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บทสรุปผูบริหาร 

ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐฯ มีการพัฒนาที่เริ่มเห็นไดอยาง
ชัดเจนในชวงศตวรรษที่ 18 มีการสงเสริมความรูทางวิทยาศาสตรขั้นสูง การเคลื่อนไหวยังสนับสนุน 
การแลกเปลี่ยนความรูหรือการใชปญญาวิทยาศาสตรตอตานความเชื่อทางไสยศาสตร ความเชื่อโชคลางของอดีต 
ในอดีตกลุมนักวิทยาศาสตรที่มีพรสวรรค เชน Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, David 
Rittenhouse, Benjamin Rush และ Charles Willson Peale ฯลฯ ไดอพยพเขามายังประเทศสหรัฐฯ เพื่อ
แสวงหาความอิสระเสรีทางความคิด และมีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดการเติบโตอยางรวดเร็วของประเทศ 
นอกจากนี้ ยังมีสภาคองเกรสแหงสหรัฐฯ ที่ชวยสงเสริมความกาวหนาของวิทยาศาสตร โดยไดออกกฏหมายเพื่อ
สนับสนุนความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร การรักษาสิทธิทางปญญา การออกลิขสิทธิ์ใหกับการคนพบตางๆ 
ของนักวิทยาศาสตร ซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับระบบสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯ ในเวลาตอมา 

นับตั้งแตอดีต รัฐบาลสหรัฐฯ ไดใหความสําคัญตอการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา 
ความเปนอยูของประชาชน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงไดมีการกําหนดนโยบายและจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนาความคิดสรางสรรคใหมๆ ผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยที่มีอยูใหมีความตอเนื่อง 
โดยมี Office of Science and Technology Policy ซึ่งอยูภายใตฝายบริหาร (Executive branch) เปน
หนวยงานหลักในการใหคําแนะนําแกประธานาธิบดี รวมทั้งยังมีหนวยงานอื่นๆ ที่ทําหนาที่เปนปรึกษาใหแก
ประธานาธิบดีดวย เชน Council of Advisors on Science and Technology และ National Science and 
Technology Council เปนตน นอกจากนี้ สภาคองเกรสแหงสหรัฐฯ มีคณะกรรมการรัฐสภาประกอบดวย
คณะกรรมาธิการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (House Committee on Science and Technology) 
คณะกรรมการวุฒิสมาชิกการพาณิชย วิทยาศาสตร และการคมนาคม (Senate Committee on Commerce, 
Science and Transportation) และคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเหลานี้ดูแลหนวยงานวิจัยตางๆ ของ
รัฐบาลกลางที่เกี่ยวของกับการรับเงินทุนสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยไมไดมุงเนนเฉพาะทางดาน
วิทยาศาสตร แตใหขอมูลเชิงลึกสําหรับสภาคองเกรสในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นทางวิทยาศาสตรดวย ซึ่งเปน
องคกรกลางและมีการรายงานวัตถุประสงคเกี่ยวกับหัวขอที่สมาชิกสภาคองเกรสรองขอดวย  และยังมีองคกรพิเศษ 
เชน The National Academies ซึ่งกอตั้งขึ้นและไดรับทุนสนับสนุนสวนใหญจากรัฐบาลกลาง ยังมีสวนในการให
คําแนะนําทางดานวิทยาศาสตร รวมทั้ง RAND Corporation และองคกรไมแสวงหากําไรอื่นๆ เชน American 
Association for Advancement of Science (AAAS) และ American Chemical Society (ACS) เปนตน 
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จากนโยบายของอดีตประธานาธิบดี Obama ที่ตระหนักในการพัฒนาและเพิ่มการลงทุนทางดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ไมเกี่ยวของกับการปองกันประเทศ (Nondefense R&D) มีการสงเสริม
การศึกษาดาน STEM มุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยีดานพลังงาน ลดปญหาโลกรอน และงานวิจัยดานการแพทย แต
หลังจากนาย Donald J. Trump เขาพิธีสาบานตนรับตําแหนงประธานาธิบดีคนที ่45 ของประเทศสหรัฐฯ เมื่อ
วันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2017 ทั่วโลกเริ่มหวั่นวิตกเนื่องจากนโยบายที่แตกตางจากรัฐบาลชุดกอน ไมวาจะเปน
นโยบายที่เกี่ยวกับชาวตางชาติและผูลี้ภัย นโยบายดานการประกันสุขภาพสาธารณะ นโยบายทางทหาร และ
นโยบายทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งงบประมาณที่ลดลงดานการวิจัยและพัฒนา ซึ่งสงผลกระทบ
ตอหนวยงานดานวิทยาศาสตรหลักๆ ของประเทศ ไดแก หนวยงาน National Institutes of Health (NIH), 
NASA, Department of Energy (DOE), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 
เปนตน และยังมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของมีความคิดเห็นคัดคานตองบประมาณที่ประธานาธิบดี Trump เสนอไป 
ซึ่งเห็นวาเปนการทําลายความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทุกๆ ดานของประเทศ และจุดยืนใน
เวทีโลกของการเปนผูนําในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐฯ จะเปลี่ยนไป 
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นโยบายดานวิทยาศาสตรประเทศสหรัฐฯ ภายใตการบรหิารของประธานาธิบด ีTrump 

1. ความเปนมาของวิทยาศาสตรในประเทศสหรัฐฯ 

ประเทศสหรัฐฯ เขามาสูยุคเรืองปญญา หรือ  Age of Enlightenment ซึ่งเปนยุคที่มีการเคลื่อนไหวทาง
วัฒนธรรมของเหลาปญญาชนในยุโรปและอาณานิคมบนทวีปอเมริกา ชวงคริสตศตวรรษที่ 18 เปาหมายเพื่อปฏิรูป
สังคมและสงเสริมการใชหลักเหตุผลมากกวาการใชหลักจารีต ความเชื่อ และการเปดเผยจากพระเจา รวมไปถึง
สงเสริมความรูทางวิทยาศาสตรขั้นสูง การเคลื่อนไหวยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรูหรือการใชปญญา
วิทยาศาสตรตอตานความเชื่อทางไสยศาสตร ความเชื่อโชคลางของอดีต และการชักนําใหผิดเพี้ยนจากคริสตจักร
และรัฐบาล นักปรัชญาใหความคิดวาสาธารณรัฐวิทยาศาสตร (Republic of Science) ซึ่งจะเปนที่ที่สามารถ
แลกเปลี่ยนความรูไดอยางเสรีและความรูเหลานี้จะเปนประโยชนในการพัฒนาเพื่อประชาชน นอกจากนี้ สภาคอง
เกรสแหงสหรัฐฯ สงเสริมความกาวหนาของวิทยาศาสตรและศิลปะที่เปนประโยชน ไดออกกฏหมายเพื่อสนับสนุน
ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร โดยการรักษาสิทธิทางปญญา มีการออกลิขสิทธิ์ใหกับการคนพบตางๆ ของ
นักวิทยาศาสตร ซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับระบบสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ของสหรัฐฯ ในเวลาตอมา (ที่มา: Wikipedia, 
n.d.)  

1.1 วิทยาศาสตรในชวงตนของประเทศสหรัฐฯ  

ในชวงตนของประวัติศาสตรทางดานวิทยาศาสตรของประเทศสหรัฐฯ ยังเปนยุคที่โครงสรางพื้นฐานเปน
แบบดั้งเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันวิทยาศาสตรและสถาบันการศึกษาในยุโรปที่มีมานานแลว โดยในยุคนี้มี
นักวิทยาศาสตร 2 ทานที่มีชื่อเสียง ไดแก 

• Benjamin Franklin ที่ไดทําการทดลองเพื่อเพิ่มความเขาใจเกี่ยวกับไฟฟาของมนุษย โดย Franklin 
คนพบวา ฟาผาเปนรูปแบบหนึ่งของไฟฟา นอกจากนี้ Franklin ยังไดคิดคนอุปกรณทางดาน
วิทยาศาสตรอื่นดวย เชน แวนสายตาแบบ bifocal eyeglasses เปนตน 

• Thomas Jefferson  เปนหนึ่งในผูนําทางดานวิทยาศาสตรที่มีอิทธิพลมากที่สุดในอเมริกา ในชวงป 
ค.ศ. 1775 – 1783 ระหวางสงครามปฏิวัติอเมริกัน (American Revolutionary War) Jefferson 
ทําหนาที่ในสภานิติบัญญัติที่รัฐ Virginia, สภาภาคพื้นทวีป, ผูวาการรัฐ Virginia, ตอมาทําหนาที่เปน
รัฐมนตรีประจําประเทศฝรั่งเศส, เลขานุการของรัฐ, รองประธานาธิบดี John Adams, ผูเขียน 
Declaration of Independence และประธานาธิบด ีคนที่สามของสหรัฐฯ นอกจากนี้ Jefferson 
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เคยเปนนักศึกษาทางการเกษตร และเปนผูแนะนําพืชพันธุตางๆ เชน ขาว ตนมะกอก และหญาเขาสู
โลกใหมหรือในทวีปอเมริกาเหนือ 

  

 

 

 

 

 

ภาพ: Benjamin Franklin (ซาย) และ Thomas Jefferson (ขวา)  
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Science_and_technology_in_the_United_States และ  

             https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson 

ในชวงปลายศตววรษที่ 18 นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกันสวนใหญ เชน David Rittenhouse  
นักดาราศาสตร, Benjamin Rush นักวิทยาศาสตรทางการแพทย, และ Charles Willson Peale  
นักประวัติศาสตรธรรมชาต ิเปนตน เขารวมในการตอสูเพื่อเอาชนะเอกราชของอเมริกาและสรางชาติใหม  

• โดยในชวงปฏิวัติอเมริกา (American Revolution) David Rittenhouse ชวยออกแบบการปองกัน
เมือง Philadelphia สรางกลองโทรทรรศนและเครื่องมือนําทางสําหรับการใหบริการทางทหารของ
สหรัฐฯ ขึ้น หลังจากที่สงครามยุติลง Rittenhouse ออกแบบถนนและระบบคลองสําหรับรัฐ 
Pennsylvania และหลังจากนั้น Rittenhouse กลับไปศึกษาตอในสาขาดวงดาวและดาวเคราะห จน
ไดรับชื่อเสียงระดับโลกในสาขานี ้

• ในฐานะศัลยแพทยทั่วไปของสหรัฐฯ Benjamin Rush ชวยชีวิตทหารนับไมถวนในระหวางสงคราม
ปฏิวัติอเมริกา โดยการสงเสริมสุขอนามัยและการปฏิบัติดานสาธารณสุข โดยการแนะนําการรักษา
ทางการแพทยใหม ไดตั้งให Pennsylvania Hospital ในเมือง Philadelphia เปนตัวอยางของ 
การใหความรูทางการแพทย และหลังจากที่รับราชการทหารแลว Rush สรางคลินิกฟรีแหงแรกใน
สหรัฐฯ 

• Charles Willson Peale เปนที่รูจักในฐานะศิลปน แตแทจริงแลว Peale เปนนักประวัติศาสตร
ธรรมชาติ, นักประดิษฐ, นักการศึกษา และนักการเมือง Peale สรางพิพิธภัณฑแหงแรก โดยใชชื่อวา 

https://en.wikipedia.org/wiki/Science_and_technology_in_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
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Peale Museum ในเมือง Philadelphia ซึ่งเปนแหลงเก็บรวบรวมตัวอยางประวัติศาสตรธรรมชาติ
ของทวีปอเมริกาเหนือเพียงแหงเดียวเทานั้น Peale ขุดกระดูกของ Mastodon หรือสัตวเลี้ยงลูกดวย
นมขนาดใหญคลายชาง ซึ่งสูญพันธุแลวในบริเวณเมือง West Point รัฐ New York โดย Peale ใช
เวลาสามเดือนในการรวบรวมโครงกระดูกและแสดงไวในพิพิธภัณฑ นับไดวา Peale Museum ได
เริ่มสงเสริมการเรียนรูดานวิทยาศาสตรที่นาสนใจและพรอมใหบริการแกประชาชนทั่วไป  
(ที่มา: Wikipedia, n.d.) 

