เอกสารประกอบการเรียน
วิชา ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เล่มที่ 1

เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

นายทินกร รวมภักดี
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ
โรงเรียนพระทองคาวิทยา อาเภอพระทองคา จังหวัดนครราชสีมา
สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คานา
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย นี้จัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่
3 อารยธรรมโลกสมัยโบราณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ในสาระ
ที่ 4 ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารประกอบการเรียนที่ผู้จัดทาได้สร้างขึ้นเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มุ่งหวังจะแก้ปัญหานักเรียนให้
มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากในห้องเรียนมีนักเรียนที่มีความแตกต่างกันในหลายๆ
ด้ า น กิ จ กรรมที่ จั ด ให้ กั บ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นตามเอกสารประกอบการเรี ย นเล่ ม นี้ ประกอบด้ ว ย
แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน สาระสาคัญ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ ใบงานและกิจกรรม ซึ่งข้าพเจ้าได้รวบรวมเนื้อหาสาระจากตารา เอกสาร และแหล่ง
เรียนรู้อื่น อย่างหลากหลาย มีภาพประกอบคาบรรยาย ทาให้ง่ายต่อการเรียนรู้และทาความเข้าใจของ
นักเรียน เป็นการเสริมความรู้ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากขึ้น นักเรียนสามารถ
ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตัวเองและทาให้ทราบว่าตนเองมีพัฒนาการในการเรียนรู้มากขึ้นเพียงใด
ผู้จัดทาหวังว่าเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส31102 ชุดที่ 1
เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย จะเป็นสื่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้แก่ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร มีผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีเจต
คติที่ดีต่อการเรียนประวัติศาสตร์
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน นักเรียนและผู้
ที่สนใจศึกษาต่อไป
นายทินกร รวมภักดี
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คาแนะนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนสาหรับนักเรียน
เล่มที่ 1 เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
การเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
หน่วย การเรียนรู้ที่ 3 อารยธรรมโลกสมัยโบราณ เล่มที่ 1 เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย นักเรียน
ควรปฏิบัติกิจกรรมตามลาดับดังนี้
1. ศึกษาสาระสาคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ เพื่อให้ทราบว่าเมื่อนักเรียนเรียนรู้
จากเอกสารประกอบการเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถเรียนรู้อะไรบ้าง
2. ทาแบบทดสอบก่อนเรียน เพื่อให้นักเรียนประเมินตนเองว่ามีความรู้พื้นฐานก่อนเรียน เท่าใด
3. ศึกษาเอกสารและทากิจกรรมตามลาดับที่กาหนดไว้ เพื่อเป็นการทบทวนให้มีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหายิ่งขึ้น
4. ทาแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบความรู้พื้นฐานจากการทดสอบก่อนเรียน
5. นักเรียนแต่ละคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่เปิดดูเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
และแบบเฉลยกิจกรรมก่อนปฏิบัติ
6. ตรวจเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนจากใบเฉลย แล้วบันทึกผลในตาราง
บันทึกคะแนนในกระดาษคาตอบเพื่อทราบผลการเรียนรู้
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อารยธรรมโลกสมัยโบราณ
รายวิชา ประวัติศาสตร์
เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

รหัสวิชา ส31102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เวลา 12 ชั่วโมง
เวลา 2 ชั่วโมง

ช

สาระสาคัญ
อารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นอารยธรรมดินแดนระหว่างแม่น้าไทกรีสและยูเฟรตีสเป็นอารย
ธรรมที่ประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก โดยชาวสุเมเรียนเป็นชาติแรกที่สร้างพื้นฐานสาคัญของ
อารยธรรมเมโสโปเตเมียทั้งด้านสถาปัตยกรรม ตัวอักษรและศิลปกรรมอื่นๆ
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
มาตรฐานการเรียนรู้
ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้านความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง ตระหนักถึงความสาคัญและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด
ม.4-6/1 วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณ และการติดต่อระหว่างโลกตะวันออกกับโลก
ตะวันตกที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกปัจจัยส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้
2. อธิบายพัฒนาการและผลงานของอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้
3. วิเคราะห์ความสาคัญของอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่มีต่อสังคมโลกในสมัยปัจจุบัน
สาระการเรียนรู้
1. สภาพภูมิศาสตร์ของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
2. ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
3. การหล่อหลอมอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
4. ความรุ่งเรืองของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
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ลาดับขั้นตอนการเรียนรู้เอกสารประกอบการเรียน
เล่มที่ 1 เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

