


แผนที่อียิปต



วิถีชีวิตชาวอียิปตริมฝงแมน้ําไนลในปจจุบัน



สังคมและชนชั้น

ชาวอียิปตในอดีต  



ตนกกปาปรัส ใชเปลือกทํากระดาษบันทักอักษรฮีโรกลฟิฟค



ศิลปกรรมอียิปตแบงไดดังนี้ศิลปกรรมอียิปตแบงไดดังนี้
1.1.  สมัยอาณาจักรเกาหรืออาณาจักรโบราณสมัยอาณาจักรเกาหรืออาณาจักรโบราณ  3,3003,300--2,4752,475  ปป  กอนคกอนค..ศศ..
แบงไดคือแบงไดคือ
ราชวงศตนราชวงศตน  เริ่มจากเริ่มจาก

--  ฟาโรหฟาโรหนานาเมอรเมอร  เปนปฐมกษัตริยเปนปฐมกษัตริย  รวมอาณาจักรบนและลางเขาดวยกันรวมอาณาจักรบนและลางเขาดวยกัน      
--  ฟาโรหฟาโรหโซโซเซอรเซอรสรางมาสตาบาสรางมาสตาบา  ( ( MASTABAMASTABA = = มานั่งมานั่ง))เปนที่เก็บศพเปนที่เก็บศพ
--  ราชวงศที่ราชวงศที่  33  สรางสราง  ปปรามดิขั้นบันไดรามดิขั้นบันได ( (Step PyramidStep Pyramid) ) ออกแบบโดยออกแบบโดย  
อิมอิมโฮโฮเตปเตป ( (ImhotepImhotep))

--  ราชวงศที่ราชวงศที่  44  สรางสรางหมูปหมูปรามิดของรามิดของฟาหฟาหโรคูฟูโรคูฟู  ((คีออปคีออป))  คาคาเฟรเฟร((  คีเฟคีเฟรนรน))  และและ    
เมนเมนกาเรกาเร  ((ไมไมเซอเรนสัเซอเรนสั  ))ที่เมืองกิเซที่เมืองกิเซ



2.2.  สมัยกอนอาณาจักรกลางสมัยกอนอาณาจักรกลาง  (( 2475 2475 –– 2160 B.C.)2160 B.C.)

--  เกิดการรบพุงเกิดการรบพุง  ศิลปะเสื่อมโทรมลงศิลปะเสื่อมโทรมลง  ไมคอยเหลือผลงานใหไมคอยเหลือผลงานให
เห็นมากนักเห็นมากนัก



3.3.  สมัยอาณาจักรกลางสมัยอาณาจักรกลาง  (2160 (2160 –– 1790 B.C.)1790 B.C.)

--  เก็บศพในลักษณะเก็บศพในลักษณะ  Rock Rock –– Cut Cut –– TombsTombs

--  จิตรกรรมเหมือนจริงยิ่งขึ้นจิตรกรรมเหมือนจริงยิ่งขึ้น



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.



5.5.  สมัยอาณาจักรสุดทายสมัยอาณาจักรสุดทาย  (1085 (1085 –– 332 B.C.)332 B.C.)

แบงไดเปนแบงไดเปน
--  สมัยปโตเลสมัยปโตเลมีมี  (332 (332 –– 30 B.C.)30 B.C.)  อิทธิพลอิทธิพลกรีกกรีก
--  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 ))  สรางงานสรางงาน
แบบแบบByzantinecByzantinecและแบบอียิปตดั้งเดิมและแบบอียิปตดั้งเดิม

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

เกิดศลิปะแบบผสมผสานเกิดศลิปะแบบผสมผสาน  หลังอิสลามเขามาหลังอิสลามเขามา  เรียกแบบเรียกแบบ  
SarrazenSarrazen EgyptEgypt



ศิลปกรรมสมยัอาณาจกัรเกาศิลปกรรมสมยัอาณาจกัรเกา
หรืออาณาจกัรโบราณหรืออาณาจกัรโบราณ  

