ทาไมผมจึงเรียนวิทยาศาสตร์
บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๒
ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (วัดไร่ขิง) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
การตัดสินใจที่สําคัญที่กําหนดวิถีชีวิต คือการตัดสินใจเมื่อเราจะจบการศึกษาขั้นมัธยม วําเราจะ
เลือกเรียนอะไรเป็นอาชีพ
ผมก็คงเหมือนพวกเราสํวนมาก คือไมํรู๎วําจะเรียนอะไรดี บางคนไมํรู๎วําจะเรียนอะไร เพราะไมํชอบ
อะไรสักอยําง ผมโชคดีกวําคนเหลํานั้น ตรงที่ ไมํรู๎ จะเรียนอะไร เพราะเห็นทุกอยํางนําสนใจไปเสียเกือบ
ทั้งหมด ภาษาอังกฤษก็ดี โดยเฉพาะเมื่อเป็นวิชาที่โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียลของผมเน๎นมาก ประวัติศาสตร์ก็
นําสนุก เรื่องของสังคมก็นําสนใจ เพราะผมชอบอํานหนังสือพิมพ์อยูํแล๎ว แตํการเรียนด๎านภาษาหรือสังคม
ไมํใชํตัวเลือก เมื่อผมตัดสินใจไมํสอบเข๎าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และจะคงเรียนตํ
อขั้นมัธยมปลายที่
โรงเรียนเกํา ซึ่งมีแตํเพียงห๎องเดียว และสอนด๎านวิทยาศาสตร์เทํานั้น
การไมํเปลี่ยนโรงเรียนก็เป็นการตัดสินใจที่สําคัญเหมือนกัน แม๎ผมจะไมํทันเข๎าใจดีนักในตอนนั้น
เพื่อนๆหลายคนไปสอบเข๎าโรงเรียนเตรียมฯ และผมก็อยากอยูํเหมือนกัน แตํผมยึดคติของแมํผม ที่วํา “ใหญํ
ในเมืองเล็ก ดีกวําเล็กในเมืองใหญํ” คตินี้เคยใช๎ได๎ผลมากํอนหน๎านี้ เมื่อผมเรียนได๎ดีและมีสิทธิ “พาส” ชั้น คือ
ข๎ามชั้นไปเรียนสูงขึ้น ผมเคยพาสชั้นมาทีหนึ่ งแล๎ว และอายุก็ยังน๎อยมากจนหากจะ พาสอีกครั้งหนึ่ง ก็จะจบ
มัธยมปลายด๎วยอายุ เพียงสิบสี่เทํา นั้น แมํไมํยอมให๎ผมพาสครั้งที่สอง โดยเกรงวําผมจะเสียมวย กลายเป็น
เล็กในเมืองใหญํ และไมํอยากให๎ผมไปโรงเรียนเตรียมฯด๎วยเหตุผลเดียวกัน
การอยูํที่โรงเรียนเดิม ซึ่งมีเพื่อนนักรียนเพียงสามสิบกวําคน และมีความสามารถคละกันไปนั้น เป็น
ประสบการณ์ที่ดีมาก พวกเรามีความรักใครํปรองดองกัน เป็นเหมือนครอบครัวที่คอยชํวยเหลือกัน มีการ
แขํงขันกันบ๎างแตํก็เป็นแบบการแขํงระหวํางเพื่อน เพื่อนๆที่เรียนตามหรือทําการบ๎านไมํคํอยทัน มั กจะมา
พึ่งพาผมในฐานะที่เรียนดี บราเดอร์ (ครู) ก็รักผมมาก คงเห็นวํา เป็นตัวทําชื่อเสียงให๎โรงเรียนด๎วย ผมไป
ไหนมาไหนในโรงเรียนจะรู๎สึกตัว “ยืด” อยูํเสมอ เพราะคนรู๎จักหมด ได๎เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการตอบ
ปัญหาแขํงขันกับโรงเรียนอื่นๆ ในการสอบไลํมัธยมปลาย (สมัยนั้นเรียกวํา มัธยมแปด ) ซึ่งสอบข๎อสอบ
