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1
หน่วยการเรียนรู้ที่

เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

ว 4.1 ม.5/1	 ประยุกต์ใช้ควำมรู้และทักษะ

จำกศำสตร์ต่ำง	ๆ 	รวมทัง้ทรพัยำกรในกำรท�ำ

โครงงำนเพื่อแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำน

 เทคโนโลย	ี เป็นหลักกำรที่อำศัยองค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์
เป็นหลัก	มนุษย์มีกำรพัฒนำและเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง	และ

สร้ำงสิ่งใหม่	ๆ 	 ขึ้นมำเป็นนวัตกรรม	 เพื่อจะได้ตอบสนองควำมต้องกำรของ

มนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

นวตักรรมเปนสิง่ประดษิฐ

ทีค่ดิคนขึน้มาใหมหรอื

เปลีย่นแปลงไปจากเดมิ



ดินสอ
จัดเป็นนวัตกรรม

หรอืไม่ เพราะเหตใุด

 นวัตกรรม
	 ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ	(สวทช.)	ได้ให้

ควำมหมำยของนวัตกรรม	(Innovation)	ไว้ว่ำ	นวัตกรรม	หมำยถึง	วิธีกำร

ปฏิบัติใหม่	ๆ 	 ที่แปลกไปจำกเดิม	 โดยอำจจะได้มำจำกกำรคิดค้นพบวิธีกำร

ใหม	่ๆ 	 ขึ้นมำหรือกำรปรุงแต่งของเก่ำให้ใหม่และเหมำะสม	 ซึ่งสิ่งทั้งหลำย

เหล่ำนี้จะต้องได้รับกำรทดลองและพัฒนำจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่ำได้ผลดี

ในทำงปฏบิตั	ิท�ำให้ระบบก้ำวไปสูจ่ดุหมำยปลำยทำงได้อย่ำงมีประสทิธภิำพข้ึน

1

ภำพที่	1.1	กำรวิจัยมีควำมส�ำคัญช่วยสร้ำงนวัตกรรม

	 ส�ำนักนวัตกรรมแห่งชำติ	 ได้ให้ควำมหมำยของ

นวัตกรรมไว้วำ่	 นวัตกรรม	 หมำยถึง	 สิ่งใหม่ที่เกิดจำก

กำรให้ควำมรู้	 และควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีมีประโยชน์ต่อ

เศรษฐกิจและสังคม

	 ดังนั้น	นวัตกรรม	หมำยถึง	กำรสร้ำงสิ่งใหม่	หรือ

กำรน�ำของเก่ำมำปรับปรุงให้แตกต่ำงจำกของเดิม	 โดย

ใช้ควำมคิดสร้ำงสรรค์	และควำมรู้ในแขนงต่ำง	ๆ 	 แล้ว 

มีกำรทดสอบกำรใช้งำน	และปรับปรุงให้มีประสิทธิภำพ

ดีขึ้น

นวัตกรรมของการพัฒนาของที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นตัวอย่าง

ภำพที่	1.2	หุ่นยนต	์Pepper ภำพที	่1.3	จรวด	Falcon 9

 หุ่นยนต์ Pepper เป็นหุ ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาข้ึนให้

มีรูปร่างและปัญญาเทียบเท่ามนุษย์ พัฒนาโดยบริษัท 

Softbank ของประเทศญีปุ่น่ และบรษิทั Aldebaran Robotics 

ของประเทศฝรั่งเศส เป็นหุ่นยนต์ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือสร้าง

ความสุขให้กับคนรอบตัว นอกจากน้ันยังมีปัญญาประดิษฐ์ที่

ช่วยในการเรียนรู้อารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์จากสีหน้า 

อีกทั้งยังสามารถพูดคุยกับคู่สนทนาได้หลายภาษาอีกด้วย 

 จรวด Falcon 9 เป็นนวัตกรรมการสร้างพาหนะ

ส�าหรับเดินทางในอวกาศ โดยจรวดนี้ได้ถูกออกแบบมาให้

สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างน้อย 10 ครั้ง

3เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



 นวัตกรรมทําใหเศรษฐกิจมีการเติบโต โดยการสรางเศรษฐกิจตองใชความรู ในการแปลงทรัพยากรใหอยูใน

