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ผมมาจากครอบครัวยากจน จบการศึกษาระดับมัธยมตนจากตางจังหวัด แลวมาศึกษาตอมัธยมปลายที่กรุงเทพฯ 
จนจบปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตรที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปจจุบันคือมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เหตุผลที่เลือกศึกษาตอที่นี่ ก็เพราะมีหลักสูตรเชิง “ปฏิบัติ” ที่เขมขน ตามแนว
วิวัฒนาการของมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลกเชน Massachusetts Institute of Technology (M.I.T) 
และ Tokyo Institute of Technology (T.I.T) ผมมีอาจารยดีหลายทานอาทิ อาจารยหริส สูตะบุตร 
อาจารยบันเทิง สุวรรณตระกูล อาจารยสมยศ จันเกษม อาจารยสุชัย ศศิวิมลพันธ อาจารยไพบูลย หังสพฤกษ ฯลฯ 
ที่นอกจากถายทอดความรูใหแลว ยังใหการทั้ง “อบ” และ “รม” เพื่อใหลูกศิษยของทานภูมิใจกับความเปนไทย 
สืบทอดเจตนารมณของทานเหลานั้น ในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของชาติเพื่อความอยูกินอยางพอดี
ของคนไทย อาจารยสอนวาการมีสติปญญาดีนั้นมิไดนําไปสูการมีสิทธิพิเศษหากแตตองใชสิ่งนั้นเปนเครื่องมือ
สรางและประยุกตความรูใหเกิดประโยชนอยางแทจริง อาจารยปลูกฝง “พุทธิจริต” ใหแกลูกศิษยจนหลายคน
มองวาพวกเราวาถูกชักจูงยาก อันที่จริงพวกเรามีหลักการและปญญาพิจารณาเหตุผลตางๆตามสภาวธรรมกอนที่
จะดําเนินการทํางานใหสําเร็จ ผมและเพื่อนๆ มโีอกาสออกแบบและสรางกังหันลมการเกษตรติดตั้งเพื่อใชงาน
จริงที่โครงการพัฒนาชุมชนการเกษตรหวยน้ําใส จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากนี้กอนจบการศึกษายังไดทํา
วิทยานิพนธวิเคราะหและสรางหุนยนตอุตสาหกรรมตัวแรกของไทย  
ผมไดรับทุน Monbusho จากรัฐบาลญี่ปุน ศึกษาและทํางานวิจัยดานหุนยนตและวิศวกรรมอัตโนมัติที่
มหาวิทยาลัยเกียวโต สถาบันการศึกษาที่บมเพาะนักวิทยาศาสตรระดับโนเบลไพรสของญี่ปุน ผมมีโอกาสทํางาน
วิจัยหุนยนตกับอาจารยที่มีช่ือเสียงดานนี้ของญี่ปุน คือ Prof.Tsneo Yoshikawa ซึ่งทานเอ็นดูผมมาก พรอม
เสมอในการชี้แนวทางการวิจัยและความเปนมืออาชีพอยางมีเกียรติของนักวิจัยพ้ืนฐาน ทํางานเพื่อคนหาความจริง
ทางวิทยาการหุนยนต ครั้งหนึ่งผมหมกมุนอยูในหองทดลองเกือบ 4 เดือน เพื่อหาหัวขอวิจัยดวยตนเอง ทาน
เหมือนกับรู จึงเรียกผมไปพบเพื่อสอบถามความกาวหนา ทานพูดนอย แตคําพูดมีความหมายลึกซึ้งแบบเซน 
(Zen) โดยแนะนําวาในจักรวาลนี้ยังมีเรื่องที่มนุษยไมรูอีกมาก ขอให “ละ” วิธีคิดของนักวิจัยทานอื่นๆ (รวมทั้ง
ของตัวทานเอง) ก็สามารถคนพบไดโดยไรขอบเขต นอกจากนี้งานวิจัยที่มีอยูในปจจุบันมีชองทางใหปรับปรุง
เพิ่มขึ้นไดเสมอ หลังจากนั้น ผมไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคารเนกี้เมลลอน สหรัฐอเมริกา ดวย
ทุน Fulbright และทุนจากศูนยวิจัยช้ันสูงของบริษัท AT&T ทํางานกับ Prof.Robert Sturges ผูที่มี
ประสบการณเปนหัวหนาคณะวิจัยของบริษัท WestingHouse ถึง 20 ป มี US patents กวา 60 ช้ินงาน ซึ่ง
ในชวงที่ผมทํางานกับทานนั้น ไดคิดคนอีก 2 US.Patents คือ Smart-Endoscope และ Dextrous 
Assembly Hands  
ที่มหาวิทยาลัยคารเนกี้เมลลอน มีกิจกรรมวิจัยดานหุนยนตเปนอันดับหนึ่งของโลก อาจารยดังๆ ทํางานอยูที่นี้
หลายทาน เปนอัครสถานตักศิลาดานหุนยนตจริงๆ ผมจึงไดรวบรวมขอมูล เขียนโครงการเสนอมายังรัฐบาลไทย 
