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หนึ่งสิ่งที่คนเรากลัวมากที่สุดในชีวิตคงหนีไม่พ้นการเจ็บป่วย 

และความตาย จะเห็นได้ว่าสิ่งที่มนุษยชาติพยายามมาตลอดคือ 

การหาวิธีรักษาชีวิตให้ได้ยืนยาวที่สุด รวมถึงลดทอนและรักษา 

อาการเจ็บป่วย หรือแม้กระทั่งชะลอความแก่ชราให้นานที่สุดเท่าที่ 

จะทำได้

หนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องเหล่านี้ บางคนอาจคิดว่านี่คงเป็น 

หนังสือบอกวิธีรักษาสุขภาพ ที่แนะนำให้ออกกำลังกาย กินอาหาร 

ที่มีประโยชน์อีกเล่มหนึ่งละมั้ง แน่นอนว่าคำแนะนำเหล่านี้ก็มีอยู่  

แต่หนังสือเล่มนี้จะเปิดมุมมองที่คุณมีต่อคำว่า  “ชีวิต”  อย่างมโหฬาร  

และนี่คือหนังสือที่ทำให้คุณต้องร้อง “อ๋อ” เกี่ยวกับร่างกายของคุณเอง 

แทบจะตลอดทั้งเล่ม

ทะมทสึ โยชิโมริ นักวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาของเซลล์  

และศาสตราจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยโอซากา 

พาคุณดำดิ่งเข้าไปในโลกของตัวคุณเอง  ไปเริ่มรู้จักจากหน่วย 

ที่เล็กที่สุดที่ประกอบสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมา นั่นคือ  “เซลล์”  แล้ว 

ค่อย  ๆ  ซูมออกเรื่อย  ๆ จนคุณเข้าใจว่าร่างกายของตัวเองที่กำลัง 

พลิกหน้าหนังสืออยู่นี้ เกิดจากอะไรและทำงานอย่างไร  จากนั้น 

คุณจะได้รู้จักศัตรูตัวร้ายของมนุษยชาติ  นั่นคือโรคภัยไข้เจ็บ 

ที่มาจากภายนอกอย่างไวรัส แบคทีเรีย และจุลชีพอื่น  ๆ รวมถึง 

ที่มาจากความผิดปกติภายในร่างกายของเราเอง 

ไฮไลต์ของการเดินทางครั้งนี้คือ “กลไกการกลืนกินตัวเอง 

ของเซลล์” หรือ  “ออโตฟาจี” องค์ความรู้ที่ทำให้มนุษย์มีความหวัง 

คำนำสำนักพิมพ์



ในการเอาชนะความแก่ชราและยืดอายุขัยได้ด้วยความเข้าใจหน่วย 

เล็กจิ๋วในตัวของเราเอง และการค้นพบหน่วยพันธุกรรมที่จำเป็น 

ต่อกลไกนี้นำไปสู่การวิจัยต่อยอดที่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลง 

ครั้งใหญ่ในเส้นทางวิวัฒนาการของมนุษย์ ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่ความรู ้

ดังกล่าวได้รับรางวัลโนเบล

จุดหมายปลายทางของการเดินทางนี้ที่อยู่ตอนท้ายเล่มคือ 

วิธีชะลอความเสื่อมชราและวิธียืดอายุที่เราสามารถทำได้ในชีวิต 

ประจำวัน 

แมน้ีจ่ะเปน็การเดนิทางสัน้ ๆ เพือ่เขา้ใจชวีติทางกายภาพของเรา  

แต่เส้นทางที่ทอดต่อจากหน้าสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ไปยังคง 

อีกยาวไกล  มนุษย์ยังจะค้นพบปริศนาอีกมากมายที่ซ่อนอยู่  

ในตัวเรา ที่สุดท้ายก็คงไม่มีใครรู้ว่าเส้นทางนั้นจะนำพามนุษยชาติ 

ไปสู่อะไรบ้าง  ในขณะที่นักวิทยาศาสตร์บางส่วนเดินทางไป 

สู่อวกาศอันไกลโพ้นเพื่อพามนุษย์ไปเจอความลับมากมายของ 

จักรวาล นักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งก็เดินทางลึกเข้ามาในร่างกาย 

ของพวกเราเองเพื่อเจอกับความลับของอีกจักรวาลหนึ่งเช่นกัน  

และทะมทสึ โยชิโมริ คือหนึ่งในนั้น 

หากคุณอยากท่องจักรวาลที่มหัศจรรย์และลึกลับที่สุด 

จักรวาลหนึ่ง ลองท่องจักรวาลภายในตัวของเราไปด้วยกันไหม
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ขอบคุณที่สนใจและหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านนะครับ

ก่อนอื่นลองบอกหน่อยซิว่าคุณเป็นคนแบบไหน ทำไมถึงเลือก 

หยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่าน 

บางคนอาจตอบว่าเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

บางคนอาจตอบว่าต้องการศึกษาหาความรู้ที่ใหม่ที่สุดเกี่ยวกับ 

ความเจ็บป่วยและการมีอายุยืนยาว  ขณะที่บางคนอาจบอกว่า 

หยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านเพราะเดิมทีไม่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ 

สักเท่าไร แต่อยากหันกลับมาศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้น  และบางคน 

เห็นว่า “เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคต” 

แต่ละคนก็มี เหตุผลต่างกันไป  แต่สิ่ งที่ผมบอกได้ก็คือ  

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพกำลังกลายเป็นศาสตร์จำเป็น 

สำหรับคนยุคใหม่มากขึ้นเรื่อย ๆ 

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพช่วยให้เราสามารถเลือกเฟ้น 

สิ่งที่คิดว่าดีต่อตัวเองมากที่สุดจากบรรดาทางเลือกที่มีอยู่มากมาย 

ได้ง่ายขึ้นเมื่อเวลาตัวเองหรือใครก็ตามเจ็บป่วย

อีกทั้งยังมีประโยชน์ในด้านการปรับพฤติกรรมประจำวัน 

ภายใต้แนวคิด  “ควรกินอะไรเพื่อให้อายุยืนแบบมีสุขภาพดี” และ 

ทำความเข้าใจวิทยาการล้ำสมัยซึ่งมาพร้อมกับการมีอายุยืน เช่น  

บ ท น ํา
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“หากเราเป็นคนอายุยืน จะมีการรักษาแบบไหนบ้างในอนาคต”  

หรือแม้กระทั่งเข้าใจความหมายของคำที่ได้ยินจากข่าวต่าง  ๆ  อยู่ 

บ่อยครั้งในยุคปัจจุบัน  เช่น  ภูมิต้านทาน  ภูมิคุ้มกัน  ดีเอ็นเอ  

หน่วยพันธุกรรม (ยีน) ได้ดียิ่งขึ้น 

สมัยก่อนวิทยาศาสตร์ชีวภาพเป็นสิ่งที่รู้กันแค่ในบุคคล 

เฉพาะกลุ่ม  เช่น  แพทย์  นักวิชาการก็ เพียงพอแล้ว  เพราะ 

เป็นทางเลือกส่วนน้อย และปล่อยให้คนอื่นช่วยดูแลจัดการให้ 

ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่ยุคนี้กลับไม่ใช่อย่างนั้น

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง  ๆ เช่น เครื่องมือเกี่ยวกับ 

ทัศนศาสตร์อย่างแว่นขยายและกล้องจุลทรรศน์  หรือวิทยาการ 

การจัดการข้อมูล ล้วนมีส่วนช่วยให้การศึกษาวิจัยปรากฏการณ์ 

ทางชีววิทยาซึ่งแต่ก่อนเคยเต็มไปด้วยปริศนารุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว  

และมกีารนำผลการวจิยัเหลา่นัน้มาประยกุตใ์ชก้บัเรือ่งในชวีติประจำวนั 

เพิม่มากขึน้ เชน่ การรกัษาอาการเจบ็ปว่ย การบรโิภคอาหาร เปน็ตน้

วิทยาศาสตร์แทรกซึมอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราทุกคน 

มากเสียจนฟังแล้วอาจตกใจ ในอีกแง่หนึ่งอาจพูดได้ว่าทางเลือก 

ด้านวิทยาศาสตร์ในชีวิตของเราทุกคนมีเยอะมากเกินไป  ดังนั้น 

การศึกษาหาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ชีวภาพไว้บ้าง  

กอ็าจชว่ยใหค้นเราคน้พบทางเลอืกทีต่วัเองพงึพอใจมากทีส่ดุไดง้า่ยขึน้ 

ทางเลือกทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้มีความจำเป็นแค่เฉพาะ 

เวลาเจ็บป่วย แต่บางครั้งทางเลือกที่ว่านี้ก็เข้ามามีบทบาทสำคัญ 

ในหลากหลายสถานการณ์  ไม่ว่าจะเป็นเวลาเลือกซื้อวัตถุดิบ 

ทำอาหาร  เวลาซื้อสินค้าชนิดใหม่ที่ว่ากันว่าดีต่อสุขภาพ  หรือ 

แม้แต่เวลาฟังข่าว 

ด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักว่ายิ่งมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากเท่าไรก็ยิ่งเป็นประโยชน์ 
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และนั่นละครับ สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้ 

จะว่าไปผมยังไม่ได้แนะนำตัวเองเลย ผมชื่อทะมทสึ โยชิโมร ิ 

เป็นศาสตราจารย์ผู้สอนบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

และบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซากา 

สาขาวิชาหลักของผมคือชีววิทยาของเซลล์  โดยทุกวันนี้ 

ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า  “กลไกการกลืนกินตัวเองของเซลล์”  

(Autophagy) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ภายในเซลล์เป็นหลัก 

บางคนอาจคุ้นหูกับคำว่ากลไกการกลืนกินตัวเองของเซลล์ 

อยู่ก่อนบ้างแล้ว เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขา 

สรีรวิทยาหรือการแพทย์เมื่อปี  ค.ศ. 2016 โดยศาสตราจารย์โยชิโนริ  

โอสุมิ  (ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์สถาบันเทคโนโลยีกรุงโตเกียว)  

ผู้เป็นอาจารย์ของผมเอง

กลไกการกลืนกินตัวเองของเซลล์คือสาขางานวิจัยที่อาจารย์ 

โอสุมิเริ่มต้นบุกเบิกเมื่อกว่า 20 ปีก่อน และตัวผมเองก็เริ่มทำการ 

วิจัยกลไกการกลืนกินตัวเองของเซลล์มาตั้งแต่สมัยนั้นภายใต้ 

การกำกับดูแลของอาจารย์โอสุมิ และถึงแม้จะแยกตัวออกมาแล้ว  

ผมก็ยังคงทำการวิจัยกลไกการกลืนกินตัวเองของเซลล์ตลอด 

เรื่อยมาจนทุกวันนี้ กระทั่งตัวของผมเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเล็กน้อย 

ในระดับสากลจากงานวิจัยเกี่ยวกับกลไกการกลืนกินตัวเองของ 

เซลล์ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ทุกคนรู้ไหมครับว่ารางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย ์

เป็นรางวัลที่มอบให้แก่งานวิจัยประเภทใด

เกณฑ์การคัดเลือกนั้นไม่ได้มีการกำหนดตายตัว  โดย 

ส่วนมากเน้นพิจารณาแบบเป็นรายกรณี  แต่เท่าที่สังเกต งานที่ 

ได้รับรางวัลมักเป็นงานวิจัยประเภทไขปริศนาครั้งใหญ่ได้สำเร็จ  
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และผลงานวิจัยนั้น  ๆ  มีแนวโน้มจะกลายเป็นมรดกชิ้นสำคัญสำหรับ 

