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บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อต้องการอภิปรายถึงการสถาปนาอุดมการณ์
“การกลับมาพัฒนาชาติ” ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ซึ่งด�ำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยอาศัยวิธกี ารทางประวัตศิ าสตร์ และ
ได้ผลการศึกษาว่าอุดมการณ์ “การกลับมาพัฒนาชาติ” ได้รบั การสถาปนาขึน้ เพือ่
ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนทุนเพื่อให้โครงการได้บรรลุจุดประสงค์ของ
การก่อตั้งโครงการ พสวท. กล่าวคือ ผลิตนักวิทยาศาสตร์เพื่อรองรับการขยายตัว
ของภาคอุตสาหกรรมและการปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ
2520 แต่การผลิตซ�้ำอุดมการณ์อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันกลับท�ำให้บุคคลที่
เกี่ยวข้องกับโครงการไม่สามารถมองเห็นปัญหาเชิงโครงสร้างของการบริหารจัด
ทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดลึกซึ้งแต่กลับมองเป็นเพียงความผิด
พลาดของปัจเจกอย่างเดียว

[ ค�ำส�ำคัญ ]

อุดมการณ์ “การกลับมาพัฒนาชาติ”, โครงการ พสวท., ทุนการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์
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Abstract
This article aims to debate on the construction of “Coming back
to develop country” Ideology in Development and Promotion of Science
and Technology Talents (DPST) program, organized by The Institute
for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST).
By using historical methods, the study resulted that “Coming back to
develop country” Ideology had been inculcated to shape scholars’
consciousness. The Ideology was (and is) emphasized in order to
achieve DPST’s purpose, which is to generate a number of scientists
to serve an expanding industrial sector and economic structural
adjustment between 1977-1986. However, the stakeholders of
DPST program consider the problem as only individual mistakes
while structural conflict in the management of science scholarships
has been distorted by the consecutive ideological reproduction.

[ Keywords ]
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บทนำ�
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาเรื่ อ งการบริ ห ารจั ด การทุ น การศึ ก ษาทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ข องภาครั ฐ ไม่ ค ่ อ ยได้ รั บ ความสนใจจากนั ก วิ ช าการทางด้ า น
สังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ และไม่คอ่ ยมีการอภิปรายถกเถียงเป็นวงกว้างในสังคม
มาก่อน จนกระทัง่ เกิดปัญหากรณีอดีตอาจารย์ทนั ตแพทย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้หนีทุนการศึกษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหิดลจนส่งผลกระทบต่อผู้
ลงชือ่ ค�ำ้ ประกันต้องช�ำระเงินชดใช้ทนุ เนือ่ งจากผิดสัญญาทุนแทน ท�ำให้เกิดเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอยู่ระยะหนึ่ง
ในเวลาต่อมาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้น�ำเสนอ
ปัญหาของการบริหารจัดการทุนการศึกษาหลายบทความ เช่น บทความเรื่อง
“จากกรณีหนีทนุ ...สูโ่ อกาสปฏิรปู การบริหารทุนการศึกษา” (สถาบันวิจยั เพือ่ การ
พัฒนาประเทศไทย, 2559) นอกจากนี้ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้น�ำเสนอ
เนื้อหาในลักษณะเดียวกันผ่านรายการ “คิดยกก�ำลังสอง” ซึ่งทางรายการได้ยก
ตัวอย่างปัญหาการจัดการทุนการศึกษาจ�ำนวน 3 ทุน คือ ทุนกระทรวงวิทยา
ศาสตร์ฯ ทุนส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และทุนโครงการ
พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ผู ้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
(พสวท.) โดยส่วนหนึ่งของรายการได้น�ำเสนอแผนภูมิรูปภาพเรื่องปัญหาของทุน
พสวท. และมี เ สี ย งวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ จ ากผู ้ ค นในโครงการ พสวท. (อานนท์
ศักดิ์วรวิชญ์, 2559) จนน�ำมาสู่การชี้แจงจากทาง TDRI และการแก้ไขข้อมูล
แผนภูมิรูปภาพในเวลาต่อมา (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, 2559)
