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วตัถุประสงคบ์ทที 2
• ให้ทราบถึงเทคโนโลยีหรือวิถีของการดําเนินชีวิตของมนษุย์ตงัแตแ่รกเริม
• ให้มีความเข้าใจโครงสร้าง/ วิถีของการดําเนินชีวิตของสงัคมยคุก่อนอตุสาหกรรม และยคุอตุสาหกรรม รวมทงัปัจจยัทีกํากบัการดําเนินชีวิตในยคุดงักลา่ว
• อารยะธรรมใดทีถกูสร้างขนึในช่วงยคุอตุสาหกรรม และถกูทําลายยคุหลงัอตุสาหกรรม 
• อะไรเป็นเป็นปัจจยัหลกัทีทําให้เกิดการเปลียนยคุ โดยเฉพาะอยา่งยิงจากยคุเกษตรกรรมมายงัยคุอตุสาหกรรม  และยคุอตุสาหกรรมมายงัยคุหลงัอตุสาหกรรม 



วตัถุประสงคบ์ทที 2 (ต่อ)
• ในหนงัสือ “คลืนลกูทีสาม” ทีเขียนโดย อลัวิน  ทอฟฟเลอร์ (Alvin Toffler) นนั ความของคลืนลกูทีหนงึ   คลืนลกูทีสอง และคลืนลกูทีสามคืออะไร
• มีสงิใดบ้างทีมกัจะเกิดขนึในสงัคมเมือมีการเปลยีนยคุของเทคโนโลยี หรือวิถีการดําเนินชีวิตของมนษุย์
• สามารถลําดบัเหตกุารณ์การเปลยีนยคุสมยัในประเทศตะวนัตก และนํามาประกอบการวิเคราะห์การเปลียนแปลงในประเทศไทย 



ก่อนการปฏิวติัอุตสาหกรรม
• พวกคนป่า

– พวกชาวป่าชาวดอยทียงัชีพด้วยการเก็บผกัผลไม้ ล่าสตัว์  หรือตกปลา
• พวกศิวิไลซ์

– พวกทีหว่านไถ่ พรวนดิน
– อยูต่ามหมู่บ้าน 
– มีการแบง่ชนัวรรณะ (ขนุนาง  นกับวช ทาส)
– รูปแบบการปกครองเป็นแบบอํานาจนิยมเบด็เสร็จ



สงิทีเกิดขนึพร้อมกบัการปฏิรูปอตุสาหกรรม



การแกปั้ญหาดว้ยวิธีรุนแรง
• อเมริกา : ความตงึเครียดทางเศรษฐกิจและสงัคมระหว่างสงัคมเกษตรกรรม (ทางใต้) และสงัคมอตุสาหกรรม (ทางเหนือ) ทําให้เกิดสงครามกลางเมืองในปี ค.ศ. 1861 ถึง 1865 (พ.ศ. 2404 – 2408)

http://www.history.com/topics/american-civil-war/american-civil-war-history
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War

Note: “พระราชบัญญัตเิลิกทาส ร.ศ. 124″ ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไทยในวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2448



การแกปั้ญหาดว้ยวิธีรุนแรง
• ญีปุ่ น : ตงัแตปี่ ค.ศ. 1868 เกิดการโคน่ทิงระบบเจ้าขนุมลูนาย ในปี ค.ศ. 1876 เกิดกบฏซะสมึะ (Satsuma) ในปี ค.ศ. 1877 มีการปรับสร้างรัฐธรรมนญูแบบตะวนัตก ในปี ค.ศ. 1889 สงัคมอตุสาหกรรมได้เข้าแทนทีสงัคมเกษตรกรรม

https://th.wikipedia.org/wiki/การฟืนฟเูมจิ

การปฏิรูปสมยัเมจิทําให้ประเทศญีปุ่ นก้าวสูร่ะบบอตุสาหกรรมอยา่งรวดเร็ว นําไปสูก่ารเพิมอํานาจทางการทหารใน ค.ศ. 1905 ภายใต้คําขวญัว่า "ประเทศมงัคงั กองทพัแข็งแกร่ง"

