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ค านิยม 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 
ร่วมกันสนับสนุนให้มูลนิธิบัณฑิตบัณฑิตยสภำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) 
จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นเป็นครั้งที่สอง เพรำะเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดี 
หนังสือเล่มนี้มีกำรเพิ่มเนื้อหำสำระขึ้นอีก 6 บท จำกผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบกำรณ์อันยำวนำนของกำร
เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงทั้งที่ประสบกับตัวเองและที่ได้พบมำ โดยสะท้อนมุมมองส่วนตัวออกเป็นกำรเล่ำ
เรื่องรำวอย่ำงมีชีวิตชีวำเป็นกรณีศึกษำให้เห็นภำพของนักวิจัยพี่เลี้ยงท่ีดีว่ำควรจะเป็นอย่ำงไร นับว่ำเป็น
หนังสือที่มีประโยชน์ในกำรท ำงำน รวมท้ังเป็นบทเรียนท่ีใช้ได้กับทุกวงกำร  

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ภูมิใจเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้มีโอกำสสนับสนุนกำรจัดพิมพ์
หนังสือเล่มนี้ร่วมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยและขอขอบคุณมูลนิธิบัณฑิตยสภำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รวมท้ังผู้เขียนทุนท่ำนท่ีให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี และหวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงกำรวิจัยของประเทศต่อไป 

 

ดร. สุเมธ แย้มนุ่น 
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
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ค านิยม 
 หนังสือ “mentor-mentee-mentoring: ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดี” 
เล่มนี้ ร่วมกันเขียนโดยอำจำรย์หลำยๆท่ำน ที่มีประสบกำรณ์ในกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำของนักศึกษำ
ปริญญำโทและเอก และเป็นพี้เลี้ยงของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เพิ่งส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกมำไม่นำน 
ท่ำนเหล่ำนี้ได้ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ในกำรท ำหน้ำที่ mentoring และได้ให้ค ำแนะน ำที่ดีๆมำกมำย จำก
มุมมองต่ำงๆ  

 นักวิจัยใหม่ที่ก ำลังจะเป็น mentee และอำจำรย์ที่ก ำลังจะเป็น mentor ควรจะได้อ่ำนหนังสือเล่ม
นี้ เพรำะจะได้ทรำบถึงกระบวนกำร mentoring ควำมคำดหวังของแต่ละฝ่ำย ฯลฯ เพื่อว่ำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงสองฝ่ำยจะได้รำบรื่นและประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย แม้แต่ผู้ที่ก ำลังเป็นหรือเคยเป็น 
mentor ก็ยังสำมำรถเรียนรู้จำกหนังสือเล่มนี้ได้มำกทีเดียว  

 ผมเองก็เคยเป็น mentor ให้อำจำรย์ที่จบใหม่สี่ห้ำท่ำน ซึ่งมีทั้งที่สัมฤทธิ์และไม่สัมฤทธิ์ผลตำม
วัตถุประสงค์ หำกมองย้อนหลังไป ถ้ำผมได้อ่ำนหนังสือเล่มนี้ก่อนกำรท ำหน้ำที่เป็น mentor ก็คงจะท ำ
หน้ำที่ได้ดีขึ้นมำกอย่ำงแน่นอน  

 ท้ำยนี้ผมขอฝำกข้อคิดหนึ่งที่ผมได้รับจำก Professor John B. Thomas (ที่ Princeton 
University) ซึ่งเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำระดับปริญญำเอก และเป็น mentor ท่ำนหนึ่งของผม หลังจำกที่ผม
เรียนจบแล้ว ผมได้ไปขอบคุณท่ำนและปรำรภกับท่ำนว่ำ ที่ท่ำนช่วยอะไรต่ออะไรมำกมำยนั้น ผมไม่
ทรำบจะตอบแทนท่ำนได้อย่ำงไร ท่ำนก็ตอบว่ำ วิธีตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุดก็คือ ให้ผมปฏิบัติต่อลูกศิษย์
ของผม ดั่งที่ท่ำนได้ปฏิบัติต่อผม ซึ่งก็ตรงกับข้อเสนอ “pay it forward” ที่ปรำกฏในบทควำมของ
หนังสือเล่มนี ้ 

 

ศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ 
ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) 
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ค าน า 
 หนังสือ “mentor –  mentee – mentoring – ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงที่
ด”ี พิมพ์ครั้งที่ 1 เม่ือปี พ.ศ. 2548  โดยมูลนิธิบัณฑิตสภำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
(บวท.)  เป็นผลสืบเนื่องมำจำกคณะกรรมกำรบริหำร บวท. เห็นว่ำระบบ mentoring นั้นมีควำมส ำคัญ
มำกต่อกำรสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่  ด้วยเหตุที่ผู้ที่จบกำรศึกษำระดับสูงส่วนใหญ่ไม่สำมำรถเริ่มท ำวิจัยได้
เอง  เนื่องจำกอุปสรรคควำมขำดแคลนปัจจัยพื้นฐำน และกำรชี้แนะจำกผู้ที่มีอำวุโสทำงวิชำกำรมำกกว่ำ  
บวท. จึงได้เรียนเชิญนักวิจัยที่ประสบควำมส ำเร็จหลำยๆท่ำนจำกหลำยสำขำวิชำให้เขียนบันทึกจำก
ประสบกำรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบ mentoring และรวบรวมเป็นเล่ม   ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
วิจัย (สกว.) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) เล็งเห็นประโยชน์ จึงร่วมกันเป็นเจ้ำภำพ
ออกทุนทรัพย์ทั้งหมดให้  โดยท้ังสองหน่วยงำนมีจุดประสงค์ในกำรน ำหนังสือนี้ไปมอบให้นักวิจัยที่รับทุน
จำกหน่วยงำนของตน 

หนังสือ “mentor-mentee-mentoring” จึงไม่มีจ ำหน่ำย แต่มีไว้แจกเท่ำน้ัน 

 แทบไม่น่ำเชื่อว่ำหนังสือปกสีทองซึ่งพิมพ์จ ำนวน 4,500 เล่ม จะได้รับควำมนิยมและหมดไปใน
ระยะเวลำอันสั้น  นักวิจัยและผู้บริหำรหลำยท่ำนในหลำยหน่วยงำนที่ไม่ได้รับแจกก็พยำยำมขวนขวำย
เพื่อให้ได้อ่ำนและมีไว้ในครอบครอง บรรณำธิกำรและผู้เขียนบทควำมยังได้รับเชิญไป บรรยำยเรื่อง 
mentoring ในที่ต่ำงๆอยู่บ่อยครั้ง   

 ฝ่ำยวิชำกำร  สกว. และ สกอ. จึงสนับสนุนให้ บวท. จัดท ำหนังสือนี้ขึ้นมำใหม่  เนื่องจำกเป็น
กำรพิมพ์ครั้งที่  2  บรรณำธิกำรจึงได้ใช้โอกำสปรับเนื้อหำในหลำยบทควำมเดิมให้กระชับและตรง
ประเด็นมำกยิ่งขึ้น ที่ส ำคัญ คือ ได้เชิญท่ำนปรมำจำรย์ ศำสตรำจำรย์ ดร. เจตนำ นำควัชระ ให้เกียรติ
เป็นผู้เขียนบทที่ 1 และยังได้เชิญ mentor-mentee หรือกลุ่มวิจัยที่ประสบควำมส ำเร็จมำร่วมเขียน
ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ตรงเพื่อให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่ผู้อื่น รวมไปถึงกำรบันทึกแนวคิดของนักวิจัยรุ่น
กลำงที่เป็น mentor ของนักวิจัยรุ่นเยำว์  และเพื่อให้สมบูรณ์แบบที่สุดยังได้เชิญผู้ที่คร่ ำหวอดในวงกำร
อำชีพมำร่วมเล่ำเรื่องในแง่มุมต่ำงๆที่แปลกออกไป อันเป็นกำรเพิ่มอรรถรสของหนังสือที่พิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ 
แบบครบเครื่อง 
  

 หวังว่ำหนังสือ “mentor-mentee-mentoring – ศาสตร์และศิลป์ของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง
ที่ดี”  ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำนเช่นเดิมหรือมำกกว่ำเดิม 
 

ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย  เทพธรานนท์ 
ศาสตราจารย์ ดร. ประมวล  ตั้งบริบูรณ์รัตน์ 

สิงหำคม 2552 
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บทน า 
 ฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) มีพันธกิจหลักในกำรสร้ำงนักวิจัยทุก
ระดับตั้งแต่นักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลำง และรุ่นอำวุโส ตลอดจนกำรสร้ำงประชำคมวิจัยที่เข้มแข็ง ซึ่งสิ่งนี้จะ
เกิดขึ้นได้จำกกำรพัฒนำนักวิจัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพให้เพิ่ม
มำกขึ้น ทั้งนี้กลไกหนึ่งที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ คือ กำรมีระบบ mentoring ที่
เข้มแข็ง นั่นคือ นักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งหมำยถึงผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกมำไม่เกิน 5 ปี ที่ยังอำจ
ยังขำดประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยโดยเฉพำะวิธีกำรแก้ปัญหำจำกอุปสรรคที่เกิดขึ้นจำกงำนวิจัย รวมทั้ง
ยังขำดข้อมูลงำนวิจัยเพื่อน ำไปต่อยอด หำกมีผู้รู้ที่มีควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ในกำรวิจัยในสำขำ
นั้นๆ เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำอย่ำงใกล้ชิด ก็จะเกิดประโยชน์แก่นักวิจัยรุ่นใหม่เป็นอย่ำงยิ่ง เพื่อให้นักวิจัยรุ่น
ใหม่ที่มำรับค ำปรึกษำ (mentee) ไม่ต้องเสียเวลำลองผิดลองถูก สำมำรถท ำวิจัยได้อย่ำงตรงเป้ำตำม
ค ำแนะน ำของนักวิจัยที่ปรึกษำ (mentor) ซึ่งกระบวนกำรนี้นับเป็นกำรได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ำย 
เนื่องจำก mentor จะช่วยถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนช่วยสร้ำงเครือข่ำยงำนวิจัยทั้งใน
และต่ำงประเทศ และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน mentor ก็อำจได้รับรู้องค์ควำมรู้
ใหม่ๆ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในระดับสำกลจำกนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วย  
 ระบบ mentoring ที่ดี ต้องประกอบด้วย mentor ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนวิจัย มีเวลำให้
ค ำปรึกษำอย่ำงใกล้ชิด รวมทั้งมีเมตตำจิตที่จะพัฒนำ mentee ด้วยควำมบริสุทธิ์ใจ ซึ่งนักวิจัยรุ่นใหม่ใน
มหำวิทยำลัยหลักจะค่อนข้ำงได้เปรียบกว่ำนักวิจัยในมหำวิทยำลัยภูมิภำค เนื่องจำกอยู่ในสภำพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อกำรวิจัย คือ มีควำมพร้อมทั้งในส่วนของนักวิจัยรุ่นกลำงและรุ่นอำวุโส ซึ่งมีควำมเชี่ยวชำญและ
มีประสบกำรณ์ด้ำนงำนวิจัยจ ำนวนมำก รวมทั้งมีเครือข่ำยวิจัยที่กว้ำงขวำง และควำมพร้อมด้ำนอุปกรณ์
เครื่องมือและสถำนที่ในกำรวิจัย ดังนั้นนักวิจัยรุ่นใหม่ในมหำวิทยำลัยภูมิภำคจึงต้องขวนขวำย 
กระตือรือร้นที่จะเสำะหำ mentor ที่เก่ง มีควำมเชี่ยวชำญงำนวิจัยสูง เพื่อขอเข้ำร่วมอยู่ในทีมวิจัยด้วย 
นอกจำกนี้ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยสนับสนุนให้
นักวิจัยเหล่ำนี้ได้ไปท ำงำนร่วมกับนักวิจัยอำวุโสที่มีควำมสำมำรถในมหำวิทยำลัยหลักของประเทศเป็น
เวลำ 3 เดือนถึง 1 ปี หรือไปท ำวิจัยหลังปริญญำเอกในต่ำงประเทศ ซึ่งจะเป็นกำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้
และช่วยเพิ่มพูนประสบกำรณ์ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เป็นอย่ำงดี 

 นอกจำกกำรใช้ระบบ mentoring ในกำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่แล้ว ฝ่ำยวิชำกำร สกว. ยังเห็นอีก
ว่ำกำรท ำวิจัยของนักศึกษำโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก (คปก.) และอำจำรย์ที่ปรึกษำซึ่งมักจะ
เป็นผู้รับทุนจำกฝ่ำยวิชำกำรอยู่แล้ว ก็ถือเป็นตัวอย่ำงที่ดีของกำรใช้ระบบ mentoring ในกรณีเช่นนี้
นอกจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำจะให้ค ำแนะน ำในด้ำนงำนวิจัยแก่นักศึกษำแล้ว ยังสนับสนุนในด้ำน
งบประมำณเพื่อจัดซื้อวัสดุส ำหรับกำรท ำวิจัยของนักศึกษำระดับปริญญำเอกจำกทุน คปก. ซึ่งมักจะไม่
เพียงพอ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ชีวภำพ จึงจ ำเป็นต้องใช้ทุนวิจัยอื่นๆ ซึ่งอำจำรย์ที่
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ปรึกษำได้รับอยู่ด้วย ในอีกมุมหนึ่งนักศึกษำก็ถือเป็นผู้ช่วยวิจัยที่ส ำคัญต่องำนวิจัยของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ได้ เมื่อทั้งสองส่วนประกอบกันจะก่อให้เกิดงำนวิจัยท่ีจะประสบควำมส ำเร็จยิ่งขึ้น 

 ฝ่ำยวิชำกำร สกว. เห็นควำมส ำคัญของกำรน ำระบบ mentoring มำใช้ในกำรพัฒนำนักวิจัยรุ่น
ใหม่ จึงได้จัดให้มีโครงกำรเจียระไนเพชร น ำโดย ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ ซึ่งเป็นผู้ประสำนงำนที่
ทุ่มเทในกำรจัดกิจกรรมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกำสพบปะและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับนักวิจัยอำวุโส
ที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัยสูงมำกกว่ำ 10 ครั้งในสถำบันต่ำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่จัดขึ้นที่มหำวิทยำลัยใน
ภูมิภำค โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจำกสำขำต่ำงๆ ไปร่วมให้ค ำแนะน ำแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ต้องกำรสมัครทุน 
รวมท้ังให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงกำรท่ีนักวิจัยพัฒนำขึ้นเพื่อสมัครขอรับทุน ดังจะเห็นได้จำกตัวอย่ำง
ของกำรประชุม “พบปะนักวิจัยรุ่นใหม่” ของโครงกำรเจียระไนเพชร ณ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสำนมิตร เม่ือวันที่ 26 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2546 ซึ่งมีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวนมำกกว่ำ 450 คน จำก 31 
สถำบัน โดยได้รับเกียรติจำกผู้ทรงคุณวุฒิและเมธีวิจัยอำวุโส สกว. จ ำนวนถึง 6 ท่ำนมำให้ควำมรู้และ
ข้อคิดในหัวข้อต่ำงๆ ที่น่ำสนใจ อำทิ ดร.วินัย พงศ์ศรีเพียร ได้ให้ทรรศนะเกี่ยวกับ “ท ำอย่ำงไร...จะได้
โจทย์วิจัยที่ดี เขียนโครงกำรแบบใด...ที่น่ำจะได้ทุน” และ ศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์ ได้ให้ข้อคิดเห็นใน
หัวข้อ “ท ำไมต้องมี mentor และท ำอย่ำงไรจะได้มำซึ่ง mentor ที่เหมำะสม” 

 นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดประชุมดังกล่ำวที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี เม่ือวันที่ 24 -25 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2546 โดยมีนักวิจัยรุ่นใหม่จำกมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี มหำวิทยำลัยรำชภัฎและรำชมงคล
ใกล้เคียงเข้ำร่วมประชุมมำกกว่ำ 300 คน ซึ่งโครงกำรเจียระไนเพชรได้จัดให้มีกำรบรรยำยของ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกหลำกหลำยสำขำในหัวข้อที่มีประโยชน์ต่อนักวิจัยรุ่นใหม่ อำทิ ศ. ดร.อำรันต์ พัฒโนทัย 
บรรยำยเร่ือง “ท ำอย่ำงไร...จะได้โจทย์วิจัยที่ดีและกำรเขียนโครงกำรแบบใด...ที่น่ำจะได้ทุน” และ ศ. ดร.
เกื้อ วงศ์บุญสิน บรรยำยเรื่อง “นักวิชำกำรทำงสังคมศำสตร์...ควรท ำวิจัยเรื่องอะไรดี” รวมทั้งยังจัดให้มี
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเร่ืองกำรอบรมกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยแยกตำมสำขำวิชำ โดยให้นักวิจัย
รุ่นใหม่ที่สนใจเข้ำรับกำรอบรมได้ยื่นร่ำงข้อเสนอโครงกำรเข้ำมำพิจำรณำด้วย ทั้งนี้โครงกำรเจียระไน
เพชรได้รับเกียรติจำก ศ. ดร.ยอดหทัย เทพธรำนนท์ ที่กรุณำสละเวลำร่วมเดินทำงไปบรรยำยเกี่ยวกับ
ประสบกำรณ์กำรท ำวิจัยในฐำนะนักวิจัยอำวุโสด้วยทุกครั้ง 

 นอกจำกโครงกำรเจียระไนเพชรแล้ว ฝ่ำยวิชำกำร สกว. ยังได้จัดให้มีโครงกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรวิจัยของผู้ได้รับทุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่นใหม่ น ำโดย ศ. ดร.
จ ำรัส ลิ้มตระกูล ซึ่งคณะผู้ประสำนงำนโครงกำรนี้มีควำมตั้งใจจริงในกำรจัดกิจกรรมเพื่อช่วยส่งเสริม
คุณภำพงำนวิจัยของผู้รับทุน ทั้งที่ส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยอำวุโสและมีภำรกิจมำก โดยได้ไปเยี่ยมโครงกำร
ที่สถำบันต้นสังกัด เพื่อให้กำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำรและข้อมูลกำรวิจัย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรรับทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำโครงกำร ปัญหำและอุปสรรคของงำนวิจัย ตลอดจนให้ค ำปรึกษำและข้อแนะน ำที่เป็น
ประโยชน์ในกำรท ำงำนวิจัยให้ลุล่วง ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 
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 นับตั้งแต่ฝ่ำยวิชำกำร สกว. สนับสนุนให้มีระบบ mentoring เม่ือปี พ.ศ. 2540 ตลอดระยะเวลำ
กว่ำ 12 ปีที่ผ่ำนมำจะได้เห็นถึงประโยชน์และผลกระทบของระบบ mentoring ที่มีต่อเครือข่ำยควำม
ร่วมมือวิจัยระหว่ำงสถำบัน ดังแสดงในรำยงำนกำรประเมินโครงกำรสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศของ
ฝ่ำยวิชำกำร ซึ่งมี ศ. ดร.ยอดหทัย เทพธรำนนท์ เป็นหัวหน้ำคณะผู้ประเมิน เม่ือเดือนธันวำคม ปี พ.ศ. 
2551 สรุปได้ดังนี ้
 - ประสบกำรณ์ของ mentor  มีส่วนส ำคัญในกำรแก้ปัญหำของนักวิจัยรุ่นใหม่ ท ำให้ผลงำนวิจัย
ต่อหน่วยกำรลงทุนมีโอกำสบรรลุควำมส ำเร็จสูง  
 - กำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง mentor และ mentee ท ำให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ส่งผลให้
จ ำนวนผลงำนตีพิมพ์ต่อต้นทุนสูงกว่ำทุนอื่นๆ 
 - ระบบ mentoring ท ำให้เกิดควำมต่อเนื่องในกำรพัฒนำงำนวิจัยของประเทศในระยะยำวและ
เหมำะสมกับสังคมไทย  
 - ระบบ mentor-mentee ยังมีส่วนโดยตรงในกำรท ำให้เกิด “เครือข่ำยควำมร่วมมือวิจัยระหว่ำง
สถำบัน” โดยเฉพำะกรณี mentor และ mentee อยู่คนละสถำบัน และยังเป็นระบบที่มีประสิทธิภำพสูงใน
กำรเอื้อให้มหำวิทยำลัยที่ประสบควำมส ำเร็จ สำมำรถช่วยเหลือมหำวิทยำลัยที่เล็กกว่ำหรือมีอำยุน้อยได้ 
 คณะผู้ประเมินยังได้แสดงให้เห็นว่ำ ระบบ mentoring ของ สกว. ก่อให้เกิดเครือข่ำยงำนวิจัย 
รวมถึงเครือข่ำยกำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ต่อเนื่องได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ ดังจะเห็นได้จำกกำรที่นักวิจัยรุ่น
ใหม่ซึ่งมี mentor ที่ดี สำมำรถพัฒนำตนเองจนได้เป็นเมธีวิจัยอำวุโส สกว. จ ำนวน 6 คน ภำยใน
ระยะเวลำ 8-12 ปี และขณะนี้ก็เป็น mentor ที่ดีให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ด้วย 
 นับได้ว่ำควำมส ำคัญในเรื่อง mentoring ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อประเทศชำติอย่ำงยิ่งใน
ระยะยำว ทั้งในแง่ของกำรสร้ำงงำนวิจัยพื้นฐำน กำรพัฒนำก ำลังคนระดับสูง และท ำให้ประเทศไทย
สำมำรถแข่งขันกับประเทศพัฒนำแล้วได้อย่ำงทัดเทียม 
 จำกกำรเห็นควำมส ำคัญของระบบ mentoring ดังกล่ำว สกว. และ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) จึงได้ร่วมกันสนับสนุนให้ มูลนิธิบัณฑิตยสภำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย (บวท.) ด ำเนินกำรจัดพิมพ์หนังสือ Mentor-Mentee-Mentoring ศำสตร์และศิลป์ของกำรเป็นนักวิจัย
ที่ดี เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกประชำคมวิจัยตั้งแต่นักวิจัยรุ่นใหม่จนถึงระดับ
นักวิจัยอำวุโสเป็นจ ำนวนมำก  

 ในครั้งนี้จึงได้ร่วมกันสนับสนุนให้ บวท. ด ำเนินกำรจัดพิมพ์หนังสือดังกล่ำวเป็นครั้งที่ 2 โดยได้
ปรับปรุงเนื้อหำในบำงบท อีกทั้งยังได้เพิ่มเติมมุมมองของนักวิจัยอำวุโสให้หลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งถือ
เป็นกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ตรงจำก mentor ตัวจริง เสียงจริง จำกหลำกหลำยสำขำ ทั้งวิศวกร 
แพทย์ นักวิทยำศำสตร์ และนักวิชำกำรในสำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ผู้อ่ำนจะได้รับรู้ทุกแง่ ทุก
มุม ในแต่ละศำสตร์ถึงคุณสมบัติของ mentor และ mentee ที่พึงจะเป็นอย่ำงละเอียด รวมทั้งมีหลำย
ประเด็นที่ mentee ควรรู้ นอกจำกนี้เรื่องรำวในแต่ละบทยังน่ำอ่ำน ชวนติดตำม เพรำะเป็นกำรเล่ำเรื่อง
อย่ำงมีชีวิตชีวำ มีสีสัน และมีกรณีที่เกิดขึ้นจริงประกอบด้วย 
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 ท้ำยท่ีสุด ผมขอแสดงควำมขอบคุณและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นในบทน ำ
นี้ และขอขอบคุณ บวท. ในควำมปรำรถนำดีต่อสังคมวิจัยของประเทศ ที่ได้ร่วมผลักดันให้เกิดหนังสือดีๆ 
เล่มนีข้ึ้นมำ ผมแน่ใจว่ำหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงกำรวิจัยของประเทศอย่ำงกว้ำงขวำงต่อไป 

 

ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย บุญแสง 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร สกว. 
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บทที่ 1 

mentor: พี่ชาย-พี่สาวที่แสนดี 
ศาสตราจารย์ ดร. เจตนา นาควัชระ 

คณะอักษรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร 

 

 เมื่อป ี2530 ผมได้รับเชิญให้เขียนบทควำมลงพิมพ์ในหนังสือ ๗๐ ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผมเลือกวิธีเขียนบทควำมอย่ำงไม่เป็นทำงกำรนัก โดยตั้งชื่อว่ำ “พี่ชำยที่แสนดี : พันธกิจของ
มหำวิทยำลัยเก่ำในระบบอุดมศึกษำไทย” และก็น ำเนื้อร้องของเพลงไทยสำกลบทหนึ่งชื่อ “พี่ชำยที่แสน
ดี” มำคัดลงไว้เป็นเสมือนงำนของนักคิดที่สำมำรถชี้ทำงให้แก่พวกเรำที่อยู่ในวงกำรอุดมศึกษำได้  ตัว
อุปมำอำจจะเป็นเรื่องของบุคคล ของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล แต่แนวคิดของผมในขณะนั้นยังผูกอยู่
กับเรื่องระบบ อยู่กับเรื่องสถำบัน   22 ปีผ่ำนไป ผมกลับมำครุ่นคิดถึงเรื่องอุดมศึกษำของเรำ และผมก็
เริ่มขำดควำมม่ันใจว่ำกำรจะสร้ำงคุณภำพด้วยระบบ ด้วยโครงสร้ำง ด้วยกำรออกแบบที่ตำยตัว เป็น
ทำงออกที่ดีที่สุดละหรือ รุ่นพี่ผม 2-3 คนที่อยู่ในฐำนะที่สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงให้แก่อุดมศึกษำได้ (หรือ
อำจจะรวมถึงกำรศึกษำทุกระดับ) ล้วนคิดเป็นระบบ คิดระดับมหภำคทั้งนั้น เขำเหล่ำนั้นเป็นคนที่
ปรำดเปรื่อง คิดอะไรออกมำแล้วสำมำรถอธิบำยได้อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล แต่ผมก็คลำงแคลงใจอยู่ว่ำพวก
เขำทิ้งกระดำนด ำกับชอล์กและทิ้งห้องปฏิบัติกำร ทิ้งประชำคมครูอุดมศึกษำ ออกมำเร็วเกินไปหรือไม่ 
เร็วเกินกว่ำที่จะเข้ำใจว่ำ ระบบก็ดี สถำบันก็ดี สร้ำงขึ้นมำด้วยฝีมือมนุษย์ และก็เดินหน้ำไปได้เพรำะ
มนุษย์เป็นตัวขับเคลื่อน ในระยะ 20 ปีมำนี้ ผมชอบพูดถึงเรื่อง “มนุษย์สัมผัสมนุษย์” เรื่อง “ทวิวัจน์” 
(dialogue) ในหมู่สมำชิกของประชำคมอุดมศึกษำ งำนเขียนทำงวิชำกำรของผมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมก็
มักจะให้น้ ำหนักกับ “กำรด้น” (improvisation) และผมก็มักชอบที่จะย้อนกลับไปคิดถึง “วัฒนธรรมมุข
ปำฐะ” (oral culture) ดั้งเดิมของเรำ ซึ่งผมพยำยำมจะพิสูจน์ให้เห็นว่ำมีควำมแข็งแกร่งเพียงใด 

 หนังสือที่ว่ำด้วย mentor-mentee-mentoring ตรงใจผมมำก เพรำะเป็นกำรตอกย้ ำจุดยืนที่ว่ำ
ด้วยหลักกำรของ “มนุษย์สัมผัสมนุษย์” ผมเติบโตมำทำงวิชำกำรในแนวนี้ มีพี่ชำย และพี่สำวที่แสนดีที่
ผมพึ่งได้ ซึ่งพร้อมเสมอที่จะให้เวลากับผม (เรื่องเวลำอำจจะเป็นปัจจัยส ำคัญที่สุด และในระบบของพี่
เลี้ยงในกำรวิจัยนั้น เวลำคงมีหลำยมิติ ทั้งเวลำที่จะติดตำมผลงำนของน้องชำยน้องสำว เวลำที่จะอ่ำน
งำนของพวกเขำอย่ำงพิถีพิพัน เวลำที่จะคิดใคร่ครวญว่ำจะแนะน ำเขำให้ดีที่สุดได้อย่ำงไร และเวลำที่จะ
ได้พบปะสนทนำกันตัวต่อตัวระหว่ำงพี่กับน้อง) บทควำมจ ำนวนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เขียนอย่ำงเป็น
ระบบ และเขียนอย่ำงมีระบบ มีขั้นตอนที่น่ำเชื่อได้ว่ำเป็นกำรกรองมำจำกประสบกำรณ์ แต่คนที่ชอบดู
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ลิเกอย่ำงผมก็คงอดที่จะติงไม่ได้ว่ำ โปรดอย่ำลืมเว้นที่ไว้ส ำหรับกำร “ด้น” บ้ำง นั่นคือกำรขบปัญหำที่
เกิดขึ้นโดยที่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ำยไม่ได้คำดคิดไว้ก่อน แต่ถึงอย่ำงไรก็ดี ถ้ำได้เจอหน้ำกัน
บ่อยครั้ง ก็คงจะช่วยกัน “ด้น” หำทำงแก้ไขปัญหำไปได้ 

 ผมชอบที่จะพูดถึง “ขนบ” มำกกว่ำ “ระบบ” กำรได้ไปเรียนปริญญำตรีในอังกฤษท ำให้ผมมีควำม
ส ำนึกในเรื่องของ “ขนบ” อยู่เสมอ ซึ่งมิได้แปลว่ำผมเห็นว่ำทุกอย่ำงดีไปหมด ในขนบของอังกฤษ 
มหำวิทยำลัยที่ผมไปเรียนแบ่งกำรด ำเนินกำรออกเป็น “วิทยำลัย” (colleges) ซึ่งเป็นเสมือนบ้ำนให้แก่
นักศึกษำ ส ำหรับผมในฐำนะผู้ที่มำจำกวัฒนธรรมกำรรับประทำนที่เหนือกว่ำอังกฤษมำก กำรที่ถูกบังคับ
ให้รับประทำนอำหำรร่วมกันสัปดำห์ละไม่น้อยกว่ำเท่ำนั้นเท่ำนี้ครั้ง เป็นกำรกระท ำที่ค่อนข้ำงโหดร้ำย 
เพรำะอำหำรอังกฤษในยุคที่ผมเรียนหนังสืออยู่ที่นั่น คุณภำพและรสชำติน่ำสมเพชมำก แต่เม่ือมอง
ย้อนหลังกลับไปครึ่งศตวรรษ ผมอดไม่ได้ที่จะส ำนึกบุญคุณขนบที่ว่ำนี้ เพรำะนั่นก็คือกำรสร้ำงกลไกที่ท ำ
ให้สมำชิกของประชำคมมีทวิวัจน์ต่อกันตลอดเวลำ และส่วนหน่ึงของกำรสนทนำแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
กันก็อำจเป็นเรื่องของวิชำกำรที่มีควำมสลักส ำคัญก็ได้  30 ปีให้หลัง ผมเพิ่งจะได้มีโอกำสกลับไปที่
วิทยำลัยต้นสังกัดของผม และได้รับเชิญให้ร่วมโต๊ะอำหำรกับอำจำรย์ของวิทยำลัยนั้น (ซึ่งเรียกตำมภำษำ
ของสังคมที่ชอบแบ่งชั้นวรรณะว่ำ high table) วันที่ผมไปรับประทำนอำหำรกลำงวันนั้นอำจจะเป็นวันดี 
เพรำะอำจำรย์มำนั่งกันเต็มโต๊ะไม้ขนำดยำวประมำณ 20 กว่ำคน ผมสังเกตว่ำท่ำนเหล่ำนั้นมำจำก
สำขำวิชำที่แตกต่ำงกันและก็คงจะคุ้นเคยกันดีมำก เพรำะส่วนหนึ่งคงอยู่มำตั้งแต่หนุ่มจนแก่ คน 20 คน 
มำจำก 20 สำขำวิชำ สนทนำกันมำ 20 ปี คงจะไม่มีขนบใดที่สร้ำงควำมเบ่งบำนทำงสังคมและควำมม่ัง
คั่งทำงปัญญำได้ดีกว่ำนี้ วันนั้นผมนั่งข้ำงอำจำรย์ 2 คน คนหนึ่งเป็นนักวิทยำศำสตร์ อีกคนหนึ่งเป็น
อำจำรย์ด้ำนภำษำและวัฒนธรรมรัสเซีย ผมไม่ได้สังเกตเลยว่ำ เขำพูดกันไม่รู้เรื่อง และเขำพูดกับผมไม่รู้
เรื่อง 

 แม้ว่ำผมจะอำยุขึ้นเลขเจ็ดแล้ว ผมก็ยังมี “พี่ชำยที่แสนดี” ท ำหน้ำที่เป็น mentor ให้แก่ผม ท่ำน
เองอำยุขึ้นเลข 8 ไปนำนแล้ว แต่ยังแข็งแรง และคงควำมปรำดเปรื่องทำงวิชำกำรอยู่ เพรำะยังท ำงำน
วิจัยและเขียนหนังสืออยู่เป็นประจ ำ ผมพบกับท่ำนครั้งแรกเม่ือปี ค.ศ. 1981 ตอนนั้นท่ำนเป็น
ศำสตรำจำรย์ในวิชำวรรณคดีเยอรมันและวรรณคดีเปรียบเทียบ  และด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัย Free University Berlin ผมได้รับทุนจำก German Academic Exchange Service (ที่รู้จัก
กันในรูปของอักษรย่อจำกชื่อเยอรมันคือ DAAD) ให้ไปเยี่ยมสถำบันต่ำงๆ ในเยอรมนีที่มีกำรสอนวิชำ
วรรณคดีเปรียบเทียบ วันที่ผมไปหำท่ำนที่ส ำนักงำนอธิกำรบดีนั้น ท่ำนเพิ่งจะเดินทำงกลับมำจำกกรุง
ปักกิ่งได้ 1 วัน ก่อนได้พบท่ำน อำจำรย์ผู้ช่วยของท่ำน (ซึ่งต่อมำเป็นนักวิชำกำรที่มีชื่อเสียง) ดักผมอยู่
หน้ำห้องอธิกำรบดี และสนทนำกับผมรำวกับเป็นกำรสอบปำกเปล่ำ ท่ำนอธิกำรบดีได้ส่งประวัติและ
รำยชื่อผลงำนวิชำกำรของผมให้อำจำรย์ผู้ช่วยไปศึกษำมำล่วงหน้ำ ผมจ ำได้ว่ำมีบทควำมบทหนึ่งที่ผม
เขียนเป็นภำษำไทย แต่มีชื่อเป็นภำษำอังกฤษปรำกฏอยู่ในรำยชื่องำนวิชำกำรของผม เป็นกำรศึกษำ
วิวัฒนำกำรของละครตะวันตกในกรอบของมโนทัศน์ที่ว่ำด้วย “ควำมโหดเหี้ยมทำงปรัชญำ” (ผมเพิ่งได้
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พบกับ mentor ของผม เม่ือเดือนที่แล้ว (พฤษภำคม 2552) และเล่ำให้ท่ำนฟังว่ำลูกน้องของท่ำนสอบ
ปำกเปล่ำผมในตอนนั้น  ท่ำน  ดีใจมำกที่มีลูกน้องที่เอำจริงเอำจังกับงำนวิชำกำรเช่นนี้)  ในกำรพบกัน
ครั้งแรกนั้นท่ำนอธิกำรบดีก็พำผมกับภริยำของท่ำนไปรับประทำนอำหำรกลำงวันร่วมกันที่ร้ำนอำหำร
กลำงป่ำ (ป่ำเมืองเยอรมันไม่ใช่ป่ำดงดิบอย่ำงแน่นอน) ชื่อ Swiss Chalet และหลังจำกนั้นก็ไปเดินเล่น
กันในป่ำ ชื่อ Grunewald (และเม่ือเดือนที่แล้วเรำก็ได้ไปรับประทำนอำหำรกลำงวันกันอีกที่นั่น) นั่นคือ
จุดเริ่มต้นของมิตรภำพ  ว่ำไปท ำไมมี ผมเป็นใคร และท่ำนเป็นใคร เหตุใดท่ำนจึงมีเวลาให้ผมถึง 3 
ชั่วโมง! มีอธิกำรบดีสักกี่คนที่จะมีเวลำให้กับนักวิชำกำรชำวต่ำงประเทศที่ท่ำนยังไม่ได้รู้จักมำก่อน ควำม
สนใจทำงวิชำกำรร่วมกันก็เป็นสิ่งที่เอื้อให้เกิดมิตรภำพอันถำวรได้ 

 หลังจำกนั้นมำท่ำนก็เป็น mentor ให้ผมมำโดยตลอด ทุกครั้งที่ผมเดินทำงไปท ำวิจัยในเยอรมนี 
ท่ำนจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับผม ทั้งในลักษณะที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร เมื่อตอนที่ผมไปท ำงำนวิจัยที่ 
Centre of Literary Research, Berlin ซึ่งท่ำนเป็นผู้ก่อตั้ง ท่ำนให้เกียรติถึงขนำดที่ให้ผมใช้ห้องท ำงำน
ร่วมกับท่ำน เม่ือผมอำยุ 60 ปี มิตรและศิษย์ร่วมกันท ำหนังสือรวมบทควำมวิชำกำรให้แก่ผม ซึ่งวง
วิชำกำรตะวันตกเรียกเป็นภำษำเยอรมันว่ำ Festschrift เล่มหนึ่งเป็นภำษำไทยล้วน อีกเล่มหนึ่งเป็น
ภำษำต่ำงประเทศ และมีค ำแปลภำษำไทย ท่ำนให้เวลาเป็นปีอ่ำนงำนที่ผมเขียนเป็นภำษำตะวันตก
ทั้งหมด และเขียนบทสังเครำะห์ขนำดยำวที่ท ำให้ผมเข้ำใจตัวเองดีขึ้นในหลำยประเด็น บทควำมของท่ำน
เขียนเป็นภำษำเยอรมัน และมีผู้แปลเป็นภำษำอังกฤษและไทย ชื่อภำษำไทยคือ “เจตนำ นำควัชระ : ผู้
เชื่อมประสำนระหว่ำงวัฒนธรรม” ผมได้กล่ำวไว้ในตอนต้นของบทควำมนี้ว่ำ สิ่งที่ mentor มีจะให้แก่ 
mentee ที่มีค่าที่สุด คือ เวลา! ท่ำนมีเวลำให้ผมมำตลอด เม่ือผมได้รับทุนวิจัยจำกมูลนิธิ Alexander 
von Humboldt ให้ค้นคว้ำในเรื่อง “วิวัฒนำกำรของวิชำวรรณคดีเปรียบเทียบเยอรมันในช่วงหลัง
สงครำมโลกครั้งท่ี 2” ท่ำนก็เป็น mentor อย่ำงเป็นทำงกำรให้แก่ผม ล่ำสุดท่ำนอุตส่ำห์เดินทำงโดยรถไฟ
จำกเบอร์ลินมำยังเมือง   ทูบิงเงน (Tübingen) เพื่อกล่ำวค ำประกำศเกียรติคุณให้แก่ผม ในวำระที่ได้รับ
ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จำกมหำวิทยำลัยแห่งนั้น มีเกร็ดเล็กๆ ที่ผมอยำกจะเล่ำเกี่ยวกับกำร
ท ำงำนร่วมกันระหว่ำงผมกับ mentor นั่นก็คือช่วงที่ควำมคิดเรำแล่น และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกัน
อย่ำงมีชีวิตชีวำที่สุดก็คือ ระหว่ำงกำรรับประทำนอำหำร เรื่องกินกับเรื่องวิชำกำรเชื่อมโยงกันอย่ำงแนบ
สนิทในชีวิตของผม! (ผมอำจจะโชคดีที ่“ศำสตรำจำรย์ประจ ำบ้ำน” ของผมเป็นแม่ครัวฝีมือดีด้วย) 

 จำกเรื่องควำมสัมพันธ์กับ “พี่ชำยที่แสนดี” ชำวต่ำงประเทศ ผมขออนุญำตกลับมำที่เรื่องของ
ควำมสัมพันธ์ฉันพี่-น้องในวงกำรของไทย เรื่องที่จะเล่ำนี้อำจจะตั้งชื่อได้ว่ำ “ฝรั่งดองผูกสัมพันธ์” มีอยู่
ช่วงหนึ่งที่ผมไปส ำนักเก่ำของผมบ่อยครั้ง (ซึ่งผมมีโอกำสได้เรียนที่นั่นเพียง 1 ปี) คือ คณะอักษรศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เพรำะได้รับเชิญให้ไปเป็นอำจำรย์พิเศษ เริ่มต้นด้วยกำรสอนวรรณคดีเยอรมัน 
และวรรณคดีฝรั่งเศส จำกนั้นก็ผันไปสู่วรรณคดีวิจำรณ์และทฤษฎีวรรณคดีส ำหรับบัณฑิตศึกษำของ
ภำควิชำภำษำไทย ผมชอบไปนั่งที่ “โต๊ะกลำง” ของภำควิชำภำษำไทยที่ตึก 4 ของคณะอักษรศำสตร์ 
กำรจัดวำงห้องท ำงำนผิดแผกจำกหน่วยอื่นคือ ห้องท ำงำนจะอยู่รำยรอบพื้นที่ว่ำงตรงกลำง ซึ่งมีโต๊ะ
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กลำงไว้เป็นท่ีสังสรรค์ และแน่นอนที่สุดไว้รับประทำนอำหำรร่วมกัน แม้จะไม่ใช่วันที่ผมไปสอนพิเศษ ถ้ำ
เข้ำมำกรุงเทพฯ จำกนครปฐมเม่ือใด ผมก็มักจะไปแวะไปนั่งที่โต๊ะกลำงนั้น มีฝรั่งดองอยู่เจ้ำหนึ่งที่จอด
รถเข็นอยู่ริมตึกอักษรศำสตร์เป็นเวลำหลำยทศวรรษ เม่ือผมไปที่ภำควิชำภำษำไทยครำวใด ผมก็ได้
รับประทำนฝรั่งดองทุกที ที่โต๊ะตัวนั้นจะพบอำจำรย์ทั้งที่เป็นรุ่นครูของผม รุ่นพี่ เพื่อนร่วมรุ่น และรุ่นน้อง 
ที่ผมหันมำสนใจวรรณคดีไทยควบไปกับวรรณคดีตะวันตกก็ด้วย “ทวิวัจน์” ที่เกิดขึ้น ณ ที่นั้น มันช่ำง
คล้ำยกับ high table ของวิทยำลัยเก่ำของผมที่อังกฤษเสียนี่กระไร ระบบ mentor – mentee เกิดขึ้นที่
นั่นตลอดเวลำ บำงครั้งก็มีนิสิตเข้ำมำขอค ำปรึกษำ อำจำรย์ก็ให้ค ำปรึกษำที่โต๊ะกลำงนั่นแหละ  ไม่ต้อง
จัดให้เป็นทำงกำร ไม่ต้องมีกำรนัดหมำยล่วงหน้ำ (appointment) บำงครั้งผมก็เสนอตัวขอร่วมสนทนำกับ
เขำไปด้วย “วัฒนธรรมฝรั่งดอง” ที่เอื้อต่อควำมเบ่งบำนทำงปัญญำได้สูญสลำยไปแล้วเม่ือมีกำรสร้ำงตึก
หลังใหม่อันโอฬำร และมีกำรจับอำจำรย์เข้ำห้องแอร์อันแสนจะคับแคบ เม่ือไม่มี “โต๊ะกลำง” ทวิวัจน์อัน
ไม่เป็นทำงกำรก็ไม่เกิดขึ้น สิ่งที่สูญสลำยไปอำจจะเป็นแก่นของวัฒนธรรมไทยที่เอื้อให้เกิดวัฒนธรรมทำง
วิชำกำรก็ได้ 

 ที่กล่ำวมำทั้งหมดนี้อำจเป็นทัศนะของคนท่ีตกโลกไปแล้ว เพรำะมีอคติที่จะไม่เชื่อกำรสร้ำงระบบ 
ไม่เชือ่ในเรื่องของกำรปรับให้เป็นทำงกำร (institutionalization) ถ้ำให้ผมไปบริหำรโรงพยำบำล คนไข้คง
ตำย ถ้ำให้ไปจัดกำรโรงงำน เครื่องจักรกลคงพังพินำศ แต่อุดมศึกษำโดยทั่วไปไม่ใช่โรงพยำบำล ไม่ใช่
เวชบ ำบัด ไม่ใช่โรงงำน แต่เป็นประชำคมที่เป็นกำรรวมตัวของปัจเจกบุคคลที่มำร่วมกันสร้ำงควำมรู้และ
ปัญญำ และถ่ำยทอดควำมรู้และปัญญำ ผมคงอดที่จะแสดงควำมชื่นชมกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรวิจัย (สกว.) ไม่ได้ เพรำะอยู่ในคณะกรรมกำรก ำกับทิศทำงชุดแรก และก็เป็นสักขีพยำนต่อกำร
ตัดสินใจที่ส ำคัญๆหลำยประกำร ระบบกำรให้ทุนของ สกว. เริ่มต้นที่กำรเน้นกำรสนับสนุนผู้วิจัย มีคน
เก่งที่ไหน สกว. จะเข้ำไปสนับสนุน ถ้ำคนเก่งยังไม่ปรำกฏตัว ก็หำทำงไปล่อให้เขำปรำกฏตัวขึ้นมำ มี
ศักยภำพที่ไหน ก็ไปดึงศักยภำพนั้นให้กลำยมำเป็นผลงำน ควำมสัมพันธ์ mentor-mentee จึงเป็นหัวใจ
ของกำรท ำงำนวิจัยท่ี สกว. ต้องกำรให้เกิดขึ้นและงอกงำม 

 ผมส ำนึกดีว่ำกำรที่ผมเน้นเรื่องของปัจเจกบุคคลอำจท ำให้เกิดควำมเข้ำใจไขว้เขวได้  แต่ผมก็ยัง
เชื่อว่ำความแข็งแกร่งของบุคคลและความเอื้ออาทรต่อกันในการที่จะช่วยพยุงผู้ที่ยังไม่แข็งแรง
ให้ได้พัฒนาตนเองไปสู่ระดับที่สูงขึ้นคือ หัวใจของวงวิชาการ ระบบที่ดีเป็นตัวเอื้อ กฏเกณฑ์ที่
ยุติธรรมเป็นตัวสนับสนุนให้งำนด ำเนินไปด้วยดี ผมก ำลังเกิดควำมวิตกกังวลว่ำในขณะนี้รัฐบำลที่เน้น
นโยบำยประชำนิยมก ำลังจะแจกขนมให้แก่วงกำรอุดมศึกษำ โดยคิดว่ำพวกเรำเป็นพวกที่เอำใจง่ำย ถ้ำ
พวกเรำคิดว่ำกำรวิจัยส ำคัญ รัฐบำลก็ยิ่งต้องทุ่มเงินวิจัยลงมำให้มำก เพื่อที่พวกเรำจะได้มีควำมสุข และ
ควำมสุขที่ว่ำนี้ก็น่ำจะเป็นควำมสุขของกลุ่มคนที่แข่งขันกับผู้อื่นได้ในระดับนำนำชำติ  เม่ือเขำมีกำรจัด
อันดับมหำวิทยำลัยกันและเรำยังอยู่ปลำยแถว เรำก็ต้องเขยิบขึ้นไปให้อยู่ต้นแถวให้ได้ และทำงออกที่
ง่ำยที่สุดก็คือ ทุ่มเงินจ ำนวนมหำศำลลงไป มิใช่ที่นักวิชำกำรระดับบุคคล แต่ที่ตัวมหำวิทยำลัยเอง โดยที่
หำรู้ไม่ว่ำกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยเป็นสิ่งที่นักวิชำกำรชั้นน ำของโลกไม่เชื่อถือ  เพรำะเป็นสิ่งที่ขำด
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ควำมแม่นตรง กำรประเมินที่ยังพอเชื่อถือได้ก็คือ กำรประเมินในระดับสำขำวิชำ แต่นักกำรเมืองก็
ตัดสินใจไปแล้ว และต่อไปเรำก็คงมี “มหำวิทยำลัยวิจัย” ที่มีอันดับสูงขึ้นในกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ 
(ซึ่งหนังสือพิมพ์ในอังกฤษเป็นผู้จัด!) แน่หรือว่ำ มหำวิทยำลัย “อ้วน” จะท ำหน้ำที่ “พี่ชำยที่แสนดี” ได้
อย่ำงสมภำคภูมิ และแน่ใจหรือว่ำ มหำวิทยำลัย “ผอม” จะไร้นักวิชำกำรที่อยู่ในระดับแนวหน้ำ อันอำจจะ
รวมถึงแนวหน้ำ “ระดับนำนำชำติ” ก็ได้ 

 ผมขอจบด้วยเร่ืองส่วนตัวอีกครั้งหน่ึง ผมเคยไปฝำกตัวเป็นศิษย์ของพระเถระชั้นผู้ใหญ่ท่ำนหนึ่ง
คือ สมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์ (ฟื้น ชุตินธโร) วัดสำมพระยำ ท่ำนเป็นเถระที่มีควำมเป็นสมถะ อำบน้ ำ
กลำงแจง้และซักจีวรเอง และไม่มีรถเบนซ์ประจ ำตัว! เวลำไปประชุมมหำเถรสมำคมก็ขอให้รถตู้กรมกำร
ศำสนำมำรับ แต่ท่ำนเป็นพระที่ทันสมัย แม่นพระบำลี และมีควำมสำมำรถในเชิงวิเครำะห์เป็นเลิศ ผม
ปรึกษำท่ำนได้ทุกเรื่อง แม้แต่เรื่องงำนวิชำกำรเฉพำะทำงของผม วันหนึ่งผมก ำลังเตรียมเขียนเอกสำร
เพื่อจะไปเสนอในกำรประชุมใหญ่ของสมำคมเยอรมันศึกษำนำนำชำติ ผมก ำลังสนใจงำนของ แบร์ทอลท์ 
เบรคชท ์(Bertolt Brecht) กวี นักประพันธ์ละคร และผู้ก ำกับกำรแสดงผู้ที่ผมยอมรับนับถือระดับโลก ผม
สำธยำยให้สมเด็จฯ ท่ำนฟังว่ำผมก ำลังตีประเด็นเรื่องของเบรคชท์อย่ำงไร ท่ำนฟังไปคิดไป และเม่ือผม
พูดจบ ท่ำนก็ตอบผมอย่ำงสั้นๆว่ำ “ความคิดของพวกคุณเน้นเรื่องสังคมมากเกินไป และที่ของ
บุคคลล่ะอยู่ที่ไหน” ตั้งแต่บัดนั้นมำผมพยำยำมมองประเด็นทั้ง 2 ด้ำน ทั้งในด้ำนของสังคมและในด้ำน
ของปัจเจกบุคคล และพยำยำมหำควำมสมดุลให้ได้ 

 พูดอย่ำงก ำปั้นทุบดินก็คือ ปัจเจกบุคคลเท่ำนั้นที่ไปถึงพระนิพพำน ถ้ำตีควำมไม่ดี ก็จะ
กลำยเป็นว่ำ เรำก ำลังส่งเสริมควำมเห็นแก่ตัว แต่ถ้ำตรองให้หนัก ข้อคิดของสมเด็จพระพุทธโฆษำจำรย์
มีนัยทำงปรัชญำและทำงสังคมที่ลุ่มลึกมำก ทั้ง mentor และ mentee น่ำจะกลับไปท ำเป็นกำรบ้ำน เพื่อ
หำทำงสรำ้งประชำคมวิชำกำรท่ีมีคุณภำพ และตั้งอยู่บนรำกฐำนของไออุ่นแห่งควำมเป็นมนุษย์ 
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บทที่ 2 
ความส าคัญของพี่เลี้ยงและวธิีการเป็นพี่เลี้ยงท่ีดี 

ศำสตรำจำรย์ ดร. สมชำย  วงศ์วิเศษ 
ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล 

                                                   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  
 

ความหมายของ mentor 

 ควำมจริงแล้วค ำว่ำ “mentor” เป็นค ำเก่ำแก่  กล่ำวคือ “Mentor” เป็นช่ือของที่ปรึกษำและคนสนิท
ของ  “Odysseus” (หรือเรียกว่ำ  “Ulysses” ในภำษำละติน ) กษัตริย์นักรบที่มีชื่อเสียงและได้รับกำร
ยกย่องอย่ำงสูงส่งของกรีกโบราณ   “Mentor” ได้รับควำมไว้วำงใจจำกกษัตริย์ “Odysseus” ถึงขนำด
ที่ให้เป็นผู้ดูแลและสั่งสอนพระโอรส “Telemachus” และเมื่อไม่นานมานี้เองวงการวิชาการได้น าค า
ว่า “mentor” มาใช้แทนบุคคลผู้ซึ่งสอน ดูแล หรือให้ค าปรึกษา  และใช้ค ำว่ำ “mentoring” แทน
กระบวนกำรต่ำงๆในกำรสอน ดูแล หรือให้ค ำปรึกษำ  

  ส าหรับในภาษาไทยเราให้ความหมายของ “mentor” ว่า “พี่เลี้ยง”  ซึ่งก็ใกล้เคียงและสื่อ
ควำมหมำยพอใช้    ควำมจริงสังคมไทยเรำใช้ค ำว่ำ “พี่เลี้ยง” มำนำนแล้ว เช่น พี่เลี้ยงนักกีฬำ พี่เลี้ยง
นักมวย  หรือแม้กระทั่งพี่เลี้ยงที่เลี้ยงเด็กตำมบ้ำน  อย่ำงไรก็ตำม เรำเพิ่งจะใช้ค ำว่ำ “พี่เลี้ยง” ในวงกำร
ศึกษำและวิจัยเม่ือไม่นำนมำนี้เอง   ค ำดั้งเดิมที่ใช้ในสถำบันกำรศึกษำและมีควำมหมำยคล้ำยๆกันคือ 
“adviser” ซึ่งภำษำไทยใช้ว่ำ “อำจำรย์ที่ปรึกษำ”  ควำมจริงแล้ว ”adviser” และ “mentor” มีควำม
แตกต่ำงกันอยู่บ้ำง โดย “mentor” จะท าหน้าที่ “mentoring” คือ ให้ค าปรึกษา แนะน าในเรื่อง
ต่างๆอย่างใกล้ชิด ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ เป็นพิเศษ เป็นส่วนตัวมากกว่า มุ่งเน้นให้คนที่อยู่
ภายใต้การดูแลมีความแข็งแกร่ง เชื่อมั่นในตัวเองสามารถท างานได้เองตามล าพัง และประสบ
ความส าเร็จดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งผิดกับ “adviser” ซึ่งท ำหน้ำที่ ”advising” ซึ่งมีลักษณะออกไป
ในทำงให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำตำมหน้ำที่ไม่มีจิตใจผูกผันใดๆ นั่นท ำให้เห็นชัดว่ำอำจำรย์บำงคนเป็น 
“adviser” ได้ แต่เป็น “mentor” ไม่ได้  ในที่นี้จะกล่ำวถึง “mentor” และ “mentoring” ในวงกำรศึกษำ 
ดังนั้น ถ้ำกล่ำวถึง “อำจำรย์ที่ปรึกษำ” ขอให้เข้ำใจว่ำหมำยถึงอำจำรย์ที่ปรึกษำที่ท ำหน้ำที่พี่เลี้ยงด้วย 
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ความส าคัญของ mentor   

 คงคุ้นเคยกับส ำนวนไทยโบรำณ เช่น “ศิษย์มีครู” (หมำยถึง คนเก่งที่มีครูเก่ง) หรือ “เดิน
ตามหลังผู้ใหญ่” (หมำยถึง ประพฤติตำมผู้ใหญ่ย่อมปลอดภัย) จำกทั้งสองส ำนวนก็จะเข้ำใจทันทีว่ำใน
สังคมไทยน้ัน ครูหรือผู้ใหญ่มีบทบำทและอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยอย่ำงมำก ที่เป็นเช่นนี้เพรำะ  ใน
อดีตครูไม่เพียงมีหน้าที่สอนหนังสือเท่านั้น แต่ท าหน้าที่เหมือนพี่เลี้ยงหรือญาติผู้ใหญ่ด้วย  
สังคมไทยโบรำณยกย่องครูถึงขนำดใครท ำไม่ดีจะโดนประณำมว่ำ “ศิษย์นอกครู” (หมำยถึง ศิษย์ที่
ประพฤติไม่ตรงตำมค ำสั่งสอนของครูบำอำจำรย์โดยปริยำย) ในปัจจุบันสภำพสังคมเปลี่ยนไป จ ำนวน
ประชำกรเพิ่มมำกขึ้น วัฒนธรรมไทยโดนแทรกแซงจำกกระแสโลกำภิวัตน์ สังคมซับซ้อนมำกขึ้น ภำรกิจ
ที่แต่ละคนต้องท ำมำกขึ้น  กำรท ำงำนไม่ว่ำสำขำอำชีพใดก็จะท ำกันไปตำมหน้ำที่ แต่ควำมผูกพันทำง
จิตใจกลับมีน้อยลง 

  เรำทุกคนที่เติบโตมำในยุคนี้ล้วนผ่ำนกำรมีพี่เลี้ยงทั้งนั้น ในเรื่องกำรศึกษำเล่ำเรียนเรำจะมีครู
ประจ ำชั้นครูแนะแนว อำจำรย์ที่ปรึกษำ เหล่ำนี้เป็นต้น  ครู/อำจำรย์บำงท่ำนท ำไปตำมหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำย ในขณะที่บำงท่ำนดูแลเรำเป็นพิเศษ ให้ควำมสนิทสนมเหมือนเป็นญำติพี่น้อง ช่วยสั่งสอน
อบรมแนะแนวในเร่ืองต่ำงๆ นอกเหนือจำกกำรเรียน ปลูกฝังให้เรำรับรู้ในสิ่งต่ำงๆ ครู/อำจำรย์ที่ท ำหน้ำที่
ลักษณะนี้จะไม่ใช่เป็นเพียงแค่อำจำรย์ที่ปรึกษำธรรมดำ แต่จะเป็น “mentor” หรือ “พี่เลี้ยง” และแน่นอน
ว่ำในความส าเร็จ หรือความไม่ส าเร็จ ส่วนหนึ่งก็จะมีปัจจัยมาจากพี่เลี้ยงด้วย พี่เลี้ยงนั้นมีอิทธิพล
ในกำรหล่อหลอมบุคคลที่อยู่ภำยใต้ควำมดูแล กำรเลือกพี่เลี้ยงจึงเป็นเรื่องส ำคัญถ้ำมีพี่เลี้ยงไม่ดีก็จะเข้ำ
ข่ำยว่ำ “แม่ปูสอนลูกปู” ในสังคมมหำวิทยำลัยจะเห็นชัดเจนว่ำ อำจำรย์เป็นอย่ำงไร...เด็กที่อยู่ในควำม
ดูแลก็จะคล้ำยๆกัน ทั้งควำมคิดและพฤติกรรม  

  พี่เลี้ยงที่กล่ำวถึงนี้ไม่ได้หมำยถึงเฉพำะ “พี่เลี้ยงที่เป็นทำงกำร” ซึ่งถูกจัดให้ตำมระเบียบเท่ำนั้น 
แต่หมำยถึงบุคคลอื่นๆ ซึ่งนักศึกษำไว้ใจและเลือกคบหำเองเพื่อขอรับค ำปรึกษำ/ชี้แนะในเรื่องต่ำงๆ เช่น 
อำจเป็นเพื่อนหรือรุ่นพี่ของนักศึกษำเอง   นักศึกษำที่สำมำรถหำพี่เลี้ยงที่ดีเสริมได้จะเป็นประโยชน์กับ
ตัวเอง ทั้งน้ีเพรำะอำจำรย์ที่ปรึกษำที่เป็นทำงกำรอำจมีภำรกิจมำกมำยจนไม่มีเวลำเพียงพอที่จะให้ควำม
ดูแลนักศึกษำอย่ำงทั่วถึง  กำรใช้ระบบพี่เลี้ยงในต่ำงประเทศมีมำนำนแล้ว และเขำจะให้ควำมส ำคัญกับ
ระบบพี่เลี้ยงมำก ตัวอย่ำงหนึ่งในประเทศเยอรมนี เวลำเขียนประวัติก็จะเขียนชื่อ Professor ที่ดูแลเขำ
ขณะเรียนไว้หลังชื่อของตัวเอง (เช่น Dr. B.V.T. Tast มี Professor Borvortor เป็น supervisor เขำจะ
เขียนว่ำ  “Dr. B.V.T Tast bei Professor Borvortor”)  สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่ำสังคมให้ควำมส ำคัญถึงผู้ที่
สร้ำงและหล่อหลอม และค่อนข้ำงจะเห็นได้ชัดว่ำ ใครที่จบมำจำก Professor ที่มีชื่อเสียง ที่ได้รับกำร
ยอมรับในสังคม จะค่อนข้ำงก้ำวหน้ำและไปได้ดีในหน่วยงำนต่ำงๆ  มิใช่เฉพำะในวงกำรศึกษำเท่ำนั้น 
ในทุกๆวงการ พี่เลี้ยงมีความส าคัญและมีส่วนในอนาคตของเรา  ดังนั้น จึงมิใช่เพียงแสวงหา
เพื่อให้มี  “พี่เลี้ยง” เท่าน้ัน แต่ต้องมี “พี่เลี้ยงที่ดี” ด้วย  
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ภารกิจของ mentor 

 มหำวิทยำลัยหรือสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ จัดให้มีอำจำรย์ที่ปรึกษำไว้คอยให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ 
ซึ่งอำจำรย์ที่ปรึกษำเหล่ำนี้ควรท ำตัวเป็นพี่เลี้ยงด้วย กล่ำวคือ ต้องมีใจผูกพันกับนักศึกษามากกว่า
การเป็นแค่อาจารย์ที่ให้ค าปรึกษาตามปรกติ ในมหำวิทยำลัยนั้นประกอบด้วยนักศึกษำหลำยระดับ 
กำรท ำหน้ำที่พี่ เลี้ยงจึงไม่ใช่เรื่องง่ำยเพรำะต้องเผชิญกับโจทย์มำกมำย  กำรท ำหน้ำที่พี่ เลี้ยงใน
มหำวิทยำลัยมิเพียงจ ำกัดเฉพำะกับนักศึกษำเท่ำนั้น แต่รวมควำมไปถึงกำรท ำหน้ำที่พี่เลี้ยงให้อำจำรย์
ใหม่ที่ยังขำดประสบกำรณ์ด้วย อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำจะใช้วิธีใดๆในกำรแก้ปัญหำ เป้าหมายหลักของพี่
เลี้ยงยังคงคงเดิม คือ ให้ความช่วยเหลือ ชี้แนะในศาสตร์ต่างๆ สร้างคนให้เป็นคนที่มีความคิด
ริเริ่ม มีความเชื่อมั่นในตัวเอง  และสามารถท างานได้ด้วยตัวเองต่อไปจนประสบความส าเร็จ  

ภารกิจในการดูแลนักศึกษา  

 ในปีสุดท้ำยของหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร์และวิทยำศำสตร์จะมีวิชำบังคับชื่อ วิชำโครงงำน 
(senior project) โดยนักศึกษำ 1 คน หรืออำจเป็น 2-3 คน ร่วมกันท ำงำนชิ้นหนึ่งโดยพยำยำมประยุกต์
พื้นฐำนควำมรู้ภำคทฤษฎีที่ตนเองเรียนมำ ผลิตงำนขึ้นมำ 1 ชิ้น ซึ่งงำนดังกล่ำวอำจเป็นงำนเชิงทฤษฎี
ค ำนวณหรืองำนภำคปฎิบัติก็ได้ กำรท ำงำนจะอยู่ภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำโครงงำน ซึ่งงำน
ดังกล่ำวถือเป็นงำนวิจัยขนำดย่อมๆได้ถ้ำอำจำรย์ที่ปรึกษำรู้จักวำงแผนงำนให้ดี อำจำรย์ที่ปรึกษำควรท ำ
หน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงท่ีดี  โดยเริ่มตั้งแต่กำรหำหัวข้อ พิจำรณำว่ำงำนดังกล่ำวมีขนำดเหมำะสม ไม่ยำก 
ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป สอดคล้องกับเวลำที่มีอยู่ สำมำรถท ำให้เสร็จลงได้ในเวลำที่ก ำหนด และต้อง
เป็นงำนที่อำจำรย์ที่ปรึกษำเชี่ยวชำญและก ำลังแสวงหำค ำตอบบำงอย่ำง อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องช่วยใน
กำรวำงแผนงำน ก ำหนดตำรำงเวลำ แบ่งงำนให้นักศึกษำแต่ละคนในกลุ่มอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนต้อง
เตรียมเงินทุนในกำรท ำโครงงำนไว้ด้วย โดยควรมีแหล่งทุนสนับสนุนโครงงำน ในกรณีที่ไม่มีแหล่งทุน
รองรับอำจำรย์ที่ปรึกษำอำจหำงำนวิจัยเชิงทฤษฎีค ำนวณให้นักศึกษำท ำก็เป็นได้ ถ้ำนักศึกษำสนใจ
เพรำะเสียค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำซึ่งก็สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ได้เช่นกัน แต่งำนทุกชิ้นต้องมีกำรติดตำม
อย่ำงใกล้ชิด หัวข้องำนที่ท ำโตรงงำนก็อำจเป็นส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์นักศึกษำระดับปริญญำโทหรือ
ระดับปริญญำเอกก็ได้ ในกำรควบคุมติดตำมจึงอำจให้นักศึกษำปริญญำโทหรือปริญญำเอกเหล่ำนั้นช่วย
ดูแลร่วมด้วย เพรำะทุกฝ่ำยจะได้ร่วมกันท ำงำนเป็นทีม ขณะเดียวกันก็เท่ำกับเป็นกำรตรวจผลงำนวิจัย
ไปในตัว  เนื่องจำกงำนดังกล่ำวถือเป็นงำนวิจัยเล็กๆชิ้นหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของงำนวิจัยชิ้นใหญ่ ท ำให้
สำมำรถตัดสินใจได้ว่ำตัวนักศึกษำเองจะเดินทำงต่อไปในอนำคตด้วยอำชีพงำนเชิงวิจัยหรือไม่? จุดนี้ถือ
เป็นจุดพลิกผันเลยทีเดียว เพรำะมีนักศึกษาจ านวนมากที่จบปริญญาตรีแล้วไม่เรียนต่อระดับโท/
เอก หรือไม่ก็ไปเรียนในสาขาอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่เคยเรียนมาเลย สาเหตุหนึ่งก็มาจากความ
ไม่ประทับใจในขณะท าวิชาโครงงานในปีสุดท้าย  ซึ่งอำจเป็นเพรำะว่ำขำดควำมช่วยเหลือจำก
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อำจำรย์ที่ปรึกษำ ขำดแนวทำงที่แน่นอน ไม่ได้รับควำมรู้เพิ่มเติม ไม่สำมำรถสรุปผลจำกโครงงำนที่ท ำได้ 
เป็นต้น  ซึ่งท้ังหมดท ำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อกำรท ำวิจัย 

 นักศึกษำบำงคนมีปัญหำส่วนตัว เช่น ปัญหำกำรขัดสนเงินทอง ปัญหำเร่ืองครอบครัว ปัญหำกำร
เข้ำสังคมไม่ได้ ปัญหำสุขภำพ ปัญหำเรื่องควำมรัก ปัญหำเรื่องกำรมีอคติต่อสังคม และปัญหำทำงจิต 
เป็นต้น  อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องท ำหน้ำที่พี่เลี้ยงอย่ำงสมบูรณ์แบบจึงจะช่วยแก้ปัญหำเหล่ำนี้ได้ ผู้ที่เป็น
อำจำรย์มหำวิทยำลัยจะทรำบว่ำต้นเหตุของปัญหำของนักศึกษำแท้จริงแล้ว คือ ปัญหำส่วนตัวแทบทั้งสิ้น 
ถ้ำสืบกันให้ชัดจะพบว่ำปัญหำเรื่องกำรเรียนก็จะเป็นผลกระทบมำจำกปัญหำส่วนตัว ทำงแก้ปัญหำไม่มี
สูตรตำยตัว พี่เลี้ยงต้องค่อยๆดู และค่อยๆแก้เป็นกรณีไป วิธีหลักๆในกำรแก้ไข คือ กำรให้ก ำลังใจโดย
ใช้ประเด็นเด่นที่นักศึกษำแต่ละคนมี  โดยทั่วไปอำจำรย์ที่ปรึกษำต้องรู้สำเหตุควำมเป็นไปก่อน 
 หลังจำกนั้นจึงจับประเด็นกำรให้ก ำลังใจ แล้วค่อยๆพูดกันเป็นส่วนตัวเพื่อไม่ให้นักศึกษำอำย
เพื่อน ท่ำทำงกำรพูด น้ ำเสียง ก็มีควำมส ำคัญ อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องแสดงออกให้เห็นถึงควำมเห็นอกเห็น
ใจและควำมจริงใจ ทั้งนี้ทั้งหมดต้องออกมำจำกควำมรู้สึกจริงๆ  อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีต้องฟังมากกว่า
พูด (Diogenes นักปรัชญำกรีกโบรำณ ในช่วง 412 - 323 ปีก่อน ค.ศ. กล่ำวไว้ว่ำ “We have two ears 
and only one tongue in order that we may hear more and speak less” หรือ “ เรำมีสองหู แต่มีลิ้น
เพียงลิ้นเดียว เพื่อว่ำเรำจะได้ฟังมำกหน่อยและพูดน้อยหน่อย”) ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี ต้องให้นักศึกษำพูดให้
หมดและพยำยำมจับประเด็นให้ได้ อย่ำด่วนสรุปหรือตัดบทเอง เหมือนไม่ให้ควำมส ำคัญกับค ำพูดของ
นักศึกษำ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีต้องมีจิตวิทยา แต่ต้องมิใช่การเสแสร้ง   

  อำจำรย์ที่ปรึกษำอำจต้องช่วยถ้ำนักศึกษำที่มีปัญหำเรื่องกำรเงิน ซึ่งอำจท ำได้โดยช่วยหำ
ทุนกำรศึกษำ จ้ำงนักศึกษำท ำงำนโดยใช้เงินวิจัยที่ตนเองมีอยู่ หรือติดต่อหำงำนที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไป
ทั้งจำกภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยให้นักศึกษำท ำล่วงเวลำ ในหลักสูตรของวิศวกรรมศำสตร์ มีวิชำ
บังคับให้นักศึกษำต้องฝึกงำนในภำคอุตสำหกรรม  พี่เลี้ยงต้อง มีส่วนช่วยในกำรหำสถำนฝึกงำนที่
เหมำะสมกับควำมสำมำรถของนักศึกษำ ต้องกระตุ้นให้นักศึกษำเห็นคุณค่ำของงำนภำคปฏิบัติ เพรำะ
เป็นกำรเสริมทักษะจำกวิชำทำงทฤษฎีที่ตนเองเรียนในชั้นเรียน และต้องชี้ให้เห็นว่ำกำรฝึกงำนในองค์กร
ที่ดีนอกจำกจะได้ควำมรู้แล้วยังจะมีประโยชน์ต่อกำรสมัครงำนในอนำคตอีกด้วย 

 อำจำรย์ที่ปรึกษำอำจต้องมีส่วนช่วยตัดสินใจเลือกเส้นทำงชีวิตหลังส ำเร็จกำรศึกษำ เพรำะมี
ประสบกำรณ์พอจะบอกนักศึกษำได้ว่ำ “คะแนนที่ท ำได้ขนำดนี้เหมำะที่จะท ำอะไรต่อไป” อำจำรย์ที่
ปรึกษำต้องช่วยให้ค ำแนะน ำว่ำจะเรียนต่อดี? หรือท ำงำนดี? ถ้ำเรียนต่อจะเรียน สำขำอะไร? เรียนที่
ไหน? ถ้ำท ำงำนจะเลือกงำนประเภทใดจึงจะดี?  

 ในปัจจุบันสังคมไทยให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนระดับบัณฑิตศึกษำเป็นอย่ำงมำก ในควำมเป็น
จริง มโนคติ (concept) ดั้งเดิมในการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา คือ การมุ่งเน้นผลิตคน
ให้มีความสามารถในการวิจัยโดยนักศึกษำต้องทุ่มเวลำส่วนใหญ่กับกำรท ำวิทยำนิพนธ์ เพื่อฝึกให้มี
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ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ได้ มิใช่เป็นเพียงผู้เรียนและใช้องค์ควำมรู้เดิมที่มีอยู่
เท่ำนั้น แต่เม่ืออุปสงค์มำกขึ้น อุปทำนก็มำกขึ้นตำมมำ จนท ำให้ปัจจุบันมีกำรเปิดหลักสูตรขึ้นมำกมำย
ตำมมหำวิทยำลัยต่ำงๆ จนจะกลำยเป็นธุรกิจกำรศึกษำไปหมด  บำงหลักสูตรเน้นกำรเรียนโดยไม่ต้อง
ท ำวิทยำนิพนธ์ ซึ่งก็แน่นอนว่ำจะกระทบไปถึงเป้ำหมำยในกำรสร้ำงคนและคุณภำพของบัณฑิตที่จบด้วย  
ถ้ำไม่มีกำรดูแลเป็นพิเศษ ประเทศของเรำอำจเข้ำสู่สถำนกำรณ์ที่เรียกว่ำ “ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่
รอด”  นอกจำกประสบกำรณ์และควำมรู้ในเรื่องทั่วๆไปแล้ว ผู้ที่ เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำในระดับ
บัณฑิตศึกษำ จะต้องมีควำมสำมำรถและช ำนำญในศำสตร์นั้นเป็นพิเศษ มำกกว่ำอำจำรย์ที่ปรึกษำที่ท ำ
หน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงของนักศึกษำในระดับปริญญำตรี   

 หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำโทในประเทศไทยมีด้วยกันอยู่ 3 แบบ คือ  1. เน้นทั้ง
เรียนและทั้งวิทยำนิพนธ์  2. เน้นวิทยำนิพนธ์  3. เน้นกำรเรียน  ใช้เวลำเรียนตำมหลักสูตร 2 ปี    

  แบบที่ 1 นั้นเป็นแบบดั้งเดิม ถ้ำเป็นในสำขำวิศวกรรมศำสตร์ในมหำวิทยำลัยต่ำงๆ ก็จะเรียน
วิชำบรรยำยประมำณ 24-30 หน่วยกิต และท ำวิทยำนิพนธ์ประมำณ 12 หน่วยกิต    

แบบที่ 2 เป็นแบบเรียนเพียงเล็กน้อย มีวิชำบรรยำยประมำณ 12 หน่วยกิต ที่เหลือท ำ
วิทยำนิพนธ์   

 แบบที่ 3 เป็นแบบเรียนเป็นส่วนใหญ่ แต่ตอ้งท ำกำรศึกษำพิเศษ (special study) ประมำณ 6 
หน่วยกิต     

 ส ำหรับแบบ 1 และแบบ 2 นั้น ภำรกิจของอำจำรย์ที่ปรึกษำจะหนัก เพรำะต้องดูแลกำรท ำ
วิทยำนิพนธ์ ส ำหรับในระดับปริญญำเอกโดยทั่วไปจะมีวิชำเรียนประมำณ 12 หน่วยกิต (ส ำหรับผู้ที่จบ
ปริญญำโทแล้ว) ส่วนที่เหลือเป็นวิทยำนิพนธ์ใช้เวลำโดยทั่วไปตำมหลักสูตรประมำณ 3 ปี อำจำรย์ที่
ปรึกษำของนักศึกษำระดับปริญญำเอกต้องมีประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถเฉพำะทำงสูงเพรำะต้อง
ช่วยแก้ปัญหำงำนวิจัยซึ่งลึกซึ้ง เช่นเดียวกับในระดับปริญญำตรีที่อำจำรย์ที่ปรึกษำจะต้องช่วยในกำร
เลือกวิชำเรียนของนักศึกษำด้วย อำจำรย์ที่ปรึกษำอำจแนะน ำให้นักศึกษำลงเรียนวิชำต่ำงสำขำนอก
ภำควิชำของตนเอง ซึ่งก็คงต้องเหมำะกับควำมถนัดและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรท ำวิทยำนิพนธ์
ต่อไป   

 กำรท ำวิทยำนิพนธ์ถือเป็นหัวใจหลักของกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ โดยทั่วไปอำจำรย์ที่สอน
จะเป็นผู้เสนอหัวข้อวิจัยเอง ซึ่งอำจท ำได้โดยกำรประกำศให้นักศึกษำผู้ที่สนใจมำติดต่อ และก็เช่นกันที่
อำจำรย์ที่ปรึกษำที่ดีต้องท ำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงด้วย เริ่มตั้งแต่กำรรวบรวมบทควำมที่เกี่ยวข้องจ ำนวนหนึ่ง
และมอบให้นักศึกษำ สรุปประเด็นว่ำเรำก ำลังจะท ำอะไร? ท ำไปท ำไม? มีควำมส ำคัญอย่ำงไร? ต้องกำร
หำอะไร?จำกงำนดังกล่ำว ตลอดจนวิธีด ำเนินงำนวิจัยท ำอย่ำงไร? หัวข้อที่เลือกจะท ำก็ควรเป็นงำนที่
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อำจำรย์ที่ปรึกษำมีควำมเชี่ยวชำญจริงๆ เป็นงำนที่เป็นไปได้ สำมำรถท ำให้เสร็จได้ในเวลำที่ก ำหนด 
ก ำลังอยู่ในควำมนิยม เป็นกำรค้นพบองค์ควำมรู้ใหม่ และถ้ำสำมำรถน ำไปประยุกต์ได้ในทำงปฎิบัติ
ภำยในประเทศก็จะดีมำก เคยมีนักศึกษำชำยระดับปริญญำ โทคนหนึ่งมำพร้อมกับคุณพ่อเพื่อเข้ำ
พูดคุยกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยคุณพ่อท่ำนนั้นเสนอว่ำ อยำกให้ลูกของตนท ำวิทยำนิพนธ์ที่เกี่ยวกับกำร
เก็บกระแสไฟฟ้ำที่ได้จำกฟ้ำผ่ำ เพรำะเป็นเรื่องที่จะแก้ปัญหำพลังงำนได้โดยตรง อันที่จริงแล้วเรื่อง
ดังกล่ำวไม่ใช่เรื่องเหลวไหล แต่เป็นเรื่องที่น่ำสนใจด้วยซ้ ำ  อย่ำงไรก็ตำม ถ้ำพิจำรณำปัจจัยรอบด้ำนก็
พบว่ำไม่เหมำะสม อำจำรย์ที่ปรึกษำจึงแนะว่ำแม้เป็นหัวข้อที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ดีเยี่ยม แต่ตัวอำจำรย์
ที่ปรึกษำไม่แนะน ำ เพรำะเวลำที่มีส ำหรับท ำวิทยำนิพนธ์คงจะไม่พอ และค่ำใช้จ่ำยคงมำก ต้องรู้จัก
คาดคะเนระหว่างความอยากรู้ กับโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จ ถ้ำต้องกำรเรียนจบคงต้องหำเรื่องที่
จะสำมำรถท ำจบได้ ถ้ำดื้อดึงท ำเรื่องนี้ไป คงจะไม่จบแน่ หรือใช้เวลำนำนมำกกว่ำจะจบได้  

 เป็นที่แน่นอนว่ำหัวข้อวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอกต้องใหญ่และลึกกว่ำระดับปริญญำโท 
อำจำรย์ที่ปรึกษำบำงท่ำนแบ่งงำนบำงส่วนของวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอกออกเป็นวิทยำนิพนธ์ระดับ
ปริญญำโทและให้นักศึกษำปริญญำโทช่วยท ำวิจัย ซึ่งอำจำรย์ที่ปรึกษำต้องช่วยในกำรก ำหนดตำรำงเวลำ 
วำงแผนงำน มีกำรควบคุมอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง  อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องถ่ำยทอดประสบกำรณ์ให้
ลูกศิษย์อย่ำงเต็มที่ มีกำรท ำ group discussion โดยให้นักศึกษำแต่ละคนเสนอผลงำนและช่วยกันวิจำรณ์ 
โดยมีอำจำรย์ที่ปรึกษำและอำจำรย์ท่ำนอื่นๆร่วมอยู่ด้วย เงินทุนที่ใช้ในงำนวิจัยในระดับปริญญำเอก
 โดยทั่วไปจะมำกกว่ำในระดับปริญญำโท โดยเฉพำะงำนที่ต้องมีกำรทดลอง อำจำรย์ที่ปรึกษำ
จ ำเป็นต้องเตรียมทุนวิจัยไว้ ซึ่งอำจเป็นทุนวิจัยที่อำจำรย์ที่ปรึกษำมีอยู่แล้ว ในปัจจุบันมีองค์กรให้ทุน
เรียนและทุนท ำวิจัยระดับปริญญำเอกอยู่หลำยหน่วยงำน  อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องขอทุนเตรียมไว้ส ำหรับ
นักศึกษำเหล่ำนี้ ไม่ควรให้นักศึกษำต้องออกเงินในกำรท ำวิจัยเอง   

  ส ำหรับหลักสูตรปริญญำเอกและปริญญำโทบำงหลักสูตร นักศึกษำต้องตีพิมพ์บทควำมใน
วำรสำรระดับนำนำชำติ อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องสอนและช่วยในกำรวำงแผนกำรตีพิมพ์ กำรเขียน กำร
วิจำรณ์ สรุป ตลอดจนเลือกวำรสำรท่ีเหมำะสม หลังจำกได้รับกำรตอบกลับจำก editor อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ต้องช่วยในกำรแก้ไขบทควำมและในกำรโต้แย้ง (rebuttal) กับ reviewer(s)  การเขียนเพื่อตีพิมพ์
ผลงานถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่ง และเป็นส่วนส าคัญมากที่สุดส่วนหนึ่งของการท าวิจัย  และเป็น
เรื่องยำกทีเดียวส ำหรับผู้เริ่มท ำงำนวิจัยใหม่ๆ อำจำรย์ที่ปรึกษำที่มีประสบกำรณ์ต้องค่อยๆสอน และ
ถ่ำยทอดกลยุทธ์ให้  

 ที่ส ำคัญคือ อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องปลูกฝังให้นักศึกษำมีคุณธรรม รักเกียรติ และมีวินัย ต้องแสดง
ให้เห็นว่ำศีลธรรมเป็นเรื่องส ำคัญ อำจำรย์ที่ปรึกษำอำจแสดงออกให้เห็นว่ำเส้นทำงกว่ำจะประสบ
ควำมส ำเร็จของตนนั้น เดินในสำยวิชำกำรพร้อมๆกับคุณธรรมควำมถูกต้อง กำรจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ก็เป็นเรื่องส ำคัญ เช่น ร่วมกันท ำบุญ หรือร่วมกันไปเลี้ยงเด็กในสถำนเลี้ยงเด็กก ำพร้ำ เหล่ำนี้
เป็นต้น  



ความส าคัญของพี่เลี้ยงและวิธีการเป็นพีเ่ลี้ยงทีด่ี 24 

 

 ในสังคมไทยนั้นควำมรู้สึกและจิตใจมีควำมอ่อนไหวมำก อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องค ำนึงถึงจิตใจ
นักศึกษำให้มำก อำจำรย์บำงท่ำนที่จบจำกต่ำงประเทศใหม่ๆไม่ค่อยค ำนึงถึงข้อนี้ ดังนั้น กิริยำ ค ำพูด 
น้ ำเสียงท่ีพูด ลักษณะกำรพูด กำรแสดงอำรมณ์ เป็นสิ่งที่ต้องระวัง ต้องให้เกียรตินักศึกษำ ไม่ควรคิดว่ำ
นักศึกษำ คือ คนที่อยู่ในอ ำนำจของเรำ จะสั่งกำรอย่ำงไรก็ได้ แต่ต้องคิดว่ำ นักศึกษา คือ เพื่อน
ร่วมงานที่มีความสามารถ เป็นเพื่อนที่เคารพรักเรา เชื่อฟังเรา และพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุข
กับเรา  

 อำจำรย์ที่ปรึกษำจะต้องกระตุ้นให้นักศึกษำเกิดควำมฮึกเหิมในกำรท ำงำนและต้องแสดงให้เห็น
ว่ำอนำคตที่ดีก ำลังรออยู่ข้ำงหน้ำ นโปเลียน โปนำปำร์ด จักรพรรดิและนักกำรทหำรฝรั่งเศส (ค.ศ. 1769 
- 1821) เคยกล่ำวไว้ว่ำ “Victory belongs to the most persevering.” ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ “ชัยชนะเป็น
ของคนท่ีมีควำมอุตสำหะท่ีสุด” ซึ่งก็ชัดเจนในตัวเอง อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องชี้ให้นักศึกษำเห็นว่ำ อาจารย์
มหาวิทยาลัยที่ท างานวิจัยเก่งๆและประสบความส าเร็จ ส่วนใหญ่ผ่านความยากล าบากตอน
สมัยเรียนระดับปริญญาเอกมาแล้วแทบทั้งสิ้น ยิ่งคนที่ต้องท าเองทุกอย่างด้วยแล้วจะแกร่งเป็น
พิเศษ 

 ภำษำเป็นสิ่งส ำคัญโดยเฉพำะภำษำอังกฤษ อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องพยำยำมกระตุ้นให้นักศึกษำ
เห็นควำมส ำคัญและพยำยำมฝึกให้นักศึกษำทั้งเขียนและพูดเป็นภำษำอังกฤษ ซึ่งอำจท ำได้โดยกำรให้มี
กำรน ำเสนอควำมก้ำวหน้ำเป็นภำษำอังกฤษตำมช่วงเวลำที่ก ำหนด โดยมีเพื่อนและอำจำรย์ท่ำนอื่นๆ
ร่วมฟังด้วย  และนอกเหนือจำกกำรตีพิมพ์ลงในวำรสำรระดับนำนำชำติแล้ว ต้องกระตุ้นให้ส่งผลงำนไป
ยังที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติหรือที่ประชุมที่ต้องพูดเป็นภำษำอังกฤษ โดยก่อนไปอำจำรย์ที่
ปรึกษำและ นักศึกษำต้องช่วยกันท ำเอกสำรและซ้อมกำรน ำเสนอผลงำนด้วยวำจำก่อนที่จะลงใน
สนำมจริง   

 นอกจำกนี้ ต้องมีกำรจัดกิจกรรมสันทนำกำรบ้ำง เช่น เล่นกีฬำด้วยกัน  รับประทำนอำหำร
ด้วยกัน หำโอกำสจัดงำนเลี้ยงสังสรรค์พร้อมๆกับกำรกระตุ้นให้นักศึกษำมีก ำลังใจ เช่น เลี้ยงฉลองคนที่
ส ำเร็จกำรศึกษำ เลี้ยงฉลองเม่ือมีใครในทีมได้รำงวัล เป็นต้น โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำต้องเป็นผู้ออก
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด กำรเลี้ยงแต่ละครั้งต้องให้นักศึกษำแต่ละคนมีส่วนช่วยด้ำนแรงงำน ในกำรเตรียมกำร
เลี้ยงควรมีกำรประชุมและแบ่งหน้ำที่กันท ำงำน สิ่งนี้จะช่วยสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีในกลุ่มท ำงำน 
อำจำรย์ที่ปรึกษำควรท ำตัวตำมสบำยและให้เวลำอย่ำงเต็มที่กับงำนเลี้ยง และควรใช้โอกำสนี้ในกำร
พูดคุยในเร่ืองทั่วไป รวมถึงเรื่องส่วนตัวกับนักศึกษำอย่ำงเป็นกันเอง 

 อำจำรย์ที่ปรึกษำต้องพยำยำมเฝ้ำสังเกตดูพฤติกรรมของนักศึกษำอยู่ เสมอ ถ้ำเห็นว่ำมี
พฤติกรรมที่ผิดสังเกตก็จะต้องเข้ำไปช่วยเหลือ เช่น นักศึกษำบำงคนซึมเศร้ำผิดหวังจำกปัญหำผลกำร
เรียน ปัญหำกำรเงิน ปัญหำทำงบ้ำน ปัญหำด้ำนสุขภำพ หรือผิดหวังจำกควำมรัก ถ้ำอำจำรย์ที่ปรึกษำ
ซึ่งมีอำวุโสกว่ำมีประสบกำรณ์มำกกว่ำเข้ำช่วยเหลือ แม้แต่เข้ำไปปลอบโยนว่ำในความโชคร้ายนั้น
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ย่อมมีความโชคดีแฝงอยู่ (เหมือนสุภำษิตที่ว่ำ “Every cloud has a silver lining.”) ก็จะสร้ำงก ำลังใจให้
นักศึกษำได้มำก  

  ภารกิจในการดูแลนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและอาจารย์ใหม่   

  ผู้ที่ศึกษำจบปริญญำเอกได้ปริญญำดุษฎีบัณฑิตซึ่งถือเป็นขั้นสูดสุดของกำรศึกษำนั้น อำจ
ท ำงำนวิจัยต่อในช่วงเวลำหนึ่งด้วยทุนหรืองบประมำณที่พี่เลี้ยงหำให้โดยท ำวิจัยในสถำนที่เดียวกับพี่
เลี้ยงด้วยงำนวิจัยที่เป็นงำนที่ต่อจำกงำนวิทยำนิพนธ์เดิมหรืองำนใหม่ก็ได้ หรืออำจท ำวิจัยโดยมีพี่เลี้ยง
หรือสถำบันเปลี่ยนไปจำกตอนท ำปริญญำเอกก็ได้ คนกลุ่มนี้จะรวมเรียกว่ำ postdoctoral fellow  ผู้ที่ท ำ
วิจัยหลังปริญญำเอกและอำจำรย์ใหม่ทั้ง 2 กลุ่มจบกำรศึกษำระดับปริญญำเอกแล้ว เป็นผู้ใหญ่แล้ว และ
อยู่ในช่วงเริ่มต้นชีวิตกำร กำรเป็นพี่เลี้ยงของนักวิจัยระดับนี้เป็นงำนที่ทั้งง่ำยและยำกพร้อมๆกัน ส่วน
ง่ำยก็คือ มีควำมเป็นผู้ใหญ่และผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรท ำวิจัยมำมำก ส่วนใหญ่รู้ว่ำต้องท ำอะไร 
ส ำหรับส่วนยำกคือ งำนวิจัยที่ท ำเป็นงำนที่ก้ำวหน้ำทันสมัย ดังนั้น พี่เลี้ยงต้องมีควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้ง
ในงำนวิจัยที่ดูแลอยู่ พี่เลี้ยงจึงต้องขยันและท ำงำนหนัก เพื่อให้สอดรับกับงำนและปัญหำที่ต้องช่วยกันแก้ 
ส ำหรับกรณีนักวิจัยหลังปริญญำเอกโดยทั่วไปพี่เลี้ยงจะเป็นคนเสนอหัวข้อวิจัยเอง ซึ่งก็คือ งำนที่พี่เลี้ยง
ก ำลังท ำอยู่นั่นเอง พี่เลี้ยงต้องเตรียมเรื่องทุนหรือค่ำใช้จ่ำย ซึ่งแน่นอนว่ำต้องมำกกว่ำกำรเรียนในระดับ
ปริญญำเอกโดยเฉพำะเงินเดือน ในสำขำวิศวกรรมศำสตร์กำรท ำงำนในภำคเอกชนจะได้รับเงินตอบแทน
สูงกว่ำมำก ดังนั้น จึงมีผู้ท ำวิจัยหลังปริญญำเอกไม่มำก ยกเว้นว่ำผู้นั้นสนใจงำนเรื่องนั้นอย่ำงจริงจังหรือ
ต้องกำรเป็นอำจำรย์มหำวิทยำลัยในอนำคต   ดังนั้น ถ้ำนักวิจัยพี่เลี้ยงต้องกำรนักวิจัยในระดับนี้ช่วยงำน 
ก็จ ำเป็นต้องเตรียมงบประมำณมำกกว่ำปรกติ พี่เลี้ยงต้องมีควำมพร้อมของห้องทดลอง อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ ช่ำงเทคนิค ตลอดจนอุปกรณ์ส ำนักงำน    

  ส ำหรับกำรเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงให้อำจำรย์ใหม่นั้น ก็มีลักษณะคล้ำยๆกับนักวิจัยที่ท ำวิจัยหลัง
ปริญญำเอก เพียงแต่บำงครั้งหัวข้อวิจัยเสนอโดยอำจำรย์ท่ำนนั้นเอง แต่ก็ยังคงอยู่ในกลุ่มสำขำเดียวกับ
พี่เลี้ยง ถ้ำเป็นพี่เลี้ยงให้อำจำรย์ในมหำวิทยำลัยเดียวกันก็ค่อนข้ำงง่ำยเพรำะสำมำรถพบปะพูดคุยกันได้
ตลอด แต่ถ้ำอยู่ต่ำงมหำวิทยำลัยก็ควรติดต่อกันผ่ำนสื่อต่ำงๆอย่ำงสม่ ำเสมอ  พี่เลี้ยงต้องพยำยำมให้
อำจำรย์ใหม่เหล่ำนี้มีส่วนร่วมในงำนทำงวิชำกำร เช่น วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท/เอกที่พี่เลี้ยงดูแลอยู่  
พี่เลี้ยงต้องช่วยเรื่องกำรตีพิมพ์ผลงำน ตั้งแต่กำรวำงแผนจนถึงกำรตอบโต้และแก้ไขผลงำนหลังจำก
ได้รบักำรตรวจสอบแล้ว  

 ผู้ที่เพิ่งจบปริญญำเอกมำใหม่แทบทุกคนจะภูมิใจและม่ันใจในศำสตร์ที่ตัวเองเชี่ยวชำญ ใน
ขณะเดียวกันจะมีควำมเชื่อม่ันในตัวเองและคิดว่ำตัวเองรู้ทุกเรื่อง รู้สึกว่ำตนเองเป็นหนึ่งในโลกนี้  ซึ่งสิ่ง
เหล่ำนี้เป็นสิ่งที่ดี และไม่ผิดปรกติ  อย่ำงไรก็ตำม กำรเรียนระดับปริญญำเอกก็เหมือนกับกำรท ำงำนเล็ก
แต่ลึกเรื่องหนึ่ง เป็นงำนที่มีกระบวนกำรสังเครำะห์หรือวิเครำะห์ที่มีแบบแผน ผู้ที่จบปริญญำเอกควรมี
ควำมภูมิใจ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้กระบวนกำรคิดที่ตัวเองถูกฝึกมำพัฒนำตัวเองและสังคม ผู้ที่จบ
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ปริญญำเอกและท ำวิจัยอย่ำงต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งจะพบว่ำ ยังมีอะไรอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ และ
คงไม่มีวันจะรู้ทั้งหมดได้ เรื่องเหล่ำนี้เป็นเรื่องที่พี่เลี้ยงต้องค่อยๆถ่ำยทอดประสบกำรณ์ให้รุ่นน้อง ต้อง
พยำยำมบอกว่ำ เพียงแค่หยุดนิ่งไม่ท าอะไร ก็เท่ากับเราถอยหลังและพ่ายแพ้แล้ว  

 อำจำรย์ที่เข้ำมำท ำงำนใหม่บำงคนโดยเฉพำะผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับสถำบันแห่งนั้นหรือไม่ก็เพิ่งจบ
กำรศึกษำมำจำกต่ำงประเทศจะมีอำกำรอยู่อย่ำงหนึ่งที่ผู้ใหญ่บำงคนพูดเสมอๆว่ำเป็น “Young Ph.D. 
Syndrome” ซึ่งตรงกับส ำนวนที่ว่ำ “ฝนตกก็แช่ง..ฝนแล้งก็ด่ำ” คือ บ่นตลอด โดยเฉพำะในเรื่องของ
ควำมไม่พร้อมต่ำงๆ บำงคนบ่นเรื่องคุณภำพของนักศึกษำ บำงคนบ่นกำรจรำจรที่ติดขัดว่ำเป็นอุปสรรค
ท ำให้เสียเวลำ  บำงคนบ่นแม้กระทั่งดินฟ้ำอำกำศว่ำเม่ืองไทยร้อนท ำงำนล ำบำก สิ่งเหล่ำนี้เป็นหน้ำที่
ของพี่เลี้ยงท่ีต้องใช้จิตวิทยำในกำรพูด ค่อยๆอธิบำยถึงควำมเป็นจริงของชีวิต อำจยกตัวอย่ำงของบุคคล
ที่ประสบควำมส ำเร็จภำยใต้สภำวะแวดล้อมเดียวกัน หรือที่เลวร้ำยกว่ำ เป็นต้น      

 อำจำรย์ในมหำวิทยำลัยบำงคนได้ทุนไปเรียนต่ำงประเทศ เพรำะอยำกไปต่ำงประเทศ อยำกได้
วุฒิ แต่ไม่มีใจรักในกำรเป็นครูเป็นอำจำรย์ท ำให้ไม่มีก ำลังใจในกำรท ำงำนในมหำวิทยำลัย พี่เลี้ยงต้อง
พยำยำมดึงคนเหล่ำนี้กลับเข้ำมหำวิทยำลัยและหำงำนให้ท ำ ต้องชี้ให้เห็นถึงข้อดีของกำรเป็นอำจำรย์ 
อำจต้องหำทำงเสริมรำยได้ให้อำจำรย์เหล่ำนั้นโดยให้เป็นผู้วิจัยร่วม เป็นต้น 

 พี่เลี้ยงต้องเป็นที่พึ่งในกำรให้ค ำปรึกษำต่ำงๆนอกเหนือจำกกำรให้ค ำปรึกษำเรื่องงำนวิจัย พี่
เลี้ยงที่ดีต้องท าตัวเหมือนเพื่อนที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือตลอดเวลา  อย่ำงไรก็ตำม ต้อง
แนะน าให้สามารถเดินไปตามล าพังได้ด้วยตนเองด้วย ประเด็นปลีกย่อยต่ำงๆ ส ำหรับกำรท ำหน้ำที่
พี่เลี้ยงท่ีบรรยำยไว้แล้ว สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้กับบุคคลในกลุ่มนี้ได้ 

ลักษณะของพี่เลี้ยงที่ดี 

 ถ้ำถำมง่ำยๆว่ำ พี่เลี้ยงที่ดีมีลักษณะอย่างไร ค ำตอบที่สั้นและง่ำยๆ ก็คือ “เก่งและดี”  
อย่ำงไรก็ตำม ค ำตอบนี้เหมือนก ำปั้นทุบดิน และคงน ำไปใช้งำนยำก เพรำะก็ไม่รู้ว่ำเก่งเท่ำไรถึงจะพอ? 
และดีขนำดไหนถึงจะเรียกว่ำดี? แล้วมีหรือไม่? คนที่ทั้งเก่งและดี ควำมจริงแล้ว คนเก่งอำจไม่ใช่คนดี ใน
ขณะเดียวกันคนดีก็ไม่จ ำเป็นต้องเก่ง เป็นที่รู้กันว่ำประเทศของเรำมีคนเก่งอยู่มำกมำยแต่กำรพัฒนำ
ประเทศมีแต่ปัญหำ  ดังนั้น กำรสร้ำงคนให้เป็นคนดี คือ ภำรกิจเร่งด่วนที่ประเทศชำติต้องท ำ  

 “ความเก่ง” เกิดจำกปัจจัยหลักๆ คือ สติปัญญำและควำมรู้ ใครมีสติปัญญำดี มีมันสมองที่ดี 
หรือที่เรียกว่ำ “หัวดี” ก็ถือเป็นคนโชคดี อันน้ีคงแข่งกันยำกเพรำะเป็นมำตั้งแต่เกิด ส่วนควำมรู้นั้นได้จำก
กำรศึกษำ กำรเรียนรู้กำรฝึกฝน อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (ค.ศ.1879-1955 นักวิทยำศำสตร์ รำงวัลโนเบล
สำขำฟิสิกส์ ปี ค.ศ. 1921) กล่ำวไว้ว่ำ “Imagination is more important than knowledge.” หรือ 
“จินตนำกำรส ำคัญกว่ำควำมรู้” ถ้ำจะแปลง่ำยๆ ก็คือ กำรมีควำมคิดส ำคัญกว่ำควำมรู้ ค ำพูดนี้ถูกต้อง
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แน่นอน แต่ถูกบนเงื่อนไขของไอน์สไตน์ เรำต้องเข้ำใจว่ำคนพูดเป็นอัจฉริยะ  ถ้ำเป็นคนที่ มีสติปัญญำ
ธรรมดำ ไม่มีควำมรู้ ไม่มีควำมมำนะ ไม่มีควำมเพียรที่จะเรียนรู้ คงไม่สำมำรถคิดอะไรที่มีสำระออกมำ
ได้ กิจกรรมต่ำงๆในโลกนี้คงหยุดหมด ถ้ำเรำย้อนอดีตขึ้นไปอีก โทมัส เอ. เอดิสัน (ค.ศ.1847-1931 นัก
ประดิษฐ์ชำวอเมริกัน) กล่ำวว่ำ “Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent 
perspiration.”  หรือ “อัจฉริยะ คือ พรสวรรค์ 1 เปอร์เซ็นต์ บวกกับอุตสำหะ 99 เปอร์เซ็นต์”  อันนี้จะ
ช่วยตอกย้ ำเข้ำไปอีกว่ำคนที่ขยันไฝ่คว้ำหำควำมรู้ มีควำมเพียรพยำยำมในกำรศึกษำเล่ำเรียน หรือใน
กำรประกอบสัมมำอำชีพ ก็จะประสบผลส ำเร็จได้และก็เป็นคนเก่งได้เหมือนกัน ในโลกปัจจุบันกำรดูว่ำ
ใครเก่งไม่เก่งนั้นไม่ยำกเพรำะมีเครื่องทำงวัตถุบ่งชี้ให้เห็นไม่ว่ำจะเป็น วุฒิ เกียรติบัตร รำงวัล หรือ
ผลงำนต่ำงๆ  

  “ความดี” เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนยิ่งกว่ำ ถ้ำจะกล่ำวถึงควำมดีก็ต้องโยงไปเกี่ยวพันกับ
หลักธรรมค ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำ และหลักธรรมพื้นๆที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพี่เลี้ยง ได้แก่ 
พรหมวิหารสี ่ซึ่งประกอบด้วย เมตตำ กรุณำ   มุทิตำ อุเบกขำ     

  เมตตา หมำยถึง ควำมรักและเอ็นดู และควำมปรำรถนำให้ผู้อื่นได้สุข   

   กรุณา หมำยถึง ควำมสงสำรคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 

   มุทิตา หมำยถึง ควำมมีจิตพลอยยินดีในลำภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น 

   อุเบกขา หมำยถึง  ควำมเที่ยงธรรม ควำมวำงตัวเป็นกลำง ควำมวำงใจเฉยอยู่ 

  พี่เลี้ยงที่ดีต้องมีทั้ง 4 ข้ออยู่ในตัว เพรำะภำรกิจหลักของพี่เลี้ยงก็คือ กำรเข้ำช่วยเหลือ สั่งสอน 
ให้ค ำแนะน ำ จนคนที่อยู่ภำยใต้กำรดูแลน ำพำตัวเองไปได้จนประสบผลส ำเร็จ หรือถึงแม้ไม่ประสบ
ผลส ำเร็จก็ควรไปได้ไกลที่สุด ซึ่งจะท ำดังนี้ได้ก็ต้องมีควำมสัมพันธ์ทำงจิตใจเข้ำมำเกี่ยวข้อง มีควำมรัก 
มีจิตใจที่ปรำรถนำให้ผู้อื่นมีควำมสุข มีควำมสงสำรอยำกเข้ำไปช่วยแก้ปัญหำใดๆก็ตำมที่คนๆนั้นประสบ
อยู่ และต้องอยู่ช่วยจนบุคคลผู้นั้นสำมำรถเดินได้ตำมล ำพังจนเข้ำใกล้เป้ำหมำยที่วำงไว้ให้มำกที่สุดและ
หลังจำกบุคคลผู้นั้นถึงเป้ำหมำย พี่เลี้ยงก็จะยินดีปรีดำกับควำมส ำเร็จนั้นด้วย เรำต้องส ำนึกเสมอว่ำถ้า
ต้องการให้ประเทศก้าวหน้า คนรุ่นหลังเราต้องดีและเก่งกว่าเรา พี่เลี้ยงที่ดีต้องเข้ำใจและสนับสนุน
ควำมจริงข้อนี้ ควำมจริงพรหมวิหำรสี่เป็นเพียงธรรมะข้อหนึ่ง ยังมีธรรมะอีกหลำยข้อที่สำมำรถน ำมำ
ประยุกต์กับกำรพิจำรณำคนได้ แต่ถ้ำท่ำนทั้งหลำยสังเกตดู ถ้ำเป็นคนดีมีธรรมะในจิตใจ ไม่ว่ำจะ
พิจำรณำโดยใช้หลักธรรมข้อไหนก็จะพบว่ำเป็นคนดีอยู่ดี ดังนั้น เฉพำะอิทธิบาทสี่ก็น่ำจะเพียงพอใน
กำรใช้เป็นคุณสมบัติของพี่เลี้ยงที่ดีได้ระดับหนึ่ง   มำถึงตอนนี้บำงคนอำจเริ่มไม่ม่ันใจแล้วว่ำตนเองจะ
เป็นพี่เลี้ยงท่ีดีได้เพรำะดูแล้วเหมือนต้องเป็นคนดีวิเศษเลอเลิศมำก อันที่จริงคนเรำสำมำรถพัฒนำตนให้
เป็นคนที่มีอิทธิบำทสี่ได้โดยกำรฝึกฝน ซึ่งก็ไม่ยำกอะไรเลย โดยเฉพำะถ้ำทั้งสังคม ผู้บริหำรประเทศ 
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สถำบันกำรศึกษำ หรือองค์กรที่มีส่วนในกำรให้ทุนสนับสนุน ร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมให้ทุกคนตระหนักถึง
ธรรมะข้อนี้  เรำจะมีพี่เลี้ยงดีมำกมำยไว้สอนคนรุ่นหลัง 