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กระแสวิพากษ์วิจารณ์ TDRI ของกลุ่มนักเรียนและอาจารย์ที่ได้รับทุนจาก
โครงการ พสวท. ก่อให้เกิดความคิดในการสื่อสารถึงความส�ำคัญของโครงการ
พสวท. ที่มีต่อประเทศชาติ ตลอดจนถึงความส�ำคัญของความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
บริสทุ ธิ์ (pure science) และ คณิตศาสตร์บริสทุ ธิ์ (pure mathematics) ในการ
พัฒนาประเทศ จนน�ำไปสู่การจัดตั้งเพจเฟซบุ๊กชื่อว่า “DPST Think Tank” ของ
กลุม่ นักเรียนทุน พสวท. จ�ำนวนหนึง่ เพือ่ สือ่ สารข้อมูลของผูไ้ ด้รบั ทุน พสวท. ทีถ่ กู
ต้องออกสูส่ าธารณะ (เฟซบุก๊ , 2559) แต่กลับมีนอ้ ยคนทีต่ ระหนักถึงข้อเสนอแนะ
ของ TDRI ในเรื่องการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการทุน พสวท. ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสัมพันธ์กบั บริบททางสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา
ผู้เขียนเสนอว่าส่วนหนึ่งของการไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมได้
เกิดจากการใช้อุดมการณ์ “การกลับมาพัฒนาชาติ” ในการควบคุมความรู้สึก
นึกคิดของนักเรียนทุน พสวท. ให้เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ให้ทุนการศึกษา
โดยเป็นอุดมการณ์ที่ได้รับการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่นว่าเมื่อผู้รับทุน พสวท. ได้ส�ำเร็จ
การศึกษาแล้วจะต้องกลับมาพัฒนาชาติโดยการท�ำงานชดใช้ทนุ และใช้ความรูท้ าง
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทรี่ ำ�่ เรียนมาให้เกิดประโยชน์สงู สุด ซึง่ ความคิด
เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในช่วงเวลาแรกของการ
ก่อตั้งโครงการ พสวท. โดยในบทความจะอภิปรายอยู่ 4 ประเด็น คือ (1) กระแส
ความคิดในการก่อตั้งโครงการ พสวท. และบริบท (2) การสถาปนาอุดมการณ์
“การกลับมาพัฒนาชาติ” (3) ผลจากการใช้อุดมการณ์ที่มีต่อโครงการ พสวท.
และ (4) บทสรุปและข้อสังเกตเพิ่มเติม โดยมีการค้นคว้าหลักฐานด้านเอกสารที่
เกีย่ วข้องกับโครงการ พสวท. เช่น รายงานการวิจยั ของ สสวท. นิตยสารข่าว สสวท.
เป็นต้น และน�ำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ในบทความ
นี้ โดยบทความนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาพัฒนาการของวงการวิทยาศาสตร์
ไทยในอนาคต
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กระแสความคิดในการก่อตั้งโครงการ พสวท. และบริบท

ในช่วงต้นทศวรรษที่ 2520 รัฐบาลไทยได้มีการปรับยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศใหม่จาก “การมุ่งขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ” มาเป็น
“การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจและการเพิ่ม
ผลผลิต น�ำมาสู่การเปลี่ยนแปลงนโยบายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 5 ประกอบกับการเปลีย่ นแปลงราคาน�ำ้ มันและวิกฤติการทางการเงิน
ของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516-2517 ท�ำให้เกิดสภาพเศรษฐกิจผันผวน กล่าวคือ
เกิดภาวะเงินเฟ้อ อัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังมี
ความจ�ำเป็นต้องน�ำเข้าเชือ้ เพลิง วัตถุดบิ เครือ่ งจักร และสินค้าทุนจากต่างประเทศ
ซึง่ ส่งผลให้ประเทศไทยขาดดุลการค้า โดยภาครัฐมองว่าประเทศไทยไม่ได้ปรับตัว
ให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของโลก รัฐจึงเริม่ ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการสร้างก�ำลังคนเพื่อช่วยให้ประเทศ
พัฒนาไปสู่ “ประเทศกึ่งอุตสาหกรรม”
ในปี พ.ศ. 2524 ฝ่ายวิจัยและประเมินผล สสวท. ได้จัดท�ำโครงการ
เสาะแสวงหาผูม้ ปี รีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ โดยตีพมิ พ์เป็นรูปเล่มในปี พ.ศ. 2525
การศึกษาชิ้นนี้ได้ค้นหาตัวชี้วัดผู้มีปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์ จากบทน�ำของ
งานวิจัยและในเอกสารบันทึกการประชุมได้พบหลักฐานที่อธิบายความเป็นมา
ของการด�ำเนินงานซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดของภาครัฐดังที่กล่าวไปแล้ว ดังนี้
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“...ส�ำหรับประเทศไทย แม้วา่ จะเป็นประเทศทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ไป
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดพัฒนาประเทศ
แต่การพัฒนาประเทศยังคงด�ำเนินไปอย่างเชือ่ งช้า และไม่สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่วางไว้อย่างสมบูรณ์ เหตุผลส�ำคัญประการหนึ่งที่ก่อ
ให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าวคือ การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทจี่ ะคิดหาวิธกี ารน�ำ
เอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ได้อย่างเหมาะสมหรือสร้างอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นสินค้าออกของประเทศไทย
ส่วนใหญ่จงึ อยูใ่ นรูปของวัตถุดบิ และซือ้ เทคโนโลยีจากต่างประเทศ
มาใช้ เนื่องจากการพยายามริเริ่มประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีด้วย
ตนเองยังมีน้อย และไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร ประเทศไทย
จึงเสียเปรียบดุลย์การค้ามากขึ้นทุกปีและไม่สามารถพึ่งตนเองได้
ตลอดมา
โดยเหตุผลดังกล่าว ประเทศไทยควรจะริเริม่ อย่างจริงจังในการ
เร่งรัดผลิตบุคคลที่มีความรู้และมีความสามารถสูงทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Science) และทางด้านเทคโนโลยี
เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของโลกในปัจจุบันส่วน
ใหญ่มีรากฐานมาจากการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี...
บุคคลที่มีความสามารถทางสมองสูง จึงเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อ
ประเทศชาติในการสร้างสรรค์ผลงานทีเ่ ป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์
โดยส่วนรวม บุคคลที่มีพลังความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์สูง
หรือเรียกว่าปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์นนั้ อาจจะมิได้แสดงความ
สามารถออกมาให้ประจักษ์ในรูปของการเรียนเก่งวิทยาศาสตร์เก่ง
เป็นพิเศษ เพราะกระบวนการเรียนการสอนในชัน้ เรียน อาจไม่เพียง
พอที่จะกระตุ้นความสามารถพิเศษที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนได้ นอกจาก
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นี้ในปัจจุบัน นักเรียนในแต่ละโรงเรียนมีจ�ำนวนค่อนข้างมาก ครูจึง
ไม่มีโอกาสสนใจบุคคลที่เรียนเก่งมากนัก จึงเป็นที่น่าเสียดายอย่าง
ยิ่งที่ไม่ได้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้มีปรีชาญาณทางวิทยาศาสตร์
อย่างเต็มที่...เป็นเหตุให้ประเทศชาติขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์ที่มี
ความสามารถพิเศษสูงในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อประเทศชาติได้...” (สาขาวิจัยและประเมินผล, 2525, น.1-2)
ความต้องการนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจของประเทศนับเป็นจุดประสงค์แรกเริ่มของการก่อตั้ง โครงการ พสวท.
ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการที่ประเทศไทยเริ่มน�ำแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยมาใช้
ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ตลอดจนเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม และ
โรงงานเคมี และการเร่งพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกให้เป็นที่ตั้งของ
แหล่งอุตสาหกรรมหลัก (นิคมอุตสาหกรรมตะวันออกมาบตาพุด) เช่น อุตสาหกรรม
แยกก๊าซ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) โดย อนันต์ จันทร์กวี เขียนบทความเรื่อง
“โครงการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ผู ้ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี” ในหนังสือ 12 ปี สสวท. จะพบหลักฐานที่สัมพันธ์กับบริบทที่กล่าว
ข้างต้น ว่า
“...เมื่อพิจารณาถึงสภาพการตื่นตัวทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในปัจจุบัน เช่น การพบแหล่งน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
การมีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแถบชายฝัง่ ทะเลตะวันออก หรือ
เมื่อศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 ส่วนที่
3 เรื่องการปรับโครงสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
พบว่าได้มีนโยบายที่จะเสริมสร้างพื้นฐานและสมรรถภาพด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสิง่ จูงใจให้เอกชนและรัฐวิสาหกิจ
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น�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต...
