
สังคมวิทยาการทองเที่ยวในเมโสโปเตเมีย 
รองศาสตราจารยบุญเดิม พันรอบ 

 
วัฒนธรรมการทองเที่ยวในปจจุบันไดรับอิทธพิล

จากวัฒนธรรมการทองเที่ยวของอียิปตและกรีซ เมโสโป
เตเมีย Mesopotamia หมายถึงดินแดนระหวางแมน้ําไท
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กรีส (Tigris )และยูเฟรตีส(Euphrates)  อียิปตและเมโส
โปเตเมียเปนสังคมที่มีความสัมพันธใกลชิดกัน มี 

 
แมน้ําไทกริส 

แมน้ําไทกริสที่กรงุแบกแดด อิรัค 
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แมน้ํายูเฟรติส 

 
แมน้ํายูเฟรติสในอิรัค 
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ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรการเมืองรวมกันต้ังอยูใน
เอเชียกลางและแอฟริกาเหนือเปนบอเกิดวัฒนธรรมที่
สําคัญในโลก โดยเฉพาะอยางยิง่วัฒนธรรมศาสนาครสิต
และอิสลาม ซ่ึงไดรับอทิธิพลจากศาสนายิวและยูดายของ
กลุมชนผูเรรอนในเมโสโปเตเมียหรือเอเชียกลางแถบลุม
แมน้ําไทกรีส ยูเฟรตีส    ศาสนายูดายคอืศาสนาใน      
ประวัติศาสตรศาสนาของอิสราเอลโบราณ  มี
ความสําคัญมากกวาประวัติศาสตรการเมืองการปกครอง  
สงครามทําใหเกิดความวุนวายในสังคม ทําใหมีการ
ทําลายนครและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ตาง ๆ  มีการลงโทษและ
เนรเทศนักบวช  ผูคนที่นับถือศาสนาตาง ๆ อยางก็ตาม
ภายใตสถานการณนี ้ ชาวยิวไดเขามามีอิทธิพลและมี
บทบาทสําคัญในการนบัถือเทพเจาองคเดียว 
(Monotheistic religious tradition) ซ่ึงมีลักษณะ
แตกตางกับการนับถือเทพเจาหลายองค (Polytheism) 
ในเมโสโปเตเมีย อียิปต  อินเดียหรือจีน 
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บานเกิดอับราฮมัที่เมืองอูร(Ur)  

 

 
บานดินโคลนทรงรังผ้ึง(Beehive -shaped mud houses)ที่
ฮารราน (Harran)ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของตุรกี 
ปจจุบันฮารรานเปนหมูบานเล็ก ๆ ซากปรักหักพังแสดงวา
คร้ังหน่ึงเปนปอมปราการและมหาวิทยาสมัยเมโสโปเตเมีย



 6

โบราณ ในคัมภีรไบเบ้ิลกลาวถึงหลายคร้ังตัวอยางเชนเปน
บานที่อยูอาศัยของอับราฮัมกอนอพยพไปคานาน( Canaan). 

 

ยูรฟา (Urfa- Sanliurfa), ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของตุรกี 
นครยูรฟาต้ังอยูที่ราบอุดมสมบูรณเขตเมโสโปเตเมียตอนบน
เปนนครแหงผูพยากรณ ( City of Prophets) กลาวกันวาเปน
บานของ  Job, Jethro,  และ St George และเปนบานเกิด
ของอับราฮัม คร้ังหน่ึงเปนศูนยูกลางวัฒนธรรมซีเรียน นคร
ที่สําคัญของเปอรเซียน อาหรับและออตโตมานที่สืบทอด
วัฒนธรรมสําคัญ 
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โบสถแหง Ur ในอิรัค 
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แผนภูมิแสดงการนับถือวัฒนธรรมสําคญัในโลกคือ
ศาสนาคริสต อิสลาม ยูดาหที่มีจุดกําเนิดศาสนา
เกี่ยวของกับโมโสโปเตเมียทั้งส้ิน 

 
แผนท่ีแสดงแหลงกําเนิดวัฒนธรรมสําคัญ
ในโลกท่ีเปนบอเกิดภาษาสําคัญในโลกคือ 
อียิปต เมโสโปเตเมีย อินเดีย จีนและมายา 
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ในบริเวณที่ราบลุมแมนํ้าทั้งสองสายนี้มีอารยธรรมอีกแหง
หน่ึง ซ่ึงมีความเจริญรุงเรืองในระยะเวลาเดียวกับอารยธรรม
ของอียิปตหรืออาจจะกอนหนาน้ันตามขอสันนิษฐานของนัก
โบราณคดี อารยธรรมแหงน้ีคือเมโสโปเตเมีย 
(Mesopotamia) ซ่ึงปจจุบันไดแกดินแดนบางสวนของ
ประเทศอิรัก อิหราน และซีเรีย พื้นฐานทางศาสนาของชน
เผาเหลาน้ีมีพื้นฐานมาจากการนับถือธรรมชาติ เพราะ
ธรรมชาติมีสวนใหอิทธิพลแกชีวิตมนุษย ดังน้ัน พวกน้ีจึง
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นับถือเพทเจาตาง ๆ เชน เทพเจาแหงทองฟา เทพเจาแหงดิน, 
นํ้า, ลม, พระอาทิตย และพระจันทร เปนตน แมวาจะมีความ
เชื่อถือในพระเจาแหงธรรมชาติก็ตาม แตก็เชื่อถือในเหตุผล
และโหราศาสตรที่มีคณิตศาสตรเปนพื้นฐาน ไมตองสงสัย
เลยวาความเจริญในทางคณิตศาสตรของอารยธรรมเมโสโป
เตเมียจะมีความรุงเรืองมากเพียงใด อยางไรก็ตามมีบางพวก
ที่ใหความเชื่อในโลกหนามาก เชน พวกสุเมเรีย เพราะฉะน้ัน
เวลาที่กษัตริยตายบรรดาบาวไพรทั้งหลาย รวมทั้งทหาร นาง
สนมกํานัลและมเหสี จะตองตายตามในสุสานที่เก็บพระศพ
ของกษัตริยดวยการดื่มยาพิษ 

อารยธรรมเมโสโปเตเมียประกอบดวยชนหลายเผาพันธุ ที่
ผลัดกันทําความเจริญในแถบน้ี เชน พวกสุเมเรีย บารบิโลเนีย 
ฟนีเซีย เปอรเซีย และอัสซีเรีย เปนตน 
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 วัฒนธรรมเมโสโปเตเมียประกอบดวย
ชนกลุมตาง ๆ ท่ีสําคัญคือ 

