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นักวิทยาศาสตร์ สตรีชาวอิตาเลียน
ในคริสต์ ศตวรรษที่ 16-18
ใน ยุ ค ฟื้ น ฟู ศิ ล ปวิ ท ยา

(Renaissance) ใครๆ ก็รจู้ กั นักวิทยาศาสตร์
เช่น Galileo Galilei, Nicolaus Copernicus,
Tycho Brahe, Johannes Kepler ฯลฯ
ซึ่ ง ล้ ว นเป็ น ผู้ ช าย แต่ แ ทบไม่ มี ใ ครรู้
ความสามารถด้ า นวิ ช าการของสตรี
ในยุคนั้นเลย
เมือ่ ปี ค.ศ. 2014 Meredith K.
Ray ได้เรียบเรียงหนังสือชื่อ Daughters
of Alchemy: Women and Scientific
Culture in Early Modern Italy ซึง่ จัดพิมพ์
โดย Harvard University Press ผูเ้ ขียนได้
กล่าวถึงความสามารถทางวิทยาศาสตร์

ของสตรี ช าวอิ ต าเลี ย นหลายคน
ในสมัยนัน้ เช่น Margherita Sarrocchi
ซึ่ ง เป็ น กวี ที่ ส นใจดาราศาสตร์ กั บ
คณิ ต ศาสตร์ ม าก เธอได้ เ คยเขี ย น
จดหมายถึง Galileo 7 ฉบับ (หลักฐาน
เหล่านี้มีเก็บอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่ง
มหาวิทยาลัย Bologna) และ Galileo
ได้ตอบจดหมายของเธอ 1 ฉบับ ใน
จดหมายนั้ น เธอได้ ข อความเห็ น ของ
Galileo ที่ มี ต ่ อ บทประพั น ธ์ ข องเธอ
และในเวลาเดียวกันเธอได้ตั้งข้อสังเกต
ของเธอที่มีต่อผลงานดาราศาสตร์ของ
เขาด้วย ดังนั้นการที่ Galileo ได้ตอบ
จดหมายคงเป็นเพราะเขารู้สึกชื่นชม
ในข้อสังเกตของเธอมาก
แม้ ห นั ง สื อ ที่ เ ธอเรี ย บเรี ย ง
จะไม่หลงเหลือให้คนปัจจุบนั รูว้ า่ ผูห้ ญิง
ในสมัยนั้นรู้วิทยาศาสตร์อะไรบ้าง แต่
Ray ก็ได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่า การได้
อ่านบทกวี และจดหมายที่ Sarrocchi
เขียนตอบโต้กับ Galileo เรื่องบทความ
ที่ เ ธอเขี ย นเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาการเล่ น แร่
แปรธาตุก็ได้ท�ำให้โลกรู้ว่า สตรีสูงศักดิ์
ในอิ ต าลี นิ ย มใช้ ก ารเล่ น แร่ แ ปรธาตุ
เพื่ อ รั ก ษาคนไข้ ปรุ ง น�้ ำ หอม และ
ประดิษฐ์ยาอายุวฒ
ั นะ ซึง่ เทคนิคเหล่านี้
ล้ ว นเป็ น สิ่ ง ที่ ส ตรี สู ง ศั ก ดิ์ ใ นคริ ส ต์
ศตวรรษที่ 16-17 ต้องรู้และถนัด

ภาพ ปกหนังสือ Daughters of Alchemy: Women and Scientific Culture in
Early Modern Italy
ที่มา https://books.google.co.th/books/about/Daughters_of_Alchemy.
html?id=YZ6JBwAAQBAJ&source=kp_cover&redir_esc=y

นิตยสาร สสวท
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ภาพ Margherita Sarrocchi และ Galileo
ที่มา http://www.gregorybufithis.com/2016/08/04/
among-my-summer-readings-margherita-sarrocchis-letters-to-galileo/

