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บทนํา 

เกร็ดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ๒ 

 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ถูกพบอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆ ตัว และในการดํารงชีวิตใช้ชีวิตประจําวัน
ทั่วไปจะต้องเก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ หรือ ตัวเลขอยู่สมํ่าเสมอ คณิตศาสตร์ถือว่าเป็นศาสตร์ที่จะช่วยเสริม
ทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา การคิดอย่างเป็นระบบ ดังนั้นความรูค้วามชํานาญทางคณิตศาสตร์จึงมี
ผลดกีารพัฒนาศักษยภาพในการเรียนรู้ของ นนร. และการทํางานต่างๆ ของบุคลากร ใน รร.จปร.  คณะผู้จัดทํา
คาดหวังว่า ผลงานนี้ซึ่งรวบรวมเกร็ดความรู้ต่างๆ รอบตัวในเชิงคณิตศาสตร์ จะมีผลดีช่วยในการพัฒนา นนร. 
และ บุคลากร ของ รร.จปร. ทั้งในด้านทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทํางาน รวมถึง
การใช้ชีวิตประจําวัน 
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ช่ือผลงาน    เกร็ดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ๒ 

เจ้าของผลงาน กคศ.สกศ. รร.จปร. 

ประเภทของผลงาน ความรู้ตามแนวทางการปฏิบัติงาน  

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน  

 เป็นเกร็ดความรู้เสริมทักษะการคิดในเชิงคณิตศาสตร์ ที่มีอยู่รอบตัวในชีวิตประจําวัน 
สําหรับทุกคน เพ่ือเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ และการทํางานของ นนร. และ บุคลากร ของ รร.จปร. 

ลักษณะของผลงาน  

 เป็นรูปเล่มเอกสารเกร็ดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร ์

ปัจจัยแห่งความสําเร็จ  

 ๑. ทีมงานให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 ๒. ทีมงานมีความรู้ความชํานาญและประสบการณ์ 

ความสัมฤทธิ ์ 

 นนร. และ กําลังพล รร.จปร. ที่สนใจสามารถนําเกร็ดความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ และการทํางานของตนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ความภาคภูมิใจ  

 ๑. นนร. และ กําลังพลของ รร.จปร. มีความรู้เก่ียวกับสิ่งต่างๆ ในเชิงคณิตศาสตร์
มากข้ึน 

 ๒. นนร. และ กําลังพลของ รร.จปร. มีการพัฒนาทักษะทั้งทางด้านการเรียนรู้ และ 
การทํางาน 

    

                                               ตรวจถูกต้อง 

        พ.ต.   

              (   วีระพงค์  ตั้นเจริญ   ) 
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ประวัตคิาร์ล ฟรีดริช เกาส์ 

 

 คาร์ล ฟรีดริช เกาส ์

โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมนี เกิดเม่ือวันที่ 30 เมษายน 
ค.ศ. 1777 เสียชีวิต 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1855 เป็นตํานานหนึ่งในนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ท่ีสุดใน
ประวัติศาสตร์ ได้รับฉายาว่า “เจ้าชายแห่งคณิตศาสตร์” (Prince of Mathematics)เนื่องจากอุทิศ
ผลงานในทุก ๆ ด้านของคณิตศาสตร์ในยคุสมัยของเขา นอกจากนี้เกาส์ยังมีผลงานสําคัญทางด้าน
ฟิสิกส์ โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์อีกด้วย 

ชีวประวัติวัยเด็ก 

เกาส์เป็นอัจฉริยะทางด้านตัวเลข เม่ือชราแล้ว เกาส์ยังได้เล่ามุขตลกว่า เขาสามารถบวก
เลขได้ก่อนที่เขาจะพูดได้เสียอีก กล่าวกันว่า เกอเต้สามารถแต่งบทละครสําหรบัเด็กได้ตั้งแต่อายุ
6 ขวบ ส่วนโมซาร์ทก็สามารถแต่งทํานองเพลง Twinkle Twinkle Little Star ได้ตั้งแต่อายุ5 ขวบ 
แต่สําหรับเกาส์แล้ว เป็นที่กล่าวกันว่า เกาส์สามารถตรวจสอบแก้ไขเลขบัญชีของบิดาได้ตั้งแต่
อายุ 3 ขวบเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ที่แสดงความอัจฉริยะของเกาส์ให้คนทั่วไปได้ทราบเกิดข้ึน
เม่ือเขายังเป็นเด็กชายเกาส์อาย ุ7 ขวบ ในห้องเรียนวันหนึ่ง ครูสั่งให้นักเรียนบวกเลข
ตั้งแต่ 1 ถึง 100 ครูเพียงแค่หันหลังไป เด็กชายเกาส์ก็ตอบข้ึนมาว่า 5,050 เม่ือถูกถามว่าได้คําตอบนั้น
มาได้อย่างไร เด็กชายเกาส์เขียน 

1 + 2 + 3 + … + 100 
100 + 99 + 98 + … + 1 
—————————————— 
101 + 101 + 101 + … + 101 = 101 x 100 = 10100 

ดังนั้นคําตอบคือ 10100 / 2 = 5050 
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ช่วงเรียนมหาวิทยาลัย 

เกาส์ได้รับทุนให้เข้าศึกษาในระดับวิทยาลัยและได้ค้นพบซ้ําทฤษฎีบทที่สําคัญหลายชิ้น
ด้วยตนเอง      การสร้างรูป n เหลี่ยมด้านเท่าด้วยไม้บรรทัดและวงเวียน จุดก้าวเปลี่ยนสําคัญเกิดข้ึน 
เม่ือเขาได้พิสูจน์ว่ารูปเหลี่ยมด้านเท่าจํานวน n ด้าน (n-gon) ใด ๆ สามารถเขียนได้โดยใช้เพียงไม้
บรรทัดและวงเวียน ถ้าตัวประกอบที่เป็นจํานวนเฉพาะของ n ที่เป็นจํานวนค่ีล้วนเป็นจํานวน
เฉพาะแฟร์มาต์ (Fermat primes) ที่ไม่ซํ้ากัน ผลงานนี้ นับว่าเป็นการต่อยอดความคิดของ
คณิตศาสตร์สมัยกรีกโบราณ ที่หยุดนิ่งมาถึง 2,000 ปี โดยนักคณิตศาสตร์ของกรีกโบราณ ทราบเพียง
ว่ามีเพียงรูป 3, 4, 5 และ 15 เหลี่ยมด้านเท่า เท่านั้น ที่สร้างได้ด้วยไม้บรรทัดและวงเวียน เกาส์เอง
รู้สึกภูมิใจกับมันมาก ถึงขนาดที่เขาขอให้มีการแกะสลักรูป 17เหลี่ยมด้านเท่า (17-gon) ไว้ท่ีบนป้าย
เหนือหลุมฝังศพของเขา 

ทฤษฎีบทมูลฐานของพีชคณิต 

วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเกาส์เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ในวงการคณิตศาสตร์
สมัยนั้น เม่ือเกาส์เป็นผู้แรกที่สามารถพิสูจน์ทฤษฎีบทมูลฐานของพีชคณิต (fundamental theorem 
of algebra) ซึ่งกล่าวคร่าวๆ ว่าทุกสมการพหุนามอันดับใดๆ จะมีคําตอบอยู่ในรูปจํานวนเชิงซ้อน
เสมอ ทฤษฎีบทนี้ช่วยให้วงการคณิตศาสตร์เข้าใจว่าจํานวนเชิงซ้อนมีบทบาทสําคัญมากเพียงใด และ
ยังเป็นทฤษฎีบทที่นักคณิตศาสตร์เช่น ดาลองแบร์, ออยเลอร์, ลากรองช์ หรือ ลาปลาซ ต่างได้เคย
พยายามพิสูจน์แล้ว ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงชีวิตของเกาส์ เขาได้ให้บทพิสูจน์ทฤษฎีบทนี้ถึง 4 รูปแบบที่
ต่างกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งทําให้เกิดความเข้าใจในคุณสมบัติของจํานวนเชิงซ้อนมากข้ึนเรื่อย ๆ 

มหาวิทยาลัยเกิตติงเกน 

ในช่วงนี้เกาส์ได้รับการสนับสนุนจาก ‘ดุ๊ก’ หรือผู้ปกครองเมืองบรันสวิก มาโดยตลอด 
ทว่าเกาส์ไม่คิดว่างานทางด้านคณิตศาสตร์ จะได้รับการสนับสนุนในระยะยาวอย่างม่ันคง เกาส์จึง
ตัดสินใจรับตําแหน่งศาสตราจารย์ด้านดาราศาสตร์ และหัวหน้าหอสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ ที่
มหาวิทยาลัยเกิตตงิเกน 

ผลงานเกี่ยวกับทฤษฎีจํานวน 

ผลงานสําคัญของเกาส์ในด้านทฤษฎีจํานวน คือหนังสือที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2344 (ค.ศ.
1801) ชื่อว่าDisquisitiones Arithmeticae เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เก่ียวกับการนําเสนอ เลขคณิตมอ
ดุลาร์ (modular arithmetic) ที่เป็นระบบจํานวนภายใต้การหารแบบเหลือเศษ และบทพิสูจน์แรก
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ของทฤษฎี ส่วนกลับกําลังสอง (quadratic reciprocity) ซึ่งในปัจจุบันมีบทพิสูจน์ท่ีแตกต่างกันหลาย
แบบ แต่เกาส์เป็นคนแรกที่พิสูจน์ทฤษฎีบทนี้ได้ ในปี พ.ศ. 2339 (ค.ศ. 1796) 

ผลงานเกี่ยวกับทฤษฎีแม่เหล็กและไฟฟ้า 

ใน ปี พ.ศ. 2374 (ค.ศ. 1831) เกาส์ได้ร่วมงานกับ วิลเฮล์ม เวเบอร์ ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ วิจัย
เก่ียวกับแม่เหล็ก สร้างสหพันธ์แม่เหล็ก (Magnetic Union) โดยร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพ่ือ
ศึกษาเก่ียวกับแม่เหล็กโลก งานเก่ียวกับแม่เหล็กของเกาส์และเวเบอร์ ได้ถูกนําไปพัฒนาเป็นเครื่องโทร
เลขในยุคแรกๆ นอกจากนี้ยังค้นพบ กฎของเกาส์ ในสนามไฟฟ้า ซึ่งนําไปสู่ กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์ 
(โดยรวมกับไดเวอร์เจนซ์ของ กฎของแอมแปร)์ ที่เป็นหนึ่งในกฎพ้ืนฐานที่สุดของวงจรไฟฟ้าในความ
เรียง Treatise on Electricity and Magnetism (1873) ที่มีชื่อเสียงของ เจมส์ คลาก แมกซ์เวลล์ 
เขาได้กล่าวชื่นชมเกาส์ว่า เกาส์ได้สร้างวิทยาศาสตร์ของแม่เหล็กข้ึนมาเลยทีเดียว 

วิธีกําลังสองต่ําสุด ความผิดพลาดในการวัด และการกระจายตัวแบบเกาส์ 

ในปี ค.ศ. 1809 เกาส์ได้ทํางานวิจัยเก่ียวกับเรื่องการเคลื่อนไหวของวัตถุท้องฟ้า และได้
สร้างค่าคงที่gaussian gravitational constant ข้ึนมา นอกจากนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ยังได้คิดค้นวิธีกําลัง
สองต่ําสุด (method of least squares) ซึ่งเป็นวิธีท่ีใช้กันทั่วไปในวิทยาศาสตร์ปัจจุบันในการลด
ผลกระทบจากค่าความผิดพลาดจากการวัดให้เหลือน้อยที่สุด โดยเกาส์ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องของวิธี
นี้ เม่ือมีสมมุติฐานว่าค่าความผิดพลาดที่เกิดจากการวัดมี การกระจายตัวแบบปกติ (normal 
distribution) เป็นสาเหตุให้คนทั่วไปนิยมเรียกกันว่าการกระจายตัวแบบเกาส(์gaussian 
distribution) (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ ทฤษฎีบทเกาส-์มาร์คอฟ) 
แม้ว่า วิธีกําลังสองต่ําสุดนี้มีนักคณิตศาสตรช์ื่อดังคือ เอเดรียน-แมรี เลอจองด์ ได้นําเสนอไว้ก่อนแล้ว
ในปี พ.ศ. 2348 (ค.ศ. 1805) แต่เกาส์อ้างว่าเขาคิดค้นและใช้วิธีนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2338 (ค.ศ. 1795) 

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

ที่ผ่านมาจะเห็นว่า งานที่ตีพิมพ์ของเกาส์แต่ละอย่างนั้น ส่งผลกระทบต่อวงการวิชาการ
มากมายมหาศาล แต่อย่างไรก็ตาม งานของเกาส์ท่ีไม่ถูกตีพิมพ์ก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน ยกตัวอย่างเช่น เกาส์
ได้ค้นพบ เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด (non-Euclidean geometries) ซึ่งส่งผลกระทบสําคัญต่อ
จินตนาการของมนุษย์ต่อธรรมชาติและโครงสร้างจักรวาล เทียบเคียงได้กับการปฎิวัติของโคเปอรน์ิคัส 
ในสาขาดาราศาสตร์เลยทีเดียว เนื่องจากตั้งแต่สมัยยุคลิด จนกระทั่งถึงสมัยของเกาส์นั้น สัจพจน์
ทั้งหลายในเรขาคณิตแบบยุคลิด ถือว่าเป็นความจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตาม นักคณิตศาสตร์
รุ่นถัดมาจนถึงเกาส์ก็สงสัยการกําหนด สัจพจน์บางอย่างของ 
ยุคลิดมาตลอด โดยเฉพาะสัจพจน์เส้นขนาน ที่กล่าวว่ากําหนดเส้นตรงหนึ่งเส้น และกําหนดจุดหนึ่งจุด
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ที่ไม่ได้อยู่บนเส้นตรงนั้น จะมีเพียงเส้นตรงเส้นเดียวที่ผ่านจุดนั้นและขนานกับเส้นตรงเส้นแรก นัก
คณิตศาสตร์ได้สงสัยมานานว่า ทําไมเรื่องเส้นขนานนี้ถึงต้องเป็นสัจพจน์ เนื่องจากสัจพจนค์วรจะเป็น
อะไรที่เข้าใจได้ง่ายๆ เช่น สัจพจน์ของจุด เป็นต้น เรื่องเส้นขนานที่ค่อนข้างซับซ้อนนั้น ควรที่จะเป็น
ทฤษฎีบท คือสามารถพิสูจน์ได้ด้วยสัจพจน์ท่ีเป็นมูลฐานอ่ืนๆ มากกว่าที่จะเป็นสัจพจน์เสียเอง ยุคลิด
เองก็ดูลังเลกับสัจพจน์ข้อนี้ โดยได้ให้เป็นสัจพจน์ข้อสุดท้ายในระบบเรขาคณิตของเขา อย่างไรก็ตามไม่
มีนักคณิตศาสตร์คนใดสามารถพิสูจน์สัจพจน์เส้นขนานนี้ได้สําเร็จ โดยจากสมุดบันทึกของเกาส์ท่ีพบ 
เราทราบว่า เกาส์เองก็ได้ลองพยายามพิสูจน์ประเด็นนี้ เม่ืออายุ 15 ปี และก็ล้มเหลวเช่นเดียวกันกับ
คนอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวของเกาส์ต่างจากคนอ่ืนๆ ตรงท่ีในเวลาถัดมาเกาส์เริ่มตระหนักว่า 
ระบบเรขาคณิตแบบยุคลิด ไม่ใช่ระบบเรขาคณิตเพียงระบบเดียวที่เป็นไปได้ เกาส์คิดค้นประเด็นนี้อยู่
หลายปี และในปี พ.ศ. 2363 (ค.ศ. 1820) เกาส์ก็ได้ทฤษฎีบทเต็มรูปแบบของ เรขาคณิตนอกแบบยุค
ลิด (ซึ่งชื่อนี้เปน็ชื่อที่เกาส์ตั้งเอง อ้างอิงจาก Werke, vol. VIII, pp. 159-268, 1900) อย่างไรก็ตาม 
เกาส์ไม่ได้เปิดเผยผลงานชิ้นนี้ต่อสาธารณะ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2372 (ค.ศ. 1829) และ พ.ศ. 2375 
(ค.ศ. 1832) ซึ่งโลบาชอฟสกี (Lobachevsky)นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย และ ยาโนส โบลยา
อี (Johann Bolyai) นักคณิตศาสตร์ชาวฮังการี ได้ตีพิมพ์งานชิ้นนี ้(โดยไม่ข้ึนต่อกัน)เช่นเดียวกัน พ่อ
ของโบลยาอี ซึ่งเป็นเพ่ือนของเกาส์ ได้นําข่าวดีของลูกชายตัวเองมาเล่าให้เกาส์ฟัง และก็ต้องตกตะลึง 
เม่ือเกาส์ไปรื้องานเก่า ๆ ในลังของตัวเองมาให้ดู โดยโบลยาอีผู้ลูกถึงกับพูดว่า “ผมรู้สึกเหมือนเดินอยู่
ในฝ่ามือของยักษ์ใหญ่” เหตุผลที่เกาส์ไม่ยอมตี พิมพ์งานของตัวเองนั้นเรียบง่ายมาก เพราะเนื่องจาก
ในเยอรมันสมัยนั้น มีนักปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งคือ อิมมานูเอิล คานท์ อยู่ โดยคานท์ได้คิดและ
วางหลักการต่างๆ เก่ียวกับความรู้มนุษย์ไว้มากมาย และคนทั่วไปก็ยอมเชื่อฟังแนวคิดของคานท์ โดย
คานท์ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ระบบเรขาคณิตของยุคลิด เป็นความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวในการคิด
เก่ียวกับเรื่องของ มิติอวกาศ หรือ ปริภูมิ (space) ซึ่งเกาส์ทราบเป็นอย่างดีว่าความคิดนี้ผิด แต่ด้วย
เกาส์เป็นคนที่มีบุคลิกรักสันโดษและความสงบ เกาส์จึงตัดสินใจที่จะไม่ไปโต้เถียงเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเรื่อง
ใหญ่มาก กับเหล่านักปรัชญาที่สนับสนุนแนวคิดของคานท์ 

ฟังก์ชันเชิงวงรี 

นอกจากนั้น ในงานที่ไม่ได้ตีพิมพ์อ่ืนๆ เกาส์ยังได้ค้นพบทฤษฎีของฟังก์ชันเชิงวงรี (elliptic 
functions)หลายๆอย่าง ซึ่งสําคัญมากในสาขาคณิตวิเคราะห์ (mathematical analysis) ก่อนหน้า ปี
เตอร์ กุสตาฟ ยาโคบี และ นีลส์ เฮนริก อาเบล ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ค้นพบสองคนแรก ตั้งแต่ตอนที่สอง
คนนี้ยังไม่เกิด ทุกครั้งที่ยาโคบีค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ยาโคบีจะมาหาเกาส์ด้วยความดีใจ และในแทบทุกครั้ง 
ยาโคบีต้องถึงกับตะลึง เม่ือเกาส์ได้โชว์งานเก่า ๆ ของตัวเองในลังใบเดิมๆ ให้ดู ยาโคบีถึงกับพูดกับ
น้องชายของเขาว่า “วงการคณิตศาสตร์คงจะพัฒนาไปอีกไกลเป็นแน่แท้ ถ้าพวกดาราศาสตร์ปฏิบัติ 
ไม่ดึงตัวสุดยอดอัจฉริยะผู้นี้ ออกไปจากวิถีที่ยิ่งใหญ่ของเขา(“Mathematics would be in a very 
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different position if practical astronomy had not diverted this colossal genius from his 
glorious career”) 

ช่วงท้ายของชีวิต 

แม้ว่าเกาส์ไม่ชอบสอนหนังสือ แต่ลูกศิษย์ของเขาหลายคน เช่น ริชาร์ด เดเดคินด์ และ 
แบร์นฮาร์ด รีมันน์ ก็เป็นนกัคณิตศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่เช่นกัน เกาส์ตายในเมืองเกิตติงเกนในฮันโน เวอร์ 
(ปัจจุบันคือประเทศเยอรมน)ี และก็ถูกฝังที่สุสาน โดยมีเหล่าลูกศิษย์เอกเช่น เดเดคินด์ เป็นผู้แบกโลง
ศพ 

ที่มา http://www.geocities.com/dej_555/01.html 
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ประวัติยูคลิด 
 

 ยูคลิดแห่งอเล็กซานเดรีย (Euclid of Alexandria) 

ยูคลิดเป็นนักคณิตศาสตร์ที่สําคัญ และเป็นที่รู้จักกันดี ยูคลิดเกิดที่เมืองอเล็กซานเดรีย 
ประเทศอิยิปต์ เม่ือราว 365 ปี ก่อนคริสตกาล มีชีวิตอยู่จนกระทั่งประมาณปี 300 ก่อนคริสตกาล สิ่ง
ที่มีชื่อเสียงคือผลงานเรื่องThe Elements หลักฐานและเรื่องราวเก่ียวกับตัวยูคลิดยังคงสับสน เพราะ
มีผู้เขียนไว้หลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามผลงานเรื่อง The Elementsยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงทุกวันนี้ 
จากหลักฐานที่สับสนทําให้สันนิษฐานที่เก่ียวกับยูคลิดมีหลายแนวทาง เช่น ยูคลิดเป็นบุคคลที่เขียน
เรื่อง The Elements หรือยูคลิดเป็นหัวหน้าทมีนักคณิตศาสตร์ท่ีอาศัยอยู่ท่ีอเล็กซานเดรีย และได้
ช่วยกันเขียนเรื่อง The Elements อย่างไรก็ดี ส่วนใหญ่ก็ม่ันใจว่ายูคลิดมีตัวตนจริง และเป็นปราชญ์
อัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีชีวิตในยุคกว่า 2,000 ป ี

