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จากทรายสูมุ่ก
01

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว  มีคนเลี้ยงหอยมุกอยู่คนหนึ่ง  เขาอยาก  
เลี้ยงไข่มุกเม็ดที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดในโลก 

  เขาไปเลือกเม็ดทรายที่ชายหาด  โดยถามพวกเม็ดทรายเหล่านั้นว่า  ใคร  

อยากจะกลายเป็นไข่มุกบ้าง  เม็ดทรายเหล่านั้นพากันปฏิเสธ ทำให้เขาเกือบจะ  

สิ้นหวัง   

  ในที่สุด ก็มีเม็ดทรายเม็ดหนึ่งตอบตกลง 

  พวกเม็ดทรายที่อยู่ข้าง ๆ ต่างก็หัวเราะเยาะเม็ดทรายเม็ดนั้น  เพราะมัน  

จะต้องอาศัยอยู่ในเปลือกหอย  ต้องห่างไกลญาติมิตร  ไม่ได้เจอแสงแดด  

น้ำฝน  ลมโชย  และแสงเดือนเลย  มีแต่เพียงความมืด  ความชื้น  ความหนาว  

และความเหงาเป็นเพื่อนเท่านั้น  ช่างไม่คุ้มเอาเสียเลย   

  หลายปีผ่านไป  เม็ดทรายเม็ดนั้นได้เติบโตเป็นไข่มุกที่ทอแสงระยิบ  

ระยบัและราคาสงูลบิ สว่นพวกเมด็ทรายทีเ่คยหวัเราะเยาะวา่มนัโงเ่ขลาเหลา่นัน้  

ก็ยังคงเป็นเม็ดทรายเหมือนเดิม  หนำซ้ำบางเม็ดยังถูกลมโกรกและฝนชะ  

จนกลายเป็นฝุ่นผงไปเลย 
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กว่าจะได้รับความสำเร็จ

 ความสำเร็จนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยต่าง ๆ มากมาย  ไม่ว่าจะเป็นการ  

แสวงหาความพร้อมในทุก ๆ ด้าน  ความขยันขันแข็ง  การเรียนรู้จากความ  

พ่ายแพ้  ความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่  และการยืนหยัดไม่ท้อถอย   

  ความสำเร็จเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการนำปัจจัยเหล่านี้มาผสมผสานกัน  

ขาดไม่ได้แม้แต่ปัจจัยเดียว  นอกจากนี้  ถ้าหากมีปัจจัยใดที่โดดเด่นมากเกิน

ไป ก็อาจทำให้ความสำเร็จเป็นไปได้ยากขึ้น   

  ในบรรดาปัจจัยทั้งหลาย  สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ  การรู้จักปรับตัวกับความ  

กล้า  ใช่...ถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่รอดและประสบความสำเร็จในโลกใบนี้  ก็จะ

ต้องรู้จักการปรับตัวเสียก่อน แล้วค่อยมีความกล้า   

  ไม่มีใครที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายหรอก     

  ขณะเดียวกัน  ความสำเร็จก็ใช่ว่าจะได้มาฟรี ๆ  มันต้องแลกมาด้วยสิ่ง

อื่น  แม้ความสำเร็จแค่เพียงเล็กน้อย  ก็ยังต้องแลกมาด้วยสิ่งต่าง ๆ มากมาย  

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นั้น  ต้องแลกมาด้วยสิ่งที่คนทั่วไป  

คาดคิดไม่ถึง  ถ้าหากในโลกนี้มีสิ่งของที่สามารถเปลี่ยนหินเป็นทองได้จริง  

ก็คงจะยากลำบากมาก  กว่าจะหามันมาได้  เราจึงต้องอดทนและยืนหยัด  

ต่อไป  เมื่อเราเดินผ่านอุโมงค์ยาวที่มืดมิดและยากลำบากแล้ว  ก็จะได้พบว่า  

จากเดิมที่เป็นคนธรรมดาเรียบง่ายเหมือนกับเม็ดทรายนั้น  เราได้เติบโตจน

กลายเป็นไข่มุกล้ำค่าโดยไม่รู้ตัว 

 

ค ว า ม ห ม า ย ใ ห ญ่ ๆ
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จากสีของทะเลสูโ่นเบล
02

ในปี  ค.ศ.  1921 ณ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีฟ้าครามที่กว้างใหญ่  
ไพศาล 

  หลังจากที่รามาน  นักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดีย  ได้รายงานผลการวิจัย

เกี่ยวกับวิชาเสียงและแสงที่ราชสมาคมแห่งประเทศอังกฤษแล้ว  ก็ได้  

เดินทางกลับประเทศโดยนั่งเรือผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียน    แสงแดดอุ่น ๆ  

