


กาวเขาสูเลมที่ 3 แลวสำหรับหนังสือทำมือสไตลเด็กวิทยฯ ที่
ชื่อวา “ตึกกลม” หลังจากที่ผูอานรวมถึงผูจัดทำ ตางรอคอยวัน
ปรากฏตัวขึ้นตามโตะ ชั้นวางหนังสือ ไปถึงมือของทุกๆ ทาน 

แมวาจะมีบางเหตุการณที่ทำใหเกิดความลาชาไปแตหวังวาจะไมนานเกินรอ หลังจากที่คณะจัด
กิจกรรม Science Access (มหิดลติว ent’ ในชื่อเดิม) สูคาย MAS Camp (Mahidol Alternative 
Science Camp) และงานที่ไมไดกลาวถึงอีกหลายงานตอหลายงาน รวมไปถึงคายเยาวที่เพิ่งผาน
พนไป ซึ่งนักศึกษาคณะวิทยฯ ไดมีโอกาสติดตอพบปะนองมัธยมฯ ไปนั้น ทำให “ทีมตึกกลม” นึก
คำสองคำที่นาสนใจขึ้นมาได นั่นคือ นักวิทยฯ และนักกิจกรรม คงเปนที่ยอมรับวามหา’ลัยเปน
กาวแหงการเปลี่ยนแปลงกาวใหญจากชีวิตระดับอนุบาล ประถมฯ และมัธยมฯ หลายสิ่ง
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนบางคน สวย เก เทห หลอ มากขึ้นผิดหูผิดตา บางก็เปลี่ยนเสียจนเพื่อนรุน
เดียวกันมาแทบจำไมได นั่นอาจเพราะอิสระที่มากขึ้น เขากับเพลงประกอบโฆษณาที่ฮิตติดหู
ติดใจของพี่ปอดวงโมเดิรนด็อก

… Free your mind, free your soul ความฝนไมเคยรอใคร …

เมื่อนำมารวมกับแนวความคิดของเลม 3 นี้ ทำใหเกิดแงมุมตางๆ ที่นาสนใจหลายอยาง เชน 
การแบงเวลา ความสำคัญของปจจุบันกับอนาคต การไขวควาหาโอกาสและการรอคอย ซึ่งหวังวา
ผูอานที่นารักทุกทาน จะไดรับแงมุม นัยแฝงที่ลึกบางตื้นบางจากเลมนี้ไป จากความคิดความรูสึก
ของคนรักหนังสือ ไมวาจะอาน เขียน แนวไหนก็สุดแลวแตจะชอบ นับตั้งแตคำวา “ตนกลาและ
กาแฟ” ในเลมแรก เลมฉลองเปดเทอม (2549) ในเลมที่สอง มาสูเลมสามดวยเนื้อหาสนุกที่สาระ
และปริมาณหนากระดาษเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนผูเขียนบทวาม ตอนนี้ “ทีมตึกกลม” จับมือผสาน
ใจเขากับชมรมเพื่อนหนอนแลว ทำใหงบประมาณโต
มากขึ้น ตอนนี้ขอทิ้งทายดวย

กาแฟเริ่มมีรสเขมขึ้น กลาที่เริ่มหยั่งราก รอการ
บำรุงดูแลรักษาตอ ใหไดผลิใบออกผลงานงาม สู
เพื่อนผองนองพี่คณะวิทยฯ ตอไป

ตอนนี้ไดเวลาสนุกแลว เชิญอานครับ
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บ.ก. เปิดเลม
 

ประทีป อมรรัตนพันธ
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ทีมตึกกลม 
บรรณาธิการ

ประทีป อมรรัตนพันธ

ฝายจัดหางาน
ประทีป อมรรัตนพันธ

อัญชลี ขจิตพรวดี
เบญจมาศ โตวรานนท

อารียา จันทศรี
อาจวรงค จันทมาศ

คอลัมนิสต
ประทีป อมรรัตนพันธ

อัญชลีขจิตพรวดี
ปณิชา ธนปรีดาวัฒน

สุรชัย ลิ้มภักดี
ธวัช รุงอรุณวรรณ
ศุภกิจ พัฒนพิฑูรย
นุชนารถ ครโสภา

ฝายศิลป
เกียรติศักดิ์ เทพสุริยะ



What / Where / When

คุยโตะกลม

รอบรั้วตึกกลม

I Love Cheese Cake

สมอุรามหาฤดู

คำลอ

ยากับนาโน

10 สุดยอดหนังวิทยาศาสตรที่นากลาวถึง

สมมุติ…

มองตาง ม.

กิจกรรม: วิชาปฏิบัติการที่นาเรียน

หญาไหวไผเอน

เรากำลังเรียนวิทยฯ ไปเพื่ออะไร

กอนที่จะมีเลมสาม

Sudoku

แมน เจง เจง

4

6e ทีมตึกกลม

12e แวนจุก

14e แพร-ภัทร

16e ปณิชา

20e สุเลกณา ศิราลศ

25e 251

27e นายแหวหวาน

31e แมลงรอน

35e แกวตา

37e วิทูร ชื่นวชิรศิริ

40e สองสหาย

41e ศุภวิชช สงวนคัมธรณ

44e ทีมตึกกลม

46e Ci-nab

49e Chy
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สารบัญ
เลมนี้มีอะไรบาง

 



1 สอบ
1 ฟง

2 รวมงาน
1 บริจาค
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WhereWhat When

รวมงาน Photo Fair 2006
ไบเทคบางนา, www.photofairthailand.com8-11 ธ.ค. 2549

รวมบริจา
คหนังสือ

 OfficeMate Delivery ความร
ู

สูนองๆ “หนังสือ
ไมใช… ใหผมนะ

ครับ”

กลองรับบ
ริจาค ณ หองสมุด

สตางค ม
งคลสุข

ตั้งแตวันน
ี้จนถึงวันท

ี่ 15 ธันวาคม
 2549

ฟงและเสวนา“ทิศทางนิยายวิทยาศาสตรไทยจะไปทางไหน”โทร 0 2472 6480, ณ หองประชุม 101A สวทช.17 ธ.ค., 13.00-17.00 น.

รวมงา
น Atom Games

จุฬาล
งกรณ

มหาว
ิทยาล

ัย

มีนาค
ม 2550

สอบกลางภาค
ตั้งแต 25 ธ.ค. 2549 

เปนตนไป

ประกวดภาพถ
าย

“หนังสือคือเพื่อ
น: Books – Best Friend Forever”

stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2007/photo-award.htm

ตั้งแตบัดนี้ถึง 1
2 มกราคม 2550

ธันวาคม - มกราคม
 



1 สอบ
1 ทุน

2 รวมงาน2 ประกวดแขงขัน
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Where
What When

รวมงาน Mahidol Book Fair 2007

บริเวณตึกกลม
http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2007

7-8-9 ก.พ. 2550

โครงการทูตเยาว
ชนวิทยาศาสตร

 Young Thai 

Science Ambassador Award 2006 เพื่อรวม London 

International Youth Science Forum 2 สัปดาห

www.britishcouncil.or.th

ภายในวันพุธที่ 3
1 มกราคม 2550

รวมงานนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร (8th Science Project Exhibition) ลงทะเบียนลวงหนาที่ฝายการศึกษา9 มีนาคม 2550

สอบปลาย
ภาคชวง 22 ก.พ. 
2549 - 2 มี.ค. 

2550

กุมภาพันธ - มีนาคม
 

ทุน ป.โท; ทุนส
ำหรับอ

าจารย
, นักว

ิชาการ

 (Erasmus Mundus Programme) 

http://ec.europa.eu/erasmus-mundus/

วันหม
ดเขตร

ับสมัค
รขึ้นอย

ูกับสาข
าที่เลือ

ก



หากเดินสวนกันตามทองถนน
ใครจะรูวาชายผูมีบุคลิกธรรมดาถึง

ธรรมดาอยางที่สุดคนนี้จะเปนอาจารยที่สอนวิ
ชายากๆ อยางเคมีอินทรีย (organic 
chemistry) ไดอยางเห็นภาพและสนุกถึงสนุก
มากที่สุดคนหนึ่งในคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหิดล

และตอใหเปนเด็กมหิดลเอง
มีใครบางที่รูวา อาจารยเทียนทอง ทอง

พันชั่ง
เรียนจบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ดานเคมีดวยเกรด 4.00

รับทุน พสวท. (ทุนพัฒนาและสงเสริมผู
มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) มาตั้งแตเรียน ม. ปลายจนจบ
เอกทางเคมีอินทรียที ่Columbia University 
สหรัฐอเมริกา

ชอบอานการตูน ทั้งโดราเอมอนและ
ของอาดาจิ มิซึรุ

ชอบเลนเกมคอมพิวเตอร
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คุยโตะกลม
ทีมตึกกลม

The
Ordinary
Genius



เปนนักทำกิจกรรมมาตั้งแตม.ปลาย
จนถึงบัดนี้

เขาบอกวาบางทีก็ไมชอบทำกิจกรรม
แตก็ทำเพราะมันมีประโยชน

เขาไดรับรางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม 
ในป 2547 และเปนผูชวยศาสตราจารย

ปจจุบันเขาอยากเปนพอที่ดีของลูกๆ 
สักสองสามคน

เขามักบอกกับคนอื่นวาเขาไมไดรูทุกเรื่อง 
และไมไดเกงกาจ แตเปนคนธรรมดาที่โชคดี

กับเด็กมหิดลที่อาจยังไมคุนเคยกับ
อาจารยทานนี้ บอกไปรึยังวาเขาเปนคนที่ 5

ที่เปนแชมปรายการอัจฉริยะขามคืน
เคมีอินทรียในตัวเขาเปนยังไงกันแน

ตึกกลม:ตอนเด็กอาจารยมีกิจกรรมอะไร
ไหมที่ทำใหอาจารยรูสึกประทับใจและมี
ความแตกตางจากคนอื่น

อ. เทียนทอง: (หัวเราะ) โอเค อยาบอกวา
มีกิจกรรมอะไรที่ทำใหผมตางกับคนอื่นเลยนะ 
เพราะผมวาผมเหมือนคนอื่นนะ (หัวเราะ) 
เปนคนปกติ ความจริงแลวผมเปนคนไมชอบ
ทำกิจกรรมเอามากๆ แมในปจจุบันผมยังรูสึก
เลยวาบางครั้งนักศึกษาทำกิจกรรมมากเกิน
ไปดวยซ้ำ บางคนรับเคาไดก็ไปไดดีทั้งเรื่อง
เรียนและกิจกรรมที่ไดทำใหชีวิตสมบูรณขึ้น 
แตบางคนที่ไมรูตัว แบงเวลาเองก็ไมเปน 
เรียนก็ไมรูเรื่องแตโอยกิจกรรมนี่สุดยอดเลย
นึกออกไหมครับ ซึ่งตรงนี้ทำใหผมเปนหวง 
แลวตั้งแตผมเปนเด็กเลยนะ ผมออกจะแอนตี้
นิดๆ ดวยซ้ำไปที่เฮยทำไมบางทีเพื่อนผม
หลายคนทำกิจกรรมเต็มที่เลยแตอาจเปน
เพราะเคาแบงเวลาไมเปนแลวเคาไทรขึ้นมา 

แลวรุนพี่หรือวาใครก็ตามที่จัดกิจกรรมเนี่ย
ครับไมมีใครรับผิดชอบชีวิตเคาได ถูกไหม
ครับ เคาจะตองไปเอนทใหมพอแมครอบครัว
เคาเสียใจ คือไมมีใครชวยอะไรได 

แตพอไมทำกิจกรรมรุนพี่ก็บอกพวกคุณไม
รวม แตพอเคารวมแลวเคาไทรก็ไมมีใครมา
ชวย ผมเลยรูสึกไมคอยดี แตอาจจะเปนดวง
หรืออะไรก็ตามนะ ผมก็ถูกจับยัดทำกิจกรรม
พอสมควร

ตึกกลม: แสดงวาอาจารยก็ไดทำกิจกรรม
มาตั้งแตเด็ก

อ. เทียนทอง: ทำ... (หัวเราะ) ถึงผมไม
ชอบแตผมก็ทำเพื่อที่จะบอกไดวาผมไมชอบ
แตเอาละ… ในเมื่อกิจกรรมมีสิ่งที่ดีมีสวนที่ดี
ผมก็ทำ อยางตอนที่เรียนมหา’ลัยก็ไมรูเปน
อะไร เพื่อนผมอยากตั้งชมรมเคมีสัมพันธ ผม
จบจากสงขลานครินทร และชมรมนี่ก็มีตั้งแต
ตั้งมหา’ลัยใหมๆ แตก็จดทะเบียนไมไดเพราะ
สมัยนั้นมีกฎหมายหามชุมนุม จนมาสมัยที่ผม
อยูปสาม เพื่อนเคาก็บอกวาเฮยอยากจะตั้ง
ชมรม ผมก็บอกวาอยากตั้งก็ตั้งไปสิ แตการ
ตั้งชมรมมันตองมีประธาน ผมก็บอกแกก็เปน
สิ แกตั้งแกก็เปน

ตึกกลม: ชมรมนี้มีกิจกรรมอะไรบาง
อ. เทียนทอง: ตอนแรก ทำวารสารเคมี

สัมพันธ แลวก็สมัยกอนเคาก็ใหทำหนังสือที่
อาจจะมีเกี่ยวกับงานวิจัย แตวาก็ขึ้นอยูกับ
ความสนใจ รุนไหนสนใจมากก็ทำเยอะหนอย 
รุนไหนสนใจนอยก็ทำกันไป แตก็ไมมีสมาชิก
ที่แนนอน

ตึกกลม: สรุปแลวอาจารยทำหนาที่
อะไร
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อ. เทียนทอง: ตอนนั้นผมเปนคนนั่งดูอยู
ภายนอก ดวยความรูสึกวาใครอยากทำอะไรก็
ทำไปสิ สุดทายก็ตองโหวต แตคิดดูใหดีวาจะ
เลือกใครเปนประธาน ระหวางผมที่เพื่อน
เลือกใหเปนประธาน ในขณะที่อีกคนเปนตัว
ตั้งตัวตีวาไปจดทะเบียนนะ อยางนอยก็เปน
คนนัดประชุม จะลือกใครคิดเอาเอง แลวก็
เลือกผม บามั้ย ผมก็เปนประธาน

ตึกกลม: เวลาอยูกับกลุมเพื่อนอาจารย
เปนคนยังไง

อ. เทียนทอง: บาๆ บอๆ ผมก็เฮฮา คิดดู
ขนาดสอนหนังสือพวกเราผมก็ยังเปน คิดดูวา
ถาอยูกับเพื่อนผมมันจะเปนยังไงก็สนุกสนาน
และผมก็แบบวาไมตองมีมาด อะไรมากมาย ก็
อาจจะเปนแบบวาเขาไดกับทุกคนแตก็ถือวา
โชคดีที่เพื่อนเคาไวใจใหทำ ก็ทำใหไดรูวาการ
ทำกิจกรรมโดยมีตำแหนงรองรับมันเปนยังไง 
สวนใหญคือเพื่อนอยากใหทำอะไรก็ทำ

ตึกกลม: ตอนอาจารยเปนประธานทำงาน
อะไรบาง แบงงานยังไง

อ. เทียนทอง: นี่คือสาเหตุที่ผมโชคดีที่ผม
มีตำแหนงรองรับ โดยหนาที่เราบอกคนอื่นได
แตในชีวิตจริงเราอาจจะบอกไมได เพราะทุก
คนคืออาสาสมัครมาทำงาน ไมวาจะเปนรอง
ประธานเหรัญญิก หรืออะไรเหลานี้เราบอกได
ผานที่ประชุมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ไดเรียนรู 
ถาเราแบงงานเปนเราจะไมเหนื่อย และ
ตองการการดำเนินงานที่ดี ในที่ประชุมเรา
ตองดำเนินงานใหเรียบรอย แตแนนอนดวย
ความที่ตอนนั้นยังเด็กๆ อาจยังไมสมบูรณ 
100% แตก็ดีใจนะ ก็กวาปนึงที่ทำตรงนั้น ดีใจ
ตรงที่วาเพื่อนชวยเยอะ

ตึกกลม: ตอนเด็กๆ อาจารยชอบเลน
อะไรแปลกๆ ซนๆ ไหม

อ. เทียนทอง: ผมไมถึงขนาดนั้น คอนขาง
อยูในกรอบเปนเด็กเรียบรอยนะ จนบัดนี้ผมก็
ยังเรียบรอยอยู เพียงแตความคิดนะซน แตจะ
ใหทำตัวนอกรีตนอกรอยไมทำ แตถาถาม
จินตนาการผมวาถาเปนยังงี้จะเปนยังไง ควม
คิดกระฉูด แตก็แสดงออกมาในเรื่องของการ
สอนหนังสือ บางทีผมจะมีมุมมองแปลกๆ 
อยางตอนสอนเด็กเคมี มันอาจไมถูกทาง
ฟสิกส 100% นะ แตเวลาผมจะสอนเด็กเรื่อง
การจัดอิเลคตรอนดวยกฎของฮุนดดวยการใส
อิเลคตรอนทีละตัว ก็เหมือนเรานั่งรถเมลใช
ไหม ถาไมไดมาดวยกันเราก็จะนั่งรถเมลคน
แรก สวนคนที่สองก็ตองนั่งใหหางๆ ใชไหม 
นั่งเรียงจนกวาจะเต็มแถวจึงคอยมานั่งเปนคู
อะไรอยางนี้ ซึ่งอยางนอยก็ทำใหเด็กเขาใจ 

ตึกกลม: ตอนเรียนอาจารยไดคะแนนดี
มาๆ อาจารยใชเวลาทำกิจกรรมแคไหน

อ. เทียนทอง: ถาจะทำ ผมก็ใหหมด 
เพราะฉะนั้นอยูที่ plan ของเราตอนเปนชมรม
เคมีสัมพันธ เราจัดคายแลวใหเด็ก ม. ตนที่อยู
จังหวัดชายแดนภาคใตมาสมัคร ครั้งแรกจริง
ๆ คือคณะวิทยฯ มีคายอยูแลวแตเราเคมีมา
จัดใหม คือจัดใหเด็ก 100 คนมาอยูกับเราสาม
วันเก็บ 1000 บาทไดตังคมาแสนกวาบาทแต
วามันเปนงานหนักเราจึงตองแบงงานใหดี 
สอบใหเสร็จแลวคอยมาทำเพราะฉะนั้นจะไมมี
ปญหาเรียนไมตรงกัน แลวก็ตอนที่ไปหาส
ปอนเซอรเราก็รีบ plan ใหคนชวยเยอะหนอย 
และเราก็ไดมามากบางนอยบางปนกันไป