ผลงาน The Elements แบ่งออกเป็นหนังสือได้ 13 เล่ม ใน 6 เล่มแรกเป็นผลงาน
เก่ียวกับเรขาคณิต เล่ม 7, 8 และ 9 เป็นเรื่องราวเก่ียวกับทฤษฎีตัวเลข เล่ม 10 เป็นเรื่องราวเก่ียวกับ
ทฤษฎีท่ีว่าด้วยจํานวนอตรรกยะ เล่ม 11, 12 และ 13 เก่ียวข้องกับเรื่องราว รูปเรขาคณิตทรงตัน และ
ปิดท้ายด้วยการกล่าวถึงรูปทรงหลายเหลี่ยม และข้อพิสูจน์เก่ียวกับรูปทรงหลายเหลี่ยม 
ผลงานของยูคลิดเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางมาก และกล่าวกันว่าผลงาน The Elementsเป็น
ผลงานที่ต่อเนื่อง และดําเนินมาก่อนแล้วในเรื่องผลงานของนักคณิตศาสตร์ยุคก่อน เช่น เธ
ลีส (Thales), ฮิปโปเครตีส (Hippocrates) และปีทาโกรัส (Pythagoras) อยา่งไรก็ตาม หลายผลงาน
ที่มีในหนังสือนี้เป็นที่เชื่อกันว่าเป็นบทพิสูจน์และผลงานของยูคลิดเอง ผลงานของยูคลิดได้รับการนํามา
จัดทําใหม่ และตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1482 หลังจากนั้นมีผู้นํามาตีพิมพ์อีกมากมายนับ
จํานวนครั้งไม่ถ้วนหลัก การหา ห.ร.ม.ที่ง่ายที่สุดและรูจ้ักกันดีจนถึงปัจจุบันคือ ให้นําตัวเลขจํานวน
น้อยหารตัวเลขจํานวนมาก เศษที่เหลือมาเทียบกับเลขจํานวนน้อย จับหารกันไปเรื่อย ๆ ทําเช่นนี้จน
ลงตัว ได้ ห.ร.ม. คือ ตัวเลขตัวสุดท้ายที่นําไปหารได้ลงตัวดังตัวอย่าง การหา ห.ร.ม. 
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ของ 330 กับ 140 ทําได้โดยนํา 140 ไปหาร 330 ได้ผลลัพธ์ 2 เหลือเศษ 50 นํา 50 ไปหาร 140 ได้
ผลลัพธ์ 2 เหลือเศษ 40 นํา 40 ไปหาร 50 ได้ผลลัพธ์ 1 เหลือเศษ 10 นํา 10 ไปหาร 40 ได้ผลลัพธ์ 4 
และเป็นการหารลงตัว ดังนั้น ห.ร.ม.ของ 330 กับ 140 คือ 10 

ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



  	
 

ประวัติอาร์คิมีดีส 

 

 อาร์คิมีดีส : Archimedes 

เกิด 287 ปีก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองไซราคิวส์ (Syracuse) เกาะซิซิลี (Sicily) 
เสียชีวิตป ี212 ก่อนคริสต์ศักราช ที่เมืองไซราคิวส์ (Syracuse) เกาะซิซิลี (Sicily) 

ผลงาน 

- กฎของอาร์คิมีดีส (Archimedes Principle) ที่กล่าวว่า “ปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมลงในน้ํา
ย่อมเท่ากับปริมาตรของน้ําที่ถูกแทนที่ด้วยวัตถุ” ซึ่งกฎข้อนี้ได้นําไปใช้ประโยชน์ในการหาความ
ถ่วงจําเพาะของวัตถุ 

- ประดิษฐ์เครื่องทุ่นแรง ได้แก่ คานดีดคานงัด รอก ระหัดวิดน้ํา และล้อกับเพลา 

- อาวุธสงคราม ได้แก่ เครื่องเหวี่ยงหิน กระจกเว้ารวมแสง และเครื่องปล่อยท่อนไม้ 
เม่ือเอ่ยชื่ออาร์คิมีดีส ไม่มีใครที่จะไม่รู้จักนามของนักวิทยาศาสตร์เอกผู้นี้ โดยเฉพาะกฎเก่ียวกับการหา
ความถ่วงจําเพาะของวัตถุ หรือการหาข้อเท็จจริงเก่ียวกับมงกุฎทองของกษัตริย์เฮียโร (King 
Hiero) ซึ่งเรื่องนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กน้อยเท่านั้น ถ้าเทียบกับสิ่ง ประดิษฐ์ และการค้นพบของเขาใน
เรื่องอ่ืน เช่น ระหัดวิดน้ํา คานดีดคานงัด ล้อกับเพลา เป็นต้น อาร์คิมีดีสข้ึนชื่อว่าเป็นบิดาแห่งกล
ศาสตร์ท่ีแท้จริงเนื่องจากสิ่งประดิษฐ์ของเขามักจะเป็นเครื่องผ่อนแรง ที่มีประโยชน์และใช้กันมาจนถึง
ปัจจุบันนี้อาร์คิมีดีสเป็นนักปราชญ์ชาวกรีก เกิดที่ เมืองไซราคิวส ์(Syracuse) บนเกาะซิซิลี 
(Sicily) เม่ือประมาณ 287 ก่อนคริสต์ศักราช บิดาของเขาเป็นนักดาราศาสตร์ชื่อ ไฟ
ดาส (Pheidias)อาร์คิมีดีสมีความสนใจในวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก เขาจึงเดินทางไปศึกษาวิชา
คณิตศาสตร์กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ นามว่า ซีนอนแหง่ซามอส ซึ่งก็เป็นลูกศิษย์คนเก่ง
ของนักปราชญ์เลื่องชื่อลือนามว่า ยูคลิด (Euclid)ที่เมืองอเล็กซานเดรีย (Alexandria) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น
ศูนย์กลางแห่งวิชาการของกรีกในสมัยนั้น 
หลังจากที่อาร์คิมีดีส จบการศึกษาแล้ว เขาได้เข้าทํางานในตําแหน่งนักปราชญ์ประจําราชสํานักของ
พระเจ้าเฮียโร งานชิ้นเอกที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป คือกฎของอาร์คิมีดีส (Archimedes 



  		 

Principle) หรือ วิธีการหาความถ่วงจําเพาะของวัตถุ (SpecificGravity) ซึ่งเรื่องเกิดข้ึนจากกษัตริย์เฮีย
โรทรงมีรับสั่งให้ช่างทํามงกุฎทองคํา โดยมอบทองคําให้ช่างทองจํานวนหนึ่ง เม่ือช่างทองนํามงกุฎมา
ถวาย ทรงเกิดความระแวงในท่าทางของช่างทําทองว่าจะยักยอกทองคําไป และนําโลหะชนิดอ่ืนมา
ผสม แต่ทรงไม่สามารถหาวิธีพิสูจน์ได้ ดังนั้นจึงทรงมอบหมายหน้าที่ การค้นหาข้อเท็จจริงให้กับอาร์คิ
มีดีส ข้ันแรกอาร์คิมีดีสได้นํามงกุฎทองไปชั่งน้ําหนัก ปรากฏว่าน้ําหนักของมงกุฎเท่ากับทองที่กษัตริย์
เฮียโรได้มอบให้ไป ซึ่งช่างทองอาจจะนําโลหะชนิดอ่ืนมาผสมลงไปได้ อาร์คิมีดีสครุ่นคิดเท่าไรก็คิดไม่
ออกสักที จนวันหนึ่งเขาไปอาบน้ําที่อ่างอาบน้ําสาธารณะแห่งหนึ่ง ขณะที่น้ําในอ่างเต็ม อาร์คิมีดีสลง
แช่ตัวในอ่างอาบน้ํา น้ําก็ล้นออกมาจากอ่างนั้น เม่ือเขาเห็นเช่นนั้นทําให้เขารู้วิธีพิสูจน์น้ําหนักของทอง
ได้สําเร็จ ด้วยความดีใจเขาจึง รีบวิ่งกลับบ้านโดยที่ยังไม่ได้สวมเสื้อผ้า ปากก็ร้องไปว่า“ยูเรก้า! ยูเรก้า! 
(Eureka)” จนกระทั่งถึงบ้าน เม่ือถึงบ้านเขารีบนํามงกุฎมาผูกเชือกแล้วหย่อนลงในอ่างน้ําที่มีน้ําอยู่
เตม็ แล้วรองน้ําที่ล้นออกมาจากอ่าง จากนั้นจึงนําทองในปริมาตรที่เท่ากันกับมงกุฎหย่อน ลงในอ่างน้ํา 
แล้วทําเช่นเดียวกับครั้งแรก จากนั้นเขาได้นําเงินในปริมาตรที่เท่ากับมงกุฎ มาทําเช่นเดียวกับมงกุฎ
และทอง ผลการทดสอบปรากฏว่า ปริมาตรน้ําที่ล้นออกมานั้น เงินมีปริมาตรน้ํามากทีสุ่ด มงกุฎ
รองลงมา และทองน้อยที่สุด ซึ่งจากผลการทดลองครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า ช่างทองนําเงินมาผสมเพ่ือ
ทํามงกุฎแน่นอนมิฉะนั้นแล้วปริมาตรน้ําของมงกุฎและทอง ต้องเท่ากัน เพราะเป็นโลหะชนิดเดียวกัน 
อาร์คิมีดีสได้นําความข้ึนกราบทูลกษัตริย์เฮียโรให้ ทรงทราบ อีกทั้งแสดงการทดลองให้ชมต่อหน้าพระ
พักตร์ เม่ือช่างทองเห็นดังนั้นก็รีบรับสารภาพแล้วนําทองมาคืนให้กับกษัตริย์เฮียโร การค้นพบครั้งนี้
ของอาร์คิมีดีส ได้ตั้งเป็นกฎชื่อว่ากฎของอาร์คิมีดีส ต่อมานักวิทยาศาสตร์ได้นําหลักการเช่นเดียวกันนี้
มาหาความถ่วงจําเพาะของวัตถุต่าง ๆ 
อาร์คิมีดีสไม่เพียงแต่พบวิธีหาความถ่วงจําเพาะของวัตถุได้เท่านั้น งานชิ้นสําคัญอีกชิ้นหนึ่งก็คือ การ
สร้างระหัดวิดน้ํา หรือที่มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ระหัดเกลียวของอาร์คิมีดีส(Archimedes 
Screw)” เพ่ือใช้สําหรับวิดน้ําข้ึนมาจากบ่อหรือแม่น้ํา สําหรับใช้ในการอุปโภคหรือบริโภค ซึ่งทําให้เสีย
แรงและเวลาน้อยลงไปอย่างมาก การที่อาร์คิมีดีสคิดสร้างระหัดวิดน้ําข้ึนมานั้น ก็เพราะเขาเห็นความ
ลําบากของชาวเมืองในการนําน้ําข้ึนจากบ่อหรือแม่น้ํามาใช้ ซึ่งต้องใช้แรงและเสียเวลาอย่างมาก ระหัด
วิดน้ําของอาร์คิมีดีสประกอบ ไปด้วยท่อทรงกระบอกขนาดใหญภ่ายในเป็นแกนระหัด มีลักษณะคล้าย
กับดอกสว่าน เม่ือต้องการใช้น้ํา ก็หมุนที่ด้ามจับระหัด น้ําก็จะไหลข้ึนมาตามเกลียวระหัดนั้น ซึ่งต่อมา
มีผู้ดัดแปลงนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย เช่น การลําเลียงถ่านหินเข้าสู่เตา และนําเถ้าออก
จากเตา การบดเนื้อสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้อาร์คิมีดีสได้ประดิษฐ์เครื่องผ่อนแรงข้ึนอีกหลายชิ้น เพ่ือ
สร้างความสะดวกสบายให้กับชาวเมือง ได้แก่ คานดีดคานงัด (Law of Lever) ใช้สําหรับในการยก
ของที่มีน้ําหนักมาก ซึ่งใช้วิธีการง่ายๆ คือ ใช้ไม้คานยาวอันหนึ่ง และหาจุดรองรับคานหรือจุดฟัลครัม 
(Fulcrum) ซึ่งเม่ือวางของบนปลายไม้ด้านหนึ่ง และออกแรงกดปลายอีกด้านหนึ่ง ก็จะสามารถยกของ 
ที่มีน้ําหนักมากได้อย่างสบาย นอกจากคานดีดคานงัดแล้ว อาร์คิมีดีสได้ประดิษฐ์รอก ซึ่งเป็นเครื่องกล
สําหรับยกของหนักอีกชนิดหนึ่ง เครื่องกลผ่อนแรงทั้งสองชนิดนี้ อาร์คิมีดีสคิดค้นเพ่ือกะลาสีเรอืหลวง
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ที่ต้องยกของหนักเป็นจํานวนมากในแต่ละ วัน เครื่องกลผ่อนแรงของอาร์คิมีดีส มีอีกหลายอย่าง ได้แก่ 
รอกพวง ซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับรอกและล้อกับเพลา ใช้สําหรับเคลื่อนย้ายของที่มีขนาดใหญ่และ
น้ําหนักมาก เช่น ก้อนหิน เป็นต้น เครื่องกลผ่อนแรงของอาร์คิมีดีสถือได้วา่เป็นรากฐานที่สําคัญของ
วิชากลศาสตร์ และยังเป็นที่นิยมใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งได้มีการนําเครื่องกลผ่อนแรงเหล่านี้มา
เป็นต้นแบบเครื่องกลที่สําคัญในปัจจุบัน เช่น ล้อกับเพลา มาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนของรถยนต์ 
เป็นต้น อาร์คิมีดีสไม่ได้เพียงแต่สร้างเครื่องกลผ่อนแรงเท่านั้น เขายังมีความชํานาญเก่ียวกับ
คณิตศาสตร์ เขาสามารถคํานวณหาพ้ืนที่หน้าตัด ของทรงกรวย ทรงกลม และทรงกระบอกได้ โดยใช้
สูตรทางคณิตศาสตร์ท่ีเขาเป็นคนคิดค้นข้ึน และหาค่าของ Pi (พาย) ซึ่งใช้ในการหาพ้ืนที่ของวงกลม 
ในป ี212 ก่อนคริสต์ศักราช กองทัพโรมันยกทัพเข้าตีเมืองไซราคิวส์ โดยยกทัพเรือมาปิดล้อมเกาะไซ
ราคิวส์ไว้ อาร์คิมีดีสมีฐานะเป็นนักปราชญ์ประจําราชสํานัก จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพ
บัญชาการรบป้องกันบ้านเมืองครั้งนี้ อาร์คิมีดีสได้ประดิษฐ์อาวุธข้ึนหลายชิ้นในการต่อสู้ครั้งนี้ ได้แก่ 
เครื่องเหวี่ยงหิน โดยอาศัยหลักการของคานดีดคานงัด เครื่องเหวี่ยงหินของอาร์คิมีดีสสามารถเหวี่ยง
ก้อนหินข้ามกําแพงไปถูกเรือของ กองทัพโรมันเสียหายไปหลายลํา อาวุธอีกชนิดหนึ่งที่อาร์คิมีดีส
ประดิษฐ์ข้ึน คือ โลหะขัดเงามีลักษณะคล้ายกระจกเว้าสะท้อนแสงให้มีจุดรวมความร้อนที่สามารถทํา 
ให้เรอืของกองทัพโรมัน ไหม้ไฟได้ นอกจากนี้ยังมีเครื่องกลอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายกับตอรืปิโดใน
ปัจจุบัน เรียกว่า “เครื่องกลส่งท่อนไม้”ซึ่งใช้ส่งท่อนไม้ขนาดใหญ่ด้วยกําลังแรงให้แล่นไปในน้ํา เพ่ือ
ทําลายเรือข้าศึก กองทัพโรมันใช้เวลานานถึง 3 ปี กว่าจะยึดเมืองไซราคิวส์ไดส้ําเร็จ เมืองไซราคิวส์
มิได้แพ้เพราะกําลังหรือสติปัญญา แต่แพ้เนื่องจากความประมาท ด้วยในขณะนั้นภายในเมืองไซราคิวส์
กําลังเฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนาน เม่ือตีเมืองไซราคิวส์สําเร็จ แม่ทัพโรมัน มาร์เซลลัส 
(Marcellus)ได้สั่งให้ทหารนําตัวอาร์คิมีดีสไปพบเนื่องจากชื่นชมในความสามารถของอาร์คิมีดีสเป็น
อย่างมาก ในขณะที่ตามหาอาร์คิมีดีส ทหารได้พบกับอาร์คิมีดีสกําลังใช้ปลายไม้ขีดเขียนบางอย่างอยู่
บนพ้ืนทราย แต่ทหารผู้นั้นไม่รู้จักอาร์คิมีดีส เม่ือทหารเข้าไปถามหาอาร์คิมีดีสเขากลับตวาด ทําให้
ทะเลาะวิวาทกัน ทหารผู้นั้นใช้ดาบแทงอาร์คิมีดสีจนเสียชีวิต เม่ือมาร์เซลลัสทราบเรื่องก็เสียใจเป็น
อย่างมากที่ต้องสูญเสียนักปราชญ์ท่ีมีความสามารถอย่างอาร์คิมีดีสไป ดังนั้นเขาจึงรับอุปการะ
ครอบครัวของอาร์คิมีดีสและสร้างอนุสาวรีย์ เพ่ือให้ระลึกถึงความสามารถของอาร์คิมีดีส อนุสาวรีย์
แห่งนี้มีลักษณะรูปทรงกลมอยู่ในทรงกระบอก จากผลงานการประดิษฐ์เครื่องกลผ่อนแรงของอาร์คิมี
ดีส ถือได้ว่าเขาเป็นผู้ให้กําเนิดวิชากลศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาที่มีประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน 

ที่มา  http://www.rmutphysics.com/charud/specialnews/2/scientist/scientist3/Archimedes.html 
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ประวัติพีทาโกรัส 

 เป็นนักคณิตศาสตรแ์ละนักปราชญช์าวกรีกโบราณ เป็นที่รู้จักในนามเจ้าของทฤษฎีบทพี
ทาโกรัสพีทาโกรัสได้ชื่อว่าเป็น"บิดาแห่งตัวเลข" พีทาโกรัสไม่เพียงแต่มีความสําคัญต่อคณิตศาสตรเ์ขา
ยังได้สร้างสรรค์ความคิดหลายอย่างให้กับปรัชญาและศาสนา ในปลายศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล ถึง
ทุกวันนี้ เราไม่สามารถที่จะพูดถึงชีวประวัติของพีทาโกรัสได้ด้วยความแน่นอน เพราะตํานานและเรื่อง
เล่าต่างๆ นานาปิดบังข้อเท็จจรงิของชีวิตพีทาโกรัสมากกว่าปราชญ์ใดๆ ในยุคก่อนโสเครติส 

 พีทาโกรัสเกิดเม่ือ 559 ก่อนคริสต์ศักราช ทีเ่มืองซามอส (Samos) ประเทศ
กรีซ (Greece) และเป็นบุตรชายของพีทาอิส และ เนซาร์คัส พีทาโกรัสได้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอน
ของเขาไปทีโ่ครโทน (Croton) ในทางใต้ของอิตาลีเม่ือเขาเป็นชายหนุ่ม เพ่ือที่จะหลีกหนีจากรัฐบาล
ทรราชของโพลีเครติส และผู้เชี่ยวชาญหลายคนคาดคเนว่าก่อนที่พีทาโกรัสถึงเมืองโครโทนนั้น เขาได้
เยี่ยมเยียนนักปราชญ์ของอียิปตแ์ละบาบีโลนก่อน เม่ือเขาได้ย้ายถ่ินฐานจากซาโมสมายังโครโทน พีทา
โกรัสก็ได้ก่อตั้งสมาคมศาสนาลับ ที่คล้ายคลึงกับลักธิออร์เฟอัสที่มีอยู่ก่อนหน้านั้น 

ณ เมืองโครโทนพีทาโกรัสได้จัดปฏิรูปวัตนธรรมของชาวโครโทน โดยแนะให้ชาวเมืองทําตาม
จริยธรรมและสร้างกลุ่มสาวกของพีทาโกรัส จากนั้นพีทาโกรัสก็ได้เปิดสถานศึกษาของ โรงเรียนของพี
ทาโรกัสเปิดรับทั้งชายและหญิง แต่ผู้ท่ีจะเข้าร่วมจําเป็นต้องสละทรัพย์สิน กินอยู่แบบมังสวิรัตที่
โรงเรียน และเรียกตัวเองว่ามาเทมาทิคอย (Mathematikoi) คนอ่ืนๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงก็สามารถ
เข้าเรียนได้ด้วย แต่จะไม่จําเป็นต้องสละทรัพย์สิน หรือใช้ชีวิตแบบมังสวิรัติ 
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ประวัติลอการิทึม 
  เม่ือก่อน Logarithms เป็นตัวช่วย ในการคํานวณ แต่ในปัจจุบันนี ้ มีความ สําคัญมากข้ึน
ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ชาวบาบิโลเนียนเป็นพวกแรกที่ใช้ Logarithms ในการแก้ปัญหา และไม่ใช้ใน
การคิดคํานวณ 
 พ้ืนฐานของ Logarithms สมัยใหม่นั้น  ได้รับการพัฒนาข้ึนโดย Tycho Brahe (1546-
1601) เพ่ือใช้พิสูจน์ทฤษฎีของ Copernican  ซึ่งเก่ียวกับทฤษฎีแห่งการเคลื่อนที่ วิธีการที่เขาใช้
เรียกว่า prostaphaeresis  
 ในปี 1590   Brahe และ  John Craig  ได้เล่าให้Napier  ฟังเก่ียวกับวิธีการของ Brahe 
ซึ่ง   Napier (1550 – 1617) เป็นคนแรกที่คิดคําว่า Logarithms ข้ึนมา Napier เปรียบเสมือนกับ 
Isaac Asimov  ในช่วงเวลานั้น เขาได้  จินตนาการถึง รถถัง ปืนกลและเรือดําน้ํา เขาได้ทํานายไว้ด้วย
ว่า โลกเราถึงการสิ้นสุดในระหว่างปี 1688 และ ปี 1700 ทุกวันนี ้Napier ได้รับการยกย่องว่าเป็นคน
ที่ประดิษฐ์ Logarithms ที่ใช้อย่างกว้างขวางในการคํานวณที่ซับซ้อน ตั้งแต่ก่อนการกําเนิดข้ึนของ
เครื่องคิดเลข ปัจจุบันเน้นการใช้  Logarithms กว้างขวาง และกว้างไกลมากกว่าการคํานวณแค่
จํานวน ธรรมดา ๆ  
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ประวัติค่าพาย 

พาย หรือ ไพ (อักษรกรีก: π ) เป็นค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ ที่เกิดจากความยาวเส้นรอบ
วงหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ค่า π  มักใช้ในคณิตศาสตร,์ ฟิสิกส ์และวิศวกรรม π  เป็น
อักษรกรีกที่ตรงกับตัว "π " ในอักษรละติน มีชื่อว่า "pi" (อ่านว่า พาย ในภาษาอังกฤษ แต่อ่านว่า พี 
ในภาษากรีก) บางครั้งเรียกว่า ค่าคงตัวของอาร์คิมิดีส (Archimedes' Constant) หรือจํานวน
ของลูดอล์ฟ (Ludolphine number หรือ Ludolph's Constant) 

ในเรขาคณิตแบบยุคลิด π  มีนิยามว่าเป็นอัตราส่วนของเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของวงกลม หรือเป็นอัตราส่วนของพ้ืนทีว่งกลม หารด้วย รัศมียกกําลังกําลังสอง ใน
คณิตศาสตร์ชั้นสูงจะนิยาม π  โดยใชฟั้งก์ชันตรีโกณมิติ เช่น π  คือจํานวนบวก x ที่น้อยสุดที่ทําให้ 
sin (x) = 0  ค่า π  โดยประมาณ 50 ตําแหน่งคือ 

π  = 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510...  

