
 

บทที ่ 8 เทคโนโลยทีีเ่กีย่วข้องกบัมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
 

1. เทคโนโลยสีะอาด (Clean Technology; CT) 
คือ การลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด เพ่ือขจดัปัญหาการสูญเสีย    และการเกิดมลพิษท่ีตน้ตอ และหากยงัมีของเสียเกิดข้ึน 

ตอ้งพยายามน าของเสียเหล่านั้น กลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) หรือน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle & Recovery) เพื่อใหมี้ของเสีย ท่ี
ตอ้งการบ าบดัหรือฝังกลบใหน้อ้ยท่ีสุดหรือไม่มีเลย ของเสียท่ีไม่สามารถลด และน ากลบัมาใชใ้หม่ไดแ้ลว้จึงท าการบ าบดั 
และท้ิงท าลายต่อไป เทคโนโลยสีะอาด มุ่งเนน้ท่ี 2 ขั้นตอนแรก ทั้งน้ีโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ1. เป็นการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโลก   2. เป็นการพฒันาขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของการประกอบธุรกิจ 

การลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด แบ่งไดเ้ป็น 2 แนวทางใหญ่ ๆ คือ 
-การเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ ์  

  - การเปล่ียนแปลงกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ วตัถุดิบ เทคโนโลยแีละกระบวนการด าเนินงาน 
การน ากลบัมาใชใ้หม่ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 แนวทางคือ 

-การใชผ้ลิตภณัฑห์มุนเวยีน  
-การใชเ้ทคโนโลยหีมุนเวยีน 

ขั้นตอนการประยกุตเ์ทคโนโลยสีะอาด ตามหลกัการขององคก์ารสหประชาชาติ ใชว้ธีิตรวจประเมินเทคโนโลยี
สะอาด (CT Audit) แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ  

1) การวางแผนและการจดัการองคก์ร (Planning and Organization)  
2) การประเมินเบ้ืองตน้ (Pre-Assessment) 
3) การประเมินละเอียด (Assessment) 
4) การศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) 
5) การลงมือปฏิบติั (Implementation) 

2.  เทคโนโลยชีีวภาพ (biotechnology) 
เทคโนโลยชีีวภาพ ( Biotechnology) คือ การใชค้วามรู้เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตและผลิตผลของส่ิงมีชีวติให้เป็นประโยชน์กบั

มนุษย ์  ครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการเกษตรกรรมจนถึงอุตสาหกรรม  การแพทย ์ การผลิตพลงังาน  การรักษา
สภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการผลิตสัตว์  พืช  จุลินทรีย  ์ รวมทั้ งผลิตผลจากไขมนั เช่น นม  น ้ ามนั  ยารักษาโรค 
ฯลฯ  ลว้นจดัเป็นเทคโนโลยชีีวภาพทั้งส้ิน  เทคโนโลยีท่ีใชใ้นการแปรรูปและเพ่ิมคุณค่าของสินคา้ต่างๆท่ีมาจากส่ิงมีชีวิต 
หรือ ท่ีใชห้ลกัการของวทิยาศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงมีชีวิต  ลว้นจดัเป็นเทคโนโลยชีีวภาพเช่นเดียวกนั   งานวิจยัท่ีโดดเด่น
ในดา้นต่างๆ มีอาทิเช่น 

ก.  เทคโนโลยชีีวภาพเพื่อการเกษตร คือ การพฒันาและปรับปรุงพนัธ์ุพืช โดยวธีิการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่และเซลล์
พืช การตดัแต่งยนี  

ข. เทคโนโลยชีีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร คือ การเพ่ิมคุณค่าผลผลิตของอาหารเช่น เอนไซมโ์ปรตีนและ
วติามิน  

ค.  เทคโนโลยชีีวภาพเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม คือ การลดการใชส้ารเคมีท่ีเป็นผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม  
ง. เทคโนโลยกีารแพทยเ์พื่อสุขภาพ   



 

จ.  เทคโนโลยชีีวภาพเพื่อการพฒันาอุตสาหกรรม 
พืช สตัว ์ และจุลินทรียท่ี์ไดรั้บการตดัแต่งตดัต่อยนี หรือท่ีเรียกวา่ LMOs (Living Modified Organisms) นั้นอาจ

