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ฝูงสัตวอัจฉริยะ
เรื่องโดย ปเตอร มิลเลอร
มด ผึ้ง และนก สอนใหเรารูจักวิธีรับมือโลก
ที่ซับซอน ผมเคยคิดวา มดรูตัววาพวกมันทําอะไร การเดิน
ตบเทาขามเคานเตอรในหองครัวของผมอยางมั่นอกมั่นใจทํา
ใหผมคิดวามันตองมีแผนการ รูวาจะไปไหน และตองทํา
อะไร ไมเชนนั้นมดจะเดินแถวเปนระเบียบ สรางรังที่
สลับซับซอน จูโจมอยางหาวหาญ และทําสารพัดสิ่งที่พวก
มันทําไดอยางไร แตปรากฏวาผมคิดผิด มดไมใชวิศวกร
สถาปนิก หรือนักรบตัวจิ๋วผูชาญฉลาด อยางนอยก็ไมใชในฐานะมดแตละตัว เมื่อถึงคราวที่ตองตัดสินใจวาจะทํา
อะไรตอไป มดสวนใหญไมรูอะไรเลย "ถาเรานั่งดูมดตัวหนึ่งพยายามทําอะไรสักอยาง เราจะเห็นเลยคะวามัน
เงอะงะแคไหน" เดบราห เอ็ม. กอรดอน นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด กลาว ถาอยางนั้นเราจะอธิบาย
ความสําเร็จของมดราว 12,000 ชนิดที่มีอยูในโลกไดอยางไร มดเหลานี้นาจะตองเรียนรูอะไรบางในชวง 140 ลาน
ปที่ผานมา กอรดอนบอกวา "มดไมฉลาดหรอกคะ ฝูงมดตางหากที่ฉลาด" เมื่ออยูรวมกัน ฝูงมดจะแกปญหาที่มด
ตัวเดียวแกไมได เชน หาเสนทางที่สั้นที่สุดเพื่อเดินไปยังแหลงอาหารที่ดีที่สุด มอบหมายงานตางๆใหมดงาน หรือ
ปองกันอาณาเขตของตนจากเพื่อนบาน มดเพียงตัวเดียวอาจเปนเจาทึ่มตัวจิ๋ว แตเมื่ออยูรวมกัน ฝูงมดสามารถ
ตอบสนองตอสถานการณแวดลอมไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
โดยอาศัยสิ่งที่เรียกวาปญญารวมฝูง
(swarm intelligence)
การหาที่มาของปญญารวมฝูงทําใหเกิดคําถามสําคัญในธรรมชาติวา การกระทําที่เรียบงายของ
สมาชิกแตละตัวผนวกกันเปนพฤติกรรมอันสลับซับซอนของฝูงไดอยางไร ผึ้งหลายรอยตัวจะตัดสินใจเลือกรัง
อยางไรถาสมาชิกเห็นไมตรงกัน อะไรทําใหฝูงปลาเฮรริงเคลื่อนไหวรวมกันไดเปนหนึ่งเดียวจนกระทั่งสามารถ
เปลี่ยนทิศทางไดในพริบตาราวกับเปนปลาตัวเดียว ความสามารถในการรวมฝูงของสัตวที่ไมมีตัวหนึ่งตัวใดเขาใจ
ภาพรวมทั้งหมด แตกลับรวมกันสรางความสําเร็จของกลุมไดนี้ ดูมหัศจรรย แมกระทั่งในความคิดของนักชีววิทยา
ที่รูจักพวกมันดีท่สี ุด ซึ่งไดพบสิ่งที่นาทึ่งหลายประการในชวงหลายสิบปที่ผานมา ตัวอยางเชน หลักการสําคัญใน
การรวมฝูงของมดคือการไมมีผูนํา ไมมีนายพลคอยสั่งการมดทหาร ไมมีผูจัดการคอยสั่งมดงาน มดราชินีไมมี
บทบาทอะไรนอกจากวางไข แมจะมีสมาชิกถึงหาแสนตัว แตฝูงมดก็ยังทํางานไดอยางราบรื่นโดยไมมีการจัดการ
ใดๆ อยางนอยก็ไมใชการจัดการแบบที่เรารูจัก การดําเนินการตางๆขึ้นอยูกับปฏิสัมพันธนับครั้งไมถวนระหวาง
มดแตละตัว ซึ่งทุกตัวตางปฏิบัติตามกฎพื้นฐานงายๆ
นักวิทยาศาสตรเรียกระบบนี้วาเปนระบบที่มีการจัดการ
ภายในตัวเอง (self-organizing) ลองนึกถึงปญหาในการ
มอบหมายงาน ทุกเชาฝูงมดนักเก็บเกี่ยว
(Pogonomyrmex barbatus) ในทะเลทรายแอริโซนาซึ่ง
เดบราห กอรดอน กําลังวิจัยอยู จะพิจารณาวาตองสงมด
งานออกหาอาหารกี่ตัว จํานวนดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลง
ไดตามสถานการณ ถาหากทีมหาอาหารพบวามีแหลง

