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วิทยาศาสตร์เพื�ออะไร 
 

 

วรากรณ์  สามโกเศศ 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

  
 

  หนังสือ  “วิทยาศาสตร์เพื�ออะไร”   โดยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์      

เป็นหนงัสือที�พลาดไม่ได้สําหรับนกัอ่านทกุวยั      โดยเฉพาะอย่างยิ�งเยาวชนวยัมธัยมปลายทั -งที�

สนใจและไมส่นใจวิทยาศาสตร์ 

  ผู้ เขียนได้กลา่วถึงภาพบนปกที�เป็นการ์ตนูน่ารักซึ�งทําให้หนงัสือลด “ความด”ุ เชิง

วิชาการลงไปมากว่า   “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทอดพระเนตร

หนงัสือเล่มนี -และทรงพระกรุณาพระราชทานพระดําริว่าน่าจะได้จดัพิมพ์เพิ�มขึ -นเพื�อประโยชน์แก่

ผู้อ่านทั�วไป       โดยเฉพาะอย่างยิ�งสําหรับเยาวชนที�จะได้เข้าใจ      รู้จกั    และรักวิทยาศาสตร์     

ยิ�งกวา่นั -นยงัได้ทรงพระกรุณาพระราชทานภาพวาดฝีพระหตัถ์  “ก๊อดซิร่า (เริง)”   เป็นภาพปกของ

หนงัสือ         อนัเป็นพระกรุณาธิคณุแก่ผู้อา่นและเยาวชนทั -งหลาย    และเป็นสิริมงคลอย่างยิ�งแก่

หนงัสือนี -” 

  ความเป็นมาของหนงัสือเล่มนี -เริ�มจากคณะกรรมการปาฐกถาป๋วย อึ?งภากรณ์ 

ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ได้มีมติเชิญศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ                 

ยทุธวงศ์   เป็นองค์ปาฐกในโอกาสครบรอบวนัเกิดของท่านอาจารย์ป๋วย  ในวนัที� 9 มีนาคม 2554       

ในงานนี -มีการแจกเนื -อหาปาฐกถาที�นา่สนใจยิ�งซึ�งตอ่มาได้เพิ�มเตมิพฒันาขึ -นมาเป็นหนงัสือเลม่นี - 

  เหตุใด ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์  จึงมีแรงบันดาลใจขนาดนั -น                    

ลองอ่านบทนําของท่าน      ”ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ?งภากรณ์  ของคนทั�วไปนั -น คือ “ลุงป๋วย” 

ของผมตั -งแตผ่มจําความได้         ลงุเป็นพี�ของแม่ผม (ระเบียบ)   และเป็นผู้อปุถมัภ์ครอบครัวเรา

มากทีเดียวตั -งแต่ผมยงัเล็กหลงัจากพ่อของผมเสียชีวิต       เป็นลงุใจดีที�มกัจะแวะมาที�บ้านซึ�งอยู่

ไม่ห่างจากธนาคารแห่งประเทศไทยมากนกั        บางทีก็เอาของขวญัมาให้       ให้หนงัสือนิทาน

ฝรั�งที�แม้ยังอ่านไม่ออกก็มีรูปสวย ๆ         บางทีก็รับผมไปกับลูกของลุงไปวิ�งเล่นที�ธนาคาร       
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เวลาลุงกับป้าจะไปงานตอนกลางคืน      ก็มักให้แม่กับผมไปช่วยดูแลบ้าน      และเด็ก ๆ                   

ผมได้ค้นพบแผน่เสียงเพลงเพราะ ๆ ที�นั�น       ได้อา่นหนงัสือดี ๆ ที�นั�นหลายเลม่....... 

