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ภาวะโลกรอน
ภาวะโลกรอน (Global Warming) หรือ ภาวะ ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change)
เปนปญหาใหญของโลกเราในปจจุบนั คือปรากฏการณที่อุณหภูมิเฉลี่ยของผิวโลกและผืนมหาสมุทร
สูงขึ้น โดยมีกา ซคารบอนไดออกไซด และกาซเรือนกระจกอื่นๆ เปนตัวการกักเก็บความรอนจาก
แสงอาทิตยไวไมใหคายออกไปสูบรรยากาศ
สาเหตุ
สาเหตุหลักของปญหานี้ มาจาก กาซเรือนกระจก ครับ (Greenhouse gases) ปรากฏการณ
เรือนกระจก มีความสําคัญกับโลก เพราะกาซจําพวก คารบอนไดออกไซด หรือ มีเทน จะกักเก็บความ
รอนบางสวนไวในในโลก ไมใหสะทอนกลับสูบรรยากาศทั้งหมด มิฉะนั้น โลกจะกลายเปนแบบดวง
จันทร ที่ตอนกลางคืนหนาวจัด (และตอนกลางวันรอนจัด เพราะไมมีบรรยากาศกรองพลังงานจากดวง
อาทิตย) ซึ่งการทําใหโลกอุนขึ้นเชนนี้ คลายกับหลักการของเรือนกระจก (ทีใ่ ชปลูกพืช) จึงเรียกวา
ปรากฏการณเรือนกระจก (Greenhouse Effect)

ภาพจาก Global Warming Exhibition of National Academy of Science (US)

แตการเพิ่มขึน้ อยางตอเนื่องของ CO2 ที่ออกมาจากโรงงานอุตสาหกรรม รถยนตร หรือการกระทําใดๆที่
เผาเชื้อเพลิงฟอสซิล (เชนถานหิน น้าํ มัน กาซธรรมชาติ หรือสารประกอบไฮโดรคารบอน ) สงผลให
ระดับปริมาณ CO2 ในปจจุบนั สูงเกิน 300 ppm (300 สวน ใน ลานสวน) เปนครั้งแรกในรอบกวา 6 แสนป
ซึ่งคารบอนไดออกไซดที่มากขึ้นนี้ ไดเพิ่มการกักเก็บความรอนไวในโลกของเรามากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิด
เปน ภาวะโลกรอน ดังเชนปจจุบัน

ผลกระทบ และผลลัพธที่คาดวาจะตามมา
ตอสภาพภูมิอากาศ
o สภาพอากาศแปรปรวนมากยิ่งขึ้น
o ความชื้นในอากาศเพิ่มมากขึน้ เนื่องดวยการระเหยของน้าํ ที่มากขึ้น
o ความไมมั่นคงของอุณหภูมิ
ตอทะเลและมหาสมุทร
o ธารน้ําแข็งและน้ําแข็งตามทัว่ โลกละลาย
o น้ําทะเลสูงขึ้น
o อุณหภูมิของน้าํ ในมหาสมุทรสูงขึ้น
o การเปลี่ยนสภาวะของน้ําเปนกรด
o การหยุดไหลของกระแสน้ําอุน

