นักอยากวิจัย
สําหรับเด็กไทยที่อยากเปนนักวิทยาศาสตร

เพื่อนๆ ที่กําลังคนหาตนเองวาจะมีอาชีพเปนนักวิทยาศาสตรหรือไม
ลองอานหนังสือเลมนี้สิครับ

พีรกิตติ์ คมสัน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2546

นักอยากวิจัย 2

คํานํา
ความตองการทางปญญาในวัยเด็ก ที่ดึงดูดใจใหผมชอบเรียนรูสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ ทําใหผม
อยากจะเปนนักวิทยาศาสตร สาขาเคมี อยากมีโอกาสคนควาหาความรู และอยากรูวาอาชีพ
นักวิทยาศาสตรเปนอยางไร ความรูสึกที่วาแหลงความรูห าไดนอย ประกอบกับการที่ผมกําลังลอง
ทําเวบเพจทางอินเทอรเน็ต ทําใหผมไดความคิดที่จะสรางเวบไซต เขียนบทความใหความรูสําหรับเด็ก
ที่สนใจอะไรเหมือนผม และการที่ผมเปนคนชอบอานหนังสือ แบบเรียกไดวา “อานทุกอยางที่ขวาง
หนา” ทําใหผมนึกอยากจะทําหนังสือเลมเล็กๆ เลมหนึ่งชือ่ วา “คําถาม-ตอบ เกี่ยวกับการเปน
นักวิทยาศาสตร” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2544 ขณะที่ผมเปนนักเรียนชั้นม.3 เพราะขณะนั้นผมเริ่ม
ตอบคําถามที่ผมสงสัยไดแลววา ตองทําอยางไรถาอยากเปนนักวิทยาศาสตร ผมจึงอยากจะทําเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรูกับเด็กไทยที่ตองการมีอาชีพนักวิทยาศาสตร เปดโลกทัศนใหไดรูจกั วงการ
วิทยาศาสตร และแนะแนวทางสูการเปนนักวิจัยในดานนี้
ในชวงนั้นนอกจากผมจะสนใจศึกษาเรื่องราวในวิชาเคมีอนินทรีย ดวยการอานและดวย
หองทดลองที่ผมไปซื้อและสะสมอุปกรณเองที่บานแลว ผมยังมีโครงการมากมายที่ตั้งใจจะทําเพื่อเด็ก
ที่มีความสนใจเหมือนผมเชน พยายามเขียนบทความแนะนําวิชาเคมี เคมีอินทรีย แนะนําโมเลกุล
แปลกที่เปนอัญรูปหนึ่งของคารบอน ทีช่ ื่อฟูลเลอรีน ซึ่งขณะนั้นการเขียนบทความที่ดียังเปนเรื่องยาก
เกินกวาผมจะทําได หลายสิ่งที่ผมพยายามจะทําเชน ชมรมเด็กที่อยากเปนนักเคมี เวบไซตแลกเปลี่ยน
ความรูทางวิทยาศาสตร และหนังสือแนะแนวอาชีพนักวิทยาศาสตรนี้ก็ไมประสบความสําเร็จ เพราะ
ขณะนั้นผมมีประสบการณนอย อีกทั้งหาคนสนับสนุนไดนอ ย แมแตเวบไซตที่ผมทํายังมีหลายคนไม
เชื่อวามันจะเปนไปไดที่เวบไซตนี้เปนผลงานของเด็กอายุ 14 (ผูเยี่ยมชมเวบไซตของผมหลายคนเชื่อ
วาผมเปนครูคนหนึง่ ที่ปลอมตัวเปนเด็กนักเรียน เพื่อชักชวนเพื่อนๆ ใหเปนนักวิทยาศาสตร)
สองปตอมา ผมสะสมประสบการณในการเขียนไดมากพอ จึงเริ่มทําหนังสือ นักอยากวิจัย
สําหรับเด็กไทยที่อยากเปนนักวิทยาศาสตร ผมพยายามถายทอดประสบการณที่มีเพียงเล็กนอย และ
หาความรูที่จําเปนตอการเปนนักวิทยาศาสตรจากแหลงความรูทุกแหลงทีห่ าได ในที่สุดผมก็มีผลงาน
หนังสือ นักอยากวิจัยฯ เปนเลมแรกในชีวิต เมื่อผมเรียนอยูชั้นม.5 จัดพิมพออกมาเปนครั้งแรกที่ราน
ถายเอกสาร ในขนาดกระดาษ A4 เปนจํานวน 32 เลม! เพื่อบริจาคใหหอ งสมุดตางๆ และเก็บไวมอบ
ใหเด็กที่สนใจ เมื่อชวงปลายป 2546
ขอขอบคุณ ดร.รุงเรือง สุขาภิรมย แหงสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่เห็นคุณคาใน
หนังสือ นักอยากวิจัยฯ และไดกรุณาดูแลการจัดพิมพ และเปนบรรณาธิการในการพิมพครั้งที่หนึ่ง ทํา
ใหหนังสือถูกเผยแผออกไปในวงกวาง หนังสือไดรับการยอมรับและมีผูขอเขามาจํานวนมาก รวมทั้ง
คุณครูหลายคนมีโอกาสไดอา นหนังสือนี้แลวสงจดหมายไฟฟา (e-mail) มาถึงผมเพื่อขอหนังสือไปใชที่
โรงเรียน ผมจึงไดหาทางพยายามพิมพหนังสือเลมนี้อีก ซึง่ อาจารยและพี่เลี้ยงในโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) ขอจัดพิมพเพื่อเปนวิทยาทานแก
นักเรียนในโครงการ และเผยแผไปยังเด็กทีม่ ีความสนใจและตองการความชวยเหลือในเรื่องนี้
ขอขอบคุณสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ที่มีความกรุณาจัดพิมพหนังสือเลมนี้
เปนครั้งที่สอง
พีรกิตติ์ คมสัน, 23 ตุลาคม 2547
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ทําไมผมตองแตงหนังสือ นักอยากวิจัย
“เมื่อยังเปนเด็ก ผมใฝฝนอยากเปนนักวิทยาศาสตร เพราะชอบเรียนรูบางสิ่งบางเรื่องใน
ธรรมชาติ เชนเวลาไปเที่ยวทะเล ผมชอบสํารวจวัตถุตางๆ ตามชายหาด เชนทรายสีขาว กอนหิน
สาหราย และแมงกะพรุน ผมรูสึกมหัศจรรยในความมีอยูของสิ่งตางๆในธรรมชาติ เคยสงสัยวา อาชีพ
นักวิทยาศาสตรมีเงินเดือนไหม เขาทํางานกันอยางไร ถาผมโตขึ้นจะมีอาชีพเปนนักวิทยาศาสตรได
ไหม ผมจึงเฝาคนหาคําตอบวาทําอยางไรถึงจะไดทําสิ่งที่ผมอยากจะทํา นาอิจฉาเด็กที่อยูในประเทศที่
เจริญแลวที่ไดใกลชิดนักวิทยาศาสตร และหาแหลงความรูไดงายดาย
โชคดีที่บานผมอยูในกรุงเทพฯ ทําใหเดินทางไปหาแหลงความรูตางๆ ไดอยางไมยากนัก และ
โชคดีที่ผมเลนอินเทอรเน็ตแลวไดรูจักผูคน รูจักสังคมที่กวางไกล รูจักวงการวิทยาศาสตร เสนทางการ
เปนนักวิทยาศาสตรของผมจึงไมยากนัก
ผมเชื่อวา ในประเทศไทยมีเด็กกลุมนอยจํานวนมากที่แสวงหาอะไรบางอยางเหมือนที่ผมเคย
แสวงหา
สิ่งที่ผมแสวงหา ไมใชเพียงความหวังที่ไรสาระของเด็ก
คนที่ประสบความสําเร็จระดับโลก ก็ลวนเดินตามความฝนและความหวังของตนเองไมใชหรือ
การไดทํางานที่ตนรัก เปนเรือ่ งสําคัญนะครับ”
ขอความขางบนนี้ผมเคยเขียนไวเลนๆ ตามประสาเด็กชางคิดคนหนึ่ง มันอยูในเศษกระดาษที่
ลงวันที่ไววา “16 กุมภาพันธ 2545” เวลานั้นผมอายุเพียง 14 ป เปนวัยที่กําลังเรียนรูโลกกวางและตั้ง
คําถามกับสิ่งตางๆ ในโลกนี้
ผมลองคนหาเด็กที่สนใจวิทยาศาสตรผานระบบอินเทอรเน็ต นักเรียนรุน พี่คนหนึ่งบอกผมวา
เขาเคยใฝฝนอยากเปนนักวิทยาศาสตร แตเมื่อถึงทางเลือกของชีวิต คือการสอบเอนทรานซ เขาก็ตอง
เลือกสอบเขาเรียนในสาขาที่เด็กเรียนเกงสวนมากนิยมกัน เรือ่ งนี้ฟง แลวผมเศรา ประเทศไทยใน
อนาคตเสียนักวิทยาศาสตรไปอีกหนึ่งคนแลว
เนื่องจากกระแสสังคมไทยที่ไมเอือ้ ตอการมีอาชีพ
“นักวิทยาศาสตร”
ถามีเด็กคนหนึง่ รักการศึกษาธรรมชาติ และตองการเปนนักวิทยาศาสตร แตคนรอบขางของ
เขาไมรูวานักวิทยาศาสตรคืออะไร ดีอยางไร และไมมีใครสนับสนุน ความหวังของเขาคงถูกทําราย เขา
อาจจําใจตองเลือกอาชีพอื่นหรือทํางานอยางอื่น โดยไมมีโอกาสไดสัมผัสกับการวิจัยวิทยาศาสตรที่เขา
อยากเรียนรู ดวยเหตุผลที่วา “เพื่อเอาตัวรอดในสภาพเศรษฐกิจแบบนี”้
ผูใหญบางคนอาจคิดวา ความอยากรูอยากเห็น ความอยากเปนนักวิทยาศาสตร และความ
ตองการที่จะคนหาความจริงของธรรมชาติ เปนเพียงความเพอฝนของเด็ก ผูใหญอาจไมเขาใจวาการ
สานตอความใฝฝนของเด็กนัน้ สําคัญเพียงใด และการไดทํางานที่ตนชอบและถนัดนัน้ สําคัญเพียงใด
สถาบันแนะแนวหลายแหงยังคงแนะแนวนักเรียนที่จะเรียนตอในมหาวิทยาลัยวา เมื่อเรียนจบ
จากคณะวิทยาศาสตรแลว สามารถประกอบอาชีพทางดานอุตสาหกรรม หรือการนํา “...” ไปประยุกต
กับ “...” มีการแนะแนววาคนจบคณะวิทยาศาสตรเปนไดเพียง “นักวิเคราะหระบบงาน นักคณิตศาสตร
ประกันภัย โปรแกรมเมอรตามหนวยงานของรัฐบาลและเอกชน” ผมแทบจะไมเคยเห็นใครแนะแนววา
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คนที่เรียนจบคณะวิทยาศาสตรสามารถเปนนักวิทยาศาสตรเพื่อคนหาความจริงของธรรมชาติ หรือ
แมแตเพื่อการคนพบสิ่งใหมๆ เพื่อมนุษยโลก อยางไรก็ตาม นักวิทยาศาสตรอาจไมจําเปนตองจบ
การศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร
ตําราทางดานวิทยาศาสตรที่เปนภาษาอังกฤษบางเลมมีการแนะนําวา อาชีพที่เกีย่ วของกับ
วิชานี้มีอะไรบาง ผมเห็นตําราเรียนวิชาชีววิทยาภาษาอังกฤษเลมหนึง่ มีเนื้อหาบทสัมภาษณนัก
ชีววิทยา (biologists) ในแขนงตางๆ เกี่ยวกับงานที่พวกเขาทํา ความคิดและประสบการณที่พวกเขา
ไดรับ สิ่งเหลานี้แทบจะหาไมไดจากตําราเรียนวิทยาศาสตรในประเทศไทย โดยเฉพาะตําราในระดับ
มัธยม ซึ่งนักเรียนมัธยมเปนชวงที่เด็กกําลังโตเปนผูใหญ เด็กวัยนีม้ ีความสนใจคิดฝนถึงอาชีพใน
อนาคต
การที่เด็กไทยคนหนึ่งจะพบเสนทางนักวิทยาศาสตรคงไมใชเรื่องงาย ยกเวนสําหรับเด็กบาง
คนที่มีพอแมเปนนักวิทยาศาสตรซึ่งใหคําแนะนําเขาได หรือเรียนอยูในโรงเรียนที่เปดโอกาสใหเขาได
พบปะนักวิทยาศาสตรรุนพี่ เด็กทั่วไปนั้น เวลาอยากจะเรียนรูเรือ่ งที่ตนสนใจ ก็อาจถูกผูปกครองบังคับ
ใหเอาเวลาไปทองหนังสือเรียน ดวยเหตุผลที่วา “เพื่อเรียนทําคะแนนใหไดตัวเลขในใบแสดงผลการ
เรียนเปนเลขจํานวนมาก เมื่อโตขึ้นจะไดเรียนในสาขาที่ดี จะไดหางานที่ดีทําได เพื่อทีจ่ ะทํางานหาเศษ
กระดาษมาสะสมไวมากๆ จะไดเอาไวใชแลกวัตถุไดมากๆ”
สังคมไทยสวนใหญไมเปดโอกาสใหเด็กที่อยากเปนนักวิทยาศาสตรไดเปนตามที่หวัง เพราะมี
อุปสรรคหลายอยาง เด็กกลุมนอยอยางเราตองเผชิญกับระบบการศึกษาที่สรางมาเพื่อเด็กกลุมใหญ
ซึ่งไมเอื้อตอการเรียนรู เด็กที่มีความสนใจพิเศษดานวิทยาศาสตรบางคนไดแตเฝาคนหา “โอกาสที่จะ
ไดรูจักอาชีพนักวิทยาศาสตร” เด็กกลุมนี้มีความทุกขกับการแสวงหาโอกาส มีความทุกขเพราะสนใจใฝ
คนหาความจริงของธรรมชาติ แตไมไดรับการตอบสนอง มีความทุกขที่ไมไดรับคําตอบในสิ่งที่ตน
อยากรูอยางสุดชีวิต
หนังสือเลมนี้เปนความพยายามหนึ่ง ที่จะใหเพื่อนเด็กไทยนักอยากวิจัย ไดเปน “นักวิจัย”
ตามที่ตองการ
จากใจ พีรกิตติ์ คมสัน
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ภาพของหยดน้ําบนใบบัว
ทําใหเด็กบางคนเกิดความสงสัยวา
ทําไมผิวของใบบัวไมเปยกน้ํา ในขณะทีว่ ัสดุอื่นเปยกน้ําได
ความสงสัยทําใหจิตที่มีวิญญาณนักวิทยาศาสตรดิ้นรนที่จะหาคําตอบ
ความสงสัยลักษณะนี้เปนสิง่ จุดประกายความคิดของนักวิทยาศาสตร
เมื่อเรามีความสงสัยในสิ่งตางๆ ในโลกรอบตัวและในตัว
สิ่งที่ชวยตอบคําถามคือวิทยาศาสตร

(หมายเหตุ ภาพหยดน้ําบนใบบัวที่สวยกวานี้ หาไดที่ http://peerakit.info/imgs)
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ประวัติการเรียนรูวทิ ยาศาสตรของผม
ขอเชิญพบกับเรื่องราวการเรียนรูในวัยเด็กของผมกอนนะครับ บทความนี้ผมเขียนไวเมื่ออายุ
14 ป เมื่อผมเรียนอยูชั้นม.3 เพื่อเลาเรื่องราว แลกเปลี่ยนความสนใจกับเพื่อนๆ เด็กที่ใฝฝนจะ
ประกอบอาชีพนักวิทยาศาสตร ในเวบไซตสว นตัวที่ผมทําขึ้นที่ http://se-ed.net/peerakitk

วัยเด็ก
จําไดวาผมเคยนึกสงสัยในสิ่งรอบตัวหลายอยาง เชน ขอบเขตของโลกสิน้ สุดที่ตรงไหน? จะมี
กําแพงกั้นหรือ? ทะลุกําแพงไปจะเจออะไร? พอไดรูเกี่ยวกับดวงดาวและกาแลคซี่ก็สงสัยอีกวา
จักรวาลของเรามีเขตสิ้นสุดที่ตรงไหน (เคยคิดวาจักรวาลอาจ ‘กลม’ ไดเหมือนโลก คือถาสงจรวดไปให
ไกลที่สุด อาจกลับมาที่เดิมได) โชคดีที่คุณแมชอบพาผมไปซื้อหนังสือ ทําใหหาความรูไดไมยากนัก
โชคดีที่บริเวณบานผมไดใกลชิดธรรมชาติ บานผมอยูในกรุงเทพฯ แตเปนบานพักที่รฐั สราง
ใหเพราะพอเปนแพทยทหารเรือ
แถวบานพอมีตนไม ที่ผมชอบเก็บใบไมดอกไมมาสกัดน้ําสีเลน
บนตนไมก็มีมดแดงที่ผมจับมาเลน จนรูวาถามดแดงอยูคนละพวกกันมาเจอกันจะกัดกัน
การเลนกับเด็กแถวๆบานที่มกี ารแบงพรรคพวก ผมก็คิดวิธีสรางกับดักโดยเอาถุงน้ําผูกเชือก
แขวนตนไม ถาปลายเชือกหลุด ถุงน้ําก็จะตกลงมา
วิชาวิทยาศาสตรที่โรงเรียนสอนเรื่องกฎของเมนเดล เรื่องพันธุกรรม กอนที่จะไดเรียนเรื่องนี้
ผมก็เคยทดลองเอาเกสรดอกไมตางชนิดกันมาผสมกันแลว แตไมสําเร็จเพราะไมมีโอกาสติดตามผล
ตอนเด็กผมไดเลนอะไรพวกนี้หลายอยาง ผมยังจําตนมะพราวในที่รกราง ที่ผมเคยไปเลนกับ
เพื่อนแถวนั้นได และตอนนี้ตนไมนั้นก็ยังคงอยู ที่รกรางตรงนั้นมีคนบอกวาจะทําสนามเด็กเลน แตก็ไม
เห็นทําสักที ผมก็ไดแตรอ ผมตั้งชื่อที่รกรางตรงนั้นวา “แดนมหัศจรรย”
ถนนทางรถวิ่งแถวนี้จะปูดวยหิน ที่มักจะมีผลึกแรทรงสี่เหลี่ยมดานขนานสีขาวหรือสีอื่น ที่พบ
บอยในกองหิน วันหนึ่งผมพบผลึกแรรูปทรงคลายกัน แตมันมีลักษณะโปรงใส “แบบมองทะลุได”
(คําพูดนี้นองแนน เพื่อนบานผมเปนคนพูด) เพื่อนแถวบานผมหลายคนก็ไดเห็น ผมยังจํารูปทรงของ
กอนหินกอนนัน้ ได และพบกอนแรแบบนัน้ อีกหลายกอนในกองหินบานผมที่ใสไมมีสี มีกอนแรแบบนั้น
อีกหลายรูปแบบที่ผลึกเปนสีเหลืองบาง สีแดงน้ําตาลบาง
ตอนนั้นผมคิดวามันอาจจะเปนเพชรหรือไมก็อัญมณี มันเปนสิ่งมหัศจรรยสําหรับผมมาก จน
เก็บไปนอนฝนวาไดพบผลึกพลอยใสสีตางๆ แตผูใหญบางคนหาวา “มันเปนแคกอนหิน ไปเก็บมา
ทําไม ไรสาระ” แตผมยังคงเชื่อวามันคือหินพิเศษ เพราะเห็นในความโปรงใสของมัน สวนเด็กคนอื่นก็
ไมคอยสนใจ แตนาทัศน, เพื่อนของแมผม ยังพอเขาใจ เห็นผมสนใจเรื่องพวกนี้ ก็ซอื้ กอนหินแปลกๆ
จากประเทศแคนาดามาใหผมตั้งหลายกอน
ตอมาผมสะสมแรพวกนีไ้ ดมากมาย (ปจจุบันสูญหายไปหมดแลว) หินและแรพวกนี้ถาใสกรด
จะเกิดกาซ CO2 เหมือนกันหมด ผมจึงสรุปไดวามันเปนแรแคลไซต (CaCO3)
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วันหนึ่งผมเลนกับเพื่อนอยูทบี่ านขางๆ บานของผม ผมมองไปเห็นหินกอนใหญสนี ้ําตาล ที่มี
ผลึกสะทอนแสงติดอยูนิดหนอย หยิบออกมาดูก็เห็นวาเปนแรผลึกใสจริงๆดวย ลักษณะเหมือนซีก
แตงโมที่เปลือกเปนหินสีน้ําตาลแดง
เพื่อนบานผมคือพี่เดี่ยวกับพี่เกรทเอาคอนมาทุบจนแตกเปน
หลายชิ้น ขางในมีทั้งผลึกสีมวง สีเขียว สีใส สีเหลือง มันไมไดโปรงใสทั้งกอน เพราะจะเต็มไปดวยรอย
แตกของผลึก ผมตื่นเตนมากที่ไดเจอกอนแรแบบนี้อีกแลว แตพี่เดี่ยวกับพี่เกรทจะเอากอนแรไปแบง
กันคนละครึ่ง ใหผมมาแคกอนเล็กๆ แลวพี่เกรทก็ขนแรสวนหนึ่งไป (พี่เกรทเปนเพือ่ นของพี่เดี่ยวที่
ไมไดมีบานอยูแถวนี้) พี่เดี่ยวใจดียกกอนแรที่เหลือใหผมหมดเลย ผมตั้งชื่อแรนี้วา PK2 แตตอนนี้ก็ยงั
ไมรูวามันคือแรอะไร และคงจะหาคําตอบไดยาก
การพบแรแคลไซตผลึกใส เปนสิ่งที่จุดประกายการเรียนรูข องผมในวัยเด็ก และทําใหผม
คนพบตัวเองวาอยากเปนนักเคมีในเวลาตอมา ผมรูสึกประหลาดใจในความใสของมันมาก ตอนนีแ้ รชนิ้
นั้นคงถูกแปรสภาพเปนอยางอื่นไปแลว แตเมื่อนึกถึงแรชิ้นนัน้ ทีไร ผมก็รูสึกมีพลังทีจ่ ะเดินตอไปอีก
ไกล

คนควาเรื่องพลอย
ตอนเด็กๆ คุณแมชอบพาผมไปเที่ยวทองฟาจําลองกรุงเทพ ตรงถนนสุขุมวิท ครั้งหนึง่ ไปเจอ
รานขายหนังสือ แมซื้อหนังสือ เปดประตูสูเคมี ให เปนหนังสือเลมบางที่ทําใหผมรูเรื่องราวเกี่ยวกับ
อะตอม โมเลกุล ธาตุและสารตางๆ พอเปนพื้นฐานวิชาเคมี
แลวก็ซื้อตัวอยางหินชนิดตางๆ กลองละหาบาท กอนหินดูคลายผลึกแรชิ้นเล็กๆ มาตอกัน
เปนกอน แตหนิ แกรนิตจะผลึกใหญ หินพัมมิสลอยน้ําไดเพราะมีรูพรุน สวนพวกหิน-แรแปลกๆ ที่ผม
พบแถวๆ บาน ผมก็เจอและหามาสะสมอีกมากมาย เชนหินสีเขียวลักษณะคลายหยก พบในดินที่
นํามาถมบริเวณใกลตนมะพราวในที่รกราง รวมทั้งแร PK2 จากตอนที่แลวดวย
เมื่อเรียนอยูชนั้ ป.5 ที่ร.ร.พระตําหนักสวนกุหลาบ ผมไปอานเจอสารานุกรมไทยในหองสมุด
เลมที่ 20 เรื่องอัญมณี ในสารานุกรมมีเรื่องเกี่ยวกับพลอยหลายชนิด โดยเฉพาะพลอยนพรัตนทั้ง 9 มี
รูปภาพเพชรพลอยสวยงาม ดึงดูดความสนใจผมมาก สงสัยจริงๆวาหินกอนใสๆที่เราเจอมันจะเปน
พลอยชนิดไหนไดบาง?
ตอนนั้นผมสนใจเรื่องอัญมณีมาก จนเริ่มสับสนวา โตขึ้นเราจะเปนนักวิทยาศาสตร หรือจะ
ทํางานเกี่ยวกับอัญมณีกันแน?
ผมก็ไมรูหรอกวางานเกี่ยวกับอัญมณีแบบไหนทีถ่ ูกใจ
(อาชีพ
นักวิทยาศาสตรก็ยังไมรูวาเคาทํางานยังไง แตต้งั เปาหมายไว) ผมไมสนใจหรอกวาจะทําใหพลอยเปน
เครื่องประดับไดอยางไร สนใจลักษณะสีสัน และสมบัติทางเคมีมากกวา
ในหนังสือบอกวา “การเผาอัญมณี” ทําใหสีของอัญมณีเปลี่ยนไป ก็นกึ สงสัยอยูในใจวา การ
เผาทําใหสีเปลี่ยนไดไง? โมเลกุลเปลี่ยนแปลงอยางไร? จนถึงวันนี้ผมยังตอบคําถามนี้ไมได
ปูยาตายายของผม อยูในอําเภอแกลง จังหวัดระยอง อยูใกลจันทบุรี แหลงพลอยที่สําคัญของ
ไทย จันทบุรมี ีพลอยในตระกูลแซพไฟร (Al2O3) มาก เชน ทับทิม ไพลิน บุษราคัม แหลงพลอยที่
ญาติๆ ของผมพอจะพาไปไดคือ เขาพลอยแหวน ในอําเภอทาใหม แตผมเคยไปแถวนั้นไมกี่ครั้ง และ
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ยังไมมีโอกาสไดขุดพลอยอะไรเลย (ไดไปเลนน้ําแตที่น้ําตกพลิ้วกับน้ําตกตรอกนอง) เมื่อใกลเปดเทอม
ผมก็กลับมาเรียนตอในกรุงเทพฯ
บางทีผมก็แลกเปลี่ยนความสนใจกับโกวิท เพื่อนที่สนใจเรือ่ งเพชรพลอยเหมือนกับผม และ
ผมกับนิติรัฐกับวลัยพร คิดจะตั้ง “บริษัท พิชิรมณี” เผื่อโตขึ้นจะไปทํางานดานอัญมณี เปนบริษัทที่ตั้ง
ขึ้นมาเลนแบบเด็กๆ ในที่สุดก็ไมไดทําจริงๆ
ผมเขียนเลนในสมุดจดตรงใตชื่อตัวเองวา “ศ. ดร. พีรกิตติ์ คมสัน นักฟสิกสธรณีวิทยาใน
อนาคต” เพราะเขาใจวา คนที่จะไดทํางานดานนี้ก็คือ นักธรณีวิทยา (geologist) ที่จริงผมสนใจเรื่องแร
ธาตุ นาจะเปนนักแรวิทยามากกวา แตตอนนั้นผมไมรูวาในโลกนี้มีวิชาที่ชื่อ “mineralogy” หรือเปลา
ผมพบหนังสือเลมหนึ่งในหางเดอะมอลลทาพระ ที่ดึงดูดใหผมสนใจธรณีวิทยา ชื่อ โลกและหิน เปน
หนังสือวิชาการที่ทําใหผมไดเห็น โครงสรางภายในโลก, ชั้นเปลือกโลก, หินประเภทตางๆ, การเกิด
วัตถุรูปทรงแปลกๆทางธรณีวิทยา เชนจีโอด(Geode) ที่เปนหินกลมกลวง แตขางในมีผลึกแรซอนอยู
เต็ม บางทีแร PK2 อาจจะเปนสวนหนึ่งของจีโอดก็ได ถาผมมีโอกาสไดสัมผัสอะไรพวกนี้จริงๆ ก็ดีสิ
ชวงนั้นผมอยูป .6 ตองเตรียมตัวสอบเขาเรียนตอในชั้นมัธยม จึงยังไมไดไปหาพลอยที่จันทบุรี
ผมไปเลนคอมพิวเตอรในที่ทํางานของคุณแม
แลวเปดอินเทอรเน็ต
เห็นเวบไซทของภาควิชา
ธรณีวิทยา ของม.จุฬาฯ ทําใหผมตั้งเปาหมายอนาคตไววา โตขึ้นจะเขาเรียนในคณะวิทยาศาสตรอยาง
แนนอน และผมก็ซื้อหนังสือ หินและแร จากรานสมใจ ดิโอลดสยาม เปนหนังสือเลมเล็กๆ (ผมสนใจ
เรื่องนีอ้ ยูแลว) ยิ่งทําใหผมหลงใหลในลักษณะสีสันที่หลากหลายของผลึกแรและสารชนิดตางๆ แตคง
ไมมีประโยชนอะไรเพราะผมคงไมมีโอกาสไดสัมผัส (ทดลอง) กับมันจริงๆ