คายที่จัดก็ใหเด็กๆ มาทดลองกันเล็กๆ 
นอยๆ มีScience Showนิดๆ หนอยๆ ให
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นองๆ ไดทำความรูจักกันใหเห็นแล็บตางๆ 3 
วัน 2 คืน

อีกอยางที่นานะชวยไดมากเลยคือการทำ
กิจกรรมและก็ติวกันนะครับ นาจะไดรับทั้ง

สองฝาย ทั้งผูรับและผูให 
ผูรับถึงเคาจะไมได
เอ...ถาเราถายทอดดี
แสดงวาเรารูเรื่อง โอกาส
ที่ผูใหจะลุนเกรดสูงๆ ก็
มี

ตึกกลม: แลวตอน
เรียนใชเวลาสวนใหญ
อานหนังสือยังไงครับ

อ. เทียนทอง: เราตองเขาใจเนื้อหากอนนี่
คือสิ่งสำคัญ ผมอาจไมไดเขาเรียนทุกคาบแต
ผมจะตองมั่นใจวาคาบที่ไมไดเขาผมจะตอง
เขาใจและถาผมเขาผมก็ตองเรียนใหเขาใจจริง
ๆ ตัวผมไมใชคนอานเยอะแตถาผมจะสอบ
วิชานี้ผมจะอานหนังสือทุกเลมที่จำเปนที่จะ
ทำใหผมเขาใจ

เวลาเปดหนังสือผมชอบสแกนหนังสือ 
อยางเปดดิคจะหาแคคำวา bus วาแปลวา
อะไรผมก็จะไมหาแคคำวา bus ผมจะอานคำ
ที่เหลือในหนานั้นหมด ดูซิมันมีคำเชื่อมคำ
เหมือนคำคลายอะไร

ผมเปนคนประเภทถาอยากรูเมื่อไหรจะ
คนหาคำตอบทันที

ตึกกลม: ทันทีเลย?
อ. เทียนทอง: บางทีผมก็ตื่นขึ้นมาตอน

กลางคืนแลวมาจดปฏิกิริยาที่ผมคิดวานาลอง

ตึกกลม: อานหนังสือหลายเลมไมสับสน
หรือ

อ. เทียนทอง: ผมอานหลายเลมจริง แต 
concept แตละเลมมันถูก ดังนั้นอานหลาย
เลมนะดี แตเราตองหาเลมที่เหมาะกับจริตเรา
มากที่สุด เลือกเลมที่เราอานแลวเขาใจ

ตึกกลม: ตอนเด็กๆ อาจารยอยากเปน
อะไร

อ. เทียนทอง: อาชีพอาจารยมาทีหลังแรก
สุดเลยนะ ผมอยากเปนทหาร เด็กผูชายทุก
คนอยากเปนทหารถือปนยิงกันใชไหม แลว
พอมาถึงชวงวัยหนึ่งก็อยากจะเปนหมอ คือ 
แพทเทิรนของเด็กสมัยนั้น จนกระทั่ง ป. สาม 
คุณครูบอกใหเขียนวาผมอยากเปนอะไร ผมก็
เขียนวาผมอยากเปนนักวิทยาศาสตร ตอนนั้น
ผมอานหนังสือ พลนิกรกิมหวงน ตอนนั้นผม
อยากเปนดอกเตอรดิเรก 

ตึกกลม: ถาตอนนี้อาจารยไมไดเปน
อาจารยอาจารยจะเปนอะไร

อ. เทียนทอง: ผมอยากเรียนภาษา ผม
อยากเปนทูต อันนี้ผมอยากเที่ยวแลว 
(หัวเราะ) แตผมชอบอาชีพอาจารยนะ วิธีคิด
แบบซนๆ ก็คือมันเปนอาชีพเดียวที่พูดแลวมี
คนฟง เพระผมพูดมาก

ตึกกลม: เปนอาจารยเนี่ยเหนื่อย สอน
หลายปแลวซ้ำซากนาเบื่อ อาจารยรูสึก
แบบนี้ไหม

อ. เทียนทอง: รูสึก… แตคือผมเบื่อก็จริง
ในเนื้อหา เราก็เปลี่ยนสไตลสิ โจทยที่เราสอน
กับเด็กคนละกลุมในแตละปจะงงกันคนละจุด 
เราก็ตองหาวิธีอธิบายใหม แตมีขอเสียคือเรา
จะรูสึกแกลงเพราะชองวางมันจะเพิ่มขึ้น ผม
จะสอนเด็กอายุเทาเดิมตลอดแตอายุผมจะ
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เพิ่มขึ้นทุกครั้ง ทำใหรูสึกวามุขนี้มันเริ่มใชไม
ไดแลวเวยเราดูละครคนละเรื่อง

ตึกกลม: รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม
เปลี่ยนแปลงสวนไหนในชีวิตอาจารยไหม

อ. เทียนทอง: เหมือนเดิมนะ รางวัลก็คือ
รางวัล รางวัลใหเพราะวาเราเปนแบบนี้ เรา
ทำงานมีผลงานเคาก็ใหรางวัล ถารางวัลจะ
ทำใหใครสักคนเปลี่ยน ก็ควรทำใหคนนั้น
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ที่สำคัญถาเราทำ
หนาที่ของเราใหเต็มที่ ถาเราเหมาะสมรางวัล
นั้นจะเปนของเรา เกรดก็หมือนกันถาเราไม
ตั้งใจไมไดทำเต็มที่เลย แตไปดิ้นรนไปวิ่งหา
อาจารยเราก็ไมได อยางที่ผมบอกพวกเราทำ
ยังไงก็ไดใหเราภูมิใจในชีวิต

ตึกกลม: มีเปาหมายอะไรในชีวิตครับตอน
นี้

อ. เทียนทอง: ผมคงตอบไมไดนะวาอะไร
คือที่สุดในชีวิต แตวาถาถึงเวลามันจะรู ถาม
วาอยากไปขั้วโลกเหนือไหมมันก็อยากนะมันก็
คงสนุกดี อยากมีเงินรอยลานไหมผมก็อยาก
แตถามวามันใชสิ่งที่ผมอยากจะคนหาตอนนี้
หรือเปลา

ตอนนี้ผมทำโจทยวิจัยเรื่อง organic 
synthesis และผมก็พยายามแตกสาขาไปอีก

ดานหนึ่ง พอถึง
เวลาหนึ่งพอผม
เดินไปชนปญหา
ที่นาสนใจผมอาจ
มีโจทยใหมๆ ที่
ผมอยากจะแก 
ผม plan ในสวน
ที่ผมสามารถ 

planได แตบางครั้งผมก็จะ open เพื่อรับโจทย
ใหมๆ

เปาหมายสูงสุดในชีวิตของผมเนี่ยคือผม
อยากมีความสุขความสงบในแบบธรรมะ 
ศึกษาตัวเองบางเพื่อที่จะเขาใจในสิ่งที่
พระพุทธเจาสอน ทำไดบางไมไดบางกิเลสผม
ก็ยังเยอะเพราะฉะนั้นผมก็ยังทำไดไมหมด 
อยางเวลาโกรธเนี่ยเราใชสติยังไงซึ่งนี่เปน
โจทยที่ยากที่สุด

ตึกกลม: กิจกรรมสอนอะไรอาจารยครับ
อ. เทียนทอง: สอนใหเรารูวามีอะไรสนุกๆ 

นอกเหนือจากงานประจำ (หัวเราะ) ทำใหเรา
รูจักเพื่อนมากขึ้นทั้งดีและไมดี เพื่อนดีเราก็
รูจักเออเฮยมีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่เราไวใจทำงาน
ดวยกันไดในอนาคต บางครั้งอาจทำใหเรารูวา
คนนี้คบไมไดนะกินแรงเพื่อน เจอคนมากขึ้น
และทำใหโลกเรากวางขึ้น ทำใหเรารูจักแบง
งานแบงเวลา

การทำกิจกรรมเนี่ยทำใหเราไดประโยชน
เยอะ ไหนเราจะไดรูจักผูคนไดเดินออกไปขาง
นอกรูจักวิธีเขาหาผูใหญ วิธีคุยกับคน จะขอ
ความรวมมือจากเคามันเปนประสบการณชีวิต
ซึ่งเราหาไดยากถาเราไมทำ ดังนั้นผม
สนับสนุน แตผมมองดวยสายตาเปนหวง 
เรื่องแรกที่เราตองมากอนคือเรื่องเรียน พอแม
สงเรามาเรียนไมไดสงเรามาชมรมโนนชมรมนี่
เพื่อทำแตกิจกรรม เราตองรับผิดชอบภาระนี้
กอน มีคนรอความสำเร็จของเราตั้งกี่คน พอ
แมที่อยูบานนอก ชาวไรชาวนาคนจนทั้ง
หลายที่ตองเสียภาษีใหเรามาเรียนหนังสือ 
อยาลืมนะครับไมใชพอแมเราจายเงินคนเดียว
นะ คณะวิทยฯ ตองใชเงินภาษีดวยเพราะแล็บ
แตละแล็บราคาแพง 
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ดังนั้นถาเราเอาแตทำกิจกรรมแลวเรียนไม
ดีไมสำเร็จไมเต็มที่เนี่ยเคาก็ผิดหวัง 

กิจกรรมคือการเสริมใหชีวิตเราสมบูรณขึ้น  
ดังนั้นอยากทำกิจกรรมทำไปเลยแตที่สำคัญ
ตองไมเบียดเบียนตัวเองนะ

ตึกกลม: แลวการไดออกรายการและชนะ
อัจฉริยะขามคืนเนี่ยเปลี่ยนชีวิตอาจารย
มากนอยแคไหน

อ. เทียนทอง: เปลี่ยน… มีคนมาทักครับ
แตไมไดอะไรมาก แตจริงๆ ผมก็ไมเปลี่ยนนะ 
ผมก็ยังเฮฮาและยังเปนแบบนี้เหมือนเดิม แต
ผมรูสึกโชคดีที่ครั้งนึงในชีวิตผมก็เคยเลนเกม
โชวกับเคาบาง ถามวาดีใจไหมที่ชนะผมก็ดีใจ

ไดเงินมาใช support ครอบครัวมันก็ดี แตที่ดี
ใจมากๆ คือผมไดเลนและเลนถึงรอบลึกสุด

ที่ชอบมากๆ คือผมไดมาเลาใหลูกศิษย
ฟงไดเลาใหเพื่อนๆ ผมฟง เฮยเปนไง… เฮย
เขาไปแลวเปนไงมั่งสนุกไหม ดวยความที่ผม
ชอบคุยเลน มีเรื่องใหมๆ ที่นอกเหนือไปจาก
เคมีที่เราทำ โหเนี่ยปญญาแบบผอมมากเลย
อะไรเงี้ย เห็นการทำงานของสตูดิโอผมวามัน
เปนกำไรชีวิต
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ฉบับนี้แวนจุกขอเชิญชวนใหเพื่อนหันมาใสชุดนักศึกษาเมื่อตองเขามารั้วของมหาวิทยาลัย 
หรือวิทยาเขตพญาไทของเรา โดยไมตองสนใจวาวันนั้นเราตองติดตอราชการหรือไม? เหตุผล
งายๆ ที่เราควรใสเครื่องแบบนั้นก็เพื่อความสะดวก สบาย และความปลอดภัยตอทรัพยสินของ
เราๆ เองคะ

ในชวงเทอมนี้คงมีหลายๆ คนสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่องของทางคณะนอก
เหนือจากกิจกรรมครบรอบ 48 ปคณะวิทยฯ ก็ยังมีมาตรการความปลอดภัยที่เกิดขึ้น! คณาจารย 
และเจาหนาที่มีบัตรคลองคอ ชวงกลางวันมีการประกาศเตือนใหระวังทรัพยสินมีคาสูญหายจาก
หองพัก และในชวงเย็นก็ยังเพิ่มมาตรการการลงชื่อกอนเขา-ออกตึกอยางเขมงวดมายิ่งขึ้น เพื่อ
เปนการยับยั้งแผนปายประกาศผูตองสงสัยตามกระดานขาวประกาศใหลดจำนวน และความตอ
เนื่องลง

การแฝงตัวเขามาในวิทยาเขตอยางงายๆ การจับกุมตัวผูกระทำผิดเลยยากขึ้นตามไปดวย 
เพราะมีทั้งนักศึกษาที่สวมชุดนักศึกษา และนักศึกษาที่ใสชุดไปรเวทจำนวนมากจนทำให
ประสิทธิภาพในการสังเกตของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยลดลง ไมงายและสะดวกอยางที่ควร
เปน!

คงไมแปลกใจนักหากวันหนึ่งชุดที่ใส หรือรูปลักษณที่คลายกันสงผลใหเราๆ กลายเปนผูตอง
สงสัยขึ้นมา เราคงตองหาพยานหลักฐานกันวุนวายทีเดียว… ดังนั้นหากเราชวยกันคนละนิด หัน
มาใสชุดนักศึกษาเมื่อมีธุระที่ตองเขามาในวิทยาเขตแลวละก็ เมื่อมีบุคคลภายนอกที่แอบแฝงเขา
มาในบริเวณคณะยอมเปนที่สะดุดตา และสังเกตการณไดงายมากขึ้นแนนอน… บอรดคงเหงา
คิดถึงใบปลิวแนๆ 

ถาหากเพื่อนๆ มีความจำเปนตองใสชุดไปรเวทเขามาในบริเวณก็อยาลืมใสเสื้อช็อป หรือเสื้อ
กาวนคลุมกอนเขาไปในหองปฏิบัติการดวยเชนกัน ใสแลวก็ตองถอดออก ถอดเสื้อคลุมตัวเทไวที่
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รอบรั้วตึกกลม
แวนจุก

ตอน
ใสชุดนักศึกษา

กันเถอะ



หองแลบกอนออกมายังพื้นที่สาธารณะเชนโรงอาหาร ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในเรื่องของ
สุขภาพจากการรับประทานอาหารทั้งตนเองและผูอื่น ที่วันนี้เราจะมั่นใจไดวา “ทรัพยสินไมหาย 
ชีวิตปลอดภัย” ไมมีสิ่งปนเปอนจำพวกสารเคมี หรือเชื้อโรคที่เกาะติดมากับเสื้อคลุมของเพื่อนๆ 
นะคะ...

เมื่อเครื่องแตงกายอำนวยตอการติดตอราชการ หรือหนวยงานบริการที่ทางคณะไดจัดขึ้น 
คราวหนาเราก็จะพาตะลอนไปทั่ววิทยาเขตพญาไทอีกครั้งกันคะ

“ใสชุดนักศึกษาดวยความภาคภูมิใจในสถาบันของเรากันเถอะคะ”
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ปาของแวนจุกเคยบอกไว
วา คนขี้เกียจคือคนสันหลังยาว วิธี
เทียบความยาวของสันหลังงายๆ คือ 
กำหนดให x แทนระยะจากขอศอกถึง
ขอบกระโปรงหรือกางเกง ซึ่งบอก

ตำแหนงของเอว

ถายิ่ง x มีคามาก แสดงวาคนนั้น  
“สันหลังยาว” กวาคนทั่วไปมาก ยิ่งเปน
ผูหญิงแลวจะดูไมงาม เพราะแสดงวาเธอ
คนนั้น “ขี้เกียจสันหลังยาว” ไมเหมาะ

จะเลือกเปนศรีภรรยา

ควรใสเอวต่ำแตพองามนะคะ



แนะนำคอลัมน… สวัสดีครับผูอานวารสารตึกกลมทุกทาน กอนอื่นตองบอกวาผมเขียน
คอลัมนนี้ขึ้นเพื่อบอกเลาเกาสิบเกี่ยวกับวัตถุจรรโลงใจใหผูสนใจนะครับ วัตถุจรรโลงใจก็คือ
หนังสือ ภาพยนตร และอื่นๆ เทาที่ผมพอจะแนะนำไดนะครับ ดีบางไมดีบางตามความคิดของผม 
ผมเองไมไดเกงอะไรมากเพียงแตชอบอานหนังสือและดูหนังเทานั้น ผมหวังวาวัตถุจรรโลงใจที่ผม
แนะนำคงถูกในคุณผูอานบางนะครับ

การเดินทางสิ้นลงตรงสุดวัน
หิ่งหอยและดวงจันทรมารอทา

สวดมนตเสียสักหนอยคอยนิทรา
และหลับพรอมดวงหนาที่เปยมรัก

กลอนบทนี้ประทับใจผมมาก
ครับ อานแลวผมรูสึกวาความ
เหนื่อยลาตางๆ กลับหายไป และ
เตรียมตัวที่ตองเผชิญหนากับเรื่อง
ราวของวันใหมที่รอผมอยู ผมเอง
พบกลอนบทนี้ที่ดานหลังหนังสือ
เรื่อง อบารัต (Abarat) เขียนโดย  
ไคลฟ บารเกอร แปลโดย ธาร
พายุ

เรื่องราวการเดินทางผจญภัย
อันสนุกสนานตื่นเตนของแคนดี้ 
แคว็กเกนบุช เด็กหญิงอายุสิบหก
ป ซึ่งการเดินทางผจญภัยของเธอ
ในดินแดนอันสุดแสนมหัศจรรยที่
เรียกวา อบารัต

แคนดี้หลุดจากโลกที่นาเบื่อ
เขาไปยังดินแดนที่เรียกวา อบารัต 

หรือเปนอีกโลกซึ่งคูขนานกับโลก
แหงความจริง ที่ประกอบไปดวย
หมูเกาะตางๆ จำนวนถึงยี่สิบหา
เกาะ แตละเกาะแทนเวลาแตละ
ชั่วโมงในหนึ่งวันของโลกมนุษย 
ซึ่งเสนหของอบารัตอยูที่แตละ
เกาะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตาง
กันออกไปรวมทั้งสิ่งมีชีวิตอันนา
ทึ่งและชวนตื่นตะลึงที่อาศัยอยูใน
แตละเกาะดวย
การปรากฏตัวของแคนดี้มีตอ
กระทบตอสรรพสิ่งบนอบารัต แต
แคนดี้เองกลับไมรูตัวเอง เธอ
เพียงแตพยายามเอาตัวรอดใน
สถานที่แหงนี้เทานั้น แคนดี้โดน
ตามลาจากเจาแหงเที่ยงคืน แต
เธอก็ไมไดอยูเพียงลำพัง แคนดี้
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I Love Cheese Cake

