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เ ม่ือกลาวถึงเ ร่ืองราวเกี่ยวกับจํานวน
ธรรมชาติหรือจํานวนนับ  ผูคนมักจะไมคิดถึง
จํานวนท่ีมีคามากๆ  เพียงแตรูวาจํานวนเหลานี้มี
ความตอเนื่องมีคาเพิ่มมากข้ึนเ ร่ือยๆ  ตั้งแต
จํานวนท่ีมีคานอยๆ  ไปจนถึงจํานวนท่ีมีคา
มากมายมหาศาล  แนวคิดนี้จะนําไปสูความ
สนใจในการคาดการณขนาดของจํานวน (size of 
number) โดยท่ัวไปจํานวนท่ีใชในชีวิตประจําวัน
จะเปนจํานวนรอยหรือจํานวนพันเทานั้นเชน 
การจับจายใชสอยซ้ือสินคาตางๆ การชําระคาน้ํา
คาไฟ และการทํารายการทางการเงินท่ีธนาคาร  
แตบางคร้ังขาวในหนาหนังสือพิมพหรือขาวทาง
โทรทัศนก็มีการกลาวถึงจํานวนท่ีมีคามากอยู

เหมือนกันเชน ขาวโครงการขนาดใหญของ
รัฐบาลท่ีมีมูลคาเปนลานบาท หรือรอยลานบาท  
แมกระท่ังหม่ืนลานบาทก็มี อีกท้ังขาวหนี้สิน
ของประเทศกับสถาบันการเงินตางชาติท่ีมีมูลคา
เปนพันลานบาท   ดังนั้นจะตองมีจํานวนท่ีมีคา
มากอยางมหาศาลแนนอน ตัวเลขเหลานี้นิยม
เทียบกับจํานวนรอยหรือจํานวนพัน  ซ่ึงจํานวนท่ี
มีคามากเหลานี้ยิ่งมีคามากข้ึนเทาไร ก็ยากที่จะ
เขาใจมากข้ึนดวยเชน หนึ่งลานหมายถึงพันพัน
หรือ 1,000,000  หรือ Billion หมายถึงพันลาน
หรือ  1,000,000,000 เพ่ือใหเห็นชัดเจนข้ึนวามี
จํานวนท่ีมีคามากมายมหาศาลจริงๆ ลองมาดู
จํานวนท่ีมีอยูในโลกนี้   คนท่ีอยูในภาวะปกติ

สาระนารู 



 ดังจะเห็นไดวาจํานวนเหลานี้เปนจํานวน
ขนาดใหญมาก เพื่อความสะดวกจึงเขียนโดยใช
สัญลักษณแบบใหม  จํานวนที่มีคามากนั้นนิยม
เขียนโดยการใชเลขยกกําลังเชน 100 = 10x10 จึง
แทน 100 ดวย 102 ในทํานองเดียวกันแทน 1,000 
ดวย 103 และดวยแนวคิดนี้ทําใหสามารถเขียน
หนึ่งลานแทนดวย 106 และแทนหน่ึงพันลาน
ดวย 109 ซ่ึงเม่ือพิจารณาตัวเลขท่ีแทนจํานวน
หนึ่งพันลาน  พบวาเปนเลข 1 แลวตามดวยเลข 0 
เกาตัว ดังนั้นถาจะเขียนตัวเลขแทนจํานวนคร้ังท่ี
หัวใจเตนขางตน หรือ 2,800,000,000 สามารถ
เขียนไดวา 2.8 x 109 ซ่ึงจะเห็นวาเปนผลคูณของ 
2.8 กับจํานวนท่ีเขียนแทนดวยเลข 1 ตามดวยเลข 
0  เก า ตัว   วิ ธีการนี้ รู จักกันในช่ือ  สัญกรณ
วิทยาศาสตร (Scientific Notation) 

 สัญกรณวิทยาศาสตรนี้สามารถใชแทน
จํานวนท่ีมีคานอยไดดวยเชน จํานวนทศนิยม 0.1 
(ซ่ึงมีความหมายเดียวกับ 1/10) สามารถเขียนใน

รูปของ 10-1 และในทํานองเดียวกันสามารถเขียน  
0.01 (หรือ 1/100) ในรูปของ 10-2   ดังนั้นจํานวน
ท่ีเขียนในรูป 10-n  จึงเปนการเขียนแทนจํานวน
ทศนิยมท่ีมี 1 อยูในตําแหนงท่ี n โดยมีเลขศูนย
นําหนาจนถึงจุดทศนิยม  นั่นคือคาของ  n  มาก
ข้ึนเทาไร คาของจํานวนนั้นก็ยิ่งมีคานอยลง 

 ในทางปฏิบัติมีการใชจํานวนท่ีมีคามาก
มหาศาลอยูเนืองๆ ยกตัวอยางหนี้สินของบาง
ประเทศท่ีมีจํานวนมากถึง 5.5 ลานลาน (trillion) 
เหรียญสหรัฐ (5.5x 1012) ซ่ึงหนึ่งลานลานนี้  
อาจจะเรียกวาหนึ่งพันพันลาน (thousand billion) 
ก็ได  ลองคิดเลนๆ  วาถาตองการนับจํานวน
หนี้สินนี้ดวยความเร็วเทากับการเตนของหัวใจ 
(72 คร้ังตอนาที) จะใชเวลานานเทาไหร  พบวา
จะใชเวลาประมาณ 145,000 ปทีเดียว 

