บทความปกิิณกะ

คุุยกัับเนิิร์์ด

มายด์์มิ้้�งค์์ ผู้้�ชายสามมิิติิ

สวััสดีีครัับคุุณผู้้�อ่่าน เรื่่�องที่่�จะเอามาเล่่าวัันนี้้� น่่าจะถููกใจสายเนิิร์์ดแน่่ ๆ
ที่่�จริิงแล้้ว ผมไปเจอเรื่่�องพวกนี้้�มาสัักพัักหนึ่่�งแล้้ว และตั้้�งใจว่่าอยากเอา
ความเนิิร์ด์ นี้้�มาแบ่่งปัันทุุก ๆ คน แต่่เพิ่่�งมีีโอกาสได้้เขีียนเอาป่่านนี้้� ข้้อมููลทั้้�งหมด
ของวัันนี้้�มาจากช่่อง Veritasium ของ Dr. Derek ที่่�นำำ�เสนอเรื่่�องราวรอบ ๆ ตััว
ผ่่านมุุมมองทางวิิทยาศาสตร์์อย่่างน่่าสนใจ ยกตััวอย่่างเช่่น การอธิิบายว่่า ทำำ�ไม
สััตว์์มีีพิิษถึึงถููกพบมากในพื้้�นที่่�เขตร้้อน การหาคำำ�ตอบว่่า ยุุงชอบกััดคนแบบไหนการสร้้างของเล่่นหรืือแบบจำำ�ลองสนุุก ๆ ประโยชน์์ของ
ความน่่าเบื่่�อ และเรื่่�องที่่�ผม Wow!! มากที่่�สุุด คืือเรื่่�อง การหาค่่า Pi ที่่�เราเคยเรีียนกััน
สมััยเด็็ก ๆ อย่่างสููตรหาพื้้�นที่่�วงกลมเท่่ากัับ πr2 กว่่ามนุุษย์์เราจะรู้้�จัักค่่า Pi ใช้้เวลานาน
มากอย่่างไม่่น่่าเชื่่�อ แต่่ที่่�น่่าตกใจกว่่าคืือวิิธีีการที่่�คนสมััยก่่อนใช้้คำำ�นวณหาค่่าของมััน
ถ้้าคุุณชอบเรื่่อ� งสนุุก ๆ แบบเนิิร์ด์ ๆ ผมรัับรองว่่าเรื่่อ� งที่่ผ� มกำำ�ลังั เล่่าต่่อไปนี้้� จะต้้องมีีสักั เรื่่อ� ง
ที่่�ทำำ�ให้้คุุณทึ่่�งอย่่างแน่่นอน
เริ่่�มจากเรื่่�องสััตว์์มีีพิิษก่่อนก็็แล้้วกััน พููดถึึงพิิษ... เคยสัังเกตุุไหมครัับว่่า
ในภาษาอัังกฤษ มีีคำำ�ว่่า Venom กัับ Poison ซึ่่�งแปลเป็็นไทยว่่า พิิษ เหมืือนกััน
เกร็็ดความเนิิร์ด์ Level 1 อัันแรก ของวัันนี้้�มาแล้้วครัับ Poison คืือพิิษที่่�เรารัับโดยการกิิน
ที่่�มา : Veritasium Chanel, YouTube
เข้้าไป แต่่ Venom คืือพิิษที่่�ได้้รับั จากการถููกสััตว์์มีพิี ษิ จู่่�โจมครัับ กลัับมาที่่�เรื่่อ� งของเราต่่อ
เลยนะครัับ ถ้้าดููจากแผนที่่�แสดงอุุณหภููมิิเฉลี่่�ยของโลก จะเห็็นว่่า พื้้�นที่่�ที่่�พบสััตว์์ที่่�มีีพิิษร้้ายแรงจำำ�นวนมากสามอัันดัับแรกของโลกได้้แก่่
Mexico, Brazil และ Australia ซึ่่�งอยู่่�ในเขตร้้อนทั้้�งหมด
แต่่นัักวิิทยาศาสตร์์กลัับปฏิิเสธความคิิดนี้้� จากการทดลองง่่าย ๆ โดยการนำำ�สััตว์์มีีพิิษไปขัังไว้้ในห้้องที่่�ถููกจััดให้้มุุมหนึ่่�งของห้้อง
มีีอุุณหภููมิิสููงกว่่ามุุมอื่่�น ๆ 10 องศา ผลปรากฏว่่า บริิเวณที่่�อุุณหภููมิิสููงกว่่าไม่่ได้้ดึึงดููดสััตว์์เหล่่านั้้�นเลย คำำ�อธิิบายที่่�ฟัังดููมีีเหตุุผลสำำ�หรัับ
