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เค รือข ายมหาวิทยา ลัยราชภัฎ  9  แห ง  

รวมกับศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อสังคม  
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.)  โดยฝายสรางความตระหนักทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดวยความรวมมือจาก
สถาบันเกอเธประเทศไทย   ไดจัดประชุมเ ชิง
ปฏิบัติการเร่ือง   Book  Illustration ข้ึน ระหวางวันท่ี 
17-21 มีนาคม 2551 โดยเชิญวิทยากรคือ Mr. Nils 
Hoff  จากสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน  (Graphic 
Designer and Science Illustrator, Museum of 
Natural Science  ณ กรุงเบอลิน)  โอกาสนี้มีอาจารย 
3  ท าน   จากมหาวิทยา ลัยราชภัฏบ านสมเด็ จ
เจาพระยา  ไดเขารวมประชุมดวยไดแก  ผศ. วิชัย  
ปทุมชาติพัฒน  อาจารยทวิช ทํานาเมือง  และผูเขียน  
กิจกรรมนี้เปนสวนหนึ่งของการประชุมระดับชาติ :  
การพัฒนาการส่ือสารวิทยาศาสตรสูชุมชนไทย คร้ัง
ท่ี 2 ซ่ึงมีอาจารยศรีสุดา  ไชยพยอมรวมประชุมและ
จัดนิทรรศการแสดงกิจกรรมความกาวหนาของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา   

Book Illustration หมายถึง การสราง
ภาพประกอบในหนังสือ หรือส่ิงพิมพตางๆ งาน  
Illustration  เปนทัศนศิลปประเภทหนึ่งไดแก  การ
วาดเสน (Drawing)  การระบายสีน้ํา (Painting)   การ
ใชสีพน (Airbrush)  การถายภาพ  (photography) ฯ   
ลวนเปนงานสรางสรรคดวยฝมือ  มีวัตถุประสงค
เพื่อออกแบบภาพและสรางภาพใหสามารถอธิบาย
เนื้อเร่ืองไดสอดคลองกันกับอักษรท่ีเขียนไว  และ
เสริมเติมเนื้อหาซับซอนใหเขาใจกระจางชัดมากข้ึน   
หรือใชภาพออกแบบเร่ืองราวท่ีเขาใจยากใหเขาใจ
งายข้ึน  สวนใหญเปนการออกแบบภาพประกอบ
ส่ิงพิมพเพื่อผลิตหนังสือวิชาการ  นวนิยาย  บทความ
วิชาการ ฯ  นอกจากนี้งาน Illustration  ยังนําไปใช
ในงาน อ่ืนๆ  อี กมาก เชน   ออกแบบโฆษณา  
โปสเตอร  ฯลฯ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ตองการแนวทาง
หนึ่งเพ่ือพัฒนาการส่ือสารวิทยาศาสตร  ใหสามารถ
นําเสนอองคความรูดานวิทยาศาสตรใหนาสนใจ
และเขาใจไดงาย    วิทยากรใหแบงกลุมปฏิบัติการ
โดยแนะนําใหแตละกลุมควรมีผูถนัดในแตละดาน

บทความวิชาการ
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 กลุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยาไดตกลงทําเร่ือง เมล็ดบิน (Flying Seed) 
หมายถึงเมล็ดพืชท่ีแพรพันธุโดยการปลิวไปตกในท่ี
ตางๆ ในระหวางการคิดและแสวงหาขอมูลวิทยากร
ไดสอนหลักการวาดภาพประกอบ ดวยเสนดินสอ 
และปากกาดํา 

 แมวาปจจุบันวิธีวาดภาพจะเปล่ียนไปจาก
เดิม  ดวยภาพมีความจําเปนตองใชในงานธุรกิจ
หลายประเภท   ตั้งแตธุรกิจเล็กๆ จนถึงธุรกิจขนาด

ใหญ   ตองใชคอมพิวเตอร ซอฟแวรมาชวยเชน  
โปรแกรม Illustrator Photoshop ฯ โปรแกรมเหลานี้
สามารถทํางานไดรวดเร็วกวาการสรางสรรคดวยมือ
มาก  อยางไรก็ตามวิธีวาดภาพดวยฝมือแบบเดิมยังมี
คุณคา แสดงสาระไดอยางสมบูรณ  ยังคงเปนท่ีนิยม
อยู โดยเฉพาะหนังสือท่ีตองการความละเอียด ลึกซ้ึง 
และพิถีพิถันเปนพิเศษ 
  