อนาคตของมนุษยชาติ พูดให้เข้าใจง่ายขึ้นอีกนิดคือ เป็นงานวิจัย 

เพือ่การปอ้งกนัโรค รกัษาอาการเจบ็ปว่ย และดแูลสขุภาพใหแ้ขง็แรง 

ยืนยาวนั่นเอง 

หากจะให้อธิบายความหมายของกลไกการกลืนกินตัวเอง 

ของเซลล์แบบคร่าว  ๆ  ก็คือ  “กลไกการแปลงตัวเองให้เป็นของ 

ใหม่เอี่ยมด้วยพลังของตัวเอง” ของเซลล์

ร่างกายของพวกเราสร้างขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มเซลล์  

ดังนั้นภาวะเจ็บป่วยทั้งหลายล้วนเริ่มต้นมาจากความเสื่อมสภาพ 

ของเซลล์ที่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง 

นับตั้งแต่อาจารย์โอสุมิไขกลไกพื้นฐานได้สำเร็จ งานวิจัย 

เกี่ยวกับกลไกการกลืนกินตัวเองของเซลล์ก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว  

ส่งผลเชื่อมโยงให้เราเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นเสมือน 

ผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้องเซลล์จากอาการเจ็บป่วยทั้งหลาย ผมคิดว่า 

นั่นละที่เป็นเหตุผลให้การค้นพบนี้ได้รับรางวัล

ในปัจจุบันกลไกการกลืนกินตัวเองของเซลล์กำลัง เป็น 

ที่จับตามองจากบริษัทเวชภัณฑ์ทั่วโลก เนื่องจากอาจเป็นหนทาง 

สู่การรักษาอาการเจ็บป่วยมากมาย  เช่น  มะเร็ง  อัลไซเมอร์   

พาร์กินสัน ไขมันพอกตับ โรคหัวใจ เป็นต้น 

 

เซลล์เปรียบได้กับรากฐานของชีวิต ดังนั้นการศึกษาเซลล์ 

ย่อมช่วยให้เราเข้าใจร่างกาย หน่วยพันธุกรรมของมนุษย์ อาการ 

เจ็บป่วย รวมถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ดีมากขึ้น  

หนังสือเล่มนี้จะพาทุกคนไปเรียนรู้ เกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์ 

แบบเจาะลึก เพราะนั่นคือพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ 

ยิ่งเรารู้เรื่องเซลล์มากเท่าไร ก็ยิ่งเข้าใจกลไกของชีวิตมากเท่านั้น 

แล้วจึงต่อยอดสู่การเรียนรู้เรื่องภาวะความเจ็บป่วย เมื่อ 



5ทะมทสึ โยชิโมริ

รู้จักเซลล์แล้ว  การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเจ็บป่วยย่อม 

ไม่ใช่ เรื่องยากจนเกินไป  และที่สำคัญองค์ความรู้ เหล่านั้นยัง 

อาจนำมาประยุกต์เพื่อศึกษาทำความเข้าใจอาการเจ็บป่วยแบบอื่น ๆ  

นอกเหนือจากที่หยิบยกมากล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้ 

จากนั้นคุณจะได้เรียนรู้ เรื่องของกลไกการกลืนกินตัวเอง 

ของเซลล์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกการทำงานสำคัญของเซลล์ การ 

รู้จักกลไกการกลืนกินตัวเองของเซลล์ที่อาจเรียกได้ว่ากำลังเป็น 

หัวข้อที่โดดเด่นในแวดวงวิทยาศาสตร์ชีวภาพและใคร  ๆ  ก็พากัน 

จับตามองนี้ เทียบได้กับ  การพาตัวเองไปยืนอยู่ตรงแนวหน้าสุด 

ของงานวิจัยเกี่ยวกับเซลล์และความเจ็บป่วย  เลยทีเดียว ปิดท้าย  

ผมได้เขียนถึงผลของงานวิจัยที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจำวันให้เป็นนิสัย  โดยเฉพาะด้านอาหารการกิน  พร้อมกับ 

เรียนรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะรักษาสุขภาพให้อยู่กับเราได้ยืนยาว 

โดยสรุปแล้วหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมความรู้ตั้งแต่พื้นฐาน 

ของเซลล์ไล่เรียงไปจนถึงเรื่องราวใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจ ซึ่งหลาย 

หัวข้อไม่เคยได้รับการบรรจุลงในตำราเรียนเสียด้วยซ้ำ  ทั้ง  ๆ  ที่ 

เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะเหตุนี้เราจึงต้องขวนขวายศึกษาเพิ่มเติม 

ด้วยตัวเอง 

หนังสือเล่มนี้อธิบายแบบเจาะลึกกระทั่งส่วนที่ปกติแล้วมัก 

ถูกมองข้าม 

และเมื่อคุณอ่านจบ ผมเชื่อว่ามุมมองที่คุณมีต่อเซลล์ขนาด 

เล็กจิ๋วเหล่านี้จะกว้างขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา 

อีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้คือ เพื่อให้ 

ทุกคนฝึก  “คิดในเชิงวิทยาศาสตร์” ดังนั้นผมจึงเลือกใช้พื้นที่ใน 

บทที่ 1 เขียนอธิบายอย่างละเอียดว่านักวิทยาศาสตร์คิดแบบไหน 

เวลาทำการวิจัย 
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การคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องเฉพาะทางที่สงวนไว้ 

สำหรับนักวิทยาศาสตร์เท่านั้น  ทว่ามันเป็นการคิดตามหลักเหตุ 

และผล เป็นการคิดอย่างมีตรรกะ ซึ่งใคร  ๆ  ก็สามารถปฏิบัติได้  

เพียงรู้จักใช้ให้เป็น คุณก็จะไม่ถูกวิทยาศาสตร์ลวงโลกหรือตัวเลข 

หลอกลวงได้อีก  และแน่นอน  คุณจะรู้จักแยกแยะข้อมูลทาง 

วิทยาศาสตร์ที่มีอยู่มากมายและตัดสินใจเลือกในสิ่ งที่ตัวเอง 

จะไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง

ดีไม่ดีการคิดในเชิงวิทยาศาสตร์อาจกลายเป็นอาวุธชิ้นสำคัญ 

สำหรับการดำรงชีวิตของคุณมากกว่าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

เสียด้วยซ้ำ นอกจากนี้หากรู้จักคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเซลล์ก็จะง่ายขึ้น 

หนังสือเล่มนี้ไม่มีการกล่าวถึงสูตรคณิตศาสตร์และสมการ 

เคมีแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ผมยังพยายามใช้ศัพท์เฉพาะทาง 

ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องจดจำคำศัพท์ยาก ๆ  

ให้เหนื่อยเปล่า 

สิ่งที่สำคัญคือหลักแห่งเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนั้น ๆ มากกว่า 

ตัวปรากฏการณ์เอง การรู้จักขัดเกลาทักษะการคิดวิเคราะห์ว่า 

เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา 

เรียนรู้ ดังนั้นผมจะอธิบายแต่ละหัวข้อแต่ละประเด็นตามแนวคิด 

ดังกล่าว  และผมก็อยากให้ทุกคนค่อย  ๆ  อ่านโดยตระหนักถึง 

แนวคิดที่ว่าปรากฏการณ์ทั้งหลายเกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะอะไร 

 

เอาละ มาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพไปพร้อม ๆ กันครับ!



บ ท ที ่ 1

ฝึกคิดเชิง
วิทยาศาสตร์
ให้เป็นนิสัย
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“การคิดเชิงวิทยาศาสตร์” 
คือสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้

หนังสือเล่มนี้อธิบายตั้งแต่พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ไล่เรียงไปจนถึงข้อมูลความรู้ใหม่ล่าสุดในเชิงวิเคราะห์ 

ก่อนเข้าสู่เรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในบทที่  1 นี้ผมขอพูด 

ถึงประเด็น  “การคิดเชิงวิทยาศาสตร์” ซึ่งเปรียบเสมือนฐานราก 

ของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคิดพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ 

บางคนอาจนึกบ่นในใจว่าอยากอ่านเรื่องวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ไว ๆ! ทว่าในความเห็นของผม การปูพื้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่า 

นักวิจัยมีกระบวนการคิดอย่างไร จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับ 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อการปลูกฝัง 

นิสัยให้สร้างมาตรฐานการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมก่อนลงมือ 

ทำสิ่งใดด้วย พูดแบบเข้าใจง่ายขึ้นอีกนิดคือ มันเป็นการเสริมสร้าง 

ภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองไม่ให้ถูกตัวเลขหลอกเอา และรู้จักสังเกต 

ข้อมูลข่าวสารที่ไม่น่าไว้วางใจ นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมจึงอยาก 

ให้ทุกคนฝึกคิดเชิงวิทยาศาสตร์ให้เป็นนิสัย เพราะนอกจากจะทำให้ 

คุณสามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลได้ดีขึ้นแล้ว การฝึกคิดเชิง 

วิทยาศาสตร์ให้เป็นนิสัยยังมีข้อดีอื่น  ๆ  อีก โดยผมจะขออธิบาย 

พร้อมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อย 

 

เหตุใดจึงไม่ควรปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ดูแลทุกอย่าง แม้กระทั่งเรื่องของความเจ็บป่วย

“วิทยาศาสตร์ชีวภาพ” ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของหนังสือเล่มนี้  

คือศาสตร์สำคัญยิ่งในการเรียนรู้เกี่ยวกับ “ความเจ็บป่วย” คุณคิดว่า 
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ศัตรูของมนุษยชาติคืออะไร ปัจจุบันมนุษย์ไม่มีศัตรูทางธรรมชาติ 

ที่ร้ ายกาจพอจะทำให้สายพันธุ์ถึงขั้นสิ้นสูญ  ภาวะขาดแคลน 

อาหารเองก็ยังไม่วิกฤติถึงขนาดขยายวงกว้างทุกหย่อมหญ้า ไม่ว่า 

เมื่อก่อนหรือตอนนี้ ศัตรูตัวฉกาจของมนุษยชาติก็มีแค่เพียงความ 

เจบ็ปว่ย และทีม่นษุยย์งัอยูร่อดมาจนถงึทกุวนันีไ้ดก้เ็พราะการแพทย ์ 

หรือพูดให้กว้างขึ้นอีกหน่อยก็คือวิทยาศาสตร์ชีวภาพนั่นเอง

อเล็กซานเดอร์  เฟลมมิง1 ค้นพบยาปฏิชีวนะเมื่อปี  1928  

และยาดังกล่าวเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายในช่วงสมัยสงครามโลกครั้ง 

ที่ 2 ทว่าก่อนหน้านั้นผู้คนต้องล้มตายเพราะโรคติดเชื้อไม่รู้เท่าไร 

ต่อเท่าไร แต่ละวันมนุษย์อยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวที่มีต่อจุลชีพ 

กอ่โรค ซึง่ภาพเหตกุารณด์งักลา่วเพิง่ผา่นพน้ไปไดแ้คป่ระมาณ 80 ป ี

เท่านั้น 

องค์การอนามัยโลกประกาศว่าโรคฝีดาษหมดไปจากโลก 

ในปี  1980 คาดว่าหลายคนคงรู้จักโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษจาก 

ตำราเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โรคนี้สามารถติดต่อได้รวดเร็ว เป็น 