เดียวกันหมดทั้งประเทศ และมีการประก าศผู๎สอบได๎ห๎าสิบคนแรก ผมสอบได๎ เป็นลําดับแรกจากผู๎ที่อยูํนอก
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรียกวําไมํทําให๎โรงเรียนของผมผิดหวัง
อาจเปรียบเทียบการอยูํโรงเรียนที่เพื่อนๆมีความสามารถคละกันไป เชํนโรงเรียนของผม กับ
โรงเรียนที่มีนักเรียนที่ได๎รับการคัดสรรมาแล๎ว เชํน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือ โรง
เรียนเตรียม
อุดมศึกษา วํา มีจุดดีจุดด๎อยที่แตกตํางกัน ในกรณีของผม ผมได๎รู๎จักและเข๎าใจเพื่อนที่หลากหลายนั้นอยํางดี
บางคนมีความสามารถเฉพาะตัวสูง เชํน คนหนึ่งเลํนปิงปองเกํงมาก ถึงกับได๎เข๎าชิงแชม ป์เปี้ยนของประเทศ
ไทย พวกเราแหํกันไปเชียร์สนุกสนานมาก อีกคนหนึ่ งมีพํอเป็นโปรโมเตอร์มวย พวกเราเลยได๎เข๎าไปดูมวย
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ชิงแชมป์โลกฟรีในฐานะคนเดินตั๋ว ในห๎องเรียนพวกเราก็ไมํได๎เครียด ออกจะเลํนกันมากไปด๎วยซ้ํา จนครู
ระอา ถึงเวลาสอบเข๎ามหาวิทยาลัย ก็มีทั้งสมหวังบ๎าง ผิดหวังบ๎าง ที่สําคัญคือ ในที่สุดพวกเราก็ไปรอดกัน
ทั้งนั้น และเรามีความรักความผูกพันกันตํอมาจนปัจจุบันอยํางดี
ผมไมํเคยอยูํโรงเรียนประเภทคัดสรรนักเรียนที่เกํงๆมาอยูํด๎วยกัน แตํก็เห็นข๎อดีของการที่ผู๎ที่มี
ความสามารถสูงได๎มารํวมเรียนรู๎ด๎วยกัน ได๎ปรึกษาหารือกันในด๎านวิชาการและด๎านอื่นๆ ที่หากคิดหรือทํา
เพียงคนเดียวจะไมํดีเทํา ยิ่งถ๎าโรงเรียนมีครูดีๆ อยํางโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ยิ่งจะทําให๎ทุกคนได๎ค๎นพบ
ศักยภาพของตนเองได๎ดีขึ้นอีก เมื่อผมเป็นผู๎อํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ
ได๎เริ่มโครงการพัฒนาผูม๎ ีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสนับสนุนให๎เยาวชนที่มีแวว
ความสามารถดังกลําวได๎มีโอกาสฝึกฝนกับนักวิจัยพี่เลี้ยง และได๎สังสรรค์กับเพื่อนที่มีแววด๎วยกัน โดยเชื่อวํา
การมีประสบการณ์เชํนนี้จะกระตุ๎นให๎ยิ่งมีความสามารถและความสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นอีก
ทั้งหมดนี้ ต๎องไมํลืมด๎วยวํา เราต๎องเป็นเพื่อนที่ดีตํอกัน มีจิตสาธารณะเห็นแกํประโยชน์ของสํวนรวม และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม มิใชํเพียงจะแขํงขันเอาเป็นเอาตายให๎ชนะผู๎อื่นเทํานั้น
เรียนอะไรดี
แตํพอจบจากโรงเรียนแล๎ว จะเรียนอะไรเพื่อยึดเป็นอาชีพดีเลํา?
