กระดานขาว

Suduku : ปริศนาตัวเลข
การขีดเขียนเรื่อยเปอยบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณ
เจาประจํา
บานกาแฟ
ป. ปลานารู
บานเราจะนาอยู
…ทาทาย..สมอง new
สวัสดีครับ
....ใกลจะสิ้นปแลวนะครับ...ใครจะทําอะไรปใหมนี้ลองวางโปรแกรมกันดูหรือยังครับ ถายังสงสัยตองรีบหนอย
แลวนะ เพราะตอนนี้ที่ไหน...ที่ไหนก็เต็มแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งแถวที่หนาว...หนาว ใครก็อยากจะดูทะเลหมอกกัน แต
อยางไรก็ตามขอใหน้ําลดกอนดีกวานะครับ...เพราะตอนนี้บานเพื่อนราหลายๆๆ ทานก็ยังทวมอยู....เอาใจชวยนะครับ

ขอบคุณครับ
กอง บ.ก (บอกกลาว)
E-mail :moretoit2006@yahoo.co.th

Suduku : ปริศนาตัวเลข
บอกลาเกมปริศนาอักษรไขว เมื่อเกมปริศนาตัวเลขมาปรากฏโฉมบนหนาหนังสือพิมพที่ทําเอาคนอังกฤษคลั่งไคล
เปนบาเปนหลัง
บางคนถึงกับลงรถไฟฟาเลยปาย บางคนลืมกินขาว บางคนเปนหนัก เลนเพลินจนลืมไปรับลูกกลับจากโรงเรียน สม
สกุล เผาจินดามุข เชิญผูอานประลองปญญากับเกมตัวเลขที่มีปรัชญาคณิตศาสตรอยูฉากหลัง
ซูโดกุ (Suduku) เปนปริศนาหาตัวเลขในกระดานสี่เหลี่ยมที่แบงออกเปนตารางเล็กขนาด 9 x 9 ชอง รวมทั้งหมด
มี 81 ชอง ในตารางเหลานี้แบงออกเปนบล็อกขนาด 3 x 3 หอง บางชองจะมีตัวเลข "ใบ" สําหรับใหหาตัวเลขที่เหลือใน
ชองวาง โดยชองหนึ่งจะมีตัวเลขไดเพียงหนึ่งตัว เทากับวา ในแตละแถวแนวตั้งและแนวนอนจะมีตัวเลข 1 - 9 เพียงแถว
หรือแนวละหนึ่งตัวเทานั้น ไมซ้ํากัน และในบล็อก 3 x 3 ตองมีตัวเลขไมซ้ํากันดวยเชนกัน
ดูเผินๆ เหมือนจะเลนงายกวาการเลน "ปริศนาคําไขว" (Crosswords) แตเอาเขาจริงๆ แลว บางคนอาจใชเวลา
มากกวาหนึ่งชั่วโมง หรือเปนวัน หรืออาจจะแกปริศนาไมไดเลย เพราะปวดหัวน็อคไปเสียกอน
เกมพวกปริศนาอักษรไขว เปนเกมที่ปรากฏอยูในหนังสือพิมพตางประเทศ โดยเฉพาะทางแถบอเมริกาเหนือ และ
อังกฤษ เปนเกมที่ทําเอาบางคนติดงอมแงม และทําเปนกิจวัตร ในประเทศที่พลเมืองตองอาศัยรถไฟ หรือรถไฟฟาเดิน
ทางเขาเมืองเปนเวลาหลายชั่วโมง เกมอักษรปริศนาคําไขวจะเปนเกมฝกสมองฆาเวลาระหวางเดินทางของผูโดยสารเหลานี้
แตเกมปริศนาตัวเลข หรือซูโดกุ ที่มีหนาตาคลายกับปริศนาอักษรไขว ดูเหมือนจะไดรับความนิยมอยางมากในหมู