สรุป 

 บทควำมนี้ได้บรรยำยด้วยเรื่องของ “mentor” หรือ “พี่เลี้ยง” ในวงกำรศึกษำ  ในที่นี้ ค ำว่ำ “อำจำรย์
ที่ปรึกษำ” หมำยถึง อำจำรย์ที่ปรึกษำที่ท ำหน้ำที่เป็น “พี่เลี้ยง” ด้วย  เนื้อหำในบทควำมประกอบด้วย 
“ควำมหมำย”  “ควำมส ำคัญ”  “ภำรกิจ”  และ “ลักษณะพี่เลี้ยงที่ดี” โดยได้แบ่งภำรกิจของพี่เลี้ยงใน
มหำวิทยำลัยเป็นกลุ่มๆตำมกลุ่มบุคคลที่พี่เลี้ยงดูแลอยู่ ได้แก่ นักศึกษำ นักวิจัยหลังปริญญำเอกและ
อำจำรย์ใหม่   โดยท่ัวไปสรุปได้ว่ำ ภำรกิจหลักของพี่เลี้ยงคือ เป็นผู้สอน อบรม ให้ควำมช่วยเหลือ ชี้แนะ
ในศำสตร์ต่ำงๆ สร้ำงคนให้มีควำมคิดริเริ่ม มีควำมเชื่อม่ันในตัวเอง และสำมำรถท ำงำนได้ด้วยตัวเอง
อย่ำงเป็นอิสระ จนประสบควำมส ำเร็จ ส ำหรับวิธีกำรด ำเนินกำรนั้นไม่มีสูตรตำยตัว ขึ้นกับแต่ละบุคคล 
แต่หลักกำรพื้นฐำนก็คือ ท าด้วยความจริงใจและเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง พี่เลี้ยงที่ดีต้องมีทั้ง
ควำมรู้ คุณธรรมและจิตวิทยำ ถึงแม้ว่ำค ำบรรยำยท่ีปรำกฎท้ังหมดในบทควำมนี้จ ำกัดวงเฉพำะในวงกำร
วิชำกำร แต่เนื้อหำสำระสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับ “พี่เลี้ยง” และ “กำรท ำหน้ำที่ของพี่เลี้ยง”  ได้ในทุก
วงกำร 
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บทที่ 3 
mentor: นักวิจัยที่ปรึกษา ... นักวิจัยพี่เลีย้ง 

      ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง  ภู่วรวรรณ 
     ศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนไวรัสตับอักเสบ  

ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์  
คณะแพทยศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 

 เมื่อได้รับกำรติดต่อให้เขียนเรื่อง “mentor” ในฐำนะผู้เขียนที่สวมหมวกหลำยใบตั้งแต่เป็นแพทย์ 
(ประกอบวิชำชีพ) เป็นอำจำรย์ นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ และเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ปรึกษำ (mentor) 
ให้กับนิสิต อำจำรย์/นักวิจัยรุ่นใหม่จ ำนวนมำก โดยเฉพำะทำงวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ จึงอยำกจะเข้ำใจ
ควำมหมำยของ mentor  ก่อน 

 Webster dictionary ให้ค ำจ ำกัดควำมของ mentor ไว้ว่ำ  

 “a trusted counselor or guide: a tutor or coach”   

 mentor จึงเปรียบเสมือนผู้ท าหน้าที่หลายอย่างในเวลาเดียวกัน โดยท าหน้าที่ผู้กระตุ้น 
(motivator) ผู้แนะน าและผู้ให้ค าปรึกษาชี้แนะทิศทางการมุ่งหน้าเพื่อการประกอบอาชีพให้มั่นคง
ในอนาคต ดังนั้น ในภำพรวม mentor จึงมีบทบำทและควำมรับผิดชอบมำกมำย และเนื่องจำกงำนวิจัย
ในปัจจุบันมีควำมสลับซับซ้อน ในบำงครั้งนักวิจัย/นักวิทยำศำสตร์มักมีอุปสรรคในกำรท ำวิจัย โดยเฉพำะ
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะก้ำวเข้ำมำสู่นักวิจัยอำชีพ กำรมีนักวิจัยพี่เลี้ยงที่คอยให้ค ำปรึกษำเม่ือเริ่มต้นท ำงำน
วิจัยก็จะเป็นวิธีกำรหน่ึงในกำรให้งำนวิจัยนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำยได้อย่ำงรวดเร็ว 

 โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ว่ำจะเป็นระดับปริญญำโท/เอก (บำงคนก็ได้ผ่ำนวิจัยงำน
หลังปริญญำเอก บำงคนก็ไม่ได้ผ่ำนงำนวิจัยหลังปริญญำเอก) กำรท ำกำรศึกษำวิจัยในหลักสูตรของ
ปริญญำโท/เอกส่วนใหญ่จะอยู่ภำยใต้กำรดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำและอยู่ในสถำบัน/ส ำนักที่มีควำม
พร้อมทำงด้ำนงำนวิจัย ท ำให้งำนวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ ต่อเม่ือผู้ที่
ส ำเร็จกำรศึกษำแล้วนั้นมำท ำงำนวิจัยด้วยตนเองจึงจะพบว่ำมีอุปสรรคนำนำ ประกำร และเป็นควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยงหรือนักวิจัยที่ปรึกษำคอยให้ค ำแนะน ำในกำรเริ่มต้นท ำงำนวิจัยใน
ประเทศไทย 
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ท าไมจึงต้องมีนักวิจัยที่ปรึกษา 

 งำนวิจัยในประเทศไทยในปัจจุบันยังเป็นงำนวิจัยแบบแยกส่วน โดยท ำกำรวิจัยตำมควำมสนใจ
ของนักวิจัยเอง ผลที่ปรำกฏคือ บำงท่ำนประสบควำมส ำเร็จ บำงท่ำนก็ไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร 
ในขณะที่การท างานวิจัยเป็นกลุ่มจะท าให้ได้ผลงานเป็นชิ้นเป็นอัน ประสบความส าเร็จ เป็น
รูปธรรมได้เป็นอย่างดี มีคุณค่าของงานสูง ทั้งนี้ จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ในกลุ่มวิจัยจะต้องมีนักวิจัยหลำย
ระดับ นับตั้งแต่นักวิจัยอำวุโส นักวิจัยรุ่นกลำง นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งนิสิตนักศึกษำที่เข้ำมำร่วมท ำกำร
วิจัยเพื่อกำรเรียนรู้ของนักวิจัยทุกรุ่นที่เอื้อประโยชน์ต่อกันและกัน นักวิจัยอำวุโสจะเป็นผู้ที่ให้ค ำปรึกษำ 
และสำมำรถสร้ำงเครือข่ำยกับงำนวิจัยในศำสตร์และสำขำที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศได้เป็นอย่ำงดี 
ดังนั้น นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีนักวิจัยอำวุโสเป็นที่ปรึกษำก็ย่อมมองเห็นลู่ทำงสู่ควำมส ำเร็จได้เป็นอย่ำงดี 

นักวิจัยที่ปรึกษาที่ดี...เคยเป็นนักวิจัยที่มีที่ปรึกษาที่ดีมีชื่อเสียงมาก่อน 

 กำรเป็นนักวิ จัยที่ปรึกษำที่ดีส่วนมำกจะเคยเป็นนักวิ จัยที่ มีที่ปรึกษำที่ดีมำก่อน จำก
ประสบกำรณ์ของผู้เขียนก็เช่นกัน ในตอนเริ่มต้นของกำรท ำงำนวิจัยก็มีนักวิจัยที่ปรึกษำที่คอยให้
ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เช่น กำรขอทุนท ำวิจัย กำรเขียนโครงร่ำงงำนวิจัย และขั้นตอน
ต่ำงๆในกำรด ำเนินกำรวิจัย ท ำให้สำมำรถท ำกำรวิจัยได้เป็นอย่ำงดีมำจนทุกวันนี้ ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัด
ของกำรได้นักวิจัยที่ปรึกษำที่ดี เช่น Gunter Blobel  นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ชำวเยอรมันที่ได้รับ
รำงวัลโนเบล สำขำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ในปี พ.ศ. 2542 เรื่อง intracellular protein traffic หลังจำก
ท่ำนจบปริญญำเอกได้ร่วมท ำงำนที่มหำวิทยำลัยนิวยอร์ค โดยอยู่ในส ำนักของอำจำรย์ที่ปรึกษำที่มี
ชื่อเสียง คือ George E. Palade ซึ่งท ำงำนเกี่ยวกับ cell biology และได้รับรำงวัลโนเบลในปี พ.ศ. 2517 
ในเรื่อง intracellular aspects of the process of proteins secretion อีก 25 ปีต่อมำลูกศิษย์ คือ Blobel 
ได้มีกำรพัฒนำจนได้รับรำงวัลโนเบลเช่นเดียวกับอำจำรย์ที่ปรึกษำ จึงนับว่ำ Palade ได้มีบทบำทของ
กำรเป็นท่ีปรึกษำที่ดี  นอกจำกอยู่กับอำจำรย์ที่ปรึกษำที่ดีแล้ว Blobel ยังมีเพื่อนและทีมงำนที่ดีและอยู่ใน
ส ำนักวิจัยที่ดี  ส ำหรับประเทศไทยผู้เขียนอยำกให้มีกลุ่มวิจัยที่มีชื่อเสียงลักษณะนี้จ ำนวนมำก อย่ำง
เพียงพอต่อกำรสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ และสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับนักวิจัยรุ่นกลำง 

นักวิจัยที่ปรึกษาที่ดี...ควรเป็นตัวอย่างที่ดี 

 กำรเป็นนักวิจัยที่ปรึกษำจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องเป็นตัวอย่ำงที่ดีของนักวิจัยรุ่นใหม่ ขอยก 
ตัวอย่ำงในสมัยอดีตกำล ในส ำนักของท่ำนพระปุณณมันตำนีบุตรเถระ (ท่ำนปุณณเถระเป็นบุตรของพรำ
มณี ชื่อ มันตำนี) มีบรรพชิตอยู่ในส ำนักของท่ำนถึง 500 รูป ซึ่งทุกท่ำนได้ยึดม่ันในกถำธรรมปฏิบัติธรรม
บรรลุเป็นโสดำบันทั้งหมดเป็นท่ีเลื่องลือ ทั้งน้ีเพรำะท่ำนพระปุณณมันตำนีบุตรเถระยึดม่ันในกถำวัตถุ 10 
ที่ประกอบด้วยควำมปรำรถนำน้อย สันโดษ ควำมสงัด ไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะ ควำมเพียร ศีล สมำธิ 
ปัญญำ ควำมหลุดพ้น และควำมรู้ควำมเห็นว่ำหลุดพ้น ท่ำนได้ปฏิบัติตนอย่ำงเคร่งครัดเพื่อเป็น
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แบบอย่ำง  หลักกำรสอนของท่ำนก็คือ ท่ำนจะยึดม่ันในพุทธศำสนสุภำษิตที่ว่ำ “ยถำวำที ตถำกรี: พูด
อย่างใดท าได้อย่างนั้น” และปฏิบัติตนให้ดูเป็นตัวอย่ำง ในกำรปฏิบัติตนของพระปุณณมันตำนีบุตร
เถระนั้นท่ำนด ำรงตนตั้งม่ันอยู่ในคุณธรรมเช่นไร ก็สั่งสอนบรรดำศิษย์และพุทธบริษัทนั้นด้วยให้ด ำรงอยู่
ในคุณธรรมเช่นนั้น ด้วยเหตุนี้จึงท ำให้บรรพชิตทั้งหมดทุกรูปที่อยู่ในส ำนักของท่ำนจึงได้ส ำเร็จเป็นพระ
โสดำบันทั้งหมด คุณลักษณะดังกล่ำวก็สำมำรถน ำมำเปรียบเทียบกับกลุ่มวิจัยหรือส ำนักวิจัยที่มี  mentor  
ยึดม่ันในคุณธรรม และพร้อมที่จะให้ค ำปรึกษำ โดยเฉพำะกำรท ำให้ดูให้เป็นตัวอย่ำงกับลูกศิษย์ และ
นักวิจัยรุ่นน้อง/รุ่นใหม่ ให้ประสบผลส ำเร็จได้เช่นเดียวกันกับ mentor 

นักวิจัยที่ปรึกษาที่ดี คือ ผู้ให้ที่ไม่หวังผลตอบแทน 

 นักวิจัยที่ปรึกษำจะต้องปฏิบัติตนเหมือน “ผู้ให้” ผู้เขียนจ ำได้ว่ำได้เคยอ่ำนจำกหนังสือเกี่ยวกับ
ค ำพูดของ Sir Willium Osler ท่ำนได้กล่ำวไว้ว่ำ “การท าอะไรก็ตามอย่าหวังผลตอบแทน 
ผลตอบแทนต่างๆจะตามมาเอง” กำรเป็นหมอหนุ่มก็จะไม่มุ่งหวังในอำมิสสินจ้ำง เงินทอง สิ่ง
ทั้งหลำยจะตำมมำเอง จะมุ่งปฏิบัติต่องำนและดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด ในท ำนองเดียวกัน กำรท ำหน้ำที่
นักวิจัยที่ปรึกษำก็ต้องไม่หวังผลตอบแทน มุ่งหวังให้กลุ่มวิจัยหรือ trainee ที่อยู่กับเรำ ได้รับประโยชน์
และเดินไปข้ำงหน้ำได้ สำมำรถข้ำมอุปสรรคต่ำงๆได้ นักวิจัยที่ปรึกษำต้องกล้ำพอที่จะทักท้วงชี้แนะใน
กรณีที่เห็นว่ำนักวิจัยรุ่นใหม่ได้เดินทำงผิด พร้อมชี้แนะด้วยควำมจริงใจ ตรงไปตรงมำโดยไม่ต้องมีค ำว่ำ  
“เกรงใจ” 

คุณสมบัติความพร้อมของนักวิจัยที่ปรึกษา 

 นักวิจัยที่ปรึกษาจะต้องมีความพร้อมและมีความรู้จักพอ ในที่นี้ “ควำมพร้อม” หมำยถึง 
พร้อมที่จะน ำควำมรู้ประสบกำรณ์ต่ำงๆที่ได้สะสมมำ ถ่ำยทอด/ชี้แนะให้กับ “ศิษย์” ที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่
เพื่อให้ด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง พร้อมที่จะเข้ำไปช่วยเหลือด้วยควำมเต็มใจ สิ่งที่ส ำคัญที่สุดจะต้องไม่
เอำผลงำนของศิษย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่มำเป็นของตน จะเห็นได้ว่ำในบำงครั้งที่อำจำรย์อำวุโสที่เป็น 
mentor น ำเอำผลงำนของศิษย์มำใส่ชื่อตนเป็นชื่อแรกหรือ principle investigator อันเป็นกำรไม่สมควร
เป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้ mentor อำวุโสที่พร้อมจะชี้แนะดังกล่ำว ควรมีชื่ออยู่ในล ำดับสุดท้ำย และพร้อมที่จะ
เป็นผู้รับผิดชอบ correspondence ของงำนชิ้นนั้น ในปัจจุบันสังคมของวิทยำศำสตร์ไทยเริ่มเข้ำใจถึง
บทบำทของ correspondence มำกขึ้นกว่ำแต่ก่อน  กำรเป็นนักวิจัยที่ปรึกษำซึ่งได้ผ่ำนประสบกำรณ์มำ
ก่อนเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้มีควำมพร้อมที่จะชี้แนะในเกือบทุกเรื่องได้เป็นอย่ำงดี เช่น ในกำรส่ง
ผลกำรวิจัยไปลงตีพิมพ์เผยแพร่ นักวิจัยที่ปรึกษำจะมีประสบกำรณ์ในกำรคัดเลือกวำรสำร กำรเขียน
จดหมำยโต้ตอบกับบรรณำธิกำร รวมทั้งพร้อมแก้ไขปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้น  นักวิจัยรุ่นใหม่ก็จะได้เรียนรู้
กลยุทธ์ต่ำงๆจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ ผู้เขียนเคยเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำเขียนจดหมำยน ำเพื่อส่งผลงำนลง
พิมพ์วำรสำรประเภทที่มี high impact ใช้ค ำว่ำ you should publish เพรำะเหตุผลต่ำงๆนำนำ แต่ถ้ำเป็น
นักวิจัยรุ่นใหม่โดยเฉพำะคนไทยจะไม่กล้ำเขียนเช่นนั้น โดยมักจะเขียนแบบถ่อมตน 
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หลักธรรมการเป็น mentor ที่ดี 

 กำรเป็นนักวิจัยที่ปรึกษำที่ดีนอกจำกจะเป็น “ผู้ให้” แล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติแสดงตน
ประกอบด้วยกัลยำณมิตรธรรม 7 ประกำรดังน้ี  

1. น่ารัก มีเมตตำกรุณำ สร้ำงควำมเป็นกันเองกับศิษย์เพื่อนร่วมงำน ทุกคนท่ีอยู่ด้วยก็จะมี
ควำมสุข 

2. น่าเคารพเป็นผู้หนักแน่นประพฤติสมควรต่อฐำนะ วำงตัวเป็นท่ีพึ่งได้เหมำะสม 
3. น่าเจริญใจ มีควำมรู้จริงทำงภูมิปัญญำแท้จริงและฝึกฝนปรับปรุงตนอยู่เสมอ มีควำม

เชี่ยวชำญในศำสตร์ของตน 
4. รู้จักพูดให้ได้ผล สำมำรถชี้แจงให้เข้ำใจ พร้อมว่ำกล่ำวตักเตือนให้ค ำปรึกษำที่ดีอย่ำงมี

เหตุผล รู้ว่ำเม่ือไรควรพูดอะไร 
5. อดทนต่อถ้อยค า พร้อมรับฟังค ำปรึกษำไม่เบื่อหน่ำย เสียอำรมณ์ 
6. แถลงเรื่องล้ าลึกได้ พร้อมชี้แจงให้เข้ำในใจแนวลึกที่ซับซ้อนให้ได้เข้ำใจง่ำย พูดสิ่งที่ยำก

ให้เข้ำใจได้ง่ำย 
7. ไม่ชักน าในทางที่เสื่อมเหลวไหล พร้อมที่จะประสิทธิ์ประสำทควำมรู้แบบมีขั้นตอนมี

เหตุผลด้วยจิตเมตตำ โดยไม่หวังอำมิสสินจ้ำงใดๆทั้งสิ้น ถ่ำยทอดควำมรู้ให้ทั้งหมด มุ่งใน
เนื้อหำไม่ยกตน 

 ในหนังสือของพระพรหมคุณำภรณ์ ท่ำนยังกล่ำวถึงกำรมี “ลีลาครู” ครบทั้งสี่  ซึ่งใช้เป็นลีลำ
ของนักวิจัยที่ปรึกษำได้เป็นอย่ำงดี คือ ชี้ให้ชัด สานให้ปฏิบัติ เร้าในกล้าและปลุกให้ร่าเริง หรือท่ำน
กล่ำวให้จ ำง่ำยๆในเร่ืองกำรสอน คือ สอนให้แจ่มแจ้ง จูงใจ แถลงกล้า ร่าเริง 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของที่ปรึกษานักวิจัยจากประสบการณ์ 

 กำรจะรับเป็นนักวิจัยที่ปรึกษำให้กับนักวิจัยรุ่นเยำว์/รุ่นใหม่ นักวิจัยที่ปรึกษำท่ำนนั้นจ ำต้องมี
ควำมพร้อม โดยเคยท ำงำนด้ำนวิจัยและผ่ำนข้ันตอนต่ำงๆมำก่อน และเต็มใจเสียสละ พร้อมที่จะให้ควำม
ช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนในกำรที่จะพัฒนำบุคลำกรในประชำคมวิจัยให้มีควำม สำมำรถ ควำม
รับผิดชอบของนักวิจัยที่ปรึกษำหรือพี่เลี้ยงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง ไม่ใช่เพียงแต่ว่ำให้นักวิจัยรุ่นเยำว์/รุ่น
ใหม่อำศัยสถำนที่ท ำกำรทดลอง หรือเจอหน้ำกันเพียงครั้งเดียวเพื่อลงนำมตำมแบบกำรขอทุนของ
นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อให้ครบถูกต้องตำมก ำหนด แล้วไม่เคยเจอปรึกษำหำรือกันอีกเลยในทำงปฏิบัติ ควรได้
มีกำรพูดคุยปรกึษำหำรือตั้งแต่เริ่มร่ำงโครงงำนวิจัย และมีควำมคุ้นเคยเชื่อมั่นเป็นพี่เลี้ยงท่ีปรึกษำให้ได้ดี  
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 ขอบเขตความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติที่ควรท าของนักวิจัยที่ปรึกษามีดังนี ้

 1. ให้ควำมเป็นกันเองและสร้ำงควำมคุ้นเคยกับนักวิจัยรุ่นใหม่/รุ่นเยำว์ เม่ือนักวิจัยรุ่นเยำว์
  เข้ำมำปรึกษำ ควรแสดงควำมเป็นกันเอง ปฏิบัติตนเป็นกัลยำณมิตรดังได้กล่ำวมำแล้วมี
  กำรพูดคุยถึงเรื่องงำนวิจัยที่จะท ำรวมทั้งขอบเขตของงำน ซึ่งนักวิจัยรุ่นใหม่อำจคิดกำร
  ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป เพรำะยังไม่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนในประเทศไทยมำกนัก 
  ดังนั้น กำรคุ้นเคยและควำมมีศรัทธำเกิดขึ้นต่อตัวนักวิจัยที่ปรึกษำจึงมีควำมจ ำเป็น 

 2.   มีกำรพูดคุยปรึกษำวำงแผนแก้ไขอุปสรรคพร้อมกันอยู่เป็นนิจสำมำรถท ำได้โดยกำรจัด 
  research meeting แลกเปลี่ยนรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ นอกจำกนี้ในทำงปฏิบัตินักวิจัยพี่
  เลี้ยง/ท่ีปรึกษำต้องพร้อมต้องมีเวลำให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ำมำหำเพื่อปรึกษำหรือถ้ำ 
  นักวิจัยที่ปรึกษำจะลงไปดูรำยละเอียดของงำนวิจัยท่ีท ำพร้อมให้ค ำแนะน ำจำก 
  ประสบกำรณ์ก็จะเป็นกำรดีเป็นอย่ำงยิ่ง    

 3.   พร้อมที่จะให้เวลำและแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำงๆที่เกิดขึ้นในงำนวิจัยตลอดจนกระทั่งได้
  ผลงำนเกิดขึ้น และจนกระทั่งถึงกำรเขียนผลงำนวิจัยก็จะต้องให้ค ำปรึกษำในเรื่องกำร
  เผยแพร่ว่ำควรที่จะตีพิมพ์วำรสำรใดโดยเข้ำไปร่วมและให้ข้อเสนอแนะต่ำงๆ รวมทั้งถ้ำ
  มีอุปสรรคต่ำงๆ ควรหำทำงออกแก้ไขที่เหมำะสมและพร้อมให้ก ำลังใจกับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 4.   พยำยำมให้ก ำลังใจสนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เป็นผู้วิจัยหลักอย่ำงเต็มควำม 
  ภำคภูมิใจผลงำนที่เกิดขึ้นผู้วิจัยหลักหรือนักวิจัยรุ่นเยำว์จะต้องเป็นชื่อแรก  

 5.   ยินดีรับฟังควำมคิดเห็นรวมทั้ง feedback จำกเพื่อนร่วมงำนและในทีมก็ควรท ำกำรวิจัย
  ด้วยควำมเต็มใจ และพร้อมที่จะปรับปรุงให้กลุ่มวิจัยให้มีควำมแข็งแกร่งย่ิงขึ้น  

 โดยรวมแล้วนักวิจัยพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษำจ ำเป็นต้องมีเวลำให้ควำมเป็นกันเอง และพร้อมที่จะ
แก้ปัญหำต่ำงๆที่เกิดขึ้นให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัยที่ปรึกษำได้เคยผ่ำนประสบกำรณ์กำรท ำวิจัยมำ
ก่อนแล้ว ย่อมเห็นปัญหำและพร้อมที่จะแก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยง่ำย โดยอุปสรรคบำงอย่ำงนั้น
ถ้ำให้นักวิจัยที่ปรึกษำเข้ำไปแก้ไขด ำเนินกำรจะง่ำยกว่ำนักวิจัยรุ่นเยำว์ด ำเนินกำรเอง เช่น กำรติดต่อ
เครือข่ำย กำรขอวัสดุ/ผลิตภัณฑ์ที่จ ำเป็นต้องกำรใช้ในงำนวิจัยจำกศูนย์วิจัยต่ำงๆ ทั่วโลก ซึ่งกำรขอโดย
นักวิจัยที่มีชื่อเสียงหรือมีส ำนักที่เป็นท่ีรู้จัก ย่อมง่ำยกว่ำกำรที่นักวิจัยรุ่นใหม่จะด ำเนินกำรเอง 

 ส ำหรับประเทศไทยจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีส ำนักวิจัยเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดกลุ่มวิจัย เพิ่มจ ำนวน
นักวิจัยและนักวิจัยที่ปรึกษำ เพื่อให้ประชำคมวิจัยมีควำมแข็งแกร่งและมีอนำคตที่ม่ันคงต่อวงกำร
วิทยำศำสตร์ในประเทศไทย จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องให้ควำมส ำคัญของระบบวิจัยที่จะต้องมีนักวิจัยพี่
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เลี้ยง/ที่ปรึกษำ ส ำนักวิจัย กลุ่มวิจัย เครือข่ำยวิจัยที่มีคุณภำพ และพอเพียงกับนักวิจัยรุ่นเยำว์ที่เพิ่มขึ้น
ในอนำคต 
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บทที่ 4 
Research mentor: นักวิจัยพี่เลี้ยงของโครงการที่ขอทุนวิจยั 

   ศาสตราจารย์ ดร. วัชระ กสิณฤกษ์  
คณะเทคนิคกำรแพทย์  มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 

 ค ำว่ำ “mentor” จำกพจนำนุกรม หมำยถึง ที่ปรึกษำหรือพี่เลี้ยง ผู้เขียนเข้ำใจว่ำควำมตั้งใจของ
หนังสือเล่มนี้คงหมำยถึง research mentor พี่เลี้ยงนักวิจัย หรือนักวิจัยพี่เลี้ยง ค ำว่ำ “นักวิจัยพี่เลี้ยง” 
ไม่แน่ใจมำมีมำตั้งแต่เม่ือใด แต่ส ำหรับผู้เขียนเริ่มได้ยินค ำนี้ก็จำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
(สกว.) เมื่อ สกว. ได้จัดให้มีทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ขึ้น โดยก ำหนดเงื่อนไขว่ำผู้ขอรับทุนที่เป็นนักวิจัย
รุ่นใหม่นั้นจะต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยง และก ำหนดบทบำทของนักวิจัยพี่เลี้ยงให้ท ำหน้ำที่ดูแลและให้ควำม
ช่วยเหลือนักวิจัยรุ่นใหม่  ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงนี้โดยหลักกำรเป็นเรื่องที่ดีมำกและจัดว่ำเป็นระบบที่ดี
ทีเดียวส ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นท ำวิจัย เริ่มสร้ำงเนื้อสร้ำงตัวเพื่อกำรเป็นนักวิจัยอำชีพใน
อนำคต กำรมีพี่เลี้ยงเปรียบเหมือนกำรมีที่ปรึกษำที่คอยให้ควำมช่วยเหลือ นักวิจัยใหม่จะได้ไม่ต้องดิ้นรน
เองมำกมำยในเรื่องต่ำงๆ และไม่ต้องท ำวิจัยแบบเดำผิดเดำถูกมำกนัก แต่จะมีผู้คอยให้ค ำแนะน ำและ
แก้ปัญหำต่ำงๆให้ในระดับหนึ่ง ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงควรจะเอื้อต่อกำรสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยที่
มีศักยภำพในเวลำอันสั้น 

 ส ำหรับตัวผู้เขียนเองได้เข้ำมำสัมผัสระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงและได้เป็นพี่เลี้ยงของนักวิจัยรุ่นใหม่
หลำยคน ทั้งที่เป็นพี่เลี้ยงแบบทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร รวมทั้งยังได้พบเห็นนักวิจัยพี่เลี้ยงท่ำนอื่นๆ
มำพอสมควร ในบทควำมนี้ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมประสบกำรณ์กำรเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงทั้งที่ประสบกับ
ตัวเองและได้พบพำนมำ โดยสะท้อนมุมมองส่วนตัวออกมำเป็นกรณีศึกษำเพื่อให้เห็นภำพของนักวิจัยพี่
เลี้ยงที่ดีว่ำควรจะเป็นอย่ำงไร? 

 กรณีตัวอย่างที่ 1: ความส าเร็จของระบบ mentoring 

 อำจำรย์ใหม่ที่เพิ่งจบปริญญำเอกมีควำมสนใจและกระตือรือร้นที่จะท ำวิจัยอย่ำงมำกจึง
เข้ำพบอำจำรย์อำวุโส (อำวุโสในเชิงวิจัย) ที่มีประสบกำรณ์กำรวิจัยที่อยู่ในภำควิชำเดียวกัน 
และขอให้อำจำรย์อำวุโสท่ำนนั้นเป็นพี่เลี้ยงในกำรท ำวิจัย (mentor) โดยอำจำรย์ใหม่ท่ำนนั้น
ตั้งใจจะขอทุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่นใหม่ ที่ สกว.  สนับสนุนร่วมกับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) อำจำรย์อำวุโสท่ำนดังกล่ำวตอบตกลงทันที
เพรำะถูกใจในระบบ mentoring ที่ทำง สกว./สกอ. ก ำหนดไว้ และเชื่อว่ำระบบนี้จะพัฒนำ
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อำจำรย์รุ่นใหม่ของภำควิชำ และจะพัฒนำงำนวิจัยของอำจำรย์และภำควิชำในที่สุด อำจำรย์ทั้ง
สองท่ำนจึงมำนั่งคุยกันว่ำจะท ำวิ จัยเรื่องอะไรดี ทั้งคู่ เขียนโครงกำรวิ จัยร่วมกัน เป็น
โครงกำรวิจัยที่เชื่อมประสำนอย่ำงลงตัวระหว่ำงงำนวิจัยของอำจำรย์อำวุโสและองค์ควำมรู้
ใหม่ๆที่อำจำรย์รุ่นใหม่มี และเม่ือส่งโครงกำรวิจัยขอรับทุนจำก สกว ./สกอ. ก็ได้รับทุนวิจัยสม
ปรำรถนำ เมื่อได้รับทุนแล้วทั้งคู่ท ำงำนร่วมกันอย่ำงลงตัวมีกำรพบปะกันแทบทุกเช้ำบ่อยครั้งที่
ทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่และพี่เลี้ยงนัดเจอกันวันเสำร์หรืออำทิตย์ร่วมกันวิเครำะห์ผลกำรวิจัยถก
ปัญหำ ร่วมกันแก้ปัญหำอย่ำงจริงและมักแก้ปัญหำได้อย่ำงสัมฤทธิ์ผล เรื่องทุนวิจัยหรือ
เครื่องมือวิจัยก็ไม่เป็นปัญหำเลยส ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่นักวิจัยใหม่สำมำรถใช้ห้องปฏิบัติกำร
นักวิจัยพี่เลี้ยงได้อย่ำงเต็มทีใ่นเวลำไม่นำนนักวิจัยรุ่นใหม่ก็สำมำรถผลิตผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ 
ทั้งคู่คุยกันถึงกำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยปรึกษำกันว่ำจะตีพิมพ์ที่วำรสำรใดจะเขียน manuscript ใน
ลักษณะใดนักวิจัยใหม่ลงมือเขียน manuscript นักวิจัยพี่เลี้ยงดูแลแก้ไข สุดท้ำยก็สำมำรถ
ตีพิมพ์ผลงำนวิจัยได้หลำยเรื่องในระยะเวลำอันสั้น ในเวลำต่อมำนักวิจัยรุ่นใหม่กลำยเป็น
นักวิจัยที่มีชื่อเสียงได้รับทุนระดับอื่นๆของ สกว . อย่ำงต่อเนื่องและยังคงท ำงำนประสำนกับ
นักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อสร้ำงผลงำนวิจัยท่ีมีคุณภำพต่อไป    

 ตัวอย่ำงนี้เป็นกรณีที่แสดงให้เห็นถึงควำมส ำเร็จของระบบ mentoring นักวิจัยรุ่นใหม่เพิ่งจบจำก
กำรศึกษำมำไม่นำนก็สำมำรถสร้ำงเนื้อสร้ำงตัวและสำมำรถเป็นนักวิจัยชั้นน ำได้ในเวลำอันสั้น เม่ือ
พิจำรณำในรำยละเอียดของกรณีตัวอย่ำงนี้ ทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยงเริ่มต้นด้วยกำรเขียน
โครงกำรวิจัยร่วมกัน ดังนั้น โครงการวิจัยที่ได้จึงเป็นความคิดร่วมกันของทั้งสองคน ทั้งคู่มีส่วนร่วม
ในโครงกำรวิจัยและมีควำมสนใจและเข้ำใจในโจทย์วิจัยมำตั้งแต่ต้น และแน่นอนโครงกำรวิจัยนี้จะเป็น
โครงกำรวิจัยที่ดี เพรำะเป็นกำรประสมประสำนระหว่ำงแนวคิดของผู้มีประสบกำรณ์และองค์ควำมรู้
สมัยใหม่ของนักวิจัยรุ่นใหม่ กำรเขียนโครงกำรวิจัยร่วมกันมีประโยชน์อย่ำงมำกในกำรสร้ำงนักวิจัยรุ่น
ใหม่ เพรำะท ำให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ตั้งแต่กำรคิดโจทย์วิจัย เรียนรู้แนวคิดในกำรตอบโจทย์วิจัย กำร
เลือกวิธีกำรท ำวิจัย ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงวิธีกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย และแน่นอนที่สุดว่ำ
โครงกำรวิจัยน้ีจะเป็นโครงกำรวิจัยที่อยู่ในควำมสนใจของทั้งนักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัยรุ่นใหม่ และอยู่ใน
ทิศทำงควำมช ำนำญของนักวิจัยพี่เลี้ยงที่จะสำมำรถให้ค ำแนะน ำได้อย่ำงเต็มที่ โครงกำรวิจัยที่ได้จะ
สมบูรณ์และมีโอกำสได้รับทุนสนับสนุนจำกแหล่งทุนวิจัยสูง เม่ือได้รับทุนและท ำวิจัยในกรณีนี้จะเห็นว่ำ
นักวิจัยรุ่นใหม่และพี่เลี้ยงมีกำรพบปะกันด้วยควำมถี่ที่สูงมำก ทั้งนี้เพรำะเรื่องที่ท ำวิจัยเป็นควำมสนใจ
ของทั้งคู่ และทั้งคู่ท ำงำนในภำควิชำเดียวกันจึงมีโอกำสพบกันได้บ่อย การได้พบกันและร่วมกัน
วิเคราะห์-วิภาคผลการวิจัย ถกปัญหาร่วมกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง จึงท าให้ผลงานวิจัยออกมาดี 
นักวิจัยรุ่นใหม่จะไม่มีปัญหำในเร่ืองงบประมำณวิจัยและเครื่องมือในกำรท ำวิจัยเลย เพรำะนักวิจัยรุ่นใหม่
ถูกนับเป็นนักวิจัยคนหนึ่งในทีมของนักวิจัยพี่เลี้ยง กรณีนี้จะเห็นได้ว่ำนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยพี่เลี้ยง
จะเขียน manuscript ร่วมกัน นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิธีกำรเขียน manuscript เพื่อตีพิมพ์ โดยที่นักวิจัย
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พี่เลี้ยงสำมำรถให้ข้อเสนอแนะในกำรเขียน manuscript ได้อย่ำงเต็มที่เพรำะเป็นเรื่องที่อยู่ในควำมสนใจ
และตนเองถนัด สุดท้ำยจึงมีผลงำนตีพิมพ์หลำยเร่ือง   

 กรณีศึกษำที่ 1 นี้ จึงเป็นระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ถูกต้อง ที่ควรจะเกิดขึ้น และจะน ำไปสู่กำรสร้ำง
นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่เพิ่งจบมำ ให้เป็นนักวิจัยอำชีพอย่ำงแท้จริง 

 กรณีตัวอย่างที่ 2: ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของระบบ mentoring  

 อำจำรย์ใหม่ท่ำนหนึ่งเพิ่งส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกมำ และมีควำมสนใจที่จะท ำ
วิจัยโดยตั้งใจจะขอรับทุนสนับสนุนกำรวิจัยประเภททุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของ
อำจำรย์รุ่นใหม่จำก สกว./สกอ. เช่นกัน จึงลงมือเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อท ำวิจัยในเรื่อง
ที่ต่อเนื่องจำกวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอก และน ำข้อเสนอโครงกำรฯไปหำอำจำรย์อำวุโสที่มี
ชื่อเสียงด้ำนกำรวิจัยที่ท ำงำนอยู่ในอีกคณะหนึ่ง โดยไม่ได้พิจำรณำถึงทิศทำงกำรวิจัยหรือ
ควำมถนัดของนักวิจัยอำวุโสเลย นักวิจัยอำวุโสท่ำนนั้นอ่ำนโครงกำรฯแล้วเห็นว่ำไม่ตรงกัน
งำนวิจัยที่ตนเองถนัด จึงปฏิเสธกำรเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงให้ แต่นักวิจัยใหม่ขอร้องให้รับเป็น
นักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อจะได้ขอทุนวิจัยกับ สกว ./สกอ. ทั้งนี้ นักวิจัยรุ่นใหม่เชื่อในชื่อเสียงของ
อำจำรย์อำวุโส และม่ันใจว่ำหำกได้ชื่อว่ำท่ำนเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงให้โครงกำรวิจัยของเขำ  เขำ
ย่อมจะได้รับทุนจำก สกว./สกอ. แน่นอน นักวิจัยอำวุโสทนค ำขอร้องไม่ได้ จึงจ ำใจรับเป็น
นักวิจัยพี่เลี้ยง และโครงกำรวิจัยดังกล่ำวก็ได้รับทุนวิจัยจริงๆ หลังจำกได้รับทุนทั้งคู่แทบไม่เจอ
กันเลย นักวิจัยรุ่นใหม่มีปัญหำมำกมำยในกำรท ำวิจัย กำรวิจัยของนักวิจัยใหม่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ผลงำนวิจัยจึงไม่ดีนัก และไม่สำมำรถตีพิมพ์ได้เลยเม่ือสิ้นสุด
โครงกำร 

 ในกรณีนี้เป็นควำมล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของระบบ mentoring ซึ่งควำมล้มเหลวเกิดขึ้นตั้งแต่ยัง
ไม่ได้เริ่มลงมือท ำงำนวิจัย นักวิจัยใหม่อาจไม่มีความเข้าใจในระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง และอาจไม่เคย
นึกว่านักวิจัยพี่เลี้ยงจะมีประโยชน์อย่างไร?  หรืออำจเชื่อว่ำตนเองสำมำรถท ำวิจัยได้โดยไม่
จ ำเป็นต้องมีพี่เลี้ยง กำรที่ไปหำนักวิจัยอำวุโสก็เพียงเพื่อต้องกำรควำมมีชื่อเสียงของนักวิจัยอำวุโส
เท่ำนั้น เพรำะเชื่อว่ำหำกได้นักวิจัยอำวุโสท่ำนนี้มีชื่อเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงในข้อเสนอโครงกำรฯก็จะได้รับ
ทุน จะเห็นได้ว่ำนักวิจัยใหม่มำหำนักวิจัยอำวุโสโดยไม่พิจำรณำถึงควำมช ำนำญของนักวิจัยอำวุโสเลย 
นักวิจัยอำวุโสก็ได้ปฏิเสธไปแล้ว แต่นักวิจัยใหม่ก็ยังคงยืนยันที่จะให้นักวิจัยอำวุโสเป็นพี่เลี้ยงให้ได้ และ
หากมองมาทางด้านนักวิจัยอาวุโส การรับเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงในกรณีนี้ถือเป็นความผิดพลาดที่
ใหญ่หลวงเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม นักวิจัยอำวุโสหลำยท่ำนมักตกอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ยำกจะปฏิเสธ 
เพรำะนักวิจัยรุ่นใหม่คนนั้นอำจเคยเป็นลูกศิษย์มำก่อน หรืออำจได้รับกำรร้องขอมำจำกนักวิจัยอำวุโส
ท่ำนอื่นให้ช่วยท ำหน้ำที่เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงให้ หรือมักจะได้รับกำรขอร้องจำกนักวิจัยรุ่นใหม่ด้วยข้ออ้ำง
ว่ำจะต้องส่งโครงกำรวิจัยภำยในวันน้ี หำคนอื่นไม่ทัน และท่ีเกิดได้บ่อยคือ นักวิจัยอำวุโสมักเป็นผู้มีน้ ำใจ 
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คิดว่ำหำกไม่รับเป็นพี่เลี้ยงจะท ำตัดโอกำสกำรท ำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีควำมตั้งใจจริง โดยไม่ทันนึก
ในทำงลบว่ำกรณีนี้เป็นการท าลายนักวิจัยรุ่นใหม่ทางอ้อม  

 เม่ือพิจำรณำรำยละเอียดของกรณีศึกษำนี้ โครงกำรวิจัยที่ด ำเนินกำรวิจัยนี้คิดขึ้นโดยนักวิจัยรุ่น
ใหม่เอง นักวิจัยพี่เลี้ยงไม่ได้มีส่วนร่วมและอำจไม่เห็นด้วยกับโจทย์วิจัยตั้งแต่ต้น ดังนั้น นักวิจัยพี่เลี้ยงจึง
ไม่มีควำมสนใจในงำนวิจัยนี้และไม่สนใจที่จะทรำบผลงำนวิจัย ไม่สนใจที่จะให้ค ำแนะน ำหรือทุ่มเทให้ อีก
ทั้งโครงกำรวิจัยก็อยู่ในทิศทำงที่นักวิจัยพี่เลี้ยงไม่ถนัด จึงไม่สำมำรถจะแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้มำกนัก 
นักวิจัยใหม่ก็เห็นวำ่นักวิจัยพี่เลี้ยงไม่ถนัดในเรื่องที่ท ำวิจัยจึงไม่มำขอค ำปรึกษำ อีกทั้งเนื่องทั้งคู่อยู่คนละ
คณะ โอกำสกำรเจอกันจึงมีน้อยหรือไม่มีเลย ดังนั้น กำรท ำงำนในฐำนะนักวิจัยพี่เลี้ยงจึงยิ่งลดลงไปอีก 
เมื่อเทียบกับในกรณีตัวอย่ำงที่ 1 ที่ทั้งคู่อยู่ในภำควิชำหรือคณะเดียวกัน ประเด็นต่ำงๆเหล่ำนี้จึงท ำให้ค ำ
ว่ำ “นักวิจัยพี่เลี้ยง” เป็นแค่เพียงในนาม ระบบพี่เลี้ยงที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นเลยแม้แต่น้อย ใน
กรณีน้ีผลจึงลงเอยท่ีไม่ได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และที่ส าคัญ คือ ไม่มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  

 กรณีตัวอย่างที่ 3:  แม้จะอยู่ไกลกัน...ก็ยังสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ดีได้ 

 นักวิจัยรุ่นใหม่อยู่ในมหำวิทยำลัยต่ำงจังหวัด เขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยและต้องกำร
นักวิจัยพี่เลี้ยง แต่ในมหำวิทยำลัยที่สังกัดไม่มีนักวิจัยที่ท ำงำนในทิศทำงเดียวกันเลย จึงติดต่อ
นักวิจัยอำวุโสที่ท ำงำนใกล้เคียงกันในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ โครงกำรฯนี้เป็น
โครงกำรวิจัยที่น่ำสนใจ นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยอำวุโสติดต่อกันทำง e-mail และแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรวิจัย สุดท้ำยนักวิจัยใหม่ก็ได้โครงกำรวิจัยที่ดี และเช่นกันได้รับทุน
สนับสนุนกำรวิจัยจำก สกว./สกอ. เมื่อนักวิจัยรุ่นใหม่เริ่มด ำเนินกำรวิจัย ก็มีปัญหำเกิดขึ้นหลำย
ประกำร ทั้งในเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย สำรเคมี และวิธีกำรท ำวิจัย อย่ำงไรก็ตำม นักวิจัย
รุ่นใหม่ได้ติดต่อกับนักวิจัยพี่เลี้ยงอย่ำงสม่ ำเสมอทำง e-mail และนำนๆครั้งที่ทั้งคู่ได้มีโอกำส
พบปะกัน ค ำแนะน ำของนักวิจัยพี่เลี้ยงมีประโยชน์บ้ำงในระดับหนึ่ง และกำรศึกษำวิจัยใน
โครงกำรด ำเนินไปได้ แต่ล่ำช้ำกว่ำที่ควรจะเป็น เม่ือสิ้นสุดระยะเวลำที่ก ำหนดในโครงกำรวิจัย 
งำนวิจัยจึงยังคงไม่แล้วเสร็จตำมข้อเสนอโครงกำรฯ อย่ำงไรก็ตำม นักวิจัยรุ่นใหม่ยังคงท ำวิจัย
ต่อไป และในท่ีสุดก็มีผลงำนวิจัยท่ีสำมำรถตีพิมพ์ได้ 

 กรณีนี้คล้ำยกับกรณีตัวอย่ำงที่ 1 ที่ข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ขอรับทุนนั้นเป็นโครงกำรวิจัยที่คิด
ร่วมกันระหว่ำงนักวิจัยรุ่นใหม่กับนักวิจัยพี่เลี้ยง ทั้งคู่ท างานวิจัยอยู่ในสาขาวิชาเดียวกัน นักวิจัยพี่
เลี้ยงมีความรู้และสามารถให้ค าปรึกษาในเรื่องที่วิจัยได้อย่างเต็มที่ ปัญหำมีอยู่เพียงว่ำทั้งคู่อยู่คน
ละจังหวัด แต่การติดต่อกันทาง e-mail สามารถท าได้ แม้จะไม่สำมำรถลงรำยละเอียดได้มำกเท่ำใน
กรณีตัวอย่ำงที่ 1 กำรเจอกันบ้ำงระหว่ำงนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยอำวุโสยังนับว่ำไม่เพียงพอ ท ำให้กำร
แก้ไขปัญหำวิจัยไม่สำมำรถท ำได้รวดเร็ว และกำรท่ีนักวิจัยรุ่นใหม่อยู่ในมหำวิทยำลัยต่ำงจังหวัดที่อำจไม่
มีเครื่องมือวิจัยพร้อมเฉกเช่นมหำวิทยำลัยที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งแม้จะไม่มีเครื่องมือในสถำบันต้นสังกัด
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ของตนก็ยังสำมำรถไปขอใช้เครื่องมือในสถำบันอื่นๆได้บ้ำง กรณีนี้นักวิจัยพี่เลี้ยงอำจช่วยไม่ได้มำกนัก
ในด้ำนน้ีเพรำะท้ังคู่อยู่คนละจังหวัด  

 จำกกรณีตัวอย่ำงนี้ ถึงแม้สุดท้ำยนักวิจัยรุ่นใหม่จะสำมำรถสร้ำงผลงำนและตีพิมพ์ได้ตำม
วัตถุประสงค์ แต่ก็ใช้เวลำในกำรศึกษำวิจัยมำกกว่ำที่ควรจะเป็น ในบำงครั้งกำรล่ำช้ำของกำรศึกษำวิจัย
อำจท ำให้พลำดโอกำสในกำรตีพิมพ์หรือกำรเป็นเจ้ำของสิทธิบัตรผลงำนวิจัยได้ อย่ำงไรก็ตำม หำก
พิจำรณำแบบเชิงบวก กรณีตัวอย่ำงที่ 3 นี้อำจเป็นกำรสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ดีเช่นกัน เพรำะนักวิจัยรุ่น
ใหม่จะต้องช่วยเหลือตัวเองในระดับหนึ่ง การชี้แนะจากนักวิจัยพี่ เลี้ยงเป็นระยะๆมีส่วนพัฒนา
วิธีการคิดและสร้างประสบการณ์วิจัยให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ได้เช่นกัน ผู้เขียนเชื่อว่ำนักวิจัยรุ่นใหม่ที่
ก้ำวผ่ำนกำรท ำวิจัยแบบน้ีไปได้จะเป็นนักวิจัยท่ีดีต่อไปได้เช่นกัน   

 กรณีตัวอย่างที่ 4:  ระบบ mentoring แบบที่ไม่ได้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม ่

 อำจำรย์ผู้มีประสบกำรณ์วิจัยแล้วท่ำนหนึ่ง เห็นว่ำมีอำจำรย์รุ่นใหม่เพิ่งจบมำจำก
 มหำวิทยำลัยมีชื่อในต่ำงประเทศด้วยผลงำนวิจัยที่ดีเยี่ยม จึงต้องกำรอำจำรย์ใหม่ท่ำน
นั้นมำร่วมทีมเพื่อหวังจะสร้ำงผลงำนให้กับตนเอง จึงเข้ำพบและชักชวนให้เขียนข้อเสนอ
 โครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุนท ำวิจัย โครงกำรวิจัยที่เขียนขึ้นเป็นโครงกำรวิจัยที่ดีมำกที่
แนวคิดส่วนใหญ่เกิดจำกนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงกำรวิจัยได้รับทุนจำก สกว./สกอ. โดยมีอำจำรย์
อำวุโสกว่ำท่ำนน้ันเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงของโครงกำรฯ โดยท่ีในกำรท ำวิจัยท้ังหมด นั ก วิ จั ย รุ่ น
ใหม่จะด ำเนินกำรวิจัยเอง แก้ปัญหำเอง เพรำะเห็นว่ำนักวิจัยพี่เลี้ยงไม่มีควำมถนัดในเรื่องที่ตน
ท ำวิจัย และเนื่องจำกนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นผู้มีควำมสำมำรถมำกอยู่แล้วจึงแก้ปัญหำต่ำงๆได้ลุล่วง
ด้วยตนเอง โดยแทบจะไม่ขอรับค ำปรึกษำจำกนักวิจัยพี่เลี้ยงเลย  จะมีก็เพียงแต่ไปขอใช้
เครื่องมือวิจัยบ้ำงในบำงครั้งในห้องวิจัยของนักวิจัยพี่เลี้ยง สุดท้ำยโครงกำรวิจัยนี้ได้ผลงำนวิจัย
ที่ดีและสำมำรถจะตีพิมพ์ในวำรสำรที่ดีได้ อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำใหญ่เกิดขึ้นกับทั้งคู่  เม่ือทั้งคู่
ต่ำงคิดว่ำตนเองสมควรเป็นชื่อแรกในกำรตีพิมพ์ ผลงำนวิจัยชิ้นนั้น ผลสุดท้ำยทั้งคู่ไม่สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกันได้อีกต่อไป นักวิจัยรุ่นใหม่เกิดควำมเบื่อหน่ำยและท้อแท้ในระบบวิจัยและหัน
หลังให้กับงำนวิจัย ควำมมุ่งหวังที่จะให้ระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงมำพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็น
นักวิจัยชั้นยอด และเป็นก ำลังส ำคัญใน หน่วยวิจัยของนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นส ำคัญของคณะ ของ
มหำวิทยำลัย และของประเทศ จึงไม่เกิดขึ้นในกรณีนี้ 

 ส ำหรับกรณีน้ี คงไม่มีค ำอธิบำยใดๆ เรำคงได้แต่หวังว่ำเหตุกำรณ์เช่นน้ีจะไม่เกิดขึ้นอีก 
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สรุป  

 จำกกรณีตัวอย่ำงที่ยกมำทั้งหมดนี้ ผู้เขียนเชื่อว่ำคงจะสะท้อนให้เห็นได้ว่ำระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง
ที่ดีควรเป็นอย่างไร  นักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดีจะต้องเป็นอย่างไร และหวังว่ำกรณีตัวอย่ำงเหล่ำนี้จะสะท้อน
และช่วยพัฒนำระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงของประเทศเพื่อช่วยพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นนักวิจัยมืออำชีพ 
เพื่อพัฒนำงำนวิจัยของประเทศต่อไป  
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บทที่ 5 
mentor: กัลยาณมิตร 

ศาสตราจารย์ ดร. เก้ือ วงศ์บุญสิน 
วิทยำลัยประชำกรศำสตร์  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

 

 mentor นั้นอำจแปลควำมได้มำกมำย เช่น นักวิจัยพี่เลี้ยง นักวิจัยที่ปรึกษำ ซึ่งกำรแปลควำมที่
แตกต่ำงกันนั้น อำจสะท้อนบทบำทหน้ำที่ในรำยละเอียดที่แตกต่ำงกันไปได้ในระดับหนึ่ง ในบทควำมนี้
ผู้เขียนจะน ำเสนอ “แนวคิดเกี่ยวกับการเป็น mentor บนฐานแนวคิดเชิงกัลยาณมิตร” ในกำรสร้ำง
และพัฒนำทุนมนุษย์ทำงกำรวิจัยด้วยควำมสัมพันธ์อันยืนยำว เสริมสร้ำงควำมรู้ร่วมกันอย่ำงใกล้ชิด โดย
แต่ละฝ่ำยมีควำมเต็มใจที่จะถ่ำยทอดและรับกำรถ่ำยทอด หรือแลกเปลี่ยนควำมรู้ตลอดจนทักษะต่ำงๆซึ่ง
กันและกัน โดยไม่เห็นแก่ตัว หำกแต่ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของอีกฝ่ำยหนึ่งอย่ำงแท้จริง เพื่ออ ำนวยให้
นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ค้นพบกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และพัฒนำสู่กำรเป็นนักวิจัยที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ตลอดจนเป็นกัลยำณมิตรแก่ผู้อื่นต่อไป  

ความหมายของ mentor 

 นักวิจัยพี่เลี้ยง (mentor) หรือบำงครั้งเรียก นักวิจัยที่ปรึกษำ นั้น ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
วิจัย (สกว.) ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ “mentor หมำยถึง นักวิจัยผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีผลงำนวิจัย
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีเวลำให้ค ำปรึกษำแก่ผู้รับทุนได้ตลอดเวลำ
กำรรับทุน รวมทั้งจะเป็นผู้มีชื่อร่วมในผลงำนที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ ” อย่ำงไรก็ตำม 
ผู้เขียนจะใช้ค ำว่ำ “กัลยาณมิตร” แทน นักวิจัยพี่เลี้ยง 

 mentoring มำจำกภำษำกรีกที่แปลตรงตัวว่ำ enduring เป็นค ำที่สื่อควำมหมำยถึง ควำมสัมพันธ์
อันยืนนำนระหว่ำงผู้เยำว์กับผู้ใหญ่ โดยผู้ใหญ่เข้ำไปมีส่วนร่วมอย่ำงต่อเนื่องในกระบวนกำรเรียนรู้ของ
ผู้เยำว์ โดยกำรให้กำรสนับสนุน ค ำแนะน ำปรึกษำ ตลอดจนควำมช่วยเหลือต่ำงๆ เพื่อให้ผู้เยำว์สำมำรถ
ผ่ำนพ้นช่วงเวลำแห่งควำมยำกล ำบำก เผชิญกับควำม    ท้ำทำยใหม่ๆ และหำทำงแก้ไขปัญหำต่ำงๆ ที่
ผ่ำนมำได้  

 George Lucas กล่ำวว่ำ ผู้ที่เป็น mentor เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือให้ผู้ที่เริ่มหัดใหม่ (novices) 
หรือสมาชิกใหม่ในสังคม ให้สามารถเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ (learning by doing) จากทฤษฎีความรู้
ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่คอยกระตุ้นให้ผู้เริ่มหัดนั้นมีแรงดลใจที่จะบากบั่นอุตสาหะ ซึ่งเป็นลักษณะ
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ควำมสัมพันธ์ที่ George Lucas นั้นได้น ำมำใช้ในภำพยนตร์เรื่อง Star Wars ทุกตอน โดยหวังว่ำผู้ที่เป็น
ครูบำอำจำรย์ทั้งหลำยจะได้น ำแนวคิดไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงตนเองและผู้อื่น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
ในช่วงแรกๆของกระบวนกำรเรียนกำรสอนซึ่งเป็นช่วงที่ส ำคัญ 

 ผู้ที่ท ำหน้ำที่เป็น mentor ในวงกำรวิจัยนั้น มักเป็นคณำจำรย์ซึ่งสังกัดโครงกำรวิจัยหรือ
ห้องปฏิบัติกำรแห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นผู้ที่สำมำรถพูดคุยสนทนำโต้ตอบกับนักวิจัยใหม่ๆว่ำจะมีโครงกำร
ใดบ้ำง?ที่น่ำจะมีกำรท ำวิจัย เป็นผู้ที่ช่วยให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้ำสู่กระบวนกำรศึกษำวิจัยด้วยตนเองตั้งแต่
ขั้นแรกเริ่ม ช่วยให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้รับกำรฝึกฝนเรียนรู้เทคนิคต่ำงๆที่จ ำเป็น ช่วยอ ำนวยทรัพยำกร
ต่ำงๆให้ในกำรวิจัยหรือทดลอง ช่วยหำทำงออกแก่ปัญหำต่ำงๆในระหว่ำงกำรท ำวิจัย  ตลอดจนให้
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรวิจัย  

 ผู้เขียนพิจำรณำว่ำกำรเป็น mentor นั้นเป็นกระบวนการทางสังคม (socialization) ในลักษณะ
ของกำรแบ่งปัน แลกเปลี่ยนและถ่ำยทอดควำมรู้ฉันท์กัลยาณมิตรระหว่ำงปัจเจกชนอย่ำงน้อย 2 คน ซึ่ง
ใช้เวลำอยู่ด้วยกัน ท ำกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ร่วมกันอย่ำงใกล้ชิด โดยแต่ละฝ่ำยมีควำมเต็มใจที่จะถ่ำยทอด
และรับกำรถ่ำยทอด หรือแลกเปลี่ยนซึ่งควำมรู้และทักษะต่ำงๆซึ่งกันและกันโดยไม่เห็นแก่ตัว หำกแต่
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของอีกฝ่ำยหน่ึงอย่ำงแท้จริง กระบวนกำรนี้มีควำมลึกซึ้งยิ่งกว่ำกำรสอนความรู้ใน
ระดับสมาธิจิต (explicit knowledge) ด้วยวำจำหรือลำยลักษณ์อักษร เนื่องจำกกระบวนกำรที่เรียกว่ำ 
socialization นี้ เปิดโอกำสให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งถึงควำมคิดและควำมรู้สึกของแต่ละฝ่ำย พลัง
ของกระบวนกำรนี้คือ กำรที่กำรแลกเปลี่ยนและถ่ำยทอดประสบกำรณ์นั้นมีควำมเกี่ยวข้องกับอำรมณ์
ควำมรู้สึกและสถำนกำรณ์เฉพำะที่ท ำให้ประสบกำรณ์ควำมรู้และทักษะต่ำงๆที่แบ่งปันแลกเปลี่ยน
ถ่ำยทอดต่อกันนั้นฝังตัวลึกลงเป็นความ รู้ในระดับจิตใต้ส านึก (tacit knowledge)ไปได้ กำรที่
ปรมำจำรย์ทำงศิลปะถ่ำยทอดวิชำควำมรู้แก่ศิษย์ท่ีเฝ้ำติดตำมตลอดเวลำเป็นตัวอย่ำงที่ดีอย่ำงหนึ่ง 

 กระบวนกำรฝังรำก “ความรู้ในระดับสมาธิจิต” กลับเข้ำไปเป็น “ความรู้ในระดับจิตใต้
ส านึก” อำศัยวิธีด ำเนินกำร 2 ขั้นตอน ได้แก่  

 ขั้นตอนที่หนึ่ง การใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่ (whole body of experience) เช่น  ใน
กำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อฝึกครูฝึก (training the trainer) ผู้ท ำกำรฝึกอบรมครูฝึกจะถ่ำยทอดข้อมูล 
ควำมรู้ ศำสตร์และเทคนิคต่ำงๆ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกำรเรียนรู้ กำรตั้งค ำถำม กำรใช้โสตทัศนวัสดุ
เพื่อกำรเรียนรู้ เป็นต้น ประสบกำรณ์ทั้งหมดที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมนั้นจะเป็นปัจจัยช่วยในกำรแปลง
กำรผสมผสำน “ควำมรู้ใหม่ในระดับสมำธิจิต” ให้เป็น “ควำมรู้จำกระดับจิตใต้ส ำนึก” ดังนั้น ควำมรู้ใหม่ใน
ระดับสมำธิจิตที่ผสมผสำนมำแล้วนั้นจึงฝังลึกเป็นค่ำนิยมและกำรกระท ำจำกกำรที่ได้ผสมผสำนกันหรือ
อำจแทนท่ีกรอบแนวคิดเดิมและทักษะส่วนตัวที่มีอยู่ก่อนแล้วของผู้รับกำรฝึกอบรม  
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 ขั้นตอนที่สอง การใช้ความรู้คิดพิจารณาด้วยปัญญาตนเองอย่างตรึกตรอง  (reflection) 
ในลักษณะกำรตรึกตรองเชิงตรรกะ (logical reflection) และกำรตรึก ตรอง เชิ ง วิพำกษ์  (critical 
reflection) ตั้งสมมติฐำนถึงเหตุปัจจัยต่ำงๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิด กระบวนกำรเรียนรู้ แบบองค์รวม 
(holistic learning process) 

ความส าคัญของกัลยาณมิตร 

 กำลิเลโอ กล่ำวว่ำ “ไม่มีใครสอนใครได้ อย่างมากที่ท าได้ คือ ช่วยให้เขาค้นพบการเรียนรู้
ด้วยตนเอง” 

ค ำกล่ำวดังกล่ำวสอดคล้องกับที่พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่ำวไว้ว่ำ 

   “ในทำงพุทธศำสนำท่ำนสอนหลักกำรส ำคัญในกำรศึกษำของมนุษย์ว่ำ ก่อนที่มนุษย์จะมี
ชีวิตที่ดีงำมหรือจะเริ่มต้นพัฒนำตัวเองได้ดีนั้น มีองค์ประกอบ 2 อย่ำงมำน ำมำช่วย คือ 
องค์ประกอบภำยนอก กับองค์ประกอบภำยใน องค์ประกอบภำยนอกเรียกว่ำ ปรโตโฆษะ 
 แปลว่ ำ  เสียงจำกผู้ อื่ น  คื อ  อิทธิพลจำกภำยนอก…ปรโตโฆษะอย่ ำงนี้ ก็ กลำยเป็น
 กัลยำณมิตร…กัลยำณมิตรเป็นองค์ประกอบส ำคัญที่จะเกื้อหนุนให้คนมีชีวิตที่ดีงำม โดยเข้ำมำ
ช่วยหนุนกำรศึกษำ ท่ำนเรียกว่ำเป็นปัจจัยแห่งสัมมำทิฐิ คือ ช่วยชักน ำให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ถูกต้อง ท ำให้รู้เข้ำใจควำมจริงและรู้คุณค่ำของสิ่งทั้งหลำยทั้งปวงที่เข้ำไปสัมพันธ์…กัลยำณมิตร
มีหน้ำที่นี้ จึงเป็นผู้ชักน ำในกระบวนกำรศึกษำทั้งหมด อีกด้ำนหนึ่งคือ ปัจจัยภำยใน ได้แก่ 
โยนิโสมนสิกำร หมำยถึงกำรรู้จักคิดพิจำรณำด้วยตนเอง กำรรู้จักคิดพิจำรณำด้วยตนเอง กำร
รู้จักใช้ปัญญำ  คิดเองเป็น…ไม่ต้องอำศัยกัลยำณมิตร แต่ส ำหรับคนทั่วไป จะต้องมำเข้ำคู่กัน 
กล่ำวคือ องค์ประกอบภำยนอกเป็นปัจจัยทำงสังคม ได้แก่ กัลยำณมิตร และองค์ประกอบภำยใน
เป็นปัจจัยส่วนตัว ได้แก่ โยนิโส มนสิกำร” 

 ดังนั้น ควำมส ำคัญของกัลยำณมิตร  หรือนักวิจัยพี่เลี้ยง จึงอยู่ที่กำรเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และมีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติอย่ำงสม่ ำเสมอ กล่ำวคือ 
นักวิจัยพี่เลี้ยงต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเอง ให้เป็นที่ยกย่องสมควรต่อการที่จะได้รับ
มอบหมายให้เป็นกัลยาณมิตรให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อช่วยให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ค้นพบกำรเรียนรู้
ด้วยตนเองเพื่อเป็นนักวิจัยท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถต่อไป 

วิธีการเป็นกัลยาณมิตรที่ดี 

 การจะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนั้น อย่างน้อยต้องเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของตัวเอง  มีควำมใฝ่รู้
ใฝ่เรียน มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และมีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติอย่ ำง
สม่ ำเสมอ ในกำรเตรียมตัวเพื่อเป็นนักวิจัยที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ใน
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วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติอย่ำงสม่ ำเสมอดังกล่ำวนั้น หำกพิจำรณำจำกทุนของฝ่ำยวิชำกำรของ
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) (ที่บำงทุนมีกำรสนับสนุนร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.)) เห็นได้ชัดว่ำแนวทำงกำรให้ทุนดังกล่ำวเป็นกำรเพิ่มก้ำวกำรเดินทำงเป็นนักวิจัยที่มี
คุณภำพรวมทั้งเป็นกัลยำณมิตรที่ดีในอนำคต  

 กำรจัดกลุ่มให้ทุนของฝ่ำยวิชำกำร สกว. ท ำให้สำมำรถแยกกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในกำรท ำวิจัยออก
ได้เป็น 2 ส่วน คือ ผู้ที่พร้อมจะสนับสนุนความรู้ และ กลุ่มที่ต้องการความรู้ กำรแยกกลุ่มดังกล่ำว 
ท ำให้ง่ำยต่อกำรที่จะอ ำนวยให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกำสสัมผัสและเรียนรู้จำกนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิที่
สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆ ในกำรท ำวิจัยตำมเป้ำหมำยที่มีคุณค่ำได้ ทั้งนี้ อำจน ำแนวคิดของ 
Collison และ Parcell มำปรับเป็นตำรำงและรูปเพื่อพิจำรณำกลุ่มต่ำงๆได้ ดังนี้ 

1. กลุ่มเมธีวิจัยอาวุโส สกว.  ซึ่งในท่ีนี้เรียกว่ำ กลุ่ม (ก) เป็นกลุ่มที่ในปัจจุบัน (current) มีผลกำร
ประเมินคุณวุฒิ (assessment หรือ performance score) อยู่ที่ระดับ 5 (ค่ำตำมแกนตั้งของรูป) ซึ่งเป็น
ระดับเดียวกับที่ได้มีกำรตั้งเป้ำไว้ (target) ดังนั้น กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีค่ำผลต่ำงระหว่ำงระดับคุณวุฒิ
เป้ำหมำยกับคุณวุฒิปัจจุบัน (target minus current level) เท่ำกับศูนย์ (ค่ำตำมแกนนอนของรูป) หรือ
เป็นกลุ่มที่ไม่ต้องปรับปรุงอะไร ยกเว้นว่ำในอนำคตค่ำกำรประเมินคุณวุฒิในปัจจุบันจะต่ ำกว่ำค่ำคุณวุฒิ
เป้ำหมำย (target) กลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มท่ีพร้อมจะสนับสนุนควำมรู้ (suppliers of knowledge) 

 

เมธีวิจัยอำวุโส สกว.                                                                                              

(ก) 

วุฒิเมธีวิจัย สกว. 

(ข) 

เมธีวิจัย สกว. 

(ค) 

นักวิจัยรุ่นใหม่ 

(ง) 

Current Target Current Target Current Target Current Target 

5 5 4 5 2 3 1 3 
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 2.  กลุ่มวุฒิเมธีวิจัย สกว. หรือในที่น้ีจะเรียกว่ำ กลุ่ม (ข) จะเป็นกลุ่มท่ีในปัจจุบัน (current)  มีผล
กำรประเมินคุณวุฒิ (assessment หรือ performance score) อยู่ท่ีระดับ 4 (ค่ำตำม แกนตั้งของรูป) ซึ่ง
เป็นระดับต่ ำกว่ำระดับที่ได้มีกำรตั้งเป้ำไว้ (target) ดังนั้น กลุ่มวุฒิเมธีวิจัย สกว. หรือ กลุ่ม (ข) จะเป็น
กลุ่มที่มีค่ำผลต่ำงระหว่ำงระดับคุณวุฒิเป้ำหมำยกับคุณวุฒิปัจจุบัน (target minus current level) เท่ำกับ
หนึ่ง (ค่ำตำมแกนนอนของรูป) หรือเป็นกลุ่มที่ยังต้องปรับปรุงให้มีงำนวิจัยที่มีคุณภำพเพิ่มมำกขึ้นให้ตรง
กับเป้ำที่ตั้งไว้ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกลุ่ม (ข) นี้ มีค่ำกำรประเมินคุณวุฒิ (performance score) อยู่ท่ี
ระดับ 4 จึงเป็นกลุ่มที่พร้อมจะสนับสนุนควำมรู้ (suppliers of knowledge) ให้กับนักวิจัยกลุ่มอื่น (กลุ่ม ค 
และ กลุ่ม ง) 

   3.  กลุ่มเมธีวิจัย สกว. หรือในท่ีนี้จะเรียกว่ำ กลุ่ม (ค) จะเป็นกลุ่มที่ในปัจจุบัน (current) มีผลกำร
ประเมินคุณวุฒิ (assessment หรือ performance score) อยู่ท่ีระดับ 2 (ค่ำตำมแกนตั้งของรูป) ซึ่งเป็น
ระดับต่ ำกว่ำระดับที่ได้มีกำรตั้งเป้ำไว้ (target) โดยในกลุ่มนี้ค่ำที่ตั้งเป้ำไว้อยู่ท่ีระดับสำม ดังนั้น กลุ่มเมธี
วิจัย สกว. หรือ กลุ่ม (ค) จะเป็นกลุ่มที่มีค่ำผลต่ำงระหว่ำงระดับคุณวุฒิเป้ำหมำยกับคุณวุฒิปัจจุบัน 
(target minus current level) เท่ำกับหน่ึง (ค่ำตำมแกนนอนของรูป) หรือเป็นกลุ่มที่ยังต้องปรับปรุงให้มี
งำนวิจัยท่ีมีคุณภำพเพิ่มขึ้นให้ตรงกับเป้ำที่ตั้งไว้ อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกกลุ่ม (ค) นี้มีค่ำกำรประเมิน
คุณวุฒิ (performance score) อยู่ท่ีระดับ 2 จึงเป็นกลุ่มที่ยังมีควำมต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนควำมรู้ 

ก 

ข 

ค 

ง 

Suppliers of Knowledge 

Demand for Knowledge 

5 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

0          1             2           3             4 

Assessment Score 

(Performance) 

 

Target minus current level 
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(demand for knowledge) จำกกลุ่ม (ก) และ/หรือ กลุ่ม (ข) อยู่ ควำมต้องกำรสนับสนุนอำจอยู่ในรูปกำร
ท ำงำนเป็นทีมกับกลุ่ม (ก) และ/หรือ กลุ่ม (ข) หรือหำรือในเรื่องงำนวิจัยอย่ำงใกล้ชิดกับสองกลุ่มดังกล่ำว 

   4.  กลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม ่หรือในท่ีนี้จะเรียกว่ำ กลุ่ม (ง) จะเป็นกลุ่มที่ในปัจจุบัน (current) มี ผลกำร
ประเมินคุณวุฒิ (assessment หรือ performance score) อยู่ที่ระดับ 1 (ค่ำตำมแกนตั้งของรูป) ซึ่งเป็น
ระดับต่ ำกว่ำระดับที่ได้มีกำรตั้งเป้ำไว้ (target) โดยในกลุ่มนี้ค่ำที่ตั้งเป้ำไว้อยู่ที่ระดับสำม ดังนั้น กลุ่ม
นักวิจัยรุ่นใหม่ หรือ กลุ่ม (ง) จะเป็นกลุ่มที่มีค่ำผลต่ำงระหว่ำงระดับคุณวุฒิเป้ำหมำยกับคุณวุฒิปัจจุบัน 
(target minus current level) เท่ำกับสอง (ค่ำตำมแกนนอนของรูป) หรือเป็นกลุ่มที่ยังต้องปรับปรุงให้มี
งำนวิจัยเพิ่มมำกขึ้นโดยให้มีคุณภำพเพิ่มขึ้นให้ตรงกับเป้ำที่ตั้งไว้ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกลุ่ม (ง) นี้มีค่ำ
กำรประเมินคุณวุฒิ (performance score) อยู่ที่ระดับ 1 จึงเป็นกลุ่มที่ยังมีควำมต้องกำรได้รับกำร
สนับสนุนควำมรู้ (demand for knowledge) จำกกลุ่ม (ก) กลุ่ม (ข) และ/หรือ กลุ่ม (ค) อยู่ ควำมต้องกำร
สนับสนุนอำจอยู่ในรูปกำรท ำงำนเป็นทีมหรือหำรือในเรื่องงำนวิจัยอย่ำงใกล้ชิดกับกลุ่มดังกล่ำว 

 ย่ำงก้ำวแห่งกำรเดินทำงสู่กำรเป็นนักวิจัยที่มีคุณภำพ รวมทั้งเป็นกัลยำณมิตรที่ดีในอนำคต
ดังกล่ำวข้ำงต้น ยังอำจน ำแนวคิดของ Collison และ Parcell เกี่ยวกับล ำดับขั้นควำมพยำยำมของ
ผู้เชี่ยวชำญ (expert effort) พิจำรณำประกอบตำมภำพต่อไปนี้  

 

 

 

 

Awar

eness 

 

Expert 

effort 

Start Consoli

date 
 

Embed Start Support 

Time 

 ที่มำ: Collison and Parcell (2004, p. 263.) 
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กล่ำวคือ เส้นทำงสู่กำรเป็นนักวิจัยที่มีคุณภำพ ควรที่จะผ่ำนขั้นตอนต่ำงๆ เป็นล ำดับ 
ดังนี ้

1. ขั้นสร้ำงควำมตระหนกั (awareness) 

2. ขั้นเริ่มงำน (start) 

3. ขั้นผนึกควำมคิดและควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำน (consolidate) 

4. ขั้นฝังตัวให้เป็นนักวิจัยที่ดี (embed) และ 

5. ขั้นให้กำรสนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่น (support) 

 1. ขั้นสร้างความตระหนัก เช่น กำรสร้ำงควำมตระหนักของกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่จำกกำรวิจัยที่
ดีและมีคุณภำพ โดยหัวใจของงำนวิจัยที่ดีและมีคุณภำพคือ ควำมรอบคอบรอบรู้ และควำมชัดเจนใน
เรื่องต่อไปนี ้

       ค ำถำมวิจัยนั้นจะเน้นประเด็น (issue) หรือเน้นที่ปัญหำ (problem) หรือต้องกำร
      วิจัยเชิงศำสตร์ (discipline) 

 กำรเข้ำใจเนื้อหำของประเด็นปัญหำ ที่ตั้งเป็นค ำถำมในกำรวิจัย 

 กำรใช้ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมำะสม เพื่ออธิบำยปัญหำหรือข้อค ำถำมที่ตั้งไว้ 

 กำรรู้ว่ำเม่ือไรควรจะหยุดกำรวิจัย 

กำรวิจัยที่เน้นเกี่ยวกับ ประเด็น เป็นกำรเน้นประเด็นที่จะเกิดขึ้น เช่น กำรปันผลทำง
ประชำกร (demographic dividend) จำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร หรือที่ 
Williamson เรียกช่วงดังกล่ำวว่ำ รำงวัลทำงประชำกร (demographic gift) และ UNFPA เรียกว่ำ 
ช่วงหน้ำต่ำงของโอกำส (window of opportunity) หรือ ช่วงผลตอบแทนทำงประชำกร 
(demographic bonus) จำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกร ส่วน Vallin เรียกว่ำ ช่วงวัย
ทองทำงประชำกร (demographic golden age) ประเด็นดังกล่ำวเป็นประเด็นปัจจัยทำงประชำกร
ที่เกี่ยวกับกำรเปลี่ยนทำงอำยุของประชำกร กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ยังมีประเด็นกำรท ำวิจัย
อีกหลำยเรื่อง เช่นเม่ือพิจำรณำรุ่นอำยุ (generation) ก็จะมีควำมต่ำงระหว่ำง baby boomers 
generation (Born 1943-1960) กับ generation X หรือบำงแห่งเรียกว่ำ 13th generation (Born 
1960-1981) และต่ำงกับ generation Y (Born 1982-2001) ซึ่งบำงที่เรียกว่ำ millennial 
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generation หรือ I generation ส่วนรุ่นอำยุที่เกิดระหว่ำง 2002-2025 ถูกเรยีกว่ำ cyber generation 

 นอกจำกนี้ยังมีประเด็นเพศสภำพ (gender) เช่น ประเด็นบทบำทที่ขัดกันระหว่ำงกำรท ำงำนกับ
กำรมีและกำรเลี้ยงบุตร ประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพสมรสที่มีสัดส่วนกำรเป็นโสดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ยัง
มีประเด็นที่อำจศึกษำถึงแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรว่ำส่งผลให้เกิดควำมแตกต่ำง
อย่ำงไรกับกำรเปลี่ยนแปลงช่วงชีวิตของประชำกรตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมำรดำจนกระทั่งเกิด และ
เปลี่ยนแปลงจำกเด็กเป็นวัยรุ่น วัยท ำงำน มีครอบครัว มีหลำน และเข้ำสู่วัยสูงอำยุ กำรศึกษำดังกล่ำว
อำจโยงควำมแตกต่ำงของกำรเปลี่ยนแปลงช่วงชีวิตของประชำกรกับเรื่องสุขภำพอนำมัย กำรศึกษำ และ
กำรฝึกอบรมตำมช่วงเวลำที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ส่วนกำรวิจัยที่เน้นเกี่ยวกับปัญหา เช่น ปัญหำที่จะต้องเตรียมเม่ือสัดส่วนประชำกรสูงอำยุมีมำก
ขึ้น โดยอำจต้องเตรียมทั้งปัญหำระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว  

 ในขณะที่นักวิจัยที่เน้นศาสตร์ เช่นนักวิจัยด้ำน bio-demography ก็อำจศึกษำเน้นที่จะลด
ภำวะกำรเจ็บป่วย ลดภำวะกำรตำย เพื่อให้ประชำกรอำยุยืนขึ้น โดยไม่สนใจประเด็นหรือปัญหำของกำร
ที่ประชำกรอำยุยืนขึ้นจะส่งผลต่อโครงสร้ำงประชำกรอย่ำงไร เช่น มีกำรศึกษำว่ำหำกประเทศในยุโรป
ตะวันตกสำมำรถลดภำวะกำรตำยได้ร้อยละ 85 ในทุกกลุ่มอำยุของประชำกร อำยุคำดหมำยเฉลี่ยของ
ประชำกรเม่ือแรกเกิดอำจสูงถึง 100 ปี 

 ส ำหรับหัวใจข้อที่สองของงำนวิจัยที่ดีและมีคุณภำพที่กล่ำวว่ำ นักวิจัยต้องตระหนักและเข้ำใจ
เนื้อหำของประเด็นปัญหำของค ำถำมที่ตั้งขึ้นนั้น ในขั้นต้นอำจต้องพิจำรณำว่ำประเด็นปัญหำที่ตั้งขึ้นนั้น
มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงลักษณะที่เป็นอยู่ (What is?) กับลักษณะที่ควรจะเป็น (What should be?) 
หรือไม่?  ถ้ำหำกไม่ต่ำงกันหรือหำกควำมต่ำงมีแค่ประเด็นหรือปัญหำเดียวก็ไม่จ ำเป็นต้องมีกำรท ำวิจัย 
นอกจำกกำรที่ต้องเข้ำใจเนื้อหำของประเด็นปัญหำของค ำถำมที่ตั้งขึ้นนั้น กำรเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่
เหมำะสมเพื่ออธิบำยปัญหำหรือข้อค ำถำมที่ตั้งไว้ก็มีควำมส ำคัญไม่น้อยเช่นกัน 

 2. ขั้นเริ่มงาน กำรวิจัยที่มีคุณภำพมักขึ้นอยู่กับควำมแหลมคมของกำรตั้งประเด็น หรือตั้ง
ปัญหำโจทย์วิจัย ควำมแหลมคมดังกล่ำวมักขึ้นกับประสบกำรณ์กำรท ำวิจัย กำรอ่ำนงำนวิจัย รวมทั้งกำร
เข้ำร่วมประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร กำรอ่ำน และกำรเข้ำร่วมประชุมสัมมนำเป็นกำรสร้ำงกำรจับประเด็น
ควำมรู้ใหม่ประเภทความรู้ในระดับสมาธิจิต แล้วน ำข้อมูลใหม่ๆเหล่ำนั้นมำผสมผสำนกับควำมรู้ใน
ระดับสมำธิจิตที่มีอยู่แล้ว  

 กำรมองภำพในอนำคต (What should be?) อำจได้จำกประสบกำรณ์กำรท ำวิจัย หรือได้จำกกำร
ประชุมสัมมนำกับผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ยำวนำนกว่ำ กำรมองภำพอนำคตไม่ใช่แค่กำรถำม
ควำมเห็นจำกผู้เชี่ยวชำญ หำกแต่ต้องถำมให้ได้ข้อโต้แย้ง และเหตุผลของข้อโต้แย้งดังกล่ำว ทั้งนี้เพรำะ
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วิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการความรู้เกี่ยวกับความจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งเหตุผลและข้อโต้แย้ง
ต่างๆ ข้อโต้แย้งนี้เองที่ท ำให้ควำมรู้ของผู้เชี่ยวชำญมีคุณค่ำ ตำมแนวคิดทำงวิทยำศำสตร์นั้น กำร
พิจำรณำข้อโต้แย้งโดยอำศัยกำรถกเถียงกันไปมำจะท ำให้ตัดสินใจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 ความเห็นของผู้เชี่ยวชำญอำจไม่จ ำเป็นต้องมีกำรโต้แย้งกัน แต่ความรู้ของผู้เชี่ยวชำญจะต้องมี
กำรโต้แย้งกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเม่ือถึงกระบวนกำรที่จะต้องมีกำรท ำนำยถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 
กำรคำดกำรณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นอนำคตนั้น ควำมรู้ทุกเสี้ยวอณูของผู้ เชี่ยวชำญต้องได้รับกำรประเมินโดย
อำศัยกรอบกำรโต้แย้งเป็นฐำน 

 เห็นได้ชัดว่ำขั้นสร้ำงควำมตระหนัก และขั้นกำรเริ่มงำนวิจัยที่ดีและมีคุณภำพของนักวิจัยในแต่
ระดับจะมีควำมยำกง่ำยต่ำงกัน โดยนักวิจัยในระดับที่หนึ่งที่อำจเป็นอำจำรย์หรือนักวิจัยรุ่นใหม่อำจ
จ ำเป็นต้องมีนักวิจัยพี่เลี้ยงที่มีประสบกำรณ์และมีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำที่ใกล้เคียงกับผู้สมัคร 
คอยให้ค ำแนะน ำถึงประเด็นปัญหำ หรือแนววิจัยเชิงศำสตร์ เนื่องจำกนักวิจัยรุ่นใหม่ยังมีประสบกำรณ์
น้อย ในขณะที่นักวิจัยระดับสูงขึ้นก็จ ำเป็นต้องมีกำรติดตำมอ่ำนวำรสำรวิจัย และเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร 
รวมท้ังปรึกษำหำรือนักวิจัยที่เคยเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงหรือเพื่อนรวมทีมวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง 

 3. ขั้นผนึกความคิดและความร่วมมือในการด าเนินงาน เป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนซึ่งเริ่ม
จำกกำรมองภำพองค์รวม ซึ่งจะท ำอะไรอย่ำงไรนั้นขึ้นกับลักษณะของปัญหำท้ำทำยพลังแห่งกำรเรียนรู้ 
และกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรเรียนรู้ โดยอำศัยควำมร่วมมือเป็นคณะท ำงำนในกำรศึกษำวิจัยและ
ค ำแนะน ำจำกกัลยำณมิตรผู้รู้ ซึ่งนอกจำกจะเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยตรงกับคณะท ำงำนในกำรศึกษำวิจัยนั้น
แล้ว ยังช่วยเปิดทำงให้ควำมร่วมมือในกำรท ำวิจัยนั้นขยำยขอบข่ำยไปยังผู้คนต่ำงๆมำกขึ้น ขั้นตอนนี้
จัดเป็นควำมพยำยำมสูงสุดตำมกรำฟในรูปข้ำงต้น โดยอำจจัดเป็นช่วงกำรเขียนโครงร่ำงกำรวิจัยเพื่อขอ
แหล่งทุน ซึ่งมีควำมจ ำเป็นที่ต้องรวบรวมทีมงำนที่มีประสบกำรณ์วิจัยมำร่วมกันเขียนโครงร่ำงกำรวิจัย 
ในขณะเดียวกันนักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งนิสิตนักศึกษำปริญญำเอก โท และตรี ก็ต้องช่วยกันค้นเอกสำรทั้ง
จำกงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องจำกวำรสำร จำก website, e-journal ฯลฯ รวมทั้งอำจต้องไปสัมภำษณ์
ผู้เชี่ยวชำญในเรื่องที่เกี่ยวข้องตำมค ำแนะน ำของกัลยำณมิตรผู้รู้ซึ่งมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตั้งแต่ต้น 
เพื่อให้งำนเขียนโครงร่ำงวิจัยครอบคลุมเนื้อหำทั้งประเด็น ปัญหำและศำสตร์ที่ทันสมัยที่สุดเท่ำที่จะ
รวบรวมได ้

 ขั้นตอนนี้ยังสำมำรถน ำมำปรับใช้หลังจำกได้รับอนุมัติงบประมำณในกำรวิจัยด้วย เช่นในช่วง
เตรียมเก็บข้อมูลกำรวิจัย ซึ่งจ ำเป็นต้องมีกำรสัมมนำกลุ่มนักวิจัยทั้งที่มีประสบกำรณ์วิจัย กับนักวิจัยรุ่น
ใหม่ รวมทั้งนิสิตนักศึกษำในคณะวิจัย เพื่อเตรียมกำรให้ได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของเรื่องที่จะศึกษำ ทั้งนี้ 
อำจจ ำเป็นต้องมีกำรขยำยควำมร่วมมือไปยังบุคคลต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง หำกเป็นงำนวิจัยที่ต้องโยง
กับผู้ใช้ เช่น กระทรวง กรม กอง สภำอุตสำหกรรม โรงงำน ฯลฯ  
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 4.  ขั้นฝังตัวให้เป็นนักวิจัยที่ดี ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่นักวิจัยรุ่นใหม่รับบทบำทเต็มตัวในกำร
ด ำเนินกำรวิจัย ในขณะที่กัลยำณมิตรผู้รู้ท ำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยงให้ค ำปรึกษำอยู่ห่ำงๆ โดยอำจช่วย
เสนอแนะระเบียบวิธีวิจัยใหม่ๆที่นักวิจัยรุ่นใหม่อำจจะยังไม่รู้มำก่อนเนื่องจำกมีประสบกำรณ์น้อยกว่ำ 
ขั้นตอนนี้จึงเป็นขั้นตอนส ำคัญที่นักวิจัยรุ่นใหม่จะเปลี่ยนระดับควำมรู้จำกควำมรู้ในระดับสมำธิจิตเป็น
ความรู้ในระดับจิตใต้ส านึก 

 5.  ขั้นให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้อื่น ขั้นตอนนี้ควรจะเป็นขั้นที่นักวิจัยผ่ำนจำกกำรเป็น
นักวิจัยรุ่นใหม่สู่กำรเป็นนักวิจัยรุ่นกลำง คือ เตรียมพร้อมที่จะเป็นเมธีวิจัย  และวุฒิเมธีวิจัย โดย
กัลยำณมิตรผู้รู้ที่เป็นเคยพี่เลี้ยงช่วยเหลือ ยังให้ควำมช่วยเหลืออยู่ห่ำงๆ หรืออำจจะอยู่ในกลุ่มวิจัย
เดียวกัน 

วิธีการหากัลยาณมิตร 

 จำกที่กล่ำวมำแล้วอำจสรุปได้ว่ำ กระบวนการ“กัลยาณมิตร” เป็นแนววิธีที่พยายาม
เชื่อมโยงผู้ทรงคุณวุฒิเข้ากับผู้ต้องการเรียนรู้ หรือเป็นกำรเชื่อมโยงให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้มีโอกำส
สัมผัสและเรียนรู้จำกนักวิจัยผู้ทรงคุณวุฒิที่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือต่ำงๆในกำรท ำวิจัยตำมเป้ำหมำยที่
มีคุณค่ำ 

 วิธีกำรหำกัลยำณมิตรอำจมีขั้นตอนต่ำงๆ ดังนี้ 

1. กำรหำผู้ที่น่ำจะเป็นกัลยำณมิตร (potential mentors) 

2. กำรศึกษำแนวกำรวิจัย (area of research) ของผู้ที่น่ำจะเป็นกัลยำณมิตรน้ัน  

3. กำรเริ่มติดต่อขอให้ผู้ที่น่ำจะเป็นกัลยำณมิตรนั้น เป็นกัลยำณมิตร 

4. กำรสำนต่อกำรสื่อสำร 

5. กำรพบปะเสวนำกันในรำยละเอียด  

 กล่ำวคือ ในกำรหำกัลยำณมิตรนั้น นักวิจัยรุ่นใหม่ควรเริ่มจำกกำรดูว่ำอำจำรย์หรือนักวิจัยใน
คณะวิชำหรือสถำบันต่ำงๆที่เกี่ยวข้องนั้นสนใจท ำวิจัยในด้ำนใดบ้ำง (area of research) จำกนั้นควรอ่ำน
ผลงำนกำรวิจัยเหล่ำนั้นให้เข้ำใจ อย่ำงน้อยในระดับพื้นฐำนจำกบทคัดย่อและค ำน ำ ก่อนที่จะขอควำม
อนุเครำะห์ ซึ่งในกำรติดต่อในชั้นแรกนั้น เป็นกำรพูดคุยแนะน ำตัว พร้อมสื่อเอกสำรต่ำงๆที่จะอ ำนวยให้
ผู้ที่จะขอควำมอนุเครำะห์นั้นมีควำมรู้สึกที่ดี และทรำบข้อมูลเกี่ยวกับควำมสนใจของนักวิจัยรุ่นใหม่ 
พื้นฐำนกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ และผลงำนที่ผ่ำนมำในลักษณะประวัติส่วนตัวที่กระชับและชี้ให้เห็นถึง
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จุดเด่นต่ำงๆอย่ำงชัดเจน ทั้งนี้บำงครั้งอำจจ ำเป็นต้องมีหลักฐำนที่ยืนยันถึงควำมส ำเร็จทำงกำรศึกษำ
และผลงำนที่ผ่ำนมำนั้นประกอบด้วย โดยให้เวลำแก่ผู้ที่ขอควำมอนุเครำะห์นั้นในกำรพิจำรณำตัดสินใจ 
เช่น ประมำณ 1 สัปดำห์  หลังจำกนั้นควรหำทำงสำนติดต่อเพื่อสอบถำมควำมสนใจในกำรเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในโครงกำรศึกษำวิจัยและ /หรือกำรพูดคุยในรำยละเอียดเกี่ยวกับควำมเป็นไปได้ในกำรท ำงำน
ร่วมกันในโครงกำรศึกษำวิจัย 

 ในกำรสนทนำกันในรำยละเอียดนั้น นักวิจัยรุ่นใหม่ควรเตรียมตัวอย่ำงดีในกำรที่จะอธิบำยให้ผู้ที่
ขอควำมอนุเครำะห์น้ันทรำบว่ำตนคำดหวังอะไรจำกประสบกำรณ์กำรศึกษำวิจัยนั้น เหตุผลที่ผู้วิจัยสนใจ
ในแนวทำงหรือผลงำนกำรวิจัยของผู้ที่ขอควำมอนุเครำะห์นั้น ลักษณะแนวทำงกำรศึกษำวิจัยที่ผู้วิจัย
สนใจ อย่ำงน้อยในลักษณะแนวทำงกว้ำงๆ ตลอดจนควำมจริงจังหรือควำมตั้งใจจริงในกำรศึกษำวิจัย 
ทั้งนี้นักวิจัยรุ่นใหม่ควรหำทำงให้ผู้ที่ขอควำมอนุเครำะห์นั้นเล่ำเกี่ยวกับโครงกำรวิจัยต่ำงๆที่ก ำลัง
ด ำเนินกำรอยู่ด้วย ซึ่งหำกได้พบว่ำผู้ที่ขอควำมอนุเครำะห์นั้นเป็นผู้ที่น่ำจะเป็นกัลยำณมิตรจริงและ
โครงกำรวิจัยที่ผู้นั้นก ำลังด ำเนินกำรอยู่เหมำะสมกับผู้วิจัย นักวิจัยรุ่นใหม่ควรร้องขอให้ผู้นั้นเป็นที่
ปรึกษำโครงกำรวิจัยของตนอย่ำงเป็นทำงกำร ตลอดจนควำมเป็นไปได้ในกำรอนุญำตให้ได้มีส่วนร่วมใน
โครงกำรวิจัยของนักวิจัยท่ำนนั้นในลักษณะผู้ช่วยหรือผู้ฝึกใหม่ เพื่อนักวิจัยรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติม
จำกประสบกำรณ์กำรท ำงำน ตลอดจนกำรรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้ทักษะต่ำงๆผ่ำนกระบวนกำร
ปฏิสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิด ต่อเนื่อง ฉันท์กัลยำณมิตร 

สรุป 

 กัลยำณมิตรเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญ 2 ประกำรคือ กำรสร้ำงสำนควำมรู้ด้วยกำรเป็นครูตัวอย่ำง 
และกำรแบ่งปันควำมรู้ เวลำ และวัสดุกำรเรียนรู้อย่ำงเต็มอกเต็มใจเพื่อพัฒนำคนรุ่นใหม่ ในลักษณะของ
สัมพันธภำพที่มนุษย์พึงมี (human relationships) และให้กำรสนับสนุนทำงเทคนิค โดยที่ผู้ให้กำร
สนับสนุนทำงเทคนิคและสร้ำงสำนแบ่งปันควำมรู้นั้นสำมำรถเรียนรู้ไปพร้อมกันกับคนรุ่นใหม่นั้น กำร
เป็น mentor นั้นเป็นกระบวนกำรทำงสังคมในลักษณะของกำรแบ่งปัน แลกเปลี่ยนและถ่ำยทอดควำมรู้
ฉันท์กัลยาณมิตรระหว่ำงปัจเจกชนอย่ำงน้อย 2 คน ซึ่งใช้เวลำอยู่ด้วยกัน ท ำกิจกรรมสร้ำงควำมรู้
ร่วมกันอย่ำงใกล้ชิด โดยแต่ละฝ่ำยมีควำมเต็มใจที่จะถ่ำยทอดและรับกำรถ่ำยทอด หรือแลกเปลี่ยนซึ่ง
ควำมรู้และทักษะต่ำงๆซึ่งกันและกัน โดยไม่เห็นแก่ตัว หำกแต่ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของอีกฝ่ำยหนึ่ง
อย่ำงแท้จริง  เปิดโอกำสให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งถึงควำมคิดและควำมรู้สึกของแต่ละฝ่ำย  

 กระบวนกำรทำงสังคมในลักษณะของกำรแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และถ่ำยทอดควำมรู้ฉันท์
กัลยาณมิตรดังกล่ำวเป็นกำรเปลี่ยนพฤติกรรมต่ำงๆทั้งหลำยทั้งปวง เป็นพฤติกรรมที่ดี กล่ำวคือ 
เปลี่ยนกำรท ำงำนที่ไม่มีกำรตั้งเป้ำหมำย เป็นกำรท ำงำนที่มีกำรตั้งเป้ำหมำย และเปรียบเทียบผลที่ได้ใน
ปัจจุบันกับเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดกำรท ำงำนที่ดี ทั้งนี้หำกสังคมวิจัยของประเทศไทยมีกลุ่มกำร
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ท ำงำนที่ดีเพิ่มมำกขึ้นโดยมีกลุ่มที่พร้อมจะสนับสนุนควำมรู้ (suppliers of knowledge) ที่มีคุณภำพเพิ่ม
มำกขึ้น กลุ่มที่ต้องกำรควำมรู้ (demand for knowledge) ก็น่ำเพิ่มเป็นเงำตำมตัวไปด้วย และใน
ท้ำยที่สุดก็ควรที่จะเกิดสังคมที่มีค่ำนิยมที่เป็นสังคมแห่งกำรใฝ่รู้ ใฝ่ที่จะวิจัย ใฝ่ที่จะแบ่งปันแลกเปลี่ยน 
และถ่ำยทอดควำมรู้ฉันท์กัลยาณมิตร ซึ่งกันและกัน 
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บทที่ 6 
mentor: ที่ปรึกษาวิจยั 

ศาสตราจารย์ ดร. ปราณี กุลละวณิชย์ 
ภำควิชำภำษำศำสตร์   คณะอักษรศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 

ที่ปรึกษาวิจัย 

 เม่ือผู้เขียนไปร่วมประชุมเพื่อหำรูปแบบและวิธีกำรที่จะช่วยสนับสนุนอำจำรย์นักวิจัยรุ่นใหม่ และได้
ยินค ำว่ำ “เมนถ่อร์” ครั้งแรก ก็รู้สึกว่ำค ำนี้น่ำจะมีค ำไทยใช้เรียกได้ เพรำะเสียง “เมนถ่อร์” ฟังไม่เพรำะหู
ส ำหรับผู้เขียน แต่ก็ยังนึกค ำไทยไม่ออก จนออกจะคุ้นๆกับเสียง “เมนถ่อร์” ไปแล้ว  

 เม่ือผู้เขียนจะเขียนเรื่อง “mentor” ในครั้งนี้ จึงคิดว่ำน่ำจะลองใช้ค ำว่ำ “ที่ปรึกษาวิจัย” ดูเผื่อจะ
มีกำรตอบรับ จะได้มีค ำไทยส ำหรับ mentor   

 ควำมคิดเรื่อง mentor นี้ ถ้ำจะกล่ำวว่ำเป็นเร่ืองที่ได้รับอิทธิพลจำกวงวิชำกำรตะวันตกก็ไม่น่ำจะ
ผิดไปนัก เพรำะค ำ mentor เองก็มำจำกเทพปกรณัมของกรีก ซึ่งมี Mentor เป็นท่ีปรึกษำของโอดิสซิอุส 
(Odysseus) Mentor เป็นท่ีปรึกษำที่ซื่อสัตย์และคงให้ค ำปรึกษำที่ดีจึงได้เป็นท่ีปรึกษำของทั้งโอดิสซิอุส
และโอรสของพระองค์ ก็เลยมีกำรน ำชื่อ Mentor มำใช้เป็นค ำนำมสำมัญในภำษำอังกฤษว่ำ mentor 
หมายถึง ผู้ให้ค าแนะน า และผู้เขียนก ำลังเสนอให้ใช้ค ำไทยว่ำ “ที่ปรึกษำวิจัย” 

ที่ปรึกษาวิจัยในวัฒนธรรมไทย 

 เม่ือยังเป็นอำจำรย์รุ่นเยำว์แล้วเริ่มเขียนบทควำมทำงวิชำกำร จ ำได้ว่ำมีควำมไม่ม่ันใจในเรื่องควำม
ชัดเจนในกำรสื่อผลหรือควำมรู้แก่ผู้อ่ำน ผู้เขียนจึงได้ขอให้อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ปริญญำเอกบ้ำง 
เพื่อนที่เคยร่วมชั้นเรียนบ้ำง หรืออำจำรย์รุ่นน้องในภำควิชำบ้ำง ช่วยอ่ำนและวิจำรณ์บทควำมให้ อำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ได้เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรปรับบทบำทจำก “อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์” มำเป็น “ที่
ปรกึษำวิจัย” ให้แก่ผู้เขียน   เม่ือถึงครำวที่ผู้เขียนต้องท ำหน้ำที่แบบเดียวกัน อำจำรย์อำวุโสอีกท่ำนหนึ่งซึ่ง
ไม่เคยสอนผู้ เขียนในชั้นเรียน แต่เป็นอำจำรย์ซึ่งมีควำมรู้และควำมช ำนำญสูงในสำขำภำษำไทย
เปรียบเทียบ คือ ศำสตรำจำรย์ ดร. คุณหญิงบรรจบ พันธุเมธำ ก็ได้กรุณำเป็นท่ีปรึกษำวิจัยให้แก่ผู้เขียน 
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เพรำะท่ำนได้แนะน ำและให้ควำมรู้ตลอดมำจนกระท่ังท่ำนเสียชีวิตไป  ท่ำนไม่เพียงแต่ติชมบทควำมของ
ผู้เขียน แต่ยังให้หนังสือที่เป็นประโยชน์ ทั้งให้เลยและให้ยืม กำรปฏิบัติประกำรส ำคัญของท่ำนที่เป็น
บทเรียนแก่ผู้เขียนคือ กำรที่บ่อยครั้งท่ำนจะบอกว่ำเป็นควำมเห็นของท่ำนซึ่งได้จำกประสบกำรณ์และควำมรู้
เดิมยังไม่ได้สืบค้นหลักฐำน ขอให้ผู้เขียนไปค้นหำหลักฐำนจำกแหล่งข้อมูลเอง เนื่องจำกท่ำนไม่มีเวลำพอ  
ผู้เขียนก็ได้เรียนบทเรียนกับท่ำนว่ำที่ปรึกษาวิจัยไม่จ าเป็นต้องรู้ไปเสียทุกเรื่อง นอกจำกนี้ผู้เขียนก็เคย
ขอให้อำจำรย์รุ่นน้องซึ่งผู้เขียนเห็นว่ำมีควำมรู้ใหม่ๆในเรื่องที่ผู้เขียนเขียน ดังนั้น จึงอำจมีมุมมองที่แตกต่ำง
ไปจำกที่ผู้เขียนน ำเสนอก็ได้ อำจำรย์รุ่นน้องที่ผู้เขียนวำนให้อ่ำนนี้ผู้เขียนเรียกว่ำ กัลยาณมิตร  เพรำะเขำ
อ่ำนและกล้ำให้ข้อคิดเห็น บทเรียนที่ผู้เขียนได้จำกอำจำรย์รุ่นน้องก็คือ ที่ปรึกษาวิจัยอาจจะอ่อนอาวุโสก็
ได้ และอาจจะมีประสบการณ์ต่ ากว่าก็ได้ แต่ควรเป็นผู้ที่สนใจเรื่องเดียวกัน มีความรู้พื้นฐาน
ร่วมกัน แต่อาจมีความรู้ที่แตกต่างในมุมมองที่สืบเน่ืองจากการได้รับการฝึกฝนที่แตกต่าง กำรได้
อภิปรำยควำมเห็นที่แตกต่ำงก็อ ำนวยประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่ำย 

