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บริษัท  ไวท์  เอเลแฟนท์  ทราเวล  เอเยนซ่ี  จ ากดั 
ศาสตราจารย์ ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ  สุขสวสัดิ์    ประธานที่ปรึกษากติติมศักดิ์ 

ทวัร์ศิลปวฒันธรรม - ตน้ฉบบัของการน าเท่ียวคร้ังละประเทศ 
1091/153-4 ชั้น 6 อาคารเอส กรุ๊ป  ศูนยก์ารคา้เมโทร  ถ.เพชรบุรี ซอย 33 มกักะสัน ราชเทว ีกรุงเทพ 10400 

โทร.02 651-6900 โทรสาร 02 651-7509   ใบอนุญาตประกอบธุรกจิท่องเทีย่วเลขที ่11/097 
------------------------------------------------------------------------- 

เอกสารประกอบการท่องเทีย่ว 
ประเทศอยีปิต์  

 

 ช่ือประเทศ  : อียปิต ์( ARAB  REPUBLIC  OF  EYGPT )  
 ทีต่ั้ง  : ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของทวปีแอฟริกา 
  ทิศเหนือ จรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  
  ทิศตะวนัออก จรดทะเลแดง 
  ทิศใต ้ ติดกบัประเทศซูดานและเอธิโอเปีย 
  ทิศตะวนัตก จรดทะเลทรายซาฮาร่า และทะเลทรายลิเบีย  
 พืน้ที ่ : 997,739 ตารางกิโลเมตร   
 เมืองหลวง  : ไคโร ( CAIRO )  
 การปกครอง  : ระบบสาธารณรัฐ  มีประธานาธิบดีเป็นประมุข   
 

 
 

 ประเทศอยีปิต์ มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่ราว 5,000 ปีก่อนคริสตกาล เร่ือยมาจนตกอยูภ่ายใตค้วาม
ครอบครองของชนต่างชาติ  คือตกอยูใ่นความครอบครองของกรีกตั้งแต่ 330-30 ปีก่อนคริสตกาล  อยูภ่ายใตอ้  านาจ
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อาณาจกัรโรมนัตั้งแต่ 30 ปีก่อนคริสตกาล  มาจนถึง ค.ศ.393 (พ.ศ.936)  ต่อจากนั้นจึงตกอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ
พวกอาหรับตั้งแต่ปี ค.ศ.650 เป็นตน้มา  ดว้ยระยะเวลาท่ียาวนานท่ีอียปิตไ์ดส้ร้างสรรคค์วามเจริญทางวฒันธรรม
ต่อเน่ืองกนัมา  โดยมีงานทั้งทางดา้นประติมากรรม  จิตรกรรม  และสถาปัตยกรรมเป็นตวัแทนอยูใ่หเ้ราไดช่ื้นชม
กบัความงาม  ความโอ่อ่า  ความเขม้แขง็ของชาวอียปิต ์ ซ่ึงถา้ไม่มีส่ิงเหล่าน้ีแลว้  เราไม่อาจทราบเร่ืองราวของอียปิต์
ในสมยัโบราณไดเ้ลย  
 

 ความรู้เร่ืองอยีปิต์ ก่อนท่ีจะกา้วไปสู่การศึกษาผลงานท่ีชาวอียปิตโ์บราณสร้างสมไว ้ ควรตอ้งทราบเร่ือง
อียปิตโ์ดยทัว่ไปก่อน  ประเทศอียปิตอ์ยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของทวปีแอฟริกา  ทางเหนือจรดทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน  ทางใตติ้ดกบัประเทศซูดานและเอธิโอเปีย  ทางตะวนัออกจรดทะเลแดง  ส่วนทางตะวนัตกจรดทะเลทราย
ซาฮาราและทะเลทรายลิเบีย  ภูมิประเทศประกอบไปดว้ยดินดอนรูปสามเหล่ียมของปากแม่น ้าไนลเ์ลยข้ึนไปจนถึง
ท่ีราบลุ่มปากแม่น ้าซ่ึงเป็นท่ีน ้าท่วมถึงในฤดูฝน  ส่วนน้ีคนอียปิตโ์บราณเรียกวา่ “อียปิตล่์าง” (LOWER EGYPT) 
และตั้งแต่ยอดของดินแดนรูปสามเหล่ียมข้ึนไปตามแม่น ้ าไนลก์วา่ 600 ไมล ์ เรียกวา่ “อียปิตบ์น” (UPPER 
EGYPT) อนัท่ีจริงแลว้ท่ีราบสองฝ่ังแม่น ้าไนลมี์น ้าท่วมในฤดูฝนทุกปี  ช่วงท่ีน ้าท่วมอยูร่ะหวา่งเดือนมิถุนายนถึง
เดือนตุลาคม  สองปากฝ่ังแม่น ้าเลยไดรั้บดินตะกอนท่ีเป็นปุ๋ยอุดมสมบูรณ์  ชาวอียปิตเ์องก็รู้จกัวธีิทดน ้าเพื่อ
น าไปใชใ้นการเพาะปลูกในพื้นท่ีซ่ึงไกลจากแม่น ้าออกไปดว้ย  แต่ส่วนท่ีเป็นอียปิตบ์นแทบไม่มีฝนตกเลย  พื้นท่ี
แหง้แลง้  ซ่ึงก็เป็นโชคดีท่ีท าใหส่ิ้งก่อสร้างและภาพเขียนต่างๆ  ท่ีสร้างกนัไวต้ั้งแต่สมยัท่ีอียปิตรุ่์งเรืองกวา่ 5,000 ปี
มาแลว้ยงัคงอยูไ่ดดี้  
 การศึกษาทางดา้นดาราศาสตร์ของอียปิต ์ มีมากวา่ 5,000 ปีท่ีแลว้  เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจไม่แพเ้ร่ืองอ่ืนใด  
อียปิตส์ามารถค านวณท าปฏิทินใชไ้ด ้ โดยสามารถค านวณจ านวนวนัท่ีโลกโคจรรอบดวงอาทิตยว์า่กินเวลา 365 วนั
เศษก็ก าหนดใหเ้ป็น 1 ปี  และทุกๆ 4 ปี เศษท่ีทบกนัหลาย ๆ ชัว่โมง  ท าใหเ้พิ่มข้ึนเป็น 366 วนั โดยก าหนดให้เดือน
หน่ึงมี 30 วนั เป็นตน้  วธีิการของอียปิตใ์นการนบัวนัเดือนปีก็ไดน้ าไปใชท้ัว่ไป  เร่ิมตน้ท่ีชาวโรมนัโดยจูเลียส  
ซีซาร์ (JULIUS CAESER)  เอาไปเผยแพร่ในอาณาจกัรโรมนัก่อน  เท่านั้นยงัไม่พอยงัเปล่ียนช่ือเดือนกรกฎาคมให้
เป็นช่ือของตวัคือ “JULY” ดว้ย  มีจกัรพรรดิโรมนัอีกองคห์น่ึงคือ ออกุสตุส (AUGUSTUS) ก็เปล่ียนช่ือเดือน
สิงหาคมเป็นช่ือของตวัคือ  “AUGUST”  ในท่ีสุดปฏิทินแบบอียปิตน้ี์ก็ไดใ้ชก้นัทัว่โลก  มีการปรับปรุงกนัคร้ัง
สุดทา้ยโดย พระสันตะปาปาเกรเกอร่ีท่ี 13 (GREGORY XIII) เม่ือ ค.ศ.1582 หรือ พ.ศ.2125  ซ่ึงตรงกนักบัสมยักรุง
ศรีอยธุยา ในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา  แลว้เลยใชก้นัเร่ือยมาจนทุกวนัน้ี 
 

