ความลับของดอกไม้ ฟิโบนักชี
Plants can no more avoid Fibonacci numbers
than salt crystals can avoid being cubical.
-- Ian Stewart
มนุษย์ร้ ูจกั จำำนวนนับมำแต่เกิด 1, 2, 3, 4, 5, … จุดสำมจุดเป็ นเหมือนสัญลักษณ์บอกว่ำหลังจำก 5 ต่อไปก็ยงั มีจำำนวน
อื่นอีก เรี ยงลำำดับกันไปเรื่ อย ๆ อย่ำงมีกฎมีเกณฑ์ ลำำดับของจำำนวนนับมีกฎว่ำ จำำนวนถัดไปมำกกว่ำจำำนวนก่อนหน้ ำอยู่ 1 เสมอ
ในทำงคณิตศำสตร์ เขียนย่อให้ กระชับจับใจขึ ้นได้ ดงั นี ้ a1 = 1, a2 = a1+1, a3 = a2+1, a4 = a3+1, … ซึง่ แตกต่ำงจำกกำรเขียนใน
แบบธรรมดำ a1 = 1, a2 = 2, a3 = 3, a4 = 4, … โปรดสังเกต
ถ้ ำอยำกรู้ว่ำในโลกนี ้มีลำำดับจำำนวนที่มีกฎเกณฑ์แบบอื่น ๆ อย่ำงไรบ้ ำง ต้ องคลิกไปที่เว็บ The On-Line Encyclopedia
of Integer Sequences (www.research.att.com/~njas/sequences/) ณ ที่นี ้ ผู้อำ่ นสำมำรถตรวจสอบได้ ว่ำลำำดับที่ผ้ อู ำ่ นคิดค้ น
โดยตังกฎเกณฑ์
้
ขึ ้นมำเองนัน้ มีผ้ ใู ดเคยคิดไว้ แล้ วหรื อยัง ถ้ ำยังไม่มี ผู้อำ่ นสำมำรถขอเพิ่มเติมและจำรึกชื่อไว้ กบั ลำำดับใหม่นนด้
ั ้ วย
แต่อำจจะยำกอยู่สกั หน่อยนะ เพรำะขนำดผู้เขียนลองกดคีย์บอร์ ดมัว่ ๆ ลงไป 1,3,5,2,7,8 เว็บไซต์นี ้ยังรำยงำนบอกกลับมำว่ำ
Displaying 1-2 of 2 results found. แปลว่ำคิดว่ำมัว่ แล้ วก็ยงั มีอยู่สองลำำดับที่สอดคล้ อง มหัศจรรย์ ลองเล่นดูนะ
ลำาดับฟิ โบนักชี
ลำำดับที่มีชื่อเสียงในอันดับต้ น ๆ คงไม่พ้น ต้ องเป็ นลำำดับฟิ โบนักชี (Fibonacci sequence) ซึง่ นิยำมดังนี ้ Fn = Fn-1 + Fn-2
และกำำหนดค่ำเริ่มต้ น F0=0, F1=1 ซึง่ นิยำมเพียงเท่ำนี ้ทำำให้ เกิด
F2 = F1 + F0 = 1 + 0 = 1
F3 = F2 + F1 = 1 + 1 = 2
F4 = F3 + F2 = 2 + 1 = 3
F5 = F4 + F3 = 3 + 2 = 5
สมำชิกของลำำดับดับฟิ โบนักชี 30 ตัวแรก เรี ยงตำมนี ้ 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597,
2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229, …
จะว่ำไปแล้ ว ลำำดับฟิ โบนักชีถือกำำเนิดมำนำนแล้ ว เมื่อไรไม่ร้ ู มีหลักฐำนว่ำเป็ นที่ร้ ูจกั กันใน
เอเชียของเรำนี่เองเสียด้ วย ในกำรศึกษำด้ ำนกำรประพันธ์ยคุ อินเดียโบรำณเมื่อสองพันกว่ำปี
มำแล้ ว รูปแบบจำำนวนคำำ n พยำงค์ที่สร้ ำงได้ จำกคำำ 1 และ 2 พยำงค์เป็ นจำำนวนฟิ โบนักชี
ส่วนในโลกตะวันตก มีกำรกล่ำวถึงลำำดับฟิ โบนักชีในหนังสือ Liber Abaci ที่เขียนในปี ค.ศ.
1202 ซึง่ ผู้ที่เขียนมันขึ ้นก็มิใช่ใคร เขำคือ Leonardo of Pisa หรื อในชื่อ Fibonacci นัน่ เอง
มีคำำถำมน่ำสนใจมำกมำยเกี่ยวกับลำำดับฟิ โบนักชี และเช่นเดียวกันก็มีคำำตอบที่น่ำสนใจ
มำกมำยด้ วย เช่น ถ้ ำ F0 = 0, F1 = 1 แล้ ว F1000 คือจำำนวนใด หำกไม่คิดอะไรมำกก็คอ่ ย ๆ
บวกไปเรื่ อย ๆ สักอำทิตย์ก็จะได้ F998 และ F999 ซึง่ เมื่อนำำมำบวกกันก็จะเป็ น F1000 ตำมควำม
สำำพันธ์ F1000 = F999 + F998 ผู้อำ่ นอำจจะหวังว่ำถ้ ำมีสตู รสำำเร็จสำำหรับหำ F1000 ได้ โดยไม่ต้อง
คำำนวณ F998 และ F999 ก็คงดี และก็มีจริง ๆ ด้ วย นักคณิตศำสตร์ คิดสูตรสำำเร็จขึ ้นมำในชื่อ
สูตรของ Binet ดังนี ้

