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ตัวชี้วัด
ว	4.1	ม.3/1  วิเคราะห์สาเหตุ  หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น  โดยเฉพาะ

วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

1
หน่วยการเรียนรู้ที่

เทคโนโลยีกับชีวิต

การพัฒนาเทคโนโลยี
ในปจจุบัน

สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 

และดานวัฒนธรรมของมนุษย

อยางรวดเร็ว
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	 	สาเหตุหรือปจจัยที่สงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เทคโนโลยมีกีารเปล่ียนแปลงตลอดเวลาตัง้แต่อดีตจนถงึปัจจบุนั ความ

ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท้ังเชิง

เศรษฐกิจและสังคมไปทั่วโลก  ปัจจุบันแนวโน้มโลกมีการพัฒนาเทคโนโลยี

ใหม่ให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  รวมถึงประเทศต่าง ๆ   ได้เร่งพัฒนานวัตกรรม

1

และน�ามาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากข้ึน  ชุมชนหรือสังคมจึงจ�าเป็นต้องปรับตัว

โดยการพัฒนาเทคโนโลยีหรือการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบอาชีพ  เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันทางธุรกิจ

ที่ดีขึ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจึงมีสาเหตุหรือปัจจัยมาจากหลายด้าน ดังนี้

1.1	 ปญหาหรือความต้องการของมนุษย์

  ความต้องการของมนุษย์ก็คือความอยากได้  ซึ่งเมื่อมนุษย์เกิดความอยากได้  จึงต้องพยายามด้ินรนหาสิ่งท่ี

สามารถตอบสนองความต้องการน้ัน ๆ   เม่ือร่างกายได้รับการตอบสนองแล้วก็จะเกิดความต้องการใหม่ ๆ   ขึ้นมา

ทดแทน ดังนั้น ความต้องการของมนุษย์จึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

  มนษุย์ต้องการปัจจัยพืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวิีต ได้แก่ อาหาร เครือ่งนุง่ห่ม ทีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค 

อีกทั้งยังต้องการปัจจัยอ่ืน ๆ   เช่น  การสื่อสาร  ความปลอดภัย  ดังนั้นเมื่อมนุษย์มีความต้องการที่เพิ่มขึ้น  จึงเกิด

การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่ ๆ   เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ตลอดเวลา  เพราะ

ถ้าเทคโนโลยีที่มนุษย์พัฒนาขึ้นมาใช้งานยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์  หรือเมื่อเวลาผ่านไป

มนุษย์มีความต้องการเพิ่มมากข้ึน  ความต้องการดังกล่าวก็จะเป็นตัวผลักดันให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไป

เรื่อย ๆ  จนกว่าจะตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ในขณะนั้นได้ครบถ้วนสมบูรณ์
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	 ภาพที่	1.1  วัตถุดิบปรุงอาหารในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ที่แตกต่างกัน

กุ้งสดที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งส�าหรับ

ผู้ที่ต้องการความสดใหม่ของอาหาร

กุ้งสดแกะเปลือกส�าหรับผู้ที่ต้องการ

ความสะดวกในการเตรียมอาหาร

กุ ้งแช่แข็งส�าหรับผู ้ที่ต ้องการเก็บ

รักษาวัตถุดิบได้นานขึ้น  แต่รสชาติ

อาจด้อยลง

3เทคโนโลยี
กับชีวิต



  ปัญหาเป็นอกีหนึง่ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้มกีารใช้หรอื

การพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ เพราะปัญหาถือว่าเป็น

อปุสรรคต่อการท�างาน ท�าให้งานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ทีต้ั่งไว้ ดังนัน้ จึงท�าให้เกดิการใช้หรอืการพฒันาเทคโนโลยี

อย่างต่อเนือ่ง เพือ่แก้ปัญหาต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้กบัมนษุย์ เช่น 

	 	ภาพท่ี	1.2  การปลูกผักในโรงเรือน  ช่วยลดปัญหาการใช้สารเคมี

ก�าจัดศัตรูพืช โดยมีโรงเรือนช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม

และป้องกนัการรบกวนของแมลง ท�าให้ผลผลติมีปรมิาณและคุณภาพ

ตามต้องการ

ปญหาของการใช้สินค้าหรือบริการ	(Pain	Point)Design Focus
  การทําธุรกิจในปจจุบัน สิ่งที่เจาของธุรกิจจะตองคํานึงถึงอยางมาก คือ Pain Point หรือปญหาของการใชสินคา
หรือบริการน้ัน การใชเทคโนโลยีจะชวยแกปญหาไดตรงกับที่ลูกคาตองการ เชน การชารจสมารตโฟนแบบใชสายชารจ
เกิดปญหาสายชารจชํารดุและตองซือ้ใหมจะถูกแกปญหาดวยเทคโนโลยีการชารจแบบไรสาย รวมไปถึงรถยนตไฟฟาทีกํ่าลงั
จะมาแทนที่รถยนตเชื้อเพลิงแบบเกาก็มีการพัฒนาถนนที่มีเลนสําหรับชารจไฟฟาแบบไรสายขึ้นเชนกัน

	 	ภาพที่	1.3  เทคโนโลยีการชาร์จสมาร์ตโฟนแบบไร้สาย

เพื่อแก้ปัญหาสายชาร์จช�ารุด หรือสูญหาย

	 	ภาพที่	1.4  เทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย 

เพิ่มความสะดวกในการชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

ปญหาเดิม	 :		เกษตรกรประสบปัญหาศัตรูพืชท�าให้

ผลผลิตลดลง

วิธีแก้ปญหา	:	ใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช

ผลลัพธ์	 :		ก�าจัดศัตรูพืชที่มารบกวนได้ 

      แต่เกิดปัญหาใหม่ตามมา

ปญหาเดิม ปญหาใหม

ปญหาใหม่	 :		สารเคมีก�าจดัศตัรูพืชมีผลกระทบต่อสขุภาพ

ของเกษตรกรและผูบ้รโิภค ส่งผลให้ยอดขาย

ลดลง เพราะผู้บริโภคไม่นิยมซื้อ

วิธีแก้ปญหา	:	เปลี่ยนมาปลูกพืชในโรงเรือน

ผลลัพธ์	 :	ป้องกันการรบกวนของศัตรูพืชได้

4



1.2	 ความก้าวหน้าของศาสตร์ตาง	ๆ

  ศาสตร์  หมายถึง  สาขาวิชาหรือสาขาความรู้ต่าง ๆ   เช่น  ชีววิทยา  เคมี  ฟสิกส์  และดาราศาสตร์  ซ่ึง

จัดเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  เศรษฐศาสตร์และสังคมวิทยาจัดเป็นสังคมศาสตร์  เกษตรและวิศวกรรมจัดเป็น

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Thorndike and Barnhart, 1965:595) และอีกความหมายหนึ่งศาสตร์หมายถึง กระบวนการ

ที่เป็นกิจกรรมของมนุษย์ท่ีท�าให้ได้ความรู้ท่ีสามารถทดสอบได้  ซึ่งกระบวนการที่กล่าวก็ประกอบไปด้วยการสังเกต

ปรากฏการณ์ในธรรมชาต ิแล้วก�าหนดปัญหา ตัง้สมมุติฐาน เกบ็รวบรวมข้อมูล วเิคราะห์ และสรปุผล (ไสว เลีย่มแก้ว, 

2526:37-38 อ้างจาก Fairchild, 1970) 

  ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่าง ๆ   จึงเกิดขึ้น

จากความพยายามศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาค�าตอบ

ใหม่ ๆ   ซึ่งจะส่งผลให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตอย่างต่อเนื่อง ท�าให้

เกดิการพฒันาเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ท่ีสามารถพลกิรปูแบบ

วิถีการด�าเนินชีวิตของผู้คนในสังคมได้  อีกทั้งยัง

มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหม่ 

เช่น วิทยาการรบัรู้ (Cognitive Science) ซึง่เป็นการ

ศึกษาการท�างานระหว่างสมองและจิตใจของมนุษย์ 

เพ่ือท่ีจะค้นหาค�าตอบ  เช่น  การเกิดปัญญาของ

มนุษย์  การเปล่ียนแปลงการท�างานของสมองใน

การตัดสินใจ  ซึ่งวิทยาการรับรู้จะมีความส�าคัญต่อ

การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เช่น  การศึกษา

การท�างานของคลื่นไฟฟ้าสมองเพื่อใช้ติดต่อส่ือสาร

กับเครื่องจักร

1.3	 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ

  การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ  เป็นการเปล่ียนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการผลิต  การจัดจ�าหน่าย  และการ