ตลอดจนกลั่นกรอง ดัดแปลง และพัฒนาเทคโนโลยีมาจากต่าง
ประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย สิ่งเหล่านี้ย่อมชี้ให้
เห็นชัดว่าประเทศไทยต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อช่วยด�ำเนินการพัฒนา
ประเทศตามแผนทีว่ างไว้...” (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี, 2527, น.187)
จะเห็นได้ว่าบริบททางเศรษฐกิจและสังคมในสมัยนั้นได้เอื้อให้หน่วยงาน
ของภาครัฐก่อตั้งโครงการ พสวท. ขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน
หัวกะทิประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์แทนอาชีพทางด้านแพทยศาสตร์หรือ
วิศวกรรมศาสตร์ จากค�ำให้สัมภาษณ์ของ ดร.ธงชัย ชิวปรีชา อดีตผู้อ�ำนวยการ
สสวท. (พ.ศ. 2540-2544) และอดีตผู้อ�ำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(พ.ศ. 2544-2552) ว่า
“ยุคนั้นคนที่สอบเข้าเรียนคณะวิทย์ฯจะเลือกล�ำดับคณะวิทย์
เป็นล�ำดับท้ายๆ แม้ว่าจะเป็นจุฬาฯ หรือมหิดลก็ไม่ได้เด็กที่สนใจ
จะมาเรียน และอีกอย่างคือปี 1 ที่จุฬาฯหรือมหิดลคล้ายๆ กับว่า
ปลายเทอมจะเป็นการเรียนแบบกวดวิชา หมายความว่าเรียนไม่ได้
ก็ไปซิ่วหรือเรียนใหม่ก็ได้ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพอช่วงปี 3 ปี 4
จ�ำนวนนิสติ จะลดลงมาก” (ชาตรี วงษ์แก้ว และคณะ, 2552, น.20)
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การสถาปนาอุดมการณ์ “การกลับมาพัฒนาชาติ”

เมื่อมีการก่อตั้งโครงการ พสวท. ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2527 ทางโครงการมี
วัตถุประสงค์แรกเริ่มในการส่งเสริมก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ส�ำหรับพัฒนา
ประเทศ (สาขาวิจยั และประเมินผล ฝ่ายประสานงานโครงการ พสวท., 2531, น.2)
ดังนี้
(1) ให้บุคคลดังกล่าวได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของคนให้สูงสุดในขณะที่
อยู่ในวัยเรียน
(2) ถ้าอยู่ในวัยท�ำงานให้ได้มีโอกาสใช้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ใน
การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ
(3) พยายามหาทางส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐและ
เอกชนมีบทบาทในการสร้างงานให้แก่ผู้มีความสามารถพิเศษสูงทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีเ่ รียนส�ำเร็จการศึกษาระดับชัน้ ทีส่ ามารถ
ประกอบอาชีพได้แล้ว
โครงการ พสวท. ได้ให้ทนุ การศึกษาให้กบั นักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับอุดมศึกษา โดยรับทุนการศึกษาต่อเนือ่ งจนถึงระดับปริญญา
เอก และมีสิทธิ์สอบชิงทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศ หลังส�ำเร็จการศึกษาจะต้อง
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง สสวท. มองว่าหน่วยงานภาครัฐยัง
ขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์อยู่ (ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์, 2535, น.64) และก่อให้เกิด
การสถาปนาอุดมการณ์ “การกลับมาพัฒนาชาติ” โดยเจ้าหน้าที่ของโครงการ
พสวท. รวมถึงนักเรียนทุนของ พสวท. ว่าเมื่อนักเรียนทุนส�ำเร็จการศึกษาแล้วจะ
ต้องกลับมาท�ำงานชดใช้ทุนในหน่วยงานภาครัฐหรือตามที่คณะอนุกรรมการ
โครงการ พสวท. จะให้ความเห็นชอบหรือตามเงื่อนไขของโครงการ พสวท.
เพือ่ พัฒนาประเทศชาติตามปรากฏหลักฐานจากข้อความของนักเรียนทุน พสวท.
คนหนึ่งที่กล่าวว่า

80

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“...เราเข้าใจกันว่านักเรียนทุน พสวท.ทุกคนได้รับการปลูกฝัง
มาตั้งแต่เด็กให้รักชาติ รักประชาชน เรียนจบแล้วกลับมาท�ำงาน
เพื่อประเทศชาติ ผมเข้าใจว่านักเรียนทุน พสวท. ทุกคนเป็นคนก่ง
มีความสามารถ และมีจิตส�ำนึกที่ดี…” (piti (นามแฝง), 2548)
นอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานจากส่วนท้ายของบทสัมภาษณ์ ของ รศ.ดร.