1.2 การเคลื่อนยายของนักวิทยาศาสตร  

รัฐบาลสหรัฐฯ ใหการตอนรับที่อบอุนแกนักวิทยาศาสตรจากประเทศตางๆ ในป ค.ศ. 1794 นาย Joseph 
Priestley นักเคมีชาวอังกฤษอพยพเขามายังประเทศสหรัฐฯ เนื่องจากปญหาทางการเมือง นับวาเปนหนึ่งในกลุม
นักวิทยาศาสตรที่มีพรสวรรคจํานวนหลายพันคนที่อพยพเขามาเพื่อแสวงหาความอิสระเสรีทางความคิด 
นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตรทานอื่นๆ ที่มีสวนรวมในการผลักดันใหเกิดการเติบโตอยางรวดเร็วของประเทศสหรัฐฯ 
เชนเดียวกัน เชน Alexander Graham Bell นักวิทยาศาสตรชาวสกอตแลนดไดพัฒนาและจดสิทธิบัตรโทรศัพท
และสิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของ, Charles Steinmetz นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมนีไดพัฒนาระบบไฟฟากระแสสลับ
แบบใหมแกบริษัท General Electric Company, Vladimir Zworykin นักวิทยาศาสตรชาวรัสเซียไดพัฒนา
เกี่ยวกับรังสีเอกซและหลอดรังสีแคโทด และภายหลังไดรับสิทธิบัตรแรกในระบบโทรทัศนที่ไดคิดคนขึ้น, และ 
Nikola Tesla นักวิทยาศาสตรชาวออสเตรีย ไดพัฒนาการปรับหลักการหมุนสนามแมเหล็กในการพัฒนาระบบ
การเหนี่ยวนํากระแสไฟฟากระแสสลับและระบบแบบหลายเฟส (Polyphase) เพื่อการผลิตการกระจาย 
การกระจายและการใชพลังงานไฟฟา (ที่มา: Wikipedia, n.d.)  

ในชวงตนทศวรรษ 1900 ยุโรปยังคงเปนศูนยกลางของการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษและเยอรมนี หลังจากป  
ค.ศ. 1920 เปนตนไป ความตึงเครียดจากการประกาศโจมตีในสงครามโลก
ครั้งที่ 2 กระตุนใหเกิดการอพยพของนักวิทยาศาสตร หรือสภาวะสมองไหล
ในยุโรป ผูคนที่อพยพโดยสวนใหญเปนนักวิทยาศาสตรชาวยิว ซึ่งกลัว
ผลกระทบจากการตอตานชาวยิวในเยอรมันและอิตาลี หนึ่งในกลุมคนแรกที่
เดินทางมานั้น คือ Albert Einstein นักฟสิกสทฤษฎีชาวเยอรมัน ที่เปนที่
ยอมรับกันอยางกวางขวางวา เปนนักวิทยาศาสตรที่ ยิ่ ง ใหญที่สุดใน
คริสตศตวรรษที่ 20 เปนผู เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพ และมีสวนรวมใน 
การพัฒนากลศาสตรควอนตัม  สถิติกลศาสตร  และจักรวาลวิทยา ,  ภาพ: Albert Einstein 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Science 
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Enrico Fermi นักวิทยาศาสตรจากประเทศอิตาลีในป ค. ศ. 1938 และนําผลงานการคิดคนปฏิกิริยาลูกโซ
นิวเคลียรแบบยั่งยืนตัวแรกของโลก นักวิทยาศาสตรคนอื่น ๆ อีกหลายคนไดยายมายังประเทศสหรัฐฯ ในชวง
เดียวกัน เชน Niels Bohr, Victor Weisskopf, Otto Stern และ Eugene Wigner เปนตน ซึ่งสามารถกลาวไดวา
การเกิดขึ้นของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่แทจริงเกิดในชวงยุคปรมาณู (Atomic age) เกิดจาก
การพัฒนาของกลุมนักวิทยาศาสตรผูลี้ภัยดังกลาว ซึ่งเปนกลุมคนที่ไดรับการยอมรับและไดรับการจดจําใน 
การพัฒนาความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีหมๆ  (ที่มา: Wikipedia, n.d.)  

ในยุคหลังสงครามสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเห็นไดชัดจากชัยชนะ
สงครามพันธมิตร (Allied war victory) มีการกระตุนการฟนฟูอุตสาหกรรมของประเทศ รัฐบาลใหการสนับสนุน
การวิจัยทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานและประยุกตเปนครั้งแรกอยางจริงจัง ใหการสนับสนุนโครงการ Big Science 
และโครงการตางๆ รวมทั้ง สนับสนุนอาชีพและผลักดันวิทยาศาสตรที่มีความโดดเดน ในชวงกลางทศวรรษที่ 1950 
อุปกรณเครื่องมือในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรของประเทศสหรัฐฯ มีความล้ําหนาไมเปนสองรองใคร ซึ่งเปน
อีกเหตุผลหนึ่งที่ดึงดูดนักวิทยาศาสตรเขามาศึกษาวิจัยในประเทศสหรัฐฯ มากขึ้น นอกจากนี้ สิ่งที่เห็นไดอยาง
ชัดเจนของการพัฒนาทางวิทยาศาสตรที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วในประเทศ คือ รางวัลโนเบล ในชวงป ค.ศ. 1901 – 
1950 นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกันไดรับรางวัลโนเบลจํานวนนอย แตตั้งแตป ค.ศ. 1950  นักวิทยาศาสตร 
ชาวอเมริกันไดรับรางวัลประมาณครึ่งหนึ่งของรางวัลโนเบลทั้งหมดในสาขาวิทยาศาสตร การเพิ่มขึ้นของ
นักวิทยาศาสตรหรือสมองของประเทศสหรัฐฯ นั้น ยังคงดําเนินตอไปตลอดชวงสงครามเย็น ในขณะที่ความตึง
เครียดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในกลุมตะวันออก สงผลใหผูลี้ภัยและผูอพยพไหลหลั่งเขามาอยางตอเนื่อง โดยคนสวนใหญ
อยูในวัยหนุมสาวที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีวุฒิทางการศึกษาหรือเปนแรงงานที่มีฝมือ ซึ่งกลุมปญญาชนเหลานี้ทํา
ใหเกิดการระดมทุนมนุษยใน GDR (German Democratic Republic) เพื่อประโยชนของประเทศตะวันตกและ
รวมถึงประเทศสหรัฐฯ ดวย (ที่มา: Wikipedia, n.d.)  

1.3 วิทยาศาสตรในยุคตางๆ 

• วิทยาศาสตรประยุกต  

ในชวงศตวรรษที่ 19 สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และเยอรมนี เปนประเทศที่อยูแถวหนาทางดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร แตประเทศสหรัฐฯ ยังมีความลาหลังอยู แตสิ่งที่จะสามารถดึงใหประเทศสหรัฐฯ 
กาวกระโดดขึ้นมาเทียบเทาประเทศเหลานี้ไดคือ วิทยาศาสตรประยุกต (Applied Science) โดยนําความรูทาง
ทฤษฎีรวมกับความเฉลียวฉลาดของชาวอเมริกันคิดคนหาแนวทางในการประดิษฐสิ่งตางๆ เชน Robert Fulton 
ประดิษฐเรือกลไฟ, Samuel Morse พัฒนากการสือสารทางโทรเลข, Eli Whitney คิดคนผาฝาย,  
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Cyrus McCormick พัฒนาการเก็บเกี่ยว และพี่นองตระกูล Wright ที่ไดผลิตเครื่องบินลําแรก เปนตน  
(ที่มา: Wikipedia, n.d.)  

• ยุคปรมาณ ูและ Big Science 

หนึ่งในความสําเร็จที่นาตื่นเตนและความขัดแยงของเทคโนโลยีของสหรัฐฯ คือ การควบคุมพลังงาน
นิวเคลียร แนวคิดในการแยกอะตอมไดถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิทยาศาสตรจากหลายประเทศ แตประเทศสหรัฐฯ 
สามารถนําความรูเหลานี้มาประดิษฐอาวุธนิวเคลียรไดสําเร็จในชวงตนทศวรรษ 1940 ทําใหชวงนั้นนักฟสิกสจาก
นานาประเทศไดอพยพมายังประเทศสหรัฐฯ เพื่อผลักดันผลงานที่สําคัญที่สุดของพวกเขา ในชวงเวลาตอมา 
ประธานาธิบด ีFranklin D. Roosevelt กลาวเตือนการพัฒนาทางนิวเคลียรนี ้ซึ่งจะเปนการสรางระเบิดที่มีพลัง
มหาศาล ซึ่งคําเตือนนี้สงผลใหมีการตรวจสอบการใชยูเรเนียมเปนอาวุธ แตทั้งนี้ในเวลาตอมา ไดมีการนํามาใช
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยโครงการ Manhattan Project เปนความรวมมือของฝายสัมพันธมิตรในการสราง
ระเบิดปรมาณูเปนครั้งแรกในรัฐ New Mexico ในวันที่ 16 กรกฎาคม ค.ศ. 1945 หลังจากมีการผลิตระเบิด
ปรมาณูในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังเริ่มเปนยุคที่เรียกวา Big Science เนื่องจากรัฐบาลใหการสนับสนุนการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นดวย (ที่มา: Wikipedia, n.d.)  
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• ยุคเทเลคอม  

ประเทศสหรัฐฯ เปนสวนสําคัญในการพัฒนาดานโทรคมนาคมและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน เชน AT&T's 
Bell Laboratories ซึ่งเปนผูนําในการปฏิวัติเทคโนโลยีแหงสหรัฐฯ ดวยสิ่งประดิษฐตางๆ เชน ไดโอดเปลงแสง 
(Light Emitted Diode: LED), ทรานซิสเตอร, ภาษาซี, และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร UNIX เปนตน 
นอกจากนี้ บริษัท SRI International และ Xerox PARC ในเขต Silicon Valley ชวยผลักดันใหเกิดอุตสาหกรรม
คอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal computer) ในขณะที่ ARPA และ NASA สนับสนุนการพัฒนา ARPANET 
และอินเทอรเน็ต (ที่มา: Wikipedia, n.d.)  

