
ประวตันิกัคณิตศาสตร ์

คารล์ ฟรดีรชิ เกาส ์

 

 



 วยัเดก็ 

 เกาสเ์กิดทีเ่มืองเบรานช์ไวก ์ในวยัเยาวเ์ป็นทีก่ลา่วขวญักนัอยา่งกวา้งขวาง

วา่ เกาสเ์ป็นอจัฉรยิะทางดา้นตวัเลข เม่ือชราแลว้ เกาสย์งัไดเ้ลา่มุขตลกวา่ 

เขาสามารถบวกเลขไดก้อ่นที่เขาจะพูดไดเ้สียอกี กลา่วกนัวา่ เกอเตส้ามารถ

แตง่บทละครส าหรบัเด็กไดต้ ัง้แตอ่ายุ 6 ขวบ สว่นโมซารท์ก็สามารถแตง่

ท านองเพลง Twinkle Twinkle Little Star ไดต้ ัง้แตอ่ายุ 5 
ขวบ แตส่ าหรบัเกาสแ์ลว้ เป็นทีก่ลา่วกนัวา่ เกาสส์ามารถตรวจสอบแกไ้ข

เลขบญัชขีองบิดาไดต้ ัง้แตอ่ายุ 3 ขวบเทา่นัน้ 

 อยา่งไรก็ตาม เหตุการณท์ีแ่สดงความอจัฉริยะของเกาสใ์หค้นทัว่ไปไดท้ราบ 

เกิดข้ึนเม่ือเขายงัเป็นเด็กชายเกาสอ์ายุ 7 ขวบ ในหอ้งเรยีนวนัหน่ึง ครูส ัง่

ใหน้กัเรยีนบวกเลขตัง้แต ่1 ถึง 100 ครูเพียงแคห่นัหลงัไป เด็กชายเกาสก็์

ตอบขึ้นมาวา่ 5,050 เม่ือถกูถามวา่ไดค้ าตอบนัน้มาไดอ้ยา่งไร เด็กชาย

เกาสเ์ขียน 

 1+2+3+4+5+...+98+99+100 = 101+101+101+...+101 = 101×100/2 

= 10100/2 ดงันัน้ค าตอบคอื 5050 

 

ประวตั ิ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%AE%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%87_%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97


 การสรา้งรปู n เหลีย่มดา้นเท่าดว้ยไมบ้รรทดัและวงเวียน 

 จดุกา้วเปล่ียนส าคญัเกิดขึ้น เม่ือเขาไดพิ้สจูนว์า่รูปเหล่ียมดา้นเทา่

จ านวน {\displaystyle n} ดา้น (n-gon) ใด ๆ 
สามารถเขียนไดโ้ดยใชเ้พียงไมบ้รรทดัและวงเวยีน ถา้ตวัประกอบที่

เป็นจ านวนเฉพาะของ {\displaystyle n} ทีเ่ป็นจ านวนคี่
ลว้นเป็นจ านวนเฉพาะแฟรม์าต ์(Fermat primes) ทีไ่มซ่  า้
กนั ผลงานน้ี นบัวา่เป็นการตอ่ยอดความคดิของคณิตศาสตรส์มยั

กรกีโบราณ ทีห่ยุดน่ิงมาถึง 2,000 ปี โดยนกัคณิตศาสตรข์องกรกี

โบราณ ทราบเพียงวา่มีเพียงรูป 3, 4, 5 และ 15 เหล่ียมดา้นเทา่ 

เทา่นัน้ ทีส่รา้งไดด้ว้ยไมบ้รรทดัและวงเวยีน เกาสเ์องรูส้กึภูมิใจกบั

มนัมาก ถึงขนาดทีเ่ขาขอใหมี้การแกะสลกัรูป 17 เหล่ียมดา้น

เทา่ (17-gon) ไวท้ีบ่นป้ายเหนือหลุมฝังศพของเขา 

ช่วงเรยีนมหาวิทยาลยั 

เกาสไ์ดร้บัทุนใหเ้ขา้ศึกษาในระดบัวทิยาลยัและ

ไดค้น้พบซ า้ทฤษฎีบททีส่  าคญัหลายชิ้นดว้ย

ตนเอง 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1


 วทิยานิพนธป์รญิญาเอกของเกาสเ์ป็นอกีหน่ึงความกา้วหนา้อนั

ยิ่งใหญใ่นวงการคณิตศาสตรส์มยันัน้ เม่ือเกาสเ์ป็นผูแ้รกทีส่ามารถ

พิสจูนท์ฤษฎีบทมูลฐานของพีชคณิต (fundamental 
theorem of algebra) ซึง่กลา่วครา่วๆ วา่ทุกสมการพหุ
นามอนัดบัใดๆ จะมีค าตอบอยูใ่นรูปจ านวนเชงิซอ้นเสมอ ทฤษฎีบท