บริโภคภายในประเทศ  ปัจจุบันสังคมโลกเป็นสภาพไร้พรมแดน  ท�าให้เกิดการแข่งขันด้านเศรษฐกิจมากข้ึน  ธุรกิจ

ขนาดเลก็ในชมุชนมช่ีองทางในการจ�าหน่ายทีเ่ปดกว้างขึน้โดยอาศยัเทคโนโลยกีารสร้างร้านค้าออนไลน์เพือ่เข้าร่วม

ขายของในตลาดออนไลน์ที่ไม่จ�าเป็นต้องมีหน้าร้าน 

  การใช้ปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) ช่วยในการออกแบบผลิตภณัฑ์ การใช้สือ่สงัคม

ออนไลน์ (Social Media) ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้า การใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตสินค้าหรือสร้าง

บริการที่มีประสิทธิภาพ  การใช้เทคโนโลยีระบบก�าหนดต�าแหน่งบนพื้นโลก  (Global  Positioning  System)  หรือ

จีพีเอส  (GPS)  ในการบอกต�าแหน่งลูกค้าและขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  ตลอดจนใช้แอปพลิเคชัน

ในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่อยู่ห่างไกล

	 	ภาพที่	1.5  เทคโนโลยี  “สายสื่อประสาท”  เป็นเทคโนโลยีที่เชื่อม

สมองของมนุษย์ท่ีเป็นอัมพาตหรือเป็นโรคเก่ียวกับสมองเข้ากับ

คอมพิวเตอร์ เพื่อสั่งการอวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์อื่น ๆ  จากการ “คิด”
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1.4	 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม

  สงัคมมนษุย์เป็นสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ตลอดเวลา  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  (Social 

Change)  เกี่ยวข้องกับระเบียบแบบแผนความ

สัมพันธ์  สถานภาพ  และบทบาทของสมาชิกใน

สังคม  เช่น  โครงสร้างทางสังคมที่มีประชากร

ผู ้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งท�าให้ประสบปัญหา

การขาดแคลนแรงงาน  จึงต้องใช้หุ่นยนต์หรือ

เครื่องจักรมาช่วยในการผลิตสินค้าและบริการ

ทดแทน

1.5	 การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม

  การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรม  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงแนวคิด  แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ   ที่คนในแต่ละ

วัฒนธรรมยึดถือน�ามาเป็นเคร่ืองก�าหนดพฤติกรรมของคนในสังคม  เช่น  ค่านิยมเกี่ยวกับความสวยงาม  ศิลปะ 

ศาสนา ความคิด ความเชื่อ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาหรือเครื่องแต่งกาย เช่น 

การเปลี่ยนแปลงด้านเครื่องแต่งกาย  ได้มีการน�าเทคโนโลยีในด้านการตัดเย็บมาใช้งาน  เช่น  จักรเย็บผ้าในปัจจุบัน

มกีารน�าเทคโนโลยคีลืน่เสยีงอลัตราโซนกิส์มาใช้ในการตดัเยบ็ของอตุสาหกรรมเสือ้ผ้ากฬีา โดยคลืน่เสยีงจะสามารถ

เย็บผ้าและตัดผ้าได้ในเวลาเดียวกัน ท�าให้เกิดความเรียบในการต่อกันของผ้าทั้ง 2 ชิ้น

	 	ภาพที่	1.6  รองเท้าอัจฉริยะที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการหกล้มหรือการ

เคลื่อนไหวที่ผิดปกติ โดยจะส่งข้อความไปยังเบอร์ติดต่อฉุกเฉินและมี 

GPS ที่สามารถระบุต�าแหน่งได้

	 	ภาพที่	1.7  เทคโนโลยีที่ช่วยให้การตัดเย็บเสื้อผ้าท�าได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง

จักรเย็บผ้า  เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เย็บเสื้อผ้าได้รวดเร็วขึ้น 