เริ่มมีหองทดลองสวนตัว
ผมสอบเขาเรียนตอในชั้นม.1 ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ทําใหผมมีหองสมุดเปนแหลงความรู
แหงใหม
ผมเห็นอุปกรณการทดลองวิทยาศาสตรที่โรงเรียนแลว อยากไดมาเลนมาก ตอนที่เรียนเรื่อง
การวัด ครูจะใหใชเครื่องชั่งมาชั่งดินน้ํามัน ผมก็เอาแร PK2 กอนหนึ่งไปโรงเรียนเพื่อจะชั่งแลวหา
ความหนาแนนเปน g/cm3 แตก็ไมมีโอกาสไดทํา เครื่องชั่งเปนอุปกรณที่ผมเคยอยากไดมากเพราะ
อยากจะใชหาความหนาแนนของแรและจะใชวัดปริมาณสารในหองทดลอง
เพื่อนผมคนหนึ่งชื่อสุพีเรศ ทําหลอดทดลองของโรงเรียนแตก ตองหาซื้อมาชดใช สุพีเรศจะ
ไปซื้อที่ศึกษาภัณฑ ผมจึงไดโอกาสซื้ออุปกรณ ฝากสุพีเรศซื้อหลอดทดลองขนาดใหญสองหลอด และ
สาร CuSO4
ผมเริ่มมีอุปกรณทดลองเล็กๆนอยๆตั้งไวในชั้นวางของในหองนอน ผมไดอานเรื่องปฏิกิริยา
แลกเปลี่ยนไอออน (Double Decomposition) จากหนังสือเปดประตูสูเคมี ผมก็เริ่มทดลองโดยนํา
น้ํากรดที่พอผมใชใสแบทเทอรี่รถยนต (H2SO4) มาผสมเกลือ (NaCl) ผมนึกในใจวาคงเกิด HCl ขึ้นใน
สารละลายแนๆ แลวจึงใส CuSO4 ลงไป ปรากฎวาสารละลายเปลี่ยนเปนสีเขียวเขม พอทิ้งสารละลาย
ใหแหงก็เกิดผลึกสีเขียว ผมจึงสรุปเอาเองวาในสารละลายนั้นเกิด CuCl2 ขึ้น และ CuCl2 เปนสารสี

นักอยากวิจัย 10

เขียว ตอมาเมื่อผมไปคนขอมูลจากหนังสือในหองสมุดทีโ่ รงเรียน ก็พบวา CuCl2 เปนสารที่มีสีเขียว
จริงๆดวย1 (โอ! เราหาความรูจากการทดลองเองก็ได)
ผมเฝามองชองเล็กๆของหองเก็บสารเคมีตรงบันได ที่โรงเรียน อยากไดสารอีกหลายชนิด
โชคดีที่ผมไดเจอรานขายอุปกรณวิทยาศาสตรที่ใกลบานคือ “สหภัณฑอุปกรณการศึกษา ถนนตากสิน”
ผมจึงพาคุณแมไปที่นั่นแลวซื้อ เทอรโมมิเตอร (เพราะอยากไดมาวัดอุณหภูมิตั้งนานแลว), เข็มทิศอัน
เล็กๆ, กับกลองจุลทรรศน ราคา 1600 บาท (นึกวาจะเอามาสองดูหินและแรไดเหมือนในหนังสือ แต
พอซื้อมาจริงๆใชอะไรไมคอยไดเลย) ตอมาผมก็ซื้อหลอดทดลองอันเล็ก พวกแผนโลหะ กับกรดไฮโดร
คลอริก (เคาไมยอมขายกรดใหเพราะเห็นวาเปนเด็ก กรดที่ผมซื้อไดเปนชนิดเจือจาง 10%)
ผมเอามาทดลองบนชัน้ วางของในหองนอน กรดทําปฏิกิริยากับแผนโลหะ เกิดกาซไฮโดรเจน
(H2) แลวอยูๆแมผมก็บอกใหเอาอุปกรณพวกนี้ไปทิ้งใหหมด เพราะกลัวผมทดลองแลวจะเกิดกาซที่ขัง
อยูในหอง “ดูซิเนี่ย แจกันสีเขียวที่ตั้งไวมันกลายเปนสีมวงซีดเลย” ผมก็ไมรูวาแจกันที่ตั้งไวขางๆ สีมัน
ซีดไดอยางไร (สงสัยมันจะดูด H2 เขาไปแลวเปลี่ยนสี) ผมจึงตั้งอุปกรณทดลองไวที่ชั้นวางของเล็กๆ
บริเวณขางบาน ผมฝากเพื่อนที่ชื่อพงศธร ซื้ออุปกรณจากสหภัณฑฯหลายอยางเชน Na2CO3, NaF,
KMnO4, alcohol burner เพราะบานพงศธรอยูแถวนัน้ หลังจากนั้นผมก็เดินทางไปซื้ออุปกรณจากทั้ง
ศึกษาภัณฑและสหภัณฑฯ หลายครั้ง
ผมเคยรูสึกตื่นเตน อยากซื้อสารเคมีบางตัวมาศึกษามากจนนอนไมหลับ เพราะไดอานขอมูล
สารบางตัวจากพจนานุกรมศัพทวิทยาศาสตร แลวสงสัยและอยากเรียนรูมากเลยวา ธาตุตางๆเกิด
สารประกอบที่มีลักษณะตางๆไดอยางไร โมเลกุลมีลักษณะเปนอยางไรถึงไดสารลักษณะเชนนั้น? แต
สารที่มีขายอยูจริงมักไมอาจสนองความตองการของผมได
เมื่อซื้อสารตัวใหมมาผมก็จะเอามาทดสอบกับสารที่มีอยูวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไดสารใหม
ที่มีลักษณะอยางไร เวลาซื้อสารผมจะเลือกซื้อตัวที่เกี่ยวกับเรื่องที่กําลังสนใจ หรือสารอะไรที่คิดวาจะ
เอามาศึกษาสมบัติอะไรใหมๆของมันได
อินดิเคเตอรกรด-เบส ที่ใช บางทีก็จะสกัดมาจากดอกอัญชัน ที่สกัดสีไดอยางงายดายโดยใช
น้ําเปนตัวทําละลายตอนนี้ที่บานผมมีตนอัญชันออกดอกเต็มไปหมด
เพราะเคยเก็บเมล็ดจากบาน
ขางๆ มาปลูก แลวเอามาเลนมายากลน้ําเปลี่ยนสีใหเด็กแถวบานดู
แรงจูงใจที่ทําใหผมพยายามสังเคราะหสารบางตัว
เพราะไดอานหนังสือพจนานุกรมศัพท
วิทยาศาสตร แลวเห็นสมบัติของสารหลายชนิดที่ทําใหผมอยากไดสารบางตัวมาทดลองมาก เชน
พยายามหาซื้อสารไอออนิกทีม่ ีจุดหลอมเหลวต่ํา เพราะอยากจะเห็นเวลาสารไอออนิกถูกหลอมเหลว
หรือแรบางชนิดที่ผมอยากได ผมจะพยายามสรางสารประกอบของแรตัวนั้นขึ้นมาเอง(ถาทําได) นี่ทํา
ใหผมอยากไดสารพวกฟลูออไรดและซิลิเกต แตเมื่อไดทดลองเคมี ดูเหมือนวาผมจะสนใจสารเคมีใน
หองทดลองมาก จนลืมเรือ่ งแรและธรณีวิทยาไปแลว
ถาอยากรูวาผมทดลองเรือ่ งอะไรบาง ก็ติดตอผมไดนะครับ สมุดบันทึกการทดลองผม
ก็มี
1

CuCl2 เปนสารสีน้ําตาล ปกติจะมีโมเลกุลของน้ําเขาไปปนอยูในผลึกทําใหเปนสีเขียว และถาละลายน้ําใหเจือจางจะเปน
สารละลายสีฟา ซึ่งจริงๆแลวมันไมไดเกิดปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนไอออน เพราะไอออนบวกและลบจะลอยอยูในน้ํา ไมไดเกาะกัน
เปนโมเลกุล
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กาวสูโลกกวาง
ผมเคยคิดวาตัวเองเปนเด็กที่ ‘หวังอะไรไมเคยสมหวัง’ เหตุสวนหนึ่งมาจาก เคยอยากรูว าจะมี
อาชีพเปนนักวิทยาศาสตรเพื่อศึกษาในสิ่งที่ชอบไดอยางไร แตหาคําตอบไมได และงุนงงกับการเกิด
เปนมนุษย, เปนเด็กที่มีปญหาในการพูด, และหลายปญหาที่ผมรูสึกวาตัวเองเปนเด็กที่โชครายทีไ่ ม
เหมือนคนอืน่ และไมมีใครเขาใจเลย
ความหวังที่ผมเคยอยากเปนนักวิทยาศาสตรจากตอนเด็กๆ ที่เคยเลือนราง ก็มีโอกาสเปนจริง
แลว เปนความรูสึกของผมในชวงนั้นหลังจากที่มีอุปกรณทดลองเคมี ผมคิดวาถาโตขึ้นจะไดทํางานใน
หองทดลองแบบนี้จริง คงเปนงานที่ผมมีความสุขมาก แตมันเปนเพียงความเพอฝน
ผมมีเวลาทดลองเคมีเพียงเล็กนอย เพราะตองเรียนหนังสือ จึงวางแผนไววาชวงปดเทอม
ตุลาคม 2542 นี้ จะใชเวลาวางในการทดลองเคมีใหเต็มที่ แตเหตุการณไมคาดฝนก็เกิดขึ้น เมือ่ วันสอบ
กอนปดเทอม ผมปวยกะทันหัน ไปสอบไมได จึงตองไปแจงเรื่องขอสอบ และในวันที่ไปแจงเรือ่ งขอ
สอบใหม ผมเห็นตนไมตนหนึ่ง มีดอกเล็กๆ สีชมพู อยูทสี่ ระวายน้ําของโรงเรียน ดอกของมันดูเหมือน
รูปหัวใจดวงเล็กๆ อยางไมนา เชื่อ และในวันนั้นผมไดไปที่ที่ทํางานของคุณแม และเหมือนโชคชะตาดล
ใจ ผมไดพบกับเพื่อนผูห ญิงที่นารักคนหนึง่ เหตุการณที่เกิดขึ้นชวงนี้ ทําใหผมไมคอยไดสนใจเรือ่ ง
เคมีเลย เพราะมัวแตสนใจเรื่องอืน่ ที่นาสนใจกวา เชนไปเที่ยวเลนกับเพื่อนแถวปนเกลา แตเมื่อ
เหตุการณชวงนี้ผานไปดูเหมือนผมจะสนใจแตเคมี
คุณแมพาไปศูนยหนังสือจุฬา ผมซื้อหนังสือ เคมีทั่วไป เลม 2 ของภาควิชาเคมี จุฬาฯ ทีซ่ ื้อ
เลมนี้เพราะมีเรื่องปฏิกิริยาของธาตุตางๆที่ผมกําลังสนใจ
ผมก็เอาความรูที่ไดจากหนังสือเลมนีม้ า
ประกอบการทดลอง แตยงั ไมคอยเขาใจอะไรหรอกครับ ยังอานแบบเด็กๆ คือจะอานรูเรื่องเฉพาะสวน
ที่สนใจ โดยเฉพาะการสังเคราะหสารบางตัวที่ผมอยากได (อยากรูวามันจะออกมาเปนอยางไร)
ผมเริ่มเลนอินเทอรเน็ตบอยขึน้ ดวยคอมพิวเตอรที่บาน เริม่ มี e-mail อันแรก ขอจากไทยเมล
เริ่มเลนเวบบอรดของโรงเรียน ที่เรียกกันวา Suanboard ไปเจอกระทูทดสอบปญหาเคมี ChemQuiz
ผมก็ตั้งกระทูถามคําถามเคมีบาง เอาเรื่องที่สงสัยจากการทดลองและจากหนังสือไปถาม พวกพีๆ่
มักจะตอบคําถามที่มาจากหองทดลองของผมไมได ดวยความหยิ่งประกอบกับความของใจในบางเรื่อง
ผมคิดวาตัวเองเกงมากที่อยูแคม.1 แตศึกษาเรื่องระดับมหาวิทยาลัยได ก็เที่ยวอวดความเกงไปทั่ว ผม
ใชชื่อวา 2-Hydroxybenzoic acid เปนชื่อทางเคมีของ salicylic acid ที่เฉพาะตัวดี
ครั้งแรกที่ผมไดรูจักคนในวงการวิทยาศาสตร ก็เมื่อมีพี่ม.5 คนหนึง่ เลนเวบบอรดของโรงเรียน
แลวเห็นผมแสดงออกวาอยากเปนนักวิทยาศาสตร ก็สง e-mail มารูจักและใหกําลังใจผม พี่คนนีช้ อื่
Mock แตผมยังไมคอยไดถามอะไรพี่ม็อคในสิ่งที่ผมสงสัยอยูในใจ บทความในโฮมเพจของพี่ม็อคทําให
ผมอยากสอบเคมีโอลิมปก ของ สสวท. เพราะเขาใจวาถาไดเขาคายเคมีโอลิมปกจะไดเจอเพื่อนๆ
ที่สนใจอยากเปนนักเคมีเหมือนผม และไดเรียนเคมีในแบบที่ชอบ
อินเทอรเน็ตเปนแหลงความรูที่ทําใหผมไดพบโลกกวาง และไดรูจักรุนพีท่ ี่โรงเรียนและใครอีก
หลายคน เวลาวางในชวงปดเทอมเริ่มหายไป เพราะผมเอาไปใชทําสิ่งตางๆ ทั้งเลนอินเทอรเน็ตและ
ทดลองเคมี บางครั้งผมอานหนังสือเพลินไปจนถึงตีหนึง่ ครึ่งก็ยังไมนอน ถาจะใหตื่นมาอานตอนเชาผม
ก็ตื่นไมไหว
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ชวงใกลเปดเทอมผมมักจะนั่งรถเมลเลน ไปสถานที่ตางๆในกรุงเทพฯ และสํารวจเสนทาง
รถเมลสายตางๆเผื่อจะใชในการเดินทาง รวมทั้งรถไฟฟา BTS ที่เพิ่งเปดใหมดวย เมื่อผมไปไหนมา
ไหนไดเองในระยะไกล ก็ไปซื้อของตามที่ตางๆ
ผมมีแหลงความรูเพิ่มขึ้นอีกแลว การโตเปนผูใหญทําใหมีอสิ ระมากขึ้นจริงๆ

ศึกษาแบบวิชาการ
ขึ้น ม.2 ผมเรียนอยูในหองของเด็กเกรดสูงที่เรียก “หองคิง” ในหองนี้ผมไมคอยมีเพื่อน ไมมี
ความสุขกับการเรียนทีโ่ รงเรียน บางคนเห็นผมอานเคมีกม็ องวาผมเปนคูแขงทีน่ ากลัว เจอหนากันก็
ชอบมาลองภูมิ ซึ่งผมอยากจะโตตอบไปวา ผมศึกษาเคมีเพราะชอบ ไมใชเพราะอยากสอบเคมี
โอลิมปกซะหนอย
ผมจึงทุมเทใหกับการอานหนังสือในหองสมุดมาก หนังสือในโซนเคมีผมสํารวจหมดทุกเลม
แตหนังสือดีๆ มีนอยเพราะสวนใหญเปนพวกตามหลักสูตรกับติวสอบเขามหาวิทยาลัย หลายครัง้ ที่
ตองผิดหวัง เมือ่ ไมพบหนังสือเลมไหนกลาวถึงสารประกอบแปลกๆ ที่ผมจินตนาการถึง บางครั้งผมยืม
หนังสือไปอานในเวลาเรียนในหองเรียน สวนหนังสือในโซนอื่นผมก็อานเพื่อการพัฒนาชีวิต (อยาก
บอกคนที่ไมชอบอานหนังสือวา ลองเขาหองสมุดเถอะ อาจมีเรื่องที่คุณสนใจอยูก็ได)
ผมเขาไปเรียนเคมีที่หองกุหลาบเพชร (หองหนึ่งในโรงเรียน ที่ดูแลนักเรียนดานวิชาการเปน
พิเศษ) ผมไดเรียนรูอ ะไรมากมาย โดยเฉพาะเคมีอินทรีย และวิธีคิดอยางมีเหตุผล เชน F2,Cl2,Br2,I2
เปนธาตุหมูเดียวกัน พีโ่ รจนฤทธิ์ใหผมอธิบายวา ทําไมถึงมีสีเขมขึ้น และจุดเดือดสูงขึ้นตามลําดับ
เรื่องที่ผมสงสัยหลายอยาง ก็ไดพี่โรจนฤทธิ์เปนคนชวยตอบคําถาม
ผมพบพี่โรจนฤทธิ์ครั้งแรกโดยนัดไปหาที่ม.จุฬาฯ วันนั้นพี่เคาพาผมชมหองทดลอง ผมเพิ่ง
ไดเห็นหองทดลองในมหาวิทยาลัยเปนครั้งแรก มีสารโครงสรางแปลกๆที่ผมอยากไดมากมาย เห็นแลว
รูสึกไดถึงความเพลิดเพลินทีน่ ักเคมีไดทํางานกับสิ่งเหลานี้ พี่เคาบอกวา ไมมีเวลาทดลองศึกษาอะไร
ตามใจเลนๆเหมือนผม เพราะตองทํางานวิทยานิพนธใหเสร็จ
เคมีอินทรีย (Organic chemistry) มีการเขียนโครงสรางโมเลกุลแบบหนึ่งที่เรียกวา LineAngle formula ตอนแรกผมเห็นแลวก็งง แตเมื่อเขียนโครงสรางแบบเสนเปนแลว ผมก็ศึกษาเรื่องเคมี
อินทรียแ ละชีวเคมี กาวหนาไปอยางรวดเร็ว เพราะเคยสงสัยวา สารอะไรที่ทําใหพืชมีสีตางๆ? สารเคมี
จะซึมเขาผิวหนังไดรึเปลา? เคมีอินทรียเปนเรื่องที่นาเพลิดเพลินใจไปอีกแบบ เพราะคารบอน สามารถ
เชื่อมกันเปนสายยาวๆ และรูปรางตางๆ ได และเชื่อมกับธาตุอื่นไดอีกหลายชนิด ทําใหเกิดสารที่มี
สมบัติหลากหลายมาก
แตเรื่องที่ไดศกึ ษามักจะเกี่ยวกับหลักสูตรเคมีม.ปลายมากกวา เพราะผมจะตองเอาไปใชสอบ
เคมีโอลิมปก และเตรียมไวสําหรับการเรียนชั้นม.ปลาย ผมใหความสําคัญกับการสอบเคมีโอลิมปกมาก
จนเปนขาวดังที่ครูในหมวดวิทยที่โรงเรียนเอาไปพูดกันใหญวามีเด็กม.2
สมัครสอบเคมี
โอลิมปก (เคาไมรูหรอกวา ผูถูกนินทากําลังยืนฟงอยูดวย) แตสอบไมติดหรอกครับ และผมก็
เกลียดการทําขอสอบแบบนี้
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หนึ่งสัปดาหหลังจากสอบเคมีโอลิมปกแหงประเทศไทย วันที่ 8-9 กรกฎาคม ผมเขาคอรสอ
บรมเกี่ยวกับ “พลังจิตประยุกต” ผมไดรูวา ความหวังของมนุษย ความคิดเชิงบวก และจิตใตสํานึก
เปนสิ่งที่มีพลังมากแคไหน และไดถายภาพรังสีออราของตัวผมไวดวย2 (เคยอานจากหนังสือ “พลังจิต
และพลังลึกลับ”, การถายภาพออราเรียกวา Kirlian Photography ผมพยายามหาขอมูลหลักการ
ทํางานของเครือ่ งมือนี้อยู) พลังจิตและวิญญาณมีจริงครับ ผมมั่นใจวามนุษยเราไมไดเปนแคกลไกของ
สสารเทานั้น ผมเคยมีประสบการณเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ดว ยตัวเอง เชน เคยเลนสงกระแสจิตกับเพื่อน
ตอนอยูป.5 ตามวิธีจากหนังสือของหลวงวิจิตรวาทการ มันเปนความลึกลับหนึ่งที่จุดประกายให
นักวิทยาศาสตรเชนผมศึกษา
หลังจากนั้นไมนาน ผมก็เริ่มทําโฮมเพจสวนตัวทางอินเทอรเน็ต เมื่อเลิกเรียนตอนเย็นผมจะ
กลับมาทําเวบเพจที่บาน ดวยการเขียน HTML code ในโปรแกรม Notepad โดยเรียนรูจากการดู
source code ของเวบไซตตางๆ ผมเขียน code เตรียมเครื่องมือหลายอยาง แตก็ไมมีเนื้อหาสาระ
อะไรเลย สิ่งที่ผมไดจากการทําเวบเพจคงจะเปนการฝกความคิดในการเรียบเรียงภาษาคอมพิวเตอร
มากกวา แตที่ทําไปก็เพราะตองการเผยแพรแนวคิดบางอยางนอกจากความรูวิทยาศาสตร เชน
“ตอตานกฎระเบียบทรงผมนักเรียน”3 และ “โรงเรียนวิทยาศาสตรในฝนของผม” บทความพวกนี้ผมยัง
เขียนไมเสร็จสักอัน และมักทําไปเพื่อระบายความคับแคนใจของเด็กโรคจิตคนหนึ่งมากกวา ผมเขียน
อวดตัวเองไวในเวบเพจวา “..จากการทดลอง…ไดพบทฤษฎีมากมายที่นักเคมีเคยคนพบกันมาแลว”
และ “มองเห็นปญหา ที่คนอืน่ มองไมเห็น”
และการทําเวบเพจซึ่งตั้งอยูที่ http://se-ed.net/peerakitk ก็กลายเปนงานอีกอยางหนึ่งในชีวิต
ของผม งานพวกนี้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผมเพิ่งรูว าการทําในสิ่งที่ชอบก็ทําใหเราเหนื่อยไดเหมือนกัน
ชวงนี้ผมซื้ออุปกรณเคมี และซื้อหนังสือจากศูนยหนังสือจุฬาหลายครั้ง เพราะเรียนพิเศษแถว
สยามในเชาวันอาทิตย ตอนเลิกเรียนมีเวลาไปเที่ยวหลายที่ ผมมีเงินมาซื้ออยางเหลือเฟอ เพราะแมให
เงินเดือนละ 3000 บาท (ตอนม.1ใหเดือนละ 1000 บาท) ผมเริ่มอานประวัตินักวิทยาศาสตรบางคนใน
อดีต พรอมกับรูสึกนอยใจวาถาเราโตขึ้นจะทําอะไรไดแคไหนกัน ผมมีเพียงความปรารถนาที่จะเรียนรู
ในเรื่องหลายๆเรื่องที่ไมรูจะหาขอมูลไดจากที่ไหน
การคนควาอยางหนัก จากแหลงความรูท ี่หายากมาก ทําใหผมไดรูอะไรเกี่ยวกับวงการ
วิทยาศาสตรมากขึ้น ไดอานแนวคิดทางควอนตัมฟสิกสที่ลึกลับและนาสนใจครั้งแรกจากหนังสือ ธรรม
วิทยาศาสตร จากมุมมืดในหองสมุดที่โรงเรียน
ชวงที่ผานมา ผมกลายเปนคนที่วันๆ คิดแตวิทยาศาสตรและโครงการตางๆ ที่วางแผนไว มี
งานใหทํามากจนไมมีเวลาพักผอน ตั้งแตงานจัด-ทําความสะอาดบาน จนถึงการทําเวบไซท รวมถึง
ความคิดที่จะตั้ง “สมาคมนักวิทยนอย” เพื่อใหเด็กที่อยากเปนนักวิทยไดมาพูดคุย ชวยเหลือกัน แต
ลมเหลว เพราะไมพบใครที่อยากเปนนักวิทยเหมือนผมเลย หลายครั้งที่ไมไดทําการบานเพราะทําแต
ศึกษาและทดลองเคมี หรืออานหนังสือเรื่องอื่น (การเรียนที่โรงเรียนไมคอ ยมีประโยชนเลย เราสะสม
ประสบการณชีวิตใหมากดีกวา เบื่อมากที่ตองทนเรียน-ทองจําเรื่องไรสาระไปอีกหลายป เพียงเพื่อทํา
คะแนนใหไดเกรดสูงๆ)
2

