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สวัสดีทานผูอานที่รักและเคารพทุกทาน

 ในยุคกระแสไทยแลนด 4.0 คงไมมีอะไรสำคัญ 

ในการนำพาเทากับความกาวหนาดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ เนื่องจากเปนกลไก 

สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ไมวาจะเปนการเพิ่ม       

ผลผลิตในอุตสาหกรรมตางๆ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ความเปนอยูของประชากร การอำนวยความสะดวกดวย 

โครงสรางพื้นฐานตางๆ ฯลฯ อยางไรก็ตาม วทน. 

ไมสามารถดำรงอยูและขับเคลื่อนไป ไดดวยตนเอง 

หากแตตองการความสอดคลองและการสนับสนุนจาก 

ภาคสังคมดวย 

 หลายๆ คร้ัง เรามักจะมองขามประเด็นทางสังคมไป 

มุงเพียงแตการพัฒนา วทน. โดยมองเพียงแต 

คุณประโยชนที่จะเกิดขึ้น วิทยปริทัศนฉบับนี้ ขอนำเสนอ 

อีกแนวคิดที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธที่ซับซอนระหวาง 

วิวัฒนาการดาน วทน. และมิติทางสังคมศาสตร ไมวาจะ 

เปนอำนาจและการสงคราม ความเชื่อและวัฒนธรรม 

กฎหมาย ความสัมพันธสวนบุคคล ฯลฯ ซึ่งหากเรา 

สามารถมองภาพรวมใหเห็นความเกี่ยวเนื่องกันระหวาง 

องคประกอบตางๆ ในความสัมพันธระหวาง วทน. 

และสังคมได จะทำใหเราสามารถสรางสรรคและพัฒนา 

วทน. ที่จะสรางประโยชนสูงสุดใหแกมนุษยชาติและ 

สามารถหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบที่เราไมไดตองการได

   หวังวาเนื้อหาในวิทยปริทัศนฉบับนี้จะเปนประโยชน 

แกทานผูอานไดไมมากก็นอย 
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    การศึกษาในดานวิทยาศาสตร แบงยอยออกเปน 

วิทยาศาสตรธรรมชาติ ถูกแบงออกเปน 5 สาขาใหญๆ คือ 
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา โลกศาสตร และอวกาศศาสตร 

     ในอดีต เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร เรามักจะมองวาวิทยา- 
ศาสตร เปนศาสตรที่ศึกษาและคนพบความจริง หรือ 
สัจธรรมของโลก วิทยาศาสตรเปนอิสระจากความตองการ 
ความเห็น และความรูสึกของมนุษย วิทยาศาสตรกับสังคม 

“วิทยาศาสตรธรรมชาติ” หรือสาขาวิชาทางวิทยา- 
ศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ
“วิทยาศาสตรประยุกต” หรือสาขาวิชาทางวิทยา- 
ศาสตรที ่นำความรูจากวิทยาศาสตรธรรมชาติไปใช 
ในเชิงปฏิบัติ 

ศาสตร์...ที่ว่าด้วยวิทยาศาสตร์  

มีความเปนปรวิสัย (objectivity) มีคำตอบสัจธรรมที่ตายตัว 
เปนสิ่งที่อยูตรงขามกันโดยสิ้นเชิงกับอัตวิสัย (subjectivity) 
ที่อาศัยความคิดเห็นของปจเจกบุคคล
 
 

 
 แตเมื่อเรามองความกาวหนาดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีของแตละประเทศ กลับพบวามีความเหลื่อมล้ำ 
แตกตางกันไมมากก็นอย แสดงใหเห็นวา แมวาวิทยาศาสตร 
จะไดรับการยอมรับวาเปนศาสตรและเครื่องมือสำคัญใน 
การขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาโลก แตวิทยาศาสตรโดย 
ลำพังก็ไมสามารถดำเนินไปไดดวยตนเอง แตหากตองพึ่งพา 
การสนับสนุนจากรัฐบาลและภาคสวนตางๆ ในสังคม 
ความกาวหนา การคนพบ และพัฒนาดานวิทยาศาสตรใน 
แตละประเทศไมเทาเทียมกันเนื ่องจากรัฐบาลในแตละ 
ประเทศใหความสำคัญแกวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตก 
ตางกัน ในมิติที่หลากหลาย เชน วิทยาศาสตรในมิติการ 
ทหาร มิติพัฒนาสังคม และมิติดานกฎหมาย เปนตน 
ซึ่งผูอานจะไดเห็นมิติดังกลาวของวิทยาศาสตร
ในบทตอๆ ไปในวิทยปริทัศนฉบับนี้ 

  วทิยาศาสตร์ คือ ความรู้และการศึกษาเกี่ยวกับ 
ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ตั้งแต่ 
สิ่งใกล้ตัวเล็กจิ๋วอย่างอะตอมหรืออะมีบา ไปจนถึง 
จุดที่อยู่ไกลที่สุดที่มนุษย์สามารถใช้เครื่องมือตรวจ 
จับได้อย่างกาแล็กซี่ MACS0647-JD ในปัจจุบัน 
คงจะไม่มีใครค้านว่าวิทยาศาสตร์ได้เข้ามาเป็นส่วน 
หนึ่งของชีวิตเรา องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ถูก 
นำมาใช้และพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรา ไม่ว่า 
จะเป็นอาหาร ยารักษาโรค เสื้อผ้า เชื้อเพลิง พาหนะ 
นโยบายสาธารณะ และนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ระดับประเทศ ฯลฯ
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ศาสตร์...ที่ว่าด้วยวิทยาศาสตร์  

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์กับสังคม

    เมื่อเรามองยอนไปในหลายๆ เหตุการณในประวัติศาสตร เราจะพบวา วิทยาศาสตรกับสังคมมนุษยนั้นมีความสัมพันธที่ 
ซับซอน เชน การคนพบทางวิทยาศาสตรใหมๆ ไมไดเกิดขึ้นเอง แตเกิดจากการสังเกต สัญชาตญาณ ของนักวิทยาศาสตร 
และแรงจูงใจสวนตัว เชน ความกาวหนาในหนาที่การงาน ชื่อเสียง และเงินทอง นอกจากนั้น การชี้นำและการสนับสนุนของ 
รัฐบาลที่เปนองคกรทางการเมือง และศาสนา ก็มีสวนสำคัญ การคนพบของนักวิทยาศาสตรจำนวนไมนอย หากขัดแยงกับการ 
เมืองและศาสนา ก็อาจทำใหพวกเขาตกที่นั่งลำบากไดเชนกัน ความซับซอนทางสังคมจึงมีผลตอการคนพบและพัฒนาทาง วทน. 
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน 

