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เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสายกลาง ซึ่งเปนแนวทางแหงปญญาและประกอบดวยปญญา จาก
ประสบการณของขาพเจาการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางนี้ดวยปญญาไมเพียงแตสรางความมั่นคงใน
ชีวิต อาชีพ และหนาที่การงาน แตเปนแนวทางสําคัญสูความกาวหนาและความสําเร็จในชีวิตอีกดวย ทํา
ใหแนวทางนี้เปนแนวคิดที่เหมาะสมในการนําไปประพฤติปฏิบัติในทุกๆระดับรวมถึงงานวิจยั ทาง
วิทยาศาสตรทใี่ ชความรูและเทคโนโลยีในระดับสูงอีกดวย
การวิจัย“เพื่อสรางองคความรู”กับการปดทองหลังพระ
การแพทยและสาธารณสุขเปนหนึ่งในปจจัยสี่ดังนั้นการแพทยจึงเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับ
การดํารงอยูของสังคมมนุษย งานวิจยั เปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับการแพทยและสาธารณสุข ใน
ปจจุบันงานวิจัยวิทยาศาสตรการแพทยไดมีการดําเนินงานอยางตอเนื่องทั่วโลกเพื่อแกไขความทุกขจาก
โรคภัยไขเจ็บ และสรางสรรคสุขภาพที่ดี โดยทัว่ ไปผูคนมักจะเขาใจวาแพทยมีความรูมากและเพียงพอ
อยางไรก็ตามในความเปนจริงยังมีความรูทไี่ มถูกคนพบอีกมากมาย
มีปรากฎการณทางธรรมชาติที่
เกี่ยวของกับชีวิตมนุษยอีกมากมายทีย่ ังไมถูกคนพบหรืออธิบาย และมีปญหาทางสุขภาพอีกมากมายที่
ไมสามารถแกไขอยางมีประสิทธิภาพไดในปจจุบัน
การทําวิจัยเพื่อใหเกิดความรูจึงเปนสิ่งสําคัญที่
จะตองไดรับการสนับสนุนใหเกิด ดําเนินและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อการพัฒนาสุขภาพของสังคมนั้นๆ
งานวิจยั ในทางการแพทยสามารถแบงคราวๆไดเปน 2 แนวทาง แนวทางแรกเปนการศึกษา “เพื่อ
สรางองคความรู” และแนวทางที่สองเปนแนวทางวิจยั “เพื่อนําไปใช” เชน การศึกษาของศาสตราจารย
สี่ทานที่ไดรับรางวัลเจาฟามหิดลในปที่ผานมา (รูปที่ 1) ไดแก ศาสตราจารย นายแพทยสแตนลีย จี
ชูลทช นายแพทยริชารด เอ แคช นายแพทยดิลิป มหาลานาบิส นายแพทยเดวิด อาร นาลิน ในเรื่องการ
ใช เครื่องดืม่ เกลือแรสามารถใชแกไข “ภาวะขาดน้ํา” ในผูปวยโรคอุจจาระรวงแทนการใหสารน้ํา
ทดแทนทางหลอดเลือดดําได โดย ผลงานของทาน ศาสตราจารย นายแพทยสแตนลีย จี ชูลทช เปน
งานวิจยั เพื่อองคความรู ไดแก ไดศึกษาคนควาวิจัยเกีย่ วกับกลไกการดูดซึมและการนําพาของไอออน
ตางๆ และเปนบุคคลแรกที่คนพบความรูพ ื้นฐานวา น้ําตาลสามารถชวยใหการดูดซึมของเกลือโซเดียม
ในลําไสเล็กดีขึ้น โดยน้าํ ตาลจับคูกับโซเดียมจะถูกดูดซึมเขาสูเซลลของลําไสเล็กดีกวาโซเดียมตัวเดียว
ความรูพื้นฐานนี้ไดรับการยอมรับทั่วโลก สามารถอธิบายกลไกทางวิทยาศาสตรวาเหตุใดเครื่องดื่มเกลือ
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แรที่ประกอบดวยน้ําตาลและเกลือจึงสามารถแกไข “ภาวะขาดน้ํา” ในผูปวยโรคอุจจาระรวงได เปน
รากฐานของการใชเครื่องดื่มเกลือแรรักษาผูปวยโรคอุจจาระรวงอยางแพรหลายทั่วโลกจนถึงปจจุบนั
ในขณะที่ทาน นายแพทยริชารด เอ แคช นายแพทยดิลิป มหาลานาบิส นายแพทยเดวิด อาร นาลิน เปน
การศึกษาแนวทางและพิสูจนการนําเครื่องดื่มเกลือแรไปใช นับถึงปจจุบันการศึกษานี้ไดนําไปสูการ
ชวยชีวิตมนุษยนับลานๆคน (รูปที่ 1) อยางไรก็ดีงานวิจัยเพื่อองคความรูมักจะถูกมองวาเปนงานวิจยั ที่
สิ้นเปลืองและไมมีความหมาย ไมมีความจําเปน และไมมีประโยชนจนมีการเปรียบเทียบวาเปนงานวิจยั
แบบ “ขึ้นหิง้ ” สวนงานวิจัยแบบนําไปใชมักจะเปนที่ยอมรับกันวานาจะมีประโยชนเพราะสามารถ
นําไปใชไดทนั ทีจนมีผูตั้งชือ่ งานวิจยั แบบนี้วา “ขึ้นหาง” นอกจากนี้เนือ่ งจากสังคมโลกในปจจุบันมีการ
เผยแพรความรูจากงานวิจัยอยางกวางขวาง และความรูสวนใหญที่แพทยไทยใชในการดูแลรักษาผูปวย
ก็เปนความรูจากผลงานวิจยั ในตางประเทศ คําถามสําคัญจึงอยูที่วามีความจําเปนหรือไมที่จะสนับสนุน
