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อียป
ิ ต์โบราณ
อียป
ิ ต์โบราณและแม่น้าไนล์
ดินแดนส่วนใหญ่ของอียป
ิ ต์เป็ นทะเลทราย หากไม่มีแม่น้าไนล์ คงจะไม่มีคนอาศัยอยูท
่ น
ี่ น
ั่ เลย
แม่น้าไนล์ เป็ นแม่น้าทีย่ าวทีส
่ ุดในโลกและไหลผ่านหลายประเทศ ส่วนทีก
่ ว้างทีส
่ ุดของแม่น้าไนล์
เป็ นส่วนทีไ่ หลผ่านประเทศอียป
ิ ต์ และไหลออกสูท
่ ะเลเมดิเตอร์เรเนียน
ในดินแดนเมโสโปเตเมีย
แม่น้าถือว่ามีความสาคัญต่อทัง้ การเกษตรกรรมและการดารงชีวต
ิ ให้อยูร่ อด
ในอียป
ิ ต์จะมีน้าท่วมเป็ นประจาทุกปี
ตัง้ แต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี เป็ นช่วงเวลาน้าท่วม
ตัง้ แต่ชาวอียป
ิ ต์รวู ้ า่ เมือ
่ เวลาน้าท่วมจะมาถึง
พวกเขาจะเตรียมการโดยการสร้างกาแพงพิเศษเพิม
่ รอบเมืองและทุง่ นา
และพวกจะเขาปล่อยน้าออกจากเขือ
่ นต่างๆ
ดังนัน
้ จึงไม่มีน้าท่วมหนักเหมือนกับในเขตเมโสโปเตเมีย
ชาวอียป
ิ ต์จานวนมากเป็ นชาวไร่ชาวนา พวกเขาทาเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ล่าสัตว์และตกปลา
บางคนก็เป็ นช่างฝี มือ เช่น ช่างก่ออิฐ ช่างทาขนม และช่างตีเหล็ก
เกษตรกรจะปลูกต้นฝ้ ายลินินในทุง่ นา ซึง่ ผูห
้ ญิงจะนามาทอผ้า ครอบครัวต่างๆ
จะเก็บรวบรวมต้นกกชนิดพิเศษทีเ่ รียกว่า ต้นปาปิ รัส ทีข
่ น
ึ้ อยูต
่ ามแนวชายฝั่ งแม่น้า
พวกเขานามาทาหลายอย่าง เช่น ทารองเท้าแตะ เรือ และกระดาษ คาว่ากระดาษมาจากต้นกก
(papir- papyrus)
ชาวอียป
ิ ต์พฒ
ั นาระบบการเขียนทีเ่ รียกว่า ฮีโรกลีเฟอร์ หรืออักษรอียป
ิ ต์โบราณ
ในขณะทีค
่ นเมโสโปเตเมียเขียนลงบนแผ่นดินเหนี ยว แต่ชาวอียป
ิ ต์เขียนลงบนกระดาษปาปิ รัส
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ภาพประกอบทีแ
่ สดงให้เห็นถึงงานฝี มือการต่อเรือของช่างต่อเรือชาวอียป
ิ ต์
และภาพประกอบอักษรฮีโรกลีเฟอร์

ฟาโรห์
ในประเทศอียป
ิ ต์กษัตริย์มีอานาจมาก พระองค์อาศัยอยูใ่ นบ้านหลังใหญ่ทส
ี่ วยงามหรือพระราชวัง
และงานหลักของเพระองค์ คือ ดูแลประชาชนให้มีความเป็ นอยูอ
่ ย่างสุขสบาย
ชาวอียป
ิ ต์เชือ
่ ว่ากษัตริย์เป็ นบุตรชายของพระเจ้า ดังนัน
้ พวกเขาจึงไม่กล้าพูดชือ
่ ของพระองค์
แต่พวกเขาเรียกพระองค์วา่ ฟาโรห์ ซึง่ แปลว่า "บ้านหลังใหญ่"
การเป็ นฟาโรห์นน
้ ั สืบทอดจากบิดาสูบ
่ ุตรชาย ประชาชนต้องจ่ายภาษี ให้กบั ฟาโรห์
พวกเขาไม่ได้จา่ ยภาษี เป็ นเงินอย่างทีเ่ ราทาในทุกวันนี้
้ ภายในในประเทศ
แต่ฟาโรห์ได้รบั ส่วนแบ่งจากทุกอย่างทีไ่ ด้เพาะปลูกและทาขึน
ฟาโรห์ได้สร้างเขือ
่ นต่างๆ คลองชลประทาน และโบถส์ตา่ งๆ
โดยได้รบ
ั การช่วยเหลือจากประชาชน

