


	 ยุคหินเก่าคือยุคแรกที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามนุษย์ประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือ 

ตา่ง ๆ ใช ้ โดยการนำหนิมาตใีหเ้ปน็รปูรา่งตา่ง ๆ และกะเทาะใหค้มสำหรบัใชเ้ปน็อาวธุปอ้งกนัตวั 

หรือฆ่าสัตว์เพื่อนำมาเป็นอาหาร

	 มนุษย์ยุคนี้ใช้ชีวิตเร่ร่อนไปตามที่ต่าง ๆ  เพื่อหาอาหารและเลี่ยงภัยธรรมชาติ ยังไม่รู้จัก 

สร้างบ้านอยู่เป็นหลักแหล่ง ส่วนมากอาศัยถ้ำเป็นที่พักชั่วคราวและเป็นที่กำบังอันตรายต่าง ๆ 

	 ในยุคแรก  ๆ  ที่มีการค้นพบหลักฐานงานศิลปะจากยุคหินเก่า นักประวัติศาสตร์บางคน 

ไมเ่ชือ่วา่หลกัฐานเหลา่นัน้เปน็ผลงานของมนษุยย์คุดกึดำบรรพจ์รงิ ๆ คดิวา่เปน็งานศลิปะของเดก็  

เนือ่งจากมกีารใชเ้ทคนคิทีค่ลา้ยคลงึกบัปจัจบุนั เชน่ การใชส้ ี การตดัเสน้ การใหแ้สงเงา ฯลฯ  

ซึ่งนับว่าก้าวหน้าเกินสำหรับยุคสมัยนั้น
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100,000 50,000 31,000

เครื่องใช้ทำด้วยหินเหล็กไฟ หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า ฟลิ้นท์สโตน  

เครื่องใช้ทำด้วยกระดูกสัตว์

ภาพวาดผนังถ้ำที่เก่าที่สุดในโลก ณ ถ้ำโชเวต์ (Chauvet) ในประเทศฝรั่งเศส

เป็นภาพสัตว์ต่าง ๆ เช่น สิงโต เสือดำ แรด หมี กวางเรนเดียร์ ช้างแมมมอธ กระทิง 

ม้า นกเค้าแมว

ส่วนภาพคนนั้นมีรายละเอียดที่น้อยกว่าสัตว์

ภาพส่วนมากระบายด้วยสีจากถ่านไม้ ดิน ผสมกับไขมันสัตว์ หรือเลือด

ภาพบางส่วนเป็นลายเส้นที่สลักด้วยวัตถุแหลมลงบนผนังหินปูนส่วนที่ยังอ่อนตัวอยู่

รูปสลักหินวีนัสแห่งวิลเลนดอร์ฟ (Venus of Willendorf) ในประเทศออสเตรีย

• เป็นรูปผู้หญิงอ้วน กลม รูปทรงคล้ายไข่ไก ่ สูง 

11.1 เซนติเมตร มีลักษณะของแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์

พร้อมสืบพันธุ ์ แสดงถึงอำนาจของอิสตร ี

• อาจใช้เป็นเครื่องรางช่วยให้มีบุตร

หรือช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ชุมชน

• ถือว่าเป็นงานศิลปะชิ้นเอกของโลกชิ้นหนึ่ง

100,000

25,000
 - 

20,000

50,000

31,000

25,000 - 20,000
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เครื่องใช้ทำด้วยหินเหล็กไฟ หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า ฟลิ้นท์สโตน  

เครื่องใช้ทำด้วยกระดูกสัตว์

ภาพวาดผนังถ้ำที่เก่าที่สุดในโลก ณ ถ้ำโชเวต์ (Chauvet) ในประเทศฝรั่งเศส

เป็นภาพสัตว์ต่าง ๆ เช่น สิงโต เสือดำ แรด หมี กวางเรนเดียร์ ช้างแมมมอธ กระทิง 

ม้า นกเค้าแมว

ส่วนภาพคนนั้นมีรายละเอียดที่น้อยกว่าสัตว์

ภาพส่วนมากระบายด้วยสีจากถ่านไม้ ดิน ผสมกับไขมันสัตว์ หรือเลือด

ภาพบางส่วนเป็นลายเส้นที่สลักด้วยวัตถุแหลมลงบนผนังหินปูนส่วนที่ยังอ่อนตัวอยู่

18,000 16,000 15,000 - 10,000

15,000
 - 

10,000

18,000

16,000

ภาพวาดบนผนังที ่ถ้ำอัลตามิรา (Altamira) ในสเปน

• เป็นภาพระบายสีรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น กระทิง กวางแดง ม้า หมูป่า

• วาดและลงสีได้ละเอียดมาก แม้จะใช้เพียงไม่กี่สี ความขรุขระของผนังหินยังช่วยเพิ่มมิติ 

