


แผนที่อียิปต



วิถีชีวิตชาวอียิปตริมฝงแมน้ําไนลในปจจุบัน



ตนกกปาปรัส ใชเปลือกทํากระดาษบันทักอักษรฮีโรกลฟิฟค



••   อาณาจักรอียิปตดํารงอยูยาวนานประมาณอาณาจักรอียิปตดํารงอยูยาวนานประมาณ  3,0003,000  ปป  โดยโดย
แบงออกเปนแบงออกเปน  55  ยคุคอืยคุคอื

•• 1.1.  ยุคราชวงศตนยุคราชวงศตน(( 31003100--26862686  กก..คค..ศศ.. ))
•• 2.2.  ยุคอาณาจักรเกายุคอาณาจักรเกา(2686(2686--21812181  กก..คค..ศศ.. ))
•• 3.3.  ยุคอาณาจักรกลางยุคอาณาจักรกลาง(2040(2040--17821782  กก..คค..ศศ.. ))
•• 4.4.  ยุคอาณาจักรใหมยุคอาณาจักรใหม(1570(1570--10701070  กก..คค..ศศ.. ))
•• 5.5.  ยุคปลายและยุคปลายและจักรวรรดิปโตเลจักรวรรดิปโตเลมีมี(( 525525--3030  กก..คค..ศศ..



ศาสนาศาสนา  ความเชื่อของอียิปตโดยรวมความเชื่อของอียิปตโดยรวม  

•• มีความเชื่อเรื่องนรกมีความเชื่อเรื่องนรก  สวรรคสวรรค  โลกหนาโลกหนา  การฟนกลับมาการฟนกลับมา
ใหมใหม  

•• วิญญาณจะลองลอยไปใหสุวิญญาณจะลองลอยไปใหสุรยิรยิเทพพิพากษาความดีเทพพิพากษาความดี  
ความชั่วความชั่ว  

•• เมื่อถึงเวลาก็จะกลับมาสูรางกายที่เก็บรักษาไวอยางดีเมื่อถึงเวลาก็จะกลับมาสูรางกายที่เก็บรักษาไวอยางดี  
ไมใหเนาเปอยไมใหเนาเปอย  ในรูปของในรูปของมัมมีมัมมี( ( MummyMummy ))



•• มีความเชื่อในลัทธิวิญญาณนยิมมีความเชื่อในลัทธิวิญญาณนยิม  

•• สรรพสิ่งทั้งหลายมวีิญญาณสิงสถติอยูสรรพสิ่งทั้งหลายมวีิญญาณสิงสถติอยู  
•• มีการนบัถอืเทพเจาหลายองคมีการนบัถอืเทพเจาหลายองค  เรียกวาพหุเรียกวาพหุเทวนิเทวนิยมยม  
•• แมน้ําแมน้ําไนลไนล  ภูเขาภูเขา  หรือเมืองตางๆหรือเมืองตางๆ  จะมีเทพเจาประจําอยูจะมีเทพเจาประจําอยู  
•• เทพเจาสูงสดุคอืเทพเจาสูงสดุคอื  เทพบดิรเทพบดิร  หรือสุหรือสุริยริยเทพเทพ  ชื่อราชื่อรา  หรือหรือเรเร  

( ( Ra or ReRa or Re ))

•• เทพสวนใหญจะมีลักษณะผสมระหวางมนุษยและสัตวเทพสวนใหญจะมีลักษณะผสมระหวางมนุษยและสัตว  



เทพราหรือเทพราหรือเรเร  เทพเทพแหงดวงอาทิตยหรือสุแหงดวงอาทิตยหรือสุริยริยเทพเทพ  เทพแหงความอมตะเทพแหงความอมตะ  ใบหนาใบหนา
เปนเหยีย่วเปนเหยีย่ว  มีดวงอาทิตยอยูบนศีรษะมีดวงอาทิตยอยูบนศีรษะ  



•• เกพเกพ  ( ( GebGeb ))  เปนเทพประจําพื้นโลกเปนเทพประจําพื้นโลก  มีนัทมีนัท  ( ( NutNut ))  เปนเปน
มเหสีและเปนเทพีแหงทองฟามเหสีและเปนเทพีแหงทองฟา  

•• ทั้งสองมีโอรสองคโตชื่อทั้งสองมีโอรสองคโตชื่อ  โอซิโอซิริสริส  ( ( OsirisOsiris ))เปนเทพประจําเปนเทพประจํา
แมน้ําแมน้ําไนลไนล  

•• มีธิดาชื่อไอมีธิดาชื่อไอซิสซิส  ( ( IsisIsis ))เปนเทพแหงความดีเปนเทพแหงความดี  
•• มีโอรสองคสดุทองชื่อเซทมีโอรสองคสดุทองชื่อเซท  ( ( SetSet ))เปนเทพเจาแหงความชั่วเปนเทพเจาแหงความชั่ว  
คอยทําลายลางโอสิริสตลอดเวลาคอยทําลายลางโอสิริสตลอดเวลา  



เทพไอเทพไอสิสสิส เทพโอเทพโอสิริสสิริส



5.5.  ยุคปลายและยุคปลายและจักรวรรดิปโตเลจักรวรรดิปโตเลมีมี(( 525525--3030  กก..คค..ศศ.. )) แบงไดเปนแบงไดเปน
--  สมัยปโตเลสมัยปโตเลมีมี  (332 (332 –– 30 B.C.)30 B.C.)  อิทธิพลอิทธิพลกรกีกรกี
--  สมัยโรมันสมัยโรมัน  (30 B.C. (30 B.C. –– 393 A.D.)393 A.D.)

