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หน่วยการเรียนรู้ที่

เทคโนโลยีกับชีวิต

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
สงผลตอชีวิต สังคม

และส่ิงแวดลอม
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	 	การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของ
เทคโนโลยี

	 มนุษย์ได้พยายามศึกษาค้นคว้าความรู้ต่าง	ๆ 	 จนเกิดเป็นความรู้

ใหม	่และน�ามาสร้างเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนอง	

ความต้องการของตนเองหรือสังคม	รวมถึงเพื่อแก้ปัญหาต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นใน

สังคมให้ดีขึ้นกว่าเดิม	 จึงท�าให้เทคโนโลยีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ยกตัวอย่าง	

1
ผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี

มีผลทาให้สังคมของมนุษย์

เป็นอย่างไร

เช่น	 การพัฒนาการของยานพาหนะ	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการเดินทาง	

ที่สะดวก	รวดเร็ว	และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการท�างาน

1.1	ปัจจัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

	 เทคโนโลยีท�าให้เกิดการต่อยอดพัฒนาคิดค้นส่ิงต่าง	ๆ 	 เพื่ออ�านวยความสะดวกสบายต่อชีวิตของมนุษย์ได	้

อย่างมากมาย	อกีทัง้ยงัเป็นตวัการส�าคัญในการเข้ามาเสรมิปัจจยัพืน้ฐานในการด�ารงชวีติเป็นอย่างด	ีและตอบสนอง

ความต้องการของมนุษย์ในด้านต่าง	ๆ 	 เช่น	 เทคโนโลยีด้านการผลิตท�าให้สามารถผลิตสินค้าได้ในปริมาณที่มากขึ้น

โดยใช้ระยะเวลาน้อยลง	ส่งผลให้สินค้ามีราคาถูกลง	เทคโนโลยีด้านการบริการได้มีส่วนช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการ

ให้บริการ	 เทคโนโลยีด้านการสื่อสารท�าให้การติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงกันได้ทั่วโลก	 ส่งผลให้การสื่อสารเป็นไปอย่าง

สะดวก	รวดเร็ว

	 ในปัจจบุนัมนษุย์ได้ค้นพบและสร้างองค์ความรูม้ากมายหลายสาขา	เช่น	วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	สังคมศาสตร์	

นิติศาสตร์	เศรษฐศาสตร	์โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก	คือ	วิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร์	กล่าวคือ	วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ทีเ่กีย่วกบัสิง่ต่าง	ๆ 	ในธรรมชาตทิัง้ทีม่ชีวีติและไม่มชีวีติ	เช่น	กาลเิลโอ	

ได้พบว่า	 ก้อนหินสองก้อนที่มีมวลไม่เท่ากัน	 เมื่อถูกปล่อยให้ตกจากระดับเดียวกันและเวลาเดียวกัน	 ก้อนหินจะตก	

ถงึพืน้พร้อมกนัทกุคร้ังไป	ต่อมานวิตันจึงได้น�าความรู้ด้านคณติศาสตร์	คอื	แคลคลัูสเข้ามาพสูิจน์ส่ิงทีสั่งเกต	จงึสามารถ	

ใช้สมการเพือ่การไขความลบัการตกของวตัถตุ่าง	ๆ 	ได้อย่างถกูต้อง	ดังนัน้	การค้นพบทางวทิยาศาสตร์ใหม่	ๆ 	ทีม่กีาร

อธิบายในรปูแบบของสมการทางคณติศาสตร์ทีแ่ม่นย�าจงึช่วยให้เกดิเทคโนโลยใีหม่ขึน้มาอกีมากมาย	เช่น	เทคโนโลยี

อวกาศที่อาศัยแรงดันมหาศาลและความเร็วสูงมาก	ๆ 	ที่ท�าให้ยานอวกาศเคลื่อนที่หลุดออกจากแรงโน้มถ่วงของโลก

ภาพที่ 1.1	พัฒนาการของยานพาหนะจากอดีตถึงปัจจุบัน
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	 กิจกรรมในชีวิตประจ�าวันของมนุษย์มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา	 และเทคโนโลยีส่วนใหญ่