รูปของผลิตภัณฑหรือรูปของกระบวนการ เชน การขุดเจาะนํ้ามันปโตรเลียม การผลิตรถยนต ซึ่งมีขอเสียคือหาก

ใชทรัพยากรอยางไมระมัดระวัง จะทําใหทรัพยากรเกิดการเสียสมดุล สงผลใหการเติบโตทางเศรษฐกิจไมยั่งยืน 

เกิดปญหาในอนาคต การพัฒนาเศรษฐกิจจึงตองใชทั้งความรูและคุณธรรมเปนฐาน กลาวอีกอยางหนึ่งคือตองอยู

ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 ความสัมพันธของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
 พจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2554 ใหความหมายวา เทคโนโลย ีคอื “วทิยาการทีน่าํเอาความรูทาง

วิทยาศาสตรมาใช ใหเกิดประโยชน ในทางปฏิบัติเปนอุตสาหกรรม”

 เทคโนโลยีอาจมีวิวัฒนาการมาจากการนําเอาความรูมาใชเพื่อพัฒนากระบวนการทํางานจากสิ่งท่ีปฏิบัติ

เปนกิจวัตรประจําวัน เชน การจัดเก็บขอมูล เริ่มจากการใชดินสอ ปากกาลูกลื่น เครื่องพิมพดีดไฟฟา และการใช

คอมพิวเตอร

วิวัฒนาการเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูล

เสนเวลาวิวัฒนาการการจัดเก็บขอมูล

หองสมดุแหงแรกเกดิขึน้ในยคุสมยัอารยธรรม
ซูเมอรบริเวณเมโสโปเตเมียเก็บรักษา
แผนดินเหนียวจารึกอักษรคูนิฟอรม

แมพิมพ ไม
ประเทศจนีในสมัยราชวงศถงั มีการใชแมพมิพ
เพื่อพิมพพระไตรปฎกและคัมภีรทางศาสนา
ตาง ๆ

จารึกวัดโพธิ์
สรางขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดย
โปรดเกลาฯ ใหนําตําราการแพทย
โบราณคดี และวรรณคดี จารึกลงบน
หินออน 1,440 แผน

ศูนยขอมูลแหงแรกของโลก
รัฐบาลสหรัฐสราง “ศูนยขอมูล” แหงแรก
ของโลกเพื่อจัดเก็บขอมูลการคืนภาษี 742 ลานชุด 
และลายพิมพนิ้วมือ 175 ลานชุด ลงบนเทปแมเหล็ก

บัตรเจาะรู
มกีารจดัการขอมลูสาํมะโนประชากร โดย
เกบ็ขอมลูลงบนบตัรเจาะรู (Punch card) 
ในเวลาตอมา Herman Hollerith ผูคิดคน
เคร่ืองน้ีไดออกมาเปดบริษัทผลิตและ
จาํหนายอปุกรณการประมวลผลดวยบัตร
เจาะรู และตอมาไดเปลี่ยนช่ือเปนบริษัท
ไอบีเอ็ม ในป 1924

กลไกแอนติไคเธียรา
คอมพิวเตอรแอนะลอ็กทีเ่กาแกทีส่ดุเทา
ที่มีการคนพบ ใชเพ่ือคํานวณตําแหนง
และเหตุการณทางดาราศาสตร 

จารึกใบลาน
พระสงฆไทยมีการคัดลอกพระไตรปฎก
ไวมากมายลงในหนังสือผูกใบลาน ตอมา
จึงสรางหอไตรสําหรับเก็บคัมภีร

