
บทท่ี 2  

วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

1.  นิยามและความหมายของวิทยาศาสตร ์และ เทคโนโลยี 

2.  ประวติัศาสตรแ์ละวิวฒันาการของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

3.  สถานภาพของวิทยาศาสตร ์และ เทคโนโลยีของประเทศไทย 

4.  อนาคตของวิทยาศาสตร ์และ เทคโนโลยีของประเทศไทยกบั  

     ความเจรญิกา้วหนา้ของชาติ 
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Johann  Wolfgang  von  Goethe 
(1749 – 1832) 

  “ผูท้ ีไ่มส่ามารถ
เชือ่มโยงตวัเองเขา้กบั
ประวตัศิาสตรใ์นรอบ
สามพนัปีได ้ผูน้ ัน้
จะตอ้งหาเชา้กนิค า่
ตลอดไป” 
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วิวฒันาการของเทคโนโลยี  
หมายถึง  ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในระบบหรือเคร่ืองมอืท่ีเกิดขึน้

อยา่งซับชอ้นและมกีารเปลี่ยนแปลงตามล าดบัอยา่งตอ่เนือ่ง  

ปัจจยัภายนอก “STEP” 

1.  สงัคม (Social)                                                
2.  เทคโนโลยี (Technology)                              
3.  เศรษฐกิจ (Economic)                                    
4.  การเมอืง (Politic)  
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ขอ้จ ากดัท่ีส าคญัทางเทคโนโลยี  

1. เทคโนโลยีท่ีผลิตข้ึนจะตอ้งเป็นสว่นหน่ึงของชมุชนหรอืสงัคม

นัน้ๆ  ทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจและวฒันธรรม  

2.     เทคโนโลยีท่ีดีและมีคณุภาพจะตอ้งไมท่ าลายสภาวะแวดลอ้ม  

3.      เทคโนโลยีท่ีดีจะตอ้งท าใหค้ณุภาพชีวิตดีข้ึน  

4. การผลิตเทคโนโลยใีหม่ๆ  จะตอ้งมีการวางแผนและมีการวิจยั    
ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ  

4 



อตัราของวิวฒันาการทางเทคโนโลยี  

3.   ปัจจยัภายนอก  (External environment)  

 1.   ธรรมชาติของเทคโนโลยี  (Nature of technology)  
 ความซบัซอ้นของเทคโนโลย ี มกัจะท าใหเ้ทคโนโลยพีฒันาไดเ้รว็ 

2.   ขัน้ตอนของการพฒันา  (Stage of developement) 
เทคโนโลยท่ีีเป็นแม่แบบ (Prototype)  จะมีการพฒันาเรว็กว่า 
เทคโนโลยใีนปัจจบุนั 
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เตาถลงุเหล็กแบบทีม่ลีมรอ้นเป่าเขา้ทางดา้นลา่งเตา ซึง่
เรยีกวา่ BLAST FURNACE  ปฏกิริยิาทีเ่กดิขึน้ภายใน
เตาเผามอีณุหภมูสิงูถงึ 1700 องศาเซลเซยีส  
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Source : https://cf.ppt-

online.org/files/slide/h/HCY

TysfluOajW6Rb0QJv4IFdLVcg

PDnzK52xhG/slide-0.jpg 

 

https://steamcommunity.com

/sharedfiles/filedetails/?id=7

73420794 
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JAMES  WATT 

( 1736 – 1819 ) 
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Source : 

https://www.visualcapitalist.com/the-

history-of-innovation-cycles/ 



ความส าคญัของเทคโนโลยีต่อการพฒันาประเทศ 

  

ผ ูใ้ดครองเทคโนโลย ี
ผ ูน้ัน้ครองเศรษฐกิจ 

ผ ูใ้ดครองเทคโนโลย ี
ผ ูน้ัน้ครองอ านาจ 
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ทีม่า : https://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/PPT_Group2.pdf 



17 ทีม่า : https://www.nesdb.go.th/download/document/Yearend/2017/PPT_Group2.pdf 



DNA 
~2 nm diameter 

MicroElectroMechanical devices 
10 -100 mm wide 

Fly ash 
~ 10-20 mm  

Atoms of silicon 
spacing ~tenths of nm 

Head of a pin 1-2 mm 

Human hair 
~ 10-50 mm wide 

Red blood cells 
with white cell 
~ 2-5 mm 

Ant ~ 5 mm 

ATP synthase 

~10 nm 
diameter 

Nanotube electrode 

             Carbon nanotube 
           ~2 nm diameter 
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From office of Basic Energy Sciences Office of Science, U.S. DOE Version 03-05-02 

Nanotube transistor 

Iron atoms on copper surface 
Corral diameter ~14 nm 
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นาโนเทคโนโลย…ีคอือะไร? 

