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คาํนํา 
จากในตอนแรกที*ตัKงใจไวว้า่จะเรียบเรียงหนงัสือทัKงหมดในชุด “ไทม์ไลน์ 5000” ใน
แง่มุมของประวติัศาสตร์  แต่ยงัไม่ทนัไรในเล่มที*สองซึ*งกคื็อ  “ไทม์ไลน์ 5000 บวก
ลบคูณหาร++ (พลสัพลสั)”  เล่มนีK   กมี็รูปแบบที*แตกต่างไปเสียแลว้  

แรงผลกัดนัในการเรียบเรียงหนงัสือเล่มนีK  ส่วนหนึ*งเกิดจากเมื*อคราวตอ้งปัดฝุ่ น
ความรู้คณิตศาสตร์มธัยม   เพื*อติวสอบใหห้ลานๆ   ในระหวา่งที*ตอ้งกกัตวัอยูบ่า้น
หลายเดือนในช่วง COVID-19  ซึ* งทาํใหรู้้ซึK งเลยวา่หลานๆ ในวยัละอ่อนกวา่คุณนา้
เพยีง 2 รอบครึ* ง  กร็ํ* าเรียนกนัในสิ*งที*คุณนา้ไม่คุน้เคยหลายเรื*องแลว้ ทาํใหค้วามทา้
ทายในการติวครัK งนัKน นอกจากอุปสรรคเรื*องความทรงจาํอนัเลือนลางของคุณนา้เอง 
กย็งัมีความอึKงที*คุณนา้ตามหลานๆ ไม่ค่อยจะทนัอีก  บวกกบัความไม่แน่ใจนกัวา่
เรื*องพืKนฐานบางอยา่งที*ยงัน่าจะจาํเป็น ในยคุนีKไม่มีสอนกนัแลว้? หรือครูบอกใหแ้ค่
จาํ? หรือหลานๆ เลือกจาํมาแบบเหมาๆ? ไม่สนใจที*มาที*ไปอะไรเลยกนัแน่   

แต่ที*คลาสสิกและหนกักวา่นัKนกคื็อ ปัญหาไม่รู้วา่จะเรียนไปใชป้ระโยชนอ์ะไร ซึ* งก็
ทาํใหคุ้ณนา้คิดหนกัอยูเ่หมือนกนั เพราะสมยัก่อนแมคุ้ณนา้จะเคยรู้สึกแบบนีKบา้ง 
แต่ไม่น่าเชื*อวา่สถานการณ์ไม่ดีขึKนเลย ผา่นมาเป็นหลายสิบปีแลว้ เดก็ๆ กย็งัสืบทอด
ความสงสยัเดิมๆ อยู ่ ... ต่อหนา้หลานๆ ที*แสดงความทอ้ตัKงแต่ประโยคแรกนีK  จะให้
บอกความจริงในใจของคุณนา้ออกไป คงหมดเรี*ยวแรงเรียนกนัพอดี  

หลงัจากที*ตอบไปแบบมึนๆ หลอกล่อใหห้ลานๆ ฮึดสูไ้ปก่อน ลบัหลงัคุณนา้กแ็อบ
มาหาขอ้มูลเองแบบลบัๆ  และปักหมุดไวเ้ลยวา่เล่มที*สองต่อจาก  “ไทม์ไลน์ 5000 

จากเงินเปลือกหอยสู่คริปโต” ซึ* งบอกเล่าเกี*ยวกบัประวติัศาสตร์การเงิน และการ



................................................................................. บวกลบคูณหาร ++ (พลสัพลสั) |  iii 

 

 

ธนาคาร   จะตอ้งเป็นประวติัศาสตร์คณิตศาสตร์เล่มนีK    เพราะอยา่งนอ้ยการไดรู้้ซึK ง
เกี*ยวกบัที*มาที*ไปในอดีต กน่็าจะช่วยใหเ้ขา้ใจถึงความจาํเป็นของพลสัพลสั ที*เกิน
กวา่แค่บวกลบคูณหาร ของศาสตร์การคาํนวณอนัแสนหินนีKไดบ้า้งละ  

ทวา่ เอาเขา้จริง เมื*อไดล้องคน้หาขอ้มูลเพิ*มเติมกพ็บวา่ สิ*งที*เราเคยรู้อาจจะเป็นเพียง
สดัส่วนเลก็นอ้ยเท่านัKน บางเรื*องแมไ้ม่ใช่ความรู้ใหม่ แต่เพิ*งถูกนาํมาประยกุตใ์ช้
แพร่หลายกบัเทคโนโลยยีคุใหม่เมื*อไม่นานนีK เอง  ระดบัความสาํคญัจึงถูกอพัเกรด 

กลายเป็นองคค์วามรู้ที*เดก็ยคุนีKตอ้งเริ*มเรียนกนัตัKงแต่เนิ*นๆ ไม่รอใหถึ้งระดบัอุดม 

ศึกษาเสียก่อน ซึ* งกค็งเป็นเหตุผลที*ทาํใหต้อ้งตดัเรื*องพืKนฐานบางอยา่งออกไป แลว้ 
กท็าํใหคุ้ณนา้อึKงไปบา้งแลว้ก่อนหนา้นีK นี*เอง  

เพื*อปิดช่องวา่งจากยคุสมยัที*ไม่เหมือนเดิม ก่อนจะไล่เลียงลาํดบัที*มาที*ไปในหนา้
ประวติัศาสตร์ จึงตอ้งมีการ “ปูทาง” โดยนาํสาขาหลกัต่างๆ ของคณิตศาสตร์มากาง
ใหเ้ห็นหนา้ตาทัKงหมดคร่าวๆ ก่อน (จนกลายเป็นเนืKอหาส่วนที*มีความยาวมากกวา่
ไทมไ์ลนป์ระวติัศาสตร์เสียอีก) พร้อมปิดทา้ยดว้ยตวัอยา่งการนาํคณิตศาสตร์ไป
ประยกุตใ์ชร้อบตวั ... ในแบบที*จะทาํใหผู้อ่้านตอ้งแอบยิKมมุมปาก  