พระนางคลีพระนางคลีโอพัตโอพัตรารา  ราชินีองคสุดทายสิ้นพระชนมราชินีองคสุดทายสิ้นพระชนม  
ตกอยูใตตกอยูใต อิทธิพลโรมันอิทธิพลโรมัน  ((จิตรกรรมจิตรกรรม  ++  ประติมากรรมประติมากรรม))
--  สมัยคอสมัยคอปติกปติก( ( Coptic ArtCoptic Art )) 395 395 –– 640 A.D.640 A.D.

เรียกชาวอียิปตที่นับถือศาสนาคริสตวาพวกเรียกชาวอียิปตที่นับถือศาสนาคริสตวาพวกคอปคอป( ( CoptCopt ))  สรางสราง
งานงาน  แบบแบบByzantinecByzantinecและแบบอียิปตดั้งเดิมและแบบอียิปตดั้งเดิม

--  สมัยมุสลิมสมัยมุสลิม  650 A.D.650 A.D.

เกิดศิลปะแบบผสมผสานเกิดศิลปะแบบผสมผสาน  หลังอิสลามเขามาหลังอิสลามเขามา  เรียกแบบเรียกแบบ  
SarrazenSarrazen EgyptEgypt



อักษรฮีโรกลิฟฟค จารึกบนเปลือกปาปรัส



อักษรฮีโรกลิฟฟค( Hieroglyphic )หรืออักษรภาพ ของอียิปต



อักษรฮีโรกลิฟฟค จารึกลงบนแผนหนิ พบที่เมืองRosetta
ชอง โปลิยอง ชาวฝรั่งเศส คือ ผูที่ถอดอักษรภาพออกมาได 



1.1.  ยุคยุคราชวงศตนราชวงศตน  ((31003100--26862686  ปป  กอนคกอนค..ศศ.).)  เริ่มจากเริ่มจาก
ฟาโรหฟาโรหนานาเมอรเมอร  เปนปฐมกษตัริยเปนปฐมกษตัริย  รวมอาณาจกัรบนและลางเขารวมอาณาจกัรบนและลางเขา

ดวยกันดวยกัน  ตั้งเมืองหลวงแหงแรกที่เมืองตั้งเมืองหลวงแหงแรกที่เมือง  เมมฟสเมมฟส
ศิลปกรรมที่เดนคือศิลปกรรมที่เดนคือ  

--  แผนหินแผนหินนารเมอรนารเมอร  สลกัรูปประตมิากรรมนูนต่ําสลกัรูปประตมิากรรมนูนต่ํา  เรื่องราวการเรื่องราวการ
รวมอียิปตบนและลางเขาดวยกนัรวมอียิปตบนและลางเขาดวยกนั
--  จติรกรรมเขียนที่ผนังสสุานแบบจติรกรรมเขียนที่ผนังสสุานแบบ  PrimitivePrimitive

--  สถาปตยกรรมสถาปตยกรรม  MastabaMastaba



แผนหินแผนหินนารเมอรนารเมอร  3,0003,000  ปป  กอนกอน  คค..ศศ.. 196196  ปกอนปกอน  คค..ศศ..



ความหมายของภาพในแผนหินความหมายของภาพในแผนหินนารเมอรนารเมอร  ((ดานหนาดานหนา))

•• ดานหนาแสดงภาพกษัตริยดานหนาแสดงภาพกษัตริยเมเนสหรือนารเมอรเมเนสหรือนารเมอรทรงมงกฎุทรงมงกฎุ
อียิปตเหนืออียิปตเหนือ  กําลังยึดผมศัตรูกําลังยึดผมศัตรู  หตัถขวาหตัถขวาเงื้อตเงื้อตลุลุมพุกมพุกเพื่อฆาเพื่อฆา
ศัตรูศัตรู

•• มุมบนขวามุมบนขวา  มีเหยี่ยวมีเหยี่ยว  สัญลักษณของเทพโฮสัญลักษณของเทพโฮรุสรุส  อียิปตบนอียิปตบน
((ใตใต))  กําลังเหยียบตนกําลังเหยียบตนปาปรุสปาปรุส  คือคือ  อียิปตลางอียิปตลาง((เหนือเหนือ))

•• ซายมือซายมือ  มีมหาดเล็กถือรองพระบาทคูและกระปุกน้ํามนตมีมหาดเล็กถือรองพระบาทคูและกระปุกน้ํามนต
•• สวนลางมีคนนอนตายสวนลางมีคนนอนตาย  22  คนคน  แสดงวาตายในกําแพงเมืองแสดงวาตายในกําแพงเมือง



--  ฟาหฟาหโรทรงมงกุฎอียิปตใตโรทรงมงกุฎอียิปตใต  เดินตรวจศัตรูเดินตรวจศัตรู
ที่ถูกฆาตายที่ถูกฆาตาย
--  มีธงนําขบวนและมีมหาดเล็กติดตามมีธงนําขบวนและมีมหาดเล็กติดตาม  
-- สวนลางสุดมีวัวตัวผูสวนลางสุดมีวัวตัวผู  หมายหมายถึงฟาหถึงฟาหโรโร
ขวิดกําแพงของศัตรูพังทลายขวิดกําแพงของศัตรูพังทลาย

ความหมายของภาพในแผนหินความหมายของภาพในแผนหินนารเมอรนารเมอร  ((ดานหลังดานหลัง))



สัญลักษณสัญลักษณอียิปตบนอียิปตบน((นกแรงนกแรง))และและลางลาง  ((งูงู))



จิตรกรรมอาณาจกัรตนจิตรกรรมอาณาจกัรตน



ภาพจิตรกรรมฝาผนังสุสานภาพจิตรกรรมฝาผนังสุสาน  คนคน  เรือเรือ  และสัตวและสัตว  
ลักษณะเปนแบบลักษณะเปนแบบ  Primitive Primitive ภาพจะแบนภาพจะแบน  