ผมก็เหมือนคนอื่นๆสํวนมาก คือ ก็ยังไ มํรวู๎ ําอยากจะเรียนอะไรแนํ ผมจึงมาวิเคราะห์ดูวํา ถ๎าจะ
เรียนวิศวกรรมศาสตร์ต๎องเรียนอะไรบ๎าง เป็นอะไรได๎บ๎าง และถ๎าหากจะเรียนแพทย์ ต๎องเรียนอะไร จะเป็น
อยํางไร ตอนนั้นวิทยาศาสตร์ไมํได๎อยูํในสายตาด๎วยซ้ํา ได๎แตํ ชั่งใจระหวํางวิศวฯ กับแพทย์ ในที่สุดก็เลือก
ทางด๎านแพทย์ และเหตุผลสําคัญที่ตั้งใจจะไปเรียนแพทย์ก็คือ ผมชอบวิชาชีววิทยามาก ถ๎าเผื่อไปเรียนวิศวฯ
ก็จะอดเรียนชีววิทยา (ซึ่งความจริงแล๎ว วิศวกรนําจะต๎องรู๎ชีววิทยา ซึ่งจะโยงกับอีกหลายอยําง เชํน
สิ่งแวดล๎อม ปัญญาประดิษฐ์ คนกับเครื่องมือ ฯลฯ แตํสมัยนั้นยังไมํคิด กันเชํนนั้น) ตกลงผมก็ไปสมัครเรียน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล) สมัยนั้น การเรียน
วิทยาศาสตร์การแพทย์สามารถเลือกเรียนแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได๎ โดยต๎องเรียนวิทยาศาสตร์
การแพทย์กํอน 2 ปี แตํในใจที่แท๎จริงแล๎ว ไมํคิดวําเหมาะที่จะเป็นแพทย์หรอก เพราะไมํชอบการดูแลรักษา
คนเหมือนแพทย์ที่ดีควรชอบ
ที่จริงแล๎ว ผมยังมีทางเลือกอื่นอีก การที่ผมสอบติดอันดับห๎าสิบคนแรกของประเทศ ทําให๎มีสิทธิ์
สอบชิงทุนตํางๆ เชํน ทุนของคุรุสภา ไปเรียนสาขาตํางๆ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย กลับมาต๎อง
ประจํากระทรวงศึกษาธิการหรืออยูํมหาวิทยาลัยใหมํๆที่กระทรวงฯจัดตั้ง หรือทุนของธนาคารแหํงประเทศ
ไทยที่จัดทําเป็นปีแรกด๎วย ผมมีลุง (ศาสตราจารย์ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ) เป็นผู๎วําการธนาคารแหํงประเทศ
ไทย ซึ่งทํานเป็นผู๎บอกขําวกับผม และก็จะยินดีหากผมสอบทุนนี้ แตํผมก็ไมํได๎ไปสอบทั้งสองทุน เหตุผลที่ไมํ
สอบทุนคุรุสภาคือ ไมํอยากเป็นครู เหตุผลที่ไมํสอบทุนธนาคารแหํงประเทศไทย ก็คิดแบบเด็กๆ คือ เห็นวําลุง
เกํงอยูํมากแล๎ว ไมํมีทางที่ผมจะเทียบได๎ จึงอยากหาหนทางของตนเองจะดีกวํา เพื่อนผมไปสอบกันหลายคน
เชํน คุณไพบูลย์ วัฒนศิ ริธรรม (อดีตรองนายกรัฐมนตรี) และ คุณวิจิตร สุพินิจ (อดีตผู๎วําการธนาคารแหํง
ประเทศไทย) เป็นต๎น
ผู๎ที่มีบทบาทสูงในการชักนําให๎ผมเรียนวิทยาศาสตร์ คือ ศาสตราจารย์ ดร. สตางค์ มงคลสุข ซึ่งเป็น
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหิดล) ทําน
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ขยันขันแข็งมากในการพยายามเกณฑ์ลูกศิษย์ให๎เรียนวิทยาศาสตร์ฯ และได๎ชักนําให๎คนรุํนผมหรือใกล๎กันนั้น
จํานวนหลายสิบคนให๎ไปเรียนวิทยาศาสตร์ โดยจัดหาทุนไปเรียนตํางประเทศให๎ เชํน ทุนของโครงการโคลอม
โบ ทุนของมูลนิธิ รอคกี้เฟลเลอร์ ทุนรัฐบาลไทย เป็นต๎ น วิธีการของทํานคือ ตามชักนําถึงผู๎ปกครองเลย ใน