สื่อสารดวยภาพวาด 

ภาพวาดเปนงานศิลปะแสดงออกทางความ
งามโดยเลียนแบบมาจากธรรมชาติ  และเปนส่ือ
ภาษาประเภทหนึ่ง   ดังนั้นภาพวาดจึงเปนชอง
ทางการส่ือสารท่ีทําใหเกิดการรับรูดวยประสาท
สัมผัสทางการเห็นไดอยางมีประสิทธิภาพ   ดังคํา
กลาวท่ีวา “ภาพเพียงภาพเดียว  สามารถบอกเลา
เร่ืองราวไดมากกวาคําเปนพันคํา” 
 

คุณสมบัติของภาพวาดเสน 
การวาดเสนหรือ Drawing นับเปนวิธีการ

วาดภาพท่ีใชอุปกรณนอยท่ีสุด และหางายท่ีสุด   
ผูเรียนวาดภาพตองศึกษาการวาดดวยเสนดินสอเปน
อันดับแรกกอนการเรียนวาดภาพดวยอุปกรณชนิด
อ่ืนๆ   คือตองใชเสนดินสอรางภาพหรือสเก็ตซภาพ
ให ถูกตองกอนจึงสามารถดํา เนินการวาดดวย
อุปกรณอ่ืนๆตอไปได  ภาพวาดเสนมีคุณสมบัติดังน้ี        
        ๑ .    บันทึกส่ิงท่ีมองเห็นไดครบถวนอยาง
สวยงาม  มีชีวิตชีวา 
         ๒.  ขยายและเนนบางสวนใหเดนชัดตามความ
ตองการที่จะส่ือสาร 
      ๓.   เสริมเติมจินตนาการจากธรรมชาติใหเห็น
เปนรูปธรรม   
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          ๔.   แสดงความซับซอนท่ีมองไมชัดเจนให
เขาใจได 
  

ดินสอวาดภาพ 
ดินสอสําหรับวาดมีใหเลือกหลายประเภท

ตามลักษณะแกนหรือใสดินสอ ซ่ึงมีความออนและ
แข็งตางกัน ดินสอประเภทแกนแข็ง H (Hard) มี
ตั้งแตแกนแข็งมากท่ีสุดและลดลงตามลําดับคือ  H  
1H   2H   3H   4H    5H    6H    7H   8H    9H   
ดินสอกลุมนี้ใชในการรางภาพ หรือตองการเสน
เบาๆ เลือนลาง   สวนดินสอประเภทแกนออน B 
(Black)  มีระดับต้ังแต  B  1B  2B   3B   4B   5B    
6B   7B   8B  ถึง 9B ซ่ึงมีแกนออนมากท่ีสุดใน
ประเภท B  ใชสําหรับการวาดเสนและแรเงาดํา   ถา
ตองการน้ําหนักดํามากตองเลือกดินสอแกนออน
มากๆ   นอกจากนี้ยังมีดินสอแกนออนมากเปนพิเศษ

สําหรับการวาดภาพท่ีตองการความเขมรุนแรง
นอกเหนือจากระดับ B เชน  EE  EX  ฯ (ภาพท่ี 1)  
ดินสอเขียนท่ัวไปใชความเขมระดับกลางคือระดับ 
HB และ F ดังนั้นกอนซ้ือดินสอใชงานควรเลือก
ประเภทใหถูกตองตามวัตถุประสงคโดยดูท่ีแทง
ดินสอดวย 

กระดาษท่ีใชในการวาดเสนมีหลายชนิด   
ถาวาดดวยดินสออาจใชกระดาษบรูฟซ่ึงมีเนื้อ
กระดาษเหมือนกระดาษหนังสือพิมพลักษณะผิว
เรียบ  เนื้อบาง  สีไมขาวจัด   ราคาถูก   หรือใช
กระดาษปอนดซ่ึงมีผิวขรุขระ   เนื้อหนา  ราคาแพง  
เม่ือขีดเขียนเสนดินสอลงไป   เสนจะสะดุดรองทํา
ใหรูปรางของส่ิงท่ีวาดเกิดพื้นผิวท่ีสวยงาม  สวนการ
วาดเสนดวยปากกาดําควรใชกระดาษอารตเพราะ
เปนกระดาษเนื้อแนน  เรียบเนียน  น้ําหมึกไมซึม  
เสนท่ีวาดคมชัดไมแตกพรา 
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ภาพท่ี 1.  ตวัอยางความเขมของดินสอระดับตางๆ 



