
ความสรา้งสรรคใ์นอารยธรรมโลก

ความสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม

ครัง้ท่ี 1



ผลลพัธท่ี์พึงประสงค์

• ผ ูเ้รียนสามารถเขา้ใจภาพรวมของพฒันาทางอารยธรรม

และระบปัุจจยัส าคญัและลกัษณะของความแตกต่าง               

ของอารยธรรมต่างๆในโลกยคุโบราณ

• ผ ูเ้รียนสามารถระบนุวตักรรมส าคญัในอารยธรรม           

ยคุเมโสโปเตเมีย อียิปตโ์บราณ กรีกและโรมนั                     

อินเดียโบราณ จีนโบราณ และอาหรบัยคุศาสนาอิสลาม

• ผ ูเ้รียนสามารถวิเคราะหก์ารใชน้วตักรรมในอารยธรรม

ยคุโบราณผา่นทางการงานท่ีไดร้บัมอบหมาย



กิจกรรมการเรยีนการสอน

• แนะน าผ ูเ้รียนใหเ้ห็นภาพรวมพฒันาการของอารยธรรม 

องคป์ระกอบและลกัษณะส าคญัของอารยธรรมยคุโบราณ

• น าภาพสิ่งสรา้งหรอืสิ่งประดิษฐใ์นอารยธรรมยคุโบราณ   

มาน าเสนอและใหผ้ ูเ้รียนเลือกภาพท่ีผ ูเ้รียนสนใจ

• ผ ูเ้รียนท าการคน้ควา้ขอ้มลูพ้ืนฐานเพ่ือท าการวิเคราะห ์             

ว่าสิ่งสรา้งหรอืสิ่งประดิษฐท่ี์กล ุม่ของตนเลือก                          

โดยการวิเคราะห ์                                  

–วสัด ุ–รปูแบบ-ประสิทธิภาพ-เป้าหมายหรอืประโยชน์

• ใหผ้ ูเ้รียนน าเสนอสิ่งท่ีคน้ควา้



การประเมินผล

สมรรถนะและ

ผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของหลกัสตูร

เกณฑว์ดัผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของรายวิชา

ค่า

น ้าหนกั

4

ขัน้เป็น

แบบอยา่ง

(9-10)

3

ขัน้ไดท้กัษะ

(7-8)

2

ขัน้พฒันา

(5-6)

1

ขัน้เริม่ตน้

(0-4)

10

คะแนน

ก) การคิดและวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์

1. สรา้งสรรคแ์ละ

ประกอบสรา้ง

1.1 นกัศึกษาสามารถทวนทฤษฎี

และมโนทศันไ์ดอ้ย่างชดัเจน

วิธีการประเมิน – การใหค้ะแนน

กลุม่

ประเมินจาก – ภาพส่ิงสรา้งหรือ

ส่ิงประดษิฐย์คุโบราณที่กลุม่ของ

ตนเองไดเ้ลือก และการน าเสนอผล

การวิเคราะห์

เวลาการประเมิน – ครัง้ท่ี 1

ผูป้ระเมิน – TA

เคร่ืองมือ – แบบบนัทึกผลการ

ประเมิน

นกัศึกษา

สามารถ

วิเคราะหแ์ละ

น าเสนอ

องคป์ระกอบ

ไดถ้กูตอ้ง

และมีความ

กระจ่างชดั

มากกว่า 

80% 

นกัศึกษา

สามารถ

วิเคราะหแ์ละ

น าเสนอ

องคป์ระกอบ

ไดถ้กูตอ้ง

และมีความ

กระจ่างชดั

60-80% 

นกัศึกษา

สามารถ

น าเสนอ

องคป์ระกอบ

ไดด้ี

พอสมควร

และมีความ

กระจ่างชดั

50% 

นกัศึกษา

น าเสนอ

องคป์ระกอบ

ไดบ้างสว่น

และมีความ

กระจ่างชดั

นอ้ยกว่า

50% 

๑



การประเมินผล

สมรรถนะและ

ผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของหลกัสตูร

เกณฑว์ดัผลลพัธก์ารเรยีนร ู้

ของรายวิชา

ค่า

น ้าหนกั

4

ขัน้เป็น

แบบอยา่ง

(9-10)

3

ขัน้ไดท้กัษะ

(7-8)