1.สุเมเรียนเม่ือประมาณ 3,500 ปกอน
คริสตกาล พวกสุเมเรียน (Sumerians)  ได
อพยพเขามาและไดเร่ิมตั้งชุมชนในแถบลุม
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แมน้ําไทกริส-ยูเฟรติสตอนลางเปนชุม
ชุมชนแบบเมือง ชาวสุเมเรียนไดสรางนคร
รัฐท่ีมีประชากรประมาณ 4,000 -50,000 คน 
เชน Ur , Uruk และ Lagash และไดสรางชุมชนเขมแข็ง 

 
แผนท่ีแสดงท่ีตั้งพวกสุเมเรียน 
 



 13

 



 14

 
ประติมากรรม Gudea, Prince of Lagash 

ประติมากรรมจาก  Ningizzada ประติมากรรมสุเมเรียนใหม
จากTelloh, Ancient Girsu, อายุ 2130 กอนคริสศตวรรษ 
จารึกอักษรคูนิฟอรม 
 
ยั่งยืนดวยการผลิตอาหารเกษตรกรรมใน
ดินแดนท่ีสามารถควบคุมไดและทําการคา  
ทําใหสามารถจัดหาสินคาและวัตถุดิบเพ่ือ
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แลกเปลี่ยนสินคาเกษตรท่ีเหลือจากการ
บริโภค  ลักษณะชุมชนท่ีมีอารยธรรมตั้งอยู
บนระบบเศรษฐกิจข้ันยังชีพ  สามารถสืบ
ทอดอารยธรรมที่เขมแข็งอีกหลายศตวรรษ  
เนื่องจากพวกสุเมเรียนสืบทอดวัฒนธรรมมี
ลักษณะโดดเดนในเมโสโปเตเมียทําใหสาขา
สังคมวิทยาการทองเท่ียวสนใจศึกษาใน
ฐานะเปนวัฒนธรรมและแหลงทองเท่ียวท่ี
สําคัญของโลก 
 นครรัฐสุเมเรียนแสดงใหเห็น
สถาปตยกรรมสําคัญ รวมท้ังหลักวิศวกรรม
และเทคโนโลยีควรคาสําหรับการเขาเยี่ยม
ชมโดยเฉพาะหมูบานเกษตรกรรมยุคหิน
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ใหม พวกสุเมเรียนแบงท่ีดินเปนผืนดิน
รูปทรงเรขาคณิต มีการจัดการน้ําสําหรับ
ระบบชลประทานดีเยี่ยม ประกอบดวย
เขื่อนและคลอง จัดระบบทอสงนํ้าขนาดเล็ก
ใหกับบานทําเกษตรกรรม  สรางระบบถนน
และระบบน้ําใชสําหรับการขนสงอาหาร 
อาวุธ ทางเดินเรือและสงสินคาจาก
ศูนยกลางเมือง 
 การสรางชุมชนเมืองนครพวกสุเมเรียน
เปนอารยธรรมที่นาประทับใจสําหรับ
นักทองเท่ียวผูมาเยือน มีการสรางปอม
ปราการ กําแพงนครท่ี Uruk มีความยาว 
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แผนที่เมือง Uruk  
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แผนผังเมือง Uruk 

เปนวงกลมเกือบ 6 ไมล ลอมรอบท่ีดิน
ประมาณ 1,000 เอเคอร ประกอบดวย
หอคอย 900 หอคอย ภายในกําแพง
ประกอบดวยกระทอมชาวนาหลายพันหลัง 
บานท่ีทําการของพลเรือนและพระ รวมทั้ง
ชนชั้นสูงอื่น ๆ  ในเมืองมีทางเดินกวางขวาง
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และตดัเปนเสนตรง  การสรางนคร
ประกอบดวยเขตสวนตาง ๆ  เชน มีโบสถ 
สรางกําแพงเปนสัดสวน ยกพ้ืนท่ีใหเปน
ระดับ มีการจัดพ้ืนท่ียกสูงคลายกับสถานท่ี
ทําพิธีทางศาสนาประเภทหอคอย 
 โครงสรางสังคมสุเมเรียนดานเศรษฐกิจ
และชวีิตการเมืองข้ึนอยูกับโครงสรางท่ีเปน
ธรรมชาติรอบ ๆ  ประมาณรอยละ 80-90 
ของประชากรในนครประกอบดวย
ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
สวนใหญเปนทาสและชาวนาท่ีเชาท่ีดิน 
ชาวนาจะเดินทางจากนครไปทํางานในไรนา
หรือไปทํางานควบคุมน้ํา ทํางานหนักตลอด
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วัน เพ่ือทํางานผลิตเกษตรกรรมสําหรับทํา
ใหสังคมยั่งยืนอยูได   ชาวนาจะแลกเปล่ียน
ผลิตผลสวนท่ีเหลือสําหรับ 

 
 

 



 22

 

ชาวสุเมเรียนเปนชนชนาติแรกในบาบิโลเนียที่รูจักการเขียน
หนังสือตั้งแต 3000 ปกอนคริสตกาล โดยการประดิษฐอักษร
รูปลิ่ม หรือที่เรียกวา คูนิฟอรม (Cuneiform) ภายหลังได
ดัดแปลงแกไข มีการคิดเครื่องหมายตางๆ เพื่อใชแทนภาพ 
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            อาณาจักรสุเมเรีย (Sumeria) มีผลงานศิลปกรรมที่
เหลืออยูบางจากการถูกทําลาย โดยขาศึกศัตรูและสภาพดิน
ฟาอากาศ ซ่ึงจําแนกอยูในสาขาตาง ๆ ดังน้ี คือ  

            1.จิตรกรรม : ภาพจิตรกรรมที่สําคัญ ไดแก 
ภาพเขียนพระนางชูบัด(Shub-ad) พบในสุสานเมืองมีอูร
(Ur) อายุประมาณ 2,850 – 2,450 B.C. 
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เคร่ืองประดับ Queen Shub-Ad คนพบที่เมืองอูร Ur 
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ประติมากรรม : สวนใหญเปนประติมากรรมแบบนูนสูง และ
ลอยตัวเกี่ยวกับเทพเจากษัตริย และบุคคลสําคัญในสมัยน้ัน 
ซ่ึงมีดังน้ี คือ 

รูปสลักศีรษะผูหญิงซ่ึงขุดพบไดที่เมืองอูรุค (Uruk) มีอายุ
ประมาณ 3,500 – 3,000 ปกอนคริสตกาล รูปสลักชิ้นน้ีนัก
โบราณคดีสันนิษฐานวา ดวงตาและคิ้วน้ันเดิมคงทําดวยวัสดุ
ทาสี สวนผมทําดวยทองหรือทองแดง แตสิ่งเหลาน้ีไดหลุด
หายไปหมดแลว เหลือเพียงสวนที่เปนโครงหนาและกะโหลก
ศีรษะเทาน้ัน 
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กษัตริย Lugal-kisal-si กษัตริยแหงอูรุค  