กอนคริสตศักราช 

ค.ศ. 600 - 900 

ค.ศ. 1788 

ค.ศ. 1900 

ค.ศ. 1965

ค.ศ. 100 -200 

ค.ศ. 1257 -1377

ตัวอยาง

รัฐบาลสหรัฐสราง “ศูนยขอมูล” แหงแรก

ภาพที่ 1.4 วิวัฒนาการเทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูล
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ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่ีสร างจาก
ความรูทางวิทยาศาสตร ์เช่น ดินสอ 
คอมพิวเตอร์ รถยนต์ โทรศัพท์ ดาวเทียม

เทคโนโลย ีคอื หลกัการทีพ่ฒันาจากความรูพืน้ฐาน เช่น 
เทคโนโลยกีารปรับอากาศ ท่ีเกดิจากหลักการสร้างเคร่ืองปรับ
อากาศจากวิทยาการเทอร์ โมไดนามิกส์ (Thermodynamics) 
รวมไปถึงเทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยี
ยานยนต์ เทคโนโลยีการบินและอวกาศ

เทคโนโลยี คือ ความสามารถของกระบวนการผลิต 
ซึ่งเทคโนโลยีที่เป็นกระบวนการ เช่น ในโรงงานผลิตรถยนต์มี
เทคโนโลยีที่เป็นกระบวนการผลิตมากมาย เช่น การขึ้นรูปโลหะ 
การประกอบเครื่องยนต์และตัวถัง การชุบตัวถังและเคลือบ การ
เคลือ่นย้ายด้วยสายพาน การผลติ การตรวจสอบควบคมุคณุภาพ

ภำพที่	1.5	แผนภำพแสดงรูปแบบของเทคโนโลยี

1.2 รูปแบบของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

5เทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน



	 •	 เทคโนโลยีที่เป็นผลผลิตสุดท้ำยที่จ�ำหน่ำยได้	จัดเป็น	นวัตกรรม

	 •	 	หลักกำรที่เป็นวิทยำกำรพื้นฐำน	 เป็นฐำนควำมรู้เอำไปใช้ให้เกิดผลิตภัณฑ์และกระบวนกำรผลิต	 จัดเป็น	

เทคโนโลยี

	 กำรเกิดนวัตกรรมมำจำกกำรน�ำเทคโนโลยีและควำมรู้หลำยด้ำนมำรวมกัน	 เช่น	กำรสร้ำงหุ่นยนต์ที่มีปัญญำ

เทียบเท่ำมนุษย์	(AI)	เกิดจำกวิทยำกำรทำงด้ำนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	วิศวกรรมเครื่องกล	และคณิตศำสตร์	หรือ

กำรสร้ำงจรวดส�ำหรับเดินทำงในอวกำศที่สำมำรถน�ำกลับมำใช้ใหม่ได้	

	 กำรน�ำนวตักรรมมำใช้ให้เกดิเทคโนโลย	ีเช่น	กำรน�ำนวตักรรมจำกหุน่ยนต์มำใช้ในกระบวนกำรผลติในโรงงำน

อตุสำหกรรมแบบใหม่แทนแรงงำนของมนษุย์	หรือกำรน�ำนวัตกรรมจำกกำรสร้ำงจรวดมำประยุกต์ใช้ในอตุสำหกรรม

กำรบิน	

	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีล้วนเกิดขึ้นจำกควำมต้องกำรของมนุษย์ที่ต้องกำรสิ่งใหม่ที่ดีกว่ำมำทดแทนสิ่งเดิม	

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก	 ตัวอย่ำงเช่น	 ในอดีตมนุษย์ใช้ไม้กวำดและที่ตักผงในกำรท�ำควำมสะอำดบ้ำนเรือน	 ต่อมำ

มีกำรคิดค้นนวัตกรรมเครื่องดูดฝุนเพื่อผ่อนแรงและประหยัดเวลำ	 เมื่อเวลำผ่ำนไปเครื่องดูดฝุนที่เป็นนวัตกรรมที่

