


การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ครั้งที่ ๑๒
๙ มีนาคม ๒๕๕๔

วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์



วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?
ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์

ISBN : 978-616-12-0131-9 

พิมพ์ครั้งที่ ๑   มีนาคม ๒๕๕๔
จำนวนพิมพ์    ๑,๐๐๐ เล่ม

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตาม พ.ร.บ. ๒๕๓๗ 
โดย ยงยุทธ  ยุทธวงศ์

Copyright C 2011 by: Yongyuth  Yuthavong

จัดทำโดย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 
อ,คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์. 02-564-7000  โทรสาร. 02-564-6501

ร่วมกับ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒ ถนนพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
www.econ.tu.ac.th

ยงยุทธ ยุทธวงศ์
 การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 12 เรื่อง วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร / 
ยงยุทธ ยุทธวงศ์. -- พิมพ์ครั้งที่ 1. –  ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
 หน้า : ภาพประกอบ
 ISBN: 978-616-12-0131-9

 1. วิทยาศาสตร์ I. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
II. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ III. ชื่อเรื่อง: วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร 
IV. ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ครั้งที่ 12 : 2554 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
ศูนย์รังสิต)

 500  Q







สารบาญ

คำนำ 6

คำขอบคุณ 9

กำหนดการปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๒ 10

คณะกรรมการคัดเลือกองค์ปาฐก 11

คณะกรรมการดำเนินการจัดงาน 11

ศ.ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์ : ชีวิตและงาน โดย ดร.สุมาลี  กำจรวงศ์ไพศาล  12

บทนำ: รายงานต่อลุงป๋วย 20

สังเขปเรื่องของหนังสือนี้ 23

๑. วิญญาณของวิทยาศาสตร์ 25

๒. วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างจินตนาการ การเรียนรู้และความรู้ 41

๓. วิทยาศาสตร์เพื่อให้คิดเป็นทำเป็น 55

๔. วิทยาศาสตร์เพื่อสังคม 63

๕. วิทยาศาสตร์กับประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรม สังคมและกฎหมาย 75

๖. วิทยาศาสตร์ไทย 89

๗. นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 109

๘. วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร? 123

ดัชนี 137



คำนำ
 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย 
อึ๊งภากรณ์ มาแล้ว ๑๑ ครั้ง เริ่มครั้งแรกปี พ.ศ.๒๕๓๐ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ๓ 
ประการ คือ

๑ เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของศาสตราจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
๒ เพื่อสดุดีและประกาศเกียรติคุณนักวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการอันดีเด่น  
 และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๓ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การศึกษาและการค้นคว้าที่มีความเป็น 
 เลิศทางวิชาการ

 เพื่อให้การปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะเศรษฐ 
ศาสตร์ได้ดำเนินการคัดเลือกปาฐกจากผู้มีผลงานดีเด่นหรือเป็นผู้มีความสนใจในการศึกษา
ความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มีเกียรติประวัติอันแสดงถึงคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการรับใช้
และแก้ไขปัญหาสังคม

 สำหรับการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่ผ่านมา มีรายนามปาฐก 
และหัวข้อปาฐกถา ดังนี้

 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐
 ศาสตราจารย์ นิคม จัทรวิทุร
 “แรงงานกับรัฐ: สามทศวรรษแห่งการพัฒนา”
 ศาสตราจารย์ อัมมาร สยามวาลา
 “เกษตรกรกับรัฐ

 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๒
 ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก
 “เศรษฐกิจการเมืองเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๓
 รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
 “วัฒนธรรมตะวันตกกับพัฒนาสังคมไทย”



 ครั้งที่ ๔ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๖
 ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
 “วีรบุรษในวัฒนธรรมไทย”

 ครั้งที่ ๕ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๓๘
 ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม
 “รากฐานชีวิต”

 ครั้งที่ ๖ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๑
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
 “ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม”

 ครั้งที่ ๗ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔
 อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
 “สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริงในสังคม”

 ครั้งที่ ๘ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๖
 นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
 “การบริการสังคม: ศาสตร์แห่งศตวรรษเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก”

 ครั้งที่ ๙ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘
 ดร. ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์
 “ระบบอุปถัมภ์กับการพัฒนาสังคม: ด้านหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย”

 ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐
 ศาสตราจารย์ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
 “จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม”

 ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๒
 อาจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
 “ลัทธิชาตินิยมไทย-สยาม กับกัมพูชา: ข้อพิพาทปราสาทเขาพระวิหาร 
 (กลับมาเยือน)” 
 (Siamese-Thai Nationalism and Cambodia: The Preah Vihear Dispute  
 Revisited)



 สำหรับการแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๒ นี้ ศาสตราจารย์ 
ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รับเป็นปาฐก โดยแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?” 
ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถอันโดดเด่นทั้ง 
ระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ เป็นบุคคลที่การวางรากฐานการวิจัยและการพัฒนา 
สถาบันและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย และมีเกียรติประวัติอันแสดงถึง 
คุณธรรมและมีจิตสำนึกในการรับใช้และแก้ไขปัญหาสังคม

คณะกรรมการดำเนินการจัดการ
ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๒

ปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๒



คำขอบคุณ..
จากองค์ปาฐก

 

 หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากการทาบทามของคณะกรรมการของคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้มาแสดงปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ฯ 
ในโอกาสครบรอบวันเกิดของท่าน ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งปาฐกถา จะมีหนังสือ 
ประกอบด้วย

 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนทำให้ปาฐกถาและหนังสือนี้เกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้ช่วยในการดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือ 
การจัดปาฐกถา และการอำนวยความสะดวกโดยทั่วไป ขอบคุณทีมงานของสำนักงานพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้การนำของ ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล โดย 
เฉพาะอย่างยิ่ง คุณลัญจนา นิตยพัฒน์ คุณวีรวรรณ เจริญทรัพย์ และคุณเกิดศิริ 
ขันติกิตติกุล ที่จัดทำและออกแบบรูปเล่ม ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ คุณสุธน วงศ์สุชาต 
คุณชัยวุฒิ สีทา ที่ได้ช่วยในด้านภาพและวีดิโอประกอบ ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน และ 
ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ที่ได้ประสานงานด้านการจัดพิมพ์ ขอบคุณทีมงานของสำนักงาน 
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ภายใต้การนำของ  
ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณอรฉัตร เลียงพิบูลย์ และคุณสิริพร พิทยโสภณ 
ที่ได้ช่วยด้านข้อมูล ขอบคุณ ดร.สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล ที่ได้ช่วยเขียนประวัติของผม 
ขอบคุณ ศ. ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์ ศ. นพ.เทพ หิมะทองคำ รศ. ดร.หริส สูตะบุตร  
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์  รศ. ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 
รศ. ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ดร.กัญญวิมว์ กีรติกร ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ และ  
ดร.บัญชา ธนบุญสมบัติ ที่ได้กรุณาอ่านและแนะนำการปรับปรุงหนังสือนี้ 

 ขอบคุณทีมงานของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้การนำ 
ของ ดร.ปัทมาวดี ซูซูกิ และการประสานงานของคุณเบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง อ. สิทธิกร 
นิพภยะ และ อ.ศันสนีย์ ลิ้มพงษ์ ที่ได้เชิญผมมาแสดง ปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์และ 
เขียนหนังสือประกอบในคร้ังน้ี และหวังว่าจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการท่ีจะเผย
แพร่เกียรติคุณของ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ผู้มีคุณูปการต่อวงการเศรษฐศาสตร์ 
และสังคมไทย

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณภรรยาของผม (รศ.อรชุมา ยุทธวงศ์) ในการให้กำลังใจและ 
คำแนะนำทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบของหนังสือและปาฐกถานี้เป็นอย่างดี ขอบคุณลูก 
ทั้งสอง (ณมนและรสา) ที่เป็นขวัญและกำลังใจให้ตลอดเวลา



กำหนดการปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๒
วันพุธ ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔

ณ ห้องกิจกรรม หอสมุดป๋วย  อึ๊งภากรณ์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต

..................................
  

๘.๑๕ – ๙.๐๐ น. พิธีสงฆ์ ณ ห้อง PUEY’s Collection
๙.๐๐ – ๙.๓๐ น. รับประทานน้ำชา - กาแฟ และลงทะเบียน 
 (ณ บริเวณโถง ชั้นที่ ๑ หน้าห้องนิทรรศการ)
๙.๓๐ – ๙.๔๐ น.  ฉายวีดีทัศน์แนวคิดคุณภาพแห่งชีวิตของศาสตราจารย์  

ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์
๙.๔๐ – ๙.๕๐ น.  ประกาศเกียรติคุณองค์ปาฐก  
 ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี  ซูซูกิ
              คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น. ฉายวีดิทัศน์ชีวิตและงานองค์ปาฐก 
 ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์
๑๐.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. การแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๒
 เรื่อง “วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร”
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 สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น”

   โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล
              ประธานสถาบันป๋วย  อึ๊งภากรณ์
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ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ดร. สุมาลี กำจรวงศ์ไพศาล๑

 

 ศาสตราจารย์ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นที่รู้จักกว้างขวางในวงการวิทยาศาสตร์ไทย 
ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในด้านความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง 
เป็นผู้บริหารอีกด้วย โดยมีรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ และตำแหน่งผู้อำนวยการ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหลักประกันที่สำคัญ 
ท่านเป็นที่รู้จักในหมู่ลูกศิษย์ลูกหา ผู้ใกล้ชิด และผู้ร่วมงานชาว สวทช. ในนามของ 
“อาจารย์ยงยุทธ”   

 ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ เป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวน ๔ คน ของ 
พ.อ.สรรค์ และนางระเบียบ ยุทธวงศ์ ในวัยเด็ก อาจารย์ยงยุทธเข้าเรียนที่โรงเรียนเซนต์ 
คาเบรียล จนจบมัธยมปลาย และได้ฉายแววความเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสูง โดย 
สามารถจดจำตำรับตำราคำสอนได้ดีมาก ทำคะแนนได้ดีมาก จนได้รับการสนับสนุนให้การ 
เลื่อนชั้นเรียนเป็นกรณีพิเศษหลายครั้ง จนในที่สุด คุณแม่ของท่านต้องขอให้โรงเรียนยกเลิก 
การเลื่อนชั้นเรียนเป็นกรณีพิเศษดังกล่าวโดยอ้างว่าไม่ได้อยากให้ลูกเร่ง 
รีบเรียนให้จบขนาดนั้น กระนั้นท่านสามารถจบชั้นมัธยมศึกษาและ 
สอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้เร็วกว่าเกณฑ์ปกติ 

๑ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์ 
  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สวทช.
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 ในขณะที่เรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์นั้น อาจารย์ ยงยุทธได้รับการชักชวนจาก 
ศ.ดร.สตางค์ มงคลสุข ซึ่งเป็นคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ในขณะนั้น ให้ไปหาความรู้ทาง               
วิทยาศาสตร์และมากลับมาสอนท่านให้เข้าใจที โดยมอบหนังสือเคมีให้เล่มหนึ่ง ด้วยความ  
เป็นเด็ก จึงมีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านคณบดีขอให้เป็นตัวแทนไปหาความรู้มา 
สอนท่าน หลังจากได้ตัดสินใจแล้ว อาจารย์ยงยุทธจึงได้สอบชิงทุนไปเรียนวิทยาศาสตร์ 
สาขาเคมีที่ประเทศอังกฤษโดยรับทุนเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกควบกัน โดยมี 
เพื่อนร่วมชั้นเรียนหลายท่านได้ตัดสินใจในทำนองเดียวกัน ท่านเหล่านี้ต่างได้ร่ำเรียนและ 
จบกับมาเป็นอาจารย์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นกำลังสำคัญในการ
สร้างรากฐานวิทยาศาสตร์ไทยในปัจจุบัน 

นักเรียนทุนรัฐบาลรุ่น ๒๕๐๕  ยงยุทธ ยุทธวงศ์ แถวหน้าจากซ้ายคนที่สอง
ถัดไปคือนักเศรษฐศาสตร์สามท่าน (โอฬาร ไชยประวัติ  จรุง หนูขวัญ  

และเริงชัย มะระกานนท์)
แถวหลังจากซ้ายคนที่สองคือนักวิทยาศาสตร์/วิศวกรสามท่าน (ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์

โกศัลย์ คูสำราญ และประพันธ์ เนื่องสิกขาเพียร)
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 อาจารยย์งยทุธไดเ้รยีนปรญิญาตรสีาขาวชิาเคม ีจากมหาวทิยาลยัลอนดอน และได ้
วิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑ ในปี ๒๕๐๙ และรางวัลเหรียญทอง จากสามัคคี 
สมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมาคมนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักร) จากนั้นได้ศึกษา 
ต่อในระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ในสาขา 
เคมีอินทรีย์ โดยทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับกลไกการทำงานของเอนไซม์ปาเปน (papain) จาก 
ยางมะละกอ ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษนี้ อาจารย์ยงยุทธได้เข้าร่วมกิจกรรมมาก
มาย และได้เป็นสภานายกของสามัคคีสมาคมฯ ในปี ๒๕๑๐ 

 เมื่อจบปริญญาเอกในปี ๒๕๑๒ อาจารย์ยงยุทธได้เข้ารับราชการที่ภาควิชาชีวเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และในช่วงเวลานี้เอง ในช่วงว่างตอนค่ำ อาจารย์ 
ยงยุทธได้ร่วมอ่านข่าวภาษาอังกฤษทางวิทยุ จนได้พบกับอาจารย์อรชุมา สูตะบุตร นักแปล 
ข่าว ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนสถานะเป็นผู้ร่วมชีวิต 

 อาจารย์ยงยุทธได้ตัดสินใจไปทำงานวิจัยหลังปริญญาเอกต่อในด้านกลไกพลังงาน 
ชีวภาพและเยื่อเซลล์ ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ณ ลอสแอนเจลิส ระหว่าง ๒๕๑๕-
๒๕๑๗ โดยได้รับทุนสาธารณสุข สหรัฐอเมริกา เมื่อสำเร็จแล้ว อาจารย์ยงยุทธได้กลับมา 
ทำงานต่อที่เดิม โดยได้หันมาจับงานวิจัยเกี่ยวกับเม็ดเลือดแดง และโรคมาลาเรีย โดยได้ 
รับทุนจากองค์การอนามัยโลก อีกท้ังเป็นบรรณาธิการคนแรกของวารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์
ฉบับแรกของไทย (Journal of the Science Society of Thailand ปัจจุบันเรียกว่า 
ScienceAsia) ในปี ๒๕๑๘ 

 ด้วยผลงานวิชาการจำนวนมากมายและมีคุณภาพสูง อาจารย์ยงยุทธจึงได้รับ 
โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในปี ๒๕๒๖ ด้วยอายุเพียง ๓๙ ปี และได้ 
รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ในปีต่อมา ก่อนที่จะได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ 
ในปี ๒๕๓๖

 อาจารย์ยงยุทธ มีบทบาทอย่างสำคัญต่อการวางรากฐานการวิจัยและการพัฒนา
สถาบันและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ก่อนปี ๒๕๒๒ นั้น ซึ่งเป็นช่วง 
ที่ยังไม่มีกระทรวงวิทยาศาสตร์ ได้มีการตั้งคณะกรรมการของสภาวิจัยแห่งชาติ เพื่อเตรียม 
จัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ขึ้น อาจารย์ยงยุทธ ก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนั้น และ 
ได้มีส่วนสำคัญในการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขึ้น นอกจากนี้ อาจารย์ยงยุทธยังได้เป็น 
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หัวหน้าคณะทำงานเสนอให้องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ 
(UNIDO) ตั้งศูนย์ระหว่างประเทศสำหรับพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (Interna 
tional Center for Genetic Engineering and Biotechnology :ICGEB) ขึ้นในประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม แม้ในครั้งนั้น ประเทศไทยมิได้รับคัดเลือก แต่ข้อเสนอครั้งนั้นได้นำมาสู่การจัด 
ตั้ง “ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ” (National Center for Genetic 
Engineering and Biotechnology :BIOTEC)  หรือ ไบโอเทค ให้เป็นหน่วยงานดำเนินการ 
นโยบายด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สนับสนุนการวิจัย และสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยี ในปี ๒๕๒๖ โดยมีอาจารย์ มาลี สุวรรณอัตถ์ เป็นผู้อำนวยการท่านแรก และ 
อาจารย์ยงยุทธเป็นผู้อำนวยการท่านต่อมา 

 ต่อมาในปี ๒๕๓๔ เมื่อได้รวมศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
เข้ากับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (National Metal and Materials Tech 
nology: MTEC) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National 
Electronics and Computer Technology Center : NECTEC) เพื่อจัดตั้งเป็นสำนัก 
งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. แล้ว อาจารย์ยงยุทธ ก็ได้ 
รับเลือกเป็นผู้อำนวยการท่านแรกของ สวทช. (๒๕๓๔-๒๕๔๑) ตลอดระยะเวลาที่ดำรง 
ตำแหน่งผู้อำนวยการ สวทช. นี้ อาจารย์ยงยุทธได้วางรากฐานที่สำคัญให้กับวิทยาศาสตร์
ของไทยเป็นอย่างมาก

 แม้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร อาจารย์ยงยุทธก็มิได้เว้นว่างจากงานวิจัยและพัฒนา 
ทางวิทยาศาสตร์ อาจารย์ยงยุทธได้สร้างห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์ และ 
ชีววิทยา โมเลกุลในปี ๒๕๓๙ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนายาต้านมาลาเรีย รวมถึง 
สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานต่างๆ เพื่อต่อยอดความรู้และวิทยาการด้านยาต้านมาลาเรีย อาทิ 
การศึกษาวิวัฒนาการการดื้อยา (directed evolution) การศึกษาโครงสร้างผลึกโปรตีน  
การศึกษาครอบคลุมวิทยาการยุคหลังจีโนม เช่น โปรตีโอมิคส์ ไมโครอะเรย์ และทราน 
สเฟคชั่นของเชื้อมาลาเรีย 

 จากความสำเร็จในการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ขึ้นในห้องปฏิบัติการ 
นี้ ทำให้อาจารย์ยงยุทธและนักวิจัยในห้องปฏิบัติการ สามารถดึงเงินทุนวิจัยนานาชาติเข้ามา 
ได้หลายแหล่ง ที่สำคัญได้แก่ เงินทุนวิจัยจากองค์การอนามัยโลกเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
สำหรับโรคเขตร้อน (World Health Organization Special Programme for Research 
and Training on Tropical Diseases, WHO/TDR), สหภาพยุโรป (European Union), 
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Wellcome Trust กองทุนยามาลาเรีย (Medicines for Malaria Ventures, MMV) และ 
อื่นๆ ส่วนแหล่งเงินทุนวิจัยจากไทยที่สำคัญคือ Thailand TDR (T2) Programme ซึ่งเป็น 
โครงการที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนจาก WHO/TDR สำนักงานกองทุนสนบสนุนการวิจัย 
(สกว.) และ สวทช. 

 ผลงานชิ้นโบว์แดงที่สำคัญที่สุดของห้องปฏิบัติการวิจัย คือ ยา P218 ซึ่งเป็น 
แอนติโฟเลตที่สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อมาลาเรียดื้อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัยสูง นับได้ว่า ยา P218 เป็นยาต้านมาลาเรียของไทยสู่สากลเป็นตัวแรก และ 
เป็นความภาคภูมิใจของชาวไบโอเทค และ สวทช. อย่างมาก 

 ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สวทช. นี้ อาจารย์ยงยุทธ ยังได้ผลักดันให้ 
เกิดการมองอนาคตของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ โดยได้ริเริ่ม Tech 
nology Foresight และได้กระตุ้นให้ทุกคนได้ตระหนักถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่ถูก 
ผลักดันโดยเทคโนโลยีจากผู้รู ้ต่อผู้ด้อยโอกาสที่ตกขอบการพัฒนา เป็นการสร้างความตระหนัก 
เพื่อการดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูพลังของผู้ด้อยโอกาสทั้งในประเทศพัฒนาและด้อยพัฒนา

 นอกจากการวางรากฐานการพัฒนาด้านสถาบัน การวิจัย และบุคลากรทางด้าน 
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยแล้ว อาจารย์ยงยุทธมีส่วนสำคัญในการวางรากฐานการศึกษา
และการวิจัยด้านต่างๆ ในประเทศไทยอีกด้วย 

 อาจารย์ยงยุทธ ได้มีส่วนในการร่วมจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ซึ่งเป็นแหล่งทุนวิจัยที่สำคัญแห่งหนึ่งของไทยในปัจจุบัน และมีส่วนร่วมจัดตั้งสถาบัน 
วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางด้านเศรษฐกิจชั้นนำของประเทศ  
รวมทั้งยังเป็นกรรมการผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการมูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 ในฐานะนักวิชาการ อาจารย์ยงยุทธยังได้ผลิตงานวิชาการไว้จำนวนมาก ทั้งในรูป 
ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารชั้นนำต่างประเทศจำนวน ๑๒๗ เรื่อง งานเขียนในด้าน 
นโยบายและความคิดเห็นต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๔๗ เรื่องบทความใน 
หนังสือทางวิทยาศาสตร์ ๑๖ เรื่อง สิทธิบัตรในประเทศไทยและต่างประเทศ ๕ ฉบับ และ 
ยังมีหนังสือทั้งได้แต่งเอง ร่วมแต่ง และเป็นบรรณาธิการ เช่น Science and Technology 
in Thailand, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย:จากอดีตสู่อนาคต, อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
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วิทยาการเคมีและเภสัชไทย นอกจากนี้ หนังสือที่ 
สำคัญที่อาจารย์ได้เขียนเองจากประสบการณ์ของ 
ท่านเองเพื่อเป็นประโยชน์แก่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ 
สนใจ ได้แก่หนังสือ “เจ็ดชีวิตนักวิทยาศาสตร์” 
และ “ท่องแดนวิทยาศาสตร์” เป็นต้น 

ภาพจาก: http://www.nstda.or.th/cyberbookstore/
shop/index.php?act=viewProd&productId=95

 

 ด้วยผลงานต่างๆ เหล่านี้ ทำให้อาจารย์ยงยุทธมิได้เป็นที่ยอมรับเฉพาะแวดวง 
วิชาการเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังเช่น ได้รับ 
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และได้รับรางวัล Nikkei Asia Prize for 
Science, Technology and Innovation จากนิกเกอิ ญี่ปุ่น ในปี ๒๕๔๗ บุคคลดีเด่น ของ 
ชาติโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ในปี ๒๕๔๗ และหนังสือพิมพ์ The Nation  
ยังได้จัดให้อาจารย์ยงยุทธเป็นหนึ่งในสามสิบห้าคน ผู้มีบทบาทสูงต่อประเทศไทยในช่วงสาม 

รับรางวัล Nikkei Asia, 2004 ด้าน Science, Technology and Innovation ปี ๒๕๔๗

สิบห้าปีที่ผ่านมา ในปี 
๒๕๔๙ รางว ัลท ี ่ เป ็น 
เกียรติประวัติ เหล่านี้ 
เป็นเคร่ืองสะท้อนอย่าง 
ดี ในความมุ่ งมั่นและ 
ความสามารถเฉพาะตน
ที่หาผู้เปรียบเทียบได้
ยากนัก
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 ด้วยความสามารถทางวิทยาศาสตร์และการบริหารที่ได้ทำให้คณะวิจัยและสวทช. 
มีความก้าวหน้าอย่างมากนี้ ทำให้อาจารย์ยงยุทธ ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ (๒๕๔๙-๒๕๕๑) 
ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี อาจารย์ยงยุทธได้ผลักดันให้เกิดความสนใจในวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของชาวไทย โดยมีกิจกรรมสำคัญต่างๆ มากมาย เช่น ได้ริเริ่มจัดตั้งสำนัก 
งานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติขึ้น

 แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อาจารย์ยงยุทธต้องทำงานอย่างหนักทั้งงาน ด้าน 
วิชาการและด้านการบริหาร แต่ท่านสามารถแบ่งเวลาสำหรับงานตัวเอง และครอบครัว 
ได้อย่างลงตัว โดยไม่บกพร่อง สำหรับผู้ที่เคยทำงานร่วมกับอาจารย์ยงยุทธ์แล้ว คำสอนที่ 
มักได้ยินเช่น “ให้มองโลกในแง่ดี” “ให้มองด้านที่ดีของคนอื่น” “ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์” 
“การที่ไม่ย่อท้อเมื่อล้มเหลว สามารถนำไปสู่ความสำเร็จในที่สุด” “เราต้องเรียนรู้จาก 
ความผิดพลาด เพื่อไม่ให้ทำความผิดซ้ำซาก และต้องหาแนวทางใหม่ๆ มิฉะนั้นแล้วการ 
การมุ่งพยายามแต่อย่างเดียว อาจกลับเป็นการเอา “หัวชนกำแพง” ได้...” “การเปลี่ยน 
วิกฤตให้เป็นโอกาส” เป็นต้น คำสอนเหล่านี้มิได้เป็นเพียงคำสอนที่บ่มเพาะจากประสบการณ์ 
ของอาจารย์ที่ผ่านมาเท่านั้น ยังสะท้อนถึงคำแนะนำและสอนสั่งที่สำคัญที่สุดผู้หนึ่งในชีวิต
ของท่าน นอกจากคุณแม่ที่รักแล้ว คือท่าน “ลุงป๋วย” หรือ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ผมเองครับ

“ส่งลุงออกเดินทางไปอังกฤษ พ.ศ. ๒๔๙๙” 

(เด็กชายยงยุทธ คนที่ ๔ จากซ้าย)
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 แม้ว่าตลอดระยะเวลา ๓๐ กว่าปีที่ผ่านมา อาจารย์ยงยุทธต้องเดินทางไปต่าง 
ประเทศในฐานะผู้เชี่ยวชาญ ผู้บรรยาย เสนอบทความ ร่วมวิจัยและเป็นกรรมการในองค์กร 
ระดับโลก ตลอดจนเป็นผู้แทนของประเทศไทยในกิจกรรมของอาเซียนอย่างต่อเนื่อง และ 
รับเชิญจากหน่วยงานองค์การอนามัยโลกให้เป็นหัวหน้าคณะและผู้ร่วมเขียนรายงาน Global 
Report for Research on Infectious Diseases of Poverty ซึ่งจะตีพิมพ์ในปี ๒๕๕๔ 
นี้ แต่อาจารย์ยงยุทธก็ยังคงให้คำปรึกษาแก่ สวทช. และไบโอเทค เป็นผู้ให้คำปรึกษาและ 
แนะนำทิศทางงานวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมโปรตีน-ลิแกนด์และชีววิทยาโมเลกุล 
โดยมีส่วนร่วมในงานวิจัยทั้งในแง่ชีวเคมีของเชื้อมาลาเรีย การดื้อยา และการพัฒนายา
ต้านมาลาเรียและโรคเขตร้อนอื่น อาจารย์ยงยุทธยังคงสร้างผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องโดย 
มีเป้าหมายสำคัญคือ ยาต้านมาลาเรียที่ดีมีความปลอดภัยสูง และการพัฒนาบุคคลากร  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยให้สามารถสร้างผลงานสู่เวทีนานาชาติได้ ท่านจึง 
ได้รับการชื่นชมจากศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต ว่าเป็น “เพชรน้ำหนึ่ง” ในวงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เฉพาะของไทย แต่เป็นของโลกด้วย 

ที่ Southfields, London ประมาณปี ๒๕๓๓
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บทนำ: 
รายงานต่อลุงป๋วย

 

 ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ของคนทั่วไปนั้น คือ “ลุงป๋วย” ของผม 
ตั้งแต่ผมจำความได ้ ลุงเป็นพี่ของแม่ผม (ระเบียบ) และเป็นผู้อุปถัมภ์ครอบครัวเรามากทีเดียว 
ตั้งแต่ผมยังเล็กหลังจากพ่อของผมเสียชีวิต เป็นลุงใจดีที่มักจะแวะมาที่บ้าน ซึ่งอยู่ไม่ห่าง 
จากธนาคารแห่งประเทศไทยมากนัก บางทีก็เอาของขวัญมาให้ ให้หนังสือนิทานฝรั่งที่ แม้ 
ยังอ่านไม่ออกก็มีรูปสวยๆ บางทีก็รับผมไปกับลูกของลุงไปวิ่งเล่นที่ธนาคาร เวลาลุงกับป้า 
จะไปงานตอนกลางคืน ก็มักให้แม่กับผมไปช่วยดูแลบ้านและเด็กๆ ผมได้ค้นพบแผ่นเสียง 
เพลงเพราะๆ ที่นั่น ได้อ่านหนังสือดีๆ ที่นั่นหลายเล่ม

 เมือ่ผมจบมธัยมปลายแลว้ กำลงัตดัสนิใจวา่จะเรยีนจฬุาฯ ด ีหรอืเรยีนมหาวทิยาลยั 
แพทยศาสตร์ (ชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนั้น) ลุงมาบอกแม่ว่าให้ไปเรียนที่แพทย 
ศาสตร์ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข คณบดี ซึ่ง 
เป็นเพื่อนของลุงได้มาชักชวน ต่อมาไม่นาน ลุงบอกผมว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดให้ 
มีการสอบชิงทุนไปเรียนเศรษฐศาสตร์ในต่างประเทศ ซึ่งผมในฐานะที่ “ติดบอร์ด” (สอบได้ 
ในลำดับห้าสิบคนแรกของประเทศ) มีสิทธิไปสอบ ผมคิดอยู่นานแล้วตัดสินใจว่าไม่ไปสอบ 
เหตุผลที่คิดก็คือวิทยาศาสตร์น่าจะสนุกกว่าเศรษฐศาสตร์ ซึ่งในขณะนั้นผมนึกว่าเป็นเรื่อง 
เงินๆ ทองๆ ที่น่าเบื่อ มิหนำซ้ำลุงบอกว่าคงให้เรียนถึงปริญญาโทก็พอ เพราะต้องการให้กลับ 
มาทำงาน เร็วๆแต่เหตุผลสำคัญที่สุด ซึ่งผมไม่ได้บอกลุง คือ การที่ลุงเก่งขนาดนั้น ผมไม่มี 
ทางที่จะมาเปรียบได้เลย สู้หาแนวทางของตัวเองน่าจะดีกว่า นี่อาจเป็นการตัดสินใจที่พลาด 
ก็ได้ ตกลงเพื่อนที่ไปสอบแล้วได้รับคัดเลือกไป คือ ประทีป สนธิสุวรรณ (เสียชีวิตแล้ว) 
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และวิจิตร สุพินิจ
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 ผมเคยเขียนเกี่ยวกับลุงใน “สารคดี”  (ตุลาคม ๒๕๔๒ หน้า ๙๙-๑๐๕) ว่า “...ลุงป๋วย 
เปรียบเสมือนมาตรฐานทองคำของครอบครัว เป็นตัวอย่างที่พวกเราพยายามดำเนินรอยตาม 
เมื่อใครได้รับการเปรียบเทียบว่าเหมือนลุง ก็จะเป็นคำชมที่ดีที่สุดที่พึงจะได้รับ พวกเรารู้ว่า 
ลุงเป็นมาตรฐานที่สูงมาก และส่วนมากแล้วเราก็ไปไม่ถึง แต่มีบางครั้ง บางเรื่องที่ดูจะเข้า 
ใกล้จนได้รับการเปรียบเทียบ นั่นก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แล้ว ใครสอบได้ที่หนึ่ง 
ใครเก่งจนสอบชิงทุนได้ ใครกตัญญูต่อพ่อแม่และอุปถัมภ์ครอบครัว ใครได้รับใช้ประเทศ 
ชาติในตำแหน่งที่สำคัญเหล่านี้ มีบางครั้งที่เราไปถึงหรือเข้าใกล้จนได้รับการเปรียบเทียบ 
อย่างตอนที่หลานๆ คือ พี่เปี๊ยก (บุญเสริม อึ๊งภากรณ์) สอบชิงทุนไปญี่ปุ่นได้ แพะ (ดร. 
นริศ ชัยสูตร) ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ดร.พนัส 
สิมะเสถียร ได้รับใช้บ้านเมืองในตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง เป็นต้น แต่ส่วนที่พวกเรา
ในครอบครัวมักจะได้แต่มองอย่างชื่นชม แต่มักไม่มีโอกาสได้ทดสอบกับตัวเองเหมือนอย่าง
ลุง คือความกล้าพูด กล้าทำในสิ่งที่มีความเชื่อมั่นว่าถูกต้อง แม้อาจเกิดอันตรายขึ้นกับตน
ก็ตาม...”

 ในที่สุด ผมก็สอบชิงทุน ก.พ. 
ไดไ้ปเรยีนวทิยาศาสตรส์มใจ ลงุดใีจมาก 
และได้กรุณาหาเวลามาแนะนำผมเร่ือง 
การไปเรียนต่างประเทศ พร้อมทั้งเขียน 
แนะนำเรื่องการแต่งตัวโดยเขียนภาพ 
ประกอบให้ด้วย ระหว่างที่ผมเรียนอยู่ที่ 
อังกฤษก็พักอยู่ที่บ้านของลุงที่เซาท์ฟิลด์ 
บางครั้งลุงก็มาเยี่ยมเล่นบริดจ์กันทั้งคืน 
ก็มีบางครั้งพวกนักเรียนไทยก็เชิญลุงมา 
พูดท่ีสามัคคีสมาคม จำได้ว่าลุงบอกว่าด้าน 
เศรษฐศาสตร์ตอนนี้เมืองไทยพอไปได้ 
แล้ว ต่อไปควรจะเน้นด้านวิทยาศาสตร์ 
ให้มาก

โน้ตจากลุง เรื่องการเตรียมตัวไปนอก
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 เมื่อผมเรียนจบกลับมาใหม่ๆ ลุงอยู่บ้านคนเดียว เนื่องจากครอบครัวไปอังกฤษ 
กันหมด ผมมาอยู่กับลุงสองคนที่บ้านซอยอารีอยู่ช่วงหนึ่ง ลุงชอบนุ่งกางเกงขาสั้นตัวเดียว 
ทำงานบา้นจิปาถะ เวลาฝนตกนำ้ทว่มกป็ัม๊นำ้ออกเอง ผมเสยีอีกไมเ่หน็ทำอะไรเลย   ไดเ้รยีนรู้ 
จากลุงด้วยการคุยกันหลายเรื่อง ตั้งแต่เรื่องความคิดที่จะจัดให้มีสภาอาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
เรื่องความสำคัญของการศึกษาแบบกว้างที่อาจเรียกว่า “ธรรมศาสตร์” เรื่องการพัฒนา 
ชนบทไปจนถึงเรื่องประชาธิปไตย ซึ่งผมเคยถามว่าเมื่อไรเมืองไทยจะเป็นประชาธิปไตย 
จริงๆ สักที ลุงบอกว่าในช่วงชีวิตลุงคงไม่ได้เห็นหรอก แต่น่าจะได้เห็นในช่วงชีวิตของผม 
(ตอนนี้ชักไม่แน่ใจเหมือนกัน) ลุงบอกว่าเราพลาดโอกาสไปตอน ๒๔๙๐ เมื่อนายควง อภัยวงศ์ 
ถูกปฏิวัติทั้งๆ ที่ได้รับความนิยมจากประชาชนดีอยู่ ส่วนลุงเองนั้น หากมีโอกาสเมื่อไม่ทำ 
ราชการแล้ว ก็จะลองสมัคร ส.ส. ดู โดยจะไม่หาเสียงเลย ถ้าได้ก็ดี ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร 
ที่จริงแล้ว ลุงมีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรี ตอนหลังเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
แต่ลุงไม่รับ เนื่องจากได้ตั้งสัจจะไว้ตั้งแต่ตอนเป็นเสรีไทยแล้ว ว่าจะไม่รับตำแหน่งการเมือง 
ในช่วงที่ยังทำราชการอยู่

 ลุงเคยเล่าให้ฟังว่า มีเพื่อนเป็นนักวิทยาศาสตร์ ชื่อ พร้อม วัชระคุปต์ เป็นนัก 
โลหะวิทยา ที่มีสำนึกด้านสังคมสูง เป็นผู้ที่ช่วยกระตุ้นให้ลุงได้มีสำนึกทางสังคมเช่นกัน ลุง 
คงมองวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของภูมิปัญญาของประเทศ ลุงคงอาจจะผิดหวังบ้างที่ 
วิทยาศาสตร์ไทย แม้จะมีความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นที่เป็นประโยชน์ 
แก่สังคมอย่างเต็มที่ได้ แต่ก็คงไม่ดุเรา คงยิ้มให้เรา ให้กำลังใจเราว่า ก็ทำมาได้ดีพอควรแล้ว 
และให้ทำให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 ลุงจากไปแล้ว แต่สำหรับผมลุงไม่เคยจากไป ยังอยู่ในใจของผมตลอดเวลา  เมื่อ 
ผมได้รับการเชิญ ให้มาแสดงปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่คณะเศรษฐศาสตร์นี้ จึงถือว่าเป็น 
เกียรติอย่างสูง และเป็นโชคดีของผมที่ได้กลับมาที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นเสมือนบ้านของลุง ผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่ากลับมาหาลุงอีกครั้งที่นี่ 
ลุงคงอยากรู้ว่า ที่เลือกไม่เรียนเศรษฐศาสตร์ไปเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อห้าสิบปีที่แล้วมานั้น 
ในที่สุดเป็นอย่างไร ได้สามารถทำอะไรให้กับสังคมได้เพียงไร การมาแสดงปาฐกถานี้ จึง 
เหมือนการมารายงานกับลุง เรื่องบทบาทของวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย ทั้งที่เป็นเรื่องทั่วไป
และเรื่องที่ผมมีบทบาทอยู่ด้วย

ลุงครับ ผมมารายงานตัวแล้ว...

ยงยุทธ ยุทธวงศ์
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สังเขป
เรื่องของหนังสือนี้

 วิทยาศาสตร์คือแหล่งความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมดที่มนุษย์ได้มาจากการตั้ง 

คำถาม การสังเกต การทดลอง และการสรุปโดยเหตุผล เป็นสมบัติของมนุษยชาติที่เกิดขึ้น 

จากความอยากรู้อยากเห็น จินตนาการ และการสั่งสมประสบการณ์ที่นำมาสร้างคำอธิบาย 

และทฤษฎี เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาและกลไกของสรรพสิ่ง วิทยาศาสตร์มีคุณค่ามากกว่า 

การเป็นเพียงแหล่งความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเท่านั้น เพราะการเน้นการใช้เหตุผลของ 

วิทยาศาสตร์ยังช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ ทั่วไปในการดำรงชีวิตด้วย นอกจากนี้ วิทยา- 

ศาสตร์ ยังมีประโยชน์ในการเป็นแหล่งสำคัญของเทคโนโลยี หรือความรู้ความสามารถ ใน 

การประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือและวิธีการในการดำรงชีวิต ทั้งด้านการแพทย์ การเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการ 

 ความรู้จากวิทยาศาสตร์และผลผลิตของเทคโนโลยีมีผลกระทบที่ดีต่อสังคมอย่าง

สูง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่นๆ ในการดำรงชีวิตทั่วไป ประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น 

ประเทศไทย ก็ได้รับผลกระทบที่ดีสูงเช่นเดียวกับประเทศที่พัฒนาแล้วหากแต่มีปัญหาตรงที่

แหล่งของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีกัมาจากตา่งประเทศ และอาจไม่เขา้กบัสังคมไดด้นีกั 

หรืออาจทำลายวิถีชีวิตแบบเดิมไป  อย่างไรก็ดี ในภาพรวม เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมเปิด 

จึงต้องรับอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากแหล่งสากลไม่มากก็น้อย ทั้งนี้ เราควร 

พยายามเลือกส่วนที่ดีให้มากที่สุด และเน้นการสร้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ของเราเอง เพื่อสร้างความแข็งแรงของสังคมที่จะมีความเป็นตัวของตัวเอง โดยมีวิทยา 

ศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวช่วย ไม่ใช่ตัวกำหนด 
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 จากการท่ีวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งความรู้เก่ียวกับธรรมชาติท้ังหมดโดยไม่มีพรมแดน 

ขวางกั้น และจากการที่โลกอนาคตจะมีเรื่องราวและปัญหาข้ามพรมแดนมากขึ้นเป็นลำดับ 

วิทยาศาสตร์ไทยจึงควรสนใจปัญหาในระดับข้ามพรมแดนมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ดีวิทยา  

ศาสตร์ไทยควรมีจุดหมายสำคัญในการแก้ปัญหาสังคมไทย และสร้างเสริมสังคมไทยที่ดี 

โดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่ในโลก รวมทั้งที่เราสร้างขึ้นมาเองด้วย ซึ่งการจะทำได้นี้ ก็อยู่ที่

การอุ้มชูและสนับสนุนของสังคม ที่จะทำให้วิทยาศาสตร์ไทยก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ 

อย่างที่มุ่งหมายได้ ประเทศไทยจึงควรมีนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดี เอื้ออำนวย 

ให้เกิดการวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสำหรับสังคมไทย และสำหรับสังคมโลกโดย 

รวมด้วย  

 การพยายามตอบปัญหา “วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?” จึงอาจตอบได้ในสามแนวทาง 

ใหญ่ๆ คือ วิทยาศาสตร์เพื่อปัญญา วิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์ และวิทยาศาสตร์เพื่อความ 

เป็นมนุษย์ ใน “ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ศ. ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ 

ได้ตั้งความหวังของคนธรรมดาในชีวิตเอาไว้ หนังสือนี้พยายามชี้ให้เห็นว่าปัญญา และ 

ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ความหวังของคนธรรมดาเป็น 

จริงขึ้นมาได้ ดังนั้นประเด็นที่สำคัญก็คือ หากจะทำให้วิทยาศาสตร์มีความหมายสำหรับ 

คนทั่วไปจะต้องประสานเข้ากับเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต โดยมีจริยธรรมเป็นหลักนำ 

เช่นเดียวกับการที่ ศ. ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ประสานเศรษฐศาสตร์และวิทยาการด้านต่างๆ 

เข้าในงานของท่านที่อุทิศเพื่อสังคม โดยมีจริยธรรมเป็นหลักนำเป็นตัวอย่างมาแล้ว
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วิญญาณ
ของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์คืออะไร?

 วิทยาศาสตร์คืออะไร?  มีความสำคัญอย่างไร?