--ฟาหฟาหโรโรเมเนสเมเนส  ปฐมกษัตริยแหงราชวงศที่ปฐมกษัตริยแหงราชวงศที่  11  รวมอียิปตบนและลางเขาดวยกันรวมอียิปตบนและลางเขาดวยกัน
--  ราชวงศที่ราชวงศที่  33  ตั้งเมืองหลวงที่ตั้งเมืองหลวงที่ เมมฟสเมมฟส
--มีการสรางสุสานเก็บศพมีการสรางสุสานเก็บศพ  ในรูปแบบมาสตาบาในรูปแบบมาสตาบาและสเตปปและสเตปปรามิดรามิด  ซึ่งเกาแกที่สุดคือซึ่งเกาแกที่สุดคือ
ที่ที่ซัคซัคคาราและเมดุมคาราและเมดุม
--  ปปรามิดเกาแกที่สุดอยูที่กิรามิดเกาแกที่สุดอยูที่กิเซหเซห  ใกลกรุงไคโรใกลกรุงไคโร



อักษรฮีโรกลิฟฟค จารึกบนเปลือกปาปรัส



อักษรฮีโรกลิฟฟค( Hieroglyphic )หรืออักษรภาพ ของอียิปต



อักษรฮีโรกลิฟฟค จารึกลงบนแผนหนิ พบที่เมืองRosetta
ชองปยอง ชาวฝรั่งเศส คือ ผูที่ถอดอักษรภาพออกมาได 



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



ความหมายของภาพในแผนหนิความหมายของภาพในแผนหนินารเมอรนารเมอร  ดานหนาดานหนา

•• ดานหนาแสดงภาพกษัตริยดานหนาแสดงภาพกษัตริยเมเนสหรือนารเมอรเมเนสหรือนารเมอรทรงมงกุฎทรงมงกุฎ
อียิปตเหนืออียิปตเหนือ  กําลังยึดผมศัตรูกําลังยึดผมศัตรู  หัตถขวาหัตถขวาเงื้อตเงื้อตลุลุมพุกมพุกเพื่อฆาเพื่อฆา
ศัตรูศัตรู

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

•• ซายมือซายมือ  มีมหาดเลก็ถอืรองพระบาทคูและกระปุกน้ํามนตมีมหาดเลก็ถอืรองพระบาทคูและกระปุกน้ํามนต
•• สวนลางมีคนนอนตายสวนลางมีคนนอนตาย  22  คนคน  แสดงวาตายในกําแพงเมืองแสดงวาตายในกําแพงเมือง



--  ฟาหฟาหโรทรงมงกุฎอียิปตใตโรทรงมงกุฎอียิปตใต  เดินตรวจศัตรูเดินตรวจศัตรู
ที่ถกูฆาตายที่ถกูฆาตาย
--  มีธงนําขบวนและมีมหาดเลก็ติดตามมีธงนําขบวนและมีมหาดเลก็ติดตาม  
-- สวนลางสุดมีวัวตัวผูสวนลางสุดมีวัวตัวผู  หมายหมายถึงฟาหถึงฟาหโรโร
ขวิดกําแพงของศัตรูพังทลายขวิดกําแพงของศัตรูพังทลาย

ความหมายของภาพในแผนหนิความหมายของภาพในแผนหนินารเมอรนารเมอร  ดานหลังดานหลัง



ภาพจิตรกรรมฝาผนังภาพจิตรกรรมฝาผนัง  คนคน  เรือเรือ  และสัตวและสัตว  ประมาณกอนประมาณกอน  คค..ศศ.. 3,2003,200  ปป



ภาพจิตรกรรมภาพจิตรกรรม  การเขียนยังผิดหลักทศันียภาพการเขียนยังผิดหลักทศันียภาพ



สถาปตยกรรมที่ฝงศพสถาปตยกรรมที่ฝงศพ      
อาณาจักเกาอาณาจักเกา  เริ่มจากเริ่มจาก  

-- MastabaMastaba
-- Step PyramidStep Pyramid



มาสตาบา



มาสตาบา



มาสตาบา



มาสตาบา



Step PyramidStep Pyramid



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



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



ภาพแสดงภายในภาพแสดงภายใน
Step PyramidStep Pyramid



ปปรามิดอาณาจักรเการามิดอาณาจักรเกา



หมูปรามิดที่เมืองกิเซหมูปรามิดที่เมืองกิเซ ( (GizaGiza)) ของคีเฟของคีเฟรนรน    และและ  ของคูฟูของคูฟู