เรื่่อ� งนี้้คื� อื สััตว์์มีพิี ษิ ส่่วนใหญ่่เป็็นสััตว์์เลืือดเย็็น (Ectotherms) ดำำ�รงชีีวิติ อยู่่�ได้้โดยอาศััยความร้้อนจากสภาพแวดล้้อม จึึงเลืือกที่่�จะอยู่่�ในที่่� ๆ
มีีความอบอุ่่�นจากแสงแดดมากกว่่า และเมื่่อ� สััตว์์เลืือดเย็็นต้้องใช้้เวลาในการนอนตากแดดเพื่่�อปรัับอุุณหภููมิิของร่่างกายเป็็นเวลานาน จึึงตก
เป็็นอัันตรายต่่อการถููกผู้้�ล่า่ สัังหาร นอกจากนี้้� เพื่่�อลดการใช้้พลัังงานของร่่างกายลง เนื่่�องจากร่่างกายไม่่สามารถรัักษาความร้้อนได้้นาน จึึง
จำำ�เป็็นต้้องจำำ�กัดั ความเคลื่่อ� นไหวให้้น้อ้ ยที่่�สุดุ ด้้วยสองเหตุุผลนี้้�จึึงเป็็นการสะดวกกว่่าที่่�สัตั ว์์เลืือดเย็็นหลายชนิิดวิิวัฒ
ั น์์ให้้ร่า่ งกายสามารถ
ผลิิตพิิษขึ้้�นมา เพื่่�อใช้้ในการล่่าเหยื่่�อและป้้องกัันตััวจากผู้้�ล่่า
แต่่นั่่�นก็็ยัังไม่่ใช่่เหตุุผลทั้้�งหมด เพราะเมื่่�อสำำ�รวจประชากรสััตว์์มีีพิิษในหลาย ๆ พื้้�นที่่�บนโลก ก็็จะพบว่่ามีีงููพิิษหลายชนิิดอย่่าง
European Viper ที่่�อาศััยอยู่่�ทางตอนเหนืือของทวีีปยุุโรป หรืือกิ้้ง� ก่่า Kosciusko ในออสเตรเลีียใต้้ ซึ่่ง� มีีอากาศหนาวจััด คำำ�อธิิบายสำำ�หรัับ
เรื่่อ� งนี้้�ก็คื็ อื การอพยพย้้ายถิ่่น� ฐาน จากข้้อเท็็จจริิงแรก ที่่�อ้า้ งว่่าสััตว์์มีพิี ษิ ไม่่ได้้เลืือกถิ่่น� ฐานจากสภาพภููมิิอากาศ จึึงมีีโอกาสเท่่า ๆ กัันที่่�สัตั ว์์
เหล่่านั้้�นจะอาศััยอยู่่�ในภููมิิภาคใดก็็ได้้บนโลก มัันจึึงเป็็นแค่่เรื่่�องของความบัังเอิิญ
ที่่�บรรพบุุรุุษของงูู European Viper
และกิ้้�งก่่า Kosciusko ได้้ไปสร้้าง
European Viper
อาณานิิคมอยู่่�ในพื้้�นที่่�เหล่่านั้้�น และ
อาศััยอยู่่�ที่่�นั่่�นจวบจนถึึงปััจจุุบัันนี้้�

ที่่�มา : https://www.istockphoto.com/

DENT NEWS 12

Snowy mountains
Kosciusko lizard

ที่่�มา : https://www.worldbesthikes.com/
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สรุุปก็็คืือ สััตว์์มีีพิิษไม่่ได้้ชอบอยู่่�ในพื้้�นที่่�เขตร้้อน ถ้้าจะ
พููดให้้ถููกก็็คืือสััตว์์เลืือดเย็็นต่่างหาก ที่่�ชอบอยู่่�ในพื้้�นที่่�เขตตอบอุ่่�น
มากกว่่า และได้้วิิวัฒ
ั นาการตััวเองให้้กลายเป็็นสััตว์์มีีพิษิ เพื่่�อความ
อยู่่�รอดในภายหลัังนั่่�นเอง

ยุุงชอบกััดใคร? เคยไหมครัับ...
