
สื่อการเรียนรู

หัวขอที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน



จุดประสงค

1. วิเคราะหระบบทางเทคโนโลยีและระบบยอย

ของเทคโนโลยี และอธิบายความสัมพันธของ

ระบบยอย

2. วิเคราะหระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน



บทนํา

บอยครั้งท่ีเราไดยินคําวา “ระบบ” เชน การ

ทํางานอยางเปนระบบ การคิดอยางเปนระบบ 

บางครั้งเราพูดถึงระบบตาง ๆ ในรางกายมนุษย 

ท้ังระบบยอยอาหาร ระบบขับถาย ระบบหายใจ 

ห รื อ ร ะ บ บ ข อ ง สิ่ ง ต า ง  ๆ  ท่ี เ ร า ใ ช ง า น ใ น

ชีวิตประจําวัน เชน ระบบการทํางานของรถยนต 

เครื่องเสียง ครื่องปรับอากาศ ซ่ึงจะเห็นไดวา 

“ระบบ” มีหลายอยางและเกี่ยวของกับการดําเนิน

ชีวิตของมนุษยอยูตลอดเวลา ในบทนี้ผูเรียนจะได

เรียนรูเกี่ยวกับระบบทางเทคโนโลยีท่ีซับซอนซ่ึง

เปนเทคโนโลยีท่ีประกอบไปดวยระบบยอยตั้งแต

สองระบบข้ึนไปทํางานสัมพันธกัน

ชุดกลอง
แบตเตอร่ี

หนวยประมวลผล

หนวยความจํา

หนวยควบคุมระบบเสียง หนวยควบคุมหนาจอสัมผัส



หนวย 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซบัซอน

ระบบคืออะไร ระบบทางเทคโนโลยี

ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน การทํางานที่ผิดพลาด



ความหมายของเทคโนโลยี

เทคโนโลยี หมายถึง ส่ิงที่มนุษยสรางหรอืพฒันาขึ้น ซึ่งอาจเปนไดทั้งชิ้นงานหรือวิธีการ เพื่อใชแกปญหาหรอืเพิ่ม

ความสามารถในการทํางานของมนุษย

หุนยนตทํางานแทนมนุษย ระบบฟารมอัจฉริยะPET/ CT Scan ตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง



ระบบในธรรมชาติ

ระบบ หมายถึง สิ่งตางๆ ที่มีสวนประกอบต้ังแตสองสวนขึ้นไปรวมเขาดวยกัน และทํางานสัมพันธกัน เพ่ือให

สามารถทํางานตามหนาที่ตามวัตถุประสงค 

ระบบหายใจ



ระบบที่มนุษยสรางขึน้

ดามปากกา ท่ีเหน็บปากกาสวนหมุน

หัวปากกา สปริง ไสปากกา

ควบคุมการเคลื่อนท่ี

ของไสปากกา

สําหรับจับในการเขียน และบรรจุไสปากกา

เหน็บหรือยึดกับวัสดุอ่ืนๆ 

ปองกันการ

กระแทกและ

ยึดไสปากกา
ควบคุมการเคลื่อนท่ีของไสปากการวมกับสวนหมุน

บรรจุหมึก สําหรับเขียน

ระบบของปากกาลูกลื่น



ระบบทางเทคโนโลยี

ระบบทางเทคโนโลยี (technological system) เปนระบบท่ีมนุษยสรางข้ึนเพ่ือแกปญหาหรืออํานวยความ

สะดวกใหกับมนุษย ซ่ึงสามารถพบเห็นไดในชีวิตประจําวัน เชน ระบบการคมนาคมขนสง ระบบจายยาในโรงพยาบาล 