ถูกสร้ำงขึ้นใหม่จะกลำยเป็นเพียงเทคโนโลยีเท่ำนั้น

สร้างนวัตกรรมDesign Focus
 การสรางนวัตกรรม คือ การนําของเกามา

ปรับปรุง เพ่ิมเติมโดยการใชความคิดสรางสรรค

เปนสิ่งใหม นํามาซึ่งผลิตภัณฑที่ดีขึ้นกวาเดิม เชน 

ตวัเกบ็ขอมลู โทรทศัน รถยนต ซึง่แตละผลติภณัฑ

มีจุดประสงคหลัก คือ ไดเพิ่มความสะดวกสบาย 

ทันสมัย ลดตนทุน แตไดมูลคาที่สูงขึ้น

ภำพที่	1.6	ตัวอย่ำงกำรสร้ำงนวัตกรรม

ภำพที่	1.6	ตัวอย่ำงกำรสร้ำงนวัตกรรม
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Design Activity

บันทึกลงในสมุด

บันทึกลงในสมุด

บันทึกลงในสมุด

บันทึกลงในสมุด

1.		ให้นักเรียนยกตัวอย่ำงและอธิบำยเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในประเทศและต่ำงประเทศมำอย่ำงละ	 1	 ตัวอย่ำง	 พร้อมท้ัง 

ให้เหตุผลประกอบว่ำ	เหตุใดจึงเลือกนวัตกรรมนั้น

 

2.		กำรท่องเที่ยวสร้ำงรำยได้ให้ประเทศไทยเป็นอย่ำงมำก	 ให้นักเรียนยกตัวอย่ำงกำรท่องเที่ยวที่มีรำยได้แต่ท�ำให้ทรัพยำกรลดลง

หรือเสียหำย	และยกตัวอย่ำงกำรท่องเที่ยวที่มีรำยได้แต่ไม่ท�ำให้ทรัพยำกรลดลงหรือเสียหำย	พร้อมให้เหตุผล

 

3.		จำกรูปแบบของเทคโนโลยีทั้ง	 3	 รูปแบบ	 นักเรียนคิดว่ำ	 เทคโนโลยีในรูปแบบใด	 ที่ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศให้ทัดเทียม

นำนำชำติได้มำกที่สุด	เพรำะเหตุใด

 

4.		นักเรียนอยำกสร้ำงนวัตกรรมใดมำกที่สุด	เพรำะเหตุใด

 

7เทคโนโลยี 
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หลกัปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพยีง
สมัพันธ์กับเทคโนโลยี

อย่างไร

 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	

บรมนาถบพิตร	 (รัชกาลที่	 9)	 ได้พระราชทานหลักปรัชญาเพื่อการพัฒนา

อย่างยัง่ยนืให้กบัโลก	ซึง่ได้รบัการเชดิชสููงสุดจากองค์การสหประชาชาต	ิ(UN)	 

โดยนายโคฟี	อนันนั	ในฐานะเลขาธกิารองค์การสหประชาชาติ	ได้ทลูเกล้าฯ	ถวาย

รางวัล	The	Human	Development	Lifetime	Achievement	Award	แก่พระองค์

ท่าน	เมือ่วนัที	่26	พฤษภาคม	พ.ศ.	2549	และได้มปีาฐกถาถงึ	หลกัปรชัญาของ

2

ภาพที่	1.7	หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพยีงว่า	เป็นปรชัญาท่ีมีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ	สามารถเริม่ได้จากการสร้างภมูคิุม้กนั 

ในตนเอง	 สู่หมู่บ้านและเศรษฐกิจในวงกว้างข้ึน	 เป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อประเทศไทยและนานาประเทศ	 โดยที่ 

องค์การสหประชาชาติได้สนับสนุนให้ประเทศต่าง	ๆ 	 ที่เป็นสมาชิก	 193	 ประเทศในปัจจุบัน	 ยึดเป็นแนวทางสู่ 

การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน	

2.1	 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ	 ในการพัฒนา

และบริหารประเทศให้ด�าเนนิไปในทางสายกลาง		โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพือ่ให้ก้าวทนัต่อโลกยคุโลกาภวิตัน์	

	 ความพอเพยีง	หมายถงึ	ความพอประมาณ	ความมเีหตผุล	รวมถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมีระบบภมูคิุม้กนัในตวั