 คำตอบมีหลายอย่าง คำตอบหนึ่งที่สำคัญคือ วิทยาศาสตร์เป็นแหล่งความรู้เกี่ยว
กับธรรมชาติทั้งหมด ทั้งที่อยู่ใกล้ตัวพอสัมผัสได้ จนไกลตัวออกไปในจักรวาล หรือเล็กจน 
มองเห็นไม่ได้ด้วยตาเปล่า  นอกจากบอกว่าธรรมชาติเป็นอย่างไรแล้ว วิทยาศาสตร์ยังหา 
คำอธิบายได้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น  ตัวอย่างเช่น นอกจากบอกว่าดวงดาวทั้งหลายมีลักษณะ 
อย่างไร เคลื่อนไหวอย่างไรแล้ว ยังอธิบายถึงที่มาของดวงดาวเหล่านี้ ที่มาของธาตุทั้งหลาย
ที่เป็นส่วนประกอบ และแหล่งพลังงานที่ทำให้ดาวส่องแสงสว่างได้ เช่นดวงอาทิตย์เป็นต้น 
ดังนั้นคำตอบแรกโดยสรุปก็คือ วิทยาศาสตร์ให้ทั้งความรู้และปัญญาแก่เรา

๑
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 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มนุษย์สัมผัสได้ ทั้งเรื่องดวงดาว โลกของเรา วัตถุและ 
พลังงาน สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิต วิทยาศาสตร์จะเข้าไปหารายละเอียดและคำอธิบายให้ 
มากที่สุด ตั้งแต่ระดับใหญ่ที่สุดคือเอกภพ จนถึงระดับเล็กที่สุดคือส่วนประกอบของอะตอม 
อาจถือได้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องราวของธรรมชาติทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มกำเนิดของเอกภพ 
และกาลเวลา จนถึงจุดสิ้นสุด ดังมีผู้เปรียบว่าวิทยาศาสตร์ก็คือประวัติศาสตร์ของเกือบ
ทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียว (Bill Bryson 2005) พลังของวิทยาศาสตร์อีกประการหนึ่งคือ  
ความสามารถในการทำนายปรากฏการณ์หรือสิ่งต่างๆ ที่แตกต่างไปจากการทำนายแบบ 
หมอดู เพราะใช้หลักการและข้อมูลที่มีหลักฐาน ดังตัวอย่างตั้งแต่การทำนายการโคจรของ 
ดวงดาวไปจนถึงการเกิดสุริยุปราคาและปรากฏการณ์อื่นๆ ในท้องฟ้า การทำนายธาตุใหม่ 
จากตารางธาตุตั้งแต่ยังไม่มีการค้นพบจริงเสียด้วยซ้ำ จนถึงการวินิจฉัยโรคในอนาคตจาก 
ลักษณะพันธุกรรมและพฤติกรรม อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหลายเรื่องที่มีความสลับซับซ้อน จน 
วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้แน่ชัดนัก เช่น เมื่อไรจะเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ  
พฤติกรรมของสังคมหรือแม้แต่ของคนใดคนหนึ่ง  

 ถึงแม้จะมีเนื้อหากว้างใหญ่ไพศาล แต่วิทยาศาสตร์ก็มีข้อจำกัดที่จะต้องเข้าใจ  
วิทยาศาสตร์ศึกษาเพียงเรื่องราวของธรรมชาติที่สามารถสังเกตหรือทดลองได้เท่านั้น ไม่ก้าว 
ล่วงไปถึงศาสนาหรือปรัชญาต่างๆ ที่ไม่สามารถสังเกต ทดลอง หรือพิสูจน์ได้ ดังนั้น 
วิทยาศาสตร์จะไม่บอกว่า มีพระเจ้าจริงหรือไม่ สวรรค์หรือนรกมีจริงหรือไม่ แต่ข้อจำกัด 
เหล่าน้ีก็ใช่ว่าจะบังคับไม่ให้วิทยาศาสตร์เข้าไปยุ่งเก่ียวกับศาสนาหรือปรัชญา ยกตัวอย่างเช่น 
ศาสนาหลายศาสนาได้กล่าวถึงการสร้างโลกและสิ่งมีชีวิตโดยพระเจ้า แต่หลายร้อยปีมาแล้ว 
เมื่อวิทยาศาสตร์ได้สืบสาวราวเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตได้ชัดเจน ก็ทำให้เกิดข้อสงสัย 
ว่า เรื่องราวเหล่านั้นเป็นจริงเพียงใด จนในปัจจุบัน มีผู้พยายามปรองดองว่า วิวัฒนาการ 
ของสิ่งมีชีวิตนั้นก็คือวิธีการของพระเจ้าที่แยบยล ดังนี้เป็นต้น

 วิทยาศาสตร์ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ มีปลายเปิด หมายความว่า ทุก 
เรื่องจะไม่มีวันจบได้ มีแต่จะลึกซึ้งหรือกว้างขวางออกไปเรื่อยๆ  ตัวอย่างเช่น วิทยาศาสตร์ 
เคยบอกเราว่า ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดของวัตถุคืออะตอม ต่อมาก็ได้รู้เพิ่มว่า อะตอม 
มีส่วนประกอบ คือ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน แต่เมื่อศึกษาเพิ่มขึ้นก็ได้รู้ว่าอนุภาค 
เหล่านี้มีส่วนประกอบย่อยลงไปอีก เช่น ปัจจุบันรู้เพิ่มเติมว่าโปรตอนประกอบด้วยคว้าก 
(quarks) สามตัวจับกันอยู่ด้วยแรงของกลูออน (gluons) เป็นต้น แต่แม้จะรู้ละเอียดขึ้น 
เรื่อยๆ ก็ตาม ในปัจจุบันก็ยังไม่ทราบแน่นอนว่า ปัจจัยพื้นฐานที่สุดของวัตถุต่างๆ ทั้งหมด 
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คืออะไร และยังไม่ทราบว่าวัสดุที่เรียกว่า “สสารมืด” (dark matter) และพลังงานมืด 
(dark energy) ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของเอกภพ คืออะไรกันแน่  

 ในด้านกลไกของพันธุกรรมนั้น วิทยาศาสตร์ได้ค้นพบหน่วยที่ทำหน้าที่ถ่ายทอด 
ลักษณะทางพันธุกรรมว่าคือ ยีนที่อยู่ในเซลล์ และเข้าใจต่อไปด้วยแล้วว่า ยีนประกอบ 
ด้วยสารเคมีที่เรียกว่า ดีเอ็นเอ (DNA) ซึ่งมีลักษณะเป็นเกลียวคู่ ประกอบด้วย “ตัวอักษร”  
หรือหน่วยเคมีที่เรียงกันอยู่คล้ายหนังสือ บรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมไว้ และตัวอักษรในคู่สาย 
มีความพ้องจองกัน อันทำให้สามารถลอกเพื่อถ่ายทอดไปยังเซลล์รุ่นต่อไปได้อย่างแม่นยำ  
แต่แม้เราเข้าใจแล้วว่ายีนคืออะไร และสามารถกำหนดลักษณะทางพันธุกรรมโดยปฏิกิริยาทาง
ชีวเคมีอย่างไร แต่ก็ยังต้องค้นคว้าต่อไปว่า ยีนต่างๆ ทำงานประสานกันอย่างไร และลักษณะ 
ที่ถ่ายทอดกันในระดับเซลล์นั้น ปรากฎออกมาเป็นลักษณะของพืชสัตว์ทั้งตัวอย่างไร ปัจจัย
ที่ร่วมกำหนดลักษณะพันธุกรรม รวมทั้งสิ่งแวดล้อมนั้น คืออะไร และทำงานอย่างไร 

 แม้ในส่วนที่วิทยาศาสตร์ปะทะกับศาสนาและปรัชญา ดังเช่นกำเนิดของเอกภพ 
นั้น วิทยาศาสตร์ก็มีปลายเปิด กล่าวคือ ทฤษฎีกำเนิดเอกภพยังเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ต้อง 
ค้นคว้าต่อไป แม้ในปัจจุบันจะค่อนข้างแน่ชัดว่า เอกภพนั้นเริ่มต้นจาก “บิ๊กแบง” (Big Bang) 
เมื่อกว่าหมื่นล้านปีมาแล้ว อันเป็นต้นกำเนิดของวัตถุและกาลเวลา แต่ก็ยังมีประเด็นว่า 
แล้วก่อนหน้านั้นมีอะไร ถ้าไม่มีวัตถุและกาลเวลา ผู้เขียนได้เคยซักถามเรื่องนี้กับโรเบิร์ต 
วิลสัน (Robert Wilson) ผู้ได้รับรางวัลโนเบลจากการค้นพบที่พิสูจน์ว่า “การระเบิด 
ครั้งใหญ่” น่าจะเกิดขึ้นจริงๆ ก็ได้รับคำตอบว่า ในบริบทของทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่ 
ซึ่งมีหลักฐานยืนยันมากมาย นั่นคือจุดกำเนิดของวัตถุและกาลเวลาจึงไม่สามารถจะถาม 
ว่า ก่อนหน้านั้นมีอะไรได้ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันก็ยังมีการศึกษาเรื่องเอกภพและจุดกำเนิด 
มีข้อโต้แย้งต่างๆ อีกมาก และเป็นไปได้ว่า ในอนาคตอาจมีทฤษฎีกำเนิดเอกภพที่น่าเชื่อถือ
มากกว่าทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่ก็ได้

 ลักษณะปลายเปิดของวิทยาศาสตร์ มาจากการท่ีเปิดรับทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ได้เสมอ 
ถ้ามีหลักฐานยืนยันที่ดีกว่าเดิม หรือที่ไม่เคยมีมาก่อน คาร์ล ปอปเปอร์ (Karl Popper) 
จาก London School of Economics เป็นผู้สรุปหลักการของวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ยอม 
รับกันว่า เนื้อหาของวิทยาศาสตร์จะต้องสามารถพิสูจน์ว่าผิดได้ (falsifiable) (Karl, 
Popper 1963) ตราบใดที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ว่าผิดหรือไม่แม่น ก็ยังยึดถือไว้ก่อนได้ แต่ไม่ 
หมายความว่าถูก ดังนั้น “การพิสูจน์” ในวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การพิสูจน์ว่าถูกเสียทีเดียว 
แต่เพียงพิสูจน์ว่า ไม่ผิด จึงถือว่าน่าจะถูกไว้ก่อนเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ไอแซก นิวตัน 
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(Isaac Newton) ได้เสนอทฤษฎีการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นพื้นฐานของกลศาสตร์มาหลาย 
ศตวรรษ จนกระทั่งแอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)ได้แสดงให้เห็นในศตวรรษที่แล้ว 
ว่า ทฤษฎีของนิวตันนั้นใช้ได้ในเฉพาะกรณีที่มีการเคลื่อนที่ไม่เร็วนัก หากจะอธิบายการ 
เคลื่อนที่ที่เร็วขนาดใกล้เคียงกับความเร็วของแสง จะต้องใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ซึ่งมีความ 
แม่นยำกว่า ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่านิวตันผิดหมด เพียงแต่ยังไม่แม่นเท่าไอน์สไตน์เท่านั้น

 อาจเข้าใจกระบวนการวิทยาศาสตร์มากขึ้น จากตัวอย่างการศึกษาดวงจันทร์ ซึ่ง 
หากมองด้วยตาเปล่าก็เห็นรอยคล้ายกระต่าย เมื่อส่องด้วยกล้องโทรทรรศน์จึงเห็นว่า ที่จริง 
เป็นความขรุขระของพื้นผิว ซึ่งถูกอุกกาบาตตกใส่มากมาย  ยิ่งกล้องโทรทรรศน์มีกำลังขยาย 
เพิ่มขึ้น ก็ยิ่งเห็นความละเอียดของพื้นผิวมากขึ้น และยิ่งเมื่อเราสามารถใช้วิธีอื่นนอกจาก 
การดูด้วยตา เช่น การวิเคราะห์รังสีต่างๆ นอกเหนือจากแสง และยิ่งเมื่อสามารถเดินทาง 
ไปถึงและนำเอาตัวอย่างวัตถุจากดวงจันทร์มาศึกษาให้ละเอียดขึ้น ก็ยิ่งเข้าใจธรรมชาติของ 
ดวงจันทร์รวมทั้งส่วนประกอบของมันมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ การสังเกต และการทดลอง จึง
เป็นหัวใจของกระบวนการวิทยาศาสตร์

 ถึงจุดนี้ อาจถามว่า วิทยาการด้านสังคม เช่น เศรษฐศาสตร์ จะถือเป็น 
วิทยาศาสตร์ได้หรือไม่ เมื่อก่อนนี้มักเชื่อกันว่า แม้จะมีลักษณะของวิทยาศาสตร์อยู่ เช่น 
การตั้งคำถามเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายและการบริโภค การตลาดและราคา และการ 
พยายามตอบคำถามโดยเก็บข้อมูลจากการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคม แต่ก็ไม่อาจถือว่า 
เศรษฐศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงได้ จากการที่ไม่สามารถทำการทดลอง หรือไม่ 
อาจสังเกตสิ่งต่างๆ ในสังคมหรือชุมชน ในสภาวะที่ควบคุมได้แบบเดียวกับการส่องกล้องดู 
ดวงจันทร์หรือเอาวัสดุจากดวงจันทร์มาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ นักเศรษฐศาสตร์บาง 
กลุ่ม ยกประเด็นที่ว่า พื้นฐานของเศรษฐศาสตร์อยู่ที่จิตใจหรือการกระทำของบุคคลซึ่งนอก
เหนือจากกฎเกณฑ์ที่ตายตัวของวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ดี ในระยะหลังนี้ ได้มีเศรษฐศาสตร์
ภาคทดลองเกิดขึ้น  (Vernon L. Smith 1990) ซึ่งอาจมีรูปแบบเป็นการเล่นเกม ที่คล้ายคลึง 
กับการต่อรองซื้อขายสินค้า หรือเป็นแบบจำลองด้านทุนหรือการตลาดที่ใช้คอมพิวเตอร์ 
คำนวณทำนายผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในสภาวะต่างๆ ที่ได้ผลคล้ายความเป็นจริง ซึ่งในปัจจุบัน 
ได้นำมาใช้ในการวิจัยเชิงนโยบายหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านนโยบายแรงงาน การศึกษา 
หรือภาษีอากร (ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ 2553) จึงถือได้ว่าเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันได้อยู่ใน
รูปแบบของวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
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 นักเศรษฐศาสตร์ที่มองโลกกว้าง เช่น ศ. ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ให้ความสนใจกับ 
วิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นศาสตร์พื้นฐานอย่างมาก ผมได้เห็นหนังสือ The Ascent of Man 
ที่แต่งโดยจาคอบ โบรนอฟสกี้ (J. Bronowski) (Jacob Bronowski 1973) ที่บ้าน 
ของท่าน และได้ทราบว่าท่านได้ใช้เนื้อหาส่วนหนึ่งในการสอนที่คณะเศรษฐศาสตร์ หนังสือ  
นี้แสดงให้เห็นพัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่เริ่มเผ่าพันธุ์ จนมีวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งมี 
กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่ง การได้เห็นภาพกว้างเช่นนี้ทำให้เข้าใจความหมาย 
ของการศึกษาในด้านลึกของเศรษฐศาสตร์ หรือศาสตร์ใดก็ตามได้ดียิ่งขึ้น

 ข้อสรุปลักษณะที่สำคัญของวิทยาศาสตร์ ซึ่งมาจากการที่เป็นศาสตร์ที่มีปลายเปิด 
ก็คือว่า ถึงแม้จะมีเนื้อหาพร้อมคำอธิบายมากมาย แต่ก็จะมีความละเอียดและสลับซับซ้อน 
เพิ่มขึ้นเสมอ และเมื่อมีข้อมูลมากเพียงพอก็นำมาใช้ตัดสินได้ว่าทฤษฎีหรือคำอธิบายถูกต้อง 
หรือไม่ บางครั้ง วิทยาศาสตร์มีทฤษฎีที่ขัดแย้งกันอยู่ แต่ในที่สุดก็จะตัดสินได้ว่าทฤษฎีใดถูก 
ต้องมากกว่า จากข้อมูลที่มาจากการสังเกตหรือการทดลองเพิ่มขึ้น ดังเช่น เคยมีทฤษฎี 
อธิบายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตที่ขัดแย้งกัน ทฤษฎีของชอง บาตีสต์ ลามาร์ก (Jean-
Baptiste Lamarck) อธิบายว่า ลักษณะของสิ่งมีชีวิตอาจเปลี่ยนแปลงและสืบทอดไปยังลูก 
หลานได้ ตัวอย่างเช่น ยีราฟเดิมอาจมีคอที่ไม่ยาวนัก แต่เมื่อต้องยืดคอไปกินใบไม้ของ 
ต้นไม้สูงอยู่เรื่อยๆ ในที่สุดคอจะยาวขึ้น และจะถ่ายทอดลักษณะคอยาวที่ได้มานี้ต่อไปให้ 
ลูกหลานได้ แต่ทฤษฎีของชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) อธิบายว่า  ยีราฟที่เกิด 
มามีทั้งที่คอสั้นและคอยาวตามธรรมชาติ แต่เมื่อต้องแย่งกันหาใบไม้ของต้นไม้สูงกิน ตัวที่ 
คอสั้นแย่งไม่ได้ก็จะตายไป ตัวที่คอยาวกว่าก็อยู่รอด และสามารถถ่ายทอดลักษณะคอยาว 
ต่อไปยังลูกหลานได้ ดังนั้น กลไกของวิวัฒนาการคือการคัดเลือกตามธรรมชาตินั่นเอง  

 เมื่อมีความขัดแย้งเช่นนี้ วิทยาศาสตร์ต้องพยายามสืบสาวราวเรื่องให้ได้ว่าทฤษฎี 
ของใครน่าจะถูกมากกว่ากัน โดยใช้การทดลองและสังเกต เราสังเกตได้ว่าเวลาสิ่งมีชีวิต 
เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่สืบทอดไปยังลูกหลาน เช่น หากตัดหางสุนัข ลูกของ 
มันก็ยังมีหางอยู่ดี ดังนั้นทฤษฎีของลามาร์คไม่น่าจะถูกต้อง อย่างไรก็ดี อาจเถียงได้ว่า 
หากตัดหางลูกหลานไปเรื่อยๆ ในที่สุดอาจไม่มีหางแต่แรกเกิดก็ได้ ส่วนทฤษฎีของดาร์วินนั้น 
แม้จะดูสมเหตุสมผล แต่ก็มีปัญหาว่า ความแตกต่างแต่แรกนั้นเกิดได้อย่างไร อีกหลาย 
ปีต่อมา มีหลักฐานการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากการผสมพันธุ์ถั่วของเกรกอร์ เมนเดล 
(Gregor Mendel) และการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม ที่บ่งชี้ว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตถูก 
กำหนดโดยหน่วยพันธุกรรม ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น มีการผ่าเหล่า (มิวเตชัน mutation) 
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เกิดขึ้นได้ ในปัจจุบันรู้แล้วว่าหน่วยพันธุกรรมนั้นคือ ยีน ที่มีอยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต 
และเป็นตัวกำหนดลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้น ทั้งหมดนี้ สอดคล้องกับทฤษฎีของดาร์วิน แต่ 
ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของลามาร์ก ที่กลับเสนอว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตเป็นตัวกำหนดพันธุ 
กรรมของมัน ทฤษฎีของดาร์วินจึงเป็นที่ยึดถือกันในปัจจุบันเป็นส่วนใหญ่

 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทฤษฎีของลามาร์กจะผิดหมดในทุกกรณี ในปัจจุบันทราบ 
กันแล้วว่า สิ่งแวดล้อมอาจส่งผลต่อลักษณะทางพันธุกรรมได้ในบางกรณี ดังมีการทดลอง 
กับแบคทีเรีย ที่ให้ผลสรุปว่า สามารถเปลี่ยนลักษณะพันธุกรรมไปได้ตามสิ่งแวดล้อมที่ 
เปลี่ยนไป อย่างไรก็ดี ต้องถือว่าเป็นกรณีพิเศษ และโดยทั่วไปจะอธิบายวิวัฒนาการของสิ่ง
มีชีวิตได้โดยใช้ทฤษฎีของดาร์วิน

 กล่าวโดยสรุปแล้ว วิทยาศาสตร์คือแหล่งความรู้ที่มาจากการตั้งคำถามเกี่ยวกับ 
ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติว่าคืออะไร มีความเป็นมาและคำอธิบายอย่างไร โดยแสวงหา 
คำตอบจากการทดลองและการสังเกต วิทยาศาสตร์ต่างจากศาสนา ซึ่งยึดความเชื่อเป็น 
ที่ตั้ง และต่างจากปรัชญา ซึ่งยึดตรรกเป็นที่ตั้ง แต่บางครั้งก็มีเนื้อหาที่คาบเกี่ยวกันและ 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันได้ เนื่องจากคำถามเรื่องพื้นฐานของธรรมชาติมีลักษณะคล้ายคลึง 
กัน วิทยาศาสตร์มีเนื้อหาที่พอกพูนขึ้นตลอดเวลา และเปลี่ยนแปลงได้เสมอเมื่อมีข้อมูล 
หรือหลักฐานใหม่ที่มีน้ำหนักมากกว่า ภูมิความรู้ในวิทยาศาสตร์อันมากมาย สลับซับซ้อน 
และละเอียดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ นั้น สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีหลัก ซึ่งตราบใดที่อธิบาย 
สิ่งต่างๆ ได้ โดยยังไม่มีข้อมูลที่คัดค้านมากเพียงพอ ก็จะยึดว่าเป็นทฤษฎีที่ถูกไปพลางก่อน 
จนกว่าจะมีทฤษฎีใหม่ที่อธิบายสิ่งต่างๆ ทั้งหมดได้ดีกว่า “การเปลี่ยนกระบวนกระบวนทัศน์” 
(paradigm shift) อันเป็นการปฏิวัติแนวคิดเดิม สู่แนวใหม่ที่ทรงพลังกว่านี้ เป็นลักษณะ 
ที่สำคัญของวิทยาศาสตร์ (Thomas S. Kuhn 1962) ซึ่งต่อมาได้มีผู้นำไปใช้กับศาสตร์ 
อื่นๆ อีกมากมาย ที่มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์หรือคล้ายคลึงกัน

วิทยาศาสตร์เป็นสมบัติของมนุษยชาติ

 มีข้อถกเถียงว่าวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์สากล หรือเป็นศาสตร์จากตะวันตก ที่มา 
แพร่หลายในโลก เนื่องจากอิทธิพลของตะวันตก
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 เนื้อหาจำนวนมากของวิทยาศาสตร์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน มาจากการศึกษาของ 
ตะวันตก คือยุโรปและอเมริกา มากทีเดียว  และวิทยาศาสตร์ตะวันตกดังกล่าวก็ได้อิทธิพล 
มาจากอารยธรรมกรีกโบราณ ซึ่งได้มีความเจริญรุ่งเรืองมาก และได้มีปราชญ์หลายท่านที่ 
ได้วางรากฐานเอาไว้ (รูปที่ ๑) รวมทั้ง ปิธากอรัส (Pythagorus นักคณิตศาสตร์และปรัชญา 
570-495 BC) เพลโต (Plato นักปรัชญาธรรมชาติ 428-348 BC) อริสโตเติล (Aristotle 
นักฟิสิกส์ ชีววิทยาและจริยศาสตร์ 384-322 BC) ยูคลิด (Euclid นักคณิตศาสตร์และฟิสิกส์  
300 BC) และอาคีเมดีส (Archimedes นักฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ 287-212 BC)

  

รูปที่ ๑ School of Athens ภาพวาดโดยราฟาเอล (Raphael) ราว ค.ศ. ๑๕๕๐ 
อยู่ในวาติกัน เพลโตและอริสโตเติลยืนกลาง 

(ภาพจาก http://en.wikipedia.org/wiki/The_School_of_Athens)

  วิทยาศาสตร์จากตะวันตกเริ่มรุ่งเรืองขึ้นจากยุค “การเกิดใหม่” หรือ “เรอเนสซองส์” 
(Renaissance)อันเป็นยุคการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของยุโรปที่เริ่มต้นในคริสตศตวรรษที่ 
๑๔ นั่นเอง ในช่วงต้น ได้มีการฟื้นฟูความรู้ของกรีกโบราณที่ชาวยุโรปเพิ่งได้ค้นพบใหม่จาก 
นักปราชญ์ตะวันออกกลางที่หนีสงครามมา และต่อมาได้มีการเสนอแนวคิดใหม่ๆ ที่ล้มล้าง 
ความเชื่อเดิมไปอย่างมาก เช่น โคเปอร์นิคัส (Nicolaus Copernicus 1473-1543)  
ได้เสนอทฤษฎีว่าโลกและดาวเคราะห์อื่นหมุนรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งต่างจากความเชื่อเดิมว่า 
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โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล กาลิเลโอ (Galileo Galilei 1564-1642) ได้ค้นพบว่า 
ดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์บริวารอันสนับสนุนแนวคิดของโคเปอร์นิคัส และนิวตัน (Isaac 
Newton 1643-1727) ได้ค้นพบกฎของการเคลื่อนที่ ในด้านการแพทย์ เวซาเลียส 
(Andreas Vesalius 1514-1564) ได้ศึกษากายวิภาคศาสตร์ วิลเลียม ฮาร์วี (William 
Harvey 1578-1657) ได้ค้นพบการหมุนเวียนของเลือด และต่อมาเมื่อเลเวนฮุก (Antonie 
van Leeuwenhoek 1632-1723) ได้ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์ ก็ได้มีการศึกษาสิ่งมีชีวิต 
ในระดับเล็กจนตามองไม่เห็น รอเบิร์ต ฮุก (Robert Hooke 1635-1703) ได้ค้นพบเซลล์ 
การศึกษาและค้นพบต่างๆ นี้ได้นำไปสู่พัฒนาการของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่ต่างไปจากของ 
กรีกโบราณอย่างรวดเร็วจนเรียกได้ว่า เกิด “การปฏิวัติวิทยาศาสตร์” (Scientific Revolution) 
ขึ้นในราวคริสตศตวรรษที่ ๑๗ การปฏิวัตินี้เกิดในกรอบแนวคิดใหม่ที่ปราชญ์ เช่น เบคอน 
(Francis Bacon 1561-1626) และเดคาร์ตส์ (Rene Descartes 1596-1650) ได้อธิบาย 
และได้พัฒนามาเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

 แต่ก็ต้องไม่ลืมด้วยว่า ไม่เพียงยุโรปเท่านั้นที่มีบทบาทในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
ปัจจุบัน  อารยธรรมของอาหรับและของศาสนาอิสลามก็มีบทบาทมากเช่นกัน โดยเฉพาะ 
ในยุครุ่งเรืองจากศตวรรษที่ ๗ ถึง ๑๕ เช่น ในด้านคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ (สมัยนั้นปนกับ 
โหราศาสตร์) เคมี แพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก  
คือ มหาวิทยาลัยอัล คาราวียีน (Al-Karaouine) ก่อกำเนิดขึ้นในโมร็อกโกตั้งแต่ ค.ศ. ๘๕๙ 
อารยธรรมอิสลามได้ก่อกำเนิดวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยการสังเกตการตั้ง 
คำถามตั้งสมมติฐาน การทดลอง การวิเคราะห์ และการสรุป ซึ่งนักฟิสิกส์ของเปอร์เซีย 
อิบุน อัล ฮัยษาม (Ibn al Haytham 965-1039) ได้ใช้วิธีการเช่นนี้ศึกษาเรื่องหลักการ 
ของแสง ชาวเปอร์เซียอีกท่าน คือ อัลราซี (Al-Razi 865-925) จัดเป็นนักเคมียุคแรก 
ได้จำแนกหมวดหมู่ของสสารต่างๆ และผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาของการแพทย์แผนใหม่ เป็น 
ชาวเปอร์เซียอีกเช่นกัน คือ อวิเซนนา (Avicenna 980-1037) เป็นคนแรกที่ได้ทำ 
การทดลองด้านการรักษาพยาบาล  

 ในเอเซียตะวันออกนั้น วิทยาการที่รุ่งเรืองในจีนมาหลายพันปี ได้ก่อให้เกิดการ 
ค้นพบดินปืน กระดาษ เข็มทิศ เทคโนโลยีการพิมพ์ เทคโนโลยีการเดินเรือ ฯลฯ มา 
ก่อนความรุ่งเรืองของวิทยาศาสตร์ในยุโรปมานาน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการใช้วิธีการทาง 
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบก็ตาม ซึ่งทั้งนี้อาจเป็นผลสะท้อนจากวัฒนธรรมและระบบ 
การเมืองการปกครองที่ไม่เอื้อให้เกิดขึ้น แต่ผลจากการค้นพบและการประดิษฐ์ของจีน 
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โบราณก็ได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ อินเดียโบราณก็มีวิทยาการที่ 
รุ่งเรือง ในด้านดาราศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอายุรเวท พุทธศาสนาและ 
ปรัชญาอื่น ซึ่งมีกำเนิดในอินเดียก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับวิทยาศาสตร์หลายประการ เช่น 
การให้ความสำคัญกับเหตุผล การสอนไม่ให้เชื่อสิ่งใดง่ายๆ การให้อิสรภาพและเสรีภาพ 
ในการนับถือสิ่งต่างๆ ในด้านโครงสร้างของสสารนั้น พุทธศาสนากล่าวถึงปรมาณูเป็น 
หน่วยที่เล็กที่สุด ซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกับวิทยาศาสตร์ตะวันตก เทคโนโลยีในอินเดียโบราณ 
มีความรุ่งเรืองมาก โดยเฉพาะในด้านโลหกรรม สิ่งทอ การก่อสร้างและชลประทาน 
อย่างไรก็ดี นอกจากแนวทางของพุทธศาสนาแล้ว อินเดียโบราณก็ไม่ได้มีพัฒนาการทาง 
วิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบดังเช่นตะวันตก  

 กล่าวโดยสรุปแล้ว วิทยาศาสตร์มีวิวัฒนาการมาจากอารยธรรมหลายแหล่ง โดย  
ในช่วงต้นยัง ไม่มีลักษณะเป็นศาสตร์เฉพาะเช่นปัจจุบัน หากหลอมรวมกับวิทยาการอื่นๆ 
และเพิ่งมาพัฒนาเป็นศาสตร์เฉพาะเมื่อประมาณหกร้อยปีที่แล้ว โดยมียุโรปเป็นแหล่ง 
สำคัญ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 คำตอบว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรจะไม่สมบูรณ์ ถ้าไม่กล่าวถึงประโยชน์ของมัน ความรู้ 
เกี่ยวกับธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ได้มา นอกจากจะอธิบายว่าสรรพสิ่งมีกลไกและคำอธิบาย 
อย่างไรแล้ว ยังสร้างประโยชน์อีกด้วย อาจเรียกวิทยาศาสตร์ที่มุ่งสร้างประโยชน์นี้ว่า 
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซ่ึงเป็นส่วนสำคัญในการเข้าใจหลักการและนำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้น 
เครื่องมือและวิธีการในการดำรงชีวิตของเรา ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
หรือบริการ ความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นดังกล่าว ซึ่งอาจเรียกรวมๆ ว่า 
เทคโนโลยี แต่เดิมอาจไม่ได้มาจากวิทยาศาสตร์เสียทั้งหมด กล่าวคือ ไม่จำเป็นต้องมาจาก 
ความเข้าใจหลักการและคำอธิบายกลไกธรรมชาติที่เป็นเนื้อหาของวิทยาศาสตร์เสียทั้งหมด 
แต่อาจมาจากการลองผิดลองถูก จนในที่สุดได้วิธีหรือสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ได้ ตัวอย่างเช่น 
อาจพบโดยบังเอิญว่า ดินเมื่อถูกเผาจะกลายเป็นอิฐ ที่ใช้สร้างบ้านเรือนได้ น้ำผลไม้บาง 
อย่างเมื่อหมักไว้ กลายเป็นน้ำส้มหรือน้ำเมา สมุนไพรบางอย่างมีฤทธิ์แก้ไข้ได้ ดังนี้เป็นต้น  
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 แต่นับต้ังแต่วิทยาศาสตร์ทวีความสำคัญข้ึน เม่ือหลายศตวรรษมาแล้ว เทคโนโลยี 
ก็กลายเป็นผลท่ีมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากข้ึนเร่ือยๆ  จนในปัจจุบัน กล่าวได้ว่าเทคโนโลยี 
ที่สำคัญล้วนมีกำเนิดมาจากวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีชีวภาพที่ทำให้เรา 
พัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ใหม่ๆ รวมทั้งผลผลิตเช่น อาหาร และยา ล้วนมาจาก 
ความก้าวหน้าทางชีววิทยา เคมี และวิศวกรรมที่มีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน เทคโนโลยี 
สารสนเทศและโทรคมนาคม มาจากความก้าวหน้าทางอิเล็กทรอนิกส์และวิทยาการสารสนเทศ 
ของใช้รอบตัว ตั้งแต่ยานพาหนะจนถึงเครื่องนุ่งห่ม ล้วนต้องผ่านวิธีการที่ใช้วิทยาศาสตร์ 
ไม่มากก็น้อย  เทคโนโลยีสมัยใหม่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากจนมีผู้โหยหากลับสู่ธรรมชาต ิ
เช่น ทำการเกษตรธรรมชาติ ใช้ชีวิตอย่างง่ายๆ กระแสทางเลือกเช่นนี้ อาจนำไปสู่สมดุลที่
ดีขึ้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  แต่แม้กระแสทางเลือกนี้ก็ยังมักต้องพึ่งหลักการทางวิทยา 
ศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมีของสารธรรมชาติ เป็นต้น

 แม้เทคโนโลยีจะมีความสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตสมัยใหม่ก็ตาม เราควร 
ระวังผลกระทบในด้านลบของเทคโนโลยีด้วย ตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
ทำให้เราสื่อสารกันได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ก็ต้องระวังอาชญากรรมและอบายมุขที่ใช้สื่อนี้ 
อยา่งกวา้งขวางดว้ย  อตุสาหกรรมสมยัใหมท่ำใหเ้รามขีองใช ้เชน่ ถงุพลาสตกิทีม่คีวามสะดวก 
แตก่ส็รา้งปญัหากบัสิง่แวดลอ้มในการกำจัดขยะพลาสตกิ และกระบวนการผลติทางอุตสาห-
กรรมหลายชนิดก็สร้างปัญหามลพิษแก่ส่ิงแวดล้อมด้วย ผลด้านลบเหล่าน้ีเป็นข้อควรระวังใน 
การใช้เทคโนโลยี

 นอกจากนี้ เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้มาจากนอกประเทศ จึงเป็นสิ่งแปลกปลอมที่
ควรระวังมิให้มีอิทธิพลเชิงลบต่อวิถีชีวิตแบบเดิมมากเกินไป  ในด้านการค้าระหว่างประเทศ 
การนำเข้าเทคโนโลยีมากเกินไป โดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการพัฒนาตนเอง ก็อาจทำ
ให้เกิดผลเสียในด้านดุลการค้าได้ด้วย และแม้จะนำเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า 
ออกจำหนา่ยในตา่งประเทศ โดยอาศยัความไดเ้ปรยีบดา้นคา่แรงและตน้ทนุการผลติ แตห่าก 
ทำเช่นนี้ โดยไม่คำนึงถึงการสร้างความสามารถของอุตสาหกรรม ในอนาคตเมื่อหมดความได้ 
เปรียบดังกล่าวแล้ว ก็จะเกิดปัญหาในระยะยาวตามมา ศ.เสน่ห์ จามริก ได้กล่าวถึงภัย 
คุกคามของเทคโนโลยีต่อสังคมของประเทศที่กำลังพัฒนา รวมถึงสังคมไทย จากการพึ่งพา 
เทคโนโลยีจากต่างประเทศมากเกินไป ไว้อย่างละเอียดมาก่อนแล้ว (นิคม จันทรวิทุร, 
อัมมาร สยามวาลา และคณะ 2550)
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 เทคโนโลยีมีลักษณะคล้ายวิทยาศาสตร์ในแง่ที่มักมีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ แม้ 
ในกรณีที่เทคโนโลยีก่อให้เกิดปัญหาหรือผลเสียหรือที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ก็ยังมักสามารถ 
ปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาหรือผลเสียนั้นได้ ตัวอย่างเช่น รถยนต์ที่เมื่อก่อนนี้ยังไม่มีอุปกรณ์ 
นิรภัย  เมื่อเกิดอุบัติเหตุมักมีอันตรายร้ายแรงได้  ต่อมาก็มีการปรับปรุง เช่น มีเข็มขัดนิรภัย มี
ถุงลมที่ออกมาทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมีตัวถังที่แข็งแรงและกระจกที่ปลอดภัยขึ้นกว่าเดิม 
เทคโนโลยีหลายอย่างมีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เทคโนโลยีที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
หลายชนิด จนต้องมีกฎหมายควบคุมมลพิษที่เคร่งครัด ปัญหานี้ทำให้ต้องคิดค้นเทคโนโลยี 
ใหม่ที่ก่อปัญหาน้อยลง หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งในที่สุดมักทำได้ แม้เทคโนโลยี 
หรือทางแก้ใหม่นี้อาจจะทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น การผลิตพลังงานโดยถ่านหิน 
ซึ่งหากปล่อยควันจากการเผาไหม้ออกไปก็จะเกิดมลพิษทางอากาศ แต่หากใช้เทคโนโลยีที่
ดักจับควันพิษก็จะสามารถลดปัญหาลงได้ แม้จะต้องลงทุนมากขึ้น บางกรณี การใช้เทค
โนโลยีความผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น การขุดเจาะน้ำมันใต้ทะเล อาจมีอุบัติเหตุน้ำมันรั่วไหล 
แต่ก็สามารถระงับการรั่วนั้นได้ โดยใช้เทคโนโลยีเช่นกัน กล่าวโดยรวมแล้ว เทคโนโลยีก็คือ 
เครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ แต่ก็มีผลเสียได้ ซึ่งการแก้ไขก็อาจใช้เทคโนโลยีเช่นกัน ทำนอง 
หนามยอกต้องเอาหนามบ่งนั่นเอง โดยต้องยอมลงทุนเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น บางครั้งของเสีย
จากกระบวนการผลิตหนึ่งอาจนำไปใช้ในอีกกระบวนการหนึ่ง ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ 
เช่น ของเสียจากอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร อาจมาใช้ทำก๊าซชีวภาพ เพื่อเป็นแหล่ง 
พลังงานได้ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงเสียอีกด้วย

 รูปท่ี ๒ แสดงให้เห็นลักษณะและความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กล่าวโดยรวมแล้ว  วิทยาศาสตร์นำไปสู่การค้นพบข้อมูลและคำอธิบายปรากฏการณ์ในธรรมชาติ 
ซึ่งเพิ่มพูนความรู้ของเรา ส่วนเทคโนโลยีนำไปสู่การประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือและวิธีการที่ 
ใช้ประโยชน์ได้ ความรู้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสมบัติของ 
ของสังคมโดยรวม โดยผู้ประดิษฐ์อาจได้ผลประโยชน์พิเศษในฐานะเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา

 นอกจากจะทำให้เกิดการค้นพบและความรู้แล้ว วิทยาศาสตร์ยังเป็นปัจจัยหลักใน 
การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในแง่ท่ีให้หลักการการทำงานของส่ิงประดิษฐ์หรือวิธีการต่างๆ 
ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ ในขณะเดียวกัน เครื่องมือและวิธีการต่างๆ อันเป็นผลผลิตของ 
เทคโนโลยีบางส่วน เช่น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็ช่วยให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปด้วย 
ดังนั้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงอยู่คู่กัน พึ่งพาซึ่งกันและกันเป็น “แฝดสยาม” แม้มี 
ความแตกต่างกันอยู่ก็ตาม
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นวัตกรรมสู่สังคม

การค้นพบ การประดิษฐ์

ความรู้ ประโยชน์

 ความรู้และประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มาใช้ในสังคมอย่างกว้าง 
ขวาง อาจเรียกว่านวัตกรรม (innovation) ในการสร้างนวัตกรรม จำเป็นต้องมีการพัฒนา 
จากความรู้ทางเทคนิค หรือต้นแบบในห้องทดลอง เพื่อให้เป็นสินค้า บริการ หรือวิธีการง่ายๆ 
ที่คนทั่วไปจะไปใช้งานได้ นอกจากนี้ ยังต้องมีวิธีการผลิตและจำหน่าย หรือวิธีการบริการ
ที่ผู้ผลิตและจำหน่ายหรือบริการนั้นจะดำเนินการได้โดยได้รับผลตอบแทนที่ดี ทั้งหมดนี้ต้อง 
การการดำเนินการด้านวิศวกรรม การออกแบบ การศึกษาความเป็นไปได้ การตลาด และ 
เรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงอาจถือ 
เป็นปัจจัยสำคัญ แต่ไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดในการพัฒนานวัตกรรมสู่สังคม เพื่อให้สังคมได้ 
ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางได้ ศาสตร์อื่นๆ โดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ความสำคัญในการนำเอาผลผลิตจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้ให้เกิด 
ประโยชน์อย่างกว้างขวางในสังคมได้จริง

รูปที่ ๒ ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสังคม
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วิทยาศาสตร์มีวิญญาณ

 วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีชีวิต ในแง่ที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการตลอด 
เวลา และหากถือว่าแก่นแท้ของชีวิตก็คือวิญญาณ วิทยาศาสตร์ก็มีวิญญาณ

 วิญญาณนี้คือ ความอยากรู้อยากเห็นที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์  การชอบตั้งคำถาม 
และคิดหาคำตอบ การชอบสืบสาวราวเรื่องต่างๆ จนได้คำอธิบายที่พอใจ วิญญาณของ 
วิทยาศาสตร์สอนให้เราเป็นคนมีเหตุผล ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ จนกว่าจะได้เห็นหลักฐานยืนยัน  
สอนให้เราแก้ปัญหาเป็น เมื่อมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาหากินหรือเรื่องการครองชีพ 
เราจะพยายามหาสาเหตุของปัญหาที่แก้ไขได้ หรือหากแก้ไขไม่ได้ก็ยังวิเคราะห์ได้ว่าจะแก ้
ได้อย่างไร หรือจะต้องไปปรึกษาใคร  วิญญาณของวิทยาศาสตร์ผลักดันให้เราค้นหาความรู้ 
เกีย่วกบัโลกรอบตวั หรอืแมแ้ตเ่รือ่งชวีติจติใจของเราเอง ทำใหเ้รามเีครือ่งมอืสำคญัในการอยู่ 
ในสังคม กล่าวอย่างง่ายๆ วิญญาณวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีจินตนาการ คิดเป็น ทำเป็น 
หาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ นอกจากนี้ ลักษณะของวิทยาศาสตร์ที่มีเนื้อหาใหม่ๆ เพิ่ม 
พูนขึ้นตลอดเวลา และการเรียนไม่มีวันจบ ทำให้เราเป็นผู้ใฝ่รู้

 วิญญาณของวิทยาศาสตร์มีลักษณะเป็นทั้งวิญญาณของการมีวินัย และเป็น 
วิญญาณขบถด้วยพร้อมกันไป

 ที่ว่าเป็นวิญญาณของการมีวินัยนั้น เนื่องมาจากการที่วิทยาศาสตร์มีระบบในการ
ตั้งคำถาม การหาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์หรือสร้างคำอธิบายข้อมูล 
พร้อมทั้งทำนายเรื่องราวใหม่ๆ ที่อนุมานได้จากคำอธิบายนี้

 เร่ิมต้ังแต่การต้ังคำถาม คำถามท่ีต้ังจะต้องเป็นคำถามท่ีเฉพาะเจาะจงและสามารถ 
ตอบได้ด้วยการทดลองหรือการสังเกต เช่น คำถามว่าพระเจ้าสร้างสรรพสิ่งจริงหรือไม่ 
ไม่ใช่คำถามท่ีวิทยาศาสตร์จะตอบได้ เพราะไม่สามารถทำการทดลองหรือสังเกตให้ได้ผลสรุป 
แน่ชัดได้ แต่คำถามว่าเอกภพกำเนิดมาอย่างไร เป็นคำถามที่วิทยาศาสตร์พอจะหาคำตอบ 
ได้ เพราะสามารถตั้งทฤษฎี และทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ว่าทฤษฎีนั้นผิด หรือมีทางจะ 
เป็นจริงได้ ว่าไปแล้ว ที่จริงคำถามส่วนมากอาจพอหาคำตอบได้จากการทดลองหรือสังเกต 
แต่หลายคำถามอาจต้องใช้เวลานาน หรือต้องมีการพัฒนาความสามารถในการทดลอง ซึ่ง 
อาจเสียค่าใช้จ่ายมาก จนไม่เหมาะที่จะถามตั้งหรือดำเนินการหาคำตอบ เมื่อคำนึงถึง 
ข้อจำกัดเช่นนี้  
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 ในการวิจัยหรือหาความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ เราต้องตั้งคำถามที่ยังไม่รู้คำตอบ 
เพื่อที่จะได้ค้นคว้าหาคำตอบมาทำให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เช่น ในปัจจุบันมีหลายคน 
ตั้งคำถามว่า จะสร้างชีวิตจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้หรือไม่ และทำอย่างไร  คำถามเช่นนี้ทำให้เกิด 
การวิจัยพื้นฐานกว้างขวางมากมาย จนเกิดวิทยาการสาขาใหม่เรียกว่า ชีววิทยาสังเคราะห์ 
(synthetic biology) ในทำนองเดียวกัน อาจตั้งคำถามว่าจะสามารถสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ 
ที่จะเก็บเกี่ยวพลังงานแดดได้มากกว่าเดิมอย่างไร ซึ่งเป็นคำถามในเชิงประยุกต์ และนำไป
สู่การวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมากมายเช่นกัน