ลักษณะการใชเสน 
การวาดเสนเปนการสรางภาพลวงตาดวย

วิ ธีการทางศิลปะ  สามารถแสดงปริมาตรและ
ลักษณะ างๆได  หรือแสดงระยะใกลไกล   

  และแสดงพื้นผิวดวย
วิธีการท วยดินสอแกนแเข็งระดับ  H   เพื่อให

เห็นเสน
วามเขม

กวามากจะทําใหไมเห็นเสนรางนี้ชัด  นักวาดภาพ
บางคนชอบท้ิงเสนรางใหเห็นวาวาดอยางมีหลักการ 
(ภาพท่ี 3)    

2. วาดรูปรางหยาบๆ รางภาพภายในท่ีอยู
ภายในโครงสรางดวยเสนบางๆ (ภาพท่ี 3)  

 
 

องุน  แกวมังกร ฯ  หากผูใดตองการวาดผลไมชนิด
อ่ืนหรือดอกไม  ใบไม  จะหามาเองก็ได  ผูเขียน
เลือกวาด กิ่งอินทนิลบกมีท้ังลูกและใบ  ข้ันตอนการ
วาดมีดังนี้     

1. รางโครงสราง  วาดภาพรวมโครงสราง
ของหุนนิ่งด

รูปทรงต
แสดงน้ําหนักหรือแสงเงา

ี่ใชเสนแบบตางๆไดแก   เสนตรง  เสนสาน
กัน  หรือใชจุด  หรือใชเสนคดโคงตามรูปรางของส่ิง ลางๆ เสนนี้ไมจําเปนตองลบ  เพราะเม่ือแร

เงาภาพดวยดินสอแกนออนแลวเสนหนักมีคท่ีวาด (ภาพที่ 2) ท้ังนี้แลวแตความถนัดของผูวาด   
การใชวิธีดังกลาวทําใหเห็นส่ิงท่ีวาดมีมิติ รับรูไดวา
ส่ิงท่ีวาดนั้นมีความต้ืน ลึก  หนา  บาง  คด  คง ฯ  
อยางไร 

 
ปฏิบัติการวาดภาพ    

วิทยากรไดจัดหาแบบหรือเรียกวาหุนนิ่งมา
ใหวาด  มีผลไมหลายชนิดเชน  ลําไย  ทุเรียน     เงาะ  
 

 

        เสนสาน                      จุด                                         เสนตามรูปรางวัตถุ    เสนตรง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2. การใชเสนแบบตางๆ ในการวาดภาพ 

ูปรางหยาบๆ

1. รางโครงสราง 

ภาพท่ี 3.  รางโครงสรางและวาดร ภายในโครงสราง 

ครงสราง2. รางภาพในโ
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มืดท่ีสุด ภาพที่  4) นอกจากนี้ยังมีเงาตกทอดมี
้ําหนักปานกลางแลวคอยๆเลือนไป  ท้ังนี้แลวแต
ิศทางของแสงท่ีเห็นดวย  แสงเงาทําใหภาพมีมิติ  

นาการใหรูสึกไดวาส่ิงท่ีวาดอยูในโครงสราง
โดยรวมเปนทรงกลม   ภาพประกอบในการส่ือสาร
วิทยาศาสตรควรวาดแยกสวนสําคัญออกมาใหเห็น
รายละเอียดเฉพาะเพ่ือการรับรูไดครบถวน (ภาพท่ี 

 
 
                  

 
 

 (
น

5) ท
 

 
 

 

แสงตกกระทบ 

แสงสวาง 

เงา 

 
เงามืด 

 
 

เงาตกทอด

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4. แสดงน้ําหนกัออนแกตามทิศทางของแสง  ดวยเสนสาน   เสนตรง  และเสนตามรูปราง   

 
 
 ภาพท่ี 5. แสดงรายละเอียดสว าคัญตางๆ นสํ
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ํางานของ
โครงสร

โลหะ  

               จากนั้นแตละกลุมยอนกลับมาคิดเร่ืองของ
กลุมตนเองโดยเช่ือมโยงความคิดดังตัวอยางขางตน   
แสดงเปนภาพวาดใหเขาใจเนื้อหาโดยไมบรรยาย
ดวยอักษร  ท้ังนี้ผูรวบรวมขอมูลและผูวาดตองศึกษา

ภัฏบานสมเด็จเจาพระยาคิดไดดังนี้ (ภาพท่ี 6)   