2

ขัน้พฒันา

(5-6)

1

ขัน้เริม่ตน้

(0-4)

10

คะแนน

จ) การมีสว่นรว่มและท างานเป็นทีม

8. มีสว่นรว่มและ

ท างานอยา่งมี

ประสิทธิภาพในฐานะ

สมาชิกของกล ุม่หรอื

ทีม

8.1 นกัศึกษาแสดงออกซ่ึง

ความสามารถในการปฏิสมัพนัธก์บั

อาจารยแ์ละนกัศึกษาคนอ่ืนๆ

วิธีการประเมิน – การใหค้ะแนนทัง้ชัน้

เรียน

ประเมินจาก – การแสดงออกในชัน้

เรียน

เวลาการประเมิน – ครัง้ที่ 1

ผูป้ระเมิน – TA

เคร่ืองมือ – แบบบนัทึกผลการ

ประเมิน

รบัฟัง

ปฎิสมัพนัธ์

และพดูคยุกบั

อาจารยแ์ละ

เพื่อนนกัศึกษา

อย่างสภุาพ

และ

สรา้งสรรค์

นกัศึกษารอ้ย

ละ 60-80 รบั

ฟัง ปฎิ

สมัพนัธ ์และ

พดูคยุกบั

อาจารยแ์ละ

เพื่อนนกัศึกษา

อย่างสภุาพ

และ

สรา้งสรรค์

นกัศึกษารอ้ย

ละ 50

รบัฟัง ปฎิ

สมัพนัธ ์และ

พดูคยุกบั

อาจารยแ์ละ

เพื่อนนกัศึกษา

อย่างสภุาพ

นกัศึกษานอ้ย

กว่ารอ้ยละ 

50 รบัฟัง 

ปฎิสมัพนัธ์

และพดูคยุกบั

อาจารยแ์ละ

เพื่อนนกัศึกษา 



ภาพรวมของพฒันาการของอารยธรรม

องคป์ระกอบและลกัษณะส าคญั

ของอารยธรรมยคุโบราณ

(30 นาที)



ภาพรวมของพฒันาการอารยธรรมโบราณ

• ยคุกอ่นอารยธรรม

• อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

• อารยธรรมอียิปตโ์บราณ

• อารยธรรมอินเดียโบราณ

• อารยธรรมจีนโบราณ

• อารยธรรมกรีก-โรมนั

• อารยธรรมอาหรบัยคุศาสนาอิสลาม



“
• ระยะเวลากอ่นที่จะมตีวัอกัษร เป็นระยะที่สงัคม           

และวฒันธรรมของมนษุยเ์ปลี่ยนแปลงชา้มาก

อารยธรรมกอ่นประวติัศาสตร ์



ยคุหินเกา่ 

(Old Stone Age) 

• ยคุ Paleolithic ซ่ึงผูค้นใชเ้คร่ืองมอืหินและไมใ้นการลา่สตัว์

http://www.baanjomyut.com/library/h
uman_evolution/06.jpg

http://www.baanjomyut.com/library/h
uman_evolution/05.jpg

http://www.baanjomyut.com/library/h
uman_evolution/08.jpg

http://www.baanjomyut.com/library/h
uman_evolution/07.jpg



ยคุหินใหม่ 

(New Stone Age) 

• ยคุ (Neolithic) มนษุยม์ีความเจริญกา้วหนา้มากขึน้ เร่ิมท าการ

เกษตรกรรม สามารถประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้ดด้ีขึ้น 

และมีอาหารรับประทานอย่างแน่นอนมากขึ้น ตลอดจนมีที่อยู่

อาศยัเป็นหลกัแหลง่ 

http://beforehistory.myreadyweb.com/
storage_upload/20/95232/uploads/ima
ges/Ch-Hu-BBC-1.jpg

http://www.ngwk.ac.th/web/soci
al/em-orn/west-
culture/picture/B/image.asp.jpg

http://topicstock.pantip.com/wa
hkor/topicstock/2011/04/X10459
854/X10459854-13.jpg



อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

• อารยธรรมนีถื้อก าเนดิขึน้ในส่วนปลายใตส้ดุของดินแดนเมโสโปเตเมีย 

ใกลบ้ริเวณอ่าวเปอร์เซีย ที่ซ่ึงแม่น ้าไทกรีสและยเูฟรตีสไหลมา

บรรจบกนั จนเกิดเป็นที่ราบน า้ท่วมถึงอันอดุมสมบรูณ์ ดินแดนอัน

อดุมสมบรูณน์ีเ้องคือ ถ่ินท่ีอยู่ของชาวสเุมอร์

http://4.bp.blogspot.com/_poM
wsrfXFXs/S5SaFnbvysI/AAAAAA
AAAEg/XNxocscXj5o/s320/meso
potamia.jpg

https://porprasit.files.w
ordpress.com/2013/08/
image.jpg

https://yosocial.files.wordpress.com/2
010/12/1_original.jpg



• เ ร่ิ มต้น จ ากการที่ มี ช ุม ชนหลากหลาย เ ชื้ อ ช าต ิ                      

กระจดักระจายอยู่ใน ดินแดนล ุม่แม่น ้าไนล์

อารยธรรมอียปิตโ์บราณ

http://www.napiratravel.com/user-
files/_dekguide.jpg

http://www.skn.ac.th/skl/skn422
/pridsana/pmit.jpg

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/thumb/4/40/Giza_Plateau_-
_Great_Sphinx_with_Pyramid_of_Khafre_in_
background.JPG/1200px-Giza_Plateau_-
_Great_Sphinx_with_Pyramid_of_Khafre_in_
background.JPG



อารยธรรมอินเดียโบราณ

• เกิดขึ้นในบริเวณล ุ่มแม่น ้าสินธ ขุองอินเดีย หลังการก่อตัว                       

ของอารยธรรมอียิปต ์ผูค้นประกอบอาชีพกสิกรรม มีตวัอักษรใช ้

ระบบการเขียนเป็นตัวอักษรภาพ มีการยอมรับนับถือวิญญาณ    

มีคนกลุ่มใหญ่เป็นชนเผ่าอารยัน เป็นผู้ที่ เ ร่ิมต้นยุคแรกเร่ิม                  

ในประวตัศิาสตรอิ์นเดยี

http://3.bp.blogspot.com/-
__nzvL_HQis/UelciAh2l6I/AAAA
AAAABPM/ODcMc0Cqdis/s160
0/img223.jpg

https://lumton17.files.wordpress.com/20
13/01/2.jpg

http://oknation.nationtv.tv
/blog/home/user_data/file
_data/201608/21/648452f
bf.jpg

https://fthmb.tqn.com/mzFVOB-
uXNXDnVezNE0iDwwbM5Q=/73
5x0/about/RabindranathTagore-
56a483245f9b58b7d0d75853.jpg



อารยธรรมจีนโบราณ

• อารยธรรมจีนไดเ้ร่ิมตน้จากมนษุยส์มัยก่อนประวัติศาสตร์ของจีน             

อาศยัอยู่ในบรเิวณล ุม่แมน่ ้าเหลือง

http://www.chinafacttours.com/images/xian/terracotta-warriors/terracotta-warriors-099467.jpg



อารยธรรมกรีกและโรมนั

• ชว่งที่ 1 เป็นชว่งที่กรีกกา้วออกจากยคุมืด และพัฒนาความเจริญทาง               

อารยธรรม นครรัฐ ความคิดทางศาสนา  โครงสร้างทางสังคม 

วฒันธรรม และภมูิปัญญาของตน 

http://www.thaigoodview.com/files/u1307/parthenon2.jpg



อารยธรรมกรีกและโรมนั

• ชว่งที่ 2 เป็นชว่งที่ชาวกรีกผา่นสงครามใหญ่

ถึง 2 ครั้ง คือ สงครามกรีก-เปอร์เชีย และ

สงครามเพลอพอนนีเชียน ที่เกิดขึ้นระหว่าง

ชาวนครรัฐกรีก  ซ่ึงมีเอเธนส์และสปาร์ตา                

เป็นผูน้  าของแตล่ะฝ่าย

http://iseehistory.socita.com/images/colum
n_1226323721/aegean_basin_resize.jpg



อารยธรรมกรีกและโรมนั

• ผลงานของกรีกไดช้ื่อว่างดงาม ล า้ค่าและทรงภมูิปัญญา จนเป็นผลให้ไดช้ื่อว่า   

เป็นยคุทองของอารยธรรมคลาสสิคของโลกตะวันตก ทั้งในดา้นการแพทย ์

วิทยาศาสตร ์ปรชัญา การละคร ฯลฯ

https://images-na.ssl-images-
amazon.com/images/I/51lKsiQ0NWL._SX398_BO1,
204,203,200_.jpg

https://historymaniacmegan.files.wordpress.com/2016/
06/the-greeks-played-naked-for-the-sake-of-
beauty.jpg?w=549