นั่่�งกัันอยู่่�ตั้้�งหลายคน ทำำ�ไมเราถึึงโดนยุุงกััด
มากกว่่าเพื่่�อน? สมััยเด็็ก ๆ พ่่อแม่่เคยหลอกว่่า
ยุุงชอบกิินเลืือดเด็็ก เพราะเด็็ก ๆ เนื้้�อหอมกว่่า
เลืือดหวานกว่่า (ฮ่่า ๆ) ตอนนั้้น� ก็็เชื่่อ� นะ จนโตมามีีลููก
นั่่ง� เล่่น Outdoor กัับลููก ๆ ตอนโพล้้เพล้้...
ทำำ�ไมยุุงกััดเรา แต่่ไม่่กัดั ลููกเรา? มีีงานวิิจัยั ในประเทศ Mexico โดย
Prof. Immo Hansen แห่่ง New Mexico State University ผู้้ไ� ด้้รับั
ฉายาว่่า Mosquito Man ผู้้�ที่่�เลี้้�ยงยุุงหลายพัันตััวด้้วยเลืือดตััวเอง
เพื่่�องานวิิจััยของเขา
แทรกเกร็็ดความเนิิร์์ด Level 2 ไว้้ตรงนี้้�ดีีกว่่า...
ทราบหรืือไม่่? ว่่ายุุงใช้้โปรตีีนจากเลืือดที่่�มััน
กิินไปสร้้างไข่่เพื่่�อการสืืบพัันธุ์์� เพราะเหตุุนี้้�จึึง
มีีแต่่ยุุงตััวเมีียที่่�กิินเลืือดสััตว์์อื่่�น
กลัับเข้้าเรื่่�องของเราแบบไม่่ให้้ตั้้�งตััว คุุณ Immo อธิิบาย
ว่่า DNA หรืือพัันธุุกรรมของเรามีีผลต่่อการดึึงดููด
ยุุง!! ตอนที่่� ฟั ั ง ถึึงตรงนี้้� ผมถึึงกัั บ ตบเข่่ า ฉาด!!