 โดยสรุปก็คือ โดยทั่วไปที่ปรึกษำวิจัยอำจเป็นอำจำรย์โดยตรงมำก่อนหรือไม่เป็นก็ได้ อำจเป็น
เพื่อนหรือผู้อ่อนอำวุโสกว่ำก็ได้ (แต่ต้องไม่อ่อนกว่ำในทำงวิชำกำรและประสบกำรณ์วิจัย) กำรที่มีที่
ปรึกษำวิจัยเป็นประโยชน์ก็เพรำะนักวิชำกำรที่ยังมีปัญญำไม่แก่กล้ำ ย่อมต้องอำศัยกำรฟังค ำแนะน ำ และ
ควำมคิดเห็นจำกผู้อื่น แล้วน ำมำพิจำรณำไตร่ตรองเพื่อท ำให้ควำมคิดของตนมีควำมแม่นย ำเพิ่มขึ้น หรือ
ท ำให้เกิดควำมคิดที่กว้ำงขวำงกว่ำเดิม ถึงหำกจะมีปัญญำแก่กล้ำแล้ว กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น
ด้วยจิตใจที่เห็นว่ำ ควำมคิดเหล่ำนั้นเป็นประโยชน์แก่ตนไม่ทำงใดก็ทำงหนึ่ง ก็ยังเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอยู่
นั่นเอง พระพรหมคุณำภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้ยกภำษิตในพระสุตตันตปิฎก ในเรื่องกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้อื่นไว้หลำยภำษิต ในที่นี้จะยกมำเพียง 1 ตัวอย่ำงคือ “มีญาติพวกพ้องมากย่อมเป็นการดี 
เหมือนหมู่ไม้มากหลายในกลางป่า ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดดเดี่ยว ถึงจะงอกงามใหญ่โตเท่าใด ลมก็พัด
ให้โค่นลงได้ (พุทธธรรม น.626)”  ผู้เขียนเห็นว่ำภำษิตนี้เหมำะกับวัฒนธรรมไทยที่มีวัฒนธรรมอันดีงำม
ของกำรอยู่ร่วมกันและพึ่งพำอำศัยกัน แม้จะมีผู้มองต่ำงมุมว่ำ กำรเอำพวกพ้องของคนไทยมีผลเสียท ำให้
คนไทยไม่รู้จักกำรพึ่งพำตนเองก็ตำม แต่ถ้ำหำกค ำนึงว่ำสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่ดีเลิศบริบูรณ์หรือเลว
ต่ ำต้อยทั้งหมด หรือสิ่งเดียวกันอำจมองได้หลำยมุม และผู้ที่รู้จักมองและน ำมุมที่เหมำะของสิ่งนั้นมำใช้ ก็จะ
ได้รับประโยชน์สูงสุดแล้ว กำรพึ่งพำอำศัยกันอย่ำงสร้ำงสรรค์กล่ำวคือ พึ่งพาขอความเห็นต่องานที่ตน
ท าแล้ว มิใช่พึ่งพาโดยที่ตนไม่ท าอะไรเลย ก็นับว่ำเป็นเรื่องที่อ ำนวยประโยชน์มำกกว่ำเสียประโยชน์ 

เหตุใดจึงต้องมีที่ปรึกษาวิจัย 

 ที่ปรึกษำวิจัย หรือ mentor ที่ฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนงำนวิจัย (สกว.) และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) จัดให้มีขึ้นส ำหรับอำจำรย์ที่จบปริญญำเอกและเป็นผู้
ได้รับทุนวิจัยเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรวิจัยนั้น ก็น่ำจะมีฐำนควำมคิดเดียวกันในเรื่องการพึ่งพา
อาศัยกันอย่างสร้างสรรค์ดังได้กล่ำวไว้ในตอนที่แล้ว หำกจะพิจำรณำจำกมุมของผู้ให้ทุนซ่ึงต้องกำรให้มี
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ผลงำนเสร็จตำมก ำหนดเวลำ ทั้งต้องกำรให้ผลงำนมีคุณภำพแล้ว ก็เข้ำใจได้ว่ำ สกว./สกอ. ผนวกเอำ
วัฒนธรรมของกำรพึ่งพำอำศัยช่วยเหลือกันของนักวิจัยที่ มีประสบกำรณ์สูงกับนักวิจัยที่ยังด้อย
ประสบกำรณ์มำรวมกับกำรขอให้ที่ปรึกษำวิจัยติดตำมกระตุ้นให้อำจำรย์ผู้วิจัยด ำเนินกำรวิจัยให้แล้วเสร็จ 
และให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัยที่ได้รับกำรสนับสนุน อำจถำมได้ว่ำท ำไมจึงต้องมีส่วน
หลังของงำนของที่ปรึกษำวิจัยนี้  เหตุใด สกว./สกอ. จึงไม่ถือว่ำเป็นวินัยของผู้ได้รับทุนวิจัยที่ จะต้อง
รับผิดชอบท ำงำนให้เสร็จเอง ผู้เขียนมีควำมคิดเห็นว่ำอันท่ีจริง สกว./สกอ. ก็คงเชื่อว่ำอำจำรย์ผู้วิจัยเป็นผู้
มีวินัยวิจัยอยู่ แต่ในชีวิตอำจำรย์ซึ่งต้องท ำภำรกิจต่ำงๆในแต่ละวันไม่น้อย หำกอำจำรย์ผู้วิจัยไม่มีระบบ
บริหำรเวลำที่ดี ก็อำจมีผลท ำให้งำนวิจัยไม่เป็นไปตำมก ำหนด ถึงตอนนี้ที่ปรึกษำวิจัยน่ำจะมีบทบำทใน
กำรกระตุ้นถำมไถ่กันบ้ำง อำจำรย์ผู้วิจัยจะได้ระวังตนไม่หลงลืมเวลำที่จะต้องท ำงำนวิจัยตำมที่ตนมีพันธะ
สัญญำไว้ ส ำหรับงำนส่วนแรกของที่ปรึกษำวิจัยคือ ส่วนท่ีให้ค ำปรึกษำให้ควำมเห็นน้ัน ถ้ำหำกอำจำรย์
ผู้วิจัยไม่มำขอควำมเห็นแล้ว สิ่งที่ที่ปรึกษำวิจัยจะมีช่องให้ควำมเห็นได้ก็น่ำจะมีแต่เฉพำะตอนท่ีอำจำรย์
ผู้วิจัยส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำมำให้อ่ำน ผู้เขียนเห็นว่ำแม้อำจำรย์ผู้วิจัย (บำงคน) มิได้ต้องกำรควำมเห็น 
เพรำะไม่เคยมำหำค ำปรึกษำและเพียงแต่ส่งงำนควำมก้ำวหน้ำให้อ่ำนตำมงวดเวลำที่ สกว./สกอ. ก ำหนด 
แต่ที่ปรึกษำวิจัยก็ควรอ่ำนรำยงำนและให้ควำมเห็น ส่วนอำจำรย์ผู้วิจัยจะสนใจควำมเห็นของที่ปรึกษำวิจัย
หรือไม่? ก็ต้องแล้วแต่เขำ ส ำหรับที่ปรึกษำวิจัยแล้วก็ถือว่ำได้ท ำหน้ำที่โดยครบถ้วนแล้วทั้งในส่วนแรก
และส่วนหลัง 

ที่ปรึกษาวิจัยกับที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 ที่ปรึกษำวิจัยท ำหน้ำที่เป็นกัลยำณมิตรของอำจำรย์ผู้วิจัย กล่ำวคือ พร้อมที่จะให้ค ำแนะน ำ และ
ควำมเห็นถ้ำอำจำรย์ผู้วิจัยต้องกำร ในขณะเดียวกันก็ท ำหน้ำที่ผู้ติดตำมที่เป็นมิตรคอยไถ่ถำม เตือนไม่ให้
อำจำรย์ผู้วิจัยลืมก ำหนดเวลำ ที่ปรึกษำวิจัยต่ำงกับที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ในหลำยประกำร ประการแรก 
อำจำรย์ผู้วิจัยซึ่งที่ปรึกษำวิจัยรับเป็นที่ปรึกษำให้นั้นเป็นผู้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยมำแล้ว เพรำะผ่ำน
งำนกำรค้นคว้ำระดับปริญญำเอกซึ่งเป็นกำรศึกษำขั้นสูงที่เป็นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรด ำเนิน
ค้นคว้ำวิจัยด้วยตนเองในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำเอกมำแล้ว ส่วนนิสิต/นักศึกษำระดับปริญญำ
เอกยังขำดกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง และยังต้องกำรกำรดูแล ชี้แนะ ติดตำมอย่ำงใกล้ชิดจำกอำจำรย์ที่
ปรึกษำ    ประการที่สอง ควำมสัมพันธ์ของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์อยู่ในฐำนะครูกับศิษย์ ในขณะท่ี
ที่ปรึกษำวิจัยกับอำจำรย์ผู้วิจัยมีควำมสัมพันธ์กันในฐำนะเพื่อนวิชาการ ถึงแม้ว่ำในบำงกรณีอำจจะเป็น
เพื่อนอำวุโสก็ตำม วิธีกำรด ำเนินวิจัยและผลกำรวิจัยของนิสิต/นักศึกษำปริญญำเอกนั้นส่วนใหญ่อำจำรย์มี
สิทธิถึงขั้นที่อำจจะไม่อนุญำตให้นิสิต/นักศึกษำจบ หำกไม่แก้ไขวิทยำนิพนธ์ให้ เรียบร้อย ในขณะที่
วิธีด ำเนินกำรวิจัยและผลกำรวิจัยของอำจำรย์ผู้วิจัยนั้น ที่ปรึกษำวิจัยไม่มีส่วนรับผิดชอบเช่นนั้น 
ควำมเห็นที่ให้แก่อำจำรย์ผู้วิจัยก็เป็นควำมเห็นที่อำจำรย์ผู้วิจัยต้องน ำไปพิจำรณำไตร่ตรองและอำจไม่เห็น
ด้วย ในกรณีนี้ก ็ไม่จ ำเป็นต้องชี้แจงว่ำไม่เห็นด้วยอย่ำงไร และที่ปรึกษำวิจัยก็ไม่มีสิทธิในกำรยับยั้ง
อำจำรย์ผู้วิจัยแต่อย่ำงใด อำจำรย์ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบหรือรับรองงำนของตนอย่ำงเต็มที่ ถึงแม้ว่ำใน
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กรณีที่ที่ปรึกษำวิจัยอำจมีส่วนในกำรช่วยชี้แนะ แต่ที่ปรึกษำวิจัยไม่ควรถือว่ำงำนที่ส ำเร็จลงนั้นเป็นผลจำก
ตน 

การเลือกที่ปรึกษาวิจัยและการรับเป็นที่ปรึกษาวิจัย 

 สกว./สกอ. ก ำหนดให้อำจำรย์ผู้วิจัยที่ขอรับทุนมีที่ปรึกษำวิจัย  ข้อนี้ได้กล่ำวแล้วว่ำเป็นเพรำะเหตุ
ใดในตอนต้น กำรเลือกที่ปรึกษำวิจัยควรต้องพิจำรณำไม่เพียงแต่ที่ปรึกษำวิจัยเป็นผู้มีชื่อเสียงในกำรท ำ
วิจัย และหำกรับเป็นท่ีปรึกษำวิจัยแล้วโอกำสในกำรท่ีผู้ขอทุนจะได้รับกำรสนับสนุนทุนควรจะมีมำกขึ้น แม้
จะเป็นควำมจริงว่ำที่ปรึกษำที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจะเป็นปัจจัยที่ท ำให้ผู้ให้ทุนคำดว่ำผู้ขอรับทุนหรืออำจำรย์
ผู้วิจัยนั้น จะได้รับกำรแนะน ำและได้ควำมเห็นตลอดจนควำมรู้ที่กว้ำงขวำงลึกซึ้ง ท ำไปสู่พัฒนำกำรของ
อำจำรย์ผู้วิจัยและน ำไปสู่ผลกำรวิจัยท่ีมีคุณภำพก็ตำม แต่หำกที่ปรึกษำวิจัยและอำจำรย์ผู้วิจัยไม่มีควำม
รู้จักกันแม้แต่น้อย หรือที่ปรึกษำวิจัยมีงำนมำกจนไม่มีเวลำให้แล้ว ที่ปรึกษำวิจัยก็จะเป็นเพียงผู้ลงนำมใน
แบบฟอร์มต่ำงๆเท่ำนั้น โอกำสที่จะเรียนรู้จำกที่ปรึกษำวิจัยก็เท่ำกับศูนย์  กำรไถ่ถำมขอควำมเห็นควำมคิด
จำกผู้รู้โดยท่ัวไปนั้นเป็นคนละประเด็นกับกำรพบปะขอควำมเห็นกับที่ปรึกษำวิจัย กล่ำวคือ อำจำรย์ผู้วิจัย
สำมำรถเขียน e-mail ไปถำมปัญหำกับผู้รู้ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อก้องโลกได้โดยไม่ต้องรู้จักกัน และมักจะได้รับ
ค ำตอบกลับมำถ้ำอำจำรย์ผู้วิจัยจะรู้จักตั้งประเด็นค ำถำมที่แสดงภูมิรู้พื้นฐำนของตนพอสมควร  เม่ือ
เปรียบเทียบกับที่ปรึกษำวิจัย ที่ปรึกษำวิจัยไม่เพียงแต่จะให้ค ำแนะน ำแต่ต้องมีเวลำให้พบปะกับอำจำรย์
ผู้วิจัยเสมอ และข้อส ำคัญคือ มีใจและควำมเมตตำให้กับอำจำรย์ผู้วิจัย รวมทั้งมีวิธีกำรด ำเนินชีวิตที่อำจำรย์
ผู้วิจัยสังเกตเห็นได้ อำจำรย์ผู้วิจัยจึงได้เรียนรู้วิธีปฏิบัติตน ตลอดจนควำมคิดเห็นเร่ืองอื่นๆของที่ปรึกษำ
วิจัย ดังนั้น การเลือกที่ปรึกษาวิจัยนั้นผู้ขอรับทุนหรืออาจารย์ผู้วิจัยควรจะต้องแน่ใจว่าก าลังเลือก
แบบอย่างที่ตนอยากจะเป็น หรืออย่างน้อยเป็นผู้ที่ตนหวังได้ว่าจะไม่เพียงแต่เรียนรู้ความรู้ให้
ลึกซึ้งขึ้น แต่เรียนรู้ประสบการณ์ในการวิจัยและในการด ารงชีวิตที่ดีงามด้วย 

 ส ำหรับกำรรับปำกว่ำจะเป็นที่ปรึกษำวิจัยนั้น ผู้เขียนมีประสบกำรณ์ว่ำเม่ือมีผู้มำขอให้ เป็นที่
ปรึกษำวิจัยน้ัน ผู้เขียนคิดเป็นเบื้องแรกว่ำอำจำรย์ผู้วิจัยกับที่ปรึกษำจะมีโอกำสพบปะกันมำกกว่ำตอนลง
นำมในแบบฟอร์มมำกน้อยเพียงใด หำกโอกำสนั้นมีน้อยมำกในกำรพบปะ เช่น อำจำรย์ผู้วิจัยอยู่ภำคเหนือ 
ที่ปรึกษำวิจัยอยู่ภำคกลำง โอกำสในกำรพูดคุยกันอำจจะไม่มำก และย่ิงที่ปรึกษำวิจัยไม่รู้จักกับอำจำรย์
ผู้วิจัยในระดับหนึ่งแล้ว ผู้เขียนก็คิดว่ำที่ปรึกษำวิจัยอำจจะไม่ได้ท ำหน้ำที่ได้ตำมที่สมควร ประกำรส ำคัญ
ที่สุดก็คือ ผู้เขียนต้องแน่ใจว่ำมีควำมรู้ในเรื่องที่อำจำรย์ผู้วิจัยก ำลังจะท ำวิจัยเพียงพอ (ผู้เขียนคิดว่ำไม่มี
ผู้ใดเป็น “ผู้รู้ทั่ว”)  หำกเรำไม่รู้สึกว่ำรู้ในเรื่องนั้นๆเพียงพอแล้ว ผู้เขียนก็เห็นว่ำเป็นกำรถูกต้องที่จะ
ปฏิเสธ นอกจำกนี้ผู้เขียนขอเสนอว่ำ การจะเป็นที่ปรึกษาวิจัยและอาจารย์ผู้วิจัยกันนั้น ทั้ง 2 ฝ่ายต้อง
มีศรัทธาซึ่งกันและกัน ต้องมีความรู้จักกันเพียงพอในระดับที่จะรับฟังความเห็นโดยจริงใจของแต่
ละฝ่ายได้ กล่ำวคือ ที่ปรึกษำวิจัยสำมำรถบอกควำมเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำกับอำจำรย์ผู้วิจัยได้ และ
อำจำรย์ผู้วิจัยก็สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นโต้ตอบกับที่ปรึกษำวิจัยได้ ในที่สุดแล้วทั้งที่ปรึกษำวิจัยและ
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อำจำรย์ผู้วิจัยต่ำงก็ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นในทำงวิชำกำรไปพร้อมกัน การที่ได้เห็นอาจารย์ผู้วิจัยมีพัฒนาการ
ที่ดีในเส้นทางของการวิจัยที่มีคุณภาพ เชื่อมั่นในตนเอง และรู้จักที่จะฟังเสียงจากผู้อื่นอย่างมี
สัมมาทิฐิน้ัน ก็เป็นเรื่องที่ที่ปรึกษาวิจัยภาคภูมิใจและถือว่าเป็นรางวัลแก่ตนแล้ว 
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บทที่ 7 
mentor กับนักวิจยัรุน่ใหม่ 

ศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.  ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์ 
ภำควิชำชีวเคมี และหน่วยวิจัยโครงสร้ำงและกำรท ำงำนของโปรตีน 

คณะวิทยำศำสตร์   มหำวิทยำลัยมหิดล 

 

ประเทศไทยขาดนักวิจัย 

 เปรียบเทียบกับหลำยประเทศ ประเทศไทยยังขำดนักวิจัยที่จะสร้ำงนวัตกรรมต่ำงๆที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรแข่งขันกับต่ำงประเทศ ในระยะเวลำ 5 ปีที่ผ่ำนมำ มีนักวิทยำศำสตร์จบกำรศึกษำในระดับ
ปริญญำเอกมำกขึ้น ทั้งนี้ เนื่องจำกมีทุนสนับสนุนมำกขึ้น ซึ่งอำจเป็นทุนรัฐบำลเพื่อไปศึกษำใน
ต่ำงประเทศ หรือทุนสนับสนุนโครงกำรปริญญำเอกในประเทศไทยที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกแหล่งต่ำงๆ 
เช่น ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนงำนวิจัย (สกว.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) หรือ 
Asian Development Bank เป็นต้น  นักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่เหล่ำนี้นับว่ำเป็นอนำคตของประเทศไทย 
เพรำะสำมำรถสร้ำงนวัตกรรมที่จ ำเป็นส ำหรับประเทศ และยังสำมำรถช่วยผลิตนักวิจัยระดับปริญญำเอ
กรุ่นต่อๆไปด้วย แต่ถ้ำนักวิทยำศำสตร์รุ่นเยำว์นี้ยังไม่สำมำรถเริ่มท ำงำนวิจัยภำยใน 3 ปี คงจะไม่
สำมำรถท ำงำนวิจัยอย่ำงจริงจังต่อไป ท ำให้ประเทศไทยขำดทรัพยำกรบุคคลที่ส ำคัญจ ำนวนหนึ่ง หน้าที่
ของนักวิจัยที่ปรึกษา (mentor)  คือ  พยายามช่วยให้นักวิจัยรุ่นใหม่ และ postdoctoral  
สามารถที่จะท างานวิจัยที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ณ สถานที่ท างานของตน 

นักวิจัยรุ่นใหม่จ าเป็นต้องมี mentor หรือไม่ ? 

 มีค ำถำมอยู่บ่อยครั้งว่ำนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งจบกำรศึกษำระดับปริญญำเอก ซึ่งก็ย่อมจะเคยท ำ
วิจัยและเขียนวิทยำนิพนธ์มำแล้ว จ ำเป็นต้องมี mentor หรือไม่?  ก่อนอื่นคงต้องพิจำรณำว่ำผู้ที่จบ
ปริญญำเอกด้ำนวิทยำศำสตร์ควรต้องมีคุณสมบัติอย่ำงไรบ้ำง?  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส ำคัญ เนื่องจำกใน
ปัจจุบันมีโครงกำรปริญญำเอกเปิดขึ้นใหม่อยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่เฉพำะในประเทศไทย แต่ทั่วโลก  ดังนั้น 
สหพันธ์ชีวเคมีและอณูชีววิทยำนำนำชำติ (International Union of Biochemistry and Molecular 
Biology; IUBMB) จึงได้ให้กรรมกำรทำงด้ำนกำรศึกษำ (Education Committee) ร่ำงมำตรฐำนส ำหรับ
กำรศึกษำระดับปริญญำเอก (Standards for the Ph.D. Degree) เมื่อปี ค.ศ. 2000 โดยคณะกรรมกำรได้
ปรึกษำขอข้อคิดเห็นจำกอำจำรย์ทำงด้ำนชีวเคมีและอณูชีววิทยำจำกจ ำนวน 100 กว่ำคน จำก 60 
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ประเทศ (รวมทั้งผู้เขียนด้วย) มำตรฐำนนี้ (http://www.iubmb.org) มีประโยชน์มำก เนื่องจำกกล่ำวถึง
คุณสมบัติที่ส ำคัญส ำหรับผู้ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกอย่ำงละเอียด โดยจะครอบคลุมทั้ง
ทำงด้ำนหลักกำรและแนวปฏิบัติ โดยสำมำรถสรุปใจควำมสั้นๆ ได้ว่ำ “A holder of a Ph.D...….should 
have the knowledge, skills, perspectives and understanding to be capable of self–directed 
scientific work of a quality satisfactory to others in the field”   ดังนั้น ในหลักกำรแล้ว หำกผู้ที่จบ
ปริญญำเอกทำงวิทยำศำสตร์ มีควำมรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) มุมมอง (perspective) และควำม
เข้ำใจ (understanding) ในศำสตร์ของตนท่ีจะสำมำรถด ำเนินงำนต่ำงๆด้วยตนเอง ให้ผลเป็นที่พอใจของ
นักวิทยำศำสตร์ทั่วโลกจริงแล้ว นักวิจัยรุ่นใหม่คนนั้นอำจไม่ต้องมี mentor ก็ได้  แต่อยำกให้ข้อคิด
ในทำงวิชำกำรว่ำ ไม่มีใครท างานวิจัยเองได้คนเดียว หรือบินเดี่ยวได้ การท างานวิจัยให้ได้ผลดี มี
ความก้าวหน้า ต้องอาศัยความร่วมมือกัน ควำมช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่ว่ำจำกเพื่อนๆนักวิจัย หรือจำก
นักวิจัยรุ่นที่เป็นผู้ใหญ่กว่ำ ซึ่งควำมสัมพันธ์นั้นอำจไม่จ ำเป็นต้องเป็นทำงกำรก็ได้ อย่ำงไรก็ดี กำรให้ทุน
วิจัยแก่อำจำรย์ใหม่/นักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้ง สกว. และ สกอ. ก ำหนดไว้ว่ำต้องมี mentor อย่ำงเป็นทำงกำร 
ซึ่งเป็นเงื่อนไขหน่ึงที่ผู้สมัครขอทุนต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 

ประสบการณ์ตอนเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 ผู้เขียนเรียนท่ีประเทศอังกฤษตั้งแต่เด็กจำกอำยุ 6 ปี จนจบปริญญำเอกอำยุ 24 ปี โดยเรียน
ปริญญำตรีสำขำชีวเคมี และปริญญำเอกสำขำอณูชีววิทยำที่ มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ ซึ่งเป็นมหำวิทยำลัย
ชั้นน ำของโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งห้องปฏิบัติกำร MRC Laboratory of Molecular Biology ที่ผู้เขียนท ำ
วิจัยระดับปริญญำเอกอยู่นั้น มีนักวิจัยได้รับรำงวัลโนเบลหลำยท่ำน และอำจำรย์ที่ปรึกษำของผู้เขียน  
Cesar Milstein ต่อมำก็ได้รับรำงวัลโนเบลเช่นกันจำกกำรค้นคิด monoclonal antibodies เม่ือกลับมำ
เมืองไทย ภำษำไทยของผู้เขียนยังไม่ค่อยดีมำก แต่โชคดีว่ำเข้ำมำท ำงำนที่ภำควิชำชีวเคมี คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ซึ่งในช่วงนั้นยังมีอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศอยู่หลำยคนที่ได้รับกำร
สนับสนุนจำกมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ในภำควิชำจึงใช้ภำษำอังกฤษกันมำก ท ำให้ผู้เขียนไม่ค่อยล ำบำกใจ
นัก 

 เม่ือเปรียบเทียบกับห้องปฏิบัติกำรที่เคยอยู่สมัยเรียน  เห็นได้ชัดว่ำที่เมืองไทยมีควำมไม่
พร้อมอยู่หลำยด้ำน ผู้เขียนคิดว่ำคงจะไม่สำมำรถท ำงำนวิจัยชั้นแนวหน้ำของโลกเหมือนที่เคยท ำใน
ต่ำงประเทศได้อย่ำงแน่นอน  จึงต้องคิดหำปัญหำวิจัยที่เหมำะสมกับประเทศไทย  ตอนนั้นมีนักวิจัยรุ่น
ใหม่จบปริญญำเอกจำกต่ำงประเทศอีก 3 คน จึงได้ท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มของนักวิจัยทำงชีวเคมีของ
ระบบสืบพันธุ์ในเพศชำย ซึ่งต่อไปก็ได้ขยำยกลุ่มจนมีอำจำรย์รวม 6 คนเม่ือมีนักวิจัยรุ่นใหม่กลับมำจำก
ต่ำงประเทศอีก  ปัญหำวิจัยนี้นับว่ำเป็นที่น่ำสนใจเนื่องจำกอัตรำกำรเพิ่มประชำกรในประเทศไทยยังสูง 
ท ำให้สำมำรถขอทุนจำกต่ำงประเทศได้ เนื่องจำกยังขำดควำมรู้พื้นฐำนทำงชีวเคมีด้ำนนี้และสำมำรถเก็บ
ตัวอย่ำงวิจัยได้สะดวกกว่ำในต่ำงประเทศ ซึ่งอันที่จริงแล้วในกลุ่มนักวิจัยของเรำก็ไม่เคยมีใครท ำงำนด้ำน
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ชีววิทยำของระบบสืบพันธุ์มำก่อน เพียงแต่ได้เรียนรู้เทคนิคต่ำงๆที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรศึกษำปัญหำ
ของชีวเคมีในระบบสืบพันธุ์ชำย ได้แก่ กำรศึกษำเอนไซม์ โปรตีน และระบบเมตำบอลิซึมในเซลล์
สืบพันธุ์ชำยเทียบกับเซลล์ปรกติ เพื่อหำโปรตีนที่อำจเป็นเป้ำเพื่อใช้พัฒนำยำคุมก ำเนิดในเพศชำยต่อไป 

 ดังนั้น ในกรณีของผู้เขียนเองอำจถือว่ำไม่มี mentor แบบเป็นทางการ แต่มีกลุ่มนักวิจัย
รุ่นใหม่รวมกันท างานเกิดเป็น critical mass ช่วยกันคิดและช่วยกันท า แต่นอกจำกอำจำรย์รุ่นใหม่
ด้วยกันแล้ว ยังต้องมีอาจารย์ “ผู้ใหญ่” เป็นผู้บริหำรองค์กร หรือหัวหน้ำหน่วยงำน ซึ่งก็มีควำมส ำคัญ
เช่นกัน โดยที่หัวหน้ำภำควิชำในขณะนั้น คือ Professor James A. Olson ซึ่งนอกจำกจะให้
ก าลังใจ ยังให้การสนับสนุนทั้งในกำรจัดซื้อเครื่องมือวิจัยที่จ ำเป็นให้ รวมทั้งจัดจ้ำงผู้ช่วยวิจัยไว้
ช่วยเหลือในกำรท ำงำน ท ำให้สร้ำงทีมวิจัยขึ้นได้ หัวหน้ำภำควิชำท่ำนต่อๆมำก็ได้ในกำรสนับสนุน
ช่วยเหลือนักวิจัยเด็กๆ ทุกคน 

 เนื่องจำกในขณะน้ัน ประเทศไทยยังขำดเครื่องวิเครำะห์ปริมำณของกรดอะมิโน ผู้เขียนยังได้
ส่งตัวอย่ำงไปประเทศอังกฤษ โดยขอให้อำจำรย์ที่ปรึกษำเก่ำช่วยวิเครำะห์ให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ ำย  ซึ่ง
เป็นตัวอย่ำงของควำมร่วมมือระหว่ำงอำจำรย์และศิษย์เก่ำที่ผู้เขียนได้พยำยำมท ำให้ศิษย์ของผู้เขียนเอง
ต่อมำ 

 ดังนั้น แม้เกือบจะไม่มี mentor แต่มีผู้ใหญ่สนับสนุน นักวิจัยเด็กๆที่ท ำงำนเป็นกลุ่มก็
สำมำรถท ำงำนไปได้ โดยจัดตั้งห้องปฏิบัติกำรและผลิตผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติได้  ทั้งนี้ยังเป็นกำร
เริ่มงำนวิจัยในหัวข้อที่ไม่เคยศึกษำมำก่อนด้วย 

mentor คือ อะไร? 

 mentor คือ พ่อและแม่ ในทางวิชาการ 

 mentor คือ นักวิจัยที่มีควำมอำวุโสในทำงวิชำกำร ในทำงวิทยำศำสตร์คือ ผู้ที่สำมำรถช่วย
ให้นักวิจัยรุ่นใหม่ท ำงำนวิจัยที่มีคุณภำพระดับนำนำชำติได้ โดยกำรให้สนับสุนนทุกๆด้ำนที่จ ำเป็น และ
ช่วยพัฒนำวิชำชีพของนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งน้ี ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง mentor กับนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นได้หลำย
แบบ ขึ้นกับว่ำมีควำมคุ้นเคยกันมำกเพียงใด ถ้ำรู้จักกันดีก็จะท ำงำนร่วมกันได้ดี ถ้ำมีควำมสนิทสนมมำก
ก็อำจช่วยแก้ปัญหำอื่นๆ นอกจำกงำนวิจัย เช่น ปัญหำส่วนตัว  อย่ำงไรก็ดี ความสัมพันธ์ระหว่าง 
mentor กับนักวิจัยรุ่นใหม่ต้องตั้งอยู่บนฐานของความเคารพ ความจริงใจ ความไว้วางใจ 

 คุณสมบัติแรกของ mentor คือ ต้องเป็นผู้ที่มี track record ที่ดี มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติมำแล้ว มิฉะนั้นก็จะไม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำกับนักวิจัยรุ่นใหม่ในกำรเขียน
บทควำมทำงวิชำกำร และกำรส่งบทควำมไปตีพิมพ์ได้  ทั้งนี้ mentor ต้องเข้ำใจปัญหำของกำรท ำงำน
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วิจัยในประเทศไทยทีมีข้อจ ำกัดทำงด้ำนต่ำงๆ ซึ่งท ำให้ท ำงำนได้ยำกกว่ำในต่ำงประเทศมำก  จึงจะช่วย
แก้ปัญหำให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้   mentor ควรเป็นผู้ได้รับกำรยอมรับเชื่อถืออย่ำงน้อยในระดับประเทศ  
ถ้ำเป็นผู้ที่ได้รับกำรยอมรับจำกต่ำงประเทศด้วยยิ่งเป็นกำรดี  mentor ต้องมีเวลาให้นักวิจัยรุ่นใหม่  
ซึ่งด้วยควำมรู้จริงในสำขำของตน mentor ก็จะใช้เวลำไม่มำกนัก แต่ท ำให้ได้สำระครบถ้วน สำมำรถให้
ค ำแนะน ำได้ตรงจุด 

จะขอทุน... และท างานวิจัย mentor ช่วยท าอะไรได้บ้าง? 

 mentor แต่ละคนอำจจะมีบทบำทในกิจกรรมที่แตกต่ำงกันไป กิจกรรมบำงอย่ำงบำงคนท ำ
ได้ บำงคนท ำไม่ได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง mentor อำจช่วยท ำอะไรเป็นพิเศษหรือสนับสนุนอย่ำงเต็มที่ถ้ำ
เห็นว่ำนักวิจัยรุ่นใหม่คนน้ันมีควำมสำมำรถสูงจริงๆ 

 ในกระบวนกำรวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ บทบำทของ mentor เริ่มจำกกำรช่วยทำงด้ำน
ยุทธศำสตร์ ตั้งแต่กำรช่วยในกำรพิจำรณำว่ำควรเลือกท ำวิจัยด้ำนใด?  ช่วยมองว่ำอะไรเป็นเรื่องที่
เหมำะสมที่ควรจะท ำในประเทศไทย?  โดยดูจำกหลำยองค์ประกอบ อำทิ ดูจำกภูมิหลังของนักวิจัยนั้นๆ
ว่ำจบกำรศึกษำด้ำนใด  มีควำมถนัดหรือประสบกำรณ์มำอย่ำงไรบ้ำง  ซึ่งงำนวิจัยที่ท ำเม่ือตอนเรียนใน
ต่ำงประเทศอำจไม่เหมำะสมกับสภำพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย   mentor จะช่วยแนะโครงการวิจัย
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของนักวิจัยและสถานการณ์ของประเทศ  เป็นเรื่องที่ไม่แข่งขัน
จนเกินไป พอจะท ำวิจัยเองได้ และขอทุนวิจัยได้ โดยมีโอกำสตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ
ได้ เม่ือลงมือเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย mentor จะช่วยอ่ำน ช่วยให้ข้อคิดเห็นในกำรเขียน เสนอแนะ
และแก้ไขจนได้ข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ดีพอ จำกนั้น mentor ก็จะช่วยแนะน าแหล่งทุนที่เหมาะสม 
ซึ่งนักวิจัยรุ่นใหม่บำงคนสมควรที่จะเริ่มชีวิตนักวิจัยอำชีพด้วยกำรขอทุนจำกมหำวิทยำลัย/สถำบันต้น
สังกัดระยะหนึ่งสั้นๆ เช่น 1 ปี เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม ก่อนที่จะเข้ำระบบกำรขอทุนจำก
หน่วยงำนให้ทุนวิจัยระดับประเทศ เช่น สกว./สกอ. ซึ่งต้องท ำวิจัยอย่ำงได้ผล ในทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี หมำยถึง มีผลลัพธ์เป็นบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ  ทั้งนี้ ในกำร
พิจำรณำให้ทุนวิจัย ข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่มี mentor ที่มีผลงำนวิชำกำรมีคุณภำพ และได้รับกำรยอมรับ
นับถือ ย่อมจะท ำให้แหล่งทุนให้ควำมเชื่อถือ และมีส่วนท ำให้ข้อเสนอโครงกำรมีน้ ำหนัก 

 เม่ือได้รับกำรจัดสรรทุนวิจัยแล้ว นักวิจัยรุ่นใหม่ต้องออกแบบกำรทดลอง ลงมือท ำกำร
ทดลอง ซึ่งก็ปรึกษำ mentor ได้  รวมทั้งในบำงกรณีที่นักวิจัยขำดควำมถนัดในบำงเรื่องบำงเทคนิคที่
ตนเองไม่มีประสบกำรณ์มำก่อน mentor สามารถช่วยพัฒนาเทคนิคนั้นได้ เช่น ให้มำเรียนรู้เป็น
ระยะเวลำช่วงสั้นๆ ในหน่วยวิจัยของ mentor หรือของผู้เชี่ยวชำญที่ mentor แนะน ำ นอกจำกนี้ ในกำร
วิเครำะห์บำงอย่ำงที่ต้องอำศัยเครื่องมือพิเศษที่ไม่มีในสถำบัน นักวิจัยรุ่นใหม่ก็สำมำรถขอให้ หน่วยวิจัย
ของ mentor ช่วยท ำกำรวิเครำะห์ให้ก็ได้ แต่นักวิจัยรุ่นใหม่ควรตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อท าวิจัยใน
สถาบันของตนให้ได้ในที่สุด ต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง  มีพัฒนาการท างานวิจัยในที่ของตน
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ให้ได้  ไม่มำอยู่ในห้องวิจัยของ mentor โดยตลอด  และเม่ือได้ผลกำรทดลองแล้วต้องท ำกำรประเมินผล  
ซึ่งถ้ำได้ผลไม่ดีก็ต้องปรับแผนกำรทดลองใหม่  mentor ก็จะช่วยให้ค ำปรึกษำหำรือเกี่ยวกับผลงำนวิจัย 
ช่วยแก้ไข ให้ค ำแนะน ำ ให้แนวคิด    การมีผู้มีประสบการณ์ช่วยคิดและให้ค าแนะน าจะช่วยท าให้
ผลงานวิจัยมีความถูกต้อง แม่นย ามากยิ่งขึ้น และในบำงครั้ง mentor อำจช่วยจ้ำงผู้ช่วยผู้วิจัยเพื่อให้
นักวิจัยใหม่ได้ท ำงำนเต็มที่ รวมทั้งอำจช่วยซื้อเครื่องมือที่จ ำเป็นต้องใช้เม่ือพิจำรณำเห็นว่ำผู้วิจัยมี
ควำมสำมำรถสูงและควรจะได้รับกำรสนับสนุนเป็นอย่ำงยิ่ง   

จะเผยแพร่ผลงานวิจัย mentor ช่วยอย่างไรดี? 

 ถึงตอนที่เสร็จสิ้นกำรทดลองแล้วต้องรวบรวมผลงำนวิจัยเพื่อน ำเสนอในรูปแบบต่ำงๆ เช่น 
เขียนบทควำมตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ท ำเป็นรำยงำน หรือเสนอในกำรประชุมวิชำกำร  mentor ก็
สำมำรถจะช่วยได้เช่นกัน ทั้งนี้ นักวิจัยควรจะตั้งเป้าหมายว่าผลงานวิจัยต้องตีพิมพ์ในวารสารที่ดี
ได้  ถ้าเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้ก็ยิ่งดี   เม่ือนักวิจัยให้ mentor ดู “ร่ำง” บทควำมที่
เขียนขึ้น mentor ก็จะมองเห็นแง่มุมต่ำงๆ ที่เป็นจุดอ่อนต้องแก้ไข เช่น อำจพบว่ำผลกำรทดลองไม่ดีพอ 
หรือยังขำดข้อมูลบำงประกำร สมควรท ำกำรทดลองเพิ่มเติม นอกจำกนี้อำจพบว่ำ บำงจุดที่อธิบำยยังไม่
กระจ่ำงชัดเจน  ดังนั้น อำศัยประสบกำรณ์ของ mentor ที่เคยตีพิมพ์มำแล้วมำกพอสมควร ก็จะท ำให้ 
“ร่ำง” บทควำมของนักวิจัยรุ่นใหม่มีคุณภำพดีขึ้น โอกำสได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรที่ดีก็ย่อมจะมีมำกขึ้น  
mentor ผู้ที่มีความแตกฉาน และมีความเป็นผู้น าในศาสตร์แต่ละสาขาจะสามารถให้ค าแนะน า
ในเรื่องระดับหรือประเภทของวารสารทางวิชาการ และความยากง่ายในการตีพิมพ์อีกด้วย 

 ยิ่งไปกว่ำน้ันแล้ว  mentor  อำจช่วยแนะน ำกำรประชุมวิชำกำรที่มีคุณค่ำเหมำะสมกับกำรที่
นักวิจัยรุ่นใหม่จะไปเข้ำร่วมประชุม และเสนอผลงำนวิ จัย   mentor บำงท่ำน ยังหำทุนสนับสนุนใน
กิจกรรมดังกล่ำวอีกด้วย หรืออำจจะแนะน ำให้นักวิจัยสมัครแข่งขันขอทุนจำกผู้จัดกำรประชุม  โดยที่   
mentor ซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมกว้ำงขวำงในแวดวงวิชำกำรยังจะออกหนังสือรับรองเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่น
ใหม่ หนังสือรับรองเป็นเร่ืองส าคัญมาก ซ่ึงต้องเขียนแบบตรงไปตรงมา ให้ความจริง บอกส่วนที่ดี 
ซึ่งนักวิจัยรุ่นใหม่แต่ละคนก็จะมีระดับดีที่ต่ำงกันไป ผู้ที่ดีเลิศก็ควรได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่ให้
นักวิจัยผู้นั้นได้พัฒนำตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพ  กำรมีโอกำสได้ไปในที่ประชุมต่ำงๆกับ  mentor ซึ่งจะ
แนะน ำนักวิจัยใหม่ให้รู้จักกับนักวิจัยท่ำนอื่นๆ ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  ก็จะเป็น
ประโยชน์มำก เพรำะถ้าผู้ที่น่าเชื่อถือแนะน ามาก็จะเป็นการสร้างความเชื่อถือได้ง่ายและเร็วกว่า
กำรที่นักวิจัยใหม่จะแนะน ำตนเองแล้ว  นักวิจัยอำวุโสผู้ที่แนะน ำนักวิ จัยเด็กก็ต้องระวังไม่ให้เกินควำม
จริงไป  กำรได้เรียนรู้และเชื่อมโยงกับนักวิจัยในต่ำงประเทศโดยตรง อำจส่งผลให้นักวิจัยใหม่มีโอกำส
ติดต่อขอทุนไปท ำวิจัยระยะสั้น หรือฝึกเทคนิคของกำรใช้เครื่องมือบำงอย่ำงที่สนใจในหน่วยวิจัยของ
นักวิจัยที่มีชื่อเสียงเหล่ำนั้น  ด้วยความช่วยเหลือของ mentor ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวก็จะช่วยท าให้
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ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของระบบลงไปได้มาก  สำมำรถด ำเนินกำรได้ในเวลำที่สั้นลง  คล้ำยระบบ “เส้น” 
หรือระบบคนรู้จัก 

mentor ควรเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ? 

 บทบำทที่ส ำคัญของ mentor คือ แนะน ำนักวิจัยใหม่ให้รู้จักธรรมชำติของวิชำกำรในสำขำ
ของตน  มีจุดใดบ้ำงที่ควรรู้ ควรท ำวิจัย ซึ่งบำงสำขำยังต้องกำร mentor ชำวต่ำงประเทศ  แต่ถ้ามี 
mentor ชาวไทยก็จะดีกว่า เนื่องจากนักวิจัยไทยเข้าใจธรรมชาติของวิชาการแบบไทยได้
มากกว่า เนื่องจำกได้ท ำงำนวิจัยภำยใต้เงื่อนไขควำมกดดันในที่ท ำงำน  สภำพกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน
ในสิ่งแวดล้อมแบบไทยๆมำแล้ว และสำมำรถเอำชนะอุปสรรคต่ำงๆโดยจัดสรรภำรกิจงำนประจ ำวันทั้ง
งำนสอนและกำรคุมปฏิบัติกำรได้อย่ำงลงตัว mentor ชำวไทยก็ย่อมจะเข้ำใจวิถีทำงกำรปรับตัวได้ดีกว่ำ 
mentor ชำวต่ำงประเทศ   mentor ชำวไทยจึงสำมำรถให้ค ำแนะน ำนักวิจัยใหม่ได้อย่ำงเหมำะสม ช่วย
แก้ไขปัญหำต่ำงๆ รวมทั้งให้ก ำลังใจ สนับสนุนทุกด้ำนไม่ใช่เฉพำะด้ำนกำรวิจัย  อย่ำงไรก็ดี เป้าหมาย
สุดท้าย คือ อยากให้นักวิจัยใหม่ยืนได้ด้วยตนเอง ในสถานที่ของตนเอง  สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ มีพัฒนาการที่ดี โดยไม่อาศัย mentor ตลอดเวลา  แม้ยังรักษำควำม
ผูกพัน และท ำงำนที่เชื่อมโยงกัน รวมท้ังเป็นเครือข่ำยโยงใยกับนักวิจัยในต่ำงประเทศ 

 กำรได้เรียนรู้ด้วยกำรเดินตำม mentor จะท ำให้นักวิจัยใหม่เห็นด้วยตนเองว่ำอะไรไปได้
ด้วยดี สิ่งใดงำนใดไม่ควรท ำ พยำยำมที่จะเรียนรู้ตัวอย่ำงต่ำงๆ จำก mentor ให้ท ำตำมในสิ่งใดที่ดี  และ
พยำยำมหลีกเลี่ยงสิ่งใดที่ไม่ดี  แต่ทั้งนี้ นักวิจัยใหม่ต้องมีวิจารณญาณของตน อย่าเชื่อ mentor ใน
ทุกเร่ือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง คือ นักวิจัยใหม่ต้องกล้าคิดกล้าท าในสิ่งที่เห็นว่าดีกว่า แม้จะไม่ตรงกับ
ควำมคิดของ mentor ก็ตำม 

คุณสมบัติของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่พึงประสงค์ 

 นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ mentor อยากเห็น คือ ผู้ที่มีความทุ่มเทให้กับการวิจัย พร้อมจะลง
มือ ลงแรง มีความพยายามอย่างมากในทุกวิถีทางที่จะท างานให้ส าเร็จ  โดยต้องจัดสรรเวลำให้
สำมำรถท ำวิจัยให้ได้ นักวิจัยรุ่นใหม่จึงต้องไม่รับท ำงำนบริหำร มุ่งม่ันอุทิศตนให้กับงำนสอนและงำนวิจัย
อย่ำงเต็มที่ และช่วยท ำงำนบริกำรเท่ำท่ีจ ำเป็น เช่น เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำของนักศึกษำ ต้องตั้งเป้ำหมำย
แน่วแน่ที่จะผลิตงำนวิจัยท่ีสำมำรถตีพิมพ์ได้ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

 นักวิจัยรุ่นใหม่ต้องมีกำรติดต่อกับ mentor อย่ำงสม่ ำเสมอ ถ้ำได้เจอกันบ้ำงก็จะเป็นกำรดี
เพรำะกำรรู้จักคุ้นเคยจะท ำให้เกิดกำรดูดซับแนวคิด กำรพบปะกันจะท ำให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้ำใจ
ทัศนคติของอีกฝ่ำย แต่ถ้ำไม่สำมำรถเจอกันได้โดยตรง ก็ควรติดต่อกันทำง e-mail ซึ่งอันที่จริงแล้ว  
mentor และนักวิจัยรุ่นใหม่ต้องมีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะท าให้สามารถผลิตผลงานที่มีคุณภาพดี  
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ความสัมพันธ์เป็นแบบ 2-way  process คือ ต่างฝ่ายต้องเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ กำรระดมควำมคิด
จะท ำให้ต่ำงฝ่ำยต่ำงมองเห็นประเด็นในแง่มุมที่ต่ำงกัน จึงช่วยเสริมกัน ท ำให้ได้ผลงำนวิจัยท่ีดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Academic mentoring: กุนซือทางวิชาการ 65 

 

บทที่ 8 
Academic mentoring: กุนซือทางวิชาการ  

ศาสตราจารย์ ดร. พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ 
ภำควิชำพืชไร่นำ คณะเกษตร ก ำแพงแสน 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 

 

mentor: กุนซือทางวิชาการ 

 ผู้เขียนได้ยินค ำว่ำ “mentor” นี้เป็นครั้งแรกเม่ือจบปริญญำโทแล้ว ขณะไปฝึกอบรมที่ศูนย์วิจัย
ข้ำวนำนำชำติ (International Rice Research Institute; IRRI) ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี พ.ศ. 2517 โดย
ได้ยินจำกผู้ที่มำจำกแถวตะวันออกกลำง แถบอินเดีย และฟิลิปปินส์ ที่มำท ำวิจัยหลังปริญญำเอก 
(postdoctoral fellow หรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่ำ postdoc) ที่ IRRI กล่ำวถึงอำจำรย์ที่ปรึกษำของเขำ 
(ส่วนใหญ่เป็นนักวิจัย) ว่ำเป็น “เมนตอรรร์” (ที่พิมพ์ ร เรือ 3 ตัวนั้น ไม่ได้พิมพ์ผิด เพรำะคนที่เคยฟัง
ส ำเนียงคนเหล่ำนั้นพูดค ำนี้ ก็คงได้ยินลักษณะกำรรัวลิ้นอย่ำงนั้นจริงๆ) แต่เนื่องจำกภำษำอังกฤษของ
ผู้เขียนตอนน้ันอ่อนแอมำก ได้ยินค ำว่ำ “เมนตอรรร์” แล้ว นึกไม่ออกเลยว่ำสะกดอย่ำงไร ได้แต่เดำๆเอำ
ว่ำ น่ำจะเขียน mentor หรือ mentore ซึ่งหน่ึงในข้อเดำของผู้เขียนก็ถูกต้อง แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่เคย
เปิดพจนำนุกรมตรวจสอบตัวสะกดสักที จนไปเรียนต่อที่อเมริกำก็ได้ยินพวก postdoc เรียกอำจำรย์ที่
ปรึกษำว่ำเป็น “เมนทอร์” บ้ำง “เมนเตอร์” บ้ำง ปนๆกัน ผู้เขียนก็เลยได้มีโอกำสเปิดพจนำนุกรม
ตรวจสอบตัวสะกดของค ำน้ีและได้ทรำบว่ำ มีควำมหมำยตรงกับ advisor หรือ adviser นั่นเอง แต่ว่ำรำก
ศัพท์มำจำกภำษำกรีก เพรำะชำวกรีกนับถือและให้เกียรติคนมีควำมรู้ และชอบถ่ำยทอดควำมรู้ให้กัน
และกัน เม่ือลองเปิด Webster’s Dictionary ดู ก็พบค ำจ ำกัดควำมของ mentor ว่ำ ‘a wise, loyal 
adviser’ (ดูแล้ว mentor เป็นอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์น่ำเคำรพจริงๆ) ส่วน Oxford’s Dictionary เล่มเล็กที่มี ก็
ให้ค ำจ ำกัดควำมว่ำ “advisor and helper (of an inexperienced person)” (ฟังแล้ว mentor ต้อง
รับภำระหนัก)  แต่ไม่ว่ำ mentor จะมีควำมหมำยไปทำงเป็นผู้รับภำระหนักหรือผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็ตำม ผู้เขียน
คิดว่ำเรำทุกคนที่เป็นอำจำรย์และ/หรือนักวิจัยก็ต้องเคยเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำในกำรท ำงำนวิจัยของ
นักศึกษำหรือผู้ที่ยังมีประสบกำรณ์ไม่มำกมำบ้ำง แต่แปลกมำกที่ผู้เขียนไม่เคยได้ยิน mentor ทั้งหลำยใน
ต่ำงประเทศ เรียกนักวิจัยหลังปริญญำเอกว่ำ mentee เพิ่งมำได้ยินที่เมืองไทย เม่ือ 4-5 ปีมำนี้ เม่ือลอง
เปิดพจนำนุกรมดู ก็ไม่พบค ำว่ำ mentee ด้วย จะเป็นกำรแผลงค ำกันเองของฝรั่งหรืออย่ำงไรก็ไม่แน่ใจ 
เพรำะคนไทยเรำเองก็ชอบใช้สระในกำรแยกเพศ เช่น ยักษ์ (ยักษำ กับ  ยักษี) หรือกระเป๋ำรถเมล์ 
(กระเป๋ำ กับ กระปี๋) เป็นต้น   เม่ือค ำว่ำ mentor หมำยถึง adviser ในบรรยำกำศสบำยๆ เรำก็อำจ
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แปลว่ำ “กุนซือ” ได้อีกด้วย แต่เพื่อควำมเข้ำใจของผู้อ่ำน ในที่นี้ผู้เขียนจะให้ควำมหมำยของ mentor ว่ำ
เป็นที่ปรึกษาหรือกุนซือทางวิชาการของนักวิจัยหลังปริญญำเอก (mentee หรือ postdoctoral fellow) 
เท่ำนั้น ส่วนนักศึกษำปริญญำโท/เอก จะขอใช้ค ำว่ำ advisee และมีอำจำรย์ที่ปรึกษำเป็น adviser แต่
เนื่องจำกกำรเป็น mentor หรือ adviser มีทั้งควำมเหมือนและควำมต่ำง จึงขออนุญำตกล่ำวถึงกำรเป็น
อำจำรย์ที่ปรึกษำของนิสิตนักศึกษำ และกำรเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงแยกกัน ซึ่งผู้เขียนเองก็เหมือนกับนักวิจัย
ทุกท่ำนที่เคยเป็นผู้ขอค ำปรึกษำ (advisee) ในอดีต แต่ผู้เขียนไม่เคยเป็น postdoctoral fellow จึงไม่เคย
เป็น mentee ปัจจุบันนี้ผู้เขียนเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ (adviser/mentor) มำกกว่ำ ดังนั้น จึงจะกล่ำวถึง
ประสบกำรณ์และบรรยำกำศในกำรที่เคยเป็นทั้ง advisee และ adviser/mentor ในบทควำมนี ้

เราทุกคนเคยมีกุนซือในการวิจัย 

 ผู้ที่ถือว่ำเป็นกุนซือทำงกำรวิจัยท่ำนแรกของผู้เขียน ก็น่ำจะเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำระดับปริญญำ
โท คือ ศำสตรำจำรย์ ดร. สุจินต์ จินำยน ปูชนียำจำรย์สำขำเกษตรศำสตร์ท่ำนหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนเป็น  ลูก
ศิษย์ของท่ำนในช่วงปี พ.ศ. 2514-2517 วิธีกำรฝึกลูกศิษย์ของท่ำนท ำโดยเน้นการท างานร่วมกัน 
กล่ำวคือ นิสิตระดับปริญญำโททุกคนที่มีท่ำนเป็น chairman หรือ committee จะต้องแบ่งเวลำกำร
ท ำงำนวิจัยในโครงกำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวโพดซึ่งท่ำนเป็นหัวหน้ำโครงกำรอยู่ในขณะนั้น ในขณะเดียวกัน
ท่ำนก็เป็นผู้ประสำนงำนของทั้งแผนงำนวิจัยข้ำวโพดแห่งชำติอยู่ด้วย ท่ำนจึงมองออกว่ำ โครงกำร
ปรับปรุงพันธุ์ข้ำวโพดที่ท่ำนเป็นหัวหน้ำอยู่นั้นจะต้องท ำงำนร่วมกับโครงกำรอื่นๆอย่ำงไร เช่น ใน
ระหว่ำงกำรคัดเลือกสำยพันธุ์ข้ำวโพดให้ต้ำนทำนต่อโรครำน้ ำค้ำงนั้น นักวิชำกำรโรคพืชก็จะต้องไปวิจัย
หำวิธีกำรปลูกเชื้อ (inoculate) เพื่อให้เห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงต้นต้ำนทำนกับต้นอ่อนแอ อำจำรย์ที่
เป็นหัวหน้ำทีมวิจัยโรคพืชก็มีลูกศิษย์ในสังกัดที่จะต้องมำท ำงำนร่วมกับลูกศิษย์ของ อ.สุจินต์ (คือ พวก
ผู้เขียนที่เป็นนิสิตปริญญำโท) เม่ือได้สำยพันธุ์ต้ำนทำนโรครำน้ ำค้ำงมำส่วนหนึ่ง ท่ำนก็ส่งไปทดสอบที่
โครงกำรเขตกรรม โครงกำรดินและปุ๋ย และโครงกำรทดสอบในแปลงเกษตรกร ซึ่งก็มีนิสิตปริญญำโทใน
สังกัดอีกกลุ่มใหญ่ (ในเวลำนั้น มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ยังไม่มีหลักสูตรปริญญำเอก) เวลำเดินทำง
ไปท ำงำนวิจัยที่ศูนย์วิจัยข้ำวโพดและข้ำวฟ่ำงแห่งชำติ (พวกเรำเรียกว่ำ ไร่สุวรรณฯ) ที่ อ.ปำกช่อง จ.
นครรำชสีมำ ก็เดินทำงไปด้วยกันเป็นกลุ่ม โดยรถของโครงกำรบ้ำง รถเมล์บ้ำง ท ำให้มีโอกำสพบปะ
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกันอยู่เสมอ และเข้ำใจโครงสร้ำงและงำนของทั้งแผนงำนไปด้วยกัน ที่พวกเรำ
ชอบมำกที่สุดคือ ตอนเดินทำงร่วมไปกับอำจำรย์ทั้งหลำย ส่วนใหญ่ อ.สุจินต์ ท่ำนจะเดินทำงไปไร่
สุวรรณฯทุกสัปดำห์ สัปดำห์ละ 1-2 ครั้ง พวกนิสิตปริญญำโทสำมำรถจะเลือกเดินทำงไปกับหัวหน้ำ
โครงกำรท่ำนใดก็ได้ แต่ผู้เขียนและเพื่อนๆที่เป็นลูกศิษย์ของ อ.สุจินต์ ก็จะชอบไปกับท่ำน เพรำะท่ำนจะ
มีเรื่องอะไรต่อมิอะไรคุยให้เรำฟังอยู่เสมอ ที่พวกเรำชอบฟังมำกคือ แนวควำมคิดของท่ำนในกำรพัฒนำ
พันธุ์ข้ำวโพดเขตร้อน ซึ่งท่ำนไม่ได้ลอกต ำรำฝรั่งมำทั้งหมด แต่ใช้ข้อมูลที่ได้จำกกำรทดลองในประเทศ
ไทยสอดแทรกด้วยตลอดเวลำ ในที่สุดโครงกำรของท่ำนก็ได้พัฒนำข้ำวโพดพันธุ์สุวรรณ 1 ซึ่งในช่วง
ประมำณปี พ.ศ. 2520-2525 ถือว่ำเป็นข้ำวโพดพันธุ์ผสมเปิดที่มีผู้ปลูกมำกที่สุดในโลก นอกจำกนั้น กำร
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เดินทำงไปกับท่ำนท ำให้พวกเรำสำมำรถขอค ำปรึกษำที่เกี่ยวข้องกับวิทยำนิพนธ์ของตัวเอง โดยเรียน
ถำมอำจำรย์ในรถขณะเดินทำงเลย เพรำะปรกติอำจำรย์จะเน้นให้นิสิตค้นคว้ำเอง โดยท่ำนบอกค ำส ำคัญ 
หรือ key word สั้นๆ ให้ไปค้นเป็นช่วงๆ กำรที่งำนด้ำนพันธุศำสตร์และปรับปรุงพันธุ์พืชต้องวำงแผน
ระยะยำวซึ่งมักมีขั้นตอนมำตรฐำนอยู่ 4 ขั้นตอน คือ (1) เลือกพ่อแม่พันธุ์ (2) ผสมพันธุ์ระหว่ำงพ่อแม่
พันธุ์ (3) ปลูกทดสอบหรือคัดเลือก และ (4) วิเครำะห์ข้อมูล  นิสิตจึงอำจมีปัญหำได้ทุกขั้นตอน พวกเรำ
ที่ตั้งค ำถำมท่ำน ท่านก็จะตอบเพียงสั้นๆ ทั้งที่ท่านเข้าใจเรื่องทั้งหมดอย่างดี แต่ไม่อยากให้นิสิต
หวังพึ่งท่านอย่างเดียว แต่ควรจะไปค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกด้วย  ลูกศิษย์ของท่ำนจึงรัก
งำนวิจัยเหมือนกับท่ำน และหลำยคนก็เป็นก ำลังส ำคัญด้ำนพันธุศำสตร์และกำรปรับปรุงพันธุ์พืชของ
ภำครัฐและเอกชนอยู่ในปัจจุบัน 

 กุนซือทำงกำรวิจัยอีกท่ำนหนึ่งที่ผู้เขียนต้องขอกล่ำวถึงวิธีกำรฝึกนักศึกษำของท่ำน คืออำจำรย์
ที่ปรึกษำในระดับปริญญำเอกของผู้เขียนที่ University of Illinois คือ Professor Dr. Henry H. Hadley 
ท่ำนเป็นศำสตรำจำรย์ด้ำนพันธุศำสตร์และกำรปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีควำมสนใจหลำกหลำย ไม่เน้นด้ำน
ลึกแต่เน้นด้ำนกว้ำง ช่วงที่ผู้เขียนท ำวิจัยอยู่กับท่ำน (พ.ศ. 2519-2532) พบว่ำ ท่ำนท ำงำนวิจัยด้ำนพันธุ
ศำสตร์ของพืช 2 ประเภท ซึ่งแตกต่ำงกันอย่ำงมำก คือ ถั่วเหลือง ซึ่งเป็นพืชใบเลี้ยงคู่และหำทุนวิจัยได้
ง่ำยมำกในขณะนั้นเพรำะเป็นพืชส ำคัญที่ปลูกปีละนับสิบล้ำนไร่ในมลรัฐ Illinois กับอีกชนิดหนึ่งคือ ข้ำว
ฟ่ำงไม้กวำด (broom corn) ซึ่งแม้จะหำทุนวิจัยได้ยำกมำกเพรำะมีปลูกไม่กี่หม่ืนไร่ในมลรัฐนั้น แต่ท่ำนก็
ไม่ท้ิงงำนวิจัยข้ำวฟ่ำงไม้กวำดนี้ เพรำะท่ำนเห็นว่ำเป็นพืชที่ปลูกมำกในประเทศยำกจนแถบแอฟริกำและ
กำรท ำวิจัยอะไรออกมำในตอนนั้นก็นับว่ำเป็นเรื่องใหม่ทั้งสิ้น เนื่องจำกมีนักวิจัยที่ท ำงำนด้ำน broom 
corn น้อยมำก Professor Hadley เคยเป็นผู้เชี่ยวชำญอยู่ในต่ำงประเทศหลำยประเทศ จึงชอบรับ
นักเรียนต่ำงชำติเป็น advisee และใช้วิธีกำร mentoring คล้ำย อ.สุจินต์ หลำยอย่ำง เช่น ให้นักศึกษา
ท างานร่วมกันเป็นทีม ให้สอนงานกันเองแบบรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง  และที่พิเศษคือ ถ้ำท่ำนได้รับเชิญ
ให้เขียนหนังสือเม่ือใด ท่ำนก็จะเกณฑ์นักศึกษำของท่ำน (ส่วนใหญ่เป็นชำติที่ใช้ภำษำอังกฤษได้ดี) ร่วม
เขียนด้วย โดยท่ำนจะวำงเค้ำโครงให้นักศึกษำไปหำเอกสำรประกอบกำรเรียบเรียง แล้วท่ำนก็จะมำเกลำ
ภำษำ และให้ไปค้นคว้ำเขียนเพิ่มเติมมำให้ท่ำนตรวจแก้ไขอีกหลำยต่อหลำยรอบ จนเป็นที่พอใจของ
ท่ำน แล้วท่ำนก็จะใส่ชื่อผู้แต่งชื่อแรกเป็นนิสิตผู้นั้น ลูกศิษย์ที่เขียนหนังสือร่วมกับท่ำนบำงคน เม่ือจบ
กำรศึกษำแล้ว ก็ยังขยันเขียนกันอยู่จนถึงปัจจุบัน ส่วนหนึ่งอำจเป็นเพรำะได้รับแนวทำงกำรเขียนที่ดีมำ
จำกท่ำนก็ได ้

เม่ือมีประสบการณ์งานวิจัยมากขึ้น...เราก็มาเป็นกุนซือบ้าง 

 เม่ือผู้เขียนเริ่มเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำโดยรับลูกศิษย์ปริญญำโทคนแรกในปี พ.ศ. 2523 หลังจำก
นั้นมำตลอด 25 ปี มีลูกศิษย์ที่ผู้เขียนเป็นประธำนคณะกรรมกำรที่ปรึกษำโดยตรง จบกำรศึกษำไปแล้ว
รำว 50 คน เป็นระดับปริญญำเอก 10 คน ส่วนท่ีผู้เขียนเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำรอง นั้นมีผู้จบกำรศึกษำไป
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แล้วเกือบ 70 คน มำในระยะหลังที่ฝ่ำยวิชำกำร สกว. ร่วมกับ สกอ. (ในช่วงแรกๆ เป็น สกว. อย่ำงเดียว) 
ตั้งทุนวิจัยหลังปริญญำเอก ซึ่งต่อมำพัฒนำเป็นทุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่นใหม่ 
ผู้เขียนก็ให้ควำมร่วมมือรับเป็น mentor ให้กับนักวิจัยอยู่หลำยคน โดยทยอยรับปีละคน ท ำให้ได้
ประสบกำรณ์เพิ่มขึ้นมำอีกและพอจะมีข้อมูลมำเล่ำสู่กันฟัง และเนื่องจำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ ผู้เขียน
ได้พบควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำนิสิตในระดับปริญญำโท/เอก กับกำรเป็นนักวิจัยพี่
เลี้ยงของนักวิจัยหลังปริญญำเอกหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ จึงจะขอกล่ำวถึงกำรเป็นกุนซือของนักวิจัย 2 กลุ่มนี้
แยกกัน และเนื่องจำกเรื่องที่จะเขียนถึงต่อไปนี้  เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับตัวผู้เขียน จึงต้องขออภัย 
advisee และ mentee ที่อำจถูกพำดพิงไว้ ณ ที่น้ีด้วย 

ประสบการณ์การเป็น adviser ของนักศึกษาปริญญาโท และเอก 

 กำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำของนักศึกษำโท/เอกนั้นเป็นงำนที่นับว่ำค่อนข้ำงง่ำย โดยเฉพำะ
อำจำรย์ที่ปรึกษำในสำขำวิทยำศำสตร์ชีวภำพสำยเกษตรศำสตร์ ที่นักศึกษำต้องมำท ำวิจัยหรือท ำแปลง
ทดลองทุกวัน จะหลบไปที่ไหนก็ไม่ได้ อำจำรย์ที่ปรึกษำดูจะมีอิทธิพลต่อชีวิตของนิสิตในสำขำ
วิทยำศำสตร์มำก นักศึกษำจะหำยหน้ำไปเป็นเดือนๆเป็นไม่ได้แน่ เพรำะงำนทดลองจะเสียหำย อำจำรย์
ที่ปรึกษำจึงต้องคอยสอดส่องพฤติกรรม และหำทำงให้นักศึกษำมำท ำงำนทุกวัน ในช่วงงำนเร่งๆ แม้แต่
กลำงคืนหรือวันหยุด ก็ไม่ละเว้น วิธีเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำที่ผู้เขียนใช้อยู่ คงจะไม่ต่ำงจำกอำจำรย์ที่
ปรึกษำท่ำนอื่นๆ แต่เพื่อให้เห็นภำพชัดขึ้น จึงขอกล่ำวถึงกิจกรรมที่ผู้เขียนใช้ฝึกฝนนักศึกษำเป็นข้อๆ 
ดังนี ้

 1. หาจุดรวมนักศึกษา โดยปรกติแล้วภำควิชำจะจัดสโมสร หรือห้อง study room ให้
นักศึกษำตั้งแต่เริ่มเข้ำมำในปีที่ 1 นักศึกษำบำงคนเม่ือขึ้นชั้นปีที่ 2 มีอำจำรย์ที่ปรึกษำแล้ว มีห้อง วิจัย
หรือแปลงทดลองที่จะต้องไปท ำงำนเป็นประจ ำอยู่แล้ว ก็อำจเข้ำ study room น้อยลง กำรอยู่ใน study 
room รวมๆกัน ให้ผลดีในแง่ที่นักศึกษำได้มีโอกำสติววิชำเรียน และช่วยเหลือปรึกษำหำรือกัน ใน
ขณะเดียวกันกำรที่นักศึกษำด้ำนกำรเกษตรต้องมีทั้งแปลงทดลองและห้องปฏิบัติกำร จึงต้องก ำหนดจุด
รวมนักศึกษำไว้ใกล้ห้องท ำงำนของผู้เขียน โดยจัดห้องที่มีโต๊ะใหญ่กลำงห้อง 1 ตัว เก้ำอี้หลำยๆ ตัว มี
หม้อต้มกำแฟและกำแฟบริกำร มีคอมพิวเตอร์ 1 ตัว และมีล็อคเกอร์ให้นักศึกษำเก็บของส่วนตัว โต๊ะ
กลำงนี้มีประโยชน์ทั้งกำรประชุมและทำนข้ำวกลำงวันระหว่ำงอำจำรย์กับนักศึกษำด้วย รู้สึกว่ำช่วงทำน
ข้ำวด้วยกันสบำยๆนี้ กลับเป็นช่วงที่ผู้เขียนสั่งงำนและให้ข้อคิดเกี่ยวกับงำนวิจัยและเรื่องต่ำงๆได้มำก ใน
ห้องนี้มีไวท์บอร์ดใหญ่ๆ 1 แผ่น พร้อมปำกกำหลำยๆ สี เพื่อให้มีกำรเขียนบันทึกที่ต้องกำร เช่น ก ำหนด
แผนงำนวิจัยร่วมกันในแต่ละฤดูกำล แล้วให้นักศึกษำลอกไปเขียนต่อให้ละเอียด ตรงไหนไม่เข้ำใจก็
กลับมำปรึกษำหำรือกันได้อีกเรื่อยๆ  นักศึกษำก็จะเข้ำใจในงำนของตนมำกยิ่งขึ้นตำมล ำดับ 

 2. ประชุมบ่อยๆ กำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำไม่ได้หมำยควำมว่ำ เรำจะต้องให้ค ำปรึกษำเฉพำะ
กำรท ำวิจัยหรือวิทยำนิพนธ์เท่ำนั้น แต่อำจจะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมควำมรู้ เช่น กำรประชุมร่วมกับ
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นักศึกษำ ท ำให้นักศึกษำได้รับควำมรู้และแนวคิดต่ำงๆอยู่เสมอ ผู้เขียนมักจะมีกิจกรรมประชุมกับ
นักศึกษำอยู่บ่อยๆ ใน 3 โอกำส ดังนี้ 

  2.1 ประชุมกรรมการประจ าตัวนักศึกษา ผู้เขียนเป็นคนที่นัดประชุมกรรมกำรประจ ำตัว
นักศึกษำบ่อยมำก ไม่ว่ำจะเป็น chairman หรือเป็น committee ก็ตำม ถ้ำนักศึกษำมีปัญหำด้ำนกำรวิจัย 
(โดยเฉพำะนักศึกษำปริญญำเอกซึ่งมักท ำเรื่องที่ยำกกว่ำควำมรู้พื้นฐำนของผู้เขียนหรือคณะอำจำรย์ที่
ปรึกษำ) ผู้เขียนก็จะขอเชิญกรรมกำรที่ปรึกษำของนิสิตคนนั้น ประชุมให้ค ำแนะน ำเพื่อแก้ปัญหำทันที 
วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะช่วยทั้งนักศึกษำและอำจำรย์ เพรำะนอกจำกเรำจะเรียนรู้เรื่องนั้นไปด้วยกันแล้ว 
เวลำนักศึกษำเขียนวิทยำนิพนธ์มำให้คณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ช่วยตรวจแก้ คณะกรรมกำรที่
ปรึกษำก็จะเข้ำใจเรื่องในทันที และสำมำรถให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษำได้ทันเหตุกำรณ์  
ก่อนท่ีจะเกิดกำรผิดพลำดอีกด้วย 

  2.2 ประชุมวางแผนงานของโครงการวิจัย เนื่องจำกโครงกำรวิจัยของผู้เขียน(โครงกำร
เมธีวิจัยอำวุโส สกว. ที่ได้รับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 -2549) มีอำจำรย์ร่วมวิจัยอยู่ 4-5 ท่ำน ซึ่งประชุม
วำงแผนงำนกันอยู่เสมอ บำงครั้งผู้เขียนจะเชิญนักศึกษำเข้ำฟังกำรประชุมของอำจำรย์ด้วย เพื่อที่
นักศึกษำจะได้เข้ำใจงำนทั้งหมดของโครงกำร และกำรเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน นักศึกษำที่มีประสบกำรณ์
ในกำรวิจัยมำก่อน หรือเป็นข้ำรำชกำรลำศึกษำต่อ มักจะได้ประโยชน์ตรงกับงำนที่ตนจะท ำในอนำคต 
หรือบำงครั้งก็สำมำรถให้ค ำแนะน ำแก่โครงกำรของผู้เขียนได้ด้วย เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน 

  2.3 ประชุมวิชาการ เช่น โครงกำรจัดประชุมกันเอง โดยมีนักศึกษำผลัดกันมำบรรยำยให้
เพื่อนๆฟังถึงควำมก้ำวหน้ำของงำนตนเอง นักศึกษำบำงคนต้องกำรฝึกภำษำอังกฤษก็รับอำสำบรรยำย
เป็นภำษำอังกฤษก็มี (นับเป็นปรำกฏกำรณ์ที่ค่อนข้ำงหำยำกส ำหรับนักศึกษำสำขำเกษตรศำสตร์) ที่จริง
นักศึกษำบำงคนมีควำมรู้ดี (เนื่องจำกเตรียมตัวดีตั้งแต่ก่อนพูด) ถ้ำจะจัด journal club ให้ไปหำเรื่อง
ใหม่ๆ มำพูด ทุกคนจะเตรียมตัวได้อย่ำงดี  

  กำรประชุมทำงวิชำกำรนี้ นับรวมไปถึงกำรที่สมำชิกในโครงกำรวิจัยของผู้เขียนได้ไปฟัง
นักศึกษำในโครงกำรด้วยกันพูดสัมมนำในหลักสูตรด้วยก็ได้ เวลำนักศึกษำของผู้เขียนหรือตัวเองต้องไป
บรรยำยที่ใด ผู้เขียนก็มักจะชวนนักศึกษำในโครงกำรไปฟังด้วยเสมอ แม้บำงครั้งจะต้องลงทุนบ้ำง เช่น 
จัดรถรับส่งให้ (เพรำะพวกเรำอยู่ที่วิทยำเขตก ำแพงแสน) นักศึกษำที่อำสำไปเสนอผลงำนในกำรประชุม
ระดับชำติ ผู้เขียนก็จะหำทำงช่วยเหลือค่ำลงทะเบียนค่ำที่พัก ฯลฯ เพื่อเป็นกำรสนับสนุนให้นักศึกษำได้
ฝึกฝนตนเอง และเผยแพร่ผลงำนของโครงกำรวิจัยท่ีผู้เขียนมีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย 

 3. กิจกรรมอื่นๆ ยังมีกิจกรรมอีกมำกมำยที่จะส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสร้ำงนักศึกษำขั้น
บัณฑิตศึกษำให้จบไปอย่ำงมีคุณภำพ ตัวอย่ำงกิจกรรมเสริมที่นักศึกษำมีโอกำสเรียนรู้เพิ่มเติม ได้แก่ 
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  3.1 กำรเตรียมข้อเสนอโครงการ (proposal) ร่วมกัน เกือบทุกครั้งที่มีกำรเตรียมข้อเสนอ
โครงกำร นักศึกษำจะช่วยหำข้อมูลที่ update ที่สุดในขณะเตรียมข้อเสนอนั้น บำงคนมีควำมเชี่ยวชำญใน
เทคนิคบำงอย่ำง เช่น กำรหำเครื่องหมำยโมเลกุล (molecular marker) ก็จะช่วยตรวจควำมถูกต้องใน
ส่วนน้ี 

  3.2 กำรให้ช่วยจัดโปรแกรมประชุมวิชาการนอกสถานที่ 

  3.3 จัด class ภาษาอังกฤษ โดยผู้เขียนลงทุนจ้ำงอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศมำสอนลูกศิษย์
นอกเวลำ ให้เขียนบทควำมทำงวิทยำศำสตร์เป็นภำษำอังกฤษ สังเกตเห็นว่ำบำงคนเขียนได้ดีขึ้น เป็น
กำรลดภำระกำรตรวจควำมถูกต้องด้ำนภำษำของผู้เขียนลงไปด้วย 

  3.4 กำรตั้งหัวหน้ากลุ่มอย่างไม่เป็นทางการ โดยเลือกจำกนักศึกษำอำวุโส เช่น เป็น
ข้ำรำชกำรลำเรียน จะช่วยแบ่งเบำงำนของอำจำรย์ที่ปรึกษำไปได้มำก นักศึกษำปริญญำเอกบำงคนเป็น
อำจำรย์มหำวิทยำลัยอยู่แล้ว เพียงฟังผู้เขียนอธิบำยให้ลูกศิษย์ปริญญำโทรอบเดียวก็เข้ำใจตลอดแนว
และช่วยอธิบำยแทนผู้เขียนได้ทุกครั้งที่ลูกศิษย์ปริญญำโทมีค ำถำมแล้วผู้เขียนไม่อยู่ (เพรำะติดประชุม
ต่ำงๆ) 

ประสบการณ์การเป็น mentor ของนักวิจัยหลังปริญญาเอกและนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 กำรให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยหลังปริญญำเอกเป็นจ ำนวนมำกในประเทศไทยนั้น เป็นด ำริของ สกว. 
แต่รูปแบบในกำรให้ทุนในปีแรกๆ ไม่เหมือนกับที่หลำยประเทศเรียกว่ำ postdoctoral fellow หรือ 
postdoc ซึ่งมักจะมีกำรให้ทุนเป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ รูปแบบแรกเป็นโครงกำรวิจัยที่ค่อนข้ำงใหญ่ที่มัก
มีงบประมำณเพื่อจ้ำง postdoc และจะมีกำรรับ postdoc เข้ำมำในโครงกำรหลำยวิธี อำทิประกำศรับ
ทั่วไปทำง website หรือหัวหน้ำโครงกำรติดต่อเพื่อนฝูงในวงกำรเดียวกันให้หำลูกศิษย์ หรือหัวหน้ำ
โครงกำรจ้ำงลูกศิษย์ที่เพิ่งจบปริญญำเอกจำกโครงกำรของตนให้ท ำงำนต่อ อีกรูปแบบหนึ่งคือ กำรรับ
โดยพิจำรณำจำกจดหมำยที่ผู้จบปริญญำเอกใหม่ๆส่งมำแนะน ำตัวเอง ซึ่งกรณีหลังนี้ ผู้สมัครมักมี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนพอสมควร เช่น เคยเป็น postdoc ที่อื่นมำก่อนแล้วอยำกจะเปลี่ยนงำน ดังนั้น 
ผู้สมัครจะต้องแนบ curriculum vitae หรือ CV ของตนเองมำพร้อมกับบอกว่ำ ถ้ำได้รับเป็น postdoc ใน
ห้องวิจัยน้ีแล้ว จะท ำประโยชน์อะไรได้บ้ำง บำงครั้งผู้สมัครเสนอหัวข้อวิจัยที่ท ำให้หัวหน้ำโครงกำรสนใจ
มำก จนยอมเปลี่ยนหมวดเงินอื่นๆมำเป็นค่ำจ้ำง postdoc ก็มี ทั้งที่ไม่ได้มีแผนจะจ้ำง postdoc แต่เกิด
ชอบควำมคิดของนักวิจัยรุ่นใหม่คนนั้น แม้แต่ในศูนย์วิจัยทำงกำรเกษตรนำนำชำติที่ปัจจุบันมี
งบประมำณน้อยลง ก็นิยมใช้กำรจ้ำงนักวิจัยวิธีนี้ เพรำะประหยัดงบประมำณและไม่เป็นกำรผูกมัดศูนย์
จนเกินไป กล่ำวคือ ทำงศูนย์นำนำชำติจะประกำศรับ postdoc โดยประกำศ ใน website  หรือในวำรสำร
ที่คำดว่ำจะมีผู้มีคุณสมบัติเหมำะสมมำอ่ำน แต่ในคุณสมบัติที่ระบุนั้นอ่ำนดูก็จะเห็นว่ำ ต้องกำรนักวิจัยที่
มีประสบกำรณ์ค่อนข้ำงสูง เช่น ประกำศเผื่อไว้ว่ำต้องจบปริญญำเอกไม่เกิน 10 ปี อำยุไม่เกิน 45 ปี และ
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จะต้องมีประสบกำรณ์เคยท ำข้อเสนอโครงกำรขอเงินจำกหน่วยงำนระหว่ำงประเทศด้วย และยังบอกอีก
ด้วยว่ำจะต้องบริหำรโครงกำรเองทั้งหมด (คือ เป็นหัวหน้ำโครงกำรนั่นเอง) โดยวิธีนี้ ศูนย์นำนำชำติอำจ
ได้นักวิจัยมือดี จำกประเทศที่ก ำลังพัฒนำ (หลำยคนเป็น Associate Professor แล้ว) ไปท ำงำนวิจัยแบบ
เดียวกับ researcher ตัวจริง แต่จ้ำงด้วยอัตรำ postdoc ของศูนย์เท่ำนั้น ดูแล้วศูนย์เอำเปรียบพอสมควร 
แต่ก็เห็นมีผู้สมัครจำกประเทศก ำลังพัฒนำมำสมัครให้เลือกได้มำกมำย เพรำะเงินเดือน postdoc ก็ยังสูง
กว่ำเงินเดือนที่ตนเองรับอยู่หลำยเท่ำตัว ทั้งมีสวัสดิกำรที่ดีกว่ำ และยังมีโอกำสเป็นนักวิจัยของศูนย์นั้น 
(โดยมักเริ่มจำกต ำแหน่ง Associate Researcher) ได้อีกด้วย ซึ่งกำรให้ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ของ สกว. ใน
ระยะหลังๆ และระยะที่ร่วมกับ สกอ. แล้ว (ทุนพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์รุ่นใหม่ ซึ่ง
จะขอเรียกสั้นๆว่ำ “ทุนพัฒนำอำจำรย์รุ่นใหม่”) ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบกำรให้ทุนแบบที่สองนี้ คือ ให้
ผู้สมัครบอกว่ำตนเองมีคุณสมบัติอย่ำงไรบ้ำง และถ้ำได้รับทุนแล้วจะท ำอะไร แต่ผู้ที่พิจำรณำไม่ใช่
หัวหน้ำโครงกำร แต่เป็นคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงน้อย 3 ท่ำน ที่ สกว./สกอ. ร่วมกันแต่งตั้งให้มำ
ศึกษำทั้งตัวผู้เสนอโครงกำร และ merit ของโครงกำรนั้นๆ ก่อนตอบรับหรือปฏิเสธต่อไป  

 ผู้เขียนเองเพิ่งเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงของนักวิจัยรุ่นใหม่ได้เพียงไม่กี่คน ยังมีประสบกำรณ์ไม่มำกเท่ำ
กำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำนักศึกษำระดับปริญญำโทและเอก ที่ผ่ำนมำผู้เขียนเห็นพ้องว่ำกำรที่ สกว./สกอ. 
ก ำหนดให้ผู้ขอทุนพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ต้องมีกุนซือนั้น นับว่ำเหมำะสมอย่ำงยิ่ง เพรำะผู้จบปริญญาเอก
ใหม่ๆ ควรหาประสบการณ์เพิ่มเติม ไม่ควรบินเดี่ยวในทันที ผู้จบปริญญำเอกมำใหม่ๆ สำมำรถ
ติดต่อหำ mentor ที่ท ำงำนวิจัยคล้ำยๆกัน จะได้มีพี่เลี้ยงให้ค ำแนะน ำถึงโอกำสในกำรตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับนำนำชำติ ซึ่งเป็น output ที่ส ำคัญของทุนพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ และเม่ือถึงเวลำเตรียมต้นฉบับ
เอกสำรเพื่อกำรตีพิมพ์ ก็สำมำรถขอค ำแนะน ำจำก mentor ได้ ตั้งแต่กำรตรวจเอกสำร กำรสรุปผลจำก
ข้อมูล ช่วยอ่ำนและตรวจแก้ไขรำยงำน หรือตรวจร่ำงเอกสำรตีพิมพ์ ทั้งยังได้พ่วงชื่อ mentor ไว้ใน 
paper ซึ่ง mentor ส่วนใหญ่ก็รู้จักวำรสำรต่ำงๆในแวดวงวิชำกำรมำกพอที่จะให้ค ำแนะน ำวำรสำรที่
เหมำะสมกับงำนที่ท ำได้ ในขณะเดียวกัน ผู้เขียนได้ทรำบว่ำมีนักวิจัยรุ่นใหม่บำงคน เลือก mentor ใกล้ๆ
ตัว โดยไม่ได้ค ำนึงถึงว่ำท่ำนผู้นั้นจะให้ค ำแนะน ำทำงวิชำกำรอะไรได้หรือไม่ ตัวอย่ำงเช่น เลือกหัวหน้ำ
ภำควิชำ หรือคณบดี ซึ่งอำจมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร ผศ. หรือ รศ. (น้อยคนที่เป็น ศ.) แต่เลิกท ำงำนวิจัย
มำนำนแล้ว ปรกติแล้ว  ถ้ำโครงกำรที่น ำเสนอไว้ดีมำกๆ ผู้ประเมินก็อำจแนะน ำให้เปลี่ยน mentor เสีย
ใหม่ แต่ถ้ำโครงกำรมี merit ปำนกลำง ประกอบกับ mentor ยังไม่เคยท ำงำนวิจัยคล้ำยๆกันมำด้วยแล้ว 
โอกำสที่จะได้ทุนวิจัยก็มีน้อย หรือบำงทีมี mentor ที่ท ำงำนวิจัยต่ำงสำขำกันมำก หรืองำนวิจัยที่ต้องท ำ
นั้นก็ไม่ต้องใช้ควำมรู้ควำมช ำนำญอะไรของ mentor เลยก็มี เช่น นักวิจัยเสนอโครงกำรวิจัยด้ำนเมล็ด
พันธุ์ แต่ mentor เป็นศำสตรำจำรย์ด้ำนชีวเคมีทำงกำรแพทย์ โอกำสที่จะได้รับกำรสนับสนุนก็คงจะน้อย 
ผู้ประเมินบำงท่ำนไม่อยำกจะให้นักวิจัยเปลี่ยน mentor ในปีนี้ แต่จะให้ควำมเห็นแก่ทำง สกว./สกอ. ว่ำ 
mentor ไม่มีประสบกำรณ์เกี่ยวข้องกับงำนที่จะท ำ เผื่อปีหน้ำนักวิจัยจะขอทุนมำใหม่จะได้เปลี่ยน 
mentor ใหม่โดยไม่เสียควำมรู้สึกของฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง เพรำะกำรจะได้ทุนพัฒนำอำจำรย์รุ่นใหม่หรือไม่
นั้น ผู้ประเมินมีสิทธิจะพิจำรณำว่ำนักวิจัยรุ่นใหม่กับ mentor พึ่งพำกันได้จริงหรือไม่อีกด้วย เพรำะถ้ำ
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นักวิจัยตั้ง mentor เพียงเพื่อให้ครบตำมควำมต้องกำรของผู้ให้ทุน โดยไม่สนใจว่ำจะมำขอค ำปรึกษำ
หรือไม่ ก็ไม่ควรจะขอทุนพัฒนำอำจำรย์รุ่นใหม่ แต่อำจขอทุนที่สถำบันของตนมีอยู่ หรือทุนเมธีวิจัยของ 
สกว. ทุนส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) หรือทุนสภำวิจัยแห่งชำติ ซึ่งไม่
ต้องมีกุนซือจะเหมำะสมกว่ำ 

 เม่ือนักวิจัยได้รับทุนแล้ว บำงคนก็ไม่อยำกให้ mentor มำใกล้อีก เพรำะไม่ต้องกำรพึ่ง mentor 
ตั้งแต่แรกแล้ว (แต่จ ำเป็นต้องใส่ชื่อไปเพรำะเป็นข้อบังคับของข้อเสนอโครงกำรวิจัย ) หรือเกรงว่ำ 
mentor จะมำแนะน ำอะไรที่ตนเองไม่อยำกท ำ หรือม่ันใจว่ำตัวเองมีควำมรู้ในเรื่องนี้ดีเท่ำกับหรือดี
มำกกว่ำ mentor แต่กำรที่ สกว./สกอ. บังคับให้ผู้รับทุนจะต้องส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำทุก 6 เดือน ผ่ำน
ทำง mentor นับว่ำเป็นกำรควบคุมกำรท ำงำนร่วมกันได้ทำงหนึ่ง  ในทำงปฏิบัติแม้ mentor บำงท่ำนไม่
อยำกจะลงนำมผ่ำนให้ แต่ก็ไม่อยำกขัดใจ ท ำให้กระบวนกำร mentoring ส่วนหน่ึงไม่บังเกิดผลอย่ำงที่ตั้ง
เป้ำเอำไว้ แต่ก็ยังดีกว่ำไม่มี mentor แน่นอน เพรำะอำจำรย์ผู้ใหญ่บำงท่ำนเคยออกปำกว่ำลูกศิษย์บำง
คนที่จบปริญญำเอกแล้วไม่ยอมฟังใครเลย คิดว่ำกำรแก้ปัญหำในเรื่องนั้นๆ ต้องท ำตำมวิธีกำรของตน
เท่ำนั้น ในกรณีนี้ระบบ mentoring ช่วยให้ได้ข้อเสนอโครงกำรที่ดีขึ้น เพรำะ mentor จะได้ค ำแนะน ำได้
ตั้งแต่ช่วงเตรียมข้อเสนอโครงกำรฯแล้ว และนักวิจัยรุ่นใหม่ก็มักจะเชื่อฟัง mentor ดีมำกอย่ำงน้อยก็
ในช่วงก่อนยื่นข้อเสนอโครงกำรฯ อย่ำงไรก็ตำม mentor บำงคนไม่มีเวลำแม้แต่จะมีส่วนร่วมในกำร
เตรียมหรืออ่ำนข้อเสนอโครงกำรฯ ในกรณีนี้ ถ้ำนักวิจัยไม่มีผลงำนอะไรออกมำจนสิ้นสุดโครงกำร 
mentor ก็ควรจะมีส่วนถูกต ำหนิด้วย (แต่ mentor บำงคนก็อ้ำงว่ำงำน mentoring ไม่มีค่ำตอบแทน 
mentor จึงไม่ควรถูกต ำหนิ ควรต ำหนิแต่ mentee เท่ำน้ัน)  

 ส ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่อยู่คนละหน่วยงำนกับ mentor ไม่ค่อยมีโอกำสจะพบปะกันบ่อยๆ แต่
กลับเป็นเรื่องง่ำยที่จะติดต่อกันผ่ำนทำง internet ส่วนกำรเยี่ยมชมห้องปฏิบัติกำรหรือแปลงทดลอง ยัง
ท ำได้ไม่สะดวกนัก ยกเว้นว่ำ mentor มีงบวิจัยพอที่จะใช้เดินทำงไปพบปะให้ค ำแนะน ำกับนักวิจัยได้ 
เนื่องจำกงบประมำณที่นักวิจัยได้รับไม่ได้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงให้กับ mentor จำกประสบกำรณ์ของ
ผู้เขียน นักวิจัยจะขอค าปรึกษาจาก mentor หรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะทาง แต่ขึ้นอยู่กับตัว
นักวิจัยเอง ที่ส ำคัญคือ นักวิจัยที่อยู่ในสถาบันฯที่บัณฑิตศึกษายังไม่เข้มแข็ง มักจะท างานวิจัย
ด้วยตนเอง ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของทุนพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่  ในขณะที่นักวิจัยรุ่นใหม่ใน
มหำวิทยำลัยบำงคน โอนงำนวิจัยของตนให้ลูกศิษย์ปริญญำโทท ำ แล้วท ำตัวเป็น adviser หรือ mentor 
อีกทีหนึ่ง กรณีแบบนี้อำจมีไม่มำก แต่ผู้เขียนก็แน่ใจว่ำมีไม่น้อย  และท ำให้นักวิจัยรุ่นใหม่ไม่อยำกพบ 
mentor ตัวจริง ในกรณีนี้ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงนักวิจัยกับ mentor (ตัวจริง) เกือบจะไม่มีเลย และเป็น
เรื่องที่ป้องกันได้ยำกด้วย เพรำะนักวิจัยรุ่นใหม่จะอ้ำงได้ตลอดเวลำว่ำ งำนของนักศึกษำปริญญำโทเป็น
เพียงส่วนน้อย (ที่จริงเป็นส่วนใหญ่) ของงำนวิจัยหลังปริญญำเอกเท่ำนั้น และ mentor ก็คงไม่อยำกจะ
ขอลำออกจำกกำรเป็น mentor หรือเข้ำไปหำเรื่องจุกจิกกับนักวิจัย แต่ควำมกดดันส่วนใหญ่จะมำลงที่
นักศึกษำปริญญำโทที่น่ำสงสำรคนนั้น ถ้ำมหำวิทยำลัยเป็น mentor และเจอเหตุกำรณ์แบบนี้ ถ้ำเป็นไป



Academic mentoring: กุนซือทางวิชาการ 73 

 

ได้จะขอเป็นกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ของลูกศิษย์ปริญญำโทคนนั้นด้วย อย่ำงน้อยก็จะได้เข้ำไปมี
ส่วนในกำรสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ แม้จะเป็นทำงอ้อมก็ยังดี 

สรุป 

 adviser/mentor หรือกุนซือทำงวิชำกำร มีควำมส ำคัญที่ช่วยประคับประคองนักศึกษำหรือ
นักวิจัยรุ่นใหม่ให้สำมำรถแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยได้ตั้งแต่เตรียมข้อเสนอโครงกำรฯ ท ำกำร
ทดลอง ตรวจแก้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและรำยงำนฉบับเต็ม จนถึงตรวจแก้เอกสำรเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำร
ทำงวิชำกำร ด้วยค่ำนิยมนับถือผู้อำวุโสของคนไทยท ำให้ mentor ที่เก่งๆ มีโอกำสมำกที่จะเป็น
แบบอย่ำง (model) ในกำรท ำงำนของนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยปลูกฝังแนวคิดในกำรท ำงำนวิจัย ควำม
ขยันขันแข็ง กำรยอมรับควำมสำมำรถของกันและกัน และสำมำรถท ำงำนเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ ดังนั้น 
กุนซือที่จริงจังและจริงใจ อำจไม่ต้องรอให้นักวิจัยมำขอค ำปรึกษำแต่ฝ่ำยเดียว แต่สำมำรถเปิดเกมรุกเข้ำ
หำนักวิจัย ตั้งแต่ช่วยมองควำมเป็นได้ในกำรตีพิมพ์ (ขณะเตรียม ข้อเสนอโครงกำรฯ ) หำโอกำสพบปะ
หรือเชิญนักวิจัยใหม่มำบรรยำยหรือมำฟังงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ข้อส ำคัญคือ หาทางให้นักวิจัยได้ท างาน
วิจัยด้วยตนเอง มากกว่าจะให้ผ่องถ่ายงานทั้งหมดไปให้กับนักศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา
นักวิจัยเป็นขั้นเป็นตอน ไม่ข้ามขั้นเป็น “กุนซือรุ่นใหม”่ เร็วเกินไป 
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บทที่ 9 
mentor มิใช่เป็นเพียงที่ปรึกษาธรรมดาๆ อย่างที่คิด 

ศาสตราจารย์ ดร. อารันต์ พัฒโนทัย 
ภำควิชำพืชไร่  คณะเกษตรศำสตร์  

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

  

 ผู้เขียนรู้จักค ำว่ำ mentor ก็จำก สกว. ที่ก ำหนดให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ขอทุนวิจัยจำกฝ่ำยวิชำกำร 
สกว. จะต้องมีผู้ที่ท ำหน้ำที่นี้อยู่ด้วย ซึ่ง สกว. ใช้ค ำภำษำไทยว่ำ “นักวิจัยพี่เลี้ยง” ในชั้นต้นผู้เขียนก็
ไม่ได้ใส่ใจกับค ำนี้มำกนัก คิดว่ำก็เป็น “ที่ปรึกษำ” ธรรมดำๆ ต่อเม่ือได้รับกำรติดต่อให้เขียนบทควำมนี้ 
จึงได้ไปศึกษำหำข้อมูลเพิ่มเติมและพบว่ำ mentor มิใช่เป็นเพียงที่ปรึกษาธรรมดาๆอย่างที่คิด แต่
เป็นมากกว่านั้น  ถ้าจะให้สมบูรณ์แบบจะต้องเป็นทั้งที่ปรึกษา เป็นทั้งผู้สนับสนุน เป็นทั้งพี่เลี้ยง 
เป็นทั้งผู้บังคับบัญชา เป็นทั้งผู้อุปถัมภ์ค้ าจุน และเป็นแบบอย่างที่ดีที่จะให้เจริญรอยตาม 
นอกจำกนี้ยังพบว่ำ กำรเป็น mentor นั้น มิใช่เป็นให้เฉพำะนักวิจัยรุ่นใหม่เท่ำนั้น แต่เป็นให้ได้ทั้ง
นักศึกษำปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก หลังปริญญำเอก และนักวิจัยรุ่นใหม่  ในวงกำรศึกษำค ำว่ำ 
mentor มักจะใช้สลับกันกับค ำว่ำ faculty adviser ว่ำไปแล้วผู้ที่มีอำชีพเป็นอำจำรย์ ก็จะต้องท ำหน้ำที่
เป็น mentor โดยปริยำย แต่จะเป็นได้ดีแค่ไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  ในต่ำงประเทศเขำมีค ำแนะน ำที่เขียน
ไว้เป็นเรื่องเป็นรำว  แต่บ้ำนเรำไม่มี (หรือมีแต่ผู้เขียนไม่รู้ก็ได้ ) จึงได้ท ำไปตำมสำมัญส ำนึกของแต่ละ
บุคคล รวมทั้งผู้เขียนด้วย ค ำว่ำ mentor มีความหมายลึกซึ้งกว่าค าว่า “นักวิจัยพี่เลี้ยง” จึงจะขอใช้
ค ำว่ำ mentor ตลอดข้อเขียนนี้ 

 ผู้เขียนไม่แน่ใจว่ำเริ่มท ำหน้ำที่เป็น mentor ตั้งแต่เม่ือใดและขอบข่ำยแค่ไหนจึงจะเรียกว่ำเป็น 
mentor ดังนั้น ในกำรเล่ำประสบกำรณ์จึงจะเล่ำไปตำมลักษณะของงำนวิจัยท่ีท ำและนักศึกษำและนักวิจัย
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละยุคสมัย ซึ่งผู้เขียนมีส่วนชี้แนะมำกบ้ำงน้อยบ้ำงแล้วแต่สถำนกำรณ์ และก็คิดเอำเอง
ว่ำคงจะมีส่วนของกำรเป็น mentor อยู่บ้ำงไม่มำกก็น้อย ต่อจำกนั้นจะประมวลประเด็นที่พบว่ำเป็น
จุดอ่อนของนักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่ต้องกำรกำรชี้แนะจำกนักวิจัยที่มีประสบกำรณ์ รวมทั้งวิธีกำร
หรือกระบวนกำรที่ผู้เขียนและกลุ่มของผู้เขียนใช้ ซึ่งแปรเปลี่ยนไปตำมเวลำและอำยุขัย และท้ำยที่สุดจะ
กล่ำวถึงสิ่งที่ผู้เขียนได้รับจำกกำรเป็น mentor และข้อคิดบำงประกำรท่ีอยำกจะฝำกไว้ 

   ผู้เขียนเป็นอำจำรย์ที่คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ตั้งแต่มหำวิทยำลัยฯ เพิ่งก่อตั้ง 
หลังจำกไปเรียนต่อจนจบปริญญำเอกกลับมำในปี พ.ศ. 2515 ก็เริ่มจับงำนวิจัยทันที โชคดีที่ท ำอย่ำง
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แร้นแค้นอยู่ได้ไม่นำน ก็ได้ทุนสนับสนุนจำก International Development Research Centre (IDRC) 
ของประเทศแคนำดำ มำท ำวิจัยในโครงกำรพืชส ำหรับเขตที่ค่อนข้ำงแห้งแล้ง (semi-arid crops project) 
ซึ่งมีข้ำวฟ่ำง ถั่วเหลือง และถั่วลิสง เป็นพืชในโครงกำรฯ โดยผู้เขียนเป็นหัวหน้ำโครงกำรฯรับผิดชอบ
งำนปรับปรุงพันธุ์ข้ำวฟ่ำง และมีอำจำรย์อีกหลำยท่ำนในสำขำวิชำต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งทำงด้ำนปรับปรุง
พันธุ์ เขตกรรม ดินและปุ๋ย โรค และแมลง ร่วมในโครงกำรฯ งำนวิจัยในโครงกำรนี้เป็นประเภทงำนวิจัย
ประยุกต์ เน้นกำรใช้ประโยชน์ และไม่ได้มีข้อก ำหนดที่จะต้องตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรวิชำกำร งำนวิจัย
ส่วนใหญ่เป็นกำรทดลองในแปลงในสถำนีทดลอง และมีงำนวิจัยในห้องปฏิบัติกำรอยู่บ้ำงทำงด้ำนโรคพืช 
สมัยนั้นคณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น เปิดสอนเพียงแค่ระดับปริญญำตรี จึงไม่มีนักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำที่จะมำท ำวิจัยในโครงกำรฯที่จะเป็นวิทยำนิพนธ์ แต่มีนักศึกษำชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่
โครงกำรฯ จ้ำงเป็นนักศึกษำช่วยวิจัย (trainees) รวมทั้งจ้ำงผู้ที่จบปริญญำตรีใหม่ๆ เป็นผู้ช่วยวิจัย 
ท ำงำนเต็มเวลำ นอกจำกนี้ยังมีนักศึกษำบำงคนมำท ำงำนวิจัยในวิชำปัญหำพิเศษ (special problem) 
และอีกจ ำนวนหน่ึงมำฝึกงำนกับโครงกำรฯ 

 ในกำรด ำเนินงำนนั้นอำจำรย์แต่ละท่ำนจะเป็นผู้วำงแผนงำนวิจัยของตน แต่ก็มีกำรประชุม
ปรึกษำหำรือกันก่อนเป็นประจ ำทุกปี รวมทั้งมีกำรจัดท ำแผนงำนของแต่ละกำรทดลอง ว่ำมีวัตถุ ประสงค์
อะไร มีกรรมวิธีที่ทดสอบอะไรบ้ำง ใช้แผนกำรทดลองอะไร ท ำกี่ซ้ ำ ขนำดแปลงเป็นเท่ำไร เก็บข้อมูล
อะไรบ้ำง แล้วจัดท ำออกมำเป็นเล่มท ำให้สะดวกในกำรติดตำมงำน และเป็นคู่มือในกำรปฏิบัติงำนด้วย  
อำจำรย์จะเป็นผู้ลงมือท ำเอง (สมัยนั้นอำยุยังน้อยกันทุกคน) โดยมีผู้ช่วยวิจัยและนักศึกษำช่วยวิจัยเป็น
ผู้ช่วย เรียกได้ว่ำท ำไปด้วยกัน แต่ยังดีกว่ำตอนที่เรียนอยู่ต่ำงประเทศ ตรงที่ยังมีคนงำนช่วยท ำงำน
หนักๆให้ เช่น ถอนแยก ดำยหญ้ำ เก็บเกี่ยว สีเมล็ด เม่ือตอนเรียนอยู่ต่ำงประเทศต้องท ำเองทั้งหมด ไม่
มีคนงำนช่วย เพรำะค่ำแรงงำนแพง หำกจะดูถึงกำรชี้แนะหรือกำรเป็น mentor ให้แก่อำจำรย์ผู้ร่วมงำน
ด้วยกัน ก็ยังไม่ถึงกับว่ำจะมีใครท ำหน้ำที่เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง แต่ก็ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันวำงแผนและ
ก ำหนดแนวทำง ในลักษณะที่เป็นทีมงำนด้วยกัน เพียงแต่ในฐำนะที่เป็นหัวหน้ำโครงกำรฯ ผู้เขียนก็ต้อง
ดูแลให้แผนงำนเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผลและเหมำะสมกับงบประมำณ ติดตำมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไป
ตำมแผนและจัดท ำรำยงำนให้ทันตำมก ำหนด ในส่วนของผู้ช่วยวิจัยและนักศึกษำช่วยวิจัยสิ่งที่ได้ช่วย
ฝึกฝนจะเป็นเรื่องของกำรปฏิบัติต่ำงๆในกำรท ำวิจัย และลักษณะนิสัยในกำรท ำงำน 

 ผู้เขียนเชื่อว่ำกำรที่นักศึกษำได้เข้ำมำท ำงำนเป็นนักศึกษำช่วยวิจัยในโครงกำรฯ เป็นประโยชน์
แก่เขำอย่ำงมำก และก็ได้เห็นพัฒนำกำรในตัวนักศึกษำเหล่ำนั้นหลำยด้ำน ทั้งในเรื่องทักษะของกำร
ปฏิบัติงำน ควำมรับผิดชอบ กำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่น และบุคลิกภำพ  ผู้เขียนได้เคยถำมนักศึกษำช่วย
วิจัยหลำยต่อหลำยรุ่นว่ำ กำรที่เขำมำเป็นนักศึกษำช่วยวิจัยเขำได้เรียนรู้อะไรหรือไม่? และเป็นประโยชน์
แก่เขำหรือไม่? ทุกคนจะตอบทันที่ว่ำได้เรียนรู้อะไรต่ำงๆมำกมำย และเป็นประโยชน์แก่เขำมำก แต่พอ
ถำมต่อว่ำ “ได้เรียนรู้อะไรบ้ำงและเป็นประโยชน์อย่ำงไร? ลองบอกมำให้ชัดๆ ” ทุกคน (และก็ทุกคน
จริงๆ) ก็จะอึ้งไป และตอบค ำถำมนี้ไม่ค่อยจะได้ ก็เลยไม่รู้ว่ำ สิ่งที่เขำได้รับนั้นเป็นของดีที่ซึมซับเข้ำไป
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ในตัว รู้สึกได้ แต่บอกไม่ได้ว่ำเป็นอะไร หรือเป็นเพรำะว่ำนักศึกษำของเรำไม่ใคร่จะคิด จะวิเครำะห์ จึง
บอกไม่ค่อยได้ว่ำได้เรียนรู้อะไรมำบ้ำง 