กรณีของผมนั้น ทํานไ ปพูดกับคุณลุงผม และคุณแมํวํา ให๎ผมมาเรียนวิทยาศาสตร์เถอะ จะมีทุนให๎ไปเรียน
ตํางประเทศ ที่จริงทุนนั้นคือทุนรัฐบาล ที่ผมต๎องไปสอบแขํงกับคนอื่นอีกเจ็ดคน ผมรับทุนนี้ สํวนหนึ่งเพราะ
รู๎สึกวํามีผู๎ต๎องการและจะดูแลเรา และอีกสํวนหนึ่งก็เพราะมีญาติผู๎ใหญํลุ๎นวํา ดีซิ จะได๎เป็นไอน์สไตน์คนใหมํ
ที่จริงมีเหตุผลประกอบที่ชํวยผลักดันให๎ผมเรียนวิทยาศาสตร์อีกด๎วย แตํตอนนั้นความที่ยังเด็กจึงยัง
ไมํประจักษ์ชัดนัก ในชํวงนั้น ก็มีเรื่องสําคัญเกิดขึ้น ในโลกที่เป็นผลพวงมาจากวิทยาศาสตร์มาก ทําให๎มีความ
นําตื่นเต๎น
ทีวีกําลังเปลี่ยนจากขาวดําเป็นสี
มีวิทยุทรานซิสเตอร์เล็กๆหิ้วไปไหนๆได๎สะดวก
เครื่องปรับอากาศกําลังทําให๎โรงภาพยนตร์ บ๎านและรถยนต์สบายยิ่งขึ้น มีพลาสติกมาเป็นเครื่องมือเครื่องใช๎
ทั้งหมดนี้กําลังเข๎ามามีบทบาทในการเปลี่ยนชีวิตของเราให๎สุขสบายยิ่งขึ้น มิหนําซ้ํา ประธานาธิบดีเคนเนดี
ยังประกาศนโยบายให๎มนุษย์ไปสํารวจดวงจันทร์ วิทยาศาสตร์ไมํเพียงทําให๎เราครองโลกได๎สุขสบายเทํานั้น
แตํยังจะนําเราสูํจักรวาลอีกด๎วย เป็นไอน์สไตน์คนใหมํก็นําจะดีเหมือนกัน!
การเรียนแบบเก่ากับแบบใหม่
ทุนที่ได๎เป็นทุนสาขาเคมี ผมเลือกไปเรียนที่อังกฤษ ปีแรกเรียนที่โรงเรียนกํอน เพื่อเตรียมตัวเข๎า
มหาวิทยาลัย ก.พ. สํงผมไปเรียนระดับโรงเรียนที่เมืองนอริช ผมชอบเปรียบเทียบการเรียนและการหาความรู๎
ทั่วไปวํา เหมือนการผจญภัย เป็นการผจญภัยในแดนความรู๎ เพื่อ ได๎ความรู๎เป็นสมบัติมา เมื่อยังอยูํใน
โรงเรียน เราฝึกผจญภัยโดยมีครูคอยชํวยแนะนําให๎ ผมมาจากโรงเรียน ที่เมืองไทยที่เน๎นเรื่องวินัยในการ
ทํางานหนัก เน๎นเนื้อหาของวิชา ซึ่งต๎องทํองจําหรือฝึกฝนกับแบบฝึกหัดมากจนชิน การเรียนซึ่งอาจเรียกวํา
การเรียนแบบเกําเชํนนี้มีขอ๎ ดี คือทําให๎เราแนํนวิชา เมื่อผมเรียนระดับโรงเรียนที่อังกฤษนั้น รู๎สึกวํางํายมาก
เพราะเนื้อหาตํางๆนั้นได๎เรียนที่เมืองไทยมาแล๎วมากกวําด๎วยซ้ําในบางเรื่อง ก ารคํานวณก็ทําได๎เป็นวําเลํน
เพราะผํานที่เมืองไทยมามากกวํา
แตํเมื่อเข๎าเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล๎ว จึงเห็นวําไมํสามารถเรียนแบบเกํา คือ ใช๎กําลังโหมจําเอา
เป็นหลักไมํได๎แล๎ว เพราะเนื้อหาใหมํมากเหลือเกิน และครูก็ไมํได๎มีเวลามาใกล๎ชิดกันมากนัก ที่สําคัญคือ มี
หลักการใหมํๆที่จําเป็นต๎องเข๎าใจเสียกํอน จึงจะสามารถดูดซับเนื้อหามาได๎ ในการทําโน๎ตเลคเชอร์ ผม
จําเป็นต๎องหัดจับความหมายสําคัญของเรื่อง และยํอความให๎ได๎ โดยสํวนไหนที่ไมํเข๎าใจก็พยายามไปถาม
อาจารย์ ดีที่ผมใช๎หลักการ “ใหญํในเมืองเล็ก” และเลือกคอลเลจที่ไมํใหญํนัก ชั้นเรียนเล็กพอที่จะสามารถเข๎า
หาอาจารย์ได๎โดยไมํยาก แตํกลําวโดยรวมแล๎ว ต๎องเรียนด๎วยตัวเอง หาทั้งความเข๎า ใจและเนื้อหาด๎วยตนเอง
