
 

 

หน่วยท่ี 3 แผนการจดัฯ ท่ี 1 การประเมินเทคโนโลยี การงานอาชีพและเทคโนโลย ี5   
ใบความรู้ ท่ี 1 การเลอืกใช้เทคโนโลยี ง 33101  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 
แนวคิดหลกัของเทคโนโลยี 

1. เทคโนโลย ีเป็นกิจกรรมท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อแกปั้ญหา หรือสนองความตอ้งการของมนุษย์  
2. เทคโนโลย ีท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ต่างจากส่ิงท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ 
3. เทคโนโลย ีสร้างข้ึนเพื่อช่วยใหม้นุษยท์  างานไดดี้ข้ึน เร็วข้ึน และค่าใชจ่้ายถูกลง 
4. มนุษยใ์ชค้วามรู้ ความคิด จินตนาการ และทรัพยากร ในการสร้างเทคโนโลย ี
5. เทคโนโลยท่ีีสร้างข้ึนมีผลกระทบต่อสังคม การน าไปใชมี้ทั้งคุณและโทษ  

เทคโนโลยกีบัวถิีชีวติมนุษย์ 
1. เทคโนโลยเีกิดจากความตอ้งการหรือความมุ่งหมายของมนุษย ์เพื่อใหเ้กิดผลตามท่ีตนตอ้งการ  
2. เทคโนโลยเีก่ียวขอ้งกบัการใชท้รัพยากรดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ความรู้และสารสนเทศ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

พลงังาน ในการสร้างเทคโนโลยี 
3. เทคโนโลยเีป็นกิจกรรมของมนุษยท่ี์เกิดจากความคิด การแกปั้ญหา ทดลอง ออกแบบ ประดิษฐ ์

และเป็นกระบวนการ การน าความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคหรือวธีิการ หรือทกัษะและทรัพยากร
ต่างๆ ไปใชใ้นการแกไ้ขปัญหาปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม และความเป็นอยูข่องมนุษยใ์หดี้ข้ึน 

4. มนุษยใ์ชก้ระบวนการทางเทคโนโลยที  าใหเ้กิดผลผลิต หรือวธีิการต่างๆ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งสนอง
ความตอ้งการหรือเป็นท่ีพึงพอใจของมนุษย์ 

ความส าคัญของเทคโนโลยี 
เทคโนโลยมีีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติมนุษย ์และมีส่ิงต่างๆหลายอยา่งเป็นปัจจยัท่ีท าใหเ้กิด

เทคโนโลยี 
1. การด ารงชีวติของมนุษย ์: จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัหลกัไดแ้ก่  อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยัและยารักษาโรค รวมไปถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็นท่ีเก่ียวขอ้งชีวติประจ าวนัอีก
มากมาย 

2. ความตอ้งการอยูร่อด : ใหพ้น้จากภยัธรรมชาติ เช่น แผน่ดินไหว น ้าท่วม  ท าใหม้นุษย ์ตอ้งด้ินรน  
ป้องกนัและหาวธีิการต่างๆท าใหเ้กิดเทคโนโลย ีการตรวจจบัและพยากรณ์แผน่ดินไหว  

3. ความใฝ่รู้ของมนุษย ์: ท าใหเ้กิดการคิดคน้พฒันาเทคโนโลยอียา่งไม่ส้ินสุด 
4. ความบนัเทิงและการพกัผอ่น : ซ่ึงเป็นธรรมชาติของมนุษย ์จึงท าใหเ้กิดเทคโนโลยเีพื่อสนองตอบ

ความตอ้งการ 
5. การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม เป็นส่ิงท่ีผลกัดนัใหมี้การคิดคน้เทคโนโลยี  



 

 

ส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวติประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นผลจากการพฒันาทางเทคโนโลย ี
ชีวติประจ าวนัของคนผกูพนักบัความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีตลอดเวลา โดยเฉพาะสังคมเมืองตอ้ง
อาศยัเทคโนโลยอียา่งไม่มีทางหลีกเล่ียง  