 ในการหาคำตอบให้กับคำถามของเรานั้น เรามักต้องมีสมมติฐานหรือแนวความเชื่อ 
ที่จะช่วยนำทาง เช่น ในการตอบคำถามว่าสร้างชีวิตจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้หรือไม่ สมมติฐาน 
ก็คือ ชีวิตเกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบของมัน หากนำองค์ประกอบมาประกอบกันในสภาวะ
ที่เหมาะสม และสร้างกลไกที่เหมาะสม ก็จะสร้างชีวิตขึ้นได้ ในการตอบคำถามว่าจะสร้าง 
เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมได้หรือไม่ อาจต้องการสมมติฐานเช่น จะ 
สามารถนำวัสดุใหม่บางตัวมาใช้ในการเก็บและจ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ดีกว่าวัสดุ 
อื่นที่เคยใช้กัน เป็นต้น

 การตั้งคำถามและสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ต้องการวินัยในการที่จะถามให้พอดี 
มีทางตอบได้ ตั้งสมมติฐานให้พอเหมาะ ใช้เป็นตัวนำทางไปสู่คำตอบได้ การวิจัยส่วนใหญ ่
ที่มาจากการตั้งคำถามและสมมติฐานที่ดีมักนำไปสู่ความรู้ใหม่ประเภทต่อยอด ซึ่งทำให้ 
วิทยาการกว้างขวางขึ้น นี่คือข้อดีของวิญญาณวินัยของวิทยาศาสตร์

 อย่างไรก็ดี วิทยาศาสตร์ก็ต้องมีวิญญาณขบถด้วย กล่าวคือ วิญญาณของการคิด 
นอกกรอบ นอกลู่นอกทางออกไปจากแนวความคิดเดิม การคิดนอกลู่นอกทางนี้มีความ 
สำคัญมาก เนื่องจากสามารถนำไปสู่ความรู้และหลักการใหม่ที่ต่างไปจากเดิม ซึ่งบางครั้ง 
อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่สำคัญได้ วิญญาณขบถของวิทยาศาสตร์ไม่ได้มาจาก 
ความต้องการล้มล้างระบบความรู้ที่มีมาแต่เดิม แต่มาจากความพยายามปรับปรุงระบบเดิม 
โดยนำแนวคิดใหม่ๆ เข้ามา แนวคิดใหม่ๆ ดังกล่าวมาจากจินตนาการที่นอกเหนือไปจาก 
แนวที่ได้รับการปลูกฝังมาแต่เดิม  

 วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าได้สองแบบด้วยกัน ส่วนมากแล้ว วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้า 
แบบตอ่ยอด กลา่วคอืมขีอ้มูลและคำอธบิายเพิ่มเตมิทีจ่ะสนับสนนุทฤษฎีและแนวคดิเดมิ แต่ 
บางครั้ง วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าแบบปฎิวัติ กล่าวคือ มีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่สำคัญ 
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การปฏิวัติในวิทยาศาสตร์นั้นมาจากการมีวิญญาณขบถที่ทำให้เปลี่ยนแนวคิดหรือความเชื่อ 
เดิมนั่นเอง การทำให้เกิดการเปลี่ยนแนวคิดหรือความเชื่อเดิมในวิทยาศาสตร์นั้นทำได้ยาก 
กว่าการต่อยอด และอาจถูกต่อต้านจากนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันเองที่ยังไม่เชื่อในช่วงต้น 
แต่ในที่สุด เมื่อมีหลักฐานชัดเจน การเปลี่ยนกระบวนทัศน์นั้นก็จะเกิดขึ้น ตัวอย่างของการ 
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่สำคัญมีเช่น

- การเปลี่ยนจากฟิสิกส์แบบนิวตัน สู่ฟิสิกส์แบบสัมพัทธภาพและแบบควอนตัม  
หรือฟิสิกส์แบบเดิมสู่ฟิสิกส์สมัยใหม่ การเปลี่ยนนี้ ไม่เพียงจะมีผลต่อฟิสิกส์โดย
ทั่วไปเท่านั้น แต่ทำให้ภาพของธรรมชาติเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เช่น เวลาของผู้ที่ 
เคลื่อนไหวขึ้นกับความเร็ว วัตถุเป็นทั้งตัวตนและคลื่น ฯลฯ

- การเปลี่ยนของเคมีหลังรู้จักอิเล็กตรอน เป็นการเปลี่ยนความเข้าใจธรรมชาติของ 
วัตถุ และปฏิกิริยาระหว่างกัน ทำให้สามารถผลิตสารใหม่และควบคุมสภาวะของ 
สารต่างๆ รวมทั้งนำไปสู่ความเข้าใจบทบาทของสารต่างๆ ตั้งแต่ในสิ่งมีชีวิต 
จนในจักรวาลทั้งหมด

- การเปลี่ยนของชีววิทยาหลังรู้ว่าดีเอ็นเอคือสารพันธุกรรม ทำให้เข้าใจกลไกการ 
สืบพืชพันธุ์  สามารถสร้างพืชและสัตว์พันธุ์ใหม่โดยการออกแบบได้ และสามารถ 
ทำให้สิ่งมีชีวิตผลิตสารชีวภาพ เช่น ยาที่ต้องการได้

 บางครั้ง การเปลี่ยนแนวคิดทางวิทยาศาสตร์อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับความ 
เชื่อถือทางศาสนาหรือความเชื่ออื่นในสังคม ตัวอย่างเช่น เมื่อกาลิเลโอได้เสนอว่า โลก 
ไม่ใช่จุดศูนย์กลางของจักรวาล หากแต่หมุนรอบดวงอาทิตย์นั้น ทำให้ศาสนจักรไม่พอใจ จน
ทำให้ต้องถูกจับกุมสอบสวนและจองจำ เมื่อดาร์วินประกาศทฤษฎีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
ก็มีผู้คัดค้าน เพราะขัดกับความเชื่อทางศาสนา แต่เมื่อหลักฐานชัดเจน เสียงค้านจากสังคม 
ก็ค่อยๆ หายไปในที่สุด

 การวิจัยวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนั้น ส่วนใหญ่ยังเป็นประเภทต่อยอด เพิ่มพูน 
ความรู้ในกรอบแนวคิดเดิม ซึ่งก็เป็นลักษณะของการวิจัยวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ แต่วิญญาณ 
ขบถก็มีความสำคัญ และช่วยให้เราไม่เพียงแต่เป็นผู้ตามเท่านั้น แต่เป็นผู้นำได้ด้วย ประเทศ 
ไทยมีประเด็นใหม่ๆ ที่สำคัญในวิทยาศาสตร์หลายประการที่จะทำให้เป็นผู้นำได้ เช่น โรค 
อุบัติใหม่ โรคเขตร้อน ความหลากหลายชีวภาพ อาหารและการเกษตร เราน่าจะสร้าง 
วิญญาณขบถกันให้มากขึ้นกว่าเดิม วิญญาณขบถจากจินตนาการแหวกแนวของเราอาจทำ 
ให้เราค้นพบกลไกของการกลายพันธุ์ของโรคอุบัติใหม่ ค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ในธรรมชาติและ 



การแสดงปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๒40

อธิบายความเป็นมาของมัน หรือค้นพบแนวทางพัฒนาอาหารใหม่ๆ ที่มีคุณค่าและไม่รู้จัก 
กันมาก่อนได้  ตัวอย่างมีมาแล้ว เช่น ศ. นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง และ ศ. นพ.เฉลิม พรมมาส 
ได้เป็นผู้ค้นพบวงจรชีวิตของตัวจี๊ดซึ่งเป็นพยาธิที่สำคัญของเขตร้อน ดร.วราวุธ สุธีธร ได้ 
ค้นพบซากไดโนเสาร์หลายชนิดในประเทศไทย รวมทั้งไดโนเสาร์กินเนื้อ (Siamotyrannus 
isanensis) ที่อาจถือว่าเป็นบรรพบุรุษสายตรงของ T. rex ด้วย การค้นพบเหล่านี้ 
แม้ไม่ยิ่งใหญ่ระดับสะเทือนโลก แต่ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแนวคิดในสาขาวิชานั้นๆ ทั่วโลก
และนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทย

 การหาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ก็เป็นกระบวนการที่ต้องมีวินัยหรือมีระบบ 
โดยจะต้องหาข้อมูลที่ตรงกับการตอบคำถามให้มากที่สุด แรกทีเดียวก็ต้องสำรวจดูก่อนว่า 
ข้อมูลที่ต้องการนั้นมีอยู่ก่อนแล้วหรือยัง หากยังไม่มี หรือต้องการเพิ่มเติม ก็ต้องออกแบบ 
การทดลอง การสังเกต หรือการสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ เช่น 
ในการหายารักษาโรคหนึ่งๆ ก็ต้องสำรวจดูก่อนว่า มีความรู้เกี่ยวกับโรคนี้หรือโรคที่ใกล้
เคียงและการรักษาอยู่แล้วเพียงใด จากนั้น ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลว่า มียาอยู่บ้าง หรือยัง 
มันทำงานอย่างไร และจะปรับปรุงได้อย่างไร โครงสร้างเคมีของยาที่น่าจะใช้ได้ผลเป็น 
อย่างไร และจะออกแบบโครงสร้างใหม่เพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอย่างไร จะสังเคราะห์ยาขึ้น 
มาอย่างไร จะทดสอบฤทธิ์และความเป็นพิษของยาในระดับเซลล์อย่างไร ดังนี้เป็นต้น ซึ่ง 
เมื่อได้ข้อมูลด้านฤทธิ์ความเป็นพิษ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ก็ต้องนำมาวิเคราะห์ 
ว่า ยาตัวไหนหรือกลุ่มไหนจะเหมาะที่สุด ในการดำเนินการต่อไป คือ นำไปทดลองกับสัตว์
ทดลองและศึกษากับคนในที่สุด

 แม้เราจะหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ด้วยวิญญาณของความมี 
วินัย แต่ก็ต้องมีวิญญาณขบถหรือการคิดนอกกรอบด้วย ในขณะเดียวกัน เช่น คิดหา 
ข้อมูลจากแหล่งอื่น ต่างไปจากที่มีคนหามาแล้ว วิเคราะห์ข้อมูลในแนวที่ต่างไปจากเดิม 
นำผลการวิเคราะห์มาแปลในแนวทางต่างๆ ตั้งทฤษฎีหรือคำอธิบายใหม่ที่จะสอดคล้องกับ
ข้อมูลที่มีได้กว้างขวางกว่าเดิม  การทำเช่นนี้ต้องการจินตนาการ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของ 
วิญญาณวิทยาศาสตร์ที่จะกล่าวถึงต่อไป

 กล่าวโดยสรุปแล้ว อาจเปรียบได้ว่า วิญญาณของวิทยาศาสตร์คือวิญญาณที่มี 
แหล่งที่อยู่ชัดเจน โดยอยู่ในความรู้และหลักการที่ได้สั่งสมกันมาเป็นเวลานาน แต่ก็มีส่วนที่
ลอ่งลอยไปตามจนิตนาการ เพือ่แสวงหาความรูแ้ละหลกัการใหมท่ีท่ำใหว้ทิยาศาสตรม์คีวาม 
สมบูรณ์กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไปด้วย 
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วิทยาศาสตร์
เพื่อสร้างจินตนาการ

การเรียนรู้และความรู้

เราเรียนวิทยาศาสตร์เพื่ออะไร?

 หลายคนเรียนวิทยาศาสตร์ เพียงเพราะเป็นวิชาที่ต้องเรียนในชั้น เพื่อเอาคะแนน 
สอบ หลายคนเห็นว่ามันน่าเบื่อ มีแต่สูตรและสมการเคมี หรือไม่ก็บรรยายลักษณะของ 
ใบไม้ดอกไม้ หรือไม่ก็กฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ที่เก่าคร่ำครึ ต้องคำนวณโน่นนี่ตามสูตรที่ไม่รู้ 
จะใช้ประโยชน์อะไร

 บางคนเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเกิดความสนุก เกิดความพอใจที่ได้คำอธิบายสิ่งที่ตน 
อยากรู้อยากเห็นมาแต่เด็ก ทำไมท้องฟ้าสีคราม? ทำไมพระจันทร์จึงดูเหมือนตามเราไปเรื่อย 
เวลาเราเดิน? ทำไมต้นไม้ถึงออกดอกออกผลได้?

๒
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 ที่น่าเสียดาย คือคนที่เรียนวิทยาศาสตร์แล้วเกิดความสนุก น้อยกว่าคนที่ต้อง 
จำใจเรียนมาก มากเสียจนพูดกันทั่วไปว่า วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยาก หลายคนว่าเป็นเรื่อง 
ไม่มีประโยชน์ ไม่ต้องเรียนได้ก็ดี ด้วยซ้ำ

 ที่เป็นเช่นนี้ เพราะระบบการเรียนการสอนของเรายังไม่ดี เมื่อสืบสาวตามเรื่อง 
นักเรียนไม่เต็มใจเรียนไป ก็มักจะพบว่า ครูไม่เต็มใจสอน หรือครูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน  
ตำราเรียนก็ไม่ดี เนื้อหาไม่น่าสนใจ หรือหลายคนที่ครอบครัวยากจน อาจไม่มีตำราเรียน 
ด้วยซ้ำ อยากรู้ว่าทำไมท้องฟ้าสีคราม กลับต้องถูกบังคับให้จำสูตรการกระเจิงของแสง โดย 
ไม่ได้รับคำแนะนำว่าสามารถนำมาใช้อธิบายเรื่องฟ้าสีครามได้ ทั้งที่ที่จริงคือเรื่องเดียวกัน 
แต่มองคนละด้าน อยากรู้ว่าเหล็กเป็นสนิมได้อย่างไร กลับต้องเรียนวิธีทำสมการให้สมดุล 
ทั้งที่ที่จริงคือเรื่องเดียวกัน แต่มองคนละด้าน

 ถ้าระบบการเรียนการสอนของเราดีกว่าปัจจุบัน สามารถทำให้ผู้เรียนเห็นวิญญาณ 
หรือเนื้อแท้ของวิทยาศาสตร์ได้ จะมีคนที่เรียนด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินมากขึ้นเยอะ
ทีเดียว  ที่ว่าเช่นนี้ เพราะวิทยาศาสตร์ที่จริงเป็นเรื่องที่โดนใจคนทั่วไปตามธรรมชาติอยู่แล้ว 
ดูจากเด็กทุกคนเลยก็ได้ เด็กทุกคนจะซน ชอบถามโน่นถามนี่ ดื้อ ผู้ใหญ่พูดอะไรไม่เชื่อ 
ต้องไปลองดูเองจนเจ็บตัวไปบ่อยๆ ชอบดูวิทยากล เพราะมีสิ่งที่ไม่คาดฝัน ทำให้ทึ่ง ชอบ 
เล่นเกม และพอเล่นได้ดีก็จะพอใจ หลายคนชอบเครื่องยนต์กลไก แกะของเล่นออกมาดูจน
ใส่กลับไม่ได้  ลักษณะเด็กทั้งหมดนี้ คือลักษณะของนักวิทยาศาสตร์โดยธรรมชาตินั่นเอง  

 หากเราเริ่มเรียนวิทยาศาสตร์จากธรรมชาติรอบตัว แทนที่จะเรียนจากตำราเพียง
อย่างเดียว  หากพ่อแม่มีความอดทน ยอมให้เด็กซนเด็กดื้อบ้าง หากรายการทีวี หนังสือพิมพ์ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว ช่วยกันเสนอเรื่องราวของสิ่งรอบตัว โดยมีคำอธิบายที่มีเหตุผล เราก็ 
จะเรียนวิทยาศาสตร์ได้ด้วยความสนุกเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ครูก็จะต้องเป็นผู้ช่วย 
กระตุ้นหรือจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นนี้ให้มากขึ้น จนผู้เรียนสนใจที่จะค้นคว้าหา 
คำตอบต่อสิ่งที่ต้องการรู้ด้วยตนเอง การเห็นความเชื่อมโยงระหว่างฟ้าสีครามกับกฎของ 
การกระเจิงของแสง หรือระหว่างสนิมเหล็กกับสมการปฏิกิริยาระหว่างเหล็กกับออกซิเจน 
น่าจะทำให้ตั้งใจและเต็มใจเรียนเพื่อจะได้เข้าใจสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้น

 ครูหลายคนยังมีความเข้าใจว่า การสอนเนื้อหาวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด 
ในการศึกษาวิทยาศาสตร์ ที่จริงแล้ว การเรียนรู้ด้วยตนเองต่างหากเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด 
สำคัญกว่าการใส่เนื้อหาเข้าในสมองของเยาวชน ผู้เรียนจะต้องสามารถสร้างความรู้ขึ้นมา 
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ด้วยตนเอง ไม่ใช่รับมาจากครู ครูมีหน้าที่หลักเป็นผู้แนะนำให้ผู้เรียนได้แนวคิดในทางที่จะ 
สร้างความรู้ขึ้นมาได้  ครูอาจให้ความรู้ในเชิงเนื้อหาให้กับผู้เรียนบ้าง แต่ควรเป็น “หัวเชื้อ” 
ความรู้ที่ล่อให้ผู้เรียนไปหาความรู้เพิ่มเติมมาด้วยตนเองมากกว่าความรู้ดิบๆ ทั้งแท่ง ในด้าน 
ปรัชญาการศึกษา อาจกล่าวได้ว่า ระบบการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructionism)  
ถือเป็นหัวใจของการเรียนรู้ทีเดียว และการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อสามารถ 
สร้างความรู้เองได้ โดยได้รับความช่วยเหลือจากครู ตำรา หรือข้อมูลอื่นๆ มาประกอบเท่านั้น 
การเน้นการสร้างความรู้ด้วยตนเองเช่นนี้ เป็นหลักการที่ผู้นำทางการศึกษา เช่น ชอง 
เปียเช (Jean Piaget) และซีเมอร์ แพเพิร์ต (Seymour Papert) ได้เสนอไว้ 
และผู้นำการศึกษาฝ่ายไทย เช่น คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้นำมาใช้อย่างได้ผล  
และในปัจจุบันเป็นต้นแบบสำคัญของการศึกษาที่เรียกว่า การศึกษาทางเลือก ในอนาคต 
หากต้องการปรับปรุงการศึกษาให้ได้ผลจริง การศึกษาที่เรียกว่า “ทางเลือก” นี้ อาจจะต้อง 
เข้ามาแทนการศึกษากระแสหลัก ที่ยังเน้นการสอนเนื้อหา มากกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ให้มากย่ิงข้ึนเป็นลำดับ เสียดายท่ีในความเป็นจริงแล้ว การศึกษากระแสหลักในปัจจุบันของเรา 
ยังไม่อำนวยการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ไฟของความอยากรู้อยากเห็นของเด็กทุกคน มักจะ 
มอดไปตั้งแต่ยังไม่โตดีนัก โดนพ่อแม่ดุเวลาถาม เจอครูที่ไม่เอาใจใส่ หรือตั้งหน้าตั้งตาเพียง 
จะให้เนื้อหาในห้องเรียน เจอหลักสูตรและตำราที่ไม่เอื้อให้อ่าน สังคมไม่สนใจ ในที่สุดก็ 
เหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้น ที่ยังคงความสนใจในวิทยาศาสตร์อยู่ จะด้วยไฟเดิมที่เหลืออยู่ 
บ้าง หรือด้วยความจำเป็นที่ต้องผ่านหลักสูตรเพื่อผ่านไปยังอาชีพแพทย์ วิศวกร หรือนัก 
เศรษฐศาสตร์ก็แล้วแต่

 แต่แม้เราไม่สนใจเน้ือหาวิทยาศาสตร์ เม่ือเป็นผู้ใหญ่แล้ว ท่ีจริงวิญญาณวิทยาศาสตร์ 
ก็ยังคงติดตัวหลายคนอยู่ไม่มากก็น้อย หลายคนยังชอบถามคำถามที่ขึ้นต้นว่า “ทำไม” หลาย 
คนยังอยากรู้อยากเห็นในความเป็นมาของสรรพสิ่งในธรรมชาติ ชอบอ่านนิยายประเภท 
สืบสวน ชอบดูหรือฟังรายการเกี่ยวกับความรู้ แต่ก็อดติดใจเกมโชว์ นิตยสารที่ขยายเรื่อง 
ส่วนตัวของดารา หรือมีเรื่องผีขนหัวลุก ไม่ได้  ที่จริงแล้ว คนเหล่านี้ก็ยังมีวิญญาณวิทยาศาสตร์ 
อยู่ เพียงแต่แสดงออกมาอย่างไม่เต็มที่ เนื่องจากถูกบดบังโดยสังคมและสิ่งแวดล้อม 
วิญญาณที่ทำให้เกิดการเรียนรู้โดยทั่วไปที่พอจะหลงเหลืออยู่ในหลายคนนี้ ทำให้เขาจะอยู่ 
ในโลกสมัยใหม่ได้อย่างดีกว่าคนอื่น เพราะจะทำให้เขาสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่จำเป็นหรือ 
สำคัญในโลกยุคใหม่ และหากการศึกษาของเราสามารถทำให้คนสามารถคงมีวิญญาณนี้ติด
ตัวอยู่ได้มากยิ่งขึ้น สังคมของเราก็คงพัฒนาไปได้ดีมากยิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัว
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 มองในแง่กว้างด้านการศึกษาโดยรวม อาจกล่าวได้ว่า เรายังไม่ประสบผลสำเร็จ 
ดีนัก ในการทำให้คนไทยมีความต้องการและความสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่ 
ที่ผ่านมา การศึกษามักเป็นการเรียนที่เน้นเนื้อหาจากความจำมากกว่าความเข้าใจ ด้วย 
เหตุนี้ เราจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงการศึกษาใหญ่ ที่เรียกว่าการปฏิรูปการศึกษาหลาย 
ครั้ง การปฏิรูปใน พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่เป็นทศวรรษที่สอง เป้าหมายของ 
วิสัยทัศน์ของการปฎิรูปการศึกษาในครั้งใหม่นี้ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาต ิ
2552) คือ “คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ” ซึ่งสะท้อนความสำคัญของการ 
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพสมัย 
ใหม่ วิสัยทัศน์นี้จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคนไทยยังคงมี “วิญญาณวิทยาศาสตร์” อยู่ในตัว 
แม้ผ่านวัยเด็กไปแล้ว

วิทยาศาสตร์สร้างจินตนาการ 
และจินตนาการสร้างวิทยาศาสตร์
 
 มนุษย์มีพรสวรรค์ที่สำคัญ คือ มีจินตนาการ สามารถคิดฝันเรื่องต่างๆ ได้ทั้งที่ 
เรื่องนั้นยังอาจไม่มีจริงหรือไม่ได้เกิดขึ้นจริง หลายคนคิดว่าเนื่องจากจินตนาการเป็นเรื่อง 
เกีย่วกบัความคดิฝนั ขณะทีว่ทิยาศาสตรเ์ปน็เรือ่งของความเปน็จรงิ  จงึไปเขา้ใจวา่จนิตนาการ 
ไม่มีส่วนในการสร้างวิทยาศาสตร์ หรืออาจเป็นอุปสรรคด้วยซ้ำ บางคนอ้างข้อค้นพบทาง 
วิทยาศาสตร์ว่า จินตนาการมาจากการทำงานของสมองด้านขวา ซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรค์ 
ด้านศิลปะเป็นหลัก ขณะที่ความคิดที่เป็นเหตุผล อันเป็นแก่นของวิทยาศาสตร์ มาจากการ 
ทำงานของสมองด้านซ้ายเป็นหลัก

 ที่จริงแล้ว  วิทยาศาสตร์และจินตนาการมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง การทำงาน 
ของสมองด้านขวามีความสัมพันธ์กับสมองด้านซ้าย และทำให้เกิดการสร้างสรรค์ที่มาจาก 
การทำงานร่วมกัน วิทยาศาสตร์เป็นองค์ความรู้ที่สร้างจินตนาการที่บรรเจิด มีความละเอียด 
และไกลกว่าที่จะคิดฝันลอยๆ โดยไม่มีพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น จินตนาการเกี่ยวกับเรื่องเวลา 
และสถานที่ ซึ่งโดยทั่วไป เราจะคิดถึงเรื่องการย้อนสู่อดีตหรือไปในอนาคต การย้ายสิ่งของ 
หรือตัวเราเองไปสู่ที่อื่น ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นจินตนาการที่น่าสนใจ หากแต่ไม่สามารถต่อยอด 
ไปเกินกว่าการเขียนเป็นนิยาย แต่เมื่อมีวิทยาศาสตร์สัมพัทธภาพเกิดขึ้น ซึ่งผูกเชื่อมโยง 
ระหว่างเวลาและการเดินทาง และทำนายว่าผู้ที่เดินทางจะมีเวลาที่เคลื่อนไปช้ากว่าผู้ที่อยู่นิ่ง 
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ยิ่งเดินทางเร็วเท่าไร ความแตกต่างของเวลาก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น  เราสามารถมีจินตนาการ 
ต่อยอดไป เช่นจะเกิดอะไรขึ้น หากเดินทางอย่างรวดเร็วและย้อนกลับมาที่เดิมใหม่  

 จินตนาการที่ต่อยอดจากวิทยาศาสตร์นั้นมีความเป็นอิสระเหมือนจิตนาการทั่วไป 
แต่มีลักษณะต่างจากจินตนาการทั่วไป คือ มีข้อค้นพบและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์เป็นหลัก 
อยู่ และมีโอกาสที่จะนำไปสู่การค้นพบใหม่ได้ หากตั้งคำถามจากจินตนาการนั้น ดังเช่น 
ที่ไอน์สไตน์เคยมีจินตนาการว่า เราจะเดินทางแข่งกับแสงได้หรือไม่ และอะไรจะเกิดขึ้น 
เมื่อเราเดินทางได้รวดเร็วพอๆ กับความเร็วของแสง เวลาเราส่องดูตัวเองในกระจก หาก 
เราเดินทางเร็วเท่ากับแสง เราจะเห็นตัวเองในกระจกหรือไม่ ในเมื่อเราก็วิ่งไปพร้อมกันกับ 
แสงท่ีออกจากตัวเรา  จินตนาการและคำถามเช่นน้ีนำไอน์สไตน์ไปสู่การค้นพบทฤษฎีสัมพัทธภาพ 
ในส่วนที่ว่า ความเร็วของแสงที่ใดก็ตามจะคงที่เสมอ ไม่ว่าที่นั้นจะเคลื่อนไหวด้วยความเร็ว 
เท่าไรก็ตาม ทฤษฎีดังกล่าวต่อมาได้รับการยืนยันจากการทดลองและนำไปสู่ฟิสิกส์ใหม่ที่ 
แตกต่างไปจากเดิมอย่างมาก ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์นำไปสู่จินตนาการ ซึ่ง 
ประกอบด้วยความคิดฝันในแนวใหม่ๆ แต่ตีกรอบด้วยหลักการและเหตุผล  จินตนาการเช่นนี้ 
ทำให้เราสามารถตั้งคำถามใหม่ๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการทดลองและการสังเกต 
หากได้ผลตรงตามที่คาด เราก็ได้ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนำไปใช้งานและสร้าง 
ประโยชน์ได้ต่อไป ตัวอย่างเช่น จากหลักการของทฤษฎีสัมพัทธภาพด้านที่ว่างและเวลา 
เราสามารถมีจินตนาการได้ว่า อาจเดินทางได้เร็วกว่าแสง หากสามารถสร้างเครื่องมือที่ 
ปรับพื้นที่และเวลา ทำให้เกิด “อวกาศบิดเบี้ยว” (warped space) ได้เป็นต้น

 ไอน์สไตน์ (รูปที่ ๓) เคยกล่าวว่า “จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ เพราะความรู้ 
นั้นจำกัด แต่จินตนาการโอบอุ้มทั้งโลก กระตุ้นความก้าวหน้า ก่อให้เกิดวิวัฒนาการ  ว่าไปแล้ว 
มันเป็นปัจจัยที่แท้จริงในการวิจัยวิทยาศาสตร์ทีเดียว” ประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ได้ 
ยืนยันว่าแนวคิดนี้ถูกต้อง  
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    จินตนาการสำคัญกว่าความรู้

• Imagination is more important than knowledge, for 
knowledge is limited while imagination embraces 
the entire world, stimulating progress, giving birth 
to evolution.  It is, strictly speaking, a real factor 
in scientific research.

Albert Einstein
Cosmic Religion: With Other Opinions and Aphorisms 

(1931)
 

รูปที่ ๓ จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ (ไอน์สไตน์)

 รูปที่ ๔ แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างจินตนาการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งอาจพอเปรียบได้ว่าเสมือนความสัมพันธ์ระหว่างน้ำเชื่อมและน้ำตาล  จินตนาการเปรียบ 
เสมือนน้ำเชื่อมที่มีน้ำตาลละลายอยู่ ในสภาพของโมเลกุลที่ล่องลอยสะเปะสะปะท่ามกลาง 
โมเลกุลของน้ำ คล้ายกับความคิดฝันและคำถามต่างๆ ท่ามกลางพื้นฐานที่เวิ้งว้าง  เมื่อสภาวะ 
พอเหมาะ เช่นเมื่อความเข้มข้นสูง หรือเมื่อเย็นได้ที่ จะเกิดมีผลึกน้ำตาลเล็กๆ ที่ค่อยๆ โต 
ขึ้นจากการมาจับตัวกันของโมเลกุลน้ำตาล ผลึกมีโครงสร้างที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 
เทียบได้กับความรู้ที่อยู่ในระบบ  ซึ่งที่จริง เนื้อหาของความรู้นั้นมาจากจินตนาการที่ดูล่อง
ลอยหาระเบียบแบบแผนไม่ได้นั่นเอง ในทำนองกลับกัน เราสามารถทำน้ำเชื่อมได้จากผลึก 
น้ำตาลที่นำมาใส่น้ำ เปรียบเสมือนนำเอาความรู้เดิมที่มีมาละลาย เพื่อสร้างจินตนาการขึ้นมา 
ใหม่ จินตนาการใหม่นี้จะสามารถนำไปสู่ความรู้ใหม่ได้อีก เป็นวงจรเช่นนี้เรื่อยไป ดังนั้น  
การศึกษาวิทยาศาสตร์จึงควรเป็นการศึกษาที่สร้างจินตนาการ มากกว่ามุ่งให้จดจำความรู้
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น้ำเชื่อม น้ำตาล

   จินตนาการ
เป็นจุดเริ่มต้นความรู้
ไม่มีระบบ
หลากหลาย ไร้ขอบเขต
ไม่มีขีดจำกัดความเป็นไปได้
ยังไม่ได้ทดสอบ
ยังไม่ได้ใช้งาน

      ความรู้
เป็นจุดเริ่มต้นจินตนาการ
มีระบบ
จำกัดขอบเขต
มีขีดจำกัด
ทดสอบแล้ว

ใช้งานได้แล้ว

ที่มีผู้ค้นพบมาก่อนแล้ว แต่การศึกษาที่สร้างจินตนาการในวิทยาศาสตร์นั้น ต้องมีหลักการ 
และเหตุผลควบคู่ไปด้วย เพื่อมิให้ล่องลอยเวิ้งว้างมากเกินไปเหมือนน้ำเชื่อมที่จางมากเกิน 
ไป ก็จะไม่มีโอกาสตกผลึกได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรู้เนื้อหาบ้างด้วย เพื่อให้พอใช้เหตุผลควบ
คู่ไปกับจินตนาการอันบรรเจิด
 

จินตนาการและความรู้

รูปที่ ๔ ความสัมพันธ์ระหว่างจินตนาการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้

 การเรียนรู้เป็นเป้าหมายที่สำคัญของวิทยาศาสตร์  การเรียนรู้ต่างจากความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเนื้อหาของมัน การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงแก่นที่เป็นหลักการของวิทยาศาสตร์จริงๆ และไม่ติดอยู่ 
เพียงที่เนื้อหา ซึ่งมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การศึกษาวิทยาศาสตร์ที่ดีควรนำไป 
สู่ทั้งการเรียนรู้และเนื้อหาความรู้ของวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ผู้เรียนจะมีบทบาทมากกว่าเป็น 
เพียงผู้รับการถ่ายทอดวิชาจากระบบการศึกษาที่เป็นทางการเท่านั้น
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 ระบบการศึกษาท่ีเป็นทางการ ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ท่ีสำคัญ คือ ครู หลักสูตร 
สถานศึกษา และกระบวนการสร้างและถ่ายทอดความรู้ ระบบการเรียนรู้กว้างกว่าระบบการ 
ศึกษาที่เป็นทางการ กล่าวคือ ไม่เพียงแต่จะครอบคลุมระบบการศึกษาที่เป็นทางการเท่า 
นั้น แต่ยังรวมถึงระบบที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอด 
ชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และมีคุณธรรมนำความรู้  ผู้เรียน 
อาจได้สิ่งเหล่านี้มาจากทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา เช่น สื่อการเรียนรู้ 
ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกแห่งและทุกเวลา การเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์จะได้ผลดีขึ้นมาก หากผู้เรียนพยายามขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยไม่พึ่ง 
เพียงแค่การเรียนจากห้องเรียนในระบบการศึกษาตามปรกติเท่านั้น ทั้งนี้ ระบบการศึกษา 
จะต้องเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองด้วย เท่าที่ผ่านมา การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
ในประเทศไทยส่วนมาก ยังไม่เอื้ออำนวยให้ทำเช่นนี้ได้เท่าใดนัก นอกจากในสถานศึกษา  
เพียงน้อยแห่ง เราจึงจำเป็นต้องปรับปรุงระบบการศึกษาที่เป็นทางการนี้อย่างมาก รวมทั้ง 
การเพิ่มประสบการณ์ภาคปฏิบัติให้แก่ผู้เรียน เพื่อให้สามารถเรียนรู้ได้จากการทดลองหรือ 
การปฏิบัติอันเป็นหลักสำคัญของวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างในสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมรอบตัว รวมทั้งวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนต์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ  
ล้วนเป็นแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเรื่องราวอื่นๆ ที่สำคัญทั้งสิ้น ซึ่งหากรัฐและ 
ประชาชนช่วยกันจัดการให้แหล่งเหล่านี้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ดี เราก็จะได้รับความสำเร็จทั้งใน 
การเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละสิ่งอื่นๆ รอบตัว

 ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีดีน้ัน เราต้องปลูกฝังวิญญาณวิทยาศาสตร์ดังท่ีได้กล่าว 
มาแล้ว กล่าวคือ ต้องมีความอยากรู้อยากเห็น ชอบตั้งคำถาม และใฝ่หาคำตอบด้วยตนเอง  
ตำราเป็นเครื่องช่วยที่ดี และครูที่ดีจะสามารถชักนำให้เรียนรู้เองได้มาก แต่ที่สำคัญคือ จะ 
ต้องมีความช่างสงสัย และ “วิญญาณขบถ” ในการไม่เชื่อสิ่งต่างๆ ตามที่บอกเล่ากันมา 
ง่ายนัก จนกว่าจะมีเหตุผลและหลักฐานเพียงพอ ซึ่งควรจะหาจากแหล่งต่างๆ แล้วนำ 
มาตรึกตรองดู ที่จริงแล้ว หลักการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้ มีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนา กล่าว 
คือในกาลามสูตร ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนว่า

อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา •	
อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อๆ กันมา •	
อย่าเพิ่งเชื่อตามคำเล่าลือ •	
อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำรา •	
อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา •	
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อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา •	
อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล •	
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน •	
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้ •	
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตน •	

 การยังไม่เชื่อสิ่งใดๆ นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพื่อนำไปสู่การพิจารณาอย่างถ่อง 
แท้โดยใช้เหตุผล นั่นคือการมีโยนิโสมนสิการ อันเป็นหลักการคิดของพระพุทธศาสนา ซึ่ง 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) ได้อธิบายไว้ดังในรูปที่ ๕ (พระธรรมปิฎก 2546) 
ว่าเป็นการพิจารณาโดยแยบคาย โดยสืบค้นหาเหตุผลไปตามลำดับจนถึงตัวต้นเหตุ หลักการ 
นี้มีความคล้ายคลึงกับหลักการในวิทยาศาสตร์ โดยวิทยาศาสตร์จะเน้นการพิจารณาจาก 
ข้อมูลและหลักฐานที่มาจากการสังเกตและการทดลองอย่างมีระบบ

โยนิโสมนสิการ

• การทำในใจในแยบคาย, กระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย, 

การพิจารณาโดยแยบคาย คือพิจารณาเพื่อเข้าถึงความจริง โดย 

สืบค้นหาเหตุผลไปตามลำดับจนถึงต้นเหตุ แยกแยะองค์ประกอบ 

จนมองเห็นตัวสภาวะและความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยหรือตริตรอง 

ให้รู้จักสิ่งที่ดีหรือชั่วยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นโดยอุบายที่ชอบ 

ซึ่งจะมิให้เกิดอวิชชาและตัญหา, รู้จักคิด, คิดให้ถูกวิธี

 

รูปที่ ๕ โยนิโสมนสิการ หลักการคิดในพระพุทธศาสนา

 ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การรู้จักคิดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก โดยจะต้องคิดหาคำ 
อธบิายหลกัฐานตา่งๆ   ทีไ่ดม้าจากการสงัเกตและการทดลอง และรูจ้กัคดิออกแบบการสงัเกต 
และการทดลองเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดยิ่งขึ้น เมื่อเรารู้จักที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ได้ดีแล้ว เราจะสามารถค้นพบสิ่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง การค้นพบนี้อาจเป็นเรื่องธรรมดา 
เช่น ค้นพบว่าเรามีความสามารถบางอย่างสูงกว่าปรกติ ค้นพบว่าเราแพ้ฝุ่นหรืออาหารทะเล  
หรือเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมากขึ้น เช่น ค้นพบว่า จะซ่อมเครื่องมือที่เสียได้อย่างไร หลักการ 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ๒๕๔๖
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ของการทำงานของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร การค้นพบเหล่านี้ทำให้เรามีความสามารถใน 
การดำรงชีวิตและแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น

 สำหรับนักวิทยาศาสตร์เองนั้น การค้นพบถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และเป็นตัววัด
ความสำเร็จของวิชาชีพ อัลเบิร์ต เซนท์จอร์จี (Albert Szent-Gyorgyi) ผู้ค้นพบวิตามินซี 
ได้ให้หลักการที่ดีไว้ว่า “การค้นพบคือการเห็นสิ่งที่ทุกคนได้เห็น บวกกับการคิดสิ่งที่ไม่เคยมี
ใครคิดมาก่อน” (รูปที่ ๖) หลักการนี้น่าจะนำมาใช้ได้กับทุกคนที่ต้องการค้นพบสิ่งที่ดีๆ

รูปที่ ๖ การค้นพบคือการคิดสิ่งที่ไม่มีใครคิดมาก่อน (เซนท์ จอร์จี)

จินตนาการและการเรียนรู้นำสู่ความรู้และปัญญา

 เราได้เห็นแล้วว่าจินตนาการและการเรียนรู้เป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงวิทยา 
ศาสตร์ และที่จริงแล้วมันเป็นกุญแจสำคัญที่นำสู่ความรู้โดยทั่วไป ที่สำคัญกว่านั้นก็คือ มัน
ยังช่วยให้เราเกิดปัญญาขึ้นด้วย ซึ่งน่าจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของการเรียนรู้ ดังที่กวี 
ที เอส เอเลียต (T.S. Eliot) ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญญา ความรู้ และข้อมูลไว้ (รูปที่ ๗)   
เรามักจะเผลอนึกว่าข้อมูลคือความรู้ และเผลอนึกว่าความรู้คือปัญญา ที่จริงแล้ว ข้อมูลเป็น 
ส่ิงท่ีจำเป็น แต่เป็นเพียงปัจจัยในการนำสู่ความรู้ ซ่ึงจะได้มาด้วยการพินิจพิจารณาไตร่ตรอง 
สืบสาวราวเรื่องให้ชัดเจนเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน ความรู้ก็เป็นเพียงปัจจัยนำสู่ปัญญา ซึ่ง 

“Discovery consists of seeing what everybody has seen ….
 and think what nobody has thought.”

Albert Szent-Gyorgyi
Discoverer of Vitamin C
1893-1986 
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มาจากการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งและถ่องแท้ การเรียนรู้ที่ดีน่าจะทำให้เราไม่เพียงได้ข้อมูล 
หรือความรู้เท่านั้นแต่น่าจะทำให้เกิดปัญญาด้วย 

รูปที่ ๗ ชีวิต ปัญญา ความรู้และข้อมูล คำถามจากละครของ ที เอส เอเลียต

 จินตนาการและการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นของวิทยาศาสตร์  เมื่อมีสองสิ่งนี้แล้ว จึง 
สามารถหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เหมือนความรู้อื่นๆ ที่มี 
เนื้อหา มีแก่นสารและรายละเอียดที่สั่งสมกันมา แต่ต่างจากความรู้อื่นๆ ตรงที่เนื้อหา 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากตลอดเวลา และแม้แต่หลักการเชิงทฤษฎีจะไม่เปลี่ยน
บ่อยนัก แต่ก็มีเปลี่ยนเป็นครั้งคราว ดังที่ได้กล่าวถึงในบทที่ ๑ ส่วนที่ไม่เปลี่ยนคือหลักของ
เหตุผล และหลักการและวิธีการที่ยึดผลของการทดลองและสังเกตเป็นตัวตัดสิน

 ที่จริง ทุกสาขาความรู้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งนั้น วิชากฎหมายวันนี้ 
ย่อมต่างไปจากกฎหมายเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์  และศึกษาศาสตร์ก็เปลี่ยน 
แปลงอย่างค่อนข้างเร็วเช่นกัน แต่เป็นที่ยอมรับกันว่าวิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงเร็วที่
สุด ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของวิทยาศาสตร์ ที่มุ่งในการเพิ่ม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง 
สาระของตนโดยตรง งานที่สำคัญของนักวิทยาศาสตร์คือตรวจหาข้อบกพร่องในความรู้เท่า 
ที่มีมา และเพิ่มเติม ปรับปรุง หรือแก้ไขความรู้เดิมนั้นเสียให้ชัดเจนและถูกต้องยิ่งขึ้น 
ความรู้ที่เพิ่มขึ้นมากนั้น อาจดูได้จากสถิติ เช่น องค์การยูเนสโก (UNESCO 2005) ระบุว่า 
แต่ละปีมีสิ่งตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์ในโลกประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ เรื่อง และมีการจดสิทธิบัตร 

Where is the life we have lost in living?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in 
information?