“ไมใชเรื่องแปลกที่ภาวะโลกรอนจะสงผลให
ธารน้ําแข็งทั่วโลกและน้ําแข็งขั้วโลกละลาย
แตไมมีใครคาดคิดวาจะเกิดขึ้นเร็วถึงเพียงนี้”
จากเทือกเขาสูงถึงพืดน้ําแข็งขั้วโลกอันกวางใหญ โลกกําลัง
สูญเสียน้ําแข็งในอัตราเร็ววาที่ใครจะคิดวาเปนไปได กระทั่ง
นักวิทยาศาสตรที่เฝาติดตามสถานการณน้ําแข็งในชากัลตายาตั้งแต
ป 1991 ยังคิดวาธารน้ําแข็งนี้จะอยูไดอีกสองสามป ไมแปลกที่ธาร
น้ําแข็งละลายเพราะไอเสียจากรถยนตและอุตสาหกรรมที่ทําให
อากาศรอนขึ้น แตในระยะหลังน้ําแข็งละลายในอัตราเร็วกวาอุณหภูมิโลกที่พุงสูงขึ้นแลว
นักวิทยาศาสตรพบวาธารน้ําแข็งและพืดน้ําแข็งเปราะบางอยางไมนาเชื่อ แทนที่จะคอยๆละลาย
อยางสม่ําเสมอเหมือนกอนน้ําแข็งในฤดูรอน น้ําแข็งเหลานี้กลับมีแนวโนมจะละลายแบบทวีคูณ เมื่อการ
ละลายกระตุนใหเกิดการละลายยิ่งขึ้น ทําใหน้ําแข็งหดหายอยางรวดเร็ว เชนที่ชากัลตายา ธารน้ําแข็งหด
ตัวเผยใหเห็นหินสีดําซึ่งเรงการละลายเพราะหินดูดความรอนจากดวงอาทิตย ปฏิกิริยาตอบสนองอืน่ ทําให
ธารน้ําแข็งขนาดใหญบนภูเขาละลายกอนกําหนดที่คาดประมาณไว และทําใหพืดน้ําแข็งขั้วโลกเคลื่อนลง
สูทะเล
ธารน้ําแข็งสวนใหญในเทือกเขาแอลปอาจหายไปในศตวรรษนี้ อุทยานแหงชาติเกลเชียรอาจเหลือ
เพียงชื่อภายในป 2030 ธารน้ําแข็งเล็กๆที่กระจายอยูทวั่ เทือกเขาแอนดีสและหิมาลัยอาจอยูไดอกี สองสาม
ทศวรรษเปนอยางมาก
แลวอนาคตของพืดน้ําแข็งขนาดยักษในกรีนแลนดและแอนตารกติกาเลา
ไมมีใครรูเพราะ
สถานการณเลวรายเกิดขึ้นเร็วจนไมทันตั้งตัว เอริก ริกนอต นักวิทยาศาสตรจากหองปฏิบัติการขับดันไอ
พน หรือเจพีแอล (Jet Propulsion Laboratory; JPL) ขององคการนาซา ผูบันทึกอัตราการละลายของ
น้ําแข็งกรีนแลนดที่เพิ่มขึ้นสองเทาในชวงสิบปที่ผานมา บอกวา "ทุกวันนี้เราเห็นสิ่งที่ไมนาเปนไปได
และเกินจริงเมือ่ หาปที่แลว"
ชะตากรรมของธารน้ําแข็งบนภูเขาหลาย
แหง
ถูกพิพากษาแลว
ถาจะใหมกี ารเลนสกีใน
โบลิเวียตอไป วอลเทอร ลากูนา ตองหาลาน
น้ําแข็งที่ใหญและอยูสูงกวานี้ ผูคนหลายลาน
ใน
โบลิเวีย เปรู และอินเดีย ที่อาศัยน้ําจากการ
ละลายของธารน้ําแข็งเพื่อการชลประทาน การ
บริโภค และการผลิตไฟฟาพลังน้ํา อาจประสบ
ปญหา ขณะเดียวกันถาภาวะโลกรอนยังดําเนินตอไป ชายฝงหลายแหงอาจจมอยูใตน้ํา หากสวนที่
เปราะบางของแผนน้ําแข็งทีป่ กคลุมกรีนแลนดและแอนตารกติกาละลาย ระดับทะเลที่เพิ่มขึ้นอาจทวม

พื้นที่หลายแสนตารางกิโลเมตร อาทิ พื้นที่สวนใหญของรัฐฟลอริดา บังกลาเทศ เนเธอรแลนด และทํา
ใหประชากรหลายสิบลานคนไรที่อยู
อุณหภูมิที่ทําใหระดับทะเลเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนัน้ อยูใ กลแคเอื้อม แตนักวิทยาศาสตรหลายคนคิดวาเรา
ยังมีเวลาจะหยุดวิกฤติการณนี้ โดยลดการใชสิ่งที่สาเหตุทําใหโลกรอน อยางถานหิน น้ํามัน และแกส
อยางจริงจัง แตนักวิทยาศาสตรแทบทุกคนแนใจวา หากเราใชชีวิตแบบเดิมไปอีก 50 ป
เราจะไมสามารถยอนกลับมาแกไขอะไรไดอีก

