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เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ท ย

*********************************************************************

ตอนที่ 5.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5.1.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
นับตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร มนุษยรูจักการสรางสรรคความรูจากการสังเกตและพัฒนาทาง
ความคิดจนสามารถอธิบายปรากฏการณตาง ๆ ที่เรียกวา “ธรรมชาติวิทยา” เงื่อนไขการดํารงชีวิตและ
สภาพแวดลอมทําใหการพัฒนาความรูทางธรรมชาติวิทยาเปน “ภูมิปญญา” ในแตละสังคมมีความแตก
ตางกัน ตอมาเมื่อความรูและสามารถเรียนรูเพิ่มขึ้นอยางเปนระบบจนเขาสูยุควิทยาศาสตรซึ่งเริ่มตนใน
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ประเทศตะวันตก วิทยาศาสตรจึงเขาแทนที่ธรรมชาติวิทยาและมีอิทธิพลตอการเรียนรูของมนุษยตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 17 จนถึงทุกวันนี้
ธรรมชาติวิทยา หมายถึง รูปแบบของความคิดที่พัฒนามาจากการสังเกตธรรมชาติ
จนสามารถอธิบายปรากฏการณ ตาง ๆ
วิทยาศาสตร หมายถึง รูปแบบของแนวความคิดที่นําไปสูความสามารถในการ
อธิบายโครงสรางและพฤติกรรมตาง ๆ ที่นอกเหนือจากปรากฏการณทางธรรมชาติไดดวย
5.1.2 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เทคโนโลยีหรือเทคนิควิทยา หรือประยุกตวิทยา คือ การนําความรูทางธรรมชาติที่ตอ
เนื่องมาคือวิทยาศาสตร มาเปนวิธีการปฏิบัติและประยุกตใชในการปรับสภาพธรรมชาติที่เปนอยู เพื่อให
การดํารงชีวิตงายและสะดวกยิ่งขึ้น
มนุษยตั้งแตกอนยุคประวัติศาสตร ดํารงชีวิตเพื่อใหอยูรอดดวยการพึ่งพาธรรมชาติ มี
ขอจํากัดและอุปสรรคตาง ๆ เปนแรงกระตุนใหเกิดการเรียนรูและสรางสรรคเทคโนโลยี เมื่อมนุษย
พัฒนาความรูมากขึ้น ก็สามารถปรับเปลี่ยนการใชงานเทคโนโลยีกาวหนาตามไปดวย
เพื่อแกไขปญหาปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต มนุษยไดสรางสรรคเทคโนโลยีระดับพื้น
ฐานหรือเทคโนโลยีเหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตจึงกาวสูระดับ
ของเทคโนโลยีกาวหนา (Advanced Technology) ที่พัฒนาตอไปอีกในระดับสูง ดวยความรูวิทยา
ศาสตรสมัยใหม
ในสมัยอดีต ความรูดานเทคโนโลยีอยูในระดับที่ไมซับซอนซึ่งสอดคลองและเพียงพอ
ตอการดํารงชีวิตประจําวัน ในสังคมปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาวหนาอยางรวดเร็วมากขึ้น
ผลิตผลสวนใหญเปนสินคาเพื่ออุปโภคบริโภค ผูใชเทคโนโลยีอยูในฐานะผูบริโภค เรียนรูเพียงวิธีการใช
การบริโภคเทานั้น นับเปนอีกโฉมหนาหนึ่งของการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตอยางสิ้นเชิง
ตอนที่ 5.2 บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีในสังคมไทย
5.1.1 เทคโนโลยีในสมัยสังคมจารีตของไทย
ชวงระยะเวลาประมาณ 500 ปจากสมัยอยุธยา ตอมาสมัยธนบุรีจนถึงรัตนโกสินทร
ตอนตนเปนยุค “ยุคสมัยสังคมจารีต” รากฐานสําคัญดานวัฒนธรรมไทยมาจากศาสนา มีพื้นฐานของ
เศรษฐกิจแบบพอยังชีพ เทคโนโลยีในสมัยสังคมจารีตมี 2 ระดับคือ
1.เทคโนโลยีพื้นฐาน ชวยแกไขปญหาความตองการปจจัยพื้นฐานกอใหเกิดประโยชน
สุขในการดํารงชีวิต
2.เทคโนโลยีกาวหนา ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต และสรางสรรคผลงานตาง ๆ