     นั่นจึงทำใหนักวิชาการจำนวนหนึ่งเกิดความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธที่ซับซอนนี้ ตัวอยางหนึ่งของความพยายามนี้ 
คือการ เกิดขึ้นของสาขาการศึกษาที่เรียกวา Science and Technology Studies (STS) ซึ่งเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ 
(Multidisciplinary) ที่เกิดขึ้นในชวงระหวางป ค.ศ. 1960 – 1970 หรือหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมหาวิทยาลัย 
ชั้นนำในยุโรปและสหรัฐฯ เชน The University of Edinburgh, University of California-Berkeley, และ Cornell University 
 
สาขายอยภายใต STS มุงสนใจศึกษาแงมุมตางๆ ของวิทยาศาสตร เชน 

Economics of Science หรือระบบเศรษฐศาสตรของวิทยาศาสตร 
สาขานี้ศึกษาพฤติกรรมของนักวิทยาศาสตร ระบบองคกรและการตลาด 
ของวิทยาศาสตร เชน ผลของการจดสิทธิบัตร งานวิจัยที่มีตอการเติบโต 
ของการวิจัยวิทยาศาสตร การแลกเปลี่ยน citation เพื่อสรางชื่อเสียง 
ใหแกกัน ฯลฯ

Economics of Scientific Knowledge หรือการวิเคราะหการพัฒนาองคความรู 
เชิงวิทยาศาสตร เกณฑการวัดผลที่เกิดจากการวิจัยวิทยาศาสตร การรวมตีพิมพงานวิจัย 
ผานมุมมองทาง เศรษฐศาสตร ฯลฯ

Science History ประวัติศาสตรของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน 
นโยบายชาติในอดีต การลงทุนในวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสงครามโลก 
การใชวิทยาศาสตรเพื่อสรางอำนาจปกครองในยุคสรางอานานิคม ฯลฯ

Science Philosophy การนำเอาแนวคิดทางปรัชญามาใชเพื่อทำความเขาใจวิทยาศาสตร เชน 
อิทธิพลของปจจัยทางสังคมในการวิจัยวิทยาศาสตร (Social Constructivism) 
Positivism/Postpositivism และ ลัทธิพนมนุษย (Transhumanism) ฯลฯ
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Science Sociology มุงเนนศึกษาวิทยาศาสตรผานมุมมองทางสังคมศาสตร 
เชน ทฤษฎี Actor-Network Theory (ทฤษฎีที่ศึกษาปฏิสัมพันธในรูปแบบ 
เครือขายระหวางมนุษยกับสิ่งที่ไมใชมนุษย เชน เครื่องมือวิทยาศาสตร ระบบ 
โครงสรางพื้นฐาน) ทฤษฎี Social Construction of Technology 
(การศึกษาผลของปจจ ัยทางสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและผลของ 
เทคโนโลยีที่ มีตอระบบสังคมและพฤติกรรมมนุษย) ฯลฯ 

Science Studies การศึกษาองคความรูทางวิทยาศาสตร เชน การปฏิวัติของทฤษฎี 
ทางวิทยาศาสตร (การเปลี่ยนแปลงจากทฤษฎีเดิมสูทฤษฎีใหมที่ลมลางความเชื่อเดิม) 
วิทยาศาสตรเทียม (Pseudoscience) ฯลฯ

Technology Studies การศึกษาที่มุงไปที่เทคโนโลยี เชน การศึกษาอำนาจที่เกิดจาก 
การใชเทคโนโลยี (Technocracy) พฤติกรรมการรับและการใชเทคโนโลยี ผลของเทคโนโลยี 
ใหมที่มีตอพฤติกรรมและระบบประสาทของมนุษย ฯลฯ 

Science Policy การศึกษาเชิงนโยบาย เชน การนำเอาวิทยาศาสตรมาใชเปนเครื่องมือ 
ทางการเมือง (Politicization of Science) หลักจริยธรรมในการวิจัย การวัดผลลัพธจากการ 
ประยุกตใชเทคโนโลยี ฯลฯ 

    สาขาการศึกษานี้ แมวาจะเปนสาขาที่ยังใหมนักเมื่อเปรียบเทียบ 
กับสาขาอื่นๆ และไดรับการโจมตีจากนักวิทยาศาสตรจำนวนมาก 
เนื่องจากแนวคิดหลายๆ อยางภายใตสาขาวิชานี้กระทบตอความ 
ศรัทธาที่มีตอวิทยาศาสตร อยางไรก็ตาม หลายเหตุการณในประวัติ- 
ศาสตรไดชี้ใหเห็นวา วิทยาศาสตรกับสังคมมีความสัมพันธที่ซับซอน 
และไมสามารถแยกขาดไดกับสังคม และสังคมที่เปนสังคมของ 
การเรียนรู (learning society) ก็จะเปนสังคมที่เปดโอกาสใหวิทยา- 
ศาสตรและเทคโนโลยีมีพัฒนาการที่กาวหนาและรวดเร็วกวา

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยและหนวยงานดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีในสหรัฐฯ และยุโรปใหความสนใจกับสาขาวิชานี้มากขึ้น 
นักวิชาการหลายคนไดกลาวไว “Scientists need to get out of the 
Ivory Tower” น่ันคือ นักวิทยาศาสตรควรจะออกมาจากหอคอยงาชาง 
และใหความสำคัญกับปจจัยทางสังคมและมนุษย เพื่อใหเราสามารถ 
พัฒนาวิทยาศาสตรที่จะเปนประโยชนตอมนุษยชาติใหมากที่สุด



1.  กลยุทธการจัดการสงครามที่ซับซอน 
Operations Research (OR) เปนการใชคณิตศาสตรในการศึกษาปญหา 
ในการบริหารจัดการ การขนสง และการกระจายกำลัง กลยุทธ OR 
ไมเพียงแตชวยใหฝายสัมพันธมิตรสามารถลาเรือของเยอรมนีในมหาสมุทร 
แอตแลนติก และสามารถบริหารจัดการการขนสงที่ซับซอนจนสามารถ 
ทำใหเกิดวัน D-Day ได กลยุทธ OR ซึ่งมีการใชสถิติและความนาจะเปน 
ไดกลายมาเปนกลยุทธหนึ่งในการทำธุรกิจในปจจุบัน การจัดตารางบิน 
ของสายการบิน รวมถึงการจัดสงสินคาของรานคาสงขนาดใหญอยาง 
Walmart
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The War that Changde the World 
สงครามเปลี่ยนโลก : 

อิทธิพลของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ่งดีๆ 

ในสังคมปัจจุบัน 

The War that Changed the World 
สงครามเปลี่ยนโลก : 

อิทธิพลของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อสร้างสิ่งดีๆ 

ในสังคมปัจจุบัน 
    คอลัมนนี้ขอพายอนไปดูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ถูกพัฒนาขึ้นในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ไมเพียง 
แตสงผลตอการรบและผลแพชนะในชวงสงคราม แตยังมีอิทธิพลถึงเทคโนโลยี การเมือง เศรษฐกิจ และแมแตการ 
ศึกษาในยุคปจจุบันนี้ ทั้งในแบบที่ตั้งใจ และไมตั้งใจ ตัวอยางที่สำคัญ เชน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความเกี่ยวพันมิติ                   การเมืองการทหาร

