง     ข.  อักษรเฮียโรกลิฟิก 
    ค.  การปกครองแบบนครรัฐ   ง.  ภาพแกะสลักนูน 
6.  “เจ้าแห่งดินแดนพระจนัทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์” หมายถึงชนชาติใด 
    ก.  สุเมเรียน  ข.  อักคัด  ค.  อัสซีเรีย    ง.  คาลเดียน 
7.  ข้อใดคือผลงานการสร้างสรรค์อารยธรรมของชาวอมอไรต์ 
    ก.  อักษรคูนิฟอร์ม    ข.  ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี  
    ค.  พระราชวังซาร์กอน    ง.  สวนลอยแห่งบาบิโลน 

24 



 

 

8.  มรดกทางวัฒนธรรมของอารยธรรมเมโสโปเตเมียท่ีแสดงถึงความสามารถและวิทยาการสูง
ทางด้านการชลประทานคือข้อใด 
    ก.  ห้องสมุดท่ีเมืองนิเนเวห์   ข.  ซิกกูแรต 
    ค.  พระราชวังซาร์กอนท่ีคอร์ซาแบด  ง.  สวนลอยแห่งบาบิโลน 
9.  ข้อใดคือผลงานทางด้านวรรณกรรมท่ีมีชื่อเสียงของชาวสุเมเรียน 
    ก.  มหากาพย์อเีลียด    ข.  มหากาพย์กิลกาเมช 
    ค.  มหากาพย์โอดิสซีย์    ง.  มหากาพย์อีเนียด 
10.  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการสร้างซิกกูแรตของชาวสุเมเรียน 
    ก.  เป็นเทวสถานในการบูชาพระเจ้า   
    ข.  เป็นท่ีสอนหนังสือให้กับนักบวชรุ่นเยาว์ 
    ค.  ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา   
    ง.  เป็นท่ีพักอาศัยของพระมหากษัตริย์ 
11.  ข้อใดเป็นผลมาจากการประดิษฐ์ตัวอักษรของอารยธรรมโบราณ 
    ก.  ระบบโทรศัพท์ระหว่างประเทศ   
    ข.  การสื่อสารกันด้วยอีเมล์ 
    ค.  การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก    
    ง.  ระบบทีวีวงจรปิด 
12.  แหล่งอารยธรรมส าคัญของโลกมักจะก่อตัวขึ้นในบริเวณท่ีมีสภาพภูมิศาสตร์เช่นไร 
    ก.  ท่ีราบลุ่มแม่น้ า    ข.  หุบเขาและเทือกเขาสูง 
    ค.  ชายฝั่งทะเลและหุบเขา   ง.  บริเวณปล่องภูเขาไฟ 
13.  ข้อใดคือปัจจัยท่ีท าให้เกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
    ก.  สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ าสองสายคือแม่น้ าไทกริสและยูเฟรทิส 
    ข.  สภาพภูมิศาสตร์ตั้งอยู่บนพื้นท่ีแม่น้ าไนล์ ซึ่งเป็นแม่น้ าสายท่ียาวท่ีสุดในโลก 
    ค.  สภาพภูมิศาสตร์ล้อมรอบไปด้วยแม่น้ าฮวงโหและแม่น้ าสินธุ  
    ง.  สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยเทือกเขาและหุบเขาส าคัญ 
14.  ข้อใดคือมรดกชิ้นส าคัญที่ชาวฮิบรูมอบให้กับโลกมนุษย์ 
    ก.  ศาสนาอิสลาม    ข. ศาสนาพุทธ   
    ค.  ศาสนายูดาย    ง. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 
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15.  เพราะเหตุใดจึงถือว่าประมวลกฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบีเป็นมรดกทางอารยธรรมชิ้นส าคัญ
ของโลก    
    ก.  เป็นประมวลกฎหมายฉบับแรกของโลก 
    ข.  มีบทลงโทษท่ีรุนแรงซึ่งช่วยลดจ านวนผู้เป็นภัยต่อสังคม 
    ค.  เป็นเครื่องแสดงถึงอ านาจรัฐเข้มแข็งพอที่จะบังคับพลเมืองได้ 
    ง.  เป็นแบบอย่างของความพยายามท่ีจะให้เกิดความยุติธรรมในการปกครอง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

     หลงัจากศึกษาเนื้อหาเร่ือง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
แตงไทยมั่นใจว่าเพื่อนๆ ทุกคนต้องทําข้อสอบได้แน่ๆ เลยค่ะ      
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เฉลยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