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ดานวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคปฏิวัติทางวิทยาศาสตร ทําใหตะวันตก
ประสบความสําเร็จในการประดิษฐคิดคนและการผลิตสินคาสงออกไปทั่วโลก ดวยความตองการวัตถุดิบ
และตลาดระบายสินคา ประเทศตะวันตกใชนโยบายจักรวรรดินิยมแสวงอาณานิคม แผขยายอํานาจ
ครอบคลุมพื้นที่รวมทั้งทวีปเอเชียตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 25 เปนตนมา
5.2.2 การรับเทคโนโลยีตะวันตก
ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 17 เปนตนมา ความรูทางวิทยาศาสตรในประเทศตะวันตก
ทําใหยุโรปและอเมริกา
กาวหนาอยางตอเนื่อง มีการคนควาทดลอง การคนพบความรูใหม ๆ
พัฒนาดานอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว สินคาผลิตไดมาก ทําใหตองแสวงหาตลาดระบายสินคาและ
แหลงวัตถุดิบพัฒนาโรงงาน เปนเหตุผลสําคัญของการแผอิทธิพลของตะวันตกครอบงําประเทศตาง ๆ
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยดวย
การเขามาของตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทรตอนตนทําใหสังคมไทยเรียนรูวิทยาการ
และเทคโนโลยีสมัยใหม ไดแก การแพทยตะวันตก และเทคโนโลยีการพิมพ
ภายหลังการทําสนธิสัญญาเบาวริงในพ.ศ. 2398 การลงทุนดานการคาในสังคมไทย
ทั้งการผลิตและการสงออกขยายตัวอยางรวดเร็ว สังคมไทยเปดรับเทคโนโลยีตะวันตกเพื่อประโยชนดาน
การคา การสาธารณูปโภค การคมนาคม การผลิตบุคลากรที่มีความรูสนองตอความตองการของ
ประเทศ นอกจากนี้สินคาอุปโภคบริโภค จากโรงงานตางประเทศที่หลั่งไหลเขาสูสังคมไทย
มีคุณ
ลักษณะการใชงานหลากหลาย มีคุณภาพและราคาถูก ทําใหตลาดสินคาพื้นเมืองของไทยซบเซาลง
เนื่องจากตามไมทันความรูและการปรับปรุงประยุกตเพื่อพัฒนาดวยเทคโนโลยีสมัยใหม
ในที่สุด
เทคโนโลยีดั้งเดิมของไทยในสมัยสังคมจารีตถูกทอดทิ้งไป ทําใหการสืบทอดและพัฒนาหยุดชะงัก ภูมิ
ปญญาไทยถูกละเลยอยางนาเสียดาย และเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหไทยตองเสียเงินจํานวนมากในการซื้อ
และการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศสืบเนื่องจนถึงปจจุบัน
5.2.3 เทคโนโลยีสมัยใหมในสังคมไทย
วิทยาศาสตรสมัยใหมกอเกิดความรูในระดับลึกหลากหลายดาน ความรูเหลานี้ไดนํา
ไปประยุกตใชในการประดิษฐเครื่องมือ เครื่องจักรกล และสรางสรรคการใชเทคโนโลยีตาง ๆ เปนจุด
เดนของความเจริญกาวหนาในสังคมปจจุบัน
เทคโนโลยีสมัยใหมสะทอนใหเห็นแนวโนมของสังคม
แตในปจจุบันสังคมไทยโดย
เฉพาะสังคมเมืองใชเทคโนโลยีสมัยใหมโดยไมไดอยูในฐานะเจาของเทคโนโลยี แมจะพยายามสงเสริม
การเรียนรูและการคนควาวิจัยเพื่อรองรับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตก็ยังตองใชเงิน
จํานวนมากซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศและพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศในระดับที่สูงมาก ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไมเจริญกาวหนาอยางความมั่นคง
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นอกจากนี้ผลจากการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีทั้งดานสรางสรรคและ
การทําลายดวยความรูเทาไมถึงการณ กอเกิดปญหาที่ยากจะแกไขตามมา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงเปรียบเสมือนดาบสองคมที่ตองเลือกใชอยางระมัดระวัง
