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บทที่ 4 
คณิตศาสตร)กับอารยธรรม
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ความรู9แบบองค=รวม 206100
แนวคิดแบบตะวันออก : จุดหมายปลายทางคือความสมดุลของธรรมชาติ, 

ความสมดุลของชุมชน และจริยธรรมเป[นเรื่องทับซ̂อนกันจนเป[นเรื่องเดียวกัน
มนุษย)มีความสำนึกเร่ืองเวลาวSา 

เมื่อวานน้ี วันน้ี พรุSงน้ีตSางกัน

สมัย ยอดอินทร) และคณะ (2551). ความรู̂แบบองค)รวมและการบูรณาการแบบองค)รวม. คณะวิทยาศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหมS

เวลา

คณิตศาสตร)

วิทยาศาสตร)

สังคมศาสตร)

ประเพณีและมนุษยศาสตร)

ศาสนา-ปรัชญา - คSานิยม

อารยธรรม

วิถีชีวิต

จำนวน

จึงเกิดปlนี้ ปlหน^า ปlโน^น

เดือนหน^า เดือนโน^น ถัดไป
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206100พัฒนาการของคณิตศาสตร=กับชุมชนยุคตOาง ๆ

มนุษย=ยุคบุพกาล (ไมOต่ำกวOาสามแสนปW)
• มีความต^องการนับเพียงสาม
• รู̂วSาเมื่อพระจันทร)เต็มดวงสามคร้ัง 

ธรรมชาติรอบตัวจะเปล่ียนไป

Homo habilis

มนุษย)ในยุค 2 ล^านปlกSอน
(ภาพจาก Wikipedia)

• พบขวานหินอายุประมาณ 2.5 ล̂านปl

ชุมชนยุคลOาสัตว= (ไมOต่ำกวOาสองแสนปW)

• เร่ิมรู̂จักฤดูกาลและการใช̂ของมีคม
• รู̂วSาเมื่อพระจันทร)เต็มดวงครบ 12 คร้ัง 

ธรรมชาติจะเวียนกลับมาดังเดิม

• รู̂วSาการครบรอบดังกลSาวกินเวลาประมาณ 360 วัน เรียกวSาหน่ึงปl
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206100พัฒนาการของคณิตศาสตร=กับชุมชนยุคตOาง ๆ

ชุมชนยุคปฏิวัติเกษตรกรรมระยะต9น (ไมOต่ำกวOา 15,000 – 10,000 ปW)
• รู̂วSารอบปlฤดูกาลมี 365 วันหรือ 366 วัน
• รู̂วSาฤดูกาลเกิดจากดวงอาทิตย)เป[นหลัก

• สร̂างปฏิทินบอกฤดูกาลได^แมSนยำขึ้น รู̂วSาปlฤดูกาล ปlดาราคติ และปl

จันทรคติมีความแตกตSางกัน

อารยธรรมมายัน
ภาพจาก Wikipedia.org

ปฏิทินมายัน 
ภาพจาก https://www.timecenter.com/articles/the-mayan-

calendar-and-concept-of-time/
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206100พัฒนาการของคณิตศาสตร=กับชุมชนยุคตOาง ๆ

ยุคปฏิวัติเกษตรกรรมระยะกลาง (ไมOต่ำกวOา 10,000 – 500 ปW)
• รู̂จักการสร̂างปฏิทินสุริยคติ
• รู̂จักการแบSงท̂องฟ�าออกเป[น 12 ราศี เกิดปฏิทินสุริยคติหลายแบบ เชSน 

ปฏิทินจูเลียน ปฏิทินเกรกกอเรียน ปฏิทินอีสเทอร)นออร)โทด�อก

การแบSงท̂องฟ�าออกเป[น 12 ราศีตามตำแหนSงท่ีพระอาทิตย)โคจรไปตามแตSละกลุSมดาว
ภาพจาก http://www.lesa.biz/astronomy/celestial-sphere/ecliptic/zodiac
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206100พัฒนาการของคณิตศาสตร=กับชุมชนยุคตOาง ๆ