มิิน่่าล่่ะ... เราถึึงโดนยุุงกััดตลอดเลย >_<
การทดลองของคุุณ Immo คืือการให้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
ซึ่่ง� ประกอบด้้วย แฝดแท้้ (หรืือแฝดเหมืือน) ซึ่่ง� มีีพันั ธุุกรรมเหมืือนกััน
ทุุกประการจำำ�นวน 18 คู่่� และแฝดเทีียมซึ่่ง� มีีรหััสพัันธุุกรรมต่่างกััน
อีีก 21 คู่่� เป็็นกลุ่่�มทดลอง วิิธีกี ารทดลองคืือการใช้้ท่อ่ รููปตััว Y ที่่มี� ยุี งุ
จำำ�นวนหนึ่่�งถููกขัังอยู่่�ที่่�ปลายท่่อฝั่่�งหนึ่่�ง แล้้วให้้แฝดกลุ่่�มตััวอย่่าง
สอดแขนเข้้าไปในท่่อคนละแขนทีีละคู่่� จากนั้้�นก็็จะเปิิดประตููท่่อให้้
ยุุง 1 ฝููงบิินไปตามท่่อตััว Y แล้้วสัังเกตุุว่่ายุุงจะเลืือกบิินไปดููดเลืือด
แฝดคนไหนที่่�อีีกปลายหนึ่่�งของท่่อมากกว่่ากััน

ที่่�มา : Veritasium Chanel, YouTube

	ผลการทดลองปรากฏออกมาว่่า ยุุงที่่�ถููกปล่่อยออกมา
จะเลืื อ กดููดเลืื อ ดของฝาแฝดแท้้ จ ากปลายอีี ก ฝั่่� ง หนึ่่ � ง ของท่่ อ
เป็็นจำำ�นวนเท่่า ๆ กััน ในขณะที่่�ผลการทดสอบกัับกลุ่่�มฝาแฝด
เทีียม ยุุงจะเลืือกดููดเลืือดเพีียงแค่่คนใดคนหนึ่่�งมากกว่่า อย่่างมีี
นััยสำำ�คััญ เมื่่�อนำำ�จำ�ำ นวนยุุงที่่�เลืือกกััดผู้้�ทดลอง แต่่ละชุุดมาพล็็อต
เป็็นกราฟ จะเห็็นว่่า กลุ่่�มฝาแฝดแท้้จะให้้ค่่า R2 ใกล้้เคีียงกัับ 1
มากกว่่า จึึงสามารถสรุุปได้้ว่่าพัันธุุกรรมมีีผลต่่อการดึึงดููดให้้ยุุง
มากััดเรานั่่�นเอง
เสริิมให้้อีีกนิิดครัับว่่างานวิิจััยของคุุณ Immo สามารถ
ระบุุได้้ว่า่ มีีรหััสพัันธุุกรรมทั้้ง� หมด 7 ตำำ�แหน่่งที่่แ� ตกต่่างกัันระหว่่าง
กลุ่่�มคนที่่�ดึึงดููดยุุง และกลุ่่�มที่่�ไม่่ดึึงดููดยุุง แต่่อย่่างไรก็็ตาม ยัังมีี
ปััจจััยอื่่น� ๆ มีีหลายอย่่าง ที่่ดึึ� งดููดยุุงได้้เหมืือนกััน เช่่นกลิ่่น� ไอระเหย
ที่่�ออกจากร่่างกายที่่�เกิิดจากแบคทีีเรีีย และ จุุลิินทรีีย์์บนผิิวหนััง
และส่่วนสำำ�คัญ
ั อีีกอย่่างหนึ่่ง� ซึ่่ง� อาจจะเป็็นสาเหตุุหลัักอัันดัับ 1 เลย
ก็็คือื ยุุงสามารถรัับรู้้�ถึึงปริิมาณคาร์์บอนไดออกไซด์์ ซึ่่ง� จะมีีปริิมาณ