 

ประติมากรรมหินสีดํา Gudea ผูปกครองนครสุเมเรียนนคร
ที่(Lagash)ประมาณ  2100 กอนคริสศตวรรษ  
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ประติมากรรมศรีษะสตรี Inanna จาก Uruk,  อายุ 3500 - 
3000 กอนคริสศตวรรษพิพิธภัณฑอิรัค 
แบกแดด
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ประติมากรรมสุเมเรียนจากวิหาร Temple of Abu,  
Tel Asmar, อายุ 2700 - 2600 ปกอนคริสศตวรรษพิพิธภัณฑ
อิรัก  
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ประติมากรรมหัววัวของสุเมเรียนเครื่องดนตรีพิณต้ังจาก
สุสาน  Lyre from Tomb of Paubi,  อายุ 2600 กอนคริส
ศตวรรษ 
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ที่วิหารอาบู (Abu Temple) ที่เทลอัสมาร (Tell Asmar) มี
หลายชิ้นดวยกัน เชน ประติมากรรมแบบลอยตัว มีอายุ   
ประมาณ 2,700 – 2,500 ป 

 

 

ประติมากรรมหินปูนจาก Tell Asmar  อายุ 2750-2600 กอน 
คริสศตวรรษ 
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กอนคริสตกาล นักโบราณคดีสันนิษฐานวามีทั้งรูปเทพเจา 
Abu (เทพเจาแหงพืชผัก) รูปสลักมหามาตาเทวี รูปสลักพวก
พระและบุคคลที่นาเคารพ เปนตน รูปสลักเหลาน้ีทําจากยิบ
ซัมผสมกับพวกแรไหมไฟ เชน อัสฟลต และปโตรเลียม 

1. งานประติมากรรมแบบลอยตัวอีกชิ้นหน่ึงซ่ึงสวยงาม
มาก ทําจากวัสดุพวกไม แตทาสีทอง เปนรูปแพะมีปกยืนใกล
ตนไม (Billy Goat and Tree) งานชิ้นน้ีพบที่เมืองอูร (Ur) 
สรางเม่ือประมาณป 2,600 B.C. ปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑในฟ
ลาเดลเฟย 
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ประติมากรรมแพะมีปกยืนใกลตนไมทองอายุ  2,600 ปกอนค
ริสศตวรรษ 

ลักษณะเดนชัดในงานประติมากรรมของสุเมเรีย คือ  

1. รูปทรงมีลักษณะเปนแบบเรขาคณิตมากกวาที่จะเปน
แบบสัจนิยม (Realistic)  

2. นิยมสลักดวงตาใหใหญมากเพื่อใชสื่อสารกับเทพเจา 
ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากความเชื่อที่วา ดวงตาคือหนาตาง
ของวิญญาณ (Window of the soul)  

3. ถาเปนรูปเทพเจาจะมีขนาดใหญ และดวงตานิยมทาสี  
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4. การจัดภาพสําหรับประติมากรรมแบบนูนสูงน้ัน ถาเปน
บุคคลสําคัญจะมีขนาดใหญ สวนตัวประกอบจะมีขนาด
เล็กลงตามสวน  

5. นิยมใชสีตาง ๆ เขามาบางแลว โดยเฉพาะสีทองและสีฟา  

สถาปตยกรรม : อารยธรรมเมโสโปเตเมีย นิยมสราง ซิกกูรัต 
(Ziggurat) เปนสิ่งกอสรางของอารยธรรมสุเมเรียนใน
บริเวณเมโสโปเตเมีย มีลักษณะคลายพีระมิดแบบขั้นบันได
แตไมกอสรางสูงจนเปนยอดแหลม ดานบนของซิกกูรัตซ่ึง
เปนพื้นที่ราบกวางจะสรางเปนวิหาร ในระยะแรกการสรางซิ
กูรัตมีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต
ตอมาซิกกูรัตน้ีไดกลายเปนสวนหนึ่งของพระราชวังกษัตริย 
เชน ซิกกูรัตที่เมืองอูร (Ur)ซิกกูรัตสรางขึ้นดวยวัสดุจําพวก
อิฐและไม ความแข็งแรงคงทนจึงสูงานสถาปตยกรรมยุค
ตอมา เชน พีระมิดอียิปตไมได เพราะงานของอียิปตสราง
ดวยวัสดุจําพวกหิน ซิกกูรัตเกาแกที่สุดเทาที่คนพบมีชื่อวา 
“The White Temple” พบที่เมืองอูรุค (Uruk) หรือวารกา 
(Warka) บริเวณพื้นที่ประเทศอิรักในปจจุบัน มีอายุ
ประมาณ 3,500 – 3,000 ปกอนคริสตกาล   ลักษณะสําคัญ
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ของซิกกูรัตก็คือเปนพีระมิดแบบข้ันบันได ซ่ึงในระยะแรกมี
วัตถุประสงคเพื่อใชเปนวิหารสําหรับพวกพระประกอบ
พิธีกรรมในทางศาสนา แตตอมากซิกกูรัตน้ีไดกลายเปนสวน
หน่ึงของพระราชวังของกษัตริย เชน ซิกกูรัตที่เมืองอูร (Ur) 

 

ซิกกูรัตที่เมืองอูรอายุ 2100  กอนคริสศตวรรษ 
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“The White Temple” พบที่เมืองอูรุค (Uruk) หรือวารกา 
(Warka) บริเวณพื้นที่ประเทศอิรักในปจจุบัน มีอายุ
ประมาณ 3,500 – 3,000 ปกอนคริสตกาล 

ซิกกูรัตที่ขุดพบได อาทิเชน “The White Temple” พบที่
เมืองอูรุค (Uruk) หรือวารกา (Warka) มีอายุประมาณ 3,500 
– 3,000 ป กอนคริสตกาล 