 

แพร-ภัทร



ยังมีเพื่อนที่คอยชวยเหลือเธอเสมอ เหลานี้
ทำใหผมตองลุนวาตอไปแคนดี้จะพบเจออะไร  
แลวเธอมาปรากฏตัวที่อบารัตและจะออกไป
ไดอยางไร แตยิ่งเวลาผานไปความจริงและขอ
สงสัยในหัวใจของ
แคนดี้กลับมากขึ้น 
เนื้อเรื่องเริ่มมา
เฉลยในเลมที่ 2 (วัน
แหงเวทมนตร คืน
แหงสงคราม) 

ไคลฟ บารเกอร 
ไดบรรยายเรื่องราวอยางละเอียดรวมถึง
อารมณที่หลากหลายของตัวละครในอบารัต 
จึงเสมือนกับวาตัวผมเองคอยผานตัวหนังสือ
ที่เรียบเรียงไวสูอบารัต โดยเดินทางไปยังเกาะ
ตางๆ ภายใตรางของแคนดี้ บารเกอรยังแฝง
ปรัชญาและจิตวิทยาในการดำรงชีวิต รวมถึง
การสรางจินตนาการที่เหนือคำบรรยายไวดวย 
นับวาเปนการบริหารสมองซีกขวา ซึ่งปรกติ
จะเปนซีกที่ไมไดใชงานมากนัก

นอกจากนี้ผมยังไมมองผานมุม ที่ตัวเอก
ของเรื่องเปนผูหญิงซึ่งทำใหผมเห็น
สัญชาตญาณการเอาตัวรอด ความละเอียด
ออน ความเมตตา โดยพยายามที่จะทำทุก
อยาง เพื่อสงผลกระทบตอทุกชีวิตในดินแดน
แหงนี้นอยที่สุด ผมคิดวาสิ่งเหลานี้ชวยลด
ความตึงเครียดของสถานการณ เนื้อเรื่อง
หมุนเวียนเหตุการณเพื่อไมใหนาเบื่อ แตก็ไม
ทำใหงง ผมเองแปลกใจเหมือนกันที่หนังสือ
เลมนี้ไมไดรับความนิยมนัก อาจเปนเพราะวา
เนื้อหาคอนขางมาก มีบางตอนที่อานแลวเนื้อ
เรื่องไมตื่นเตน จนหัวใจเตนโครมครามเหมือน
หนังสือการผจญภัยทั่วไป ผมกลับเห็นความ

สวยงามของความคิดที่คอยๆ กอตัวขึ้นตาม
เนื้อเรื่องที่ดำเนินไปเรื่อยๆ บาง ตื่นเตนบาง

เนื่องจากเลมแรกและเลมสอง ตีพิมพหาง
กันมากนะครับ ผูที่เคยอานจะไปเปดเลมแรก

ทวนบางก็ดีนะครับ 
แตสำหรับคนที่
อยากอานใหม ผม
แนะนำใหอานตั้งแต
เลมแรกนะครับ 
เพราะถาเริ่มอานเลม
สองเลยทันที ผมรับ

ประกันความงงครับ
ในความเปนจริงอบารัตเองคลายกับสังคม

ที่เราอยูนะครับ ตัวละครในอบารัตมีลักษณะ
เดนมีนิสัย และหนาตาที่แปลกประหลาด บาง
ครั้งสิ่งที่เรามองวานาเกลียดกอไมใชสิ่งที่เลว
ราย ก็คงคลายกับจิตใจของคนเรานะครับที่ไม
เหมือนกัน แตเราถูกปกปดไปดวยรางกายที่
คลายกัน ทำใหเราตองคอยระวังตัวเองเสมอ
วาคนรอบขางเราคิดยังไง จริงใจกับเราแค
ไหน รวมถึงยังมีเรื่องราวตางๆ ที่ตองคนหา
ความจริง และตองหาทางแกไข คอย
สรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่ดีขึ้น มีความขัดแยง 
การบอนทำลาย ลอบกัด หักหลัง ผมมองเห็น
ความจริงหลายอยางผานทางอบารัต บอยครั้ง
ที่ผมคิดวาอยากจะจากโลกนี้ แลวไปอยูที่อบา
รัต

อยาลืมนะครับ
ทุกสิ่งเปนไปไดในอบารัต

โควตาของผมหมดซะแลวครับ ฉบับหนา
ผมจะหาขอมูลดีๆ มาใหผูอานทุกทานอีกนะ
ครับ ขอบคุณครับ
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เสียงที่เราไดยินนั้นมีผลกระทบโดยตรงกับ
คนเรา สามารถทำใหเรารูสึกมีความสุข หดหู 
ซึมเศรา ผอนคลาย หรือทำใหเครียดไดเชน
กัน วันนั้นเดี๊ยนรูสึกหดหู ซึมเศรา จึงลองเปด
วิทยุ ไปฟงเพลงที่คลื่นประจำเปนเพลงฟง
สบายๆ แตก็ยังไมหายหดหู เริ่มเบื่อจึงเปลี่ยน
คลื่นไป ไดยินเสียงเพลงนึง ฟงแลวรูสึกดีจัง 
เพลงนี้เสียงดนตรีจะขึ้นดวยเสียงฟลุท และมี
เสียงฮารป (เครื่องดนตรีแบบดีดชนิดหนึ่ง
คลายพิณ) คลอตามเบาๆ ยิ่งฟงก็ยิ่งชอบ 
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สมอุรามหาฤดู
ปณิชา

Wolfgang Amadeus Mozart



เปนเพลงที่ชางสวยงาม นารัก สดใส ไมมีพิษ
ภัยใดๆ แทรกอยูในเสียงดนตรี ฟงแลวรูสึก
สบายใจขึ้นมาทันทีลืมเรื่องที่เครียดกอนหนา
นี้ไปเลย เดี๊ยนพอจะเดาไดเลยวาผูประพันธ
เพลงนี้ตองเปนโมสารทอยางแนนอน พอจบ
เพลงดีเจก็บอกวาเพลงนี้คือเพลง Andantino 
from the Concerto for Flute and Harp in C 
Major, K.299 ผูประพันธคือ Mozart ตามที่
คาดไวจริงๆ เดี๊ยนก็พอจะเขาใจวานี่เองคือ 
Mozart effect

ผูที่ใชคำวา Mozart effect เปนคนแรกคือ 
ดอน แคมปเบลล ซึ่งเปนนักเขียนและมีความ
สนใจดานจิตวิทยากับดนตรีคลาสสิก เคยมี
รายงานทางการแพทยวาไดมีการใชเสียง
เพลงความถี่สูงซึ่งพบไดในผลงานเพลงของ
โมสารทมาใชบำบัดหรือรักษาอาการปวยของ
คนไขเด็กที่เปน dyslexia (ผูที่มีความผิดปกติ
ในการอาน) , speech disorder (ภาวะผิด
ปกติในการพูด) , เด็กที่เปนออทิสติก, ผูที่มี
ภาวะ status epilepticus (อาการชักไมหยุด) 
ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ชี้ใหเห็นวา การ
เลนดนตรีตั้งแตเด็กจะชวยพัฒนาทักษะดาน
ภาษา ความจำและมิติสัมพันธได กลาวกันวา
บทเพลงของโมสารทสามารถชวยทำใหคลาย
เครียด ทำใหจิตใจสงบ ทำใหเกิดสมาธิเรื่อง
ความจำ พัฒนาสมองทั้งสองซีก คือทั้งซีก
ซายที่มีความเกี่ยวของกับเรื่องความคิด
สรางสรรค และสมองซีกขวาที่เกี่ยวของใน
เรื่องตรรกะ คณิตศาสตร เหตุผล ซึ่งเดี๊ยนก็ไม
ทราบเหมือนกันวาฟงเพลงคลาสสิกโดย
เฉพาะเพลงของโมสารทแลวจะมีไอคิวสูงขึ้น 
ฉลาดขึ้นจริงหรือไม แตที่แนๆ คือฟงแลวมี

สมาธิมากขึ้น และคลายเครียดไดจริงๆ อา… 
วาแต โมสารทนี่เปนใครกัน

Wolfgang Amadeus Mozart เกิดเมื่อวันที ่
27 มกราคม ณ เมืองซาลสบวรก ในประเทศ
ออสเตรีย โมสารทมีพี่สาวรวมสายเลือดหนึ่ง
คนชื่อนันเนิรล บิดาของโมสารทเปนนัก
ไวโอลินและนักประพันธเพลงที่มีชื่อเสียง 
โมสารทซึมซับเสียงดนตรีมาตั้งแตเด็ก
เนื่องจากบิดาของทานไดสอนใหนันเนิรลเลน
ไวโอลินและคลาเวียร (เครื่องดนตรีตนแบบ
ของเปยโน ไมใชไขปลา) โมสารทก็นั่งดูและ
ฟงดนตรีไปดวย และสามารถเลนไวโอลินได
อยางดีเมื่อมีอายุเพียง 6 ขวบ เมื่อโมสารทโต
ขึ้น พระสันตะปาปาแหงซาลสบวรกชื่นชอบ
ฝมือและความเปนอัจฉริยะของโมสารทมาก 
มอบหมายใหโมสารททำงานหลายอยาง ตอ
มาโมสารทเริ่มเบื่อกับงานที่ทำประจำจึงยาย
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Harp



ไปอยูที่กรุงเวียนนาซึ่งถือวาเปนนครแหง
ดนตรีในยุคนั้น พระจักรพรรดิใหการตอนรับ
โมสารทและมอบหมายใหโมสารทแตง
อุปรากรเพื่อแสดงในโรงละครแหงชาติ แตซา
ลิเอริ (Salieri) ซึ่งเปนนักดนตรีประจำราช
สำนัก อิจฉาในฝมือการประพันธบทเพลงของ
โมสารทซึ่งเหนือกวาของตน จึงพยายามขัด
ขวางโมสารททุกทาง พยายามยุยง
นักดนตรี นักรอง วา
บทเพลงของโมสารทไม
ดียังงั้นยังงี้ ยากตอ
การบรรเลงและขับ
รอง แตนักดนตรี
กับนักรองตางก็ชื่น
ชอบผลงานของ
โมสารทมากและ
ยืนยันที่จะบรรเลง
และขับรองตามที่
โมสารทประพันธ มีอยู
ฉากหนึ่งในหนังเรื่อง 
Amadeus ที่ซาลิเอริเห็นโนตเพลงที่
โมสารทแตงเก็บไวยามวางแลวถึงกับอึ้ง ตก
ตะลึง น้ำตาคลอดวยความไพเราะจับใจของ
บทเพลง มือที่ถือกระดาษโนตเพลงอยูถึงกับ
ออนแรงไปเลย แตอยางไรก็ดีโมสารทไมเคย
สนใจและไมเชื่อเลยวาซาลิเอริจะอิจฉาตน 
ความเปนอัจฉริยะของโมสารทไดแสดงใหเปน
ที่ประจักษ เมื่อมีอยูหนหนึ่ง โมสารทยังไมได
แตงเพลงโหมโรง (overture) ของอุปรากรที่จะ
ตองแสดงในอีก 2 ชั่วโมงขางหนานี้แลว 
หัวหนาวงดนตรีตองไปบอกโมสารทที่ขณะนั้น
กำลังเลนบิลเลียดอยู

เมื่อโมสารททราบแลวก็แตงเพลงโดยจด
โนตบนกระดานจดคะแนนบิลเลียดนั้นเอง ใช
เวลาเพียงไมกี่นาทีก็แตงจนเสร็จ และบท
โหมโรงนั้นก็ไพเราะเปนที่ชื่นชมของผูชม
อุปรากรเปนอันมาก เห็นโมสารทออกจะโดง
ดังขนาดนี้เชื่อหรือไมวา ชีวิตความเปนอยู
ของโมสารทในเวียนนาไมไดสุขสบายเลย 

เนื่องจากโมสารทเปนคนรักอิสระ 
ไมชอบถูกครอบงำทางความ

คิดและไมยอมตกอยูใต
อำนาจของผูมีอำนาจ
และเงินทอง 
โมสารทมีรายได
เล็กนอยจากการ
สอนดนตรี มี
เศรษฐีผูหนึ่งจางให
โมสารทมาสอนเปย

โนลูกสาวของตน ขณะ
ที่โมสารทกำลังสอน

เศรษฐีและภรรยา สุนัขที่
เศรษฐีกลาววารักเหมือนลูกอีก 4 

ตัวก็มานั่งฟงอยูดวย โมสารทขอรองใหออก
ไปกอนก็ไมไป เมื่อโมสารทเริ่มเลนเปยโน
สาธิตใหลูกสาวเศรษฐีดู สุนัขก็เริ่มหอน ตัวที่
เหลือก็วิ่งเลนกัดกัน เศรษฐีกะภรรยาก็หัวเราะ
ชอบใจ โมสารทรูสึกโกรธมากเหมือนโดน
เหยียดหยามอยางแรง แมขณะนั้นก็กำลัง
อดอยาก แตโมสารทก็หยุดเลนเปยโนพรอม
กับพูดกับเศรษฐีวาวันนี้ขอตัวกอนครั้งหนาจะ
ใหสอนลูกตัวไหนก็บอกมาละกัน แลวโมสารท
เดินออกมาดวยความเจ็บปวด เงินก็ไมได 
จากนั้นไมนานก็มีชายลึกลับแตงชุดดำ สวม
หนากาก สวมหมวกปดบังหนาตา มาเคาะ
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ซาลิเอริเห็นโนต

เพลงที่โมสารทแตงเก็บไว

ยามวางแลวถึงกับอึ้ง ตกตะลึง 

น้ำตาคลอดวยความไพเราะจับใจ

ของบทเพลง มือที่ถือกระดาษ

โนตเพลงอยูถึงกับออนแรง

ไปเลย



ประตูหนาบานโมสารท จางใหโมสารทแตง
เพลง Requiem ซึ่งเปนเพลงสวดในพิธีศพ
ทางศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกให โดย
จะใหคาตอบแทนอยางงาม แตหามสืบวาแตง
ใหใคร ขณะที่โมสารทกำลังแตงเพลง 
Requiem นั้นเอง โมสารทก็กำลังปวยมาก
และทำใหนึกถึงความตายของตัวเอง โมสารท
ตองการแตงเพลงนี้ใหจบ ขนาดถึงวาระ
สุดทายของตัวเอง มือนั้นไมมีแรงที่จะเขียน
แลวแตก็ยังฮัมเพลงบทสุดทายของ Requiem 
ที่ตองการจะแตงตอ แลวน้ำตาก็ไหลออกมา 
โมสารทขอรองใหเพื่อนของเขาชวยแตงตอให

จบแทน เมื่อโมสารทสิ้นใจ เงินทองก็ไมมี
เหลือแมแตจะซื้อโลงศพดีๆ และจัดพิธีศพให
สมเกียรติ ไดแคโลงศพราคาถูกๆ และสถานที่
ฝงศพสำหรับคนอนาถา และขณะที่จะขุดหลุม
ฝงนั้นเอง ยังไมทันจะไดฝงเลย หิมะก็ตกหนัก 
พอหิมะหยุดตกก็ไมมีใครหาเจอแลววาศพอยู
ที่ไหน

แมวาโมสารทจะจากไปอยางแรนแคน แต
คนก็ยังคงกลาวถึงโมสารทดวยความรักเพราะ
ความดีที่ตัวทานไดทำมา และบทเพลงของ
โมสารทก็ยังเปนที่ชื่นชอบและเปนอมตะไป
ตลอดกาล

เพลงของโมสารทที่อยากจะแนะนำใหฟงกันก็มีมากมายหลายเพลง แตจะขอยกตัวอยางสัก 5 
เพลงสำหรับผูเริ่มฟงคือ
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Andantino from the Concerto for Flute and Harp
in C Major, K.299

The Sleighride Dance from Three German Dances, K.605

Divertimento in D Major, K.136 (เพลงนี้หองสมุดสตางคฯ มีขาย) 

Elvira Madigan

Symphony no.40 in G minor, K.550

 

 



“เฮย ผวนไมเปนจริงๆ อะ แปลกแฮะ”

หลายเดือนกอน ผมไดประจักษชัดกับ
ตัวเองถึงความจริงขอหนึ่ง ที่วา เพื่อน
ผมทุกคนไมไดผวนคำเปน เพราะผม
ไดพบกับเพื่อนคนนั้น และเพื่อนอีก

คนก็ลองใหเขาผวนคำดู คำที่นำไปทดลองนั้น ผวนออกมาแลว
เปนคำที่ไมเหมาะมาอยูบนตึกกลมแนนอน หนางงๆ ของเขา 
ผนวกกับการรูจักกันมากอนวาไมไดเปนคนไรเดียงสาหรือ
เรียบรอยประหนึ่งผาขาวสเตอริไลสดพับแลวหอดวยบรรจุภัณฑ
สุญญากาศไว เหตุผลที่เขาไมผวน จึงไมใชเพราะเขาไมอยาก
ผวนออกมาใหชาวโลกไดยินแนนอน

ผมลองสมมุติวาตัวเองผวนคำไมเปน แลวหันกลับมามอง
การผวนคำใหม พบวา มันมีความละเอียดออนซอนอยูภายใน
จำนวนหนึ่ง ซึ่งอาจมากพอใหคนที่ผวนคำไมได ไมอยากใสใจ
มาฝกผวนคำ แตอันที่จริงแลว ความละเอียดออนดังกลาวเปน
เรื่องธรรมชาติยิ่งสำหรับผูพูดภาษาไทย ใครที่มีโอกาสได
คลุกคลีกับการผวนคำสักระยะ นอยคนนักที่จะผวนคำไมได 
บางคนทำไดตั้งแตวัยกะเปยกดวยซ้ำไป