สููงในคนที่่�มีี Metabolism สููงอย่่างคนที่่�ออกกำำ�ลัังกาย คนตััวใหญ่่
หรืือแม้้แต่่หญิิงตั้้�งครรภ์์... ถึึงตรงนี้้� ถึึงคิิดได้้ว่า่ ที่่�เราโดนยุุงกััดมาก
กว่่าลููกน่่าจะเป็็นเพราะเราอ้้วนนี่่�เอง >_<
นอกจากนี้้� กรดแลคติิ ค อะซีี โ ตนและแอมโมเนีี ย
ก็็สามารถดึึงดููดยุุงได้้เช่่นกััน แต่่ข่่าวดีีก็็คืือ นัักวิิทยาศาสตร์์พบว่่า
มีีสารเคมีีตามธรรมชาติิบางชนิิด ที่่�สามารถรบกวนกระบวนการ
ทำำ�งานและระบบการรัับรู้้�ของยุุง ได้้แก่่ Octanal, Nonanal,
Decanal และ 6-Methyl-5-Hepten-2-one หรืือ Sulcatone
(ผมลองไป Google ดูู เข้้าใจว่่ามัันน่่าจะเป็็นสารประเภทน้ำำ��มััน
หอมระเหยในกลุ่่�ม Citrus นะครัับ)
เล่่ามาถึึงตรงนี้้� หลายคนอาจจะนึึกสงสััยว่่าทำำ�ไมนััก
วิิทยาศาสตร์์ถึึงได้้ให้้ความสนใจกัับเรื่่�องยุุงกััดมากขนาดนี้้� เหตุุผล
ก็็ คื ื อ เขาเชื่่� อ ว่่ า คุุ ณ สมบัั ติ ิ ใ นการดึึงดููดยุุ ง ถููกฝัั ง อยู่่�ในรหัั ส
พัันธุุกรรม เช่่นเดีียวกัับสีีผิิว ส่่วนสููง หรืือไอคิิวอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
และยุุงก็็เป็็นสััตว์์พาหะนำำ�โรคที่่�คร่่าชีีวิติ มนุุษย์์มากเป็็นอัันดัับหนึ่่ง�
ของโลก คุุณ Immo ถึึงกัับเอ่่ยปากว่่า
ยุุงเป็็นสััตว์์ที่่�อัันตรายที่่�สุุดในโลก
ตรงกัับสำำ�นวนไทยโบราณที่่�กล่่าว
ว่่า “ยุุงร้้ายกว่่าเสืือ”

ในตอนท้้ายของคลิิป คุุณ Derek เจ้้าของช่่องได้้ฝาก
คำำ�ถามที่่น่� า่ สนใจมาก ๆ พอ ๆ กัับความเนิิร์์ดของเขา 2 คำำ�ถาม
คืือคุุณคิิดว่่าการที่่�มนุุษย์์ที่่�มีีรหััสพัันธุุกรรมแบบที่่�ยุุงไม่่ชอบเป็็น
แค่่ความบัังเอิิญ หรืือเป็็นการวิิวััฒน์์ตนเองเพื่่�อป้้องกัันอัันตราย
จากยุุง? ในทางกลัับกััน... เป็็นไปได้้หรืือไม่่ ที่่�คนที่่�เคยโดนยุุงกััด
หรืือรัับเชื้้�อโรคจากยุุง อย่่างโรคมาลาเรีีย จะถููกเชื้้อ� นั้้น� ทำำ�ให้้เกิิดการ
เปลี่่ย� นแปลงในระดัับพัันธุุกรรม จนเกิิดการกลายพัันธุ์์� และกลาย
เป็็นคนที่่�ดึึงดููดยุุงมากขึ้้�น?
