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ประวัติ

Johann Carl Friedrich Gauss คอืผูท้ีว่งการ
คณิตศาสตรย์อมรบัวา่ เป็นนกัคณิตศาสตร ์ผูย้ ิง่ใหญ่
ทีส่ดุคนหน่ึงทีโ่ลกรูจ้กัเทยีบเทา่ Archimedes และ 
Newton เขามผีลงานคณิตศาสตร ์ทัง้ดา้นทฤษฎแีละ
ปฏบิตัมิากมาย สตูรสมการวธิคี านวณต่างๆ มชีื่อ
เขารว่ม 50 วธิ ีนอกจากน้ี Gauss ยงัมผีลงานดา้น
ดาราศาสตรแ์ละดา้นธรณีฟิสกิสท์ีน่่าประทบัใจอกี
ดว้ย



J.C.F.Gauss เกดิเมือ่วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2320 ทีเ่มอืง 
Brunswick ในประเทศเยอรมนี บดิามอีาชพีหลกัเป็นชาวสวนและมอีาชพี
เสรมิเป็น ชา่งก่อสรา้ง ถงึแมบ้ดิาของ Gauss จะไมฉ่ลาดเฉลยีว แต่มารดา
เป็นคนมปีฏภิาณสงูและเขม้แขง็ Gauss เป็นบุตรชายคนเดยีวของ
ครอบครวั เมือ่อยูใ่นวยัเดก็ Gauss เล่าวา่ เขาสามารถนบัเลขไดก้่อนทีจ่ะ
พดูเป็น เมือ่มอีายุได ้3 ขวบ เขาไดเ้ฝ้าดบูดิาคดิเงนิคา่จา้งใหแ้ก่บรรดา
ลกูจา้งเขาไดเ้อ่ยเตอืนพอ่วา่พอ่คดิเลข ผดิและ ไดบ้อกตวัเลขทีถ่กูตอ้งให ้
ซึง่พอ่กพ็บวา่ ตวัเลขที ่Gauss คดินัน้ถูกจรงิๆ เรือ่งจรงิเรือ่งนี้แสดงใหเ้หน็
วา่ Gauss รูค้ณติศาสตรไ์ดโ้ดยไมม่คีรสูอน เมือ่เขาอายุได ้10 ขวบ J.G. 
Buttner ผูเ้ป็นครคูณติศาสตรข์องเขาไดเ้ขยีนโจทยเ์ลขลงบนกระดานด าให้
นกัเรยีนทัง้หอ้งค านวณหาผลบวกของ 1+2+3+…..+100 ซึง่โจทยล์กัษณะนี้ 
"บงัคบั" ใหเ้ดก็ตอ้งใชเ้วลาบวกนาน ทัง้นี้กเ็พือ่ครจูะไดม้เีวลาเดนิไปสอน
หอ้งอื่นต่อ (ครเูยอรมนัยุคนัน้คนเดยีวตอ้งสอน นกัเรยีนหลายหอ้งพรอ้มกนั 
คงเหมอืนครบูา้นนอกในประเทศไทยสมยันี้) ประเพณปีฏบิตัสิมยันัน้กค็อื 
เมือ่นกัเรยีนท าเลขเสรจ็กใ็หน้ ากระดานชนวนทีม่คี าตอบ ของตนไปวางบน
โต๊ะคร ูผลปรากฏวา่ พอคร ูButtner เขยีนโจทยบ์นกระดานด าเสรจ็Gaussก็
ไดเ้ดนิถอืกระดานชนวนทีม่คี าตอบของตนไปวางบนโต๊ะ ครทูนัท ีแลว้
กลบัมานัง่กอดอกดคูนอื่นๆ ท า อกี 1 ชัว่โมงต่อมา เมือ่นกัเรยีน คนอื่นท า
เสรจ็ ครกูพ็บวา่ ค าตอบทีถ่กูตอ้งคอืค าตอบของ Gauss เพยีงคนเดยีว วา่
เทา่กบั 5,050 ซึง่ Gauss ไดอ้ธบิายใหค้รเูขา้ใจ แนวคดิอยา่งรวดเรว็ของ
เขาวา่ เขาไดเ้อา 1+100 =101 เอา 2+99=101 แลว้เอา 3+98 =101 ไป
เชน่นัน้เรือ่ยๆ เพราะตวัเลข ทัง้หมดม ี50 คู ่ดงันัน้ ค าตอบจงึเป็น 50x101 
= 5,050 เมือ่คร ูButtner เหน็เชน่นัน้ เขากร็ูว้า่ศษิยค์นนี้รูม้ากกวา่ครแูลว้ 
จงึไดซ้ือ้หนงัสอืคณติศาสตรช์ัน้สงูเล่มหนึ่งใหเ้ป็นของขวญัและ Gauss กไ็ด้
อ่านและฝึกฝนตนเองจากเล่มนัน้จนจบเล่ม