งานวิจยั ทางวิทยาศาสตรการแพทยพนื้ ฐานในประเทศไทย
ในขณะที่ภาครัฐมักจะนิยมสนับสนุนงานวิจัยแบบเพื่อนําไปใช แตงานวิจยั เพื่อองคความรูกลับมี
ความสําคัญเพื่อสรางงานวิจยั สูการนําไปใชท่ไี ชไดจริง หลากหลาย และยั่งยืน เพราะองคความรูน ั้นๆ
อธิบาย เหตุและผลของการนําไปใช ยกตัวอยางเชน ผลงานของทาน ศาสตราจารย นายแพทยสแตนลีย
จี ชูลทช ชวยอธิบายวาทําไมถึงตองใสน้ําตาลเพื่อชวยในการดูดซึมและยังเปนหลักการในการทําเวช
ปฏิบัติอื่นๆไดอีก เชนการทําการลางไต เปนตน ตัวอยางที่เห็นไดชัดมากขึ้นของความสําคัญขององค
ความรูไดแกผลงานวิจยั ของทานศาสตราจารยนายแพทยฮารัลด ซัวร เฮาเซนซึ่งไดรับพระราชทาน
รางวัลเจาฟามหิดลในป พ.ศ. 2548 โดยผลงานของทานเปนการคนพบชนิดและกลไกของไวรัสฮิวแมน
ปาปวโลมา (Humanpapilloma Virus, HPV) ที่ทําใหเกิดมะเร็งปากดลูกซึ่งเปนมะเร็งที่พบบอยและมี
อัตราการตายสูงในสตรี การคนพบนี้เปนแนวทางที่สําคัญตอการปองกัน ตรวจกรอง ตรวจวินิจฉัย และ
รักษามะเร็งปากมดลูกในอนาคต
งานวิจัยตอเนื่องจากผลงานวิจยั แบบขึ้นหิ้งของทานศาสตราจารย
นายแพทยฮารัลด ซัวร เฮาเซนเพื่อนําไปใชที่เปนที่กลาวถึงมากในปจจุบันไดแกการตรวจกรองมะเร็ง
โดยตรวจหาไวรัสจากการตรวจจากการปายเซลลปากมดลูก (Papaniculaou smear, Pap smear) และการ
ผลิตวัคซีนตอไวรัสชนิดนีเ้ พือ่ ปองกัน และรักษาโรคมะเร็งชนิดนี้ เปนตน
เห็นไดัวาความรูเปนลักษณะสําคัญของสังคมที่พึ่งพาตนเองโดยเฉพาะสังคมที่ตองการพัฒนาโดย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชน การคนพบวิธีการปองกันและตรวจกรองมะเร็งที่สมบูรณนอกจากจะ
สุขภาพดีถวนหนาและเสียคาใชจายนอยกวาการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมจากโรคมะเร็ง ความรูที่
เกิดขึ้นไมเพียงแตมีสวนชวยในการดูแลและพัฒนาสังคมนั้นๆ
แตกลับมีความสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพในการแขงขันของสังคมนั้นๆ เชน ผลงานวิจัยของทานศาสตราจารยยูยนี โกลวาสเซอร
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไดรับพระราชทานรางวัลเจาฟามหิดลในป พ.ศ. 2548 จากการคนพบโปรตีน
อีริโธรปวอีติน, erythropoietin) ซึ่งเปนฮอรโมนที่หลั่งจากไตเพือ่ กระตุนการสรางเม็ดเลือดจากไข
กระดูก ผลงานวิจยั ของทานนําไปสูการผลิตยาสําหรับใชรักษาผูปวยโรคโลหิตจางจากโรคไตวาย ซึ่งยา
ตัวนี้ไดนําไปสูมูลคานําเขาอยางมหาศาลของประเทศสหรัฐอเมริกา และยังเปนตนแบบการนําความรู
ทางการแพทยมาใชทางเศรษฐกิจอีกดวย
คําถามที่สําคัญสําหรับประเทศไทยคือมีความจําเปนหรือไมที่จะพัฒนางานวิจยั เพื่อองคความรู ถา
มองอยางผิวเผินการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อองคความรูนาจะไมจําเปนและไมนาจะเปนไปได เพราะเนื้อ
องคความรูจากการคนพบโดยนักวิทยาศาสตรทั่วโลกมักจะไดรับการเผยเพรในวารสารทาง
วิทยาศาสตรไมชาก็เร็ว เชน ทานศาสตราจารยนายแพทยฮารัลด ซัวร เฮาเซนตีพิมพชนิดของไวรัส HPV
ในป พ.ศ. 2523 ดังนั้นนักวิทยาศาสตรท่วั โลกมีสิทธิที่จะนําขอมูลนี้มาใชผลิตวัคซีนตอไวรัส HPV ได
อยางไรก็ดีประวัติศาสตรบงบอกวาประเทศที่มีพื้นฐานในการวิจัยเพื่อองคความรูที่หลากหลายเทานั้นที่
มีศักยภาพที่สงู กวาที่ทําใหสามารถประสบความสําเร็จในงานวิจยั แบบขึน้ หางได ที่เปนเชนนีเ้ พราะ
งานวิจยั เปนการศึกษาวิทยาศาสตรเพื่อคนพบสิ่งใหมๆ ดังนัน้ องคประกอบที่สําคัญของการคนพบสิ่ง
ใหมๆคือการมีความคิดที่สรางสรรค
โอกาสที่สังคมจะมีผูทําใหเกิดความคิดสรางสรรคไดจะตอง
สงเสริมใหมีนกั วิทยาศาสตรจํานวนมากทีอ่ ุทิศชีวิต เพื่อคนหาแนวคิด เพื่อศึกษา เพื่อคนพบสิ่งใหมๆ มี
นักวิจัยในหลายสาขา เพื่อรวมสรางสรรคความรู เชน การผลิตวัคซีนตอไวรัส HPV ตองอาศัยผูมีความรู
ทาง อิมมูโนวิทยา เซลลชีววิทยาของมะเร็งและมะเร็งวิทยาคลินิค เปนตน จากประสบการณของขาพเจา