ชาวอังกฤษ เรียกวาไดหนังสือพิมพชั้นนําของอังกฤษ ไมวาจะเปน The Times, Daily Telegraph, The
Independent, The Gardian และ The Sun จะมีเกมปริศนาตัวเลขซูโดกุ ใหผูอานลับสมอง และมีงานวิจัยวาการ
ฝกเลนเกม ซูโดกุ ชวยรักษาอาการความจําเสื่อมได
ความคลั่งไคลเกมซูโดกุของชาวอังกฤษนั้น เลากันวาถึงขนาดบางคนอดหลับอดนอนเพื่อเอาชนะเกมที่ทาทายนี้ให
ได เรียกวา ขมตาไมลงถาพิชิตปริศนาไมได บางคนถึงกับลืมกินขาวกินแซนดวิช บางคนลืมไปรับลูกจากโรงเรียน ลืมให
อาหารหมา แมว แตยังไมมรี ายงานวาลืมเมียดวยหรือไม
เมื่อพิจารณาจากหนาตา รูปแบบ และกฏกติกาในการเลนเกม ก็ไมนาเชื่อวา ซูโดกุ จะสรางอิทธิพลตอชีวิตใครคน
ใดคนหนึ่งไดงายขนาดนั้น แตถาพิจารณาจากบทความบนหนาหนังสือพิมพอังกฤษที่เขียนถึง หรือการจัดการแขงขันชิง
แชมประดับชาติ หรือแมแตหนังสือพอคเก็ตบุคที่ทยอยออกมา แลวกาวขึ้นทําเนียบหนังสือขายดีเทน้ําเททาเปนระยะ คงไม
ตองหาเหตุผลกันแลววาทําไมคนอังกฤษถึงไดบาคลั่งเกมปริศนาตัวเลขซูโดกุกันนักหนา (เปนปรากฏการณที่หาเหตุผล
ไมไดพอๆ กับสมัยที่ลูกบิด หรือรูบิค (Rubik) ฮิตเลนกันทั่วบานทั่วเมืองรวมถึงเมืองไทยดวย
ฮาเซล วอรเรน สาวชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ติดเกมปริศนาตัวเลขซูโดกุจนหัวปกหัวปา ยอมรับวาเธอถึงกับลืมตั้งโตะ
กินอาหารเย็น แตก็ยังดีที่เธอไมถึงกับตองเสียงานเสียการ เพียงแตเฝารอเมื่อไรจะถึงวันเสารเพื่อที่จะไดไขปริศนาเกม
ตัวเลข
"เสนหของซูโดกุอยูตรงที่มันเปนเกมที่ดูเหมือนจะงาย แตในเวลาเดียวกันมันเปนเกมทาทายที่ตองใชสมองซีกเหตุ
และผลของมนุษยเอามากๆ " วอรเรน สารภาพ
ซูโดกุ ซึ่งหมายถึง "เลขเดี่ยว" ในภาษาญี่ปุน เปนวิธีการแกปญหาเชิงตรรกะ
งายๆ แตมีความซับซอนซอนอยูเบื้องหลังที่ทําใหคนที่ชอบแกปริศนาตองหาทาง
แกอยางเอาเปนเอาตาย เพื่อเอาจํานวนเต็มตั้งแต 1 ถึง 9 มาใสใหครบทุกแถว ทั้ง
แนวตั้งและแนวนอนโดยไมซ้ํากัน ที่ยากยิ่งไปกวานั้น ในบล็อกเล็กขนาด 3 x 3
ชองที่เปนบล็อกยอยของตารางใหญนั้น ตองมีตัวเลขที่ไมซ้ํากันดวย หรืออีกนัย
หนึ่ง ในทางกลับกันเปนตัวที่ชวยผูเลนคอยเช็คดวยวา ตัวเลขในบล็อกไปซ้ํากับตัว