1. อ่านคาแนะนา
2.ทดสอบก่อนเรียน

3.ศึกษาเนื้อหา

ถ้าทากิจกรรมหรือ
แบบทดสอบ
ไม่ผ่านเกณฑ์
ให้ย้อนกลับไปศึกษา
ตั้งแต่ขั้นตอนที่ 4
อีกครั้ง นะครับ

4.ทากิจกรรม

5.ทดสอบหลังเรียน

6.ผ่านการทดสอบ

7.ศึกษาเรื่องต่อไป
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ผังมโนทัศน์เอกสารประกอบการเรียน
เล่มที่ 1 เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

สภาพภูมิศาสตร์ของ
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

ปัจจัยส่งเสริมให้เกิด
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

ความรุ่งเรืองของ
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

การหล่อหลอม
อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
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แบบทดสอบก่อนเรียน
รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับตัวอักษร
ข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. คาว่า “เมโสโปเตเมีย” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่
ข. ดินแดนแห่งแม่น้าทั้งสอง
ค. ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์
ง. ดินแดนแห่งความมั่นคงและความสุข
2. สมญานามว่า “ดินแดนพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์” คือข้อใด
ก. อียิปต์
ข. เมโสโปเตเมีย
ค. กรีก
ง. โรมัน
3. ชนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและมีอานาจครอบครองดินแดนเมโสโปเตเมีย คือข้อใด
ก. สุเมเรียน
ข. แอคคัด
ค. อามอไรต์
ง. ฮิตไทต์
4. ชาวสุเมเรียนประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในโลก เรียกว่าอักษรอะไร
ก. ไฮโลกลิฟิค
ข. ไฮราติ
ค. เดโมติค
ง. คูนิฟอร์ม
5. สถาปัตยกรรมที่สาคัญของเมโสโปเตเมีย คือข้อใด
ก. พีระมิด
ข. วิหารแพนธิออน
ค. ซิกกูแรต
ง. สนามกีฬาคอลอสเซียม
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6. ชาวสุเมเรียนสร้าง ซิกกูแรต เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านใด
ก. เป็นสุสานฝังศพ
ข. เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้า
ค. เป็นด่านป้องกันศตรู
ง. เป็นที่ประทับของกษัตริย์
7. ข้อใดไม่ถูกต้องตามอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ก. เมโสโปเตเมียมีอักษรคูนิฟอร์ม
ข. เมโสโปเตเมียมีสวนลอยแห่งบาบิโลน
ค. เมโสโปเตเมียนับถือเทพเจ้าสุริยเทพหรือ (Re)
ง. เมโสโปเตเมียมีสถาปัตยกรรมอิฐตากแห้งที่ใหญ่โตอย่างซิกกูแรต
8. ประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดยึดหลัก ตาต่อตา ฟันต่อฟัน มีชื่อเรียกว่าอะไร
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. ใช้เป็นเครื่องแสดงว่าอานาจรัฐเข้มแข็งพอที่จะบังคับพลเมืองได้แล้ว
ง. เป็นแบบอย่างของความพยายามที่จะให้เกิดความยุติธรรมในการปกครอง
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อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
คาว่า เมโสโปเตเมีย เป็น คาในภาษากรีก มีความหมายว่า “ดินแดนระหว่างแม่น้าทังสอง” คือ
เป็นดินแดนที่อยู่ระหว่างแม่น้า แม่น้าไทกรีส (Tigris) และ แม่น้ายูเฟรติส (Euphrates) ปัจจุบันคือ
ดินแดนในประเทศอิรัก ถือเป็นแหล่งอารยธรรมแห่งแรกของโลก เมื่อราว 3,500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช
ดินแดนเมโสโปเตเมียแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่ วนล่าง เรียกว่า บาบิโลเนีย (Babylonia)
ตั้ ง อยู่ ใ กล้ กั บ อ่ า วเปอร์ เ ซี ย เป็ น บริ เ วณที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ และส่ ว นบน เรี ย กว่ า แอสซี เ รี ย
(Assyria) ซึง่ มีลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง
บริเวณทั้งหมดมีชนชาติหลายเผ่าพันธุ์อาศัยอยู่ มีการรบพุ่งกันอยู่เสมอ เมื่อชาติใดมีอานาจ ก็
เข้าไปยึดครองและกลายเป็นชนชาติเดียวกัน นักประวัติศาสตร์บางท่านกล่าวว่าไม่มีแห่งหนตาบลใด
จะมีชาติพันธุ์มนุษย์ผสมกันมากมายตลอดสมัยประวัติศาสตร์
ดินแดนเมโสโปเตเมียตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเอเชียในบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างทวีป
เอเชีย ยุโรป และแอฟริกา โดยเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งหันออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็น
จุดเชื่อมโยงติดต่อกับอารยธรรมอียิปต์ โบราณ มีอาณาบริเวณตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปสู่อ่าว
เปอร์เซีย มีลักษณะเป็นรูปเสี้ยว จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ดินแดนรูปพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์ ”
ครอบคลุมดินแดนบางส่วนในประเทศอิรักและซีเรียในปัจจุบัน
เมโสโปเตเมีย เป็ นดินแดนที่อากาศร้อนและแห้งแล้งกันดาร น้าที่ได้รับส่วนใหญ่ จะได้จาก
แม่น้าที่มาจากหิมะละลายในภาคฤดูร้อนน้าจะพัดพาเอาโคลนตมมาทับถมชายฝั่งทั้งสอง ทาให้พื้นดิน