เรื*องราวของของศาสตร์แห่งจาํนวน   นบัตัKงแต่ที*มนุษยเ์ริ*มจดบนัทึกเป็นตวัอกัษร
จนถึงเริ*มตน้ศตวรรษที* 21 ในปัจจุบนั ถูกถ่ายทอดผา่น “ไทม์ไลน์ 5000 บวกลบคูณ
หาร++  (พลสัพลสั)”  ซึ* งยอ่ประวติัศาสตร์กวา่ 5 พนัปีมาใหอ่้านไดเ้ขา้ใจง่ายๆ แบบ
ไม่เวิ*นเวอ้ ... แมไ้ม่ใช่แบบเรียน แต่รับรองวา่ครอบคลุมเนืKอหาสาระสาํคญั ช่วยลด
ช่องวา่งระหวา่งวยั  และตอบทุกขอ้สงสยัของทัKงเดก็และผูใ้หญ่ไดค้รบถว้นแน่นอน  

        ผูเ้ขียน 

        ดร.ทิพ  
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ข้อคดิในการอ่าน 

 

คณิตศาสตร์อาจไม่ง่าย  แต่กไ็ม่ไดย้ากเกิน 

เรื*องสนุกมีตัKงเยอะ  แรงบนัดาลใจมีเป็นกอง 

 

หนงัสือเล่มนีKไม่ใช่แบบเรียน  อ่านจบไม่ไดเ้ขา้หอ้งสอบ 

เพราะฉะนัKน  ... อ่านเพลินๆ อยา่เครียด 

ตรงไหนถา้ยงัยากอยู ่ ขา้มไปก่อนนะ 

ไว ้ “อิน”  แลว้  ... จะอยากกลบัมาเอง 

 

... เชื*อเถอะ  คณิตศาสตร์สวยงามจริงๆ ... 
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เส้นเวลาไทม์ไลน์ 5000 
แสดงตาํแหน่งบนเสน้เวลาโดยสงัเขป 

ของยคุสมยั เหตุการณ์สาํคญั และบุคคลซึ*งเป็นที*รู้จกัต่างๆ  
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สารบัญ 
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คณติศาสตร์สวยงาม 

 “พระเจ้าเป็นนักคณิตศาสตร์” กาลิเลโอ ไดเ้คยกล่าวไว ้ 

พระเจา้มีจริงหรือไม่ ไม่ใช่ประเดน็ที*จะตอ้งมาถกเถียงกนัในหนงัสือเล่ม
นีK  ... ทวา่คณิตศาสตร์เป็นภาษาสากล ที*ใชอ้ธิบายความจริงตามธรรมชาติ 

เป็นเรื*องจริงแทแ้น่นอน 

ในยคุโบราณ “นักปรัชญา” ซึ* งเป็นทัKงนกัคิดและนกัปกครอง คือผูบุ้กเบิก
แนวทางคน้ควา้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ พวกเขาเชื*อวา่คณิตศาสตร์เป็นพืKน 

ฐานสาํคญัสาํหรับผูป้กครอง ที*จะใชพ้ฒันาบา้นเมืองในดา้นต่างๆ  

ในขณะเดียวกนักมี็นกัคณิตศาสตร์อีกหลายคน ที*มุ่งคน้ควา้และแสวงหา
บนเส้นทางของศาสตร์แห่งจาํนวนนีK  ดว้ยแรงบนัดาลใจในแบบฉบบัที*ไม่
ต่างจากนกักวหีรือนกัปรัชญา ทฤษฎีที*พวกเขาคน้พบคือความงดงามและ
สุนทรียภาพ ... ซึ* งหลายครัK งกไ็ม่รู้วา่จะคิดคน้ไปเพื*ออะไร เหตุผลหลกั
เพียงเพราะใคร่รู้  และเมื*อทาํการพิสูจน์ไดส้าํเร็จ  หวัใจกพ็องโต 

... เราจึงอาจถือไดว้า่ คณิตศาสตร์นีK  เป็นศาสตร์แห่งศิลปะไดด้ว้ยเช่นกนั 

แลว้หลงัจากนัKนอีกหลายร้อยปี ชื*อของพวกเขากถู็กจารึกไว ้ เพราะความ
สวยงามเหล่านัKนไดถู้กส่งต่อไปยงันกัคิดรุ่นหลงั ซึ* งสามารถประยกุตใ์ช้
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และก่อเกิดประโยชน์ขึKนอีกแพร่หลาย นกัวทิยาศาสตร์ที*มีชื*อเสียงระดบั
โลกหลายคนยอมรับวา่ “คณิตศาสตร์เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์” เพราะ
คณิตศาสตร์อธิบายไดว้า่โลกทาํงานอยา่งไร ตัKงแต่สิ*งเลก็ๆ ที*มองไม่เห็น 

กระทั*งเหตุการณ์ต่างๆ รอบตวั จนไกลถึงขอบฟ้าและจกัรวาล ทัKงยงัเป็น
รากฐานสาํคญัในการขบัเคลื*อนโลก ดงัเช่นที*ประจกัษแ์ลว้ผา่นนวตักรรม
และผลงานทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีากมาย 

คงไม่มีใครปฏิเสธไดว้า่  ในช่วงเวลาต่างๆ ของชีวติเราทุกคน ตอ้งมี
โอกาสไดรู้้จกักบัคณิตศาสตร์ไม่มากกน็อ้ย ทัKงในการศึกษาภาคบงัคบั ที*
เรียนเสริมเพิ*มเติมในระดบัสูง ที*ปะปนในกิจกรรมต่างๆ รอบตวั หรือใน
วชิาชีพอนัซบัซอ้น ... กระนัKนแลว้ พวกเรากย็งัอาจเป็นเพียงแค่คนนอก  

... มาลองเปิดมุมมองในอีกแง่หนึ*ง เพื*อคน้พบวา่ตลอดช่วงเวลาที*ผา่นมา
มนุษยชาติไดอ้ะไรบา้งจากคณิตศาสตร์ สุดทา้ยแลว้ทัKงความยิ*งใหญ่และ
สวยงามของคณิตศาสตร์ จะทาํใหเ้รายิKมได ้ ... ซึ* งไม่ใช่การกล่าวเกินจริง
เลย 
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จาํนวน และ การนับ  

