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	 หนังสือเรียน	 รายวิชาพื้นฐาน	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ได้จัดทำาขึ้น	

ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	

(ฉบับปรับปรุง	 พ.ศ.	 2560)	 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	พุทธศักราช	 2551	 โดยเนื้อหา	
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ของเทคโนโลยี	 การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จนถึงผลกระทบของเทคโนโลยี	 มีการนำาเสนอขั้นตอน	

การปฏิบัติโดยใช้กระบวนการออกแบบ	(Design	process)	เพื่อให้เกิดทักษะของการวางแผนการทำางาน

อย่างเป็นขั้นตอน	การทำางานเป็นกลุ่มเป็นคณะ	 ใช้ทักษะกระบวนการคิดและสร้างสรรค์ชิ้นงานขึ้นได้	

ด้วยตนเอง	 ซึ่งหนังสือเรียนนี้ได้คัดสรรนำาเสนอความรู้ที่ใหม่	 เป็นปัจจุบัน	 และความรู้ที่มีแนวโน้ม	

ในอนาคต	 เปิดโลกทัศน์ของผู้เรียนโดยสามารถเรียนรู้การสัมผัสจริง	ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพื้นฐาน

ที่เป็นเครื่องมือเฉพาะด้านอย่างถูกต้อง	ปลอดภัย

	 โดยหนังสือเรียนฉบับนี้	 ยังเน้นให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด	 เรียนรู้เท่าทันและ

วิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุมีผล	 ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล	 สำาหรับนำามาใช้ในการดำารงชีวิต		

แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 เป็นขั้นตอน	 ใช้แนวคิดเชิงคำานวณในการแก้ปัญหา	 พัฒนาแอปพลิเคชัน		

โครงงานที่สามารถนำาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำาวันและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

	 ผู้จัดทำาได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี		

จึงได้ออกแบบหนังสือเรียนนี้ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้	 โดยปฏิบัติจากอุปกรณ์จริงและการทดลอง

ปฏิบัติกับอุปกรณ์แบบเสมือน	 ทำาให้ผู้เรียนและสถานศึกษาสามารถนำาหนังสือเล่มนี้ไปใช้ประกอบ	

การเรียนได้จริง	 ครอบคลุมทุก	 ๆ	 สถานการณ์	 ทำาให้ประหยัดงบประมาณ	และการเตรียมชุดฝึกหรือ

อุปกรณ์ที่อาจจะยังไม่พร้อมรองรับการเรียนรู้ของผู้เรียน	 ทำาให้ผู้เรียนไม่สูญเสียโอกาสในการเรียนรู้		

ดังนั้นผู้เรียนจึงสามารถนำาความรู้จากหนังสือเล่มนี้ใช้อ้างอิง	 และนำาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำาวัน		

จนถึงการเรียนในระดับสูงต่อไป

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ค�ำน�ำ

สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

๗๐๑ ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

โทร. ๐-๒๒๔๓-๘๐๐๐ (อัตโนมัติ ๑๕ สาย), ๐-๒๒๔๑-๘๙๙๙

แฟกซ์ : ทุกหมายเลข, แฟกซ์อัตโนมัติ : ๐-๒๒๔๑-๔๑๓๑, ๐-๒๒๔๓-๗๖๖๖  

website : www.iadth.com

สงวนลิขสิทธิ์ 

สำานักพิมพ์ บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำากัด

พ.ศ. ๒๕๖๑

พิมพ์ครั้งที่ ๑ จำานวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม

* โปรแกรมและเว็บไซต์ที่อ้างถึงเป็นชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้า

และเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทนั้นๆ ตามกฎหมาย



	 หน่วยการเรียนรู้ที่	 7	 ความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุและเครื่องมือช่าง	 176

	 	 วัสดุและการใช้ประโยชน์	 178

	 	 เครื่องมือช่างพื้นฐาน	 	 193

หน้า

	 หน่วยการเรียนรู้ที่	 5	 การออกแบบอัลกอริทึมเพื่อแก้ปัญหา	 102

	 	 ปัญหาในชีวิตประจำาวันของมนุษย์	 104

	 	 กระบวนการแก้ปัญหา		 107

	 	 เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการแก้ปัญหา	 109

	 	 การประยุกต์ใช้กระบวนการแก้ปัญหา	 112

	 	 ความหมายของอัลกอริทึม	 115

	 	 ประโยชน์ของอัลกอริทึม	 115

	 	 วิธีการเขียนอัลกอริทึม		 116

	 	 การประยุกต์ใช้อัลกอริทึม	 124

	 หน่วยการเรียนรู้ที่	6	 การเขียนโปรแกรม	 130

	 	 การทำางานของคอมพิวเตอร์	 132

	 	 ระดับของภาษาในการเขียนโปรแกรม	 134

	 	 ตัวแปร		 	 	 	 	 135

	 	 โครงสร้างภาษาสำาหรับการเขียนโปรแกรม	 138

	 	 การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการวนซำ้าด้วยคำาสั่ง	while	 140

	 	 การออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการวนซำ้าด้วยคำาสั่ง	do	while	 158

	 หน่วยการเรียนรู้ที่	8	 การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

	 	 	 	 	 	
กับชีวิตประจำาวัน	 199

	 	 ไมโครคอนโทรลเลอร์			 202

	 	 การเขียนโปรแกรมควบคุมการทำางานไมโครคอนโทรลเลอร์	

	 	 Arduino	UNO	R3	 	 215

บรรณานุกรม	 	 	 	 	 	 232

สารบัญ

	 หน่วยการเรียนรู้ที่	 1	 เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน	 6

	 	 ความหมายของเทคโนโลยี	 8

	 	 ระบบทางเทคโนโลยี	 	 11

	 	 วิวัฒนาการเทคโนโลยี	 	 15

	 	 ความสำาคัญของเทคโนโลยี	 19

	 	 ปัจจัยที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยี	 20

	 	 การยอมรับเทคโนโลยี		 23

	 	 ปัจจัยที่ทำาให้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง	 25

	 	 ผลกระทบของเทคโนโลยี	 26

	 หน่วยการเรียนรู้ที่	 2	 ข้อมูลและสารสนเทศ	 35

	 	 ข้อมูล	 	 	 	 	 	 36

	 	 สารสนเทศ	 	 	 	 39

	 	 การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจ	 39

	 	 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเก็บข้อมูล	 48

	 หน่วยการเรียนรู้ที่	 3	 ข้อมูลส่วนตัวปลอดภัย	ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์	 70

	 	 ความสำาคัญของข้อมูลส่วนตัว	 72

	 	 วิธีปกป้องข้อมูลส่วนตัว	 73

	 	 การใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัย	 81

	 	 สัญญาอนุญาตครีเอทีพคอมมอนส์	 83

	 หน่วยการเรียนรู้ที่	 4	 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม	 86

	 	 กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม	 88

	 	 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม	 91

หน้า



•	 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ

	 เทคโนโลยี	(ว	4.1	ม.1/1)
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process โพร′	เซส กระบวนการ

เทคโนโลยีกับชีวิตประจำ�วันหน่ว
ยก�รเรียนรู้ที่

แผนผังหัวข้อหน่วยก�รเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศัพท์เทคโนโลยีน่�รู้

	

Smart Kitchen

ตู้เย็น

น�ฬิก�

เต�อบ

บรรจุภัณฑ์

หม้อหุงข้�ว

ว�ล์วนำ้�

เครื่องปั่น

เซร�มิก

เครื่องชงก�แฟ

เต�ไฟฟ้�

เครื่องดูดควัน
พล�สติก

แก้ว กระจก

เครื่องปิ้งขนมปัง

หลอดไฟฟ้�

ระบบไฟฟ้�

พัดลมดูดอ�ก�ศ

ก�ต้มนำ้�ร้อนไฟฟ้�

1

ความหมายของเทคโนโลยี วิวัฒนาการเทคโนโลยี

ระบบทางเทคโนโลยี

ผลกระทบของเทคโนโลยี

ความสำาคัญของเทคโนโลยี

ปัจจัยที่ทำาให้

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบด้านบวก

ผลกระทบด้านลบ

ปัจจัยที่ทำาให้เกิด

เทคโนโลยี

การยอมรับเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
กับชีวิตประจำ�วัน



	

	 นับตั้งแต่ดึกดำาบรรพ์มามนุษยชาติ	

ได้ดำาเนินชีวิตและได้สร้างสิ่งประดิษฐ์ต่าง	 ๆ		

รวมทั้ งวิธีการต่ าง 	 ๆ	 เพื่อแก้ปัญหาใน	

ชีวิตประจำาวันเรื่อยมา	 นับตั้ งแต่มนุษย์ 	

ดำารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์	 การใช้มือเปล่า	

ล่ าสัตว์ 	 มนุษย์ประสบปัญหาเนื่ องจาก	

สามารถล่ า ได้ เฉพาะสัตว์ เ ล็ กที่ มนุษย์ 	

สามารถต่อสู้และสามารถวิ่งไล่จับได้ทัน	

แต่ด้วยความต้องการของมนุษย์ได้พยายาม

แก้ปัญหา	 เพื่อล่าสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น	 สัตว์	

ที่มีความปราดเปรียวว่องไวที่ไม่สามารถ	

ไล่จับด้วยมือเปล่า

หอกที่ทำา

จากไม้

คว�มหม�ยของเทคโนโลยี

หอกที่ทำาจากหิน

หอกที่ทำาจาก

โลหะ

ปัจจุบัน

อดีต

หอกที่ทำาจาก

เขา	กระดูกสัตว์

การพฒันาเครือ่งมอืในการลา่สตัวจ์ากมอืเปลา่

พัฒนามาเป็นไม้ยาว	ๆ 	เพ่ือท่ิมแทงขว้างใส่สัตว์	

จนพัฒนามาเป็นหอกที่ทำาจากไม้และหอก	

ที่ ทำ าจากหินที่ ขว้ า ง ได้ ไกล	 แม่นยำ าขึ้ น		

จนถึงการสร้างเป็นธนูที่สามารถล่าสัตว์ 	

ที่อยู่ไกลและสูงขึ้นไปจากพื้นดิน	 ที่มนุษย์	

ไม่สามารถจับได้ด้วยมือเปล่า

8 เทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1 9เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน

	 นอกจากสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวแล้ว	 มนุษย์ยังได้สร้างเทคโนโลยีที่เป็นเชิงวิธีการในการดูแลรักษา	