การฟืนฟูพระราชอาํนาจสมัยเมจิ (Meiji Restoration) การปฏิวัตเิมจิ (Meiji Revolution) การปฏริูปเมจิ (Meiji Reform) หรือ การปรับปรุงเมจิ (Meiji Renewal)



การปฏวิัต ิสยาม พ.ศ. 2475 โดย "คณะราษฎร" ทําให้ราชอาณาจกัรสยามเปลยีนรูปแบบประเทศจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนญู และเปลยีนรูปแบบการปกครองไปเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

การแกปั้ญหาดว้ยวิธีรุนแรง
• รัสเซ ีย : ปี ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460) เกิดการตอ่สู้ เพือระบบอตุสาหกรรม ได้มีการกวาดล้างระบบทาสทีดินและระบบเจ้าขนุมลูนาย กวาดล้างระบบเกษตรกรรม แล้วเอาระบบอตุสาหกรรมเข้ามาแทนที  

– การปฏิวตัิในรัสเซียช่วงปี พ.ศ. 2460 ซงึทําลายระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ของพระเจ้าซาร์ และนําไปสูก่ารก่อตงัสหภาพโซเวียต พระเจ้าซาร์ถกูถอดพระอิสริยยศและแทนทีด้วยรัฐบาลเฉพาะกาลในการปฏิวตัิครังแรกช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2460 
– ในการปฏิวตัิครังทีสองในเดือนตลุาคม รัฐบาลเฉพาะกาลถกูโค้นล้มและแทนทีด้วยรัฐบาลพรรคบอลเชวิก (คอมมิวนิสต์)

https://th.wikipedia.org/wiki/การปฏิวัตริัสเซ ีย

การปฏวิัต ิรัสเซ ีย (Russian Revolution)



พลงังาน
• ยคุเกษตรกรรม อาศยัพลงังานจากแรงงานมนษุย์และสตัว์ จากดวงอาทิตย์ ลม นํา ฟืน กงัหนัลม ซงึเป็นพลงังานทีสามารถทดแทนได้ตลอดเวลา
• ยคุอตุสาหกรรม อาศยัพลงังานจากถ่านหิน ก๊าซ นํามนั ซงึเป็นสงิทีทดแทนไม่ได้ 



ครรภแ์ห่งเทคโนโลยี
• เครืองจกัรเป็นเครืองทุ่นแรงอยา่งมีประสิทธิภาพ
• มีการพฒันาเครืองจกัรเพือสร้างเครืองจกัร – มีการใช้ชินส่วนมาตรฐานทีสร้างโดยเครืองจกัร



ความเปลียนแปลงในวิถีชีวิตครอบครัว
• คนในครอบครัวไมร่่วมกนัทํางานในฐานะเป็น 1 หน่วยผลิต
• ต้องการการเคลือนย้ายคนงานจากทีแหง่หนงึไปสูอี่กแห่งหนงึ
• ครอบครัวมีขนาดเล็ก ประกอบด้วย พอ่-แม-่ลกู



หลกัสูตรนยัแฝง
• การศกึษาเปลียนเป็นการศกึษามหาชน (mass education) ประกอบด้วยการอา่น การเขียน การคํานวณ ประวตัศิาสตร์ และวิชาอืนๆ อีกเล็กน้อย
• มีนยัของอตุสาหกรรมแฝงเร้นคือ

– ความตรงตอ่เวลา
– ความเชือฟัง
– ทํางานซําซากๆ



มนุษยผ์ูเ้ป็นอมตะ
• การเจริญเติบโตของสงัคม ทําให้มีการระดมทนุเป็นอย่างมาก และทําให้เกิดบริษัทยกัษ์ใหญ่
• ผู้ลงทนุสามารถถอนการลงทนุได้โดยบริษัทสามารถดําเนินการตอ่ไปได้