• ยุคอวกาศ  

หลังจากยุคปรมาณูเปนยุคอวกาศที่ดําเนินการตอมา โดย Robert Goddard นับไดวาเปนหนึ่งใน
นักวิทยาศาสตรชาวอเมริกันกลุมแรกที่ทําการทดลองเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนดวยจรวด ในหองปฏิบัติการเล็กๆ ที่ 
Goddard ทําการทดสอบในเมือง Worcester รัฐ Massachusetts โดย Goddard เริ่มทดสอบออกซิเจนเหลว
และน้ํามันเบนซินเพื่อขับเคลื่อนจรวดสูชั้นบรรยากาศ และในป ค. ศ. 1926 ประสบความสําเร็จในการยิงจรวด
เหลวแหงแรกของโลกซึ่งสูงถึง 12.5 เมตร ในชวง 10 ปตอมา จรวดที่ Goddard ประดิษฐขึ้นสามารถยิงขึ้นสูง
เกือบสองกิโลเมตรและทําใหการศึกษาเกี่ยวกับจรวดในประเทศสหรัฐฯ ไดรับความสนใจมากยิ่งขึ้น ทําใหมี
การศึกษาและพัฒนาจรวด ยานอวกาศ และดาวเทียมในประเทศเยอรมันและประเทศโซเวียต โดยในป ค.ศ. 1957 
ประเทศโซเวียตสงดาวเทียม Sputnik ดวงแรก และในป ค.ศ. 1958 ประเทศสหรัฐฯ สงดาวเทียมดวงแรก คือ 
Explorer 1 และในป ค.ศ. 1961 ประเทศโซเวียตไดสงนักบินอวกาศ Yuri Gagarin และตามดวยประเทศสหรัฐฯ 
ไดสงนาย Alan Shepard (ที่มา: Wikipedia, n.d.)  

• ยุคการแพทยและการดูแลสุขภาพ  

ชาวอเมริกันไดครองรางวัลโนเบลสําหรับสรีรวิทยาหรือการแพทยนับตั้งแตสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่ง
ภาคเอกชนไดกลายเปนจุดศูนยกลางสําหรับการวิจัยทางชีวการแพทยในประเทศสหรัฐฯ และมีบทบาทสําคัญใน
ความสําเร็จนี้ เมื่อป ค.ศ. 2000 อุตสาหกรรมที่แสวงหาผลกําไรไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 57%, องคกร
เอกชนที่ไมหวังผลกําไร เชน Howard Hughes Medical Institute ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ 7% และ
หนวยงาน National Institutes of Health (NIH) ไดรับทุนสนับสนุน 36% ของการวิจัยทางการแพทยในสหรัฐฯ 
อยางไรก็ตามในป ค.ศ.2003 สถาบัน NIH ไดทุนวิจัยเพียง 28% ของเงินทุนวิจัยทางการแพทย แตการระดมทุน
ของภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 102% จากป ค.ศ. 1994 – 2003 
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สถาบัน NIH ประกอบดวย 24 สถาบันยอยตั้งอยูในเมือง Bethesda รัฐ Maryland โดยมีเปาหมายของ
การวิจัย คือ การนําความรูมาใชในการปองกัน ตรวจหา วินิจฉัย รักษาโรคและความพิการ การวิจัยของสถาบัน 
NIH ชวยสรางความสําเร็จดานการแพทย อาทิ การเสียชีวิตจากโรคหัวใจ ซึ่งเปนสาเหตุการเสียชีวิตของประชากร
มากที่สุดในสหรัฐฯ จากการศึกษาทางการแพทยชวยใหอัตราการเสียชีวิตของประชากรลดลง 41% ระหวางป 
 ค.ศ. 1971 - 1991 นอกจากนี้ ในชวงป ค.ศ. 1991 – 1995 อัตราการตายดวยโรคมะเร็งลดลงเกือบ 3% ซึ่งการ
ลดลงอยางตอเนื่องนี ้นับเปนการลดลงครั้งแรกตั้งแตเริ่มมีการจดบันทึกขอมูลในป ค.ศ. 1930  

นอกจากนี ้สถาบัน NIH ยังมีการศึกษาทางดานพันธุศาสตรโมเลกุล และการวิจัยเกี่ยวกับพันธุศาสตร จาก
ป ค.ศ. 1980 – 1990 นักวิจัยไดทําการทดลองการบําบัดดวยยีนในมนุษยเปนครั้งแรก และปจจุบันสามารถที่จะ
โยกยาย ระบ ุและอธิบายการทํางานของยีนจํานวนมากในจีโนมมนุษยได (ที่มา: Wikipedia, n.d.)  

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Genomics 

2. นโยบายวิทยาศาสตรของประเทศสหรัฐฯ  

นโยบายวิทยาศาสตรของประเทศสหรัฐฯ เปนหนาที่ความรับผิดชอบของหลายหนวยงานภายใตรัฐบาล
กลาง โดยนโยบายภาพรวมจะผานขั้นตอนการพิจารณางบประมาณทางกฎหมายของรัฐบาลกลางในวิทยาศาสตร
สาขาตางๆ เชน นโยบายพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการวิจัยเซลลตนกําเนิด เปนตน 
นอกจากนี้ เงินงบประมาณที่หนวยงานตางๆ ไดรับการอนุมัติจากสภาคองเกรสนั้น สามารถนําไปบริหารจัดการ
เพื่อศึกษาวิจัยภายในองคกร หรือจัดสรรใหแกองคกรและนักวิจัยภายนอกองคกรไดเชนเดียวกัน ในป ค.ศ. 2012 
ที่ผานมา ประเทศสหรัฐฯ มี GDP ดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) อยูที่ 2.81% โดย 2 ใน 3 ของ GDP ดาน 

https://en.wikipedia.org/wiki/Genomics
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การวิจัยและพัฒนานี้เปนการเขารวมของภาคเอกชน และ GDP ดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในป ค.ศ. 2016 
ซึ่งอยูในสมัยของประธานาธิบด ีObama ไดขยับขึ้นเปน 3% (ที่มา: Wikipedia, n.d.)  

2.1 หนวยงานที่เกี่ยวของในการออกนโยบายทางดานวิทยาศาสตร 

สําหรับนโยบายทางดานวิทยาศาสตรของประเทศสหรัฐฯ มี Office of Science and Technology 
Policy ซึ่งอยูภายใตฝายบริหาร (Executive branch) เปนหนวยงานหลักในการใหคําแนะนําแกประธานาธิบด ี
รวมทั้งยังมีหนวยงานอื่นๆ ที่ทําหนาที่เปนปรึกษาใหแกประธานาธิบดีดวย เชน Council of Advisors on 
Science and Technology และ National Science and Technology Council เปนตน  

นอกจากนี้ สภาคองเกรสแหงสหรัฐฯ มีคณะกรรมการรัฐสภาประกอบดวยคณะกรรมาธิการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (House Committee on Science and Technology) คณะกรรมการวุฒิสมาชิก
การพาณิชย วิทยาศาสตร และการคมนาคม (Senate Committee on Commerce, Science and 
Transportation) และคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการเหลานี้ดูแลหนวยงานวิจัยตางๆ ของรัฐบาลกลางที่
เกี่ยวของกับการรับเงินทุนสําหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร รวมทั้ง ยังมีหนวยงานที่ใหการสนับสนุนรัฐสภา 
เชน  Congressional Research Service, Government Accountability Office, and Congressional 
Budget Office โดยไมไดมุงเนนเฉพาะทางดานวิทยาศาสตร แตใหขอมูลเชิงลึกสําหรับสภาคองเกรสใน 
การตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นทางวิทยาศาสตรดวย ซึ่งเปนองคกรกลางและมีการรายงานวัตถุประสงคเกี่ยวกับ
หัวขอที่สมาชิกสภาคองเกรสรองขอดวย  และยังมีองคกรพิเศษ เชน The National Academies ซึ่งกอตั้งขึ้นและ
ไดรับทุนสนับสนุนสวนใหญจากรัฐบาลกลาง ยังมีสวนในการใหคําแนะนําทางดานวิทยาศาสตร รวมทั้ง RAND 
Corporation และองคกรไมแสวงหากําไรอื่นๆ เชน American Association for Advancement of Science 
(AAAS) และ American Chemical Society (ACS) เปนตน (ที่มา: Wikipedia, n.d.)  

2.2 นโยบายทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในสมัยประธานาธิบดีObama  

ประธานาธิบด ี Obama ตระหนักวาประเทศชาติจะสามารถบรรลุเปาหมายที่สําคัญตางๆ ไดนั้นจะตองมี
การพัฒนาและการลงทุนทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะชวยสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและนําไปสูความเปนผูนําดานเศรษฐกิจของโลก ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนอเมริกัน และสราง 
ความมั่นคงใหแกประเทศชาติ นอกจากนี้ การมุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดจะชวยใหประเทศ
สหรัฐฯ ลดการพึ่งพาน้ํามันจากตางประเทศ และสามารถแกไขปญหาโลกรอนได อีกทั้ง งานวิจัยดานการแพทยจะ
เปนชองทางแสวงหาวิธีการใหมในการวิจัย การปองกัน และการรักษาโรคเพื่อใหคนอเมริกันมีสุขภาพที่ดี ดังนั้น 
ประธานาธิบด ีObama จึงมีนโยบายทางดานวิทยาศาสตรของประเทศหลักๆ ไดแก 
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ที่มา: www.biography.com 