Stonehenge (c. 3000 B.C. – c. 2000 B.C.)

https://www.takieng.com/stories/10089

สมมติฐาน
• ใช̂ประกอบพิธีบูชาพระอาทิตย)และบูชายัญ

• ใช̂เป[นสถานท่ีรักษา

• ใช̂เพ่ือศึกษาดาราศาสตร)
• ใช̂เป[นสถานท่ีประกอบพิธีศพ

ภาพจาก www.express.co.uk

สโตนเฮนจ)ซึ่งมีความสัมพันธ)แบบสามเหล่ียมมุมฉาก

ของปlทากอรัสกับเมืองตSาง ๆ
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206100พัฒนาการของคณิตศาสตร=กับชุมชนยุคตOาง ๆ

อารยธรรมสุวรรณภูมิ (ไมOต่ำกวOา 7,000 ปW) 

อารยธรรมตั้งแตSโบราณของบริเวณซ่ึงป�จจุบัน คือ 
ประเทศไทย พมSา ลาว เขมร สิบสองป�นนา เวียดนาม

อาหารหลักในสุวรรณภูมิมีเอกลักษณ)เป[นของตัวเอง 
สามารถปลูกข^าวพันธุ)ดีได^ เชSน ข^าวหอมมะลิ

การปลูกข^าวได^ต^องมีการวางแผนให^สอดคล̂องกับ
ฤดูกาล ดังน้ันต^องมีปฏิทินใช̂ควบคูSในการเกษตร

ดังกลSาว และใช9ศาสนสถานเปlนเครื่องมือในการ

ตรวจสอบฤดูกาล
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206100คณิตศาสตร=ยุคกรีก

600 ปWกOอนคริสตศักราช

Pythagoras of Samos 

(c. 580 B.C. ~ c. 500 B.C.)
Photo from : http://whatisthepyramid.com/2009/08/08/the-cult-of-pythagoras/

Mathematical Brotherhood
ภาพจาก Wikipedia.org
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206100คณิตศาสตร=ยุคกรีก

400 – 300  ปWกOอนคริสตศักราช

Plato (428/427 or 424/423 – 348/347 BC)
ภาพจาก Wikipedia.org

Platonic Solids

Cube

Tetrahedron 

DodecahedronOctahedron

Icosahedron

ทรงตันท่ีหน̂าทุกหน̂าเป[นรูป
หลายเหล่ียมด^านเทSามุมเทSา และ

แตSละหน̂าเหมือนกัน
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206100คณิตศาสตร=ยุคกรีก

300 – 200 ปWกOอนคริสตศักราช

Euclid (c. 325 B.C. – c.270 B.C.) / Euclid of Alexandria 
ภาพจาก Wikipedia.org

Elements (13 books)
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206100คณิตศาสตร=ยุคกรีก

200 ปWกOอนคริสตศักราช

Archimedes of Syracuse (c. 287 – c. 212 BC)
ภาพจาก Wikipedia.org

ภาพจาก https://fineartamerica.com/featured/archimedes-and-hydrostatics-science-source.html

https://pixabay.com

𝜋 =
ความยาวเส้นรอบวง

ความยาวเส้นผา่นศนูย์กลาง
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206100คณิตศาสตร=ยุคกรีก

200 – 100  ปWกOอนคริสตศักราช

Eratosthenes (c. 276 – c. 194 BC)
ภาพจาก Wikipedia.org

Seive of Eratosthenes

https://www.cut-the-knot.org
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206100ประวัติศาสตร=อ่ืน ๆ ท่ีนOาสนใจ

ประมาณ A.D. 650

• เร่ิมการใช̂ตัวเลข ”0” จากทางอินเดีย 
พบหลักฐานใน Bakhshali Manuscript 

• หลังจากน้ันแพรSกระจายในอารยธรรม

ตSาง ๆ เชSน อาหรับ ยุโรป จีน

ประมาณ A.D. 1202

• Leonardo of Pisa (Fibonacci)
• เขียนหนังสือ Liber Abaci ซ่ึงแนะนำเลขฮินดู –

อารบกิ

• ค̂นพบลำดับฟ�โบนักชี (Fibonacci Sequence)