      Lines 14-16   
                                     Choruses from “The Rock”   
                                           T. S. Eliot
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เฉพาะในสหรัฐอเมริกาถึงประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ เรื่อง จำนวนผลงานเหล่านี้เพิ่มขึ้นจากสิบปี
ก่อนถึงประมาณ ๓๐ และ ๗๐ เปอร์เซนต์ตามลำดับ

 การที่เนื้อหาทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมและเปลี่ยนอย่างรวดเร็วมากนี้ ทำให้การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ต้องเน้นที่การเรียนรู้มากกว่าตัวความรู้เอง ต้องเน้นที่หลักการมากกว่ารายละเอียด 
และที่สำคัญคือ ต้องเน้นให้เกิดความสามารถที่จะขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง  
เนื้อหาในสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมมากอาจล้าสมัยภายในระยะเวลาเพียงสิบปี 
หรือน้อยกว่านั้น หากผู้เรียนได้เฉพาะเนื้อหาความรู้ระหว่างที่อยู่ในสถานศึกษา ก็จะมี 
ความรู้ที่ล้าสมัยเพียงไม่กี่ปีหลังจากจบการศึกษา

 อาจกลา่วไดว้า่  การศกึษาทีด่จีะตอ้งทำใหเ้ราบรรลจุดุหมายไดส้ามระดบั  ระดบัแรก 
คือข้อมูล ซึ่งในวิทยาศาสตร์ ก็คือผลของการสังเกตและทดลอง ระดับที่สอง คือ ความรู้ได้ 
มาจากการวิเคราะห์และพินิจข้อมูล เปรียบเทียบกับข้อมูลอื่น และหาคำอธิบายหลักการ 
หรือทฤษฎีที่เป็นระบบ เข้ากันได้กับความรู้เดิม และมีข้อสรุปใหม่เกิดขึ้น ระดับที่สาม คือ 
ปัญญา อันมาจากการสังเคราะห์แนวทางหลักจากความรู้ในด้านต่างๆ เป็นความเข้าใจเรื่อง 
ราวของสิ่งที่ศึกษาทั้งในตัวของมันเอง และความเกี่ยวโยงกับสิ่งอื่นๆ น่าเสียดายที่การศึกษา 
ส่วนมากมักจะเน้นเพียงให้ผู้เรียนได้ข้อมูล ไม่ไปถึงความรู้และปัญญา

 อาจเปรียบเทียบกับแนวทางในพุทธศาสนา ซึ่งกล่าวว่าปัญญา ทำให้เกิดได้สามวิธี 
คือ โดยการสดับตรับฟัง การศึกษาเล่าเรียน (สุตมยปัญญา) โดยการคิดค้น การตรึกตรอง 
(จินตามยปัญญา) และโดยการอบรมจิต การเจริญภาวนา (ภาวนามยปัญญา) การทำให้ 
เกิดปัญญาทางวิทยาศาสตร์นั้นคล้ายคลึงกับแนวทางเช่นนี้ โดยอาจตีความได้ว่าวิธีที่สามคือ 
การอบรมจิตให้เข้าถึงความหมายของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติในทางกว้าง ที่จริงแล้วศาสนา 
ต่างๆ ไม่เพียงศาสนาพุทธ ก็จะเน้น “การเจริญภาวนา” ในแง่กว้างเช่นกัน หากมีนัยยะ 
ที่แตกต่างกันออกไป เช่น เจริญภาวนาให้ซึ้งในความดีและความงามของพระผู้เป็นเจ้า  

 การศึกษาปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการเข้าถึงปัญญามากขึ้น  
โดยอาจเรียกแขนงการศึกษาที่เน้นให้เข้าถึงปัญญาว่า จิตตปัญญาศึกษา ซึ่ง ศ. นพ. ประเวศ 
วะสี (ประเวศ วะสี 2549) ได้อธิบายว่า คือ “การศึกษาที่ทำให้เข้าใจด้านในของตัวเอง 
รู้ตัว เข้าถึงความจริง ทำให้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น เกิดความเป็นอิสระ 
ความสุข ปัญญา และความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง 
เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยเน้นการศึกษาจากการปฏิบัติ” จิตตปัญญาศึกษาเป็น 
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การศึกษาซึ่งทำให้การศึกษาทั่วไปมีความสมบูรณ์ ไม่เพียงแต่ทำให้รู้เพียงเนื้อหาสาระของ 
วิชา แต่ทำให้เข้าใจแก่นแท้หรือธรรมะรวมทั้งความหมายที่อยู่เบื้องลึกและปรัชญาในวิชา 
นั้นๆ  ตัวอย่างของจิตตปัญญาศึกษาในวิทยาศาสตร์ มี เช่น งานของโธมัส คูห์น (Thomas  
Kuhn) ที่อธิบายลักษณะของวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ที่ได้กล่าวถึงแล้วใน
บทที่ ๑ (Thomas S. Kuhn 1962) อย่างไรก็ดี งานของคูห์นจำกัดแต่ในการวิเคราะห์ธรรมชาติ 
ของวิทยาศาสตร์ ไม่ได้ก้าวเลยไปถึง “ความเป็นอิสระ ความสุข ปัญญา และความรัก 
ต่อเพื่อนมนุษย์” จึงอาจตั้งประเด็นได้ว่าเป็นจิตตปัญญาศึกษาหรือไม่ 

 ในด้านความหมายและความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษยชาติ 
นั้น มีการศึกษาพร้อมกับมีพัฒนาการของวิชานี้ตลอดมา มีทั้งผู้ที่มองวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในแง่ดีต่อสังคมมนุษย์จนถึงผู้ที่เตือนถึงภัยของมัน ทั้งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และอาจ 
เกิดขึ้นอีกในอนาคต  ในปัจจุบันนี้ มีตัวอย่างงานของผู้ที่มองอนาคตของวิทยาศาสตร์ในแง่ 
สดใส เช่น ฟรีแมน ไดสัน (Freeman Dyson) (F. Dyson 1999)  ซึ่งคาดว่า วิทยาการสาม             
ประการ คือ พลังงานหมุนเวียน พันธุศาสตร์ และวิทยาการสารสนเทศ จะเป็นตัวนำพัฒนา 
การของมนุษย์ในยุคใหม่ หรืองานของเคิซไวล์ (Ray Kurzweil) ) (R. Kurzweil 2005) ซึ่ง 
มองว่า มนุษย์กำลังพัฒนาสู่ความมีเอกภาพร่วมกับสภาวะปัญญาในจักรวาลที่มนุษย์เป็น 
ผู้เริ่มต้นขึ้น แต่ในที่สุดจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาวะเอกฐาน (singularity) ที่ปัญญา
ประดิษฐ์จะกลายเป็นส่วนสำคัญ โดยมีวิทยาการสำคัญสามประการ คือ พันธุศาสตร์ 
นาโนเทคโนโลยี และวิทยาการหุ่นยนต์ เป็นตัวผลักดัน

 ในขณะเดียวกัน มีงานของผู้ที่เตือน “สติ” ของวิทยาศาสตร์ ไม่ให้ลิงโลดไปกับ 
ความก้าวหน้าที่รวดเร็วจนลืมภัยที่อาจมีได้ เช่น งานของฟริตจอฟ คาปรา (Fritjof Capra) 
ที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตได้อย่างยั่งยืน (F. Capra 2002) 
เป็นต้น คาปราย้ำว่า วิทยาศาสตร์จะต้องพัฒนาไปโดยมีมิติของจริยธรรมอยู่ด้วยเสมอ 
การละเลยมิติจริยธรรมอาจทำให้เราไม่สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ เช่น อาจทำความ 
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือละเลยหลักการสิทธิเสรีภาพของมนุษย์   

 ในส่วนที่เกี่ยวกับสังคมไทยนั้น ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ได้ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีในบริบทของสังคมไทย  (โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ 2543) งานของ ดร.โสรัจจ์ 
น่าสนใจในด้านที่พยายามประสานวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ โดยที่โลกทัศน์ 
ด้านชีวิตและธรรมชาติของวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมมาจากวรรณคดีเช่น ไตรภูมิพระร่วงของ 
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พญาลิไท ซึ่งกล่าวถึงกำเนิดของมนุษย์ ผลของบาปและบุญที่จะส่งให้ไปจุติตามภูมิต่างๆ  
แม้โลกทัศน์เช่นนี้ไม่มีการยืนยันจากวิทยาศาสตร์ แต่ในแง่กว้างแล้ว ก็อาจถือได้ว่าเป็นการ 
เสนอภาพของวิทยาศาสตร์ หรือความพยายามเข้าใจธรรมชาติ ในสังคมไทยโบราณ ซึ่งจะ
ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์วิทยาศาสตร์ไทยเพิ่มขึ้นในบทที่ ๖  
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วิทยาศาสตร์

เพื่อให้คิดเป็นทำเป็น

สัตว์คิดได้ คนคิดเป็น

 สัตว์ทั้งหลาย โดยเฉพาะสัตว์ชั้นสูง 
สามารถคิดได้ เช่น เวลาหิว เหยี่ยวคิดหา 
กระรอกมากินได้ เวลามีภัยจากเหยี่ยว กระรอก 
ก็คิดหลบหรือหนีไปได้ สัตว์ที่ฉลาด เช่น 
ลิงชิมแปนซี คิดหาวิธีกินมดจากรังได้ โดย
ใช้กิ่งไม้แหย่ให้มดมาเกาะแล้วดึงออกมากิน 
(รูปที่ ๘) แม้แต่สัตว์ชั้นต่ำ เช่น แมงกะพรุน 
กล่องก็ยังมีพฤติกรรมที่เหมือนกับคิดไล่ล่า 
เหยื่อได้

รูปที่ ๘ ชิมแปนซีคิดหามดมากินได้ (ภาพจาก naturalhygienesociety.org)

๓
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 จริงอยู่ พฤติกรรมหลายอย่างของสัตว์ อาจไม่ได้มาจากการคิดอย่างที่เราเข้า 
ใจกัน แต่อาจมาจากสิ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณ ตัวอย่างเช่น พฤติกรรมการสืบพันธ์ุ การเลี้ยง 
ลูกอ่อน เป็นต้น คอนราด ลอเรนซ์ (Konrad Lorenz) ได้ศึกษาพฤติกรรมของลูกห่าน 
ที่ออกจากไข่ใหม่ๆ และได้พบว่ามันจะตามสิ่งแรกที่เคลื่อนไหวได้ที่มันเห็น ไม่ว่าจะเป็นแม่ห่าน 
หรือไม่ พฤติกรรมเช่นนี้คงไม่อาจเรียกว่ามาจากความคิด แต่สัตว์ทั้งหลายมีพฤติกรรม 
ที่มาจากนอกเหนือสิ่งที่เรียกว่าสัญชาติญาณมากมาย เรายอมรับว่า สัตว์เช่นสุนัข ช้าง 
หรือปลาวาฬ ล้วนเป็นสัตว์ฉลาด กล่าวคือ มันสามารถคิดได้อย่างดี

 แต่ถึงแม้ว่าสัตว์หลายชนิดจะจัดได้ว่าฉลาด และสามารถคิดได้ดี ก็ไม่สามารถ
คิดเป็นได้ใกล้เคียงกับคน ยังไม่มีหลักฐานว่า สัตว์ยังสามารถ “คิดเป็น” แบบคนคิดเป็น  
การคิดเป็นหมายความถึงความสามารถคิดที่สลับซับซ้อน เช่น คิดแบบจินตนาการ แบบ 
นามธรรม คิดหลายชั้นล่วงหน้า คิดถึงศิลปะและความงาม คิดวางแผน คิดแก้ปัญหา จน 
ถึงคิดเป็นเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ การที่ลิงชิมแปนซีสามารถคิดได้ถึงขนาดใช้กิ่งไม้เป็น 
เครื่องมือล่อมด ที่จริงก็อาจพอถือได้ว่าคิดล่วงหน้าได้หรอก แต่เป็นเพียงระดับง่ายเท่านั้น  
หากลองให้เด็กคิดล่อมดบ้างละก็ จะได้เห็นแนวคิดต่างๆ ตั้งแต่การลองใช้ไม้ชนิดและรูปร่าง 
ต่างๆ จนถึงการเอาน้ำหวานมาทาไม้ล่อเป็นแน่

 เราได้เห็นหลักฐานว่าคนคิดเป็นตั้งแต่เริ่มมีวิวัฒนาการของมนุษย์มา รูปวาดสัตว์ 
ในถ้ำโบราณ เช่นในรูปที่ ๙ แสดงชัดว่า คนแรกเริ่มนั้นมีความคิดที่สลับซับซ้อนแล้ว มีทั้ง 
ความคิดในเชิงการจำลองธรรมชาติ ศิลปะสร้างสรรค์ และอาจเลยไปถึงการใช้ประโยชน์ 
ในการวางแผนล่าหรือนำมาใช้เป็นพาหนะด้วยก็ได้

 ความสามารถคิดของคนน้ันมีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ พร้อมกับการท่ีสมอง มีวิวัฒนาการ 
ทั้งมีขนาดใหญ่ขึ้น และมีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนมากขึ้น โดยส่วนที่สำคัญต่อความสามารถ 
คิดอยู่ที่สมองส่วนนอกที่เรียกว่า คอร์เท็กซ์ (cerebral cortex) สมองมีเซลล์ประสาท 
อยู่นับแสนล้านเซลล์ แต่ละเซลล์มีความเชื่อมโยงติดต่อกันกับเซลล์อื่นๆ นับหมื่นเซลล์ 
เซลล์เหล่านี้ทำงานร่วมกันโดยมีสัญญาณที่ส่งถึงกันได้ ทั้งที่ผลิตโดยตัวเอง และที่มาจาก 
ระบบฮอร์โมนภายนอก ความสามารถคิดของคน ที่มาจากวิวัฒนาการของสมองนั้น ยัง 
เพิ่มขึ้นอีก จากการฝึกฝนใช้อยู่เรื่อยๆ โดยเฉพาะในการมีชีวิตร่วมกับผู้อื่นเป็นสังคม  ความรู้ 
ที่สังคมสั่งสมกันมา ช่วยให้คนรุ่นหลังสามารถคิดได้ลึกซึ้งและซับซ้อนมากขึ้น  
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รูปที่ ๙ ภาพวาดจากถ้ำที่ Lascaux ในฝรั่งเศส (จาก http://fickr.com)

วิทยาศาสตร์ทำให้คิดเป็นมากขึ้น

 เราได้เห็นแล้วว่า จินตนาการช่วยสร้างวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ทำให้เรามี 
จนิตนาการมากขึน้  เราไดเ้หน็แลว้ดว้ยวา่ นอกเหนอืจากจนิตนาการ ซึง่อาจเกดิขึน้ในสภาพที่
จิตใจมีอิสระเสรีแล้ว วิทยาศาสตร์ยังมีวิธีการคิดที่เป็นระบบ  เริ่มจากการตั้งคำถามที่ยังไม่รู้ 
คำตอบ ตั้งสมมติฐานที่เป็นที่มาของคำตอบ แล้วตามด้วยการกระทำ วิธีการคิดแบบวิทยา-                          
ศาสตร์ไม่ใช่เพียงวิธีที่นักวิทยาศาสตร์คิดเท่านั้น แต่เป็นวิธีการคิดของคนทั่วไปที่มีเหตุผล  
ซึ่งมีมาตั้งแต่ก่อนมีวิทยาศาสตร์ด้วยซ้ำ วิทยาศาสตร์เพียงแต่ยึดหลักการของเหตุผลมา แล้ว 
เพิ่มกระบวนการให้รัดกุมยิ่งขึ้น จนทำให้การใช้เหตุผลนั้นทำได้ดีขึ้น และนำไปยังข้อสรุป 
ได้แม่นยำและกว้างขวางขึ้น

 การสัง่สมความรูท้างวทิยาศาสตรท์ำใหเ้ราคดิไดไ้กลขึน้ กวา้งขวางขึน้ แมน่ยำและ 
ละเอียดขึ้นเป็นลำดับ ตัวอย่างเช่น เมื่อก่อนนี้ หากพ่อแม่ได้ลูกที่มีความพิการ ก็อาจ 
คิดว่าเป็นการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ หรือเป็นเวรกรรมแต่ปางก่อน ในปัจจุบันนี้ ถึงแม้ 
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จะยังมีผู้คิดเช่นนั้น แต่วิทยาศาสตร์ด้านพันธุกรรมช่วยอธิบายให้เราได้ความคิดใหม่ว่า  
อาจเนื่องมาจากพันธุกรรมของพ่อแม่ หรือมาจากผลของสิ่งแวดล้อมและอาหารที่แม่ได้รับ
ระหว่างตั้งครรภ์  ในทำนองเดียวกัน ในยามที่เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก ดินถล่ม แทน 
ที่จะเพียงคิดว่าเป็นการดลบันดาลโดยฟ้าดิน ก็อาจคิดได้ว่า เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่า จน
ดินไม่สามารถอุ้มน้ำและคงสภาพอยู่ได้ โครงสร้างจึงถล่มลงมา จากตัวอย่างเหล่านี้ เราเห็น 
ได้ว่าวิทยาศาสตร์ช่วยให้เราคิดได้ดีขึ้นถึงสองส่วนด้วยกัน ส่วนหนึ่งคือทำให้เราใช้เหตุผล 
ได้ดียิ่งขึ้น และอีกส่วนหนึ่งก็คือ ให้ความรู้ที่เป็นภูมิหลัง ช่วยให้เราคิดต่อไปได้ โดยไม่ต้อง
เริ่มต้นจากความไม่รู้อะไรเลย

 นอกจากนี้ ในสมัยปัจจุบัน เครื่องมือที่คนคิดขึ้น เช่น คอมพิวเตอร์ ก็ยิ่งช่วยเพิ่ม 
ความสามารถในการคิดและคำนวณขึ้นอีก โดยสามารถทำสิ่งต่างๆ ที่คล้ายกับความคิดของ 
คนมากขึ้น  เมื่อไม่นานมานี้เอง คอมพิวเตอร์ยังเล่นหมากรุกสู้คนไม่ได้เลย  แต่ในระยะหลังนี้ 
แม้แต่เซียนหมากรุกที่เก่งที่สุดในโลกก็ยังแพ้คอมพิวเตอร์แล้ว ในบางกรณี เช่น การคำนวณ 
และการประมวลผลโดยใช้สูตรสำเร็จ คอมพิวเตอร์ทำได้ดีกว่าคนอย่างเปรียบกันไม่ได้เลย 
บางคนถึงกับทำนายว่า วิวัฒนาการของมนุษย์ในอนาคต จะเกิดขึ้นร่วมกับวิวัฒนาการของ 
“สมองกล” ที่มนุษย์คิดขึ้นมาแต่แรก แต่ต่อมากลับมีพลังมากกว่ามนุษย์ในการทำงาน 
เช่น การคำนวณและประมวลผล นิยายวิทยาศาสตร์หลายเรื่องกล่าวถึงการชิงความเป็น 
ใหญ่ เหนือกว่ามนุษย์ของเครื่องจักรในอนาคต เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องควรระวัง แต่เมื่อเปรียบ 
เทียบระหว่างความสามารถในการคิดแบบลึกซึ้ง รอบคอบ และกว้างไกล ไม่ใช่เพียงคิด 
แบบคำนวณโดยอัตโนมัติแล้ว ยังเห็นได้ว่าความสามารถคิดของคนนั้น ยังเหนือกว่าเครื่อง
จักรมากมายนัก จึงยังไม่ควรห่วงมากจนเกินไปนัก

 ถึงแม้ความรู้ที่สั่งสมกันมาของวิทยาศาสตร์ และการที่เครื่องมือที่คนคิดขึ้น เช่น 
คอมพิวเตอร์ จะช่วยให้เรามีพื้นฐานในการคิดได้ดียิ่งขึ้น ก็มีข้อควรระวังว่า ความรู้และ 
เครื่องมือเหล่านี้เองจะเป็นตัวยับยั้งไม่ให้เราคิดต่อไปจากพื้นฐานเดิม หากเราเพียงแต่ยึด  
สิ่งเหล่านี้เป็นสรณะโดยไม่คิดต่อ สิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นตัวทำลายความสามารถในการคิด 
ได้ และยังอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ด้วย เนื่องจากอาจนำความรู้มาอ้างใช้อย่างผิดๆ หรือ 
อย่างไม่เข้าใจข้อจำกัดก็ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเราเป็นไข้ ก็คิดไปซื้อยามากินเอง และเมื่อดู 
เหมือนจะหายแล้ว ก็หยุดยา แต่ที่จริงแล้ว เราอาจยังกำจัดเชื้อโรคไปไม่หมดสิ้น และ 
อาจทำให้เชื้อดื้อยาได้ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นี่เป็นเพียงตัวอย่างพื้นๆ ของความคิดจาก 
ความรู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ ตัวอย่างในระดับใหญ่ขึ้นไปมีอีกมากมาย เช่น เมื่อมีผู้คิดค้นดีดีที ซึ่ง 
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เป็นยาฆ่าแมลง ที่ดูเหมือนไม่มีพิษต่อคนมาได้  คนทั่วไปก็คิดได้ว่าควรนำมาใช้ในการปราบ 
ยุง ที่เป็นพาหะของโรคหลายชนิด  ไม่ทันคิดต่อไปว่าหากใช้มากเกินไปเป็นเวลานานจะเกิด
ปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม และแม้แต่สุขภาพของคนเองได้ จนต่อมา เรเชล คาร์สัน (Rachel 
Carson) ก็ได้ค้นพบว่า ดีดีทีที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อม ได้สร้างปัญหาให้กับสิ่งมีชีวิต เช่น นก 
ซึ่งมีระบบหมุนเวียนแคลเซียมผิดปรกติ ทำให้ไม่สามารถออกไข่สืบพันธุ์ตามปรกติได้

 ถึงแม้วิทยาศาสตร์จะช่วยให้เราคิดเป็นมากขึ้นได้ แต่ก็อาจเป็นดาบสองคม ใน 
การทำให้บางคนยึดเป็นสรณะและเลยไม่คิดต่อ กลายเป็นคิดไม่เป็นด้วยซ้ำ จึงควรนำ  
วิทยาศาสตร์มาช่วยให้เราคิดเป็นในทางที่ถูกต้อง สิ่งที่สำคัญคือ การศึกษาที่จะต้องเน้นไม่ 
เพียงเนื้อหาความรู้ แต่เน้นการเรียนรู้และความเข้าใจ นอกจากนี้ การศึกษายังต้องทำให้ 
ผู้เรียนมีความคิดกว้างขวาง เป็นระบบ ไม่เพียงเฉพาะเรื่องแคบๆ คิดไกล ไม่เพียงเรื่อง 
เฉพาะหนา้เทา่นัน้  ตวัอยา่งของการคดิเปน็ระบบ มเีชน่ หากตอ้งการใหป้ระเทศมกีารพฒันา ก็
ควรคิดถึงการพัฒนาในทุกส่วนของสังคม ไม่เพียงภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรมเท่านั้น 
ควรคิดถึงการพัฒนาในมิติต่างๆ ไม่เพียงด้านกายภาพ แต่รวมถึงด้านจิตใจและศีลธรรม 
ด้วย ตัวอย่างของการคิดไกล เช่น ไม่เพียงคิดถึงการพัฒนาในระยะห้าปีสิบปีเท่านั้น แต่ 
คิดถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่เพียงคิดถึงการพัฒนาคนเท่านั้น แต่คิดถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ในระยะยาวด้วย

วิทยาศาสตร์ช่วยให้ทำเป็น

 นอกจากวิทยาศาสตร์จะช่วยให้เราคิดเป็นแล้ว ยังช่วยให้เราทำเป็นด้วย กล่าวคือ 
ทำสิ่งของเครื่องใช้ ที่สร้างความสะดวกสบาย บำรุงรักษาสุขภาพ สร้างเครื่องมือและวิธีการ 
ที่ช่วยพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ จริงอยู่ สิ่งเหล่านี้ มนุษย์ได้ทำมามากพอสมควรตั้งแต่ก่อน 
มีวิทยาศาสตร์ เรารู้จักใช้ไฟ สร้างบ้านหรือแม้แต่ปราสาทราชวัง ถักทอเครื่องนุ่งห่ม 
จัดหาอาหารและยารักษาโรค มาตั้งแต่โบราณกาลแล้ว การทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เหล่านี้ 
อาจเรียกรวมๆ ว่า เทคโนโลยีโบราณ สามารถทำได้ โดยการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก สั่งสม 
ประสบการณ์มาหลายชั่วคน และทำได้ดีพอสมควรทีเดียว ทำให้สังคมมนุษย์มีการพัฒนาถึง 
ระดับหนึ่งได้

 ตัวอย่างที่สำคัญของประโยชน์ของวิทยาการดั้งเดิม ซึ่งมาจากประสบการณ์เป็น 
หลัก ไม่ได้ใช้ความรู้จากวิทยาศาสตร์แผนใหม่ คือ ยาจากสมุนไพร ซึ่งหลายตัวมีประโยชน์ 
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ได้ใช้กันแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน (รูปที่ ๑๐) เช่น ขมิ้นสำหรับช่วยในระบบย่อยอาหาร 
ไพลสำหรับเคล็ดขัดยอก มะขามแขกสำหรับเป็นยาขับถ่าย สมุนไพรบางตัวได้มีอุตสาหกรรม 
ยาสมัยใหม่นำไปพัฒนาต่อจนกลายเป็นยาแผนปัจจุบันด้วยซ้ำ ตัวอย่างเช่น ควินีน (quinine) 
จากต้นซินโคนา และอาร์เตมิซินิน (artemisinin) จากวัชพืชชนิดหนึ่ง (Artemisia) สำหรับ 
รักษาโรคมาลาเรีย ยาจากสมุนไพรอาจนับได้ว่ามาจากประสบการณ์ลองผิดลองถูกก่อน แต่ 
หลายตัวได้ผ่านการทดสอบโดยวิทยาศาสตร์ด้วย

รูปที่ ๑๐ ยาจากสมุนไพรไทยบางชนิด (ผลิตผลขององค์การเภสัชกรรม)

 แต่เราทำสิ่งของที่มีประโยชน์เหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นมาก เมื่อมีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
วิทยาศาสตร์ทำให้การพัฒนาในการทำของต่างๆ เปลี่ยนไปจากการลองผิดลองถูกแต่อย่าง 
เดียวมาเป็นการใช้หลักการที่ได้ค้นพบและทดสอบแล้วว่าใช้การได้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง 
จากเดิม ตรงที่มาจากวิทยาศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ (แม้ยังมีการลองผิดลองถูกอยู่บ้าง) เมื่อ 
เปรียบเทียบสิ่งก่อสร้างโบราณกับสมัยใหม่แล้ว จะเห็นความแตกต่างอย่างมาก ไม่ว่าจะ เป็น 
อาคารบ้านเรือน สะพาน หรือถนนหนทาง ที่จริงสิ่งก่อสร้างโบราณเหล่านี้หลายอย่างสร้าง 
ได้ดีและมีประสิทธิภาพที่น่าทึ่ง ชวนคิดว่า คนสมัยก่อนช่างคิดช่างทำได้ถึงขนาดนั้นได้ 
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อย่างไร แต่ถึงกระนั้น สิ่งก่อสร้างโบราณเหล่านั้นก็ไม่สามารถเทียบได้ในด้านความแข็งแรง 
ความสามารถในการรับน้ำหนัก หรือการใช้วัสดุที่สามารถประหยัดพลังงานได้ เป็นต้น  

 นี่เป็นเพียงตัวอย่างพื้นๆ ที่มีมาแต่โบราณ ตัวอย่างที่สำคัญ และมีมากกว่าก็คือ  
ผลผลิตของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไม่เคยมีมาแต่เดิมเลย รวมทั้งไฟฟ้า รถยนต์ รถไฟ 
เครื่องบิน ยาปฏิชีวนะ และคอมพิวเตอร์ สิ่งของเหล่านี้มาจากวิทยาศาสตร์ทั้งสิ้น และไม่มี 
ทางที่จะได้มาจากการลองผิดลองถูกเลย ส่วนมากแล้ว กว่าที่จะได้สิ่งของเครื่องใช้จากวิทยา 
ศาสตร์เช่นนี้มา จะต้องใช้เวลานานในการพัฒนา และมักจะทำนายไม่ได้ว่าวิทยาศาสตร์ 
นั้นจะนำไปสู่ประโยชน์ได้จริงหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday) 
ได้ศึกษาคุณสมบัติของไฟฟ้าและแม่เหล็ก โดยยังไม่ทราบว่าจะนำไปใช้ประโยชน์อะไร อาจ 
เพียงแต่มองเห็นแนวทางเป็นเลาๆ เท่านั้น มีเรื่องเล่ากันว่า นายกรัฐมนตรี วิลเลียม 
แกลดสโตน (William Gladstone) ของอังกฤษได้ถามฟาราเดย์ว่า ศึกษาไปทำไม ซึ่ง 
เขาตอบว่า “วันหนึ่งจะได้เก็บภาษีจากเรื่องนี้แหละ”

 ยาปฏิชีวนะก็มีประวัติการพัฒนาที่ยาวนานในช่วงต้น อเล็กซานเดอร์ เฟลมิง 
(Alexander Fleming) ได้ค้นพบเพนิซิลลินจากเชื้อราตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ แต่กว่าสารนี้ 
จะกลายป็นยานำมาใช้กันได้ ก็ต้องถึง พ.ศ. ๒๔๘๖ เมื่อ ฟลอรี (Howard Florey) 
และเชน (Ernst Chain) สามารถผลิตได้ในปริมาณมากและแยกให้บริสุทธิ์ และผ่าน 
การทดสอบคุณสมบัติได้

 เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ยิ่งเติบโตขึ้น การนำมาใช้เพื่อทำสิ่งของ 
และวิธีการที่มีประโยชน์ก็ยิ่งมีมากขึ้นเป็นทวีคูณ ในปัจจุบัน การพัฒนามักเป็นการทำแบบ 
มุ่งเป้า ตัวอย่างเช่น การพัฒนาพันธุ์พืช การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ การพัฒนา 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น ซึ่งเป้าที่นักวิจัยแต่ละคน แต่ละกลุ่มมุ่งพัฒนาให้ได้นั้น มักเป็น 
เพียงส่วนเดียวของเป้าใหญ่ เช่น ปรับปรุงยีนบางตัวของพืช เพื่อเป็นการช่วยนำไปสู่พันธุ์ 
พืชใหม่ หาวัสดุเจือใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า 
หรือปรับปรุงประสิทธิภาพของการรับส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้กับโทรศัพท์มือถือ 
เหล่านี้เป็นต้น  

 การแข่งขันในการค้าและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้น ทำให้การ 
พัฒนาเทคโนโลยีต้องทำอย่างรวดเร็วขึ้น และความรู้ที่เป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีต้องกลาย
เป็นความลับทางการค้า ซึ่งไม่เปิดเผยให้สังคมทั่วไปได้รับรู้ ผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่มีประโยชน์ 
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หลายอย่างปกป้องเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของตนด้วยการจดสิทธิบัตร 
ผู้อื่นที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้จะต้องจ่ายค่าสิทธิตามที่จะตกลงกัน การดำเนินการเช่นนี้ เป็น 
เรื่องปรกติสำหรับอุตสาหกรรมโดยทั่วไป แต่มีปัญหาตรงที่บ่อยครั้งสินค้าจากเทคโนโลยี 
เหล่านี้มีราคาแพงเกินไป จนผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริโภค 
ในประเทศที่กำลังพัฒนา ปัญหาเช่นนี้จะได้พิจารณาโดยละเอียดยิ่งขึ้นในบทต่อไป

 แม้วิทยาศาสตร์จะสอนให้เราทำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เป็น หรือสามารถใช้บริการ 
ต่างๆ ในโลกสมัยใหม่ได้ดังที่กล่าวมาแล้ว แต่มีประเด็นที่ต้องคิดถึงคือ การทำสิ่งของ 
ต่างๆ เหล่านั้น หรือการให้บริการเช่น อินเตอร์เน็ต การเดินทางโดยเครื่องบิน ฯลฯ จะ 
ไม่สามารถทำได้ง่ายๆ โดยคนเพียงคนเดียว หรือกลุ่มเดียว กลับจะต้องมีระบบการผลิต 
การบริการที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ มากมาย และที่สำคัญก็คือ ผู้ที่จะทำสิ่งของเครื่องใช้ 
หรือให้บริการสมัยใหม่ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีเทคโนโลยีสำหรับการผลิตและการบริการและ 
การได้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และบริการเหล่าน้ี และจะต้องมีผู้ประกอบการจัดทำอย่างเป็นระบบ 
กล่าวคือ นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี หรือนักประดิษฐ์ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ เหล่านี้ 
ได้ด้วยตัวเองอย่างโดดเดี่ยว ในสมัยก่อน เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่เจริญนัก 
เราอาจสร้างบ้าน ทอเครื่องนุ่งห่ม จัดหาอาหารและยารักษาโรคได้ด้วยตนเอง โดยใช้ 
วิทยาการความรู้ง่ายๆ ที่ยังไม่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้านัก เราอาจติดต่อถึงกันได้โดยการ
ส่งสารผ่านผู้ถือสาร หรือสัตว์ เช่น นกหรือม้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีแบบดั้งเดิม แต่อย่างน้อย เรา 
ยังสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตัวเอง หรือด้วยคนจำนวนไม่มากนัก  ในปัจจุบันความสามารถ 
ในการทำสิ่งของและการบริการเพิ่มขึ้นมากอย่างเปรียบกับสมัยก่อนมิได้  แต่ความสะดวก 
สบายนี้ก็มีราคา ก็คือ เราไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองคนเดียวหรือกลุ่มเดียวอีกต่อไป เรา 
ต้องพึ่งสมาชิกต่างๆ ในสังคมที่ช่วยกันจัดระบบให้มีการผลิตและการบริการที่เหมาะสมและ 
ไปถึงผู้ใช้ โดยทุกฝ่ายได้ประโยชน์ เศรษฐศาสตร์และศาสตร์อื่นๆ ของสังคมมีบทบาทสำคัญ 
ในการทำให้มีระบบดังกล่าวได้

 ว่าไปแล้ว การที่สังคมมนุษย์มีขนาดใหญ่เช่นในปัจจุบัน ซึ่งมีประชากรในโลกถึง 
เกือบเจ็ดพันล้านคน และมีความต้องการสิ่งของเครื่องใช้และการบริการมากและหลากหลาย 
นั้น เราไม่สามารถทำได้โดยทำด้วยตนเองอีกต่อไป  มีบางกลุ่มพยายามกลับไปสู่วิถีชีวิตแบบ 
ดั้งเดิม ที่พึ่งตนเองให้มากที่สุด แต่ก็ทำได้ในวงจำกัดเท่านั้น  อาจพอสรุปได้ว่าวิทยาศาสตร์ 
สอนให้เราคิดเป็นทำเป็น และเราก็ได้มีวิวัฒนาการจากจุดที่คิดและทำเพียงคนเดียวหรือ 
กลุ่มเดียว เป็นคิดและทำแบบร่วมมือกันในสังคม และสังคมก็ได้ประโยชน์จากการร่วมมือ 
กันนั้น วิทยาศาสตร์จึงไม่ใช่มีเพียงเพื่อปัจเจกชนแต่ละคนเท่านั้น แต่มีบทบาทสำคัญใน 
สังคมสมัยใหม่ด้วย 
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๔

วิทยาศาสตร์เพื่อสังคม

ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ต่อสังคม

 ดังที่ได้เห็นแล้ว วิทยาศาสตร์ ทำให้เรามีจินตนาการ  ทำให้เราใฝ่เรียน ใฝ่รู้ คิดเป็น 
ทำเป็น ทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ที่มีต่อทุกคนที่ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์  พูดอย่างกว้างๆ ก็คือ  
วทิยาศาสตรเ์ปน็สว่นสำคญัของการศกึษาและการเรยีนรู ้ซึง่กอ่ประโยชนแ์กผู่เ้รยีน สามารถ 
ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างฉลาดได้

 แต่นอกจากจะมีประโยชน์ต่อปัจเจกชนแล้ว วิทยาศาสตร์ยังมีประโยชน์ต่อสังคม 
โดยรวม กล่าวคือ เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและการนำมาใช้ประโยชน์ ทั้งใน 
การอธิบายสิ่งต่างๆ และในการทำสิ่งของเครื่องใช้ สินค้า และบริการต่างๆ ซึ่งต้องใช้เทค- 
โนโลยีอันมีวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน วิทยาศาสตร์จึงเปรียบเสมือนขุมสมบัติสาธารณะของ
สังคม  ไม่เพียงสังคมของชาติหนึ่งชาติใด แต่เป็นของสังคมโลกทั้งหมดเลยทีเดียว
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 ดูตัวอย่างง่ายๆ การที่วิทยาศาสตร์ทำให้เราเข้าใจเรื่องการรักษาสุขภาพ ไม่ว่าจะ 
เป็นการกินอาหารที่เป็นประโยชน์ การรักษาความสะอาด การป้องกันโรคติดเชื้อ ก็ทำให้
เราสามารถมีชีวิตที่มีคุณภาพ มีสุขภาพดีได้แล้ว โดยยังไม่ต้องพึ่งหมอหรือยาแต่อย่างใด  
และหากเราเกิดเจ็บป่วยขึ้น เราก็สามารถปรึกษาแพทย์ ซึ่งจะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์มาเพื่อรักษาเยียวยาเรา การวินิจฉัยโรค ยารักษาโรค บริการทางการแพทย์และ 
สาธารณสุขต่างๆ ในปัจจุบันล้วนมีรากฐานมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นผลพวง
ของวิทยาศาสตร์แทบทั้งสิ้น

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและ 
บริการต่างๆ ตัวอย่างที่สำคัญสำหรับประเทศไทยมีเช่น การเปลี่ยนสินค้าเกษตรเป็น 
ผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นเชื้อเพลิง เช่น เอธานอล หรือเป็นสินค้าอุตสาหกรรม เช่น ยางรถยนต์ 
การบริการ เช่น การขนส่ง การบริการการแพทย์ ฯลฯ ล้วนต้องใช้วิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญ แม้การบริการที่พึ่งการบริการบุคคลมาก เช่น การท่องเที่ยว 
ในปัจจุบันก็ต้องพึ่งเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมากในการเพิ่มคุณค่าของ 
การบริการ

 ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมมีอยู่ในทุกด้านของชีวิต 
ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้า การบริการ และความเป็นอยู่โดยทั่วไป วิถีชีวิต 
ของคนในสังคมทั้งหมด รวมถึงการทำมาหากิน ความเป็นอยู่ในครอบครัว การติดต่อค้าขาย 
การผลิตสินค้า การรักษาความปลอดภัย ทั้งหมดนี้มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัย 
สำคัญในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพทั้นสิ้น ในทางเศรษฐศาสตร์ถือได้ว่าวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของสิ่งที่เรียกว่า ผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวม (total 
factor productivity, TFP) หรือผลิตภาพที่มาจากปัจจัยที่นอกเหนือจากปัจจัยการผลิต 
ตามปรกติ คือ แรงงาน และทุน โรเบิร์ต โซโลว์ (Robert Solow) และนักเศรษฐศาสตร์ 
อื่นๆ ได้แสดงให้เห็นว่า การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
นวัตกรรมและการวิจัยเป็นส่วนใหญ่ โดยที่การเพิ่มปัจจัยแรงงานและทุนมีส่วนเป็นส่วน 
น้อยเท่านั้น ข้อสรุปนี้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในปัจจุบัน และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ก็ถือกันว่าเป็นปัจจัยสำคัญมากของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ 
ด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยทั่วไป
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 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้า 
เท่านั้น แต่มีความสำคัญในการต่อสู้กับความยากจน ดังที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคน เช่น 
อมารตยา เซน (Amartya Sen) (Amartya Sen 2008) และเจฟฟรีย์ แซคส์ 
(Jeffrey Sachs) (Jeffrey Sachs 2005) ได้ศึกษาไว้แล้ว เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการศึกษา 
เปรียบเทียบผลของการวิจัยและพัฒนาต่อการเพิ่มผลิตภาพปัจจัยการผลิตโดยรวม (TFP)
ในหลายประเทศ รวมทั้งเกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐฯ แคนาดา และยุโรป และมีข้อสรุปว่าการ
เพิ่มค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาก่อให้เกิดผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการเพิ่ม TFP (elasticity = 
0.1-0.3) (Tae-Yong Shin 2010) อย่างไรก็ดี ประเทศที่กำลังพัฒนามักไม่ให้ความสำคัญ 
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ 
แม้ประเทศไทยเอง ซึ่งจัดเป็นประเทศกำลังพัฒนาในระดับก้าวหน้า ก็ยังไม่ให้ความสำคัญ 
กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่มผลิตภาพมากนัก ดังจะเห็นได้จากการที่ผลิตภาพ 
ปัจจัยการผลิตโดยรวมของไทยไม่ได้เพิ่มขึ้น หรือแม้แต่ลดลงด้วยซ้ำในระยะที่ผ่านมา 
(ไพฑูรย์ ไกรพรศักดิ์ 2540) นี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ซึ่งเหตุผลสำคัญอยู่ที่เราไม่ได้ปรับปรุง 
เทคโนโลยีในการผลิตและการบริการเท่าที่ควร ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ อันเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ความ 
สามารถในการแข่งขันของประเทศไทยยังไม่ดีนัก (IMD 2010) เราจะกลับมาพิจารณา 
เรื่องนี้ใหม่ในบทที่ ๗ ซึ่งจะพิจารณานโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะ 
ก่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวม รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันของประเทศในประชาคม
โลก

 แม้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากมายดังที่ได้ 
เห็นแล้ว เราต้องไม่ลืมว่าจะต้องมีปัจจัยอื่นๆ ในสังคมที่จะมีส่วนร่วมด้วย การที่จะทำให้ 
วิทยาศาสตร์ส่งประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมนั้น จะต้องมีระบบงานที่ดี ที่เป็นส่วนนอกเหนือ 
จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ในตัวอย่างด้านการรักษาสุขภาพนั้น จะต้องมีระบบ  
สาธารณสุขและการแพทย์ที่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
ระบบนี้อาจมาจากรัฐหรือชุมชน และจะต้องมีส่วนประกอบอื่นๆ นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีอีกมาก เช่น การจัดการ การเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร 
บุคลากร ฯลฯ ทั้งหมดนี้คือส่วนประกอบของระบบที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ 
ความรู้อื่นๆ ด้านการสาธารณสุขและการแพทย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้
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ความสำคัญของการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 
และการเปลี่ยนเทคโนโลยี

 ลักษณะที่สำคัญของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอันเป็นผลพวงของมัน คือมี 
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สู่ความรู้และวิธีการที่ดีขึ้นและหลากหลายมากขึ้น สินค้า 
และบริการที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานจึงมีอายุจำกัด และจะล้าสมัยไป เมื่อ 
มีความรู้และวิธีการใหม่ๆ ที่ดีกว่า อาจดูตัวอย่างเช่น การเดินทาง ที่เปลี่ยนจากการใช้สัตว์ 
เป็นพาหนะ มาเป็นใช้รถไฟ รถยนต์ และเครื่องบิน หรืออีกตัวอย่างหนึ่งเช่น การบันทึก  
และสง่ภาพทีเ่ปลีย่นจากการถา่ยภาพ เปน็ภาพยนต ์โทรทศัน ์และผา่นทางอนิเตอรเ์นต็  กลอ้ง 
ถ่ายภาพก็เปลี่ยนจากกล้องที่ใช้ฟิล์ม มาเป็นกล้องดิจิทัลเช่นในปัจจุบัน สำหรับอนาคตนั้น 
คาดการณ์ได้ว่าจะมีการเปลี่ยนไปอีกมาก เช่น ยานพาหนะอาจมีระบบขับขี่อัตโนมัติที่ไม่ 
ต้องการคนขับ อาจมีหุ่นยนต์ที่ทำงานบ้านหลากหลายให้เรา อาจมีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ 
ต่างๆ เมื่อเสื่อมลงหรือเสียไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ที่จริงอยู่ในระดับทดลองอยู่ในปัจจุบันอยู่แล้ว

 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ เกิดจากการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม กล่าว 
อย่างย่อๆ การวิจัยคือ การค้นคว้าหาความรู้ใหม่ การพัฒนาคือ การนำเอาความรู้ไปใช้เป็น 
ผลผลิตหรือบริการที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ หรือคุณค่าอื่นๆ ที่สังคมต้องการ ส่วนนวัตกรรม 
คือ การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน ในสังคมที่มีโครงสร้างที่ดี การ 
วิจัย พัฒนา และนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม โดยสามารถนำเอาผลลัพธ์ 
ไปใช้ในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้า การแพทย์ การศึกษา วัฒนธรรม บันเทิง 
และกิจการอื่นๆ ได้  

 ประเทศที่กำลังพัฒนา เช่นประเทศไทย ยังมีการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 
ของตนเองไม่มากนัก และยังต้องอาศัยผลผลิตและบริการจากต่างประเทศอยู่มาก แต่แม้ 
ประเทศที่มีการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมไม่มากนักในช่วงต้น เช่น ไต้หวันและเกาหลี 
เมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้ว ก็ยังสร้างขีดความสามารถของตนเองได้ โดยรับการถ่ายทอด 
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทั้งนี้ จะต้องมีบุคลากรที่มีการศึกษาดีเพียงพอที่จะเข้าใจและ 
รับการถ่ายทอดดังกล่าวได้ และมีโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบการค้า โทรคมนาคมและ 
การบริหารจัดการที่ดี ประเทศไทยกำลังอยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ โดยพอมีความสามารถ  
ในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับดำเนินกิจการต่างๆ ได้แล้ว แม้ยังมีข้อติดขัดอยู่ใน 
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บางส่วน เช่น การขาดแคลนบุคลากร พัฒนาการขั้นต่อไปที่สำคัญ คือการสร้างความ 
สามารถวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้สินค้าและบริการมีคุณภาพสูง 
ขึ้นอีกเป็นทวีคูณ 