เลขที่อยูแถวแนวตั้งหรือแนวนอนของชองอื่นหรือไม
ผูวางโจทยจะใหตัวเลขบอกใบมาใหจํานวนหนึ่ง กระจายอยูตามชองตางๆ จากนั้นผูเลนตองอาศัยหลัก "อนุมาน"
(หลักการเดียวกับที่เชอรล็อค โฮมส ใชในการแกไขปริศนาคดี) ในการหาตัวเลขที่ควรจะเปนในชองวาง บางครั้งอาจจะ
ตองพึ่งการตั้งสมมติฐานเชิงตรรกะที่รัดกุม และในที่สุดผูเลนจะสามารถเริ่ม "เดาทาง" ไดวา ตัวเลขตอไป "ควรจะ" เปน
อะไร และอยูตรงไหน
มิเชล เมฟาม ซึ่งเปนคนที่คิดปริศนาตัวเลขใหกับหนังสือพิมพ Daily Telegraph พูดถึงซูโดกุวา เปนเกมปริศนา
ที่เลนไดทุกที่ และหลังจากที่เขาลงเกมนี้ในหนังสือพิมพเมื่อเดือนกุมภาพันธที่ผานมา ผลปรากฏวาเขาไดรับอีเมล นับหมื่น
ฉบับ และเวบไซตของเขาเรียกคนเขามาเลนไดมากกวา 250,000 ครั้ง
"ผมไดรับอีเมลหลายฉบับมาก บางคนเลาวาเขาจดจอกับเกมจนลืมลงปายรถไฟฟาใตดิน หรือขึ้นรถไฟผิดสถานี
บางคนลืมใหอาหารสุนัข บางคนก็ลืมไปรับลูกก็มี" เมฟาม กลาวอยางขําๆ แตสําหรับหมาที่รอจนทองกิ่ว และลูกที่ถูกลืม
ทิ้งไวที่โรงเรียน คงไมขําไปดวยกับแก
กอนหนานี้ไมกี่เดือน ชื่อเกมซูโดกุยังไมเปนที่รูจักมักคุนกันสักเทาไร และหากจะฟนฝอยหาตะเข็บแลวละก็ ตน
กําเนิดของเกมปริศนาตัวเลขแบบนี้อาจยอนกลับไปถึงนักคณิตศาสตรชาวสวิสสมัยคริสตศตวรรษที่ 18 อันที่จริง เกมนี้ฮิต
กันมากอนในญี่ปุนแลวหลายป ซึ่งรูกันดีวา ภาษาญี่ปุนมีความซับซอนในการออกเสียงมากจนทําใหการสรางเกมปริศนา
อักษรไขวแทบจะทําไมได
เกมดัง กลา วถูก นํา มาเผยแพร ในอั ง กฤษโดย เวยน กูล ด ผู พิพ ากษาประจํ าฮ อ งกงที่เ กษี ย ณอายุ แ ลว กู ลด เ ขีย น
โปรแกรมสรางตารางขึ้นมา และเริ่มนําไปลงในหนังสือพิมพตางๆ ซึ่งปรากฏวา The Times ไดรับการตอบรับอยาง
อบอุน จากนั้นหนังสือพิมพฉบับอื่นจึงเริ่มเดินตามความสําเร็จ
ความนิ ย มของซู โ ดกุ นั้ น ไม ต อ งสงสั ย เลยว า เป น เพราะการสร า งกระแสที่ ม าจากหนั ง สื อ พิ ม พ เ อง สํ า หรั บ