อันตรายถึงแก่ชีวิต และมีมาตั้งแต่สมัยก่อนคริสต์ศักราช มนุษย์ 

พยายามต่อสู้กับโรคร้ายนี้มาตลอดจนสามารถขุดรากถอนโคน 

ได้สำเร็จเมื่อ 40 ปีก่อน อันที่จริงมีบันทึกว่าแม้แต่พระเจ้าหลุยส์ 

ที่ 15 และจักรพรรดิโคเม2 ก็สิ้นพระชนม์เพราะโรคฝีดาษเช่นกัน

ในปี  1980 ซึ่งเป็นปีที่โรคฝีดาษถูกกำจัดหมดไปจากโลก  

มีการกล่าวกันว่าโรคติดต่อทั้งหลายกลายเป็นแค่อดีตไปแล้ว  

การกำจัดโรคฝีดาษได้กลายเป็นการขุดรากถอนโคนเชื้อไวรัสสำเร็จ 

เป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เมื่อยาปฏิชีวนะ 

1 Sir Alexander Fleming (6 สิงหาคม  1881 -  11 มีนาคม  1955)  แพทย์  

นักชีววิทยา จุลชีววิทยา และนักพฤกษศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ ผู้คิดค้นเพนิซิลลิน
2 จักรพรรดิองค์ที่ 121 ของประเทศญี่ปุ่น 
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ตรวจพบจุลชีพก่อโรคได้และโรคฝีดาษซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสถูก 

กำจัดสิ้น จึงเป็นเหตุให้มนุษย์หลงคิดไปว่าพวกตนเอาชนะโรคติดต่อ 

ทัง้ปวงได ้ ผูค้นภาคภมูใิจกนัอยูพ่กัใหญจ่นกระทัง่เกดิการแพรร่ะบาด 

ของโรคโควิด-19 

สิ่งที่ผมอยากบอกก็คือ ความเจ็บป่วยเปรียบเสมือนศัตรู 

ทางธรรมชาติของมนุษย์ แม้จะรักษาโรคติดต่อโรคหนึ่งได้ เพียง 

ไม่นานความสำเร็จนั้นก็จะกลายเป็นแค่อีกหนึ่งเหตุการณ์ในหน้า 

ประวัติศาสตร ์

แต่ใช่ว่ามนุษยชาติจะไม่สามารถต่อสู้กับโรคติดต่อได้เลย 

เสียทีเดียว แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่อาจเอาชนะได้ ดูตัวอย่างโรคอีโบลา 

ซึ่งพบครั้งแรกในแอฟริกาเมื่อปี 1976 จนถึงป่านนี้ก็ยังไม่มีวัคซีน 

หรือยารักษาที่ให้ผลชะงัด และจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก  

โอกาสเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยโรคนี้มีมากถึงประมาณ  50  

เปอร์เซ็นต์โดยค่าเฉลี่ย 

หากฝึกคิดเชิงวิทยาศาสตร์ให้เป็นนิสัย 
การปกป้องตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องยาก

ปี 2020 โรคโควิด-19 ทำให้โลกต้องตกอยู่ในความหวาดผวา  

ทุกคนลำบาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเองก็ลำบาก เพราะกระทั่ง 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้

มิหนำซ้ำทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การเดินทาง 

ไปมาหาสู่กันของผู้คนเพิ่มมากขึ้น  การข้ามขอบเขตพรมแดน 

กลายเป็นเรื่องง่าย ซึ่งนั่นเป็นเหตุให้เชื้อไวรัสกระจายไปทั่วโลก 

ภายในเวลาเพียงไม่นานอย่างเช่นที่เรากำลังประสบอยู่  หากเรา 
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ยังปักใจเชื่อว่า  “ความเจ็บป่วยเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ” เราก็มี 

โอกาสจะเสียชีวิต เพราะแต่ละคนก็ต่างไม่เข้าใจโรคอย่างถ่องแท้

นอกจากนี้ใช่ว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะรู้ทุกเรื่อง จริงอยู่ว่า 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางย่อมรู้ลึกรู้ละเอียดในแขนงวิชาที่ตนเชี่ยวชาญ  

แต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธได้ยากว่าพวกเขาสนใจแค่เฉพาะสาขา 

ที่ตัวเองถนัด จนถึงวันนี้ผู้อ่านทุกคนคงรู้ซึ้งถึงอันตรายของโรค 

โควิด-19  กันเป็นอย่างดี  แต่แทบไม่มีใครพูดถึงข้อมูลของโรค 

แบบองค์รวมเลย ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อไวรัสก็ทำหน้าที่ เผยแพร่ 

ข้อมูลเกี่ยวกับไวรัส  ส่วนผู้ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจก็ทำหน้าที่ 

เผยแพร่เฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจ  สุดท้ายแล้วเมื่อถึงเวลา 

ต้องเผชิญสถานการณ์ซึ่งไม่มีความแน่ชัด  การคิดด้วยตัวเอง 

อาจเป็นผลดีมากกว่า และการฝึก  “คิดเชิงวิทยาศาสตร์”  ไว้ให้เป็น 

นิสัยนี่ละ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในเวลาที่ต้องพึ่งพาตัวเอง

 

หากรู้จักพิจารณาแยกแยะข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ 
โอกาสมีชีวิตรอดก็จะเพิ่มสูงขึ้น

อันที่จริงบุคคลที่เอ่ยอ้างว่าตัวเองเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

ก็ใช่ว่าจะน่าเชื่อถือเสมอไป ดังนั้นหากฝึกคิดเชิงวิทยาศาสตร์ไว้ 

ให้เป็นนิสัย คุณก็จะสามารถแยกออกว่าผู้เชี่ยวชาญคนไหนไว้ใจ 

ไม่ได้ 

หากเป็นสมัยก่อน ทุกครั้งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

ที่ยังไม่มีใครเคยรู้จัก มนุษย์แทบไร้หนทางต่อกรและพากันล้มตาย 

เป็นเบือ ทว่าสำหรับสมัยนี้ที่วิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้นมาก  

ขอแค่รู้จักแยกแยะข้อมูลอย่างมีสติและมีเหตุผล โอกาสรอดจาก 

การเสียชีวิตย่อมเพิ่มสูงขึ้น 
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ไม่เพียงเฉพาะกับไวรัสที่มนุษย์ยังไม่เคยรู้จักเท่านั้น ยังมี 

อีกหลายต่อหลายเรื่องรอบตัวที่เราจำเป็นต้องคิดและเลือกสรร 

ด้วยตัวเอง  เพราะในปัจจุบันวิทยาศาสตร์หลากหลายประเภท 

กำลังแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตประจำวันของพวกเราทีละเล็กทีละน้อย  

แต่เป็นทีละเล็กทีละน้อยที่รวดเร็วเอาการทีเดียว

ตัวอย่างเช่น  “เทคโนโลยีการปรับแต่งจี โนม”  อันเป็น 

เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนตั้งแต่เรื่องสุขภาพไปจนถึงเรื่องวิถีการกิน 

ของเราจากเดิมไปโดยสิ้นเชิง และบางคนอาจจำได้ว่านักวิจัยหญิง 

สองคนผู้สร้างเทคโนโลยีนี้ เพิ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีเมื่อ 

ปี 20203 

วิทยาศาสตร์ปัจจุบันมีทั้งประโยชน์และโทษ

หากจะใหอ้ธบิายคำวา่เทคโนโลยกีารปรบัแตง่จโีนมแบบครา่ว ๆ  

มันคือการควบคุมการทำงานของหน่วยพันธุกรรมที่วิวัฒนาการแล้ว  

และนับตั้งแต่เกิดเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการ การทำสิ่งที่กล่าวมา 

ข้างต้นในห้องปฏิบัติการก็กลายเป็นเรื่องง่ายดายและใช้เวลาน้อย 

ลงมากไปโดยปริยาย 

ทุกวันนี้กระทั่ งการสร้างสิ่ งมีชีวิตหรือมนุษย์ขึ้นมาใหม่   

เช่น  อาวุธชีวภาพที่มีอานุภาพทำลายประเทศใดประเทศหนึ่ง  

ไม่สิ โลกทั้งใบให้ล่มสลาย หรือคนอัจฉริยะ หรือแม้แต่คนหล่อ 

คนสวยก็ยังทำได้ไม่ยาก อันที่จริงเคยมีนักวิจัยชาวจีนถูกจับกุม 

เพราะสร้างมนุษย์ดัดแปลงหน่วยพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีนี้ 

มาแล้ว

3 เอมมานูเอล ชาร์แปงติเยร์ จากประเทศฝรั่งเศส และเจนนิเฟอร์ ดูด์นา  จาก 

สหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีตัดต่อพันธุกรรมด้วยวิธีที่เรียกว่า “CRISPR/Cas9” 
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การทดลองเพื่อไม่ให้ยุงเกิดได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ซึ่งมี 

วัตถุประสงค์เพื่อกำจัดความเจ็บป่วยที่มียุงเป็นพาหะ เช่น มาลาเรีย  

ไข้เลือดออก 

การทดลองนี้คือการนำยุงตัวผู้ที่มนุษย์สร้างขึ้นปล่อยสู่  

ธรรมชาติ ตัวอ่อนที่เกิดจากการผสมตัวผู้กับตัวเมียเหล่านั้นจะตาย 

ก่อนที่จะมีความสามารถในการสืบพันธุ์ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการ 

ควบคุมการทำงานของหน่วยพันธุกรรมในตัวพ่อพันธุ์ การทดลองนี้ 

มีความยุ่งยากไม่น้อย แต่หากทำสำเร็จ เทคโนโลยีดังกล่าวจะ 

กลายเป็นตัวการทำลายเผ่าพันธุ์อื่นให้ย่อยยับอย่างง่ายดาย ทว่า 

สำหรับมนุษย์ เทคโนโลยีอันแสนวิเศษนี้อาจนำไปสู่การแก้ปัญหา 

ซึ่งเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันในท้ายที่สุด

พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนมจะเป็น 

ประโยชน์อย่างมากหรือเป็นโทษมหันต์ก็ขึ้นอยู่กับการนำมาใช้

แต่เนื่องจากโอกาสเข้าถึงความรู้เหล่านี้ยังคงมีไม่มาก คน 

จึงยังไม่ตระหนักในเรื่องนี้กันสักเท่าไร ทั้ง  ๆ  ที่เทคโนโลยีดังกล่าว 

อาจนำภัยมาสู่ตัวของเรา หรือสร้างความปั่นป่วนแปรปรวนให้กับ 

โลกใบนี้ 

จริงอยู่ว่าแม้เราไม่รู้ เหตุผลที่นกโบยบินบนฟ้า แต่มนุษย์ 

ก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปได้ แต่กับเรื่องของงานวิจัยหน่วยพันธุกรรม 

ยุคปัจจุบันนั้น ผมอยากแนะนำให้ศึกษาหาความรู้ติดตัวไว้บ้าง  

เพราะมันมีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเราทุกคน 

อย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้การรู้จักวิเคราะห์และตัดสินว่าเทคโนโลยี 

ดังกล่าวมีข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร จึงเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่ง 

สำหรับการดำรงอยู่ในสังคม
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ไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีคำว่า
ดัดแปรหน่วยพันธุกรรมบนฉลากใช่ไหม

บางคนอาจกำลงัคดิโตแ้ยง้ในใจวา่ “การควบคมุหรอืปรบัเปลีย่น 

หน่วยพันธุกรรมเป็นสิ่งไม่เหมาะไม่ควร” ซึ่งในความเป็นจริงคน 

ที่คิดเช่นนี้มีอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว และเท่าที่สังเกต ดูเหมือนแนวคิด 