ระบบการผลิตในอุตสาหกรรม ระบบรีไซเคิลขยะ เปนตน



องคประกอบของระบบทางเทคโนโลยี

Process
กระบวนการ

Output

ผลผลิต

Feedback
ขอมูลยอนกลับ

ตัวปอน

Input



ระบบทางเทคโนโลยีของหมอหุงขาว

กระบวนการ

เปลี่ยนพลังงานไฟฟาเปน

ความรอน
ขาวสุก

ผลผลิต

ขอมูล

ยอนกลับ

ระดับความรอนเพ่ือสั่งให

หมอหุงขาวอุนขาว 

ตัวปอน

พลังงานไฟฟา

ขาวสาร, น้ํา



กระบวนการทํางานของหมอหุงขาว

หมอหุงขาวไฟฟาใหความรอนแกขาวและ

น้ําในการหุงขาว โดยอาศัยแผนความรอนที่กน

หมอ ซึ่งทําจากอะลูมิเนียมแผนความรอนนี้มี

ขดลวดไฟฟาอยูภายใน ซึ่งควบคุมโดยระบบ

เปดปดอัตโนมัติ ซึ่งอยูบริเวณตรงกลางของ

แผนความรอนมีรูกลมที่มีสวนประกอบหลักคือ 

ขดลวดสปริง แมเหล็กถาวร และแมเหล็ก

เฟอรโรที่มีสภาพความเปนแมเหล็กลดลงเมื่อ

อุณหภูมิสูงขึ้น



ระบบทางเทคโนโลยีของเตารีด

กระบวนการ

กระแสไฟฟาไหลเขาเตารีด จะทํา

ใหแผนความรอนเกิดความรอน

สงผานความรอนใหแกผา

ผาที่เรียบ

ผลผลิต

ขอมูล

ยอนกลับ

ผาไมเรียบ อาจมีการ

เพ่ิมระดับความรอน

ตัวปอน

พลังงานไฟฟา

ผาที่ยับ



กระบวนการทํางานของเตารีด

เมื่อกระแสไฟฟาไหลเขาเตารีด จะผานไปยังหนาสัมผัส
ลวดความรอน ซึ่งจะทําใหแผนความรอนเกิดความรอนสงผานความ
รอนใหกับพื้นของเตารีด และอุปกรณควบคมอุณหภูมิที่ยึดติดกับพื้น
เตารีดก็ไดรับความรอนดวย เมื่ออุปกรณควบคมอุณหภูมิไดรับความ
รอนจะเกิดการงอตัวตามปริมาณความรอนที่ไดรับ สงผลทําใหแรงกด
ระหวางหนาสัมผัสนอยลงจนพื้นเตารีดรอนจนถึงระดับที่ตั้ ง
ไว หนาสัมผัสก็จะตัดกระแสไฟไมใหไหลผานแผนความรอน เมื่อ   
เตารีดเย็นลงอุปกรณควบคมอุณหภูมิจะเริ่มเหยีดตรงตามเดิม  
จากนั้นหนาสัมผัสก็ตอกระแสไฟฟาใหกับแผนความรอนอีกครั้ง



ระบบทางเทคโนโลยีของการสงอีเมล

ตัวปอน (input)
ขอมูล/ขอความ

กระบวนการ (process)
ระบบเครือขายอินเตอรเนต

ผลผลิต (output)
ขอความถึงผูรับ

ขอมูลยอนกลับ (Feedback)
อีเมลแจงกลับถึงผูสงวาขอความหรือ

ขอมูลไมสามารถสงได
ไมถึงผูรับ



ระบบเติมอากาศในการบําบัดน้าํเสีย 

1
2

3

กระบวนการทํางาน (process)

ตัวปอน (input)

น้ําเสีย เติมอากาศ 

คลอรีน

กระบวนการทํางาน (process)

1. น้ําเสียไหลเขาสูบอเติมอากาศ มีการเติมอากาศ

ดวยเคร่ืองเติมอากาศ เกิดการผสมกันของ

ตะกอนจุลินทรีย ออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา และ

น้ําเสีย 

2. บอบม รับน้ํ า เ สียจากบอเ ติมอากาศ เ พ่ือ

ตกตะกอนและปรับสภาพน้ําทิ้ง

3. บอเติมคลอรีน รับน้ําจากบอบม เพ่ือฆาเชื้อโรค

ผลผลิต 

(output)

น้ําที่ผานการ

บําบัด มีคา

มาตรฐานตรง

ตามคาควบคุม

การระบายน้ําทิ้ง

ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html#

http://www.pcd.go.th/info_serv/water_wt.html


ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน

ระบบทางเทคโนโลยที่ซับซอน คือ 

เทคโนโลยีที่ประกอบไปดวยระบบยอยต้ังแต

สองระบบขึ้นไปทํางานรวมกัน เ พ่ือให

สามารถทํางานไดตามวัตถุประสงค เชน 

ระบบการทํางานของเครื่องปรับอากาศ 

ประกอบไปดวยระบบอัดความดัน ระบบ

คอยลรอน ระบบลดความดัน ระบบคอยล

เ ย็น โดยระบบยอยเหลา น้ีมีการทํางาน

รวมกัน เพ่ือใหเครื่องปรับอากาศทํางาน ท่ีมา : ดัดแปลงจาก http://www.blog.qualitytechnic.com



ระบบทางเทคโนโลยีของเครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ เปนเครื่องใชไฟฟาที่ใชปรับ

อุณหภูมิของอากาศในอาคาร บานเรือน เพ่ือให

มนุษยไดอาศัยอยูในที่ที่ ไมรอนหรือไม เย็น

จนเกินไป หรือใชรักษาภาวะอากาศใหคงที่ 

โดยใชหลักการการถายเทความรอน กลาวคือ 

เมื่อความรอนถายเทออกไปขางนอก อากาศ

ภายในหองจะมีอุณหภูมิลดลง และยังสามารถ

ลดความช้ืนที่มีอยูในอากาศ



ระบบทางเทคโนโลยีของเครื่องปรับอากาศ

ตัวปอน 

(Input)
กระบวนการ 

(Proces)

ผลผลิต 

(output)

ขอมูลยอนกลับ 

(Feedback)

อากาศภายในหอง
การทํางานของเครื่อง เพ่ือ

ปรับอุณหภูมิของหองใหลดลง อากาศมีอุณหภูมิลดลง

คาอุณหภูมิหอง เพ่ือปรับใหตัวเครื่องทํางาน

ใหไดอุณหภูมิตามตองการ

ระบบการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ



ตัวปอน (Input)

อากาศภายในหอง 

กระบวนการ (Process)

การทํางานของเครื่อง เพ่ือปรับ

อุณหภูมิของหองใหลดลง

ผลผลิต (output)

อากาศมีอุณหภูมิลดลง

ขอมูลยอนกลับ (Feedback)

คาอุณหภูมิหอง เพ่ือปรับใหตัวเครื่องทํางาน

ใหไดอุณหภูมิตามตองการ



ระบบทางเทคโนโลยีของเครื่องปรับอากาศ

เมื่ อ วิ เคราะหระบบการทํางานของเครื่ องปรับอากาศอยางละเ อียด จะพบวา 

เครื่องปรับอากาศมีระบบยอยอ่ืน ๆ อีกหลายระบบทําหนาที่แตกตางกันไปและทํางานสัมพันธ

กัน ซึ่งมีระบบยอยทั้ง 4 ระบบ คือ ระบบอัดความดัน (compressor system) ระบบคอยล

รอน (condenser system) ระบบลดความดัน (expansion system) ระบบคอยลเย็น 

(evaporator system) ซึ่งทํางานสัมพันธกัน โดยจะขอแยกอธิบายระบบยอยดังน้ี



ระบบยอยของเครื่องปรับอากาศ 

ตัวปอน (Input)

สารทําความเย็นท่ีมีอุณหภูมิตํ่า

และเปนแกส

กระบวนการ (Process) 

การดูดความรอนของสารทําความเย็นจากอากาศภายในหอง

ผลผลิต (output)

สารทําความเย็นไดรับความ

รอนจากหอง

ระบบคอยลเย็น (evaporator system)



ระบบยอยของเครื่องปรับอากาศ 

ระบบอัดความดัน (compressor system)

ตัวปอน (Input)

สารทําความเย็น

กระบวนการ (Process) 

การเพ่ิมความดันใหสารทําความเย็น

ผลผลิต (output)

สารทําความเย็นมีความดันสูงและ

เปลีย่นเปนของเหลว



ระบบยอยของเครื่องปรับอากาศ 

ระบบคอยลรอน (condenser system)

ตัวปอน (Input)

สารทําความเย็นท่ีรอน

กระบวนการ (Process) 

ระบายความรอนออกไปภายนอก

ผลผลิต (output)

สารทําความเย็นมีอุณหภูมิลดลง



ระบบยอยของเครื่องปรับอากาศ 

ตัวปอน (Input)

สารทําความเย็นท่ีรอน

กระบวนการ (Process) 