น้ีชว่ยใหว้งการคณิตศาสตรเ์ขา้ใจวา่จ านวนเชงิซอ้นมีบทบาทส าคญั

มากเพียงใด และยงัเป็นทฤษฎีบททีน่กัคณิตศาสตรเ์ชน่ ดาลองแบร์

, ออยเลอร,์ ลากรองช ์หรอื ลาปลาส ตา่งไดเ้คยพยายามพิสจูนแ์ลว้ 

ยิ่งไปกวา่นัน้ในชว่งชวีติของเกาส ์เขาไดใ้หบ้ทพิสจูนท์ฤษฎีบทน้ีถึง 4 

รูปแบบทีต่า่งกนัโดยสิ้นเชงิ ซึง่ท าใหเ้กิดความเขา้ใจในคณุสมบตัขิอง

จ านวนเชงิซอ้นมากขึ้นเรือ่ย ๆ 

ทฤษฎบีทมูลฐานของพชีคณติ 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD_%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94_%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%9F_%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2_%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%87_%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA


 ในชว่งน้ีเกาสไ์ดร้บัการสนบัสนุนจาก 'ดุก๊' หรอืผูป้กครองเมืองบรนัส

วกิ มาโดยตลอด ทวา่เกาสไ์มค่ดิวา่งานทางดา้นคณิตศาสตร ์จะ

ไดร้บัการสนบัสนุนในระยะยาวอยา่งมัน่คง เกาสจ์งึตดัสนิใจรบั

ต าแหน่งศาสตราจารยด์า้นดาราศาสตร ์และหวัหนา้หอสงัเกตการณ์

ทางดาราศาสตร ์ทีม่หาวทิยาลยัเกิตตงิเกน 

มหาวิทยาลยัเกติติงเกน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 ผลงานส าคญัของเกาสใ์นดา้นทฤษฎีจ านวน คอืหนงัสอืทีต่พิีมพใ์น

ปี พ.ศ. 2344 (ค.ศ. 1801) ชือ่วา่ Disquisitiones 
Arithmeticaeเน้ือหาในหนงัสอืเลม่น้ี เก่ียวกบัการ
น าเสนอ เลขคณิตมอดุลาร ์(modular arithmetic) ที่
เป็นระบบจ านวนภายใตก้ารหารแบบเหลือเศษ และบทพิสจูนแ์รก

ของทฤษฎี สว่นกลบัก าลงัสอง (quadratic 
reciprocity) ซึง่ในปัจจบุนัมีบทพิสจูนท์ีแ่ตกตา่งกนัหลาย
แบบ แตเ่กาสเ์ป็นคนแรกทีพิ่สจูนท์ฤษฎีบทน้ีได ้ในปี พ.ศ. 

2339 (ค.ศ. 1796) 

ผลงานเกีย่วกบัทฤษฎจี านวน 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2344
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2344
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2344
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2344
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2344
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2339
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2339
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2339
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2339
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2339


 ในปี พ.ศ. 2374 (ค.ศ. 1831) เกาสไ์ดร้ว่มงานกบั วลิเฮลม์ เว

เบอร ์ซึง่เป็นนกัฟิสกิส ์วจิยัเก่ียวกบัแมเ่หล็ก สรา้งสหพนัธ์

แมเ่หล็ก (Magnetic Union) โดยรว่มมือกบัประเทศ
ตา่งๆ ทัว่โลก เพ่ือศึกษาเก่ียวกบัแมเ่หล็กโลก งานเก่ียวกบัแมเ่หล็ก

