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บท script บรรยาย วิชา 01999213 บทที่ 2 ช่วงที่ 2
สไลด์ที่ 1 คาว่า “technology” เกิดขึ้นมาไม่ได้ นานเป็ นร้ อยๆ ปี โดยมีความหมายว่า เป็ นวิทยาการที่
เกี่ยวกับศิลปะในการนาเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม
ซึ่งเทคโนโลยีมีการแสวงหากระบวนการและรูปแบบในการประยุกต์ โดยอาศัยความรู้จากวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 2 ลักษณะ คือ
1. ฮาร์ดแวร์ (hard ware) อันได้ แก่ เทคโนโลยีในรูปของอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ
และ 2. ซอฟแวร์ (soft ware) อันได้ แก่ เทคโนโลยีในรูปของวิธกี าร กระบวนการต่างๆ ความรู้ และ
ความมีฝีมือต่างๆ
ดังนั้นผู้ท่จี ะรังสรรค์ “เทคโนโลยี” ขึ้นมาได้ ต้ องมีศิลปะ ความชานิชานาญในวิทยาการวิทยาศาสตร์มา
ประยุกต์ให้ เกิดขึ้น
สไลด์ที่ 2 เป็ นตัวอย่างเทคโนโลยีหนึ่งที่เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้ อม โดยการนาเอานา้ ทิ้งจากโรงงาน
แป้ งมันสาปะหลังมาผลิตสาหร่ายเกลียวทองเพื่อเป็ นอาหารสัตว์ ซึ่งมีกระบวนการเป็ นลาดับต่อเนื่อง
เกี่ยวข้ องเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ คาที่อยู่ในวงเล็บเป็ นอุปกรณ์ เครื่องมือ วิธกี าร ที่เกี่ยวข้ องเทคโนโลยี
รูปแบบนั้นๆ บ้ างเป็ นฮาร์ดแวร์ เช่น เครื่อง spray dry บ้ างเป็ นซอฟแวร์ เช่น Kjaldahl Method ที่ใช้
วิเคราะห์บ่งบอกปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีท่เี กิดขึ้นก็มีท้งั ข้ อดีและข้ อเสีย
ข้ อดี (สไลด์ที่ 4-8) เช่น
1. ช่วยให้ มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น (สไลด์ที่ 4) จากการคิดค้ นต่างๆ ในวิทยาการทางการรักษาและบริการ
สาธารณสุข
2. ช่วยให้ มนุษย์สามารถปรับปรุงพั นธุพ์ ืช สัตว์ หรือจุลินทรีย์ เพื่อเป็ นอาหาร ผลิตสารปราบศัตรูพืชที่
ปลอดภัย (เช่น การนายีนสร้ างสารพิษต่อแมลงของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis เข้ าสู่ต้นพืช ให้
สามารถสร้ างสารพิษต่อแมลงนี้ข้ นึ ในต้ น ส่งผลให้ มีความต้ านทานต่อแมลงศัตรูพืช วิธนี ้ ีได้ เกอดขึ้นในเชิง
การค้ าแล้ ว เช่น ฝ้ ายบีที (สไลด์ที่ 8)) ผลิตปุ๋ ยชีวภาพ ผลิตฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เพื่อความ
สวยงาม (เช่น ดอกไม้ ท่มี ีสแี ปลกไปจากธรรมชาติ (สไลด์ที่ 6) ปลาตู้ท่ดี ัดแปลงพันธุกรรมมียีนเรืองแสง
(สไลด์ที่ 7)
3. ช่วยให้ มนุษย์มีความเป็ นอยู่ท่สี ะดวกสบายขึ้น จากการคิดค้ นประดิษฐกรรมต่างๆ ขึ้นมา
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ส่วนข้ อเสีย (สไลด์ที่ 10-15) ทาให้ เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น
- ภาวะโลกร้ อน เนื่องจากปรากฏการณ์เรือนกระจก (สไลด์ที่ 11-13) โดยมีกา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์เป็ น
ตัวการที่สาคัญ ซึ่งมีความเข้ มข้ นในบรรยากาศสูง แม้ ว่าประสิทธิภาพในการก่อปัญหาจะต่ากว่าก๊าซตัว
ปัญหาอื่นๆ เช่น สารซีเอฟซี (ประสิทธิภาพในการก่อปัญหาสูงถึง 15,000 เท่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ และไอนา้ ในชั้นบรรยากาศ ซึ่งก๊าซเหล่านี้ได้ ปกป้ องไม่ให้ รังสีจากนอก
โลกที่ผ่านเข้ ามา สะท้ อนกลับคืนสู่นอกโลก จึงทาให้ อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ในสไลด์ที่ 12-13 ได้กล่าวถึง
แหล่งที่มาของก๊าซต่างๆ เหล่านี้
- ช่องโหว่ของชั้นโอโซนในบรรยากาศ (สไลด์ที่ 14) สารซีเอฟซี ซึ่งในอดีตมีการใช้ ในอุปกรณ์ทาความ
เย็น เช่น ตู้เย็น หรือบรรจุในกระป๋ องสเปย์ แต่ปัจจุบันถูกห้ ามใช้ ไปทั่วโลกหลายปี แล้ ว สารนี้เมื่อขึ้นสู่ช้ัน
บรรยากาศ จะไปจับตัวกับผลึกนา้ แข็งที่อยู่ในชั้นบรรยากาศและทาหน้ าที่เป็ นตัวเร่งปฏิกริ ิยาสลายโอโซนให้
กลายเป็ นนา้ ช่องโหว่ของชั้นโอโซนในบรรยากาศจึงเกิดขึ้น ทาให้ รังสีอนั ตรายจากนอกโลก เช่น รังสีอัลตรา
