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ประวัต ิ

Johann Carl Friedrich Gauss คือผู้ ท่ีวงการ
คณิตศาสตร์ยอมรับวา่ เป็นนกัคณิตศาสตร์ ผู้ยิ่งใหญ่ท่ีสดุคน
หนึง่ท่ีโลกรู้จกัเทียบเทา่ และ เขามีผลงานคณิตศาสตร์ ทัง้ด้าน
ทฤษฎีและปฏิบตัิมากมาย สตูรสมการวิธีค านวณตา่งๆ มีช่ือเขา
ร่วม 50 วิธี 

         ในแวดวงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  เกาส์ได้รับการ
ยกย่องวา่เป็น "เจ้าชายแหง่คณิตศาสตร์" โดยเฉพาะทฤษฎี
จ านวนที่เกาส์ได้ค้นพบในขณะที่มีอายเุพียง 21 ปีซึง่ทฤษฎี
ดงักลา่วยงัคงใช้อยูใ่นปัจจบุนั นอกจากนี ้เกาส์ยงัมีผลงานด้าน
ดาราศาสตร์และด้านธรณีฟิสิกส์ท่ีน่าประทบัใจอีกด้วย 

  



รัฐบาลของเยอรมนีได้ให้เกยีรติ 
พมิพ์รูปของเกาส์บนแบงค์ 10 ดอยช์มาร์ก 

 ในปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) 

   อจัฉริยะแตว่ยัเยาว์ 
          เกาส์เกิด ณ เมืองบรันสวิกประเทศเยอรมนัในปี 
1777 มีเร่ืองเลา่มากมายท่ีระบถุึงความเป็นอจัฉริยะของ
เกาส์ในวยัเยาว์ซึง่เป็นเร่ืองท่ีน่าฉงนอาทิเช่นในขณะอายไุด้ 
3 ขวบเกาส์ได้สงัเกตเห็นวา่บิดาตนเองค านวณตวัเลข
ทางการเงินผิด 
           เม่ือ เกาส์อาย ุ7 ขวบ วนัหนึง่ขณะท่ีเกาส์ก าลงัเรียน
อยูใ่นห้อง ครูสัง่ให้นกัเรียนบวกเลขตัง้แต ่1-100 ครูเพียง
หนัหลงัไป เดก็ชายเกาส์ก็ตอบขึน้มาวา่ 5,050 เม่ือครูถาม
วา่ได้ค าตอบนัน้มาได้อยา่งไร เดก็ชายเกาส์จงึเขียนให้ครูด ู
            เกาส์บอกครูวา่ ถ้าน าตวัเลขมาจบัคูร่ะหวา่งตวัเลข
ตวัแรกสดุคือ 1 และตวัเลขหลงัสดุคือ 100 มาบวกกนัจะได้ 
           100 99 98 ... 1 = 101 101 101 ... 101 = 
101×50 = 5050 ดังนัน้ค าตอบคือ 5050 



ซึง่ได้สร้างความประหลาดใจให้กบัคณุครูผู้สอนเป็นอยา่งมาก
ผลจากความเป็นอฉัริยะตัง้แตเ่ยาว์วยัท าให้เกาส์ได้รับการ
อปุถมัถ์ในด้านการศกึษาจากดุ๊กแหง่บรันสวิก 

 



การสร้างรูป 17 เหลี่ยมด้านเทา่ด้วยวงเวียนและไม้บรรทดั การ
ค้นพบครัง้แรก 

          เกาส์เข้าศกึษาที่มหาวิทยาลยัเจอทิงเจนในปี 1795 โดย
เกาส์เข้าศกึษาด้านคณิตศาสตร์และได้ค้นพบ วธีิการสร้างรูป 
17 เหล่ียมด้านเท่าโดยใช้วงเวียนและไม้บรรทัด เทา่นัน้ 

         เมื่อ 2,000 ปีก่อน Euclid ผู้เป็นบดิาของวชิา
เรขาคณิต ได้เคยแสดงให้โลกเหน็ว่า เขาสามารถสร้างรูป 
3,4,5 และ 15 เหล่ียมด้านเท่า โดยใช้ไม้บรรทัดและวง
เวียนเท่านัน้ และตลอดระยะเวลาร่วมสองมลิเลนเนียม ที่
ผ่านไปไม่มีนักคณิตศาสตร์คนใดพบวธีิ สร้างรูป 
7,9,11,13,14 และ 17 เหล่ียมด้านเท่าได้เลย งานสร้างรูป
หลายเหล่ียมด้านเท่าจงึเป็นงานที่คนทัง้โลกคดิว่าไม่ใคร
ท าได้ ถ้าให้ใช้แต่บรรทัดและวงเวียนเท่านัน้ 



รูป 17 เหลีย่มด้านเท่า (17-gon) 