สถาบันเพื่อการพัฒนาจิตและกาย, 300/98 ซ.ลาดพราว 20 จตุจักร กรุงเทพฯ 10900, โทร. 02-2938-5151-2.
ไดแนวคิดจาก Student Net Thailand, http://jove.prohosting.com/~stunth, กลุมกิจกรรมอิสระของเด็กไทยหัวกาวหนาใน
ดานการศึกษา.
3
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มันเปนชวงเวลาที่ผมกําลังแสวงหาอะไรหลายอยาง ความเจ็บปวดหนึ่งที่ผมไดรับคือ มี “ผู
หวังดี” สงขอความมาทางโฮมเพจของผมวา “ขอเตือนวาอยาหวังใหมากนัก ถาผิดหวังแลวมันจะเจ็บ
หนัก”
ผมลองเขียนจดหมายถึง สมาคมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เผื่อวาจะมีใครรูจักเด็กที่
สนใจอะไรเหมือนผม แตก็ไมไดรับการตอบกลับ ผมยิ่งรูสึกมีปมดอย ไมมีใครเขาใจเลยวาผมกําลัง
พยายามแสวงหาอะไร (คงมีแตคนรังเกียจวาผมเปนพวกเด็กมีปมดอย)
ผมเฝาคนหาบางสิ่งบางอยางทางอินเทอรเน็ตและหองสมุด มีความขัดแยงในใจเกิดขึ้นมากที่
ผมของใจมาตั้งแตเด็ก เชน ในโลกนี้มีใครคิดหรือรูสึกอะไรเหมือนผมบางรึเปลา? ผมจะไดเจอเพื่อนที่
อยากเปนนักวิทยาศาสตรเหมือนผมมั้ย? ผมจะเปนนักเคมีอยางที่หวังไวไดอยางไร? (เนื่องจาก คน
รอบขางผมไมมีใครรูจักอาชีพหรือวงการวิทยาศาสตรเลย แมในโรงเรียนก็ไมมี ดวยเหตุนี้ผมจึงตอง
แสวงหา) แลวมนุษยเรามีชีวิตอยูไปเพื่ออะไร?
ความสับสนที่เกิดขึ้นกอนที่ผมจะมีอายุครบ 14 ป เหลานี้ ทําใหผมโตเปนผูใหญอยางรวดเร็ว
ดวยอัตราความเรงสูง

เปนอยางไรบางครับ เรื่องราวเศษเสี้ยวเล็กๆ จากชีวิตจริงของผม ตั้งแตเด็กจนอายุ 13 ป ผมเขียน
ไปพรอมกับนึกทบทวนบรรยากาศเกาๆ ที่ผานเขามาในชีวิต เมื่อเวลาผานไป เราก็จะพบบรรยากาศที่
แตกตางและไมคุนเคย
ผมผานความรูสึกตางๆ มาแลวมากมาย ไมวาจะเปน หวังที่จะไดเรียนรูและทําสิ่งตางๆ เพอ
ฝน โดดเดี่ยว รอคอย เหงา เศรา คับแคนใจ อยากฆาตัวตาย เปนคนเกงที่สุด เปนคนแยที่สุด แปลกใจ
และ สุขสมหวัง
เมื่อปที่แลวผมยังเปนเด็กที่มีแตความฝนลมๆแลงๆอยูเลย ตอนนั้น ผมกําลังบากับการคนหา
คําตอบวาทําอยางไรจึงจะไดเปนนักวิทยาศาสตร เชน สงสัยวานักวิจัยจะเสนอผลงานใหโลกรูไ ด
อยางไร (ผมเปนเด็กที่พูดอะไรมักไมมีใครฟง จึงกังวลวาในอนาคต ถาผมมีผลงานแลวจะเสนอใหคน
อื่นยอมรับไดอยางไร) การหาคําตอบในเรื่องนี้เปนไปไดเมื่อผมไดรูจกั นักวิทยาศาสตรไทยหลายคน
(ผมเที่ยวสง e-mail ไปทําความรูจักใครตอใคร) และหาขอมูลจากเวบไซทที่เปนภาษาอังกฤษดวย
ความยากลําบาก
การไดเห็นผลงานของผูไดรับรางวัลโนเบลและความรูบางอยางที่นาเพลิดเพลิน
ทําให
ความรูสึกสิ้นหวังเปลี่ยนเปนแรงบันดาลใจ
ผมไมจําเปนตองดิ้นรนแสวงหาโอกาสที่จะเปนนักวิทยาศาสตรแลว เพราะตอนนี้ผมรูโ อกาส
และพอจะเขาใจวิธีการของวงการวิทยาศาสตรแลว รูสึกเหมือนวา ชวงทีผ่ มอายุ 14 ป ทุกสิ่งในชีวิตก็
คอยๆ ดีขนึ้
ผมใกลจะอายุครบ 15 ป มองเห็นโลกกวางออกไป และมองไดลึกลงไป อยากจะสลัดความ
เปนตัวเองทิ้ง แลวเปลี่ยนเปนคนใหม ไมอยากยึดติดภาพตัวเองแบบเกาๆ ที่เปนเด็กเรียบรอย ไมคอย
พูด และสนใจแตงานดานวิทยาศาสตร แมวาจะมีไมกี่คนที่มองเห็นและชืน่ ชมภาพนี้
แตผมยังตอบไมไดวาจุดมุงหมายของชีวิตคืออะไร
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จากแรแคลไซต วันนี้ผมยังสงสัยเกี่ยวกับ CaCO3 วาทําไมไขมุกสะทอนแสงแวววาว และ
เปลือกหอยบางชนิดมีสีเหมือนโลหะ (ทั้งสองเปน CaCO3 ที่ถูกสรางสรรคโดยสิ่งมีชีวิต) และอีกหลาย
คําถามที่ยังสงสัยอยูลึกๆ สักวันหนึ่งถาผมเรียนจบและไดเขาไปในวงการวิจัยของนักวิทยาศาสตร คง
จะไดเขาใจในสิ่งที่อยากรูอยางแจมแจง
สุพีเรศเพื่อนผมเคยพูดวา “เปนนักวิทยาศาสตรก็ไมมีประโยชนหรอก อะไรๆเคาก็คนพบกัน
ไปหมดแลว” แตผมวาไมจริงหรอก มีเรื่องราวและความลึกลับอีกมากมาย ที่วิทยาศาสตรในปจจุบันยัง
หาคําตอบไมได
คืนหนึ่งที่ผมนอนหลับไป หลังจากสับสนวาอนาคตเราจะเปนนักวิจัยในสาขาไหน (กันแน
ระหวางฟสิกสกับเคมี) ผมฝนวาเห็นอุปกรณเคมี ขวดรูปทรงกลมใสสาร ที่ผมเคยอยากไดเลน
(ทํางาน) กับมันมาก
ถาถามวาหาวิทยาศาสตรสาขาที่ถูกใจเจอหรือยัง? ใจผมบอกวา ผมมาถูกทางแลว ผมชอบ
สารประกอบตางๆทางเคมีและสีสันที่สวยงาม (เปนสีที่เกิดจากจินตนาการ ไมใชสีที่จริงของโมเลกุล)
แมผมยังมองไมเห็นหนทางทีจ่ ะสรางทฤษฎีหรือความเขาใจใหมใดๆ เหมือนที่ใฝฝน ไว แตผมจะเลือก
ในสิ่งที่ผมชอบ เพราะศิลปนมักทํางานที่ตนชอบไดดี
ความคิดฝนของเด็กอายุ 14 คนหนึ่งจะมีคาแคไหนกัน ผมเชื่อวาการเรียนรูอะไรแบบเด็กๆ
ดวยความใฝฝน ความตองการแบบเด็กๆ เปนสิ่งวิเศษที่ทําใหเกิดแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะในการ
ทํางานของนักวิทยาศาสตร
ผมเคยมีความใฝฝนหลายอยางที่จําไมไดแลววาคิดไวตั้งแตเมื่อไร เชน อยากใหคนทั้งโลก
เขาใจกัน (เพราะในวัยเด็กไมมีใครเขาใจผมและผมก็ไมเขาใจคนอื่นเหมือนกัน) ผมรูแลววา ความเพอ
ฝนเหลานัน้ ที่ดูเหมือนไรสาระ เปนสิ่งที่มีคา
ชีวิตมนุษยจะมีความหมายอะไร ถาไมรูจักทําความฝนใหเปนความจริง?
ผมจะไดเริ่มทํางานวิจัยเคมีอยางจริงจังแลว จะสังเคราะหพอลิเมอรมหัศจรรยตัวใหม ที่
เชื่อมตอสมบัติของ conductive polymers และ crown ether เขาดวยกัน (ผมแคอยากเรียนรูสมบัติ
ของสารทั้งสองประเภทนี้อยางใกลชิด) ผมจึงออกแบบโครงสรางของโพลิเมอรที่คิดจะสังเคราะห ให
อาจารยบัญชา พูลโภคา ชวยคิด อาจารยบัญชาบอกวา “ไอเดียดี แตทํายาก” (ผมยังดีใจที่มันพอจะทํา
ได) วางแผนไวเมื่อปลายป 2544 และตกลงไววาจะวิจัยเรื่องนี้เมื่อผมเขารวม โครงการ JSTP ของ
สวทช.
ที่ผมยอมทําโครงงานยากๆ แบบนี้ ไมใชเพราะตองการใหคนอืน่ มองวาผมเปนเด็กเกง เด็ก
อัจฉริยะ แตผมเคยไดยินที่เคาวากันวา วิทยาศาสตรสาขาเคมี อะไรๆก็ถูกคนพบไปหมดแลว ผมจึง
อยากจะศึกษาใหเขาใจธรรมชาติของโมเลกุลใหมากกวาที่ผมรู
และเผื่อวาวิชาเคมีอาจมีเรื่องหลง
เหลืออยูใหผมคนพบก็ได เชน พอลิเมอรตัวนี้อาจออนไหวในการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางแสง สามารถ
เปลี่ยนสีไดตามใจนึกคิด ดวยกระแสพลังจิต
ผมยังคงเครียดและสับสนบอยครั้ง เพราะมีความมุงมั่นหลายอยางในเวลาเดียวกัน แตปญหา
ในวัยเด็กสวนใหญหมดไปแลว
ผมจะบําบัดปมดอยและแกปญหาทั้งหลายดวยปญญา
และตั้ง
ความหวังดวยความฝน เพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ ตามที่ใจอยากจะทํา เรื่องราวยาวเจ็ดหนากระดาษ A4
ที่คุณไดอาน ผมก็ไดเรียนรูการเขียนที่แสนยุง ยาก และฝกฝนความพยายามในการทํางานดวย
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นาแปลกที่เดี๋ยวนี้ ผลึกแรแคลไซต ชนิดใสบริสุทธิ์ที่ผมเคยเก็บไว สูญหายไปหมดสิ้น และผม
ก็ไมเคยพบมันเพิ่มอีกเลย เหมือนกับวามันถูกเปลี่ยนเปนพลังแรงบันดาลใจของผมไปหมดแลว
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วิทยาศาสตรคืออะไร
“วิทยาศาสตรเกิดขึ้นไดโดยการสรางสรรคของคนที่เต็มเปยมดวยความใฝปรารถนาตอสัจธรรม และ
ปญญาที่เขาใจความจริง บุคคลที่เราเปนหนี้ผลสําเร็จในทางสรางสรรคที่ยิ่งใหญทางวิทยาศาสตรทุกคนลวน
เต็มเปยมไปดวยความเชื่อมั่นทางศาสนาอยางแทจริงวา สากลจักรวาลของเรานี้ เปนสิ่งที่มีความสมบูรณและ
สามารถรับรูไดดวยการแสวงหาความรูอยางมีเหตุผล”—อัลเบิรต ไอนสไตน

กอนที่จะกาวเขาสูโลกของวิทยาศาสตร ลองมาดูความหมายของคําวาวิทยาศาสตรกอนนะ
ครับ ถามีคนถามผมวาวิทยาศาสตรแปลวาอะไร ผมจะตอบทันทีวา “การคนหาความจริงของ
ธรรมชาติ” เปนความหมายสั้นๆ ที่สอดคลองกับคํากลาวของไอนสไตนขางตน แตสําหรับบางคนอาจ
ใหความหมายของคํานี้ตางกันออกไปตามความเชื่อสวนบุคคล
หนังสือหลายเลมที่ผมไดอานสรุป
ความหมายของวิทยาศาสตรไวคลายกันดังนี้
วิทยาศาสตร คือ “ความรู” หรือ “ความจริง” เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอยางในธรรมชาติ ที่มนุษยจัด
ไวอยางเปนระบบ และยอมรับกันวาเปนความรูที่เชื่อถือได เพราะมีการพิสูจนหาความจริงอยางมี
มาตรฐาน บางครั้งคําวา “วิทยาศาสตร” มีความหมายวา ตัวความรูที่มาจากสิ่งตางๆ
วิทยาศาสตรถูกจัดไวเปนสาขาตางๆ แตกแขนงออกไปมากมาย วิทยาศาสตรเต็มไปดวย
ความรูที่กวางขวาง เต็มไปดวยขอเท็จจริงของสรรพสิ่งที่สามารถสังเกตไดในโลกธรรมชาติ หรือคนพบ
ไดดว ยการทดลอง วิทยาศาสตรคือเสนทางการเรียนรูโ ลกธรรมชาติใหมากขึ้น หรือ การเปลี่ยนแปลง
ความรู ใหเขาถึงความจริงไดมากที่สุด
วัตถุประสงคของวิทยาศาสตรคือการสํารวจโลกรอบตัว
เพื่อใหเราเขาใจตัวเราและ
ปรากฏการณในจักรวาล การสํารวจทางวิทยาศาสตรทําใหเรารูจักธรรมชาติมากขึ้น และเพื่อนําความรู
มาใชแกปญหา และทําใหถึงทีส่ ุดของศักยภาพแหงความเปนมนุษย
เอ. เอ็น. ไวทเฮด กลาวไวในหนังสือ The Concept of Nature วาจุดมุงหมายของวิทยาศาสตร
คือการแสวงหาคําอธิบายที่งายที่สุดของขอเท็จจริงที่ซับซอน (“The aim of science is to seek the
simplest explanation of complex facts. …Seek simplicity and distrust it.”—A. N. Whitehead)
นอกจากนี้ยังมีคนใหความหมายวา “วิทยาศาสตร คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตรทํา”
นักวิทยาศาสตร คือ คนที่เรียนรูและศึกษาความจริงของธรรมชาติ งานของนักวิทยาศาสตร
เรียกวา “งานวิจัย” (research) การวิจัยมักจะประกอบดวยการทดลอง การทํานายทางทฤษฎี และงาน
ลักษณะอื่นๆ นักวิทยาศาสตรทํางานเพื่อใหคนเรามีความรูเ กี่ยวกับสิ่งตางๆ ในโลกรอบตัวเรา
ความรูและการวิจัยวิทยาศาสตรไดแตกแขนงออกไปเปนสาขาตางๆ
มากมายในปจจุบัน
นักวิทยาศาสตรแตละคนจึงตองมุงเอาจริงเอาจังในสาขาใดสาขาหนึ่ง แตไมจําเปนตองทํางานในสาขา
เดียว และไมควรมีความรูเฉพาะสาขาที่เราสนใจ
บางคนแบงวิทยาศาสตรเปนสองสาขาคือ วิทยาศาสตรธรรมชาติ เชน คณิตศาสตร ฟสิกส
เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา ฯลฯ กับ วิทยาศาสตรสังคม เชน จิตวิทยา สังคมวิทยา รัฐศาสตร แตเมื่อเรา
พูดถึงวิทยาศาสตรโดยทั่วไปมักหมายถึงวิทยาศาสตรธรรมชาติ (natural science) ซึ่งแบงยอย
ออกเปนสองสาขาคือ วิทยาศาสตรกายภาพ และวิทยาศาสตรชีวภาพ
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ตัวอยางสาขาของวิทยาศาสตร เชน ดาราศาสตร ศึกษาวัตถุนอกโลก เคมี ศึกษาโลกของ
สสารและโมเลกุล หรือรูปแบบของสสาร บางคนเรียกนักเคมีวาเปน “molecular scientist” เพราะนัก
เคมีคือผูศึกษาธรรมชาติของโมเลกุล ชีววิทยา ศึกษาสิ่งมีชีวิต โลกของสิง่ มีชีวิตในระดับตางๆ ฟสิกส
ศึกษาสมบัติของวัตถุและพลังงาน ซึ่งเปนวิชาที่มุงศึกษาธรรมชาติของวัตถุในระดับพื้นฐานที่สุด

ตัวอยางคําถามในวิทยาศาสตรสาขาตางๆ
ฟสิกส : สิ่งที่เปนสิ่งพื้นฐานที่สุดของสรรพสิ่งในเชิงวัตถุ (สสาร, สนาม, อนุภาคตางๆ) คืออะไร
เคมี : เราจะนําอะตอมมาสรางสารตัวใหมไดอยางไร
ชีววิทยา : สิ่งมีชีวิตที่ซับซอนวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวไดอยางไร
สุขภาพ (วิทยาศาสตรการแพทย) : อะไรเปนเหตุของโรคมะเร็ง
วิทยาศาสตรทั่วไป : ทําไมสิ่งตางๆ จึงมีสี
ในกลองขางบนที่แสดงตัวอยางคําถามนี้ คุณอาจจะสงสัยวา ทําไมคําถามสุดทายถึงจัดอยูใน
สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป เหตุผลมีดังนี้ครับ คําถาม “ทําไมสิ่งตางๆ จึงมีสี” เปนคําถามที่ตองการ
คําอธิบายจากวิทยาศาสตรหลายแขนง เชน ถาสีตางๆ เกิดขึ้นจากความยาวคลื่นของโฟตอน ก็ตองใช
ความรูฟสิกส ถาสิ่งตางๆ มีสีเพราะการเกิดพันธะของอะตอม ก็ตองใชความรูเคมี และถาระบบการ
รับรูสีเกิดจากตาและสมองมนุษย ก็ตองใชความรูในวิชาชีววิทยาหรือจิตวิทยา ลองมาดูการแบงสาขา
เปนวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพสิครับ

สาขาของวิทยาศาสตรกายภาพ
วิทยาศาสตรกายภาพ (physical science) ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ไมใชสิ่งมีชีวิต มีสาขาตางๆ เชน
1. คณิตศาสตร (Mathematics)
2. สถิติ (Statistics)
3. กลศาสตรคลื่น (Wave Mechanics)
4. ฟสิกสอนุภาค (Particle Physics)
5. นิวเคลียรฟสกิ ส (Nuclear Physics)
6. เคมีอนินทรีย (Inorganic Chemistry)
7. เคมีวิเคราะห (Analytical Chemistry)
8. ดาราศาสตร (Astronomy)
9. ธรณีวิทยา (Geology)
10. แรวิทยา (Mineralogy)

สาขาของวิทยาศาสตรชวี ภาพ
วิทยาศาสตรชีวภาพ (biological science) คือสาขาที่ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต มีสาขาตางๆ เชน
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1.
2.
3.
4.

ชีววิทยาทั่วไป (General Biology)
พฤกษศาสตร (Botany) ศึกษาพันธุไมชนิดตางๆ
สัตววิทยา (Zoology)
สรีรวิทยา (Physiology) ศึกษาหนาที่ของโครงสรางกลไกการทํางานและพฤติกรรมของ
อวัยวะตางๆ
5. กายวิภาคศาสตร (Anatomy) วาดวยโครงสรางของรางกาย โดยศึกษาเปนสวนๆ
6. พันธุศาสตร (Genetics)
7. นิเวศวิทยา (Ecology) ศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธกับ
สิ่งแวดลอม
8. ชีววิทยาของเซลล (Cell Biology)
9. จุลชีววิทยา (Microbiology) ศึกษาจุลินทรีย เชน แบคทีเรีย ยีสต เห็ด รา ไวรัส ฯลฯ
10. โรควิทยา (Pathology)
11. ปรสิตวิทยา (Parasitology) ศึกษาเรื่อง parasite คือสิ่งมีชีวิตที่ไดรับอาหารและที่อยูอาศัย
จากสิ่งมีชีวิตอื่น
12. กีฏวิทยา (Entomology) ศึกษาเกี่ยวกับแมลง
13. อนุกรมวิธาน (Taxonomy) จําแนกประเภท (classify) สิ่งมีชีวิตเปนหมวดหมู มีการตั้งชื่อ
วิทยาศาสตรที่เปนสากลของสิ่งมีชีวิตแตละ species

นอกจากนี้ ยังมีศาสตรบางสาขาที่เปนไดทั้งวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ เชนชีวเคมี
(Biochemistry) ชีวฟสิกส (Biophysics)
บางคนแบงวิทยาศาสตรออกเปน วิทยาศาสตรบริสุทธิ์ (pure science) กับวิทยาศาสตร
ประยุกต (applied science) วิทยาศาสตรประยุกตวาดวยการนําความรูที่ไดจากวิทยาศาสตรบริสุทธิ์
ไปประยุกตใช หรือหมายถึง การวิจัยที่มุงนําผลงานไปใชในดานวัตถุ
จุดมุงหมายของวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ คือการสนองความอยากรูอยากเห็นเพื่อใหไดความรูใหม
และเรียนรูค วามเปนไปของธรรมชาติ
จุดมุงหมายของวิทยาศาสตรประยุกตคือการนําความรูทาง
วิทยาศาสตรไปใชประโยชน นักวิจัยดานวิทยาศาสตรบริสุทธิ์บางคนชอบทํางานวิจัย เพราะการวิจัยทํา
ใหเกิดความรูใหมที่นาตื่นเตนและประทับใจ การวิจัยพื้นฐานทําใหเราเขาใจธรรมชาติอยางกวางขวาง
และลึกซึ้ง วิทยาศาสตรบริสุทธิ์ที่ดี กอใหเกิดวิทยาศาสตรประยุกตที่สําคัญหลายอยาง
อยางไรก็ตาม ผูมีประสบการณหลายคนกลาววา การแบงแยกวาเรื่องใดเปนวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์หรือวิทยาศาสตรประยุกต เปนสิ่งที่ทําไดยากและไมควรทํา
ผมไมคอยเห็นดวยนักที่คนเราใหความหมายของคําวาวิทยาศาสตรประยุกตวาเปนการ
ประยุกตในดานเทคโนโลยีเทานั้น เพราะคําวา “apply” นาจะหมายถึงการประยุกตวิทยาศาสตรไปใช
ในศาสตรอื่นดวย เชน ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ภาษา ฯลฯ เพราะวิทยาศาสตรก็มีความสัมพันธกับสิ่ง
เหลานี้ เพียงแตนักวิทยาศาสตรบางคนคิดไมถึง หรือไมไดสนใจเพราะเห็นวาเปนเรื่องเล็กนอย แตใน
ปจจุบันคําวา applied science หรือวิทยาศาสตรประยุกต มักหมายถึงการ “ประยุกต” ใชในทาง
เทคโนโลยี เพือ่ ใหงายตอการใชในความหมายแคบ
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เทคโนโลยี คือ ประโยชนอยางหนึ่งของวิทยาศาสตร เปนสิ่งสําคัญของมนุษยโลกที่มี
วิทยาศาสตรเปนพื้นฐาน
คนบางกลุมอาจเห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรแคเพียงที่มนั สราง
เทคโนโลยี แตผมเชื่อวา จุดมุงหมายของวิทยาศาสตรที่สําคัญกวาคือการตอบสนองความตองการทาง
จิตใจ ตอบสนองปญญาของมนุษย เราไมควรพูดถึงวิทยาศาสตรแตในแงเทคโนโลยีเทานั้น
วิทยาศาสตรไมไดมีประโยชนในดานเทคโนโลยีเพียงอยางเดียวนะครับ
เรานําความรูทาง
วิทยาศาสตรไปประยุกตใชไดสองอยางคือ เปนพื้นฐานของเทคโนโลยี และเปนสิ่งชีน้ ําโลกทัศนของ
มนุษย งานวิทยาศาสตรอยางหนึ่งทําใหเกิดประโยชนไดหลายดาน เชนดานสังคม ดานเทคโนโลยี
และดานจิตใจ
ผมสังเกตเห็นวาบางคนชอบใชคําวาวิทยาศาสตรคูกับเทคโนโลยี เปนคําวา “วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี” ซึ่งทําใหประชาชนเขาใจผิดคิดวาวิทยาศาสตรเปนเรื่องของเทคโนโลยีไปเสียหมด ที่
จริงแลว แมแตวิทยาศาสตรประยุกตยังแตกตางจากเทคโนโลยี บางคนโทษวาวิทยาศาสตรเปนตนเหตุ
ของมลพิษที่รายแรงในอากาศของกรุงเทพฯ แตผมคิดวา เหตุของมลพิษในกรุงเทพฯ คือการใช
เทคโนโลยีที่ไมถูกตองตางหาก ผมเคยอานหนังสือของพระธรรมปฎก และจําไดวาทานกลาววา
“นักวิทยาศาสตรแสนจะรักธรรมชาติ แตคนในยุควิทยาศาสตรคือคนที่ทําลายธรรมชาติ”

ผลผลิตของวิทยาศาสตรเปนนามธรรม
แตผลผลิตของเทคโนโลยีเปนรูปธรรม
นักวิทยาศาสตรกับนักเทคโนโลยีมีความมุงหวังและบุคลิกไมเหมือนกัน ฟรีแมน ดายสัน (Freeman
Dyson) กลาววา “นักวิทยาศาสตรที่ดี คือบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม และวิศวกรที่ดีคือ บุคคลที่ทํางาน
โดยใชความคิดริเริ่มนอยที่สดุ เทาที่จะทําได” เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตรประยุกตจึงไมเหมือนกันตรง
จุดนี้
ถึงแมวานักวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ไมสนใจวางานวิจัยที่ทําจะทําใหเกิดประโยชนทางเทคโนโลยี
หรือไม เพราะนักวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ทํางานดวยความใฝรูและเพลิดเพลินเพื่อใหไดความรู แตการ
คนพบใหมทางวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ ก็ทําใหเทคโนโลยีกาวหนาตามไปอยางกาวกระโดด ตัวอยางเชน
การคนพบโมเลกุลของธาตุคารบอนที่มีรูปทรงประหลาด (ซึ่งบางชนิดมีรูปทรงเหมือนลูกฟุตบอล ที่
ประกอบดวยหาเหลี่ยม 12 รูป และหกเหลี่ยม 20 รูป นับรวมมุมได 60 มุม) ที่เรียกวาฟูลเลอรีน
(fullerenes) ทําใหเกิดการวิจัยเกี่ยวกับวัสดุตัวใหมที่มหัศจรรยและนาตื่นเตน จนปจจุบันพัฒนามาเปน
ทอนาโน (nanotube) ซึ่งเปนวัสดุที่แข็งกวาเหล็กรอยเทา เปนตัวนําไฟฟาที่ดีมาก และใชเปนขั้วไฟฟา
ขนาดจิ๋ว
อีกตัวอยางหนึ่งคือ การคนพบวิธีสรางแสงเลเซอร ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีเรื่องการปลอย
แสงแบบเรงเราของอะตอม และการสรางเครื่องกําเนิดแสงเลเซอรที่มีความยาวคลื่น 694.3 nm จาก
ทับทิม จนมีการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาโรคดวยเลเซอรในปจจุบัน
ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีและการประดิษฐสิ่งใหม จําเปนอยางมากตอการสรางเครื่องมือมาใช
ในการศึกษาในวิทยาศาสตรบริสุทธิ์
วิทยาศาสตรเปนศาสตรที่มีเหตุผล
อดทน
เอาจริงเอาจัง
ไมดวนสรุปอะไรงายๆ
นักวิทยาศาสตรไมยอมรับคําบอกเลาตางๆ
วาเปนความจริงในทันที
นอกจากจะมีการพิสูจน
นักวิทยาศาสตรเชื่อวาปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น มีเหตุผลเสมอ เพราะทุกสิ่งในธรรมชาติมี
ความสัมพันธกัน และขึน้ อยูกับสิ่งอื่นๆ ปราบดา หยุนกลาววา “ความเชื่อวารูเปนศัตรูของความคิด
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ในขณะที่ความไมรูเปรียบเสมือนมิตรสหาย” เมื่อนักวิทยาศาสตรเชื่อวาตนคนพบความจริงบางอยาง ก็