แม้ว่าค่านี้มีความละเอียดพอที่จะใช้ในงานวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตรแ์ล้ว ปัจจุบันมีการ
คํานวณค่า π  ได้หลายตําแหน่ง ซึ่งหาได้ท่ัวไปจากอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยทั่วไป
สามารถคํานวณค่า π  ได้พันล้านหลัก ขณะทีซู่เปอร์คอมพิวเตอรคํ์านวณค่า π  ได้เกินล้านล้านหลัก 
และไม่พบว่ามีรูปแบบที่ซํ้ากันของค่า π  ปรากฏอยู่ 

อักษร π  (พาย) เป็นสัญลักษณ์ที่นักคณิตศาสตร์อังกฤษชื่อ William James ใช้เป็นครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2249 เพ่ือบอกอัตราส่วนระหว่างความยาวเส้นรอบวงกลมกับความยาว
เส้นผ่าศูนย์กลาง ของวงกลมวงนั้น และเม่ือ Leonard Euler นักคณิตศาสตร์ชาติสวิสใช้สัญลักษณ์ π  
นี้อีกในการกําหนดอัตราส่วนดังกล่าวในปี พ.ศ. 2280 นักคณิตศาสตร์ท่ัวโลกก็ได้ใช้ π  ตามตัง้แต่นั้น
เป็นต้นมา ประวัติศาสตร์ได้จารึกว่านักคณิตศาสตร์ชาวบาบิโลนได้เคยพยายามหาค่าของ π  เป็นครั้ง
แรก เม่ือประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว และได้พบว่า π  มีค่าประมาณ 3 ส่วนนักคณิตศาสตร์อียิปต์ใน
เวลาต่อมาได้พบว่า π  มีค่าประมาณ 256/81 = 3.1704938 และเม่ือถึงยุคของ Archimedes ผู้เป็น
นักคณิตศาสตร์ท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดของโลกเม่ือ 2,000 ปีก่อน ท่านก็ได้เคยคํานวณหาค่าของ π  เช่นกัน 
โดยใช้วิธีสร้างรูป 96 เหลี่ยมด้านเท่าลงในวงกลม แล้ววัดความยาวเส้นรอบรูปของรูป 96 เหลี่ยมด้าน
เท่านั้น จากนั้นก็เอาความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมหารความยาวเส้นรอบรูปที่วัดได้ 
Archimedes ได้พบว่า π  มีค่ามากกว่า 3 10/71 แต่น้อยกว่า 3 1/7 Archimedes จึงประมาณว่า 
π  มีค่า 3.1406 ในปี พ.ศ. 693 Claudius Ptolemy แห่งเมือง Alexandria ได้สร้างรูป 360 เหลี่ยม
ด้านเท่าในวงกลม เพ่ือคํานวณค่า π  และได้รายงานผลการคํานวณในหนังสือ Almagest ว่า π  มี
ค่าประมาณ 3.1416 ส่วน  
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Tsu Chung-Chik นักคณิตศาสตร์ชาติจีนก็ได้คํานวณ π  เช่นกัน และในปี พ.ศ. 1023 
พบว่า π  มีค่า 335/113 = 3.141592 92 และ Bhaskara นักคณิตศาสตร์ชาติอินเดียก็ได้พบในปี 
พ.ศ. 1693 ว่า π  = 3927/1250 = 3.1416 งานค้นคว้าเก่ียวกับค่าของ π  ได้หวนกลับสู่ยุโรปอีกครั้ง
หนึ่งในพุทธศตวรรษที่ 21 เม่ือ Francois Viete แห่งฝรั่งเศส ได้ใช้วิธีของ Archimedes สร้างรูป 
393,216 เหลี่ยมด้านเท่าบรรจุลงในวงกลมแล้วคํานวณ π  ซึ่งเขาก็ได้พบว่า π  = 
3.14159265358979323 ส่วน Ludolph Van Ceulen แห่งเนเธอร์แลนด์ ก็ได้พบว่า π  ที่เขาหาได้
จากการสร้างรูป 4.61 ล้านล้านล้านเหลี่ยมด้านเท่าลงในวงกลม มีค่าถูกต้องถึงทศนิยมตําแหน่งที่ 315 
ซึ่งตัวเลขทั้ง 315 ตัวที่ Ceulen คํานวณได้นี้ได้ถูกนํามาเรียงจารึกบนหลุมฝังศพของเขา เม่ือเขาตาย 
งานคํานวณหาค่า π  ได้เริ่มมีชีวิตชีวาใหม่อีกครั้งหนึ่ง เม่ือ Isaac Newton ได้สร้างวิชาแคลดูลัส
ข้ึนมาใช้ในการหาค่าของ π  โดยได้พบว่า π  = 4 (1-1/3+1/5-1/7+1/9-1/11+1/13-1/15.....) สูตร
ที่ Newton พบนี้ได้เปลี่ยนวิธีหาค่าของ π  จากการสร้างรูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามาเป็นวิธีการบวก
ลบเศษส่วนแทน คือจากวิธีเรขาคณิตมาเป็นวิธีพืชคณิต แต่วิธีการเช่นนี้ก็ใช่ว่าจะประเสริฐ เพราะถ้า
เราต้องการให้ค่าของ π  ถูกต้องถึงทศนิยมตําแหน่งที่สอง เราต้องบวก ลบเทอมต่างๆ ถึง 50 เทอม 
และถ้าเราต้องการค่าที่ถูกต้องถึงทศนิยมตําแหน่งที่สาม เราต้องใช้ตัวเลขมากถึง 500 เทอม เป็นต้น 
และถ้าเราต้องการค่าให้ถูกต้องถึงทศนิยมตําแหน่งที่ร้อย เราก็ต้องบวก ลบเลขจํานวนล้านล้านล้าน
เทอม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกเลย ถึงกระนั้นนักคณิตศาสตร์ก็ได้ยอมรับว่าวิธีหาค่าของ π  วิธีนี ้ดีกว่า
วิธีเก่ามาก  

ในปี พ.ศ. 2242 Abicham Sharp ได้ใช้วิชาแคลดูลัสคํานวณหาค่าของ π  ได้ถูกต้องถึง
ทศนิยมตําแหน่งที่ 72 และอีก 7 ปีต่อมา John Machin ได้พบสูตร π  = 4 (arctan (1/5)-arctan 
(1/239)) และก็ได้ใช้สูตรนี้หาค่า π  ถูกต้องถึงทศนิยมตําแหน่งที่ 100 ในป ีพ.ศ. 2490 J.W. Wrench 
นักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันได้คํานวณค่า π  ถูกต้องถึงทศนิยมตําแหน่งที่ 808 เม่ือถึงปี พ.ศ. 2492 
การคํานวณหาค่า π  ก็เริ่มเปลี่ยนโฉมใหม่ เม่ือกองทัพบกของสหรัฐฯ ได้ใชเ้ครื่องคอมพิวเตอร์ ENIAC 
คํานวณ π  ได้ทศนิยมถูกต้องถึง 2,037 ตําแหน่ง โดยใช้เวลานาน 70 ชั่วโมง และเม่ือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนามากข้ึน การคํานวณค่า π  ก็ยิ่งถูกต้องและละเอียดมากข้ึน ในปี พ.ศ. 
2538 Yasumasa Kanada แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว ได้คํานวณค่า π  ถึงทศนิยมตําแหน่งที่ 
4,294,960,000 และได้พบว่าตัวเลขทศนิยมตําแหน่งที่ 4 พันล้านนั้น คือเลข 9 แล้วมีเลข 
4375343.....ตาม ข้อสังเกตหนึ่งที่ Kanada กับคณะได้พบคือ จากตัวเลขทั้ง 4 พันลา้นตัวเลขนั้น เลข 
6 ปรากฏบ่อยครั้งที่สุดคือ 400,033,035 ครั้ง และเลข 2 ปรากฏน้อยครั้งที่สุดคือ 399,965,405 ครั้ง 
และในปี พ.ศ. 2542 Y.Kanada ก็ได้ลบสถิติของตนเอง เม่ือเขาประกาศว่า เขาได้คํานวณค่า π  
ถูกต้องถึงทศนิยมตําแหน่งที่ 206,158,430,000 โดยใช้วิธกีารสองรูปแบบที่แตกต่างกัน โดย
คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งใช้เวลานาน 37 ชั่วโมง และอีกเครื่องหนึ่งใช้เวลา 46 ชั่วโมง ผลการคํานวณ
แสดงให้เห็นว่า ตัวเลขทศนิยมตําแหน่งที่ 206,158,430,000 นั่นคือเลข 4  
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คําถามหนึ่งที่คนทั่วไปต้องการรู้คําตอบคือ เหตุใดมนษุย์จึงต้องทุ่มเทความพยายาม (และ
ทรัพย์สิน) ในการหาค่า π  ให้ได้จุดทศนิยมละเอียดถึงล้านล้านล้าน...ตําแหน่ง เพราะเวลานักฟิสิกส์
ต้องการจะรู้ขนาดของจักรวาล เพียงเขาใช้ค่า π  ที่มีจุดทศนิยมเพียง 40 ตําแหน่ง เขาก็สามารถรู้
ขนาดดังกล่าวอย่างผิดพลาดไม่เกิน 0.000000001 เมตร แล้ว โดยไม่จําเป็นต้องใช้ตัวเลขที่ละเอียดถึง
สองแสนล้านล้านตําแหน่งทศนิยมเลย คําตอบก็มีว่า นักคอมพิวเตอร์ใช้วิธีคํานวณค่า π  ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของคอมพิวเตอร์ เพราะในโปรแกรมที่ใช้ในการหาค่า π  ให้ถูกต้องถึง
ทศนิยมตําแหน่งที่แสนล้านหลักนั้น คอมพิวเตอร์ต้องทํางานร้อยล้านล้านข้ันตอนอย่างไม่ผิดพลาด 
และคอมพิวเตอร์เครื่องใดที่สามารถทํางานได้เป็นล้านล้านๆ ข้ันตอนได้อย่างไม่ผิดพลาดเลยนั้น ก็
สมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นคอมพิวเตอร์เทวดาสร้างจริงๆ ส่วนนักคณิตศาสตร์เองก็มีความสนใจที่
จะศึกษาดูว่า จากตัวเลขจุดทศนิยมที่ปรากฏออกมาเป็นล้านล้านล้าน...เลขนั้น ตัวเลข 0, 1, 2, 3.....9 
ปรากฏตัวบ่อยครั้งเท่ากันหรือไม่ และตัวเลขเหล่านั้นมีรูปแบบการปรากฏหรือไม่ว่าจะเริ่มซ้ําที่ทศนิยม
ตําแหน่งใด เป็นต้น เช่นได้มีการพบว่า ตัวเลขชุด 314159 ได้ปรากฏเรียงกัน 6 ครั้งในบรรดาเลข 
710,000 ตัวแรก เป็นต้น 

ถ้าเราพิจารณาดูค่าของ π  อีกครั้ง เราก็จะเห็นว่า เลข 3.14159265...นั้น แสดงให้เรารู้
ว่าตัวเลขต่างๆ ที่ปรากฏไม่มีรูปแบบแน่นอนว่า ถ้ามีเลข 1 นําแล้วตามด้วย 4, 1, 5 แล้ว 9...ตัวเลข
เหล่านี้ปรากฏอย่างสะเปะสะปะ บางครั้งก็ 3 แล้วไป 2 ย้ายมา 9 จากนั้น 8...ซึ่งนักคณิตศาสตร์เรียก
ลักษณะการปรากฏตัวเช่นนี้ว่า สุ่ม (random) ดังนั้น เวลานักคณิตศาสตร์กล่าวว่า ตัวเลขเหล่านี้มีการ
กระจัดกระจายแบบสุ่ม นั่นก็หมายความว่า ถึงแม้เราจะรู้ตัวเลขทุกตัวขณะนี้ แต่เราก็ไม่สามารถบอก
ได้ว่า ตัวเลขตัวต่อไปจะเป็นตัวเลขอะไร นักคณิตศาสตร์ส่วนมากเชื่อว่าเลขทศนิยมของ π  เป็นเลขสุ่ม 
แต่ก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่า มันเป็นเลขสุ่มอย่างแทจ้ริงตลอดระยะเวลา 900 ปีท่ีผ่านมา แต่เม่ือ
เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ Richard Crandall แห่ง Reed College และ David Bailey แห่ง 
Lawrence Berkeley National Laboratory ในสหรัฐอเมริกาได้รายงานในวารสาร Experimental 
Mathematics ว่า สมการ xn = (2xn-1+1/n) mod1 เวลาให้ค่า x0 = 0 จะได้ x1 = 0, x2 = 1/2, 
x3 = 1/3, x4 = 11/12, x5=1/30 x6 = 7/30, x7 = 64/105, x8 = 289/840...ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะ
ให้ค่า log2 = 0.6931471805599453... โดยการเสนอสูตรเช่นนี้ Bailey และ Crandall จึงได้ชื่อว่า
เป็นผู้ท่ีพบวิธีพิสูจน์ว่าเลขทศนิยมของ log2 เป็นเลขสุ่ม และก็ได้ตั้งความหวังให้คนอ่ืนๆ รู้ว่า เทคนิค
การพิสูจน์สภาพสุ่มของ π  ก็คงสามารถกระทําได้เช่นกัน หากใครสามารถหาสมการ dynamical 
map ที่คล้องจองกับมันได้ ดังเช่นในกรณีของ log2 สําหรับเราๆ นั้น เราก็หวังว่างานวิจัยหาค่า π  คง
ดําเนินต่อไปอีก จนกระทั่งได้ทศนิยมตําแหน่งสุดท้าย แต่เม่ือไม่มีใครรู้ชัดว่า ตัวเลขตัวสุดท้ายของค่า 
π  มีหรือไม่มี และถ้ามีมันจะเป็นตัวเลขอะไร งานวิจัยเรื่องนี้จึงดูเป็นงานที่ไม่รู้เสร็จ 
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3.14159 day 
ค่า ประมาณของπ  ที่เรานิยมใช้กันคือ 3.14159 ดังนั้นจึงมีประเพณีในแวดวงคณิตศาตร์สากลว่าให้ 
ยึดถือวันที่ 14 เดือน 3 (มีนาคม )เป็นวัน pi day โดยมีการเฉลิมฉลองกันในเวลา 1.59 น.อีกด้วย และ
วันนี้เป็นวันเกิดของ Albert Einstein อีกด้วย 

 

π  มักปรากฏในสูตรท่ีเกี่ยวกับวงกลมและทรงกลม 

รูปร่างทางเรขาคณิต สูตร 
เส้นรอบวงของวงกลมที่มีรัศมี r และ
เส้นผ่านศูนย์กลาง d 

 

พ้ืนทีข่องวงกลมที่มีรัศมี r  

พ้ืนที่ของวงรทีี่มีแกนเอก a และแกน
โท b 

 

ปริมาตรของทรงกลมที่มีรัศมี r และ
เส้นผ่านศูนย์กลาง d  

พ้ืนที่ผิวของทรงกลมที่มีรัศมี r  

ปริมาตรของทรงกระบอกที่สูง h และ
รัศมี r 

 

พ้ืนที่ผิวของทรงกระบอกที่สูง h และ
รัศมี r 

 

ปริมาตรของกรวยที่สูง h และรัศมี r 
 

พ้ืนที่ผิวของกรวยที่สูง h และรัศมี r  

 
 

การวิเคราะห์ท่ีเกี่ยวกับ ππππ  

• François Viète, 1593: 

 



  	� 

• สูตรของไลบ์นิซ: 

 
หรือเขียนอีกแบบได้เป็น: 

 

• ผลคูณของ Wallis: 

 

 

• สูตรปริพันธจ์ากแคลคูลัส: 

 

• ปัญหาของBasel, ถูกแก้เป็นครั้งแรกโดย ออยเลอร์ (ดูเพ่ิมเติม ฟังก์ชันซีตาของรีมันน์): 

 

 

• ฟังก์ชันแกมมา เม่ือหาค่า 1/2: 

 

• สูตรของสเตอร์ลิง: 

 

• เอกลักษณ์ของออยเลอร์ (เรียกโดย ริชาร์ด ไฟน์แมน): 
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เศษส่วนต่อเนื่อง 

π  เขียนในรูปเศษส่วนต่อเนื่องได้หลายแบบ เช่น 

 

ทฤษฎีจํานวน 

• ความน่าจะเป็นในการสุ่มจํานวนเต็มข้ึนมา 2 จํานวน แล้วเป็นจํานวนเฉพาะสัมพัทธกั์น 
เท่ากับ 6/π 2 

ฟิสิกส์ 

• หลักการความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก: 

 

• สมการสนามของไอน์สไตน์ ในทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป: 

 

• กฎของคูลอมบ์ สําหรับแรงไฟฟ้า: 
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ประวัติค่า e 

ค่า e ในคณิตศาสตร์ค่าคงที่ในคณิตศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนอกจากค่า Pi 
(π ) ซึ่งคืออัตราส่วนระหว่าง เส้นรอบรูปวงกลมกับเส้นผ่านศูนย์กลางของมัน (มีค่าประมาณ 
3.14159265) แล้ว ยังมีค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์อีกตัวหนึง่ที่มีความสําคัญอย่างมากนั่นก็คือ ค่า e ที่
เป็นค่าคงที่ซ่ึงมีค่าประมาณ 2.7182818 ในบทความนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องของค่า e ครับ 

ท่ีมาของค่า e 

ค่า e ถูกค้นพบอย่างเป็นทางการโดย Jacob Bernoulli จากการศึกษาเรื่องดอกเบี้ยทบ
ต้นทบดอก จนได้ค่า e ว่าคือ 

 

การคิดดอกเบี้ยทบต้นทบดอก 

• ถ้า สมมติว่า เราออกเงินกู้ 1 ล้านบาท คิดดอกเบี้ย 100% / ป ี
• ถ้า period ของการคิดดอกเบี้ย คือ 1 ปี เราก็จะได้เงินคืนมาเป็น = 1 ล้านบาท 

×(1+100%/1)^1 
=1 ล้านบาท ×(1+1/1)^1 = 2 ล้านบาท 

• ถ้า period ในการคิดดอกเบี้ย คือ ครึ่งปี (นั่นคือ 50%/period 2 ครัง้)  = 1 ล้านบาท 
×(1+100%/2)^2 
= 1 ล้านบาท ×(1+1/2)^2 = 2.25  ล้านบาท 

• ถ้า period ในการคิดดอกเบี้ย คือ ทุก 3 เดือน (นั่นคือ 25%/period 4 ครั้ง) = 1 ล้านบาท 
×(1+100%/4)^4 
= 1 ล้านบาท ×(1+1/4)^4 = 2.4414  ล้านบาท 

• ที่นี้ถ้า period สั้นลงเรื่อยๆ (คิดทุกมิลลิวินาที เป็นต้น) จนจํานวนครั้งที่คิดดอกเบี้ยเป็น
อนันต์ครั้ง สุดท้าย เราจะได้เงินเป็น 2.7182818 ล้านบาท หรือ 2.7182818 เท่าของเงินต้น 
หรือ e เท่าของเงินต้นนั่นเองครับ !! 

ถ้าจะพูดใน r ทั่วๆไปที่ไม่ใช่ 100% : ถ้าเรา compound แบบถ่ีสุดๆ จะได้ FV   =   PV * e^Yr ครบั 
 
โดยที่ PV คือเงินต้น, FV คือมูลค่าของเงินในอนาคตเม่ือผ่านไป Y ปี , r = ดอกเบี้ยต่อป(ีquote rate) 
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Y = จํานวนปีท่ีคิดดอกเบี้ย 
เช่น ถ้าเป็นกรณีข้างบน จะได้ว่า FV   =  1 * e^1*1.00 = e ล้านบาทครับ 

ตัวอย่างความสวยงามของค่า e (ท่ีดูเหมือนจะแค่เป็นเลขท่ีดูน่าเกลียด) 

• ค่า e ถูกนําไปใช้ในเรื่องความน่าจะเป็นได้ด้วย เช่น ถ้านักพนันมีโอกาส 1 ใน n ในการชนะ
พนัน แล้วเค้าพนันไป n ครั้ง 
ถ้า n มีค่ามากพอ (เช่นเป็นล้านครั้ง) เค้าจะมีโอกาสที่ไม่ชนะอะไรเลย อยู่ประมาณ 1/e ครับ 
ตัวอย่าง : สมมติว่าการโยก Slot มีโอกาสชนะ Jackpot อยู ่1 ในล้าน ถึงคุณโยก Slot นี้ไป
ล้านครั้ง คุณก็จะยังมีโอกาสที่ไม่ถูก Jackpotเลยอยู่ประมาณ 1/e หรือ 0.368 หรือประมาณ 
36.8% เลยนะครับ!! 