เป็นหลัก เป็นการผจญภัยที่รางวัลคือความเข๎าใจและซึ้งในเนื้อหาเป็นหลัก เปรียบเหมือนการผจญภัยขึ้น
เขาที่รางวัลก็คือการได๎ถึงยอดเขา ได๎มองออกไปไกลที่สุด ก็เพียงเทํานั้น
ผมได๎เข๎าเรียนที่มหาวิทยาลัยลอนดอน บ๎านผมอยูํหํางจากมหาวิทยาลัย ต๎องไปรถใต๎ดินที่แนํนมาก
และใช๎เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในแตํละเที่ยว ผมเห็นวําเวลาที่ใช๎ในรถใต๎ดินนั้นเป็นชํวงที่เหมาะที่สุดที่จะ
อํานทําความเข๎าใจกับตํารา จึงตั้งเป้าไว๎วําจะพยายามอํานให๎ได๎สิบหน๎ าในแตํละเที่ยว ผมได๎ฝึกในการยืน
อํานโดยไมํต๎องจับราว ทรงตัวได๎แม๎รถจะโยกมากก็ตาม ไมํเคยพลาดทําล๎ม แม๎อาจจะเซบ๎าง กลําวได๎วํา ผม
ได๎เรียนแบบใต๎ดินจริงๆ ระหวํางที่ศึกษาอยูํ ก็มีเรื่องผลการผจญภัยใหมํๆมาให๎ตื่นเต๎นอยูํตลอดเวลา ซึ่งเรา
ได๎รู๎จากภายนอกห๎องเรียน เชํนจากการอํานหรือคุยกันเป็นหลัก ไมํวําจะเป็นการค๎นพบรหัสพันธุกรรม หรือ
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อนุภาคพื้นฐานใหมํๆทางฟิสิกส์ ได๎ตื่นเต๎นกับการค๎นพบใหมํๆ ที่ทําให๎ดูเหมือนกับวํา เราจะสามารถอธิบาย
กลไกของชีวิตด๎วยหลักการของเคมีได๎ในไมํช๎า จําความรู๎สึกระทึกใจ ที่ได๎เข๎ารํวมประชุมการ เผยโครงสร๎าง
ของเอ็นไซม์ หรือตัวเรํงของปฏิกิริยาในสิ่งมีชีวิต ครั้งแรกในโลก จําความปลื้มที่ได๎พบปรมาจารย์ที่เคยแตํ
อํานชื่อในหนังสือ และได๎ฟังทํานพูดเกี่ยวกับเรื่องตํางๆที่เคยเพียงแตํอํานจากตําราเทํานั้น ประเด็นสําคัญคือ
เรารู๎สึกวําวิทยาศาสตร์เป็นของใหมํสด ข องจริงที่เกิดขึ้นรอบตัว และสังคมสนใจ ไมํเป็นเพียงของแห๎งๆใน
ห๎องเรียนเทํานั้น
การวิจัย
พอจบปริญญาตรีแล๎ว ผมสามารถข๎ามไปเรียนปริญญาเอกได๎เลย หลายคนเลือกเรียนตํอที่ลอนดอน
สํวนผมอยากเลือกที่ใหมํ อยากมีประสบการณ์ที่แปลกแตกตํางออกไปจากเดิม นอกจากนี้ ยังอยากเลื อกครูที่
เราต๎องทําวิจัยด๎วย ผมจึงกลับไปถามตัวเองวําสนใจอะไร ผมสนใจชีววิทยาเป็นทุนเดิมอยูํแล๎ว แตํได๎ทุนไป
เรียนเคมี ผมก็พยายามจะหาวิชาอะไรที่มีชีววิทยามาเกี่ยวข๎อง ชํวงนั้น ผมขอสัมภาษณ์อาจารย์หลายทําน
จากหลายสาขาที่เกี่ยวข๎อง ผมสนใจทางด๎านวิศวกรรมด๎วย ได๎ไปคุยกับอาจารย์ด๎านวิศวกรรมชีวเคมี เกือบจะ
ได๎ไปเรียนแล๎ว แตํในที่สุดก็เลือกเคมีอินทรีย์เกี่ยวกับกลไกการทํางานของเอ็นไซม์
ที่มหาวิทยาลัยออกซ์
ฟอร์ด
พอผมไปพบอาจารย์ครั้งแรก อาจารย์ก็เขียนโน๎ ตให๎หนึ่งหน๎ากระดาษ แล๎วก็บอกให๎ไปทําวิจัย รู๎สึก
ช็อกเหมือนกัน ต๎องคลําทา งวําอาจารย์ต๎องการอะไร แตํก็เป็นผลดีกับเราเหมือนสอนให๎เราแกรํง ให๎เราคิด
เรื่องที่ทําตอนนั้นก็อยูํในหนังสือวิชาเคมีสมัยนี้ เป็นเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับเอ็นไซม์ที่ปัจจุบันคนสํวนใหญํทราบ
