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อาณาจักรอียิปตกอตั้งขึ้นบริเวณลุมนํ้าไนลเมื่อ 3,000 
กวาปกอนคริสตศักราช และมีอารยธรรมยาวนานถึง 5,000 ป 
นอกจากชีวิตความเปนอยูแลว อียิปตยังมีเบื้องหลังสุดอัศจรรย 
ชวนใหชนรุนหลังอดรูสึกทึ่งไมไดกับสิ่งประดิษฐตางๆ เชน การ
ผลิตกระดาษ ขนมปง เบียร ไวนองุน ยาสีฟน การทํามัมมี่ หรือ
แมแตการสรางพีระมิด ลวนเกิดขึ้นเปนครั้งแรกที่อารยธรรมลุม
นํ้าไนลแหงนี้ 

นี่เปนเพียงขอมูลเบื่องตนเทานั้น หากอยากรูเรื่องราว
เกี่ยวกับอียิปตมากกวานี้วามีเบื้องหลังอะไรซอนอยูอีกบาง ลอง
เปดหนาตอไปดูสิ

นานมบีคุสพบัลเิคชัน่ส
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ในสมัยโบราณ ชาวอียิปตมักตั้งบานเรือนอยูบริเวณลุม
แมนํ้าไนล  บานมักจะสรางจากอิฐดินเหนียว ไมนิยมใชไมเปน
สวนประกอบ เนื่องจากไมเปนสิ่งที่หายากในพื้นที่เขตทะเลทราย
และมักทาบานดวยสีขาวเพื่อสะทอนแสงอาทิตย  โดยที่อยูอาศัย
ของแตละชนชัน้จะมคีวามแตกตางกนัตามขนาดและความหรหูรา
เชน 

ที่อยูอาศัยของฟาโรห ใชไมเปนสวนประกอบเพื่อแสดง
ถึงฐานะและความมั่งคั่ง ภายในแบงเปนหองตาง ๆ  เชน ทอง
พระโรงหรือหองจัดเลี้ยง หองนอน หองนํ้า หองเหลานี้ไดรับการ
ตกแตงอยางหรูหราอลังการ 

ที่อยูอาศัยของชนชั้นสูง สรางดวยอิฐดินเหนียว  แบง
เปนหองตาง ๆ  และมหีองนํา้ในตวั สวนนอกบานมสีระนํา้สีเ่หลีย่ม
และมีตนปาลมปลูกเรียงรายใหความรมรื่น

ทีอ่ยอูาศยัของสามญัชน สรางดวยอฐิดนิเหนยีวชัน้เดยีว
ไมแบงหองเปนสัดสวน หองนํ้ากั้นดวยกําแพงหินอยูนอกบาน
สําหรับอาบนํ้าหรือทําภารกิจสวนตัว
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ชาวอยีปิตทาํขนมปงจากขาวสาล ีทาํเบยีรจากขาวบารเลย
ทําไวนจากองุน ทําของเชื่อมจากผลไมชนิดตาง ๆ  จะเห็นไดวา
วัตถุดิบสวนใหญที่มีในพื้นที่ถูกนํามาแปรรูปเพื่อถนอมไวใหกิน
ไดนาน อีกทั้งยังสงออกไปขายยังเมืองตาง ๆ  สรางรายไดอีกดวย
อาหารแตละชนิดมีกระบวนการผลิตดังนี้ 

ขนมปง ทําจากแปงสาลีกับขาวบารเลยผสมไขไก นํ้าผึ้ง
นํ้ามัน และสวนผสมอื่น ๆ  ตามความชอบ

ผักและผลไม นิยมกินหอมใหญหรือตนหอมคลุกเกลือ
และนํา้มนังา สวนคนทีฐ่านะไมคอยดมีกักนิหวัไชเทาหรอืกระเทยีม
แทน สําหรับผลไมอยางองุน อินทผลัม ฯลฯ นิยมนํามาแปรรูป
เปนผลไมเชื่อม นํ้าเชื่อม หรือไวน

เนื้อสัตว นิยมกินเนื้อแพะ แกะ วัว หมู แตคนมีฐานะจะ
ไมกินหมู เพราะหมูเปนสัญลักษณของเทพเซท 

ปลา ปลาที่กินสวนใหญเปนปลานํ้าจืดจากแมนํ้าไนล
แตชาวอยีปิตนยิมนาํมาตากแหงกอน เพราะเชือ่วาการกนิปลาสด
จะไมสะอาด
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ชาวอียิปตคนพบวิธีหมักเบียรและไวนองุนราว 3,000 ป
กอนคริสตศกัราช อกีทัง้ยงัเชื่อวาเบยีรคือสิ่งทีพ่ระเจาประทานมา
ใหดื่มเพื่อเพิ่มกําลังวังชา เบียรจึงกลายเปนเครื่องดื่มยอดนิยม
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ชาวอียิปตคนพบวิธีหมักเบียรและไวนองุนราว 3,000 ป
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และสรางความสําราญใหชาวอียิปต นอกจากนี้ขาวบารเลยที่
ปลูกไดมากกวา 40% ถูกนํามาเปนวัตถุดิบในการทําเบียร  สวน
วิธีการหมักเบียรมีขั้นตอนวิธีทําดังนี้