รียบเสมือน
การปลิว

ันธุเต้ียควรเทียบกับคนยืนท่ีมี
รูปรางปกติ  เปนตน 

างทางธรรมชาติเชน การสรางเคร่ืองบินได
แรงบันดาลใจมาจากนก   การทํากระดาษดวยเย่ือไม
เปนการเลียนแบบวัสดุใชทํารังของตัวตอ    ลักษณะ
ของใบบัวท่ีน้ําไมเกาะนําหลักการมาคิดประดิษฐผา
กันน้ําทําความสะอาดตัวเองได  เปนตน   

กรอบความคิดนี้ใหทุกกลุมทดลองเสก็ตซ 
ออกมาเปนภาพ  สรุปความคิดของผูเขาประชุมพอ
สมเหคุสมผลเชน  หญาเจาชู ติดเส้ือผาเม่ือเดินผาน  
นํามาคิดทําเปนแถบขนหยาบติดกับขนละเอียดใน
การติดกระเปาและเส้ือผาแทนการใชซิป
โ ค ร งส ร า ง ท่ี ม่ั น ค ง ขอ ง ต น ไ ม มี ลํ า ต น แ ล ะ
กิ่งกานสาขานํามาออกแบบสรางฐานรากของทาง
ดวนและรถไฟฟา  รูปแบบกระเชาสีดานําแบบมาทํา
กลองเคร่ืองมือท่ีพับเก็บเปนช้ันๆ ได   การออกแบบ
เรือไดความคิดมาจาดรูปรางของปลา เปนตน 

ใหเขาใจกันอยางละเอียดลึกซ้ึงกอน จึงมาออกแบบ
คราวๆ (Layout) ผลงานของ กลุมมหาวิทยาลัยราช

 

ขอคิดจากแบบราง 
              1. ความละเอียดของเร่ืองราวตองแยกสวน
ใหส่ือสารไดชัดเจนเชน การปลิวของเมล็ดแตละ
ชนิดท่ีมีปกบาง มีขนดานเดียว มีขนสองดาน มีปก
แข็ง ฯลฯ ปลิวแบบหมุนเชนสวาน หรือรอนไปมา 
ระยะการปลิวไปไดไกลเพียงไร วิทยากรแนะนําวา
ตองวาดใหถูกและสรางจินตนาการเปรียบเทียบ   
อาจวาดภาพเด็กข่ีจักรยานมุงไปในเสนทางไกลจาก
บานเกิดเพื่อโลดแลนหาโลกใหม   เป

ของเมล็ดพันธุ ไปไกลจากตน  
2.  การวาดภาพประกอบทางวิทยาศาสตร

เปนการบูรณาการศิลปะและวิทยาศาสตรเขาดวยกัน  
ศิลปะสรางสรรคความงามและความสุขท่ีไดเห็น  
สวนวิทยาศาสตรตองการความถูกตองแมนยํา ดังนั้น
การวาดเพ่ือส่ือสารวิทยาศาสตรควรเกิดความสุขท่ี
ไดเรียนรูอยางถูกตอง   ความถูกตองประการหนึ่งคือ
การรับรูในเร่ืองของขนาด   การบอกขนาดมีหลาย
วิ ธี เชน   วาดบรรทัดประกอบไปดวย   วาดมือ
ประกอบ   บางภาพนําแมลงมาวางบนใบหนาเปน
การแสดงขนาดของแมลงวิธีหนึ่ง  ขอสําคัญคือส่ิงท่ี
นํามาเปรียบเทียบตองมีขนาดแนนอนตายตัวและคน
ท่ัวไปรับรูขนาดได  (ภาพท่ี 7)  การแสดงสัดสวนทํา
ใหการรับรูไมบิดเบือนจากความเปนจริงเชน  การ
วาดภาพตนมะพราวพ
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 ภาพท่ี 6. แสดงความคิดรวบยอดของ Flying seed ท่ีเกี่ยวกับ BIONIK
       สวนท่ี 1 แสดงความบันดาลใจจาก Flying seed ท่ีมีผลใหมนุษยคิดสรางส่ิงตางๆ ข้ึนมาได   

                    สวนท่ี 2 แสดงลักษณะ ประเภท และขนาดตางๆ ของ Flying seed   
                    สวนท่ี 3 แสดงลักษณะการปลิวของ Flying seed ประเภทตางๆ  ดวยเสนจินตนาการ  
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 ภาพท่ี 7. เปรียบเทียบขนาดของ Flying seed 2 ชนิด 
 