 พลเมอืงอยีปิต์  ในสมยัโบราณ พลเมืองอียปิตแ์บ่งออกเป็น 3 พวก  ไดแ้ก่ พระ  ทหาร  และสามญัชนท่ี
ไดรั้บการยกยอ่งในสังคมไดแ้ก่ พระ  ศาสนาจารย ์  โหราจารย ์  ช่างทุกประเภทไม่วา่จะเป็นช่างเขียน ช่างไม ้ ช่าง
สลกั รวมทั้งผูมี้ความสามารถในการอาบยาศพ  หมอพวกน้ีไม่ตอ้งเสียภาษีอากรกบัยงัไดรั้บการช่วยเหลือเงิน
ค่าใชจ่้ายจากรัฐบาลดว้ย  เงินน้ีไดม้าจากรายไดใ้นท่ีดินซ่ึงเป็นศาสนสมบติัซ่ึงมีราว 1 ใน 3 ของประเทศ  พวกพระ
ตอ้งปฏิบติัตนอยา่งเคร่งครัดตามวนิยั  ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ไดรั้บความเคารพนบัถือจากชนชั้นอ่ืน  ตอ้งอาบน ้าตอน
กลางวนั 2 คร้ัง  ตอนกลางคืนอีก 2 คร้ัง  รวมวนัละ 4 คร้ัง  และตอ้งโกนขนทัว่ตวัทุก ๆ 3 วนั  ส่วนเคร่ืองแต่งตวั
ชั้นใน  ตอ้งเป็นผา้ป่านลินิน  ใชผ้า้ขนสัตวไ์ม่ไดถื้อวา่ไม่สะอาด  
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 ถดัจากพระก็เป็นนกัรบ  พวกน้ีไดรั้บท่ีดินจากการประทานของกษตัริยแ์ลว้หารายไดจ้ากท่ีดินนั้น  ทหาร
แต่ละคนจะไดป้ระมาณคนละ 8 เอเคอร์ หรือราว 20 ไร่เศษ  ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษีอากรใด ๆ ทั้งส้ิน  
 