เสนอความรูนนั้ ดวยใจที่เปดกวาง ถามีคนหาหลักฐานมาลบลางความรูนั้นไดก็จะยอมยกเลิกความรูที่
หามาโดยยากลําบากนั้น นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตรตองหัดทําใจยอมรับใหไดเมื่อสมมติฐานที่เคย
ยึดถือมานานไมสามารถใชได เราควรยอมรับคําวา “ไม” เมื่อหลักฐานทั้งหมดยืนยันเชนนั้น
ลองมาดูการจัดการความรูในวงการวิทยาศาสตรนะครับ ถาจุดมุงหมายคือการเรียนรูโลกนี้ สิ่ง
แรกที่เราตองทําคือ มองวามี “อะไร” อยูรอบตัวเรา เรียกวา การสังเกต (observation) ขอมูลที่สรุปได
จากการสังเกตหรือการทดลองหรือการคาดเดา เรียกวา สมมติฐาน (hypothesis)
“ทฤษฎี (theory) คือความรูห รือคําอธิบายเกี่ยวกับบางสิ่ง แตละทฤษฎีอธิบายครอบคลุมถึง
ปรากฏการณไดจํานวนมาก ความคิดที่จะเปนทฤษฎีไดตองผานการสังเกตและการทดลองมามาก เมื่อ
ทฤษฎีไดรับการทดสอบอยางมาก แลวไดผลวาทฤษฎีนั้นใชอธิบายไดทุกๆ ที่ในจักรวาล เราจะเรียก
มันวา กฎของธรรมชาติ (law of nature)
การสังเกตธรรมชาติ
มองเพงความรับรูและ
พิจารณาบางสิ่งอยาง
ใกลชิด สมองของมนุษย
จะรวบรวมขอมูล

ขอมูล

การทดลอง

หนังสือ
ฐานขอมูล
แหลงอางอิง
เก็บขอมูลเปน
ขอเท็จจริงหรือ
สมมติฐาน

ความรู
คือความรู
ความเชื่อ หรือ
ความเขาใจที่
เรารับรู
คําถาม

การวิจัยในปจจุบันดําเนินไปไดดวยพื้นฐานความรูที่มีอยูเดิม ดังแผนภาพขางบนที่แสดงวา
ขอมูลที่ไดจากการทดลองแตละเรื่อง จะถูกรวบรวมผลสรุปไวในเอกสารทางวิทยาศาสตร และจะมีผู
อธิบายเปนความรูใหคนทั่วไปไดเขาใจ นักวิทยาศาสตรไมเคยหยุดตัง้ คําถามเกี่ยวกับความถูกตอง
ของสมมติฐาน ทฤษฎี หรือกฎธรรมชาติ ทฤษฎีทุกทฤษฎี และกฎธรรมชาติทุกขอ อาจเปลี่ยนแปลง
ไดเพราะการคนพบสิ่งใหม
เมื่อนักวิทยาศาสตรทํางานกันมากขึ้น
มนุษยโลกจะมีขอมูลความรูเกี่ยวกับโลกธรรมชาติ
กวางขึ้นและลึกขึ้น ทําใหเราสามารถทํานายเหตุการณในโลกและสรางสรรคโลกนี้ไดมากขึ้น (ยกเวน
นักวิทยาศาสตรบางกลุมที่นําความรูหรือเทคนิคที่ตนคนพบไปจดสิทธิบัตร อางตัวเหมือนวาตนเปน
เจาของความรู ทั้งที่เปนเพียงผูคนพบ งานของนักวิทยาศาสตรที่แทจริงเปนสมบัติสาธารณะที่คนทุก
คนมีสิทธิ์เขาถึงได)
นี่ละครับ คือเรือ่ งเกี่ยวกับการบริหารวิทยาศาสตร ที่มีการพัฒนามาหลายรอยป จนกลายเปน
วงการวิทยาศาสตรในปจจุบัน
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แนะนําวิทยาศาสตรบางสาขา
เนื่องจากผมมีความรูในวิชาเคมี จึงขอแนะนําวิชา เคมีอินทรีย และเคมีเชิงฟสิกส ใหเปน
พื้นฐานในการศึกษาของคุณผูอานนะครับ สวนวิชาอื่นๆ อีกมากมายนั้นผมเขียนไมได เพราะขาด
ความรู ถาคุณอยากรูจักวิทยาศาสตรสาขาอื่นๆ ก็ลองหาจากตําราในหองสมุด หรือปรึกษา
นักวิทยาศาสตรในสถาบันทางวิชาการ

เคมีอินทรีย (Organic Chemistry)
สมัยกอนวิชาเคมีอินทรียค ือการศึกษาสารที่มาจากสิ่งมีชีวิต นักเคมีเคยเชื่อวา สารอินทรีย
หรือผลิตภัณฑจากสิ่งมีชีวิต เกิดขึ้นจาก “พลังชีวิต” ตอมาความเชื่อนั้นไดเปลี่ยนไป ความหมายของ
สารอินทรียจึงเปลี่ยนเปน “สารประกอบสวนใหญของคารบอนกับธาตุอื่น” (ยกเวนสารพวก CO32-, CNและอื่นๆ ที่จัดเปนสารอนินทรีย) สารอินทรียมักประกอบดวยธาตุไฮโดรเจนรองจากคารบอน เพราะมี
สวนไฮโดรคารบอนที่ประกอบดวยพันธะโควาเลนทระหวางคารบอนกับคารบอน
และคารบอนกับ
ไฮโดรเจน
พันธะระหวางคารบอนกับคารบอนสามารถเชื่อมโยงกันเปนสายยาวไมมีที่สิ้นสุด สารอินทรีย
จึงมีสมบัตินาสนใจกวาสารอนินทรียทั่วไป (inorganic compounds) สารอินทรียสามารถเปนโมเลกุล
โควาเลนทขนาดใหญที่มีโครงสรางแตกตางกันไปตามชนิดอะตอมและพันธะ ณ ตําแหนงตางๆ ทําให
เกิดการวิวัฒนาการเปนสิ่งมีชีวิต โครงสรางของโมเลกุลเปนตัวบอกวามันชอบทําปฏิกิริยาลักษณะไหน
ในวิชาเคมีอินทรียมีการเรียกชื่อสารอินทรียท ี่ซับซอน
ซึง่ คุณหาอานไดจากตําราเรื่องเคมี
อินทรีย
และมีวิธีเขียน
Funtional group
H
H H
H H
แบบจําลองโครงสราง
H
H C C C OH
H C C C C
โมเลกุลแบบพิเศษเพื่อ
H H H
H ความสะดวกในการใช ซึ่ง
H H H
เรียกวาแบบ Line-Angle
Propanol
Butene
formulas โดยแทนอะตอม
คารบอนดวย “มุม” (ของเสน) และไมตองเขียนอะตอมไฮโดรเจนที่อยูต ิดกับคารบอน (ภาพทางซาย
แสดงโครงสรางสารอินทรียสองชนิดเปนการเขียนโครงสรางโมเลกุลแบบธรรมดานะครับ)
มีคํากลาวที่พูดกันเลนๆ วา นักเคมีอินทรียจะพูดกันไมรูเรือ่ งถาไมมีการวาดโครงสรางของ
สารประกอบ (“Professional organic chemists cannot talk to each other without drawing
structures of compounds.”—Seyhan Ege)

เคมีเชิงฟสิกส (Physical Chemistry)
เปนการศึกษาสมบัติหรือกฎทางฟสิกสตางๆ ของโลกระดับโมเลกุล หรือระบบทางเคมี4
4

คําวา ระบบ (system) นั้น วิทยาศาสตรศึกษาหลายสิ่งที่ตางกันในธรรมชาติ ไมวาเรื่องใดที่ศึกษาก็จะมีระบบของมันเอง
ความเปนไปของระบบเกิดจากความสัมพันธของสวนยอยของระบบ และระบบหนึ่งมีความสัมพันธกับระบบอื่นอีกมากมาย
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ระบบทางเคมีแบงออกเปน มุมมองระดับมหภาค (macroscopic) คือ การมองสมบัติของสสาร
ระดับที่มีขนาดใหญพอที่จะจับถือหรือใชกับอุปกรณในหองทดลอง
และมุมมองระดับจุลภาค
(microscopic) คือ การมองทีห่ นวยพื้นฐานหรือโมเลกุล
เคมีเชิงฟสิกสแบงเปนสี่สาขาคือ thermodynamics, quantum chemistry, statistical
mechanics และ kinetics เนื้อหาของเคมีเชิงฟสิกสที่สําคัญก็ดังเชนคําถามที่วา ถาอนุภาคของแสง
หรือโฟตอนวิ่งชนสสารแลวจะเกิดอะไรขึ้น โครงสรางอะตอมในสถานะของแข็ง ของเหลว กาซ และ
สถานะอื่นๆ ตางกันอยางไร ทําไมจึงเกิดปฏิกิริยาเคมี อะไรดึงดูดโมเลกุลของสสารเขาดวยกัน เคมีเชิง
ฟสิกสพยายามตอบคําถามเหลานี้อยางเปนพื้นฐาน ดวยสมการทางฟสิกส
“Physical chemistry is power, it is exactness, it is life.”—Max Gottlied

“ถาเราหวังวาจะเขาใจสสารดวยการวิจัยพื้นฐาน สิ่งแรกคือ เราตองคนพบรูปแบบที่งายที่สุดของ
สสาร และศึกษา interaction ของพวกมัน ความสงสัยลอใจใหนักเคมีสานตอการวิจัยพื้นฐาน”—จากหนังสือ
World of Chemistry ของ Joesten/Johnston/Netterville/Wood

เพิ่มเติมครับ
วิทยาศาสตรบริสุทธิค์ ือการสรางความรูใ หม การวิจัยดานวิทยาศาสตรบริสทุ ธิ์ก็เปนไป
เพื่อ “คนหาความจริงของธรรมชาติ” ในโลกวัตถุ ปรับปรุงความรูทมี่ ีอยูใหดีกวาเดิม สวนการ
วิจัยวิทยาศาสตรประยุกต มุงแกปญหาตางๆ โดยใชความรูวิทยาศาสตร บางคนมองวา
วิทยาศาสตรบริสุทธิเ์ ปนสิง่ ที่ไมมีประโยชน แตถาเราไมสนับสนุนวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ ก็เหมือน
การหวังผลมะมวง แตไมมีรากและลําตน ยอมไมอาจเกิดผลมะมวงขึน้ อีก แผนดินไทยก็อาจถูก
ครอบงําโดยตางชาติในหลายรูปแบบ
งานของนักวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ก็เปนงานที่มีความสุขพิเศษอยางหนึ่ง มันเปนความสุข
ในการมองเห็นความจริงของธรรมชาติ
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แววนักวิทยาศาสตรนอย
วัยเด็กของนักวิทยาศาสตรมักเต็มไปดวยความชางคิด ชางสงสัย ความประหลาดใจและอยาก
รูอยากเห็น นี่เปนนิสัยของนักวิทยาศาสตรที่ชอบตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งตางๆ การตอบคําถามมักจะทํา
ใหเกิดการคนพบความรูใหมที่อธิบายความรูเดิมใหเขาใจไดมากขึ้น แตวิทยาศาสตรจะตอบคําถาม
หรือใหคําอธิบายไดเมื่อขอมูลเพียงพอเทานั้น นักวิทยาศาสตรมีความสนใจทุกๆ สิ่งที่อยูรอบตัว และ
ทุกๆ สิ่งที่อยูในตัว
ผูเชี่ยวชาญดานเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ไดรวบรวมลักษณะของเด็กที่มีแวว
นักวิทยาศาสตร ที่ไดจากการวิจัย ลองดูกันสิครับวาคุณหรือคนที่คุณรูจัก “มีแววนักวิทยาศาสตร” ตาม
แบบประเมินนีม้ ากแคไหน
แบบสํารวจตอไปนีเ้ รียบเรียงโดย ผศ. ดร.อุษณีย อนุรุทธวงศ จากแบบสํารวจแววดานตางๆ ของ
เด็กที่ผูเชี่ยวชาญหลายประเทศไดทําไว

แววนักวิทยาศาสตร
1. กระหายใครรูวาสิ่งตางๆ ทํางานไดอยางไร
2. ชอบอานหนังสือเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐหรือการผลิตสิ่งตางๆ หรือหนังสือเกี่ยวกับธรรมชาติมากกวา
หนังสือนิยาย
3. ชอบอานประวัตินักวิทยาศาสตรและชื่นชม อยากเปนเหมือนนักวิทยาศาสตรที่ตนชอบ
4. มีความสุขกับการทํางานในกลุมเล็กๆ หรือทํางานคนเดียว
5. เปนคนชางสงสัย
6. ชอบอานหนังสือประเภทสืบสวนสอบสวนและแกเกมปญหาตางๆ
7. อยากทํางานดานวิทยาศาสตร
8. ชอบคบหาพูดคุยกับคนที่มีความสนใจทางวิทยาศาสตร (อาจเปนคนวัยเดียวกันหรือตางวัยก็ได)
9. ชอบสะสมของตางๆ
10. ชอบจัดหมวดหมู ลําดับสิ่งตางๆ เปนระบบหรือเปนขั้นเปนตอน ทั้งสิ่งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม
11. มองเห็นรูปแบบของสิ่งตางๆ ในลักษณะของความสมดุลหรือไมสมดุล
12. มองเห็นโครงสรางของสิ่งตางๆ ไดอยางงายดาย
13. เห็นความเชื่อมโยงของปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
14. มีความสามารถและเขาใจในเรื่องความสัมพันธของเหตุ-ผล เกินวัย
15. ชอบถอดของเลนออกมาพิสูจนเปนชิ้นๆ แลวบางทีก็ใสกลับเขาไปอยางเดิมไมได
16. เปนคนชางสังเกต และมักสังเกตอยางลึกซึ้งใกลชิด เชา เฝามองดู จับตอง ดม
17. ชอบตั้งคําถามที่ตอบไดยาก เชน โลกเกิดไดอยางไร
18. อยากเรียน อยากรู มีคําถามมากมายตลอดเวลา
19. แสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคในรูปแบบใหมๆ
20. จดจอหมกมุนทํางานในเรื่องหนึ่งเรื่องใดนานๆ เฝามองสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดนานๆ
21. มักคิดแลวลองทําเพื่อดูวาอะไรจะเกิดขึ้น จะเปนอยางไรตอไปหรือพิสูจนความคิดของตนเอง
22. มองเห็นปญหาที่คนอื่นมองไมเห็น
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แววนักสรางสรรค
1. มีความสนใจทุกสิ่งทุกอยาง และชอบตั้งคําถามไมมีสิ้นสุดตอทุกสิ่งทุกอยาง
2. ชอบมีคําถามแปลก ความคิดพิสดารไมเหมือนใคร ชอบใชคําถามทาทายครู พอแม
3. เวลาพูดอะไรจะไมคอยยับยั้ง ไมรูวาอะไรควรพูดหรือไมควรพูด บางทีก็พูดคนเดียว พูดโดยไมสนใจ
ผูคน
4. เปนคนชอบเสี่ยง
5. ขี้เลน จอมจินตนาการ ฝนเฟอง (ฉันอยากจะรูนักวาจะเกิดอะไรขึ้นถา...)
6. ชอบหมกมุนกับความคิด ยักยายถายเทความคิด ชอบปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทั้งที่เปนรูปธรรม
และนามธรรม
7. มีอารมณขัน
8. มีอารมณออนไหว
9. ซาบซึ้งกับสุนทรียภาพตางๆ และชอบสังเกต
10. ไมชอบทําตามคนอื่น รูสึกสบายๆ กับความไรระเบียบหรือความยุงเหยิงที่คนอื่นทนไมได
11. ไมสนใจวาตัวเองจะแปลกกวาคนอื่น
12. ใหคําวิพากษวิจารณตชิ อบไดดี และไมยอมรับความคิดเห็นของผูใหญงายๆ ถาไมอธิบายเหตุผล
13. มีความคิดที่เปนอิสระ ไมชอบทําตามคนอื่น และเปนคนมีความคิดยืดหยุน
14. สามารถคิดอะไรหลายๆ อยางในเวลาเดียวกัน
15. รวมๆ แลวดูวา “แปลก” กวาคนปกติในเรื่องความคิด
16. ชอบสรางแลวรื้อ รื้อแลวสรางใหม
17. ชอบพูดเรื่องการสรางสิ่งประดิษฐ หรือวิธีการคิดแบบใหม
18. หัวดื้อ ไมฟงใคร ชอบเถียง
19. ไมยอมใหความรวมมือถาไมเห็นดวย
20. ไมรวมกิจกรรมที่ไมชอบ
21. อารมณฉุนเฉียว เรียกรองความตองการ งอแง หรืออารมณออนไหวงายๆ
22. เบื่อหนายตอความซ้ําซาก จําเจ
23. ชอบทํางานคนเดียวเปนเวลานานๆ
24. ดูเหมือนเปนเด็กที่ไมมุมานะเรื่องการเรียนเทาไร แตเวลาสอบมักจะทําไดดี
25. ไมชอบการบังคับ กําหนดกฎเกณฑ ตีกรอบความคิดหรือใหทําตามกติกาตางๆ
26. ถาเปนสิ่งที่ตนไมสนใจหรือไมเห็นดวย จะหมดความสนใจไดงาย
27. ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นได ถาอธิบายเหตุผล
28. มีความรูสึกรุนแรงเกี่ยวกับอิสรภาพและความเปนอิสระทางความคิด
29. เปนคนไวตอความคิดความรูสึกของผูอื่น
30. เห็นความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธระหวางสิ่งตางๆ ที่คนทั่วไปมองไมเห็น
31. สามารถผสมผสานความคิดหรือสิ่งที่แตกตางเขาดวยกัน โดยไมมีใครคิดหรือทํามากอน

ตอไปนี้คือแบบสํารวจแววนักวิทยาศาสตรในสาขาตางๆ ผมนํามาจากหนังสือ ปรุงโครงงาน
วิทยาศาสตรใหอรอย ของ ฤทัย จงสฤษดิ์

แววนักพฤกษศาสตร
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1. ฉันชอบจัดลําดับหมวดหมูของพันธุพืชตางๆ โดยดูวาเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
2. ฉันชอบอานหนังสือและพูดคุยกับคนที่มีความสนใจทางพฤกษศาสตร
3. ฉันใชเวลาวางในการปลูกพืช ดูวามันจะเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงอยางไร มันชอบสภาวะ
แวดลอมแบบไหน
4. ฉันมีความสุขในการสํารวจสิ่งมีชีวิต และธรรมชาติรอบๆ ตัว
5. ฉันอยากเรียน อยากรูเรื่องกลไกการทํางานของเซลลพชื วาทํางานอยางไร การสังเคราะหแสงและ
การคายน้ําของมันเปนอยางไร
6. ฉันมักจะรูจักตนไมที่โรงเรียนและที่บาน มีชื่อวาอะไร แพรพันธุไดอยางไร และมีประโยชนอยางไร

แววนักจุลชีววิทยา
1.
2.
3.
4.
5.

ฉันเปนคนชางจดชางจํา และสามารถจํารายละเอียดเล็กๆนอยๆ ไดคอนขางดี
ฉันชอบสังเกตและคนพบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เชน เชื้อราบนขนมปง กอเห็ดหลายสีในฤดูฝน
ฉันมีความอดทนและใสใจการเลี้ยงจุลินทรีย ซึ่งจะตองอาศัยความละเอียดรอบคอบและดูแลเปนเวลา
ฉันมีความสุขในการทํางานกลุมเล็กๆ หรือทํางานคนเดียว
ฉันอยากรูวาในลําคลองบริเวณบานฉัน น้ําในขวด หรือในอาหารที่ฉนั กินมีเชื้อโรคอะไรอยูบาง และมี
มากหรือนอยเพียงใด
6. ยามวางฉันมักจะสองแวนขยาย หรือกลองจุลทรรศน ดูสิ่งของเครื่องใชตางๆ วามีสิ่งมีชีวิตเล็กๆ
อาศัยอยูหรือไม

แววนักชีววิทยา
1. ความรูเกี่ยวกับโครงสรางและการทํางานของสิ่งมีชีวิต เชน หัวใจเหมือนเครื่องปมน้ํา ไตเปนเครื่อง
กรองของเสียจริงหรือ เปนเรื่องที่นาเรียนรูสําหรับฉัน
2. ปรากฏการณตางๆ ในธรรมชาติ สําหรับฉัน เปนเรื่องที่นาสนใจและมีความเกี่ยวของกับมนุษยชาติ
มากเหลือเกิน
3. ฉันชอบตั้งคําถามเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต เชน มันเกิดมาไดอยางไร จะปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมได
อยางไร และจะแพรพันธุไดไหม
4. ฉันชอบอานหนังสือเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
5. ฉันเห็นความสัมพันธระหวางปรากฏการณและความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตไดคอนขางดี
6. ยามวาง ฉันมักเฝาสังเกตพฤติกรรมของสัตว เชน การหากินของนกกางเขนขางบาน กระรอกที่วิ่ง
ไปมาบนสายไฟ

แววนักเคมี
1.
2.
3.
4.
5.

ฉันชอบเรียนรูเรื่องโครงสราง หรือจําลองรูปแบบตางๆ
ฉันชอบใชเวลาวางทดลองผสมสารตางๆ ที่มีอยูในบาน เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ฉันมักจะไดกลิ่น ไดยินเสียง และมองเห็นเหตุการณเล็กนอยที่บางครั้งไมมีใครสนใจไดคอนขางดี
ฉันสามารถเห็นรูปแบบตางๆ ที่มีลักษณะของความสมดุลและไมสมดุล
ฉันอยากรูวา เวลาสารละลายตัวหนึ่งผสมกับสารละลายอีกตัว อะไรจะเกิดขึ้น และความรูนี้สามารถ
นําไปประยุกตทําอะไรไดอีก
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6. เมื่อฉันดูวัสดุอุปกรณตางๆ เชน ยางรถยนต เซรามิค ฉันมักคิดวามนุษยสรางมันขึ้นมาไดอยางไร
และมันประกอบดวยอะไร สามารถเปลี่ยนรูปไดหรือไม

แววนักฟสิกส
1. ฉันชอบเรียนรูปรากฏการณที่มีอยูในธรรมชาติ เชน ฟาผาเกิดขึ้นไดอยางไร น้ําขึ้นน้ําลงเกิดขึ้นได
อยางไร ทางชางเผือกเปนอยางไร
2. ฉันชอบจินตนาการ
3. ฉันสนใจเรื่องที่เปนนามธรรม เชนเรื่องเวลา อวกาศ และมิติของเวลา
4. ฉันชอบตั้งคําถามที่ตอบไดยาก เชน พระเจามีทางเลือกหรือไมในการสรางจักรวาล
5. ชอบอานหนังสือเกี่ยวกับประวัตขิ องนักวิทยาศาสตรที่มีผลงานทางฟสิกส เชน นิวตัน แมกซเวลล
ไฟนแมน
6. วิชาคํานวณสนุกและไมยุงยากสําหรับฉัน

แววนักคอมพิวเตอร
1. ฉันชอบอานหนังสือเกี่ยวกับความรูทางคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
2. ฉันชอบติดตามขาวเทคโนโลยีใหม รวมทั้งความรู และเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต
3. ฉันสามารถทํางานคนเดียว หรือทํางานในกลุมเล็กๆ โดยไมตองพบปะผูคนจํานวนมากไดอยางมี
ความสุข
4. ฉันสามารถมองเห็นโครงสราง และสวนประกอบของคอมพิวเตอรวาประกอบดวยอะไรบาง และ
องคประกอบนั้นมีความสัมพันธกันอยางไรไดคอนขางดี
5. ฉันสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดคอนขางดี โดยเฉพาะการอานและการเขียน
6. เมื่อฉันเห็นระบบเครื่องอัตโนมัติทํางาน เชน โทรศัพท โทรศัพทมือถือ เครื่องบันทึกขอความ ฉันมัก
คิดวามันรับคําสั่งไดอยางไรและประกอบดวยชิ้นสวนอะไรบาง

แววนักคณิตศาสตร
1. ฉันชอบคํานวณราคาหรือสิ่งของในชีวิตประจําวัน เชน เปรียบเทียบปริมาตรน้ํามันพืชยี่หอตางๆ
เทียบกับราคา
2. ฉันชอบทําโจทยคณิตศาสตรที่ทาทายความสามารถ
3. ฉันเรียนรูเรื่องจํานวนตัวเลข และสัญลักษณทางคณิตศาสตรไดอยางรวดเร็ว
4. ฉันสนใจศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเลข เชน ปฏิทิน เวลา และแผนภูมิ เปนตน
5. ฉันสามารถแกปญหาทางคณิตศาสตร โดยลัดขั้นตอนไดอยางถูกตอง
6. บางครั้งฉันเห็นสิ่งของไดหลายมิติ และหลายความหมาย

สําหรับคุณลักษณะของนักฟสิกสที่วาชอบจินตนาการนั้น ไมไดเปนแววของนักฟสิกสเพียง
อยางเดียว ผมขอเพิ่มเติมวา นักวิทยาศาสตรในสาขาอื่นก็ตองมีจินตนาการเชนกัน เชน นักเคมีใช
จินตนาการนึกภาพวาโมเลกุลของสารที่กําลังศึกษาเปนอยางไร นักเคมีตองรูจักอยูกับความขัดของ
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คลุมเครือ และความลมเหลวในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี ดังนั้นผมคิดวาความชอบจินตนาการควร
เปนลักษณะของนักวิทยาศาสตรทุกสาขา

นักอยากวิจัย 29

สัมภาษณเด็กไทยที่ฉายแววนักวิทยาศาสตร
ความคิดเห็นของเพื่อนๆ ตอไปนี้ เปนบทสัมภาษณเด็กในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตรฯ ของ สวทช. ซึ่งผมสงคําถามไปใหพวกเขาเขียนตอบ เพราะผมอยากรูวาเพื่อนๆ
นักวิทยาศาสตรตัวนอยมีความสนใจอยางไรกันบาง
ขอนําคําตอบของพวกเขามานําเสนอเพื่อ
ประโยชนในการสํารวจความคิดเด็กไทย
คําถามที่ 1

สิ่งที่ทําใหคุณอยากเปนนักวิทยาศาสตรคืออะไร?

