
บทความปกิิณกิะ

 สวัสดีครับคุณผู้้้อ่าน เรื�องที�จะเอามาเล่าวันนี� น่าจะถุ้กใจสายเนิร์ดแน่ ๆ 

ที �จริงแล้ว ผู้มไปเจอเรื �องพวกนี�มาสักพักหน่�งแล้ว และตั �งใจว่าอยากเอา 

ความเนิร์ดนี�มาแบ่งปันทุก ๆ  คน แต่เพิ�งมีโอกาสได้เขียนเอาป่านนี� ข้อม้ลทั�งหมด

ของวันนี�มาจากช่อง Veritasium ของ Dr. Derek ที�นำาเสนอเรื�องราวรอบ ๆ ตัว

ผู่้านมุมมองทางวิทยาศาสตร์อย่างน่าสนใจ ยกตัวอย่างเช่น การอธิบายว่า ทำาไม

สัตว์มีพิษถุ่งถุ้กพบมากในพื�นที�เขตร้อน การหาคำาตอบว่า ยุงชอบกัดคนแบบไหนการสร้างของเล่นหรือแบบจำาลองสนุก ๆ ประโยชน์ของ

ความน่าเบื�อ และเรื�องที�ผู้ม Wow!! มากที�สุด คือเรื�อง การหาค่า Pi ที�เราเคยเรียนกัน 

สมัยเด็ก ๆ  อย่างส้ตรหาพื�นที�วงกลมเท่ากับ πr2 กว่ามนุษย์เราจะร้้จักค่า Pi ใช้เวลานาน

มากอย่างไม่น่าเชื�อ แต่ที�น่าตกใจกว่าคือวิธีการที�คนสมัยก่อนใช้คำานวณหาค่าของมัน  

ถุ้าคุณชอบเรื�องสนุก ๆ  แบบเนิร์ด ๆ  ผู้มรับรองว่าเรื�องที�ผู้มกำาลังเล่าต่อไปนี� จะต้องมีสักเรื�อง

ที�ทำาให้คุณท่�งอย่างแน่นอน

 เริ �มจากเรื �องสัตว์มีพิษก่อนก็แล้วกัน พ้ดถุ่งพิษ... เคยสังเกตุไหมครับว่า 

ในภาษาอังกฤษ มีคำาว่า Venom กับ Poison ซึ่่�งแปลเป็นไทยว่า พิษ เหมือนกัน  

เกร็ดความเนิร์ด Level 1 อันแรก ของวันนี�มาแล้วครับ Poison คือพิษที�เรารับโดยการกิน

เข้าไป แต่ Venom คือพิษที�ได้รับจากการถุ้กสัตว์มีพิษจ่้โจมครับ กลับมาที�เรื�องของเราต่อ

เลยนะครับ ถุ้าด้จากแผู้นที�แสดงอุณหภ้มิเฉลี�ยของโลก จะเห็นว่า พื�นที�ที�พบสัตว์ที�มีพิษร้ายแรงจำานวนมากสามอันดับแรกของโลกได้แก่ 

Mexico, Brazil และ Australia ซ่ึ่�งอย้ใ่นเขตร้อนทั�งหมด

 แต่นักวิทยาศาสตร์กลับปฏิิเสธความคิดนี� จากการทดลองง่าย ๆ โดยการนำาสัตว์มีพิษไปขังไว้ในห้องที�ถุ้กจัดให้มุมหน่�งของห้อง

มีอุณหภ้มิส้งกว่ามุมอื�น ๆ 10 องศา ผู้ลปรากฏิว่า บริเวณที�อุณหภ้มิส้งกว่าไม่ได้ด่งด้ดสัตว์เหล่านั�นเลย คำาอธิบายที�ฟัังด้มีเหตุผู้ลสำาหรับ 

เรื�องนี�คือสัตว์มีพิษส่วนใหญ่เป็นสัตว์เลือดเย็น (Ectotherms) ดำารงชีวิตอย่้ได้โดยอาศัยความร้อนจากสภาพแวดล้อม จ่งเลือกที�จะอย่้ในที� ๆ  

มีความอบอุ่นจากแสงแดดมากกว่า และเมื�อสัตว์เลือดเย็นต้องใช้เวลาในการนอนตากแดดเพื�อปรับอุณหภ้มิของร่างกายเป็นเวลานาน จ่งตก