• การปรับปรุงและพัฒนานโยบายวิทยาศาสตรของประเทศ 

รัฐบาลประธานาธิบดี Obama เห็นวาการพัฒนาเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร และเทคโนโลยีดาน
วิทยาศาสตรที่ถูกตองและสมบูรณ จะเปนประโยชนที่สําคัญตอนโยบายตางๆ ของรัฐบาล โดยนโยบายของรัฐบาล
จะตองมาจากแหลงขอมูลที่เปนรูปธรรมสนับสนุน ไมใชเปนนโยบายที่เกิดขึ้นอยางเลื่อนลอย ไมวาจะเปนนโยบาย
ที่เกี่ยวกับความมั่นคง พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก สิ่งแวดลอม สาธารณสุข หรือการศึกษา ดังนั้น 
ประธานาธิบดีจึงแตงตัง้นักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสียงขึ้นมารับตําแหนงที่สําคัญตางๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะตําแหนง
ที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนตําแหนงที่มีบทบาทในการเสนอนโยบายที่เปนประโยชนตอ
ประเทศชาติ และใหขอแนะนําเชิงนโยบายตองานที่มีความสําคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตรเหลานี้จะมีสวนชวยพัฒนา และเสนองบประมาณดานการวิจัย และ 
การออกแบบแผนงานที่มีความสําคัญอันดับตน  

 

 

 

http://www.biography.com
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• เพิ่มงบประมาณการลงทุนทางดานงานวิจัยพื้นฐาน  

รัฐบาลประธานาธิบดีObamaเนนการสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร โดยมี
เปาหมายเพื่อพัฒนาความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่อยูในธรรมชาติ ตั้งแตระดับจักรวาลจนถึงอนุภาคขนาดเล็ก และจาก
ระดับของปฏิกิริยาเคมีทางเคมีในเซลลสิ่งมีชีวิตไปถึงความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน  

• สงเสริมการศึกษาดาน STEM และการอบรมทางดานวิทยาศาสตร 

การสนับนุนการศึกษาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematic: STEM) สามารถชวยผลักดันใหเกิดความคิดสรางสรรค และกระตุนการเรียนรู
แกนักศึกษามาขึ้น โดยรัฐบาลสนับสนุน:  

o การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของครูผูสอนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ในระดับชั้นกอนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (PreK-12)  

o การเพิ่มงบประมาณดานเทคโนโลยี โดยรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มงบประมาณสําหรับการพัฒนา
เทคโนโลยีแกโรงเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนรูเชิงสรางสรรคนวัตกรรม เชน การสรางแบบจําลอง 
การสรางเกมสเสมือนจริง (Interactive games) ระบบการเรียนรูอยางชาญฉลาด (Intelligent 
tutoring systems) เปนตน รวมทั้งการใชเทคโนโลยีสนับสนุนเครือขายทางสังคม ที่ชวยสราง 
ความรวมมือระหวางครูแตละสถาบันทั่วประเทศ ในการแบงปนทักษะและชวยเหลือกันและกันใน 
การพัฒนานักเรียน 

 
ที่มา: http://www.huffingtonpost.com/linda-rosen/stem-is-a-liberal-art_b_3506317.html 

http://www.huffingtonpost.com/linda-rosen/stem-is-a-liberal-art_b_3506317.html
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o การสงเสริมความรวมมือระหวางรัฐในการพัฒนาการเรียนการสอน จัดตั้งคณะกรรมการการศึกษา 
STEM เพื่อพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานของรัฐ และคณะกรรมการในการสงเสริมการพัฒนา
เนื้อหาหลักสูตรทางวิทยาศาสตร 

o การปรับปรุงวิธีการประเมินผลการเรียนรู STEM  
o การกระตุนใหคนอเมริกันมีความเปนเลิศทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร 
o การพัฒนาการศึกษาในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เชน การเพิ่มบุคลากรดานงานวิจัย  

การปรับปรุงและการขยายการศึกษาดาน STEM  

• การสรางบรรยากาศการพัฒนานวัตกรรมแกภาคเอกชน  
o การลดหยอนภาษีแบบถาวร (Tax credit permanent) สําหรับการวิจัยและพัฒนา 
o การผอนปรนภาษีใหแกบริษัทขนาดเล็ก และบริษัทที่เริ่มดําเนินธุรกิจใหม 
o การสนับสนุนการปฏิรูปกฎหมายการเขาเมือง โดยรัฐบาลจะไมปดกั้นนักสรางสรรคนวัตกรรม 

(Innovators) จากตางชาต ิ
o การปฏิรูประบบสิทธิบัตร (Reform the Patent System) 

• กําหนดเปาหมายที่ทาทายงานวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21  

เปาหมายที่ทาทายในการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับศตวรรษที่ 21 คือ การพัฒนาแหลง
พลังงานสะอาด ซึ่งจะชวยลดปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และเปนปจจัยสนับสนุนการสรางงานที่มี
รายไดสูง การสรางอาชีพที่ใชทักษะสูง ทําใหประชาชนชาวอเมริกันมีสุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตที่ยืนยาว และ
ปกปองประเทศจากภัยคุกคามใหมๆ 

o การสรางพลังงานสะอาด ลดการพึ่งพาน้ํามันจากตางประเทศ และแกปญหาโลกรอน 
o การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข โดยสนับสนุนการวิจัยทางการแพทยใหม การปองกัน และ

การรักษา 
o ความมั่นคงของประเทศ เพื่อชวยเพิ่มความเข็มแข็งทางการทหาร และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามที่

สําคัญ 3 อยาง คือ อาวุธนิวเคลียร อาวุธชีวภาพ และ Cyber warfare 
o การผลักดันใหประเทศสหรัฐฯ เปนผูนําดานอุตสาหกรรมการผลิตอีกครั้ง 
o การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
o การสรางระบบการคมนาคมสําหรับศตวรรษที่ 21 
o การสรางความเขมแข็งของความเปนผูนําดานวิทยาศาสตรอวกาศ 
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o การรักษาสภาพและการสงเสริมผลผลิตการเกษตร 
(ที่มา: สํานักงานที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, 2553) 

ประธานาธิบด ี Obama เสนอของบประมาณสําหรับปงบประมาณ ค.ศ. 2017 จํานวน 152.33 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ สําหรับงานวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยลดจํานวนแผนงานการพัฒนาอาวุธในหลายโครงการ แต
มุงเนนการพัฒนาในดานทีไมเกี่ยวของกับการปองกันประเทศ (Nondefense R&D) ที่ไดถูกจัดใหมีความสําคัญเปน
อันดับแรก ซึ่งงบประมาณที่ไดเสนอขอไปนั้นสภาคองเกรสอาจเลือกที่จะเห็นดวยกับบางสวนหรือทั้งหมดของ
ขอเสนอ หรืออาจแสดงถึงลําดับความสําคัญที่แตกตางกันผานขั้นตอนการจัดสรร สภาคองเกรสจะมีบทบาทเปน
กลางในการตัดสินอัตราการเติบโตและการจัดสรรเงินลงทุนทางดาน R&D ของรัฐบาลกลาง (ที่มา: Congressional 
Research Service, 2017)  

ตารางที่ 1: งบประมาณดาน R&D 2017 ที่ประธานาธิบดี Obama เสนอขอตอสภาคองเกรส 

 
(ที่มา: John Holdren, n.d.) (https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/fy_17_ostp_slide_deck.pdf) 

• งบประมาณดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ในปงบประมาณ ค.ศ. 2017 

o National Science Foundation (NSF) ไดรับเงินจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาจํานวน 
8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

o Department of Energy (DOE) ไดรับเงินจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาจํานวน 5.7 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

o National Institute of Standards and Technology (NIST) ไดรับเงินจัดสรรงบประมาณดาน 
การวิจัยและพัฒนาจํานวน 826 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/fy_17_ostp_slide_deck.pdf)
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o National Aeronautics and Space Administration (NASA) ไดรับเงินจัดสรรงบประมาณดาน 
การวิจัยและพัฒนาจํานวน 19 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

o National Institutes of Health (NIH) ไดรับเงินจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาจํานวน 
33.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

o การริเริ่มการวิจัยดานการเกษตรและอาหารของ U.S. Department of Agriculture (USDA) ไดรับ
เงินจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาจํานวน 700 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

o U.S. Geological Survey (USGS) ไดรับเงินจัดสรรงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาจํานวน 1.2 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

o National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ไดรับเงินจัดสรรงบประมาณดาน
การวิจัยและพัฒนาจํานวน 6 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  
(ที่มา: John Holdren, n.d.)  

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการเรงนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมในอนาคต (Acceleration Innovation for 
Industries of the Future) ซึ่งงบประมาณใหการสนับสนุนดานการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่มีแนวโนมที่จะสราง
พื้นฐานสําหรับอุตสาหกรรมและงานในอนาคต เชน หุนยนต, ระบบไซเบอร, Big Data, Materials Genome 
Initiative, National Nanotechnology Initiative และชีววิทยาดานวิศวกรรม เปนตน และการเริ่มดําเนินการใน
เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ  โดยรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 2.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สําหรับ U.S. 
Global Change Research Program (USGCRP) เพื่อศึกษาวิจัยปรับปรุงความสามารถในการทําความเขาใจ 
การประเมิน ทํานาย และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก (ที่มา: John Holdren, n.d.)  

2.3 แนวทางนโยบายทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยใีนสมัยประธานาธิบดี Trump ป ค.ศ. 2018  

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 2017 นาย Donald J. Trump ไดเขาพิธีสาบานตนรับตําแหนงประธานาธิบดี
คนที่ 45 ของประเทศสหรัฐฯ ซึ่งการเขารับตําแหนงประธานธิบดีนี้เกิดขึ้นทามกลางกระแสตอตาน เนื่องจาก 
Trump นโยบายที่แตกตางจากรัฐบาลชุดกอน และมีแนวความคิดที่แตกตางออกไป เชน นโยบายที่เกี่ยวกับ
ชาวตางชาติและผูลี้ภัย นโยบายดานการประกันสุขภาพสาธารณะ นโยบายทางทหาร และนโยบายทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสรุปการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรไดดังนี ้
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• งบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 

ถึงแมวางบประมาณของป ค.ศ. 2017 ยังเปนงบประมาณที่กําหนดไวแลวในปงบประมาณกอนหนาไป
จนถึงเดือนเมษายน ค.ศ. 2017 แตรัฐบาลปจจุบันจะตองเริ่มพิจารณางบประมาณในหมวดหมู Discretionary 
Spending หรืองบประมาณที่ตองมีการยื่นของและพิจารณาอนุมัติงบประมาณใหมทุกป ซึ่งเปนเงินจํานวนถึง 1.1 
ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ประธานาธิบด ีTrump ตัดงบประมาณและจํานวนลูกจางของหนวยงานราชการลง ไมเชื่อ
ในปญหาโลกรอนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ซึ่งนักวิทยาศาสตรทั่วประเทศตางผิดหวังในแผนการบริหาร
งบประมาณป ค.ศ. 2018 ซึ่งจะสงผลตอโครงสรางการวิจัยและพัฒนา, ระบบนิเวศนวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และการศึกษาคณิตศาสตร, และวิทยาศาสตรดานอื่นๆ แตทั้งนี้การเสนองบประมาณจะตองผาน 
การพิจารณาเห็นชอบจากสภาคองเกรส และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
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• ที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรของประธานาธิบดี Trump 