เมล็ดพืชแสนอรอย ก็จะมีการสงมดออกไปขนอาหารกลับมาเพิ่ม หรือถารังถูกพายุทําลายไปเมื่อคืน ก็อาจตอง
จัดสรรมดงานไปซอมแซมรังมากกวาปกติ มดตัวหนึ่งที่ทําหนาที่ซอมรังในวันนี้อาจไปเก็บขยะในวันถัดมา แลว
ฝูงมดจะปรับเปลี่ยนหนาที่อยางไรถาไมมีผูนําคอยสั่งการ กอรดอนมีทฤษฎีอธิบายได มดสื่อสารโดยการสัมผัส
และดมกลิ่น เมื่อมดตัวหนึ่งพบมดอีกตัว มันจะใชหนวดสัมผัสวา มดอีกตัวมาจากรังเดียวกันหรือไม และไป
ทํางานที่ไหนมา (มดที่ทํางานนอกรังจะมีกลิ่นแตกตางจากพวกที่อยูในรัง) ทุกวันกอนจะออกจากรัง มดที่มีหนาที่
หาอาหารจะรอใหทีมลาดตระเวนตอนเชากลับมากอน เมื่อทีมลาดตระเวนกลับเขารังก็จะใชหนวดแตะทีมหา
อาหารสั้นๆ กอรดอนกลาววา "การสื่อสารกับทีมลาดตระเวนชวยกระตุนใหทีมหาอาหารอยากออกไปขางนอกคะ
แตมันจะตองสื่อสารกับชุดลาดตระเวนหลายๆครั้ง โดยแตละครั้งหางกันไมเกินสิบวินาทีกอนจะออกไป"
เพื่อศึกษาการทํางานของระบบดังกลาว กอรดอนและไมเคิล กรีน เพื่อนรวมงานจากมหาวิทยาลัย
โคโลราโดที่เดนเวอร ไดจับมดลาดตระเวนขณะออกจากรังในเชาวันหนึ่ง หลังจากรออยูครึ่งชั่วโมง ทั้งสองก็
จําลองการกลับรังของมดโดยหยอนลูกปดเขาไปในรังอยางสม่ําเสมอ ลูกปดบางอันเคลือบกลิ่นมดลาดตระเวน
บางอันเคลือบกลิ่นมดงาน บางอันไมมีกลิ่นเลย ปรากฏวาเฉพาะลูกปดที่มีกลิ่นมดลาดตระเวนเทานั้นที่กระตุนให
มดหาอาหารออกจากรัง ทั้งคูจึงสรุปวา มดหาอาหารใชอัตราการพบมดลาดตระเวนเปนตัวบอกวาปลอดภัย
หรือไมที่จะออกไป (ถาไดพบมดลาดตระเวนในอัตราเหมาะสมก็แปลวาออกหาอาหารได แตถายัง ควรรออีก
หนอย เพราะลมอาจแรงเกินไปหรือมีจิ้งจกหิวรออยูขางนอก) เมื่อทีมหาอาหารนําอาหารกลับรัง มดตัวอื่นจะตาม
ออกไปชวยขนหรือไมก็ขึ้นอยูกับอัตราการกลับมาของมด
หาอาหาร
กอรดอนบอกวา "มดหาอาหารจะไมกลับมา
จนกวาจะเจออาหารคะ ถามีนอย ก็ตองใชเวลาคนหาและ
เดินทางนานขึ้น แตถามีมาก ก็จะกลับเร็วขึ้น ดังนั้นจึงไมมี
ใครตัดสินวาวันนี้หาอาหารไดดีหรือไม คือเมื่อรวมกันจึงจะ
บอกได แตไมใชมาจากมดตัวใดตัวหนึ่ง" และนั่นอธิบาย
การทํางานของปญญารวมฝูง สมาชิกแตละตัวจะปฏิบัติตาม
กฎพื้นฐานงายๆ โดยทําตามขอมูลแวดลอม ไมมีมดตัวไหนเขาใจภาพรวมทั้งหมด ไมมีมดตัวไหนคอยสั่งใหมด
ตัวอื่นทําอะไร เอียน คูซิน นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอรดและพรินซตัน ชี้วา สิ่งสําคัญคือไมจําเปนตอง
มีผูนํา "พฤติกรรมที่ซับซอนอาจเกิดจากปฏิสัมพันธอันเรียบงายก็ไดครับ"
ในป 1991 มารโก โดรีโก นักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรที่มหาวิทยาลัยลีบรในบรัสเซลส ผูไดรับ
แรงบันดาลใจจากแนวคิดดังกลาว ไดใชความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมมดมาสรางกระบวนการทางคณิตศาสตรเพื่อ
แกปญหาซับซอนของมนุษย เชน การกําหนดเสนทางรถบรรทุก การจัดตารางสายการบิน หรือการทํางานของ
หุนยนตทหาร ตัวอยางเชน บริษัทอเมริกันแอรลิควิดในฮุสตัน รัฐเทกซัส ไดนํายุทธศาสตรของมดมาจัดการ
ปญหาธุรกิจที่ซับซอน บริษัทนี้ผลิตแกสสําหรับอุตสาหกรรมและการแพทย ซึ่งสวนใหญไดแก ไนโตรเจน
ออกซิเจน และไฮโดรเจน โดยตองขนแกสจากแหลงผลิตราว 100 แหงในสหรัฐฯ ไปสงยังจุดตางๆ 6,000 แหง
โดยใชทอสงแกส รถไฟ และรถบรรทุก 400 คัน ตลาดพลังงานที่ไมมีการควบคุมราคาในบางภูมิภาค (คาไฟใน
บางพื้นที่ของรัฐเทกซัสเปลี่ยนทุกๆ 15 นาที) ยิ่งเพิ่มความซับซอนเขาไปอีกชั้น "คาไฟในฮุสตันตอนนี้อยูที่ 44
เหรียญสหรัฐฯตอเมกะวัตตสําหรับลูกคาภาคอุตสาหกรรม" ชารลส เอ็น. ฮารเปอร ผูดูแลระบบจัดสงของแอร