คณิตศาสตร์มีพืKนฐานมาจากธรรมชาติ ซึ* งกคื็อการนบัจาํนวน โดยจํานวน 

(number) เป็นนามธรรม ไม่มีรูปร่าง แต่มนุษยทุ์กชาติทุกภาษากเ็ขา้ใจได้
ตรงกนั คือรู้วา่เป็นปริมาณที*มากกวา่ นอ้ยกวา่ หรือเท่ากนั 

ในเริ*มแรกยงัไม่มีสญัลกัษณ์ใชแ้ทนตวัเลข เมื*อมนุษยมี์ความจาํเป็นตอ้ง
นบัจาํนวน กจ็ะเปรียบเทียบกบัสิ*งของที*หาไดร้อบตวัในลกัษณะหนึ*งต่อ
หนึ*ง เช่น นิKวมือ กอ้นหิน กิ*งไม ้หรือแมแ้ต่คิดเปรียบเทียบในใจ เช่น ตอ้ง
เกบ็ส้มกี*ผลจึงจะเพียงพอต่อจาํนวนคนในครอบครัว? เวลาหยบิส้มแต่ละ
ผล กจ็ะคิดถึงหนา้ของแต่ละคน หรือกระดิกนิKวแทนแต่ละคน จนครบ
ตามจาํนวนนั*นเอง และหากจาํนวนไม่มากนกั แมแ้ต่สตัวบ์างจาํพวกกย็งั
นบัเป็น เช่น แม่นกออกไข่มา 4 ฟอง กกในรังทุกวนั ถา้วนัหนึ*งกลบัถึงรัง
แลว้พบวา่เหลือแค่ 3 ฟอง กรู้็ไดท้นัทีวา่มีไข่หายไป เป็นตน้ 

เมื*อจาํนวนที*จะนบัมีเพิ*มมากขึKน วธีิการนบักพ็ฒันาซบัซอ้นขึKนตามมา 
เช่น มีการใชป้มเชือกหลายๆ แบบ เป็นสญัลกัษณ์แทนจาํนวนที*แตกต่าง
กนั หรือการนบัเพิ*มทีละ 10, 12 หรือ 16 เป็นตน้ (เรียกวา่ระบบเลขฐาน)  

ต่อมา จากแค่ล่าสตัว ์ เพาะปลูก และคา้ขายแลกเปลี*ยนแบบง่าย สงัคม
มนุษยก์พ็ฒันาและขยายเติบโตขึKนอีก จึงจาํเป็นตอ้งวดัและหาวธีิแบ่งสนั 

ปันส่วนที*เท่าเทียม ตอ้งคาํนวณหาหนีK สินที*ติดคา้งระหวา่งกนั รวมถึง
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ความจาํเป็นอื*นๆ ที*สลบัซบัซอ้นมากขึKน เช่น การคิดเศษส่วน หรือจาํนวน
ลบ เป็นตน้ ทาํใหก้ารนบัจาํนวนเพียงอยา่งเดียวไม่ตอบโจทยเ์สียแลว้ 

กาํเนิดตวัเลข 

ตัวเลข  (numeral) คือเครื*องหมาย หรือสญัลกัษณ์ ที*มนุษยคิ์ดคน้ขึKนใช้
แทนจาํนวน ซึ* งสาํหรับมนุษยย์คุปัจจุบนั อาจมองตวัเลขเป็นเรื*องธรรมดา 
หากลองจินตนาการถึงชีวติที*ไม่มีตวัเลขใช ้ กค็งแปลกพิลึกอยู ่ ... แต่คน
โบราณยิ*งลาํบากกวา่หลายเท่านกั เพราะตอ้งคิดคน้และสร้างสิ*งที*ไม่เคยมี 

ใหเ้กิดขึKนบนโลกใบนีK  

ยอ้นอดีตกลบัไปยงัโลกยคุโบราณเมื*อหลายพนัปีก่อน ตวัเลขถูกสร้างขึKน
เพื*อสนองความตอ้งการใชง้าน มีแนวคิดและที*มาที*ไปหลากหลาย ต่าง
พืKนที*กต่็างความคิด บางที*ใชส้ญัลกัษณ์ที*แตกต่างกนัหลายตวั บางที*ใช้
สญัลกัษณ์เพียงไม่กี*ตวันาํมาผสมกนั บางที*สนหรือไม่สนใจค่าประจาํ
ตาํแหน่ง  อีกทัKงระบบเลขฐานที*เลือกใชก้ไ็ม่เหมือนกนั  
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ตัวเลขอียิปต์โบราณ 

อียปิต์ใชส้ญัลกัษณ์อกัษรเฮียโรกลีฟฟิก (hieroglyphic) เป็นรูปภาพ 7 ตวั 
แทนตวัเลขในฐานสิบ ไดแ้ก่ กิ*งไม ้กระดูกส้นเทา้ ขดเชือก ดอกบวั นิKวมือ 
ลูกออ๊ด และคน แทนตวัเลข 1, 10, 100, ..., 1,000,000 ตามลาํดบัโดยไม่
คาํนึงถึงตาํแหน่ง คือ สามารถรวมค่าสญัลกัษณ์ต่างๆ แทนจาํนวนไดเ้ลย 
ทาํใหจ้าํนวนเดียวกนัสามารถเขียนแทนดว้ยสญัลกัษณ์สลบัที*กนัไดห้ลาย
แบบ ซึ* งเป็นแนวคิดที*ค่อนขา้งเรียบง่ายและตรงไปตรงมา (แมว้า่สาํหรับ
ตวัเลขเยอะๆ กวา่จะเขียนเสร็จกเ็หนื*อยเหมือนกนั) นอกจากนีKชาวอียปิต์
ยงัไดแ้สดงใหเ้ห็นความกา้วหนา้ในอีกแง่หนึ*ง คือการใชเ้ลขสดัส่วนใน
รูปแบบง่ายๆ  ยกตวัอยา่งเช่น 3/8  แมใ้นช่วงแรกๆ จะยงัไม่สามารถเขียน
ออกมาไดต้รงๆ แต่กมี็สญัลกัษณ์แสดงการกลบัเศษเป็นส่วนใชแ้ทน 1/4 
กบั 1/8  คือรู้วา่จะแบ่ง 1 ออกเป็น 4 หรือ 8 ส่วนไดอ้ยา่งไร และรู้วา่ผลรวม
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คณติศาสตร์บริสุทธิK (PURE MATHEMATICS)  