หลายๆ คนที่ผวนคำได นาจะสักครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ระหวาง
การพูดคุยหยอกลอกันในหมูเพื่อน ไดฟงบางคนในนั้นเลนคำ
ผวน “แปก” ออกมา คือผวนแลว พาใหคิดอยูในใจวา “เฮย ไอนี่
ผวนประหลาดๆ ไมเห็นขำเลย” แตก็ไมวายขำออกไปตาม
สถานการณ

สมมุติวาถาเราอยากชวยเขาแกความ “แปก” นั้น เราจะบอก
เขาวาอยางไรดีหนอ กอนอื่น ลองมามองดูตัวอยางของการผวน
คำสักหนอยดีกวา
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คำลอ
สุเลกณา ศิราลศ

 
ตอนที่ 1

มาผันคำกวน



ตัวหยวนของคำผาง
ตัวอยางของคำผวนโดยทั่วๆ ไป มักจะมาในรูปที่ดูไรความหมาย ดูไรพิษภัย หรือดูเปนคำ

ธรรมดาๆ กอน แลวพอผวน โดยฉับพลันคำนั้นก็กลายสภาพเปนอะไรตอมิอะไรที่ลามกอยูไม
นอย ชวนใหขำ หรือถาใหสาวๆ บางคนเลน อาจไดคำวา “บา” หรือ “ทุเรศ” แถมมา พรอมกับ
ทาทางแกมรับไมได ดังนั้น เรามาดูตัวอยางที่ไมทั่วไปกันดีกวา

อยาปู เปน อยูปาe แล ยายปา เปน ยาปาย
นายชม เปน นมชายe แล นมยาย เปน นายยม
ตางหยั่ว เปน ตัวอยางe แล กมราง เปน กางรม
ดมชาย เปน ไดชมe แล นัววม เปน นมวัว

ในบทแรก “คำคูผวน” ทั้งสองคำตางก็มีความหมาย ในขณะที่บทที่สองนั้นไม ผูอานสังเกต
ลักษณะเพิ่มเติมอะไรอื่นในกลอนดานบนอีกบาง สำหรับผูอานที่ผวนคำไมเปน อานแลวนาจะพอ
รูวิธีการผวนคำในเบื้องตนแลวเปนแนแท

ไผอยางรวน
“อานแลวก็ยังคิดไมออกวะ บอกหนอยเดะ”

“เฮย นี่เอ็งสอบติดมหิดลมาไดไง ดูนี่ คงเสียงพยัญชนะตนกับเสียงวรรณยุกตของพยางคหนากับ
พยางคหลังไว แลวเอาสระกับเสียงตัวสะกดสลับกัน”

“วันนี้ไมเอ็งฉลาดวะ”

ผมขอเรียกวิธีการผวนแบบนี้วา การผวนคำแบบตรงไปตรงมา เพราะทำไดดื้อๆ ทำไดงาย
ที่สุด และไมตองคำนึงถึงอะไรอื่นอีกนอกจากที่ตัวละครของเราไดกลาว แตดวยขอสังเกตประการ
หนึ่งคือ ทั้งพยางคหนาและพยางคหลังตางก็เปนคำเปน บางคนอาจสงสัยวา ถามีพยางคหนึ่ง
เปนคำตาย การผวนคำแบบตรงไปตรงมาจะนำไปใชไดหรือเปลา

เรามาลองเปลี่ยนสองบาทสุดทายใหมีคำตาย แลวลองสังเกตวิธีการผวนดู

ตางหยั่ว เปน ตัวอยางe แล กมราง เปน กางรม
นมย ิเปน นิยมe แล ลัดพม เปน ลมพัด
ไรฟด เปน รถไฟ e แล ซัดไปร เปน ไซปรัส
มัดดาย เปน ไมดัดe แล หาหมัด เปน หัดหมา

คราวนี้ มีการสลับเสียงวรรณยุกตกันดวยในสามบรรทัดสุดทาย (ยกเวนไมดัด) กลายเปนวา 
เหลือสิ่งที่คงไวเพียงอยางเดียวนั่นคือ เสียงพยัญชนะตน
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เลี้ยวลางกันบด
มันเกิดอะไรขึ้น เหตุใดเสียงวรรณยุกตจึงไมอยูกับสระกับเสียงตัวสะกดเพื่อนใหมที่ผวนเขามา

แทน แตหนีตามสระกับเสียงตัวสะกดดั้งเดิมของพยางคนั้นไปดวย คำตอบนั้นผูอานคงเริ่มรูแลว
อยูในใจ เสียงวรรณยุกตนั้นเขากับแกงกพยัญชนะตนบวกเพื่อนใหมไมไดนั่นเอง กลาวคือ 
พยางคนั้นจะเขียนออกมาไมไดดวยเสียงวรรณยุกตเดิม ผมขอเรียกวิธีการผวนแบบนี้วา การ
ผวนคำแบบเลี้ยวลด

หากใครจะดันทุรังใชการผวนคำแบบตรงไปตรงมาก็ไมมีปญหา แตคงใชพูดไดอยางเดียว
เทานั้น การเขียนคำเหลานี้ออกมาดวยกฎเกณฑการเขียนของภาษาไทยนั้นเปนไปไมได แตผม
จะขออนุญาตดันทุรังเขียนแลวใหผูอานลองออกเสียงดู โดยในแตละพยางคนั้น ใหใชเสียง
วรรณยุกตที่กำกับไวในวงเล็บ

ตางหยั่ว เปน ตัวอยางe แล กมราง เปน กางรม
นมยิ (สามัญ) เปน นิยมe แล ลัด (สามัญ) พม เปน ลมพัด
ไรฟด (สามัญ) เปน รถไฟe แล ซัด (สามัญ) ไปร เปน ไซปรัส
มัดดาย เปน ไมดัดe แล หาหมัด (จัตวา) เปน หัดหมา

เปนอยางไรบาง ออกเสียงวรรณยุกตแลวรูสึกขัดปากบางหรือเปลา ใครอานบทกลอนดานบน
นี้ไดอยางราบรื่นตั้งแตทีแรกนับเปนผูทรงความสามารถดานการใชเสียงยิ่งนัก1 สังเกตวา บาท
รองสุดทายนั้น เปนตัวอยางของสิ่งพิเศษ ที่เกิดขึ้นเมื่อเสียงวรรณยุกตยังคงเขากับแกงก
พยัญชนะตนบวกเพื่อนใหมได ทำใหยังคงใชการผวนแบบตรงไปตรงมาอยู แตถาหากใครจะขอ
ผวนแบบเลี้ยวลดก็ยอมได อันจะไดเปน “หมัดดาย เปน ไมดัด” แตจะทำไปเพื่ออะไร

ขอเลี้ยวเลอะหนอยถด
สวนใหญ สาเหตุที่คนอยากจะผวนแบบเลี้ยวลด ทั้งๆ ที่ถาผวนแบบตรงไปตรงมาก็ทำได คือ 

เพื่อใหคำคูผวนทั้งสองคำตางก็มีความหมาย อันจักนำมาซึ่งประโยชนในความสนุกสนานเฮฮา
หรืออะไรก็แลวแต เปนตนวา

ไกยาง เปน กางใหญe แล หายไข เปน ใหขาย
ควายไล เปน ไขวลายe แล ดูงาย เปน ไดงู
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1 อันที่จริง พยางคที่เขียนออกมาไมไดแบบนี้ หลายๆ ครั้งเราก็พูดกันอยูในชีวิตประจำวันอยู
แลว เชน โทรมามอีะ (สามัญ) ไร ส (สามัญ) บายดีหรือเปลา เปนตน แตพวกพยางคคำตายที่
เปนเสียงจัตวานั้น ไมนาจะมีใครใชกระมัง หรือถามี (!) ทีมงานตึกกลมจักดีใจหากไดรูไวบาง



ถากางใหญเปนไกยางไมไดแลว ชายหนุมในโฆษณาทีวีของรานอาหารฟาสตฟูดยี่หอหนึ่งคง
ไดรับ “ไกหยาง” ไปรับประทานแทน การผวนแบบนี้ผมขอตั้งชื่อวา การผวนแบบขอเลี้ยวลด

“เออๆ ขาเขาใจละ วาแตไอ ไซปรัส นี่มันอะไรวะ”
“ชื่อประเทศไงเลา นี่เอ็งไมรูจริงๆ เหรอไง”

“เอา ก็ปกติขากินหญานี่หวา แตดำขาก็ชอบกินนะเวย”
“ดำอะไรของเอ็ง”

“ดำบวม”
“ดำบวม… ดวมบำ… เฮย อะไรของเอ็งวะ เพิ่งผวนคำเปน จะทำซาอะไร”

“เอา ที่แทก็กินหญาเหมือนกันหนิ มันตองงี้เวย ดำบวมก็นิลบวม นิลบวมก็นวมบิน นวมบินก็
นวมฟลาย นวมฟลายก็นายฟลวม นายฟลวมก็บอสสฟลวม บอสสฟลวมก็บวมฟอรซ แฮกแฮก 
บวมฟอรซก็บวมแรง2 บวมแรงก็แบงรวม แบงรวมก็แบงมิกซ แบงมิกซก็บิ๊กแมง บิ๊กแมงก็โตแมง 

โตแมงก็แตงโมไงวะ ฮาๆ ๆ ๆ ๆ ”
“ไอ[censored]”

หากมากพยางคมี
ตัวอยางทั้งหมดที่ไดยกขึ้นมา เปนคำที่มีสองพยางคทั้งนั้นเลย บางคนคงเริ่มเกิดคำถามแลว

วา ถามีหลายพยางคตองผวนอยางไร หลักเกณฑงายๆ ครอบจักรวาลในที่นี้คือ รูสึกวาคูพยางค
ไหนเปนคูพยางคเนนก็ผวนคูพยางคนั้น ซึ่งแตละคนอาจรูสึกไมเหมือนกันก็ได ตัวอยางเชน 
กรุงเทพมหานคร บางผวนวา กรุงเทพมะหอนนะคา บางก็วา กรุงทอนมหานะเคบ ประสบการณ
ในการผวนคำบอยๆ จะชวยได ในการเลือกคูพยางคที่ดูรื่นหูมากที่สุด แตผวนออกมาแลวไดเปน
ของที่รื่นหูหรือไมรื่นหูใครนั้น คงเปนอีกเรื่องหนึ่ง

อยางเชนในหัวขอแตละหัวขอซึ่งมีหลายพยางค การผวนเปนดังนี้ “ไผอยางรวน ผวนอยางไร” 
ใชการผวนแบบตรงไปตรงมา โดยเลือกคูพยางคเปนพยางคหนากับพยางคทาย “เลี้ยวลางกันบด 
เลี้ยวลดกันบาง” ใชการผวนแบบขอเลี้ยวลด โดยเลือกคูพยางคเปน “ลด” กับ “บาง” หากผวน
แบบตรงไปตรงมาจะไดวา “เลี้ยวลางกันบด เลี้ยวลดกันบาง” (อันไหนฟงดูเปนธรรมชาติมากกวา
กัน?) สวน “ขอเลี้ยวเลอะหนอยถด ขอเลี้ยวลดหนอยเถอะ” เลือก “ลด” กับ “เถอะ” มาผวนแบบ
ตรงไปตรงมา สังเกตวาทั้งสองพยางคเปนคำตาย (ตัวอยางการผวนแบบตรงไปตรงมาที่เลาใน
ตอนตนมีแตคำเปน) และสุดทาย “หากมากพยางคมี หากมีพยางคมาก” ใชการผวนแบบเลี้ยวลด 
(บังเอิญวาพยัญชนะตนเปนตัวเดียวกัน) หากยังนึกไมออกวาเพราะอะไรตองใชแบบนี้ อานอีก
ครั้งไดใน “เลี้ยวลางกันบด” อนึ่ง ชางบังเอิญยิ่งนัก ที่ “หากมากพยางคมี” ก็ดูเปนประโยคที่เกดี
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2 เจานี่แอบมั่วนิ่มนิดหนอย บอสสฟลวมควรจะไดเปนบวมฟลอสส (floss) ซึ่งจะไดเปนบวม
ไหม ไมใชบวมแรง แตถาอยางนั้นคงจบที่แตงโมไมได หรือใครทำได?!



ทิ้งทาย
การผวนคำเปนการฝกฝนความชำนิชำนาญในการผสมอักษรไทย ซึ่งมีหลักเกณฑละเอียด

ออนที่เกี่ยวของกับความเปนสูง กลาง ต่ำของแตละอักษร และการใชเสียงวรรณยุกต การผวน
คำเปนศิลปะ ที่อาจนำมาเปนเครื่องชี้วัดไดอยางดีทีเดียววา คนคนหนึ่งมีความเขาใจในการผสม
อักษรไทยมากเพียงใด

หากผูอานลองใชคำคนวา ผวนคำ คำผวน หรือ การผวนคำ ใน Google ดู จะพบเรื่องราวการ
ผวนคำและคำผวนที่นาสนใจมากมายบนอินเตอรเน็ต บางที่อานแลวก็ชวนใหขำไดอยาง
สนุกสนานจนอยากนำมาเลาใหเพื่อนฟงในทันใด แตตองระวังบาง สำหรับคนที่ไมรื่นหูกับของ
บางอยาง! หูและตาที่บริสุทธิ์อยูอาจตองตองมลทินก็คราวนี้แล
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“เฮย รูรึเปลาวาทำไมผีเสื้อถึงเรียกวา butterfly”
“อะไรของเอ็งอีกวะ ไมรูเวย”

“เพราะวามันบินไปบินมา โฉบฉวัดเฉวียนผานหนาเราไปมาไงละ”
“แลวไง”

“ฝรั่งอังกฤษยุคแรกๆ ก็เลยเรียกวา flutterby ไง เสร็จแลวใชกันไปใชกันมา
ก็เพี้ยนเปน butterfly ไอคนที่ทำเพี้ยนคนแรกอะ ตอนมันคุยกับเพื่อนเรื่องผี
เสื้ออยู จิตใจก็หวงพะวงถึงเนยเนาที่บานของมันที่ถูกแมลงวันตอมไปดวย ก็

เลยเผลอหลุดออกไปวา butterfly แลวคำนี้ก็เปนที่นิยมตั้งแตนั้นมา”
“จริงเหรอวะ”

 

 



ในปจจุบันในวงการเภสัชกรรมไดมีการคิดคนยาชนิดใหมๆ ออก
มาไดมากมาย ไมวาจะเปนที่ตางประเทศหรือในเมืองไทยของเรา
เอง ซึ่งดูจะเปนนิมิตหมายอันดีที่แสดงถึงความกาวหนาทางการ
แพทยที่สูงขึ้น และความหวังที่คนเราจะมีอายุยืนมากขึ้นก็คงไมใช
ความฝน แตจากที่เห็นในปจจุบันเพื่อนๆ คงเห็นแลววาวงการ
แพทยไมไดกาวหนาเร็วอยางที่คิด ถึงแมวาจะมีการคิดคนยาตัวใหม
ๆ ออกมาไดมากแลวก็ตาม จากที่กลาวมาอาจมีบางคนสงสัยแลว
ก็ไดวาเปนเพราะอะไร

ถาจะใหมาพูดกันจริงๆ การที่คิดคนยาใหม
ๆ ได ไมไดสงผลชวยใหการรักษาโดยการใช
ยา (drug therapy) มีความกาวหนามากขึ้น
นัก เนื่องจากยาสวนใหญที่คิดคนขึ้นมาไดมัก
จะประสบปญหาจากปริมาณที่สกัดไดนอย
เกินไป การควบคุมยาใหมุงสูอวัยวะเปาหมาย  
(target organ) ทำไดยาก หรือแมแตการเก็บ
รักษาตัวยาเพื่อเอาไวใชไดนานก็ยังทำไดยาก
พอสมควรเนื่องจากยาสวนใหญเปนสารที่
ไมเสถียร สามารถเสียสภาพไดงายเมื่อ
สภาวะแวดลอม
เปลี่ยนแปลง และที่สำคัญ
ก็คือ ผลกระทบของยา
และอาการแพยาตอผูใช ซึ่ง
ในเรื่องของการควบคุมยา การ
เคลื่อนที่ของยา การเก็บรักษาตัวยาและ
การลดอาการแพยา ไดมีการแกไขไดบาง

แลวในยาบางชนิดโดยการคิดคนระบบนำสง
ยาขึ้น (drug delivery) ซึ่งระบบนำสงยาจะ
มีหนาที่หอหุมตัวยาไวภายในและจะสามารถ
ชวยทำใหยาที่ถูกหอหุมไวมีอายุการใชงานที่
นานขึ้นรวมทั้งสามารถนำยาไปสูอวัยวะเปา
หมายไดอีกดวย ถานึกภาพไมออก ลองนึกถึง
ยาบรรจุแคปซูลที่มีอยูก็ได เพียงแตระบบนำ
สงยาที่จะกลาวถึงนี้เปนระบบนำสงยาขนาด

เล็กในระดับไมครอนและนาโนเมตร ซึ่ง
ระบบนำสงยาในอดีตที่มีการใชกันจะเปน

ในลักษณะ implant ลงบน
สารจำพวก polyester ที่
สามารถยอยสลายใน

รางกายได ระบบที่ไดจะมี
ขนาดในระดับมิลลิเมตรซึ่งจะ

สามารถชวยควบคุมการปลดปลอยยา 
แตมีปญหาคือการควบคุมใหยาไปถึง
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ยากับนาโน
251

 

 



อวัยวะเปาหมายนั้นทำได
ยาก เนื่องจากยาบางชนิด
มีอวัยวะเปาหมายที่เขาถึง
ไดในชองทางที่เล็ก เชน 
ไขกระดูก สมอง เปนตน ทำใหระบบนำ
สงยาที่ใชตองมีการลดขนาดลงใหอยูใน
ชวงที่เล็กลงจนถึงขนาดของนาโนเมตร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของยาตอการเคลื่อนที่สู
อวัยวะเปาหมายและการควบคุมการปลด
ปลอยยาที่ดีขึ้น