ของเกาสแ์ละเวเบอร ์ไดถู้กน าไปพฒันาเป็นเครือ่งโทรเลขในยุค

แรกๆ นอกจากน้ียงัคน้พบ กฎของเกาส ์ในสนามไฟฟ้า ซึง่

น าไปสู ่กฎของเคริช์ฮอฟฟ์ (โดยรวมกบัไดเวอรเ์จนซข์อง กฎของ

แอมแปร)์ ทีเ่ป็นหน่ึงในกฎพ้ืนฐานทีสุ่ดของวงจรไฟฟ้า 

 ในความเรยีง Treatise on Electricity and 
Magnetism (1873) ทีมี่ชือ่เสยีงของ เจมส ์เคลิรก์ แมกซ์
เวลล ์เขาไดก้ลา่วชืน่ชมเกาสว์า่ เกาสไ์ดส้รา้งวทิยาศาสตรข์อง

แมเ่หล็กขึ้นมาเลยทเีดยีว 

ผลงานเกีย่วกบัทฤษฎแีม่เหลก็และไฟฟ้า 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2374
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2374
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2374
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2374
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2374
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A1_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81_%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81_%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C


 ในปี ค.ศ. 1809 เกาสไ์ดท้ างานวจิยัเก่ียวกบัเรือ่งการเคลื่อนไหวของวตัถุ

ทอ้งฟ้า และไดส้รา้งคา่คงทีแ่รงโนม้ถว่งของเกาส ์ขึ้นมา นอกจากน้ีใน

งานวจิยัชิ้นน้ียงัไดค้ดิคน้ วธิีก าลงัสองต า่สุด (method of least 
squares) ซึง่เป็นวธิีทีใ่ชก้นัท ัว่ไปในวทิยาศาสตรปั์จจบุนั ในการลด
ผลกระทบจากคา่ความผิดพลาดจากการวดัใหเ้หลือนอ้ยที่สุด โดยเกาสไ์ด ้

พิสูจนถึ์งความถกูตอ้งของวธิีน้ี เม่ือมีสมมุตฐิานวา่คา่ความผิดพลาดทีเ่กิด

จากการวดัมี การกระจายตวัแบบปกต ิ(normal distribution) 
(เป็นสาเหตุใหค้นทัว่ไปนิยมเรยีกกนัวา่การกระจายตวัแบบเกาส์
(gaussian distribution)) (ดูรายละเอยีดเพ่ิมเตมิที ่ทฤษฎี
บทเกาส-์มารค์อฟ) แมว้า่วธิีก าลงัสองต า่สุดน้ีมีนกัคณิตศาสตรช์ือ่ดงั

คอื เอเดรยีน-แมรี เลอจองด ์ไดน้ าเสนอไวก้อ่นแลว้ในปี พ.ศ. 2348 (ค.ศ. 

1805) แตเ่กาสอ์า้งวา่เขาคดิคน้และใชว้ธิีน้ีมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2338 (ค.ศ. 

1795) 

วิธีก าลงัสองต า่สดุ ความผดิพลาดในการวดั 

และการกระจายตวัแบบเกาส ์

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1809
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1809
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1809
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%9F&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2348
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2348
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2348
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2348
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2348
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2338
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2338
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2338
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2338
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2338


ทีผ่า่นมาจะเห็นวา่ งานทีต่พิีมพข์องเกาสแ์ตล่ะอยา่งนัน้ สง่ผลกระทบตอ่

วงการวชิาการมากมายมหาศาล แตอ่ยา่งไรก็ตาม งานของเกาสท์ีไ่มถู่ก

ตพิีมพก็์ยิ่งใหญไ่มแ่พก้นั ยกตวัอยา่งเชน่ เกาสไ์ดค้น้พบ เรขาคณิตนอก

แบบยุคลิด (non-Euclidean geometries) ซึง่สง่ผล
กระทบส าคญั ตอ่จนิตนาการของมนุษยต์อ่ธรรมชาติและโครงสรา้ง

จกัรวาล เทยีบเคยีงไดก้บั การปฏิวตัขิองโคเปอรนิ์คสั ในสาขาดารา

ศาสตรเ์ลยทเีดยีว. เน่ืองจากตัง้แตส่มยัยุคลิด จนกระทัง่ถึงสมยัของ

เกาสน์ัน้ สจัพจนท์ ัง้หลายในเรขาคณิตแบบยุคลิด ถือวา่เป็นความจรงิที่

หลีกเล่ียงไมไ่ด ้แตอ่ยา่งไรก็ตาม นกัคณิตศาสตรรุ์น่ถดัมาจนถึงเกาส ์ก็

สงสยัการก าหนดสจัพจนบ์างอยา่งของยุคลิดมาตลอด โดยเฉพาะสจัพจน์

เสน้ขนาน ทีก่ลา่ววา่ 

เรขาคณตินอกแบบยุคลดิ 

 