ที่ว่าสิ่งที่มนุษย์ทำเทียมเลียนแบบขึ้นในลักษณะฝืนธรรมชาติคือ 

สิ่งไม่ดี จะฝังรากลึกเป็นพิเศษในสังคมญี่ปุ่น 

และไม่ใช่แค่กับเทคโนโลยีดัดแปรหน่วยพันธุกรรมเท่านั้น  

แตค่วามคดิทำนองนีม้กัปรากฏใหเ้หน็ทกุครัง้ทีม่กีารคน้พบเทคโนโลย ี

ทางวิทยาศาสตร์รูปแบบใหม่  แต่ทุกวันนี้ เรามีไฟฟ้า  โทรทัศน์  

โทรศัพท์มือถือใช้  และสิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยเติมเต็มโลกปัจจุบัน 

ให้เปี่ยมสีสันและสร้างความเพลิดเพลินให้แก่พวกเรา 

ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์   

แต่พวกมันก็ได้แทรกซึมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราทุกคน 

เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม  แนวคิดที่คัดค้านก็ไม่ใช่สิ่งผิด  ผมจะยก 

ตัวอย่างเรื่องฉลากที่เขียนว่า  “ไม่ดัดแปรพันธุกรรม” ซึ่งเห็นกัน 

อยู่บ่อยครั้งบนผลิตภัณฑ์อาหาร คุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่เวลา 

อ่านฉลากผลิตภัณฑ์จะต้องมองหาคำนี้

สมัยนี้การดัดแปรหน่วยพันธุกรรมเป็นเรื่องง่าย  หากคิด 

จะทำก็สามารถทำออกมาได้ เรื่อย  ๆ  เมื่อปริมาณเพิ่มมากขึ้น  

ระบบการตรวจสอบย่อมทำงานตามไม่ทัน ดังนั้นต่อให้มีสิ่งที่อาจ 

ก่ออันตรายปะปนอยู่ในนั้นก็ยากที่จะรู้ได้ นอกจากคำว่า  “ดัดแปร 

พันธุกรรม” แล้ว ยังมีอีกคำหนึ่งที่มีความหมายค่อนข้างใกล้เคียงกัน  

นั่นก็คือ  “ผลผลิตทางการเกษตรที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์” นี่คือ 
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การเร่งการผลัดเปลี่ยนรุ่นที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งปกติต้องใช้เวลา 

ยาวนาน ดังนั้นคุณจึงสามารถบริโภคผลิตผลเหล่านี้ได้โดยไม่จำเป็น 

ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยมากนัก  แต่ทุกวันนี้ เทคโนโลยี  

ปรับแต่งหน่วยพันธุกรรมรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว จนทุกอย่างแทบ 

จะเข้าข่าย “อาจปลอดภัยหรืออาจไม่ปลอดภัย” ได้ทั้งนั้น

เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว คุณยังจะซื้อสินค้าประเภทดัดแปรหน่วย 

พันธุกรรมเวลาไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตไหม 

เรื่องนี้ไม่มีคำตอบถูกต้องตายตัวหรอกครับ กระทั่งในกลุ่ม 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเองยังตอบไม่เหมือนกันเลยด้วยซ้ำ บางคน 

อาจตอบว่า “ปลอดภัย” ขณะที่บางคนตอบว่า “ไม่ปลอดภัย” ต่างคน 

ก็ต่างความคิดเห็น ด้วยเหตุนี้การรู้จักคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ 

ด้วยตัวเองแทนที่จะซื้อโดยไม่รู้อะไรเลยจึงสำคัญมาก

ผมอยากให้คุณหยุดและคิดทบทวนเป็นระยะระหว่างอ่าน 

หนังสือเล่มนี้ โดยบางครั้งผมอาจตั้งโจทย์ขึ้นเพื่อสะกิดให้ทุกคน 

ได้ขบคิด เพราะการรู้จักคิดไตร่ตรอง รวมถึงตัดสินใจด้วยตัวเอง 

ให้เป็น เปรียบได้กับขุมพลังชั้นยอดสำหรับการดำรงอยู่ในยุคสมัย 

ที่วิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวพันกับชีวิตของเราอย่างแนบแน่นเช่นนี้

ในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ไม่จำเป็นต้องใช้
การท่องจำและสูตรคณิตศาสตร์

คุณนึกถึงอะไรเมื่อได้ยินคำว่าการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ นึกถึง 

การใช้สูตรคณิตศาสตร์แสนซับซ้อนอยู่ใช่หรือเปล่า หรือบางคน 

อาจกำลังจินตนาการว่าต้องเรียนรู้หลักการมากมาย 

จริง ๆ แล้วการท่องจำไม่จำเป็นสำหรับเรื่องนี้สักเท่าไร ความรู้ 

ทั้งหลายก็หาอ่านได้จากหนังสือทั่วไปและอินเทอร์เน็ต เวลาเห็น 
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ใครที่ตอบคำถามซึ่งคนทั่วไปไม่ค่อยรู้ได้มาก  ๆ  หลายคนเป็น 

ต้องเอ่ยปากชมว่า  “ฉลาด”  แต่สำหรับการคิดเชิงวิทยาศาสตร์   

ปริมาณความรู้ไม่ได้มีผลใด ๆ 

หากคุณไม่ใช่ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็ไม่จำเป็นต้องจดจำ 

สูตรคณิตศาสตร์เยอะแยะมากมาย การคำนวณตัวเลขก็ปล่อย 

ให้เป็นหน้าที่ของคอมพิวเตอร์เสีย สิ่งสำคัญที่คุณควรสนใจมากกว่า 

คือ  สูตรคณิตศาสตร์นั้นถูกคิดขึ้นมาเพราะเหตุใดและถูกคิด 

ขึ้นมาได้อย่างไร ในทำนองเดียวกัน วิทยาศาสตร์ก่อให้เกิดความรู้ 

อเนกอนันต์  ทว่าความรู้เหล่านั้นล้วนอยู่ในรูปแบบของผลลัพธ์   

ดังนั้นการพินิจพิเคราะห์ถึงที่มาและวิธีคิดที่นำมาสู่ความรู้นั้น  ๆ  

ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่า แต่นับว่าน่าเสียดายที่การเรียน 

การสอนยุคปัจจุบันเน้นหนักไปที่การเรียนเพื่อสอบเข้าเป็นหลัก  

เราสอนเกี่ยวกับผลลัพธ์ของวิทยาศาสตร์กันมากมาย แต่แทบไม่มี 

สถาบันใดสอนวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นต้นตอสู่การค้นพบ 

ผลลัพธ์เลย 

พื้นฐานของสูตรคณิตศาสตร์ล้วนเกิดจากการคิดอย่างมี  

เหตุผลและมีตรรกะ  ซึ่งทั้งหมดนั้นเรียกว่าคิดเชิงวิทยาศาสตร์  

บางคนอาจพูดว่า  “ฉันเป็นคนคิดอย่างมีเหตุผล”  ทว่าต่อให้ใช้ 

ความคิดด้วยความสงบเยือกเย็นแค่ไหน  โอกาสที่มนุษย์เราจะ 

ตัดสินใจโดยใช้อารมณ์เป็นใหญ่ล้วนเกิดขึ้นได้เสมอ 

ผมจะยกตัวอย่างแบบเข้าใจง่าย  ๆ ก็แล้วกัน ทุกวันนี้เกิดเหตุ 

น่าสลด  อย่างเช่น  คนเฒ่าคนแก่จำนวนไม่น้อยต้องเสียชีวิต 

เพราะไม่ยอมหนียามเกิดภัยพิบัติร้ายแรงอย่างสึนามิ ด้วยเหตุผลว่า 

ก็อยู่มาได้ตลอด  ไม่เห็นเป็นอะไร  ภัยธรรมชาติไม่ได้ เกิดขึ้น 

ทุกชั่วอายุคน พูดอีกอย่างหนึ่งคือใช่ว่าอายุยืนแล้วจะได้ประสบ 

ภัยพิบัติประเภท 200 ปีหรือ 1,000 ปีจะเกิดขึ้นสักครั้ง เพราะฉะนั้น  
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การคดิโดยอา้งองิแค่ “ประสบการณท์ีผ่า่นมา” ของตวัเอง จงึไมจ่ดัวา่ 

เป็นการคิดเชิงวิทยาศาสตร์

สมยักอ่นทีม่กีารระบาดครัง้ใหญข่องอหวิาตกโรค คนสว่นมาก 

เชื่อกันว่าคนที่ป่วยโรคนี้คือคนบุคลิกลักษณะไม่ดี หรือคนฐานะ 

ต่ำต้อย 

แต่หากรู้จักใช้วิจารณญาณคิดตามหลักเหตุและผล อคติ 

หรือการแบ่งแยกแบบนั้นซึ่งมีให้เห็นอยู่ทั่วโลก  หรือแม้กระทั่ง 

สงครามก็อาจไม่เกิดขึ้น หากทุกคนฝึกคิดเชิงวิทยาศาสตร์ให้เป็น 

นิสัย โลกอันเปี่ยมสันติสุขอาจมาเยือนในสักวันหนึ่ง 

วิทยาศาสตร์คือการเข้าใกล้ความจริง
ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

หลังจากพูดคำว่าการคิดเชิงวิทยาศาสตร์มาพักใหญ่ ก็ได้เวลา

ตั้งคำถามว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรกันแน่

ในคาบเรียนแรกที่ผมสอนในมหาวิทยาลัย ผมมักตั้งคำถาม 

กับบรรดานักศึกษาว่าวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไร ซึ่งคำตอบที่ได้รับ 

จากนักศึกษามักได้แก่

●	 การพิสูจน์ความถูกต้องของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
●	 การอธิบายความจริงให้กระจ่าง 

แน่นอนว่าคำตอบเหล่านี้ไม่ใช่คำตอบที่ผิด แต่ก็ไม่ถูกต้องเสีย 

ทีเดียว เพราะวิทยาศาสตร์มีสมมติฐานโดยรวมไว้ก่อน สมมติฐาน 

ที่ว่านี้ก็คือ “ต่อให้ค้นคว้าหาความจริงหรือความถูกต้องจนถึงที่สุด 

แล้ว ก็ยังไม่มีใครบอกได้อยู่ดีว่าผลสรุปนั้นถูกต้องจริง ๆ หรือไม่” 
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ฟังมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจนึกสงสัยอยู่ในใจ 

ตัวอย่างเช่น กฎความโน้มถ่วงสากล ถ้าจะให้อธิบายแบบ 

รวบรัด  นี่คือกฎที่  “ความโน้มถ่วงทำงานกับทุกสรรพสิ่ง”  แต่ 

กระทั่งกฎที่  “ดูว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นอย่างแน่นอน”  แบบข้อนี้   

ก็ยังไม่ถูกต้องแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ ตำราเรียนต่างเอ่ยถึงกฎนี้ 

ประหนึ่ งนี่คือความจริง  ทั้ ง  ๆ  ที่ความจริงแล้วนี่ เป็นแค่ เพียง  

“สมมติฐานซึ่งละม้ายคล้ายคลึงความจริง”  เท่านั้น  การค้นพบ 

ทุกสิ่งทุกอย่างทางวิทยาศาสตร์ล้วนเป็นเช่นนี้

มีแค่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถยืดอกพูดได้เต็มปากเต็มคำ 

ว่า  “นี่คือความจริง” เพราะความจริงเป็นสิ่งซึ่งพระเจ้าเท่านั้นที่รู้  

ตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์ก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่าอะไรถูกต้อง อะไร 