ประธานาธิบด ีTrump ยังไมมีการแตงตั้งที่ปรึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางเปนทางการ ซึ่งมี
การคาดการณไว 2 ทาน คือ David Gelernter นักวิทยาศาสตรคอมพิวเตอรและศาสตราจารยจาก Yale 
University และ William Happer นักวิทยาศาสตรฟสิกสอะตอมจาก Princeton University ซึ่งเปนที่แนนอนวา
ทั้งสองทานตองมีความคิดเห็นทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปในทิศทางเดียวกับประธานาธิบดี Trump คือ 
ไมเชื่อในปญหาโลกรอนที่เกิดจากการกิจกรรมตางๆของมนุษย โดยอางวาไมเคยเห็นหลักฐานใดที่ทําใหเชื่อไดวา
กิจกรรมตางๆ ของมนุษยจะสงผลทําใหอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น และมีสภาพอากาศที่แปรปรวน (ที่มา: Brian 
Palmer, 2017)  

• โครงการริเริ่มดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตางๆ ที่ริเริ่มโดยอดีตประธานาธิบดี Obama 

รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดี Obama ไดริเริ่มโรงการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มุงเนนไปที่
การศึกษาวิจัยพื้นฐานที่สําคัญหฃายโครงการ เชน โครงการเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมรับมือปญหา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก โครงการ Cancer Moonshot โครงการดานการศึกษาสมอง โครงการสราง
เครือขายระหวางผูผลิตในสหรัฐฯ โครงการ STEM Education เปนตน  

• การสํารวจอวกาศภายใตรัฐบาลของ Trump  

จากขอมูลตางๆ คาดวา ประธานาธิบดี Trump จะตัดงบประมาณ และลดจํานวนแผนกและหนวยงาน
ขององคการ NASA นอกจากนี้ ประธานาธิบดี Trump ไดแสดงความเห็นไววาสนับสนุนการสรางความรวมมือ
ระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนายานอวกาศ ซึ่งนั่นหมายถึง องคการ NASA จะสามารถทํางานรวมกับ
หนวยงานเอกชน เชน SpaceX และ Boeing ไดตอไป แตโครงการความรวมมือตางๆ อาจจะเปนไปเพื่อ
วัตถุประสงคทางการคา มิใชการวิจัยขั้นพื้นฐานเชนที่มีจากรัฐบาลชุดกอนนี ้
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ที่มา: http://www.spacex.com/news 

• การเปลี่ยนแปลงดานกฎหมายตางๆ 

ประธานาธิบดี Trump ไดกลาววามีเจตนารมณที่จะยกเลิกขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีหลายขอที่บัญญัติขึ้นในชวงรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดี Obama เชน กฎหมายเกี่ยวกับการลด 
การปลอยกาซ Methane จากการผลิตน้ํามันและกาซธรรมชาติ การปองกันแหลงน้ําจากเหมืองถานหิน กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลก สิ่งแวดลอม และสุขภาพ อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ดังกลาวจะตองไดรับการอนุติจากทุกฝายซึ่งใชเวลาหลายปในการแกไขเปลี่ยนแปลง 

• กฎหมายวาดวยคนเขาเมืองและอนาคตของนักวิทยาศาสตรตางชาติในประเทศสหรัฐฯ 

ประธานาธิบดี Trump มีจุดยืนที่ชัดเจนในการจํากัดการเขาประเทศของคนตางชาติโดยเฉพาะคนที่มา
จากประเทศมุสลิมโดยมีเหตุผลเพื่อความปลอดภัยของคนอเมรืกัน เนื่องจากนักวิทยาศาสตร นักวิจัย และ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐฯ จํานวนมากเปนประชากรของประเทศอื่น นักวิทยาศาสตรตางชาติ
หลายคนหวาดกลัวที่จะเดินทางออกจากประเทศสหรัฐฯ เพราะเกรงวาจะไมสามารถกลับเขามาในประเทศได 
หลายคนเกรงวา นโยบายที่เขมงวดเหลานี้จะทําใหประเทศสหรัฐฯ สูญเสียบุคลากรที่มีคาไป (ที่มา: สํานักงานที่
ปรึกษาดานวิทยาศาสตร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน, 2560) 
 

 

http://www.spacex.com/news


 

2.4 งบ

ปงบประมาณป ค
การเริ่มใชในวันที่ 
มีนาคม ค
(ที่มา: Science News Staff, 2017

มหาวิทยาลัย 
งบประมาณของ 
ขอลดลง 
สหรัฐฯ หรือถูกตัดงบประมาณลงไป 
ตางๆ อาทิ

ที่มา: http://curealz.org/2017/03/response
director 

บประมาณดานวิทยาศาสตรที่ประธานาธิบดี

ในวันที่ 23 
ปงบประมาณป ค
การเริ่มใชในวันที่ 
มีนาคม ค .ศ . 2017 

: Science News Staff, 2017

• หนวยงาน 

หนวยงาน 
มหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันมีสัดสวนประมาณ 
งบประมาณของ 
ขอลดลง 7.7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ จาก
สหรัฐฯ หรือถูกตัดงบประมาณลงไป 
ตางๆ อาทิ 

 
: http://curealz.org/2017/03/response

 

o หนวยงาน 
สุขภาพทั่วโลกที่ดําเนินการโดยนักวิจัยสหรัฐฯและนานาชาติ
สุขภาพในสหรัฐฯ
ความตองการดานสุขภาพทั่วโลก
ปงบประมาณ ค

ประมาณดานวิทยาศาสตรที่ประธานาธิบดี

23 พฤษภาคม ค
ปงบประมาณป ค.ศ. 2018 
การเริ่มใชในวันที่ 1 ตุลาคม ค

2017 ที่ผานมา 
: Science News Staff, 2017

หนวยงาน National Institutes of Health (NIH)

หนวยงาน NIH ได
ซึ่งปจจุบันมีสัดสวนประมาณ 

NIH จะถูกตัดเหลือ 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ จาก

สหรัฐฯ หรือถูกตัดงบประมาณลงไป 

: http://curealz.org/2017/03/response

หนวยงาน Fogarty International Center 
สุขภาพทั่วโลกที่ดําเนินการโดยนักวิจัยสหรัฐฯและนานาชาติ
สุขภาพในสหรัฐฯ
ความตองการดานสุขภาพทั่วโลก
ปงบประมาณ ค

ประมาณดานวิทยาศาสตรที่ประธานาธิบดี

พฤษภาคม ค.ศ. 
2018 ตอสภาคองเกรส โดยแผนงบประมาณที่เสนอขอนี้ 

ตุลาคม ค.ศ. 2018 
ที่ผานมา แผนงบประมาณนี้มีการตัดงบประมาณของหนวยงานวิจัยจํานวนมาก 

: Science News Staff, 2017) 

National Institutes of Health (NIH)

ไดจัดสรรเงินทุนเพื่อศึกษาวิจัยใน
ซึ่งปจจุบันมีสัดสวนประมาณ 

จะถูกตัดเหลือ 26
พันลานเหรียญสหรัฐฯ จาก

สหรัฐฯ หรือถูกตัดงบประมาณลงไป 22

: http://curealz.org/2017/03/response

Fogarty International Center 
สุขภาพทั่วโลกที่ดําเนินการโดยนักวิจัยสหรัฐฯและนานาชาติ
สุขภาพในสหรัฐฯ และตางประเทศ
ความตองการดานสุขภาพทั่วโลก
ปงบประมาณ ค.ศ. 2018 

ประมาณดานวิทยาศาสตรที่ประธานาธิบดี

. 2017 ประธานาธิบดี 
ตอสภาคองเกรส โดยแผนงบประมาณที่เสนอขอนี้ 

2018 ซึ่งงบประมาณที่มีการเปดเผยในครั้งนี้มีความสมบูรณมา
แผนงบประมาณนี้มีการตัดงบประมาณของหนวยงานวิจัยจํานวนมาก 

 

National Institutes of Health (NIH)

เงินทุนเพื่อศึกษาวิจัยใน
ซึ่งปจจุบันมีสัดสวนประมาณ 30% 

26.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งงบประมาณที่ประธานาธิบดี 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ จากปงบประมาณป ค

22% ทําให 

: http://curealz.org/2017/03/response-proposed-

Fogarty International Center 
สุขภาพทั่วโลกที่ดําเนินการโดยนักวิจัยสหรัฐฯและนานาชาติ

และตางประเทศ
ความตองการดานสุขภาพทั่วโลก

2018 Fogarty International Center 

ประมาณดานวิทยาศาสตรที่ประธานาธิบดี Trump 

ประธานาธิบดี 
ตอสภาคองเกรส โดยแผนงบประมาณที่เสนอขอนี้ 

ซึ่งงบประมาณที่มีการเปดเผยในครั้งนี้มีความสมบูรณมา
แผนงบประมาณนี้มีการตัดงบประมาณของหนวยงานวิจัยจํานวนมาก 

National Institutes of Health (NIH)

เงินทุนเพื่อศึกษาวิจัยใน
30% ของเงินงบประมาณ
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งงบประมาณที่ประธานาธิบดี 
ปงบประมาณป ค
ทําให NIH จําเปนตองเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรเงินทุนให

           
-2018-budget

Fogarty International Center 
สุขภาพทั่วโลกที่ดําเนินการโดยนักวิจัยสหรัฐฯและนานาชาติ

และตางประเทศ รวมทั้งมีการฝกอบรม
ความตองการดานสุขภาพทั่วโลก ซึ่งในป ค

Fogarty International Center 

Trump เสนอขอสําหรับป ค

ประธานาธิบดี Trump 
ตอสภาคองเกรส โดยแผนงบประมาณที่เสนอขอนี้ 

ซึ่งงบประมาณที่มีการเปดเผยในครั้งนี้มีความสมบูรณมา
แผนงบประมาณนี้มีการตัดงบประมาณของหนวยงานวิจัยจํานวนมาก 

National Institutes of Health (NIH) 

เงินทุนเพื่อศึกษาวิจัยในหนวยงานทางการแพทยและ
งบประมาณ

พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งงบประมาณที่ประธานาธิบดี 
ปงบประมาณป ค.ศ. 2017 

จําเปนตองเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรเงินทุนให

           
budget-reductions

Fogarty International Center เปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุน
สุขภาพทั่วโลกที่ดําเนินการโดยนักวิจัยสหรัฐฯและนานาชาติ