2.  ยาปฏิชีวนะ
จากสถิติในประวัติศาสตร ในชวงเวลาวิกฤตสงครามโลกครั้งที่ 2 พบวา 
ผูคนที่เสียชีวิตจากโรคภัยมีมากกวาคนที่เสียชีวิตจากอาวุธเปนจำนวนมาก 
รัฐบาลสหรัฐฯ ไดพยายามแกไขปญหานี้ดวยการคิดคนหายาที่ชวยปองกัน 
ทหารจากโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ความพยายามนี้นำไปสูการคนพบ 
ยาเพนิซิลลิน ซึ่งไดกลายเปนยาปฏิชีวนะที่ใชกันแพรหลายในทุกวันนี้ 
ทำใหโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียไมเปนโรคที่มีความรุนแรงถึงชีวิตอีกตอไป



6.  อาวุธลางโลก
    แมวาอาวุธนิวเคลียรไดถูกนำมาใชจริงๆ ในสงครามเมื่อตอนที่สหรัฐฯ 
ทิ้งระเบิดปรมาณู ณ เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิเมื่อเดือนสิงหาคม ป 
พ.ศ. 2488 แตอาวุธที่มีแสนยานุภาพที่เกิดจากการพัฒนาวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีน้ีไดเปล่ียนแปลงรูปแบบการทำสงครามและความสัมพันธระหวาง 
ประเทศตลอดไป โดยในชวงหลังของศตวรรษที่ 20 การครอบครองอาวุธ 
นิวเคลียรเปนสัญลักษณของอำนาจและปองปราม (deterrence) เพื่อไมให 
ตางฝายนำมันมาใชจริง เพราะแสนยานุภาพของอาวุธประเภทนี้ เมื่อใชแลว 
“แพกันทั้งโลก”
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3.  Animation ภาพเคลื่อนไหว
    นอกจากจะมีอาวุธล้ำสมัยและกลยุทธที่ซับซอน การฝกอบรมทหาร    
ก็สำคัญเชนกัน ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลไดมีการนำประยุกตใช 
ภาพยนตรการตูน และเทคโนโลยีในการสรางสงครามจำลองเพื่อใชใน 
การฝกทหาร เทคโนโลยีเหลานี้ไดถูกนำมาพัฒนากลายเปนวิดีโอเกมและ 
หนาจอ LCD

4.  เรดารตรวจจับ
    เรดารตรวจจับโดยใชคลื่นวิทยุถูกนำมาใชในการตรวจหาระเบิด เครื่องบิน 
รบ และเปาหมายสำหรับการเล็งปนและระเบิด เทคโนโลยีนี้ไดกลายเปน 
เครื่องคอมพิวเตอร ดาวเทียมสื่อสาร และโทรทัศนซึ่งไดเปลี่ยนแปลงการ 
สื่อสารและพฤติกรรมของมนุษยในยุคหลังจากนั้น

5.  โรงบมแหงความตายของนาซี
  ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารนาซีไดนำเอาเทคนิคในการบริหารจัดการ 
การผลิต และสารเคมีเพื่อสังหารชาวยิวกวา 6 ลานคน เหตุการณนี้แมวาได 
ทิ้งบทเรียนที่เจ็บปวดไวใหพวกเรา แตก็เปนจุดกำเนิดสำคัญในการหาสาร 
มาใชประกอบในการการุณยฆาต (Euthanasia) ในทางการแพทย และการ 
ประหารชีวิตที่ทรมานนักโทษนอยที่สุด
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7.  "ทราบแลว เปลี่ยน"
    อุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ และวัสดุใหมเชน พลาสติก ถูกนำไป 
ประกอบเปนวิทยุสื่อสารประเภทตางๆ ที่ทหารสามารถใชสื่อสารขาม 
ฟากทะเลได นี่เปนครั้งแรกที่มนุษยที่อยูหางไกลสามารถเชื่อมตอติดตอ 
สื่อสารได และหลังจากนั้น โครงสรางสังคมของมนุษยก็เปลี่ยนไปตลอดการ 
ดวยอุปกรณสื่อสารเคลื่อนที่ตางๆ ที่ถูกพัฒนาตอจากเทคโนโลยีสื่อสาร 
ในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนมาถึงยุค smart ware ที่รวมทุกสิ่งอยาง 
ของชีวิตไวบนอุปกรณโทรศัพทมือถือ

8. การทำลายลางที่นำไปสูการคนพบ 
    ระหวางชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 เยอรมนีไดพัฒนาอาวุธจรวดที่ใชเชื้อเพลิงเหลวและใชโจมตีกรุงลอนดอน 
และทั่วบริเวณตะวันออกเฉียงใตของอังกฤษ วิศวกรชาวอเมริกันไดพัฒนาอาวุธในรูปแบบเดียวกันแตขนาด 
เล็กกวา เทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาตอเนื่องโดยเยอรมนี อเมริกา และโซเวียต เพื่อใชในการตอกรกันระหวาง 
สงครามโลก และเทคโนโลยีนี้ไดกลายเปนจุดเริ่มตนของยุคอวกาศ (Space age) ในปจจุบัน โดยจรวดที่ขึ้น 
ไปดวงจันทรเปนจรวดที่พัฒนาตอจากอาวุธจรวดของเยอรมันรุน V-2 rocket bomb

ที่มา : http://nnwwiim.org/images/sci-tech-wwii-poster.pdf

https://www.independent.co.uk/environment/plastic-bags-pollution-paper-cotton-tote-bags-environment-a9159731.html 



     Edward Trimble ผูบริหารของ the Center for 
Global Health at the National Cancer Institute 
(NCI) ของสหรัฐฯ กลาววา เขาไดมีสวนในการริเริ่มและ 
ดำเนินความรวมมือดานการวิจัยระหวางประเทศที่มีเปา 
หมายในการรับมือกับการเพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งกวา 15 
โครงการ และพบวารอยละ 60 ของมะเร็งในโลกเกิดขึ้นใน 
ประเทศที่กำลังพัฒนา และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเปน 
รอยละ 70 ในอีกสองทศวรรษขางหนา อยางไรก็ตาม 
หลายๆ ประเทศที่กำลังประสบปญหากลับไมมีความ 
สามารถในการแบกรับภาระในการรักษาและการดูแล 
ประชากรที่เจ็บปวยจากโรคมะเร็งได “นี่คือเหตุผลวาเรา 
ตองทำความเขาใจความแตกตางในการเกิดและการรักษา 
โรคมะเร็งในประเทศตางๆ และประชากรกลุมตางๆ 
เราตองมีการแลกเปลี่ยนความรู พัฒนาความสามารถใน 
การวิจัย คนหาวิธีการปองกัน การรักษา และ การบรรเทา 
อาการโรคมะเร็งใหเร็วที่สุด และอุปสรรคหนึ่งที่เราจะตอง 
กาวขามคือ ความแตกตางของวัฒนธรรม” Trimble กลาว
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิตกิารเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิตกิารสังคมและวัฒนธรรม

ความสำคัญของวัฒนธรรม
ในการวิจัยและรักษามะเร็ง

การวิจัยวิทยาศาสตรสวนใหญแมวาจะเกิดขึ้นในหองทดลอง แตการวิจัยบางอยางมีความสัมพันธกับปจจัย 
ทางสังคมอยางใกลชิด หากเพียงแตคำถึงถึงสิ่งที่อยูในหลอดทดลอง หรือตัวเลขบนหนาจอคอมพิวเตอร 
งานวิจัยก็อาจจะไมสามารถทำใหเกิดผลลัพธเมื่อนำไปใชจริงนอกหองทดลอง การวิจัยมะเร็งเปนตัวอยางหนึ่ง 
ที่การวิจัยไมสามารถจบสมบูรณไดภายในหองสี่เหลี่ยม แตตองมีการคำนึงถึงอีกหลายๆ ปจจัยภายนอก 
หองทดลอง 

    จากประสบการณของ Trimble วัฒนธรรมมีอิทธิพล 
ตอการวิจัยและการมีสวนรวมในการวิจัยมะเร็งในหลาย 
ระดับ ไมวาจะเปนระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับ 
ชุมชน ระดับระบบการแพทยทองถิ่น และระดับชาติ 
ขอไดเปรียบหนึ่งของนักวิจัยชาวอเมริกันคือ สังคมอเมริกัน 
เปนสังคมที ่ม ีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอยู แลว 
ทำใหพวกเขามีประสบการณในการปฏิสัมพันธกับคนจาก 
หลากหลายวัฒนธรรม 

    ตัวอยางหนึ่งของความแตกตางทางวัฒนธรรมใน 
การวิจัย คือ การใหความสำคัญกับความปลอดภัยและ 
ความเปนสวนบุคคลของผูปวย ในบางประเทศ เชน นักวิจัย 
ในสหรัฐฯ จะตองจัดเตรียมเอกสารและขอมูลจำนวนมาก 
ในการขออนุมัติจากหนวยงานระดับชาติที่ควบคุมดูแลใน 
การทำการวิจัย ซึ่งตองใชเวลามาก ในขณะที่บางประเทศ 
เชน ฝรั่งเศสเปนประเทศหนึ่งใหความสำคัญกับความเร็ว 
ในการเริ่มดำเนินการวิจัย แมวาฝรั่งเศสจะใหความสำคัญ 
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ความสำคัญของวัฒนธรรม
ในการวิจัยและรักษามะเร็ง ในทางกลับกัน ทัศนคติเชิงลบตอศาสนา (เชน พระเจา 

กำลังทอดทิ้งฉัน) จะมีผลตอการทำงานของสมองในสวนที่ 
รับความเจ็บปวด ทำใหผูปวยมีความเจ็บปวดมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น ความเชื่อทางศาสนาสามารถนำมาใชใหเกิด 
ประโยชนกับการรักษาโรคไดไมมากก็นอย โดยเฉพาะ 
ศาสนาที่มีแนวปฏิบัติที่มีผลตอความสงบทางจิต เชน 
แนวทางการทำสมาธิของศาสนาพุทธ

ครอบครัว ในประเทศตะวันตก ผูปวยโรคมะเร็งมีสิทธิ 
ในการตัดสินใจตางๆ ดวยตนเอง ในขณะที่ประเทศฝง 
ตะวันออกใหความสำคัญกับคนอื่นๆ ในครอบครัว ผูปวย 
โรคมะเร็งในประเทศตะวันออกสวนใหญเลือกที่จะใชชีวิต 
อยูกับครอบครัวแทนที่จะเขาสถานใหบริการทางการแพทย
ตางๆ ทำใหสมาชิกในครอบครัวตองแบกรับภาระในการ 
ดูแลคนปวย ตองประสบกับความเจ็บปวดและความตาย 
อยางใกลชิด ความเขาใจในความสัมพันธทางครอบครัว 
ที่แตกตางกันในแตละประเทศมีความสำคัญตอการรักษา 
โรคมะเร็ง โดยเฉพาะในประเทศที่มีกฎหมายดานการุณย- 
ฆาต (Euthanasia) ก็ชวยใหมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมา 
ปลิดชีวิตผูปวยระยะสุดทายที่ตองการลาโลกโดยสมัครใจ 
และหลุดพนจากความเจ็บปวย 

จากงานวิจัย M. Daher ใหขอสรุปวา
ในหลายประเทศทั่วโลกมีความเชื่อและตำนานที่มีผลตอการปองกันและรักษาโรคมะเร็ง อยางไรก็ตามก็ยังมีโอกาสในการใช 
ความเชื่อในทางบวก หรือการเปลี่ยนแปลงแกไขความเชื่อที่ผิดใหถูกตองได
ความตระหนักรูเกี่ยวกับการปองกัน การตรวจหา การรักษาและ การรอดชีวิตจากโรคมะเร็ง มีมากขึ้นในหลายประเทศ 
อยางไรก็ตาม คนจำนวนมากก็ยังกลาววาไมเคยรับทราบขอมูลเหลานี้
การส่ือสารเปนปจจัยสำคัญในการสรางความตระหนักรูและแกไขความเช่ือท่ีผิดเก่ียวกับโรคมะเร็ง อดีตผูปวยมะเร็ง โดยเฉพาะ 
ผูคนที่มีชื่อเสียง จะเปนกุญแจสำคัญในการเผยแพรขอมูลขาวสาร 
เมื่อประสบกับโรคมะเร็ง ขอมูลและการใหกำลังใจมีความสำคัญตอทั้งผูปวยและครอบครัวของผูปวย 
บุหรี่และการขาดรับสารอาหารที่เหมาะสมเพิ่มความเสี่ยงในการเปนโรคมะเร็ง ดังนั้น นโยบายและโครงการตางๆ ที่ชวย 
ลดการสูบบุหรี่และสนับสนุนใหประชากรไดรับสารอาหารอยางถูกตองจึงมีความสำคัญตอการปองกันโรคมะเร็ง 
บทบาทของ UN และองคการอนามัยโลก (WHO) ก็มีสวนสำคัญในการดำเนินการ ถายทอดองคความรู และการรณรงค 
จากสังคมที่หลากหลายของรัฐสมาชิกใหดำเนินการที่สอดคลองไปในแนวทางเชิงบวกพรอมๆ กัน เชน การประกาศวันงดสูบ 
บุหรี่โลก วันดินโลก และโครงการ Earth Hour