 ส ำหรับผู้ช่วยวิจัยในสมัยนั้น ข้อเขียนของ รองศำสตรำจำรย์ ดร. ประสิทธิ์ ใจศีล (ปัจจุบันเป็น
รองคณบดีฝ่ำยวิจัย คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น) ที่เขียนลงในหนังสือที่ระลึกในวำระที่
ผู้เขียนเกษียณอำยุรำชกำร น่ำจะบ่งบอกสิ่งที่พวกเขำได้รับได้ดี  ข้อควำมตอนหน่ึงมีว่ำ 

 “ตลอดเวลำสำมปีที่ท ำงำนเป็นผู้ช่วยวิจัยประจ ำโครงกำรนี้ ชีวิตส่วนใหญ่ของผมจะอยู่ที่หมวด
พืชไร่ ผมมีเพื่อนรุ่นเดียวกันท ำงำนอยู่ที่เดียวกันหลำยคน........ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มำกมำยได้เพื่อนดี 
แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือ ควำมรู้ทำงวิชำกำรที่ได้รับเพิ่มเติมจำกท่ำนอำจำรย์อำรันต์ โดยตรงซึ่งต่ำงจำก
ควำมรู้ท่ีได้สมัยเป็นนักศึกษำมำกมำย โดยเฉพำะทักษะภำคปฏิบัติในสภำพไร่ กำรวำงแผนงำน
ทดลอง ระบบกำรท ำงำนวิจัย และกำรเปิดโอกำสให้เห็นโลกกว้ำงในช่วงที่อำจำรย์พำไปทัศนศึกษำ
ประจ ำปี  เมื่อได้ครูดี ศิษย์ย่อมซึมซับมำเป็นแบบอย่ำงและได้วิชำควำมรู้มำประกอบอำชีพได้อย่ำงม่ันใจ
ในวันน้ี”  

 เมื่อทุนช่วยเหลือโครงกำรพืชส ำหรับเขตที่ค่อนข้ำงแห้งแล้งสิ้นสุดลง เรำได้รับทุนวิจัยต่อจำกทั้ง 
IDRC และจำก USAID ผ่ำนโครงกำร Peanut Collaborative Support Program (Peanut CRSP) โดย
ลดพืชลงเหลือเพียงถั่วลิสงพืชเดียว แต่ขยำยควำมร่วมมือเป็น 3 หน่วยงำน คือ กรมวิชำกำรเกษตร 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จัดท ำเป็นโครงกำรถั่วลิสงแห่งชำติ ที่มีงำนวิจัย
ด้ำนหลักๆเกือบทุกด้ำน ในส่วนของมหำวิทยำลัยขอนแก่นที่ผู้ เขียนเป็นหัวหน้ำโครงกำรฯ และ
รับผิดชอบงำนปรับปรุงพันธุ์ กำรด ำเนินงำนในระยะแรกก็มีลักษณะคล้ำยกับโครงกำรพืชส ำหรับเขตที่
ค่อนข้ำงแห้งแล้ง แต่ในระยะหลังเม่ือเปิดสอนปริญญำโทก็มีนักศึกษำมำท ำวิจัยในโครงกำรฯ เป็น
วิทยำนิพนธ์ปริญญำโทด้วย  กำรปรึกษำหำรือไม่จ ำกัดอยู่ภำยในสถำบันเท่ำนั้น แต่ยังขยำยข้ำมสถำบัน
ด้วย กลไกส ำคัญในกำรประสำนงำนข้ำมสถำบัน และปรับแนวทำงของงำนวิจัยของแต่ละสถำบันให้
สอดคล้องและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันก็คือ กำรจัดสัมมนำถั่วลิสงแห่งชำติ ซึ่งได้เชิญทุกหน่วยงำนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำถั่วลิสง รวมท้ังฝ่ำยส่งเสริมและภำคเอกชนเข้ำร่วมด้วย ในกำรสัมมนำจะ
จัดเวลำให้ช่วงหนึ่งที่ให้นักวิจัยแต่ละด้ำนได้ปรึกษำหำรือเกี่ยวกับแผนงำนในด้ำนของตน รวมทั้งกำร
ร่วมมือประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำน และน ำเสนอผลต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย ในทำงปฏิบัติผู้เขียนจะท ำ
หน้ำที่เป็นหัวเรือใหญ่ในกำรสัมมนำนี้  เวทีนี้ได้ช่วยสร้ำงเครือข่ำยของนักวิจัยถั่วลิสงและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งเป็นเวทีให้นักวิจัยถั่วลิสงรุ่นใหม่ได้ศึกษำงำน รวมทั้งท ำควำมรู้จักกับนักวิจัยถั่วลิสงและผู้ที่
เกี่ยวข้องในเครือข่ำย อันเป็นส่วนส ำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนกำร mentoring  กำรสัมมนำนี้ได้
ด ำเนินกำรต่อเนื่องมำจนถึงปัจจุบัน  

 ในช่วงหลังโครงกำรฯ ได้เปลี่ยนมำเน้นกำรพัฒนำวิธีกำรและกระบวนกำร (methodology and 
process) เพรำะเห็นว่ำน่ำจะสร้ำงผลกระทบได้มำกกว่ำ ลักษณะงำนยังคงมีกำรศึกษำและวิเครำะห์
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สภำพและเงื่อนไขของเกษตรกรในหลำยพื้นที่ ร่วมกับเกษตรกรในกำรทดสอบเทคโนโลยีบำงอย่ำง และ
กำรศึกษำเจำะลึกเฉพำะเรื่อง กำรด ำเนินงำนจะท ำกันเป็นทีมทั้งนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยจำกสำขำวิชำ
ต่ำงๆ ทั้งทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และด้ำนสังคมศำสตร์ ร่วมกันเก็บข้อมูล ร่วมกันวิเครำะห์และเรียนรู้
ร่วมกัน แต่ผู้ที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำก็มีส่วนชี้แนะมำกกว่ำ  ผู้เขียนจะจัดอยู่ในประเภทหลังนี้ กำร
ด ำเนินงำนในลักษณะนี้ต่อเนื่องกันมำ ท ำให้เรียนรู้และพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนร่วมกันในลักษณะที่
เป็น interdisciplinary จริงๆ มิใช่เป็นเพียง multidisciplinary (ซึ่งผู้เขียนมักจะอุปมำอุปไมย 2 ค ำนี้
ว่ำเหมือน “น้ าพริกที่ต าแล้ว” กับ “น้ าพริกที่ยังไม่ได้ต า”) และเม่ือมีกำรเปิดสอนระดับปริญญำโทก็มี
นักศึกษำปริญญำโทจ ำนวนหน่ึงมำท ำงำนวิจัยท่ีเป็นวิทยำนิพนธ์ในโครงกำรฯ ด้วย 

 ผู้เขียนคิดว่ำได้มำท ำหน้ำที่เป็น mentor เต็มตัว ก็เม่ือได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอำวุโส 
สกว.) ซึ่งมีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มขีดควำมสำมำรถของนักวิจัยรุ่นกลำงและสร้ำงนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้น
กำรตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรวิชำกำรที่มีกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โครงกำรระยะที่หนึ่งของผู้เขียนมี
ทั้งงำนวิจัยถั่วลิสงและงำนวิจัยเกษตรเชิงระบบ และมีทีมอำจำรย์ที่เป็นนักวิจัยในแต่ละด้ำน แต่ละท่ำนก็
มีนักศึกษำทั้งระดับปริญญำโทและเอกที่ท ำวิจัยในโครงกำรฯเป็นงำนวิทยำนิพนธ์ โครงกำรระยะที่สองได้
จ ำกัดขอบข่ำยลงมำเหลืองำนวิจัยถั่วลิสงด้ำนเดียว และมีนักศึกษำปริญญำเอกเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะ
นักศึกษำที่ได้รับทุนโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก ทั้งของผู้เขียนเองและของอำจำรย์บำงท่ำนใน
ทีม บทบำทของผู้เขียนจึงมีทั้งที่เป็นพี่เลี้ยงของนักวิจัยในทีม และของนักศึกษำปริญญำโทและเอกที่อยู่
ในทีม  ทั้งน้ี ในโครงกำรฯ ก็มีผู้ช่วยวิจัยซ่ึงจบปริญญำตรี และนักศึกษำปริญญำตรีช่วยวิจัยอยู่ด้วย  

 งำนวิจัยเชิงระบบในโครงกำรระยะที่หนึ่ง เน้นกำรศึกษำสมดุลของธำตุอำหำร และกำร
เคลื่อนย้ำยธำตุอำหำรในพื้นที่ส่วนต่ำงๆของพื้นที่ลุ่มน้ ำขนำดเล็ก ซึ่ง Hanoi Agricultural University 
(HAU) ของประเทศเวียดนำม ก็มีงำนในลักษณะเดียวกันในที่สูง จำกควำมสัมพันธ์ที่มีมำก่อนหน้ำนี้ ได้
ก่อให้เกิดควำมร่วมมือกันในกำรด ำเนินงำน มีกำรสัมมนำร่วมกันทุกปี สลับกันระหว่ำงกำรจัดในประเทศ
ไทยกับในประเทศเวียดนำม เนื่องจำกนักวิจัยของฝ่ำยเวียดนำมส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่  จึงต้อง
อำศัยผู้เขียนและทีมงำนในโครงกำรฯ เป็นพี่เลี้ยงที่ให้กำรชี้แนะช่วยเหลือ ตั้งแต่เริ่มวำงแผนงำนวิจัย 
กำรเก็บข้อมูล และกำรเสนอผล  Professor Terry Rambo ซึ่งช่วยเหลือ HAU อยู่ตั้งแต่สมัยที่ท่ำนยังอยู่
ที่ East-West Center มีส่วนอย่ำงมำกในกำรเชื่อมโยงให้เกิดควำมร่วมมือนี้ และร่วมในกำรสัมมนำใน
งำนส่วนน้ีทั้งในประเทศไทยและในเวียดนำม  รวมท้ังกำรสัมมนำในงำนอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่ำวถึง 

 จำกประสบกำรณ์ที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรชี้แนะ และเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของนักวิจัย
ระดับต่ำงๆ ต่ำงกรรมต่ำงวำระและหลำยรูปแบบดังได้กล่ำวข้ำงต้น รวมทั้งกำรพิจำรณำข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย พบว่ำที่ดีก็มีอยู่ไม่น้อย แต่ที่ต้องกำรกำรชี้แนะก็มีอยู่มำก และในหลำยๆด้ำนที่ดีคงไม่
จ ำเป็นต้องกล่ำวถึง สิ่งที่จะกล่ำวต่อไปเป็นประเด็นต่ำงๆที่ผู้เขียนพบว่ำนักวิจัยต้องกำรกำรชี้แนะ 
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โดยเฉพำะนักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่ บำงประเด็นก็รวมถึงนักวิจัยรุ่นกลำงหรือรุ่นเก่ำๆ ด้วย แม้แต่ตัว
ผู้เขียนเองก็ไม่เว้น  เพรำะคนเราไม่ใช่ว่าจะรู้ไปเสียหมดทุกเรื่อง 

 “จะท าวิจัยเรื่องอะไรดี?” เป็นค ำถำมที่ได้รับจำกนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ หลำยคน ในหลำยโอกำส 
ผู้เขียนคิดว่ำเขำถำมด้วยควำมจริงใจ และเขำเองก็ว้ำวุ่น อยำกจะท ำวิจัย แต่คิดไม่ออกว่ำจะท ำเรื่องอะไร 
และอยำกได้ค ำแนะน ำ ผู้เขียนมักจะบอกเขำว่ำ ค ำถำมนี้ตอบไม่ได้หรอก แต่ถ้ำถำมว่ำ เขำอยำกจะท ำ
วิจัยเร่ืองนี้และให้ข้อมูลประกอบพอสมควร แม้จะไม่มำกแต่ให้พอแสดงแนวคิดของเขำ ผู้เขียนก็คงจะพอ
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้  

 ถ้ำมีเวลำคุยกัน ผู้เขียนก็มักจะถำมเขำว่ำ เขำสนใจด้ำนใด ทำงเกษตรก็มีด้ำนพืช ด้ำนสัตว์ ด้ำน
ดิน ด้ำนศัตรูพืช-สัตว์ หรือจะเป็นพืชหรือสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือจะเป็นด้ำนปรับปรุงพันธุ์ ด้ำนเขต
กรรม สรีรวิทยำ ฯลฯ อะไรก็ได้  หลำยคนก็มีประเด็นกว้ำงๆที่สนใจอยู่บ้ำง แต่บำงคนก็ไม่มีเลย ประเภท
หลังนี้มักจะไม่ได้สนใจที่จะท ำงำนวิจัยมำก่อน แต่สถำนกำรณ์บีบบังคับให้ต้องท ำวิจัยบ้ำง มิเช่นนั้นจะ
ส่งผลกระทบต่อสถำนภำพและควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน แม้จะไม่สนใจมำก่อน แต่สถำนกำรณ์บีบ
บังคับจึงหันมำสนใจ ก็คงพอช่วยกันได้ แต่ประเภทที่จ ำใจท ำเห็นจะล ำบำก ผู้เขียนมักจะบอกว่ำ ประเภท
หลังนี้ให้เปลี่ยนอำชีพเสียเถิด อยู่ไปก็ไม่มีควำมสุข อะไรที่จ ำใจท ำ...จะท ำได้ไม่ดี และท ำได้ไม่นำน แถม
จะทุกข์ทรมำนด้วย การพูดอย่างนี้ก็ท าหน้าที่ mentor ด้วยเหมือนกัน เพราะเขาว่า mentor 
จะต้องชี้แนะงานอาชีพที่เหมาะกับคุณสมบัติของผู้ที่รับการชี้แนะ 

 กำรก ำหนดหัวข้อวิจัยเป็นเรื่องส ำคัญ และพบว่ำเป็นปัญหำของนักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่ที่
ต้องกำรกำรชี้แนะและช่วยเหลือในหลำยประเด็น เม่ือนักศึกษำเสนอหัวข้อวิจัยและแนวคิด ค ำถำม 3 ข้อ
แรกที่ผู้เขียนจะถำมเป็นประจ ำ ก็คือ “คุณจะท าอะไร?” “จะท าไปท าไม?” และ “ท าไมถึงต้องท า?” 
ค ำถำมข้ำงต้นก็เป็นค ำถำมพื้นๆ ธรรมดำๆ แต่ก็พบว่ำ มักจะตอบกันไม่ค่อยได้ หรือได้ก็มักไม่ค่อย
ชัดเจน หรือไม่ค่อยสมเหตุสมผล 

 เมื่อมีหัวข้อเรื่องที่จะท ำวิจัย ค ำถำมที่ว่ำ “จะท าอะไร?” ก็น่ำจะตอบได้ง่ำยๆ เพรำะหัวข้อเรื่องก็
น่ำจะบอกแล้ว แต่กำรก ำหนดหัวข้อเรื่องไม่สำมำรถจะใส่รำยละเอียดได้ทั้งหมด และต้องเขียนให้ดึงดูดใจ
ด้วย บำงครั้งก็เขียนไว้กว้ำงเกินไป ไม่ชัดเจน เม่ือซักไซ้ไล่เรียงเข้ำ ก็ตอบไม่ได้ เพรำะไม่ได้คิดให้
ละเอียดพอ ตัวอย่ำงเช่น นักศึกษำคนหนึ่งเสนอว่ำ เขำอยำกจะท ำวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อกำรท ำกำรเกษตรของเกษตรกรในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ” 
เขำคิดว่ำเขำจะท ำกำรศึกษำโดยใช้แบบสอบถำม จะลงไปสัมภำษณ์เกษตรกรในหมู่บ้ำนจ ำนวนหนึ่ง 
รวมท้ังจะสังเกตกำรปฏิบัติของเกษตรกรประกอบ เขำตั้งควำมหวังไว้ว่ำ ผลจำกกำรศึกษำนี้จะช่วยชี้แนะ
แนวทำงในกำรพัฒนำกำรเกษตรให้เหมำะสมยิ่งขึ้น ซึ่งฟังดูแล้วก็น่ำสนใจและน่ำจะเป็นประโยชน์ แต่พอ
ถำมว่ำ กำรเปลี่ยนแปลง “อะไร” ทำงเศรษฐกิจ กำรเปลี่ยนแปลง “อะไร” ทำงสังคม และ กำรท ำ 
“อะไร” ทำงกำรเกษตร  เขำตอบไม่ได้ชัดเจน ผู้เขียนบอกเขำไปว่ำ เขาจะต้องตอบให้ได้ก่อนว่า 
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“อะไร” เหล่านั้น มันคือ “อะไร” ปัจจัยทำงเศรษฐกิจและสังคมมีมำกมำย กำรเกษตรก็มีหลำยด้ำน ทั้ง
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ แต่ละอย่ำงก็มีหลำยชนิด เขำจะท ำไหวหรือ? และที่ส ำคัญก็คือ เขำจะประเมินผล
กระทบได้อย่ำงไร? จะใช้ข้อมูลอะไร? มำประเมิน  เขำบอกว่ำถ้ำอย่ำงนั้นทำงเกษตรลดลงมำเหลือกำร
ปลูกข้ำวก็แล้วกัน ผู้เขียนก็บอกว่ำ เขำก็ยังจะต้องตอบว่ำ จะดูผลกระทบต่อ “อะไร” ของกำรปลูกข้ำว 
และถ้ำจะดูผลกระทบจะต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง รู้หรือไม่ว่ำแต่ละอย่ำงนั้น เม่ือก่อนเป็นอย่ำงไร? เดี๋ยวนี้
เป็นอย่ำงไร? หรือเม่ือก่อนเกษตรกรปฏิบัติอย่ำงไร? เดี๋ยวนี้ปฏิบัติอย่ำงไร? ถ้ำไม่มีพื้นควำมรู้เหล่ำนี้มำ
ก่อน เม่ือไปสัมภำษณ์เกษตรกร จะไปถำมเขำว่ำอะไร? และจะออกแบบสอบถำมอย่ำงไร? ถ้ำไม่รู้ก็
จะต้องไปศึกษำมำก่อน ไม่ว่ำจะจำกรำยงำน จำกผู้รู้ แม้กระทั่ งออกไปพูดคุยกับเกษตรกร เพื่อให้ได้
ข้อมูลพื้นฐำนเบื้องต้นให้เพียงพอก่อน ผู้เขียนบอกต่อไปว่ำกำรศึกษำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงของ
ปัจจัยทำงเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวชนบทอำจจะมีผู้ศึกษำไว้มำกแล้ว เขำควร
จะไปทบทวนเอกสำร ว่ำกำรศึกษำเหล่ำนั้นศึกษำถึงผลกระทบของปัจจัย “อะไร” ทำงเศรษฐกิจและสังคม 
มีวิธีกำรศึกษำไว้อย่ำงไร? ประเมินผลกระทบอย่ำงไร? ใช้ข้อมูลอะไร? และเรื่องที่เรำจะศึกษำ มีอะไรที่
ต่ำงไปจำกที่เขำศึกษำไว้แล้วบ้ำง  

 ตัวอย่ำงข้ำงต้น เป็นตัวอย่ำงที่ค่อนข้ำง “extreme” และเป็นข้อเสนอในระยะต้นๆของ
กระบวนกำรพัฒนำหัวข้อวิจัย (หลำยท่ำนเม่ือเสนอหัวข้อวิจัยก็ท ำกำรบ้ำนมำดีกว่ำนี้มำก) แต่ก็สะท้อน
ปัญหำหลำยๆ อย่ำงของนักศึกษำ และนักวิจัยใหม่ ที่มักจะพบเสมอ กล่ำวคือ 

 ประการแรก มักจะตั้งความหวังไว้สูงเกินไป คิดว่ำท ำวิจัยเรื่องเดียวก็จะแก้ปัญหำนั้นๆ ได้ 
จึงมักจะตั้งหัวข้อไว้กว้ำง และไม่ได้คิดให้ละเอียดว่ำจะท ำได้หรือไม่ในเงื่อนไขของเวลำและงบประมำณที่
มี   

 ประการที่สอง  มักจะมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆไม่ดีหรือลึกซึ้งเพียงพอ  จึงไม่
 สำมำรถบอกได้ชัดเจนว่ำ “อะไร” นั้นคือ “อะไร” ส่วนหนึ่งเป็นเพรำะไม่มีประสบกำรณ์ในกำรไป
สัมผัสกับกำรปฏิบัติจริงของเกษตรกร อีกส่วนหนึ่งเป็นเพรำะไม่ได้ทบทวนรำยงำนและเอกสำรให้
กว้ำงขวำงเพียงพอ จุดอ่อนดังกล่ำวเป็นเร่ืองที่ต้องกำรกำรชี้แนะจำก mentor ทั้งในเรื่องของประเด็นของ
หัวข้อวิจัย กำรปฏิบัติของเกษตรกร และแหล่งข้อมูลหรือรำยงำนท่ีควรจะไปทบทวน 

 ค ำถำมที่ว่ำ “ท ำไปท ำไม?” และ “ท ำไมต้องท ำ?” แท้ที่จริงแล้วก็คือถำมว่ำ “ปัญหาคืออะไร?” 
และ “งานวิจัยชิ้นนี้จะไปช่วยแก้ปัญหานั้นได้อย่างไร?” ซึ่งก็น่ำจะเป็นค ำถำมที่ตอบไม่ยำก แต่ที่
ผู้เขียนพบมำนั้น กำรตอบค ำถำมทั้งสองนี้เป็นปัญหำของนักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่ๆมำกที่สุด ปัญหำ
ที่พบมีตั้งแต่ไม่รู้ว่ำปัญหำของเกษตรกรที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยของเขำคืออะไร?  ไม่สำมำรถอธิบำย
ควำมส ำคัญของปัญหำได้อย่ำงเป็นที่น่ำพอใจ  ไม่สำมำรถจะเชื่อมโยงเรื่องที่จะวิจัยกับปัญหำของ
เกษตรกรได้ โดยเฉพำะงำนวิจัยที่ค่อนข้ำงจะเป็นงำนวิจัยพื้นฐำน และที่ส ำคัญก็คือ แยกแยะไม่ค่อยออก
ระหว่ำงปัญหำของเกษตรกรกับโจทย์วิจัย  เม่ือโจทย์ไม่ชัดก็กระทบไปถึงประเด็นที่จะศึกษำ (คือ จะท ำ
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อะไร?) วิธีกำรศึกษำ รวมทั้งข้อมูลที่จะเก็บ และกำรวิเครำะห์ผลด้วย ปัญหำเหล่ำนี้แหละที่เป็นที่มำของ
ค ำถำมยอดนิยมของผู้เขียน คือ  “What is it you are trying to find out? What is your question?” ที่ 
Professor Terry Rambo ได้กล่ำวถึง 

 หำกผ่ำนด่ำน 3 ค ำถำมนี้ไปได้ ค ำถำมต่อไปก็คือ “เรื่องท ำนองเดียวกับที่คุณจะท ำนี้ มีคนอื่น
เขาท ามาแล้วหรือยัง?” หรือ “เรื่องท ำนองเดียวกับที่คุณจะท ำนี้ ก็มีคนอื่นเขำท ำมำแล้ว ท าไมต้องท า
อีก? สิ่งที่คุณจะท าต่างจากที่เขาท ามาแล้วอย่างไร?” และ “รำยงำนที่จะส่งไปตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำร จะมีอะไรใหม่? จะขายอะไร? ขายองค์ความรู้หรือขายวิธีการ (methodology)” 
กำรตอบปัญหำข้ำงต้น ก็พบว่ำยังมีปัญหำอยู่มำก ส ำหรับนักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่ หรือแม้กระทั่ง
นักวิจัยรุ่นเก่ำบำงคน ปัญหำที่พบบ่อยก็คือ กำรทบทวนเอกสำรมักจะไม่กว้ำงขวำงเพียงพอและทันสมัย 
และท่ีส ำคัญก็คือ ไม่แปลงปัญหำท้องถิ่นให้เป็นปัญหำสำกล ซึ่งก็มีทั้งที่ไม่คิดมำก่อนว่ำจะต้องแปลง และ
ที่ไม่สำมำรถแปลงปัญหำท้องถิ่นให้เป็นปัญหำสำกลได้  ผู้เขียนบอกกับนักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่เสมอ
ว่ำ เราควรจะท าวิจัยในปัญหาของบ้านเรา แต่การที่ผลงานวิจัยจะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
นานาชาติได้ ต้องเขียนปัญหาของเราให้เป็นปัญหาสากล หรือเป็น generic หรืออย่างน้อยก็เป็น
ปัญหาของภูมิภาค  มิฉะนั้นเขำจะบอกให้ไปลงในวำรสำรวิชำกำรในท้องถิ่น ไม่ว่ำนักวิจัยประเทศไหน
เขำก็วิจัยปัญหำของบ้ำนเขำทั้งนั้น แต่ที่เขำตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติได้ ก็เพรำะเขำ
ชี้ให้เห็นว่ำ ปัญหำที่เขำท ำวิจัยไม่ใช่มีเฉพำะบ้ำนเขำ และสิ่งที่เขำท ำก็เป็นประโยชน์แก่ประทศอื่นด้วย   
ในบำงกรณี ผลงำนวิจัยที่เป็นองค์ควำมรู้ จะใช้ได้เฉพำะท้องถิ่น ในกรณีเช่นนี้ กำรที่จะไปตีพิมพ์ใน
วำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ จะต้องเปลี่ยนจุดขำยเป็นวิธีกำร (methodology หรือ approach) ซึ่งกำรเขียน
รำยงำนก็จะต้องเปลี่ยนจุดเน้นตำมไปด้วย ประเด็นเหล่ำนี้ นักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่ต้องกำรกำร
แนะน ำช่วยเหลือจำก mentor 

 ในเรื่องกำรทบทวนเอกสำร ก็เป็นเรื่องที่นักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่ประสบควำมล ำบำก 
เนื่องจำกเรื่องที่จะท ำวิจัยมักจะเป็นเรื่องใหม่ส ำหรับเขำ จึงมักจะไม่รู้ว่ำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขำจะ
ท ำนั้นมีใครรำยงำนไว้แล้วบ้ำง และในเรื่องนั้นๆ มี key references อะไรบ้ำง ปัจจุบันกำรสืบค้นทำง 
internet สำมำรถท ำได้กว้ำงขวำง ปัญหำก็คือ ข้อมูลมีมำกแต่เป็นภำษำอังกฤษ แต่นักศึกษำและนักวิจัย
รุ่นใหม่จ ำนวนไม่น้อยที่ภำษำอังกฤษยังไม่แตกฉำน อ่ำนได้ช้ำ และยังอ่ำนไม่ค่อยจะรู้เรื่องเสียอีก กำรที่
จะดูหัวข้อเรื่อง อ่ำนเรื่องย่อ เพื่อคัดเลือกเรื่องที่เกี่ยวข้อง ก็ท ำได้ช้ำ แม้จะได้เรื่องเต็มมำ กว่ำจะอ่ำนให้
เข้ำใจทั้งเรื่อง ก็ใช้เวลำนำน จึงต้องกำรกำรช่วยเหลือจำก mentor ผู้เขียนเองก็ต้องช่วยแนะน ำ papers 
ที่จะให้นักศึกษำไปอ่ำน บำงครั้งต้องช่วยอธิบำยบำงตอนท่ีเขำอ่ำนไม่เข้ำใจ แต่ก็ดีที่ท ำให้ผู้เขียนต้องเข้ำ
ไปสืบค้นเองด้วย และต้องอ่ำน papers ที่คิดว่ำน่ำจะเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้แนะน ำนักศึกษำได้ บำงครั้ง
นักศึกษำเขำก็ค้นได้เรื่องใหม่ๆมำ ท ำให้ผู้เขียนทันสมัยในเรื่องนั้นๆ ด้วย เรียกว่ำได้ประโยชน์ด้วยกันทั้ง
สองฝ่ำย 
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 ถ้ำโจทย์วิจัยชัดเจน กำรก ำหนดรำยละเอียดในกำรวิจัยก็น่ำจะไม่ยำก แต่ก็พบว่ำนักศึกษำและ
นักวิจัยรุ่นใหม่ก็ยังมีปัญหำ และต้องกำรกำรแนะน ำช่วยเหลือจำก mentor อีกหลำยเรื่อง เป็นต้นว่ำ กำร
ก ำหนดกรรมวิธี (treatments) ในกำรทดลอง ที่จะสำมำรถตอบค ำถำมตำมวัตถุประสงค์ได้ กำรควบคุม
ปัจจัยอื่นๆที่จะมีผลกระทบ หรือ confound กับผลจำกกรรมวิธีที่ทดลอง กำรควบคุม experimental 
errors ซึ่งรวมไปถึงแผนกำรทดลอง (experimental design) ที่ควรจะใช้  จ ำนวนซ้ ำ ขนำด และวิธีกำร
เก็บตัวอย่ำง  ปัญหำส่วนหนึ่งเนื่องมำจำกนักศึกษำหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ ยังไม่รู้จักพืชหรือสัตว์ที่เขำจะใช้
ทดลองดีพอ ไม่รู้ซึ้งถึงธรรมชำติและควำมมำกน้อยของควำมแปรปรวนทั้งของพืชหรือสัตว์ทดลองและ
ของสภำพแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงต้องกำรกำรชี้แนะจำกผู้ที่มีประสบกำรณ์ บางกรณี
นักวิจัยก็ต้องการการยืนยันจาก mentor เพื่อให้มั่นใจในวิธีการที่ตนก าหนดว่าถูกต้องและ
เหมาะสม  ในงำนวิจัยบำงอย่ำงที่ต้องใช้วิธีกำรทำงสถิติเฉพำะเรื่อง ก็อำจต้องกำรค ำแนะน ำจำกผู้ที่รู้ดี
ในเรื่องนั้น  มีบำงกรณีที่พบว่ำ นักวิจัยท ำกำรทดลองและเก็บข้อมูลได้หมดแล้ว จึงไปหำนักสถิติให้ช่วย 
เนื่องจำกตนเองวิเครำะห์ทำงสถิติไม่ได้ เพรำะกำรวำงแผนกำรทดลองและกำรเก็บข้อมูลไม่ได้ท ำตำม
หลักสถิติ กรณีเช่นน้ีนักสถิติก็มักจะช่วยอะไรไม่ได้ ! 

 ในกำรปฏิบัติงำนวิจัย นักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่ก็ยังต้องกำรกำรแนะน ำจำก mentor ทั้งใน
เรื่องเทคนิควิธีกำรปฏิบัติในงำนวิจัยเอง และในเรื่องกระบวนกำรท ำงำนซึ่งจะต้องท ำร่วมกับผู้อื่น 
งานวิจัยในห้องปฏิบัติการนั้นมีตัวอย่างเทคนิคการปฏิบัติมากมายที่ถ้านักศึกษาหรือนักวิจัย
ไม่ได้รับการชี้แนะจากผู้ที่มีประสบการณ์ก็จะเสียเวลามากกว่าจะท าได้ หรืออาจจะไม่ได้ผล
ตามที่ควรจะเป็น แม้แต่งำนทดลองในแปลงก็มีรำยละเอียดปลีกย่อยที่ถ้ำปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะส่งผล
กระทบถึงงำนทดลอง อำทิ กำรเตรียมแปลงให้สม่ ำเสมอ  กำรท ำแถวให้ตรงและระยะเท่ำกันตลอด กำร
ใส่ปุ๋ย ควำมชื้นของดินที่เหมำะสมในกำรปลูก กำรถอนแยก กำรระบำยน้ ำ ฯลฯ รำยละเอียดเหล่ำนี้
นักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่อำจจะไม่ทรำบมำก่อน และนึกไม่ถึง ถ้ำไม่มีผู้แนะน ำ  

 ในกรณีที่ใช้คนงำนช่วย จะมีทั้งกรณีท่ีเป็นคนงำนใหม่ ไม่คุ้นเคยกับกำรปฏิบัติงำนในกำรทดลอง 
ถ้ำไม่ชี้แจงหรือควบคุมให้ดี  เขำก็จะปฏิบัติเหมือนกับที่เขำท ำในแปลงผลิตของเขำ ซึ่งจะไม่ละเอียดถี่
ถ้วนและไม่ค ำนึงถึงควำมแปรปรวนที่จะเกิดขึ้นกับงำนทดลอง สมัยที่ผู้เขียนยังท ำงำนปรับปรุงพันธุ์ข้ำว
ฟ่ำง ในเร่ืองกำรให้คนงำนถอนแยกให้ได้ระยะเท่ำๆกัน ถึงกับท ำไม้ยำวๆและใช้สีขีดท ำเครื่องหมำยระยะ
ระหว่ำงต้น แล้วสอนวิธีกำรถอนแยกให้เหลือต้นตรงหรือใกล้เคียงกับเครื่องหมำยที่ท ำไว้บนไม้ และเม่ือ
หมดควำมยำวไม้ก็ให้เลื่อนมำวำงข้ำงหน้ำใหม่ ช่วงแรกๆก็ท ำตำมดี พอปล่อยให้ท ำเองสักระยะหนึ่ง ก็
พบว่ำตัวเองถอนแยกขึ้นหน้ำไปไกล ไม้เครื่องหมำยยังวำงอยู่บนพื้นไกลๆ ข้ำงหลัง ต้องย้ ำเตือนกัน ก็จะ
เริ่มท ำตำมที่บอกใหม่ อีกสักระยะหนึ่งก็กลับไปท ำอย่ำงเดิมอีก กรณีที่เป็นคนงำนเก่ำที่คุ้นเคยกับกำร
ปฏิบัติงำนทดลองดีและในภำคปฏิบัติจะรู้ดีกว่ำนักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่เสียอีก ซึ่งในหลำยกรณีก็เป็น
ประโยชน์ สำมำรถแนะน ำแก่นักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ แต่ในบำงกรณีเขำก็ไม่เข้ำใจรำยละเอียด
และวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ จึงไม่เข้ำใจว่ำกำรทดลองนี้จะต้องปฏิบัติต่ำงไปจำกงำนอื่นๆที่เขำเคยท ำ 
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แม้จะสั่งแล้วเขำก็ยังปฏิบัติอย่ำงที่เคยท ำ จึงต้องท ำควำมเข้ำใจให้ดี และติดตำมควบคุมกำรปฏิบัติงำนให้
ใกล้ชิด  

ในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นกับงำนทดลองที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ เช่น บำงแปลงจ ำนวนต้นขำด
หำยไปเป็นบำงช่วง หรือระยะระหว่ำงต้นห่ำงมำก บำงแปลงมีพืชโตไม่สม่ ำเสมอ น้ ำไหลบ่ำผ่ำแปลง เกิด
โรคหรือแมลงท ำลำย ฯลฯ  แม้แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆเหล่ำนี้จะได้มีสอนไว้แล้วบ้ำงในวิชำสถิติ
หรือวิธีวิจัย แต่เมื่อถึงคราวปฏิบัติจริง นักศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ก็ต้องการการชี้แนะจาก 
mentor ทั้งในเรื่องที่ไม่ได้มีการสอนในชั้นเรียน และเพื่อให้มั่นใจในวิธีปฏิบัติที่ตนจะใช้  เรื่องที่
ผู้เขียนพบว่ำเป็นปัญหำมำกที่สุด แม้จะเคยย้ ำเตือนอยู่เป็นประจ ำ แต่ก็มักจะละเลยไม่ปฏิบัติให้เป็นนิสัย 
ก็คือ กำรที่จะต้องบันทึกข้อสังเกตต่ำงๆ และปัญหำที่พบของแต่ละแปลงลงในสมุดบันทึกกำรทดลอง 
(field book) เพื่อที่ว่ำถ้ำมีข้อมูลตัวใดมีค่ำสูงหรือต่ ำกว่ำที่ควร จะได้กลับไปตรวจสอบได้ว่ำมีอะไรเกิด
ขึ้นกับแปลงนั้น สำมำรถจะอธิบำยค่ำที่ผิดปรกติของข้อมูลตัวนั้นได้หรือไม่  

ในกำรท ำงำนวิจัยไม่ว่ำจะเป็นในห้องปฏิบัติกำรหรือในแปลงทดลอง นักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่
ไม่ได้ท ำอยู่คนเดียว แต่ต้องท ำร่วมกับผู้อื่น จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือร่วมกัน จ ำเป็นที่จะต้อง
เรียนรู้ระบบกำรท ำงำน  และกำรร่วมมือประสำนงำนกับผู้อื่น  ตัวอย่ำงเช่น แปลงทดลองในสถำนีจะเป็น
แปลงผืนใหญ่ ซึ่งในแปลงนั้นไม่ได้มีแต่งำนทดลองของเรำคนเดียว ยัง มีงำนทดลองของคนอื่นด้วย  
ดังนั้น กำรวำงแผนกำรท ำงำนและกำรประสำนงำนกับฝ่ำยจัดกำรและกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่ง
ส ำคัญในกระบวนกำรท ำงำนวิจัยด้วย ยิ่งไปกว่ำนั้น ทัศนคติในการท างานที่จะต้องไม่เห็นแก่ตัว 
ค านึงถึงผู้อื่นที่จะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่แก่กัน และร่วมมือช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน รวมทั้งการท าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในบางเรื่อง เป็นสิ่งที่นักศึกษาและนักวิจัย
รุ่นใหม่ควรจะต้องได้รับการปลูกฝังจาก mentor ด้วย 

ในเรื่องของกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแปลควำมหมำยของผลกำรทดลอง ผู้เขียนก็พบว่ ำ
นักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่ยังต้องกำรกำรชี้แนะจำก mentor อยู่มำก โดยเฉพำะในกรณีที่จะต้อง
วิเครำะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหำค ำอธิบำยผลกำรทดลองที่ไม่ได้เป็นไปตำมคำดหมำย  งำนวิจัยบำงเรื่อง
จะเป็นกำรแสวงหำค ำตอบจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยตรง และไม่ได้มีรูปแบบตำยตัว กำรวิเครำะห์ขั้น
ต่อไปจะขึ้นอยู่กับว่ำผลที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ขั้นต้นๆว่ำเป็นอย่ำงไร และจะต้องลองวิเครำะห์หลำยๆ
อย่ำง งำนวิจัยประเภทนี้ก็พบว่ำนักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่ต้องพึ่ง mentor อย่ำงมำกในเรื่องแนวทำง
และประเด็นของกำรวิเครำะห์ 

 กำรเขียนรำยงำนผลกำรวิจัยก็เป็นปัญหำส ำหรับนักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ซึ่งต้องกำรกำร
แนะน ำช่วยเหลือจำก mentor โดยเฉพำะรำยงำนที่จะส่งไปลงพิมพ์ในวำรสำร วิชำกำรที่มีกำรประเมิน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ส ำหรับนักศึกษำของผู้เขียนเองก็ต้องช่วยแก้ไขกันหลำยรอบกว่ำที่จะส่งไปยังวำรสำร
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ได้ ร่ำงรำยงำนของนักวิจัยที่มีโอกำสได้ช่วยอ่ำนก็พบว่ำมีส่วนที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ มำกบ้ำง
น้อยบ้ำงแล้วแต่กรณี แม้แต่ของผู้เขียนเองก็เช่นเดียวกันเม่ือให้คนอื่นช่วยอ่ำน  

 จำกประสบกำรณ์ของผู้เขียนที่กล่ำวข้ำงต้น อำจกล่ำวได้ว่ำ นักศึกษำและนักวิจัยรุ่นใหม่ยัง
ต้องกำรกำรแนะน ำช่วยเหลือจำกผู้ที่มีประสบกำรณ์สูง ตั้งแต่กำรก ำหนดหัวข้อวิจัยจนกระทั่งถึงกำร
เขียนรำยงำน ผู้ที่ได้ผ่ำนงำนวิจัยมำบ้ำงแล้วก็อำจจะต้องพึ่ง mentor น้อยกว่ำผู้ที่ยังไม่เคยท ำงำนวิจัย 
แต่แม้กระท่ังผู้ที่ส ำเร็จปริญญำเอกและผ่ำนกำรท ำงำนวิจัยและกำรเคี่ยวเข็ญจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำมำแล้ว 
ก็ยังไม่เพียงพอ ในหลำยเรื่องก็ยังต้องพึ่ง mentor จึงจะสำมำรถท ำงำนวิจัยได้อย่ำงมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ  เป็นที่น่าเสียดายที่ในระบบการท างานตามปกติ ไม่มีกลไกที่จะให้มีพี่เลี้ยงส าหรับผู้
ที่จะจบมาใหม่ๆในสถาบันการศึกษา อำจำรย์ใหม่เม่ือเข้ำมำก็มีสถำนะเท่ำเทียมกับอำจำรย์เก่ำ หำก
อำจำรย์ใหม่ไม่แสวงหำค ำแนะน ำจำกผู้ที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำเอำเอง ก็จะไม่มีใครคอยช่วยเหลือ
เหมือนเม่ือตอนเป็นนักศึกษำ  และถ้ำไม่ไปร่วมเป็นทีมวิจัยกับผู้อื่น ก็มักจะโดดเดี่ยวตัวเองออกไป เสีย
โอกำสในกำรที่จะได้รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรวิจัยของตน  สภำพเช่นน้ีมีให้เห็นเสมอ 

 เม่ือได้รับทุนเมธีวิจัยอำวุโส สกว. เป้ำหมำยของโครงกำร คือ กำรสร้ำงนักวิจัยและเน้นกำร
ตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรวิชำกำรที่มีกำรประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีนักวิจัยผู้ร่วมงำนที่มีประสบกำรณ์
น้อยกว่ำ มีนักศึกษำปริญญำโทและเอกทั้งของผู้เขียนเองและของอำจำรย์ซึ่งเป็นนักวิจัยในทีมมำท ำ
วิทยำนิพนธ์ในโครงกำรฯ งำนส่วนใหญ่จึงจัดออกมำในรูปที่เป็นวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำ โดยมี
นักศึกษำเป็นผู้ท ำ และมีอำจำรย์ที่ปรึกษำในทีมงำนเป็นผู้แนะน ำและก ำกับดูแล ในส่วนของโครงงำน
ทั้งหมดจะมีกำรปรึกษำหำรือร่วมกันก่อนที่จะเสนอโครงกำรฯ ซึ่งผู้เขียนก็มีส่วนให้ค ำปรึกษำและชี้แนะ
กำรปรับปรุงจำกร่ำงเดิมที่นักวิจัยแต่ละท่ำนเสนอมำ ในข้อเสนอโครงกำรฯ จะมีเพียงเค้ำโครง กรอบ
แนวคิด และวิธีกำรโดยสังเขปของหัวข้อวิจัยแต่ละเรื่อง ในกำรด ำเนินงำนนักวิจัยแต่ละท่ำนก็ต้องไป
ก ำหนดรำยละเอียดกับนักศึกษำของตนท่ีจะท ำวิทยำนิพนธ์ในเรื่องนั้นๆ 

 ในกำรท ำงำนกับนักศึกษำ ผู้เขียนจะมีก ำหนดเวลำที่จะประชุมร่วมกับนักศึกษำเป็นประจ ำ 
สัปดำห์ละครั้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่กำรพัฒนำหัวข้อวิจัย โดยแนะน ำ papers ที่เกี่ยวข้องให้เขำไปศึกษำมำ
ก่อนแล้วน ำมำเสนอ ผู้เขียนก็จะวิจำรณ์และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งให้งำนไปท ำในส่วนที่ยังขำดหรือไม่
ชัดเจน และน ำกลับมำเสนอใหม่ เช่นนี้เรื่อยๆ จนกว่ำจะได้หัวข้อที่ชัดเจน  บำงกรณีก็จะให้ท ำงำนวิจัย
เล็กๆ เพื่อให้เขำเรียนรู้ เทคนิคบำงอย่ำง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะเป็นวิทยำนิพนธ์ของเขำ  
ตัวอย่ำงเช่น งำนวิจัยของผู้เขียนที่จะให้นักศึกษำท ำวิทยำนิพนธ์ ได้แก่ กำรน ำแบบจ ำลองกำร
เจริญเติบโตของพืชมำใช้ในงำนปรับปรุงพันธุ์พืช  ก็จะให้นักศึกษำท ำปัญหำพิเศษในหัวข้อต่ำงๆ ใน
ลักษณะที่เป็นกำรฝึกฝนให้เขำรู้ จักกำรใช้แบบจ ำลองกำรเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รู้จักกำรเตรียม files ข้อมูลต่ำงๆ ที่จะต้องใช้ รู้จักกำร calibrate model รู้จักกำร validate 
model และรู้จักกำรจ ำลองกำรเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชพันธุ์ต่ำงๆ ในสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน 
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เป็นต้น   กระบวนกำรนี้ได้ใช้ด ำเนินกำรตั้งแต่กำรพัฒนำหัวข้อวิจัย กำรก ำหนดรำยละเอียดของกำรวิจัย 
ตลอดจนกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน จนกระท่ังถึงกำรวิเครำะห์ข้อมูลและเขียนรำยงำน   

 ในกำรประชุมประจ ำสัปดำห์ นักศึกษำของผู้เขียนทุกคนจะร่วมประชุมด้วย แต่ละคนต้อง
น ำเสนอในส่วนของตน ในกรณีที่ต้องกำรค ำปรึกษำจำกอำจำรย์ท่ำนอื่นที่เชี่ยวชำญเฉพำะเรื่อง ซึ่งมักจะ
ร่วมเป็นกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ด้วย ก็จะเชิญอำจำรย์ท่ำนนั้นเข้ำร่วมประชุมด้วยในสัปดำห์นั้น 
กระบวนกำรดังกล่ำวนอกจำกนักศึกษำจะได้ข้อวิจำรณ์และเสนอแนะในส่วนของงำนของตนแล้ว ยังได้
เรียนรู้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงำนของนักศึกษำคนอื่นด้วย ซึ่งก็มีหลำยอย่ำงที่จะน ำมำใช้ได้กับงำนของตน 
นอกจำกนี้ ถ้ำมีบำงช่วงที่นักศึกษำบำงคนต้องกำรกำรปรึกษำหำรือที่ใช้เวลำนำน ก็จะนัดหมำยกันเป็น
กำรเฉพำะหรือนักศึกษำอำจจะไปหำโดยตรงก็ได้   

 จำกกำรด ำเนินงำนที่กล่ำวข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำ การเป็น mentor มิได้ท าคนเดียว แต่จะท า
กันเป็นทีมมากขึ้น บำงครั้งก็ต้องอำศัยอำจำรย์ท่ำนอื่นให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่นักศึกษำของเรำอยู่เป็น
ประจ ำ ในเรื่องที่เรำไม่เชี่ยวชำญ โดยเฉพำะอำจำรย์ที่ปรึกษำต่ำงประเทศของนักศึกษำที่ได้ทุนโครงกำร
ปริญญำเอกกำญจนำภิเษกมีส่วนช่วยเป็นอย่ำงมำกในหลำยๆด้ำน ในโครงกำรฯ นอกจำกจะมีนักศึกษำ
ปริญญำเอก และนักศึกษำปริญญำโทแล้ว ยังมีนักศึกษำปริญญำตรีช่วยวิจัยด้วย การด าเนินงานจะ
พยายามให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องเสียชั้นหน่ึงก่อน นอกจำกนี้ยังได้มอบหมำยให้นักศึกษำปริญญำเอกบำง
คนเป็นผู้ช่วยสอนในบำงวิชำอีกด้วย ดังนั้นนักศึกษาแต่ละคนก็ท าหน้าที่เป็น mentor ให้กับรุ่นน้อง
หรือแม้แต่กับเพื่อนของตนด้วย   

 กำรประชุมสัมมนำทั้งภำยในและภำยนอกเป็นกลไกส ำคัญที่จะกระตุ้นให้ตื่นตัวและเร่งรัดกำร
ด ำเนินงำนทั้งในเรื่องปริมำณและคุณภำพ ตลอดจนเป็นกำรฝึกฝนนักศึกษำในกำรน ำเสนอผลงำน 
โครงกำรฯของผู้เขียนจะมีกำรประชุมภำยในทุก 6 เดือน โดยให้นักศึกษำเสนอควำมก้ำวหน้ำของงำนที่
เขำรับผิดชอบ ซึ่งจะใช้จัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและเป็นกำรเตรียมตัวส ำหรับกำรเสนอผลงำนในกำร
สัมมนำประจ ำปีตำมข้อก ำหนดของ สกว. ส ำหรับทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัยอีกด้วย  ซึ่งโครงกำรฯ ของ
ผู้ เขียนจัดร่วมกันเป็นประจ ำกับโครงกำ รฯ ของ ศำสตรำจำรย์  ดร .  พี ระศักดิ์  ศรีนิ เ วศน์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  และโครงกำรของ ศำสตรำจำรย์  ดร.  เบญจวรรณ ฤกษ์ เกษม 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  นอกจำกนี้ยังมีกำรสัมมนำถั่วลิสงแห่งชำติ กำรสัมมนำระบบเกษตรแห่งชำติ 
RGJ Seminar Series และ RGJ Congress และกำรสัมมนำอื่นๆ ที่เรำพยำยำมสนับสนุนให้นักศึกษำไป
เสนอผลงำน นักศึกษำของผู้เขียนที่ได้ทุนโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก ก็ให้เขำไปเสนอผลงำนใน
กำรประชุมวิชำกำรของ American Peanut Research and Education Society (APRES) ในช่วงที่เขำ
ไปปฏิบัติงำนวิจัยที่สหรัฐอเมริกำด้วย  

 นอกเหนือจำกเรื่องงำนวิจัยแล้ว ผู้ เขียนและทีมงำนก็พยำยำมสอดแทรกเรื่องของควำม
รับผิดชอบ ควำมมุ่งม่ันในกำรท ำงำน กำรท ำงำนเป็นทีม ควำมมีน้ ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 
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รวมทั้งจรรยำบรรณของนักวิจัยและควำมรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่นักศึกษำ ในวำระต่ำงๆ ตำมที่
สถำนกำรณ์จะเอื้ออ ำนวย 

 งำนอีกอย่ำงหนึ่งที่เป็นบทบำทของ mentor ก็คือ กำรกระตุ้นและชี้แนะแหล่งทุนให้นักวิจัยในทีม 
ได้เขียนข้อเสนอโครงกำรไปขอทุน ผู้เขียนเองก็ด ำเนินกำรในเรื่องนี้ โดยได้ใช้ทุนจำกโครงกำรฯ ให้
นักวิจัยในทีมบำงคน ได้เริ่มงำนวิจัยของเขำ เพื่อเป็นพื้นฐำนส ำหรับกำรขอทุนจำกแหล่งทุนอื่นมำ
ด ำเนินกำรต่อ ซึ่งก็ประสบผลส ำเร็จพอสมควร  

 งาน mentor เป็นงานระยะยาว ต้องใช้เวลา และต้องใช้ความอดทน  ท าอย่างไรจึงจะ
ชี้แนะให้ผู้ที่ได้รับการชี้แนะคิดเองได้ และสามารถด าเนินการเองต่อไปได้ โดยไม่ใช่เป็นการป้อน  
ขณะเดียวกันก็ต้องให้งำนก้ำวหน้ำไปตำมก ำหนดเวลำ ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ำย   กำรปฏิบัติกับนักศึกษำที่เข้ำ
มำใหม่ กับนักศึกษำชั้นปีสูงๆ ที่ผ่ำนงำนมำบ้ำงแล้ว และกับนักวิจัยผู้ร่วมงำนทั้งที่เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่น
กลำง และรุ่นเก่ำ ก็ต้องแตกต่ำงกัน  และต้องมีกำรปรับไปตำมช่วงเวลำของพัฒนำกำรของแต่ละคน 
mentor เองก็มีแบบฉบับของวิธีกำรท ำงำนของตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่าง mentor กับ mentee จึง
เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องใส่ใจด้วยกันทั้งสองฝ่าย และต้องปรับตัวเข้าหากัน ผู้เขียนเองบำง
ที่ก็กดดันผู้ร่วมงำนมำกเกินไป เม่ืองำนไม่เป็นไปตำมที่คำดหวัง บำงครั้งก็ลืมตัว ใช้ค ำพูดในเชิงวิจำรณ์
ที่ท ำให้เขำเสียก ำลังใจ ทั้งๆที่เขำเหล่ำนั้นก็ตั้งใจท ำงำนและทุ่มเทให้กับงำน แทนที่จะพูดให้ก ำลังใจ และ
ชี้แนะแนวทำงปรับปรุง ยังดีที่เขำเหล่ำนั้นได้ร่วมงำนกับผู้เขียนมำนำน รู้จักนิสัยใจคอและเข้ำใจในเจตนำ 
จึงท ำให้ไม่มีปัญหำ  ทรำบว่ำมีกรณีที่ mentor กับ mentee ที่ท ำงำนด้วยกันได้ระยะหนึ่งเกิดควำม
ขัดแย้งถึงกับแตกหักกันเลยก็มี  

 ถ้ำถำมว่ำ การท าหน้าที่เป็น mentor ผู้เขียนได้อะไรบ้าง? ก็ตอบได้ว่ำได้หลำยอย่ำง ประกำร
แรก ได้ความรู้ คือ ผู้เขียนต้องติดตำมรำยงำนกำรวิจัยใหม่ๆ ที่จะได้แนะน ำนักศึกษำและผู้ร่วมงำนได้ 
นักศึกษำน ำเรื่องใหม่ๆมำเสนอให้ฟัง รวมทั้งค ำอธิบำยแก่นักศึกษำของอำจำรย์ท่ำนอื่นๆ ในเรื่องที่
ผู้เขียนไม่ถนัด ก็ท ำให้ผู้เขียนได้ควำมรู้เพิ่มเติม และทันกับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรในด้ำนที่เกี่ยวข้อง
ด้วย  ประกำรที่สอง ได้ความคิด  กำรที่ผู้เขียนจะต้องวิจำรณ์ข้อเสนอและงำนของนักศึกษำและ
ผู้ร่วมงำน ท ำให้ต้องคิด กำรที่ได้ถกปัญหำและรับฟังควำมคิดเห็นของนักศึกษำและนักวิจัยในทีม รวมทั้ง
กำรได้ไปทัศนศึกษำและดูแปลงเกษตรกรร่วมกัน ก็ท ำให้ได้ควำมคิดอะไรใหม่ๆหลำยอย่ำง ประกำรที่
สำม ได้ผู้ร่วมงาน ทั้งนักศึกษำและนักวิจัยในทีมต่ำงก็เป็นผู้ร่วมงำนของผู้เขียนทั้งนั้น และแท้ที่จริงเขำ
เหล่ำนั้นเป็นผู้ที่ลงมือท ำงำน เพรำะตอนหลังๆผู้เขียนก็อำยุมำกแล้ว ไม่มีก ำลังวังชำที่จะลงมือท ำเอง
เหมือนสมัยยังหนุ่มๆ ก็ได้แต่ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำและก ำกับดูแล ประกำรที่สี่ ได้เพื่อน กำรที่ได้ท ำงำน
ร่วมกันเป็นระยะเวลำนำนได้ก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ส่วนตัวของควำมเป็นเพื่อน ที่มีควำมสนิทสนม
ห่วงใยซึ่งกันและกัน คบหำสมำคมกัน ทั้งที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องและบำงคนก็อำจจะเป็นเพื่อนรุ่นลูก ประกำร
สุดท้ำย ได้ความสุข กำรที่งำนในโครงกำรฯ ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้ผลงำนตำมเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้ ก็
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ท ำให้เป็นสุข กำรที่ผลงำนได้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและช่วยสร้ำงชื่อเสียงให้แก่สถำบัน ก็ท ำให้เป็นสุข 
กำรที่ได้เห็นผู้ร่วมงำนมีควำมสำมำรถสูงขึ้น สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลงำนที่มีคุณภำพ ท ำประโยชน์ให้สังคม 
และมีควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่ ก็ท ำให้เป็นสุข และที่ส ำคัญก็คือ กำรที่ได้เห็นนักศึกษำส ำเร็จ
กำรศึกษำ ได้งำนท ำและประสบควำมส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำน และมีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุข ก็เป็นควำม
ภูมิใจ และเป็นควำมสุขตำมธรรมดำของคนท่ีเป็นอำจำรย์ 

 หำกถำมว่ำผู้เขียนเสียอะไรบ้างกับการเป็น mentor คงบอกได้ว่ำ เสียเวลำ และบำงครั้งก็
เหนื่อยใจ แต่นั่นก็เป็นธรรมดำของกำรท ำงำน ผู้เขียนคิดว่ำได้มากกว่าเสียอยู่มำก และก็ดีใจที่ได้มี
โอกำสท ำหน้ำที่น้ี   

งานของ mentor จะได้ผลหรือไม่ ไม่ได้อยู่ที่ mentor เท่านั้น แต่อยู่ที่ mentee ด้วย ต้อง
ไม่ลืมว่ำ mentor เป็นเพียงผู้ให้ค ำปรึกษำ ชี้แนะและสนับสนุน ผู้ปฏิบัติคือ mentee ถ้ำ mentee ไม่
แสวงหำ หรือไม่พยำยำมใช้ประโยชน์จำกกำรแนะน ำสนับสนุนของ mentor ตัว mentee เองก็จะไม่ได้รับ
ประโยชน์  ความสัมพันธ์ระหว่าง mentor กับ mentee เป็นความสัมพันธ์ตลอดชีวิต เป็นควำม
ผูกพันทำงใจที่มีต่อกันโดยไม่มีใครบีบบังคับ กำรสร้ำงพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญ ใน
ต่ำงประเทศได้มีกำรจัดท ำข้อแนะน ำกำรปฏิบัติของทั้ง mentor และ mentee ออกมำเป็นเรื่องเป็นรำว 
รวมทั้งมีกำรฝึกอบรมผู้ที่จะท ำหน้ำที่เป็น mentor ด้วย  ผู้เขียนเองไม่เคยได้ทรำบมำก่อน ก็ท ำไปตำม
สำมัญส ำนึก ถูกบ้ำงผิดบ้ำงตำมแต่สถำนกำรณ์ ผู้เขียนเชื่อว่ำนักวิจัยทุกคนจะต้องเป็นทั้ง mentee 
และ mentor ในช่วงแรกที่ประสบกำรณ์ยังน้อยอำจจะเป็น mentee มำกกว่ำเป็น mentor แต่นำนๆ เข้ำ
มีชั่วโมงบินมำกขึ้น มีประสบกำรณ์สูงขึ้น ก็จะเป็น mentor มำกกว่ำเป็น mentee จึงควรจะได้ตระหนัก
ถึงควำมส ำคัญและศึกษำแนวปฏิบัติในเร่ืองนี้ไว้ด้วย  
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บทที่ 10 
mentor: ที่ปรึกษาเชงิพี่เลี้ยง 

ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สุระก าพลธร 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

 

  ถ้ำลองเปิดค้นหำดูจำกอินเตอร์เนต จะเห็นว่ำมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำรเป็นที่ปรึกษำและเป็นพี่
เลี้ยง (mentor) อยู่มำกพอสมควร ซึ่งกิจกรรมเหล่ำนี้มักเกี่ยวกับกำรเรียน กำรสอน กำรวิจัย หรือกำร
ฝึกอบรม  มีแนวโน้มว่ำปัจจุบัน มหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัย ต่ำงจัดให้มีระบบที่มีที่ปรึกษำเป็นพี่เลี้ยง
คอยดูแลแนะน ำ เป็นแบบอย่ำงและให้ค ำปรึกษำชี้แนะแนวทำง ไว้คอยช่วยเหลือให้กิจกรรมที่ด ำเนินอยู่
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผลและประสบควำมส ำเร็จ ปัจจุบันระบบกำรเป็นที่ปรึกษำ/เป็นพี่เลี้ยงมีอยู่
หลำกหลำยหลำยรูปแบบ ทั้งที่เป็นโปรแกรมช่วยเสริม เป็นโปรแกรมที่มีกำรเรียนกำรสอนเป็นหลักสูตร
โดยเฉพำะ หรือเป็นโครงกำรที่มีไว้เพื่อช่วยเหลือให้กำรเรียนกำรสอนในระดับปริญญำตรี โท หรือเอก 
ตลอดจนเป็นระบบกำรช่วยเหลืองำนวิจัยให้ประสบควำมส ำเร็จ  

 mentor หมายถึง ความสัมพันธ์อันดีที่มั่นคงยืนนานระหว่างผู้เยาว์วัยและผู้ใหญ่ แนวคิด
เรื่อง mentor มีปรำกฏในเทพนิยำยกรีก และมีกำรน ำค ำนี้มำใช้ในกำรหมำยถึงที่ปรึกษาที่ชาญฉลาด
และไว้วางใจได้เป็นครั้งแรกในรำวปี ค.ศ. 1750 ดังนั้น จนถึงปัจจุบันแนวคิดของกำรมี mentor ก็มีมำ
ได้เกือบ 3,500 ปีแล้ว 

 กิจกรรมเกี่ยวกับ mentor มีอยู่หลำยรูปแบบ  โดยในบทควำมนี้จะเน้นกล่ำวถึงเฉพำะระบบที่
ปรึกษำพี่เลี้ยงท่ีให้กำรช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำ ดูแลเฉพำะเรื่องเกี่ยวกับกำรท ำงำนวิจัยเท่ำนั้น เนื่องจำก
ผู้เขียนเชี่ยวชำญและท ำวิจัยอยู่ในสำขำวิศวกรรมศำสตร์โดยเฉพำะสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ ดังนั้น สิ่งที่
ก ำลังน ำมำเล่ำสู่กันฟังนี้จึงมีพื้นฐำนมำจำกประสบกำรณ์ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรท ำวิจัยในแวดวง
ของศำสตร์ทำงวิศวกรรมไฟฟ้ำเป็นหลัก แต่วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีควำมเป็นสำกล จึงคำดหวังว่ำ
ประสบกำรณ์เหล่ำนี้บำงเรื่องบำงประเด็นสำมำรถประยุกต์ใช้ได้กับงำนวิจัยในสำขำวิชำอื่นๆได้  และจะ
เป็นประโยชน์ต่อนักวิจัย ตลอดจนผู้ที่หน้ำที่เป็น mentor ได้ไม่มำกก็น้อย และต้องยอมรับควำมจริงว่ำ
ผู้เขียนเองถึงแม้จะเป็นนักวิจัยที่พอจะมีอำวุโสในบำงสถำนกำรณ์ก็ยังต้องกำร mentor ทั้งในด้ำน
งำนวิจัยและด้ำนวิชำชีพ เพื่อช่วยในกำรตัดสินใจอยู่เช่นกัน 
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mentor ในมุมมองต่างๆ 

 ท าไมต้องมี mentor? มีไว้ท าไม? มีศักยภำพในกำรท ำงำนวิจัยเองโดยไม่ต้องมี mentor ไม่ได้
หรือ? เป็นค ำพูดที่มักได้ยินได้ฟังอยู่เสมอจำกนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เพิ่งส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกมำ 
โดยเฉพำะผู้ที่ส ำเร็จด้วยผลงำนวิจัยที่สำมำรถพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรนำนำชำติจ ำนวนมำก ซึ่งก็เป็น
ค ำถำมที่น่ำเข้ำใจได้ว่ำประสบควำมส ำเร็จขนำดนี้ท ำไมต้องให้มี mentor อีก?  แต่จำกประสบกำรณ์ของ
ผู้เขียน พบว่ามีนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ประสบความส าเร็จอย่างมากในขณะเรียนระดับปริญญาเอกแบบ
นี้ ที่เมื่อกลับมาท างานวิจัยในประเทศกลับไม่สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพได้เลย  ไม่
สำมำรถมีผลงำนวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรนำนำชำติด้วยตนเองหรือมีก็น้อยมำก แสดงว่ำมี
องค์ประกอบบำงอย่ำงบำงเรื่องที่อำจเป็นอุปสรรคเป็นปัญหำ ท ำให้ไม่สำมำรถท ำวิจัยได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล เป็นไปได้หรือไม่ว่ำผลงำนที่พิมพ์เผยแพร่ได้ ส่วนหนึ่งเป็นบำรมีของอำจำรย์ที่ปรึกษำ เม่ือ
ไม่มีชื่ออำจำรย์ที่ปรึกษำก็ท ำให้กำรพิมพ์เผยแพร่มีปัญหำ หรือมีปัญหำอื่นๆที่นักวิจัยไม่สำมำรถแก้ไขได้ 
แต่หำกนักวิจัยเหล่ำนี้ได้รับกำรปรึกษำจำกผู้ที่เคยผ่ำนอุปสรรคผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวในสถำนกำรณ์อย่ำงนี้
มำก่อน ก็จะเป็นประโยชน์อย่ำงมำกโดยเฉพำะเป็นกำรท ำให้นักวิจัยเหล่ำนี้ ยังคงรักษำศักยภำพในด้ำน
กำรวิจัย สำมำรถยึดอำชีพสร้ำงตนในฐำนะนักวิจัยอำชีพได้อย่ำงตลอดรอดฝั่งต่อไปได้ 

 ควำมจริงไม่ใช่ว่าคนไทยท างานวิจัยไม่เก่ง มีคนไทยจ ำนวนมำกเม่ือมีโอกำสไปศึกษำต่อ มี
โอกำสท ำงำนวิจัยในต่ำงประเทศ และประสบควำมส ำเร็จมีผลงำนตีพิมพ์หรือมีผลงำนจดสิทธิบัตรอย่ำง
มำกมำย นั่นก็เพรำะระบบกำรวิจัยของต่ำงประเทศมีสำรพัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สิ่งสนับสนุน 
เครื่องมือ อุปกรณ์ วำรสำร และบรรยำกำศในกำรวิจัยนั้นเอื้ออ ำนวยและให้ควำมสะดวกเป็นอย่ำงมำก 
อยำกได้สิ่งใดที่เกี่ยวกับกำรวิจัยก็เกือบจะหำให้ได้ทั้งหมด ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จได้ไม่ยำก แต่เม่ือ
กลับมำท ำวิจัยในประเทศ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกดังกล่ำวอำจหำได้บ้ำง หำไม่ได้บ้ำง หรือที่เลวร้ำยบำง
แห่งอำจไม่มีอะไรเลยก็เป็นไปได้ ต้องจัดหำมำเอง สร้ำงขึ้นมำใหม่เอง เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ทั้งหมด ไฟ
หรือพลังในกำรท ำงำนวิจัยถ้ำไม่สำมำรถยืนระยะได้ยำวนำนก็จะหมดไปในที่สุด บำงท่ำนโชคอำจไม่ดีนัก
ที่เป็นนักวิจัยในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันกำรศึกษำที่อำจยังไม่เข้ำใจในควำมส ำคัญของกำรท ำงำนวิจัย 
เพรำะเห็นว่ำกำรท ำงำนด้ำนบริหำรเป็นกำรท ำงำนเพื่อส่วนร่วม กำรท ำงำนวิจัยเป็นกำรท ำเพื่อขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร เป็นกำรท ำเพื่อตัวเอง มหำวิทยำลัยไม่ได้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัยนั้น ถ้ำอยู่ใน
สถำนกำรณ์เช่นนี้ และนักวิจัยมัวแต่อ้ำงกับผู้บริหำรว่ำจะต้องท ำวิจัย อนำคตคงไม่ยืนยำวไม่ก้ำวหน้ำ 
และเป็นที่เพ่งเล็งอย่ำงแน่นอน ประเด็นก็คือ ในสถำนกำรณ์เช่นนี้จะวำงตัวอย่ำงไรที่จะยังคงสำมำรถ
ท ำงำนวิจัยให้ประสบควำมส ำเร็จได้ โดยที่ไม่เป็นที่เพ่งเล็งของผู้บริหำรที่ขำดควำมเข้ำใจ อำจำรย์รอบ
ข้ำงไม่กล่ำวหำว่ำเอำเปรียบ ซึ่งปัญหำอย่ำงนี้เป็นปัญหำเชิงสังคมมำกว่ำเป็นประเด็นปัญหำที่เกี่ยวข้อง
กับงำนวิจัยโดยตรง  
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 แน่นอนว่ำจำกอดีตถึงปัจจุบัน มีนักวิจัยที่ต้องผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวในสถำนกำรณ์เช่นนี้มำ
มำกมำยและยังคงประสบควำมส ำเร็จในงำนวิจัย โดยไม่เป็นที่เพ่งเล็งของผู้บริหำรและคณำจำรย์ ท่ำน
เหล่ำนี้สำมำรถเป็น mentor ให้ค ำแนะน ำที่ดีได้ ถ้ำหำกนักวิจัยใหม่ได้รับค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำ หรือ
พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับท่ำนเหล่ำนี้ ก็จะท ำให้วำงตัวได้อย่ำงเหมำะสม ท ำงำนวิจัยได้อย่ำงไม่
เดือดร้อนอย่ำงแน่นอน ประเด็นที่ผู้บริหำรยังมีแนวคิดว่ำงำนวิจัยเป็นกำรท ำเพื่อส่วนตัวนั้น อำจ
เนื่องจำกผู้บริหำรท่ำนมองอย่ำงแยกส่วนว่ำงำนกำรสอนกับงำนวิจัยไม่เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งมุมมองเช่นนี้
เป็นมุมมองที่ไม่สร้ำงสรรค์ ความจริงแล้วงานสอนกับการวิจัยเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะถ้าหาก
อาจารย์ไม่ท างานวิจัย ความเข้าใจในสิ่งที่ต้องสอนอาจไม่ถ่องแท้ นอกจำกนี้วิชำกำรในสำขำวิชำ
ต่ำงๆ มีกำรพัฒนำไปอย่ำงต่อเนื่องไม่หยุดย้ัง เช่น ในสำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ กำรเปลี่ยนแปลงมีควำม
รวดเร็ว บำงเรื่องมีอำยุใช้งำน (life time) แค่เพียง 1 ถึง 2 ปีเท่ำนั้นก็ล้ำสมัยแล้ว ถ้าหากไม่ท างานวิจัย
ก็ไม่สามารถตามเทคโนโลยีได้ทัน กลายเป็นสอนประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยีหรือสอนแต่เรื่อง
ในอดีต นิสิตนักศึกษำที่เรียนด้วยจะได้เรียนในสิ่งที่เป็นอดีตไม่ทันสมัย ดังนั้น ผู้บริหำรที่ฉลำดจึงควรท ำ
ให้ทั้งเรื่องกำรเรียนกำรสอนและงำนวิจัยให้กลมกลืนเป็นเรื่องเดียวกัน เพื่อที่วิชำกำรของมหำวิทยำลัยจะ
ได้พัฒนำไปอย่ำงต่อเนื่องไม่ล้ำสมัย 

 ภำระส ำคัญภำระหนึ่งของมหำวิทยำลัยและสถำบันกำรศึกษำก็คือ กำรเป็นหลักทำงวิชำกำรของ
ประเทศ มหำวิทยำลัยจะสำมำรถเป็นหลักทำงวิชำกำรแก่สังคมแก่ประเทศได้ต้องมีงำนวิจัย ต้องเป็น
เจ้ำขององค์ควำมรู้  เป็นเจ้ำของเทคโนโลยี ในเรื่องของบทบำทของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรเป็น 
มหำวิทยำลัยวิจัย (research university) ศำสตรำจำรย์ ดร. เทียนฉำย กีระนันทน์ อดีตอธิกำรบดี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กล่ำวถึงภำระหน้ำที่ที่มหำวิทยำลัยจ ำเป็นต้องท ำงำนวิจัยไว้ว่ำ   “ก า ร เ ป็ น
มหาวิทยาลัยต้องท า 5 หน้าที่ 

1. เก็บรวบรวมองค์ควำมรู้ 

2. สะสม จัดระบบ วิเครำะห์ และ update องค์ควำมรู้ 

3. ขยำยและสร้ำงองค์ควำมรู้ 

4. น ำองค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ 

5. เป็นแหล่งอ้ำงอิง หรือ source of reference” 

  ซึ่งจะเห็นว่ำทั้ง 5 หน้ำที่จะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้ำหำกคณำจำรย์ในมหำวิทยำลัยไม่ท ำงำนวิจัย ไม่
สร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ไม่ผลิตเทคโนโลยีและวิทยำกำรใหม่ที่ก้ำวหน้ำยิ่งขึ้น ปัจจุบันมหำวิทยำลัยและ
สถำบันกำรศึกษำในประเทศไทย ยังมีจ ำนวนนักวิจัยหรือคณำจำรย์ที่ท ำงำนวิจัยจ ำกัด นักวิจัยอำวุโสเริ่ม
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เกษียณกันไปจ ำนวนมำก กำรสร้ำงนักวิจัยใหม่จึงเป็นเร่ืองส ำคัญ ในเรื่องกำรท ำงำนวิจัยของอำจำรย์ใหม่ 
ศำสตรำจำรย์ ดร. จิตร สิทธีอมร กล่ำวไว้ในวำรสำรจุฬำวิจัยว่ำ “อาจารย์ใหม่ควรจะพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพด้านการวิจัยของตนให้มากขึ้น ถ้าเป็นอาจารย์ที่สอนอย่างเดียวไม่ท าวิจัย ต่อไปจะ
เหมือนกับครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนกวดวิชา ไม่สามารถก้าวหน้าและพัฒนาทางวิชาการให้
เหมาะสมกับสถานที่ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยได้ อยากจะเน้นว่านี่คือหน้าที่ส่วนหนึ่งที่จะสร้างเนื้อ
ความรู้ขึ้นมา และเป็นหน้าที่ที่จะต้องใช้พื้นความรู้นี้มาแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ”   

 อย่ำงไรก็ตำม ในกำรเป็นนักวิจัย บำงทีอำจจะนึกว่ำเรำท ำงำนวิจัยเก่งแล้ว แต่ในสถำนกำรณ์ที่
เป็นจริงกลับไม่เก่งจริง ไม่มีผลงำนวิจัยท่ีมีคุณภำพดี หรือบำงทีนึกว่ำท ำไม่ได้แต่กลับมีผลงำนมีคุณภำพ
ดี   เกิดอะไรขึ้น!!!  ควำมจริงแล้วอำจไม่ได้อยู่ที่ควำมเก่งหรือควำมไม่เก่งเพียงอย่ำงเดียว ทั้งหลำยทั้ง
ปวงอำจขึ้นอยู่กับกำรรู้วิธีที่จะท ำให้งำนวิจัยประสบควำมส ำเร็จ ขึ้นกับกำรตัดสินใจที่เหมำะสม ถ้าหาก
ได้รับค าแนะน าค าปรึกษาที่ดี จากผู้มีประสบการณ์ที่ดีก็จะเป็นการประหยัดเวลา งำนวิจัยอำจไม่
ยุ่งยำกเท่ำท่ีคิด กำรมี mentor ที่ดี จึงมีประโยชน์มำกกว่ำท ำให้เกิดควำมยุ่งยำกดังที่คิดและตั้งค ำถำมกัน   

mentor ในมุมมองด้านการบริหารจัดการ 

 กำรก ำหนดให้นักวิจัยโดยเฉพำะนักวิจัยรุ่นใหม่ต้องมี mentor มีอยู่ 3 มุมมองที่สำมำรถเข้ำใจได้ 
ในมุมมองของหน่วยงำนท่ีให้ทุนสนับสนุนกำรวิจัย เช่น ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) หรือ
หน่วยงำนท่ีคล้ำยกัน ซึ่งเป็นมุมมองในเชิงกำรบริหำรงำนวิจัย กำรให้มี mentor จึงเป็นเรื่องของกำรให้มี
ผู้ที่คอยปรึกษำ คอยติดตำมดูแล ให้กำรเสนอแนะต่อผู้สนับสนุนทุนวิจัย เป็นเรื่องของกำรประกัน
ควำมส ำเร็จ และช่วยให้เกิดควำมส ำเร็จในโครงกำรที่ให้กำรสนับสนุนไป  กำรที่จะให้ทุนสนับสนุนกับ
โครงกำรวิจัยที่เสนอมำนั้น นอกจำกมีกำรประเมิน ( review) จำกผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชำญใน
สำขำวิชำ ถึงควำมเป็นไปได้ ถึงควำมน่ำสนใจของโครงกำร เม่ือให้ทุนไปแล้วก็จ ำเป็นต้องมีกลไกที่คอย
ช่วยเหลือ คอยแนะน ำประคับประคองเพื่อให้โครงกำรประสบควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ได้เสนอไว้ ซึ่ง
ผู้ทรงคุณวุฒิท ำหน้ำที่หรือรับเชิญเป็น mentor ก็จะเป็นผู้มีบทบำทส ำคัญในส่วนนี้ และเพื่อให้เข้ำใจถึง
ปัญหำถ้ำหำกเกิดไม่ประสบควำมส ำเร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ท ำหน้ำที่เป็น mentor ควรเป็นผู้เชี่ยวชำญใน
สำขำวิชำ มีควำมน่ำเชื่อถือ สำมำรถรำยงำนปัญหำที่เกิดขึ้นอย่ำงตรงไปตรงมำ เพื่อที่หน่วยงำนผู้ให้ทุน
สนับสนุนสำมำรถน ำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้กำรสนับสนุนทุนวิจัยเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

mentor ในมุมมองของผู้รับทุน 

 ส ำหรับนักวิจัยหรือผู้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัย กำรมี mentor เปรียบเสมือนกับกำรมีพี่เลี้ยง หรือ
ที่ปรึกษำให้ควำมคิดเห็นทำงวิชำกำร ช่วยเสนอแนะ ช่วยหำเครื่องมือ หรือห้องปฏิบัติกำรวิจัย หรือหำ
เครือข่ำย เพรำะงำนวิจัยบำงเรื่องบำงสำขำจ ำเป็นต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นกำรเฉพำะ หรือบำงเรื่องที่
เกี่ยวเนื่องกับหลำยศำสตร์ (multidiscipline) กำรที่ mentor มีเครือข่ำยที่กว้ำงขวำงก็จะสำมำรถอ ำนวย
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ควำมสะดวกให้ได้โดยง่ำย ในกรณีที่มีปัญหำเชิงสังคม mentor ก็อำจให้ก ำลังใจและชี้แนะท ำให้เกิดควำม
เข้ำใจในสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และยังอำจช่วยเสนอแนะเกี่ยวกับกำรพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยด้วย นับได้ว่ำ 
mentor เป็นบุคคลที่คอยถำมตอบปัญหำ คอยช่วยดูแลตั้งแต่เริ่มโครงกำร ใช้ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำให้
กำรชี้แนะแนวทำงแก้ปัญหำ ช่วยประคับประคอง จนท ำให้งำนวิจัยนั้นประสบผลส ำเร็จได้ และอำจ
หมำยถึงช่วยแนะน ำให้เจริญก้ำวหน้ำและประสบควำมส ำเร็จในวิชำชีพได้ด้วย  

 อย่ำงไรก็ตำม จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ นักวิจัยใหม่บางคนอาจไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการ
ให้มี mentor เท่าที่ควร กลำยเป็นเรื่องน่ำเบื่อที่ต้องหำใครสักคนมำเป็น mentor ต้องคอยรำยงำน 
เพรำะต้องกำรควำมเป็นอิสระ ทั้งนี้อำจเป็นผลมำจำกควำมไม่เข้ำใจถึงกำรต้องมี mentor  จึงอำจเป็น
ประเด็นท่ีน่ำขบคิดกันต่อไป        

mentor ในมุมมองของ mentor เอง 

 mentor คือ ผู้ที่เห็นคุณค่ำ ศักยภำพ และอนำคต ในตัวของผู้ที่มำขอรับกำรปรึกษำ ซึ่งยังเป็นผู้ที่
ขำดประสบกำรณ์ mentor จึงยอมเสียสละเวลำมำเป็นท่ีปรึกษำให้ เรำจึงอำจเห็นว่ำเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้
ทุนวิจัยและผู้ท ำงำนวิจัย แต่เม่ือพิจำรณำให้ดี mentor ก็ได้รับประโยชน์จำกงำนนี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งอำจ
สรุปเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้   

 (ก) แทนท่ีจะเก็บเอำประสบกำรณ์ที่ได้รับมำไว้เพื่อเป็นควำมภำคภูมิใจเท่ำนั้น mentor สำมำรถ
มีโอกาสน าเอาประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้เป็นประโยชน์ ในกำรท ำให้ผู้รับกำรปรึกษำไม่ท ำซ้ ำรอย
ในสิ่งที่เรำเคยท ำผิดพลำดมำก่อนแล้ว อำทิ ปัญหำเร่ืองจริยธรรมในกำรวิจัยหรือปัญหำที่เกี่ยวกับวิชำชีพ 
เป็นต้น    

 (ข) เป็นกำรเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน mentor อำจได้รับรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้และไม่คำดว่ำจะ
พบมำก่อน ข้อนี้ก็จะเพิ่มเสริมประสบกำรณ์ของ mentor เอง     

 (ค) ถ้ำหำกผู้รับกำรปรึกษำที่เรำให้ค ำปรึกษำแนะน ำจนประสบควำมส ำเร็จ ผลที่เห็นได้ชัดก็คือ 
จะเป็นความภาคภูมิใจของ mentor เอง ที่มีส่วนช่วยแนะน ำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จ  

  (ง) ถ้ำหำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำง mentor และ mentee มีควำมรำบรื่นไปตลอด ในอนำคตก็อำจ
ท ำงำนวิจัยร่วมกัน หรือกลายเป็นเครือข่ายซึ่งกันและกันในด้านการวิจัยและในทางวิชาชีพได้   
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mentor และ คุณสมบัติของ mentor ที่ดี 

 กล่ำวโดยกว้ำงๆ mentor คือ บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ที่อุทิศตัวเองเพื่อที่จะช่วยเหลือ
บุคคลอื่น ช่วยท ำหน้ำที่เป็นทั้งที่ปรึกษำ เป็นพี่เลี้ยง เป็นผู้ชี้แนะ (รวมถึงด้ำนจริยธรรมด้วย) ดูแลให้
บุคคลนั้นมีพัฒนำกำรที่ดีจนประสบควำมส ำเร็จในงำนที่ด ำเนินกำรอยู่ อำจรวมถึงควำมส ำเร็จในวิชำชีพ
ด้วย ขึ้นอยู่ควำมยำวนำนของควำมสัมพันธ์ระหว่ำง mentor กับ mentee  นอกจำกนี้ mentor ยังต้องท ำ
ตนเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้ mentee เจริญรอยตำมได้ด้วย   กำรมี mentor จึงเป็นส่วนส ำคัญในกำรช่วยให้
นักวิจัยรุ่นใหม่มีพัฒนำกำรที่ดีจนประสบควำมส ำเร็จในงำนวิจัย และในวิชำชีพนักวิจัย เสมือนกับนักวิจัย
รุ่นใหม่มีพี่เลี้ยงท่ีเป็นนักวิจัยที่เคยผ่ำนสถำนกำรณ์ท่ีนักวิจัยรุ่นใหม่ต้องประสบอยู่เป็นผู้คอยให้ค ำแนะน ำ
ปรึกษำชี้แนะ ดังนั้น กำรได้รับเชิญให้เป็น mentor จึงเป็นกำรให้เกียรติ เป็นเรื่องที่น่ำภำคภูมิใจและเป็น
โอกำสให้ได้น ำควำมรู้/ประสบกำรณ์ท่ีสั่งสมไว้มำเป็นประโยชน์ได้ 

 กำรให้ค ำปรึกษำของ mentor นี้ จึงไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมที่จัดขึ้นมำเท่ำนั้น แต่ยังหมำยถึง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงบุคคลด้วย มีควำมเชื่อถือ มีควำมเคำรพ และมีควำมเชื่อม่ันซึ่งกันและกัน  
mentor จึงมีบทบำทในหลำยบทบำท ซึ่งสำมำรถแจกแจงไว้ได้ดังนี้ 

   ก.  เป็นอาจารย์ผู้ช่วย (tutor) เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือให้ค ำอธิบำยให้ค ำแนะน ำในเรื่องที่
 เกี่ยวกับงำนวิจัย กำรเรียนรู้ หรือในเรื่องที่เกี่ยวกับสำขำวิชำ อำทิ ให้ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำร
 เขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยกำรทดลองกำรใช้เครื่องมือคู่มือกำรเขียนรำยงำนกำร
 ทดลอง กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยเป็นต้น นอกจำกนี้ยังคอยสังเกตและให้ค ำเสนอแนะที่เป็น
 ประโยชน์ จำกผลจำกกำรเรียนหรือจำกผลกำรทดลองให้ mentee มีพัฒนำกำรที่ดีย่ิงๆ ขึ้น  

   ข. เป็นผู้ปรึกษาและให้ค าเสนอแนะ (adviser) เป็นอำจำรย์หรือที่ปรึกษำให้ค ำเสนอแนะ
 โดยเฉพำะทำงด้ำนวิชำกำร ช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นักวิจัยได้ปฏิบัติข้อก ำหนด
 อย่ำงครบถ้วน ที่หน่วยงำน สถำบัน หรือมหำวิทยำลัยวำงไว้ ดูแลและคัดเลือกสำขำวิชำที่
 เหมำะสม ทั้งทำงด้ำนกำรเรียน ทำงด้ำนโครงงำน และหรืองำนวิจัย  

   ค. เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอน (teacher or coach) ในกรณีนี้ mentor เป็นผู้ที่เคยอยู่ในเส้นทำงและ
 ประสบควำมส ำเร็จในเส้นทำงที่  mentee ก ำลังต้องจะก้ำวไป จึงเป็นกำรน ำเอำ
 ประสบกำรณ ์ ที่ได้สั่งสมมำให้ค ำแนะน ำ ให้กำรฝึกฝน ให้ควำมรู้ เพื่อเสริมสร้ำงให้ผู้ที่รับ
 ค ำปรึกษำมีพัฒนำกำรที่ดีในด้ำนวิชำชีพในเส้นทำงนั้นๆ ดังนั้น นักวิจัย รุ่นใหม่จึงจะได้
 เรียนรู้ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญ ด้ำนงำนวิจัยจำกอำจำรย์ผู้ฝึกสอน  

   ง.  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (supervisor) mentor เลือกหัวข้องำนวิจัย ร่วมท ำงำนวิจัยร่วมกับ
 นักวิจัยในห้องปฏิบัติกำรอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้งำนวิจัยมีพัฒนำกำรท่ีเป็นไปตำมก ำหนดกำร แ ล ะ
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 เป้ำหมำยที่วำงไว้ มีควำมปลอดภัย ถูกต้องตำมแนวทำง ตำมระเบียบวิธีวิจัยของสำขำวิชำ 
 ถูกต้องตำมจริยธรรมที่ดีของกำรวิจัยด้วย นอกจำกนี้ยังต้องฝึกฝนให้นักวิจัยได้มีประสบกำรณ์ใน
 แง่มุมต่ำงที่เกี่ยวกับกำรเขียน กำรน ำเสนอ และพิมพ์เผยแพร่งำนวิจัยในวำรสำรวิจัยและกำร
 ประชุมวิชำกำรต่ำงๆ ด้วย 

 จ.  เป็นแบบอย่างที่ดี (role model) นักวิทยำศำสตร์ท่ียิ่งใหญ่ หรือผู้ที่ประสบควำมส ำเร็จ ส่วนใหญ่
มักจะได้รับแรงบันดำลใจทั้งจำกด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถควำมส ำเร็จจำกใครบำงคนอยู่เสมอ 
ดังนั้น แรงบันดำลใจจึงเป็นเรื่องส ำคัญ  mentor ในฐำนะผู้ที่ประสบควำมส ำเร็จหรือเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรวิจัยที่ดีงำม กำรท ำตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งทำงด้ำนแนวคิดกำรพูดกำร
แสดงออก กำรปฏิบัติด้ำนจริยธรรม และกิจกรรมต่ำงๆ จะเป็นแบบอย่ำงให้ mentee ได้ซึมซับ
เพื่อที่จะได้เป็นนักวิจัยที่ดีและประสบควำมส ำเร็จ ด้วย เช่นกัน 

   ฉ. เป็นผู้รับฟังและให้การสนับสนุน (counselor and supporter) เป็นผู้รับฟังที่ดี ให้ ค ำ แ น ะ น ำ
 และช่วยให้ผู้รับกำรปรึกษำสำมำรถหำค ำตอบและแก้ปัญหำได้ ให้กำรสนับสนุน ให้ก ำลังใจใน
 กรณีที่งำนวิจัยไม่ได้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ นอกจำกนี้ยังคอยช่วยเหลือให้นักวิจัยมี
 โอกำสได้พบกับนักวิจัยหรือผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ เป็นต้น 

   ช.  เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาชีพ ทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตรมี์ข้อก ำหนดมำตรฐำนทำงวิชำชีพอยู่
 หลำยประกำรท่ีนักศึกษำนักวิจัยจ ำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมเพื่อที่จะพัฒนำตนเองและเลือก
 วิชำชีพที่เหมำะสมและประสบควำมส ำเร็จในวิชำชีพนั้นๆในอนำคต เช่น กำรประพฤติปฏิบัติตน
 กำรฝึกงำน ฝึกอบรม กำรให้ค ำแนะน ำให้ข้อมูลที่เกี่ยววิชำชีพเป็นต้นในอำชีพกำรวิจัยมีกิจกรรม
 ที่นักวิจัยควรเข้ำร่วมเพื่อสร้ำงควำมควำมรู้จักสร้ำงควำมสัมพันธ์สร้ำงเครือข่ำย mentor จะเป็นผู้
 แสนอแนะ แนะน ำ หรือส่งเสริมให้เข้ำร่วมเป็นต้น ปัจจุบันมีระบบกำรให้ค ำปรึกษำที่เป็นเชิง
 วิชำชีพอยู่พอสมควรซึ่งเป็นทั้งแหล่งข้อมูลข่ำวสำรและให้ ค ำปรึกษำทำงด้ำนวิชำชีพ เช่น IEEE 
 Mentor Program (ieeementor@netscape.net) หรือวำรสำร The Mentor ทีพ่ิมพ์เผยแพร่
 เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพำะ(http://www.psu.edu/dus/mentor) ผู้สนใจสำมำรถหำข้อมูลหรือศึกษำ
 ได้จำก  website 

ข้อพิจารณาในการเลือก mentor 

 เนื่องจำก mentor ควรเป็นบุคคลที่เคยผ่ำนสถำนกำรณ์ต่ำงๆมำ และต้องเป็นผู้ที่ยินดีอุทิศตน
เพื่อช่วยในกำรพัฒนำให้ผู้ที่ให้ค ำปรึกษำประสบควำมส ำเร็จ ทั้งในด้ำนงำนวิจัย ด้ำนส่วนตัว และด้ำน
วิชำชีพ กำรที่เลือกให้บุคคลใดเป็น mentor จึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญ คุณสมบัติที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
เลือก mentor มีหลำยประกำร ซึ่งในทัศนะของผู้เขียน คุณสมบัติที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำดังต่อไปนี้ 
อำจไม่จ ำเป็นต้องครบถ้วนท้ังหมดทุกคุณสมบัติในบุคคลเดียวกัน  
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   ก. ควรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและไม่ควรเป็นผู้บริหาร  ในควำมเป็นจริงผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละ
สำขำวิชำก็มีจ ำนวนน้อยอยู่แล้ว และส่วนมำกต่ำงก็ต้องท ำหน้ำที่ผู้บริหำรอยู่ด้วย จ ำนวนผู้ที่เป็น 
mentor ได้จึงมีจ ำกัด ประเด็นกำรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิก็คือ ควรเป็นบุคคลที่เคยผ่ำนประสบกำรณ์ที่
นักวิจัยอำจต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันหรือในอนำคต จึงจะทรำบและเข้ำใจถึงปัญหำ สำมำรถให้ค ำ
ชี้แนะได้ดี ถึงจะมีอำยุต่ำงกันมำกก็ช่วยเหลือให้ค ำเสนอแนะได้ ส่วน ที่ไม่ควรเป็นผู้บริหำรก็
เนื่องจำก mentor ควรมีเวลำที่จะพูดคุย และรับฟังถึงปัญหำ จึงจะให้กำรชี้แนะได้อย่ำงเหมำะสม
ได้ นอกจำกนี้ mentor ยังควรเป็นผู้ที่มีเครือข่ำยกำรวิจัยที่ กว้ำงขวำงสำมำรถให้ค ำแนะน ำ หรือ
หำผู้เชี่ยวชำญที่เหมำะสมให้ได้ 

   ข. ควรเป็นนักวิจัยที่ เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  เนื่องจำกในบทควำมนี้จะเน้นกำรเป็นที่
 ปรึกษำพี่เลี้ยงด้ำนงำนวิจัย ผู้ที่ท ำหน้ำที่ที่ปรึกษำพี่เลี้ ยงจึงควรมีควำมเชี่ยวชำญงำนวิจัยที่
 นักวิจัยใหม่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ด้วย จึงจะแนะน ำแก้ปัญหำทำงเทคนิคได้ ที่ส ำคัญก็คือ mentor 
 ควรมีเครือข่ำยที่กว้ำงขวำงที่จะสำมำรถให้ค ำแนะน ำให้ปรึกษำหรือขอควำมร่วมมือจำก
 นักวิจัยท่ำนอื่นๆในกรณีที่ต้องกำรได้  

   ค. ยังคงท างานวิจัยอยู่และอย่างต่อเนื่อง  ถ้ำหำกเลือกได้ควรเป็นผู้ที่ยังคงท ำงำนวิจัยและ
 ติดตำมเทคโนโลยีอยู่อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งน้ีเนื่องจำกวิทยำกำรต่ำงๆได้มีพัฒนำกำรไป อย่ำงรวดเร็ว 
 กำรอยู่น่ิงไม่ได้ท ำงำนวิจัย ก็จะท ำให้ล้ำหลัง ไม่เข้ำใจถึงพัฒนำกำรใหม่ๆที่ เกิดขึ้น   

   ง.  มีผลงานวิจัยพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติ โดยเพรำะในระยะ 5 ปีหลัง ข้อนี้ดู
 คล้ำยกับข้อ ค. แต่จะดียิ่งขึ้นถ้ำผู้ทรงคุณที่เรำก ำลังพิจำรณำเลือกเป็น mentor ยังคง
 ท ำงำนวิจัยอย่ำงเข้มข้น มีผลงำนพิมพ์เผยแพร่อยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะกำรสนับสนุนให้ทุน
 วิจัยเชิงวิชำกำรท่ีก ำหนดให้ต้องมีผลงำนวิจัยพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติ กำรมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ มี
 คุณสมบัติตำมข้อนี้ ก็จะช่วยเหลือในเรื่องกำรเขียนบทควำม กำรแก้ไขบทควำม และกำรพิมพ์
 เผยแพร่ในวำรสำรนำนำชำติได้เป็นอย่ำงดี 

   จ.  มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่พร้อม คุณสมบัติข้อนี้ส ำคัญโดยเฉพำะในสำขำวิศวกรรมศำสตร์ที่
 จ ำเป็นต้องใช้เครื่องมือรำคำแพงและทันสมัย กำรที่นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ mentor ที่ มี
 ห้องปฏิบัติกำรที่เครื่องมือพร้อม ก็จะช่วยให้ในกำรเริ่มต้นท ำงำนวิจัยได้โดยไม่จ ำเป็นต้องออก
 แรงลงทุนสะสมใหม่หมด ทั้งนี้ ในสภำวะของกำรมีกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยอย่ำงจ ำกัดกำรที่สะสม
 เครื่องมือเฉพำะที่ทันสมัยและใช้กับงำนวิจัยได้นั้นจ ำเป็นต้องมีกำรต่อรองกำรเจรจำหำเหตุผล
 ให้กับเพื่อนร่วมงำนให้เห็นถึงควำมส ำคัญซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ง่ำยเป็นเรื่องเสียเวลำต้องใช้ควำม
 อดทนและอำจท ำให้สูญเสียก ำลังใจในที่สุด 
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   ฉ.  มีเวลา ยินดีให้ค าปรึกษา และติดต่อได้สะดวก  ข้อนี้อำจจะส ำคัญที่สุดกำรที่มีผู้ทรงคุณวุฒิที่
อำจไม่อำวุโสนัก แต่มีเวลำให้กำรปรึกษำแนะน ำ คอยรับฟังปัญหำย่อมต้องดีกว่ำผู้ที่อำวุโสมี
ชื่อเสียงมำกแต่ไม่มีเวลำให้ดังนั้น จึงควรท ำควำมเข้ำใจกับผู้ที่จะเลือกเป็น mentor ให้ดี อย่ำงไร
ก็ตำม  mentor อำจมีหลำยท่ำนได้ ขึ้นกับควำมช ำนำญของแต่ละคน 

  จะเห็นว่ำระบบกำรมี mentor เป็นระบบที่ดี ที่ช่วยให้นักศึกษำใหม่ และนักวิจัยใหม่ มีผู้ให้
ค ำแนะน ำปรึกษำหำหนทำงของ แก้ปัญหำ จนประสบควำมส ำเร็จในงำนนั้นๆ และควำมสัมพันธ์ยังอำจ
ยืนยำวไปถึงกำรประกอบวิชำชีพด้วย จำกประสบกำรณ์กำรเป็นอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยในประเทศไทย 
เป็นท่ีปรึกษำโครงกำรวิจัย เป็นที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ก็ได้ท ำหน้ำที่คล้ำยๆ งำนแบบน้ีอยู่แล้ว ซึ่งนั่นก็คือ
ควำมเป็นครู   ผู้เขียนมีควำมเห็นว่ำ ความเป็นครู ก็มีภาระหน้าที่คล้าย mentor อยู่แล้ว ตำม
ปรัชญำของชำวเอเชียที่ควำมเป็นครูอำจำรย์เป็นควำมสัมพันธ์ที่คอยช่วยเหลือ ห่วงใย ให้ค ำเสนอแนะ 
ให้ค ำปรึกษำ แก่ลูกศิษย์ท่ีดีไปตลอดชีวิต ผู้เขียนเล่ำเรียนและถูกฝึกอบรมมำทำงด้ำนวิชำชีพเพื่อมำเป็น
วิศวกร แต่เมื่อได้มีโอกำสเป็นอำจำรย์สอนหนังสือ ก็ควรมีควำมเป็นครูอยู่ด้วย   

ประสบการณ์จากการเป็น mentor 

 ผู้เขียนได้มีโอกำสในกำรท ำงำนวิจัยร่วม เป็นที่ปรึกษำพี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่ เป็นที่ปรึกษำ
ควบคุมวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำระดับปริญญำเอก ที่ปรึกษำนักศึกษำโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำ
ภิเษก สกว.  กำรได้มีโอกำสพบปะพูดคุยซักถำมกับนักวิจัยต่ำงๆ จึงได้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตบำงส่วนบำง
ประเด็น มำน ำเสนอ ดังนี้ 

 จำกประสบกำรณ์พบว่ำยังมีนักวิจัยจ ำนวนมำกที่ตั้งใจจริง ที่อยำกจะท ำงำนวิจัยแต่ก็ยังขำด
ควำมเข้ำใจว่ำ อย่ำงไรคือ งำนวิจัย?   รำยงำนผลงำนวิจัยหรือบทควำมวิจัยจึงมักเป็นเพียงกำรเก็บ
ข้อมูลเบื้องต้นเท่ำนั้น ประเด็นปัญหำหรือโจทย์วิจัยไม่ชัดเจน ขำดสมมติฐำน ขำดกำรวิเครำะห์ ขำดกำร
สังเครำะห์ข้อมูล เป็นต้น  นอกจำกนี้นักวิจัยบำงส่วนยังขำดควำมชัดเจนในเรื่องประเภทต่ ำงๆของ
งำนวิจัยว่ำแตกต่ำงกันอย่ำงไร? อยำกเน้นให้เห็นว่ำ ไม่ว่ำเป็นจะเป็นงำนวิจัยประเภทใดก็ตำม การวิจัย
ที่ดีต้องมีการค้นคว้าอย่างเป็นระบบเพื่อตอบประเด็นที่สงสัย ต้องมีระเบียบวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีแนวคิด มโนทัศน์ มีวิธีการที่ใช้รวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม และต้อง
น าไปสู่การเพิ่มพูนองค์ความรู้หรือหลักการใหม่  นักวิจัยอำจมีควำมเข้ำใจอยู่บ้ำงแล้ว แต่ควำม
เข้ำใจที่เป็นอย่ำงเดียวกันน้ีอำจช่วยให้นักวิจัยเข้ำใจในงำนวิจัยที่ด ำเนินกำรอยู่ดียิ่งขึ้น สำมำรถขอรับทุน
วิจัยได้เหมำะสมตรงกับเป้ำหมำยของทุนวิจัยได ้ 
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 งำนวิจัยควรต้องประกอบส่วนส ำคัญ 3 ส่วนคือ   

   1.  ประเด็นปัญหำที่สงสัย   

   2.  ระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งรวมถึง แนวคิด มโนทัศน์ และวิธีกำรที่ใช้ในกำรรวบรวม และวิเครำะห์
 ข้อมูล   

   3.  องค์ควำมรู้ใหม่ที่เกิดขึ้น หรือหลักกำรใหม่ หรือกระบวนกำรน ำองค์ควำมรู้ไปสู่กำรผลิต  

 ในประเด็นเหล่ำนี้ ศำสตรำจำรย์ ดร. ปณิธำน ลักคุณะประสิทธ์ เมธีวิจัยอำวุโส สกว. ท่ำนหนึ่งได้
กล่ำวสรุปไว้ในกำรบรรยำยครั้งหนึ่งไว้เป็นอย่ำงดีว่ำ “งานวิจัยที่ไม่ได้คุณภาพ จะไม่สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานในวารสารนานาชาติได้ จะไม่สามารถค้นพบองค์ความรู้ที่มีความหมายและมี
ผลกระทบต่อวงวิชาการ ไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาได้” ค ำกล่ำวนี้เป็นกำรสรุปได้อย่ำง
ชัดเจนถึงกำรเป็นงำนวิจัยและคุณภำพของงำนวิจัย 

 งานวิจัยและการสอน  

 นักวิจัยโดยเฉพำะนักวิจัยที่จบกำรศึกษำใหม่ หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ มักจะเห็นควำมส ำคัญของ
งำนวิจัย และมีควำมตั้งใจจริงที่จะผลักดันให้งำนวิจัยประสบผลส ำเร็จ เม่ือได้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยจึง
มักร้องขอต่อผู้บริหำรมหำวิทยำลัยหรือสถำบันที่สังกัดว่ำจะไม่ขอสอนหนังสือ โดยจะขอท ำวิจัยเพียง
อย่ำงเดียว ผู้เขียนคิดว่ำเรื่องนี้จ ำเป็นต้องพิจำรณำให้ดี ในมหำวิทยำลัยขนำดเล็กหรือสถำบันกำรศึกษำ
ใหม่ที่จ ำนวนผู้สอนยังมีค่อนข้ำงน้อย ภำระกำรสอนของอำจำรย์ท่ำนอื่นๆก็เต็มที่อยู่แล้ว กำรที่นักวิจัยจะ
ขอไม่สอนหนังสือ จึงอำจเป็นเร่ืองที่ยอมรับไม่ได้ของผู้บริหำร นักวิจัยไม่ควรถือว่ำกำรได้รับทุนสนับสนุน
กำรวิจัยควรได้สิทธิพิเศษ ต้องได้รับกำรยกเว้นจำกกำรสอน ดังนั้น การสอนจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ และเป็นหน้าที่ที่ควรปฏิบัติ นักวิจัยจึงควรต้องมีกำรบริหำรเวลำให้ดี ต้องแบ่งกำรจัดสรรเวลำให้
ดีทั้งเรื่องกำรสอน งำนวิจัย และกำรให้เวลำกับครอบครัว งำนวิจัยจึงจะประสบผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่
วำงไว้ ซึ่งกำรมี mentor ที่ดี และมีควำมเข้ำใจก็จะสำมำรถให้ค ำแนะน ำได้ เพรำะท่ำนก็ได้ผ่ำน
ประสบกำรณ์เช่นนี้มำแล้ว 