พบวาผูที่ประสบพบความสําเร็จในการศึกษาวิจยั แบบการหาองคความรูมักจะมีศกั ยภาพในการพัฒนา
งานวิจยั เพื่อการนําไปใช ทั้งนี้เพราะนักวิจัยแบบขึ้นหิง้ นี้จะมีประสบการณในการนําความรูจากหลาย
สาขามาใชในงานวิจยั และ มีความรูและประสบการณที่นอกเหนือจากผลงานวิจยั ที่มีการเผยแพร
เนื่องจากเปนผูสังเคราะหความรูทําใหมีมมุ มองที่ไมยึดติด จนทําใหคนพบสิ่งใหมๆได งานวิจัยใน
ประเทศไทยก็เชนเดียวกัน ยกตัวอยางเชน งานวิจยั ที่นําไปสูการนําไปใชที่คนพบจากการศึกษาใน
ประเทศไทยไดแก การคนพบดีเอนเอของไวรัสเอฟสไตนบาร (Epstein Barr virus, EBV) ในน้ําเหลือง
ของผูปวยมะเร็งโพรงหลังจมูก (รูปที่ 2) ซึ่งตอมาพบวาการตรวจวัดปริมาณของดีเอนเอของ EBV ที่อยู
ในกระแสเลือดจะเปนตัวบงชี้มะเร็งหรือทูเมอรมารกเกอร (tumor marker) ที่ดีเพราะมีความไวและ
ความจําเพาะสูง
เมื่อนํามาใชตรวจวัดในผูปวยหลังการรักษาจะสามารถชวยบงชี้ผลการรักษาวามี
เซลลมะเร็งหลงเหลืออยูหรือไม หรือมีการกลับเปนใหมของมะเร็งเกิดขึ้นเมื่อใด ปจจัยที่สําคัญในการ
คนพบครั้งนี้
จากประสบการณของผูเขียนนาจะเกิดจากการที่คณะผูวจิ ัยในขณะนั้นกําลังดําเนิน
การศึกษาองคความรูใหมของอณูพันธุศาสตรของการเกิดมะเร็งโพรงหลังจมูก
สงผลทําใหผูวจิ ัย
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ขวนขวายหาความรูเพิ่มเติม มองหาแนวทางใหมๆ และมีปจจัยพืน้ ฐานพรอมสําหรับการศึกษานี้ทั้ง
เทคโนโลยี และตัวอยางเลือดพรอมขอมูลประกอบการศึกษา ในปจจุบันคณะวิจยั กําลังวิจัยรวมกับ
นักวิจัยของศูนยเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมแหงชาติเพื่อหาวิธีการตรวจกรองมะเร็งโพรงหลังจมูกโดย
คนหาแอนทิบอดีที่จําเพาะกับเซลลมะเร็งโดยอาศัยขอมูลการแสดงออกของยีนในจีโนม จากหัวขอจะ
เห็นไดวาเปนโครงการที่ตองอาศัย ความรูพื้นฐานของชีววิทยาของมะเร็ง ความสามารถในการนํา
เทคโนโลยีทางภูมิคุมกันวิทยา และ ประสบการณในการเชื่อมโยงความรูและเทคนิคจากสาขาวิชาตางๆ
มาผสมผสานเพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคของงานวิจยั ทีน่ าจะมีคณ
ุ คาแตไมเคยมีใครคิดถึงมากอน และ
ดําเนินการไดยากจากผูรูในศาสตรเพียงแขนงเดียว
เพื่อเสริมความเขาใจของความสําคัญของการสรางงานวิจัยเพื่อสรางความรูเพื่อใหเกิดงานวิจัยเพื่อ
นําไปใชผูเขียนจะขอยกตัวอยางงานวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
งานวิจยั นี้ตพี มิ พในวารสาร “Oncogene” ในป ค.ศ. 2004 ซึ่งเปนการศึกษาวัดปริมาณของหมูเมททิลบน
สายดีเอนเอของจีโนมมะเร็ง (รูปที่ 3) คณะผูวจิ ัยศึกษาเรื่องนี้เพราะไดมีผูทําการศึกษามากอนและพบวา
จีโนมมะเร็งนาจะมีหมูเ มททิลบนสายดีเอนเอลดลง ดังนั้นคณะผูวิจยั ตองการที่จะพิสูจนวาการลดลงนี้
จะพบในมะเร็งทุกรายหรือไม ถาใชก็นาจะเปนตัวตรวจวัดมะเร็งที่ดี ผลการวิจัยก็ไดพิสูจนพบวาจีโนม
มะเร็งสวนใหญจะมีหมูเมททิลบนสายดีเอนเอลดลง แตตองเปรียบเทียบกับเซลลปกติชนิดเดียวกันของ
ผูปวยเทานัน้ เชน มะเร็งตับก็ตองเปรียบเทียบกับเนื้อตับปกติของผูปวยเทานั้น ผลการศึกษานีใ้ นตอน
แรกทําใหผูเขียนรูสึกวาโอกาสที่จะนําความรูนี้มาใชในการวินิจฉัยโดยตรงจะมีขอจํากัดเพราะระดับ
ของปริมาณหมูเมททิลในจีโนมของแตละเซลลจะมีความหลากหลาย แตเมื่อพิจารณาขอมูลอยางถี่ถวน
ทําใหผูวจิ ัยสามารถตั้งสมมุติฐานไดวาในตําแหนงทีเ่ กิดการลดลงของหมูเมททิลในจีโนมของมะเร็งจะ
แตกตางกัน (รูปที่ 4) ถาเปนจริงก็นาจะเปนความรูที่นําไปสูวิธีการตรวจและวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพสูง
ในปจจุบนั การตรวจหาและตรวจวัดทูเมอรมารกเกอรเปนเครื่องมือหนึง่ สําหรับใชตรวจผูปวยที่เปน
มะเร็ง อยางไรก็ดีประสิทธิภาพของทูเมอรมารกเกอรมีนอย ทั้งนี้เพราะทูเมอรมารกเกอรมีนอย ตัว
ใหมๆผลิตยาก และ แตละตัวมีความถี่ในการตรวจพบในมะเร็งแตละชนิดต่ํา เนื่องจากการศึกษาการ