3. ภาพวาดไมวาจะใชวัสดุอุปกรณใดก็

ตามแสดงได 3  ลักษณะ คือ    
  ภาพแบบรูปธรรม (Realistic)  คือ

ภาพเลียนแบบธรรมชาติใหเหมือนจริง    
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  ภาพแบบกึ่ งนามธรรม  ( Semi  
Abstract)  เปนภาพท่ีไมเหมือนธรรมชาติทีเดียวอาจ
ตัดทอนหรือตกแตงเพิ่มเติมจากท่ีเห็นในธรรมชาติ  
แตยังรูไดวาเปนอะไร             

  ภาพแบบนามธรรม  (Abstract)  
เปนภาพไมเหมือนธรรมชาติโดยส้ินเชิง   เกิดจาก
อารมณของผูวาด   ผูดูอาจรับรูแตกตางกันจาก
แนวคิดในสวนท่ี 1 ภาพเคร่ืองรอน กังหัน 
เฮลิคอปเตอร  เรือใบ   นักโดดรม ฯ   มีลักษณะกึ่ง
นามธรรมและยั งไม ถูกตองตามลักษณะจริง  

วิทยากรแนะนําวาใหตรวจสอบใหถูกตองท้ังแนวคิด
และภาพวาด   
           ดวยเวลาเพียง 5 วัน ไมสามารถทําใหงานท่ี
ไดรับมอบหมายสําเร็จลงได เม่ือเสร็จส้ินการประชุม   
วิทยากรรางภาพหนังสือแสดงหนาตางๆเพ่ือให
บรรจุภาพท่ีทุกกลุมรางแบบไว   เพื่อเ ช่ือมโยง
เร่ืองราวจากความคิดรวบยอดของ BIONIK  สูสาระ
ของกลุมตางๆ  การบานคือรวมมือกับ สวทช. ทํา
หนังสือเลมนี้ใหสําเร็จตอไป 

ความรูทางวิทยาศาสตรสามารถส่ือสารทาง
ภาพวาดไดโดยนักวิทยาศาสตรท่ีมีความสามารถวาด
ภาพไดเอง หรือนักวาดภาพที่มีจินตนาการแนว
วิทยาศาสตร หรือนักการส่ือสารท่ีสนใจ การพัฒนา
ส่ือสารวิทยาศาสตรประเภทส่ือส่ิงพิมพท้ังหลายให
ดี ได ควร บู รณาการหลายศาสตร เ ข า ด ว ยกัน  



ปจจุบันกระแสการต่ืนตัวในหลายวงการ
ตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงในสังคม  อันเกิดจาก
การชี้นําของการส่ือสาร  ทําใหคนในสังคมเปล่ียน
ทัศนคติ  คานิยม  พฤติกรรม  ในทางเส่ือมลง จึงเกิด
กลุมตานกระแสข้ึนเชน  ส่ือสารเพ่ือวัฒนธรรมซ่ึง
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  ไดรวมพลัง
องคกรภาครัฐและเอกชน  ชวยกันแกปญหาสังคม
อันมีสาเหตุจากส่ือตางๆขาดจรรยาบรรณ  และเกิด
สาระความรูเกี่ยวกับการส่ือสารเฉพาะทางข้ึนเชน  
ส่ือสารการเมือง  ส่ือสารระหวางวัฒนธรรม  ฯ   
 

สื่อสารวิทยาศาสตร   
ความตระหนักดังกลาวรวมถึงการส่ือสาร

สาขาวิทยาศาสตรดวย  หากการส่ือสารในสังคมมี
สาระทางวิทยาศาสตรดีและเหมาะสมยอมเกิด
ประโยชนตอมวลชน  ไดรูเทาทันธรรมชาติ  อัน
นําไปสูการพัฒนาสวนตางๆ ท่ีบกพรองในสังคมได
อยางไมงมงาย  ไรเหตุผล  ท้ังนี้ความเจริญทาง
วิทยาศาสตรยอมเร่ิมจากการวางแนวทางการส่ือสาร
ท่ีดีควบคูกันไป  อันหมายถึงความจําเปนในการรวม
ศาสตรท้ังสองเขาดวยกันนับเปน พหุศาสตร   หรือ
เรียกวา  Multidisciplinary Science  ซ่ึงเปนการ
ผสานความรูเพื่อสรางสรรคสาระดานวิทยาศาสตร
เสนอสูมวลชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังท่ี Michael 
Gibbons  แหงมหาวิทยาลัย Sussex ประเทศอังกฤษ  
ไดกลาวไวในบทความเร่ือง Science’s New  Social  
Contract With  Society (Gibbons,1999: 11) วาการ