ฐิติกานต : ฉันรูสึกวาตัวเองชอบสงสัยในสิ่งที่มันตางจากคนอื่นในวัยเดียวกัน และฉันมักมี
คําตอบที่มันคอนขางจะแปลกไปจากเพื่อนๆ ในหองเรียน ฉันไมรูวาสิ่งที่ฉันคิดนั้นถูกหรือผิด ฉันรูส ึก
วาชีวิตของฉันกําลังผานเขาสูบททดสอบทางดานความคิดที่นากลัว ฉันตองการแกปญหา แตฉนั ไมขอ
บอกวาปญหานั้นคืออะไร
กัลยามาศ : แรงจูงใจที่ทําใหอยากเปนนักวิทยาศาสตร เพราะการคนควาทางวิทยาศาสตร
ทําใหมีการเรียนรู คนหา และคนพบสิ่งใหมๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา มีการพัฒนาที่ทําใหเกิดการคนพบ
และการคนพบที่ทําใหเกิดการพัฒนา การทําวิจัยทําใหรูในสิ่งที่ตองการรู ไมตองทําตามที่ใครคนใด
กําหนดมา โดยไมทราบถึงทีม่ า
วรนุช : มีความตองการที่จะคิด และทําในสิ่งที่คิด ทดลองในสิ่งแปลกใหมแหวกแนว ไม
เหมือนใคร เปนตัวของตัวเอง
อมราภรณ : ฉันอยากทําอะไรดวยตัวของฉันเอง ฉันอยากทําในสิ่งที่ฉันอยากรู อยากไข
ปญหาใหตนเอง ฉันอยากจมดิ่งไปในสิ่งที่ไมเคยมีใครไปถึง ฉันคิดวาสมองของฉันมีประสิทธิภาพ
พอที่จะสนองความตองการของฉัน
สุวิทย : ตอนเด็กๆ ฝนวาไดทดลองแลวทําใหเกิดประโยชน ความสุขของเหลามนุษย แลว
ตั้งแตนั้นมาก็เปนความคิดของผมวาอยากทําใหโลกวิวัฒนาการไปขึ้นอีก และผมก็ชอบการทดลอง
โดยผมจะทดลองทําเองทุกอยาง แตมันก็เปนแคความคิดของเด็ก
สุชาดา : ไดศึกษาวิจัยในสิ่งที่ตนเองตองการคําตอบ เปนอาชีพที่ไมนาเบื่อ ไมซ้ําซากจําเจ มี
รายไดพอสมควร มั่นคง ไมคอ ยตกงาน
สําหรับเพื่อนผมที่ชื่อทวีธรรม เขาอธิบายไดละเอียดเลยครับ
ทวีธรรม : ในวัยเด็กผมชอบปลูกตนไม ชอบของเลนแปลกๆ ผมศึกษาจากสิ่งเหลานี้ดวยการ
เริ่มจากเอาพัดเลมที่ใสถานมาแกะแลวเจอ
สนับสนุนของคุณพอคุณแมที่ใหคําแนะนํามาโดยตลอด
มอเตอรอยูขางใน จากมอเตอรตัวนี้ผมถามคุณพอวาตองตอวงจรอยางไร แลวทําไมตองตออยางนี้ดวย
แลวเราจะปรับความเร็วมันไดหรือไม จากนั้นไมนานคุณพอก็เอาวงจรไฟฟาชุดแรกมาใหผมเปนวงจร
ปรับความเร็วมอเตอร เมื่อมีชุดแรกก็ยอมมีชุดที่สองและตอไป ตามมาดวยหนังสือตางๆ มากมายทั้งที่
จะอานไดรูเรื่องและไมรูเรือ่ ง ผมลองทดลองตามหนังสือตางๆ ซึ่งสวนมากเปนการทดลองทางเคมีเอา
น้ําสมสายชูผสมกับโซเดียมไฮโดรเจนคารบอเนต ผมก็ลองเปลี่ยนจากน้ําสมสายชูเปนน้ํามะนาว ลองดู
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ทุกอยางที่จะลองได แมแตเอาเกลือแกงไปใสในเตาไฟใหมันแตกประกายสีเหลืองออกมา แลวก็พบวา
สิ่งที่ทําอยูนี้มันนาสนุกและนาสนใจ มีหลายคําถามที่คุณพอคุณแมตอบไมไดก็มักจะซื้อหนังสือใหแทน
การทดลองเหลานี้ดําเนินเรื่อยไประยะหนึ่งจนพบวาการทดลองแบบสุมๆ ไปมันอาจไมใชสิ่งที่ผมสนใจ
ประกอบกับการเลนแผลงๆ แกมเลอะเทอะอาจไมเหมาะสมนักเมื่อผูใหญอยูบาน ผมเริม่ หันหนาเขาสู
หนังสือมากขึ้น มีหนังสือเรือ่ งการทดลองสําหรับเด็กๆ มากมายที่นาสนใจ ผมเลือกที่จะทําเพียง
เล็กนอยและก็พบวาคําอธิบายที่อยูในหนังสือเหลานั้นไมชดั เจนเทาที่ควร ผมจึงเปลี่ยนมาอานหนังสือ
ที่มีเนื้อหาลึกขึน้ และละเอียดขึ้น แมวาจะเขาใจหรือไมเขาใจก็ตามก็ยังอยากที่จะอานและหวังวาเราคง
ตองเขาใจมันสักวันหนึ่ง
ผมไดเริ่มเรียนวิชาวิทยาศาสตร ผมรับรูถ ึงความนาสนใจของมัน และก็พบวาผมสามารถทํา
คะแนนไดดีโดยไมตองทองจํามากเหมือนเพื่อน ๆ เพียงแตอานและทําความเขาใจกับมันวาเปนความ
จริงในชีวิต วิทยาศาสตรเปนสิ่งใกลตัวที่เห็นเปนรูปธรรมไดอยางเดนชัด เริ่มมีการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร ชวงแรกก็หนักใจในการหาหัวขอ บางก็นึกไมออก นึกออกก็กลัวยากไป หรือจะเอาตาม
หนังสือก็ไมมอี ะไรแปลกใหม แตโครงงานแรกก็ผานไปดวยดี ไดรับการชมเชยจากอาจารย เมื่อมี
โอกาสผมก็ไดพัฒนาทักษะในการทําโครงงานขึ้นเปนลําดับเนื่องจากมีพน้ื ฐานเดิมอยูแลว
แตยังมี
ขอจํากัดเรื่องคําแนะนําปรึกษาและเครื่องมืออุปกรณ
เปรียบเสมือนคนตาบอดไมมีไมเทาคงจะไม
สามารถผลิตโครงงาน-งานวิจัยที่มีคุณภาพไดถาทําโดยปราศจากคําชี้แนะ
ปราศจากเครื่องมืออุปกรณที่มีคุณภาพ ตอมาเมื่อผมไดเขาโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กและ
เยาวชน และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ผมจึงไดใกลชิดกับอาจารยมหาวิทยาลัยหลายทาน ซึ่งได
กรุณาใหคําปรึกษาและความชวยเหลืออยางดี ทําใหผมสามารถพัฒนาโครงงานไปไดอยางตอเนื่อง
นักวิทยาศาสตร-นักวิจัย เปนงานที่ทาทาย ไดคนพบและพัฒนาสิ่งใหม ๆ ใหแกสังคมโลก เรา
ไดสรางและคนหาสิ่งที่ยังไมเคยมีผูใดคนพบ ทํางานอยางอิสระเปนตัวของเราเอง เคยคิดบางไหมวา
ถาเราตองทํางานซ้ําซากรอคอยการเลื่อนตําแหนงในระบบราชการไปตลอดชีวิต นายสั่งสิ่งใดมาก็ตอง
ทําและตอสูกับระบบที่เต็มไปดวยความขัดแยง หรือ เราจะเลือกอาชีพอิสระ เปนเจานายตัวเอง หา
หัวขอวิจัยที่เราสนใจและอยากจะเรียนรูไปพรอมกับการทํางาน ไมมีขอผูกมัดวาเราตองมาทํางานเวลา
ใด กลับเวลาใด เราอาจมีนักศึกษามาชวยในการทํางานเราจะแนะนําและถายทอดความรูแกพวกเขา
เปนวิทยาทาน
อาชีพนักวิทยาศาสตรพอเลี้ยงชีพตัวเองได แมไมร่ํารวยแตรายไดก็สูง ถาเราขยันทํางานวิจัย
มีตําแหนงทางวิชาการหรือเปนที่ปรึกษาของโรงงาน รายไดเหลานี้เกิดขึ้นจากความสามารถและการ
ทํางานอยางแทจริง มิไดไดมาโดยการพึ่งพาเจานายหรือกลุมบุคคลโดยมิชอบ แตเหนือสิ่งอืน่ ใดเรา
กําลังทํางานที่เราชอบและเปนประโยชนแกประเทศชาติซึ่งกําลังขาดแคลนนักวิจัยที่จะมาสรางพื้นฐาน
แหงการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลงานของเราจะเปนประโยชนแกสังคมโลกและมนุษยชาติ นั่นคือความภูมิใจ
และผลตอบแทนที่มีคาสูงสุด
คําถามที่ 2

คุณเคยสับสนไหมวา เมื่อโตขึ้นจะทํางานวิทยาศาสตรประเภทไหน?

วรนุช : เคย และบอยครั้ง เนื่องจากความลังเล และไมรูแนชัดในตอนเด็กๆ วาถนัดดานใด
และอยากทํางานประเภทใด

นักอยากวิจัย 31

ทวีธรรม : จะนักวิทยาศาสตรสาขาใดนั้นยังไมอาจเลือกได เพราะงานที่ผมอยากทําคือ
งานวิจัย ไมวาจะอยูในสาขาใดของวิทยาศาสตรแมจะเปน social science ความรูในโลกนี้แบงแยกเปน
สาขาเพียงเพื่อใหงายแกการศึกษาและจัดหมูกลุม ในความเปนจริงแลวความรูทั้งมวลมีความเกี่ยวพัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หัวขอวิจัยหนึ่งมีความเกี่ยวพันธกับสหวิทยาการในหลายสาขา ดังนั้นตอง
อาศัยความรูในหลายสาขามาประมวลรวมกันใหงานสําเร็จอยางมีคุณภาพ
สุวิทย : เคยเหมือนกัน แตตอนนี้เลิกคิดไปแลว เพราะเวลานั้นยังมาไมถงึ ผมเลย แตผมคิดวา
ผมนาจะไปทางทดลองทางธรรมชาติ แนวชีวะหนอยๆ เพราะเชียงรายมีแตปา ผมก็จะใชปานี่แหละใน
การคนควาหาขอมูล แตไมทดลองบาๆ ในปา เพราะกลัวปาจะแปรเปลี่ยนไปในทางลบ
กัลยามาศ : เคยสับสนวาจะทํางานทางวิทยาศาสตรประเภทไหนดี ตอนอยูประถมอยากเปน
นักวิทยาศาสตรที่ประดิษฐอะไรตางๆ เหมือนโดเรมอน เคยอยากเปนนักวิทยาศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับ
ไดโนเสาร เคยอยากเปนนักดาราศาสตรเพราะมีชวงหนึง่ ที่มีเรื่องของดวงดาวผานเขามาบอยๆ ถึง
ตอนนี้คิดวาโตขึ้นจะทํางานเกี่ยวกับดานโบราณชีววิทยาเพื่อเรียนรูยอนเวลาแลวคนหาอนาคต ซึ่งเรา
สามารถนําเอาวิทยาศาสตรหลายๆ ประเภทมาประยุกตใชได
อมราภรณ : ฉันเคยสับสนในคําวา ฉันจะเปนนักวิทยาศาสตรไดหรือมากกวา ฉันติดความ
เปนตัวของตัวเองสูง แตถาฉันมั่นใจวา ฉันจะมาเปนนักวิทยาศาสตร ฉันคงไมลังเลในประเภท
สาขาวิชา เพราะฉันชอบอยางเดียวคือ งานวิจัยทางการแพทย
ฐิติกานต : เคย ฉันมักกังวลวาถาเรียนแลวฉันจะสามารถมีความสุขกับมันไดหรือไม ฉันไม
อยากเสียใจ แตฉันก็ยังไมรูใจตัวเอง
สุชาดา : เคย ตอนนี้อยากทําเกี่ยวกับคณิต แตมีรุนพีห่ ลายคนลงความเห็นวา อีกสักพักก็
ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางแนนอน
คําถามที่ 3

โครงงานที่คณ
ุ ชอบที่สุดทีเ่ คยทําคือเรื่องอะไร มีอะไรเปนแรงจูงใจ?

กัลยามาศ : โครงงานวิทยาศาสตรเรื่อง รอยเทาไดโนเสารที่ภูแฝก เพราะเปนโครงงานซึ่ง
มีจุดเริ่มตนมาจากการคนพบรอยเทาไดโนเสารดวยตัวเอง การคาดคะเนวาเปนรอยเทาของไดโนเสาร
ก็ถูกตอง เปนครั้งแรกทีไ่ ดรูวามีวิทยาศาสตรเขามาเกี่ยวของในชีวิต ชวงที่ทําโครงงานนั้นไดเขาใกล
ธรรมชาติ บอยๆ ทําใหทราบถึงความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นกับเปลือกโลก
ทวีธรรม : โครงงานที่ชอบที่สุดคือเรื่อง “อิทธิพลของสนามแมเหล็กกับการเจริญเติบโต
ของพืช” เพราะวาความรูเกี่ยวกับความสัมพันธของปจจัยทางฟสิกสกับสิ่งมีชีวิตยังมีนอยเหลือเกิน
สวนใหญมีแตการศึกษากลไกทางชีวเคมี ผลของฮอรโมนตอการเจริญเติบโตของพืช แตมีนอยคนนักที่
คิดวาสนามแมเหล็กซึ่งอยูร อบตัวเรานี้ ถาเปลี่ยนแปลงไปจะเกิดอะไรขึ้น แลวทําไมถึงมีผลเชนนัน้ ได
โครงงานนี้เปนโครงงานแรกของผมที่รวมมือกับมหาวิทยาลัยในการทํางาน เนื่องจากเปนชิ้นแรกๆ
ความสมบูรณในเนื้อหาและขั้นตอนวิธีอาจยังไมชัดเจนเทากับโครงงานที่ทําตอมาภายหลัง แตสิ่งที่ทํา
ใหผมประทับใจคือมันเปนโครงงานที่ผมกลาคิดจะทําสิ่งแปลกใหม ไมยึดติดกับกรอบเดิมๆ และผม
อยากใหเปนงานวิจัยทางวิทยาศาสตรพื้นฐานมากกวาวิทยาศาสตรประยุกต
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อมราภรณ : ฉันชอบโครงงาน การเรงสีเหลืองของปลาหางนกยูงดวยมะละกอ ฉันชอบ
ทําเพราะฉันชอบชีววิทยา ฉันชอบคนควา ฉันไดนําสิ่งรอบตัวมาเปน inspiration ฉันใชจินตนาการใน
การทํามัน แตบังเอิญจินตนาการของฉันมันออกมาเปนรูปธรรม ฉันจึงภูมิใจกับมันมาก
สุชาดา : “การศึกษาผลของสารปฏิชีวนะตอการเจริญเติบโตของเชื้ออะโกรแบคทีเรีย
และการเจริญเติบโตของเนือ้ เยื่อมะเขือเทศ” มีซุมในงานเกษตร กําแพงแสน ป 2545 และมีขาว
เกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรมเปนแรงจูงใจ
สุวิทย : โครงงานที่ชอบมากที่สุดที่เคยทําคือ “การทดสอบสารฟอรมาลิน ดวยสารสกัด
จากธรรมชาติ" มีแรงจูงใจจากการที่ผมชอบกินอาหารทะเล และที่รูกันอยูคือ ทางภาคเหนือหา
อาหารทะเลสดๆ รับประทานไดยาก และอาหารทะเลนั้นกวาจะมาถึงเชียงรายไดก็ใชเวลาหลายวัน
ทางผูประกอบการขายอาหารทะเลก็อยากใหอาหารทะเลอยูไดนาน ก็เลยใสน้ํายาฟอรมาลินเขาไป ซึ่ง
มันมีอันตรายมาก เมื่อรางกายสะสมมันไวนานๆ ผมก็เลยใชพืชผักตางๆ ที่เปนพืชผักสวนครัวนํามา
ทดสอบหาสารฟอรมาลิน ซึ่งพืชผักเหลานีห้ าไดงาย ไมจําเปนตองซื้อ และไมเปนอันตรายตอ
สภาพแวดลอมอยางเชนชุดทดสอบของกรมสาธารณสุขการแพทย
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แรงจูงใจใหเรียนรู
ริชารด ไฟนแมน นักฟสิกสที่ไดรางวัลโนเบลเพราะผลงานดาน quantum electrodynamics
ไดเลาความสนใจในวัยเด็กของเขาวา “เมื่อผมเปนเด็ก ผมมีหองแลปของตัวเอง มันไมใช
หองปฏิบัติการที่ผมจะตรวจวัดหรือทําการทดลองสําคัญ แตผมใชเลน ใชสรางมอเตอร สรางวงจรที่จะ
หยุดทํางานเมื่อมีคนเดินผานเซลลไวแสง ผมเลนกับซีลีเนียม ผมเลนเสียสวนใหญ”
เด็กทั่วไปอานหนังสือวิทยาศาสตร เพราะตองนําความรูไปใชในการทําขอสอบในโรงเรียน
เด็กที่สนใจวิทยาศาสตรอานหนังสือวิทยาศาสตร เพราะตองการความรูที่เขาสนใจ
และที่แนๆ คือ เมื่อนักอยากวิจัยยังเด็ก พวกเขามักจะชอบอานหนังสือที่เลาเรื่องตางๆ ใน
ธรรมชาติ หรือมีขอมูลทางวิทยาศาสตรใหเรียนรู ซึ่งเมื่อพวกเขาอานแลว จะสนใจและมีความสุข
ในขณะที่เด็กทั่วไปไมชอบอานหนังสือประเภทนี้ นักวิจัยดานจิตวิทยาการศึกษากลาววา แรงจูงใจ
ในการเรียนรูข องคนเราแบงเปนสองกลุม ดังนี5้
1. แรงจูงใจจากความอยากรูอ ยากเห็น (Curiosity) คนที่มีแรงจูงใจที่จะเรียนรูจากความ
อยากรูอยากเห็นของตนเอง เปนคนชอบแสวงหาความรูใหม กระหายที่จะเรียนรูส ิ่งใหมๆ
ชอบคนหาความรู สํารวจ ทดลอง เก็บขอมูล และหาคําอธิบายขอมูลดวยตนเอง คนกลุมนี้
เปนคนที่ผลักดันใหโลกเปลี่ยนแปลง ดวยการคนพบสิ่งใหม และนําความรูมาสรางสรรคสิ่ง
ใหมๆ
2. แรงจูงใจจากความตองการที่จะเปนผูประสบความสําเร็จ (Achiever) อาจเปนแรงจูงใจที่
เกิดจากความตองการสนองสํานึกในหนาที่ เชนตองการเปนนักเรียนที่ดี หรือเปนลูกทีด่ ี จึง
ตองเรียนใหไดผลการเรียนดี และตองการใหสังคมยกยองวาเปนคนเกง มีความพอใจที่จะสอบ
ไดคะแนนดีกวาผูอื่น ไมทําอะไรตามความสนใจของตนเอง แตจะทําตามความชอบของสังคม
(เชนเด็กบางคนที่มีความรูสึกวาตองสอบเขาเรียนแพทยใหได ทั้งๆ ที่ไมมีความถนัดในดาน
แพทยศาสตร) รวมถึงความตองการที่จะอยูบนจุดสูงสุด
ถึงแมวาเด็กที่สนใจวิทยาศาสตร ซึ่งมีแรงจูงใจจากความอยากรูอยากเห็น มักเอาตัวรอดใน
ระบบการศึกษาไทยไดนอยกวา “เด็กเกงวิทยาศาสตร” แตผมขอสนับสนุนใหพวกเขาเรียนรูเรือ่ งที่
ตัวเองสนใจ
เพราะมันทําใหเกิดประโยชนในระยะยาวมากกวาการพยายามทําตัวเปนเด็กเกง
วิทยาศาสตร
ถาประเทศตองการบุคลากรดานการวิจัยหรือดานวิทยาศาสตรในอนาคต เราควรสนับสนุน
เด็กที่มีแรงจูงใจภายใน คือ ความอยากรูอยากเห็นทางวิทยาศาสตร ความชอบและรักที่จะเรียนรู
ธรรมชาติ มากกวาการตั้งรางวัลการสอบแขงขันทางวิทยาศาสตร ซึ่งเด็กมักตองทองจําเนื้อหาจํานวน
มากที่กําหนดโดยความคิดของคนอืน่ ทําใหไมมีโอกาสฟูมฟกความคิดสรางสรรค

5

สุนีย คลายนิล (2545). “ธรรมชาติการเรียนรูกับการสอนวิทยาศาสตร”. วารสารการศึกษาวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและ
เทคโนโลยี. ฉบับที่ 120 หนา 22.
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ทุนการศึกษาและโครงการของรัฐบาลไทยทีผ่ านมา
มักสนับสนุนเฉพาะ
“เด็กเกง
วิทยาศาสตร” ที่ทําขอสอบวิชาวิทยาศาสตรไดดี แตไมมีวิธีที่เหมาะสมที่จะสนองความชอบของ “เด็กที่
ชอบวิทยาศาสตร” (ความชอบวิทยาศาสตรในวัยเด็กเปนตัวจุดประกายทักษะทางวิทยาศาสตรไดมาก)
ทําใหเด็กที่ชอบวิทยาศาสตรไมไดรับการพัฒนาความสามารถและไมไดรบั การสานตอความสนใจใฝรู
อีกทั้งเด็กที่ชอบวิทยาศาสตรหลายคนตองฝนทนทองจําเนือ้ หาในบทเรียนจํานวนมาก
ซึ่งไมเปน
ประโยชน เพียงเพื่อใหไดรับการยอมรับวาเปนคนเกง เพือ่ ที่จะหาทุนสําหรับการเรียนตอ หรือเพือ่ ให
ไดรับคัดเลือกเขาโครงการบางอยาง
ประเทศไทยโชคดีที่ปจจุบันนี้
มีโครงการเพื่อเด็กที่สนใจวิทยาศาสตรเกิดขึ้นใหมหลาย
โครงการ บางโครงการไดรวมกลุมเด็กที่ชอบวิทยาศาสตร มาเขาคาย มารวมกลุมแลกเปลี่ยนความรู
มาฟงการบรรยายที่เปดสิ่งใหมๆ ใหเด็กมีหูตากวางไกล และสนับสนุนใหเด็กคนควาหรือทําโครงงานที่
เขาสนใจอยางอิสระในสไตลของเขาเอง ผมเองก็ไดเจอเพื่อนเด็กที่ชอบคิดวิทยาศาสตรอยางลึกซึ้ง
และไดรูจักสังคมของนักวิทยาศาสตรมากขึ้นจากการเขาคายในโครงการลักษณะนี้
นักชีววิทยาคนหนึ่งกลาววา “สิ่งที่ดลใจใหฉันเปนนักวิจัยสําหรับฉัน ก็เหมือนนักวิจัยสวนมาก
แรงจูงใจหลักคือความพอใจในการคนพบ หรือคนหาสิ่งทีย่ ังไมเคยมีใครรูมากอน” (“What motivates
me as a researcher? For me, as for most researchers, the main motivation is simply the
satisfaction of making discoveries, finding things out that no one knew before.”—Flossie WongStaal)
แรงจูงใจที่ทําใหผมตองการเปนนักวิทยาศาสตร นอกจากความสงสัยและอยากรูอยากเห็นใน
ธรรมชาติแลว
ความอยากเปนนักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงก็มีอยูบาง
พอผมไดศึกษาประวัติ
นักวิทยาศาสตรหลายคนเพราะอยากรูวาคนเหลานั้นมาเปนนักวิทยาศาสตรไดอยางไร
ผมก็เริ่มมี
ความอยากที่จะคนพบสิ่งใหมที่ใหผลยิ่งใหญ มันเปนความปรารถนาที่รุนแรง จนผมตองหยุดคิด ผมไม
เขาใจตัวเองวาทําไมผมถึงอยากเปนนักวิทยาศาสตรที่ยิ่งใหญที่สุดของโลก สมัยกอนผมอยากเปนแค
นักวิทยาศาสตรที่ไดศึกษาสิ่งที่ตนอยากรู เพื่อนของผมทีช่ ื่อนิศามณี เจริญชนมใหขอคิดวา “ชื่อเสียง
ไมใชสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตนักวิทยาศาสตร สิ่งที่จําเปนสําหรับชีวิตนักวิทยาศาสตรคือการยอมรับจาก
สังคม”
ผมจึงคิดไดวา เราไมควรตองการทํางานวิทยาศาสตรเพียงเพราะหวังรางวัลโนเบล หรือ
รางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดน เพราะมันเปนแครางวัลเทานั้น รางวัลแบบนี้ไมใชคุณคาที่แทจริงของการ
สรางสรรคงานวิจัย ประโยชนที่นักวิทยาศาสตรไดรับจากการวิจัยคือ ความสุขที่ไดทํางานและเรียนรูสิ่ง
ใหม
การเรียนรูที่จะเปนนักวิทยาศาสตร
เราไมควรเนนเฉพาะชีวิตและประวัติการทํางานของ
นักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงเทานั้น เราควรเรียนรูเกี่ยวกับคนทุกประเภท รวมทั้งนักวิจัยทั่วไปดวย
ถึงแมเราจะอานประวัติของนักวิทยาศาสตรระดับอัจฉริยะ
แตพวกเขาก็เปนอัจฉริยะที่มีขอเสียและ
พื้นฐานความคิดตางกันออกไป
สําหรับหนังสือเลมนี้ ผมเพียงแตแนะนําเสนทางโอกาส แตอาจจะไมไดกลาวถึงเทคนิควิธีการ
ในการเปนนักวิทยาศาสตร เพราะถาเรามีแรงบันดาลใจที่จะทําอะไรสักอยาง เราก็สามารถทําไดถึงแม
มันจะยากและเต็มไปดวยอุปสรรค
ผมประทับใจคํากลาวของคนที่มีชื่อเสียงดังนี้
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“ถาพิจารณาดูกันใหดีจะเห็นวา นักวิทยาศาสตรที่ยิ่งใหญที่สรางความเจริญกาวหนาสําคัญในวงการ
วิทยาศาสตรนั้น ลวนทํางานดวยความใฝรูอยางบริสุทธิ์ใจทั้งสิ้น ไมมีแมแตความใฝรูเพื่อจะพิชิตธรรมชาติ มี
แตความซาบซึ้งในกฎธรรมชาติ มุงมั่นเพียรคนควาโดยไมเห็นแกผลประโยชนใดๆ เมื่อคนควาก็จะมีความสุข
ในการไดคนพบความจริง โลกกําลังตองการการศึกษาวิทยาศาสตรที่มีศรัทธาและมีฉันทะในธรรมะ ซึ่งใฝรู
ความจริงอยางบริสุทธิ์ใจ”—พระธรรมปฎก
“เสนหของงานวิจัย คือการไดเรียนรู ไดตั้งคําถาม แลวมีกระบวนการที่จะตอบคําถามนั้นได นักวิจัย
เมื่อตอบคําถามได เขียนรายงานผลการวิจัยสําเร็จ จะรูสึกวาตัวเบาๆ ลอยๆ”—วิจารณ พานิช
“งานวิจัยนี่ มันดีอยางหนึ่งคือ ทุกวันมันไมเหมือนกัน ไมมีวนั ไหนเหมือนกัน”—ยอดหทัย เทพธรา
นนท
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ความใฝฝน
ลองอานเรื่องราวจากชีวิตจริงของคนสองคนนี้สิครับ