นอกจากน้ี ยังมีสุสานอันเปนสถานที่เก็บพระศพของกษัตริย 
เชน สุสานของกษัตริยอาบารกี (Abargi) และราชินีชูบัด 
(Shubad) สรางประมาณ 2,570 ปกอนคริสตกาล กอดวยหิน
ขุดเปนอุโมงคลงไปใตพื้นดิน ภายในไมซับซอนเหมือน
สุสานของอียิปตโบราณ มีหองสําหรับเก็บพระศพและสมบัติ 
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สวนขางนอกหองเปนอุโมงคกวาง มีหลุมหินหลายหลุม หลุม
แรกสําหรับพวกทหารมหาดเล็กรักษาพระองค หลุมที่สองมี
ซากรถมา เกวียน รวมทั้งซากวัวและมา ตลอดจนซาก
คนขับรถ หลุมที่สามเปนหลุมสําหรับนักดนตรี หลุมสุดทาย
เปนหลุมของพวกนางสนมกํานัล บุคคลเหลาน้ีลวนเปนคน
สนิทของพระราชาและพระราชินีที่ถูกสั่งใหดื่มยาพิษ เพื่อ
ตามไปรับใชในโลกหนาอันเปนความเชื่อในเร่ืองชีวิตหลัง
ความตายของคนในสมัยน้ัน 
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2.บาบิโลเนียน (Babylonians) พวกบาบิโลเนียนได
เขามาต้ังถิ่นฐานในเมโสโปเตเมียเมื่อ   2350-2150 กอน 
คริศศตวรรษ พวกบาบิโลเนียนไดพัฒนาแนวความคิด
ของสุเมเรียนดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและอักษรคู
นิฟอรม(Cuneiform) สําหรับใชส่ือสารกัน 

 

แผนที่โลกของบาลิโลเนียนอายุ 700-500 ปกอนคริศ
ศตวรรษ 
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ภาพอักษรคูนิฟอรม 
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อักษรคนูิฟอรมบนแผนดินเหนียวอาย ุ 1750 กอนคริส
ศตวรรษ 
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โดยเฉพาะอยางย่ิงดานดาราศาสตร ความเชื่อศาสนา เทพเจา
มารดุก (Marduk)  กลายเปนเทพแหงเทพแพนเธออน 
(Pantheon) ของเทพชาวสุเมเรียน ดวยใชชื่อเทพภาษาบา
บิโลเนียน Babylonian Ishtar  เปรียบเทียบเทากับชื่อภาษาสุ
เมเรียน  Sumerian Inanna  เทพเจาเหลาน้ีมีความสัมคัญ
จนถึงในชวงที่พวกอัสสีเรียน (Assyrian) และคาลเดียน 
(Chaldean) เขามาตั้งถ่ินฐานในเมโสโปเตเมีย 

 
กษัตริย Marduk-apla-iddina II[ แหงบาบิโลเนียในไบเบิลเรียกวา 
Merodach-baladan- Marduk-baladan, Baladan - Berodach-baladan 
ครอบราชยรหวาง 722 – 710 หรือ 703 BC – 702 กอนคริสศตวรรษจาก
พิพิธภัณฑเบอรลิน 
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อาณาจักรบาบิโลเนียอายุราว 1,900 – 729 ปกอนคริส
ศตวรรษ  

 

 

หอคอยแหงบาเบล THE TOWER OF BABEL - GENESIS 
11:1-5  
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ชาวบาบิโลเนียเปนพวกเซมิติค (Semitics) สาขาหน่ึงซ่ึงอยู
ทางตอนใตของอาณาจักรอัสซีเรีย อารยธรรมท่ีบาบิโลเนียได
พัฒนามาจากอารยธรรมของชาวสุเมเรียน ซ่ึงมีความเจริญมา
กอนเปนเวลาหลายรอยปแลว ไดแก ความเจริญทางดาน
การคา ศิลปกรรม การปกครอง และการส่ือสารซ่ึงยังคงใช
อักษรคูนิฟอรม (Cuneiform) เปนภาษาส่ือสารกันทั่วมหา
อาณาจักร 

ตอมาในรัชสมัยของพระเจาฮัมมูราบี (Hammurabi – 1800 
B.C.) พระองคไดตอสูและทําสงครามกับพวกเมโสโปเตเมีย 
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การใชกฎหมายของพระเจาฮัมมูราบี (ca. 1728 – 1686 BC) 
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กลุมอื่น ๆ จนไดรับชัยชนะและไดรวบรวมอาณาจักร
ทั้งหลายเขาเปนอาณาจักรเดียวกัน เรียกวาอาณาจักรบาบิโล
เนีย มีศูนยกลางความเจริญอยูที่กรุงบาบิโลน (ในพระคัมภีร
ไบเบิลเรียกบาบูโลน) พระเจาฮัมมูราบีเปนกษัตริยที่มี
ความสามารถมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการปกครอง 
พระองคไดจัดระบบกฎหมายข้ึนมาเพื่อใชปกครองประเทศ 
พรอมกันน้ีไดทรงประกาศใหชาวเมืองยึดถือมหาเทพมารดุค 
(Marduk) เปนมหาเทพประจําเมือง ผูทรงมองอํานาจสิทธิใน
การปกครองประเทศใหกับพระองค เพราะฉะน้ัน 

 

เทพมาดุกรและมังกร 
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พระมหากษัตริยจึงมีลักษณะเปนแบบสมมติเทวราช (Semi-
divinity) ตอมาหลังจากรัชสมัยของพระเจาฮัมมูราบีแลว
อาณาจักรบาบิโลเนียไดถูกทําลายลง โดยพวกแคสไซต 
(Kassites) ซ่ึงเปนชาติพันธุหน่ึงที่อยูตอนกลางของทวีปเอเชีย 
ความเจริญทั้งหลายจึงยายมารุงเรืองในอาณาจักรอัสซีเรีย 
ประมาณ 1,000 – 612 B.C. และในคร้ังน้ีอาณาจักรบาบิโล
เนียไดกลายเปนศูนยกลางทางอารยธรรมของโลกในยุคน้ัน 
โดยเฉพาะทางดานดาราศาสตร คณิตศาสตร ศิลปกรรม และ
การธุรกิจ ส่ิงกอสรางตาง ๆ ไดถูกสรางข้ึนเปนอันมากในรัช
สมัยของพระเจา Nebuchadnezzar (ประมาณป 605 – 561 
B.C.) หลังจากในชวงรัชสมัยน้ีแลว อาณาจักรบาบิโลเนียมี
ความเจริญอยูเพียงระยะเวลาหนึ่งเทาน้ัน จากนั้นไดตกเปน
เมืองข้ึนของอาณาจักรเปอรเซียตั้งแตน้ันมา 

ศิลปกรรมในสมัยน้ีมีทั้งประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม 
และสถาปตยกรรม 