 .......ลุงป๋วยเปรียบเสมือนมาตรฐานทองคําของครอบครัว        เป็นตวัอย่างที�

พวกเราพยายามดําเนินรอยตาม         เมื�อใครได้รับการเปรียบเทียบว่าเหมือนลงุ       ก็จะเป็นคํา

ชมที�ดีที�สุดที�พึงจะได้รับ       พวกเรารู้ว่าลุงเป็นมาตรฐานที�สูงมาก     และส่วนมากแล้วเราก็ไป              

ไม่ถึง        แตมี่บางครั -ง         บางเรื�อง     ที�ดจูะเข้าใกล้จนได้รับการเปรียบเทียบ       นั�นก็ถือว่า

เป็นความสําเร็จอนัยิ�งใหญ่แล้ว      ใครสอบได้ที�หนึ�ง       ใครเก่งจนสอบชิงทนุได้        ใครกตญัJู

ตอ่พ่อแม่และอปุถัมภ์ครอบครัว       ใครได้รับใช้ประเทศชาติในตําแหน่งที�สําคญั  (ในครอบครัว

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์  นั -น      พี�ชายคนหนึ�งเป็นผู้บญัชาการทหารสงูสุด      อีกคน

หนึ�งเป็นอดีตนายพลทหารเรือ  และผู้ บริหารระดับสูงของธุรกิจเอกชน    และแพทย์หญิง                       

_____ผู้ เขียน)        

.......ลุงเคยเล่าให้ฟังว่ามีเพื�อนเป็นนักวิทยาศาสตร์   ชื�อ  พร้อม วัชระคุปต์     

เป็นนักโลหะวิทยา    ที�มีสํานึกทางสังคมสูง        เป็นผู้ ที�ช่วยกระตุ้นให้ลุงได้มีสํานึกทางสังคม

เช่นกนั      ลุงคงมองวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสําคญัของภูมิปัญญาของประเทศ         ลงุคงอาจจะ

ผิดหวงับ้างที�วิทยาศาสตร์ไทยแม้จะมีความก้าวหน้าในระดบัหนึ�ง      แต่ยงัไม่ได้พฒันาถึงขั -นที�

เป็นประโยชน์แก่สงัคมอยา่งเตม็ที�      แตก็่คงไมด่เุรา        คงยิ -มให้เรา      ให้กําลงัใจเราว่าก็ทํามา

ได้ดีพอควรแล้ว   และให้ทําให้ดียิ�งขึ -นตอ่ไป 

  ลงุจากไปแล้ว    แตสํ่าหรับผมลงุไม่เคยจากไป       ยงัอยู่ในใจของผมตลอดเวลา      

เมื�อผมได้รับการเชิญให้มาแสดงปาฐกถาป๋วย อึ?งภากรณ์  ที�คณะเศรษฐศาสตร์นี -     จึงถือว่าเป็น

เกียรตอิยา่งสงู    และเป็นโชคดีของผมที�ได้กลบัมาที�คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์       

ซึ�งเป็นเสมือนบ้านของลงุ       ผมมีความรู้สกึเหมือนกบัวา่กลบัมาหาลงุอีกครั -งที�นี�        ลงุคงอยาก

รู้ว่าที�เลือกไม่เรียนเศรษฐศาสตร์     ไปเรียนวิทยาศาสตร์เมื�อห้าสิบปีที�แล้วมานั -น    ในที�สุดเป็น

อย่างไร       ได้สามารถทําอะไรให้กับสงัคมได้เพียงไร        การมาแสดงปาฐกถานี -จึงเหมือนการ

มารายงานกบัลงุ      เรื�องบทบาทของวิทยาศาสตร์ในสงัคมไทย       ทั -งที�เป็นเรื�องทั�วไปและเรื�องที�

ผมมีบทบาทอยูด้่วย.......  ลงุครับผมมารายงานแล้ว.....” 