อารยธรรมกรกีและโรมนั

• อารยธรรมโรมัน เกิดขึ้น ณ บริเวณ

กึ่งกลางคาบสมทุรอิตาลีค่อนมาทางดา้น

ตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ยุ โรป

ตะวันตกไปจนถึงดินแดนตะวันออกใกล ้ 

ตลอดจนภาคเหนอืของแอฟริกาและอียิปต์

อาณาจักรโรมันทิ้งมรดกความเจริญไว้

ใหแ้ก่โลกปัจจบุันหลายดา้น ทั้งโลกทัศน์

ดา้นการเมือง การปกครอง การทหาร 

และกฎหมาย 

http://www.hdwallpapers.in/walls/the_colosse
um_rome_italy-normal.jpg



อารยธรรมอาหรบัยคุศาสนาอิสลาม

• ราว 100 ปีหลงัการล่มสลายของอาณาจักรโรมนัตะวันตก ไดม้ีศาสดา

ท่านหนึ่งถือก าเนิดจากวงศ์วานของอับราฮัม(อิบรอฮีม)และอิสมาอีล              

ขึ้นที่ เมืองมักกะฮ์ในอาระเบีย ในปีค .ศ. 570 ศาสดาท่านนี้มีนามว่า                  

“มูฮัมมัด” ท่านได้รับสาส์น (คัมภีร์)  เล่มสุดท้ายจากพระเป็นเจ้า                   

ส าหรับมนษุยชาติ เป็นพระคัมภีรท์ี่มีเนื้อหาครอบคลมุบริบทต่างๆของ

ชวิีตมนษุย ์และเป็นการแจง้พระประสงคข์องอัลลอฮแ์ก่มนษุยชาติ นัน่คือ

“พระคัมภีร์อัลกรุอาน” อารยธรรมนี้มาจากศรัทธาและโลกทัศนแ์บบ              

เซมิติกกลุ่มที่มีความเชื่อในพระเป็นเจา้องคเ์ดียวผูท้รงสร้างอาดมัใหเ้ป็น

บรรพบรุษุของมนษุยชาต ิ



• งานท่ีเกิดจากความคิดสรา้งสรรคข์องมนษุย์

• สิ่งท่ีมนษุยส์รา้งหรอืประดิษฐข้ึ์นตามวตัถปุระสงค์

• สิ่ง ท่ีจัดท า ข้ึนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เ กิด             

ความประณีต

• ผลงาน ผลิตผล ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการ 

วิธีการ มาตรการหรอืระบบ

สิ่งสรา้งหรอืสิ่งประดิษฐ์



https://kookao.wordpress.com/%E0%B8%84%E0%B8%A7%
E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8
%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E
0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%8
8%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%
B8%9A%E0%B8%8B/

สิ่งประดิษฐย์คุเมโสโปเตเมีย

วิหารซิกกแูรต ของชาวสเุมอร์



สวนลอยแห่งเมอืงบาบิโลน

https://7wonder.wordpress.com/2012/06/11/%E0%B8%AA%E0%B8%
A7%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%81%
E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%
B8%9A%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%99/

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/a/ae/Hanging_Gardens_of_Babylon.jp
g



สิ่งประดิษฐย์คุอียปิตโ์บราณ

http://www.1freewallpapers.com/egyptian-pyramid/th

ปิรามิดอียปิต์



แผน่หินโรเซตตา้

http://www.tts-group.co.uk/replica-
rosetta-stone/1001128.html



หนา้กากตตูงัคามนุ

http://www.alamy.com/stock-photo-death-

mask-of-pharaoh-king-tutankhamun-made-of-

gold-inlaid-with-coloured-14874745.html



รปูป้ันสฟิงซ์

https://bruceleeeowe.wordpress.com/2010/01/15/is-it-realmysticism-of-great-pyramid-and-sphinx/