อาหาร	เนือ้สตัวท์ีห่ามาไดเ้ปน็จำานวนมาก	การรกัษาเนือ้สตัวท์ีห่ามาไดด้ว้ยการลดความชืน้	การตากอาหาร

ประเภทเนื้อสัตว์ให้แห้ง	สามารถเก็บรักษาได้นาน	เทคโนโลยีการถนอมอาหารด้วยการหมัก	การดอง	

	 มนุษย์ยุคต่อมายังศึกษาเก็บข้อมูล	 สังเกตการงอกของพืช	 การเจริญเติบโตของพืช	 มีการทำาการ	

เพาะปลูกทดแทนการหาพืชที่เป็นของป่าเพียงอย่างเดียว	สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากพืชที่เพาะปลูก	

เพื่อประทังชีวิตได้สะดวกขึ้น	และอยู่ใกล้แหล่งที่พักอาศัย	ไม่ต้องเสี่ยงภัยหรือไปเก็บโดยไม่มีจุดหมายว่า

จะไดต้ามจำานวนทีต่อ้งการหรอืไม	่จะเหน็วา่เทคโนโลยนีัน้เปน็สิง่ทีเ่ราสรา้งขึน้มาตัง้แตย่คุดกึดำาบรรพแ์ลว้

	 จึ ง ไม่แปลกที่ ในยุคปัจจุบันชีวิตของมนุษย์อยู่ กับสิ่ งที่มนุษย์ ได้สร้ างขึ้น 	 เรียกได้ว่ า	

ตลอดเวลาของการดำาเนินชีวิตประจำาวัน	 ต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีเหล่านี้ตลอด	 โดยที่เราไม่สามารถ	

แยกออกจากกิจกรรมในชีวิตประจำาวันของตนเองได้เลย	

	 เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมา	 จากเดิมมนุษย์อาศัยเสียงจากสัตว์ในธรรมชาติ	 เช่น	 เสียงไก่ขัน	 เสียง

นกร้องออกหากินในยามเช้า	 และแสงอาทิตย์เป็นการบอกเวลา	 แต่ด้วยสภาวะในปัจจุบันเราต้องอาศัย

นาฬิกาที่มนุษย์สร้างขึ้น	 เพื่อกำาหนดบอกเวลาที่เที่ยงตรงแม่นยำากว่าในอดีต	 การทำาความสะอาด

ร่างกาย	การใช้สารเคมีตั้งแต่ยาสีฟัน	 สบู่	 ล้วนต้องใช้เทคโนโลยีวิธีการในการผลิต	การขึ้นรูปสบู่	 จนถึง	

การบรรจุและผนึกสารเคมีของหลอดยาสีฟัน	 การรับประทานอาหารเช้า	 ต้องอาศัยเทคโนโลยีไฟฟ้า		

ในการหุง	 ต้ม	 ทอดอาหาร	 แทนการทำาอาหารให้สุกโดยการใช้ความร้อนจากไฟโดยตรง	 เราเดินทาง	

ออกจากบ้านด้วยรถยนต์ส่วนตัว	 หรือการเดินทางโดยรถโดยสาร	 เราต้องอาศัยเทคโนโลยีขนส่ง		

เพียงเท่าที่ยกตัวอย่างมานี้	 จึงเป็นการยากที่ชีวิตในปัจจุบันจะแยกตัวออกจากเทคโนโลยี	 จึงมีวิธีการ	

ที่ดีที่สุดคือการอยู่ควบคู่กับเทคโนโลยี	 และใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า	 ศึกษาและมีความรู้เท่าทันกับ

เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 เทคโนโลยีในวันนี้อาจจะใช้ไม่ได้ในวันข้างหน้า	 การยอมรับ

เทคโนโลยี	 ใช้ให้เกิดประโยชน์และคาดการณ์เรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีในวันข้างหน้า	จะทำาให้เราอยู่ควบคู่

กับเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวันได้อย่างมีความสุข

คำ�ถ�มสำ�คัญ

เทคโนโลยีคืออะไร



ตัวป้อน
(input)

กระบวนก�ร 
(process)

ข้อมูลย้อนกลับ
(feedback)

ผลผลิต
(output)

10 เทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1 11เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน

ระบบทางเทคโนโลยี

	 เทคโนโลยี	เปน็การทำางานรว่มกนัขององคป์ระกอบ	ซึง่การทำางานนัน้เพือ่บรรลวุตัถปุระสงคท์ีว่างไว้	

ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่มีเป้าหมายที่แน่นอน	มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันของ

องค์ประกอบที่ทำางานประสานกัน

	 การทำางานของระบบทางเทคโนโลยี	 โดยหลักต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ	4	ส่วน	คือ	ตัวป้อน	

(input)	 เพื่อเข้าสู่กระบวนการ	 (process)	 ได้สิ่งที่สำาเร็จออกมาคือผลผลิต	 (output)	 และระบบทาง	

เทคโนโลยีอาจมีข้อมูลย้อนกลับ	 (feedback)	 ที่ทำางานได้อย่างสอดคล้องกันเพื่อควบคุมการทำางาน

ให้ทำางานได้สมบูรณ์	 ซึ่งบางระบบอาจจะไม่มีข้อมูลย้อนกลับก็ได้	 โดยทั้ง	 4	 ส่วนนี้	 จะต้องทำางานได้	

อย่างสัมพันธ์กัน

	 ระบบเทคโนโลยีในชีวิตประจำาวัน	 บางอย่างเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานไม่ซับซ้อน	 สามารถทำางาน	

เพียงระบบเดียวได้สมบูรณ์	 ยกตัวอย่างในชีวิตประจำาวันของเรา	 เช่น	 บัวรดนำ้า	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	

ต้องการนำ้าที่เป็นฝอยกระจาย	ไม่ทำาให้ต้นกล้าล้มหรือบอบชำ้า

แผนภาพที่ 1.1 องค์ประกอบของระบบทางเทคโนโลยี

ภาพที่ 1.3 การไหลของนํ้าที่ออกจากบัวรดนํ้า

ภาพที่ 1.2 Smart kitchen

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=_ZEoGTp3uzk

	 เทคโนโลยี	 (มาจากคำาว่า	 techne	ในภาษากรีก	 เดิมหมายถึง	ศิลปะ	ทักษะ	ไหวพริบ)	ซึ่งหมายถึง	

การรวบรวมความรู้	 ทักษะ	 วิธีการ	 กระบวนการ	 ในการแก้ปัญหาและทำาให้เป็นไปตามความต้องการ	

ของมนุษย์	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิต	และอำานวยความสะดวก

พัดลมดูดอากาศ

เครื่องดูดควัน
หลอดไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า

พลาสติก

บรรจุภัณฑ์ตู้เย็น

หม้อหุงข้าว

เตาอบ เขียงพลาสติกพอลิโพรไพลีนวาล์วนำ้า
เครื่องชั่ง

เครื่องปิ้งขนมปัง

ใยสังเคราะห์

เซรามิก

แก้ว	กระจก
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ตัวป้อน (input) กระบวนก�ร (process)

ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)

ผลผลิต (output)

12 เทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1 13เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน
ภาพที่ 1.4 ระบบกรองนํ้าล้นในตู้ปลา

ภาพที่ 1.5 ระบบกรอง

แผนภาพที่ 1.2 กระบวนการทางเทคโนโลยีของบัวรดนํ้า

ภาพที่ 1.6 ระบบสูบนํ้า

 ระบบกรองนํ้าล้น

 ตัวป้อน	คือ	นำ้าที่ล้นและมีเศษอาหาร

 กระบวนการ	 คือ	 นำ้าตกลงมาสู่ทรายกรอง	

และวัสดุกรอง	ที่เป็นใยสังเคราะห์	 ที่วางกั้นรองรับ

นำ้าที่ล้นมา

 ผลผลิต	 คือ	 นำ้ าดีที่ผ่านการกรอง	 ไม่มี

เศษอาหาร	และตะกอนแขวนลอย

	 ข้อมูลย้อนกลับ คือ	ความสะอาดของนำ้า

	 จากระบบกรองนำา้ล้นน้ีจะพบว่า	 ยังไม่สามารถ

ทำางานได้จากระบบเดียว	 ต้องอาศัยระบบอื่น	

อย่างน้อย	 2	 ระบบทำางานร่วมกัน	คือ	 ระบบสูบนำ้า	

อาศยัเทคโนโลยจีากเครือ่งสบูนำา้เพือ่เพิม่แรงดนันำา้	

หรือปริมาณนำ้าในตู้ปลา

นํ้าล้นเข้า

นํ้าที่มีแรงดันเพิ่มขึ้น

ผ่านวัสดุกรอง

มอเตอร์

เพิ่มแรงดันนํ้า

นํ้าผ่านการกรอง

นํ้า

	 ตัวป้อน	คือ	นำ้า	มุมเอียงของบัวรดนำ้า

	 กระบวนการ คือ	นำ้าที่ไหลมาอัดรวมกันที่กรวยของบัวรดนำ้า

	 ผลผลิต คือ	นำ้าที่ออกจากปลายกรวยของบัวรดนำ้าที่เป็นฝอย	ทำาให้นำ้ากระจายเป็นวงกว้าง

	 ข้อมูลย้อนกลับ	 คือ	ความแรงหรือระยะตกของนำ้า	 หรืออธิบายระบบทางเทคโนโลยีด้วยแผนภาพ	

ดังนี้

	 จากตัวอย่างเครื่องมือบัวรดนำ้านี้	การนำาเข้า	คือ	การเติมนำ้า	หากไม่เติมนำ้า	เทคโนโลยีนี้ก็ไม่สามารถ

ทำาให้นำ้ากระจายได้	 เช่นเดียวกัน	 หากเติมนำ้าในถังแล้ว	 แต่ไม่มีหัวบัวรดนำ้า	 ซึ่งเป็นการประมวลผล	

ก็ไม่สามารถทำาให้นำ้ากระจายตัวได้	 ในส่วนของความแรงและระยะตกของนำ้าจะมีผลมาจากระดับความสูง

ของนำ้า	 และมุมเอียงของบัวรดนำ้าที่แตกต่างกัน	 และต้องปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์	 เพราะฉะนั้น	

ความแรงและมุมเอียงของบัวรดนำ้าเป็นข้อมูลย้อนกลับ

นำ้า	

มุมเอียงของบัวรดนำ้า

ความแรง

และระยะตกของนำ้า

นำ้าที่ไหลมาอัดรวมกัน

ที่กรวยของบัวรดนำ้า

นำ้าที่ออกจากปลายกรวย
ของบัวรดนำ้าที่ เป็นฝอย		
ทำาใหน้ำา้กระจายเปน็วงกวา้ง

	 แต่ความต้องการแก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันของเราอาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้น	 ไม่สามารถ	

