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นักเรียนทุน พสวท.

นางสาวดวงฤดี ขวัญนิมิตร ชื่อเล่น : แอน 
นักศึกษาปริญญาโท ขณะนี้ก�าลังศึกษาอยู่ 
ชั้นปีที่ 2 สาขาเคมี ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหา
วิทยาวลัยลักษณ์ ตอนนี้ได้รับทุนวิจัยระยะสั้นใน
ตา่งประเทศจากโครงการพสวท. ณ Swinburne 
University of Technology รัฐวิกตอเรีย  
เมืองเมลเบิ ร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยได้รับการจัดล�าดับเป็นล�าดับต้นๆ
ในสาขาทางด้านวิศวกรรมโยธา,ดาราศาสตร ์
และวิทยาศาสตร์ โดยการมาท�าวิจัยระยะสั้นครั้ง
นี้จะเกี่ยวกับ Electrochemistry และ Quartz 
crystal microbalance (QCM) ในภาควิชา 
Telecommunications, Electrical, Robotics 
and Biomedical Engineering สาขา  
Software and Electrical Engineering คณะ 
Science, Engineering & Technology โดย 
มี Dr. Simon E Moulton เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การท�าวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ เป็นอย่างไร
บ้าง: 
	 ก่อนอ่ืนต้องบอกเลยว่าการเดิน
ทางในครัง้นีไ้กลท่ีสดุท่ีเคยเดินทางมา	ความ
รู ้สึกแรกก็จะกลัวมากกว่าต่ืนเต้น	 แต่ใน 
ขณะเดียวกนัมนักลายเป็นว่าเราตอ้งเตรียม
พรอ้มตวัเองใหก้บัสถานการณต์า่งๆ	อยูเ่สมอ	
ในสว่นของการท�าวิจยัในตา่งประเทศนัน้จรงิๆ	

แลว้ค่อนขา้งคลา้ยกันกับท่ีไทยไม่ว่าจะเป็น
หอ้งปฏิบตักิารหรอืเครือ่งมือบางอยา่ง	ดงันัน้
ความรู ้และเทคนิคต่างๆ	 ท่ีได้ร �่าเรียนมา
สามารถน�ามาปรับใช้กับตรงนี ้ได้แน่นอน	
ท�าใหเ้ราพรอ้มท่ีจะรบัความรูใ้หม่ๆ	 ท่ีไดจ้าก 
ท่ีน่ี	 ส �าหรบัการมาครัง้นีย้งัมีหลายๆ	อย่างท่ี
ตอ้งเรยีนรู	้ และน�ามาพฒันาตวัเอง	นอกจาก
ความรูจ้ากงานวิจัยแลว้	 การใชชี้วิต	 สงัคม 
และวัฒนธรรมต่างๆ	 หนึ่งในนั้นคือภาษา
อังกฤษ	 เพราะเป็นภาษาหลักท่ีจะต้องใช้
สื่อสาร	 แอนเช่ือว่าประสบการณใ์นครัง้นีจ้ะ 
ท�าใหแ้อนเติบโตไปอีกขัน้หนึ่งและไดร้บัพลงั
ความคดิดี	ๆ 	จากการใชชี้วิตในตา่งแดนครัง้นี ้
พูดถึงงานวิจัย: 
	 งานวิจัยท่ีไดท้ �าเป็นเรื่องเก่ียวกับ
ไฟฟ้าเคมี	 โดยจะเป็นการออกแบบวสัดโุดย 
ใชเ้ทคนิคไฟฟา้เคมีเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพและ
น�าไปเป็นตวัตรวจวดัทางชีวภาพ	ถงึแมว้า่แอน
จะเคยท�างานวิจยัดา้นไฟฟ้าเคมีมาบา้งแลว้	
แต่เทคนิคท่ีใชใ้นงานวิจัยครัง้นีถื้อเป็นเรื่อง
ใหม่ส �าหรบัแอนเลยค่ะ	 แต่อาจารยแ์ละพ่ีๆ	 
ก็คอยให้ความรู ้ตลอดทั้งด้านทฤษฎีและ
ปฏิบตัิ	 หลงัจากท่ีเริม่งานวิจยัของตวัเองแลว้	