หนั งสือ พิม พอั งกฤษแลว "ลูกเลน" มี บทบาทสําคัญเอาการ ในอดีต หนังสือ พิ ม พ
ประเภทขายข า วฉาวเคยรบรากั น อย า งเอาเป น เอาตายกั บ เกมบิ ง โกกั น มาแล ว
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่ตลาดซบเซา หากสรางกระแสอะไรใหมๆ ขึ้นมาไดจะชวย
ทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นมาก
"มั น ทํ า ให ย อดขายหนั ง สื อ พิ ม พ เ พิ่ ม ขึ้ น อย า งเห็ น ได ชั ด " ไมเคิ ล ฮาร วี ย
บรรณาธิการสารคดีจาก The Times ที่ตกลงนําเกมปริศนาซูโดกุ มาลงเปนครั้งแรก
ใหความเห็น "มันชวยดึงคนอานใหซื้อหนังสือพิมพ หลายคนบอกเลยวานี่เปนเหตุผล
ที่ทําใหเขาเลือกซื้อหนังสือพิมพเรา"
ปกติแลว เกมปริศนาตัวเลขที่ลงในหนังสือพิมพจะมีอันดับความยากงายระบุไวดวย ความยากงายในการแกปริศนา
อยูที่ผูเลนสามารถระบุตัวเลขที่เหลือไดงายแคไหน โดยทั่วไปแลวจะแบงระดับความยากไว 4 ระดับ ที่ประหลาดก็คือ ยิ่ง
ใหตัวเลขบอกใบนอยเทาไรยิ่งแกไขปริศนาไดงายมากขึ้นเทานั้น ขณะที่ยิ่งใหตัวเลขบอกใบมากกวาเกณฑเฉลี่ยก็ไมใชวา
จะชวยใหแกปริศนาไดงาย ตรงกันขามกับยิ่งแกปญหาไดยากมากยิ่งขึ้น แตถาเปนเกมปริศนาตัวเลขในฉบับอินเทอรเน็ต
อยางเชนที่เวบไซต www.goobix.com จะมีเกมที่มีระดับยากครบทั้ง 4 ขั้น
การประเมินวาปริศนาเกมตัวเลขแบบไหนงาย แบบไหนยากสําหรับคนเลนเกมหาคําตอบนั้นจะใชคอมพิวเตอรเปน
ตัวคํานวณ โดยดูจากความซับซอนของกฎเกณฑที่คอมพิวเตอรใชประมวลผล ดังนั้น บรรณาธิการหนังสือพิมพจึงสามารถ
ลงเกมซูโดกุไดตรงกลุมผูอาน
คณิตศาสตรในปริศนาตัวเลข
หากเปรียบเทียบลําดับความยากในการแกปญหาซับซอนดวยคอมพิวเตอรแลว วิธีการแกปริศนาซูโดกุบนกระดานข
นาด n2 x n2 จากบล็อก n X n ( n แทนตัวเลขปริศนาใดๆ ) เปนวิธีการแกปญหาที่มีความยากอยูในอันดับ 3 ที่เรียกวา
NP-complete ในระบบคอมพิวเตอรแบงความซับซอนในการแกปญหาออกเปน 4 อันดับ โดยพิจารณาจากระยะเวลาใน