กับความปลอดภัยของผูปวยไมแพกัน แตฝรั่งเศสก็คำนึงถึง 
ความตองการในการคนพบและพัฒนาวิทยาศาสตรในการ
ปองกันและรักษาโรคใหทันตอเหตุการณเชนกัน เพื่อแก 
ปญหาความลาชาในการทำเอกสาร The National 
Cancer Institute (NCI) ไดปรับเปลี่ยนกระบวนการ 
ภายในเพื่อทำใหกระบวนการขออนุญาตตางๆ สามารถ 
ทำไดอยางรวดเร็ว

    M. Daher ทำวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อและความรูสึกสวน 
บุคคลที่มีผลตอการปองกันและรักษาโรคมะเร็ง พบวา 
ความเชื่อที่มีตอความตาย ความกลัว ความเจ็บปวด 
การเสียศักยภาพในการดูแลตนเอง การสูญเสียการควบคุม 
และการถูกทอดทิ้ง มีผลตอการรักษาโรคมะเร็ง ในงานวิจัย 
ของเขาพบวาศาสนา และความสัมพันธทางครอบครัว 
เปนปจจัยสำคัญที่มีผลตอการรักษาโรค

ความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อมั่นและศรัทธาในศาสนา 
สามารถสงผลในทางบวกใหแกผูปวย โดยผูปวยที่มีความ 
ศรัทธาในศาสนาจะมีความเครียดนอยกวาและมีอัตราการ 
รอดชีวิตสูงกวา มีผลกระทบหลังจากการผาตัดต่ำกวา ฯลฯ 
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     หลายคนกลาววา วิทยาศาสตรเปนศาสตรที่อิสระจากอิทธิพลของมนุษย การคนพบตางๆ เปนการคนพบความเปนจริง 
ในธรรมชาติ ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเกิดขึ้นเองไมมีใครสามารถควบคุมได อยางไรก็ตาม นักวิชาการในชวงหลังสงคราม 
โลกครั้งที่ 2 เริ่มเห็นวาแรงผลักดันหลายอยางจากสังคม ไมวาจะเปนแนวคิดของผูนำประเทศ นโยบายและกฎหมาย รวมถึง 
ความสนใจสวนบุคคล ลวนมีผมไมวาจะเปนการสนับสนุนหรือการจำกัดใหเกิดการคนพบวิทยาศาสตรและการพัฒนาของ 
เทคโนโลยี เชน ในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง การวิจัยดานฟสิกสและเคมีมีการพัฒนาอยางมาก ปจจัยสำคัญหนึ่งคือ รัฐบาลใน 
หลายๆ ประเทศทุมลงทุนและกระตุนใหมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาอาวุธสงครามเพ่ือท่ีนำไปตอกรกับประเทศศัตรูสงคราม และมีการนำ 
เอาอุดมการณรักชาติมาใชโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือสรางชาติ 

       ตัวอยางที่เราสามารถเห็นไดในปจจุบันคือ ผลจากการออกกฎหมาย Bayh-Dole Act (ซึ่งเกิดจากการผลักดันของ Birch 
Bayh และ Bob Dole วุฒิสภาจากทั้งฝง Democrat และ Republican ในป ค.ศ. 1980) ที่มีตอการวิจัยวิทยาศาสตรและ 
พัฒนาเทคโนโลยีของสหรัฐฯ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิตกิารเมืองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิตทิางกฎหมาย

  หลายคนกลาววา วิทยาศาสตร 
เปนศาสตรที ่อิสระจากอิทธิพล 
ของมนุษย การคนพบตางๆ เปน 
การคนพบความเปนจริง ใน 
ธรรมชาติ ความกาวหนาทาง 
วิทยาศาสตรเกิดขึ ้นเองไมมีใคร 
สามารถควบคุมได อยางไรก็ตาม 
นักวิชาการในชวงหลังสงคราม 
โลกครั้งที่ 2 เริ่มเห็นวาแรงผลัก 
ดันหลายอยางจากสังคม ไมวาจะ 

ผลประโยชนของบริษัทใด หรือสวนบุคคลใด สงผลให 
การเติบโตของเทคโนโลยีเกิดขึ้นไดยาก หลายฝายเริ่ม 
วิจารณวา อเมริกาจะกลายเปนประเทศที่ลาหลังในยุค 
อุตสาหกรรมหากยังไมมีการเปลี่ยนแปลง 

   กอนที่จะมีกฎหมาย Bayh-Dole Act รัฐบาลเปนผู 
ครอบครองสิทธิบัตรงานวิจัยที ่ไดรับทุนสนับสนุนจาก 
รัฐบาลทั้งหมด กฎหมายฉบับนี้เปดโอกาสให มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจขนาดเล็ก และหนวยงานวิจัยที่ไมแสวงผลกำไร 

   โดยกอนป 1980 การถายทอด 
เทคโนโลยีที่เกิดจากการสนับสนุน
ของรัฐบาลในมหาวิทยาลัยและ 
หนวยงานวิจัยตางๆ ในสหรัฐฯ 
เกิดขึ้นอยางลาชา เนื่องจากการ 
ถายทอดเทคโนโลยีสูภาคอุตสาห-
กรรมจะตองผานการพิจารณา 
และอนุมัติจากหนวยงานภาครัฐ 
เพ ื ่อให ม ั ่นใจว าเง ินภาษ ีของ 
ประชาชนจะไมถูกนำไปใชเพื ่อ 

เปนแนวคิดของผูนำประเทศ นโยบายและกฎหมาย รวมถึง 
ความสนใจสวนบุคคล ลวนมีผมไมวาจะเปนการสนับสนุน 
หรือการจำกัดใหเกิดการคนพบวิทยาศาสตรและการ 
พัฒนาของ เทคโนโลยี เชน ในชวงสงครามโลกครั้งที่สอง 
การวิจัยดานฟสิกสและเคมีมีการพัฒนาอยางมาก ปจจัย 
สำคัญหนึ่งคือ รัฐบาลในหลายๆ ประเทศทุมลงทุนและ 
กระตุนใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาอาวุธสงครามเพื่อที่นำไปตอ
กรกับประเทศศัตรูสงคราม และมีการนำเอาอุดมการณ 
ร ักชาติมาใช โดยใช ว ิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเป น 
เครื่องมือสรางชาติ 
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สามารถมีสิทธิในงานวิจัยไดแมวาโครงการวิจัยนั้นจะสนับ- 
สนุนโดยรัฐบาล สามารถนำผลงานวิจัยไปตอยอด หรือขาย 
ใหแกภาคเอกชนได ผูสนับสนุน Bayh-Dole Act เชื่อวา 
กฎหมายนี้ชวยลดอุปสรรคในการนำเอางานวิจัยไปใชทาง 
พาณิชย สนับสนุนใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีสูภาค 
อุตสาหกรรม การเกิดบริษัทเอกชน และ Start-up

