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บท script บรรยาย วิชา 01999213 บทท่ี 2  ช่วงท่ี 2 

 

สไลดที์ ่1  ค าว่า “technology” เกดิขึ้นมาไม่ได้นานเป็นร้อยๆ ปี โดยมีความหมายว่า เป็นวิทยาการที่

เกี่ยวกบัศิลปะในการน าเอาวิทยาศาสตร์ประยุกต์มาใช้ให้เกดิประโยชน์ในทางปฏบัิติและอุตสาหกรรม 

ซ่ึงเทคโนโลยีมีการแสวงหากระบวนการและรูปแบบในการประยุกต์ โดยอาศัยความรู้จากวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี  2  ลักษณะ  คือ                                                                                                                

1.  ฮาร์ดแวร์  (hard  ware) อนัได้แก่ เทคโนโลยีในรูปของอุปกรณ์  เคร่ืองมือต่างๆ                                           

และ 2.  ซอฟแวร์  (soft  ware) อนัได้แก่ เทคโนโลยีในรูปของวิธกีาร  กระบวนการต่างๆ ความรู้  และ

ความมีฝีมือต่างๆ 

ดังน้ันผู้ที่จะรังสรรค์ “เทคโนโลยี” ขึ้นมาได้ ต้องมีศิลปะ ความช านิช านาญในวิทยาการวิทยาศาสตร์มา

ประยุกต์ให้เกดิขึ้น 

สไลดที์ ่2  เป็นตัวอย่างเทคโนโลยีหน่ึงที่เกี่ยวกบัการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยการน าเอาน า้ทิ้งจากโรงงาน

แป้งมันส าปะหลังมาผลิตสาหร่ายเกลียวทองเพ่ือเป็นอาหารสตัว์  ซ่ึงมีกระบวนการเป็นล าดับต่อเน่ือง 

เกี่ยวข้องเทคโนโลยีรูปแบบต่างๆ  ค าที่อยู่ในวงเลบ็เป็นอุปกรณ์ เคร่ืองมือ วิธกีาร ที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยี

รูปแบบน้ันๆ  บ้างเป็นฮาร์ดแวร์ เช่น เคร่ือง spray dry  บ้างเป็นซอฟแวร์ เช่น Kjaldahl Method ที่ใช้

วิเคราะห์บ่งบอกปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑ์ 

เทคโนโลยีที่เกดิข้ึนกมี็ทั้งข้อดีและข้อเสีย 

ข้อดี (สไลดที์ ่4-8) เช่น                                                                                                                     

1. ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตที่ยืนยาวข้ึน (สไลดที์ ่4)  จากการคิดค้นต่างๆ ในวิทยาการทางการรักษาและบริการ

สาธารณสขุ                                                                                                                                          

2. ช่วยให้มนุษย์สามารถปรับปรุงพันธุพื์ช สตัว์ หรือจุลินทรีย์  เพ่ือเป็นอาหาร ผลิตสารปราบศัตรูพืชที่

ปลอดภัย (เช่น การน ายีนสร้างสารพิษต่อแมลงของเช้ือแบคทเีรีย Bacillus thuringiensis เข้าสู่ต้นพืช ให้

สามารถสร้างสารพิษต่อแมลงน้ีขึ้นในต้น ส่งผลให้มีความต้านทานต่อแมลงศัตรูพืช วิธน้ีีได้เกอดขึ้นในเชิง

การค้าแล้ว เช่น ฝ้ายบีท ี(สไลดที์ ่8)) ผลิตปุ๋ยชีวภาพ ผลิตฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต  เพ่ือความ

สวยงาม (เช่น ดอกไม้ที่มีสแีปลกไปจากธรรมชาติ (สไลดที์ ่6) ปลาตู้ที่ดัดแปลงพันธุกรรมมียีนเรืองแสง 

(สไลดที์ ่7)                                                                                                                                       