 จํานวนท่ีมีคามากมหาศาลเหลานี้มีการใช
กันเปนเร่ืองปกติในหมูนักวิทยาศาสตร มีการ
กําหนดช่ือใหกับจํานวนตางๆ  แตก็ไมไดมีทุก
จํานวน ในภาษาไทยจะมีคําวาหม่ืนและแสน ซ่ึง
ในภาษาอังกฤษไมมีใช แตจะใชคําวาสิบพัน (ten 
thousand) และรอยพัน (hundred thousand) 
ตามลําดับ       อยางไรก็ตามในภาษาไทยไมมี
การกําหนดช่ือใหกับจํานวนท่ีมากกวาหนึ่งลาน 
จํานวนท่ีมีการกําหนดช่ือไดแก 

102  =100                hundred  (รอย) 
103 =1,000               thousand  (พัน) 
104  =10,000                                (หม่ืน) 
105  =100,000                                (แสน) 
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106  =1,000,000               million       (ลาน) 
109  =1,000,000,000    billion 
1012  =1,000,000,000,000    trillion 
1015  =       quadrillion 
1018  =       quintillion 
1021  =       sextillion 
1024  =       septillion 
1027  =       octillion 
1030  =        nonillion 
1033  =        decillion 
1036  =        undecillion 
1039  =        duodecillion 
1042  =        tredecillion 
1045  =                quattuordecillion 
1048  =        quindecillion 
1051  =        sexdecillion 
1054  =        septendecillion 
1057  =        octodecillion 
1060  =         novemdecillion 
1063  =        vigintillion 

 เปนท่ีนาสังเกตวาบางช่ือดูแลวเปนคําท่ี
สวยงาม (amusing) แตช่ือเหลานี้จะมีประโยชน
อะไรในเมื่อไมคอยจะไดพบเจอจํานวนเหลานี้
ในชีวิตประจําวัน  โดยเฉพาะจํานวนท่ีมีคา
ม ากกว าหนึ่ ง ล านล า น (trillion) คง มี เพี ย ง
นักวิทยาศาสตรเทานั้นท่ีพึงพอใจท่ีจะใชสัญ
กรณวิทยาศาสตรและใชช่ือเฉพาะเหลานี้อยาง
ถูกตอง     อยางไรก็ตามยังมีความพยายามท่ีจะ

กําหนดช่ือใหกับจํานวนท่ีมีคามากกวาท่ีกลาวถึง
ขางตนเสียอีกเชน  จํานวน 10100 (เปนจํานวนท่ี
เขียนแทนดวยตัวเลข  1 แลวตามดวยเลข  0 
จํานวน 100 ตัว) เรียกวา Googol  จํานวนนี้
สามารถเขียนไดดังนี้ 

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
00    

แต Googol ก็ยังไมใชจํานวนท่ีมากท่ีสุด  
ยังมีจํานวน 10googol ท่ีมีคามากกวา ซ่ึงเรียกวา 
Googolplex นั่นคือเปนจํานวนท่ีเขียนแทนดวย
ตัวเลข 1 แลวตามดวยเลข 0 จํานวน Googol ตัว 
ถาประมาณการวาหนังสือขนาดมาตรฐานท่ีมี
ความหนา 300 หนาประกอบดวยตัวอักษร
ประมาณ 800,000 ตัว ถาตองการพิมพตัวเลขท่ี
แทนจํานวน Googolplex ลงในหนังสือเลมขนาด
นี้ โดยพิมพในรูปแบบปกติจะพิมพไดถึง 1.25 x 
1094 เลม 

 Googol และ Googolplex เปนจํานวนท่ีมี
คามากเกินความจําเปนหรือไม เปนคําถามท่ี
นาสนใจ  ลองมาพิจารณาวัตถุในโลกน้ี โดย
เปรียบเทียบของที่มีขนาดใหญท่ีสุดกับของท่ีมี
ขนาดเล็กท่ีสุด เพื่อจะดูวาจะตองสรางตัวเลขให
มีขนาดใหญ เท าไร จึ งจะแทนผลของการ
เปรียบเทียบนั้น  พบวาอะตอมของไฮโดรเจนมี
รัศมีประมาณ 1.74 x 10-10 ฟุต ในขณะท่ีโลกของ
เรามีรัศมีประมาณ  1026 ฟุต ถานํารัศมีของโลก
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 เพื่อแสดงใหเห็นการนําจํานวนท่ีมีขนาด
ใหญ ท่ี สุดมาใชในปจจุ บันนี้  จะตองละท้ิง
ตัวอยางท่ีเกี่ยวกับส่ิงของในโลกดังกลาวขางตน
ไปกอน แลวมาพิจารณาจํานวนท่ีพบเจอในทาง
คณิตศาสตร     เ ม่ือหลายปมาแลวได มีการ
พิ จ า รณานํ า จํ านวน ท่ี มีค าม าก ท่ี สุดมาใช
ประโยชนในทางคณิตศาสตร คือ   จํ านวน 
Skewes’ ซ่ึงเปนจํานวนท่ีคนพบจากการคนหา
จํานวนเฉพาะ 

          
34101010    number  Skewes' ≈

       จํานวน Skewes’ มีคามากกวา Googolplex 
เพื่อใหเปรียบเทียบไดงายข้ึน สามารถเขียน
ตัวเลขแทน Googolplex ในรูปแบบเดียวกับ
จํานวน Skewes’ ดังนี ้

              
2101010=Googolplex  

  

 

 

อย างไรก็ตามจํานวนท่ี มีค ามากมาย

                        

 
มหาศาลไมไดมีเพียงแคนี้   ในงานวิทยานิพนธ
ทางคณิตศาสตรท่ีศึกษาเกี่ยวกับการส่ันของ
ส่ิงกอสราง  มีการคนพบจํานวนตอไปนี้ 

71010101010  

          อูวววววว อววววว จํานวน ะไรจะใหญโต
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