ที่มา : National Geographic เดือนมิถุนายน

อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท
อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาทเปนชื่อเรียกภูเขาขนาดเล็กลูก
หนึ่งที่ตั้งอยูในเขตอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี โดยอยูหางจากตัวอําเภอมา
ทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งมูลเหตุที่เรียกวา "ภูพระบาท" ก็สืบ
เนื่องมาจากบนยอดเขาเปนที่ประดิษฐานของรอยพระบาท(บัวบก)
ซึ่งเปนที่
เคารพของผูคนในแถบนี้
สภาพทั่วไปของภูพระบาท เปนภูเขาหินทรายขนาดเล็ก ที่อยูใน
แนวของเทือกเขาภูพาน (ภูพานคํา)ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี สําหรับ
แนวเทือกเขาภูพานนั้นถือไดวาเปนเทือกเขาสําคัญของภาคอีสานเทือกเขาภูพาน
ประกอบดวยทิวเขาขนาดใหญ และภู (เขา) เล็กๆ กระจัดกระจายอยูในแนว
เดียวกัน ซึ่งหนึ่งในภูขนาดเล็กเหลานี้ก็ไดแก "ภูพระบาท" นั่นเอง
พื้นที่ของภูพระบาทในปจจุบันมีสภาพเปนปา
เบญจพรรณประกอบดวยพืชพรรณธรรมชาติโดยเฉพาะไมเนื้อ
แข็งหลายประเภท อาทิ ไมเต็ง ไมรัง ไมประดู ไมชิงชัน ฯลฯ
และดวยความอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรปาไมเหลานี้ กรม
ปาไมจึงจัดใหเปนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ มีชื่อวา "ปาเขือน้ํา" ซึ่ง
ในปจจุบันกรมศิลปากรไดขออนุญาตจากกรมปาไมใชพื้นที่ปา
จํานวน 3,430 ไร ประกาศเปนเขตอุทยานประวัติศาสตรภูพระ
บาท
โดยไดประกาศขอบเขตโบราณสถานไวในราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 98 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2524
ลักษณะพิเศษของสภาพพื้นที่บนภูพระบาทก็คือ บริเวณนี้ปรากฏโขดหินและเพิงหินทรายกระจัดกระจาย
อยูเปนจํานวนมาก ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานวาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ กลาวคือเมื่อครั้งอดีตบริเวณนี้ถูกปกคลุมดวย
ธารน้ําแข็งขนาดใหญ (ในยุค MESOZOIC CRETACEOUS) ตอมาเมื่อราว 180 ลานปมาแลว ธารน้ําแข็งเริ่มละลายและ
เคลื่อนตัวลงมาตามแรงดึงดูดของโลกปรากฏการณดังกลาวทําใหเกิดการกัดกรอนอยางรุนแรงบนเทือกเขาภูพานจน
กลายเปนโขดหินและเพิงผาที่มีรูปรางงดงามแปลกตา
ครั้นตอมาในสมัยกอนประวัติศาสตรเมื่อราว
2,000-3,000 ปมาแลว (อันเปนยุคสมัยที่มนุษยยังไมรูจักใช
ตัวอักษรเพื่อติดตอสื่อสารกัน) วิถีชีวิตของผูคนสมัยนั้น สวน
หนึ่งดํารงชีวิตดวยการเก็บของปาและลาสัตวเปนอาหาร เมื่อ
ขึ้นมาพักแรมอยูโขดหินและเพิงผาธรรมชาติเหลานี้ก็ไดใชเวลา
วางขีดเขียนภาพ เชน ภาพคน ภาพสัตว ภาพฝามือ ตลอดจน
ภาพลายเสนสัญลักษณตางๆ ไวบนผนังเพิงผาที่ใชพักอาศัยใน
ครั้นนั้น ทั้งนี้ภาพดังกลาวอาจมีความหมายสื่อถึงการประกอบ
พิธีกรรม หรือเปนการถายทอดเรื่องราวและความคิดบางอยางเอาไว แตเนื่องจากผูคนในปจจุบันไมสามารถสืบทอด

ความหมายดังกลาวได ภาพเขียนสีบนผนังหืนเหลานี้จึงยังเปนปริศนาใหผูคนในชั้นหลัง คนหาความมุงหมายเดิมกัน
ตอไป ลวงมาสูสมัยประวัติศาสตร (เมื่อมนุษยเริ่มประดิษฐตัวอักษรสําหรับใชสื่อความหมายกัน) ในชวงนั้นมนุษยเริ่มมี
การติดตอกับกลุมชนภายนอกอยางกวางขวาง อิทธิพลของศาสนาพุทธและฮินดู ซึ่งมีรากเหงาเดิมมาจากอินเดียได
แพรกระจายมายังเอเชียอาคเนย และเขามาผสมผสานกับความเชื่อพื้นเมืองดังเดิม เปนผลใหชุมชนในดินแดนของไทยมี
พัฒนาการขึ้นอยางรวดเร็ว อันเปนที่รูจักกันในนามของ " วัฒนธรรมแบบทวารวดี " ซึ่งมีอายุอยูราวพุทธศตวรรษที่ 1416 สําหรับพื้นที่ในเขตภูพระบาทนั้น ก็ไดพบหลักฐานกิจกรรมของมนุษยสมัยวัฒนธรรมทวารวดีอยูเชนกัน อาทิ การ
ดัดแปลงโขดหินใหเปนศาสนสถานโดยมีคติการปกใบเสมาหินขนาดใหญลอมรอบเอาไว
นอกจากนี้รองรอยของ
พุทธปฎิมาบางองคที่ถ้ําพระก็แสดงถึงอิทธิพลศิลปกรรมสมัยทวารวดีอยางเดนชัดอยางไรก็ดีในราวพุทธศตวรรษที่ 1518 อิทธิพลของศิลปกรรมแบบเขมร ก็ไดเขามามีบทบาทในแถบนี้ดวย ทั้งนี้เนื่องจากไดพบการสลักหิน เพื่อดัดแปลง
พระพุทธรูปที่บริเวณถ้ําพระใหเปนรูปพระโพธิสัตวหรือเทวรูป
(ในศาสนาฮินดู)
โดยไดสลักสวนของผานุงดวยลวดลายที่
งดงามยิ่ง นอกจากนี้ในบริเวณใกลเคียงกันไดพบใบเสมาขนาด
ใหญที่มีลวดลายสลักเปนเรื่องราวจากพระพุทธประวัติและ
ชาดกจาการศึกษาลวดลายของภาพสลักแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจนวาเปนงานในศิลปกรรมแบบเขมร (สมัยเกาะแกรราว
พุทธศตวรรษที่ 15 ) ซึ่งหลักฐานเหลานี้นาจะยืนยันการเขามา
ของอิทธิพลวัฒนธรรมแบบเขมรในพื้นที่แถบนี้ไดเปนอยางดี
หลังจากชวงสมัยวัฒนธรรมแบบทวารวดี และเขมรไดลวงเลยผานไปพื้นที่บริเวณนี้ไมปรากฏหลักฐาน
ชัดเจนวามีการประกอบกิจกรรมของมนุษยสืบตอมาหรือไม จนกระทั่งราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 พื้นที่แถบอีวาน
ตอนบนเกือบทั้งหมด (โดยเฉพาะที่อยูติดกับลําน้ําโขง) ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากวัฒนธรรมลาว (ลานชาง) ทั้งนี้รวมไป
ถึงบนภูพระบาทดวย
ซึ่งจากการศึกษาพบวามีรองรอยของงานศิลปกรรมสกุลชางลาวอยูมิใชนอยบนภูพระบาทดัง
ตัวอยางที่เห็นไดจากพระพุทธรูปขนาดเล็กบริเวณถ้ําพระเสี่ยง แสดงถึงศิลปะสกุลชางลาว สวนสถาปตยกรรมในยุคสมัย
นี้ก็ไดแก เจดียราง (อูปโมงค)
ที่สันนิษฐานวาแตเดิมอาจใชสําหรับ
ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทก็เปนได
นอกจากนี้
รองรอยของคติการนับถือรอยพระบาทที่ภูพระบาทและ
บริเวณใกลเคียง ก็นาจะมีความสัมพันธกับคัมภีรอุรังค
ธาตุ (ซึ่งไดรจนาขึ้นในระยะเดียวกันนี้) ทั้งนี้เนื่องจาก
พบการกลาวถึงรอยพระพุทธบาทหลายแหงในดินแดน
แถบนี้นอกเหนือไปจากเรื่องราวของการสรางศาสน
สถานสําคัญจํานวนมาก (โดยเฉพาะการสรางพระธาตุ
พนม) เปนวรรณกรรมที่สําคัญที่สุดฉบับหนึ่งของอีสาน