ประมาณกอนประมาณกอน  คค..ศศ.. 3,2003,200  ปป



ภาพจิตรกรรมภาพจิตรกรรม  การเขียนยังผิดหลักทศันียภาพการเขียนยังผิดหลักทศันียภาพ



2.2.  อาณาจักรเกาอาณาจักรเกา  (2686(2686--21812181  กก..คค..ศศ.. ))
--  ฟาโรหฟาโรหโซโซเซอรเซอรสรางมาสตาบาสรางมาสตาบา  ( ( MASTABAMASTABA = = มานั่งมานั่ง))เปนที่เก็บศพเปนที่เก็บศพ
--  ราชวงศที่ราชวงศที่  33  สรางสราง  ปปรามิดขั้นบันไดรามิดขั้นบันได ( (StepedSteped PyramidPyramid) ) ออกแบบออกแบบ

โดยโดย  อิมอิมโฮโฮเตปเตป ( (ImhotepImhotep))
--ราชวงศที่ราชวงศที่  44  สรางสรางหมูปหมูปรามิดรามิดของของฟาหฟาหโรคฟููโรคฟูู  ((คีออปคีออป))  คาคาเฟรเฟร((  คีเฟคีเฟรนรน))  

และและ    เมนเมนกาเรกาเร  ((ไมไมเซอเรนัสเซอเรนัส  ))ที่เมืองกิเซที่เมืองกิเซ



สถาปตยกรรมที่ฝงศพสถาปตยกรรมที่ฝงศพ
อาณาจักรเกาอาณาจักรเกา  
เริ่มจากเริ่มจาก  

-- MastabaMastaba
-- Step PyramidStep Pyramid



มาสตาบา รูปทรงคลายกลอง
สี่เหลี่ยม ซึ่งนาจะพัฒนา
มาจากสุสานที่เปนเนินดิน



มาสตาบา



Stepped PyramidStepped Pyramid

•• ฟาหฟาหโรโร  ZoserZoser  ปฐมกษัตรยิปฐมกษัตรยิ  ทรงบัญชาทรงบัญชาใหอิมใหอิมโฮโฮเตปเตป ( (ImhotepImhotep ))

ออกแบบที่เก็บพระศพพระองคขึ้นที่ออกแบบที่เก็บพระศพพระองคขึ้นที่ซัคซัคคาราคารา  เปนแบบมาสตาบาเปนแบบมาสตาบา  ดวยดวย
การใชหินเรียงซอนกันการใชหินเรียงซอนกัน  77  ชั้นชั้น  

•• อิมอิมโฮโฮเตปเตป ( (ImhotepImhotep ) ) เปนสถาปนิกคนแรกที่ไดรับการบันทึกชื่อจากการเปนสถาปนิกคนแรกที่ไดรับการบันทึกชื่อจากการ
ออกแบบและคุมการออกแบบและคุมการกอสรางสเตพกอสรางสเตพ  ปปรามิดรามิด



ปปรามิดขั้นบันไดของรามิดขั้นบันไดของฟาหฟาหโรโร  ZoserZoser  ที่ที่ซัคซัคคาราคารา    2,8002,800  ปกอนปกอน  คค..ศศ..



อาณาจักรเกาอาณาจักรเกา
ปรามิดขั้นบันไดของปรามิดขั้นบันไดของ  ZoserZoser  ที่ที่ซัคซัคคาราคารา    2,8002,800ปกอนคปกอนค..ศศ..



ภาพแสดงภายในภาพแสดงภายใน
Step PyramidStep Pyramid



••   เปนสิ่งกอสรางเปนสิ่งกอสรางเพื่อฟาโรหเพื่อฟาโรหเทานั้นเทานั้น
•• ลักษณะเรียบงายลักษณะเรียบงาย  คงทนถาวรคงทนถาวร
•• ใชหินซึ่งชาวอียิปตชํานาญเปนวัสดุกอสรางใชหินซึ่งชาวอียิปตชํานาญเปนวัสดุกอสราง
•• ใชประติมากรรมและจิตรกรรมตกแงใหสวยงามใชประติมากรรมและจิตรกรรมตกแงใหสวยงาม

ปปรามิดอาณาจักรเการามิดอาณาจักรเกา



แผนที่ตั้งปรามิดของอียิปต 
จะตั้งอยูทางทิศตะวันตก

ของแมน้ําไนล
ซึ่งถือเปนทิศของ

คนตาย
ซึง่พบจํานวนถึง80-90 แหง



หมูปรามิดที่เมืองกิเซหมูปรามิดที่เมืองกิเซ ( (GizaGiza)) เปนเปนของฟาโรหของฟาโรหคูฟูคูฟู( ( KhufuKhufu ) ) หรือชาวหรือชาวกรีกกรีก
เรียกวาคีออพเรียกวาคีออพ( ( CheopsCheops ) ) คาคาเฟรเฟร( ( KhafreKhafre ))หรือหรือเครเฟเครเฟรนรน( ( ChefrenChefren ) ) และเมนและเมน

เคอรเคอร( ( MenkureMenkure ))หรือไมหรือไมเซอเครินัสเซอเครินัส( ( MykerynusMykerynus ))



หมูปรามิดที่เมืองกิเซหมูปรามิดที่เมืองกิเซ ( (GizaGiza))((องคซายองคซาย))  ของคีเฟของคีเฟรนรน  ((องคขวาองคขวา))  ของคูฟูของคูฟู



ปรามิดและปรามิดและสฟงคสฟงค  ใบใบหนาคีเฟหนาคีเฟรนรน
ที่เมืองกิเซที่เมืองกิเซ ( (GizaGiza))