เรียกวา่เป็นส่ิงมีชีวติแปลงพนัธ์ุและอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม คน และสตัว ์ แตกต่างกนัไปซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ 
ดงัน้ี  1. แหล่งยนี  2. ส่วนประกอบของยนี ส่ิงมีชีวติแปลงพนัธ์ุเหล่าน้ีต่างจากพนัธ์ุธรรมดาตรงท่ีมียนีแปลกปลอมใหม่ ๆ 
(novel genes) เขา้ไปอยูใ่นพนัธ์ุนั้นท าใหเ้กิดความกงัวลในเร่ืองเสถียรภาพของยนี การกลายพนัธ์ุของยนี การหลุดรอด
ออกไปแพร่พนัธ์ุ ความปลอดภยัต่อการบริโภค ปัญหาทรัพยสิ์นทางปัญญา ผลกระทบต่อความหลากหลาย การกีดกนัทาง
การคา้ 

 

3. นาโนเทคโนโลย ี(nanotechnology) 
นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) คือ เทคโนโลยีท่ี เก่ียวข้องกับกระบวนการจัดการ การสร้างหรือการ

วิเคราะห์ วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรหรือผลิตภณัฑ์ท่ีมีขนาดเล็กมาก  ๆ ในระดบันาโนเมตร(ประมาณ 1-100 นาโนเมตร) 
รวมถึงการออกแบบหรือการประดิษฐ์เคร่ืองมือเพื่อใชส้ร้างหรือวิเคราะห์วสัดุในระดบัท่ีเล็กมากๆ  เช่น การจดัอะตอมและ
โมเลกุลในต าแหน่งท่ีตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย  า ส่งผลให้โครงสร้างของวสัดุหรืออุปกรณ์มีคุณสมบติัพิเศษข้ึนไม่ว่า
ทางดา้นฟิสิกส์ เคมี หรือชีวภาพ และสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้  โดยนายริชาร์ด ไฟน์แมน (Richard Feynman) 
เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับว่า เป็นคนแรกท่ีแสดงความเห็นถึงความเป็นไปได ้และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยี  ในการ
บรรยายเร่ือง “There’s plenty of room at the bottom” ท่ีสถาบันเทคโนโลยีแคลิฟอร์เนีย เม่ือปี ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) 
โดยการแสดงความเห็นถึงความเป็นไปได ้และโอกาสของประโยชน์ท่ีจะไดจ้ากการจดัการในระดบัอะตอม   ความกา้วหนา้
ของนาโนเทคโนโลยีในปัจจุบันพอจะสรุปออกเป็นสาขาย่อย ได้ดังต่อไปน้ี  1). Supramolecular Chemistry และ Self 
Assembly เป็นศาสตร์แห่งการแสวงหาความเขา้ใจในปรากฏการณ์ท่ีโมเลกุลต่างๆ มายึดเกาะกนัเกิดเป็นซูปราโมเลกุลท่ีมี
ขนาดใหญ่ รวมทั้งการคิดคน้และพฒันากระบวนการในการสงัเคราะห์ซูปราโมเลกลุอยา่งมีประสิทธิภาพ2) เคร่ืองมือจดัการ
กบัอะตอม เช่น STM (Scanning Tunnelling Microscope) เคร่ืองมือจดัการกบัอะตอมในปัจจุบนันั้นควบคุมและใชง้านง่าย
ข้ึนมาก อีกทั้งยงัท างานเร็วข้ึนอีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีการพฒันาใหส้ามารถจดัการกบัพ้ืนผิวท่ีมีความซบัซอ้นมากข้ึน เช่น ชีว
โมเลกุล จากเดิมท่ีมีความสามารถเพียงจดัการกับผิวของโลหะ หรือพวกอนินทรียเ์ท่านั้น 3)  Fullerene Nanotechnology  
Fullerene หรือ คาร์บอน-60 นกัวทิยาศาสตร์ก็สามารถสังเคราะห์โมเลกุลท่ีมีลกัษณะทรงกลมท่ีมีจ านวนของคาร์บอนต่างๆ 
กนัออกมามากมาย จนกระทัง่สามารถสังเคราะห์ส่ิงท่ีเรียกวา่ ท่อนาโน (Nanotube) คือโมเลกุลท่ีประกอบดว้ยคาร์บอนก่อ
รูปกนัข้ึนเป็นโครงสร้างท่ีมีลกัษณะคลา้ยท่อ  อนัน ามาซ่ึงงานประยกุตม์ากมาย 4).  วิศวกรรมโปรตีน DNA และการศึกษา
จกัรกลเชิงโมเลกลุท่ีมีอยูแ่ลว้ในธรรมชาติเช่น โปรตีน และ DNA  5).  นาโนเทคโนโลยเีชิงค านวณเพื่อการออกแบบจกัรกล
นาโน นาโนเทคโนโลยีเชิงค านวณจะเป็นเคร่ืองมือในการท าความเขา้ใจธรรมชาติระดบัอะตอม เพื่อท่ีเราจะสามารถจะ
ถ่ายทอดความตอ้งการของเราไปยงัจกัรกลนาโนได ้ 