ระบบจาํนวน (NUMBER SYSTEM)  

คือการศึกษาเกี*ยวกบัระบบตวัเลขฐานต่างๆ  จาํนวนธรรมชาติ (natural 

numbers), จาํนวนเตม็ (integers), จาํนวนตรรกยะ หรือเศษส่วน (rational  

numbers),  จาํนวนจริง  (real  numbers),  จาํนวนเชิงซอ้น  (complex  

numbers),  จาํนวนเฉพาะ (prime number)  รวมถึงตวัเลขมหศัจรรยที์*เป็น

ค่าคงตวัทางคณิตศาสตร์ เช่น  p,  e  และ  ∞  เป็นตน้  

เรื*องราวต่างๆ  ในหวัขอ้นีK น่าจะเป็นสิ*งที*เราคุน้เคยมากที*สุด  และอาจไม่
คุน้เคยเลยในชีวติประจาํวนั ทวา่แทจ้ริงแลว้กลบัอยูร่ายลอ้มรอบตวัเรา
ตลอดเวลา เริ*มตน้จาก ระบบเลขฐาน ซึ* งมีฐานสิบ (decimal) เป็นระบบที*
นิยมใชแ้พร่หลายที*สุด (มีพืKนฐานมาจากการนบันิKวมือ) แต่กย็งัมีฐานสิบ
สองที*ใชน้บัจาํนวนเดือนใน 1 ปี หรือนบัจาํนวนเป็นโหล และฐานหกสิบ
ที*ใชน้บัเวลาเป็นนาทีและวนิาที นอกจากนีK เลขฐานสอง (binary), ฐาน
แปด  (octal)  และฐานสิบหก  (hexadecimal)  กมี็บทบาทสูงมากในระบบ
คอมพิวเตอร์ หากขาดเลขฐานเหล่านีKไปเสียแลว้ ชีวติมนุษยย์คุดิจิทลัตอ้ง
แยแ่น่ๆ เพราะทัKงเครื*องคิดเลข โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ทุกประเภท จะไม่มีทางไดเ้กิดมาเฉิดฉายบนโลกกลมๆ ใบ
นีKไดเ้ลย  
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ทัKงนีK เพราะวงจรดิจิทลัรู้จกัเพียงสถานะ OFF/ON ซึ* งเทียบเท่ากบัเลข 0/1 
(หรือระบบเลขฐานสอง) เท่านัKน และโปรเซสเซอร์ที*ถูกคิดคน้ขึKนมาเพื*อ
ใชค้าํนวณ กถู็กออกแบบใหมี้ขนาด 8 และ 16 บิต จึงจาํเป็นตอ้งใชเ้ลข
ฐานแปดและฐานสิบหก ซึ* งสามารถแปลงกลบัไปกลบัมาระหวา่งกนัและ
ระหวา่งฐานสองและฐานสิบไดด้ว้ยวงจรพืKนฐาน  

 
เลขฐานต่างๆ 

จาํนวนธรรมชาติ (หรือจาํนวนนบั 1, 2, 3, ...) จาํนวนเตม็ (ทัKงบวก ลบ 

และศูนย)์ และจาํนวนเศษส่วน (รวมถึงทศนิยม) เหล่านีK ส่วนใหญ่เรา
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เขา้ใจกนัดีอยูแ่ลว้   แต่พอมาเป็น จํานวนเชิงซ้อน  a+ib หรือ  (a, b)  ใน
ชีวติประจาํวนัเราไม่ไดเ้ห็นตวัเป็นๆ กนัสกัเท่าไหร่  เนื*องจากมกัซ่อนอยู่
เบืKองหลงัสิ*งจาํเป็นอยา่งอื*นที*ชีวตินีKจะขาดไม่ไดเ้สียแลว้ เช่น กระแส 

ไฟฟ้า  เครื*องเสียง  และคลื*นแม่เหลก็ไฟฟ้า  ที*ช่วยพาสญัญาณทัKงคลื*น
โทรทศัน์  โทรศพัท ์ และอินเตอร์เน็ต  ส่งตรงถึงพวกเราทุกคนนั*นเอง  

ส่วนจํานวนเฉพาะ (ไดแ้ก่ 2, 3, 5, 7, 11, 13, ...) ที*ไม่มีเลขอื*นใดนอกจาก
เลข 1 และตวัมนัเองที*หารไดล้งตวั  จากตอนแรกที*เป็นเพียงส่วนหนึ*งของ
คณิตศาสตร์บริสุทธิC   มาตอนนีKกมี็บทบาทมากในเทคโนโลยกีารเขา้รหสั 

(encryption)  ช่วยใหก้ารใชง้านบตัรเครดิต หรือกระเป๋าสตางคดิ์จิทลัผา่น
อินเตอร์เน็ต มีความน่าเชื*อถือและปลอดภยัยิ*งขึKน  นอกจากนีK ในทางชีว-
วทิยากพ็บวา่มีแมลงบางชนิด  เช่น  จกัจั*นสายพนัธ์ุ  Magicicada  ที*มีถิ*น
กาํเนิดทางตะวนัออกของสหรัฐฯ  กใ็ชป้ระโยชน์จากจาํนวนเฉพาะดว้ย
เช่นกนั  โดยพวกมนัจะใชช่้วงชีวติส่วนใหญ่เป็นตวัอ่อนหรือหนอนดว้ง
อยูใ่ตดิ้น จากนัKนจะเปลี*ยนเป็นดกัแด ้ และโผล่พน้ขึKนจากโพรงดินในปีที* 
7, 13 หรือ 17 พร้อมกนั  ซึ* งพวกมนัจะทาํการผสมพนัธ์ุ  วางไข่  และตาย
จากไป ทาํใหน้กัชีววทิยานาํมาตัKงเป็นทฤษฎี วา่ดว้ยววิฒันาการในวงจร
ชีวติของแมลงเหล่านีK  ซึ* งสามารถดาํรงเผา่พนัธ์ุและอยูร่อดไดน้านจากการ
ผสมพนัธ์ุกนัตามปีที*เป็นเลขเฉพาะ ซึ* งช่วยใหไ้ม่สอดคลอ้ง (synchro-

nize)  กบัวงจรชีวติของสตัวน์กัล่าอื*นไดง่้ายๆ นั*นเอง 
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การศึกษาเกีOยวกับค่าของ p 

ในขณะที* ตัวเลขมหัศจรรย์ p = 3.14159 ... เป็นค่าคงตวัที*เกิดจากความ
ยาวของเส้นรอบวงตัKงหารดว้ยเส้นผา่นศูนยก์ลางของวงกลม  บางทีกเ็รียก 
วา่ค่าคงตวัของอาร์คิมิดีส หรือจาํนวนของลูดอร์ฟ  และ e = 2.71828 ... 