ด ว ยเหตุ นี้ จึ ง ต อ งมี ก ารศึ ก ษาเทคโนโลยี พื้ น บ า นเด น ๆของไทยเพื่ อ พั ฒ นาให เ ป น
เทคโนโลยีเหมาะสม จะทําใหเราพึ่งตนเองในดานเทคโนโลยีมากขึ้น และทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตอนที่ 5.3 เทคโนโลยีเดนในวิถีชีวิตไทย
5.3.1 เทคโนโลยีการเกษตร
เกษตรกรรมเปนพื้นฐานหลักทางเศรษฐกิจของสังคมไทยมาเนิ่นนาน คนไทยนําประสบการณ
และภูมิปญญา พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมนํามาใชอยางสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและแรงงานที่
มีอยู ทําใหพึ่งตนเองไดและผลิตตามความตองการภายในครัวเรือนหรือชุมชน เทคโนโลยีการเกษตรที่
สําคัญในสังคมไทย ไดแก เทคโนโลยีการทํานา เทคโนโลยีการประมง
การทํานาในยุ ค สมั ย ก อ นเทคโนโลยี เ ครื่ อ งจั ก รกลอาศั ย ความรู ภู มิ ป ญ ญาไทยสร า งสรรค
เทคโนโลยีท่เี หมาะสม จากพลังงานธรรมชาติ มีการคิดคนเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เปนหลัก
การตั้งถิ่นฐานบริเวณใกลแหลงน้ํากอเกิดความเขาใจในสภาพพื้นที่ และธรรมชาติของสัตวน้ํา
คนไทยปรับประยุกตใชเทคโนโลยีการประมงอยางหลากหลาย เชน การวางโปะ โพงพาง การใชลอบ
ไซ ยอ การวางเบ็ด ฯลฯ และรูจักการปรับสภาพพื้นที่เพื่อเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ํา
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2488) เปนตนมา วิทยาการตาง ๆ กาวหนาอยางรวดเร็วมาก
จนถึงปจจุบัน มีการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน พรอมกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติดวยเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม เพื่อสรางความมั่นคงใหแกระบบนิเวศเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาที่ยังประโยชนตอประเทศ
และผูคนในสังคมโดยรวมได
5.3.2 เทคโนโลยีเภสัชกรรม
ความรูดานเภสัชกรรมในสังคมไทย
เปนภูมิปญญาที่สั่งสมและสืบทอดกันมาเนิ่น
นาน มีสาระสังเขป ดังนี้
 ความรูและทฤษฎีเภสัชกรรมไทย เปนความรูจากการสังเกตสรรพคุณและเลือกใชสมุนไพรปรุงยา มี
หลักสําคัญประกอบดวย เภสัชวัตถุ สรรพคุณวัตถุ คณะเภสัช และเภสัชกรรม
 ความรูเกี่ยวกับชนิด และลักษณะของสมุนไพร ทั้งจากพืช สัตว แรธาตุ
 ความรูเกี่ยวกับขั้นตอนการปรุงยา เริ่มจากการเลือกยา ขนาด ปริมาณ การแปรสภาพ การผสม
ยา และจัดเก็บเมื่อปรุงแลวเสร็จ
เมื่อการแพทยตะวันตกเขามามีบทบาทในสังคมไทย การประยุกตพัฒนาภูมิปญญา
ไทย ดานเภสัชกรรมหยุดชะงักในชวงเวลาหนึ่ง การรักษาพยาบาลและการซื้อยาจากตางประเทศทําให
เราตองเสียเงินจํานวนมากและตองพึ่งพาตางชาติเพื่อแกปญหาดังกลาว
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ปจจุบันจึงมีการประยุกตประโยชนจากสมุนไพรไทยทําใหภูมิปญญาที่สั่งสมมามีพลัง
ตอการใชประโยชนในกระแสแหงความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการที่ดําเนินไปอยางรวดเร็วในปจจุบัน
5.3.3 เทคโนโลยีชลประทาน
ในพื้นที่ที่มีปญหาเรื่องน้ํา คนไทยอาศัยความรูเกี่ยวกับภูมิศาสตรและลักษณะการ
ไหล การระบายน้ํา สามารถวางแผนจัดระบบชลประทาน นับเปนเทคโนโลยีในวิถีชีวิตที่โดดเดนมายา
วนาน
ระบบชลทานยุคแรกของไทย พบในบริเวณเมืองโบราณหลายแหง ทั้งกําแพงคันดิน
เพื่อกําหนดทิศทางของน้ํา การทํา “เหมืองฝาย” สําหรับเก็บกักน้ํา อาศัยความรูและเทคโนโลยีชล