วิหารอาบซิูมเบล

https://www.rovos.com/abu-simbel-temples



สิ่งประดิษฐย์คุกรกี-โรมนั

วิหารพาเธนอน

https://en.wikipedia.org/wiki/Parthenon



http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/ancient_greeks/arts_and_theatre/

โรงละครกรกี



รปูป้ันดิสโคโบรสุ

https://en.wikipedia.org/wiki/Discobolus



อกัษรภาษาละติน

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/e3/00/3b/e3003b62b00793f291d9c035f1c690ea.jpg



สิ่งประดิษฐย์คุอินเดียโบราณ

ผงัเมอืงอารยธรรมลุม่แมน่ า้สนิธุ

http://janestreetclayworks.com/wp-content/uploads/2011/02/dholavira-2.jpg



ทางเดินและทางสง่น ้าเมืองฮารปัปา

http://www.crystalinks.com/indiaharappagateway.jpg



https://quintype-01.imgix.net/swarajya/2017-05/2d631563-b740-4a99-9f52-
4d353d0feb45/Rigveda.png?rect=0,0,687,386&w=640&q=60&fmt=pjpeg&auto=format

วรรณคดีสนัสกฤต - อกัษรเทวนาครี



สิ่งประดิษฐย์คุจีนโบราณ

ก าแพงเมืองจีน

http://slideplayer.com/slide/4154343/13/images/11/How
+is+the+Great+Wall+of+China+an+example+of+Shi%E2%8
0%99+Huangdi%E2%80%99s+power.jpg



สสุานจ๋ินซีฮ่องเต้

http://travel123.ru/wp-content/uploads/photo-
gallery/Silk%20Road%20Railway/Silk_road_railway_route_golden_eagle_Xian.jpg



อกัษรจีนบนกระดองเต่า/ไมไ้ผ่

http://www.somboon.info/userfiles/shn
g-ora(7).jpg

http://thai.cri.cn/mmsource/images/2012/01/09/10df2c31044e42459e0d2abbf48b28b6.jpg



สิ่งประดิษฐอ์ารยธรรมอาหรบั

แผนผงัโครงสรา้งเมือง

https://sites.google.com/site/islamicpreparationforakirath/_/rsrc/1434473500290/home/99-names-of-
allah/makkah-mukarma/Makkah%20Mukarma%20%283%29.jpg?height=261&width=400



กาบา กรงุมกัฮก์ะ ประเทศซาอดิุอาระเบีย

http://cdnph.upi.com/pv/upi/0ae43652aabd208803c271c2763d5cf0/Hajj-Muslim-pilgrimage.jpg



• ขอใหน้กัศึกษาแบ่งกล ุม่ กล ุม่ละ 10 คน เพ่ือ

ท าการศึกษาคน้ควา้รว่มกนั

• นกัศึกษาแต่ละกล ุม่เลือกสิ่งสรา้งสรรคห์รอืสิ่งประดิษฐ์

จากอารยธรรมโบราณ 1 สิ่ง

• ใหน้กัศึกษาช่วยกนัท าการคน้ควา้ขอ้มลูและวิเคราะห์

สิ่งประดิษฐด์งักลา่ว โดยอาศยัหลกัการวิเคราะหเ์รือ่ง 

The Four Causes ของ Aristotle (ดงัตวัอยา่ง)

กิจกรรม (30 นาที)



• a. Material cause: “that from which,<as a constituent> 

present in it, a thing comes to be… e.g., the bronze and silver, 

and their genera (= metal?), are causes of the statue and the 

bowl.”

• สาเหตเุชิงสสาร: หมายถึง สิ่งท่ีปรากฏ ท่ีเป็นการบ่งบอก

ถึงสิ่งประดิษฐห์รอืนวตักรรมนัน้ๆ ว่าท ามาจากสิ่งใด เช่น      

สสารชนิดใด เป็นสิ่งซ่ึงก าหนดอนัน าไปส ูส่ิ่งประดิษฐน์ัน้ 

The Four Causes of Aristotle’s Doctrine



• b. Formal cause: “the form, i.e., the pattern … 

the form is the account of the essence …                

and the parts of the account.”

• สาเหตเุชิงรปูแบบ หมายถึง รปูแบบอันเป็น

สาระส าคญัของสิ่งประดิษฐห์รอืนวตักรรมนัน้



• C. Efficient cause: “the source of the primary principle                   

of change stability,” e.g., the man who gives advice, the father              

(of the child). “The producer is a cause of the product, and             

the initiator of the change is a cause of what is changed.”