เม่ือ Gauss อายไุด ้14 ปี Carl Wilhelm Ferdinand หรือท่าน 
Duke of Brunswick ไดย้นิกิตติศพัทค์วามเฉลียวฉลาด ของ Gauss 
จึงไดท้รงอุปถมัภใ์ห ้Gauss ไดเ้ล่าเรียนจนจบชั้นมธัยม จากนั้น 
Gauss ไดเ้ขา้ศึกษาท่ีมหาวิทยาลยั Gottingen โดยเลือกศึกษา
คณิตศาสตร์ ทั้งๆ ท่ีชอบ และถนดัดา้นภาษาโบราณ (กรีก ละติน) 
เพราะเขารู้สึกดีใจท่ีไดพ้บวิธีสร้างรูป 17 เหล่ียมดา้นเท่า โดยใชไ้ม้
บรรทดัและวงเวียนเท่านั้น

เม่ือ 2,000 ปีก่อน Euclid ผูเ้ป็นบิดาของวิชาเรขาคณิต ไดเ้คย
แสดงใหโ้ลกเห็นวา่ เขาสามารถสร้างรูป 3,4,5 และ 15 เหล่ียมดา้น
เท่า โดยใชไ้ม ้บรรทดัและวงเวยีนเท่านั้น และตลอดระยะเวลาร่วม
สองมิลเลนเนียม ท่ีผา่นไปไม่มีนกัคณิตศาสตร์คนใดพบวิธี สร้าง
รูป 7,9,11,13,14 และ 17 เหล่ียมดา้นเท่า ไดเ้ลย งานสร้างรูปหลาย
เหล่ียมดา้นเท่าจึงเป็นงานท่ีคนทั้งโลกคิดวา่ไม่ใครท าได ้ถา้ใหใ้ช้
แต่บรรทดัและวงเวียนเท่านั้น จนกระทัง่ Gauss ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ 
เขาสามารถสร้างรูป 17 เหล่ียมดา้นเท่าได ้ในขณะท่ีเขามีอายไุด้
เพียง 19 ปีเท่านั้นเอง และเขายงัไดพิ้สูจนใ์หเ้ห็นอีกต่อไปวา่ ไม่มี
ใครสามารถสร้างรูป 7,9,11,13 และ 14 เหล่ียมดา้นเท่าดว้ยไม้
บรรทดัและวงเวียนนั้นได ้เม่ือ Gauss มีอายไุด ้24 ปี เขาไดตี้พิมพ์
ผลงานดา้นทฤษฎีจ านวน (Number Theory) ในหนงัสือ 
Disquisitiones Arithmeticae (การส ารวจทางคณิตศาสตร์) หนงัสือ
เล่มน้ีมีความหนากวา่ 500 หนา้ ไดท้  าใหโ้ลกรู้วา่ ทฤษฎีจ านวนคือ
ผลงานของ Gauss เหมือนกบัท่ีเรขาคณิตคือ ผลงานของ Euclid



ในปี พ.ศ.2344 Gauss ไดห้นัเหความสนใจมาสูด่าราศาสตร์
เมือ่เขาไดข้า่ว Guiseppe Piazzi นกัดาราศาสตรช์าวอติาลี
รายงานการพบดาว เคราะหน้์อย (asteroid) ชือ่ Ceres วา่มวีง
โคจรอยูร่ะหว่างดาวองัคารกบัดาวพฤหสับด ีเมือ่มคีนรายงาน 
การเหน็แลว้งานขัน้ต่อไปทีน่กัดาราศาสตรต์อ้ง ท าคอื ค านวณหา
วงโคจร แต่ Ceres ปรากฏใหน้กัดาราศาสตรเ์หน็อยูไ่มน่าน มนัก ็
"หายตวั" ไป ท าใหว้งการดาราศาสตรท์ัว่ยโุรปปัน่ป่วนมากวา่จะ
ไดเ้หน็มนั อกี เมือ่ใด และทีใ่ด Gauss ไดต้ดิต่อขอขอ้มลูที ่
Piazzi ไดจ้ากการสงัเกตด ูCeres อยูน่าน 41 วนัก่อนจะหายตวั
มาค านวณและเพยีงภายในเวลาไมถ่งึ 2 เดอืน เขากใ็ชก้ฎแรง
โน้มถ่วงของ Newton ค านวณวถิโีคจรของ Ceres ไดอ้ยา่ง
ละเอยีด ซึง่มผีลท าใหน้กัดาราศาสตรไ์ดเ้หน็ Ceres อกีครัง้หนึ่ง 
ผลงานชิน้น้ีได ้ท าให ้Gauss ไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ผูอ้ านวยการของหอดดูาวทีม่หาวทิยาลยั Gottingen และเขาได้
ครองต าแหน่งนี้จนกระทัง่เสยีชวีติ เมือ่วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 
2398 ขณะมอีายไุด ้78 ปี การวเิคราะหผ์ลงานและชวีติของ
Gauss แสดงใหเ้รารุ่นหลงัรูว้า่ Gauss มคีวามเชือ่วา่คณิตศาสตร์
คอื ราชนิีของวทิยาศาสตร ์ทีน่กัวทิยาศาสตรท์ุกคนตอ้งใชใ้น
การศกึษาธรรมชาต ินอกจาก Gauss ใชค้ณติศาสตรใ์น
การศกึษาดาราศาสตรแ์ลว้ เขายงัใช ้คณิตศาสตรบ์ุกเบกิ
วทิยาการดา้นธรณฟิีสกิสด์ว้ย เมือ่เขาอธบิายวา่ปรากฏการณ์
สนามแมเ่หลก็โลกเกดิจากการมแีทง่แมเ่หลก็ ขนาดใหญ่อยู่ที่
แกนกลางของโลก และแกนของแทง่แมเ่หลก็น้ีเอยีงท ามมุๆ หนึ่ง
กบัแกนหมนุของโลก เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ Gauss นกัฟิสกิสจ์งึได้
เรยีกหน่วยวดัความเขม้สนามแมเ่หลก็ว่า Gauss