ต้องใช้พลังงานในการท�างาน	 ความต้องการพลังงานอย่างมหาศาลจึงเกิดขึ้น	 ถึงแม้ว่าจะมีเชื้อเพลิงจาก

ถ่านหิน	 น�้ามัน	 และแกสธรรมชาติที่เป็นแหล่งก�าเนิดพลังงานจากธรรมชาติ	 แต่ทรัพยากรเหล่านี้มีจ�านวนจ�ากัด

และสามารถหมดไปในอนาคตได้	 ดังนั้น	 ทางเลือกในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน	 คือ	 การใช้พลังงาน

ทดแทน	 เช่น	 พลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานลม	 พลังงานความร้อนใต้พิภพ	 ซึ่งก่อให้เกิดเทคโนโลยีของพลังงาน

ทางเลือกใหม่	ๆ 	ขึ้น	ยกตัวอย่างเช่น	พลังงานแสงอาทิตย์ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์	พลังงานลมใช้

ผลิตกระแสไฟฟ้าหรือสูบน�้าจากกังหันลม	พลังงานความร้อนใต้พิภพใช้ในการน�าความร้อนหรือท�าความร้อนให้บ้าน

โดยใช้เครื่องปัมความร้อน

	 ดังนั้น	 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง	 คือ	 การตอบสนองความต้องการของ

มนุษย์	 ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง	ๆ 	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 และการ

แก้ปัญหาต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นในสังคม

ภาพที่ 1.2	การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการสื่อสารจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ภาพที่ 1.3	การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโทรศัพท์ในรูปแบบของนวัตกรรม	

โทรศัพท์มีสายที่ใช้ติดต่อสื่อสารด้วยเสียงพูด

โทรศัพท์ไร้สาย
ที่ใช้ติดต่อสื่อสาร
ด้วยเสียงพูด

โทรศัพท์ไร้สาย
ที่ใช้ติดต่อสื่อสารด้วย
เสียงพูดและข้อความ

โทรศัพท์ไร้สายที่ใช้
ตดิต่อสือ่สารด้วยเสยีงพดู	

ข้อความ	ภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว
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1.2	 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

	 เทคโนโลยีมีความส�าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ�าวันของมนุษย์	 แต่เทคโนโลยีท่ีสะดวกสบายก็ก่อให้เกิดข้อเสีย	

หลายอย่างต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์เช่นกัน	 ยกตัวอย่างเช่น	 การใช้รถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะรถยนต์ที่ใช้

เครื่องยนต์ดีเซลที่ปล่อยเขม่า	 ฝุ่น	 ควันด�าออกมา	 ท�าให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลต่อสุขภาพของมนุษย์	 ดังนั้น	

เราควรเรยีนรูใ้นการใช้เทคโนโลยอีย่างเหมาะสมและใช้เทคโนโลยเีพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	ซึง่การเปลีย่นแปลงของ

เทคโนโลยีส่งผลกระทบโดยตรง	3	ด้าน	คือ	ด้านมนุษย์และสังคม	ด้านเศรษฐกิจ	และด้านสิ่งแวดล้อม

	 1. ด้านมนุษย์และสังคม	 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี	 มีผลโดยตรงต่อการด�ารงชีวิต	

ของมนุษย์	รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิถีการด�าเนินชีวิต	หรือรวมไปถึงการเปลี่ยนแนวความคิดได้	ดังนี้

ภาพที่ 1.4	การน�าเทคโนโลยีมาใช้ทางการเกษตร

ภาพที่ 1.5		การรวมองค์ความรู้และประสบการณ์มาสร้างสรรค์	

เป็นความคิดใหม่	ๆ

	 	 1) ความต้องการของสังคม	 แรงขับเคลื่อน

การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัของการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี

คือ	 สังคมบริเวณนั้นต้องการเทคโนโลยีในรูปแบบใด	

เพื่อช่วยแก้ปัญหาหรือเพื่อสนองความต้องการในการ	

ด�ารงชีวิตประจ�าวันให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น	

เช่น	น�าไปแก้ปัญหาทางการเกษตร	การสือ่สารของชมุชน	

ระบบรกัษาความปลอดภัย	การเดนิทาง	เครือ่งช่วยเหลือ	

ผู้สูงวัย

	 	 2) ความก้าวหน้าของวิทยาการ	 เป็นการน�า

องค์ความรู้แขนงต่าง	ๆ 	 มาสร้างสรรค์หรือแก้ปัญหา

ท่ีมีความซับซ้อนเพื่อน�าไปสู ่การสร้างเครื่องมือทาง

เทคโนโลยีเพื่อน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน	์ซึ่งได้น�าความรู้	

ใหม่หลายแขนงมาปรับเปลี่ยนจากของเดิมหรือท�าขึ้น

ใหม่ทดแทน	จนท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี

อยู่เสมอ	ซึ่งความรู้จากศาสตร์ต่าง	ๆ 	 เป็นองค์ประกอบ

ที่ส�าคัญที่ผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีใหม	่ๆ 	อยู่เสมอ	โดย

ศาสตร์ทีม่คีวามส�าคญักคื็อ	วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	

นั่นเอง

5เทคโนโลยี
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ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านมนุษย์และสังคม

	 	 3) การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 กระทรวงวัฒนธรรม	

ได้ให้ความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่าเป็น	 “วิถีการด�าเนินชีวิต	 (The	 Way	 of	 Life)”	 ของคนในสังคม	 นับตั้งแต่	

วิธีกิน	วิธีอยู	่วิธีแต่งกาย	วิธีท�างาน	วิธีพักผ่อน	วิธีแสดงอารมณ	์วิธีสื่อความ	วิธีจราจรและขนส่ง	วิธีอยู่ร่วมกันเป็น

หมูค่ณะ	วิธแีสดงความสขุทางใจ	และหลกัเกณฑ์การด�าเนินชวีติทีค่นส่วนใหญ่ในสังคมปฏบิติัสืบต่อกนัมา	วฒันธรรม

มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขและกาลเวลา	ยกตัวอย่างเช่น	 เมื่อมีการประดิษฐ์เทคโนโลยีใหม่	ๆ 	ที่ใช้แก้ปัญหา	

และตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้มากกว่า	 ก็จะถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลายต่อเนื่องจนกลายเป็นวัฒนธรรม	

ดังนั้น	 เทคโนโลยีที่ใหม่กว่า	 ท�าให้ชีวิตมนุษย์สะดวกสบายมากกว่าเดิม	 และก็จะมาแทนที่เทคโนโลยีที่เก่ากว่า	 จน

กระทั่งในที่สุดมนุษย์อาจเลิกใช้วัฒนธรรมเดิม	 ดังน้ัน	 เทคโนโลยีเป็นที่มาของวัฒนธรรมใหม่	ๆ 	 หลายอย่าง	 เช่น	

การค้นหาข้อมูลในการเรียน	 ในอดีตนักเรียนต้องเข้าห้องสมุดค้นคว้าหาความรู้	 ปัจจุบันนักเรียนสามารถค้นหา	

ความรู้จากอินเทอร์เนต็ได้อย่างรวดเรว็	แต่ข้อมลูอาจจะไม่ถกูต้อง	เนือ่งจากบางแหล่งข้อมลูเผยแพร่ข้อมลูทีไ่ม่ถกูต้อง

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมDesign Focus
 วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา วัฒนธรรมในสังคมจะเปลี่ยนแปลงเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับสังคมนั้น 
มีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมภายนอกได้สะดวกมากหรือน้อย โอกาสท่ีวิทยาการต่าง ๆ  เข้าสู่สังคมย่อมมีผลกระทบต่อ
วฒันธรรม ปัจจุบนัวิทยาการต่าง ๆ  ก้าวหน้าไปมาก ประกอบกบัมอีนิเทอร์เนต็เชือ่มต่อถงึกนัท่ัวโลก จงึเกดิการเปลีย่นแปลง
ด้านวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว 