การด ารงชีวติของมนุษยต์อ้งการปัจจยัต่างๆเพิ่มมากข้ึน จึงเกิดการแข่งขนัในการสร้างเทคโนโลยี
เพื่อความเป็นผูน้ าทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ถา้ใชไ้ปในทางท่ีผดิหรือไม่เหมาะสมเทคโนโลยกี็มีผล
ในทางท าลายดว้ย คือท าใหคุ้ณภาพของส่ิงแวดลอ้มเลวลง เกิดมลพิษ  
 

การเลอืกใช้เทคโนโลยใีนระดับประเทศหรือผู้ประกอบการ            

1. ปัจจัยทางเศรษฐกจิ 
            ปัจจยัทางการตลาดมีผลต่อการเลือกเทคโนโลยสี าหรับ การผลิตผลิตภณัฑ์ โดยเฉพาะการ
พิจารณาถึงปริมาณการผลิตและคุณภาพของผลิตภณัฑ์ เทคโนโลยท่ีีเลือกควรใหต้อบแทนทางการ
ลงทุนท่ีคุม้ค่าในระดบัการผลิตท่ีก าหนดให้ ส าหรับคุณภาพของผลิตภณัฑก์็เป็นปัจจยัส าคญัในการ
เลือกเทคโนโลยี กล่าวคือ ผลิตภณัฑท่ี์ก าหนดคุณภาพสูงตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีค่อน ขา้งซบัซอ้นและมี
ราคาสูง 

2. ปัจจัยทีเ่กีย่วกบัการลงทุน 
               การเลือกเทคโนโลยมีีผลต่อการลงทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน จ าเป็นตอ้งมีขอ้มูล
เก่ียวกบัการเงินท่ีตอ้งลงทุนและประเมินผลตอบแทนทาง เศรษฐกิจ การเลือกเทคโนโลยจึีงแตกต่างกนั
ไปตามปัจจยัทางการเงินของนกัลงทุนแต่ละคน 

 3. ปัจจัยทางเทคโนโลยขีองโรงงาน 
               โรงงานอนัเกิดจากเทคโนโลยนีั้น จะตอ้งมีอายกุารใชง้านใหเ้ยาวชน บ ารุงรักษาง่าย ผูซ้ื้อ
สามารถรับเทคโนโลยมีาใชง้านต่อไปได้ เม่ือส้ินสุดการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละสามารถปรับปรุงและ
พฒันาใหเ้กิดเทคโนโลยี ใหม่ท่ีดียิง่ข้ึน 

4. ความเหมาะสมของเทคโนโลยี 
               ประเทศท่ีมีเทคโนโลยไีม่เพียงพอต่อการผลิตสินคา้หรือไม่สามารถผลิตเทคโนโลยี  ไดเ้อง 
จ าเป็นตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศส าหรับประกอบการผลิต ตอ้งพิจารณาวา่เทคโนโลยนีั้นเหมาะสมกบั
สภาพของประเทศตนมากนอ้ยเพียงใด และค านึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการใชเ้ทคโนโลยดีว้ย เช่นอาจ
ก่อใหเ้กิดปัญหาการวา่งงาน หรือใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยนีั้นไม่เตม็ท่ี 



 

 

การเลือกใชเ้ทคโนโลยจึีงตอ้งค านึงถึงการตอบสนองความตอ้งการ  ความปลอดภยั ความเหมาะสมกบัสภาพ
ทอ้งถ่ิน ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และประเมินอยา่งมีวจิารญาณโดยใชเ้กณฑท์างสังคมมาประกอบดว้ย  
 