คือความจริง 

พอพูดแบบนี้แล้วเหมือนจะได้ยินคำถามเช่น  “แล้ววิทยา- 

ศาสตร์มีไว้เพื่ออะไร”  ลอยมาในทันใด เอาเป็นว่าอย่าเพิ่งตระหนก 

ตกใจ  เพราะแม้เราจะไปไม่ถึงความจริง  แต่อย่างน้อยเราก็ยัง 

สามารถพาตัวเองขยับเข้าใกล้ความจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  

นั่นละคือหน้าที่ของวิทยาศาสตร์ 

ดังนั้นหากถามว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร ก็คงต้องตอบว่า มัน 

คือกระบวนการปรับแก้สมมติฐาน (ทฤษฎี)  ไปทีละเล็กทีละน้อย  

เพื่อเดินหน้าขยับเข้าใกล้ความจริง 

นักวิจัยล้วนพยายามสร้างสมมติฐานที่ดียิ่ งขึ้นอยู่ เสมอ  

พวกเขาจึงต้องหมั่นพิสูจน์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมมติฐานต่าง  ๆ  อยู่ 

เปน็ประจำ การตัง้สมมตฐิาน แลว้พสิจูนข์อ้เทจ็จรงิ จากนัน้กท็ำลาย 

สมมติฐานเดิมทิ้ง แล้วสร้างสมมติฐานขึ้นใหม่ จากนั้นก็พิสูจน์ 

ข้อเท็จจริงซ้ำ นี่ละคือสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ 
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จริงอยู่ว่าการไปให้ถึงความจริง  100 เปอร์เซ็นต์คือสิ่งที่ 

เป็นไปไม่ ได้  แต่อย่ างน้อยที่ สุด เราก็ยั งตระหนักรู้ ได้ ว่ า เรา  

“เข้าใกล้ความจริงแล้วสินะ” เพราะ  เมื่อเราขยับเข้าใกล้ความจริง  

คำอธิบายต่าง  ๆ  และการคาดเดาใหม่  ๆ  จะปรากฏให้เห็นจาก 

สมมติฐาน ทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นลักษณะสำคัญของสมมติฐาน 

ชัน้ยอด ซึง่เปน็สมมตฐิานทีใ่กลเ้คยีงความจรงิ นีจ่งึทำใหว้ทิยาศาสตร ์

และงานวิจัยเป็นประโยชน์ 

การตั้งสมมติฐานและการพิสูจน์ข้อเท็จจริง
คือพื้นฐานของวิทยาศาสตร์

ผมเกริ่นไปแล้วว่าสมมติฐานชั้นยอดและใกล้เคียงความจริง 

จะนำไปสู่การคาดเดาใหม่  ๆ  อีกสารพัน และช่วยให้เราสามารถ 

อธิบายอะไรต่อมิอะไรได้อีกมากมาย หรือจะพูดว่าสมมติฐานที่ดี 

คือวิธีคิดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายก็คงไม่ผิดนัก 

แล้วเวลาอยู่ในสถานการณ์จริง นักวิทยาศาสตร์ตั้งสมมติฐาน 

แบบไหนกันบ้าง เรามาลองศึกษาเรื่องนี้ผ่านเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น 

จริงในหน้าประวัติศาสตร์กันดีกว่า 

ย้อนกลับไปคริสต์ศตวรรษที่  19 สมัยที่ยังไม่มีใครรู้ว่าโลก 

ของเรามีสิ่งที่เรียกว่าจุลชีพก่อโรค ผู้คนในสหราชอาณาจักรยุคนั้น 

ต่างหวาดผวา เพราะเกิดการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ของอหิวาตกโรค 

ทุกวันนี้เราต่างรู้ว่าอหิวาตกโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ  

คอเลอเร (Vibrio cholerae) ทว่ายุคนั้นผู้คนพากันคิดว่าต้นตอ 

ของโรคมาจากกลิ่นเหม็น (ไอพิษ) ที่ลอยอยู่ในอากาศ จนกระทั่ง 

กลางคริสต์ศตวรรษที่  19 นายแพทย์จอห์น  สโนว์  เกิดกังขา 
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เกี่ยวกับทฤษฎีไอพิษขึ้นมา เพราะเขาสังเกตว่าบางคนก็ป่วย บางคน 

ก็ไม่ป่วย ทั้ง ๆ ที่สูดอากาศในห้องเดียวกัน 

สโนว์ตั้งข้อสังเกตว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในตึกแถวที่หันหลังชนกัน 

ตึกหนึ่งมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอหิวาตกโรคไม่เท่ากัน โดยฟากหนึ่ง 

มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าอีกฟากหนึ่งถึง 10 เท่า ทั้ง ๆ ที่โครงสร้าง 

และระบบสาธารณสุขของอาคารทั้งสองฟากแทบจะเหมือนกัน 

ทุกประการ มีเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่แตกต่าง นั่นคือแหล่งน้ำดื่ม  

สโนว์จึงเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าอหิวาตกโรคอาจแพร่ระบาดจากน้ำดื่ม

หลังจากนั้นสโนว์จึ งสำรวจต่อโดยนำการเก็บสถิติของ 

กรุงลอนดอนมาใช้ และพบว่าจำนวนผู้ป่วยอหิวาตกโรคมีความ 

แตกต่างกันชัดเจนขึ้นอยู่กับบริษัทน้ำประปา (แหล่งน้ำ) ที่พวกเขา 

ใช้บริการ เขาจึงตั้งสมมติฐานว่า  “อหิวาตกโรคน่าจะแพร่ระบาด 

จากการดื่มน้ำที่สกปรก ไม่ใช่ไอพิษ” 

สโนว์รวบรวมผลการสำรวจนี้ลงในบทความวิจัยของตัวเอง  

แต่กลับไม่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนัก ซ้ำยังถูกคัดค้านว่า  “ในเขต 

ที่เกิดโรคเต็มไปด้วยไอพิษไม่ใช่หรือ” และไม่ควรบอกว่าสาเหตุ 

เกิดจากแหล่งน้ำ 

ด้วยความคับข้องใจ  สโนว์จึงเก็บสมมติฐานนี้เอาไว้ในใจ 

เรื่อยมา  จนมีผู้ป่วยอหิวาตกโรคกลุ่มใหญ่ในย่านหนึ่งของกรุง 

ลอนดอนขึ้นอีกครั้งหลังจากนั้น ความเป็นไปได้ของข้อสันนิษฐาน 

นั้นจึงเริ่มชัดเจนขึ้น

ผลจากการสำรวจและสอบถามข้อมูลจากบรรดาผู้อยู่อาศัย 

ร่วมกับการเก็บสถิติ ทำให้สโนว์ค้นพบในที่สุดว่าผู้เสียชีวิตกระจุก 

ตัวอยู่บริเวณรอบบ่อน้ำแห่งหนึ่ง 

ทว่าข้อมูลเพียงแค่นั้นยังไม่เพียงพอ ดีไม่ดีเขาอาจถูกทักท้วง 

แบบคราวก่อนว่าเป็นเพราะรอบบ่อน้ำเต็มไปด้วยไอพิษ ด้วยเหตุนี้ 

เขาจึงลองสำรวจผู้เสียชีวิตที่อาศัยอยู่ไกลจากบ่อน้ำเพิ่มเติม และ 
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พบว่ากลุ่มหลังประกอบด้วยเด็กที่เดินทางมาเรียนใกล้บ่อน้ำและ 

ลูกค้าของร้านอาหารที่ตั้งอยู่ใกล้บ่อน้ำ 

แต่น่าสังเกตว่าพนักงานของโรงงานเบียร์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก 

บ่อน้ำกลับไม่มีใครอาการทรุดหนักเลยสักคน นั่นเป็นเพราะเมื่อ 

พวกเขาคอแห้งก็เลือกที่จะดื่มเบียร์แทนการดื่มน้ำจากบ่อ 

ซึ่งหากสาเหตุมาจากกลิ่นเหม็นจริง แล้วจะอธิบายปรากฏ- 

การณ์ดังกล่าวว่าอย่างไร ด้วยเหตุนี้การคาดเดาอันเกิดจากการ 

ตั้งสมมติฐานของสโนว์จึงถูกหยิบยกขึ้นมาพิสูจน์ ทำให้สมมติฐาน 

ของเขาเริ่มมีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากขึ้น สโนว์เกลี้ยกล่อมหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบให้ปลดคันโยกปั๊มน้ำของบ่อที่เป็นปัญหาออก การ 

แพร่ระบาดของโรคสิ้นสุดลงในที่สุดหลังจากนั้น แต่ไม่มีหลักฐาน 

ยืนยันแน่ชัดว่าการกระทำของสโนว์บังเกิดผล  หรือแท้จริงแล้ว 

การแพร่ระบาดเข้าสู่ช่วงขาลงพอดี 

การตั้งสมมติฐานเพื่อนำไปสู่การคาดเดา  แล้วพิสูจน์ข้อ 

เท็จจริงด้วยการทดลองหรือการเฝ้าสังเกต  หากเป็นไปตามที่ 

คาดเดา สมมติฐานก็ยิ่งมีน้ำหนัก ทั้งหมดนี้ถือเป็นกลวิธีหนึ่งของ 

วิทยาศาสตร์ 

สโนว์คิดถึงวิธีตั้งสมมติฐานในยุคสมัยที่ยังไม่มีวิธีตรวจสอบ 

จุลชีพก่อโรคซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า พูดอีกอย่างหนึ่ง 

คือ  แม้ไม่รู้จักจุลชีพก่อโรค แต่เขาก็ยังสามารถสร้างสมมติฐานได้  

ซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้คือความสนุกของวิทยาศาสตร ์

 

หลังจากนั้นมีการบริหารจัดการสุขอนามัยด้านน้ำเพื่อการ 

บริโภค ทำให้การแพร่ระบาดอย่างรุนแรงของอหิวาตกโรคลดน้อยลง  

และในที่สุดก็เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าสาเหตุของอหิวาตกโรคเกิดจาก 

จุลชีพก่อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำที่ใช้บริโภค ทั้งหมดล้วนมีจุดเริ่มต้น 
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จากการคาดเดาซึ่งได้มาจากสมมติฐานของสโนว์ ขณะเดียวกัน  

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็ช่วยยืนยันว่าสมมติฐานของสโนว์เป็นสมมติฐาน 

ชั้นยอดและใกล้เคียงความจริง ทว่าเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ คอเลอเร 

ถูกค้นพบโดยปาชีนี4 ในปี 1854 แต่เนื่องจากยุคนั้นเชื้อแบคทีเรีย 

ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นจุลชีพก่อโรค  บทความวิจัยของเขา 

จึงไม่ได้รับความสนใจสักเท่าไรนัก  และกว่าที่ค็อค5 จะผูกโยง 

บทสรุปว่าเชื้อแบคทีเรียวิบริโอ คอเลอเร คือต้นตอของอหิวาตกโรค 

ได้สำเร็จ เวลาก็ล่วงผ่านไปถึง 30 ปีนับจากการตรวจสอบของสโนว์

คนที่กล้าตัดสินชี้ชัด 
ถือเป็นบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจในทางวิทยาศาสตร์

ในช่วงที่คนทั้ ง โลกตื่นตระหนกกับการแพร่ระบาดของ 

โควิด-19  เช่นนี้ รายการโทรทัศน์หลายช่องต่างเชิญผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะทางมาพูดคุยในหัวข้ออย่างเช่น  “ต้องปฏิบัติตนอย่างไร 

จึงจะปลอดภัย” “ต้องลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงให้เหลือเท่าไรจึงจะ 