เป็นอันตรายต่อการถุ้กผู้้้ล่าสังหาร นอกจากนี� เพื�อลดการใช้พลังงานของร่างกายลง เนื�องจากร่างกายไม่สามารถุรักษาความร้อนได้นาน จ่ง

จำาเป็นต้องจำากัดความเคลื�อนไหวให้น้อยที�สุด ด้วยสองเหตุผู้ลนี�จ่งเป็นการสะดวกกว่าที�สัตว์เลือดเย็นหลายชนิดวิวัฒน์ให้ร่างกายสามารถุ

ผู้ลิตพิษข่�นมา เพื�อใช้ในการล่าเหยื�อและป้องกันตัวจากผู้้้ล่า

 แต่นั�นก็ยังไม่ใช่เหตุผู้ลทั�งหมด เพราะเมื�อสำารวจประชากรสัตว์มีพิษในหลาย ๆ พื�นที�บนโลก ก็จะพบว่ามีง้พิษหลายชนิดอย่าง 

European Viper ที�อาศัยอย่้ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป หรือกิ�งก่า Kosciusko ในออสเตรเลียใต้ ซ่ึ่�งมีอากาศหนาวจัด คำาอธิบายสำาหรับ

เรื�องนี�ก็คือการอพยพยา้ยถิุ�นฐาน จากข้อเท็จจริงแรก ที�อ้างว่าสัตว์มีพิษไม่ได้เลือกถิุ�นฐานจากสภาพภ้มิอากาศ จ่งมีโอกาสเท่า ๆ  กันที�สัตว์

เหล่านั�นจะอาศัยอย้ใ่นภ้มิภาคใดก็ได้บนโลก มันจ่งเป็นแค่เรื�องของความบังเอิญ

ที�บรรพบุรุษของง้ European Viper 

และกิ�งก่า Kosciusko ได้ไปสร้าง

อาณานิคมอย้่ในพื�นที�เหล่านั�น และ

อาศัยอย้่ที�นั�นจวบจนถุ่งปัจจุบันนี�

 ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube

European ViperEuropean Viper

Snowy mountains
Kosciusko lizard
Snowy mountains
Kosciusko lizard

ที�มา : https://www.istockphoto.com/ ที�มา : https://www.worldbesthikes.com/

ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube

คุุยกับเนิร์ดคุุยกับเนิร์ด
มายด์มิ�งค์ ผู้้�ชายสามมิติ
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 สรุปก็คือ สัตว์มีพิษไม่ได้ชอบอย้ใ่นพื�นที�เขตร้อน ถุ้าจะ 

พ้ดให้ถุ้กก็คือสัตว์เลือดเย็นต่างหาก ที�ชอบอย้ใ่นพื�นที�เขตตอบอุ่น

มากกว่า และได้วิวัฒนาการตัวเองให้กลายเป็นสัตว์มีพิษเพื�อความ

อย้่รอดในภายหลังนั�นเอง

ยุงชอบกัดใคุร? เคยไหมครับ... 

นั�งกันอย้่ตั�งหลายคน ทำาไมเราถุ่งโดนยุงกัด 

มากกว่าเพื�อน? สมัยเด็ก ๆ พ่อแม่เคยหลอกว่า 

ยุงชอบกินเลือดเด็ก เพราะเด็ก ๆ เนื�อหอมกว่า 

เลือดหวานกว่า (ฮ่า ๆ ) ตอนนั�นก็เชื�อนะ จนโตมามีล้ก 

นั�งเล่น Outdoor กับล้ก ๆ ตอนโพล้เพล้...

ทำาไมยุงกัดเรา แต่ไม่กัดล้กเรา? มีงานวิจัยในประเทศ Mexico โดย 

Prof. Immo Hansen แห่ง New Mexico State University ผู้้้ได้รับ

ฉายาว่า Mosquito Man ผู้้้ที�เลี�ยงยุงหลายพันตัวด้วยเลือดตัวเอง

เพื�องานวิจัยของเขา 

แทรกเกร็ดความเนิร์ด Level 2 ไว้ตรงนี�ดีกว่า... 
ทราบหรือไม่่? ว่ายุงใช้โปรตีนจากเลือดที�มัน

กินไปสร้างไข่เพื�อการสืบพันธ์ุ เพราะเหตุนี�จ่ง

มีแต่ยุงตัวเมียที�กินเลือดสัตว์อื�น

 กลับเข้าเรื�องของเราแบบไม่ให้ตั�งตัว คุณ Immo อธิบาย 

ว่า DNA หรือพันธุกรรมของเรามีผู้ลต่อการด่งด้ด

ยุง!! ตอนที �ฟัังถุ่งตรงนี � ผู้มถุ่งกับตบเข่าฉาด!! 

