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หนังสือ เลมน้ีกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงของวงการ
วิทยาศาสตรในระดับโลก โดยเริ่มตนดวยการตั้งคําถาม
สําคัญวา วิทยาศาสตรมีความเปนภววิสัยหรือไม? กลาว
อีกนัยหน่ึงคือ วิทยาศาสตรน้ัน เปนการคนหาความรูโดย
ไมขึ้นกับตัวผูคนหาหรือไม? น้ีเปนคําถามที่สังคมถาม
ดวยเชนกัน เน่ืองจากวา สังคมเริ่มลดความเชื่อถือตอ
วิทยาศาสตรดังสะทอนไดจากวรรณกรรมสวนหนึ่ง ที่ให
ภาพนักวิทยาศาสตรเปนตัวราย ในขณะเดียวกันผูคนก็
เริ่มตระหนักถึงผลกระทบดานลบของวิทยาศาสตร เชน 
อาวุธชีวภาพหรืออาวุธเคมี 
 
สิ่งที่หนังสือเลมน้ีแสดงใหเห็นเปน อันดับแรกคือ บทบาทของนักวิทยาศาสตรสวนหนึ่งที่ทําการวิจัยที่
เสี่ยงตอจริยธรรม เชน ในอดีตที่นักวิทยาศาสตรทําการวิจัยการเลือกเผาพันธุมนุษย ในปจจุบัน
วิทยาศาสตรในประเทศตางๆถูกวิพากษวาตกอยูภายใตอิทธิพลของ บรรษัทตางๆมากขึ้นจนคํานึงถึง
กําไรมากกวาความรู หรือถูกวิพากษวาใสใจกับความรูที่ใหประโยชนกับผูชายหรือคนขาวเปน สําคัญ 
หนังสือเลมน้ีบอกโดยนัยวาวิทยาศาสตรกับคุณคาในสังคมเปนเรื่องที่ไมอาจ จะแยกขาดจากกันได 
 
ตั้งแตทศวรรษ 60 เปนตนมา สังคมตะวันตกใหความสําคัญตอความตื่นตัวของสาธารณะที่มีตอ
วิทยาศาสตร ตลอดจนความตระหนักตอมิติเชิงคุณคาที่มีอยูในวิทยาศาสตร และเริ่มมีการตั้งสาขาวิชา
ใหมที่ชื่อวา “วิทยาศาสตรศึกษา” (science studies) โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือเชื่อมโยงวัฒนธรรมทาง
ความคิดที่ตางกันระหวาง สังคมกับวิทยาศาสตรเขาหากัน เชน ใหนักวิทยาศาสตรเขาใจบทบาทของ
ตนเองในสังคมมากขึ้น ใหเกิดความตระหนักวาในงานวิจัยทางวิทยาศาสตรก็มีมิติทางสังคมอยูดวย เปน
ตน ทั้งน้ี วิทยาศาสตรศึกษา เปนเพียงคําใหญที่รวมวิชายอยๆที่เกี่ยวของไวดวยกันเทานั้น ที่ปรากฏอยู
ยังมีประวัติศาสตรของวิทยาศาสตร สังคมวิทยาของวิทยาศาสตร ฯลฯ อยางไรก็ตาม ในระยะหลัง เริ่มมี



ขอกังวลวาตัว “วิทยาศาสตรศึกษา” เอง ก็จะกลายเปนสาขาวิชาที่คนทั่วไปเขาถึงไดยากและแยกหาง
ออกจากสังคมไมตาง อะไรกับขอวิจารณที่มีตอวิทยาศาสตร 
 
หนาที่ประการหนึ่งของ “วิทยาศาสตรศึกษา” คือแสดงใหเห็นวิทยาศาสตรอยางที่เกิดขึ้นจริงๆ ไมใชเปน
ตํานานประวัติศาสตรที่ประกอบดวยลําดับของนักวิทยาศาสตรผูคนพบ ความรูอันยิ่งใหญ แตใหภาพทาน
เหลานั้นอยางเปนคนจริงๆในสังคมมากขึ้น และใหเห็นดวยวาแมแตทานผูยิ่งใหญเหลานั้นก็มีดานมืดดวย 
นักปรัชญาผูหน่ึงที่ทําใหเห็นวาวิทยาศาสตรไมใชตํานานคือ โทมัส คูหน (Thomas Kuhn) เขาวิเคราะห
ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตรวาไมไดเกิดจากผลกระทบ ของผูยิ่งใหญในวงการแคไมกี่คน แต
เปนการเปลี่ยนแปลงทางดานวิธีคิดของทั้งวงการไปพรอมกัน หรือเรียกวา “กระบวนทัศน” ในการ
เปลี่ยนแปลงนี้วิทยาศาสตรก็จะอยูในชวงปกติเปนระยะเวลายาว กลาวคือ สามารถเรียนรูแกไขปญหาได
ตามปกติ แลวก็จะเขาสูยุคปฏิวัติ เม่ือวิทยาศาสตรพบวิกฤตโดยการไมสามารถแกไขปญหาสําคัญๆได 
 