ลิควิด บอก "เมื่อคืนราคาขึ้นไปถึง 64 เหรียญสหรัฐฯ และเมื่อวันจันทรตอนที่อากาศเย็นแผลงมา ก็พุงสูงถึง 210
เหรียญสหรัฐฯ" บริษัทตองพิจารณาปจจัยทั้งหมดนี้
แอรลิควิดรวมกับไบออสกรุป (ปจจุบันคือนูเทคโซลูชั่นส) บริษัทที่เชี่ยวชาญเรื่องปญญาประดิษฐ
(artificial intelligence) ไดพัฒนาแบบจําลองคอมพิวเตอรโดยอิงขั้นตอนการแกปญหา (algorithms) ซึ่งไดแรง
บันดาลใจจากพฤติกรรมการหากินของมดพันธุอารเจนตินา (Linepithema humile) ซึ่งเปนชนิดที่ผลิตสารฟโร
โมน ฮารเปอรอธิบายวา "เมื่อมดพวกนี้นําอาหารกลับรัง มันจะปลอยสารฟโรโมนไวเปนทางเพื่อบอกใหมดตัว
อื่นๆออกไปขนอาหารเพิ่ม ฟโรโมนตามทางจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่มดเขาออก เหมือนทางเดินในปาที่เราใชเก็บฟน
เปนประจํา ดังนั้นเราจึงพัฒนาโปรแกรมที่สงมดเสมือนหลายพันลานตัวออกไปคนหาวา เสนทางไหนที่มีฟโร
โมนเขมขนที่สุด เพื่อใชเปนเสนทางเดินรถบรรทุก" มดไดวิวัฒนวิธีที่มีประสิทธิภาพเพื่อหาเสนทางที่ดีที่สุดใน
บริเวณที่มันอยู ทําไมเราถึงไมเอาอยางมันละ แอรลิควิดจึงผนวกกลยุทธของมดกับเทคนิคปญญาประดิษฐอื่นๆ
เพื่อหาการจัดลําดับตางๆ ตั้งแตตารางโรงงาน สภาพอากาศ เสนทางรถบรรทุก ซึ่งประกอบดวยการตัดสินใจและ
ผลลัพธที่เปนไปไดนับลานๆอยางในแตละวัน โดยจะปอนขอมูลการคาดการณเกี่ยวกับความตองการของลูกคา
และตนทุนการผลิตเขาสูแบบจําลองทุกคืน ฮารเปอรบอกวา "ขนาดคอมพิวเตอรที่ดีที่สุดของเรายังใชเวลา
วิเคราะหถึงสี่ชั่วโมง แตทุกหกโมงเชา เราจะไดคําตอบวาควรจัดการอะไรอยางไรในวันนั้น" คนขับรถบรรทุก
ตองใชเวลาปรับตัวพอควรในชวงแรก เพราะแทนที่จะขนแกสจากโรงงานที่อยูใกลลูกคาที่สุดไปสง คนขับกลับ
ไดรับคําสั่งใหไปรับของจากโรงงานที่มีคาขนสงถูกที่สุด แมจะอยูไกลกวา "คนขับถามวา คุณอยากใหผมขับรถ
ไปอีก 150 กิโลเมตรหรือ พวกเขาคิดวาไมเขาทาเลย" ฮารเปอรเลา แตวิธีนั้นชวยบริษัทประหยัดตนทุนไดอยางนา
ทึ่ง "เราประหยัดไดเยอะเลยครับ เยอะมากๆ" บริษัทอื่นๆก็ได
กําไรจากการเลียนแบบมดเชนกัน
ในอิตาลีและสวิตเซอรแลนด ขบวนรถบรรทุก
ที่ขนนมและผลิตภัณฑจากนม น้ํามันเชื้อเพลิง และของ
อุปโภคบริโภค ตางนํากฎการหากินของมดมาหาเสนทาง
ขนสงที่ดีที่สุด
ในอังกฤษและฝรั่งเศส
บริษัทโทรศัพท
สามารถตอสายในเครือขายไดเร็วขึ้นจากการตั้งโปรแกรมใหสงขอความซึ่งมีฟโรโมนเสมือน
ไปที่สถานียอย
เหมือนมดทิ้งกลิ่นบอกใหมดตัวอื่นรูวาเสนทางที่ดีที่สุดอยูที่ไหน
เมื่อพูดถึงปญญารวมฝูง มดไมใชแมลงกลุมเดียวที่ใหบทเรียนอันเปนประโยชนสําหรับเรา บนเกาะ
เล็กๆแหงหนึ่งที่มีลมพัดโชยใกลชายฝงทางใตของรัฐเมน โทมัส ซีลีย นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยคอรเนลล ได
ศึกษาความสามารถในการตัดสินใจอันลึกลับและมีประสิทธิภาพของผึ้ง การมีผึ้งงานมากถึง 50,000 ตัวในแตละ
รังทําใหผึ้งวิวัฒนวิธีแกปญหาความเห็นขัดแยงของผึ้งแตละตัวเพื่อใหไดสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับฝูง
ในชวงสิบปที่ผานมา ซีลียและทีมงานไดศึกษาการเลือกรังใหมของฝูงผึ้ง (Apis mellifera) โดยปกติ
ในชวงปลายฤดูใบไมผลิ เมื่อรังผึ้งเริ่มแออัดเกินไป ผึ้งจะเริ่มแบงฝูง โดยนางพญาผึ้ง ตัวผูบางสวน และผึ้งงานราว
ครึ่งหนึ่ง จะบินไปรวมกันที่กิ่งไม ผึ้งบางสวนจะพักรอที่นั่นชั่วคราว ขณะที่ผึ้งกลุมเล็กๆออกไปหาทําเลสรางรัง
ใหม โดยทําเลที่เหมาะที่สุดคือโพรงไมที่อยูเหนือพื้นดินพอสมควรและมีทางเขาเล็กๆหันไปทางใต มีโพรงกวาง
พอสําหรับเลี้ยงลูกและเก็บน้ําผึ้ง เมื่อตัดสินใจเลือกแลว มันจะไมยายอีก จึงตองเลือกใหดีที่สุด ทีมงานของซีลียหา
คําตอบโดยการแตมสีและติดเครื่องหมายพลาสติกเล็กๆเพื่อจําแนกผึ้งทั้งหมด 4,000 ตัวในฝูงเล็กๆหลายฝูงที่พวก