 เทพเจ้าและความเช่ือเกีย่วกบัเทพเจ้า รูปเคารพและศาสนสถานหลายแห่งสร้างข้ึนเพื่ออุทิศถวายแด่
เทพเจา้  ศูนยร์วมของศรัทธาในสมยันั้นออกมาในรูปของเทพเจา้ในแบบต่าง ๆ กนั  ชาวอียปิตน์บัถือเทพเจา้หลาย
องค ์  ทั้งเช่ือวา่ความผาสุก  ความดีงาม  หรือความหายนะของมนุษย ์  เกิดจากการกระท าของเทพเจา้ทั้งส้ิน  แต่ละ
เมืองตอ้งมีเทพเจา้ประจ าเมืองเพื่อสักการะ  เทพเจา้ท่ีส าคญัท่ีควรรู้และมกัพบในงานประติมากรรมหรือจิตรกรรม
ของอียปิตบ์่อยคร้ังก็คือ 
 - รา หรือ เร (RA / RE) ถือวา่เป็นเทพเจา้สูงสุด  ผูป้ระทานความสุข  บา้งก็เช่ือวา่เป็นเทพเจา้ผูส้ร้างมนุษย์
ข้ึน  ต่อมาไดรั้บยกยอ่งเป็นสุริยเทพอามอน (AMON) แห่งเมืองทีบส์ 
 - เกบ (GEB) เป็นเทพเจา้ปกครองโลก  มีเทพีแห่งทอ้งฟ้า ช่ือนุท (NUT) เป็นมเหสี  ทั้งสองมีโอรส 2 องค ์
คือ โอสิริส (OSIRIS) ซ่ึงถือกนัวา่เป็นเทพแห่งความดี  และเซท (SET) เป็นเทพแห่งความชัว่ร้าย  กบัมีธิดาอีก 2 
องค ์ คือไอซิส (ISIS) เทพีผูป้กป้องคุม้ครองเด็กๆ  และเนฟต้ี (NEPHTHYS) เทพีแห่งความสวยงาม  มีเร่ืองเล่าวา่ 
เซทไดเ้กิดต่อสู้กบัโอสิริส  เซทไดรั้บชยัชนะจึงฆ่าโอสิริส  ตดัร่างเหวีย่งกระจายไป  โฮรัส (HORUS) ลูกของโอ
สิริสเขา้ช่วยบิดาท าร้ายเซทจนตาบอด  แลว้รวบรวมร่างของโอสิริสมาประกอบใหม่  กลุ่มเทพซ่ึงเป็นครอบครัวของ
เทพท่ีมีผูน้บัถือมากคือ โอสิริส  ไอซิส และโฮรัส ซ่ึงถา้ดูความสามารถแลว้ก็จะเห็นวา่มีพลานุภาพทั้งนั้น 
 - โอสิริส (OSIRIS) ไดรั้บความนบัถือวา่เป็นผูคุ้ม้ครองแม่น ้าไนล ์  และเป็นผูต้ดัสิน “บุญ - บาป”ของ
วญิญาณทั้งปวง  ชาวอียปิตเ์ช่ือวา่วิญญาณของเทพโอสิริสสิงอยูใ่นววัอาปีส (APIS) ววัท่ีวา่น้ีตวัสีด า  มีจุดขาวเป็น
รูปสามเหล่ียมอยูบ่นหนา้ผาก   
 - ไอซิส  (ISIS)  ถือวา่เป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์  เป็นผูท้  าใหเ้กิดผลไม ้ 
 - โฮรัส (HORUS)  รูปเคารพท าเป็นตวัมนุษยผ์ูช้ายหวัเป็นเหยีย่ว  เป็นเทพเจา้ท่ีไดรั้บความนบัถือใน 
“อียปิตบ์น” และเป็นเคร่ืองหมายของสายการบินอียปิตด์ว้ย 
 -  เซท  (SET) มีสัญลกัษณ์เป็นรูปงูจงอาง  เป็นเทพเจา้ท่ีไดรั้บความนบัถือใน “อียปิตล่์าง”  
 นอกจากเทพเจา้แลว้ ชาวอียิปตย์งัถือวา่สัตวบ์างชนิดเป็นท่ีสิงสถิตของเทพเจา้ดว้ย  สัตวด์งักล่าวจึงถือวา่มี
ความส าคญัทดัเทียมกบัเทพเจา้  เพราะมีวญิญาณของเทพเจา้อยูเ่ลยบูชาสัตวน์ั้นเสียดว้ย  ใครฆ่าสัตวท่ี์ไดรั้บการนบั
ถือน้ีจดัวา่เป็นบาปอยา่งหนกั สัตวต่์าง ๆ เหล่าน้ี เช่น 
 -  แมลงสคารับ (SCARAB)  มีลกัษณะคลา้ยผึ้ง  ถือวา่เป็นเคร่ืองหมายแห่งชีวติ  
 - อานูบิส (ANUBIS) เป็นสุนขั หรือรูปคนหวัเป็นสุนขั  มือถือคทาแบบเดียวกบัท่ีฟาโรห์และเทพเจา้ทัว่ไป
ถือ  ท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยวญิญาณของผูต้ายท่ีเดินทางไปบาดาล  
 - อานิส  (ANIS) เป็นนก  หรือรูปคนหวัเป็นนก  
 - ฮาธอร์  (HATHORS)  เป็นววัตวัเมีย  เทพีแห่งความสุข  การร่ืนเริง  เม่ือมีเด็กเกิดใหม่  เทพีฮาธอร์ 7 องค ์
ก็จะออกมาขบัไล่ความมืดโดยใหแ้สงสวา่งจากตน  นัน่ก็หมายถึงตนเองเป็นเทพเจา้การ์ดว้ย  
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 - ทอธ  (THOTH) เป็นนกกระสา หรือลิง  เทพแห่งความฉลาด  วา่กนัวา่เม่ือพระอาทิตยล์บัขอบฟ้าไปแลว้  
เทพทอธก็จะออกมาขบัไล่ความมืด  โดยใหแ้สงสวา่งจากตน  นัน่ก็หมายถึงวา่ไดเ้ป็นพระจนัทร์ดว้ย  
 - ปตาห์  (PTAH) เป็นเทพผูอุ้ปถมัภก์ารช่าง  ตามนิยายโบราณกล่าววา่  เป็นผูต้ ั้งช่ือสรรพส่ิงต่างๆ ในโลก
ดว้ยและเป็นผูท่ี้ท  าใหส่ิ้งท่ีตนเองตั้งช่ือปรากฏข้ึนในโลกดว้ย  ทั้งยงัถือวา่เทพปตาห์เป็นเทพประจ าเมืองเมมฟิสดว้ย  
 - โซเบค (SOBEK) เป็นจระเข ้นบัถือกนัทัว่ไปในเมืองท่ีอยูติ่ดชายน ้า เช่น ในแถบโอเอซิสของเมืองครอค
โคดิโลโปลิส  (CROCODILOPOLIS)  ช่ือเมืองก็เก่ียวกบัจระเขอ้ยู ่ท  าใหข้ลงัข้ึนอีกมาก  
 ท่ีกล่าวมายดืยาวเป็นเร่ืองของเทพ และสัตวต่์าง ๆ ท่ีชาวอียปิตน์บัถือกนั  สัตวบ์างชนิดเราอาจจะเห็นวา่
ธรรมดาไม่เห็นน่าจะนบัถืออะไรกนั  แต่ก็นัน่แหละครับ  สังคมบางกลุ่ม  สภาพดินฟ้าอากาศบางแห่ง  ท าใหส้ัตว์
ชนิดนั้นมีนอ้ยหรือมีมาก  มีพฤติกรรมแตกต่างจากสัตวช์นิดเดียวกนัแต่อยูใ่นสภาพแวดลอ้มอยา่งอ่ืน  ก็ตอ้งกลวักนั
ไวก่้อนละครับ  บา้นเราคนไหวจ้อมปลวกกนัก็เยอะแยะไป  ทั้ง ๆ ท่ีไอต้วัอยา่งวา่นัน่มนักินบา้นไดเ้ป็นหลงั ๆ  
 รู้เร่ืองเทพแลว้ก็เลยรู้เร่ืองคนบา้ง ชาวอียปิตเ์ช่ือกนัวา่วิญญาณ (KA) เป็นส่ิงท่ีไม่สูญ  อาจกลบัคืนเขา้มาสู่
ร่างกายได ้  เวลาคนตายไปก็เลยตอ้งท าศพอาบน ้ายา  หรือมมัม่ีเก็บไวใ้นสุสาน  ยิง่มีฐานะดีก็ท าสุสานดียิง่ข้ึน เช่น 
บรรดาญาติของผูต้าย จะท ารูปของผูต้าย สลกัดว้ยไมบ้า้ง  หล่อดว้ยโลหะชนิดต่าง ๆ บา้ง  บรรจุเอาไวเ้ป็นจ านวน
มาก  ฝาโลงท่ีบรรจุศพสลกัเป็นรูปผูต้ายทั้งตวั  หรือสลกัแค่หนา้  เม่ือวญิญาณกลบัมาจะไดเ้ขา้ร่างถูก  ภายในสุสาน
มีอาหาร  เคร่ืองด่ืม  มีรูปเทพเจา้ไวบู้ชา  มีรูปญาติพี่นอ้งไวเ้ป็นเพื่อน  มีขา้ทาสใชส้อย  ผนงัสุสานเขียนรูปสวยงาม
เล่าเร่ืองต่าง ๆ เป็นเคร่ืองเตือนใจดว้ย  
 จากความเช่ือท่ีกล่าวถึงขา้งตน้  ท าใหเ้กิดการก่อสร้างสถานท่ีเก็บศพท่ีไม่มีใครสามารถล่วงล ้าเขา้ไปได ้ 
ฟาโรห์ทุกพระองคห์รือขา้ราชการชั้นสูง หรือผูร้ ่ ารวย จะสร้างท่ีเก็บศพของตนเองเตรียมไวเ้ม่ือยงัมีชีวติอยู ่ รวมทั้ง
ท าภาพสลกั  ภาพวาดเร่ืองราวในชีวิตประจ าวนัของตนเองไวใ้นสถานท่ีนั้นดว้ย  และตอ้งใหแ้น่ใจวา่จะมัน่คง
แขง็แรง  อยูไ่ปอยา่งนอ้ยก็ 3 พนัปี  ถา้มีอ านาจหรือมีเงินมากก็สร้างวหิารส าหรับประกอบพิธีศพของตนเขา้ไปดว้ย  
ถา้จะแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ แลว้  การก่อสร้างของอียปิตแ์บ่งเป็น 4 อยา่งคือ  
 -  อนุสาวรีย์ หรือส่ิงทีเ่ป็นอนุสรณ์ (MONUMENTS) ท่ีส าคญัไดแ้ก่ สฟิงซ์ (SPHINX) เป็นสัญลกัษณ์
ของฟาโรห์  เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงพุทธิปัญญาและอ านาจ  โดยทัว่ไปแลว้สฟิงคมี์ 3 แบบ คือ 
 1. แอนโดร สฟิงซ์  (ANDRO SPHINX)  ศีรษะเป็นคน ตวัเป็นสิงโต  
 2. ไครโอ สฟิงซ์  (CRIO SPHINX)  ศีรษะเป็นแกะ ตวัเป็นสิงโต  
 3. เฮียราโค สฟิงซ์ (HIERACO SPHINX)  ศีรษะเป็นเหยีย่ว ตวัเป็นสิงโต  
 - สุสาน  (TOMBS) แบ่งออกเป็นลกัษณะการก่อสร้างเป็น 3 แบบ คือ  
  1.ปิรามิด  (PYRAMIDS)  
  2.มาสทาบา  (MASTABAS)  
  3.สุสานท่ีจะตดัเขา้ไปในภูเขา (ROCK-CUT TOMBS)  
 - วหิาร (TEMPLE) วหิารของอียปิตจ์ดัวา่เป็นเทวสถาน ใชเ้ฉพาะส าหรับฟาโรห์ และพระ  มี 2 
ประเภท 
  1.แซงทูอาร่ี เทมเปิล (SANCTUARY TEMPLE) เป็นท่ีประดิษฐานรูปเทพเจา้  
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  2.มอร์ตูอาร่ี เทมเปิล (MORTUARY TEMPLE) เป็นส่วนท่ีใชเ้ก็บพระศพฟาโรห์ และพระราชินี  
 วหิารทางฝ่ังตะวนัออกของแม่น า้ไนล์มักเป็นวิหารทีป่ระดิษฐานรูปเทพเจ้า  ส่วนทางฝ่ังตะวนัตกมักเป็น
วหิารทีบ่รรจุพระศพ  
 - เสาหินจารึก (OBELISKS) เป็นเสาส่ีเหล่ียมสูงยอดแหลม  สลกัเร่ืองราวเป็นอกัษรรูปภาพบนัทึกความ
เป็นไปทางประวติัศาสตร์ของฟาโรห์ราชวงศต่์างๆ  
 