ให้ภาพดูสมจริงยิ่งขึ้น

งานแกะสลักหินและงาช้าง

ภาพวาดบนผนงัที ่ถ้ำลาสโกซ์ (Lascaux) ในประเทศฝรั่งเศส

• เป็นภาพระบายสีรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น กระทิง กวาง ม้า วัว ควาย กว่าสองพันตัว

• แม้ภาพคนจะมีให้เห็นบ้าง แต่ก็น้อยมากและมีความสำคัญน้อยกว่า
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	 ยุคนี้ต่างจากยุคหินเก่าตรงที่ มนุษย์ได้ค้นพบไฟ และสามารถก่อไฟใช้ด้วยตัวเอง ทำให้ 

เริ่มมีวิถีชีวิตที่ต่างจากยุคหินเก่ามากขึ้น

	 มนุษย์ยุคนี้เริ่มรู้จักการนำวัสดุตามธรรมชาต ิ เช่น ไม้ ดิน และหิน มาสร้างบ้านเรือน 

อยู่เป็นหลักแหล่ง ตลอดจนเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชเป็นอาหาร ทำให้ไม่ต้องเร่ร่อนเปลี่ยนที่หากิน 

เหมือนในยุคหินเก่า

	 พฒันาการทางสงัคมทีน่า่สนใจของมนษุยย์คุหนิใหมค่อื เริม่รูจ้กัความงามและคณุคา่ทาง 

ศลิปะ เริม่สรา้งงานศลิปะขึน้เพือ่ความสวยงาม แทนทีจ่ะทำเพือ่ประโยชนใ์ชส้อยเพยีงอยา่งเดยีว 

	 นอกจากนั้น การเริ่มมีความเชื่อทางจิตวิญญาณที่ชัดเจนขึ้นยังทำให้คนในยุคหินใหม่ 

ประดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ เพ่ือสนองความเช่ือดังกล่าว ซ่ึงต่อมากลายเป็นท่ีมาของศิลปะหลายสาขา เช่น

	 การสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีกรรมกลายเป็น สถาปัตยกรรม

	 การปั้นรูปปั้น เครื่องราง และรูปเคารพกลายเป็น ประติมากรรม

	 การทำหน้ากาก เครื่องแต่งกาย และการระบายสีตามร่างกายกลายเป็น จิตรกรรม

	 ดนตรีและการร่ายรำกลายเป็น ดุริยางคศิลป์ และ นาฏศิลป์

	 บทสวดและพิธีกรรมกลายเป็น วรรณคดี

	 น่าเสียดายที่สิ่งประดิษฐ์ส่วนหนึ่งเป็นงานไม้  จึงไม่หลงเหลือไว้เป็นหลักฐานทาง 

ประวัติศาสตร์ ส่วนงานที่ทำจากหินนั้นพบว่ามีการขัดให้ละเอียดและตกแต่งให้สวยงามขึ้น 

กว่ายุคหินเก่า นอกจากนี้ยังพบเครื่องปั้นดินเผาและสิ่งทอด้วย 
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5,000 4,500 - 1,500

เกิดการทำ เครื่องปั้นดินเผา ขึ้นเป็นครั้งแรก 

ส่วนมากปั้นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน 

สร้างงานด้วยรูปทรงที่หลากหลายก่อน แล้วจึงพัฒนาไปสู่การสร้างลวดลายแตกต่างกันไป

นิยมทำรูปปั้นดินเผารูปผู้หญิงคล้ายวีนัสแห่งวิลเลนดอร์ฟ แต่มีรูปทรงที่เหมือนจริงมากขึ้น

สร้างส่ิงก่อสร้างขนาดใหญ่ในสแกนดิเนเวีย อเมริกาเหนือ ประเทศฝร่ังเศส และอังกฤษ เช่น

• เนินดินจำลอง (eff igy mound) รูปร่างคล้ายสัตว์ต่าง ๆ เช่น รูปงูยักษ์ยาว 427 เมตร 

ที่รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคาดว่าสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าประจำเผ่า

• สโตนเฮนจ ์ (Stonehenge) กลุ่มหิน 30 ก้อน สูงเฉลี่ย 4 เมตร หนักราว 25 ตัน  

ที่ประเทศอังกฤษ

5,000

4,500 
-

1,500
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	 แหล่งอารยธรรมแรกที่เป็นต้นกำเนิดผลงานศิลปะของโลกยุคโบราณก็คือ ดินแดน 

เมโสโปเตเมีย ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำไทกริสและยูเฟรทีสในแถบตะวันออกกลาง  

(ปัจจุบันคือบริเวณประเทศอิรัก อิหร่าน และซีเรีย)

	 เนือ่งจากพืน้ทีต่ัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ำ้ ดนิแดนเมโสโปเตเมยีแหง่นีจ้งึมคีวามอดุมสมบรูณม์าก 