• สาเหตเุชิงประสิทธิภาพ หมายถึง แหล่งของหลกัการแรก            

อนัน าไปส ู่การเปลี่ยนแปลงหรือการคงอย ู่ของสิ่งประดิษฐ์

หรือนวตักรรมนัน้ เช่น บิดาเป็นผ ูใ้หก้ าเนิดบตุร หรือผ ูผ้ลิต             

เป็นสาเหตขุองผลผลิต หรือผ ู้ริ เริ่มการเปลี่ยนแปลง              

เป็นสาเหตขุองสิ่งท่ีถกูเปลี่ยนแปลง



• d. Final cause: “something’s end (telos)—i.e., what it is for—

is its cause, as health is <the cause> of walking.”

• สาเหตเุชิงเป้าหมาย หมายถึง จดุม ุง่หมายของสิ่งสรา้งสรรค์

หรือนวัตกรรมท่ีสิ่งนั้นม ุ่งไปถึง หรือสิ่งนั้นมี ข้ึนเพ่ือ.. .                   

อนัเป็นสาเหตขุองสิ่งนัน้ ดงัตวัอยา่ง สขุภาพ เป็นสาเหตเุชิง

เป้าหมายของการเดิน เป็นตน้



ตวัอยา่งการวิเคราะหต์ามหลกัของอรสิโตเต้ิล

ที่มา : http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/41.188/



1) The table is made of wood.

2) Having four legs and a flat top makes this a table.

3) A carpenter makes a table.

4) Having a surface suitable for eating or writing on makes this a table.

1) โตะ๊ในอารยธรรมกรกีโรมนัน้ี มีสาเหตเุชิงสสาร คือ มนัท ามาจากไม้

2) สาเหตเุชิงรปูแบบของโต๊ะน้ีคือมนัมีสี่ขา มีส่วนดา้นบนแบบเรียบ               

ท าใหส้สารน้ีเรยีกว่าโตะ๊

3) สาเหตเุชิงประสิทธิภาพ คือ ช่างไมเ้ป็นแหล่งของหลกัการแรก               

เป็นผ ูท้ าใหเ้กิดเป็นโตะ๊น้ี

4) การ ท่ีสิ่ ง น้ี มีร ปูทรงเหมาะสมส าหรับการทานอาหารหรือ                

เขียนหนงัสือเป็นสาเหตเุชิงเป้าหมาย ท าใหส้ิ่งน้ีเป็นโตะ๊



• Aristotelian versions of (1) - (4):

1a) Wood is an aition of a table.

2a) Having four legs and a flat top is an aition of a table.

3a) A carpenter is an aition of a table.

4a) Having a surface suitable for eating or writing on is an aition of a table.

หรือกลา่วอีกนยัหนึ่งดว้ยหลกัการวเิคราะหเ์ชิงสาเหตขุองอริสโตเต้ิล้ดว้า่

1a) ไมเ้ป็นสาเหตเุชิงสสารของโตะ๊

2a) การมีรปูทรงสี่ขาและสว่นดา้นบนแบนเรยีบเป็นสาเหตเุชิงรปูแบบของโตะ๊

3a) ช่างไมเ้ป็นสาเหตเุชิงประสิทธิภาพของโตะ๊

4a) การมีรปูทรงเหมาะสมส าหรับการใช้ทานอาหารหรือเขียนหนังสือ                

เป็นสาเหตเุชิงเป้าหมายของโตะ๊



ตวัอยา่งการวิเคราะหส์ิ่งประดิษฐย์คุอียิปต์

การท ามมัม่ี

http://www.historyonthenet.com/the-
egyptians-mummies/

https://nangzaaindy.files.wordpress
.com/2013/01/mummy64.gif



• ข้อมลูเ บ้ืองต้น คือ ช่ือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์อะไร                  