รวมทั้งมีการฝกอบรม
ซึ่งในป ค.ศ. 2017 

Fogarty International Center 

เสนอขอสําหรับป ค

Trump เปดเผยงบประมาณที่
ตอสภาคองเกรส โดยแผนงบประมาณที่เสนอขอนี้ 

ซึ่งงบประมาณที่มีการเปดเผยในครั้งนี้มีความสมบูรณมา
แผนงบประมาณนี้มีการตัดงบประมาณของหนวยงานวิจัยจํานวนมาก 

  

หนวยงานทางการแพทยและ
งบประมาณทั้งหมดของ 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งงบประมาณที่ประธานาธิบดี 
2017 ที่เคยไดรับจํานวน 

จําเปนตองเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรเงินทุนให

reductions-nih, https://www.nih.gov/institutes

เปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุน
สุขภาพทั่วโลกที่ดําเนินการโดยนักวิจัยสหรัฐฯและนานาชาติ ซึ่งมีความรวมมือ

รวมทั้งมีการฝกอบรม
2017 ไดรับเงินทุน 

Fogarty International Center จะถูกตัดงบประมาณลง แตทั้งนี้ 

เสนอขอสําหรับป ค.ศ. 2018

เปดเผยงบประมาณที่
ตอสภาคองเกรส โดยแผนงบประมาณที่เสนอขอนี้ หากสภาคองเกรสอนุมัติจะมี

ซึ่งงบประมาณที่มีการเปดเผยในครั้งนี้มีความสมบูรณมา
แผนงบประมาณนี้มีการตัดงบประมาณของหนวยงานวิจัยจํานวนมาก 

หนวยงานทางการแพทยและ
ทั้งหมดของ NIH ตามที่ไดมีการคาดการณไว 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งงบประมาณที่ประธานาธิบดี 
ที่เคยไดรับจํานวน 

จําเปนตองเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรเงินทุนให

https://www.nih.gov/institutes

เปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุน
ซึ่งมีความรวมมือ

รวมทั้งมีการฝกอบรมนักวิทยาศาสตร
ไดรับเงินทุน 72 ลานเหรียญส

จะถูกตัดงบประมาณลง แตทั้งนี้ 

2018  

เปดเผยงบประมาณที่เสนอขอสําหรับ
หากสภาคองเกรสอนุมัติจะมี

ซึ่งงบประมาณที่มีการเปดเผยในครั้งนี้มีความสมบูรณมาก
แผนงบประมาณนี้มีการตัดงบประมาณของหนวยงานวิจัยจํานวนมาก 

หนวยงานทางการแพทยและโครงการตางๆ
ตามที่ไดมีการคาดการณไว 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งงบประมาณที่ประธานาธิบดี 
ที่เคยไดรับจํานวน 34.6 

จําเปนตองเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรเงินทุนให

https://www.nih.gov/institutes

เปนหนวยงานที่ใหการสนับสนุนดานการวิจัยดาน
ซึ่งมีความรวมมือระหวางสถาบันวิจัย
นักวิทยาศาสตร เพื่อ

ลานเหรียญส
จะถูกตัดงบประมาณลง แตทั้งนี้ 

เสนอขอสําหรับ
หากสภาคองเกรสอนุมัติจะมี

กยิ่งขึ้นจากเดื
แผนงบประมาณนี้มีการตัดงบประมาณของหนวยงานวิจัยจํานวนมาก 

โครงการตางๆ
ตามที่ไดมีการคาดการณไว 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งงบประมาณที่ประธานาธิบดี Trump 
6 พันลานเหรียญ

จําเปนตองเปลี่ยนแนวทางการจัดสรรเงินทุนใหแกหนวยงาน

https://www.nih.gov/institutes-nih/nih-

ดานการวิจัยดาน
ระหวางสถาบันวิจัย

เพื่อตอบสนอง
ลานเหรียญสหรัฐฯ แตใน

จะถูกตัดงบประมาณลง แตทั้งนี้ 

17 

เสนอขอสําหรับ
หากสภาคองเกรสอนุมัติจะมี 

ยิ่งขึ้นจากเดือน
แผนงบประมาณนี้มีการตัดงบประมาณของหนวยงานวิจัยจํานวนมาก  

โครงการตางๆ ของ
ตามที่ไดมีการคาดการณไว 

Trump เสนอ
พันลานเหรียญ
แกหนวยงาน

 
-office-

ดานการวิจัยดาน
ระหวางสถาบันวิจัย

ตอบสนอง 
หรัฐฯ แตใน

จะถูกตัดงบประมาณลง แตทั้งนี้ NIH 

http://curealz.org/2017/03/response
http://curealz.org/2017/03/response
http://curealz.org/2017/03/response
http://curealz.org/2017/03/response
http://curealz.org/2017/03/response
https://www.nih.gov/institutes
https://www.nih.gov/institutes
https://www.nih.gov/institutes
https://www.nih.gov/institutes
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ยังคงจัดสรรเงินทุนจํานวน 25 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใหกับสถาบันอื่นๆ แทนเพื่อเปนเงินทุนสําหรับ 
การวิจัยและการฝกอบรมดานสุขภาพของศูนยทั่วโลก 

o ในปงบประมาณ ค.ศ. 2017 หนวยงาน Agency for Healthcare Research and Quality ไดรับ
เงินงบประมาณ 324 ลานเหรียญสหรัฐฯ แตจะตองถูกยกเลิกไปสําหรับงบประมาณในปหนา โดยที่  
National Institute for Research on Safety and Quality จะไดรับเงินทุนแทนจํานวน 272 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ จากงบประมาณของ NIH 

o หนวยงาน United for Medical Research เปนกลุมสนับสนุนงานวิจัยดานชีวการแพทยจํานวนมาก 
ถูกตัดงบประมาณในการวิจัยทางการแพทยลงเชนเดียวกัน 

การที่ NIH ถูกตัดงบประมาณลงนั้นสงผลใหเกิดการชะลอตัวลงของการวิจัยทางการแพทยและ
วิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานที่จะนําไปสูการคนพบใหมในการรักษาโรค และการวิจัยทางวิทยาศาสตรชะลอตัวลง 
ในชวงตนเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2017 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรค Democrat กลาววา จะมีการลดทุนวิจัยลง
ถึง 5,000 ถึง 8,000 ทุนในป ค.ศ. 2018 แตทั้งนี้ สําหรับการวิจัยโรคมะเร็ง, การวิจัยเรื่องสมองผานโครงการ 
Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies Neuroscience Initiative, และ
โครงการ Precision Medicine Initiative ซึ่งเปนการศึกษาเรื่องสุขภาพในผูอาสาสมัครจํานวน 1 ลานคนภายใต
พระราชบัญญัติ 21st Century Cures Act โดยโครงการเหลานี้จะไดรับเงินทุนสนับสนุน 496 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
จากเงินทุน Cures ในป ค.ศ. 2018 (ที่มา: Science News Staff, 2017) 

• NASA  

งบประมาณป ค.ศ. 2018 ที่ NASA จะไดรับนั้น คาดวาจะชะลอโครงการวิจัยที่จําเปนสําหรับ 
การตรวจสอบคารบอนในประเทศสหรัฐฯ และความรวมมือรวมกับประเทศอื่นๆ ลง รวมทั้งการดําเนินการตาม
ขอตกลงดานสภาพอากาศ Paris climate agreement ดวย โครงการวิจัยที่คาดวาจะไดรับผลกระทบ เชน 

ระบบ Carbon Monitoring System (CMS) ของ NASA เริ่มขึ้นโดยรัฐสภาในป ค.ศ. 2010 เพื่อ
พัฒนาวิธีการประเมินการปลอยกาซเรือนกระจกจากปาและคารบอนอื่นๆ จากธรรมชาต ิ
ถึงแมวางบประมาณมูลคา 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ จะมุงเนนใชในการศึกษาในประเทศสหรัฐฯ 
นั้น แตยังมีสวนที่ใชในการสนับสนุนเทคโนโลยีนํารองสําหรับการใชงานในประเทศตางๆ เชน 
โคลอมเบีย กัมพูชา เม็กซิโก และเปรู เปนตน ซึ่งประเทศเหลานี้มีความรวมมือเพื่อสนับสนุน 
การตรวจสอบปาไดดีขึ้น รวมถึงโครงการติดตามปาเขตรอน การประเมินการปลอยกาซคารบอน
ที่ละเอียดมากขึ้น และโครงการวิทยาศาสตรสนับสนุนการวิจัยในวงกวาง เชน มาตรการทาง
อากาศภายในปา Alaska, ตนแบบการควบคุมกาซมีเทนสําหรับหนวยงานกํากับดูแลใน 
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รัฐแคลิฟอรเนีย การประเมินผลการปลอยกาซเรือนกระจกจากดาวเทียม และการศึกษาเกี่ยวกับ
ไฟไหมปาในลุมน้ํา Amazon เปนตน ซึ่งงบประมาณที่ลดลงนั้นไมเพียงแตสงผลกระทบในระยะ
สั้น แตยังสงผลในระยะยาวตอการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะใชเปนรากฐาน
สําหรับระบบการตรวจสอบในอนาคตอีกดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: https://svs.gsfc.nasa.gov/30515 

o โครงการ SilvaCarbon เปนโครงการความรวมมือระหวางประเทศที่ใหความชวยเหลือดานปาไม 
โดยไดรับการสนับสนุนจาก U.S. Geological Survey (USGS) และ U.S. Forest Service เปน
การทํางานรวมกันเพื่อใหเกิดมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการตวรจสอบการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดของมนุษย โดยที่โครงการ SilvaCarbon เปนโครงการความรวมมือนํารอง
ของ NASA ซึ่งหากสวนหนึ่งไมสามารถทํางานได จะเปนการยากในการดําเนินการตอไป 

o งบประมาณของโครงการทางดานวิทยาศาสตรโลก (Earth science) ของ NASA ในป ค.ศ. 
2018 จะไดรับการจัดสรรเพียง 1.754 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลง 8.9% จากงบประมาณที่ได
ในป ค.ศ. 2017 คือ 1.921 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลตอทุนการศึกษาดานวิทยาศาสตรโลก 
และโครงการทางดานอวกาศอีกหลายโครงการ 

o แตทั้งนี้ สํานักงานวิทยาศาสตรไดรับงบประมาณจํานวน 5.712 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 
1% จากป ค. ศ. 2017 ในสวนของการศึกษาเกี่ยวกับพระอาทิตย (Heliophysics) งบประมาณ
ไมเปลี่ยนแปลง ในสวนดาราศาสตรฟสิกสไดรับงบประมาณเพิ่ม 9% จาก 750 ลานเหรียญ

https://svs.gsfc.nasa.gov/30515
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สหรัฐฯ เปน 817 ลานเหรียญสหรัฐฯ และในสวนของวิทยาศาสตรดานดาวเคราะห (Planetary 
science) ไดรับงบประมาณสูงขึ้นถึง 1.930 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (ที่มา: Science News 
Staff, 2017)  

