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ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

อ.ชูศรี   ธรรมพัฒนพงศ
โรงเรียนสายนํ้ าผึ้ง

วิทยาการ       หมายถึง  ความรูที่มีการศึกษา การพัฒนา การจัดเปนระเบียบและสังคมสืบทอดอยางตอเนื่อง
ของมนุษยชาติ

วิทยาศาสตร   หมายถึง  ความรูที่ไดจากการสังเกต คนควา และจากปรากฏการทางธรรมชาติ โดยมีระเบียบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร  คือ

1. การสังเกต (บุคคลแรกที่เนนการสังเกต  คือ  เซอรไอแซค  นิวตัน)
2. วิเคราะหขอเท็จจริง  (ต้ังสมมุติฐาน)
3. การทดลองและทดสอบ เปนขั้นตอนที่มีความสํ าคัญที่สุด (บุคคลแรกที่เนนการทดลอง คือ

ฟรานซิส เบคอน)
4. การสรุปผล

เทคโนโลยี     หมายถึง  การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ

ลักษณของเทคโนโลยี  มี  2  ลักษณะ
1. เทคโนโลยีที่เปนนามธรรม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร แบบแปลนบานบนกระดาษพิมพเขียว

เปนตน
2. เทคโนโลยีที่เปนรูปธรรม  คือ  เทคโนโลยีที่ชวยใหการทํ างานบางอยางสะดวกกวาการทํ างาน

ดวยมือเปลา  เชน  เคร่ืองจักร  วิทยุ  โทรทัศน  เปนตน

การพัฒนาเทคโนโลยี
1. เทคโนโลยีดานพลังงาน

-   ไฟ  (มนุษยยุคหินเกา)
-   พลังงานจากไอนํ้ า (เจมส วัตต)
-   ถานหิน  (อับราฮัม  ดารบี)
-   พลังงานจากแหลงนํ้ า
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-   น้ํ ามัน  (ไมเคิล  ฟาราเดย  คนพบเบนซิน  การนํ าเบนซินมาใชเปนเชื้อเพลิง)
-  นิวเคลียร กลางคริสตศตวรรษที่ 20 เร่ิมมีการนํ าเอาพลังงานนิวเคลียรมาใชประโยชนในการ

ผลิตไฟฟามากขึ้น
ปฏิกิริยาฟวชัน  (FUSION  REACTION)  การรวมตัวของอะตอมที่เบา 2  ตัวขึ้นไป
ปฏิกิริยาฟชชัน (FISSION REACTION) การแตกตัวของอะตอมใหเกิดอะตอมใหมที่มี

ขนาดเล็ก

2. การคมนาคมขนสง  และการสื่อสาร
รถไฟ   -    ริชารด   เทรวิธิค

-   ยอรช  สตีเฟนสัน   1.   บิดาแหงการรถไฟโลก
2.   ประดิษฐหัวรถจักร ROCKET

รถยนต    -  โจเซฟ  คูโยต   ประดิษฐสามลอมีกํ าลังขับเคลื่อนไดเอง
 -  คารล  เบนซ และ กอตตเลียบ เดมเลอร ไดรับการยกยองวาเปนผูใหกํ าเนิดรถยนต
 -   เฮนร่ี  ฟอรด   ประดิษฐรถยนตคันแรกของสหรัฐอเมริกา

การคมนาคมทางนํ้ า
เรือกลไฟ    -   โรเบิรต  ฟุลตัน
เคร่ืองบิน    -   จอหน  สตริงเฟลโล
  -   พี่นองตระกูลไรท

การสื่อสาร  -   แซมมอล  มอรส
-   อเล็กซานเดอร  เกรแฮมเบล
-   เอดิสัน
-   กลูกิโมเอลโม  มารโคนี

3. การแพทย
-   เทคโนโลยีดานการผลิต และการพัฒนายาใหม
-   การวินิจฉัยโรค
-   อวัยวะเทียม

4.   การเกษตร



3
สังคมศึกษา อ.ชูศรี  ธรรมพัฒนพงศ

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยีในอนาคต

1. ดานอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอร
-   เมนเฟรมคอมพิวเตอร
-   มินิคอมพิวเตอร
-   ไมโครคอมพิวเตอร
-   ซุเปอรคอมพิวเตอร

2. ดานวัสดุศาสตร
-   วัสดุธรรมชาติ  หรือสังเคราะหที่มนุษยสรางขึ้น  คือ  พลาสติก
-   ซูเปอรคอนดักเตอร  หรือวัสดุตัวนํ าที่ไมมีความตานทานไฟฟา คือ สายไฟฟาแรงสูง
-   การพัฒนาเซรามิก  เพื่อใชในการอุตสาหกรรม (กลาวกันวามนุษยชาติกํ าลังยางเขาสูยุคหิน