  ศาสตราจารย์ ดร.ยุงยุทธ ยุทธวงศ์ สอบชิงทุน ก.พ. ไปเรียนจนจบปริญญาเอก

สาขาอินทรีย์เคมี   จากมหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอร์ด      มีผลงานวิชาการในระดบัโลก        เป็นอดีต
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       ภรรยาคือรองศาสตราจารย์อรชุมา              

ยทุธวงศ์  หรือ  “ครูแอว๋”   ที�เรารู้จกักนัดี 

  หวัข้อหนงัสือเล่มนี -ได้แก่วิญญาณวิทยาศาสตร์       ทําไมต้องเรียนวิทยาศาสตร์        

วิทยาศาสตร์เพื�อให้คิดเป็นทําเป็น         วิทยาศาสตร์เพื�อสงัคม        วิทยาศาสตร์กับคุณธรรม   

จริยธรรม      สงัคมและกฎหมาย      วิทยาศาสตร์ไทย        นโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      

และวิทยาศาสตร์เพื�ออะไร 

  ผมอยากเอาข้อความในเรื�องวิญญาณวิทยาศาสตร์มาสื�อดงัต่อไปนี -  “  .........

วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที�มีชีวิต      ในแง่ที�มีการเจริญเติบโตและพฒันาการตลอดเวลา     และ

หากถือวา่แก่นแท้ของชีวิตคือวิญญาณ         ดงันั -นวิทยาศาสตร์ก็มีวิญญาณ         วิญญาณนี -คือ

ความอยากรู้อยากเห็นที�เป็นธรรมชาติของมนุษย์        การชอบตั -งคําถามและคิดหาคําตอบ          

การชอบสืบสาวราวเรื�องตา่ง ๆ  จนได้คําอธิบายที�พอใจ         วิญญาณของวิทยาศาสตร์สอนให้

เราเป็นคนมีเหตุผล         ไม่เชื�ออะไรง่าย ๆ จนกว่าจะเห็นหลักฐานยืนยัน         สอนให้เรา

แก้ปัญหาเป็นเมื�อมีปัญหา        ไม่ว่าเรื�องทํามาหากินหรือการครองชีพ     เราจะพยายามหา

สาเหตุของปัญหาที�แก้ไขได้      หรือหากแก้ไขไม่ได้ก็ยังวิเคราะห์ได้ว่าจะแก้อย่างไร       หรือ

จะต้องไปปรึกษาใคร        วิญญาณของวิทยาศาสตร์ผลักดันให้เราค้นหาความรู้เกี�ยวกับโลก

รอบตวั     หรือแม้แตเ่รื�องชีวิตจิตใจของตนเอง      ทําให้เรามีเครื�องมือสําคญัในการอยู่ในสงัคม      

กล่าวอย่างง่าย ๆ       วิญญาณวิทยาศาสตร์ทําให้เรามีจินตนาการ      คิดเป็น      ทําเป็น      

หาทางแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ ได้       นอกจากนี -ลกัษณะของวิทยาศาสตร์ที�มีเนื -อหาใหม่ ๆ เพิ�มพนูขึ -น

ตลอดเวลา      และการเรียนรู้อยา่งไมส่ิ -นสดุ     ทําให้เราเป็นผู้ใฝ่รู้” 

  ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ได้ยํ -าให้เห็นถึงการเชื�อมต่อระหว่างวิทยาศาสตร์กับ

ความเป็นมนุษย์      โดยพูดถึงเรื� องวิทยาศาสตร์เพื�อสร้างความเป็นมนุษย์ไว้ดังนี -   “.......

วิทยาศาสตร์มีความหมาย       ไมเ่พียงเชิงสร้างปัญญาและประโยชน์ให้กบัแตล่ะคน      แตล่ะหมู่

คณะ     และแต่ละสังคมเท่านั -น        แต่ยังมีความหมายในฐานที�เป็นสมบัติของมนุษยชาติ

โดยรวมอีกด้วย       เป็นสมบตัิที�ได้สั�งสมกนัมาเป็นเวลานานตลอดประวตัิศาสตร์      โดยเฉพาะ

ในช่วงหลายร้อยปีที�ผ่านมา          ทํานองเดียวกับศิลปกรรม     วรรณคดี       สถาปัตยกรรม       

และงานสร้างสรรค์อื�น ๆ       รวมเรียกว่าวฒันธรรม นั�นเอง         ทั -งหมดนี -ช่วยเสริมสร้างความ