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1


 ก าหนดเสน้ตรงหน่ึงเสน้ และก าหนดจดุหน่ึงจดุทีไ่มไ่ดอ้ยูบ่นเสน้ตรง

นัน้ จะมีเพียงเสน้ตรงเสน้เดยีวทีผ่า่นจดุนัน้และขนานกบัเสน้ตรงเสน้

แรก 

 นกัคณิตศาสตรไ์ดส้งสยัมานานวา่ ท าไมเรือ่งเสน้ขนานน้ีถึงตอ้งเป็น

สจัพจน ์เน่ืองจากสจัพจนค์วรจะเป็นอะไรทีเ่ขา้ใจไดง้่ายๆ 

เชน่ สจัพจนข์องจดุ เป็นตน้ เรือ่งเสน้ขนานทีค่อ่นขา้งซบัซอ้นนัน้ ควร

ทีจ่ะเป็นทฤษฎีบท คอืสามารถพิสจูนไ์ดด้ว้ยสจัพจนท์ีเ่ป็นมูลฐาน

อืน่ๆ มากกวา่ทีจ่ะเป็นสจัพจนเ์สยีเอง ยุคลิดเองก็ดูลงัเลกบัสจัพจน์

ขอ้น้ี โดยไดใ้หเ้ป็นสจัพจนข์อ้สุดทา้ยในระบบเรขาคณิตของเขา 

อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีนกัคณิตศาสตรค์นใดสามารถพิสจูนส์จัพจนเ์สน้

ขนานน้ีไดส้ าเร็จ 

 โดยจากสมุดบนัทกึของเกาสท์ีพ่บ เราทราบวา่ เกาสเ์องก็ไดล้อง

พยายามพิสจูนป์ระเด็นน้ี เม่ืออายุ 15 ปี และก็ลม้เหลวเชน่เดยีวกนั

กบัคนอืน่ๆ อยา่งไรก็ตาม ความลม้เหลวของเกาสต์า่งจากคนอืน่ๆ 

ตรงทีใ่นเวลาถดัมาเกาสเ์ริม่ตระหนกัวา่ ระบบเรขาคณิตแบบยุคลิด 

ไมใ่ชร่ะบบเรขาคณิตเพียงระบบเดยีวทีเ่ป็นไปได ้เกาสค์ดิคน้ประเด็น

น้ีอยูห่ลายปี และในปี พ.ศ. 2363(ค.ศ. 1820) เกาสก็์ไดท้ฤษฎีบท

เต็มรูปแบบของ เรขาคณตินอกแบบยุคลดิ  

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2363
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2363
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2363
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2363
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2363


 อยา่งไรก็ตาม เกาสไ์มไ่ดเ้ปิดเผยผลงานชิ้นน้ีตอ่สาธารณะ จนกระทัง่

ในปี พ.ศ. 2372 (ค.ศ. 1829) และ พ.ศ. 2375 (ค.ศ. 1832) ซึง่ โล

บาชอฟสกี (Lobachevsky) นกัคณิตศาสตรช์าวรสัเซยี 
และ ยาโนส โบลยาอ ี(Johann Bolyai) นกัคณิตศาสตรช์าว
ฮงัการ ีไดต้พิีมพง์านชิ้นน้ี (โดยไมข่ึ้นตอ่กนั) เชน่เดยีวกนั ซึง่พ่อของ