เป็นอารยธรรมของยคุใด

• ท ามาจากวสัดอุะไร มีในทอ้งถ่ินหรอืน ามาจากต่างแดน

• รปูแบบท่ีใชใ้นการสรา้งเป็นอยา่งไร ท่ีท าใหส้ิ่งนัน้เป็นสิ่งนัน้

• ใครเป็นสาเหตแุรกท่ีคิดคน้หรอืประดิษฐส์ิ่งสรา้งสรรคน์ัน้

• เ ป้าหมายหรือวัตถปุระสงค์ของการสร้างสิ่ งประดิษฐ ์                     

ดงักลา่วคืออะไร

สิ่งท่ีตอ้งท าการศึกษาคน้ควา้และตอบค าถาม



ขอ้มลูเบ้ืองตน้

• มัมมี่ เชื่อกันว่ามาจากค าว่า มัมมียะ (Mummiya) หมายถึง 

ร่างของศพที่ถกูท าใหม้ีสีด า คือ ศพที่ดองหรือแช่ในน า้ยา

พิเศษในอียิปต ์

• ชาวอียิปต์โบราณจะท ามัมมี่ของฟาโรห์และเชื้อพระวงศ ์                         

ทุกพระองค์และน าไปฝังในลักษณะแนวนอนภายใต้พื้น                

แผ่นทรายของอียิปต์ อาศัยแรงลมที่พัดผ่านในแถบ

ทะเลทรายอาระเบียและทะเลทรายในพื้นที่รอบบริเวณของ

อียิปต ์เพื่อป้องกนัการเนา่เป่ือยของซากศพที่อาบดว้ยน า้ยา



ก) สาเหตเุชงิสสาร

• สสาร ที่ ใช ้ในการท ามัมมี่  ประกอบด้วย ศพผู้ตาย ตะขอ มี ด                   

ผา้ลินนิขาว ขีเ้ลื่อย โคลน เคร่ืองหอม ไวนป์าลม์ เกลือนาตรอนหรือ

น า้ยาบิทมูนิ 

• เร่ิมตน้จากการน าศพของผูต้ายมาท าความสะอาด ลว้งเอาอวัยวะ

ภายในออก โดยการใชต้ะขอที่ท าดว้ยส าริด เกี่ยวเอาสมองออก            

ทางโพรงจมกู แลว้ใชม้ีดที่ท าจากหินเหล็กไฟ ซ่ึงมีความคมมาก 

กรีดขา้งล าตัว ล้วงเอาตับ ไต กระเพาะอาหาร ปอดและล าไส ้                

ออกจากศพ โดยเหลือหัวใจไว้ เพราะเชื่อว่าหัวใจเป็นศนูย์รวม           

แห่งจิตวิญญาณ



• อวยัวะจะถกูแทนที่ดว้ยขีเ้ลื่อย เศษผา้ลินนิ โคลน และเคร่ืองหอม

• อวยัวะที่ควกัออกจะถกูน าไปลา้งดว้ยไวนป์าลม์

• เสร็จแลว้จะถกูน าลงบรรจใุนภาชนะสี่เหลี่ยมมฝีาปิด 

• ร่างของผูต้ายจะถกูน าไปดองโดยใชเ้กลือนาตรอน(Natron)หรือ

น า้ยาบิทมูนิ ประมาณ 7-10 วนั

• เมื่อศพแหง้สนิทแลว้ ก็จะถกูน ามาเคลือบดว้ยน ้ามันสนหรือ            

น า้มนัหอมอีกครัง้หนึง่



ข) สาเหตเุชงิรปูแบบ

• รปูแบบของมมัมี่ เป็นรปูแบบของการห่อศพดว้ยผา้ลินนิ  โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