และมีสงครามแย่งชิงดินแดนเกิดขึ้นบ่อย ตลอดจนเป็นดินแดนที่ถูกหลายชนชาติครอบครอง 

อยา่งไรกด็ ี ชนชาตทิีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุในแงข่องการวางรากฐานทางศลิปะและวฒันธรรมกค็อื 

ชาวสุเมเรียนที่อาศัยอยู่เป็นชนชาติแรก

รัสเซีย

ตุรกี

อิหร่าน

ดินแดนเมโสโปเตเมีย

อิรัก

ซีเรีย

ซาอุดีอาระเบียอียิปต์

ทะเลดำ

ทะเลแดง

ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีน

อ่าวเปอร์เซีย

ทะเลสาบแคสเปียน

ไทกริสยูเฟรทีส
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	 ชาวสุเมเรียนถือว่าเป็นผู้มีบทบาทที่สุดในด้านศิลปวัฒนธรรมของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย  

เพราะเป็นชนชาติแรกที่ได้รเิริ่มและวางรากฐานด้านอารยธรรมไว้ในดินแดนแห่งนี้ตั้งแต่ต้น ดังนี้

  ชาวสุเมเรียนเป็นชนชาติแรกที่เริ่ม 

ใช้  อิฐ  ที่ทำจากโคลนร่วมกับไม้ในการก่อสร้าง 

เพราะอยู่ในแหล่งที่มีดินเหนียวมาก แต่ไม่มี 

หินใช้ ทำให้มีหลักฐานทางสถาปัตยกรรม 

หลงเหลือมาถึงปัจจุบันน้อยมาก 

	 อิฐที่ใช้ในการก่อสร้างมีสองประเภทคือ  

อิฐตากแห้งและอิฐเผาไฟ ซ่ึงป้องกันความช้ืน 

ได้ดี เหมาะกับพื้นที่ใกล้น้ำ

  เพราะอยู่ในที่ราบลุ่ม  น้ำท่วมถึง  

ชาวสุเมเรียนจึงมีความรู้ด้าน การชลประทาน 

เช่น รู้จักการทำนบกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม  

และมีการวางระบบประปา สร้างอุโมงค์ใต้ดิน 

เพื่อนำน้ำไปใช้ในเมือง

  สร้าง  กำแพงเมือง  เพื่อป้องกันศัตรู  

เนื่องจากเป็นดินแดนที่หลายชนชาติต้องการ 

ทำให้มีการสู้รบบ่อย
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  สร้าง ซิกกูแรต (Ziggurat) เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนา

  สร้าง สุสานของกษัตริย์  สุเมเรียนหลายพระองค์ขึ้นที่เมืองเออร์ 

โดยการขุดเป็นอุโมงค์ลงไปใต้พื้นดิน ภายในบรรจุพระศพและสมบัติ 

มากมาย เช่น มงกุฎ เครื่องประดับ ของใช้ และเครื่องดนตรีที่ตกแต่ง 

ด้วยทอง เงิน และอัญมณีต่าง  ๆ โดยเฉพาะลาพิสลาซูลี (lapis lazuli)  

(หินสีน้ำเงิน มีสีทองแทรกอยู่ดูแวววาว) ซึ่งเป็นอัญมณีที่นิยมมากใน 

ยุคนั้น

สร้างบนพื้นที่ยกสูงเพื่อหนีน้ำ

สร้างเป็นชั้น ๆ สูงขึ้นไป 

เหมือนภูเขา แต่ละชั้น 

มีเฉลียงโดยรอบเพื่อใช ้

เป็นทางเดินขึ้นสู่ยอด  

เพราะเชื่อว่าเป็นทางสู ่

การเข้าเฝ้าพระเจ้า

	 ในระยะแรกซกิกแูรตเปน็ทีส่ำหรบั 

ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ต่อมา 

กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวัง

	 ซิกกูแรตเก่าแก่ที่สุดเท่าได้ชื่อว่า  

“วิหารขาว”  ตามอิฐสีขาวที่ใช้ ตั้งอยู่ใน 

เมืองวาร์กา  (อูรุค) ประเทศอิรัก ซึ่ง 

เก่าแก่กว่าพีระมิดของอียิปต์หลายร้อยปี
วิหารขาว

โดยรวมแล้วมีลักษณะ

คล้ายพีระมิดแบบ 

ขั้นบันได แต่มียอดตัด 

เป็นพื้นที่ราบกว้างและ 

สร้างวิหารไว้ด้านบน
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  พฒันาดา้นการทำ เครือ่งปัน้ดนิเผา 