คร้ังที่  2)

3. เทคโนโลยีชีวภาพ  และพันธุวิศวกรรม
-  GENE  RECOMBINATION  คือ การตัดตอดัดแปลงยีน ไดแก  การนํ ายีนของสิ่งมีชีวิตชนิด

หน่ึง นํ าไปใสเขาในยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง ทํ าใหไดสิ่งมีชีวิตใหมที่มีคุณสมบัติตาม
ตองการ เปนจํ านวนมากๆ ในระยะเวลาอันสั้น

-  G M O  GENETIC  MODIFIED  ORGANISM
-  เทคโนโลยีหุนยนต
-  เทคโนโลยีเลเซอร

ผลเสียจากการใชวิทยาการ และเทคโนโลยี
1. ปญหาดานสุขภาพแวดลอม

- โรคมะเร็งที่ผิวหนัง เกิดจากโอโซนในอากาศถูกทํ าลายเนื่องจากสาร CFC ทํ าใหแสงอาทิตย
สองมายังโลกมากขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้น

-  โรคมินามาตะ เกิดจากสารปรอท
-  โรคอิไตอิไต เกิดจาก แคดเมียม

2. ปญหาจากการประยุกตทางการเมืองและทหาร
-  สงครามโลกครั้งที่  1  เปนสงครามทางเคมี
-  สงครามโลกครั้งที่  2  เปนสงครามทางฟสิกส
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3.   ปญหาตอการพัฒนาประเทศ  ประเทศที่เนนเทคโนโลยีจะเจริญรุงเรือง ประเทศที่ไมเห็นความ
สํ าคัญของเทคโนโลยีจะดอยพัฒนา

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ และเทคโนโลยีของไทยในปจจุบัน

ท่ีมาของความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ และเทคโนโลยี
1. การคิดคนและพัฒนาขึ้นเองภายในของประเทศ
2. การไดรับถายทอดจากตางประเทศ

เกณฑการพิจารณาความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ และเทคโนโลยี
1.   ดัชนีตัวปอนประกอบดวย

1.  จํ านวนนักวิจัยของไทยมีนอย   เรียงลํ าดับจํ านวนนักวิจัยของไทยภาครัฐบาลจากมากไปหา
นอย   ในภาคกระทรวง
-   กระทรวงเกษตร และสหกรณ
-   กระทรวงสาธารณสุข
-   กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

2.   เงินงบประมาณ
2.   ดัชนีผลลัพธ

-   สิ่งตีพิมพ หรือบทความทางวิชาการ
-   การขอรับสิทธิบัตร

สิทธิบัตร คือ หนังสือสํ าคัญที่ทางราชการออกให  เพื่อคุมครองการประดิษฐ หรือออกแบบ
ผลิตภัณฑ โดยจดทะเบียนที่กรมทรัพยสินทางปญญา  กระทรวงพาณิชย
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แบบทดสอบ

1. ขั้นตอนแรกของวิธีการทางวิทยาศาสตรไดแกขอใด
1.   การทดลองหาความจริง 2.   การรูจักเปรียบเทียบ
3.   การคนหาขอมูลใหมๆ 4.   การสังเกตอยางถี่ถวน

2. ความหมายของเทคโนโลยีที่สํ าคัญไดแกขอใด
1.   การคนหาขอมูลใหมๆ 2.   การวิเคราะหและสังเคราะหสิ่งตางๆ
3.   การประยุกตความรูไปสูการปฏิบัติ 4.   การผลิตสิ่งของดวยความรวดเร็ว

3. ขอใดไมสอดคลองกับวิธีการทางวิทยาศาสตร
1.  นักเรียนที่ดูหนังสือมากสอบคัดเลือกเขามหาวิทยาลัยได
2.  คนที่ตรงตอเวลาเปนคนที่สังคมยอมรับ
3.  คนที่มีการศึกษาสูงมีโอกาสหางานทํ าได
4.  คนที่ทํ าบุญมากจะบรรลุญาณขั้นตน

4. ขอใดไมเปนเทคโนโลยี
1.   การปองกันอัคคีภัย 2.   การชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
3.   การเกิดวาตภัย 4.   การดูสุริยุปราคา

5. ขอใดคือพื้นฐานของพลังงานที่มนุษยใชในปจจุบัน
1.   ความรอน 2.   ไฟฟา
3.   แรงงานกล 4.    เชื้อเพลิง

6. ถาควบคุมการใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมดีพอ  จะทํ าใหเกิดผลเสียหายในขอใดมากที่สุด
1.   คาใชจายสูงมาก 2.   สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม
3.   ทํ าลายชีวิตและสุขภาพ 4.   เสียทรัพยากรธรรมชาติ

7. การกระทํ าใดที่ถือวาเปนการแกปญหาสิ่งแวดลอมที่ไมถูกตอง
1.  นายคงเลี้ยงปลาใตกรงไก
2.  นายอยูรับซื้อกะลามะพราวเพื่อทํ าถาน
3.  นายเสนอนํ านํ้ าที่ซักผาแลวไปรดตนมะมวง
4.  นายมานํ าตะกั่วจากแบตเตอรี่มาหลอมที่บาน
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8. กิจกรรมใดที่เปนการใชเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษพรอมการพัฒนา
1.  การปลูกเรือนที่ถูกสุขลักษณะบนโคกของชาวอีสาน
2.  การทํ านาขั้นบันไดของชาวนาภาคเหนือ, ตะวันตก
3.  การทํ านากุงในเขตปาชายเลนเสื่อมโทรมภาคตะวันออก
4.  การทํ าสวนผลไมยกรองของชาวสวนภาคกลาง

9. ขอใดเปนความหมายของเทคโนโลยีที่ถูกตองที่สุด
1.  เปนวิทยาการที่นํ าความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในชีวิตประจํ าวัน
2.  เปนการจัดระเบียบพัฒนาความรูในศาสตรตางๆ มาใชในอุตสาหกรรม
3.  เปนการนํ าวิทยาศาสตรมาประยุกตดวยวิธีการสังเกต ทดลอง และรวบรวมขอมูลเพื่อใชพัฒนา

สังคม
4.  เปนศิลปะการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ

10. ขอใดตอไปนี้ไมถูกตองเกี่ยวกับการนํ าวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชในสังคมมนุษย
1.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทํ าใหชีวิตมนุษยลํ าบากขึ้น
2.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทํ าใหมนุษยสามารถควบคุมธรรมชาติได
3.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทํ าใหเกิดการทํ าลายสภาพแวดลอม
4.  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีถูกมนุษยนํ ามาใชเปนเคร่ืองมือรับใชอุดมการณทางการเมือง

11.  ทุกขอเปนความสัมพันธระหวางวิทยาการ  วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ยกเวนขอใด
1.  วิทยาการเปนองคความรูของมนุษยชาติที่มีขอบเขตครอบคลุมหลายสาขา
2.  วิทยาศาสตรเปนแขนงหนึ่งของวิทยาการ  เปนองคความรูที่ไดจากการสังเกตคนควาโดยระบบ

วิทยาศาสตร
3.  เทคโนโลยีเปนแขนงหนึ่งของวิทยาการ  ซึ่งมุงนํ าความรูทางวิทยาศาสตรไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนทางอุตสาหกรรม
4.  วิทยาศาสตร  วิทยาการ และเทคโนโลยีลวนเปนองคความรูที่มีอยูตามธรรมชาติในโลก

12. เหตุผลที่มีการยกยองใหกาลิเลโอเปนบิดาแหงวิทยาศาสตรสมัยใหมคือขอใด
1.  ใชคณิตศาสตรเปนสื่อกลางในการแสดงกฎเกณฑทางธรรมชาติ
2.  เสนอกฎเกณฑทางกลศาสตรในรูปของคณิตศาสตร
3.  คนพบวาโลกเปนศูนยกลางของระบบสุริยจักรวาลคัดคานคํ าสอนของศาสนา
4.  ทดสอบเพื่อความถูกตองตามหลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร
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13. ขอใดเปนตัวอยางของวิทยาการและเทคโนโลยีกับการคนพบขั้นพื้นฐานใหม
1.  ดานฟสิกส – แรงโนมถวง
2.  ดานชีววิทยา  - การคนควากลไกถายทอดคุณลักษณะสํ าคัญจากพอแมไปสูลูก
3.  ดานชีวเคมี – การศึกษาเกี่ยวกับกลไกของสิ่งมีชีวิตในการสังเคราะหโปรตีน และกลไกการผลิต

อาหาร
4.  ดานฟสิกส – ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอสไตนสทํ าใหเราทราบวามวลอาจเปลี่ยนเปนพลังงานได