วิทยา ศาสตรยังเปนที่สนใจศึกษาของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยาดวย นักสังคมวิทยาเชื่อวา
นักวิทยาศาสตรซึมซับอิทธิพลจากบริบทของสังคมในขณะที่ ทํางานไปดวย ดังน้ันความรูจาก
วิทยาศาสตรจึงไมใชการคนพบความจริงแบบภววิสัยลวนๆ แตวาสังคมไดมีสวนรวมสรางดวย นัก
มานุษยวิทยานั้นศึกษาการทํางานของนักวิทยาศาสตรราวกับวาพวกเขาเปนชน เผาหนึ่งในหองทดลอง 
 
นักสตรีนิยมก็สนใจพิจารณาวิทยาศาสตรดวยเชน กัน นักสตรีนิยมพิจารณาวิทยาศาสตรในแงมุมที่เปน
องคกรที่มีลําเอียงตอผูชาย โดยมักจางงานผูชายมากกวาหรือมีนักศึกษาชายมากกวา ในอีกแงมุมหน่ึง 
สตรีนิยมก็พิจารณาวาองคความรูของวิทยาศาสตรน้ันมีความเปนชายมากกวา ความเปนหญิง กลาวคือ
วิพากษวาวิทยาศาสตรใหความสําคัญกับเหตุผลมากกวาอารมณความ รูสึก ไมใหความสําคัญกับคนชาย
ขอบ และวิทยาศาสตรควรมีความรับผิดชอบพรอมกับเหตุผลดวย 
 
นอกจากนี้ ยังมีการวิพากษจากวิทยาศาสตรแนวหลังอาณานิคม (Post-colonial Science Criticism) 3 
แนวทาง ไดแก (1) แนววิทยาศาสตรกับจักรวรรดิ (Science and Empire) เชื่อมโยงระหวางลัทธิลา
อาณานิคม (รวมทั้งลัทธิลาอาณานิคมแบบใหม) กับความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (2) แนวฟนฟู
ประวัติศาสตรวิทยาศาสตรแบบที่ไมใชตะวันตกใหม (Non-Western Science) จากแหลงอารยธรรมอื่นๆ 
เชน อิสลาม จีน อินเดีย (3) แนวศาสตรพ้ืนเมือง (Indigenous Science) 
 
การเปรียบเทียบวิทยาศาสตร ในตะวันตกและวิทยาศาสตรในสังคมอื่นที่ถูกละเลย เริ่มทําใหเกิดการ
ถกเถียงในประเด็นวาดวยสมมติฐานของวิทยาศาสตร (แบบตะวันตก) ตางๆ เชน ทัศนะตอธรรมชาติ, 
ทัศนะตอเวลาวาเปนเสนตรง, ตรรกะแบบสองทาง (either/or logic), นิยามของประสิทธิภาพ, ความ
แตกตางทางพันธุกรรม, ความเปนกลางและการปลอดคานิยม เปนตน  
 
ญาณวิทยา สังคม (Social Epistemology) เปนอีกหนึ่งสํานักคิดที่เกิดขึ้นในทศวรรษ 80 เพ่ือรวมตั้ง
คําถามพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของความรู ทั้งในเชิงปทัสถานและเชิงประจักษ และจัดโครงการการ



สื่อสารวิทยาศาสตร (Science Communication) พยายามทําใหเกิดสนทนารวมกันระหวาง
นักวิทยาศาสตรกับ “นักวิทยาศาสตรศึกษา” แตคอนขางกลายเปน “การประชาสัมพันธวิทยาศาสตร” 
มากกวาจะเปนการสื่อสารวิทยาศาสตร นอกจากนี้ มีความพยายามทํานองนี้ในหมูนักวิชาการอีกกลุม
หน่ึง ซ่ึงสนใจเรื่องความเขาใจของสาธารณะตอวิทยาศาสตร (Public Understanding of Science) ชวง
ทศวรรษ 90 
 