ระบบนำสงขนาดจิ๋วนี้มีการสังเคราะหขึ้น
มาบางแลว โดยการสังเคราะหนี้จะตองอยูใน 
concept ที่วา ปริมาณของยาที่บรรจุไดตองสูง 
การเคลื่อนที่สูอวัยวะเปาหมายของยาตอง
ทำไดดี การไมเปลี่ยนแปลงสภาพระบบเมื่อ
ฉีดเขาไปในรางกาย กระบวนการผลิตที่งาย
ตอการขยายสูอุตสาหกรรม การไมเสียสภาพ
ของยาขณะเก็บรักษา และที่สำคัญคือราคา
รวมของการผลิตไมควรแพง ซึ่งภายใต 
concept ที่กลาวมาระบบนำสงที่ไดมีการ
สังเคราะหมาแลวในระดับนาโนคือ 
polymer-based system คือระบบนำสงที่ใช
การรวมยาเขากับสารพวกโพลีเมอรซึ่งไดมาก
จากธรรมชาติ จะมีอยูสามชนิดคือ 

polymer-drug conjugate, 
polymer nanocapcules 
และ nanosphere อีกระบบ

คือ liposome ที่เรียกวา 
liposome เพราะวาระบบนี้มีการใชสาร
จำพวก phospholipid และการทำใหไข
มันพวกนี้เกิดการรวมตัวกันเปน 

phospholipid bilayer ซึ่งเปนการรวมตัว
กันในลักษณะ micelle ระบบ 
nanosuspension เปนระบบที่ผสมตัวยากับ 
emulsifier โดยตรง และระบบสุดทายซึ่งเปน
ระบบที่ใหมพอสมควรคือ solid lipid 
nanoparticle เปนระบบที่นำยาไปใสลงไปใน
ไขมันแข็งและมีการใช emulsifier ชวยใหไข
มันไมรวมตัวกันและอยูในระบบในแบบสาร
จำพวก colloid ได

จากที่กลาวมาจะเห็นวาการใชประโยชนนา
โนเทคโนโลยีไมไดหยุดอยูแคเรื่องของ
อิเล็กทรอนิกสหรืออุตสาหกรรมแลว แตมี
การนำไปใชกับเรื่องของยาและทางการแพทย
ดวย ซึ่งในอนาคตที่มีการพัฒนามากกวานี้ 
คาดวานาโนเทคโนโลยีอาจมีอยูในชีวิตประจำ
วันของมนุษยก็เปนได
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[1]e Mehnert W., Mäder K. Solid lipid nanoparticles production, characterization and 
applications, Adv. Drug Deliv. Rev. 47 (2001) 165-196.
[2]e www.scf-online.com

ที่มา
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10 สุดยอดหนัง
วิทยาศาสตรที่นากลาวถึง

นายแหวหวาน

 

ตั้งแตป 2000 วงการภาพยนตรไดเปลี่ยนแปลงไป
อยางมากมาย ดวยเทคโนโลยีดานการถายรูป และ
ภาพยนตรแบบดิจิตอล เราๆ ทานๆ ก็อาจกลายเปนผู
สรางหนังไดโดยไมยาก หากมีเนื้อเรื่องดี หรือบทดีๆ และ
ยิ่งในยุคปจเจกนิยมดวยแลว การหาตัวแสดงเปนเรื่องที่ไม
ยากเลย ใครๆ ก็อยากเปนดารา (ดู The Star กับ 
Academy Fantasia นั้นปะไร) ฉะนั้นยุคนี้ขายไอเดียครับ
ทุกอยาง outsource (จางผูอื่นทำ) หรือ subcontract (รับ
ชวงตอ) กันหมดแลว เพื่อดูวาเนื้อหามีความสำคัญตอการ
จดจำของผูดูเพียงไหน เราจะสำรวจดูผลการจัดอันดับ 10 
สุดยอดหนังวิทยาศาสตรกัน โดยผลโหวตที่ 
www.imdb.com ดังนี้ครับ



อันดับที่ 10 Blade Runner (1982) เรื่อง
ของนักสืบผูชำนาญพิเศษดานจิตวิทยาที่ตอง
ตามจับหุนยนต รุนที่ 5 จำนวน 5 ตัว ที่กลาย
เปนฆาตกรเลือดเย็นเพียงเพราะวาตองการ
เปนมนุษยเหมือนกับที่เราเปนอยู การไลลา
ระหวางสองฝายถูกใชดำเนินเรื่องบอกเลาและ
ตั้งคำถามตอความเปนมนุษยในตัวเราได
อยางเจ็บแปลบไดไมนอยเลยทีเดียว (จะเรียก
วาหุนยนตก็ไมถูก เพราะหุนในเรื่องทำโดย
เทคโนโลยีทางชีวภาพทุกสวนครับ ไมมีสวน
ไหนเปนเหล็ก) 

อันดับที่ 9 The Incredibles (2004) เรื่อง
ของยอดมนุษย ยุคใหม มาสไตลเดียวกับหนัง
เรื่องไอแมงมุม ถึงฉันเปนยอดมนุษยแตฉันก็
คน ฉันก็มีสุข ทุกข รัก โกรธ เหมือนคนอื่นๆ 
เด็กดูได ผูใหญดูดี แตมีฆากันเยอะไปหนอย 
หนังพูดเร็ว เปลี่ยนฉากเร็วตามสไตลหนังยุค
ใหม ยิงมุขขำตลอดเรื่องแนวดูมันฉันรักเธอ

อันดับ 8 Terminator 2: Judgment Day 
(1991) ในบรรดาทั้งสามภาค คนเหล็กภาคนี้
ลงตัวสุด ทั้งในเนื้อหา เทคนิค ปรัชญา แงคิด 
จุดหักมุม และปมภาคตอ

อันดับ 7 2001: A Space Odyssey 
(1968) จากบทประพันธเรื่องเยี่ยมของนัก
เขียนวิทยาศาสตร Arthur C. Clarke ถูกถอด
แบบมาเปนบทภาพยนตรตรงตามเนื้อเรื่อง 
สมจริงตามวิทยาศาสตรทุกประการ ตัวอยาง
เชน ยานอวกาศบินจะไมมีเสียงภายนอก
เนื่องจากเปนสุญญากาศ ถาเรื่องไหน ยาน
อวกาศแลวมีเสียงเฟยวฟาวละก็ผิดแนนอน 
คำเตือนสำหรับเรื่องนี้ ถาไมเคยอานหนังสือ
ละก็ จะไมแนะนำใหดู เงียบตลอดเรื่องเพราะ
อยูในอวกาศนะเลยไมมีเสียง อีกทั้งเรื่องเขาใจ
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ยากสุดๆ เพลงประกอบอยางเปนเพลงคลาส
สิกฟงยากอีกตางหาก ขนาดอานหนังสือทั้ง
เรื่องมาแลวยังไมแนใจเลยวาเขาใจ
ถูกหมดหรือเปลา จะแนะนำ
สำหรับคนที่ไมรูจะดู
อะไรเทานั้น

อันดับ 6 และ 5 
Aliens (1986) และ 
Alien (1979) ยาน
อวกาศขนสินคาได
รับสัญญาณขอ
ความชวยเหลือใหไป
ยังดาวแหงหนึ่งและ
ดวยความบังเอิญ ไดนำ
สัตวอสูรขึ้นมาบนยาน โดย
แทที่จริงเปนแผนของบริษัท
ขนสงที่จะนำเจาสัตวรายแช
แข็งในรางมนุษยมาเพาะไว
วิจัยเปนอาวุธ ผลก็คือเจาอสูร
ไลฆาลูกเรือไปทีละคน ขนพอง
สยองขวัญ ถือเปนหนังคลาส
สิกตลอดกาล สวนหนังป 86 
เปนภาคตอ จากภาคแรก 
นางเอกปราบสัตวรายและ
หลับไปนานหลายสิบป เมื่อตื่น
ขึ้นพบวาดาวดวงนั้นกลายเปน
แหลงอาณานิคมของมนุษย
พรอมการกลับมาของเจาอสูร
รายทั้งรัง แคตัวเดียวก็จะแยนี้
มากันเปนรัง เหมาะสำหรับพวกชอบบูลาง
ผลาญ เหมือนเอาแรมโบแปลงเพศไปปราบ
สัตวประหลาดกาโม

อันดับ 4 Metropolis (1927) หนังใบที่ไร
เสียงพูดแตไมไรวิญญาณ ลักษณะหนังเปน

แบบขาวดำในสไตลสถาปตยกรรม
ยุคโกธิก ในอนาคตมนุษยยุค

ใหมพัฒนาเปนสองเผา
คือชนชั้นปกครอง
เลิศปญญา และ
ชนชั้นแรงงาน 
ความแตกตางทาง
ชนชั้นเปนเงื่อนปม
ของแผนการทำลาย
ซึ่งกันและกันโดยมี

ความรักของหนุมชั้น
ผูนำและสาวชนชั้น

กรรมาชีพผูเชื่อในทางสาย
กลางเปนเดิมพัน อาจกลาวได
วาหนังเรื่องนี้เปนเรื่องตนแบบ
ของ หนังแนววิทยาศาสตรใน
เรื่องที่แสดงถึงผลกระทบของ
วิทยาศาสตรตอสิ่งแวดลอม
และอุตสาหกรรม และการแบง
ชนชั้นในหลายๆ เรื่องตอมาที่
เรื่องพบเห็นในปจจุบัน โดย
เฉพาะอยางยิ่งตัวละครเดนตัว
หนึ่งของเรื่องคือหุนยนต 
Maria ซึ่งเปนที่มาคือ R2D2 
ในสตารวอรส และ Lady 
Armaroid ในการตูนเรื่อง 
Space Adventure Cobra

อันดับ 3 The Matrix (1999) หนัง
วิทยาศาสตรที่ ผสมผสานระหวางโลกไซเบอร
และโลกแหงความเปนจริงไดอยางลงตัว การ
ตอสูเพื่อความอยูรอดระหวางจักรกลและ
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วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี สังคม 

วัฒนธรรมมีความเกี่ยวของกัน

เสมอ ภาพยนตรเปนจินตนาการและ

ความพยายามคาดเดาของผลทาง

เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

ซึ่งบางอันก็เกิดขึ้นไปแลว และ

บางอันกำลังจะเกิดขึ้น



มนุษยกลุมสุดทายในโลก
แหงความจริงและโลกแหง
จินตนาการผานระบบโครง
ขายคอมพิวเตอร ในระหวาง
ถายทำไมมีใครรูดวยซ้ำวา
หนังเกี่ยวของกับอะไรหลาย
อยางถูกปดไวเปนความลับ 
จนกระทั่งหนังถูกฉายออก 
ซึ่งคนที่เคยไปดูมาแลวก็จะรู
ทำไมถึงตองปดปูมหนังไว
ขนาดนั้น ดวยอาศัยเทคนิค
ภาพถายแบบใหมที่ไมเคยใช
มากอนทำใหเรื่องนี้ มีฉาก
สวย ทั้งจริงและแบบจำลอง
ขึ้นมามากมาย เชน ฉาก
ถายเตะกลางอากาศ มุม
กลองหมุนรอบทิศ 360 
องศา ฉากรับกระสุนของ
พระเอก “ขี้หนูรีบ” สุดหลอ 
หนังเรื่องนี้มีไตรภาค ดูจากผลงานแลวผู
กำกับคงอยากใหภาคที่ 3 เปนภาคจบที่
สมบูรณแตหลายๆ คนที่ไปดูจะบอกเปนเสียง
เดียวกันวา ภาคแรกดูรูเรื่องและสนุกสุด

สองอันดับสุดทายหนังยอดฮิตตลอดกาล 
คือ Star Wars Episode V - The Empire 
Strikes Back (1980) และ Star Wars 

Episode V - New Hope 
(1977) เปนไตรภาคที่นับ
ภาคประหลาดที่สุด คือภาค
แรกใหนับเปนตอนที่ 4 และ
ภาคสองใหนับเปนตอนที่ 5 
และชวงป 2000 จึงทำหนัง
ตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 3 ยอน
เลาประวัติกอนตอนที่ 4 ใหดู
ใหม เนื้อเรื่องเหมือนนิทาน
โบราณ เจาชายขี่มาผจญภัย
ไปหาพอมดเพื่อปราบปศาจ 
แตแทนที่จะเลาในแบบเหมือ
นๆ ก็เปลี่ยนเด็กหนุมขับ
ยานอวกาศตามหาอัศวิน
พิทักษจักรวาลเพื่อฝกวิชา
ดาบเลเซอรไปปราบนายพล
จักรวรรดินิยมแนวฮิตเลอร 
ในยุคป 80 หนังแนวนี้ไม
เคยมีมากอน ในชวงเริ่มฉาย

แทบจะไมมีใครตองการเพราะไมใชแนวตลาด
ในยุดนั้น แตดวยความโดดเดนของเนื้อหา
และเทคนิคสเปเชียลเอฟเฟกท ทำใหหนังได
รับการตอนรับจากปากตอปากอยางลนหลาม 
ดวยความแปลกแหวกแนว ทำใหหนังเรื่องนี้
ไดรับการกลาวขวัญมาจนถึงยุคปจจุบันให
เปนหนังยอดนิยมตลอดกาล

ผลโหวตเหลานี้มาจากการลงคะแนนทางเว็บไซด แนนอนอาจจะไมตรงกับความเห็นของผู
อานและผูเขียนเสมอไป แตอยางนอยก็อยากจะบอกวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม 
วัฒนธรรมมีความเกี่ยวของกันเสมอ ภาพยนตรเปนจินตนาการและความพยายามคาดเดาของผล
ทางเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบางอันก็เกิดขึ้นไปแลว และบางอันกำลังจะเกิดขึ้น การดู
แนวคิดของภาพยนตรเหลานี้ก็ชวยตอบคำถามที่เกิดขึ้นในสังคมไดในระดับหนึ่ง เหมือนที่เคย
กลาวไว “ดูละครยอนดูตน” นั้นแล
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ลองสมมุติเลนๆ นะครับวา ขณะที่เรา
กำลังอานหนังสือตึกกลม (รอดมาถึงเลมสาม
แลว ไมนาเชื่อ) เรายังเปนเด็ก ม. หกหรือเปน
เด็กที่เพิ่งเปนเฟรชชี่ ที่เยาววัยและใสซื่อ 
บริสุทธิ์ อยากจะเรียนรูโลกกวาง คงมีคำถาม
หลายคำถามตอสิ่งที่เรียกวา “กิจกรรมนัก
ศึกษา” ถาไมนับคำถามวา “กิจกรรมนักศึกษา
คืออะไร” เราจะอยากรูอะไรเกี่ยวกับมันบาง?

วันนี้ผมก็สมมุติตัวเองเปนเด็กกลุมนั้นที่คิด
คำถามมาได สามคำถามกับอีกหนึ่งทิ้งทาย 
โดยใหตัวจริงของผมซึ่งจวนจะจบแหลมิจบ
แหล เปนผูมีโอกาสตอบคำถามเหลานั้นก็แลว
กัน บอกกอนเลยนะครับวา ทั้งคำถาม คำ
ตอบ และคำทิ้งทายนั้นลวนมาจากความคิด
ผมเอง ซึ่งไมใช “กฎ” ที่ตองเปนจริงในทุก
กรอบอางอิง

 

ทำกิจกรรมแลวจะเสียการเรียนมั้ย? “แบง
เวลา” เปนคำตอบที่เรียกไดวายอดฮิตที่สุด 
สำหรับคำถามประเภทนี้

 ตึกกลม - 31

สมมุติ...
แมลงรอน

ตอน
สมมุติวาเรา
อยู ม. หก

 

 



ทุกครั้งที่พี่ไดยินคำวา “แบงเวลา” ในใจพี่ก็
จะมีคำถามตามมา “แลวมันแบงยังไง”

ไมมีใครตอบไดหรอกครับวา “จะตองแบง
ยังไง” เพราะบางคนแบงเวลาใหการเรียนมาก
เทาไหรก็ไมพอสักที แตอีกกลุมหน่ึงกลับถือ
คติที่วา “อยาใหการเรียนมาทำใหกิจกรรมเรา
เสีย”

สิ่งหนึ่งที่พี่อยากบอกกับนองๆ ทุกคนที่มี
สวนรวมในการทำกิจกรรมคือ “อยาใหเกรด
ตก” เพราะไมวาใครก็ตามที่เขามาทำงานตรง
นี้แลว พี่ก็ไมอยากใหมันกระทบกับหนาที่หลัก
ของเขามากเกินไปนัก และถึงแมวา “เกรด” 
จะไมใชทั้งหมดของชีวิต แตเราก็ปฏิเสธไมได
หรอกครับวา “มัน” เปนสวนหนึ่งของชีวิต 
กิจกรรมก็เชนกันครับ ไมไดเปนทั้งหมดของ
ชีวิต แตมันก็เปนสวนหนึ่งของชีวิตที่บางคนมี 
บางคนก็ไมมี

เวลา เปน “ทุน” ที่เราทุกคนมีเทากัน ไมวา
นองจะเอาเวลาที่นองมีไปทำอะไรหรือไมทำ
อะไรเลย มันก็มีทั้งผลดีและผลเสียทั้งนั้น
แหละครับ ถานองแบงเวลาใหกับการเรียน
มากนองก็มีเวลาไปทำอยางอื่นนอย หรือถา

นองแบงเวลาใหกับการเรียนนอย นองก็มี
เวลาไปทำอยางอื่นมาก คำวา “อยางอื่น” ของ
พี่ไมไดหมายความถึง กิจกรรมนักศึกษาอยาง
เดียว แตหมายรวมถึงทุกๆ อยางที่อยูนอก
หองเรียน ไมวาจะเปนกีฬา งานอดิเรก อิน
เตอรเน็ต ความรัก และอื่นๆ จิปาถะ นองจะ
เลือกทำแบบไหน ในทายที่สุดมันก็ขึ้นอยูกับ
ตัวนองอยูดีแหละครับ

 

จำเปนมั้ยคะ ที่ตองทำกิจกรรมตลอดสี่ป 
หรือทำแคปแรกปเดียวก็พอ?