ภาพภายในปรามิดที่เมืองกิเซภาพภายในปรามิดที่เมืองกิเซ



มหาปมหาปรามิดรามิด  ที่คูฟูที่คูฟู
•• ลักษณะลักษณะของปของปรามิดจะเอียงรามิดจะเอียง  5050  องศาองศา  สูงสูง  147147  เมตรเมตร
•• ฐานสีเหลี่ยมจัตุรัสฐานสีเหลี่ยมจัตุรัส  ยาวดานละยาวดานละ230230  เมตรเมตร
•• ประกอบดวยกอนหินปูนหนักประกอบดวยกอนหินปูนหนัก  2.52.5  ตันตัน  จํานวนจํานวน  2.32.3  ลานกอนลานกอน
•• กอนที่หนักที่สุดกอนที่หนักที่สุด  1515  ตันตัน
•• น้ําหนักรวมน้ําหนักรวม6.56.5  ลานตันลานตัน  หนักกวาตึกเอมหนักกวาตึกเอมไพรสเตทไพรสเตท  1616  เทาเทา
•• ยอดบนสุดเรียกเอยอดบนสุดเรียกเอเปกซเปกซ  เปนสวนศักดิ์สิทธิ์ที่หุมดวยทองเปนสวนศักดิ์สิทธิ์ที่หุมดวยทอง



  ขนาดของแทงหินทีใ่ชกอสรางปรามิดที่เมืองกิเซขนาดของแทงหินทีใ่ชกอสรางปรามิดที่เมืองกิเซ  
เปรียบเทียบสัดสวนกับมนุษยเปรียบเทียบสัดสวนกับมนุษย



อาลักษณอาลักษณ ( (The The SeribeSeribe) ) บันทึกราชบัญชาบันทึกราชบัญชา
  กอนกอน  คค..ศศ.. 2,5002,500  ปป 



ไมแกะสลักไมแกะสลัก  อาณาจักรเกาอาณาจักรเกา
รูปรูป  HesyHesy--Ra Ra จากจากซัคซัคคาราคารา  

2,6602,660  ปป  กอนกอน  คค..ศศ.. สูงสูง  4545  นิ้วนิ้ว



ฟาหโรเมนเคอรและมเหสี ราชวงศที ่4
(Menkaur and His Wife )

สูง 4 ฟตุ 8 นิว้ พบที่กิเซห



เมนเคอร หรือ King King MycerinusMycerinusและภรรยาและภรรยา
((ซาย)เทพHathor เปนเทพแหงความรัก



อาณาจักรเกาอาณาจักรเกา
RahotepRahotep and His wifeand His wife

หินสลักหินสลัก  เขียนสีเขียนสี
2,575 2,575   ปป  กอนกอน  คค..ศศ..



3.3.  สมยัอาณาจักรกลางสมยัอาณาจักรกลาง(2040(2040--17821782  กก..คค..ศศ.. ))
--  เกิดสงครามรบพุงกนัเกิดสงครามรบพุงกนั  เปนระยะๆเปนระยะๆ  
-- ขาดกําลังทรัพยและกําลังคนที่จะขาดกําลังทรัพยและกําลังคนที่จะสรางปสรางปรามิดรามิด  
จึงใชการเจาะภูเขาเปนสุสานเก็บศพเรียกวาจึงใชการเจาะภูเขาเปนสุสานเก็บศพเรียกวา
““ Rock Rock –– Cut Cut –– TombsTombs””

เชนเชน  สุสานสุสานของฟาโรหดนบูของฟาโรหดนบูโฮโฮเตปเตป  
ที่ที่เบนีเบนีฮาฮาซันซัน  ( C.1,800 B.C. )( C.1,800 B.C. )

--  จติรกรรมเหมอืนจริงยิ่งขึ้นจติรกรรมเหมอืนจริงยิ่งขึ้น



สุสานหนาผาสมัยกลางสุสานหนาผาสมัยกลาง  ของของฟาหโรอฟาหโรอเมเมเนมเฮทเนมเฮทที่ที่  11
ที่ที่เบนีเบนี  ฮาฮาซันซัน

Rock Rock –– Cut Cut –– TombsTombs



ภาพการใหอาหารโอริภาพการใหอาหารโอริซสิซสิ   เขียนบนผนังสุสานเขียนบนผนังสุสาน ที่เมืองที่เมืองเบนีเบนี  ฮาฮาซันซัน  1,9201,920  ปกอนปกอน  คค..ศศ..
เปนภาพที่แสดงชีวิตประจําวันของชาวอียิปตเปนภาพที่แสดงชีวิตประจําวันของชาวอียิปต  ดวยเสนที่อิสระและงดงามดวยเสนที่อิสระและงดงาม



ประติมากรรมประติมากรรม  SesostrisSesostris  ที่ที่  33
สูงสูง  66 ½½  นิ้วนิ้ว  1,8501,850 BC.BC.

แสดงลักษณะของแสดงลักษณะของฟาหฟาหโรวาโรวา
  มใิชเทพมใิชเทพ  แตเปนสมมติเทพแตเปนสมมติเทพ

  พระพกัตรเศราพระพกัตรเศรา



4.4.  สมัยอาณาจักรใหมสมัยอาณาจักรใหม  1507 1507 –– 1085 B.C1085 B.C..

  นิยมสลักหนาผาเปนที่เก็บศพนิยมสลักหนาผาเปนที่เก็บศพ  และมีการสรางอาคารยื่นออกมาและมีการสรางอาคารยื่นออกมา
ดานหนาดานหนา  ในบริเวณที่เรียกวาหุบเขากษัตริยในบริเวณที่เรียกวาหุบเขากษัตริย  ( ( Valley ofValley of King King ))เชนเชน

-- Temple of Temple of HatstepsutHatstepsut  ที่ไดที่ไดเอลเอล  บาหบาหรีรี((DeirDeir –– el el –– Bahari)1500 Bahari)1500 
B C.B C.