และสรา้งแปน้หมนุ สำหรบัทำเครือ่งปัน้ดนิเผา 

ขึน้เปน็ครัง้แรก เปน็แมแ่บบใหก้ารทำเครือ่งปัน้ 

ดินเผาในปัจจุบัน 
  มีการสร้าง  ประติมากรรม  ทั้งแบบ 

นูนต่ำ นูนสูง และลอยตัว ส่วนมากเป็นรูป 

เทพเจ้าและพระมหากษัตริย์ รูปปั้นส่วนมาก 

มักมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ ประสานมือไว้ 

ด้านหน้า ใบหน้าใหญ่ มีเครา และมีดวงตา 

ที่กลมโตโดดเด่น นัยน์ตาทำด้วยอัญมณีหรือ 

เปลือกหอยที่แวววาว เพราะเชื่อว่าดวงตาคือ 

หน้าต่างของวิญญาณ

  งานภาพวาดฝาผนังและภาพวาดบน 

แผ่นดินเหนียวที่พบมักมีลายเส้นที่ เรียบง่าย 

ไม่ซับซ้อน ไม่เน้นรายละเอียด ไม่มีมิติหรือ 

แสงเงา ดูคล้ายคลึงกับงานจิตรกรรมของอียิปต์ 

ที่เน้นวาดภาพด้านข้างแบบมิติเดียวเป็นหลัก
  นอกจากการวาดภาพแล้ว ชาวสุเม- 

เรียนยังเป็นชนชาติแรกที่รู้จักการเขียนหนังสือ 

มีการประดิษฐ์  อักษรลิ่ ม  ที่ เ รียกว่า  อักษร 

คูนิฟอร์ม  ขึ้น เพื่อจารึกเรื่องราวลงบนแผ่น 

ดินเหนียวโดยใช้ไม้ปลายแหลม
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	 หลงัจากพระเจา้ซารก์อนที่ 1 รบชนะเมอืงตา่ง ๆ   

ของชาวสุเมเรียน และได้สร้างอาณาจักรอักกาดขึ้น  

ดินแดนเมโสโปเตเมียจึงตกเป็นของชาวอักกาด ยุคนี้ 

กินเวลาเพียงสั้น  ๆ จึงไม่ค่อยมีการพัฒนาทางศิลปะ 

มากนัก
  หลักฐานทางศิลปะที่สำคัญที่พบมีเพียง ตรา 

ประทับที่ทำจากหิน เป็นรูปเทพเจ้าต่าง ๆ 

พระเจ้าซาร์กอนที ่ 1
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	 แรกเริ่มเดิมทีชาวอัสซีเรียนใช้กรุงบาบิโลนเป็นที่มั่น ก่อนจะ 

ก่อตั้งอาณาจักรอัสซีเรียขึ้นเมื่อราว 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช

	 ในยุคที่อาณาจักรอัสซีเรียมีความเจริญสูงสุด พระเจ้าซาร์กอน 

ที ่ 2 ได ้สรา้งพระราชวงั ขึน้ทีเ่มอืงคอรซ์าบดั ยคุนีถ้อืวา่เปน็ยคุทีศ่ลิปะ 

มีความเจริญสูงท่ีสุด มีการสร้างพระราชวังใหญ่โตข้ึนมากมาย แต่ละแห่ง 

ล้วนตกแต่งอย่างยิ่งใหญ่ด้วยศิลปะสไตล์อัสซีเรียที่มีลักษณะคล้ายคลึง 

กับศิลปะอียิปต ์ แต่มีความอ่อนช้อยและสง่างามกว่า

  นิยมสร้างซิกกูแรตด้วยอิฐในแบบของสุเมเรียน แต่ประดับ 

ฝาผนังให้วิจิตรขึ้นด้วย ภาพแกะสลักนูนสูง ที่ทำจากหินปูน ส่วนมาก 

มีลวดลายที่บ่งบอกถึงพระราชอำนาจของกษัตริย์ เช่น ภาพแกะสลัก 

พระราชพิธีล่าสิงโต ภาพแกะสลักรูปกริฟฟินที่ร่างเป็นสิงโต มีหัว 

และปีกเหมือนนกอินทรีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจ
  ประติมากรรมลอยตัว  ซึ่งส่วนมากมักสลักจากหินทราย 

เป็นรูปพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงถึงพระราชอำนาจเช่นกัน

	 ส่วนศิลปะ 

ที่ชาวสุเมเรียนได้ 

วางรากฐานไว้นั้น  

ชาวอสัซเีรยีนนำมา 

พัฒนาต่อในสไตล์ 

ของตัวเอง เช่น 
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	 กรุงบาบิโลนสร้างขึ้นโดยชาวอักกาด แต่ต่อมาพระเจ้าฮัมมูราบีทรงรบ 

ชนะชาวอักกาดและขึ้นครองเมือง จึงทรงสถาปนาอาณาจักรบาบิโลเนียขึ้น
  มีการตรากฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรก เรียกว่า  ประมวลกฎหมาย 