อุดมสมบู รณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก การเอ่อล้นของน้าอันเกิดจากหิมะละลายไม่มีกาหนดเวลาที่
แน่นอนและบางครั้งทาความเสียหายแก่บ้านเมือง ไร่นา ทรัพย์สินและชีวิตผู้คน การกสิกรรมที่จะ
ได้ผลดีต้องอาศัยระบบการชลประทานที่มีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงที่ตั้งแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ที่มา : ไพฑูรย์ มีกุศล และคณะ, หน้า 72.
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1.ปัจจัยส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
สภาพภูมิศาสตร์และภูมิปัญญาของกลุ่มชน เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
สภาพภูมิศาสตร์ของดินแดนเมโสโปเตเมีย
ลักษณะที่ตั้งของดินแดนเมโสโปเตเมียและบริเวณใกล้เคียง มีภู มิอากาศร้อนแห้งแล้งและมี
ปริมาณน้าฝนน้อย อย่างไรก็ตาม บริเวณนี้ก็มีเขตที่อุดมสมบูรณ์อยู่บ้าง ซึ่งได้รับความอุดมสมบูรณ์จาก
แม่ น้ าไทกริ ส และยู เ ฟรที ส และน้ าจากหิ ม ะ
ละลายบนเทือ กเขาในเขตอาร์ เ มเนี ยทางตอน
เหนือ จะพัดพาโคลนตมมาทับถมบริเวณสองฝั่ง
แม่น้า กลายเป็นปุ๋ยในการเพาะปลูก กลุ่มชนอื่น
ที่ อ ยู่ ใ กล้ เ คี ย งจึ ง พยายามขยายอ านาจเข้ า มา
ครอบครองดินแดนแห่งนี้ และก็ต้องสร้างความ
มั่งคงและแข็งแกร่งเพื่อต่อต้านศัตรูที่มารุกราน
จึ ง มี ก ารสร้ า งก าแพงเมื อ งและคิ ด ค้ น อาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ในการทาศึกสงคราม เช่น อาวุธ รถ
ม้ารถศึก ฯลฯ
แผนที่แสดงพื้นที่รูปพระจันทร์เสี้ยวกันอุดมสมบูรณ์
ภูมิปัญญาของกลุ่มชน
อารยธรรมเมโสโปเตเมียเกิดจากภูมิปัญญาของกลุ่ มชนที่อาศัยในดินแดนแห่งนี้ การคิดค้น
และพัฒนาความเจริญเกิดจากความจาเป็นที่ต้องเอาชนะธรรมชาติเพื่อ ความอยู่รอด การจัดระเบียบ
ในสังคมและความต้องการขยายอานาจ
การเอาชนะธรรมชาติ
ดินแดนเมโสโปเตเมียจะมีน้าท่วมเป็นประจาทุกปี ส่วนบริเวณที่ห่างฝั่งแม่น้ามักแห้งแล้ง ชาว
สุเมเรียนจึงคิดค้นระบบชลประทาน เพื่อช่วยให้การเพาะปลูกได้ผลดี เนื่องจากพวกสุเมเรียนไม่มีวัสดุ
ก่ อ สร้ า งที่ แ ข็ ง แรงคงทน จึ ง คิ ด หาวิ ธี ท าอิ ฐ จากดิ น เหนี ย วและฟาง ใช้ อิ ฐ ก่ อ สร้ า งสถานที่ ต่ า งๆ
นอกจากนี้ยังใช้ดินเหนียวเป็นวัสดุสาคัญในการประดิษฐ์อักษรรูปลิ่มด้วย
การจัดระเบียบในสังคม
เมื่อมีความเจริญเติบโตและมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีระเบียบและกฎเกณฑ์ของ
สังคม ได้แก่ การแบ่งกลุ่มชนชั้นในสังคมเพื่อกาหนดหน้าที่และสถานะ การจัดเก็บภาษีเพื่อนารายได้
ไปใช้พัฒนาความเจริญให้แก่ชุมชน การออกกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือในการปกครอง เช่น ประมวล
กฎหมายของพระเจ้าฮัมมูราบี ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็นกฎหมายแม่บทของโลกตะวันตก
การขยายอานาจ
ความยิ่ งใหญ่ของเมโสโปเตเมีย ส่ว นหนึ่งเกิดจากการขยายอานาจ เช่น พวกแอสซีเรียนที่
เข้มแข็งได้ เพราะมีเทคโนโลยีทางการทหารที่ก้าวหน้า โดยประดิษฐ์คิดค้นอาวุธสงครามและเครื่องมือ
ต่างๆ เช่น ดาบเหล็ก หอกยาว ธนู รถศึก เสื้อเกราะ โล่ หมวกเหล็ก เป็นต้น
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2. การหล่อหลอมอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
อารยธรรมในดินแดนเมโสโปเตเมียเกิดขึ้นโดยการสร้างสรรค์ของชนชาติต่างๆ ที่ผลัดเปลี่ยนกัน
เข้ามาครอบครองและสร้างความเจริญ แล้วหล่อหลอมรวมเป็นอารญธรรมเมโสโปเตเมีย ดังนี้
1. ชาวสุเมเรียน (Sumerian) สุเมเรียนเป็นชื่อเรียกกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาอยู่ในเขตซูเมอร์
(Sumer) หรือบริเวณตอนใต้สุดของแม่น้าไทกริสและยูเฟรทีส ซึ่งติดกับปากอ่าวเปอร์เซียเมื่อประมาณ
5000 ปีมาแล้ว พวกสุเมเรียนได้พัฒนาความเจริญรุ่งเรืองที่
ก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยธรรมอียิปต์ เช่น รู้จักประดิษฐ์
ตั ว อั ก ษรคู นิ ฟ อร์ ม หรื อ อั ก ษรลิ่ ม บนแผ่ น ดิ น เหนี ย วแล้ ว
นาไปเผาไฟ การคานวณ การพัฒนามาตราชั่ง ตวง วัด การ
ทาปฏิทิน การใช้แร่โลหะ การคิดค้นระบบชลประทานเพื่อ
ส่งเสริมการกสิกรรม และการก่อสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อ
เป็น ที่ประทับ ของเทพเจ้ า ฯลฯ ทาให้ นักประวัติศาสตร์
บางกลุ่มเชื่อว่าอารยธรรมโลกเริ่มต้นที่เขตซูเมอร์
ชาวสุเมเรียนอยู่รวมกันเป็นนครรัฐเล็กๆ หลายแห่ง
อักษรคูนฟิ อร์มหรืออักษรลิ่มของชาวสุเมเรียน
เช่น เมืองเออร์ (Ur) เมืองอูรุก (Uruk) เมืองคิช (Kish)
ที่มา : http://www.baanjomyut.com
และเมืองนิปเปอร์ (Nippur) แต่ละแห่งไม่มีกษัตริย์หรือ
ผู้ปกครองนคร เพราะพวกสุเมเรียนเชื่อว่าพวกเขามีเทพเจ้าคุ้มครอง จึงมีเพียงพระหรือนักบวชเป็น
ผู้ทาพิธีบูชาเทพเจ้าและจัดการปกครองในเขตของตน อย่างไรก็ตาม การที่นครรัฐต่างๆ ล้วนเป็นอิสระ
ต่อกันทาให้ไม่สามารถรวมกันเป็นปึกแผ่นได้ ดินแดนของพวกสุเมเรียนจึงถูกรุกรานจากชนกลุ่มอื่น
คือพวกแอคคัดและอมอไรต์