ใชเ้ทคโนโลยเีพยีงระบบเดยีวแกป้ญัหาไดค้รบ	จงึจำาเปน็ตอ้งมกีารใชก้ารทำางานของระบบทางเทคโนโลยอีืน่	

เพื่อร่วมกันทำางานอย่างสัมพันธ์กันจนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์

	 จากตัวอย่ างในชีวิตประจำ าวันที่ เ ราพบ		

และมีระบบทางเทคโนโลยีที่ทำางานร่วมกัน	 เช่น		

ระบบกรองนำ้าล้นในตู้ปลา	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

กรองเศษอาหารที่เหลือจากการให้อาหาร	 ทำาให้	

นำ้าหมุนเวียน	 เพื่อเพิ่มการสัมผัสของนำ้ากับอากาศ	

และระบบสบูนำา้	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สบูนำา้ทีก่รองแลว้	

กลับไปยังบริเวณที่อาศัยของปลา

 ระบบสูบนํ้า

 ตัวป้อน คือ	สูบนำ้าจากส่วนนำ้าดีที่ผ่านการกรองของระบบกรองนำ้าและไฟฟ้า

 กระบวนการ คือ	เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล	หมุนมอเตอร์เพื่อเพิ่มแรงดันนำ้าไปสู่ที่สูง

 ผลผลิต คือ	 นำ้าที่มีแรงดันนำ้าเพิ่มมากขึ้น	 ดันให้นำ้าเคลื่อนผ่านท่อไป	 และระดับนำ้าเพิ่มขึ้นจนล้น

แผงกั้น

 ข้อมูลย้อนกลับ คือ	ความแรงของนำ้า

	 จากการทำางานทั้ง	2	ระบบที่ทำางานร่วมกันจะพบว่า	ระบบกรองนำ้าเป็นระบบทางเทคโนโลยี	วิธีการ		

เป็นกระบวนการกรองนำ้าที่มีเศษอาหารผ่านการกรอง	 ให้ผลผลิต	 (output)	 เป็นนำ้าใสที่ไม่มีเศษอาหาร		

และระบบสูบนำ้าเป็นระบบทางเทคโนโลยี	 ทำาหน้าที่นำานำ้าเข้าแล้วเพิ่มแรงดันออกไปอีกทางหนึ่ง	

(output)	 แต่การที่นำ้าล้นผ่านแผงกั้นแล้วไปตกสู่ระบบกรองนำ้าเป็นผลผลิต	 (output)	 ที่เกิดจาก	

เครื่องสูบนำ้าอีกชั้นหนึ่ง



ตัวป้อน
( input)

กระบวนก�ร
(process)

แหล่งสนับสนุนกระบวนก�ร
(resource)

ผลผลิต
(output)

เงื่อนไขกระบวนก�ร 
(constraints)

14 เทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1 15เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน

	 นอกจากนี้ยังมีการอาศัยเทคโนโลยีที่เป็นวิธีการ	 ในการออกแบบแผงกั้นนำ้ากับส่วนกรองนำ้าให้มี	

ระดับของนำ้าที่แตกต่างกัน	ให้นำ้าที่ตกลงมาแผ่กว้างสัมผัสกับอากาศได้มาก	ๆ	

	 จะเห็นว่าระบบทางเทคโนโลยียังต้องอาศัยปัจจัยอื่น	ๆ	 ร่วมด้วย	 ในกระบวนการจึงสามารถทำาให้

ระบบทางเทคโนโลยีสามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดังภาพ

ภาพที่ 1.7 ปัจจัยของระบบทางเทคโนโลยี

ภาพที่ 1.8 โรงงานอุตสาหกรรมผลิตปลากระป๋อง

 5.	 เงื่อนไขกระบวนการ	(constraints)	คือ	สิ่งที่เป็นข้อจำากัดหรือส่งเสริมให้กระบวนการทำางาน

ข้อมูลย้อนกลับ	(feedback)

	 จากภาพดังกล่าวสามารถอธิบายได้	ดังนี้

 1.	 ตัวป้อน	 (input)	 คือ	 วัตถุดิบหรือสิ่งที่เราต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	 เนื่องจากสิ่งที่

นำาเข้านั้นเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไข

 2.	 กระบวนการ	 (process)	 คือ	 การดำาเนินการเพื่อจัดการกับสิ่งที่นำาเข้ามาเปลี่ยนแปลงไปสู่

ผลผลิตที่เราต้องการ	 อาจจะเป็นการดำาเนินการโดยใช้ระบบกลไก	 วิธีการหรือกิจกรรมทางเคมี	 หรือ	

รูปแบบอื่น	ๆ	โดยอาศัยศาสตร์ต่าง	ๆ	เข้ามาช่วยในการดำาเนินการในขั้นตอนนี้

 3.	 ผลผลิต	 (output)	 คือ	 สิ่งที่ได้ถูกปรับปรุง	 แก้ไข	 ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยโดยอาศัย

การนำาเข้าที่ผ่านกระบวนการประมวลผล	 อาจจะเรียกว่าผลผลิตก็ได้	 โดยสิ่งที่ได้อาจจะเป็นสิ่งของ		

ชิ้นงานที่สามารถจับต้องได้	หรืออาจจะเป็นเทคนิควิธีการก็ได้	การนำาออกเป็นสิ่งที่จูงใจให้มนุษย์พยายาม

คิดค้นเทคโนโลยีต่าง	ๆ	

 4.	 แหล่งสนับสนุนกระบวนการ	 (resource)	 คือ	 สิ่งที่ช่วยอำานวยให้เกิดการนำาเข้า	 หรือเกิด

วตัถดุบิ	ซึง่อาจจะหมายถงึ	คน	วตัถ	ุแรงงาน	พลงังาน	ซึง่หากไมม่ทีรพัยากรทางเทคโนโลย	ีกส็ง่ผลกระทบ	

ต่อกระบวนการได้	 เช่น	 โรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ	แต่หากขาดรถบรรทุกขนส่งหรือระบบการขนส่งขยะ	

เพื่อป้อนเข้าโรงงาน	ก็เป็นอุปสรรคไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามต้องการ	ดังนั้นทรัพยากรทางเทคโนโลยี	

ก็มีส่วนจำาเป็นต่อระบบทางเทคโนโลยีเช่นกัน

ของเทคโนโลยีได้ผลผลิตหรือผลลัพธ์	

ที่แตกต่างกัน	 เช่น	 โรงงานอุตสาหกรรม	

ที่ผลิตอาหารกระป๋องถ้าเป็นช่วงปีที่มี 	

ผลผลิตตกตำ่ า 	 จะมี วัตถุดิบป้อนเข้ า	

โรงงานน้อย	 แต่ ในช่วงปีที่มีผลผลิต	

ล้นตลาดก็ จะมี วั ตถุดิบ เข้ าสู่ โ ร งง าน	

จำานวนมาก	 ซึ่งจะเห็นว่าทั้ง	 2	 ประการ		

เป็นเงื่อนไขของกระบวนการเทคโนโลยี	

ที่ทำาให้ได้สินค้าที่ต้นทุนไม่เท่ากัน

วิวัฒนาการเทคโนโลยี

	 เทคโนโลยทีีเ่ปน็วธิกีารหรอืเครือ่งมอืพืน้ฐาน	หรอืทีม่คีวามซบัซอ้น	ตอ้งมกีารปรบัปรงุ	เปลีย่นแปลง

และพัฒนาตลอดเวลา	 ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกระบวนการทางวิวัฒนาการ	 (evolution)		

ของระบบหรือเครื่องมือนั้น	ๆ	 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีจึงเป็นลำาดับการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนมากขึ้น

และมีความต่อเนื่องของระบบหรือเครื่องมือที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่าง	ๆ	 ซึ่งกระบวนการคิดของมนุษย์นั้น	

สามารถรเิริม่สิง่ใหม่	ๆ 	ใหเ้กดิขึน้ไดต้ลอดเวลา	และเปลีย่นแปลงไดจ้ากสิง่แวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป	โดยมนษุย์

จะเริ่มจากการกำาหนดปัญหาหรือความต้องการในการดำารงชีวิต	 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีจึงมีความ

สัมพันธ์กับสภาพสังคมนั้น	ๆ	

ภาพที่ 1.9 การใช้สัญญาณควันในการสื่อสาร

ระยะไกล

	 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีนับตั้งแต่ยุค

โฮโมเซเปียน	(Homo	Sapiens)	ซึ่งคือยุคก่อนยุคหิน	

ในยุคนั้นการสื่อสารกันเป็นแบบการสื่อสารแบบซึ่งหน้า

ตวัตอ่ตวั	(face	toface)	ซึง่เปน็ขอ้จำากดัของการสือ่สาร	แตม่นษุยไ์ด้

พยายามคดิคน้วธิกีารสือ่สารใหส้ามารถสือ่สารไดไ้กลมากขึน้	พบวา่	

4,000	ปีก่อนประวัติศาสตร์	มนุษย์ได้ใช้สัญญาณควัน

ในการสื่อสารกันในระยะไกล	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยี

การสื่อสาร	การควบคุมควัน	ต้องอาศัยทักษะความชำานาญ
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ภาพที่ 1.11 หลักการทํางานของเครื่องโทรเลขในยุคแรก

ที่มา : https://www.blinklearning.com/Cursos/c788470_c40482350_Comunicaciones_alambrica_e_inalam brica.php

	 ปี	 1835	 Samuel	Morse	 ได้คิดค้นเครื่องโทรเลขขึ้นเพื่อสื่อสารในระยะไกลที่มากกว่าเดิม	 และ

สามารถสื่อสารได้รวดเร็ว	ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสาร	เป็นการสื่อสารโดยใช้สาย	

โดยใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าในการส่งสัญญาณ	ป้อนข้อมูลนำาเข้าจากท่ีหน่ึงแล้วไปแสดงผลอีกท่ีหน่ึงในระยะไกล		

ทำาให้ส่ือสารกับอีกเมืองหน่ึงได้	การสง่สญัญาณโทรเลขถอืเปน็จดุกำาเนดิของอเีมลนัน่เอง	เนือ่งจากมกีารนำาเขา้

ขอ้มลู	(input)	จากแหลง่หนึง่แลว้สง่สญัญาณไฟฟา้	เปน็การสง่สญัญาณเปน็ชว่ง	ๆ 	ตามรหสัประจำาตวัอกัษร	