14. เปาหมายการพัฒนาประเทศดานเทคโนโลยีคือขอใด
1.  มุงมั่นทํ าความเขาใจและดูดซับเทคโนโลยีเปนของตนก็จะมีอนาคตที่รุงเรือง
2.  มุงมั่นเพียงแตซื้อสิทธิบัตรและวิทยาการและเทคโนโลยีไมสามารถสงทอดได
3.  ละเลยไมสนใจและดูดซับเทคโนโลยีเปนของตนก็ไมเปนอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
4.  มุงมั่นพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีมากๆ จะเสียเปรียบดุลการคากับประเทศที่มีเทคโนโลยีสูง

15. การนํ าเทคโนโลยีใหมเขามาใชในประเทศไทยจะกอใหเกิดปญหาใดตามมา
1.  การบริการใหมๆ ภายในประเทศขึ้นมากมาย
2.  การบริการที่ตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
3.  การเชื่อมโยงระหวางภาคบริหารกับภาคบริการเพิ่มมากขึ้น เชน การโรงแรม
4.  ธุรกิจเชื่อมโยงกับภาคอ่ืนๆ เชน ภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม

16. การคนพบวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขอใดสงผลกระทบตอโลกทางดานเศรษฐกิจและการเมืองมากที่
สุด
1.   ปรากฏการณเรือนกระจก 2.   การนํ าวัสดุใชแลวมาใชใหม (RECYCLE)
2.   ทฤษฎีการถายทอดพันธุกรรม DNA 4.   ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอสไตนส

17. ขอใดไมใชวิธีการทางเทคโนโลยี
1.   การที่ชาวประมงใชประโยชนจากนํ้ าขึ้นนํ้ าลง
2.   การควบคุมอุณหภูมิของพืชทํ าใหพืชเจริญเติบโต
3.   การรวมตัวของเซลลพืชทํ าใหพืชไดพันธุใหม
4.   การลดภัยพิบัติจากภูเขาไฟระเบิด

18.    อุตสาหกรรมใดที่มีผลตอปจจัยสี่ของมนุษยนอยที่สุด
1.   อุตสาหกรรมเหล็ก 2.   อุตสาหกรรมการสื่อสาร
3.   อุตสาหกรรมเคมี 4.   อุตสาหกรรมการผลิตพลังงาน
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19.   ปจจุบันการใชคอมพิวเตอรระบบใดที่ทันสมัยที่สุด
1.   การใชสารกึ่งตัวนํ าและระบบแอลเอสไอ 2.   การใชหลอดสูญญากาศและวงจรไฟฟา
3.   วงจรแบบไอซี 4.   การใชทรานซิสเตอร

20.   การที่คนยุคปจจุบันสามารถเดินทางไปและกลับจากอวกาศไดอยางปลอดภัยน้ันเปนการพิสูจนทฤษฎี
ของนักวิทยาศาสตรคนใด
1.   ฟรานซิส  เบคอน 2.   เรอเน   เดสการต
3.   ไมเคิล  ฟาราเดย 4.   นิโคลาส   โคเปอรนิคัส

21.    ขอใดคือวิธีการทางวิทยาศาสตรที่มีอิทธิพลตอศาสตรอ่ืนๆ ในคริสตศตวรรษที่  19 และ  20
1.   การใชเหตุผล 2.   การทดลอง
3.   การสังเกตและการใชเหตุผล 4.   การใชเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร

22.    ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีของไทยในปจจุบันประเภทใดมีการพัฒนาระดับสูงมากที่สุด
1.   เทคโนโลยีดานการบริการ 2.   เทคโนโลยีการสื่อสาร
3.   เทคโนโลยีการเกษตร 4.   เทคโนโลยีดานอุตสาหกรรม

23. ดัชนีทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เปนดัชนีตัวปอนแสดงถึงระดับความเจริญกาวหนาของ 
กิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศคือขอใด
1.  จํ านวนนักวิจัยและเงินงบประมาณเพื่อการวิจัย
2.  การขอรับสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐใหม
3.  การรายงานของสิ่งพิมพหรือบทความทางวิชาการ
4.  มูลคาสินคาสงออก

24. รูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศของไทยขอใดจะเกิดผลดีตอการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
1.  การนํ าเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศโดยตรง
2.  การนํ าผลิตภัณฑจากตางประเทศมาดัดแปลง
3.  การสงคนไทยไปศึกษาและดูแลงานในตางประเทศ
4.  การแปลขอมูลจากหนังสือและวารสาร

25.   การนํ าเทคโนโลยีมาใชไดกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดีตอบางประเทศอยางไร
1.   ทํ าใหตองแสวงหาวัตถุดิบมากขึ้น 2.  ทํ าใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม
3.   ทํ าใหเศรษฐกิจประเทศตกตํ่ า 4.   ทํ าใหตองใชแรงงานเพิ่มขึ้น
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