ซิกกูแรต เทวสถานบูชาเทพเจ้าของชาวสุเมเรียน
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/40867
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2. ชาวอมอไรต์ (Amorite) พวกอมอไรท์หรือบาบิโลเนียน เป็นชนเผ่าเซมิติก มีถิ่นกาเนิด
ในแถบตะวันออกกลาง ได้ขยายอิทธิพลในดินแดนเมโสโปเตเมี ยและสร้างจักรวรรดิบาบิโลนที่เจริญ
รุ่งเรืองในช่วงประมาณปี 1800-1600 ก่อนคริสต์ศักราช ผู้นาสาคัญ คือ กษัติรย์ฮัมมูราบี ผู้ยิ่งใหญ่
ซึ่งได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่จักรวรรดิบาบิโลน โดยการทาสงครามขยายดินแดนและจัดทาประมวล
กฎหมายพระเจ้าฮัมมูราบี เพื่อเป็น หลักฐานในการปกครองและจัดระเบียบสังคม
นอกจากนี้ชาวบาบิโลเนียนยังสืบทอดความเจริญต่างๆ ของพวกสุเมเรียนไว้ เช่น ความเชื่อทาง
ศาสนาซึ่งได้แก่การบูชาเทพเจ้า การแบ่งกลุ่มชนชั้นในสังคมเพื่อแบ่งแยกหน้าที่และความสะดวกใน
การปกครอง การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการค้าขายกับดิ นแดนอื่นๆ เช่น อียิปต์และอินเดียซึ่งนา
ความมั่งคั่งให้แก่จักรวรรดิบาบิโลน
จักรวรรดิบาบิโลนเสื่อมอานาจและสลายลงไปโดยถูกพวกแอสซีเรียนโจมตี

