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เศรษฐกิจพอเพียงและการวจัิย“เพื่อสรางองคความรู”  
 

ศ. นพ. ดร. อภิวัฒน มุทิรางกูร   
 

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสายกลาง ซ่ึงเปนแนวทางแหงปญญาและประกอบดวยปญญา จาก
ประสบการณของขาพเจาการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางนี้ดวยปญญาไมเพียงแตสรางความมั่นคงใน
ชีวิต อาชีพ และหนาที่การงาน แตเปนแนวทางสําคัญสูความกาวหนาและความสําเรจ็ในชวีิตอีกดวย ทํา
ใหแนวทางนี้เปนแนวคิดที่เหมาะสมในการนําไปประพฤติปฏิบัติในทุกๆระดับรวมถึงงานวิจยัทาง
วิทยาศาสตรทีใ่ชความรูและเทคโนโลยีในระดับสูงอีกดวย 
   
การวิจัย“เพื่อสรางองคความรู”กับการปดทองหลังพระ 

การแพทยและสาธารณสุขเปนหนึ่งในปจจยัส่ีดังนั้นการแพทยจึงเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับ
การดํารงอยูของสังคมมนุษย งานวิจยัเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับการแพทยและสาธารณสุข  ใน
ปจจุบันงานวจิัยวิทยาศาสตรการแพทยไดมีการดําเนนิงานอยางตอเนื่องทั่วโลกเพื่อแกไขความทกุขจาก
โรคภัยไขเจ็บ และสรางสรรคสุขภาพที่ดี โดยทัว่ไปผูคนมักจะเขาใจวาแพทยมีความรูมากและเพยีงพอ 
อยางไรก็ตามในความเปนจรงิยังมีความรูทีไ่มถูกคนพบอกีมากมาย มีปรากฎการณทางธรรมชาติที่
เกี่ยวของกับชวีิตมนษุยอีกมากมายทีย่ังไมถูกคนพบหรืออธิบาย และมีปญหาทางสุขภาพอีกมากมายที่
ไมสามารถแกไขอยางมีประสิทธิภาพไดในปจจุบัน การทําวจิัยเพื่อใหเกิดความรูจึงเปนสิ่งสําคัญที่
จะตองไดรับการสนับสนุนใหเกิด ดําเนนิและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาสุขภาพของสังคมนั้นๆ  

งานวิจยัในทางการแพทยสามารถแบงคราวๆไดเปน 2 แนวทาง แนวทางแรกเปนการศึกษา “เพื่อ
สรางองคความรู” และแนวทางที่สองเปนแนวทางวิจยั “เพื่อนําไปใช” เชน การศกึษาของศาสตราจารย
ส่ีทานที่ไดรับรางวัลเจาฟามหิดลในปที่ผานมา (รูปที่ 1) ไดแก ศาสตราจารย นายแพทยสแตนลีย จ ี
ชูลทช นายแพทยริชารด เอ แคช นายแพทยดิลิป มหาลานาบิส นายแพทยเดวิด อาร นาลิน ในเรื่องการ
ใช เครื่องดืม่เกลือแรสามารถใชแกไข “ภาวะขาดน้ํา” ในผูปวยโรคอุจจาระรวงแทนการใหสารน้ํา
ทดแทนทางหลอดเลือดดําได โดย ผลงานของทาน ศาสตราจารย นายแพทยสแตนลีย จี ชูลทช เปน
งานวิจยัเพื่อองคความรู ไดแก ไดศึกษาคนควาวจิัยเกีย่วกับกลไกการดูดซึมและการนาํพาของไอออน
ตางๆ และเปนบุคคลแรกที่คนพบความรูพื้นฐานวา น้ําตาลสามารถชวยใหการดูดซมึของเกลือโซเดียม
ในลําไสเล็กดขีึ้น โดยน้าํตาลจับคูกับโซเดียมจะถูกดดูซึมเขาสูเซลลของลําไสเล็กดีกวาโซเดยีมตัวเดยีว 
ความรูพื้นฐานนี้ไดรับการยอมรับทั่วโลก สามารถอธิบายกลไกทางวิทยาศาสตรวาเหตุใดเครื่องดื่มเกลือ
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แรที่ประกอบดวยน้ําตาลและเกลือจึงสามารถแกไข “ภาวะขาดน้ํา” ในผูปวยโรคอุจจาระรวงได เปน
รากฐานของการใชเครื่องดื่มเกลือแรรักษาผูปวยโรคอุจจาระรวงอยางแพรหลายทั่วโลกจนถึงปจจบุนั 
ในขณะที่ทาน นายแพทยริชารด เอ แคช นายแพทยดิลิป มหาลานาบิส นายแพทยเดวิด อาร นาลนิ เปน
การศึกษาแนวทางและพิสูจนการนําเครื่องดื่มเกลือแรไปใช นับถึงปจจุบันการศึกษานี้ไดนําไปสูการ
ชวยชีวิตมนษุยนับลานๆคน (รูปที่ 1) อยางไรก็ดีงานวิจัยเพื่อองคความรูมักจะถูกมองวาเปนงานวิจยัที่
ส้ินเปลืองและไมมีความหมาย ไมมีความจาํเปน และไมมีประโยชนจนมีการเปรียบเทียบวาเปนงานวิจยั
แบบ “ขึ้นหิง้” สวนงานวิจัยแบบนําไปใชมักจะเปนที่ยอมรับกันวานาจะมีประโยชนเพราะสามารถ
นําไปใชไดทนัทีจนมีผูตั้งชือ่งานวิจยัแบบนี้วา “ขึ้นหาง” นอกจากนี้เนือ่งจากสังคมโลกในปจจุบันมีการ
เผยแพรความรูจากงานวิจัยอยางกวางขวาง และความรูสวนใหญที่แพทยไทยใชในการดูแลรักษาผูปวย
ก็เปนความรูจากผลงานวิจยัในตางประเทศ คําถามสําคัญจึงอยูที่วามีความจําเปนหรือไมที่จะสนับสนุน
งานวิจยัทางวทิยาศาสตรการแพทยพืน้ฐานในประเทศไทย    

