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คณิตศาสตร์ในรังผึ้ง

(ที่มา : http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/034/484/original_DSCF8894.JPG?1285450281)

ถ้าพูดถึงผึ้ง ผู้อ่านคงคิดถึงแมลงตัวเล็ก ๆ ที่มีลายสีเหลืองสลับดำ� แต่จะมีสักกี่ท่านที่ทราบว่าภายในรังผึ้ง มีสังคมผึ้งที่มี
การแบ่งหน้าทีก่ นั ทำ�งานอย่างชัดเจน และทุกตัวยังทำ�งานของตนอย่างเคร่งครัด ไม่มกี ารเอารัดเอาเปรียบซึง่ กันและกัน ยิง่ ไป
กว่านัน้ ยังมีคณิตศาสตร์ทแี่ ฝงอยูใ่ นรังผึง้ อีกด้วย ซึง่ ในบทความนีจ้ ะนำ�ทุกท่านบุกรังผึง้ เพือ่ ดูคณิตศาสตร์ทแี่ อบซ่อนอยูภ่ ายใน

รูปที่ 1 ผึ้ง
(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Creation-Via-Pollination.jpg)

รูปที่ 2 รังผึ้ง
(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Natural_Beehive_and_Honeycombs.jpg)
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ถ้านำ�ผึง้ ตัวผู้ 1 ตัว มาพิจารณาหาบรรพบุรษุ โดยกำ�หนดให้
แทนผึ้งตัวผู้ และ แทนผึ้งตัวเมีย จะได้ดังแผนภาพนี้
ในรังผึ้งจะแบ่งผึ้งออกเป็น 3 วรรณะ ได้แก่ ผึ้งนางพญา
(queen) ผึ้งงาน (worker) และผึ้งตัวผู้ (drone)
ลำ�ดับ
การพิจารณา

จำ�นวน

ลำ�ดับ
การ
พิจารณา

รูปที่ 3 ผึ้งงาน ผึ้งตัวผู้ และผึ้งนางพญา โดยเรียงลำ�ดับจากซ้ายไปขวา
(ที่มา: http://www.extension.org/pages/21755/abdomen-of-the-honey-bee)

ผึง้ นางพญา มีขนาดใหญ่กว่าผึง้ งาน และผึง้ ตัวผู้ ผึง้ นางพญา
เป็นผึง้ ตัวเมียมีเหล็กไนไว้ตอ่ สูก้ บั ผึง้ นางพญาตัวอืน่ เท่านัน้ ในรัง
ผึง้ ทัว่ ไปจะมีผงึ้ นางพญาเพียงตัวเดียวเท่านัน้ และหน้าทีห่ ลักของ
ผึ้งนางพญา คือ ผสมพันธุ์ วางไข่ และควบคุมการทำ�งานของผึ้ง
ทุกตัวภายในรัง แต่จะไม่ออกหาอาหาร เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ ผึ้ง
นางพญาจะออกไปนอกรัง เพื่อผสมพันธุ์กับผึ้งตัวผู้ แล้วกลับมา
วางไข่ในรัง
ผึ้งงาน เป็นผึ้งที่มีจำ�นวนประชากรมากที่สุดในรังผึ้ง มีหน้า
ที่หาอาหาร ดูแลตัวอ่อน ซ่อมแซมรัง ทำ�ความสะอาดรัง และ
ปกป้องรัง ผึง้ งานเหล่านีจ้ ะเป็นผึง้ ตัวเมีย แต่เป็นหมันไม่สามารถ
ขยายพันธุ์ได้
ผึง้ ตัวผู้ จะมีขนาดของลำ�ตัวอ้วนกว่าผึง้ นางพญา และผึง้ งาน
แต่ไม่มีเหล็กไน หน้าที่หลัก คือ ผสมพันธุ์กับผึ้งนางพญา เมื่อได้
ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะตาย นอกจากนี้ยังมีเรื่องน่าเศร้าอีกเรื่อง
หนึ่ง คือ ถ้ารังผึ้งอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหาร ผึ้งตัวผู้จะไม่ได้
รับอาหารจากผึ้งงาน และโดนคาบออกมานอกรัง จนต้องตาย
ไปในที่สุด ผึ้งตัวผู้เกิดจากไข่ของผึ้งนางพญาที่ไม่ได้รับการผสม
ซึ่งหมายความว่า “ผึ้งตัวผู้เป็นผึ้งที่มีแต่แม่ ไม่มีพ่อ”
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นิตยสาร สสวท.
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เมื่อพิจารณาจำ�นวนผึ้งในแต่ละรุ่น จะได้ลำ�ดับซึ่งสอดคล้อง
กับลำ�ดับฟีโบนักชี (Fibonacci sequence) ดังนี้
1. ลำ�ดับของผลรวมของจำ�นวนผึ้งในแต่ละรุ่น คือ 1, 1, 2,
3, 5, 8, 13, …
2. ลำ�ดับของจำ�นวนผึ้งตัวเมียในแต่ละรุ่น คือ 0, 1, 1, 2, 3,
5, 8, …
3. ลำ�ดับของจำ�นวนผึ้งตัวผู้ในแต่ละรุ่น คือ 1, 0, 1, 1, 2,
3, 5, …
มาถึงจุดนี้ผู้อ่านอาจสงสัยว่าลำ�ดับฟีโบนักชีคืออะไร ดังนั้นผู้
เขียนจะขอกล่าวโดยสรุป ดังนี้
ในปี ค.ศ. 1202 นักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อว่า ลิโอนาร์โด
พิซาโน ฟีโบนักชี (Leonardo Pisano Fibonacci, ค.ศ. 1175 –
1250) ได้ศกึ ษาปัญหาเกีย่ วกับการขยายพันธุข์ องกระต่าย จนได้
ลำ�ดับฟีโบนักชี คือ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … ซึ่งสามารถ
เขียนได้ในรูปความสัมพันธ์เวียนเกิด Fn = Fn–1 + Fn–2 สำ�หรับ
จำ�นวนเต็มบวก n ที่มากกว่า 2 โดยที่ F1 = 1 และ F2 = 1