วิธีหมักเบียร
• ขัน้ที ่1 นาํขาวบารเลยแชนํา้ใหมรีากงอกเลก็นอยมาบด

 หยาบจนมีลักษณะเหมือนแปง
• ขั้นที่ 2 ผสมนํ้าเล็กนอย ปนเปนกอน แลวปงใหสุก
• ขั้นที่ 3 นําไปแชนํ้า บางครั้งก็เติมนํ้าผึ้งหรือสมุนไพร

 เพือ่เพิม่ความหอมหวาน หมกัทิง้ไวประมาณ 3 สปัดาห
 ขึ้นไป เมื่อครบกําหนดแลวนํามากรองบรรจุลงภาชนะ
 ใสเบียร 

วิธีหมักไวน
• ขั้นที่ 1 คัดองุนที่มีอายุ 7-8 เดือนเทใสถังแลวเหยียบ

 จนไดนํ้าองุนตามปริมาณตองการ
• ขั้นที่ 2 ผสมสาเหลาในนํ้าองุน เทนํ้าองุนลงไห
• ขั้นที่ 3 ปดฝาแลวหมักทิ้งไวประมาณ 1-2 ป เมื่อครบ

 กําหนดแลวนํามากรองบรรจุลงภาชนะใสไวน
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เชื่อหรือไมวายาสีฟนถือกําเนิดขึ้นในสมัยอียิปตโบราณ
แตยาสีฟนในยุคนั้นแตกตางจากที่เราเห็นในปจจุบันผสมอยู ซึ่ง
สาเหตุที่ผลิตยาสีฟนใชเพราะชาวอียิปตมักกินขนมปงที่มีกรวด
ผสมอยู ซึ่งเกิดจากขั้นตอนการทําขนมปง จึงทําใหเศษกรวด
ติดฟนหรือฟนแตกบางชาวอียิปตจึงคิดคนยาสีฟนขึ้นมาทําความ
สะอาดฟนนั่นเอง  

ยาสฟีนในสมยันัน้เกดิจากการลองผดิลองถกูอยหูลายครัง้
จึงทําใหยาสีฟนมีหลายสูตร แถมยังมีสวนผสมสุดพิสดาร ไมวา
จะเปนขีเ้ถา เปลอืกไข หรอืแมกระทัง่กบีเทาของววั กน็าํมาทาํเปน
ยาสีฟนไดทั้งสิ้น แตไมวาหนาตาจะออกมาเปนอยางไร ชาว
อียิปตโบราณก็ใชกันมาไดนานถึง 3,000 ปเลยทีเดียว
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เชื่อไหมวาทันตแพทย ศัลยแพทย หรือแมแตอายุรแพทย

โรคระบบทางเดนิอาหาร ลวนเกดิขึน้แลวในยคุอยีปิตราว 1,700 ป
กอนคริสตศักราช แตศาสตรที่ทั่วโลกใหการยอมรับมากที่สุดคือ
การทาํมมัมี ่ เพราะนอกจากจะรกัษาสภาพศพไดเกอืบสมบรูณแบบ
แลว ยงัทาํใหวงการแพทยปจจบุนัรสูกึทึง่กบัขัน้ตอนการทาํศพได
อีกดวย

เกออรก เอเบอรส ผู เชี่ยวชาญในวิชาโบราณวัตถุของ
อียิปตชาวเยอรมัน พบ ปาปรัสเอเบอรส ซึ่งเปนตํารายาสมุนไพร
เกาแกของอียิปตโบราณเมื่อ 1,500 ปกอนคริสตศักราช ปจจุบัน
ตาํรานีเ้กบ็รกัษาไวทีม่หาวทิยาลยัไลพซกิ ประเทศเยอรมน ีภายใน
เอกสารบันทึกชนิดโรคและสูตรยาไวมากถึง 700 ตํารับ เชน
เนื้องอกที่เปนสาเหตุของโรคมะเร็ง การคุมกําเนิด โรคพยาธิกีนี
การใชโคลนทาบาดแผลเพื่อปองกันการติดเชื้อ ฯลฯ แสดงให
เห็นวานอกจากการทํามัมมี่แลว ชาวอียิปตยังรูจักโรคและปรุงยา
รักษาโรคไดดวยเชนกัน
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