เป็็นอย่่างไรบ้้างครัับ? ให้้คะแนนความเนิิร์ด์ กัับเรื่่อ� ง
ยุุงกี่่ค� ะแนนกัันบ้้าง? มาถึึงเรื่่�องที่่� 3 ของวัันนี้้� เรื่่�องที่่�ผมให้้คะแนน
ความเนิิร์์ดทะลุุ Scale เป็็นเรื่่�องที่่�เกิิดขึ้้�นหลายพัันปีีก่่อน คืือ
วิิธีีการคำำ�นวณหาค่่า π ครัับ เริ่่ม� จากการลองนึึกถึึงพิิซซ่า่ กลม ๆ
ที่่�มีีขนาดรััศมีีเท่่ากัับ r กัันดููนะครัับ ถ้้าเราตััดขอบพิิซซ่่าออก
ตััดเป็็นท่่อน ๆ เอามาวางเรีียงกัันเป็็นเส้้นตรงแล้้วเอามาทาบลง
บนพิิซซ่่าแบบในรููป ก็็จะเห็็นว่่าความยาวของขอบพิิซซ่่าจะยาว
ประมาณ 3 ถาดกว่่า ๆ หรืือ ประมาณ 3 เท่่ากว่่า ๆ ของเส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางพิิซซ่่าถาดนั้้�น ไม่่ว่่าจะใช้้พิิซซ่่าชิ้้�นใหญ่่ขนาดไหน เมื่่�อ
ทดลองตััดขอบของพิิซซ่า่ มาทาบด้้วยวิิธีนี้้ี � จะได้้ผลลััพธ์์เท่่าเดิิมเสมอ
คืือประมาณ 3 เท่่ากว่่า ๆ ของเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง สมมติิให้้ความยาว
ของเส้้นรอบรููปมีีค่า่ เท่่ากัับ πเท่่าของเส้้นผ่่านศููนย์์กลางดัังนั้้น� เส้้น
รอบรููปวงกลมจึึงยาว 2πr หรืือ πd เมื่่�อ d คืือความยาวเส้้น
ผ่่านศููนย์์กลาง เก็็บเรื่่�องนี้้�เอาไว้้ก่่อน แล้้วไปดููสููตรหาพื้้�นที่่�วงกลม
กัันต่่อครัับ
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	พื้้�นที่่ว� งกลมเท่่ากัับ πr2 มาดููกัันว่่าทำำ�ไมถึึงคิิดแบบนี้้ค� รัับ
กลัั บ ไปที่่� พิ ิ ซซ่ ่ า ถาดเดิิ ม ของเรา แต่่ ค ราวนี้้� ให้้ เราตัั ด พิิ ซซ่ ่ า
ออกเป็็นชิ้้�นเล็็ก ๆ ตามแนวเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง ยิ่่�งเล็็ก ยิ่่�งดีีนะครัับ
แล้้วเอาแต่่ละชิ้้น� มาเรีียงสลัับฟัันปลากััน จะได้้รููปสี่่เ� หลี่่ย� มผืืนผ้้า ซึ่่ง�
มีีความสููงเท่่ากัับรััศมีีของวงกลม r และความยาว L เท่่ากัับครึ่ง�่ หนึ่่ง�
ของความยาวเส้้นรอบรููป ซึ่่ง� ก็็คือื πr ดัังนั้้น� พื้้น� ที่่ข� องสี่่เ� หลี่่ย� มผืืนผ้้า
กว้้าง x ยาว จึึงเท่่ากัับ πr x r หรืือ πr2 นั่่น� เอง เมื่่อ� รู้ค�้ วามสััมพัันธ์์
ระหว่่างค่่า π กัับวงกลมแล้้ว มาดููกัันครัับว่่าคนโบราณเขาหาค่่า
π กัันอย่่างไร
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เริ่่�มด้้วยการวาดวงกลมขึ้้�นมา 1 รููป แล้้ววาด 6 เหลี่่�ยม