เทคโนโลยสีะอาด ( Clean Technology )          
  แนวคิดเทคโนโลยสีะอาด  
          การแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มในอดีตส่วนใหญ่ใชก้ารควบคุมท่ีปลายทาง หรือปลายเหตุ คือ รัฐบาล
ก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ เช่นมาตรฐานน ้าทิ้ง หรือมาตรฐานคุณภาพอากาศท่ีปล่อยออกจากโรงงาน  แต่
มาตรการดงักล่าวไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร เน่ืองจากการสร้างระบบบ าบดัมีค่าใชจ่้ายสูงหากโรงงาน
ตอ้งการขยายก าลงัการผลิต ค่าใชจ่้ายในการบ าบดัของเสียจากโรงงานจะเพิ่มข้ึนเป็นเงาตามตวั 
          ประเทศท่ีพฒันาแลว้ต่าง ๆ ประสบปัญหาเหล่าน้ีมาก่อนจึงมีการวจิยัและพฒันา และพบวา่การจดัการ
ปัญหามลพิษอยา่งมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งเป็นการป้องกนัปัญหาอยา่งรอบดา้น (Multimedia Approach)  
          เทคโนโลยสีะอาด ( Clean Technology ) เป็นแนวทางซ่ึงเป็นท่ียอมรับในประเทศท่ีพฒันาแลว้วา่ เป็น
เคร่ืองมือหน่ึงท่ีส าคญัในการพฒันาอุตสาหกรรม  และประเทศ อยา่งย ัง่ยนื เพราะท าใหมี้การใชว้ตัถุดิบอยา่ง
มีประสิทธิภาพสูงสุด มีการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั และลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ
ผลิต ซ่ึงจะส่งผลให ้ตน้ทุนการผลิตลดลง 
 หลกัการเทคโนโลยสีะอาด  
          หลกัการคิดของเทคโนโลยสีะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใชท้รัพยากร และลดมลพิษต่อ
มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม คือ การลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด เพื่อขจดัปัญหาการสูญเสีย และการเกิดมลพิษท่ีตน้
ทาง และหากยงัมีของเสียเกิดข้ึนตอ้งพยายามน าของเสียเหล่านั้นกลบัมาใช้ซ ้ า (Reuse) หรือน ากลบัมาใช้
ใหม ่(Recycle & Recovery) เพื่อใหมี้ของเสียท่ีตอ้งการบ าบดัหรือฝังกลบใหน้อ้ยท่ีสุดหรือไม่มีเลย ของเสีย
ท่ีไม่สามารถลด และน ากลบัมาใชใ้หม่ไดแ้ลว้จึงท าการบ าบดัและทิ้งท าลายต่อไป 
 เทคโนโลยสีะอาดใหอ้ะไรแก่ เรา สังคมของเรา และส่ิงแวดลอ้มของเรา 
          1. การประหยดัวตัถุดิบและพลงังาน : การจดัการท่ีดีท าใหเ้กิดการประหยดัวตัถุดิบและลดการ 
เกิดมลพิษ เทคโนโลยสีะอาดจะช่วยท าใหเ้กิดการประหยดั การใชน้ ้าและวตัถุดิบ โดยขบวนการน ากลบัมา
ใชใ้หม ่
          2. การปรับปรุงสภาพการท างาน : เทคโนโลยสีะอาดจะท าใหก้ารท างานมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึนเน่ือง  
จะท าใหมี้สุขอนามยัดีข้ึน และก่อใหเ้กิดอนัตรายต่าง ๆ นอ้ยลง 
          3. การปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ : คุณภาพของสินคา้เป็นส่ิงส าคญัของผูผ้ลิตภาคอุตสาหกรรมเน่ือง  
จากตอ้งแข่งขนักนันานาประเทศ การลดมลพิษ ณ แหล่งก าเนิด ท าใหคุ้ณภาพของขบวนการผลิตดีข้ึน 
          4. การเพิ่มประสิทธิภาพและก าไร : การประหยดัวตัถุดิบและพลงังาน น าไปสู่การลดตน้ทุนการผลิต 
ซ่ึงเป็นการเพิ่มก าไร และขีดความสามารถในการแข่งขนั 
          5. การลดตน้ทุนการบ าบดัมลพิษ : การลดมลพิษท่ีแหล่งก าเนิดท าใหม้ลพิษมีปริมาณลดลง ซ่ึงมีผล 



 

 