“ไมจำเปนครับ” ขึ้นอยูกับตัวนองมากกวา 
วานองพอใจจะทำมากนอยขนาดไหน เพราะ
บทเรียนที่นองจะไดรับในแตละปนั้นไมเหมือน
กัน ซึ่งผมคงไมกลาวถึงรายละเอียดในที่นี้

ผมชอบมานีมานะครับ และรูสึกโชคดีมาก
ที่ทันไดเรียนหนังสือมานีมานะ สิ่งหนึ่งที่ทำให
ผมชอบมานีมานะ และรูสึกวาแตกตางจาก
หนังสือชุดอื่นๆ ก็ตรงที่ มานีมานะอยูเปน
เพื่อนและโตไปพรอมๆ กับเรา คงไมตางอะไร
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กับบทเรียนที่เราไดรับจากการทำกิจกรรมซึ่ง
ไมเหมือนกันในแตละป หากเปรียบคณะวิทย
ฯ เปนครอบครัว ครอบครัวหนึ่ง นอกจากพอ
แม ครอบครัวนี้คงมีอยูสี่พี่นอง คือ พี่ใหญ พี่
รอง นองรองและนองเล็ก ครอบครัวนี้คงมี
ความสุข หากนองเปนนองที่ดี ไมดื้อไมซน 
เชื่อฟงคำสั่งสอนของพี่ และพี่ก็เปนพี่ที่ดี สอน
นองทำการบาน คอยดูแล อบรมสั่งสอนนอง
ใหนองเปนคนดี

คงมีสักวันหนึ่งแหละครับ ที่นองเล็กขึ้นชั้น
ประถมและเอาหนังสือมานีมานะมาใหพี่ใหญ
สอนอาน พอวันรุงขึ้น พี่ใหญก็หยิบมานีมานะ
มาอานเพื่อระลึกความหลัง

แตมันคงเปนไปไมไดหรอกครับ ที่เราจะ
เปนทั้งพี่ใหญ พี่รอง นองรอง และนองเล็กได
พรอมๆ กัน หรือเราจะอานมานีมานะตั้งแต
ระดับ ป. หนึ่งถึง ป. หกแลวเขาใจ ตั้งแตครั้ง
แรก จะดีกวาไหม หากเราใหโอกาสกับมัน 
ทำความรูจัก และคอยๆ เรียนรูกันไป

 

ทำกิจกรรมนักศึกษาแลวไดอะไร และทำดี
ไหม? “ไดครับ แตมันคงไมไดมางายนัก” สิ่งที่
นองจะไดจากการทำกิจกรรม ไมใชเงินสิบ
บาทที่ตกอยูแลวก็เก็บไปซื้อขนมไดเลย แต
บางครั้งตองใชเวลาและความอดทนพอ
สมควรกวาจะเห็นผล

กิจกรรมใหโอกาสนองที่จะเรียนรูสิ่งตางๆ 
ในแบบที่มันจะใหไดไมวาจะเปนวิธีการคิด 
การวางแผน การทำงานรวมกับผูอื่น พี่จะให
ความสำคัญกับการทำงานรวมกับผูอื่นมาก
เปนพิเศษ เพราะพี่ถือคติวา “ทำงานแลวเสีย
เพื่อน ก็อยาทำเลยดีกวา” หากนองไมเรียนรูที่
จะผูกสัมพันธ นองก็จะไดแตงาน แตจะไมได
เพื่อนจากการทำงาน แตหากนองเรียนรูที่จะ
ผูกสัมพันธ นองก็จะไดทั้งเพื่อนไดทั้งงาน ยัง
ไงซะเพื่อนมันก็คงไมทิ้งเราหรอกครับ แตมัน
กลับจะชวยเราทำงานละไมวา

ทีนี้หากเราไมเอาผลที่ไดรับเปนตัวตั้ง ลอง
มองในอีกแงมุมหนึ่ง อะไรที่ทำใหกิจกรรมนัก
ศึกษาแตกตางจากกิจกรรมหรืองานอื่นๆ ใน
ความคิดพี่กิจกรรมนักศึกษา ไมไดมีไวเพื่อหา
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เลี้ยงปากทอง ไมไดคาตอบแทนที่เปน “เงิน” 
นี่แหละครับที่มันตาง ทำใหกิจกรรมนักศึกษา
มีเสนห นาลองใหทำเปนอยางยิ่ง ลองคิดดูสิ
ครับจะมีงานสักกี่อยางในชีวิต ที่เราสามารถ
ทำไดโดยไมตองคำนึงถึงเรื่องเงินทอง เรื่อง
ปากทอง มีอิสระที่จะเลือกวาจะทำหรือไมทำ 
ซึ่งเมื่อเราโตขึ้น จบไปทำงาน มันก็มีโอกาสที่
เราจะไดงานที่เราอยากทำ หรือไมอยากทำ 
และเมื่อถึงวันนั้น เราจะแนใจไดอยางไร

ดังเชนที่ไอนสไตนเคยกลาวไว 
“วิทยาศาสตรจะเปนสิ่งที่สวยงามมาก หากไม
ไดเปนไปเพื่อการหาเลี้ยงชีพ”

แมในระหวางทำงาน บางครั้งอาจจะ
เหนื่อยสายตัวแทบขาด เกรดอาจตกนิด
หนอย อาจตองชักเนื้อ อาจจะรองไห หรือการ
ไมลงรอยกันซึ่งเปนเรื่องปกติในการทำงาน 
แตถาเรามั่นใจวาเต็มที่กับมันแลว ขอใหเชื่อพี่
เถอะวา เมื่อถึงจุดสิ้นสุดของงาน ซึ่งเปนชวง
เวลาสั้นๆ ที่จะทำใหเราไดเขาใจวาผลที่ไดรับ
คืออะไร เราจะบูมไดสุดเสียงกวาใครๆ รองไห
ไดอยางไมตองอายใคร ที่เคยทะเลาะกันมาก็
จะเขาใจกันตอนนั้น และจะมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น
ในใจ มันเปนอะไรที่ยิ่งกวาความภาคภูมิใจ ซึ่ง
ไมวาใครก็ตามไมมีวันเขาใจ และเมื่อเวลา
เหลานั้นผานพนไป มันจะกลายเปนความทรง
จำที่นึกยอนกลับมาทีไร ก็จะอดอมยิ้มไมได
ทุกครั้ง

 

ทิ้งทาย
ผมคิดวาขอถกเถียงตางๆ ของคนสวน

ใหญ ที่เกียวกับการทำกิจกรรมนักศึกษาวาดี
หรือไมดีจะหมดไป หากมีการบัญญัติความ
หมายของคำวา “กิจกรรมนักศึกษา” ไดอยาง
ชัดเจน

บทความที่รวบรวมทรรศนะเกี่ยวกับ
กิจกรรมนักศึกษา เชน “Quote of the day” 
ของหนังสือ “มอง” หนังสือสรุปกิจกรรมนัก
ศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา 2546 
ความคิดเห็นตางๆ ในบทความนี้ ไมวาจะเปน
ความคิดเห็นจากอาจารย ศิษยเกา หรือนัก
ศึกษาดวยกันเองลวนแตนาสนใจ และนา
จดจำเปนอยางยิ่ง แตความคิดเห็นของทาน
อาจารยสุนันทา วิบูลยจันทรนั้นโดนใจผมเปน
อยางยิ่ง อาจารยไดใหความคิดเห็นไวดังนี้
ครับ

“กิจกรรมนักศึกษาไมใชกิจกรรมเฉพาะ
กลุมใดกลุมหนึ่งที่อยากจะ present ตัวเอง”

ใชครับ กิจกรรมนักศึกษาไมไดเปน
กิจกรรมสำหรับคนกลุมใดกลุมหนึ่ง แตเปด
กวางสำหรับทุกคน และในฐานะที่ผมเปนคน
หนึ่งที่ทำกิจกรรม ผมเชื่อวา คนกลุมใดกลุม
นั้นไมไดทำกิจกรรม เพียงเพราะตองการเปน
ที่เคารพนับถือ หรืออยากจะ present ตัวเอง 
แตพวกเขาแค “อยากทำ” และ “ลงมือทำ”
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“เด็กศิลปฯ มองเด็กวิทยฯ วาเปนยังไงบาง?” นี่เปนคำถามที่ฉันถูกถาม
อยางจูโจมในชวงค่ำๆ ของวันนี้ โดยเพื่อนซึ่งเรียนอยูคณะวิทยาศาสตร 
ม. มหิดลนี่เอง

“เออ… >O< ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน…” ก็มันไมรูนี่ ถึงจะเคยเรียนวิทยฯ มาตอน ม. 
ปลาย แตตอนสอบเขามหาวิทยาลัย ฉันก็ไปเลือกคณะมนุษยศาสตรนี่นา (แลวจะเรียนวิทยฯ มา
ทำไมเนี่ย) 

“แกจะบาเหรอ!?” เพื่อนถึงกับวีนใสเลยทีเดียว
“งั้นก็ไมรู แกเปนเด็กวิทยฯ แกก็ดูตัวเองดิ”
“ก็จะเอาจากมุมมองของเด็กศิลปฯ อะ” เพื่อนยัดเยียด “แกมองวาเปนยังไงก็เขียนมาแลวกัน 1 

หนา A4 นะ เอาพรุงนี้! จะเอาไปลงหนังสือทำมือ เร็วๆ ละ! ตูด… ตูด…”
เพื่อนสุดเลิฟสั่งงานเสร็จก็วางสายไป -*- (แบบนี้มัดมือชกกันชัดๆ ) 
ดวยความที่เปนคนรักเพื่อนมาก และเปนเด็กศิลปฯ ฉันก็เลยมานั่งนึกดูวาฉันมองเพื่อนๆ นัก

ศึกษาที่เรียนคณะทางสายวิทยาศาสตรวายังไง
ถาเปนเด็กวิศวฯ ก็ยังพอจะอิมเมจิ้นไดวาไมวาจะเปนผูชายหรือผูหญิง คงจะตองมีบุคลิกทา

ทางหาวๆ กวนๆ 
ถาเปนเด็กเรียนแพทยหรือพยาบาล ก็ยังจะพอนึกออกวาอิมเมจจะตองเรียบรอยๆ สุภาพ 

ขรึมๆ เรียนเกง
ถาเปนเด็กสถาปตยฯ ก็คงจะออกแนวเทหๆ เซอรๆ 
แลว…ถาเปนเด็กวิทยาศาสตรละ…จะเปนยังไงนะ? ถาถามฉัน ฉันเองก็นึกภาพไมคอยออก

เหมือนกันวาอิมเมจของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรจะเปนยังไงบาง
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จะวาดูเปนเด็กเรียน… ก็ไมนาจะใช
จะวาดูหาวๆ กวนๆ แบบวิศวฯ… ก็ไมเชิง
ตัวฉันเองก็ไมไดมีสวนอะไรเกี่ยวของกับคณะวิทยาศาสตรเลยแมแตนอย นอกจากวามีเพื่อน

บางคนเรียนอยูคณะวิทยาศาสตรเทานั้น ซึ่งก็อยูกันคนละสถาบันเสียดวย ก็ไมรูวาจะสรุปยังไง
เอาเปนวาถาพูดถึงคำวา “คณะวิทยาศาสตร” เฉยๆ ละก็นะ อยางแรกๆ ที่ฉันจะนึกถึงก็คือ 

บรรดาหลอดทดลอง บีกเกอร สารเคมี หองแล็บ หนูทดลอง กลองจุลทรรศน เข็มฉีดยา และเสื้อ
กาวน (อาจจะไมมีก็ได แตฉันคิดเพราะวาในหนัง scifi เกือบทุกเรื่องมันมีของพวกนี้นี่ -*-) 

และนักศึกษา-อาจารย ที่ทำงานกันอยูในหองแล็บ ก็จะตองดูเนี้ยบๆ ขรึมๆ จริงจังตลอดเวลา
แตพอไดรูจักกับเพื่อนที่เรียนคณะวิทยาศาสตรจริงๆ ก็ทำใหมุมมองของเด็กศิลปฯ อยางฉัน

เปลี่ยนไป
99.5% ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรที่ฉันรูจัก ไมไดขรึมหรือจริงจังอยางที่ฉันคิด แตสดใส

ราเริง และชอบทำกิจกรรมมากกวาเรียนหนังสือ
นอกจากนี้แลว ก็ไมไดเครียดเรื่องเกรดมากมายขนาดนั้น (หรือเปลา?) แตเทาที่ฉันมองดูจาก

เพื่อนๆ หรือคนรูจักนะ เหมือนวาสวนใหญจะคิดวาประสบการณชีวิตชวงที่เรียนอยูในรั้ว
มหาวิทยาลัยมีคามากกวาตัวเลขบนใบเกรด

และชีวิตในแตละวันก็ไมไดหมกอยูกับอุปกรณพวกหลอดทดลอง บีกเกอร สารเคมี ฯลฯ อยาง
ที่ฉันเคยคิดเทานั้น แตก็รวมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย ไปคาย ไปเที่ยว ดูหนังฟงเพลง ฯลฯ 
เหมือนกับนักศึกษาคณะอื่นๆ นั่นแหละ

ฉันก็สรุปไดงายๆ ดังนี้วา หนุมๆ สาวๆ คณะวิทยาศาสตรนารักทุกคนเลยละ ^_^
… แตนารักยังไงก็ไมเทาสาวมนุษยศาสตรหรอกนะจะ
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ชื่อ: แกวตา กิจวานิชย
การศึกษา: ปสอง
คณะมนุษยศาสตร
วิชาเอกวรรณกรมสำหรับเด็ก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผลงาน: หนังสือสองเลม ไดแก
เพราะความรักอยากรูจักเธอ และ
ความรักสอนให...หัวใจหารสอง

เกี่ยวกับผ
ูเขียน



สำหรับนักศึกษาคณะตางๆ ไมวาจะใน
แขนงวิชาใดก็ตามที่มีความเกี่ยวของกับวิธี
การทางวิทยาศาสตร สิ่งหนึ่งที่ขาดไปเสียไม
ไดคือการทำการทดลองในหองปฏิบัติการ 
หรือวิชาแล็บตางคนคงจะแปลความหมายของ
คำวา “ขาดไมได” แตกตางกันไป บางคนก็วา
เปนเพราะไมอยากติด F สวนบางคน
อาจมองวา เปนสิ่งที่จำเปนที่สุด
สิ่งหนึ่งตอการทำความเขาใจ
กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ไปจนถึงอาชีพ
การงานในอนาคต สวนตัว
แลวผมเดาวาคนสวนใหญ
เรียนแล็บเพราะวา “มันตอง
เรียน” ยิ่งเปนแล็บของวิชาที่เรา
ไมสนใจดวยแลว ยิ่งเรียนแบบขอไป
ที แคใหผานๆ ไป ไมตกติด F เปนพอ (อันนี้
ผมพูดจากประสบการณของตัวเอง ตอนทำ
แล็บวิชาชีววิทยา ผมไมใสใจเทาที่ควร แย
มากๆ ) 

แตกับวิชาที่เรา “คิดวาสำคัญ” หรือ “ชอบ” 
เราจะตั้งใจเรียนรูมากเปนพิเศษเพราะหวังวา
สักวันจะไดนำเอาทักษะความรูที่ไดร่ำเรียนไป
ใชจริงๆ ความกระตือรือรนที่จะลงมือมันมา
เองกับการใหความสำคัญกับสิ่งนั้นๆ 

จะวาไปแลวความกระตือรือรนที่จะลงมือ
ฝกฝน ฝกซอมทำอะไรซักอยางเนื่องจากเรา
เห็นวามันเปนสิ่งสำคัญนั้น เปนเรื่องที่หลายๆ  
คนทำกันอยูแลวแมวามันจะไมเกี่ยวของกับ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรแตอยางใด เชน 
ในวันวาเลนไทน หนุมจะบอกรักสาวในดวงใจ 

เขาจะกระตือรือรน ทำอะไรตอมิอะไร
หลายอยาง ไมวาจัดหาดอกไม 

การด คำกลอน รวมเพลงรัก 
อัดวีดีโอ ฯลฯ ลวงหนาเปน
สัปดาห แลวก็นึกทบทวน 
แผนการตางๆ วาจะเขาไป
หาเธออยางไร จะพูดอะไร 

และอื่นๆ อีกลานแปด ทวน
แลว ทวนเลา ซอมแลว ซอมอีก 

(อันนี้ผมเดาวาหลายคนนาจะเปน
เชนนี้ครับ) ที่เขาทำเชนนี้เพราะเขารูวาเธอ
คนนั้นเปนคนสำคัญ และเขาตองการที่จะให
ผลลัพธออกมาดีที่สุด จึงตองซอม ซอม และ
ซอม ...

และก็เพราะความสำคัญของการฝกฝน
นั่นเองที่ทำใหวิชาแล็บยังมีอยูในแผนการ
เรียนจนถึงทุกวันนี้ วิชาแล็บออกแบบมาให
นักศึกษาไดฝกฝนการนำเอาทฤษฎีที่ร่ำเรียน
ในหองเรียนมาลงมือลงไม ทำใหเห็นจริง และ
เพื่อเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานที่จำเปน เพื่อให
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กิจกรรม :
วิทูร ชื่นวชิรศิริ

วิชาปฎิบัติการที่นาเรียน

ประสบการณที่

เราจะไดจากการทำ

กิจกรรม เหมือนกับ

หนังสือที่เปดไดเพียง

ครั้งเดียว

 



สามารถเรียนรูทักษะอื่นๆ ในระดับสูงตอไปได
หลังจบการศึกษาไปแลว ซึ่งหลังจากที่ผมจบ
การศึกษา ไปเรียนตอและกลับมาทำงาน ผม
ก็ไดเห็นถึงประโยชนของการทำแล็บจริงๆ ถา
ผมไมมีโอกาสไดเรียนแล็บตอนที่ผมเปนนัก
ศึกษาที่มหิดลนี่ ผมคงตองพบกับความยาก
ลำบากในการเรียนและการทำงานมากโขที
เดียว

แตยังมีอีกแล็บที่ดูเหมือนวาผม (และอาจ
จะอีกหลายๆ คน) จะไมคอยไดฝกฝน 
ลงมือทำมากเทาที่ควรตอนเปน
นักศึกษา บังเอิญวาวิชานี้มี
เรียนในหองเรียนแคตัว 
สองตัว ตลอดชีวิต
ปริญญาตรี (ผมคิดวา
มีนะครับ) ซึ่งไมมีวิชา
แล็บที่ตองสอบเพื่อ
เอาเกรดอยูในแผนการ
สอน แถมไมมีใครมาบ
อกวามันสำคัญ (มาก) ผม
เลยไมไดเอะใจวาจะตองฝกฝน
ตอนเปนนักศึกษา

วิชาที่วานี้คือวิชาอะไร?
ผมขอเรียกแบบเชยๆ วา “วิชาสังคม” โดย

ไมใชวิชาสังคมแบบที่มาเรียนเรื่องของสังคม 
การเมือง การปกครองนะครับ ในที่นี้ผมกลาว
ถึง “การอยูในสังคม” ซึ่งวากันตั้งแตการใช
ชีวิต จริยธรรม จรรยาบรรณ มารยาทสังคม 
การทำงานรวมกัน และอะไรตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับคนมากกวาหนึ่งคน ที่ผมเห็นวาเรื่องนี้เปน
เรื่องสำคัญก็เพราะ หลังจากที่ผมจบการ
ศึกษา แลวมาทำงานเปนเรื่องเปนราว ผม
ไดยินบอยเสียเหลือเกินกับประโยคที่วา

“งานนะไมยาก แตปญหามันอยูที่คน!”
ซึ่งแสดงวา “งาน” ไมใชเรื่องใหญ คนมี

ความสามารถมีอยูเต็มไปหมด แตกลับกลาย
เปนวาการจัดการกับ “คน” เปนเรื่องที่ยากยิ่ง
กวา

แตทำไมถึงเปนเรื่องยาก?
เพราะเรื่องยากสามารถกลายเปนเรื่องงาย

ไดถาเราไดรับการฝกฝนที่ดีมา (มันจะยาก
กวาวิชาอื่นที่เรียนอยูหรือ?) 