โบลยาอ ีซึง่เป็นเพ่ือนของเกาส ์ไดน้ าขา่วดขีองลูกชายตวัเองมาเลา่ให ้

เกาสฟั์ง และก็ตอ้งตกตะลึง เม่ือเกาสไ์ปรื้องานเก่า ๆ ในลงัของ

ตวัเองมาใหดู้ โดยโบลยาอผีูลู้กถึงกบัพูดวา่ "ผมรูส้กึเหมือนเดนิอยู่

ในฝ่ามือของยกัษใ์หญ"่ 

 เหตุผลทีเ่กาสไ์มย่อมตพิีมพง์านของตวัเองนัน้เรยีบง่ายมาก เพราะ

เน่ืองจากในเยอรมนัสมยันัน้ มีนกัปรชัญาทีย่ิ่งใหญท่ีสุ่ดคนหน่ึง

คอื อมิมานูเอลิ คานท ์อยู ่โดยคานทไ์ดค้ดิและวางหลกัการตา่งๆ 

เก่ียวกบัความรูม้นุษยไ์วม้ากมาย และคนทัว่ไปก็ยอมเชือ่ฟังแนวคดิ

ของคานท ์โดยคานทไ์ดใ้หค้วามเห็นไวว้า่ ระบบเรขาคณิตของยุคลิด 

เป็นความเป็นไปไดเ้พียงหน่ึงเดยีวในการคดิเก่ียวกบัเรือ่ง

ของ มิต ิอวกาศ หรอื ปรภิูม ิ(space) ซึง่เกาสท์ราบเป็นอยา่งดี
วา่ความคดิน้ีผิด แตด่ว้ยเกาสเ์ป็นคนทีมี่บุคลิกรกัสนัโดษและความ

สงบ เกาสจ์งึตดัสนิใจทีจ่ะไมไ่ปโตเ้ถียงเรือ่งน้ี ซึง่เป็นเรือ่งใหญม่าก 

กบัเหลา่นกัปรชัญาทีส่นบัสนุนแนวคดิของคานท ์

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2372
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2372
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2372
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2372
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2372
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2375
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2375
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2375
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2375
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2375
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%AA_%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4


 นอกจากนัน้ ในงานทีไ่มไ่ดต้พิีมพอ์ืน่ๆ เกาสย์งัไดค้น้พบทฤษฎี

ของ ฟังกช์นัเชงิวงรี (elliptic functions) หลาย ๆ อยา่ง 
ซึง่ส าคญัมากในสาขาคณิตวเิคราะห ์(mathematical 
analysis) ก่อนหนา้ ปีเตอร ์กุสตาฟ ยาโคบี และ นีลส ์เฮนรกิ 
อาเบล ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นผูค้น้พบสองคนแรก ตัง้แตต่อนทีส่องคนน้ียงั

ไมเ่กิด 

 ทุกครัง้ทีย่าโคบีคน้พบสิง่ใหม ่ๆ ยาโคบีจะมาหาเกาสด์ว้ยความดใีจ 

และในแทบทุกครัง้ ยาโคบีตอ้งถึงกบัตะลึง เม่ือเกาสไ์ดโ้ชวง์านเก่า ๆ 

ของตวัเองในลงัใบเดมิๆ ใหดู้ ยาโคบีถึงกบัพูดกบันอ้งชายของเขาวา่ 

 

ฟังกช์นัเชิงวงร ี

 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9F_%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9F_%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9F_%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9F_%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9F_%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9F_%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%9A%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81_%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5


 วงการคณิตศาสตรค์งจะพฒันาไปอกีไกลเป็นแน่แท ้ถา้พวกดารา

ศาสตรป์ฏิบตั ิไมด่งึตวัสุดยอดอจัฉรยิะผูน้ี้ ออกไปจากวถีิทีย่ิ่งใหญ่

ของเขา 

Mathematics would be in a very 
different position if practical 
astronomy had not diverted this 
colossal genius from his glorious career 



 แมว้า่เกาสไ์มช่อบสอนหนงัสอื แตลู่กศิษยข์องเขาหลายคน เชน่ ริ

ชารด์ เดเดคนิด ์และ แบรน์ฮารด์ รมีนัน ์ก็เป็นนกัคณิตศาสตรท์ี่

ยิ่งใหญเ่ชน่กนั 

 เกาสเ์สียชวีติในเมืองเกิตตงิเกนในฮนัโนเวอร ์(ปัจจบุนัคอืประเทศ

เยอรมนี) และก็ถูกฝังทีสุ่สาน โดยมีเหลา่ลูกศิษยเ์อกเชน่ เดเดคนิด ์

เป็นผูแ้บกโลงศพ 

 

ช่วงทา้ยของชีวิต 
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