นอกจากภูพระบาทจะมีความสัมพันธกับคัมภีรอุรังค
ธาตุแลว ผูคนในทองถิ่นยังไดนําเอาตํานานพื้นบาน นิทานพื้นเมือง
เรื่อง "อุสา-บารส" มาตั้งชื่อและเลาถึงสถานที่ตางๆ บนภูพระบาท
เอาไวไดอยางนาสนใจ ดวยเหตุนี้เราจึงพบวาโบราณสถานตางๆ บน
ภูพระบาทมีชื่อเรียกตามจินตนาการจากนิทานเรื่องอุสา-บารส เปน
สวนใหญ อาทิ หอนางอุสา กูนางอุสา บอน้ํานางอุสา วัดลูกเขย วัด
พอตา คอกมาทาวบารส เปนตน การเที่ยวชมโบราณสถานบนภูพระ
บาท จึงควรตองรูเกี่ยวกับนิทานพื้นบาน เรื่อง "อุสา-บารส" เพื่อจะได
เขาใจถึงที่มาของชื่อสถานที่ ตลอดจนทราบถึงความเชื่อของชาวบาน ซึ่งจะเปนประโยชนตอการศึกษาคติชนวิทยาของ
ชุมชนแถบนี้ดวย..

ตํานานพื้นเมืองเรื่อง “อุสา-บารส”
ตํานานพื้นเมืองเรื่อง "อุสา-บารส" นี้ตามหลักฐาน
กลาวกันวา ตนฉบับรจนาเปนอักษรธรรม (ไทย-ลาว) จารลงบน
ใบลานพบที่เมืองปากซัน แขวงเวียงจันทร ประเทศลาว ผูรจนาเรื่อง
อุสา-บารส คือ ยาครูโพนสะเม็ก (ยาคูขี้หอม) และสามเณรลืมปอง
ดวยคําสําหรับใชรจนามีลักษณะเปนถอยคําบรรยายสัมผัสคลองจอง
กัน และยังใหผูอานเกิดอารมณตาง ๆ ตามไปดวย การตั้งชื่อ
โบราณสถานตาง ๆ บนภูพระบาท เชน วัดพอตา วัดลูกเขย หอนาง
อุสา อาจมีที่มาดังนี้-ผูรจนาคุนเคยกับภูพระบาทเปนอยางดี จนไดรับ
แรงบันดาลใจใหรจนาตํานานนี้ขึ้น และตั้งชื่อโบราณสถานตาง ๆ บนภูพระบาทตามทองเรื่องบันดาลใจ ตั้งชื่อ
โบราณสถานบนภูพระบาทใหสอดคลองตาม ทองเรื่อง ในชั้นหลังรวมทั้งมีการปรับปรุงเนื้อเรื่องบางสวน ใหนาติดตาม
ยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม ตํานานอุสาบารสนี้จะขอกลาว คงรจนาขึ้นในสมัยลานชางตอนปลาย หรือตนรัตนโกสินทร ราว
พุทธศรรษที่ ๒๓-๒๔ และไดถูกดัดแปลงแกไขในชั้นหลัง ณ ที่นี้ จะขอกลาว อุสา-บารส ตามตนฉบับเดิม ซึ่งถอดความ
จากอักษรธรรมมา เปนคําบรรยายงาย ๆ สามารถสรุปความไดดังนี้
ครั้งหนึ่ง มีเมืองใหญตั้งอยูบริเวณแถบภูพระบาท มีชื่อวา"เมืองพาน" มีเทากงพานเปนเจาเมือง ตอมา
พระองคไดไปขอ นางอุสา (เปนผูเกิดมาจากดอกบัวบนเทือกเขา และพระฤาษีจันทาผูเปนอาจารยของเทากงพานไดนํามา
เลี้ยงไว) มาเปนราชธิดา
นางอุสาเปนผู มีความงามเปนเลิศ และมีกลิ่นกายหอมกรุน
เมื่อเติบใหญจึงมีเจาชายหลายเมือง มาสูขอแตเทากงพานก็ไมยินยอมยก
ใหผูใด และเกิดความหวงแหน จึงไดสรางตําหนักเปนหอสูงไวบนภูเขา
เพื่อใหนางอุสาอยูอาศัยขณะเรียนวิชากับฤาษีจันทา ผูเปนอาจารย
วันหนึ่ง นางอุษาไปเลนน้ําที่ลําธารใกลตําหนัก นางไดเก็บ