เขาขนไปยังเกาะแอปเปลดอร ที่ตั้งของหองปฏิบัติการทางทะเลโชลส พวกเขาปลอยผึ้งแตละฝูงออกไปหากลอง
รังที่แอบวางไวอีกฟากหนึ่งของเกาะเพื่อทําการทดลองชุดหนึ่ง เกาะซึ่งยาวหนึ่งกิโลเมตรนี้มีแตไมพุมมากมาย
และเกือบไมมีตนไมหรือพื้นที่ทํารังเลย ในการทดลองหนึ่ง ทีมงานใชกลองหาใบ โดยสี่ใบมีขนาดยอมและหนึ่ง
ใบมีขนาดพอดี ไมนานผึ้งสํารวจก็เจอกลองทั้งหา เมื่อกลับไปถึงฝูง แตละตัวจะเตนรําแบบผึ้ง (Waggle dance)
เพื่อชวนผึ้งสํารวจตัวอื่นออกไปดู (ทาเตนเหลานี้จะมีรหัสบอกทิศทางของกลองดวย) ความแข็งขันของทาเตน
สะทอนความกระตือรือรนที่ผึ้งมีตอกลองที่พบ หลังจากนั้นสักพัก ผึ้งหลายสิบตัวจะพากันเตนสุดเหวี่ยงเหนือ
กลองที่มันลงคะแนนให บางเตนใหกลองใบหนึ่ง บางเตนใหอีกใบ การชี้ขาดไมไดเกิดจากฝูงหลัก แตเกิดที่กลอง
ตางๆนั่นเอง เมื่อมีผึ้งสํารวจบินไปอยูหนากลองใดรวมกัน 15 ตัว ซึ่งเปนจํานวนเทากับที่ไดจากการทดลองอื่นๆ
ผึ้งที่กลองนั้นก็รูทันทีวาครบองคประชุมแลว จึงบินกลับไปหาฝูงใหญพรอมขาวสําคัญ
ซีลียกลาววา "นี่เปนการแขงขันครับ วากลองไหนจะไดผึ้งครบ 15 ตัวกอน" ผึ้งสํารวจจากกลองที่
ไดรับเลือกจะกระจายไปทั่วฝูง สงสัญญาณวาถึงเวลายายบานแลว เมื่อผึ้งทั้งหมดตื่นตัว มันจะยายเขาบานหลัง
ใหม ซึ่งไมนาแปลกใจที่จะเปนกลองที่ดีที่สุดในจํานวนหาใบ
กฎในการตัดสินใจของผึ้งคือ แสวงหาทางเลือกที่หลากหลาย สงเสริมใหเกิดการแขงขันทาง
ความคิดอยางเสรี และใชกลไกที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือก ซีลียประทับใจวิธีการดังกลาวมากถึงขนาด
นําไปใชที่คอรเนลลในฐานะหัวหนาภาควิชา "ผมนําสิ่งที่เรียนรู
จากผึ้งไปประยุกตในการประชุมที่คณะครับ" เขาเลา เพื่อหลีกเลี่ยง
การเขาประชุมพรอมความคิดตายตัว เลือกฟงเฉพาะสิ่งที่อยากได
ยิน และกดดันใหคนอื่นเห็นดวย ซีลียไดขอใหกลุมของเขาชวยกัน
แจกแจงความเปนไปไดทั้งหมด หารือกันสักพัก จากนั้นก็
ลงคะแนนลับ "วิธีนี้เหมือนที่ฝูงผึ้งทําเลยครับ คือใหกลุมมีเวลาที่
จะคิดหาวิธีที่ดีที่สุดและเลือก คนคอนขางชอบวิธีนี้นะครับ" อันที่จริง เกือบทุกกลุมที่ปฏิบัติตามกฎของผึ้งมักจะ
ตัดสินใจไดดีขึ้น เจมส ซูโรวิกกี ผูเขียนหนังสือ เดอะวิสดอมออฟคราวดส (The Wisdom of Crowds) บอกวา "นี่
เปนแนวคิดที่ทรงพลังครับ ผึ้งคาดการณหาทําเลสรางรังที่ดีที่สุด มนุษยก็ทําในสิ่งเดียวกันได แมในการตัดสินใจที่
ซับซอนกวาปกติ"
นักลงทุนในตลาดหุน นักวิทยาศาสตรที่ทําโครงการวิจัย หรือแมแตเด็กๆในงานออกรานที่พยายาม
เดาจํานวนของถั่วในขวดโหล สามารถรวมตัวกันเปนกลุมอันชาญฉลาดได ถาสมาชิกในกลุมมีความหลากหลาย
มีความคิดเปนของตัวเอง และใชกลไก เชน การลงคะแนน การประมูล หรือใชเสียงสวนมาก เพื่อหาผลการ
ตัดสินใจรวมกัน ลองนึกถึงนักพนันมา ทําไมพวกเขาจึงทายผลการแขงขันไดแมนยํานัก นับตั้งแตวินาทีที่มาออก
ตัว แตมตอจะปรากฏบนบอรดแสดงผลซึ่งคํานวณจากเดิมพันทั้งหมด และยังคาดเดาผลการแขงขันไดถูกเกือบทุก
ครั้ง ปกติมาที่มีแตมตอต่ําสุดจะเขาที่หนึ่ง ตัวที่มีแตมตอต่ํารองลงมาจะเขาที่สองไปเรื่อยๆ ซูโรวิกกีบอกวา ที่เปน
เชนนี้เพราะการแทงมาเกือบจะเปนกลไกสมบูรณแบบในการดึงภูมิปญญาฝูงชนออกมา "ถาคุณเคยไปสนามมา
คุณจะพบกลุมคนที่หลากหลาย ตั้งแตเซียนที่ใชเวลาทั้งวันและทุกวันติดตามผลการแขงขัน ไปจนถึงพวกที่มี
ความรูเกี่ยวกับมาบางประเภท และคนอื่นที่เขามาแทงเลนๆ เหมือนผูหญิงที่ชอบแตมาสีดํา" เขากลาว เหมือนผึ้งที่
พยายามจะตัดสินใจ นักพนันรวบรวมขอมูลทั้งหมด โตแยงกัน และกลั่นกรองผลการตัดสินของกลุมเมื่อถึงเวลา
วางเดิมพัน
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"บุญเดือนสี่” ที่ภูพระบาท
รองรอยอันแสนยาวนานนับหมื่นป
ยังปรากฏอยูใน
ดินแดนที่ราบสูงตอนบนมากมาย ไมวาจะเปนที่อุดรธานี หนองคาย
ขอนแกน กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม และมุกดาหารก็ตาม ความเปน
อารยธรรมในอดีตยังฉายเงาสะทอนภาพออกมาใหเห็นอยางชัดเจนใน
ปจจุบัน
แคยกเอา “ ภูพระบาท ” เทือกเขาภูพาน อ . บานผือ จ .
อุดรธานี เพียงแหงเดียวขึ้นมากลาวอางเทานั้น ก็จะทําใหผูคนในยุค
ปจจุบันมีความเขาใจและสามารถพิสูจนได ไมยากเลย
“ รอยพระพุทธบาท ” แหงนี้ไดถูกบูรณปฏิสังขรณขึ้นมา