แทนการใช้มือเย็บ

จักรเย็บผ้าไฟฟา สามารถเลือกรูปแบบลวดลายการเย็บได้ 

มีการควบคุมการท�างานด้วยปุม ท�าให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น
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	 	ภาพที่	1.8  ขยะในทะเลส่วนใหญ่มาจากผืนแผ่นดิน  โดยลอยมาตาม

แม่น�้าล�าคลองต่าง ๆ   แล้วไหลออกสู่ทะเล  จากนั้นคลื่นจะซัดพาขยะ

กลับเข้าสู่ฝัง

1.6	 การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม

  การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงของส่ิงต่าง ๆ   ที่อยู่รอบตัวมนุษย์  ทั้งสิ่งมีชีวิต

และสิ่งไม่มีชีวิต  รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ  ได้แก่  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงที่มนุษย์เป็นผู้สร้างข้ึน 

ซึ่งหลายประเทศมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่าง

รวดเร็ว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษจากพลาสติก 

มลพิษทางอากาศ  และปรากฏการณ์สภาพอากาศ

ที่รุนแรง  (Extreme Weather Events)  เช่น คลื่น

ความร้อนในประเทศเกาหลใีต้และประเทศปากสีถาน 

เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย  คลื่นความ

หนาวที่ทวีปยุโรป พายุเฮอร์ริเคนทางตะวันออกของ

ประเทศสหรฐัอเมรกิา ท�าให้มกีารคดิค้นเทคโนโลยีใหม่ 

เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  เช่น 

การคิดค้นจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยพลาสติกได้  การ

พัฒนาเอนไซม์จากแบคทีเรียเพื่อช่วยย่อยพลาสติก

ให้รวดเรว็ขึน้ การผลติหลอดดูดน�า้โดยใช้วสัดุทดแทน

พลาสติก  เทคโนโลยีการจัดการขยะแบบครบวงจร 

(Integrated Solid Waste Management: ISWM)

การแก้ปญหามลพิษสิ่งแวดล้อมโลกDesign Focus
Seabin Project เปนถังขยะทีช่วยแยกขยะ
ออกจากนํ้า โดยถังสามารถเก็บขยะที่ลอย
อยูเหนือน้ําไดถึงประมาณ 3.9 กิโลกรัม
ตอวัน หรือประมาณ 1.4 ตันตอป ท้ังน้ี
ขึ้นอยู กับสภาพอากาศและปริมาณขยะ 
นอกจากน้ีถังขยะยังเก็บไดทั้งขยะชิ้นเล็ก
หรือน้ํามันที่กระจายอยูบนผิวน้ําซึ่งเหมาะ
สําหรับนําไปติดตั้งไวที่ทาเรือหรือบริเวณ
ใกลฝง

	 	ภาพที่	1.9  ถังขยะชายฝั งของ Seabin 

Project  ใช้เครื่องปัมดูดน�้าและขยะให้ลอย

เข้ามาในถุงตาข่าย  โดยจะกักขยะเอาไว้และ

ปล่อยให้น�้าไหลผ่านออกไป
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  ความสมัพนัธ์ของเทคโนโลยกีบัศาสตร์อืน่
 เทคโนโลยีเป็นวิทยาการท่ีเกิดขึ้นจากการน�าความรู้ด้านต่าง ๆ   โดย

เฉพาะวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์มาประยกุต์ใช้ในการแก้ปัญหา  ปจัจบุนัมี

การน�าเทคโนโลยีขัน้สงูมาใช้ในทกุภาคส่วนของธรุกจิ  เทคโนโลยจึีงเกีย่วข้อง

กบัการน�าความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ  มาประกอบกบัความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ

คณติศาสตร์ เพือ่แก้ปัญหาหรอืพฒันางานอาชพีต่าง ๆ  ในชมุชนอย่างสร้างสรรค์

2

2.1	 เทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์

  วิทยาศาสตร์ เป็นความรูท่ี้เกีย่วข้องกบัธรรมชาตทิัง้สิง่มีชวีติและส่ิงไม่มชีวิีต รวมถงึปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ

เป็นพ้ืนฐานส�าคัญ  ดังนั้นเทคโนโลยีจึงเกิดจากการน�าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างส่ิงประดิษฐ์ 

ที่ตอบสนองต่อความต้องการหรือการแก้ปัญหาของมนุษย์ โดยวิทยาศาสตร์แบ่งออกได้ 2 สาขา ดังนี้