กระแสการวิพากษวิจารณวิทยาศาสตรจาก ฝายตางๆ ทั้งนักสังคมวิทยาวาดวยวิทยาศาสตร นักญาณ
วิทยาสังคม นักวิจารณแนวหลังอาณานิคม นักสตรีนิยม กอใหเกิดเปนสงครามวิทยาศาสตร (Science 
War) ชวงป 1995 เม่ือฝายนักวิทยาศาสตรลุกขึ้นมาปกปองวิทยาศาสตร  
 
ความเปลี่ยน แปลงอยางมากมายของวิทยาศาสตร จากปจจัยสําคัญคือ แหลงทุน ที่เปลี่ยนจากรัฐ ซ่ึงมี
บทบาทสําคัญในยุคสงครามเย็น มาเปนทุนจากบริษัทเอกชนและอุตสาหกรรมในยุคหลังสงครามเย็น ซ่ึง
กอใหเกิดแนวโนมเปลี่ยนจากโจทยเดิมแบบของรัฐบาล เชน การสํารวจอวกาศ พลังงานนิวเคลียร 
อุตสาหกรรมการทหาร เปนตน กลายเปนโจทยจากแรงกระตุนของผลกําไร เชน สิทธิบัตรความรู
เกี่ยวกับตนนีมที่เปนความรูพ้ืนเมืองของอินเดีย รวมทั้งความรูพ้ืนเมืองอ่ืนๆของประเทศโลกที่สาม อยาง
ละตินอเมริกา ก็ถูกฉกฉวยเอาไปดวยระบบสิทธิบัตรเชนกัน  
 
ระดับการเปลี่ยนแปลงอัน มหาศาลเหลานี้ ทําใหเกิดสิ่งที่เรียกวา “การผลิตความรูในโหมดที่ 2” (Mode 2 
Knowledge Production) ซ่ึงงานผลิตความรูทางวิทยาศาสตรไมถูกผูกขาดโดยสถาบันเดิมๆอีกตอไป แต
กระจายไปอยูในศูนยวิจัยอิสระ หองแล็บของอุตสาหกรรม หนวยใหคําปรึกษาตางๆ ที่เชื่อมโยงกันทาง
อิเล็กทรอนิกส อยางไมเปนทางการ ผานเครือขายการสื่อสาร ทําใหหัวขอความรูถูกแตกแยกยอยเฉพาะ
ดานขยับขยายพัฒนาขึ้นอยางมากมาย ในขณะสถานะของนักวิทยาศาสตรแตเดิมที่ม่ันคงถาวรอยูกับ
องคกรหนึ่งๆ ก็กลายเปนนักวิจัยแบบสัญญาจางเปนรายโครงการไป เปนผลใหเกิดสภาวะความไม
แนนอน (uncertainty) ขึ้นทั้งตอสถานะความรูวิทยาศาสตรแบบเดิมที่ไมสามารถใหคําตอบไดชัดเจน 
แนนอนดังเดิม สภาวะปญหาสาธารณะใหมๆ เชน ภาวะโรครอน โรควัวบา เปนตน ทําใหวิทยาศาสตร
แบบ “ในหองแล็บ” ตองเขาไปของเก่ียวกับเวทีนโยบายและของและกับผูมีสวนไดสวนเสียที่มี ความ
แตกตางหลากหลายของระบบ “คุณคา” ที่แตละกลุมแตละฝายยึดถือ จํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ  
 
เครื่องไมเครื่องมือของวิทยาศาสตรคือการ วิจัยทดลองเชิงสถิติ ดูจะไมเพียงพอตอการตอบสนองตอ
หลายๆปญหา เชน ปญหามลพิษ เปนตน เพราะหลายครั้งขอมูลเตือนภัยลวงหนาถูกปดตกไปในฐานะที่ 
“ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ” บนฐานคิดของวิทยาศาสตรที่ตองการเปนแบบปลอดอคติคานิยมตางๆ (value-
free) ดังน้ัน ประเด็น “ความไมแนนอน” (uncertainty) ดังกลาว จึงนํามาสูเร่ือง “ความไมรู” (ignorance) 
ของวิทยาศาสตร เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและความเสี่ยงรูปแบบใหมๆที่มาพรอมกับเทคโนโลยี 
ใหมๆอยางการดัดแปลงพันธุกรรม  
 