การทํางานเพ่ือลดความดันของสารทําควาเย็น

ผลผลิต (output)

สารทําความเย็นมีอุณหภูมิลดลงและสงตอไปในตัวเครื่อง

ระบบลดความดัน (expansion system)



ความสัมพันธของระบบยอยในเครื่องปรับอากาศ 

สงสารทําความ

เย็นท่ีดูดความ

รอนในหอง

เพ่ิมความดันและ

ขับสารทําความเย็น

สงผานสารทํา

ความเย็นไปสู

คอยลรอน

สงสารทําความเย็นในสถานะแกส

1

2
3

4

ระบบคอยลเย็น 

ระบบอัดความดัน 

ระบบคอยลรอน 

ระบบลดความดัน 



การทํางานสัมพันธกันของระบบยอยในเครื่องปรับอากาศ 

ระบบยอยของเครื่องปรับอากาศแตละสวนจะมีการทํางานที่เกี่ยวของกัน กลาวคือ 

ระบบคอยลเย็น ซึ่งมีสารทําความเย็นอยูภายในจะดูดความรอนจากอากาศภายในหอง

สงผานไปยังระบบอัดความดัน หรือที่เรียกวา คอมเพรสเซอร เพ่ือเพ่ิมความดันสารทําความ

เย็นกอนสงตอไปยังระบบคอยลรอน เพ่ือถายเทความรอนออกสูภายนอกหอง โดยมีพัดลม

ชวยระบบความรอนอยูดวย จากน้ันสารทําความเย็นจะถูกลดความดันโดยระบบลดความดัน 

ทําใหอุณหภูมิลดลงและสงตอไปยังระบบคอยลเย็นภายในตัวเครื่องอีกครั้ง ซึ่งการทํางาน

ลักษณะน้ีจะเกิดขึ้นตอเน่ืองกันไปซึ่งจะเห็นไดวาแตละระบบยอยของเครื่องปรับอากาศจะมี

การทํางานที่เกี่ยวของกัน และหากระบบใดผิดพลาดจะสงผลตอการทํางานของเครื่อง



ระบบทางเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต

ตัวปอน 

(Input)
กระบวนการ 

(Process)

ผลผลิต 

(output)

ขอมูลยอนกลับ 

(Feedback)

แหลงพลงังาน 

การทํางานของเคร่ืองยนต

ระบบขับเคล่ือน ระบบลอ ระบบเฟอง 

ระบบหามลอหรือเบรก
การเคลื่อนท่ีของรถ

ระดับความเร็วของรถท่ีตองการ

ซ่ึงในระบบการทํางานของรถจักรยานยนต ประกอบไปดวยระบบยอย ๆ หลาย

ระบบ เชน ระบบขับเคลื่อน ระบบลอ ระบบเฟอง ระบบหามลอหรือเบรก



ระบบยอย : ระบบขับเคลื่อน

ตัวปอน 

(Input)
กระบวนการ 

(Process)

ผลผลิต 

(output)

ขอมูลยอนกลับ 

(Feedback)

แหลงพลังงาน มอเตอรขับเคลื่อน
ทําใหลอหมุนชา

หรือหยุด

ระดับความเร็วของรถท่ีตองการ



ระบบยอย : ระบบเกียร

ตัวปอน 

(Input)
กระบวนการ 

(Process)

ผลผลิต 

(output)

ขอมูลยอนกลับ 

(Feedback)

การเปลี่ยนเกียร

การเปลี่ยนคูเฟองขับและ

เฟองตาม เพ่ือใหเกิดการ

ทดแรง ระบบเกียรทํางาน

ระดับความเร็ว



ระบบยอย : ระบบลอ 

ตัวปอน 

(Input)
กระบวนการ 

(Process)

ผลผลิต 

(output)

ขอมูลยอนกลับ 

(Feedback)

ขนาดและ

พ้ืนผิวของลอ

การยึดติดถนน 

การทรงตัว การเคลื่อนท่ีของรถ

ระดับความเร็วและการยึดติดถนน



ระบบยอย : ระบบหามลอหรือเบรก

ตัวปอน 

(Input)
กระบวนการ 

(Process)

ผลผลิต 

(output)

ขอมูลยอนกลับ 

(Feedback)