• ในเรื่องความน่าจะเป็นอีกอันคือการนําไปใช้กับปัญหาเรื่อง derangements หรือ hat 
check problem ครับ ยกตัวอย่างเช่น มีแขก n คนมาร่วมงานปาร์ตี้ในผับแห่งหนึ่งแล้วต้อง
ฝากหมวกไว้ท่ีเจ้าหน้าที่สาวสวย แต่ด้วยสาเหตุอะไรไม่ทราบทําให้สาวบริกรไม่รู้ว่าหมวกอัน
ไหนเป็นของใครกัน แน!่! ถามว่ามีความน่าจะเป็นเท่าไหร่ท่ีบริกรสาวสวยจะคืนหมวก
ไม่ถุกเลยซักใบ เม่ือ n เยอะมากๆ (เข้าใกล้อนันต)์ จะได้ว่า โอกาสที่ว่า คือ 1/e เช่นกันครับ  

• ในวิชา Calculus นั้น แม้เราจะ diff e^xไปก่ีรอบ มันก็ได้ค่าออกมาเป็น e^x อยู่เช่นเดิม
เรื่อยไป 

 
• ถ้า เรา diff ln x จะได้ 1/x 

 

• ค่า e^x สามารถแตกออกมาเป็น Polynomial ตามการประมาณค่าฟังก์ชั่นของ Maclaurin 
series ไม่ก็วิธีของ Taylor ได้ดังนี ้

 
• ถ้าแทน x=1 ในสมการข้างบน 

 

• แต่ท่ีสวยงามท่ีสุด คือค่า e เป็นส่วนประกอบของสมการออยเลอร์ ซึ่งเป็นสมการทาง
คณิตศาสตร์ที่สวยงามมากๆ ครับค่า e เป็นหนึ่งในตัวเลขที่น่าพิศวงในวงการคณิตศาสตร์ 
เช่นเดียวกับค่า 0, 1, π   and i (ตัวเลขจินตภาพ)แต่สมการออยเลอร์ สามารถรวมความ
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พิศวงทั้งหมดมาไว้ด้วยกันได้ว่า  ซึ่งถ้าแทน x ด้วย π  (pi) จะ

ได้สุดยอดสมการที่ว่า และเม่ือย้ายข้างอีกที ความสวยงามที่สุดก็บังเกิด 
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เลขฟีโบนักซี 
 

ลําดับเลขฟีโบนักชี (Fibonacci numbers) เป็น ลําดับเลขที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแบบ
หนึ่งในประวัติศาสตร์ ซึ่งถูกคิดค้นข้ึนโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาเลียนชื่อ เลโอนาร์โดแห่งปีซา หรือ 
เลโอนาร์โด ฟีโบนัชชี (Leonardo Fibonacci) หรือรู้กันในชื่อสั้น ๆ ว่า ฟีโบนัชชี (Fibonacci) เขามี
บทบาทในการเผยแพร่การเขียนและวิธีการคํานวณระบบจํานวนฐานสิบที่ให้ค่าตาม หลักแบบอาราบิก 
(Arabic positional decimal system) ที่ใช้กันในปัจจุบัน หลายคนยกย่องว่าเขาเป็นนักคณิตศาสตร์
ที่เก่งที่สุดในยุคกลาง  

ในทาง คณิตศาสตร์ เลขฟีโบนัชชี (อังกฤษ: Fibonacci number) (มักสะกดผิดเป็น ฟิโบ
นักชี หรือ ฟีโบนักช)ี เป็นเลขในลําดับเลขฟีโบนัชช ีจํากัดความหมายด้วยสูตร:  
 

  
 
โดย กฎว่าเลขลําดับแรกคือ 0 ลําดับที่สองคือ 1 และลําดับถัดไปคือผลบวกของเลขในสองลําดับก่อน
หน้านี ้รายชื่อตัวเลขดังนี้คือลําดับเลขฟีโบนัชชี เริ่มต้นจากลําดับแรก:  

 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 

4181, 6765, 10946, ฯลฯ  
 

ชื่อ ของจํานวนฟีโบนัชชีตั้งข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแก่นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อ ลีโอนาโด
แห่งปิซา (Leonardo de Pisa) ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามฟีโบนัชช ี(Fibonacci) ผู้ค้นพบลําดับฟีโบนัชชี
ในต้นศตวรรษที่ 13   ซึ่ง ลําดับฟิโบนักชี ตัวฟีโบนักชีเอง ไม่ได้ได้กําหนดลําดับนี้เป็นทฤษฎ ีแต่เป็น
เพียงปัญหาเชาว์เรื่องการเกิดของกระต่ายในแต่ละรุ่น จนภายหลังมีนักคณิตศาสตร์แก้ปัญหานี้แล้ว
นํามาเผยแพร่เท่านั้น  
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ความงามของลําดับฟีโบนักชี  

 
ถ้า หากเราสังเกตดอกไม้รอบๆตัวเรา จะเห็นว่าดอกไม้ส่วนใหญ่มีจํานวนกลีบเป็น 1 กลีบ

(หน้าวัว) 2 กลีบ(โป๊ยเซียน) 3 กลีบ 5 กลีบ 8 กลบี 13 กลีบ 21 กลีบ และ34 กลีบ (เดซี)่จะเห็นได้ว่า
นี่คือตัวอย่างที่สังเกตได้ง่ายที่สุดที่แสดงให้เห็นถึง ความสอดคล้องระหว่างธรรมชาติกับคณิตศาสตร์ 
เพราะตัวเลขเหล่านี้ เม่ือมาเขียนเรียงกันก็จะได้เป็นลําดับฟิโบนักชีนั่นเอง ซึ่งอาจจะมองเป็นเรื่อง
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ธรรมดาสําหรับดอกไม้ที่มีจํานวนกลีบน้อยๆ แต่ถ้ามีจํานวน 21 กลีบ หรือ 34 กลีบ หรือ 55 กลีบ ก็
อาจถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเหมือนกัน  

ในดอกทานตะวัน 1 ดอก จะมีเกสรย่อย(จริงๆแล้วคือดอกย่อย) อยู่จํานวนมากภายใน ซึ่ง
จะเรียงตัวกันเป็นแนวเส้นโค้ง(spiral)ออกจากศูนย์กลางทั้งในทิศทวนเข็ม และตามเข็มนาฬิกา 

 

  
 

ถ้า เราสังเกตและทดลองนับแนวเส้นโค้งทั้งสองทิศ จะพบว่า ตัวเลข 2 ตัวที่ได้ มักจะเป็น 
21 กับ 34 หรือ 34 กับ 55 เป็นต้น แล้วแต่ขนาดของมัน ซึ่งน่าแปลกใจว่า ตัวเลขที่ได้มาก็เป็นส่วน
หนึ่งของลําดับฟิโบนักชีนั่นเอง  

ตัวอย่างลักษณะนี้สามารถพบเห็นได้ท่ัวไปในพืชชนิดอ่ืนๆ เช่น ลูกสนบางชนิดหรือดอกไม้
บางชนิด เป็นต้น  ถ้าวนทวนเข็มนาฬิกา ก็จะได้13 แถว ถ้าตามเข็มก็จะได้ 8 แถว  

จาก การศึกษาพบว่าดอกไม้เกือบทุกชนิดจะมีจํานวนกลีบดอกเท่ากับลําดับเลขฟีโบนักช ี
ซึ่งก็คือ 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,.. กลีบ หรือไม่ก็มีจํานวนกลีบดอกตรงกับจํานวนเท่าของเลขฟีโบ
นักช ีโดยมีดอกไม้จํานวนเพียงไม่ก่ีชนิดเท่านั้นที่มีจํานวนกลีบดอกไม่ตรงกับเลขฟีโบ นักช ี
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ต้นตะบองเพชรที่มีลักษณะการจัดเรียงตัวของปุ่มหนามสอดคล้องกับเลขฟีโบนักช ีโดยมี
วงเกลียวของปุ่มหนามที่หมุนตามเข็มนาฬิกา 3 วง (เส้นสีแดง) และมีวงเกลียวที่หมุนทวนเข็มนาฬิกา
จํานวน 5 วง (เส้นสีเหลือง) โดยที่ 3 และ 5 ก็คือลําดับเลขฟีโบนักช ี

 

 
 

ความยาวของกระดูกนิ้วมือแต่ละข้อจะมีอัตราส่วนเรียงตามลําดับเลขฟีโบนักช ี
 

 

 
 

เกลียวการหมุนของยอดปุ่มของกะหล่ําดอกพันธุ์โรมาเนตโก (Romanesco) มีความ
สอดคล้องกับเลขฟีโบนักชีเช่นเดียวกัน  
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จนกระทั่งเม่ือไม่นานมานี้ ลําดับเลขฟีโบนักชี ได้เข้ามาสู่โลกของนาโนเทคโนโลยีแล้ว เม่ือ
นักวิทยาศาตร์จาก Lawrence Berkeley National Laboratory ในแคลิฟอร์เนีย ได้ร่วมมือกับ
นักวิทยาศาสตร์จาก Ames Laboratory แห่ง Iowa State University ในการใช้อุปกรณ์ ทางด้านนา
โนเทคโนโลย ีมาทําการศึกษาเก่ียวกับเรื่องแรงเสียดทาน ที่เกิดข้ึนในระดับของอะตอม โดยการใช้
กล้องสแกนนิ่งทัลเนลลิ่งเอสทีเอ็ม (Scanning tunneling microscope, STM) ถ่ายภาพลักษณะการ
จัดเรียงตัว ของอะตอมบนผิวหน้าของผลึกสังเคราะห์ และใช้กล้อง อะตอมิกฟอร์ซไมโครสโคปหรือเอ
เอฟเอ็ม (Atomic force microscope, AFM) ในการวัดแรงเสียดทาน ที่เกิดข้ึนระหว่างหัวเข็มของ
กล้อง AFM กับอะตอมบนผิวหน้าผลึก ที่มีการจัดเรียงอะตอมแตกต่างกัน  

 
ซึ่งจากการทดลองพบว่าแรงเสียดทาน ที่วัดได้จากการจัดเรียงตัว ของอะตอมแบบคาบซ้ํา 

(periodic) จะมีค่าสูงกว่า การจัดเรียงตัวของอะตอมแบบไม่เป็นคาบซ้ํา (aperiodic) ถึง 8 เท่า! โดย
การศึกษา เก่ียวกับแรงเสียดทานที่เกิดข้ึน ในระดับอะตอมนี้จะทําให้ นักวิทยาศาสตร์เข้าใจธรรมชาต ิ
ของแรงเสียดทานและสมบัติทางด้านนาโนไทรโบโลยี (nanotribology) เช่น การสึกหรอ การเสียดสี 
หรือการหล่อลื่น ที่เกิดข้ึนบริเวณผิวหน้าของสสารต่างๆ ในระดับนาโนเมตรมากข้ึน  

 

 
 

การ จัดเรียงตัวของอะตอม บนผิวหน้าผลึกในทิศทางหนึ่ง จะมีอะตอมแต่ละอะตอมอยู่
ห่างจากกัน เป็นระยะห่างประมาณ 4 อังสตรอม (?) เท่ากัน แต่ในอีกทิศทางหนึ่ง กลับพบว่าอะตอม
แต่ละอะตอม อยู่ห่างจากกันเป็นระยะทาง ที่ไม่เท่ากัน โดยมีระยะห่างระหว่างอะตอม แต่ละตอมเรียง
ตามลําดับเลขฟีโบนักช!ี โดยที่ L=13?, L1=8?, L2=5?, S=8?, S1=5?, S2=3? นอกจากนี้ยังพบว่า 
การจัดเรียงตัวของอะตอม นผิวหน้าผลึก ที่เป็นแบบคาบซ้ํา จะมีแรงเสียดทานที่กระทํากับหัวเข็มของ
กล้อง AFM สูงกว่าอะตอม ที่มีการเรียงตัว เป็นแบบไม่เป็นคาบซ้ํา  

 
นอก จากนี้ ทีมนักวิจัยชาวจีนที่นําโดย Zexian Cao แห่ง Chinese Academy of 

Sciences ในกรุงปักก่ิง ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับแรงเครียด (stress) ของทรงกลมขนาดเส้นผ่าน
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ศูนย์กลาง 10 ไมโครเมตร ที่มีแกนกลางเป็นเงิน และมีเปลือกหุ้มเป็นซิลิกอนออกไซด์หนา 150 นาโน
เมตร เม่ือให้ความเย็น จะพบว่าเปลือกหุ้มซิลิกา ที่อยู่ด้านนอกจะมีการหดตัว มากกว่าแกนกลางที่เป็น
เงิน ซึง่จะส่งผลทําให้ ซิลิกาหดตัวกลายเป็นเม็ดทรงกลมขนาดเล็ก จับอยู่บริเวณผิวหน้าของแกนกลาง 
โดยเม็ดซิลิกา จะมีลักษณะการจัดเรียงตัว เป็นวงเกลียวที่มีความสอดคล้องกับลําดับเลขฟีโบนักชี 
ยกตัวอย่างเช่น ทรงกลมที่มีเปลือกหุ้มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 ไมโครเมตร จะมีเม็ดซิลกิาอยู่ที่ผิว
จํานวน 92 เม็ด ที่มีการเรียงตัวเป็นวงเกลียว ตามเข็มนาฬิกา 8 เส้น และทวนเข็มนาฬิกา 5 เส้น (โดย
ที่ท้ัง 5 และ 8 ต่างก็สอดคล้องกับลําดับเลขฟีโบนักช)ี หรือทรงกลม ที่มีเปลือกหุ้มขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 18 ไมโครเมตร จะมีเม็ดซิลิกาจํานวน 230 เม็ด เรียงตัวเป็นวงเกลียวตามเข็มนาฬิกา 21 
เส้น และทวนเข็มนาฬิกา 13 เส้น (โดยที่ท้ัง 13 และ 21 สอดคล้องกับลําดับเลขฟีโบนักช)ี  

 
 

 
 

รูปประกอบ A, B และ C แสดงให้เห็นถึงลักษณะการจัดเรียงตัว ของเม็ดทรงกลม ขนาด
เล็กของซิลิกา ที่อยู่บนผิวหน้าของแกนกลางที่เป็นเงิน โดยรูป A แสดงให้เห็นการเรียงตัว ของเม็ดซิลิ
กา เป็นเส้นโค้งที่หมุนตามเข็มนาฬิกา จํานวน 8 เส้น รูป B แสดงให้เห็นการเรียงตัวเป็นเส้นโค้ง ที่
หมุนทวนเข็มนาฬิกาจํานวน 5 เส้น รูป C เป็นการสมมุติว่า จุดที่มีเครื่องหมายบอกตําแหน่ง เป็น
จุดสิ้นสุดของวงเกลียว ซึ่งจะพบว่าเม็ดซิลิกา จะมีวงเกลียวทวนเข็มนาฬิกาจํานวน 13 เส้น และมีวง
เกลียวตามเข็มนาฬิกาจํานวน 21 เส้น ซึ่งเป็นลักษณะที่เหมือน กับการเรียงตัวของเกสรดอก
ตะบองเพชร Mammillaria nejapensis ในรูป D  
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ปุ่มของลูกสนมีการจัดเรียงตัวเป็นเกลียวที่มีจํานวนปุ่มตรงกับเลขฟีโบนักชี 
 
 

 
 

เมล็ด ดอกทานตะวัน มีการจัดเรียงตัวเป็นเกลียวที่หมุนตามเข็มนาฬิกา และทวนเข็ม
นาฬิกา โดยที่จํานวนเมล็ดที่อยู่ในเกลียว แต่ละเกลียวจะตรงกับเลขฟีโบนักชี นอกจากนี้ จํานวนเมล็ด
ที่อยู่ในเกลียว ที่หมุนตามเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกา ยังมีอัตราส่วนเท่ากับอัตาส่วนทองคํา 
“phi”  
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อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวเปลือกหอยนอติลุสที่มีความสอดคล้องกับ
ลําดับเลขฟีโบนกัชี 
 
หน้ากากทองคํา (Golden Mask) 

ท่านผู้อ่านเคยคิดไหมว่า ใบหน้าที่หล่อหรือสวยนั้นควรมีลักษณะเป็นอย่างไร?  คําตอบก็
คงมีหลากหลายมาก ตั้งแต่ ใบหน้าควรมีความสมมาตร ได้รูป ผิวพรรณด ีไม่มีริ้วรอย ฯลฯ แต่ สตีเฟน 
มาร์ควอร์ต (Stephen Marquardt) ซึ่งเป็นหมอศัลยกรรมพลาสติก กล่าวว่าใบหน้ามนุษย์ท่ีงดงาม
ที่สุดต้องมีสัดส่วนของบริเวณสําคัญบนใบหน้าตรง กับ“หน้ากากทองคํา” (golden mask) โดย
หน้ากากทองคําที่ว่านี้ก็เก่ียวข้องกับ phi อีกเช่นกัน!  ทั้งนี้ก็เพราะว่าหน้ากากทองคําถูกสร้างข้ึนมา
จากรูปสิบเหลี่ยมทองคําที่มีเส้นเชื่อมโยงทุกจุดเข้าหากันนั่นเอง 
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หน้ากากทองคํา ที่ใช้กําหนดรูปหน้าในอุดมคติ ถ้าผู้อ่านท่านใดเชื่อแนวคิดนี้และสนใจ ที่
จะดัดแปลงหน้าตาตนเองให้คล้ายคลึงกับหน้ากากทองคําแล้วละก้อ เห็นทีท่ีจะต้องพ่ึงหมอศัลยกรรม
มือดี ที่รู้เรื่องหน้ากากทองคําให้ช่วยดัดแปลงหน้าตาให ้แต่ผู้เขียนคิดว่าคนเราควรพึงพอใจกับหน้าตา
ของเราที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดจะ ดีกว่า ยกเว้นแต่ว่าหน้าตามันแย่จริงๆ เพราะถ้าเกิดไปทําศัลยกรรม
แล้ว ดีไม่ดีหน้าตาจะยิ่งแย่เข้าไปกว่าเดิม 
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อัตราส่วนทอง 

อัตราส่วนทอง (อังกฤษ: golden ratio) ในทางคณิตศาสตร์และศิลปะนั้น, เลขสอง
จํานวน (สมมุติให้เป็น a, b และ a>b) จะเป็น "อัตราส่วนทอง" ถ้าอัตราส่วนระหว่างจํานวนมาก (a) 
ต่อผลรวม (a + b) มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างจํานวนน้อย (b) ต่อจํานวนมาก (a) 

"อัตราส่วนทอง" เป็นค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ท่ีไม่มีเหตุผลชัดเจน มีค่าประมาณ 
1.6180339887 ชื่ออ่ืนที่เป็นที่รู้จักของ "อัตราส่วนทอง" ได้แก่ golden section (ละติน: sectio 
aurea) และ golden mean, extreme and mean ratio, medial section, divine 
proportion, divine section (ละติน : sectio divina), golden proportion, golden cut, 
golden number, และ mean of Phidias. อัตราส่วนทองมักจะแทนด้วยตัวอักษร "phi" ในภาษา

กรีก (φ). 

 

 

โดยค่านี้จะเป็นอัตราส่วนระหว่างค่าของลําดับ fibonacci 2 ค่า เช่น 610:987 => 1 : 1.618
อัตราส่วนทองคําในวิธีการเขียนต่างๆ  

เลขฐานสอง :   1.1001111000110111011...  
เลขฐานสิบ :   1.6180339887498948482...  
เลขฐานสิบหก :   1.9E3779B97F4A7C15F39...  

รากไม่รู้จบ :        

เศษส่วนไม่รูจ้บ :    
 

การเขียนในรูปแบบพีชคณิต :   

Phi (Φ) (อ่านออกเสียงว่า “ฟี”) ก็คือตัวเลข 1.618… เป็นค่าคงที่ของธรรมชาติ ที่มี
คุณสมบัติท่ีน่าทึ่งหลายประการ แต่คุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุด ของ Phi ก็คือ Phi มีความเก่ียวพัน กับ
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ลําดับเลขฟีโบนักชี เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า ถ้าเอาเลขฟีโบนักชีตัวใดตัวหนึ่งมา แล้วหารด้วย
เลขฟีโบนักชี ในลําดับที่มาก่อนหน้าหนึ่งตําแหน่ง มักจะได้ผลหารเท่ากับ หรือใกล้เคียงกับ Phi หรือ 
1.618… เสมอ ยกตัวอย่างเช่น เม่ือเรานําเลขฟีโบนักชีสองจํานวน ที่อยู่ติดกันมาหารกัน เช่น 
309/191 จะได้ผลหารเท่ากับ 1.6179 หรือเอา 118/73 จะได้ผลหารเท่ากับ 1.6164 ซึ่งมีค่าใกล้เคียง
กับ Phi เป็นอย่างมาก และถ้าเราพิจารณาเลขฟีโบนักชีท่ีมีค่ามากๆ จะพบว่าอัตราส่วนของเลขสอง
จํานวนจะเท่ากับ 1.6180339887... เสมอ     

ค่าที่แท้จริงของ Phi เท่ากับ (1 + 5 )/2) หรือประมาณ 1.61803398874989...  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคํา (Golden Rectangle)  
 
คือ สี่เหลียมผืนผ้าที่มีอัตราส่วนด้านยาวต่อด้านสั้นเท่ากับอัตราส่วนทองคํา หรือ phi นั่นเอง ความ 
พิเศษของสี่เหลี่ยมทองคําก็คือถ้าเราแบ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคําออกเป็น สองส่วน โดยส่วนแรกเป็น
สีเ่หลี่ยมจตุรัส และส่วนที่สองเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็จะพบว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าอันเล็ก ที่เกิดข้ึนมาใหม่ก็
ยังคงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคําเช่นเดียวกัน ซึ่งถ้าเรายังแบ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคํา ที่เกิดข้ึนใหม่ด้วย
วิธีการเดียวกันนี ้ก็จะได้สี่เหลี่ยมจตุรัสและสี่เหลี่ยมผนืผ้าทองคํา ที่มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆ ซ้ําไปซ้ํามา
จนไม่รู้จบ 
 

เพ่ือให้เข้าใจสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคํามากข้ึน ลองพิจารณาจากรูปประกอบนี้  ถ้า สมมุติให้
สี่เหลี่ยม ABCD เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีอัตราส่วนทองคําแล้ว จะทําให้ AD/AB = AE/ED = phi โดยที่ 
FE = AE และ FE/ED= phi จะส่งผลให้สี่เหลี่ยม FCDE เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีอัตราส่วนทองคํา
เช่นเดียวกันซึ่งจะทําให้ AD/EF = BD/CE = phi เช่นเดียวกัน 
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การสร้าง สี่เหลี่ยมทองคํา: 
1. สร้างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (สีเหลี่ยมสีแดง) 
2. ลากเส้นจากจุดก่ึงกลางของด้านหนึ่งไปยังมุมมุมหนึ่ง 
3. ใช้เส้นดังกล่าวเป็นเส้นรัศมีเพ่ือสร้างเส้นโค้งและกําหนด 
    เป็นด้านยาวของสี่เหลี่ยมมุมฉาก 

 
 

 

Phi มีบทบาทในการเป็นรากฐานที่สําคัญให้กับธรรมชาติ คน สัตว์ พืช หรือแม้แต่อะตอม 
ซึ่งต่างก็มีสัดส่วนที่ตรงกับอัตราส่วนของ Phi ต่อ 1 อย่างน่าอัศจรรย!์ จึงทําให้การปรากฏอยู ่ของ
ตัวเลข Phi ในธรรมชาต ิมีมากเกินกว่าที่จะเป็นการบังเอิญ จนราวกับว่าตัวเลข Phi ถูกสร้างข้ึนโดย
พระเจ้า จนนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาเลียน ชื่อ Luca Pacioli จึงได้เรียบเรียงตําราข้ึนมาเล่มหนึ่งชื่อ 
The Devine Proportion (สัดส่วนแห่งสวรรค)์ ซึ่ง มีเนื้อหาเก่ียวข้องกับ Phi ข้ึนมา
โดยเฉพาะ  จนถึงทุกวันนี้ได้มีการค้นพบว่า Phi เข้าไปเก่ียวข้องกับธรรมชาติ และสิ่งต่างๆอย่าง
มากมาย เช่น ศาสตร์สัญลักษณ์ในวงการศิลปะ, สถาปัตยกรรม เช่น พีระมิดอียิปต์, ดนตร,ี เกลียว
สับปะรด, หลุมดํา, ซุปเปอร์โนวา (supernova) และทฤษฎี string ฯลฯ ตัวอย่างของสิ่งต่างๆที่
เก่ียวข้องกับ Phi มีดังนี้ 

1. อัตราส่วนระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของเกลียวรอบเปลือกหอยนอติลุส  
2. อัตราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางของวงขดเกลียวของเมล็ดทานตะวันแต่ละวงเทียบกับวงถัดไป  
3. อัตรา ส่วนของสัดส่วนหน่วยโครงสร้างร่างกายมนุษย์ เช่น ระยะจากหัวถึงพ้ืนหารด้วยระยะ