ลดลงของหมูเมททิลในปจจุบันพบวามีตําแหนงดังกลาวที่สามารถศึกษาและตรวจวัดไดเปนพันๆ
ตําแหนง นอกจากนี้แตละตําแหนงก็จะมีความสัมพันธกบั มะเร็งแตละชนิดแตกตางกัน ดังนัน้ การนํา
ความรูนี้ไปใชเปนทูเมอรมารกเกอรกจ็ ะมีศักยภาพสูง เพราะจะมีจํานวนทูเมอรมารกเกอรมาก ทําใหนํา
ขอมูลของแตละตําแหนงรวมกันได และนาจะเปนการตรวจที่มีความไว ความจําเพาะ และ ขอมูล
ทํานายโรคที่นา เชื่อถือ ทําใหนาจะนําไปใชเพื่อพัฒนาการตรวจกรองและวินิจฉัยไดจริงในอนาคต เห็น
ไดวาความคาดหวังจากงานวิจัยนี้จะไมเกิดขึ้นเลย ถาไมมีงานวิจยั พื้นฐานนี้ในประเทศไทย
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การวิจัย“เพื่อสรางองคความรู”กับสังคมแหงปญญา
วัตถุประสงคที่สําคัญที่สุดของงานวิจยั คือการสรางคน เพื่อสรางคนใหคิดเปนและทําเปน สําหรับ
นักเรียนวิทยาศาสตร งานวิจยั จะทําใหเกิดการเรียนรูโ ดยการคิดและวิเคราะหตามเหตุและผล รูจัก
แกปญหา เขาใจและดําเนินการเพื่อพิสูจนความจริงและคนหาความรู สําหรับนักเรียนแพทยงานวิจัยจะ
ทําใหรูวาที่มาของความรูวามีที่มาอยางไร เปนเหตุเปนผลกันอยางไร และ เขาใจไดอยางลึกซึ้ง สําหรับ
เยาวชนงานวิจยั ที่มีชื่อเสียงจะเปนแรงจูงใจใหเกิดความรัก เชื่อมั่นและศรัทธาในวิทยาศาสตร ที่สําคัญ
คือเปนการสรางรากฐานของการเรียนรู โดยเรียนรูจากเหตุและผล สําหรับสังคมงานวิจยั เปนรากฐาน
ของสังคมแหงปญญา
ผลของงานวิจยั คือความรู แตกระบวนการทางวิทยาศาสตรคือปญญาเพราะเปนเครื่องมือที่สรางคน
ให “คิดเปน” ผูเขียนมีประสบการณในการสอนพันธุศาสตร เซลลชีววิทยา และ กายวิภาคศาสตรใหแก
นิสิตแพทยมานานกวา 10 ป ผูเขียนทราบดีถึงความเขาใจของนิสิตที่จะเขาใจแตกตางกันระหวางผูส อน
ที่สอนใหทองตามตํารา กับผูสอนที่อธิบายถึงเหตุและผลของเนื้อหาวิชานั้นๆ ถึงแมนักวิจยั จะไมเปน
พหูสูตร หมายถึงรูทุกสิ่งทุกอยาง แตการเปนนักวิจัยจะทําใหผูวจิ ัยสามารถรูและถายทอดทีม่ าของ
ความรูวา มีที่มาอยางไร เปนเหตุเปนผลกันอยางไร ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานของการคิดและวิเคราะห ระบบ
การเรียนการสอนที่เนนความรู ทําใหนสิ ิตนักศึกษาแพทยใชเวลาสวนใหญในการแสวงหาความรูโดย
การทองจํา ซึ่งเปนความรูทใี่ ชไดในระดับหนึ่ง แตอาจจะเปนปญหาทีซ่ อนอยูลึกๆ ที่สงผลทั้งทางตรง
และทางออมตอประสิทธิภาพของการวินจิ ฉัยโรคและรักษาผูปวยในทีส่ ุด
กระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในระดับบัณฑิตศึกษา หรือเรียกวา ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก เปนวิธีการสรางคนที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะนักเรียนจะตองศึกษาหาคําตอบของคําถามที่
ไมเคยมีคําตอบมากอน หมายความวาความรูนั้นไมเคยมีในตํารา และตองพิสูจนวาคําตอบที่ไดนนั้ เปน
ความจริง ตางจากการศึกษาทั่วไปที่คาํ ตอบอยูในตําราแลว ทําใหการศึกษาวิทยาศาสตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาเปนลักษณะการเรียนรูสําหรับนักปราชญอยางแทจริง ลองเปรียบเทียบกับการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรระดับมัธยม จะพบวานักเรียนอาจจะไดเรียนรูโดยการทําการทดลองบางแตเปนการ
ทดลองที่มีเฉลย และมีแนวคิดตามที่มีผูเคยทําวิจัยมาแลว ขอดีคือผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากของจริง
และมีประโยชนในการนําไปใชไดในบางสถานการณ ในขณะที่นกั เรียนระดับบัณฑิตศึกษา จะตองรูจัก
หาความรูในสิ่งที่ไมเคยรู ทําใหตองรูจกั สังเกตุหรือหาวิธีสังเกตุในสิ่งที่ไมเคยมีใครสังเกตุ หมายความ
วารูจักหามุมมองใหม ตองรูจ ักตั้งคําถามวิจัยและสมมุติฐานใหม หมายความวาตองรูจักมีแนวความคิด
ใหมๆ ตองวางแผนการทดลอง ทําการทดลอง และแปลผลการทดลอง หมายความวาตองมีความคิดที่อยู