มิน่าล่ะ... เราถุ่งโดนยุงกัดตลอดเลย >_< 

 การทดลองของคุณ Immo คือการให้กลุ ่มตัวอย่าง 

ซ่ึ่�งประกอบด้วย แฝดแท้ (หรือแฝดเหมือน) ซ่ึ่�งมีพันธุกรรมเหมือนกัน

ทุกประการจำานวน 18 ค่้ และแฝดเทียมซ่ึ่�งมีรหัสพันธุกรรมต่างกัน

อีก 21 ค่้ เป็นกลุ่มทดลอง วิธีการทดลองคือการใช้ท่อร้ปตัว Y ที�มียุง

จำานวนหน่�งถุ้กขังอย้่ที�ปลายท่อฝั�งหน่�ง แล้วให้แฝดกลุ่มตัวอย่าง 

สอดแขนเข้าไปในท่อคนละแขนทีละค่้ จากนั�นก็จะเปิดประต้ท่อให้

ยุง 1 ฝ้งบินไปตามท่อตัว Y แล้วสังเกตุว่ายุงจะเลือกบินไปด้ดเลือด

แฝดคนไหนที�อีกปลายหน่�งของท่อมากกว่ากัน

ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube

 ผู้ลการทดลองปรากฏิออกมาว่า ยุงที�ถุ้กปล่อยออกมา 

จะเลือกด้ดเลือดของฝาแฝดแท้จากปลายอีกฝั �งหน่ �งของท่อ 

เป็นจำานวนเท่า ๆ กัน ในขณะที�ผู้ลการทดสอบกับกลุ่มฝาแฝด 

เทียม ยุงจะเลือกด้ดเลือดเพียงแค่คนใดคนหน่�งมากกว่า อย่างมี 

นัยสำาคัญ เมื�อนำาจำานวนยุงที�เลือกกัดผู้้้ทดลอง แต่ละชุดมาพล็อต 

เป็นกราฟั จะเห็นว่า กลุ่มฝาแฝดแท้จะให้ค่า R2 ใกล้เคียงกับ 1 

มากกว่า จ่งสามารถุสรุปได้ว่าพันธุกรรมมีผู้ลต่อการด่งด้ดให้ยุง 

มากัดเรานั�นเอง

 เสริมให้อีกนิดครับว่างานวิจัยของคุณ Immo สามารถุ 

ระบุได้ว่า มีรหัสพันธุกรรมทั�งหมด 7 ตำาแหน่งที�แตกต่างกันระหว่าง

กลุ่มคนที�ด่งด้ดยุง และกลุ่มที�ไม่ด่งด้ดยุง แต่อย่างไรก็ตาม ยังมี 

ปัจจัยอื�น ๆ  มีหลายอย่าง ที�ด่งด้ดยุงได้เหมือนกัน เช่นกลิ�น ไอระเหย

ที�ออกจากร่างกายที�เกิดจากแบคทีเรีย และ จุลินทรีย์บนผู้ิวหนัง 

และส่วนสำาคัญอีกอย่างหน่�ง ซ่ึ่�งอาจจะเป็นสาเหตุหลักอันดับ 1 เลย

ก็คือยุงสามารถุรับร้้ถุ่งปริมาณคาร์บอนไดออกไซึ่ด์ ซ่ึ่�งจะมีปริมาณ

ส้งในคนที�มี Metabolism ส้งอย่างคนที�ออกกำาลังกาย คนตัวใหญ่

หรือแม้แต่หญิงตั�งครรภ์... ถุ่งตรงนี� ถุ่งคิดได้ว่า ที�เราโดนยงุกัดมาก

กว่าล้กน่าจะเป็นเพราะเราอ้วนนี�เอง >_< 

 นอกจากนี � กรดแลคติค อะซึ่ีโตนและแอมโมเนีย 

ก็สามารถุด่งด้ดยุงได้เช่นกัน แต่ข่าวดีก็คือ นักวิทยาศาสตร์พบว่า 

มีสารเคมีตามธรรมชาติบางชนิด ที�สามารถุรบกวนกระบวนการ 

ทำางานและระบบการรับร้้ของยุง ได้แก่ Octanal, Nonanal, 

Decanal และ 6-Methyl-5-Hepten-2-one หรือ Sulcatone 

(ผู้มลองไป Google ด้ เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นสารประเภทนำ�ามัน 