Fn =
โดยที่
จะสนุกมำกเลยหำกผู้อำ่ นจะลองคำำนวณหำ F3, F4, F5 โดยใช้ สตู รของ Binet
ลองให้ ร้ ูวำ่ มันจริง
มีชื่อเรี ยกอันเลอค่ำว่ำ สัดส่วนทองคำำ ลองคำำนวณ
สำำหรับค่ำ n ต่ำง ๆ กันดูเถิด เช่น 34/21, 89/55,
233/144, 610/377, 1597/987, … ผู้อำ่ นน่ำจะได้ ข้อควำมคำดกำรณ์ว่ำ เมื่อ n มำกขึ ้น ค่ำของ Fn+1/Fn จะป้วนเปี ย้ นอยู่แถว ๆ
ค่ำของ ø เขียนเป็ นคณิตศำสตร์ ให้ สวยก็ว่ำ
เจ้ ำ นี่เองที่เกี่ยวพันกับเรื่ องพิศวงต่ำง ๆ ที่พบในธรรมชำติ
อีกตังมำกมำย
้
ลำาดับฟิ โบนักชีกับธรรมชาติ
ผู้เขียนเคยตกหลุมรักลำำดับฟิ โบนักชีเมื่อตอนเป็ นเด็ก ตอนนี ้ก็ยงั รักอยู่มิคลำย ผู้เขียนอ่ำนเจอในหนังสือว่ำ ดอกไม้
ตระกูลทำนตะวันแอบซุกซ่อนลำำดับฟิ โบนักชีไว้ ให้ สงั เกตดอกเล็ก ๆ (florets) ซึง่ จะกลำยร่ำงเป็ นเมล็ดที่อยู่ตรงกลำงของดอก
ทำนตะวัน กำรเรี ยงตัวของเมล็ดดูเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย มองเห็นส่วนโค้ งเว้ ำไปทำงขวำหมุนตำมเข็มนำฬิกำ อีกโค้ งหนึง่ เวียนวนใน
ทิศตรงกันข้ ำม หมุนทวนเข็มนำฬิกำ ดู ๆ ไป ก็เพลินดี และเมื่อนับจำำนวนเกลียววนแต่ละทำงจะพบลำำดับฟิ โบนักชีปรำกฏขึ ้นอย่ำง
น่ำประหลำดใจ จำำนวนโค้ งเป็ นสมำชิกของลำำดับฟิ โบนักชี และเป็ นสมำชิกที่ติดกันด้ วย เช่น 21 กับ 34 ดังรูป