ดอกไมมารอยเปนมาลัยรูปหงส และลอยน้ําไปพรอมเสี่ยงทายหาคู
พวงมาลัยรูปหงส ไดลอยไปถึงเมืองปะโคเวียงงัว ที่มีทาวบารสเปนโอรสของเจาเมือง ทาวบารสเก็บ
พวงมาลัยได จึงออกตามหาเจาของจนถึงเขตเมืองพาน
ทาวบารสขี่มาจนถึงหินกอนหนึ่ง มาก็ไมยอมเดินทาง
ตอ พระองคจึงหยุดพักมาไว สวนบริวารก็แยกไปผูกมาที่หินอีกกอน
หนึ่ง ทาวบารสจึงออกเดินเที่ยวปา จนไดพบนางอุสาที่กําลังอาบน้ํา
อยูและรูวาเปนเจาของพวงมาลัย ทั้งคูเกิดความรักและลักลอบไดเสีย
กันโดยที่ทาวกงพานไมทราบ
(ตํานานบางฉบับ ไดเลาถึงเหตุการณตอนนี้วา ทาวบา
รสไดเขาปาลาสัตวและทําพิธีกรรมบวงสรวงพระไทร พระไทรจึง
อุมไปสมสูกับนางอุสาเจ็ดคืน แลวอุมกลับไวที่เดิม เมื่อนางอุสาตื่น
ไมพบทาวบารส ก็คร่ําครวญหา นางสามัญญะวิเศษซึ่งเปนพี่เลี้ยงจึงไดวาดภาพเหลากษัตริยทั้งหลายใหดู จนรูวาเปนทาว
บารส นางอุสาจึงสงสาสนรัก ไปถึงทาวบารส เมื่อทาวบารสทราบจึงไดเดินทางมาพบและแอบอยูในตําหนักกับนางอุสา

ตอมาทากงพานทราบเรื่องวา ทาวบารสอยูกับธิดา ก็ทรงพิโรธจะประหารทาวบารส แตเสนาอํามาตยหาม
ไว เนื่องจากเกรงฤทธิ์เดชพระราชบิดาของทาวบารสผูครองเมืองปะโค
ทาวกงพานจึงคิดอุบาย ใหแขงขันสรางวัดใหแลวเสร็จในหนึ่งคืน โดย
นับตั้งแต เชาจนดาวประกายพรึก (ดาวเพ็ก) ขึ้นผูใดสรางไมเสร็จ จะตอง
ถูกตัดเศียร ซึ่งทาวกงพาน ดเกณฑไพรพล จํานวนมากมาสรางวัด ที่เมือง
กงพาน(วัดพอตา) สวนเทาบารสมีบริวารเพียงเล็กนอยที่มาดวย จึงสราง
ไดชากวา พี่เลี้ยงนางอุสาจึงคิดวิธีชวย โดยใหทาวบารส นําโคมไฟไป
แขวนบนยอดไมใหญในเวลาดึก ฝายพวกเมืองกงพานมองเห็นคิดวา ดาว
ประกายพรึกขึ้นแลวจึงหยุดสรางวัด สวนทาวบารส จึงไดเรงสรางวัดของ
ตนเองจนแลวเสร็จ เมื่อเปนดังนี้ทาวกงพานจึงเปนฝายแพ และถูกตัดเศียรสิ้นชีพไป
ตอมาทาวบารสไดพานางอุสากับเมืองปะโค แต
เนื่องจากทาวบารส มีชายาอยูแลว จึงถูกชายาเหลานั้นกลั่นแกลง
โดยไปสมคบกับโหราจารย ใหทํานายวา ทาวบารสมีเคราะห
ตองออกเดินปาผูเดียวเปนเวลาหนึ่งป จึงจะพนเคราะห ทาวบา
รสก็ออกเดินปาทิ้งนางอุสาไวที่เมือง ไวที่เมืองปะโค นางอุสา
เมื่อถูกทํารายและกลั่นแกลง จึงหนีกลับเมืองพาน และลมเจ็บ
ดวยความตรอมใจ เมื่อทาวบารสกลับเมืองและทราบขาวนี้ ก็รีบ
เดินทางไปยังเมืองพาน แตพบวานางอุสาสิ้นใจแลว จึงฝงศพ
นางไว ที่กอนหินกอนหนึ่งสวนพระองคก็ตรอมใจตายตามกันไป เหลาบริวารจึงฝงศพทาวบารสไวเคียงขางกับศพนาง
อุสา
ขอมูล : อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท ต.เมืองพาน อ.บานผือ จ.อุดรธานี ๔๑๑๖๐