กันแล๎ว แตํสมัยนั้นตื่นเต๎นมาก ชํวงนั้น เขาเพิ่งพิสูจน์ออกมาได๎วํา เอ็นไซม์จับกับสับสเตรตได๎โดยมีสิ่งเชื่อมที่
เรียกวําพันธะโควาเลนต์ เมื่อกํอนนั้น ยังไมํรู๎วําทํางานยังไง อันนี้เป็นเรื่องที่นําตื่นเต๎นสําหรับผม
การวิจัยทํายากกวําการเรียน แตํสนุกกวํา การเรียนนั้นคล๎ายการผจญภัยแบบปีนเขาที่คนอื่นปีน
มาแล๎ว แล๎วทําแผนที่ให๎ แตํการวิ จัยนั้นคล๎ายการปีนเขาลูกใหมํที่ไมํเคยมีใครปีนมากํอน มีความยากลําบาก
ที่ต๎องคลําทางเอง แตํความรู๎สึกที่ได๎เมื่อได๎ปีนขึ้นถึงยอด แม๎จะไมํสูงถึงทําลายสถิติอะไร เป็นความรู๎สึกที่ดี หา
สิ่งอื่นมาเทียมไมํได๎ ผมจําได๎ถึงความเหนื่อยและท๎อแท๎ใจในชํวงปีสองปีแรกที่ไมํคํอ ยมีความก๎าวหน๎า แตํจํา
ได๎แมํนกวําถึงความรู๎สึกเบิกบานใจ เมื่อได๎ข๎อมูลสําคัญที่เมื่อวิเคราะห์ออกมาแล๎ว ทําให๎ได๎ข๎อสรุปใหมํ
เกี่ยวกับกลไกการทํางานของเอ็นไซม์ของผม หลายปีตํอมา ผมได๎ติดตามและได๎ทราบวําบทความที่ตีพิมพ์
จากการค๎นพบนั้น มีผู๎อ๎างอิงนับร๎อยๆครั้ง และมีผู๎นําไปกลําวถึงในตําราเรียนด๎วย
การทางานของนักวิทยาศาสตร์
งานของนักวิทยาศาสตร์คล๎ายคลึงกันทั่วโลก งานหลักคือการค๎นคว๎าหาความรู๎ใหมํในสาขาของตน
โดยอาจสอนหรือทํางานด๎านบริการเทคนิคด๎วยควบคูํกันไป
การเป็นนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยนั้น
อาจจะมีความยากลําบากและปัญหาอยูํหลายประการ เชํน ไมํสามารถติดตามความรู๎ใหมํๆซึ่งเพิ่มขึ้นอยําง
รวดเร็วได๎ทันทํวงที เครื่องมือและวัสดุที่จําเป็นสําหรับการทดลองค๎นคว๎าก็หามาได๎ยาก และดูแลรักษาลําบาก
ซ้ํายังขาดกลุํมนักวิจัย ซึ่งมีความสนใจมุํงทํางานวิจัยสร๎างสรรค์รํวมกัน แตํความยากลําบากแล ะปัญหาเหลํานี้
ก็ไมํใชํสิ่งที่อยูํเหนือบํากวําแรงอะไร หากมีความตั้งใจจริงก็อาจเอาชนะได๎มากทีเดียว ยิ่งปัจจุบันมีวิธีการ
ติดตํอกันทั่วโลกอยํางรวดเร็ว เชํน ทางอินเตอร์เน็ต หรือการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วแล๎ว ยิ่งทําให๎ปัญหาลด
น๎อยลงมาก ในหลายสถาบันและหลายสาขาวิชา ได๎มีการสั่งสมประสบการณ์มานานเพียงพอ จนกระทั่ง
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นักวิทยาศาสตร์รุํนใหมํสามารถทํางานวิจัยของตนได๎โดยไมํยากลําบากนัก หลายคนก๎าวหน๎าตํอไปจนได๎รับ
เลือกเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเดํน มีผลงานที่ดีในระดับโลก ในอีกหลายสถาบันและหลายสาขาวิชา แม๎ยังไมํมี
ความเจริญก๎าวหน๎ามาก แตํก็เป็นไปได๎ทจี่ ะสร๎างโครงสร๎างพื้นฐานขึ้นมา
หากจะเปรียบเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ ที่ยังอยูํข๎างหลังเราอีกมาก ก็นับวําประเทศไทยโชค