แสดงวาไมคอยไดฝกฝนมาหรือเปลา?
ผมมองวาเปนไปได เพราะเมื่อผม

มองยอนกลับไปในอดีตสมัยที่
เปนนักศึกษา แลวถามตัว
เองวา “วิชาอะไรที่สอนให
เรารูจักการใชชีวิตใน
สังคมบาง” ก็พอจะมีอยู
บาง เปนประเภทวิชา
จริยธรรม พุทธศาสนา 

เราเรียนหนังสือหนังหา
เยอะแยะมากมาย บางคนก็สี่

ป หาป บางก็หกป แตมีวิชา
จำพวกสังคมนี้แคตัวสองตัว เมื่อเปรียบ

เทียบจำนวนชั่วโมงกันแลว สัดสวนมันชาง
นอยนิดเสียเหลือเกิน แถมวิชาพวกนี้ก็เปน
วิชาทฤษฎี “เราจะฝกฝนการปฏิบัติไดที่ไหน 
...

... เราไมมีวิชาปฏิบัติการสังคม?
ความเปนจริงแลวที่มหาวิทยาลัยมีวิชา

ปฏิบัติการสังคมอยูเต็มไปหมด เพียงแตไมได
เปนวิชาบังคับตามแผนการเรียนเทานั้นเอง 
ถานับจำนวนวิชาที่เปดแลวนาจะมากพอๆ 
กับจำนวนวิชาที่เราตองเรียนเอาหนวยกิตเลย
ทีเดียว แถมเปนวิชาเลือกอีกตางหาก ซึ่ง
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มหาวิทยาลัยได

สงขอความบอกถึงความ

สำคัญของการทำกิจกรรมให

กับนักศึกษาแลว โดยการใหวัน

พุธมีการเรียนการสอนเพียง

ครึ่งวัน ครึ่งวันบายเปน

วันกิจกรรม



ไมใชแคเลือกวาจะลงวิชาไหนเทานั้น มันเปน
วิชาเลือกที่เราเลือกจะเรียนหรือไมเรียนก็ได
อีกตางหาก ปฏิบัติการสังคมที่วานี้ก็คือ “การ
ทำกิจกรรม” นั่นเอง

มหาวิทยาลัยไดสงขอความบอกถึงความ
สำคัญของการทำกิจกรรมใหกับนักศึกษาแลว 
โดยการใหวันพุธมีการเรียนการสอนเพียงครึ่ง
วัน ครึ่งวันบายเปนวันกิจกรรม ถึงแมวา
ขอความที่สอดแทรกอยูอาจจะไมไดชัดเจนซะ
ทีเดียว แตนี่แสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยเห็น
ความสำคัญของการทำกิจกรรมควบคูไปกับ
การเรียนวิชาปกติดวย

ประสบการณที่ไดจากการทำกิจกรรมนั้น
หาไมไดงายๆ และปริมาณของประสบการณ
เชนนี้แปรผกผันกับอายุ (กำลังสอง) 

ชวงเวลาที่เราจะทำกิจกรรมไดอยาง
สนุกสนาน และไดเรียนรูไปกับการทำกิจกรรม
อยางเต็มที่ก็คือชวงที่เปนนักศึกษานี้นี่เอง ผม
พูดไดเต็มปากวา ถาผมยอนเวลากลับไปเปน
นักศึกษาไดอีกครั้ง ผมอยากจะมีสวนในการ
ทำกิจกรรมใหมากกวาที่ผมไดทำไป ผมอยาก
จะไดเห็น ไดเจอ ไดใชชีวิต ไดพูดคุย เรียนรู
แลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอื่นๆ ใหมากๆ  

เพราะสิ่งที่ไดกลับมานั้นมันหาไมไดในตำรา 
หาไมไดในหองทดลอง หาไมไดโดยการนั่งอยู
ในหองทำงาน สิ่งที่เราไดจากการทำกิจกรรม
เปนสิ่งที่ทำใหเราเติบโตทางดานความคิด 
ความอาน และการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อน
มนุษย รวมไปถึงมิตรภาพ และความสุขใน
การไดใชชีวิตอยางคุมคา

“หนังสือบนหิ้ง” หนังสือเราจะเปดออกมา
อานเมื่อไรมันก็ยังอยูใหเราอาน แต
ประสบการณที่เราจะไดจากการทำกิจกรรม 
เหมือนกับหนังสือที่เปดไดเพียงครั้งเดียว ถา
เราไมเปด เราก็จะไมมีวันไดรูเนื้อหาขางใน 
และเมื่อเราจะมาเปดดูทีหลัง มันก็ไมไดอยูบน
หิ้งใหเราเปดอีกแลว

ผมไมแปลกใจเลยในวันนี้ หลังจากผมได
พบปะกับผูหลักผูใหญที่ประสบความสำเร็จใน
ชีวิตหลายๆ ทาน ตางพูดตรงกันวา การเรียน
ในชวงมหาวิทยาลัยเปนชวงที่เราตองเรียนรู
การใชชีวิต เตรียมพรอมตัวเองตอการเผชิญ
โลกภายนอก และเปนชวงสรางมิตรภาพ 
เพื่อนพอง เพื่อสักวันหนึ่งเราจะสามารถ
ทำการตางๆ รวมกันไดโดยไมมีปญหา และ
ทำการใหญไดอยางมีคนรูใจ ซึ่งผมเขาใจ
วาการกมหนา กมตาเรียนใหไดเกรดดีๆ 
เพียงอยางเดียวคงไมพอแนๆ 

มันคงจะเปนความมันสพิลึกถาซักวันผมได
เจอกับงานประเภทที่ทาทายความสามารถ 
ตองอาศัยทีมงานที่เกงกาจ ระดมสมอง ระดม
ความคิด เพื่อทำอะไรซักอยาง (ที่เปน
ประโยชน) โดยที่ทุกๆ คนในทีมงานที่ชวยกัน
ทำงานอยูพูดเปนเสียงเดียวกันวา

“คนนะไมเปนปญหา แตงานนี้มันไม
งาย”
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ไมอยูกับคนจะอยูกับใคร
ครั้งหนึ่ง จื๊อลูศิษยของขงจื๊อพบกับนักพรตผูถอนตนจากโลกมา

ใชชีวิตอยางวิเวกคนหนึ่ง

นักพรตผูนั้นกลาวแกจื๊อลูวา

“โลกทั้งโลกปนปวนยุงเหยิงเหมือนทะเลบา ขงจื๊ออาจารยทาน
เกงกาจมาจากไหน ถึงคิดจะมาเปลี่ยนแปลงโลกได ตัวทานเอง
กำลังติดสอยหอยตามคนพเนจร รอนเรจากรัฐนี้ไปรัฐนั้นอยูเรื่อยๆ 
ทานถอนตนจากโลกมาใชชีวิตโดดเดี่ยวอยางขาพเจาไมดีกวาหรือ “

จื๊อลูกลาวตอบวา

“การปฏิเสธการรับใชประชาชนเปนสิ่งที่ไมถูกตอง มนุษยทั้งแก
และหนุม ทั้งผูปกครองและผูถูกปกครอง จะตองมีความสัมพันธกัน 

ถาปรารถนาจะสรางความบริสุทธิ์แกตน 
บุคคลจะตองไมละเลยความสัมพันธ

เกี่ยวกับมนุษย อภิบุคคลจะตองรับ
ใชบานเมือง ถึงแมวาในการรับใช
บานเมืองนั้น เขาจะตองประสบ
ความลมเหลวก็ตาม “

เมื่อจื๊อลูนำเรื่องนี้มาเลาใหขงจื๊อฟง 
ขงจื๊อตอบสั้นๆ วา

“เราไมอาจอยูรวมกับนกและสัตวทั้งหลาย
ได ถาไมอยูกับคนแลว เราจะอยูกับใครเลา”
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หญาไหว ไผเอน
สองสหาย

竹



คุณสงสัยไหม?
ผมก็สงสัย แลวคนอื่นเขาก็สงสัยดวย

เหมือนกัน
ใน “ตึกกลม” ฉบับปฐมฤกษ ผมไดรับ

เกียรติจากนองๆ ทีมงานตึกกลม ใหเปนแขก
รับเชิญคนแรกบนโตะสัมภาษณของ
พวกเขา ซึ่งนั่นยังไมทำใหผม
ดีใจเทากับวา การถาม–
ตอบกันระหวางพวกเรา
ในวันนั้น คอนขางเปน
ไปแบบพี่นองสังสรรค
มากกวาการคุยกันใน
รูปแบบ “สัมภาษณ” ซึ่ง
ผูสัมภาษณมักมีหนาที่
ถาม และผูถูกสัมภาษณ
มักมีหนาที่ตอบเสียสวนใหญ

เพราะในขณะที่นองๆ ไดฟงคำ
พูด คำแนะนำจากคนที่พวกเขาถือวาเปน “พี่” 
อยางผม ผมก็ไดเรียนรูหลายสิ่งจากความคิด
จากคนที่ผมถือวาเปน “นอง” อยางพวกเขา
เชนกัน

หนึ่งในนั้น เปนสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นวานาสนใจ
มาก ผมเห็นมันฉายชัดในลูกนัยนตาของผู
รวมโตะสนทนาของผมทุกคน (ซึ่งจริงๆ แลว
อาจเปนเพียงภาพลวงของแสงหรือไมก็ไม
ทราบได) สิ่งนั้นคือ ความสงสัยใครรูครับ

และมันนาสนใจมากขึ้นไปอีก เมื่อคำพูด
ตางๆ ที่ผมฟงจากพวกเขา ทำใหผมพอจะเดา
สุมเอาเองไดเมื่อจบการสนทนา

วามันคือ ความสงสัยใครรูตอความเปน 
“วิทยาศาสตร” ที่รายลอมตัวพวกเราอยู

“เรากำลังเรียนวิทยฯ ไปเพื่ออะไร?”
ไมตองตกใจ หรือไมตองแปลก

ใจ ที่หากคุณเองก็รูสึกวา
ตัวเองมีไอความสงสัย
ใครรูแบบนี้วิ่งวุนอยูใน
หัวสมอง เพราะผมเชื่อ
วานักศึกษาคณะวิทยฯ 
อยางเรา มีสิ่งนี้ฉายแวว
อยูในลูกนัยนตาถึงเกาใน

สิบคน และหากใครอยากรู
วาไอแววที่วามันเปนอยางไร 

เวลาเจอผมก็บอกผมวา “ขอดูลูก
กะตาหนอยพี่” ก็ได เพราะผมวาในลูกนัยนตา
ผมแมในขณะนี้ก็ยังมีอยู

นับตั้งแตสมัยเรียน ไอความสงสัยใครรูตัว
นี้มันปวนประสาทเสียจนผมตองดิ้นรนหาคำ
ตอบมาสนองมันใหสมใจอยาก แตแลว เมื่อ
พบวาตัวเองไมสามารถหาคำตอบจากสิ่งที่เรา
เรียกวา “วิทยาศาสตร” ที่ผมพบเจออยูทุก
ชั่วโมงเรียนที่ทำใหมันพอใจได (ขอย้ำ ผม
กำลังพูดถึง “วิทยาศาสตร” ที่ “เราเรียก” ซึ่ง
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เรากำลังเรียนวิทยฯ
ศุภวิชช สงวนคัมธรณ

ไปเพื่ออะไร

ทางคณาจารย

ของคณะเราคอนขาง

สนับสนุนใหพวกเราทำ

กิจกรรมก็เพราะอยากใหเราได

ลองคิดถึงอะไรนอกวง 

“วิทยาศาสตร” บางนี่

แหละ

?



อาจไมใชวิทยาศาสตรตัวเดียวกับที่คนอื่น
เรียกก็ได) ผมจึงตองตะกายออกไปในวงกวาง
กวานั้น

พอผมเริ่มไปแตะนอกวงของ 
“วิทยาศาสตร” ผมก็แปลกใจไมนอยเมื่อพบวา 
คนที่ไมใชนักศึกษาคณะวิทยฯ หรือ (ผมเดา
เอาวา) อาจไมใชแมแตคนที่อยูในแวดวงของ 
“วิทยาศาสตร” ที่เราคุนเคยเลยดวยซ้ำ ก็มี
ความสงสัยใครรูแบบนี้เหมือนกัน

และมีความเปนหวงตอ “วิทยาศาสตรไทย” 
ในปจจุบันไมแพพวกเรา

ในจำนวนขอสงสัย หรือขอเปนหวงจำนวน
มากเหลานั้น ผมยอมรับหนาซื่อวาคอนขาง
สนใจขอสงสัยของอาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ ซึ่ง
อันที่จริงทานก็ไดแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้
ไวหลายที่อยู อยางไรก็ตามผมชอบอยูที่หนึ่ง 
ในบทความที่ชื่อ “หอคอยที่ไรคำถาม”

ในบทความนี้ ทานเสนอความเห็นวา 
ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทย
เรานั้น (นาสังเกตดวยวา เนื้อหาของ “การ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยเรา” ที่ทาน
กลาววิพากษถึง ก็เปนเรื่องที่เราคุนเคย
ใน”วิทยาศาสตร”) จริงๆ แลวมีแนวทางการให
ความรูและทักษะแกผูเรียนที่นับวา “เกงไม
หยอก” เหมือนกัน

แตทานวา “เกงผิดบริบท”
โดยใจความสำคัญ ทานแสดงความคิดเห็น

ไววา “ความเกงทุกชนิดไมเคยอยูลอยๆ ขึ้น
อยูกับวาจะใชความเกงนั้นไปตอบปญหา
อะไร”

ที่แลวมา ระบบการศึกษาไทยมักสอนให
นักเรียนเกงเพื่อไปตอบ “ปญหาของฝรั่ง”

เราไมเคยคิดที่จะใหการศึกษากับคนไทย
เพื่อตอบคำถามวา จะแกปญหาความลมเหลว
ในการคาของเกษตรกรอยางไร จะใชและ
รักษาทรัพยากรปาที่ (เคย) มีอยูเต็มประเทศ
ใหสมดุลกันอยางไร จะวางผังเมืองใหเหมาะ
สมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศของเรา
อยางไร ฯลฯ แตเรามักคิดเพียงวาจะลงทุน
ดานไอทีอยางไรจึงจะตามโลกทัน เราจะเพิ่ม
ตัวเลขจีดีพีใหสูงขึ้นไดอยางไร เราจะสรางคน
อยางไรหรือทำอะไรใหสุวรรณภูมิเปนสนาม
บินศูนยกลางของภูมิภาค ฯลฯ

“ผมไมไดรังเกียจความรูของฝรั่ง แตความรู
ไมไดอยูลอยๆ มันถูกแสวงหาและจัดระบบขึ้น
จาก “คำถาม” หากเราไมมี คำถามของเราเอง 
การแสวงหาและจัดระบบความรูของเราก็ถูก
กำกับไวโดยคำถามของคนอื่น ความรูเหลา
นั้นจึงไมเปนคำตอบใหแกใครนอกจากคำถาม
สมมติในขอสอบไล”

ผมพิจารณาขอคิดเห็นทำนองนี้ทั้งของ
อาจารยนิธิและของคนอื่นๆ มาพักใหญ จะวา
ไปแลว ผมก็เชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่ง

ครึ่งที่เชื่อ ผมก็คิดวาที่อาจารยกลาวไวก็มี
สวนถูก แตครึ่งที่ไมเชื่อ คือผมก็ไมคอยเชื่อวา 
ผูที่อยูในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อยางเราจะไมเคยคิดเลยวา เราจะเรียนไปเพื่อ
ตอบ “คำถาม” อะไร

ก็เนี่ยครับ อยางที่บอกไปตอนตนบทความ
นี้วา ผมก็คิดมันอยูเรื่อยเนี่ยวา “เรากำลัง
เรียนวิทยฯ ไปเพื่ออะไร?”

แลว ....แหม จะวาไป นักศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตอยางพวกผมนะถูกสอน
มาใหตั้ง “คำถาม” เลยนะครับ

 ตึกกลม - 42



เพียงแตตอนนี้ ผมยังคิดตั้ง “คำตอบ” ที่
เขาทาๆ ไมออกเทานั้นเอง แหะๆ 

แตคุณผูอานครับ ผมยังไมหมดหวังครับ
แมวาขอสงสัยใครรูของผมยังไมหายไป แต

อยางนอยผมก็รูแลววาตอนนี้มีผูรวมชะตา
กรรมจำนวนพอสมควรทีเดียว ยังมีลูกนัยนตา
อีกหลายคูที่มีแววสงสัยอยางเดียวกันกับผม 
(และอีกหลายคนในสังคมไทยเรา) 

ผมเคยพูดในการพูดคุยกับทีมงานตึกกลม
ในครั้งแรกนั้นวา เหตุที่อยากใหนองๆ ไดลอง
ทำกิจกรรม ก็เพราะอยากใหไดเห็นอะไรที่อยู
นอกวงของ “วิทยาศาสตร” ที่เราคุนเคยบาง

หรือถาจะพูดใหชัดเจนลงไปเลย คือ ใหได
เห็น สังคมไทยจริงๆ ที่เราและวิทยาศาสตร
สังกัดอยูบาง (และผมก็แอบเดาวา ที่ทาง
คณาจารยของคณะเราคอนขางสนับสนุนให
พวกเราทำกิจกรรมก็เพราะอยากใหเราไดลอง
คิดถึงอะไรนอกวง “วิทยาศาสตร” บางนี่
แหละ) 

เพราะคำตอบที่ “วิทยาศาสตร” ของพวก
เราจะตองตอบใหได ก็ซอนอยูในสังคมไทย
ของเรานี่แหละครับ

จะเหน็ดเหนื่อยอยางไร ก็ตองคนหากันตอ
ไปครับ

เพราะวา หากหาคนที่จะพยายามอยางเอา
เปนเอาตายเพื่อจะตอบคำถามวา “ในสังคม
ไทย เรากำลังเรียนวิทยฯ ไปเพื่ออะไร?” ไมได
แมแตในหมูนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร
แหง “มหาวิทยาลัยเพื่อปวงชน” เองแลวละ
ก็…

“ปวงชน” จะหวังใหใครมานำทาง 
“วิทยาศาสตรไทย” ไดบางละครับ?