• การตกแต่งศพและพันศพ จะพันดว้ยผา้ลินินสีขาว โดยจะพันนิ้วมือและ

นิ้วเทา้แยกกันทีละนิ้ว แลว้ก็พันห่อแขนและขา แต่ละทบก็จะใส่เคร่ืองราง               

เพ่ือปกปักรกัษาผูต้ายในระหว่างการเดนิทางไปสูภ่พใหม่

• แลว้แขนขามมัมีก็่จะถกูพนัเขา้กบัส่วนร่าง ต ารามนตราส าหรับผูต้ายก็จะถกู

ห่อไปดว้ย โดยใหถื้อไวใ้นมอืของมมัมี่

• จากนั้นก็พันผา้เพ่ิมรวมใหร้่างถกูพันรวมกันหมด แต่ละชั้นของผา้ลินิน             

จะทาดว้ยเรซิน เพ่ือใหผ้า้ลินนิยึดตดิกนัไมห่ลดุลุย่ออกไดง้่าย 



• จากนัน้จึงห่อดว้ยผา้ผนืใหญ่อีกครัง้หนึง่

• แลว้จึงวาดรปูเทพโอซีรีสบนผา้ที่ห่อมมัมี่

• จากนั้นเอาผา้ผืนใหญ่ห่อทับอีกชั้นหนึ่ง แลว้มัดตราสังข ์

ดว้ยผา้ลินนิตลอดร่างอยา่งแนน่หนาเป็นครัง้สดุทา้ย

• กอ่นที่จะน าศพไปบรรจใุนโลงศพตอ่ไป



ค) สาเหตเุชงิประสิทธิภาพ

• ผูท้ ามมัมี ่คือ นกับวชกลุม่ที่มหีนา้ที่ท าศพ

• เทคโนโลยีที่ใช ้คือ การดอง

• มัมมี่กลุ่มแรกๆที่ค ้นพบมีอายุประมาณ 5,500 ปี ได ้รับการ                    

เรียกขานว่า “มัมมี่แห่งเกเบลีน” โดยอาศัยศาสตรก์ารถนอมอาหาร
ด้วยการหมักเนื้อสัตว์จาก “ เกลือ” มาเ ป็นการดองศพด้วย                 

“ เกลือนาตรอน”  (Natron)  ซ่ึ ง เ ป็นสารประกอบของโซ เดียม               

ไบคารบ์อเนตและสารเจือปนอ่ืนๆ จนสดุทา้ยไดพ้ัฒนามาเป็นศาสตร์

แห่งการท ามมัมี่



ง) สาเหตเุชงิเป้าหมาย

• เป้าหมายของการท ามมัมี่ คือ การเก็บรักษาร่างกาย(ศพ) 

มใิหเ้นา่เป่ือย การรกัษาสภาพศพใหค้งทน

• สอดคลอ้งกับความเชื่อของคนอียิปต์โบราณ เพื่อให้ร่าง 

ของผู้ตายพร้อมส าหรับการเดินทางสู่ดินแดนใต้โลก            

ที่หัวใจของเขาจะถกูตดัสินตามความดีที่ไดท้ ายามมีชีวิตอยู ่

หากมีหัวใจบริสุทธ์ิจริง ผูต้ายก็จะถูกส่งไปยังดินแดน                

อนัสวยงามเพื่อชวีิตอนัเป็นอมตะ



กล ุม่น าเสนอขอ้คน้พบ

(20 นาที - กล ุม่ละ 2 นาที)

• ข้อมลูเ บ้ืองต้น คือ ช่ือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์อะไร                 

เป็นอารยธรรมของยคุใด

• ท ามาจากวสัดอุะไร มีในทอ้งถ่ินหรอืน ามาจากต่างแดน

• รปูแบบท่ีใชใ้นการสรา้งเป็นอยา่งไร ท่ีท าใหส้ิ่งนัน้เป็นสิ่งนัน้

• ใครเป็นสาเหตแุรกท่ีคิดคน้หรอืประดิษฐส์ิ่งสรา้งสรรคน์ัน้

• เป้าหมายหรือวัตถปุระสงค์ของการสร้างสิ่งประดิษฐ ์               

ดงักลา่วคืออะไร



สรปุ (10 นาที)

• ธรรมชาติของมนษุย ์(ดา้นรา่งกาย จิตใจ และสงัคม)

• มนษุย์สร ้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ข้ึนมาเพ่ือตอบสนองต่อ                 

ความตอ้งการดา้นร่างกาย (กินอ่ิม นอนอ ุ่น สะดวกสบาย) 

ด้านจิตใจ (ความมั่นคง ความปลอดภัย ความสขุ) และ                  

ดา้นสงัคม (ศาสนา เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง การศึกษา 

สาธารณสขุ ฯลฯ) 

• มนษุย์ย คุ ปัจจบุันยังคงสร้างสรรค์สิ่ งประดิษฐ์ ข้ึนมา                      

สิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไป คือ ความร ูแ้ละเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึน    

ท าให้ใช้วัสดเุปลี่ยนไป มีรปูแบบท่ีเหมาะสมกับค่านิยม 

ประ โยชน์ ใ ช้สอยหลากหลาย ข้ึน  แ ต่ เ ป้ าหมายหรื อ

วตัถปุระสงคย์งัคงมีความสมัพนัธก์บัธรรมขาติของมนษุย์