การแกประมวลผลปญหา ขณะที่คอมพิวเตอรทั่วไปสามารถแกปญหาที่มีความซับซอนไดในอันดับที่ 1 ซึ่งถือวางายที่สุด
คงเปนเพราะเหตุนี้เองที่ทําใหซูโดกุบางโจทยแกปริศนาไดยาก และไมตองแปลกใจ
ที่บางคนไมสามารถเลนตอไดจนจบเกม
การแกปริศนาซูโดกุ ดวยหลักคณิตศาสตร มีอยูสองสามวิธี แตวิธีที่ใชไดวิธี
หนึ่ง เปนการแกปญหาที่เรียกวา "ตารางละติน" (Latin Square) ตารางละตินที่วา
คือ ตาราง n x n ที่บรรจุสัญลักษณตางกันอยูขางใน และมีไดเพียงหนึ่งสัญลักษณ
เทานั้นในแตละแถวแนวตั้งและแนวนอน ยกตัวอยาง การเรียงตัวเลข 1 2 3 ไมใหซ้ํา
กันสามแถวแนวตั้งและแนวนอน จะได แถวแรกเปน 1 2 3 แถวที่สอง 2 3 1 และแถว
ที่สาม 3 1 2 ซึ่งเมื่อจัดตัวเลขสามกลุมมาซอนตอกัน จะพบวาตัวเลขในแตละแถว
และแนวไมซ้ํากันเลย
ตรรกะดังกลาวไมไดมีไวเพียงเพื่อใหขบปญหาเลนเทานั้น แตเปนหนึ่งในรูปแบบของคณิตศาสตรสถิติที่ใชสําหรับ
ออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐาน ยกตัวอยาง การแยกแยะความแตกตางของผูหญิงแตละคนอาจพิจารณาวา
ผูหญิงคนนั้นเทนม หรือเทชาลงถวยกอนชงชา เทคนิคการออกแบบทดลองนี้ เซอร โรนัลด เอ.ฟตเชอร นักสถิติเปนคน
นํามาใชเปนครั้งแรก วิธีการดังกลาว สามารถใชไดกับการออกแบบทดลองเพื่อหาคาสุม คาการเลียนแบบ คากลุม เปนตน
เบอรทรัม เฟลเกนฮอยเออร ไดคํานวณโอกาสที่ในการแกปริศนาตัวเลขบนพื้นที่ตารางมาตรฐาน 9 x 9 วาเทากับ
5,472,730,538 ผลลัพธดังกลาวมาจาก 9! ? 722 ? 27 ? 27,704,267,971 สําหรับตัวคูณสุดทาย (27,704,267,971) เปน
ตัวเลขไพรม (prime) หรือตัวเลขที่มี 1 และตัวมันเองเทานั้นที่หารลงตัว
กลเม็ดพิชิตซูโดกุ
ในการแกปญหาของเกมนี้ ผูเลนจําเปนตองมีการวางแผนที่ดี (นอกเหนือจากยางลบดีๆ สักแทง) โดยอันดับแรก
อาจจะลองกวาดตาดูไปทั่วกระดานกอน และควรจะกวาดตาดูเปนระยะหลังจากลงตัวเลขในชองวางแลวเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอง
ผูที่เริ่มเลนอาจใชเทคนิคพื้นฐานดังตอไปนี้ในการระบุตัวเลขสําหรับลงในชองวางโดยไมใหซ้ํากันในแถวแนวตั้ง
และแนวนอน และในบล็อกขนาด 3 x 3
ยกตัวอยาง เกมที่นํามาลงเปนตัวอยางนี้ จะเห็นตัวเลข 5 อยูที่มุมซายสุด ใหลากเสนขีดยาวมาถึงชองขวาสุด เพราะ
เทากับวา ชองทั้งหมดนี้ไมมีทางที่จะมีเลข 5 ตอไปได แลว ตอมา ใหทําอยางเดียวกันกับเลข 5 ของบล็อกที่สอง และเลข 5
ของแถวตั้งขวาสุด เมื่อลากเสนมาตัดกันหมดแลว จะเห็นวา เหลือชองวางชองเดียวที่จะมีเลข 5 ในบล็อกที่สามไดคือ ตรง
ตําแหนงซายมือถือเลข 6 (เนื่องจากพื้นที่อื่นอยูทับแนวเลข 5 หมด) วิธีการเดียวกันนี้ยังสามารถใชหาเลข 8 ในบล็อกลาง
ซายสุดไดอยางรวดเร็วเชนกัน
นอกจากนี้ การเหลือบตาดูตัวเลขที่อยูในแถวใกลเคียงก็เปนอีกเทคนิคหนึ่งที่ชวยใหผูเลนหาคําตอบที่เหลือไดอยาง
รวดเร็ว ลองมาดูบล็อกกลางแถวบนกันอีกที จะสังเกตไดวา แถวกลางของบล็อกมีตัวเลข 1 9 5 อยูแลว เหนือเลข 9 คือเลข
7 และถาดูบล็อกแรกทางซายมือจะเห็นเลข 8 ขณะที่บล็อกที่สาม ขวามือจะเห็นเลข 6 เทากับวา ชองวางดานซายและขวา
ของเลข 7 จะตองเปนเลข 8 หรือ 6 ตัวใดตัวหนึ่ง และเมื่อมองลงมาที่บล็อกที่อยูกึ่งกลางตารางจะเห็นมีเลข 8 อยูที่ตัวแรก
ของแถวสอง คราวนี้รูหรือยังวา ตัวเลขที่อยูขางหนาและหลังเลข 7 ของบล็อกที่สองแถวบนควรเปนคืออะไร
สําหรับผูที่สนใจอยากลองเลนเกมปริศนาตัวเลข "จุดประกาย ไซเทค" ไดนํามาลงใหทดลองแลวขางๆ นี้ และหาก
ติดใจอยากประลองฝมือตอ มีเวบไซตมากมายที่เปดใหบิรการเลนซูโดกุฟรี ไมแนวาวันขางหนา ซูโดกุ อาจปรากฏโฉมบน
หนังสือพิมพไทยดวยก็ได
ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/2005/10/06/w006l1_41767.php?news_id=41767