ผลที่ตามมา
 มหาวิทยาลัยตอบรับและใชขอกฎหมายใหมใหเปน 
ประโยชนอยางรวดเร็ว ตัวชี้วัดหนึ่งคือรายไดจากการ 
สิทธิบัตรงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว 
จาก 7.3 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 1981 เปน 3.4 
พันลานในป 2008

    อยางไรก็ตาม ผูที่ไมเห็นดวยกับกฎหมายกลาววา Bayh- 
Dole Act จะทำใหการวิจัยในภาคอุดมศึกษาจะมุงเนนไปที่ 
การวิจัยประยุกตมากกวาการวิจัยพื้นฐาน นอกจากนี้ 
กฎหมายนี้จะทำใหการวิจัยจากที่เคยเปนสิ่งที่เปดเผยแบง
กันปนกัน เพื่อประโยชนของมนุษยชาติ กลายเปนขอมูล 

ที ่ตองปดบังเนื ่องจากมีผลประโยชนทางพาณิชยเขามา 
เกี่ยวของ 
    นอกจากนี้ ประชาชนผูเสียภาษีจำนวนมาก ใหความ 
เห็นวาพวกเขาไมไดรับประโยชนใดจากกฎหมายฉบับนี้ 
นอกจากจะรอซื้อผลิตภัณฑที่เกิดจากการวิจัยเมื่อออกสู 
ตลาดเทานั้น แมวา กฎหมาย Bayh-Dole Act จะยังเปน 
ที่ถกเถียงกัน แตกฎหมายฉบับนี้ก็มีการบังคับใชมาแลว 
เกือบ 40 ป

ผลของกฎหมาย Bayh-Dole Act 
ตอการวิจัยวิทยาศาสตรโดยเฉพาะการวิจัยยา

   แมวาจะมีหลายฝายที่ไมเห็นดวย แตก็มีหลักฐาน 
หลายอยางที่แสดงใหเห็นถึงผลบวกที่ Bayh-Dole Act 
มีตองานวิจัยวิทยาศาสตร ตัวอยางเชน ในชวงป 1975 – 
1980 บริษัทยาในยุโรปสามารถผลิตยาใหมไดมากกวา 
สหรัฐฯ เกินสองเทาตัว (ยุโรปผลิตได 149 ตัว ขณะที่ 
สหรัฐฯ ผลิตได 66 ตัวยา) หลังจากกฎหมาย Bayh-Dole 
Act มีผลบังคับใช สถิติในชวงป 2010 – 2019 พบวา 
สหรัฐฯ คนพบยาชนิดใหมนับเปน 60% ของโลก
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    การขึ้นมาเปนผูนำในตลาดยาโลกของ 
สหรัฐฯ มิไดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ แตเกิดจากความ 
พยายามเปลี่ยนแปลงหลายประการ เชน การ 
เพิ่มงบประมาณลงทุนการวิจัย การลดหยอน 
ทางภาษีใหแกบริษัทยา และการแกไข 
กฎหมายตางๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยในภาค 
การศึกษาและเอกชน ซึ่ง Bayh-Dole Act 
เปนหนึ่งในกฎหมายสำคัญนั้น 
 
  นอกจากการกระตุนใหเกิดการวิจัยและ 
การถายทอดงานวิจัยไปใชเชิงพาณิชยแลว 
Bayh-Dole Act ยังชวยใหมหาวิทยาลัยมี 
ความสัมพันธ ใกลช ิดกับภาคอุตสาหกรรม 
โรงพยาบาล และระบบเศรษฐกิจในทองถิ่น 
มากยิ่งขึ้น กอใหเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
การสรางงาน การปรับเพิ่มคาจาง ฯลฯ

ท่ีมา: https://www.enago.com/academy/impact-of-bayh-dole-act-on-scientific-research/
https://itif.org/publications/2019/03/04/bayh-dole-acts-vital-importance-us-life-sciences-innovation-system

ท่ีมา:  https://blog.innovation.pitt.edu/bayh-dole
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ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือ
ด้านการวิจัยระหว่างประเทศ 
ตำแหน่งที่ตั้งของประเทศ 
และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

    การศึกษาวิจัย เปนกิจกรรมของมนุษยในการศึกษา คนควา เพื่อหาคำอธิบาย
ปรากฏการณในธรรมชาติตางๆ บทความนี้แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางกิจกรรมของมนุษยปจจัย 
กายภาพทาง ภูมิศาสตร และเทคโนโลยี โดยใชตัวอยางจากการวิเคราะหความรวมมือระหวางประเทศ 
ในการวิจัย และใช Scientometrics ซึ่งเปนเครื่องมือมาตรฐานหนึ่งในการประเมินงานวิจัย

      การสรางองคความรูใหม เปนภารกิจหนึ่งของนักวิทยาศาสตรและนักวิจัย ความรวมมือดานการวิจัย 
ไมวาจะเปนระหวางสาขา ระหวางองคกร หรือระหวางประเทศ ไดรับการพิสูจนแลววาชวยสนับสนุน 
ใหเกิดการคนพบและสรางองคความรูใหมไดเร็วขึ้น สามารถหาคำตอบที่สรางสรรคไดมากขึ้น จากการ 
วิเคราะหทางสถิติพบวา งานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือระหวางประเทศไดรับความสนใจมากกวา มีการ 
อางถึงสูงกวางานวิจัยที่เกิดจากหนวยงานเดียว หรือนักวิจัยเพียงคนเดียว

     ปจจุบัน ความรวมมือระหวางประเทศในการวิจัยเปนที่นิยมปฏิบัติมากขึ้น National Science 
Foundation (NSF) ไดรวบรวมสถิติงานวิจัยวิทยาศาสตรและพบวา งานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือระหวาง 
ประเทศสูงขึ้นจากรอยละ 13.2 ในป 2543 เปน 21.3 ในป 2560 โดยสหรัฐฯ เปนประเทศที่มี 
ความรวมมือดานการวิจัยกับประเทศตางๆ สูงสุด นับเปนรอยละ 39.5 ของความรวมมือระหวางประเทศ 
ทั้งหมด ในหลายประเทศมีหนวยงานที่มีนโยบายสนับสนุนใหมีการรวมมือวิจัยระหวางประเทศ เชน NSF, 
Horizon 2020 ของสหภาพยุโรป และ American Association for the Advancement of Science (AAAS) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมิติ          ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมิติ          ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือ
ด้านการวิจัยระหว่างประเทศ 
ตำแหน่งที่ตั้งของประเทศ 
และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