ในขณะที่ภาครัฐมักจะนิยมสนับสนุนงานวิจัยแบบเพื่อนาํไปใช แตงานวิจยัเพื่อองคความรูกลับมี
ความสําคัญเพื่อสรางงานวิจยัสูการนําไปใชที่ไชไดจริง หลากหลาย และยั่งยนื เพราะองคความรูนั้นๆ
อธิบาย เหตุและผลของการนําไปใช ยกตวัอยางเชน ผลงานของทาน ศาสตราจารย นายแพทยสแตนลีย 
จี ชูลทช ชวยอธิบายวาทาํไมถึงตองใสน้ําตาลเพื่อชวยในการดูดซึมและยังเปนหลักการในการทาํเวช
ปฏิบัติอ่ืนๆไดอีก เชนการทําการลางไต เปนตน ตวัอยางที่เห็นไดชัดมากขึ้นของความสําคัญขององค
ความรูไดแกผลงานวิจยัของทานศาสตราจารยนายแพทยฮารัลด ซัวร เฮาเซนซึ่งไดรับพระราชทาน
รางวัลเจาฟามหิดลในป พ.ศ. 2548 โดยผลงานของทานเปนการคนพบชนิดและกลไกของไวรัสฮวิแมน
ปาปวโลมา (Humanpapilloma Virus, HPV) ที่ทําใหเกิดมะเร็งปากดลูกซึ่งเปนมะเร็งที่พบบอยและมี
อัตราการตายสูงในสตรี การคนพบนี้เปนแนวทางที่สําคัญตอการปองกัน ตรวจกรอง ตรวจวนิิจฉยั และ 
รักษามะเร็งปากมดลูกในอนาคต งานวิจัยตอเนื่องจากผลงานวิจยัแบบขึ้นหิ้งของทานศาสตราจารย
นายแพทยฮารัลด ซัวร เฮาเซนเพื่อนําไปใชที่เปนที่กลาวถึงมากในปจจุบันไดแกการตรวจกรองมะเร็ง
โดยตรวจหาไวรัสจากการตรวจจากการปายเซลลปากมดลูก (Papaniculaou smear, Pap smear) และการ
ผลิตวัคซีนตอไวรัสชนิดนีเ้พือ่ปองกัน และรักษาโรคมะเรง็ชนิดนี้ เปนตน  

เห็นไดัวาความรูเปนลักษณะสําคัญของสังคมที่พึ่งพาตนเองโดยเฉพาะสังคมที่ตองการพัฒนาโดย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เชน การคนพบวิธีการปองกันและตรวจกรองมะเร็งที่สมบูรณนอกจากจะ
สุขภาพดีถวนหนาและเสียคาใชจายนอยกวาการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมจากโรคมะเร็ง ความรูที่
เกิดขึ้นไมเพียงแตมีสวนชวยในการดูแลและพัฒนาสังคมนั้นๆ แตกลับมีความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพในการแขงขันของสังคมนั้นๆ เชน ผลงานวิจัยของทานศาสตราจารยยูยนี โกลวาสเซอร 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดรับพระราชทานรางวัลเจาฟามหิดลในป พ.ศ. 2548 จากการคนพบโปรตีน
อีริโธรปวอีติน, erythropoietin) ซ่ึงเปนฮอรโมนที่หล่ังจากไตเพือ่กระตุนการสรางเม็ดเลือดจากไข
กระดกู ผลงานวิจยัของทานนําไปสูการผลิตยาสําหรับใชรักษาผูปวยโรคโลหิตจางจากโรคไตวาย ซ่ึงยา
ตัวนี้ไดนําไปสูมูลคานําเขาอยางมหาศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา และยังเปนตนแบบการนาํความรู
ทางการแพทยมาใชทางเศรษฐกิจอีกดวย 