สภาวะทั้งหมดนี้ ถูกเรียกขานโดยตอยอดจากศัพทของโทมัส คูหน วาวิทยาศาสตรกําลังเขาสู “หลังยุค
ปกติ” (post-normal science) ซ่ึงขอเท็จจริงกลายเปนสิ่งไมแนนอน คุณคาเกิดการขัดแยงกัน ผูมีสวนได
สวนเสียจากผลของวิทยาศาสตรมีจํานวนมากขึ้นอยางมหาศาล ในขณะที่การตัดสินใจก็เปนเรื่องเรงดวน 
แตความสลับซับซอนกลับเปนเรื่องปกติ ที่สําคัญ ความเสี่ยงที่มนุษยสรางขึ้นกําลังกลายเปนเรื่องที่
ควบคุมไมได และความปลอดภัยของโลกและของมนุษยชาติเร่ิมถูกคุกคามอยางหนัก สภาวะดังกลาวนี้ 
จําเปนตองอาศัยองคประกอบ 5 ประการ คือ (1) การสนทนาสองทาง (dialogue) บนฐานของการยอมรับ
ความไมแนนอนและความไมรูของวิทยาศาสตร (2) การประกันความนาเชื่อถือของความรูในใชการ peer 
review ในหมูผูเชี่ยวชาญเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ แตตองขยายกลายเปน “ชุมชนเพ่ือนผูวิจารณ
ขนาดขยายใหญ” (extended peer community) ที่รวมบุคคลหลายๆฝายเขามาชวยกันประเมิน (3) ตอง
ใช “ขอเท็จจริงแบบขยาย” (เชน ทัศนะหรือประสบการณอันเปนอัตวิสัยของผูคนในทองถิ่น เปนตน) มา
พิจารณาประกอบ แทนที่จะเปน “ขอเท็จจริงแบบแข็งๆ” แบบเดิม (4) ความสําคัญไมไดอยูที่การเขาถึง 
“สัจธรรม” ของวิทยาศาสตรอีกตอไป แตกลายเปนเรื่อง “คุณภาพ” ของวิทยาศาสตร ในความหมายที่ถูก
นิยามใหมใหกวางขึ้นโดยมีมิติสังคมเขามาเกี่ยวของ (5) การยึดม่ันในวิทยาศาสตรแบบปลอดอคติ 
จําเปนตองเปลี่ยนไปสูการยึดม่ันในคุณคานานาประการของผูมีสวนไดสวน เสีย  
 
ปฏิบัติการจริงของสิ่งที่เรียกวา “วิทยาศาสตรหลังยุคปกติ” ดําเนินการใน 3 ประเด็นใหญๆ ไดแก (1) 
เรื่องหลักปลอดภัยไวกอน (precautionary principle) โดยเฉพาะในเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ ซ่ึงเกิดขึ้นในการประชุมเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ เม่ือ 1992 
(2) เครือขายการวิจัยชุมชน (community research network) ซ่ึงเปนการรวมมือกันระหวางพลเมืองกับ
นักวิทยาศาสตรในสหรัฐ ในการวิจัยและดูแลสุขภาพและมลพิษสิ่งแวดลอมของชุมชนตนเอง (3) รานคา
วิทยาศาสตร (science shop) เริ่มตนในเนเธอรแลนด เพ่ือสนับสนุนการวิจัยแบบมีสวนรวมที่เปนอิสระ
และตอบสนองปญหาที่ประชา สังคมประสบ ใหประชาชนเขาถึงไดงายและมีความตื่นตัวตอวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  
 
เม่ือ พิจารณาความเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตรที่คอยๆคลี่คลายเขามาสูอาณาบริเวณ ของสังคมและ
สาธารณะมากขึ้นเรื่อยๆดังกลาวมานี้ จะเห็นไดวาในที่สุดแลว ภาวะ “ความไมแนนอน” และ “ความไมรู” 
ของวิทยาศาสตรในสภาพการณความเสี่ยงใหมๆของสังคมปจจุบัน ทําใหวิทยาศาสตรจะตองมีความเปน
ประชาธิปไตยมากขึ้น กลาวคือวิทยาศาสตรจะตองไมใชเปนเพียงของนักวิทยาศาสตรเทานั้น แตจะตอง
กลายเปนของ “พวกเรา” ทุกคนที่ไดเขาไปมีสวนรวมในการกํากับคุณภาพและตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทาง
ของ วิทยาศาสตร เพ่ือทําใหวิทยาศาสตรสามารถมีความหมายตอมนุษยไดอยางสมศักดิ์ศรีอีกครั้งหน่ึง  
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