 การเป็นนักวิจัยอิสระ  

 นักวิจัยรุ่นใหม่ผู้ที่ประสบควำมส ำเร็จสูง มีผลงำนวิจัยพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรมำก มักไม่
ชอบเข้ำกลุ่มวิจัย โดยเฉพำะกำรเข้ำร่วมวิจัยเป็นทีมกับนักวิจัยอำวุโส หรือกลุ่มวิจัยที่มีอยู่แล้ว โดยมักมี
ควำมต้องกำรในกำรสร้ำงห้องปฏิบัติกำรวิจัยของตนเอง ต้องกำรมีเครื่องมือวิจัยของตนเอง ต้องกำร
ควำมเป็นอิสระและต้องกำรวิจัยในเรื่องที่ชอบและถนัดเท่ำนั้น ผู้เขียนคิดว่ำแนวคิดเช่นนี้จะเกิดควำม
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ยำกล ำบำก ยิ่งถ้ำเป็นสำขำวิชำที่จ ำเป็นต้องมีกำรลงทุนสูง ต้องใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย มีรำคำแพง หรือใน
มหำวิทยำลัยหรือสถำนท่ีที่กำรสนับสนุนงำนวิจัยน้อย เพรำะกว่ำที่จะเจรจำต่อรองจัดหำงบประมำณเพื่อ
สะสมอุปกรณ์เครื่องมือวิจัยก็ต้องใช้เวลำไปมำก เป็นหลำยๆปี ควำมกระตือรือร้นในงำนวิจัยอำจหมด
หำยไปแล้ว นักวิจัยใหม่จึงควรเข้าร่วมกลุ่มกับนักวิจัยที่มีห้องปฏิบัติการอยู่แล้ว เพื่อที่จะเริ่ม
งานวิจัยได้ทันที แล้วค่อยๆสั่งสมประสบการณ์ หำโอกำสค่อยๆสะสมอุปกรณ์เครื่องมือวิจัยของ
ตนเอง และจัดตั้งห้องปฏิบัติกำรของตนเองในที่สุด กำรท ำอย่ำงนี้จะท ำให้สำมำรถท ำวิจัยได้อย่ำง
ต่อเนื่อง ไม่ต้องฝ่ำฟันอุปสรรคปัญหำที่ท ำให้ท้อถอยและบั่นทอนควำมตั้งใจที่จะเป็นนักวิจัยอำชีพได้มำก 

 ประเด็นหัวข้อกำรท ำงำนวิจัยนั้น ถ้ำได้ท ำวิจัยในเรื่องที่ถนัดหรือเรื่องที่ชอบก็จะท ำให้ประสบ
ควำมส ำเร็จได้ดี เพรำะมีพื้นฐำนที่ดี มีควำมเข้ำใจ และมีควำมชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  แต่กำรที่ได้เข้ำ
กลุ่มวิจัยที่อยู่ในสำขำวิชำที่ใกล้เคียง และจ ำเป็นต้องท ำงำนวิจัยที่แตกต่ำงไปจำกเดิมบ้ำง ก็จะเป็นกำร
เปิดกว้ำงขยำยขอบเขตกำรท ำงำนวิจัยให้กว้ำงขวำงมำกขึ้น ยิ่งถ้ำหำกได้วิจัยในประเด็นปัญหำที่
เกี่ยวข้องกับด้ำนอุตสำหกรรมก็จะเป็นประโยชน์อย่ำงมำก เพรำะท ำให้งำนวิจัยไม่  “ขึ้นหิ้ง” สำมำรถ
น ำไปใช้ได้จริงได้ ดังนั้น เรำจึงต้องท ำงำนวิจัยในหลำยระดับ ทั้งที่เกี่ยวกับกำรวิจัยพื้นฐำนและกำรวิจัย
ประยุกต์ แต่อย่ำงไรก็ตำม งานวิจัยควรอยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกัน ไม่ใช่ท าในทุกเรื่องทุกอย่าง การ
ท าในทุกเรื่องทุกอย่างทั้งที่เชี่ยวชาญและไม่เชี่ยวชาญจริง จะท าให้ฉาบฉวย  ไม่ช ำนำญจริงในทุก
เรื่องและไม่ได้ผลดีในที่สุด  

 การเป็นนักวิจัยที่สมบูรณ์แบบ   

 เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์ ด ำรงเลิศ รำชบัณฑิต และเมธีวิจัยอำวุโส  สกว. ได้
กล่ำวไว้ในกำรบรรยำยในกำรสัมมนำวิชำกำรโครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก สกว. ไว้อย่ำงน่ำฟัง 
ผู้เขียนขอถือโอกำสน ำมำเล่ำสู่กันฟัง และถือโอกำสเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ ดังนี ้

   ก. มีเงินทุนท าวิจัย อำจมำจำกกำรขอทุนสนับสนุนกำรวิจัย หรือได้รับกำรสนับสนุนจำก
 สถำบันหรือหน่วยงำนต้นสังกัด กำรมีเงินทุนท ำวิจัยท ำให้มีโอกำสได้ค้นคว้ำวิจัย และ เ อื้ อ
 ต่อกำรค้นพบองค์ควำมรู้ใหม่ 

   ข.  มีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ กำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำรโดยเฉพำะใน
 ระดับนำนำชำติ ท ำให้ได้มีโอกำสได้รับฟังรับรู้แนวควำมคิดใหม่ๆ ได้มีโอกำสซักถำมให้เกิด
 ควำมเข้ำใจ และท่ีส ำคัญได้มีโอกำสพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กับนักวิจัยในระดับนำนำชำติ 
 เป็นกำรสร้ำงควำมรู้จัก สร้ำงควำมสัมพันธ์กับนักวิจัยอื่น ซึ่งอำจน ำไปสู่กำรร่วมมือทำงวิชำกำร
 ในอนำคต 
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   ค.  มีโอกาสน าเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ กำรเข้ำร่วม
 สัมมนำวิชำกำรระดับนำนำชำติจ ำเป็นต้องน ำเสนอบทควำมวิจัยด้วย ท ำให้มีโอกำสได้
 เขียน โดยต้องน ำผลงำนวิ จัยมำสรุปเป็นบทควำม  มีโอกำสได้น ำเสนอผลงำน และมี
 โอกำสรับฟังข้อวิพำกษ์วิจำรณ์ และถกเถียงในผลงำนวิจัยของเรำ 

    ง.   การเป็นสมาชิกสมาคมวิชาชีพ   กำรเป็นสมำชิกสมำคมท ำให้ได้รับข่ำวสำร โดยเฉพำะ
 วำรสำรทำงวิชำกำรของสมำคมทำงวิชำชีพ เช่น IEEE (the Institute of Electrical and 
 Electronics Engineers) Transactions ต่ำงๆ ซึ่งจะรับพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยเฉพำะท่ีมี อ งค์
 ควำมรู้ใหม่ที่ มีผลกระทบต่อวงวิชำกำรเท่ำนั้นอย่ำงไรก็ตำมกำรได้อ่ำนควำมรู้ใหม่จำก
 วำรสำรวิชำกำรเหล่ำนี้ ต้องไม่ลืมว่ำเป็นองค์ควำมรู้ใหม่เม่ือ 1-2 ปีที่ผ่ำนมำแล้วเพรำะแต่ละ
 ชิ้นงำนกว่ำจะได้พิมพ์เผยแพร่ก็ใช้เวลำเป็นปี ขณะที่อ่ำนผลงำนวิจัยชิ้นนี้นักวิจัยที่เขียน
 บทควำมนั้นอำจก ำลังท ำงำนวิจัยที่ก้ำวหน้ำไปอีกระดับหนึ่งดังนั้น นักวิจัยที่ดีจึงควรคิดและ
 คำดกำรณ์ถึงงำนวิจัยล่วงหน้ำไว้ด้วย จึงจะไล่ทันผลงำนวิจัยและน ำเสนอหลักกำรที่ใหม่กว่ำได้ 

   จ.   มีโอกาสพิมพ์งานวิจัยเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ   ท ำให้มีโอกำสน ำเสนอองค์ควำม 
 รู้ใหม่ กำรผลักดันให้ผลงำนวิจัยสำมำรถพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติที่มี impact factor สูงเป็น
 เรื่องไม่ง่ำยนัก จ ำเป็นต้องใช้ควำมละเอียดรอบคอบตอบค ำถำมข้อสงสัยต่ำงๆให้ได้ครบทุก
 ประเด็น โดยเฉพำะประเด็นกำรมีองค์ควำมรู้ใหม่ที่มีผลกระทบต่อวงวิชำกำร ถ้ำเรำจะได้รับ ก ำ ร
 ยอมรับว่ำเป็นนักวิจัยที่มีคุณภำพ ในชีวิตกำรเป็นนักวิจัยควรจะมีผลงำนเช่นนี้ไว้บ้ำงจ ำนวนหนึ่ง 
 อีกประกำรหนึ่งกำรพิมพ์ผลงำนในวำรสำรที่มี impact factor สูง นั่นก็หมำยถึงว่ำ วำรสำรนั้นมี
 กำรพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้ำง มีนักวิจัยทั่วโลกอ่ำนกันมำก โอกำสที่ผลงำนของเรำมีผู้น ำไป
 ประยุกต์ใช้ หรือมีกำรน ำไปต่อยอดก็เป็นไปได้มำก 

 ภำระที่ส ำคัญอีกอย่ำงหนึ่งของกำร mentor ด้ำนกำรวิจัย คือ ต้องพยำยำมชี้แนะ ท ำควำมเข้ำใจ
และสนับสนุนให้ผลงำนวิจัยที่เรำให้ค ำปรึกษำสำมำรถพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิจัยนำนำชำติให้ได้ กำร
ท ำงำนวิจัยให้ประสบควำมส ำเร็จอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัยหรือเขียนเป็นบทควำมใน
วำรสำรนำนำชำติ เป็นงำนอีกส่วนที่ส ำคัญเกินกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์ เพรำะแม้ว่ำจะมีผลกำรทดลอง มีกำร
คิดค้นดีอย่ำงไร ถ้ำหำกไม่สำมำรถท ำให้ผู้อื่นรู้เรื่องก็เป็นงำนท่ีแทบจะไม่มีประโยชน์  

 การเลือกวารสารที่จะพิมพ์เผยแพร่ก็เป็นส่วนที่ส าคัญ  ในบำงครั้งมีงำนวิจัยที่ดีและได้ผล
ลัพธ์ที่ดีมำก แต่กลับไปเลือกพิมพ์ในวำรสำรที่มีเกรดต่ ำ ท ำให้ผลงำนด้อยค่ำไป หรือเลือกพิมพ์ใน
วำรสำรท่ีมีกำรเผยแพร่ในวงแคบ ผู้ที่มีโอกำสได้เห็นผลงำนก็น้อยถ้ำหำกกำรพิมพ์เผยแพร่ไม่กว้ำงขวำง 
เรื่องนี้ mentor ผู้มีประสบการณ์สามารถให้ค าแนะน าได้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ อำจจะเกิดจำกกำรที่
นักวิจัยไม่กล้ำ หรือไม่อยำกเสี่ยงที่จะโดนปฏิเสธจำกทำงวำรสำร จำกประสบกำรณ์กำรส่งผลงำนวิจัยไป
ให้วำรสำรต่ำงๆพิจำรณำนั้น เรื่องกำรถูกตอบปฏิเสธเป็นเรื่องปรกติที่เจอกันอยู่เสมอ และจ ำนวนครั้ง
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ของกำรถูกปฏิเสธมำกกว่ำจ ำนวนครั้งที่ได้รับกำรตอบรับด้วยซ้ ำไป แต่ก็มีหลำยหนที่ส่งแล้วได้รับ
กำรตอบรับให้ตีพิมพ์ได้เลยในวำรสำรมำตรฐำนสูงด้วย ดังนั้น โดยทั่วไปในการส่งผลงานวิจัยไป
ยังวารสารเพื่อพิจารณาจึงมักจะส่งไปวารสารที่มีมาตรฐานสูงก่อน ข้อดีก็คือ ถึงแม้จะได้รับกำร
ปฏิเสธ แต่ค ำเสนอแนะค ำวิจำรณ์ที่ได้นั้นดีมำก ท ำให้เรำมีข้อมูลที่จะปรับปรุงพัฒนำงำนต่อไปได้ รู้
ถึงจุดบกพร่อง เติมเต็มในสิ่งที่ขำดหำยไป เป็นต้น ดรรชนีชี้วัดตัวหนึ่งที่นิยมใช้ในกำรบ่งบอกถึง
มำตรฐำนของวำรสำรคือ impact factor ถ้ำมี impact factor สูง หมำยถึง ผลงำนที่ปรำกฏในวำรสำร
นั้นๆมีนักวิจัยกล่ำวอ้ำงถึงเป็นจ ำนวนมำก 
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บทที่ 11 
ประสบการณ์ของการเป็น mentor 

ศาสตราจารย์ ดร. ยงค์วิมล  เลณบุรี 
ภำควิชำคณิตศำสตร์ 

คณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล 
 

 บทบำทของกำรเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงหรือ mentor ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเพิ่งส ำเร็จ
กำรศึกษำในระดับปริญญำเอกมำในด้ำนคณิตศำสตร์หรือฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกำรใช้วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์
หรือกำรค ำนวณเชิงตัวเลขของผู้เขียนนั้น เริ่มต้นข้ึนอย่ำงจริงจังตั้งแต่เม่ือส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร
วิจัย (สกว.) ได้เริ่มประกำศให้ทุนวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่เพิ่งส ำเร็จกำรศึกษำ และยังไม่มีผลงำนวิจัย 
(track record) แนบไปกับข้อเสนอโครงกำรที่จะขอทุนวิจัย  ซึ่งก็ท ำให้กำรพิจำรณำของผู้ให้ทุนว่ำ
โครงกำรวิจัยที่เสนอมำนั้น มีศักยภำพมำกพอที่จะได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้ให้ทุนหรือไม่?เพียงใด? 
กระท ำได้ยำก   แต่หำกว่ำนักวิจัยรุ่นใหม่ผู้เสนอโครงกำรฯมำนั้นมีนักวิจัยอำวุโสรับเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง 
ผู้ให้ทุนก็จะม่ันใจขึ้น โดยจะพิจำรณำจำกควำมสำมำรถของนักวิจัยพี่เลี้ยงประกอบ  ซึ่งกำรดูจำก track 
record ของนักวิจัยพี่เลี้ยงก็เชื่อได้ว่ำเป็นผู้ที่มีศักยภำพสูงพอที่จะดูแล แนะน ำ และชี้ช่องทำงให้กับ
นักวิจัยรุ่นใหม่คนนั้นๆ ให้ด ำเนินงำนวิจัยไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้ผลงำนออกมำ ตรงตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อเสนอโครงกำรฯ ที่ขอรับทุน 

หน้ำที่หลักๆของนักวิจัยพี่เลี้ยงตำมที่ผู้เขียนเข้ำใจและใช้เป็นวิธีปฏิบัติคงจะมีดังต่อไปนี้ 

1. ให้ค าแนะน าต้ังแต่แรกเร่ิม  

 เม่ือนักวิจัยรุ่นใหม่ด ำริจะเขียนโครงกำรเพื่อขอทุนวิจัย นักวิจัยพี่เลี้ยงอำจต้องให้ค ำแนะน ำว่ำ
โครงกำรนั้นควรจะเขียนอย่ำงไรจึงจะเป็นที่น่ำเชื่อถือของผู้อ่ำน (reader หรือ referee) นักวิจัยรุ่นใหม่
บำงคนอำจจะติดลักษณะกำรเขียนสั้นๆ แล้วให้รำยละเอียดไม่เพียงพอ โดยคิดว่ำจะทิ้งไว้ให้ผู้อ่ำนรู้เอง 
หรือหำอ่ำนเอง หรือในบำงครั้งไม่ได้กล่ำวโดยละเอียดพอเกี่ยวกับงำนวิจัยที่มีผู้ท ำแล้ว (literature 
review) ซึ่งนักวิจัยพี่เลี้ยงควรต้องเตือนให้ผู้เขียนโครงกำรเพิ่มเติมให้ละเอียดเพียงพอ เพรำะจะเป็นส่วน
ที่ผู้ประเมินพิจำรณำได้ว่ำ ผู้เสนอโครงกำรเป็นผู้มีควำมรู้ปูมหลังมำกพอเกี่ยวกับเรื่องที่ตนก ำลังเสนอขอ
ท ำวิจัยหรือไม่? เพียงใด? หำกผู้เสนอโครงกำรเขียนเพียงสั้นๆ ผู้ประเมินอำจจะไม่สำมำรถตัดสินว่ำผู้
เสนอโครงกำรมีประสบกำรณ์มำกพอที่จะท ำงำนที่เสนอมำได้ตำมก ำหนดเวลำ หรือจะมีผลงำนใหม่ที่ไม่
ซ้ ำซ้อนกบัที่ผู้อื่นท ำไว้แล้วได้จริงหรือไม่? 
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 ผู้เขียนมักจะเน้นย้ ำให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มำขอค ำปรึกษำเขียนโครงกำรให้ชัดเจนมำกที่สุด 
โดยเฉพำะในข้อต่อไปนี้ 

1.1 งำนที่เสนอขอท ำวิจัย มีใครท ำอะไรที่เกี่ยวข้องมำแล้วบ้ำง? ถ้ำมีคนท ำมำบ้ำงแล้วเขำท ำ
มำจนถึงจุดใด? 

1.2 งำนที่เสนอขอท ำวิจัย จะท ำอะไรที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่มีผู้ท ำมำแล้ว? จุดใดแน่ที่จะเป็นสิ่ง
ใหม่ (novel) ที่มีนัยส ำคัญที่จ ำเป็นจะต้องได้รับควำมสนใจท ำวิจัยขึ้น ด้วย เหตุใด? 

1.3 งำนที่เสนอขอท ำวิจัยนั้น ต่ำงจำกงำนที่ตนเองเคยท ำมำในวิทยำนิพนธ์ของตนอย่ำงไร?  
จุดนี้ควรจะต้องกล่ำวไว้ด้วยอย่ำงชัดเจน 

 นอกเหนือไปจำก 3 ข้อข้ำงต้น ขั้นตอนในกำรท ำวิจัยก็ควรจะชัดเจนพอสมควร แต่ถ้ำหำกหัวข้อ
วิจัยเป็นหัวข้อทำงคณิตศำสตร์เชิงทฤษฏีมำกๆ กำรเขียนขั้นตอนในกำรท ำวิจัยจะกระท ำได้ยำกกว่ำ
งำนวิจัยในด้ำนอื่นๆ ซึ่งผู้เขียนในฐำนะนักวิจัยทำงคณิตศำสตร์เอง จะมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับข้อนี้เป็น
อย่ำงดี เนื่องจำกกำรท ำวิจัยทำงคณิตศำสตร์นั้น บำงครั้งเม่ือเริ่มท ำวิจัย ขั้นตอนหรือวิธีกำรพิสูจน์ให้
ได้ผลลัพธ์ที่ต้องกำรมำนั้น เป็นสิ่งที่เรำต้องวิเครำะห์วิจัยนั่นเอง ดังนั้นย่อมจะยังไม่รู้ตั้งแต่ต้น  ต้อง
ศึกษำคิดค้นเป็นเวลำนำนพอควร กว่ำจะสำมำรถบอกได้ว่ำจะพิสูจน์อย่ำงไร? ใช้แนวทำง (approach) 
ใด?  จึงจะพิสูจน์ได้ส ำเร็จ แนวทำงที่นึกไว้ตั้งแต่แรกว่ำน่ำจะเหมำะสม กลับใช้กำรไม่ได้ อำจต้อง
เปลี่ยนไปเร่ือยๆก็ได้ จึงไม่สำมำรถบ่งบอกไว้ในโครงกำรวิจัยตั้งแต่ต้น เพรำะถ้ำบ่งบอกได้  ก็เรียกว่ำท ำ
วิจัยเสร็จแล้ว จะมีเหตุให้ต้องขอทุนท ำวิจัยอีกได้อย่ำงไร? 

 ในกรณีเช่นนี้ นักวิจัยทำงคณิตศำสตร์เชิงทฤษฎีดูจะเสียเปรียบนักวิจัยเชิงประยุกต์อย่ำงมำกมำ
โดยตลอด ซึ่งผู้เขียนในฐำนะนักวิจัยพี่เลี้ยงก็คงจะได้แต่หวังว่ำข้อเสนอโครงกำรวิจัยนั้นๆ จะถูกส่งไปยัง
ผู้ประเมินที่มีควำมเข้ำใจในธรรมชำติ (nature) ของงำนวิจัยทำงคณิตศำสตร์อย่ำงแท้จริง ซึ่งหำก
ข้อเสนอโครงกำรวิจัยของนักคณิตศำสตร์ถูกประเมินโดยนักวิจัยที่เป็นท ำงำนเชิงประยุกต์ค่อนข้ำงมำก ก็
มักจะได้รับค ำติติงมำว่ำโครงกำรวิจัยน้ันไม่บ่งบอกวิธีขั้นตอนกำรท ำวิจัยให้ชัดเจนเพียงพอ อันก่อให้เกิด
ควำมท้อถอยให้แก่นักวิจัยทำงคณิตศำสตร์ได้พอสมควร 

 อย่ำงไรก็ตำม ในฐำนะนักวิจัยพี่เลี้ยง ผู้เขียนได้ให้ค ำแนะน ำที่ดีที่สุดเท่ำที่จะท ำได้ โดยเฉพำะที่
เกี่ยวกับกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนจำกโครงกำรวิจัย ซึ่งผู้เสนอโครงกำรควรจะต้องบ่งบอกอย่ำงชัดเจน
ว่ำภำยในช่วงเวลำเท่ำใด ผลงำนจะผลิตได้กี่ชิ้น? จะตีพิมพ์ที่ใด? ซึ่งก็ต้องเป็นวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ 
ถ้ำอยู่ในฐำนข้อมูล ISI ก็จะมีน้ ำหนักดีที่สุด โดยเฉพำะถ้ำเป็นวำรสำรที่มี impact factor สูงๆ ก็จะท ำให้
โครงกำรนั้นได้รับกำรพิจำรณำว่ำ มี “ภำษี” ดีกว่ำโครงกำรอื่นๆ 
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 กำรที่ผู้ เขียนให้ค ำแนะน ำแก่นักวิ จัยรุ่นใหม่ให้กลับไปขยำยข้อเสนอโครงกำรวิ จัยให้ มี
รำยละเอียดเพิ่มขึ้นดังที่กล่ำวข้ำงต้น บำงครั้งก็มีผลให้นักวิจัยบำงท่ำนหำยหน้ำหำยตำไป ไม่เสนอ
โครงกำรฯมำให้พิจำรณำอีก ด้วยเข้ำใจว่ำผู้เขียนไม่เต็มใจหรือไม่ต้องกำรให้นักวิจัยผู้นั้นได้เสนอ
โครงกำรวิจัย ผู้เขียนก็ได้แต่บอกเขำว่ำ ตำมควำมเห็นของผู้เขียน ถึงแม้เขำจะส่งข้อเสนอโครงกำรฯนั้น
ไป ก็จะมีโอกำสสูงที่ผู้ให้ทุนจะพิจำรณำไม่ให้ทุนอยู่ดี เป็นกำรเสียเวลำ และเสียควำมรู้สึกเปล่ำๆ 

 1. หลังจำกที่โครงกำรวิจัยได้รับค ำตอบรับให้ด ำเนินกำรแล้ว หน้ำที่หลักของนักวิจัยพี่เลี้ยง 
คือ คอยไต่ถำมควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ อย่ำให้นักวิจัยผู้นั้นหลงลืมเวลำให้ผ่ำนไป 
โดยไม่ทันด ำเนินงำนวิจัยตำมที่เสนอไว้ ซึ่งนักวิจัยที่กลับมำใหม่ๆมักจะมีควำมรับผิดชอบในด้ำนอื่นๆถำ
โถมเข้ำมำให้เขำต้องด ำเนินกำรมำกมำย เช่น กำรสอนรำยวิชำใหม่ๆ ซึ่งต้องเตรียมกำรสอนใหม่ทั้งหมด 
กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับนักศึกษำ หรือช่วยงำนบริหำรของภำควิชำซึ่งนักวิจัยที่เพิ่งส ำเร็จกำรศึกษำมำ
ใหม่ๆ มักจะกระตือรือร้นเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนมำก  มีควำมตั้งใจในกำรเตรียมเอกสำรกำรสอนเป็น
อย่ำงดีเลิศ ต้องกำรให้ควำมรู้อย่ำงเต็มที่เป็นอย่ำงดีแก่นักศึกษำ ให้กำรบ้ำน ตรวจกำรบ้ำนหลำยชิ้น 
รวมทั้งควำมรับผิดชอบต่อชีวิตครอบครัวของเขำเหล่ำนั้น บำงครั้งเขำก็ปล่อยให้เวลำล่วงเลยไป   พึง
ระลึกไว้ว่ำงำนวิจัยเป็นสิ่งที่มีเพียงตนเอง ที่ต้องคอยเร่งรัดตนเอง หำกไม่มีโครงกำรวิจัยที่มีแผนงำนรัด
ตัวไว้ ที่จะต้องท ำให้ส ำเร็จตำมแผนที่สัญญำไว้ ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำมำใหม่ๆ หลำยท่ำน  ก็จะพบว่ำเวลำ
ผ่ำนไป 2-3 ปี แต่งำนวิจัยท่ีตนตั้งใจไว้ว่ำจะท ำ ก็ยังไม่ได้ด ำเนินกำรแต่อย่ำงใด    

 ผู้เขียนในฐำนะที่เป็นนักวิจัยที่มีอำวุโสพอสมควร จึงมักจะเข้ำไปเร่งรัดอำจำรย์ที่เพิ่งส ำเร็จ
กำรศึกษำกลับมำใหม่ๆ ให้เขียนข้อเสนอโครงกำรฯเพื่อขอทุนวิจัยตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจำกประสบกำรณ์
กว่ำ 25 ปี ท ำให้ผู้เขียนเห็นบุคคลหลายรายที่ส าเร็จการศึกษามาแล้ว ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไป ไม่
พยายามสร้างโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนใดสักแหล่งหนึ่ง ด้วยคิดว่าอย่างไร
เสีย ตนก็จะท างานวิจัยอย่างแน่นอน แต่ไม่ต้องกำรควำมกดดันจำกแหล่งทุนที่ให้เงินสนับสนุนในกำร
ท ำวิจัย หลายต่อหลายคนมาแล้วที่ในที่สุดไม่ได้มีผลงานวิจัยใดๆ ปรากฏออกมาเป็นหลักฐาน 
จน 4-5 ปีล่วงเลยผ่ำนไป ด้วยไม่ได้มีข้อเสนอโครงกำรวิจัยท่ีเขำได้เสนอแผนงำนวิจัยและท ำสัญญำไว้กับ
แหล่งทุนที่จะคอยควบคุมเขำเหล่ำนั้นว่ำต้องท ำงำนวิจัยให้ส ำเร็จตำมขั้นตอนที่สัญญำไว้ และต้อง
รำยงำนต่อแหล่งทุนเป็นประจ ำทุกๆ 6 เดือน เม่ือเวลำล่วงเลยไปนำนๆ ก็จะเป็นกำรล ำบำกมำกที่จะเห็น
บุคคลเหล่ำนี้สำมำรถหันกลับมำสู่งำนวิจัยได้ เนื่องจำกได้ห่ำงเหินจำกงำนวิจัยและวิถีชีวิตประจ ำวันของ
กำรท ำวิจัยมำอย่ำงต่อเนื่อง ก็เป็นกำรยำกที่จะกลับเข้ำสู่วิถีชีวิตประจ ำวันดังกล่ำวได้อีก 

 ประสบกำรณ์จำกกำรทีผู่้เขียนไปเร่งรัดให้นักวิจัยรุ่นใหม่เขียนข้อเสนอโครงกำรฯ และเสนอตัวว่ำ
จะเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงให้ก็ได้ เนื่องจำกในระยะหลังๆนี้ ผู้เขียนเข้ำใจว่ำแหล่งทุนหลำยแห่ง เช่น สกว. 
หรือ สกอ. นั้น อยำกจะเห็นนักวิจัยพี่เลี้ยงของโครงกำรวิจัยเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยด้วยสักท่ำนหนึ่ง 
เพรำะนักวิจัยพี่เลี้ยงท่ำนนั้นก็จะสำมำรถดูแลให้ค ำชี้แนะกับนักวิจัยรุ่นใหม่ได้อย่ำงใกล้ชิดกว่ำในกรณีที่
นักวิจัยพี่เลี้ยงอยู่ต่ำงประเทศ ซึ่งก็แทบจะไม่ได้พบปะกัน นอกจำกจะปรึกษำหำรือกันทำง e-mail 
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เท่ำนั้น กำรเดินทำงไปมำหำสู่กันก็ต้องใช้งบประมำณสูงมำกโดยไม่จ ำเป็น  ผลปรำกฏว่ำ มีนักวิจัยบำง
ท่ำนเกิดควำมเข้ำใจว่ำผู้เขียนได้ผลประโยชน์จำกกำรเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง เพรำะเม่ือใดที่นักวิจัยในควำม
ดูแลมีผลงำนตีพิมพ์ ก็จะต้องใส่ชื่อของนักวิจัยพี่เลี้ยงให้เป็น co-author ด้วยทุกครั้ง ด้วยคงจะอยู่ใน
สัญญำที่นักวิจัยรุ่นใหม่จะต้องท ำไว้กับแหล่งทุนนั้นๆ ในระยะหลังๆมำนี้ ผู้เขียนจึงไม่ใคร่จะเข้ำไปเร่งรัด
ผู้ใดให้เขียนโครงกำรวิจัยอีกต่อไป แต่จะรอให้ผู้ที่ต้องกำรให้ผู้เขียนเป็นพี่เลี้ยงเดินเข้ำมำขอเอง เพรำะ
ควำมหวังดีของนักวิจัยอำวุโสบำงครั้งก็ถูกมองไปในทำงที่ผิดๆได้เช่นกัน  

 อย่ำงไรก็ตำม ในอดีตที่ผ่ำนมำ โชคดีที่นักวิจัยรุ่นใหม่ผู้ที่เข้ำมำขอให้ผู้เขียนเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง
ทุกคน เป็นผู้ที่มีควำมจริงใจ มุ่งม่ันท่ีจะท ำงำนวิจัยอย่ำงแท้จริง ไม่มีผู้ใดท ำให้ผู้เขียนผิดหวังเลย ทุกคนมี
ควำมสำมำรถสูงในตัวของตัวเองอยู่แล้ว แทบจะไม่ต้องกำรควำมช่วยเหลือในงำนวิจัยจำกผู้เขียนเลย ทุก
คนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ถึงเวลำต้องส่งรำยงำน ผู้เขียนก็ไม่เคยต้องติดตำม งำนที่จะต้องท ำถึงขั้นตอน
ใด มีผลงำนเท่ำใด ก็มักจะผลิตกันออกมำได้ตำมที่สัญญำ ทั้งนี้ผู้เขียนก็ได้แต่คิดเข้ำข้ำงตนเองว่ำ 
เนื่องจำกผู้เขียนเองเป็นคนมีวินัยในด้ำนดังกล่ำว นักวิจัยในควำมดูแลจึงท ำตำมเป็นตัวอย่ำง ด้วยเขำคง
ไม่ต้องกำรจะท ำให้เรำผิดหวัง แต่โดยควำมเป็นจริงแล้ว พวกเขำเหล่ำนี้ที่เดินเข้ำมำขอให้ผู้เขียนเป็น 
mentor คือ พวกที่มีคุณลักษณะพิเศษในตัวของเขำอยู่แล้ว ทั้งเป็นคนที่มองโลกอย่ำงคนใจกว้ำง ซึ่งใน
ควำมเห็นของผู้เขียนนั้นคิดว่ำนักวิจัยจะประสบความส าเร็จสูงได้ ต้องเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวาง 
ยอมรับค าติชมจากผู้อื่น และน ามาแก้ไข สิ่งนี้เป็นปัจจัยที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรท ำวิจัย เพรำะเรำ
จะต้องน ำผลงำนของเรำนั้นออกไปเสนอให้ผู้อื่นรับฟัง พิจำรณำ และติชม ไม่ว่ำจะเป็นกำรน ำผลงำนวิจัย
ไปเสนอในที่ประชุมวิชำกำรต่ำงๆ หรือกำรเขียนผลงำนขึ้นเพื่อส่งไปตีพิมพ์ตำมวำรสำรวิชำกำรต่ำงๆก็
ตำม เรำจะต้องพร้อมที่จะได้รับค ำติชม โดยที่หลำยครั้งเอกสำรของเรำก็จะถูกตอบปฏิเสธกลับมำ โดยมี
ค ำติเตียนจำกผู้ประเมินของวำรสำรนั้นๆ ส่งกลับมำด้วย  สิ่งเหล่ำนี้นักวิจัยจะต้องพร้อมที่จะเผชิญ และ
รับมำแก้ไข เพื่อจะได้ท ำให้เอกสำรหรือผลงำนดีข้ึนไปเร่ือยๆ และในที่สุด ผลงำนก็จะได้รับกำรตีพิมพ ์

2. หน้ำที่ส ำคัญหน้ำที่หนึ่งซึ่งผู้เขียนอำจจะไม่มีควำมจ ำเป็นจะต้องท ำเท่ำที่ควร คือกำรให้
ค ำแนะน ำเกี่ยวกับงำนวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ในควำมดูแล เช่น สมกำรที่สร้ำงขึ้นนั้นถูกต้องเหมำะสม
หรือไม่? ควรแก้ไขอย่ำงไร? ควรใช้วิธีกำรใด? ในกำรวิเครำะห์หรือหำค ำตอบ เป็นต้น เนื่องจำกนักวิจัย
ในควำมดูแลของผู้เขียนล้วนแต่เป็นผู้มีควำมสำมำรถสูง รวมท้ังเป็นผู้ที่มีอิสระในกำรท ำงำน พวกเขำก็จะ
สำมำรถลุยงำนไปได้เอง จนได้ผลงำนด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ จนมำถึงขั้นจะเขียนบทควำมวิจัยเพื่อ
ส่งไปตีพิมพ์ ผู้เขียนก็จะให้ค ำปรึกษำว่ำงำนเท่ำที่ท ำมำนั้นเพียงพอหรือไม่ที่จะเขียนเป็นบทควำมวิจัย  
เขำควรจะต้องไปท ำอะไรเพิ่มอีก หรือจะต้องมีข้อมูลสนำมมำประกอบเพิ่มเติมอีกหรือไม่?  มิเช่นนั้น
อำจจะไม่ได้รับกำรตอบรับให้ตีพิมพ์ เป็นต้น 

 ในกำรเลือกวำรสำรท่ีเหมำะสมว่ำควรจะเป็นอะไร? ผู้เขียนก็จะสำมำรถดูแลให้ส่งไปยังวำรสำรที่
เหมำะสม  ซึ่งในขั้นตอนนี้นักวิจัยบำงคนอำจจะต้องกำรให้มี paper ออกมำเร็วๆ และจ ำนวนมำกๆ ก็
อำจจะส่งผลงำนไปตำมวำรสำรที่เป็นที่รู้จักน้อย ผู้ที่เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงก็จะมีหน้ำที่คอยตะล่อมแนะน ำให้
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นักวิจัยเด็กๆ ให้พยำยำมส่งผลงำนไปทดลองตีพิมพ์ในวำรสำรที่เข้มแข็งบ้ำง ที่มี impact factor สูงขึ้นไป
เรื่อยๆ ฉบับแรกๆ อำจจะตีพิมพ์ในวำรสำรที่ regional เพื่อก่อให้เกิดควำมม่ันใจในตนเองขึ้นมำก่อน แต่
ต่อๆไป ก็ควรจะพยำยำมส่งไปตำมวำรสำรที่เข้มแข็งขึ้น หำกถูกตอบปฏิเสธมำก็ไม่เป็นไร ลองแก้ไข
ส่งกลับไป หรือเปลี่ยนส่งไปที่วำรสำรอื่นๆ ต่อไป 

 เวลำที่นักวิจัยใหม่มี paper ที่ถูกตอบปฏิเสธ ก็จะมีควำมรู้สึกตกต่ ำมำก และเสียควำมรู้สึกไป
เป็นเวลำร่วมเดือน แต่ถ้ำเขำกัดฟันพยำยำมต่อ จนได้ค ำตอบรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรนำนำชำติ เขำจะ
ตื่นเต้นดีใจ มีควำมสุขไปหลำยวัน  ผู้เขียนก็จะพลอยดีใจกับเขำไปด้วยเป็นอย่ำงมำก อำจจะดีใจมำกกว่ำ
ตัวเขำอีกด้วยซ้ ำ เพรำะรู้สึกว่ำตนได้ท ำหน้ำที่ของตนในกำรน ำพำเขำแจวเรือข้ำมฟำกมำถึงอีกฝั่งหนึ่งได้
ส ำเร็จแล้ว เพรำะนักวิจัยใหม่เหล่ำนี้เม่ือมีประสบกำรณ์ในกำรได้ตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรนำนำชำติที่
เข้มแข็ง เขำจะมีควำมเชื่อม่ันในตนเองขึ้น แล้วเขำก็จะท ำงำนต่อไป เพื่อให้ได้ผลงำนเพิ่มขึ้นไปอีก
เรื่อยๆ เพรำะเขำเคยท ำได้ครั้งหน่ึงแล้ว 

 ในควำมคิดหรือควำมรู้สึกของผู้เขียน กำรได้จดหมำยตอบรับว่ำผลงำนวิจัยได้ตีพิมพ์เป็น
ควำมรู้สึกที่เรียกได้ว่ำเป็น “An All Time High!” ที่ถ้ำผู้ที่เพิ่งส ำเร็จกำรศึกษำมำใหม่ๆ ยังไม่ได้เคยมี
ประสบกำรณ์น้ี ก็น่ำจะมำลองพยำยำมดู แล้วก็จะเหมือนยำเสพติด ซึ่งผลักดันให้เรำพยำยำมท ำต่อๆไป 
เพรำะเป็นสิ่งที่ท ำไม่ได้ง่ำยๆเลย ต้องใช้ควำมบำกบั่นพยำยำม ต้องอดทนในกำรรับค ำปฏิเสธ ค ำติเตียน
ผลงำนของเรำหลำยครั้งหลำยหน โดยเฉพำะงำนวิจัยด้ำนคณิตศำสตร์ 

 ถ้ำเป็นคณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์หรือพิสูจน์ทฤษฎี ควำมยำกก็จะอยู่ตรงที่เรำพยำยำมหำทำง
พิสูจน์ให้ส ำเร็จ บำงครั้งเรำเข้ำใจว่ำพิสูจน์ได้แล้ว ก็ยังต้องเอาให้แน่ใจว่า เราไม่ได้หลงลืมคิดแง่ใด
แง่หนึ่งไป ซึ่งจะท ำให้บทพิสูจน์ของเรำมีช่องโหว่อยู่ และเม่ือส่งผลงำนไปตีพิมพ์ก็จะถูกปฏิเสธกลับมำ 

 แต่ถ้ำเป็นคณิตศาสตร์เชิงประยุกต์ ควำมยำกก็อยู่ตรงที่เรำต้องแสดงให้คนที่อยู่ใน field 
อื่น ที่เราเข้าไปประยุกต์นั้น เชื่อว่างานของเราใช้ได้จริง และมีควำมหมำย (make sense) จริงกับ
ระบบที่เรำก ำลังศึกษำประยุกต์ใช้คณิตศำสตร์ โดยเฉพำะผลงำนที่ได้มำเป็นผลสรุปนั้นมีประโยชน์
อย่ำงไรกับผู้ใช้ในแต่ละ field เหล่ำนั้น หำกเรำสำมำรถท ำให้ผู้ใช้ปลำยทำงม่ันใจในจุดนี้ไม่ได้ ผลงำนของ
เรำก็จะถูกปฏิเสธ ไม่ได้รับกำรตอบรับให้ตีพิมพ์เช่นกัน 

 ควำมยำกล ำบำกของนักวิจัยทำงคณิตศำสตร์อีกประกำรหนึ่ง ก็คือ วำรสำรทำงด้ำนคณิตศำสตร์
บริสุทธิ์หลำยฉบับไม่อยู่ใน Science Citation Index แต่ก็เป็นวำรสำรที่เป็นที่ยอมรับกันในวงวิชำกำรทำง
คณิตศำสตร์ ซึ่งในปัจจุบันจะมีผู้ที่ถือกันว่ำเก่งกำจในทำงคณิตศำสตร์ที่แยกกันอยู่เป็นหลำยกลุ่ม เช่น 
นักคณิตศำสตร์ในยุโรป เช่น ในประเทศเยอรมัน หรือฝรั่งเศส ซึ่งก็จะมีวำรสำรทำงคณิตศำสตร์หลำย
ฉบับที่ถูก review โดย Zentralblatt MATH ของเยอรมนี ซึ่งในปัจจุบันเป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่นี้มำเป็น
เวลำยำวนำนที่สุด ก่อตั้งมำตั้งแต่ปี ค.ศ. 1931 แต่ไม่ได้เข้ำไปอยู่ในฐำนข้อมูล ISI ส่วนวำรสำร
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คณิตศำสตร์อีกหลำยๆฉบับ ก็จะถูก review โดย Mathematical Reviews ของ American 
Mathematical Society ซึ่งก็ไมไ่ด้เข้ำไปอยู่ในฐำนข้อมูล ISI เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ทั้งนั้น งำนวิจัยทำงทฤษฎี
คณิตศำสตร์หลำยๆแขนง จะค่อนข้ำงเจำะลึกไปในแขนงของเขำ และจะมีวำรสำรที่สนใจตีพิมพ์ผลงำน
เหล่ำนี้เพียงไม่กี่วำรสำร ซึ่งหลำยฉบับก็จะไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ISI ดังนั้น ในฐำนะนักวิจัยพี่เลี้ยง กำรให้
ค ำแนะน ำเกี่ยวกับวำรสำรท่ีเหมำะสมในกำรตีพิมพ์ ก็จะมีเงื่อนไขท่ีต้องพิจำรณำหลำยเงื่อนไขด้วยกัน 

 นอกเหนือไปจำกหน้ำที่ตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น เนื่องจำกนักวิจัยพี่เลี้ยงมักจะมีทุนวิจัย   เป็น
ของตัวเองอยู่แล้ว ก็จะมีหมวดเงินต่ำงๆที่สำมำรถจะใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องำนของนักวิจัย     รุ่นใหม่ใน
ควำมดูแลได้บ้ำง เช่น เวลำที่ผลงำนของนักวิจัยในควำมดูแลได้ตีพิมพ์ บำงครั้งวำรสำรนั้นๆ ต้องกำร
เก็บค่ำตีพิมพ์ตำมจ ำนวนหน้ำของเอกสำรของเรำ ซึ่งโครงกำรวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่อำจจะไม่สำมำรถ
เบิกเงินในหมวดนี้ได้ หรือมีไม่เพียงพอ  นักวิจัยพี่เลี้ยงจะสำมำรถเจือจุนในส่วนนี้ได้ หรืออำจให้กำร
สนับสนุนในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศด้วยทุนวิจัยของนักวิจัยพี่เลี้ยงท ำให้มีโอกำสพบปะนักวิจัยชั้น
แนวหน้ำ เพื่อขอโอกำสน ำเสนอผลงำนของนักวิจัยในควำมดูแล หรือน ำเสนอผลงำนในกำรประชุม
วิชำกำรนำนำชำติในต่ำงประเทศที่มีนักวิจัยชั้นแนวหน้ำเข้ำฟัง เพื่อให้เขำได้รับรู้ผลงำนของเรำไว้ก่อน 
แล้วเม่ือเรำส่งผลงำนนั้นไปตีพิมพ์ เรำจะรู้แน่ๆว่ำผู้ที่เป็น ผู้ประเมินของ paper ของเรำจะต้องเป็น 
Professor ท่ำนน้ีแน่ๆ ท่ำนใดท่ำนหนึ่ง เพรำะงำนวิจัยในทำงนี้ก็มีท่ำนนั่นแหละที่เป็น “เจ้ำพ่อ” อยู่ หรือ
บำงครั้งวำรสำรท่ีอำจจะยอมให้ผู้เขียนแนะน ำชื่อของผู้ประเมินที่จะมำอ่ำนงำนของเรำไปให้ด้วย เรำก็จะ
สำมำรถแนะน ำชื่อ Professor คนที่เรำไปคุยงำนของเรำให้เขำฟังไว้แล้ว เป็นต้น   ซึ่งก็จะท ำให้งำนชิ้น
นั้นได้ค ำตอบรับง่ำยและรวดเร็วขึ้น 

 นอกจำกนั้น ผู้เขียนยังได้ใช้งบประมำณจำกโครงกำรวิจัยของตนเอง หรือแหล่งทุนอื่น   จัด
สัมมนำวิชำกำรขึ้นเป็นประจ ำ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเชิญวิทยำกรต่ำงๆ ดังนี ้

1. เชิญ Professor จำกต่ำงประเทศที่เข้มแข็งในกำรวิจัยและมีผลงำนเป็นจ ำนวน
มำกที่เดินทำงผ่ำนมำอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว หรือที่มำเยี่ยมเยือนท ำวิจัยกับ
นักวิจัยท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ให้มำพูดสัมมนำเกี่ยวกับงำนวิจัยหัวข้อใหม่ๆ เพื่อเปิด
โอกำสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับหัวข้อวิจัยที่อยู่ในควำมสนใจของวงกำรโลก 
หรือยังมี open problems ที่ยังไม่มีผู้ใดท ำได้ส ำเร็จในสำขำที่เรำสนใจท ำวิจัยอยู่ 
หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังหำหัวข้อวิจัยดีๆ ส ำหรับขอทุนท ำวิจัยไม่ได้ ก็อำจจะได้
ควำมคิดดีๆ จำกกำรฟังสัมมนำเหล่ำนี้ 

2. เชิญผู้ที่เพิ่งส ำเร็จกำรศึกษำมำใหม่ๆ ให้มำพูดสัมมนำ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้อื่นรับรู้
ว่ำขณะน้ีมีผู้ที่รอบรู้เร่ืองใด และสำมำรถร่วมมือกันท ำงำนวิจัยได้หรือไม่ 

3. เชิญอำจำรย์ไทยผู้เชี่ยวชำญในด้ำนต่ำงๆ ที่ต้องกำรให้นักคณิตศำสตร์เข้ำไป
ร่วมมือ เพื่อใช้ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ไปช่วยแก้ปัญหำ หรือสร้ำงแบบจ ำลอง 
หรือวิเครำะห์ข้อมูลต่ำงๆ   ซึ่งกำรได้ฟังอำจำรย์จำกต่ำงสำขำวิชำเช่นน้ี ได้
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ก่อให้เกิดหัวข้อวิจัยร่วมกันในลักษณะสหวิชำกำรข้ึนแล้วหลำยครั้ง และน ำไปสู่
ผลงำนวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ร่วมกัน 

 กำรมำร่วมประชุมสัมมนำวิชำกำรในลักษณะดังกล่ำว ท ำให้ผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำน
ต่ำงๆ ได้มำแลกเปลี่ยนควำมรู้ให้แก่กันและกัน และรู้จักคุ้นเคยมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกัน เ สมือน
ประหนึ่งเป็นผู้อยู่ในวงกำรเดียวกัน ก่อให้เกิดบรรยำกำศที่ดีต่อกำรท ำงำนวิจัย หรือแลกเปลี่ยนควำมรู้
กันต่อไปในอนำคต 

 กิจกรรมที่ผู้เขียนพบว่ำมีประโยชน์เป็นอย่ำงยิ่งอีกประกำรหนึ่งก็คือ เม่ือใดที่มีอำคันตุกะชำว
ต่ำงประเทศเดินทำงมำร่วมงำนวิจัย หรือสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับผู้เขียน นอกจำกจะจัดสัมมนำให้เป็น
ประโยชน์ต่อนักวิจัยอื่นๆในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งนักวิจัยรุ่นใหม่ๆแล้ว ผู้เขียนจะสอบถำมไปที่นักวิจัย
ที่อยู่ในต่ำงจังหวัดที่ไกลออกไปว่ำสนใจจะพบปะพูดคุยกับอำคันตุกะท่ำนนี้หรือไม่ ด้วยท่ำนเป็นคนที่มี
หัวข้อวิจัยท่ีจะแนะน ำให้ท ำได้มำกมำย ซึ่งทำงนักวิจัยในควำมดูแลที่อยู่ต่ำงจังหวัด ก็จะตอบแสดงควำม
สนใจ และผู้เขียนก็จะส่งอำคันตุกะท่ำนน้ันออกไปพบปะปรึกษำหำรือกับนักวิจัยน้ันๆในต่ำงจังหวัด ซึ่งจะ
สำมำรถใช้งบประมำณจำกโครงกำรวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่นั้น ในกำรดูแลอำคันตุกะท่ำนนี้ในช่วงเวลำที่
ไปท ำงำนวิจัยร่วมกัน 

 ในลักษณะเช่นนี้ เรำจะได้ประโยชน์จำกกำรเชิญอำคันตุกะท่ำนนี้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งท ำให้เกิดหัวข้อ
วิจัยใหม่ๆ ที่นักวิจัยของเรำจะได้ด ำเนินงำนต่อไปอีกหลำยหัวข้อ น ำไปสู่ผลงำนที่ได้รับกำรตีพิมพ์ใน
ระดับนำนำชำติร่วมกันอีกต่ำงหำก 

 โดยส่วนตัวแล้ว ผู้เขียนเป็นผู้ที่มีประวัติกำรศึกษำที่ค่อนข้ำงกว้ำง เนื่องจำกในระดับปริญญำตรี
และโท ส ำเร็จกำรศึกษำทำงด้ำน Applied Mathematics (จำก Australian National University) ซึ่งหัวข้อ
วิจัยในระดับปริญญำโท เป็นกำรหำค ำตอบเชิงตัวเลขของกำรไหลของอำกำศผ่ำน cascades of airfoils 
(ปีกเครื่องบิน) จึงมีควำมรู้ทั้งทำงด้ำนคณิตศำสตร์คณนำ และกึ่งๆ วิศวกรรมศำสตร์ ส่วนในระดับ
ปริญญำเอก ผู้เขียนส ำเร็จกำรศึกษำทำงด้ำน Mathematics จำกสหรัฐอเมริกำ ซึ่งก็ถูกปูพื้นฐำนมำทั้ง
ทำงคณิตศำสตร์บริสุทธิ์ และคณิตศำสตร์ประยุกต์ ก่อนจะไปท ำวิจัยทำงคณิตศำสตร์ประยุกต์ ดังนั้น 
ผู้เขียนจึงพอจะให้ค ำแนะน ำดูแลนักวิจัยรุ่นใหม่ได้หลำยด้ำน ไม่ว่ำจะเป็นทำงคณิตศำสตร์ ฟิสิกส์เชิง
ค ำนวณ หรือ computer applications แต่โดยหลักกำรแล้ว งำนวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ทุกคนที่ผู้เขียนรับ
เป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง ก็จะต้องเป็นงำนของนักวิจัยแต่ละคนนั้น ลงมือลงแรงท ำออกมำจนส ำเร็จด้วยตนเอง
ทั้งสิ้น จึงนับว่ำเป็นผลงำนของเขำเองโดยแท้จริง บทบำทของนักวิจัยพี่เลี้ยงจึงแตกต่ำงจำกบทบำทของ
อำจำรย์ผู้ควบคุมวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำปริญญำเอกอย่ำงชัดเจน ดังนั้น หำกนักวิจัยในควำมดูแลของ
เรำไม่ “รับลูก” จำกค ำแนะน ำต่ำงๆ ของ mentor  แม้ว่ำ mentor จะพยำยำมผลักดันอย่ำงไร ก็ไม่
สำมำรถจะท ำให้มีผลงำนออกมำได้ตำมต้องกำร ตัวอย่ำงเช่น ถ้ำ mentor จัดกำรส่งอำจำรย์อำคันตุกะ
ชำวต่ำงชำติไปให้พบปะพูดคุยกับนักวิจัยในควำมดูแลแล้ว นักวิจัยผู้นั้นไม่เอำจริงเอำจังในกำรพูดคุย ขุด
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คุ้ยเอำหัวข้อวิจัยใหม่ๆ มำจำกอำคันตุกะต่ำงชำติท่ำนนั้นมำ เพื่อท ำงำนวิจัยต่อไปได้ กำรให้อำคันตุกะ
เดินทำงไปนั้นก็จะเปล่ำประโยชน์  เป็นต้น 

 ดังที่กล่ำวแล้วข้ำงต้น ผู้เขียนโชคดีเป็นอย่ำงมำกที่นักวิจัยในควำมดูแลและท ำหน้ำที่เป็นพี่เลี้ยง
ให้ทุกคน เป็นผู้มีควำมรับผิดชอบสูง มุ่งม่ันด ำเนินงำนวิจัยอย่ำงขยันขันแข็งทุกคน โดยทุกคนได้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำในงำนวิจัย จนมีผลงำนตีพิมพ์อย่ำงมำกมำย เป็นที่เชิดหน้ำชูตำของตนเองและหน่วยงำน 
ยิ่งไปกว่ำนั้น พวกเขำยังจะเป็นตัวอย่ำงที่ดีส ำหรับนักวิจัยรุ่นน้องๆที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมๆกันมำ ให้
กระท ำตำมเยี่ยงอย่ำง และเป็นที่ประจักษ์ว่างานวิจัยทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ หรือสาขาอื่นใดที่ว่า
ยาก ก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรง เราทุกคนสามารถจะท าได้ และท าได้อย่างดีเลิศด้วย หากเรามีความ
มุ่งมั่นพยายาม ส่วนสิ่งตอบแทน หากดูจากภายนอกอาจมองว่า  ไม่คุ้ม แต่ต้องลองท าดู รู้แล้ว
จะติดใจ ! 
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บทที่ 12 
แนวคิดของ mentor 

ศาสตราจารย์ ดร. ทวี  ตันฆศิริ 
ภำควิชำฟิสิกส์  คณะวิทยำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 

 ผู้เขียนภูมิใจเป็นอย่ำงยิ่งที่ได้เขียนบทควำมนี้ ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะผู้เขียนมี mentee จ ำนวน
พอสมควร ทั้งในห้องปฏิบัติในมหำวิทยำลัยของผู้เขียนเอง และในมหำวิทยำลัยอื่น  ในกำรเขียนนี้จึงได้
พูดคุยปรึกษำข้อมูลจำก mentee หลำยๆคน ถึงควำมต้องกำรของ mentee ที่อยำกให้ mentor เป็น หรือ
มีส่วนช่วยเหลือ  ซึ่ง mentee ทุกคนต่ำงให้ข้อคิด ข้อแนะน ำที่เป็นประโยชน์ และจะได้พยำยำมถ่ำยทอด
ออกมำในบทควำมนี้ 

 หลำยท่ำนอำจจะคิดว่ำ mentee จะได้รับผลประโยชน์จำก mentor  แต่ในทำงตรงกันข้ำม 
mentor ก็สำมำรถได้รับสิ่งต่ำงๆ ตอบแทน เช่นกัน อำทิ 

 เรียนรู้ไปด้วยกันกับ mentee 

 ด ำเนินงำนวิจัยท่ี mentor เองไม่มีเวลำท ำในอดีต 

 ได้รับกำรยอมรับจำกบุคคลอื่นๆ 

 มีเวลำทบทวนว่ำงำนของ mentee หนึ่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนของ mentor เองว่ำประสบควำม
สัมฤทธิ์เพียงใด หรืออำจจะต้องยุติงำนบำงอย่ำง 

 มีควำมรู้สึกว่ำตนเองสำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้อื่นมีส่วนช่วยสังคมมำกขึ้น 

 เพิ่มชื่อเสียงของสถำบันของตนเอง 

 มีควำมภูมิใจเม่ือ mentee ของตนเองประสบผลส ำเร็จ ซึ่งเกิดจำกควำมสำมำรถของ mentee 
เอง ควำมร่วมมือในกลุ่มวิจัย แต่คนอื่นมักจะยกควำมดีส่วนหน่ึงให้กับ mentor 
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 รู้สึกว่ำอยู่ในโลกด้วยควำมผูกพันและมีทัศนคติที่ดี อันจะน ำควำมสุขมำในบั้นปลำย 

ลักษณะหน้าที่ของ mentor 

  นักวิจัยพี่เลี้ยงอำจจะเปรียบเทียบได้กับที่ปรึกษำที่มีประสบกำรณ์อย่ำงช่ ำชอง โดดเด่น เป็นผู้
อำวุโส (ทำงวิชำกำร) กล่ำวคือ ควรเป็นผู้ผ่ำนกำรวิจัยมำอย่ำงมำกมำย ถ้ำยิ่ง mentor เป็นหัวหน้ำกลุ่ม
วิจัยมีเครื่องมือหลักที่ใช้ในงำนวิจัยของกลุ่ม mentee ก็จะยิ่งท ำให้งำนวิจัยนั้นๆ ด ำเนินไปได้อย่ำง
รวดเร็ว จนมักจะมีผลงำนตีพิมพ์เกิดขึ้น หรือมีกำรถ่ำยทอดในระบบสัมมนำ ซึ่งมักเป็นขั้นตอนก่อนที่จะ
ตีพิมพ์ เพื่อให้นักวิจัยเพิ่มควำมเชื่อม่ันและภำคภูมิใจ  กรณีที่ mentor เป็นผู้จัดสัมมนำนั้นๆ ก็จะยิ่งเป็น
กำรท ำให้เป็นส่วนช่วย mentee ได้มำกยิ่งขึ้น  ทั้งนี้ mentor ควรเป็นผู้ที่รู้กว้าง รู้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
มองก้าวไกลในงานวิจัยที่ mentee ท า  ยิ่งในระบบรำชกำรที่ต้องมีขั้นตอนต่ำงๆมำก  mentor จึงควร
ที่จะต้องรู้ระบบบริหำรในรำชกำรเป็นอย่ำงดี มีควำมเข้ำใจในกำรแก้ปัญหำต่ำงๆที่เกี่ยวกับรำชกำร และ
ถ้ำหำกผู้บังคับบัญชำเป็นผู้ที่ไม่มีประสบกำรณ์ในงำนวิจัยด้วยแล้ว มักจะเข้ำใจผิดโดยคิดว่ำนักวิจัยจะท ำ
ผลงำนเพื่อตัวเอง จะท ำให้งำนวิจัยต่ำงๆ ไม่บรรลุเป้ำหมำยได้ mentor บางกรณีจึงอาจจะต้องเป็น 
trouble shooter (ไม่ใช่เป็นคนสร้ำงปัญหำแก่นักวิจัยเสียเอง) 

 นอกจำกนี้ mentor ยังต้องสำมำรถแบ่งเวลำให้กับ mentee ได้อย่ำงไม่ถือตัว สนใจในงำนวิจัยที่ 
mentee ด ำเนินอยู่ supply ข้อมูลต่ำงๆให้ mentee ได้ รู้จักพูดโน้มน้ำวและให้ก ำลังใจแก่ mentee 
หลีกเลี่ยงกำรท ำลำยน้ ำใจ สร้ำงแรงจูงใจให้ โดยต้องศึกษำประวัติของ mentee พอควร ทั้งประวัติงำน 
งำนวิจัย บำงกรณียิ่งกว่ำนั้นก็คือ อำจต้องรู้ถึงครอบครัว บำงกรณีรู้ถึงปัญหำครอบครัวของ mentee ซึ่ง
รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับกำรเงิน และบำงทีก็รวมไปถึงปัญหำหัวใจ ! 

  ในระบบรำชกำรที่นักวิจัยส่วนใหญ่สังกัดอยู่ นักวิจัยอำจจะพบควำมล ำบำกพอสมควร เนื่องจำก
ขั้นตอนที่ล่ำช้ำ บำงทีนักวิจัยใหม่มีภำระงำนสอนที่มำกเกินไป ท ำให้เวลำกำรท ำวิจัยไม่เพียงพอ ท ำให้
เสียสมำธิ  อย่างไรก็ดี จะต้องไม่ให้นักวิจัยใหม่พึ่งพาชาวต่างประเทศมากเกินไป เพราะสักวัน
หนึ่งหากชาวตา่งประเทศเดินทางกลับบ้านของเขา จะท าให้นักวิจัยคนน้ันท าอะไรไม่เป็นเลย 

 บำงที mentor ในกำรวิจัย อำจสำมำรถเทียบเคียงได้กับพี่เลี้ยงของนักมวย หรือเป็นเหมือน
ผู้จัดกำรทีมฟุตบอล โค้ชนักกีฬำ conductor ของวง orchestra ผู้ก ำกับกำรแสดงของตัวละคร ฯลฯ   
ทั้งน้ี mentor ต้องรู้ตัวว่าตนไม่ใช่นักแสดง ซึ่งเป็นเพียงผู้วางแผนการให้นักกีฬาเล่นให้เหมาะกับ
ความสามารถเฉพาะของตัวนักกีฬา ถนอมนักกีฬา  ตัวนักแสดง หรือ mentee เม่ือเวลำเจ็บต้อง
วำงแผนให้พักรักษำตัว วำงแผนในกำรด ำเนินงำนของทีมให้บรรลุไปถึงเป้ำหมำย ซึ่งเป้ำหมำยของ 
mentee ในทำงวิชำกำรก็มักเป็นผลงำนตีพิมพ์ mentor ต้องสร้ำงควำมม่ันใจให้ mentee ให้ก ำลังใจแก่ 
mentee ซึ่งบำงทีอำจต้องแนะให้ mentee เขียนไปลงในวำรสำรที่มี impact factor ที่ไม่สูงมำกก่อน เพื่อ
เพิ่มควำมม่ันใจ แล้วจึงหำวำรสำรที่มี impact factor ที่สูงขึ้นไป  บำงครั้ง mentor ต้องเป็นตัวเร่งกำร



แนวคิดของ mentor 110 

 

ด ำเนินงำนของ mentee หำกเห็นว่ำงำนของ mentee คนใดเริ่มช้ำลงไม่ทันตำมก ำหนดกำร บำงทีก็ต้อง
สนับสนุนให้ mentee ได้แสดงผลงำนในกำรประชุมนำนำชำติต่ำงๆ เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีส ำหรับ 
mentee ด้วยกัน โดยให้ mentee แต่ละคนมีคุณธรรมในด้ำนงำนวิจัย เม่ือหมดภำระกำรเป็น mentor ก็
อำจต้องดูแล mentee ต่อโดยสนับสนุนให้ mentee ขยับตัวเองขึ้นไปยืนหยัดด้วยตนเอง และน ำ
ผลงำนวิจัยออกไปใช้ประโยชน์ในสำขำอำชีพของตนเอง และบำงทีอำจจะรวมกลุ่มกันท ำวิจัยให้เป็น
ประโยชน์ต่อประเทศ และเป็นศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศ (center of excellence) ในด้ำนที่กลุ่มมีสมรรถภำพ
เพียงพอ 

การให้ค าแนะน ากับ mentee 

อันที่จริง mentor บำงสำขำไม่มีโอกำสที่จะได้มำดูแลนักวิจัยใหม่หรือ mentee มำกนัก เนื่องจำก
นักวิจัยในสำขำที่ด ำเนินอยู่ในประเทศนั้นมีจ ำนวนไม่มำก เม่ือมี mentee แล้ว mentor อำจจะต้อง ให้
ก ำลังใจ ช่วยเหลือ mentee ให้ค ำแนะน ำกับ mentee ในเรื่องที่เกี่ยวกับงำนวิจัยที่จะด ำเนินต่อไป ซึ่งงำน
ดังกล่ำวควรมำจำกทั้ง mentor และ mentee ร่วมกันนั่งคิด วิเครำะห์ วิจำรณ์ ถึงประโยชน์ คุณค่ำ และ
ควำมเป็นไปได้ของงำน  

 ในกำรท ำวิจัยหรือหำหัวข้อในงำนวิจัย ผู้เขียนมีข้อคิดเห็นต่ำงๆ ดังนี้ 

 ก.  ท าวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจน  

  ผู้เชี่ยวชำญด้ำน mentoring และนักจิตวิทยำหลำยท่ำนได้กล่ำวว่ำ หำกวิสัยทัศน์ส่วนตัวของ 
mentee ชัดเจน จะช่วยงำนวิจัยให้ประสบผลส ำเร็จได้ดีขึ้น หำกเป้ำหมำยไม่ชัดเจน บุคคลอื่นก็จะเป็นผู้
ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินชีวิตให้ ผู้เขียนเคยท ำงำนร่วมกับผู้ใหญ่หลำยท่ำนที่เปรียบ เสมือน mentor 
ของผู้เขียน  ที่มักจะกล่ำวว่ำ “ถ้าในตอนนั้น ผมได้ปรึกษาอีกหลายคนและตัดสินใจกระท าลงไป
ผลที่ได้รับคงจะดีกว่านี้” ซึ่งเป็นค ำพูดที่มักจะสำยเกินกว่ำที่จะแก้ไขแล้ว ต้องชี้ให้ mentee เห็นว่ำเขำ
ต้องพยำยำมหลีกเลี่ยงค ำกล่ำวลักษณะน้ี 

 ในกำรท ำวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนอำจต้องหำค ำตอบในหัวข้อต่อไปนี้ 

 งำนที่ท ำแล้วชอบ งำนอะไรที่จะน ำควำมสุขใจมำให้? 

 สำเหตุอะไร? ที่ท ำให้ต้องเป็นห่วงกังวล 

 อะไร? มีควำมส ำคัญ มำกกว่ำกัน   
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 หัวข้อเหล่ำนี้จะช่วยในกำรท ำให้ mentee อำจคิดขึ้นได้ว่ำ เขำจะน ำมำซึ่งควำมรู้สึกในตัวเองว่ำ
ภำยในปีถัดไป เขำจะท ำอะไรเกี่ยวกับงำนวิจัย และเขำจะเริ่มคิดถึงขั้นตอนต่ำงๆที่จะด ำเนินงำนวิจัย
นั้นๆ 

 ข. พูดคุยกับ mentee อย่างเป็นกันเอง และน าประสบการณ์ในงานวิจัยมาเล่าสู่กันฟัง   
  สนับสนุนให้ mentee กล้ำแสดงออก โดยไม่ขัดขวำง หรือขัดจังหวะ หำก mentee ประสบควำม
ผิดหวัง เช่น กำรตอบปฏิเสธของบทควำมผลงำนวิจัยที่ส่งไปตีพิมพ์ ก็ต้องหำทำงแก้ไข และให้ก ำลังใจ 
เป็นต้น 

 ค. ร่วมจัดวิสัยทัศน์งาน research ของ mentee  

  น้อยนักที่ mentee จะกล้ำพูดคุยกับ mentor อย่ำงเป็นกันเอง ทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและงำนวิจัย 
อำจจะเป็นเพรำะอำยุที่แตกต่ำงกันพอสมควร และเกิดควำมอำยที่จะเล่ำชีวิตส่วนตัวให้ mentor ฟัง 
ดังนั้น mentor จึงควรที่จะเริ่มก่อน ซักถำมทำงอ้อม ซึ่งอำจจะล ำบำกมำก และอำจท ำให้เข้ำใจผิดได้  
อย่ำงไรก็ตำม หำกสำมำรถท ำได้ก็จะเป็นกำรดี และหำกสำมำรถด ำเนินงำนวิจัยที่อยู่กลุ่มที่ใกล้เคียงกันก็
อำจเป็นสิ่งที่ดีท่ีสุด 

 ง. ขจัดปัญหาเรื่องเครื่องมือ  
  ปัญหำเรื่องเครื่องมือเป็นปัญหำที่ใหญ่มำกในกลุ่มของงำนวิจัยประเภทที่ต้องท ำกำรทดลองซึ่ง
ข้อมูลเป็นสิ่งส ำคัญมำก หำกต้องกำรใช้งำนเหล่ำนี้ ต้องเข้ำคิวกันท ำ ยิ่งเครื่องมือบำงอย่ำงต้องใช้ในกำร
เรียนกำรสอนด้วยแล้ว ปัญหำนี้หนักหนำไม่ใช่น้อย เพรำะเครื่องมือเหล่ำนี้บอบบำงและซับซ้อนมำก 
หำกใช้กำรต่อไปไม่ได้ กลุ่มนักวิจัยก็ต้องรอซ่อมแซมเป็นเวลำช้ำนำน และหำกต้องใช้งบประมำณจำก
ภำควิชำ หรือคณะ หรือแม้จะมำจำกส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย ก็จะยุ่งยำกเป็นทวีคูณ ในบำงแห่งตำมที่
ผู้เขียนพบ ผู้บริหารมักมองนักวิจัยว่าท าเพื่อประโยชน์ของตนเอง เบียดบังงบของภาควิชาฯ  
ผู้บริหารมักรู้จักแต่หักค่า overhead ชะลอการสั่งซื้อด้วยการอ้างกฎระเบียบข้อบังคับของ
ราชการที่ก าหนดไว้ หากเป็นเช่นนี้  การจะเริ่มให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย คงจะ
เป็นไปได้ยากอย่างยิ่ง 

 จ.  สร้างคุณธรรมให้ mentee  
  ในท ำนองตรงกันข้ำม หำก mentee ไม่มีควำมเอื้อเฟื้อ ใช้เครื่องมืออย่ำงไม่ทะนุถนอม เสียก็เสีย
ไป ขอให้งำนของตนเสร็จเป็นพอ โดยไม่ค ำนึงว่ำ หำกเครื่องมือช ำรุดใช้กำรไม่ได้เสียแล้ว งำนวิจัยของ
คนอื่นต้องเป็นอันหยุดหมด 

  กรณีกำรด ำเนินงำนวิจัยนั้นมีจุดที่เกิดขึ้นบ่อย คือ กำรน ำควำมคิดหรือผลงำนของผู้อื่นมำท ำ
เสมือนว่ำตนเป็นผู้เริ่มด ำเนินงำนนั้น อันที่จริงสิ่งนี้ mentor ควรหำทำงชี้แจงให้ mentee หลบเลี่ยง
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ควำมคิดเช่นนี้ โดยกำรให้ reference งำนวิจัย หรือใช้กำรเขียนใน acknowledge ก็จะเป็นกำรช่วยเหลือ
ได้มำก 

 ฉ. เสริมสร้างความร่วมมือการใช้เครื่องมือกับหน่วยงานอื่น  
  ในกรณีที่ขำดแคลนเครื่องมือ mentor จะมีส่วนช่วยเหลือได้มำก เนื่องจำก mentor จะกว้ำงขวำง
กว่ำ รู้ว่ำท่ีใดมีเครื่องมือ หรือพอจะขอทุนมำซื้อเครื่องมือใช้กัน หรือถ้ำยังไม่เพียงพอ อำจต้องแนะน ำให้ 
mentee ใช้เครื่องมือที่หน่วยงำนอื่นที่มีเพียงพอ หรืออำจเป็นงำนวิจัยร่วมเพื่อจะใช้เครื่องมือของกันและ
กันอย่ำงคุ้มค่ำท่ีสุด 

 ช. เสริมสร้างบุคลากรระดับพนักงานช่วยวิจัย (technician)  
  กรณีของเครื่องมือที่บอบบำง ละเอียดอ่อนมำก อำจจะต้องมีพนักงำนใช้และดูแล เครื่องมือนั้นๆ
แต่เพียงผู้เดียว หรือจ ำกัดให้มีผู้ที่ใช้ได้เองไม่กี่คน สิ่งนี้เป็นปัญหำที่ท ำให้วุ่นวำยมำก เพรำะพนักงำนที่
ใช้และดูแลเครื่องเหล่ำนี้จะมีงำนหนักพอสมควร หำกเขำเจ็บป่วยไปก็จะท ำให้งำนวิจัยติดขัด เพรำะถ้ำ
ผู้อื่นมำใช้ก็อำจท ำให้เครื่องมือเสีย ต้องเสียเวลำซ่อมเป็นเวลำนำน ในบำงแห่งที่พนักงำนมีปัญหำ เช่น 
ไม่เอำใจใส่ หรืออำรมณ์ไม่ดี เครื่องมือจะพำลเสียไปด้วย ก็ท ำให้วุ่นวำยเช่นเดียวกัน mentor กับ 
mentee  และพนักงำนน้ันๆ ต้องปรึกษำหำรือกันแก้ไขกันไปตำมสถำนกำรณ์ หนทำงที่พอจะช่วยได้บ้ำง
ก็คือ กำรจัดกำรอบรมกลุ่มพนักงำนที่พอมีควำมรู้ทำงด้ำนนี้ เพื่อให้มีผู้สำมำรถใช้ได้ดีจ ำนวนหนึ่ง และ
หำกคนใดคนหนึ่งต้องขำดไป ก็สำมำรถมีกำรทดแทนกันได้ อย่ำงไรก็ดี ปัญหำเช่นนี้เป็นไปได้ทั้งใน
ประเทศและแม้แต่ในต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ดี หนทำงที่แก้ไขมีไม่มำกนัก อำจจะต้องยอมรับต่อกำร
เสียเวลำ อำจจะต้องใช้งบประมำณจ ำนวนหนึ่งมำใช้จ่ำยในกำรนี้ ซึ่ง mentor และ mentee อำจจะต้อง
ลงทุนร่วมกัน ในกรณีกลุ่มคนที่มีงบประมำณกำรวิจัย อำจจะต้องแบ่งส่วนหนึ่งจำกงบของหลำยๆ คน 
เพื่อกำรนี้ หรืออำจจะต้องขอส่วนหน่ึงของค่ำ overhead ที่หน่วยรำชกำรได้หักไป 

 ซ. ความร่วมมือระหว่างนักวิจัย  

 จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ นักวิจัยตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป จะท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนนั้น 
ค่อนข้ำงล ำบำกมำก หำก mentor ท่ำนหนึ่ง มี mentee อยู่ชุดหนึ่ง และหำกสำมำรถท ำเรื่องที่สอดคล้อง
กันได้ก็จะเป็นกำรดีอย่ำงยิ่ง เพรำะนักวิจัยส่วนใหญ่จะมีเอกลักษณ์ของตนเอง จะมองปัญหำที่ประสบไป
คนละแง่คนละมุม มีกรณีที่ mentee บำงคนต้องกำรเป็นผู้รวบรวมทั้งหมดเสียเอง ซึ่งก็มักจะเกิดจำก
ปัญหำในแง่วุฒิภำวะ ควำมช ำนำญ และควำมเป็นที่นับถือของบุคคลนั้นๆ ผลที่ตำมมำ คือ กำรแตก
กระจำย กลับเป็นต่ำงคนต่ำงท ำเช่นเดิม โดยครั้งนี้ไม่สำมำรถพึ่งพำอำศัยกันและกันได้อีกแล้ว   mentor 
จึงจะต้องเข้ำมำมีบทบำทพอสมควร ก่อนท่ีจะเกิดเหตุกำรณ์ที่ถ้ำหำกว่ำเกิดขึ้นแล้ว ก็ยำกที่จะประสำนให้
กลับมำเป็นอย่ำงเดิมได้ อย่ำงไรก็ตำม จะมีผลประโยชน์อย่ำงหนึ่งที่จะเกิดขึ้นหำกท ำงำนวิจัยกันอย่ำง
เป็นกลุ่มก้อน หรือมีกำรแบ่งปันข้อมูลร่วมกัน คือ กำรท ำให้กำรตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำร หรือเสนอ
ผลงำนที่ต่ำงๆมีน้ ำหนักยิ่งขึ้น ท ำให้ผู้อ่ำน หรือผู้ประเมินมองเห็นควำมสมบูรณ์ของข้อมูลในหลำยด้ำน 
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เพรำะในงำนวิจัยหนึ่งๆมักต้องมีข้อมูลจำกหลำยกรรมวิธีของกำรทดลองมำประกอบ ที่ เห็นใน
ต่ำงประเทศบำงแห่งที่เขำจัดนักวิจัยชุดหนึ่งๆ (อำจเป็น mentee) ให้รับผิดชอบข้อมูลจำกเครื่องมือหลัก
ชนิดหนึ่ง กำรทดลองเครื่องมือแต่ละชนิดก็จะมีกลุ่มพนักงำนสำยปฏิบัติกำรหรือผู้ที่ใช้เครื่องมือเป็นผู้
ด ำเนินงำน  หำกมีข้อมูลเข้ำมำจำก mentee ที่เป็นผู้รับผิดชอบในเครื่องมือหลักนั้นแล้ว   mentor ก็จะ
ประสำนงำนจัดประชุมปรึกษำหำรือร่วมกัน แล้วจึงเขียนบทควำมวิจัยเพื่อตีพิมพ์ โดยมีชื่อนักวิจัย
เจ้ำของเรื่องนั้นๆเป็นชื่อแรก มีนักวิจัยท่ีหำข้อมูลให้เป็นชื่อรอง โดยมีชื่อ mentor หรือผู้ประสำนงำนเป็น
ชื่อสุดท้ำย ด้วยกรรมวิธีดังกล่ำวก็จะท ำให้งำนด ำเนินไปอย่ำงรวดเร็ว เจ้ำของโครงกำรวิจัยซึ่งก็มักเป็น 
mentee ไม่ต้องกังวล และติดตำมด ำเนินกำรทดลองเองทั้งหมดทุกส่วน  แต่ต้องรู้ขั้นตอนกำรทดลอง
นั้นๆ เน้นควำมรับผิดชอบแต่ข้อมูลในส่วนที่ตัว เองดูแลอยู่   อย่ำงไรก็ดี จ ำเป็นต้องนัดประชุม
ปรึกษำหำรือตลอดเป็นระยะๆ เพื่อแก้ไขข้อผิดพลำด หรือแก้ปัญหำควำมล่ำช้ำในบำงโครงกำร ในกรณี
ดังกล่ำว หำก mentee ไม่ได้อยู่ด้วยกัน หรืออยู่ใกล้กัน ก็จะติดต่อกันล ำบำก แต่ก็ยังสำมำรถจัดกำรให้
ลักษณะดังกล่ำวเกิดขึ้นได้ 

 อีกปัญหำหนึ่งของควำมร่วมมือที่มักเกิดขึ้นได้ คือ เกิดระหว่ำงนักวิจัยที่เป็นนักปฏิบัติ กำร 
(practical) และนักทฤษฎี (theoretical) ซึ่งนักวิจัยทั้งสองด้ำนมักมองไม่ค่อยจะสอดคล้องกัน และไม่
เข้ำใจว่ำอีกฝ่ำยหนึ่งต้องกำรอะไร  ปัญหำเช่นนี้เกิดขึ้นทั่วไป แม้ในกรณีของผู้ เป็น mentorเอง  ผลจึง
กลำยเป็นว่ำแต่ละฝ่ำยต่ำงด ำเนินงำนวิจัยของตนอง ที่ตนเองต้องกำร ที่อยำกจะท ำ  ปัญหำเช่นนี้อำจจะ
ต้องให้นักวิจัยที่ค่อนข้ำงมีศักยภำพสูง มีจิตวิทยำสูง มำท ำหน้ำที่เป็น mentor เพื่อที่จะอธิบำยถึงปัญหำ
และข้อมูลในแง่มุมที่ mentor ต้องกำรจำก mentee  งำนวิจัยต่ำงๆ ก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ฌ. การน าผลงานไปสู่ขั้นตอนการประยุกต์ใช้   
  เรำมักได้ยินค ำกล่ำวเสมอว่ำ ผลงำนของอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยและงำนวิจัยต่ำงๆ ของนักวิจัย
มักอยู่บนหิ้งหรือหอคอยงำช้ำง ไม่สำมำรถจะสร้ำงผลตอบแทนที่เป็นรูปธรรมหรือให้มูลค่ำกลับมำ ( เป็น
เงิน) หรือช่วยทำงด้ำนเศรษฐกิจได้  ผู้ เขียนเคยฟังศำสตรำจำรย์ชำวญี่ปุ่นผู้หนึ่งที่ เคยสอนใน
มหำวิทยำลัยแล้วออกมำด ำเนินงำนทำงด้ำนอุตสำหกรรมในสำขำเดียวกัน เขำกล่ำวว่ำ “ข้าพเจ้ามี
ผลงานตีพิมพ์กว่า 300 เรื่องในวารสารที่มีชื่อเสียง แต่ไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้กั บงาน
อุตสาหกรรมที่ข้าพเจ้าด าเนินอยู่ได้เลยแม้แต่เรื่องเดียว” ข้อมูลดังกล่ำวท ำให้ทุนวิจัยในปัจจุบันจึง
ต้องถูกด ำเนินกำรมุ่งไปในทำงที่จะประยุกต์ได้ และผู้ขอทุนก็จะถูกบีบบังคับให้ต้องมีส่วนหนึ่งจะต้องพูด
ถึงผลที่จะช่วยเศรษฐกิจให้มีรูปธรรมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กำรประยุกต์ในงำนวิจัยจะกระท ำได้เร็วยิ่งขึ้นหำก
โครงกำรวิจัยนั้นได้ร่วมกับด้ำนอุตสำหกรรม หรือถูกก ำหนดมำจำกอุตสำหกรรม  ในมหำวิทยำลัยหลำย
แห่งจึงมีหน่วยงำนหนึ่งขึ้นมำเพื่อสรรหำงำนวิจัยที่พัฒนำไปสู่อุตสำหกรรมได้ น ำไปพัฒนำศึกษำลู่ทำง
และด ำเนินงำนให้เป็นไปได้ 

 mentor อำจจะต้องค ำนึงถึงเรื่องนี้เช่นกัน และอำจจะต้องเป็นฝ่ำยหำข้อมูลจำกอุตสำหกรรม และ
สร้ำงสรรค์งำนวิจัยออกมำแล้วชี้ชวนกลุ่ม mentee ด ำเนินกำร 
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การติดตามผลงานของ mentee 

  เม่ือเวลำผ่ำนไป mentor และ mentee ต่ำงก็จะเริ่มเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และจะทรำบว่ำจุดแข็ง
และจุดอ่อนของ mentee จุดใดขำดหำยไป และจุดใดที่ควรพัฒนำ mentor บำงท่ำนอำจจะพบว่ำ mentee 
เพียงแต่ต้องกำรลำยเซ็น หลังจำกเซ็นแล้วก็หำยไป และกลับมำใหม่เม่ือต้องกำรลำยเซ็นอีก mentee 
บำงคนอำยที่จะพบกับ mentor เพื่อขอค ำปรึกษำต่ำงๆ บำงคนก็น ำปัญหำข้อมูลมำปรึกษำหรือถำมมำก
เกินไป mentor จึงจ ำเป็นต้องรู้จักซักถำมในเชิงสร้ำงสรรค์ หรือเรียนรู้ว่ำบุคคลหนึ่งๆ บางทีไม่
สามารถจะใช้หลักเกณฑ์ mentoring อย่างเดียวกันได้  ในโลกแห่งควำมเป็นจริง mentor และ 
mentee ต่ำงมีลักษณะบุคลิกที่แตกต่ำงกัน มีอำรมณ์ที่ต่ำงกัน ด ำเนินชีวิตไปคนละแบบ mentor และ 
mentee ในแต่ละคู่จะด ำเนินงำนไปด้วยกัน ด้วยควำมเร็วที่ไม่เท่ำกัน กล่ำวโดยสรุป mentor และ 
mentee ในแต่ละคู่ต่างจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หาจุดที่พอดีกันทั้งสองฝ่าย 

 กำรจัดสัมมนำ (อำจจะเป็นระดับชำติ) ขึ้นมำ โดยชักชวนให้ mentee (หรือนักวิจัยอื่นๆ ด้วย) 
แต่ละคน มำเสนอผลงำน ก็จะเป็นกำรช่วยทั้งสองฝ่ำยอย่ำงมำก เพรำะกำรสัมมนำอำจจะแก้ไขปัญหำ
ของ mentee ที่อยู่ในต่ำงสถำบัน เช่น mentor อยู่เชียงใหม่ mentee อยู่พิษณุโลก หรือจังหวัดอื่นๆ 

 กำรติดต่อกันเป็นระยะๆ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท ำให้ mentee และ mentor มีโอกำสซักถำมถึง
ควำมก้ำวหน้ำในผลงำน ตลอดจนปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ  mentee บำงคนมีอุปสรรคอย่ำงมำกจน
ด ำเนินกำรไม่ได้ ผู้เขียนเคยรู้จัก mentee 2-3 คน ที่มีปัญหำในเรื่องงำนวิจัย และมี mentor อยู่
ต่ำงประเทศ จึงมีกำรปรึกษำหำรือกันน้อยมำก ในที่สุดก็ไม่ได้ปรึกษำกันเท่ำไร ผลก็คือ ต้องสละทุนไป 
เพรำะไม่สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำผิดหวัง เพรำะ mentor ไม่มีโอกำสที่จะทรำบถึง
ควำมเป็นไป ว่ำมีอุปสรรคใด เม่ือ mentee ไม่สำมำรถผลิตผลงำนได้ mentor ก็ย่อมจะกระทบกระเทือน
ไปด้วย ที่จริง mentor อำจช่วยพัฒนำผลงำนของ mentee นั้นๆ ผนวกกับงำนของนักศึกษำของ mentor 
เอง หรือผนวกผลงำนอื่นที่ใกล้เคียงกันสร้ำงเป็นผลงำนขึ้นมำได้ 

 กำรติดตำมผลงำนที่ง่ำยและสะดวก คือ กำรท ำแบบส ำรวจถึงควำมก้ำวหน้ำให้ mentee ตอบใน
หัวข้อต่ำงๆ เช่น ได้ท ำผลงำนไปเป็นกี่เปอร์เซ็นต์? แล้วน ำผลงำนไปเสนอในที่ต่ำงๆ หรือไม่? ต้องกำร
ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้ำง? มีข้อมูลอะไรที่ท ำได้แล้ว? ก ำลังเขียนหรือส่งตีพิมพ์แล้วหรือไม่? และที่ไม่ลืม
ถำมคือมีอุปสรรคปัญหำอะไรบ้ำง? ต้องกำรให้ช่วยอย่ำงไรบ้ำง? เป็นต้น 

 กรณีที่ mentor และ mentee มีหนทำงเลือกที่จะท ำงำนด้วยกันหลำยอย่ำง ก็อำจจะทดลองอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่ง หำกไม่เป็นผลส ำเร็จที่พึงพอใจก็อำจจะต้องพัฒนำไปอีกหนทำงหนึ่ง ซึ่งในที่สุดก็เลือก
หนทำงที่เหมำะสมที่สุด  และถ้ำงำนของ mentee เข้ำกันได้อย่ำงดีกับ mentor ก็จะท ำให้มีโอกำสในกำร
ขยำยงำนวิจัยให้มีประโยชน์ต่อประเทศชำติ หรือท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ในด้ำนงำนวิจัย) ให้ครบวงจร อำจเริ่ม
ด้วยกำรสร้ำงหลักสูตรร่วมหลำยหน่วยงำนเพื่อผลิตบุคลำกรรับใช้ประเทศชำติในสำขำที่ต้องกำร ติดต่อ
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ต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำปรับปรุงให้งำนวิจัยเข้ำมำตรฐำน หรือร่วมมือกับต่ำงประเทศในระดับ
ห้องปฏิบัติกำร/ระดับมหำวิทยำลัย หำกงำนวิจัยนั้นสำมำรถ ขยำยผลไปสู่ภำคอุตสำหกรรมก็จะสำมำรถ
ส่งต่อไปได้ และหำกทำงอุตสำหกรรมเป็นผู้ชักน ำในหัวข้อวิจัย ด ำเนินกำรวิจัยไปด้วยกัน ปรึกษำร่วมกัน
ตลอดเวลำในงำนวิจัย ภำคอุตสำหกรรมก็สำมำรถสนับสนุนในแง่วัสดุต่ำงๆได้ด้วย โดยร่วมท ำวิจัยใน
หัวข้อที่แก้ปัญหำต่ำงๆของประเทศ สิ่งเหล่ำนี้จะน ำไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรในแขนงนั้นๆ อันจะน ำ
ผลประโยชน์สูงสุดมำสู่งำนวิจัยของกลุ่มของ mentor และ mentee ได้ 

 หำกจะเขียนแผนภูมิขั้นตอนของกำรด ำเนินงำนระหว่ำง mentor และ mentee อำจจะสำมำรถ
ก ำหนดได้ดังนี ้

ขั้นตอน กิจกรรม 

ช่วงขอทุนและวิจัย 1.  กำรปรึกษำหำรือระหว่ำง mentor และ mentee เพื่อพิจำรณำ 
     ปัญหำ เลือกปัญหำในงำนวิจัย 
2.  ด ำเนินกำรขอทุนหรือจัดหำทุนมำด ำเนินงำนวิจัย 

แก้ไขอุปสรรคปัญหำ 3.  ใน 3 เดือนถัดมำ กำรพบเพื่อปรึกษำปัญหำอุปสรรคของ 
     งำนวิจัยของ mentee อำจจะเป็นไปโดยวิธี e-mail หรือทำง 
     จดหมำย 

ติดตำมผลงำนและ
ประเมินผล 

4.  หลังจำกด ำเนินไประยะหนึ่ง (อำจเป็นระหว่ำง 9-12 เดือน)  
     mentor จัดสัมมนำหรือสนับสนุนให้ mentee ได้ ด ำเนินกำร 
     เสนอผลในที่ประชุม (อำจหมำยถึงที่ประชุมระดับชำติ) 

ตีพิมพ์ ขยำยผลงำนไปสู่ 
กำรใช้ประโยชน์ 

5.  ปรับปรุงงำนวิจัย เริ่มพิจำรณำส่งผลงำนตีพิมพ์ในวำรสำรที่มี  
     ผู้ประเมินหรือร่วมมือกับต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำผลงำน 
6.  หำกเป็นไปได้ น ำไปต่อยอดสู่อุตสำหกรรม (อำจส่งต่อให้อีก 
     หน่วยหนึ่ง) 

พิจำรณำด ำเนินงำนวิจัย
ที่มีประโยชน์ 

7.  พิจำรณำร่วมกันระหว่ำง mentor และ mentee ด ำเนิน 
     งำนวิจัยที่มีประโยชน์/พัฒนำหน่วยต่ำงๆ/สนับสนุน mentee  
     หรือน ำไปสู่ศูนย์แห่งควำมเป็นเลิศ 

 งำนของ mentor หำกจะกล่ำวไป คือ กำรดูแลนักวิจัยที่ยังอ่อนอำวุโสในงำนวิจัยหรือก ำลังเริ่ม
งำนวิจัย นอกจำกกำรช่วยเหลือดูแลด้ำนวิจัยแล้ว mentor มีโอกำสที่ดีที่จะชักน ำให้ mentee เข้ำใจ
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คุณธรรมในกำรวิจัยด้วย  ต้องตระหนักว่ำผลของงำนวิจัยหรือผลจำกกำรร่วมกันท ำงำนไม่สำมำรถให้ผล
ในเวลำอันใกล้ได้ งำนของ mentee บำงทีต้องพึ่งพำอำศัยคนอื่นมำกมำย รวมทั้งควำมรู้/ผลงำน/
เครื่องมือที่สะสมมำจำกบุคคลรุ่นก่อนๆมำเป็นฐำน  ซึ่ง mentee ก็ควรท่ีจะระลึกเสมอว่ำกว่ำที่จะมำถึงจุด
นี้ได้ ต้องพึ่งพำน้ ำพักน้ ำแรงของบุคลำกรและเงินทองอย่ำงมำกมำย ที่บำงที mentee ไม่ทรำบมำก่อน
เลย   
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บทที่ 13 
mentor - mentee...กว่าทศวรรษของรากฐานการวิจยัที่เข้มแข็งมั่นคง 

ศาสตราจารย์ ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์ 

ภำควิชำสรีรวิทยำ และเครือข่ำยวิจัยด้ำนแคลเซียมและกระดูก  
คณะวิทยำศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล 

 

 หำกจะให้ควำมหมำยของค ำว่ำ mentor และ mentee คงจะไม่มีอะไรดีกว่ำกำรได้ประจักษ์กับ
ตนเอง หรือได้มโนทัศน์จำกผู้มีประสบกำรณ์ เพรำะกำรเป็น mentor-mentee ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กำรที่
นักวิจัยรุ่นใหม่คนหนึ่งมำขอค ำปรึกษำเรื่องงำนวิจัยกับอำจำรย์อำวุโสเท่ำนั้น แต่ที่จริงนักวิจัยรุ่นใหม่ผู้
นั้นจะได้รับกำรถ่ำยทอดแบบอย่ำงกำรเป็นนักวิจัยที่ดี กระบวนกำรคิด กำรใช้ชีวิต จริยธรรม และ
จรรยำบรรณอีกด้วย 

 ด้วยบุคลิกที่โดดเด่นแสดงถึงกำรท ำงำนที่เปี่ยมไปด้วยควำมสุขของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์ อำจำรย์ใหม่อำยุน้อยผู้ซึ่งจบปริญญำเอกแบบ made in Thailand เจ้ำของ
รำงวัลนักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่ ปี 2551 ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม
รำชูปถัมภ์ และรำงวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ร่วมกับ
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) เป็นเหตุให้ต้องถำมถึง “แม่แบบ” หรือ mentor ผู้สร้ำง
ควำมส ำเร็จให้นักวิจัยท่ำนนี้  และเม่ือทรำบว่ำเป็น ศาสตราจารย์ ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ เมธีวิจัย
อำวุโส สกว. ผู้สร้ำงผลงำนวิจัยด้ำนแคลเซียมและกระดูก ก็สำมำรถขนำนนำมได้ว่ำ เป็น  mentor-
mentee แบบ “กิ่งทองใบหยก” อย่ำงแท้จริง ประสบกำรณ์ของกำรเป็น mentor-mentee กว่ำหนึ่ง
ทศวรรษของอำจำรย์ทั้งคู่จะเป็นแนวทำงให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้ใช้เพื่อเดินอยู่ในเส้นทำงนักวิจัยอย่ำงม่ันคง 

ปฐมบทของการเป็น mentor-mentee 

ดร. นรัตถพล 

 ผมรู้จักค ำว่ำ mentor เป็นคร้ังแรกเมื่อเข้ำมำเป็นอำจำรย์ที่คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
เนื่องจำกเป็นค ำท่ีอำจำรย์รุ่นใหม่หลำยคนสนทนำกัน และดูเหมือนว่ำจะเป็นสิ่งส ำคัญ อย่ำงน้อยก็เพรำะ
เป็นเงื่อนไขข้อหนึ่งของผู้ที่ต้องกำรได้รับทุนส ำหรับอำจำรย์รุ่นใหม่จำก สกว./สกอ. ที่จะต้องมี mentor ที่
คอยให้ค ำปรึกษำ แต่หลังจำกที่ผมได้รู้ควำมหมำยที่แท้จริงของค ำนี้ ผมรู้สึกว่ำผมเป็นคนที่โชคดี  เพรำะ
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ในทัศนะของผมนั้น ผมมี mentor ที่คอยให้ค ำปรึกษำและเป็นแบบอย่ำงที่ดีมำอย่ำงยำวนำน ก่อนที่ค ำนี้
จะอยู่ในกระแสของสังคมวิจัยไทยด้วยซ้ ำ 

 เม่ือปี พ.ศ. 2539 ผมเป็นนักศึกษำคณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และเรียนอยู่ในโครงกำร
ผลิตอำจำรย์แพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล (โครงกำร Ph.D.-M.D.) ด้วยควำมมุ่งม่ันที่จะเป็นนักวิจัย (อันที่
จริงตอนนั้นผมมีควำมรู้เรื่องกระบวนกำรวิจัยน้อยเหลือเกิน แม้ว่ำจะอ่ำนบทควำมวิจัยเป็นประจ ำ แต่
ภำพของกำรเป็นนักวิจัยก็ยังคลุมเครืออยู่มำก) ผมรู้จัก ศำสตรำจำรย์ ดร. นทีทิพย์ กฤษณำมระ (mentor 
ของผม) จำกเอกสำรของโครงกำรฯ ซึ่งรวบรวมรำยชื่อของอำจำรย์ที่มีศักยภำพที่จะเป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์โครงกำร Ph.D.- M.D. พร้อมด้วยรำยละเอียดผลงำนวิจัย สิ่งแรกที่ผมเกิดควำมรู้สึก
ประทับใจท่ีสุด ก็คือ อำจำรย์ถ่ำยทอดสิ่งที่ตนเองค้นพบด้วยภำษำอังกฤษที่อ่ำนง่ำย กระทัดรัด ให้ผู้อ่ำน
จับประเด็นได้รวดเร็ว จะว่ำไป สิ่งนี้อำจเป็นบทเรียนแรกที่ผมได้ถ่ำยทอดมำจำก อ.นทีทิพย์ แต่ก็ใช่ว่ำ
ผมจะเข้ำใจและปฏิบัติได้ทันที อีก 3 ปีต่อมำ ผมส่งรำยงำนวิจัยเพื่อขอรับค ำติชมจำก ศำสตรำจำรย์
เกียรติคุณ ดร. เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์ ท่ำน อ.เลียงชัย พูดกับผมว่ำ ผมมีควำมสำมำรถพิเศษที่เขียนเรื่อง
ง่ำยด้วยภำษำที่ซับซ้อน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ท ำเรื่องง่ำยให้เป็นเรื่องยำก ผมต้องใช้เวลำอีกระยะหนึ่งถึง
จะยอมรับและปรับแก้ข้อบกพร่องอันน้ี นักวิจัยรุ่นใหม่อีกหลำยๆ คนคงเคยรู้สึกเหมือนผมว่ำ กำรที่เรำได้
ใช้ภำษำยำกๆ หรือใช้ค ำศัพท์เทคนิคที่คนอื่นฟังไม่เข้ำใจ จะท ำให้คนอื่นมองว่ำเรำเป็นคนเก่ง ซึ่งเป็น
ควำมคิดที่ไม่ถูกต้อง เพรำะนักวิจัยที่ดีต้องสามารถถ่ายทอดเรื่องที่ยากๆ ให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย  

 หลังจำกได้อ่ำนผลงำนของอำจำรย์ ท ำให้ผมตัดสินใจไปพบอำจำรย์ที่ห้องแล็บซึ่งท่ำนนั่งท ำงำน
เป็นประจ ำ  อ.นทีทิพย์ ดูเป็นนักวิจัยที่คล่องแคล่ว จริงจัง และมีวิธีกำรสอนที่น่ำประทับใจ ในช่วงปี 
2539-2540 ผมใช้เวลำอยู่ท่ีแล็บของอำจำรย์ประมำณ 3 เดือน ซึ่งผมได้ลงมือท ำวิจัยไม่มำก แต่สิ่งหนึ่งที่
ผมสังเกตได้คือ อำจำรย์นั่งอยู่ที่ห้องแล็บเสมอ อ่ำนหนังสือ เขียนบทควำม และพูดคุยกับนักศึกษำที่แล็บ 
แม้ว่ำจะมีห้องท ำงำนส่วนตัว อย่ำงไรก็ตำม ตลอดช่วงที่ผมเป็นนักศึกษำปริญญำเอกภำยใต้กำรดูแลของ
ท่ำน ผมไม่เคยตระหนักเลยว่ำกิจวัตรประจ ำวันเช่นนี้มีควำมส ำคัญ จนกระทั่งวันหนึ่งผมมีนักศึกษำ
ปริญญำโทของตนเอง เราจะแก้ปัญหาให้นักศึกษาได้อย่างไร ถ้าเราไม่เคยอยู่ในแล็บ ไม่เคยเห็น
ว่านักศึกษาท าอะไร หรือไม่พูดคุยกับนักศึกษา ทุกวันนี้ ผมต้องเจอนักศึกษำทุกวันที่แล็บ และอย่ำง
น้อยก็ต้องถำมนักศึกษำว่ำ  

 ....วันน้ีมีเรื่องน่ำยินดีอะไรบ้ำง 

 จะเห็นได้ว่ำ mentor ไม่จ าเป็นต้องพูดสอนสิ่งที่ตนเองนึกคิดออกมาตรงๆ หลายครั้ง การ
ปฏิบัติให้เห็นอย่างสม่ าเสมอ หรือกิจวัตรประจ าวันของท่านก็ท าให้ mentee ได้เรียนรู้เช่นกัน 

 ผมเริ่มเป็นนักศึกษำปริญญำเอกของ อ.นทีทิพย์ เต็มตัวในช่วงปี 2542 และส ำเร็จแพทยศำสตร
บัณฑิตในปี 2547 ผมได้บรรจุเป็นอำจำรย์ที่ภำควิชำสรีรวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
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ช่วงเวลำหลังจำกนั้น อ.นทีทิพย์ และตัวผมเองใช้ระบบ mentor-mentee เป็นรำกฐำนในกำรพัฒนำทีม
วิจัยให้เข้มแข็ง แม้เรำจะไม่เคยพูดคุยถึง “ทฤษฎี” ของระบบ mentoring กันอย่ำงจริงจังเลยก็ตำม แต่
จำกกำร “ปฏิบัติ” อย่ำงสม่ ำเสมอจนเป็นกิจวัตร ท ำให้เป็นที่แน่นอนว่ำ อ.นทีทิพย์ คงมีมุมมองถึงคุณ
อเนกอนันต์ของระบบนี้ไม่ต่ำงจำกตัวผม 

ดร. นทีทิพย์  

 ตอนท่ีรู้จัก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. นพ. นรัตถพล เจริญพันธุ์ นั้น แวดวงวิทยำศำสตร์ไทยยังไม่
คุ้นกับค ำว่ำ mentor และยังไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรนี้ ในตอนนั้นตัวดิฉันมี mentor แล้ว แต่
ยังไม่คิดว่ำตัวเองจะมี mentee 

 ก็ไม่เคยถำมว่ำท ำไม? อ.นรัตถพล ถึงเลือกมำฝึกทักษะกำรวิจัยที่แล็บของดิฉันซึ่งอยู่ที่คณะ
วิทยำศำสตร์ พญำไท ทั้งที่ อ.นรัตถพล เป็นนักศึกษำแพทย์ที่ศิริรำช จ ำได้ว่ำนักศึกษำคนนี้ชื่นชอบ
งำนวิจัยและมีควำมคำดหวังสูงมำกว่ำกำรท ำวิจัยตอนช่วงปิดเทอมเพียง 1 -2 เดือนจะท ำให้ได้ผลงำน
เพียงพอที่จะเขียน paper แต่หลังจำกหัดท ำกำรทดลองเกี่ยวกับกำรดูดซึมแคลเซียมในล ำไส้ของหนูขำว 
อ.นรัตถพล ก็ได้รับบทเรียนแรกว่ำ การท าวิจัยไม่เหมือนท่องหนังสือสอบเพราะต้องอาศัยทั้งสมอง
และมือ เป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน    อย่ำงไรก็ตำม  อ.นรัตถพล ก็ไม่ได้ย่อท้อ หลังจบปี 3 
ที่คณะแพทย์ฯ ก็มำท ำ senior project ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปริญญำตรีวิทยำศำสตรบัณฑิต ก่อนจะเรียน
ต่อในระดับปริญญำเอก  เนื่องจำกดิฉันเคยอยำกน ำเทคนิค in vitro Ussing chamber system (Ussing 
เป็นช่ือของนักสรีรวิทยำชำวเดนมำร์ก) มำใช้ศึกษำกำรขนส่งแคลเซียมผ่ำนผนังล ำไส้ จึงได้ขอให้ อ.เลียง
ชัย ช่วยให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคนิคกับ อ.นรัตถพล เป็นผลให้ mentee ผู้นี้ได้รับกำรฝึกอบรมกำรท ำวิจัย
ด้ำน electrophysiology เบื้องต้นจำกบรมครูจริงๆ ตลอดกำรเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษำ อ.นรัตถพล 
มีผลกำรเรียนดีเยี่ยม มีดิฉันเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และ อ.เลียงชัย เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม 
อ.นรัตถพล สำมำรถจบปริญญำเอกภำยในเวลำเพียง 3 ปี โดยได้รับรำงวัล Dean’s List และสำมำรถ
เขียน paper เพื่อลงตีพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดิฉันเพียงช่วยแนะน ำและขัดเกลำภำษำเท่ำนั้น หลังจำกนั้น 
อ.นรัตถพล ได้ไปเรียนต่อ ณ คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล และกลับมำเป็นอำจำรย์ที่ภำควิชำ
สรีรวิทยำ คณะวิทยำศำสตร์  

 ดิฉันรู้สึกได้ว่ำ “คนนี้ล่ะ ที่จะมำแทนดิฉัน” 