ที่ดีพอสมควร	ต่อการกระทบใด	ๆ 	อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก	ทั้งนี้	จะต้องอาศัยความรอบรู้	

ความรอบคอบ	และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่าง	ๆ 	มาใช้ในการวางแผนและด�าเนินการทุกขั้นตอน	

ในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ	โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ	นักทฤษฎี	และนักธุรกิจให้

มีส�านึกในคุณธรรม	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม	 ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน	 ความเพียร	

ความรอบคอบ	และสติปัญญา
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 เศรษฐกิจพอเพียงประกอบดวยคุณสมบัติ 3 ประการ ดังนี้ 

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและ

ผูอื่น เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดย

พิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ

3. มีภูมิคุมกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ  ที่จะเกิดขึ้น โดย

คํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ

 โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ใหอยูในระดับพอเพียง 2 ประการ  ดังนี้ 

 1. เงื่อนไขความรู ประกอบดวยความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะนําความรูเหลานั้นมา

พิจารณาใหเชื่อมโยงกัน

 2. เงื่อนไขคุณธรรม จะตองมีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน มีความเพียร 

ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต

 ทฤษฎีใหมเปนแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและมีชีวิตที่ย่ังยืน โดยมีการแบงพื้นที่เปน

สวน ๆ  ไดแก พื้นที่นํ้า พื้นที่ดินเพื่อเปนที่นาปลูกขาว พื้นที่ดินเพืื่อปลูกพืชไรนานาพันธุ และพื้นที่ดินสําหรับที่อยู

อาศัยและเลี้ยงสัตว

ทฤษฎีใหมหัวใจเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 1.8 แผนภาพแสดงเกษตรทฤษฎีใหมในการแบงสัดสวนพื้นที่

30%
ปลูกขาว เพื่อใช

บริโภคและจําหนาย

30%
ปลูกพืชไร พืชสวน

ไมยืนตน

30%
ขุดสระนํ้าไว ใช

สําหรับทําการเกษตร
และเลี้ยงปลา

10%
ปลูกบานที่อยูอาศัย

และเลี้ยงสัตว
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 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทําใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนไดเพราะเปนแนวคิดการใชชีวิตที่สมดุล

กับธรรมชาติ ใหพัฒนาการตามกระแสโลกเชิงกลไกไปพรอมกับการรักษาความสมดุลของโลกอินทรีย ความรูและ

คณุธรรมจงึเปนฐานในการปฏบิตัตินใหพอเพยีง 3 ประการ ใน 4 มิติของสังคม เศรษฐกจิ ส่ิงแวดลอม และวฒันธรรม

 การทําโครงงานจึงควรสรางการเรียนรูที่ทั้ง 2 โลกนี้อยูรวมกัน โครงงานวิทยาศาสตรหรือสะเต็มตองตระหนัก

กับศาสตรพระราชาวาดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียงDesign Focus
 เศรษฐกจิพอเพยีงในระดบับคุคล คอื การดาํรงชีวติอยไูดอยางไมเดอืดรอน ไมหลงใหลไปตามกระแสของวตัถนุยิม 

มีเสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับสิ่งใด  สามารถพึ่งตนเองไดทั้งทางจิตใจ สังคม ประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่น มาทดลอง

และศกึษาเพือ่ใหเกดิเทคโนโลยีใหม ๆ  สอดคลองกับภูมปิระเทศและสงัคม ทาํใหเกิดเปนเศรษฐกิจพอเพยีงทีแ่มจะไมมเีงนิ

ก็ยังมีอาหารเพื่อยังชีพ ซึ่งสามารถนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาคตอไป

พอประมาณ

มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีมีเหตุผล

นําไปสู

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดลอม

สมดุล/มั่นคง/ยั่งยืน

เงื่อนไขความรู
รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง

เงื่อนไขคุณธรรม
ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน 

มีสติปญญา แบงปน

ทางสายกลาง

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที ่1.9 ผงัแสดงหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร (รชักาลที ่9)
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