ความสัมพันธระหวางการวิจัยกับตำแหนงทางภูมิศาสตรของประเทศ 

    วิธีที่ไดรับความนิยมในการวัดประเมิน และการศึกษาความรวมมือระหวางประเทศ ในการทำวิจัยคือ 
การใช citation และ Bibliometric (โดยใชแหลงขอมูลการตีพิมพงานวิจัยที่รวบรวมโดย Web of Science 
database - WoS, Thomson-Reuters’ Science Citation Index (SCI) และ ขอมูลจาก NSF) 
เพื่อสรางแผนที่ความรวมมือ นักวิจัยจำนวนหนึ่งใหความสนใจเกี่ยวกับปจจัยทางกายภาพทางภูมิศาสตร 
และความ เชื่อมโยงของสังคมนักวิจัย 
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Scientometric การวัดผลงานทางวิทยาศาสตร

     Scientometric เปนการศึกษาเกี่ยวกับการวัดผลและ 
วิเคราะหผลที่เกิดจากงานวิจัยวิทยาศาสตรและสิ่งตีพิมพ 
ดานวิทยาศาสตร เพื่อใชในเชิง นโยบายและการบริหาร 
จัดการ เชน เพื่อเปรียบเทียบปริมาณผลงานวิจัยระหวาง 
สถาบันวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของงานวิจัย ฯลฯ 
ตัวอยางของการวัดผลงานทางวิทยาศาสตรภายใตศาสตร 
scientometric มีดังนี้ 

Impact factor (IF)
    IF คือ การวัดจากจำนวนการอางอิงงานวิจัยที่เผยแพร 
ในวารสารวิจัย วิทยาศาสตรในระยะเวลา 1 ป เพื่อวัด 
ความสำคัญของวารสารฉบับนั้นใน สาขาวิชาตางๆ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศ 
ตำแหน่งที่ตั้งของประเทศและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

      ตัวอยางเชน Luukkonen, Persson, and Sivertsen (1992) ไดสรางแผนที่ เครือขายความรวมมือระหวาง 
ประเทศในการวิจัยระหวางป 1981 – 1986 จากแผนที่ที่เขาสรางขึ้น (ภาพที่ 1) พบวา ความรวมมือดานการวิจัยในชวงป 
ดังกลาวสวนใหญเกิดขึ้นระหวางประเทศที่มีตำแหนงที่ตั้งไมไกลกัน โดยมีเหตุผลคือประเทศที่อยูใกลเคียงกันมักจะมีประวัติ- 
ศาสตร ภาษา และวัฒนธรรม ที่คลายคลึงกัน ทำใหความรวมมือระหวางนักวิจัยเกิดขึ้นไดงายและราบรื่นกวา เห็นไดวา ปจจัย 
กายภาพทางภูมิศาสตรมีอิทธิพลในการสรางเครือขายความสัมพันธของมนุษย 

Science Citation Index (SCI)
       SCI เปนเครื่องมือในการสรางเครือขายการอางอิง 
เอกสารงานวิจัยโดยนักวิจัยจะสามารถเห็นไดวาเอกสาร 
งานวิจัยแตละฉบับมีการอางอิงและ ถูกอางอิงโดยงาน 
วิจัยอื่นใดบาง 

Acknowledgment index
   เครื่องมือนี้ตองการวัด “กิตติกรรมประกาศ” หรือ 
acknowledgments ที่ปรากฎในเอกสารงานวิจัยตางๆ 
เชน หนวยงานที่ใหสนับสนุนงบประมาณ ทีมวิจัยหรือ 
บุคคลที่มีสวนสำคัญหรือเปนแรงบันดาลใจในการวิจัย 
เคร่ืองมือ น้ีคลายกับ IF ตางกันท่ีการวัดนี้เนนความ 
สัมพันธอยางไมเปนทางการ

ภาพท่ี 1: เครือขายความรวมมือระหวางประเทศในการวิจัยในชวงระหวางป 1981-1986. 



วิทย์ปริทัศน์ |  OST Science Review ฉบับที่ 11/256216

ความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศ 
ตำแหน่งที่ตั้งของประเทศและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

ความสัมพันธระหวางการวิจัยกับเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
    
     อินเทอรเน็ตเกิดขึ้นจากโครงการของกระทรวงกลาโหม 
(Department of Defense – DOD) ของสหรัฐฯ ในชวงป 
1960 – 1969 และไดกลายเปนเทคโนโลยีที่สาธารณะเขาถึง 
ไดในชวงป 1990 – 1999 จากเทคโนโลยีการสื่อสารที่เชื่อม 
ตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอรไมกี่เครื่อง อินเทอรเน็ตได 
กลายเปนเทคโนโลยีสำคัญที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเขาดวยกัน
 
     แผนที่ความรวมมือวิจัยที่ทันสมัยมากขึ้น สรางโดย 
Gazni, Sugimoto, and Didegah (2012) พวกเขาได 
ทำการวิเคราะหในลักษณะเดียวกัน โดยใชขอมูลจากการ 
ตีพิมพงานวิจัยระหวางป 2000 – 2009 จากภาพที่ 2 พบวา 
ประเทศฝงตะวันตกที่เปนศูนยกลางในการวิจัย คือ สหรัฐฯ 
อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี และแคนาดา และกลุม 
ประเทศที่มีสีเดียวกันคือประเทศที่มีความรวมมือดานการ 
วิจัยระหวางกันสูง จะเห็นไดวา กลุมประเทศที่มีความ 
รวมมือดานการวิจัยสูงมักจะเปนประเทศที่อยูใกลเคียงกัน 
เชน กลุมสหรัฐฯ – ยุโรป กลุมประเทศจีน-ญี่ปุน-เกาหลีใต 
และกลุมประเทศ Argentina – Brazil – Mexico 

 อยางไรก็ตาม นักวิจัยพบวา ระยะทางโดยเฉลี่ยระหวาง 
ประเทศพันธมิตรในการวิจัยมีความหางมากขึ้น โดยเพิ่มจาก 

230 กิโลเมตรในป 2000 เปน 280 กิโลเมตรในป 2009 
นักวิจัยจำนวนหนึ่งแสดงความเห็นวา ปจจัยสำคัญที่ทำให 
การรวมมือวิจัยระหวางประเทศที ่หางกันมีมากขึ ้นคือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น

   การนำเอาเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตมาใชในการวิจัย 
ชวยใหนักวิจัยที่แมจะอยูในตางองคกร ตางเมือง หรือตาง 
ประเทศ สามารถรวมมือในการวิจัยได โดยเทคโนโลยี 
อินเทอรเน็ต เชน อีเมล ระบบประชุมทางไกล ระบบแชร 
ขอมูลผานระบบ cloud ฯลฯ ไดเขามาชวยในการสื่อสาร 
ระหวางนักวิจัย การแลกเปลี่ยนขอมูลการวิจัย และการ 
เขาถึงแหลงขอมูลตางๆ เครือขายความสัมพันธของมนุษย 
ถูกจำกัดดวยขอบเขตและตำแหนงที่ตั้งประเทศนอยลง