 หำกถำมว่ำตอนน้ันดิฉันเป็น mentor ของ อ.นรัตถพล ใช่หรือไม่ คงตอบว่ำ ”ไม่ทรำบ” เพรำะว่ำ
ในควำมคิดของดิฉัน การเป็น mentor หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ mentee มองเรามากกว่า เรำรู้แต่ว่ำเรำ
เป็นครู เป็นผู้ให้ค ำปรึกษำของเขำ เต็มใจที่จะทุ่มเท ฝึกสอน แนะน ำ เอำใจใส่ อยำกให้เขำดีและเก่งมำก
ที่สุดเท่ำที่เขำจะเป็นได้ ดิฉันทุ่มเทให้กับลูกศิษย์ทุกคนเท่ำๆกัน ขึ้นอยู่กับว่ำคนไหนจะสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกตัวดิฉันได้มำกแค่ไหน กำรเป็นครู-ศิษย์ของดิฉันและ อ.นรัตถพล ใช่ว่ำจะรำบรื่นเสมอไป 
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โดยเฉพำะในช่วงแรกๆ ที่เรำยังไม่รู้นิสัยกันจริง ดิฉันเคยชินกับศิษย์ที่มักจะเชื่อฟังและปฏิบัติตำม
ค ำแนะน ำอย่ำงเคร่งครัด  ส่วน อ.นรัตถพล ซึ่งก็เหมือนกับนักเรียนที่เรียนเก่งด้วยตัวเองมำตลอด มี
ควำมม่ันใจในตัวเองและมีควำมเป็นตัวของตัวเองสูง จึงท ำตำมที่ตัวเองคิดว่ำถูกต้อง ท ำให้มีกำรขัดใจ
และไม่เข้ำใจกัน จนวันหน่ึงดิฉันถึงกับบอก อ.นรัตถพล ตรงๆ ว่ำ ถ้ำเป็นแบบนี้คงไปด้วยกันไม่ได้ ขอให้
เปลี่ยนอำจำรย์ที่ปรึกษำใหม่ จะได้ไม่เสียเวลำ ซึ่งดิฉันไม่เคยพูดอะไรท ำนองนี้กับลูกศิษย์คนอื่นๆ แต่คิด
ว่ำกำรพูดอะไรตรงๆ อย่ำงเปิดเผยน่ำจะช่วยให้แก้ปัญหำได้ตรงจุดมำกกว่ำ จ ำไม่ได้แล้วว่ำ ท ำไม
หลังจำกนั้นทุกอย่ำงถึงดีขึ้น เป็นไปได้ว่ำเรำปรับตัวด้วยกันทั้งสองฝ่ำย ปัจจุบันเรำท ำงำนด้วยกันเหมือน
เล่นเทนนิสคู่ ต่ำงคนต่ำงรู้สไตล์และรู้จังหวะของอีกคน ท ำงำนอยู่บนฐำนของควำมไว้ใจและเชื่อม่ันซึ่งกัน
และกัน 

mentor มีส่วนส าคัญต่อเส้นทางการเป็นนักวิจัย 

ดร. นรัตถพล 

 นักวิจัยที่ดีจ ำเป็นต้องมีควำมเชี่ยวชำญทั้งด้ำนควำมรู้และทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรท ำวิจัย หลำยปีที่
ผ่ำนมำ ผมได้เรียนรู้จำก อ.นทีทิพย์ 3 เรื่อง ที่ผมรู้สึกว่ำเป็นส่วนส ำคัญยิ่งที่ท ำให้ผมเป็นนักวิจัยที่ดีได้ 
นั่นคือ กำรบริหำรจัดกำรเวลำ กำรมีทักษะพื้นฐำนท่ีดี และกำรถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับผู้อื่น 

 นักวิจัยรุ่นใหม่ที่เป็นอำจำรย์ในมหำวิทยำลัยทุกคนคงจะประสบปัญหำอย่ำงเดียวกันกับผม ซึ่งก็
คือ เวลำส่วนใหญ่ของเรำหมดไปกับกำรสอน และกำรประชุม ท ำให้มีเวลำท ำวิจัยน้อย หลำยคนอำจ
แก้ปัญหำด้วยกำรปฏิเสธงำนสอน หรือไม่ก็หันหลังให้งำนวิจัย ผมได้เรียนรู้จำก mentor ของผมว่ำ ที่
จริงทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
เวลา ตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษำ ผมเห็น อ.นทีทิพย์ มำท ำงำนตั้งแต่หกโมงเช้ำและกลับบ้ำนตรงเวลำ ขณะที่
คนอื่นๆเริ่มท ำงำนประจ ำวัน อ.นทีทิพย์ ก็เตรียมสอนเสร็จแล้ว ทุกวันนี้ ผมมักจะสอนนักศึกษำของผม
เองเสมอว่ำ ถ้ำเรำขยันเริ่มงำนแต่เช้ำก่อนคนอื่นสัก 1 ถึง 2 ชั่วโมง เรำจะได้ปริมำณงำนมำกกว่ำคนอื่น 
ที่ส ำคัญทุกคนต้องมีเวลำพักผ่อนที่เพียงพอ เพรำะควำมอ่อนล้ำที่สะสมมำเป็นเวลำนำนจะท ำให้
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของเรำลดลงอย่ำงมำก และจะท ำให้คุณภำพของงำนวิจัยลดลง 

 ทักษะพื้นฐำนท่ีดีก็เป็นส่วนส ำคัญที่จะเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ประสบควำมส ำเร็จได้ งำนแรกที่ผม
ได้รับมอบหมำยจำก อ.นทีทิพย์ ตั้งแต่เริ่มเข้ำแล็บคือ กำรเข้ำห้องสมุดเพื่อค้นหำบทควำมวิชำกำร เป็น
ค ำแนะน ำสั้นๆ แต่ผมใช้เวลำวันหนึ่งหลำยชั่วโมงอยู่ในห้องสมุดเพื่อเปิดหนังสือ Index Medicus ไม่น่ำ
เชื่อว่ำ แค่กำรเปิดหำ keyword จำก Index Medicus จะท ำให้ผมได้อ่ำนบทควำมวิชำกำรจ ำนวนมำก ทั้ง
ที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับหัวข้อวิจัยของตนเอง เพรำะกระบวนกำรหำข้อมูลลักษณะนี้ ท ำให้ผู้อ่ำนอดไม่ได้ที่
จะลองอ่ำนบทควำมที่อยู่บรรทัดบนและล่ำงของบทควำมที่ตนเองก ำลังค้นหำ นอกจำกนี้ อ.นทีทิพย์ ยังมี
ฐำนข้อมูลบทควำมวิจัยส่วนตัวเก็บไว้ในห้องแล็บเพื่อให้นักศึกษำได้หยิบอ่ำน ปัจจุบันกำรค้นหำบทควำม
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วิชำกำรท ำได้ง่ำยมำก เนื่องจำกมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย แต่ผมก็ไม่ลืมที่จะอ่ำนบทควำม  “รอบ” 
keyword ที่ค้นหำ และท ำฐำนข้อมูลเก็บไว้อย่ำงเป็นระบบ บำงครั้งมีนักศึกษำมำถำมผมว่ำเคยได้อ่ำน
เรื่องนี้ผ่ำนตำบ้ำงหรือไม่ ผมสำมำรถพิมพ์ full text จำกคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษำคนนั้นได้ทันที 

 ทักษะท่ีเป็น laboratory skill ก็มีควำมส ำคัญต่อกำรเป็นนักวิจัยที่มีคุณภำพ กำรที่นักวิจัยได้เคย
ลงมือท ำวิจัยด้วยตนเอง มีส่วนส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ให้กับนักศึกษำ อ.นทีทิพย์
แนะน ำให้ผมเรียนเทคนิคพื้นฐำนทุกเทคนิคในห้องปฏิบัติกำร ซึ่งส่วนใหญ่ผมแทบไม่เคยได้ใช้ในกำรท ำ
วิจัยของผมจริงๆเลย แต่เทคนิคพื้นฐำนเหล่ำนี้กลับมีส่วนส ำคัญที่ท ำให้ผมสำมำรถพัฒนำและบูรณำกำร
เทคนิคใหม่ๆที่มีควำมซับซ้อนขึ้นในห้องปฏิบัติกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นผลให้ทั้งปริมำณและคุณภำพ
ของผลงำนวิจัยเพิ่มขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด ผมมีควำมเชื่อม่ันตลอดมำว่ำ ตึกที่สูงที่สุด ต้องสร้างบน
พื้นฐานที่มั่นคงที่สุด เรำคงไม่สำมำรถพัฒนำเทคนิควิจัยที่ซับซ้อนได้โดยปรำศจำกเทคนิคพื้นฐำนที่ดี 
แต่สิ่งหนึ่งที่นักวิจัยรุ่นใหม่พึงระลึกอยู่เสมอก็คือ งำนวิจัยต้องเริ่มจำกโจทย์ที่มี impact เป็นตัวตั้ง เทคนิค
วิจัยที่เรำมีแม้ว่ำจะส ำคัญ แต่ก็เป็นเพียงวิธีหนึ่งในอีกหลำยๆวิธีที่จะแก้โจทย์นั้น ไม่ควรพลั้งเผลอเอำ
เทคนิคเป็นตัวตั้งแล้วเปลี่ยนโจทย์วิจัยไปเร่ือยๆเพื่อให้สอดคล้องกับเทคนิคที่มี 

 บรรดำคุณสมบัตินักวิจัยที่ผมได้เรียนรู้จำก อ.นทีทิพย์ ผมรู้สึกว่ำทักษะกำรถ่ำยทอดควำมรู้เป็น
สิ่งที่มีควำมส ำคัญที่สุด กำรถ่ำยทอดท ำได้หลำยวิธี เช่น กำรสอนในห้องบรรยำย กำรสอนกลุ่มย่อย และ
กำรเขียนบทควำมวิชำกำร เป็นต้น คุณสมบัติประกำรหนึ่งที่ผู้ถ่ำยทอดควำมรู้พึงมี (นอกจำกควำมรู้แล้ว) 
คือ ต้องใจเย็น สำมำรถอดทนรอให้ผู้รับกำรถ่ำยทอดได้มีโอกำสประมวลควำมรู้ที่ได้รับและพัฒนำตนเอง 
ตั้งแต่ผมได้รู้จักกับ อ.นทีทิพย์ อำจำรย์สอนหนังสือด้วยประโยคหรือวลีง่ำยๆพร้อมยกตัวอย่ำงประกอบ 
ผมไม่เคยเห็นอำจำรย์ใช้อำรมณ์กับนักศึกษำหรือคนรอบข้ำง ทั้งที่อำจำรย์เป็นคนที่ท ำงำนรวดเร็ว และ
ต้องมี deadline เสมอ ควำมใจเย็นนี้เอง ที่ท ำให้ mentee เช่นตัวผมเอง รู้สึกว่ำเป็นควำมรับผิดชอบที่
ต้องท ำงำนอย่ำงมีคุณภำพและรวดเร็ว ให้เสร็จทันเวลำตำมที่ได้สัญญำเอำไว้ เม่ือผมได้มำเป็นอำจำรย์ 
ผมจึงได้ประจักษ์กับตนเองอีกครั้งว่ำ วิธีกำรน้ีท ำให้นักศึกษำตั้งใจเรียนมำกขึ้น และตรงต่อเวลำ แตกต่ำง
จำกกำรดุว่ำโดยปรำศจำกกำรอธิบำยด้วยเหตุและผล 

 กำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้วยกำรเขียนเป็นหัวใจส ำคัญต่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพนักวิจัย อำจกล่ำวได้
ว่ำ กำรสร้ำงงำนวิจัยและเรียบเรียงผลงำนนั้นจนออกมำเป็นบทควำมที่ลงตีพิมพ์ในวำรสำรระดับ
นำนำชำติ (publication) เป็นตัวชี้วัดที่แสดงคุณภำพของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สร้ำงสรรค์ผลงำนนั้นๆ อย่ำงไร
ก็ดี สิ่งประดิษฐ์หรือสิทธิบัตร (patent) ผลิตภัณฑ์ (product) และนโยบำย (policy) ก็เป็นผลลัพธ์ส ำคัญที่
นักวิจัยรุ่นใหมค่วรมุ่งไปให้ถึงด้วยเช่นกัน นักวิจัยรุ่นใหม่ทุกคนคงทรำบดีว่ำ กำรเรียบเรียงบทควำมวิจัย
นั้น มีควำมท้ำทำย ต้องใช้ทักษะ และประสบกำรณ์ในระดับสูง เช่น กำรเรียบเรียงบทน ำที่สื่อให้เห็น
ผลกระทบของงำนวิจัยในวงกว้ำง กำรแสดงผลกำรวิจัยให้เป็นรูปภำพที่สมบูรณ์ดูเข้ำใจง่ำย กำรวิจำรณ์
ผลกำรวิจัยที่เฉียบคมและเป็นกลำง เป็นต้น ผมคิดว่ำคงไม่มีวิธีกำรใดจะดีไปกว่ำ การฝึกเขียน
บทความบ่อยๆ และขอค าติชมจาก mentor บทควำมแรกที่ผมเขียน ต้องแก้ไขหลำยครั้งกว่ำที่ อ.นที
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ทิพย์ และตัวผมจะเห็นตรงกันว่ำ มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล ซึ่งสำมำรถส่ งไปตีพิมพ์ได้ 
ปัจจุบันผมมีผลงำนตีพิมพ์ที่เป็นผู้เรียบเรียงเองร่วม 30 เรื่อง หลำยเรื่องตีพิมพ์ในวำรสำรติดอันดับ 1 ใน 
5 ในสำขำสรีรวิทยำ ควำมส ำเร็จนี้เป็นผลจำกที่ผมมี “โค้ช” ที่ทุ่มเทเอำใจใส่ ช่วยให้ผมได้ฝึกฝนฝีมือก่อน
ลงสนำมจริง 

นักวิจัยรุ่นใหม่ควรมี mentor 

ดร. นรัตถพล 

 ในทัศนะของผม นักวิจัยรุ่นใหม่ทุกคนควรมี mentor มีเพื่อนร่วมงำนของผมหลำยคนบอกว่ำ 
กำรมีนักวิจัยที่ปรึกษำแสดงว่ำเป็นนักวิจัยที่ไม่มี independence ค ำนี้เป็นเหมือนศักดิ์ศรีที่ก ำหนดคุณค่ำ
ที่มำจำกควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดตัวเอง (autonomy) ของนักวิจัย แม้ว่ำจะฟังแล้วสร้ำงควำมภูมิใจ
ได้ไม่น้อย แต่นักวิจัยรุ่นใหม่ควรยึดถือค ำว่ำ independence อย่ำงเหมำะสม มิฉะนั้นก็ไม่ต่ำงจำกกำร
ออกเรือท่องมหำสมุทรในขณะมีพำยุโดยไม่สนใจค ำเตือน (ของ mentor) ถึงภยันตรำย ไม่แม้แต่จะใช้
แผนที่ (ที่ mentor ให้ไว้) เพื่อน ำทำง 

 สิ่งที่ อ.นทีทิพย์ ได้ถ่ำยทอดไว้ ผมเรียกว่ำ ต้นทุนประสบกำรณ์ ที่อำจำรย์สะสมมำนำนตลอด
ชีวิตกำรเป็นนักวิจัยท่ีผ่ำนทั้งอุปสรรคและควำมส ำเร็จกว่ำ 30 ปี ไม่มีความจ าเป็นที่นักวิจัยรุ่นใหม่จะ
ปฏิเสธประสบการณ์ของ mentor และพยายามท าทุกอย่างด้วยตนเอง โดยไม่สนใจว่ำได้สร้ำง
อุปสรรคให้กับตนเองทั้งที่ได้มีคนเคยทดลองท ำมำแล้วหรือไม่ ผมได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของ mentor 
และต่อยอดประสบกำรณ์ที่ได้รับ ฝ่ำฟันให้เกิดกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งกว่ำที่เคยเป็นอยู่ หำกเรำประสงค์จะ
ก้ำวไปข้ำงหน้ำ ไม่ต้องกลัวว่ำจะไม่ได้แก้ปัญหำ ปัญหำและอุปสรรคจะมีอยู่ตลอดทำงที่เดิน เป็นเรื่อง
ปกติของชีวิตนักวิจัยที่ต้องกำรสร้ำงสิ่งใหม่ให้แก่สังคม แต่ถึงอย่ำงไร เรำไม่ควรเริ่มต้นจำกศูนย์ เพียง
เพื่อจะย่ ำควำมผิดพลำดที่มีผู้อื่นได้เคยกระท ำมำก่อนแล้ว 

 เมื่อผมเป็นอำจำรย์ใหม่ๆ ผมได้รับค ำแนะน ำจำก อ.นทีทิพย์ ให้ลงมือท าวิจัยอย่างจริงจัง อย่า
รั้งรอจนไฟของการท าวิจัยดับมอด ควรเริ่มหำโจทย์วิจัยที่ไม่ยำกนัก ท ำได้โดยใช้เทคนิควิจัยที่ตนเอง
มี กล่ำวคือ ไม่ควรให้งบประมาณและเครื่องมือมาเป็นข้อจ ากัด กำรเป็นอำจำรย์รุ่นใหม่แตกต่ำงจำก
กำรเป็นนักศึกษำมำก ภำระงำนในแต่ละวันไม่ได้มีแค่เรื่องงำนวิจัย เรำต้องขยัน อดทน ตั้งใจ และมี
ก ำลังใจที่ดี (จำก mentor) จึงจะท ำให้ผ่ำนช่วงเวลำหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ไปได้ เม่ือผมเริ่มผลิตงำนวิจัยของ
ตนเองได้ จึงได้เริ่มมีทุนวิจัยและมีนักศึกษำบัณฑิตของตัวเองให้ผมได้ “ฝึกฝน” กำรเป็น mentor บ้ำง 

 กำรจะได้รับกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกใครสักคนเป็นเรื่องยำก ผมถือว่ำเป็นโชคดีที่ได้ท ำ
ควำมรู้จักคุ้นเคยกับ mentor ตั้งแต่ยังเป็น advisor ในกำรท ำวิจัยระดับปริญญำเอกของผม โดยทั่วไป 
mentor-mentee ต้องท ำงำนใกล้ชิดกันมำก ต้องอำศัยควำมไว้ใจ และควำมเชื่อม่ันซึ่งกันและกัน ซึ่งต้อง
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อำศัยเวลำ บำงครั้งเม่ือเห็นไม่ตรงกันหรือขัดแย้งกัน ควำมไว้วำงใจนี่แหละที่จะยึดเหนี่ยวกันไว้ ไม่ให้
บำดหมำงกันได้ อันที่จริง ผมไม่เห็นด้วยที่ mentee ต้องท ำตำม mentor ในทุกๆ เรื่องที่ mentor แนะน ำ 
ที่ผ่ำนมำ อ.นทีทิพย์ กับผมก็มีควำมคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอยู่บ้ำง กว่ำจะลงมือท ำวิจัยหรือตีพิมพ์ผลงำนได้ 
เรำต้องยกเหตุผลมำแย้งกันทุกครั้ง จนกว่ำเหตุผลเหล่ำนั้นจะตกผลึกเป็นข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์ 

 ค ำแนะน ำของ mentor ที่ขัดแย้งควำมรู้สึกและเหตุผลของ mentee อำจเป็นเหตุที่ท ำให้
ควำมสัมพันธ์ของทั้งคู่มำถึงทำงตัน เม่ือผมเข้ำเป็นอำจำรย์ได้หนึ่งปี ผมปรึกษำ อ.นทีทิพย์ เพื่อขอ
ค ำแนะน ำในกำรยื่นขอก ำหนดต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โดยวิธีพิเศษ แต่อำจำรย์กลับแนะน ำให้ผม
ล้มเลิกควำมคิด เพรำะอำจำรย์ใหม่เช่นผมควรพิสูจน์ให้ผู้อื่นเห็นก่อนว่ำ สำมำรถสอนและถ่ำยทอด
ควำมรู้ได้อย่ำงมีคุณภำพ นอกเหนือจำกกำรท ำวิจัยที่มีส่วนร่วมเกินร้ อยละ 50 ผมตัดสินใจเลิกล้ม
ควำมคิดและกลับมำเป็นอำจำรย์ที่ตั้งใจสอนหนังสือและผลิตงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง และยื่นขอต ำแหน่ง
โดยวิธีปรกติเม่ือครบเวลำ ทั้งที่ในควำมคิดของผมขณะนั้นก็ยังไม่เห็นด้วยมำกนัก แต่ผมก็เชื่อว่ำ
ควำมรู้สึกขัดแย้งในใจนี้เป็นเพรำะควำมอ่อนประสบกำรณ์ของผมเอง อ.นทีทิพย์ ซึ่งมีประสบกำรณ์
มำกกว่ำผม ย่อมมองเห็นปัญหำที่เด็กรุ่นใหม่อย่ำงผมมองไม่เห็น อีกประกำรหนึ่งที่ท ำให้ผมยอมรับ
เหตุผลเพรำะผมตระหนักว่ำ อำจำรย์เป็น mentor ที่ให้ค ำแนะน ำด้วยควำมประสงค์ดีอย่ำงบริสุทธิ์ใจ และ
ต้องกำรให้ mentee ได้พัฒนำตนเองจนกลำยเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพ ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่ำกำรตัดสินใจ
ครั้งนั้นถูกต้อง อาจารย์รุ่นใหม่ก็เหมือนต้นไม้ที่ต้องรอเวลาให้เติบโต ก่อนที่จะผลิดอกออกผล
สร้างนักวิจัยรุ่นต่อๆ ไป 

ดร. นทีทิพย์ 

 นักวิจัยที่ดิฉันรู้จักไม่จ ำเป็นต้องมี mentor ทุกรำย ดิฉันเคยเห็นนักวิจัยเก่งๆ หลำยคนที่ไม่มี 
mentor เป็นตัวเป็นตน ทั้งนี้อำจเป็นเพรำะที่ผ่ำนมำเขำสำมำรถท ำงำนประสบควำมส ำเร็จได้โดยไม่
จ ำเป็นต้องมีผู้ให้ค ำปรึกษำ จึงรู้สึกไม่ต้องกำร เห็นว่ำเป็นเรื่องไม่จ ำเป็น แต่ดิฉันคิดว่ำเป็นเพรำะเขำยัง
ไม่พบใครที่เขำชื่นชมมำกพอเท่ำนั้นเอง แต่ในยุคที่วงกำรวิทยำศำสตร์ก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วและเต็มไป
ด้วยหลุมพรำง นักวิจัยรุ่นใหม่ควรมี mentor เพื่อคอยชี้แนะเพื่อให้ยืนได้ด้วยตนเองอย่างมั่นคง
โดยเร็ว 

 จำกประสบกำรณ์ของตัวเองดิฉันคิดว่ำ ผู้ที่มี mentor ที่ดี ถือว่ำเป็นโชคอย่ำงยิ่ง mentor ของ
ดิฉัน คือ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร. เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์ อดีตหัวหน้ำภำควิชำสรีรวิทยำ คณะ
วิทยำศำสตร์ และเป็นผู้รับดิฉันเข้ำมำเป็นอำจำรย์ที่ภำควิชำเมื่อปี 2517 และยังเคยเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ระดับปริญญำโท-เอกของดิฉัน ภำยหลังจำกที่ดิฉันเป็นอำจำรย์แล้ว ดิฉันกับ อ.เลียงชัย ก็ยัง
ท ำงำนวิจัยด้วยกันต่อมำอีกหลำยปี ปัจจุบันอำจำรย์มีบทบำทส ำคัญในฐำนะเป็นที่ปรึกษำอำวุโสของ
เครือข่ำยวิจัยด้ำนแคลเซียมและกระดูกที่ดิฉันเป็นหัวหน้ำเครือข่ำย อำจำรย์เป็นผู้ประสิทธิประสำท
ควำมรู้ต่ำงๆ ไม่เฉพำะแต่ทำงด้ำนวิชำกำรเท่ำนั้น แต่ได้แนะวิธีคิด วิธี ปฏิบัติตน เพื่อไปสู่ควำม
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เจริญก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรอย่ำงต่อเนื่อง อำจำรย์สอนให้คิดอย่ำงรอบคอบและรอบด้ำน ไม่ให้เชื่อทุก
อย่ำงที่บอก แต่ให้แย้งด้วยเหตุและผล เนื่องจำกกำรศึกษำของดิฉันออกจะกลับกันกับนักวิจัยส่วนใหญ่ 
กล่ำวคือ เมื่อจบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ในสมัยน้ัน ดิฉันได้ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ อยู่โรงเรียนประจ ำ 
4 ปี สอบ O’ levels และ A’ levels แล้วเข้ำเรียนในมหำวิทยำลัยลอนดอนจนจบปริญญำตรี แต่กลับมำ
ศึกษำต่อในระดับปริญญำโท-เอกที่ประเทศไทย จึงชอบสไตล์ของ อ.เลียงชัย ที่สอนให้คิดให้สงสัย และ
เปิดโอกำสให้โต้แย้งตลอดเวลำ รู้สึกสนุกและท้ำทำย อำจเป็นเพรำะดิฉันค่อนข้ำงมีควำมม่ันใจในตัวเอง 
กล้ำแสดงควำมคิดเห็น กล้ำถำม ไม่กลัวอำจำรย์อย่ำงไม่มีเหตุผล ดิฉันชื่นชมในควำมเก่งของอำจำรย์
และวิธีกำรสอนท่ีท ำให้เรำต้องคิด นอกจำกนั้น จำกกำรที่ดิฉันเป็นคนชอบอ่ำนหนังสือ ชอบเดินทำง และ
สนใจในเรื่องอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจำกสำขำวิชำของตัวเอง จึงประทับใจในตัวอำจำรย์มำก เพรำะดิฉัน
สำมำรถพูดคุยและถกกันได้ทุกเรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นวิทยำศำสตร์ กำรเมือง ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม 
ภำพยนตร์ หรือศิลปะ โดยเฉพำะเร่ืองหนังสือ  

 ที่ผ่ำนมำ อ.เลียงชัย ไม่เคยเบื่อที่จะสอนให้เรำคิดในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงรอบคอบ ให้มองเหรียญทั้ง
สองด้ำน สอนให้จัดล ำดับควำมส ำคัญของงำนในควำมรับผิดชอบ รู้ว่ำอะไรควรท ำก่อนหลัง และที่ส ำคัญ
มำก คือ รู้จักที่จะปฎิเสธ แนะน ำวิธีวำงแผนเพื่อให้มีควำมก้ำวหน้ำในชีวิตกำรท ำงำน ซึ่งดิฉันก็เห็นตรง
กับอำจำรย์และปฏิบัติตำม (เป็นส่วนใหญ่) แม้บำงครั้งจะไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของอำจำรย์ แต่ก็ยอมท ำ
ตำมที่อำจำรย์แนะน ำ เพรำะเป็นไปได้ว่ำอำจำรย์อำจเล็งเห็นผลลัพธ์ที่ตัวดิฉันอำจยังมองไม่เห็น คล้ำย
กับว่ำอำจำรย์เดินขึ้นสู่ยอดเขำไปก่อน เม่ือมองลงมำยังเชิงเขำด้ำนล่ำง ก็จะเห็นว่ำทำงขึ้นยอด เขำมี
หลำยทำง บำงเส้นทำงก็ยำกล ำบำก บำงเส้นทำงก็ง่ำยต่อกำรเดิน อำจำรย์จึงแนะน ำทำงเดินที่ถูกต้องให้ 
ในปัจจุบันดิฉันก็ยังพยำยำมถ่ำยทอดแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ได้จำกอำจำรย์ให้กับลูกศิษย์ โดยยกค ำพูด
ของอำจำรย์มำเป็นอุทำหรณ์อยู่เสมอๆ และให้ลูกศิษย์ได้ทรำบถึงควำมรู้สึกของดิฉันที่เคำรพและชื่นชม
ยกย่อง ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร. เลียงชัย ลิ้มล้อมวงศ์ ผู้เป็นต้นแบบของ mentor ให้แก่ตัวดิฉันและ 
อ.นรัตถพล 

นัยของ mentor  

ดร. นทีทิพย์ 

 ควำมหมำยของ mentor นั้นมีควำมลึกซึ้งต่ำงกัน ขึ้นอยู่กับควำมรู้สึกและประสบกำรณ์ของ 
mentee ส่วน mentor หรือนักวิจัยพี่เลี้ยงของโครงกำรวิจัยนั้น อำจเป็นควำมหมำยเดียวกันและเป็นคนๆ 
เดียวกันกับ mentor ที่กล่ำวถึงไปแล้วก็ได้ นักวิจัยพี่เลี้ยงท่ีเป็น mentor แต่เพียงชื่อก็มีอยู่มำกเพรำะกำร
ก ำหนดเงื่อนไขของทุนวิจัยที่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะขอทุนต้องมี mentor ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็น thesis 
advisor หรือไปขอให้นักวิจัยรุ่นพี่รุ่นครูที่มีประสบกำรณ์มำเป็น mentor ให้ บำงรำยก็มีเพียงชื่อใน
โครงกำร จะได้พบหน้ำกันก็เม่ือต้องเซ็นชื่อในรำยงำนควำมก้ำวหน้ำหรือรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์
เท่ำนั้น ซึ่งก็น่ำเสียดำยที่ผลสัมฤทธิ์ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของผู้ที่คิดระบบทุนวิจัยนี้ที่อยำกจะสร้ำง
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ระบบ mentoring เลย  mentee ควรจะใช้ประโยชน์ของ mentor ให้คุ้มค่าโดยขอค าปรึกษาและ
ความช่วยเหลือบ่อยๆ ส่วน mentor ก็ต้องเอำใจใส่ติดตำมควำมก้ำวหน้ำอย่ำงสม่ ำเสมอและอย่ำงมี
ศิลปะที่จะไม่ท ำให้ mentee รูส้ึกอึดอัดหรือกลัวที่จะถูกตำมงำน mentor ไม่ควรด่วนตัดสินเองว่ำ mentee 
ขี้เกียจ ทิ้งงำน ไม่ท ำตำมแผนที่วำงไว้ หรือไม่พอใจว่ำ mentee จะท ำให้ตัวเองเสียประวัติ ที่จริงถ้ำถึงขั้น
นั้น mentor ก็มีส่วนโดนต ำหนิแน่นอน เพรำะแสดงว่ำไม่ได้ท ำหน้ำที่ของ mentor ตั้งแต่แรก อันที่จริง
ระบบ mentor-mentee นี้ นอกจำกจะเป็นกำรช่วยให้โครงกำรสัมฤทธิ์ผลในกำรสร้ำงนักวิจัยใหม่และ
ผลิตผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์อย่ำงมีคุณภำพแล้ว ระบบยังเอื้อให้เกิดกำรจัดกำรควำมรู้ กำรถ่ำยทอด
ประสบกำรณ์ในกำรตั้งโจทย์วิจัย กำรวำงแผนวิจัยและเทคนิคต่ำงๆ ตลอดจนวิธีกำรแก้ปัญหำไปจนถึง
แนวคิดและปรัชญำของชีวิตจำก mentor สู่ mentee ซึ่งมีคุณค่ำย่ิงกว่ำผลงำนตีพิมพ์เสียอีก 

 ถ้ำใช้ตัวอย่ำงของดิฉัน ถึงแม้ อ.นรัตถพล จะใช้ชื่อดิฉันเป็น mentor หรือนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อขอ
ทุนวิจัย แต่ดิฉันพยำยำมปฏิบัติต่อ อ.นรัตถพล ในฐำนะ research colleague ที่เท่ำเทียมกัน อันที่จริง 
อ.นรัตถพล เก่งกว่ำดิฉันในหลำยด้ำนทีเดียว โดยเฉพำะในเรื่องของเทคนิควิจัยใหม่และข้อมูลในเชิงลึก 
แต่ด้วยควำมเป็นครู-ศิษย์กันมำนำน กอปรกับ อ.นรัตถพล อำยุเท่ำกับบุตรชำยของดิฉัน ดิฉันจึงอดท ำ
ตัวเป็น mentor หรือบำงครั้งเหมือนเป็นแม่ไม่ได้ อ.นรัตถพล เองให้ควำมเคำรพ รับฟังค ำติชมและ
ค ำแนะน ำจำกดิฉันเสมอ เรำจึงท ำงำนเข้ำกันและเสริมกันได้เป็นอย่ำงดี เรียกว่ำเป็นตัวอย่ำงของ 
“synergistic mentor-mentee interaction” ก็น่ำจะได้ 

ฝึกความเป็น mentor  

ดร. นรัตถพล 

 ผมเชื่อว่ำกำรเป็น mentor ก็จ ำเป็นต้องได้รับกำรฝึกฝนเช่นเดียวกับกำรเป็นนักวิจัย และผมคง
ต้องฝึกเช่นนี้อีกหลำยปีก่อนที่จะได้เป็นผู้น ำทำงให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่จะก้ำวขึ้นมำ  กำรมีนักศึกษำ
ปริญญำโท/เอกเป็นของตนเองเป็นวิธีหนึ่งท่ีอำจำรย์รุ่นใหม่จะได้ฝึกควำมเป็น mentor บ้ำง 

 กระแสของวิทยำศำสตร์ที่ไม่หยุดน่ิงบังคับให้นักวิจัยรุ่นใหม่โดยเฉพำะในสำขำสรีรวิทยำต้องปรับ
กลยุทธ์ให้ได้ผลงำนวิจัยที่ทัดเทียมกับต่ำงประเทศ โดยปัจจุบันกำรผลิตผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพหนึ่งเรื่อง 
จ ำเป็นต้องศึกษำครบวงจรทั้งในแนวตั้ง (vertical approach) และแนวระนำบ (horizontal approach) ใน
แนวตั้งจ ำเป็นต้องศึกษำกลไกตั้งแต่ระดับยีน โปรตีน เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ จนถึงระดับสิ่งมีชีวิตทั้งตัว 
(in vivo) ส่วนในแนวระนำบ จ ำเป็นต้องบูรณำกำรควำมรู้ในหลำยศำสตร์ เช่น คณิตศำสตร์ ฟิสิกส์ นำโน
เทคโนโลยี และวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ เพื่อตอบโจทย์วิจัยที่ตั้ งไว้ งำนวิจัยจึงไม่สำมำรถท ำได้ด้วย
นักวิจัยเพียง 1-2 คนอีกต่อไป แต่ต้องท ำงำนเป็นทีม มีกำรวำงแผนงำนวิจัยที่ดี มีผู้น ำที่ก ำหนดทิศทำง มี
ควำมสำมัคคี มีควำมเสียสละ และปฏิบัติตำมหน้ำที่อย่ำงมีจริยธรรม คุณสมบัติเหล่ำนี้ต้องปลูกฝังและ
ถ่ำยทอดตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษำก่อนที่จะเติบโตไปเป็นเสำหลักของวงกำรวิทยำศำสตร์ในอีก 20-30 ปี
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ข้ำงหน้ำ ผมกล่ำวกับนักศึกษำเสมอว่ำ พวกเรำทุกคนในกลุ่มวิจัยก็เหมือนปลำตัวเล็กที่ว่ำยกันเป็นกลุ่ม
อย่ำงพร้อมเพรียง ดูไกลๆ ก็คล้ำยกับปลำตัวใหญ่ได้ แต่จะท ำเช่นนี้ได้ต้องมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำและ
ก ำหนดทิศทำงที่แน่นอน ก่อนจะลงมือท ำวิจัยต้องประชุมหำรือกันหลำยครั้งเพื่อให้เข้ำใจตรงกัน แบ่ง
หน้ำที่กันชัดเจน และต้องมำสรุปผลด้วยกันเป็นระยะ สมำชิกในกลุ่มทุกคนจะมำเสนอผลกำรวิจัยร่วมกัน 
ท ำให้เกิดกำรซักถำมและปรับปรุงระเบียบวิธีกำรวิจัยให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 กำรจัดกำรควำมรู้ (knowledge management) มีควำมส ำคัญต่อควำมก้ำวหน้ำของกลุ่มมำก 
เป็นวิธีกำรที่เพิ่มต้นทุนประสบกำรณ์ให้กับสมำชิกในกลุ่ม เพรำะผู้ที่มีประสบกำรณ์วิจัยสูงกว่ำจะ
ถ่ำยทอดเทคนิคที่ประสบควำมส ำเร็จแล้วให้กับผู้ก ำลังเริ่มต้น ท ำให้สมำชิกใหม่ไม่ต้องลองผิดลองถูกกับ
สิ่งที่เคยมีผู้ทดลองมำแล้ว เปิดโอกำสให้ให้สมำชิกใหม่ได้ค้นคิดพัฒนำและลองผิดลองถูกกับเทคนิคใหม่
ที่มีควำมซับซ้อนมำกขึ้น ควำมรู้เหล่ำน้ีมีกำรจดบันทึกอย่ำงเป็นระบบ และยังถ่ำยทอดให้กับนักวิจัยกลุ่ม
อื่นๆ ด้วย 

ดร. นทีทิพย์ 

  ระบบกำรเรียนรู้ข้ึนอยู่กับฉันทะของทั้งสองฝ่ำย ซึ่งคุณสมบัติเฉพำะตัวของลูกศิษย์นั้นมีส่วนเป็น
อย่ำงมำก เรำต้องสอนให้เขำน ำสิ่งดีในตัวออกมำใช้ให้เป็นประโยชน์ ในขณะเดียวกันช่วยแก้ไขใน
จุดบกพร่องของเขำ ถ้าสามารถท าให้ลูกศิษย์ดีขึ้น เก่งขึ้นได้เต็มศักยภาพของเขา ก็ถือว่าเรา
ประสบความส าเร็จเช่นกัน 

 ดิฉันมีลูกศิษย์มำแล้วเป็นจ ำนวนมำก และได้ปฏิบัติกับลูกศิษย์ทุกคนเหมือนกัน โดยให้ควำมรัก 
ควำมเมตตำ และควำมเป็นกันเองกับลูกศิษย์ทุกคน สิ่งที่ส ำคัญคือต้องรู้จักธรรมชำติของแต่ละคน เพื่อ
หำวิธีเข้ำถึงเขำเพื่อเสริมจุดเด่นและแก้ไขจุดบกพร่องของเขำ ดิฉันชอบใช้วิธีชมและให้ก ำลั งใจเป็นหลัก 
ถ้ำเขำท ำงำนผิดพลำด ดิฉันจะไม่ค่อยดุว่ำ เพรำะรู้ว่ำเขำเสียใจอยู่แล้ว จะสอนว่ำวิธีที่ถูกเป็นอย่ำงไรจะ
ได้ไม่ท ำผิดซ้ ำ ให้เขำเกรงใจเรำดีกว่ำให้เขำกลัว ถ้ำเรำได้ใจของลูกศิษย์แล้ว จะฝึกสอนอะไรเขำก็เปิดรับ
เต็มที่เพรำะเชื่อในตัวเรำ เนื่องจำกงำนวิจัยมีทั้งได้ผลและไม่ได้ผล จึงส ำคัญมำกที่เรำจะต้องคอย “จับชีพ
จร” ลูกศิษย์อย่ำงใกล้ชิด คือต้องรู้ว่ำในช่วงไหนที่ปล่อยให้คิดเองท ำเอง หำกไม่ได้ผล ต้องคอยสอบถำม
และให้ค ำแนะน ำ จะไม่ปล่อยให้ลูกศิษย์รู้สึกยอมแพ้ หมดก ำลังใจ 

 ดิฉันนั่งท ำงำนในห้องแล็บมำตลอด 30 ปี ด้วยต้องกำรใกล้ชิดกับลูกศิษย์ ให้ควำมเป็นกันเอง 
และให้เขำสำมำรถเข้ำหำได้ตลอดเวลำ หรือจะนัดเวลำก็ได้โดยอนุญำตให้เขำดูใน diary ที่วำงบนโต๊ะ
ท ำงำน จะรู้ว่ำมีวันเวลำว่ำงเม่ือใด มีสอนหรือติดประชุมที่ไหน กลยุทธ์ที่ส ำคัญอีกอย่ำงคือ ท าให้ลูก
ศิษย์มีก าลังใจ และไม่รู้สึกโดดเดี่ยว แล็บของเรำมีระบบ “tutor และ buddy” นักศึกษำจะมีกลุ่มของ
ตัวเองที่วิจัยในเรื่องใกล้ๆกัน หรือใช้เทคนิควิจัยคล้ำยๆกัน ดิฉันกับ อ.นรัตถพล มักจัดให้รุ่นพี่เป็นคน
ดูแลสมำชิกใหม่ สอนทั้งเรื่องทฤษฎีและเทคนิควิ จัย ตลอดจนวัฒนธรรมขององค์กร รุ่นพี่ที่ มี
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ประสบกำรณ์สูงอำจช่วยดูแลน้องเตรียม proposal presentation หรือ seminar ด้วยวิธีนี้น้องใหม่ทุกคน
จะมี tutor หรือมี buddy ช่วยดูแลแทนอำจำรย์ ท ำให้เขำอุ่นใจและเข้ำร่วมกลุ่มได้รวดเร็ว ขณะเดียวกัน
พี่ๆหรือเพื่อนก็ได้ฝึกทักษะควำมเป็นครู ที่ส ำคัญอีกประกำรคือ ปลูกฝังให้เขำใจกว้ำง อยำกที่จะ
ช่วยเหลือคนอื่น ดิฉันจะสอนไม่ให้เขำหวงควำมรู้ ตอนท่ีรุ่นพี่ท ำแล็บใช้เทคนิคอะไรก็ให้บันทึกไว้ ท ำคู่มือ
รวม “tricks and tips” ต่ำงๆ ไว้ เม่ือสอนน้องก็จะบอกทุกอย่ำงเพื่อไม่ให้น้องพลำดในสิ่งที่ตัวเองเคยท ำ
พลำดมำก่อน ดังนั้น น้องควรจะหัดเทคนิคนั้นได้เร็วกว่ำและท ำได้ดีกว่ำพี่ และใช้เวลำที่เหลือในกำร
พัฒนำเทคนิคหรือเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ด้วยวิธีนี้เรำสำมำรถพัฒนำเทคนิคต่ำงๆขึ้นในแล็บ  เม่ือท ำแล็บ
ได้ผลดี ทั้งกลุ่มก็จะตื่นเต้นดีใจไปด้วยกันหมด แต่ละกลุ่มย่อยจะรับรู้งำนของอีกกลุ่มด้วย และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดเวลำในช่วงเวลำ lab report และ journal club ที่เรำจัดสลับกันทุกสัปดำห์ 
กลุ่มของเรำมีทั้ง post-doc และ post-master ซึ่งช่วยเป็น tutor ได้เป็นอย่ำงดี post-master จะอยู่กับเรำ 
6 เดือนถึง 2 ปี เพื่อฝึกกำรท ำวิจัยเพิ่มเติม และสะสมผลงำนตีพิมพ์ส ำหรับสมัครชิงทุนเรียนต่อใน
ต่ำงประเทศ 

 แล็บของเรำเลี้ยงฉลองกันบ่อยๆ ดิฉันถือเป็นเรื่องส ำคัญ เป็นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีและควำม
ผูกพันในกลุ่ม (comradeship) ธรรมเนียมที่ปฏิบัติเป็นประจ ำก็คือ งำนเลี้ยงรับสมำชิกใหม่เข้ำแล็บทุกปี 
ลูกศิษย์ในแล็บตั้งแต่รุ่นแรกจนปัจจุบันจะมีชื่อรุ่นตำมสถำนที่ที่ไปเลี้ยงรับ มีอยู่รุ่นหนึ่งเป็นที่อิจฉำกัน
มำก เพรำะชื่อรุ่น “เรือนหอ” และบังเอิญรุ่นนั้นเม่ือจบแล้วแต่งงำนไปเกือบหมด นอกจำกนั้น ทุกครั้งที่ 
paper ของเรำได้กำรตอบรับกำรตีพิมพ์ ดิฉันก็จะพำทั้งแล็บไปเลี้ยง หรือไม่ก็สั่งอำหำรมำเลี้ยงฉลองใน
แล็บ เจ้ำของงำนช้ินน้ันก็จะได้รับกำรช่ืนชมเป็นพิเศษในวันน้ัน  

สมาชิกในกลุ่มวิจัยท างานด้วยกันได้โดยไม่มีปัญหา 

ดร. นทีทิพย์ 

 เรื่องนี้เป็นเร่ืองส ำคัญที่ต้องเริ่มที่อำจำรย์หรือผู้ใหญ่ในกลุ่ม โดยเรำต้องให้ควำมรักควำมจริงใจ มี
ควำมยุติธรรม ปฎิบัติต่อทุกคนอย่ำงเท่ำเทียม กำรที่คนจ ำนวนมำกมำอยู่ด้วยกันก็ย่อมมีปัญหำบ้ำง แต่
ถ้ำท ำให้เรื่องขัดใจเหล่ำนั้นเป็นเรื่องเล็กและท ำควำมเข้ำใจกันโดยไม่ทิ้งไว้ ปัญหำเหล่ำนั้นก็จะหมดไป 
กำรที่เรำมีกิจกรรมต่ำงๆ ร่วมกันอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งระบบ “tutor-buddy” ท ำให้สมำชิกทั้งหมดมี
ควำมสำมัคคี มีควำมภูมิใจและผูกพันในกลุ่ม ปัญหำเล็กๆ น้อยๆ ก็จะได้รับกำรให้อภัยและจบลงด้วยดี 
ในกลุ่มของเรำมีผู้จัดกำรแล็บ คือ คุณวำสนำหรือ “พี่หมู” ของน้องๆ ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงประสำน
ควำมสัมพันธ์และแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำให้อยู่แล้ว ปัญหำที่มำถึงดิฉันหรือ  อ.นรัตถพล จึงมีไม่มำก 
กิจกรรมต่ำงๆ ได้แก่ journal club, lab report กำรเป็นเจ้ำภำพจัดสัมมนำ หรือกำรเลี้ยงฉลองผลงำนของ
แล็บ ล้วนช่วยส่งเสริมให้รู้จัก “sharing” และสร้ำง team spirit นอกจำกนี้ดิฉันจะสอนให้เขำเห็น
ควำมส ำคัญของงำนส่วนรวม เช่น งำนของภำควิชำฯ หรือของคณะฯ ด้วย 
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 ควำมสำมัคคีภำยในกลุ่มวิจัยนี้ ได้รับกำรพิสูจน์อย่ำงเป็นวิทยำศำสตร์ว่ำ มีส่วนเพิ่มควำมส ำเร็จ
ของงำนวิจัย ประหยัดทั้งงบประมำณและเวลำที่ต้องลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ นอกจำกนี้ ยังท ำให้สมำชิกใน
กลุ่มรู้สึกว่ำ ทุกปัญหาสามารถแก้ไขได้ และอยู่ภายใต้การควบคุม หากทุกคนร่วมมือกัน ท ำให้ทุก
คนพรอ้มที่จะเผชิญหน้ำกับปัญหำ มิใช่หนีปัญหำหรือเฝ้ำแต่กล่ำวโทษว่ำเป็นผลจำกสิ่งที่อยู่นอกขอบเขต
ของวิทยำศำสตร ์

mentor ช่วยอะไรได้มากกว่าด้านวิชาการ 

ดร. นทีทิพย์ 

 ดิฉันอยำกให้ mentee เป็นคนที่เก่งด้วย ดีด้วย จึงพยำยำมให้เขำได้ในหลำยๆ ด้ำน การดูแล 
mentee (และลูกศิษย์) ก็เหมือนการเลี้ยงลูก ไม่มีรูปแบบขั้นตอนการอบรมสั่งสอนที่ตายตัว แต่
ระหว่ำงที่อยู่ด้วยกันตอนไหนที่สอดแทรกกำรอบรมสั่งสอนได้ก็จะท ำ ซึ่งมักใช้กำรปฏิบัติให้ดูเป็น
แบบอย่ำงมำกกว่ำ เช่น เรื่องของกิริยำมำรยำท และสัมมำคำรวะต่อผู้ใหญ่ เรำปฎิบัติต่ออำจำรย์ของเรำ
หรือผู้มีอำวุโสกว่ำอย่ำงไร เม่ือลูกศิษย์ หรือ mentee เห็น เขำก็จะซึมซับไปเอง ดิฉันจะเน้นเรื่องมนุษย
สัมพันธ์ด้วย เพรำะถ้ำเขำมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้ร่วมงำนทุกระดับ ไปท ำงำนอยู่ที่ไหนก็จะ
ได้รับควำมร่วมมือ ท ำให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงไม่ยำก 

 เครือข่ำยวิจัยของเรำมีกำรจัดสัมมนำและจัดประชุมบ่อย ดิฉันจะประชุมและมอบหมำยให้สมำชิก
ในแล็บไปแบ่งงำนและเตรียมงำนในด้ำนต่ำงๆ ลูกศิษย์รุ่นใหม่ก็ได้เรียนรู้จำกพี่ๆ ทุกคนจะมี
ประสบกำรณ์ หำกมีปัญหำที่แก้ไม่ได้ก็จะมำให้ดิฉันช่วย ในด้ำนกำรวิจัยเรำจะสอนให้เขำหัดบริหำร
จัดกำรโครงกำรวิจัยวิทยำนิพนธ์ของเขำเอง ให้รู้งบประมำณและกำรใช้จ่ำย กำรทดลองใดควรท ำและท ำ
ได้ อันไหนควรท ำแต่ท ำไม่ได้เพรำะแพงมำก หรือได้ไม่คุ้มทุนก็ต้องคิดหำวิธีอื่น ในเรื่องนี้ อ.นรัตถพล 
เก่งมำก และจะดูแลลูกศิษย์ทุกคนอย่ำงใกล้ชิดโดยประสำนงำนกับคุณวำสนำที่ดูแลด้ำนกำรใช้จ่ำยของ
แล็บ 

 นอกนั้นก็จะคล้ำยกับแล็บอื่นๆ คือ สอนวิธีกำรเสนอผลงำนแบบ oral presentation ดิฉันจะฝึก
ลูกศิษย์เองตั้งแต่ช่วยอ่ำน แก้ไข abstract, presentation บทบรรยำย และฝึกกำรน ำเสนอหน้ำห้อง ส่วน
นักวิจัยที่เป็น mentee ดิฉันก็ยินดีที่จะช่วยให้ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำตนเอง ลูกศิษย์ของ
ดิฉันและ อ.นรัตถพล มักจะได้รำงวัลกำรเสนอ oral presentation มำให้ชื่นใจอยู่เสมอ ในเรื่องของ
ภำษำอังกฤษ ลูกศิษย์มำขอฝึกกำรพูด ดิฉันจะจัดเวลำในช่วงเช้ำของบำงวันไว้ให้ประมำณ 1 ชั่วโมง ให้
เขำผลัดกันมำจองวันไว้ล่วงหน้ำเพื่อมำคุยกันตัวต่อตัว English session นี้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย เรำ
มักจะสนทนำกันในเรื่องที่ไม่ใช่วิชำกำร เขำได้เรียนได้ฝึกภำษำ ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเขำ 
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 อีกเรื่องที่ดิฉันให้ควำมส ำคัญ คือ กำรให้ควำมสนใจในเรื่องอื่นๆ เพื่อเปิดโลกทัศน์ของเรำเอง 
ดิฉันจะบอกให้ลูกศิษย์ติดตำมข่ำวเพื่อให้ทันโลก กระตุ้นให้เขำสนใจที่จะไปดูคอนเสิร์ต หรือละครดีๆ 
บำงทีก็มี DVD ภำพยนตร์มำให้เขำยืม ดิฉันกับลูกศิษย์ก็เลยมีเรื่องคุยกันตลอด นอกเหนือจำกด้ำน
วิชำกำร ควำมที่ชอบส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องต่ำงๆ ลูกศิษย์จึงขอให้จัดกิจกรรมอื่นๆ อยู่ เป็นประจ ำ 
ซึ่งดิฉันก็เต็มใจและนึกสนุกไปด้วย เช่น สอนวิธีรับประทำนอำหำรแบบฝรั่ง หรือจัดให้รุ่นพี่ที่ มี
ประสบกำรณ์มำสอนวิธีประสบควำมส ำเร็จในชีวิต เช่น Seven Habits สรุปก็คือ พยำยำมแนะน ำ
ช่วยเหลือในทุกเรื่องที่พอจะท ำได้เพื่อให้เขำดีขึ้นเก่งขึ้น เขำก็ได้ประโยชน์ ดิฉันก็ได้ควำมสุขและควำม
ภูมิใจเม่ือเห็นลูกศิษย์ และ mentee ประสบควำมส ำเร็จ 

บทสรุป 

ดร. นรัตถพล 

 ผมขอสรุปสั้นๆ ว่ำ mentor-mentee เกิดจำกกำรร่วมแรงร่วมใจของนักวิจัยผู้มำกประสบกำรณ์ 
และนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ต้องกำรผู้แนะน ำติชมในทุกๆด้ำน เป็นผลให้ศักยภำพของนักวิจัยรุ่นใหม่พัฒนำขึ้น
อย่ำงรวดเร็วต่อเนื่อง ส่งเสริมให้นักวิจัยท้ังคู่สร้ำงฐำนกำรวิจัยท่ีเข้มแข็งและม่ันคง 

ดร. นทีทิพย์ 

 ในควำมคิดของดิฉันซึ่งมีประสบกำรณ์เป็นทั้ง mentee และ mentor ความสัมพันธ์ของ 
mentor-mentee เริ่มจากความรู้สึกชื่นชมและเชื่อมั่น ซึ่งน าไปสู่ความเชื่อใจโดยไม่มีอคติ มอง
อย่ำงผิวเผินดูเหมือนคนหนึ่งเป็นผู้ให้และอีกคนหนึ่งเป็นผู้รับ แต่ที่จริงต่ำงก็เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ เกิด
เป็น win-win situation ที่สร้ำงควำมสุขและควำมส ำเร็จให้ทั้งสองฝ่ำย 
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บทที่ 14 
ถอดบทเรียนความส าเร็จของระบบ mentor-mentee 

   ศำสตรำจำรย์ ดร. ปิยะสำร ประเสริฐธรรม 
ศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธิชัย อัสสะบ ำรุงรัตน์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. บรรเจิด จงสมจิตร  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. จูงใจ ปั้นประณต 

  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร. นวดล เหล่ำศิริพจน์ 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

                                        

 ถ้ำต้องยกตัวอย่ำงว่ำกลุ่มนักวิจัยที่ใช้ระบบ mentor-mentee แล้วประสบควำมส ำเร็จมำกที่สุดใน
ประเทศไทย เชื่อว่ำทุกท่ำนคงเห็นตรงกันว่ำ คือ กลุ่มวิจัยที่น ำโดย ศ. ดร. ปิยะสาร ประเสริฐธรรม 
นักวิทยำศำสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2549  เห็นได้จำกกำรที่นักวิจัยในกลุ่มนี้ได้รับรำงวัลด้ำนกำรวิจัยอยู่เสมอ 
ต่อเนื่องจำกรุ่นสู่รุ่นไม่ขำดสำย เริ่มจำก ศ. ดร. สุทธิชัย อัสสะบ ารุงรัตน์ ซึ่งได้ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ในปี 
พ.ศ. 2543 รำงวัลนักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่ ในปี พ.ศ. 2546 รำงวัลนักวิจัยดีเด่น และทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย 
(เมธีวิจัยอำวุโส สกว.) ปี พ.ศ. 2551  ผศ. ดร. จูงใจ  ปั้นประณต ได้รับรำงวัลนักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่ 
และรำงวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น  สกว./สกอ. ในปี พ.ศ. 2549  ผศ. ดร. บรรเจิด จงสมจิตร ได้รับรำงวัล
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น  สกว./สกอ. ในปี พ.ศ. 2550 โดยมี ศ. ดร. ปิยะสำร เมธีวิจัยอำวุโส สกว. ที่สังกัด
หน่วยงำนเดียวกัน เป็น mentor ให้ควำมช่วยเหลือและแนะน ำในด้ำนต่ำงๆ จน mentee ประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรวิจัย ซึ่งต่อมำ ศ. ดร. สุทธิชัย ได้ท ำหน้ำที่เป็น mentor ให้กับอำจำรย์ซึ่งขอทุนนักวิจัย
รุ่นใหม่ อำทิ รศ. ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี เจ้ำของรำงวัล
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น  สกว./สกอ. ในปี พ.ศ. 2548 รำงวัลนักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่ ในปี พ.ศ.  2550 และ
รำงวัลนักวิจัยรุ่นกลำงดีเด่น  สกว./สกอ. ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่ง mentee ทุกท่ำนสำมำรถผลิตผลงำนที่มี
คุณภำพได้มำกมำย ท ำให้ได้รับรำงวัล/ทุนวิจัยต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยอย่ำงสม่ ำเสมอ ดังนั้น กำร
ถอดบทเรียนของนักวิจัยกลุ่มนี้เกี่ยวกับระบบ mentor-mentee ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อ
วงกำรวิจัยไทย 
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ประโยชน์ของระบบ mentor-mentee ต่อประเทศชาติและนักวิจัยใหม ่

ดร. ปิยะสาร    

 กำรสร้ำงเทคโนโลยีที่เป็นของตัวเองเพื่อหำรำยได้เข้ำประเทศเป็นสิ่งที่ส ำคัญมำก จ ำเป็นต้อง
อำศัยกำรท ำวิจัยเป็นหลัก และต้องมีกำรลงทุนด้ำนงบประมำณเพื่องำนวิจัยและพัฒนำเป็นจ ำนวนมำก
เพื่อก่อให้เกิดสังคมแห่งควำมรู้ขึ้น เรื่องที่ส าคัญยิ่ง คือ คุณภาพของบุคลากรวิจัย  ซึ่งกำรสร้ำง
บุคลำกรวิจัยหรือนักวิจัยใหม่น้ันเป็นสิ่งที่ยำกถ้ำไม่มีโครงสร้ำงของระบบที่เหมำะสมมำรองรับ โดยผู้ที่จบ
ปริญญำเอกใหม่ๆ แม้ต้องกำรจะท ำวิจัยก็มักจะพบอุปสรรคต่ำงๆ เช่น รำยได้น้อย มีเครื่องมือวิจัยและ
งบประมำณวิจัยอย่ำงจ ำกัด มีกำรกล่ำวกันว่ำหลังจาก 2 ปีที่จบปริญญาเอกแล้วถ้าไม่เริ่มท าวิจัย 
นักวิจัยใหม่เหล่านี้จะไม่ท าวิจัยอีกเลย เพรำะพวกเขำมักจะพบว่ำมีช่องทำงหำเงินเลี้ยงชีพที่ง่ำยกว่ำ
ท ำวิจัยอีกมำก ดังนั้น ทำงหนึ่งที่จะช่วยสร้ำงนักวิจัยใหม่ก็คือ กำรมีระบบเพิ่มรำยได้และให้งบประมำณ
วิจัยแก่นักวิจัยใหม่พอสมควร  

 อำจจะแบ่งกลุ่มผู้จบปริญญำเอกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกเป็นผู้ที่ตั้งใจและชอบท ำวิจัย กลุ่ม
นี้แม้ไม่มีระบบ mentor-mentee ก็สำมำรถพัฒนำตัวเองให้เป็นนักวิจัยได้แม้ว่ำจะมีอุปสรรคมำกมำย  
กลุ่มที่สอง (ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่) เป็นกลุ่มที่ต้องกำรระบบช่วยเหลือเพื่อให้สำมำรถในกำรท ำวิจัยได้ใน
อนำคต ผู้จบปริญญำเอกกลุ่มนี้ต้องกำรระบบ mentor-mentee เพรำะถ้ำไม่มีระบบดังกล่ำวเขำเหล่ำนี้
พร้อมจะเลิกท ำวิจัยและไปหำรำยได้อื่นที่ง่ำยกว่ำ ส่วนกลุ่มสุดท้ำย คือ กลุ่มที่ไม่ต้องกำรท ำวิจัยต่อไป
แม้ว่ำจะมีระบบสนับสนุนที่ดีอย่ำงไร  ก็ไม่สนใจจะพัฒนำตัวเองให้เป็นนักวิจัยในอนำคต (ซึ่งอำจเป็น
เพรำะมองเห็นลู่ทำงที่ท ำรำยได้จำกวิธีอื่นที่ดีกว่ำกำรท ำวิจัย) หำกต้องกำรจะให้กลุ่มคนเหล่ำนี้ท ำวิจัยก็
จ ำต้องใช้ระบบภำยในหน่วยงำนบังคับควบคู่ไปกับกำรใช้ระบบ mentor-mentee ช่วยในระยะเริ่มต้น 
กล่ำวโดยสรุป คือ ระบบ mentor-mentee มีประโยชน์อย่างมากต่อนักวิจัยรุ่นใหม่ส่วนมาก อย่ำงไร
ก็ดี ความส าเร็จของระบบ mentor-mentee ก็ขึ้นอยู่กับความตั้งใจทุ่มเทของนักวิจัยรุ่นใหม่เป็น
ส าคัญ โดยระบบ mentor-mentee เป็นเพียงตัวช่วยเสริมให้กำรท ำวิจัยในระยะเริ่มต้นของนักวิจัยรุ่น
ใหม่เป็นไปได้สะดวกขึ้นเท่ำนั้น  

ดร. นวดล   

 ผมเห็นด้วยว่ำระบบ mentor-mentee มีควำมส ำคัญและมีประโยชน์กับนักวิจัยใหม่ที่เพิ่งจบ
ปริญญำเอกโดยเฉพำะผู้ที่จบมำจำกต่ำงประเทศเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกผู้ที่จบจำกต่ำงประเทศมักจะยัง
ยึดติดและเคยชินกับภำพของกำรท ำงำนวิจัยในประเทศที่ตนจบมำ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงจำกกำรท ำงำน
วิจัยในประเทศไทยค่อนข้ำงมำก จึงจ ำต้องมีกำรปรับตัวเม่ือกลับมำเริ่มต้นงำนวิจัยด้วยตัวเองที่ประเทศ
ไทย นอกจำกนั้นคนที่จบจำกต่ำงประเทศมำบำงส่วนมักจะน ำเอำ “โรค” ชนิดหนึ่งกลับมำเมืองไทยพร้อม
กับปริญญำด้วย นั่นคือโรค Ph.D. syndrome หรือจะเป็น Doctoral syndrome ก็แล้วแต่ แปลเป็น
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ภำษำไทยให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้นว่ำ ”โรคข้าเก่ง” ซึ่งอำกำรของโรคนี้ คือ เห็นอะไรขวำงหูขวำงตำไปหมด 
“นั่นก็ไม่ดี นี่ก็ไม่ได้เรื่อง” และมักปรำรภกับคนรอบข้ำงเสมอว่ำ “ล ำบำกจังเลย ...ท ำงำนวิจัยในประเทศ
ไทย” หรือ “ท ำไมท ำงำนวิจัยในประเทศไทยนี่ไม่สะดวกเหมือนที่...” หรือ “งำนวิจัยของประเทศไทยนี่ท ำ
กันได้แค่นี้เอง ไม่เหมือนที่....” เป็นต้น  ซึ่งอำกำรของโรคจะหนักเบำ หำยเร็วหำยช้ำ ก็ขึ้นอยู่กับตัว
บุคคลรวมถึงประสบกำรณ์ที่พบเจอในต่ำงประเทศ โดยส่วนตัวแล้วเชื่อได้ว่ำยำรักษำโรคนี้ที่ดีที่สุด คือ 
กำรมี mentor โดย mentor ซึ่งมีประสบการณ์ในการท าวิจัยในประเทศไทยมานานจะเป็นผู้
อธิบายแนวทางการท างานวิจัยในประเทศไทยเพื่อให้ mentee รู้ว่าควรจะด าเนินชีวิตการท างาน
วิจัยของตนอย่างไรจึงจะประสบความส าเร็จในหน้ำที่กำรงำน และสำมำรถสร้ำงสรรค์งำนวิจัยอันเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศและสังคมส่วนรวมได้ นอกจำกนั้น mentor จะเป็นผู้คอยตักเตือนและชี้น ำ mentee 
เสมือนกับกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคดังกล่ำวให้กับ mentee โดยฉีดควำมคิดเข้ำไปในสมองว่ำ “คุณเป็น
คนเก่ง แต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ด้วยว่ำสำมำรถเอำควำมเก่งนั้นมำปรับใช้กับประเทศไทยได้ด้วย นั่นถึงจะ
เรียกว่ำเก่งจริง”  

 นอกจำกกำรท ำหน้ำที่เสมือนเป็นวัคซีนแล้ว กำรมี mentor คอยดูแลและให้ค ำปรึกษำจะท ำให้ 
mentee สำมำรถเริ่มต้นชีวิตวิจัยของตนได้ง่ำยขึ้น ทั้งยังท ำให้ม่ันใจได้ว่ำตนก ำลังเดินไปถูกทำงโดย
ทิศทำงนั้นตรงกับควำมต้องกำรของประเทศชำติ นักวิจัยใหม่หลำยคนเม่ือกลับมำและขำดผู้ดูแลให้
ค ำแนะน ำจะเริ่มต้นชีวิตกำรท ำวิจัยอย่ำงสะเปะสะปะไร้ทิศทำงหรืออย่ำงเรื่อยเปื่อย เนื่องจำกเกิดควำม
เบื่อหน่ำยหรือประสบปัญหำมำกมำยในกำรเริ่มต้นท ำวิจัย ท ำให้นักวิจัยเหล่ำนั้นสูญเสียโอกำสและ
สูญเสียเวลำในช่วงแรกๆไป และในแง่ร้ำยที่สุด คือ อำจท ำให้นักวิจัยเหล่ำนั้นหมดก ำลังใจและไม่คิดจะ
ท ำวิจัยอีกเลยก็เป็นได้ อันหมำยถึงกำรลงทุนที่สูญเปล่ำของประเทศชำติ ซึ่งเป็นปัญหำส ำคัญของ
ประเทศไทยในปัจจุบันเนื่องจำกในแต่ละปีได้ส่งคนเก่งๆ ไปเรียนต่ำงประเทศจ ำนวนมำก เสีย
งบประมำณไปมำก แต่พอเขำเหล่ำนั้นเรียนจบกลับมำประเทศชำติไม่สำมำรถดึงเอำควำมสำมำรถของ
เขำออกมำใช้ได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งกำรมี mentor เป็นทำงแก้ไขปัญหำดังกล่ำวได้อย่ำงถูกจุดที่สุด ตัวอย่ำงที่
ชัดเจนที่แสดงถึงประโยชน์ของกำรมี mentor คือ กำรเขียนข้อเสนอโครงกำร (Proposal) ซึ่งเป็นงำน
ส ำคัญชิ้นแรกที่นักวิจัยรุ่นใหม่ทุกคนจ ำต้องท ำเพื่อให้ได้รับเงินวิจัยจำกหน่วยงำนต่ำงๆ มำสนองควำม
ต้องกำรท ำวิจัยของตน กำรมี mentor ช่วยอ่ำนและแก้ไขก่อนยื่นข้อเสนอโครงกำรจะเสมือนเป็นกำร
ตรวจสอบในเบื้องต้นว่ำสิ่งที่เขำเสนอนั้นมีเหตุผลเพียงใด และควรจะได้รับกำรสนับสนุนหรือไม่ อันจะ
เป็นกำรลดควำมเสี่ยงในกำรถูกปฎิเสธทุน ซึ่งรักษำได้ทั้งเวลำ หน้ำตำ และควำมม่ันใจของ mentee เป็น
อย่ำงดี   

 หำกมองในภำพรวมแล้วผมคิดว่ำระบบ mentoring ยังก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงใหญ่หลวงต่อ
ระบบกำรท ำวิจัยของประเทศในระยะสั้นและระยะยำว โดยในระยะสั้นนั้นสิ่งที่ประเทศได้รับ คือ กำรที่
นักวิจัยใหม่สำมำรถเริ่มต้นท ำงำนและบริหำรเงินวิจัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ อันเป็นกำรใช้งบประมำณวิจัย
ที่มีอยู่ไม่มำกของชำติอย่ำงคุ้มค่ำที่สุด ส่วนประโยชน์ในระยะยำวคือ การเกิดขึ้นของ “เครือข่าย
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งานวิจัยระหว่างสถาบัน” โดยในกรณีที่ mentor หนึ่งคนดูแล mentee หลำยคน ซึ่งแต่ะละคนมำจำก
ต่ำงสถำบัน และผลักดันให้ mentee แต่ละคนรู้จักและท ำวิจัยด้วยกัน จะท ำให้สำมำรถท ำงำนวิจัยใน
ระดับที่ใหญ่ขึ้น หรืองำนวิจัยแบบ “ชุดโครงกำร” ได้ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติได้มำกกว่ำ
งำนวิจัยท่ีแยกกันท ำอย่ำงไร้ทิศทำง   

ดร. ปิยะสาร  

 งำนวิจัยท่ีมีลักษณะเครือข่ำยจะเน้นกำรวิจัยท่ีมีขนำดใหญ่หรือบำงครั้งจะเน้นชุดโครงกำรวิจัยซึ่ง
เริ่มจำกงำนวิจัยพื้นฐำนจนกระทั่งได้ค ำตอบเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ในวงกำรอุตสำหกรรมหรือก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชำชนทั่วไป ซึ่งปกติงำนวิจัยท่ีนักวิจัยแต่ละท่ำนท ำมักจะมุ่งแก้ปัญหำเฉพำะจุดมิได้มอง
ภำพรวมขนำดใหญ่หรือครบวงจร ซึ่งเป็นธรรมดำเพรำะจ ำกัดด้วยทรัพยำกรทั้งบุคคลและงบประมำณ 
อีกทั้งปรกติแล้วนักวิจัยโดยมำกจะชอบควำมเป็นอิสระจึงมักจะท ำวิจัยเพียงคนเดียว กำรเริ่มต้นสร้ำง
เครือข่ำยงำนวิจัยสำมำรถเริ่มจำกระบบ mentor-mentee โดยนักวิจัยรุ่นใหม่หลังจำกพัฒนำตนเองเป็น
นักวิจัยที่ดีแล้วก็สำมำรถเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงส ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่คนใหม่ในเรื่องที่ตนถนัด ถ้ำเป็นได้ดังนี้
ก็จะเป็นกำรแตกองค์ควำมรู้ให้กว้ำงขวำง และครอบคลุมศำสตร์น้ันได้อย่ำงลึกซึ้งยิ่งข้ึน 

ระบบ mentor-mentee มีความส าคัญต่อการเริ่มต้นท าวิจัย 

ดร. สุทธิชัย 

 ระบบ mentoring จัดเป็นกลไกเบื้องต้นที่ส ำคัญในกำรพัฒนำนักวิจัยใหม่ให้สำมำรถเติบโตใน
อำชีพกำรงำนได้อย่ำงม่ันคงและประสบควำมส ำเร็จ  ส ำหรับตัวผมที่สำมำรถพัฒนำตัวเองขึ้นมำได้
ภำยในเวลำที่ค่อนข้ำงเร็วนั้น เป็นผลผลิตที่ได้จำกกำรดูแลภำยใต้ระบบ mentoring ที่ดีนั่นเอง ต้อง
ยอมรับควำมจริงว่ำกำรท่ีผมมีผลกำรเรียนปริญญำตรีที่ดีมำก คือ ระดับเกียรตินิยม ก็ยังมำจำกระบบกำร
เรียนกำรสอนแบบที่อำจำรย์ป้อนควำมรู้ให้ แบบที่ลูกศิษย์ไม่ได้ฝึกคิดเท่ำที่ควร เม่ือศึกษำต่อในระดับ
ปริญญำโทและเอก สิ่งที่แตกต่ำงก็น่ำจะเป็นที่เนื้อหำที่น่ำจะยำกขึ้นมำเท่ำนั้น ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่ำ กำรท ำ
วิจัยคืออะไร มีควำมส ำคัญอย่ำงไร และควรจะได้เรียนรู้อะไรจำกกำรท ำวิจัย  

 เมื่อจบปริญญำเอกกลับมำประเทศไทย ปี พ.ศ. 2539 ถึงแม้จะเริ่มมองเห็นอะไรที่ชัดเจนมำกขึ้น
ในด้ำนกำรท ำวิจัย แต่เม่ือเข้ำสู่สถำนภำพใหม่ คือ กำรเป็นอำจำรย์ซึ่งในช่วงแรกระบบกำรท ำวิจัยใน
มหำวิทยำลัยยังไม่ค่อยชัดเจนและเป็นระบบเท่ำปัจจุบันนี้  ภำพที่เห็นตอนจบใหม่ คือ อำจำรย์มีหน้ำที่
สอนหนังสือ ช่วยงำนภำควิชำตำมที่ได้รับมอบหมำย และท ำงำนบริกำรวิชำกำรเพื่อเพิ่มรำยได้ ส่วนกำร
ท ำวิจัยก็ท ำบ้ำงถ้ำมีนิสิตปริญญำโทหรือเอกมำเรียน  ในช่วงเวลำนั้นยังไม่เห็นควำมชัดเจนในส่วนของ 
career path ของกำรท ำวิจัย อย่ำงมำกก็เป็นกำรท ำวิจัยเพื่อเพิ่มต ำแหน่งทำงวิชำกำรเท่ำนั้น แต่ยังถือว่ำ
ผมโชคดีที่กลับมำแล้วเลือกอยู่ในกลุ่มวิจัยที่มี ศ.ดร.ปิยะสำร ประเสริฐธรรม เป็นหัวหน้ำ อำจำรย์ท ำวิจัย
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ต่อเนื่องมำเป็นเวลำนำนและเห็นควำมส ำคัญของกำรท ำวิจัย ประสบกำรณ์ที่ได้รับกำรถ่ำยทอด ท ำให้ผม
เห็นภำพและแนวทำงที่ชัดเจนขึ้น นอกจำกนี้กำรที่อยู่ในกลุ่มวิจัยที่มีกำรมีควำมพร้อมอยู่แล้ว คือ มี
อุปกรณ์ เงินทุนวิจัย และมีนิสิตที่สนใจเรียนในระดับบัณฑิตศึกษำ ท ำให้สำมำรถเริ่มท ำวิจัยได้อย่ำง
รวดเร็วเม่ือเทียบกับผู้ที่ต้องดิ้นรนอย่ำงมำกเพื่อหำทุนวิจัยส ำหรับซื้อ /สร้ำงอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรท ำ
วิจัย ซึ่งหลำยท่ำนก็หมดก ำลังใจและเลิกท ำวิจัยไปเลย  ดังนั้น ส ำหรับกรณีของผมนั้นกำรท ำวิจัยจึง
สำมำรถด ำเนินงำนไปได้โดยมีอุปสรรคค่อนข้ำงน้อย และสำมำรถผลิตผลงำนวิจัยได้ภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดตำมที่ได้สัญญำไว้กับแหล่งทุน ซึ่งมีผลอย่ำงมำกในกำรขอทุนโครงกำรวิจัยในระดับที่สูงขึ้น  
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำวิจัยของผมเป็นผลอย่ำงมำกจำกกำรกระตุ้นอย่ำงต่อเนื่องจำก อ. ปิยะสำร ซึ่ง
ท่ำนได้ชี้แนะสิ่งที่ควรท ำ ข้อพึงระวัง กติกำ และอื่นๆ ท ำให้ผมสำมำรถก้ำวเข้ำสู่ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์
ได้เมื่ออำยุประมำณ 36 ปี นอกจำกนี้ยังได้รับรำงวัลต่ำงๆด้ำนกำรวิจัย   ควำมก้ำวหน้ำและควำมส ำเร็จ
ที่ผมได้รับล้วนมำจำกกำรผ่ำนระบบ mentoring ที่มีประสิทธิภำพ ท ำให้ผมม่ันใจว่ำระบบ mentoring 
เป็นสิ่งส าคัญในการสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส ำหรับโลกในปัจจุบันที่แบนรำบและ
หมุนเร็วขึ้น เรำคงไม่มีเวลำและทรัพยำกรมำกมำยให้นักวิจัยใหม่ลองผิดลองถูกในกำรเริ่มต้นชีวิตกำร
เป็นนักวิจัย ซึ่งพลังและทรัพยำกรเหล่ำนั้นน่ำจะไปใช้ในกำรผลักดันงำนให้ก้ำวหน้ำล้ ำควำมรู้/เทคโนโลยี
ที่ปรำกฏอยู่ในปัจจุบันมำกกว่ำ 

ดร. บรรเจิด   

 ผมเห็นว่ำงานวิจัยจะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้นย่อมขึ้นกับความสามารถของผู้วิจัยและ
การมี mentor ที่ดีประกอบกัน งำนวิจัยไม่สำมำรถท ำคนเดียวได้ต้องอำศัยทีมงำนหรือเครือข่ำยที่
เข้มแข็ง ทั้งนี้ต้องค ำนึงเสมอว่ำคนเราไม่ได้เก่งในทุกเรื่อง การมีทีมงานที่มีความหลากหลายจะท า
ให้ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติและช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน ท าให้สามารถสร้างเครือข่ายวิจัยที่มี
ความพร้อมและเข้มแข็งได้ ดังนั้น นักวิจัยใหม่จ ำเป็นต้องมี mentor ที่เป็นแบบอย่ำง (role model) ที่ดี 
ที่จะท ำให้สำมำรถมองถึงอนำคตกำรเป็นนักวิจัยได้ว่ำถ้ำต้องกำรควำมส ำเร็จและไปให้ถึงจุดนั้น ควร
จะต้องท ำอย่ำงไรโดยดูจำกประสบกำรณ์ของ mentor  นักวิจัยใหม่ต้องค ำนึงเสมอว่ำ mentor ผ่ำน
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรวิจัยมำมำก ดังนั้น เรำสำมำรถเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ของท่ำนได้โดยไม่ต้องลอง
ผิดลองถูก ท ำให้แน่ใจได้ว่ำกำรท ำวิจัยของเรำนั้นมำถูกทำงแล้ว ท ำให้ลดขั้นตอนในกำรท ำวิจัยของเรำ
ได้ ผมสรุปว่ำนักวิจัยใหม่ต้องกำร mentor เพื่อ  

 1) เป็นแบบอย่ำงและสร้ำงแรงบันดำลใจ  

 2) ให้ค ำแนะน ำและวำงแนวทำงที่ถูกต้องในกำรท ำวิจัย  

 3) ช่วยเหลือทำงด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและเครื่องมือเพื่อให้งำนวิจัยส ำเร็จลงได้ 
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ดร. จูงใจ 

 ถ้ำไม่มี mentor (ศ.ดร.ปิยะสำร) คงล ำบำกเป็นอย่ำงมำกในกำรเริ่มท ำงำนวิจัยที่มุ่งเป้ำไปที่กำร
ตีพิมพ์ผลงำนในระดับนำนำชำติ เพรำะงำนวิจัยของดิฉันต้องท ำในห้องปฏิบัติกำรเป็นส่วนใหญ่และ
ต้องกำรเครื่องมือวิเครำะห์ที่หลำกหลำยเพื่อให้งำนวิจัยมีคุณภำพและมีควำมน่ำเชื่อถือ โชคดีที่มี mentor 
อยู่ใกล้ตัวและใส่ใจกับ mentee เป็นอย่ำงมำก นอกจำกท่ำนจะช่วยเหลือในเรื่องกำรใช้เครื่องไม้เครื่องมือ
แล้ว mentor ของดิฉันท่ำนยังยินดีให้ใช้วัสดุสิ้นเปลืองส ำหรับกำรทดลองในห้องปฏิบัติกำรของท่ำนได้
เท่ำที่ต้องกำรอีกด้วย (ท ำให้งำนวิจัยเริ่มได้เร็วขึ้น) ข้อนี้ส ำคัญเพรำะท ำให้รู้สึกว่ำท่ำนให้กำรสนับสนุน
เรำมำกเหลือเกิน เรำต้องไม่ท ำให้ท่ำนผิดหวัง (ท่ำนอำจไม่ได้ตั้งใจ แต่มันเป็นกุศโลบำยที่ดีมำกที่ท ำให้
ต้องพยำยำมเต็มที่) และที่ส ำคัญท่ำนให้เวลำอย่ำงไม่จ ำกัดในกำรปรึกษำงำนวิจัยและกำรเขียนผลงำน
เพื่อกำรตีพิมพ์ นอกจำกนี้กำรประชุมร่วมกับ mentee คนอื่นๆ ที่ท ำวิจัยในเร่ืองที่ใกล้เคียงกันก็ท ำให้เกิด
เครือข่ำยงำนวิจัยและมีกำรท ำวิจัยร่วมกันมำกขึ้น ท ำให้รู้สึกว่ำเรำไม่โดดเดี่ยวในกำรท ำวิจัย จริงอยู่ที่ผู้ที่
จบ Ph.D. มักได้รับกำรคำดหวังว่ำเป็นผู้ที่สำมำรถวำงแผนท ำวิจัยเรื่องใดๆได้ด้วยตนเอง แต่คงไม่มี
งำนวิจัยใดไม่มีอุปสรรค หัวข้องำนวิจัยที่เรำน ำกลับมำจำกต่ำงประเทศอำจไม่สำมำรถท ำได้โดยง่ำยใน
ประเทศไทยก็ได้ สิ่งเหล่ำนี้ต้องอำศัยประสบกำรณ์ของ mentor ที่ให้ค ำชี้แนะเรำได้ว่ำเรำมำถูกทำง
หรือไม่ ถ้ำไม่มีระบบนี้งำนวิจัยของ Ph.D. หน้ำใหม่ทั้งหลำยก็คงเป็นแบบตำมใจฉัน ใครใคร่ท ำอะไรก็
เสนอขอทุนไป อำจส ำเร็จบ้ำงไม่ส ำเร็จบ้ำง ซึ่งคงไม่ส่งผลดีต่อภำพรวมของกำรวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประเทศเท่ำที่ควร และรำยงำนกำรวิจัยก็อำจจบลงตรงท่ีว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนท่ีวำงไว้ได้ 

ประสบการณ์การพบกับ mentor  

ดร. สุทธิชัย  

 บุคคลที่ผมถือว่ำเป็น mentor ทำงด้ำนกำรวิจัยคนแรก คือ Dr. David White ผู้เป็นอำจำรย์ที่
ปรึกษำของผมทั้งในระดับปริญญำโทและเอกที่ Imperial College, London โดยกำรเรียนรู้ด้ำนกำรวิจัย
อย่ำงเป็นระบบของผมเริ่มต้นตอนปริญญำเอก ซึ่งตอนนั้นผมได้รับเพียงหัวข้อกว้ำงๆ จำก Dr. White 
หลังจำกนั้นผมก็เริม่หำข้อมูลต่ำงๆ มำกมำยไปเล่ำให้ท่ำนฟัง โดยรอเวลำว่ำเม่ือไหร่ท่ำนจะบอกว่ำให้ท ำ
อะไร แต่ก็ได้แต่ค ำว่ำ ”Good…” หรือบำงทีก็จะเป็น “interesting….” โดยไม่มีค ำสั่ง เป็นเช่นนี้อยู่นำน 
ตอนหลังจึงเริ่มคิดได้ว่ำต้องเปลี่ยนเป็นกำรเสนอว่ำจะท ำงำนในขอบเขตนี้และวำงแผนท ำงำนเป็นขั้นเป็น
ตอนแบบนี้ๆ  ซึ่งก็ได้ค ำตอบเช่นเดิม ก็จึงได้เริ่มท ำวิทยำนิพนธ์ด้วยสมองของตนเองตั้งแต่นั้นมำ กำร
เรียนรู้ของผมจำก Dr. White ส่วนหนึ่งมำจำกกำรช่วยท่ำนท ำ paper ในส่วนที่ไม่ใช่ Thesis ของผม 
ท่ำนเป็นผู้คิดงำนและเขียน paper ด้วยตัวเอง ผมเป็นเพียงผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วย
ค ำนวณหำค ำตอบ ผมรู้สึกทึ่งมำกในพลังสมองของท่ำนในกำรคิด ท ำเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้ำใจได้ง่ำยและ
กำรหำประเด็นที่น่ำสนใจส ำหรับท ำวิจัย นอกจำกนี้ท่ำนยังให้ผมช่วยดูแลนิสิตปริญญำตรีของท่ำนด้วย 
แม้ว่ำหัวข้อจะแตกต่ำงจำกวิทยำนิพนธ์ที่ผมท ำโดยสิ้นเชิง แต่ผมก็ได้เรียนรู้วิธีกำรดูแลเด็กๆ โดยมีท่ำน
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คอยเป็นพี่เลี้ยง  จำกกำรเรียนปริญญำเอกกับ Dr. White ผมรู้สึกว่ำได้เรียนรู้และซึมซับสิ่งดีๆ มำกมำย 
ท่ำนเป็นอำจำรย์ที่ดูแลลูกศิษย์ด้วยควำมเมตตำ เป็นที่รักของลูกศิษย์ทุกคน และเป็นแบบอย่ำงที่ดีใน
กำร “Work smart” และกำรท ำงำนด้วยควำมสุข ซึ่งผมยึดแนวทำงนี้มำใช้โดยตลอด 

 หลังจำกที่ผมจบปริญญำเอกกลับมำเริ่มงำนที่ภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ก็ได้เริ่มท ำวิจัยโดยเข้ำสังกัดกลุ่มวิจัย Catalysis ซึ่งมี อ.ปิยะสำร เป็นหัวหน้ำ
กลุ่ม ผมถือว่ำเป็นกำรตัดสินใจที่ถูกต้องมำกในกำรเข้ำเป็นสมำชิกในกลุ่มนี้ แม้ว่ำโดยพื้นฐำนที่ผมจบมำ
จะเกี่ยวข้องกับด้ำน Membrane gas separation และ chemical reactor ซึ่งไม่ค่อยตรงกับด้ำน 
catalysis ชีวิตกำรท ำงำนของผมสำมำรถเริ่มต้นได้อย่ำงม่ันคงด้วยควำมช่วยเหลือและกำรแนะน ำจำก 
อ.ปิยะสำร กลุ่มวิจัยมีเงินเพียงพอที่จะให้ผมสร้ำงอุปกรณ์ทดลองใหม่โดยไม่ล ำบำก มีเครื่องมือวิเครำะห์
ที่จ ำเป็น และมีบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรท ำวิจัย นอกจำกนี้จำกกำรช่วยเหลือของ อ.ปิยะสำร ท ำให้ผมได้มี
โอกำสในกำรท ำงำนบริกำรวิชำกำรกับหน่วยงำนภำยนอกหลำยหน่วยงำน เช่น ก รมโรงงำน
อุตสำหกรรม สภำอุตสำหกรรม บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) เป็นต้น แม้ว่ำงำนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตรง
กับงำนวิจัยที่ท ำนัก แต่ก็ช่วยเพิ่มประสบกำรณ์และได้เงินส ำหรับด ำรงชีวิตในช่วงเริ่มต้นของชีวิตกำร
ท ำงำนได้โดยไม่ล ำบำก นอกจำกนี้ผมยังมี mentor อีกท่ำนหน่ึงที่มีบทบำทต่อควำมส ำเร็จในชีวิตของผม
เป็นอย่ำงมำก คือ Professor Shigeo Goto จำก Nagoya University ผมได้พบกับ อ.Goto จำกกำร
แนะน ำของ อ.ปิยะสำร งำนวิจัยที่ท่ำนท ำนั้นเกี่ยวข้องกับ chemical reactor ซึ่งอยู่ในควำมสนใจของผม
เป็นอย่ำงมำก ผมจึงได้มีโอกำสรู้จักและได้เริ่มไปท ำวิจัยที่ห้องวิจัยของ อ.Goto ภำยใต้ทุน Japan 
Society for the Promotion of Science (JSPS) และเป็นควำมโชคดีที่ต่อมำทำงจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัยได้รับโครงกำร The Thailand-Japan Technology Transfer Project (TJTTP) ซึ่งเป็น
โครงกำรเงินกู้จำกประเทศญี่ปุ่น ท ำให้กลุ่มวิจัยได้รับกำรสนับสนุนเครื่องมือวิเครำะห์และท ำให้ อ.Goto 
สำมำรถมำประเทศไทยและผมสำมำรถไปท ำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นได้หลำยครั้ง จนเกิดกำรเรียนรู้และ
ควำมร่วมมือที่เหนียวแน่น ผมได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้และเกิดกำรเรียนรู้มำกมำยจำกควำมร่วมมือกับ 
อ.Goto หลังจำกนั้นผมก็ได้มีควำมร่วมมือกับ Professor ต่ำงชำติอีกหลำยท่ำน ซึ่งช่วยเปิดมุมมองและ
โลกทัศน์ให้กับผมอย่ำงมำก  

 จำกประสบกำรณ์ที่ผมได้รับกำรดูแลอย่ำงดีท ำให้ผมสำมำรถเติบโตได้ดีในด้ำนกำรท ำวิจัยและ
ได้มีโอกำสท ำหน้ำที่เป็น mentor ในกำรช่วยดูแลนักวิจัยใหม่หลำยท่ำน  

ดร. นวดล  

 แม้ว่ำผมจะจบปริญญำตรีที่วิศวกรรมเคมี จุฬำฯ แต่ก็ไม่มีโอกำสได้เรียนหรือรู้จักกับ อ.สุทธิชัย 
(mentor ของผม) ก่อนหน้ำที่ผมจะจบปริญญำเอกเลย จ ำได้ว่ำผมจบปริญญำเอกและกลับมำประเทศ
ไทยตอนเดือนเมษำยน พ.ศ. 2546 ช่วงนั้นอยู่ในสภำพคนตกงำนประมำณ 3-4 เดือน เนื่องจำกผมไป
เรียนปริญญำเอกด้วยทุนของมหำวิทยำลัยที่อังกฤษ พอกลับมำจึงไม่มีหน่วยงำนรองรับ ช่วงนั้นเผอิญผม
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ได้มีโอกำสไปเยี่ยมเยียนเพื่อนสมัยเรียนปริญญำตรีที่วิศวกรรมเคมี จุฬำฯ และได้พบกับ อ.ปิยะสำร ซึ่ง
เมื่ออำจำรย์ทรำบว่ำผมจบมำในสำขำที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจึงแนะน ำผมให้รู้จักกับ อ.สุทธิ
ชัย ซึ่งก ำลังท ำวิจัยเร่ืองนี้อยู่เช่นเดียวกัน อำจเรียกได้ว่ำวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของกำรร่วมงำนระหว่ำงผม
กับ mentor เพรำะ อ.สุทธิชัย ได้ให้ค ำแนะน ำถึงชีวิตกำรเป็นอำจำรย์และแนวทำงกำรท ำวิจัยในประเทศ
ไทยแก่ผม ท ำให้รู้จักทุนพัฒนำศักยภำพของอำจำรย์รุ่นใหม่ สกว./สกอ. หลังจำกนั้นไม่นำนผมก็ได้
ท ำงำนที่บัณฑิตวิทยำลัยร่วมด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 
ซึ่งผมก็เริ่มวำงแผนท ำงำนวิจัยทันทีตำมค ำแนะน ำของ อ.สุทธิชัย โดยข้อเสนอโครงกำรฉบับแรกของผม
ก็คือ ข้อเสนอโครงกำรเพื่อขอรับทุนพัฒนำอำจำรย์รุ่นใหม่ฯ โดยมี อ.สุทธิชัย เป็น mentor  

 ในช่วงเริ่มต้นซึ่งผมยังไม่มีผลงำนวิจัยเป็นของตัวเอง อ.สุทธิชัย ได้ให้โอกำสผมช่วยเขียน
บทควำมวิจัยจำกผลงำนของอำจำรย์เอง ซึ่งเป็นประโยชน์กับตัวผมมำกเนื่องจำกตอนที่เรียนปริญญำเอก
นั้นอำจำรย์ที่ปรึกษำจะเป็นผู้ร่ำงและเขียนเองทั้งหมด ดังนั้น กำรได้มีโอกำสเขียนบทควำมวิจัยและมี อ.
สุทธิชัย คอยช่วยแก้ไข ท ำให้ผมเข้ำใจถึงรูปแบบกำรเขียนบทควำมที่ถูกต้อง จึงสำมำรถเขียนบทควำม
วิจัยของตัวเองได้อย่ำงถูกต้องและรวดเร็วมำกขึ้น หลังจำกนั้นไม่นำน อ.สุทธิชัย ได้แนะน ำให้ผมรู้จักกับ 
ดร.สุมิตรำ จรสโรจน์กุล ซึ่งเป็นนักวิจัยของ สวทช. ที่ท ำงำนวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงมำ
ยำวนำนท่ีสุดคนหน่ึงของประเทศไทย ท ำให้ผมสำมำรถเปิดโลกทัศน์ของงำนวิจัยที่ตนเองท ำได้กว้ำงขึ้น
มำกและทรำบถึงสถำนภำพควำมก้ำวหน้ำและแนวโน้มของเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงในประเทศไทย ซึ่ง
เป็นประโยชน์กับกำรวำงแผนกำรท ำวิจัยของผมอย่ำงย่ิง ทั้งน้ีผมคิดเสมอว่ำตัวเองโชคดีที่ได้มีโอกำสพบ
และได้ อ.สุทธิชัย เป็น mentor ซึ่งถ้ำไม่เจอ อ.สุทธิชัย ก็คงไม่มีตัวผมในลักษณะอย่ำงนี้ในทุกวันนี้ 
เนื่องจำกในช่วงแรกๆ ของกำรท ำวิจัยผมประสบปัญหำและเจอควำมยำกล ำบำกมำกมำย ถ้ำไม่ได้
ค ำแนะน ำและกำรให้ก ำลังใจของ อ.สุทธิชัย ตอนนี้ผมอำจจะเป็นอำจำรย์ที่ท ำวิจัยไปเรื่อยเปื่อย สอนไป
วันๆ หรืออำจจะลำออกไปท ำงำนในภำคอุตสำหกรรมแล้วก็เป็นได้ นอกจำกนั้นแนวทำงกำรดูแลของ อ.
สุทธิชัย ซึ่งจะดูแลอย่ำงใกล้ชิดในระยะแรก และพยำยำมให้ผมคิดด้วยตัวเอง และคิดให้มำกๆ โดย
อำจำรย์คอยให้ค ำปรึกษำอยู่ห่ำงๆ ในระยะถัดมำเม่ือผมมีพัฒนำกำรในระดับหนึ่งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่
ท ำให้ผมสำมำรถเติบโตขึ้นเป็นนักวิจัยอย่ำงเต็มตัวในปัจจุบัน 

ดร. จูงใจ 

 ดิฉันรู้จักค ำว่ำ “mentor” หรือ “เมนถ่อร”์ เป็นครั้งแรกเม่ือ อ.ปิยะสำร แนะน ำให้สมัครทุนนักวิจัย
รุ่นใหม่ของ สกว. โดยบอกว่ำทุนนี้ต้องมี “เมนถ่อร์” หรือนักวิจัยพี่เลี้ยงด้วย  เม่ือไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับ
ค ำน้ีมำกนักก็ไม่ได้คำดหวังและไม่ได้คิดว่ำต้องปฏิบัติตัวอย่ำงไรส ำหรับกำรเป็น mentor-mentee แต่ถึง
วันนี้พูดได้ว่ำ mentor แตกต่ำงจำก advisor เป็นอย่ำงมำก mentor ไม่ได้มีหน้ำที่มำคอยตำมว่ำเรำ
ท ำงำนไปถึงไหนแล้ว คืบหน้ำหรือไม่ ท่ำนให้อิสระในกำรท ำงำนของเรำเป็นอย่ำงมำก สิ่งนี้อำจท ำให้บำง
คนเข้ำใจผิดคิดว่ำ mentor ไม่เห็นท ำอะไรเลย แต่ในควำมเป็นจริง mentor ไม่ควรต้องมีหน้าที่อะไร
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มากไปกว่าการเป็นแม่แบบของนักวิจัยที่ดีให้เราดู ซึ่งกำรที่เรำได้เป็น mentee ของ mentor ที่
ประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำวิจัยโดยมีผลงำนที่มีคุณภำพและท ำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมำแล้วมำกมำย 
ท ำให้เรำมีโอกำสได้เห็นกำรท ำงำนของ mentor อย่ำงใกล้ชิดมำกขึ้น ได้เห็นว่ำท่ำนท ำงำนหนักอย่ำงไร 
ทุ่มเทเกินร้อยอย่ำงไร ได้เห็นจริยธรรมในกำรท ำงำนวิจัย รวมทั้งกำรดูแลเอำใจใส่นิสิตผู้ช่วยวิจัยในทุก
เรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำส่วนตัว ปัญหำสุขภำพ และปัญหำครอบครัว โดยปรกติเรำจะมีกำรประชุม
ร่วมกันอย่ำงน้อยสัปดำห์ละครั้งเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องต่ำงๆ ซึ่งนอกจำกจะคุยเกี่ยวกับควำมคืบหน้ำของ
งำนวิจัยแล้วท่ำนก็มักจะเล่ำถึงประสบกำรณ์ต่ำงๆของท่ำน หลักกำรคิด หลักกำรท ำงำนให้ฟังเสมอๆ ตัว 
mentor เองถ้ำไม่ติดภำรกิจที่ส ำคัญจริงๆไม่เคยขำดประชุม ขนำดว่ำเพิ่งลงจำกเครื่องบินกลับมำจำก
สหรัฐอเมริกำตอนบ่ำย 3 โมง บ่ำย 4 โมง ท่ำนก็สำมำรถมำปรำกฏตัวเข้ำประชุมได้แบบไม่มีสภำพอิด
โรยให้เห็นแม้แต่น้อย 

แนวทางการท างานร่วมกันระหว่าง mentor กับ mentee  

ดร. สุทธิชัย 

 mentor กับ mentee แต่ละคนอำจจะมีอุปนิสัยและวิธีกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกัน จึงต้องมีกำร
ปรับตัวเข้ำหำกัน ซึ่งถือเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่ได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ำย จำกประสบกำรณ์ของ
ผมตอนท่ีไปท ำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น แม้ว่ำ อ.Goto จะมีควำมปรำรถนำดีและจริงจังเป็นอย่ำงมำกที่จะ
ให้ผมมีควำมสำมำรถและประสบควำมส ำเร็จ  แต่ด้วยอุปนิสัยที่ค่อนข้ำงดุ เคร่งเครียด และดูแลอย่ำง
เข้มงวด บำงครั้งท ำให้รู้สึกอึดอัดมำกทีเดียว ผมก็ต้องปรับตัว ควำมรู้สึก และวิธีกำรท ำงำนอย่ำงมำก 
อย่ำงไรก็ตำม ผมได้ประสบกำรณ์และเรียนรู้อะไรมำกมำยที่ผมไม่เคยสัมผัสจำกกำรเรียนปริญญำเอกที่
ประเทศอังกฤษ  ผมจ ำได้ว่ำเม่ือครั้งแรกที่ผมไปที่ Lab ของ อ.Goto ประมำณ 3 สัปดำห์ ผมได้ท ำกำร
ทดลองเพื่อหำ ค่ำ flux ของแก๊สไฮโดรเจนผ่ำน palladium membrane ที่เคลือบอยู่บนท่ออลูมินำ ซึ่งก็
ไม่ได้ต่ำงมำกมำยกับระบบที่ผมเคยทดลองในสมัยที่เรียน เม่ือได้ผลกำรทดลองเบื้องต้น อ.Goto ก็เรียก
ผมไปวิเครำะห์ผลที่ได้ ผมไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรกับผลที่เห็นเพรำะเป็นไปตำมที่ รู้อยู่แล้ว แถมผมยังรู้
มำกกว่ำนี้อีกด้วยว่ำถ้ำสลับด้ำนป้อนแก๊สไฮโดรเจนจะได้ค่ำ flux ที่แตกต่ำงกันเพรำะเคยค ำนวณเล่นๆ
กับระบบอื่นสมัยเรียนปริญญำเอก ผมก็เล่ำให้ อ.Goto ฟังในสิ่งที่ผมเคยค ำนวณ ปรำกฎว่ำต่อมำ อ.Goto 
เรียกผมมำคุยใหม่โดยเอำผลค ำนวณในกรณีต่ำงๆ รวมทั้งโครง manuscript ที่จะเขียนมำให้ผมดูและ
เขียนต่อ จำกสิ่งที่ผมมองว่ำไม่ได้มีอะไรน่ำตื่นเต้นหรือไม่เห็นประเด็นใหญ่โตที่จะมำตีพิมพ์ในวำรสำร
วิจัย ปรำกฎว่ำ อ.Goto สำมำรถน ำเสนอในรูปแบบที่น่ำสนใจได้ และ manuscript นั้นก็ได้รับตีพิมพ์ใน 
Journal of Membrane Science ซึ่งเป็น Journal แนวหน้ำในสำขำ membrane technology  กำรไป
ญี่ปุ่นครั้งแรกภำยในระยะเวลำเพียง 3 สัปดำห์นี้ได้ให้อะไรกับผมมำกจริงๆ  จำกนั้นผมก็ได้ไปที่ Lab 
ของ อ.Goto อีกหลำยครั้ง และได้ท ำวิจัยร่วมกันจนได้ตีพิมพ์ผลงำนวิจัยร่วมกันอีกจ ำนวนมำก  และ อ.
Goto ยังไดใ้ห้เกียรติไปร่วมงำนแถลงข่ำวตอนที่ผมได้รับรำงวัลนักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่เม่ือปี พ.ศ. 2546 
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แม้ว่ำท่ำนจะฟังไม่รู้เรื่องก็ตำม!  ส ำหรับกำรท ำงำนร่วมกับ อ.ปิยะสำร แม้ว่ำควำมสนใจในหัวข้อวิจัยจะ
แตกต่ำงกันอยู่บ้ำง แต่กำรท ำงำนภำยใต้กำรดูแลของท่ำนมำเป็นเวลำนำนกว่ำ 12 ปี  ท ำให้ผมได้เรียนรู้
สิ่งต่ำงๆ มำกมำย อำจำรย์เป็นผู้ท ำงำนอย่ำงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มีควำมรับผิดชอบสูง มุ่งเน้นให้
หน่วยงำนประสบควำมส ำเร็จ และส่งเสริมและสนับสนุนให้อำจำรย์รุ่นใหม่ประสบควำมส ำเร็จ ผมได้
เรียนรู้วิธีกำรท ำงำนจำกท่ำนทั้งในส่วนงำนของภำควิชำฯ งำนบริกำรวิชำกำรและกำรบริหำรงำนวิจัย  
ผมรู้สึกว่ำโชคดีที่ได้ mentor ที่ดีๆ เหล่ำนี้ช่วยดูแลและให้ค ำปรึกษำมำโดยตลอด  

 ในส่วนของกำรท ำงำนร่วมกับ mentee นั้น วิธีกำรท ำงำนร่วมกันคงไม่มีรูปแบบตำยตัว แตกต่ำง
กันตำมปัจจัยต่ำงๆ เช่น อุปนิสัย ควำมพร้อมทำงด้ำนเครื่องมือสถำนที่  เงินทุน ผู้ช่วยท ำวิจัย และอื่นๆ  
อย่ำงไรก็ตำม สิ่งที่ผมมองว่ำเป็นส่วนส าคัญมากที่สุดในการดูแล mentee คือ การจุดไฟและแรง
บันดาลใจในการท าวิจัยในตัว mentee โดยช่วงแรก mentor คงต้องเอำใจใส่มำกหน่อย กำรช่วยเหลือ
อำจจะมำกบ้ำงน้อยบ้ำงตำมแต่ต้นทุนท่ีติดตัวมำกับ mentee  ในกรณีที่ mentee สังกัดอยู่ในหน่วยงำนที่
ยังไม่ได้มีโครงสร้ำงหรือบรรยำกำศในกำรท ำวิจัยที่พร้อมนัก คือ ทุกอย่ำงเริ่มจำกศูนย์ mentor ก็คงต้อง
ให้ควำมช่วยเหลือมำก เช่น ให้ท ำวิจัยที่ห้องปฏิบัติกำรของ mentor ช่วยสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ 
หรือหำนิสิตเพื่อช่วยงำนวิจัย เป็นต้น แต่สิ่งที่ส ำคัญคือต้องสอน mentee ให้เรียนรู้วิธีกำรหำ/บริหำร
เงินทุนวิจัย เพื่อ mentee จะสำมำรถยืนได้ด้วยตัวเองและเติบโตอย่ำงยั่งยืนและม่ันคง ผลงำน
ควำมส ำเร็จในเบื้องต้นแม้อำจเป็นส่วนเล็กๆจะท ำให้ mentee นั้นไฟติดและมีควำมม่ันใจ จนสำมำรถท ำ
วิจัยในระดับที่ซับซ้อนและยำกขึ้นไปได้  นอกจำกนี้กำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์ กำรชี้แนะ และกำรให้
ก ำลังใจเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรช่วยให้ mentee เดินไปข้ำงหน้ำเข้ำสู่เป้ำหมำยได้อย่ำงม่ันใจและไม่หลงทำง 
ลดกำรสูญเสียเวลำและทรัพยำกร  อย่ำงไรก็ตำม กำรดูแลนั้นคงไม่ใช่กำรเข้ำไปควบคุม ครอบง ำ
ควำมคิด หรือกำรไปท ำวิจัยแทน mentee คงต้องให้อิสรภำพและเคำรพในกำรตัดสินใจของ mentee 
เสมอ  เม่ือ mentee สำมำรถยืนได้ด้วยตัวเองก็ควรให้กำรดูแลในระยะที่ห่ำงขึ้นบ้ำงเพื่อให้ mentee 
เติบโตในวิถีของตัวเองและให้กำรยกย่อง สนับสนุน mentee ให้ประสบควำมส ำเร็จยิ่งๆขึ้นไป  และก็จัด
ได้ว่ำผมเป็นผู้ที่โชคดีมำกเพรำะได้ mentee ที่ดีทุกคน ทุกคนท ำงำนด้วยควำมตั้งใจ กระตือรือร้น มีไฟ 
และมีน้ ำใจ พวกเรำทุกคนต่ำงได้เรียนรู้และพัฒนำวิธีกำรท ำงำนและดูแลซึ่งกันและกัน  ผมเองมีควำมสุข
มำกจำกกำรได้ท ำงำนร่วมกับ อ.นวดล ซึ่งเป็น  mentee คนแรกของผม อำจำรย์เป็นคนเก่ง มี
ควำมสำมำรถมำก และกระตือรือร้น ผมแทบไม่ต้องช่วยเหลืออะไรมำกนักก็สำมำรถผลักดันตัวเองไป
ข้ำงหน้ำได้และประสบควำมส ำเร็จอย่ำงดีเยี่ยมเป็นแบบอย่ำงที่ดีเลิศส ำหรับนักวิจัยใหม่ให้เจริญรอยตำม 
mentee ทุกคนรู้จักกันหมด แม้ว่ำอำจมำจำกต่ำงสถำบันและต่ำงคนต่ำงท ำงำนวิจัยในส่วนที่ตนสนใจ แต่
ก็ได้มีกำรท ำวิจัย/เขียนบทควำมวิจัยร่วมกันในบำงเรื่องที่ผมตั้งไว้ ซึ่งผมเชื่อว่ำกำรได้ท ำวิจัยร่วมกันนี้
ช่วยเพิ่มประสบกำรณ์และช่วยให้ mentee ทุกคนได้รู้จักและสนิทกันดีขึ้น ทุกคนมีควำมผูกพันกัน
มำกกว่ำเฉพำะเรือ่งงำน มีควำมเป็นห่วงเป็นใยกัน  ซึ่งควำมรู้สึกที่ดีต่อกันท ำให้เกิดควำมช่วยเหลือและ
เสียสละให้กันและกัน ปัจจุบันแม้ว่ำงำนวิจัยที่ท ำร่วมกันอำจจะยังไม่มำกมำยนัก แต่ผมเชื่อว่ำในไม่ช้ำ
จำกควำมสัมพันธ์ที่มีจะท ำให้เกิดควำมร่วมมือในกำรท ำโครงกำรที่ใหญ่และมีประโยชน์มำกขึ้น ผมเอง
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รู้สึกดีใจที่เห็น mentee เจริญก้ำวหน้ำ ประสบควำมส ำเร็จ และตระหนักรู้ว่ำเม่ือเข้มแข็งแล้วย่อมต้องมี
หน้ำที่ในกำรช่วยพัฒนำนักวิจัยรุ่นน้องที่มำใหม่ให้เริ่มต้นท ำวิจัยได้อย่ำงมีควำมสุขและประสบ
ควำมส ำเร็จ     