เรื่องของมอนตี้
“เด็กชายอายุ 16 ป คนหนึ่ง ชื่อวา มอนตี้ คุณครูสั่งใหเขียนเรียงความเรื่อง “โตขึ้นอยากเปนอะไร” มอนตี้ก็
เขียนบรรยายไป 7 หนากระดาษ ถึงความฝนของเขาที่จะเปนเจาของคอกมา พรอมดวยบานพื้นที่ 4,000
ตารางฟุต บนเนื้อที่ 200 เอเคอร เขาบรรยายพรอมกับวาดแผนผังแสดงรายละเอียดไวทุกสวน แตเมื่อเขา
นําไปสงกลับไดคะแนน “F” และเรียกใหไปพบหลังเลิกเรียน
หลังเลิกเรียน มอนตี้ ก็เขาไปพบคุณครู และถามวา ทําไมเรียงความของเขาจึงได “F” ก็ไดรับ
คําตอบวา สิ่งที่เขาเขียนนั้นมันเปนสิ่งที่เปนไปไมได เพราะมันตองใชเงินมากมาย เกินกวาฐานะของ
ครอบครัวของมอนตี้จะสามารถทําได แมวามอนตี้จะชี้แจงใหฟงวามันเปนแคความฝนของเขา แตคุณครูไมรับ
ฟงและขอใหมอนตี้ไปเขียนเรียงความมาใหม
โดยขอใหเขียนถึงเรื่องที่มันพอจะเปนไปไดบางแลวจะแก
คะแนนให
มอนตี้ก็กลับบานและนําปญหานี้ไปปรึกษากับพอของเขา ซึ่งพอของเขา ก็ใหคําตอบวา เรื่องนี้พอคง
ชวยอะไรลูกไมได มันขึ้นอยูกับการตัดสินใจของลูกเอง แตพอมีความรูสึกบางอยางวา การตัดสินใจของลูกครั้ง
นี้ จะเปนสิ่งที่มีความสําคัญตออนาคตของลูกอยางแนนอน
มอนตี้ใครครวญกับเรื่องนี้อยูเปนสัปดาห ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจได เขานําเรียงความเรื่องเดิมไปสง
คุณครูพรอมกับพูดวา ใหคะแนน “F” กับผมก็แลวกัน ผมจะรักษาความฝนของผมไว
มอนตี้เลาเรื่องนี้ใหกับผูมาเยือนเขาฟงพรอมกลาววา ที่ผมเลาเรื่องนี้ใหพวกคุณฟงเพราะวาขณะนี้
คุณกําลังนั่งอยูหนาเตาผิง ในบานพื้นที่ 4,000 ตารางฟุต ซึ่งตั้งอยูกลางคอกมาเนื้อที่ 200 เอเคอร และ
เรียงความเจ็ดหนากระดาษนั้นไดใสกรอบเรียงอยูเหนือเตาพิง และเขาไดเลาตอวา ที่ดีที่สุดของเรื่องนี้ก็คือ ใน
ฤดูรอนเมื่อสองปที่แลว คุณครูคนเดิมพาเด็กนักเรียน 30 คนมาพักคางแรมที่นี่เปนเวลา หนึ่งสัปดาห กอน
จากไปทานพูดกับผมวา มอนตี้ สมัยครูเปนครูของเธอ ครูคงเปนนักขโมยความฝน ครูเสียใจนะที่ครูไดขโมย
ความฝนของเด็กๆ ไปตั้งมากมาย แตครูก็ดีใจที่เธอไมยอมใหครูขโมยความฝนของเธอ
เดินไปตามความฝนของคุณอยายอมใหใครขโมยมันไปได”
นี่คือเรื่องเลาจากชีวิตจริงของ Monty Roberts ที่ถูกเผยแพรตอๆ กันมาทางอินเทอรเน็ต

เรื่องของเด็กชายอัลเบิรต
ในเมือง Munich, Germany ประมาณปค.ศ. 1894
เด็กชายคนหนึ่ง ไมไดทําการบานคณิตศาสตร เพราะเห็นวางายเกินไป จึงมัวแตเอาเวลาไปอาน
หนังสือเกี่ยวกับปรัชญาและความกาวหนาใหมลาสุดในวิชาฟสิกส
ครูสอนคณิต: การบานยังไมไดทํา เด็กอยางเธอโตขึ้นจะทําอะไรได เอาแตเพอฝน
เด็กชาย:
ผมจะเปนครูสอนคณิต และจะเปนผูตั้งทฤษฎีฟสิกสที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก
ครูสอนคณิต: เธอนี่ใกลบาเต็มทีแลว!
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อีก 20 ปตอมา เด็กชายคนนี้เปนนักวิทยาศาสตรที่คนทั่วโลกรูจักกันในชื่อ “อัลเบิรต ไอนสไตน”
และยอนกลับไปเมื่ออัลเบิรตยังเรียนอยูในโรงเรียน...
นิรนาม: ถาแกคิดวาตัวเองเกงฟสิกสนัก ไหนลองบอกมาซิวาความเร็วแสงเปนเทาไร
อัลเบิรต: ผมไมจําเปนตองจําความเร็วแสง ในเมื่อผมสามารถเปดหาในหนังสือไมถึงหานาที
นิรนาม: โธ! ไมเกงจริงนี่หวา! แคความเร็วแสงก็จําไมได
ในเวลานั้น อัลเบิรตอยากจะอธิบายไปจริงๆ วาการทองจําความเร็วแสงไดไมใชเรื่องสําคัญ แต
เหตุการณนี้ไมทําใหอัลเบิรตหวั่นไหวตอความตั้งใจที่จะเปนนักฟสิกสของเขาเลย

เพื่อนๆ มีความใฝฝนอะไรกันบางครับ ไมวามันจะยิ่งใหญแคไหน วิธีทจี่ ะทําใหความใฝฝนนั้น
เปนจริงได คือการลงมือทํา คุณสมบัติของนักปราชญสิบประการตอไปนี้เปนปจจัยที่เอื้อตอการประสบ
ความสําเร็จของนักวิทยาศาสตร6 เพื่อนๆ ลองประเมินตัวเองดูสิครับ คุณสมบัติขอไหนที่เรายังมีนอยก็
ควรฝกใหมีมาก เพื่อใหความใฝฝนกลายเปนความจริง
1. การเปนคนชางสังเกต
2. การเปนคนชางคิดชางสงสัย
3. การเปนคนมีเหตุผล
4. การเปนคนมีความเพียรพยายามและความอดทน
5. การเปนคนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
6. การเปนคนทํางานอยางมีระบบ
7. การมีญาณปญญาหรือความหยั่งรู (intuition)
8. ความสงบแหงจิต (สมาธิ)
9. ความมุงหมายอันยิ่งใหญ
10. ความมีจิตมั่นคงไมหวั่นไหว

6

ชัยพฤกษ เพ็ญวิจิตร, พุทธศาสนากับวิทยาศาสตร. สํานักพิมพดอกหญา กรุงเทพฯ พ.ศ.2539
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การลงมือศึกษาตามที่เราอยากจะเรียนรู
วิทยาศาสตรคือศิลปะของความจริง งานอยางแรกของนักวิทยาศาสตรคือการมองโลกดวย
ความประหลาดใจและมีความอยากรูอยากเห็นอยูในวิญญาณ เมื่อนักวิทยาศาสตรสนใจเรื่องใดแลว
มักจะเกิดความปรารถนาที่จะหาความรูเกี่ยวกับเรื่องนั้น ถาไมมีใครบอกคําตอบที่นาเชื่อถือแกเขาได
เขาก็ตองลงมือคนหามันดวยตนเอง
ขงจื้อกลาวไววา “ฉันไดยินแลวก็ลืม ฉันเห็นแลวจําได ฉันลงมือทําจึงเขาใจ” (“I hear and I
forget. I see and I remember. I do and I understand.”—Confucious) การลงมือทํางานในลักษณะ
เดียวกับที่นักวิทยาศาสตรทํางานวิจัยกันจริงๆ จึงเปนกิจกรรมที่จําเปนสําหรับนักอยากวิจัย เพื่อจะได
รูวาความยากลําบากในการวิจัยนั้นเปนอยางไร
การทํา “โครงงาน” เปนกิจกรรมหนึง่ ที่เปดโอกาสใหเด็กไดศึกษาเรื่องที่เขาสนใจ วัตถุประสงค
เดิมของโครงงานวิทยาศาสตรคือการฝกทํางานวิจัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย แตในปจจุบัน การ
ทําโครงงานเปนงานในการเรียนตั้งแตชั้นประถม
เราจะเริ่มทํางานทางวิทยาศาสตรจากสวนไหนกอนก็ได อาจเริ่มจากงานการสังเกต หรือเริ่ม
จากการศึกษาทฤษฎีและทดสอบทฤษฎี งานเหลานี้เรียกสัน้ ๆ ไดวา โครงงาน (project) หรืองานวิจัย
(research)
การวิจัยไมใชงานของนักวิทยาศาสตรเทานั้นนะครับ แตเปนงานของนักคิดในวิชาอื่นดวย ถา
มองโดยรวม การวิจัยถูกแบงเปนสามประเภท
1. การวิจัยพื้นฐาน มุงเนนการแสวงหาความรูใหมจากปรากฏการณธรรมชาติ และ
การสังเกตขอเท็จจริง
2. การวิจัยเชิงประยุกต มุงเนนการแสวงหาความรูใหม โดยนําผลงานวิจัยไปใชอยาง
เฉพาะเจาะจง
3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เปนการนําความรูจากการวิจัยและประสบการณไปสูการ
ผลิตใหม สิ่งประดิษฐใหม หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยูเดิมใหดีขึ้น เชน การประดิษฐเครื่อง
7
เดินทางขามเวลา และการออกแบบปากเหยือกน้ําเพื่อมิใหเทน้ําหก
การทดลองอยางเลนๆ เพื่อหาคําตอบในเรื่องที่เราอยากรู ยังไมควรเรียกชื่อใหฟงดูหรูหราวา
เปนการวิจัย การศึกษาคนควาเรื่องที่เราสนใจจะเรียกวาเปนงานวิจัยไดก็ตอเมื่อ มีการตั้งจุดมุงหมาย
วางแผน เรียงลําดับขั้นตอน กําหนดวิธีเก็บขอมูล และมีการบันทึกผล การวิจัยที่ดีควรมีเครื่องมือใน
การวิเคราะหอยางเพียงพอและเหมาะสม
งานเขียนที่รวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ มาเขียนขึ้นใหม ก็ไมเรียกวางานวิจัย แตเรียกวา
งานทางวิชาการ
สิ่งแรกที่นักวิทยาศาสตรควรจะทําเวลาทําโครงการคือ สะสมขอมูลที่มีอยูใหไดมากที่สุด
การมีขอมูลพื้นฐานในเรื่องนั้นอยางเพียงพอเปนสิ่งสําคัญ ถึงแมวาการศึกษาคนควาเรื่องวิทยาศาสตร
และงานวิจัยตางๆ เปนขั้นตอนที่ทําใหเสียเวลา แตเปนขั้นตอนที่จําเปน เพื่อใหเรารูวา โครงการที่เรา
7

“การออกแบบปากเหยือกน้ําเพื่อมิใหเทน้ําหก” มีบางคนทําเปนวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกดานลักษณะการไหลของ
ของเหลว โดยใชสมการที่เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางแรงตึงผิวของเหลว การยึดเกาะ ฯลฯ
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คิดจะทํานั้น มีใครเคยทําอะไรมาแลวอยางไร แตขั้นตอนนีอ้ าจไมจําเปนนัก ถาคุณนึกอยากจะทดลอง
วิทยาศาสตรเพื่อความสนุกสวนตัว หรือทําโครงงานที่ครูที่โรงเรียนสั่งใหทําโดยใหเวลานอย
แตอาจารยนักวิจัยคนหนึ่งบอกผมวา
เราไมจําเปนตองอานงานวิจัยของคนอื่นใหมากนัก
เพราะมันอาจปดกั้นความคิดสรางสรรคที่เราจะทําในงานวิจัยของเราเอง
เมื่อรูแลววาคําถามที่เราสนใจนั้นมีวิทยาศาสตรอะไรเปนพืน้ ฐาน เราก็วางแผน กําหนด
วัตถุประสงควาเราจะทําอะไร
ถาคุณตองการเลือกหัวขอวิจยั ที่จะทําอยางจริงจัง หรือจําเปนตองเลือกหัวขอทําโครงงานหรือ
วิทยานิพนธ ขอใหคุณพิจารณาวา
1. เรามีพื้นฐานความรูในเรื่องนัน้
2. มีสถานที่และเครื่องมือสําหรับการทดลองหรือการคนควา
3. มีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนําหรือมีนกั วิจัยที่มีประสบการณในดานนั้น
ในการเลือกหัวขอการวิจัยวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ เราไมสามารถตอบวาการวิจัยในเรื่องไหนจะ
ทําใหไดความรูใหมที่เปนประโยชนหรือไม เพราะงานดานวิทยาศาสตรไมบอกเราลวงหนาวาทําแลวจะ
ไดอะไร แตมนั ไมทําใหเรามีปญหามากนัก เราควรเลือกทํางานวิจัยที่เราอยากจะทํา และโดยปกติ
นักวิทยาศาสตรมักสนใจการคนหาความจริงเปนหลัก สวนประโยชนที่จะไดจากการคนพบนั้นเปนเรือ่ ง
รอง เราจึงไมจําเปนตองกังวลเมื่อไมรูวา หัวของานวิจัยที่เราเลือกจะทําใหเกิดประโยชนหรือไม งาน
สรางสรรคประเภทนี้เรามักจะคาดเดาไมไดวาจะมีประโยชนแคไหน จนกวาจะทํางานชิ้นนั้นสําเร็จแลว
ผมไมมีสูตรสําเร็จที่จะบอกคุณวา ถาตองการทํางานวิจัยสาขานี้ จะเริ่มทําอยางไร และมี
ขั้นตอนตองวางแผนอยางไร รูปแบบงานวิจัยหรือโครงงานวิทยาศาสตรมีมากมาย มีลักษณะวิธีทําและ
ผลที่ไดรับแตกตางกันไป
เมื่อเราเริ่มทําโครงงานที่สนใจ จะพบอุปสรรคที่สําคัญคือ เราขาดความรูในเรื่องนั้น และขาด
ความเชี่ยวชาญในเทคนิค ซึ่งอาจทําใหรูสึกปวดหัวและหมดกําลังใจไปเสียกอน ตอนที่ผมเริ่มทํา
โครงงานชิ้นแรก
ที่มีจุดมุงหมายเพื่อสังเคราะหพอลิเมอรชนิดใหมทนี่ ําไฟฟาและเกิดสารเชิงซอน
(complex) กับไอออนของโลหะไดในโมเลกุลเดียวกัน โครงงานนี้ตองใชความรูดานเคมีอินทรีย
สังเคราะห (organic synthesis) อยางมาก ผมมีความรูดานนี้นอ ย แตในตอนแรก ผมทําโครงงานตาม
แนวทางของนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยง (mentor) ไปกอน ในที่สุดผมจึงเขาใจวาพวกนักเคมีอินทรีย
สังเคราะหทํางานอะไรกัน และไดความรูหลายอยาง
เมื่อไดทําจนมีประสบการณ
เวลาผมทําโครงงานจึงไมตองปรึกษานักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยง
บอยๆ เหมือนเมื่อกอนแลว เพราะขณะที่เราทํางานวิจัย เราจะมีโอกาสศึกษาและสํารวจงานวิจัยที่คน
อื่นเคยทํามาแลวไปดวย
โครงงานวิทยาศาสตรและงานวิจัยเปนสิ่งที่เราตองฝกทําใหมีประสบการณดวยตนเอง แลว
คุณจะสนุกกับมัน ขอเชิญนักอยากวิจัยทุกคนทดลองทําไดตามความสนใจ ถาคุณอยากจะทํา ปรึกษา
นักวิจัยในเรื่องนั้นๆ สิครับ ถาคุณไมรูจะทําโครงงานเรื่องอะไร ขอใหเลือกศึกษาสิ่งที่คุณสนใจหรือ
“สงสัย” เปนพิเศษ
“ความสนใจและการเรียนรูเรือ่ งที่สนใจ ยอมมากอนการตั้งชื่อโครงงาน”

คําแนะนําในงานที่มีการทดลอง
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นักวิทยาศาสตรมักทํางานการทดลองที่ทําอยางจริงจังใน “หองปฏิบัติการ” (laboratory) ซึ่งมี
ที่วาง ที่เก็บอุปกรณและวัสดุ มีโตะสําหรับการทดลองและจดบันทึก
ถาเราตองการจะทําการทดลองที่ตองใชอุปกรณ
ถาเรารูจักนักศึกษาระดับปริญญาหรือ
นักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีโอกาสไดใชหองทดลอง เราก็อาจขอทําการทดลองที่เราตองการในหองนั้น
ได
เวลาเราจะทําการทดลอง เราควรจดบันทึกในสมุดบันทึกการทดลอง หรือถาไมใชการทดลอง
เราก็ควรมีการบันทึกความคิด ขอมูล และการสังเกตตางๆ เอกสารและหลักฐานในการทดลองนัน้
นักวิจัยควรเก็บรักษาไวหลังจากสรุปผลงานวิจัยหรือเผยแพรงานวิจัยไปแลวสักระยะเวลาหนึ่ง เพื่อ
การตรวจสอบหรือทบทวนขอมูล
ในการทํางานเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมี เราจําเปนตองมีคูมือ (handbook) หรือขอมูลเกีย่ วกับ
สารเคมีที่ใช ถาเปนการทดลอง เราอาจหาดูวามีใครเคยทดลองแบบนี้มาบาง แลวดูขอมูลที่เขาบันทึก
ไว (ในบทความ งานวิจัย โครงงาน หรือวิทยานิพนธ) หรือหาทางปรึกษาเขา
เมื่อทดลองเสร็จแลว ควรจัดการเก็บอุปกรณใหเรียบรอย เพื่อความสะดวกในการใชอุปกรณ
ในครั้งตอไป
ขณะมีความสนใจจะทดลองหลายเรื่อง เราควรสนใจทําการทดลองอยางจริงจังเพียงเรือ่ งเดียว
ในเวลาหนึ่ง เพราะมันงายและสนุกกวาการพยายามทดลองหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน
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เสนทางการศึกษา
กระบวนการเรียนรูสวนใหญไมไดเกิดขึ้นในหองเรียน การที่เราจะศึกษาเรื่องใดเพื่อเปนพื้น
ฐานความรูติดตัวจึงไมจําเปนตองคํานึงวา มันจะมีอยูในหลักสูตรหรือไม ความสนใจที่จะเรียนรูเรือ่ ง
ตางๆ เปนคุณสมบัติที่ดีถึงแมวาเรื่องนั้นเราไมสามารถนําไปใชในการสอบเอนทรานซ
เราคงไมอาจคาดหวังจากการเรียนในระดับประถมและมัธยมวาเราจะไดเรียนรูอ ะไรหลาย
อยาง เพราะเด็กไทยสวนใหญไมไดมีความใฝรูมากเทาเรา ระบบการศึกษาจึงเอื้อตอการสงเด็กสวน
ใหญใหสอบผาน แตไมสนองความชางคิด ชางสงสัย ชางทดลอง และความอยากรูจักวิทยาศาสตร
อยาคาดหวังกับการทําโครงงานวิทยาศาสตรในโรงเรียนมากนัก เพราะความรูระดับนี้อาจยัง
ไมพอที่จะทําโครงงานที่มีคุณภาพพอที่จะตอบสนองความตองการของนักวิทยาศาสตรนอยผูยิ่งใหญ
ขออยาหมดกําลังใจถาเรายังไมอาจศึกษาสิ่งที่เราอยากรู
ระหวางที่เราอยูในวัยศึกษาเลาเรียน ควรหาแหลงความรูหรือหนังสือทีม่ ีเนื้อหาเหมาะสมกับ
ระดับความรูของเรา หรือยากกวาเล็กนอยเพื่อความทาทาย
เด็กบางคนอยากรูวานักวิทยาศาสตรทํางานเรื่องอะไรกัน
ก็อานเอกสารทางวิชาการใน
วารสารระดับการวิจัย ซึ่งเขาอานไมรูเรื่อง เพราะมันเต็มไปดวยศัพทและสัญลักษณทางเทคนิคที่ใช
สําหรับการวิจัย ซึ่งเด็กอยางพวกเราตองทําความเขาใจเปนเวลานาน
ถาเราไดคะแนนวิชาวิทยาศาสตรไมดีไมไดแปลวาเราไมเกงวิทยาศาสตร
เพราะการเก็บ
คะแนนวิชาวิทยาศาสตรในโรงเรียนมักไมไดทําอยางละเอียดออนพอที่จะประเมินความสามารถที่
แทจริง
ถาคุณมีความสนใจอะไรก็ควรวางแผนการศึกษาของตนในอนาคตเอาไวกอนที่จะถูกกระแส
สังคมพัดพาไป
คําแนะนํา
เราจะเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยไหนก็ควรดูวาในมหาวิทยาลัยนั้นมีแหลงความรูหรือ
อุปกรณการวิจัยในเรื่องที่เรากําลังสนใจ หรือวางแผนวาจะศึกษาหรือไม โดยสืบหาขอมูลไดจาก
อินเทอรเน็ต ถามจากคนรูจัก หรือไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย
การเรียนระดับปริญญาตรีเปดโอกาสใหนักศึกษาเดินเขาไปหาหองทดลองและพบ
นักวิทยาศาสตรไดสะดวก ทําใหนักศึกษามีโอกาสทําโครงงานที่ตนสนใจมากขึ้น เมือ่ เราไดเรียนใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา เราจะมีโอกาสรูจักรุนพี่ปริญญาโทและเอก ครู และนักวิจัยไดมาก
ขึ้น รวมทั้งไดพบเพื่อนที่มีความสนใจคลายกัน
การเรียนระดับที่เรียกวา graduate เชนปริญญาโทและเอก ประกอบดวย การฟงบรรยายกับ
การทําวิทยานิพนธ (thesis) วิทยานิพนธคือการทํางานวิจัยหรือโครงการที่สําคัญสักเรือ่ งหนึง่
คนที่จะสมัครเขาทํางานในสถาบันวิชาการไดสะดวก ควรจบปริญญาเอก แตหลังจากได
ปริญญาเอกแลว เราไมจําเปนตองทํางานวิจัยเรื่องเดิมหรือในสาขาเดิม หลังจากปริญญาเอก หลายคน
นิยมทํางานวิจัยหลังปริญญาเอกที่เรียกวา postdoctoral research เพื่อฝกงานเพิ่มเติม กอนที่พวกเขา
จะไปสมัครเขาทํางานที่เปนอาชีพจริงในระยะยาว
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เรื่องแปลก
อินเทอรเน็ตเปนแหลงแลกเปลี่ยนความรูกับโลกกวาง
ผมเคยเจอเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งใน
www.pantip.com ในชื่อกระทู “แบบนี้จะถือไดวาเปนอัจฉริยะไดหรือไม?” เรื่องนี้ไมปรากฏขอมูลผูแตง
และผมไมรูวาเปนเรื่องจริงหรือเปนเพียงเรื่องสั้นที่แตงขึ้นเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ แตผมขอยืนยันวา นักวิทยาศาสตรที่มีความคิดลึกซึ้งอยางแทจริงมีลักษณะเชนนี้
เพราะพวกเขาไมชอบการทองจําสูตรคณิตศาสตรโดยไมเขาใจอยางแทจริงเหมือนคนทั่วไป
จากคุณ : คนหวากอ 22 มกราคม 2546
ผมมีโอกาสรูจักกับผูหญิงคนหนึ่ง เธอเรียนจบอักษรศาสตรจุฬาฯ ครั้งแรกที่ผมเจอเธอเธอถือหนังสือ
Biology มาถามเพื่อนผมซึ่งจบดานนี้มา เธอถามขอสงสัยของเธอดวยความเกรงใจ แตมีแววตาของความ
กระหายใครรูอยางมาก เธอเปนผูหญิงที่นารัก มีกริยามารยาทที่ออนโยนมาก
เพื่อนผมถามวาทําไมมาสนใจวิทยาศาสตร เธอบอกวา เธออยากเขาใจชีวิตและจักรวาล และตอนนี้
เธอกําลังมุงมั่นที่จะศึกษาวิชาชีววิทยาและฟสิกส แตเธอออนคณิตศาสตรมาก เพราะเธอเรียนสายศิลปมา
และตอนม.ตน เธอไดเกรด 1 วิชาคณิตศาสตร โดยที่วิชาอื่นได 4 ทั้งหมด (เธอสามารถพูดได สามภาษาหลัก
ของโลกชนิดที่ใกลเคียงกับเจาของภาษาทีเดียว สอบโทเฟลไดคะแนนถึง 640)
เพื่อนผมเลยแนะนําวาหากสนใจฟสิกส ลองคุยกับพี่คนนี้สิ เพื่อนผมแนะนําผมใหรูจัก ก็ไดทราบวา
ทุกๆวันเธอตองหอบ textbook สองวิชานี้ไปตระเวนถามขอสงสัยกับเพื่อนๆที่เธอรูจัก เธอบอกวาเธอไมเคย
ไดรบั คําตอบที่นาพอใจเลย จนมาเจอเพื่อนของผมซึ่งเกงไบโอมาก กอนหนานี้เธอลงเรียน ป.โท ดาน
มานุษยวิทยา โดยหวังวาจะไดคําตอบในสิ่งที่เธอคนหาอยู แตเธอกลับผิดหวังเพราะไมมีใครตอบคําถามเธอ
ได
ผมเห็นวาแปลกดี จบอักษรมาแลวกลับมาสนใจสิ่งที่ดูเหมือนคนละฟากเชนนี้ ผมตกลงใจที่จะสอน
วิชาฟสิกสใหเธอโดยเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งหลังจากที่ผมทํางานเสร็จ ผมเกือบลืมเธอไปแลวเหมือนกัน จนผม
เปดสมุดโทรศัพทไปเจอเบอรของเธอ ผมก็โทรไปคุยดวย เธอตื่นเตนดีใจมาก เธอบอกวาเธอรอผมทุกวัน เธอ
ดีใจมากที่ผมโทรมา เธอเลาใหแมเธอฟงดวยความตื่นเตน
วันแรกที่ผมเริ่มติวฟสิกสใหเธอ กลับเปนฝายผมเองซึ่งตื่นเตนมาก แตละคําถามของเธอลึกซึ้งมาก
จนผมสงสัยวาทําไมเธอจึงออนวิชาคณิตศาสตร การที่เธอออนคณิตศาสตรตอน ม.ตน ขณะที่ได 4 ในวิชาอื่น
ทั้งหมด จนครูของเธอบอกใหเธอเรียนอะไรก็ไดที่ตองไมเกี่ยวกับคณิตศาสตร ผมเริ่มทบทวนวิชาคณิตศาสตร
ม.ตนใหเธอกอนผมกลับพบวาสิ่งที่ทําใหเธอออนวิชานี้ เปนเพราะครูที่โรงเรียนเธอไมมีความสามารถมาก
เพียงพอที่จะสอนเธอไดกับคําถามที่ลึกซึ้งมาก จนครูไมเขาใจคําถามของเธอ แลวพาลคิดวาเธอโง ไมสามารถ
เขาใจวิชานี้ได เธอก็เลยคิดวาเธอโงจริงๆ จนตองหันมาเอาดีทางดานภาษาแทน
ผานไป 1 ชั่วโมง พบวาเธอสามารถเขาใจเรื่องสมการไดเปนอยางดี ผมเลยลองทดสอบโจทยชั่งหิน
(ผมใชชั่งเหรียญ 12 เหรียญ) 12 กอนที่เคยฮือฮาในนี้มากอน เธอมุงมั่นคิดอยางเอาเปนเอาตาย ดูเหมือนคน
บาผุดลุกผุดนั่ง แลวเธอก็คิดออกอยางไมมีที่ติเลย ผมนึกสนุก ปอนโจทยทาทายทํานองนี้ใหเธออีกหลายขอ
เธอครุนคิดอยางหนักแลวไดคําตอบทุกขอดวย
เมื่อเริ่มสอนฟสิกสกันจริงจัง
ผมพยายามอธิบายใหงายๆ
กอนเพราะเธอไมมีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร แตคําถามเธอรุกหนักมาก แลวสิ่งที่ถามไมใชสิ่งที่ระดับ ม.ปลายจะถามกัน เธอไมสามารถเขาใจ
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ไดเลย เพราะสงสัยลึกลงไปเรื่อยๆ ผมตัดสินใจใชวิชาแคลคูลัสเขาอธิบาย ปรากฏวาเธอกลับเขาใจไดดีขึ้น
เชน ผมอธิบายเรื่องการกระจัด ความเร็ว ความเรง แตเธอไมมองแคนั้น เธอมองไปถึงอัตราการเปลี่ยนแปลง
ของคาเหลานี้ดวย แลวเธอก็พยายามแบงคาเหลานี้ออกเปนสวนยอยๆ แลวพยามนํามารวมกัน เมื่อพูดถึง
เรื่อง แรง เธอกลับพูดถึง “แรงกระจาย” กวาผมจะรูวาเธอถามอะไรกันแน เพราะเธอใชศัพทไมถูก เลนเอาผม
งงกับคําถามของเธอนานหลายนาที
จนที่สุดผมตองสอนวิชาแคลคูลัสใหเธออีก ทั้งที่พยายามหลีกเลี่ยงกอน แลวเธอก็โยงเขาหาเรื่อง
แกนเวลาอีก ตอนสอนเรื่องกราฟ เธอไมยอมผานเรื่องแกนเวลาเลย ผมพยายามใหเธอเปนไปตามขั้นตอนแต
หยุดเธอไมได เธอใหผมอานสิ่งที่เธอบันทึกไวสมัยเรียน (เปนบันทึกประจําวันกับสิ่งที่เธอคิดในแตละวัน) เธอ
จินตนาการไปถึงความไมตอเนื่องของสรรพสิ่ง เธอเชื่อวาเวลาเปนสิ่งสมมุติ สิ่งที่เธอเขียนไมมีศัพททางฟสิกส
เลย เปนศัพทที่เธอตั้งขึ้นเองทั้งนั้น
บันทึกประจําวันของเธอ หากเธอนําออกมาพิมพขาย ผมเปนคนแรกที่จะซื้อ เพราะเต็มไปดวยหลัก
ปรัชญา มานุษยวิทยา วิทยาศาสตร ศิลปศาสตร ที่นาสนใจทั้งนั้น บวกกับความนารัก กริยาอันออนโยน
สุภาพของเธอ ทําใหผมรูสึก.....นั่นแหละ
ผมสอนเธอโดยไมคิดเงิน เธอฝนอยากเรียนตอทางดานฟสิกส ผมอยากใหฝนเธอเปนจริง แมผมจะ
เรียนมาทางวิศวะ และมีความรูสึกลึกๆ วา ความรูดานฟสิกสเธอตองแซงผมไปในไมชา
ผมตัดสินใจที่จะเดินทางไปพบคุณแมและพี่สาวของเธอที่ไมเห็นดวยกับการยายฟากมาเรียนทาง
วิทยาศาสตร ผมไปชวยยืนยันวาเธอเรียนได สิ่งที่เราคุยกันคือ เธอจะไปเรียนตอสาขาฟสิกสในตางประเทศ
ขณะที่เธอจบอักษรศาสตร (เกียรตินิยม) มามันจะเปนไปไดอยางไร จนถึงวันนี้ ผานไปสามเดือนแลว ความรู
ทางแคลคูลัสของเธอพัฒนาไปไกลทุกที
ผมอยากใหเธอคนพบสิ่งที่เธอสงสัยวา แทจริงแลวมนุษยกับจักรวาลคืออันหนึ่งอันเดียวกัน นั่นคือ
การมองในลักษณะ 5 มิติ
เลยอยากมาถามเพื่อนๆวา จะมีหนทางอยางไร ที่จะสามารถทําไดกับการขามฟากมาเรียนชนิดสุด
ขั้วเชนนี้ มีมหาวิทยาลัยใดบางในตางประเทศที่ยอมรับได เธอตั้งเปาไวแคสองปเทานั้น ทุกวันนี้เธอใชเวลา
วางจากงานประจําของเธอมาทุมเทกับวิชาฟสิกส และเธอกําลังจะลาออกจากงานประจํา แลวอาศัยสอนวิชา
ภาษาอังกฤษเปนรายไดหลัก เพื่อจะไดมีเวลาศึกษาอยางเต็มที่ (เธอเคยไปนั่งเรียนกวดวิชามาแลวกลับไมได
อะไรเลย เธอไมสามารถถามได และไมมีใครตอบคําถามเธอได)
ผมคิดแกปญหาใหเธอไมตก ผมเองก็ไมมีเวลามากพอที่จะทุมใหเธอมากมายได เพื่อนๆคิดวา
อยางไร
“คนที่คิดวามันจะตองเปนไปตามสมการเทานั้น เปนไดแค ‘คนใชสมการ’
คนที่กลาคิดออกนอกกรอบตางหากถึงจะเปน คนที่สรางสมการใหม”—เด็กชายพีรกิตติ์
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เลือกอาชีพนักวิทยาศาสตรจะดีหรือ
“I wanted to be a molecular biologist. I was convinced that out of DNA was going to come the
answer to every question in Biology. I really wanted to know how genes were regulated.”—Nancy
Hopkins