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บนพื้นฐานของเหตุและผล เปนผูปฏิบัติ และ สามารถวิเคราะหเหตุและผลของปรากฎการณทาง
ธรรมชาติใหมๆได ทายที่สุดตองรูจักรายงานทั้งการบรรยายและเขียนรายงานเพื่อตีพิมพในวารสารที่มี
การตรวจวิจารณแบบเพียร (peer review) หมายความวาตองรูจักการสื่อสารในวิธีที่ใหผูอื่นรับฟงดวย
เหตุและผลและสามารถรับฟงความคิดเห็น ติและชมจากผูอื่นได
งานวิจยั แบบพื้นฐานมักจะมีกระบวนการณทางวิทยาศาสตรที่ลึกซึ้งกวางานวิจยั แบบนําไปใช
ยกตัวอยางงานวิจยั ของผูเขียนที่ศึกษาหมูเมททิลที่ลดลงในเซลลมะเร็ง 2 งานวิจยั ตัวอยางงานวิจยั แบบ
นําไปใชเปนงานวิจยั ที่ตอเนือ่ งแบบนําไปใชทางคลินิคของผูเขียน เชน การศึกษาปริมาณหมูเมททิลที่
ลดลงในเลือดของผูปวยมะเร็งตับวาสามารถใชวิธีการตรวจนีใ้ นเลือดไดหรือไม และจะมีความสัมพันธ
กับลักษณะทางคลินิคอยางไร ถามีความสัมพันธก็จะเปนประโยชนในการวินิจฉัย ผลการศึกษาพบวามี
ความสัมพันธกับความรุนแรงของโรค ทําใหนาจะสามารถนําวิธีการตรวจนี้มาใชทํานายโรคได จะเห็น
ไดวาการศึกษาในลักษณะนีส้ ามารถเลียนแบบวิธีการวิจยั ในลักษณะเดียวกันแตเปนมะเร็งชนิดอืน่ หรือ
เปนทูเมอรมารกเกอรตัวอืน่ ได คลายกับการปลูกตนไม ผูปลูกยอมรูวาผลไมที่ไดจะเปนผลอะไรเพราะ
ทราบถึงชนิดพันธุของเมล็ดนั้นๆอยูแลว ในขณะที่งานวิจัยแบบพืน้ ฐานเพื่อสรางองคความรูจะซับซอน
กวา
ราวกับวาชาวสวนไมสามารถทํานายไดวาตนไมพันธุใหมทกี่ าํ ลังปลูกจะมีการแตกกิ่งแตกกาน
สาขาอยางไร เพราะงานวิจยั พื้นฐานมักจะเกิดจากคําถามวิจัยปรากฎการณทางธรรมชาติที่ไมเคยถูก
คนพบ มักจะไดผลการทดลองที่เหนือความคาดหมายและมีหลายขัน้ ตอน หรือไมสามารถอธิบายไดมา
กอน ตัวอยางงานวิจยั ของผูเขียนเปนการศึกษากลไกการกลายพันธุที่เร็วขึ้น (ความไมเสถียรของจีโนม)
ของเซลละเร็งมีสาเหตุมาจากการลดลงของหมูเมททิลของจีโนม
ความรูนมี้ มี านานหลายปแตยังไม
ทราบกลไก จากการคนควาเอกสารผลงานวิจยั ทําใหผูเขียนทราบวาลักษณะการกลายพันธุที่พบนัน้ เกิด
ผานทางการฉีกขาดของดีเอนเอที่เกิดขึน้ เอง ดังนั้นเพือ่ ศึกษากลไกวากลไกความไมเสถียรของจีโนมนี้
เกี่ยวของกับการฉีกขาดของดีเอนเอที่เกิดขึน้ เองหรือไม ในขั้นตอนแรกควรจะเปนการวัดปริมาณหมู
เมททิลของดีเอนเอที่ฉีกขาดที่เกิดขึ้นเอง เนื่องจากปริมาณของดีเอนเอที่ฉีกขาดทีเ่ กิดขึ้นเองมีนอ ยมาก
และไมมีเทคนิคใดๆที่สามารถตรวจวัดได การศึกษาในขั้นตอนแรกจึงจําเปนทีจ่ ะตองทําการพัฒนา
เทคนิคในการตรวจ เมื่อนําเทคนิคดังกลาวมาใชตรวจไดพบวาปริมาณหมูเมททิลของดีเอนเอที่ฉกี ขาดที่
เกิดขึ้นเองมีสงู กวาจีโนม ผลการศึกษานี้ถึงแมวาจะเปนการพิสูจนความสําคัญของดีเอนเอทีฉ่ ีกขาดที่
เกิดขึ้นเองกับกลไกนี้ แตผลการศึกษาถือไดวาเหนือความคาดหมายเพราะดีเอนเอที่ไมเสถียรคือดีเอนเอ
ที่มีหมูเมททิลนอยดังนั้นนาจะมีรอยโรค หรือมีฉีกขาดที่ตรวจวัดไดมากกวา หลังจากทําการศึกษาวิจยั
เพิ่มเติมเพื่อหาคําตอบวาทําไมปริมาณหมูเมททิลของดีเอนเอที่ฉีกขาดทีเ่ กิดขึ้นเองมีสงู กวาจีโนม
ทายที่สุดผูวิจยั สามารถสรุปไดวาหมูเ มททิลของดีเอนเอทีฉ่ ีกขาดที่เกิดขึ้นเองมีสูงเปนผลมาจากการ
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ตกคางของดีเอนเอที่ฉีกขาดที่ยังไมถูกซอม แสดงวาดีเอนเอที่ฉีกขาดที่มีหมูเมททิลจะซอมชากวาและ
นาจะซอมดวยวิธีการที่ถูกตองมากกวา ทําใหจีโนมที่มีหมูเ มททิลนอยใชวิธีการซอมแซมที่ผิดพลาดงาย
กวา ทําใหเกิดการกลายพันธุท ี่บอยกวาในบริเวณดีเอนเอที่มีหมูเมททิลนอย ผูเขียนเรียกองคความรูน ี้ใน
ภาษาไทยวา “สมมุติฐานการเกิดมะเร็งแบบชาๆไดพราสองเลมงาม” (รูปที่ 5) ถึงแมวาประโยชนที่ได
จากผลงานวิจยั จะไมสามารถเห็นไดในทันที เชน ความรูจากสมมุติฐานการเกิดมะเร็งแบบชาๆไดพรา
สองเลมงามไมสามารถนําไปใชวินจิ ฉัยและรักษาได แตอาจจะเปนแนวทางสําคัญสําหรับปองกันและ