 ความเช่ือของชาวอยีปิต์ และการท ามมัมี่  ชาวอียปิตนิ์ยมนบัถือพวกพระ (PRIESTS) ซ่ึงจะเป็น
นกัปราชญเ์ป็นส่วนมากเพราะถือเร่ืองโชคลาง  แต่ก็เป็นผูว้างรากฐานใหแ้ก่ความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ และ
วทิยาศาสตร์ไวม้าก การก่อสร้างปิรามิดและวหิาร ใชก้ารค านวณอยา่งแม่นย  าทั้งส้ิน  การท ามมัม่ี (MUNMY) 
นาฬิกาแดด  นาฬิกาน ้า  ปฏิทิน  การรักษาแผล  การท าศลัยกรรม  ความรู้ท่ีวา่สมองมีอ านาจควบคุมร่างกาย  นบัวา่
ชาวอียปิตมี์วทิยาการท่ีกา้วหนา้สูงสุดมาก่อนชาติใด ๆ โดยเฉพาะดินแดนท่ีเตม็ไปดว้ยความแหง้แลง้ 
 ความรู้ในการท ามมัม่ีอนัมีพื้นฐานเน่ืองมาจากความเช่ือเร่ืองวญิญาณของชาวอียปิต ์  ท าใหช้าวอียปิตเ์ก็บ
ศพคนท่ีตายไปแลว้ใหค้งทนอยูไ่ดน้าน  ชาวอียปิตเ์ช่ือวา่มนุษยป์ระกอบดว้ย ร่างกาย และวญิญาณ  (BODY AND 
KA)  เม่ือตายไปวญิญาณจะไม่ดบัเพราะเป็นอมตะ  ดงันั้น “ตวัแทน” จะมีข้ึนแทน  เขาจึงคิดคน้วธีิรักษาศพไว้
ไม่ใหเ้น่าเป่ือย 
 ในสมยัอาณาจกัรเก่า  ฟาโรห์เท่านั้นท่ีมีสิทธ์ิใชชี้วติกลบัสู่ร่างเดิมท่ีตายไป  แต่ต่อมาความเช่ือน้ีกลายเป็น
ความหวงัของชาวอียปิตทุ์กคน  จะจดัเตรียมเคร่ืองใชต่้างๆ ส าหรับผูต้ายอยา่งดีท่ีสุด  เพราะชาวอียปิตเ์ช่ือวา่ ผูต้าย
นั้นจะไปอยูบ่นสวรรคใ์นเรือของเทพเจา้  ภายใตโ้ลกและท างานในทุ่งนาสวรรค ์  รับประทานอาหารอยา่งมี
ความสุขในสุสานของเขา  ดงันั้นเขาจึงบรรจุส่ิงของต่างๆ ไวใ้นสุสานโดยเฉพาะ เรือ เป็นพาหนะพาวิญญาณผูต้าย
ไปส่งยงัใตพ้ิภพ  และหุ่นคนรับใชห้รือตวัแทนตน ยสูเฮบิท (USHEBITS) เป็นจ านวนมาก  เพื่อจะไดไ้ปช่วยท างาน
ในโลกหนา้ต่อไป  ผูต้ายตอ้งถูกช าระโทษในอาณาจกัรมฤตย ู  มีเทพเจา้โอสิริส (OSIRIS) เป็นตุลาการ  พิจารณา
ความดีความชัว่เพื่อตดัสินลงโทษ  ผูต้ายตอ้งเตรียมค าใหก้ารต่อหนา้เทพ  ดงันั้นญาติผูต้ายจะจารึกประวติัและ
เร่ืองราวของผูต้ายลงบนกระดาษปาปิรัส  ใส่ลงไปในหีบศพดว้ย  เรียกวา่ หนงัสือแห่งความตาย (BOOK OF THE 
DEAD)  บางคร้ังอาจเขียนบนหีบศพหรือบนผนงั จากหนงัสือน้ีท าใหเ้รารู้เร่ืองราว ชีวติและความเช่ือของชาวอียปิต์
ไดเ้ป็นอยา่งดี  เป็นการเขียนภาพเล่าเร่ืองนบัเป็นงานจิตรกรรมแท ้ๆ ของชาวอียปิต ์
 เม่ือวิญญาณไปเฝ้าเทพเจา้โอสิริส และใหก้ารเรียบร้อยแลว้  เทพอนูบิส (ANUBIS) ก็จะน าวญิญาณผูต้าย
ไปข้ึนตาชัง่แห่งความซ่ือสัตย ์ เม่ือตาชัง่บ่งบอกคุณงามความดีของดวงวญิญาณนั้นแลว้  ถา้มีอยูม่ากวญิญาณนั้นจะ
ไดท้่องเท่ียวไปนานราว 3,000 ปี จะกลบัสู่ร่างเดิม  แต่ถา้วญิญาณนั้นมีบาปมาก  วญิญาณนั้นจะตอ้งใชก้รรมจนกวา่
จะถูกปลดปล่อย 
 ฝาโลงศพมกัจะแกะสลกัหรือเขียนภาพเป็นหนา้ของผูต้าย  ท่ีท าเช่นนั้นเพราะเช่ือวา่แมศ้พอาบน ้ายาจะสูญ
หายไปหรือเน่าไป  วิญญาณท่ีกลบัมาจะสามารถจ าศพหรือร่างของตนเองได ้
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 ในบรรดามมัม่ีทั้งหมดท่ีพบในอียปิต ์  สุสานและพระศพทีส่มบูรณ์ทีสุ่ด เห็นจะได้แก่สุสานของ “ฟาโรห์ 