ผลงานทางดา้นเรขาคณิตท่ี Gauss ไดบุ้กเบิกไวคื้อ 
non-Euclidean Geometry ซ่ึงเป็นวิชาเรขาคณิตรูปแบบ
หน่ึง ท่ีแตกต่างจากเรขาคณิต แบบ Euclid ท่ีเราเรียกกนั
ในโรงเรียนมธัยมอยา่งมากมาย ยกตวัอยา่งเช่นในวิชา
เรขาคณิตแบบ Euclid นั้น ในกรณีท่ีเราก าหนดจุดๆ 
หน่ึงข้ึนมา ซ่ึงจุดๆนั้นมิไดอ้ยูบ่น เสน้ตรง Euclid แถลง
วา่ เราสามารถจะลากบนเสน้ตรงใหผ้า่นจุดๆ นั้น และ
ขนานกบัเสน้ตรงท่ีก าหนดใหไ้ดเ้พียงเสน้เดียวเท่านั้น 
แต่ Gauss ไดพ้บวา่ในกรณี non-Euclidean Geometry 
เราสามารถลากเสน้ตรงผา่นจุดๆ นั้น และใหข้นานกบั
เสน้ตรงท่ีก าหนดใหไ้ดม้ากกวา่ 1 เส้น หรือในกรณีรูป
สามเหล่ียม ทฤษฎีของ Euclid แถลงวา่ มุมภายในทั้ง
สามของสามเหล่ียมรวมกนัจะตอ้งเท่ากบั 180 องศา
เสมอ แต่ในวิชาเรขาคณิตแบบ non-Euclidean มุม
ภายใน ทั้งสามรวมกนัจะนอ้ยกวา่ 180 องศา เช่นน้ีเป็น
ตน้ และวิชา non-Euclidean Geometry ของ Gauss น้ีเอง
ท่ี Einstein ไดใ้ชใ้นการสร้างทฤษฎี สัมพนัธภาพข้ึนใน
เวลาต่อมา นกัคณิตศาสตร์รุ่นหลงัต่างกย็อมรับวา่ 
"Gauss lives everywhere in mathematics"



เมือ่ Gauss เสยีชวีติลง สมองของเขาไดถู้กผา่
ออกมาเกบ็ในแอลกอฮอลเ์พือ่ใหอ้นุชนรุน่หลงัได้
วเิคราะหห์าทีม่าของความเป็น อจัฉรยิะทาง
คณิตศาสตร ์(เชน่เดยีวกบัทีเ่ขาผา่สมอง Einstein มา
ด)ู ในวารสาร Proceedings of the Gauss Society 
ฉบบัประจ าปี 1999 Wolfgang Hanicke แหง่ Max 
Planck institute for Biophysical Chemistry ได้
รายงาน การวเิคราะหส์มองของ Gauss วา่ไมพ่บอะไร
พเิศษหรอืแตกต่างจากสมองของคน ธรรมดาเลย ซึง่
นบัวา่แตกต่างจากสมองของ Einstein มาก เพราะ
คณะนกัวจิยัจากแคนาดาไดร้ายงานในวารสาร The 
Lancet เมือ่ปี พ.ศ.2542 การทีส่ง่สมองของ Einstein 
มรีปูรา่งทีไ่มเ่หมอืนสมองของชาวบา้นนัน่เอง จงึท าให ้
Einstein เหน็และเขา้ใจสิง่ทีค่นธรรมดามองไมเ่หน็
หรอืคดิไมไ่ด ้ดงันัน้ จงึเป็นไปไดว้า่ สมองของนกั
คณิตศาสตรร์ะดบัอจัฉรยิะนัน้ ถูกหล่อเลีย้งดว้ย
ฮอรโ์มนพเิศษ
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