มติชนรายวัน
พฤ. 1 ธ.ค. 54

วิทยาศาสตร์ เพืออะไร
วรากรณ์ สามโกเศศ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หนัง สื อ “วิ ท ยาศาสตร์ เ พื อ อะไร” โดยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุท ธ ยุท ธวงศ์
เป็ นหนังสือทีพลาดไม่ได้ สําหรับนักอ่านทุกวัย

โดยเฉพาะอย่างยิงเยาวชนวัยมัธยมปลายทังที
- 

สนใจและไม่สนใจวิทยาศาสตร์
ผู้เขียนได้ กล่าวถึงภาพบนปกทีเป็ นการ์ ตนู น่ารักซึงทําให้ หนังสือลด “ความดุ” เชิง
วิ ช าการลงไปมากว่า “สมเด็จ พระเทพรั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุม ารี ได้ ทอดพระเนตร
หนังสือเล่มนี -และทรงพระกรุ ณาพระราชทานพระดําริ ว่าน่าจะได้ จดั พิมพ์เพิมขึ -นเพือประโยชน์แก่
ผู้อ่านทัว ไป

โดยเฉพาะอย่างยิงสําหรับเยาวชนทีจะได้ เข้ าใจ

รู้ จกั และรักวิทยาศาสตร์

ยิงกว่านันยั
- งได้ ทรงพระกรุณาพระราชทานภาพวาดฝี พระหัตถ์ “ก๊ อดซิร่า (เริ ง)” เป็ นภาพปกของ
หนังสือ

อันเป็ นพระกรุณาธิคณ
ุ แก่ผ้ อู า่ นและเยาวชนทังหลาย
และเป็ นสิริมงคลอย่างยิงแก่

หนังสือนี -”
ความเป็ นมาของหนังสื อเล่มนี เ- ริ มจากคณะกรรมการปาฐกถาป๋ วย อึ?งภากรณ์
ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์

ได้ มี ม ติ เ ชิ ญ ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุท ธ

ยุทธวงศ์ เป็ นองค์ปาฐกในโอกาสครบรอบวันเกิดของท่านอาจารย์ป๋วย ในวันที 9 มีนาคม 2554
ในงานนี -มีการแจกเนื -อหาปาฐกถาทีนา่ สนใจยิงซึง ต่อมาได้ เพิมเติมพัฒนาขึ -นมาเป็ นหนังสือเล่มนี เหตุ ใ ด ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุ ท ธ ยุ ท ธวงศ์ จึ ง มี แ รงบั น ดาลใจขนาดนั นลองอ่านบทนําของท่าน
ของผมตังแต่
- ผมจําความได้

”ศาสตราจารย์ ดร.ป๋ วย อึ?งภากรณ์ ของคนทัว ไปนัน- คือ “ลุงป๋ วย”
ลุงเป็ นพีของแม่ผม (ระเบียบ) และเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ครอบครัวเรา

มากทีเดียวตังแต่
- ผมยังเล็กหลังจากพ่อของผมเสียชีวิต
ไม่ห่างจากธนาคารแห่งประเทศไทยมากนัก
ฝรั ง ที แ ม้ ยัง อ่ า นไม่ อ อกก็ มี รูป สวย ๆ

เป็ นลุงใจดีทีมกั จะแวะมาทีบ้านซึงอยู่

บางทีก็เอาของขวัญมาให้

ให้ หนังสือนิทาน

บางที ก็ รั บผมไปกับ ลูกของลุง ไปวิ ง เล่น ที ธ นาคาร

-2เวลาลุ ง กับ ป้ าจะไปงานตอนกลางคื น

ก็ มัก ให้ แ ม่ กั บ ผมไปช่ ว ยดูแ ลบ้ า น

ผมได้ ค้นพบแผ่นเสียงเพลงเพราะ ๆ ทีนนั

ได้ อา่ นหนังสือดี ๆ ทีนนั หลายเล่ม.......