คําถามที่สําคัญสําหรับประเทศไทยคอืมีความจําเปนหรือไมที่จะพัฒนางานวิจยัเพื่อองคความรู ถา
มองอยางผิวเผินการสนับสนนุงานวจิัยเพื่อองคความรูนาจะไมจําเปนและไมนาจะเปนไปได เพราะเนื้อ
องคความรูจากการคนพบโดยนกัวิทยาศาสตรทั่วโลกมักจะไดรับการเผยเพรในวารสารทาง
วิทยาศาสตรไมชาก็เร็ว เชน ทานศาสตราจารยนายแพทยฮารัลด ซัวร เฮาเซนตีพิมพชนิดของไวรัส HPV 
ในป พ.ศ. 2523 ดังนั้นนักวทิยาศาสตรทั่วโลกมีสิทธิที่จะนําขอมูลนี้มาใชผลิตวัคซีนตอไวรัส HPV ได 
อยางไรก็ดีประวัติศาสตรบงบอกวาประเทศที่มีพื้นฐานในการวจิัยเพื่อองคความรูที่หลากหลายเทานั้นที่
มีศักยภาพที่สูงกวาที่ทําใหสามารถประสบความสําเร็จในงานวิจยัแบบขึน้หางได ที่เปนเชนนีเ้พราะ
งานวิจยัเปนการศึกษาวิทยาศาสตรเพื่อคนพบสิ่งใหมๆ ดังนัน้องคประกอบที่สําคัญของการคนพบสิ่ง
ใหมๆคือการมีความคิดที่สรางสรรค โอกาสที่สังคมจะมีผูทําใหเกิดความคิดสรางสรรคไดจะตอง
สงเสริมใหมีนกัวิทยาศาสตรจํานวนมากทีอุ่ทิศชีวิต เพื่อคนหาแนวคิด เพื่อศึกษา เพื่อคนพบสิ่งใหมๆ  มี
นักวจิัยในหลายสาขา เพื่อรวมสรางสรรคความรู เชน การผลิตวัคซีนตอไวรัส HPV ตองอาศัยผูมีความรู
ทาง อิมมูโนวทิยา เซลลชีววิทยาของมะเร็งและมะเร็งวิทยาคลินิค เปนตน จากประสบการณของขาพเจา 
พบวาผูที่ประสบพบความสําเร็จในการศึกษาวิจยัแบบการหาองคความรูมักจะมีศกัยภาพในการพัฒนา
งานวิจยัเพื่อการนําไปใช ทั้งนี้เพราะนักวิจัยแบบขึ้นหิง้นี้จะมีประสบการณในการนําความรูจากหลาย
สาขามาใชในงานวิจยั และ มีความรูและประสบการณที่นอกเหนือจากผลงานวิจยัที่มีการเผยแพร 
เนื่องจากเปนผูสังเคราะหความรูทําใหมีมมุมองที่ไมยึดติด จนทําใหคนพบสิ่งใหมๆได งานวิจัยใน
ประเทศไทยกเ็ชนเดยีวกัน ยกตวัอยางเชน งานวิจยัที่นําไปสูการนําไปใชที่คนพบจากการศกึษาใน
ประเทศไทยไดแก การคนพบดีเอนเอของไวรัสเอฟสไตนบาร (Epstein Barr virus, EBV) ในน้ําเหลือง
ของผูปวยมะเร็งโพรงหลังจมูก (รูปที่ 2) ซ่ึงตอมาพบวาการตรวจวัดปริมาณของดีเอนเอของ EBV ที่อยู
ในกระแสเลือดจะเปนตวับงชี้มะเร็งหรือทูเมอรมารกเกอร (tumor marker) ที่ดีเพราะมีความไวและ
ความจําเพาะสงู เมื่อนํามาใชตรวจวดัในผูปวยหลังการรักษาจะสามารถชวยบงชี้ผลการรักษาวามี
เซลลมะเร็งหลงเหลืออยูหรือไม หรือมีการกลับเปนใหมของมะเร็งเกดิขึ้นเมื่อใด ปจจัยที่สําคัญในการ
คนพบครั้งนี ้ จากประสบการณของผูเขียนนาจะเกิดจากการที่คณะผูวจิัยในขณะนั้นกําลังดําเนิน
การศึกษาองคความรูใหมของอณูพันธุศาสตรของการเกิดมะเร็งโพรงหลังจมูก สงผลทําใหผูวจิัย
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ขวนขวายหาความรูเพิ่มเติม มองหาแนวทางใหมๆ และมีปจจยัพืน้ฐานพรอมสาํหรับการศึกษานี้ทั้ง
เทคโนโลยี และตัวอยางเลอืดพรอมขอมูลประกอบการศึกษา ในปจจุบันคณะวิจยักําลังวจิัยรวมกับ
นักวจิัยของศนูยเทคโนโลยพีันธุวิศวกรรมแหงชาติเพื่อหาวิธีการตรวจกรองมะเร็งโพรงหลังจมูกโดย
คนหาแอนทบิอดีที่จําเพาะกบัเซลลมะเร็งโดยอาศัยขอมูลการแสดงออกของยีนในจีโนม จากหัวขอจะ
เห็นไดวาเปนโครงการที่ตองอาศัย ความรูพื้นฐานของชีววิทยาของมะเร็ง ความสามารถในการนํา
เทคโนโลยีทางภูมิคุมกันวิทยา และ ประสบการณในการเชื่อมโยงความรูและเทคนคิจากสาขาวิชาตางๆ
มาผสมผสานเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงคของงานวิจยั ทีน่าจะมีคณุคาแตไมเคยมีใครคิดถึงมากอน และ
ดําเนินการไดยากจากผูรูในศาสตรเพียงแขนงเดียว  

เพื่อเสริมความเขาใจของความสําคัญของการสรางงานวจิัยเพื่อสรางความรูเพื่อใหเกดิงานวจิัยเพื่อ
นําไปใชผูเขียนจะขอยกตวัอยางงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย 
งานวิจยันี้ตพีมิพในวารสาร “Oncogene” ในป ค.ศ. 2004 ซ่ึงเปนการศกึษาวดัปริมาณของหมูเมททิลบน
สายดีเอนเอของจีโนมมะเรง็ (รูปที่ 3) คณะผูวจิัยศกึษาเรื่องนี้เพราะไดมีผูทําการศกึษามากอนและพบวา 
จีโนมมะเร็งนาจะมีหมูเมททลิบนสายดีเอนเอลดลง ดังนั้นคณะผูวิจยัตองการที่จะพสูิจนวาการลดลงนี้
จะพบในมะเรง็ทุกรายหรือไม ถาใชก็นาจะเปนตวัตรวจวัดมะเร็งที่ดี ผลการวิจัยกไ็ดพิสูจนพบวาจีโนม
มะเร็งสวนใหญจะมีหมูเมททิลบนสายดีเอนเอลดลง แตตองเปรียบเทียบกับเซลลปกติชนิดเดยีวกันของ
ผูปวยเทานัน้ เชน มะเร็งตบัก็ตองเปรียบเทียบกับเนื้อตบัปกติของผูปวยเทานั้น ผลการศึกษานีใ้นตอน
แรกทําใหผูเขียนรูสึกวาโอกาสที่จะนําความรูนี้มาใชในการวินิจฉยัโดยตรงจะมีขอจํากัดเพราะระดบั
ของปริมาณหมูเมททลิในจีโนมของแตละเซลลจะมีความหลากหลาย แตเมื่อพิจารณาขอมูลอยางถี่ถวน
ทําใหผูวจิัยสามารถตั้งสมมุติฐานไดวาในตําแหนงทีเ่กิดการลดลงของหมูเมททิลในจีโนมของมะเร็งจะ
แตกตางกัน (รูปที่ 4) ถาเปนจริงก็นาจะเปนความรูที่นําไปสูวิธีการตรวจและวินิจฉยัที่มีประสิทธิภาพสูง 
ในปจจุบนัการตรวจหาและตรวจวดัทูเมอรมารกเกอรเปนเครื่องมือหนึง่สําหรับใชตรวจผูปวยที่เปน
มะเร็ง อยางไรก็ดีประสิทธิภาพของทูเมอรมารกเกอรมีนอย ทั้งนี้เพราะทูเมอรมารกเกอรมีนอย ตัว
ใหมๆผลิตยาก และ แตละตัวมีความถี่ในการตรวจพบในมะเร็งแตละชนิดต่ํา เนื่องจากการศึกษาการ
ลดลงของหมูเมททิลในปจจบุันพบวามีตําแหนงดังกลาวที่สามารถศึกษาและตรวจวดัไดเปนพันๆ
ตําแหนง นอกจากนี้แตละตาํแหนงก็จะมีความสัมพันธกบัมะเร็งแตละชนิดแตกตางกนั ดังนัน้การนํา
ความรูนี้ไปใชเปนทูเมอรมารกเกอรกจ็ะมศีักยภาพสูง เพราะจะมีจํานวนทูเมอรมารกเกอรมาก ทําใหนํา
ขอมูลของแตละตําแหนงรวมกันได และนาจะเปนการตรวจที่มีความไว ความจําเพาะ และ ขอมูล
ทํานายโรคที่นาเชื่อถือ ทําใหนาจะนําไปใชเพื่อพัฒนาการตรวจกรองและวนิิจฉัยไดจริงในอนาคต เห็น
ไดวาความคาดหวังจากงานวิจัยนี้จะไมเกดิขึ้นเลย ถาไมมีงานวิจยัพื้นฐานนี้ในประเทศไทย 
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การวิจัย“เพื่อสรางองคความรู”กับสังคมแหงปญญา 

วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดของงานวิจยัคือการสรางคน เพื่อสรางคนใหคิดเปนและทําเปน สําหรับ
นักเรียนวิทยาศาสตร งานวิจยัจะทําใหเกิดการเรยีนรูโดยการคิดและวิเคราะหตามเหตุและผล รูจัก
แกปญหา เขาใจและดําเนนิการเพื่อพิสูจนความจริงและคนหาความรู สําหรับนักเรียนแพทยงานวจิัยจะ
ทําใหรูวาที่มาของความรูวามีที่มาอยางไร เปนเหตุเปนผลกันอยางไร และ เขาใจไดอยางลึกซึ้ง สําหรับ
เยาวชนงานวิจยัที่มีช่ือเสียงจะเปนแรงจูงใจใหเกิดความรกั เชื่อมั่นและศรัทธาในวิทยาศาสตร ที่สําคัญ
คือเปนการสรางรากฐานของการเรียนรู โดยเรียนรูจากเหตุและผล สําหรับสังคมงานวิจยัเปนรากฐาน
ของสังคมแหงปญญา 

ผลของงานวิจยัคือความรู แตกระบวนการทางวิทยาศาสตรคือปญญาเพราะเปนเครื่องมือที่สรางคน
ให “คิดเปน” ผูเขยีนมีประสบการณในการสอนพันธุศาสตร เซลลชีววิทยา และ กายวิภาคศาสตรใหแก
นิสิตแพทยมานานกวา 10 ป ผูเขียนทราบดีถึงความเขาใจของนิสิตที่จะเขาใจแตกตางกันระหวางผูสอน
ที่สอนใหทองตามตํารา กับผูสอนที่อธิบายถึงเหตแุละผลของเนื้อหาวิชานั้นๆ ถึงแมนักวิจยัจะไมเปน
พหูสูตร หมายถึงรูทุกสิ่งทุกอยาง แตการเปนนกัวจิัยจะทําใหผูวจิัยสามารถรูและถายทอดทีม่าของ
ความรูวามีที่มาอยางไร เปนเหตุเปนผลกันอยางไร ซ่ึงเปนปจจยัพื้นฐานของการคิดและวิเคราะห ระบบ
การเรียนการสอนที่เนนความรู ทําใหนสิิตนักศึกษาแพทยใชเวลาสวนใหญในการแสวงหาความรูโดย
การทองจํา ซ่ึงเปนความรูทีใ่ชไดในระดับหนึ่ง แตอาจจะเปนปญหาทีซ่อนอยูลึกๆ ที่สงผลทั้งทางตรง
และทางออมตอประสิทธิภาพของการวินจิฉัยโรคและรักษาผูปวยในทีสุ่ด 
 กระบวนการเรียนการสอนวทิยาศาสตรในระดับบัณฑิตศึกษา หรือเรียกวา ปริญญาโท และ 
ปริญญาเอก เปนวิธีการสรางคนที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะนักเรียนจะตองศึกษาหาคาํตอบของคําถามที่
ไมเคยมีคําตอบมากอน หมายความวาความรูนั้นไมเคยมใีนตํารา และตองพิสูจนวาคําตอบที่ไดนัน้เปน
ความจริง ตางจากการศกึษาทั่วไปที่คาํตอบอยูในตําราแลว ทําใหการศกึษาวทิยาศาสตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาเปนลักษณะการเรียนรูสําหรับนักปราชญอยางแทจริง ลองเปรียบเทยีบกับการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรระดับมัธยม จะพบวานักเรียนอาจจะไดเรียนรูโดยการทําการทดลองบางแตเปนการ
ทดลองที่มีเฉลย และมแีนวคิดตามที่มีผูเคยทําวจิัยมาแลว ขอดีคือผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากของจริง
และมีประโยชนในการนําไปใชไดในบางสถานการณ ในขณะที่นกัเรียนระดับบณัฑติศึกษา จะตองรูจัก
หาความรูในสิ่งที่ไมเคยรู ทาํใหตองรูจกัสังเกตุหรือหาวธีิสังเกตุในสิ่งที่ไมเคยมีใครสังเกต ุ หมายความ
วารูจักหามุมมองใหม ตองรูจักตั้งคําถามวจิัยและสมมุติฐานใหม หมายความวาตองรูจักมีแนวความคิด
ใหมๆ ตองวางแผนการทดลอง ทําการทดลอง และแปลผลการทดลอง หมายความวาตองมีความคิดที่อยู
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บนพื้นฐานของเหตุและผล เปนผูปฏิบัติ และ สามารถวิเคราะหเหตแุละผลของปรากฎการณทาง
ธรรมชาติใหมๆได ทายที่สุดตองรูจักรายงานทั้งการบรรยายและเขียนรายงานเพื่อตพีิมพในวารสารที่มี
การตรวจวิจารณแบบเพียร (peer review) หมายความวาตองรูจักการสื่อสารในวิธีที่ใหผูอ่ืนรับฟงดวย
เหตุและผลและสามารถรับฟงความคิดเหน็ ติและชมจากผูอ่ืนได 
 งานวิจยัแบบพื้นฐานมกัจะมีกระบวนการณทางวิทยาศาสตรที่ลึกซึ้งกวางานวิจยัแบบนําไปใช 