สายลมอ่อน ๆ ท้องทะเลสีฟ้าครามส่องแสงระยิบระยับราวกับเกล็ดปลา  ในหมู่  

คนที่เดินเล่นอยู่บนดาดฟ้าเรือนั้น บทสนทนาของแม่ลูกชาวอินเดียคู่หนึ่งทำให้

รามานเกิดความสนใจขึ้นมา 

  ”แม่ครับ ทะเลนี้ชื่อว่าอะไร„   

  ”ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจ้ะ„   

  ”ทำไมถึงเรียกว่าเมดิเตอร์เรเนียนล่ะครับ„   

  ”เพราะมันอยู่ตรงกลางระหว่างทวีปยุโรปกับทวีปแอฟริกาไง„   

  ”แล้วทำไมทะเลเป็นสีฟ้าล่ะครับ„  คุณแม่ยังสาวอึ้งไปชั่วขณะ  แล้ว  

สายตาที่ขอความช่วยเหลือของเธอก็ชำเลืองไปพบกับรามานซึ่งกำลังสนอก  

สนใจบทสนทนาของแม่ลูกคู่นี้อยู่ด้านข้าง  รามานบอกกับเด็กชายว่า  ”ที่  

เ   รื่   อ   ง   เ   ล็   ก   ๆ
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น้ำทะเลเป็นสีฟ้า  ก็เพราะน้ำทะเลสะท้อนสีของท้องฟ้าไงล่ะ„   

  ก่อนหน้านี้   ผู้คนเกือบทั้งหมดต่างก็เห็นด้วยกับการอธิบายแบบนี้  

คำอธิบายนี้มาจากท่านลอร์ดเรย์ลี  นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ    เขาเป็นนักวิทยา-  

ศาสตร์เลื่องชื่อผู้ค้นพบแก๊สเฉื่อย  และเคยคิดค้นทฤษฎีที่ว่าแสงแดดถูกอณู  

ของชั้นบรรยากาศทำให้กระจายตัวมาอธิบายสีของท้องฟ้า  เรย์ลีได้อนุมาน  

จากทฤษฎีนี้ว่า  สีฟ้าของน้ำทะเลนั้นเกิดจากการสะท้อนของสีท้องฟ้านั่นเอง   

  แต่ไม่รู้ว่าทำไม หลังจากที่อำลาแม่ลูกคู่นี้ไปแล้ว  รามานกลับรู้สึกสงสัย  

ในคำอธิบายของตัวเอง  เด็กที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นคนนั้น  สายตา  

ที่มุ่งแสวงหาความรู้คู่นั้น  และคำว่า  ”เพราะอะไร„  ที่พรั่งพรูออกมาอย่างไม่  

ขาดสายนัน้ ทำใหร้ามานรูส้กึละอายใจอยา่งมาก    ในฐานะทีเ่ปน็นกัวทิยาศาสตร ์ 

ที่ผ่านการฝึกฝนและมีวิชาความรู้มากมาย  เขาพบว่าตนได้สูญเสียความอยากรู้  

อยากเห็นที่เด็กชายคนนั้นมีไปโดยไม่รู้ตัว  ความอยากรู้อยากเห็นที่ว่านี้คือ  

การค้นคว้าและแสวงหา  ”สิ่งที่ไม่รู้„  จาก  ”สิ่งที่รู้อยู่แล้ว„  เขารู้สึกตกตะลึง  

เป็นอย่างมาก   

  หลงัจากทีร่ามานกลบัถงึเมอืงกลักตัตา กร็บีทำการวจิยัวา่เหตใุดนำ้ทะเล  

จึงเป็นสีฟ้าทันที  เขาพบว่าคำอธิบายของเรย์ลีมีหลักฐานการทดลองไม่เพียง  

พอที่จะทำให้ผู้อื่นเชื่อได้  เขาจึงตัดสินใจทำการวิจัยใหม่  เริ่มด้วยการวิจัย  

ปฏกิริยิาระหวา่งการกระเจงิของแสงและอณขูองนำ้  โดยใชท้ฤษฎขีองไอนส์ไตน์  

และเขาก็ได้ตัวเลขสถิติมากมายเกี่ยวกับปรากฏการณ์การกระเจิงของแสงขณะ

ที่แสงทะลุผ่านน้ำใส  น้ำแข็ง  และวัตถุอื่น ๆ  ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า  อณู

ของน้ำทำให้แสงเกิดการกระเจิง  เราจึงมองเห็นน้ำทะเลเป็นสีฟ้า  ซึ่งเป็นหลัก

การเดียวกับการที่อณูของชั้นบรรยากาศทำให้แสงแดดเกิดการกระเจิง  และ

ทำให้เรามองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้านั่นเอง  นอกจากนี้  เขายังได้ค้นพบปฏิกิริยา