ตุตันคาเมน” ทีบ่ริเวณหุบเขาแห่งกษัตริย์ (VALLEY OF THE KINGS) ทีเ่มืองธีบส์ (THEBES) ฟาโรห์สมยั
ราชวงศท่ี์ 18 เป็นราชบุตรเขยของฟาโรห์อิกนาตนั  สุสานน้ียงัไม่ถูกรบกวนเลย จึงอยูใ่นสภาพท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
 สุสานน้ีเช่ือวา่ถูกสร้างข้ึนอยา่งรีบด่วน  เพราะฟาโรห์องคน้ี์ส้ินพระชนมแ์ต่ยงัเยาว ์ (ประมาณ 20 ชนัษา) 
และเกิดการขดัแยง้ทางการเมือง จึงมีสภาพไม่ใหญ่โต  ค่อนขา้งคบัแคบไม่หรูหราเหมือนสุสานอ่ืนๆ  ภายในสุสาน
มีเคร่ืองใชป้ระจ าพระองคม์ากมาย เช่น โตะ๊ เตียง ตู ้ รถศึก  ซ่ึงลว้นแต่ท าดว้ยไมแ้ลว้หุม้ดว้ยทองค าประดบัตกแต่ง
ดว้ยกระจกสีและงาชา้ง  โดยเฉพาะหีบแกะสลกัพระศพของฟาโรห์ตุตนัคาเมนซ่ึงท าเป็นชั้นๆ (หีบไมท้าทอง) 
ชั้นนอกๆ ท่ีซอ้นกนันั้นเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียม 4 ชั้น  ภายในหีบมีหีบศพท าเป็นรูปคลา้ยคนนอนท าดว้ยหิน  ซ่ึงบรรจุ
โลงศพอีก 3 โลง  สองโลงท าดว้ยไมท้าทอง  ส่วนโลงในสุดเป็นทองค าแท ้ ภายในพบมมัม่ีฟาโรห์ตุตนัคาเมน  พระ
เศียรและพระพกัตร์หุม้ดว้ยหนา้กากทองค าลงยาเหมือนกบัพระพกัตร์จริงฝังอญัมณีงดงามมาก  ส่ิงของทั้งหมดท่ี
พบในสุสานน้ี  มีจ  านวนทั้งส้ินเกือบหา้พนัช้ิน 

ประวตัิความเป็นมา  
 อียปิตเ์ป็นชาติท่ีมีประวติัอารยธรรมอนัเก่าแก่และยาวนานแห่งหน่ึงของโลก  มีผูต้ ั้งสมญาใหป้ระเทศอียปิต์
วา่ “ของขวญัแห่งลุ่มแม่น ้าไนล”์ (GIFT OF THE NILE) ทั้งน้ีเพราะอียปิตเ์ป็นประเทศแหง้แลง้  หากไม่มีแม่น ้า
ไนลม์าช่วยชุบชีวติหล่อเล้ียงประชาชน  อารยธรรมอียปิตก์็คงไม่เกิดข้ึนมาได ้ 
 ประวติัศาสตร์อียปิต ์ ปรากฏมีมาแต่คร้ังก่อนประวติัศาสตร์ เม่ือ 5000-4000 ปีก่อนคริสตกาล  เม่ือสามารถ
รวบรวมผูค้นจนเป็นเมือง  เป็นรัฐได ้  จึงมีช่ือปรากฏวา่โนมิส (NOMES) เป็นเมืองคร้ังแรกในประวติัศาสตร์อียปิต ์ 
หลงัจากท่ีเมนิส (MENES) หรือนาเมอร์ (NAMER) ไดร้วบรวมชาวอียปิตท่ี์กระจดักระจายอยูบ่ริเวณลุ่มแม่น ้าไนล์
ทั้งตอนบนตอนล่าง  จนสามารถตั้งเป็นอาณาจกัรข้ึนไดก่้อตั้งราชวงศข้ึ์นปกครองชนอียปิตต์ั้งแต่นั้นมา  โดยมี
กษตัริยห์รือฟาโรห์ปกครอง  

 อาณาจักรหรืออารยธรรมอยีปิต์จัดแบ่งได้เป็น 5 สมยั  โดยสรุปดงันี ้ 
1.สมยัราชวงศ์แรกเร่ิม  (EARLY DYNASTIC PERIOD)  

3200-2780 ปีก่อนคริสตกาล   เมืองหลวงอยู่ที่เมืองทสิ  (THIS) หรือทนิีส  (THINIS) ในอยีปิต์บน  

2.สมยัอาณาจักรเก่า  (OLD KINGDOM) หรือสมยัปิรามิด  (PYRAMID PERIOD)  
2780-2250 ปีก่อนคริสตกาล   เมืองหลวงอยู่ที่เมมฟิส (MEMPHIS)  อยู่อียปิต์ล่าง  

 ในช่วงราชวงศ์ที ่9-10 ย้ายเมืองหลวงไปอยู่เฮอราคลโีอโปลสิ (HERAKLEOPOLIS)    

3.สมยัอาณาจักรกลาง (MIDDLE KINGDOM)  
 2040-1786 ปีก่อนคริสตกาล   เมืองหลวงย้ายไปทีธี่บส์  (THEBES) อยีปิต์บน  
ราชวงศท่ี์ 11-12 ฟาโรห์มีอ านาจมากข้ึน  
ปลายราชวงศท่ี์ 12 อ านาจฟาโรห์เส่ือมเพราะฟาโรห์เอาใจขนุนางมากเกินไปพระราชทานส่ิงของท่ีดินจน

ร ่ ารวย  แมก้ารฝังศพก็เทียบฟาโรห์ทุกอยา่ง  
ราชวงศท่ี์ 15-17 1680-1570 ปีก่อนคริสตกาล  
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 อียปิตถู์กพวกฮิกโซส (HYKSOS) รุกราน  มีอ านาจเหนืออียปิตอ์ยูถึ่งสองศตวรรษ  เมือง
หลวงยา้ยอยูท่ี่เมืองทานิส (TANIS) ในอียปิตล่์าง  ในสมยัน้ียงัคงสร้างสุสานดว้ยการสกดั
หนา้ผาแทนการสร้างปิรามิดอยูเ่ช่นเดิม 

4.สมยัอาณาจักรใหม่  (NEW KINGDOM)  
1570-1085 ปีก่อนคริสตกาล  
ราชวงศท่ี์ 18 1570-1304 ปีก่อนคริสตกาล  
 อาโมส (AHMOSE) ขนุนางผูข้บัไล่พวกฮิกโซสออกจากอียปิตส์ าเร็จ และสถาปนา

ราชวงศท่ี์ 8 เป็นฟาโรห์ท่ียิง่ใหญ่ผูห้น่ึง  ทรงรบชนะพวกซีเรีย บาบิโลเนีย  เกาะครีต  ท า
ใหอี้ยปิตเ์ป็นอาณาจกัรท่ีมีอิทธิพลและอ านาจมาก  

 - อาโมส  (AHMOSE) 1570-1532 ปีก่อนคริสตกาล  
 - อเมนโฮเตป หรืออเมนโสนฟิสท่ี 1  (AMENHOTEP / AMENOPHIS I)  1532-1511 

ปีก่อนคริสตกาล  
 - ทุตโมซิสท่ี 1-2  (TUTHMOSIS I-II)   1511-1490 ปีก่อนคริสตกาล  
 - ฮทัเซฟซุท  (HATSHEPSUT)  1490-1470 ปีก่อนคริสตกาล  
 พระนางเป็นราชธิดาของฟาโรห์ทุตโมซิสท่ี 1  ครองอียปิตน์าน 20 ปี  ในสมยัของพระ