ไม่เพียงแต่ทำนตะวันเท่ำนันนะ
้ ในพืชชนิดอื่น ๆ ก็พบปรำกฏกำรณ์คล้ ำย ๆ กันนี ้เกิดขึ ้นเป็ นปกติเช่นกัน ทังในลำยเกลี
้
ยว
วนบนเปลือกลูกสับปะรด ลูกสน และกำรจัดเรี ยงตัวของใบไม้ รอบลำำต้ นในสำรพัดพืช

ทำาไม ฟิ โบนักชี ทำาไม
ปรำกฏกำรณ์พิเศษดังกล่ำว มีคำำอธิบำยที่พอจะฟั งสมเหตุสมผลบ้ ำงไหม คำำถำมนี ้เกิดขึ ้นนำนแล้ ว ผู้เชี่ยวชำญ
วิทยำศำสตร์ กำยภำพ นักคณิตศำสตร์ ก็ด้วย และโดยเฉพำะนักพืชวิทยำในสำขำกำรจัดเรี ยงใบ (phyllotaxis หรื อ phyllotaxy ใน
ภำษำกรี ก phyllo แปลว่ำ leaf และ taxis แปลว่า motion/orientation) ที่รับผิดชอบศึกษำเรื่ องรูปแบบทำงเรขำคณิตและรูป
แบบทำงจำำนวนของกำรเรี ยงใบของต้ นพืช ต่ำงให้ ควำมสนใจที่จะไขควำมลับของเรื่ องนี ้ให้ กระจ่ำง
งำนศึกษำวิจยั ที่เป็ นพื ้นฐำนเพื่อนำำไปสูก่ ำรไขควำมลับเรื่ องดอกไม้ ฟิโบนักชีริเริ่มโดยนักคณิตศำสตร์ ชื่อ Charles
Bonnet และ G. L. Calandrini พวกเขำสนใจศึกษำเรื่ องเกลียววนของลูกสนตังแต่
้ ชว่ งกลำงศตวรรษที่ 18 (ตอนนี ้ ศตวรรษที่ 21
แล้ ว) งำนที่สดุ สำำคัญในช่วงแรกเกิดขึ ้นในปี ค.ศ. 1837 นักผลึกวิทยำ Auguste Bravais และ Louis Bravais สองพี่น้อง ได้ ตงั ้
ทฤษฎีสำำคัญเรื่ องมุมทองคำำที่ดเู หมือนว่ำพืชต่ำง ๆ จะชอบกำงขนำดเท่ำนี ้ (รอก่อน จะเล่ำให้ ฟังต่อไป) ปี ค.ศ. 1872 นัก
คณิตศำสตร์ ชำวสก็อต Peter Guthrie Tait ใช้ ควำมรู้เรขำคณิตแลตทิซ (lattice geometry) แสดงให้ เห็นว่ำ ตำของมนุษย์สงั เกต
เห็นเกลียวสองเกลียวในทิศทำงสวนกัน ถ้ ำมีหนึง่ หนึง่ เกลียว ก็จะเห็นเกลียวที่สองด้ วย เป็ นเรื่ องปกติ งำนศึกษำในอดีตข้ ำงต้ นที่
กล่ำวถึงนี ้ ให้ คำำตอบเป็ นคำำอธิบำยพื ้นฐำนเกี่ยวกับเรขำคณิตของกำรจัดเรี ยง ยังไม่ได้ ให้ เหตุผลว่ำลำำดับฟิ โบนักชีเกี่ยวข้ องกับกำร