 การสร้างความสามารถในการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมถึงการปรับเปลี่ยน 
เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและในการให้บริการ เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการพัฒนา 
ประเทศ นักเศรษฐศาสตร์เช่น โจเซฟ ชุมปีเตอร์ (Joseph Schumpeter) ได้เสนอแนว 
คิดว่านวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ โดยผู้ประกอบการที่ 
นำนวัตกรรมที่ดีมาใช้ จะได้รับความสำเร็จในกิจการ นำไปสู่ผลกำไร และความสามารถใน
การผลักดันเศรษฐกิจให้พุ่งไปข้างหน้าได้

 แม้ประเทศไทยจะยังไม่อยู่ในระดับที่จะสามารถนำนวัตกรรมของตนเองมาใช้ใน 
การผลิตสินค้าและการบริการระดับโลกได้มากนัก แต่ก็ยังสามารถนำเทคโนโลยีและความรู้ 
ใหม่ๆ มาใช้เพื่อเกิดประโยชน์ในระดับประเทศหรือท้องถิ่นได้ ตัวอย่างเช่น การนำ 
อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์มือถือ การตรวจพันธุกรรมด้วยดีเอ็นเอ หรือการนำวัสดุก่อสร้างใหม่ๆ 
มาใช้ การเปลี่ยนเทคโนโลยีมีความสำคัญมากในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง 
การทำมาค้าขาย เช่น ประเทศไทยเคยพึ่งการส่งออกวัตถุดิบเกษตรเป็นหลัก แต่ปัจจุบัน  
ต้องผลิตสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น รวมถึง อาหารแปรรูป รถยนต์ และชิ้นส่วน 
คอมพิวเตอร์ ปัญหาหลักก็คือ หากไม่มีการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของเราเอง ก็จะต้อง 
พึ่งเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลักเช่นในปัจจุบัน อันทำให้มูลค่าเพิ่มของสินค้ามีไม่มาก 
นัก เนื่องจากเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตตามสั่งเท่านั้น การพึ่งเทคโนโลยีจากภายนอก แม้จะ 
ช่วยให้เราพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้ในระดับหนึ่ง แต่หากพึ่งมากเกินไปจะก่อ 
ปัญหาคือ ไม่มีความยั่งยืน เพราะแหล่งการผลิตและการบริการอาจเปลี่ยนไปได้ เช่น 
อาจย้ายไปที่เวียดนาม อินโดนีเซีย หรือประเทศอื่นที่มีปัจจัยการผลิตที่ได้เปรียบมากกว่า 
ได้ จึงมีความจำเป็นที่เราต้องเพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย 
การเพิ่มการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดและ 
ปรับปรุงเทคโนโลยี เพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืน 
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วิทยาศาสตร์กับทรัพย์สินทางปัญญา

 ผลงานที่มาจากปัญญาของมนุษย์ อาจเรียกโดยรวมว่า ทรัพย์สินทางปัญญา 
(intellectual property) อาจจัดว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ 
สังคม ทรัพย์สินทางปัญญานี้มีทั้งที่เป็นทรัพย์สินสาธารณะ กล่าวคือ เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป 
ไม่มีใครเป็นเจ้าของโดยเฉพาะ และทั้งที่เป็นทรัพย์สินที่มีการคุ้มครองโดยกฎหมาย การนำ 
ไปใช้ประโยชน์ต้องทำตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของ ซึ่งเป็นผู้สร้าง 
สรรค์หรือประดิษฐ์คิดค้นขึ้น โดยผู้ที่ค้นคว้าประดิษฐ์ขึ้นได้ขออำนาจทางกฎหมายในการ                  
เป็นเจ้าของ เช่น อาจจดสิทธิบัตร (patent) ซึ่งผู้นำสิ่งประดิษฐ์หรือความรู้ไปใช้จะต้อง
ขออนุญาตก่อน และจ่ายค่าสิทธิตามแต่จะตกลงกัน การถือสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สินทาง 
ปัญญานั้น ถือกันโดยทั่วไปว่าถูกต้องและยุติธรรม เนื่องจากสิ่งประดิษฐ์หรือความรู้ที่เป็น 
ประโยชน์นั้นมาจากจากความพยายามและความสามารถของผู้ค้นคว้าประดิษฐ์เอง

 ในการที่สังคมจะใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น หากเป็นความรู้หรือ 
สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นที่รู้จักหรือใช้กันโดยทั่วไป ก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินสาธารณะ ซึ่งสังคมมีสิทธิ 
นำไปใช้ได้เลย โดยไม่ต้องขออนุญาตจากใคร แต่หากเป็นความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีผู้สงวน 
ไว้ โดยมีสิทธิบัตร หรือเป็นความลับทางการค้าก็ตาม ก็จำเป็นต้องมีการตกลงกับเจ้าของ  
สิทธิว่าจะนำไปใช้ได้ในเงื่อนไขอะไร เช่น ต้องจ่ายค่าสิทธิให้ เป็นต้น  นี่เป็นกฎเกณฑ์สากล 
ที่ยึดถือกัน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักประดิษฐ์คิดค้น 
ได้ทำงานอย่างมีแรงจูงใจ

 นอกจากสิทธิบัตรแล้ว ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายยัง 
อาจอยู่ในรูปของการออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบวงจรรวม  และเครื่องหมายการค้า 
(trademark) ซึ่งในการจะได้รับความคุ้มครองนั้น เจ้าของต้องจดทะเบียนและอธิบาย 
ลักษณะของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจะสงวนสิทธิไว้ ทรัพย์สินทางปัญญาบางอย่าง เช่น 
ลิขสิทธิ์ (copyright) ซอฟต์แวร์ และความลับทางการค้า  ได้รับการคุ้มครองโดยอัตโนมัติ 
โดยเจ้าของไม่ต้องจดทะเบียน

 กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมก็ยังมี 
ปัญหาอยู่หลายประการ ตัวอย่างเช่น หากเจ้าของสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทนมากเกินไป 
จนผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งประดิษฐ์หรือความรู้ที่มีเจ้าของนั้น ไม่สามารถจัดหามาให้ได้ 
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หรือหากเจ้าของสิทธิผูกขาดไม่ยอมถ่ายทอดเทคโนโลยีออกไป ก็จะเกิดความไม่ยุติธรรมอีก 
แบบหนึ่ง ตัวอย่างเช่น หากยารักษาโรคมีราคาแพง เนื่องจากผู้ผลิตซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สิน 
ทางปัญญาสามารถผูกขาดได้ จนทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถหาซื้อมาได้ และไม่สามารถรักษา 
โรคให้หาย หรืออาจถึงต้องเสียชีวิต ก็จะเกิดประเด็นว่า เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วย 
หรือละเมิดศีลธรรมหรือไม่  

 นี่คือปัญหาโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วด้านอุตสาหกรรมและ 
ประเทศที่กำลังพัฒนา กล่าวคือ สินค้าและบริการที่มีเทคโนโลยีสูง ซึ่งมาจากประเทศที่
พัฒนาแล้วนั้นมักมีราคาแพงมาก สินค้าและบริการเหล่านี้หลายอย่างทำได้ในประเทศที่ 
กำลังพัฒนาด้วยราคาที่ถูกกว่า โดยการลอกเลียนวิธีการที่เจ้าของได้จดทะเบียนทรัพย์สิน 
ทางปัญญาไว้ จึงเกิดปัญหาการลอกเลียนหรือปลอมแปลงสินค้าหรือบริการที่เป็นปัญหา 
ระดับโลก ในปัจจุบัน มีความพยายามแก้ปัญหาดังกล่าว และความพยายามทำให้เกิด 
กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศที่ยุติธรรม โดยมีองค์การค้าโลกเป็นตัวกลาง ประเด็นทรัพย์ 
สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 
TRIPS) เป็นเรื่องที่ต้องมีการเจรจาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการค้าระหว่างประเทศ ใน 
ประเด็นเกี่ยวกับยารักษาโรคจากบริษัทต่างประเทศที่มีราคาแพง แต่มีความจำเป็นที่ประชาชน 
ต้องใช้ เนื่องจากโรคนั้นคุกคามชีวิตนั้น รัฐก็อาจมีการบังคับใช้สิทธิ ให้สามารถจัดซื้อหรือ 
หรือจัดหามาเองได้ ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้บังคับใช้สิทธิเช่นนี้กับยาบางตัว คือยาต้าน 
เอดส์และยาโรคหัวใจ การบังคับใช้สิทธินี้เป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งอยู่มาก เพราะใน 
แง่หนึ่ง อาจกล่าวได้ว่า เป็นการดูแลให้คนไทยได้เข้าถึงยาที่บริษัทที่เป็นเจ้าของตั้งราคาไว้ 
แพงเกินไป แต่ในอีกแง่หนึ่ง อาจทำให้บริษัทที่เป็นเจ้าของตอบโต้โดยการไม่นำยาใหม่ที่ดี 
มาวางตลาดในประเทศไทย หรือประเทศที่พัฒนาแล้วถือว่ามาตรการของไทยเป็นการละเมิด 
สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและมีมาตรการตอบโต้ เช่น มาตรการทางภาษีอากรสินค้าจาก 
ประเทศไทย เป็นต้น 

  เราได้เห็นแล้วว่า การเคารพกฎเกณฑ์เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญ 
การที่ประเทศไทยพึ่งการส่งสินค้าออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นแนวทางสำคัญในการ 
การหารายได้ ยิ่งทำให้เราต้องพยายามรักษากฏเกณฑ์สากลมากขึ้น และในขณะเดียวกัน ก็
ควรดูแลให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากวิทยาการทั่วโลก โดยไม่มีขีดจำกัดมากเกินไป ที่ 
สำคัญคือ ควรหาแนวทางพัฒนาในอนาคต ที่จะทำให้ประเทศไทยมีทรัพย์สินทางปัญญา 
ของตนเองมากขึ้น จะได้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นด้วย
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แนวทางใหม่ของการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา: 
การผสมผสานระหว่างความรู้เปิดและความรู้ที่มีเจ้าของ

 ในปัจจุบัน มีพัฒนาการใหม่ในการสั่งสมความรู้ของมนุษย์ทั่วโลก อันเกิดจาก 
การเปลี่ยนทางโครงสร้างของการผลิตและการบริการ และความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ  พัฒนาการใหม่นี้ทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างความรู้
สาธารณะ และความรู้ที่มีเจ้าของ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการคุ้มครอง

 ในด้านโครงสร้างของการผลิตและการบริการนั้น โดยทั่วไปเท่าที่ผ่านมานั้น บริษัท 
ยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีทั้งหลายสามารถผูกขาดได้ โดยดำเนินการวิจัย พัฒนา
และนวัตกรรมในบริษัทของตนเอง และได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาแต่ฝ่ายเดียว  
ในปัจจุบัน การผูกขาดเช่นนี้ทำได้ยากขึ้น เนื่องจากคู่แข่งที่มีความสามารถใกล้เคียงกันมีมาก 
ขึ้น และกระจายกันอยู่ทั่วโลก ไม่กระจุกอยู่เพียงแต่ในประเทศตะวันตกเท่านั้นดังแต่ก่อน  
ที่สำคัญก็คือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงและเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็ว จน 
ยากที่บริษัทหนึ่งๆ จะมีความสามารถรอบด้าน เพื่อใช้ในการผลิตของตนอย่างเดิมได้  มิหนำซ้ำ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเองก็สูงมาก จนทำให้ต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์จาก 
การทำเองทั้งหมด ไปว่าจ้างบริษัทหรือหน่วยงานวิจัยอื่นๆ ให้เป็นผู้ทำการวิจัยและพัฒนา 
ให้หรือในบางครั้งก็ซื้อบริษัทที่มีความชำนาญที่ตนต้องการเสียเลย ทรัพย์สินทางปัญญาจึง 
กระจายออกไปอยู่ตามที่ต่างๆ ทั่วโลกมากกว่าแต่เดิม  แม้บริษัทใหญ่อาจยังเป็นเจ้าของ 
ทรพัยส์นิทางปญัญาทางกฏหมายอยู ่แตก่ารทีน่กัวจิยัพฒันาและผูท้ำนวตักรรมกระจายอยูต่าม 
ที่ต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งในประเทศที่กำลังพัฒนาเช่นอินเดียหรือจีนที่รับจ้างนั้น ก็ทำให้มี 
การกระจายความสามารถทางวิทยาศาสตร์ออกไปมาก เพราะที่จริงแล้ว ความรู้ต่างๆ นั้น 
ย่อมฝังอยู่ในตัวคนที่เป็นผู้หาความรู้นั้นมา โดยไม่มีกฏหมายใดๆ สามารถบังคับไม่ให้มีการ
กระจายออกไปได้

 ในปัจจุบัน การผูกขาดเทคโนโลยี ซึ่งแต่ก่อนเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความก้าวหน้า 
แก่กิจการของผู้ผูกขาด ในบางครั้งกลับกลายเป็นตัวที่ทำให้เจ้าของเทคโนโลยีเสียเปรียบใน 
ที่สุด ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ซึ่งทีแรกดูคล้ายกับว่าผู้ผูกขาด 
น่าจะได้เปรียบ แต่ที่จริงในที่สุดอาจเสียเปรียบเพราะมีตลาดที่จำกัด หรือมีผู้ร่วมพัฒนา 
เทคโนโลยีจำนวนจำกัด ดังเช่นในการแข่งขันในการพัฒนาซอฟท์แวร์ระหว่างบริษัทใหญ ่
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ที่ผูกขาด กับบริษัทเล็กและนักพัฒนาอิสระที่ใช้ระบบเปิด (open source) ซึ่งเปิดให้ทุกคน 
สามารถเข้ามาใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์พื้นฐานได้โดยไม่มีข้อจำกัด การต่อสู้กันระหว่าง 
ผู้ใช้ความรู้ผูกขาดกับผู้ใช้ความรู้สาธารณะในตอนต้นดูคล้ายกับยักษ์สู้กับมด ยักษ์น่าจะ 
ชนะได้โดยง่าย แต่ในปัจจุบัน การที่ระบบเปิดทำให้นักพัฒนาสามารถทำงานได้โดยอิสระ 
และการที่ผู้พัฒนาระบบเปิดมีจำนวนมาก และมีกำลังใจในการทำงานร่วมกัน ทั้งโดยอุดม 
คติของนักพัฒนาอิสระ และโดยผลประโยชน์ของบริษัทที่เข้าร่วม ทั้งหมดนี้ทำให้ซอฟท์แวร์ 
ระบบเปิดขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว และกำลังมีบทบาทสูงมากในระบบอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ 
มือถือ และเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทั่วไป  ประเทศไทยและประเทศที่กำลังพัฒนาอีกหลาย 
ประเทศก็ได้ถือการพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบเปิดเป็นนโยบายที่สมควรให้การสนับสนุน  
ดังนั้น โดยความร่วมมือกัน มดก็อาจชนะยักษ์ได้  

 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยสำคัญ 
ที่ทำให้มีการกระจายของความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างรวดเร็ว ในปัจจุบัน การสร้าง 
เครือข่าย และการถ่ายทอดความรู้สามารถทำได้โดยง่าย โดยอินเตอร์เน็ตและวิธีโทรคมนาคม 
อื่นๆ การเดินทางติดต่อกันก็สะดวกขึ้นมาก ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดระบบเปิดขึ้นในด้านต่างๆ 
ที่เกี่ยวโยงกับความรู้ การวิจัย และนวัตกรรม ตัวอย่างของความรู้ระบบเปิด เช่น Wikipedia 
ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ระบบข้อมูลและห้องสมุดหลายแห่งทั่วโลก 
ก็เปิดให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยง่ายโดยระบบ e-library วารสารวิชาการจำนวนมากเป็น  
e-journals เปิดให้ผู้อ่านเข้าอ่านได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  

 การวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมก็มีแนวโน้มที่จะใช้ระบบเปิดมากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง 
ของการวิจัยระบบเปิด นอกจากการวิจัยซอฟต์แวร์ดังที่กล่าวมาแล้ว มีเช่นการวิจัยด้าน
จีโนมของมนุษย์ ซึ่งมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยต่างๆ จนกระทั่งได้ทราบข้อมูล 
ดีเอ็นเอ ของมนุษย์โดยสมบูรณ์  ในปัจจุบัน มีการวิจัยในแนวที่เรียกว่าการวิจัยเสมือน 
(virtual research) ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้ทำการวิจัยเอง แต่รวบรวมและจัดการความรู้ รวมทั้ง 
สังเคราะห์ข้อสรุปจากการวิจัย การวิจัยเช่นนี้มักใช้ระบบเปิดเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ

 การเพิ่มพูนและสั่งสมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอนาคต คงยังมีทั้ง 
ความรู้ท่ีเปิดเผยเป็นสาธารณะ และทุกคนมีสิทธินำไปใช้ได้ และความรู้ที่เป็นทรัพย์สินทาง 
ปัญญาที่มีการคุ้มครอง ให้ผลประโยชน์แก่เจ้าของความรู้ หรือป้องกันไม่ให้มีการลอกเลียน 
โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ดี แนวโน้มด้านการผลิตและการบริการ และด้านเทคโนโลยี 
น่าจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่มีการผสมผสานระหว่างความรู้สองแบบนี้มากขึ้น 
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นวัตกรรมแบบเปิด (open innovation) จะทวีความสำคัญขึ้น และจะมีรูปแบบต่างๆ ตั้ง 
แต่เปิดเต็มที่ให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วม ซึ่งอาจจะเป็นนวัตกรรมทางสังคม คล้าย Wikipedia  
หรือการสร้างเครือข่ายสังคมในรูปแบบใหม่ๆ คล้าย Facebook หรือเปิดเฉพาะให้กลุ่มที่มี 
ความร่วมมือกัน เช่น บริษัทที่ร่วมกันพัฒนาซอฟท์แวร์ใหม่ในระบบเปิด แต่มีผลประโยชน์
ทางการค้าที่จะต้องรักษาความลับบางส่วนอยู่

 ในอนาคต ผู้ที่ต้องการความรู้ ทั้งคนทั่วไปและนักวิจัย จะมีโอกาสหามาได้ด้วย 
ตนเองมากขึ้น โดยจะสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ มากขึ้น อย่างไรก็ดี การที่จะสามารถ 
เข้าถึงแหล่งความรู้นั้น ผู้ค้นคว้าจะต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ยงัตอ้งมวีจิารณญาณในการประเมนิแยกแยะขอ้มลูทีไ่ดม้า ซึง่จะมคีณุภาพหลากหลาย กรอง 
เอาเฉพาะข้อมูลที่มีคุณภาพ ดังนั้น จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาที่ดี และสามารถเรียนรู้ 
ด้วยตนเองได้ การสร้างคุณภาพของการศึกษาและการเรียนรู้ จึงเป็นประเด็นที่รัฐและ 
สมาชิกของสังคมท้ังหมดจะต้องให้ความสำคัญ สังคมท่ีให้ความสำคัญกับการศึกษาและเรียนรู้ 
ก็จะได้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความรู้อื่นๆ อันจะทำให้สังคมมีความ 
เจริญงอกงามต่อไป

บทบาทของวิทยาศาสตร์ในโลกและในท้องถิ่น

 วิทยาศาสตร์เป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติทั้งหมด โดยไม่มีพรมแดนขวางกั้น 
ดังนั้นการนำวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อประโยชน์ของสังคม จึงมักสามารถนำมาใช้ได้ทุกแห่ง ไม่ 
จำกัดเฉพาะที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น ผลิตผลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ 
โทรศัพท์มือถือ หรือยารักษาโรค สามารถนำมาใช้ได้ในทุกสังคม กล่าวได้ว่า วิทยาศาสตร์ 
สร้างประโยชน์ต่อสังคมโลกโดยไม่จำกัดท้องที่ อย่างไรก็ดี การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ได้ 
อย่างเหมาะสมนั้น ไม่ใช่การซื้อสินค้า หรือการนำเข้าโรงงานและเครื่องจักรมาผลิตเท่านั้น 
เพราะจะไม่ใช่การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  

 วิทยาศาสตร์ในแต่ละสังคมควรมีจุดหมายสำคัญในการแก้ปัญหาและสร้าง 
ประโยชน์ต่อสังคมของตนเป็นหลัก ไม่ใช่ทำให้เกิดการพ่ึงพาโลกภายนอกเท่าน้ัน โดยถ่ายทอด 
องค์ความรู้ที่มีอยู่ในโลกมาควบคู่กับการสร้างความสามารถของตนเอง สังคมที่จะนำเอา 
วิทยาศาสตร์มาใช้อย่างได้ผลเต็มที่ และสามารถเลือกได้อย่างเหมาะสมนั้น จะต้องมีระดับ 
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การพัฒนาดีพอสมควรอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีระดับการศึกษาที่ดี ทำให้เข้าใจและ 
สามารถนำเอาวิทยาศาสตร์ระดับสากลมาต่อยอด พัฒนาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นได้ด้วย  จึง 
สามารถพึ่งตนเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งผลิตผลวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศอยู่ตลอด 
เวลา ปัญหานี้คล้ายกับปัญหางูกินหาง กล่าวคือ จะสามารถใช้ประโยชน์และพัฒนาวิทยา
ศาสตร์ให้ดีได้ ต้องมีการศึกษาและระดับการพัฒนาทั่วไปที่ดี แต่การจะมีระดับการศึกษา 
และพัฒนาทั่วไปที่ดี ก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์ให้เป็นด้วย กล่าวคือ สามารถนำเข้ามาต่อยอด 
และใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น การแก้ปัญหานี้คงต้องทำในทุกด้านพร้อมกันไป ไม่เฉพาะด้าน 
ใดด้านหนึ่งเท่านั้น
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วิทยาศาสตร์กับประเด็นทาง
คุณธรรม จริยธรรม 

สังคมและกฎหมาย

วิทยาศาสตร์มีพลังที่อาจใช้ในทางดีและร้าย

 วิทยาศาสตร์มีพลังมาก ความรู้เกี่ยวกับการทำให้นิวเคลียสของอะตอมแตกตัว 
นำไปสู่การพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งอาจนำมาใช้ทั้งในทางสันติและทางสงคราม ความรู้ 
เกี่ยวกีบยีนและเซลล์ต้นกำเนิด (stem cells) ทำให้เรานำมาใช้ในการรักษาพยาบาล แต่ 
ในขณะเดียวกัน ก็เปิดทางให้สามารถนำมาใช้ในทางร้ายได้ เช่น ทำอาวุธชีวภาพที่มีฤทธิ์ 
รุนแรง นักวิทยาศาสตร์พัฒนาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจากความรู้ โดยส่วนใหญ่คาดว่า จะมีการนำ 
ไปใช้ในทางที่ดี แต่ประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์หลายครั้งแล้วว่า มีการนำความรู้วิทยาศาสตร์ที่
ทรงพลังนี้ไปใช้ในทางที่เกิดผลร้ายต่อมวลมนุษย์ เช่น ในการประหัตประหารกัน

๕
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 ที่จริง อาจถกเถียงได้ว่า การนำเอาผลผลิตวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางร้ายนั้น ไม่ใช่ 
ความผิดของนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งโดยทั่วไปไม่มีเจตนาร้าย ไอน์สไตน์ได้เคยขอโทษและ 
แสดงความเสียใจที่ได้เคยเขียนจดหมายถึงประธานาธิบดีรูสเวลต์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่
สอง เตือนว่าฝ่ายเยอรมันอาจพัฒนาระเบิดปรมาณูได้สำเร็จ ทำให้สหรัฐอเมริการีบพัฒนา 
ระเบิดนี้ขึ้นมาก่อน และนำมาใช้กับญี่ปุ่นในที่สุด (รูปที่ ๑๑) แต่ตัวอย่างนี้ก็แสดงให้เห็นว่า 
วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาอาวุธร้ายแรง และแม้เรื่องนี้จะนอกเหนืออำนาจ 
ของนักวิทยาศาสตร์ที่จะควบคุมได้ แต่ก็ปฏิเสธความรับผิดชอบเสียทั้งหมดไม่ได้ หากจะมี 
ส่วนที่ดีที่เกิดจากวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานปรมาณู ก็คือ การผลิตพลังงานที่นำไปใช้ใน 
อุตสาหกรรมและครัวเรือนทั่วไปในหลายประเทศในลำดับต่อมา

 ปัจจุบันมีโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์อยู่ในหลายประเทศทั่วโลก  แม้ประเทศแถบ
บ้านเราก็กำลังสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่ง เช่น ในจีน เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น  
ประเด็นที่ยังวิตกกันอยู่ ก็คือความปลอดภัยจากโรงไฟฟ้าเหล่านี้ ซึ่งอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ 
เท่าที่ผ่านมาเคยมีอุบัติเหตุ เช่น ที่เชอร์โนบิลในรัสเซีย ซึ่งเครื่องปฏิกรณ์ระเบิดและส่ง 
สารกัมมันตรังสีออกสู่สิ่งแวดล้อม สร้างความเสียหาย อย่างไรก็ดี ตามสถิติแล้ว อุบัติเหตุ 
จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้สร้งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินน้อยกว่าโรงไฟฟ้าจาก 
แหล่งพลังงานอื่น เช่น ถ่านหิน อยู่มาก และในปัจจุบัน ก็มีระบบควบคุมความปลอดภัยที่
ดีขึ้นกว่าเดิมมาก ประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อ 
เป็นแหล่งพลังงานในอนาคต ซึ่งในการนี้ต้องประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ และดูแล 
ระบบความปลอดภัยให้ดีที่สุด

        (ก)                                    (ข)
   

รูปที่ ๑๑ (ก) ระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมา ค.ศ. 1945 (ภาพจาก http://www.cfo.doe.gov) 
(ข) โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฮามาโอกะ (ภาพจากไทยรัฐ)
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 พลังของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันยิ่งมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากวิทยาศาสตร์ได้มี 
การพัฒนาอย่างรวดเร็วมาก ยกตัวอย่างเช่น พลังของเทคโนโลยีสารสนเทศ อันทำให้เรา 
สามารถจัดการข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว  เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และ 
โทรคมนาคมได้ให้เครื่องมือที่นำมาใช้ในกิจการต่างๆ ทั้งการค้าขาย อุตสาหกรรม และ 
การบริหารงานทั่วไปได้อย่างดี แต่ในขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้ทำอาชญากรรมในรูปแบบ 
ใหม่ๆ ได้มาก ตั้งแต่การฉ้อโกง การขโมยความลับ การทำลายข้อมูลของทางการหรือองค์กร 
ต่างๆ จนถึงอาชญากรรมทางเพศ พลังของเคมีสมัยใหม่ทำให้เรามีสิ่งของเครื่องใช้และยา
รักษาโรคที่ดีจำนวนมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็สามารถนำไปใช้ในการทำอาวุธเคมีที่มีพิษ 
ร้ายแรง ไม่ว่าต่อคนหรือต่อสิ่งแวดล้อม

 จากการที่วิทยาศาสตร์มีพลังมากเช่นนี้ อาจสรุปได้ว่า พลังของมันมากเกินไปกว่า 
ที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น สังคมต้องเข้ามาดูแลเพื่อไม่ให้มีการนำ 
วิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่เป็นอันตราย แต่การพูดเช่นนี้ง่ายกว่าทำ เพราะในการค้นคว้าทาง 
วิทยาศาสตร์นั้น มักไม่มีทางรู้ว่า ผลจะเป็นอย่างไร และจะมีการนำไปใช้ได้อย่างไร  หากสังคม 
ออกกฎเกณฑ์มากจนขัดขวางการวิจัยอิสระ ก็จะเกิดผลร้ายมากกว่าดี ที่สำคัญก็คือ แม้สังคม 
หนึ่งจะออกกฎเกณฑ์อย่างหนึ่ง หากสังคมอื่นไม่เห็นด้วยและไม่ทำตาม ก็จะเกิดการเสีย 
เปรียบของสังคมที่ออกกฎเกณฑ์นั้น เพราะจะตามความรู้ใหม่ไม่ทัน ดังนั้น กฎเกณฑ์ที่อาจ 
มีเพื่อกำกับดูแลการพัฒนาวิทยาศาสตร์นั้น น่าจะต้องเป็นกฎเกณฑ์สากลที่สังคมมนุษย์ 
ยอมรับกัน  องค์การระหว่างประเทศ เช่น ยูเนสโก (UNESCO) ได้ให้ความสำคัญกับเกณฑ ์
จริยธรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังจะกล่าวถึงต่อไป

วิทยาศาสตร์มีความเสี่ยงซึ่งเฝ้าระวังและป้องกันแก้ไขได้

 บางครั้งวิทยาศาสตร์อาจนำความเสียหายอย่างไม่คาดคิดมาได้เหมือนกัน ความเสีย 
หายอาจมาจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตัวอย่างเช่น ยาธาลิโดไมด์ (thalidomide) ซึ่งมีสรรพคุณ 
ดีมากในการระงับปวดและใช้กันมากในช่วงห้าสิบปีที่แล้ว แต่ต่อมาพบว่าหญิงมีครรภ์ที่ใช้ 
ยานี้คลอดทารกที่พิการแขนขา อีกตัวอย่างหนึ่ง คือการใช้ยาฆ่าแมลง เช่น ดีดีที ซึ่งต่อมา
ได้มีการพบว่าก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะต่อสัตว์ เช่น นก

 หากจะพอมีข้อดีจากการผิดพลาดของวิทยาศาสตร์ ก็คงเป็นการที่สามารถแก้ไขตน 
เองได้ เมื่อพบว่ามีผลเสียจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากวิทยาศาสตร์ ก็สามารถใช้การวิจัยทาง 
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วิทยาศาสตร์หาข้อมูลให้แน่ชัด และหาทางเลือกใหม่ๆ ที่จะไม่ก่อผลเสีย และพัฒนาระบบที่
ป้องกันความผิดพลาดในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น การพัฒนายาปัจจุบัน มีมาตรการควบคุม 
และป้องกันอย่างเคร่งครัด ท่ีจะไม่ให้เกิดผลข้างเคียงท่ีไม่ต้องการ ดังเช่นท่ีเคยมีมา การพัฒนา 
การป้องกันแมลงและศัตรูพืช ก็มีการใช้สารใหม่ที่ไม่มีพิษต่อสิ่งแวดล้อมเหมือนที่ได้เคยมีมา 
และยังใช้วิธีแบบบูรณาการกับวิธีการอื่นๆ เช่น การใช้สารชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่จะ 
ต่อสู้กับแมลงได้ รวมถึงการจัดการที่ดีด้วย เช่น การจัดการแบบผสมผสาน โดยการเลือก 
ใช้พันธุ์ที่ต้านทานศัตรูพืช การให้น้ำให้ปุ๋ยที่เหมาะสมและการดูแลที่เหมาะสม ซึ่งเหล่านี้ก็ 
ใช้หลักการวิทยาศาสตร์ช่วยให้ลดการใช้สารเคมีลงได้

 วิทยาศาสตร์ปัจจุบันทรงพลังมาก จึงยิ่งต้องระวังความผิดพลาดให้มากด้วย 
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาพืชหรือสัตว์แบบข้ามพันธุ์ หรือ จีเอ็มโอ (Genetically modified 
organisms, GMO) ซึ่งต้องระวังไม่ให้มีผลข้างเคียงที่ไม่ต้องการต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม 
การระวังเช่นนี้เป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ต้องให้มีความเหมาะสมพอดี ไม่ใช่คัดค้านต่อต้านทุกกรณี 
หรือสนับสนุนทุกกรณี การที่จีเอ็มโอเป็นเรื่องที่สังคมยังมีความสงสัยอยู่ว่าวิทยาศาสตร์ทำ 
ได้เพียงไหน และมีประโยชน์อย่างไร  ทำหมูให้ตัวเท่าช้างได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น (รูปที่ ๑๒) 
ทำให้นักวิทยาศาสตร์ต้องมีความพยายามสื่อไปยังสังคมด้วยความเห็นที่ถูกต้องและมีสมดุล

ให้มากที่สุด

รูปที่ ๑๒ จีเอ็มโอ ในอนาคต? (ภาพวาดโดย “ปุ๋ย” จาก “GMOs มหัศจรรย์หรือมหันตภัยของ 
สหัสวรรษ” โดย บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๒๕๔๓)
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 ประเด็นที่ว่าผลิตภัณฑ์จากจีเอ็มโออาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือสิ่งแวดล้อม 
หรือไม่ อาจใช้หลักการสองประการใหญ่ๆ มาพิจารณา หลักการหนึ่งคือ หลักการระวัง 
(Precautionary Principle) คือให้ระวังและตรวจสอบในด้านต่างๆ อย่างถี่ถ้วน โดย 
การวิเคราะห์ความเสี่ยง และผลได้ผลเสีย และหากมีเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนว่ามีความเสี่ยงเพียง 
ใด หรือได้คุ้มเสี่ยงหรือไม่ ก็ยังไม่ควรอนุญาตให้ดำเนินการ เช่น ไม่ควรอนุญาตให้ขายหรือ 
ทำอาหารจากพืชจีเอ็มโอ หากยังไม่รู้แน่ชัดว่าการบริโภคอาหารดังกล่วจะมีผลร้ายต่อสุขภาพ 
หรือไม่ หลักการนี้ แม้จะดีในแง่ที่เลือกความปลอดภัยไว้ก่อน แต่หากนำมาใช้อย่างเคร่งครัด
เกินไป จะมีปัญหาที่จะปิดกั้นการพัฒนาใหม่ๆ เช่น มีผู้คัดค้านมะละกอ จีเอ็มโอ (รูปที่ ๑๓) ที่ 
สามารถต้านทานไวรัสใบด่างจุดวงแหวน ซึ่งช่วยไม่ให้ผลผลิตมะละกอตกต่ำ ทั้งที่ยีนที่ใส่ใน 

มะละกอนั้นเป็นยีนต้านไวรัสพืชที่ไม่มีผลใดๆ ต่อมนุษย์ คล้ายกับการฉีดวัคซีนให้มะละกอ

            (ก)                       (ข)

  

 
รูปที่ ๑๓ (ก) มะละกอที่เป็นโรคไวรัสใบด่างจุดวงแหวน ซึ่งก่อความเสียหายมากต่อชาวสวน  

(ข) มะละกอ จีเอ็มโอ ได้รับการถ่ายฝากยีนทำให้ต้านทานโรคได้ 
(ภาพจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ)
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 อีกหลักการหนึ่งคือ หลักการความเหมือนกันในเนื้อหา (Principle of Substantial 
Equivalence) ซึ่งระบุว่า สิ่งของต่างๆ ที่มีเนื้อหาเหมือนกันย่อมถือว่าเป็นสิ่งของชนิดเดียว 
กันได้ ไม่ว่าจะมีที่มาอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น หากแป้งถั่วเหลืองที่มาจากพืชจีเอ็มโอมีส่วน 
ประกอบและคุณสมบัติเหมือนกับแป้งที่มาจากถั่วเหลืองธรรมชาติ และไม่มีสิ่งแปลกปลอม 
อย่างอื่น ย่อมถือว่ามีความปลอดภัยเท่ากัน  หลักการทั้งสองนี้มีแนวต่างกัน แต่ก็มีเหตุผล 
ทั้งคู่ จึงควรมีการวิเคราะห์แต่ละกรณีอย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะมีการตัดสินในทางใดทางหนึ่ง  

 ความเสี่ยงบางอย่างไม่ใช่ความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้บริโภค แต่เป็นความเสี่ยง 
ด้านการตลาด ด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ด้านภาพพจน์ หรือด้านอื่นๆ เมื่อมีการใช้หรือ 

พัฒนาจีเอ็มโอ หลายประเทศในโลก เช่น ในยุโรป ยังไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์จีเอ็มโอ ดังนั้น 

หากประเทศไทยจะยอมรับจีเอ็มโอและอาจใช้ ทำสินค้าเพ่ือส่งออกจะต้องมีวิธีการตรวจสอบ 
ให้แน่ชัดว่าสินค้านั้นปลอดจากจีเอ็มโอหรือไม่ หรือมีส่วนผสมอยู่มากน้อยเพียงใด อยู่ใน 
ระดบัทีป่ระเทศคูค่า้ยอมรบัไดห้รอืไม ่ในดา้นการเมอืงและเศรษฐกจินัน้ ประเทศไทยในฐานะ 
ผู้ส่งออกสินค้าอาหารที่สำคัญจำต้องศึกษาผลกระทบของนโยบายจีเอ็มโอ ซึ่งแม้ประเทศ 
เช่น สหรัฐฯ จีน และญี่ปุ่น มีนโยบายส่งเสริมก็ตาม แต่ก็ยังมีหลายประเทศที่ยังไม่ค่อย 
ยอมรับ และอีกหลายประเทศกำลังปรับนโยบายในด้านนี้อยู่ นโยบายของไทยจึงควรมีการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา

 ปัญหาด้านการใช้และพัฒนาจีเอ็มโออาจค่อยหมดไป เมื่อทั่วโลกมีการยอมรับ 
ผลิตภัณฑ์จากจีเอ็มโอมากขึ้นดังเป็นแนวโน้มในปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยควร 
กำหนดนโยบายและมีมาตรการความปลอดภัยชีวภาพอย่างแน่ชัด เพื่อให้สามารถพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์จากจีเอ็มโอที่ปลอดภัยได้ นโยบายดังกล่าวอาจระบุว่าจะเน้นการพัฒนาจีเอ็มโอ 
ในด้านใด เช่น ด้านพืชที่ไม่ใช่อาหาร ประเภทไม้ดอกไม้ประดับ หรือพืชพลังงาน การไม่มี 
นโยบายดังเช่นในขณะนี้เป็นการเสียโอกาสในการเพิ่มคุณภาพและปริมาณของสินค้าเกษตร 
ของเรา

 ในปัจจุบัน กำลังมีการพัฒนาสาขาใหม่ของวิทยาศาสตร์ที่กว้างขวางกว่าเรื่อง 
จีเอ็มโอมาก กล่าวคือสาขาที่เรียกว่า ชีววิทยาสังเคราะห์ เรื่องจีเอ็มโอเป็นเรื่องของการนำ 
เอายีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปใส่ในอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง ยังจัดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
มากนัก แต่ชีววิทยาสังเคราะห์มุ่งในการสร้างชีวิตหรือส่วนสำคัญของชีวิตขึ้น ทั้งหมดเลย 
ดังตัวอย่างที่มีการนำดีเอ็นเอสังเคราะห์จากห้องปฏิบัติการไปใส่ในแบคทีเรีย ที่ได้เอาสาร 
พันธุกรรมออกไปหมดแล้ว เพื่อให้มีสารพันธุกรรมที่มาจากการสังเคราะห์ทั้งหมด สาขา 
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วิชานี้กำลังมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมาก และกำลังมีการประยกุต์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ 
เช่น ในการสร้างยาต้านมาลาเรียจากแบคทีเรีย แทนที่จะต้องสกัดจากพืช อย่างไรก็ดี 
การสังเคราะห์ชีวิตใหม่ขึ้นมาเอง มีความเสี่ยงตรงที่ยังไม่ทราบว่า จะมีคุณสมบัติแตกต่าง 
ไปจากชีวิตที่มีในธรรมชาติอย่างไร จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงนี้ให้ชัดแจ้งและมี 
กลไกป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ใส่ยีน “ฆ่าตัวตาย” หากหลุดรอดออกไปจากห้อง 
ปฏิบัติการ ซึ่งเป็นวิธีการแบบเดียวกับที่ได้ทำกับจีเอ็มโอมาแล้ว เป็นต้น

 การเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดจากคนหรือจากสัตว์ ให้เป็นอวัยวะทดแทนอวัยวะที่ 
สึกหรอหรือเสียหายไป ก็เป็นวิทยาการที่มีความสำคัญมาก ที่ต้องดูแลเรื่องความเสี่ยงให้ 
เหมาะสม ในปัจจุบันสามารถปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดอย่างได้ผล และในอนาคต 
อันใกล้อาจนำเทคนิคการเลี้ยงและปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้ได้ในการรักษาโรคหัวใจ 
สมองเสื่อมหรือเบาหวาน เป็นต้น แต่เรื่องนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่ต้องระวังภัยจากเทคนิคที่ยัง 
ใหม่อยู่นี้ ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการที่เซลล์เหล่านี้อาจกลายสภาพเป็นเซลล์มะเร็ง  
หรือหากรับเซลล์ต้นกำเนิดจากสัตว์ ก็ต้องระวังการติดโรคสัตว์ที่อาจแทรกมาได้ ฯลฯ

 นาโนเทคโนโลยีก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ยังใหม่ แต่ทรงพลังมาก สามารถนำมาใช้
ทำยาที่มีประสิทธิภาพสูง วัสดุอุตสาหกรรมต่างๆ ประเภทสี สิ่งทอ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ได้  
วัสดุนาโนประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กระดับโมเลกุล (นาโนเมตรคือ 10-9 เมตร) ซึ่งทำให้ 
มีคุณสมบัติต่างออกไปจากวัสดุอื่นๆ ที่มาจากการรวมตัวของโมเลกุลจำนวนมาก เรายังไม่ 
รู้จักคุณสมบัติของวัสดุนาโนใหม่ๆ หลายอย่าง จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้ง 
เพื่อป้องกันปัญหารู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับวัสดุที่เพิ่งเริ่มการใช้งาน 
ในอดีต

 การที่วิทยาศาสตร์มีความเสี่ยง และได้เคยถูกนำไปสร้างความเสียหายต่อสังคม  
ทำให้หลายคนโทษวิทยาศาสตร์ว่า เป็นต้นกำเนิดอสุรกายที่น่าหวาดหวั่นภาพยนต์ญี่ปุ่นที่ 
สร้างโดยอิชิโร ฮอนดาได้เล่าเรื่องก็อดซิลลา ซึ่งเป็นอสุรกายที่เกิดมาจากสัตว์โบราณที่ถูก 
อาวุธนิวเคลียร์ทำให้กลายพันธุ์ไป กลายเป็นสัตว์ดุร้ายที่อยู่ยงคงกระพัน จึงเกิดคำถามว่า 
วิทยาศาสตร์ได้สร้างก็อดซิลลาขึ้นมาหรือไม่ (รูปที่ ๑๔) และหากสร้างขึ้นมา โดยจงใจหรือไม่ 
ก็ตามจะแก้ไขได้อย่างไร ในเรื่องนั้น มีนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นวิธีที่จะทำลายก็อดซิลลาได้  
แต่เป็นการใช้อาวุธร้ายแรงที่ทำลายสิ่งมีชีวิตอื่นด้วย นักวิทยาศาสตร์จึงตัดสินใจจบชีวิต 
ตนเองเพื่อไม่ให้ความลับของตกระจายออกไปสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก นักวิทยาศาสตร์ 
ในชีวิตจริงจะตัดสินใจอย่างไรหากมีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นกับตน?  
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รูปที่ ๑๔ วิทยาศาสตร์ได้สร้างก็อดซิลลาขึ้นมาหรือ? (จาก Daijaiku Database, http://g93dd.
blogspot.com/2008_10_01_archive.html)

ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์
 

 แม้วิทยาศาสตร์จะมีความเสี่ยง แต่กล่าวโดยรวมแล้ว ถือได้ว่าน้อยเมื่อเทียบกับ 
ผลประโยชน์ต่อสังคม สมาชิกของสังคมควรมีสิทธิท่ีจะได้ผลประโยชน์ต่างๆ จากวิทยาศาสตร์ 
อย่างเท่าเทียมกัน ในความเป็นจริง วิทยาศาสตร์ก็เหมือนกับความรู้ของมนุษย์ในสาขาอื่น 
คือ มักตกอยู่กับคนจำนวนน้อย คนที่ได้รู้วิทยาศาสตร์และได้นำมาใช้ประโยชน์ มักเป็น 
คนส่วนน้อยที่มีฐานะทางสังคมดี ได้รับการศึกษาสูง และสามารถติดตามวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ 
นำมาใช้ประโยชน์ได้ ประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่มีระดับการพัฒนาสูง จะสามารถเก็บเกี่ยวผล 
ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เพื่อมาใช้ในอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การบริการ และกิจกรรม 
อื่นๆ ซึ่งยิ่งสร้างความมั่งคั่ง และส่งระดับการพัฒนาให้ยิ่งสูงขึ้นอีก ในขณะเดียวกันประเทศ  
ที่ยังยากจนก็ไม่สามารถติดตามความรู้ใหม่ได้ทัน ถึงแม้มีบางคนในสังคมของประเทศเหล่านี้ 

วิทยาศาสตรไ์ด้สร้างก็อดซิลลาขึ้นมาหรือ ?

