
วิธีการผลิตและเทคโนโลยีไทย 
 

ผูวิจัย :  ธํารง  เปรมปรีดิ์ และคนอ่ืนๆ        
ชื่อเร่ือง : การศึกษาวเิคราะหวิทยาศาสตรและประยุกตวทิยาพื้นบานไทย 
เงินทุน : เงินทุนจุฬาฯ เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                 
ปงบประมาณ : ๒๕๓๑  ปท่ีวิจัยเสร็จ: ๒๕๓๔     ปท่ีพิมพ  :  -      
สาระสังเขป (Abstract) : 

การวิจยันี้มีจดุมุงหมายเพื่อวิเคราะหผลกระทบของวิทยาศาสตรและประยุกตวิทยาพืน้บานไทย ท่ีมีตอ
คานิยมและอารยธรรมไทย ผูวิจัยไดเสนอผลการวิจัยออกเปน  ๖  ดานคือ   

๑) เทคโนโลยีดานวิศวกรรมกอสรางพบวา การกอสรางท่ีอยูอาศัยในอดีตมีรูปแบบและลักษณะ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของชุมชนแลวมีการพัฒนารูปแบบ  วัสดุ วิธีการ การตกแตง ผลกระทบการ
กอสรางแตละยุคสมัยต้ังแตสมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร   

๒) เทคโนโลยีดานการส่ือสารและการคมนาคมสรุปไดวา แตเดิมการคมนาคมและการส่ือสารของ
ไทยใชแรงงานคน สัตวและส่ิงธรรมชาติ เม่ือติดตอกับประเทศตะวันตกก็มีการนําเคร่ืองไฟฟา เคร่ืองจักรกล
มาใช ซ่ึงนําประเทศไปสูอารยธรรมแบบตะวันตกอยางรวดเร็ว   

๓) เทคโนโลยีปจจยัพื้นฐานเร่ืองบานแสดงใหเห็นวา การสรางบานใตถุนสูง หลังคาทรงสูง ทรงจอม
แห เสาสอบเขาภายในโครงสรางเรือนไทย ลวนเปนเทคโนโลยีไทยในอดีตตามสภาพแวดลอมธรรมชาติ   

๔) เทคโนโลยีปจจยัพื้นฐานเคร่ืองนุงหมปรากฏวา การผลิตเคร่ืองนุงหม กรรมวิธีการปนดาย ทอผา 
ยอมสีของไทยตามธรรมชาติมีมาต้ังแตสมัยสุโขทัย เคร่ืองนุงหมยังมีความสัมพันธกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศาสนา การ-เมือง วัฒนธรรมดวย   

๕) เทคโนโลยีดานเกษตรกรรมและแหลงน้ําพบวา การชลประทานไดรับการสืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษไทยและเพื่อนบานท่ีทําใหการผลิตพืชผลกาวหนา มีตระพังเพื่อปองกันน้ําทวม ขุดคลองเปน
เสนทางอุตสาหกรรม มีเทคนิคการผลิตขาวจนกลายเปนสินคาออก การทําสวนเปนอาชีพรอง ในปจจุบันมี
การสงเสริมการประมง การปศุสัตว การปาไม เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติลดลง  

๖) เทคโนโลยีศิลปกรรมพบวา ศิลปกรรมไทยแตโบราณมีหลายแขนง เชน การปน การเขียน การ
แกะสลัก การสาน มากมายจนกระท่ังมีชางสิบหมูเพื่อผลิตงานดานศิลปะไทย ผลงานศิลปกรรมไทยสวน
ใหญอาศัยการจํา ถายทอดจากบรรพบุรุษ ชางมีความชํานาญเฉพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียังไมมี
บทบาทตอศิลปกรรมไทยมากนักเพราะเปนเร่ืองท่ีละเอียดออน 
 
คําสําคัญ (Keyword) :    คานิยมไทย, อารยธรรมไทย, ศิลปกรรมไทย, สถาปตยกรรมไทย, วิทยาศาสตร                        

และเทคโนโลยี, เคร่ืองนุงหม, เกษตรกรรม 



 
ผูวิจัย :  ธเรศ    ศรีสถิตย  และ ธํารง   เปรมปรีดิ์       
ชื่อเร่ือง : ความคิดและภูมิปญญาไทย ชุดความเปนอยูและการทํามาหากิน 