นางทรงสนพระทยัในงานศิลปกรรม  สร้างวหิารและสุสานของพระนางแดร์เอล-บาห์รี 
(DEIR EL-BAHRI)  เป็นเวลาท่ีอาณาจกัรสงบไม่มีสงคราม  ท าใหส้ามารถท านุบ ารุง
บา้นเมืองไดเ้ตม็ท่ีทุกดา้น  

 - ทุตโมซิสท่ี 3  (TUTHMOSIS III)  1490-1437 ปีก่อนคริสตกาล  เป็นสมยัท่ีอาณาจกัร
รุ่งเรืองท่ีสุด  ครอบครองดินแดนตะวนัออกกลางทั้งหมด  

 - อเมนโฮเตป หรืออเมนโนฟิสท่ี 2  (AMENHOTEP / AMENOPLEIS II)  1473-1410 ปี
ก่อนคริสตกาล  

 - อเมนโฮเตปท่ี 3  (AMENHOTEP III) 1410-1362 ปีก่อนคริสตกาล  
 - อเมนโฮเตป หรืออเมนโนฟิสท่ี 4  (AMENHOTEP IV) หรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวา่ อิกนา

ตนั หรือ อเคห์นาเทน (IKHNATON/AKHENATEN) ย้ายเมืองหลวงไปอยู่ทีเ่ทล เอล 
อมาร์นา  (TEL-EL AMARNA) อยู่ระหว่างเมืองธีบส์กบัเมมฟิส  

 - ตุตนัคาเมน  (TUTANKHAMEN)  346-1334 ปีก่อนคริสตกาล  
  ย้ายเมืองหลวงกลบัมาที ่ธีบส์  (THEBES) 
 - โฮเรม เฮบ (HOREMHEB)  1334-1304 ปีก่อนคริสตกาล  
ราชวงศท่ี์ 19-20 1304-1085 ปีก่อนคริสตกาล  
 - รามเซส  ท่ี 1 (RAMESES I)  
 - เซติ  ท่ี 1 (SETI I)  
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 - รามเซส  ที ่2 (RAMESES II)  ครองราชย์ถึง 67 ปี  เมืองหลวงคือทานิส (TANIS) ใน
สมยัน้ีถูกพวกฮิตไททรุ์กรานท าสงครามต่อตา้นนาน 20 ปี แต่ก็ยติุสงครามลงไดโ้ดย
ยอมแต่งงานกบัธิดากษตัริยฮิ์ตไทท ์ สร้างวหิารคาร์นคั (KARNAK) และวหิารท่ีสกดั
หนา้ผา 

 - เมอเรนพทาห์  (MERANPTAH)  
 - รามเซสท่ี 3  (RAMESES III)  1085-715 ปีก่อนคริสตกาล  ราชวงศไ์ร้อ านาจคร้ังท่ี 3  
ราชวงศท่ี์ 21 - 24 1085-715 ปีก่อนคริสตกาล  (อ านาจฟาโรห์หมดส้ิน)  

5.สมยัอาณาจักรสุดท้าย  (LATE KINGDOM)  
715-332 ปีก่อนคริสตกาล  
ราชวงศท่ี์ 25-26 715-525 ปีก่อนคริสตกาล  
 พระเจา้อสัซูระบานิปาล (ASSURABANIPAL) แห่งอสัซีเรีย (ASSYRIA) ยดึครองอียปิต ์ 

(669 ปีก่อนคริสตกาล)  
 ฟาโรห์ซามติคท่ี 1 (PSAMTIK I) ทรงใชค้วามพยายามท่ีจะสร้างอาณาจกัรข้ึนใหม่  ตั้ง

ราชวงศท่ี์ 25 มีเมืองหลวงอยูท่ี่ ซาอิส  (SAIS)  
ราชวงศท่ี์ 27-31 525-332 ปีก่อนคริสตกาล  
 พระเจา้แคมไบซิส (CAMBYSIS) แห่งเปอร์เซีย  เขา้ยดึครองอียปิต ์332 ปีก่อนคริสตกาล 

กรีกเขา้ครองอียปิตแ์ทนเปอร์เซีย  พระเจา้อเล็กซานเดอร์ (ALEXANDER) แห่งกรีซ 
สร้างเมืองอเล็กซานเดรียเป็นศูนยก์ลางอารยธรรมกรีกในแอฟริกา  ตั้งราชวงศป์โตเลมี 
(PTOLEMY) กรีกปกครองอียปิตจ์นถึงสมยัพระนางคลีโอพตัรา (CLEOPATRA) ในราว 
30 ปีก่อนคริสตกาล  พระนางส้ินพระชมน์เป็นอนัส้ินยคุราชวงศใ์นอียปิตโ์ดยส้ินเชิง  

31 ปีก่อนคริสตกาล โรมนัยดึครองอียปิต ์แทนกรีซ  
 ค.ศ.393  อาณาจกัรไบเซนไทน์ (BYZANTINE) เขา้ปกครองอียปิต ์ 
 ค.ศ.640 พวกอาหรับเขา้ครอบครองอียปิต ์ 
 

 เม่ือจกัรวรรดิออตโตมนัรุ่งเรือง  ชาวเติร์กครอบครองดินแดนทั้งตะวนัออกกลางและ
คาบสมุทรบอลข่าน  ท าใหดิ้นแดนอ่ืนๆ ท่ีพวกอาหรับปกครองตกเป็นของจกัรวรรดิออต
โตมนัดว้ย  ดงันั้นอียิปตจึ์งถูกปกครองโดยชาวเติร์กออตโตมนัเป็นระยะเวลานาน
พอสมควร  

 

 ในปี ค.ศ.1798 นโปเลียน โบนาปาร์ค  แม่ทพัฝร่ังเศสบุกเขา้ยดึอียปิตไ์ด ้  แต่เม่ือฝร่ังเศส
ถอนตวักลบัไป กองทพัออตโตมนัก็กลบัยดึอียปิตคื์นไดด้ว้ยความช่วยเหลือขององักฤษ  

 

 เม่ือนายทหารอลับาเนียช่ือ โมฮมัเหมด็ อาลี (MOHAMED ALI) ไดรั้บแต่งตั้งจากสุลต่าน
จกัรวรรดิออตโตมนัให้เป็นขา้หลวงประจ าอียปิต ์  ต าแหน่งน้ีไดต้กทอดตามสายโลหิตไป
ยงัทายาทของโมฮมัเหมด็ อาลี คือ อบับาส์ท่ี 1 (ABBAS I) นายพลอิสมาอิล  (ISMAIL) 
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โมฮมัเหมด็ เทวฟิ์ค (MOHAMED TEWFIK) และอบับาส์ท่ี 2 (ABBAS II) ไดมี้การสร้าง
คลองสุเอช (SUEZ) มหาอ านาจต่าง ๆ ไดเ้ขา้มามีอ านาจเหนืออียปิตโ์ดยเฉพาะองักฤษ  

 