อุ่นใจได้”  เห็นแล้วก็ชวนให้นึกถึงคราวที่ เกิดหายนะโรงไฟฟ้า 

นิวเคลียร์ฟุคุชิมะไดอิจิ6 ซึ่งสื่อแต่ละสำนักพากันรายงานข่าวซ้ำ  ๆ  

เรื่องที่ว่าปริมาณรังสีระดับเท่าใดจึงจะเรียกว่าปลอดภัย

4 Filippo Pacini (25 พฤษภาคม 1812 – 9 กรกฎาคม 1883) นักกายวิภาคศาสตร ์

ชาวอิตาลี ผู้สามารถระบุเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอหิวาตกโรคได้
5 Heinrich Hermann Robert Koch (11 ธันวาคม 1843 - 27 พฤษภาคม 1910)  

นายแพทย์ชาวเยอรมัน  ผู้ริเริ่มสาขาวิชาจุลชีววิทยาสมัยใหม่ร่วมกับหลุยส์  ปาสเตอร์  

เคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปี 1905 ผลงานเด่น อาทิ การค้นพบเชื้อโรคที่ทำให ้

เกิดโรคแอนแทรค วัณโรค อหิวาตกโรค และเป็นผู้พัฒนาการสกัดสารชื่อทูเบอร์คูลิน 

ซึ่งช่วยในการตรวจสอบเชื้อวัณโรค
6 อุบัติเหตุด้านพลังงานซึ่งเกิดขึ้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุคุชิมะไดอิจิ  อันเป็นผล 

มาจากแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในภูมิภาคโทโฮคุ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2011 
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ตราบใดที่วิทยาศาสตร์ไม่มีทางไปถึงความจริง  การตอบ 

คำถามเหล่านี้แบบฟันธงชัดเจนย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างมากสุด 

ก็คงพูดได้แค่ว่า  “เมื่อพิจารณาตามสมมติฐานนี้แล้ว คิดว่าน่าจะ 

เป็นแบบนี้นะครับ” ในทางกลับกัน หาก  “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง”  

คนใดกล้าตัดสินชี้ชัดโดยไม่กล่าวว่าเป็นการคาดเดาในทำนองที่ 

กล่าวมาด้านบน แสดงว่าบุคคลนั้นอยู่ในข่ายที่ไม่น่าไว้วางใจ 

โดยเฉพาะกรณีของโรคโควิด-19 ที่เชื้อไวรัสแพร่ระบาดอย่าง 

รวดเร็วเกินกว่าที่วิทยาศาสตร์จะไล่ตามทัน  และ  “สมมติฐาน 

ที่ใกล้เคียงความจริง”  ก็ยังไม่มี จึงยังไม่มีบุคคลที่มีหลักการคิด 

แบบวิทยาศาสตร์คนใดกล้าตัดสินชี้ชัดเกี่ยวกับโรคนี้ ผมขอย้ำ 

อีกครั้งว่าวิทยาศาสตร์คือ  “การขยับเข้าใกล้ความจริง”  ด้วยการ 

ตั้งสมมติฐานขึ้นแล้วหักล้าง จากนั้นก็ตั้งสมมติฐานอีกแล้วหักล้าง  

ทว่าสำหรับโรคโควิด-19  ในเวลานี้ทุกฝ่ายแทบไม่มีเวลาสำหรับ 

การตั้งสมมติฐานขึ้นแล้วหักล้างหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง

ปัจจุบันมีทฤษฎีเกี่ยวกับโรคโควิด-19  อยู่มากมาย  แต่ 

ทั้งหมดนั้นก็ยังเป็นแค่ เพียงสมมติฐานที่ต้องได้รับการพิสูจน์  

อย่างละเอียดรอบคอบ  แต่ปัญหาคือแต่ละฝ่ายล้วนไม่มี เวลา 

ที่จะพิสูจน์  เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ไม่สามารถรอได้  จึงจำเป็น 

ต้องอนุโลมให้หยิบสมมติฐานที่ยังไม่สมบูรณ์พร้อมมาใช้แทน 

ก่อนชั่วคราว  ด้วยเหตุนี้ เราทุกคนจึงควร  ตระหนักอยู่ เสมอว่า 

ทั้งหมดนั้นเป็นสมมติฐานที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่าง 

เพียงพอ 

การวิจัยเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในครั้งนี้อาจดูล่าช้าในมุมมอง 

ของคนส่วนใหญ่ ทว่าหากมองจากมุมของคนที่ทำงานคลุกคลีอยู่ 

ในแวดวงวิทยาศาสตร์ ต้องบอกว่าเร็วจนน่าทึ่งเลยทีเดียว 

โดยปกติแล้วการคิดค้นพัฒนาวัคซีนชนิดหนึ่งต้องใช้เวลา 

นาน  10 ปี ต้องผ่านการทดลองมากมายเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มี 
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ผลข้างเคียงร้ายแรง เพราะวัคซีนเป็นสิ่งที่ใช้แจกจ่ายให้กับผู้คน 

จำนวนมหาศาล แต่สำหรับกรณีของโรคโควิด-19 ทุกอย่างเป็นไป 

อย่างรวดเร็วชนิดไม่เคยปรากฏมาก่อน 

แต่เนื่องจากการทำงานวิจัยเกิดขึ้นขนานไปกับการแพร่ระบาด 

ของไวรัส ทำให้นักวิจัยขาดข้อมูลบางส่วนไป  ดังนั้นต่อให้เป็น 

ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับมือพระกาฬแค่ไหน ก็ทำได้แค่ตั้ง 

สมมติฐานที่ยังไม่สมบูรณ์  พูดอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ทุกคนเห็น 

อยู่ในเวลานี้ล้วนอยู่ในขั้นตอนของการขัดเกลาสมมติฐาน  ทว่า 

อย่างน้อยที่สุดการที่หลายฝ่ายช่วยกันคิดหาสมมติฐานก็ทำให้  

ได้ข้อมูลมากขึ้น และส่งผลให้สมมติฐานมีน้ำหนักมากขึ้นทีละเล็ก 

ทีละน้อย และผมอยากให้ทุกคนจดจำกระบวนการทำงานนี้เอาไว้ 

เพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันตัวจากการถูกข่าวเท็จล่อลวงให้หลงเชื่อ  

โดยเฉพาะเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสที่ยังไม่มีใครรู้จักเหมือน 

กรณีของโควิด-19 อีกครั้งในอนาคต

เมนเดลผู้เพียรนับรอยย่นบนถั่วลันเตาถึง 8 ปี

ในโลกของเรามีสมมติฐานที่ได้รับเสียงชื่นชมว่ายอดเยี่ยม 

อยู่มากมาย  โดยส่วนตัวแล้วสมมติฐานที่ผมยกให้เป็นที่สุดใน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพก็คือ “กฎของเมนเดล” ทุกวันนี้กฎของ 

เมนเดลเป็นที่รู้จักทั่วโลก แต่กว่าที่กฎดังกล่าวจะโด่งดังก็หลังจาก 

เมนเดล7 เสียชีวิตไปแล้ว 

7 Gregor Johann Mendel (20 กรกฎาคม 1822 - 6 มกราคม 1884) บาทหลวง 

และนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรีย ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์สมัยใหม่ อีกทั้งเป็น 

ผู้ค้นพบกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
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ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เมนเดลมีชีวิตอยู่  

ผู้คนรู้ว่าการสืบทอดทางพันธุกรรมมีอยู่จริง  ทุกคนต่างรู้ว่าลูก 

ย่อมเกิดมาคล้ายพ่อแม่ แต่ยังไม่มีใครรู้ว่าปรากฏการณ์ดังกล่าว 

มี “หน่วยพันธุกรรม” เป็นตัวกำหนด 

เมนเดลเกิดในครอบครัวยากจนที่สาธารณรัฐเช็ก8 เมื่อปี 1822  

และเข้าเป็นนักบวชในภายหลัง หัวหน้านักบวชเล็งเห็นแววความ 

สามารถของเขาจากความมุ่งมั่นเพียรพยายามพัฒนาและดูแล 

พืชผลทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี  เมนเดล 

จึงได้รับโอกาสให้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยเวียนนา  แต่ไม่จำเป็น 

ต้องเก็บหน่วยกิต  เนื้อหาที่ เขาได้ฟังในคาบเรียนวิชาฟิสิกส์  

ได้สะกิดให้เขาจินตนาการถึงสมมติฐานหนึ่งขึ้นมา โดยเนื้อหานั้น 

มีอยู่ว่า  “สสารเกิดขึ้นจากการประกอบเข้าด้วยกันของอะตอม  

ในทำนองเดียวกัน  สิ่งมีชีวิตเองก็มีองค์ประกอบ  (ธาตุ) ดังนั้น 

จึงกล่าวได้ว่าการประกอบเข้าด้วยกันขององค์ประกอบต่าง  ๆ  

เป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของสิ่งมีชีวิต”

เพื่อยืนยันสมมติฐานของตัวเอง เมนเดลได้ทำการทดลอง 

กับพืชอย่างเช่นถั่วลันเตาเป็นเวลานาน  8  ปีหลังกลับสู่อาราม  

โดยองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตแบบที่เขาพบในถั่วได้รับการตั้งชื่อว่า  

“หน่วยพันธุกรรม”  ในภายหลัง ทั้งนี้เมนเดลประกาศการค้นพบ 

ของเขาในปี 1865 แต่กลับไม่มีใครสนใจ กว่าผู้คนจะหันมาจับตา 

มองทฤษฎีดังกล่าวผ่านมุมมองที่เรียกกันว่าหน่วยพันธุกรรม เวลา 

ก็ล่วงผ่านมามากกว่า 30 ปีนับจากการประกาศของเมนเดล หรือ 

ก็คือหลังจากที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนั่นเอง อาจพูดได้ว่าสมมติฐาน 

ของเมนเดลเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้การวิจัยหน่วยพันธุกรรม 

ก้าวหน้าอย่างที่เห็นในปัจจุบัน 

8 จักรวรรดิออสเตรียเก่า
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หน่วยพันธุกรรมที่เมนเดลเคยคาดเดาไว้ได้รับการยืนยัน 

ว่ามีอยู่จริงเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายศตวรรษที่  20 นอกจากสีและ 

รูปทรงของถั่วลันเตาแล้ว  หน่วยพันธุกรรมนี้ยังใช้อธิบายและ 

คาดเดาปรากฏการณ์หลากหลายที่ เกิดกับสิ่งมีชีวิต  พูดได้ว่า 

นี่ เป็นสมมติฐานสำคัญที่อธิบายและคาดเดาเรื่องราวต่าง  ๆ  ได้ 

มากมาย 

และเช่นเดียวกับการคาดเดาเกี่ยวกับหน่วยพันธุกรรม 

โดยอาศัยสมมติฐานเมื่ อครั้ งที่ หน่วยพันธุกรรมยั งไม่ เป็นที่  

รู้จัก มนุษย์เราสามารถรับรู้และเข้าใจในสิ่งอื่น  ๆ  ที่ตามองไม่เห็น 

ได้ด้วยสมมติฐานที่ดี ไม่ว่าจะเรื่องของอนุภาคมูลฐานทางฟิสิกส์  

หรือหลุมดำ  อย่างกรณีของหลุมดำ  ไม่มีใครยืนยันได้ว่ามันมี 

อยู่จริงจนกระทั่งกล้องบันทึกภาพเอาไว้ได้สำเร็จในปี 2019 

วิทยาศาสตร์สามารถขยายโลกที่เราสัมผัสรับรู้ให้กว้างออก 

ได้ เป็นร้อยเป็นพันเท่า  ไม่สิ  ขยายได้แบบไร้ขีดจำกัดเลยละ  

โดยใช้การตั้งสมมติฐานซ้ำแล้วซ้ำเล่า การมองแบบวิทยาศาสตร์ 

จะช่วยให้เราทุกคนมองเห็นทะลุปรุโปร่งตั้งแต่โลกขนาดเล็กจิ๋ว 

ไปจนถึงโลกขนาดใหญ่มโหฬาร

วิทยาศาสตร์มีส่วนคล้ายนิยายสืบสวนสอบสวน

พอจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วใช่ไหมครับว่าวิทยาศาสตร์ 