อาจารยก็์จะนัดคุยงาน	 ความกา้วหนา้หรือ
แลกเปลี่ยนความคิดกัน	 โดยสองสัปดาห ์
จะนดัคยุงานหนึ่งครัง้	 ส �าหรบัสถานท่ีท่ีแอน 
ท�าแลปจะไม่ใช่แค่ ท่ีมหาลัย 	 แต่จะมี ท่ี 
โรงพยาบาลเพ่ิมมาดว้ย	เน่ืองจากการทดลอง
บางส่วนอาจจะตอ้งใช้เครื่องมือ,	 สารเคมี 
หรอืตวัอยา่งจากทางโรงพยายาล	ซึง่ย่ิงท�าให้
ไดเ้รียนรูป้ระสบการณก์ารท�างานต่างๆ	 ทัง้ 
ทางด้านเคมี,	 ชีววิทยาและด้านอ่ืนๆ	 ท่ี
เก่ียวขอ้งมากขึน้		
ชีวิตความเป็นอยู่ในต่างแดน ผู้คน, สังคมและ
วัฒนธรรม: 
	 ผูค้นท่ีน่ีเป็นกันเองมากค่ะ	 จะยิม้
ทกัทายกนัตลอดถึงแมว้่าจะไม่รูจ้กักนัก็ตาม	
ในสว่นของกลุม่แลปทกุคนเป็นมิตร	 ใหค้วาม
เป็นกันเองเช่นกัน	 คอยให้ค �าแนะน�าและ 
ช่วยเหลือกันตลอด	 ท�าใหไ้ม่รูส้ึกอึดอัดเลย	
ส�าหรบัวัฒนธรรมท่ีแตกต่างจากไทยท่ีตอ้ง 
พดูถงึคือภาษา	ซึง่ถือวา่ยากท่ีสดุส�าหรบัแอน
และตอ้งปรบัเยอะมาก	ถงึเราจะไมใ่ชเ่จา้ของ
ภาษา	แตเ่ช่ือวา่ถา้ไดพ้ดูไดฟั้งเรือ่ยๆ	ทกุๆ	วนั	
จะเป็นการฝึกเราไปโดยอตัมตัิ	 แตด่ว้ยความ 
ท่ีแลปท่ีน่ีจะมีเดก็มาจากหลากหลายประเทศ	

ก็จะมีส�าเนียงอังกฤษท่ีหลากหลายเช่นกัน	
ถือว่าเป็นความทา้ทายอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะ	
ที่พัก: แอนเลือกท่ีพกัท่ีใกลก้ับมหาลยัและ 
เดินทางไปสะดวก	 โดยท่ีพักก็จะเป็นบา้นท่ี
เรยีกวา่แชรเ์ฮาส	์ (Shared	House)	ทกุอยา่ง
ในบา้นก็สามารถใชร้ว่มกนัไดเ้ลย	 โดยคา่เชา่
ก็จะคิดเป็นรายสปัดาหค์่ะ	 ถา้รวมค่าใชจ้่าย
รายเดือนแลว้	 ท่ีมากท่ีสดุจะเป็นค่าเช่าบา้น 
น่ีแหละค่ะ	 ซึ่งเจา้ของบา้นคอยช่วยแนะน�า 
ทุกอย่างส�าหรับการใช้ชี วิตในเมลเบิร ์น	 
ถื อ เ ป็นการ เ ริ่ มต้น ท่ี ดี ใน เมล เบิ ร ์นค่ ะ	 
อาหารการกิน :	 อย่างท่ีรูดี้กันอยู่แลว้ว่า
อาหารฝรั่งส่วนใหญ่จะเป็นจ�าพวกแป้ง	 ชีส	
และเนือ้วัว	 ซึ่งจริงๆ	 แลว้ก็คืออาหารหลัก
ส�าหรบัพวกเขา	และรสชาตอิาหารท่ีน่ีก็อรอ่ย
นะคะ	 เพราะฉะนั้นอาหารการกินท่ีน่ีแอน 
ไม่ล �าบากเลยค่ะ	 แต่ดว้ยความเคยชินแอนก็
ยงัคงกินขา้ว	 กินอาหารไทยนะคะ	 เพราะใน
ซปุเปอรม์าเก็ตท่ีน่ีมีทกุอยา่งเหมือนๆ	กบัไทย
เลยค่ะไม่ตอ้งกลัวว่าจะไม่ไดกิ้นขา้วนะคะ	 
ท่ีส �าคญัเลยมีรา้นซปุเปอรม์าเก็ตส�าหรบัเอเชีย
ใหเ้ลือกซือ้	 และมีรา้นอาหารเอเชียเยอะมาก
โดยเฉพาะอาหารไทยและจีนแตร่าคาจะคอ่น
ขา้งสงูหนอ่ย	ดงันัน้แอนอยูท่ี่น่ีสว่นใหญ่จะท�า