ในข้อความที่ส่ง	 และสัญญาณไฟฟ้าที่ส่งเป็นช่วงสั้น-ยาว	 ที่แตกต่างกัน	 จะส่งพลังงานไปสู่เครื่องรับ	

ปลายทางประมวลผล	 (process)	 เพื่อให้บุคคลที่รับข้อมูลปลายทาง	 (output)	 ได้เปลี่ยนสัญญาณรหัสนี้

กลับมาเป็นตัวอักษรอีกครั้ง

	 เมื่อมอร์สสร้างเครื่องโทรเลขยุคแรก	 ๆ	 เขาเอาปากกาต่อติดกับปลายแผ่นเหล็กบาง	 ๆ	 นั้น		

เมื่อแผ่นเหล็กบางถูกดึงเข้ามาหาแม่เหล็กไฟฟ้า	 (เพราะกดคัันเคาะที่สถานีส่ง)	 ปากกาจะขีดลากเป็น	

เส้นหมึกลงบนกระดาษแถบเล็ก	 ๆ	ที่ถูกฉุดให้เคลื่อนไปช้า	 ๆ	 และเมื่อแผ่นเหล็กบางถูกขดลวดสปริง	

ดึงห่างออกไป	เพราะปล่อยหรือยกคันเคาะที่สถานีส่งปากกานั้น	ก็จะถูกดึงขึ้นพ้นแถบกระดาษด้วย

เครื่องส่ง

เคาะรหัส

ปากกา

กระดาษ

เครื่องรับ

	 2,500	 ปีก่อนประวัติศาสตร์ 	 มนุษย์ใช้กลองเป็นแหล่งกำาเนิดเสียง	

สำ าหรับส่งสัญญาณสื่อสารระหว่างกันในระยะไกล	 ข้ ามหุบเขา	 ซึ่ ง เป็น	

จุดเริ่มต้นของการสื่อสารโดยใช้คลื่นเสียง	(analog)	ในระยะไกล

ประสบการณ์ในการควบคุม	 การพัดโบกให้สามารถเกิดสัญญาณตามที่มนุษย์

ต้องการสื่อสารกับอีกกลุ่มหนึ่งในระยะไกล

ภาพที่ 1.10 การสื่อสารโดยใช้คลื่นเสียงในระยะไกล

ก�รสื่อส�ร Input Process Output Feedback

โทรเลข ผู้ส่งเคาะรหัส	
ส่งสัญญาณไฟฟ้า

เปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้า
เป็นแรงแม่เหล็ก	 ตาม
สัญญาณเพื่อเขียนรหัส
บนกระดาษ

ถอดรหัสเป็นตัวอักษร
สู่ผู้รับ

-

อีเมล ผู้ส่งเขียนจดหมาย	

ส่งไปที่	mail	server

ของผู้ส่ง

mail	server	ของผู้ส่ง	

ส่งจดหมายไปที่	 mail	

server	ของผู้รับ

ผู้รับอ่านจดหมายจาก	

mail	server

ผลการส่งอีเมล

	 ปี	 1890	Nikola	Tesla	 ได้พัฒนาระบบโทรเลขเป็นระบบไร้สายเพื่อให้การใช้งานได้หลากหลาย	

สามารถส่งได้ในสถานที่ที่ไม่เอื้ออำานวยในการเดินสายผ่าน	 โดยการส่งสัญญาณคลื่นวิทยุแทนการสื่อสาร

ดว้ยสายเคเบลิ	เรยีกวา่	วทิยโุทรเลข	ซึง่ทำาใหล้ดตน้ทนุในการตัง้เสา	การลากสายโทรเลขผา่นพืน้ทีอ่นัตราย	

วทิยโุทรเลขมบีทบาทอยา่งมากในดา้นการเดนิเรอืชายฝัง่	การกูภ้ยัทางทะเล	เนือ่งจากเปน็พืน้ทีท่ีไ่มส่ามารถ

ติดตั้งเสาและสายเคเบิลโทรเลข	ทำาให้เกิดความเป็นอิสระในการสื่อสารมากยิ่งขึ้น	 แต่ทั้งนี้การสื่อสารยัง

จำากัดด้วยการส่งเพียงรหัสโทรเลขที่แปลผลออกมาเป็นข้อความ

	 ปี	 1876	 	Alexander	Graham	Bell	 ได้คิดค้นการสื่อสารด้วยสาย	 โดยสามารถสื่อสารพูดคุย	

กับคนที่อยู่ห่างไกลกันหรืออยู่ต่างประเทศได้เสมือนว่าอยู่ห้องเดียวกัน	 และจากจุดเริ่มต้นของโทรศัพท์

ที่สนทนาด้วยเสียง	ก็มีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไม่มีเพียงแต่เสียงเท่านั้นที่ส่งสื่อสารถึงกันได	้ แต่จากการ

สือ่สารดว้ยสายโทรศพัทน์ี	้ไดม้เีทคโนโลยทีีต่ดิตามมาสามารถสง่เอกสาร	ขอ้ความถงึกนัไดโ้ดยใชเ้ทคโนโลยี

โทรสาร	ทีส่ามารถสง่เอกสารฉบบัเดยีวถงึผูร้บัปลายทางไดห้ลายคน	เปน็จดุเริม่ตน้ของการเผยแพรเ่อกสาร	

จำานวนมาก

	 ปี	 1965	มีการใช้ระบบการส่งข้อมูลระหว่างผู้ใช้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมด้วยกัน	 และ	

ในปีต่อมามีการพัฒนาให้สามารถส่งอีเมลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได	้ โดยระบบแรก	ๆ	 ได้แก่	 ระบบ	

AUTODIN	และระบบ	SAGE	ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน	 โดยเทคโนโลย	ี

ยังอยู่ในระบบเชื่อมโยงข้อมูลของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาด้วยกัน

	 ปี	 1979	 เป็นยุคของการสื่อสารที่เป็นอิสระมากขึ้นด้วยการสื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่สร้าง

ความเปน็อสิระในการสือ่สารใหก้บัชวีติของมนษุย์	ทำาใหโ้ทรศพัทก์ลายเปน็สว่นหนึง่ของชวีติ	และสามารถ	

ใช้งานต่าง	ๆ	 ได้มากขึ้น	ครอบคลุมการดำาเนินชีวิตประจำาวันจนเป็นอุปกรณ์ที่มีความชาญฉลาดมากกว่า	

จะเรียกว่าโทรศัพท	์ ไม่ว่าการสนทนาที่มีหลากหลายรูปแบบ	 เช่น	การทำาธุรกรรมทางการเงิน	การสืบค้น

ข้อมูล	การควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล

ตารางที่	1.1	เปรียบเทียบการสื่อสารระบบดิจิทัลระหว่างโทรเลขกับอีเมล
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send mail

the internet

e-mail server

reading e-maile-mail server

	 ปี	 1994	 มนุษย์สามารถสื่อสารด้วยระบบอินเทอร์เน็ต	 (อินเทอร์เน็ตเริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี	 1960)		

แบบเตม็รปูแบบ	สามารถตดิตอ่สือ่สารไดห้ลากหลาย	สามารถสือ่สารตดิตอ่และสง่สารกนัทัง้แบบตวัตอ่ตวั	

ไดต้ัง้แตก่ารสนทนาดว้ยเสยีง	การสง่ขอ้ความเปน็เอกสาร	การสง่ภาพนิง่	ภาพเคลือ่นไหว	จนถงึการสือ่สาร	

ในระดบัเครอืขา่ยสงัคมออนไลนท์ีส่ือ่สารไดค้รัง้ละหลาย	ๆ 	คน	เชน่	การสือ่สารผา่น	facebook,	myspace,	

Instagram,	twitter,	และ	LINE	ซึ่งทำาให้ชีวิตประจำาวันของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง

	 ถึงแม้เทคโนโลยีการสื่อสารที่มนุษย์สร้างขึ้นมานี้เพื่อสนองความต้องการ	 เพิ่มความสะดวก

สบาย	 เพิ่มผลผลิต	 ลดข้อจำากัดในหลาย	 ๆ	 ด้านของการสื่อสาร	 ซึ่งประโยชน์ที่สร้างขึ้นนั้น	 ทุกคน

ยอมรับในความสะดวกสบาย	ทำาให้เราติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น	ๆ	 ได้	 ด้วยความรวดเร็วและประหยัด		

ซึ่งเราทุกคนก็ใช้ข้อดี	จุดเด่นของเทคโนโลยีเหมือนกัน	แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่กำาลังเปลี่ยนแปลง

ชีวิตอย่างรวดเร็วนี้ส่งผลกระทบกับมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 โดยผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม		

เราจงึพบวา่หลายคนไดร้บัผลเสยีจากการใชเ้ทคโนโลยทีีไ่มท่นัระมดัระวงั	รูเ้ทา่ไมถ่งึการณ	์เราจงึตอ้งศกึษา

เทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

ภาพที่ 1.12 การส่งอีเมลและรับอีเมล

ที่มา : Jonathan Chan, Choy Wai Tse kelly. (2007)

ความสำาคัญของเทคโนโลยี

	 เทคโนโลยีมีความสำาคัญกับวิถีชีวิตของมนุษย์	ดังนี้

	 1.	 เทคโนโลยเีกดิจากความตอ้งการหรอืความมุง่หมายของมนษุย	์เพือ่ใหไ้ดผ้ลตามทีม่นษุยต์อ้งการ	

เช่น	การเดินทาง	จากการเดินที่ต้องใช้เวลาและเหนื่อย	มีข้อจำากัด	มนุษย์ก็สร้างยานพาหนะในการเดินทาง

ให้สามารถเดินทางด้วยความรวดเร็ว	 สะดวก	และมีข้อจำากัดน้อยลง	การสร้างรถเทียมด้วยสัตว์	 รถลาก		

การขุดเรือเดินทางไปทางนำ้า	การทำาเลื่อนเพื่อเดินทางบนหิมะ	หรือพื้นนำ้าแข็ง	เทคโนโลยีการแก้ปัญหาของ

แตล่ะสถานทีจ่งึเปน็เทคโนโลยทีีแ่กป้ญัหาในชวีติประจำาวนัของมนษุยจ์ากแตล่ะทอ้งถิน่	ทำาใหม้ยีานพาหนะ

กำาเนิดขึ้นมากมาย	มีลักษณะแตกต่างกันไปเพื่อสนองต่อสภาพการใช้งาน

	 2.	 เทคโนโลยีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรด้านต่าง	 ๆ	 เนื่องจากการสร้างเทคโนโลยีต้องใช้ทั้ง