หมายถึงกระบวนการขัดเกลาสมมติฐานเพื่อให้เราเข้าใกล้ความจริง 

บางคนอาจกำลังคิดว่า  “เข้าใจความหมายของการคิดเชิง 

วิทยาศาสตร์แล้ว แต่ไม่ได้สนใจถึงขั้นค้นพบหน่วยพันธุกรรม”  

หรือ  “ถ้าจะให้เฝ้าสังเกตถั่วลันเตาถึง 8 ปีก็คงไม่ไหว” จริง  ๆ  แล้ว 

แม้แต่ตัวผมเองซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็คงไม่อาจนั่งเฝ้าสังเกต 
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ถั่วลันเตานาน  8  ปี  แต่สาระสำคัญที่ผมต้องการสื่อไม่ใช่เรื่อง 

ของถั่วลันเตาหรือยีน หากแต่เป็นวิธีคิดต่างหาก 

เมื่อได้ยินคำว่าวิทยาศาสตร์  คนส่วนใหญ่มักจินตนาการ 

ถึงภาพอาณาจักรที่พิเศษไม่เหมือนใคร แต่เมื่อลองแง้มดูจะรู้ว่า 

แท้จริงแล้วอาณาจักรแห่งนี้สุดแสนเรียบง่าย  นักวิทยาศาสตร์ 

ทุกคนล้วนเริ่มต้นจากการตั้งสมมติฐานและการพิสูจน์ข้อเท็จจริง 

สิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันไม่ได้มีประวัติศาสตร์ 

ยาวนานมากมายนัก อย่างมากก็แค่ไม่กี่ร้อยปี ทว่าเป็นช่วงเวลา 

ไม่กี่ร้อยปีที่วิทยาศาสตร์ได้รับการขัดเกลาจนรุดหน้าอย่างที่เห็น 

ทุกวันนี้

ทุกคนสามารถฝึกคิดได้ หากให้เปรียบ ผมมองว่าวิธีคิด 

ก็คล้ายคลึงกับการดีดเปียโน  ยิ่งศึกษายิ่งทำเป็น  ยิ่งฝึกฝนยิ่ง 

ชำนาญ จริงอยู่ว่าการจะเป็นนักเปียโนที่เก่งอาจต้องมีพรสวรรค์ 

พิเศษร่วมด้วย แต่อย่างน้อยการฝึกฝนก็จะช่วยให้เราดีดเปียโน 

เป็น  ดังนั้นแม้คุณจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับหน่วยพันธุกรรม แต่ 

อย่างน้อยการเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ก็อาจช่วยให้คุณรู้จักนำการคิดเชิง 

วิทยาศาสตร์ไปใช้กับสิ่งที่ชอบหรือเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในชีวิต 

ประจำวัน เมื่อคิดเชิงวิทยาศาสตร์เป็นแล้ว สิ่งที่คุณสัมผัสรับรู้ 

ในแต่ละวันอาจเปลี่ยนไปจากเดิมไม่มากก็น้อย  เช่นเดียวกัน  

หากคุณดีดเปียโนเป็น  ชีวิตประจำวันก็อาจมีสีสันและความ 

เพลิดเพลินขึ้นอีกหน่อย

แล้วการฝึกฝนวิธีคิดต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง 

คุณลองนึกถึงเวลาอ่านนวนิยายสืบสวนสอบสวนดูสิ  คุณ 

ไม่มีทางรู้ตั้งแต่ต้นเรื่องว่าใครคือคนร้าย ถูกไหม คุณต้องอ่าน 

พร้อมกับจินตนาการว่าใครคือคนร้าย ซึ่งแน่นอนว่าคนร้ายย่อมอยู่ 

ในกลุ่มตัวละคร  และเนื้อหาเองก็บอกใบ้ไว้ให้แล้ว  คุณก็แค่ 

ใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการคาดเดาตัวคนร้าย 
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ขั้นตอนทั้งหมดที่ว่ามาไม่ได้ต่างจากวิทยาศาสตร์เลยสักนิด  

รูปแบบพฤติกรรมยามที่สโนว์ครุ่นคิดว่าอหิวาตกโรคแพร่ระบาด 

เพราะอะไรกับยามที่คุณอ่านนวนิยายของฮิงาชิโนะ เคโงะ9 หรือ 

มัตสึโมโตะ  เซโจ10 และครุ่นคิดว่าใครคือคนร้ายนั้นแทบจะ 

เหมือนกันเลย 

พูดอีกอย่างหนึ่งคือการหมั่นคิดหมั่นพิจารณาในสิ่งที่ เห็น 

หรือได้ยินในชีวิตประจำวันแล้วรู้สึก  “เอ๊ะ”  จะช่วยให้คุณรู้จักคิด 

เชิงวิทยาศาสตร์จนเป็นนิสัย

เช่น สมมติว่าคุณเดินเข้าห้อง กดสวิตช์ไฟ แล้วไฟสว่างขึ้น  

กรณีนี้สามารถพูดว่าไฟสว่างเพราะกดสวิตช์ได้ไหม 

ทุกคนอาจคิดว่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ใช่หรือ  แต่ 

ข้อมูลเพียงเท่านั้นไม่มากพอจะสรุปได้เต็มปากเต็มคำว่าไฟติด 

เพราะกดสวิตช ์

บางทีสวิตช์ตัวนั้นอาจเป็นสวิตช์ไฟของหน้าประตูบ้าน ส่วน 

หลอดไฟในห้องนั้นอยู่ในสภาพจวนจะขาดมิขาดแหล่  แล้วแค่ 

บังเอิญตอนคุณเดินเข้ามาหลอดไฟในห้องดับพอดีจนห้องมืดสนิท  

ก่อนจะสว่างขึ้นมาตามเดิมในจังหวะที่คุณกดสวิตช์ก็ เป็นได้   

หรือไม่ก็หลอดไฟนั้นจริง  ๆ  แล้วเชื่อมต่อกับสวิตช์ในห้องข้าง  ๆ  

แล้วบังเอิญว่าใครสักคนที่อยู่ในห้องนั้นกดสวิตช์ในจังหวะเดียวกัน 

กับที่คุณกดพอดี  ตราบใดที่ ไม่รื้อผนังออกก็คงพูดได้ยากว่า 

หลอดไฟติดเพราะกดสวิตช์

9 Higashino Keigo (4 กุมภาพันธ์  1958 –  ปัจจุบัน)  นักเขียนนวนิยายแนว 

สืบสวนชาวญี่ปุ่น ผลงานเด่น  ๆ ได้แก่  Mugenbana (ปริศนาดอกไม้มายา) Namiya  

Zakkaten no Kiseki (ปาฏิหาริย์ร้านชำของคุณนามิยะ) หนังสือชุดกาลิเลโอ ซึ่งถูกดัดแปลง 

เป็นทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์
10 Matsumoto Seicho (21 ธันวาคม 1909 - 4 สิงหาคม 1992) นักเขียนนวนิยาย 

ชาวญี่ปุ่น ผู้เคยได้รับรางวัลอาคุตางาวะเมื่อปี 1953
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ผมมักถามนักศึกษาที่อยากเข้าเรียนในภาควิชาของผมอยู่ 

บ่อยครั้ง โดยใช้คำถามลักษณะคล้าย  ๆ  เรื่องสวิตช์กับหลอดไฟนี้ 

แต่เปลี่ยนเป็นเรื่องของหน่วยพันธุกรรมแทน  เพื่อทดสอบว่า 

นักศึกษาเหล่านั้นคิดเชิงวิทยาศาสตร์เป็นไหม 

 

เริ่มจากการตั้งคำถาม 
และให้นึกสงสัยในเรื่องที่รู้กันทั่วไป

ในชีวิตประจำวันมีสิ่งที่คุณเห็นแล้วรู้สึก  “เอ๊ะ”  อยู่มากน้อย 

แค่ไหนครับ

นักวิทยาศาสตร์จะนึกสงสัยอยู่ตลอดเวลา พวกเขาจะพินิจ 

มองสิ่งต่าง  ๆ พลางคิดว่าสิ่งที่เห็นนั้นจริงแน่หรือ ไม่มีเสียหรอก 

ที่จะเชื่อสิ่งที่ใครบอกมาง่าย  ๆ จริงอยู่ว่าผมไม่ได้นั่งจ้องนั่งสงสัย 

หลอดไฟแต่ละหลอดทุกวี่ทุกวัน แต่ในความเห็นส่วนตัว ผมคิดว่า 

ทุกคนสงสัยน้อยเกินไป  และผมอยากให้ทุกคนรู้จักตั้งคำถาม 

ให้มากขึ้น 

ผมไม่เถียงถ้าคุณจะแย้งว่าหากสงสัยไปเสียทุกเรื่องคง 

ไม่เป็นอันต้องทำอะไรกันพอดี  แต่อย่างน้อยลองฝึกตั้งคำถาม 

เกี่ยวกับสิ่งใกล้ตัวบ้างก็ยังดี แล้วคุณจะพบว่าสิ่งที่ชวนให้รู้สึก  

“เอ๊ะ”  ในชีวิตประจำวันมีมากกว่าที่คิด เมื่อรู้จักสังเกต คุณก็จะ 

ตระหนักว่าชีวิตประจำวันของเราทุกคนเต็มไปด้วยปริศนาไม่ต่าง 

จากนิยายสืบสวนสอบสวน 

นิยายสืบสวนสอบสวนคือการไขปริศนาที่มนุษย์คิดขึ้น ส่วน 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพคือการรับมือกับธรรมชาติ แต่ละวันเราต้องเจอ 

กลอุบายหรือคนร้ายที่คาดไม่ถึง แต่หลายครั้งการทำความเข้าใจ 

ปริศนาเหล่านั้นนำไปสู่การรักษาโรคซึ่งแต่เดิมเป็นโรคที่รักษาไม่หาย
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การมุ่งมั่นค้นหาตัวคนร้ายอยู่ เสมอคือความสนุกสนาน 

เพลิดเพลินสำหรับนักวิทยาศาสตร์ และคงจะดีไม่น้อยถ้าผมได้ 

มีโอกาสแบ่งปันความสนุกสนานนี้ให้ทุกคนได้ลองสัมผัสด้วย 

ตัวเองบ้าง

ในหัวข้อถัดไป ผมจะชวนทุกคนมาฝึกวิธีคิดเชิงวิทยาศาสตร์ 

แบบเป็นรูปธรรม เพื่อจะได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าหลังจากตั้งคำถามแล้ว 

ต้องคิดแบบไหนอย่างไรต่อ และไม่ต้องห่วงนะครับ เพราะวิธีไม่ได้ 

มากมายอะไร และที่สำคัญวิธีเหล่านั้นก็ไม่ซับซ้อนด้วย

เครื่องมือชั้นบรมครูที่เรียกว่า 
“ความเกี่ยวพัน” กับ “เหตุและผล”