ประทานที่สะทอนถึงการสั่งสมภูมิปญญาไทย ฝายหรือเหมืองเปนการกอสรางทํานบขวางทางน้ําเพื่อกั้น
น้ําใหมีระดับสูงพอที่จะไหลเขาทําเหมืองหรือคลอง สงน้ําไปยังพื้นที่ที่ตองการใหน้ํา ที่เหลือลนขามสัน
ฝายตอไปในลําน้ําเดิมได
การทําเหมืองฝายยังเปนการระบบดูแลการใชทรัพยากรน้ํารวมกันทั้งในชุมชนและ
ระหวางชุมชนที่อยูเสนทางน้ําเดียวกัน ชาวบานจะเลือกผูนําในทองถิ่นทําหนาที่ “แกเหมือง” และ “แก
ฝาย” ดูแลลําเหมืองและฝาย ควบคุมการจัดสรรปนน้ํา และแกปญหากรณีมีขอพิพาทเรื่องน้ํา
เขื่อนระบายน้ํา เปนเทคโนโลยีชลประทานสมัยใหม มีลักษณะคงทนถาวร ลงทุนจัด
การโดยรัฐพัฒนาการใชเครื่องมือมาเปนลําดับ
5.3.4 เทคโนโลยีดานการหลอโลหะ
การทําเครื่องมือโลหะเปนพัฒนากาวสําคัญ โดยเริ่มจากการใชทองแดง ตอเนื่องมาเปนการ
ใชโลหะผสมระหวางทองแดงกับดีบุกคือสําริด แลวรูจักใชเหล็กคิดคนสิ่งประดิษฐที่ชวยเกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีและสรางสรรคกิจกรรมตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ศิลปกรรม ศาสนา ที่โดดเดนของ
ไทยคือ การหลอประติมากรรมโลหะ
ที่นับเปนการพัฒนาเทคโนโลยีโลหะวิทยาในระดับสูงดวยภูมิ
ปญญาทองถิ่น เมื่อมาถึงสมัยสุโขทัยจึงปรากฏงานหลอโลหะเปนพระพุทธรูปขนาดใหญ จัดเปนยุคทอง
ของการหลอประติมากรรม
ความรูในการหลอประติมากรรมในปจจุบันไดมีการปรับประยุกตความรูเทคโนโลยี
สมัยใหมเขาดวยกันอยางกลมกลืน เทคโนโลยีการหลอโลหะ จึงเปนภูมิปญญาที่ไดสืบทอดใหเห็น
ประจักษและเปนที่ยอมรับทั่วกันมาจนถึงปจจุบัน
คําถามทายหนวย
ขอที่ 1 ธรรมชาติวิทยา วิทยาศาสตร มีความหมายอยางไร
ตอบ ธรรมชาติวิทยา คือ ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอมหรือปรากฏการณธรรมชาติที่พัฒนาเปนภูมิ
ปญญาของคนในชุมชนนั้นๆ
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วิทยาศาสตร คือ ความรูซึ่งวิวัฒนาการมาจากธรรมชาติวิทยา เปนรูปแบบความคิดที่นําไปสู
ความรูเกี่ยวกับโครงสรางหรือพฤติกรรมนุษยที่นอกเหนือไปจากปรากฎการณธรรมชาติ
ขอที่ 2 สังคมสมัยจารีต มีเทคโนโลยีกี่ระดับ อะไรบาง
ตอบ มี 2 ระดับ คือ เทคโนโลยีระดับพื้นฐาน นํามาใชแกไขปญหาความตองการพื้นฐาน เพื่อใหเกิด
ประโยชนในการดํารงชีวิตใหมีความสุข เชน เทคโนโลยีที่นํามาทําเปนเครื่องมือการเกษตร
เทคโนโลยีกาวหนา เปนความรูที่ไดในยุคปฏิวัติทางวิทยาศาสตร นํามาใชยกระดับชีวิต และ
ประดิษฐคิดคนผลงานดานตางๆ เชน การกอสราง การแพทย
ขอที่ 3 ประเทศไทยไดรับเทคโนโลยีตะวันตกดานใด ที่เขามาเปนครั้งแรกในสมัยรัตโกสินทรตอนตน
ตอบ การแพทยตะวันตก และเทคโนโลยีการพิมพ

ขอที่ 4 เทคโนโลยีสมัยใหม มีความสําคัญตอสังคมไทยอยางไร และมีขอควรคํานึงอยางไร
ตอบ มีความสําคัญที่กอใหเกิดความรูในระดับลึก มีความหลากหลาย นําไปประยุกตใชหรือใช
ประดิษฐเครื่องมือ เครื่องจักรกล และสรางสรรคเทคโนโลยีตางๆ ที่ทําใหสังคมเจริญกาวหนา
ขอควรคํานึง คือ ควรนํามาใชอยางรูเทาถึงการณ ถาไมรูจักเลือกใชใหเหมาะสม จะเกิดปญหา
ที่ยากจะแกไข หรือเสียคาใชจายสูง จึงตองเลือกใชอยางระมัดระวัง นอกจากนี้ควรพัฒนา เทคโนโลยีไทย
พื้นบาน เพื่อจะไดพึ่งตนเองโดยไมตองซื้อหรือพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศมากเกินไป
ขอที่ 5 เทคโนโลยีท่สี ําคัญในวิถีชีวิตไทย มีอะไรบาง
ตอบ ไดแก เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีเภสัชกรรม เทคโนโลยีชลประทาน และเทคโนโลยีโลหะ