ปิ รามิด
ประเทศอียป
ิ ต์เป็ นทีร่ จู ้ กั ไปทั่วโลก เพราะมีปิรามิดทีม
่ ีขนาดใหญ่
ซึง่ เป็ นสถานทีฝ
่ งั พระศพของกษัตริย์ของประเทศบางพระองค์
ชาวอียป
ิ ต์เชือ
่ เรือ
่ งชีวต
ิ หลังความตาย
ดังนัน
้ จึงเป็ นเรือ
่ งสาคัญทีพ
่ ระศพของกษัตริย์จะต้องถูกฝังเป็ นอย่างดี ทองคาจานวนมาก อาหาร
เสื้อผ้า และอาวุธถูกฝังไปกับพระศพด้วย เพือ
่ ทีพ
่ ระองค์จะได้มีไว้ใช้ในชาติหน้า
เพือ
่ เป็ นการรักษาพระศพ จะดังนัน
้ พระศพจะถูกพันด้วยผ้าพันแผลทีเ่ ป็ นเส้นยาว
ลักษณะเป็ นมัมมี่
พระศพจะถูกล้างทาความสะอาดด้วยวิธีพเิ ศษก่อน จากนัน
้ สมองและอวัยวะภายใน ยกเว้นหัวใจ
จะถูกนาออกมาและใส่ลงในไหส่วนพระองค์ตา่ งหาก
ส่วนร่างกายจะถูกทาเคลือบด้วยขี้ผง้ึ และน้ามันต่างๆ
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จากนัน
้ ร่างกายทัง้ หมดถูกพันเข้าด้วยผ้าพันแผลยาว
จนเป็ นมัมมีแ
่ ละถูกวางลงในหีบพระศพแบบพิเศษทีม
่ ีรูปภาพของพระองค์อยูด
่ า้ นนอก

ภาพประกอบ ฟาโรห์, คีออปซ์ปิรามิด และมัมมี่

ฟาโรห์หลายองค์ และคนร่ารวยมากๆบางคน ถูกฝังไว้ในปิ รามิดส่วนตัวของพวกเขาเอง
้ ในอียป
มีปิรามิดเกือบห้าสิบแห่งทีถ
่ ูกสร้างขึน
ิ ต์ ปิ รามิดทีใ่ หญ่ทส
ี่ ุดมีชือ
่ ว่า ปิ รามิดคีออปซ์
ซึง่ เป็ นชือ
่ ทีเ่ รียกตามพระนามของกษัตริย์ทถ
ี่ ูกฝังไว้ทน
ี่ น
ั่ คือ กษัตริย์คีออปซ์
(ครองราชสมบัตจิ ากประมาณปี 2589 ถึง 2566 ก่อนคริสต์ศกั ราช )

คุณรูไ้ หมว่า?
 พื้นที่ 96% ของอียป
ิ ต์เป็ นทะเลทราย
 แม่น้าไนล์มีความยาว 6500 กิโลเมตร
 ปิ รามิดในอียป
ิ ต์ถือเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลก!
(คุณสามารถค้นหาสิง่ มหัศจรรย์ของโลกหกอย่างทีเ่ หลือได้ไหม)
้ ด้วยหินทัง้ หมด 2,5 ล้านก้อน
 คีออปซ์ปิรามิด มีความสูง 137 เมตร และถูกสร้างขึน
 ยอดปิ รามิดทาจากทองคา
 ปิ รามิดอืน
่ ๆ ทีเ่ ป็ นทีร่ จู ้ กั กันดี อยูท
่ ี่ประเทศเม็กซิโกและประเทศเปรู
 ตลอดระยะเวลาทีผ
่ า่ นมาได้มีโจรหลายคนเข้าไปขโมยสมบัตใิ นปิ รามิด
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แบบฝึ กหัด
จงดูตวั อักษรด้านล่างอย่างละเอียด และ "แปล" คาต่างๆเป็ นภาษานอร์เวย์
________________________________

_______________________________________

____________________________
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_________________

จงโยงเส้นระหว่างคาและรูปภาพทีส่ มั พันธ์กนั
SFINX

MUMIE

KILESKRIFT

HIEROGLYFER

ØRKEN

PYRAMIDER
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