“ความเกี่ยวพัน”  กับ  “เหตุและผล” ถือเป็นวิธีคิดที่มีประโยชน์ 

ซึ่งผมอยากให้ทุกคนจดจำเอาไว้ เพราะคำสองคำนี้เปรียบได้กับ 

พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ 

คำว่า  “ความเกี่ยวพัน”  หมายถึงความสัมพันธ์ที่มองเห็นได้ 

ด้วยตา ซึ่งก็คือผลลัพธ์จากการสังเกตในงานวิจัย อย่างกรณีที่ 

เรา  “เดินเข้าไปในห้องมืด  ๆ จากนั้นพอกดสวิตช์ ไฟก็สว่างขึ้น”  

ตามตัวอย่างในหัวข้อก่อนหน้านั้นจัดว่าเป็น  “ความเกี่ยวพัน” และ 

อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าข้อมูลเพียงเท่านี้ไม่มากพอจะใช้สรุปชี้ชัด 

ว่าไฟติดเพราะกดสวิตช์ หรือพูดได้ว่า  “ความเกี่ยวพัน”  คือความ 

สัมพันธ์ประเภท “อาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นสาเหตุและผลลัพธ์” 

ส่วนความสัมพันธ์แบบเหตุและผลถือเป็น  “ความสัมพันธ์ 

ระหว่างสาเหตุกับผลลัพธ์”  อย่างแท้จริง  แม้ความสัมพันธ์แบบ 

เหตุและผลจะจัดอยู่ในกลุ่มความเกี่ยวพัน แต่ไม่ได้หมายความว่า 

ความเกี่ยวพัน  = เหตุและผล ทว่าคนส่วนมากมักเข้าใจผิดคิดว่า 
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ความเกี่ยวพันก็คือความสัมพันธ์กันแบบเหตุและผล

โดยส่วนใหญ่การบ่งชี้ว่ามีความสัมพันธ์แบบเหตุและผล 

หรือไม่นั้น ไม่สามารถแค่เฝ้าสังเกตได้เพียงอย่างเดียว แต่จำเป็น 

ต้องอาศัยการทดลองหรือการพิสูจน์ข้อเท็จจริงร่วมด้วย  อย่าง 

โจทย์สวิตช์ที่ผมพูดถึงเมื่อครู่  หากจะดูว่ามันมีความสัมพันธ์  

แบบเหตุและผลหรือไม่ คุณจำเป็นต้อง  “รื้อผนังออกเพื่อตรวจดู 

ว่าหลอดไฟกับสวิตช์เชื่อมต่อกันหรือไม่  และพิสูจน์ว่าหลอดไฟ 

จะเปิดไม่ติดเมื่อตัดสายไฟ”

ทีนี้ลองมาศึกษากันพอสังเขปว่าในกรณีของวิทยาศาสตร์ 

ชีวภาพ เราบ่งชี้ความสัมพันธ์แบบเหตุและผลด้วยวิธีใด 

อย่างที่ เล่าไปเมื่อตอนต้นว่าผมมักตั้งโจทย์เพื่อทดสอบ 

นักศึกษาที่ต้องการเรียนในภาควิชาของผม  วัตถุประสงค์หลัก 

ของการทดสอบดังกล่าวคือเพื่อพิจารณาว่านักศึกษาเหล่านั้นคิด 

ในแบบความเกี่ยวพันกับแบบเหตุและผลเป็นไหม 

ตัวอย่างข้อสอบ เช่น

“สมมติว่าคุณสร้างหนูที่ ไม่มีหน่วยพันธุกรรม  ก.ขึ้นมา  

(ซึ่งคุณสร้างได้จริงด้วยเทคโนโลยีปรับแต่งหน่วยพันธุกรรม) แต่ 

ไม่รู้ เพราะเหตุใด  หน่วยพันธุกรรม  ข.ซึ่งเป็นหน่วยพันธุกรรม 

คนละชนิดจึงหายไปด้วย และสุดท้ายหนูก็ตาย กรณีนี้การหายไป 

ของหน่วยพันธุกรรม  ข.กับการตายของหนูถือเป็นความสัมพันธ์ 

แบบเหตุและผลหรือไม่” 

คุณล่ะตอบว่าอะไร โจทย์ข้อนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้าน 

หน่วยพันธุกรรม และแก่นของคำถามก็ไม่ได้ต่างจากโจทย์เรื่อง 

สวิตช์ไฟเลยสักนิด 

คำตอบคือ การที่หนูตายเมื่อหน่วยพันธุกรรม ข.หายไปเป็น 

ความเกี่ยวพันกัน ส่วนจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและผลกัน 
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รู้จักความแตกต่างระหว่างความเกี่ยวพันกับ
ความสัมพันธ์แบบเหตุและผล

ทำการทดลอง
ด้วยการดึง

หน่วยพันธุกรรม ก.ออก

ไม่รู้ทำไม ข.  
จึงหายไปด้วย

นอกจากนั้น
สัตว์ทดลองยังตายด้วย 

=	รู้ว่า “เมื่อขาด ก. 
	 ไม่เพียงแค่ ข.จะหายไป 
	 แต่ยังเกิด 
	 ‘บางสิ่งบางอย่าง’ ขึ้น
	 และสัตว์ก็ตายในที่สุด” 

ตาย

= ความสัมพันธ์
	 แบบเหตุและผล!

“ขาดหน่วยพันธุกรรม ข.กับการที่หนูตาย” = ความเกี่ยวพัน 

ไม่เรียกความสัมพันธ์
แบบเหตุและผล

กรณีต้องการแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์แบบเหตุและผล

ภาพประกอบที่ 1

มีชีวิต
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หรือไม่  —  หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือหากไม่มีหน่วยพันธุกรรม  ข.  

หนูจะตายหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถตอบได้ 

ถ้าอย่างนั้นต้องทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็น 

ความสัมพันธ์แบบเหตุและผลหรือไม่ สิ่งที่ต้องทำคือการสร้างหนู 

ที่ถูกถอดหน่วยพันธุกรรม  ข.ออก หากหนูตายก็จะได้ข้อสรุปว่า 

หน่วยพันธุกรรม ข.จำเป็นต่อการดำรงชีพ 

แล้วถ้าหนูไม่ตายจะสรุปว่าอย่างไรดี สำหรับกรณีหลังนี้ 

อาจสันนิษฐานได้ว่าการขาดหายไปของหน่วยพันธุกรรม ก.ไม่เพียง 

ส่งผลให้หน่วยพันธุกรรม  ข.สูญหายตามไปด้วยเท่านั้น  แต่ยัง 

ก่อให้เกิดสิ่งอื่นตามมาจนหนูตายในที่สุด 

หากรู้จักขบคิดในสิ่งที่ได้เห็นหรือฟังในชีวิตประจำวันหรือ 

จากข่าวแล้วเกิดสงสัยอยู่ เป็นนิจ  คุณก็จะเข้าใจความแตกต่าง 

ระหว่างความเกี่ยวพันกับความเป็นเหตุและผลได้เองโดยอัตโนมัติ 

ตัวอย่างเช่น กรณีข่าวที่ว่ามีเห็ดชนิดหนึ่งงอกขึ้นแค่เฉพาะ 

รอบ  ๆ  หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งคนละแวกดังกล่าวไม่มีคนผมบางเลย 

แม้แต่คนเดียวเพราะบริโภคเห็ดชนิดนั้น  แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียง 

ความเกี่ยวพันกัน ตราบใดที่ไม่ได้ทำการทดลองก็คงไม่สามารถ 

บอกได้ว่าเห็ดนั้นมีสรรพคุณด้านการบำรุงเส้นผมจริงไหม จริง  ๆ  

แล้วอาจมีเหตุผลอื่น  ๆ  ก็เป็นได้ จริงอยู่ว่าความเกี่ยวพันถือเป็น 

ข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่น้อย  แต่กระนั้นก็ยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ 

แบบเหตุและผลอยู่ดี

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่านับตั้งแต่มีเทคโนโลยีควบคุมปรับเปลี่ยน 

หน่วยพันธุกรรม การพิสูจน์เพื่อชี้ชัดว่าอะไรมีความสัมพันธ์แบบ 

เหตุและผลบ้างก็ง่ายดายขึ้นมาก
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อย่าปล่อยให้วิทยาศาสตร์ลวงโลกหลอกเอา

ในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ยังจำเป็นต้องมีอีกสิ่งหนึ่ง นั่นคือ 

การรู้จัก “เปรียบเทียบ” 

สมมติว่ามีโรคที่ยังไม่มีใครรู้จักเกิดขึ้น เมื่อได้ยินว่าผู้ป่วย  

100 คนกินยาชนิดหนึ่งแล้ว  80 คนจากในจำนวนทั้งหมดอาการ 

ดีขึ้นภายใน  2 วัน  คุณจะคิดอย่างไร คิดว่ายาดังกล่าวเป็นยา 

ที่ดีไหม 

คุณอาจคิดว่า  “ดีสิ ดีเลย เท่ากับว่ายาผลิตเสร็จสมบูรณ์ 

แล้วสินะ” แต่ข้อมูลเพียงเท่านี้ยังตัดสินชี้ชัดไม่ได้หรอกว่ายานี้ 

ดีหรือไม่ดี 

โปรดจำไว้ให้ขึ้นใจว่าในทางวิทยาศาสตร์ “การเปรียบเทียบ”  

ถือเป็นสิ่งแรกที่ควรทำเมื่อต้องการตรวจสอบสิ่งใด

แล้วในกรณีตัวอย่างที่ยกมานี้ เราควรนำอะไรมาเปรียบเทียบ 

กับอะไร 

สิ่งที่ต้องนำมาเปรียบเทียบก็คือ  “กลุ่มที่กินยา”  กับ  “กลุ่ม 

ที่ไม่กินยา” หากมีกลุ่มผู้ได้รับยารักษาจำนวน  100 คน ก็ต้อง 

สร้างกลุ่มที่ไม่ได้รับยารักษาขึ้นอีกจำนวน  100 คนด้วย เพื่อวัด 

ประสิทธิภาพของยา เพราะเป็นไปได้ว่าคน  80 คนที่อาการดีขึ้น 

ใน 2 วันอาจหายป่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งยารักษา

การเปรียบเทียบลักษณะนี้ เรียกว่าการสร้างกลุ่มควบคุม  

ดังนั้นหากพบการอ้างผลลัพธ์ที่ไม่ได้ผ่านการทดลองที่มีกลุ่มควบคุม  

ให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็น “วิทยาศาสตร์ลวงโลก”

ตัวอย่างเช่น  คุณบังเอิญเห็นโฆษณาหมอนรักษาอาการ 

ไหล่ตึงและฟูกรักษาอาการปวดสะโพก  ซึ่งในโฆษณาดังกล่าว 

มีกราฟแสดงชัดเจน อีกทั้งยังมีข้อความระบุว่าผลจากการทดลอง 

ในกลุ่มบุคคล 1,000 คนพบว่า 90 เปอร์เซ็นต์อาการดีขึ้น 
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สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือสำรวจดูว่ามีกลุ่มควบคุมหรือไม่   

หากไม่มี  ให้สงสัยในประสิทธิภาพของสินค้า เอาไว้ก่อนเลย  

อย่างที่ผมบอกเมื่อครู่นั่นแหละครับ สมมติว่ามีคน  1,000 คน 

ไม่ได้ใช้หมอนและฟูกนี้  แต่  90  เปอร์ เซ็นต์ในกลุ่มดังกล่าว 

อาการทุเลาลง ก็ย่อมหมายความว่าแม้ไม่ได้ใช้สินค้านี้ก็หายได้ 

เช่นกัน ดังนั้นจึงยากที่จะระบุว่าหมอนและฟูกนี้ใช้แล้วเห็นผลจริง 


	xLife Science 1 p0001-0014  OK
	xLife Science 2 p001-110 OK