ศาสตร์ความรู้	 ข้อมูลสารสนเทศ	 เครื่องมือ	 อุปกรณ์	 วัสดุ	 ทรัพยากร	พลังงาน	 ร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์

เทคโนโลยี	 หากเราศึกษาการทำาสบู่เพียงก้อนเดียว	 ก็ต้องอาศัยความรู้	 การทำาให้ไขมันละลายไปกับนำ้า	

ด้วยสารเคมีที่เป็นด่าง	 การเก็บข้อมูลนี้มาจากการสังเกตว่านำ้าจากเถ้าถ่านสามารถละลายไขมันได้		

ดังนั้นจึงต้องทำาให้ไขมันกับด่างรวมตัวกันด้วยความร้อน	 ซึ่งต้องมีการศึกษาเก็บข้อมูลว่าไขมันจาก	

แหลง่ใดทีส่ามารถนำามาทำาสบูไ่ด	้และตอ้งใชท้กัษะในการใหค้วามรอ้น	ระยะเวลา	การควบคมุ	ตลอดจนถงึ

การสร้างพิมพ์สบู่เพื่อให้สบู่คงรูปร่าง	 เพื่อสะดวกในการนำาไปใช้งาน	ซึ่งจะเห็นว่าเพียงขั้นตอนการทำาสบู่	

ก็ต้องใช้ความรู้	เครื่องมือ	วัสดุ	และพลังงาน

	 3.	 เทคโนโลยีเป็นกิจกรรมของมนุษย์ที่เกิดจากการคิด	การแก้ปัญหา	ทดลอง	ออกแบบ	ประดิษฐ์	

สร้างและเป็นกระบวนการการนำาความรู้	ประสบการณ์	เทคนิคหรือวิธีการ	หรือทักษะและทรัพยากรต่าง	ๆ 		

ไปใช้ในการแก้ปัญหา	 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของมนุษย์ให้ดีขึ้น	 เช่น	 คิด	 ประดิษฐ์		

เครือ่งปรบัอากาศเพือ่ใหส้ภาพแวดลอ้มและความเปน็อยูข่องมนษุยด์ขีึน้	ซึง่กวา่จะมเีครือ่งปรบัอากาศ	เชน่		

ทุกวันนี้ต้องเริ่มจากการใช้พัดที่สานจากใบไม้	ต่อมาเป็นพัดลมไฟฟ้า	จนถึงปัจจุบันจึงมีเครื่องปรับอากาศ

ที่ทำาให้สุขสบาย	มนุษย์ต้องอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และสาขาอื่น	ๆ	 ใช้ทักษะ	และทรัพยากรต่าง	ๆ		

ผ่านการทดลอง	ออกแบบจนเกิดเทคโนโลยีที่ทำางานได้ตรงตามความต้องการ



เด็กควรรู้

20 เทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1 21เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน

ปัจจัยที่ทำาให้เกิดเทคโนโลยี

 สิ่งที่ผลักดันให้นักเทคโนโลยีสร้างเทคโนโลยีใหม่	ๆ	ประกอบด้วยปัจจัย	ดังนี้

 1.	 ปัจจัยการดํารงชีวิต	ซึ่งมนุษย์ต้องการ

ความอยู่รอด	 จึงพยายามขวนขวายในการสร้าง

สิ่งประดิษฐ์	 วัตถุ	 อุปกรณ์	 รวมทั้งวิธีการต่าง	 ๆ		

เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย	 โดยเฉพาะปัจจัยสี่ที่มนุษย์

จำาเป็นต้องใช้	 จึงเกิดเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเสื้อผ้า	

เครือ่งแตง่กาย	เทคโนโลยทีีเ่กีย่วกบัอาหาร	การปรงุ	

ตลอดจนการเกบ็รกัษาอาหารใหไ้ดน้าน	การกอ่สรา้ง	

ที่พักอาศัยเพื่อให้สามารถต้านทานแรงลม	 ฝน		

นำ้าป่าไหลหลาก	 จนถึงกระบวนการคิดค้นตัวยา	

เพื่อรักษาโรคให้สามารถอยู่รอดจากการเจ็บป่วย

ปัจจัยสี่จึงถือเป็นพื้นฐานประการแรกของการ	

ผลักดันให้มีการสร้างเทคโนโลยี

	 2.	 ตอ้งการเอาชนะธรรมชาติ	เปน็ปจัจยัหนึง่ทีม่นษุยพ์ยายามสรา้งเทคโนโลย	ีในแตล่ะทอ้งถิน่

มีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันเพราะลักษณะภูมิประเทศที่แตกต่างกัน	 มีภัยทางธรรมชาติที่แตกต่างกัน		

จึงมีการสร้างเทคโนโลยีเพื่อเอาชนะธรรมชาติ	 ซึ่งอาจจะเป็นภัยธรรมชาติหรือสภาวะทางธรรมชาติ	

ที่ไม่เอื้ออำานวยต่อการดำารงชีวิต	ดังนี้

	 	 2.1 การสร้างเทคโนโลยีเพื่อใช้เตือนภัย	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่บอกหรือเตือนก่อนเพื่อเตรียมตัว

รองรับกับภัยทางธรรมชาติ	 เทคโนโลยีการตรวจจับสภาพของการก่อตัวของก้อนเมฆ	 เทคโนโลยี		

การตรวจจับความชื้น	ความดันอากาศ	เทคโนโลยีการตรวจจับความเร็วลม	ทิศทางลม	เป็นต้น

ภาพที่ 1.13 กี่ี่กระตุก เกิดจากความจําเป็นในการทอผ้า
เพื่อผลิตเครื่องนุ่งห่ม

ภาพที่ 1.14 เครื่องตรวจจับแผ่นดินไหวของจีนโบราณ เกิดจากต้องการรอดจากภัยธรรมชาติ
ที่มา : http://manager.co.th/china/viewnews.aspx?newsID=9510000058642

	 	 2.2  การสร้างเทคโนโลยีเพื่อป้องกันภัยจากธรรมชาติ	 เช่น	การสร้างบ้านเรือนแบบยกพื้นสูง

หลบหลีกนำ้าป่าไหลหลาก	การถางป่าแนวกันไฟ	เพื่อป้องกันไฟป่าเข้าสู่หมู่บ้านหรือชุมชน

	 	 2.3 การสร้างเทคโนโลยีเพื่อควบคุมธรรมชาติ	 ซึ่งมนุษย์รู้ดีว่าธรรมชาติที่ไม่เอื้ออำานวย

จะทำาให้การดำารงชีวิตลำาบาก	 ความต้องการเอาชนะธรรมชาติ	 ควบคุมการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ		

จะทำาให้สามารถดำารงชีวิตได้สะดวกสบาย	ตัวอย่างการผลิตนำ้ายาป้องกันการแข็งตัวเป็นนำ้าแข็งของนำ้า	

ในหม้อนำ้ารถยนต์ที่ใช้ในซีกโลกตะวันตก	 สำาหรับประเทศแถบร้อนก็ผลิตนำ้ายาเพื่อป้องกันการเดือด

ของหม้อนำ้าในรถยนต์	 ในประเทศซีกโลกตะวันออกทางบ้านเรา	 จะเห็นว่าสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน		

ก็ผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน

 3.	 ความอยากรู้	 ความสนใจ	 เป็นปัจจัยที่ผลักดันทำาให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยี	 การคิดค้น

ภาพที่ 1.15 กล้องโทรทรรศน์

ภาพที่ 1.16 เครื่องเล่นแผ่นเสียง

หาคำาตอบ	 สร้างเครื่องมือเพื่อไปสู่จุดหมายใน

ความสนใจ	 หรือความอยากรู้	 เช่น	 การคิดค้น

กล้องโทรทรรศน์ 	 เพื่ออยากเห็นดวงดาวที่มี 	

ขนาดใหญ่ขึ้น	 ชัดเจนขึ้น	 ความสนใจเรื่องของ	

สิ่งมีชีวิตเล็ก	ๆ	จึงคิดค้นกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้เลนส์

เพื่อขยายภาพให้ชัดเจนหลายเท่า	 การสนใจการ	

ดำารงชวีติของสตัวก์ลางคนื	จงึมกีารคดิคน้ประดษิฐ์

กลอ้งเลนสท์ีแ่สดงผลใชค้ลืน่ความรอ้น	เพือ่สามารถ

มองเห็นสัตว์โดยที่สัตว์ไม่ตื่นตระหนก	

 4.	 สุนทรียะและความบันเทิง	เป็นปัจจัย

ที่ทำาให้คิดค้นเทคโนโลยี	 เพื่อสนองต่อความสุข	

การคิดค้นเครื่องดนตรีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเสียง		

โดยคิดค้นเพื่อออกแบบประดิษฐ์กล่อง	 หรือ	

ช่องเสียง	 เพื่อให้เสียงก้องกังวานของกีตาร์โปร่ง	

การคิดเทคโนโลยี	 การบันทึกเสียง	 เพื่อนำาเสียง

ที่บันทึกมาฟังในภายหลัง	 การคิดค้นไมโครโฟน	

เพื่อแปลงสัญญาณเสียงเป็นแอนะล็อก	 เข้าสู่ 	

แอมพลิไฟเออร์	 ขยายเสียงออกสู่ลำาโพง	 ทั้งหมด

ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการบันเทิงทั้งสิ้น

	 	 	 ปัจจุบันสามารถทราบถึงสัญญาณของแผ่นดินไหวได้จากเครื่องรับแรงสั่นสะเทือน		
(Seismometer)	ซึ่งทำาหน้าที่ตรวจจับคลื่นแผ่นดินไหวและบันทึกลงในกระดาษบันทึก	(Seismogram)	
เรียกว่า	เครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว	(Seismograph)



22 เทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1 23เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน

ภาพที่ 1.17 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้า-ออกของบุคลากร

	 	 5.	 ความเชื่อ	 วัฒนธรรม	 และกฎระเบียบทางสังคม	ผลักดันให้เกิดเทคโนโลยี	 เช่น	

การคิดค้นนำ้ายารักษาสภาพศพในมัมมี่	 เพราะความเชื่อว่าวิญญาณจะกลับมาที่ร่างเดิม	 การคิดค้นสูตร	

ดินปืนบั้งไฟและออกแบบบั้งไฟให้สามารถขึ้นได้สูงที่สุด	 ด้วยความเชื่อว่า	 บั้งไฟสามารถสื่อสารไปยัง	

เทพที่บันดาลให้ฝนตก	 เทคโนโลยีถนอมอาหารที่เกิดจากวัฒนธรรมการรับประทานของแต่ละชนชาติได	้