พัฒนาทางวิทยาศาสตรท้ังหลายตองการใหเกิดการ
ยอมรับในสังคม   แตสาระความรูตางๆท่ีคนพบ
ไมไดพยายามแทรกซึมเขาไปในสังคมใหไดรับรูมา
กอนเลย  ทําใหการนําผลการคนพบทางวิทยาศาสตร
ใหมๆ เพื่อมาใชประโยชนตอสังคมมักไมไดรับการ
ยอมรับและไมไดรับความรวมมือรวมใจจากชุมชน
เทาท่ีควร  เพราะความไมเขาใจในความรูนั้นๆ เปน
อยางดีแตแรก  ในยุโรปมีการสนับสนุนใหทําวิจัย
ส่ือสําหรับงานวิทยาศาสตรเพื่อคนหาชองทางท่ี
เหมาะสม  ดังเชนไดมีการทําวิจัยเกี่ยวกับส่ือเร่ือง 
Conference  Bring  Media  And Science  Togeter    
(European Commission Research Scince and 
Society , 2007)  พบวา การประชุม เปนวิธีการ
ส่ือสารเพ่ือการพัฒนาการทํางานรวมกันระหวาง
นักวิทยาศาสตร   นักวารสารศาสตร และนักการ
ส่ือสารมืออาชีพ  การประชุม  เปนการฝกฝนวิธีการ
ส่ือสารดานวิทยาศาสตร เปนอยางดี   และ  การ
ประชุม เปนการปรับเปล่ียนกลยุทธใหมในการ
ส่ือสารสําหรับงานวิทยาศาสตรไดดี     

การใหความสําคัญตองานวิจัยเกี่ยวกับเร่ือง
การส่ือสารวิทยาศาสตรเปนความต่ืนตัวอยางมากใน   
สหภาพยุโรป (EU) ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการ
กําหนดกลยุทธในการเ พ่ิมนักวิจั ยการส่ือสาร
วิทยาศาสตรสูมวลชนใหมีปริมาณมากข้ึน (Science 
Communication,  2 0 0 8)  โดย มีการจั ดประกวด
งานวิจัยทางส่ือสารวิทยาศาสตรเพื่อชิงรางวัลอยาง
สมํ่าเสมอ เพื่อกระตุนใหนักวิทยาศาสตรและนักการ
ส่ือสารไดพัฒนาส่ือวิทยาศาสตรใหมีคุณภาพเพื่อ
นําเสนอตอสาธารณชนไดรับรูอยางนาสนใจ และ
เปนแนวทางพัฒนาตอไปในอนาคต 

กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(1): 2551 
 

16



กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 8(1): 2551 
 

17

นอกจากการพัฒนาส่ือและเรงใหมีการวิจัย
ส่ือสารวิทยาศาสตรแลว ในสวนของผูรับสารหรือ       

สาธารณชน EU ไดทําวิจัยเร่ือง Gauging 
The Public’s Views On Science (European 
Commission Research Scince and Society, 2007) 
เพราะเห็นวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีสวน
สําคัญตอชีวิตประจําวันของมนุษย  เกณฑการวัด
ความรูดานวิทยาศาสตรในระดับประชาชน  ควรถูก
กําหนดอยูในโครงการคนควาทางวิทยาศาสตรทุก
โครงการ  โดยวิธีส่ือสารอยางเปดเผยในความรู
พื้นฐานวิทยาศาสตรของโครงการนั้นๆในระดับท่ี
ประชาชนสามารถเขาใจไดจะทําใหประชาชนรับรู  
เกิดทัศนคติท่ีดีและเห็นความสําคัญตอโครงการนั้น 
เม่ือจะนําผลของโครงการใดมาปฎิบัติท่ีเกี่ยวของกับ
ประชาชน จะสามารถส่ือสารใหมวลชนเขาใจการ
ทํางานได   ตัวอยางโครงการที่เคยเปนปญหาไดแก   
การนําผลการวิจัยพืช GMOs มาใชแตกลับไดรับการ
ตอตานจากสังคมจนไมสามารถนํามาพัฒนางานดาน
การเกษตรไดอยางเต็มท่ี เปนเพราะโครงการน้ีไมได
ใหพื้นฐานความรูตอประชาชนมาแตเร่ิมแรก  
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