
สื่อการเรียนรู

หัวขอที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี 



จุดประสงค

1. วิเคราะหผลกระทบของเทคโนโลยีทั้งดาน

บวกและดานลบที่สงผลตอมนุษย สังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม

2. เสนอแนวทางในการปองกันและแกไข

ปญหาที่เกิดจากผลกระทบของเทคโนโลยี



บทนํา

การดําเนินชีวิตของมนุษยในยุคปจจุบัน มีความสัมพันธ

และเชื่อมโยงอยูกับความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 

ซ่ึงเทคโนโลยีเปนปจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให

ม่ันคงและเติบโตอยางตอเนื่อง นําไปสูการยกระดับคุณภาพ

ชี วิต อยางไรก็ตามมนุษยจํา เปนตองเตรียมรับมือกับ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช การพัฒนา และการสราง

เทคโนโลยี ซ่ึงมีท้ังดานบวกและดานลบ ดังนั้นในบทนี้ผูเรียน

จะไดเรียนรูถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใช การพัฒนา และ

การสรางเทคโนโลยี ประกอบกับการหาแนวทางปองกัน 

และแกไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้น



ผลกระทบของเทคโนโลยี

ผลกระทบของเทคโนโลยีสามารถแบงออกเปนกลุมใหญ ๆ ไดดังน้ี

ผลกระทบของ
เทคโนโลยีตอ
สิ่งแวดลอม

ผลกระทบของ
เทคโนโลยีตอ

เศรษฐกิจ 

ผลกระทบของ
เทคโนโลยีตอ

มนุษยและสังคม 



มนุษยและสังคมผลกระทบดานบวก ผลกระทบดานลบ

• ความ เจริญก า วหน า ด าน เทค โน โลยี ท า ง

การแพทยและสาธารณสุข ทําใหอายุขัยของ

มนุษยยืนยาวข้ึน แมอยูในชนบทก็สามารถ ไดรับ

การรักษาทางการแพทยไดอยางทันทวงที

• ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

เชน หุนยนตและระบบอัตโนมัติมีการนํามาใช

แทนที่มนุษยในกิจกรรมที่อันตราย และชวยทํา

ใหมนุษยไมเสี่ยงกับปญหาสุขภาพในการทํางาน 

• ทําใหชีวิตของมนุษยมีคุณภาพดีข้ึน ไมวาจะเปน

เทคโนโลยีที่ชวยอํานวยความสะดวก

• เมื่อมจํีานวนผูสูงอายุมากข้ึน ทําใหสังคม

กลายเปนสังคมผูสูงอายุ (aging society) เพิ่มข้ึน

• กอใหเกิดภาวะการวางงานเน่ืองจากมีหุนยนต

และระบบอัตโนมัติแทนที่มนุษยในอุตสาหกรรม

หนัก ซ่ึงอาจสงผลใหเกิดปญหาสังคมอื่น ๆ 

ตามมา เชน ปญหาอาชญากรรม

ผลกระทบของเทคโนโลยีตอมนุษยและสังคม 



• การมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ชวยทําให

ประหยัดตนทุนการผลิต ผลิตสินคาไดในปริมาณ

มาก และสินคามีประสิทธิภาพสูง 

• มีรายไดจากการผลิตสินคาและบริการเพิ่มข้ึน 

• มีการใชทรัพยากรให เกิดประสิทธิภาพและ

ประโยชนสูงสุด

• ทําให เ กิดการกาวหนาของการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ ตัวอยางที่ ชัดเจน คือ การปฏิวั ติ

อุตสาหกรรมที่มีการนําเครื่องจักรมาใชแทน

แรงงาน

เศรษฐกิจ

• เมื่อกลุมธุรกิจรายใดมีเทคโนโลยีที่กาวหนากวา

รายอื่น อาจกอใหเกิดการผูกขาดทางการคา คือ 

ไมมีผู ผลิตรายอื่นสามารถ ผลิตสินคาชนิด

เดียวกันมาแขงขันในตลาดได

• เกิดปญหาการยายถ่ินของแรงงานจากสังคม

ชนบทสูสังคมเมืองเกิดเปนชุมชนอุตสาหกรรม

ผลกระทบของเทคโนโลยีตอเศรษฐกิจ 

ผลกระทบดานบวก ผลกระทบดานลบ



• นําเทคโนโลยีมาใชในการปรับปรุงธรรมชาติ ให

เหมาะสมตอการใชงานและความตองการของ

มนุษย เชน โครงการแกลงดิน

• การนําเทคโนโลยีมาใชในการบําบัดของเสียจาก

กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม หรือภาค

ครัวเรือน เชน เทคโนโลยีบําบัดนํ้าเสีย

• การพัฒนาและการสรางเทคโนโลยี สงผลใหมีการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึนอยางมาก กอใหเกิด