ความต้องการ

ของสังคม

ท�าให ้มนุษย ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน

ได้สะดวกและรวดเร็ว	 เช่น	 การใช้

ซอฟต์แวร์ช่วยในการท�างาน	ท�าให้การ

ท�างานมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้

มนุษย์ใช้คอมพิวเตอร์มากขึ้นส่งผล	

ให้มกีารใช้ไฟฟ้ามากขึน้	และส่งผลต่อ

สายตาหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน

โดยไม่หยดุพกั

ความก้าวหน้า

ของวิทยาการ

การค้นพบความรูใ้หม่	ๆ 	ทีเ่กดิขึน้	ท�าให้

เกดิเทคโนโลยใีหม่ทีม่คีวามชาญฉลาด

ใกล้เคยีงมนุษย์มากยิ่งขึ้น

การใช้เทคโนโลยีที่ชาญฉลาดแทน

แรงงานมนุษย์	 ท�าให้ยกเลิกการจ้าง

แรงงานคนในการท�างานในบางด้าน

การเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรม

เทคโนโลยีการเดินทาง	 ท�าให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนในโลก	

ซึง่ส่งผลต่อวฒันธรรมไทยในหลายด้าน	

เช่น	ภาษา	วรรณคด	ีกฎหมาย	ตลอดจน	

ประเพณีต่าง	ๆ

การแลกเปล่ียนวัฒนธรรมของคนใน

โลก	ซึง่หากไม่ได้เรยีนรูค้วามแตกต่าง

ของวัฒนธรรม	 ก็อาจท�าให้เกิดการ	

กระทบกระทั่งขึ้นในสังคมได้

ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบผลกระทบ
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	 2. ด้านเศรษฐกิจ	 เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจ	 โดยส่งผลให้ระบบการท�างานของ	

องค์กรดีขึ้น	และสร้างก�าไรให้ธุรกิจได้มากขึ้น	เช่น	การผลิต	การตลาดและการขาย	การเงินและการบัญชี

ภาพที่ 1.6	การค้าขายส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจ

การผลิต

ผลิตสินค้าได้มากขึ้น	 เนื่องจากใช้

ต้นทุนในการผลิตน้อยลง	 ท�าให้ได้

ก�าไรมากขึ้น

การแข ่งขันทางการผลิตในภาค

อุตสาหกรรม	 อาจก่อให้เกิดการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง

และท�าให้ขาดแคลนในอนาคต

การตลาดและการขาย

ใช้อนิเทอร์เนต็ในการขายสนิค้า	ท�าให้

มีตลาดการค้ากว้างขวางขึ้น	 ส่งผล

ให้ขายสินค้าได้มากขึ้น	 ผู้ขายมีก�าไร

มากขึ้น

การขายสินค้าออนไลน์	อาจส่งผลให้มี	

มิจฉาชพีหลอกขายสนิค้าทีไ่ม่มคีณุภาพ	

เนือ่งจากลูกค้าจะไม่เหน็สินค้าของจรงิ	

จนกว่าลูกค้าจะได้รับสินค้า	รวมถงึการ

จ�าหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย

การเงินและการบัญชี

ช�าระเงินออนไลน์ได้หลายรูปแบบ	

ท�าให้ลูกค้าสะดวกในการช�าระเงินโดย

ไม่ต้องเดินทาง

องค์กรท�าระบบรักษาความปลอดภัย

ในการช�าระเงินไม่ดี	อาจถูกโปรแกรม

ที่แอบติดตั้งดักอ่านข้อมูล	 และท�าให้

สูญเสียทรัพย์โดยไม่รู้ตัว

ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบผลกระทบ
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	 3. ด้านสิ่งแวดล้อม	 สภาพแวดล้อมแต่ละที่ย่อม

แตกต่างกัน	 จึงท�าให้เกิดความต้องการหรือพัฒนา

เทคโนโลยีแตกต่างกันไป	 เพราะเจอปัญหาจากสภาพ

แวดล้อมจงึต้องมเีทคโนโลยใีนการป้องกนัเพือ่ด�ารงชวีติ

ให้ได้	 แต่บางพื้นที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะกับการใช้