เติบโตของพืชอย่ำงไร
งำนศึกษำด้ ำนกำรจัดเรี ยงใบ ในยุคต่อมำมีควำมลุม่ ลึกมำกขึ ้น ผลงำนสำำคัญของนักสัตววิทยำ D’Arcy Wentworth
Thomson ในหนังสือสุดคลำสสิคชื่อ On Growth and Form ในปี ค.ศ. 1942 ได้ ตีกระกำศข้ อควำมสำำคัญให้ โด่งดังยิ่งขึ ้นว่ำต้ นพืช
ชอบพอกับลำำดับฟิ โบนักชีและเกลียววนแบบฟิ โบนักชีเสียจริง เพื่อค้ นหำคำำอธิบำยที่มำกกว่ำคำำอธิบำยเชิงตัวเลข เรำต้ องมองลึก
ลงไปถึงแบบแผนวิธีที่ทำำให้ พืชเติบโตแบบที่เกิดขึ ้นด้ วย โดยมุ่งเล็งไปที่เหตุผลเชิงรูปทรงและเรขำคณิต
กำรเติบโตเริ่มจำกศูนย์กลำงของดอก เซลก้ อนแรกกำำเนิดและเติบโตเต่งตึงขยำยใหญ่ขึ ้นตำมเวลำ เซลก้ อนต่อมำกำำเนิด
และผลักดันให้ เซลก้ อนแรก ๆ ซึง่ ผลิก่อนต้ องหำตำำแหน่งที่อยู่ใหม่ที่ฉีกรัศมีหำ่ งจำกใจกลำงของดอกออกไป ก้ อนเซลเก่ำและใหม่
เล็กและใหญ่ดนั เบียดเสียดเยียดยัดชิดติดกันอย่ำงเป็ นระเบียบ มีระบบ ลงตัวและพอดี สำยตำของมนุษย์มองเห็นควำมสวยงำม
ของเส้ นสำยเกลียวโค้ งเป็ นสองแนว
สองพี่น้องตระกูล Bravais ค้ นพบสูตรกำรเจริ ญเติบโตของ
ก้ อนเซลที่กล่ำวถึง พวกเขำวัดมุมกำงของก้ อนเซลที่เกิดใหม่กบั ที่เกิด
ก่อน อ่อนกับแก่ โดยอิงเทียบกับจุดศูนย์กลำงของดอก และพบว่ำ
ขนำดของมุมกำงค่อนข้ ำงคงที่ประมำณ 137.5 องศำ ตัวเลข 137.5
เกี่ยวอะไรกับลำำดับฟิ โบนักชี
x 360 = 222.5 และหำก
พิจำรณำที่มมุ แหลม ก็มองที่ 360 องศำ – 222.5 องศำ = 137.5
องศำ ขนำดมุมพิเศษนี ้มีชื่อเรี ยกโก้ เก๋ว่ำ มุมทองคำำ (golden angle)
ซึง่ ค่ำเป๊ ะ ๆ ของมุมทองคำำนันคื
้ อ 137.50776 องศำ พี่น้อง Bravais
พบว่ำมุมทองคำำนี ้ช่ำงเป็ นที่นิยมในหมู่พฤกษำนัก เพรำะสำมำรถ
สังเกตพบเห็นได้ ทวั่ ไปเสียเหลือเกิน