ปญหาดานสิ่งแวดลอม เชน มลพิษทางดิน นํ้า  

อากาศ เสียง หรือการปนเปอนของสารพิษ

ส่ิงแวดลอม

ผลกระทบของเทคโนโลยีตอสิ่งแวดลอม

ผลกระทบดานบวก ผลกระทบดานลบ



ตัวอยางการวิเคราะหผลกระทบของเทคโนโลยี

ผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีกรณีการสรางสนามบิน

มนุษยและสังคมผลกระทบดานบวก ผลกระทบดานลบ

• การคมนาคมขนสงสะดวก ทั้งในการ

เดินทางของมนุษย และการขนสงสินคา

อุปโภค บริโภค

• เพ่ิมทางเลือกในการเดินทาง และใชเวลา

นอยลง

• มีการเวนคืนที่ดินทําใหมีการยายที่อยู

• ปญหาจราจร ปญหามลพิษทางเสียงสงผลตอ

สุขภาพของประชาชนในบริเวณขางเคียง

แนวทางแกไข

• หาพ้ืนที่ ที่เหมาะสมในการสรางสนามบิน เชน พ้ืนที่

ที่ไมมีแหลงที่อยูอาศัย

• การเวนคืนที่ดินจะตองใหราคาที่เปนธรรมกับ

ประชาชน



ตัวอยางการวิเคราะหผลกระทบของเทคโนโลยี

ผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีกรณีการสรางสนามบิน

• รายไดเพ่ิมขึ้นจากระบบขนสง

• เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ เชน นักทองเที่ยว

เดินทางมาทองเที่ยวมากขึ้น

• เพ่ิมมูลคาสินคาทางการเกษตร ใชเวลาใน

การขนสงนอย ทําใหสินคามีความสดใหม

สามารถขายไดในราคาสูง

เศรษฐกิจ

• งบประมาณในการกอสรางสูง

• รัฐบาลตองระดมทุนหรือกูเงินในการกอสราง อาจ

กอใหเกิดหนี้สาธารณะ

ผลกระทบดานบวก ผลกระทบดานลบ

แนวทางแกไข

• รัฐบาลตองหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสม

• วางแผนในการดําเนินงานอยางรัดกุม สามารถ

ตรวจสอบได



ตัวอยางการวิเคราะหผลกระทบของเทคโนโลยี

ผลกระทบจากการใชเทคโนโลยีกรณีการสรางสนามบิน

• การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุด

• มลพิษทางเสียง เนื่องจากการบิน

• มลพิษทางอากาศ จากการเผาไหมเคร่ืองยนต 

• มลพิษทางน้ํา เนื่องจากมีการปลอยสารเคมีเปนพิษที่เกิดจากการ

ทําความสะอาดเคร่ืองบินลงสูแหลงน้ํา

ผลกระทบดานบวก ผลกระทบดานลบ

แนวทางแกไข

• กําหนดวิธีการบินที่ปลอดภัยและทําใหเกิดเสียงดังนอยที่สุด

• ใชระบบบําบัดน้ําเสียที่ทันสมัย ไมปลอยน้ําเสียลงสูธรรมชาติ

• สนามบินตองสรางใหหางจากที่อยูอาศัยระยะทาง 30 กิโลเมตร

สิ่งแวดลอม



ตัวอยางการวิเคราะหผลกระทบของเทคโนโลยี

ผลกระทบของเทคโนโลยีการขุดเจาะน้าํมัน

ผลกระทบดานบวก

เปนพลังงานหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยี โดยน้ํามันท่ีผลิตไดนําไปในการผลิต

กระแสไฟฟา โรงงานอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงรถยนต

เปนตน

ผลกระทบดานลบ

1. เกดิการรั่วไหลหรือปนเปนของนํ้ามนัดิบจากการสาํรวจ 

ขุดเจาะ ผลิต และขนสงสูทะเลและบริเวณทอขนสง

2. ทําลายพื้นท่ี และสภาพแวดลอมบริเวณแทนเจาะนํ้ามนั

3. เปนการรบกวนสตัวนํ้าท่ีอาศัยในบรเิวณแทนเจาะนํ้ามัน

4. ทําใหสูญเสยีพื้นท่ีในบริเวณทอขนสงนํ้ามนั 



ตัวอยางการวิเคราะหผลกระทบของเทคโนโลยี

ผลกระทบของเทคโนโลยีการขุดเจาะน้ํามัน

วิธีการปองกันปญหาที่เกิดจากเทคโนโลยีการขุดเจาะ 

1. ปองกันการร่ัวไหลขณะมีการขนถาย

2. ออกแบบระบบปองกันการร่ัวไหลทั้งแทนเจาะและ

ระบบขนสงใหตรงตามมาตรฐาน

3. กําหนดและจัดทําแผนที่ความเส่ียงน้ํามันร่ัว

4. จัดทําระบบเตือนภัย ในพ้ืนที่ที่มีความเส่ียงสูง เชน 

บริเวณที่มีการสรางแทนขุดเจาะน้ํามัน บริเวณสายสง

หลัก

5. จัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับเสนทางการขนสงน้ํามัน ชนิด 