เรื่อง  อารยธรรมเมโสโปเตเมีย 
 

 

            

    1. ค  2. ก  3. ก  
         4. ค  5. ค  6. ค  
         7. ข  8. ง  9. ข  
        10. ง    11. ข  12. ก        
                            13. ก         14. ค         15. ง  

                                                                                                              
 

                                                                                        ตอบถูก 12 ข้อขึน้ไป  
                                                                         ถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับ 
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อภิธานศัพท์ 
 

 
คูนิฟอร์ม (cuneiform)หรืออักษรรูปลิ่ม   คือ  ระบบการเขียนท่ีหลากหลาย เป็นได้ท้ัง อักษร 
 พยางค์ อักษรค า และอักษรท่ีมีระบบสระ – พยัญชนะ ค าว่า “cuneiform” มาจากภาษา 
 ละติน “cuneus” แปลว่า ล่ิม ดังนั้นอักษรรูปลิ่มจึงรวมอักษรท่ีมีรูปร่างคล้ายลิ่มท้ังหมด  
ซูเมอร์  (Sumer) คือ  อารยธรรมโบราณและเขตบริเวณเมโสโปเตเมียตอนใต้ ติดกับอ่าวเปอร์เซีย มีลักษณะ 
 เป็นนครรัฐ แต่ละนครรัฐมีอิสระไม่ขึ้นต่อกัน เช่น ลากาซ บาบิโลน อูร์ อูรุก นิปเปอร ์
ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี  คือ  บทบัญญัติที่รวบรวมกฎหมายต่าง ๆ และพระราชกฤษฎีกาของ 
 พระเจ้าฮัมมูราบี ราชาแห่งบาบิโลเนีย และเป็นประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุด ประมวลกฎหมายนี้ 
 คัดลอกไว้โดยการแกะสลักลงบนหินบะซอลต์สีด าสูง 2.25 เมตร กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมาย 
 อาญา โดยยึดหลักที่ปัจจุบันเรียกว่า "ตาต่อตา ฟันต่อฟัน" อันหมายถึงท าผิดอย่างไรได้โทษอย่างนั้น  
 นับเป็นหลักการส าคัญที่นับเป็นวิวัฒนาการทางอารยธรรมของมนุษย์ 
ฟินีเชียน (Phoenicia)  คือ  เซเมติกสาขาหนึ่ง อพยพมาจากทะเลทรายอาราเบีย เมื่อประมาณ 3,000 ป ี
 ก่อนคริสตกาล เข้ามาตั้งหลักแหล่งในบริเวณตะวันตกของทวีปเอเชียบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ได้ชื่อ 
 ว่าเป็นกลุ่มปัญญาชนของเอเชียตะวันตก สร้างเมืองส าคัญ ๆ เช่น ไทรน์ ไซดอน ไบบลอส เป็นพวกที่ 
 ร่ ารวย มีชื่อเสียงทางด้านการเดินเรือและค้าขาย มรดกชิ้นส าคัญของชาวฟินิเชียคือ ตัวอักษร ซึ่งกรีกและ 
 ลาตินใช้เป็นแบบในการสร้างตัวอักษรของตนในสมัยต่อมา ตัวอักษรในยุโรปปัจจุบันก็มาจากตัวอักษร 
 เหล่านี้ 
มหากาพย์กิลกาเมช (Gilgamesh) คือ  ต านานน้ าท่วมโลกที่เก่าแก่ของเมโสโปเตเมียโบราณ เป็นหนึ่งในงาน 
 วรรณกรรมประเภทนิยายที่เก่าแก่ที่สุดในโลก นักวิชาการเชื่อว่ามหากาพย์เรื่องนี้มีก าเนิดมาจากต านาน 
 กษัตริย์สุเมเรียนและบทกวีเกี่ยวกับวีรบุรุษในต านานที่ชื่อว่า กิลกาเมช ซึ่งถูกรวบรวมเอาไว้ในแผ่นดิน 
 เหนียว 12 แท่ง 
เมโสโปเตเมีย (Mesopotemia)  คือ  ดินแดนระหว่างแม่น้ า 2 สาย” (land between the rivers)  คือ  
 แม่น้ าไทกรีส (Tigris) และแม่น้ ายูเฟรทิส (Euphrates) ปัจจุบันอยู่ในประเทศอิรัก เป็นแหล่งอารยธรรม 
 แห่งแรกของโลก 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
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