บานกาแฟ...
MR. T
สวัสดีครับนองๆ เดือนนี้จะนําเอาคําที่เขียนไมคอยถูกตองตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๒๕ ซึ่งไดพบเห็นในตํารับตํารา นิตยสาร และหนังสือตาง ๆ เทาที่พอจะนึกได จัดพิมพขึ้นเผยแผใหแพรหลาย ดังนี้
หมวด ด
คําที่ถูก
มักเขียนเปน
คําที่ถูก
มักเขียนเปน
ดาดฟา
ดาษฟา
ดารดาษ
ดารดาด
ดาวคะนอง
ดาวคนอง
ดาษดื่น
ดาดดื่น
ดํารง
ดํารงค
ดุลการคา
ดุลยการคา
ดุลอํานาจ
ดุลยอํานาจ
เดินเหิน
เดินเหิร
เดียรดาษ
เดียระดาด
ไดญาณ
ไดญาน
หมวด ต
คําที่ถูก
ตงิด
ตลบตะแลง

มักเขียนเปน
ตะหงิด
ตลบแตลง, ตะหลบตะแลง

ตะกละตะกลาม ตะกะตะกลาม
ตาง ๆ นานา
ตาง ๆ นา ๆ
ตํารับตํารา
ตําหรับตํารา
หมวด ถ
คําที่ถูก
ถนนลาดยาง
แถลงการณ

มักเขียนเปน
ถนนราดยาง
แถลงการ

หมวด ท
คําที่ถูก
มักเขียนเปน
ทโมน
ทะโมน
ทแยง
ทะแยง
ทระนง
ทรนง
ทะลาย (หมาก, มะพราว) ทลาย
ทะเลสาบ
ทะเลสาป
คําที่ถูก
มักเขียนเปน
ทําบุญสุนทาน ทําบุญสุนทรทาน
ทูต
ฑูต

คําที่ถูก
ตระเวน
ตะกรุมตะกราม
ตะกรุมตะกลาม
ตะเฆ (เครื่องลากเข็น)
ตาลโตนด

คําที่ถูก
ถวงดุล

มักเขียนเปน
ตระเวณ
ตะกลุมตะกลาม,
ตะเข
ตาลตะโหนด

มักเขียนเปน
ถวงดุลย

คําที่ถูก
มักเขียนเปน
ทยอย
ทะยอย
ทรวดทรง
ซวดทรง
ทลาย (แตกหัก, พัง) ทะลาย
ทะลึ่ง
ทลึ่ง
ทาส
ทาษ
คําที่ถูก
มักเขียนเปน
ทีฆายุโก
ฑีฆายุโก
ทูนหัว
ทูลหัว

ทูลกระหมอม
เทเวศร
เทิดทูน
แท็กซี่
โทรมหญิง

ทูนกระหมอม
เทเวศน
เทอดทูน, เทิดทูล
แทกซี่
โซมหญิง

ทูลเกลา ฯ
เทาความ
เทิดพระเกียรติ
แทรกแซง

ทูนเกลา ฯ
ทาวความ
เทอดพระเกียรติ
แซกแซง

หมวด ธ
คําที่ถูก
ธํารง
ธุรกิจ

มักเขียนเปน
ทํารงค, ธํารงค
ธุระกิจ

คําที่ถูก
ธุรการ

มักเขียนเปน
ธุระการ

หมวด น
คําที่ถูก
นาที
น้ํามันกาด

มักเขียนเปน
นาฑี
น้ํามันกาซ

คําที่ถูก
นานัปการ
นิมิต

มักเขียนเปน
นานับประการ
นิมิตร

หมวด บ
คําที่ถูก
บรรทัด
บรรลุ
บล็อก
บังเอิญ
บันได
บันเทิง
บางลําพู
บาตร
บาทหลวง
บิณฑบาต
บุคลากร
บุคลิกลักษณะ
เบญจเพส

มักเขียนเปน
บันทัด
บันลุ
บลอค, บลอค
บังเอิน
บรรได
บรรเทิง
บางลําภู
บาต
บาดหลวง
บิณฑบาตร
บุคคลากร
บุคลลิกลักษณะ
เบญจเพศ

คําที่ถูก
บรรทุก
บรรเลง
บังสุกุล
บันดาล
บันทึก
บันลือ
บาดทะยัก
บาทบงสุ
บําเหน็จ
บิดพลิ้ว
บุคลิก
บูรณปฏิสังขรณ
แบงสันปนสวน

มักเขียนเปน
บันทุก
บันเลง
บังสกุล
บรรดาล
บรรทึก
บรรลือ
บาดทยัก, บาทยัก
บาทบงส
บําเน็จ, บําเหน็ด
บิดพริ้ว
บุคลลิก
บูรณะปฏิสังขรณ
แบงสรรปนสวน, แบงสันปนสวน