--  สุสานฟาโรหสุสานฟาโรห  RamsesRamses II II ที่ที่อาบูอาบูซิซิมเบลมเบล
--  ประติมากรรมประติมากรรมNefetitiNefetiti ((ภรรยาอาเมนโฮภรรยาอาเมนโฮเตปเตปที่ที่  44  และและ  ลูกๆลูกๆ))  

เรียกเรียก  AmarraAmarra StyleStyle((  ตามชื่อเมืองอมาราตามชื่อเมืองอมารา))

--  คค..ศศ.. 19221922  พบสุสานพบสุสาน  ตูตังกาเมนตูตังกาเมน  ซึ่งสรางเมื่อซึ่งสรางเมื่อ  1,360 B.C.1,360 B.C.



วิหารพระนางวิหารพระนางฮัทฮัท  เชฟซุทเชฟซุท  ((HutshepsutHutshepsut)  1480 B.C.)  1480 B.C.



Temple of Temple of HatstepsutHatstepsut  ที่ไดที่ไดเอลเอล  บาหบาหรีรี((DeirDeir –– el el –– BahariBahari))
11,,500 B C.500 B C.

•• เปนวิหารที่ใชเปนสุสานเปนวิหารที่ใชเปนสุสาน( ( Mortuary TempleMortuary Temple ))ดานหนามีถนนขนาดดานหนามีถนนขนาด
ใหญตัดตรงสูวิหารใหญตัดตรงสูวิหาร

•• สองขางทางสองขางทางมีสฟงซมีสฟงซเรียงเรียง  ดานหนามีเสาหินดานหนามีเสาหินโอเบลิสกโอเบลิสก((Obelisk Obelisk ))ตั้งอยูตั้งอยู
•• ตัววิหารยกพื้นและตัวอาคารซอนกันตัววิหารยกพื้นและตัวอาคารซอนกัน  เหมือนขั้นบันไดเหมือนขั้นบันได
•• ดานหลังติดภูเขาดานหลังติดภูเขา  เจาะอุโมงคเปนสุสานเจาะอุโมงคเปนสุสาน



อาณาจักรใหมอาณาจักรใหม
วิหารพระนางวิหารพระนางฮัทฮัท  เชฟซุทเชฟซุท ( (HutshepsutHutshepsut)  1480 B.C.)  1480 B.C.



วิหารพระนางวิหารพระนางฮัทฮัท  เชฟซุทเชฟซุท  ((HutshepsutHutshepsut)  1480 B.C.)  1480 B.C.



บริเวณบริเวณValley of the kingValley of the king

ฝงตะวันตกของแมน้ําฝงตะวันตกของแมน้ําไนลไนล
สุสานตูตังกาเมนสุสานตูตังกาเมน  1,4251,425 B.C.B.C.



บริเวณสุสานตูตังกาเมนบริเวณสุสานตูตังกาเมน    1,4251,425 B.C.B.C.



สุสานสุสาน  RamsesRamses IIII  ที่ที่อาบูอาบูซิซิมเบลมเบล    12501250 B.C.B.C.

•• เปนวิหารหินทรายเปนวิหารหินทราย  สรางขึ้นในสมัยรามสรางขึ้นในสมัยรามเซสเซสที่ที่  22
•• เพื่อบูชาเทพอาเพื่อบูชาเทพอามุนมุน  ––  รารา
•• ทุกวันที่ทุกวันที่2222  กุมภาพันธและตุลาคมของทุกปกุมภาพันธและตุลาคมของทุกป  จะปรากฏลําแสงจากพระจะปรากฏลําแสงจากพระ

อาทิตยพุงกระทบรูปปนที่อยูลึกภายในวิหารอาทิตยพุงกระทบรูปปนที่อยูลึกภายในวิหาร6565  เมตรเมตร  เปนเวลาเปนเวลา  55  นาทีนาที
ทุกปทุกป



ประติมากรรมประติมากรรม  รามรามเซสเซสที่ที่  22  ทางเขาสุสานทางเขาสุสาน  ที่ที่อาบูอาบูซิซิมเบลมเบล 



  สุสานสุสาน  RamsesRamses IIII  ที่ที่อาบูอาบูซิซิมเบลมเบล      
12501250 B.C.B.C.



  วิหารวิหารอาบูอาบูซิซิมเบลมเบล  ของของฟาหฟาหโรรามโรรามเซสเซสที่ที่  22



สุสานสุสาน  RamsesRamses IIII  ที่ที่อาบูอาบูซิซิมเบลมเบล    12501250B.C.B.C.



ประติมากรรมประติมากรรม  ทางเขาสุสานทางเขาสุสาน  รามรามเซสเซสที่ที่  22



ประติมากรรมประติมากรรม  รามรามเซสเซสที่ที่  22  ชวงการเคลื่อนยายชวงการเคลื่อนยาย



วิธีการเคลื่อนยายสุสานรามวิธีการเคลื่อนยายสุสานรามเซสเซสที่ที่  22



จิตรกรรมอาณาจักรใหมจิตรกรรมอาณาจักรใหม
จิตรกรรมจิตรกรรม  หลุมศพพระนางหลุมศพพระนาง  

NefertariNefertari  ภรรยาภรรยา  รามรามเซสเซสที่ที่  22



อาณาจักรใหมอาณาจักรใหม
เสาเสา  และหัวเสาวิหารอียิปตและหัวเสาวิหารอียิปต    ใชรองรบัคานใชรองรบัคาน

  ไดแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติรอบตัวเชนไดแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติรอบตัวเชน    กกกกปาปรัสปาปรัส  
ดอกบัวดอกบัว  และตนปาลมและตนปาลม  หรือมีเทพีที่เกี่ยวกับความเชื่อหรือมีเทพีที่เกี่ยวกับความเชื่อ  เชนเชน  

เทพเทพฮาธอรฮาธอร  มีรูปหัววัวมีรูปหัววัว  เปนหัวเสาเปนหัวเสา
โดยสวนใหญมักจะออกมาเปนรปูดอกไมตูมโดยสวนใหญมักจะออกมาเปนรปูดอกไมตูม  