ในสมัย หลวงปูศรีทัต สุวรรณมาโจ พระอาจารยชื่อดังไดเดินธุดงคมา
พบเขา จึงนําชาวบานกอสรางพระธาตุเจดียครอบรอยพระพุทธบาทเอาไว โดยการรวมแรงรวมใจกันกอสรางนาน
ถึง 14 ป จึงแลวเสร็จสมบูรณ
จําไดวา เมื่อเสร็จงาน” บุญเดือนสาม” หรืองานนมัสการพระธาตุพนมหนึ่งเดือนเต็ม งาน “ บุญ
เดือนสี่ ” ที่ภูพระบาทแหงก็จะเริ่มจากวันขึ้น 11 ค่ําไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ํา เดือนสี่ของทุก ๆ ป โดยจะมีขึ้นพรอม
ๆ กันกับงานบุญนมัสการพระธาตุทาอุเทน และพระธาตุเรณูนคร จ . นครพนม
ในชวงงานบุญดังกลาว จะมีผูคนทั้งไทยและลาวจากสองฝงโขง หลั่งไหลขึ้นไปรวมทําบุญ
นมัสการรอยพระพุทธบาทกันอยางเนืองแนน ดวยใบหนาอันยิ้มแยมแจมใส จากนั้นก็จะแยกยายกันไปพักผอน
ตามศาลา และเพิงหินรอบ ๆ บริเวณเปนกลุม ๆ รอคอยการสมโภชคบงันงานบุญรวมกันอยางสนุกสนานในตอน
กลางคืน
รอบ ๆ บริเวณภูพระบาทแหงนั้น มีเพิงหิน
ธรรมชาติที่สวยงาม
ซึ่งบรรพบุรุษในยุคโบราณไดนําเอา
บรรยากาศของสถานที่แหงนี้ ไปผูกพันแตงเปนวรรณคดีพื้น
บาทอีสาน “ อุสา – บารส ” อันอมตะขึ้น และไดเลาขานสืบ
ทอดตอกันมาจนถึงปจจุบัน หากผูคนในยุคนี้ขึ้นไปสัมผัส “
อุทยานประวัติศาสตร ภูพระบาท ” ดวยตนเองก็จะทราบได
ทันทีวา คนโบราณรูวิธีการ ” จัดฉาก ” เพิงหินธรรมชาติให
เขากับวรรณกรรมพื้นบาทไดอยางกลมกลืนและเหมาะเจาะเปนที่สุด
ยิ่งกวานั้น สวนหินลานป ภาพเขียนสี ศิลปกรรมอันทรงคุณคาของคนโบราณ ยังปรากฎอยูตามผนัง
ถ้ํา เพิงหิน ภาพเขียนสีของจิตรกรยุคกอนประวัติศาสตร แสดงใหเห็นถึงการเลี้ยงสัตว การลาสัตว และการ

เกษตรกรรม เปนการบงบอกถึงการดํารงชีวิตของคนโบราณ ไดฝากเปนหลักฐานเอาไว เพื่อใหคนรุนใหมได
ศึกษา คนควาถึงความเปนมาของผูคนในอดีต งายขึ้น
ความโดดเดนของ วัดพอตา วัดลูกเขย คอก
มานอย คอกมาใหญ ใบเสมา ลานหินโนนสาวเอ และหอ
นางอุสา ยังตั้งตระหงานอยูทามกลางธรรมชาติอันแสน
รื่นรมยแหงนั้น ทําใหผูคนที่ไดขึ้นไปสัมผัส เกิดความ
ซาบซึ้งตรึงใจ มีชีวิตชีวาขึ้นมาไดอยางนาอัศจรรย
เมื่อกลับลงมาจะรูสึกคลาย ๆ มีเสียงของ “
อุสา – บารส ” คูพระ คูนางในดินแดนรักอันอมตะแหงนี้
คอยตามกระซิบ รบเราให หนุมสาวกลับคืนไปเยือน
ดินแดนอันประทับใจแหงนี้อีก แลวคุณละ เคยขึ้นไปสัมผัสดินแดนรักอันหวานซึ้งแหงนี้แลวหรือยัง
หันไปคนควาในทาง” พุทธประวัติ” กันดูบาง ความเปนมาของ” รอยพระพุทธบาทบัวบก” นั้น มี
อยูในตํานาน” พระเจาเหยียบโลก” ซึ่งไดเขียนบันทึกไวเปนภาษาลาว เกี่ยวกับเรื่องที่พระพุทธองคเสด็จไปโปรด
สัตวในที่ตาง ๆ ตอนปจฉิมโพธิกาล องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเสด็จออกประกาศธรรมที่ทรงตรัสรูไป
ตามสถานที่ตาง ๆ
ครั้งหนึ่งพระองคไดเสด็จประทับที่ “ ดอยนันทะดังฮี ”
แขวงหลวงพระบาง ของลาว และไดประทับรอยพระบาทตามที่เสด็จผาน
ไวหลายแหง ซึ่งรวมทั้ง ” รอยพระพุทธบาทบัวบก ” ต . เมืองพาน อ .
บานผือ จ . อุดรธานีดวย
มีตํานานเลาถึงการมาประทับรอยพระบาทวา ในระหวางที่
พระพุทธองคประทับอยูที่ดอยนันทะดังฮี ก็ไดยินคําเลาลือถึงความดุราย
ของนาค 2 ตน ที่คอยรบกวน ทํารายมนุษยและสัตว ณ บริเวณถ้ําหนองบัวบาน และถ้ําหนองบัวบกอยูเปนเนือง ๆ
และถ้ํานาคดุรายทั้งสองแหงนี้ก็อยูที่ไหลภูพานเหมือนกัน แตอยูหางกัน
ประมาณ 10 ก . ม .
พระพุทธองคจึงเสด็จไปยังถ้ําหนองบัวบานและพบกับนาค
ดุรายนามวา ” พญากุทโธปาปนาค ” ตอนแรกนาคเกเรตนนี้ไดแสดงฤทธิ
เดชเพื่อทําราย แตพระพุทธองคทรงแผเมตตาโปรด จึงไมสามารถเขาทํา
รายได พรอมกันนั้นพระองคไดทรงแสดงธรรมประทานแก “ กุทโธปาป
นาค ” จนเกิดความเลื่อมใสและยอมถวายตนเปนศิษยและยึดพระไตร
สรณคมนเปนที่พึ่ง
จากนั้นพระองคก็ไดเสด็จไปยังถ้ําบัวบก
เพื่อพบกับ”
มลินทนาค” จอมเกเรที่ชอบรังแก ทํารายมนุษยและสัตวอีกตนหนึ่ง เจา