หมวด ป
คําที่ถูก
ปฏิสันถาร
ประกายพรึก
ประจัญบาน
ประณต
ประณิธาน
ประดิดประดอย

มักเขียนเปน
ปฏิสันถาน
ประกายพฤกษ
ประจันบาน
ประนต
ประนิธาน
ประดิษฐประดอย

ประสบการณ

ประสบการณ (พิมพคําวา ประพการณ พันทิปปรารถนาดีแกเปน
ประสบการณ เฮอ)
ประสูติการ (การคลอด) ประสูติกาล
ประหลาด
ปลาด
ปรานี (เอ็นดู)
ปราณี
ปะแลม
ปะแหลม
ไปรษณียบัตร
ไปรษณียบัตร
หมวด ผ
คําที่ถูก
ผดุง
ผลัดผา
ผอบ
ผัดวันประกันพรุง
ผัดศาล
ผาสุก
ผูกพัน
เผอิญ
แผนการ

มักเขียนเปน
ผะดุง
ผัดผา
ผะอบ
ผลัดวันประกันพรุง
ผลัดศาล
ผาสุข
ผูกพันธ
ผะเอิญ, เผอิน
แผนการณ

คําที่ถูก
มักเขียนเปน
ปฐมนิเทศ
ปฐมนิเทศก
ประกาศิต
ประกาสิต
ประจันหอง
ประจัญหอง
ประณาม (กลาวราย)
ประนาม
ประณีต
ปราณีต
ประนีประนอม ปราณีปรานอม, ปรานีปรานอม,
ปราณีประนอม
ประสูติ
ประสูต

ประสูติกาล (เวลาที่คลอด) ประสูติการ
ปรัมปรา
ปรําปรา, ปะรําปะรา
ปลนสะดม
ปลนสะดมภ
เปอรเซ็นต
เปอรเซนต
ไปรษณียภัณฑ ไปรษณียภัณฑ

คําที่ถูก
ผลัดเปลี่ยน
ผลัดเวร
ผัดผอน
ผัดเวลา
ผัดหนี้
ผุดลุกผุดนั่ง
เผอเรอ
แผซาน

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

มักเขียนเปน
ผัดเปลี่ยน
ผัดเวร
ผลัดผอน
ผลัดเวลา
ผลัดหนี้
ผลุดลุกผลุดนั่ง
เผลอเรอ
แผสราน

เรื่องเกา...เลาความหลัง

ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลาเห็ดโคนในภาคสนาม
ลําตัวมีลายสีน้ําตาล

Sillago aeolus Jordan & Evermann, 1902 เห็ดโคนจุด, ซอนทราย Oriental sillgo
Dorsal spines 11-13

ลําตัวไมมี ลายสีน้ําตาล
Dorsal soft ray 20-23

Anal spines 2

Anal soft ray 18-23

Sillago sihama (Forsskal, 1775) เห็ดโคน, ซอนทรายแกว Silver sillago
Dorsal spines 13

ลําตัวไมมี ลายสีน้ําตาล
Dorsal soft ray 17

Anal spines 2

Anal soft ray 17

Sillago ingenuua Mckay, 1985 เห็ดโคนทราย Bay sillago

บานเราจะนาอยู
คําถามเชิงจริยธรรม
ปุจฉา : ถาหากวาทานมีเวลาอยูบนโลกนี้อีกเพียง 3 เดือน ไมทราบวาทานจะใชเวลาที่
เหลืออยูทําอะไรบาง
วิสัชนา : การใชชีวิตประจําวัน ผมจะทําใหเหมือนเปนปกติ คือ เคยใชชีวิตอยางไรก็ทําอยาง
นั้น เพียงแตวา จะเรงทําบุญกุศลมากเปนพิเศษ ยกตัวอยางเชน ถาหากผมทราบวา อีก 3
เดือนขางหนา จะมีรังสีนิวเคลียร (ซึ่งเกิดจากการยิ่งนิวเคลียรเขาถลมกันหลายลูกระหวางกลุม
ประเทศที่ขัดแยงกัน) แผเขามาปกคลุมประเทศไทย ซึ่งนักวิทยาศาสตรไดวิเคราะหแลววา
ถาแผเขามาถึงประเทศไทย คนและสัตวจะไมสามารถหายใจได นอกจากนั้น แมน้ํา ลําธาร
ตาง ๆ ที่เปนวัตถุดิบในการผลิตน้ําประปาจะตองถูกเจือปนดวยสารพิษ สรุปวาทั้งน้ําทั้งอาหาร
ถูกเจือดวยสารกัมมัตภาพรังสี ทําใหคนอดอาหารตายเปนจํานวนมาก ผูคนจําตองหลบอยูแต
ในที่พัก เพราะไมสามารถทนสูด หรือสัมผัสกับกัมมัตภาพรังสีได ผลดีที่ไดรับก็คือจะทําใหผม
เปนคนธรรมะธรรมโมมากขึ้น เพราะดวยความกลัวตาย (คนเรานี่ พอรูตัววาไมมีทางรอด ตอง
ตายแน ๆ มักจะทําตัวดีเสมอ บางคนมาสํานึกผิดตอนใกลตาย) สวนทําใหผมมีธรรมะมากขึ้น
ยังไงนะหรือ ก็คือวา จากที่ไมเคยสวดมนตนั่งสมาธิ ก็จะตองทําทั้งสองอยาง เพราะไมมี
ทางเลือก ตองหาที่พึ่งทางใจ เพราะมองไปนอกหนาตาง เห็นศพคนตายเกลื่อนเพราะทนพิษ
กัมมันตภาพรังสีไมไหว
หลังจากนั้นผมก็จะโทรติดตอญาติพี่นอง เพื่อนฝูง คนรูจักทั้งหลายวา ถาเราตองตายกันหมด
ขอใหเราเปนมิตรที่ดีตอกันตลอดไป ถึงตัวตายแตใจใกล ชาตินี้เราจะตองพรากจากกัน
และระหวาง 3 เดือนนี้ ผมก็จะทยอยนําทรัพยสินทั้งหมดทีผ
่ มหามาไดออกไปทําบุญใหหมด
(หลังจากไดตกลงกับญาติพี่นองแลว) แตเราจะกั๊กไวสวนหนึ่งไมใหญาติพี่นองรู เพราะถาญาติ
ทราบ ก็จะไมยอมใหเราทําบุญหมด (เพราะญาติของเราก็ยังมีความโลภอยู)
แลวผมก็จะกลับมาปฏิบัติธรรม และบวชที่วัดใน 1 เดือนสุดทาย เพื่อขอตายในผาเหลือง
ตอไป
นิทานเรื่องนี้สอนใหรูวา : เราอาจตายไดทุกเมื่อ โดยไมคาดฝนมากอน เพราะฉะนั้นจงเรงทํา
ความดีกอนตายเทอญ