ฮัมมูราบี ที่มีความเด็ดขาดแบบ “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” ประมวลกฎหมายนี้ 

จารึกไว้บนแท่นหินบะซอลท์สีดำสูง 2.25 เมตร และมีการสร้างประติมากรรม 

นูนสูงเป็นรูปมหาเทพแห่งพระอาทิตย์ทรงมอบกฎหมายนี้แก่พระเจ้าฮัมมูราบี
  ชาวกัสไซท์ที่เข้ามาครอบครองบาบิโลเนียในยุคต่อมาได้นำม้าและ 

รถม้าเข้ามาใช้ในดินแดนแห่งนี้เป็นครั้งแรก
  กษตัรยิอ์สัซเีรยีทรงเขา้ครองกรงุบาบโิลน และสรา้ง สถาปตัยกรรม 

ขนาดยิ่งใหญ่อลังการ ขึ้นมากมาย เช่น

กำแพงเมือง สูงถึง 54 เมตร ยาว 61 กิโลเมตร มีประตูทำด้วยสัมฤทธิ์ถึง 100 ประตู

ซิกกูแรตเอตเตเมนันกิ

ซิกกูแรตที่ใหญ่ที่สุด สร้างขึ้น  

เพื่อถวายแด่มหาเทพมาร์ดุค

ประมวลกฎหมาย

ฮัมมูราบี

17



สวนลอยแห่งบาบิโลน อุทยานลอยฟ้าที่สร้างขึ้นบนหลังคาพระราชวัง ปลูกต้นไม้ดอกไม้สวยงาม 

มีลักษณะเป็นชั้น ๆ ลอยสูงขึ้นไป นับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ

พระราชวงัของพระเจา้ซมิรลิมิ 

ที่ เมืองมารี  ซึ่งปัจจุบันอยู่ใน 

ประเทศซีเรีย
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	 หลังจากสิ้นสุดยุคอัสซีเรียก็ได้เกิดสงครามแย่งชิงดินแดนขึ้นอีกหลายครั้ง  และมี 

อาณาจักรย่อยเกิดขึ้นอีกหลายอาณาจักร ได้แก่ ฮิตไทต์ อีลาม และมีเดีย แต่อาณาจักร 

เปอรเ์ซยีซึง่เขา้มาครอบครองดนิแดนเมโสโปเตเมยีในชว่ง 600 ปกีอ่นครสิตศ์กัราชเปน็อาณาจกัร 

ที่แข็งแกร่งและมีอิทธิพลที่สุดทั้งในเชิงสังคมและศิลปวัฒนธรรม

	 เดิมทีชาวเปอร์เซียเป็นพวกเลี้ยงสัตว์เร่ร่อน แต่สามารถรบชนะดินแดนอื่นได้มากมาย  

และแผข่ยายอำนาจครอบคลมุไปทัว่เมโสโปเตเมยีจนถงึเอเชยีไมเนอร ์ ทีร่าบลุม่แมน่ำ้สนิธ ุ ทัง้ยงั 

รบชนะอียิปต ์ รวมถึงอีกหลายแคว้นทางตอนเหนือของทะเลดำและทางตอนเหนือของกรีซด้วย

	 เดิมทีชาวเปอร์เซียไม่มีรากฐานทางอารยธรรม เมื่อรบชนะจนเรืองอำนาจขึ้นจึงนำ 

อารยธรรมของชนชาติอื่นมาผสมผสานกันเป็นของตน ศิลปะเปอร์เซียจึงเกิดจากการ 

ผสมผสานสไตล์ดั้งเดิมของสุเมเรีย บาบิโลเนีย และอัสซีเรีย เข้ากับสไตล์ที่รับมาจาก 

อียิปต์และกรีก

 พระราชวังที่เมืองเปอร์เซโปลิส  เต็มไปด้วยภาพแกะสลัก รูปปั้นเทพเจ้า 

และเสาหนิขนาดมหมึา แสดงใหเ้หน็อทิธพิลทีร่บัมาจากกรกีและอยีปิตป์จัจบุนั 

อยู่ในประเทศอิหร่าน
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  งานศิลปะส่วนมากมีเรื่องราววนเวียนอยู่กับ  กษัตริย์  และ  สัตว์  ต่าง  ๆ เช่น  

วัว ม้า สิงโต และนกอินทร ี ซึ่งเป็นตัวแทนของ เทพเจ้า
  นำ ทองแดง และ โลหะ มาประดับประดาในงานศิลปะอย่างวิจิตรพิสดาร

  ผลิต เงินเหรียญ ขึ้นใช้เป็นครั้งแรกในดินแดนเมโสโปเตเมีย

  นำอักษรคูนิฟอร์มมาดัดแปลงเป็น อักษรเปอร์เซีย
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	 อารยธรรมอียิปต์ที่เกิดขึ้นในแถบที่ราบริมฝั่งแม่น้ำไนล์ถือว่าเป็นต้นแบบที่มีอิทธิพลอย่างยิ่ง 