เรียกวา่จาํนวนของออยเลอร์ หรือค่าคงตวัของนาเปียร์ ... ตวัเลขทัKงสอง
ไม่ใช่จาํนวนเศษส่วน มีหลกัทศนิยมลากยาวไปเรื*อยๆ อยา่งไม่มีวนัสิKน 

สุดและไม่มีชุดใดซํK ากนัเลย ซึ* งแสดงถึงความพยายามของนกัคณิตศาสตร์ 
ที*เฝ้าศึกษา และเพลิดเพลินกบัความเร้นลบัของตวัเลขเหล่านีK  นอกจากนีK
ทัKงสองยงัมีความสมัพนัธ์ลึกซึK งร่วมกบัเลข  0, 1 และ i  โดย  eip +1 = 0  

อีกทัKงยงัมีบทบาทสาํคญัในคณิตศาสตร์ชัKนสูง  สถิติ  และฟิสิกส์ควอนตมั 

รวมถึงการนาํค่า e ไปใชค้าํนวณดอกเบีKยทบตน้ (อ่านเพิ*มเติมในหวัขอ้
คณิตศาสตร์รอบตวั – การเงิน การลงทุน) 
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ไทม์ไลน์คณติศาสตร์ 

เพราะคณิตศาสตร์คือเรื*องราวของธรรมชาติ และธรรมชาติกอ็ยูเ่คียงคู่กบั
โลกใบนีKมาชา้นานแลว้  มีการขดุคน้พบหลกัฐานต่างๆ ที*ทาํใหส้นันิษ-

ฐานไดว้า่มนุษยรู้์จกัการนบัจาํนวน นบัเวลา หรือการใชง้านพีชคณิตและ
เรขาคณิตแบบง่าย มาตัKงแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์ (คือก่อนเริ*มจดบนัทึก
เป็นลายลกัษณ์อกัษร)  เสียอีก 

ใน เริKมต้นยคุประวัติศาสตร์  หรือกคื็อช่วงแรกๆ ของไทมไ์ลน์ 5000 ใน
สมยับาบิโลน อียปิต ์กรีก และโรมนัโบราณ เริ*มมีการใชส้ญัลกัษณ์แทน
จาํนวนหรือตวัเลข  และการคาํนวณ บวก ลบ คูณ หาร  เมื*อตอ้งซืKอขาย
แลกเปลี*ยนสินคา้ระหวา่งกนั  การเดินทางทาํใหต้อ้งเรียนรู้เกี*ยวกบัระยะ 
ทางและเวลา  มีการสร้างปฏิทินดาราศาสตร์  (ที*ค่อนขา้งแม่นยาํและยงัใช้
งานกนัจนถึงยคุกลาง)  เมื*อนกัปรัชญาหนัมาสนใจศึกษาธรรมชาติในแง่
เหตุและผล  กเ็ริ*มสร้างกฎเกณฑ ์  พิสูจน์  และกาํหนดเป็นทฤษฎีเพิ*มขึKน
มากมาย  โดยเฉพาะในกรีกโบราณ การศึกษาปรัชญาเดินเคียงคู่ไปกบั
คณิตศาสตร์ มีการจดัตัKงมหาวทิยาลยัเพื*อศึกษาศาสตร์เหล่านีK  นกัปรัชญา/
นกัคณิตศาสตร์ที*เป็นที*รู้จกั ไดแ้ก่ พีทากอรัส  ดิมอคริตสั  เพลโต และ
อริส โตเติล  เป็นตน้ รวมถึงยคูลิด และอาร์คิมิดีส ในสมยัที*อียปิตก์ลบัมา
เรืองอาํนาจอีกครัK ง  โดยมีศูนยก์ลางการศึกษา ณ เมืองอเลก็ซานเดรีย  และ
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ตาํราคณิตศาสตร์ที*สาํคญัเล่มแรกของโลก  คือ The Elements กถื็อกาํเนิด
ขึKนในยคุนีK  

ในขณะที*จีนโบราณกมี็การพฒันาระบบตวัเลขของตนเองขึKน  สามารถ
คาํนวณค่า  p  ไดถึ้งทศนิยมตาํแหน่งที*  6  ทวา่แมค้ณิตศาสตร์จะเป็น
กญุแจสาํคญัในการคาํนวณเพื*อก่อสร้างกาํแพงเมืองจีน ที*มีระยะทางรวม
หลายหมื*นกิโลเมตร  แต่หลกัฐานการจดบนัทึกบนกระดาษที*ทาํจากเยื*อ
ไผก่สู็ญสลายไปมาก กระนัKนแลว้กย็งัมีการขดุคน้พบตาํราคณิตศาสตร์ที*
เหลือรอดจากการถูกสั*งเผา ในบริเวณสุสานจกัรพรรดิจิuนซี และเชื*อวา่
เก่าแก่ที*สุดแลว้ของจีน  

ส่วนในอารยธรรมโบราณลุ่มแม่นํKาสินธุเมื*อหลายพนัปีมาแลว้ กรู้็จกัใช้
ระบบเศษส่วนในการชั*งตวงวดั  มีการคน้พบบนัทึกการหารากที*สองของ
จาํนวนต่างๆ  และทฤษฎีจาํนวนในคมัภีร์พระเวทในสมยัพระเจา้อโศก
มหาราช  นอกจากนัKนยงัมีการคาํนวณหาค่า  p  การแกส้มการกาํลงัสอง มี
การกล่าวถึงเลขติดลบ และเลขศูนยใ์นการคาํนวณ  