พลังพล คงเสรี อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
ครัง้ ยังเป็นนักเรียนทุนโครงการ พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ในนิตยสารข่าว
สสวท. ที่กล่าวถึงเหตุผลของความสนใจในวิชาชีวเคมีไว้ว่า
“...เพราะคิดว่าวิชานี้ [ชีวเคมี – ผูเ้ ขียน] สามารถท�ำประโยชน์
ให้กบั ประเทศชาติได้อย่างมากครับ...” (อรวรรณ อินทวิชญ, 2531,
น.52)
และในบทสัมภาษณ์เดียวกัน ผู้สัมภาษณ์ยังทิ้งท้ายไว้อีกว่า
“...เป็นก้าวแรกทีน่ กั เรียนในโครงการ พสวท. ได้รบั การพัฒนา
ภายใต้โครงการ พสวท. เพื่อเตรียมที่จะเติบโตเป็นนักวิทยาศาสตร์
ซึง่ ถือเป็นทรัพยากรทีม่ คี า่ ยิง่ ในอันทีจ่ ะพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้แก่ประเทศชาติตอ่ ไป” (เรือ่ งเดียวกัน, 2531, น.52)
นอกจากนี้ปรากฎหลักฐานถึงการปลูกฝังอุดมการณ์ พสวท. ในเนื้อเพลง
“ร่วมใจ พสวท.” ดังนี้
“...ร่วมมือมา พัฒนา ความเจริญ ด้วยเราคือ พสวท....”
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2528, น.41)
และยังปรากฎหลักฐานในบทความ “โครงการ พสวท. กับปัญหาสมอง
ไหล” โดย ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์ ว่า
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“...ผู้เขียนหวังว่า นักศึกษา พสวท. ที่จบการศึกษารุ่นต่อๆ ไป
ในอนาคตจะรักโครงการ พสวท. มากขึน้ และเต็มใจทีจ่ ะเข้าปฏิบตั ิ
งานในหน่วยงานทีท่ างโครงการได้จดั หาไว้ให้แม้เงินค่าตอบแทนจะ
น้อยไปสักหน่อย แต่ความรู้สึกภูมิที่ได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยและ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือ่ ความเจริญก้าวหน้าของ
ประเทศชาตินา่ จะชดเชยกันได้...” (ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์, 2535, น.65)
เมื่อโครงการ พสวท. การด�ำเนินโครงการประสบผลส�ำเร็จตามแผนที่
วางไว้ สสวท. คาดหวังผลลัพธ์ตามที่ได้ชี้แจงในนิตยสารข่าว สสวท. ดังนี้
“...หากโครงการนี้ส�ำเร็จลง จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีความ
รู้ความสามารถพิเศษ...ที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์
ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ ท�ำให้ประเทศไม่ขาดแคลนนักวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่มีความรู้ความสามารถสูง สามารถท�ำการค้นคว้าวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์พนื้ ฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ทกุ แขนง...”
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2527, น.7)
“...และเมือ่ มีอตุ สาหกรรมทีม่ นั่ คงแล้วทางกระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการพลังงาน จะวางเงือ่ นไขให้มนี กั วิทยาศาสตร์ประจ�ำ
โรงงานอุตสาหกรรม ซึง่ จะมีเงินเดือนสูงอาชีพหนึง่ ” (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2528, น.40)
สุดท้ายนี้ ค�ำพูดของ ศ.ดร.สิปปนนท์ เกตุทัต นักวิทยาศาสตร์ของไทยที่
มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่งซึ่งเคยด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะกรรมการในหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์หลายหน่วยงาน มีความคิด
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เห็นเกี่ยวกับโครงการ พสวท. ซึ่งก็คงจะช่วยเน้นย�้ำถึงความส�ำคัญของโครงการ
พสวท. ต่อประเทศชาติ ตามที่ผู้เขียนเสนอไว้ข้างต้นได้อย่างชัดเจน
“ถ้าอยากให้ประเทศไทยจบสิ้นก็จบโครงการ พสวท. ถ้า
ต้องการให้ประเทศไทยพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ ก็ตอ้ ง
มีโครงการ พสวท. ตลอดไป ต้องแก้ทศั นคติเสียใหม่วา่ มิใช่โครงการ
5 ปี 10 ปี ต้องเป็นงานประจ�ำตลอดไปตราบเท่าที่มีประเทศไทย”
(อ้างถึงใน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์, 2549, น.41)
●

ผลจากการใช้อุดมการณ์ที่มีต่อโครงการ พสวท.

