
สื่อการเรียนรู

หัวขอที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 



จุดประสงค

วิเคราะหสาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี



บทนํา

เทคโนโลยีรอบตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ข้ึนอยูกับ

สาเหตุหรือปจจัยตาง ๆ ไดแก ความกาวหนาของศาสตรตาง ๆ 

โดยเฉพาะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ปญหาหรือความตองการของ

มนุษย หรือเกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ เชน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอม การทําความเขาใจและสามารถวิเคราะหปจจัยตาง ๆ 

ท่ีสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีจะชวยใหสามารถ

ปรับปรุงหรือสรางเทคโนโลยี ตลอดจนสามารถคาดการณถึงเทคโนโลยี

บางชนิดท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได ในบทนี้ผูเรียนจะไดเรียนรูเกี่ยวกับ

สาเหตุ และปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี



สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

สาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี

ความตองการ
ของมนุษย

เพ่ือที่จะแกไข
ปญหา

องคความรูและ
ความกาวหนา
ของศาสตรตาง 

เศรษฐกิจ

สังคมและ
วัฒนธรรม

สิ่งแวดลอม
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ความตองการของมนุษยเพือ่ที่จะแกไขปญหา

เม่ือมนุษยมีความตองการท่ีเปลี่ยนไป สงผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เนื่องจากหาก

เทคโนโลยีชนิดใดยังไมสามารถแกไขปญหาหรือสนอง

ความตองการใหมนุษยได ก็จะตองมีการปรับปรุงและ

พัฒนาเทคโนโลยีตอไป
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องคความรูและความกาวหนาของศาสตรตาง ๆ 

ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงท่ีมีสาเหตุมาจากองคความรูและ

ความกาวหนาของศาสตรตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงของเสื้อผา 

ท่ีปจจุบันมีการนําองคความรูดานนาโนเทคโนโลยี มาผลิตเสนใย

นาโน และนําเสนใยมาใชทอเปนผาเพ่ือทําเคร่ืองนุงหม โดยเสน

ใยนาโนมีสมบัติ เชน ปองกันการเปยกชื้น ลดรอยยับ ชวยยับย้ัง

แบคทีเรีย และชวยลดการเกิดกลิ่น
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เศรษฐกิจ

เม่ือเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน สงผลใหรูปแบบ

ของเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือสงเสริมการทํางานของ

มนุษย ใหประเทศพัฒนามากย่ิงข้ึน เชน ในปจจุบันมีการบริการ

ดานการเงินแบบไมตองใชเงินสด ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีดานการบริการทางการเงิน เชน การชําระเงินคาสินคา

และบริการผานชองทางดิจิทัล (e-Payment) ท่ีชวยใหผูบริโภค

เขาถึงการบริการไดอยางรวดเร็วและลดคาใชจายในการทํา

ธุรกรรม ละไมตองเดินทางไปธนาคาร
ที่มา : https://securionpay.com/blog/e-payment-system/
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สังคมและวัฒนธรรม

สังคมและวัฒนธรรมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี เชน บทสวดมนตในศาสนาตาง ๆ จะมี

รูปแบบการนําเสนอเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ 

เปลี่ยนแปลงจากหนังสือ เปนเอกสารอิเล็กทรอนิกสท่ี

สามารถในงานไดสะดวก และทุกท่ีทุกเวลา
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สิ่งแวดลอม

ใ น ป จ จุ บั น โ ล ก กํ า ลั ง ป ร ะ ส บ ป ญ ห า ด า น

สิ่งแวดลอม เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจไมไดดําเนิน

ควบคูไปกับการพัฒนาสิ่งแวดลอม ทําใหตองคิดคน

เทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ือมาแกปญหาสิ่งแวดลอมท่ี

เกิดข้ึน เชน การเปลี่ยนแปลงการใชพัฒนาเชื้อเพลิง

ยานยนต การเปลี่ยนแปลงการใชบรรจุภัณฑ

นํ้ามันเบนซิน

รถยนตไฟฟานํ้ามันแกโซฮอล
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ในกรณีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางทันที และไดผานกระบวนการพัฒนา จนกลายเปน

เทคโนโลยีที่มีประโยชนกับประชากรสวนใหญ ซึ่งเขามาแทนที่ เทคโนโลยีในอดีต 

ตัวอยางเชน อินเทอรเน็ตไรสาย วัสดุนาโน เทคโนโลยีหุนยนต ยานพาหนะไรคนขับหรือก่ึง

ไรคนขับ จะเรียกวา เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (disruptive technologies)
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทยและสุขภาพ

การเย็บบาดแผล

1

2

3

4

การเปลี่ยแปลงเทคโนโลยีการเย็บบาดแผลมีสาเหตุหลัก

คือ เพื่อลดโอกาสท่ีจะเกิดการติดเช้ือท่ีแผล ซ่ึงอาจเปนสาเหตุทํา

ใหผูปวยเสียชีวิต โดยมีการพัฒนาวิธีการเย็บแผล ตั้งแตการใช

ไหมเย็บแผล การใชลวดเย็บแผล แผนเทปสเตอไรน และการใช

กาวท่ีผลิตมาจากโปรตีนเพื่อเย็บแผล การพัฒนาวิธีการเย็บแผล

แบบตาง ๆ ตองใชความรูจากหลากหลายศาสตร เพื่อนํามา

พัฒนาวิธีการเย็บแผล เชน ความรูดานวัสดุศาสตร ท่ีมีสมบัติใน

การฆาเช้ือ ยึดหยุน ไมเกิดการระคายเคืองตอผิวหนัง
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทยและสุขภาพ

เครื่องวัดความดันโลหิต

1

2

3

เมื่อการดํารงชีวิตของมนุษยเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหมีการ

พัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีใหสามารถใชงานไดสะดวกสบายมาก

ย่ิงข้ึน จากตัวอยางเครื่องวัดความดันโลหิตน้ี จะพบวาในสมัยกอน

เครื่องวัดความดันโลหิตจะตองมีผูเช่ียวชาญในการตรวจวัดหรือใช

งาน แตเมื่อมีความรูดานเทคโนโลยีระบบดิจิทัลมากข้ึน นํามาสราง

และพัฒนาเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิทัลท่ีสามารถตรวจไดดวย

ตนเอง และสามารถอานคาความดันจากตัวเครื่องไดชัดเจน มีขนาด

เล็ก ตอมาเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนามากข้ึน มีสรางเครื่องวัด

ความดันโลหิตเช่ือมตอกับโทรศัพทท่ีมีแอปพลิเคชันในการตรวจวัด

คาความดันโลหิต สามารถอานคาจากโทรศัพทไดโดยตรง ทําให

พกพาไดสะดวก
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การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทยและสุขภาพ

หูฟงแพทย ในอดีตใชไมเปนหูฟงแพทย มีขอจํากัดหลาย

ประการ เชน ขนาดใหญ นํ้าหนักมากทําใหพกพาไป

ใชงานไมสะดวก เมื่อเทคโนโลยีดานวัสดุและองค

ความรูวิทยาศาสตรเกี่ยวกับเสียงมีความกาวหนามาก

ข้ึน หูฟงแพทยจึงไดมีการเปลี่ยนแปลงจนเปนหูฟง

แพทยท่ีมีขนาดเล็ก นํ้าหนักเบา ตอมาเมื่อเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกสมคีวามกาวหนามากขึ้น หูฟงแพทยจึงมี

การเปลี่ยนแปลงเปนหูฟงอิเล็กทรอนิกสโดยการ

เ ช่ือมต อกับคอมพิ ว เตอร ผ านสัญญาณบลู ทู ธ 

(Bluetooth) เพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการใช

งาน

1

2

3
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การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดานการอนุรักษสิง่แวดลอม

บรรจุภัณฑ

การเปลี่ยแปลงการของบรรจุภัณฑจากโฟม เปลี่ยนมา

เปนบรรจุภัณฑจากธรรมชาติ เพ่ือแกไขปญหาการใชบรรจุ

ภัณฑจากโฟมซ่ึงเปนมลพิษและทําลายสิ่งแวดลอม จึงมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับผลิตภัณฑรักษโลกหรือรักษ

สิ่งแวดลอมจากใบไมสด เชน ใบทองกวาว ใบไทร ใบสัก ซ่ึง

สามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ ชวยลดปญหาขยะ

และมลพิษได



ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดานการอนุรักษสิง่แวดลอม

การจัดการขยะ 3

1

2

จากปญหาดานขยะท่ีมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ สวน

หนึ่งมาจากการท่ีเราไมคักแยกขยะกอนนําไปกําจัด จึงไดมี

การพัฒนาวิธีการจัดการขยะใหมีปริมาณลดลงกอนนําไป

กําจัด โดยการคัดแยกขยะท่ีสามารถนําไปรีไซเคิล แต

สวนมากภาคครัวเรือนไมไดทําการแยกขยะ แตจะเปนคน

คัดแยกขยะท่ีทําการคัดแยกแลวนําไปขายสรางรายไดให

ตนเอง จึงเปนวีธีการคัดแยกท่ีไมมีประสิทธิภาพ ปจจุบัน

จึงมีการสรางตูรับซ้ือขวดอัตโนมัติ เพ่ือเปนการรณรงคใน

การคัดแยกขยะและยังไดเงินจากขายขวดท่ีไมใชแลว



สรุปทายบท

เทคโนโลยีสรางหรือพัฒนาข้ึนมาเพ่ืออํานวยความสะดวก 

แกปญหาหรือความตองการของมนุษย  เทคโนโลยี มีการ

เปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลาข้ึนกับสาเหตุหรือปจจัยหลายอยาง เชน 

ความรูและความกาวหนาจากศาสตรตาง ๆ สภาพเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ดังนั้น ความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีและสามารถวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวไดจึงมีความสําคัญท่ีชวยทําใหสามารถรูเทา

ทันเทคโนโลยี รวมท้ังตระหนักถึงผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีอาจ

เกิดขึ้นได
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