จิตรกรรม : สําหรับจิตรกรรมน้ันมีนอยมาก แตเทาที่พบได
เปนภาพเขียนตามฝาผนังพระราชวังหรือตามสถานท่ีกอสราง
ของสาธารณชน ภายในภาพเปนเร่ืองราวเก่ียวกับพิธีกรรม
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ทางศาสนาหรือมุงเนนสอนทางดานศีลธรรมจากการขุด
คนพบซากโบราณสถานตาง ๆ นักโบราณคดีไดพบซาก
พระราชวังของพระเจาซิมริลิม (Ziimrilim) ที่เมืองมารี 
(Mari)ปจจุบันช่ือเทลเลลฮาริรี (Tellel Hariri) ซ่ึงอยู
ตอนกลางบริเวณแมนํ้ายูเฟรตีนแสดงใหเห็นถึงภาพเขียนฝา
ผนังแบบ Frescoes (การเขียนภาพบนฝาผนังปูนเปยก) 
เก่ียวกับพิธีกรรมทางศาสนา การระบายสีใชสีเขมและหลายสี 
เชน สีแดง เหลือง เทา ดํา นํ้าตาล นิยมตัดเสนเพื่อเนน
ลวดลายใหเดนชัดการจัดภาพลักษณะคลายภาพของอียิปต 
กลาวคือนิยมวาดใหใบหนาและศีรษะแสดงออกทางดานขาง
ดวงตา และลําตัวชวงบนแสดงทางดานหนา แตเทา 
กลับแสดงเปนดานขางอีกทั้งรูปทรงของส่ิงตาง ๆ ในภาพน้ัน
นิยมใชรูปทรงทางเรขาคณิต และมีลักษณะเปนแบบมโนคติ
นิยม (Idealism) 

ประติมากรรม : ประติมากรรมที่ขุดพบไดสวนมากเปนแบบ
นูนสูง(Highrelief)นิยมหลอดวยโลหะหรือแกะสลักจากหิน 
เปนพระราชประวัติของพระมหากษัตริยบางภาพเปนรูป
พิธีกรรมทางศาสนา ประติมากรรมในสมัยน้ีขุดพบไดนอย 
มาก ที่เหลือพอใหศึกษาไดมีดังน้ี 
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1. ประติมากรรมแบบนูนสูง เปนรูปมหาเทพแหงพระ
อาทิตยทรงมอบกฎหมายใหแกพระเจาฮัมมูราบี ที่ฐานมี
คําบรรยายดวยอักษรคูนิฟอรม การสรางงานช้ินน้ีข้ึนมา
เพื่อแสดงใหเห็นวาประมวลกฎหมายท่ีพระเจาฮัมมูราบี
ใชในการปกครองน้ัน พระองคไดทรงรับมาจากพระเจา 
เพราะฉะน้ันคนท่ีละเมิดตอกฎหมายคือคนที่ละเมิดตอ
พระเจา นอกจากจะถูกลงโทษทางกฎหมายแลวยังตอง
ถูกพระเจาลงโทษอีกดวย ภาพน้ีถาพิจารณากันอยาง
ละเอียดแลวจะเห็นไดวาคลายกับเร่ืองราวของโมเสส 
ตอนที่รับบัญญัติสิบประการจากพระเจาเพื่อใชในการ
ปกครองชาวฮิบรู ศิลปกรรมช้ินน้ีนักโบราณคดี
สันนิษฐานวาสรางเม่ือประมาณ 1,750 B.C. ปจจุบัน
ตั้งอยูที่พิพิธภัณฑ ลูฟ (Louvre) ประเทศฝร่ังเศส  

2. .ประติมากรรมแบบลอยตัวรูปพระเศียรของ
พระมหากษัตริย สันนิษฐานกันโดยนักโบราณคดีวา
อาจจะเปนพระเศียรของพระเจาฮัมมูราบี งานช้ินน้ี
แกะสลักจากหินแกรไนต (Granite) พบไดที่เมืองสุสา 
(Susa) ทั้ง ๆ ที่งานช้ินน้ีสรางในสมัยบาบิโลเนีย  
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3. ประติมากรรมแบบลอยตัวรูปสิงโต (1,900 – 1,800 
B.C.) สรางดวยบรอนซ (Bronze) ดวงตาฝงดวยหินสี 
เขาใจกันวาสิงโตตัวน้ีอาจจะเปนตัวหน่ึงในสองตัวที่เฝา
หนาประตูวิหาร (Dagan) พบที่เมืองมารี (Mari) ซ่ึงเปน
ศูนยกลางทางศิลปกรรมของอาณาจักรบาบิโลเนีย
และอัสซีเรีย  

สถาปตยกรรม : เน่ืองจากชาวบาบิโลเนียนิยมกอสราง
อาคารดวยวัสดุจําพวกอิฐเชน เดียวกับพวกสุเมเรียน
เพราะฉะน้ันศิลปกรรมทั้งหลายจึงยากที่จะพบไดอยาง
สมบูรณแบบเหมือนของอียิปต อยางไรก็ตามนัก
โบราณคดีหลายทานพยายามท่ีจะคนควาหาหลักฐาน
จากที่ตาง ๆ แตสวนมากท่ีพบน้ันเปนเพียงฐานราก หรือ
อาจเปนซากปรักหักพังซ่ึงตองบูรณะกันข้ึนมาใหม และ
หาหลักฐานจากส่ิงอื่นนํามาประกอบการสันนิษฐาน 
ส่ิงกอสรางที่ชาวบาบิโลเนียนิยมสราง คือ  

1. ซิกกูรัต (Ziggurat) ซิกกูรัตที่ใหญที่สุด คือ ซิกกูรัตที่
สรางในสมัยของพระเจาเนบูคัดเนซซาร (Nebuchadnezzar) 
เปนซิกกูรัตที่สรางข้ึนมาเพื่อถวายแกมหาเทพ มารดุค 
(Marduk) ลักษณะของซิกกูรัตน้ีเชนเดียวกับซิกกูรัตทั่ว ๆ ไป
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ของพวกเมโสโปเตเมีย กลาวคือ มีลักษณะเปนช้ัน 7 ช้ัน ช้ัน
บนสุดเปนลานวาง ชาวเมโสโปเตเมียเช่ือกันวาพวกเขา
สามารถติดตอกับมหาเทพไดบนช้ันสุดทายน้ี โดยข้ึนทาง
บันไดเวียนทั้งดานในและดานนอก 
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2.สวนลอยแหงกรุงบาบิโลน (The Hanging Garden)อายุ
ประมาณ 600 ปกอนคริศศตวรรษหน่ึงในส่ิงมหัศจรรย
ของโลกยุคโบราณ สวนแหงน้ีพระเจาเนบูคัดเนซซาร
(Nebuchadnezzar II)ทรงสรางข้ึนเพื่อพระราชทานแกเจา
หญิงแหงแควนมีเดีย ซ่ึงเปนพระมเหสีคนใหมคนลาสุด
ของพระองค สวนนี้สรางเปนช้ัน ๆ สูงข้ึนไป ในแตละข้ัน
ปลูกไมดอกมากมาย ทําใหเวลามองไกล ๆ เห็นเปนสวน
ลอยสูงข้ึนจากพ้ืนดิน เปนภาพจินตนาการของจิตรกร
ชาวดัทช Martin Heemskerck จุดประสงคในการสราง
สวนแหงน้ีเพื่อใหพระมเหสีคลายความคิดถึงบานเกิดของ
พระนาง นักโบราณคดีไดจัดใหเปนส่ิงมหัศจรรย 1 ใน 7 
อยางของโลกยุคโบราณ สถาปตยกรรมช้ินน้ีไมเหลือ
รองรอย นอกจากคําเลาลือสืบทอดกันตอมา และซากฐาน
เพียงเล็กนอยเทาน้ัน  
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 กษัตริย Nebuchadnezzar II(604-562 BC.) 
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3.ประตูอิชตาร  (Ishtar) ประตูน้ีสรางในสมัยพระเจา
เนบูคัดเนซซาร (Nebuchadnezzar)  
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ประตู The Ishtar Gate เดิมเปนสวนหน่ึงของวิหาร
แหงเบล (the temple to Bel)สรางโดยพระเจา 
Nebuchadnezzar เม่ือ 575 ปกอนคริศศตวรรษในบา
ลิโลน ประตูสรางใหมทําดวยอิฐเคลือบประดับดับวัว
แหง Adad  และมังกรแหง Marduk ปจจุบันอยูที่
พิพิธภัณฑเบอรลิน 
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ประตูอิชตารที่พิพิภัณฑเบอรลิน  