เงินทุน :  เงินทุนอุดหนนุเพือ่เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                                             
ปงบประมาณ :  ๒๕๓๒   ปท่ีวิจัยเสร็จ :   ๒๕๓๔   ปท่ีพิมพ :   -        

สาระสังเขป (Abstract) : 

ความเปนอยูแบบไทยท่ีมีภูมิปญญาไทยแฝงไวมีมากมาย โดยเฉพาะการแกไขปญหาเฉพาะหนา เพื่อ
ความอยูรอดตามสภาวะแวดลอมท่ีประสบมาแตละยุคแตละสมัย แนวคิดท่ีแสดงภูมิปญญาไทยปรากฏใหคน
ไทยปจจบัุนเห็นชัดเจนมากไดแก การทํามาหากินท่ีคนไทยรูจักการใชเทคโนโลยีการผันน้ําเขาสูท่ีนาในการ
เพาะปลูก    เพื่อไมใหท่ีนาขาดแคลนนํ้าต้ังแตรัชกาลของพระนางเจาจามเทวใีนสมยัหริภุญชัย ท่ียังสืบทอด
กันมาจนถึงปจจุบัน สงผลใหประเทศไทยผลิตขาวไดจํานวนมาก และสงขาวไปขายยังตางประเทศดวย 
จนกระท่ังตางประเทศรูจักประเทศสยามเร่ืองขาวไทยนับต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนตนมา  สวนภูมิปญญา
ไทยดานการทําไร ทําสวน การปศุสัตว การประมง การปาไมนั้น ยังไมปรากฏหลักฐานท่ีชัดเจนนักเพราะ
ประชาชนสมัยกอนมีนอยประกอบกับประเทศสยามมีทรัพยากรอุดมสมบูรณมาก  

ในสมัยอยุธยามีการสรางบานเรือนดวยไมท่ีไมมีการตอกตะปู การปลูกบานใตถุนสูงเพื่อปองกัน
สัตวปา  การจัดหาน้ําดื่มท่ีสะอาด ดานการคมนาคม คนไทยใชทางน้ําเปนเสนทางสัญจรมากท่ีสุด ถนน
หนทางก็เร่ิมมีการสรางต้ังแตสมัยกรุงสุโขทัยเพ่ือเช่ือมตอเมืองสําคัญๆ เชน ถนนพระรวงท่ีเปนถนนดิน ซ่ึง
แตกตางจากถนนของชาวตะวันตกท่ีนําเขามาในสมัยกรุงศรีอยุธยา  
          ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรปรากฏหลักฐานท่ีแสดงภูมิปญญาไทยดานการทํามาหากินคือ เคร่ืองสีขาว ท่ี
ทําดวยไมซ่ึงปจจุบันยังมีใหเห็นไดบางในชนบท 
 
คําสําคัญ (Keyword) : ภูมิปญญาไทย, ไทย --  ความเปนอยูและการทํามาหากิน 
 
ผูวิจัย : จิรากรณ  คชเสนี,  นันทนา   คชเสนี   และ เมือง  โคกทุง     
ชื่อเร่ือง : ระบบสวนรอบบานแบบดั้งเดิมในลุมแมน้ําเจาพระยา : ความสมเหตุผลทางนิเวศวิทยา 
เงินทุน : เงินทุนอุดหนนุสถาบันไทยศึกษา    ปงบประมาณ : ๒๕๓๖ 
ปท่ีวิจัยเสร็จ : ๒๕๓๙    ปท่ีพิมพ: -    
สาระสังเขป (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาระบบสวนรอบบานแบบดั้งเดิมในลุมแมน้ําเจาพระยา ผลการวิจยั
แสดงใหเห็นวา ระบบสวนรอบบานเปนเสมือนการจาํลองระบบนิเวศธรรมชาติในบริเวณเดยีวกันท่ีเปนปา
ไมเขตรอน ท้ังดานการจดัโครงสราง องคประกอบหลากหลาย การหมุนเวยีนสารอาหารเพ่ือสนองความ



ตองการของมนุษยในชีวิตประจําวนัแทนการออกไปเก็บมาจากธรรมชาติ ทําใหระบบสวนรอบบานเปน
ระบบนิเวศกึ่งธรรมชาติ อาศัยการจัดการของมนุษยท่ีมีความรูความเขาใจตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง
ลึกซ้ึง ทําใหระบบสวนรอบบานท่ีสรางข้ึนสามารถควบคุม รักษาสภาวะปกติ ความสมดุลไวไดใกลเคียงกับ
ระบบนิเวศธรรมชาติท่ีเปนตนแบบ 