หลายตัวเสียด้วยซ้ำ ?
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อยู่ในฐานะที่ได้เปรียบ สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้จากการเข้าถึงแหล่งความรู้ใหม่ที่
คนอื่นเข้าไม่ถึง ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงวิทยาศาสตร์จึงเป็นประเด็นสำคัญด้าน 

สังคมและจริยธรรม

 วิทยาการใหม่ที่มีผลกระทบสูงต่อสังคมแขนงหนึ่ง คือ วิทยาการสารสนเทศ ซึ่งได้ 
ส่งผลกระทบแพร่หลาย ไม่เพียงในสังคมระดับบนเท่านั้น แต่ทุกระดับ ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ 
มือถือที่แพร่หลายในทุกสังคม และตลอดทุกภาคส่วนของแต่ละสังคม อย่างไรก็ดี สังคม 
ที่กำลังพัฒนา เช่น สังคมไทย ยังติดตามความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่สำคัญไม่ค่อยทัน และตก 
อยู่ในฐานะเป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีนี้ ไม่ใช่ผู้พัฒนาหรือผู้นำ การที่จะเข้าถึงระบบโทรศัพท์ 
มือถือก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายมากเมื่อเทียบกับรายได้ ยิ่งหากมองเทคโนโลยีด้านสารสนเทศและ 
คอมพิวเตอร์โดยรวมแล้ว ยิ่งเห็นว่ามีช่องว่างสูงมาก คนส่วนมากยังไม่สามารถแม้แต่ใช้ 
คอมพิวเตอร์ หรือยังไม่เห็นความสำคัญ ช่องว่างระหว่างผู้มีกับผู้ไม่มีความรู้และเทคโนโลยีนี้ 
อาจเรียกว่า “ช่องว่างดิจิทัล” และสังคมที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ จะต้องลดช่องว่างนี้ให้ได้  
ในทำนองเดียวกัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาอื่น เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ และ 
นาโนเทคโนโลยี ก็มีช่องว่างนี้อยู่เช่นกัน ทำให้การใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมโดยรวมยังไม่
เกิดขึ้นได้มากนัก

 แนวทางสำคัญที่จะลดช่องว่างทางวิทยาศาสตร์ และช่องว่างทางปัญญาอื่นๆ ใน 

สังคมได้ ก็คือ การยกระดับและคุณภาพการศึกษาสำหรับคนส่วนมากในสังคม จะต้องมี 

การปฏิรูปการศึกษาให้คนทั้งหมดในสังคมเข้าถึงได้ ที่สำคัญคือ การศึกษาจะต้องเป็นการ 

ศึกษาที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่เพียงแต่การท่องจำเนื้อหาที่ครูหรือตำราให้มา 

คนในสังคมต้องมีทัศนคติใฝ่เรียน ใฝ่รู้ และได้รับการแนะนำให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้ด้วย 

ตนเอง  เนื่องจากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในสมัยนี้สามารถทำได้ง่าย โดยใช้เทคโนโลยี 

สารสนเทศ จึงจำเป็นที่รัฐจะต้องมีนโยบายส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างจริงจัง  

การลดช่องว่างดิจิตัลจัดเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การลดช่องว่างด้านอื่นๆ ได้

 พร้อมกันนี้ รัฐจะต้องสนับสนุนการสร้างและใช้ความรู้ในระดับรากหญ้า พร้อม 

ไปกับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในระดับบน มิฉะนั้นแล้ว ช่องว่างทางวิทยาศาสตร์

ในสังคมก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นอีก ก่อให้เกิดความไม่สมดุล และจะไม่มีทางที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืน

ได้
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วิทยาศาสตร์กับประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรม สังคม 
และกฎหมาย

 วิทยาศาสตร์มีความสัมพันธ์อย่างไรกับคุณธรรม จริยธรรม สังคม และกฎหมาย?

 ในแง่ที่วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาหาความจริงจากธรรมชาติ เพื่อให้เข้าใจความ 
เป็นมาของสรรพสิ่งและกฎเกณฑ์ที่กำหนดความเป็นมาเหล่านั้น ถือได้ว่าวิทยาศาสตร์มี 
ความเป็นกลางทางคุณธรรมและจริยธรรม นั่นคือ ไม่ได้ระบุว่าสิ่งใดดี สิ่งใดชั่ว สิ่งใดรู้แล้ว 
อยู่ใกล้พระเจ้ายิ่งขึ้น สิ่งใดเข้าใจแล้วจะกลายเป็นคนเลว

 ในแง่ที่ความรู้จากวิทยาศาสตร์มีพลัง สามารถนำไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ หรือ 

ทางที่เกิดโทษได้นั้น ต้องถือว่าวิทยาศาสตร์มีผลกระทบที่สำคัญทางคุณธรรมและจริยธรรม

มาก ผลกระทบอาจมีความสลับซับซ้อน และต้องการการวิเคราะห์ในหลายแง่มุม รวมทั้ง 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการใช้วิทยาศาสตร์นั้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น การโคลนมนุษย์ 

(human cloning) หรือการเพาะเลี้ยงมนุษย์จากเซลล์ของบุคคล ให้เป็นคนใหม่ที่มีลักษณะ 

พันธุกรรมเหมือนเจ้าของ เป็นเรื่องที่อยู่ในวิสัยที่วิทยาศาสตร์จะทำได้ในอนาคตอันใกล้ แต่ 

ควรทำหรือไม่? ผู้ที่อยากมีบุตรที่มีพันธุ์ตนเองเช่นนี้ ควรมีสิทธิหรือไม่? มีความเสี่ยงที่จะ 

เกิดความผิดพลาดและได้คนพิการมาแทนมากเพียงไร? หรือแม้ไม่มีความผิดพลาด หากมี 

การทำเช่นนี้มากขึ้นจะมีผลอย่างไร? เรื่องต่างๆ เหล่านี้ยังเป็นคำถาม ดังเช่นที่เคยมี 

ภาพยนต์เรื่องการโคลนฮิตเลอร์ หรือที่ วิมล ไทรนิ่มนวล เขียนในนิยาย “อมตะ”   

 อีกตัวอย่างที่เกี่ยวโยงกัน คือ การปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของมนุษย์ โดยมี 

จุดประสงค์ให้ฉลาดขึ้น สวยงามขึ้น ฯลฯ ซึ่งอยู่ในวิสัยที่วิทยาศาสตร์ทำได้ แต่หากทำได้ 
ควรทำหรือไม่? โดยผิวเผินแล้ว น่าจะเป็นเรื่องที่ดี แต่เมื่อวิเคราะห์ให้ดีแล้ว จะเห็นว่า 
มีความเสี่ยงอยู่มาก เช่น หากมีความผิดพลาด เช่นหากอยากให้ฉลาดแต่ได้โง่มา แม้เพียง 
หนึ่งในแสนราย ใครจะรับผิดชอบ หรือหากได้ลักษณะพันธุกรรมที่ไม่พึงประสงค์มาด้วย 
เช่น ฉลาดขึ้นแต่มีนิสัยฆาตกรติดมาด้วย จะทำอย่างไร? และจะมีผู้ที่ใช้วิธีการนี้สร้างมนุษย์ 
พันธุ์ดุร้าย หรือลักษณะชั่วร้ายอื่นขึ้นมาหรือไม่? ในแง่คุณธรรมและจริยธรรมแล้ว จึงเห็นว่า 
ไม่น่าจะพัฒนาวิธีการดังกล่าวนี้ ยูเนสโก ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์ฯ 
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จึงได้จัดทำข้อตกลงนานาชาติ ห้ามการโคลนมนุษย์และการทดลองปรับเปลี่ยนพันธุกรรม 

ของมนุษย์ขึ้น

 ที่กล่าวมาแล้วเป็นการเตรียมตัวคิดเรื่องในอนาคต แต่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันมีเรื่อง 
ที่เชื่อมโยงกับคุณธรรมและจริยธรรมอยู่มากมาย ตัวอย่างเช่น การตรวจพันธุกรรมของ 
ทารกในครรภ์ ซึ่งหากเป็นโรคร้ายแรงอาจต้องตัดสินใจหยุดการตั้งครรภ์นั้น เป็นปัญหาใน 
ระดับหนึ่ง แต่หากตรวจแล้วพบว่า อาจมีสติปัญญาไม่ดี อาจเป็นโรคมะเร็งโรคเบาหวาน 
โรคหัวใจในอนาคต ฯลฯ ซึ่งวิทยาศาสตร์ของการตรวจดีเอ็นเอกำลังทำได้ พ่อแม่ควร 
ตัดสินใจอย่างไร? ในแง่หนึ่ง เป็นเรื่องดีที่จะได้เตรียมตัวป้องกันไว้ได้แต่เนิ่นๆ แต่เมื่อใด 
จึงจะถือว่าเป็นเหตุผลให้หยุดการตั้งครรภ์ได้? การใช้ยาคุมกำเนิดหลังจากมีการปฏิสนธิแล้ว 
ถือเป็นการทำแท้งหรือไม่? การใช้ยาเพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ควรใช้หรือไม่ เช่น 
ใช้กับอาชญากรหรือ? คำถามเหล่านี้ไม่จำกัดเพียงเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์และสุขภาพ 
เท่านั้น แต่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ด้านอื่น เช่น สารสนเทศด้วย เช่น รัฐควรใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศมาเป็นเครื่องมือควบคุมหรือสอดส่องติดตามประชาชนมากน้อยเพียงใด เช่น 
สามารถนำขอ้มลูสว่นตวัของประชาชนมาใช ้หรอืนำมารวมกนัในทีเ่ดยีวกนัไดห้รอืไม ่เพยีงไร? 
ใครมีสิทธิใช้ข้อมูลเหล่านั้น?  

 หลายเรือ่งเปน็เรือ่งทีส่งัคมเองมทีา่ททีีม่คีวามชดัเจนยิง่ขึน้ หลงัจากมคีวามกา้วหนา้ 
ทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้มีการถกเถียงกันในด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาระยะหนึ่ง 
ตัวอย่างเช่น การมีบุตรจากการปฏิสนธิในหลอดแก้ว ซึ่งเมื่อวิทยาศาสตร์เริ่มทำได้นั้น  
ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาจากบางกลุ่ม ว่าเป็นการฝืนธรรมชาติและผิดศีลธรรม แต่ในปัจจุบันนี้ 
เทคนิคนี้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ว่ามีประโยชน์ โดยเฉพาะในการแก้ปัญหาให้ผู้มีบุตรยาก  
และนักวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาเทคนิคดังกล่าวคือ โรเบิร์ต เอดวาร์ดส์ (Robert G. Edwards) 
ก็ได้รับรางวัลโนเบลด้วย เป็นการแสดงการยอมรับของสังคม

 เห็นได้ว่า วิทยาศาสตร์ได้นำสู่ประเด็นที่มีความสำคัญด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
มีผลกระทบต่อสังคมมากมาย หลายเรื่องเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้ารวดเร็ว 
เกินกว่าที่สังคมจะปรับตัวและมีฉันทาคติร่วมกันได้ และหลายเรื่องต้องการกฎหมายและ 
กฎเกณฑม์าควบคมุมใิหว้ทิยาศาสตรส์ง่ผลกระทบในทางเลวรา้ย หรอืในทางทีส่งัคม ไมต่อ้งการ 
ตัวอย่างเช่น กฎหมายว่าด้วยความผิดทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งระบุความผิดของการใช้เทคโน- 
โลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในทางที่คุกคามหรือเป็นภัยผู้อื่น และร่างกฎหมายว่าด้วย 
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ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซ่ึงระบุความผิดของการพัฒนาและใช้ส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นภัยต่อสุขภาพ 
หรือสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

สู่ธรรมาภิบาลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อสังคมทั้งในเชิงคุณธรรม 
จริยธรรมและกฎหมาย ทำให้ไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอง 
เท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่สังคมโดยรวมควรเอาใจใส่ และร่วมกันสร้างระบบธรรมาภิบาลขึ้น 
เช่นเดียวกับธรรมาภิบาลทางธุรกิจ การเมือง หรือการครองชีพโดยทั่วไป ผู้ที่มีบทบาทสำคัญ 
ท่ีสุดในการสร้างระบบธรรมาภิบาลน้ี คือ ประชาชนท่ัวไป ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นอกจากนี้ สถาบันการศึกษาและส่วนอื่นๆ ของสังคมรวมทั้งรัฐบาลก็ควรมีบทบาทด้วย

  ประชาชนทั่วไป รวมถึงสถาบันที่เป็นตัวแทน เช่น สื่อมวลชน องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
กลุ่มความสนใจพิเศษ เช่น กลุ่มผลักดันด้านสิทธิมนุษยชน ควรให้ความสนใจกับประเด็นต่างๆ 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมในทางกว้าง เช่นด้านการคุ้มครอง 

ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควรเป็นผู้ให้ข้อมูลและร่วม 

ปรึกษาหารือด้วย ตั้งแต่เรื่องที่วิทยาศาสตร์จะมีส่วนช่วยในการหาคำตอบได้ เช่น การนำ 

เอาพืชหรือสัตว์ต่างถิ่นมาปลูกหรือเลี้ยง อันมีความเสี่ยงว่าจะแพร่กระจายจนคุมไม่อยู่ จน 

ถึงเรื่องที่วิทยาศาสตร์อาจสร้างความเสี่ยงใหม่ๆ ขึ้น เช่น การพัฒนาสิ่งมีชีวิตแปลงพันธุ์ 

การโคลนและการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ การรักษาข้อมูลส่วนตัวในสังคมสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้

ได้ข้อสรุปที่เหมาะสมร่วมกัน

 สถาบันการศึกษาควรมีบทบาทในการศึกษาประเด็นทางผลกระทบของวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีต่อสังคมในวงกว้าง โดยดึงข้อมูลมาจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก และให้มีผู้มีส่วน 

ร่วมมาจากส่วนต่างๆ ของสังคม ร่วมกันพิจารณาตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี ควรระวัง 

ไม่ให้มีการออกกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายต่างๆ รวดเร็วจนไม่รอบคอบ และสร้าง 

ความเสียหายขึ้นเองจากการกระทำนั้น นอกจากนั้น ยังควรให้การสนับสนุนการศึกษาข้อมูล 

รายละเอียดจากแง่มุมต่างๆ และเป็นเวทีกลางให้มีการพิจารณา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้

ข้อสรุปที่เหมาะสมด้วย
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วิทยาศาสตร์ที่ดีต้องคำนึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม  
 

 วิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์แก่สังคมได้มาก  แต่ในขณะ 

เดียวกัน ก็ไม่ต่างกับเครื่องมืออื่นๆ ที่อาจนำมาใช้ในทางที่เป็นโทษได้ นอกจากนี้ บางครั้ง 

การนำวิทยาศาสตร์มาใช้ยังอาจมีผลข้างเคียงที่ไม่ได้คาดไว้ก่อน สังคมควรเป็นผู้ตัดสินใน 

การนำเอาวิทยาศาสตรม์าใช้ โดยใหป้ราศจากความเสีย่งหรอืมีความเสีย่ง ในระดบัที่ยอมรับได้ 

บุคคลที่สำคัญในการช่วยให้สังคมตัดสินใจในทางที่เหมาะสม คือตัวนักวิทยาศาสตร์เอง ซึ่ง

จะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ และจะต้องเคารพจรรยาบรรณของวิทยาศาสตร์

 การเคารพจรรยาบรรณวิทยาศาสตร์ หมายความว่า นักวิทยาศาสตร์จะต้องไม่ 

ปั้นผลงานเท็จ ไม่ลอกเลียนงานผู้อื่น ไม่ละเมิดศีลธรรมอันดี ฯลฯ แต่นี่คือจรรยาบรรณ 

ขั้นต้นเท่านั้น ในด้านที่นักวิทยาศาสตร์มีความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณรวมถึง 

การดูแลไม่ให้ผลงานของตนสร้างอันตรายหรือความเสี่ยงที่สังคมรับไม่ได้ด้วย ดังนั้น นัก 

วิทยาศาสตร์จะต้องหมั่นศึกษาประเด็นต่างๆ ที่กว้างกว่าเรื่องทางเทคนิคของตัววิทยาศาสตร์ 

เองเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์ต้องพยายามเข้าใจหรือนึกถึงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ของ 

วิทยาศาสตร์ เช่น การนำไปใช้ในการทำลายล้าง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ของมนุษย์ รวมทั้งสิ่งใหม่ๆ ที่สังคมยังไม่เข้าใจดีนัก เช่น จีเอ็มโอ เซลล์ต้นกำเนิด และการ 

โคลนมนุษย์ เป็นต้น ซึ่งในการนี้จำเป็นต้องให้ข้อมูลและติดตามความเห็นของสังคมในแนว 

กว้างด้วย

 นักวิทยาศาสตร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสังคม การที่สังคมจะมีธรรมาภิบาลทาง 

วิทยาศาสตร์ได้นั้น ทุกภาคส่วนของสังคมต้องมีส่วนร่วมในการกำกับให้วิทยาศาสตร์ดำเนิน 

ไปในทิศทางที่เหมาะสม ในการนี้อาจนำหลักการทั่วไปด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาช่วย 

กำหนดได้ ในศาสนาพุทธ มีหลักการเช่นที่มาจากโอวาทปาฏิโมกข์ อันสอนให้ทำความดี 

ละความชั่ว และทำใจให้บริสุทธิ์  วิทยาศาสตร์ที่ดีควรช่วยให้เราทำความดีและละความชั่วได้ 

ไมเ่พยีงชว่ยใหส้ามารถทำทัง้ความดแีละความชัว่ไดม้ากยิง่ขึน้  สว่นการทำใจใหบ้รสิทุธิน์ัน้ จะ 

ทำได้เมื่อได้วิเคราะห์และพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงผลดีผลเสียของวิทยาศาสตร์นั้นในแง่มุม 

ต่างๆ
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 อมารตยา เซน (Amartya Sen) ผู้ได้รับรางวัลโนเบลทางเศรษฐศาสตร์เคย 

กล่าวเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ไว้ว่า

“… economics can be substantially enriched by paying more attention to 

ethics, and …the study of ethics can also benefit from a closer contact with 

economics.”

“... เศรษฐศาสตร์จะสมบูรณ์ขึ้นมากหากเอาใจใส่เรื่องจริยธรรมมากขึ้น และ...การศึกษา 

จริยธรรมก็จะได้ประโยชน์จากการสัมผัสกับเศรษฐศาสตร์มากขึ้น”

 ในทำนองเดียวกัน เราอาจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ว่า

“... วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะสมบูรณ์ขึ้นมากหากเอาใจใส่เรื่องจริยธรรมมากขึ้น และ...

การศึกษาจริยธรรมก็จะได้ประโยชน์จากการสัมผัสกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น” 
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วิทยาศาสตรไ์ทย
บางส่วนของบทนี้ นำมาจากหนังสือ “บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ในสังคม
ไทย” (ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ และยงยุทธ ยุทธวงศ์ บรรณาธิการ ตีพิมพ์ ๒๕๔๘) ซึ่ง 
บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.) ได้จัดทำร่วมกับสยาม 
สมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ในกิจกรรมเพื่อฉลองร้อยปีของสมาคม และจากหนังสืออื่นที่ 
เกี่ยวข้อง (ยงยุทธ ยุทธวงศ์และคณะ 2543; ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์ และ ยงยุทธ 

ยุทธวงศ์ 2548; ยงยุทธ ยุทธวงศ์, ยอดหทัย เทพธรานนท์และคณะ 2549)

วิทยาการไทยดั้งเดิม: วิทยาศาสตร์ของท้องถิ่น

 มปีระเดน็ทีค่วรวเิคราะหว์า่ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีคีวามเปน็สากล หรอืเปน็ 
เรื่องของท้องถิ่น ประเด็นนี้สำคัญ เพราะหากเป็นสากล ทุกคนในโลกรวมทั้งคนไทย ก็จะร่วม 
กันใช้ประดุจกับใช้น้ำจากบ่อเดียวกัน แต่หากเป็นเรื่องของท้องถิ่น แต่ละแห่งก็ควรจะพัฒนา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตน

๖
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 การที่วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของการศึกษาธรรมชาติทั้งหมด จึงมีความเป็นสากล 
แต่เทคโนโลยีที่ดีย่อมขึ้นกับสังคมและท้องถิ่นด้วย เพราะปัญหาและความต้องการไม่เหมือน 
กัน อาจพอเปรียบเทียบได้ว่า บ่อน้ำวิทยาศาสตร์เป็นสมบัติของมนุษยชาติ และแต่ละท้อง
ถิ่นควรนำน้ำจากบ่อน้ำนี้ไปใช้ในลักษณะที่แตกต่างกันได้ตามความต้องการและเหมาะสม
 วิทยาการของไทยแต่ดั้งเดิมอาจถือได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ของท้องถิ่น แม้วิธีการ 
อาจจะไม่ตรงกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ แต่ก็เป็นการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช ้
ความคิดริเริ่มเช่นเดียวกัน หลายอย่างอาจเป็นการค้นพบหรือการประดิษฐ์ที่คล้ายคลึงกัน 
โดยอิสระ และอีกหลายอย่างก็อาจเป็นการรับมาจากที่อื่นและดัดแปลงให้เมาะสมกับท้องถิ่น

 อย่างไรก็ดี แม้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัจจุบัน ซึ่งมีอิทธิพลมาจากตะวันตกมี 
ส่วนคล้ายคลึงกับวิทยาการและแนวคิดไทย แต่มีส่วนที่ขัดกับความเชื่อของสังคมดั้งเดิมอยู่ 
มากด้วย ตัวอย่างเช่น ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อมีผู้นำการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาใช้ หรือ 
การตีความหมายที่แตกต่างกันระหว่างดาราศาสตร์และโหราศาสตร์ ซึ่งทั้งคู่เป็นการศึกษา 
ดวงดาว แต่ด้วยเหตุผลและวิธีการที่ต่างกัน

 ในช่วงประมาณร้อยปีที่ผ่านมา อิทธิพลของตะวันตกมากขึ้นเรื่อย และสะท้อน 
ออกมาในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ซึ่งมีลักษณะ “สากล” มากขึ้นเป็นลำดับ  
ในแง่หนึ่งนั้น วิทยาการของไทยได้ก้าวเข้าสู่ความเป็นสากล และเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาการ 
ของมนุษยชาติโดยรวม แต่ในอีกแง่หนึ่ง วิทยาการดั้งเดิมที่มีพื้นฐานความเชื่อที่แตกต่าง 
ออกไปจากวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน ก็มักจะถูกมองว่าไม่มีคุณค่า หรือสร้างให้เกิดความเชื่อผิดๆ 
ทั้งที่หลายอย่างอาจจะมีคุณค่าหรือถูกต้องในบางด้าน เช่น ยาสมุนไพรที่วิทยาศาสตร์ยัง
ไม่ได้ศึกษาหรือมีข้อมูลเพียงพอ แต่ก็ได้ใช้กันมาหลายชั่วคนอย่างได้ผล ที่จริงแล้ว ควรมี 
การประสานกันระหว่างวิทยาการท้องถิ่นระบบเดิมกับระบบสากล เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
เช่น การวิจัยสมุนไพรในแนวสากล เพื่อพิสูจน์คุณค่าของสมุนไพรที่ได้ใช้กันมา อาจพบว่า 
หลายตำรับยืนยันได้ว่ามีคุณค่า บางตำรับอาจยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน และบางอย่าง 
ก็อาจพิสูจน์ได้ว่ามีโทษด้วยซ้ำ ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการบูรณาการความรู้ให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด
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รากฐานด้านวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวโยงกับวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยี

 จากประวัติศาสตร์และเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ของไทย เห็นได้ว่าคนไทยได้มี 
วัฒนธรรมที่มีลักษณะบางส่วนคล้ายกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝังลึกอยู่นานมาแล้ว 
แม้ไม่ได้กำหนดกะเกณฑ์ว่าเป็น “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เนื่องจากยังไม่มีคำเหล่านี้ 

อยู่ในภาษา อีกท้ังรูปแบบการได้มาและการใช้งานก็แตกต่างกันไปจากท่ีมีวัฒนธรรมตะวันตก 

เริ่มจากการใช้ “เทคโนโลยี” ในการทำสิ่งของเครื่องใช้ การเพาะปลูก และการดำรงชีวิต 

โดยทั่วไปอันมีหลักฐานมากมาย ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ยุคของวัฒนธรรม 

บ้านเชียง (รูปที่ ๑๕) การใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุผลอันมาจากศาสนาพุทธ ซึ่งตรงกับ 

กระบวนการวิทยาศาสตร์ ก็ฝังรากอยู่ในสังคมไทยมานานช้า โดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ที่เข้า 

ถึงแก่นวิทยาการของไทยแต่เดิมมานั้นเริ่มได้รับอิทธิพลจากตะวันตกตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

และมารับเพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้น 

มา ศตวรรษท่ีผ่านมาของไทย จึงจัดได้ว่าเป็นศตวรรษของการเร่ิมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ในรูปแบบที่เป็นสากล มีการวางรากฐานของสถาบันต่างๆ และการสร้างความเข้มแข็งขึ้น

มามาก 

รูปที่ ๑๕ เครื่องใช้ยุคบ้านเชียง (http://www.sabuy.com/favoeite_trip/bancharng.html)

 ถึงแม้จะพอกล่าวได้ว่ารากฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทย มีส่วนที่จัดว่าเป็น 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในแง่กว้างได้ แต่ควรต้องตระหนักด้วยว่าวิทยาศาสตร์และ 
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เทคโนโลยีอย่างที่เรารู้จักกันในปัจจุบันซึ่งมีอิทธิพลมาจากตะวันตกอย่างมากนั้น ก็มีส่วนที่ 

ขัดกับความเชื่อของสังคมดั้งเดิมอยู่มากด้วย ดังจะเห็นจากตัวอย่างเช่น ข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

เมื่อมีผู้นำการแพทย์แผนตะวันตกเข้ามาใช้ หรือการตีความหมายที่แตกต่างกันระหว่างดารา 

ศาสตร์และโหราศาสตร์ เป็นต้น

เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทย
 

 วัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ของไทยได้มีมาแล้วนับเกือบพันปี ตัวอย่างที่ 

สำคัญ ได้แก่ วัฒนธรรมบ้านเชียง ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองในช่วงประมาณเจ็ดพันปีมาแล้ว 

และมีเทคโนโลยีของการใช้โลหะ และการทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ทั้งใช้งานได้ดี และ 

มีศิลปะงดงาม  ในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา คนไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากการไป 

มาหาสู่และการค้าขายจากอินเดีย จีน และส่วนอื่นๆ ของโลก ซึ่งรวมทั้งวิทยาการที่อาจ 

เรียกรวมได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสนาพุทธและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

การดำรงชีวิต ก็มีอิทธิพลจากแนวคิดและปฏิบัติที่ใช้หลักการแบบวิทยาศาสตร์และเทคโน- 

โลยี 

 การแพทย์แผนเดิมของไทย (รูปที่ ๑๖) ได้รับอิทธิพลมาจากแนวทางของอินเดีย 

และของจีนอยู่มาก แต่ก็มีลักษณะพิเศษของตนเอง อันเห็นได้จากตำรายาสมุนไพร การนวด 

การปฏิบัติ โยคะ และโหราศาสตร์ ความเชื่อถือด้านสุขภาพและความเจ็บป่วยที่อธิบาย 

โดยสมดุลของธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ และการมองภาพรวมของความเป็น 

อยู่ทั้งของตนเอง และภูติผีปีศาจ เทวดา และวิญญาณ เป็นระบบความเชื่อและภูมิปัญญา

แบบรวม (holistic) ซึ่งต่างจากการมองแบบแยกส่วน (analytical) ของวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีจากตะวันตกที่มาภายหลัง ความสามารถในการวินิจฉัย รักษา และป้องกันโรคภัย 

ไข้เจ็บของระบบการแพทย์ที่มาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบตะวันตก ทำให้ระบบ 

การแพทย์แผนเดิมเสื่อมถอยลงไป ทั้งที่ยังมีข้อดีอยู่หลายประการ และมีความกลมกลืนจาก 

การที่ได้อยู่กับสังคมไทยมานาน
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รูปที่ ๑๖ การนวดเป็นตัวอย่างของการแพทย์แผนเดิม (ภาพจากวัดพระเชตุพนฯ)

 สังคมไทยและแถบใกล้เคียงก็ได้มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีการเกษตรของตนเอง 

มายาวนาน โดยมีการทำนาประกอบกับการเพาะปลูกอื่นๆ และการเลี้ยงสัตว์ การจับสัตว์น้ำ 

ฯลฯ (รูปที่ ๑๗) ซึ่งล้วนต้องใช้เทคโนโลยีทั้งสิ้น หากแต่เทคโนโลยีดั้งเดิมเป็นสิ่งที่สั่งสม 

กันมาจากประสบการณ์ ไม่ได้มาจากรากฐานทางวิทยาศาสตร์แบบเป็นระบบ ถึงกระนั้น 

ก็ได้มีบทบาทในการนำไปสู่ความเป็นชุมชนและสังคมที่แข็งแกร่ง ตัวอย่างของเทคโนโลยี 

ดั้งเดิมได้แก่ เครื่องมือเกษตรที่ตกทอดกันมา และหลายๆ ชนิดยังมีการใช้อยู่ในปัจจุบัน  

เทคโนโลยีในการแปรรูปและเก็บถนอมอาหาร เช่น การหมักดอง อันเป็นการใช้จุลชีพที่มี 

ในสิ่งแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ ซึ่งล้วนเป็นพัฒนาการจากประสบการณ์ทั้งสิ้น โดยไม่ได้ 

เชื่อมโยงมาจากความรู้พื้นฐานดังเช่นเทคโนโลยีปัจจุบัน
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รูปที่ ๑๗ เครื่องมือเกษตรดั้งเดิม

 ในด้านที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่มต่างๆ เทคโนโลยีดั้งเดิมของสังคมไทย 

ก็ได้มีความก้าวหน้าไปมากอยู่ก่อนแล้ว ก่อนที่จะได้รับอิทธิพลจากตะวันตก รูปแบบของ 

ที่อยู่อาศัยดั้งเดิม ซึ่งเหมาะสมกับสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อม เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำ 

ด้วยโลหะเครื่องปั้นดินเผา และวัสดุอื่นๆ เครื่องนุ่งห่มที่มาจากไหมและฝ้าย เหล่านี้ล้วน 

บ่งบอกถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสังคมแต่เดิมมาทั้งสิ้น
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อิทธิพลของศาสนา
 

 ศาสนาพุทธได้เข้ามามีอิทธิพลสำคัญต่อสังคมไทย โดยมีอิทธิพลในสามด้านหลักๆ 

ด้านแรก คือ อิทธิพลต่อโลกทัศน์ ศาสนาพุทธได้มีส่วนสำคัญมากในการหล่อหลอมความ 

เชื่อถือ ปรัชญา และแนวความคิดของคนในสังคม โดยได้ผสมผสานไปกับแนวทางอันกลม 

กลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีมาก่อนแต่เดิมแล้ว ส่วนที่สำคัญที่ศาสนาพุทธได้ให้

กับสังคมไทยคือ แนวทางการยึดเหตุผลในการพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ อันเป็น 

แนวทางที่สอดคล้องกับหลักการของวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ คำสอนหลักของพระพุทธเจ้า 

ด้านความเป็นอนิจจังของสรรพสิ่ง ก็สอดคล้องกับแนวคิดด้านวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ 

ซึ่งมีจุดกำเนิดจากปรัชญาของกรีกโบราณอันเริ่มขึ้นในช่วงใกล้กันกับสมัยของพระพุทธ

องค์ ด้านที่สอง ได้แก่ อิทธิพลต่อระบบการศึกษา ซึ่งพระสงฆ์ได้ทำหน้าที่เป็นครู และ 

มีวัดเป็นโรงเรียนแต่ดั้งเดิมมา และด้านที่สาม ได้แก่ อิทธิพลต่อเทคโนโลยีต่างๆ ไม่ว่าจะ 

เป็นด้านการก่อสร้าง การหล่อโลหะ หรือการใช้สี และการประดับตบแต่งต่างๆ ที่มีอยู่ใน 

วัดวาอาราม ซึ่งได้กระจายออกมาใช้โดยทั่วไปอีกด้วย

 นอกจากศาสนาพุทธแล้ว ศาสนาอ่ืนๆ ก็ได้มีอิทธิพลต่อวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีดั้งเดิมของไทยด้วย อาจเห็นได้จากอิทธิพลของศาสนาอิสลามในทางภาคใต้ 

และส่วนอ่ืนๆ ของประเทศไทย ในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมา มิชชันนารีและนักบวชจากตะวันตก 

ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ก็ได้มีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงระบบการศึกษาของไทย 

และนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาจากตะวันตก อย่างไรก็ดี การเผยแพร่ศาสนาพร้อมกับการนำ 

วิทยาการใหม่เข้ามานั้น ก็ได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งกับความเชื่อถือเดิมของไทยหลายประการ 

ซึ่งโดยทั่วไปได้บั่นทอนความเชื่อถือดังกล่าวลงไปในฐานะที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นความงมงาย 

ดังตัวอย่างกรณีของหมอบรัดเลย์ (Dan Bradley) (รูปที่ ๑๘) ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยีการพิมพ์ 

และการแพทย์แผนใหม่เข้ามาในช่วงกว่าร้อยปีที่แล้วมา คุณูปการของหมอบรัดเลย์ในการ 

นำความรู้และเทคโนโลยีตะวันตกเข้ามาแพร่หลายเป็นที่ยอมรับ แม้จะสร้างความขัดแย้ง 

ระหว่างความเชื่อถือดั้งเดิมกับความเชื่อถือใหม่ที่มาจากภายนอกบ้างก็ตาม ซึ่งความขัดแย้ง 

เช่นนี้ ยังมีสืบเนื่องมาแม้จนปัจจุบัน 
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รูปที่ ๑๘ หนังสือจดหมายเหตุเขียนโดยหมอบรัดเลย์ 
(http://www.princess-it.org/kp9/hmk-IT/ch1-photograph.th.html)

อิทธิพลของตะวันตกและโลกาภิวัตน์

 การติดต่อค้าขายกับตะวันตกเริ่มมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 
ในช่วงคริสตศตวรรษที่ ๑๖ และ ๑๗ ซึ่งเป็นช่วงเพียงไม่นานนักหลังจากที่วิทยาศาสตร์ใน 
ตะวันตกเพิ่งจะเริ่มรุ่งเรืองขึ้น ดังที่เรียกว่า “ยุคการเกิดใหม่” (Renaissance) การติดต่อ
นี้มีมากในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ทำให้ประเทศตะวันตกรู้จักเมืองไทย 
ดังที่ได้มีการตีพิมพ์งานเขียน เช่น ของ Simon de la Loubere ราชทูตฝรั่งเศส ซึ่งให้ข้อมูล 
เกี่ยวกับความเป็นอยู่และวิทยาการของไทย พร้อมกับข้อมูลด้านวัฒนธรรมและการเมืองการ 
ปกครอง ในขณะเดียวกัน การติดต่อนี้ก็ได้พาเอาอิทธิพลของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เข้ามาสู่สังคมไทย โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ เทคโนโลยี 
และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาวุธยุทโธปกรณ์ และเกี่ยวข้องกับการเดินเรือ วิทยาการ เช่น 
ดาราศาสตร์ ก็ได้เริ่มเข้ามามีบทบาท อันเห็นได้จากการสร้างหอดูดาว ในรัชสมัยนั้น (รูปที่ 
๑๙)



97วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร? ศ.ดร.ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์

รูปที่ ๑๙  การดูดาวในรัชสมัยสนเด็จพระนารายณ์มหาราช และซากหอดูดาวที่วัดสันเปาโล 
(http://www.thaisamkok.com; http://www.thaigoodview.com)

  
 อิทธิพลของตะวันตกได้มีเพิ่มขึ้นสูงมากนับจากรัชกาลที่สี่ในกรุงรัตนโกสินทร์  ซึ่งใน 
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ไทยได้เปิดตัวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ 
อย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรก โดยส่วนหนึ่งเนื่องจากการบังคับของมหาอำนาจตะวันตกระบบ 
เศรษฐกิจของไทยได้ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว จากระบบที่มีความพอเพียงในตนเองไปสู ่
ระบบที่พึ่งพาการค้าขายกับนานาประเทศ นอกเหนือไปจากที่เพียงเคยค้าขายกับประเทศ 
ใกล้เคียง การผลิตสินค้า เช่น สินค้าเกษตร สิ่งทอ แร่ธาตุ เปลี่ยนลักษณะจากการผลิต 
เพียงเพื่อใช้เอง เป็นผลิตเพื่อส่งออกขายต่างประเทศด้วย ในขณะเดียวกัน ก็มีการนำเข้า 
สินค้าจากต่างประเทศ เข้ามาแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตขึ้นภายใน หรือเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยมี 
มาก่อน การค้าขายยุคเริ่มโลกาภิวัตน์ที่เริ่มในศตวรรษที่แล้ว ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในทางที่ดี และเลวร้ายต่อระบบของสังคมและเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง

 เป็นที่น่าสังเกตว่า การพัฒนาทางเทคโนโลยีของไทยในยุคเริ่มโลกาภิวัตน์ของศตวรรษ 
ที่แล้วมีความสัมพันธ์และสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ สินค้าบางชนิด 
เช่น ข้าว ดีบุก กลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญ พร้อมกันนั้นก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีข้าวก็ได้มีการพัฒนาขึ้น ไม่เพียงแต่ 
ในด้านพันธุ์และการเพาะปลูกซึ่งมีมานานแล้ว แต่รวมมาถึงด้านการสีข้าว การเก็บรักษา 
และการขนส่งอีกด้วย ในเรื่องดีบุกก็ได้มีการพัฒนาการทำเหมืองและการสกัดแร่ ในขณะ 
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เดียวกัน เทคโนโลยีพื้นบ้านที่เคยมีมาในระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง เช่น การทอผ้า 
การทำเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ขึ้นเอง ก็ค่อยๆ สูญหายไป จนเพิ่งมาเห็นความสำคัญใน  
การอนุรักษ์ไว้เมื่อใกล้จะสายเกินไปแล้ว ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือ การเปิดประเทศ  
เพื่อค้าขายของไทยได้นำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืนขึ้นเป็นครั้งแรก ทรัพยากรป่าไม้ 
และแร่ธาตุได้ถูกแปรเป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้อย่างมาก จนเมื่อเร็วๆ นี้ จึงได้ตระหนักถึง 
ผลร้ายที่ตามมา

 ปัจจุบันนี้ เศรษฐกิจของไทยอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์อย่างเต็มตัว ความสามารถในการ 
แข่งขันเชิงการค้าระหว่างประเทศทวีความสำคัญขึ้นและขึ้นอยู่กับสถานภาพทางวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีมากขึ้นเรื่อยๆ จากการที่สถานภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย
ยังไม่ดีนัก ทำให้ไทยยังต้องผลิตสินค้าประเภทวัตถุดิบอยู่มาก หรือแม้สินค้าอุตสาหกรรม
ก็ยังต้องพึ่งเครื่องจักรและเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลัก การเพิ่มความสามารถทาง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นประเด็นสำคัญยิ่งสำหรับอนาคตของประเทศไทย 

บทบาทของพระมหากษัตริย์

 พระมหากษัตริย์ของไทยหลายพระองค์ได้ทรงมีความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีของไทย ทั้งในส่วนที่ท่านได้ทรงบำรุงวิทยาการในด้านนี้ และในส่วนที่ได้ทรงเป็น 

ตวัอยา่งในการขวนขวายหาความรูแ้ละการนำมาใชป้ระโยชน ์ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้ 

เจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระบิดาของวิทยาศาสตร์ไทย” ได้ทรงมีบทบาท 

อย่างสูงมากจากการที่พระองค์ทรงสนพระทัยในวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ รวมทั้งดาราศาสตร์ 

จากการที่พระองค์ได้ทรงคำนวณทำนายการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑ 

(รูปที่ ๒๐)จึงได้ทำให้ประเทศไทยถือว่าวันที่ ๑๘ สิงหาคม คือวันวิทยาศาสตร์ไทย
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         รูปที่ ๒๐ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา
เมื่อ ๑๘ สิงหาคม ๒๔๑๑

               
 พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงสนพระทัยในด้านเทคโนโลยี ดัง 
ตัวอย่างที่ได้ทรงมีบทบาทในการพัฒนาเรือกลไฟขึ้น เป็นต้น แม้กระนั้น ความสนใจใน 
วิทยาการใหม่ที่มาจากตะวันตก อันเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามแล้วนี้ ก็ยังคงจำกัดอยู่ใน 
เฉพาะหมู่เจ้านาย ไม่ได้แพร่หลายหยั่งรากลึก จนกระทั่งการปฏิรูปการศึกษา การบริหาร 
การปกครอง และการปรับปรุงกิจการบ้านเมืองโดยทั่วไปในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ 

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน ได้ทรงสนพระทัยในวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยเห็นได้จากการที่ได้ทรงมีพระประสงค์จะทรงศึกษาทางด้านวิศว-
กรรมศาสตร์ ตั้งแต่ก่อนที่จะเสด็จขึ้นครองราชย์ และได้ทรงประดิษฐ์คิดค้นวิธีการ เครื่องมือ 
และแนวทางต่างๆ อันเป็นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ในการทำมาหา 
เลี้ยงชีพ ในด้านการเกษตรและในด้านอื่นๆ โดยเฉพาะในด้านที่จะนำมาก่อให้เกิดประโยชน์ 
กับประชาชนทั่วไปที่อยู่ในชนบท ในที่ทุรกันดารห่างไกล ที่มีรายได้น้อย อีกมากมาย  
ตัวอย่างของผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ 
ระบบกังหันน้ำเพื่อเติมออกซิเจนให้น้ำ (รูปที่ ๒๑) ระบบการทำการเกษตรแบบผสมผสาน 
และแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการชลประทาน เป็นต้น ความสนพระทัยในวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนานั้น ได้ช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีของประชาชนต่อวิทยาศาสตร์ 
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และเทคโนโลยี นอกจากนี้ พระบรมวงศานุวงศ์ที่สำคัญหลายพระองค์ได้ทรงสนพระทัยใน
การพัฒนาและการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ดังตัวอย่างเช่น สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่ทรงนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อคนพิการ 
เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันจุฬาภรณ์ 
อันเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ เป็นต้น

   รูปที่ ๒๑ กังหันน้ำชัยพัฒนา ( http://web.ku.ac.th/king72/2541-2/water.html)

บทบาทของระบอบการเมืองการปกครอง 
และนโยบายของรัฐ

 ในระบอบการเมืองการปกครองของไทยแต่ดั้งเดิมมาไม่มีหน่วยงานที่จะสนับสนุน 
หรือดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะแต่อย่างใด เมื่อมีกระทรวง 
ธรรมการ (ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ) การศึกษาด้าน 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับพื้นฐานก็อยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงนี้   
ภาคการศึกษาได้มีอิทธิพลต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยมากขึ้นเมื่อมีการตั้งคณะอักษร 
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. ๒๔๕๙ การตั้งโรงเรียน 
ราชแพทยาลัยขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ ก็เริ่มทำให้วิทยาศาสตร์มีความสำคัญขึ้นมามากในการ
ศึกษาในช่วงต้น
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 ในภาพใหญ่ของการศึกษาไทยนั้น เราได้มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะของสังคม
ที่เปลี่ยนไป โดยได้มีการปฏิรูปการศึกษาเป็นครั้งคราว นับตั้งแต่การปฏิรูปการศึกษาสมัย 
รัชกาลที่ ๕ เมื่อกว่าร้อยปีมาแล้ว ซึ่งมุ่งในการสร้างความทันสมัยและการธำรงเอกราช 
ของชาติ การปฏิรูปใน พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งมี ศ. ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต เป็นหนึ่งในผู้ผลักดันหลัก  
มุ่งสร้างการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมในยุคประชาธิไตยใหม่และการปฏิรูปที่เริ่มมาจากการ
มี พรบ. การศึกษาแห่งชาติเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในกระแสโลกา
ภิวัตน์โดยมีบุคคลเช่น ศ. ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต และ ศ. ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้นำที่สำคัญ  
การปฏิรูปครั้งใหม่ที่เริ่มใน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรียกว่า การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  
มุ่งให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาท 
สำคัญยิ่งในการเรียนรู้นี้ 