 

แผนผังนครบาบิโลนแสดงที่ตั้งของประตูอิชตาร 
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การจําลองวิหารเทพมารดุกแหงบาลิโลน 

 อีกเชนกัน จุดประสงคเพื่อถวายแกมหาเทวีอิชตาร (Ishtar) 
อันเปนเทวีประจําเมือง ซ่ึงชาวบาบิโลเนียเคารพ นับถือ
เชนเดียวกับมหาเทพมารดุค ประตูน้ีมีขนาดสูง 47 ฟุต สราง
ประมาณ 604 – 562 B.C. สรางจากวัสดุประเภทอิฐแตเคลือบ
สีสวยงามมาก มีลวดลายรูปสัตวตาง ๆ เชน มา วัว สิงโต และ
มังกร ฯลฯ ประดับอยูทั่วไปเปนระยะ ๆ ปจจุบันงานน้ีตั้งอยู
ที่พิพิธภัณฑเบอรลิน (State Museum of Berlin) ประเทศ
เยอรมัน  
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มหาเทวีอิชตารเทพแหงความรักของชาวบาบิโลเนียน 

4.พระราชวัง ซ่ึงเปนที่รูจักกันดีในกลุมนักโบราณคดีที่ศึกษา
สถาปตยกรรมของชาวบาบิโลเนีย คือ พระราชวังของพระเจา
ซิมริลิม (Zimrilim) ที่เมืองมารี (Mari) ปจจุบันอยูในประเทศ
ซีเรีย พระราชวังแหงน้ีสรางประมาณป 1,800 B.C. มีอาณา
บริเวณโดยรอบประมาณ 6 เอเคอร ซากกําแพงและสวนตาง 
ๆ แสดงใหเห็นวาบรรดาหองในพระราชวังน้ันไมมีหนาตาง 
แตอาศัยแสงสวางที่เขาทางประตูเทาน้ัน ภายในพระราชวัง
ตกแตงดวยภาพสีตาง ๆ ซ่ึงยังคงสดใสอยู ภาพสีเหลาน้ีเขียน
บนฝาผนังเปนแบบ Frescoes มีลักษณะคลายภาพเขียนฝา
ผนังของชาวไอยคุปต สวนตาง ๆ ของพระราชวังเราอาจ
จําแนกได ดังน้ีคือ  

1. สวนที่เปนหอประชุม  
2. ที่ประทับสวนพระองค  
3. ที่ทําการบริหารงาน  
4. วิหาร  
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5. โรงครัว  
6. หองเรียน  
7. ที่เก็บเอกสาร (ชาวบาบิโลเนียและชาวอัสซีเรียมีความ
สนใจในประวัติศาสตรมาก เพราะฉะน้ันพวกเขานิยมเก็บ
บันทึกเร่ืองราวธุรกิจประจําวัน โดยบันทึกดวยอักษรคูนิ
ฟอรม แลวจารึกลงบนแผนดินเผา)  

 

 

3.พวกอัสสีเรียน พวกอัสสีเรียนไดเขามาตั้งถ่ินฐานใน
เมโสโปเตเมียเมื่อ 1300 และ 900 B.C. E. พวกอัสสีเรียนได
เขามามีอิทธิพลทางภาคเหนือของเมโสโปเตเมีย จนกระทั่ง 
539 B.C.E. เมื่อพวกเปอรเซียนไดเขามามีอํานาจเหนือเมโส
โปเตเมียอาณาจักรอัสซีเรีย (Assyrian) มีอายุประมาณ 1,000 
– 612 B.C. อาณาจักรแหงน้ีตั้งอยูทางตอนเหนือของ
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อาณาจักรบาบิโลเนีย เร่ิมตั้งแตเทือกเขาเปอรเซียนจรดทะเล
เมดิเตอรเรนเนียน โดยรวมทั้งอียิปตตอนเหนือ ฟนิเซีย และ
ปาเลสไตน อาณาจักรอัสซีเรียไดรับอารยธรรมจากสุเมเรีย 
เชนเดียวกับบาบิโลเนียเพราะฉะน้ัน ศิลปกรรมของอาณาจักร
เหลาน้ีมีลักษณะคลายคลึงกันชนเผาอัสซีเรียมีนิสัยที่โหดราย
ทารุณ ตรงขามกับชาวบาบิโลเนียมีนิสัยที่ออนโยนและสุภาพ 
แตเปนส่ิงนาแปลกมากที่ชาวอัสซีเรียกลับเปนพวกที่มีอารย
ธรรมสูงไมแพชาวเมโสโปเตเมียกลุมอื่น ๆ จากแผนจารึกที่
นักโบราณคดีไดคนพบน้ันแสดงใหเห็นวาชนกลุมน้ีมี
ความสามารถในการแตงบทประพันธและตํานานตาง ๆ โดย
จารึกเปนอักษรคูนิฟอรม (Cuneiform) เก็บไวในสถานที่ที่เรา
อาจจะเรียกไดวาเปนหองสมุด การเขียนหนังสือของคนพวก
น้ีใชวิธีเดียวกับชาวสุเมเรียและชาวบาบิโลเนีย โดยใชเหล็ก
จารลงบนดินเหนียวแลวนําไปเผาไฟ แผนจารึกอักษรคูนิ
ฟอรมแบบน้ีนอกจากจะเปนบันทึกในทางประวัติศาสตร 
ตํานาน และคําประพันธแลว บางชิ้นยังมีลักษณะเปน
จดหมายส่ือสารอีกดวย เพราะเหตุวาแผนจารึกที่เปนจดหมาย
เหลาน้ีจะถูกเก็บไวในกอนดินเผา ซ่ึงทําหนาที่เหมือนกับซอง
จดหมายเวลาเขยาจะมีเสียงดัง เพราะฉะน้ัน เวลาจะอาน
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จดหมายเหลาน้ีจําเปนตองทุบสวนนอกกอน แลวจึงจะพบตัว
จดหมายอาณาจักรอัสซีเรียมีความเจริญมาชานาน ตราบ
จนกระท่ังส้ินสุดรัชสมัยของพระเจาอัสสุรบานิปาล 
(Assurbanipal) กรุงนิเนเวห (Nineveh) ไดถูกทําลายลงโดย 