มลินทนาค ไดพยายามสําแดงฤทธิเพื่อทํารายพระพุทธองค แตก็ไมสัมฤทธิ์ผล จนกระทั่งมลินทนาคยอมแพบารมี
และขออภัยโทษตอพระพุทธองค ทานจึงไดแสดงธรรมเทศนาโปรดมลินทนาค จนเกิดความสํานึกในบาปของตน
ที่จึงขออุปสมบท แตพระพุทธองคทรงไมอนุญาต เพราะนาคนั้นถือเปนสัตวเดรัจฉาน อุปสมบทมิไดเพราะผิด
วินัยสงฆ จึงเพียงแตประทานพระไตรสรณคมนใหถือปฏิบัติ
มลินทนาค จึงกราบทูลขอรอยพระบาทไวเพื่อจะ
ไดกราบไหวบูชา พระพุทธองคจึงประทาน รอยพระบาทไวที่
ไหลเขาภูพาน ณ บริเวณใกลปากถ้ําของ” พญามลินทนาค”
หรือถ้ําบัวบกนั่นเอง สวนที่ถ้ําบัวบานก็มีรอยพระพุทธบาท และ
มีการสรางพระธาตุเจดียครอบพระพุทธบาทเอาไวทั้งสองแหง
เหมือนกัน แตไมทราบวารอยพระพุทธบาทบัวบานนั้น พระ
พุทธองคไดประทับรอยพระบาทไวให ” พญากุทโธปาปนาค ”
หรือไม ในตํานานก็ไมไดบอกเอาไว

ชูกองเรือทูนาอุมประมงใต
นายชนินทร ชลิศราพงศ อุปนายกสมาคมและประธานกลุมผูผลิตปลาทูนา สมาคมผูผลิตอาหาร
สําเร็จรูป กลาววา ผูประกอบการกําลังหาแนวทางชวยเหลือผูประกอบการประมงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต โดยเฉพาะที่ จ.ปตตานีและสงขลาบางสวน ใหสามารถออกเรือไปจับปลาในนานน้ําสากลแถบ
มหาสมุทรอินเดีย แปซิฟก โดยจัดตั้งกองเรือทูนาขึ้นมาจากเรือประมงของผูประกอบการที่มีอยูแลวขนาด 100
ตันขึ้นไป ที่จอดทิ้งไวหลังจากประสบปญหาน้ํามันแพง อีกทั้งในอาวไทยไมมีสัตวน้ําทะเลคุมคาตอการออกเรือ
แตละครั้ง
สําหรับรูปแบบจัดตั้งกองเรือ อาจใชลักษณะบริษัทรวมทุน จากนั้นจะนําไปขอสิทธิประโยชนทางภาษี
จากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
นายปยะบุตร ชลวิจารณ รมช.อุตสาหกรรม กลาววา สัปดาหนี้หอการคาไทยและผูประกอบการที่
เกี่ยวของ จะนํารายละเอียดการจัดตั้งกองเรือทูนารวมมาใหพิจารณา.

ที่มา หนังสือพิมพ ไทยโพสต มิถุนายน 2550

-

บานกาแฟ...
MR. T

สวัสดีครับนองๆ เดือนนี้จะนําเอาคําที่เขียนไมคอยถูกตองตามพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ (ตอ) นะครับ
หมวด พ
คําที่ถูก
พยักพเยิด
พยาน
พยุง
พเยีย
พรรณนา
พลอดรัก
พละกําลัง
พลาสเตอร
พหูสูต
พะนอ
พะเนาพะนอ
พะแนง
พะยอม
พะวง
พังทลาย
พันทาง
พัสดุ
พิศวาส
พิสดาร
พิสมัย
พึมพํา
เพริศพริ้ง
เพิ่มพูน
เพียบพรอม

มักเขียนเปน
พะยักพะเยิด, พยักเพยิด
พะยาน
พะยุง
พะเยีย, พะเยียร
พรรนา, พรรณา
พรอดรัก
พลกําลัง
พลาสเตอร
พหูสูตร
พนอ
พะเนาพนอ
แพนง
พยอม
พวง
พังทะลาย
พันธุทาง
พัศดุ
พิศวาท, พิษสวาท
พิศดาร
พิศมัย
พึมพัม
เพริดพริ้ง
เพิ่มพูล
เพรียบพรอม

หมวด ภ
คําที่ถูก
ภาคภูมิ

มักเขียนเปน
พากพูม, พากภูมิ, ภาคพูม

ภารกิจ
ภารธุระ
ภาวการณ
ภูตผี
ภูมิใจ

ภาระกิจ
ภาระธุระ
ภาวะการณ
ภูติผี
พูมใจ

หมวด ม
คําที่ถูก
มเหสี
มัสมั่น
มาตรการ
มาตรฐาน
มาย
มืดมน

มักเขียนเปน
มเหษี
มัสหมั่น
มาตราการ
มาตราฐาน
หมาย
มืดมนธ, มืดมนต

หมวด ย
คําที่ถูกตอง
ยศถาบรรดาศักดิ์
ยอมเยา
ยาเกร็ด (ตํารา)
เยาววัย
รสชาติ
รหัส
ระเห็จ
รักษาการ (ในตําแหนง)
รักษาการณ (เหตุการณ)
รังสี
รากเหงา
ราดยางถนน
ราดหนา
ราศี
รูเทาไมถึงการณ
ลมหวน
ละคร
ละมุนละไม
ละเอียดลออ
ลักปดลักเปด