ต่อศิลปะตะวันตกในยุคต่อ  ๆ  มา อารยธรรมนี้ถือกำเนิดขึ้นจากพื้นฐานความเชื่อทางศาสนาและ 

พิธีกรรมต่าง ๆ รวมถึงระบบกษัตริย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อนั้น

	 ชาวอียิปต์นับถือเทพเจ้าหลายองค์และเทิดทูนกษัตริย์ฟาโรห์ว่าเป็นสมมติเทพ งานศิลปะ 

ที่เกิดขึ้นในดินแดนนี้จึงเป็นไปเพื่อสนับสนุนพิธีกรรมและความเชื่อ โดยเฉพาะความเชื่อเรื่องชีวิต 

หลังความตาย ซึ่งชาวอียิปต์เชื่อว่า เมื่อตายแล้ว บุคคลจะมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าต่อไปชั่วนิรันดร์  

พวกเขาจึงเก็บรักษาศพไว้อย่างดีในรูปของมัมมี่ ตลอดจนบรรจุข้าวของเครื่องใช้และสิ่งมีค่า 

มากมายไว้ในสุสานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่วิญญาณของผู้ตายในโลกใหม่

	 อยา่งไรกต็าม งานศลิปะของอยีปิตไ์มไ่ดม้ลีกัษณะทีด่หูมน่หมองหรอืนา่กลวัไปตามความเชือ่ 

ดังกล่าว แต่เป็นงานที่งดงาม สดใส และดูมีชีวิตชีวาสมจริง เพราะเชื่อว่ายิ่งประดับประดามัมมี่ 

และตกแต่งสุสานได้สดใสสมจริงเท่าไร ผู้ตายยิ่งมีความสุขได้นานเท่านั้น
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  สรา้ง มสัตาบา เพือ่เปน็สสุานสำหรบัศพของราชวงศ ์ ขุนนาง และผูม้ฐีานะ ตอ่มาพฒันา 

เป็นพีระมิดซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเพื่อใช้แสดงเดชานุภาพและบรรจุพระศพของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ ่ เช่น 

ในสุสานเหล่านี้มักมีรูปปั้นและภาพฝาผนังของผู้ตายอยู ่ เช่น 

	 • พีระมิดโจเซอร์ ท่ีเมืองซักการา ซ่ึง 

นับเป็นพีระมิดแห่งแรกของอียิปต์ สร้างขึ้น 

เพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์โจเซอร์ มีลักษณะ 

เป็นพีระมิดขั้นบันไดทำด้วยหินล้วน  ๆ ซึ่ง 

สร้างครอบมัสตาบาอีกที

	 • หมู่พีระมิดแห่งกีซา  ที่มีชื่อเสียงที่สุด 

จนอาจนับเป็นตัวแทนของพีระมิดอียิปต์ทั้งหมด 

และเปน็หนึง่ในเจด็สิง่มหศัจรรยข์องโลกยคุโบราณ 

ที่ยังหลงเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ สร้างขึ้นที่เมือง 

กีซาเพื่อเป็นสุสานของฟาโรห์คาเฟร

 • รูปสลักหินฟาโรห์คาเซคเคมวี นับเป็นรูปปั้นมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุด 
 • รูปสลักหินขนาดเท่าตัวจริงของฟาโรห์โจเซอร์  อยู่ในห้องลับของ 

พีระมิดโจเซอร์
 • รูปปั้นหินปูนลงสีเหมือนจริงของเจ้าชายราโฮเทปและพระชายา 

โนเฟรต ในมัสตาบา ใกล้พีระมิดไมดุมของฟาโรห์ซเนเฟรู
 • รูปสลักหินฟาโรห์คาเฟร  กับนกเหยี่ยวหรือเทพฮอรัส ซึ่งจัดว่าเป็น 

ประติมากรรมชิ้นเอกของโลก

รูปสลักหินฟาโรห์คาเซคเคมวี



	 รูปปั้นของยุคนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ลักษณะทางกายภาพที่ถูกต้องสมจริงมาก และการเน้น 

ลักษณะที่โดดเด่นของแต่ละบุคคลให้ดูงดงามกว่าความเป็นจริงตามอุดมคติ เช่น ทำนัยน์ตา 

ให้สุกใสเป็นประกายราวกับมีชีวิต ทำสีผิวผู้ชายให้เข้มสนิทตัดกับผิวที่ขาวผ่องของผู้หญิง
  งานประติมากรรมสำคัญที่พบในยุคนี้คือ รูปสลักมหาสฟิงซ์  ขนาดใหญ่ที่สุด 