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



ปรามิดที่เมืองกิเซปรามิดที่เมืองกิเซ ( (GizaGiza)) ของคีเฟของคีเฟรนรน    



อาณาจักรเกาอาณาจักรเกา
ปรามิดที่เมืองกิเซปรามิดที่เมืองกิเซ



อาณาจักรเกาอาณาจักรเกา
ปรามิดที่เมืองกิเซปรามิดที่เมืองกิเซ



อาณาจักรเกาอาณาจักรเกา
ปรามิดที่เมืองกิเซปรามิดที่เมืองกิเซ



อาณาจักรเกาอาณาจักรเกา
สฟงคสฟงค  ใบหนาใบหนา  คีเฟคีเฟรนรน



อาณาจักรเกาอาณาจักรเกา
อาลักษณอาลักษณ ( (The The SeribeSeribe) ) บันทึกราชบัญชาบันทึกราชบัญชากอนกอน  คค..ศศ.. 2,5002,500  ปป 



อาณาจักรเกาอาณาจักรเกา
ไมแกะสลักไมแกะสลัก  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



อาณาจักรเกาอาณาจักรเกา
RahotepRahotep and His wife  and His wife  หินสลักหินสลัก  เขียนสีเขียนสี

2,575 2,575   ปป  กอนกอน  คค..ศศ..



เมนเคอร หรือ King King MycerinusMycerinus

ซายเทพHathor ขวาdiospolis



อาณาจักรกลางอาณาจักรกลาง
--  เกิดสงครามรบพุงกันเกิดสงครามรบพุงกัน  เปนระยะๆเปนระยะๆ  
--  ขาดกําลังทรพัยและกําลังคนที่จะขาดกําลังทรพัยและกําลังคนที่จะสรางปสรางปรามิดรามิด  
จึงใชการเจาะภูเขาเปนสุสานเก็บศพเรียกวาจึงใชการเจาะภูเขาเปนสุสานเก็บศพเรียกวา

““ Rock Rock –– Cut Cut –– TombsTombs””



สุสานหนาผาสมัยกลางสุสานหนาผาสมัยกลาง  ของของฟาหโรอฟาหโรอเมเมเนมเฮทเนมเฮทที่ที่  11
ที่ที่ เบนีเบนี  ฮาฮาซันซัน

Rock Rock –– Cut Cut –– TombsTombs



ภาพการใหอาหารโอริภาพการใหอาหารโอริซิสซิส   เขียนบนผนังสุสานเขียนบนผนังสุสาน แหงหนึ่งทีเ่มืองแหงหนึ่งทีเ่มืองเบนีเบนี  ฮาฮาซันซัน  อียิปตบนอียิปตบน  1,9201,920  ปกอนปกอน  คค..ศศ..
เปนภาพที่แสดงชีวิตประจาํวันของชาวอียิปตเปนภาพที่แสดงชีวิตประจาํวันของชาวอียิปต  ดวยเสนที่อิสระและงดงามดวยเสนที่อิสระและงดงาม



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

แสดงลักษณะของแสดงลักษณะของฟาหฟาหโรวาโรวา  มิใชเทพมิใชเทพ  แตเปนแตเปน
สมมติเทพสมมติเทพ  พระพักตรเศราพระพักตรเศรา  เพราะสภาพเพราะสภาพ

บานเมืองไมคอยสงบบานเมืองไมคอยสงบ



44  อาณาจักรใหมอาณาจักรใหม



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  ที่ที่ไดไดเอลเอล  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 II II ที่ที่อาบูอาบูซิซิมเบลมเบล    12501250 B.C.B.C.



ประติมากรรมประติมากรรม  รามรามเซสเซสที่ที่  22  ทางเขาสุสานทางเขาสุสาน  ที่ที่อาบูอาบูซิซิมเบลมเบล 



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



  วิหารวิหารอาบูอาบูซิซิมเบลมเบล  ของของฟาหฟาหโรรามโรรามเซสเซสที่ที่  22



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



ประติมากรรมประติมากรรม  ทางเขาสุสานทางเขาสุสาน  รามรามเซสเซสที่ที่  22



สฟงซ จากวิหารามเซส ที่ 2 1304-1237 กอนค.ศ. แมน้ําไนล



ประติมากรรมประติมากรรม  รามรามเซสเซสที่ที่  22



ประติมากรรมประติมากรรม  รามรามเซสเซสที่ที่  22  ชวงการเคลื่อนยายชวงการเคลื่อนยาย



วิธีการเคลื่อนยายสุสานรามวิธีการเคลื่อนยายสุสานรามเซสเซสที่ที่  22



จิตรกรรมอาณาจักรใหมจิตรกรรมอาณาจักรใหม
จิตรกรรมจิตรกรรม  หลุมศพพระนางหลุมศพพระนาง  