การใหแรงกระทํา

ตอเบรก

สายเบรกสงแรงไปยัง

อุปกรณหามลอ

ทําใหลอหมุนชา

หรือหยุด

ระดับความแรงของการเบรกไดจาก

ความแรงในการบีบท่ีสายเบรก

สายเบรก

จานเบรก



ระบบเกียร

input process output

การเปลี่ยน

เกียร

การเปลี่ยนคูเฟองขับและ

เฟองตาม เพื่อใหเกิดการ

ทดแรง

กําลังสงที่ได

จากระบบเกียร

ระบบลอ

input process output

ระบบเกียรทํางาน

โดยสงแรงผานโซ

หรือสายพาน

โซหรือสายพาน

ทํางานเพื่อสง

กําลังไปยังลอรถ

ลอเคลื่อนที่

ระบบหามลอหรือเบรก

input process output

การใหแรงกระทํา

ตอเบรก

สายเบรกสงแรงไป

ยังอุปกรณหามลอ

ทําใหลอหมุน

ชาหรือหยุด

ระบบขับเคลื่อน

input process output

แหลงพลังงาน มอเตอร

ขับเคล่ือน

ระบบเกียร

ทํางาน

ความสัมพันธของระบบ

ยอยในการทํางานของ

รถจักรยานยนต

สงผานกําลังให

ระบบลอ

กําลังสงท่ีได

จากระบบ

มอเตอร

ออกแรงกระทํา

กับระบบ

ลอเพ่ือลดรอบ

การหมุน



การทํางานผิดพลาดของระบบ (system failure)

ระบบทางเทคโนโลยีของรถจักรยานยนต ประกอบดวยตัว

ปอน กระบวนการ และผลผลิต ในขณะเดียวกันก็ มีขอมูล

ยอนกลับ มาชวยในการตรวจสอบผลผลิตท่ีได นั้นคือถาผลผลิตท่ี

ไดไมตรงตามความตองการสามารถตรวจสอบไดจากขอมูล

ยอนกลับ ซ่ึงจะเห็นไดวาการวิเคราะหระบบการทํางานของรถ

นั้นมีความจําเปนอยางมาก เม่ือมีการผิดพลาดในการทํางานของ

ระบบดังกลาว สามารถทราบไดวาเปนสวนใดท่ีเกิดปญหา ใน

ขณะเดียวกันถาตองการปรับปรุงหรือพัฒนารถแขงใหดีขึ้น ก็จะ

สามารถปรับปรุงและพัฒนาไดตรงจุด ไมกอใหเกิดการเสียเวลา

ในการลองผิดลองถูก

ที่มา : http://nongwaengpolice.blogspot.com/2016/04/



การทํางานผิดพลาดของระบบ (system failure)

ตัวอยางการทํางานที่ผิดพลาดของรถจักรยานยนต
ปเตอรไปทํางานตางประเทศเปนเวลานาน เม่ือกลับมาถึง

บานตองการไปซ้ือของท่ีตลาด แตเม่ือไปสตารทรถจักรยานยนต

พบวาสตารทไมติด ปเตอรควรตรวจสอบระบบการทํางาน

จักรยานยนตในสวนใดบาง

แนวคําตอบ

1. รถสตารทไมติด เพราะแบตเตอร่ีเสื่อม แบตเตอรี่ไม

สามารถเก็บประจุไฟฟาไวไดนาน มีการร่ัวไหลของ

ประจุไฟฟาจนหมดในระยะเวลาอันสั้น 

2. รถสตารทไมติด เพราะไดชารจเสื่อม โดยไดชารจทํา

หนาท่ีปนกระแสไฟเลี้ยงรถยนตและชารจเก็บเขา

แบตเตอรี่
ที่มา : https://rideapart.com/articles/works-motorcycle-kickstarter



สรุปทายบท

ระบบทางเทคโนโลยีหน่ึง ๆ อาจประกอบไปดวยระบบ

ยอยหลายระบบ (subsystems) ทํ างานสัมพันธ กัน 

เ พ่ือให เทคโนโลยี น้ันสามารถทํางานไดบรรลุตาม

วัตถุประสงค เรียกวา ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอน ซึ่ง

ความรูเกี่ยวกับระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซอนชวยใหเขาใจ

การทํ างานและสามารถแก ไขหรือ พัฒนาตอยอด

เทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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