ดอกไมบานดอกไมบาน  และใบไมและใบไม



วิหารคารนัค



วิหารที่ลักวิหารที่ลักซอรซอร



วิหารที่คารนัค



อาณาจักรใหมอาณาจักรใหม
เสาเสาโอเบลิสกโอเบลิสก ( (Obelisk) Obelisk) รามรามเซสเซสที่ที่  22



ประติมากรรมสมัยอาณาจักรใหมประติมากรรมสมัยอาณาจักรใหม

•• มีมี  22  ลกัษณะคือลกัษณะคือ
•• เหมือนจริงและแบบอุดมคติเหมือนจริงและแบบอุดมคติ  ในในสมัยฟาโรหสมัยฟาโรหอิคอิคนานาเต็นเต็น    หรือหรือ
อาเมนโฮอาเมนโฮเตปเตปที่ที่  44
--  เกิดเกิดการปฎิการปฎิรูปศาสนารูปศาสนา  จากการเนนการสรางงานที่เกี่ยวกับความตายจากการเนนการสรางงานที่เกี่ยวกับความตาย  
มาเปนงานที่เกี่ยวกับชีวิตมาเปนงานที่เกี่ยวกับชีวิต
--  รปูรปูสลักอิคสลักอิคนานาเต็นเต็น  แมจะอยูในกรอบแทงหินแมจะอยูในกรอบแทงหิน  แตริมฝปากจะหนาขึ้นแตริมฝปากจะหนาขึ้น  
เปลือกตาชางคิดฝนเปลือกตาชางคิดฝน  สัดสวนยาวสัดสวนยาว  เสนโคงสะโพกจะชัดขึ้นเสนโคงสะโพกจะชัดขึ้น



อิคอิคนานาเต็นเต็น  
  รูปสลักหินรูปสลักหิน  

13531353B.C.B.C.

เปนแบบเปนแบบ
เหมือนจริงเหมือนจริง

และผสมอุดมคติและผสมอุดมคติ  



อาณาจักรใหมอาณาจักรใหม
รูปสลักใบหนารูปสลักใบหนาอิคอิคนานาเต็นเต็น    13531353 B.C.B.C.



ครอบครัวเอ็กครอบครัวเอ็กนาตันนาตัน



อาณาจักรใหมอาณาจักรใหม
รูปสลักหินปูนรูปสลักหินปูน  นนูต่ํานนูต่ํา    อิคอิคนานาเตน็เตน็



อาณาจักรใหมอาณาจักรใหม
รูปสลักหนิปูนรูปสลักหนิปูน  ระบายสีระบายสี  พระนางพระนางเนเฟอเนเฟอตีตีตีตี  

13601360 B.C.B.C.



อาณาจักรใหมอาณาจักรใหม
รูปสลักหนิปูนรูปสลักหนิปูน  ระบายสีระบายสี  พระนางพระนางเนเฟอเนเฟอตีตีตีตี    

13601360 B.C.B.C.



อาณาจักรใหมอาณาจักรใหม
รูปสลักหนิปูนรูปสลักหนิปูน  ระบายสีระบายสี  
พระนางพระนางเนเฟอเนเฟอตีตีตีตี

13601360 B.C.B.C.  ศีรษะคลอยไปขางหลังศีรษะคลอยไปขางหลัง  
รับกับพระศอรับกับพระศอ  เรยีกอะมารเรยีกอะมารราสไตลราสไตล  ตามตาม
ชื่อเมืองหลวงใหมชื่อเมืองหลวงใหมของอิคของอิคนานาเตนเตน  และและ
นาจะไดรับอิทธพิลจากนาจะไดรับอิทธพิลจากเกาะคเกาะครีตรีต



  พระนางพระนางเนเฟอเนเฟอตีตีตีตี
13601360 B.C.B.C.



บัลลังกยุบัลลังกยุวกษัตริยวกษัตริยตูตังกาเมนตูตังกาเมน  
แผนทองลงยาแผนทองลงยา  
ภาพการปรนนบิัติจากมเหสีภาพการปรนนบิัติจากมเหสี
ดวยการทาน้ําหอมดวยการทาน้ําหอม



รปทรงศีรษะที่ไดรับความนิยมวางงดงามของอียิปตโบราณรปทรงศีรษะที่ไดรับความนิยมวางงดงามของอียิปตโบราณ



รูปลูกๆรูปลูกๆ  ของอิคของอิคนานาเต็นเต็น  จิตรกรรมฝาผนังจิตรกรรมฝาผนัง    13601360 B.C. B.C. สีเฟสีเฟรสโกรสโก



ยุยุวกษัตริยวกษัตริยตูตังกาเมนตูตังกาเมน
สิ้นพระชนมสิ้นพระชนม
ตั้งแตตั้งแต  1818  พรรษาพรรษา  
ครองราชยไดครองราชยได  99  ปป



หีบศพหีบศพ  ตูตังกาเมนตูตังกาเมน ( (Tutankhamen)  1340 B.C. Tutankhamen)  1340 B.C. ทําดวยทองคําทําดวยทองคํา
หนักประมาณหนักประมาณ  100100  กก..กก..



โลงทองโลงทอง  ตูตันกาเมนตูตันกาเมน ( (Tutankhamen) Tutankhamen) 
1340 B.C.1340 B.C.  หนักประมาณหนักประมาณ    100100  กก..กก..  