รักษามะเร็งในอนาคต อยางไรก็ดีจะเห็นไดวางานวิจัยพื้นฐานเพื่อสรางองคความรูจะสรางใหนกั เรียน
สามารถผานกระบวนการเรียนรูไดอยางลึกซึ้ง
สําหรับสังคมการวิจยั เปนแกนหลักสําคัญในการสรางสรรคสังคมแหงปญญา การมีสังคมแหง
ปญญาจะทําใหประชาชนมีแนวทางในการดําเนินชีวิตดวยเหตุและผล สงผลใหเกิดการพัฒนาสังคม
อยางยั่งยืน การเรียนรูถึงเหตุและผลเปนวิธีการสําคัญในการแกปญหา ปองกันปญหา สรางสรรคและ
พัฒนา เพื่อใหมีสังคมที่เปนสุข สังคมไทยเปนสังคมที่ผูคนมักจะยึดติดกับความเชื่อ บางครั้งมักจะให
ความคิดเห็นโดยปราศจากเหตุผล แตใชความรูสึกและอัตตาของปจเจกบุคคลเปนพืน้ ฐาน ความเชือ่ โดย
ปราศจากเหตุผลมักจะนําไปสูปญหา และความขัดแยง ซึ่งเปนสาเหตุของความทุกขที่มากขึ้นในที่สุด
ยกตัวอยาง เชน ผูปวยที่มีเนือ้ งอกในชองทองมีลักษณะเปนอวัยวะตางๆ เชน เสนผม กระดูก และฟน
มักจะถูกเขาใจวาถูกเสกหนังควายเขาทอง ทั้งๆที่เปนเนื้องอกที่ทางการแพทยทราบดีวาเกิดขึ้นมาจาก
เซลลของผูปวยเองในกลไกอยางไร ผูปวยที่เขาใจก็จะหายขาด แตผูปวยที่ขาดความรูอาจจะตองปวย
ดวยโรคหวาดระแวงเพิ่มเติมอีก
ในบางครั้งการมีความรูความเขาใจถึงแมจะแกปญหาไมไดก็จะ
สามารถทําใหความทุกขเบาบางลง เชน ผูปวยอาจมีอาการเจ็บหนาอกกอนกินขาว เมื่อไดรับการตรวจ
วินิจฉัยจะทําใหทราบวาอาการดังกลาวนาจะมาจากหลอดอาหารมากกวาหัวใจ
เมื่อตรวจดูก็อาจจะ
พบวาเปนความพิการแตกาํ เนิดที่มีหลอดอาหารสั้น ซึ่งถึงแมจะไมไดรับการแกไขแตก็มสี วนชวยให
ความกังวลตอโรคหัวใจลดลง
การเปนสังคมแหงปญญายอมมีความสําคัญทําใหผูคนทั่วไปเขาใจ
ความสําคัญของการอยูรวมกัน ปญหาหลายๆอยางที่ตอ งรวมมือในการแกปญหา เชน ปญหาโรครอน
ปญหาอุบัติภัย การเกิดมะเร็งทอน้ําดีจากพยาธิใบไมในตับที่ปนเปอนมาจากปลาดิบน้ําจืด การเกิดมะเร็ง
ปอดจากบุหรี่ การขาดประสิทธิภาพในการตรวจกรองมะเร็ง ตางๆ โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกและ
มะเร็งเตานม
ถาประชาชนมีความรูและเขาใจถึงเหตุและผลจะสามารถนําไปสูการแกปญหาที่มี
ประสิทธิภาพ การสงเสริมการวิจัยจะทําใหสามารถผลิตบัณฑิตที่ผานการเรียนและฝกฝนการศึกษา
วิเคราะห วิจัยดวยเหตุและผล บัณฑิตดังกลาวก็จะมีบทบาทเปนครูสําหรับนักเรียนในระดับตางๆ สงผล
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ใหประชากรโดยรวมผานการเรียนรูดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร และเปนบุคคลากรของประเทศที่
มีสวนในการสรางสังคมแหงปญญาในที่สุด
การสงเสริมการเรียนรูวิทยาศาสตรมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับทําใหเยาวชนเปนทรัพยากรมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการสรางสรรคสังคมแหงปญญา สื่อตางๆที่สงเสริมประชาสัมพันธถึงความรูทาง
วิทยาศาสตรเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง การถายทอดความรูถ ามีการบอกเลาถึงที่มาที่ไป จะเปนการปลูกฝง
ใหเกิดการเรียนรูดวยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร เชน การเลาถึงประวัติศาสตรของการคนพบยา
ปฏิชีวนะเพนนิซิลินของทาน อเลกซานเดอเฟลมมิง ที่ไดมาจากการพบวาเชื้อแบคทีเรียจะตายเมือ่ มีเชื้อ
ราขึ้นที่จานเลีย้ งเชื้อแสดงวาราสามารถปลอยสารมาฆาเชื้อแบคทีเรียได ซึ่งสารนั้นภายหลังพบวาคือ
เพนนิซิลินนัน่ เอง การทราบที่มาดังกลาวยอมเปนการสอนแบบซึมทราบใหเยาวชนเขาใจวิธีการเรียนรู
ทางวิทยาศาสตร (ที่เริ่จากการสังเกตุในกรณีน)ี้ ซึ่งจะทําใหเกิดสังคมแหงปญญาในที่สุด อยางไรก็ดี
ผูเขียนหวังวาในอนาคตจะมีตัวอยางที่มีชื่อเสียงในระดับหนึ่งของไทย เพราะจะสงผลที่เปนแรงจูงใจที่มี
ประสิทธิภาพสูงกวา เห็นไดจากความสําเร็จในเรื่องอื่นๆ เชน ทางดานกีฬา เปนตน
การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหมเพื่อความสําเร็จ (ในงานวิจัย)