3. ช่วยให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายข้ึน จากการคิดค้นประดิษฐกรรมต่างๆ ขึ้นมา 
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ส่วนข้อเสีย (สไลดที์ ่10-15) ท าให้เกดิปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น  

- ภาวะโลกร้อน เน่ืองจากปรากฏการณ์เรือนกระจก (สไลดที์ ่11-13) โดยมีกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น

ตัวการที่ส าคัญ ซ่ึงมีความเข้มข้นในบรรยากาศสงู  แม้ว่าประสทิธภิาพในการก่อปัญหาจะต ่ากว่ากา๊ซตัว

ปัญหาอื่นๆ เช่น สารซีเอฟซี (ประสทิธภิาพในการก่อปัญหาสงูถึง 15,000 เทา่ของกา๊ซคาร์บอนไดออก-

ไซด์) กา๊ซมีเทน กา๊ซไนตรัสออกไซด์ และไอน า้ในช้ันบรรยากาศ ซ่ึงกา๊ซเหล่านี้ ได้ปกป้องไม่ให้รังสจีากนอก

โลกที่ผ่านเข้ามา สะท้อนกลับคืนสู่นอกโลก จึงท าให้อุณหภมิูของโลกสูงข้ึน  ในสไลดที์ ่12-13 ไดก้ล่าวถึง

แหล่งที่มาของกา๊ซต่างๆ เหล่านี้  

- ช่องโหว่ของช้ันโอโซนในบรรยากาศ  (สไลดที์ ่14)  สารซีเอฟซี ซ่ึงในอดีตมีการใช้ในอุปกรณ์ท าความ

เยน็ เช่น ตู้เยน็ หรือบรรจุในกระป๋องสเปย์ แต่ปัจจุบันถูกห้ามใช้ไปทั่วโลกหลายปีแล้ว  สารน้ีเมื่อขึ้นสู่ช้ัน

บรรยากาศ จะไปจับตัวกบัผลึกน า้แขง็ที่อยู่ในช้ันบรรยากาศและท าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏกิริิยาสลายโอโซนให้

กลายเป็นน า้ ช่องโหว่ของช้ันโอโซนในบรรยากาศจึงเกดิขึ้น ท าให้รังสอีนัตรายจากนอกโลก เช่น รังสอีัลตรา 

ไวโอเลตสามารถเลด็ลอดมาสู่พ้ืนผิวโลก ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสขุภาพผู้คน เช่น กระตุ้นให้เกดิมะเรง็

ผิวหนัง  แต่เป็นน่ายินดีว่าในปัจจุบันช้ันโอโซนมีการซ่อมแซมกลับคืนมาได้มาก หลังจากที่มีการควบคุม

ยกเลิกการใช้สารซีเอฟซีมานานหลายปี 

- พิษภัยต่อสิ่งแวดล้อมจากสารดีดีท ี(สไลดที์ ่15) กรณีน้ีจัดว่าเป็นกรณีที่คลาสสิคที่ผู้เรียนวิชาสิ่งแวด-

ล้อมทุกคนต้องรู้จักไว้ ซ่ึงเรียกกนัว่า silent spring  ฤดูใบไม้ผลิที่เงียบงัน  มีนักชีววิทยาทา่นหน่ึงช่ือว่า 

Rachel Carson  ได้พบว่าเสยีงนกที่เคยร้องกนัระงมในฤดูใบไม้ผลิหายไป จึงเกดิความความสงสยั และได้

ใช้เวลาหลายปีกว่าจะค้นพบว่ามีสาเหตุเกี่ยวเน่ืองกบัสารดีดีท ี สารน้ีในอดีตถูกใช้อย่างแพร่หลายในการฆ่า

แมลง โดยเฉพาะอย่างย่ิง คือ ยุง เพ่ือควบคุมการระบาดของโรคที่น าโดยยุง  ดีดีทเีป็นสารที่สลายตัวช้า  

ละลายได้ดีในไขมัน จึงเกดิการสะสมเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารถึงระดับบนสดุ คือ พวกนก ตลอดจนถึงในคนเรา