ที่มา : สรรสาระ สิงหาคม 2549

บานกาแฟ...
MR. T
ชวงนี้..มีนองๆ หลายคนที่ไดทํางานทางดานสังคม... ทั้งในรูปแบบของการสงเสริม การพัฒนา หรืแมแตงานวิจัย
ซึ่งประเด็นสุด Hot อยางหนึ่งที่ชอบพูดถึง ศึกษา คือ การยอมรับ ... ฉบับนี้พี่เลยคงคนเอกสารเกาๆ ดูวาถาพูดถึง “การ
ยอมรับ ” หรือ “กระบวนการยอมรับ ” คนอื่นเขาพูดอยางไรกันบาง ลองดูนะครับวาเราเขาใจ..แคไหน...
จิระวัฒน (2529) ไดรวบรวมงานวิจัยของนักวิชาการหลายทานที่ไดใหความหมายและแนวคิดของกระบวนการ
ยอมรับ (Process of adoption) อาทิเชน
1. Rogers (1962) ใหความหมายวากระบวนการยอมรับ (adoption process) เปนกระบวนการใชความคิดของ
บุคคล เริ่มตั้งแตไดรับรูวามีวิทยาการแผนใหมผานขั้นตางๆ จนถึงการยอมรับ สวนกระบวนการแพรขยาย
(diffusion process) หมายถึงการแพรขยายของวิทยาการจากแหลงกําเนิดเชนศูนยวิจัย สถานีทดลอง
มหาวิทยาลัย ไปสูบุคคลและชุมชน คือเปนกระบวนการที่เกี่ยวของระหวางบุคคล
2. Ryan และ Gross (1943) แบงกระบวนการยอมรับเปน 4 ขั้นตอน
1. ขั้นรับรู ( awareness)
2. ขั้นเชื่อวาวิทยาการมีประโยชน (conviction of its usefulness)
3. ขั้นทดลอง (trial acceptance)
4. ขั้นยอมรับเต็มที่ (complete adoption)
3. Wilkening (1953) เสนอแนวคิดวากระบวนการยอมรับ ประกอบดวย 4 ขั้น ไดแก
1. การรับรู (awareness)
2. การรับความรู (obtaining information)
3. การเชื่อและทดลอง ( conviction and Trial)
4. การยอมรับ (adoption)
4. Rogers (1962) Beal และ Bohlen (1957) Copp และคณะ(1958) แบงกระบวนการยอมรับเปน 5 ขั้น ซึ่งเปน
รูปแบบที่นักวิจัยรุงหลังเห็นดวยมากและไดนําเปนรูปแบบในการศึกษาเรื่องการยอมรับวิทยาการเกษตร
แผนใหมมากที่สุดในเวลาตอมา ประกอบดวย
1. ขั้นรับรู (awareness)
2. ขั้นสนใจ (interest)
3. ขั้นประเมินคา (evaluation)
4. ขั้นทดลอง (Trail)
5. ขั้นยอมรับ (adoption)
อางอิง
จิระวัฒน วงสสวัสดิวัฒน. 2529. รายงานการวิจัย : การยอมรับวิทยาการเกษตรแผนใหมของเกษตรกรชานเมืองจังหวัด
เชียงใหม. สํานักวิจัย. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.

ป. ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาทรายขาวในภาคสนาม
สวนทายของครีบหลังและสวนครีบหางดานลาง มีสีแดง

Family Nemipteridae
Scolopsis margaritifer
Pearly monocle bream
ปลาทรายขาว
18.0 cm TL
สวนทายของครีบกนและครีบหางดานบนมีสีเหลือง
มีจุดสีแดงเขมบนฐานครีบอก

Family Nemipteridae
Scolopsis taeniopterus
Lattice monocle bream
ปลาทรายขาว
17.2 cm TL
แถบสีน้ําเงิน
มีแถบสีขาวแนวตั้งบน ฝาเปดเหงือก

Family Nemipteridae
Scolopsis vosmeri
Whitecheek monocle bream
ปลากรัง, ขาวเปยก
14.7 cm TL
มี spine ใตตา

แถบสีเหลืองบนหัว 2 เสน

Family Nemipteridae
Scolopsis bilineatus
Two-lined monocle bream
ปลาทรายขาว
16.9 cm TL

กึ่งกลางลําตัวดานขางมีแถบสีน้ําตาล

ครีบหางดานบนยาวกวา
ครีบหางดานลางเล็กนอย

Family Nemipteridae
Scolopsis monogramma
Monogrammed monocle bream
ปลาทรายขาว
29.5 cm TL
ครีบหางทั้งดานบนและดานลางเปนสีเหลือง
กึ่งกลางลําตัวดานขางมีแถบสีเหลือง

Family Nemipteridae
Scolopsis affinis
Peters’ monocle bream
ปลาทรายขาว
17.6 cm TL
ครีบหางทั้งดานบนและดานลางเปนสีเหลือง