หลังจากการก่อตั้งโครงการและมีการปลูกฝังอุดมการณ์ “การกลับมา
พัฒนาชาติ” ในกลุม่ นักเรียนทุนรุน่ แล้วรุน่ เล่า และผลิตบัณฑิต พสวท. ทีป่ ระกอบ
อาชีพนักวิทยาศาสตร์และนักวิจยั ตามหน่วยงานภาครัฐเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ แต่เมือ่ เมือ่
พิจารณาจากข้อเสนอของ TDRI ตามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ ยังมีนกั เรียน
ทุนจ�ำนวนหนึง่ ลาออกจากโครงการหรือใช้เวลานานในการศึกษาท�ำให้สำ� เร็จการ
ศึกษาช้าโดยเป็นธรรมชาติของการศึกษาต่อและการท�ำวิทยานิพนธ์ในระดับสูง
กว่าปริญญาตรี แต่แทนทีน่ กั เรียนทุนและบัณฑิต พสวท. เลือกทีจ่ ะให้ความสนใจ
ในประเด็นอื่นๆ เช่น ความส�ำคัญของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่มีต่อประเทศชาติ
เป็นต้น แทนที่จะกลับไปพิจารณาถึงปัญหาของการบริหารจัดการทุนการศึกษา
ของ สสวท. อย่างละเอียด
อย่างไรก็ดีด้วยระยะเวลาอันยาวนานประมาณ 30 ปีของการผลิตซ�้ำ
อุดมการณ์กลับท�ำให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องกับทุน พสวท. ไม่สามารถหลุดพ้นจากการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้กรอบวิธีคิดที่ได้จากอุดมการณ์ สังเกตได้จากเวลาเกิดกระแส
ปัญหาการหนีทนุ โดยไม่ยอมกลับมาท�ำงานชดใช้ทนุ ตามเงือ่ นไขของทุนการศึกษา
ก็จะมีการจัดการปัญหาจากผู้คนที่เกี่ยวข้องโดยการต�ำหนิคนที่ท�ำผิดสัญญาทุน
การศึกษา จากหลักฐานค�ำพูดของอดีตนักเรียนทุน พสวท. ต่างประเทศทีก่ ล่าวใน
เว็บบอร์ดของนักเรียนทุน พสวท. เมื่อปี พ.ศ. 2548 ว่า
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“...ผม...เลือกใช้ทนุ และผิดสัญญารับทุน แน่นอนว่าผมถูกต่อว่า
มากมายว่าเป็นคนหักหลังประเทศชาติ ผมก็ตอ้ งยอมรับความผิดว่า
ผมไม่ได้ค้นพบความสนใจที่แท้จริงของตนจนเมื่อได้สัมผัสงานทาง
ธุรกิจการวิจยั ในสหรัฐนี้ ผมยอมทีจ่ ะสละความเชือ่ ถือทีป่ ระเทศชาติ
และโครงการมีต่อผม เพื่อที่จะค้นหาหนทางที่ผมเห็นว่าดีกว่า...”
(Apobec3g (นามแฝง), 2548)
นอกจากนี้ยังมีอีกหลักฐานหนึ่งที่สะท้อนถึงการจ�ำกัดและลดทอนวิธีการ
มองปัญหาของการบริหารจัดการทุนการศึกษาให้เพียงแค่เป็นเรือ่ งของการท�ำผิด
ต่ออุดมการณ์จากเว็บบอร์ดเรื่องเดียวกันที่กล่าวว่า
“ผมว่าประเทศไทยเราต้องการคนมาช่วยพัฒนาอีกมาก ขึน้ อยู่
กับพวกเรา ชาว พสวท. พร้อมที่จะกลับมาช่วยกันพัฒนาหรือไม่
พสวท. เหมือนพ่อแม่ที่ให้การดูแลลูกๆอย่างพวกเรา เฝ้าเอาใจใส่
ส่งเสียให้จบปริญญาเอก โดยหวังว่า ลูกๆจะกลับมาช่วยกันพัฒนา
ประเทศไทยเรานี้ แต่เมื่อลูกๆไม่กลับมาพ่อแม่ก็คงต้องเก็บความ
รู้สึกไว้ข้างใน และหวังว่าสักวันหนึ่งๆลูกๆจะกลับมา ลูกๆ พสวท.