ยกตวัอยางงานวิจยัของผูเขียนที่ศึกษาหมูเมททิลที่ลดลงในเซลลมะเร็ง 2 งานวิจยั ตวัอยางงานวิจยัแบบ
นําไปใชเปนงานวิจยัที่ตอเนือ่งแบบนําไปใชทางคลินิคของผูเขียน เชน การศึกษาปริมาณหมูเมททิลที่
ลดลงในเลือดของผูปวยมะเร็งตับวาสามารถใชวิธีการตรวจนีใ้นเลือดไดหรือไม และจะมีความสัมพันธ
กับลักษณะทางคลินิคอยางไร ถามีความสัมพันธก็จะเปนประโยชนในการวนิิจฉัย ผลการศึกษาพบวามี
ความสัมพันธกับความรุนแรงของโรค ทําใหนาจะสามารถนําวิธีการตรวจนี้มาใชทํานายโรคได จะเหน็
ไดวาการศึกษาในลักษณะนีส้ามารถเลียนแบบวิธีการวิจยัในลักษณะเดยีวกันแตเปนมะเร็งชนิดอืน่ หรือ
เปนทูเมอรมารกเกอรตัวอ่ืน ได คลายกับการปลูกตนไม ผูปลูกยอมรูวาผลไมที่ไดจะเปนผลอะไรเพราะ
ทราบถึงชนิดพันธุของเมล็ดนั้นๆอยูแลว ในขณะที่งานวิจัยแบบพืน้ฐานเพื่อสรางองคความรูจะซบัซอน
กวา ราวกับวาชาวสวนไมสามารถทํานายไดวาตนไมพันธุใหมทีก่าํลังปลูกจะมีการแตกกิ่งแตกกาน
สาขาอยางไร เพราะงานวิจยัพื้นฐานมักจะเกิดจากคําถามวิจัยปรากฎการณทางธรรมชาติที่ไมเคยถูก
คนพบ มักจะไดผลการทดลองที่เหนือความคาดหมายและมีหลายขัน้ตอน หรือไมสามารถอธิบายไดมา
กอน ตัวอยางงานวิจยัของผูเขียนเปนการศกึษากลไกการกลายพันธุที่เร็วข้ึน (ความไมเสถียรของจีโนม) 
ของเซลละเร็งมีสาเหตุมาจากการลดลงของหมูเมททิลของจีโนม ความรูนีม้มีานานหลายปแตยังไม
ทราบกลไก จากการคนควาเอกสารผลงานวิจยัทําใหผูเขียนทราบวาลักษณะการกลายพันธุที่พบนัน้เกิด
ผานทางการฉีกขาดของดีเอนเอที่เกิดขึน้เอง ดังนั้นเพือ่ศึกษากลไกวากลไกความไมเสถียรของจีโนมนี้
เกี่ยวของกับการฉีกขาดของดีเอนเอที่เกิดขึน้เองหรือไม ในขั้นตอนแรกควรจะเปนการวดัปริมาณหมู
เมททิลของดีเอนเอที่ฉีกขาดที่เกิดขึ้นเอง เนื่องจากปริมาณของดีเอนเอที่ฉีกขาดทีเ่กิดขึ้นเองมนีอยมาก
และไมมีเทคนคิใดๆที่สามารถตรวจวัดได การศึกษาในขั้นตอนแรกจึงจําเปนทีจ่ะตองทําการพัฒนา
เทคนิคในการตรวจ เมื่อนําเทคนิคดังกลาวมาใชตรวจไดพบวาปริมาณหมูเมททิลของดีเอนเอที่ฉกีขาดที่
เกิดขึ้นเองมีสูงกวาจีโนม ผลการศึกษานี้ถึงแมวาจะเปนการพิสูจนความสําคัญของดีเอนเอทีฉ่ีกขาดที่
เกิดขึ้นเองกับกลไกนี้ แตผลการศึกษาถือไดวาเหนือความคาดหมายเพราะดีเอนเอที่ไมเสถียรคือดีเอนเอ
ที่มีหมูเมททิลนอยดังนั้นนาจะมีรอยโรค หรือมีฉีกขาดที่ตรวจวดัไดมากกวา หลังจากทําการศกึษาวิจยั
เพิ่มเติมเพื่อหาคําตอบวาทําไมปริมาณหมูเมททิลของดีเอนเอที่ฉีกขาดทีเ่กิดขึ้นเองมีสูงกวาจีโนม 
ทายที่สุดผูวิจยัสามารถสรุปไดวาหมูเมททิลของดีเอนเอทีฉ่ีกขาดที่เกดิขึ้นเองมีสูงเปนผลมาจากการ
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ตกคางของดีเอนเอที่ฉีกขาดที่ยังไมถูกซอม แสดงวาดีเอนเอที่ฉีกขาดที่มีหมูเมททิลจะซอมชากวาและ
นาจะซอมดวยวิธีการที่ถูกตองมากกวา ทําใหจีโนมที่มีหมูเมททิลนอยใชวิธีการซอมแซมที่ผิดพลาดงาย
กวา ทําใหเกิดการกลายพันธุที่บอยกวาในบริเวณดีเอนเอที่มีหมูเมททิลนอย ผูเขียนเรยีกองคความรูนี้ใน
ภาษาไทยวา “สมมุติฐานการเกิดมะเร็งแบบชาๆไดพราสองเลมงาม” (รูปที่ 5) ถึงแมวาประโยชนที่ได
จากผลงานวิจยัจะไมสามารถเห็นไดในทนัที เชน ความรูจากสมมุติฐานการเกดิมะเร็งแบบชาๆไดพรา
สองเลมงามไมสามารถนําไปใชวินจิฉัยและรักษาได แตอาจจะเปนแนวทางสําคญัสําหรับปองกันและ
รักษามะเร็งในอนาคต อยางไรก็ดีจะเหน็ไดวางานวจิัยพื้นฐานเพื่อสรางองคความรูจะสรางใหนกัเรียน
สามารถผานกระบวนการเรยีนรูไดอยางลึกซึ้ง 