Leonardo of Pisa (Fibonacci) (c. 1175 – c. 1250)
ภาพจาก Wikipedia.org

Bakhshali Manuscript       ภาพจาก Wikipedia.org
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206100ประวัติศาสตร=อ่ืน ๆ ท่ีนOาสนใจ
Fibonacci Sequence
• ลำดับซ่ึงตัวหลังเป[นผลบวกของสองตัวกSอนหน̂า 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …
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206100คณิตศาสตร=กับการสร9างกำแพงเมืองเชียงใหมO
ดูวีดีโอ ”คณิตศาสตร)กับการสร^างกำแพงเมืองเชียงใหมS”

https://www.youtube.com/watch?v=rNDWNCIlB4I
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206100ประวัติศาสตร=อ่ืน ๆ ท่ีนOาสนใจ

ฟ�งก=ชันลอการิทึม

John Napier of Merchiston

( 1550 – 1617 )
ภาพจาก Wikipedia.org

Napier's Bones ภาพจาก Wikipedia.org

Slide rule ภาพจาก Wikipedia.org

William Oughtred (1575–1660)

ภาพจาก Wikipedia.org
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206100ประวัติศาสตร=อ่ืน ๆ ท่ีนOาสนใจ

กำเนิดเรขาคณิตวิเคราะห=

• นำเสนอเร่ืองดวงอาทิตย)
เป[นศูนย)กลางของเอกภพ

Nicolaus Copernicus 
(19 February 1473 – 24 May 1543)

ภาพจาก Wikipedia.org

• กฎการเคล่ือนท่ีของ
ดวงดาว 3 ข^อ

Johannes Kepler
(December 27, 1571 – November 15, 1630)

ภาพจาก Wikipedia.org

• บิดาแหSง Scientific method
• ทำการทดลองการตกของวัตถุ

ท่ีหอเอนเมืองป�ซา

Galileo Galilei
(15 February 1564– 8 January 1642)

ภาพจาก Wikipedia.org

ความพยายามในการอธิบายเหตุการณ=ทางดาราศาสตร= ทำให9
สามารถอธิบายภาคตัดกรวยได9โดยใช9สมการทางคณิตศาสตร=



แนะนําวิชาเก่า 
(แต่เปิดใหม่ในรอบสิบกว่าปี)

206207 Solid Analytic Geometry
เรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลาเรียน TuF 08.00 – 09.30 เปิดภาคการศึกษา 1/2562

ภาพประกอบจาก wikipedia

พ้ืนท่ีโฆษณาสำหรับผู9สนใจ 206100
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206100ประวัติศาสตร=อ่ืน ๆ ท่ีนOาสนใจ

กำเนิดแคลคูลัส (Calculus)

• กฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน
• แสดงและยืนยันความคิดของเคปเลอร)วSา ดวงดาวมีเส̂นทางการ

เคล่ือนท่ีเป[นวงรี

• ศึกษาแคลคูลัสจากป�ญหาการเคล่ือนท่ี ด^วยการแบSงชSวงให^เล็ก 
ๆ แล̂วนำผลมารวมกันภายหลัง (แนวคิด Integration), ป�ญหา

ความชันของเส̂นสัมผัสกราฟ

Sir Isaac Newton  (25 December 1642 – 20 March 1726)      ภาพจาก Wikipedia.org

• นำเสนอคำวSา “ฟ�งก)ชัน” 
• นำเสนอแนวคิดการคำนวณท่ีตSางจากนิวตัน

• สร̂างสัญลักษณ)ใช̂ในแคลคูลัส เชSน 
#
#$
, ∫

Gottfried Wilhelm (von) Leibniz  (1 July 1646 - 14 November 1716)   ภาพจาก Wikipedia.org
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206100แนะนำหนังสือ + วิทยานิพนธ=
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คำถามฝากให9คิด + ศึกษาตOอ 206100

คณิตศาสตร=เปlนเบ้ืองหลังและมีบทบาทอยOางไรในการพัฒนา
อารยธรรมของมนุษย=