     “ เทคโนโลยปีระยกุตซ์ึง่เก ีย่วขอ้งกบัการจดัการ การสรา้ง 
สงัเคราะหว์สัดหุรอืผลติภณัฑท์ีม่ขีนาดเล็กมากในระดบัอนภุาค
ของอะตอมหรอืโมเลกลุ (0.1 นาโนเมตร  ถงึ 100 นาโนเมตร) 
สง่ผลใหโ้ครงสรา้งของวสัดหุรอืสสารมคีณุสมบตัพิเิศษ  ไมว่า่
ทางดา้นฟิสกิส ์เคม ีและชวีภาพ  ท าใหม้ผีลประโยชนต์อ่ผูใ้ช้

สอยและเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิ  

  

National Nanotechnology Center (NANOTEC)                 NSTDA  
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ท าไมนาโนเทคโนโลยจึีงส าคญั? 

1. สามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัทกุอตุสาหกรรม 

• อตุสาหกรรมไฮเทค (นาโนอิเล็กทรอนิกส ์)  คอมพิวเตอร,์ โทรศพัทมื์อถือ, หน่วยความจ าความจสุงู  

    ขนาดเล็กและเบา 

• อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละสิ่งทอ (วสัดนุาโน)  ตวัถงัรถยนต,์ ผา้ไหมกนัน ้าไม่ยบั  วสัดท่ีุเบาและแข็งแกรง่  

• การแพทยแ์ละสาธารณสขุ (นาโนชีวภาพ)  ยารกัษาโรคมะเรง็เฉพาะจดุ, lab-on-a-chip  

2. ช่วยใหค้น้พบวสัดใุหมท่ี่มีคณุสมบติัพิเศษซ่ึงเป็นรากฐานของอตุสาหกรรม   

การผลิตต่างๆไมเ่คยมีมากอ่น 

• ฟลูเลอรนี, ท่อคารบ์อนนาโน เป็นตน้ 

3. ช่วยยกระดบั/เพ่ิมมลูค่าอตุสาหกรรมท่ีมีอย ูเ่ดิมและริเริม่อตุสาหกรรมใหม ่

 ระบบเศรษฐกิจโมเลกลุ 

นาโนเทคโนโลยเีป็นเทคโนโลยแีห่งการผลิตในอนาคต 
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เทคโนโลยกีราฟิน (Graphene) 

Graphene ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นวสัดสุ าหรบัศตวรรษที ่21   
 

จดัเป็นอกีอญัรปูหนึง่ของคารบ์อน ทีไ่ดจ้ากการแยกโครงสรา้งของคารบ์อนใน
แกรไฟตอ์อกเป็นช ัน้บางๆ หนาเทา่กบัอะตอมเพยีง 1 ช ัน้ ก็จะไดส้ารทีเ่รยีกวา่    
กราฟีน โดยทีอ่ะตอมของคารบ์อนจะเรยีงตวัในรปูแบบหกเหลีย่มรงัผึง้  มคีวาม
หนาเทา่กบัอะตอมหนึง่อะตอมของธาตคุารบ์อนบรสิทุธิเ์ทา่น ัน้ แตด่ว้ยโครงสรา้ง
โมเลกลุทีเ่รยีงตวัอยา่งเป็นระเบยีบและเกาะตวักนัแนน่ ท าใหก้ราฟีนมคีวามแข็ง 
แกรง่มากกวา่แผน่เหล็กกลา้ ซึง่มคีวามหนาเทา่กนัถงึ 200 เทา่ตวั 

21 
ทีม่า : http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-812651-6.00001-X 



เทคโนโลยกีราฟิน (Graphene) 
คณุสมบตัพิเิศษของ Graphene  

- งอและยดืได ้ 

- มคีวามโปรง่แสง  

- เป็นตวัน าความรอ้นและไฟฟ้าไดอ้ยา่งดดีว้ย  
 

ดว้ยคณุสมบตัดิงักลา่ว ท าใหก้ราฟีนมปีระโยชนห์ลายดา้น เชน่  

- การท าจอภาพระบบสมัผัสทีด่ดัรปูได ้ 

- แบตเตอรีท่ีส่ามารถชารท์ไฟไดเ้ต็มภายในไมก่ีว่นิาท ี 

22 
ทีม่า : https://www.voathai.com/a/technology-graphese-products-nm/2677045.html 