เมื่อพิจารณาวิธีเดินของผึ้ง จะได้จำ�นวนวิธีเดินของผึ้ง ดังนี้

รูปที่ 4 ลิโอนาร์โด พิซาโน ฟีโบนักชี
(ที่มา: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fibonacci.jpg)

นอกจากนี้ ถ้ากำ�หนดให้ผงึ้ เดินภายในรังเมือ่ พิจารณาจำ�นวน
วิธเี ดินของผึง้ พบว่ามีความสอดคล้องกับลำ�ดับฟีโบนักชีอกี ด้วย
โดยจะกล่าวถึงลักษณะของรังผึ้งก่อน
ในรังผึง้ จะประกอบด้วยช่องเล็ก ๆ ทีเ่ รียกว่า “เซลล์” ทีม่ หี น้า
ตัดเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า นับพันเซลล์

เมื่อพิจารณาจำ�นวนวิธีเดินของผึ้ง จะได้ลำ�ดับซึ่งสอดคล้อง
กับลำ�ดับฟีโบนักชี คือ 1, 2, 3, 5, ...
ลำ�ดับฟีโบนักชีนอกจากจะพบในรังผึ้งแล้ว ยังพบในลูกสน
สับปะรด จำ�นวนกลีบของดอกไม้ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งไม่
ได้กล่าวไว้ในบทความนี้ แต่ผู้อ่านสามารถไปศึกษาได้ที่ หนังสือ
เรียนรายวิชาเพิ่มเติม คณิตศาสตร์ เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ของสสวท.
จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความ
รู้ที่เกี่ยวกับผึ้ง และคณิตศาสตร์ที่แอบแฝงอยู่ในรังผึ้ง จะ
ทำ�ให้ผู้อ่านมองเห็นว่า จริง ๆ แล้ว คณิตศาสตร์อยู่รอบตัว
เรา เพียงแต่เราจะทราบหรือสังเกตเห็นหรือไม่ และหลังจาก
นี้ผู้เขียนจะเสาะหาเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังอีก เพราะ
รูปที่ 5 รังผึ้ง
(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Honey_bee)
ผูเ้ ขียนเชือ่ ว่าความรูไ้ ม่ใช่ของเรา แต่เป็นของทุกคนทีต่ อ้ งการ
ถ้ากำ�หนดให้เซลล์เรียงกันได้เพียง 2 แถวเท่านั้น ดังรูปที่ 6 และใฝ่หาความรู้ค่ะ
และเป้าหมายในการเดินของผึ้งจะต้องเดินจากเซลล์ซ้ายบนไป
บรรณานุกรม
ยังเซลล์ขวาสุด
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