นอกจากนีK ในอารยธรรมมายาในทวปีอเมริกลาง กพ็บหลกัฐานตามรูป
สลกับนเสาหินหรือซากกาํแพงปรักหกัพงั ที*กล่าวถึงการคิดคน้ตวัเลขใน
ระบบฐานยี*สิบ  การคาํนวณปฏิทิน  และการใชป้มเชือกรูปแบบต่างๆ ใน
การบนัทึกบญัชี  
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3400 BC มาตราชั*งตวงวดั บนลุ่มนํKาเมโสโปเตเมีย 
3100 BC ระบบตวัเลขฐานสิบในอียปิต ์

2800 BC ระบบเศษส่วนในมาตราชั*งตวงวดั บนลุ่มแม่นํKาสินธุ 
2000 BC ระบบตวัเลขฐานหกสิบในบาบิโลน 

530 BC  พีทากอรัส ศึกษาและคิดคน้เรขาคณิต อธิบายการ
สั*นของเชือก และลูกศิษยข์องเขาคน้พบจาํนวน 

 อตรรกยะจาก √2  

370 BC มีการคิดคน้ระเบียบวธีิ method of exhaustion ซึ* งใช้
หาพืKนที*ของรูปร่างต่างๆ จากอนุกรมของรูปหลาย
เหลี*ยมเลก็ๆ หลายรูปรวมกนั และเป็นหนึ*งใน
รากฐานสาํคญัของแคลคูลสั 

300 BC ตาํราคณิตศาสตร์ The Elements โดยยคูลิด  

260 BC อาร์คิมิดิสคาํนวณค่า p ไดถู้กตอ้งถึงทศนิยม
ตาํแหน่งที*สอง โดยอาศยั method of exhaustion 

และทฤษฎีบทพีทากอรัส (ณ เวลานัKนยงัไม่มีระบบ
เลขฮินดู-อารบิกและพีชคณิต) 

160 ตาํราดาราศาสตร์ Almagest โดยทอเลมี (Ptolemy) 

250 ตาํรา Arithmetica พดูถึงระบบพีชคณิตเป็นครัK งแรก 

400 นกัคณิตศาสตร์ชาวฮินดูสร้างสญัลกัษณ์แทนเลข 0 

หลงัจากนัKนววิฒันาการของคณิตศาสตร์ในโลกตะวนัตก กห็ยดุชะงกัลง 
ใน ยคุกลาง ภูมิปัญญาโบราณถูกทอดทิKง  และอารยธรรมตกตํ*าในดินแดน
ยโุรป   แต่ศาสตร์การคาํนวณกย็งัคงไดรั้บการต่อยอด และพฒันาขึKนโดย
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เครืMองมือช่วยคาํนวณ 

สมยันีK  แค่บวกลบเลขง่ายๆ ไม่กี*ตวั กเ็รียกหาแต่เครื*องคิดเลขกนัแลว้ ทัKงที*
เป็นเครื*องเดี*ยวๆ ที*อยูบ่นโทรศพัทมื์อถือ หรือบนเครื*องคอมพิวเตอร์ แต่
ถา้เกิดโชคร้ายหาเครื*องคิดเลขไม่เจอ  โทรศพัทก์แ็บตฯ หมดอีก  แถม
เครื*องคอมฯ กไ็ม่ไดอ้ยูใ่กล ้  คงตอ้งควาญหากระดาษทด กบัดินสอหรือ
ปากกา มาใหส้มองไดอ้อกแรง และพอเอาตวัรอดกนัไปก่อน ... ซึ* งกไ็ม่
สะดวกอยูดี่  ยงัคิดถึงเครื*องคิดเลขเป็นที*สุด 

ทวา่ ... กวา่จะกลายมาเป็นเครื*องคิดเลขอนัแสนสบาย (เกินไป) สาํหรับ
มนุษยย์คุดิจิทลั  กผ็า่นช่วงเวลาแห่งการคิดคน้ และววิฒันาการมาหลายยคุ
สมยั  นบัจากที*ระบบตวัเลขไดถู้กคิดคน้ขึKน จนกลายมาเป็นอุปกรณ์พกพา
ขนาดกระทดัรัด ที*ช่วยบวกลบเลขหลกัหมื*นแสนหรือมากกวา่ และ
ละเอียดยบิระดบัทศนิยมหลายตาํแหน่ง รวมถึงคูณหาร ยกกาํลงั ถอดราก 

และอื*นๆ อีกมากมาย ทาํใหจิ้ตนาการถึงชีวติที*ไม่มีเครื*องคิดเลขไม่ถูก
เลย ... แลว้มนุษยใ์นยคุก่อนหนา้ อยูร่อดกนัมาไดด้ว้ยอะไร?  

บางทีการไดเ้รียนรู้เกี*ยวกบัสิ*งประดิษฐใ์นยคุเก่าก่อน  อาจเป็นอีกหนึ*งหน 

ทางที*ช่วยใหม้นุษยดิ์จิทลัจอมขีK เกียจ  ไดอ้อกกาํลงักายสมองเบาๆ แบบมี
คุณภาพกเ็ป็นได ้
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ลกูคดิ (abacus) 

ในยคุโบราณ นอกจากนิKวมือ นิKวเทา้ กอ้นหิน กิ*งไม ้และปมเชือกแลว้ ใน
โลกตะวนัออก เช่นที*จีน กมี็การประดิษฐลู์กคิดขึKน เพื*อช่วยนบัและช่วย
คาํนวณตัKงแต่เมื*อหลายพนัปีมาแลว้  แมใ้นช่วงแรกๆ  จะเป็นเพียงเส้น
เชือกร้อยกอ้นหิน หนา้ตาไม่เหมือนลูกคิดที*หลายคนในยคุนีKอาจจะพอ
คุน้เคยบา้งแลว้กต็าม  แต่กถื็อเป็นอุปกรณ์ช่วยคาํนวณที*เก่าแก่ที*สุดใน
โลกและยงัคงมีใชง้าน  (บา้ง)  ในปัจจุบนั  เรียกวา่เป็นปู่ทวดของเครื*องคิด
เลขและคอมพิวเตอร์เลยกว็า่ได ้นอกจากนีK ในญี*ปุ่น บาบิโลน อียปิต ์และ
โรมนัยคุโบราณ กมี็ลูกคิดของตนเองใชง้านดว้ยเช่นกนั  