ประเทศไทยในอดีตมักจะสรางนักวิจัยโดยการสงไปศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งระดับ
ปริญญา โทและเอก ในตางประเทศ โดยสวนใหญบัณฑิตในตางประเทศมักจะประสบความสําเร็จ โดย
มีผลการเรียนและการทําวิทยานิพนธอยูในเกณฑดีมาก เปนที่ประทับใจของคณาจารยและผูรวมงานใน
ตางประเทศเสมอๆ
อยางไรก็ดีบณ
ั ฑิตสวนใหญที่กลับมาทํางานในประเทศไทยมักจะไมประสบ
ความสําเร็จ หรือมีความยากลําบากในการทําวิจยั ใหประสบความสําเร็จที่ยั่งยืน สาเหตุของอุปสรรคของ
ความสําเร็จสําหรับงานวิจัยในประเทศไทยโดยสวนใหญนาจะเกิดมาจากปจจัยแวดลอมของการวิจยั ไม
เกื้อหนุน และ บทบาทของผูวิจยั เปลีย่ นไป (จากนักเรียนเปนอาจารย) ถาจะเปรียบเทียบกับพระราช
ดํารัสในเรื่องทฤษฎีใหม จะเห็นไดวาทฤษฎีใหมเปนวิธีการจัดการสิง่ แวดลอมใหลงตัวและเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกัน เปนวัฏจักรที่มีชวี ิต ตรงกันขามกับการเรียนในระบบของทางตะวันตกที่ผูเรียนจะมีบทบาท
เฉพาะสวน เมื่อสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไปก็ไมสามารถทําวิจัยใหจนสําเร็จได ยกตัวอยาง เชน การวิจัยเปน
ระบบของการเรียนการสอน ดังนั้นผูวจิ ัยจะตองประกอบดวยอาจารยและนักเรียน สําหรับนักเรียนไทย
เมื่อกลับมาไมมีนักเรียนดานงานวิจยั (โดยเฉพาะโรงเรียนแพทย) จึงไมประสบความสําเร็จ นักวิจยั ควร
จะตองรวมมือกันทําใหองคประกอบสงเสริมของงานวิจยั มีครบถวน เชน โรงเรียนแพทยก็ควรจะเพิ่ม
การเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาวิทยาศาสตรการแพทยเพิม่ เติมจากการผลิตแพทยในปจจุบัน เปนตน
ถึงแมวาปจจัยหลายๆอยางจะเกิดขึ้นไดอยูน อกเหนือความสามารถที่จะจัดการไดของนักวิจัย แตจาก
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ประสบการณของผูเขียนพบวานักวิจยั จะมีบทบาทสําคัญในการทําใหปจ จัยตางๆนัน้ เกิดขึ้น เพือ่ การ
พัฒนาที่ยั่งยืนผูวิจัยจะตองยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนพืน้ ฐานในการบริหารปจจัยนั้นๆ ผูวิจัย
จะตองสามารถเรียนรูที่จะทําวิจยั กอนที่ปจ จัยนั้นๆจะสมบูรณโดยการทําใหปจจัยนัน้ ๆเติบโตไป
พรอมๆกับงานวิจยั นอกจากนั้นผูวจิ ัยควรจะรูวาความพอดีของงานวิจยั นัน้ อยูที่ใด เพราะอะไร เชน การ
รับนักเรียนปริญญาเอกควรพิจารณาจํานวนที่รับจากกําลังทุนวิจยั รวมกับคุณภาพของนักเรียน และบาง
ทีบางสาขาอาจจะตองพิจารณาจํานวนบัณฑิตที่จะผลิตเพื่อสังคม
รวมทั้งโอกาสของนักเรียนทีจ่ ะ
ประสบความสําเร็จในอนาคตอีกดวย
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชทําใหเกิดปญญาในการดําเนินการวิจัยเพื่อประสบ
ความสําเร็จในการวิจยั โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่มคี วามเสียเปรียบในดานปจจัยสนับสนุน ผูเขียน
จะขอเปรียบเทียบงานวิจัยสองงานของผูวิจัยที่ทําในประเทศไทย และรวมมือกับตางประเทศ เพื่อแสดง
ใหเห็นวาสามารถทํางานวิจยั ที่มีตนทุนต่าํ แตมีความสําคัญสูงในประเทศไทยได
การประเมิน
ความสําคัญของงานวิจยั เปนเรื่องยาก เพราะการจะอธิบายคุณคาของงานวิจยั นัน้ ๆจะตองเขาใจเนื้อหา
ของงานวิจยั พอที่จะทํานายไดวาความรูที่ไดจะมีศกั ยภาพสงผลใหเกิดอะไรในอนาคต เพื่อใหงายตอ
ความเขาใจมาตรฐานวัดคุณคาของงานวิจยั ในระยะสั้นจะดูที่คุณภาพของวารสารที่ตีพิมพ
(เรียกวา
impact factor) และในระยะยาวจะดูที่จํานวนทีไ่ ดรับการอางอิงจากการศึกษาอื่น เชน ถานักวิจยั ไทยมี
ผลงานตลอดชีวิตโดยรวมไดรับการอางอิงมากกวา 100 ครั้ง ก็จะสามารถเปนศาสตราจารยระดับ 11 ได
งานวิจยั ของผูเขียนที่ทําในประเทศไทยโดยตีพิมพในวารสาร “oncogene” มี impact factor 6.8 และ
ไดรับการอางอิงใน 2 ป รวม 28 ครั้ง ขณะที่งานวิจัยที่ทาํ รวมกับ NIH USA ตีพิมพในวารสาร “clinical
cancer research” มี impact factor ประมาณ 6 และไดรับการอางอิงใน 2 ป 18 ครั้ง งานวิจัยใน
