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เป็นผู้เรียบเรียงการทดลองในหนังสือเล่มนี้มาก โดยเป็นกลุ่มที่ก่อ
ต้ังขึ้นจากการรวมตัวของครูวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยม คนกลุ่มนี้
สังเกตเห็นว่าเด็กๆ ในระดับมัธยมนั้นสนใจวิทยาศาสตร์กันน้อยลง 
จึงพยายามคิดค้นการทดลองใหม่ๆ ที่น่าสนใจและจัดกิจกรรมนอก
ห้องเรียนต่างๆ เพื่อให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้สัมผัสกับวิทยา-
ศาสตร์รอบๆ ตัวในรูปแบบที่สนุกสนาน ซึ่งเมื่อเทียบกับหนังสือชุด 
77 วิทยากลวิทยาศาสตร์ที่เขาเคยแปลก่อนหน้านี้นั้น จุดเด่นของ
หนังสือเล่มนี้คือ 1. การถ่ายทอดด้วยการ์ตูน ท�าให้เด็กๆ เข้าถึงได้
ง่าย 2. การทดลองในหนังสือเล่มนี้ใหม่และทันสมัยกว่า มีการใช้
อปุกรณแ์ละวทิยาการใหม่ๆ  ในการทดลอง เชน่ โทรศพัทม์อืถอื กลอ้ง
ถ่ายรูปดิจิตอล เซลล์แสงอาทิตย์ และ 3. มีเนื้อหาจากวิทยาศาสตร์
หลายแขนงดว้ยกนั นอกจากฟสิกิส ์เคม ีชวีวทิยาทีคุ่น้เคยกนัแลว้ ยงั
มีการทดลองเกี่ยวกับธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ ดาราศาสตร์อีกด้วย

คุณดังเจตน์ ได้ชี้ให้เราเห็นว่า นอกจากหนังสือเล่มนี้จะ
จัดท�าขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่อยากกระตุ้นให้เด็กๆ หันมาสนใจใน
วิทยาศาสตร์แล้ว ยังต้องการให้สมาชิกในครอบครัวทดลองไปด้วย
กัน โดยหนังสือจะมีการอธิบายหลักการด้วยภาษาง่ายๆ ดังนั้นจึง
เป็นการส่งเสริมเรื่องความผูกพันในครอบครัวด้วย 

ก่อนจบการสัมภาษณ์ในวันนั้น คุณดังเจตน์ ได้กล่าวทิ้งท้าย
ไวอ้ยา่งนา่ฟงัวา่ “ส�าหรบัการทดลองทีเ่ราจะไปท�ากนัในวนังาน ผมไม่
ได้หวังให้เด็กๆ รู้อะไรเพิ่มเติมมากมายนัก แค่อยากให้เขารู้สึกสนุก
กับวิทยาศาสตร์ ที่จริงแล้วการทดลองก็เหมือนกับการเล่นของเด็กๆ 
นั่นแหละ มีการลองผิดลองถูก ความจริงนักวิทยาศาสตร์จะตื่นเต้น
กับผลการทดลองที่ไม่เป็นอย่างที่คิดมากกว่านะครับ เพราะจะน�า
ไปสู่การค้นพบใหม่ๆ ดังนั้นจึงไม่อยากให้เด็กๆ กลัว อยากให้รู้สึกว่า
วทิยาศาสตรเ์ปน็สิง่ทีใ่กลต้วัมากกวา่” และนีแ่หละคอื “วทิยาศาสตร”์ 
ในมุมมองของชายที่ชื่อ “ดังเจตน์ เชี่ยววัฒนา” TPA
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“ผม
อยากให้คนไทยได้อ่าน ‘สนกุทดลองกบักาลเิลโอ’ นะ 
เพราะคิดว่าหนังสือเล่มน้ีน่าจะกระตุ้นให้สังคมของ

เราตืน่ตวักบัวทิยาศาสตร์ได้” นีเ่ป็นค�าพดูของผูช้ายในเสือ้เชิต้สบายๆ 
ที่อยู่ตรงหน้าของพวกเรา 

วันนี้ คุณดังเจตน์ เชี่ยววัฒนา แวะมาที่ ส.ส.ท. ตามค�าเชิญ
ของบรรณาธกิารส�านกัพมิพ ์ส.ส.ท. เยาวชน เพือ่เตรยีมการสาธติการ
ทดลองในงานมหกรรมวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ2554 ที่
ศนูยนิ์ทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา โดยทางส�านกัพมิพไ์ด้
หยิบยกการทดลองวิทยาศาสตร์จากหนังสือชุด “สนุกทดลองกับกา- 
ลิเลโอ” ซึ่งคุณดังเจตน์แปลร่วมกับคุณแม่คือ ศ.ดร.ยุวดี เชี่ยววัฒนา 
WEvent เลยได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณดังเจตน์เกี่ยวกับมุมมองที่เขา
มีต่อวิทยาศาสตร์