เป็นมนษุย์ให้อยูใ่นระดบัที�แตกตา่งไปจากสตัว์โลกทั�วไป 
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ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตทุตั ให้ความสําคญัแก่วิทยาศาสตร์ในการสร้าง

คณุค่าของมนุษย์ไว้อย่างชดัแจ้งว่า    “วิทยาศาสตร์ไม่ใช่ให้ความสุขและบรรเทาทุกข์ในแง่วตัถุ

เท่านั -น       แต่เป็นการฝึกคนให้มีความคิดอย่างรอบคอบ       รู้จกัเหต ุ      รู้จักผล      เป็นคน             

ใจกว้าง       ยอมรับฟังความคดิผู้ อื�น       รู้จกัไตร่ตรองหาความจริง      เคารพความจริง       การมี

คณุธรรมเช่นนี -อยู่ในใจ      เป็นความเจริญกว่าในแง่วตัถยิุ�งนกั        ผู้ ที�มีความสุขในโลกนี -คือผู้ ที�

เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทั -งในแง่ศิลปวฒันธรรม      ศาสนา     และวิทยาศาสตร์        บุคคล

เหลา่นี -จงึเป็นบคุคลที�สมบรูณ์” 

วิทยาศาสตร์มีความแตกตา่งที�สําคญัจากงานสร้างสรรค์อื�น ๆ   เช่น    ศิลปกรรม     

วรรณคดี    และสถาปัตยกรรม       อยู่ประการหนึ�งคือ    วิทยาศาสตร์ไม่ใช่งานสร้างสรรค์เดี�ยว

ของบคุคลใดบคุคลหนึ�ง        แต่เป็นงานซึ�งตั -งอยู่บนรากฐานของหลกัการวิทยาศาสตร์ที�ผ่านมา       

โดยอาจตอ่ยอดออกไป   หรือบางครั -งอาจลบล้างทฤษฎีเดิม     แล้วเสนอทฤษฎีใหม่ที�อธิบายสิ�ง

ต่าง ๆ ได้ดีกว่าเดิมก็ได้         งานวิทยาศาสตร์ใหม่มีความยึดโยงกับงานเดิมเสมอ      โดยช่วย

สานให้เป็นภาพใหญ่ที�สามารถอธิบายธรรมชาตไิด้ดีที�สดุ.......”      

  หนังสือเล่มนี -พยายามตอบคําถามว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร        มีไว้เพื�ออะไร       

โดยสรุปว่าวิทยาศาสตร์ใช้เหตผุลและจินตนาการเพื�อสร้างความรู้และปัญญา       วิทยาศาสตร์

สร้างประโยชน์      ทั -งจากการทําให้คิดเป็น     ทําเป็น     รวมถึงการทําให้เกิดเทคโนโลยีและ

ผลผลิต       นอกจากนี -วิทยาศาสตร์ยงัสร้างจินตนาการ      ความสนกุสนานรื�นเริง        สร้างสรรค์

สงัคมและคณุภาพชีวิตมนษุย์     และที�สําคญัที�สดุสร้างระบบการคดิที�เป็นเหตเุป็นผล 

  ผู้ เขียนขอแนะนําหนงัสือเลม่นี -สําหรับผู้ใหญ่ที�รักความจริงและรักความมีเหตมีุผล

และปรารถนาให้ลกูหลานมีคณุลกัษณะแบบเดียวกนั 

  ลองจินตนาการดวูา่ถ้าเราไมมี่ความรู้วิทยาศาสตร์     เราจะประสบกบัความทกุข์

จากอุทกภัยมากกว่าที�ประสบในปัจจุบันอย่างไร      และถ้าสังคมเรามีศรัทธาและมีความรู้ใน

วิทยาศาสตร์มากกวา่ที�เป็นอยูใ่นปัจจบุนัแล้ว      เราอาจไมต้่องประสบความทกุข์จากมหาอทุกภยั

ครั -งนี -เลยก็เป็นได้ 

-------------------------------------------- 