ระบบสวนรอบบานเปนระบบท่ีสะทอนใหเห็นภูมิปญญาอยางลํ้าลึกของวัฒนธรรมไทยแบบดั้งเดิม
และวัฒนธรรมอ่ืนท่ีมีความสัมพันธกับระบบสวนรอบบาน     แมวานโยบายการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แบบการตลาดเสรีเปนหลักท่ีทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงระบบการผลิตจากการทํามาหากิน เปนการทํามา
คาขายก็ตาม แตระบบสวนรอบบานก็ยังคงอยูกับสังคมไทยมาเปนเวลานาน 

ปจจุบันเร่ิมมีกระแสคัดคานวธีิการเกษตรกรรมแผนปจจบัุนท่ีสรางปญหาและไมนาจะใชระบบการ
ผลิตท่ีมีความยั่งยืนระบบสวนรอบบานท่ีไดพัฒนาและคงอยูอีกท้ังขอมูลยืนยันทางนิเวศวิทยาจากการศึกษา
นี้อาจเปนทางออกและแบบจําลองท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับสังคมไทย 

 
คําสําคัญ (Keyword): สวน, ระบบสวนรอบบาน, นิเวศวทิยา, ลุมแมน้ําเจาพระยา, ปาไมเขตรอน 
 
ผูวิจัย : ไพเราะ  ทิพยทัศน         
ชื่อเร่ือง :  วิวฒันาการการถายทอดความรูวิทยาศาสตรในประเทศไทย 
เงินทุน  : เงินทุนอุดหนนุเพือ่เพ่ิมพูนและพัฒนาประสิทธิภาพทางวิชาการ                                                         
ปงบประมาณ : ๒๕๒๔   ปท่ีวิจัยเสร็จ:  ๒๕๒๕    ปท่ีพิมพ :   -        
สาระสังเขป (Abstract) : 

งานวิจยันี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาววิัฒนาการการถายทอดความรูวิทยาศาสตรในประเทศไทยต้ังแต
สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนจนถึง พ.ศ. ๒๕๒๕  

ผูวิจัยเสนอผลงานวิจยัเปน  ๖  บทคือ  
๑)   วิวัฒนาการของความรูวทิยาศาสตรของสากลโลก   
๒)   การถายทอดความรูวิทยาศาสตรกอนการจัดต้ังมหาวทิยาลัยแหงแรกในประเทศไทยคือ  
        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
๓)  ประวัตกิารเรียนการสอนวิทยาศาสตรในมหาวิทยาลัย รวมท้ังการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร  
       ตั้งแตจัดต้ังจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยจนถึง พ.ศ.๒๕๒๕   
๔)  ผลผลิตการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในมหาวิทยาลัยท้ังบัณฑติวิทยาศาสตรทุกระดับปริญญาทุก 
       มหาวิทยาลัย และผลงานวิจยัของคณาจารยวิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยบางแหง   
๕)  บทบาทและสถานภาพของนักวิทยาศาสตรไทย   
๖)  บทสรุปและเสนอแนะ 

คําสําคัญ (Keyword) :    วิทยาศาสตร,  วทิยาศาสตร -- การศึกษาและการสอน, วิทยาศาสตร—การถายทอด 



   ความรู, สมัยกรุงรัตนโกสินทร 
 
ผูวิจัย :  วัฒนะ  จูฑะวภิาต         
ชื่อเร่ือง : หัตถกรรมไทย : ความเปนมาและการผลิตในปจจุบันศึกษากรณี   การทําบาตรพระ   ชางปน 

   หลอพระ การทําขลุย การทําของเลนไมระกํา 
เงินทุน : เงินทุนจุฬาฯ เฉลิมฉลองสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                 
ปงบประมาณ : ๒๕๓๕  ปที่วิจัยเสร็จ :  ๒๕๔๒   ปที่พิมพ  :  -     

สาระสังเขป (Abstract) :   
งานวิจยันี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมาของชุมชนบานบาตร ชุมชนบานชางหลอ ชุมชนบาง

ไสไก ชุมชนทําของเลนไมระกํา และชางบาตร ชางหลอพระ ชางทําขลุย ชางทําของเลนไมระกํา ตลอดจน
คติความเช่ือ ประเพณีของชาง การสรางสรรคงานชาง การถายทอดความรูเชิงชาง บทบาทของชาง และ
แนวทางการสืบทอดฝมือชาง ผูวิจัยเสนอผลการวิจัยออกเปน ๔  เลมคือ  
 