ดร. นวดล  

 กำรเริ่มต้นท ำงำนวิจัยของผมในปีแรกๆนั้นล ำบำกพอสมควร เนื่องจำกหน่วยงำนต้นสังกัดเป็น
หน่วยงำนที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นไม่นำน และงำนวิจัยก่อนหน้ำนั้นมุ่งเน้นไปที่งำนวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับงำนของ
ผม จึงยังไม่มีอุปกรณ์วิจัยใดรองรับงำนวิจัยของผมได้เลย เรียกได้ว่ำผมเริ่มงำนวิจัยจำกห้อง Lab ที่ว่ำง
เปล่ำอย่ำงแท้จริง ผมเริ่มต้นท ำงำนวิจัยด้วยกำรไปเดินที่คลองถมเพื่อซื้อเตำไฟฟ้ำรำคำถูกมำใช้ ไป
โรงไม้ข้ำงมหำวิทยำลัยเพื่อซื้อไม้และเหล็กฉำกมำประกอบเป็นระบบ ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดผมต้องจ่ำยเงิน
เองเนื่องจำกยังไม่มีทุนวิจัย ตอนน้ันโชคดีที่ได้เดินทำงกลับไปรับปริญญำที่อังกฤษ ผมได้ใช้โอกำสนั้นขอ
ท่อสแตนเลส วำล์ว ฟิตติ้งและอุปกรณ์เก่ำๆที่ผมเคยใช้ตอนเรียนปริญญำเอกจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำที่
อังกฤษน ำกลับมำเมืองไทยมำกอยู่ทีเดียว ซึ่ง อ.สุทธิชัย ได้ให้ค ำปรึกษำในกำรท ำวิจัยให้สำมำรถ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เท่ำที่มีในกำรท ำวิจัย รวมไปถึงได้ให้อุปกรณ์ท ำวิจัยบำงส่วนของอำจำรย์แก่ผมโดย
บอกว่ำให้ยืมไปก่อน (ซึ่งตอนนี้ผ่ำนมำ 6 ปีแล้วผมก็ยังไม่คืน) นอกจำกนั้นสิ่งที่ อ.สุทธิชัย ช่วยอีก คือ 
ให้นักศึกษำปริญญำโทของอำจำรย์คนหนึ่งมำช่วยผมท ำวิจัยซึ่งช่วยแบ่งเบำงำนผมมำกทีเดียว ด้วย
ปัจจัยท่ีกล่ำวมำท ำให้ผมสำมำรถเริ่มต้นท ำงำนวิจัยได้เลยตั้งแต่ปีแรกที่เข้ำท ำงำนทั้งที่ยังไม่มีทุนวิจัยใด
รองรับ ซึ่งต่อมำเม่ือผมได้รับอนุมัติทุนพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนของอำจำรย์รุ่นใหม่ จำก สกว./สกอ. 
รวมถึงได้ทุนวิจัยจำก บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) มำจ ำนวนหนึ่ง และหน่วยงำนต้นสังกัดอนุมัติ
งบประมำณให้ซื้อเครื่องมือวิเครำะห์ได้ก็ท ำให้ชีวิตกำรท ำวิจัยง่ำยขึ้น 

 ทั้งนี้ในช่วงที่ผมรับทุนฯ ผมจะนัดเข้ำไปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัยกับ อ.สุทธิชัย 
ประมำณ 1-2 สัปดำห์/ครั้ง โดยระหว่ำงนั้นก็ติดต่อกันทำงโทรศัพท์และ e-mail เป็นประจ ำ ซึ่งสิ่งที่ อ.
สุทธิชัย จะแนะน ำอยู่เสมอ คือ ให้เร่งท ำงำนวิจัยให้เร็วกว่ำที่ได้วำงแผนไว้เพื่อท ำให้ม่ันใจได้ว่ำจะ
สำมำรถปิดโครงกำรได้ทันตำมข้อก ำหนดของทุน ค ำแนะน ำนี้มีประโยชน์มำกเพรำะผมสำมำรถปิด
โครงกำรได้ทันในเวลำ 2 ปี อีกทั้งยังตีพิมพ์ผลงำนได้มำกพอจนสำมำรถขอทุนพัฒนำอำจำรย์รุ่นกลำง
และทุนองค์ควำมรู้ใหม่ฯต่อได้ ในปี พ.ศ. 2549 และ 2552 ตำมล ำดับ นอกจำกนั้นสิ่งที่ อ.สุทธิชัย ให้
ควำมช่วยเหลือผมเสมอมำ คือ กำรให้ค ำแนะน ำในกำรท ำวิจัยและเขียนบทควำมวิชำกำร รวมถึงกำรให้
ข้อคิดในกำรใช้ชีวิต ทั้งในแง่กำรท ำงำนและกำรใช้ชีวิต เช่น กำรแบ่งเวลำท ำงำน เวลำพักผ่อน และเวลำ
กับครอบครัวอย่ำงเหมำะสม และสิ่งส ำคัญอีกประกำรที่ผมได้รับเสมอจำก อ.สุทธิชัย คือ กำรให้ก ำลังใจ 
“เม่ือ paper ถูก reject” ผมยอมรับว่ำงำนวิจัยช่วงแรกของผมนั้นไม่ค่อยดี ผมถูกปฏิเสธกำรตีพิมพ์ใน 3 
ครั้งแรกที่ส่งบทควำมวิจัยไปตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติ ด้วยเหตุผลที่คล้ำยคลึงกัน คือ งำนวิจัย
ขำด originality ตอนนั้นเครียดและกังวลมำก ทั้งกลัวว่ำจะปิดโครงกำรวิจัยไม่ได้และกลัวว่ำจะท ำให้
อำจำรย์ผิดหวัง แต่ อ.สุทธิชัย จะให้ก ำลังใจเสมอเม่ืองำนผมถูก reject และมักจะพูดว่ำ “That’s life” ซึ่ง



ถอดบทเรียนความส าเร็จของระบบ mentor-mentee 141 

 

ผมจ ำได้ขึ้นใจ และใช้เป็นตัวกระตุ้นให้พยำยำมพัฒนำงำนวิจัยต่อไป โดยอำจำรย์แนะน ำให้อ่ำนงำนวิจัย
คนอื่นให้มำกขึ้นและบ่อยขึ้นเพื่อให้ทรำบกำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของงำนวิจัยในปัจจุบัน รวมถึง 
“คิด” ให้มำกขึ้น ซึ่งผมก็ได้ท ำตำมและพยำยำมคิดงำนวิจัยของตนเองให้มำกขึ้นและคิดแบบ “นอกกรอบ” 
มำกขึ้น โดยพบว่ำในช่วงแรกของกำรท ำวิจัยนั้น ผมท ำงำนวิจัยแบบอยู่ “ในกรอบ” เป็นส่วนใหญ่ คือ 
อ่ำนงำนวิจัยคนอื่น พอเห็นเป็นเร่ืองน่ำสนใจก็ท ำตำมโดยดัดแปลงหรือปรับเปลี่ยนเล็กน้อย งำนที่ท ำจึงมี
ลักษณะที่คล้ำยหรือใกล้เคียงกับคนอื่น และขำด originality ซึ่งปัญหำนี้เป็นปัญหำที่นักวิจัยใหม่หลำยคน
ประสบเหมือนๆกัน แนวทำงกำรแก้ไขของผม คือ ใช้เวลาในการคิดให้มากขึ้นทั้งก่อนและหลังท า
วิจัย กำรคิดก่อนท ำวิจัย คือ กำรวำงแผนงำนวิจัยให้ดีว่ำจะท ำอะไรและคำดหวังอะไรจำกกำรทดลอง
นั้นๆ ส่วนกำรคิดหลังท ำวิจัย คือ กำรวิเครำะห์ผลที่ได้จำกกำรทดลองว่ำได้ผลกำรทดลองเป็นไปตำมที่
คำดหวังหรือไม่ ถ้ำไม่เป็นไปตำมที่คำดก็ต้องวิเครำะห์ให้ได้ว่ำท ำไมจึงได้ผลออกมำเช่นนี้ ทั้งนี้ผลที่ไม่
เป็นไปตำมที่คิดนั้นอำจเกิดจำก 2 ปัจจัย ปัจจัยแรก คือ มีข้อผิดพลำดจำกกำรทดลอง ซึ่งถ้ำเป็นเช่นนั้น
ก็ต้องท ำกำรทดลองให้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลำดดังกล่ำว ส่วนปัจจัยที่ 2 คือ ผลกำรทดลองนั้นอำจเป็นองค์
ควำมรู้ใหม่ โดยต้องท ำกำรทดลองซ้ ำเพื่อให้เกิดควำมม่ันใจในผลกำรทดลองนั้นๆ และพยำยำมหำ
ค ำอธิบำยผลกำรทดลองนั้นให้ได้ ซึ่งหำกสำมำรถอธิบำยผลกำรทดลองดังกล่ำวได้ก็จะเป็นโอกำสที่ดีใน
กำรตีพิมพ์ผลงำนวิจัยดังกล่ำวในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติที่มีค่ำ Impact factor สูงได้ ทั้งนี้หลังจำกหำ
ข้อสรุปผลกำรวิจัยได้แล้วสิ่งส ำคัญอีกประกำร คือ ต้องคิดต่อไปอีกว่ำเรำสำมำรถขยำยผลโดยน ำผลกำร
ทดลองดังกล่ำวไปประยุกต์ใช้เพื่อท ำกำรทดลองต่อให้ได้ผลที่น่ำสนใจมำกขึ้นได้หรือไม่ ซึ่งหำท ำได้ก็จะ
สำมำรถตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรวิชำกำรนำนำชำติได้ง่ำยขึ้น  

 หลังจำกลองผิดลองถูกอยู่นำน ในที่สุดผมก็สำมำรถตีพิมพ์ผลงำนวิ จัยของตัวเองใน
วำรสำรวิชำกำรนำนำชำติได้ และจนถึงขณะนี้ผลงำนกำรตีพิมพ์ครั้งแรกของผมยังคงเป็นผลงำนวิจัยที่
ผมภูมิใจที่สุดเนื่องจำกใช้เวลำในกำรท ำวิจัยและวิเครำะห์ผลรวมถึงเขียนบทควำมนำนมำก นอกจำกนั้น
ผลงำนวิจัยดังกล่ำวสำมำรถตีพิมพ์ลงในวำรสำรวิชำกำร Applied Catalysis B: Environmental ซึ่งเป็น
วำรสำรท่ีมีค่ำ Impact factor สูงมำกในสำขำวิจัยของผม จ ำได้ว่ำหลังจำกสำมำรถตีพิมพ์ผลงำนดังกล่ำว
ได้แล้ว อ.สุทธิชัย ก็เริ่มลดกำรเคี่ยวเข็ญลงและคอยดูแลผมอย่ำงห่ำงๆ เพื่อให้ผมสำมำรถเติบโตเป็น
นักวิจัยได้ด้วยตนเอง ในปัจจุบันแม้ว่ำผมจะปิดโครงกำรทุนพัฒนำอำจำรย์รุ่นใหม่ฯ ไปแล้วผมก็ยังคิด
เสมอว่ำ อ.สุทธิชัย เป็น mentor ของผม  โดยผมจะขอค ำปรึกษำ อ.สุทธิชัย ทุกครั้งเม่ือคิดจะท ำงำนวิจัย
หรือวำงแผนท ำงำนใดๆ  

ข้อแนะน าส าหรับผู้ที่เป็น Mentor และ Mentee  

ดร. ปิยะสาร 

 ความส าเร็จของระบบ mentor-mentee ขึ้นอยู่กับตัวนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นหลัก ถ้ำนักวิจัยรุ่น
ใหม่มีควำมตั้งใจจะพัฒนำตนเองเป็นนักวิจัยที่ดีในอนำคตก็จะพยำยำมเข้ำหำนักวิจัยพี่เลี้ยงบ่อยครั้งเพื่อ
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น ำปัญหำวิจัยมำปรึกษำหำรือและส่งรำยงำนควำมก้ำวหน้ำเป็นประจ ำ ส ำหรับนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดีควรมี
เวลำให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่และประพฤติตนให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ลักษณะของตัวอย่ำงที่ดี
ลักษณะหนึ่ง คือ ควรท างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก่อนส่วนตน และเป็นคนที่มองเห็น
ความก้าวหน้าของสังคมในทางที่ดี ดังนั้น นักวิจัยรุ่นใหม่ก่อนจะรับทุนควรแสวงหำนักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดี
ซึ่งไม่จ ำเป็นต้องท ำวิจัยในศำสตร์เดียวกันกับตนก็ได้ เพื่อจะได้เรียนรู้แนวทำงในกำรท ำวิจัยและซึมซับ
ควำมประพฤติตนที่ดีของนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อจะได้น ำมำปฏิบัติตนต่อไปในอนำคต และเนื่องจำกทุน
นักวิจัยรุ่นใหม่มีเงินจ ำกัดและไม่สนับสนุนครุภัณฑ์ ดังนั้น นักวิจัยพี่เลี้ยงที่ดีนอกจำกมีควำมประพฤติดี
แล้วยังจ ำเป็นต้องมีควำมพร้อมทั้งด้ำนครุภัณฑ์ และควรมีงบประมำณเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกำรท ำวิจัย
ของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ตนดูแล 

 อุปสรรคส ำคัญของนักวิจัยใหม่ คือ “เวลำ” ที่สำมำรถจะมีให้กับโครงกำรวิจัยได้ เพรำะเม่ือเริ่ม
ท ำงำนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป็นอำจำรย์ในมหำวิทยำลัย นักวิจัยใหม่มักได้รับกำรมอบหมำยงำนอื่นๆ ที่
ไม่ใช่งำนวิจัยและกำรเรียนกำรสอนให้ท ำจนไม่มีเวลำว่ำง หรือแม้แต่กำรสอนเองก็ต้องเสียเวลำในกำร
เตรียมกำรสอนมำกเพรำะเพิ่งเริ่มสอนครั้งแรก โดยภำพรวมมหำวิทยำลัยยังไม่มีระบบดูแลอำจำรย์ใหม่
อย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น อำจำรย์ใหม่จะไม่มีเวลำว่ำงมำกจนท ำวิจัยในเรื่องที่ตนถนัดได้หรือไม่มีเวลำ
พอที่จะมำพบและปรึกษำงำนกับอำจำรย์พี่เลี้ยง นอกจำกนี้ปัญหำที่ต้องหำเงินเพื่อสร้ำงเนื้อสร้ำงตัวก็ท ำ
ให้นักวิจัยใหม่เหล่ำนั้นต้องแบ่งเวลำส่วนใหญ่ไปท ำงำนพิเศษที่ไม่ใช่งำนวิจัย เช่น กำรสอนพิเศษ เป็น
ต้น  เพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว นักวิจัยรุ่นใหม่ควรจะมีอำจำรย์ผู้ใหญ่ (ซึ่งอำจไม่ใช่นักวิจัยพี่เลี้ยง) เพื่อให้
ค ำแนะน ำในกำรด ำเนินชีวิตในมหำวิทยำลัย เนื่องจำกอำจำรย์เก่ำที่มีประสบกำรณ์มำกกว่ำทั้งด้ำนกำร
ท ำงำน กำรสอน และกำรวิจัย จะสำมำรถให้ค ำปรึกษำที่ดีแก่นักวิจัยใหม่ถึงวิธีกำรท ำงำนในมหำวิทยำลัย 
ซึ่งรวมถึงกำรแบ่งเวลำให้เหมำะสมในกำรท ำงำนทุกด้ำนทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนกำร
สอนและกำรวิจัย สิ่งที่อยำกจะแนะน ำนักวิจัยใหม่อีกประกำร คือ โดยทั่วไปแล้วนักวิจัยใหม่จะจบ
ปริญญำเอกจำกต่ำงประเทศซึ่งมีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำก งำนวิจัยที่ท ำตอนศึกษำปริญญำเอกจะเป็น
เรื่องที่เหมำะกับประเทศนั้นๆ ซึ่งส่วนมำกจะเป็นงำนวิจัยชั้นสูงและใช้เครื่องมือรำคำแพง แม้ว่ำงำนวิจัย
เหล่ำนั้นจะมีประโยชน์ต่อวงกำรวิชำกำร แต่ถ้ำมำท ำต่อในประเทศไทยซึ่งเทคโนโลยียังอยู่ในขั้นปำน
กลำงก็จะเกิดประโยชน์น้อย และเครื่องมือวิจัยที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอหรือเหมำะสมกับงำนวิจัยชั้นสูง
เหล่ำนั้น นักวิจัยใหม่จึงควรปรับหัวข้อวิจัยให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประเทศ โดย
หำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลต่ำงๆ ที่ มีอยู่ เช่น สภำวิ จัยแห่งชำติ สกว. สกอ. หรือส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) หรือศึกษำจำกข้อมูลของแต่ละหน่วยงำนว่ำมีผู้ท ำวิจัยท่ำน
ใดบ้ำง และงำนวิจัยท่ำนใดที่คำดว่ำจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อประเทศ แล้วจึงเริ่มก ำหนดหัวข้อวิจัย
ของตนเองขึ้นมำ  

 ประเทศไทยนั้นถือเป็นเรื่องดีที่ระบบควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำนของบุคลำกรใน
มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนวิ จัยมิได้อ้ำงอิงกับบำงประเทศ เช่น ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งต ำแหน่ง
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ศำสตรำจำรย์ มีจ ำนวนจ ำกัด ดังนั้น โอกำสควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรของนักวิจัยรุ่นใหม่จึงขึ้นอยู่กับตัว
ของนักวิจัยเองไม่ต้องไปแข่งขันกับนักวิจัยหรืออำจำรย์ท่ำนเดิมที่ด ำรงต ำแหน่งอยู่แล้ว ควำมสัมพันธ์อัน
ดีระหว่ำงนักวิจัยพี่เลี้ยงและนักวิจัยรุ่นใหม่ย่อมด ำเนินไปในระยะยำวตรำบเท่ำที่ยั งมีควำมสนใจในเรื่อง
วิจัยเดียวกันและมีควำมเคำรพซ่ึงกันและกัน อันเป็นธรรมเนียมที่ดีของสังคมไทย 

ดร. สุทธิชัย 

 mentoring เป็นระบบที่มีประโยชน์มำกในกำรพัฒนำนักวิจัยใหม่ให้เริ่มงำนวิจัยได้อย่ำงม่ันคง
และประสบควำมส ำเร็จ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน ำมำสู่สิ่งอื่นๆ มำกมำยที่เป็นประโยชน์ต่อระบบงำนวิจัย
ของประเทศไทย กำรที่ระบบนี้จะประสบควำมส ำเร็จได้หรือไม่นั้น แม้จะขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย แต่สิ่งที่
ส ำคัญที่สุด คือ ควำมตั้งใจจริงและกำรลงมือท ำอย่ำงจริงจังของทั้ง mentor และ mentee  ผมเป็นผู้ที่โชค
ดีที่ได้ mentor ที่ดีคอยดูแล  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง อ.ปิยะสำร ซึ่งผมมีโอกำสท ำงำนกับท่ำนอย่ำงใกล้ชิด
มำก ท่ำนเป็นอำจำรย์ผู้ใหญ่ที่รู้บทบำทหน้ำที่และได้ท ำหน้ำที่ mentor ให้กำรชี้แนะและให้ควำม
ช่วยเหลือรุ่นน้องๆเป็นอย่ำงดี ท่ำนได้ตั้งและพัฒนำระบบกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง ท ำให้รุ่นน้องทุกคนสำมำรถ
เริม่ต้นท ำวิจัยได้ง่ำยและมีชีวิตที่เป็นสุข กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีของ อ.ปิยะสำร ท ำให้ผมรู้สึกและส ำนึกว่ำ
เป็นหน้ำที่ของผมที่จะต้องมอบสิ่งดีๆเช่นนี้ให้กับนักวิจัยรุ่นน้องต่อๆไปอีก ผมเคยอ่ำนหนังสือที่แจกใน
งำนแต่งงำนของรุ่นน้องคนหนึ่ง ซึ่งมีเรื่องย่อของภำพยนตร์เรื่อง “PAY IT FORWARD” อ่ำนแล้วรู้สึก
ประทับใจมำก คือ เมื่อเราได้รับสิ่งดีๆ หรือการกระท าดีๆ จากคนๆ หนึ่ง เราก็ต้องพยายามมอบ
สิ่งดีๆ เหล่านั้นตอบแทนให้กับคนอื่นต่อๆ ไป  ถ้ำทุกคนมีควำมคิดและท ำเช่นนี้ไปเรื่อยๆ  สังคมก็
จะเจริญและมีควำมสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ท ำนองเดียวกันเม่ือ mentee แต่ละคนเติบใหญ่เข้มแข็ง ก็ต้องท ำ
หน้ำที่เป็น mentor ที่ดีให้กับนักวิจัยรุ่นน้องอีกหลำยๆคนต่อไป ในไม่ช้ำระบบงำนวิจัยของเรำก็จะ
เข้มแข็ง มีนักวิจัยที่ดีและเก่งเพิ่มขึ้นมำกมำย ประเทศต้องพัฒนำไปได้ไกลแน่นอน  ผมรู้สึกว่ำปัญหำ
วิจัยที่มีในวันข้ำงหน้ำจะมีควำมยำกและซับซ้อนมำกขึ้นกว่ำปัจจุบันมำก จึงจะต้องอำศัยนักวิจัยที่มี
ควำมรู้/ควำมสำมำรถสูงขึ้นไป คงเป็นเรื่องจ ำเป็นที่ mentor จะต้องพยายามส่งเสริมให้ mentee เก่ง
มากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเก่งและมีความสามารถกว่าตัว mentor ได้จะถือว่าประสบความส าเร็จอย่าง
แท้จริง ในท ำนองเดียวกัน mentee แต่ละคนก็ควรมีเป้ำหมำยสู่กำรเป็น “อภิชำต mentee” คือ เป็นผู้มี
ควำมเจริญกว่ำผู้เป็น mentor สิ่งที่ผมอยำกฝำกไว้ คือ นักวิจัยต้องมีกำรพัฒนำทั้งควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
และคุณธรรมให้มำกขึ้น และการทุ่มเทในการท างานวิจัยเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรอยู่บนพื้นฐานของการ
ท าอย่างมีความสุขและมีความพอดี ซึ่งย่อมแตกต่ำงกันตำมปัจเจกบุคคล 

ดร. บรรเจิด 

 ผมเชื่อว่ำระบบ mentor-mentee จะไม่ประสบผลส ำเร็จได้ เลยถ้ำขำดกำรสื่อสำร 
(communication) ที่ดีระหว่ำงทั้งสองฝ่ำย จะเห็นว่ำนักวิจัยบำงคนหำ mentor เพื่อให้มี mentor เท่ำนั้น 
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แต่ในทำงปฏิบัติไม่ได้มีกำรสื่อสำรกันเลย ระบบนี้ก็ไม่ประสบผลส ำเร็จ ผมคิดว่ำกำรให้ค ำแนะน ำจะ
ประสบผลส ำเร็จสูงสุดถ้ำ mentor และ mentee อยู่ในกลุ่มวิจัยหรือเครือข่ำยเดียวกัน เนื่องจำกจะมีกำร
ประชุมหำรือกันได้บ่อยครั้งหรือมีวำระที่แน่นอน แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำผู้ที่ไม่อยู่ในเครือข่ำยเดียวกัน
จะไม่ประสบผลส ำเร็จ ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับเวลำที่ทั้งสองฝ่ำยมีให้กันมำกกว่ำ ดังนั้น กำรพบปะกันอย่ำง
ต่อเนื่องระหว่ำง mentor กับ mentee จึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก โดยแบบอย่ำงของ mentor ที่ดี
ประกำรแรก คือ ต้องมีภำพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ยอมรับในแวดวงของนักวิจัยด้วยกัน ประกำรที่สอง คือ ต้อง
มีควำมพร้อมในปัจจัยด้ำนกำรวิจัย (ทุนวิจัยหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรวิจัย) ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
กำรท ำงำนวิจัยของ mentee ได้ และประกำรสุดท้ำย คือ ต้องมีเวลำในกำรให้ค ำปรึกษำ ดังนั้น mentee 
ควรเลือกนักวิจัยที่ปรึกษำที่มีคุณสมบัติตำมทั้ง 3 ข้อที่กล่ำวมำข้ำงต้น ส่วนในฐำนะของ mentee หำก
เรำเลือก mentor ที่ดีได้ตำมคุณสมบัติข้ำงต้นที่กล่ำวมำ ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำเรำจะประสบผลส ำเร็จ 
เพรำะความส าเร็จส่วนใหญ่ย่อมมาจากตัวของ mentee เองว่ำมีควำมพยำยำมมำกน้อยเพียงใด  
mentee ที่ดีต้องมีควำมมุ่งม่ันและควำมพยำยำม นอกจำกนั้น โดยพื้นฐำน mentee ที่ดีควรมีคุณสมบัติ
เหล่ำนี้ คือ  

 1) ต้องเก่ง (Excellent) หมำยถึงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงดีในงำนวิจัยที่ตนเองท ำ  

 2) ต้องมีจริยธรรม (Ethic) มุ่งที่ควำมส ำเร็จของงำนมำกกว่ำผลประโยชน์ท่ีได้รับ  

 3) ต้องมีกำรหยั่งรู้ (Intrusion) ต้องคำดกำรณ์ได้ว่ำสิ่งที่เรำท ำอยู่มีควำมน่ำจะเป็นที่จะประสบ
ผลส ำเร็จในวันข้ำงหน้ำ   

 ถ้ำ mentee มีสิ่งเหล่ำนี้บวกกับควำมพยำยำมเชื่อว่ำจะประสบควำมส ำเร็จอย่ำงแน่นอน ส ำหรับ
แนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตและกำรท ำงำนก็คงต้องยึดถือในหลักพระพุทธศำสนำ คือ ให้เดินทางสาย
กลาง ท าชีวิตให้สมดุล ไม่มำกไปหรือน้อยไป ทุกอย่ำงก็ต้องขึ้นกับกำรแบ่งเวลำที่ดีซึ่งตัวเรำเท่ำนั้นที่
จะเป็นผู้ก ำหนด 

ดร. จูงใจ  

 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบ mentor-mentee เป็นเรื่องที่ดีมำก โดยนักวิจัยใหม่ควรท ำ
ควำมเข้ำใจกับระบบดังกล่ำวและรู้ว่ำควรจะคำดหวังอะไรกับ mentor   โดยส่วนตัวแล้วดิฉันคิดว่ำ 
mentee ที่ดี ก็คือ ผู้ที่สามารถสืบทอดความเป็น mentor ที่ดีได้และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่าง mentor-mentee กำรให้ควำมเคำรพให้เกียรติซึ่งกันและกัน กำรซื่อสัตย์ต่อค ำพูดและกำร
กระท ำของตนเอง 
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 อยำกจะฝำกนักวิจัยใหม่ว่ำกำรแบ่งเวลำในกำรท ำงำนวิจัยก็เป็นสิ่งที่ส ำคัญเช่นกัน โดย Prof. 
Richard Felder (Prof. ที่มีชื่อเสียงมำก เรื่อง Effective Teaching) แนะน ำว่ำในวันหนึ่งๆ ควรมี 1-2 
ชั่วโมงที่เรำจะต้องให้เวลำกับกำรเขียนบทควำมวิชำกำรและต ำรำเรียน โดยก ำหนดเป็นเวลำที่แน่นอน
ของทุกวันและห้ำมมีกำรรบกวนใดๆ นอกจำกนั้น เรำควรจัดกำร E-mail ของเรำเพียงแค่ 1 ครั้งต่อ 1 E-
Mail อย่ำใช้เวลำกับอินเตอร์เนตไปมำกเกินควำมจ ำเป็น  

ดร. นวดล  

 ระบบ mentoring มีส่วนส ำคัญในกำรผลักดันให้นักวิจัยรุ่นใหม่เติบโตขึ้นเป็นนักวิจัยที่ดีมีคุณค่ำ
ในอนำคตอย่ำงยิ่ง โดย mentor เป็นกลไกส ำคัญของระบบดังกล่ำวที่จะหล่อหลอมให้ mentee ที่ตนดูแล
สำมำรถปรับตัวและก้ำวเดินในเส้นทำงกำรท ำวิจัยได้อย่ำงม่ันคง ดังนั้น ผู้ที่มีโอกาสได้ท าหน้าที่เป็น 
mentor ควรจะตระหนักถึงความส าคัญของหน้าที่ของตน และท าหน้าที่เป็น “ผู้ให้” ที่ดี โดยให้
ควำมช่วยเหลือด้ำนงำนวิจัยและค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ต่อ mentee อย่ำงเต็มที่โดยไม่คิดว่ำเป็นกำร
เสียเวลำหรือหวังสิ่งตอบแทนใดจำก mentee นอกจำกนั้นผู้เป็น mentor ควรท ำตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ให้กับ mentee โดยประพฤติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เสียสละตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และมุ่งท ำ
ประโยชน์ให้กับประเทศชำติ เพื่อให้ mentee ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรด ำรงชีวิตและเติบโตขึ้นเป็น 
“นักวิจัยที่เก่งและมีคุณธรรม” ในอนำคต ส่วนผู้เป็น mentee ก็ควรท ำหน้ำที่เป็น “ผู้รับที่ดี” โดยรับฟัง
ควำมคิดเห็นจำกผู้เป็น mentor ของตน หม่ันเข้ำไปพบเพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัยและขอ
ค ำปรึกษำเป็นประจ ำ รวมถึงมีสัมมำคำรวะ เชื่อฟังค ำตักเตือนและให้ควำมเคำรพในตัว mentor  

 อยำกจะฝำกข้อคิดให้กับนักวิจัยใหม่รวมถึงนักวิจัยกลำงเก่ำกลำงใหม่ทุกท่ำนว่ำกำรให้ควำม
เคำรพในตัวอำจำรย์อำวุโสทุกท่ำนไม่เพียงผู้ที่เป็น mentor ของท่ำนเป็นสิ่งดีและควรปฏิบัติอย่ำงยิ่ง 
เนื่องจำกกำรมีสัมมำคำรวะต่อผู้ใหญ่เป็นวัฒนธรรมอันดีงำมที่มีมำยำวนำนในสังคมไทย และเรำควร
ตระหนักว่ำอาจารย์อาวุโสทุกท่านล้วนมีส่วนส าคัญในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศ
ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรำควรระลึกเสมอว่ำถ้ำไม่มีท่านเหล่านี้ช่วยปูทางและสร้างระบบวิจัยที่
มีประสิทธิภาพให้พวกเรำคงไม่สำมำรถท ำงำนวิจัยได้ง่ำยเช่นทุกวันนี้ ผมถือว่ำตัวเองโชคดีมำกไม่ใช่
เพียงแต่ได้ mentor ที่ดีคอยดูแล แต่ยังโชคดีที่เกิดทันและมีโอกำสได้พบเจอกับอำจำรย์อำวุโสหลำยท่ำน
ซึ่งได้ท ำคุณประโยชน์ให้กับวงกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยมำยำวนำน ซึ่งข้อคิด
ข้อแนะน ำและแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตของท่ำนเหล่ำนั้นล้วนแต่เป็นประโยชน์ต่อตัวผมในกำรยึดถือเป็น
แบบอย่ำง (role model) เพื่อพัฒนำตัวเองให้สำมำรถก้ำวไปเป็นนักวิชำกำรที่ดีและสำมำรถท ำ
คณุประโยชน์ให้กับประเทศชำติได้เหมือนท่ำนเหล่ำนั้นในอนำคต   
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ mentor-mentee  

ดร. ปิยะสาร   

 ระบบนักวิจัยรุ่นใหม่ (Postdoctoral) หรือ mentee ที่ประเทศเรำใช้มีควำมแตกต่ำงจำก
ต่ำงประเทศอย่ำงมำก โดยในประเทศสหรัฐอเมริกำระบบนักวิจัยรุ่นใหม่เป็นระบบที่ช่วยให้งำนวิจัยใน
มหำวิทยำลัยมีควำมคล่องตัวสูง มีควำมเป็นสหสำขำวิชำกำรได้ง่ำยและรวดเร็ว หำกกล่ำวถึงใน
รำยละเอียด คือ ถ้ำอำจำรย์ผู้มีประสบกำรณ์กำรท ำวิจัยมำยำวนำนมีควำมสนใจหรือได้ทุนวิจัยในเรื่อง
ใหม่ที่อำจำรย์ท่ำนนั้นยังไม่มีประสบกำรณ์ ทำงหน่วยงำนให้ทุนจะมีงบประมำณส ำหรับจ้ำง “ผู้ช่วยวิจัย” 
หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เคยท ำวิทยำนิพนธ์เฉพำะทำงในเรื่องดังกล่ำวมำช่วยท ำวิจัย ซึ่งกระบวนกำร
ดังกล่ำวจะก่อให้เกิดกำรเรียนรู้และถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่เร็วมำก โดยอำจำรย์ผู้รับทุนไม่จ ำเป็นต้อง
เรียนรู้ใหม่ (ซึ่งจะต้องใช้เวลำและค่ำใช้จ่ำยมำก) โดยจะอำศัยประสบกำรณ์และควำมรู้ที่ต่ำงกันของ
อำจำรย์และผู้ช่วยนักวิจัยเป็นกำรต่อยอดควำมรู้และได้งำนใหม่ที่ดี กำรรับสมัครอำจำรย์เพื่อท ำงำนใน
มหำวิทยำลัยส่วนใหญ่จะเลือกจำกนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เคยเป็นผู้ช่วยวิจัยของอำจำรย์ผู้มีประสบกำรณ์กำร
ท ำวิจัยเหล่ำนี้ โดยจะไม่รับจำกนักศึกษำที่เพิ่งจบปริญญำเอกและไม่มีประสบกำรณ์วิจัยหลังปริญญำเอก 

 แต่ระบบนักวิจัยรุ่นใหม่ของประเทศไทยจะมุ่งเน้นไปท่ีกำรสร้ำงนักวิจัยอำชีพและกำรสร้ำง
เครือข่ำยงำนวิจัยซ่ึงก็ถือว่ำเป็นสิ่งที่ดีและเหมำะสมกับสังคมไทย แต่บทบำทของอำจำรย์พี่เลี้ยงจะ
แตกต่ำงไป กล่ำวคือ นักวิจัยรุ่นใหม่ในอเมริกำจะต้องสร้ำงผลงำนให้อำจำรย์พี่เลี้ยงในขณะที่อำจำรย์พี่
เลี้ยงไทยต้องพยำยำมพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีประสบกำรณ์มำกขึ้น  ในระบบของสหรัฐอเมริกำนั้นท้ัง
อำจำรย์พี่เลี้ยงและนักวิจัยรุ่นใหม่มีแรงจูงใจที่ชัดเจน คือ ผลงำนและเงิน แต่ส ำหรับระบบอำจำรย์พี่เลี้ยง
ของไทยแม้ว่ำแรงจูงใจของนักวิจัยรุ่นใหม่จะมีบ้ำง แต่อะไร? คือแรงจูงใจของอำจำรย์พี่เลี้ยง และบทบำท
หน้ำที่ของอำจำรย์พี่เลี้ยงคืออะไร?  ที่แน่นอนคือ ต่ำงกับอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์เพรำะ
วิทยำนิพนธ์นั้นมักจะเน้นเร่ืองที่อำจำรย์ที่ปรึกษำสนใจหรือได้รับทุนวิจัยมำ นิสิตนักศึกษำซึ่งมำฝึกท ำ
วิจัยก็มีแรงจูงใจ คือ ปริญญำบัตร ที่จะได้รับหลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำ แต่หัวข้อวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่
ส่วนใหญ่จะเป็นงำนที่ต่อเนื่องจำกงำนท่ีท ำในระดับปริญญำเอก ซึ่งส่วนใหญ่อำจำรย์พี่เลี้ยงอำจไม่สนใจ
งำนเรื่องนี้เพรำะอำจไม่มีส่วนเสริมงำนที่ตนสนใจ  ปัญหำจึงอยู่ที่ว่ำท ำอย่ำงไรจึงจะให้ทั้ง 2 ฝ่ำยได้
ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งถ้ำเกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์พี่เลี้ยงและนักวิจัยรุ่นใหม่แล้วระบบนักวิจัย
พี่เลี้ยงแบบไทยก็จะประสบควำมส ำเร็จ แนวทำงที่อำจท ำได้ คือ ให้นักวิจัยรุ่นใหม่เสนอโครงกำรวิจัยให้
หน่วยงำนกลำงอย่ำง สกว. สกอ. ให้จัดหมวดหมู่และส่งต่อให้อำจำรย์ผู้มีประสบกำรณ์เพื่อพิจำรณำเป็น
อำจำรย์พี่เลี้ยง (โดยเลือกตำมงำนวิจัยที่ตนสนใจ) เมื่อได้เรื่องที่สนใจร่วมกันแล้วก็จะก ำหนดเป็น
โครงกำรวิจัยร่วมกัน โดยให้นักวิจัยรุ่นใหม่เป็นนักวิจัยหลักและอำจำรย์พี่เลี้ยงจ ำเป็นต้องมีส่วนร่วมด้ำน
งบประมำณหรือเครื่องมือวิจัยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือทั้งสองอย่ำงพร้อมกันโดยโครงกำรวิจัยอำจอยู่ในกัน
โดยโครงกำรวิจัยอำจอยู่ในรูปสหสำขำวิชำกำรก็ได้
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บทที่ 15 
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รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศิลป์ ปิ่นสุข 
ภำควิชำฟิสิกส์  คณะวิทยำศำสตร์ 

ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ  เนียมมณี 
ภำควิชำคณิตศำสตร์  คณะวิทยำศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 

 นอกจำกระบบ mentoring จะใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ำก้ำว
เข้ำสู่ชีวิตนักวิจัยอำชีพของ สกว./สกอ. แล้ว   ระบบนี้ยังสำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงนักวิจัยรุ่น
เยำว์ที่มีคุณภำพสูงในอนำคตได้    ด้วยประสบกำรณ์ของ รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมศิลป์ ปิ่นสุข 
และ ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะ  เนียมมณี ในกำรเป็น mentor ที่ดีให้กับเด็กและเยำวชนในระดับ
มัธยมศึกษำไปจนถึงอุดมศึกษำ และกำรพยำยำมสร้ำงระบบ mentoring ที่เข้มแข็งให้กับกำรพัฒนำ
นักวิจัยรุ่นเยำว์นี้  จึงสมควรท่ีบันทึกแนวคิดของทั้ง 2 ท่ำนไว้   

คุณค่าของการพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์  

 ดร. อุดมศิลป์  

 ตอนผมเรียนปริญญำตรีปี 3 ที่ ฟิสิกส์ จุฬำฯ ผมมีแรงบันดำลใจอย่ำงแรงกล้ำว่ำ “ถ้ำเรำมีโอกำส
ท ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ (senior project) ดีๆ จะท ำให้เรำจบเป็นนักฟิสิกส์อย่ำงเต็มภำคภูมิ” เพรำะเป็น
โอกำสเดียวตลอดหลักสูตรที่สำมำรถสร้ำงหรือสังเครำะห์องค์ควำมรู้ได้ด้วยตัวเอง จำกที่ต้องนั่งเรียน
ควำมรู้ที่ผู้อื่นคิดจบไปนำนแล้ว ยิ่งผมรับทุนโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จึงมีควำมคิดว่ำอนำคตของเรำน่ำจะไกลกว่ำแค่เรียนให้จบ  ผมจึง
เลือกท ำงำนวิจัยกับอำจำรย์รุ่นใหม่ไฟแรงอย่ำง ศำสตรำจำรย์ ดร. เดวิด รูฟโฟโล ด้วยเหตุผลที่อำจำรย์มี
อัธยำศัยดี แม้จะเป็นคนต่ำงชำติ แต่ท่ำนพูด อ่ำน เขียน ภำษำไทยได้ดี (อย่ำงไรก็ตำม อำจำรย์ก็มักจะ
กระตุ้นให้ผมพูด อ่ำน เขียนเป็นภำษำอังกฤษเสมอ) ที่ส ำคัญที่สุดคือ อำจำรย์อยู่ในช่วงตั้งต้นชีวิตกำร
ท ำงำนวิจัยของตัวเองจึงมีควำมกระตือรือร้นอย่ำงมำก พลอยท ำให้ผมได้ไฟที่ลุกโชนนี้ไปด้วย  ซึ่งก็ไม่
ผิดหวังจริงๆ อ.เดวิด ได้ถ่ำยทอดทักษะกำรวิจัย ให้แนวคิดและทัศนคติที่ส ำคัญหลำยอย่ำงแก่ผม 
อำจำรย์กระตุ้นให้คิดต่อยอดควำมรู้ และช้ีให้เห็นควำมส ำคัญของกำรตรวจสอบข้อมูล กำรท ำงำนที่ไม่ซ้ ำ
กับคนอื่นๆในโลก เพรำะนอกจำกจะเป็นกำรสิ้นเปลืองทรัพยำกรและเสียเ วลำแล้ว ยังเป็นกำรผิด
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คุณธรรมนักวิจัยด้วย อำจำรย์พูดเสมอว่ำ “วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์สากล และเราควรสร้างองค์
ความรู้ใหม่ให้กับโลก” นอกจำกนี้ อำจำรย์ได้สอนให้ไม่รู้จักเหนื่อย และท ำงำนหนักอย่ำงเต็มที่เต็ม
เวลำ ผลก็คือ ผมได้ super senior project ที่เท่ำกับ senior project ธรรมดำ 2 เรื่อง และเขียนรำยงำน
เป็นภำษำอังกฤษทั้งเล่มซึ่งพิเศษมำกในสมัยน้ัน  และเรื่องดีๆ ที่เข้ำมำในวัยเยำว์เช่นนี้ ก็ติดตัวมำจนวัย
ผู้ใหญ่ แม้จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกมำกมำยในระหว่ำงที่ผมเติบโตขึ้น  สิ่งที่อำจำรย์พร่ ำสอน ปลูกฝัง
ตั้งแต่วัยเยำว์ กำรส่งเสริมสนับสนุนในทุกด้ำนและท ำให้ดูเป็นตัวอย่ำงก็ติดตัวผมมำ  ท ำให้ผมอยำก 
“ให้” แก่เด็กรุ่นหลังๆบ้ำง ผมมีควำมเชื่อฝังใจว่ำ “การมี mentor ที่ดีตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะในช่วง
รอยต่อที่ส าคัญของชีวิตเยาวชน จะส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพการงาน” โดยทั้งหมดนี้จะ
ประสบผลส ำเรจ็ก็ต่อเมื่อเยำวชนมีควำมมุ่งม่ันที่จะพัฒนำตนเอง 

 ดร. กฤษณะ 

 ค ำว่ำ “พี่เลี้ยง” ที่ผมได้ยินหรือรู้สึกครั้งแรกนั้น เป็นค ำที่ใช้เรียกผู้ที่คอยดูแลเด็กๆที่ไม่สำมำรถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ เด็กที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ ต้องกำรค ำแนะน ำชี้แนะ  แต่พี่เลี้ยงเด็กมีหลำย
ประเภทขึ้นอยู่กับเด็กที่ต้องดูแล เช่น เด็กอ่อนหรือเด็กเล็กก็ต้องกำรควำมช่วยเหลืออย่ำงมำก เด็กจะดี
ได้ พี่เลี้ยงจึงมีอิทธิพลอย่ำงมำก ในขณะที่เด็กโตที่พอจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้ำง พี่เลี้ยงอำจจะช่วยเหลือ
เฉพำะเวลำที่จ ำเป็น คอยดูอยู่ห่ำงๆไม่ให้เด็กออกนอกลู่นอกทำง รวมทั้งชี้แนะให้เด็กได้แสดงศักยภำพ
ของตัวเองอย่ำงเต็มที่  ดังนั้น หน้าที่ของพี่เลี้ยงนั้น คือ ท าทุกอย่างให้เด็กที่ดูแล เติบโตเป็นผู้ใหญ่
อย่างสมบูรณ์ เป็นคนดี ที่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ บทบำทของพี่เลี้ยงจะกว้ำงกว่ำครู
หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำเป็นอย่ำงมำก พี่เลี้ยงไม่มีเวลำท ำงำนที่แน่นอน ไม่มีประมวลกำรสอน (course 
syllabus) ไม่สำมำรถระบุได้ว่ำ เวลำนี้จะต้องท ำอะไร ต้องท ำถึงเม่ือไหร่ แต่ก็ต้องท ำจนเสร็จ เรียกว่ำ 
งำนของพี่เลี้ยงน้ันเป็นงำนที่น่ำจะมีกำรประเมินจำกผลลัพธ์สุดท้ำยว่ำจะออกมำเป็นอย่ำงไร ถ้าเด็กที่อยู่
ในความดูแลเติบโตมาเป็นคนมีความรู้ความสามารถท าประโยชน์ให้กับสังคม  งานของพี่เลี้ยงก็
นับว่าประสบผลส าเร็จ และท ำให้ภำคภูมิใจ 

การพัฒนาเยาวชนเป็นความท้าทายของชาติ 

 ดร. อุดมศิลป์ 

 ในบรรดำควำมท้ำทำยมำกมำยของประเทศไทย เม่ือดูจำกกำรจัดอันดับควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันของประเทศต่ำงๆทั่วโลก ผมว่ำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่เป็นควำมท้ำทำย
ของชำติไปอีกเป็นระยะเวลำนำน  เพรำะปัจจัยที่เป็นดัชนีชี้วัดมีหลำยตัวที่เกี่ยวข้องกับองค์ควำมรู้ทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เช่น กำรวิจัย กำรจดสิทธิบัตร ทรัพย์สินทำงปัญญำ รวมถึงกำรศึ กษำ
วิทยำศำสตร์ของชำติ  โดยมีสมมติฐำนที่ว่ำประเทศที่มีระบบกำรศึกษำที่ดี สร้ำงองค์ควำมรู้ได้เอง มี
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ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสูง ก็มีแนวโน้มของควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
อยู่ในระดับสูง ซึ่งจะน ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง กำรส่งออกเทคโนโลยี และกำรมีอ ำนำจใน
กำรต่อรองสูงเม่ือมีกำรซื้อขำยเทคโนโลยี อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับประเทศไทย ยังคงมีตัวเลขที่น่ำตกใจ 
เช่น กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ และกำรขำดดุลเทคโนโลยี ที่ส ำคัญคือ มีนักวิจัยไม่ถึง 6 คนต่อ
ประชำกรหม่ืนคน และผลิตบัณฑิตปริญญำเอกได้เพียงพันกว่ำคนต่อปีเท่ำนั้น มิติด้านทรัพยากรบุคคล
จึงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ จำกกำรส ำรวจเยำวชนทั่วโลกพบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้มี
แนวโน้มต่ ำลงทั้งในเชิงกำรศึกษำและเชิงสังคม สอดคล้องกับผลกำรศึกษำวิจัยในประเทศไทย ซึ่งอำจ
เป็นเพรำะปัจจัยแวดล้อมโดยเฉพำะครอบครัวที่ท ำให้เยำวชนไทยมีวินัยน้อยลง และไม่สำมำรถอดทน
หรือมีสมำธิในระยะยำวส ำหรับกำรพัฒนำตนเองผ่ำนกำรเรียนกำรสอนที่ต้องใช้เวลำนำนเป็นสิบปีได้  

 ผมคำดหวังต่อระบบกำรพัฒนำคนแบบ “ศิษย์ก้นกุฏิ” ที่กลำยรูปมำเป็นระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงว่ำจะ
ช่วยสร้ำงก ำลังคนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีให้กับประเทศ โดยท ำให้เด็กเปลี่ยนผ่ำนเป็นผู้ใหญ่
ได้ง่ำยขึ้น ส่งเสริมให้เยำวชนเข้ำสู่กระบวนกำรของกำรท ำงำนวิจัยได้เร็วขึ้น มีผลงำนวิจัยในระดับแนว
หน้ำและมีจ ำนวนมำก มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพนักวิจัย มีวิสัยทัศน์ในกำรน ำพำวงกำรวิจัยในก้ำวไกล และ
ยังหวังว่ำระบบนี้จะขยำยตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนกลำยเป็นเครือข่ำยวิจัย เครือข่ำยควำมร่วมมือ และ
เครือข่ำยผู้เชี่ยวชำญที่ใหญ่โต ครอบคลุมบุคลำกรจ ำนวนมำกท ำให้เกิดมวลวิกฤตกระตุ้นสถำนะและ
ควำมตื่นตัวทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ นอกจำกนี้ กำรมีเครือข่ำยที่เข้มแข็งก็
สำมำรถดึงดูดเม็ดเงินและทรัพยำกรวิจัย และสำมำรถรองรับงำนวิจัยที่มีขนำดใหญ่และซับซ้อนมำกๆได้ 
งำนวิจัยอำจยกระดับไปสู่มิติอื่นๆ เช่น กำรตอบโจทย์สังคม โจทย์ของประเทศ โจทย์ของผู้ประกอบกำร
หรืออุตสำหกรรม เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งให้กับภำคกำรผลิตของประเทศ ฯลฯ  

วิธีการเป็น mentor ที่ดีให้แก่เยาวชน 

 ดร. กฤษณะ 

 กำรท ำให้งำนของพี่เลี้ยงหรือ mentor บรรลุภำรกิจนั้น คงไม่มีวิธีกำรที่แน่นอน พี่เลี้ยงแต่ละคน
คงมีวิธีกำรที่ไม่เหมือนกัน และแม้แต่พี่เลี้ยงคนเดียวกันก็อำจจะใช้วิธีแตกต่ำงในกำรเป็นพี่เลี้ยงให้กับ
เยำวชนแต่ละคน เช่น ถ้ำเด็กไม่ยอมทำนข้ำว พี่เลี้ยงบำงคนอำจมีกำรโน้มน้ำวจิตใจ  อำจเอำของเล่นเข้ำ
มำแลกเปลี่ยน พี่เลี้ยงบำงคนอำจใช้วิธีชี้แจงให้เด็กเข้ำใจถึงควำมส ำคัญของกำรทำนอำหำร  พี่เลี้ยงบำง
คนอำจใช้วิธีท ำโทษในกรณีที่พี่เลี้ยงมีควำมเข้มงวดมำกๆ  ผมตอบไม่ได้ว่ำวิธีใดของพี่เลี้ยงมีควำม
เหมำะสมที่สุด ทุกคนคงตอบได้เป็นค ำตอบเดียวกันว่ำ ไม่มีวิธีที่ดีที่สุด แต่ละวิธีคงต้องขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์  ขึ้นอยู่กับแต่ละคนว่าจะเหมาะกับวิธีใด เป็นหน้ำที่ของพี่เลี้ยงที่ต้องท ำให้เด็กทำนข้ำว
ให้ได้ 
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มีค ำเปรียบเทียบที่น่ำสนใจอยู่ประโยคหนึ่งที่ผมเคยได้ยิน และมีควำมประทับใจอย่ำงมำก จนยึด
เป็นหลักส ำคัญประกำรหน่ึงในกำรเป็นพี่เลี้ยง ก็คือ “ไม่ควรให้ปลากับผู้ที่ขาดแคลน  แต่ควรสอนให้
เขาหาปลาเอง” ผมจึงเน้นวิธีกำรที่ท ำให้นักวิจัยรุ่นใหม่ยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง สำมำรถเติบโตมำเป็นพี่
เลี้ยงให้คนอื่นได้ต่อไป เป็นกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และมีควำมต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ท ำอย่ำงไรเรำจึงจะสร้ำง 
mentee ให้เขำเป็นนักวิจัยท่ียังยืนต่อไปได้ ไม่ใช่เป็นนักวิจัยที่ท ำงำนเป็นช่วงๆ หรือนักวิจัยที่ต้องท ำวิจัย
เพรำะเป็นเกณฑ์ที่สถำบันที่ตนสังกัดอยู่ก ำหนดให้ท ำ ผมพยำยำมปลูกฝังนักวิจัยที่ดูแลอยู่ให้มีทัศนคติที่
ดี มีควำมต้องกำรเป็นนักคณิตศำสตร์ไปตลอดชีวิต เมื่อเขำมีควำมต้องกำรดังกล่ำวแล้ว จึงพยำยำมสร้ำง
ให้เขำมีควำมสำมำรถที่จะท ำให้ได้อย่ำงที่เขำอยำกจะเป็น 

 ดร. อุดมศิลป์ 

 คงต้องกลับไปดูธรรมชำติของกำรท ำงำนวิจัยโดยเฉพำะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีว่ำเป็น
กำรต่อยอดควำมรู้ที่มีมำก่อน กำรวิจัยจึงไม่ใช่องค์ควำมรู้ที่จะสอนกันได้หมดโดยใช้ต ำรำหรืออ่ำนจำก
หนังสือเพียงอย่ำงเดียว แต่ประกอบไปด้วยกำรสั่งสมทักษะและประสบกำรณ์มำเป็นเวลำนำน รวมกับ
กำรหล่อหลอมเสริมสร้ำงทัศนคติที่เป็นบวกต่ออำชีพหรืองำนวิจัย กำรท ำงำนวิจัยจึงเป็นทั้งศำสตร์และ
ศิลป์ในตัวเอง กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกกำรปฏิบัติ ( tacit knowledge) แบบกำรวิจัยนี้ จึงต้องผ่ำน
กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (knowledge management) บำงอย่ำง เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่เข้ำมำใหม่ 
(new entry) ท ำอะไรบำงอย่ำงซ้ ำไปซ้ ำมำกับคนที่เข้ำมำก่อนหน้ำโดยไม่ได้องค์ควำมรู้ใหม่ หรือป้องกัน
ให้ไม่ต้องเริ่มท ำทุกอย่ำงใหม่จำกศูนย์ทุกครั้ง 

ในอดีตเคยมีระบบกำรฝึกคนและกำรให้กำรศึกษำแบบ ”ศิษย์ก้นกุฏิ” ที่ผู้ปกครองมักจะพำ
เยำวชนไปฝำกไว้กับพระ เยำวชนจะได้เรียนรู้ธรรมะ คุณธรรม พร้อมทั้งบทเรียนอื่นๆไปด้วย เด็กที่ดีก็
ไปได้ไกลโดยที่คนสอนไม่ต้องเหนื่อยมำก เด็กที่เกเรก็อำจจะต้องเคี่ยวเข็ญหนักหน่อย แม้จะไม่มีกำร
รับประกัน แต่ก็มีแนวโน้มว่ำเด็กๆโตขึ้นเป็นคนดีและได้ดีทุกคน กำรฝึกคนแบบนี้เป็นเหมือนกำรตัดเสื้อ
ใส่เองเฉพำะตัว (tailor-made) และเป็นที่นิยมมำกในยุคสมัยหนึ่ง แต่ต่อมำเม่ือคนมำกขึ้น จึงต้องใช้
ระบบที่รองรับคนได้จ ำนวนมำก มีหลักสูตรแน่นอน เพื่อรับประกันว่ำทุกคนควรจะมีควำมรู้ที่เท่ำเทียมกัน
และเหมำะสมกับช่วงอำยุและกำรพัฒนำกำร ซึ่งเป็นที่มำของระบบโรงเรียนในปัจจุบัน ระบบแบบนี้
เปรียบได้กับกำรตัดเสื้อโหลที่จะได้เสื้อออกมำเหมือนกันทุกตัว  แต่ผมเชื่อว่ำวิธีการพัฒนานักวิจัยรุ่น
เยาว์ที่มีประสิทธิภาพต้องเป็นวิธีแบบเสื้อตัดเฉพาะตัว คือ มีระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ซึ่งเทียบเคียงได้
กับระบบศิษฏ์ก้นกุฏิในอดีต  ประเด็นที่ต้องกำรจะเน้น คือ แม้ว่ำเป็นพี่เลี้ยงคนเดียวกัน วิธีกำรบ่มเพำะ
เยำวชนอำจแตกต่ำงกันได้อย่ำงมำก เนื่องจำกควำมแตกต่ำงทั้งด้ำนพื้นหลัง ลักษณะนิสัย ประสบกำรณ์ 
และกำรเรียนรู้ การเป็นพี่เลี้ยงที่ดีนั้นจึงเป็นศิลปะที่บำงครั้งก็มีแนวโน้มที่จะท ำให้ผู้ปฏิบัติหลงลืม 
ปฏิบัติตกหล่นบ้ำง ผลลัพธ์จึงจะขึ้นอยู่กับควำมตั้งใจของผู้ปฏิบัติ ถ้ำให้ศำสตร์เป็นขั้วหนึ่ง ศิลปะก็คงอยู่
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อีกขั้วหนึ่งซึ่งอยู่ห่ำงไกลกันมำก ปัญหำก็คือ ท ำอย่ำงไรให้ผู้ปฏิบัติยึดหลักทำงสำยกลำง และ
ปฏิบัติได้พอดีๆ โดยไม่ต้องกำงต ำรำทุกครั้งหรือท ำตำมใจทุกครั้ง ทำงออกของเรื่องนี้ คือ กำร
พัฒนำระบบขึ้นมำ 

ทัศนะต่อระบบ mentoring  

 ดร. อุดมศิลป์ 

 กำรที่จะเกิดกำรท ำงำนร่วมกันได้นั้น mentor และ mentee ต้องมีกำรสื่อสำร มีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกัน โดย mentor ท ำหน้ำที่คล้ำยครู ซึ่งจะสอน ฝึกหัด mentee ทั้งในด้ำนควำมรู้และทักษะกำรวิจัย 
รวมถึงกำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์และทัศนคติในกำรวิจัย และเพื่อให้กำรวิจัยด ำเนินไปได้อย่ำงดีและ
ยั่งยืน ปัจจัยสนับสนุนอย่ำงเช่น โจทย์วิจัย ทุนวิจัย เวลำที่ใช้ร่วมกัน โครงสร้ำงพื้นฐำนอื่นๆ ก็ควรมีอย่ำง
เพียงพอ อย่ำงไรก็ตำม เรำควรสร้ำงระบบในกำรก ำกับดูแลกระบวนกำรเรียนรู้นี้ด้วย เพื่อมิให้เกิดกำร
หลงลืมหรือเสื่อมถอยในกำลเวลำ  ผมคิดว่ำกำรพัฒนำระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงต้องเริ่มจำกกำรจับคู่ mentor-
mentee ที่เหมำะสม มีควำมสนใจตรงกัน สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้ แล้วให้ร่วมกันพัฒนำแผนงำนวิจัย 
และด ำเนินกำรวิจัยโดยมีหน่วยงำนกลำงท ำหน้ำที่คอยก ำกับให้กำรท ำงำนวิจัยเป็นตำมแผนที่วำงไว้ โชค
ดีที่มีหลำยแหล่งทุน ได้แก่ สกว. สกอ. และ สวทช. ที่ได้สร้ำงนวัตกรรมกำรให้ทุนวิจัยโดยเป็นกำรให้ทุน
ประกอบกับระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง เพื่อผลักดันให้เกิดกำรวิจัยที่มีกำรปฏิสัมพันธ์กัน รวมถึงวิธีกำรบริหำร
จัดกำรทุนให้มีกำรติดตำมดูแลควำม ก้ำวหน้ำของกำรวิจัยอย่ำงใกล้ชิด โดยต้องท ำรำยงำนส่งตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนดอย่ำงสม่ ำเสมอ นับเป็นระบบที่พัฒนำอย่ำงครบวงจร และได้รับกำรต้อนรับอย่ำงดี
จำกประชำคมวิจัย กำรมีระบบมีข้อดีหลำยประกำร ได้แก่  

1. ระบบน้ันสำมำรถน ำไปใช้ในบริบทที่แตกต่ำงกันได้โดยไม่จ ำเป็นต้องขึ้นกับตัวบุคคล   

2. ระบบสำมำรถน ำไปขยำยขนำดและขยำยผลได้ ท ำให้สำมำรถผลิตก ำลังคนหรือพัฒนำ 

    ทรัพยำกรบุคคลเชิงลึกได้อย่ำงกว้ำงขวำงในขนำดที่ใหญ่ขึ้นได้  

3. ไม่ต้องคอยกังวลกับงำนประจ ำ เพรำะมีระบบท่ีเข้มแข็งคอยก ำกับดูแลอยู่แล้ว  

 ดร. กฤษณะ 

 ผมเห็นว่ำรูปแบบท่ีดีระหว่ำงครูกับศิษย์ของไทย บำงครั้งก็เป็นอุปสรรคในกำรฝึกนักวิจัยได้ เช่น 
กำรที่ศิษย์เชื่อฟังครูไปเสียทุกอย่ำง จนไม่กล้ำแสดงออก ไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็นของตัวเองที่ไม่ตรง
กับพี่เลี้ยง  อันที่จริงควำมคิดเห็นที่แย้งกัน มุมมองที่ต่ำงกันนั้นมีประโยชน์อย่ำงมำกในกำรท ำวิจัย  
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เยำวชนที่เรำดูแลอำจฉลำดกว่ำ mentor เพียงแต่ mentor มีประสบกำรณ์มำกกว่ำเท่ำนั้นเอง  หลำยๆ
ครั้งผมได้ข้อคิดเห็นข้อพิสูจน์ที่ดีจำกนักคณิตศำสตร์รุ่นเยำว์อย่ำงคำดไม่ถึง  ผมจึงคิดว่ำเรำไม่ควรวำง
ฐำนะระหว่ำงพี่เลี้ยงอำวุโสกับนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เหมือนครูกับศิษย์จนเกินไป  แต่ควรท ำตัวเป็นเพื่อน
ร่วมงำนที่ดีต่อกัน แต่ผมไม่ได้หมำยควำมว่ำจะให้ละซึ่งควำมสัมพันธ์แบบครูกับศิษย์ทั้งหมดเสียทีเดียว  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงครูกับศิษย์แบบไทยๆของเรำนั้นยังมีเสน่ห์อย่ำงยิ่ง  กำรเอื้ออำทร ควำมเคำรพนบ
นอบ (แต่ต้องกล้ำแสดงควำมคิดเห็น) ควำมหวังดีต่อกันนั้น จะท ำให้ท ำงำนอย่ำงมีใจให้กัน กำรดูแล
นักวิจัยก็จะท ำอย่ำงเต็มก ำลังไม่ใช่เพียงเพรำะว่ำเป็นหน้ำที่ ในกำรให้ค ำแนะน ำและก ำกับนักวิจัยรุ่นเยำว์
เพื่อให้งำนวิจัยมีควำมคืบหน้ำ พี่เลี้ยงควรคอยให้ก ำลังใจแก่นักวิจัยที่ดูแลอยู่ อย่ำให้ท้อแท้  ที่ส ำคัญ คือ 
พี่เลี้ยงต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในแง่ของกำรมีจริยธรรม กำรมีคุณธรรม กำรอุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยต้อง
แนะน ำและท ำตัวให้เป็นตัวอย่ำงที่ดีกับนักวิจัยรุ่นใหม่ 

 ดร. อุดมศิลป์  

 นอกจำกกำรมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญสูง มีเครือข่ำยวิจัยที่ใหญ่และกว้ำงขวำง ฯลฯ  
ผมเชื่อว่ำจุดแข็งซึ่งจะส่งเสริมควำมแข็งแกร่งของระบบนักวิจัยพี่เลี้ยง ก็คือ ผู้ที่จะเป็น mentor นั้นจะต้อง
มีสมบัติบำงประกำรเพิ่มเติม เช่น มีควำมเป็นครู  รักที่จะพัฒนำคน ฯลฯ พี่เลี้ยงที่อำวุโสสูงควรสำมำรถ
ให้กำรปกป้อง mentee จำกภำระงำนอื่นๆที่ไม่จ ำเป็น หรือจำกสังคมที่มีควำมคิดเห็นแตกต่ำงได้ mentor 
ควรสนับสนุนช่วยเหลือ mentee ฝึกควำมคิด ฝึกคิดเชิงบวก จุดประกำย กระตุ้นควำมคิด สร้ำงโอกำส
และบรรยำกำศในกำรเรียนรู้และกำรวิจัย ฝึกให้มีกำรประชุมกลุ่มวิจัยเพื่อให้เกิดกำรถกเถียงลับสมอง 
(discussion) ในเชิงวิชำกำร พร้อมทั้งฝึกกำรสื่อสำรไปด้วยในตัว  

 ส ำหรับเยำวชนแล้ว กำรสร้ำงควำมตระหนัก กำรมีวิสัยทัศน์ และกำรมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนในชีวิต
ก็เป็นเรื่องที่พี่เลี้ยงอำจจะต้องช่วยน ำทำง กำรจะสร้ำงเยำวชนให้เป็นผู้ที่ประสบควำมส ำเร็จในอำชีพ
นักวิจัยต่อไปนั้นอำจต้องกำรควำมเสียสละจำกพี่เลี้ยงมำกพอควร โดยพี่เลี้ยงต้องทุ่มเท กระตือรือร้น มี
ควำมอดทน ควบคุมอำรมณ์ได้ดี และต้องใจกว้ำงยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลด้วย mentor ต้อง
ตระหนักว่ำ  mentee คือ ผู้ที่จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญของชาติต่อไปในอนาคต mentee ที่
เก่งและมีควำมสำมำรถสูงก็จะท ำให้ประเทศชำติเจริญยิ่งๆขึ้นไป mentor ต้องพยำยำมพัฒนำจำกข้อ
ได้เปรียบของ mentee เช่น กำรที่เขำอยู่ในวัยที่ไฟแรง มีควำมมุ่งม่ันสูง มีก ำลังดี สำมำรถที่จะอดทนท ำ
ปัญหำท่ียำกๆได้อย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำนำนๆได้ ประกอบกับกำรที่ยังมีภำระรับผิดชอบทำงด้ำนอื่นๆไม่
มำก  นอกจำกนี้ ถ้ำ mentee เป็นนักวิจัยใหม่ที่เพิ่งจบกำรศึกษำ ก็มักมีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนสูง
และมีโจทย์แปลกๆใหม่ๆเสมอ mentor จึงมีหน้าที่ส่งเสริม เติมเต็ม และต่อยอด   
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 ดร. กฤษณะ 

 เป็นเรื่องจ ำเป็นที่ mentor ต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในสำขำที่นักวิจัยรุ่นใหม่จะท ำวิจัย 
มีประสบกำรณ์ที่จะแนะน ำและแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ไม่เฉพำะแต่ด้ำนวิชำกำรแต่
อำจต้องครอบคลุมงำนด้ำนอื่นๆที่จ ำเป็นด้วย  ในบำงครั้งเรำอำจไม่สำมำรถหำพี่เลี้ยงที่คิดว่ำรู้ทุกอย่ำง
เกี่ยวกับกำรท ำวิจัยได้ โดยเฉพำะในสำขำคณิตศำสตร์ที่มีควำมหลำกหลำยในสำขำย่อย  ดังนั้น mentor 
อำจต้องมีที่ปรึกษำอีกที ซึ่งอำจจะเป็นนักคณิตศำสตร์ที่มีควำมเชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศก็ได้  โดย 
mentor จะเข้ำมำมีบทบำทใน 3 จุดใหญ่ๆ ได้แก่ 

1. ในกรณีที่ mentee ไม่สำมำรถหำทฤษฏีที่มีอยู่แล้วมำอ้ำงอิง ในกำรพิสูจน์ทฤษฏีใหม่ 
mentor อำจต้องให้ค ำแนะน ำแก่นักวิจัยถึงทฤษฏีต่ำงๆ ที่พอจะมีควำมเป็นไปได้ในกำร
น ำมำประยุกต์ใช้กับงำนของ mentee  

2. ในกรณีที่ไม่สำมำรถหำทฤษฏีที่มีอยู่แล้วมำอ้ำงอิง mentor อำจต้องแนะน ำให้ mentee 
สร้ำงทฤษฏีใหม่เสียเองในกำรมำช่วยพิสูจน์ ซึ่งกำรสร้ำงทฤษฏีผู้ช่วยเช่นนี้มีควำม
ยำกล ำบำกมำกกว่ำกำรอ้ำงทฤษฏีเก่ำที่มีอยู่แล้ว เป็นเหมือนงำนวิจัยชิ้นใหม่ที่ซ้อนอยู่
ในงำนวิจัยชิ้นใหญ่   

3. กรณีที่ร้ำยแรงที่สุดก็คือ หลังจำกที่ใช้ควำมพยำยำมอย่ำงหนัก แต่ก็ไม่สำมำรถหำ
ทฤษฏีที่มีอยู่แล้ว หรือไม่สำมำรถสร้ำงทฤษฏีใหม่มำช่วยในกำรพิสูจน์ทฤษฏีที่คำดไว้  
ถึงตรงนี้อำจมีควำมเป็นไปได้ 2 อย่ำง คือ ทฤษฏีที่คำดไว้แต่แรกนั้นไม่จริง จึงพิสูจน์
ไม่ได้  mentor อำจแนะน ำให้นักวิจัยแสดงว่ำไม่จริง  ซึ่งในทำงคณิตศำสตร์นั้นแสดงโดย
กำรยกตัวอย่ำงขัดแย้ง ซึ่ง mentor ก็ต้องช่วยเหลือโดยอำจปรึกษำผู้เชี่ยวชำญท่ำนอื่น
เพิ่มเติม แบบ “พี่เลี้ยงของพี่เลี้ยง”  โดยเฉพำะถ้ำเรำเห็นศักยภำพในตัวนักวิจัยรุ่นใหม่ที่
มีอยู่อย่ำงมำก  เรำก็ควรแนะน ำให้ได้พี่เลี้ยงที่มีควำมสำมำรถสูงมำก เพรำะจะท ำให้
ศักยภำพนักวิจัยรุ่นใหม่นั้นสูงขึ้นด้วย  

 วิธีหนึ่งที่ผมเคยน ำมำใช้อย่ำงได้ผลดี คือ ใช้พี่เลี้ยงเป็นทีม เรียกว่ำ ทีมพี่เลี้ยง ซึ่งก็ได้ผลเป็น
อย่ำงดี เพรำะพี่เลี้ยงแต่ละคนมีมุมมองและควำมเชี่ยวชำญที่ต่ำงกันออกไป แต่วิธีนี้ก็เป็นกำรใช้บุคลำกร
จ ำนวนมำก ที่สำมำรถช่วยแก้ปัญหำ mentor-mentee บำงคู่ที่เข้ำกันไม่ค่อยได้ ท ำให้ท ำงำนวิจัยได้อย่ำง
มีควำมสุขมำกขึ้น  เม่ือมีปัญหำหรือข้อสงสัยนักวิจัยรุ่นใหม่/รุ่นเยำว์ก็สำมำรถขอค ำแนะน ำหรือควำม
ช่วยเหลือจำกทีมได้ 
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วิธีน าไปสู่การปฏิบัติเลิศในระบบ mentoring 

 ดร. อุดมศิลป์ 

 ในทุกโครงกำรวิจัยท่ีวำงแผนไว้นั้น เม่ือลงมือปฏิบัตินั้นมักจะมีทั้งสิ่งที่สอดคล้องกับแผน และสิ่ง
ที่ไม่คำดคิดผิดไปจำกแผนเสมอ จึงต้องมีกระบวนกำรขั้นต่อไป ก็คือ กำรประเมิน ผมคิดว่ำกำรประเมินนี้
ควรท ำให้รอบทิศ นอกเหนือจำกหน่วยงำนกลำง (แหล่งทุน) ประเมินกำรท ำงำนแล้ว ควรให้ mentor 
ประเมิน mentee และ mentee ประเมิน mentor โดยต้องประเมินทุกมิติ เป็นระยะๆ เพื่อป้องกัน
ควำมขัดแย้งระหว่ำง mentor-mentee ท ำให้เข้ำใจส่วนที่เป็นควำมผิดพลำดและสำมำรถท ำกำรแก้ไข
ปรับปรุงได้ทันท่วงที และเม่ือเวลำผ่ำนไประยะหนึ่ง mentor-mentee ก็ควรมำคุยกัน ซึ่งอำจจะคุยกัน
ผ่ำนทำงกำรประชุมกลุ่ม (group meeting) เพื่อน ำผลกำรประเมินมำสังเครำะห์เป็นองค์ควำมรู้ที่ได้จะ
น ำไปสู่กำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ท ำให้ mentor-mentee ท ำงำนร่วมกันได้ดีมำกขึ้น น ำไปสู่
กำรวำงแผนที่ดีขึ้น ครบวงจรของกำรด ำเนินระบบพอดี ผมเรียกขั้นตอนน้ีว่ำ กำรป้อนกลับกำรเรียนรู้ 

 ผมมีควำมเห็นว่ำองค์ความรู้เชิงปฏิบัติ เช่น การดูแลเยาวชน การรับมือกับพี่เลี้ยง ฯลฯ  
ควรได้รับการรวบรวมเป็นเอกสารเช่นเดียวกับองค์ความรู้เชิงวิชาการ นอกจำกนี้ ผมยังอยำกเห็น
กำรสร้ำงเวทีให้พี่เลี้ยงได้มำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และทัศนะในกำรพัฒนำเยำวชนของชำติ หรือให้ 
mentee มำแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้บำงอย่ำง เช่น วิธีกำรจัดกำรพี่เลี้ยง วิธีลดช่องว่ำงทำงอำยุ เป็นต้น 
แล้วรวบรวมเป็นเอกสำรหรือเก็บไว้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือในอินเทอร์เน็ต ท ำให้องค์ควำมรู้ขยำยวง
ออกไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด เวทีเหล่ำนี้จะกลำยเป็นชุมชนพี่เลี้ยง (mentoring community) ซึ่งเป็นชุมชนนัก
ปฏิบัติใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีที่จะน ำไปสู่กำรปฏิบัติเลิศ (best practice) ในระบบนักวิจัยพี่เลี้ยงต่อไป  

 ผมเคยทดลองใช้กระบวนกำรเรียนรู้จำกเรื่องเล่ำของเยำวชนผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษใน
โครงกำรพัฒนำอัจฉริยภำพทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (JSTP) สวทช. ซึ่งเป็นกลุ่มเยำวชนที่มี
พื้นฐำนจิตใจดี และที่ส ำคัญคือ เปิดใจกว้ำงส ำหรับควำมรู้ใหม่และไม่หยุดยั้งในกำรพัฒนำตนเอง 
นอกจำกกำรเรียนในชั้นเรียนปรกติ เยำวชนกลุ่มนี้ต้องหำโอกำสท ำงำนวิจัยกับนักวิทยำศำสตร์พี่เลี้ยง 
เพื่อให้ท ำงำนวิจัยเป็น ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรวิจัย คุ้นเคยกับบรรยำกำศกำรวิจัย รู้จักนักวิจัย
มืออำชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อกำรวิจัย ทีมงำนจึงได้ท ำกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้โดยให้แต่ละคนเล่ำ
ประสบกำรณ์ชีวิตในเชิงบวกในหัวข้อ "กำรท ำงำนวิจัยที่มีควำมสุขและประสบควำมส ำเร็จ" น่ำประหลำด
ใจ (แบบมีควำมสุข) ที่เด็กๆเหล่ำนี้มีจิตวิญญำณของกำรแบ่งปันสูงมำก ทุกคนเล่ำเรื่องรำวของตัวเอง
อย่ำงสร้ำงสรรค์และมีทัศนคติที่เป็นบวก โดยหวังว่ำประสบกำรณ์ของตนเองจะเป็นประโยชน์กับรุ่นน้อง 
เพื่อนๆ พี่ๆ ในขณะเล่ำเรื่อง ควำมรู้สึกจริงจังและจริงใจได้แสดงออกมำทำงสีหน้ำและท่ำทำงของผู้เล่ำ 
ท ำให้กำรเล่ำเรื่องเปี่ยมไปด้วยพลัง และผู้ฟังก็ตั้งใจฟังอย่ำงชื่นชมและเปิดใจรับเต็มที่  หลังจำกเรื่องเล่ำ
ทรงพลังทั้งหมด เด็กๆได้สรุปปัจจัยแห่งกำรท ำวิจัยที่มีควำมสุขและประสบควำมส ำเร็จออกมำเป็น
แผนภำพจิตทัศน์ (mind map) ได้แก่ 1. รักในสิ่งที่ท ำ ท ำในสิ่งที่รัก 2. มีควำมอยำกรู้ 3. ขยัน 4. กำรจด
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บันทึก 5. รู้จักตกตะกอนควำมคิด 6. ศึกษำข้อมูลให้ดีก่อนลงมือท ำ 7. ท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง 8. มีฮีโร่ใน
ดวงใจ 9. กำรจัดกำรเวลำ 10. ท ำโดยไม่หวังผลตอบแทน 11. เปิดหูเปิดตำ 12. หำตัวเองให้เจอ 13. ท ำ
ให้คนอื่นเห็นควำมส ำคัญของงำน 
 วันนั้น (7 พฤษภำคม 2550) ที่ภูเรือ ฝนตกเป็นละออง แต่ทุกคนกลับรู้สึกชุ่มชื่นกับควำมรู้และ
ก ำลังใจที่เพื่อนๆแบ่งปันให้แก่กันและกัน 

 จำกองค์ควำมรู้ท่ีเกิดจำกกำรแบ่งปันกันของเยำวชน ผมเห็นว่ำกำรสร้ำงบรรยำกำศวิจัยก็เป็นอีก
แง่มุมหนึ่งที่มีควำมส ำคัญมำก นอกเหนือจำกกำรมีระบบกำรก ำกับดูแลที่เข้มข้น มีค ำพูดที่ว่ำ “อะไรที่
ท าแล้วสนุก เราท าไปได้ตลอดกาล” กำรท ำงำนวิจัยก็เช่นเดียวกัน ถ้ำ mentor-mentee มีปฏิสัมพันธ์
ในเชิงสร้ำงสรรค์ มีทัศนคติที่เป็นบวกต่อกัน ก็จะเกิดเป็นบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรท ำวิจัย ง่ำยต่อกำรต่อ
ยอดงำนหรือกำรสร้ำงโจทย์วิจัย บรรยำกำศและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรอมชอมกันทั้ง
สองฝ่ำย มิใช่หน้ำที่ของฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง ทั้ง mentor-mentee ต้องช่วยกัน  

 ยังมีปัจจัยอื่นๆที่ช่วยท ำให้เกิดบรรยำกำศที่ดีและสภำวะแวดล้อมที่เหมำะสมต่อกำรท ำงำนวิจัย 
ได้แก่  

 1. กำรมีอิสระในควำมคิด โดย mentee ไม่ได้รับกำรครอบง ำจำก mentor มำกจนเกินไป  

 2. ควำมรู้สึกว่ำกำรท ำงำนวิจัยเป็นงำนที่มีเกียรติ เพรำะนอกจำกจะสร้ำงองค์ควำมรู้ได้
     ด้วยตัวเองแล้ว ยังเป็นกำรช่วยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของชำติด้วย  

 3. เม่ือท ำงำนถึงจุดหนึ่ง เรำควรส ำรวจจุดแข็งหรือจุดขำยของกลุ่มวิจัย และพัฒนำให้
     เกิดควำมรู้สึกของควำมเป็นแนวหน้ำทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ  

 4. บรรยำกำศของกำรแข่งขันที่อิสระและยุติธรรมจะกระตุ้นกำรพัฒนำตนเองอย่ำงก้ำว
     กระโดด แต่ mentor ต้องคอยดูไม่ให้เป็นบรรยำกำศของกำรแข่งอย่ำงเอำเป็นเอำ              
     ตำยหรือมีผู้ที่ไม่แข็งแรงจนกระทั่งแข่งขันไม่ได้ และเม่ือกำรแข่งขันที่มีผู้เล่นมำกพอ 
     (ม ีcritical mass) จะท ำให้เกิดพฤติกรรมกลุ่มที่สำมำรถชักน ำให้ไปสู่สภำวะที่   
     ต้องกำรได้  

 5. บรรยำกำศจะดี เม่ือไม่ต้องห่วงหน้ำพะวงหลัง ผู้ที่มีควำมพร้อมมำกกว่ำจะท ำงำนได้
     ดีกว่ำผู้ที่ยังไม่มีควำมพร้อมซึ่งอำจต้องได้รับกำรเอำใจใส่เป็นพิเศษและอำจต้อง 
     ได้รับกำรอุปภัมภ์เม่ือมีโอกำส  

 ผมมีข้อสังเกตเรื่องควำมเป็นศำสตร์และศิลป์อีกเล็กน้อย โดยจะยกเรื่องของเป้ำหมำยที่มุ่งเน้น
ควำมเป็นเสรีนิยมเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่มุ่งเน้นประชำคมเป็นตัวอย่ำงแรก เสรีนิยมจะยึดควำมพึง
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พอใจสูงสุดของตนเองเป็นหลัก ตรงกันข้ำมกับกำรยึดประชำคมเป็นหลักโดยกำรกระท ำหรือกำรตัดสินใจ
ใดๆกระท ำไปเพื่อให้ส่วนรวมหรือประชำคมได้ประโยชน์สูงสุด  

 ค ำถำมที่น่ำสนใจ คือ ถ้ำเรำพบกับผู้ที่เยำว์วัยกว่ำ มีประสบกำรณ์น้อย มองโลกในมุมของตนเอง 
หรือเป็นผู้ที่มีควำมไม่พร้อมบำงอย่ำง และเยำวชนเหล่ำนั้นยึดหลักเสรีนิยมในกำรด ำเนินชีวิตตำมที่
สังคมผลักดันให้เป็น เรำจะบอกได้อย่ำงเต็มที่หรือไม่ว่ำ เขำเหล่ำนั้นดีแต่ท ำเพื่อตนเอง “ในวันที่ท้องไม่
อิ่ม นอนไม่หลับ ล้มลุกคลุกคลำน วันที่ชีวิตไม่ม่ันคง เรำจะเรียกร้องให้เขำเหล่ำนี้เฝ้ำฝันถึงกำรปฏิบัติตน
ให้เป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำของสังคม เพื่อช่วยกันสร้ำงสังคมคุณภำพได้อย่ำงไร” นี่คือตัวอย่ำงหนึ่งที่
ชี้ให้เห็นควำมส ำคัญของกำรมีพี่เลี้ยง เพรำะว่ำยำมเยำว์วัย เป็นเรื่องง่ำยที่จะสับสนและก็หลงทำงไปตำม
กระแสสังคมแบบเสรีนิยม ผู้ที่จะดึงเด็กน้อยอ่อนประสบกำรณ์ให้เข้ำมำสู่กำรท ำภำรกิจเพื่อส่วนรวมจึง
เป็นหน้ำที่ของผู้ทีมี่ประสบกำรณ์มำกกว่ำ ซึ่งมีมุมมองที่กว้ำงขวำง และได้เห็นภำพรวมหรือองค์รวมของ
ชีวิตมำก่อนหน้ำนี้แล้ว  

อีกตัวอย่ำงหนึ่งก็คือ กำรฝึกคนตำมแบบแผนกับกำรปล่อยให้คิดอย่ำงอิสระ ทั้งสองก็เป็นเรื่องที่
อยู่กันคนละขั้วเช่นเดียวกัน กำรฝึกคนตำมแบบแผนจะท ำให้เรำได้ผู้ เชี่ยวชำญ (specialists) ที่มี
ควำมสำมำรถในเชิงลึกได้ในเวลำอันสั้น พร้อมที่จะท ำงำนเชิงลึกได้ในปริมำณมำก ต่ำงจำกกำรปล่อย
อิสระซ่ึงอำจต้องใช้เวลำฝึกนำนกว่ำ และอำจมีกรณีที่คนน้ันหลงทำงแบบกู่ไม่กลับ อย่ำงไรก็ดี กำรฝึกคน
แบบน้ี เรำจะได้คนที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ (creativists) และในบำงครั้งสำมำรถที่จะแก้ปัญหำที่ไม่เคยเจอ
มำก่อนได้ดี  

 ดังนั้น จึงเป็นหน้ำที่ของ mentor ว่ำจะผลักดันเหล่ำ mentee ไปทำงใด จะให้เป็นผู้เชี่ยวชำญใน
สำขำใดสำขำหนึ่งเป็นกำลเฉพำะ สำมำรถผลิตผลงำนเชิงลึกได้เป็นจ ำนวนมำกในเวลำอันสั้น หรือจะให้
เป็นผู้ที่สร้ำงสรรค์ สำมำรถแก้ปัญหำที่ยำกและอำจไม่เคยมีใครคิดออกมำก่อนได้ อำจจะมีวิธีเข้ำถึง
ปัญหำท่ีแปลกแตกต่ำงออกไปจำกที่เคยมีมำและท่ีส ำคัญอำจน ำไปสู่กำรเปลี่ยนโฉมหน้ำ (breakthrough) 
ของวงกำรเลยก็เป็นได้ mentor จึงต้องใช้วิจำรณญำณของตนในกำรบ่มเพำะและฝึกฝน menteeของตน
กำรเป็นพี่เลี้ยงท่ีดีจึงเป็นท้ังศำสตร์และศิลป์
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บทที่ 16 
นิทานของ mentor และ mentee 

ยอดเยี่ยม  เทพธรานนท์ 
อดีตนำยกสมำคมสถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

อำจำรย์และผู้บรรยำยพิเศษในสถำบันอุดมศึกษำ 14 แห่ง  

 

ตัวอักษรท่ีบันทึกต่อจำกนี้ เป็นอักษรท่ีต้องกำรสื่อควำมหมำยในหลำยประเด็น เป็นควำมหมำยท่ี 

ต้องกำรแสดง  “ควำมรู้ ที่มี ควำมรู้สึก”  

ต้องกำรแสดง  “ควำมรู้ ที่เกิดจำก ควำมรู้สึก”  

ต้องกำรแสดง  “ควำมรู้สึก ที่ท ำให้ได้ ควำมรู้”  

 บทความต่อจากน้ีจึงเขียนเป็น “นิทาน” เพราะนิทานนั้นให้ “ความรู้สึก” ที่เข้าถึงง่ายกว่า 
แต่อาจท าให้เกิด “ความรอบรู”้ ไม่น้อยกว่า “บทความ” หรือ “เอกสารวิจัย”   หลายฉบับ 

 ผู้ที่อยำกเป็นหรือก ำลังเป็น mentor (mentee) ลองเปรียบตัวเองเป็นตัวละครในนิทำน ต่อไปนี้ 

นิทานเรื่องที่ 1 ... เรื่องของ “เห็ด”  

 ผมชอบเมืองอีสำน คนอีสำน ชอบไปค่ำยสร้ำงโรงเรียนที่อีสำน  ผมเกิดโรงพยำบำลจุฬำฯ แต่ไป
อีสำนบ่อยจนสื่อสำรภำษำท้องถิ่นได้ ....เพรำะผมชอบอีสำน ผมก็เลยไปสอนหนังสือที่อีสำน ผมสอนที่
คณะสถำปัตย์ฯ มหำวิทยำลัยขอนแก่น อยู่ 3-4 ปี ด้วยควำมสนุกและเชื่อม่ันว่ำผมสำมำรถสอนนักศึกษำ
อีสำนได้ดี แต่สอนไปพักหนึ่งจึงได้รู้ว่ำเรำไม่ได้รู้เรื่องคนอีสำนจริงๆ อย่ำงที่ตัวเองคิดไว้เลย มีควำมล้ ำ
ลึกอีกมำกมำยท่ีเรำไม่รู้เรื่องเลย  

เม่ือไม่แน่ใจ ผมจึงตัดสินใจท่องอีสำนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ และตำมหำภูมิปัญญำของ
ชำวบ้ำนอีสำน เริ่มต้นขับรถท่องไปในอีสำนอย่ำงไม่มีเงื่อนไข เจออะไรก็เข้ำไปดู พูดคุยกับชำว
อีสำนไปเรื่อยๆ ผมก็ใช้เวลำขับรถเลียบแม่น้ ำโขงอยู่หลำยสิบวัน ค่ ำไหนนอนนั่น พูดคุยกับ
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ชำวบ้ำนอย่ำงไม่มีพิธีกรรมใดๆ วันหน่ึงผมเดินไปกับชำวบ้ำนในป่ำโปร่งแห่งหนึ่ง เจอขอนไม้ท่อนหนึ่งมี
เห็ดขึ้นเต็มไปหมด เห็ดดอกใหญ่ขำวสวย   

จึงถำมเขำว่ำ  “เห็ดพวกนี้กินได้ไหมครับ ?”  ชำวบ้ำนตอบว่ำ “ได้”   

จึงถำมต่อไปว่ำ “อร่อยไหม ?”  “ขำยได้ไหม ?”  ชำวบ้ำนท่ำนตอบว่ำ “อร่อย”  “ขำยได”้ 

ผมเดินไปเรื่อยๆ จนในท่ีสุดไปพบถึงต้นก่อต้นหน่ึง  ต้นก่อเป็นต้นไม้ที่เคยได้ยินมำจำกคนอีสำน
ว่ำเป็นต้นไม้ที่มีรำกฝอยมำก จะมีอะไรๆขึ้นอยู่ใต้ต้นไม้ เป็นต้นไม้ที่แล้งอย่ำงไรก็ไม่ตำย เป็นต้นไม้ที่
เอำไว้พยุงดินและชะลอน้ ำ เดินผ่ำนเข้ำไปที่ใต้ต้นก่อ ก็เห็นเห็ดดอกเล็กๆขึ้นอยู่ ลักษณะเป็นสีด ำๆเป็น
จุดๆไม่ค่อยสวย  

ผมก็ถำมว่ำ “เห็ดพวกนี้ กินได้ไหม?”  ท่ำนตอบว่ำ “ได้”  

     “อร่อยไหม?”  …. “ไม่ค่อยอร่อย”  

     “ขำยได้ไหม ?”  ….   “ไม่ได”้ 

     “ท ำไมถึงขำยไม่ได้?” 

ชำวบ้ำนอธิบำยว่ำ   “เพรำะดอกไม่สวย ดอกด ำเล็ก ไม่ค่อยอร่อย ไม่มีคนอยำกซื้อ” 

ผมก็ร ำพึงขึ้นว่ำ “เห็ดบนขอนไม้ดีกว่าเห็ดที่ใต้ต้นก่อเยอะเลยนะ”  

เดินไปสักพัก ชำวบ้ำนท่ำนน้ันก็พูดขึ้นมำว่ำ  

“อาจารย์.... ปีหน้าเห็ดที่ขอนไม้ไม่มีแล้ว เพราะว่าเห็ดมันกินขอนไม้หมด แต่เห็ดใต้ต้น
ก่อมันจะขึ้นอีก เพราะว่าเห็ดจะทิ้งเชื้อเอาไว้ และรากต้นก่อจะรักษาเชื้อนั้นเอาไว้ ชื้นคราวหน้า
เม่ือไรเราก็จะมีเห็ดกิน แต่เห็ดที่ขอนไม้มันกินขอนไม้หมดแล้ว”  

พักใหญ่ผ่ำนไป ชำวบ้ำนท่ำนก็พูดขึ้นมำว่ำ  

“อำจำรย์ครับ...คนเราบางคนก็ท าตัวเองเหมือนเห็ดที่ขึ้นบนขอนไม้ ดูดกินซากเดิมของ
องค์ความรู้ที่ตัวเองเคยมีอยู่ ไม่นานความรู้นั้นก็หมดไปหรือล้าสมัยไป เหมือนกับคนที่มีศักดิ์มี
ชื่อเสียงมีปริญญา ถ้าไม่สร้างและสะสมความดีและความสามารถให้เพิ่มพูน อีกไม่นานสิ่งที่เคย
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มีก็จะหมดไป กลายเป็นคนไร้ค่า ที่ยังลุ่มหลงอยู่กับอดีตที่รุ่งเรือง และลาภยศสรรเสริญที่
ผ่านไปแล้ว......” 

 “อำจำรย์ครับ... คนเราน่าจะท าตัวให้เหมือนเห็ดใต้ต้นก่อ ที่มีความยั่งยืนในการ
ด ารงชีพ มีคุณค่าที่ยาวนาน ไม่ต้องดูดีหรูหรามากก็ได้ แต่มีคุณค่าในความพอเพียงของ
สิ่งรอบๆตนเอง เป็นคุณค่าที่จะอยู่ไปได้อีกนาน จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและต่อผู้อื่น
ไปได้ไม่จบสิ้น....” 

  “อำจำรย์ครับ... คนเป็นครู ที่จะสอนหนังสือต่อไป น่าจะเป็นเห็ดใต้ต้นก่อ มากกว่า เป็น
เห็ดบนขอนไม้ใช่มั้ยครับ” 

 เรื่องนี้…อำจเป็นอุทำหรณ์ที่ดีของทั้ง mentor และ mentee เพรำะกำรท ำตัวเป็นต้นก่อและเห็ด
ใต้ต้นก่อจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ำยอย่ำงยั่งยืน  

นิทานเรื่องที่ 2 ... เรื่องของ “สัก-ประดู่” 

 เมื่อสิบกว่ำปีท่ีแล้วผมท่องหำภูมิปัญญำท้องถิ่นอยู่ในแดนอีสำน เดินทำงไปเรื่อยๆ ติดต่อ กันอยู่
หลำยปี แต่ละครั้งเดินทำงอยู่ 2-3 สัปดำห์ ไม่ได้คำดหวังว่ำจะเจออะไร  

วันหนึ่งเข้ำไปในป่ำปลูกกับชำวบ้ำนที่ดูแลป่ำที่ปลูกขึ้นมำผืนนั้น นำยค ำภูอำยุอ่อนกว่ำ
ผม 1 ปี เรียนหนังสือจบแค่ ป.4  ...เรำสองคนเดินเข้ำไปในป่ำปลูกอำยุแค่ 10 ปี ผมสังเกตควำม
เจริญเติบโตของต้นไม้หลำกชนิดท่ียืนต้นอยู่น้ันว่ำ.....  

ต้นสัก....     ต้นไม้รำคำแพงที่สุด อำยุ 10 ปี จะมีขนำดค่อนข้ำงใหญ่แล้ว  

ไม้แดง....    ต้นไม้ที่รำคำแพงน้อยลงมำ อำยุ 10 ปี จะมีขนำดเล็กลงมำหน่อย  

ต้นมะค่ำ....  ต้นไม้รำคำถูกลงไปอีก อำยุ 10 ปีจะมีขนำดเล็กลงมำอีก แล้วก็ 

ต้นประดู่....  ต้นไม้ที่รำคำที่ถูกที่สุดในกลุ่ม อำยุ 10 ปีจะมีขนำดเล็กที่สุด   

เมื่อสังเกตเห็นดังนั้น ผมก็พูดขึ้นมำว่ำ “ต่อไปเรำก็ปลูกแต่ต้นสักดีกว่ำ ต้นสักรำคำแพง 
แถมโตเร็วด้วยอีก ไปปลูกต้นไม้อย่ำงอื่นท ำไม ไม่ต้องปลูกไม้ประดู่แล้ว 10 ปี ต้นเล็กนิดเดียว
เอง”  
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นำยค ำภูก็บอกว่ำ “ต้นสักเป็นต้นไม้เห็นแก่ตัว เวลำที่ใบมันตกลงมำใต้ต้น ตะไคร่ยังขึ้นไม่ได้เลย 
แต่ต้นประดู่ กิ่งมันแข็งนะอำจำรย์ ตัดกิ่งเอำมำตีควำยยังได้” 

ผมก็ไม่ได้พูดอะไรตอบออกไป นอกจำกคิดชื่นชมนำยค ำภูว่ำ เขำเป็นชำวบ้ำนที่รู้เรื่องพืชพรรณ
ได้ดีจริงๆ เป็นคนที่เข้ำใจธรรมชำติของป่ำของต้นไม้ ที่คนอย่ำงเรำยำกจะสังเกตและเข้ำใจได้ ....
จนกระท่ังตอนกลำงคืนเรำสองคนนั่งคุยกันที่ชำนบ้ำน  

นำยค ำภูพูดลอยๆ ขึ้นว่ำ “คนเมืองตัดสินคุณค่ำของสิ่งของด้วยควำมสวยงำม จำกของที่ตำยไป
แล้ว แต่ชำวบ้ำนตัดสินคุณค่ำด้วยประโยชน์ใช้สอยจำกของที่ยังไม่ตำย”  

“อำจำรย์ครับ.... ต้นสักจะแพงได้ ต้องเป็นต้นสักที่ตำยแล้ว แล้วก็ต้องดูว่ำลำยสวยไหม แต่ต้นไม้
อื่นๆหลำยๆอย่ำง ต้นไม้อะไรก็ขึ้นใต้ต้นได้ ผักกูดก็ขึ้นได้ อย่ำงต้นประดู่มีประโยชน์ใช้สอยตั้งแต่ตอนที่
มันยังไม่ตำย ชำวบ้ำนเอำไว้ท ำประโยชน์ เพรำะว่ำชำวบ้ำนตัดสินจำกประโยชน์ใช้สอย แล้วเป็น
ประโยชน์ใช้สอยท่ีเกิดขึ้นตอนท่ีมันยังไม่ตำย”  

         คนเมืองตัดสินคุณค่า...... ด้วยความสวยงามจากสิ่งที่ตายไปแล้ว ท าลายวงจรชีวิตไป 

        ชาวบ้านตัดสินคุณค่า ...ด้วยประโยชน์ใช้สอยจากสิ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ ธรรมชาติเป็นวงจรชีวิต 

        คนเมือง และ ชาวบ้าน..... จะตัดสิน “คุณค่า” ที่แตกต่างกัน  

  มุมมอง กำรด ำรงชีพ และภำรกิจที่เรำก ำลังท ำอยู่ คงไม่ได้ต่ำงอะไรมำกนักกับเรื่องของต้นสัก
และต้นประดู่ของนำยค ำภูเท่ำใด เพรำะภูมิปัญญำท้องถิ่นนั้นยิ่งใหญ่และล้ ำลึกจริงๆ เรำนึกว่ำเรำรู้ จะไป
สอนคนอื่น แต่มุมมองของชำวบ้ำนที่ไม่ได้เรียนสูง อำจลึกซึ้งกว่ำที่เรำคิดไว้มำกนัก ในบางเรื่อง 
mentor จึงอาจรู้น้อยกว่า mentee  

นิทานเรื่องที่ 3 ... เรื่องของลุงขาว 

 เรื่องของลุงขำว เป็นเรื่องที่ผมใช้ขัดหัวใจตัวเอง เป็นนิทำน (ที่เป็นเรื่องจริง) ที่ผมใช้ในกำรสอน
ศิษย์รัก และเป็นนิทำนท่ีผมใช้พูดทำงสื่อทุกแขนง เพรำะลุงขำวนั้นอยู่ ณ ทุกแห่งในประเทศไทยของเรำ 

ลุงขำวเป็นชำวจังหวัดร้อยเอ็ด... ลุงขำวเป็นชำวนำ... บรรพบุรุษของลุงขำวเป็นชำวนำมำหลำย
ชั่วอำยุคน... ลูกของลุงขำวก็จะเป็นชำวนำต่อไป  ลุงขำวท ำงำนหนัก... หลังสู้ฟ้ำหน้ำสู้ดิน... ปลูกข้ำวมำ
นำน....จึงมีควำมช ำนำญในกำรปลูกข้ำว..... วันนี้ลุงขำวก็ยังคงปลูกข้ำวอยู่... ลุงขำวเริ่มปลูกข้ำวหอม
มะลิมำนำนแล้ว เพรำะเป็นชำวนำมำตลอดชีวิต... ลุงขำวจึงมีควำมสำมำรถในกำรผลิตข้ำวหอมมะลิ... ปี
หนึ่งๆ ลุงขำวปลูกข้ำวเสร็จแล้วก็มีคนมำรับซื้อข้ำวของลุงขำว ...คนซื้อข้ำวจำกลุงขำวก็น ำข้ำวของลุง
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ขำวไปขำยต่อที่ต่ำงประเทศ... ลุงขำวอำบเหงื่อต่ำงน้ ำ ตั้งหน้ำตั้งตำปลูกข้ำว และท ำเงินเข้ำ
ประเทศได้ปีละ 4 หม่ืนบำท... ข้ำวของลุงขำวแปลงบำงส่วนเป็นภำษีอำกรให้รำชกำร.....ลุงขำว
น ำเงินเข้ำประเทศในขณะที่ประเทศไทยของเรำเป็นหน้ีต่ำงชำติอยู่ไม่น้อย...  

ณ วันน้ีลุงขำวก็ยังปลูกข้ำวอยู่... ลูกของลุงขำวก็จะปลูกข้ำวต่อไป...  

ลุงขำวและลูกจะท ำงำนหำเงินเข้ำประเทศไทยที่ก ำลังเป็นหน้ีอยู่ต่อไป 

ตอนน้ีลุงขำวยืนอยู่ขวำมือของผม ...ซ้ำยมือผมมีสถำปนิกยืนอยู่คนหน่ึง... 

 ถ้ำผมส่งปืนให้คุณกระบอกหนึ่งแล้วบอกว่ำ  “ต้องยิงใครทิ้งไปสักคนหนึ่ง”...เพื่อประโยชน์ชำติ
......   คุณจะยิงลุงขำว หรือว่ำจะยิงสถำปนิก  คุณจะยิงใครหรือครับ ? 

หมายเหตุนอกนิทาน (ส าหรับ mentee อ่านเท่าน้ัน) 

เรำจะยิงลุงขำวหรือยิงสถำปนิกนั้นไม่ส ำคัญเท่ำกับ 

“ท ำไมคุณถึงเลือกจะยิงลุงขำว และ ท ำไมคุณถึงเลือกยิงสถำปนิก” 

ตรงนี้ต่ำงหำกเป็นค ำตอบที่เรำจะต้องตอบให้ได้ ต้องตอบด้วยจิตที่ถูกก ำหนดค่ำเอำไว้ 

การก าหนดตนโดยรู้ตัว  การก าหนดโดยเอาประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้งมากกว่าประโยชน์ตน 

ความจริงทั้งหลายที่ยิ่งใหญ่กว่าจะปรากฏขึ้น เม่ือเอาความเป็นตัวตนเราออกไปบ้าง 

สถำปนิกเป็นวิชำชีพที่สร้ำงหนึ่งในปัจจัยสี่เหมือนกับชำวนำ 

สถำปนิกส่วนใหญ่ของไทยต่ำงเคยร่ ำเรียนมำด้วยภำษีอำกรรำษฎร  

ขณะท่ีชำวนำแทบไม่ได้ใช้เลย เพรำะชำวนำส่วนใหญ่คือผู้เรียนหนังสือน้อย 

สถำปนิกบำงคนยังยึดควำมหรูหรำเป็นส ำคัญ นิยมใช้ของต่ำงประเทศมำกมำย  

ดุ ล ย ก ำ ร ค ้ำ ข อ ง เ มื อ ง ไ ท ย ก็ ต้ อ ง พ ่ำ ย แ พ้ ไ ป เ ป็ น ธ ร ร ม ด ำ 

สถาปนิก กับ ชาวนา ใครหนอจะส าคัญกับประเทศนี้มากกว่ากัน 

นิทานเรื่องที่ 4 ... ผู้ทรยศ และ ขอทาน พระสงฆ์ นักการเมือง ลุงขาว + สถาปนิกไทย 
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นิทำนเรื่องนี้เป็นนิทำนที่จ ำเป็นต้องเอำ “สถำปนิก” ไปเป็นตัวละคร เพรำะผู้เขียนเป็นสถำปนิก จึงไม่
เกรงที่จะเอำวิชำชีพตนเองไปเป็นตัวละคร และเป็นค ำถำมที่ได้ทดสอบถำมนักเรียนสถำปัตย์ไทย 
ปรำกฏว่ำ นักเรียน 99.98 คนใน 100 คน จะเป็นไปตำมนิทำนเร่ืองนี้ท้ังสิ้น  

ลองถามตัวเอง (ครั้งที่ 1) ว่า ......   คุณเคยให้เงินขอทำนหรือไม่?  