แท่นหินจารึกกฎหมายพระเจ้าฮัมมูราบี
ที่มา : http://www.ngwk.ac.th

3. ชาวฮิตไทต์ (Hittite) พวกฮิตไทต์เป็นพวกอินโด-ยูโรเปียน ที่อพยพมาจากทางเหนือของ
ทะเลดาเมื่อประมาณปี 2300 ก่อนคริสต์ศักราช ต่อมาได้ขยายอิทธิพลเข้าไปในเขตจักรวรรดิบาบิโลน
และเข้าครอบครองดินแดน ซีเรียในปัจจุบันพวกฮิตไทต์สามารถนาเหล็กมาใช้ประดิษฐ์อาวุธแบบต่างๆ
และจัดทาประมวลกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมสังคม โดยเน้นการใช้ความรุนแรงตอบโต้ผู้ที่กระทาความผิด
เช่น ให้จ่ายค่าปรับแทนการลงโทษที่รุนแรง อาณาจักรฮิตไทต์เสื่อมอานาจลงในราวปี 1200 ก่อน
คริสต์ศักราช
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4. ชาวแอสซีเรีย (Assyria) พวกแอสซีเรียนมีถิ่นฐานอยู่ทางตอนเหนือของเมโสโปเตเมีย เป็น
ชนชาตินักรบที่มีความสารถและโหดร้าย จึงเป็นที่คร้ามเกรงของชนชาติอื่น พวกแอสซีเรียนได้ขยาย
อานาจครอบครองดินแดนของพวกบาบิโลเนียน ซีเรีย และดินแดนบางส่วนของจักรววรดิอียิปต์ การ
ที่แอสซีเรียนเป็นชนชาตินักรบจึงได้มอบอารยธรรมสาคัญให้แก่ชาวโลก คือ การสร้างระบอบปกครอง
จักรวรรดิที่เข้มแข็ง มีการควบคุมดินแดนที่อยู่ใต้การปกครองอย่างใกล้ชิด โดยสร้างถนนเชื่อมติดต่อ
กั บ ดิ น แดนเหล่ า นั้ น จ านวนมากเพื่ อ ความ
สะดวกในการเดิ น ทั พ และติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
นอกจากนี้ยังมีความก้าวหน้าในเทคโนโลยีทาง
การทหารและการรบ โดยเฉพาะการพัฒ นา
อาวุธยุทโธปกรณ์และการใช้ทหารรับจ้างที่มี
ประสิทธิภาพสูง แอสซีเรียน ส่วนใหญ่เป็นการ
สืบทอดความเจริญที่มีอยู่เดิมในดินแดนที่ตน
เข้าไปครอบครอง เช่น ความเชื่อทางศาสนา
ภาพสลักภาพนูนต่าแสดงการทาสงครามของชาวแอสซีเรียน
ศิลปกรรม และวรรณกรรม
ที่มา : http://www.ngwk.ac.th
5. ชาวแคลเดียน (Chaldean) พวก
แคลเดียน ได้ครอบครองดินแดนของจักรวรรดิ แอสซีเรีย เมื่อปี 612 ก่อนคริสต์ศักราช หลังจากนั้น
ก็ได้ ผู้นาที่ยิ่งใหญ่ของแคลเดียน คือ กษัตริย์เนบูคัดเนซซาร์ ซึ่งสถาปนาจักรวรรดิบาบิโลนขึ้นใหม่
และรื้อฟื้นความเจริญต่างๆ ในอดีต เช่น การก่อสร้างอาคารที่สวยงามโดยเฉพาะการสร้าง “สวนลอย
แห่งบาบิโลน” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ การรื้อฟื้นประมวล
กฎหมายและวรรณกรรมของชาวบาบิโลเนียนรวมทั้งระบบเศรษฐกิจและการค้า จึงเรียกจักรวรรดิของ
พวกแคลเดียนว่า “จักรวรรดิบาบิโลนใหม่” อย่างไรก็ตามพวกแคลเดียนก็ได้สร้างมรดกที่สาคัญคือ
การศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และโหราศาสตร์

