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บทความวิทยาศาสตร์ .....

เขียนง่ายมาก
ทีม่ า : อรทัย ลีลาพจนาพร

วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคน
ควรใส่ใจ ด้วยเป็นเรือ่ งทีม่ เี หตุ มีผล มีทม่ี า ทีไ่ ป
เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความรู้ ควร
ทีจ่ ะนำความรูท้ ต่ี นมีนำมาเผยแพร่ บอกกล่าว
ถ่ายทอดความรู้ ให้บุคคลอื่นๆ ได้รับทราบ
เพื ่ อ จะได้ น ำไปประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อไป การเผยแพร่ความรู้จึงเป็นทักษะหนึ่ง
ทีน่ กั วิทยาศาสตร์ทง้ั หลายพึงมี เพือ่ การสือ่ สาร
ประชาสัมพันธ์ผลงานสูส่ าธารณชน
บทความทางวิทยาศาสตร์เป็นสือ่ สิง่ พิมพ์
ทีท่ ำหน้าทีส่ อ่ื สารระหว่างนักวิทยาศาสตร์ ผูม้ คี วามรู้
กับผูอ้ า่ นทีจ่ ะนำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ การเขียน
บทความเป็นศิลปะ ทีใ่ ชัตวั อักษรเป็นสือ่ เพือ่ ถ่าย
ทอดสาระทีผ่ เู้ ขียนต้องการให้ผอู้ า่ นเข้าใจ ถ้าประสบ
ผลสำเร็จก็ถอื ว่าเป็นบทความทีด่ ี
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์หอ้ ง
ปฏิบตั กิ าร กรมวิทยาศาสตร์บริการเห็นความสำคัญ
ในเรือ่ งดังกล่าว จึงได้จดั การฝึกอบรมเรือ่ งการ
เขียนบทความทางวิทยาศาสตร์เพือ่ การสือ่ สาร
ถ่ า ยทอดความรู ้ แ ก่ บ ุ ค ลากรกรมวิ ท ยาศาสตร์
บริการ การฝึกอบรมดังกล่าวนีม้ คี ณะวิทยากรซึง่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเขียน และการประชา
สัมพันธ์มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้ โดยบรรยาย
ภาคทฤษฎีและให้ฝกึ เขียนบทความ คณะวิทยากร

ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถเขียนบทความได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
คุณจุมพล เหมะศิรนิ ทร์ ผูอ้ ำนวยการ
ศูนย์สอ่ื สารวิทยาศาสตร์ไทย วิทยากรท่านหนึง่
ได้ให้ความรูไ้ ว้วา่ ปัจจุบนั ในแวดวงการเขียนเรือ่ ง
แนววิทยาศาสตร์ไม่ได้จำกัดว่าเป็นเรือ่ งของผูท้ อ่ี ยู่
ในสายงานวิทยาศาสตร์เท่านัน้ นักเขียนบางท่าน
มาจากสาย ครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วรรณคดี ซึง่
ท่านเหล่านี้มีความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ การที่
นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้รู้จริงด้านวิทยาศาสตร์
สนใจในงานเขียน และได้ศกึ ษาแนวทางการเขียน
ย่ อ มประสบความสำเร็ จ ในการผลิ ต บทความ
วิทยาศาสตร์หรือสือ่ สิง่ พิมพ์ทไ่ี ม่นา่ เบือ่ ทีจ่ ะลบล้าง
คำกล่าวทีว่ า่ นักวิทยาศาสตร์พดู อะไรกับใครไม่คอ่ ย
รูเ้ รือ่ ง
ในโอกาสเดียวกัน คุณสาโรจน์ เกษมสุข
โชติกลุ วิทยากรอีกท่านซึง่ ปัจจุบนั เป็น บรรณาธิ
การนิตยสาร Science World ได้ให้แนวทางในการ
เขียนบทความ แก่ผทู้ จ่ี ะเริม่ ต้นเขียนบทความทาง
วิทยาศาสตร์เพือ่ เผยแพร่ ดังนี้
1. ผู้เขียนควรเป็นผู้ที่รักการอ่าน
2. ผูเ้ ขียนควรเข้าใจเป้าหมายของการจัด
ทำสือ่ แต่ละประเภท เช่น ข่าว บทความวิทยุกระจาย
เสียง บทความทางวิชาการ เนือ่ งจากการเตรียม
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สือ่ สิง่ พิมพ์ แต่ละประเภทเหล่านี้ ย่อมมีวธิ กี ารเขียน
และรายละเอียดแตกต่างกัน
3. ผู้เขียนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ควรนำ
ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของตน เช่น การเป็นผู้
ใฝ่รู้ ชอบถาม เชีย่ วชาญหาข้อมูล ตัง้ ใจหาคำตอบ
ให้ตนเอง นิสัยที่เป็นคนช่างสังเกต การใช้การ
ยกตัวอย่างเปรียบเทียบกับสิ่งที่คนทั่วไปรู้จักและ
เข้าใจแล้ว
4. ผู้เขียนควรทราบว่า ผู้อ่านบทความ
ของท่านเป็นใคร จะเขียนให้ใครอ่าน อยูใ่ นแวดวง
ของตนหรือเปล่า ต้องเข้าใจกลุ่มผู้อ่าน สำหรับ
บทความสำหรับผู้อ่านทั่วไปควรหลีกเลี่ยงศัพท์
เทคนิค ที่ยุ่งยาก ไม่ใช้ภาษาไทยปนกับภาษา
อังกฤษ ภาษาต้องง่ายชัดเจน สละสลวย นักเขียน
ทีด่ ี ควรเข้าใจกลุม่ เป้าหมาย เขียนชักนำให้ผอู้ า่ น
เห็นด้วยกับตน ติดตามอ่านจนจบเรือ่ ง
5. ผูเ้ ขียนควรวางโครงเรือ่ งก่อน จัดลำดับ
ความไว้ก่อนเป็นตอนๆ ส่วนใดควรเป็นบทนำ
เนื้อเรื่อง บทสรุป ดังคำที่คุณสาโรจน์ แนะไว้คือ
พริง้ พราย วางโครงเรือ่ ง
6. ผู้เขียนควรตั้ง ชื่อบทความให้เด่น
ช่วยให้คนสนใจทีจ่ ะหยิบ เลือกขึน้ มาก่อน ชือ่ เรือ่ ง
ที่เด่นแปลกออกไป ย่อมเรียกร้องความสนใจได้
ดีกว่า
7. ต้องรู้จักใช้วรรคตอน และภาษาที่
เหมาะสม การเขียนบทความให้น่าอ่าน ผู้เขียน
ต้องใช้ทง้ั ศาสตร์และศิลป์ เนือ้ หาต้องมีลกั ษณะที่
เรียกว่า ลืน่ ไหล ให้อารมณ์ เนือ้ เรือ่ งต้องไม่กระโดด
ไป กระโดดมา จบไม่ลง บทความทีอ่ า่ นง่าย เนือ้ หา
ไม่ซบั ซ้อนย่อมน่าสนใจกว่าเรือ่ งทีย่ งุ่ ยาก
8. ควรเลือกใช้คำเด่นๆ และเล่นคำในบาง
โอกาส การพัฒนาปรุงศัพท์ให้เข้าตา โดยเฉพาะ
เรือ่ งทางวิทยาศาสตร์ ซึง่ เปรียบเสมือนยาขมของ
คนทัว่ ไป ย่อมจะช่วยให้เข้าใจได้ดยี ง่ิ ขึน้ การสอด
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แทรกอารมณ์ขนั ในข้อเขียนจะช่วยให้มมี มุ มองที่
แปลกแตกต่างจากคนทัว่ ไป
9. ผูเ้ ขียนควรหาเวลาลงมือเขียน ในสิง่
ทีค่ ดิ ควรเขียน และถ่ายทอดความรูท้ ส่ี ง่ั สม เป็น
เนือ้ ความทีจ่ บั ต้องได้
10. ผูเ้ ขียนต้องมีคณ
ุ สมบัติ ใฝ่เรียนรูเ้ พือ่
ปรับปรุง และพัฒนางานต่อไปอย่างต่อเนือ่ ง
การจะเขียนบทความทางวิชาการ ผลงาน
วิจยั บทความวิทยาศาสตร์ เพือ่ ส่งตีพมิ พ์ในวารสาร
จะต้องมีรปู แบบทีช่ ดั เจน เป็นสากล หรือตามที่
สำนักพิมพ์กำหนด พร้อมแหล่งทีม่ าของข้อมูลที่
จัดทำเป็นเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรมทีช่ ว่ ย
ในการสืบค้นย้อนกลับไปได้
กล่ า วโดยสรุ ป เทคนิ ค การที ่ จ ะเขี ย น
บทความวิทยาศาสตร์ให้อ่านเข้าใจง่าย น่าสนใจ
ไม่ใช่เรือ่ งยาก เพียงแต่ผเู้ ขียนต้องทำความเข้าใจ
กับแนวทาง วิธีการเขียนบทความที่เป็นวิชาการ
นัน้ ๆ ก่อน และหมัน่ ฝึกฝนบ่อยๆ ให้เกิดความชำนาญ
ผลงานที่เกิด นอกจากจะเป็นสิ่งที่แสดงคุณค่าใน
ตนเองแล้ว ยังเป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยยกระดับฐานะทางอาชีพ
และสร้างความก้าวหน้าให้แก่ตนเองด้วย
นักวิทยาศาสตร์ทเ่ี ป็นนักเขียนมือใหม่ คือ
เมือ่ ลงมือเขียนแล้ว อย่าเก็บไว้คนเดียว ควรส่งให้
ผู้อื่นอ่านเพื่อให้ช่วยพิจารณา ให้ข้อคิดเห็น และ
ท่านจะได้ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะตรงกับ
วงจร PDCA วงจรการพัฒนาคุณภาพ ที่นัก
วิทยาศาสตร์รจู้ กั กันดี
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