บรรจมุัมบรรจมุัมมียาวมียาว  66  ฟตุฟตุ  ดานบนดานบน  สลักรูปเทพสลักรูปเทพ
โอซิโอซิริสริส  สัญลักษณฟาโรหสัญลักษณฟาโรห  พระหัตถไขวพระหัตถไขว
เหนือพระอุระทรงกุมแสและเหนือพระอุระทรงกุมแสและพระคธาพระคธาหัวหัว
ขอขอ  สัญลักษณเทพโอซิสัญลักษณเทพโอซิริสริส ผิวหนาโลง
ทองคําสลักรูปขนนกอยางละเอียด

งดงามยิ่ง



หนากากทองหนากากทอง  ตูตันกาเมนตูตันกาเมน  
((Tutankhamen)  Tutankhamen)  

1340 B.C. 1340 B.C. หนักประมาณหนักประมาณ  1414  กก..กก..



อาณาจกัรสุดทายอาณาจกัรสุดทาย



5.5.  ยุคปลายและยุคปลายและจักรวรรดิปโตเลจักรวรรดิปโตเลมีมี(( 525525--3030  กก..คค..ศศ.. ))
เมื่อสิ้นราชวงศที่เมื่อสิ้นราชวงศที่2020  อียิปตถูกยึดครองโดยพวกลิบยาและเอธิโอเปยอียิปตถูกยึดครองโดยพวกลิบยาและเอธิโอเปย  และเมื่อและเมื่อ670670  

กอนคกอนค..ศศ..ถูกอัสถูกอัสซีเรียและเปอรเซียเขายึดครองตามลําดับซีเรียและเปอรเซียเขายึดครองตามลําดับ      และในสมัยของและในสมัยของ
กษัตริยอกษัตริยอเล็กซานเล็กซานเดอรเดอร  ยกทัพมาตีและตั้งเมืองอเล็กซานเดยกทัพมาตีและตั้งเมืองอเล็กซานเดรียรียขึน้ทีป่ากแมน้ําขึน้ทีป่ากแมน้ําไนลไนล  
และเมื่อสิ้นพระชนมและเมื่อสิ้นพระชนม  ปโตเลปโตเลมีจึงปกครองอียิปตตอมามีจึงปกครองอียิปตตอมา

--  ตั้งตั้งราชวงศปโตเลราชวงศปโตเลมีมี  (332 (332 –– 30 B.C.)30 B.C.)  อิทธิพลอิทธิพลกรีกกรีกประมาณประมาณ300300  ปป
--  สมัยโรมันสมัยโรมัน  (30 B.C. (30 B.C. –– 393 A.D.)393 A.D.)พระนางคลีพระนางคลีโอพัตโอพัตรารา  ราชินีองคราชินีองค

สุดทายสิ้นพระชนมสุดทายสิ้นพระชนม  ตกอยูใตอิทธิพลโรมนัตกอยูใตอิทธิพลโรมนั  ((จิตรกรรมจิตรกรรม  ++  ประติมากรรมประติมากรรม))เรียกเรียก
ศิลปกรรมแบบศิลปกรรมแบบกรีกกรีก  โรมันโรมัน  อียปิตอียปิต  ( ( The Art Of GrecoThe Art Of Greco--Roman EgyptRoman Egypt ))



--  ตอมาถูกกองทัพอิสลามเขายึดครองตอมาถูกกองทัพอิสลามเขายึดครอง
-- และถูกอังกฤษแผจักรวรรดิเขายึดครองและถูกอังกฤษแผจักรวรรดิเขายึดครอง  พึง่ไดรับอิสรภาพหลังพึง่ไดรับอิสรภาพหลังW.W. 1W.W. 1

เรียกสมัยคอเรียกสมัยคอปติกปติก( ( Coptic ArtCoptic Art )) 395 395 –– 640 A.D.640 A.D.

เรียกชาวอียิปตที่นับถือศาสนาคริสตวาพวกเรียกชาวอียิปตที่นับถือศาสนาคริสตวาพวกคอปคอป( ( CoptCopt ))  สรางงานสรางงาน  
แบบแบบByzantinecByzantinecและแบบอียิปตดั้งเดิมและแบบอียิปตดั้งเดิม

--  สมัยมุสลิมสมัยมุสลิม  650 A.D.650 A.D.

เกิดศิลปะแบบผสมผสานเกิดศิลปะแบบผสมผสาน  หลังอิสลามเขามาหลังอิสลามเขามา  เรียกแบบเรียกแบบ  
SarrazenSarrazen EgyptEgypt



อาณาจักรสุดทายอาณาจักรสุดทาย
หีบศพและหนากากพระผูหญิงหีบศพและหนากากพระผูหญิง    10851085--935935 B.C.B.C.



ยุคปโตเลยุคปโตเลมีมี  
((อิทธิพลอิทธิพลกรีกกรีก))



ยุคปโตเลยุคปโตเลมีมี  ((อิทธิพลอิทธิพลกรีกกรีก))



ยุคปโตเลยุคปโตเลมีมี  ((อิทธิพลอิทธิพลกรีกกรีก))



ยุคปโตเลยุคปโตเลมีมี  ((อิทธิพลอิทธิพลกรีกกรีก))
รูปสลักนูนรูปสลักนูนต่ําปโตเลต่ําปโตเลมีที่มีที่  66 ((PhilometesPhilometes) ) 

181181--145 B.C. 145 B.C. จากจากเอดเอดฟูฟู



ยุคปโตเลยุคปโตเลมีมี  ((อิทธิพลอิทธิพลกรีกกรีก))
รูปสลักนูนรูปสลักนูนต่ําปโตเลต่ําปโตเลมีมี  Dionysus Dionysus 

200 B.C.200 B.C.



ยุคโรมันยุคโรมัน



ยุคโรมนัยุคโรมนั
หีบศพของหีบศพของ  ArtemidorusArtemidorus  ตนตน  ศศ..วว..  ที่ที่  22



หนากากมัมมีชายหนุม 

จากเมืองไฟยุม( Fayum ) อียิปต โดยเทคนิค 
Encoustic  คือ การเขียนสีขีผ้ึ้งรอน ทา
บนแผนไม ใชส ีขี้ผึ้ง ยางสน อุนใหรอน
ตลอดระยะเวลาที่เขียน เมื่อเขียนเสร็จปลอย
ใหเย็น ขัดดวยผาใหขึ้นเงา

ค.ศ. 160



ยุคโรมันยุคโรมัน
หีบศพหีบศพ  เด็กชายเด็กชาย    ศศ..วว..  ที่ที่  22



••  ตัวอยางมัมตัวอยางมัมมีตางๆมีตางๆ



ฟาโรหฟาโรห  รามรามเซสเซสที่ที่  22  
ครองราชยระหวางครองราชยระหวาง
12791279--1212  กอนกอน  คค..ศศ..