ภาพวาดสวนลอยบาบิโลน
ที่มา : http://www.google.co.th/imgres?imgurl
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6. ชาวฟีนิเชียน (Phoenicians) ระหว่างปี 1000-700 ปีก่อนคริสต์ศักราช พวกฟีนิเชียน
อาศัยอยู่ในดินแดนฟินิเชียซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศเลบานอนปัจจุบัน และมีการปกครองแบบนครรัฐ
ลักษณะที่ตั้งมีเทือกเขาสลับซับซ้อนกั้นระหว่างที่ราบแคบๆ ซึ่งขนานกับชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
กับดินแดนอื่นๆ ทาให้พวกฟีนิเชียนไม่
สามารถขยายดินแดนของตนออกไปได้
จึ ง ด ารงชี วิ ต ด้ ว ยการเดิ น เรื อ และ
ค้าขายทางทะเลนอกจากมีชื่อเสียงใน
ด้ า นการค้ า แล้ ว ชาวฟี นิ เ ชี ย นยั ง มี
ชื่อเสียงในด้านอุตสาหกรรมต่อเรือซึ่ง
ทาจากไม้ซีดาร์ที่มีอยู่มาก
อนึ่ง ชาวฟีนิเชียนได้พัฒนาตัว
อักษรขึ้นจากโบราณของอียิปต์จานวน
รวม 22 ตัว คือ อักษรฟีนิ เชีย น เป็ น
ชาวฟินิเซียน เป็นชนชาติที่ชานาญการเดินเรือมาก
ที่มา : http://writer.dek-d.com/abjmp-social
มรดกทางอารยธรรมที่ ส าคั ญ ของโลก
ตะวันตก เนื่องจากชาวกรีกและโรมันได้นาไปใช้และสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน
7. ชาวฮิบรู (Hebrew) ชาวฮิบรูหรือชาวยิว เป็นชนเผ่าเซมิติกที่เร่ร่อน เดิมเคยอยู่ทางตอน
เหนือของเมโสโปเตเมียต่อมาได้ตกเป็นทาสของอียิปต์ เมื่ออียิปต์เสื่อมอานาจ ชาวฮิบรูจึงพ้นจากความ
เป็นทาสโดยผู้นา คือ โมเสส (Moses) ได้นาชาวฮิบรูอพยพเข้าไปอยู่ดินแดนคานาอัน (Canaan) หรือ
ปาเลสไตน์ในปัจจุ บัน และสร้างอาณาจักรอิส ราเอล มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คือ กษัตริย์เดวิด (David)
ต่อมาถูกชนชาติที่เข้มแข็งกว่า คือ แอสซีเรียนและแคลเดียนเข้ายึดครอง
ชาวยิวมีกฎหมาย วรรณกรรม และศานาของตนเอง ประมวลกฎหมายเรียกว่า “กฎหมาย
โมเสส” วรรณกรรมที่สาคัญคือ
คั ม ภี ร์ ไ บ เ บิ ล ซึ่ ง ป ร ะ ม ว ล
กฎหมายเรื่ อ งราวตั้ ง แต่ ก าร
กาเนิดของโลกมนุษย์ จนกระทั่ง
ถึงพัฒ นาการทางประวัติศาสตร์
ของชนชาติ ยิ ว คั ม ภี ร์ ไ บเบิ ล
ฉ บั บ บ นี้ เ ป็ น ห ลั ก ฐ า น ท า ง
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ส าคั ญ และเป็ น
ภ า ค พ ร ะ คั ม ภี ร์ เ ก่ า ( Old
Testament) ในคัมภีร์ไบเบิลของ
ศาสนาคริสต์ด้วย
ภาพวาดโมเสสนาชาวยิวอพยพจากอียิปต์ขา้ มทะเลแดงมายังคานาอัน
ที่มา : http://www.oknation.net
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ใบกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาภาพแล้วตอบคาถามลงในช่องว่าง (10 คะแนน)
1