เทคโนโลยีเพื่อสร้างพลังงานได้เช่นกัน	เช่น	พลังงานลม

พลงังานน�า้	พลงังานแสงอาทติย์	ดงันัน้เมือ่ใช้เทคโนโลยี

ในการสร้างพลังงานแล้วยังต้องค�านึงถึงผลที่จะตามมา

จากการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและมลพิษ

ที่ต้องมีการก�ากับดูแล	 เพื่อไม่ให้มลพิษถูกปล่อยสู ่

ธรรมชาติ	หรือต้องมีการบ�าบัดให้ได้ตามมาตรฐานก่อน ภาพที่ 1.7	ผลกระทบจากการท�าเหมือง

ปล่อยสู่ธรรมชาติ	เพราะจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในบริเวณนั้น	ๆ 	ที่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการด�ารงชีวิตด้วย

	 	 การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยต่ีอสิง่แวดล้อมเกดิขึน้เพ่ือให้มนษุย์สามารถจัดการหรือควบคุมธรรมชาตไิด้

และเพื่อให้มนุษย์สะดวกสบายหรือได้รับประโยชน์มากขึ้น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม

การควบคมุสิง่แวดล้อมให้เป็นไปตามทีส่งัคมต้องการ

หรือแก้ปัญหาให้กับสังคม	 เช่น	 ในพื้นที่ที่แห้งแล้ง

ขาดน�้าในการเพาะปลูก	 จึงน�าเทคโนโลยีฝนเทียม

มาใช้ในการดัดแปลงสภาพอากาศท�าให้เกิดฝนตก

การผลิตในอุตสาหกรรมอาจก่อให้เกิดผลผลิตที่

ไม่ต้องการ	 ซึ่งถ้าปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อมโดยขาดการ

ควบคมุ	อาจก่อให้เกดิปัญหามลภาวะและเป็นปัญหา

ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย	ๆ

ผลกระทบทางบวก ผลกระทบทางลบ

	 ดังนั้น	 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีก่อให้เกิดผลกระทบได้ทั้งทางบวกและลบ	 ขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์นั้นใช้

เทคโนโลยีไปในทิศทางใด	 มนุษย์จึงต้องตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบก่อนที่จะสร้าง

เทคโนโลยีใหม่	ๆ 	ขึ้นมา	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มนุษย์

ภาพที่ 1.8	การใช้เทคโนโลยีมาสร้างเขื่อน
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Design Activity

1.	 	จากภาพด้านล่าง	ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยี	พร้อมอธิบายถึงการท�างานของ	

เทคโนโลยีว่า	สามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร

การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยี

ภาพที่ 1.13	อากาศยานไร้คนขับ	(Drone)

ภาพที่ 1.9	โทรศัพท์เคลื่อนที่

ภาพที่ 1.14	เซลล์แสงอาทิตย	์(Solar	cell)

ภาพที่ 1.10	เครื่องคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 1.11	ปากกา ภาพที่ 1.12	รถยนต์
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2.	 	ถ้านักเรียนต้องท�าความสะอาดบ้าน	 นักเรียนคิดว่าจะใช้เทคโนโลยีใดช่วยท�าความสะอาดบ้านได้สะดวกขึ้น	

ให้นักเรียนวาดรูปภาพของเทคโนโลยี	พร้อมอธิบายการใช้งาน

3.	 	เทคโนโลยีที่นักเรียนเลือกใช้ในข้อ	2.	จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อชีวิตประจ�าวัน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

4.	 	ให้นักเรียนบอกเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 1	 อย่าง	 พร้อมอธิบายผลกระทบด้านบวกและด้านลบ	

จากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

5.	 	ในอนาคตอีก	10	ปีข้างหน้า	นักเรียนคิดว่าโทรศัพท์มือถือจะมีฟังก์ชัน	หรือความสามารถพิเศษใหม่	ๆ 	อะไรบ้าง	

เพราะเหตุใด
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