ลูกคิดที*ยงัคงเห็นใชง้านถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ ลูกคิดจีนและลูกคิดญี*ปุ่น ซึ* ง
หนา้ตาแตกต่างกนัเลก็นอ้ย  (ลูกคิดจีนมีแถวล่าง 5 แถว แถวบน 2 แถว 
ส่วนลูกคิดญี*ปุ่นมีแถวล่าง 4 แถว แถวบน 1 แถว) แต่หลกัการคาํนวณที*
หลายคนเรียกวา่ การดีดลูกคิด กค็ลา้ยคลึงกนั  

ในที*นีK จะยกตวัอยา่งลูกคิดจีน  อนัเปรียบเสมือนกระดาษทดรุ่นพกพาใน
ระบบเลขฐานสิบ ที*ไม่ตอ้งพึ*งพายางลบหรือลิขวดิเปเปอร์ โครงสร้าง
ประกอบดว้ยกรอบสี*เหลี*ยม มีแกนร้อยลูกคิดกลมๆ ตัKงแต่ 10 แกนขึKนไป
แทนหลกัตวัเลข มีขื*อคั*นตามแนวยาวแบ่งกรอบสี*เหลี*ยมออกเป็น 2 ตอน  
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คือตอนบนและล่าง แต่ละแกนมีลูกคิด 7 เมด็  โดย 5 เมด็ร้อยอยูต่อนล่าง  
และ 2 เมด็ร้อยอยูต่อนบน ทุกเมด็เคลื*อนที*ขึKนลงไดภ้ายในตอนของตน  
 

 

ลกูคิดจีน 

เวลาใชง้านลูกคิด ตอ้งคิดไวก่้อนล่วงหนา้วา่จะใหแ้กนใดเป็นหลกัหน่วย 
ส่วนใหญ่จะจดัไวท้างขวามือ  แลว้ค่อยๆ  ไล่หลกัสิบ ร้อย พนั ต่อๆ ไป
ทางซา้ยมือ  (หรือถา้มีทศนิยมกค่็อยๆ  ไล่หลกัไปทางขวามือ)   ลูกคิดตอน 

ล่างมีค่าเมด็ละ  1,  10,  100,  1,000, ...  ไล่ไปตามหลกั  ในขณะที*ตอนบน
มีค่าเมด็ละ  5,  50,  500,  5,000, ...  ตามหลกัเช่นกนั  หรือลูกคิดตอนบน 

1 เมด็มีค่าเท่ากบัตอนล่าง 5 เมด็ และลูกคิดตอนบน 2 เมด็มีค่าเท่ากบั
ลูกคิดตอนล่างในหลกัซา้ยมือถดัไป 1 เมด็ นั*นเอง 

ในการคาํนวณบวกลบ จะใชว้ธีิการ เพิ*ม ลด ทด ยมื ไม่ต่างจากการคิดเลข
ปกติ   แต่จะบวกลบทีละหลกัจากซา้ยไปขวา   ซึ* งตรงขา้มกบัการบวกลบ
เลขบนกระดาษ  ทวา่กส็ะดวกดีเนื*องจากตรงกบัธรรมชาติของมนุษยที์*จาํ
ตวัเลขจากซา้ยไปขวา (หรือจากมากไปนอ้ยนั*นเอง)  โดยในขัKนตน้ตอ้งจดั
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เกมสมอง 

ไม่เพียงทฤษฎีเกม อนัมีรากฐานมาจากตรรกะความคิดต่างๆ ทางคณิต-

ศาสตร์เท่านัKน ที*เป็นเรื*องของเกม แต่ยงัมีเกมที*เกี*ยวขอ้งกบัตวัเลขและไม่
ซบัซอ้นนกั เช่น ซูโดก ุกฝึ็กสมองและเล่นฆ่าเวลาไดเ้พลินกนัมาตัKงแต่โบ
รํ*าโบราณแลว้เช่นกนั  ทัKงในโลกตะวนัตกและตะวนัออก  

******************************** 

ถา้ยงัไม่เหนื*อย  ในหวัขอ้นีK เราจะมาเล่นเกมกนั โดยเริ*มตน้จาก ปัญหากระ 

ท่อมสามหลงั (Three cottage problem) ซึ* งขบคิดกนัมาตัKงแต่ตน้ศตวรรษ
ที*  20  แลว้  โจทยคื์อมีกระท่อมอยูส่ามหลงั  แต่ละหลงัตอ้งการต่อท่อทัKง
ประปา ไฟฟ้า และแก๊ส จะสามารถวางเส้นทางท่อทัKงหมด  โดยไม่พาดตดั
กนัเลยไดห้รือไม่?  

 

ในระนาบ 2 มิติ ไม่มทีางทีOจะวางท่อทัYงหมดไม่ให้ตัดกันเลยได้ 
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ทวา่ ณ ตอนนีKกศ็ตวรรษที* 21 แลว้  หากรอใหคิ้ดต่ออีก 1 ศตวรรษคงไม่
ไหว ดงันัKนเฉลยเลยกแ็ลว้กนั ... ปัญหาดงักล่าวตอ้งวางท่อทัKงหมด 9 
เส้นทาง หากใช ้ ทฤษฎกีราฟ จะพบวา่ ต่อใหพ้ยายามแค่ไหนกไ็ม่มีทาง
หาคาํตอบได ้ เนื*องจากกราฟในลกัษณะนีKไม่ใช่กราฟในระนาบ 2 มิติ  ถา้
ตอ้งการคาํตอบใหไ้ด ้  จะตอ้งปรับจากระนาบ 2 มิติมาเป็นทอพอโลย ี 3 
มิติ ที*มีพืKนผวิเทียบเท่าทอรัส (หรือโดนทั) เช่น เจาะรู 2 รูบนพืKนระนาบ
นัKน แลว้ต่อพืKนผวิเชื*อมระหวา่งรูทัKงสอง จึงจะสามารถวางเส้นทางท่อทัKง 
หมดโดยไม่พาดตดักนัเลยได ้

 

 

ปัญหานีYสามารถแก้ได้โดยปรับเปลีOยนเป็นทอโพโลย ี3 มิติแบบทอรัสหรือเทียบเท่า 
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******************************** 