จากสะดือถึงพ้ืน ระยะจากไหล่ถึงปลายนิ้วมือหารด้วยระยะจากข้อศอกถึงปลายนิ้วมือ หรือ
ระยะจากสะโพกถึงพ้ืนหารด้วยระยะจากหัวเข่าถึงพ้ืน เป็นต้น  

4. งาน ศิลปะและสถาปัตยกรรมของจํานวนมากมาย เช่น มหาวิหารพาร์ธีนอน (Parthenon) 
ในเอเธนส์ หรือ มหาวิหารน็อตเตอรด์าม (NotreDame Cathedral) ในปารีส เป็นต้น  
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มหาวิหารพาร์ธีนอนในกรุงเอเธนส์ท่ีมีสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคําซ่อนอยู่อย่างไม่รู้ จบ ซึ่งส่งผล
ให้มหาวิหารแห่งนี้มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่มีความสมมาตรและสวย งามมาก จนกลายเป็น
ต้นแบบให้กับสิ่งก่อสร้างในภายหลังอีกหลายแห่ง  

 

 
 

มหา วิหารน็อตเตอร์ดามแห่งปารีส และมหาวิหารพาร์ธีนอนในเอเธนส ์ต่างก็มีความ
เก่ียวข้องกับ Phi ทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเอาความยาวของเส้นสีขาวหารด้วยความยาวของเส้นสีฟ้า
จะมีผลหารเท่ากับ Phi หรือ 1.618…  
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สี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคําที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าและส่วนต่างๆของ โมนาลิซา ซึ่งเป็นภาพวาด
ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดรูปหนึ่งของโลก ที่วาดข้ึนโดย เลโอนาร์โด ดา วินช ี ภาพ “โมนาลิซา” (Mona 
Lisa) เป็นผลงานชิ้นเอกของ เลโอนาร์โด ดา วินช ีจิตรกรชาวอิตาเลียน ซึ่งในขณะนี้ตั้งแสดงอยู่ท่ีห้อง
เดอะแกรนแกลเลอรี่ ในพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ประเทศฝรั่งเศส ในนาม “ลา โฌกงด”์ (La Joconde) โมนาลิ
ซาในภาพเป็นภาพเหมือนของหญิงสาวชื่อ “ลา จิโอกอนดา” (La Gioconda) ภรรยาของฟรานเซสโก 
เดล จิโอกอนดา ที่ เลโอนาร์โด วาดข้ึนโดยใช้เทคนิคการวาดภาพแบบสฟูมาโต (sfumato) เพ่ือให้โทน
สีของภาพออกมาดูนุ่มเบา  

ส่วนสาเหตุหนึ่งที่ทําให้โม นาลิซา กลายเป็นภาพวาดที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ก็คงเป็นเพราะ
สีหน้าและรอยยิ้ม ที่โมนาลิซาแสดงออกมานั้นให้ความรู้สึกทีน่่าฉงนมาก เพราะว่าบางมุมก็รู้สึกถึง
ความมีเสน่ห์ดึงดูดใจ ขณะที่บางมุมก็ให้ความรู้สึกโดดเดี่ยวแปลกแยก หรือบางครั้งก็รู้สึกราวกับว่า โม
นาลิซาอยากจะบอกกับคนที่กําลังจ้องมองดูเธออยู่ว่า “ฉันรู้เรื่องที่คุณยังไม่รู้อีกเยอะแยะเลยนะ  จะ
บอกให!้ 
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เดอะวิทรูเวียนแมน (the Vitruvian Man) เป็น ภาพวาดที่มีชื่อเสียงมากของ เลโอนาร์
โด ดาวินชี เนื่องจากเป็นภาพ ที่แสดงออกถึงความสามารถทางการวาดภาพ ที่เป็นศิลป์ผนวกกับ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร  ์ของดาวินชีในการกําหนดสัดส่วน ทางคณิตศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ โดย
ดาวินชีได้นํา Phi มาให้ในกําหนดสัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย จนได้ภาพวาดของมนุษย์เพศชาย ที่มี
รูปร่างสมบูรณ์แบบ และมีสัดส่วนถูกต้องมากที่สุด ซึ่งถือว่าเป็นผลงาน ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ ที่
ก้าวล้ําสมัยมาก ซึ่งในเวลาต่อมา ได้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของมนุษยชาต ิ
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เพนตาเคิล (pentacle) หรือรูปดาวห้าแฉก เป็นสัญลักษณ์ของศาสนา ยุคก่อนคริสตกาล 
มีความหมาย ในการเป็นตัวแทนของเพศหญิง โดยที่เพนทาเคิล จะมีความเก่ียวข้องกับ Phi เป็นอย่าง
มาก ทั้งนี้เนื่องจากอัตราส่วนต่างๆ ถูกที่แบ่งโดยเส้นทุกเส้น ในเพนทาเคิลจะมีค่าเท่ากับ Phi ทั้งหมด  

 
 

ส่วน เพนตากอน (pentagon) หรือรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า ก็มีความเก่ียวข้องกับ Phi ด้วย
เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากอัตราส่วนระหว่างความยาวของเส้นทแยงมุมกับความยาวด้านของ รูปห้าเหลี่ยม
ด้านเท่าจะมีค่าเท่ากับ Phi เสมอ!  

 

 
 

รูปแสดงอัตราส่วน ระหว่างความยาวเส้นทแยงมุม กับความยาวด้าน ของเพนตากอน  
และความยาวของส่วนตา่งๆ ที่เกิดจากการตัดกัน ของเส้นแทยงมุม จะมีค่าเท่ากับ Phi เสมอ 

 
เพนตาเคิล (รูปดาวห้าแฉก) และเพนตากอน (รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่า) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ท่ี

นิยมใช้ในทางศาสนา ลัทธิความเชื่อ และวงการศิลปะ ต่างก็มีความสัมพันธ์กับ Phi หรืออัตราส่วน
ทองคํา (golden ratio) เป็นอย่างมากจนน่าอัศจรรย์ใจ ซึ่งถ้าสังเกตรูปประกอบ ให้ดีจะเห็นว่า ทั้งเพน
ตาเคิลและเพนตากอน ซ้อนกันไปมาอย่างไม่รู้จบ และสัดส่วนต่างๆที่เกิดข้ึนจากเส้นที่ตัดกันไปมา ต่าง
ก็มีความสัมพันธ์กับ Phi ทั้งสิ้น 
 

นอกเหนือไปจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าทองคํา และรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าหรือเพนตากอนแล้ว รูป
เรขาคณิตชนิดอ่ืนๆ ก็มีอัตราส่วนทองคําด้วยเช่นกัน เช่น รูปสามเหลี่ยมทองคํา และรูปสิบเหลี่ยม
ทองคํา เป็นต้น 
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รูป สามเหลี่ยมทองคําแบบมุมแหลม (Golden Triangle) ที่มีด้านยาวต่อด้านสั้นเป็นอัตราส่วนทองคํา 
ซึ่งมีสามเหลี่ยมทองคําแบบมุมแหลมและแบบมุมป้านขนาดเล็กซ้อนทับกันซ้ําไปซ้ํามา อย่างไม่รู้จบ 

 

 
 

รูป สิบเหลี่ยมทองคํา (golden decacon) หรือรูปสิบเหลี่ยมด้านเท่าที่บรรจุอยู่ภายในวงกลม จะ
พบว่าอัตราส่วนระหว่างรัศมีวงกลม ( r ) ต่อความยาวด้านของรูปสิบเหลี่ยม ( s ) จะมีค่าเท่ากับ phi 

 
สุดยอดความลับของนาโนเทคโนโลยีท่ี แฝงตัวอยู่ใน The Da Vinci Code กําลังจะถูก

เปิดเผย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ ลําดับเลขฟีโบนักชี ฟี (?) อัตราส่วนทองคํา เพนทาเคิล รหัสลิขิต เล
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โอนาร์โด ดาวินชี สมาคมลับเดอะไพรเออรี่ออฟไซออน โฮลี่เกรล นาโนไดรฟ์ ฯลฯ 
 

จุดประสงค์ท่ีผู้เขียน จัดทําบทความนี้ข้ึนมา ก็เพ่ืออยากให้คนไทย สนใจที่จะเรียนรู้
เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้าน นาโนศาสตร์ (nanoscience) และ นาโนเทคโนโลยี 
(nanotechnology) ได้อย่างสนุกสนาน โดยไม่รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์นั้นเข้าใจยาก หรือมีเนื้อหาที่น่า
เบื่อหน่าย โดยการสอดแทรกเกร็ดความรู้ ต่างๆที่เก่ียวข้องกับนาโนเทคโนโลย ีเข้าไปในประเด็นตา่งๆ 
ที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาของนวนิยายอาชญากรรมซ่อนเงื่อน ที่โด่งดังติดอันดับหนังสือขายดีท่ีสุดของโลก 
นั่นก็คือ "รหัสลับดาวินช”ี (The Da Vinci Code) ผลงานการประพันธ์ของ แดน บราวน ์ซึ่งกลายเป็น
ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ ให้คนทั่วโลกได้ชมกันในขณะนี้ ซึ่งให้ชื่อภาษาไทยวา่ “รหัสลับระทึกโลก”โดย
ประเด็นต่างๆ ที่เลือกมานําเสนอมีดังต่อไปนี้ 
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คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

การดูดาวเคราะห์จากแผนท่ีดาว 

            ลักษณะของแผนที่ดาวก็คือทรงกลมท้องฟ้าที่แบ่งท้องฟ้าเป็น 12 ส่วน ตามจักรราศี การ
เคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ต่าง ๆ ที่คํานวณได้จะเคลื่อนที่ในตําแหน่งบนท้องฟ้าโดยดูจาดจุดสังเกตบน
โลก 

            ทิศทางการโคจรของดาวเคราะห์จะเดินหน้าไปตามทิศทวนเข็มนาฬิกา  ดาวบางดวงจะโคจร
ได้เร็ว (เช่น ดวงจันทร์) บางดวงจะโคจรได้ช้า เช่นดาวพฤหัสจะเคลื่อนที่ได้ประมาณ 1 ราศีต่อปี 
สําหรับดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ เดือนละ 1 ช่อง หรือในปีหนึ่งก็ครบหนึ่งรอบ ตําแหน่งของดวงอาทิตย์
จะอยู่ในราศีตามเดือน       
                                                                                                          
       

 

 

         ตัวอย่างเช่น วันศุกร์ท่ี 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ข้ึน 12 คํ่า เดือน 4 ปีเถาะ 

            วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ดวงอาทิตย์ (1) ยังคงอยู่ราศีกุมภ์ ดวงจันทร์ข้ึน 12 คํ่า หากพิจารณาดู
ว่า ถ้าข้ึน 15 คํ่า หมายถึงอยู่ทํามุมกับดวงอาทิตย์ 180 องศา ดังนั้นข้ึน 12 คํ่า จึงทํามุมประมาณ 144 
องศา หนึ่งช่องประมาณ 30 องศา ดังนั้นพระจันทร์ (2) จึงอยู่แถวช่วงราศีกรกฎ 

             
 
 
 
 
 
ในภาพแผนที่ดาวนี้จะเห็นดาวพุธ (4) อยู่คู่ดวงอาทิตย์ ในราศีกุมภ์ ส่วนดาวศุกร์ (6) และดาวพฤหัส 
(5) ทํามุมประมาณ 30 องศา  ดังนั้นขณะพระอาทิตย์ตกดิน จะเห็นดาวพฤหัสและดาวศุกร์อยู่ใกล้กัน 
ในมุมประมาณ 30-40 องศา ส่วนดาวเสาร์ (7) อยู่ราศีเมษ หรือในตอนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าจะเห็น
ดาวเสาร์ทํามุมบนท้องฟ้าทางทิศตะวันตกประมาณ 60 องศา  ดาวที่เห็นด้วยตาเปล่าอีกดวงคือดาว
อังคาร (3) อยู่ราศีตุลจะข้ึนทางขอบฟ้าทิศตะวันออกตอนหลังจากพระอาทิตย์ตกดับแล้วประมาณ 4 
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ชั่วโมง หรือประมาณ 22:00 โดยประมาณ การคิดคํานวณวิถีการโคจรจริงจะทําให้ทราบเวลาที่แท้จริง
ได้ 
คณิตศาสตร์กับเวลา 

             หลายคนคงนั่งคิดจินตนาการว่า กาลเวลาคืออะไร ทําไมเราจึงแบ่งช่วงเวลาของเราออกเป็น
วินาที นาท ี ชั่วโมง วัน เดือน ปี ระบบแห่งกาลเวลาที่ใช้กันในอดีตแต่ละท้องที่แตกต่างกัน ต่อมา
ปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบสากลเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน เช่นปีใหม่ของไทยแต่โบราณใช้วันสงกรานต์ เป็น
การบ่งบอกวันเริ่มต้นปีใหม่ ของจีนใช้วันตรุษจีน ปีใหม่สากลใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นต้น ความจริงแล้ว
กาลเวลาเก่ียวข้องกับ คณิตศาสตร์
โดยตรง  

 

                                      

 

 

จากที่กล่าวแล้วที่ชาวบาบิโลเนียได้แบ่งหน่วยตัวเลขในระบบฐานหกสิบ  และรู้จักกับการแบ่งเวลาใน
ฐานหกสิบมากกว่าสองพันปีแล้ว เราแบ่งเวลาเป็นวินาที หกสิบวินาทีเป็นหนึ่งนาที หกสิบนาทีเป็นหนึ่ง
ชั่วโมง และให้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเปน็หนึ่งวัน 

            มนุษย์เก่ียวข้องกับเวลามาตั้งแต่พัฒนาการเริ่มแรกของชีวิตโลก  เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
สุริยะจักรวาล มีพัฒนาการมาหลายพันล้านปี กาลเวลาจึงสัมพันธ์กับชีวิตความเป็นอยู่ กาลเวลา
สัมพันธ์กับธรรมชาติ มนุษย์สังเกตเห็นพระอาทิตย์ข้ึนทางทิศตะวันออกในตอนเช้า และตกทางทิศ
ตะวันตกในตอนเย็น เห็นดวงจันทร์ข้ึนและตกเช่นเดียวกัน แต่ปรากฏการณ์ของดวงจันทร์แตกต่างจาก
ดวงอาทิตย์ คือ แต่ละวันข้ึนและตก แตกต่างเวลาออกไปเม่ือเทียบกับดาวอาทิตย์ และยังมี
ปรากฏการณ์แบ่งเป็นข้างข้ึนและข้างแรมดังที่เราเห็นอยู่ ชีวิตความเป็นอยูจ่ึงสัมพันธ์กับธรรมชาติ บน
ท้องฟ้าในเวลากลางคืนมีดาวเต็มท้องฟ้า ดาวที่เห็นมีท้ังดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ มนุษย์รู้จักแยกแยะ
ดาวเคราะห์และดาวกฤษ์ โดยเห็นดาวเคราะห์ท่ีปรากฎเด่นชัดตั้งแต่หลายพันปีแล้ว ซึ่งได้แก่ดาวพุธ 
ดาวศุกร์ ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ และเม่ือรวมกับดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ จึงแบ่งสัปดาห์
เป็นเจ็ดวัน และใช้ชื่อดาวที่รู้จักเป็นวันประจําสัปดาห์ 
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กาลเวลาสัมพันธ์กับธรรมชาต ิ

            คณิตศาสตร์ของกาลเวลาอาศัยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เป็นมาตรฐานของหน่วยนับที่
เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน  วิถีชีวิตในแต่ละวนัเริ่มจากเช้า สาย บ่าย คํ่า ตกกลางคืนและวนเวียน
กลับมาใหม่ 

            มาตรฐานของวัน หากจะบอกว่าระยะเวลาหนึ่งวันยาวนานเท่าไร  เราจะพบว่าธรรมชาติได้
สร้างให้มีกลางวัน กลางคืน ถ้าเรานับช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เพ่ิงเริ่มข้ึนจากขอบฟ้า จนพระอาทิตย์ตก 
และเริ่มกลับมาข้ึนใหม่เป็นหนึ่งวัน เราจะพบว่า เวลาแต่ละวันจะไม่เท่ากัน และช่วงเวลาพระอาทิตย์
ข้ึนในแต่ละท้องที่ก็ไม่เท่ากัน แต ่
เรารู้ว่าโลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ เป็นเวลาหนึ่งวัน 
             

 

 

 

ดังนั้นเราจึงเอาระยะเวลาที่โลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบเป็นระยะเวลาหนึ่งวัน ซึ่งจะได้เป็นมาตรฐาน
กลาง ระบบเวลาแบ่งย่อยให้เป็น 24 ส่วนและเรียกว่า 1 ชัว่โมง 

            ความจริงแล้วโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่ใช้เวลาประมาณ 23 
ชั่วโมง 56 นาที 4 วินาที ทําไมจึงเป็นเช่นนั้น 

            การแบ่งหน่วยเวลาในระบบสุริยคติ ใช้หลักการที่ให้โลกหมุนรอบตัวเองและสัมพัทธ์กับการ
เคลื่อนที่ของโลกหมุมรอบดวงอาทิตย์ด้วย  ซึ่งโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบเรียกว่า หนึ่งป ี

            โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ระยะเวลาหนึ่งวันเดินทางได้ประมาณ 1 องศา และถ้าเราสังเกต
ดวงอาทิตย์เคลื่อนที่บนฟากฟ้า 1 องศา จะใช้เวลาประมาณ 4 นาที  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความสัมพัทธ์
เชื่อมโยงกับการมองเห็นครบหนึ่งรอบพอดี จึงใช้ 1 วัน มี 24 ชั่วโมง 

            จากมาตรฐานที่ชาวบาบิโลเนียใช้แบ่งให้วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง และหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที 
และแต่ละนาทีแบ่งออกเป็นหกสิบวินาท ี ความเก่ียวโยงในเรื่องเวลากับธรรมชาติ โดยเฉพาะการ
อ้างอิงกับดวงอาทิตย์ โดยผู้สังเกตอยู่บนพ้ืนโลก หรือกล่าวได้ว่า ระยะเวลาของรอบวันได้กําหนดไว้
ตามการเคลื่อนที่ของโลกที่หมุนรอบตัวเอง และโคจรรอบดวงอาทิตย์ 
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มุมของเวลา (hour Angle) 
            ในระบบโซลาร์ใช้ดวงอาทิตย์เป็นวัตถุบนฟากฟ้าสําหรับเทียบเวลา ดังนั้น จุดอ้างอิงของดวง
อาทิตย์ เม่ือเทียบกับเส้นเมอริเดียนไปทางทิศตะวันตก ก่อให้เกิดมุมข้ึน เรียกว่ามุมเวลา (hour angle) 

การคํานวณเวลาในระบบโซลาร์ ที่ใช้พระอาทิตย์เป็นหลักนี้ ใช้เปรียบเทียบเป็นมุมเวลากับเส้นเม
อริเดียนของเรา โดยใช้ระบบ 24 นาฬิกา เช่น ถ้าอยู่ตรงแนวเมอริเดียนของคุณ ก็จะบอกเวลาว่า 
12:00 น. แต่ถ้าคล้อยมาทางทิศตะวันตก 3 ด้วยมุมเวลา 3 ชั่วโมง ก็จะได้ 12+3 = 15:00 น.  ดังนั้น
ให้นํามุมเวลาไปบวก 12 ถ้าเกิน 24 ให้นํา 24 ไปลบจะได้เวลานั้น 

            ธรรมชาติเราผูกพันกับดวงอาทิตย์ และดวงอาทิตย์ทําให้เกิดกลางวันกลางคืน แบ่งเวลา
ออกเป็น 24 ชั่วโมง และยังแบ่งฤดูกาล เราจะเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่ง คือช่วงหน้าหนาวและหน้าร้อน 
พระอาทิตย์ข้ึนและตก รวมถึงมีแนววิถีบนท้องฟ้าแตกต่างกัน แต่สามารถใช้ระบบมุมเวลาเข้าจับได้ 

ปฏิทินสากล 
            ปฏิทินสากลยึดหลักการตามหลักของระบบสุริยะเพ่ือให้ฤดูกาลคงที ่ การสร้างปฏิทินสากลที่
เป็นมาตรฐานนี้ใช้หลักการของปฏิทินที่เรียกว่ากรีกอเรียน (Gregorian)  และนํามาใช้กันในการนับวัน
สําคัญทางศาสนาคริสต ์
            หลักการของปฏิทินสากลได้กําหนดให้หนึ่งปีมี 12 เดือน และมีจํานวนวันเท่ากับ 365 วัน 
ยกเว้นบางปีเป็นปีอธิกสุรทิน (leap year) จึงให้ปีนั้นมี 366 วัน โดยเพ่ิมวันที่ 29 กุมภาพันธ์อีกหนึ่ง
วัน 
            การแบ่งเดือนตามหลักการของปฏิทินกรีกอเรียนและกําหนดให้วันที่ 1 มกราคมเป็นวันข้ึนปี
ใหม่ 
 
ปีอธิกสุรทิน 
            การแบ่งปีตามหลักปฏิทินสากลแบ่งได้เป็นปีปกติมี 365 วัน และปีอธิกสุรทินมี 366 วัน โดย
เพ่ิมวันที่ 29 กุมภาพันธ ์ ข้ึนมาอีกหนึ่งวัน 
            การให้มีปีอธิกสุรทิน  เพราะโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลา 365.24218…ดังนั้น
จึงต้องมีการปรับให้จํานวนวันต่อปีไม่คลาดเคลื่อนกับวิถีการโคจร 
            เพ่ือให้หลักการของปีอธิกสุรทินมีความชัดเจน จึงกําหนดเป็นสูตรไว้ดังนี ้

1. ให้เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน ทุก ๆ 4 ปี โดยนําเอาปี ค.ศ. หารด้วย 4 ลงตัวถือว่าเป็นปี
อธิกสุรทิน 

2. ให้ปรับโดยถ้าปีหารด้วย 100 ลงตัวให้เป็นปีปกต ิ
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3. ถ้าปีหารด้วย 400 ลงตัว ให้ปรับไปเป็นปีอธิกสุรทินอีก 
จากกฎเกณฑ์นี้ ปี ค.ศ. 2000 เป็นปีอธิกสุรทิน มี 366 วัน ปี ค.ศ. 1900 และ 2100 เป็นปี

ปกติท่ีมี 365 วัน 
            หลักการของปฏิทินกรีกอเรียนทุก ๆ 400 ปี จะมีการปรับตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ในรอบ 
400 ปี จะมีจํานวนวันทั้งสิ้น 146,097 วัน ตัวเลข 146097 หารด้วย 7 ลงตัว ดังนั้นปฏิทินระบบนี้จึง
ลงตัวที่ 400 ปี พอดี และจะซ้ําเดิมอีกครั้งและหากนํา 146097 หาร 400 จะได้ 365.2425 หรือกล่าว
ได้ว่าความยาวเฉลี่ยของปีหนึ่งมีค่าเท่ากับ 365.2425 แต่หากนํามาเปรียบเทียบกับเวลาการโคจรจริง
ของโลกพบว่าตามหลักการนี้จะทําให้มีข้อผิดพลาดไปหนึ่งวันในช่วงเวลาประมาณ 2500 ปี นั่น
หมายถึง ก่อนรอบ 2500 ปี จะต้องมีการปรับวันที่กันอีกหนึ่งครั้ง ซึ่งหลายต่อหลายคนได้นําเสนอให้
ปรับให้ปีท่ีหารด้วย 1600 ลงตัว ให้มี 365 วันอีกครั้ง 
 