   จนกระทัง่เกาส์ได้แสดงให้เห็นวา่ เขาสามารถสร้างรูป 17 
เหล่ียมด้านเทา่ได้ ในขณะท่ีเขามีอายไุด้เพียง 19 ปีเท่า
นัน้เอง และเขายงัได้พิสจูน์ให้เห็นอีกตอ่ไปวา่ ไม่มีใคร
สามารถสร้างรูป 7,9,11,13 และ 14 เหล่ียมด้านเทา่ด้วยไม้
บรรทดัและวงเวียนนัน้ได้ 
        ซึง่ถือได้วา่เป็นการค้นพบที่ส าคญัในสาขาดงักลา่วนบั
แตย่คุกรีซโดยผลงานการค้นพบนีไ้ด้ถกูตีพิมพ์ในหนงัสือ 
Disquisitiones Arithmeticae (การส ารวจทาง
คณิตศาสตร์) เกาส์เองรู้สกึภมูิใจกบัมนัมาก ถึงขนาดท่ีเขา
ขอให้มีการแกะสลกัรูป 17 เหล่ียมด้านเทา่ (17-gon) ไว้ท่ี
บนป้ายเหนือหลมุฝังศพของเขา 
  



หนังสือ  Disquisitiones 

Arithmeticae 

ท านายวงโคจรดาวเคราะห์น้อยเซเรส 

           จากการค้นพบดาวเคราะห์น้อยเซเรสโดยนกัดารา
ศาสตร์ชาวอิตาลี กยุเซป เปปีอซัซี ในเดือนมกราคม 1801 ท า
ให้เกาส์หนัมาสนใจเร่ืองดาราศาสตร์โดยท่ี ปีอัซซีตดิตาม
สังเกตดาวเคราะห์เซเรสได้เป็นระยะเพียง 3 องศาบน
ขอบฟ้าภายในเวลาไม่ก่ีเดือนและหลังจากนัน้กไ็ม่
สามารถตดิตามสังเกตดาวเคราะห์เซเรสได้ 

        อยา่งไรก็ตามนกัดาราศาสตร์ก็คาดการณ์วา่ดาวเคราะห์
เซเรสจะกลบัมาปรากฎให้เหน็อีกครัง้ในอีกหลายเดือนถดัมา 
แตป่ระเดน็ปัญหาก็คือ ปีอซัซีไมส่ามารถระบตุ าแหน่งของดาว
เคราะห์เซเรสได้อีกครัง้เน่ืองจากเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ใน
สมยันัน้ยงัไมส่ามารถท่ีจะช่วยท าการวิเคราะห์และท านายวง
โคจรได้ โดยประเดน็ส าคญัก็มาจากข้อมลูท่ีสงัเกตและจด
บนัทกึโดยปีอซัซี 



เกาส์ในวยัหนุ่ม 

ด้วยวยัเพียง 23 ปีเกาส์ได้วิเคราะห์ข้อมลูที่จดบนัทกึโดยปีอซัซี 
และหลงัจากทุม่เทการค้นคว้าเป็นเวลา 3 เดือนเกาส์ก็สามารถ
ท านายต าแหน่งของดาวเคราะห์เซเรสได้ในเดือนธนัวาคม 1801 
โดยมีความแมน่ย าภายในคร่ึงองศาโดยเกาส์ได้คดิค้นวิธีการ
ค านวณที่เรียกวา่ "วิธีก าลงัสองน้อยที่สดุ"   ซึง่เป็นรากฐานส าคญั
ของทฤษฎีการประมาณคา่ที่เรายงัใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนันี ้ 
         โดยเกาส์ได้ตีพิมพ์ผลงานการค านวณหาวงโคจรของ
ดวงดาวไว้ในต ารา 
ซึง่ตีพิมพ์ในปี 1809  
        เขาได้ใช้กฎแรงโน้มถ่วงของ  ค านวณวิถีโคจรของ Ceres 
ได้อยา่งละเอียด ซึง่มีผลท าให้นกัดาราศาสตร์ได้เห็น Ceres อีก
ครัง้หนึง่ ผลงานชิน้นีไ้ด้ท าให้ เกาส์ ได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็น
ผู้อ านวยการของหอดดูาวที่มหาวิทยาลยั Gottingen และเขา
ได้ครองต าแหน่งนีจ้นกระทัง่เสียชีวิต เม่ือวนัที่ 6 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 
2398 ขณะมีอายไุด้ 78 ปี 



 แหล่งอ้างอิง  
http://www.trueplookpanya.com/l

earning/detail/23597 



ประวัตนัิกคณิตศาสตร์ 
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จัดท าโดย 
นางสาว บหุงนั อตุตะมา เลขท่ี 5 

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

 

เสนอ 
คณุครู ยพุาพิน ไชยบาล 

โรงเรียนบ้านไร่อ้อย 

สฟป. พะเยาเขต 1  

 