บทบาทส าคญัของนาโนเทคโนโลยีดา้นส่ิงแวดลอ้มมกัจะเก่ียวขอ้งกบั การพฒันาเซนเซอร์ท่ีใชต้รวจจบัสารพิษ
ต่างๆ ท่ีปนเป้ือนในน ้ าเสียและอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม การพัฒนาวสัดุท่ีมีรูพรุนขนาดนาโน  เช่น ซีโอไลต ์
(zeolites) นาโนเซรามิก (nanoceramic) หรือแผ่นกรองประสิทธิภาพสูงท่ีสามารถดักจับสารพิษต่างๆ ก่อนถูกปล่อย
ออกมาในแหล่งน ้ าธรรมชาติ หรือการใช้สารเร่งปฏิกิริยาขนาดนาโน (nanolites) ในการลดความเป็นพิษและย่อยสลาย
สารพิษท่ีอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มใหห้มดไป      

 
4. เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  (Information and Communication Technology :ICT) 

http://th.wikipedia.org/wiki/à¹�à¸�à¸�à¹�à¸�à¹�à¸¥à¸¢à¸µ
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�à¸²à¹�à¸�à¹�à¸¡à¸�à¸£
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸£à¸´à¸�à¸²à¸£à¹�à¸�_à¹�à¸�à¸�à¹�à¹�à¸¡à¸�
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸ªà¸�à¸²à¸�à¸±à¸�à¹�à¸�à¸�à¹�à¸�à¹�à¸¥à¸¢à¸µà¹�à¸�à¸¥à¸´à¸�à¸à¸£à¹�à¹�à¸�à¸µà¸¢
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸�.à¸¨._2502
http://th.wikipedia.org/wiki/à¸à¸°à¸�à¸à¸¡


 

ค าวา่ “เทคโนโลย”ี หมายถึง การประยกุตเ์อาความรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ การศึกษาพฒันา
องคค์วามรู้ต่าง ๆ ก็เพ่ือใหเ้ขา้ใจธรรมชาติ กฎเกณฑข์องส่ิงต่างๆ และหาทางน ามาประยกุตใ์หเ้กิดประโยชน์ ส่วนค าวา่ 
สารสนเทศ หมายถึง ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชนต์่อการด าเนินชีวติของมนุษย ์ เทคโนโลยกีบัสารสนเทศเขา้ดว้ยกนั จึงหมายถึง
เทคโนโลยท่ีีใชจ้ดัการสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งตั้งแต่การรวบรวมการจดัเก็บขอ้มูล การประมวลผล การพิมพ ์
การสร้างรายงาน การส่ือสารขอ้มูล ฯลฯ เทคโนโลยสีารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยท่ีีท าใหเ้กิดระบบการใหบ้ริการ การ
ใช ้และการดูแลขอ้มูล ในปัจจุบนัน้ีเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology : IT) หรือไอทีมีบทบาทส าคญัและเป็น
ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีตอ้งใชใ้นการด าเนินงานของธุรกิจอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ จึงเป็นท่ีมาของค าหลาย ๆ ค าท่ีเกิดข้ึนในยคุน้ีท่ี
ข้ึนตน้ดว้ย e- ….ซ่ึงยอ่มาจาก electronic เช่น e-Commerce, e-Business, e-Education, e-Library, e-Journal, e-Learning 
ตลอดจน e-Government เป็นตน้ใหมี้การจดัเก็บสารสนเทศหรือเอกสารต่าง ๆ จากเดิมท่ีอยูใ่นรูปของกระดาษมาใหอ้ยูใ่นรูป
ของส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ค าศพัทใ์นยคุไอทีท่ีควรพิจารณาและท าความเขา้ใจ ไดแ้ก่  e-Learning, e-Education, e-Library, e-
Journal, e-Book, Virtual Education, Virtual University, courseware, และ Online Teaching and Learning  ประโยชนท่ี์
ส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศมีดงัน้ี  1.  การส่งผา่นขอ้มูลจากระยะไกล  2.  การเกษตรกรรม 3. การคมนาคม 4.  
อุตสาหกรรม 5.  ดา้นความมัน่คงปลอดภยั 6.  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 7.  ดา้นเศรษฐกิจและการพาณิชย ์8.  ดา้นการจดัการบรรเทา
สาธารณภยั 9. ดา้นพระศาสนา 10.  ดา้นกฎหมายและนิติบญัญติั  11.  ดา้นกระทรวง ทบวง กรม  