บานเราจะนาอยู
บุคลิกภาพที่พระพุทธเจาทรงสอน
หลายคนมักถามดิฉันวา ความรูเรื่องบุคลิกภาพเกิดขึน้ ตั้งแตเมื่อไหร ดิฉนดวยความจริงใจ
วา “ไมทราบแนชัดคะ” หากไลเรียงไปตามลําดับเวลาจริงๆ แลวดิฉันพบวา องคสัมมาสัมพุทธเจา
ก็ทรงสอนสิ่งที่ ณ วันนี้ คือความรูเรือ่ งสวนหนึ่งของหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ ทรงสอนไว
หลายเรื่องหลายหมวดแตทดี่ ิฉันยกมาเปนตัวอยางในวันนี้คือเรื่องของ “สัปปุริสธรรม”
โดยรูปศัพทแลว สัปปุรสิ ธรรม หมายถึง ธรรมที่ทําใหสตั บุรษุ (ธรรมของผูดี หรือคุณสมบัติ
ของผูดี) มีองคประกอบ 7 ขอดวยกัน คือ
1. ธัมมัญณุตา : ความเปนผูรูจักเหตุ หมายถึง รูจักเกณฑ รูจักหลักการความจริง รูจัก
กฏแหงเหตุผล และรูความเปนธรรมดา พูดงายวาเปนผูรูจัดคิด รูจกั ขบคิดกอนลงมือกระทําสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งหาก วาทําเชนนี้ ยอมสงใหเกิดผลเชนนั้น เรียกไดวามีสติไตรตรองกอนลงมือทํา ทําใหเกิด
ความรอบคอบ ทําใหมีเปาหมายที่แจมชัด เห็นผลจากการกระทํานั้น สงผลใหรูจักเลือกวิธีการ
ปฏิบัตทิ ี่เหมาะสมได
2. อัตถัญณุตา : ความเปนผูรูจักผล ขอนี้เกี่ยวเนือ่ งกับขอที่ 1 คือ รูความมุงหมาย รู
ประโยชนที่พงึ ประสงค คน... หากทําสิ่งใดโดยไมรูเปาหมาย การลงมือทํายอมทําไปแบบไรทศิ ทาง
สะเปะสะปะ และไมเลือกวิธที ี่เหมาะ หรืออาจทําไปโดยขาดการใสใจจริงจังได ทั้งไมคํานึงวาจะ
เกิดผลอยางไรและกับใครดวย คนจึงตองเปนผูรูจักผลเพื่อเลือกปฏิบัติแตสิ่งที่สงผลดีทั้งกับตัวเอง
และผูอื่น
ในทางปฏิบตั ิ คนที่มีคุณสมบัติขอ 1 และ 2 นี้ จะมีความรอบคอบ เอื้ออารี นึกถึงใจเขาใจ
เรา มีแผนการปฏิบัติงานทีด่ ี มีการวางตัวอยางเหมาะสม เคารพในผูอื่น เห็นในผูอื่น คํานึงถึงผูอื่น
พูดงายๆ วา มีจิตใจนึกถึงผูอื่นอยูตลอดเวลา เปนผูว างตัวดีและเปนที่รักใครของคนทุกคน รวมงาน
ไดกับทุกคนโดยไมขัดแยง อยูรวมกับทุกคนไดอยางผาสุก เพียงเพราะเขารูถึงเหตุท่คี วรทําหรือไม
ควรทําและคํานึงถึงผลลวงหนาแลววา ถาทําจะสงผลอยางไร ถาไมทําจะสงผลอยางไร
3. อัตตัญณุตา : เปนผูรูจักตน รูจักวาตนเองเปนใคร มีความสามารถดานใด มีอุปนิสสัย
เชนไร อะไรเปนขอเดนและขอดอยภายในตนเอง พูดงายๆ วา เปนผูถองแทในตนเอง ถองแทใน
สถานภาพ บทบาทและความรับผิดชอบตอตัวเอง กระทั่งดําเนินบทบาทของตนเองไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
ขอนี้จะไปเสริมกับขอ 1 และ 2 อยางชัดเจนมากบางคนรูเหตุและคาดการณผลไดแมนยํา
แตไมรูจักประมาณตน เหตุและผลที่คาดการณก็ผิดเพี้ยน และกอใหเกิดความเสียหายได