ก่อนหน้าท่ีจะมาท�างานแปลและล่ามนั้น คุณดังเจตน์ได้
เคยมีโอกาสไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ Osaka University แรงบันดาลใจของ
เขามาจากประสบการณท์ีเ่คยไปดโูรงงานผลติรถยนตข์องโตโยต้าใน
ประเทศญ่ีปุน่สมยัตอนอยูม่ธัยมปลาย ดงันัน้ เมือ่เรยีนจบจงึตดัสนิใจ
ไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น การไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายปี
นัน่เอง ท�าใหเ้ขาไดส้งัเกตเหน็วา่คนญีปุ่น่มคีวามตืน่ตวัตอ่วทิยาศาสตร์
สงูและมองวา่เปน็สว่นหน่ึงของชวีติประจ�าวนั ยกตวัอย่างเชน่ รายการ
โทรทัศน์ของญ่ีปุ่น คุณดังเจตน์เล่าว่า “มีหลายรายการที่น�าเสนอ
ความรู้ในชีวิตประจ�าวัน โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์อธิบายใน
แบบที่เข้าใจง่าย หรือรายการสารคดีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งน�าเสนอ
การวิจัยชั้นแนวหน้าของประเทศ ก็จะอธิบายโดยมุ่งเน้นให้คนทั่วไป
สามารถเขา้ใจได ้ผมวา่ตรงนีเ้องทีท่�าใหค้นญีปุ่น่รูส้กึวา่วทิยาศาสตร์
เป็นเรื่องใกล้ตัวและมีความสนใจต่อข่าวคราวทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ”

ส�าหรับหนังสือชุด “สนุกทดลองกับกาลิเลโอ” น้ัน คุณดัง- 
เจตนไ์ดพ้ดูถงึเนือ้หาและความประทบัใจหลงัจากทีแ่ปลหนงัสอืเลม่
นีแ้ลว้วา่ เขาชืน่ชมในแนวความคดิของ “กลุม่กาลเิลโอเวริค์ช็อป” ซึง่

นั่งคุยวิทยาศาสตร์

แบบสบายๆ กับ...

ดังเจตน์ เชี่ยววัฒนา
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สวสัดี
ผู้อ่าน TPA News ทุกท่านครับ คอลัมน์ Small 
Talk ในฉบับนี้จะพาท่านไปที่กรุงปักกิ่ง ประเทศ

จีนกันอีกครั้ง ผมเคยเล่าถึงสถานที่นี่นั่นโน่นไว้หลายที่ แต่ก็ยังไม่เคย
ได้พดูถงึพระราชวงัทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลกอย่าง พระราชวงัต้อง
ห้าม หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “กู้กง” (故宫) เลยสักที วันนี้นับเป็นโอกาสดี
ที่จะขอพาทัวร์ทะลุพระราชวังแห่งนี้กันครับ

จรงิๆ แล้วถ้าจะเรยีกให้ถกูต้องจะต้องเรยีกว่า “เมอืงต้องห้าม” 
นะครับ ส่วนตัวพระราชวังจะอยู่ในเมืองที่ว่านี้อีกที สาเหตุที่เป็นเมือง
ต้องห้ามกเ็พราะในสมยัโบราณ ประชาชนจะไม่ได้รบัอนญุาตให้เข้าไป
ภายในเมืองแห่งนี้ ขนาดข้าราชการระดับสูงยังต้องขออนุญาตเป็น
กรณีๆ ไปเสียด้วยซ�้า จักรพรรดิก็จะประทับอยู่ในเมืองนี้ ตัดขาดจาก
โลกภายนอกโดยสิ้นเชิง ข้าทาสบริวารเองก็ต้องอยู่ในนั้นไปตลอดชีวิต
เช่นกนัและทีเ่รยีกว่า “เมอืง” ก็มาจากขนาดของมันครบั ซ่ึงมันใหญ่มาก 
(ใหญ่ขนาดว่าจะเดินให้ทั่วนั้นยากจริงๆ)

ผมตั้งหลักว่าจะต้องไปเยือนที่นี่ให้ได้เป็นแห่งแรกของการ
เดินทางเลย จึงไม่รอช้า รีบเผ่นออกจากที่พักย่านถนนคนเดินชื่อดัง 
“หวังฝูจิ่ง” (王府井) ถือว่าท�าเลดีมากๆ เลยครับ กลางค�่ากลางคืนก็
สามารถออกมาเดินเตร็ดเตร่ได้ ของซื้อของขายของฝากก็เยอะแยะ
เชียว เดินทะลุถนนหวังฝูจิ่งไปสู่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์ (จริงๆ ก็ถนนรถว่ิง
ธรรมดาแหละครบั แค่มนัใหญ่มากเท่านัน้เอง) ค่อยๆ เดนิลดัเลาะตาม
ทางเดนิไปเรือ่ยๆ กจ็ะพบกับอาณาบรเิวณทีก่ว้างใหญ่ไพศาลอยูเ่บือ้ง
หน้าทางซ้ายมือ จัตุรัสเทียนอันเหมิน (天安门) นั่นเองครับ เห็นแค่นั้น
ผมก็ขนลุกจะแย่ เคยเห็นแต่ในทีวี วันนี้ได้มาเจอของจริง ดีใจเป็นที่สุด 
แค่นั้นยังไม่พอ ทางขวามือก็มีก�าแพงสูงและประตูเมืองที่ดูยิ่งใหญ่
มากๆ อยู ่ใช่แล้วครบั...เรามาถึงประตเูทยีนอันเหมินกันแล้วและนีก่ค็อื
ปากทางเข้าสู่เมืองต้องห้ามนั่นเองครับ