ปริมาณ คุณสมบัติของน้ํามัน แตละชนิดที่ขนสง

6. สรางเคร่ือขายชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือเฝาระวังและ

ตรวจสอบสถานการณ

แนวทางการแกปญหา

1. วิธีการดูดซับคราบน้ํามัน เปนการนําวัสดุที่มีสมบัติในดูดซับ

น้ํามันชวยในการกําจัดคราบน้ํามัน 

2. การใชแบคทีเรียที่ชอบกินน้ํามันในการกําจัด 

3. การเผา เปนการกําจัดน้ํามันที่มีความหนา 3 มิลลิเมตรขึ้นไป 

แตก็จะเกิดปญหาตามมาดานลพิษทางอากาศ 

4. ใชสารเคมีในการกําจัด เพ่ือใหน้ํามันแตกตัวเปนโมเลกุลเล็ก ๆ 

ขอสังเกต ในการเลือกเทคโนโลยีในการกําจัดคราบน้ํามันนั้น 

จะตองคํานึกถึงขอจํากัดของเทคโนโลยี และสภาพแวดลอมที่เกิด

การปนเปอน

เห็นไดวาการพัฒนาหรือสรางเทคโนโลยี จะตองมีการวิเคราะหขอดี 

ขอเสียของเทคโนโลยีน้ันกอน จากน้ันหาวิธีการปองกันแกไข ตอเหตุการณท่ี

คาดวาจะเกิดข้ึนจากการใชเทคโนโลยี และยังตองคํานึงถึงสิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจ และสังคม ท่ีจะไดรับผลกระทบจากการใชเทคโนโลยี



ตัวอยางการวิเคราะหผลกระทบของเทคโนโลยี

ผลกระทบของเทคโนโลยีหุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรม (industrial robot) 

ผลกระทบดานลบ

 ลงทุนสูง ใชไฟฟาจํานวนมาก จําเปนตองมีแหลง

สํารองพลังงาน

 มีค าใชจ ายในการบํารุ งรักษาท่ีสู ง  และตองใช

ผูเช่ียวชาญเฉพาะ

 เกิดขยะอิเล็กทรอนิสกจากช้ินสวนเครื่องจักร 

 เพิ่มอัตราการวางงาน เน่ืองจากมีการใชหุนยนต

ทดแทน

 สามารถทํางานท่ียาก เสี่ยงอันตราย แทนมนุษยได

 เกิดขอผิดพลาดในกระบวนการทํางานนอยลง สงผลให

สูญเสียวัตถุดิบจากการทํางานนอยลง 

 ช้ินงานท่ีไดมีคุณภาพสูง และมีความสม่ําเสมอ ดวยระบบการ

ทํางานท่ีมีความเท่ียงตรง 

 ผลิตช้ินงานไดปริมาณมาก เพราะสามารถทํางานไดตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 ลดตนทุนการผลิต ดานแรงงาน ในการสรรหาคนงาน และ

การฝกทักษะ

ผลกระทบดานบวก



ตัวอยางการวิเคราะหผลกระทบของเทคโนโลยี

วิธีการปองกันปญหา

1. ตองมีแหลงสํารองพลังงาน

2. ตองมีระบบจัดการขยะอิเล็กทรอนิกสตามหลกัวิชาการ

3. มีกฎหมายรองรับการจดัการขยะอิเล็กทรอนิกส 

4. พัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหเทาทันเทคโนโลยี 

แนวทางการแกปญหา

1. จัดหาเทคโนโลยีหุนยนตท่ีประหยัดพลังงานและเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม

2. นําช้ินสวนของขยะอิเล็กทรอนิกสมารีไซเคิลใชใหม 

3. ปรับปรุง และยกระดับฝมือแรงงาน เพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูประกอบการ 

ผลกระทบของเทคโนโลยีหุนยนตเพ่ืออุตสาหกรรม (industrial robot) 



สรุปทายบท

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีมีมากข้ึนอยางตอเนื่อง

จากการใช การพัฒนา และการสรางเทคโนโลยีในดานตาง ๆ นั้น 

กอให เกิดผลกระทบดานบวกและดานลบตอมนุษย  สังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางมากท่ี

จะตองรูจักวิธีการคิดอยางมีเหตุผลและรอบคอบ ซ่ึงจะทําใหผูใช

สามารถใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

ปองกันและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
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