มักเขียนเปน
ยศฐาบรรดาศักดิ,์ ยศฐานบรรดาศักดิ์
ยอมเยาว
ยาเกล็ด
เยาวัย
รสชาด
ระหัส
ระเห็ด
รักษาการณ
รักษาการ
รังษี
รากเงา
ลาดยางถนน
ลาดหนา
ราศรี, ราษี
รูเทาไมถึงการ
ลมหวล
ลคร, ลคอน, ละคอน
ละมุนละมัย
ละเอียดละออ
ลักกะปดลักกะเปด

ลังถึง
ลาดตระเวน
ลายเซ็น
ลิดรอน
ลุกลี้ลุกลน
ลูกกบคอ (มะพราว)
ลูกเกด
ลูกนิมิต
เลือกสรร
เลือดกบปาก
โล
ไลเลี่ย

รังถึง
ลาดตระเวณ
ลายเซนต, ลายเซ็นต
ริดรอน, ริดลอน
ลุกลี้ลุกรน, รุกรี้ลุกรน
ลูกกลบคอ
ลูกเกต
ลูกนิมิตร
เลือกสรรค
เลือดกลบปาก
โลห
ไลเรี่ย

หมวด ว
คําที่ถูก
วารดิถี
วิ่งเปยว
วิ่งผลัด
วิธีการ
วินาที
วิไล
วีรกรรม
เวนคืน

มักเขียนเปน
วาระดิถี
วิ่งเปรี้ยว
วิ่งผัด
วิธีการณ
วินาฑี
วิลัย
วีระกรรม
เวรคืน

หมวด ศ
คําที่ถูก
ศิลปกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัตถุ
ศิลปะ
ศิลปะและวัฒนธรรม
ศึกษานิเทศก

มักเขียนเปน
ศิลปะกรรม
ศิลปะวัฒนธรรม
ศิลปะวัตถุ
ศิลป
ศิลปและวัฒนธรรม
ศึกษานิเทศก

ที่มา อานอยางไร และเขียนอยางไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
http://www.royin.go.th/

บานเราจะนาอยู
ความสุขคืออะไร ?
ความสุข คือ ความสบาย หรือความสําราญ แยกออกไดเปนสองฝาย คือ ความสุข
ทางกาย กับความสุขทางใจ
ความสุขทางกาย ไดแก ความสุขที่สัมผัสไดจากประสาททั้ง ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส
และผิวหนัง เรียกวา "กามคุณ ๕" จัดวาเปนฝายรูป หรือความสุขที่เกิดจากเนื้อหนังมังสา
อันเปนสิ่งสกปรก
ความสุขทางใจ ไดแก ความสุขที่สัมผัสไดจากจิต คือ ความสบายใจ ความสุขใจ
ความอิ่มใจ ความพอใจ อันเกิดจากจิตใจที่สงบและเย็น จัดวาเปนฝายนาม อันเปนความสุขที่
สะอาด
ความสุขทั้งทางกายและทางใจ ยอมมีสวนสัมพันธกัน ไมอาจจะแยกใหขาดจากกัน
ได เพราะตางก็ตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน จะขาดเสียอยางใดอยางหนึ่งหาไดไม
การปฏิบัติไดเกิด "ความพอดี" ไมมากและไมนอยเกินไป ไมวาในสวนกายหรือใจก็
ตาม ก็ยอมจะเกิดความสุขโดยปราศจากความทุกข ที่แอบแฝงตามมา
ในความสุขทั้งสองฝายนี้ ความสุขทางใจ นับวาเปน "ยอมแหงความสุข" ทั้งหมด
ถาเรากระทําสิ่งใดแลวจิตใจไมมีความสุข แมวาเราจะมีวัตถุมากมายครบถวน คอยอํานวย
ความสุขทุกรูปแบบ ก็หาไดกอใหเกิดความสุขที่สมบูรณหรือแทจริงไม
แตในทางตรงกันขาม แมวาทางรางกายจะขาดแคลนวัตถุ ที่จะอํานวยความสุข แตถา
จิตใจมันมีปติหลอเลี้ยง มีความพอใจ มีความสงบใจ คนก็ยอมจะประสบความสุขได
ในการมีเครื่องอํานวยความสุขมากเสียอีก กลับจะเปนมารหรืออุปสรรค คอยขัดขวาง
หรือบั่นทอน ไมใหผูนั้นไดพบกับความสุขที่แทจริงเสียดวยซ้ําไป
ในคําสอนของพระพุทธเจา ที่ทรงพร่ําสอนพระ ทรงย้ําใหพระมีชวี ิตอยูอยาง
"สันโดษ" และ "มักนอย" ใหมีอาหารหรือปจจัย ๔ หลอเลี้ยงชีวิต เหมือนน้ํามันหยอดเพลา
เกวียนเทานั้น !
จากพุทธปฏิปทานี้ ชาวบานผูครองเรือน ก็สามารถประยุกตเอามาใช ใหเกิด
ประโยชนได นั่นคือ อยาใหตึงจนถึงเดือนรอน และอยาใหหยอนจนตัวนเปนขน
หลัก "มัชฌิมาปฏิปทา" คือ ทางสายกลาง ไมตึงไมหยอน จึงเปนแนวทางที่ควร
นํามาดําเนินชีวิต เพื่อใหเกิดความสุขในชีวิตประจําวันไดอยางดีเยี่ยม ถาใชเปนและใชให
ถูกตองกับกาล เทศะ บุคคลและอัตภาพของตน
รวมความวา ความสุขก็คือความสบายกาย และสบายใจ ในสองอยางนี้ ความสุขใจ
นับวาเปนยอดแหงความสุขในโลก และทุกคนก็สามารถที่จะบรรลุความสุขใจนี้ไดที่นี่และ
เดี๋ยวนี้.