สารน้ีส่งผลท าให้เปลือกไข่นกบางลง แตกฟักเป็นตัวไม่ได้  ปริมาณนกในธรรมชาติจึงลดน้อยลงอย่างรวด 

เรว็จนเสยีงร้องของนกหายไป  ภายหลังจึงถูกควบคุมยกเลิกการใช้  ปัจจุบันหลังจากผ่านมาหลายสบิปี 

สภาพค่อยกลับฟ้ืนคืน นิสิตใน กพส. ปัจจุบันคงเหน็นกใน กพส. มีอยู่อย่างชุกชุมและมีเสยีงร้องระงมอยู่

ตลอด ซ่ึงสภาพน้ีจะต่างจาก 20 ปีก่อนมาก ที่พบเจอจ านวนนกใน กพส. น้อยกว่าปัจจุบันมาก  

- ปัญหามลสารต่างๆ ปนเป้ือนในสิ่งแวดล้อม เช่น                                                                                      

- ฝนกรด อนัเกดิจากกา๊ซที่ปลดปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม ไปกดักร่อนโบราณสถานต่างๆ โดย

เฉพาะที่สร้างข้ึนจากหินอ่อน                                                                                                                

- กากนิวเคลียร์ที่ก  าจัดยาก ของโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์                                                                         
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- สารปราบศัตรูพืช และโลหะหนัก  ลุ่มแม่น า้ทา่จีนจะมีปัญหาสารที่ใช้ในทางการเกษตรปนเป้ือนลงแม่น า้ 

จนน าไปใช้ผลิตน า้ประปาเพ่ือการบริโภคไม่ได้ 

- การเพ่ิมข้ึนของช่องว่างระหว่างประเทศที่ยากจน  และประเทศที่ร ่ารวย  นิสติกล็องคิดดูว่า สมมติ จะซ้ือ 

iPAD เคร่ืองหน่ึง เราต้องปลูกข้าวกี่ตันไปขาย ถึงจะซ้ือมาได้ 

สไลดที์ ่16  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความส าคัญต่อมนุษยชาติ  โดย                                                         

1. เป็นพ้ืนฐานปัจจัยจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของมนุษย์                                                                              

2. เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา                                                                                              

3. เป็นเร่ืองราวของมนุษย์ และธรรมชาติ 

ซ่ึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ต้องมี “การวิจัยและพัฒนา (Research & 

Development)”   

สไลดที์ ่17  การวิจัย แบ่งได้เป็น  

- การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เป็นการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้างองค์ความรู้น าไปใช้ต่อยอดในการวิจัยประยุกต์ 

อนัจะน าไปสู่การก่อเกดิเทคโนโลยี ประดิษฐกรรมใหม่ๆ ขึ้นมา  ซ่ึงด าเนินการโดยกลุ่มนักวิจัยจ านวนคนไม่

มากและเป็นนักวิทยาศาสตร์ ด้วยเงินทุนที่มักมาจากภาครัฐ เวลาที่ใช้น้ันไม่แน่นอน เน่ืองจากอาจมีโอกาส

ล้มเหลวเกิดขึ้นได้ 

- การวิจัยทางเทคโนโลยี เป็นการน าเอาองค์ความรู้จากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาให้เกดิประโยชน์ 

เช่น การสร้างโรงงานต้นแบบส าหรับการผลิต ซ่ึงงานน้ีต้องอาศัยกลุ่มคณะนักวิจัยขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่เป็น

วิศวกร และโอกาสประสบความส าเรจ็สงู ด้วยเงินทุนที่อาจมาจากภาครัฐ หรือ ภาครัฐร่วมกบัภาคเอกชน 

หรือจากภาคเอกชนเพียงทางเดียวถ้าภาคเอกชนเลง็เหน็ผลประโยชน์เชิงการค้าในงานนั้น 

 

 

 

 

 