 

เมืองนิเนเวห 
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Ashur (Qal'at Sherqat) 
นครโบราณตั้งแตบนฝงแมนํ้าไทกริสทางเหนือของเมโสโปเต
เมีย ในเขตพิเศษพรมแดนระหวางเกษตรกรรม มีอายุ 3,000 
ปกอนคริสตศตวรรษ  เม่ือ 1,400-900 ปกอนคริสตศตวรรษ 
เมืองหลวงแหงแรกของอาณาจักรอัสซีเรียน นครรัฐและ
ศูนยกลางการคาระหวางประเทศที่สําคัญ เมืองศูนยกลางทาง
ศาสนาของอัสซีเรียนรวมทั้งเทพ Ashur บาบิโลเนียนได
ทําลายนครแตยังมีการบูรณะในสมัยคริสตศตวรรษที่ 1 และ 
2 ในสมัย Parthian ปจจุบันอยูในอิรัค 
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กําแพงพระราชวังที่ Nineveh 
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กษัตริย Ashurnasirpal II 
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กองทัพรวมของพวกมีเดียและพวกบาบิโลเนีย หลังจากน้ัน
อาณาจักรอัสซีเรียแบงออกเปนสองสวน อารยธรรมซ่ึงเคย
เจริญมาชานานไดสิ้นสุดลง ปลอยใหอาณาจักรบาบิโลเนีย
ใหมของแคลเดียน (Neo – Babylonian) ภายใตการนําของ
กษัตริย Nebuchadnezza ขยายพระราชอาณาจักรและอารย
ธรรมขึ้นมาใหมอีกคร้ังหน่ึงศิลปกรรมของพวกอัสซีเรียสวน
ใหญเปนศิลปกรรมประเภทประติมากรรมและ
สถาปตยกรรมมากกวาศิลปกรรมในแขนงจิตรกรรม จาก
ซากโบราณวัตถุที่ขุดพบสรุปไดดังน้ี 

สถาปตยกรรม : ที่สําคัญที่สุดและแสดงใหเปนถึงอํานาจอัน
ย่ิงใหญของอาณาจักรอัสซีเรีย ดูไดจากพระราชวังของพระ
เจาซารกอน (Sargon)  
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ประติมากรรม Sargon แหง Khorsabad ปจจุบันอยูที่
พิพิธภัณฑ the Louvre. 
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ภาพสลักแสดงพระราชวังที่Dur Sharrukin ปจจุบันคือ 
Khorsabad ภาพแสดงพระเจาซารกอนที่ 2 (Sargon II 721-
705 BC)  
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ประติมากรรมนูนต่ําแสดงพระราชวังของ Ashurnasirpal II 
ที่ Calah  ปจจุบันคือ Nimrud, ในอิรัคแสดงภาพกษัตริย
กําลังลาสัตว ทหารกําลังตามเสด็จพระมหากษัตริยตามรถมา
ศึกขามแมนํ้าอายุประมาณศตวรรษที่ 9 กอนคริสศตวรรษ
ปจจุบันอยูที่พิพิธภัณฑบริทิชในลอนดอน 

 

 ที่คอรซาบัด (Khorsabas) พระราชวังน้ีสรางประมาณ 
2,340 – 2,180 B.C. กอเปนกําแพงสูงทึบเปนชั้น ๆ ขึ้นไป นัก
โบราณคดีหลายทานสันนิษฐานวาการที่กอสรางตึกสูงเปน
ชั้น ๆ โดยมีพระราชวังอยูชั้นบนน้ันเพื่อใหพนจากภัยนํ้าทวม
คร้ังใหญ ถึงแมวาตัวตึกจะสูงมาก แตก็สามารถเดินถึงขั้น
บนสุดไดโดยทางบันไดหรือสามารถขี่รถมา (Chariot) ขึ้นไป 
โดยอาศัยทางลาดสําหรับตัวพระราชวังกอดวยอิฐเคลือบ 
เพราะฉะน้ันพื้นผิวจึงมีลักษณะเปนมันงดงามมาก เปนที่นา
สังเกตวาประตูทางเขาซิกกูรัต ตัวกําแพงที่ทาํหนาที่ค้ําตัว
อาคาร และบรรดาปอมคายตาง ๆ เหลาน้ี ลวนมีรูปทรง
เรขาคณิต โดยเฉพาะสวนโคงนับวาเปนรูปแบบที่สําคัญที่สุด
ในการสรางพระราชวังพวกอัสซีเรีย พวกอัสซีเรียนสามารถ
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สรางใหสวนโคงกับตัวอาคารอื่น ๆมีความสอดคลองและ
สัมพันธกัน จากหลักฐานอีกชิ้นหน่ึงที่ขุดพบไดใน
พระราชวังคอรซาบัด (Khorsabad)  

 

พระราชวังคอรซาบัค 
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ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการนําเอาสวนโคงเขามาใช คือ ซากของ
ทอระบายน้ําและสวนประกอบอื่น ๆ ที่พบน้ันเปนรูปคร่ึง
วงกลม การที่ชาวอัสซีเรียไดนําเอาลักษณะโคงเขามาใชใน
สถาปตยกรรมน้ีเอง ทําใหนักโบราณคดีสวนมากเชื่อวา
ศิลปกรรมของเมโสโปเตเมีย เปนพื้นฐานทางศิลปกรรมของ
พวกอียิปต และยุโรปในสมัยตอมา 