ไว้้ด้้านในของวงกลม โดยให้้แต่่ละด้้านของหกเหลี่่�ยมยาวเท่่ากัับ 1
หน่่วย จะได้้เส้้นรอบรููปของหกเหลี่่�ยมยาว 6 หน่่วย และเส้้นผ่่าน
ศููนย์์กลางวงกลมเท่่ากัับ 2 หน่่วย ดัังนั้้�น ความยาวเส้้นรอบวงนี้้�จึึง
เท่่ากัับ πd หรืือ π x 2 เนื่่�องจากวงกลมนี้้�ครอบรููป 6 เหลี่่�ยมอยู่่�
เราจึึงรู้้�ว่่าความยาวของเส้้นรอบวงจะต้้องยาวกว่่าเส้้นรอบรููปของ
6 เหลี่่�ยมและ π x 2 ต้้องมากกว่่า 6 ดัังนั้้�น π > 3 ใช้้วงกลมวงเดิิม
แต่่คราวนี้้ใ� ห้้เขีียนรููป 4 เหลี่่ย� มจััตุรัุ สั ครอบรููปวงกลม จะได้้ความยาว
แต่่ละด้้านของ 4 เหลี่่�ยมเท่่ากัับ
2 หน่่วย และเส้้นรอบรููปยาว 8
หน่่วย เรารู้้�ว่่าเส้้นรอบรููปของ
4 เหลี่่�ยมต้้องยาวกว่่าเส้้นรอบ
วงกลม ดัังนั้้น� 8 ต้้องมากกว่่า π
x 2 หรืือ π < 4 ทำำ�ให้้เรารู้�ว่้ า่ ค่่า π
ต้้องอยู่่�ระหว่่าง 3 กัับ 4
เมื่่อ� กว่่า 2,000 ปีีที่่แ� ล้้ว
อาร์์คีีมีีดิิสเคยใช้้วิิธีีการแบบนี้้�
แบ่่งวงกลมออกเป็็นชิ้้�นเล็็ก ๆ
แทนที่่� จ ะเป็็ น รููป 6 เหลี่่� ย ม
ด้้านใน เขาเปลี่่�ยนเป็็นรููป 12
เหลี่่�ยมด้้านใน และแทนที่่�รููป 4
เหลี่่�ยมด้้านนอกด้้วยรููป 12 เหลี่่�ยมด้้านนอก ผลลััพธ์์ที่่�ได้้คืือค่่า π
ที่่�อยู่่�ระหว่่าง 3.106 กัับ 3.216 และทำำ�ซ้ำ�ำ� ๆ ไปเรื่่�อย ๆ ด้้วยการ
แบ่่งรููปเหลี่่�ยมภายในและภายนอกวงกลมให้้เล็็กลงเรื่่อ� ย ๆ ถึึงรููป
96 เหลี่่ย� ม จนในที่่�สุดุ ก็็คำ�ำ นวณได้้ค่่า π ที่่�อยู่่�ระหว่่าง 3.1408
กัับ 3.1429
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เรื่่�องตลกกำำ�ลัังจะเริ่่�มขึ้้�นหลัังจากนี้้�ครัับ หลัังจากที่่�อาร์์คีีมีีดิิส ได้้คำำ�นวณค่่า π ไว้้ 2,000 ปีีต่่อมา นัักคณิิตศาสตร์์ทั่่�วโลก
ในหลาย ๆ อารยธรรม ไม่่ว่่าจะเป็็น จีีน อิินเดีีย เปอร์์เซีีย และ
ยุุโรป ได้้พยายามทำำ�ตามสิ่่ง� ที่่�อาร์์คีีมิิดิสิ ทำำ�เอาไว้้ และแข่่งกัันหาค่่า
π ให้้ได้้ความแม่่นยำำ�มากที่่�สุุด จนกระทั่่�งในช่่วงศตวรรษที่่� 16 นััก
คณิิตศาสตร์์ชาวฝรั่่�งเศส Francois Viete ได้้แบ่่งวงกลมของอาร์์คีีมิดิิ สิ ออกเป็็น 393,216 ด้้านเพื่่�อหาค่่า π ถ้้าเป็็นสมััยนี้้� ก็็น่า่ จะใช้้
คำำ�ว่า่ นัักคณิิตศาสตร์์เขาขิิงกัันหาค่่า π ว่่าใครหาได้้ละเอีียดกว่่ากััน