ธรรมชาติกับเวลาและการคํานวณ 
            เม่ือหยิบนาฬิกามาดูแล้ว เราจะรู้เวลาได้ทันที ยิ่งในปัจจุบันมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ดําเนินการ
แสดงผลเวลาอย่างอัตโนมัติ เช่นเห็นเวลาบนหน้าปัทม์แสดงเป็นเวลาขณะนั้น หลายคนอาจจะขบคิด
ว่าการคิดเวลามีหลักการอย่างไร ทําไมประเทศไทยทุกจังหวัดจึงใช้เวลาเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่อยู่ใน
ตําแหน่งแตกต่างกัน ย่อมจะมองเห็นดวงอาทิตย์ข้ึนและตกแตกต่างกัน กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเวลา
พระอาทิตย์ข้ึนและตกยังต้องอ้างอิงตําแหน่ง เช่น พระอาทิตย์ตกดินที่แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต 
เวลา 18:05 การคํานวณเวลาหรือการคิดเวลามีลักษณะที่มาและสามารถคํานวณเวลาได้อย่างไร 

จากหลักการพ้ืนฐานทราบว่าโลกหมุมรอบตัวเอง โดยหมุนตามแกนของข้ัวโลกเหนือและข้ัว
โลกใต้ ตามความเป็นจริงแล้ว แนวแกนหมุนของโลกชี้ไปในตําแหน่งดาวเหนือ เราอาจจินตนาการทรง
กลมท้องฟ้าที่มีดวงดาวเป็นทรงกลมนอก และโลกเป็นลูกทรงกลมใน แกนหมุนของโลกชี้ที่ตําแหน่ง
ดาวเหนือ เส้นแบ่งก่ึงกลางของทรงกลมด้านเหนือและใต้เรียกว่า เส้นศูนย์สูตรโลก (Celestial 
Equator) 
            การทําความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติ และทรงกลมท้องฟ้าจําเป็นต้องสร้างจินตนาการแบบ
สามมิติ เพ่ือให้มองเห็นหรือสร้างความเข้าใจได้โดยง่าย 
             การมองท้องฟ้าทําให้เห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ จักรราศีทั้ง 12 ราศี ล้วนแล้วแต่เป็นการ
สังเกตบนโลก คนโบราณให้ความสําคัญในการคํานวณด้วยมาตรการที่ถือว่าโลกเป็นจุลศูนย์กลาง 
วิธีการนี้เรียกว่า Geocentric Measurement  แต่ในทางดาราศาสตร์ ให้ดวงอาทิตย์และดวงดาวฤกษ์
อยู่กับที่ และใหโ้ลกกับดาวเคราะห์เคลื่อนที่  การคํานวณโดยให้ดวงอาทิตย์อยู่กับที่เรียกว่าการใช้ดวง
อาทิตย์เป็นศูนย์กลาง หรือเรียกเป็นคําศัพท์ว่า Heleiocentric Measurement ภาษากรีกใช้คําว่า 
Geo แปลว่าโลก Heleios แปลว่าดวงอาทิตย ์
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กลางของโลก และจินตนาการแบบสามมิติ 
          จากที่ทราบกันดีว่าโลกหมุมรอบดวงอาทิตย์ โดยแกนหมุนรอบตัวเองของโลกเอียง 23 
องศา  ดังนั้น เส้นทางที่ผู้สังเกตอยู่บนโลกมองดวงอาทิตย์จึงเห็นเสมืองดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านทรง
กลมท้องฟ้า  แนวเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านทรงกลมท้องฟ้าเรียกว่าสุริยะวิถี (Ecliptic) ซึ่ง
เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาว 12 กลุ่ม (จักรราศี) สิ่งที่น่าสังเกตคือ ทุกประเทศรู้จักกับจักรราศี (Zocliac) 
และมีการเรียกชื่อกลุ่มดาวจักรราศรีท่ีคล้ายคลึงกันมาตั้งแต่โบราณ 
            เนื่องจากแกนหมุนของโลกเอียงทํามุม 23 องศา กับแนวแกนการหมุนรอบดวงอาทิตย์ 
ดังนั้นแนวเส้นศูนย์สูตรโลกบนทรงกลมท้องฟ้าจึงตัดกับแนวเส้นสุริยวิถีสองจุด จุดตัดนี้เรียกว่าอิควิ
น็อก (Equinox) เป็นจุดตัดที่ทําให้กลางวันและกลางคืนเท่ากันจุดตัดอิควิน็อกแรกเกิดข้ึนราววันที่ 21 
มีนาคม ซึ่งถือว่าเป็นวันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน  โดยจะต้องคิดที่แนวศูนย์สูตร์โลก จุดตัดอีก
จุดหนึ่งคือราววันที่ 23 กันยายน 
            สําหรับประเทศไทยหากคิดที่กรุงเทพซึ่งอยู่ที่เส้นรุ้งประมาณ 10 องศา แนวแกนของ
ประเทศไทยตัดเส้นสุริยะวิถีประมาณวันที่ 13 เมษายน ซึ่งเราถือว่าเป็นวันสงกรานต์ หรือเป็นวันข้ึนปี
ใหม่ของไทย 
            สังเกตว่าโลกหมุนในแนวทิศตามกฎมือขวา ขณะเดียวกับดาวอาทิตย์เคลื่อนที่ตามทรงกลม
ท้องฟ้าในทิศทางเดียวกันด้วย 
            หลายคนที่มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ เช่น อเมริกา อังกฤษ หรือประเทศในแถบเอเชีย
อย่างญี่ปุ่น ต่างก็ต้องปรับเวลาให้ตรงกับประเทศนั้น ๆ นั้นเป็นเพราะ ทุกขณะ เวลาบนพ้ืนโลกไม่
เท่ากัน 
  
ทุกขณะเวลาบนพื้นโลกไม่เท่ากัน 
            โลกมีสัญฐานกลม การเห็นดวงอาทิตย์ในตําแหน่งบนพ้ืนโลกต่าง ๆ กันจึงต่างกัน แต่ระบบ
เวลาเราใช้ระบบสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ดังนั้นจึงแบ่งสัดส่วนบนพ้ืนโลกเป็นเส้นรุ้ง (Latitude) และ 
เส้นแวง (longtitude) 
            ในทรงกลมท้องฟ้า ถ้าขยายเส้นแนวตั้งออกมา แต่มองการแบ่งใหม่โดยแบ่งเป็น 24 ส่วน 
เพ่ือให้ครอบคลุม 24 ชั่วโมง  ดังนั้น 1 ชั่วโมงจึงเท่ากับ 15 องศา 
            เส้นที่แบ่งเป็นวงกลมนี้ เรียกว่า วงกลมเวลา (hour circle)  โดยเส้นที่ผ่านจุดอิควิน็อกให้
เป็นเส้น 0h (0 ชั่วโมง) และวนไปทางทิศตะวันออก 1h  2h ไล่ไปเรื่อย ๆ จนถึง 23h 
            ดังนั้น ณ ขณะหนึ่งขณะใด  ถ้าอยู่ต่างที่กันบนพ้ืนโลกจะได้เวลาที่แตกต่างกันตามตําแหน่งที่
อยู ่
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เวลากับจุดสังเกตบนพื้นโลก 
            หากเรายืนอยู่ที่หนึ่งที่ใดบนพ้ืนโลก เช่นกรุงเทพมหานครที่เส้นละติจูดประมาณ 12 องศา 
เราจะเห็นดาวเหนือทางทิศเหนือสูงประมาณ 12 องศา แกนการหมุนของโลกหมุนตามแนวทิศดาว
เหนือ หากเรายืนตัวตรง  จุดกลางศรีษะเราชี้ข้ึนกลางฟ้าตั้งฉากกับพ้ืนดินเราเรียกว่าจุดจอมฟ้า 
(Zenith) ถ้าเราอยู่ที่โล้งแจ้งมองไปรอบ ๆ ตัวจะเห็นเส้นขอบฟ้าที่เป็นจุดตัดระหว่างพ้ืนกับท้องฟ้า
รอบตัวเรา  และถ้าจินตนาการในรูปแบบสามมิติเราจะเห็นว่า แนวหมุนของโลกทําให้มีเส้นศูนย์สูตร์
โลก  การสังเกตดาวบนท้องฟ้าจึงมีการเห็นที่แตกต่างกันเม่ืออยู่บนพ้ืนโลกที่ตําแหน่งต่างกัน 
            สิ่งที่น่าสนใจและเป็นสิ่งสําคัญคือแนวที่ลากจากทิศเหนือไปทิศใต้ผ่านทรงกลมท้องฟ้าผ่าน
จุดจอมฟ้า เราจะเรียกว่าเส้นเมอริเดียนของคุณ (your meridian) 
            แนวทิศเหนือใต้บนทรงกลมท้องฟ้าเป็นจุดอ้างอิงที่สําคัญเก่ียวกับเวลา โดยเราถือว่าถ้าดวง
อาทิตย์อยู่ในแนวเส้นนี้ บนท้องฟ้าเราจะถือว่าเป็นเวลา 12:00 น. และการนับเวลาในระบบโซลาร์นี้ใช้
ระบบอ้างอิงกับเส้นเมอริเดียนของคุณ  การแบ่งเส้นแนวตามแนวเหนือใต้ไปทางทิศตะวันออกและ
ตะวันตกบนทรงกลมนี้ เกิดทําให้มีมุมของเวลาเกิดข้ึน  พระอาทิตย์อยู่ที่มุมของเวลาที่ใดก็เทียบกับ
จดุอ้างอิงของเมอริเดียนได ้ 
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การแทนพิกัดและรูปตัดกรวย 
จากความพยายามที่หาหนทางนําเอาคณิตศาสตร์มา

แทนรูปทรงเรขาคณิต โดยเริ่มจากในระนาบ จึงมีการกําหนด
ระนาบเป็นแกนสมมุติ x, y ซึ่งแทนระนาบใด ๆ 

 
 
 

เม่ือจุดอยู่บนระนาบจึงแทนด้วยคู่ลําดับ เช่น จุด  3 , 
3   และทางเดินของจุดก่อให้เกิดเป็นเส้น   เส้นตรงที่ลากผ่านจุด
สองจุดบนระนาบ จึงเขียนแทนด้วยสมการทางเดินของจุด เช่น 2x 
+ 2y = 4 เขียนเส้นทางเดินของเส้นตรงนี้ได้ 

 
 

      ถ้าเขียนรูปวงกลมลงบนระนาบ โดยอาศัยแกนพิกัดฉาก และให้จุดศูนย์กลางของวงกลม
อยู่ท่ีคู่ลําดับ x , y เป็น  0 , 0 ดังรูป 

ทางเดินของจุด P(x,y)   เม่ือให้ระยะรัศมี  r  คงที่เสมอจะได้เส้นส่วนโค้งของวงกลม จาก
สมการของพีธากอรัสทําให้เราได้ 

 

 

 

OP2  =  OQ2  +  OP2 หรือเขียนได้เป็น x2  +  y2  =  r2 

ซึ่งก็หมายถึงการแทนวงกลมลงบนระนาบที่มีรัศมี r และจุดศูนย์กลางอยู่ท่ี (0,0) เราเขียน
สมการทางเดินของจุดได้  ยามคํ่าคืนถ้าได้มีโอกาสสังเกตบนฟากฟ้าจะพบเห็นดาวที่สุกสว่างมีแสงเจิด
จ้า ซึ่งได้แก่ดาวเคราะห์ และหากสังเกตต่อเนื่องไปหลาย ๆ วัน และอาจถึงหลายเดือนจะพบเห็นการ
เคลื่อนที่ผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ในทางดาราศาสตร์ พบว่าทางเดินของดาวเคราะห์ต่าง ๆ และโลกโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์เป็นวงรี ในยุคแรกคอเปอร์นิคัส (corpernicus) เสนอทฤษฎีการโคจรของดาวเคราะห์เป็น
รูปวงกลม แต่ต่อมาพบว่าไม่ถูกต้อง ในปี 1600 เคปเลอร์ (Kepler) ได้เริ่มศึกษารายละเอียดการโคจร



  �
 

ของดาวเคราะห์ เคปเลอร์ได้ทําการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของตําแหน่งดาวอังคารบนฟากฟ้า จนในปี 
1609 ก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่า ดาวอังคารเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี หลังจากนั้นก็พิสูจน์ได้ว่า
ดวงจันทร์ และดาวบริวารต่าง ๆ หมุนเป็นรูปวงร ี

วงรี เปน็เส้นโค้งที่มีลักษณะใกล้เคียงกับวงกลม แต่มีจุดคงที่สองจุดเรียกว่า จุดโฟกัส เส้น
โค้งที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของจุด ซึ่งลากมาจากจุดโฟกัสจะทําให้ผลบวกของเส้นทั้งสองนี้คงที่เสมอ  
  

 

 

 

 

ผลบวกของ F'P + FP มีค่าคงที่เสมอ เม่ือ P เคลื่อนที่ไปบนเส้นโค้ง 

หากลากเส้นผา่นระหว่างโฟกัสทั้งสอง จะตัดวงรีท่ี A และ A' ความยาวนี้มีค่าเท่ากับ 2a 
เรียก แกนยาวของวงรี และเส้นที่ลากผ่านจุด C ไปตามแกน Y พบกับส่วนโค้งวงรีท่ี B และ B' ซึ่งมี
ความยาว 2b เรียกว่าแกนสั้นของวงรี สมการของรูปวงรีเม่ือเขียนในรูปสมการจะได้ 

 

 

เทคโนโลยีการสื่อสารดาวเทียมประกอบด้วยจานรับสัญญาณ ตัวจานรับสัญญาณมีผิวโค้ง 
เพ่ือรับสัญญาณที่ส่งตรงมาจากดาวเทียม และสะท้อนรวมกันที่จุดรับสัญญาณ เพ่ือให้มีสัญญาณที่แรง
ข้ึน 
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หรือเม่ือเราใช้ไฟฉายส่องเดินทาง สังเกตว่ามีกระจกสะท้อนแสงเพ่ือรวมลําแสงให้พุ่งเป็น
ลําตรง โดยหลักการตามกฎการสะท้อนของแสง มุมตกกระทบย่อมเท่ากับมุมสะท้อน จุดที่รวมกันบน
ผิวระนาบโค้งนี้เรียกว่าจุดโฟกัส ผิวโค้งที่ทําให้มุมตกกระทบและสะท้อนมารวมกันที่จุดโฟกัส 
เรียกว่า ผิวโค้งพาราโบลา สมการของเส้นโค้งพาราโบลาเขียนได้ดังนี้ 

y   =   Ax2 

 
และถ้ามีจุดคงที่หรือจุดโฟกัสสองจุดเช่นเดียวกับวงรี ถ้าให้จุด ๆ หนึ่งเคลื่อนที่ไป โดยกําหนดให้ผลต่าง
ระหว่างจุดที่เคลื่อนที่และจุดคงที่ท้ังสองมีค่าคงที่ เราจะได้เส้นโค้งที่เรียกว่า ไฮเปอร์โบลา และจะมี
เส้นโค้งนี้สองเส้นที่ไม่ต่อกัน จากรูป ผลต่างของ P F' กับ P F มีค่าคงที่ 
 
 
 
 
 
 

การศึกษาเส้นทางเดินของจุด ทําให้เคปเลอร์ทราบวิถีการโคจรของดาวเคราะห์ และต่อมา
นิวตันเข้าใจถึงหลักการของแรงโน้มถ่วง และทราบถึงผลของการเคลื่อนที่ท่ีมีต่อแรงโน้มถ่วง นอกจาก
นี้ฮัลเลย์ซ่ึงเป็นนกัดาราศาสตร์ท่ีมีชื่อเสียงโด่งดังก็สามารถใช้หลักการ การเคลื่อนที่เป็นรูปวงรี และ
พาราโบลา และแรงโน้มถ่วงของดวงดาวต่าง ๆ ทําให้อธิบายปรากฎการณ์การเดินทางของดาวหาง 
และสามารถทํานายดาวหางว่าจะกลับมาให้เห็นอีกครั้งเม่ือไร  
  

การศึกษา เส้นโค้งที่กล่าวมาแล้วคือ วงกลม วงรี พาราโบลา และไฮเปอร์โบลา มีมานาน
แล้ว ตั้งแต่ยุคสมัยอียิปต์โบราณ ทั้งนี้เส้นโค้งเหล่านี้เกิดจากการตัดรูปกรวยที่มีฐานเป็นวงกลมด้วยพ้ืน
ราบในลักษณะต่าง ๆ 

ถ้าตัดด้านพ้ืนราบขนานกับฐาน ก็จะได้วงกลม ถ้าติดเอียงทํามุมก็จะได้รูปวงรี เม่ือพ้ืนราบ
เอียงจนขนานกับเสน้ที่ลากจากยอดมาฐาน ก็จะได้รูปพาลาโบลา ถ้าใช้กรวยสองกรวยต่อจุดยอดกัน 
แล้วติดพ้ืนราบซึ่งตั้งฉากกับฐานกรวยจะได้รูปไฮเปอร์โบลา 
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เม่ือนําพ้ืนราบตัดรูปกรวยจะได้เสน้โค้งแบบต่าง ๆ 

เส้นโค้งและผิวโค้งทางคณิตศาสตร์ยังมีอีกมาก และเป็นศาสตร์ท่ีสามารถนํามาใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้มากมาย ลองค้นหาจากเอกสารต่าง ๆ ดูว่า เส้นโค้งทางคณิตศาสตร์ท่ี
น่าสนใจเหล่านี้มีลักษณะอย่างไร cycloid, cardioid Ephicycloid Hypocycloid spiral ฯลฯ 

ประโยชน์ของเส้นโค้งหรือผิวโค้งจึงมีมากมายและเก่ียวข้องกับชีวิตประจําวันอย่างมาก 
เช่น ขณะขับรถไปในท้องถนน ถ้าวิศวกรออกแบบถนนให้มีส่วนโค้งของผิวถนนขณะข้ึนสะพาน และลง
ระนาบพอดี ผู้ขับข่ียวดยานจะไม่รู้สึกกระเพ่ือม 

 
ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ความคิดทางคณิตศาสตร์ยุคบาบิโลเนีย 
ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์อยู่กับธรรมชาติ เม่ือ

ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป การเฝ้าสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง
ตามหลักความจริงต่าง ๆ ก็ทําให้เกิดความรู้ เช่น เม่ือสังเกตเห็น
พระอาทิตย์ข้ึนทางทิศหนึ่งเป็นประจําทุกวัน และตกอีกด้านหนึ่ง
ก็สามารถกําหนดทิศเป็นทิศตะวันออก คือทิศที่พระอาทิตย์ข้ึน มี
การกําหนดเป็นทิศเหนือ ใต้ และรับรู้เรื่องเวลา โดยสังเกตเวลาที่
พระอาทิตย์ข้ึน และเวียนรอบครบอีกหนึ่งครั้งโดยแบ่งเป็นวัน มีการแบ่งเวลาเป็นชั่วโมงและ
นาท ี ต่อมาเม่ือสังเกตต่อไปนาน ๆ ก็พบเรื่องราวฤดูกาล รู้ว่าสามารถแบ่งฤดูกาลแบ่งเป็นปี โดย
สังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลข้ึนกับธรรมชาติ โดยมีดวงอาทิตย์เปลี่ยนตําแหน่งการข้ึนที่ขอบ
ฟ้าทีละนิด โดยเลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ จนถึงเดือนมิถุนายน ประมาณวันที่ 21-22 มิถุนายน 
พระอาทติย์ข้ึนเยื้องไปทางทิศเหนือมากสุด และเลื่อนกลับมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงประมาณ
วันที่ 21-22 ธันวาคม พระอาทิตย์เลื่อนมาข้ึนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มากสุด และวนเวียนกลับไปมา 
จนทําให้มนุษย์เข้าใจในเรื่องฤดูกาลและมีการแบ่งขอบเขตของเวลาเป็นปี มีการแบ่งหน่วยย่อยตาม
สภาพของเดือน ซึ่งถือเอาสภาพของดวงอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งดาวตามจักรราศี เป็นเดือนต่าง ๆ 

จากหลักฐานทางคณิตศาสตร์ที่เก่าแก่ท่ีสุดของอารยธรรมมนุษย์ในยุคบาบิโลน ซึ่งอยู่ใน
ช่วงเวลาประมาณห้าพันปีที่แล้ว ชาวบาบิโลนมีอารยธรรมที่เก่าแก่อยู่แถบลุ่มแม่น้ําเฟรติส และยเูฟร
ติส ได้ใช้ตัวเลขการนับด้วยฐานหกสิบ และแบ่งหน่วยเวลาเป็นมาตรา 60  ดังที่เราใช้กันมาในเรื่อง
เวลา และใช้แบ่งวงกลมเป็นองศา ฟิลิปดา เป็นต้น 

ชาวบาบิโลนมีระบบการนับจํานวนที่ก้าวหน้า โดยไม่ใช้ตัวเลขฐานสิบ เพราะตัว
เลขฐานสิบมีการแบ่งจํานวนที่ลงตัวเพียง 2 กับ 5 แต่ชาวบาบิโลนใช้ตัวเลข 60 ซึ่งมีการแบ่งจํานวนลง
ตัวได้ถึง 10 ตัวเลข ชาวบาบิโลนแบ่งเวลาในหนึ่งวันเป็น 24 ชั่วโมง ทุก ๆ ชั่วโมงมี 60 นาที ทุก ๆ 
นาทีมี 60 วินาท ี  ถ้าจะเขียนตัวเลขแทนเวลาจะเขียนได้เป็น 5h 25' 30" มีความหมายว่า 5 ชั่วโมง 
25 นาที 30 วินาที หรือเขียนในฐาน 60 เป็น 5 25/60 30/3600 ซึ่งถ้าเขียนเป็นตัวเลขฐานสิบจะได้ 
5 4/10  2/100  5/1000 

ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเก่ียวข้องกับการนับและปริมาณ หน่วยนับจึงมีความสําคัญ เพราะ
การสื่อสารเพ่ือจะบอกปริมาณระหว่างกันจําเป็นต้องมีหน่วยนับ ลองจินตนาการดูว่ามนุษย์ชาวบาบิโล
เนยียังไม่รู้จักกับตัวเลขทศนิยม รู้จักแต่จํานวนเต็ม และมีฐานหกสิบ หลักฐานที่สําคัญที่ยืนยันว่าชาว
บาบิโลเนียใช้เลขฐานหกสิบ ก็คือมีการค้นพบตารางคํานวณที่ลุ่มน้ํายูเฟรติสในปี ค.ศ. 1854 ตารางที่
พบเป็นตารางตัวเลขยกกําลังสอง เช่น 82 = 1  4 ซึ่งมีความหมายเป็น 82 = 1  4 = 1 x 60 + 4 = 
64 หรือตัวอย่าง 592 = 58  1 (=58 x 60 + 1 = 3481) 
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สิ่งที่น่าประหลาดใจคือ ชาวบาบิโลเนียรู้จักวิธีการคูณและหารตัวเลขแล้ว แต่การคูณและ
หารตัวเลขยังมีลักษณะที่ใช้ตารางยกกําลังสองของตัวเลขที่ทําข้ึนโดยสมมุติว่าต้องการคูณตัวเลข a 
และ b 

ชาวบาบิโลเนียใชห้ลักการของการยกกําลังสองของตัวเลขที่ได้จากตาราง  โดยใช้หลักการ  

a.b = ((a+b)2-a2-b2)/2 จากหลักการนี้เขียนได้ --> a.b = (a+b)2/4 - (a-b)2/4 

เช่น ถ้าต้องการผลลัพธ์ของ      5.3   จะได้    (64/4)  -  4/4  =  15 
ชาวบาบิโลเนียจะทําการคูณตัวเลขจึงต้องใช้ตารางของตวัเลขยกกําลังสองที่ทําข้ึน อย่างไร

ก็ดีการหารตัวเลขเป็นขบวนการที่ยุ่งยากกว่า เพราะการหารของชาวบาบิโลเนียใช้หลักการของตัวเลข
ฐานหกสิบเป็นหลัก โดยไม่มีเรื่องของทศนิยม (ตามหลักฐานสิบแบบปัจจุบัน) เพ่ือทําการหารตัวเลข 
ชาวบาบิโลเนียใช้หลักการ 

  a/b = a.(1/b) 

ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่า ต้องการส่วนกลับของตัวเลข b เพ่ือที่จะนํามาใช้ในการคูณต่อไป ตาราง
ส่วนกลับของตัวเลขเป็นดังนี้ 

2 30  

3 20  

4 15  

5 12  

6 10  

8 7 30 

9 6 40 

10 6  

12 5  

15 4  

16 3 45 

18 3 0 

20 3  

24 2 30 

25 2 24 

27 2 13 20 
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ชาวบาบิโลเนียใชว้ิธีการหารเป็นตัวเลข ดังตัวอย่าง 

                                      2/3   =   2.(1/3)    =   2.(20/60)    =    40/60 
หรืออาจจะเขียนเป็น - 40 เพราะแบ่งจํานวนเต็ม 1 ออกเป็น 60 ส่วนย่อย 

ลองจินตนาการดูว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบาบิโลเนียที่เก่ียวข้องกับเลขฐานหกสิบ 
แม้แต่หน่วยเงินก็เป็น 60 และแบ่งย่อยเป็นหกสิบ แต่หากแบ่งส่วนย่อยบางส่วนลงไป เช่น 1/13 ซึ่งมี
ค่าเท่ากับ 7/91 ซึ่งถ้าคิดโดยประมาณก็จะเป็น 7/90 

 
ที่มา : รศ. ยืน ภู่วรวรรณ, สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บทความคณิตศาสตร์ เรื่อง ลูกคิด 
ลูกคิด (Abacus) เป็นเครื่องมือสําหรับใช้คํานวณ นับเป็นเครื่องคิดเลขยุคแรกๆ ของโลก 

ประกอบด้วยโครงสี่เหลี่ยม และมีแกนร้อยตัวลูกคิดกลมๆ สําหรับใช้นับเลข สามารถเลื่อนข้ึนลงได้ 
ลูกคิดแบบเชิงกลเช่นนี้มีด้วยกันหลายแบบ และหลายภูมิภาค เช่น บาบิโลนโรมัน จีน ญี่ปุ่น แต่ท่ีรู้จัก
กันดีคือลูกคิดแบบจีน ยังมีลูกคิดแบบที่ใช้ในจินตคณิต ซึ่งจะมีแถวบนเพียงลูกเดียวด้วย 

การนับหลักของลูกคิดนั้น ว่าหลักใดเป็นหลักหน่วย หลักสิบ หลักร้อย หลักพัน หรืออ่ืนๆ 
มีวิธีนับเช่นเดียวกับการนับหลักจํานวนเลขตามวิธีเลขคณิตศาสตร์โดยทั่วไป โดยเลือกกําหนดให้แกน
รางหลักสุดท้ายหรือ หลักขวาสุดเป็นหลักหน่วย และไล่หลักทางซ้ายมือไปเรื่อยๆ เป็น สิบ ร้อย พัน 
หม่ืน แสน ล้าน สิบล้าน ฯลฯ หรือหากมีความชํานาญแล้ว สามารถกําหนดแกนรางตําแหน่งใดๆ เป็น
หลักหน่วยก็ได้ 

· <-- แกนถัดไปทางซ้าย 1 แกนเป็นหลักสิบ 
· <-- แกนถัดไปทางซ้าย 2 แกนเป็นหลักร้อย 
· <-- แกนถัดไปทางซ้าย 3 แกนเป็นหลักพัน หรือกําหนดเป็นทศนิยม 
· --> แกนถัดไปทางขวา 1 แกนเป็นทศนิยมตําแหน่งที่ 1 
· --> แกนถัดไปทางขวา 2 แกนเป็นทศนิยมตําแหน่งที่ 2 

คําท่ีใช้ในการดีดลูกคิด  
ให ้หมายความว่า เพ่ิม หรือ บวก 
ทด หมายความว่า เพ่ิมไปข้างหน้าทางซ้ายมือหนึ่งหลัก 
ถอน หมายความว่า ลบออก หรือ หักออก 
ยืมหมายความว่า ยืมจากทางซ้ายมือหนึ่งหลัก 

วิธีใช้นิ้ว สําหรับลูกคิด 
การใช้นิ้วในการดีดลูกคิดให้ถูกหลักและวิธี จะต้องใช้นิ้ว 3 นิ้วช่วยกัน คือ นิ้วหัวแม่มือ 

นิ้วชี้ และนิ้วกลาง ในขณะดีดลูกคิดไม่ควรให้ข้อศอกของมือที่ใช้ดีดลูกคิดแตะพ้ืนโต๊ะ การฝึกดีดลูกคิด
ให้ถูกหลักและวิธี จะทําให้คิดเลขได้คล่องแคล่ว เกิดความชํานาญและสามารถคิดเลขได้รวดเร็วไม่แพ้
การใช้เครื่องคิดเลข 

การใช้นิ้วทั้ง 3 ในการดีดลูกคิดจะแบ่งหน้าที่กัน ดังนี้ 
· นิ้วหัวแม่มือใช้สําหรับดีดลูกคิดตอนล่างข้ึน 
· นิ้วชี ้ใช้สําหรับดีดลูกคิดตอนบนและตอนล่างลง และช่วยนิ้วหัวแม่มือจับลูกคิดตอนล่างข้ึน 
· นิ้วกลางใช้สําหรับดีดลูกคิดตอนบนข้ึน 

การหาค่าของลูกคิดในแต่ละเม็ด ซึ่ง เม็ดลูกคิด ตอนบน จะมีค่าเม็ดละ 5 หน่วย ตามหลกั
ที่กําหนด คือ 
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หลักหน่วย มีค่า 5 
หลักสิบ มีค่า 50 
หลักร้อย มีค่า 500 
หลักพัน มีค่า 5,000 
เม็ดลูกคิด ตอนล่าง มีค่าเม็ดละ 1 หน่วย 
หลักหน่วย มีค่า 1 
หลักสิบ มีค่า 10 
หลักร้อย มีค่า 100 
หลักพัน มีค่า 1,000 
ฝึกวิธกีารบวก 

 
การทํางานของนิ้วในการบวก กรณีท่ีนิ้วหัวแม่มือดันข้ึน นิ้วชี้ดันลงลง เช่น +8 สามารถทํา

ไปพร้อมกันได้เลยทังนิ้วหัวแม่มือ และนิ้วชี้จะทําให้เร็วข้ึน 
ฝึกวิธีการลบ 
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การทํางานของนิ้วในการลบ กรณีท่ีนิ้วหัวแม่มือดันลง นิ้วชี้ดันข้ึน เช่น -8 สามารถทําไป

พร้อมกันได้เลยทั้งนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้จะ ทําให้เร็วข้ึน 
 
การบวกด้วยลูกคิดมีข้ันตอนดังนี ้

1. ตั้งลูกคิดตัวตั้งก่อน 
2 .บวกเพ่ิมเข้าไปโดยเริ่มที่หลักหน้าหรือหลกัที่มีค่ามากที่สุดก่อนแล้ว บวก ลงไปตามลําดับ

จนถึงหลักทีมีค่าน้อยที่สุด 
3. อ่านคําตอบ (จากค่ามากที่สุดไปน้อยลงตามลําดับ เหมือนกับการอ่าน ค่าเลขคณิตปกต)ิ 

การคูณด้วยลูกคิด 
 

ความจําเป็นพื้นฐานของการคูณ 
ในการคูณจํานวนด้วยลูกคิดมีความจําเป็นพ้ืนฐานสองประการ ที่จะต้องมีความรู้หรือทํา

ได้มาก่อน นั่นคือ การบวกด้วยลูกคิดได้ และ การท่องสูตรคูณที่ไม่ต้องมากนัก เพียงแค่สูตรคูณ
แม่ 2 ถึง แม่ 9 และ คูณถึง 9 แค่นั้นเอง หรือกว่าได้ว่าจําสูตรคุณต่อไปนี้ให้ได้ 
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หลักการคูณเลขด้วยลูกคิดทําได้ดังต่อไปนี ้
1. ตัวตั้งไว้ทางซ้ายสุดของลูกคิด 
2. ตัวคูณ ไว้ บริเวณตรงกลางของลูกคิดให้ห่างตัวตั้งพอประมาณ 
3. ผลลัพธ์ไว้ทางขวาสุดของลูกคิด 
4. คิดไว้ว่าผลลัพธ์จะมีจํานวนหลักไม่เกินจํานวนหลักของตัวตั้งรวมกับ จํานวนหลักของตัว

คูณ 
5. วิธีการคูณให้นําตัวคูณ คูณตัวตั้งจากหลักซ้ายสุดมาตามลําดับ ดัง รูปแบบ ต่อไปนี้ 

 
 
การคูณด้วยเลขหลักเดียว 
วิธีการคูณด้วยเลขหลักเดียวมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ตั้งตัวตั้ง และตัวคูณ และคิดจํานวนหลักของผลลัพธ์จะไม่เกินจํานวนหลัก ของตัวตั้งรวม
กับจํานวนหลักของตัวคูณ 

2. นําตัวคูณไปคูณ หลักหน้า (ซ้ายสุด) ของ ตัวตั้ง 
2.1 หากผลคูณตั้งแต่สิบข้ึนไปให้ใส่ท่ีหลักแรกและสองของผลลัพธ์ ดู ตัวอย่าง 
2.2 หากผลคูณน้อยกว่าสิบให้นําไปใส่ท่ีหลักที่สองของผลลัพธ ์(ผลคูณน้อยกว่าสิบใส่

ผลลัพธ์ถอยลงมา 1หลัก เสมอ ) 
3. นําตัวคุณไปคูณหลักที่สองของตัวตั้ง 

3.1 หากผลคูณตั้งแต่สิบข้ึนไปให้ใส่ท่ีหลักที่สองแล้วสามของผลลัพธ ์
3.2 หากผลคูณน้อยกว่าสิบให้นําไปใส่ท่ีหลังที่สามของผลลัพธ์ แล้วนํา ไปบวกกับ

ผลลัพธ์ทีได้ในข้อ 2 
4. นําตัวคุณไปคูณหลักที่สามของตัวตั้ง 

4.1 หากผลคูณตั้งแต่สิบข้ึนไปให้ใส่ท่ีหลักที่สามและ สี่ของผลลัพธ ์
4.2 หากผลคูณน้อยกว่าสิบให้นําไปใส่ท่ีหลักที่สี่ของผลลัพธ์ แล้วนําไป บวกกับ

ผลลัพธ์ทีได้ในข้อ 3 
5. กระบวนการทําจะ เป็นเช่นนี้จนกว่าจะ คูณตัวตั้งหลักสุดท้ายเสร็จ 

 

ตัวอย่างการคูณด้วยตัวเลขหลักเดียว หาผลคูณของ 72 x 6 ให้ใช้ลูกคิดทําตามไปด้วย 
ข้ันที่ 1 ตั้งตัวตั้งและตัวคูณดังรูป 



  �
 

 
ข้ันที2่ นํา 6ไปคูณ 7ได้ 42 (ตั้งแต่ 10 ข้ึนไป) ใส่ผลลัพธ์ทีหลักที่หนึ่งและ สอง ดัง รูป 

 
ข้ันที่ 3 นํา 6 ไปคูณ 2 ได้ 12 (ตั้งแต่ 10 ข้ึนไป) ใส่ผลลัพธ์ท่ีหลักสอง และสาม แล้วนําไป

บวกกับข้ันที่ 2โดยการนํา 1 (จาก12) บวกกับ 2 (จาก42) จะเห็นว่าลูกปัดมีพอบวกจึงได ้3 ในหลักที่
สองและใส ่2 (จาก12)ในหลักที่สาม ได้ผลลัพธ์ ดังรูป 

 
ข้ันที่ 4 นํา 6 ไปคูณ 1 ได้ 6 (น้อยกว่า10) ใส่ในหลักที่สี่ (หากผลคูณ ตั้งแต่ 10 ข้ึนไป จะใส่

ในหลักที่สาม และสี)่ จะได้ผลลัพธ์ ดังรูป 

 
 
การคูณด้วยเลขสองหลัก 
วิธีการคูณด้วยเลขสองหลักมีวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. ตั้งตัวตั้ง และตัวคูณ และคิดจํานวนหลักของผลลัพธ์จะไม่เกินจํานวนหลักของตัวตั้งรวมกับ
จํานวนหลักของตัวคูณ 

2.การคูณใช้ตัวคูณทีละตัวเริ่มจากหลักแรก (ตัวซ้าย) คูณตัวตั้งทุกตัวผลคูณที่ได้ในแต่ละครั้ง
จะนําไปบวกเพ่ิมทุกครั้ง จนหมดการคูณ 

3. วิธีการคูณให้นําตัวคูณหลักแรก (ตัวซ้าย) ไปคูณหลักแรก (ซ้ายสุด) ของตัวตั้ง 
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3.1 หากผลคูณตั้งแต่สิบข้นไปให้ใส่ท่ีหลักแรกและสองของผลลัพธ ์
3.2 หากผลคูณน้อยกว่าสิบให้นําไปใส่ท่ีหลักที่สองของผลลัพธ ์

4. นําตัวคูณหลักแรกไปคูณหลักที่สองของตัวตั้ง 
4.1 หากผลคูณตั้งแต่สิบข้ึนไปให้ใส่ท่ีหลักที่สองและสามของผลลัพธ ์
4.2 หากผลคูณน้อยกว่าสิบให้นําไปใส่ท่ีสามของผลลัพธ์ แล้วนําไปบวกกับผลลัพธ์ท่ี

ได้ในข้อ 2 
5. นําตัวคูณหลักแรกไปคูณหลักต่อๆไปจนครบทุกหลักของตัวตั้งโดยทําในกระบวนการ

เดียวกัน 
6. นําตัวคูณหลักที่สองไปคูณหลักแรกของตัวตั้งแล้วนําไปบวกกับผลลัพธ์ในข้อ 5 ด้วย

กระบวนการเดียวกันกับการคูณในหลักแรกผลลัพธ์ ของตัวคูณหลักที่สองจะเริ่มใส่ หลักที่สองของ
ผลลัพธ์ ดูตัวอย่างประกอบ 

7. นําตัวคูณหลักอ่ืนๆ ทุกหลักการกระทําเช่นเดียวกับข้อ 6 8. ผลลัพธ์ สุดท้ายจะเป็นผลคูณ
ที่ต้องการ 

 
ตัวอย่างการคูณด้วยเลขสองหลัก หาผลคูณของ 654 x 29 ให้ใช้ลูกคิดตามไปด้วย 

ข้ันที่ 1 ตั้งตัวตั้งและตัวคูณดังรูป 

 
ข้ันที่ 2 นํา 2 ไปคูณ 6 ได้ 12 (ตั้งแต่ 10 ข้ึนไป)ใส่ผลลัพธ์ท่ีหลักที่หนึ่ง และสอง ดังรูป 

 
ข้ันที่ 3 นํา 2 ไปคูณ 5 ได้ 10 (ตั้งแต่ 10 ข้ึนไป)ใส่ผลลัพธ์หลักที่สอง และสาม แล้วนําไปบวก

กับข้ันที่ 2โดยการนํา 1 (จาก 10) บวกกับ 2 (จาก 12) จะเห็นว่าลูกปัดมีพอบวกจึงได้ 3 ในหลักที่สอง 
และใส่ 0 (จาก10) ในหลักที่สาม ได้ผลลัพธ์ ดังรูป 
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ข้ันที่ 4 นํา 2 ไปคูณ 4 ได้ 8 (น้อยกว่า 10) ใส่ผลลัพธ์ท่ีหลักที่สี่ ดังรูป 

 
ข้ันที่ 5 จะเห็นว่าในข้ันที่ 4 ตัวคูณหลักแรกคูณตัวตั้งครบทุกหลักแล้ว ต่อไปจึงนํา ตัวคูณหลัก

ที่สอง คูณตัวตั้งทุกหลัก นํา 9 คูณ 6 ได้ 45 (ตั้งแต ่10 ข้ึนไป) ใส่ผลลัพธ์ในหลักที่สอง และสาม รวม
กับผลลัพธ์ในข้ันที่3 ได้ผลลัพธ์ ดังรูป 

 
ข้ันที่ 6 นํา 9 คูณ 5 ได้ 45 (ตั้งแต่ 10 ข้ึนไป) ใส่ผลลัพธ์ในหลักที่สาม และสี่นําไปบวกกับ

ผลลัพธ์ในข้ันที่ 5 ได้ผลลัพธ์ ดังรูป 

 
ข้ันที่ 7 นํา 9 คูณ 4 ได้ 36 (ตั้งแต่ 10 ข้ึนไป) ใส่ในหลักที่สี่และห้า บวกกับผลลัพธ์ในข้ัน

ที ่6 จะได้ผลลัพธ์ ดังรูป 

 
จะเห็นว่าตัวคูณ คูณตัวตั้งจนครบทุกหลักและครบกระบวนการคูณแล้วได้ผลลัพธ ์18,966 
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ข้อควรจําในการคูณ 
1. การตั้งหลักใส่ผลลัพธ์ต้องไม่เกินจํานวนหลักของตัวตั้งกับจํานวนหลักของตัวคูณ 
2. การใส่ผลคูณ หากผลคูณของตัวตั้งกับตัวคูณน้อยกว่า 10 ให้ถอยหลักใส่ผลลัพธ์ลง

ไป 1 หลักเสมอ 
3. ขณะดําเนินการใส่ผลคูณก็ยังคงนําวิธีการบวกลูกคิดมาใช้ตามปกติ 

 
การหารด้วยลูกคิด 
หลักการหารเลขด้วยลูกคิดทําได้ดังต่อไปนี้ 

1. ตัวตั้งไว้บริเวณกลางของลูกคิด 
2. ตัวหารไว้ขวาสุดของลูกคิด 
3. ผลลัพธ์ไว้ทางซ้ายสุดของลูกคิด 
4. การหารให้นําตัวหารไปหารตัวตั้งจากข้างหน้าไปข้างหลัง 5. การใส่ผลลัพธ์ให้ใส่จาก

ข้างหน้าไปข้างหลังเช่นกัน ดังรูปแบต่อไปนี้ การหารด้วยเลขหลักเดียว 
 
การหารด้วยเลขหลักเดียววิธีการดังต่อไปนี ้

1. ตั้งตัวตั้งและตัวหารบนลูกคิด ตัวตั้งบริเวณตรงกลาง ตัวหารด้านขวาสุด 
2. นําตัวหารไปหารตัวแรกของตัวตั้ง 

2.1 ถาหารได(้หมายถึงตัวตั้งมากกว่าตัวหาร) ใส่ผลหารในหลักที่หนึ่งนําตัวหารคูณ
ผลหารไปลบตัวตั้งหลักที่หนึ่ง แล้วไปทําต่อในข้อ 3 เลย 

2.2 ถ้าหารไม่ได้ (หมายถึงตัวตั้งน้อยกว่าตัวหาร)ให้นําตัวหารไปหารตัวตั้งหลักที่หนึ่ง
และสอง อาจจะเหลือเศษหรือพอดี แล้วไปทําต่อในข้อที่ 4 
3. นําตัวหารไปหารตัวแรก(เศษที่เหลือ)กับตัวที่สอง(ตรงกับหลักที่หนึ่งและหลักที่สองของตัว

ตั้ง) 
3.1 ถ้าหารได(้หมายถึงตัวตั้งมากกว่าตัวหาร)ใส่ผลหารในหลักที่สองนําตัวคูณผลหาร

หลักที่สองไปลบตัวตั้งหลักทีห่นึ่งและสอง 
3.2 ถ้าหารไม่ได(้หมายถึงตัวตั้งน้อยกว่าตัวหาร)ใส”่0”ที่หลักที่สองของผลหาร แล้ว

นําตัวหารไปหารหลักที่หนึ่งและสามล้าใส่หารที่หลักที่สามของผลหารนําตัวหารไปคูณกับ
ผลหารหลักที่สาม ไปลบกับตัวตั้งหลักที่หนึ่งสอง และสาม 
4. นําตัวหารไปหารกับตัวที่สองกับตัวทีส่าม(ตรงกับหลักที่สอง และสาม ของตัวตั้ง)หลังการ

กระทําในข้อ 2 
4.1 ถ้าหารได(้หมายถึงตัวตั้งมากกว่าตัวหาร)ใส่ผลหารในหลักที่สอง นําตัวหารคูณ

ผลหารหลักที่สอง ไปลบตัวตั้งหลักที่สอง และสาม 
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4.2 ถ้าหารไม่ได(้หมายถึงตัวตั้งน้อยกว่าตัวหาร)ให้นําตัวหารไปหารตัวตั้งหลักทีห่นึ่ง 
สอง และสามใส่ผลหารตัวตั้งหลักที่1,2 และ 3 
5. การกระทําต่อไปจะต่อเนื่องเป็นลักษณะเดียวกัน จนกว่าจะได้ผลลัพธ์ 
 