ในประเทศอียิปต์ สลักจากหินก้อนเดียว กว้าง 6 เมตร ยาว 73.50 เมตร สูง 20.22 เมตร  

มีตัวเป็นสิงโต หัวเป็นมนุษย์ ตั้งอยู่บริเวณหมู่พีระมิดแห่งกีซา เป็นเครื่องหมายแทนฟาโรห์ 

คาเฟรผู้เปรียบเสมือนสมมติเทพ
  นอกจากงานที่ทำด้วยหินแล้ว ในยุคนี้ยังพบการทำ  รูปสลักไม้  ด้วย เช่น รูปสลัก 

คาเอเพอร ์ พระผู้ใหญ่ของยุค ทำด้วยไม้และมีนัยน์ตาเป็นอัญมนี
  งานจิตรกรรมส่วนใหญ่เป็นงานที่สร้างขึ้นเพื่อพิธีกรรมทางศาสนา จึงยึดถือรูปแบบ 

ที่เคร่งครัดตามมาตรฐานในสมัยนั้น คือนิยมวาดภาพที่มีลักษณะแบน มีเพียงมิติเดียว แสดง 

ท่าทางเชิงสัญลักษณ์ที่ผิดเพี้ยนไปจากธรรมชาติ รูปคนและสัตว์ต่าง ๆ ต้องหันข้างเสมอและตัด 

ด้วยเส้นขอบท่ีคมชัด แทบทุกภาพมักมีอักษรภาพเฮียโรกลิฟประกอบอยู่ด้วยเพ่ือจารึกประวัติศาสตร์ 

หรือถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนา

รูปสลักมหาสฟิงซ์ รูปปั้นเจ้าชายราโฮเทปและพระชายาโนเฟรต รูปสลักหินฟาโรห์คาเฟร
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 เนื่องจากยุคนี้มีสงครามแย่งชิงอำนาจเกิดขึ้นต่อเนื่องจากยุคก่อนหลายครั้ง เศรษฐกิจ 

จึงถดถอย ทำให้ศิลปะไม่เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควร

  เริ่มมีการ  สร้างสุสานและวิหารไว้ 

ในที่เดียวกัน โดยสร้างตัดเข้าไปในหน้าผา  

แทนทีก่ารสรา้งพรีะมดิ ซึง่สรา้งยากและใชเ้วลา 

นานเกินไป

  รปูสลกัฟาโรหเ์ซซอสทรสิ ในรา่งสฟงิซท์ีส่รา้งจากหนิควอรต์ไซตส์นีำ้ตาล 

สูง 11 นิ้ว มีใบหน้าคล้ายพระองค์จริงมากขึ้น เห็นได้จากลักษณะของหนังตา  

ถุงใต้ตา และร่องข้างจมูก แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของงานศิลปะยุคนี้ ที่ไม่เน้น 

ความงามตามอุดมคติเหมือนยุคก่อน
  งานจิตรกรรมเริ่มแพร่หลายขึ้นเพราะลงทุนน้อยกว่างานศิลปะรูปแบบอื่น 

จิตรกรรมในยุคนี้มีลักษณะที่นุ่มนวลและมีรายละเอียดที่พิถีพิถันขึ้น แต่ยังอยู่ใน 

กรอบเดิม คือ เป็นภาพด้านข้างที่มีเพียงมิติเดียวและมักมีอักษรภาพประกอบ
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	 ยุคนี้มีการสร้างสถาปัตยกรรมขึ้นมากมาย เช่น สุสานต่าง  ๆ  ที่  หุบผากษัตริย์  ซึ่งสร้างขึ้น 

โดยการเจาะเข้าไปในหน้าผาตามรูปแบบของสุสานในอาณาจักรกลาง

	 ในหุบผากษัตริย์นี้มีผลงานศิลปะที่สำคัญมากมาย เช่น

	 • สุสานฟาโรห์ฮัตเชปซุต ฟาโรห์หญิงองค์แรกและองค์เดียวของอียิปต์หรือที่รู้จักกันในนาม 

“ราชินีมีเครา” เพราะพระนางต้องทรงเครื่องทรงของบุรุษและสวมเคราปลอมตลอดเวลาที่ทรงปกครอง 

บ้านเมือง ในวิหารแห่งนี้ยังพบรูปสลักหินของพระนางในอิริยาบถนั่ง 

	 • สุสานฟาโรห์ตุตันคาเมน กษัตริย์ผู้ส้ินพระชนม์อย่างกะทันหันในวัยเยาว์และไม่ทันได้สร้าง 

สุสานเป็นของตนเองให้เหมาะสมแก่ฐานะ ทำให้ต้องใช้สุสานของขุนนางที่สร้างเสร็จแล้วแทน อีกทั้ง 

ยังถูกกษัตริย์รุ่นต่อ  ๆ  มาสร้างสุสานทับด้วยไม่คิดว่าเป็นสุสานของกษัตริย์ ทำให้สุสานของพระองค์ 