• Department of Energy (DOE) 

สําหรับงบประมาณที่จะไดรับในปงบประมาณ ค.ศ. 2018 คาดวาจะลดลง 17% เหลือเพียง 4.473 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนระดับต่ําสุดนับตั้งแตป ค.ศ. 2008 เปนที่แนนอนวาจะสงผลตอโครงการตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานดานวิจัยทางชีวภาพและสิ่งแวดลอมของ DOE จะลดลง 43% เนื่องจากการลดงานวิจัย
สภาพภูมิอากาศลง เนื่องจากวิทยาศาสตรถูกมองวาเปนสิ่งไมสําคัญ แตอยางไรก็ตาม นักวิทยาศาสตรของ DOE 
แสดงความเห็นถึงบทบาทที่ลดลง แตยังคงมุงมั่นในการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

o ดานวิทยาศาสตรพลังงานพื้นฐาน (Basic Energy Sciences: BES) ซึ่งไดรับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัย
ทางเคมี วัสดุศาสตร ฟสิกสสารควบแนน แหลงกําเนิดแสงซิงโครตรอน แหลงนิวตรอน และอื่นๆ คาด
วางบประมาณดาน BES ลดลง 16.9% เหลือเพียง 1.555 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลใหศูนย
นาโนเทคโนโลยบีางแหงถูกปดลง 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: https://science.energy.gov/bes/ 

 

 

https://science.energy.gov/bes/
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o โครงการฟสิกสพลังงานสูงจะถูกตัดงบประมาณลง 18.4% เหลือเพียง 673 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง
งบประมาณที่ถูกตัดนั้น คือ สวนของคาใชจายของเงินทุนวิจัยและการดําเนินงานที่มีอยู ตัวอยางเชน 
การดําเนินงานของศูนยเรงความเร็วที ่ Fermi National Accelerator Laboratory จะปฏิบัติงาน
เปนเวลา 1,800 ชั่วโมงในปงบประมาณ ค.ศ. 2018 แทนการใชเวลา 5,983 ชั่วโมงในป ค.ศ. 2016 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาตามความเหมาะสมของ DOE 

o ในสวนของวิทยาศาสตรพลังงานฟวชั่นงบประมาณลดลง 18.4% เหลือเพียง 310 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
และฟสิกสนิวเคลียรงบประมาณจะลดลง 19.1% เหลือเพียง 503 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งนักฟสิกสใน
โครงการจะสามารถปฏิบัติงานไดในศูนย 2 แหง คือ (1) ศูนย Relativistic Heavy Ion Collider ใน
ศูนยปฏิบัติการ Brookhaven National Laboratory ในเขต Upton รัฐ New York และ (2) ศูนย 
Continuous Beam Electron Facility ในศูนยปฏิบัติการ Thomas Jefferson National 
Accelerator Facility ในเขต Newport News รัฐ Virginia นอกจากนี้ งบประมาณในการกอสราง
ศูนยวิจัย Rare Isotope Beams ที่รัฐ Michigan ที่ไดมีการดําเนินงานไปแลว 70% ถูกตัด
งบประมาณลง ซึ่งจะทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการและเพิ่มตนทุนรวมอยางหลีกเลี่ยงไมได 

o โครงการวิจัยดานชีวภาพและสิ่งแวดลอม (Biological and Environmental Research: BER) 
งบประมาณลดลง 43% เหลือเพียง 349 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งงบประมาณสวนที่ถูกตัดนี้เปนสวน
ของการศึกษาวิจัยแบบจําลองสภาพภูมิอากาศ โดยโครงการ BER ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ  
(1) ระบบวิทยาศาสตรทางชีววิทยา ซึ่งเปนกองทุนวิจัยศึกษาเกี่ยวกับจีโนมและเชื้อเพลิงชีวภาพขั้นสูง 
(2) โลกและวิทยาศาสตรระบบสิ่งแวดลอม (Earth and Environmental Systems science: EESE) 
ซึ่งเปนการศึกษา ตรวจสอบ และการสรางแบบจําลองในบรรยากาศ โดยงบประมาณสวน EESE 
ลดลง 61% เหลือเพียง 123.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

o แตทั้งนี้ ยังมีโครงการ Advanced Scientific Computing Research (ASCR) program ที่จะไดรับ
งบประมาณเพิ่มขึ้น 11.6% เปน 722 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่ง ASCR จะทุมงบ197 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
ใหกับโครงการพัฒนาซูเปอรคอมพิวเตอร 
(ที่มา: Science News Staff, 2017) 
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• National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

งบประมาณที่ประธานาธิบดี Trump เสนอขอสําหรับ National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) ถูกตัดลงโดยเฉพาะในเรื่องการวิจัยสภาพภูมิอากาศ หองปฏิบัติการ และบางโครงการ
คาดวาจะถูกปดลง 

o Office of Oceanic and Atmospheric Research (OAR) ของ NOAA เปนสํานักงานหลักใน 
การศึกษาวิจัย ซึ่งงบประมาณจะถูกตัดลง 22% จาก 514 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 400 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ แมจะมีการตัดงบประมาณนี้ สํานักงานจะยังคงมุงมั่นดําเนินการเพื่อใหวิทยาศาสตรดําเนิน
ตอไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อปกปองการสูญเสียชีวิตมนุษย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
การรักษาเศรษฐกิจที่แข็งแกรง นอกจากนี้ โครงการที่มุงเนนสภาพภูมิอากาศของ OAR จะถูกตัด
งบประมาณลง 31 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลตองานวิจัยเกี่ยวกับอารกติกมุงเนนไปที ่
การปรับปรุงโมเดลน้ําแข็งทะเลและการคาดการณที่สนับสนุนความปลอดภัยของชาวประมง  
เรือบรรทุกสินคา เรือลองเรือ และชุมชนทองถิ่นอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: http://policy.oceanleadership.org/noaas-office-of-oceanic-and-atmospheric-research-requests-fy17-budget-
increases-of-7-8-for-climate-research/ 

 

http://policy.oceanleadership.org/noaas-office-of-oceanic-and-atmospheric-research-requests-fy17-budget
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o งบประมาณที่ลดลงจะสงผลตอการศึกษาวิจัยที่ Air Resources Laboratory ในเมือง Silver Spring 
รัญ Maryland ซึ่งทําการวิจัยเกี่ยวกับเคมีอากาศ การสะสมตัวของปรอท การแผกระจายในชั้น
บรรยากาศของวัสดุที่ เปนอันตราย การพัฒนาแบบจําลองชั้นบรรยากาศมีการประยุกตใช 
การตอบสนองฉุกเฉิน รวมทั้งการติดตามการสะสมของปรอท และการกอการรายทางชีวภาพ เชน 
โรคแอนแทร็กซ จะสิ้นสุดลง 

o The Verification of the Origins of Rotation in Tornadoes Experiment-Southeast 
(VORTEX-SE) เปนโครงการความรวมมือโดยศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพายุและสภาวะที่กอใหเกิดพายุ 
ทอรนาโดทางตะวันออกเฉียงใตของประเทศสหรัฐฯ จะถูกตัดงบประมาณลง 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
รวมทั้งโครงการศึกษาจีโนมที่ Atlantic Oceanographic and Meteorological Laboratory ซึ่ง
เปนการสนับสนุนการตรวจสอบและฟนฟูปะการัง การประเมินการประมงสําหรับสัตวน้ําบางชนิด 
เชน  ตัวออนปลาทูนาสายพันธุ Bluefin เปนตน 

o National Weather Service งบประมาณลดลง 6% จากป ค.ศ. 2017 สงผลใหศูนยเตือนภัย 
เปดดําเนินการเพียงศูนยเดียว ซึ่งการสนับสนุนการเตรียมความพรอมและการวิจัยนวัตกรรมจะยุติลง 
(ที่มา: Science News Staff, 2017) 

• งบประมาณสําหรับงานวิจัยพื้นฐาน 

รัฐบาลกลางไดใหงบประมาณจํานวนมากในดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน ซึ่งเปนการศึกษาวิจัยที่ดําเนินการ
โดยปราศจากการประยุกตที่เฉพาะในกระบวนการ ตั้งแตในชวงป ค.ศ.1960 - 1970 งบประมาณที่เคยไดรับสูงถึง 
70% และลดต่ําลงเหลือเพียง 44% ในป ค.ศ. 2015 และในปงบประมาณ ค.ศ. 2018 รัฐบาลตองการลด
งบประมาณเกี่ยวกับงานวิจัยพื้นฐานลง 13% หรือ 4.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ใหเหลือเพียง 28.9 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ โดยหนวยงานหลักที่งบประมาณลดลงประมาณ 11% - 19% ไดแก 

o Department of Health and Human Services: HHS ซึ่งเปนหนวยงานเงินทุนที่ใหญที่สุดใน
ประเทศที่สนับสนุนวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานเปนหลักในสาขาชีวการแพทย หรือสามารถเรียกไดวาเปน
ตนกําเนิดของ NIH งบประมาณที่ไดรับเหลือเพียง 12.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลง 3.1 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ หรือ19% 

o DOE เปนหนวยงานเงินทุนที่ใหญที่สุดในประเทศที่สนับสนุนวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานเปนหลักในสาขา
ฟสิกส งบประมาณที่ไดรับเหลือประมาณ 4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลง 690 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หรือ 15% 
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o NSF หนวยงานสนับสนุนเงินทุนวิจัยวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐานอื่นๆ ที่นอกเหนือจากวิทยาศาสตร 
ชีวการแพทย งบประมาณที่ไดรับเหลือเพียง 4.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลง 620 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือ 13%  

o Department of Agriculture งบประมาณที่ไดรับเหลือเพียง 952 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งลดลง 121 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ 11% 

แตทั้งนี้มี 4 หนวยงานที่จะไดงบประมาณในการวิจัยพื้นฐานเพิ่ม ไดแก 

o งานวิจัยพื้นฐานทางทหาร จะไดรับงบประมาณเพิ่มขึ้น 6% จากงบประมาณเดิม 117 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเปน 2.24 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมี Department of Defense เปนกระทรวงที่
ใหการสนับสนุนหลักสําหรับการวิจัยพื้นฐานทางวิชาการดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 
และวิศวกรรมศาสตร 

o งานวิจัยพื้นฐานขององคการ NASA จะไดรับงบประมาณเปนจํานวน 3.71 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 
โดยงบประมาณเพิ่มขึ้น 3% หรือ 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

o สถาบัน Smithsonian Institution จะไดรับงบประมาณเปนจํานวน 226 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย
งบประมาณเพิ่มขึ้น 4% หรือ 8 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

o Department of Veterans Affairs จะไดรับงบประมาณเปนจํานวน 394 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย
งบประมาณเพิ่มขึ้น 1% หรือ 4 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
 (ที่มา: Science News Staff, 2017) 