    จากงานวิจัยขางตน แสดงใหเห็นวา ลักษณะทาง 
ภูมิศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยวิทยาศาสตรมีความ 
สัมพันธกัน เครือขายนักวิจัยเกิดขึ้นไดงายกวาในกลุมนัก 
วิจัยที่อยูใกลเคียงกัน แตในขณะเดียวกัน การพัฒนาของ 
เทคโนโลยีการสื่อสารทำใหกำแพงต่ำลง นักวิจัยที่อยูใน 
ประเทศที่หางไกลสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลกันได 
งายขึ้น เปนที่นาสนใจวา หากมีเทคโนโลยีใหมๆ เกิดขึ้น 
เครือขายความสัมพันธโดยเฉพาะของนักวิจัยและนักวิทยา- 
ศาสตรจะเปนอยางไรในอนาคต 

ภาพท่ี 2: เครือขายความรวมมือระหวาง
ประเทศในการวิจัยในชวงระหวางป 2000 – 2009
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหลายอยางมีผลเปลี่ยนแปลง 
ตอสังคมมนุษย และหลายครั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ไม ได เป นไปตามที ่ผ ู ค ิดคนหรือผู ประดิษฐคาดการไว  
ผลกระทบที่เกิดขึ้น บางครั้งก็งายตอการปรับเปลี่ยนแกไข 
แตบางครั้งผลเสียที่ตามมาเกิดขึ้นชาๆ ในระยะยาวที่กวา 
จะรูตัวก็สายเกินที่จะแกไข อยางเชนปญหาสิ่งแวดลอม 
ที่กลายเปนปญหาสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบ
อยูในขณะนี้ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมิติ               อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมิติ               อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปัญหาสิ่งแวดล้อม

เมื่อเรียนผูกต้องเรียนแก้

DDT ยาฆาแมลงที่ฆามากกวาแมลง

    ตัวอยางคลาสสิกของปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจาก 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คือ DDT (dichloro- 
diphenyl-trichloroethane) ซึ่งเกิดขึ้นในชวง 
สงครามโลกครั้งที่ 2 DDT เปนยาฆาแมลงในยุคแรกๆ 
ซึ ่งถูกพัฒนาขึ ้นเพื ่อควบคุมการแพรกระจายของ 
โรคในเขตรอน เชน มาลาเรีย ไขรากสาดใหญ ฯลฯ 
ซึ่งระบาดหนักในชวงสงคราม ดวยประสิทธิภาพ 
ในการควบคุมโรคและแมลง DDT ไดรับความนิยม 
และนำไปใชในกิจกรรมอื่นๆ อยางกวางขวาง เชน 
สวนผักและผลไม ฟารมเลี้ยงสัตว การจำกัดแมลงใน 
บานเรือนและอาคารตางๆ ในสหรัฐฯ และอีกหลายๆ 
ประเทศ 
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ปัญหาสิ่งแวดล้อมเมื่อเรียนผูกต้องเรียนแก้

      หลังจากที่ DDT ไดรับความนิยมใชอยางกวาวขวางและกลายเปนอุปกรณหนึ่งในครัวเรือน ปญหาตางๆ เริ่มเกิดขึ้น 
นักวิจัยพบวา DDT มีพิษตอสัตวและมนุษยอยางมาก แตการกำจัด DDT ออกจากสิ่งแวดลอมไมใชเรื่องที่ทำไดงาย เพราะ DDT 
สามารถตกคางในสิ่งแวดลอมเปนระยะเวลายาวนาน สามารถสะสมในเนื้อสัตวได กอใหเกิดการดื้อยาของแมลงหลายชนิด 
และสามารถแพรกระจายในอากาศไดงาย สงผลใหเกิดกระแสตอตานการใช DDT ในสหรัฐฯ ในชวงป ค.ศ. 1960 – 1969 
ซึ่งการรวมตัวเพื่อตอตาน DDT นี้เปนตนแบบของการเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดลอมในยุคตอๆ มา 

พลาสติก สิ่งประดิษฐที่จะอยูคูโลกอีกนานแสนนาน

      บุตรชายของ Sten Gustaf Thunlin วิศวกรชาวสวีเดนผูคิดคนถุงพลาสติกในป 1959 ไดกลาววา ความตั้งใจของ 
พอของเขาในการผลิตคิดคนถุงพลาสติกคือ เพื่อใชทดแทนถุงกระดาษซึ่งไมมีความคงทนและเกิดจากการตัดไมทำลายปา เขาคิด 
วาหากคนหันมาใชถุงพลาสติกซึ่งมีความแข็งแรงคงทนกวามาก สามารถใชไดซ้ำหลายๆ ครั้ง ก็จะสามารถลดการตัดไม ชวยรักษา 
สิ่งแวดลอมได แตเมื่อถุงพลาสติกเดินทางออกจากหองทดลองเขาสูระบบอุตสาหกรรม การใชงานถุงพลาสติกกลับไมไดเปนไป 
อยางที่ Thunlin ตั้งใจไว เพราะเมื่อเวลาผานไป ราคาคาผลิตถุงพลาสติกลดลงมาก บวกกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่เนน 
ความสะดวกสบายเปนหลัก จึงทำใหถุงพลาสติกถูกใชในชวงระยะเวลาสั้นๆ เพียงครั้งเดียวแลวก็กลายเปนขยะตกคางอยูในโลก 
อยางนอยอีก 1,000 ป นำไปสูปญหาสิ่งแวดลอมที่แกไขไดยากขึ้นไปอีก

 แนนอนวา มนุษยเราเมื่อเรียนผูก ก็ตองเรียนแก จากปญหา 
สิ่งแวดลอมมากมายที่เราประสบอยูขณะนี้ หลายฝายไดพยายาม 
นำเอาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมารลดและแกไขปญหาตางๆ 
นี้เชนกัน ไมวาจะเปนเทคโนโลยีอยาง อินเทอรเน็ต อีเมล บารโคด 
E-ticket ฯลฯ ที่ชวยลดการใชกระดาษ นอกจากนี้ก็ยังมีความ 
พยายามในการหาวิธีกำจัดขยะในทะเล เชน การใชทุนลอยเก็บขยะ 
การใชโดรนเก็บขยะ การผลิตวัสดุเพ่ือมาทดแทนการใชพลาสติก ฯลฯ 
 
   วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเครื่องมือที่มีพลังอำนาจ 
มันสามารถถูกใชเพื่อการทำลายลาง หรือเพื่อการสรางสรรค 
ทุกอยางขึ้นอยูกับมนุษยผูใช ที่ตองมีความเขาใจในธรรมชาติของ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความซับซอนทางสังคม และความ 
เกี่ยวเนื่องกันของทุกสิ่ง มนุษยเรามีบทเรียนใหเรียนรูแลวจำนวนมาก 
วันนี้ ถึงเวลาที่เราจะตองเอาความรูที่ไดจากบทเรียนเหลานั้นมาใช 
เพื่อใหโลกของเรายังเปนบานที่นาอยูตอไปตราบนานเทานาน 
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