 1.	 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ	(Natural Science) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับโลก สิ่งรอบ ๆ  โลก และปรากฏการณ์

ทางธรรมชาต ิโดยกลุ่มย่อยของความรู้ส�าคัญที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ มีดังนี้

	 	ภาพที่	1.11  เทคโนโลยีดาวเทียม สามารถรับ-ส่งข้อมูล 

ได้ครอบคลุมทั่วโลก

	 	ภาพที่	1.10  เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย ์เป็นพลังงานทางเลือก

ที่หลายประเทศเลือกใช้แทนพลังงานไฟฟ้า

นักเรียนเคย
เห็นตัวอย่าง

การนำาเทคโนโลยีเข้าไปใช้

แก้ปัญหาร่วมกับศาสตร์

ใดบ้าง จงยกตัวอย่าง

พร้อมอธิบาย

ด้าน ขอบข่ายความรู้ ตัวอย่างเทคโนโลยี

ดาราศาสตร์ ศกึษาเกีย่วกบัวตัถบุนท้องฟ้า เช่น ดวงดาว และปรากฏการณ์ 

ที่อยู่นอกชั้นบรรยากาศโลก เช่น ดาวตก พายุสุริยะ

l กล้องโทรทรรศน์

l ดาวเทียม

ชีววิทยา ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในทุกด้าน เช่น โครงสร้าง  

การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์

l เทคโนโลยีทางการแพทย์

l เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์

ฟิสิกส์ ศึกษาเก่ียวกับสิ่งไม่มีชีวิต  ได้แก่  การเปลี่ยนแปลงทาง

กายภาพและปรากฏการณ์ต่าง ๆ   ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาต ิ 

เช่น การเคลือ่นทีข่องวัตถุ พลังงานแสง 

l เซลล์แสงอาทิตย์

l เครื่องเอกซเรย์

เคมี ศึกษาเกี่ยวกับสสาร องค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติ  

การเปลี่ยนแปลงของสสาร ปฏิกิริยาของสสาร

l  เซลล์ไฟฟ้าเคมีประเภทแบตเตอรี่ที่

สามารถดูดกลืนคาร์บอนไดออกไซด์

จากอากาศมาเปลีย่นเป็นพลงังาน
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2.	 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) เป็นการน�าความรู้จากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมาประยุกต์ใช้กับ

การแก้ปัญหาในชุมชนหรือสังคมมนุษย์ โดยกลุ่มย่อยของความรู้ส�าคัญที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีดังนี้

	 	ภาพที่	1.12  การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ  วิทยาศาสตร์ประยุกต์  เป็นเทคโนโลยี Smart Farm  หรือเกษตรอัจฉริยะ  ที่ใช้

เทคโนโลยีหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรที่สามารถควบคุมการท�างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ  ผ่านเทคโนโลยี การระบุต�าแหน่ง การรับรู้ การควบคุมระยะใกล้ 

และระยะไกล ท�าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

ด้าน ขอบข่ายความรู้ ตัวอย่างเทคโนโลยี

วิศวกรรมศาสตร์ การประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการออกแบบและ

พัฒนาโครงสร้าง เครื่องจักร เครื่องมือ กระบวนการผลิต โดย

เฉพาะอุตสาหกรรม

l เครื่องจักรกล

l หุ่นยนต์

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์

การค�านวณหรือการประมวลผลของคอมพิวเตอร์  ทั้งด้าน

โครงสร้าง ซอฟต์แวร์ และเครือข่ายของคอมพิวเตอร์

l เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

l รถยนต์ไร้คนขับ

l  แอปพลิเคชัน  Siri  ของแอปเปล

ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบกับคนได้

วิทยาการรับรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างการคิด  อารมณ์  และการแสดงออก

ของมนุษย์ เพื่อค้นหาค�าตอบ เช่น การเกิดปัญญาของมนุษย์ 

การตอบสนองและอารมณ์ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นกับสิ่งเร้าที่

แตกต่างกัน

l เทคโนโลยี “สายสื่อประสาท”

l  แขนขาเทียมที่สั่งการจาก

สัญญาณของสมอง

9เทคโนโลยี
กับชีวิต
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