คงจะไม่ลืมผืนแผ่นดินเกิด ประเทศไทย...” (พสวท. (นามแฝง),
2548)
รวมถึงข้อความกล่าวในเชิงต�ำหนิผทู้ ที่ ำ� ผิดอุดมการณ์ของโครงการ พสวท. ว่า
“...ถ้าไม่อยากกลับมาท�ำงานที่บ้านเรา ก็อย่ามารับทุนพสวท.
ไปเรียนต่อเมืองนอกซิค่ะ ถ้าหาหนทางไปศึกษาต่อเอง แล้วท�ำงาน
เมืองนอก คงไม่มีใครเขาว่าอะไร...” (ไม่ระบุนาม, 2548)
จากหลักฐานที่ยกมาข้างทั้งหมด จะเห็นถึงกลไกของอุดมการณ์ที่ท�ำการ
ควบคุมความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนทุน พสวท. ตามที่ผู้เขียนได้กล่าวถึงข้างต้น

84

วารสารสหวิทยาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ได้มองถึงปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างละเอียดแต่
อย่างใด แต่กลับด่วนตัดสินว่าปัญหาเกิดจากความผิดพลาดของปัจเจกชนโดย
ไม่เคารพในความแตกต่างทางความคิดและความเป็นมนุษย์ด้วยกัน

บทสรุปและข้อสังเกตเพิ่มเติม
ความพยายามของรัฐในการปรับเปลีย่ นโครงสร้างทางเศรษฐกิจเมือ่ ช่วงต้น
ทศวรรษ 2520 เป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดความเคลื่อนไหวทางความคิด
ของหน่วยงานภาครัฐทางด้านวิทยาศาสตร์ในการก่อตั้งโครงการทุนรัฐบาลเพื่อ
ผลิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในขณะนั้น จนน�ำ
มาสู่การก่อตั้งโครงการ พสวท. ในปี พ.ศ. 2527
ทั้งนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการก่อตั้งโครงการได้มีการสถาปนาอุดมการณ์
“การกลับมาพัฒนาชาติ” เพื่อควบคุมความรู้สึกนึกคิดของนักเรียนทุนให้กลับมา
ท� ำ งานชดใช้ ทุ น ตามเงื่ อ นไขของสั ญ ญารั บ ทุ น การศึ ก ษา และมี ก ารผลิ ต ซ�้ ำ
อุดมการณ์นมี้ าจนถึงปัจจุบนั โดยเห็นได้จากค�ำตอบของกระทูเ้ ว็บไซต์พนั ทิปเรือ่ ง
“ขอระบายความรู ้ สึ ก ของเด็ ก ทุ น วิ ท ยาศาสตร์ ทุ น หนึ่ ง ” (Judiciousness
(นามแฝง), 2559) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 แม้ว่าในกระทู้จะไม่ได้เปิด
เผยชือ่ ของโครงการ แต่ผอู้ า่ นก็พอจะรับรูไ้ ด้วา่ ผูต้ งั้ กระทูต้ อ้ งการจะสือ่ ถึงโครงการ
พสวท. ที่จะยังคงพบการแสดงความคิดเห็นโดยอาศัยความรู้สึกนึกคิดจาก
อุดมการณ์ดังจะเห็นได้จากการออกมาต�ำหนิคนที่มีปัญหาเพียงอย่างเดียว จนน่า
จะสร้างความรู้สึกกดดันเป็นอย่างมากให้กับผู้ตั้งกระทู้ จนในที่สุดแล้วผู้ตั้งกระทู้
จึงตัดสินใจแก้ไขข้อความในกระทู้โดยเพิ่มเนื้อหาเชิงยอมรับว่าเป็นความผิดของ
ตนแต่เพียงผู้เดียวดังข้อความว่า
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“หลังจากที่ได้นั่งคิดตกผลึก ตอนนี้ผมก็ได้พบค�ำตอบแล้วครับ สอง
วันมานีผ้ มว่างๆ ก็นงั่ ดูโทรทัศน์ ก็มสี ารคดีในหลวงรัชกาลที9่ เห็นพระองค์
ทรงงานพัฒนาประเทศหลายโครงการเลย ไม่เคยเห็นภาพเพราะองค์ทรง
บ่นว่าเหนื่อย ก็นั่งนึกออกว่าก่อนหน้าที่จะมารับทุน เราก็เคยมีความคิด
ทีพ่ ฒ
ั นาประเทศด้วยไม่ใช่เหรอ อยากเดินตามแบบอย่างพระองค์ แต่มนั
หายไปโดยไม่รู้ตัว ที่ผ่านมาเจออะไรมาก็ให้มันผ่านไปแล้วๆกันไป จากนี้