รอดพน้สายตาหมูโ่จรและนกัลา่สมบตัิ หลกัฐานทางประวตัศิาสตรท์ีพ่บในสสุานของฟาโรหต์ตุนัคาเมน 

จึงมีสภาพที่สมบูรณ์มาก

	 งานศิลปะสำคัญที่พบในสุสานแห่งนี ้ ได้แก่

 • โลงศพทองคํา ที่ทำจากทองคำหนักกว่า 110 กิโลกรัม  

เป็นโลงชั้นในสุดที่ซ้อนอยู่ในโลงไม้และโลงหินชั้นนอกสุด

 •  หน้ากากทองคํา  ที่มัมมี่ยุวกษัตริย์สวมอยู่ ทำจาก 

ทองคำและอัญมณีหลากหลายชนิด น้ำหนักร่วม 11 กิโลกรัม



  ช่วงเวลาที่มีบทบาทสำคัญต่อเอกลักษณ์ของศิลปะอียิปต์ในยุคอาณาจักรกลางก็คือ  

ยุคของฟาโรห์อะเคนาตัน งานศิลปะมีความแตกต่างไปจากยุคก่อน ๆ ของอียิปต์อย่างเห็นได้ชัด  

ทั้งด้านเรื่องราวและรูปลักษณ ์ เช่น 

	 •	ภาพแกะสลักและจิตรกรรมฝาผนังของฟาโรห์อะเคนาตัน มักเป็นภาพที่แสดงถึงความรัก 

ที่พระองค์ทรงมีต่อราชินีเนเฟอร์ตีตีและพระธิดา ไม่ใช่ภาพการแสดงพระราชอำนาจเช่นฟาโรห์ 

องค์อื่น ๆ

	 •	 รูปแกะสลักของพระองค์ที่มีสัดส่วนและโครงหน้าที่ต่างไปจากรูปสลักของฟาโรห์พระองค์ 

อื่น ๆ และดูคล้ายเพศหญิง

	 •	 รูปปั้นท่อนบนของราชินีเนเฟอร์ตีตีที่มีลักษณะงดงามทันสมัยและทำจากหินปูน (ซีเมนต์) 

ผดิจากรปูสลกัทีท่ำจากหนิของกษตัรยิท์ัว่ไป ทำใหก้ลายเปน็รปูปัน้ทีเ่ปน็ทีน่ยิมในปจัจบุนั	 และเปน็ 

งานศิลปะของอียิปต์ที่ได้รับการทำซ้ำบ่อยที่สุด
  อีกหนึ่งผลงานที่สำคัญคือ รูปสลักหินขนาดมหึมา 4 องค์ของฟาโรห์รามเซสที่ 2  

ที่มหาวิหารอาบูซิมเบล ซึ่งมีความสูงถึง 18 เมตร

  ในยุคนี้ยังมีการสร้าง  วิหารเทพเจ้า  ขึ้นจำนวนมากเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

เช่น วิหารลักซอร ์ และวิหารคาร์นัก ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุด

วิหารลักซอร์

ฟาโรห์

อะเคนาตัน



วิหารอาบูซิมเบล วิหารคาร์นัก



	 ยคุนีอ้ยีปิตเ์กดิความแตกแยกและถกูปกครองโดยชนชาตอิืน่ ทำใหส้ญูเสยีเอกลกัษณ ์

ในงานศิลปะของตนเองไป และเริ่มถูกกลืนโดยอิทธิพลของศิลปะจากชนชาติที่เข้ายึดครอง 

เช่น กรีก โรมันคริสเตียน และมุสลิม ตามลำดับ

อิมโฮเทป

	 อำมาตย์คนสำคัญของฟาโรห์โจเซอร์

	 มคีวามสามารถหลากหลาย เปน็ทัง้นกัเขยีน หมอหลวง นกับวช 

โหรหลวง ศิลปิน สถาปนิก ฯลฯ 

	 เป็นคนแรก ๆ ที่ค้นพบวิชาดาราศาสตร์และสถาปัตยกรรม

	 เป็นคนแรกที่บันทึกประวัติศาสตร์อียิปต์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

	 เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการสร้างพีระมิดโจเซอร์
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ทุตโมส

	 ศิลปินคนสำคัญของยุคอาณาจักรใหม ่ คนโปรดของฟาโรห์อะเคนาตัน

	 เป็นผู้ปั้นรูปปั้นท่อนบนของราชินีเนเฟอร์ตีตี

	 เปน็ผูส้รา้งเอกลกัษณใ์หก้บังานศลิปะในยคุนัน้ ทีเ่รยีกกนัวา่ “สไตลอ์มานา” 

ตามชื่อเมืองใหม่ที่ฟาโรห์อะเคนาตันสร้างขึ้น
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