สูตรการลบโดยลูกคิด 
สูตร -5 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 5 อยู่แล้วให้ลบออกได้เลย 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็มสิบ ให้ลบ 10 ออก 1 จํานวน แลว้นําจํานวน 5 ลงมาใส่แทน 
สูตร -4 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 4 อยู่แล้วให้ลบออกได้เลย 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 5 อยู่แล้วให้ลบ 5 ออก แล้วนําจํานวน 1 ลงมาใส่แทน 
สูตร -3 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 3 อยู่แล้วให้ลบออกได้เลย 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 4 อยู่แล้วให้ลบ 3 ออกได้เลย แล้วจะเหลือเพียง 1 จํานวน 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 5 อยู่แล้วให้ลบ 5 ออก แล้วนําจํานวน 2 ลงมาใส่แทน 
สูตร -2 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 2 อยู่แล้วให้ลบออกได้เลย 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 3 อยู่แล้วให้ลบ 1 ออกได้เลย แล้วจะเหลือเพียง 2 จํานวน 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 4 อยู่แล้วให้ลบ 2 ออกได้เลย แล้วจะเหลือเพียง 2 จํานวน 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 5 อยู่แล้วให้ลบ 5 ออก แล้วนําจํานวน 3 ลงมาใส่แทน 
สูตร -1 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 1 อยู่แล้วให้ลบออกได้เลย 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 2 อยู่แล้วให้ลบ 1 ออกได้เลย แล้วจะเหลือเพียง 1 จํานวน 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 3 อยู่แล้วให้ลบ 2 ออกได้เลย แล้วจะเหลือเพียง 1 จํานวน 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 2 อยู่แล้วให้ลบ 1 ออกได้เลย แล้วจะเหลือเพียง 1 จํานวน 
- ในโอกาที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 5 อยู่แล้วให้ลบ 5 ออก แล้วนําจํานวน 4 ลงมาใส่แทน 
 
สูตรการบวกโดยลูกคิด 
สูตร +5 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 10 อยู่แล้วให้เติมจํานวนเต็ม 5 ลงไปเลย 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็มสิบและห้า ให้ลบ 5 ออก แล้วนําจํานวน 10 ลงมาใส่แทน 
สูตร +4 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 10 อยู่แล้วให้เติมจํานวนเต็ม 4 ลงไปเลย 



  �� 

- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็มสิบหรือห้า ให้เอาจํานวน 4 ลงมาใส่แทน 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 4 อยู่แล้วให้ลบ 1 ออก แล้วเติมจํานวน 5 ลงไป 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเตม็ 3 อยู่แล้วให้ลบ 1 ออก แล้วเติมจํานวน 5 ลงไป 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 2 อยู่แล้วให้ลบ 1 ออก แล้วเติมจํานวน 5 ลงไป 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 1 อยู่แล้วให้ลบ 1 ออก แล้วเติมจํานวน 5 ลงไป 
สูตร +3 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 10 อยู่แล้วให้เติมจํานวนเต็ม 3 ลงไปเลย 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็มสิบหรือห้า ให้เอาจํานวน 3 ลงมาใส่แทน 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 4 อยู่แล้วให้ลบ 2 ออก แล้วเติมจํานวน 5 ลงไป 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 3 อยู่แล้วให้ลบ 2 ออก แล้วเติมจํานวน 5 ลงไป 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 2 อยู่แล้วให้ลบ 2 ออก แล้วเติมจํานวน 5 ลงไป 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 1 อยู่แล้วให้ลบ 1 ออก แล้วเติมจํานวน 5 ลงไป 
สูตร +2 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 10 อยู่แล้วให้เติมจํานวนเต็ม 2 ลงไปเลย 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็มสิบหรือห้า ให้เอาจํานวน 2 ลงมาใส่แทน 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 4 อยู่แล้วให้ลบ 3 ออก แล้วเติมจํานวน 5 ลงไป 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 3 อยู่แล้วให้ลบ 3 ออก แล้วเติมจํานวน 5 ลงไป 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 2 อยู่แล้วให้เติมจํานวน 2 ลงไป 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 1 อยู่แล้วให้เติมจํานวน 2 ลงไป 
สูตร +1 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 10 อยู่แล้วให้เติมจํานวนเต็ม 1 ลงไปเลย 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็มสิบหรือห้า ให้เอาจํานวน 1 ลงมาใส่แทน 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 4 อยู่แล้วให้ลบ 4 ออก แล้วเติมจํานวน 5 ลงไป 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 3 อยู่แล้วให้เติมจํานวน 1 ลงไป 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 2 อยู่แล้วให้เติมจํานวน 1 ลงไป 
- ในโอกาสที่ในลูกคิดมีจํานวนเต็ม 1 อยู่แล้วให้เติมจํานวน 1 ลงไป 
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ความวิตกกังวลเกี่ยวกับ การศึกษาคณิตศาสตร ์

ข้อเขียนนี้เป็นความคิดเห็นของครูคณิตศาสตร์ คนหนึ่งชื่อ Al Cuoco ตีพิมพ์ในวารสาร 
The Mathematics Teacher ฉบับเดือนมีนาคม 1995 Al Cuoco เคยสอนโรงเรียนมัธยมที่
รัฐแมสซาซูเซตส์ ปัจจุบันทํางานที่ Education Development Center รัฐแมสซาซูเซตส์ Cuoco 
กล่าวถึงการปฏิรูปการศึกษาคณิตศาสตร์ที่คนอเมริกันทั่วประเทศกําลังดําเนินการอยู่ในช่วงนี้ มี
ประเด็นจะต้องติดตามดูดังต่อไปนี ้ 

  เรายอมรับกันว่าการเรียนรู้และเข้าใจคณิตศาสตร์นั้นมีได้หลายวิธี เรากําลังฟังจาก
นักเรียนของเรา และพยายามปรับสิ่งที่เราได้รับฟังนั้นไปสู่วิธีสอนใหม่ เราทําให้คณิตศาสตร์เปิดกว้าง
สําหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเรียนได้ในอดีตเพียงเพราะพวกเขาไม่สามารถเรียนรู้โดยการฟัง หรือการ
อธิบายเท่านั้น ให้สามารถเรียนได ้ 

  เรากําลังใชัเทคโนโลยีช่วยในการเรียนคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องคิดเลขกํางลังเข้า
มามีบทบาทควบคู่กับหนังสือเรียน ในฐานะเป็นเครื่องมือสําหรับรายงานและถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ ยิ่ง
ไปกว่านั้น ในช่วงปลายทศวรรษนี้ เราจะยิ่งเห็นการใช้เทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง เพ่ือช่วยให้นักเรียน
สามารถสร้างความรู้ใหม่ ๆ ได ้ 

  เรากําลังจะเห็นการเสื่อมสลายของข้อทดสอบมาตรฐานแบบเลือกตอบ ซี่งเป็นกลไก
สําหรับคัดเลือกคนหนุ่มสาว วิธีประเมินผลแบบใหม่นั้นจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า นักเรียนเข้าใจหรือใม่ โดยที่
จะเป็นการช่วยทั้งนักเรียนและครู เป็นการประเมินให้รู้ว่าควรก้าวต่อไปหรือยัง มากกว่าประเมินเพ่ือ
ปิดโอกาส  

  เรากําลังเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ กับประสบการณ์ที่นักเรียนมีอยู่นอกห้องเรียน 
คณิตศาสตร์จะไม่เป็นจุดขายในเรื่องของการฝึกให้คิดอีกต่อไป นักเรียนจะเรียนคณิตศาสตร์สําหรับใช้
ในบริบทที่มีความหมายเก่ียวข้องกับชีวิต  

ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นและอ่ืน ๆ อีกในกระบวนการปฏิรูปนี้ คาดว่าจะทําให้คณิตศาสตร์
เป็นวิชาที่ใคร ๆ ก็สามารถเรียนได ้ความพยายามในการปฏิรูปนี้จะกําจัดคํากล่าวที่ว่า ''ฉันไม่เคยเรียน
คณิตศาสตร์ได้ดีเลย" ไปจากการสนทนาพูดคุยกัน  

แต่ผมกําลังวิตก  
ผมมองเห็นจุดหักเหของกระบวนการปฏิรูปนี้ว่ายิ่งจะทําให้คณิตศาสตร์เป็นวิชาสําหรับคน

เก่งมากยิ่งไปกว่าปัจจุบัน ในความพยายามที่จะทําให้คณิตศาสตร์ง่ายและน่าสนใจสําหรับนักเรียนหมู่
มากนั้น เราอาจจะต้องเปลี่ยนคําจํากัดความของคณิตศาสตร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ผมวิตกว่าในอีก 10 ปี
ข้างหน้า คนจะพูดว่า "ฉันเรียนคณิตศาสตร์ได้ด ีฉันชอบคณิตศาสตร์" แต่ "คณิตศาสตร์" ที่พวกเขาเก่ง
และเขาชอบนั้น จะห่างไกลไปจากคณิตศาสตร์ที่นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ใช้กัน และไม่
เพียงแต่ต่างกันในระดับรายละเอียดด้านเทคนิคเท่านั้น ยังแตกต่างกันในระเบียบวิธีพ้ืนฐานอีกด้วย 
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และส่วนที่มีความกังวลมากที่สุดคือ "คณิตศาสตร์สําหรับทุกคน" นั้น อาจไม่มีประโยชน์เลยในศตวรรษ
หน้า เหมือนกับคณิตศาสตร์ในโรงเรียนที่ว่าแย่ในศตวรรษนี ้แน่นอนว่า การทํานายอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่
เป็นไปไม่ได้ แต่สิ่งที่แน่นอนอย่างหนึ่งคือ คณิตศาสตร์ที่พัฒนาข้ึนในศตวรรษนี้จะเป็นพ้ืนฐานสําหรับ
วัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะพัฒนาในศตวรรษหน้า กระบวนการคิด วิธีการมอง
สิ่งต่าง ๆ และ "อุปนิสัยด้านจิตใจ" ที่นักคณิตศาสตร์ก็ดี นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็ดี หรือ
นักวิทยาศาสตร์ใช ้จะสะท้อนอยู่ในระบบที่จะมีอิทธิพลในเกือบทุกด้านของชีวิตประจําวัน  

ถ้าเราต้องการที่จะส่งเสริมให้นักเรียนของเราประสบความสําเร็จในชีวิตหลังจบจาก
โรงเรียนไปแล้ว เราจําเป็นต้องเตรียมพวกเขาให้สามารถใชั เข้าใจ บังคับ และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่
ยังไม่เกิดข้ึน ณ วันนี้ได้ ความคาดหวังนี้หมายความว่า เราจะต้องช่วยเขาพัฒนากระบวนการคิดทาง
คณิตศาสตร์อย่างจริงจัง  

สําหรับหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้นและปลายที่ได้รับการปฏิรูปและจะใช้ใน
ทศวรรษหน้านี้ ขาดสาระสําคัญทางด้านคณิตศาสตร์ท่ีได้พัฒนามาแล้วหลายร้อยปีไป ดังนี ้ 

ภาวะนามธรรม คือ ส่วนท่ีจําเป็นสําหรับคณิตศาสตร ์ 
ถึงแม้ว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเริ่มเสาะหาเก่ียวกับคณิตศาสตร์ในบริ เวณบทที่ มี

ความหมายและเก่ียวข้องกับตัวผู้เรียน แต่ก็มีความจําเป็นที่ต้องไม่หยุดอยู่แค่นั้น ถ้าปราศจากหลักการ
ทั่วไปแล้ว คณิตศาสตร์จะกลายเป็นความยุ่งยากของกรณีพิเศษแต่ละกรณีไป นิสัยของภาวะนามธรรม
นี้น (ความสามารถที่จะค้นหาและแสดงออกซึ่งความคล้ายอย่างฉลาดระหว่างปรากฏการณ์ที่ดู
เหมือนว่าแตกต่าง) เป็นเครื่องมือสําคัญในการเตรียมบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ที่จะจบระดับ
มัธยมศึกษารุ่นต่อไป  

สัญลักษณ์คือเครื่องมือสําหรับการคิด  
ความสามารถที่จะประดิษฐ์ระบบสัญลักษณ์ที่เป็นแบบจําลองสถานการณ์นั้นเป็นหัวใจของ

คณิตศาสตร์ คนทุกสาขาอาชีพจําเป็นต้องสามารถตระเตรียมและคาดคะเนการคํานวณต่าง ๆ (แม้ใน
ระดับที่ซับซ้อน) ในระบบสญัลักษณ์ท้ังหลายที่พวกเขาต้องใช้และประดิษฐ์ข้ึน ความสามารถที่จะ
วิเคราะห์คํานวณเก่ียวกับจํานวน พหุนาม วิธีเรียงสับเปลี่ยน ฟังก์ชันและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับนิพจน์นั้น 
เป็นส่วนสําคัญของการที่จะสามารถใช้เครื่องบังคับสัญลักษณ์ได้ ทักษะนี้เป็นสิ่งจําเป็นถ้าเราต้องการ
ใหน้ักเรียนของเราได้รู้มากกว่าข้อความคาดการณ์จากข้อมูล จากรูปแบบที่พวกเขาสร้าง  

 
การพิสูจน์และการอธิบายเป็นเทคนิคการวิจัย  
คณิตศาสตร์นั้นต้องเก่ียวข้องกับการพิสูจน์มานับได้ 25 ศตวรรษแล้ว การพิสูจน์เป็น

เทคนิคที่จะทําให้ผู้อ่ืนเชื่อถึงความจริง แต่หน้าที่ท่ีสําคัญกว่านี้ของการพิสูจน์ก็คือ การกําหนดการ
เชื่อมโยงทั้งหลายอย่างมีเหตุผล การเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผลนี้สามารถนําไปสู่ญาณทัศนะใหม่ ๆ ได้  

รูปสี่เหลี่ยมที่สร้างโดยการต่อจุดก่ึงกลางของด้านของรูปสี่เหลี่ยมใด ๆ รูปหนึ่งคือ รูป
สี่เหลี่ยมด้านขนาน ข้อเท็จจริงนี้สามารถตรวจสอบได้ด้วยการทดลอง แต่การที่รู้ว่าข้อเท็จจริงนี้แสดง



  �� 

ได้โดยทฤษฎีเส้นเชื่อมจุดก่ึงกลางด้านของรูปสามเหลี่ยมนี้น ได้ผลสรุปที่เหนือกว่า ตัวอย่าง เช่น จะ
บอกได้ว่าเม่ือไรที่รูปสี่เหลี่ยมที่สร้างข้ึนใหม่โดยวิธีข้างต้น คือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  

ความจริงคือ พจนส์ัมพัทธ์  
ในฐานะที่เป็นครูคณิตศาสตร์มานานได้สอนนักเรียนมามากกว่า 2,000 คน และแต่ละคนก็

มีความคิดเห็นเก่ียวกับ "โลกแห่งความเป็นจริง" ที่ไม่เหมือนกัน แต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งด้าน
ความสนใจ ชีวิตครอบครัว วัฒนธรรม และมีค่านิยมที่หลากหลาย ไม่ว่าเขาจะเริ่มต้นตรงไหน ผมจะ
พยายามขยายคําจํากัดความของความจริงในวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนเสมอไป งานนี้บางทีก็ยาก 
แต่ผมเชื่อว่าผู้ใช้คณิตศาสตร์อย่างทรงพลังในศตวรรษหน้านั้น จะต้องเป็นคนที่มองเห็นคณิตศาสตร์ว่า
เป็น "ส่วนของความจริง" "มากกว่าที่จะมองว่าคณิตศาสตร์เป็นเลนส์เก่ียวกับความจริง ความเชื่อนี้
หมายความว่า นักเรียนควรต้องเรียนการแจกแจงของจํานวนน้ําตาลในเมล็ดข้าว พวกเขาควรจะ
สามารถนํารูปแบบเชิงพีชคณิตไปใช้กับการเลื่อนไหลของการจราจรและเรขาคณิตได ้ 

ก่อนที่จะไปไกลกว่านี้ คณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้เรียนในโรงเรียนนั้น มีส่วนน้อยมากที่
เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ที่ใช้นอกห้องเรียน ความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปในปัจจุบันนี้ ได้รับการ
สนับสนุนอย่างกว้างขวางและได้รับอิทธิพลทางการเมืองให้ปรับเปลี่ยน สําหรับการปรับเปลี่ยน
ทั้งหลายทั้งปวงที่จะมีผลในทางปฏิบัตินั้น เราจําเป็นที่จะต้องเหลียวมองให้ลึก ซี้งยิ่งไปกว่าปัญหาใน
เรื่องเนื้อหาวิธีสอน และการประเมินผล เราจําเป็นที่จะต้องทําให้นักเรียนมัธยมมีประสบการณ์ด้าน
การวิจัยอย่างแท้จริงในวิชาคณิตศาสตร ์และเราจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งให้เกิดอุปนิสัยทางด้าน
จิตใจเป็นคณิตศาสตร์มากกว่าเนื้อหาเฉพาะ ผมเชื่อว่านักเรียนของเราข้ึนอยู่กับคําท้าทายนี ้
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รู้ไหม…การถ่ายภาพในอวกาศคณิตศาสตร์ช่วยได้อย่างไร 
 เม่ือภาพถูกส่งมาจากอวกาศ จะถูกส่งเป็นสัญลักษณ์ของระบบเลขฐานสอง ซึ่งรูป ภาพ
เหล่านั้น ไม่ได้ส่งมาอยู่ในรูปของแผ่นฟิล์ม แต่จะส่งออกมาเป็นจุดกลมเล็กมาก เรียก pixel 
ตัวอย่างภาพจะถูกแบง่ออกเป็น 1000 pixel ในแนวนอน และ 500 pixel ในแนวตั้ง แต่ละ pixel ถูก
แทนดว้ยตัวเลขที่มีความสว่าง ตั้งแต่  0 – 63 สําหรับสีขาวบริสุทธิ์จนถึงสีดําบริสุทธิ ์ ตัวเลขเหล่านี้จะ
ถูกส่งกลับเป็นตัวเลขฐานสองมี 6 หลัก   ตั้งแต่ 000000 ถึง 111111   คอมพิวเตอร์จะแปล
เลขฐานสอง 6 หลักนี้ ลงในภาพถ่าย ภาพนี้เป็นดาว  Triton ซึ่งเป็นบริวารของดาวเนปจูน 
รูปภาพเหล่านี้จะถูกส่งไปโดยยาน Voyager 2 ในเดือนสิงหาคม ปี 1989 
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แบบฟอร์มที่ ๑ การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ : กคศ. สกศ. รร.จปร.  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ (objective) ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํา
รับรอง 

เป้าหมายของตัวชี้วัด องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 

   - ทักษะ ความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจําวัน 

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ 
 
แผนการจัดการความรู้ ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความมั่นคงของรัฐ   

(มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของ ทบ. : การพัฒนาเพื่อความทันสมัย)  
 

แผนที่ ๑ องค์ความรู้ที่จําเป็น : ความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์กับสิ่งรอบตัวในชีวิตประจําวัน 
 เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : บุคลากรมองไม่เห็นถึงความเกี่ยวข้องของคณิตศาสตร์กับสิ่งรอบตัวในชีวิตประจําวัน 
 ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM :  

 



แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
ชื่อส่วนราชการ : กคศ.สกศ. รร.จปร.  
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความมั่นคงของรัฐ  
องค์ความรู้ที่จําเป็น : การสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน สําหรับกําลังพล ทบ. 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครือ่งมือ/ 
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๑ การบ่งชี้ความรู้  
-สมาชิกกลุ่มไดร้่วมกันระดมสมองเพื่อค้นหา
ความรู้ที่พึงประสงค ์
- ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจที่
สัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวในชีวิตประจาํวัน 
 

๒๐ ก.พ.๕๖ 
 

จํานวนสมาชิก 
ของ KM Team 

๖ คน KM team - ฐานความรู ้
- ชุมชนนัก
ปฏิบัต ิ(CoP) 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓ 

๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- ค้นคว้าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (EK) 
 

สัปดาห์ ๑-๔ 
ม.ีค.๕๖ 

 

จํานวน
แหล่งข้อมูล ที่
สอบทานกันได ้

ไม่น้อยกว่า ๖ 
แหล่งข้อมูล 

-ห้องสมุด รร.จปร. 
- อินเตอร์เน็ต 
 

- ฐานความรู ้
- ระบบพี่เลี้ยง 
 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔ 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครือ่งมือ/ 
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๓ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
- ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ที่สมัพันธ์กับสิ่ง
รอบตัวในชีวิตประจาํวัน 

เม.ษ.๕๖ 
 

ความชัดเจน
เข้าใจและเข้าถึง
ข้อมูล 

ร้อยละ ๑๐๐ - ค่าสําคัญต่างๆ 
ทางคณิตศาสตร ์
- บทประยุกต์
เกี่ยวกับการนํา
คณิตศาสตร์ไปใช้ 
- เทคโนโลยีที่
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร ์
- การค้นพบทาง
คณิตศาสตร์ที่
ส่งผลต่อการ
วิวัฒนาการ 

- ฐานความรู ้
 
 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
- รวบรวมข้อมูลและเรียบเรียง พรอ้มกับ
ตรวจทานและแก้ไขโดยคณะทํางานเพื่อความ
สมบูรณ์ของเนื้อหา 

พ.ค.๕๖ 
 

- จํานวน
ผู้เชี่ยวชาญที่
ตรวจสอบ 

ไม่น้อยกว่า ๖ 
คน 

อาจารยผ์ู้สอนวิชา
คณิตศาสตร ์ 

- ระบบพี่เลี้ยง 
 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔,๕ 

๕ การเข้าถึงความรู้ 
- นําเอกสารรวมเล่มที่สมบูรณ์ให ้นนร. และ 
กําลังพลของ รร.จปร. ทดลองศึกษาและ
สะท้อนผลกลับ 

ส.ค.๕๖ 
 

จํานวนช่องทาง ไม่น้อยกว่า ๒ 
ช่องทาง 

- อินทราเน็ต 
- หนังสือเวียน 
- เวบไซด์กองวิชา
ฯ 

- อินทราเน็ต 
- หนังสือเวียน 
-เวบไซด์กอง
วิชาฯ 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- นําข้อมูลที่ได้จดัทําเป็นคู่มือ 

ก.ย.๕๖ 
 

จํานวนการจัด
ประชุม/ จํานวน
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑ ครั้ง/ ๖ คน นนร. และ กําลัง
พล รร.จปร. 
และประชาชน 

-เวทีการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู ้
(knowledge 
forum) 

- รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔,๕ 



ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครือ่งมือ/ 
อุปกรณ์ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP 

๗ การเรียนรู้ 
- เผยแพร่ในสื่อต่างๆ 
- เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ 
- จัดทําเป็นเอกสารแจกจ่าย 

ก.ย.๕๖ 
 
 

จํานวนผู้เข้าอ่าน
และพอใจ  
 

๒๐  คน 
 
 

นนร. และ กําลัง
พล รร.จปร.  
 

- อินทราเน็ต 
- เวบไซด์กอง
วิชาฯ 
 

- 
 
 
 

รร.จปร. ๑, ๒,๓,๔, 
๕,๖ 
 
 
 
 
 

 