ในปี ค.ศ. 1907 G. Van Iterson ลองลงจุดสร้ ำงภำพเมื่อใช้ มมุ
ทองคำำ 137.5 องศำ แล้ วก็ได้ ภำพอย่ำงที่คิดไว้ เกลียววนซ้ ำยและขวำปรำกฏ
ให้ เห็นด้ วยสำยตำเปล่ำอย่ำงชัดเจน
อีกหลำยสิบปี ตอ่ มำ ค.ศ. 1979 H. Vogel ลองลงจุดด้ วยสมกำร
เมื่อ n เป็ นลำำดับที่ของจุด,
r เป็ นรัศมีที่แต่ละจุดอยู่หำ่ งจำก
จุดศูนย์กลำง และ c เป็ นค่ำคงที่ที่
เหมำะสม เมื่อเปรี ยบเทียบภำพที่สร้ ำง
ได้ จำกกำรลองให้ มมุ กำงไม่ถึง 137.5°
มุมกำงเท่ำกับ 137.5° และมุมกำงมำกกว่ำ 137.5° ปรำกฏผลดังภำพ

= 137.3 องศา

= 137.5 องศา

= 137.6 องศา

จำกภำพทั ้งสำม แสดงให้ เห็นว่ำมุมทองคำำ 137.5 องศำ เป็ นเพียงมุมเดียวที่ก้อนเซล (ซึง่ กลำยร่ำงเป็ นดอกเล็ก ๆ และ
เป็ นเมล็ดในเวลำต่อมำ) จัดเรี ยงตัวกันอย่ำงแนบสนิทแน่นดี ไม่มีชอ่ งเว้ นว่ำงให้ เสียพื ้นที่ สองเกลียวสวยงำมเด่นชัดให้ เห็น ซึง่
ตีควำมได้ ว่ำ กำรจัดเรี ยงตัวของเมล็ดที่ตรงใจกลำงดอกทำนตะวันมีประสิทธิภำพสูงสุดหรื อเจ๋งที่สดุ (most efficient packing)
เมื่อจัดเรี ยงตัวแบบที่เป็ นอยู่ ประสิทธิภำพหรื อควำมเจ๋งในที่นี่บง่ บอกถึง ควำมแข็งแรงแน่นหนำของพืชนัน่ เอง คำำอธิบำยของ
Vogel นี ้เองทำำให้ ทกุ คนพอใจหำยสงสัยเป็ นเบื ้องต้ น จนถึงปี ค.ศ. 1992 นักคณิตศำสตร์ ชำวฝรั่งเศสสองคน Yves Couder และ
Adrian Douady ได้ ศกึ ษำเพิ่มเติมและให้ คำำอธิบำยลึกซึ ้งจนเป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป กำรพัฒนำเติบโตของเซลพืชมีกลไกที่บงั เอิญ
ไปสอดคล้ องกับกำรเติบโตของลำำดับฟิ โบนักชีโดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ กำรเจริญเติบโตของพืชแบบฟิ โบนักชี มันเป็ นแบบนี ้ก็เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อพืชเอง ควำมลับของดอกไม้ ฟิโบนักชีได้ ถกู ไขกระจ่ำงลงแล้ ว
สรุปปิ ดท้ ำย แม้ ควำมลับของดอกไม้ ฟิโบนักชีจะเผยออกแล้ ว แต่ลำำดับฟิ โบนักชียงั คงเป็ นที่นิยมในหมู่นกั วิชำกำรอยู่ไม่
สร้ ำงซำ ในปั จจุบนั มีกำรประยุกต์และใช้ ลำำดับฟิ โบนักชีในหลำกหลำยสำขำวิชำ โดยเฉพำะกำรประยุกต์ในวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
มีชื่อของฟิ โบนักชีในกำรเรี ยกชื่ออัลกอริทมึ โครงสร้ ำงข้ อมูล กำรสุม่ กำรคำำนวณเชิงขนำน กำรหำค่ำเหมำะที่สดุ หรื อกระทัง่ วิธีกำร

กำรบีบอัดข้ อมูลเสียง ที่น่ำสนใจคือกำรประยุกต์ใช้ ฟิโบนักชีในวงกำรตลำดหุ้นและกำรเงินด้ วย ป่ ำนนี ้ ท่ำนฟิ โบนักชีบนสวรรค์คง
กำำลังแอบอมยิ ้มอยู่คนเดียว.
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