ภาพ Caterina Sforza
ที่มา http://biografieonline.it/biografia-caterina-sforza

Caterina Sforza แห่งเมือง
Forli เป็ น สตรี อี ก ท่ า นหนึ่ ง ที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญเรื่องเล่นแร่แปรธาตุมาก ดังที่
Niccolo Machiavelli ได้เคยเขียนบันทึก
เกี่ ย วกั บ ผลงานของเธอในหนั ง สื อ
The Prince ซึ่งตีพิมพ์ในปีค.ศ. 1532
ว่าเธอได้ออกมาต่อสู้ป้องกันเมือง Forli
ให้รอดพ้นจากการโจมตีของ Cesare
Borgia และได้ ถ ่ า ยทอดความรู ้
ด้านการเล่นแร่แปรธาตุให้ลูกชายเป็น
มรดกตกทอด

ส่วนที่ Venice มี Camilla Erculiani ซึ่งได้เขียน
บทความลงในวารสาร Letters on Natural Philosophy
ทีไ่ ด้กล่าวถึงเหตุการณ์นำ�้ ท่วมโลก โดยใช้เหตุผลและหลักการ
ทางวิทยาศาสตร์ วารสารเล่มนี้ได้รวบรวมบทความของเธอ
ที่ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นปี ค .ศ.1584 ที่ Poland ด้ ว ยเพราะ
เธอต้ อ งการจะถวายหนั ง สื อ เล่ ม นั้ น แด่ ส มเด็ จ พระราชิ นี
Anna Jagiellon ด้วยตนเอง และเพือ่ หลีกเลีย่ งการถูกสอบสวน
โดยศาลศาสนาแห่งกรุงโรม แม้กระนัน้ สันตะปาปาแห่งวาติกนั
ก็ทรงบัญชาให้มีการไต่สวนเธอ แต่เธอก็รอดพ้นจากการถูก
ไฟเผาทั้งเป็น เพราะเพื่อนๆ ได้อ้างว่าเธอเป็นผู้หญิงโง่
ที่ไม่รู้อะไรเลย จึงเพ้อเจ้อ และฟุ้งซ่านไม่เข้าท่า
เมื่ อ เวลาผ่ า นไปสตรี ไ ด้ อ อกมาแสดงบทบาท
ในวงการวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้นักวิทยาศาสตร์ชาย
เช่น Giuseppe Passi ได้ออกมาโจมตีผู้หญิงว่าไม่สามารถ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ โดยได้เขียนหนังสือชื่อ The Defects
of Women ทีถ่ กู น�ำออกเผยแพร่ในปี ค.ศ.1599 และท�ำให้สตรี
ชือ่ Lucrezia Marinella ออกมาตอบโต้ในหนังสือ The Nobility
and Excellence of Women and the Defects and Vice of
Men เมื่อ ค.ศ.1600 ว่า ผู้ชายเองก็มีข้อบกพร่องมากมาย
และบางคนก็ไร้ความสามารถ การตอบโต้ในลักษณะนี้ท�ำให้
หนังสือทัง้ สองเล่มขายดี แต่ Marinella ก็ได้กล่าวว่า แม้ผหู้ ญิง
จะไม่เก่งเท่า Galileo แต่กม็ คี วามสามารถในการเล่นแร่แปรธาตุ
ไม่แพ้ผู้ชาย
ในคริสต์ศตวรรษที่ 18 สตรีอิตาลีได้รับการศึกษา
มากขึ้ น และเริ่ ม เรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ ด ้ ว ยการเข้ า ฟั ง การ
บรรยายในสมาคมและในสังคมชนชั้นสูง และในคอนเสิร์ต
แต่ยังไม่สามารถเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ จนกระทั่ง
มหาวิ ท ยาลั ย Bologna เปิ ด รั บ สตรี เข้ า เรี ย นวรรณคดี
วิทยาศาสตร์ และแพทย์ศาสตร์ ในปี ค.ศ.1726 เป็นครั้งแรก
ทั้งๆ ที่มหาวิทยาลัยนี้เก่าแก่ที่สุดในโลก เพราะจัดตั้งตั้งแต่
ค.ศ.1088 (ก่อนอาณาจักรสุโขทัย) และเป็นมหาวิทยาลัย
ที่เปิดสอนนิสิตชายโดยเฉพาะ และประเด็นที่น่าสนใจของ
มหาวิทยาลัยนีค้ อื นิสติ สามารถเลือกอาจารย์ และอธิการบดี
มาเป็นคนสอนและบริหารมหาวิทยาลัยได้