จะเป็นอย่างไรอะไรจะเกิดก็ช่างผมพร้อมเจอ สักวันผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆ
เหล่านีม้ นั จะดีขนึ้ และผมก็จะเดินวงการนีต้ อ่ ไปให้สดุ ทางเพราะถ้ายกเลิก
กลางคัน สิ่งที่ท�ำมาตลอดหลายปีมันก็เท่ากับศูนย์ เราก็ศูนย์ประเทศก็
ศูนย์ การพัฒนาประเทศ ถ้าพวกเด็กทุนอย่างผมไม่ท�ำแล้วใครจะมาท�ำ
ผมได้โอกาสอยู่ในมือ โอกาสที่จะมาพัฒนา จะได้มากได้น้อยก็ช่างมัน
ไม่ เ อามาคิ ด ให้ มั น เกิ ด กิ เ ลสในตั ว แล้ ว ต้ อ งขออภั ย ที่ ทุ ก ตั ว อั ก ษรที่
พิมพ์ออกมาท�ำให้บางท่านขุ่นเคืองใจ ขอบคุณส�ำหรับค�ำติเตียนและ
ค�ำสอนต่างๆ ผมถือว่าพวกท่านมีพระคุณกับผมมากๆ เป็นประโยชน์
มากๆ” (Judiciousness (นามแฝง), 2559)
จะเห็นได้ว่าข้อโต้เถียงในกระทู้ข้างต้นไม่สามารถน�ำไปสู่ความพยายามใน
การทบทวนปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ พสวท. ในระยะยาวได้เลยแม้แต่น้อย
เพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวทางความคิดในการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ของ
รัฐกับการสถาปนาอุดมการณ์ “การกลับมาพัฒนาชาติ” ของโครงการ พสวท. จึง
มีความสัมพันธ์กันและท�ำให้เกิดเป็นวิธีคิดที่ไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ และเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการที่ไม่ตรงกับปัญหาที่เกิด
ขึ้นจริง
อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งซึ่งอาจจะชี้
ให้เห็นได้วา่ โครงการ พสวท. ไม่ใช่โครงการแรกทีส่ ถาปนาอุดมการณ์ “การกลับมา
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พัฒนาชาติ” แต่น่าจะได้รับอิทธิพลทางความคิดจากการสร้างความหมายของ
“ชาติไทย” และ “ความเป็นไทย” ดังพระราชด�ำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทีพ่ ระราชทานให้กบั นักเรียนทีเ่ ดินทางไปศึกษาต่อในประเทศแถบยุโรป
โดยทรงเน้นให้นักเรียนเหล่านั้น “...พึงนึกในใจไว้ว่า เราไม่ได้มาเรียนจะเป็นฝรั่ง
เราเรียนเพือ่ จะเป็นคนไทยทีม่ คี วามรูเ้ สมอด้วยฝรัง่ ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2559)
และน�ำความรูก้ ลับมา “ท�ำให้แพร่หลายในหมูช่ นชาติเดียวกัน” (สายชล สัตยานุรกั ษ์,
2557, น.64) เพราะฉะนัน้ การศึกษาพัฒนาการของการสถาปนาอุดมการณ์ “การ
กลับมาพัฒนาชาติ” ในกลุม่ นักเรียนทุน ควรพิจารณาให้เห็นถึงความสืบเนือ่ งและ
ความเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับบริบทในระยะเวลายาว (Longue durée)
ผูเ้ ขียนคาดหวังว่าบทความนีจ้ ะช่วยท�ำให้สงั คมและนักวิชาการมองเห็นถึง
ความส�ำคัญของ การศึกษาวงการวิทยาศาสตร์ไทยในทางสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์
ตลอดจนการศึกษาปฏิสมั พันธ์ระหว่างรัฐกับการจัดการวิทยาศาสตร์ของประเทศ
ว่ามีพัฒนาการมาตั้งแต่เมื่อใด และมีนัยทางการเมืองอย่างไร เพื่อให้เกิดการ
ทบทวนแนวทางในการบริหารจัดการทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย
ต่อไป
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