ท าใหต้น้ทุนการบ าบดัมลพิษลดลง 
          6. การมีภาพพจน์ท่ีดีต่อสาธารณชน : เทคโนโลยสีะอาดท าใหโ้รงงานสามารถปฏิบติัตามกฏหมาย  
ส่ิงแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี มีโรงงานหรือสถานประกอบการท่ีสะอาดเป็นเพื่อนบา้นท่ีดีกบัชุมชนรอบขา้ง  
          7. การป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม : ทา้ยท่ีสุด เทคโนโลยสีะอาดจะลดจ านวนมลพิษจากอุตสาหกรรม 
 ลงและหลีกเล่ียงการสะสมตวัของความเป็นพิษต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยการใชข้บวนการท่ีไม่ซบัซอ้น 
โดยค านึงถึงมลพิษทุกรูปแบบ และทรัพยากรทุกอยา่งไปพร้อม ๆ กนั และตอ้งมีผลตอบแทนทาง
เศรษฐศาสตร์แนวคิดในการป้องกนัมลพิษท่ีแหล่งก าเนิดจึงเกิดข้ึน 
ข้อดีของเทคโนโลยสีะอาด 

ประโยชน์ต่อตัวเอง 
– สุขภาพแขง็แรง ปลอดภยัจากสารพิษ 
– ไดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพสูง 
– สภาพแวดลอ้ม ความเป็นอยู ่และคุณภาพชีวติดีข้ึน 
– ประหยดัค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล 
– เกิดความภูมิใจท่ีไดท้  าส่ิงดีดีใหเ้กิดข้ึนในสังคม 

ประโยชน์ต่อชุมชน 
– เกิดความสามคัคีระหวา่งบา้น ชุมชน และโรงงานเพราะความเขา้ใจปัญหาและหาทางแกไ้ข

ปัญหาร่วมกนั 
– สังคมน่าอยู ่มีทรัพยากรเหลือใชอ้ยา่งเพียงพอเพราะมีการจดัสรรและใชท้รัพยากรอยา่ง

คุม้ค่าและมีประสิทธิภาพสูง 
ประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม 

– ประหยดัวตัถุดิบ น ้า และพลงังาน 
– เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขนั 
– ลดการเกิดมลพิษ 
– โรงงานเกิดของเสียนอ้ย ง่ายต่อการจดัการ 
– ลดตน้ทุนในการบ าบดัของเสีย 
– เพิ่มผลก าไร 
– มีภาพพจน์ท่ีดีต่อสาธารณะชน 

ประโยชน์ต่อภาครัฐ 
- ช่วยแบ่งเบาภาระในการติดตามตรวจสอบของภาครัฐ  
- บรรลุตามเป้าหมายของแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- ส่งเสริมภาพพจน์ของประเทศในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มและเพิ่มศกัยภาพในการ

ส่งออก 



 

 

 เทคโนโลยสีีเขียว ( Green Technology / Clean Technology )  คือ  การบริหารจดัการ และการเลือกใช้
เทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  เช่น การประหยดั  ลดการใช ้พลงังาน การลดการสร้างขยะ หรือ
สารพิษท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม การลดการปลดปล่อยความร้อน และลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก ซ่ึง
ส่งผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน การรีไซเคิลน าขยะท่ียอ่ยสลายยาก มาท าผลิตภณัฑข้ึ์นมาใหม่  
การเลอืกใช้เทคโนโลยี 
   เป็นการเลือกใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อแกปั้ญหาหรือสนองความตอ้งการของมนุษยโ์ดยผา่นกระบวนการ
วเิคราะห์ เปรียบเทียบ และตดัสินใจเลือกใชเ้ทคโนโลยอียา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติท่ีดีต่อสังคม
และส่ิงแวดลอ้ม 
เทคโนโลยทีีย่ัง่ยนื 

เป็นเทคโนโลยท่ีีใชเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษยใ์นปัจจุบนัโดยไม่ท าใหป้ระชาชนรุ่น
ต่อไปในอนาคตตอ้งประนีประนอม ยอมลดความสามารถของเขาในการท่ีจะสนองความตอ้งการของเขาเอง 
โดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม และเศรษฐกิจ  
เทคโนโลยสีะอาด 
               เป็นกระบวนการ หรือวธีิการท่ีน ามาใชพ้ฒันาเปล่ียนแปลงปรับปรุงผลิตภณัฑว์ธีิการกระบวนการ
หรือการบริการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดผลกระทบหรือความเส่ียงต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด โดย
ใชเ้คร่ืองมือ เช่น  4 R ( Reuse Repair Reduce Recycle)  
 

--------------------------------------------------------------------- 
 