“ฉันอยากเปนนักชีววิทยาระดับโมเลกุล ฉันแนใจแลววาจากดีเอ็นเอมันกําลังกลายเปนคําตอบของ
ทุกคําถามในชีววิทยา ฉันอยากจะรูจริงๆ วายีนถูกควบคุมอยางไร”—แนนซี่ ฮอพกินส

คุณลองคิดดูสิครับวา เรามีจดุ มุงหมายอะไรในชีวิต เราจะทําอะไรในสิบปขางหนา และทําเพื่อ
อะไร
สมัยผมยังเปนเด็ก ถึงแมวาผมยังไมจําเปนตองคิดวาโตขึ้นจะทํางานอะไร ผมก็อดไมไดที่จะ
จินตนาการถึงอาชีพในอนาคต นึกภาพตัวเอง และลังเลใจวา มันจะดีไหมถาผมจะเปนนักวิทยาศาสตร
ผมกลาเรียก “นักวิทยาศาสตร” วาเปนอาชีพๆ หนึ่ง เพราะการประกอบอาชีพนอกจากจะทํา
ใหคนเรามีรายไดและไดรับการยอมรับแลว คุณคาของอาชีพยังสนองความปรารถนาและจุดมุงหมาย
ในชีวิต และทําใหเราไดทําประโยชนใหสวนรวม การวิจยั ดานวิทยาศาสตรก็เปนงานอยางหนึ่งของผูมี
อาชีพนักวิทยาศาสตร หรือ “นักวิจัย”
คนที่จะเปนนักวิทยาศาสตรไดนั้นมีทั้งผูห ญิงและผูชาย ไมวาจะนับถือศาสนาอะไร เปนคน
จากประเทศหรือจังหวัดไหน หรือเปนมนุษยจากดาวดวงไหน ก็มีอาชีพนักวิทยาศาสตรไดทั้งนัน้ อยา
กลัววาคุณจะเปนนักวิทยาศาสตรไมได
เพียงเพราะคิดวานักวิทยาศาสตรจะตองเปนคนเกงระดับ
อัจฉริยะเทานัน้ อยาหวั่นไหวตอคําพูดของคนที่ไมรูจักอาชีพนักวิทยาศาสตรจริง คนหลายคนถูกลด
ความคิดสรางสรรคก็เพราะหลงเชื่อคําดูถูก
และอยาหลงเชื่อคําบอกเลาผิดๆ
ที่บอกวาชีวิต
นักวิทยาศาสตรเปนอยางไร มีหลายคนยืนยันวาชีวิตนักวิทยาศาสตรนั้นนาตื่นเตนและนาหลงใหล
สําหรับคุณผูอา นที่ยังเปนเด็กนักเรียน ที่จะตองโตเปนผูใหญในอนาคต การตัดสินใจครั้ง
สําคัญของชีวิตเด็กที่ตองการเปนนักวิทยาศาสตร คือการเลือกวาจะเรียนตอในดานไหน ผมขอใหเริ่ม
เลือกดวยการตั้งเปาหมายวา เราตองการเปนนักวิทยาศาสตรสาขาไหน เราพอใจที่จะศึกษาสิ่งใดมาก
ที่สุด แตไมควรยึดติดกับมันมากเกินไป เพราะเปาหมายนั้นอาจเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเราโตขึ้น
“ทานจะบรรลุความสําเร็จที่ยิ่งใหญไดก็ตอเมื่อ ทานไดพบงานที่ทานชอบมากที่สุด เนื่องจากมันเปน
ขอเท็จจริงที่รูกันดีวา คนเรายอมจะบรรลุผลสําเร็จไดดีที่สุดเฉพาะในตอนที่เขาทุมเทลงไปทั้งหัวใจและ
วิญญาณ”--นโปเลียน ฮิลส กลาวไวในหนังสือ The Law of Success
“การทําในสิ่งที่รัก คือ อิสระ การรักในสิ่งที่ทํา คือ ความสุข”—จากละคร ทอฝนกับมาวิน

คนมีปญญายอมเลือกอาชีพดวยความชอบและความถนัด
ไมใชเลือกตามตองการของ
ผูปกครองหรือคนรอบขาง มีผูกลาวไววา การเลือกอาชีพจะหางไกลความเปนจริงในชวงที่เรายังเด็ก
การเลือกอาชีพจะใกลความเปนจริงมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น เพราะเราจะคนพบลักษณะของตัวเองมาก
ขึ้น ในกลุมนักวิทยาศาสตรยังมีคนหลายนิสยั บางคนชอบเปนผูรวบรวม ผูจัดระเบียบ นักสืบ ศิลปน
นักสํารวจ ชางฝมือ หรือนักปรัชญา งานของนักวิทยาศาสตรก็มีลักษณะตางกัน เชนการจําแนก
ประเภทของสัตว เปนงานที่ตองใชความละเอียดออนและกลาตัดสินใจ
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หลายคนพบวางานที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองคือ
ศาสตราจารยในมหาวิทยาลัย
ครูสอน
วิทยาศาสตร
หรือไมก็
นักวิจัยในสถาบันตางๆ
เสนทางอาชีพเหลานี้เปนโอกาสที่เปดให
นักวิทยาศาสตรมีรายไดที่มั่นคงในโลกยุคปจจุบัน
“วิธีหนึ่งที่จะไดเรียนรูการทํางานของนักวิทยาศาสตร คือ ลองถามวิธีการทํางานจากนักวิจัยในหลาย
สาขา หลายรูปแบบ แลวคิดดูวา เราชอบทํางานแบบไหน ชอบใชชีวิตอยางไร
ผมก็สับสนอยูนานวาจะเปนนักวิทยาศาสตรในสาขาไหน แตจากที่ไดเห็นตัวอยางที่เราชอบ ก็ทําให
เขาใจ และเตรียมพรอมสําหรับอนาคต” –(เด็กชายพีรกิตติ์เขียนไวในเวบไซตสวนตัว)
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ภาษาที่นักวิทยาศาสตรใช ดูเขาใจยากและนาเบื่อสําหรับคนธรรมดา
แมแตนักวิทยาศาสตรเอง ยังอานงานของนักวิทยาศาสตรในสาขาอื่นไมคอยเขาใจ

สมการและสัญลักษณทยี่ ุงยาก อานไมรูเรื่อง เมื่อเราดูอาจคิดวาไมเห็นงามตรงไหน แต
นักวิทยาศาสตรเห็นมันเปนสิ่งสวยงามไดอยางไร
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การสื่อสารในวงการวิทยาศาสตร
ในสมัยกอนนักวิทยาศาสตรเผยแผขอมูลการคนพบโดยการติดตอสวนตัว หลังจากนัน้ เริ่มมี
การประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงาน และเริม่ มีการพิมพวารสาร ทําใหการสื่อสารในวงการวิทยาศาสตร
ทําไดกวางไกลขึ้น
นอกจากจะติดตอกันดวยโทรศัพท จดหมาย และจดหมายไฟฟา (e-mail) นักวิทยาศาสตร
นิยมแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนทางการผานทางวารสาร (scientific journals) เรามีวารสารที่แยกเปน
แตละสาขาสําหรับนักวิทยาศาสตรทุกสาขา วารสารคือแหลงขอมูลความกาวหนาของงานวิจัยในแตละ
สาขา เพราะเปนสิ่งพิมพที่ใหขอมูลจากนักวิจัยโดยตรง เหมือนวิทยานิพนธ และรายงานการวิจัยตางๆ
วารสารในสาขาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์มักเปนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะสื่อสารกันไดทั่วโลก เนื่องจากโลก
ยุคปจจุบันถือวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล
สวนแหลงขอมูลมาตรฐานสําหรับการคนควาคือหองสมุดของสถาบันและมหาวิทยาลัยตางๆ
บทความในวารสารคือการนําเสนอผลงานวิจัย เมื่อนักวิทยาศาสตรทํางานวิจัยเสร็จชิ้นหนึง่
และตองการนําไปเผยแพรใหวงการวิจัยไดรับรูเพื่อเก็บเปนงานวิจัย พวกเขาจะเขียนบทความที่ให
ขอมูลอยางตรงวาพวกเขาไดทําอะไร ซึ่งมักเปนบทความคอนขางสั้น แตเชื่อถือไดแนนอน โดยบอกวิธี
ทําที่คนอื่นสามารถทําการทดลองตาม
มีรายละเอียดของการทดลองทางเทคนิคที่บันทึกไวถาเปน
งานวิจัยจากการทดลอง และมีการสรุปผลการวิจัย
วารสารที่รายงานผลงานวิจัย มีทั้งสําหรับเผยแพรในวงกวาง หรือสําหรับการวิจัยดานใดดาน
หนึ่งโดยเฉพาะ วารสารมีทั้งแบบที่ออกทุกสัปดาห ทุกเดือน หรือทุกป วารสารบางฉบับมีอยูใ น
หองสมุดเพียงไมกี่แหง
ตัวอยาง ถาผมทําโครงงานเคมีเรื่องการสังเคราะหพลาสติกนําไฟฟาชนิดหนึ่งทีไ่ มเคยมีใคร
ทํามากอนสําเร็จแลว
ผมจะเผยแพรผลงานในระดับโลกไดโดยเขียนบทความสงพิมพในวารสาร
Synthetic Metals ซึง่ เปนวารสารที่มีงานวิจัยเกี่ยวกับ electrically conducting polymers เปนสวน
ใหญ วารสารนี้จัดทําโดยบริษัท Elsevier Science S. A. ซึ่งเปนบริษัทที่ทํา scientific research
journals ที่เปนที่รจู ักกันในหมูนักวิทยาศาสตรจํานวนมาก โดยผมตองเขียนรายงานในสวนเนื้อหาวา
สารเคมีที่ใชในการวิจัยนี้ไดมาจากไหน มีขนั้ ตอนการสังเคราะหอยางไร แตละขั้นตอนผมตองรายงาน
วาผสมสารอะไรลงไปเทาไร แลวได product กี่เปอรเซ็นตเมื่อเทียบจากสารตั้งตนในสมการ (ซึ่ง
บางครั้งเราก็ไมจําเปนตองเขียนอยางละเอียดถึงระดับนี้ ถามันไมใชขอมูลใหมในวงการ หรือเปนขอมูล
ที่ไมมีผลตอผลการทดลอง) และเมื่อสังเคราะหพลาสติกนําไฟฟาชนิดนัน้ ไดแลว ผมไดผลการทดสอบ
อยางไร ผมตองเขียนผลการทดสอบตางๆ เปนกราฟ พรอมทั้งใหคําอธิบาย
มีคนแนะนําผมวา การเขียนงานวิจัย ควรเขียนเฉพาะผลสําเร็จ ไมควรเขียนวาเราทําอะไร
ลมเหลวไปบาง ซึ่งผมไมรูวา นี่เปนสิ่งที่ถูกตองหรือไม เพราะความผิดพลาดของเราอาจเปนบทเรียน
สําหรับนักวิทยาศาสตรคนอื่น
งานทางวิทยาศาสตรมีการอางอิงแหลงขอมูลเสมอ เอกสารทางวิทยาศาสตรจึงมักเขียนไววา
นี่เปนทฤษฎีของคนนั้น เปนสมมติฐานของคนนี้ ไมมีที่ใดเขียนวา ความจริงเปนเชนนี้
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วารสารที่เปนที่ยอมรับกันในวงการวิทยาศาสตรตองมีกรรมการตรวจสอบบทความ เมื่อเราสง
บทความใหบ.ก. (บรรณาธิการ) ของวารสารแลว บ.ก.จะสงบทความตนฉบับไปใหนักวิทยาศาสตรที่มี
ความรูในสาขานั้นอานเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม เพื่อตัดสินใจวาควรยอมรับบทความนั้นใหพิมพ
ในวารสารหรือไม ผูเขียนควรเพิ่มเติมขอมูลหรือแกไขสวนใดของบทความหรือไม ถาบทความผานการ
ตรวจสอบ ผลงานวิจัยนั้นจะถูกตีพิมพในวารสาร ถาไมสามารถพิมพในวารสารนั้น ผูเขียนก็มีสิทธิ์สง
บทความไปพิมพในวารสารอื่น
ขอมูลในวารสารทางวิทยาศาสตรเปนแหลงความรูที่จําเปนตอโครงงานหรืองานวิจัย เพราะ
เราตองการขอมูลวาเคยมีใครทําอะไรไวอยางไรและไดผลอยางไร
ถาตองการอานวารสารประเภทนี้ผานทางอินเทอรเน็ต
วิธีหนึง่ ที่ดีมากคือการเขาไปใช
คอมพิวเตอรในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันทีม่ ีระบบเชื่อมตอ แลวเปดเวบไซท www.sciencedirect.com
ถาระบบของคอมพิวเตอรเครือ่ งที่ใช ไดรบั อนุญาตใหเขาถึงขอมูลในเวบไซทนี้ เราก็สามารถเปดดู
เนื้อหาในวารสารตางๆ จํานวนมาก ถาตองการคนหาบทความ ก็พิมพขอความตรงชอง “quick
search”
บทความงานวิจัยควรมีโครงสรางดังนี้ (เปนรูปแบบ Publication Manual of the American
Psychological Association)
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. บทคัดยอ (Abstract)
3. บทนํา (Introduction)
3.1. ประเด็นปญหา (Statement of the Problem)
3.2. ขอมูลที่ไดจากการสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวของ (Review of Related Literature)
3.3. สมมติฐานการวิจัย (Statement of the Hypothesis)
4. วิธีการ (Methods)
4.1. ตัวอยาง (Subjects)
4.2. เครื่องมือ (Instruments)
4.3. รูปแบบ (Design)
4.4. วิธีทํา (Procedure)
5. ผลการวิจัย (Results)
6. การอภิปราย รวมทั้งขอสรุปและขอเสนอแนะ (Discussion Conclusion and Recommendations)
7. เอกสารอางอิง (References)

การประชุมวิชาการ เปนวิธีสื่อสารที่ทําใหนักวิทยาศาสตรไดนําเสนองานวิจัย อภิปราย ถามคําถาม
และรับขอเสนอแนะ ถางานวิจัยยังไมสําเร็จอยางสมบูรณ นักวิจัยไมสามารถพิมพเผยแพรสิ่งที่ไดทําลง
ในวารสาร ก็สามารถนําเสนองานวิจัยนั้นในการประชุมวิชาการ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได
ทันที การประชุมวิชาการเกิดขึ้นไดจากคนตั้งแตสองคนจนถึงพันๆ คนในสถานที่ที่หนวยงานจัดขึ้น
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วิธีนี้นําเสนองานวิจัยตอสังคมไดเร็วกวาการพิมพในวารสาร
และเปนพื้นฐานในการเขียน
บทความดวย การนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการมักแบงเปนสองแบบคือ
1. Oral presentation คือการพูดในที่ประชุมตามตารางเวลาการนําเสนอ อาจใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรเชน Microsoft Powerpoint หรือแผนใสประกอบ ผมเคยเสนอผลโครงงานใน
8
คาย JSTP มีเวลาพูดคนละ 10 นาที เมื่อบรรยายจบแลว จะเปดใหผูฟงถามคําถาม (มีคนให
คําแนะนําวา อยาถามตัวเองวาจะพูดอะไร แตใหถามวา ผูฟงตองการอะไร)
2. Poster presentation คือการนําเสนอดวยแผนโปสเตอรในสถานที่ที่จัดไวในงาน ผูนําเสนอ
อาจตองระบุเวลาที่จะยืนประจําที่โปสเตอร เพื่ออภิปรายและตอบคําถาม

การเยี่ยมชมสถาบัน ในวงการวิทยาศาสตรในบางประเทศ บางครั้งมีนักวิทยาศาสตรจากสาขาอื่น
มาเยี่ยมสถาบันหรือหองทดลองสัปดาหละหลายคน เพื่อพูดคุยกับนักวิจัยในสถาบันในเรื่องที่สนใจ
เพื่อจะมีโอกาสไดเจอความคิดเห็นตางๆ ทีแ่ ตกตางกัน

8

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กและเยาวชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ 111 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 http://www.jstp.org
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จะเริ่มวิจัยกันอยางไร
ดร.บัญชา พูลโภคา
ในยุคปจจุบันนีเ้ ราตองยอมรับวาการวิจัยมีความสําคัญยิ่งสําหรับประเทศชาติ การที่ประเทศ
หนึ่งๆ จะยืนหยัดอยูไดดวยตนเองจะตองมีเทคโนโลยีเปนของตนเอง ซึ่งสิ่งนี้ไดมาจากการวิจัยมิใช
“นั่งเทียน” ขึน้ มาเองได การวิจัยนี้ทําขึ้นมาเพื่อตอบสนองคนหาสิ่งตางๆ ที่จะทําใหเรามีความเปนอยูที่
ดียิ่งขึ้น ดังนัน้ จึงเห็นไดวาประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ การวิจัยจะไมกาวหนาเทาเทียมกับประเทศ
อื่น
การวิจัยอาจแบงกวางๆได 2 ประเภทคือ การวิจัยทางทฤษฎีและการวิจัยประยุกต การวิจัย
ทางทฤษฎีนั้นทําเพื่อคนหาองคความรูใหม สวนการวิจัยประยุกตจะมุงเพื่อนําผลงานไปประยุกตใช
โดยตรง
หากเปนนักวิจัยตั้งแตเริ่มตนทํางานหรือเรียนมาโดยตรง คงหาหัวขอในการวิจัยไดไมยาก
สวนใหญจะเปนเรื่องที่ทํามาตอเนื่องแลว ผมจึงมิบังอาจแนะนําได แตสําหรับผูที่ไมเคยสนใจงานวิจัย
มากอนและไมเคยทําวิจัยมากอนแลวจะตองมาทําการวิจัย คงยากพอๆ กับเริ่มเลนกอลฟครั้งแรกแลว
ตีได hole-in-one การทํางานวิจัยสวนใหญจะมีปญหา หาไดยากมากที่จะไมมีปญหาแมจะเปนนักวิจัย
อาชีพก็ตาม ยิ่งมีความเปนไปไดสูงที่นักวิจัยจะ "อกหัก" อยูบอยๆ (ฝกเอาไวเผื่อไปเจอของจริงที่ไมใช
งานวิจัยจะตองทําใจได) ดังนั้นคนที่เปนนักวิจัยหรือกําลังคิดที่จะเปนตองมีนิสัย “ขี้ตื้อ" หรือ “กัดติด"
อยางที่นักวิจัยอาวุโสหลายทานกลาวไว
หลายคนคงเริ่มรําคาญแลววาเมื่อไรผมจะบอกวาควรเริ่ม
อยางไร ใจเย็นๆ ครับ การทําวิจัยตองใจเย็นๆ ตองทําไปคิดไป
กอนอื่นเราตองดูวา เราสนใจเรื่องอะไร เราตองมองใหเห็นปญหา ไมมองขามปญหา โดยการ
หมั่นสังเกต แลวคิดหาทางในการแกปญ
 หาดวยการสังเกตแลวตั้งสมมติฐานเพื่อทําการทดลองและ
พิสูจน
หลายๆ ทานคงทําหนางงวาแลวจะทําไดอยางไรละ ผมขอยกตัวอยางงายๆ เชน เราเห็นวา
แมลงวันเปนแมลงที่นาเกลียดและนาขยะแขยง เปนพาหะนําเชื้อโรค นี่เปนปญหาที่เราตองทําคือกําจัด
แมลงวัน ในสมัยกอนนี้เราใชการตี แตไมสะดวกเทาไร จึงมีการวิจัยหายาฆาแมลงวัน แตตอมาก็
ตระหนักถึงอันตรายของยาดังกลาว จึงตองมีการคิดคนวิธีใหมๆ ขึ้น เชน เมื่อเราสังเกตวาเมื่อแมลงวัน
จะไปตอมอะไรหรือหลังจากตอมเสร็จ มันจะหาที่เกาะซึ่งสวนใหญจะเปนกิ่งไมเล็กๆ จึงมีคนคิดวาถา
เราเอากาวไปทาที่ไม แมลงวันจะติดไหม? เพราะแมลงวันอาจจะใชวิชาตัวเบาก็ได ชนิดและกลิ่นของ
กาวมีผลหรือไม ก็ตองทําการทดลอง จากผลการทดลองก็ไดกาวจับแมลงวันซึ่งไมมีอนั ตรายเหมือนยา
ฆาแมลง ในกรณีกาวจับหนูก็เชนเดียวกัน แตปญหาอยูทวี่ าจะใชกาวอะไรจึงจะจับหนูอยู เปนตน
ขอยกอีกตัวอยางหนึ่งคือ การหาตัวยากําจัดศัตรูพืช เนื่องจากตนไมคืออาหารของศัตรูพชื แต
ศัตรูพืชก็เหมือนคนเราคือชอบกินเปนอยางๆ ไป บางอยางกินแลวชักตาตั้งไปก็มี ในปจจุบันไดมีการ
สังเกตหาพืชที่แมลงไมแตะเลย เชน สะเดา แลวนํามาสกัดและแยกสารที่มีฤทธิ์ในการฆาศัตรูพืชหรือ
ทําใหศัตรูพืชเบื่ออาหาร (antifeedant) ทําใหแมลงผอมตาย (นาสงสาร)
สิ่งเหลานี้ก็เปนงานวิจัย และบานเรามีภูมิปญญาทองถิน่ อีกทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติสูง
บางทีอาจเปนอยางที่เขากลาววา บางทีอาจเปนไปไดวา “ยารักษาเอดสอาจอยูในปาไมของไทยก็
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เปนได" อยางยารักษาโรคกระเพาะไงที่ไดจากตนเปาใหญ แตญี่ปุนมาเอาไปทําวิจัย ทดลองแลวจด
ลิขสิทธิ์โดยไมใหผลประโยชนแกไทยเลยแมแตนอย
แตยังมีนกั วิจัยไทยที่มีศักยภาพคิดคนวิธีการ
สังเคราะหยานี้จากเอ็นไซมได
นอกจากนี้ผูสนใจในการทําวิจัย จะตองเปนนักอานหนังสือโดยเฉพาะในหองสมุดของโรงเรียน
ของชาติ และของมหาวิทยาลัย ถาจะเริ่มตนควรจะอานวิทยานิพนธของนิสิต นักศึกษาปริญญาตรี โท
มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษวาเขาศึกษาเรื่องอะไร ตั้งตนหรือมีวิธีการทําอยางไร ก็จะเปนแนวทาง
ใหเรามีความคิด หรือดูสิ่งแวดลอมวาที่ใกลตัว เชนยาสามัญ ของใชในบาน น้ํายาลางจาน มีสวนผสม
อะไรบาง มีกลิน่ มีสีเปนอยางไร ก็จะทําใหเราเริ่มมองเห็นปญหาที่จะนํามาศึกษากอนการทําวิจัยได
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ภารกิจที่ยิ่งใหญของนักวิทยาศาสตร
"The most beautiful thing we can experience is the mysterious. It is the source of all true art
and science.”--Albert Einstein