หำกคุณเคยให้เงินขอทำน เมื่อคุณให้เงินเขำไปแล้ว.... เขาเอาเงินน้ันไปซื้อยาบ้ามากิน ... 

คุณรู้สึกอย่ำงไร? 

ลองถามตัวเอง (ครั้งที่ 2) ว่า .......  คุณเคยถวำยเงินพระสงฆ์หรือไม่? 

หำกคุณเคยถวำยเงินพระสงฆ์... เม่ือคุณถวำยแล้ว พระรูปนั้นเอาเงินไปซื้อหนังผิดศีลธรรมมาดู ... 
คุณรูส้ึกอย่ำงไร? 

ลองถามตัวเอง (ครั้งที่ 3) ว่า .......  คุณเคยไปเลือกตั้งไหม? 

หำกคุณเคยเลือกนักกำรเมืองมำเป็นผู้แทนคุณสักคน... เม่ือคุณเลือกแล้วแล้ว นักการเมืองคนนั้น ไป
โกงชาติโกงแผ่นดิน...คุณรู้สึกอย่ำงไร? 

 ลองถามตัวเอง (ครั้งที่ 4) ว่า.... คุณรู้สึกอย่ำงไรกับขอทำน พระรูปนั้นและนักกำรเมืองคนนั้น จะเรียก
คนทั้งสำมว่ำอะไร?  ค ำตอบที่คนส่วนใหญ่จะตอบ คือ....... “เขาทั้งสามคือ ผู้ทรยศ” 

ลองถามตัวเอง (ครั้งที่ 5) ว่า…. หำกมีคนมำให้เรำอธิบำยถึงประวัติและผลงำนของสถำปนิกต่ำงชำติที่
มีชื่อเสียง คือ...  แฟรงค์รอยไรท์   หรือ เลอคำบูซิ เอ หรือทำดำโอะ อันโดะ ว่ำเป็นใคร มำจำกไหน 
ประทับใจผลงำนอะไรบ้ำง แล้วก็ให้ช่วย sketch แบบอำคำรที่พวกเขำได้ท ำไว้ … 

ส่วนใหญ่แล้วสถำปนิกไทยเรำก็จะสำมำรถท ำได้ ตอบกันได้ทุกคน   

ลองถำมตัวเอง (ครั้งที่ 6) ว่ำ…. ช่วยอธิบายประวัติและผลงานของ “กรมพระยานริศรานุวัติวงศ์” 
บิดาแห่งสถาปัตยกรรมไทยสมัยใหม่ ผู้ออกแบบวัดเบญจมบพิตรฯ หรือ “พระพรหมพิจิตร” ศิษย์
เอกกรมพระยานริศฯ ผู้ท าให้สถาปัตยกรรมไทยสร้างด้วยปูนได้งดงาม หรือ “ม.ร.ว.มิตรารุณ 
เกษมศรี” ช่างหลวง ว่าท่านทั้งสามผู้เป็นปูชนียบุคคลของวงการสถาปนิกไทย คือ ผู้ใด และมี
ผลงานอย่างไร ลองถามตัวเองดูครับว่าพวกเราจะตอบกันได้สักกี่คน เรามักตอบเรื่องสถาปนิก
ต่างชาติได้ แต่ตอบเร่ืองสถาปนิกไทยไม่ได้ ...   
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เกิดอะไรขึ้นกับการเรียนการสอนของเรา..... ความรอบรู้ และ ต้องรู้ หรือ เกิดความ
บกพร่องทางจิตส านึกของเราที่ใดตรงไหน ..หรือเปล่าหนอ ? 

ลองถามตัวเอง (ครั้งที่ 7) ว่า….  ลุงขำวปลูกข้ำวและหำเงินเข้ำประเทศ ด้วยเหงื่อกลำงแดดและจ่ำย
ภำษีขึ้นมำเพื่อส่งให้นิสิตนักศึกษำสถำปัตยกรรมเมืองไทย มีควำมรอบรู้ เพื่อคงควำมเป็นชำติไทยเอำไว้  
แต่.... เรำและนักเรียนของเรำรู้จักแต่ชำติอื่น และลืมชำติไทยไปใช่หรือไม่? 

ลองถามตัวเอง (ครั้งที่ 8) ว่า….  ถ้ำเรำเรียกขอทำน พระรูปนั้น และนักกำรเมืองคนนั้นว่ำเป็น....  “ผู้
ทรยศ” แล้ว..... เราจะเรียกตัวเราเองว่าอะไร ?  

ลองถามตัวเอง (ครั้งที่ 9) ว่า….  เรำจะท ำอย่ำงไรกับตัวเรำและสังคมแห่งนี้ต่อไป? เรำจะโทษผู้อื่นว่ำ
ผิดพลำดอย่ำงไร? เรำจะว่ำอำจำรย์หรือสถำบันว่ำท ำไมไม่สอนให้เรำรู้สิ่งที่น่ำรู้ ด้วยถ้อยค ำอย่ำงไรบ้ำง 
? แต่เรำต้องคิด ต้องคิด ต้องคิด .... และเราต้องเริ่มท า ท า ท า และ ลงมือท า แล้วตอนเช้ำที่เรำตื่น
ขึ้นมำ... “เราจะได้สบตากับคนที่ปรากฏอยู่ในกระจกเงาได้อย่างไม่อาย” ควำมรู้ที่ได้จำกห้องเรียน
นั้นไม่เพียงพอที่จะท ำให้เรำเป็นคนอย่ำงสมบูรณ์ เรำยังต้องกำรค ำชี้แนะตลอดชีวิตจำก mentor หลำยๆ
ท่ำน ที่เรำพบในระหว่ำงชีวิตกำรท ำงำน 

นิทานเรื่องที่ 5 ... เด็กเจ้าปัญหา  

 ในยุคที่เด็กคือศูนย์กลำงของกำรเรียน กำรเรียนรู้ระบบนี้เป็นเรื่องดี เพรำะเด็กจะสำมำรถ
แสดงออกและต่อตัวในองค์ควำมรู้และควำมสำมำรถของเขำได้เต็มที่ พลังภำยในก็แสดงออกมำให้
ประจักษ์  ไม่ถูกบดบังด้วยประสบกำรณ์และควำมรอบรู้ (ที่มีมำกกว่ำตำมต ำรำเดิม) ของผู้สอน แต่
บำงครั้งกำรเรียนระบบนักเรียนเป็นศูนย์กลำงของทุกอย่ำงแบบไม่มีกรอบจ ำกัด  ก็อำจจะท ำให้เด็ก
เปลี่ยนจำกตนเองเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียน กลำยเป็นว่ำตนเองนั้น..... 

เป็นศูนย์กลางของโลก”  แล้วก็ขยายตัวเป็น   “ศูนย์กลางระบบสุริยะ”  

และขยายตัวต่อไปเป็น  “ศูนย์กลางของกาแล็กซี”  เพื่อเข้าสู่  “ศูนย์กลางจักรวาล”  

เม่ือเข้าสู่จุดเหล่านี้ เขาอาจจะกลายเป็น  “ศูนย์กลางแห่งความว่างเปล่า” 

และจบการเรียนการสอนน้ันด้วยการท าให้เขาเป็น “สูญกลางของความสูญหาย” 

ผมเคยสอนวิชำกฎหมำยอำคำรอยู่หลำยมหำวิทยำลัย เป็นกำรสอนวิชำที่ยำกมำก
ส ำหรับคนที่เรียนมำทำงวิทยำศำสตร์ + ศิลปะ  เพรำะกำรท ำให้เด็กเกิดควำมเข้ำใจในตรรกของ
นิติอักษรศำสตร์เบื้องต้น จะเหนื่อยทั้งผู้เรียนและผู้สอน อันตำมมำด้วยควำมง่วง และจบด้วย
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ควำมไม่รู้เรื่อง  

 ตอนหนึ่งของกำรสอน ก็สอนเรื่องเกี่ยวกับประมวลกฎหมำยแพ่งและประมวลกฎหมำยอำญำ 
ยกตัวอย่ำง เรื่องของ "สิทธิ์แห่งความเป็นเจ้าของ" มีการถามตอบกับเด็กๆว่า 

 เราถาม..... "ถ้ำกิ่งต้นไม้เพื่อนบ้ำนยื่นเข้ำมำในบ้ำนเรำ เรำจะตัดส่วนท่ียื่นเข้ำมำได้หรือไม่" 
 เด็กตอบ... ได้ครับ" 
 เราถาม.... "ถ้ำอย่ำงนั้นหมำเขำเข้ำมำบ้ำนเรำ เรำจะจับมำย่ำงกินได้หรือไม่" 
 เด็กเงียบ........  
 เราถาม(อีก).... "ถ้ำลูกสำวเขำเข้ำมำในบ้ำนเรำ เรำจับมำเป็นคนใช้ได้หรือไม่?" 
 เด็ก (ฮาาาา).... "บ่ได้ครับ" 
 เราถาม..... "ถ้ำยังงั้น ต้นไม้ก็สิ่งมีชีวิตเหมือนกัน เรำจะตัดของเขำได้หรือไม่" 
 เด็ก (เค้นตอบแบบแค้นใจ).... "ไม่ได้ครับ" 

 เด็ก(ย้อน)ถาม.... "แล้วเรำต้องท ำยังไงครับ" 
 เราตอบ.... "ก็ไปบอกเขำให้ตัด เขำไม่ตัดก็แจ้งควำม เพรำะควำมผิดของเขำเรำจะลงโทษเอง   
ไม่ได้ เช่น เขำมำเตะปำกหมำเรำ เรำจะไปเตะเขำกลับหรือเตะปำกหมำของเขำกลับไม่ได้ ควำมทำง
อำญำน้ัน ต้องให้รัฐเป็นเป็นคนกลำงในกำรจัดกำร" 

 เด็กถาม.... "อำจำรย์ครับ ถ้ำหมำของเพื่อนบ้ำนมำท ำหมำบ้ำนเรำท้อง ลูกหมำออกมำเป็นของ
ใครครับ" 
 เราตอบ.... "เป็นของเรำ" 

 เด็กถาม.... "ท ำไมครับ ก็เป็นเรื่องของ 2 เพศ 2 บ้ำน จึงเกิดลูกหมำนี่ครับ" 

 เราตอบ.... "ก็เพรำะว่ำกำรผสมพันธุ์สัตว์ประเภทหมำเป็นเรื่องธรรมชำติชั่วครำว  หำกเจ้ำของ
ไม่มีกำรตกลงกันเรื่องของพันธุ์และพันธะ ผู้ที่ต้องเลี้ยงดูให้หมำแข็งแรง ให้อำหำรแก่ลูกในท้องหมำ เป็น
หน้ำที่ของเรำ เรำจึงเป็นเจ้ำของลูกหมำ กรรมทั้ง 2 อย่ำง คือ ตอนผสม กับตอนเติบโตนั้นแยกกัน ยิ่งตอน
คลอดอยู่ในบ้ำนเรำด้วย จึงเป็นหลักฐำนโดยประจักษ์ที่เรำแสดงได้" 

 เด็กถาม... "อำจำรย์ครับ ถ้ำหมำเพื่อนบ้ำนท ำหมำเรำท้อง แล้วเรำเลี้ยงมันตอนท้อง แต่มันไป
ออกลูกบ้ำนอื่น ลูกหมำจะเป็นของใครครับ" 

 เราถาม...  "ตอนไปคลอดบ้ำนอื่นน่ะ มันไปยังไง"  
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 เด็กถาม.... "มันเดินโซเซไปครับ" 

 เราตอบ.... "ผมไม่ทรำบค ำตอบครับ ตรงน้ีผมเก่งไม่พอ ตอบไม่ได้ครับ” 

เด็กยิ้ม   เด็กยิ้มลึก   เด็กยิ้มแย้ม  ........  เด็ก  ย้ิม  ย้ิม  ย้ิม 

 ค ำตอบของค ำถำมเรื่องนี้ สำมำรถตอบได้ว่ำ ลูกหมำนั้นยังเป็นของเรำอยู่ เพรำะกำรเกื้อกูลเลี้ยง
ดูในเวลำนำนจนเป็นปกติธุระนั้น ถือเป็นภำรกิจและท ำให้เกิดสิทธิของควำมเป็นเจ้ำของด้วยควำมผูกพัน
และรับผิดชอบ กำรที่หมำ “บังเอิญ” เดิน “โซเซ” เข้ำไปคลอดลูกที่บ้ำนอื่นนั้น จึงไม่ถือว่ำเจ้ำของบ้ำนอื่น
จะมีสิทธิสมบูรณ์ในกำรเป็นเจ้ำของลูกหมำ เพรำะเขำมิได้ท ำหน้ำที่ที่สมบูรณ์และตั้งใจมำก่อนหน้ำนั้น
...... แต่ผมก็อยำกจะตอบว่ำ “ไม่รู้” มำกกว่ำจะอธิบำยเหตุผลในตอนน้ัน ณ เวลำ เช่นน้ัน  

เด็กเขายิ้มเพราะอะไรหนอ 
 เขำย้ิมที่ครูแก่ๆที่พูดเก่ง ท่ำเหมือนเก่ง ตอบไม่ได้ใช่ไหม 

เด็กเขำยิ้ม... เพระเขำคิดว่ำเขำชนะใช่ไหมเอ่ย 

mentor นั้น คงจะต้องมีควำมรู้พื้นฐำนทั่วไปมำกกว่ำ mentee เป็นธรรมดำ แต่สิ่งที่ 
mentor จะต้องมีมากกว่า mentee ก็คือ “การบริหารวิถีแห่งชีวิต” และ “ความเมตตา”  
ซึ่งสิ่งเหล่ำนั้นต้องมำจำก “กำรคิด และ ควำมยั้งคิด”  ที่สมดุลกัน 

นิทานเรื่องที่ 6 ... สาบเสือ 

 กำรตัดไม้ท ำลำยป่ำในเมืองไทย กำรเผำป่ำเผำไร่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องของเหล่ำผู้มักง่ำย ที่อยำก
ท ำมำหำกินง่ำยๆ ได้เงินทองเข้ำกระเป๋ำง่ำยๆ ซึ่งผลจำกกำรตัดไม้ ท ำลำยป่ำ เผำไร่ นำนเข้ำ “ควำม
แห้งแล้ง” ก็ติดตำมมำอย่ำงรวดเร็ว อันน ำมำซึ่ง “ควำมยำกจน” และ “อำชญำกรรม” มนุษย์หลำยคน
พยำยำมที่จะก ำจัดวงจรน้ี บำงครั้งก็ประสบควำมส ำเร็จ แต่ส่วนใหญ่จะล้มเหลว ท ำให้กำรน ำควำมชุ่มชื้น
ของผืนป่ำเมืองไทย กลำยเป็นเรื่องยำกเย็นนัก 

ไม่เพียงแต่มนุษย์หลำยคนก ำลังพยำยำม “ฟื้นชีวิตป่ำ” แต่ธรรมชำติเองก็มีควำมสมดุล
ในกำรฟื้นฟูวงจรชีวิตป่ำของเขำ ลองค่อยๆพิจำรณำวงจรชีวิตของป่ำในอีกมุมหนึ่งดู 

 เริ่มต้น.....  เมืองไทยมีป่ำไม้อุดมสมบูรณ์  เขียวชอุ่ม ยั่งยืน  

 ต่อมำ......  คนอยำกรวย แต่คนเอำชนะคนยำก คนจึงคิดเอำชนะธรรมชำติ โดยกำรท ำลำย 
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 ต่อมำ...... คนจึงเริ่มตัดไม้ท ำลำยป่ำ เอำต้นไม้ เอำทรัพยำกรจำกป่ำ ... คนมีทรัพย์ 

 ต่อมำ...... เมื่อป่ำหมดไป ก็กลำยเป็นทุ่งโล่ง 

 ต่อมำ...... มนุษย์เอำทุ่งโล่ง และภูเขำหัวโล้น ที่ยังพอมีน้ ำอยู่ เอำไปท ำไร่ 

 ต่อมำ...... มนุษย์ท ำไร่จนดินหมดปุ๋ย เพรำะคนไม่ดูแลดิน ขบวนกำรมักง่ำยก็เริ่มออกฤทธิ์ 

 ต่อมำ...... คน “เผำป่ำ” เพื่อเก็บผลิตผลสุดท้ำยของธรรมชำติ    

 ต่อมำ...... ป่ำหมด ทุ่งหมด น้ ำหมด ดินแตกระแหง ไม่มีต้นไม้ ไม่มีสิ่งมีชีวิต  

 ต่อมำ...... มนุษย์บ่ำยหน้ำหำป่ำอื่น เพื่อตัด เพื่อท ำลำย เพื่อเผำ  

 ต่อมำ...... วงจรอุบำทว์เกิดขึ้นเช่นนี้มำยำวนำน  ...... ทุ่งหมด น้ ำหมด ดินแตกระแหง 

 ต่อมำ...... ณ ทุ่งหัวโล้น พืชแข็งแรงอย่ำงหน่ึงเกิดก็ขึ้น “หญ้าคา”  

 ต่อมำ...... หญ้ำคำ มีควำมสำมำรถที่เติบโตได้ในแผ่นดินท่ีแห้งแล้ง ทุ่งหัวโล้นเร่ิมมีสีเขียว 

 ต่อมำ...... หญ้ำคำ ขยำยออกไปในท้องทุ่งอย่ำงรวดเร็ว แต่หญ้ำคำแทบไม่มีประโยชน์ใดๆ 

 ต่อมำ...... หญ้ำคำ จะขึ้นในที่โล่งแจ้ง มีรำกมีเหง้ำที่เบียดบังและกีดกันพืชชนิดอื่นให้ 
   เกิดขึ้น 

 ต่อมำ...... ทุ่งโล่งหัวล้ำนสีเทำแดง ตอนน้ีเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพรำะหญ้ำคำ  

 ต่อมำ...... แต่ไม่มีพืชพรรณต้นไม้ใดที่ให้ร่มเงำ ให้ดอกผล เพื่อคืนชีวิตให้ป่ำ งอกขึ้นเลย 

 ต่อมำ...... พืชชนิดหนึ่งก็เกิดขึ้น ในทุ่งหญ้ำคำ... “สาบเสือ”       

 ต่อมำ...... สำบเสือ  จะคลุมดินให้เกิดร่มเงำมำกขึ้น  

 ต่อมำ...... หญ้ำคำเม่ือถูกร่มเงำของสำบเสือ หญ้ำคำก็ถอยร่น หญ้ำคำบำงกอก็ตำยหำยไป 

 ต่อมำ...... สำบเสือ ท ำลำยหญ้ำคำ และปรับปรุงคุณภำพของดิน มีดอกสวย คุ้มภัยมนุษย์ 

 ต่อมำ...... เหล่ำแมลงและสัตว์เล็กเริ่มเกิดขึ้นในทุ่งสำบเสือ 
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 สำบเสือ... ออกดอก ดอกมีกลิ่นสำบ คนหนีภัยสู่กอสำบเสือ สัตว์ร้ำยอื่นจะไม่เข้ำมำท ำร้ำย 

 สำบเสือ...   ออกดอก ออกใบ ให้มนุษย์ใช้เป็นยำห้ำมเลือด รักษำแผล  ถอนพิษ แก้อักเสบ 

 สำบเสือ... ผลิใบให้เด็กน้อย เอำไปเผำ และเอำเถ้ำใบสำบเสือมำทุบเล่นเป็นแก๊ปเสียงดัง 

 สำบเสือ... ผลิใบให้มนุษย์กรองเอำน้ ำหมัก ไปฉีดไล่เพลี้ยและหนอนบำงชนิดที่รบกวน 
   มนุษย ์

 ต่อมำ...... เหล่ำนกน้อยใหญ่ ต่ำงมำหำอำหำร ณ ทุ่งสำบเสือ        

 ต่อมำ...... นกน้อยใหญ่ ได้อำหำรจำกพืช จำกแมลง และ จำกสัตว์เล็ก เป็นวงจรธรรมชำติ 

 ต่อมำ...... นกน้อยใหญ่ น ำเมล็ดพืชจำกแหล่งอื่นมำสะบัดทิ้ง และติดมำกับขี้นก 

 ต่อมำ...... เมล็ดพืชหลำกชนิด สัมผัสดินท่ีสำบเสือได้บ ำรุงเรียกคืนคุณภำพกลับมำ 

 ต่อมำ...... เมล็ดพืชงอกเป็นต้นไม้ ต้นไม้เล็ก ต้นไม้พุ่ม ต้นไม้ใหญ่ หลำกหลำยพืชพรรณ 

 ต่อมำ...... ป่ำใหญ่เริ่มก่อตัวขึ้น รำกต้นไม้ช่วยคลุมดิน อุ้มน้ ำ  

 ต่อมำ...... ใบไม้ที่ร่วงหล่นเป็นปุ๋ย และบ ำรุงคุณภำพของดิน ร่มไม้ไล่หญ้ำคำให้ถอยไป 

 ต่อมำ...... ป่ำใหญ่ก็เกิดขึ้น 

 ต่อมำ...... ธรรมชำติและควำมอุดมสมบูรณ์กลับคืนมำ 

 ต่อมา...... สาบเสือ ก็หายไปจากป่าใหญ่ผืนน้ัน..........           

 ต่อมา...... สาบเสือ ได้ท าหน้าที่สมบูรณ์ของจักรเฟืองเล็กชิ้นหนึ่งของวงจร 
   ธรรมชาต ิ

 ต่อมา...... สาบเสือ ตายไป จากไปจากป่าใหม่อุดมที่เกิดขึ้น 

 สาบเสือ  ท าลายหญ้าคา เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 สาบเสือ  ฟื้นฟูและบ ารุงดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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 สาบเสือ  ให้ความสุขและป้องกันภัยให้มนุษย์ เรียบร้อยแล้ว 

 ส า บ เ สื อ ก็ จ า ก ไ ป 

นิทำนเร่ืองนี้ก ำลังบอกถึง  สิ่งส ำคัญใกล้ตัวบำงอย่ำง ที่เรำอำจจะมองข้ำมมันไป 

นิทำนเร่ืองนี้ก ำลังบอกถึง  วัฏจักรและวงจรชีวิต วงจรธรรมชำติ ที่หมุนเวียน 

นิทำนเร่ืองนี้ก ำลังบอกถึง   กำรท ำ “หน้ำที”่ ของตนให้สมบูรณ์ และทุกสิ่งจะดีข้ึนเอง 

 mentor ก็คงท าหน้าที่คล้ายสาบเสือนี่เอง 

นิทานเรื่องที่ 7 ... หอยมุก 

 เม่ือ 10 กว่ำปีที่แล้ว ผมเดินทำงไปภูเก็ต ได้เจอกับคนเลี้ยงหอยมุกคนหนึ่ง และคุยกันเรื่องของ
ไข่มุก  มีบำงอย่ำงของหอยมุกและไข่มุกที่น่ำสนใจครับ...ลองถำมตัวเองว่ำ อะไรส าคัญและมีค่าที่สุด
ของหอยมุก ค ำตอบที่ทุกคนจะตอบก็คือ ไข่มุก..........  

เนื้อหอย.......  มีค่ำรองลงมำ เพรำะเป็นอำหำรรับประทำนได้ 

เปลือกหอย...    มีค่ำน้อยท่ีสุด เพรำะเปลือกหอยมุกไม่สวย เอำไปท ำประโยชน์ได้ยำก 

 เป็นค ำตอบที่ทุกคนตอบเหมือนกัน เพรำะเป็นค ำตอบที่สำมำรถพิสูจน์ได้ทั้งด้ำนรำคำ และด้ำน
ควำมต้องกำรของคนโดยทั่วไป .... แต่หำกลองถำมค ำถำมนี้ใหม่ว่ำ 

อะไรส าคัญและมีค่าที่สุด หากพิจารณาวงจร “การเกิด และ ความคงอยู่”  

เปลือกหอย... มีค่ำมำกที่สุด เพรำะหำกไม่มีเปลือก หอยก็ตำย ไม่มีตัวหอยและไข่มุก 

เนื้อหอย.......  มีค่ำรองลงมำ เพรำะเป็นอำหำรรับประทำนได้ และท ำให้เกิดไข่มุก 

ไข่มุก..........  มีค่ำน้อยท่ีสุด เพรำะเป็นสิ่งที่เรำสมมติขึ้น ณ อดีต และปัจจุบัน หำกในอนำคต ค่ำนิยม
  เปลี่ยนไป ไข่มุกอำจจะมีค่ำเพียงก้อนหินก้อนเล็กก้อนหนึ่ง  
 ค ำตอบทั้ง ๒ ประเด็น ไม่น่ำจะ “ฟันธง” และใช้กรอบควำมคิดแบบ “สุดกู่” 

 แต่ควำมน่ำสนใจ ก็คือ เรำเองนั้นมองเห็นทั้งสองประเด็นหรือไม่   



นิทานของ mentor และ mentee 169 

 

ส่วนใหญ่คนย่อมอยากเป็น “ไข่มุก” แต่ทุกคนก็ต้องการมี “เปลือกหอย” รักษา
ตน 

จนกระทั่งหลายๆคนลืม “เน้ือหอย” ที่บอกถึงความมี “ชีวิต” นั่นเอง 

มองครบทุกด้ำน เป็นทุกอย่ำง มีทุกอย่ำง ตำมสถำนที่และกำลที่สมควรควำมรอบรู้ 
ควำมรู้ตัว กำรวิเครำะห์ กำรสรุป กำรเตรียมกำร และกำรปฏิบัติ ก็เกิดขึ้นได้พร้อมกัน 

 ความสุขด้วยความส าเร็จ ความส าเร็จอย่างมีความสุข  ก็เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา และ 
ยั่งยืน   

  เรำจะเป็นต้องเป็น “ไข่มุก” เพื่อควำมภูมิใจของคนท่ีรักเรำ 

เรำจ ำเป็นต้องเป็น “เปลือกหอย” เพื่อปกป้องรักษำสิ่งที่เรำรัก 

เรำจ ำเป็นต้องเป็น “เนื้อหอย” เพื่อแสดงถึงควำมมีชีวิต และ ต่อเชื่อมวงจรชีวิต 

   mentor ต้องมีภาพของ “ไข่มุก” เพื่อให้ mentee มีแรงดลใจ 

    mentor ต้องเป็น “เปลือกหอย” เพื่อปกป้อง mentee และพิทักษ์สังคม 

   mentor ต้องเป็น “เน้ือหอย” ที่แสดงชีวิตที่ต้องขับเคลื่อน และสร้างสิ่งมีค่า 

 เรำต้องเป็น “ทุกอย่ำง” ใน “ทุกเวลำ” .... เพรำะนั่นคือกำรแสดงว่ำเรำเป็น 
“สิ่งมีชีวิต” 

นิทานเรื่องที่ 8 ... เปิดจุกขวดก่อนเทน้ า 

 ควรระลึกไว้เสมอว่ำกำรสอนหนังสือ คือ กำรเอำองค์ควำมรู้ที่ครูมีอยู่ส่งไปให้ศิษย์เก็บเอำไว้ที่
สมองและหัวใจของศิษย์  เหมือนกับ “กำรเทน้ ำลงในขวดปำกแคบ” mentor ต้องรู้เทคนิคและวิธีกำร ต้อง
ใจเย็นและเข้ำใจ จึงจะสำมำรถเทน้ ำลงไปในขวดได้  

... ถ้ำเทแรงเกินไป ใจร้อนเกินไป น้ ำก็จะกระเซ็นออกไปหมด ไม่ลงไปในขวด  

... ถ้ำใจร้อนเกินไป น้ ำที่เข้ำไปแทนท่ีอำกำศ อำกำศวิ่งออกไม่ทัน น้ ำก็ไม่เข้ำไปในขวดอีก  

... ถ้ำมีน้ ำมำกเกินไป แต่ขวดมีปริมำตรเล็กนิดเดียว น้ ำก็ยังเหลืออยู่อีกมำก 



นิทานของ mentor และ mentee 170 

 

... ถ้ำเทน้ ำลงไป โดยไม่สังเกตว่ำขวดนั้นก้นรั่ว น้ ำที่เทเข้ำไป ก็ไหลหนีหมด 

... ถ้ำน้ ำที่จะเทเข้ำไปเป็น “น้ ำแข็ง” น้ ำก็ไม่สำมำรถเข้ำไปในขวดได้อีกเหมือนกัน 

... และสิ่งหนึ่งท่ีส ำคัญก็คือ... “อย่าลืมเปิดฝาขวดก่อนจะเทน้ าลงไป” 

ในกำรสอนวิชำสถำปัตยกรรมในยุคเทคโนโลยีเฟื่องฟู ยุคที่ข้อมูลข่ำวสำรจำกทั่วโลกสำมำรถ
เข้ำถึงได้ง่ำย ยุคที่ควำมงำมและ style เป็นสิ่งส ำคัญส ำหรับสังคมปัจจุบัน กำรสอนบำงวิชำที่ไม่สนองสิ่ง
ที่กล่ำวมำจึงเหมือน “ยำขม” ของนักเรียน ที่จะต้องเรียนด้วยควำมเบื่อหน่ำย เพรำะจิตใจของเขำไม่ได้
ถูกเตรียมใจไว้เพื่อรู้สิ่งน้ัน รอไว้จนกว่ำที่จะมีกำรสอบ กำรท่องหนังสือเพื่อสอบหัวข้อน่ำเบื่อเหล่ำนั้นเป็น
กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำ เมื่อสอบเสร็จแล้ว ยำขมเหล่ำนั้นก็จะถูกลืมไป 

กำรสอนให้นักเรียนของเรำรู้สึกและภำคภูมิใจในควำมเป็นคนไทย สถำปัตยกรรมไทย เป็นเรื่อง
ยำกมำก เพรำะนักเรียนจะรู้สึกว่ำเขำรู้อยู่แล้ว บำงคนจะมองว่ำเป็นเรื่องคร่ ำครึไม่ทันสมัย เป็นเรื่องของ
อดีต ไม่มีประโยชน์กับอนำคตของเขำ ....เสมือนหน่ึงฝำขวดของเขำยังปิดแน่นอยู่  

ครูคนหนึ่งจึงจ ำเป็นที่ต้อง “เปิดฝำขวด” ของศิษย์ก่อนที่จะเทน้ ำแห่งองค์ควำมรู้นั้นลงไป กำร
เปิดจุกขวดมีหลำยวิธี บำงครั้งต้องเปิดอย่ำงใจเย็นๆ เปิดเงียบๆ บำงครั้งต้องเปิดอย่ำงนุ่มนวลแต่
ต่อเนื่อง และบำงครั้งต้องกระแทกฝำขวดให้กระเด็นออกไป .... ตัวอย่ำงจริงจำกกำรสอนโดยต้องเปิดจุก
ขวดตัวอย่ำงหนึ่ง คือ.... 

ครถูำมศิษย์คนหน่ึงในห้องว่ำ... “รู้จัก ปิรำมิด หรือไม่” 

นักเรียน... “ปิรำมิดเป็นอภิมหำกำรก่อสร้ำงของอิยิปต์โบรำณ ฐำนเป็นสี่เหลี่ยม เริ่มต้นออกแบบเป็นปิรำ
มิดขั้นบันไดโดยอิมโฮเทป ที่เมืองซักคำรำ วำงมุมให้เป็นไปตำมกำรเคลื่อนตัวของดวงดำว แสดงควำม
รอบรู้ทำงดำรำศำสตร์ท่ีมีมำแต่โบรำณ... ฯลฯ...” 

ครถูำมศิษย์อีกคนหน่ึงว่ำ.... “อธิบำยบ้ำนน้ ำตก Falling water ที่อเมริกำให้ฟังที” 

นักเรียนยืนตอบอย่ำงฉะฉำนว่ำ.. “บ้ำนน้ ำตก หรือ Falling Water House เป็นผลงำนของสถำปนิกชื่อ 
แฟรงค์รอยไรท์ ท่ีต้องกำรออกแบบสถำปัตยกรรมให้เข้ำกับธรรมชำติ ท ำเป็นอำคำรยื่นเข้ำไปในน้ ำตกท ำ
ด้วยคอนกรีตและกระจก เรียกว่ำเป็นกำรออกแบบ Natural Style ฯลฯ” 

ครถูำมศิษย์คนต่อมำว่ำ.... “ช่วยอธิบำยหอเอนปิซ่ำ” 
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นักเรียนตอบว่ำ.... “หอเอนปิซ่ำ อยู่ที่เมืองปิซ่ำที่อิตำลี เป็นสถำปัตยกรรมหอสูงที่ มีเสำโดยรอบ มี
สัดส่วนงดงำม แต่ฐำนด้ำนหนึ่งทรุดตัว หอจึงเอียง ตอนนี้วิศวกรและนักวิทยำศำสตร์ ก ำลังพยำยำมที่จะ
เสริมฐำนและปรับโครงสร้ำง เพื่อไม่ให้หอปิซ่ำถล่มลงมำ ... ฯลฯ ...” 

ครถูำมศิษย์คนต่อมำก่อนเปิดขวดว่ำ.... “ช่วยอธิบำยถึงกั๊กเกนไฮน์มิวเซียม” 

นักเรียนตอบว่ำ.... “กั๊กเกนไฮน์มิวเซียม มีอยู่ ๒ แห่ง แห่งแรกอยู่ที่เมืองนิวยอร์ค ออกแบบโดยแฟรงค์
รอยไรท์ ส่วนอีกแห่งเพิ่งสร้ำงขึ้นมำ อยู่ที่เมืองบำเซโลนำ ออกแบบโดย แฟรงค์ แกรี่ ออกแบบเป็น Free 
Form เหมือนคลื่นลูกยำว ผิวของอำคำรท ำด้วยโลหะเพื่อให้เกิดแสงเงำของควำมโค้ง  ... ฯลฯ  ...” 

ครลูองขยับจุกขวดอีกครั้งหน่ึง..... “ซิดน่ีย์ โอเปรำ เฮำส์ เป็นอย่ำงไรบ้ำง” 

นักเรียนตอบด้วยควำมม่ันใจว่ำ.... “Sydney Opera House เป็นโรงละครอยู่ที่อ่ำวเมืองซิดนีย์เมือง
ออสเตรเลีย เป็น Landmark ที่ส ำคัญและสวยงำม ออกแบบโดยสถำปนิกชำวเดนมำร์ก โดยกำรชนะกำร
ประกวดแบบ ออกแบบเป็นรูปเปลือกหอยหลำยๆเปลือกซ้อนกัน มีออร์แกนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เป็น
มรดกโลกด้วย ... ฯลฯ ....” 

ครูเริ่มเปิดจุกขวดว่ำ.... “ในเมืองไทยเรำ สถำปัตยกรรมที่ถือว่ำดีและสวยงำมที่สุดแห่งหนึ่ง คือ “พระ
อุโบสถวัดเบญจมบพิตรฯ” ที่ออกแบบโดยกรมพระยำนริศรำนุวัติวงศ์ ครูช่ำงผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทย วัด
เบญจมบพิตรฯ เป็นสถำปัตยกรรมชิ้นเดียวที่ถูกบันทึกไว้ทั้งในธนบัตรและหลังเหรียญเป็นสถำปัตยกรรม
ที่ส ำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย... ช่วยอธิบำยว่ำวัดนี้ดีอย่ำงไร” 

นักเรียนม่ันใจตอบว่ำ... “ดีเพรำะท ำด้วย หินอ่อนสีขำว จำกอิตำลี ครับ” 

ครกูระแทกจุกขวดอีกนิดหน่ึงว่ำ.... “ห้องน้ ำของหลำยๆบ้ำน ก็ท ำด้วยหินอ่อน จำกอิตำลี” 

นักเรียน... เงียบ  

ครูถำมต่อว่ำ.... “คิดว่ำเมืองไทยจะอยู่รอดไหม ถ้ำเรำยังไม่รู้เลยว่ำสิ่งที่ใกล้ตัวเรำมีอะไรดีบ้ำง 
สถำปัตยกรรมดีๆทั่วโลกนั้นมีอยู่มำกมำย และคนเจ้ำของประเทศนั้นๆต่ำงก็รู้จักสถำปัตยกรรมดีๆของ
เขำท้ังสิ้น เขำจะอธิบำยได้เหมือนเรำหรือดีกว่ำเรำทั้งสิ้น....” 

ครพููดต่อไปว่ำ.... “ถ้ำเรำไม่รู้ว่ำของดีของเมืองไทยนั้นเป็นอย่ำงไร หำกคนต่ำงชำติมำถำมเรำ เรำจะตอบ
ว่ำอย่ำงไร .... คนอิตำลีคงหัวเรำะ หำกค ำตอบของเรำว่ำวัดเบญจมบพิตรฯ ดีเยี่ยมเพรำะว่ำท ำจำกหิน
อ่อนจำกอิตำลี” 
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ครพููดต่อไปอีกว่ำ.... “คนไทยท่ีเขำเสียภำษีให้เรำเรียนจะรู้สึกอย่ำงไร ถ้ำนักเรียนสถำปัตย์ไทยที่เขำหวัง
จะให้รักษำสถำปัตยกรรมของชำติเอำไว้ และสร้ำงสรรค์สถำปัตยกรรมใหม่ ไม่รู้ว่ำงำนสถำปัตยกรรมที่ดี
ที่สุดของเมืองไทย เป็นอย่ำงไร.... เรำจะท ำอย่ำงไรดีหนอ...” 

นักเรียน.... เงียบ 

จุกขวดเริ่มเปิดแล้ว บำงคนถูกเปิดจุกขวดรุนแรงด้วยควำมคับแค้นใจ บำงคนถูกเปิดเพรำะควำม
อับอำย บำงคนถูกเปิดจุกเพรำะควำมอยำกจะรู้แล้ว บำงคนอยำกเปิดจุกขวดด้วยควำมเป็นห่วงอนำคต
ของตนเอง.... ขวดหลำยขวด ถูกเปิดจุกแล้ว 

ครถูำมต่อ.... “มำรู้จักวัดเบญจมบพิตรฯ กันดีไหม จะได้ไม่เสียท่ำสถำปนิกไทย” 

ต่อจำกนั้น... กำร “เทน้ ำ” ก็เกิดขึ้น  

ครูต้องไม่ลืมว่ำ.... “น้ าที่เทต้องเป็นน้ าดี น้ าสะอาด” 

เทคนิคการเปิดจุกขวดและเทน้ า จะต้องเกิดจาก.... “มุทิตาจิต” เสมอ 

ครูของครูได้สอนครู ให้เกิดควำมภูมิใจ ในสถำปัตยกรรมของประเทศไทย 

ครูจึงสอนศิษย์ของครู ให้เข้ำใจ และ ชื่นชม ควำมยิ่งใหญ่ของอำคำรไทย 

ครูหวังเพียงศิษย์ของศิษย์ จะได้รับกำรถ่ำยทอด  จำกศิษย์ให้ภูมิใจเข้ำใจ 

หำกศิษย์และครูไทยท้ังผอง ภูมิใจและเข้ำใจ สถำปัตยกรรมไทยก็จะคงอยู่ 

หำกสถำปัตยกรรมไทย และ เมืองไทยคงอยู่ ควำมเป็นคนไทยก็จะคงอยู่ได้ 

 mentor นั้นจะเป็นเพียง “อาจารย์” ย่อมไม่เพียงพอ ต้องมีความเป็น “ครู” ในจิตด้วยมี
หลายอย่างที่อาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ท าไม่ได้    แต่ครูเล็กๆคนหนึ่งอาจท าได้เป็นปกติธุระแต่ mentor 
จะเป็นเพียงครูอาจไม่พอ   ความเป็นอาจารย์จึงยังมีความจ าเป็นมากอยู่ 

มีกรอบควำมคิดมำกมำยที่ mentor ต้องสร้ำงแรงดลใจต่อตนเอง และ mentee ให้เกิด
กระบวนกำร ควำมสมดุลในควำมขัดแย้ง  หรือควำมขัดแย้งที่สมดุล เพรำะหำกไม่มีควำมขัดแย้ง 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์เพื่อค้นหำสิ่งใหม่ก็เกิดขึ้นได้ยำก แต่หำกมีควำมขัดแย้งโดยขำดสมดุลภำพ ผลผลิต
แห่งกำรสร้ำงสรรค์ทั้งหลำยน้ัน อำจเป็นเพียงอุปกรณ์แห่งกำรท ำลำยล้ำงชีวิตและวิญญำนมนุษย์ 
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ลองคิดและตั้งโจทย์เหล่าน้ีดูก่อนที่จะคิดเป็น mentor….. 

 เรำสอนศิษย์ ให้ “คิด” เป็นสิ่งต้องท ำ     

 ... แต่เรำสอนให้เขำได้ “ยั้งคิด” บ้ำงหรือไม่ 

 เรำสอนศิษย์ ให้เป็น “คนเก่ง” นั้นยำกมำก  

 ... แต่กำรสอนศิษย์ให้เป็น “คนด”ี นั้นยำกกว่ำมำก 

 เรำสอนศิษย์ ให้มี “Know How” มำกล้น    

 ... แล้วเขำเพิ่ม “Know Who” ที่จ ำเป็นเพียงไร 

 เรำสอนศิษย์ ให้มี “คนรู้จัก” ในวงกำรมำกขึ้น  

 ... แล้วเขำมี “เพื่อน” มำกขึ้นหรือเปล่ำ 

 เรำสอนศิษย์ ให้เกิด “ควำมรู”้ เพิ่มพูนโลก  

 ... แล้วเขำมี “ควำมรู้สึก” รักษำโลกเพิ่มขึ้นไหม 

 เรำแยกออกหรือไม่ว่ำ ศิษย์ใด “ใจเย็น”    

 ... และศิษย์คนใด “ขี้เกียจ” 

 เรำแยกออกหรือไม่ว่ำ ศิษย์ใด “ใจกล้ำ”   

 ... และศิษย์คนใด “บ้ำบิน่” 

 เรำแยกออกหรือไม่ว่ำ ศิษย์ใด “จ ำ” ค ำสอนได้  

 ... และศิษย์คนใด “คิดถึง” ค ำสอนอยู่เสมอ 
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บทส่งท้าย 
อาจารย์สตางค์ มงคลสุข: super mentor 

ศาสตราจารย์ ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท์ 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ 

และบัณฑิตยสภำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 

 มำถึงบทนี้ผู้อ่ำนคงจะต้องเข้ำใจควำมหมำยและควำมส ำคัญของ mentor แล้วเป็นอย่ำงดี ดังนั้น 
คงเชื่อยำกถ้ำมีใครมำบอกเรำว่ำในชีวิตของเขำที่เจริญเติบโตก้ำวหน้ำในเรื่องงำนมำจนถึงวันนี้ เป็นชีวิต
ที่ปรำศจำก mentor หรือ ผู้ใหญ่ที่คอยประคับประคองสั่งสอน ให้ข้อคิด ช่วยแก้ปัญหำ ตลอดจนถึงกำร
ท ำให้ดูเป็นตัวอย่ำง    mentor จึงเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่ช่วยปกป้องต้นไม้เล็กๆข้างใต้ให้
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็จะเปิดทางให้ต้นไม้เล็กได้รับแสงแดด 
น้ าฝน น้ าค้าง อย่างพอเหมาะ เพื่อการหยั่งรากเจริญเติบโตกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ ทดแทนที่ใน
อนาคต     มิใช่แผ่กิ่งก้ำนปกคลุมเสียจนต้นไม้เล็กข้ำงล่ำงไม่ได้รับอำหำร หรือแสงเดือน แสงตะวัน จน
แคระแกรน หรือเฉำตำยไปก่อนเวลำอันควร 

ในรำว 40 ปีที่แล้วมำเป็นช่วงที่เริ่มตระหนักว่ำประเทศจะเจริญได้ต้องอำศัยควำมรู้และ
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี แต่เนื่องจำกประเทศไทยยังล้ำหลังในเรื่องดังกล่ำวมำก
เม่ือเทียบกับประเทศในโลกตะวันตก จึงมีกำรผลักดันให้คนเก่งหันมำเรียนวิทยำศำสตร์และจัดหำทุนให้
ไปเรียนในต่ำงประเทศจนจบระดับปริญญำเอก โดยมีจุดประสงค์ให้บุคคลเหล่ำนี้ได้กลับมำเป็นอำจำรย์
ท ำหน้ำที่สอนและวิจัย เป็น “แม่แบบ” ที่จะผลิตลูกศิษย์นักวิทยำศำสตร์ที่มีทักษะทำงกำรวิจัยขึ้นเองใน
ประเทศ 

บุคคลที่เป็นก ำลังส ำคัญที่สุดในกำรจัดกำรในเรื่องดังกล่ำวคือ ท่ำนศำสตรำจำรย์ ดร. สตำงค์ 
มงคลสุข หรือที่พวกลูกศิษย์เรียกท่ำนด้วยควำมรักและเคำรพว่ำ “อำจำรย์สตำงค”์   

 อำจำรย์สตำงค์เรียนจบปริญญำเอกทำงสำขำวิชำอินทรีย์เคมีจำกมหำวิทยำลัยลิเวอร์พูล 
ประเทศอังกฤษ และกลับมำเป็นอำจำรย์ที่จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  ท่ำนเป็นผู้ก่อตั้งคณะแพทยศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ตำมด้วยคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ (ต่อมำ
เปลี่ยนเป็น มหำวิทยำลัยมหิดล)  เป็นอำจำรย์ที่รักกำรวิจัยเป็นชีวิตจิตใจ ดังจะเห็นได้จำกกำรที่ท่ำนท ำ
ประตูเปิดจำกห้องท ำงำนของท่ำน (ขณะนั้นคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์อยู่ที่ถนนศรีอยุธยำ ตรงข้ำม
โรงเรียนอ ำนวยศิลป์) เข้ำไปในห้องทดลองวิจัยได้โดยตรงและพวกเรำที่เป็นลูกศิษย์จะเห็นท่ำนขลุกอยู่
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กับกำรทดลองเคมีทุกเวลำที่ท่ำนมีเวลำว่ำง    ณ ที่นี่เองที่ท่ำนอำจำรย์ได้ชักชวนและให้ทุนแก่นักศึกษำ
เตรียมแพทย์เชียงใหม่ เตรียมแพทย์กรุงเทพ (กลุ่มที่จะไปเรียนแพทย์ต่อที่จุฬำฯและศิริรำช) หลำยสิบ
คนที่มีผลกำรเรียนดีให้ไปเรียนวิทยำศำสตร์ในสำขำวิชำต่ำงๆ โดยทุนรัฐบำลไทยเองหรือจำก
ต่ำงประเทศจนถึงระดับปริญญำเอก 

 ลูกศิษย์อำจำรย์สตำงค์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่กลับมำปฏิบัติงำนเป็นอำจำรย์สอนและท ำวิจัยที่คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล และจัดได้ว่ำเป็นกลุ่มที่โดดเด่นมำกทำงด้ำนกำรวิจัย เพรำะผลิตผล
งำนที่ดีได้เป็นจ ำนวนมำกที่สุดในประเทศเรื่อยมำ จนไม่นำนมำนี้เองที่บุคคลกลุ่มที่มีอำยุใกล้เคียงกัน
กลุ่มนี้เกษียณอำยุรำชกำรไปจนเกือบหมด 

 ส ำหรับประวัติโดยละเอียดของท่ำนอำจำรย์นั้นมีกำรบันทึกไว้ในหนังสือหลำยเล่ม แต่ทุกคนที่ได้
รู้จักท่ำนศำสตรำจำรย์ ดร.สตำงค์ มงคลสุข จะต้องยอมรับว่ำท่ำนเป็นตัวอย่ำงที่ดีที่สุดของ mentor  ใน
ฐำนะที่ท่ำนเป็นผู้ริเริ่มคณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ต่อด้วยกำรก่อตั้งคณะวิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ มหำวิทยำลัยมหิดล และมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  ท่ำนจึงมี   ลูกศิษย์ลูกหำและ
ผู้ร่วมงำนมำกมำย โดยเฉพำะพวกที่เคยเป็นลูกศิษย์และศึกษำต่อจนจบกลับมำเป็นอำจำรย์นั้นดูจะมี
ควำมผูกพันกับท่ำนเป็นพิเศษ  ทุกคนล้วนแต่รักและบูชำอำจำรย์และยึดเอำท่ำนเป็นแบบอย่ำงในกำร
ด ำเนินชีวิต  นอกจำกนั้น ยังชอบอ้ำงค ำพูด ค ำสั่งสอน ตลอดจน “ค ำด่ำ” ของท่ำนให้เพื่อนฝูงและลูกศิษย์
ของตนเองที่เคยได้ยินช่ืออำจำรย์สตำงค์ แต่ไม่เคยได้รู้จักสัมผัสด้วยตนเองได้รับฟังกันอยู่จนปัจจุบัน 

 ผู้เขียนโชคดีที่มีโอกำสได้เป็นลูกศิษย์ของอำจำรย์สตำงค์ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ระหว่ำง
ที่จบจำกโรงเรียนเตรียมอุดมฯ นุ่งกำงเกงขำสั้น แล้วเข้ำมหำวิทยำลัย เรียนจนจบปริญญำตรี  ต่อด้วย
กำรท ำปริญญำโทโดยมีท่ำนเป็น supervisor จนกระทั่งท่ำนกรุณำจัดหำทุนส่งไปเรียนต่อปริญญำเอก ที่
ประเทศอังกฤษ  กำรที่มีโอกำสใกล้ชิดกับ “อำจำรย์ตำงค์” ท ำให้ได้เห็นวิธีกำรท ำงำน วิธีคิด ค ำสอนและ
กำรพูดคุยในโอกำสต่ำงๆ    อย่ำงไรก็ตำม ลูกศิษย์ลูกหำทุกคนล้วนแต่มีเรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับอำจำรย์
ในแง่มุมและโอกำสต่ำงๆที่เล่ำกันไม่รู้จบ     เรื่องที่ผู้เขียนจะเล่ำต่อไปนี้จึงเป็นเพียงส่วนน้อยนิดของ
เรื่องรำวของท่ำน super mentor ท่ำนน้ี    

 เรื่องรำวส่วนใหญ่ ผู้เขียนชอบเล่ำให้ลูกศิษย์ที่สนิทฟังเป็นกำรสั่งสอนคล้ำยๆกับที่เรำได้รับตอน
เป็นเด็ก แต่ไม่เคยเขียนไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร จึงถือเป็นโอกำสดีที่จะบันทึกไว้ ณ ที่นี้เพรำะพวกเรำ
หลำยๆคนที่เคยเป็นลูกศิษย์ท่ำน ตอนนี้ก็มีอำยุหกสิบกว่ำๆ หรือเฉียดหกสิบกันทั้งนั้น และอีกไม่นำน 
คงจะล้มหำยตำยจำก หรือเป็น Alzheimer กันจนไม่รู้เร่ืองกันไปหมด   บำงตอนผู้เขียนหลีกเลี่ยงกำรระบุ
ชื่อบุคคลที่อำจำรย์สตำงค์กล่ำวถึง แต่จะใช้ค ำแทน เช่น อำจำรย์ ก.   อำจำรย์ ข. เป็นต้น    นอกจำกใน
บำงกรณีเท่ำนั้น  เพรำะแม้จะไม่ใช่เรื่องเสื่อมเสีย หรือไม่ดีอะไร แต่ก็ไม่แน่ใจว่ำท่ำนเหล่ำนั้น ซึ่งบัดนี้ก็
แก่กันมำกแล้ว จะยอมรับเรื่องที่เกิดขึ้นลับหลังท่ำนได้แค่ไหนเพียงใด 
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 โดยปรกติอำจำรย์สตำงค์จะใช้ค ำแทนตัวเองว่ำ “ฉัน - เธอ”  แต่ทุกคนที่เป็นลูกศิษย์สนิทกับท่ำน
ก็จะทรำบว่ำเวลำที่อยู่กันไม่มำก หรืออยู่กับท่ำนสองต่อสองท่ำนชอบใช้ “อั๊ว – ลื้อ”  มำกกว่ำ     ท่ำน
ชอบเขกหัวเวลำที่เรำท ำผิด หรือแม้แต่ในตอนที่ท่ำนแสดงควำมเมตตำ แต่จะถึงกับเตะก้นเวลำที่โมโห
มำกๆ  โดยเฉพำะกับลูกศิษย์ท่ีสนิท 

 “พวกรุ่นพี่ที่จะมาบังคับรับน้องใหม่พวกเธอน่ะ ไม่ต้องไปท าตามนะ เขาอยู่แค่ป ี สอง
สูงกว่าพวกเธอปีเดียว ไม่ต้องให้พวกเขามาสั่งท าอะไร บ้าๆ นะ ที่นี่อยู่กัน แบบพี่ – น้อง
ดีกว่า”  

เป็นประโยคที่ได้ยินจำกอำจำรย์สตำงค์ในห้องเลคเชอร์ ที่ท่ำนเข้ำมำ “ปฐมนิเทศ” ซึ่งควำมจริงก็
ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรเป็นพิเศษหรอก แต่เป็นกำรให้โอวำทพูดคุยแบบ “พ่อ – ลูก” มำกกว่ำ 

นักศึกษำของคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล จึงถือปฏิบัติตำมค ำสั่งสอนของอำจำรย์ โดย
อยู่กันแบบพี่น้องตั้งแต่สมัยนั้นมำจนถึงปัจจุบัน 

ปัจจัยหนึ่งของควำมส ำเร็จทำงด้ำนกำรวิจัยของกลุ่ม “ลูกศิษย์อำจำรย์สตำงค์” ก็คงมีสำเหตุจำก
ควำมรู้สึกเป็นพี่น้องกันนี่เอง เพรำะพวกเรำสำมำรถพูดคุยกันได้ในทุกเรื่อง สำมำรถวิจำรณ์ผลงำน
ตีพิมพ์ของรุ่นพี่ รุ่นเพื่อน หรือรุ่นน้อง ได้อย่ำงตรงไปตรงมำไม่เกรงใจกัน ซ้ ำบำงทียังเยำะเย้ยถำกถำง
แบบสนิทกันในกรณีที่คนใดคนหนึ่งไปตีพิมพ์ผลงำนวิจัยที่ไม่ค่อยดีในวำรสำรวิทยำศำสตร์ระดับที่มี 
impact factor ต่ ำๆ  ทุกเวลำอำหำรเที่ยงจะเป็นช่วงที่พวกเรำรอคอยที่จะได้ร่วมโต๊ะอำหำร เล่ำว่ำเรำได้
ท ำอะไรเก่งๆมำ อ่ำนงำนวิจัยอะไรดีๆมำ หรือเยำะเย้ยว่ำเพื่อนไปท ำอะไร “ไม่เข้ำท่ำ” มำ วัฒนธรรมนี้จึง
เปรียบเสมือนระบบตรวจสอบ (peer review) ของพวกเรำเอง ท ำให้เรำต้องระวังตัวไม่ให้เพื่อนฝูงเยำะ
เย้ยเอำได้ ควำมรู้สึกเช่นนี้ติดตัวผู้เขียนมำตลอดเพรำะมีบำงครั้งที่งำนวิจัยจบลงอย่ำงไม่ค่อยดีแต่
อยำกจะเขียนบทควำมจำกผลงำนวิจัยน้ันส่งไปตีพิมพ์วำรสำรระดับรองๆ ให้เสร็จสิ้นเป็นกำรจบโครงกำร
ไปก็ไม่กล้ำ เพรำะกลัวเพื่อนฝูงจะหัวเรำะเยำะเอำ 

แต่ควำมเป็นพี่น้องที่อำจำรย์สอนไว้ก็ฝังลึกในใจของทุกคน เพรำะเม่ือพวกเรำ “เหยียบย่ ำ” 
เพื่อนฝูงจนสะใจและกินข้ำวกลำงวันอิ่มแล้ว ก็จะแยกย้ำยกันกลับไปห้อง Lab ท ำงำนวิจัยที่ดีๆ เพื่อจะได้
ไม่ตกเป็น “เหยื่อ” ในโต๊ะอำหำรกลำงวันในวันถัดไป และท่ีส ำคัญที่สุดคือ “ไม่เคยโกรธกัน” 

“พวกเธอต้องขยันเรียนนะ โดยเฉพาะพวกที่มาจากครอบครัวยากจน จะได้เป็นที่ พึ่ ง
ให้แก่ครอบครัว ให้ลืมตาอ้าปากได้ในอนาคต”  

 อำจำรย์เข้ำมำสอนวิชำอินทรีย์เคมีให้แก่พวกเรำด้วยตัวเอง ท่ำนมีวิธีสอนที่เข้ำใจง่ำยและเกือบ
ไม่เคยขำดชั่วโมงสอนท้ังๆที่มีภำระงำนอื่นๆมำกเหลือล้น ท่ำนจะสอนไปอบรมพวกเรำไปเหมือนกับเป็น
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ลูกของท่ำนเอง พวกเรำเรียนรวมกันในห้องเลคเชอร์ใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษำแพทย์กรุงเทพฯ 
แพทย์เชียงใหม่ ทันตแพทย์และเภสัช        จิตวิทยำที่ท่ำนใช้เสมอ คือ กำรพร่ ำบอกว่ำ พวกเรำเก่งเป็น
หัวกะทิและเป็นควำมหวังของประเทศ  อันท ำให้พวกเรำหัวใจพองโต แต่ก็ไม่มีใครเหลิง ท่ำนสอนไป
พร้อมกับถำมค ำถำมพวกเรำไปด้วย  พวก “ตัวร้ำย” บำงคนก็จะถูกถำมมำกเป็นพิเศษ เม่ือตอบไม่ได้ก็
จะถูกเอ็ดว่ำโง่  ซึ่งค ำว่ำ “โง่” นี้ท่ำนใช้เป็นประจ ำกับลูกศิษย์ทุกคนจนพวกเรำแน่ใจว่ำเรำคงไม่โง่ดังที่
ท่ำนว่ำกล่ำวแน่ๆ 

 แต่สิ่งที่เป็นคุณสมบัติ พรสวรรค์ของท่านก็คงจะเป็นแววตาที่แสดงออกถึงความรัก และ
เมตตา  แม้ภาษาที่ท่านใช้ดุว่า ในบางครั้งอาจดุเดือดรุนแรง แต่แววตาที่ฉายออกมากลับตรง
ข้ามกับสิ่งที่ท่านกล่าวโดยสิ้นเชิง  ซ้ าพวกเราก็ชอบแอบเห็นท่านซ่อนยิ้มเวลาที่เพื่อนเราถูกเอ็ด
และกลัวจนลนลานเสียอีกด้วย  พวกเรำจึงไม่เคยถือสำที่ถูกอำจำรย์ดุด่ำ ซ้ ำบำงคนอำจถือเป็นโชคไป
เสียอีก ตรงน้ีเองที่อำจำรย์สตำงค์แตกต่ำงจำกผู้ใหญ่หลำยๆท่ำนที่บำงทีจะแสดงกริยำแววตำที่เกลียดชัง
เวลำว่ำกล่ำวลูกศิษย์ 

 “วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นรากฐานที่ส าคัญที่สุดของศาสตร์ทั้งหลาย พวกเธอรู้ไหม
 ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษนั้น คนเก่งจะเรียนวิทยาศาสตร์ 
 ส่วนพวกที่เก่งรองลงมาจึงไปเรียนหมอ ตรงข้ามกับพวกเธอที่เก่งๆ ทั้งนั้นแต่
 กลับมา เรียนหมอกันหมด”  

 ได้ยินตอนแรกๆ ก็ไม่ค่อยคิดอะไรมำกนอกจำกภำคภูมิใจในตัวเองเท่ำนั้น แต่เม่ือได้ยินบ่อย
เข้ำๆ ประกอบกับกำรที่เห็นปรมำจำรย์ของประเทศในสมัยนั้น เช่น ท่ ำนอำจำรย์ก ำแหง  พลำงกูร   
อำจำรย์คลุ้ม วัชโรบล   อำจำรย์บัวเรศ  ค ำทอง   ที่มำสอนพวกเรำอยู่ล้วนแต่เป็นนักวิทยำศำสตร์จบ
จำกต่ำงประเทศทั้งสิ้น  ผนวกกับกำรที่วงกำรวิทยำศำสตร์โลกก ำลังตื่นตัวทีน่ักวิทยำศำสตร์สำมำรถผลิต
วัสดุ เครื่องใช้ใหม่ๆ ออกสู่ตลำด  ตลอดจนถึงกำรตื่นเต้นท่ีควำมเจริญทำงด้ำนอวกำศที่ก ำลังจะส่งคนไป
ลงบนดวงจันทร์  ท ำให้พวกเรำเริ่มเห็นคล้อยตำมอำจำรย์ และฝันเห็นตนเองเป็นนักวิทยำศำสตร์ที่
ยิ่งใหญ่ ท ำคุณประโยชน์ให้แก่มนุษยชำติ    ที่ส ำคัญที่สุดก็คือ กำรที่อำจำรย์ติดต่อขอทุนจำก
ต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นทุนร็อกกี้ เฟลเลอร์   ทุนบริทิช เคำน์ซิล  ทุนโคลอมโบ  มำได้มำกมำยส ำหรับ
ส่งพวกเรำไปเรียนต่ำงประเทศจนถึงระดับปริญญำเอก ก็ท ำให้หลำยคนเปลี่ยนเข็มจำกกำรเรียนแพทย์
มำเรียนวิทยำศำสตร์แทน และคงจะมีอีกมำกมำยถ้ำไม่ถูกผู้ใหญ่ทำงบ้ำนทักท้วงไม่เห็นด้วย   

 คนพวกนี้น่ีแหละท่ีจบกำรศึกษำกลับมำเป็นอำจำรย์นักวิจัยมีชื่อเสียงมีลูกศิษย์ลูกหำมำกมำยอยู่
ในขณะน้ี   
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 “เวลาอยู่ในห้อง lab ในอังกฤษ ครูจะสอนว่าเม่ือทดลองปฏิกิริยาในหลอดทดลอง  ห้าม
หันปากหลอดไปทางคนอื่นเป็นอันขาด มันเป็นมารยาทนะเธอนะ เวลาเกิด อะไรขึ้นเพื่อนที่อยู่
ข้างๆ จะได้ไม่เดือดร้อนไปด้วย”  

เป็นค ำที่อำจำรย์สอนอยู่เสมอเกี่ยวกับกฎ กติกำ มำรยำท ในห้องทดลอง 

ถึงแม้ว่ำอำจำรย์จะมีนิสัยง่ำยๆ จนบำงทีไม่เป็นทำงกำรเลย แต่คนที่เคยใกล้ชิดกับท่ำนนำนๆ จะ
ได้ซึมซับมรรยำทที่ดีแบบคนอังกฤษจำกท่ำนไม่มำกก็น้อย  

“นี่พวกเธอ วันหยุดเย็นค่ าแล้วท าไมไม่กลับบ้านไปดูหนังสือหนังหา มัวท าอะไรกันอยู่ 
ที่นี”่  

ตอนนั้นเป็นตอนใกล้ค่ ำของวันเสำร์วันหนึ่ง อำจำรย์ขับรถเข้ำมำในคณะ (ตอนที่คณะ
วิทยำศำสตร์กำรแพทย์อยู่ถนนศรีอยุธยำ ซึ่งปัจจุบันคือ คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล) และเห็น
พวกเรำหลำยคนยังระเกะระกะอยู่ตำมตึก เมื่อได้รับทรำบว่ำพวกเรำ (ซึ่งเป็นนักกิจกรรมจ ำเป็น) ยังอยู่ที่
คณะเพื่อช่วยติดไฟประดับรอบๆตึก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ท่ำนก็อึ้งไปแต่ก็ยังหันมำพูดยิ้มๆ
ว่ำ  

“ไอ้พวกเธอน่ีมันพวกเก๋าเจ๊ง มากินมานอนที่ตึกแล้วท าสกปรกมาก” 

แล้วเดินเข้ำห้องท่ำนไป สักครู่ก็เห็นไฟในห้อง lab ซึ่งอยู่ติดกับห้องพักของท่ำนเปิด แอบดูก็
พบว่ำท่ำนก ำลังท ำกำรทดลองง่วนอยู่คนเดียว เชื่อว่ำในขณะนั้นหลำยๆคนในหมู่พวกเรำคงคิดเงียบๆว่ำ
อยำกจะเป็นนักวิทยำศำสตร์อย่ำงท่ำนบ้ำง ซึ่งคุณสมบัติของกำรเป็นนักวิทยำศำสตร์ของท่ำนอำจำรย์มี
เต็มเปี่ยม  ท่ำนจะเข้ำมำในห้อง lab ท ำกำรทดลองวิจัยด้วยตนเองทุกๆวันที่ท่ำนว่ำง  วันละหลำยๆครั้ง 
ไม่ว่ำจะเป็นเวลำ 10 นำที หรือเป็นชั่วโมง 

ท่ำนปิดไฟห้องรำว 2 ทุ่ม แต่ก่อนจะขับรถออกไปก็ยังหันมำถำมว่ำจะกลับกันเม่ือใดพร้อมส ำทับ
ว่ำ  

“อย่ากลับบ้านดึก ไปให้พ่อแม่เห็นหน้าบ้าง”    

พักใหญ่ๆ ก็มีรถแท็กซี่วิ่งเข้ำมำในคณะพร้อมคนจำกร้ำนไชยโรจน์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ำมโรงเรียนสันติ
รำษฎร์อันเป็นร้ำนอำหำรเจ้ำประจ ำของอำจำรย์ ถือถุงข้ำวห่อสุดอร่อยมำยื่นให้ 20 ถุง บอกว่ำ 
“อาจารย์สตางคซ์ื้อแล้วสั่งให้เอามาให้!”  
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 อำจำรย์ท่ำนเป็นเช่นนี้กับพวกเรำเสมอ ปำกท่ำนจะด่ำว่ำ (โดยเฉพำะค ำว่ำ “เก๋ำเจ๊ง” ซึ่งท่ำน
ชอบใช้กับพวกเรำที่ชอบสิงสู่อยู่คณะไม่ค่อยกลับบ้ำน) แต่ท่ำนจะอมยิ้มไปด้วย แล้วก็จะจบลงที่พวกเรำ
ได้ผลบุญจำกควำมใจดีของท่ำนทุกครั้ง 

“ถึงพวกเธอจะไม่ชอบ ผดุง เพราะมันชอบดุด่าพวกเธอมาก แต่เธอก็ต้องรู้ว่ามันท า
ชื่อเสียงให้ประเทศชาติ ไม่รู้ว่าในชีวิตนี้เราจะมีโอกาสตอบแทนบุญคุณประเทศได้เท่า
มันหรือเปล่า”  

 อำจำรย์ผดุง เป็นอำจำรย์หนุ่มดูแลทำงสำขำวิชำชีววิทยำ  บำงครั้งอำจำรย์ดุมำกจนพวกเรำ
ระอำ ซึ่งอำจำรย์สตำงค์ก็ทรำบดี แต่อำจำรย์ผดุงได้รับคัดเลือกให้เป็นนักกีฬำทีมชำติในฐำนะนักยิงปืน
ในกีฬำเอเชียนเกมส์ที่ประเทศไทยก ำลังเป็นเจ้ำภำพอยู่ตอนนั้น  อำจำรย์สตำงค์ก็มำสั่งสอนพวกเรำให้
ยกย่อง ชื่นชม คนท ำประโยชน์รับใช้ชำติ   ที่อำจำรย์ตักเตือนอำจเป็นเพรำะเป็นที่ทรำบกันดีว่ำผู้เขียน
เป็นลูกศิษย์ที่ชอบ “ขัดคอ” อำจำรย์ผดุงมำกพอสมควร ก็นับว่ำได้ผลมำกเพรำะท ำให้พวกเรำชื่นชม
อำจำรย์ผดุงอีกอักโข 

 “ไอ้ยอดหทัย เอาแบบนี่ไปให้คุณอมร แล้วเอาตัวอย่างสายไฟจากคุณอมร
กลับมา ให้ฉันด้วย”  

 ในช่วงที่ท ำปริญญำโทกับอำจำรย์ที่คณะวิทยำศำสตร์เดิมอยู่นั้น คณะวิทยำศำสตร์ปัจจุบัน และ
โรงพยำบำลรำมำธิบดี ก ำลังอยู่ในระหว่ำงก่อสร้ำง ผู้เขียนถูกอุปโลกให้เป็น messenger ระหว่ำงห้อง 
lab ที่ตึกเดิมกับสถำนที่ก่อสร้ำงใหม่ใกล้ๆกัน บำงทีวันละ 5 – 6 เที่ยว แต่ก็นับว่ำเป็นโชค เพรำะได้
เรียนรู้เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงตึกขนำดใหญ่ ซ้ ำเป็นตึกพิเศษที่ต้องรองรับอุปกรณ์วิทยำศำสตร์ต่ำงๆ คณะ
ผู้ออกแบบจึงต้องปรึกษำรำยละเอียดกับนักวิทยำศำสตร์ผู้ใช้อย่ำงใกล้ชิด ผู้เขียนก็เลยได้มีโอกำสร่วมวง
ด้วยเป็นคร้ังครำว แม้จะเป็นส่วนน้อยนิด      ที่นับว่ำเป็นบุญมำกก็คือ อำจำรย์ตกลงใช้ซีกหนึ่งของชั้น 3 
ตึกเคมี เป็นห้อง lab วิจัยส่วนตัวของท่ำน และอนุญำตให้ผู้เขียนได้ใช้ห้อง lab ดังกล่ำวในกำรท ำวิจัย
ด้วย       วันที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงเสด็จวำงศิลำฤกษ์ มีห้องทดลองสร้ำงเสร็จเรียบร้อย
เพียงไม่กี่ห้อง ห้อง lab เคมี ชั้น 3 จึงเป็นห้องหนึ่งที่ในหลวงทรงเสด็จทอดพระเนตร และทรงอ ำนวยพร
ให้ท ำงำนประสบควำมส ำเร็จ นับว่ำเป็นบุญสูงสุดของผู้เขียนจำกกำรที่ได้ท ำงำนในห้อง lab ดังกล่ำว
ตั้งแต่ต้นจนถึงวันเกษียณอำยุรำชกำร 

 “ยอดหทัย เธอรู้ไหมว่าทุนโคลอมโบไปท าปริญญาเอกที่อังกฤษปีนี้มีอยู่ 10 ทุน 
แต่มีคนสอบผ่านแค่ 4 คน จึงเหลือทุนอีก 6 ทุน เธออยากไปปีนี้เลยไหม?”  

ผู้เขียนเรียนท่ำนว่ำเพิ่งจะบรรจุเป็นอำจำรย์ได้ไม่ถึง 6 เดือนเท่ำนั้น คงยังไปไม่ได้เพรำะ
ตำมกฎจะต้องท ำงำนให้ครบปีเสียก่อน  
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 “ไม่เป็นไรหรอกฉันจะจัดการให้ เอานามบัตรของฉันน่ีไปพบเจ้าหน้าที่ที่บริทิชเคาน์ซิล 
ให้เขาสัมภาษณ์เสียหน่อย”  

(ควำมจริงตรงน้ีท่ำนใช้ ลื้อ – อั๊ว ตลอดกำรสนทนำ)  

เม่ือไปถึงปรำกฏว่ำคนอังกฤษซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ระดับสูงที่นั่นทรำบเรื่องของเรำหมดแล้ว ทรำบ
แม้กระทั่งอำจำรย์สตำงค์ต้องกำรให้เรำไปท ำ Ph.D. กับ ศำสตรำจำรย์ Ollis เพื่อนสนิทของท่ำนที่เมือง
เชฟฟิลด์     อีก 3 – 4 วัน ต่อมำก็มีโทรศัพท์จำกบริทิช  เคำน์ซิล แจ้งว่ำมหำวิทยำลัย และอำจำรย์ทำง
โน้นรับเรำเข้ำเรียนแล้ว ขอให้เรำเตรียมตัวไปอังกฤษได้เลย  

นับว่าเป็นการสอบชิงทุนที่ใช้เวลาสั้นที่สุดในโลกก็ว่าได้  

ควำมจริงอำจำรย์พร่ ำบอกเรำว่ำชีวิตคนเหมือนวงล้อที่หมุน บำงตอนโชคดี บำงทีโชคร้ำย ฉะนั้น 
จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมไว้ส ำหรับทุกสถำนกำรณ์ เช่น ถ้ำอยำกได้ทุนไปเรียนปริญญำเอกก็ต้องพร้อม
ทำงด้ำนภำษำจะได้ไม่พลำดโอกำสเวลำที่มีทุนให้สอบ   

“ถ้าเธอไม่เตรียมตัวไว้ให้ดีพอมีทุนมาแล้วสอบไม่ได้ ก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่วงล้อจะ
หมุนมาหาเราอีก”   

คงเป็นอุทำหรณ์ที่ดีส ำหรับเด็กๆ รุ่นปัจจุบัน ที่ได้ทุนแล้วค่อยไปสอบ TOEFL แล้วก็ไม่ได้สักที 
จนต้องไปตกคลั่กเยอะแยะในมหำวิทยำลัยระดับต่ ำในต่ำงประเทศที่อยำกได้เงินจำกนักเรียนต่ำงชำติโดย
ไม่ค ำนึงถึงคุณภำพ    

เหลือเวลำอีก 1 อำทิตย์ก่อนจะเดินทำง แม่เกิดไม่สบำย คุณหมอเจ้ำของไข้นัดผู้เขียนไปพบใน
วันรุ่งขึ้นแจ้งว่ำแม่เป็นมะเร็งในกระดูกขั้นสุดท้ำยคงอยู่ได้อีกไม่นำน  ทำงบริทิช เคำน์ซิล ก็เร่งรัดมำให้
เดินทำงไปให้ทันปิดเทอม พร้อมส่งตั๋วเรือบิน และเงินทองติดตัวมำให้เรียบร้อยแล้ว ด้วยควำมรู้สึกว้ำวุ่น
เป็นท่ีสุดจึงเล่ำให้อำจำรย์ฟังเพรำะตอนแรกคิดว่ำจะประวิงเวลำไว้จนเสร็จภำรกิจเกี่ยวกับแม่เสียก่อนซึ่ง
ก็ไม่ทรำบว่ำจะเป็นเมื่อใด  

 “เร่ืองนี้ทางบริทิช เคาน์ซิล และทางอังกฤษเขารอเราไม่ได้หรอก แต่นี่ฉันไม่ได้แนะน า
เธอให้เป็นลูกเนรคุณนะ ชีวิตเธอเหมือนเทียนที่เพิ่งจะจุด ชีวิตแม่เธอเหมือนเทียนที่ก าลังจะดับ 
ถ้าเธออยู่แล้วแม่หาย ก็จะแนะน าให้อยู่      แต่ถ้าเธอตัดสินใจไปก็ไม่ต้องห่วง ฉันจะให้กัมพล
ช่วยดูแลเป็นธุระทางนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้น”   

 อำจำรย์กัมพลเป็นอำจำรย์รุ่นพี่ที่ใกล้ชิดอำจำรย์อีกผู้หนึ่ง ผู้เขียนจึงตัดสินใจเดินทำงไปอังกฤษ 
และอีก 2 – 3 อำทิตย์ถัดมำอำจำรย์กัมพลก็ยุ่งตัวเป็นเกลียวเกี่ยวกับกำรจัดกำรงำนศพของแม่  
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 “ฉันบอกเดวิด (Professor David Ollis เพื่อนท่ำนอำจำรย์ และต่อมำเป็น supervisor  ขอ ง
ผู้เขียน) ให้เธอเรียน และท าวิจัยเก่ียวกับเร่ือง NMR    ไอ้ NMR นี่ส าคัญมาก นะเธอ ฉันอยากรู้
มาก พอเรียนจบกลับมาแล้วช่วยมาสอนฉันด้วย”    

 สอนอำจำรย์สตำงค์!!  .... อะไรมันจะยิ่งใหญ่ขนำดนั้น หัวใจเรำพองโตคับอกที่อัจฉริยบุคคล
อย่ำงอำจำรย์สตำงค์ไว้ใจจะให้เรำสอนให้  คงจะไม่มีอะไรนอกเหนือไปกว่ำต้องตั้งใจเรียนอย่ำงสุดชีวิตที่
จะได้กลับมำเล่ำเรื่องรำวเกี่ยวกับ NMR ให้ท่ำนฟัง ทั้งๆที่รู้ว่ำน่ีเป็นวิธีที่ mentor ใช้ กระตุ้นลูกศิษย์อย่ำง
เรำ และ mentor ก็ไม่เห็นจะต้องแสดงว่าเก่งกว่าลูกศิษย์ไปเสียทุกเรื่อง 

 วันน้ันเป็นวันท่ีผู้เขียนจะเดินทำงไปอังกฤษ อำจำรย์ชวนไปทำนข้ำวกลำงวันที่ร้ำนใกล้ๆ สวนรื่น
ฤดี  นอกจำกพูดเรื่องเรียนเกี่ยวกับ NMR แล้ว   ท่ำนก็โพล่งขึ้นมำเฉยๆ ว่ำ  

 “อยู่เมืองนอกนี่ไม่เหมือนอยู่เมืองไทยนะเธอ ที่โน่นอยู่ตัวคนเดียวไม่มีที่พึ่ง ฉะนั้น  เ ธอ
ต้องหาที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางใจไว้ ก่อนนอนทุกคืนสวดมนต์ไหว้พระ ระลึกถึงคุณพ่อ แม่ อาจารย์   
แล้วต้องไหว้พระปิยมหาราชด้วย ท่านมีบุญคุณต่อประเทศไทยมาก” (รำยละเอียดเรื่องรำวตอนนี้
น่ำสนใจมำก ผู้เขียนเคยเขียนบันทึกและตีพิมพ์ไว้แล้ว) 

แล้วต่อด้วยว่ำ 

 “ไอ้ ก. นี่น่าสงสาร มันไม่ค่อยจะฉลาดเลยโดนเพื่อนๆ ล้ออยู่เรื่อย ฉันรับมันเข้า มาก็
แค่อยากให้มันมาช่วยคุม lab จะได้ไม่เป็นภาระกับคนอื่นที่สอนและท าวิจัย แต่ฉั นสงสารมัน   
เธอกลับมาแล้วต้องช่วยดูแลมันด้วย” 

อำจำรย์ ก. คือ คนที่อำจำรย์สตำงค์รับเข้ำท ำรำชกำรด้วยควำมสงสำรท่ีหำงำนท ำไม่ได้  

 แต่ก็มีบำงคนที่ท่ำนเห็นแววก็พยำยำมช่วยปรับวุฒิให้ เช่น มีกรณีหนึ่งเป็นอำจำรย์จบ
อนุปริญญำจึงต้องท ำหน้ำที่คุม lab เพียงอย่ำงเดียว แต่เด็กๆรัก  ท่ำนก็เคี่ยวเข็ญให้ลงทะเบียนเข้ำเรียน
ในระดับปริญญำตรี โดยเริ่มเรียนร่วมกับนักศึกษำชั้นปีที่ 3  ผู้เขียนซึ่งขณะนั้นท ำปริญญำโทอยู่กับ
อำจำรย์จึงได้รับหน้ำที่จำกท่ำนให้เป็น tutor ส่วนตัวของอำจำรย์ท่ำนน้ันทุกบ่อย 

 ระหว่ำงที่ย้ำยคณะจำกตึกเก่ำมำอยู่แห่งใหม่ที่คณะวิทยำศำสตร์ ในปัจจุบัน  พวกเรำต่ำงก็ยุ่งกับ
กำรจัดของและอุปกรณ์ต่ำงๆให้เข้ำที่เข้ำทำง พร้อมๆกับกำรเริ่มท ำวิจัยไปด้วย บ่ำยวันหนึ่งอำจำรย์
สตำงค์จูงมือ (จูงมือจริงๆ) หญิงชำวบ้ำนท่ำทำงโทรมๆคนหนึ่งเข้ำมำใน lab    อำจำรย์บอกว่ำชื่อ ลออ  
นำงลออเดินโต๋เต๋เข้ำคณะฯมำพบอำจำรย์แล้วของำนท ำ  โดยเล่ำให้ท่ำนฟังว่ำญำติเอำมำส่งให้เป็นคนไข้
ที่โรงพยำบำลประสำทแต่ตัวเองคิดว่ำไม่ได้เป็นอะไร  วันดีคืนดีจึงเดินออกจำกโรงพยำบำลประสำทซะ
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เฉยๆอย่ำงนั้นล่ะ แล้วจึงจับพลัดจับผลูมำเจออำจำรย์เข้ำ  อำจำรย์บอกว่ำ รู้สึกสงสำรและท่ำทำงแกซื่อดี 
แล้วก็พูดจำรู้เร่ืองทุกอย่ำง ไม่เห็นมีอำกำรทำงประสำทใดๆ    

“เธอจัดการหางานให้ลออ ให้ท าอะไรก็ได้เช่น ท าความสะอาดห้อง lab ชั้น 3 นี้  ฉั น
จะจัดการแจ้งกับทางโรงพยาบาลประสาทเอง”  

นำงลออจึงกลำยมำเป็นคนงำนประจ ำ lab ตั้งแต่บัดนั้น จนถึงเวลำที่แกเกษียณอำยุรำชกำรไป  
และแม้แต่ปัจจุบันที่ผู้เขียนเกษียณอำยุไปแล้วอำจำรย์รุ่นน้องผู้ที่รับช่วงห้อง lab ชั้น 3 ต่อจำกผู้เขียน ก็
ยังจ้ำงนำงลออให้ท ำหน้ำที่เดิมด้วยเงินส่วนตัว นับว่ำนำงลออ เป็นคนเก่ำคนแก่ขนำนแท้เพรำะอยู่คู่กับ
ห้อง lab ตั้งแต่วันแรกที่ในหลวงเสด็จจนปัจจุบัน ! 

เรื่องรำวของนำงลออ ก็ยังมีเกล็ดย่อยที่น่ำสนใจอันควรจะบันทึกไว้ด้วย  

ระหว่ำงที่ผู้เขียนเรียนอยู่เมืองนอก อำจำรย์สตำงค์ก็สิ้นบุญ ห้อง lab ชั้น 3 มีสภำพเกือบร้ำง ไร้
ทิศทำง ไม่มีใครท ำวิจัย นำงลออไม่มีงำนอะไรท ำ นอกจำกกวำดพื้น และปัดหยำกไย่เป็นครั้งครำว  วันๆ 
ท ำงำนตอนเช้ำแค่ชั่วโมงเดียวก็ไม่เหลืออะไรให้ท ำอีก จึงได้แต่นอนจนกระทั่งเย็นหมดเวลำรำชกำรก็
กลับบ้ำน เป็นอย่ำงนี้อยู่เกือบ 2 ปี ผู้เขียนจึงจบกำรศึกษำกลับมำใช้ห้อง lab อีกครั้งหนึ่ง      เป็น
ธรรมดำอยู่เองที่คนเคยนอนทั้งวันทั้งปี จนสมองเกือบฝ่อ แล้วทันใดนั้นก็ถูกเข็นให้ท ำงำนทั้งวันย่อมจะ
แบกรับไม่ไหว  นำงลออก็จะบ่นหรือร้องไห้ว่ำรับภำระงำนไม่ไหวอยู่เนืองๆ ร้องไห้มำลำออกอยู่หลำย
ครั้ง แต่ผู้เขียนก็ไม่ให้ออก      วันหน่ึงหลังจำกเวลำผ่ำนไปสักเดือนสองเดือนก็เห็นนำงลออนั่งร้องไห้ตัว
สั่นอยู่บนบันไดระหว่ำงชั้น 2 กับ 3 เม่ือไต่ถำมดูก็บอกว่ำ “ผีเข้ำ”   ผู้เขียนก็นึกเฉลียวใจว่ำคนที่ผีเข้ำ
จริงๆนั้น จะไม่มีทำงบอกใครต่อใครว่ำผีเข้ำได้ ประโยชน์ที่ได้จำกกำรประกำศบอกอำจำรย์ยอดว่ำผีเข้ำ
คงจะมีสถำนเดียว คือ ได้รับอนุญำตให้ไปนอนพักผ่อนได้เท่ำนั้นเอง   ผู้เขียนจึงอนุญำตให้ผีเข้ำอยู่ได้ 2 
– 3 วัน และเม่ือแน่ใจว่ำนำงลออไม่ได้ป่วยอะไร ก็เลย “บังคับ” ให้ท ำงำนท้ังๆ ที่ผีเข้ำอย่ำงนั้นแหละ 

วันหนึ่งเม่ือผู้เขียนเดินผ่ำนศำลพระภูมิตรงข้ำงๆตึกจำนบิน ของคณะวิทยำศำสตร์ ก็เหลือบไป
เห็นเทียนไขเก่ำๆที่ใครต่อใครน ำมำบวงสรวงกองพะเนินเทินทึก ก็เกิดควำมคิดตลกๆขึ้นมำ จึงกล่ำวยก
มือไหว้ขอเทียนจำกศำลพระภูมิมำเล่มหนึ่ง  กลับมำถึงห้องก็จุดเทียนหยดใส่ขวดน้ ำให้มีลักษณะเหมือน
น้ ำมนต์ แล้วรีบไปเรียกนำงลออเข้ำมำ ด้วยหน้ำตำขึงขังจริงจังผู้เขียนบอกว่ำได้ไปพบเกจิอำจำรย์ท่ำน
หนึ่ง ท่ำนนั่งทำงในแล้วพบว่ำมีผีเข้ำคนงำนที่เป็นลูกน้องคนหนึ่งของผู้เขียน  ฉะนั้น ให้เอำน้ ำมนต์นี่ไป
ให้กินวันละช้อนเพื่อไล่ผี   

แทบไม่น่ำเชื่อว่ำนำงลออดีวันดีคืน!  ขยันท ำงำนทั้งวันเป็นคนละคน   
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 ผ่ำนไปรำวเดือนกว่ำๆ บ่ำยวันหนึ่งนำงลออก็มำนั่งอยู่ตรงท่ีเดิม อำกำรตัวสั่นพร้อมกับร้องไห้อีก
แล้ว พอถำมไถ่ดูเจ้ำตัวก็บอกว่ำผีเข้ำอีกแล้วเพรำะน้ ำมนต์หมด !   ผู้เขียนบอกว่ำ “ไม่เป็นไร คืนนี้จะไป
ขอจำกท่ำนเกจิอำจำรย์องค์เดิมมำให้อีก” เย็นวันนั้นผู้เขียนก็ต้องรีบ “ท ำน้ ำมนต์” แต่ครำวนี้ท ำทีเดียว
สำมขวดเลย พอรุ่งข้ึนก็เรียกนำงลออมำหำ ท ำหน้ำตำขึงขัง พูดเสียงเนิบๆ ว่ำ   

“ผมไปบอกพระอำจำรย์ว่ำผีเข้ำลอออีกแล้ว เพรำะน้ ำมนต์หมด ท่ำนเลยให้มำสำมขวด 
 แล้วสั่งว่ำกินหมดแล้ว ครำวนี้จะหำยขำด ไม่ต้องมำขออีกเลย เพรำะผีไม่กล้ำกลับมำอีก”   

 จำกวันนั้น จนถึงวันนี้ นำงลออร่ำงกำยแข็งแรง ท ำงำนขยันขันแข็ง น่ำรัก และไม่โดนผีเข้ำอีก
เลย  

 ตอนที่ผู้เขียนเรียนอยู่ในอังกฤษได้สัก 2 ปี ท่ำนอำจำรย์สตำงค์ก็ส่งนำยตุ้ม (ศำสตรำจำรย์ ดร. 
ศกรณ์  มงคลสุข ลูกชำยคนเดียวของท่ำน)  ไปเรียนในโรงเรียนไฮสกูลที่เมืองลิเวอร์พูล  และขอให้
ผู้เขียนช่วยเป็นหูเป็นตำดูแลนำยตุ้มตอนเสำร์-อำทิตย์ด้วย   แต่สิ่งที่ติดใจผู้เขียนที่สุดจนกระทั่งถึงทุก
วันนี้ ก็คือวันที่อำจำรย์สมศักดิ์ (ศำสตรำจำรย์ ดร. สมศักดิ์  รุจิรวัฒน์ ลูกเขยของท่ำนอำจำรย์สตำงค์) 
พำนำยตุ้มเดินทำงจำกกรุงเทพไปลอนดอน  อำจำรย์สตำงค์ไปธุระที่อังกฤษก่อนหน้ำนั้นจึงไปรอรับนำย
ตุ้มอยู่ที่โน่น  ท่ำนพักที่อพำร์ทเมนท์ แถวควีนส์เกท กลำงกรุงลอนดอน ผู้เขียนก็เดินทำงจำกเมืองเชฟ
ฟิลด์ลงมำพบท่ำนที่นั่น พร้อมรับอำสำท่ำนว่ำจะขับรถไปรับนำยตุ้มที่สนำมบินให้ พอวันที่นำยตุ้มมำ
ผู้เขียนก็ขับรถไปกับอำจำรย์  สักครึ่งชั่วโมงกว่ำก ำลังจะพ้นจำกสภำพรถติดในลอนดอน มุ่งหน้ำไป
สนำมบินฮีทโรว์ อำจำรย์ซึ่งน่ังข้ำงๆ ถำมว่ำ “นี่จะไปไหน?”    ผู้เขียนก็บอกว่ำ “ก็จะไปสนำมบินไงครับ”   
ท่ำนถำมว่ำ  “อ้ำว ท ำไมมำทำงนี้”  “ก็สนำมบินต้องไปทำงนี้”    ก็เลยเพิ่งทรำบจำกท่ำนว่ำเครื่องบินจะ
มำลงที่สนำมบินแกทวิค ไม่ใช่ที่ฮีทโรว์ตำมที่ผู้เขียนเข้ำใจเอำเอง 

 ผู้เขียนเรียนอยู่เมืองเชฟฟิลด์บ้ำนนอก เคยเดินทำงมำกรุงลอนดอนเพียงไม่กี่ครั้ง ถนนหนทำงก็
ไม่รู้จัก จะขับรถพำท่ำนอำจำรย์ไปสนำมบินฮีทโรว์ ก็ต้องศึกษำแผนที่ล่วงหน้ำก่อนเป็นวัน แต่นี่จะต้อง
ขับพำท่ำนอำจำรย์หักเหจำกทิศทำงที่ศึกษำไว้ ไปยังสนำมบินแกทวิคซึ่งไม่รู้จักเลย     ผู้อ่ำนคงเดำ
สถำนกำรณ์ได้    ผู้ เขียนขับรถหลงแหลก    จนเวลำล่วงเลยใกล้ก ำหนดเครื่องบินลง อำจำรย์
กระสับกระส่ำย จำกน้อยไปจนหัวเสียสุดขีด   ผู้เขียนขับไป  หลงไป  หำทำงไป  และมีท่ำนอำจำรย์ที่เรำ
ทั้งรักทั้งกลัวนั่งอยู่ข้ำงๆ ด่ำแหลก พร้อมกับเขกหัวไปตลอดทำง  ลองคิดเปรียบเทียบดูว่ำถ้ำใครอยู่ใน
สถำนกำรณ์ดังกล่ำวจะรู้สึกอย่ำงไร? 

 อย่ำงไรก็ตำม ก็ขับรถพำท่ำนอำจำรย์ไปจนถึงสนำมบินจนได้   เพียงแต่ช้ำไปนิดเดียว   แต่
ควำมรู้สึกตกใจกลัวอำจำรย์คงยังหลงเหลืออยู่เต็มเปี่ยม เพรำะคนนั่งแอบมำบอกตอนหลังว่ำ ตอนขำ
กลับผู้เขียนขับรถผ่ำไฟแดงตั้ง 2 – 3 แห่ง โดยท่ีผู้เขียนไม่ทรำบเลย 
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ที่ประทับใจที่สุดจนทุกวันนี้ก็คงเป็นภำพกำรแสดงควำมรักอย่ำงสุดหัวใจที่พ่อแสดงต่อลูกชำย 
เม่ือกลับมำถึงอพำร์ตเมนท์ นำยตุ้มซึ่งคงจะเหนื่อยและเพลียมำกก็นั่งโครมลงบนโซฟำ ท่ำนอำจำรย์
คุกเข่ำลงกับพื้นพรมบรรจงถอดรองเท้ำ ถุงเท้ำให้ พร้อมพร่ ำถำมว่ำ “เหนื่อยไหมลูก?  เหนื่อยไหมลูก?”  

ตุ้มเป็นอภิชำตบุตร เป็นลูกไม้ที่หล่นใกล้ต้นมำกจริงๆ เรียนดี ท ำงำนเลิศ เป็นนักวิทยำศำสตร์
ดีเด่น ได้ต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ไปเรียบร้อยแล้วทั้งๆที่อำยุยังไม่มำก และเป็นคณบดีคณะวิทยำศำสตร์ ที่
พ่อเป็นผู้สร้ำงขึ้นมำ 

เรื่องปลีกย่อยเกี่ยวกับอำจำรย์นั้นเล่ำเท่ำไรก็ไม่มีวันหมด แต่ที่พวกเรำหลำยสิบคน รับทุนไป
เรียนในสำขำวิชำต่ำงๆทำงวิทยำศำสตร์  จนจบกลับมำท ำงำนในประเทศไทย ก็เป็นเพรำะฝีมือของท่ำน
อำจำรย์โดยแท้ที่ท่ำนท ำให้เรำเชื่อ และศรัทธำ ชีวิตกำรเป็นอำจำรย์/นักวิจัยที่คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล จึงอำจแตกต่ำงไปจำกที่อื่นโดยสิ้นเชิง พวกเรำจบกลับมำประจ ำท ำงำนในสถำนที่ที่มี
กลุ่มเพื่อนเก่งๆ รวมตัวกันอยู่มำกเป็น critical mass มีผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงชำติมำกมำย มีธรรมเนียม
กำรปรึกษำ วิจำรณ์ควำมคิดทำงวิทยำศำสตร์กับเพื่อนๆได้โดยไม่ต้องเกรงใจเพื่อนรุ่นพี่ ไม่ใช้ระบบ
อำวุโสมำท ำให้กำรท ำงำนขำดควำมคล่องตัวหรือขำดประสิทธิภำพ  มีเครื่องมือเครื่องใช้วิทยำศำสตร์ที่
จ ำเป็นต่อกำรสอน กำรวิจัย อย่ำงเพียงพอ   และพวกเรำก็ยังมีเงินพิเศษที่เรียกว่ำเงิน supplement แถม
ให้นอกเหนือจำกเงินเดือนอีกเดือนละ 2,000 บำท เพื่อให้พวกเรำได้ทุ่มเทไปกับงำนวิจัยโดยไม่ต้อง
ขวนขวำยไปหำงำนพิเศษอื่นท ำ  เงิน 2,000 บำท สมัยนี้ดูแล้วน้อยนิดเดียว แต่ถ้ำลองเปรียบเทียบว่ำ
เงินเดือนของอำจำรย์ระดับปริญญำเอกในสมัยนั้นได้เพียง 2,450 บำท ก็ต้องยอมรับว่ำเงิน supplement 
ที่ได้ ก็มำกเอำกำรทีเดียว 

ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของท่ำนอำจำรย์สตำงค์  มงคลสุข  สุดยอด mentor ของพวกเรำ  ผู้ที่ท ำให้
วัฒนธรรมกำรท ำงำนวิจัยเพื่อท ำให้กำรสอนดีขึ้น     วัฒนธรรมกำรส่งเสริม  ยกย่องคนเก่งมีผลงำน เป็น
ของคู่กันกับคณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล จึงไม่น่ำแปลกใจที่หลำยๆปีมำนี้มหำวิทยำลัยมหิดล 
มีผลงำนวิจัยท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูลมำกกว่ำมหำวิทยำลัยล ำดับถัดมำเกือบเท่ำตัว และผลงำนดังกล่ำวนั้น
ครึ่งหนึ่งมีต้นตอมำจำกคณะวิทยำศำสตร์  แต่ในระยะหลังนี้หลำยๆ คณะในหลำยมหำวิทยำลัย ก็ไล่ตำม
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล ติดเข้ำมำ และมีแนวโน้มว่ำจะแซงล้ ำหน้ำในอนำคตอันใกล้ ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ดีมำกที่กำรวิจัยได้แผ่ขยำยกลำยไปเป็นวัฒนธรรมของอำจำรย์โดยทั่วไปในทุกมหำวิทยำลัย   
ผู้เขียนได้แต่คิดอยู่คนเดียวว่ำสำเหตุคงมำจำกวัฒนธรรมกำรวิจัยเริ่มฝังรำกลึกเข้ำไปในมหำวิทยำลัย
ต่ำงๆจริงๆ และคงไม่ใช่สำเหตุมำจำกควำมล่วงไปของกลุ่มบุคคลที่มีโอกำสได้ท่ำนอำจำรย์สตำงค์เป็น 
mentor แต่กลุ่มบุคคลเหล่ำนี้อำจจะเป็น mentor ที่ไม่อำจจะเทียบเคียงควำมเป็น super mentor ของ
อำจำรย์สตำงค์ได้เลย จึงไม่สำมำรถผลิต mentee เก่งๆได้มำกเหมือนกับท่ีอำจำรย์สตำงค์ท ำไว้  
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ท้ายสุด 
ระบบ Mentoring ในสหรัฐอเมริกา  

ดร. กัญญวิมว์  กีรติกร  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ 

และบัณฑิตยสภำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

 

 ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2009 The National Science Foundation (NSF) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกำเปลี่ยนนโยบำยกำรให้ทุนที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งประกำรหนึ่ง โดยก ำหนดว่ำในข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยที่จะส่งมำขอรับกำรสนับสนุนนั้น หำกมีกำรขอรับทุนส ำหรับกำรจ้ำง postdoc       
โครงการวิจัย จะ   ง     อธิบำยเเผน        า     า    การในด้ำน mentoring         า า     ง 
postdoc ในโครงกำรนั้นอย่ำงไร  หำกข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่ต้องกำร postdoc ฉบับใดขำดรำยละเอียด
ของส่วนประกอบนี้ จะถูกปฏิเสธกำรพิจำรณำจำก NSF ตั้งเเต่ในขั้นเเรกทีเดียว  กำรตื่นตัวเเละเห็น
ควำมส ำคัญของระบบ mentoring   า      กร   โ   รง   การ ร าง  ก  จัยที่มีคุณภำพสูงขึ้นเช่นนี้ 
เกิดขึ้นทุกหนทุกเเห่งทั้งในประเทศผู้น ำทำงกำรวิจัยเเละประเทศก ำลังพัฒนำ 
 ในวำรสำร The Scientist ฉบับเดือนธันวำคม 2008 มีบทควำมที่กล่ำวถึง ควำมมหัศจรรย์ของ 
mentoring (Mentoring magic) ว่ำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะส่งผลให้คนรุ่นใหม่ ไม่ว่ำในระดับนักเรียน 
นักศึกษำ หรือ postdoc ในสำขำวิทยำศำสตร์ ประสบควำมส ำเร็จในสำยอำชีพเเละประสบควำมส ำเร็จใน
ชีวิต  โดยยกตัวอย่ำง mentor ที่เเสดงบทบำทดังกล่ำวได้อย่ำงดีเยี่ยม 2 ท่ำน ได้เเก่ Dr. Lucy Shapiro 
สำขำ Developmental Biology จำกมหำวิทยำลัยสแตนฟอร์ด เเละ Dr. Carlos Castillo-Chavez สำขำ
คณิตศำสตร์ มหำวิทยำลัยรัฐอริโซนำ โดยท่ำนหลังนี้เป็นผู้ที่ได้รับรำงวัล Mentor Award ประจ ำปี 2007 
จำก AAAS (The American Association for the Advancement)  บทควำมดังกล่ำวไม่เพียงเเต่น ำเสนอ
เเนวทำงกำรพัฒนำเเละส่งเสริมผู้ที่อยู่ในควำมดูเเลของทั้งสองท่ำนนี้เท่ำนั้น เเต่ยังได้สัมภำษณ์นักศึกษำ
เเละ postdoc ทั้งในปัจจุบันเเละอดีต ถึงประสบกำรณ์เเละกำรส่งเสริมที่ได้รับเม่ืออยู่ใน Lab ซึ่งเชื่อว่ำมี
ส่วนส ำคัญยิ่งในกำรท ำให้ตนมีควำมก้ำวหน้ำที่ดีเเละประสบควำมส ำเร็จ   ปัจจัยส ำคัญที่นักศึกษำเเละ 
postdoc จำก Lab ทั้งสองพูดถึงในคุณสมบัติของ mentor ที่มีอิทธิพลต่อกำรท ำงำนของตน คือ กำรที่ 
mentor มีควำมสนใจอย่ำงจริงจังต่อควำม ส ำเร็จของ mentee เเละใช้ควำมพยำยำมทุกวิถีทำงที่จะเปิด
โอกำสให้ mentee ได้ค้นพบควำม สำมำรถของตน เเละฝึกปรือควำมสำมำรถนั้น โดยที่ mentor ได้
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำเเละให้ค ำเเนะน ำทำงงำนวิจัยอย่ำงใกล้ชิด ใส่ใจในกำรเเก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในห้อง 
Lab เเละปัญหำอื่นๆในชีวิต รวมทั้งกำร “เปิดประตู” ให้ mentee ได้พบปะเเละมีโอกำสได้พูดคุยกับ
นักวิทยำศำสตร์ที่ส ำคัญในเเวดวง   ควำมสนใจในควำมส ำเร็จของ mentee นี้ ไม่ได้สิ้นสุดอยู่เม่ือผลัก
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นักวิจัยหรือนักเรียนให้ “พ้นรัง” ไปเท่ำนั้น เเต่ mentor ที่ยอดเยี่ยมอย่ำง Dr. Carlos Castillo-Chavez 
ยังติดตำมเเละให้ค ำเเนะน ำต่อในกำรท ำงำน เช่น เเนะน ำให้หำเเนวทำงกำรวิจัยเพื่อสร้ำงควำมเป็น
ตัวตนของตนเอง เเละ “ตัดสำยสะดือ” จำกกำรวิจัยเรื่องเก่ำสมัยที่ท ำปริญญำเอก โดยเเนะน ำว่ำ “Once 
you graduate and get your Ph.D., you stay as far away from me in research as you can”   
วิธีกำรนี้เป็นกำรผลักให้ mentee ค้นพบจุดยืนของงำนวิจัยของตนเอง เพื่อให้ mentee ไม่อยู่ใน “เงำ” 
ของตนไปโดยตลอด 

ควำมส ำคัญของ mentor    ค า   า ร    ง mentee นี้ ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นเรื่องส ำคัญ
อย่ำงยิ่งยวด ดังจะเห็นได้ว่ำนอกจำกกำรที่ NSF ก ำลังจะมีข้อบังคับเรื่องแผนกำร mentoring ส ำหรับ 
postdoc ในกำรขอทุนเเล้ว AAAS ก็ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้รับรำงวัล Mentor award ประจ ำปี เเละรำงวัล 
Lifetime Mentor Award ต่อเนื่องมำเป็นระยะเวลำนำนตั้งเเต่ปี 1996 โดยเน้นบทบำทของ mentor 
               ค า   า ร    งสตรีเเละ       โอกำส เช่น ชนกลุ่มน้อยของประเทศสหรัฐฯ  

 ทั้ง Dr. Shapiro เเละ Dr. Castillo-Chavez เเสดงให้เห็นว่ำกำร mentor นั้น ไม่ใช่เป็นเพียงกำร 
mentor ให้เป็นนักวิทยำศำสตร์ที่เก่ง เเละไม่ใช่เป็นเพียงกำรรอรับเเต่ผลงำนที่ mentee จะสร้ำงขึ้น เเต่
ต้องเเนะน ำ ช่วยหำทำงเเก้ไขปัญหำ ให้โอกำสใหม่ๆ เเละมีควำมตั้งใจจริงที่จะอยำกเห็นคนผู้นั้นมี
ควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพในชีวิต ตั้งเเต่ก้ำวเเรกที่ตัดสินใจรับ mentee           า าใน Lab  อย่ำงไรก็
ตำม กำรเป็น mentor              ใช่สิ่ งที่ อำจำรย์หรือนักวิ จัย  กค ท ำ เป็น     ก็ เป็นสิ่ งที่
 า าร  ร   ร      าก      าง  ง       ร   ค า   า ร  มำเเล้วเเละเป็นตัวอย่ำงที่ดี  เเต่ปัจจัยที่ส ำคัญ
ยิ่ง  า ร             mentor คือ commitment เเละค า  รา  า     าง     ร ง          mentee “ได้ดี” 
อย่ำงน้อยเทียบเท่ำกับตนหรือต้องดีไปกว่ำตัว mentor   ง โดยไม่เห็น mentee      ค      ง ร  เพียง 
“               ”      ง  ร  งา      ง   า       

 

 

 