 สําหรับสังคมการวิจยัเปนแกนหลักสําคญัในการสรางสรรคสังคมแหงปญญา การมีสังคมแหง
ปญญาจะทําใหประชาชนมแีนวทางในการดําเนินชวีิตดวยเหตุและผล สงผลใหเกิดการพัฒนาสังคม
อยางยั่งยืน การเรียนรูถึงเหตุและผลเปนวธีิการสําคัญในการแกปญหา ปองกันปญหา สรางสรรคและ
พัฒนา เพื่อใหมีสังคมที่เปนสุข สังคมไทยเปนสังคมที่ผูคนมักจะยดึติดกับความเชื่อ บางครั้งมักจะให
ความคิดเหน็โดยปราศจากเหตุผล แตใชความรูสึกและอตัตาของปจเจกบุคคลเปนพืน้ฐาน ความเชือ่โดย
ปราศจากเหตผุลมักจะนําไปสูปญหา และความขัดแยง ซ่ึงเปนสาเหตุของความทุกขที่มากขึ้นในที่สุด 
ยกตวัอยาง เชน ผูปวยที่มีเนือ้งอกในชองทองมีลักษณะเปนอวัยวะตางๆ เชน เสนผม กระดูก และฟน 
มักจะถูกเขาใจวาถูกเสกหนังควายเขาทอง ทั้งๆที่เปนเนื้องอกที่ทางการแพทยทราบดีวาเกิดขึ้นมาจาก
เซลลของผูปวยเองในกลไกอยางไร ผูปวยที่เขาใจกจ็ะหายขาด แตผูปวยที่ขาดความรูอาจจะตองปวย
ดวยโรคหวาดระแวงเพิ่มเติมอีก ในบางครั้งการมีความรูความเขาใจถึงแมจะแกปญหาไมไดก็จะ
สามารถทําใหความทุกขเบาบางลง เชน ผูปวยอาจมีอาการเจ็บหนาอกกอนกนิขาว เมื่อไดรับการตรวจ
วินิจฉยัจะทําใหทราบวาอาการดังกลาวนาจะมาจากหลอดอาหารมากกวาหวัใจ เมื่อตรวจดกู็อาจจะ
พบวาเปนความพิการแตกาํเนิดที่มีหลอดอาหารสั้น ซ่ึงถึงแมจะไมไดรับการแกไขแตก็มสีวนชวยให
ความกังวลตอโรคหัวใจลดลง การเปนสังคมแหงปญญายอมมีความสําคัญทําใหผูคนทั่วไปเขาใจ
ความสําคัญของการอยูรวมกัน ปญหาหลายๆอยางที่ตองรวมมือในการแกปญหา เชน ปญหาโรครอน 
ปญหาอุบัติภัย การเกดิมะเร็งทอน้ําดีจากพยาธิใบไมในตับที่ปนเปอนมาจากปลาดิบน้ําจืด การเกิดมะเร็ง
ปอดจากบหุร่ี การขาดประสิทธิภาพในการตรวจกรองมะเร็ง ตางๆ โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกและ 
มะเร็งเตานม ถาประชาชนมีความรูและเขาใจถงึเหตุและผลจะสามารถนําไปสูการแกปญหาที่มี
ประสิทธิภาพ การสงเสริมการวิจัยจะทําใหสามารถผลิตบัณฑิตที่ผานการเรียนและฝกฝนการศึกษา 
วิเคราะห วจิัยดวยเหตแุละผล บัณฑิตดังกลาวก็จะมีบทบาทเปนครูสําหรับนักเรยีนในระดับตางๆ สงผล
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ใหประชากรโดยรวมผานการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเปนบุคคลากรของประเทศที่
มีสวนในการสรางสังคมแหงปญญาในที่สุด 
 การสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับทําใหเยาวชนเปนทรัพยากรมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการสรางสรรคสังคมแหงปญญา ส่ือตางๆที่สงเสริมประชาสัมพันธถึงความรูทาง
วิทยาศาสตรเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง การถายทอดความรูถามีการบอกเลาถึงที่มาที่ไป จะเปนการปลูกฝง
ใหเกิดการเรยีนรูดวยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน การเลาถึงประวัติศาสตรของการคนพบยา
ปฏิชีวนะเพนนิซิลินของทาน อเลกซานเดอเฟลมมิง ที่ไดมาจากการพบวาเชื้อแบคทีเรียจะตายเมือ่มีเชื้อ
ราขึ้นที่จานเลีย้งเชื้อแสดงวาราสามารถปลอยสารมาฆาเชื้อแบคทีเรียได ซ่ึงสารนั้นภายหลังพบวาคือ  
เพนนิซิลินนัน่เอง การทราบที่มาดังกลาวยอมเปนการสอนแบบซึมทราบใหเยาวชนเขาใจวิธีการเรยีนรู
ทางวิทยาศาสตร (ที่เร่ิจากการสังเกตุในกรณีนี)้ ซ่ึงจะทําใหเกิดสังคมแหงปญญาในที่สุด อยางไรก็ดี
ผูเขียนหวังวาในอนาคตจะมตีัวอยางที่มีช่ือเสียงในระดับหนึ่งของไทย เพราะจะสงผลที่เปนแรงจูงใจที่มี
ประสิทธิภาพสูงกวา เหน็ไดจากความสําเรจ็ในเรื่องอื่นๆ เชน ทางดานกฬีา เปนตน 
 
การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมเพื่อความสําเร็จ (ในงานวิจัย) 
 ประเทศไทยในอดีตมักจะสรางนักวจิัยโดยการสงไปศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาทั้งระดับ
ปริญญา โทและเอก ในตางประเทศ โดยสวนใหญบัณฑิตในตางประเทศมักจะประสบความสําเร็จ โดย
มีผลการเรียนและการทําวิทยานิพนธอยูในเกณฑดีมาก เปนที่ประทบัใจของคณาจารยและผูรวมงานใน
ตางประเทศเสมอๆ อยางไรก็ดีบณัฑิตสวนใหญที่กลับมาทํางานในประเทศไทยมักจะไมประสบ
ความสําเร็จ หรือมีความยากลําบากในการทําวิจยัใหประสบความสําเร็จที่ยั่งยนื สาเหตุของอุปสรรคของ
ความสําเร็จสําหรับงานวจิัยในประเทศไทยโดยสวนใหญนาจะเกิดมาจากปจจยัแวดลอมของการวิจยัไม
เกื้อหนนุ และ บทบาทของผูวิจยัเปลีย่นไป (จากนกัเรียนเปนอาจารย) ถาจะเปรียบเทียบกับพระราช
ดํารัสในเรื่องทฤษฎีใหม จะเหน็ไดวาทฤษฎีใหมเปนวธีิการจัดการสิง่แวดลอมใหลงตัวและเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกัน เปนวัฏจักรที่มีชีวิต ตรงกันขามกับการเรียนในระบบของทางตะวนัตกที่ผูเรียนจะมีบทบาท
เฉพาะสวน เมื่อส่ิงแวดลอมเปลี่ยนไปกไ็มสามารถทําวิจัยใหจนสําเรจ็ได ยกตวัอยาง เชน การวจิัยเปน
ระบบของการเรียนการสอน ดังนั้นผูวจิัยจะตองประกอบดวยอาจารยและนักเรียน สําหรับนักเรียนไทย
เมื่อกลับมาไมมีนักเรียนดานงานวิจยั (โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย) จึงไมประสบความสําเร็จ นักวจิยัควร
จะตองรวมมือกันทําใหองคประกอบสงเสริมของงานวิจยัมีครบถวน เชน โรงเรียนแพทยก็ควรจะเพิ่ม
การเรียนการสอนบัณฑิตศกึษาวิทยาศาสตรการแพทยเพิม่เติมจากการผลิตแพทยในปจจุบัน เปนตน 
ถึงแมวาปจจัยหลายๆอยางจะเกดิขึ้นไดอยูนอกเหนือความสามารถที่จะจัดการไดของนักวจิัย แตจาก
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ประสบการณของผูเขียนพบวานักวิจยัจะมบีทบาทสําคัญในการทําใหปจจัยตางๆนัน้เกิดขึ้น เพือ่การ
พัฒนาที่ยั่งยืนผูวิจัยจะตองยดึมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนพืน้ฐานในการบริหารปจจัยนั้นๆ ผูวิจัย
จะตองสามารถเรียนรูที่จะทาํวิจยักอนที่ปจจัยนั้นๆจะสมบูรณโดยการทําใหปจจยันัน้ๆเติบโตไป
พรอมๆกับงานวิจยั นอกจากนั้นผูวจิัยควรจะรูวาความพอดีของงานวจิยันัน้อยูที่ใด เพราะอะไร เชน การ
รับนักเรียนปรญิญาเอกควรพิจารณาจํานวนที่รับจากกําลังทุนวิจยั รวมกับคุณภาพของนักเรียน และบาง
ทีบางสาขาอาจจะตองพิจารณาจํานวนบณัฑิตที่จะผลิตเพื่อสังคม รวมทั้งโอกาสของนักเรียนทีจ่ะ
ประสบความสําเร็จในอนาคตอีกดวย 
 การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชทําใหเกิดปญญาในการดําเนินการวิจัยเพื่อประสบ
ความสําเร็จในการวิจยัโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่มคีวามเสียเปรยีบในดานปจจยัสนับสนนุ ผูเขียน
จะขอเปรียบเทียบงานวิจัยสองงานของผูวิจัยที่ทําในประเทศไทย และรวมมือกับตางประเทศ เพื่อแสดง
ใหเห็นวาสามารถทํางานวิจยัที่มีตนทุนต่าํแตมีความสําคญัสูงในประเทศไทยได การประเมิน
ความสําคัญของงานวิจยัเปนเรื่องยาก เพราะการจะอธิบายคุณคาของงานวิจยันัน้ๆจะตองเขาใจเนื้อหา
ของงานวิจยัพอที่จะทํานายไดวาความรูที่ไดจะมีศกัยภาพสงผลใหเกิดอะไรในอนาคต เพื่อใหงายตอ
ความเขาใจมาตรฐานวัดคณุคาของงานวิจยัในระยะสั้นจะดูที่คุณภาพของวารสารที่ตีพิมพ (เรียกวา 
impact factor) และในระยะยาวจะดูที่จํานวนทีไ่ดรับการอางอิงจากการศึกษาอื่น เชน ถานักวิจยัไทยมี
ผลงานตลอดชีวิตโดยรวมไดรับการอางอิงมากกวา 100 คร้ัง ก็จะสามารถเปนศาสตราจารยระดับ 11 ได 
งานวิจยัของผูเขียนที่ทําในประเทศไทยโดยตีพิมพในวารสาร “oncogene” มี impact factor 6.8 และ
ไดรับการอางอิงใน 2 ป รวม 28 คร้ัง ขณะที่งานวิจัยที่ทาํรวมกับ NIH USA ตีพิมพในวารสาร “clinical 
cancer research” มี impact factor ประมาณ 6 และไดรับการอางอิงใน 2 ป 18 คร้ัง งานวิจัยใน
ตางประเทศนาจะใชงบประมาณเปนลานบาท แตงานวจิัยในที่ตีพิมพใน “oncogene” ผูเขียนใชทนุของ 
สกว ไปประมาณ 500,000 บาท ที่สําคัญเทคโนโลยีที่ทํารวมกับ NIH เปนงานวจิัยที่ทํา “ไมโครอารเรย” 
(รูปที่ 6) เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีนในเซลลมะเร็งโพรงหลังจมูก ซ่ึงเปนเทคนิคที่ลํ้าสมัยและใช
อุปกรณราคาแพง สวนงานวิจัยในไทยเปนการศึกษาวัดปริมาณหมูเมททิลในมะเร็งจากชิ้นเนื้อที่จดัเก็บ
ในพาราฟนโดยเทคนิคพีซีอารซ่ึงเปนวิธีการธรรมดาที่ทําไดทั่วไป (รูปที่ 3) เหตุผลทีผู่เขียนสามารถทํา
วิจัยนี้ไดในขณะที่ผูอ่ืนคาดไมถึงเพราะมกัจะเปนที่เขาใจวาชิ้นเนื้อที่แพทยจัดเก็บในพาราฟนนั้นมกัจะ
ไมสามารถทําพีซีอารได เพราะสารฟอรมาลินจะทําใหดเีอนเอแตกเปนชิ้นๆ แตผูวจิัยรูวานาจะสามารถ
ทําพีซีอารในการศึกษานี้ไดเพราะผูเขียนศกึษาดีเอนเอในบริเวณที่มีจํานวนชดุซ้ําๆกันในเซลลเดียวกัน 
โดยความลําดบัเบสที่ซํ้าจะพบจํานวนในเซลลไดกวา 6,000 ชุดในแตละเซลลขณะที่ดีเอนเอทั่วไปจะมี
เพียง 2 ชุดเทานั้น การมคีวามรู ความเขาใจอยางถี่ถวน นํามาประยุกตใชใหเกดิความสําเร็จนี้เปน
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แนวทางที่สําคัญของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เพราะสามารถทําใหใชทรัพยากรทีม่ีอยูอยาง
จํากัดอยางสรางสรรคใหประสบความสําเร็จได 
 
การสนับสนุนงานวิจัยในประเทศไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อใหเกิดงานวิจัยในประเทศไทยที่กาวหนาและเติบโตอยางตอเนื่อง ควรจะสนบัสนุนใหมี
นักวจิัยจํานวนมาก มีหวัขอการวิจยัที่หลากหลายและสนับสนุนงานวจิัยที่ทําใหงานวิจัยและการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตเจรญิเติบโต การสนับสนุนสวนพืน้ฐานในลักษณะนี้ เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง 
งานวิจยัที่เกิดขึ้นก็จะมีสวนชวยเกื้อหนนุซึ่งกันและกัน และยังทําใหเกิดการเพิ่มศักยภาพของงานวิจยั
ไทยสูงานวิจัยเพื่อนําไปใชทีม่ีมูลคาสูงอีกดวย อยางไรก็ดกีารสนับสนุนจากภาครัฐในอดีตจนถึง
ปจจุบันมักจะเนนสนับสนุนงานวิจยัเพยีงดานเดียว โดยเนนการสนับสนุนเฉพาะเรื่องที่อยูในความ
สนใจ เชน สเต็มเซลล หวัดนก หรือ สนับสนุนเฉพาะงานวิจยัที่นําไปใชไดทันที เปนตน การสนับสนุน
แบบนี้มีความสําคัญแตถาเปนการสนับสนนุที่ทําใหงานวจิัยอ่ืนๆถูกละเลย ความกาวหนาของ
วิทยาศาสตรไทยก็จะไมเกิดขึ้น เมื่อเกดิหัวขอใหมๆเพื่อการศึกษานักวจิัยไทยกไ็มสามารถทําได เชน 
การสนับสนุนงานวิจยัสเต็มเซลล แตไมสนับสนุนงานวจิัยทางกายวิภาคศาสตร และพยาธิวิทยา กจ็ะทํา
ใหนกัวจิัยสเตม็เซลลขาดผูรวมมือในการศกึษาชีววิทยาของสเต็มเซลลในสภาวะปกติ และในสภาวะที่
เปนโรค ความสามารถในการสรางงานวิจยัขึ้นหางแบบกาวกระโดดกจ็ะไมเกิดขึ้น โดยภาพรวมภาครัฐ
ควรจะสนับสนุนใหอาจารยในมหาวิทยาลยัสามารถทําวิจัยไดโดยไมจาํกัดสาขาในลกัษณะที่สอด
ประสานเปนเนื้อเดียวกับการเรียนในระดบับัณฑิตศึกษา สวนการสนบัสนุน “hot issues” และ งานวิจยั
แบบ “ขึ้นหาง” ควรเปนงบประมาณเพิม่เติม ในกรณีที่จาํเปน หรือในกรณีที่โอกาสเหมาะสม  
 
สรุป 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเปนแนวทางสายกลาง ที่เปนแนวทางแหงปญญา การนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชจะทาํใหประเทศชาติที่มีขอจํากัดทางทรัพยากรสําหรับงานวิจยั สามารถทําให
การศึกษาวิจยัทางวิทยาศาสตรทําไดทัดเทยีมกับนานาอารยประเทศ และ งานวจิัยพืน้ฐานเพื่อสรางองค
ความรูเปนเงี่อนไขที่สําคัญสําหรับการสรางปญญาใหเกดิแกสังคม 
 
อางอิง 
1-11 
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