ที่มา: http://members.thai.net/mymind/

...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 ทาทายสมองฉบับเดือนพฤษภาคม 2550

อานดีๆ มีรางวัล
ฉบับนี้เราไดเริ่มรายการใหมๆ เพื่อใหเพื่อน พี่ นองๆ ไดรวมสนุกกับเรา ขอเพียงทานอาน “More To It” และตอบคําถามงาย ๆๆ
1. ชื่อสถานที่บน “ภูพระบาท” ตั้งตามตํานานพื้นบานเรื่องอะไร
2. ในรูปภาพตอไปนี้ปลาตัวไหนคือปลาเห็นโคนทราย
รวมสนุกกับเรา
กับคําถามงายๆ
ของรางวัลรอ
ทานอยู

A

B

C

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
จัดการให cpu ทํางานเต็มประสิทธิภาพ
winXP ไดมีลูกเลนที่ชวยในการควบคุมการทํางานของ cpu ใหมีประสิทธิภาพในการทํางานใหดีขึ้น
- start / Run แลวพิมพ regedit
- HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\CurrentCo ntrolSet\ Service\P3\ Parameters
- คลิกขวาที่ Parameters เลือก new>key

- พิมพชื่อวา HackFlags แลวปรับคาเปน 1 ก็กด ok

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
เดือนพฤษภาคมนี้เริ่มจะเขาฤดูฝนกันแลวนะครับอยางไรก็ตามดูแลสุขภาพตัวเองใหดีนะครับ เรา
มาเฉลยคําตอบกับคําถามของฉบับที่แลวกันจากคําถามที่ถามไปนะครับ จากที่ถามไปในฉบับที่แลว
1. “ทูนาครีบน้ําเงิน” ถูกเลี้ยงเพื่อไปทําเปนอาหารประเภทใด
คําตอบ อาหารประเภท ซูชิ และ สเต็ก
2. CPUE ที่ไดจากการสํารวจตามโครงการ “อาสา” มีคาเทากับเทาใด
คําตอบ 428 กิโลกรัมตอการลากอวน 1 ชัว่ โมง
3. ใหบอกลักษณะเดนและชื่อวิทยาศาสตรของปลาทั้ง3ภาพนี้
คําตอบ

A. ลักษณะเดน - ดานทอง ดานขางลําตัวและดานหลัง ไมมีหนาม
ชื่อวิทยาศาสตร

B.

ลักษณะเดน – มีหนามปกคลุมตั้งแตสวนหลังของคอถึงคอดหาง
ชื่อวิทยาศาสตร

C.

Lagocephalus inermis

Lagocephalus lunaris

ลักษณะเดน - มีหนามปกคลุมตั้งแตสวนหัวจนถึงหนาครีบหลัง
ชื่อวิทยาศาสตร

Lagocephalus spadiceus

รายชื่อผูโชคดีและตอบคําถามไดถูกตอง

1. คุณ พนิดา ชาลี
จาก ภูเก็ต
2. คุณ อุไรวรรณ มุลาลินน จาก กรุงเทพฯ
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะ
ครับ ใครอยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ

“คุณรูไหมวา”
จตุคามรามเทพ (ในภาพ) คือเทพรักษาพระบรมธาตุจังหวัด
นครศรีธรรมราชสององค คือ ทาวขัดตุคาม และ ทาวรามเทพ
ปจจุบันไดรับความนับถืออยางกวางขวาง ในรูปของวัตถุมงคล