อาณาบริเวณของพระมหาราชวังประกอบไปดวยตัว
พระราชวังซ่ึงมีหลังคาเปนลานกวาง ซิกกูรัตมีลักษณะเปน
เหมือนซิกกูรัตทั่ว ๆ ไป ในเมโสโปเตเมียเปนสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาไฮลานิ (Hilani) หรือ บาซิลลิกา 
(Basillica) เปนสถานท่ีตัดสินและพิจารณาความมีลักษณะ
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เปนตัวตึกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีทางเขาทางเดียวประกอบดวย
เสา 2 ตน ตรงทางเขา ณ ที่น้ีพระมหากษัตริยซ่ึงเปนทั้งนัก
ปกครองและหัวหนา พวกพระจะเปนผูตัดสินพิจารณาคดี
ความตางๆเขตเฉพาะสําหรับผูหญิงที่เรียกวาฮาเล็ม
(Harem)คอกมาและที่เก็บราชรถ อยูดานขางทางลาดเพื่อคน
เลี้ยงมาจะไดเขาและออกโดยสะดวก  
ประติมากรรม : นิยมใชสําหรับตกแตงพระราชวังมี 3 แบบ 
คือ 

1. ใชสําหรับตกแตงหนาประตูทางเขาและทางออก ทํา
หนาที่เสมือนเปนยามเฝาประตูคลายกับสฟงซ 
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(Sphinx) ของอียิปตซ่ึงเฝาอยูหนาพีระมิด งานแบบน้ีขุด
พบไดที่พระราชวังอัสสุรบานิปาลท่ี 2 (Assurbanirpal II) 
ที่เมืองนิมรัด (Nimrud) มีอายุประมาณ 884 – 859 B.C. 
แกะสลักเปนแบบนูนสูง รูปวัว 5 ขา มีหัวเปนคนและมีปก
คลายนก  

2. ใชสําหรับตกแตงประดับฝาผนัง นิยมแกะสลักแบบนูน
สูงเปนพระราชประวัติของพระมหากษัตริย หรือเปน
เร่ืองราวเกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา และรัฐพิธีตาง ๆ ภาพ
แกะสลักเหลาน้ีไดแก ภาพพระเจาอัสสุรบานิปาลที่ 2 ทรงทํา
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สงครามขยายอาณาจักร งานชิ้นน้ีพบที่พระราชวังของพระ
เจาอัสสุรบานิปาลที่ 2 

 
อีกชิ้นหน่ึงคือ ภาพสิงโตถูกยิงดวยลูกธนู (Dying Lion) ภาพ
น้ีเปนประติมากรรมนูนสูงอีกเชนกัน พบที่พระราชวังของ
พระเจาอัสสุรบานิปาลที่เมืองนินเนเวห (Nineveh) (ประมาณ
ป 668 – 662 B.C.) 
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ประติมากรรมสลักนูนต่ําการลาวันที่นิเนเวห (Nineveh)อายุ 
695 กอนคริสศตวรรษ 

3.ประติมากรรมแบบลอยตัว สวนมากจะสลักเปนรูป
พระมหากษัตริย จุดประสงคของศิลปนน้ัน มิใชเพื่อให
เหมือนกับองคจริงแตเพียงอยางเดียว หากมุงตองการ
แสดงใหเห็นถึงอํานาจอันสูงสุดที่แฝงอยูในภาพน้ัน เทาที่
ขุดพบไดคือภาพแกะสลักจากหินทรายแบบลอยตัวของ
พระเจาอัสสุรบานิปาลที่ 2 (Assurbanirpal II)  
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พระเจาอัสสุรบานิปาลที่ 2 (Assurbanirpal II)ลาสิงหโต
อายุ 645-640 ปกอนคริสศตวรรษ 
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พบที่เมืองนิมรัด (Nimmrud) งานชิ้นน้ีแสดงใหเห็นถึง
ลักษณะเดนของพระเจาอัสสุรบานิปาลที่ 2 คือ พระพักตร
ชาเย็น ดวงตาแข็งกราว ทาทางเด็ดขาดจนดูเหมือนไร
ความกรุณาและคอนขางเผด็จการ ประกอบกับดาบเคียวที่
ทางถืออยูน้ัน ๅ (Sickle – Sword) เปนสัญลักษณของ
กษัตริยอัสซีเรีย ซ่ึงแสดงถึงอํานาจอันมหาศาลของ
กษัตริยที่จะบันดาลชะตาชีวิตของคนในอาณาจักรน้ัน ๆ 

ศิลปะการดนตรีของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย  

การดนตรีมีความสัมพันธกับศาสนาเชนเดียวกับอียิปต โดย
ใชขับกลอมและบูชาเทพเจาในระยะแรก ๆ เปนการสวด
วิงวอนแบบงาย ๆ ตอมาไดวิวัฒนาการมาเปนกวีนิพนธ สวน
นักรองไดพัฒนาจากการรองเดี่ยวมาเปนคณะนักรองสลับกับ
การรองเด่ียวของพระ เพื่ออุทิศถวายแดเทพเจาแตละองค 

จากการขุดสุสานโบราณไดพบเคร่ืองดนตรีประเภทพิณ
หลายชิ้น มีเคาวาไดพัฒนาจากคันธนูของโบราณ นอกจากน้ี 
ก็มีขลุยออ กลองสองหนา นิยมใชในการประกอบพิธีกรรม
และเลนในราชสํานัก 
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การดนตรีของมนุษยในสมัยน้ีไดรับอิทธิพลจากศาสตรตาง ๆ 
เชน ศาสนา โหราศาสตร ปรัชญา และคณิตศาสตร เปนตน 
นักวิชาการเหลาน้ีเชื่อวาความเคลื่อนไหวของดวงดาวมี
อิทธิพลตอชะตาชีวิตมนุษย จักรวาลมีความเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันโดยการประสานองคประกอบตาง ๆ เขาดวยกันอยาง
สมบูรณ เม่ือมนุษยเปนสวนหน่ึงของจักรวาล สิ่งสรางตาง ๆ 
ของมนุษย เชน ศิลปะ และการดนตรี ตางก็เปนสวนสะทอน
ความเปนจริงเกี่ยวกับจักรวาลดวย จากความคิดน้ีไดนําไปสู
ทฤษฎีการแบงเสียงดนตรี โดยนําหลักคณิตศาสตร และ
โหราศาสตรมาใชอยางประสานกลมกลืน โดยถือเอาเลข 4 ซ่ึง
มาจากฤดูทั้ง 4 คือ ฤดูใบไมผลิ ฤดูรอน ฤดูใบไมรวง และฤดู
หนาว มาเปนหลักในการแบงชวงเสียงของสายเคร่ืองดนตรี
ออกเปน 4 สวน ซ่ึงตอมาไดเปนรากฐานของทฤษฎีดนตรี
ของยุคสมัยหลัง ๆ 

 