การกระเจิงของแสงซึ่งเกิดขึ้นทั่วไปในของแข็ง  ของเหลว และก๊าซ  ภายหลัง

ปรากฏการณน์ีถ้กูเรยีกวา่  ”การกระเจงิรามาน„  ซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
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ของสาขาวิชาอนุภาคศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ในช่วงต้นศตวรรษที่  20 

  ปี  ค.ศ.  1930 คำถามของเด็กชายที่อยู่บนเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  

นั้น  ทำให้รามานได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์  นับเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาว  

เอเชียและชาวอินเดียคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้ 

  เรื่องราวของเด็กชายที่มีคำถามมากมายกับแม่ของเขาที่อยู่บนเรือกลาง  

ทะเลนั้น  ได้เตือนใจผู้คนมาตลอดว่า  อย่าละทิ้งความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่  

”เหมือนจะมีคำตอบอยู่แล้ว„  ไปอย่างเด็ดขาด    บางทีสิ่งใหม่ ๆ นั้นอาจจะเป็น  

”สิ่งที่คุณยังไม่รู้„  ใน  ”สิ่งที่คุณเคยรู้มาแล้ว„  ก็เป็นได้   

 
 

 

จงอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอ

 การสูญเสียความอยากรู้อยากเห็นเป็นข้อห้ามที่สำคัญที่สุดของการ  

ค้นพบและการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์  ถึงแม้จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มี

ผลงานมาแล้วมากมาย ก็อาจจะทำให้กลายเป็นคนล้าหลังเพราะเหตุนี้ก็เป็นได้   

  เรื่องราวของ  ปีแยร์  กูรี  กับ  มารี  กูรี  สองสามีภรรยานักวิทยาศาสตร์  

เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ได้ดียิ่ง 

  ในปี  ค.ศ.  1902 หลังจากที่ค้นคว้าและทดลองมานานหลายปี  ปีแยร์กับ  

มารีก็สามารถค้นพบธาตุกัมมันตรังสี  2  ชนิด คือ พอโลเนียมและเรเดียม  โดย  

รังสีเรเดียมสามารถใช้ยับยั้งการขยายตัวของมะเร็ง  ซึ่งเป็นโรคร้ายที่มีอัตรา  

การเสียชีวิตของผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่งในสมัยนั้น  จากผลงานนี้ทำให้มารี  กูรี  

ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ใน ปี  ค.ศ.  1903 

ค ว า ม ห ม า ย ใ ห ญ่ ๆ
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   ความสำเร็จระดับโลกนี้  ไม่ได้ทำให้สองสามีภรรยาหยุดการศึกษา  

ค้นคว้าแต่อย่างใด  มารีกับปีแยร์ยังคงมุ่งมั่นทดลองหาวิธีการใหม่ ๆ ในการ  

รักษามะเร็งต่อไป  แม้ในเวลาต่อมา ปีแยร์จะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถม้า  สร้าง  

ความโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักแก่มารีผู้เป็นภรรยา  แต่ก็ไม่ได้ทำให้เธอหยุด  

การค้นคว้าทดลองแต่อย่างใด  ความอยากรู้อยากเห็นของมารีสามารถเอาชนะ  

อุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตมาได้  และทำให้เธอได้รับรางวัลโนเบลเป็นครั้งที่  2  ในปี  

ค.ศ.  1911  จากผลงานในสาขาเคมีเกี่ยวกับการค้นคว้าเพื่อใช้ประโยชน์จาก  

ธาตุเรเดียมให้มากยิ่งขึ้น 

  นอกจากงานด้านวิทยาศาสตร์แล้ว  มารี  กูรียังอุทิศตัวให้แก่งาน  

สาธารณะด้านอื่น ๆ ด้วย  โดยเธอได้สมัครเป็นอาสากาชาดในช่วงสงครามโลก  

ครั้งที่  1  เพื่อช่วยเอกซเรย์และตรวจรักษาทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบ  จน  

กระทั่งสงครามสงบ  เธอจึงกลับมาค้นคว้าทดลองต่อ   

  จากการกรำงานหนักมาตลอด  ประกอบกับการทดลองเกี่ยวกับธาตุ  

เรเดียม ทำให้มารีได้รับรังสีเรเดียมจนล้มป่วยเพราะไขกระดูกถูกทำลาย  เธอ  

เสียชีวิตในเวลาต่อมา  แต่ผลจากการศึกษาค้นคว้าของเธอยังเป็นประโยชน์ต่อ  

มนุษย์มาจนปัจจุบัน 

  ดังนั้น  ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือการดำเนินชีวิต  ถ้าหากเรามีความ

อยากรู้อยากเห็น  ก็จะสามารถก้าวพ้นกฎเกณฑ์เก่า ๆ ออกมาได้  สามารถ

สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ บนพื้นฐานของคนรุ่นก่อน  เราจะค้นพบ  เราจะสร้างสรรค์  

และเราจะมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา     
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