โรงงานดนตรี
• จากพืนฐาน การมีครอบครัวขนาดเลก็  การศกึษาแบบโรงงาน และบริษัท ทําให้เกิดองค์กรอืนๆ ขนึโดยรอบ ได้แก่ คณะรัฐบาล สปอร์ตคลบั วดั สหพนัธ์การค้า สโมสรอาชพั พรรคการเมือง ห้องสมดุ สมาคมแห่งเชือชาติและภาษา คา่ย ฯลฯ  โดยแต่ละกลุ่มก็พงึพาอาศยักนั
• ระบบโรงงานก็ถกูนําไปใช้กบัองค์กรทีเกิดขนึ การผลิตตา่งๆ เป็นการผลิตสูม่วลชน ไม่ใช่เพือผู้ จ้างเฉพาะราย



พายสุารสนเทศ
• ในยคุเกษตรกรรม การสอืสารจํากดัเฉพาะชนชนัสงู
• ในยคุอตุสาหกรรม ระบบผกูขาดการสอืสารได้ถกูทําลายลง และระบบไปรษณีย์มีความสําคญัเพิมยงิขนึ
• ในคริสต์ศตวรรษที 19 โทรศพัท์และโทรเลขได้ถกูประดษิฐ์ขนึ และมีการใช้อยา่งเตม็พิกดั
• มีการผลติสือเพือมหาชน โดยผู้สง่สารไม่รู้จกัผู้ รับสาร ทําให้เกิด สือมวลชน เช่น หนงัสอืพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์



ภาคสังคม(socio-sphere)สถาบันทเีช ือมโยงกันกาํหนดบทบาทแต่ละบุคคล
ภาคเทคโน(Techno-sphere)ผลิตและสร้างความรํารวย

ภาคสารสนเทศ(info-sphere)จัดระบบข่าวสารเพอืให้ระบบเดนิได้



UTOPIA

สังคมอุตสากรรม นําความหวังสู่มวลมนุษย์ชาต ิเป็นครังแรกทมีนุษย์เหน็ว่า ความจน ความหวิ โรคภัยไข้เจ็บ และทรราชจะต้องถูกกาํจัด



สถานะภาพเมือยคุอุตสาหกรรมสินสุด
• ¼ ของประชากรโลกมีการกินดีอยู่ดี
• ¾ จดัอยู่ในโลกยากจน

–800 ล้านคนทธีนาคารโลกจดัว่า “ยากจนข้นแค้น”
–700 กวา่ล้านคนไม่มีอาหารรับประทานอยา่งเพียงพอ
–500 ล้านคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
–1200 ล้านคนอยูอ่ย่างขาดสขุลกัษณะ ไมมี่แม้แตนํ่าดืมทีสะอาดพอ





ความหมายของตลาด
• การผลิตเพ ือมวลชนต้องการกลไกตลาด
• ตลาดดงึประชาชนเข้าสู่ระบบการเงนิ
• ความเตบิโตทางเศรษฐกจิถูกวัดด้วยขนาดของตลาด และเป็นทต้ีองการท ุกรัฐบาล



มนุษย์กลายเป็นสัตว์โลกทบ้ีาเงนิ

ผู้ผลิต ผู้บริโภค
ทงัคนงานและผู้บริหารงานต้องการค่าแรงและผลประโยชน์สงูสดุ

ผู้บริโภคต้องการซือของราคาถกู



การแบ่งแยกเพศ
• แรงงานแตล่ะชนิดมีการแบง่ตามเพศอย่างชดัเจน
• ผู้หญิงยงัถกูคาดหวงัว่าจะต้องทํางานบ้าน ซงึโดดเดียวจากสงัคม
• ผู้หญิงต้องทําหน้าทีในฐานะ “แม่”
• ...
• ...