หอมระเหยในกลุ่ม Citrus นะครับ)

 เล่ามาถุ่งตรงนี� หลายคนอาจจะน่กสงสัยว่าทำาไมนัก 

วิทยาศาสตร์ถุ่งได้ให้ความสนใจกับเรื�องยุงกัดมากขนาดนี� เหตุผู้ล 

ก็คือ เขาเชื �อว่าคุณสมบัติในการด่งด้ดยุงถุ้กฝังอย้ ่ในรหัส 

พันธุกรรม เช่นเดียวกับสีผู้ิว ส่วนส้ง หรือไอคิวอย่างมีนัยสำาคัญ 

และยุงก็เป็นสัตว์พาหะนำาโรคที�คร่าชีวิตมนุษย์มากเป็นอันดับหน่�ง 

ของโลก คุณ Immo ถุ่งกับเอ่ยปากว่า 

ยุงเป็นสัตว์ที�อันตรายที�สุดในโลก 

ตรงกับสำานวนไทยโบราณที�กล่าว 

ว่า “ยุงร้ายกว่าเส้อ” 
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 ในตอนท้ายของคลิป คุณ Derek เจ้าของช่องได้ฝาก 

คำาถุามที�น่าสนใจมาก ๆ พอ ๆ กับความเนิร์ดของเขา 2 คำาถุาม 

คือคุณคิดว่าการที�มนุษย์ที�มีรหัสพันธุกรรมแบบที�ยุงไม่ชอบเป็น 

แค่ความบังเอิญ หรือเป็นการวิวัฒน์ตนเองเพื�อป้องกันอันตราย 

จากยุง? ในทางกลับกัน... เป็นไปได้หรือไม่ ที�คนที�เคยโดนยุงกัด 

หรือรับเชื�อโรคจากยุง อย่างโรคมาลาเรีย จะถุ้กเชื�อนั�นทำาให้เกิดการ

เปลี�ยนแปลงในระดับพันธุกรรม จนเกิดการกลายพันธุ์ และกลาย 

เป็นคนที�ด่งด้ดยุงมากข่�น?