 ในด้านการนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในสังคมนั้น รัฐได้จัดตั้งหน่วยราชการเพื่อปฏิบัติ 
งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเริ่มจากการจัดตั้งศาลาแยกธาตุในพ.ศ  ๒๔๖๑ ซึ่ง 
ให้บริการด้านการวิเคราะห์และบริการทั่วไป ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นกรมวิทยาศาสตร์ และ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการในที่สุด กรมโลหะการ (ปัจจุบันเป็นกรมทรัพยากรธรณี) ดูแลด้าน 
การเหมืองแร่และทรัพยากรธรณีของรัฐ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ดูแลด้านการคุ้มครอง 
สุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป กรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรดูแลด้าน 
การพัฒนาการเกษตร และการเผยแพร่ให้กับเกษตรกรทั่วไป เหล่านี้เป็นตัวอย่างของหน่วย 
ราชการที่สำคัญที่ปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 การวิจัย อันจัดเป็นหัวใจของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่ิมได้รับการสนับสนุน 
จากรัฐบาล เมื่อมีการจัดตั้งสภาวิจัยแห่งชาติขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๙ ในระยะใกล้เคียงกับการจัดตั้ง 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ (ต่อมาเป็นสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
และสภาการศึกษาแห่งชาติ สภาวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ทั้งจัดทำนโยบายการวิจัยและให้ 
การสนับสนุนการวิจัย ต่อมาได้มีบทบาทในการดำเนินการให้มีการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการพลังงาน (ต่อมาเปลี่ยนเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
สิ่งแวดล้อม และปัจจุบันคือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และจัดตั้งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
สวทช. เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและดำเนินการวิจัยและพัฒนาเองด้วย ก่อนหน้า 
ที่จะมีการจัดตั้ง สวทช. นอกจากนี้ ก่อนที่จะมีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ รัฐบาลได้จัดตั้ง 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยวิทยา-



การแสดงปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๒102

ศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย) ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๐๖ เพื่อดำเนินการวิจัยโดยมีลักษณะ 

เป็นรัฐวิสาหกิจ

 

หกทศวรรษของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย

 ช่วงประมาณร้อยปีที่ผ่านมา เป็นช่วงที่มีการเปิดรับนำเอาวิทยาการใหม่ๆ เข้ามา 
เพื่อนำมาใช้ในกิจการต่างๆ ไม่ว่าในด้านการแพทย์ การเกษตร การช่าง หรือการทหาร  
ผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญคือ เจ้านายและชนช้ันปกครองท่ีได้มีโอกาสไปรับการศึกษาในต่างประเทศ 
หรือคนและองค์กรต่างประเทศท่ีเข้ามาในประเทศมีบทบาทในการนำวิทยาการและระบบ 
ใหม่เข้ามา ในการเปิดรับวิทยาการใหม่นั้นมีความขัดแย้งกับความเชื่อถือดั้งเดิมของไทยอยู่ 
ในหลายจุด เช่น ระหว่างการแพทย์แผนใหม่กับแผนเดิมของไทย ซึ่งกล่าวโดยรวมแล้ว  
ได้มีอิทธิพลในการลดความเชื่อถือดั้งเดิมลงในหลายกรณี จึงเป็นที่น่าเสียดายว่าภูมิปัญญา 
ดั้งเดิมซึ่งมีคุณค่าถูกเพิกเฉยละทิ้ง แต่ข้อดีประการใหญ่ คือ การที่วิทยาศาสตร์และเทคโน
โลยีแผนใหม่ซึ่งใช้หลักของเหตุผล ได้ตอกย้ำแนวทางของศาสนาพุทธที่มีอยู่ดั้งเดิมแล้วหาก
ถูกเบียดบังไปด้วยความเชื่อในเรื่องโชคลาง ผีสางเทวดา อันเป็นอวิชชามาโดยตลอด

 นับได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยได้เริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองในช่วง 
ประมาณหกทศวรรษท่ีผ่านมา ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นระยะท่ีมีการพัฒนาจากการท่ีเป็นเพียงวิชาพ้ืนฐาน 
ที่เรียนจากตำรา หรือมีการทดลองเพียงเพื่อแสดงหลักการที่มีผู้ค้นพบไว้ก่อนแล้ว มาเป็น 
วชิาทีม่กีารศกึษาวจิยัเพือ่ใหไ้ดค้วามรูใ้หมท่ีเ่ปน็ประโยชน ์ทัง้ในแงข่องความเขา้ใจธรรมชาต ิ
และแง่ของการนำไปสู่การประยุกต์ใช้  ในเกือบหกทศวรรษที่ผ่านมานั้น วิทยาศาสตร์ไทย 
ได้เปลี่ยนจากการเป็นเพียงสะพานนำไปสู่วิชาชีพของแพทย์ วิศวกร เกษตรกร ทหาร ฯลฯ 
มาเป็นวิชาที่มีความหมายในตัวเอง  การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ผ่านมา ส่วน 
มากเป็นด้านการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร (ตัวอย่าง พันธุ์ข้าวโพดหวาน 
พันธุ์ไก่ ปลา ฯลฯ) อาหาร (บะหมี่สำเร็จรูป) วัสดุ (วัสดุก่อสร้างอุตสาหกรรม) หลายอย่าง 
แม้ไม่ได้มีส่วนในการพัฒนาขึ้นเอง แต่ก็สามารถรับเทคโนโลยีมาผลิตหรือใช้ในประเทศได้ 
อย่างดี เช่น การผลิต hard disk drive อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เครื่องใช้ไฟฟ้าการ 
พัฒนาและใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ ฯลฯ 
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   นักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีผลงานบุกเบิกที่ควรกล่าวถึงในยุคแรกมีเช่น ม.จ. สิทธิพร 
กฤดากร (เกษตรศาสตร์ นำเข้าและพัฒนาพืช สัตว์ เช่น แตงโมบางเบิด ไก่เล็กฮอร์น)   
ศ. นพ.อวย เกตุสิงห์ (สรีรวิทยา เภสัชวิทยา ริเริ่มแพทย์แผนไทยประยุกต์) ดร.ตั้ว 
ลพานุกรม (เภสัชศาสตร์ บุกเบิกการบริการวิทยาศาสตร์โดยภาครัฐ) ศ. ดร.แถบ นีละนิธิ 
(เคมี บุกเบิกการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา) ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข (เคมี บุกเบิก
การวิจัยเคมีของสารจากธรรมชาติ เช่น มะเกลือ)  ศ. นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง (แพทยศาสตร์ 
ค้นพบวงจรชีวิตของหนอนพยาธิตัวจี๊ด) ศ. นพ.ณัฐ ภมรประวัติ (ไวรัสวิทยา พยาธิวิทยา  
ค้นพบกลไกภูมิคุ้มกันไข้เลือดออก)  และ ศ. นพ.ประเวศ วะสี (แพทยศาสตร์ระดับโมเลกุล 
ค้นพบกลไกของโรคธาลัสซีเมียชนิดอัลฟา) เป็นตัน  

ทศวรรษ ๒๕๐๐-๐๙: เริ่มบรรยากาศใหม่ 

 วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสังคม และสะท้อนแนวโน้มของสังคมทั้งในส่วน 
ท้องถิ่นและส่วนที่เป็นสากล บรรยากาศวิทยาศาสตร์ในช่วงประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐ นั้น 
เป็นบรรยากาศที่สดใส สังคมทั่วโลกมีความเชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์เป็นกุญแจสำคัญนำไปสู่ 
การพัฒนา ในสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีเคนเนดีประกาศเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะส่ง 
คนไปลงดวงจันทร์ ทุกแห่งในโลกรวมท้ังประเทศไทยหลงใหลไปกับสินค้าใหม่ๆ ท่ีเป็นผลผลิต 
ของวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่ ทีวีสี และวิทยุทรานซิสเตอร์ ไปจนถึงพลาสติกและแอร์ติดรถยนต์ 
ไม่น่าแปลกใจว่าคนรุ่นใหม่ในช่วงนั้นหลายคนจะหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ชนิดยึดเป็น 
อาชีพ ประกอบกับบรรยากาศของประเทศไทยในขณะนั้นเป็นบรรยากาศของการพัฒนาโครงสร้าง 
ในระดับพื้นฐาน จากการที่ได้มีการจัดตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจ สภาการศึกษา และสภาวิจัย 
แห่งชาติขึ้น ต่อมาก็ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยใหม่ๆ ขึ้นที่เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา 
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เช่น มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ 
ได้เพิ่มความแข็งแกร่งและเริ่มขยายออกในวิทยาการที่กว้างขึ้น วิทยาลัยเทคนิคบางแห่งซึ่ง 
เดิมอยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ขยายปรับขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับ 
สูงขึ้น เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ เป็นต้น วิทยาศาสตร์ไทยจึงมีช่วงจังหวะที ่
จะขยายรากฐานได้มากในช่วงนั้น

 ในด้านของวิทยาศาสตร์ทั่วไป ก่อนหน้านั้นได้มีคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันเดียวในระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้วางรากฐานและผลิตบุคลากรอัน
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มีส่วนสำคัญในด้านต่างๆ จวบจนปัจจุบัน การก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(ในตอนนั้นเรียกว่า คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) ใน พ.ศ.๒๕๐๑ 
ทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงขนานใหญ่ ในด้านการศึกษาแพทย์ในตอนแรก และต่อมาขยายผล 
มาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและทั่วไป จุดสำคัญสำหรับวิทยาศาสตร์ไทยก็คือ ได้เป็นจุดรวม  
ตัวของนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงที่สุดของประเทศ ซึ่งหลายคนตัดสินใจที่จะเรียนวิทยาศาสตร์ 
แทนที่จะเรียนแพทย์ตามกระแสสังคม คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา 

วิทยาศาสตร์ไทยในช่วงต่อมา

ทศวรรษ ๒๕๑๐-๑๙: เริ่มยุควิจัยและบัณฑิตศึกษา  

 นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้ทยอยกลับมาจากการศึกษาในต่างประเทศ และพร้อม 
กันนั้นก็ได้เริ่มนำการวิจัยซึ่งเป็นงานหลักของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก แต่ยังมิได้มีการทำกัน 
มาก่อนมากนักในเมืองไทย มาเป็นส่วนสำคัญของอาชีพของนักวิทยาศาสตร์ไทยเป็นครั้งแรก 
ปัจจัยที่นำความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่ง คือ โครงการความร่วมมือของมูลนิธิร๊อกกี้ 
เฟลเลอร์ ซึ่งได้ส่งนักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ จำนวนมาก มาพร้อมกับความช่วยเหลือด้าน  
อุปกรณ์และทุนวิจัยและทุนบัณฑิตศึกษา โดยเน้นในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ที่มหา 
วิทยาลัยมหิดล) เป็นหลัก แต่มีโครงการด้านเกษตรศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
และเศรษฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) อีกด้วย รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณ
ก่อสร้างและงบประมาณสำหรับเป็นค่าตอบแทนอาจารย์ที่ทำงานวิจัย ยุคของบัณฑิตศึกษา 
ได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกันนี้ บัณฑิตจากโครงการบัณฑิตศึกษาเหล่านี้ได้เป็นตัวคูณ โดยเป็น 
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยใหม่ๆ และเริ่มงานสอนงานวิจัยของตนเองขึ้นในลำดับต่อมา

 เมื่อมีงานวิจัยเกิดขึ้น ก็มีความต้องการที่จะต้องมีเวทีแสดงผลงานวิจัยเหล่านั้น 
จริงอยู่เวทีที่สำคัญที่สุดก็คือ วารสารนานาชาติที่มีการตรวจสอบมาตรฐาน แต่ก็ยังมีความ 
จำเป็นที่ต้องมีการพบปะแลกเปลี่ยนผลงาน และการตีพิมพ์ผลงานในระดับมาตรฐาน โดย 
องค์กรที่เป็นกลาง สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ซึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นที่จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัยมากว่ายี่สิบปีแล้วก่อนหน้านั้น ได้มีส่วนสำคัญในการสนองความต้องการใหม่
นี้ โดยการจัดการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) และการออก 
วารสารวิชาการที่มีมาตรฐาน การพัฒนาเหล่านี้แสดงถึงการเริ่มฝังรากลึก หรืออาจเรียกว่า 

การผลิดอกออกผลของวิทยาศาสตร์ไทย ที่ได้มีการฟูมฟักมาแล้วเป็นเวลานาน
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ทศวรรษ ๒๕๒๐-๒๙: ระบบสนับสนุนและเครือข่ายก่อตัว  

 การขยายตัวของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความสำคัญที่เพิ่มขึ้นสำหรับ 
การพัฒนา ทำให้จำเป็นต้องมีระบบนโยบายและระบบสนับสนุนที่ดีขึ้น นอกจากการเป็น 
หน่วยงานนโยบายแล้ว กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน ที่ได้จัดตั้งขึ้น      
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังได้เป็นแหล่งกำเนิดของระบบการสนับสนุนการวิจัยวิทยาศาสตร์และ              
เทคโนโลยีที่ให้งบประมาณเหมาะสมกับความต้องการจริงภายในประเทศเป็นครั้งแรก โดย 
ที่ก่อนหน้านั้น นักวิจัยที่จริงจังจำเป็นต้องพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก กระทรวงฯ 
ได้จัดตั้งศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ระบบ 
สนับสนุนเช่นนี้ได้ขยายตัวออก นำไปสู่การตั้งศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ 
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ พร้อมกันนี้ 
รัฐบาลสหรัฐฯ โดยองค์กรยูเสด ได้เริ่มโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา 
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘โดยมีเงินกู้และเงินให้เปล่าสำหรับสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีในสามสาขาหลัก การสนับสนุนเหล่านี้ทำให้เกิดความตื่นตัวในมหาวิทยาลัยและ
หน่วยราชการเป็นอย่างมาก และแม้ภาคเอกชนก็เริ่มหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาเทค
โนโลยี แม้จะยังไม่มากนักก็ตาม

 งานวิจัยที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องในหลายสถาบัน ได้ส่งผลเป็นที่ยอมรับใน 
วงการทั้งต่างประเทศและในประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ (ครบรอบสองร้อยปีรัตนโกสินทร์)  
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ 
ได้จัดให้มีรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เพื่อเป็นการยกย่องผู้ที่มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับ 
นับถือดังกล่าว นับเป็นรางวัลที่สำคัญที่สุดสำหรับนักวิทยาศาสตร์ไทยที่ได้มีการมอบให้ทุกปี 
สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน ต่อมาได้มีรางวัล “นักวิจัยดีเด่น” จากสภาวิจัยแห่งชาติ ซึ่งยกย่อง 

นักวิจัยในทุกสาขาไม่เพียงวิทยาศาสตร์เท่านั้น 
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ทศวรรษ ๒๕๓๐-๓๙: ยุค ฉันจึงมาหาความหมาย 
(ผู้ใช้)

 งานของศูนย์แห่งชาติทั้งสามและโครงการไทย-สหรัฐฯ นำไปสู่การจัดตั้งสำนักงาน 
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อเป็น 
หน่วยงานสนับสนุนและดำเนินการวิจัยและพัฒนา ในปีต่อมาก็ได้มีการจัดตั้งสำนักงาน 
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขึ้นมาเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความอิสระคล้ายคลึงกัน 
เพื่อให้การสนับสนุนการวิจัยทุกสาขา เครือข่ายซึ่งในทศวรรษก่อนหน้านี้เกิดขึ้นระหว่างกลุ่ม 
มหาวิทยาลัยและหน่วยราชการได้ขยายออกเป็น “เครือข่ายไตรภาคี” อันประกอบด้วย 
มหาวิทยาลัย หน่วยราชการ และภาคเอกชน โดยระบบสนับสนุนใหม่เน้นการเชื่อมโยง 
ระหว่างผู้ผลิตและผู้ใช้ผลงานวิจัย ระบบนี้สะท้อนนโยบายและแนวความคิดที่ว่าวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีของไทย ได้ผ่านยุคที่การวิจัยมีบทบาทหลักในการสร้างพื้นฐานทั่วไป ไปสู่ยุค 
ที่การวิจัยและพัฒนามีจุดหมายในเชิงพัฒนาด้วย กล่าวคือ มีบทบาทหลักในการปรับปรุง 
ผลผลิต และบริการต่างๆ ที่มีคุณค่าในเศรษฐกิจและสังคม นักวิทยาศาสตร์ไทยหลายคนก็ 
ได้พลิกผันจากความเป็นอาจารย์เพียงอย่างเดียวมาเป็นผู้ให้ปรึกษาแก่อุตสาหกรรมด้วย 
โครงการวิจัยต่างๆ นั้น แทนที่จะเป็นเพียงโครงการวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์คิดขึ้นเองตาม 
แนวความสนใจและความถนัดของตนเป็นหลัก ก็พัฒนาเป็นโครงการที่นักวิจัยพยายาม 
ดำเนินขึ้นจากความต้องการและปัญหาของภาคการผลิตและการบริการของภาคเอกชนเป็น 
หลัก นักวิจัยหลายคนในสถาบันวิจัยต่างๆ ที่มีระบบงานที่ดีเริ่มสามารถยึดงานวิจัยเป็น 
อาชีพหลักได้

 ภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็เริ่มตื่นตัวและหันมาให้ความ 
สนใจกับการวิจัยและพัฒนามากขึ้น โดยบริษัทใหญ่ๆ เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย การปิโตร 
เลียมแห่งประเทศไทย เริ่มจัดตั้งหน่วยวิจัยของตนเองขึ้น รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนโดย 
อนุญาตให้หักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้มากกว่าเกณฑ์ปรกติ อย่างไรก็ดี ภาคเอกชน 
ยังคงมีการวิจัยและพัฒนาไม่มากนัก และยังคงพึ่งการนำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีเป็น 
หลักอยู่ ในขณะเดียวกันภาคประชาชนก็มีความตื่นตัวด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
ไทยมากขึ้น ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีพื้นบ้านและวิทยาการต่างๆ ที่จะทำให้พึ่งตนเองได้ในระบบ 

เศรษฐกิจพอเพียง  
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ทศวรรษ ๒๕๔๐-๔๙: วิทยาศาสตร์เพื่อนวัตกรรม 
และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

 แม้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยจะได้ก้าวไปไกลพอสมควรเมื่อเทียบกับ 

ประเทศเพื่อนบ้าน แต่เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยังอยู่ห่างไกลกันอีกมาก สภาวะ 

ทางเศรษฐกิจที่ทรุดลงในระยะต้นทศวรรษทำให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประสบความยากลำบากกว่าที่เคยมา แต่การแข่งขันเชิงการค้าระหว่างประเทศที่รุนแรงขึ้น 

ยิ่งทำให้ต้องขวนขวายมากขึ้น เพื่อให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยสามารถนำไปสู่ 

นวัตกรรมในการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น ช่วงเศรษฐกิจ 

กระเตื้องขึ้นแล้วในปัจจุบันนี้ เป็นช่วงที่สำคัญที่จะต้องสร้างความสามารถใหม่ขึ้น ในด้าน 

นโยบายและการจัดการนั้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ถึง 

กับจัดตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นเพื่อดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ รัฐบาลได้แสดงเจตนารมณ์สนับสนุน 

วิทยาการใหม่ๆ เช่น นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีดิจิตัล และวิทยาการจีโนมิกส์ และได้เน้น 

บทบาทของเทคโนโลยีเหล่านี้ในเศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ พร้อมกันนี้ ได้มีความพยายาม

ในการจัดระบบการสนับสนุนการวิจัยที่มีบูรณาการที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วน 

สำคัญ และได้มีการจัดตั้งระบบสนับสนุนนวัตกรรม ซึ่งเป็นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโน- 

โลยีมาใช้ทำสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่สังคมต้องการ

ทศวรรษ ๒๕๕๐-๕๙: สู่ประชาคมโลก

 ในทศวรรษนี้ ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ที่เป็นการเข้าสู่ประชาคมโลก 

อย่างเต็มตัวมากขึ้น เริ่มจากการเข้าร่วมในประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ 

ซึ่งจะทำให้อาเซียนเป็นตลาดและแหล่งผลิตเดียว รวมทั้งมีการเคลื่อนย้ายประชากรได้อย่าง 

อิสระมากขึ้น พร้อมกันนี้ ประเทศไทยก็จะต้องสร้างความสามารถในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่า 

เพิ่มมากกว่าเพียงเป็นวัตถุดิบที่ส่งออกต่างประเทศ หากเป็นสินค้าอุตสาหกรรมที่ทั้งส่งออก 

ได้ และเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศมากขึ้นด้วย และต้องปรับปรุงภาคบริการ 

ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ในการนี้ ประเทศไทยต้องสร้างความแข็งแกร่งด้านวิทยาศาสตร์ 
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และเทคโนโลยี และด้านอื่นๆ เพื่อจะได้เข้าร่วมในประชาคมอาเซียนได้อย่างเป็นผลดีทั้ง 

ต่อประเทศเอง และต่ออาเซียนโดยรวม มิฉะนั้น อาจต้องกลายเป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่ 

จะอพยพไปทำงานนอกประเทศ ปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ยังมีความสำคัญในการเป็นปีที่ประชาคม 

โลกตั้งให้เป้าหมาย การพัฒนาสหัสวรรษ (Millennium Development Goals, MDG) 

ได้บรรลุผลในด้านต่างๆ รวมทั้งการสร้างสุขภาวะและสิ่งแวดล้อมที่ดี การขจัดความหิวโหย 

ความยากจน และโรคระบาดที่สำคัญ ซึ่งประเทศไทยก็จัดเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้า 

มากในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว แต่ไม่ทุกด้านเสียทีเดียว ภัยคุกคามที่สำคัญประการหนึ่ง 

คือ การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ซึ่งสืบเนื่องมาจาก 

การพัฒนาอย่างไม่ยั่งยืน เร่งรีบผลิตสินค้าและการบริการมากเกินไป จนส่งผลเสียในด้าน 

ความยั่งยืน ในด้านความสามารถในการแข่งขันในประชาคมโลกนั้น ประเทศไทยยังอยู่ใน 

ตำแหน่งที่ต่ำมากด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษา ทั้งที่ในด้านอื่นๆ ถือว่าทำได้ดี 

สิ่งเหล่านี้ล้วนท้าทายให้สังคมไทยต้องปรับปรุงตนให้ดียิ่งขึ้น แก้ไขจุดอ่อนด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและการศึกษา เพื่อจะทำให้เข้าสู่ประชาคมโลกได้อย่างดียิ่งขึ้นต่อไป

สรุป: สร้างอนาคตจากอดีต

 พัฒนาการทั้งหมดนี้แม้จะเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีโดยรวม แต่ก็มีอุปสรรคอยู่มาก  

และบางครั้งก็ถึงกับชะงักงันจากความไม่พร้อมในด้านต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า แม้ในปัจจุบัน 

ก็ยังไม่ชัดเจนนักว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของตนให้อยู่

ในสภาพที่จะเป็นปัจจัยสร้างเศรษฐกจิและสังคมได้อย่างจริงจังได้เมื่อใด โดยเฉพาะในสภาว- 

การณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านวิทยาการเอง และในด้านระบบเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ อย่างไรก็ตาม เรามีความจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งนี้อย่าง 

หลีกเลี่ยงมิได้ และในการนี้เราควรเรียนจากประวัติศาสตร์ ควรเข้าใจการเปลี่ยนแปลง 

และความสำคัญของวิทยาการใหม่ๆ และควรพยายามพิจารณาว่าจะพัฒนาหรือนำส่วนใด 

มาใช้ในระบบเศรษฐกิจและสังคมของเราเพื่อผลประโยชน์ที่สูงที่สุด และเลี่ยงภยันตรายที่ 

อาจเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้ หมายความว่าเราจะต้องมีนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีและ 

ดำเนินงานตามนโยบายให้ได้ผลดีที่สุด
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นโยบาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความจำเป็นและความสำคัญของนโยบาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเจริญงอกงาม สร้างผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 

ของประเทศ และช่วยสร้างสรรค์สังคมได้ ก็ต่อเมื่อประเทศนั้นมีนโยบายวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีที่ดี และมีการสนับสนุนในด้านงบประมาณและการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ตามนโยบายนั้นได้ นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญในการสร้างสภาวะ 

เศรษฐกิจและสังคมที่ดี รวมทั้งการสร้างอนาคตของประเทศด้วย เนื่องจากมีผลทั้งในระยะ 

สั้นและยาว นโยบายนี้มีทั้งส่วนที่เป็นการสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ 

ประเทศ เช่น สร้างกำลังคนและความสามารถในการวิจัยและพัฒนา การรับการถ่ายทอด 

เทคโนโลยี และส่วนที่เป็นการเกื้อหนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การพาณิชย์ 

การบริการ ตลอดจนถึงสาธารณสุขและการศึกษา นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๗
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ที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาของประเทศในด้านต่างๆ เนื่องจากวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีเปรียบเสมือนยาดำที่แทรกอยู่ในกิจการต่างๆ ทั่วไป

 ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือกำลังพัฒนาในระดับ  

ก้าวหน้า ล้วนมีกลไกที่จะกำหนดนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของตน โดยบาง  

ประเทศก็มีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บางประเทศก็มีหน่วยงานด้านนโยบาย 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นส่วนของระบบงานของผู้บริหารสูงสุด (ประธานาธิบดี 

หรือนายกรัฐมนตรี) บางประเทศมีสภาหรือคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง 

ผู้บริหารสูงสุดเป็นประธาน และบางประเทศก็มีบัณฑิตยสภาหรืออะคาเดมี (Academy) ที่

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ให้คำแนะนำ

 นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการที่สะท้อนบทบาทของวิทยาการ

นี้ในกิจการของภาครัฐและภาคเอกชน ในประเทศที่กำลังพัฒนา ภาครัฐโดยเฉพาะภาคการ 

ศึกษาจะมีความสำคัญสูง สาเหตุหนึ่งเพราะการสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีนั้นต้องการการลงทุนจากภาครัฐ และอีกสาเหตุหนึ่ง เนื่องจากภาคเอกชนยังมี 

ความอ่อนแอ ไม่สามารถลงทุนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงผลผลิตของตน 

มากนัก  แต่ในประทศที่พัฒนาแล้ว ภาคเอกชนจะมีบทบาทมากกว่าภาครัฐ เนื่องจากต้อง

ผลิตสินค้าและมีการบริการที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล ซึ่งการจะทำเช่น

นี้ได้ก็ต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดี 

 มีดัชนีบางตัวเป็นตัวชี้วัดสถานภาพของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะนำมา 

เปรียบเทียบกันได้ทั่วโลก เช่น ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา (Gross Expenditure on 

R&D, GERD) คิดเป็นร้อยละของรายได้ประชาชาติ ซึ่งสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว ค่าใช้ 

จ่ายนี้มักอยู่ในระดับร้อยละ ๒-๓ ของรายได้ประชาชาติ ขณะที่ประเทศที่ยังไม่พัฒนาหรือ 

กำลังพัฒนามักมีค่าใช้จ่ายนี้น้อยกว่าร้อยละ ๑ ประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

เพียงประมาณร้อยละ ๐.๒ ของรายได้ประชาชาติ ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ต่ำที่สุดในโลก ทั้งที่ประเทศ 

ไทยจัดเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาในระดับก้าวหน้า  สัดส่วนของผู้ดำเนินการวิจัยและพัฒนา 

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนก็เป็นตัวชี้วัดการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ท่ีสำคัญ ซ่ึงในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ภาคเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนามากกว่าภาครัฐ 

โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ ๖๐-๗๐ สำหรับประเทศไทย ภาคเอกชนยังไม่ค่อยดำเนิน 
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การวิจัยและพัฒนามากนักและยังมีลักษณะแบบเดียวกับประเทศที่กำลังพัฒนาที่ค่อนข้าง 

ล้าหลัง ดัชนีที่สำคัญอีกตัวหนึ่ง คือ กำลังคนวิจัยและพัฒนา ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วมัก

มีในระดับประมาณ ๓๐ คนต่อประชากรหมื่นคน หรือมากกว่านั้น ประเทศไทยปัจจุบันนี้มี 

กำลังคนวิจัยและพัฒนาประมาณ ๖ คนต่อประชากรหมื่นคน ซึ่งก็ถือว่าน้อยมากเช่นกัน

 รูปที่ ๒๒ แสดงสถานภาพของการวิจัยและพัฒนาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดย 

แกนนอนเป็นค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาเป็นร้อยละของรายได้ประชาชาติ และแกนตั้งเป็น 

จำนวนนักวิจัยต่อประชากรล้านคน ขนาดของวงกลมแสดงปริมาณค่าใช้จ่าย เมื่อเทียบกับ 

กับประเทศต่างๆ ในโลกแล้ว ประเทศไทยยังมีสถานภาพเป็นเพียงจุดเล็กๆ ในระดับล่าง 

เห็นได้ว่าเรายังต้องเพิ่มความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการลงทุนวิจัย 

และพัฒนามากขึ้นอีกมาก 

รูปที่ ๒๒ สถานภาพด้านการลงทุนและกำลังคนในการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่างๆ 
ประเทศไทยยังมีสถานภาพไม่ดีนักในกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนา 

(ดัดแปลงจาก UNESCO Science Report 2010)

 

Thailand
Now      2015
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 ความสำคัญของนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนหน่ึงคือ การเพ่ิมสมรรถนะ 

ของประเทศในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาอย่างได้ผล ซึ่งแรก 

ทีเดียว ต้องเพิ่มความแข็งแรงของระบบด้วยการดูแลให้มีทรัพยากรและกำลังคนอย่างเพียง 

พอ สำหรับประเทศไทย เรื่องนี้ยังเป็นจุดอ่อนอยู่มาก และกำลังมีความพยายามที่จะปรับปรุง 

นโยบายในส่วนนี้อยู่ ตัวอย่างเช่น ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ระยะที่ ๑๑ มีนโยบายที่จะ 

เพิ่มค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็นร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติ โดยภาคเอกชนจะ 

มีสัดส่วนประมาณร้อยละ ๗๐ และมีนโยบายเพิ่มกำลังคนวิจัยและพัฒนาขึ้นเป็น ๑๕ คน 

ต่อประชากรหมื่นคน เป็นต้น (รูปที่ ๒๒)  

 ในช่วงประมาณสองทศวรรษที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในทิศทางของ 

นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วโลกสองประการใหญ่ด้วยกัน  ประการแรก คือ การ 

เน้นนวัตกรรมเป็นเป้าหมายของนโยบายมากขึ้น  นวัตกรรมเป็นผลที่สำคัญของการวิจัยและ 

พัฒนา ซึ่งถือเป็นกระบวนการขั้นต้น ยังต้องนำผลไปสู่การผลิตและการใช้ในตลาดหรือในสังคม 

ท่ัวไป ผลผลิตท่ีตลาดหรือสังคมรับมาใช้ดังกล่าวถือเป็นนวัตกรรม กล่าวอย่างย่อๆ นวัตกรรม 

เป็นผลผลิตที่มีการวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนสำคัญ แต่ต้องการการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อ 

ให้เป็นสินค้าหรือบริการที่ซื้อหรือจัดหามาได้จริง นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดี 

จึงต้องมีส่วนที่นอกเหนือจากการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวนี้ด้วย การเปลี่ยนแปลงประการ 

ที่สองที่สำคัญ ซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นแรก คือ นโยบายในยุคใหม่จะไม่มีเฉพาะเรื่อง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะเท่านั้น แต่จะต้องมีเรื่องของการรับใช้สังคมและการ 

ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย ตัวอย่างเช่น นโยบายต้องเชื่อมโยงกับภาคสังคม เช่น การพัฒนา 

เทคโนโลยีเพื่อคนพิการ การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

การช่วยให้ทำมาหาเลี้ยงชีพได้ดีขึ้น ฯลฯ และต้องช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ทำให้การผลิต 

ก๊าซเรือนกระจกลดลง การอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพ และการลดมลพิษ เป็นต้น  

 พัฒนาการของนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยได้สะท้อน 

แนวโน้มของโลกดังกล่าวนี้ด้วย  นอกจากนั้น การที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมอย่างรวดเร็ว นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน

ตามสถานการณ์และความจำเป็นที่เปลี่ยนไปด้วย ทั้งหมดนี้หมายความว่า กระบวนการ 

จัดทำนโยบายและการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วย 

ในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสร้างความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 
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และเทคโนโลยี และในการนำไปใช้ในกิจการต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต ภาคเอกชนม ี
ความจำเป็นต้องพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการผลิตและบริการของตน 
มากขึ้น เพราะไม่สามารถแข่งขันโดยใช้ปัจจัยด้านแรงงานหรือที่ดินเหมือนที่ผ่านมา เนื่อง 
จากแพงกว่าในประเทศคู่แข่งขันหลายประเทศ ประกอบกับการที่เงินบาทมีค่าสูงขึ้นมากด้วย 
นโยบายของรัฐจึงต้องมุ่งในการสนับสนุนภาคเอกชนให้ดำเนินการวิจัยและพัฒนามากขึ้น 
โดยใช้มาตรการเช่น การลดหย่อนภาษีอากร หรือการผลิตกำลังคนวิจัยเพื่อสนองความ 
ต้องการที่เพิ่มขึ้น

ความแตกต่างและเชื่อมโยงกันของนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีความแตกต่างกันอยู่ นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
กับแต่ละส่วนจึงอาจมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี เนื่องจากทั้งสามเรื่องนี้มีความเชื่อมโยง 
ระหว่างกันสูง นโยบายจึงต้องมีความเชื่อมโยงกันอย่างมีเอกภาพ

 หากจะเปรียบอย่างคร่าวๆ วิทยาศาสตร์เปรียบเสมือนต้นน้ำ และเทคโนโลยีเปรียบ 
เสมือนปลายน้ำที่มีหลายสายไหลมาบรรจบกัน แล้วไหลลงไปรวมกันในแม่น้ำสายใหญ่  
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจเปรียบได้กับส่วนหนึ่งของแม่น้ำ ซึ่งมี
ลำธารจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายสายไหลมารวมกัน  แต่แม่น้ำนี้ไม่เพียงประกอบ 
ด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น หากยังต้องมีนวัตกรรมทางสังคม 
เป็นส่วนประกอบอีกด้วยจึงจะมีความสมบูรณ์  ตัวอย่างเช่น นวัตกรรมทางเทคโนโลยีทำให้
เกิดระบบอินเทอร์เน็ต แต่การนำระบบนี้มาใช้ในการสร้างเครือข่ายสังคม เช่น Facebook 
หรือ Twitter นั้น มาจากนวัตกรรมทางสังคม ยารักษาโรคมาจากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี แต่หากยังไม่มีนวัตกรรมทางสังคมที่จะทำให้คนไข้เข้าถึงยาได้ เช่น ระบบ 
การตลาดหรือระบบสาธารณสุขที่ดี ก็จะยังไม่เกิดประโยชน์แก่สังคม

 กล่าวโดยรวมแล้ว นโยบายวิทยาศาสตร์ที่ดีจะมุ่งในการสร้างความสามารถของ 
ประเทศในวิทยาการพื้นฐาน แม้จะยังไม่เห็นการนำมาใช้อย่างชัดเจนนัก  นโยบายจะเน้นใน 
ด้านการสร้างกำลังคนและความรู้ โดยอาจวัดผลเป็นบทความและรายงานทางวิชาการที่ 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล นโยบายเทคโนโลยีที่ดีจะมุ่งในการพัฒนาต่อยอดจากความรู้ 
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พื้นฐาน ทั้งที่มีอยู่ในประเทศและที่อื่นๆ ทั่วโลก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ โดยอาจวัดผลเป็น 
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร หรือเป็นผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการต้นแบบ 
(prototype) เป็นต้น ส่วนนโยบายนวัตกรรมที่ดีจะเน้นในการนำทรัพย์สินทางปัญญา รวม 
ทั้งต้นแบบไปดำเนินการจนเกิดเป็นสินค้าหรือบริการที่ได้ผลจริง โดยจะเน้นความเชื่อมโยง 
ระหว่างการวิจัยและพัฒนากับการผลิตและบริการโดยภาคเอกชน หรือองค์กรอื่นๆ ที่มี 
หน้าที่นำสินค้าและบริการไปสู่สังคม

 บทบาทของรัฐที่สำคัญ คือให้การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะในส่วน
ที่เป็นการสร้างวิทยาการพื้นฐาน ที่เป็นหลักให้สามารถต่อยอดไปสู่การใช้งานได้ โดยการให้ 
การอุดหนุนทางงบประมาณและกำลังคน  บทบาทที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ การสนับสนุน 
ภาคเอกชนและชุมชนในการวิจัย พัฒนา และสร้างความรู้ เพื่อการผลิตและบริการที่ดีขึ้น  
โดยอาจมีมาตรการด้านการลดหย่อนภาษีอากร การจัดหาสถานที่ที่เหมาะสม เช่น อุทยาน 
วิจัย ซึ่งอาจมีอุปกรณ์และระบบที่ต้องลงทุนสูง และภาคเอกชนอาจไม่พร้อมที่จะลงทุนด้วย 
ตนเอง แต่สามารถออกค่าใช้จ่ายได้ 

 รัฐมีบทบาทที่สำคัญมากในการพัฒนากำลังคนวิจัยและพัฒนา และช่วยภาคเอกชน 
ในการพัฒนากำลังคนนี้ รวมทั้งดำเนินการให้มีกำลังคนที่เหมาะสมอย่างพอเพียงในการวิจัย 
พัฒนาและการดำเนินการที่จะให้ผลของการวิจัยและพัฒนาถึงมือประชาชน หรือนำสู่การ 
เพิ่มคุณภาพและผลิตภาพของสินค้าและบริการ

ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับนโยบายอื่นของรัฐ

 การที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบสำคัญของกิจกรรมต่างๆ  
นโยบายในด้านนี้จึงต้องมีความเชื่อมโยงกับนโยบายอื่นๆ ของรัฐด้วย 

 เริ่มตั้งแต่นโยบายการศึกษาและการเรียนรู้ รัฐต้องให้ความสำคัญกับการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้การสนับสนุนให้เยาวชนมีความสนใจในวิทยาการใหม่ๆ 
อันมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นรากฐาน เพื่อที่จะให้มีพื้นฐานที่ดีในการประกอบอาชีพ 
และดำรงชีวิตในอนาคต เยาวชนที่อยากเลือกอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ต้องได้รับการสนับสนุนให้ไปตามแนวทางที่ตนสนใจได้ ในภาพกว้าง รัฐควรสร้างความ 
ตระหนักของสังคมในคุณค่าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และควรสนับสนุนให้สังคมทุก 
ภาคส่วนเห็นคุณค่าดังกล่าว พร้อมทั้งเห็นความเสี่ยงหรือโทษต่างๆ ที่อาจมีในการใช้ใน 
ทางที่ผิดด้วย

 นโยบายในด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริการ ควรมีความเชื่อมโยงอย่าง 
สูงกับนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในปัจจุบันที่แรงงานและวัตถุดิบของ 
ประเทศมีราคาแพง เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นๆ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น 
ปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพ ซึ่งจะทำให้มูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการ 
สูงขึ้น ตัวอย่างเช่น นโยบายในด้านการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากการเกษตร เช่น อาหาร 
ยางพารา พลังงานชีวภาพ ฯลฯ ล้วนควรต้องมีเป้าหมายด้านการเพิ่มคุณค่าและความ 
หลากหลายด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งสิ้น นโยบายด้านอุตสาหกรรม ควรต้องมี 
ส่วนที่เพิ่มความสามารถของบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะขนาดกลางและเล็ก ในด้านเทคโนโลยี 
ในการผลิต การบริการและการจัดการ บริษัทต่างๆ ควรได้รับการสนับสนุนในการวิจัยและ 
พัฒนาทั ้งในด้านภาษีอากร ด้านการจัดหากำลังคน และด้านความสะดวกต่างๆ ใน 
การดำเนินการ นโยบายด้านการพาณิชย์และการบริการโดยทั่วไป ก็มีส่วนเกี่ยวโยงกับวิทยา
ศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่มาก โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านการขนส่ง 
การคมนาคม การป้องกันประเทศ ฯลฯ ต่างมีส่วนประกอบที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
ความสำคัญทั้งสิ้น

 จากการที่นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมีความเชื่อมโยงกับ 
นโยบายในส่วนอื่นๆ ของรัฐอย่างมากนั้น จึงได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการตั้งคณะกรรมการที่มีนายก 
รัฐมนตรีเป็นประธาน และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างและใช้วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีเพื่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นกรรมการ และมีการตั้งสำนักงาน 
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติขึ้น เพื่อให้มีนโยบาย 
ที่ดีและมีความเชื่อมโยงดังกล่าวอย่างเหมาะสม สำนักงานนี้ประสานงานด้านนโยบายกับ 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งดูแลนโยบายด้านการวิจัยโดยเฉพาะ และประสาน 

งานด้านการสนับสนุนและการดำเนินการโครงการต่างๆ กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้ง 

มหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย
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บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คือ ความสามารถของประเทศในการผลิต 
สินค้าและในการให้บริการแก่นานาชาติ โดยที่ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพที่ดีขึ้นอย่าง 
ยั่งยืนด้วย อีกนัยหนึ่ง คือ ความสามารถในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 
จากการแข่งขันกับนานาชาติ ความสามารถนี้มีส่วนประกอบอยู่หลายอย่าง วิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรมถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของความสามารถนี้ ประเทศที่มี 
ความสามารถในการแข่งขันสูงเป็นประเทศที่ประชาชนมีความเป็นอยู่ดี มีฐานะ ทางการเงิน 
มั่นคง และอาจกล่าวได้ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเป็น 
อยู่และฐานะที่ดีนี้ 

 องค์กรหนึ่งที่จัดทำดัชนีความสามารถในการแข่งขันคือ  International Institute 
for Management Development (IMD) ซึ่งจัดทำดัชนีนี้ทุกปี โดยสำรวจความสามารถ 
ดังกล่าวของประมาณ ๖๐ ประเทศที่จัดว่าอยู่ในระดับแนวหน้า องค์ประกอบที่นำมา 
พิจารณาได้แก่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของ 
ภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งในโครงสร้างพื้นฐานนั้นรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการศึกษาด้วย รูปที่ ๒๓ ก. แสดงอันดับของประเทศไทยโดยรวม และ 
แยกตามองค์ประกอบ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ ประเทศไทยได้อันดับรวมที่ ๒๖ โดยสังเกตได้ 
ว่าอันดับของโครงสร้างพื้นฐานอยู่ถึงที่ ๔๖ และเป็นตัวฉุดความสามารถในการแข่งขันของ 
ประเทศไทยไว้ หากดูเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (มีองค์ประกอบเช่น 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา จำนวนนักวิจัย จำนวนบทความวิทยาศาสตร์และสิทธิบัตร 
ความสนใจของเยาวชนต่อวิทยาศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางกฏหมายที่เอื้อต่อการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ ฯลฯ) จะเห็นได้ว่า อันดับของประเทศไทยต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ในเอเชียจำนวน 
มาก (รูปที่ ๒๓ข.) จึงถือได้ว่าการด้อยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เป็นอุปสรรคสำคัญในการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รูปที่ ๒๓ ค. แสดงให้เห็นว่าประเทศที่มีความ 
สามารถในการแข่งขันสูง จะมีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีด้วย
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(ก)

ความสามารถในการแข่งขันโดยรวม จำแนกตามปัจจัยหลัก

(ข)

โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ของบางประเทศ

อันดับปี 2010
อันดับ 2 - ญี่ปุ่น, อันดับ 4 - เกาหลี, อันดับ 5 - ไต้หวัน, อันดับ 10 - จีน, อันดับ 12 - สิงคโปร์,
อันดับ 34 - อินเดีย, อันดับ 27 - มาเลเซีย, อันดับ 40 - ไทย
ที่มา: IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 1997-2010
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(ค)
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์กับ