 ในเดือนธนัวาคม ค.ศ.1914 องักฤษประกาศวา่อียปิตเ์ป็นรัฐในอารักขาของตน  เน่ืองจาก
จกัรวรรดิออตโตมนัเติร์ก  เขา้ร่วมสงครามโลกคร้ังท่ี 1 กบัฝ่ายเยอรมนั  คู่สงครามของ
องักฤษ  ดงันั้นเม่ือเยอรมนัแพส้งคราม  ดินแดนต่างๆ ในปกครองของจกัรวรรดิออตโต
มนั  จึงอยูใ่นความดูแลของชาติอ่ืนๆ ท่ีชนะสงคราม  

 

 อียปิตไ์ดรั้บเอกราชโดยมีการปกครองในระบอบกษตัริยเ์ม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.1922  
มีกษตัริยฟ์าอดั (FAUD) เป็นผูป้กครอง  

 ในปี ค.ศ.1953 ทหารไดลุ้กฮือข้ึนท าการยดึอ านาจ  ท าลายลม้ลา้งระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยมา
เป็นระบอบสาธารณรัฐ  ไดป้ลดกษตัริยฟ์ารุค (FARUK) ลงจากบลัลงัก ์  โดยมีผูน้ าคือพนัเอกอบัเดล นสัเซอร์ 
(ABDE NASSER)  
 ปี ค.ศ.1958 อียปิตร์วมกบัซีเรียและเยเมนเขา้เป็นเครือสหสาธารณรัฐอาหรับ (UNITED ARAB 
REPUBLIC) ต่อมาอีก 7 ปี  ซีเรียขอถอนตวัออกจากสหพนัธ์ฯ  เน่ืองจากขดัแยง้กนัในนโยบายทางเศรษฐกิจ  
 เม่ือประธานาธิบดีนสัเซอร์ ถึงแก่กรรมดว้ยโรคหวัใจวายเม่ือ ค.ศ.1970  ท าใหผู้ช่้วยและคนสนิท คือ นาย
อนัวาร์ ซาดดั (ANWAR SADAT)  ข้ึนด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีแทน  
 ประธานาธิบดีซาดดั  เป็นรัฐบุรุษผูแ้สวงหาสันติภาพโดยพยายามหาทางยติุสงคราม ยวิ-อาหรับ ดว้ยการ
เปิดการเจรจากบัประธานาธิบดีเบกิน  แห่งอิสราเอล  ท าใหท้ั้งสองท่านไดรั้บรางวลัโนเบิล สาขาสันติภาพร่วมกนั
แต่ผลของการรักสันติภาพนั้น  ท าใหพ้วกอาหรับหวัรุนแรงเกลียดชงัรวมทั้งคนอียปิตผ์ูค้ลัง่ศาสนาดว้ย  ไดล้อบ
สังหารสังหารอยา่งทารุณ  เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม ค.ศ.1981 รองประธานาธิบดีมูบารัค (MUBARAK)  ไดรั้บเลือกให้
เป็นประธานาธิบดีแทนสืบต่อมา 
 

สถานที่ท่องเที่ยวส าคญั 
กรุงไคโร (CAIRO) 

 เป็นเมืองหลวงของประเทศอียปิต ์  และเป็นเมืองท่าส าคญัมาตั้งแต่สมยักรีกและโรมนัโบราณ  ซ่ึงจะตอ้ง
เดินทางผา่นโดยทางเรือเพื่อบรรทุกเมล็ดขา้ว และเมล็ดพืชพนัธ์ุอ่ืน ๆ โดยผา่นจากอียปิตบ์นไปออกยงัทะเลเมดิ
เตอร์เรเนียน  และในสมยัต่อมาไดก้ลายเป็นเส้นทางการคา้และวฒันธรรมของโลก ซ่ึงตอ้งผา่นอียปิต ์  ท าใหไ้คโร
มัง่คัง่ร ่ ารวย  ทั้งน้ีเน่ืองจากท่ีตั้งของไคโรตั้งอยูบ่ริเวณดินดอนสามเหล่ียมของอียปิตล่์าง  ตรงจุดท่ีแม่น ้าไนลแ์ยก
ออก  เป็นสาขาหลายสาขาก่อนออกสู่ปากน ้าลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียน   
 ภายในเมืองไคโร  มีทั้งบริเวณท่ีเป็นไคโรเก่าและไคโรใหม่  เมืองท่ีเป็นเมืองเก่า เช่น กาลิปส์ (CALIPHS) 
ฟาติมิส์ (FATIMIDS) และสาลาติน (SALADIN) ซ่ึงตั้งอยูข่า้งๆ กบัเมืองใหม่  ซ่ึงเตม็ไปดว้ยตึกสูงและจตุัรัสกวา้ง 

 ปิรามิดกเิซ / กซีา  (PYRAMIDS OF GIZEH)  
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 เมืองกิเซ  ตั้งอยูบ่ริเวณท่ีแม่น ้าไนลแ์ยกสาขาออกไปตรงดินดอนสามเหล่ียมปากแม่น ้ า ใกล ้ๆ กนักบัเมือง
ไคโร  มีปิรามิดใหญ่ตั้งอยู ่ 3 องค ์ เป็นกลุ่มเดียวกนั  ปิรามิดท่ีใหญ่ท่ีสุดสร้างโดยฟาโรห์คูฟู (KHUFU) หรือ คี
ออปส์ (CHEOPS) แห่งราชวงศท่ี์ 4  สร้างราว 2570 ปีก่อนคริสตกาล มีฐานยาวดา้นละ 75 ฟุต สูง 481 ฟุต  กินเน้ือท่ี 
32 ไร่คร่ึง  ฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัส  สร้างเป็นรูปกรวยเหล่ียมยอดแหลมเอียงท ามุม 52 องศา  หินท่ีสกดัออกมา
หนกักอ้นละ 2.50 ตนั  ใชหิ้น 2 ลา้น 5 แสนกอ้น  ใชค้นงานก่อสร้างไม่นอ้ยกวา่แสนคน  ผลดักนัทั้งกลางวนั
กลางคืน เป็นเวลา 20 ปี  หินนั้นน ามาจากภูเขาทางฝ่ังทะเลตะวนัออกของแม่น ้าไนล ์ ส่วนใหญ่เป็นหินปูน  โดยแต่
ละกอ้นจะมีการท าเคร่ืองหมายบอกการตั้งการวางของหินแต่ละกอ้นวา่อยูด่า้นไหนส่วนไหนหรือมุมไหนของปิรา
มิด  การขนหินสันนิษฐานวา่คงจะน าใส่แพล่องแม่น ้ามาในฤดูน ้าหลาก  
 ปิรามิดองคท่ี์สอง เป็นของฟาโรห์คาเฟ (KHAFRE) หรือ เคเฟรน(CHEPHREN)  สร้างในราว 2530 ปี ก่อน
คริสตกาล สูง 471 ฟุต  ปิรามิดองคท่ี์ 3 เป็นของฟาโรห์เมนคูเร (MENKOURE)  หรือไมเชอรินุส (MYCERINUS) 
สร้างในราว 2500 ปีก่อนคริสตกาล เป็นองคเ์ล็กท่ีสุดในหมู่ สูง 218 ฟุต 
 ภายในปิรามิด เช่ือวา่เป็นท่ีฝังศพ มีหอ้งโถงใหญ่  ทางเดิน  ระเบียง  บนัได  ช่องระบายอากาศ  เป็น
ความคิดในการผสมผสานความยิง่ใหญ่และอ านาจของเจา้แห่งเมืองและเจา้แห่งป่าเขา้ดว้ยกนั  สฟิงซ์สูง  65 ฟุต  
ยาว 242 ฟุต  กวา้ง 13 ฟุต สร้างข้ึนโดยการน าหินมาเรียงซอ้นกนั ตั้งอยูด่า้นหนา้ของปิรามิด  จุดมุ่งหมายในการ
สร้างก็เพื่อพิทกัษดู์แลคุม้ครองสุสานฟาโรห์  หรือเป็นสัญลกัษณ์ของเทพเจา้  ซ่ึงมีจุดมุ่งหมายในการสร้าง ก็เพื่อ
ดูแลคุม้ครองสุสานของฟาโรห์ หรือเป็นสัญลกัษณ์เทพเจา้ซ่ึงมีมากมายของอียปิต์ 
 