.......ลุงป๋ วยเปรี ยบเสมื อนมาตรฐานทองคําของครอบครัว
พวกเราพยายามดําเนินรอยตาม

และเด็ ก ๆ
เป็ นตัวอย่างที

เมือใครได้ รับการเปรี ยบเทียบว่าเหมือนลุง

ก็จะเป็ นคํา

ชมทีดีทีสุดที พึงจะได้ รับ

พวกเรารู้ ว่าลุงเป็ นมาตรฐานทีสูงมาก และส่วนมากแล้ วเราก็ไป

ไม่ถึง

บางเรื อง ทีดจู ะเข้ าใกล้ จนได้ รับการเปรี ยบเทียบ

แต่มีบางครัง-

เป็ นความสําเร็ จอันยิงใหญ่แล้ ว
ต่อพ่อแม่และอุปถัมภ์ ครอบครัว

ใครสอบได้ ทีหนึง

นัน ก็ถือว่า

ใครเก่งจนสอบชิงทุนได้

ใครกตัญJู

ใครได้ รับใช้ ประเทศชาติในตําแหน่งทีสําคัญ (ในครอบครัว

ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ นัน-

พีชายคนหนึงเป็ นผู้บญ
ั ชาการทหารสูงสุด

อีกคน

หนึ ง เป็ นอดี ต นายพลทหารเรื อ และผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง ของธุ ร กิ จ เอกชน และแพทย์ ห ญิ ง
_____ผู้เขียน)
.......ลุง เคยเล่ า ให้ ฟั ง ว่ า มี เ พื อนเป็ นนักวิ ท ยาศาสตร์ ชื อ พร้ อม วัช ระคุป ต์
เป็ นนักโลหะวิทยา ที มีสํานึกทางสังคมสูง
เช่นกัน

เป็ นผู้ทีช่วยกระตุ้นให้ ลุงได้ มีสํานึกทางสังคม

ลุงคงมองวิทยาศาสตร์ เป็ นส่วนสําคัญของภูมิปัญญาของประเทศ

ผิดหวังบ้ างทีวิทยาศาสตร์ ไทยแม้ จะมีความก้ าวหน้ าในระดับหนึง
เป็ นประโยชน์แก่สงั คมอย่างเต็มที

แต่ก็คงไม่ดเุ รา

ลุงคงอาจจะ

แต่ยงั ไม่ได้ พฒ
ั นาถึงขันที
- 

คงยิ -มให้ เรา

ให้ กําลังใจเราว่าก็ทํามา

ได้ ดีพอควรแล้ ว และให้ ทําให้ ดียิงขึ -นต่อไป
ลุงจากไปแล้ ว แต่สําหรับผมลุงไม่เคยจากไป

ยังอยู่ในใจของผมตลอดเวลา

เมือผมได้ รับการเชิญให้ มาแสดงปาฐกถาป๋ วย อึ?งภากรณ์ ทีคณะเศรษฐศาสตร์ นี - จึงถือว่าเป็ น
เกียรติอย่างสูง และเป็ นโชคดีของผมทีได้ กลับมาทีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึง เป็ นเสมือนบ้ านของลุง

ผมมีความรู้สกึ เหมือนกับว่ากลับมาหาลุงอีกครัง- ทีนี

รู้ ว่าทีเลือกไม่เรี ยนเศรษฐศาสตร์
อย่างไร

ไปเรี ยนวิทยาศาสตร์ เมือห้ าสิบปี ทีแล้ วมานัน- ในทีสุดเป็ น

ได้ สามารถทําอะไรให้ กับสังคมได้ เพียงไร

มารายงานกับลุง

การมาแสดงปาฐกถานี -จึงเหมือนการ

เรื องบทบาทของวิทยาศาสตร์ ในสังคมไทย

ผมมีบทบาทอยูด่ ้ วย.......

ลุงคงอยาก

ทังที
- เป็ นเรื องทัว ไปและเรื องที

ลุงครับผมมารายงานแล้ ว.....”