 
5.  เทคโนโลยวีสัดุศาสตร์  (Materials Technology)  

 เทคโนโลยวีสัดุศาสตร์เป็นหน่ึงในปัจจยัหลกัท่ีก าหนดขีดความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจและระดบั
คุณภาพชีวติของคนในสงัคม รวมทั้งยงัเป็นองคป์ระกอบส าคญัของการพฒันาอยา่งย ัง่ยนือีกดว้ย   ประเทศท่ีพฒันาแลว้เช่น
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น สหราชอาณาจกัร ไตห้วนั เกาหลีใหค้วามส าคญักบัวสัดุศาสตร์และเทคโนโลยเีป็นอยา่งสูงและจดัตั้ง
เป็นองคก์ารระดบัชาติ ส่วนประเทศไทยมีองคก์รดา้นวสัดุศาสตร์และเทคโนโลยโีดยตรง ตั้งแต่องคใ์นระดบัประเทศ ไดแ้ก่ 
ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ(MTEC) ซ่ึงอยูภ่ายใตส้ านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)  
ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยวีสัดุศาสตร์ 1) ดา้นสุขภาพ เช่นวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใชง้านในทางการแพทยแ์ละทาง
ทนัตกรรม  2) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เช่น การใชส้ารท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม การจดัการส่ิงแวดลอ้ 3)   พลงังาน เช่นเซลล์
แสงอาทิตย ์เซลล์เช้ือเพลิง ยานยนต์   4.   ยานยนต์   เช่น การลดน ้ าหนักรถยนต์ การใชเ้ซรามิกส์ รถยนต์สีเขียว 5.  กีฬา   
วสัดุไฮเทคได้รับการพัฒนาข้ึนเพ่ือช่วยเสริมสมรรถนะ และลดโอกาสเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บของนักกีฬา 6. 
อิเล็กทรอนิกส์    การย่อขนาดให้เล็กลงไปเร่ือยๆ (Miniaturization) ซ่ึงท าให้เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ มีขนาดเล็กลง ท างานไดร้วดเร็วข้ึน  มีประสิทธิภาพ    7. โทรคมนาคม  การผสมผสานระหวา่งดาวเทียม (Satellites) 
ใยแกว้น าแสง และโครงข่ายไร้สายภาคพ้ืนดิน 8. อุตสาหกรรมแห่งอนาคต   สู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  เทคโนโลยวีสัดุมีผลต่อ
อุตสาหกรรมในหลายดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในภาคการผลิต ในท่ีน้ีจะขอยกตวัอยา่งท่ีส าคญั 2 เร่ือง ไดแ้ก่ การออกแบบ 
และเคร่ืองมือตดัแต่งวสัดุ 
 
 
เอกสารอ่านประกอบ 
คณาจารยภ์าควชิาเทคโนโลยกีารอาหาร  .  2552.   เอกสารประกอบการสอนวชิามนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม. คณะวทิยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัสยาม.จามจุรีโปรดกัส์. กรุงเทพฯ. 
 



 

ค าถามท้ายบท 
1. เทคโนโลยสีะอาดมีหลกัการส าคญัอยา่งไร 
2. ยกตวัอยา่งความกงัวลของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการผลิตภณัฑท่ี์มีการตดัแต่งพนัธุกรรม 
3. ยกตวัอยา่งการประยกุตใ์ชน้าโนเทคโนโลย ี
4. เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไดแ้ก่อะไรบา้ง 
5. องคก์รระดบัชาติใดในประเทศไทยท่ีท าการคน้ควา้วจิยัเก่ียวกบัวสัดุศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 