 เป็นอยั่างไรบ้างครับ? ให้คะแนนความเนิร์ดกับเรื�อง 

ยุงกี�คะแนนกันบ้าง? มาถุ่งเรื�องที� 3 ของวันนี� เรื�องที�ผู้มให้คะแนน 

ความเนิร์ดทะลุ Scale เป็นเรื�องที�เกิดข่�นหลายพันปีก่อน คือ 

วิธีการคำานวณหาค่า π ครับ เริ�มจากการลองน่กถุ่งพิซึ่ซ่ึ่ากลม ๆ 

ที�มีขนาดรัศมีเท่ากับ r กันด้นะครับ ถุ้าเราตัดขอบพิซึ่ซึ่่าออก 

ตัดเป็นท่อน ๆ เอามาวางเรียงกันเป็นเส้นตรงแล้วเอามาทาบลง 

บนพิซึ่ซึ่่าแบบในร้ป ก็จะเห็นว่าความยาวของขอบพิซึ่ซึ่่าจะยาว 

ประมาณ 3 ถุาดกว่า ๆ หรือ ประมาณ 3 เท่ากว่า ๆ ของเส้นผู่้าน 

ศ้นย์กลางพิซึ่ซึ่่าถุาดนั�น ไม่ว่าจะใช้พิซึ่ซึ่่าชิ�นใหญ่ขนาดไหน เมื�อ 

ทดลองตัดขอบของพิซึ่ซ่ึ่ามาทาบด้วยวิธีนี� จะได้ผู้ลลัพธ์เท่าเดิมเสมอ 

คือประมาณ 3 เท่ากว่า ๆ ของเส้นผู่้านศ้นย์กลาง สมมติให้ความยาว 

ของเส้นรอบร้ปมีค่าเท่ากับ πเท่าของเส้นผู่้านศ้นย์กลางดังนั�น เส้น

รอบร้ปวงกลมจ่งยาว  2πr หรือ πd เมื�อ d คือความยาวเส้น 

ผู่้านศ้นย์กลาง เก็บเรื�องนี�เอาไว้ก่อน แล้วไปด้ส้ตรหาพื�นที�วงกลม

กันต่อครับ

ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube

 พื�นที�วงกลมเท่ากับ πr2 มาด้กันว่าทำาไมถุ่งคิดแบบนี�ครับ 

กลับไปที �พิซึ่ซึ่่าถุาดเดิมของเรา แต่คราวนี � ให้เราตัดพิซึ่ซึ่่า 

ออกเป็นชิ�นเล็ก ๆ  ตามแนวเส้นผู่้านศ้นย์กลาง ยิ�งเล็ก ยิ�งดีนะครับ 

แล้วเอาแต่ละชิ�นมาเรียงสลับฟัันปลากัน จะได้ร้ปสี�เหลี�ยมผืู้นผู้้า ซ่ึ่�ง

มีความส้งเท่ากับรัศมีของวงกลม r และความยาว L เท่ากับคร่�งหน่�ง

ของความยาวเส้นรอบร้ป ซ่ึ่�งก็คือ πr ดังนั�น พื�นที�ของสี�เหลี�ยมผืู้นผู้้า

กว้าง x ยาว จ่งเท่ากับ πr x r หรือ πr2 นั�นเอง เมื�อร้้ความสัมพันธ์

ระหว่างค่า π กับวงกลมแล้ว มาด้กันครับว่าคนโบราณเขาหาค่า 

π กันอย่างไร

ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube

 เริ�มด้วยัการวาดวงกลมข่�นมา 1 ร้ป แล้ววาด 6 เหลี�ยม

ไว้ด้านในของวงกลม โดยให้แต่ละด้านของหกเหลี�ยมยาวเท่ากับ 1 

หน่วย จะได้เส้นรอบร้ปของหกเหลี�ยมยาว 6 หน่วย และเส้นผู่้าน 

ศ้นย์กลางวงกลมเท่ากับ 2 หน่วย ดังนั�น ความยาวเส้นรอบวงนี�จ่ง

เท่ากับ πd  หรือ π  x 2 เนื�องจากวงกลมนี�ครอบร้ป 6 เหลี�ยมอย้่ 

เราจ่งร้้ว่าความยาวของเส้นรอบวงจะต้องยาวกว่าเส้นรอบรป้ของ 

6 เหลี�ยมและ π x 2 ต้องมากกว่า 6 ดังนั�น π > 3 ใช้วงกลมวงเดิม 

แต่คราวนี�ให้เขียนร้ป 4 เหลี�ยมจัตุรัสครอบร้ปวงกลม จะได้ความยาว

แต่ละด้านของ 4 เหลี�ยมเท่ากับ 

2 หน่วย และเส้นรอบร้ปยาว 8 

หน่วย เราร้้ว่าเส้นรอบร้ปของ 

4 เหลี�ยมต้องยาวกว่าเส้นรอบ 

วงกลม ดังนั�น 8 ต้องมากกว่า π 

x 2 หรือ π < 4 ทำาให้เราร้้ว่าค่า π 

ต้องอย้่ระหว่าง 3 กับ 4

 เมื�อกว่า 2,000 ปีที�แล้ว 

อาร์คีมีดิสเคยใช้วิธีการแบบนี� 

แบ่งวงกลมออกเป็นชิ�นเล็ก ๆ 

แทนที �จะเป็นร้ป 6 เหลี �ยม 

ด้านใน เขาเปลี�ยนเป็นร้ป 12 

เหลี�ยมด้านใน และแทนที�ร้ป 4 

เหลี�ยมด้านนอกด้วยร้ป 12 เหลี�ยมด้านนอก ผู้ลลัพธ์ที�ได้คือค่า π 

ที�อย้่ระหว่าง 3.106 กับ 3.216 และทำาซึ่ำ�า ๆ ไปเรื�อย ๆ ด้วยการ 

แบ่งร้ปเหลี�ยมภายในและภายนอกวงกลมให้เล็กลงเรื�อย ๆ ถุ่งร้ป 

96 เหลี�ยม จนในที�สุด ก็คำานวณได้ค่า π ที�อย้่ระหว่าง 3.1408 

กับ 3.1429
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ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube

 เรื�องตลกกำาลังจะเริ�มข่�นหลังจากนี�ครับ หลังจากที�อาร์-

คีมีดิส ได้คำานวณค่า π ไว้ 2,000 ปีต่อมา นักคณิตศาสตร์ทั�วโลก

ในหลาย ๆ อารยธรรม ไม่ว่าจะเป็น จีน อินเดีย เปอร์เซีึ่ย และ 

ยโุรป ได้พยายามทำาตามสิ�งที�อาร์คีมิดิสทำาเอาไว้ และแข่งกันหาค่า 

π ให้ได้ความแม่นยำามากที�สุด จนกระทั�งในช่วงศตวรรษที� 16 นัก

คณิตศาสตร์ชาวฝรั�งเศส Francois Viete ได้แบ่งวงกลมของอาร์-

คีมิดิสออกเป็น 393,216 ด้านเพื�อหาค่า π ถุ้าเป็นสมัยนี� ก็น่าจะใช้

คำาว่า นักคณิตศาสตร์เขาขิงกันหาค่า π ว่าใครหาได้ละเอียดกว่ากัน 

หลังจากนั�นราว 200 ปี นักคณิตศาสตร์ชาวดัชต์ Ludolph Van 

Ceulen ใช้เวลาถุ่ง 25 ปี ในการแบ่งวงกลมออกเป็น 262 ด้าน 

(อ่านว่า 2 ยกกำาลัง 62) ซ่ึ่�งเขียนเป็นตัวเลขได้ว่า 4,611,686,018, 

427,387,904 ด้าน แลกกับการคำานวณหาค่า π ได้ถุ่งทศนิยม 

ตำาแหน่งที� 35!!! ผู้มก็ไม่แน่ใจว่าสิ�งนี�ได้สร้างคุณ้ปการใดให้กับโลก 

ใบนี� แต่อย่างน้อย มันก็ได้ถุ้กจาร่กไว้บนป้ายหลุมศพของเขา

 25 ปีต่อมา Christoph Grienberger ได้ทำาลายสถิุติของ 

Ludolph โดยการคำานวณค่า π ได้ถุ่งทศนิยมตำาแหน่งที� 38 

และเป็นคนสุดท้ายที �ครองสถุิติการใช้วิธีการหาค่า π ด้วย 

การแบ่งชิ�นวงกลม เพราะหลังจากนั�นไม่นาน ในปี ค.ศ. 1666 

หนุ่มน้อยวัย 23 ปี ที�ต้องกักตัวเองอย่้กับบ้าน เพราะกาฬโรคระบาด

หนักในช่วงนั�น เริ�มด้วยการประยุกต์ Pascal Triangle และ Binomial 

Theorem ซึ่่�งเป็น Infinite Series และคิดค้นวธิีการคำานวณที� 

เราร้้จักกันในนามว่า Calculus ในปัจจุบัน เมื�อแทนค่า X = 1 ลงใน

สมการ ก็จะสามารถุหาค่าของ π ไปถุ่งทศนิยมตำาแหน่งใดก็ได้ 

สุดแต่ใจจะหาทำา

 แต่เด็กหนุ่มยังไม่หยุดแค่นั�น เขาคิดต่อไปว่า แทนที�จะ 

Integrate function จาก 0  ไปถุ่ง 1 เขาเปลี�ยน จาก 1 เป็น ½ 

และจัดร้ปสมการใหม่ของค่า π ซ่ึ่�งเป็น Infinite Series และเพื�อ 

เป็นการประหยัดเวลา หนุ่มน้อยเลยพิจารณาแค่ 5 พจน์ แรกของ 

สมการเท่านั�น ทำาให้ได้ค่า π = 3.14161 และถุ้าต้องไปแข่งกับ 

Ludolph Van Ceulen ที�ต้องแบ่งวงกลมออกเป็น 4,611,686, 

018,427,387,904 ด้านแล้ว หนุ่มน้อยคนนี�แค่ต้องแก้สมการ 

Calculus ที�มีแค่ 50 พจน์เท่านั�น จากที�ใช้เวลาคำานวณด้วยมือ 

หลายสิบปี หนุ่มน้อยคนนี�ใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี�วัน

 เป็นอันจบเรื�องราวทั�งหมดของฉบับนี�แล้วครับ...เอ๊ะ... ผู้ม

บอกไปหรือยังว่าหนุ่มน้อยที�ผู้มพ้ดถุ่งชื�ออะไร? ชื�อ

ของเค้าคือ Isaac Newton ครับ... สวัสดี :)                                                        

ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube

ที�มา : Veritasium Chanel, YouTube
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