สงิทีเหลา่นีเกิดขนึในช่วงอตุสาหกรรมช่วงแรก และคอ่ยๆเปลียนแปลง โดยมีความสําคญัลดลง



การวางมาตรฐาน (Standardization)
• สังคมอุตสาหกรรม ได้วางมาตรฐานให้แก่สินค้าท ุกชนิด แม้การงาน ทงัมวสต้องเข้าสู่ ระบบมาตรฐาน เช่น จาํนวนเวลาทาํงาน เงนิเดือน ผลประโยชน์ วันหยุด ฯลฯ
• สือมวลชน ทาํหน้าทแีพร่กระจายมาตรฐานต่างๆ
• สังคมอุตสาหกรรม เช ือว่าการวางมาตรฐานมีคุณประโยชน์อย่างมาก และพยายามนําไปใช้กับทุกสงิท ุกอย่างทขีวางหน้า



ความชาํนาญเฉพาะทาง (Specialization)
• เมอืมีมาตรฐานเกิดขนึ  จึงจาํเป็นต้องมีผู้ชาํนาญการพเิศษเฉพาะทาง เพอืให้การทาํงานมีประสิทธ ิภาพสูงขนึ
• มีการสร้างมืออาชีพ (Professionalization) มากขนึ ผู้ เช ียวชาญได้แยกแขนงวชิาของตนเองออกไป และกีดกันไม่ให้คนนอกรู้ เหน็



การสร้างความพร้อมเพียง (Synchronization)
• เนืองจากต้นทนุทีสงูของเครืองจกัร ดงันนัเครืองจกัรไมอ่าจทีตงัอยู่เฉยๆได้ ทําให้เกิดกฎเกณฑ์ที 3 คือ กฎเกณฑ์แห่งการประสานจงัหวะ – ความพร้อมเพียง

– ในโรงงาน หากคนงานในจดุหนงึมาสาย จะเกิดความปันป่วนทงัหมด
– ชีวิตประจําวนัของคนถกูกําหนดด้วยนาฬกิา



การรวมหน่วย (Concentration)
• โรงงานต้องใช้เชือเพลงิทีถกูรวมไว้ทีศนูย์กลาง จงึทําให้มีการจบัจงูแรงงานจากชนบทมารวมอยูใ่นเมืองใหญ่ ผู้ใช้แรงงานนบัพนัคนต้องดาศยัอยูภ่ายใต้หลงัคาเดียวกนั



การสร้างค่าสูงสุด (Maximization)
• โลกอตุสาหกรรมเชือวา่ ความเป็น “ทีสดุ” คือความสําเร็จอย่างยิง
• ความบ้าอนัยงิใหญ่สง่ผลไปสู่ การวดัสเกลของเศษฐกิจโดยดทีูค่าของสนิค้าและบริการทีถกูผลิตขนึมา โดยมีการรวมข้อมลูตา่งๆ เข้าด้วยกนัเป็นเครืองมือทางสถิติทีเรียกวา่ “ผลผลิตรวบยอดของประชาชาติ” (Gross National Product – GNP)



การรวมเขา้ทีศูนยก์ลาง (Centralization)
• ได้มีการสร้างรูปแบบการทํางานอย่างใหญ่ซงึวางพืนฐานอยูบ่นการรวมสารสนเทศและคําสงัเข้าไว้ทีจดุศนูย์กลาง
• คนงานถกูแยกเป็น “ระดบัชนั” มีการทํารายงานประจําวนั โดยมีการสง่ผา่นข้อมลูตามขนัตอนสูผู่้บริหารระดบัสงู ผู้ซงึจะทการตดัสนิใจ และสง่คําสงัลงมาตามระดบัชนัในสายเดิม



องค์ความรู้ได้เพมิขึนอย่างรวดเร็ว พร้อมกับเทคโนโลยใีหม่ ทมีนุษย์คาดหวงัจะนําสังคมไปสู่มาตรฐานชีวติทดียีงิขึน โดยตระหนักถึงผลกระทบต่อสิงแวดล้อม (ความวิบตัิทางสังคม?)
- วทิยาศาสตร์  และเทคโนโลยี -วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทําให้เกิดการเปลียนแปลงในวิถีชีวิตของมนษุย์เป็นอยา่งมาก สงัคมกําลงัเข้าสูย่คุที A.I., Robot, IoT และ การใช้พลงังานรูปแบบใหม่ (พลงังานจากซากดกึดําบรรพ์มีความสําคญัลดลง) และอนืๆ