๑) การทําบาตรพระ ชุมชนบานบาตร แขวงสําราญราษฎร เขตปอมปราบศัตรูพาย  กรุงเทพฯ เปน
ชุมชนทําบาตรจากบรรพบุรุษมาตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี ๕  ปจจุบันยังคงทําบาตรแบบดั้งเดิม ท้ังวัสดุและวิธีการ
ทํา ชางฝมือดีทําไดวนัละ ๑ - ๒ ใบ การประกอบอาชีพทําบาตรในปจจุบันมีรายไดไมพอกับคาครองชีพ  

๒) ชางปนหลอพระ ชุมชนบานชางหลอ แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ เปนชุมชน
หลอพระพุทธรูปเปนอาชีพตัง้แตสมัยกรุงธนบุรี ท่ีสืบทอดมาจากชาวกรุงศรีอยุธยา  ชางแบงงานกนัทําเปน 
๕ ประเภทคือ งานชางปน งานชางเขาดนิ งานชางเททอง งานชางขัด และชางรักปดทอง ปจจุบันมีการ
เปล่ียนแปลงวสัดุ อุปกรณบางอยาง การหลอพระพุทธรูปในโรงงาตลอดจนการเคล่ือนยายชุมชนบานชาง
หลอออกไปบริเวณปริมณฑลของกรุงเทพฯ  

๓)  การทําขลุย ชุมชนบางไสไก วัดบางไสไก แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ มีการสืบทอดการทํา
ขลุยจากบรรพบุรุษต้ังแตสมัยรัชกาลท่ี ๓ เปนตนมา ปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงวัสดุ แตมีวิธีการทําแบบเดิม  
การประกอบอาชีพมีนอย รายไดไมพอกับคาครองชีพ  

๔) การทําของเลนไมระกํา มีการทําตุกตารูปสัตวตางๆท่ีทําจากไมระกํา หรือไมลําพู หรือไมนุน เปน
ของเลนเด็กพ้ืนบานสมัยตนรัตนโกสินทร ตอมาจึงมีการขายของเลนไมระกาํและยังคงเปนหัตถกรรม
พื้นบานมาจนถึงปจจุบัน เม่ือมีของเลนสมัยใหมก็ทําใหของเลนไมระกาํมีบทบาทนอยกวาเดิม ชางปจจุบันจึง
มีปญหาเร่ืองรายไดไมพอกบัคาครองชีพตลอดจนไมมีผูสืบทอดการทําของเลนไมระกํา 
 
คําสําคัญ (Keyword) :  หัตถกรรมไทย, บาตรพระ, การหลอพระ, การทําขลุย, กรุงเทพมหานคร,  
                    การทําของเลนไมระกํา, การประกอบอาชีพ, หัตถกรรมไทย – การอนุรักษและการสืบทอด 
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สาระสังเขป  (Abstract) :   

การทําดอกไมประดิษฐของชาวจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี  ไดรับการสงเสริมจากรัฐบาล
ภายใตโครงการ   “หน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ”    เม่ือ พ.ศ. 2544  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญคือ  เพื่อสงเสริม
ผลิตภัณฑพืน้บานทุกตําบล   และเอ้ือประโยชนตอการกระจายรายไดใหแกประชาชน   นอกจากนีย้ังเปนการ
สงเสริมการใชทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีอยูแลวใหเกิดประโยชนอีกดวย 
              เพื่อใหแนวคิดดังกลาวบรรลุเปาหมายงานวิจยันี้จึงมุงศึกษา  เพื่อหาแนวทางในการใหประชาชนใน
จังหวดัปทุมธานี และจังหวดันนทบุรี ท่ีมีอาชีพทําดอกไมประดิษฐไดมีโอกาสแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารซ่ึง
กันและกันอยางเปนระบบ  เพื่อการพัฒนาและสงเสริมอาชีพ  และการลงทุนของจังหวัด  ซ่ึงจะเปนจุดเร่ิมตน
ของการใช  ระบบเครือขาย ท่ีมีการเช่ือมโยงกันไดอยางท่ัวถึงตอไป 
 
คําสําคัญ (Keyword) :  การทําดอกไมประดิษฐ,  จังหวดัปทุมธานี,  จงัหวัดนนทบุรี,  โครงการหนึ่งตําบล 
             หนึ่งผลิตภัณฑ     
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