“สิ่งที่สวยงามที่สุดที่เราสัมผัสไดคือ ความลึกลับ มันคือตนกําเนิดของศิลปะและวิทยาศาสตรที่แททุก
แขนง”—อัลเบิรต ไอนสไตน

สมัยหนึ่งที่มนุษยยังไมมีความรูมากนัก นักวิทยาศาสตรแบงชนิดของสรรพสิ่งเปนสามจําพวก
คือ พืช สัตว และแรธาตุ ตอมาความรูก็เปลี่ยนแปลงไป ความรูมีการเปลี่ยนแปลงมากมายและ
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
ปจจุบันความรูที่เรามียังนับวานอยเหลือเกินเมื่อเทียบกับความลึกลับของ
ธรรมชาติ แตมันนาแปลกไหมครับที่มนุษยสามารถเขาใจธรรมชาติดวยการเรียนรู คนเราเปนเพียง
สัตวชนิดหนึ่งที่ดํารงชีวิตบนผิวของดาวเคราะหดวงหนึ่งในจักรวาล แตเปนสัตวที่มีวิวัฒนาการทาง
ความคิดมากจนสามารถเขาใจสรรพสิ่งรอบตัว
คนทั่วไปอาจมัวแตดํารงชีวิตเพื่อเอาตัวรอดไปวันหนึ่ง
แตคนบางคนไมพอใจในความรูที่
มนุษยมีอยูเพียงนอยนิด ดิน้ รนครุนคิดเพือ่ แสวงหาทฤษฎีที่จะอธิบายสิ่งที่พวกเขาของใจ แรงบันดาล
ใจของนักวิทยาศาสตรในปจจุบันมาจากคําถามที่ยังหาคําตอบไมได พวกเขาตั้งใจคนหาความรูและ
ความจริงเพื่อชวยเหลือมนุษยชาติ โดยนําความรูเหลานั้นมาใชแกปญหาตางๆ ในชีวิตมนุษย
พระธรรมปฎกกลาววา “วิทยาศาสตรเปนเรื่องของการสืบสาวหาความรูในความจริงอยางคอย
เปนคอยไป ไมจําเปนจะตองตอบทันที และเปนเรื่องของบุคคลที่มีความสนใจ ไมเปนเรือ่ งของสังคม
หรือหมูชนทัง้ หมด ดังนัน้ อาจจะมีปจเจกชนหรือผูสนใจเฉพาะกลุมนอยๆ พยายามศึกษาเรื่องนี้ตอกัน
มา โดยใชวิธีหาความรูที่จะพิสูจนความจริงได ที่เรียกวาวิธีวิทยาศาสตร”
ถาไมมีความสงสัย ไมมีขอของใจ ไมตองการที่จะมองในมุมใหม ก็จะไมเกิดความคิดใหม
นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตรบางคนรูวา วิธีทางวิทยาศาสตรไมสามารถตอบคําถามที่ไมเปน
วิทยาศาสตร อยางเชน “ผลงานศิลปะชิ้นนี้สวยหรือไม” แตผมคิดวา ถึงแมวาวิทยาศาสตรปจจุบันไม
อาจตอบคําถามเกี่ยวกับความงามของศิลปะได แตในอนาคต นักวิทยาศาสตรอาจจะสรางทฤษฎีที่
อธิบายเหตุของความงามของผลงานศิลปะได เนื่องจากนักวิทยาศาสตรชอบคนหาคําตอบอยูเสมอ ผม
ใฝฝนวาจะมีทฤษฎีที่ชื่อ “ทฤษฎีแหงความงาม”
ลองอานคํากลาวของริชารด ไฟนแมนตอไปนี้สิครับ “Some people say, ‘How can you live
without knowing?’ I do not know what they mean. I always live without knowing” ผมฟงดู
เหมือนไฟนแมนพูดประชดความจริงที่วา คนเรามีความรูเพียงนอยนิด เมือ่ เทียบกับความยิ่งใหญของ
จักรวาล
แมกซ พลังคกลาววา “วิทยาศาสตรไมสามารถไขความลี้ลับขั้นสุดทายของธรรมชาติได
เพราะเมื่อวิเคราะหลงไปจนถึงที่สุด ตัวเราเองก็เปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ และดังนั้นจึงเปนสวนหนึ่ง
แหงความลี้ลบั ที่เราพยายามจะไข”
อารเทอร เอ็ดดิงตันกลาววา “วิทยาศาสตรไมสามารถนํามนุษยเขาถึงตัวความจริงหรือสัจ
ภาวะไดโดยตรง จะเขาถึงไดก็เพียง โลกแหงสัญลักษณที่เปนเพียงเงา (a shadow world of
symbols)” เหลานี้คือขอจํากัดของการคนควาทางวิทยาศาสตร เมื่อนักวิทยาศาสตรตองการวิจัย
เกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอยาง ก็จะตองเจอกับความลึกลับอีกหลายเรื่อง และเจอกับคําถามอีกหลายคําถามที่
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ยังตอบไมได วิทยาศาสตรในปจจุบันนี้เจริญมากในดานวัตถุ นักวิทยาศาสตรสวนใหญอาจไมมีโอกาส
ยุงเกี่ยวกับการคนควาเรื่องจิตใจ
พูดถึงเรื่องจิตใจแลว ผมวาประเทศไทยของเรามีแหลงความรูที่ยิ่งใหญและมีประโยชนมาก
แหลงหนึ่ง เปนความรูที่มาจากผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตรคือ พระพุทธเจาองคปจจุบันคือสมณะ
โคดม ผูมีพระนามเดิมวา “สิทธัตถะ โคตมะ” ผลงานของพระองคเปนทีร่ ูจักในชื่อ “ศาสนาพุทธ” มีคาํ
สอนพื้นฐานทีว่ า ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ พระธรรมปฎกไดสรุปคําอธิบายเรื่องชีวิตมนุษยในศาสนา
พุทธไววา
“ชีวิตคืออะไร...ขันธ 5, อายตนะ 6
ชีวิตเปนอยางไร...ไตรลักษณ
ชีวิตเปนไปอยางไร...ปฏิจสมุปบาท, กรรม
ชีวิตควรใหเปนไปอยางไร...นิพพาน
ชีวิตควรเปนอยูอยางไร...มัชฌิมาปฏิปทา, กัลยาณมิตร, โยนิโสมนสิการ”

พระพุทธเจาเคยกลาววา เรื่องที่วาจักรวาลมีรูปรางอยางไร เปนเรื่องที่มนุษยเราไมควรสนใจ
เพราะไมใชหนทางที่ทําใหเราพนทุกข ความรูมีอยูมากมายในจักรวาล แตพระพุทธเจาทรงสอนเฉพาะ
เรื่องที่เปนจริงและเปนประโยชนเทานั้น นักวิทยาศาสตรสามารถสนใจศึกษาวิจัยสิ่งตางๆ มากมาย
พระพุทธเจาทรงชี้แนะวา เราควรศึกษาเฉพาะเรื่องที่จําเปนกอน และคําถามทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ
จักรวาลบางอยางก็เปนสิ่งที่ตอบไดยาก เกินความสามารถของวิทยาศาสตรในปจจุบันที่จะเขาใจได
พอล ดิแรก กลาววา “พระเจาคือนักคณิตศาสตรที่เกงมาก เขาใชคณิตศาสตรระดับสูงในการสราง
จักรวาล” (“God is a mathematician of a very high order, and He used very advanced
mathematics in constructing the universe.”--Paul Dirac) จักรวาลคือทุกสิ่งทุกอยาง เรื่องจักรวาล
เปนเรื่องที่ลึกซึ้งมากครับ และการมีอยูของชีวิตมนุษยก็เปนเรื่องที่ลึกซึง้ มากเชนเดียวกัน
ผมตั้งสมมติฐานไววา วิทยาศาสตรจะถึง “จุดจบ” เมื่อมนุษยชาติคนพบทฤษฎีของทุกสิ่ง (คํา
วาถึงจุดจบในที่นี้ หมายความวามนุษยรูทุกสิ่งทุกอยางแลว จึงไมมีอะไรนาตื่นเตนสําหรับการคนพบ
ของนักวิทยาศาสตร) ถาเวลานั้นมาถึง งานของนักวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ทุกคนอาจจะสิ้นสุดลง เพราะ
ไมมีความลึกลับของธรรมชาติใหคนหาคําตอบอีกแลว ซึ่งเวลานั้นหรือการคนพบทฤษฎีของทุกสิ่งยัง
หางไกลจากเวลาปจจุบันนี้มาก เพราะวิทยาศาสตรในสาขาตางๆ ยังมีความลึกลับที่รอคอยการคนหา
ของนักวิทยาศาสตรมากมาย
และผมเชื่อแนวา ถาสักวันหนึ่ง มนุษยชาติมีทฤษฎีของทุกสิ่งทุกอยาง คนที่เขาใจในทฤษฎีนี้
จะเขาใจความหมายของทุกสิ่งทุกอยาง รวมทั้งความหมายของชีวิตและความทุกขทั้งปวง คนที่บรรลุ
ความเขาใจในทุกสิ่งจิตของเขาจะเปนอิสระและแผกวางทั่วจักรวาล ไมมีความสงสัยหรือความของใจ
เหลืออยูอีก จักรวาลทั้งหมดจะมีแตความสุขและความสมบูรณในจิตของเขา เกิดความรูแจงทางปญญา
สูงสุดที่ทานพุทธทาสเรียกวา Spiritual Enlightenment และบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิต ความรูใน
การคนควาเรื่องนี้มักมีอยูในวงการศาสนามากกวาวิทยาศาสตร
มีนักคิดกลาววา การรูวาอะตอมเปนอยางไร หรือรูวาสิ่งมีชีวิตวิวัฒนาการไดอยางไร ไมทําให
เราบรรลุจุดมุงหมายสูงสุดของชีวิตที่เรียกวา “นิพพาน” แตมันเปนความรูที่มีประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษย
เรือ่ งของการพนทุกขนั้นตองใชความรูเกี่ยวกับจิตใจ
ที่การคนควาของ

นักอยากวิจัย 54

นักวิทยาศาสตรในปจจุบันยังไมกาวหนาพอที่จะทําใหมนุษยบรรลุนิพพานไดอยางงาย อยางไรก็ตาม
นักวิทยาศาสตรทุกคนควรภูมิใจที่ไดมีสวนในงานที่ยิ่งใหญของมนุษยชาติ และภูมิใจที่มีสวนในการ
คนหาความหมายของการเกิดเปนมนุษย นักวิทยาศาสตรวัยเด็กหรือวัยรุนอาจจะชอบสังเกต ทดลอง
และคนควาเพื่อการศึกษาและเพื่อความเพลิดเพลินที่ไดสนองความอยากรูอยากเห็นของตัวเอง (เปน
นักอยากวิจัย) แตเมื่อโตขึน้ เปนผูใหญ นักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัยทุกคนจะชวยกันคนหาคําตอบของ
ธรรมชาติ เพื่อประโยชนของมนุษยทุกคนบนโลกนี้
ความรูเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ของมนุษยในปจจุบันยังเต็มไปดวยความคลุมเครือ เพราะมีเรื่องอีก
หลายเรื่องที่เรายังไมรู มีคําถามอีกหลายคําถามที่ยังหาคําตอบไมได วิทยาศาสตรเปนพื้นฐานที่สําคัญ
มากตอการที่มนุษยแสวงหาความจริง
และการคนหาสภาวะที่เปนที่สุดแหงความเปนมนุษย
วิทยาศาสตรเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยใหมนุษยเขาใจธรรมชาติ เขาใจชีวิต และเขาใจสิ่งตางๆ ในโลกนี้
เรามีวิชาชีววิทยาเพื่อใหเราเขาใจวาชีวิตเกิดขึ้นจากสสารไดอยางไร (ผมกลาวเชนนี้ไมไดแปลวาชีวิต
ประกอบดวยสสารเทานั้นนะครับ)
มหาตมะ คานทีกลาววา “จงใชชีวิตเสมือนวาคุณจะตายในวันพรุงนี้ จงเรียนรูเสมือนวาคุณจะ
มีชีวิตอยูชั่วนิรนั ดร” แทนที่พวกเราจะดํารงชีวิตที่เต็มไปดวยความทุกขระทมใหผานไปวันๆ ผมวาเรา
มาสนใจการตอบคําถามที่สําคัญของชีวิตและจักรวาลดีกวาครับ
ผมคิดวานักวิทยาศาสตรคือผูมีสวนในการทํางานที่สําคัญของมนุษยชาติ โดยเฉพาะการตอบ
คําถามที่วา ความหมายของความมีอยูของสรรพสิ่งคืออะไร ซึ่งมันจะโยงไปถึงเรื่องที่หาคําตอบไดยาก
มากเรื่องหนึง่ คือ ความมีอยูข องจิต ขอใหเราภูมิใจในความเปนนักวิทยาศาสตร เพราะนักวิทยาศาสตร
ทุกคนเปนผูมสี วนในการสรางความรูใหแกมนุษยโลก ทําใหพวกเราอยูรอดไดอยางมีความสุข
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ภาคผนวก
เวบไซตของคณะวิทยาศาสตร ในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ) http://www.sc.chula.ac.th/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เขตจตุจักร กรุงเทพฯ) http://www.sci.ku.ac.th/
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ขอนแกน) http://science.kku.ac.th/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (มหาวิทยาลัยแหงแรกในภาคเหนือ) http://www.science.cmu.ac.th/
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อําเภอเมือง นครราชสีมา) http://www.sut.ac.th/science/
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี) http://www.sci.tu.ac.th/
มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก) http://www.sci.nu.ac.th/
มหาวิทยาลัยบูรพา (ถนนลงหาดบางแสน อ.เมือง ชลบุรี) http://www.sci.buu.ac.th/
มหาวิทยาลัยพายัพ (อําเภอเมือง เชียงใหม) http://science.payap.ac.th/
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มหาสารคาม) http://www.science.msu.ac.th/
มหาวิทยาลัยมหิดล (เขตพญาไท กรุงเทพฯ) http://www.sc.mahidol.ac.th/
มหาวิทยาลัยแมโจ (อําเภอสันทราย เชียงใหม) http://www.science.mju.ac.th/
มหาวิทยาลัยรังสิต (อําเภอเมือง ปทุมธานี) http://www.rsu.ac.th/science/
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (เขตบางกะป กรุงเทพฯ) http://www.ru.ac.th/science/
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ซอยสุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ) http://www.swu.ac.th/sci/
มหาวิทยาลัยศิลปากร (อําเภอเมือง นครปฐม) http://www.sc.su.ac.th/
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (อําเภอหาดใหญ สงขลา) http://banburee.psu.ac.th/
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) http://www.sci.ubu.ac.th/
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ)
http://www.kmitl.ac.th/science/
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แนะนําโครงการสําหรับนักอยากวิจัยที่ไมธรรมดา
การสรางนักวิทยาศาสตร (พิมพครั้งแรก นิตยสารสานปฏิรูป ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2546)
การที่ผมเขียนบทความที่คุณกําลังอานอยูนี้ได เปนการเรียนวิชาภาษาไทยแบบลงมือปฏิบัติจริงวิธี
หนึ่ง ที่ผูใหญใจดีเปดโอกาสใหเด็กอยางผมไดคนหาประสบการณในการเขียน เหมือนที่นักเขียนมืออาชีพมี
โอกาสผลิตงานเขียนจริง
โครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อสรางนักวิทยาศาสตรใหประเทศไทยในอนาคตก็เชนเดียวกัน ถาโครงการนั้น
สงเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรไดจริง ก็ตองเปดโอกาสใหเด็กที่อยากเปน
นักวิทยาศาสตรเขาไปเรียนรูงานของนักวิทยาศาสตรมืออาชีพ เขาไปสัมผัสแรงบันดาลใจแหงวิทยาศาสตร
เขาไปดูวานักวิทยาศาสตรทําอะไรกัน และลงมือทําโครงงานวิจัยของตัวเอง
ผมเคยแสวงหาโครงการที่ชวยตอบสนองความสนใจของเด็กที่มีแววนักวิทยาศาสตรมานาน
โครงการที่มีคนเขาใจเด็กที่ชอบศึกษาธรรมชาติและอยากเปนนักวิทยาศาสตรอยางแทจริง ผมอยากเจอและ
รูจักเพื่อนๆ ที่มีความมุงมั่นที่จะเปนนักวิทยาศาสตรเหมือนกัน ผมพบความผิดหวังมามากกับการแสวงหาสิ่ง
นี้ในประเทศไทย เพราะในเวลานั้น ผมแทบไมพบโครงการที่สนับสนุนเด็กที่ชอบศึกษาธรรมชาติ และอยาก
เปนนักวิทยาศาสตรดวยใจรักอยางแทจริง
แตในเวลานี้ ผมไดพบโครงการหนึ่ง ที่ผมเห็นวาเปนโครงการที่ชวยเหลือเด็กกลุมนี้
(นักวิทยาศาสตรตัวนอย) อยางไดผลจริง มีชื่อวา โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กและ
เยาวชน หรือเรียกสั้นๆ วา “JSTP” เปนโครงการที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.) สรางสรรคขึ้นเพื่อใหเปนโครงการระดับชาติของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
อาจารยมหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรมในโครงการนี้ เลาใหผมฟงวา กิจกรรมของ JSTP เกิดจากคุณครู
นักวิทยาศาสตรมาประชุมกันเพื่อจัดกิจกรรมของเด็กกลุมนี้ กิจกรรมสําหรับเด็กในโครงการแบงเปนสอง
กิจกรรมที่สําคัญดังนี้
1. คายวิทยาศาสตรที่มีความสุข เปดโอกาสใหรจู ักเพื่อนและผูใหญที่มีความคิดดี ไดเจอเพื่อนที่
สามารถแลกเปลี่ยนความรูและความสนใจกันได มีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตรที่สรางสรรค
และพาเด็กไปทัศนศึกษาใหมีหูตากวางไกล (ผมคิดวาโครงการนี้ดีเพราะ อาจารยไมมีการจับผิด
เด็กเพื่อหักคะแนนเหมือนกิจกรรมในโรงเรียนทั่วไป)
2. โครงงานวิทยาศาสตร JSTP เปดโอกาสใหเด็กไทยทํางานวิจัยกับนักวิทยาศาสตร หรือทํา
โครงงานอยางอิสระและมีคุณภาพ ตามความชอบทําและความสนใจสวนบุคคล การทําโครงงาน
แบงเปนสามระยะคือ
2.1. คนหาความสนใจ โดยพูดคุยกับนักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยง ตั้งคําถามกับสิ่งเหลานั้น
2.2. คนควา บันทึก เชื่อมโยง และสรางสรรค มีการลองผิดลองถูก
2.3. รวบรวมและวิเคราะหผลการทําโครงงาน สรุปผลเพื่อนําเสนอในคาย มีการตั้งคําถามตอบกันบนเหตุผลและยอมรับความคิดที่ไมเหมือนกัน
ในกิจกรรมคายวิทยาศาสตรนั้น ผูจัดกิจกรรมตั้งใจวา “ถามีการทดลอง การทดลองวิทยาศาสตรที่ให
เด็กทํา จะตองใหคําถามปลายเปด เพราะไมตองการใหเด็กหาคําตอบของคําถามนั้นดวยความคิดที่จํากัด จึง
ควรจัดกิจกรรมที่มีคําถามปลายปดนอยที่สุด”
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คุณครูที่จัดกิจกรรม JSTP ซึ่งสวนใหญเปนอาจารยมหาวิทยาลัย จะใชกิจกรรมของ JSTP ที่รวมมือ
กันทําขึ้น เปนเครื่องมือสังเกตวาเด็กกลุมนี้เรียนรูอยางไร และจะพาเด็กไปทัศนศึกษาเปดหูเปดตา เพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณทุกดาน ไมใชเฉพาะวิทยาศาสตร
ผมชอบโครงการนี้เปนพิเศษตรงที่ โครงการนี้เปดใหเด็กไดแสดงความคิดอยางอิสระ และเปดใหเด็ก
ไดทําโครงงานที่มาจากการฟูมฟกจินตนาการของตัวเอง แลวลงมือทําโครงงานเพื่อใหไดประสบการณในการ
วิจัย แบบที่นักวิทยาศาสตรระดับโลกทํากันจริงๆ
โครงการ JSTP เปดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมจนถึงปริญญาตรี โดยแบงเปนสองกลุมที่สําคัญคือ
กลุมผูสมัครที่เปนนักเรียนชั้นมัธยมตอนตน ใหเขาคาย “JSTP ม.ตน” กลุมผูสมัครที่เปนนักเรียนชั้นม.4 ขึ้น
ไป ใหเขาคาย “JSTP ม.ปลาย” นอกจากนี้เด็กที่ไมไดรับคัดเลือกใหเขาคายในโครงการ JSTP ก็สามารถเขา
มารวมเขาคายและเขามารวมกิจกรรมกับ JSTP ไดนะครับ ในฐานะผูมาเยี่ยมชม
ผูสนใจสงใบสมัครไดในชวงเดือนสิงหาคมถึงสิ้นปของทุกป ติดตอโครงการนี้ไดที่ โครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพฯ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 111 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง
หลวง ปทุมธานี 12120 โทร. 0-2564-7000 ตอ 1406 หรือ 1407 เวบไซท http://www.nstda.or.th/jstp
โฮมเพจของคาย JSTP ม.ตน คือ www.jstp.org
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ประวัติผูเขียน

นายพีรกิตติ์ คมสัน เกิดวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2530 ที่จังหวัดกรุงเทพฯ ปจจุบันอายุ 17 ป
เรียนอยูชนั้ มัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ความสนใจ
คุณแมเลาวา ในวัยเด็กเปนคนชอบซักถามเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวและอวกาศมาก เมื่อโตขึ้นก็
อยากเปนนักวิทยาศาสตรสาขาเคมีอนินทรียและเคมีเชิงฟสิกส ปจจุบันกําลังทํางานวิจัยเคมีเรื่อง การ
สรางพอลิเมอรนําไฟฟาชนิดใหม ที่มีคราวนอีเทอรเชื่อมอยูก ับมอนอเมอร
เปนคนชอบอานหนังสือ ชอบปลูกตนไมเปนงานอดิเรก และกําลังจะเรียนรูการฝกสมาธิ (สมถ
ภาวนา) ตามแนวพุทธ มีความใฝฝนคือ อยากจะเปดรานหนังสือและพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรในชนบท

รางวัลและผลงาน
• เยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ พ.ศ.2547
• ไดรับทุนระยะยาว ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กและเยาวชน (JSTP)
ของ สวทช. เมื่อพ.ศ.2546
• ไดรับเหรียญทองแดงจากการแขงขันเคมีโอลิมปกแหงประเทศไทย ของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ขณะเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 และ 5
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• ผานการเขาคาย “สอวน.” สาขาเคมี ที่ศูนยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ขณะเรียนอยูชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 เมื่อเดือนตุลาคม 2544 และเมษายน 2545

การติดตอ
ที่อยู 138 ซอยตากสิน 22 แขวงบุคคโล ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
โฮมเพจ http://peerakit.info
จดหมายไฟฟา aam2548@yahoo.com
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“โลกธรรมชาติมีเรื่องราวและสรรพสิ่งทีน่ าคนหา รอคอยการคนพบของมนุษยอีกมากมาย
เด็กบางคนชอบตั้งคําถามกับบางสิ่งในธรรมชาติ เด็กบางคนรูสึกประหลาดใจในความ
หลากหลายและความซับซอนของบางสิ่งในโลกธรรมชาติมากกวาเด็กทั่วไป
ถาเด็กคนนั้นมีโอกาสมีอาชีพนักวิทยาศาสตร เขาคงไดลงมือ (ทํางานวิจัย) คนหาความ
จริงในโลกธรรมชาติ มนุษยโลกจะไดมีความรูและเขาใจในสิ่งตางๆ มากขึ้น”
“นักวิทยาศาสตรวัยเด็กหรือวัยรุนอาจจะชอบสังเกต ทดลอง และคนควาเพื่อการศึกษา
และเพื่อความเพลิดเพลินทีไ่ ดสนองความอยากรูอยากเห็นของตัวเอง (เปนนักอยากวิจัย) แต
เมื่อโตขึ้นเปนผูใหญ นักวิทยาศาสตรหรือนักวิจัยทุกคนจะชวยกันคนหาคําตอบของธรรมชาติ
เพื่อประโยชนของมนุษยทุกคนบนโลกนี”้
พีรกิตติ์ คมสัน

(ติดตามความกาวหนาเกี่ยวกับหนังสือนักอยากวิจัย ไดที่ http://peerakit.info/2)