ศาสตราจารย์ ดร.ยุงยุทธ ยุทธวงศ์ สอบชิงทุน ก.พ. ไปเรี ยนจนจบปริ ญญาเอก
สาขาอินทรี ย์เคมี จากมหาวิทยาลัยอ๊ อกซฟอร์ ด

มีผลงานวิชาการในระดับโลก

เป็ นอดีต

-3รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี

ภรรยาคื อรองศาสตราจารย์ อรชุม า

ยุทธวงศ์ หรื อ “ครูแอ๋ว” ทีเรารู้จกั กันดี
หัวข้ อหนังสือเล่มนี -ได้ แก่วิญญาณวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เพือให้ คิดเป็ นทํ าเป็ น
จริ ยธรรม

สังคมและกฎหมาย

วิทยาศาสตร์ เพือสังคม
วิทยาศาสตร์ ไทย

ทําไมต้ องเรี ยนวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ กับคุณธรรม

นโยบายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

และวิทยาศาสตร์ เพืออะไร
ผมอยากเอาข้ อความในเรื องวิญญาณวิทยาศาสตร์ มาสื อดังต่อไปนี - “ .........
วิทยาศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ทีมีชีวิต

ในแง่ทีมีการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการตลอดเวลา และ

หากถือว่าแก่นแท้ ของชีวิตคือวิญญาณ

ดังนันวิ
- ทยาศาสตร์ ก็มีวิญญาณ

ความอยากรู้ อยากเห็ นที เ ป็ นธรรมชาติ ข องมนุษ ย์

การชอบตัง- คํ าถามและคิด หาคํ าตอบ

การชอบสืบสาวราวเรื องต่าง ๆ จนได้ คําอธิ บายทีพอใจ
เราเป็ นคนมี เ หตุผ ล

วิญญาณนี -คือ

วิญญาณของวิทยาศาสตร์ สอนให้

ไม่เ ชื ออะไรง่ า ย ๆ จนกว่าจะเห็ น หลัก ฐานยื นยัน

สอนให้ เ รา

แก้ ปัญ หาเป็ นเมื อมี ปัญหา

ไม่ว่าเรื องทํ ามาหากิ นหรื อการครองชี พ

สาเหตุข องปั ญหาที แก้ ไ ขได้

หรื อหากแก้ ไ ขไม่ได้ ก็ยัง วิเ คราะห์ ได้ ว่าจะแก้ อย่างไร

จะต้ องไปปรึ กษาใคร

ทําให้ เรามีเครื องมือสําคัญในการอยู่ในสังคม

วิ ญ ญาณวิ ทยาศาสตร์ ทํ าให้ เ รามี จิ น ตนาการ

หาทางแก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ได้
ตลอดเวลา

หรื อ

วิ ญญาณของวิ ทยาศาสตร์ ผลักดันให้ เราค้ นหาความรู้ เกี ยวกับโลก

รอบตัว หรื อแม้ แต่เรื องชีวิตจิตใจของตนเอง
กล่ า วอย่ า งง่ า ย ๆ

เราจะพยายามหา

คิ ดเป็ น

ทํ า เป็ น

นอกจากนี -ลักษณะของวิทยาศาสตร์ ทีมีเนื -อหาใหม่ ๆ เพิมพูนขึ -น

และการเรี ยนรู้อย่างไม่สิ -นสุด ทําให้ เราเป็ นผู้ใฝ่ รู้”
ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ได้ ยํา- ให้ เห็นถึงการเชื อมต่อระหว่างวิทยาศาสตร์ กับ

ความเป็ นมนุษ ย์

โดยพูด ถึ ง เรื อ งวิ ท ยาศาสตร์ เ พื อ สร้ างความเป็ นมนุ ษ ย์ ไ ว้ ดัง นี - “.......

วิทยาศาสตร์ มีความหมาย
คณะ

ไม่เพียงเชิงสร้ างปั ญญาและประโยชน์ให้ กบั แต่ละคน

และแต่ล ะสัง คมเท่านัน-

โดยรวมอีกด้ วย

แต่ยัง มี ความหมายในฐานที เ ป็ นสมบัติ ข องมนุษยชาติ

เป็ นสมบัติทีได้ สงั สมกันมาเป็ นเวลานานตลอดประวัติศาสตร์

ในช่วงหลายร้ อยปี ที ผ่านมา
และงานสร้ างสรรค์อืน ๆ

แต่ละหมู่

ทํ านองเดียวกับศิลปกรรม
รวมเรี ยกว่าวัฒนธรรม นัน เอง

เป็ นมนุษย์ให้ อยูใ่ นระดับทีแตกต่างไปจากสัตว์โลกทัว ไป

วรรณคดี

โดยเฉพาะ
สถาปั ตยกรรม

ทังหมดนี
-ช่วยเสริ มสร้ างความ

-4ศาสตราจารย์ ดร.สิปปนนท์ เกตุทตั ให้ ความสําคัญแก่วิทยาศาสตร์ ในการสร้ าง
คุณค่าของมนุษย์ไว้ อย่างชัดแจ้ งว่า “วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่ให้ ความสุขและบรรเทาทุกข์ ในแง่วตั ถุ
เท่านัน-