ภาพ Laura Bassi
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Laura_Bassi

จนในที่สุด Laura Bassi ก็ได้เป็นสตรีคนแรกที่
ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย Bologna
ในสาขาวิชาตรรกะวิทยา metaphysics และวิทยาศาสตร์
ในปี ค.ศ.1732 โดยในการสอบวิทยานิพนธ์ กรรมการสอบ
ทีส่ อบเธอคือบาทหลวง Lambertini ซึง่ ในเวลาต่อมาได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็นสันตะปาปา Benedict ที่ 14 และมีสมาชิกวุฒสิ ภา
มาร่วมสอบอีก 4 คน ในการสอบครั้งนั้นมีประชาชนเข้าฟัง
มากมาย เพราะทุกคนต้องการจะรูว้ า่ ผูห้ ญิงเก่งวิทยาศาสตร์
ได้หรือไม่
ผลปรากฏว่าเธอสามารถตอบค�ำถามอาจารย์ได้
อย่างคล่องแคล่ว แม้จะสอบผ่าน แต่เธอก็ไม่สามารถสอน
วิทยาศาสตร์ได้ เพราะสมัยนั้นมีกฎหมายห้ามผู้หญิงสอน
หนังสือในมหาวิทยาลัย แต่เธอก็รกั ฟิสกิ ส์และได้เปิดสอนนิสติ
ที่บ้านเป็นเวลานานร่วม 30 ปี
เมื่ออายุ 27 ปี เธอได้เข้าพิธีสมรสกับ Giuseppe
Varatti และมีทายาท 12 คน จึงไม่มีเวลาท�ำงานวิทยาศาสตร์
ระดับสูง กระนั้นเมื่อ François Voltaire ต้องการจะสมัครเป็น
สมาชิกของ Academy of Sciences แห่ง Bologna เขาได้ขอ
ให้เธอเขียนค�ำรับรองให้ เพราะชื่อเสียงและความเห็นของ
เธอมีน�้ำหนักในการพิจารณา เขาก็ได้รับเลือกเป็นสมาชิก
ตามที่ต้องการ
เมือ่ มีชอื่ เสียง สภาเมือง Bologna ได้มอบเงินเดือน
ให้เธอ ท�ำเหรียญที่ระลึกในนามของเธอ และตั้งชื่อถนน
ในเมืองตามชื่อของเธอ
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ตั้ ง แต่ นั้ น มา อิ ต าลี ก็ มี ผู ้ ห ญิ ง ที่ เ ก่ ง มาเรี ย น
วิทยาศาสตร์มากขึ้น และมีสตรีคนหนึ่งที่เก่งคณิตศาสตร์
มากชื่อ Maria Gaetana Agnesi เธอเกิดเมื่อปีค.ศ. 1718
(ตรงกับรัชสมัยพระภูมินทราชา) เป็นลูกคนโตของครอบครัว
ทีม่ นี อ้ ง 21 คน บิดาชือ่ Pietro และมารดาชือ่ Anna Fortunato
Brivio ซึ่งได้จัดบ้านให้เป็นศูนย์กลางการพบปะของบรรดา
นั ก วิ ช าการ Maria จึ ง มี โ อกาสได้ เรี ย นภาษาต่ า งๆ จาก
บรรดาแขกที่ ม าเยี่ ย ม และสามารถพู ด ภาษาฝรั่ ง เศสได้
ตั้งแต่อายุได้ 5 ขวบ พูดละตินและกรีกได้เมื่ออายุ 9 ขวบ
เมือ่ อายุ 11 ขวบ เธอสามารถพูดได้ถงึ 7 ภาษา อีกทัง้ สามารถ
เรียบเรียงต�ำรา “Propositiones Philosophicae” ที่เกี่ยวกับ
ปรัชญาซึ่งเธอได้ยินได้ฟังมาจากวงสนทนา
ตัว Maria สนใจเรือ่ งศาสนามาก จึงขออนุญาตบิดา
ออกบวชชี แต่บิดาไม่ยินยอม เธอจึงหันไปสนใจคณิตศาสตร์
และได้เรียบเรียงต�ำรา Instituzioni Analitiche อันเป็นผลงาน
ที่ได้จากการสังเคราะห์วิชาพีชคณิตกับเรขาคณิตเข้าด้วยกัน
ผลงานของเธอฉบับทีต่ พี มิ พ์ในปี ค.ศ.1748 ถูกน�ำไปถวายแด่
จักรพรรดินี Maria Teresa แห่งออสเตรีย ซึ่งได้ท�ำให้พระนาง
ทรงพอพระทัยมาก จึงทรงประทานแหวนให้เธอหนึ่งวง
หนั ง สื อ เล่ ม นั้ น ถู ก แบ่ ง แยกออกเป็ น สองเล่ ม
เล่มแรกแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพีชคณิตกับเรขาคณิต
และมี ส มการหนึ่ ง ที่ มี ชื่ อ เสี ย งมาก คื อ เส้ น โค้ ง Agnesi
(Agnesi’s Curl) ซึ่งมีสมการเป็น x2y = a2 (a-y) โดยที่ a
เป็นค่าคงตัว แม้แต่ Pierre de Fermat ก็ยงั อ้างถึงผลงานชิน้ นี้
เพราะเขารู้สึกประทับใจในความสามารถของเธอมาก