ผลักดันให้คิดค้นการถนอมอาหารของชนชาติต่าง	ๆ	เช่น	เต้าเจี้ยว	ปลาร้า	กิมจิ	เนยแข็ง	ซึ่งเป็นเทคโนโลยี	

การถนอมอาหารที่เกิดจากวัฒนธรรมในชนชาติ	 การคิดค้นเครื่องตรวจจับคาร์บอนเขม่าดินปืนที่ติดอยู่

บริเวณผิวหนัง	 เสื้อผ้า	 เป็นการพิสูจน์ว่าใครเป็นคนใช้อาวุธปืน	 และเป็นการระเบิดของดินปืนชนิดใด		

ซึ่งการพิสูจน์ดังกล่าวเป็นการพิสูจน์ข้อเท็จจริง	ซึ่งเป็นระเบียบทางสังคมและกฎหมายได้กำาหนดไว้

การยอมรับเทคโนโลยี

	 การนำาเทคโนโลยีหรือการยอมรับเทคโนโลยีของแต่ละคน	หรือของแต่ละชุมชน	 ย่อมมีเหตุผล	

ที่แตกต่างกันตามสภาพความต้องการและความจำาเป็น	 รวมถึงความเชื่อและวัฒนธรรมก็ล้วนมีส่วน	

ในการนำาเทคโนโลยีหรือการยอมรับเทคโนโลยีด้วย	 โดยการยอมรับหรือเลือกเทคโนโลยีมาจาก	

สาเหตุหลัก	ดังนี้

 1.	 เทคโนโลยคีวามสะดวก			เปน็ปจัจยัใหเ้กดิการยอมรบัเทคโนโลย	ีสิง่ทีท่ำาใหเ้กดิความสะดวก

จะได้รับการยอมรับที่ง่าย	 เพราะธรรมชาติของมนุษย์ชอบความสะดวกสบาย	 เช่น	 เทคโนโลยีการสื่อสาร

ทางโทรศัพท์	 จะได้รับการยอมรับที่รวดเร็ว	 เพราะทุกคนต้องการสื่อสารที่สะดวกฉับไว	หรือเทคโนโลยี

การเดินทาง	การสร้างยานพาหนะจะได้รับการยอมรับจากมนุษย์และเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถแพร่เข้าไป

สู่ชุมชนทุก	ๆ	กลุ่ม	ได้อย่างรวดเร็ว

 2.	 เทคโนโลยีทดแทน	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาต่อความจำาเป็นให้กับมนุษย์	 ระบบ

ทางเทคโนโลยีแบบนี้จะเป็นที่ต้องการและยอมรับของบุคคล	ชุมชนที่กำาลังเผชิญกับการขาดแคลน	และ	

มีความต้องการกำาจัดปัญหาที่กำาลังเผชิญให้หมดไป	 เช่น	 เทคโนโลยีการขุดบ่อบาดาล	 จะช่วยแก้ปัญหา	

ใหก้บัพืน้ทีท่ีข่าดนำา้	ซึง่ชมุชนหรอืกลุม่ทีก่ำาลงัมปีญัหานัน้จะใหก้ารยอมรบัและใชเ้ทคโนโลยนีัน้อยา่งรวดเรว็

 3.	 เทคโนโลยเีพิม่ผลผลติ	เปน็ระบบทางเทคโนโลยทีีช่ว่ยเพิม่ผลผลติหรอืยกระดบัความเปน็อยู่

ให้ดีขึ้น	เช่น	เทคโนโลยีการสร้างตู้ฟักไข่ให้สามารถฟักเป็นตัวได้จำานวนมาก	และมีอัตราการฟักเป็นตัวสูง	

เทคโนโลยีตู้ทำาความเย็นที่ช่วยรักษาอาหารหรือผลิตภัณฑ์ให้เก็บได้นานขึ้น	 หรือเทคโนโลยีการฝึกทักษะ

การคดิแบบ	FishBone	ซึง่เปน็เครือ่งมอืจดัระเบยีบวธิคีดิใหม้คีวามรู	้แกป้ญัหาไดร้วดเรว็	ซึง่เปน็เทคโนโลยี

วิธีการ	ปัจจัยเหล่านี้ทำาให้สิ่งที่ต้องการเกิดได้เร็วขึ้น	ดีขึ้น	จึงได้รับการยอมรับและถูกใช้อย่างแพร่หลาย

 4.	 เทคโนโลยใีชง้า่ย			ซึง่เปน็ขัน้ตอนทีไ่มยุ่ง่ยาก	ขัน้ตอนทีส่ัน้	ไมม่เีงือ่นไขดา้นความรูด้า้นเทคนคิ	

ของผู้ใช้มากนัก	 จะทำาให้เทคโนโลยีนั้นถูกเลือกใช้มากกว่าเทคโนโลยีที่ใช้แก้ปัญหาเดียวกันแต่ใช้ยาก		

เช่น	 เทคโนโลยีการถ่ายภาพแบบอัตโนมัติเปรียบเทียบกับกล้องถ่ายภาพแบบปรับเลนส์และแสง	

ด้วยตนเอง	 (manual)	 จะพบว่าการยอมรับเทคโนโลยีกล้องแบบอัตโนมัติจะมียอดขายสูงกว่า	

กล้องแบบต้องปรับเลนส์ด้วยตนเอง	 เนื่องจากการใช้งานง่าย	 สะดวก	 ไม่ต้องมีความรู้	 เพียงแค่กดปุ่ม	

ถ่ายภาพ	ขั้นตอนอื่น	ๆ	กล้องอัตโนมัติก็ทำาได้เองทั้งหมด	

 5.	 เทคโนโลยีต้นทุนตํ่า	 เป็นข้อเด่นที่ทำาให้เทคโนโลยีนั้นถูกเลือกใช้หรือยอมรับ	 เทคโนโลยี

ที่มีต้นทุนตำ่านั้นรวมหมายถึงการบำารุง	 ดูแลรักษา	 จะพบเสมอว่าเทคโนโลยีที่จะสร้างการยอมรับได้		

จะถกูเปรยีบเทยีบดว้ยราคาตน้ทนุ	การแกป้ญัหาเรือ่งเดยีวกนั	แตห่ากตน้ทนุทีต่ำา่กวา่ยอ่มไดร้บัการยอมรบั

มากกว่า	หากเรามองรถยนต์เป็นเทคโนโลยีเพื่อการเดินทาง	ในท้องตลาดจะพบว่าราคาต้นทุนของรถยนต์	

มีผลต่อการเลือกใช้หรือยอมรับ	 รถยนต์ที่ราคาถูกจะมียอดการใช้งานจำานวนมากกว่ารถยนต์ที่มีราคาสูง		

และบางครั้งเราจะพบว่า	 แม้รถยนต์ราคาสูงกว่าแต่หากมีการดูแลรักษาน้อยกว่า	 มีอะไหล่ที่หาง่ายและ	

ราคาถูกกว่าก็จะได้รับการเลือกและได้รับการยอมรับ



ความรู้รอบโลก

24 เทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1 25เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน

 6.	 เทคโนโลยีอเนกประสงค์	ซึ่งมีระบบการทำางานแก้ปัญหาได้มากกว่า	ครอบคลุมกว่า	ทำางาน

แก้ปัญหาได้ยืดหยุ่นกว่า	ก็จะถูกเลือกใช้มากกว่า	 เช่น	 เทคโนโลยีเครื่องมัลติฟังก์ชัน	ที่สามารถพิมพ์งาน

ออกทางเครื่องมัลติฟังก์ชัน	 และยังสามารถเป็นเครื่องสแกนนำาข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได	้ และสามารถ

เป็นเครื่องถ่ายเอกสาร	และสามารถเป็นเครื่องส่งแฟกซ์ได้ด้วย	กรณีเช่นนี้เป็นความยืดหยุ่นของเทคโนโลยีนี้	

ซึ่งเป็นข้อเด่นทำาให้ได้รับการยอมรับง่ายขึ้น

	 	 	 รถไฟฟ้าShanghai	Maglev	ของประเทศจีน	ซึ่งใช้ความเร็วจากพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า

ที่ความเร็วสูงสุด	430	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	รับผู้โดยสารสูงสุดได้	574	คน

ภาพที่ 1.18 รถไฟฟ้าความเร็วสูงของประเทศจีน

ปัจจัยที่ทำาให้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง

	 เมื่อเทคโนโลยีได้ถูกสร้างขึ้นหรือได้รับการยอมรับจากชุมชน	 เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไปจะพบว่า

เทคโนโลยีจะถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยตลอดเวลา	ซึ่งการเปลี่ยนหรือการพัฒนาเทคโนโลยี	 รวมถึงการหยุด

เทคโนโลยีแล้วนำาเทคโนโลยีใหม่มาทดแทน	จะมีสาเหตุหรือปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	ดังนี้

 1.	 ปัญหาพื้นฐานในการดํารงชีวิต	 เมื่อใช้เทคโนโลยีไประดับหนึ่งอาจจะเกิดปัญหา	 จึงมีการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี	เช่น	ปัญหาการเตรียมดินที่ใช้เครื่องมือจอบ	เสียม	และพัฒนามาใช้สัตว์ไถนา	

จึงสร้างคันไถ	เป็นเครื่องมือเพื่อแก้ปัญหาจากการเตรียมดิน	และเปลี่ยนแปลงมาใช้เครื่องจักร	รถไถ

 2.	 การแข่งขัน	 เนื่องจากประชากรมีจำานวนมากขึ้น	 จึงทำาให้เกิดการแข่งขัน	 แย่งชิงทรัพยากร	

จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	เช่น	เทคโนโลยีการผลิตอาหาร

 3.	 การหลอมรวมทางวัฒนธรรม	เนื่องจากมีการไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันของชุมชน	จึงทำาให้มี

การนำาเทคโนโลยีจากที่หนึ่งไปใช้และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเพื่อให้เข้ากับชุมชนแห่งใหม	่

เช่น	การทำาเครื่องปั้นดินเผาของชาวจีน	 เมื่อมาสู่ชุมชนใหม่ได้ปรับเปลี่ยนรูปร่างของภาชนะ	 เตาเผาวัสดุ	

ให้เข้ากับชุมชนใหม่ที่ชาวจีนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน

 4.	 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 	 ซึ่งการสร้างเทคโนโลยีต้องอาศัยความรู้

ทางวิทยาศาสตร์รองรับ	เมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเทคโนโลยีก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย

ภาพที่ 1.19 การทดลองวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ



26 เทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1 27เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน

ผลกระทบของเทคโนโลยี

	 เมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนก็กระทบกับสิ่งอื่น	 ๆ	 ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีด้วย		

ซึ่งผลกระทบที่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 มีทั้งส่งผลดีและส่งผลเสียต่อมนุษย์		

การเปลี่ยนแปลงทำาให้เกิดผลดีต่อมนุษย์	ดังนี้

	 ผลกระทบด้านบวก

 1. เทคโนโลยีที่ทำาให้เกิดความเท่าเทียมกัน	 จะเห็นว่าในอดีตมีการแข่งขันการเข้าถึงข่าวสาร

เพราะขอ้มลูขา่วสารจะทำาใหเ้กดิความแตกตา่งของการลงทนุดว้ย	แตใ่นปจัจบุนัพฒันาการของเทคโนโลยี

ทำาให้เกิดเป็นยุคเทคโนโลยีและสารสนเทศ	ทำาให้ข่าวสารและการสื่อสารเกิดความเท่าเทียมกัน	ทุกคน

สามารถเข้าถึงข่าวสารต่าง	 ๆ	 ได้เหมือนกัน	 ในด้านการผลิตทำาให้เกิดความเท่าเทียมกัน	 อุตสาหกรรม	

ในครัวเรือนสามารถทำาอาหารกระป๋องได้เหมือนที่โรงงานขนาดใหญ่สามารถทำาได้	 จะพบว่าเทคโนโลยี	

สร้างความเท่าเทียมกันได้้มากขึ้น	 จึงทำาให้สังคมปรับเปลี่ยนจากระบบอุตสาหกรรมกลายเป็นสังคม	

แบบสารสนเทศ

 2. เทคโนโลยทีีเ่ปน็อตัลกัษณ	์เปน็การพฒันาขึน้มาใหส้ามารถยดืหยุน่และตอบสนองความตอ้งการ

ของแต่ละคนได้อย่างลงตัว	เสมือนว่าเป็นเทคโนโลยีเฉพาะบุคคล	ไม่ซำ้าแบบใคร	เทคโนโลยีสร้างอุปกรณ์

ต่าง	ๆ	เพื่อเน้นการตอบสนองตามความต้องการ	โดยสร้างพื้นฐานของอุปกรณ์รองรับ	ทั้งด้านการ

เชื่อมโยงเครือข่าย	 ทำาให้กระบวนการที่ซับซ้อนสามารถเป็นไปได้	 และลดปัญหาต่าง	 ๆ	 ของมนุษย์		

เช่น	 สมาร์ตโฟนที่เราสามารถปรับภาพพื้นหลัง	 หน้าจอ	ฟังก์ชันการใช้งานให้เป็นไปตามความต้องการ	

ของตนเองได้

ภาพที่ 1.20 โรงงานอุตสาหกรรม ภาพที่ 1.21 การใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวัน

 3. เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร	 ทำาให้การจัดการองค์กรสะดวกและง่ายขึ้น

จนทำาให้โครงสร้างจากเดิมได้ปรับเปลี่ยนไป	 ลดระบบการจัดการต่าง	 ๆ	 ให้ง่ายขึ้น	 ติดต่อสื่อสาร	

ด้วยความรวดเร็ว	 เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน	์ การประชุมทางไกล	 ระบบ	

คอนเฟอเรนซ์จึงไม่จำาเป็นต้องมีองค์กรขนาดใหญ่อีกต่อไป	องค์กรที่ได้รับผลกระทบ	มีดังนี้

  3.1 ร้�นค้�และบริก�ร	 ลดจำานวนพื้นที่การตั้งกิจการ	ลดจำานวนพนักงาน	บุคลากร	 เพราะ

เทคโนโลยีทำาให้การผลิต	การจัดการ	การควบคุม	สามารถทำาได้แบบเบ็ดเสร็จ	การใช้เครื่องมือทดแทน

พนักงาน	 ลดขั้นตอน	 ลดพื้นที่ในการทำากิจกรรม	 การที่ร้านค้าสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแบบไม่ต้อง	

 ภาพที่ 1.22 สมาร์ตโฟนสามารถปรับเปลี่ยนหรือตั้งค่าการใช้งานตามที่ผู้ใช้ต้องการได้

 ภาพที่ 1.23 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถออกแบบสร้างเว็บไซต์สําเร็จรูป และปรับแก้ไขได้ตามต้องการ



เว็บไซต์แนะนำา

28 เทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1 29เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน

เผชิญหน้า	 จำาหน่ายสินค้าออนไลน์	 ระบบการค้าบนเครือข่าย	 ขยายขอบเขตการดำาเนินกิจการไปอย่าง

อสิระ	ไมม่พีืน้ทีจ่รงิทางกายภาพและดำาเนนิกจิการตลอด	24	ชัว่โมง	ทำาใหเ้กดิรปูแบบขององคก์รทีส่ามารถ

ประกอบการหรือดำาเนินกิจกรรมได้ทุกสถานที่	และทุกเวลา

  3.2 ด้�นก�รศึกษ�	 เทคโนโลยีทำาให้เกิดการปรับตัว	 เพิ่มช่องทางการเข้าถึงของนักเรียน

การศึกษาทางไกลผ่านระบบดาวเทียมและระบบอินเทอร์เน็ต	 (Distance	 Learning	 Information	

Technology:	DLIT)	อาศัยการสื่อสารที่ก้าวหน้า	และแพร่หลายขึ้น	การประชุมทางวีดิทัศน์	ระบบประชุม

บนเครือข่าย	 ระบบโทรศึกษา	 การใช้คอมพิวเตอร์ทดแทนครู	 การใช้สื่อออนดีมานด์	 เพื่อให้นักเรียน	

เลือกเรียนตามความสนใจ	 โดยไม่ต้องมีห้องปฏิบัติการเก็บสื่อจริง	 การเรียนเสริมสอนผ่านสื่อออนไลน์		

ที่ผู้สอนไม่ใช่ครูหรือผู้เชี่ยวชาญ	แต่เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แทน

  3.3 ก�รดำ�เนินก�รธุรกรรมท�งก�รเงิน	 และการแข่งขันทางธุรกิจได้รับผลกระทบ

ทางเทคโนโลยี	 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด	 สามารถจัดการได้สะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวางระบบ

เอทีเอ็ม	 อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง	 ที่ทำาการเบิกจ่ายได้ตลอดเวลาและกระจายถึงตัวผู้รับบริการมากขึ้น		

มีความปลอดภัย	โดยไม่ได้ใช้พนักงานในการฝากถอน	แต่ใช้เพียงตู้เอทีเอ็ม	หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการ

จัดการด้วยตัวของลูกค้าเอง

ภาพที่ 1.24 การศึกษาทางไกลผ่านระบบดาวเทียมและระบบอินเทอร์เน็ต (DLIT)

	 ห้องเรียนแห่งคุณภาพ	(DLIT	Classroom)
	 http://www.dlit.ac.th/pages/classroom.php

 5. เทคโนโลยีทำาให้เกิดการเปลี่ยนแนวการสื่อสาร	 จากเดิมการสื่อสารในสังคมที่ใช้ในการ

ประกอบธุรกิจจะใช้การสื่อสารรูปแบบสายบังคับบัญชาในแนวดิ่งเป็นระดับชั้น	ผู้บังคับบัญชาจะสื่อสาร	

ไปถงึระดบัรองลงไปเปน็ลำาดบัจนถงึระดบัลา่งสดุ	ซึง่จะพบวา่มคีวามลา่ชา้ของการสือ่สาร	และเมือ่บคุลากร

ลา่งสดุตอ้งการสือ่สารกบัผูบ้งัคบับญัชากจ็ะสือ่สารผา่นหวัหนา้งาน	ผา่นไปยงัหวัหนา้แผนกไปสูห่วัหนา้ฝา่ย	

จนถงึผูบ้งัคบับญัชาในทีส่ดุ	สำาหรบัในสว่นของการสือ่สารแบบกลุม่หรอืแนวราบ	กม็กีารสือ่สารในกลุม่ยอ่ย	ๆ 		

ภาพที่ 1.25 เว็บไซต์การซื้อขายออนไลน์ (e-commerce)

 4. เทคโนโลยีขยายการเชื่อมโยงและการซื้อขายออนไลน์ (e-commerce)	 ส่งผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกจิ	โดยมวลรวม	การไหลเวยีนของกระแสเงนิสามารถแพรส่ะพดัไปไดร้วดเรว็	การแลกเปลีย่นเงนิตรา

สามารถทำาได้ง่ายและมีรูปแบบเงินตราที่ใช้แลกเปลี่ยนมากกว่าเงินตราที่ใช้ในระบบเศรษฐกิจที่กำาหนดไว้	

การใชแ้ตม้	(point)	การใชเ้หรยีญ	(coin)	ทีถ่กูกำาหนดขึน้มาใหม	่สามารถใชซ้ือ้ขายและมลูคา่เหมอืนเงนิตรา		

ในลักษณะเงินตราอิเล็กทรอนิกส์	 การเชื่อมโยงแบบไม่จำากัดทำาให้การประกอบธุรกิจกับคนทั้งโลกได้	

แม้จะมีพื้นที่ประกอบการอยู่ในท้องถิ่น	เพียงไม่กี่ตารางเมตร	จนทำาให้เราสามารถร่วมลงทุนกับคนทั้งโลก		

ในการประกอบการธรุกจิได	้เชน่	การเปดิบญัชซีือ้ขายหุน้	การลงทนุทองคำาในอนาคต	สนิคา้เกษตรลว่งหนา้



หัวหน้าฝ่าย

การตลาด

ฝ่ายจัดซื้อ

ผู้จัดการ

พนักงาน

หัวหน้าแผนก

คนขับรถ

พนักงาน

30 เทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1 31เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน

ภาพที่ 1.27 การใช้กระเป๋าสะพายตามวัฒนธรรมบนเวทีแฟชั่นแบรนด์ดังระดับโลก

ภาพที่ 1.26 การติดต่อสื่อสารในแนวราบเป็นกลุ่ม

โดยสื่อสารในกลุ่มครอบครัว	 สื่อสารในกลุ่มเพื่อน

ที่ทำางาน	 การพบปะเพื่อนที่เคยเรียนรุ่นเดียวกัน		

แต่เทคโนโลยีทำาให้การสื่อสารทั้งสองแบบโดยทั้ง

แนวดิ่งและแนวราบที่เป็นแบบกลุ่ม	ถูกปรับเปลี่ยน	

รูปแบบใหม่ได้ตามต้องการ	 ทำาให้ข้อมูลข่าวสาร

ที่สื่อสารสามารถส่งข้อมูลร่วมกันได้ 	 ทั้งอย่าง	

เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ	 เราสามารถสื่อสาร

หรือส่งข่าวสาร	 สนทนาไปยังบุคคลที่เป็นสายงาน

บังคับบัญชาได	้นักเรียนสามารถสื่อสารสนทนากับ

คร	ูผูป้กครองจนถงึผูอ้ำานวยการได	้เพยีงหากมกีาร

จัดการกลุ่มหรือสถานะในกลุ่มเป็นระดับเดียวกัน	

ซึ่งเป็นเพราะการปรับแนวของการสื่อสารที่เกิด	

มาจากเทคโนโลยีนั่นเอง

 6. เทคโนโลยีทำาให้เกิดการไหลรวมของวัฒนธรรม	 ด้วยความรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสาร

ช่องทางการสื่อสารและข้อมูล	 การสื่อสารที่มีทั้งข้อความภาพและเสียง	 ทำาให้เกิดการศึกษา	 การเรียนรู้		

การซึมซับทางวัฒนธรรม	การแพร่กระจายของวัฒนธรรมผ่านสื่อ	 มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการ	

ดูจากสื่อ	คลิปวิดีโอ	วิดีโอออนไลน์	จนทำาให้เกิดการปรับเปลี่ยน	การเลียนแบบ	การประยุกต์วัฒนธรรม

มาใช้ร่วมกัน

	 จะพบวา่เทคโนโลยทีกุแขนง	ยอ่มสง่ผลกระทบตอ่การเปลีย่นแปลงกจิกรรมของมนษุยอ์ยา่งมากมาย	

และเมือ่เกดิการเปลีย่นแปลงดา้นใดดา้นหนึง่	แมจ้ะเปน็การกระทบเพยีงกจิกรรมเลก็	ๆ 	กย็อ่มทำาใหก้จิกรรม	

ที่ต่อเนื่องกันในระบบได้รับผลกระทบตามไปด้วย

 2. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทำาให้เกิดเทคโนโลยีที่ใช้แรงงานคน

น้อยลง	ผู้ที่มีทุนมากอาจนำาเทคโนโลยีใหม่มาใช้งานทั้งหมด	 เป็นธุรกิจขนาดใหญ่มากขึ้น	 ทำาให้ธุรกิจ	

ขนาดกลางและขนาดเล็กไม่สามารถดำารงอยู่ได้	อาจทำาให้เกิดการผูกขาดสินค้าและบริการมากขึ้น

ภาพที่ 1.29 การใช้หุ่นยนต์ผลิตรถยนต์

ภาพที่ 1.28 มนุษย์ขาดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

	 ผลกระทบด้านลบ

	 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น	นอกจากเป็นปัจจัยที่มีผลในทางบวก	อันเป็นปัจจัยในการสร้างความ

เจริญเติบโตให้สังคมแล้ว	 อีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น	ยังมีผลกระทบต่อสังคม

ในทางลบที่เป็นลูกโซ่ตามมาด้วย	ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 1. ผลกระทบต่อชุมชน	 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านต่าง	 ๆ	 ที่เกิดขึ้น	 ส่งผลให้มนุษย์

มีส่วนร่วมในสังคมลดน้อยลง	ทำาให้ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน

หายไป	เพราะมนุษย์ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้	ขาดการปฏิสัมพันธ์ที่ดี



ปลอดภัยไว้ก่อน

โครงงานสร้างสรรค์

32 เทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1 33เทคโนโลยีกับชีวิตประจำาวัน

ภาพที่ 1.31 การฟุ้งของเถ้าถ่านจากการเผาถ่านหิน

ภาพที่ 1.30 เครื่องมือสื่อสารทําให้มนุษย์มีการติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

 3. ผลกระทบด้านจิตวิทยา	 ความเจริญทางเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นในเครื่องมือสื่อสารทำาให้มนุษย์

มกีารตดิตอ่สือ่สารผา่นทางอเิลก็ทรอนกิสเ์ทา่นัน้	จงึทำาใหเ้กดิมติขิองความสมัพนัธแ์บบใหม	่เกดิการจำาแนก

ความสัมพันธ์แบบผ่านจอภาพกับความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว

 4. ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม	 การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีบางตัวมีผลกระทบต่อ

สภาพแวดล้อมด้วย	 นอกจากนี้การสร้างเทคโนโลยีการผลิตมากขึ้น	 มีผลทำาให้มีการขุดค้น

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ได้มากขึ้นและเร็วขึ้น	 ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและวิกฤต	

ทางด้านอื่น	ๆ	ตามมาได้ ภาพที่ 1.33 เทียนไฟฟ้าที่ถูกนํามาใช้แทนเทียนไข

 6. ผลกระทบทางดา้นวฒันธรรม               เทคโนโลยี

ทำาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ	 การ

เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง	 จึงมีผลต่อความคิด

ความเชื่อและการดำาเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม		

เช่น	 การเปลี่ยนจากนำาเทียนพรรษาถวายวัด	

อาจเปลี่ยนเป็นหลอดไฟฟ้า	 การจุดธูปเทียน	

ถูกเปลี่ยนมากดสวิตช์เปิดธูปเทียนไฟฟ้า	 การใช้

ข้อความในการสื่อสารก็ใช้คำาสั้น	ๆ	 เพื่อให้สามารถ

พมิพไ์ดร้วดเรว็	และเปน็คำางา่ย	ๆ 	จนทำาใหโ้ครงสรา้ง

ภาษาเดิมเปลี่ยนแปลงไป

	 	 	 อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีหากใช้เป็นประจำาและมากเกินไปจะทำาให้มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว	 ขาดสมาธิในการเรียน	 ขาดปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง	 และมีภาวะสมาธิสั้น	 ดังนั้นควรใช้	
เท่าที่จำาเป็น	เล่นให้เป็นเวลา	และใช้ในทางที่ถูกต้อง

	 นักเรียนแบ่งกลุ่มสำารวจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกับการพัฒนาการศึกษาของประเทศ	
ในประชาคมอาเซียน	พร้อมทั้งนำาความรู้มานำาเสนอหน้าชั้นเรียน

ภาพที่ 1.32 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ซึ่ งมีความเสี่ ยง 	 เพราะเทคโนโลยีหรือสิ่ งที่

ย อมรั บและนำ าม า ใช้ อ า จจะยั ง ไม่ ส าม า รถ	

รับประกันความสำาเร็จหรือความคุ้มค่าได้ใน

ทันที	 ซึ่งเมื่อตัดสินใจใช้เทคโนโลยีการศึกษา	

ไปแล้ว	อาจจะไม่มีความแตกต่างของผลการเรียนรู้	

เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีเดิม	 และอาจจะส่งผล

ต่อสุขภาพ	 เช่น	 การใช้จอภาพรุ่นเก่าที่ใช้รังสี

แคโทดในการยิงเพื่อสร้างภาพบนจอ	 (CRT)		

ส่งผลต่อดวงตาและสายตาในอนาคต

 5. ผลกระทบทางด้านการศึกษา เทคโนโลยีทางด้านการศึกษา	 ส่งผลกระทบต่อเยาวชน	



34 เทคโนโลยี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

	 1.	 เครื่องทำานำ้าอุ่นกับเครื่องทำานำ้าเย็น	หากพิจารณาจากกระบวนการเทคโนโลยีแล้ว	มีความ	

	 	 แตกต่างกันในกระบวนการใด

	 2.	 การรักษาอุณหภูมิของผักและผลไม้ให้สดใหม่เสมอ	ด้วยการรดนำ้าหรือการนำาผ้าเปียก	

	 	 มาคลุม	สามารถพัฒนามาเป็นสิ่งประดิษฐ์ใดได้บ้าง

	 3.	 ทำาไมมนุษย์จึงพัฒนาเครื่องมือจากหินมาเป็นการใช้โลหะทดแทน

	 4.	 นักเรียนคิดว่าการสนทนาด้วยข้อความในเครือข่ายสังคมออนไลน์	 เช่น	 ไลน์	 เฟซบุ๊ก		

	 	 มีผลกระทบอย่างไรในด้านการใช้ภาษาไทย

	 5.	 หากไม่มีถังดับเพลิงในอาคาร	 นักเรียนคิดว่าเราจะใช้เทคโนโลยีใด	 หรือสิ่งประดิษฐ์ใด	

	 	 มาทดแทนที่สามารถแก้ปัญหาได้เช่นเดียวกับถังดับเพลิง

	 6.	 นักเรียนคิดว่า	ปัจจัยใดที่ทำาให้คนยอมรับเทคโนโลยีได้ยากขึ้น

	 7.	 ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่แก้ปัญหาชนิดเดียวกัน	 แต่มีการใช้งานซับซ้อนแตกต่างกัน	 เช่น		

	 	 กล้องถ่ายภาพแบบ	manual	กับแบบ	automatic

	 8.	 ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในด้านลบ

	 9.	 เทคโนโลยีจับความเร็วรถยนต์	 ต้องการจับตำาแหน่งพิกัดรถยนต์ที่วิ่งด้วยความเร็วเกิน		

	 	 120	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	 ยกตัวอย่างแหล่งสนับสนุนกระบวนการ	 (resource)	 ที่ทำาให้	

	 	 เครื่องจับความเร็วรถยนต์สามารถทำางานได้สมบูรณ์

	 10.	 สาเหตุใดที่ทำาให้เทคโนโลยีบันทึกเสียงด้วยเทปแคสเซตต์เลิกใช้งาน	และมีเทคโนโลยีใด	

	 		 มาทดแทน	เพราะเหตุใด

	 1.	 นักเรียนจับคู่	ทดลองคิดรหัสสื่อสารระหว่างกัน

	 2.	 นักเรียนร่วมกันสำารวจหรือสัมภาษณ์	 ว่าโรงเรียนของนักเรียนนำาระบบเทคโนโลยีใดมาใช้	

	 	 ในด้านการเรียน	การมาเรียน	การจัดตารางสอน	การผลิตหรือวิเคราะห์ข้อสอบ	การตรวจ	

	 	 ข้อสอบ	การรายงานผลการเรียน

	 3.	 นักเรียนร่วมกันระดมความคิด	 ปัญหาทางกายภาพในโรงเรียนที่ควรได้รับการแก้ปัญหา		

	 	 แนวทางการแก้ปัญหา	โดยใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ต้นทุนตำ่าที่สุด

คำาถามพฒันากระบวนการคดิ

กิจกรรมการเรียนรู้
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