แต่เป็ นการฝึ กคนให้ มีความคิดอย่างรอบคอบ

ใจกว้ าง

ยอมรับฟั งความคิดผู้อืน

คุณธรรมเช่นนี -อยู่ในใจ

รู้ จักเหตุ

รู้จกั ไตร่ตรองหาความจริ ง

เป็ นความเจริ ญกว่าในแง่วตั ถุยิงนัก

เข้ าใจปรากฏการณ์ ต่าง ๆ ทังในแง่
ศิลปวัฒนธรรม

รู้ จักผล

เป็ นคน

เคารพความจริ ง

การมี

ผู้ทีมีความสุขในโลกนี -คือผู้ที

ศาสนา และวิทยาศาสตร์

บุคคล

เหล่านี -จึงเป็ นบุคคลทีสมบูรณ์”
วิทยาศาสตร์ มีความแตกต่างทีสําคัญจากงานสร้ างสรรค์อืน ๆ เช่น ศิลปกรรม
วรรณคดี และสถาปั ตยกรรม
ของบุคคลใดบุคคลหนึง

อยู่ประการหนึงคือ วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่งานสร้ างสรรค์เดียว

แต่เป็ นงานซึงตังอยู
- ่บนรากฐานของหลักการวิทยาศาสตร์ ทีผ่านมา

โดยอาจต่อยอดออกไป หรื อบางครัง- อาจลบล้ างทฤษฎี เดิม แล้ วเสนอทฤษฎีใหม่ทีอธิ บายสิง
ต่าง ๆ ได้ ดีกว่าเดิมก็ได้

งานวิทยาศาสตร์ ใหม่มีความยึดโยงกับงานเดิมเสมอ

โดยช่วย

สานให้ เป็ นภาพใหญ่ทีสามารถอธิบายธรรมชาติได้ ดีทีสดุ .......”
หนังสื อเล่มนี พ- ยายามตอบคําถามว่าวิทยาศาสตร์ คืออะไร
โดยสรุ ปว่าวิทยาศาสตร์ ใช้ เหตุผลและจินตนาการเพือสร้ างความรู้ และปั ญญา
สร้ างประโยชน์
ผลผลิต

ทัง- จากการทํ าให้ คิดเป็ น

ทํ าเป็ น

นอกจากนี -วิทยาศาสตร์ ยงั สร้ างจินตนาการ

มี ไว้ เพื ออะไร
วิทยาศาสตร์

รวมถึงการทํ าให้ เกิ ดเทคโนโลยี และ
ความสนุกสนานรื นเริ ง

สร้ างสรรค์

สังคมและคุณภาพชีวิตมนุษย์ และทีสําคัญทีสดุ สร้ างระบบการคิดทีเป็ นเหตุเป็ นผล
ผู้เขียนขอแนะนําหนังสือเล่มนี -สําหรับผู้ใหญ่ทีรักความจริ งและรักความมีเหตุมีผล
และปรารถนาให้ ลกู หลานมีคณ
ุ ลักษณะแบบเดียวกัน
ลองจินตนาการดูวา่ ถ้ าเราไม่มีความรู้วิทยาศาสตร์ เราจะประสบกับความทุกข์
จากอุทกภัยมากกว่าที ประสบในปั จจุบันอย่างไร
วิทยาศาสตร์ มากกว่าทีเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั แล้ ว

และถ้ าสังคมเรามี ศรั ทธาและมี ความรู้ ใน

เราอาจไม่ต้องประสบความทุกข์จากมหาอุทกภัย

ครัง- นี -เลยก็เป็ นได้
--------------------------------------------