เมืองเมมฟิส  (MEMPHIS)  
 เมืองเมมฟิส แต่โบราณเป็นศูนยก์ลางศาสนา  และการปกครองมาตั้งแต่สมยัราชวงศแ์รกของอียปิต ์  และ
ในสมยัอาณาจกัรเก่า (OLD KINGDOM) เพื่อสร้างเมืองหลวงและพระราชวงั  ซ่ึงในปัจจุบนัสภาพเช่นเดิมนั้นได้
สูญหายไปหมด  เหลือไวเ้พียงซากปิรามิดและอาคารบางหลงัเท่านั้น  
 เมมฟิสเป็นเมืองอยูริ่มแม่น ้าไนลฝ่ั์งตะวนัตก ซ่ึงแต่เดิมมีความมัง่คัง่เพราะมีการติดต่อคา้ขาย และผลิต
สินคา้ต่างๆ ไดเ้อง  นบัเป็นเมืองท่ีส าคญับนเส้นทางการคา้กบัต่างชาติ ตลอดเส้นทางในทะเลทราย 30 กิโลเมตร  จะ
เตม็ไปดว้ยสุสานต่าง ๆ 
 เมนิส (MENES) หรือนาเมอร์ (NAMER)  ซ่ึงเป็นผูร้วบรวมอียปิตล่์างกบับนใหเ้ป็นอาณาจกัรเดียวกนั ได้
สร้างท่ีอยูอ่าศยัของตนในดินแดนอียปิตล่์าง  ซ่ึงต่อมาไดก้ลายเป็นเมืองหลวงเมมฟิส  พระราชวงัแห่งน้ีเรียกวา่ 
WHITE WALLS  สร้างเป็นก าแพงลอ้มรอบดว้ยอิฐ  ภายในมีท่ีประทบัของฟาโรห์  แท่นบูชาพระเจา้ และสุสานฝัง
ศพ 

 สุสานของกษตัริย์ที่เมมฟิส  
 หลุมฝังศพของฟาโรห์  จะอยูใ่นบริเวณท่ีราบทะเลทรายดา้นทิศตะวนัตกของเมมฟิส  ในสมยัแรกเร่ิม
สุสานฟาโรห์ท่ีเมมฟิสท าเป็นลกัษณะของก าแพงอิฐท่ีมีช่องเวา้เขา้ไปอยูด่า้นนอกก าแพงและมีลกัษณะเหมือนท่ีอยู่
อาศยั ในสมยัต่อมาในช่วงยุคอาณาจกัรเก่า  ไดส้ร้างกลายเป็น “ประตูปลอม” แทน และในระหวา่ง 2630 - 1640 ปี
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ก่อนคริสตกาล มีสุสานส าหรับฟาโรห์ในรูปแบบของปิรามิดซ่ึงมีขนาด  รูปร่างและการตกแต่งภายในท่ีแตกต่างกนั
ออกไปแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบคือ  
 1. ปิรามิดแบบขั้นบนัได (STEP PYRAMID) เป็นปิรามิดแบบแรกสุด มีลกัษณะเหมือนแท่งส่ีเหล่ียมขนาด
ใหญ่เรียงซอ้นกนั  ไล่ขนาดจากใหญ่ไปหาเล็ก  เร่ิมสร้างกนัมาตั้งแต่สมยัราชวงศท่ี์ 3  หอ้งเก็บพระศพจะอยูลึ่กลง
ไปใตดิ้น  ปิรามิดขั้นบนัไดท่ีเก่าแก่และสร้างแรกสุด  น่าจะเป็นปิรามิดท่ีซคัคาร่า  ซ่ึงเก็บพระศพของฟาโรห์ 
ซอเซอร์ (ZOSER)  
 2. ปิรามิดแท ้ (TRUE PYRAMID) ปิรามิดแบบน้ีเร่ิมสร้างกนัตั้งแต่ตน้ราชวงศท่ี์ 4 สร้างพฒันามาจาก 
ปิรามิดแบบขั้นบนัได 
 3. ปิรามิดหกัมุม (BENT PYRAMID) เป็นปิรามิดแบบท่ี 2 ต่อจากปิรามิดขั้นบนัได  แต่ไดพ้ยายามท่ีจะ
เปล่ียนใหเ้ป็นแบบปิรามิดแท ้ โดยท าใหช่้วงกลางของรูปสามเหล่ียมเป็นสันหกัมุมนูนแหลมข้ึนมา  ซ่ึงปิรามิดแบบ
น้ีพบท่ีเมืองตาชูร์ ใกลเ้มืองเมมฟิสและเมืองเมตูมเท่านั้น  เร่ิมสร้างกนัสมยัช่วงเปล่ียนแปลงจากราชวงศท่ี์ 3  มาเป็น
ราชวงศท่ี์ 4  
 

เมืองซัคคาร่า (SAGGARA)  
 เมืองน้ีอยูใ่กลก้บัเมืองเมมฟิส  เป็นเมืองท่ีมีการสร้างปิรามิดเป็นแห่งแรก  โบราณสถานต่างๆ ไดรั้บการ
รักษาไวอ้ยูห่ลายแห่ง  ซ่ึงอยูใ่นอาณาบริเวณยาวกวา่ 6 กิโลเมตร และกวา้งมากกวา่ 1.5 กิโลเมตร  พบปิรามิดหลาย
แห่ง  ทั้งปิรามิดแท ้  และปิรามิดแบบขั้นบนัได  ท่ีสร้างข้ึนในสมยัฟาโรห์ซอเซอร์  ซ่ึงสันนิษฐานวา่เป็นปิรามิดท่ี
สร้างข้ึนเป็นแห่งแรกในอียปิต ์  
 นอกจากปิรามิดแลว้ ยงัไดพ้บหลุมศพแบบมาสตาบา (MASTABA) ซ่ึงน่าจะสร้างในสมยัราชวงศท่ี์ 1 ของ
ฟาโรห์เนมิส ซ่ึงภายในพบภาชนะดินเผาจ านวนมากท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงฝีมืออนัยอดเยีย่มในสมยันั้น และยงัพบหลุม
ศพท่ีบรรจุโลงศพชนิด SACROPHAGUS ของฟาโรห์เซปเชสคาฟ ฟาโรห์องคสุ์ดทา้ยแห่งราชวงศท่ี์ 4 อีกดว้ย  

 
 
 
 