3. ความคิดเห็นของหนวยงานตางๆ ตอขอเสนองบประมาณของประธานาธิบดี Trump  

จากขอเสนองบประมาณป ค.ศ. 2018 ของประธานาธิบดี Trump สงผลใหหนวยงานทางดาน
วิทยาศาสตร และกลุมที่เกี่ยวของอื่นๆ มีความคิดและปฏิกิริยาตอขอเสนองบประมาณ เชน 

• Association of American Medical Colleges (AAMC): น.พ. Darrell G. Kirch ประธาน
ผูบริหาร AAMC ในเมือง Washington, D.C. กลาวถึงการตัดงบประมาณของ NIH และโครงการดาน
สุขภาพอื่นๆ วาจะเปนการชะลอหรือหยุดยั้งการวิจัยที่สําคัญที่เกี่ยวกับการศึกษาการโรคที่เปนอันตราย
เรื้อรังและคุกคามชีวิตชาวอเมริกันนับลาน สงผลกระทบตอเศรษฐกิจในประเทศและภูมิภาค กอใหเกิด
การวางงานมากขึ้น รวมทั้ง สําหรับมุมมองบนเวทีโลก ประเทศสหรัฐฯ เปนประเทศผูนําและม ี
ความโดดเดนในดานงานวิจัยทางการแพทย ซึ่งมีความเปนไปไดที่นักวิทยาศาสตรจะโยกยายไปยังประเทศ
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อื่นแทนเพื่อผลิตงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพและมีความตอเนื่องมากขึ้น  (ที่มา: Science News Staff, 
2017) 

 
ที่มา: http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2017/04/trump_should_not_appoint_a_science_adviser.html 

• American Psychological Society (APS): ดร. Antonio E. Puente ประธานของ APS ในเมือง 
Washington, D.C กลาววา ถาหากงบประมาณที่ประธานาธิบดีไดเสนอขอไปนี้ไดออกเปนกฎหมาย จะ
สงผลกระทบอยางมากตอการศึกษา โครงการทางดานวิทยาศาสตรและสุขภาพ การเขาถึงการใหบริการ
สุขภาพจิตและพฤติกรรม รวมถึง ประชาชนที่มีรายไดนอย ผูปวยโรครายแรง คนพิการ ผูหญิงและเด็กที่
ติดเชื้อ HIV/AIDS ผูสูงอายุ กลุมผูอพยพ และสมาชิกในกลุมที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ 
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer) (ที่มา: Science News Staff, 2017)  

• American Association for the Advancement of Science (AAAS): นาย Rush Holt 
ประธานผูบริหารของ AAAS ในเมือง Washington, D.C กลาววา ตัวเลขเบื้องตนแสดงใหเห็นวา เงินทุน
วิจัยทั้งหมดจะลดลงประมาณ 16.8% ซึ่งเรียกไดวาเปนการทําลายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งงบประมาณนี้ดูเหมือนเปนจินตนาการทางเศรษฐศาสตรมากกวาจะเปนขอเท็จจริงใน
การสนับสนุนเงินทุนและงานวิจัยที่จะสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จ ทั้งนี้ นาย Holt กลาววา 
ตองรอการพิจารณาจากสภาคองเกรส  (ที่มา: Science News Staff, 2017)  

http://www.slate.com/articles/health_and_science/science/2017/04/trump_should_not_appoint_a_science_adviser.html
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• University Corporation for Atmospheric Research (UCAR): Dr. Antonio J.Busalacchi 
ประธานหนวยงาน UCAR แสดงถึงความวิตกกังวลของการเสนองบประมาณของคณะบริหารเกี่ยวกับ
งานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรระบบโลก (Earth System Science) ซึ่งจะสงผลให
กระบวนการทางดานวิทยาศาสตรที่มีอยูอยางตอเนื่องถูกทําลายลงทีละนอย ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ปกปองประเทศชาติในอนาคตจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่คาดวาจะมีผลกระทบอยางรายแรงตอ
เศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศสหรัฐฯ และความสามารถในการปกปองชีวิตและทรัพยสิน ซึ่ง 
การตัดเงินทุนจะเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่งในชวงเวลาที่ประเทศกําลังจะฟนตัวในฐานะผูนําของโลกใน
ดานการพยากรณอากาศ สําหรับปงบประมาณ ค.ศ. 2017 UCAR ยังคงไดรับงบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย แตสําหรับงบประมาณในป ค.ศ. 2018 UCAR หวังวาสภาคองเกรสจะยังคงระดับเงินงบประมาณ
ในระดับเดิมเพื่อสนับสนุนการวิจัยระบบวิทยาศาสตรโลกตอไป (ที่มา: Science News Staff, 2017)  

• Union of Concerned Scientists (UCS): นาย Ken Kimmell ประธาน UCS เมือง Cambridge รัฐ 
Massachusetts กลาวถึงงบประมาณที่เสนอโดยประธานาธิบดี Trump จะสงผลกระทบตอหลาย
หนวยงานดานสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน EPA ซึ่งหนวยงานที่ทําหนาที่ดูแล
ปกปองสิ่งแวดลอมถูกตัดงบประมาณ แตเงินงบประมาณกลับใหผูที่จะพยายามที่จะกอใหเกิดมลพิษแทน 
โดยงบประมาณที่ประธานาธิบดี Trump เสนอขอไปนั้น จะทําใหเกิดการหยุดชะงักของการพัฒนา
นวัตกรรมดานเทคโนโลยีและการวิจัยทางวิทยาศาสตร และความสามารถของประเทศในการตอบสนอง
ตอสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามดานความมั่นคงของชาติ ในทางกลับกัน งบประมาณที่ทุม
จํานวนมหาศาลใหกับการพัฒนาทางทหาร ยังถูกมองวา ยังไมมีความจําเปนเทาที่ควร ในสวนของ 
Department of Energy ที่มีการศึกษาเทคโนโลยีพลังงานขั้นสูงซึ่งจะชวยกระตุนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 
ไดอยางมีนัยสําคัญ แตประธานาธิบด ีTrump ยังไมเห็นประโยชนในจุดนี ้(ที่มา: Science News Staff, 
2017) 

4. บทสรุป 

หากยอนไปในป ค.ศ. 1969 นาย Gaylord Nelson วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ และนักอนุรักษสิ่งแวดลอม ได
เรียกรองใหรัฐบาลดําเนินการเพื่อหยุดการรั่วไหลของน้ํามันในเมือง Santa Barbara รัฐ California รวมทั้งชักชวน
คนนับลานทั่วประเทศใหรวมมือเพื่อทําใหสภาพแวดลอมของโลกมีความปลอดภัยตอมนุษยมากขึ้น ซึ่งนับวาเปน
จุดเริ่มตนของวันคุมครองโลก หรือ Earth Day และนับไดวาเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการเคลื่อนไหวดาน
สิ่งแวดลอม เมื่อรัฐบาลภายใตการปกครองของประธานาธิบดี Richard Nixon กําหนดทิศทางนโยบายดาน
สิ่งแวดลอมใหม โดยตั้งหนวยงาน Environmental Protection หรือ EPA ขึ้นในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1970 ตั้งแต
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นั้นเปนตนมา นโยบายทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะในดานสิ่งแวดลอม จึงผูกติดกับนโยบายทางการเมือง ซึ่งเปนที่
แนนอนวา การเมืองมีพลังมากพอที่จะผลักดันเรื่องตางๆ ใหกลายเปนความจริงขึ้นมาไดไมยาก 

ถึงแมวาประเทศสหรัฐฯ จะมีความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทุกๆ ดานจาก 
การสนับสนุนของรัฐบาลชุดที่ผานมา แตหลังจากการเขารับตําแหนงประธานาธิบดีคนที่ 45 ของนาย Donald 
Trump นโยบายทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐฯ เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ปฏิเสธหลักฐานและ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศ ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของ
นักวิทยาศาสตรในกรุงวอชิงตันดีซ ีและอีก 360 เมือง ใน 6 ทวีป มีการแสดงความคิดเห็นตอตานและเดินขบวนใน
วันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 2017 หรือตรงกับวันคุมครองโลก โดยสิ่งที่นักวิทยาศาสตรเหลานี้ยึดถือรวมกันคือ 
หลักการวิทยาศาสตร และรวมปกปองความรูดานวิทยาศาสตรทุกระดับ  

ประเทศสหรัฐฯ ภายใตการนําของประธานาธิบดี Trump จะไมใหความสําคัญดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเหมือนรัฐบาลในสมัยกอนๆ เทาที่ควร ซึ่งนโยบายตางๆ ที่ออกมามีผลกระทบตอวงการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีของสหรัฐฯ ทั้งทางตรงและทางออม และเมื่อวิเคราะหรางงบประมาณป พ.ศ. 2018 ของประธานาธิบด ี
Trump ที่เรียกวา Skinny Budget มีการเพิ่มงบประมาณดานการทหารและชายแดน แตมีการตัดงบประมาณดาน
วิทยาศาสตรลง ซึ่งหมายถึงงบประมาณดานการวิจัยที่มหาวิทยาลัยตางๆ จะไดรับเพื่อนําไปใชในการคิดคน
นวัตกรรมตางๆ ลดนอยลง การยกเลิก Obama Care และการออกกฎหมายใหมทางดานสุขภาพ  จึงคาดวา
งานวิจัยและพัฒนาทางดานสขภาพและสาธารณสุขของประเทศสหรัฐฯจะลดลง แตการพัฒนาศักยภาพทางดาน
อาวุธยุทโปกรณ การสรางความเขมแข็งใหกับกองทัพสหรัฐฯ และการลงทุนดานความมั่นคงจะมีมากยิ่งขึ้น  

โดยหลายเดือนที่ผานมา การดําเนินการของรัฐบาลทําใหหลายหนวยงานชะลอการใชจายเงินงบประมาณ
ในป ค.ศ. 2017 และสงผลใหโครงการใหมๆ หลายโครงการหยุดชะงักลง รวมทั้ง หนวยงานทางดานวิทยาศาสตร
หลักๆ ของรัฐบาลกลางจะถูกตัดงบประมาณลงถาหากขอเสนองบประมาณของประธานาธิบดี Trump ผาน 
การอนุมัติจากสภาคองเกรส เชน NIH, NASA, NSF เปนตน รวมทั้งนโยบายของประธานาธิบด ี Trump จะเปน
ลักษณะรักษาผลประโยชนของประเทศสหรัฐฯ มากกวาสวนรวมทั่วโลก ซึ่งคาดวาความรวมมือที่เกิดขึ้นในอนาคต
ประเทศสหรัฐฯ จะไมใชผูใหเหมือนในอดีต แตจะลักษณะของการแลกเปลี่ยนสิ่งตอบแทน 
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