4. มัตตัญณุตา : เปนผูรูจักประมาณ หมายถึง การมีความพอดีในการปฏิบัติ ทั้งปฏิบตั ิ
ตน การดําเนินชีวติ หรือการลงมือกระทําทุกสิ่งอยาง โดยไมตึงหรือหยอนเกินไป ไมมากหรือนอย
เกินงาม อยูในความพอดีๆ สม่ําเสมอ
ขอนี้จะไปปรับความสมดุลใหเกิดแกขอ 1-3 โดยเฉพาะขอที่ 3 เพราะหามประเมินตนเกิน
พอดี การปฏิบัติก็เกินพอดีไปดวย ผลที่เกิดขึ้นก็จะมากเกินพอดี เชน พูดมากไป แตงตัวจัดเกินไป
มีความแอ็คชัน่ ในการทํางานมากเกินไป กาวกายคิดแทน ลดน้ําหนักจนผอมเกินไป กินจนอวนมาก
เกินไป แตงตัวเกินฐานะ ฯลฯ
5. กาลัญณุตา : เปนผูรจู ักเวลา หมายถึง รูกาละอันเหมาะสม รูวาจะตองใชเวลาเทาไร
จะตองเริ่มเมื่อไร
จะตองหยุดหรืองดเวลาใด
ในทางประยุกตหรือปฏิบัตคิ นที่รจู กั เวลาจะมี
บุคลิกภาพหรือมีวินัยในชีวติ ที่ชัดเจนมาก เชน เปนคนตรงตอเวลา เปนคนที่รบั ผิดชอบตอการนัด
หมาย ไมผิดนัด มีแผนในการบริหารเวลาที่ยอดเยี่ยมทํางานเสร็จตรงเวลา จัดสรรเวลาใหแก
บทบาทตางๆ ไดอยางเหมาะสมไมวมาจะเปนเวลาในการทํางาน เวลาของครอบครัว เวลาพักผอน
สวนตัว เวลาเพื่อการคนควาและเรียนรู เวลาสังสรรค ฯลฯ นั่นรวมไปถึงการรูเวลาวาเวลาใดควรทํา
อะไร และเวลาใดไมควรจะทําอะไรดวย เชน เวลานีค้ วรพูด เวลานีค้ วรเงียบ เวลานี้ควรตองสํารวม
เหลานี้เปนตน
6. ปริสัญณุตา : เปนผูรูจักชุมชน หมายถึง การรูจักพูด คิด และแสดงออกไดเหมาะสม
กับเวลา สถานที่ และสภาพแวดลอม เมื่อนํามาใชใยชีวติ จริง หมายถึงการรูจักวางตัวตามมารยาท
สังคม รูจักขนบธรรมเนียมประเพณี รูที่จะสัมพันธกบั คนในบริบทตางๆ เชน ในงานเลี้ยง งานศพ
งานแตงงาน งานรับปริญญา ในที่ประชุม ในงานสัมมนา ในโรงภาพยนต ฯลฯ
7. ปุคคลปโรรัญณุตา : เปนผูรูจักบุคคล หมายถึง การรูความแตกตางแหงบุคคลวาอัธ
ยาศํย ความสามารถและคุณธรรมของใครเปนอยางไร ใครมีอยูอยางพอดี ตึงหรือหยอนในเรื่องใด
อยางใด และรูที่จะปฏิบัตติ อบุคคลดังกลาวนั้นดวยดี มีวิจารณญาน รูวาควรคบหรือไม ควรคบ
อยางไร ควรจัดวางสัมพันธภาพอยางไร เมื่อใดควรใชตําหนิ ยกยอง หรือหลีกเลี่ยง วิธที ี่ควรจะใช
ตําหนิ ยกยอง หรือวิธีหลีกเลี่ยง นั่นรวมไปถึงการชี้แนะ สั่งสอนและการมอบหมายงานดวย
ที่มา: นิตยสาร Health today

...ทาทาย...สมอง…
ฉบับนี้เปนฉบับเริ่มแรกนะครับ.. ไหนๆ เราก็รูจัก Suduku แลว (ใครไมรูลองกลับไปอานดานหนา.. นะครับ)
ฉบับนี้เลยขอใหเริ่มลองจาก “ปริศนาตัวเลข” เปนอันดับแรก
คุณตองเติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในตาราง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
o ในตารางใหญ (9x9) ตัวเลขทุกแถว ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ประกอบดวยตัวเลข 1 ถึง 9 และหามซ้ํากัน
o ทุกตารางยอย (3x 3) ใชตัวเลข 1 ถึง 9 ที่ไมซ้ําเชนกัน

รอพบกับเฉลยในฉบับหนานะครับ