ไวโอเลตสามารถเล็ดลอดมาสู่พ้ ืนผิวโลก ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้คน เช่น กระตุ้นให้ เกิดมะเร็ง
ผิวหนัง แต่เป็ นน่ายินดีว่าในปัจจุบันชั้นโอโซนมีการซ่อมแซมกลับคืนมาได้ มาก หลังจากที่มีการควบคุม
ยกเลิกการใช้ สารซีเอฟซีมานานหลายปี
- พิษภัยต่อสิ่งแวดล้ อมจากสารดีดีที (สไลด์ที่ 15) กรณีน้ ีจัดว่าเป็ นกรณีท่คี ลาสสิคที่ผ้ ูเรียนวิชาสิ่งแวดล้ อมทุกคนต้ องรู้จักไว้ ซึ่งเรียกกันว่า silent spring ฤดูใบไม้ ผลิท่เี งียบงัน มีนักชีววิทยาท่านหนึ่งชื่อว่า
Rachel Carson ได้ พบว่าเสียงนกที่เคยร้ องกันระงมในฤดูใบไม้ ผลิหายไป จึงเกิดความความสงสัย และได้
ใช้ เวลาหลายปี กว่าจะค้ นพบว่ามีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับสารดีดีที สารนี้ในอดีตถูกใช้ อย่างแพร่หลายในการฆ่า
แมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ยุง เพื่อควบคุมการระบาดของโรคที่นาโดยยุง ดีดีทเี ป็ นสารที่สลายตัวช้ า
ละลายได้ ดีในไขมัน จึงเกิดการสะสมเข้ าสู่ห่วงโซ่อาหารถึงระดับบนสุด คือ พวกนก ตลอดจนถึงในคนเรา
สารนี้ส่งผลทาให้ เปลือกไข่นกบางลง แตกฟักเป็ นตัวไม่ได้ ปริมาณนกในธรรมชาติจึงลดน้ อยลงอย่างรวด
เร็วจนเสียงร้ องของนกหายไป ภายหลังจึงถูกควบคุมยกเลิกการใช้ ปัจจุบันหลังจากผ่านมาหลายสิบปี
สภาพค่อยกลับฟื้ นคืน นิสิตใน กพส. ปัจจุบันคงเห็นนกใน กพส. มีอยู่อย่างชุกชุมและมีเสียงร้ องระงมอยู่
ตลอด ซึ่งสภาพนี้จะต่างจาก 20 ปี ก่อนมาก ที่พบเจอจานวนนกใน กพส. น้ อยกว่าปัจจุบันมาก
- ปัญหามลสารต่างๆ ปนเปื้ อนในสิ่งแวดล้ อม เช่น
- ฝนกรด อันเกิดจากก๊าซที่ปลดปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม ไปกัดกร่อนโบราณสถานต่างๆ โดย
เฉพาะที่สร้ างขึ้นจากหินอ่อน
- กากนิวเคลียร์ท่กี าจัดยาก ของโรงไฟฟ้ าพลังงานนิวเคลียร์
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- สารปราบศัตรูพืช และโลหะหนัก ลุ่มแม่นา้ ท่าจีนจะมีปัญหาสารที่ใช้ ในทางการเกษตรปนเปื้ อนลงแม่นา้
จนนาไปใช้ ผลิตนา้ ประปาเพื่อการบริโภคไม่ได้
- การเพิ่มขึ้นของช่องว่างระหว่างประเทศที่ยากจน และประเทศที่ร่ารวย นิสติ ก็ลองคิดดูว่า สมมติ จะซื้อ
iPAD เครื่องหนึ่ง เราต้ องปลูกข้ าวกี่ตันไปขาย ถึงจะซื้อมาได้
สไลด์ที่ 16 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสาคัญต่อมนุษยชาติ โดย
1. เป็ นพื้นฐานปัจจัยจาเป็ นในการดาเนินชีวิตของมนุษย์
2. เป็ นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา
3. เป็ นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ
ซึ่งวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีความเจริญก้ าวหน้ าต่อไปได้ ต้ องมี “การวิจัยและพัฒนา (Research &
Development)”
สไลด์ที่ 17 การวิจัย แบ่งได้ เป็ น
- การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็ นการวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้ างองค์ความรู้นาไปใช้ ต่อยอดในการวิจัยประยุกต์
อันจะนาไปสู่การก่อเกิดเทคโนโลยี ประดิษฐกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งดาเนินการโดยกลุ่มนักวิจัยจานวนคนไม่
มากและเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ด้ วยเงินทุนที่มักมาจากภาครัฐ เวลาที่ใช้ น้ันไม่แน่นอน เนื่องจากอาจมีโอกาส
ล้ มเหลวเกิดขึ้นได้
- การวิจัยทางเทคโนโลยี เป็ นการนาเอาองค์ความรู้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาให้ เกิดประโยชน์
เช่น การสร้ างโรงงานต้ นแบบสาหรับการผลิต ซึ่งงานนี้ต้องอาศัยกลุ่มคณะนักวิจัยขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็ น
วิศวกร และโอกาสประสบความสาเร็จสูง ด้ วยเงินทุนที่อาจมาจากภาครัฐ หรือ ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน
หรือจากภาคเอกชนเพียงทางเดียวถ้ าภาคเอกชนเล็งเห็นผลประโยชน์เชิงการค้ าในงานนั้น