หลัังจากนั้้�นราว 200 ปีี นัักคณิิตศาสตร์์ชาวดััชต์์ Ludolph Van
Ceulen ใช้้เวลาถึึง 25 ปีี ในการแบ่่งวงกลมออกเป็็น 262 ด้้าน
(อ่่านว่่า 2 ยกกำำ�ลััง 62) ซึ่่�งเขีียนเป็็นตััวเลขได้้ว่่า 4,611,686,018,
427,387,904 ด้้าน แลกกัับการคำำ�นวณหาค่่า π ได้้ถึึงทศนิิยม
ตำำ�แหน่่งที่่� 35!!! ผมก็็ไม่่แน่่ใจว่่าสิ่่�งนี้้�ได้้สร้้างคุุณููปการใดให้้กัับโลก
ใบนี้้� แต่่อย่่างน้้อย มัันก็็ได้้ถููกจารึึกไว้้บนป้้ายหลุุมศพของเขา

25 ปีีต่อ่ มา Christoph Grienberger ได้้ทำ�ำ ลายสถิิติิของ
Ludolph โดยการคำำ�นวณค่่า π ได้้ถึึงทศนิิยมตำำ�แหน่่งที่่� 38
และเป็็ น คนสุุ ด ท้้ า ยที่่� ค รองสถิิ ติ ิ ก ารใช้้ วิ ิ ธี ี ก ารหาค่่ า π ด้้ ว ย
การแบ่่งชิ้้�นวงกลม เพราะหลัังจากนั้้�นไม่่นาน ในปีี ค.ศ. 1666
หนุ่่�มน้้อยวััย 23 ปีี ที่่�ต้อ้ งกัักตััวเองอยู่่�กัับบ้้าน เพราะกาฬโรคระบาด
หนัักในช่่วงนั้้น� เริ่่ม� ด้้วยการประยุุกต์์ Pascal Triangle และ Binomial
Theorem ซึ่่�งเป็็น Infinite Series และคิิดค้้นวิิธีีการคำำ�นวณที่่�
เรารู้้�จักั กัันในนามว่่า Calculus ในปััจจุุบันั เมื่่อ� แทนค่่า X = 1 ลงใน
สมการ ก็็จะสามารถหาค่่าของ π ไปถึึงทศนิิยมตำำ�แหน่่งใดก็็ได้้
สุุดแต่่ใจจะหาทำำ�
แต่่เด็็กหนุ่่�มยัังไม่่หยุุดแค่่นั้้�น เขาคิิดต่่อไปว่่า แทนที่่�จะ
Integrate function จาก 0 ไปถึึง 1 เขาเปลี่่�ยน จาก 1 เป็็น ½
และจััดรููปสมการใหม่่ของค่่า π ซึ่่�งเป็็น Infinite Series และเพื่่�อ
เป็็นการประหยััดเวลา หนุ่่�มน้้อยเลยพิิจารณาแค่่ 5 พจน์์ แรกของ
สมการเท่่านั้้�น ทำำ�ให้้ได้้ค่่า π = 3.14161 และถ้้าต้้องไปแข่่งกัับ
Ludolph Van Ceulen ที่่�ต้้องแบ่่งวงกลมออกเป็็น 4,611,686,
018,427,387,904 ด้้านแล้้ว หนุ่่�มน้้อยคนนี้้�แค่่ต้้องแก้้สมการ
Calculus ที่่�มีีแค่่ 50 พจน์์เท่่านั้้�น จากที่่�ใช้้เวลาคำำ�นวณด้้วยมืือ
หลายสิิบปีี หนุ่่�มน้้อยคนนี้้�ใช้้เวลาเพีียงแค่่ไม่่กี่่�วััน
เป็็นอัันจบเรื่่อ� งราวทั้้�งหมดของฉบัับนี้้แ� ล้้วครัับ...เอ๊๊ะ... ผม
บอกไปหรืือยัังว่่าหนุ่่�มน้้อยที่่�ผมพููดถึึงชื่่�ออะไร? ชื่่�อ
ของเค้้าคืือ Isaac Newton ครัับ... สวััสดีี :)
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