ดีที่มีประวัติทางวิทยาศาสตร์มานานพอสมควร ได๎มีผู๎นําบางคนนับตั้งแตํพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎า
เจ๎าอยูํหัวเป็นต๎นมาที่มีความสนใจสนับสนุนวิทยาศาสตร์ ปูชนียบุคคลที่สําคัญ เชํน ศาสตราจารย์ ดร . แถบ
นีละนิธิ ศาสตราจารย์ ดร . สตางค์ มงคลสุข ศาสตราจารย์ ดร . สิปปนนท์ เกตุทัต ล๎วนได๎ทุํมเทสร๎างรากฐาน
ในชํวงหลายสิบปีที่ผํานมา เราควรจะได๎ใช๎ราก
ฐานที่มีอยูํให๎เป็นประโยชน์ในการสร๎างเสริมวิทยาศาสตร์
ในชํวงตํอไปให๎ก๎าวหน๎าอยํางจริงจังขึ้นกวําเดิมอีก
นักวิทยาศาสตร์ไทยสามารถจะใช๎เอกลักษณ์ของประเทศให๎เป็นประโยชน์ในการเลือกปัญหาวิจัย ซึ่ง
จะสร๎างความสนใจให๎ทั้งคนไทยเอง และวงการวิทยาศาสตร์ทั่วโลก ตัวอยํางมีอยูํมาก ตั้งแตํปัญหาที่เกี่ยวกับ
ทรัพยากรชีวภาพ แรํธาตุ ท๎องทะเล ป่า เขา แหลํงน้ํา สิ่งแวดล๎อม ไปจนถึงโภชนาการ โรคภัยไข๎เจ็บ และ
ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาด๎านอุตสาหกรรมของประเทศ ผมเองได๎เลือกที่จะทํางานด๎านการพัฒนายา
ต๎านมาลาเรีย ซึ่งเป็นการวิจัยประยุกต์ ที่ต๎องการทั้งความรู๎พื้นฐานเกี่ยวกับชีวเคมีของเชื้อมาลาเรีย และกลไก
การทํางานของยาตํางๆ ไปจนถึงการทดสอบฤทธิ์และความเป็นพิษของยา งานเชํนนี้มีประโยชน์ในการที่จะ
แก๎ปัญหาด๎านโรคติดตํอที่มีมากในประเทศของเรา แตํมีนักวิทยาศาสตร์อีกหลายคนที่อาจมีความสนใจขั้น
พื้นฐาน ยกตัวอยําง เชํน ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร๎างของส สาร หรือกําเนิดของจักรวาลนักวิทยาศาสตร์เหลํานี้
ก็ควรได๎รับการสนับสนุนให๎สามารถทํางานวิจัยที่มีความหมายได๎ในประเทศไทยเชํนเดียวกัน โอกาสที่จะได๎
ค๎นพบสิ่งใหมํที่มีความสําคัญจริงๆ อาจจะน๎อยแตํก็เป็นไปได๎
กลําวโดยรวมแล๎ว รัฐนําจะสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ให๎มีความสามารถทํางานภายในประเทศได๎ ไมํ
วํางานนั้นจะอยูํในสาขาใด จะเป็นประโยชน์ชัดแจ๎งหรือไมํก็ตาม ทั้งนี้เพราะวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานของ
เทคโนโลยี ซึ่งนําประโยชน์มาสูํประเทศชาติโดยตรง และนอกจากนี้วิทยาศาสตร์ยังเป็นสํวนหนึ่งของ
วัฒนธรรม และมีอิทธิพลตํอทัศนคติของสังคมอยํางม
าก สังคมที่พัฒนาแล๎วควรจะมีการพัฒนาของ
วิทยาศาสตร์อยํางมีสมดุล มีวิทยาศาสตร์ที่ก๎าวหน๎าทั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเชื่อมโยงกับเทคโนโลยี
โดยตรงและวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ซึ่งเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมด ดังที่มีผู๎เคย
เปรียบเทียบไว๎ วิทยาศาสต ร์เปรียบเสมือนต๎นไม๎ที่ให๎ผลไม๎ที่มีคําในการปลูกต๎นไม๎นั้นจําเป็นต๎องปลูกทั้งต๎น