ความสามารถในการแข่งขันโดยรวม

 รูปที่ ๒๓ (ก) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจำแนกตามปัจจัยหลัก  
(ข) โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่นๆ 

(ค) ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
(ข้อมูลจาก IMD World Competitiveness Yearbooks เรียบเรียงโดยสำนักงานคณะกรรมการ

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ)

 

 นอกจากสถาบัน IMD แล้ว อีกองค์กรหนึ่งที่จัดทำอันดับความสามารถในการ 

แข่งขันคือ World Economic Forum ซึ่งจัดทำรายงาน Global Competitiveness 

Report ทุกสองปี ปัจจัยสำคัญในการพิจารณาแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ ปัจจัยพื้นฐาน  

ปัจจัยที่เพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงความพร้อมทางเทคโนโลยี และปัจจัยด้านนวัตกรรมและ 

ความก้าวหน้าทางธุรกิจ ในปี ค.ศ.๒๐๑๐-๑๑ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๘ จาก ๑๓๓ 

ประเทศ ลดลงจากเมื่อสองปีก่อนที่อยู่ในอันดับที่ ๓๖ 
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 พอสรุปได้ว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันปานกลาง มีจุดเด่นใน 

บางด้าน เช่น สมรรถนะทางเศรษฐกิจ แต่มีจุดอ่อน คือด้อยความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม  ดังนั้น หากต้องการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ก็จะต้อง 

แก้ที่จุดอ่อนเหล่านี้อย่างเร่งด่วน

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเศรษฐกิจพอเพียง 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญต่อการสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขันนานาชาติเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญต่อการทำมาหาเลี้ยงชีพ และการใช้ 

ชีวิตที่ไม่ฟุ่มเฟือย ดังเช่นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวอีกด้วย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดทางสายกลาง เน้นปัจจัยที่มีอยู่แล้ว 

ในการผลิตที่พอเพียงกับความเป็นอยู่ตามอัตภาพ ยึดเหตุผล และมีการสร้างภูมิคุ้มกันจาก 

ผลกระทบที่มาจากการเปลี่ยนแปลงของภายนอกด้วย เงื่อนไขของเศรษฐกิจพอเพียงคือ 

การมีความรู้และคุณธรรม รูปที่ ๒๔ สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเรียก 

ย่อๆ ว่าแนวคิด “สามห่วง สองเงื่อนไข”
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รูปที่ ๒๔ สรุปปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สามห่วง สองเงื่อนไข”  (ภาพจากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สรุปโดยคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

 
 เงื่อนไขความรู้ที่ต้องการเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเงื่อนไขสำคัญ ซึ่งวิทยาศาสตร์ 
เข้ามามีบทบาทสำคัญได้ กล่าวคือวิทยาศาสตร์ช่วยให้มีการสร้าง การหา และการใช้ 
ความรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งทำให้ช่วยในการทำมาหาเลี้ยงชีพ และการมีวิถีชีวิตตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียงได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก เล้ียงสัตว์ จัดหาน้ำ ดูแลสุขภาพ และด้านอ่ืนๆ   
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังเข้ากันได้ดีกับแนวทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ชุมชนในประเทศ 
ที่กำลังพัฒนาทั่วโลกได้พบว่าเป็นแนวทางที่ดี ตัวอย่างเช่น การประดิษฐ์เครื่องมือง่ายๆ 
สำหรับการเกษตร หรืออุตสาหกรรมขนาดเล็ก การใช้เตาแบบประหยัด การถนอมอาหาร 
โดยการหมักดอง การดูแลสุขภาพของตนเองโดยใช้วิธีการที่ไม่ยุ่งยากและไม่สิ้นเปลือง โดย  
ใช้สมุนไพรหรือการบำบัดโดยธรรมชาติ เป็นต้น
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 ความสำคัญของเงื่อนไขความรู้อีกประการหนึ่ง คือการช่วยสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับ 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การที่แหล่งพลังงานจากฟืนหรือ 
ถ่านหายากและก่อให้เกิดปัญหามลพิษมากขึ้นทุกวัน ทำให้ต้องหาความรู้ใหม่ในการจัดหา 
พลังงาน เช่น จากก๊าซชีวภาพ จากไบโอดีเซล เป็นต้น การที่สภาพอากาศและพื้นดิน 
เปลี่ยนแปรไป ทำให้ต้องปรับตัว ค้นหาพันธุ์พืชที่ทนแล้ง ทนเค็ม ทนน้ำท่วม ฯลฯ 
มาทดแทนพันธุ์เดิม ซึ่งต้องใช้วิทยาศาสตร์ในการพัฒนาพันธุ์ใหม่เหล่านี้  โดยพันธุ์ดังกล่าว 
อาจจะแตกต่างจากที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเพาะปลูกแบบเป็นอุตสาหกรรมโดยบริษัทใหญ่ๆ  
แต่เป็นพันธุ์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับเศรษฐกิจพอเพียง

 ความรู้สำหรับเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่เพียงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโน 
โลยีเท่านั้น แต่รวมถึงความรู้ที่ได้สั่งสมกันมาในสังคมเป็นเวลานาน เป็นความรู้ที่ทำให้สังคม 
อยู่รอดและเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยตนเอง เช่น ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวและ 
ความหลากหลาย เกี่ยวกับยากลางบ้าน เกี่ยวกับปัจจัยสี่โดยทั่วไป ฯลฯ ความรู้เหล่านี้ได้ 
สั่งสมมาในตัวคน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน โดยบางเรื่องอาจไม่มีเอกสารบันทึกไว้ชัดเจนด้วย 
ซ้ำ แต่ก็เป็นความรู้ที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้น อาจดูตัวอย่าง 
ได้จากแหล่งข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียงในอินเทอร์เน็ตจำนวนมาก (ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ 
การศึกษาขอนแก่น 2553)

 ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสไว้ เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เศรฐกิจ 
ทั้งหมดของประเทศ แต่เป็นระบบไม่ขัดกันกับการสร้างเศรษฐกิจใหม่ในระดับสากล หาก 
เสริมซึ่งกันและกันได้ ประเทศไทยได้ประโยชน์ทั้งจากทั้งเศรษฐกิจใหม่แบบสากล ซึ่งเน้น 
ความสามารถในการแข่งขัน และเศรษฐกิจพอเพียงอันเหมาะกับท้องถิ่น และทั้งคู่ขึ้นอยู่กับ 
การสร้างความรู้ ซึ่งมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญ
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ภาพใหญ่ของนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ในภาพใหญ่แล้ว นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีจะทำให้เกิดการค้นพบ 

และการประดิษฐ์ที่จะนำไปสู่ประโยชน์ของสังคม ดังรูปที่ ๒  การค้นพบและการประดิษฐ์มา 
จากการวิจัยและพัฒนา ผลจากการวิจัยและพัฒนาส่วนหนึ่งทำให้เกิดนวัตกรรมในรูปของ 
ผลผลิตและบริการ ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกับความสามารถ 
ในการพึ่งตนเอง และช่วยสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ  อาจแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง 
วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี นวัตกรรม ความสามารถในการแข่งขันและพึ่งตนเอง และ 
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจได้เป็นชั้นๆ ดังในรูปที่ ๒๕ แต่ละชั้นมีความสัมพันธ์กัน 
ตัวอย่างเช่น ความสามารถในการแข่งขันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสร้างนวัตกรรมแต่อย่างเดียว 
แต่มีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ด้วยดังที่ได้กล่าวมาแล้ว กล่าวโดยสรุป ผลกระทบจากวิทยาศาสตร์ 
ต่อสังคมที่สำคัญ คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
และพึ่งตนเองของสังคม และส่งผลต่อมายังเศรษฐกิจที่เข้มแข็งขึ้น ทั้งนี้ต้องมีองค์ประกอบ 
อื่นๆ นอกเหนือจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเกื้อหนุนด้วย เช่น ระบบ 
กฎหมายที่ดี การมีธรรมาภิบาลในสังคม ความสามารถในการค้าและการสร้างความสัมพันธ์ 

ระหว่างประเทศ ฯลฯ

รูปที่ ๒๕ อาจจัดความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ความสามารถในการแข่งขันและพึ่งตนเอง และความเข้มแข็งของเศรษฐกิจได้เป็นชั้นๆ 

โดยแต่ละชั้นประกอบด้วยปัจจัยอื่นๆ ด้วย
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วิทยาศาสตรเ์พื่ออะไร?
 

 

 

 วิทยาศาสตร์เป็นขุมความรู้ที่ใหญ่ ที่มนุษย์ได้สั่งสมกันมาเป็นเวลานาน แต่ทีส่ำคัญ 
กว่านั้น วิทยาศาสตร์ให้หลักการและวิธีการคิดและแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ วิทยา-
ศาสตร์สอนให้เรามีจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ รอบตัวเรา ทำให้เรามีความอยากรู้ 
อยากเห็นและอยากเข้าใจ นอกจากนี้ เมื่อมีความรู้และความเข้าใจแล้ว ยังทำให้เราสามารถ 
นำไปพัฒนาเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้ ดังนั้น หากถามว่ามีวิทยาศาสตร์เพื่ออะไร 
คงตอบได้ในแนวทางต่างๆ กัน ในที่นี้จะสรุปเป็นสามข้อใหญ่ด้วยกัน คือ มีวิทยาศาสตร์ 
เพื่อปัญญา มีเพื่อสร้างประโยชน์ และมีเพื่อความเป็นมนุษย์  

 

วิทยาศาสตร์เพื่อปัญญา
 สิ่งที่เรารับรู้จากประสาทสัมผัสต่างๆ เป็นข้อมูล เป็นประสบการณ์ สมองนำข้อมูล 
และประสบการณ์มาเรียบเรียง แยกแยะ เปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อน ทำให้ 
เกิดความเข้าใจในระดับหนึ่ง วิทยาศาสตร์ช่วยให้เรามีความเข้าใจเรื่องต่างๆ ในธรรมชาติ 
ลึกซึ้งขึ้นมาก เพราะไม่เพียงนำข้อมูลและประสบการณ์ของเราเองมาใช้เท่านั้น แต่นำเอา 
ประสบการณ์ของคนทั้งหมดที่ได้มีการศึกษาวิเคราะห์มาก่อนแล้วมาผนวก และมีคำอธิบาย

๘
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จากการศึกษาที่ผ่านมาแล้วนี้ด้วย  ตัวอย่างเช่น เมื่อฝนตกฟ้าร้อง  หากเราไม่มีวิทยาศาสตร์ 
ก็คงมีความเข้าใจได้ระดับหนึ่งแล้ว ว่าเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของฤดูกาล 
สังคมที่มีไสยศาสตร์หรือความเชื่ออย่างอื่นก็อาจมีคำอธิบายได้ต่างๆ กันไป แต่วิทยาศาสตร์ 
ให้คำอธิบายที่เป็นระบบ และพ้องจองกับเรื่องอื่นๆ จนทำให้เรามีความเข้าใจในระดับกว้าง 
ขวางและลึกซึ้งได้ เราได้เข้าใจว่าฝนมาจากเมฆ ซึ่งประกอบด้วยไอน้ำที่ระเหยมาจาก 
แหล่งน้ำ ทั้งหมดเป็นส่วนประกอบของวงจรของน้ำ ซึ่งมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมด 
รวมทั้งตัวเราเองด้วย  เราได้เข้าใจว่าฟ้าผ่าและฟ้าร้องเป็นปรากฎการณ์ที่มาจากการเคลื่อน 
ของประจุไฟฟ้าที่มีอยู่ในเมฆ ซึ่งรุนแรงจนอากาศร้อนขึ้นและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ 
เกิดเสียงดังออกมา คำอธิบายนี้พ้องจองกับความเข้าใจธรรมชาติของไฟฟ้าที่มีอยู่ในวัตถุทั้ง
หลายและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน

 จริงอยู่ คำอธิบายเรื่องฝนแต่โบราณ ที่มีพระพิรุณก็ดี เรื่องฟ้าแลบฟ้าร้องที่มา 
จากรามสูรและเมขลาก็ดี ก็ได้มีคุณค่าในการช่วยให้คนโบราณมีคำอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ 
ได้ และยังได้ส่งผลมายังศิลปวัฒนธรรมด้วย แต่ในที่สุดแล้ว คำอธิบายจากวิทยาศาสตร์ช่วย 
ให้เราเข้าใจได้ดีที่สุด และยังได้เชื่อมโยงไปยังสิ่งอื่นๆ ในธรรมชาติอีกด้วย เช่น การเปลี่ยน 
แปลงสภาวะของน้ำโดยความร้อนบนผิวโลก จากของเหลวเป็นไอ และการกลั่นตัวกลับมา 
ใหม่โดยความเย็นในบรรยากาศเบื้องบน ซึ่งสสารอื่นๆ ก็มีการเปลี่ยนสภาวะเช่นนี้ด้วย ไม่ 
ว่าจะเป็นโลหะหรืออากาศ  การเคลื่อนของประจุที่ทำให้มีฟ้าแลบนั้น ในหลักการก็ไม่ต่างจาก 
การที่ทำแสงสว่างในหลอดไฟฟ้า หรือการนำไฟฟ้าไปใช้ในกิจวัตรต่างๆ เพียงแต่ปริมาณ 
และรูปแบบอาจแตกต่างกันเท่านั้น

 การที่วิทยาศาสตร์ที่สั่งสมกันมาให้ความรู้และคำอธิบายเรื่องต่างๆ แก่เรานั้นก็คือ 
ทำให้เรามีปัญญานั่นเอง แต่นี่ต้องถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ในการดำรงชีวิตของเรา 
เราต้องพบปัญหาต่างๆ มากมาย ซึ่งตัวความรู้ยังไม่ความสำคัญเท่ากับความสามารถใน 
การวิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางแก้ไขด้วยตนเอง ตัวอย่างเช่น เมื่อฝนตกฟ้าร้อง จาก 
ความรู้เรื่องการนำไฟฟ้าของโลหะ เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ไม่ควรถือหรือสวมใส่โลหะ 
แล้วเดินฝ่าสายฝน เพราะอาจล่อให้ฟ้าผ่าได้ จากความรู้เรื่องความแข็งแรงของวัตถุและ 
โครงสร้าง เราสามารถวิเคราะห์ได้ว่าไม่ควรนำรถหนักไปขึ้นสะพานที่อาจรับน้ำหนักไม่ได้ 
จากความรู้เรื่องเชื้อโรคหวัด เราสามารถตัดสินได้ว่าไม่ควรอยู่ใกล้คนเป็นหวัดมากนัก เพราะ 
จะติดได้ ทั้งหมดนี้เป็นการใช้ปัญญาที่มาจากกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ถึงแม้เรา 
อาจจะชินจนไม่ทันคิดเช่นนั้นก็ตาม
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 ปัญญาจากวิทยาศาสตร์ที่สำคัญที่สุด น่าจะเป็นปัญญาที่มาจากจินตนาการ 
จินตนาการมีต่างๆ กัน บางคนมีจินตนาการแบบศิลปิน และสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะ 
ที่คนต่างๆ ได้ชื่นชม บางคนมีจินตนาการเกี่ยวกับการงานอาชีพ ทำให้ประกอบอาชีพในแนว 
ใหม่ๆ จินตนาการทางวิทยาศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญญา เกิดความก้าวหน้า 
ของความรู้ โดยผู้ที่มีจินตนาการต้องดำเนินการต่อจนกระทั่งสามารถสร้างความรู้ใหม่ได้จริง 
กล่าวคือ ต้องค้นคว้าวิจัยต่อจนกระทั่งประสบผลตามจินตนาการแต่แรก หรือหากไม่เป็น  
ไปตามนั้นก็ยังมีความรู้ใหม่ที่ไม่คาดฝัน อันเป็นเรื่องที่ดีเช่นกัน จินตนาการของ ดาร์วิน ที่ 
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตนำไปสู่ทฤษฎีวิวัฒนาการ อันเป็นพื้นฐานสำคัญของ 
ชีววิทยา จินตนาการของไอน์สไตน์เกี่ยวกับการเดินทางที่เร็วเท่ากับแสง อันนำไปสู่ความ 
เข้าใจเรื่องสัมพัทธภาพ อันเป็นพื้นฐานของฟิสิกส์สมัยใหม่ นี่เป็นตัวอย่างของจินตนาการที่
สร้างปัญญาอย่างยอดเยี่ยม

 ทุกคนไม่ใช่ไอน์สไตน์หรือดาร์วิน แต่ทุกคนมีจินตนาการได้ โดยไม่จำเป็นจะต้อง 
เป็นจินตนาการที่นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ อย่างน้อยจินตนาการนั้นก่อให้เกิดปัญญา 
ซึ่งเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา  การสร้างปัญญาจากจินตนาการทางวิทยาศาสตร์นั้น คนทั่วไปอาจ 
สร้างได้โดยการค้นคว้า  บางอย่างอาจค้นคว้าด้วยการทดลองหรือสังเกตของตนเอง ดังที่ 
ได้กล่าวมาในช่วงต้นของหนังสือนี้แล้ว  บางอย่างอาจได้มาจากการค้นคว้าศึกษางานที่ผู้อื่น 
เคยทำมาก่อนแล้ว ซึ่งอาจมาจากการเรียนรู้จากครูอาจารย์ หรือแหล่งข้อมูลสารสนเทศ 
ต่างๆ  การปฏิบัติก็เป็นสิ่งสำคัญที่สร้างปัญญา ดังตัวอย่างเช่น ช่าง วิศวกร แพทย์ และ 
นักวิทยาศาสตร์ท่ีได้ปฏิบัติฝึกฝนโดยมีจินตนาการมาเป็นเวลานาน จนไม่เพียงมีความชำนาญ 
หรือความรู้เท่านั้น แต่มีปัญญาในการงานอาชีพของตนด้วย

วิทยาศาสตร์เพื่อประโยชน์
 

 การที่วิทยาศาสตร์ทำให้เรามีความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ ของธรรมชาติทำให้เรา 
สามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ได้ ประโยชน์นี้มีตั้งแต่ประโยชน์ส่วนบุคคล เช่น การรักษา 
สุขภาพ การประกอบอาชีพ และการแก้ปัญหาทั่วไป จนถึงประโยชน์ของสังคมในระดับ 
กว้าง อันมาจากผลพวงของวิทยาศาสตร์บวกกับวิทยาการอื่นๆ อันรวมกันเรียกว่าเทคโนโลยี 



การแสดงปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ ๑๒126

 ท่ีจริง ประโยชน์ท่ีมาจากวิทยาศาสตร์เป็นผลพลอยได้ ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์ 
พื้นฐาน แต่การที่ความรู้ความเข้าใจที่มาจากวิทยาศาสตร์พื้นฐานมีความสำคัญมากในการ
นำไปใช้ประโยชน์ จึงทำให้เกิดสาขาวิชาของวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่า วิทยาศาสตร์ประยุกต์  
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นวิทยาศาสตร์ที่มุ่งนำความรู้พื้นฐานของวิทยาศาสตร์มาใช้ 
ประโยชน์ เช่น ความรู้เรื่องธรรมชาติของไฟฟ้าเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐาน แต่ความรู้เกี่ยว
กับการนำไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส่วนเทคโนโลยีนั้นเป็นวิธีการที่จะ 
ผลิตสิ่งของหรือบริการสังคม โดยใช้หลักการของวิทยาศาสตร์ทั้งพื้นฐานและประยุกต์บวก 
กับวิธีการอื่นๆ ที่อาจจะมาจากแหล่งความรู้นอกเหนือวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยี 
ในการก่อสร้าง ส่วนหนึ่งมาจากวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ของโครงสร้างและสมบัติ
ทางกลของวัสดุ แต่อีกส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์ที่สั่งสมกันมานาน เรื่องการออกแบบ 
การประกอบส่วนต่างๆ ขึ้นเป็นโครงสร้าง ความเหมาะสมกับภูมิประทศ ฯลฯ ที่จริงแล้ว 
เทคโนโลยีด้านการก่อสร้าง และเทคโนโลยีดั้งเดิมอีกหลายชนิด มีจุดกำเนิดมาก่อนวิทยา 
ศาสตร์สมัยใหม่เสียด้วยซ้ำ แต่วิทยาศาสตร์ช่วยทำให้เทคโนโลยีเหล่านั้นมีความแข็งแกร่ง
และทรงพลังยิ่งขึ้นมาก

 ในสมัยก่อน อาจสร้างปราสาทที่ใหญ่โตได้โดยเทคโนโลยีที่ไม่ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ 
ก็จริง แต่เราจะไม่มีทางสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนกั้นน้ำขนาดยักษ์ หรือ 
อาคารสูงเกินร้อยชั้น ดังเช่นในปัจจุบันได้ โดยไม่พึ่งหลักการของวิทยาศาสตร์ ยิ่งหากเป็น 
เรื่องที่สลับซับซ้อน เช่น เทคโนโลยีการคมนาคมทางอากาศ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี 
การผลติยาสมยัใหม ่ฯลฯ เหลา่นีย้ิง่ลว้นตอ้งมวีทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานเปน็ตวัตัง้ และวทิยาศาสตร ์
ประยุกต์เป็นตัวที่ทำให้เกิดวิธีการต่างๆ ของเทคโนโลยีเหล่านั้นขึ้นได้ทั้งสิ้น

 อาจพอเปรียบได้ดังในรูปท่ี ๒๖ ว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้นไม้ วิทยาศาสตร์ 
เป็นรากและลำต้นที่ส่งกิ่งก้านสาขาออกไป วิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นส่วนประกอบที่รวมทั้ง 
ดอกใบ ทั้งรากและใบมีส่วนในการเสาะหาและปรุงอาหารเพื่อการเจริญเติบโต และการผลิ 
ดอกที่จะมีการผสมเกสร ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยภายนอกด้วย เช่น แมลง สัตว์อื่นๆ หรือลม 
ทำให้เกิดเป็นผลไม้ ซึ่งอาจเปรียบได้ว่าเป็นเทคโนโลยี ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

 บางคนชอบคิดว่า ประเทศที่กำลังพัฒนาเช่น ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องดูแล 
วทิยาศาสตรม์ากนกั เพราะสามารถนำเขา้เทคโนโลยมีาใชง้านไดเ้ลย การคดิเชน่นีก้ค็ลา้ยกบั 
การต้องการซ้ือผลไม้ โดยไม่ต้องการปลูกต้นไม้  อาจทำได้ แต่ก็จะยังต้องซ้ือผลไม้ต่อไปเร่ือยๆ 
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โดยไม่มีวันที่สิ้นสุด และหากผู้ขายผลไม้ขึ้นราคา หรือไม่ยอมขายด้วยเหตุผลใดก็ตาม เรา 
ก็จะมีปัญหาทันที  อีกบางคนคิดว่า เราน่าจะปลูกต้นไม้ที่มีผลมากๆ แต่มีต้นและใบน้อยๆ  
นี่ก็อาจทำได้ แต่ในที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะเพาะต้นไม้ให้มีผลมากเพียงใดก็ตาม ก็จะต้องมีทั้งราก 
ต้น ใบ และส่วนอื่นๆ ของต้นอยู่ดี เพียงแต่อาจพยายามให้ได้ต้นไม้ที่มีผลมาก และ 
มีรสชาติดี เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

รูปที่ ๒๖ วิทยาศาสตร์เปรียบเสมือนต้นไม้ วิทยาศาสตร์พื้นฐานคือรากและลำต้น  
วิทยาศาสตร์ประยุกต์คือกิ่งก้าน ดอกใบ และส่วนอื่นๆ ที่จะผลิตเทคโนโลยี เป็นผลไม้ออกมาได้

วิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์

 วิทยาศาสตร์มีความหมาย ไม่เพียงเชิงสร้างปัญญาและประโยชน์ให้กับแต่ละคน 
แต่ละหมู่คณะ และแต่ละสังคมเท่านั้น แต่ยังมีความหมายในฐานที่เป็นสมบัติของมนุษยชาติ 
โดยรวมอีกด้วย เป็นสมบัติที่ได้สั่งสมกันเป็นเวลานานตลอดประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะใน 
ช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา ทำนองเดียวกับศิลปกรรม วรรณคดี สถาปัตยกรรม และงาน 
สร้างสรรค์อื่นๆ อันรวมกันเรียกว่าวัฒนธรรมนั่นเอง ทั้งหมดนี้ช่วยเสริมสร้างความเป็น 
มนุษย์ ให้อยู่ในระดับที่แตกต่างไปจากสัตว์โลกทั่วไป 
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 ศ. ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต (สิปปนนท์ เกตุทัต 2535) ได้ให้ความสำคัญแก่วิทยา 
ศาสตร์ในการสร้างคุณค่าของมนุษย์ไว้อย่างชัดแจ้งว่า “วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ให้ความสุขและ 
บรรเทาทุกข์ในแง่วัตถุเท่านั้น แต่เป็นการฝึกคนให้มีความคิดอย่างรอบคอบ รู้จักเหตุ รู้จัก 
ผล เป็นคนใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดผู้อื่น รู้จักไตร่ตรองหาความจริง เคารพความจริง  
การมีคุณธรรมเช่นนี้อยู่ในใจ เป็นความเจริญกว่าในแง่วัตถุยิ่งนัก ผู้ที่มีความสุขในโลกนี้ คือ 
ผู้ที่เข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งในแง่ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และวิทยาศาสตร์ บุคคลเหล่านี้ 
จึงเป็นบุคคลที่สมบูรณ์”

 วิทยาศาสตร์มีความแตกต่างจากงานสร้างสรรค์อื่นๆ เช่น ศิลปกรรม วรรณคดี 
และสถาปัตยกรรมที่สำคัญอยู่ประการหนึ่ง วิทยาศาสตร์ไม่ใช่งานสร้างสรรค์เดี่ยวของบุคคล 
ใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นงานซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานของหลักการวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมา โดยอาจ 
ต่อยอดออกไป หรือบางครั้งอาจลบล้างทฤษฎีเดิมแล้วเสนอทฤษฎีใหม่ที่อธิบายสิ่งต่างๆ ได้ 
ดีกว่าเดิมก็ได้ งานวิทยาศาสตร์ใหม่มีความยึดโยงกับงานเดิมเสมอ โดยช่วยสานให้เป็น
ภาพใหญ่ที่สามารถอธิบายธรรมชาติได้ดีที่สุด งานสร้างสรรค์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด 
งานเขียน หรือการแสดงก็ตาม เป็นงานเดี่ยวๆ ที่แม้จะมีอิทธิพลต่องานที่ตามมา แต่ก็ 
เป็นอิทธิพลทางอ้อม ผ่านทางตัวบุคคลเท่านั้น แม้บางครั้งอาจมีหลายคนร่วมกันสร้างสรรค์ 
มีศิษย์มาวาดต่อจากครู มีช่างใหม่มาสร้างต่อจากช่างเดิม แต่ก็เป็นเพียงการร่วมกันสร้าง 
งานชิ้นนั้นเท่านั้น วิทยาศาสตร์เป็นสมบัติของมนุษยชาติที่มีเอกภาพ การสร้างสรรค์งาน 
วิทยาศาสตร์เป็นการสานต่อเพิ่มเติมเนื้อหาความรู้เพื่อปรับปรุงสมบัติของมนุษยชาติ 
โดยรวมที่มีเอกภาพนี้ให้มีความกว้างขวางแข็งแกร่งขึ้น โดยผู้ที่สร้างสรรค์งานนั้นต้องอาศัย 
ความรู้เดิมที่ได้สั่งสมกันมา และเพิ่มเติมความรู้ใหม่เข้าไปเป็นส่วนของภาพรวม ไอแซค 
นิวตันได้กล่าวไว้ว่า “หากฉันได้เห็นไกลขึ้น ก็เป็นเพียงจากการได้ยืนบนบ่าของยักษ์” หาก 
จะหาสิ่งเปรียบเทียบ วิทยาศาสตร์คงจะคล้ายกับรังมด ที่มดแต่ละตัวนำเอาก้อนดินเล็กๆ 
มาเสริมต่อกันจนเป็นรังใหญ่ อันเป็นงานสร้างสรรค์และสมบัติของมดทั้งหมด

 งานสร้างสรรค์บางอย่าง เช่น ดนตรี การออกแบบ และสถาปัตยกรรม อาจถือว่า
เป็นศิลปะที่มีการต่อยอดได้  กล่าวคือ มีเกณฑ์ทางสุนทรีย์และหลักการอื่นๆ ที่มีผู้คิดค้นขึ้น 
และพัฒนาต่อกันมา เกณฑ์บางอย่าง เช่น ด้านจังหวะและทำนองดนตรี อาจมีหลักการ 
คล้ายคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ในแง่นี้ อาจถือได้ว่าศิลปะและวิทยาศาสตร์ไม่ได้แยกจากกัน 
อย่างเด็ดขาด แต่มีส่วนที่คล้ายคลึงและเชื่อมโยงกันอยู่ด้วย
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 วิทยาศาสตร์มีทั้งส่วนที่เป็นสมบัติสาธารณะ ที่ทุกคนมีสิทธิได้รับประโยชน์และได้ 
รับรู้เป็นปัญญา และส่วนที่มีผู้นำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมและการค้า  
ถึงแม้ว่าส่วนนี้จะถือเป็นความลับที่ล่วงละเมิดไม่ได้ตามกฎหมาย แต่กล่าวโดยทั่วไปแล้ว 
ทุกคนควรมีสิทธิเข้าถึงได้ อย่างน้อยในด้านหลักการกว้างๆ ข้อมูลยีนของมนุษย์และสิ่งมี 
ชีวิตอื่นๆ ที่เรียกว่า จีโนม (genome) เป็นตัวอย่างสำคัญ ซึ่งยังมีข้อถกเถียงว่าควรเป็นสมบัติ 
สาธารณะ หรือสามารถจดสิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้ ส่วนข้อมูลและความรู้ 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เช่น ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยานั้น ล้วนถือเป็นสมบัติ 
สาธารณะของมนุษยชาติทั้งหมดได้ทั้งสิ้น  

 เราไม่รู้ว่ามีวัฒนธรรมอื่นใดนอกจากวัฒนธรรมของมนุษย์อยู่ในจักรวาลอีกหรือ 
ไม่ หากเราจะต้องแนะนำตนเองต่อวัฒนธรรมต่างดาว เราจะแนะนำอย่างไร ศิลปกรรม 
วรรณคดี และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมของมนุษย์คงจะต้องเป็นส่วน 
หนึ่งที่เราอาจนำเสนอ แต่คงจะทำความเข้าใจกันได้ยาก หากสิ่งมีชีวิตต่างดาวนั้นมีรูปลักษณ์ 
และความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันจากมนุษย์มาก หากเราสมมติว่าสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่มีความ 
ฉลาดก็น่าจะต้องเรียนรู้กฎเกณฑ์และเรื่องราวของธรรมชาติเช่นเดียวกับเรา วิทยาศาสตร์
ก็น่าจะเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ที่มีความเป็นสากลในจักรวาล ที่ใครก็ได้ในจักรวาลที่มีสติ
ปัญญาเพียงพอจะสามารถสื่อสารกับเราได้   

 เราได้พยายามแนะนำตัวเองต่อวัฒนธรมอื่นในจักรวาลแล้ว โดยยานอวกาศไพโอ- 
เนียร์ (Pioneer) ๑๐ และ ๑๑ ที่องค์การนาซาได้ปล่อยไปเมื่อ ๑๙๗๒ และ ๑๙๗๓ เพื่อ 
สำรวจดาวพฤหัสและดาวเสาร์ มีแผ่นจารึกทำด้วยทองและอะลูมิเนียมที่จารึกสารจาก 
มนุษยชาติ ซึ่งมีทั้งรูปคน ยานอวกาศ ตำแหน่งที่อยู่ของโลก และคุณสมบัติของไฮโดรเจน 
และระบบคณิตศาสตร์แบบทวิภาค (binary) (รูปที่ ๒๗) ยานอวกาศทั้งสองได้ปลด  
ประจำการและออกนอกระบบสุริยะไปแล้ว โดยมุ่งไปที่กลุ่มดาววัว (ทอรัส Taurus) โดย 
จะใช้เวลาประมาณสองล้านปี มีโอกาสน้อยมากว่าจะมีวัฒนธรรมต่างดาวที่ตรวจพบยาน 
อวกาศของเรา เปรียบก็คล้ายเรายืนอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางป่าเขาที่ปราศจากผู้คน แล้ว 
ประกาศก้องว่าเราอยู่ที่นี่ ใครจะรู้ อาจมีเสียงตอบกลับมาก็ได้
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รูปที่ ๒๗ สารจากมนุษยชาติสู่จักรวาล บันทึกในยานอวกาศไพโอเนียร์ ๑๐ และ ๑๑ (http://www.
nasa.gov/centers/ames/missions/archive/pioneer10-11.html)

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

 ในปี พ.ศ. ๒๔๘๓ ได้มีประกาศต่อโลก เป็นปณิธานจากป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
ความตอนท้ายคือ

กูชายชาญชาติเชื้อ  ชาตรี
กูเกิดมาก็ที              หนึ่งเฮ้ย
กูคาดก่อนสิ้นชี-        วาอาตม์
กูจักไว้ลายเว้ย        โลกให้แลเห็น

 ถึงแม้ไม่ใช่ประกาศแสดงตนต่อจักรวาลอย่างยิ่งใหญ่ แต่ก็เป็นปณิธานที่มีความ 
หมายสูง เพราะผู้ตั้งปณิธานได้ดำเนินการตามที่ประกาศไว้อย่างซื่อตรงยิ่ง (ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
2532) 
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 แม้งานของ ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์โดยตรง แต่ 
ท่านเป็นผู้ที่เชื่อมั่นในคุณค่าของวิทยาศาสตร์ และได้เคยกล่าวว่าประเทศไทยมีความต้อง 
การนักวิทยาศาสตร์อย่างมาก ในการเรียกร้องสิทธิมนุษยชนก็ดี ความเป็นประชาธิปไตยก็ดี 
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก็ดี  ท่านได้เรียกร้องโดยใช้หลักจริยธรรมที่ทุกคนต้องยอมรับ โดยที่ท่าน
ยึดถือหลักนั้นมาปฏิบัติตลอดชีวิต  ท่านใช้ภาษาง่ายๆ แต่มีความหมายลึกซึ้ง  ในที่นี้จะกล่าว 
ถึงข้อเขียนเรื่อง “คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” 
ซึ่งเดิมเป็นบทความในการประชุมนานาชาติ และได้รับการแปลเป็นไทย พร้อมทั้งมีการ 
วิจารณ์เปรียบเทียบกับชีวิตของท่านเองและกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ฯลฯ ต่อมา 
อีกหลายแห่ง (ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 2528; Open_Teacher 2553) 

 ข้อเขียนนี้แสดงความหวังสำหรับคนธรรมดาที่จะได้แม่ที่มีสุขภาพดี เพื่อตนเอง 
และเพื่อเด็กในครรภ์ เมื่อเกิดแล้วมีความหวังที่จะได้เรียนรู้ เมื่อโตขึ้นก็หวัง จะมีการงาน 
อาชีพที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสุขอนามัย มีสังคมที่ดีและเคารพในสิทธิของบุคคล 
ความหวังของคนธรรมดาเช่นนี้จะเป็นจริงได้ หากสังคมไทยมีระบบความมั่นคงของสังคม 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษาที่ดี ถึงแม้ท่านไม่ได้กล่าวถึงระบบต่างๆ เหล่านี้ 
โดยตรง หากวิเคราะห์ต่อไปจะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์มีส่วนสำคัญในการทำให้ปฏิทินแห่ง 
ความหวังของท่านเป็นจริงขึ้นมาได้ (รูปที่ ๒๘) ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการแม่และเด็ก 
การศึกษาเรียนรู้ การงานอาชีพ สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และด้านอื่นๆ ซึ่งล้วนมีวิทยา 
ศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งทั้งสิ้น ประเด็นที่สำคัญก็คือ หากจะทำให้วิทยาศาสตร์มี 
ความหมายสำหรับคนทั่วไป จะต้องประสานเข้ากับเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต โดยมี 
จริยธรรมเป็นหลักนำ เช่นเดียวกับการที่ ศ. ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ได้ประสานเศรษฐศาสตร์ 
และวิทยาการด้านต่างๆ เข้าในงานของท่าน ที่อุทิศเพื่อสังคมโดยมีจริยธรรมเป็นหลักนำ 
สมดังปณิธานของท่าน
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รูปที่ ๒๘ ข้อเขียนของ ศ. ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เรื่องคุณภาพแห่งชีวิตสะท้อน
ความต้องการการพัฒนาสังคมในหลายด้าน
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สรุป
 จุดประสงค์ของหนังสือนี้คือ พยายามตอบคำถามว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร และ 
มีไว้เพื่ออะไร โดยเน้นประเด็นสำคัญ เพื่อให้ผู้อ่านที่อาจไม่คุ้นเคยกับวิทยาศาสตร์ได้เข้าถึง 
ประเด็นเหล่านี้ กล่าวคือ

– วิทยาศาสตร์ใช้เหตุผลและจินตนาการเพื่อสร้างความรู้และปัญญา

– วิทยาศาสตร์สร้างประโยชน์ ทั้งจากการทำให้คิดเป็นทำเป็น และการทำให้ 
เกิดเทคโนโลยีและผลผลิต

– แต่อาจมีผลกระทบเชิงลบในเชิงจริยธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย 
ซึ่งบางทีไม่คาดหมายมาก่อน

– สังคมไทยได้มีพัฒนาการทางความรู้ โดยได้ปรับเปลี่ยนจากวิทยาการเดิมสู่ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสากลในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

– นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญในการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน และในการพึ่งตนเองของสังคม

– วิทยาศาสตร์เป็นสมบัติของมนุษยชาติ และเสริมสร้างความเป็นมนุษย์

– แนวคิดเช่น “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” น่าจะเป็นกรอบในการนำวิทยา
ศาสตร์มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่พึงประสงค์ได
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๙๙, ๑๑๙
พระพรหมคุณาภรณ์ ๔๙
พระพุทธเจ้า ๔๘
พลังงานมืด ๒๗
พลังงานหมุนเวียน  ๕๓
พันธุกรรม ๒๗, ๓๙, ๕๘, ๘๔
พันธุศาสตร์ ๕๓
พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ๔๓
พุทธศาสนา ๓๓, ๕๒, ๘๗, ๙๒
เพลโต ๓๑
แพทยศาสตร์ ๓๒
แพเพิร์ต, ซีเมอร์ ๔๓
ไพโอเนียร์ ๑๒๙
ฟลอรี, โฮวาร์ด ๖๑
ฟาราเดย์, ไมเคิล ๖๑
ฟิสิกส์ ๓๙, ๑๒๙
เฟลมิง, อเล็กซานเดอร์ ๖๑

ภาวนามยปัญญา ๕๒
ภาวะเอกฐาน ๕๓
ภูมิปัญญาไทย ๙๒
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ๑๐๓, ๑๐๔
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑๐๓
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๑๐๓
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๐๔
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 (แพทยศาสตร์) ๑๐๓, ๑๐๔
มะขามแขก ๖๐
เมนเดล, เกรกอร์ ๒๙
แมงกะพรุนกล่อง ๕๕
มูลค่าเพิ่ม ๖๔
ยานอวกาศ ๑๒๙
ยีน ๗๕, ๘๑
ยุคการเกิดใหม่ ๓๑, ๙๖
ยุโรป ๓๑, ๘๐
ยูคลิด ๓๑
ยูเนสโก ๕๑, ๗๗, ๘๔
โยนิโสมนสิการ ๔๙
ระบบเปิด ๗๐
รัฐศาสตร์ ๕๑
รายได้ประชาชาติ ๑๑๐
รูสเวลต์, ประธานาธิบดี ๗๖
โรคเขตร้อน ๓๙
โรคอุบัติใหม่ ๓๙
ลอเรนซ์, คอนราด ๕๖
ลามาร์ค, ฌอง บาตีสต์ ๒๙
ลิขสิทธิ์ ๖๗
เลเวนฮุก ๓๒
โลกาภิวัตน์ ๙๗
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วราวุธ สุธีธร ๔๐
วัฒนธรรม ๙๑
วัสดุนาโน ๘๑
วิจิตร ศรีสอ้อาน ๑๐๑
วิญญาณขบถ ๓๘
วิญญาณวิทยาศาสตร์ ๓๗
วิทยาการหุ่นยนต์ ๕๓
วิทยาการสารสนเทศ ๘๓
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ๓๓, ๑๒๗
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑๒๗
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓๔, ๖๔, 
  ๖๕, ๘๙
วิมล ไทรนิ่มนวล ๘๔
วิลสัน, โรเบิร์ต ๒๖
วิวัฒนาการ ๒๙, ๑๒๕
วิศวกรรมศาสตร์ ๓๒
เวซาเลียส ๓๒
เวียดนาม ๖๗
ไวรัสใบด่างจุดวงแหวน ๗๙
ศาสนา ๓๐, ๙๕
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ๑๐๕
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
 คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ๑๐๕
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
 ชีวภาพแห่งชาติ ๑๐๕
เศรษฐกิจ ๖๔, ๖๖, ๘๐, ๑๒๒
เศรษฐกิจพอเพียง ๑๑๙
เศรษฐศาสตร์ ๒๘, ๖๔
สตางค์ มงคลสุข ๑๐๓
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ๑๐๓

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 แห่งประเทศไทย ๑๐๑
สภาการศึกษาแห่งชาติ ๑๐๑
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ๑๐๑
สภาวิจัยแห่งชาติ ๑๐๑, ๑๐๕
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๙๗
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๑๐๐
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๙๖
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ๑๐๔
สมุนไพร ๕๙, ๙๐
สวัสดิ์ แดงสว่าง ๔๐, ๑๐๓
สสารมืด ๒๗
สหรัฐฯ ๘๐
สังคม ๓๖, ๖๓, ๗๕, ๘๔
สังคมศาสตร์ ๕๑
สัมพัทธภาพ ๓๙, ๔๔
สาธารณสุข ๑๐๙
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ๑๐๖
สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
 และนวัตกรรมแห่งชาติ ๑๑๕
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
 และเทคโนโลยีแห่งชาติ ๑๐๑
สิ่งตีพิมพ์ ๕๑
สิ่งมีชีวิตแปลงพันธุ์ ๘๖
สิทธิบัตร ๕๑, ๖๒, ๖๗, ๑๑๔
สิทธิพร กฤดากร, ม.จ. ๑๐๓
สิทธิมนุษยชน ๘๖
สิปปนนท์ เกตุทัต ๑๐๑, ๑๒๘
สุขภาพ ๖๔

ดัชนี



141วิทยาศาสตร์เพื่ออะไร? ศ.ดร.ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์

สาธารณสุข ๖๔
สุตมยปัญญา ๕๒
เสน่ห์ จามริก ๓๔
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ ๕๓
หลักการระวัง ๗๙
หลักการความเหมือนกันในเนื้อหา ๗๙
โหราศาสตร์ ๓๒, ๙๐, ๙๒
อริสโตเติล ๓๑
อวกาศบิดเบี้ยว ๔๔
อวิเซนนา ๓๒
อวย เกตุสิงห์ ๑๐๓
อะตอม ๒๖
อัลราซี ๓๒
อัล ฮัยษาม ๓๒
อาคีเมดีส ๓๑
อายุรเวท ๓๓
อาร์เตมิซินิน ๖๐
อาวุธเคมี ๗๗
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อาหรับ ๓๒
อินเดีย ๓๓, ๙๒
อินโดนีเซีย ๖๗
อินเตอร์เน็ต ๓๔, ๖๒
อิเล็กตรอน ๓๙
อิสลาม ๓๒
อุตสาหกรรม ๑๐๙
โอวาทปาฏิโมกข์ ๘๗
เอกภพ ๒๖
เอดวาร์ดส์, โรเบิร์ต ๘๕
เอเลียต, ที เอส ๕๐
ไอน์สไตน์, แอลเบิร์ต ๒๘, ๔๕, ๗๖
อัล คาราวิยีน, มหาวิทยาลัย ๓๒
ฮอนดา, อิชิโร ๘๑
ฮามาโอกะ ๗๖
ฮาร์วี, วิลเลียม ๓๒
ฮิโรชิมา ๗๖
ฮุก, รอเบิร์ต ๓๒
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