กับขา้วกินเองค่ะเพราะราคาจะถูกกว่ามาก	
เวลาไปท�าแลปก็จะท�ากบัขา้วไปกินตอนพกั
เท่ียงด้วย	 และส่วนใหญ่ทุกคนท่ีน่ีก็จะน�า
อาหารเท่ียงมาแลว้ค่ะ	 อาจจะเพราะเหตผุล
เรื่องราคาเช่นเดียวกนั การเดินทาง :	 โดย 
ส่วนตัวแลว้ชอบระบบการเดินทางท่ีน่ีมาก	
เป็นระเบียบเพราะการจดัการเรื่องจราจร	ขอ้
บงัคบั	 หรือกฎหมายท่ีเครง่ครดั	 ส �าหรบัการ
เดินทางของแอนหรือใครท่ีไม่มีพาหนะ	 ท่ีน่ีมี
ระบบการเดินทางสาธารณะ	 3	 รูปแบบ	
ประกอบไปดว้ย	รถราง	(Tram)	รถไฟ	(Train)	
และรถบัส	 (Bus)	 และจะใช้บัตรท่ีเรียกว่า	 
Myki	 ซึง่บตัรเดียวนีส้ามารถใชเ้ดินทางไดท้ัง้	
3	 พาหนะค่ะ	ท่องเที่ยว:	 แอนมาอยู่ท่ีน่ีได้
เดือนกวา่ๆ	ก็ไดไ้ปท่ีใกล	้ๆ 	กบับา้น	เพราะชว่ง
นีอ้ากาศยงัหนาวมากอยูค่ะ่	 ท่ีแอนไดไ้ปมาก็
จะมีหอ้งสมดุกลาง	 (State	 library	Victoria)	
และตลาดนดัฤดหูนาว	(Winter	night	market)	
ท่ีมีเฉพาะวันพุธของทุกสัปดาห์ในช่วงฤดู
หนาว	และฤดท่ีูก�าลงัจะมาถึงคือฤดใูบไมผ้ล	ิ
ซึ่งจะเป็นฤดแูห่งการท่องเท่ียวเพราะอากาศ
จะดีมากคะ่	จรงิๆ	ตอนนีก็้แอบวางแผนเท่ียว
คะ่	ไวจ้ะเก็บรูปสวยๆมาฝากนะคะ

	 ในการได้มาท�าวิจัยในครั้งนีแ้อน 
ขอขอบคณุอาจารยท่ี์ปรกึษา	(ผศ.	ดร.	ภารวี	
รัตนกิจ)	 ท่ีคอยช่วยเหลือ	 แนะน�าสถานท่ี 
ในการท�าวิจยั	และผลกัดนัใหแ้อนมาอยูต่รงนี ้
ไดน้ะคะ	 ขอบคณุอาจารยท์กุๆ	ท่านท่ีสอนท่ี 
ใหค้วามรู	้ใหแ้อนสามารถน�ามาใชท่ี้น่ีไดน้ะคะ	
ท่ีส �าคญัเลยขอขอบคณุโครงการพสวท.	 และ	
ส�านักวิชาวิทยาศาสตร	์ มหาวิทยาลัยวลัย
ลกัษณ	์ ส�าหรบัทุนการศึกษาและโอกาสดีๆ	
เช่นนี	้ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสท่ีดีมากครัง้หนึ่ง 
ในชีวิตเลยก็ว่าได้กับการท่ีได้มาผจญภัย	 
ณ	ตา่งแดน	ไดเ้รยีนรูป้ระสบการณใ์หม่ๆ 	ท่ีคดิ
ว่าคงหาไดย้ากหากเรายงัอยู่ท่ีจดุเดิมๆ	 และ
สุดทา้ยนีแ้อนขอทิง้ทา้ยไวด้ว้ยขอ้ความให้
ก�าลงัใจสัน้ๆ	 ว่า	 “เราสามารถท�าสิ่งท่ีเราคิด
วา่ยากไดเ้สมอ	ถา้เราลงมือท�า”	ส �าหรบันอ้ง	ๆ 	
คนไหนท่ีสนใจในวิทยาศาสตร	์และก�าลงัมอง
หาท่ีเรยีนท่ีตอบโจทย	์ พ่ีขอแนะน�าส�านกัวิชา
วิทยาศาสตร	์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไว ้
ตรงนีเ้ลยนะคะ	 สามารถดูรายละเอียดไดท่ี้
เวบ็ไซต	์https://entry.wu.ac.th	พ่ีเช่ือวา่นอ้งๆ	
จะไดร้บัอะไรท่ีมากกว่าวิทยาศาสตร	์ นั่นคือ
การไดร้บัโอกาสดีๆ	คะ่	แลว้เจอกนันะคะนอ้งๆ

นางสาวดวงฤด ีขวัญนิมติร
ส�านกัวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์