C:\Documents and Settings\winxp\Local Settings\Temp\page01.htm

เรื่องเกา...เลาความหลัง

ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกหมึกกระดองในภาคสนาม

ปุมดูดตรงกลางมีขนาดใหญ
กวาปุมดานขางมาก
มีลายเปนเสนพาด
ขวางลําตัว

ชื่อวิทยาศาสตร: Sepia pharaonis Ehrenberg,1831
ชื่อสามัญ: หมึกกระดองลายเสือ, หมึกแมไก
Common Name: Pharaoh cuttlefish

กระดองแหลม มีความยาว
กระดองมากกวา 5 เทา ของ
ความกวางกระดอง

ชื่อวิทยาศาสตร: Sepia kobiensis Hoyle,1885
ชื่อสามัญ: หมึกกระดอง
Common Name: Kobi cuttlefish

สีน้ําตาลไหม

ชื่อวิทยาศาสตร: Sepiella inermis Ferrussac&d’ Orbigny,1848
ชื่อสามัญ: หมึกกระเปา, หมึกกระดองกนไหม
Common Name: Spineless cuttlefish

มีรองลึกตรงกลาง

มือเรียวยาว
ปุมดูดมีขนาด
เกือบเทากัน

ชื่อวิทยาศาสตร: Sepia lycidas Gray,1849
ชื่อสามัญ: หมึกกระดองลายลูกนัยตา, หมึกกระดองลายปาก
Common Name: Kisslip cuttlefish

มือเรียวยาว
ปุมดูดมีขนาด
เกือบเทากัน

ไมมีรองลึกตรงกลาง

ชื่อวิทยาศาสตร: Sepia aculeata Ferrussac&d’ Orbigny,1835
ชื่อสามัญ: หมึกกระดอง
Common Name: Needle cuttlefish

มือขนาดเล็ก
และสั้น

มีหนามยาวกวาหมึกกระดองทุกชนิด

ชื่อวิทยาศาสตร: Sepia brevimana Steenstrup,1875
ชื่อสามัญ: หมึกกระดองกนแหลม
Common Name: Shortclub cuttlefish

มือคอนขางเล็ก ปุมดูดมีขนาด
ไมเทากัน ปุมดูดบริเวณกลางมือ
5-6 ปุม มีขนาดใหญกวาปุมทาง
ดานขาง เล็กนอย แตเห็นชัดเจน

ชื่อวิทยาศาสตร: Sepia recurvirostra Steenstrup,1875
ชื่อสามัญ: หมึกกระดอง, หมึกกระดองเล็ก
Common Name: Curvespine cuttlefish

...ทาทาย...สมอง…

คุณตองเติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในตารางโดยมีเงื่อนไขดังนี้
o ในตารางใหญ ตัวเลขทุกแถวทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ประกอบดวยตัวเลข 1 ถึง 9 และหามซ้ํากัน
o ทุกตารางยอย 3 x 3 ใชตัวเลข 1 ถึง 9 ที่ไมซ้ํากัน

เฉลย ทาทายสมองฉบับเดือนมิถุนายน 2550

อานดีๆ มีรางวัล
ฉบับนี้เราไดเริ่มรายการใหมๆ เพื่อใหเพื่อน พี่ นองๆ ไดรวมสนุกกับเรา ขอเพียงทานอาน “More To It” และตอบคําถามงาย ๆ
1.มารโก โดรีโก นักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรที่มหาวิทยาลัยลีบรในบรัสเซลส ใชความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว
ประเภทใดมาสรางกระบวนการทางคณิตศาสตรเพื่อแกปญหาซับซอนของมนุษย เชน การกําหนดเสนทางรถบรรทุก การจัดตารางสายการ
บิน หรือการทํางานของหุนยนตทหาร
2.ใหบอกลักษณะเดนของหมึก 2 ตัวนี้มีอะไรบาง

คําถามงายๆแบบนี้
รีบสงคําตอบ
มานะครับของ
รางวัลรออยู

A

B

กติกา : ตอบคําถามใหครบ พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail :mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบถูกทุกขอ และสงมาเปนฉบับแรกของวันที่ 25 มิถุนายน 2550
และฉบับสุดทายกอนหมดเขต(วันที่ 28 มิถุนายน 2550)

เกร็ดเล็กเกร็ดนอยทายฉบับสําหรับPCของคุณ
ลบไฟลชั่วคราวบางนะครับ
เพราะมันเปนไฟลขยะที่จะทําใหพื้นที่ของ HDD เต็มเร็วขึ้นและไมเกิดปะโยชนอะไรเลย
วิธีการก็งายๆครับ ไปที่ start > run พิมพ %temp% แรว ok
แลวจะเขามาสูไฟลขยะ เราก็ลบไปใหหมดเลย

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
เดือนพฤษภาคมนี้เริ่มจะเขาฤดูฝนกันแลวนะครับอยางไรก็ตามดูแลสุขภาพตัวเองใหดีนะครับ เรา
มาเฉลยคําตอบกับคําถามของฉบับที่แลวกันจากคําถามที่ถามไปนะครับ จากที่ถามไปในฉบับที่แลว
1. ชื่อสถานที่บน “ภูพระบาท” ตั้งตามตํานานพื้นบานเรื่องอะไร
คําตอบ ตํานานพื้นบานเรื่อง อุสา - บารส
2. ในรูปภาพตอไปนี้ปลาตัวไหนคือปลาเห็นโคนทราย
คําตอบ รูป B

A

B

C

รายชื่อผูโชคดีและตอบคําถามไดถูกตอง

1. คุณ ประสาท วงษทองคํา จาก กรุงเทพฯ
2. คุณ พรพิไล สงแกว จาก สงขลา
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะ
ครับ ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

“คุณรูไหมวา”
ธนบัตร 500000 บาท ปจจุบันมีใช
หมุนเวียนอยูในประเทศไทยเพียง 234
ใบเทานั้น