ยอ้นไกลเพิ*มอีกสองศตวรรษ  กลบัไปยงัสมยัเริ*มตน้ของทฤษฎีกราฟเมื*อ
ออยเลอร์ไดรั้บจดหมาย ขอใหช่้วยแกโ้จทยส์ะพานทัKงเจด็แห่งเมืองคอ-
นิกส์แบร์ก  ... ในตอนแรกออยเลอร์คงยงังงๆ  วา่เป็นปัญหาเกี*ยวกบัคณิต-

ศาสตร์ตรงไหน แต่แกไ้ปแกม้ากก็ลบักลายเป็นวา่ ไดท้ฤษฎีกราฟมาใช้
สร้างคุณประโยชน์ใหก้บัวงการไดอี้กมากมาย   

โจทยมี์อยูว่า่ จะหาเส้นทางเดินขา้มสะพานทัKงเจด็ในเมืองคอนิกส์แบร์ก
จนครบ  เพียงสะพานละ 1 ครัK งไดห้รือไม่  

 

แผนผงัเมืองคอนิกส์แบร์กในสมยัศตวรรษทีO 18 

ณ เวลานัKนออยเลอร์ไม่ไดอ้ธิบายโดยใชจุ้ดและเส้นเชื*อมระหวา่งจุดดงัที*
ใชใ้นทฤษฎีกราฟปัจจุบนั  แต่อาศยัความสมัพนัธ์ระหวา่งจาํนวนสะพาน  

(k)  กบัจาํนวนครัK ง  (ความถี*)   ที*ตอ้งเขา้ไปอยูใ่นแต่ละอาณาเขต อนัเป็น
ที*ตัKงของสะพานทัKงหลายนัKน ดงันีK  



 

 

หนังสือชุด “ไทม์ไลน์ 5000” 
 
บอกเล่าเรื*องราวและที*มาที*ไปของเงิน
ทองเรื*องใกลต้วั กบัการเดินทางอนัยาว 
นาน  จากเปลือกหอย  สู่เงินเหรียญ  เงิน
กระดาษ  ธนาคาร  หนีE   และตลาดทุน ที*มี
หนา้ตาสลบัซบัซอ้นมากขึEนทุกที  รวมถึง 
แนวโนม้ที*กาํลงัจะเกิดขึEนบนโลกกลมๆ 
ยคุดิจิทลั  ปัญหาหลายอยา่งไดถู้กแกไ้ข
แต่ปัญหาใหม่ที*ร้ายกวา่เดิม  กป็รากฏ    
ใหเ้ห็นอยา่งต่อเนื*อง  มาติดอาวธุสมอง    
เพื*อเตรียมพร้อมรับมือก่อนสายกนัเถอะ  

 

 

ความจาํเป็นของพลสัพลสั ที*เกินกวา่แค่
บวกลบคูณหาร จะช่วยตอบคาํถามไดว้า่ 
เราจะอุตส่าห์เรียนวชิาเลขยากๆ ไปเพื*อ
อะไร? โดยเฉพาะในยคุสมยัที*เทคโนโลยี
ยคุใหม่ มีคณิตศาสตร์ซุกซ่อนอยูเ่บืEอง 
หลงัแทบทัEงสิEน เรื*องราวการเดินทางกวา่ 
5000  ปีของศาสตร์แห่งการคาํนวณ รวม 
ถึงความเชื*อมโยงกบัสิ*งรอบตวั เช่น การ 
เงิน ศิลปะ ดนตรี ความรัก และอื*นๆ ได้
ถูกยอ่นาํมารวมไวที้*นี*แลว้ 



 

 

ความรู้ทางวทิยาศาสตร์เป็นเครื*องมือ

สาํคญัที*จะช่วยสร้างความไดเ้ปรียบใน

โลกปัจจุบนั การคน้พบทางฟิสิกส์ซึ* งเป็น
ศาสตร์พืEนฐานที*สุดของวทิยาศาสตร์ มี
ววิฒันาการเรื*อยมา กระทั*งขยายไปไกลสู่
จกัรวาล รวมถึงที*หดเลก็ละเอียดแทบเกิน
จินตนาการ แต่หากไดย้อ้นดูถึงตน้สาย
ที*มาที*ไป กอ็าจคน้พบวา่ความไดเ้ปรียบ
สร้างไดไ้ม่ยาก จากพืEนฐานดัEงเดิมของ 

ภูมิปัญญาตะวนัออก ... กเ็ป็นได ้   
 
 

 

หากดนตรีไม่เคยถูกศึกษาคน้ควา้อยา่ง

เป็นวทิยาศาสตร์ เสน้ทางของศิลปะการ
ดนตรี รวมถึงเครื*องดนตรีเก๋ๆ ที*แพร่ 
หลายในปัจจุบนั กค็งไม่มีรูปแบบดงัที*
เป็นอยู ่ถา้จะเปรียบ หนงัสือเล่มนีEคงเป็น
บนัไดเสียงหนา้ตาพิลึก ที*อยูกึ่*งๆ ระหวา่ง 
2 ขัEวตรงขา้ม แต่เชื*อมโยงและเคยพึ*งพา
ใกลชิ้ดกนัตัEงแต่เมื*ออดีตแลว้ ซึ* งนอก 
จากความรู้ ยงัจะสร้างความกลมกล่อม
ทางอารมณ์ไดเ้พียงไร ... ตอ้งติดตาม! 

 



 

 

เรื*องวทิยาศาสตร์ สายศิลป์อาจวา่ไม่ง่าย 
แต่เรื*องศิลปะ สายวทิยก์ร้็องโอย๊ไม่แพ้
กนั   ทวา่เรื*องเดียวกนัที*แค่อธิบายไม่

เหมือนกนั เมื*อมาอยูพ่ร้อมหนา้พร้อมตา
กนัอีกครัE ง กอ็าจสร้างสรรคแ์รงบนัดาล
ใจไดอ้ยา่งท่วมทน้ ความเขา้ใจในวทิยา-
ศาสตร์เกี*ยวกบัการรับรู้สี และที*มาที*ไป
แห่งการคน้พบต่างๆ นอกจากไม่ไดท้าํให้
เสน่ห์ของสีลดนอ้ยลงแลว้ ยงัจะช่วยเพิ*ม
คุณค่า และชวนใหห้ลงใหลยิ*งขึEนดว้ยซํE า  

ผลงานอื6นที6เคยตพีมิพ์ หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ 

 