ชื่อหลักฐาน :…………………………………………………………….
มรดกทางอารยธรรมของชนชาติ :………………………………..
ความสาคัญ......................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

2

ชื่อหลักฐาน :…………………………………………………………….
มรดกทางอารยธรรมของชนชาติ :………………………………..
ความสาคัญ......................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

3

ชื่อหลักฐาน :…………………………………………………………….
มรดกทางอารยธรรมของชนชาติ :………………………………..
ความสาคัญ......................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

4

ชื่อหลักฐาน :…………………………………………………………….
มรดกทางอารยธรรมของชนชาติ :………………………………..
ความสาคัญ......................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 1.1
เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
คาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาภาพแล้วตอบคาถามลงในช่องว่าง 10 คะแนน
1

2

3

4

ชื่อหลักฐาน :…………ซิกกูแรต.....………………………………….
มรดกทางอารยธรรมของชนชาติ :………สุเมเรียน…………..
ความสาคัญ......เพื่อใช้เป็นเทวสถานในการบูชาเทพเจ้า
ประจาเมืองเพื่อไม่ให้ทงขุ่นเคืองและลงทัณฑ์มนุษย์ด้วย
ภัยต่างๆ.............................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
ชื่อหลักฐาน :……อักษรลิ่ม หรืออักษรคูนิฟอร์ม……………..
มรดกทางอารยธรรมของชนชาติ :………สุเมเรียน...………..
ความสาคัญ.....ประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกของโลก ลักษณะ
เป็นอักษรภาพ โดยใช้ไม้กดลงบนแผนดินเหนียว ใช้ใน
การทาบัญชี และบันทึกบทบัญญัติทางศาสนา ...............
.........................................................................................
.........................................................................................
ชื่อหลักฐาน :……ประมวลกฎหมายพระเจ้าฮัมมูราบี........
มรดกทางอารยธรรมของชนชาติ :……บาบิโลเนียน.....…..
ความสาคัญ.....เป็นการสร้างความยุติธรรมให้แก่สังคม
ใช้เป็นหลักในการปกครองและจัดระเบียบในสังคม โดย
ยึดถือหลัก “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน”....................................
.........................................................................................
.........................................................................................
ชื่อหลักฐาน :………สวนลอยแห่งบาบิโลน....………………….
มรดกทางอารยธรรมของชนชาติ :……คาลเดียน....………..
ความสาคัญ......เป็นอาคารที่พระเจ้าเนบูคัดเนซซาร์ทรง
สร้างให้แก่พระมเหสี ระเบียงประดับด้วยต้นไม้เขียวขจี
นับว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ...........
.........................................................................................
.........................................................................................
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ใบกิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)
1. ชาวสุเมเรียนเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้าไทกรีสและยูเฟรทีส เพราะเหตุใด
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
2. ดินแดนเมโสโปเตเมีย เรียกว่า ดินแดนรูปพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์ เพราะเหตุใด
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
3. บริเวณเมโสโปเตเมียจึงเป็นที่ตั้งของหลายอาณาจักรในสมัยโบราณเพราะเหตุใด
............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. ............................
4. อารยธรรมเมโสโปเตเมียที่มีความโดดเด่น และเป็นพื้นฐานสาคัญต่ออารยธรรมของโลก
คืออารยธรรมด้านใด
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
5. ความเจริญของกลุ่มชนชาติต่างๆ ในอารยธรรมเมโสโปเตเมียมีความสาคัญต่อโลกอย่างไร
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
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กิจกรรมที่ 1.2
เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
คาชี้แจง ให้นักเรียนตอบคาถามต่อไปนี้ (10 คะแนน)
1. ชาวสุเมเรียนเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณลุ่มน้าไทกรีสและยูเฟรทีส เพราะเหตุใด
แนวคาตอบ เพราะเป็นบริเวณที่ความอุดมสมบูรณ์ ป้องกันการรุกรานของข้าศึก ศัตรู
และที่ตั้งอยู่บนเส้นทางที่สะดวกในการติดต่อค้าขาย

2. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ส่งผลให้เกิดการสร้างสรรค์ของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย อย่างไร
แนวคาตอบ เพราะเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับแม่น้า ทาให้บริเวณนี้มีความอุดม
สมบูรณ์ เป็นผลทาให้มีการเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชนชาติต่างๆ มากมาย จนทาให้เกิดวัฒนธรรม
และพัฒนาต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
3. ความเจริญทางอารยธรรมของชาวสุเมเรียนนอกเหนือจากการประดิษฐ์ตัวอักษร มีอะไรบ้าง
แนวคาตอบ เช่น การประดิษฐ์จานหมุนเพื่อใช้ในการปั้นภาชนะดินเผา การประดิษฐ์
วงล้อเพื่อใช้กับเกวียนและรถศึก การใช้ระบบฐานเลข 60 ในการแบ่งเวลาและมุม การคิดมาตรา
ชั่ง ตวง วัด การนับเดือน ปีแบบจันทรคติ และความรู้ทางดาราศาสตร์ เป็นต้น
4. อารยธรรมเมโสโปเตเมียที่มีความโดดเด่น และเป็นพื้นฐานสาคัญต่ออารยธรรมของโลก
คืออารยธรรมด้านใด
แนวคาตอบ ด้านเทคโนโลยี เพราะชาวสุเมเรียนคิดค้นระบบชลประทานเพื่อใช้ใน
การเกษตร ด้านสังคม มีการจัดทาประมวลกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมคนในสังคม
.............................................................................................................................
5.
ความเจริญของกลุ่มชนชาติต่างๆ ในอารยธรรมเมโสโปเตเมียมีความสาคัญต่อ............................
โลกอย่างไร
แนวคาตอบ อารยธรรมเมโสโปเตเมียมีความสาคัญต่อโลกหลายๆ ด้าน เช่น ด้าน
เทคโนโลยีมีการทาระบบชลประทาน ด้านอุตสาหกรรมนาเหล็กมาประดิษฐ์ ด้านการปกครอง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากฐานที่หลายประเทศยึดถือและสืบทอดกันมา
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แบบทดสอบหลังเรียน
รายวิชาประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกระดาษคาตอบให้ตรงกับตัวอักษรข้อ
ที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)
1. คาว่า “เมโสโปเตเมีย” มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. ดินแดนแห่งความยิ่งใหญ่
ข. ดินแดนแห่งแม่น้าทั้งสอง
ค. ดินแดนอันอุดมสมบูรณ์
ง. ดินแดนแห่งความมั่นคงและความสุข
2. สมญานามว่า “ดินแดนพระจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์” คือข้อใด
ก. อียิปต์
ข. เมโสโปเตเมีย
ค. กรีก
ง. โรมัน
3. ชนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและมีอานาจครอบครองดินแดนเมโสโปเตเมีย คือข้อใด
ก. สุเมเรียน
ข. แอคคัด
ค. อามอไรต์
ง. ฮิตไทต์
4. ชาวสุเมเรียนประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในโลก เรียกว่าอักษรอะไร
ก. ไฮโลกลิฟิค
ข. ไฮราติ
ค. เดโมติค
ง. คูนิฟอร์ม
5. สถาปัตยกรรมที่สาคัญของเมโสโปเตเมีย คือข้อใด
ก. พีระมิด
ข. วิหารแพนธิออน
ค. ซิกกูแรต
ง. สนามกีฬาคอลอสเซียม
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6. ชาวสุเมเรียนสร้าง ซิกกูแรต เพือ่ ใช้ประโยชน์ในด้านใด
ก. เป็นสุสานฝังศพ
ข. เป็นสถานที่บูชาเทพเจ้า
ค. เป็นด่านป้องกันศตรู
ง. เป็นที่ประทับของกษัตริย์
7. ข้อใดไม่ถูกต้องตามอารยธรรมเมโสโปเตเมีย
ก. เมโสโปเตเมียมีอักษรคูนิฟอร์ม
ข. เมโสโปเตเมียมีสวนลอยแห่งบาบิโลน
ค. เมโสโปเตเมียนับถือเทพเจ้าสุริยเทพหรือ (Re)
ง. เมโสโปเตเมียมีสถาปัตยกรรมอิฐตากแห้งที่ใหญ่โตอย่างซิกกูแรต
8. ประมวลกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดยึดหลัก ตาต่อตา ฟันต่อฟัน มีชื่อเรียกว่าอะไร
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. ใช้เป็นเครื่องแสดงว่าอานาจรัฐเข้มแข็งพอที่จะบังคับพลเมืองได้แล้ว
ง. เป็นแบบอย่างของความพยายามที่จะให้เกิดความยุติธรรมในการปกครอง
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
เอกสารประกอบการเรียน เล่มที่ 1 เรื่อง อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

ข้อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เฉลย
ข
ข
ก
ง
ค
ข
ค
ง
ค
ก
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