NefertariNefertari  ภรรยาภรรยา  รามรามเซสเซสที่ที่  22



วิหารอียิปต ยุคอาณาจักรใหม เปนอาคารประกอบพิธีกรรมทางศาสนา



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



รูปสลักหินรูปสลักหิน  อิคอิคนานาเต็นเต็น  13531353 B.C.B.C.



อาณาจักรใหมอาณาจักรใหม
รูปสลักใบหนารูปสลักใบหนาอิคอิคนานาเต็นเต็น    13531353 B.C.B.C.



ครอบครัวเอกนาตันครอบครัวเอกนาตัน



อาณาจักรใหมอาณาจักรใหม
รูปสลักหินปูนรูปสลักหินปูน  นนูต่ํานนูต่ํา    อิคอิคนานาเตน็เตน็



อาณาจักรใหมอาณาจักรใหม
รูปสลักหินปูนรูปสลักหินปูน  ระบายสีระบายสี  พระนางพระนางเนเฟอเนเฟอตีตีตีตี  

13601360 B.C.B.C.



อาณาจักรใหมอาณาจักรใหม
รูปสลักหินปูนรูปสลักหินปูน  ระบายสีระบายสี  พระนางพระนางเนเฟอเนเฟอตีตีตีตี    13601360 B.C.B.C.



อาณาจักรใหมอาณาจักรใหม
รูปสลักหินปูนรูปสลักหินปูน  ระบายสีระบายสี  พระนางพระนางเนเฟอเนเฟอตีตีตีตี

13601360 B.C.B.C.



  พระนางพระนางเนเฟอเนเฟอตีตีตีตี
13601360 B.C.B.C.



รูปทรงศรีษะที่ไดรับความนิยมวางงดงามของอียิปตโบราณรูปทรงศรีษะที่ไดรับความนิยมวางงดงามของอียิปตโบราณ



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



ยุยุวกษัตริยวกษัตริยตูตังกาเมนตูตังกาเมน  



หนากากทองหนากากทอง  ตูหันกาเมนตูหันกาเมน  
((Tutankhamen)  1340 Tutankhamen)  1340 

B.C.B.C.



หีบศพหีบศพ  ตูตังกาเมนตูตังกาเมน ( (Tutankhamen)  1340 B.C.Tutankhamen)  1340 B.C.



หนากากทองหนากากทอง  ตูตันกาเมนตูตันกาเมน ( (Tutankhamen)  Tutankhamen)  
1340 B.C.1340 B.C.



หนากากทองหนากากทอง  ตูตันกาเมนตูตันกาเมน ( (Tutankhamen)  Tutankhamen)  
1340 B.C.1340 B.C.



บัลลังกยุบัลลังกยุวกษัตริยวกษัตริยตูตังกาเมนตูตังกาเมน  
แผนทองลงยาแผนทองลงยา  
ภาพการปรนนบิัติจากมเหสีภาพการปรนนบิัติจากมเหสี
ดวยการทาน้ําหอมดวยการทาน้ําหอม



อาณาจกัรสุดทายอาณาจกัรสุดทาย



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



มัมมัมมีสัตวมีสัตว  เชนเชน  เหยี่ยวเหยี่ยว  แมวแมว





เครื่องมือศัลยแพทยอียิปตโบราณเครื่องมือศัลยแพทยอียิปตโบราณ



อุปกรณชางเย็บผาอียิปตโบราณอุปกรณชางเย็บผาอียิปตโบราณ



วิวิกผมกผมอียิปตโบราณอียิปตโบราณ



การใชวิกผมที่พบจากประติมากรรมของอียิปยต



ภาพจิตรกรรม นักดนตรีใสวิกผม



กระจกกระจก,,  หวีหวี  สําหรับสตรีสําหรับสตรี



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