แม่เจ้า ! (แผดเสียงแบบไม่อาย) สะพานที่ทอดสู่ประตูแทบ
ไม่มีพื้นที่ว่างจะให้แทรกตัวเข้าไปได้เลย (นึกสภาพงานเคาน์ดาวน์ปี
ใหม่ทีเ่ซน็ทรลัเวลิด์ครบั) สงสยัต้องใช้วธิไีหลแทน...ว่าแล้วก็ไปไหลกบั
ชาวจีนแถวนั้นดู เนื่องจากว่าวันนั้นอากาศขมุกขมัวชอบกล ร้อนก็ร้อน 
ผมจึงเดินกางร่มตลอด ข้ามสะพานไป ร่มก็เกี่ยวหัวเกี่ยวหน้าคนข้างๆ 
แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยยี่หระกับเรื่องพวกนี้เท่าไร (ดีมาก) แล้วก็
ผ่านเข้าประตูเมืองด้านใต้แห่งนี้ไปจนได้ แต่ทว่า ผมยังไม่ได้กินอะไร
เลยตั้งแต่เช้า จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้เอาตัวรอดด้วยภาษาจีนง่ายๆ ที่
เล่าเรียนมา หลังจากที่คิดอยู่ไม่นานผมก็พุ่งเข้าใส่ร้านอาหารข้างทาง

ที่อยู ่ในเขตพระราชวังนั้น 
เสียงแม่ค้าเจ้าของร้านออก-
แขก เอ้ย เชยีร์แขกดงัเซง็แซ่ไป
หมด ราวกับจะมเีรือ่งกับทกุคน
ที่เข้ามา แต่ก็ไม่มีอะไรหรอก
ครับ เพราะลักษณะของชาวจีน
จะค่อนข้างโผงผาง เสยีงดงัเป็น
ปกติกันอยู่แล้ว

ผมได้อาหารชุดมา
หนึ่งชุด ที่ป้ายเขียนว่าเป็น
เนื้อวัว แต่สภาพที่เห็นมัน
ระบุไม่ได้เลยจริงๆ ว่าที่จะกินเข้าไปนั้น
คืออะไร...หว่ันใจว่าจะกลืนลงคอได้ไหม แต่พอได้ลองกิน
แล้ว...มันสุดยอดมากจริงๆ นุ่มมาก ละลายในปากและที่ส�าคัญ เยอะ
มากๆ เยอะจนกินไม่หมดเลยครับ พออิ่มแล้วก็ขอลองของหน่อย เดิน
ดุ่มๆ ไปถามคุณป้าเจ้าของว่า 厕所在哪里呢？ (เช่อสว่อไจ้หนาหลี่
เนอ - ห้องน�้าอยู่ไหนครับ) ป้าแกก็ตอบกลับมาว่า 在那里啊，… ฉอด 
ๆ ๆ ๆ (ไจ้น่าหลี่อา – อยู่ตรงนั้น) ...อยากจะบอกคุณป้าว่า แค่วลีแรก
ผมก็ทราบแล้วครับ ไม่ต้องจัดเต็มใส่ขนาดนั้นก็ได้

แหม น่าเสยีดายจรงิๆ กระดาษหมดเสยีแล้ว คราวหน้ากลบัมา
พบกบัตอนต่อไปของการผจญภยัในเมอืงต้องห้ามกนัต่อนะครับ รบัรอง
ว่าสนุกสนานเหมือนเดิม ฉบับนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับ ไจ้เจี้ยน !

Small Tips

เพ่ิมเติมเกร็ดเกี่ยวกับพระราชวังกันอีกสักนิดครับ พระราชวัง
ต้องห้ามเป็นพระราชวังหลวงมาตั้งแต่สมัยกลางราชวงศ์หมิงจนถึง
ราชวงศ์ชิง ชาวจีนเรียกที่นี่ว่า “กู้กง” แปลตรงตัวว่า “พระราชวังเก่า” 
และยังใช้ค�านี้เรียกวังเก่าหลังอื่น ๆ อีกด้วย ส่วน “เมืองต้องห้าม” อัน
เป็นชื่อจริงของสถานที่แห่งนี้มาจากภาษาจีนว่า “จื่อจิ้นเฉิง” (紫禁成) 
แปลตรงตัวว่า “เมืองต้องห้ามสีม่วง (หรือสีเลือดหมู)” จะเห็นได้ว่า
หลังคาหรือก�าแพงวังจะทาด้วยสีเลือดหมูครับ 

อาทิตย์ นิ่มนวล 
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