แม๎จะต๎องการเพียงผลไม๎ก็ตาม หากคิดสั้นไปตัดใบไม๎ ตัดกิ่งที่ไมํมี ผลทิ้งไป ในที่สุดต๎นไม๎ก็จะ เหี่ยวและตาย
ไป โดยไมํมีผลออกมาเลย
ที่ผํานมานั้น รัฐได๎ให๎การสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเท คโนโลยีได๎ดีพอสมควรในกลุํมประเทศที่กําลัง
พัฒนา ตัวอยํางเชํน การตั้งสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหํงชาติ ที่มีศูนย์เฉพาะทางด๎าน
วิทยาการแขนงตํางๆ การสนับสนุนการวิจัยในมหาวิทยาลัย การตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และการจัดตั้ง
ห๎องเรียนวิทยาศาสตร์ในความดูแลของมหาวิทยาลัยชั้นนํา ทั้งหมดนี้เป็นการปูทางสูํอนาคต ซึ่งจะสดใส
ยั่งยืนได๎เมื่อประเทศก๎าวสูํยุคที่ภาคเอกชนมีความพร๎อมที่จะพัฒนาและใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
คุณภาพและผลิตภาพของสินค๎าและบริการของตนด๎วย เรายังไมํถึงจุดนั้นดีนัก แตํกําลังอยูํในชํวงปรับเปลี่ยน
เข๎าสูํจุดนั้น เราจะทําได๎สําเร็จก็ตํอเมื่อเยาวชนรุํนใหมํ ที่มีความสามารถเห็นความสําคัญ เห็นความสนุก และ
พร๎อมที่จะทุํมเทให๎กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เรามาชํวยกันปลูกต๎นวิทยาศาสตร์เถิด ปลูกให๎งามทั้งต๎น ไมํเพียงเอาสํวนใดสํวนหนึ่งเทํานั้น เราจะ
ได๎ต๎นไม๎ที่สวยงาม แล๎วยังมีผลอรํอยออกมาด๎วย
สรุปประวัติ ศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์
เป็นนักเรียนทุนรัฐบาล จบปริญญาตรีสาขาเคมี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยลอนดอน
(2509) และปริญญาเอก สาขาอินทรีย์เคมีจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด (2512) เป็นอาจารย์ที่ภาควิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จนได้รับโปรดเกล้าฯเป็นศาสตราจารย์ระดับ 11 เป็นผู้อานวยการคน
แรกของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. 2535-2541) โดย ก่อนหน้านั้น ได้เป็น
ผู้อานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นงานด้านการพัฒนายาต้านมาลาเรีย โดยเฉพาะกลุ่มของยาที่เรียกว่า แอนติโฟ
เลต และชีวเคมีพื้นฐานของมาลาเรีย ได้รับรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2527) รางวัล Nikkei Asia Prize for Science, Technology and Innovation จากนิก
เกอิ ญี่ปุ่น (2547) ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของชาติโดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ (2547) และ
หนังสือพิมพ์ The Nation ได้จัดให้เป็นหนึ่งในสามสิบห้าคนผู้มีบทบาทสูงต่อประเทศไทยในช่วงสามสิบห้าปีที่
ผ่านมา (2549)
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2549-51)
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