ภาพ หน้าแรกของหนังสือ Instituzioni Analitiche
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Gaetana_Agnesi

ภาพ Maria Gaetana Agnesi
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Gaetana_Agnesi

ส่วนเล่มที่สองเป็นเรื่องแคลคูลัส ที่มีความลึกซึ้ง
จน Joseph Louise Lagrange ก็ยังอ้างว่า ผลงานของเขา
ได้รับอิทธิพลด้านการเขียนจาก Agnesi นอกจากนี้สมาคม
French Academy of Sciences ก็ยังได้ยกย่องเธอว่า ถ้าเป็น
ผู้ชาย สมาคมก็คงเลือกเธอเข้าเป็นสมาชิกแล้ว
แม้ว่าสมาคมวิชาการของฝรั่งเศสหลายสมาคม
จะปฏิเสธไม่รบั เธอเป็นสมาชิก แต่ Agnesi ก็ได้รบั การคัดเลือก
เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม Bologna และเป็นศาสตราจารย์
คณิตศาสตร์สตรีคนแรกของมหาวิทยาลัย
เมื่อบิดาของเธอเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1752 Agnesi
วัย 34 ปีได้ทิ้งงานคณิตศาสตร์ ไปอุทิศชีวิตที่เหลือเพื่อ
ช่วยคนยากจน คนเจ็บ และคนชรา โดยได้ซอื้ บ้านให้คนจนอยู่
ได้ขายทรัพย์สมบัติที่เธอได้รับจากมรดก และขายของขวัญ
ที่ เ ธอได้ รั บ จากสั น ตะปาปากั บ จั ก รพรรดิ นี เ ป็ น ทุ น ในการ
จั ด การบ้ า นคนชรา และเธอได้
พ�ำนักอยู่ที่บ้านนั้นจนกระทั่งเสีย
ชีวิตในวัย 81 ปี ศพถูกน�ำไปฝัง
ในสุ ส านของคนยากไร้ ปั จ จุ บั น
ในเมื อ ง Milan มี รู ป ปั ้ น ครึ่ ง ตั ว
ของ Agnesi ติดตั้งเป็นที่ระลึกถึง
นักคณิตศาสตร์สตรีชาวอิตาเลียน
ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาคนนี้
ภาพ รูปปั้นครึ่งตัวของ Agnesi
ที่มา https://en.wikipedia.org/wiki/
Maria_Gaetana_Agnesi
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