ยาวนานที่สุดถึงยาวนานที่สุดถึง6767  ปป  สุสานสุสาน
ถูกขโมยของมีคาไปหมดถูกขโมยของมีคาไปหมด



มัมมัมมีสัตวมีสัตว  เชนเชน  เหยี่ยวเหยี่ยว  แมวแมว



มัมมีสัตว



เครื่องมือศัลยแพทยอียิปตโบราณเครื่องมือศัลยแพทยอียิปตโบราณ



อุปกรณสําหรับใชเย็บอุปกรณสําหรับใชเย็บ  อียิปตโบราณอียิปตโบราณ



วิวิกผมกผมอียิปตโบราณอียิปตโบราณ



การใชวิกผมที่พบจากประติมากรรมของอียิปต



ภาพจิตรกรรม นักดนตรีใสวิกผม



กระจกกระจก,,  หวีหวี  สําหรับสตรีสําหรับสตรี



ตัวอยางตัวอยาง
เทพอียิปตเทพอียิปต



เทพราเทพรา( ( RaRa ))

•• เทพแหงดวงอาทิตยหรือสุเทพแหงดวงอาทิตยหรือสุริยริยเทพเทพ
•• เทพแหงความเปนอมตะเทพแหงความเปนอมตะ
•• มีมีดวงอาทิตยดวงอาทิตยอยูบนศีรษะอยูบนศีรษะ
••   ใบหนาเปนใบหนาเปนเหยี่ยวเหยี่ยว



เทพโอเทพโอสิริสสิริส
( ( OsirisOsiris ))
เทพแหงแมน้ําเทพแหงแมน้ําไนลไนล  ผูผู
พิพากษาพิพากษาวิณวิณญาณญาณ  วาวา
ใครจะขึ้นสูสวรรคใครจะขึ้นสูสวรรค
แบงภาคมาเปนมนุษยแบงภาคมาเปนมนุษย
และเปนกษัตริยและเปนกษัตริย  มีเครามีเครา  
ถือแสถือแสและคธาและคธามีหัวขอมีหัวขอ  
มีมีไอไอสิสสิสนองสาวเปนนองสาวเปน
มเหสีมเหสี  มีมีโอรสคือโอรสคือ  ฮอรัสฮอรัส
เปนเทพที่ไดรับความเปนเทพที่ไดรับความ
นับถือสูงสุดนับถือสูงสุดคูกับคูกับเทพเทพ
ไอไอสิสสิส



เทพไอเทพไอซิสซิส
( ( IsisIsis ) ) เทพแหงเวทมนตรเทพแหงเวทมนตร  
สวมสวมหมวกหมวกทรงบรรลังกทรงบรรลังก
มเหสีมเหสีของของโอโอสิริสสิริสซึ่งเปนซึ่งเปน
พี่ชายแทๆพี่ชายแทๆ  เปนเทพที่ไดรับเปนเทพที่ไดรับ
ความนบัถือสูงสุดของอียิปตความนบัถือสูงสุดของอียิปต
คูกับคูกับโอโอสิริสสิริส  



เทพเทพฮอรัสฮอรัส( ( HorusHorus ))  
บุตรบุตรโอโอสิริสสิริส  และและไอไอสสิสสิ
เปนเทพแหงทองฟาเปนเทพแหงทองฟา  มีมี
ศรีษะเปนเหยี่ยวศรีษะเปนเหยี่ยว  เชื่อวาเชื่อวา  
เปนเทพองคสุดทายที่เปนเทพองคสุดทายที่
อวตารมาเปนกษัตริยอวตารมาเปนกษัตริย



GebGeb((เกบเกบ))  เทพแหงพื้นดินเทพแหงพื้นดิน



NutNut ((  นัทนัท))  เทพีแหงทองฟาเทพีแหงทองฟา



เทพเทพAnubisAnubis  เทพเทพ
แหงความตายแหงความตาย  มีมี
ศีรษะรูปสุนัขศีรษะรูปสุนัข  ทําทํา
หนาที่ตอนรับคนตายหนาที่ตอนรับคนตาย
และปกปองรางกายและปกปองรางกาย
ไมใหเนาเปอยไมใหเนาเปอย
ยุคปโตเลยุคปโตเลมีตอนตนมีตอนตน  
300300  ปป  กอนคกอนค..ศศ..



สิ่งกอสรางสมัยใหมทีไ่ดรับอิทธิพลจากอียิปตสิ่งกอสรางสมัยใหมทีไ่ดรับอิทธิพลจากอียิปต



Washington Monument  Washington Monument  อิทธิพลเสาอิทธิพลเสาโอเบลิสกโอเบลิสก  อียิปตอียิปต



Washington Monument Washington Monument 
  อิทธิพลเสาอิทธิพลเสาโอเบลิสกโอเบลิสก  อียิปตอียิปต



Washington Monument  Washington Monument  อิทธิพลเสาอิทธิพลเสาโอเบลิสกโอเบลิสก  อียิปตอียิปต



โรงแรมโรงแรม  LUXOR LUXOR ลาสเวกัสลาสเวกัส    อิทธิพลปรามิดอิทธิพลปรามิด  อียิปตอียิปต