ตางประเทศนาจะใชงบประมาณเปนลานบาท แตงานวิจัยในที่ตีพิมพใน “oncogene” ผูเขียนใชทนุ ของ
สกว ไปประมาณ 500,000 บาท ที่สําคัญเทคโนโลยีที่ทํารวมกับ NIH เปนงานวิจัยที่ทํา “ไมโครอารเรย”
(รูปที่ 6) เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีนในเซลลมะเร็งโพรงหลังจมูก ซึ่งเปนเทคนิคที่ล้ําสมัยและใช
อุปกรณราคาแพง สวนงานวิจัยในไทยเปนการศึกษาวัดปริมาณหมูเมททิลในมะเร็งจากชิ้นเนื้อที่จดั เก็บ
ในพาราฟนโดยเทคนิคพีซีอารซึ่งเปนวิธีการธรรมดาที่ทําไดทั่วไป (รูปที่ 3) เหตุผลทีผ่ ูเขียนสามารถทํา
วิจัยนี้ไดในขณะที่ผูอื่นคาดไมถึงเพราะมักจะเปนที่เขาใจวาชิ้นเนื้อที่แพทยจัดเก็บในพาราฟนนั้นมักจะ
ไมสามารถทําพีซีอารได เพราะสารฟอรมาลินจะทําใหดเี อนเอแตกเปนชิ้นๆ แตผูวจิ ัยรูวานาจะสามารถ
ทําพีซีอารในการศึกษานี้ไดเพราะผูเขียนศึกษาดีเอนเอในบริเวณที่มีจํานวนชุดซ้ําๆกันในเซลลเดียวกัน
โดยความลําดับเบสที่ซ้ําจะพบจํานวนในเซลลไดกวา 6,000 ชุดในแตละเซลลขณะที่ดีเอนเอทั่วไปจะมี
เพียง 2 ชุดเทานั้น การมีความรู ความเขาใจอยางถี่ถว น นํามาประยุกตใชใหเกิดความสําเร็จนี้เปน
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แนวทางที่สําคัญของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํากัดอยางสรางสรรคใหประสบความสําเร็จได

เพราะสามารถทําใหใชทรัพยากรทีม่ ีอยูอยาง

การสนับสนุนงานวิจัยในประเทศไทยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหเกิดงานวิจัยในประเทศไทยที่กาวหนาและเติบโตอยางตอเนื่อง ควรจะสนับสนุนใหมี
นักวิจัยจํานวนมาก มีหวั ขอการวิจยั ที่หลากหลายและสนับสนุนงานวิจัยที่ทําใหงานวิจัยและการเรียน
การสอนในระดับบัณฑิตเจริญเติบโต การสนับสนุนสวนพืน้ ฐานในลักษณะนี้ เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง
งานวิจยั ที่เกิดขึ้นก็จะมีสวนชวยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และยังทําใหเกิดการเพิ่มศักยภาพของงานวิจยั
ไทยสูงานวิจัยเพื่อนําไปใชทมี่ ีมูลคาสูงอีกดวย
อยางไรก็ดกี ารสนับสนุนจากภาครัฐในอดีตจนถึง
ปจจุบันมักจะเนนสนับสนุนงานวิจยั เพียงดานเดียว
โดยเนนการสนับสนุนเฉพาะเรื่องที่อยูในความ
สนใจ เชน สเต็มเซลล หวัดนก หรือ สนับสนุนเฉพาะงานวิจยั ที่นําไปใชไดทันที เปนตน การสนับสนุน
แบบนี้มีความสําคัญแตถาเปนการสนับสนุนที่ทําใหงานวิจัยอื่นๆถูกละเลย
ความกาวหนาของ
วิทยาศาสตรไทยก็จะไมเกิดขึ้น เมื่อเกิดหัวขอใหมๆเพื่อการศึกษานักวิจัยไทยก็ไมสามารถทําได เชน
การสนับสนุนงานวิจยั สเต็มเซลล แตไมสนับสนุนงานวิจัยทางกายวิภาคศาสตร และพยาธิวิทยา ก็จะทํา
ใหนกั วิจัยสเต็มเซลลขาดผูรวมมือในการศึกษาชีววิทยาของสเต็มเซลลในสภาวะปกติ และในสภาวะที่
เปนโรค ความสามารถในการสรางงานวิจยั ขึ้นหางแบบกาวกระโดดก็จะไมเกิดขึ้น โดยภาพรวมภาครัฐ
ควรจะสนับสนุนใหอาจารยในมหาวิทยาลัยสามารถทําวิจัยไดโดยไมจาํ กัดสาขาในลักษณะที่สอด
ประสานเปนเนื้อเดียวกับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา สวนการสนับสนุน “hot issues” และ งานวิจยั
แบบ “ขึ้นหาง” ควรเปนงบประมาณเพิม่ เติม ในกรณีที่จาํ เปน หรือในกรณีที่โอกาสเหมาะสม
สรุป
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสายกลาง ที่เปนแนวทางแหงปญญา การนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชจะทําใหประเทศชาติที่มีขอจํากัดทางทรัพยากรสําหรับงานวิจยั สามารถทําให
การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตรทําไดทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และ งานวิจัยพืน้ ฐานเพื่อสรางองค
ความรูเปนเงี่อนไขที่สําคัญสําหรับการสรางปญญาใหเกิดแกสงั คม
อางอิง
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