ขอจัดตั้งศูนยวิจัยดานหุนยนต (FIBO) ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ปจจบุันไดรับการเลื่อน
วิทยฐานะเปนสถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม เพื่อทําหนาที่วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุนยนตและระบบ
อัตโนมัติ ชวยอุตสาหกรรมไทยลดภาระพึ่งพาเทคโนโลยีนี้จากตางประเทศ หลังจากไดรับปริญญาเอกแลว ผมไป
ศึกษาทางดาน Management of Technology, Research & Innovation Processes ที่ Sloan 
School, Massachusetts Institute of Technology รวมกับผูบริหารบริษัทช้ันนําของอเมริกาหลายทาน  



การศึกษาที่ประเทศญี่ปุนและอเมริกา มีขอดีที่แตกตางกัน กลาวคือ ที่ญี่ปุนผมมีโอกาสฝกความเขมแข็งที่ “ใจ” 
ทุกสิ่งทุกอยางลวนเกิดจากใจ แนวทางของชีวิต แมกระทั่งงานวิจัยก็อยูที่ใจ ผมไดรับโอกาส “คดิ” อยางเสรี และ 
Unlearn ความเชื่อที่เช่ือตามๆ กันมา (Conventional belief) ทําความเขาใจสวนเกี่ยวของระหวางกายภาพ 
(Physics) และ นามธรรม (Abstract) แกไขมุมมองงานวิจัย ดวยเหตุการณ (จากการทดลอง) ดวยเหตุผล (จาก
คณิตศาสตร) แมกระทั่งดวย “ใจ” หลายทานทราบดีวา เมื่อจิตใจนิ่งแลว อายตนะทั้ง 6 จะสามารถรับขอมูลได
อยางเต็มที่ ทําใหการคนหาความจริง (สัจญาน) เปนไปอยางมีประสิทธิผล ตลอดจนการบริหารความจริง 
(กิจญาน) และการนําผลปฏิบัติมาสรางปญญา (กตญาน) มีความตอเนื่อง หลักการพุทธศาสนานี้ สาขาใหม เชน
วิทยาการคอมพิวเตอรและหุนยนต นํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนทางดาน Perception – Cognition – 
Actuation ไดเปนอยางดี  
ขอดีเดนของการศึกษาที่อเมริกาอยูที่มีการทดสอบในโลกของความเปนจริง ระบบการศึกษาที่นี่ตอโดยตรงกับ
ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม Lead time และ Practicality เปนเรื่องสําคัญมาก โอกาสและผลประโยชน
เกิดขึ้นเยอะ ความวุนวายและอาการฟุงซานแบบ “อุทธัจจะ” ก็ตามมา เพื่อนๆ ผมหลายคนตัดสินใจเลิกศึกษา
กลางคันเพื่อไปต้ังบริษัท ทําประโยชนจากผลวิจัยที่ได บางประสบความสําเร็จดานวัตถุเปนเศรษฐีพันลาน บาง
ลมเหลวกลับมาศึกษาตอก็มี นักวิจัย “มืออาชีพ” ของอเมริกาในความคิดผม จําตอง “คลุกฝุน” ทํางานภาคสนาม
จริง มิใชอยูบนหอคอยงาชาง ตลอดจน “กัดติด” งานและสงผลงานใหทันตามหวงโซของการทํางานกับ
ภาคเอกชนผูสนับสนุนงานวิจัย  
การทํางานวิจัยในประเทศไทยนั้น มีความแตกตางจากญี่ปุนและอเมริกามาก แมบุคลากรมีความสามารถเฉพาะตัว
สูง ระบบงานวิจัยกลับไมแข็งแรง หลายครั้งพบวาผูประเมินโครงการไมมีความรู ในหัวขอที่เสนอก็จะพยายาม
ประเมินใหได ผิดหลักการเรื่อง “ใจ” ที่กลาวไวขางตน อันที่จริงการสําเหนียกตัวเองวาไมรูถือวาเปนความรูอัน
ยิ่งใหญอยางหนึ่ง ดังนั้น การ “ไมรูไมช้ี” ในบางกรณีจึงสรางปญหานอยกวา ลักษณะอาการดันทุรัง “ไมรูแตมา
ช้ี”  
แพ – ชนะ ได – เสีย ไมมีจริง ช่ือเสียงยิ่งเปนเรื่องไมจริง ลวนเปนเรื่องสมมุติที่ลวงใหเกิดทุกขทั้งสิ้นหากเราเขา
ไปยึดมั่นถือมั่น เรื่องจริงกลับอยูที่ใจ ผูใหญทานหนึ่งสอนผมวา เมื่อละความชั่วอยางเด็ดขาดและทําแตความดี
แลว ก็อยาไป “ติดดี” ใหละแมกระทั่งความดีเขาสูความบริสุทธิ์ ใหมีความสงบแบบ “รูพน” มิใชสงบแบบ “ไม
รู” หลังจากไดปฏิบัติตามคําสอนจึงคนพบวา Key Success ในการทํางานของผมก็คือ การมีใจที่สงบและ
สามารถ “วาง” แมกระทั่งใจที่สงบนั้นลงไดนั่นเอง  
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