ป.ล. สุดทายนี้หากมีอะไรที่ผิดพลาดใน
การเขียนบทความชิ้นนี้ ไมวาเปนการอางอิง
ถึงขอมูลที่มีอยู การแสดงทัศนคติที่ตื้นเขินจน
เกินรับไหว ก็ขออภัยไวดวยครับ แตคาดวา
คุณผูอานคงไมโกรธกัน

… แหม ก็ผมถูก “วิทยาศาสตร” สอนมาให 
“สงสัยใครรู” นี่นา
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ตึกกลม หนึ่งในสถานที่บมเพาะความสงสัยใครรูของชาว SC ทุกคนมาเกือบหาสิบป



รูปเลม ครึ่งหนา A4 (A5) หนาปกตึก
กลม (วาดสด) กระดาษสีเหลือง

เลมหนึ่ง โหด มัน ฮา แถมยังบางาน 
(หมายถึงคนทำนะ) ทำออกมาได… กับ
คอนเซปต “ตนกลาและกาแฟ” จะลองยก
สวนหนึ่งของบทบรรณาธิการเลมแรกมาดู
กันนะ

ตนกลา โดยนัยแลวก็หมายถึง สิ่งที่
กำลังอยูในชวงเริ่มตน สิ่งที่กำลังจะเติบโต 
และมันจะเติบใหญตอไปได (ถาไมโดน
เหยียบตายเสียกอน) สวน กาแฟ หมายถึง 
เครื่องดื่ม ขมๆ มันๆ หลายคนเชื่อวาดื่ม
แลว กระชุมกระชวย ไมงวงหลับหาวนอน 
กาแฟเปนเครื่องดื่มที่แปลก คือ ไมไดขม 
แตก็ไมไดหวาน ไมไดจืดชืด แตก็ไมได
เลี่ยน มันก็แลวแตรสนิยมการชงกาแฟ และ
สุดทาย ก็นึกถึง “สภากาแฟ” ที่เปนเสมือน
แหลงชุมนุม การพบปะสังสรรคพูดคุยเรื่อง
ราวตางๆ ของผูคนในสังคมเล็กๆ จึงกลาย
มาเปนตึกกลมเลมนี้

ภายในก็งดงามดวยบทความจาก
อาจารย และเพื่อนฝูงที่ถูกชักจูงกันมาเขียน
ลง บทความจากรุนพี่ (ที่สนใจจะทำหนังสือ
อยูแลว) แลวก็บทสัมภาษณ (ประธาน 
สนว. ในขณะนั้น) ซึ่งสวนใหญงานจะดูดิบๆ  
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กอนที่จะมีเลมสาม
ทีมตึกกลม



เถื่อนๆ สมกับเปนงานมือสมัครเลนที่ไม
ยอมสมัครเลนไง

งานเขียนที่นาสนใจ บทความจาก
อาจารยวิทูร ชื่นวชิรศิริ เรื่อง “เรียนกับครู” 
ที่ถึงแมวาจะเขียนในรูปแบบของการยก
ตัวอยางเรื่องราวที่เปนจริงในชีวิตของผู
เขียนในการเลือกเรียนวิทยาศาสตร แตนั่น
ก็กลับเปนขอดีที่ทำใหงานเขียนชิ้นนี้โดนใจ
เด็กวิทยฯ หลายตอหลายคน

รูปเลม ครึ่งหนา A4 (A5) หนาปกผึ้ง 
(เพิ่ง) ออกจากรัง กระดาษสีมวง

ตามมาดวยเลมที่สองตอนตนปการ
ศึกษา 2549 ทำใหผูอานไดพบกับรูปแบบ
ใหมที่ไดพัฒนาขึ้นมาจากการจัดหนาและ
พิมพดวยโปรแกรม Word (เรียกยอๆ ) 
เปนการจัดรูปเลมที่สมบูรณและนาอานมาก
ขึ้น ภายในนอกจากการจัดวางที่นาอาน
แลว บทความแตละชิ้นก็เริ่มหลากหลาย
มากขึ้น เชน ขอเขียนจากนักอานตัวยงของ 
‘The Da Vinci Code’, บทความบันทึกการ
เดินทางของรุนพี่วิดยา ที่หลงไปฝกงานอยู
แกรมมี่?, คอลัมนสมอุรามหาฤดู ของคุณ
ปณิชา ที่เขียนถึง Johann Strauss นักประ
พันธเพลงไวอยางนาอานทีเดียว

งานเขียนที่ นาสนใจ ทั้งเลม!

ป.ล. ตึกกลม “เนนเขียนเอง คิดเอง ครับ :) ”

ติดตามเลมเกาไดจากหองสมุดสตางคฯ
หรือติดตอทางอีเมลนี้นะครับ
o_coffy@hotmail.com
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วิธีการเลนก็งายๆ ครับ เพียงแคคุณเติมตัวเลขตัวใดตัว
หนึ่งจากหนึ่งถึงเกา โดยไมใหมีเลขตัวใดซ้ำกันในตารางเล็ก 
3 × 3 ในแถว ในคอลัมนเดียวกันเทานั้นเอง ดูเผินๆ เหมือน
งายนะครับ แตไมนาเชื่อวาซูโดคุจะเปนเกมที่มีเสนห นา
หลงใหล ถึงขนาดติดกันงอมแงมไปทั่วโลก

เฉลยนั้นผมไมไดลงไวใหนะครับ แตอยาเพิ่งหมดกำลังใจ
ในการเลนเกมนี้นะครับ เพราะลักษณะเดนอีกอยางของซูโด
คุก็คือ ในแตละเกมนั้นจะมีคำตอบเพียงคำตอบเดียว ซึ่ง
หมายความวาหากเติมตัวเลขครบทุกชอง โดยไมมีเลขตัวใด
ซ้ำกันในตารางเล็ก ในแถว ในคอลัมนเดียวกัน ก็แสดงวา
ทานผูอานไดคำตอบที่ถูกตองแลวครับ

ผมไมขอกลาวถึงประวัติความเปนมาหรือเทคนิค
สารพัดนะครับ เนื่องจากหาอานไดไมยากนัก และตัวผม
เองก็ยังไมมีเทคนิคมากมายถึงขนาดมาเลาสูกันฟงได

ผมจึงขอพูดถึงประเภทของซูโดคุก็แลวกัน เพราะซูโด
คุ นอกจากจะแบงตามระดับความยากแลว หากใชวิธีการ
สรางเปนเกณฑ พอจะแบงซูโดคุไดเปน 2 ประเภทคือ 
ประเภทที่ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสราง และประเภททที่
สองคือใชมือทำ (handmade) บางครั้งถึงกับเรียกวาเปน
งานฝมือ (handcraft) เลยทีเดียว มาถึงจุดนี้แลวหลายคน
คงสงสัยวา “ซูโดคุทั้งสองประเภทนี้มันตางกันยังไง”

เพื่อตอบคำถามดานบน ผมไดอานและสรุปความ จาก
หัวขอ “Why handmade?” ของหนังสือ The Original 
Sudoku ไดพอสังเขปวา

“ซูโดคุ ที่สรางขึ้นมาดวยความปราณีตจะทำใหผูเลน
รูสึกสนุกและเพลิดเพลินกับการเลนซูโดคุ แมจะเปน
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SUDOKU
Ci-nab



ระดับที่ยากมากก็ตาม การมีปฏิสัมพันธระหวางผูสรางกับผูเลนนั้น เปนสวนสำคัญที่ทำใหผูเลน
รูสึกเพลิดเพลินและดึงดูดความสนใจ แตจะไมทำใหผูเลนเครียดจนเกินไป และขอแตกตางที่
สำคัญอีกประการหนึ่งคือ เรื่องของความรูสึกครับ ผูสรางซูโดคุที่ดีจะตองคำนึงถึงความรูสึกของผู
เลนเสมอ สิ่งนี้คงเปนสิ่งที่ไมสามารถหาไดจากซูโดคุที่สรางดวยคอมพิวเตอร “

ความรูสึกของมนุษยนั้นเปนสิ่งที่ยากจะเขาใจครับ
เพราะบางครั้งคนเรายังไมเขาใจความรูสึกของตัวเองเลย จริงไหมครับ
จากหนังสือเลมนี้เขียนโดยบรรณาธิการของของสำนักพิมพ Nikoli ซึ่ง ซูโดคุที่ตีพิมพใน

หนังสือพิมพ นิตยสารตางๆ ของญี่ปุนลวนมาจากสำนักพิมพนี้ทั้งสิ้น และชื่อ “ซูโดคุ” ก็เปน
เครื่องหมายการคาของสำนักพิมพนี้ครับ เกมซูโดคุของสำนักพิมพ Nikoli จะมีลักษณะที่สำคัญ
สองประการคือ หนึ่ง รูปแบบการจัดวางตัวเลขที่มีลักษณะสมมาตร (มีลักษณะเหมือนเดิมไมวา
จะมองจากดานลางหรือดานบน ดานซายหรือดานขวา ดูตัวอยางจากเกมทั้งสองไดเลยครับ) และ
อยางที่สองคือ จำนวนตัวเลขในตอนเริ่มเกมนั้นจะมีไมเกินสามสิบตัว นอกจากลักษณะสอง
ประการนี้แลว สำนักพิมพ Nikoli ยังคงสรางเกมซูโดคุโดยไมใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมาตลอด 
25 ป

หวังวา หลังจากที่ทานผูอานไดสัมผัสซูโดคุทั้งสองเกมจากสำนักพิมพ Nikoli จะเห็นความ
สวยงามของซูโดคุในอีกแงมุมหนึ่ง ซึ่งหากสังเกตใหดี เกมแรกจะมีรูปแบบการจัดวางตัวเลขเปน
คลื่น หรือกราฟไซน-โคไซน ซึ่งเรียงตัวเลข
จากหนึ่งถึงเกา สวนเกมที่สอง ผมขอมองวา
เปนลูกออดสองตัววายสวนทางกัน ก็แลวกัน
นะครับ ไมขอคิดไกลไปมากกวานี้ ซึ่งเกมที่
สองจะยากกวาเกมแรกนิดหนอยครับ

เห็นมั้ยครับ ไมเพียงจะไดลับสมอง 
ประลองปญญา แตยังแฝงไวดวยความ
สวยงามซึ่งคงไมหมดเพียงเทานี้หรอกครับ 
มันขึ้นอยูกับความคิด จินตนาการและความ
รูสึกของผูสรางที่มีตอผูเลน

ในอินเตอรเนตมีซูโดคุใหเลนมากมายครับ แตผมขอแนะนำ www.counttonine.com เว็บนี้มี
ความเปนมาที่คอนขางนาสนใจ และซูโดคุในเว็บนี้สรางจากโปรแกรมคอมพิวเตอรลวนๆ ครับมี
ตั้งแตงายไปยาก ลองเลนระดับยากๆ ดูครับ อาจจะเห็นความแตกตางมากขึ้น และยังพิมพออก
มาไดดวยครับ สวนเว็บที่เปนซูโดคุทำมือลวนๆ ผมยังไมทราบครับ

 หากผูอานทานใดทราบ มีขอมูลเพิ่มเติม ขอสงสัย หรืออยากแลกเปลี่ยนประสบการณ รวม
ทั้งซูโดคุสวยๆ งามๆ สามารถคุยกันไดเพิ่มเติมไดที่ scbnk@yahoo.com นะครับ
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กอนอื่นมารูจักกับเสนหลักๆ บนฝามือของเรากอนละกัน
1 - เสนชีวิต
2 - เสนสมอง
3 - เสนหัวใจ
ซึ่งเสนที่ดีมีความหมายในทางที่ดีตองดู 2 อยางเปนหลักคือ
1. ดูวาเสนนั้นมีความหมายคมชัด ชัดเจน เขม
2. ดูวาเสนไมมีหวง

ถาเพื่อนๆ คนไหนมีเสนลายมือแบบทั้งสองนี้ก็นับวาสบายใจไดเลยแตวาก็ยังตองดูราย
ละเอียดปลีกยอยอีกเยอะเชน ความสมบูรณของเนินตางๆ บนมือซึ่งก็มีหลายเนิน เราจะไมกลาว
ในที่นี้นะเพราะถาเขียนมากกวานี้ บ.ก. ตองวาแนเลย ฮุฮุ… เรามาดูเสนพิเศษบนฝามือกันดีกวา
นะ ก็มีหลายรูปแบบจะกลาวแค 2-3 รูปแบบนะ

หนึ่ง เสน A นี้จะมีลักษณะเหมือนครึ่งวงกลม
บนฝามือดานลางถาเพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ คนใดมีเสน
นี้ปรากฏอยูแสดงวาจะมีโชคลาภประเภทลาภลอย
นะ แตเสนนี้จะตองคมชัดไมมีหวง ไมขาดนะ ถึงจะ
ถือวาเปนไปตามคำทำนาย เสนนี้เคยมีพี่ญาติเรา
เคามาดูลายมือใหแลวเผอิญวาชวงนั้นเราก็มีเสนนี้
พอดีพี่เคาก็บอกวาใหเราลองไปเสี่ยงโชคดู อะนะ 
เราก็ไมคอยเชื่อเทาไหร ก็เลยไปจับฉลาก… ชิง
ตุกตาในงานวัดใกลบานดู ปรากฏวาเห็นผลทันตา
เลย เราไดตุกตาคิตตี้ ตัวใหญกลับบาน พอมาเลา
ใหคนอื่นฟงมีแตคนบอกวา “ทำไมไมไปเสี่ยง
ลอตเตอรี่แทนจับฉลากในงานวัดนะ” เพื่อนๆ คงคิด
เหมือนกันละสิ! แตวาเพราะเหตุการณวันนั้นเราถึง
ไดนำมาแนะนำใหเพื่อนๆ รูจักกับเสนนี้นะ
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สอง เสนทั้งสามนี้เปนเสนที่ยอดนิยมมากในหมู
เพื่อนที่เคยมีประสบการณดูหมอมาเพราะเสนนี้เปน 
“เสนเดินทาง” โดยถาเสนนี้มีความชัดเจนมากๆ 
และไมขาดเลยเหมือนเสนที่ 1 กับ 2 ในรูป แสดงวา
คนๆ นั้นกำลังจะไดเดินทางไกลซึ่งก็ประมาณวาไป
ตางประเทศ ถาเสนนั้นสั้นก็จะไปไมนาน (คือไมถึง
เดือนหรือสามเดือน) แตถาเสนยาวก็แสดงวาไปอยู
แรมปอาจไปทำธุรกิจหรือตั้งรกรากอยูที่โนนเลย ใน
เสนที่ 3 เปนเสนที่มีความชัดเจนแตขาดจากกันก็
แปลไดหลายความหมายนะเปนตนวาอาจมี
แผนการที่จะไปตางประเทศแตวามีอุปสรรคกอน
ทำใหไมไดไป หรืออาจเดินทางไปตางประเทศแลว 
แตวาก็มีเหตุใหตองกลับมาที่บาน (ประเทศเรา) 
อยูดีก็คือไปอยูนานแตสุดทายก็เหมือนนกที่ตองบิน
กลับมาหารังตัวเองนะ เสนที่สามนี้จะขึ้นเมื่อใกลถึง
เวลาไปและชัดเจนมากขึ้นเมื่อเขาใกลวันเดินทางนะ

สาม แบบที่ 3 ถือวาเปนเสนที่ไมไดพบในทุกคน  
บางคนก็ไมมีแตเสนนี้ ถาคนไหนมีก็ถือวาเปนคนมี
วาสนา จะมากจะนองก็ตองดูกันวายาวแคไหน เสน
ชัดมั้ย? มีหวงหรือเปลา? มีกากบาทหรือไม? 
ลักษณะเดนของเสนนี้คือจะตองชี้ขึ้นนิ้วกลาง ถา
อยากรูวาวาสนานี้มีมาแตเกิดหรือเปลา มาจาก
ครอบครัวหรือตองสูดวยตัวเอง ก็ตองติดตามตอ
ฉบับหนานะ

หวังวาเพื่อนๆ จะรูจักลายเสนบนฝามือมากขึ้น 
แตทายที่สุดเราก็อยากบอกเพื่อนๆ วา อยายึดติด
กับเรื่องดูดวงมาก ตองเชื่อในตัวองและกำหนดชีวิต
ของเราดวยตัวเราเอง ดีกวาใหลายมือเปนตัว
กำหนดชีวิตนะ
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ขอบคุณสำหรับบทความจากทั่วสารทิศ...
ขอบคุณ สนว. และชมรมเพื่อนหนอนที่ใหเราไดอาศัยอยู...

ขอบคุณอารทไดเรคเตอรคนใหมของเราที่คร่ำหวอดในวงการหนังสือมานาน...
ขอบคุณนองๆ ปสองที่ใหความรวมมือในโครงการหาสมาชิกทีมตึกกลมชุดใหม...

ขอบคุณโอกาสที่วันนี้ยังมีตึกกลมใหชื่นชม

และสุดทายขอขอบคุณผูอานทุกทาน

แนะนำบทความ ติ-ชม

o_coffy@hotmail.com
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สวัสดี.



“Probable impossibilities
are to be preferred  

to improbable possibilities.”
Aristotle


