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เนือหาวิชา
• มนษุย์ และเทคโนโลยี : สงัคมในยดุตา่งๆ
• พลงังาน และสงิแวดล้อม
• เทคโนโลยี/นวตักรรม ในชีวิตประจําวนั

– .....
– เทคโนโลยีวสัดุ
– เทคโนโลยีชีวภาพ
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– เทคโนโลยีนาโน 
– .....

วัดผล
Midterm 45%Final 45%Quiz 10%ขาดสอบ Midterm/Final -> F



ปัจจัย 5, 6,7,…

เทคโนโลยีวัสดุ

เทคโนโลยีช ีวภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร



มิ

เทคโนโลยีวัสดุ
เทคโนโลยีช ีวภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

มิลลิ ไมโคร นาโนเวลา



สิงแวดล้อม



• The application of scientific and mathematical principles to practical ends such as the design, manufacture, and operation of efficient and economical structures, machines, processes, and systems.
• The profession of or the work performed by an engineer.
• The observation, identification, description, experimental investigation, and theoretical explanation of phenomena.
• Such activities restricted to a class of natural phenomena.
• Such activities applied to an object of inquiry or study.



เทคโนโลยี เป็นการนําความรู้  ทกัษะ และทรัพยากร มาสร้างสิงของเครืองใช้ หรือวิธ ีการ โดยผ่านกระบวนการ เพอืแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพมิความสามารถในการทาํงานของมนุษย์

Technology เป็นคําทีมาจากภาษากรีก 2 คํารวมกนั คือ Tekhne หมายถึง ศิลป หรืองานชางฝีมือ (art of craft) และ logia หมายถึงสาขาวิชาของการศกึษา (art of study)



• เทคโนโลยีเปลียนแปลงตามยุคสมัย  แม้แต่มนษุย์ในยคุแรกๆ ทีรู้จกัใช้ไม้ในการลา่สตัว์ ก็หรือการใช้คนัไถและควายในการไถนา ถือว่าเป็น เทคโนโลยี เพราะ สิงดงักล่าวต้อง "ใช้ความรู้ ทกัษะ และทรัพยากร มาสร้างสงิของเครืองใช้ หรือวิธีการ โดยผ่านกระบวนการ เพือแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพมิความสามารถในการทํางานของมนษุย์“
• เทคโนโลยีมีผลกระทบต่อวิถีการดาํเน ินชีวิตของมนุษย์ และมีผลกระทบต่อสงิแวดล้อม





• การศกึษามานษุยวิทยากายภาพยคุใหม่ เริมขนึในคริสต์ศตวรรษที 19 เมือมีการค้นพบซากมนษุย์นีแอนเดอร์ธาล (Neanderthal man) และหลกัฐานตา่งๆ ของมนษุย์ถํา
• ความคิดทีวา่มนษุย์มีความคล้ายคลงึกบัลิงใหญ่มีมานานแล้ว แตค่วามคิดเกียวกบัทฤษฏีวิวฒันาการ ทีเป็นทียอมรับเริมขนึ เมือ ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) ตีพิมพ์หนงัสือ On the Origin of Species ในปี ค.ศ. 1859 และหนงัสือเลม่ถดัมาของเขา Descent of Man
• คาดกนัว่า ลิงชิมแปนซีและลิงกอริลลา่เป็นญาติทีใกล้ชิดทีสดุของมนษุย์ ซงึยงัมีชีวิตอยู่ในปัจจบุนั

http://www.craigliebenson.com/wp-content/uploads/2011/12/apes_timeline11.gif



http://churchofcriticalthinking.org/timeline.html



สังคม หรือ สังคมมนุษย์ คือการอยู่รวมกนัของมนษุย์โดยมีลกัษณะความสมัพนัธ์ซงึกนัและกนัหลายรูปแบบ เราอาจจะจําแนกสงัคมได้ตามวิธีการทีมนษุย์ใช้เทคโนโลยี (technology) ในการตอบสนองความต้องการของมนษุย์ 
• สงัคมก่อนยคุอตุสาหกรรม (ล่าสตัว์ และเกษตรกรรม)
• สงัคมยคุอตุสาหกรรม
• สงัคมหลงัยคุอตุสาหกรรม



http://guides.wikinut.com/img/8qtqeazw2p5k1iui/An-average-day-in-the-Stone-Age

http://www.telegraph.co.uk/earth/environment/archaeolo
gy/9688122/Stone-age-man-first-settled-near-
Liverpool.html

http://besthomedecorators.com

http://besthomedecorators.com

เรมิประมาณ 20,000 ทผ่ีานมา



เรมิเมอืประมาณ 12,000 ปีทผ่ีานมา

http://www.chiddingstone.kent.sch.uk/homework/tudors/dailylife.htm

เครืองมือสาํหรับเกษตรกรรมทาํจากหนิพบในทเีช ียงแสน



เรมิเมอืประมาณปี ค.ศ. 1650

http://realizedworth.com/wp-content/uploads/2012/05/industrial_revolution1.jpg

http://www.teacherlink.org/content/social/instructional/industrialrevolution/bessemersteelproduction.jpg

http://louiethebunny.blogspot.com/2010/12/facts-of-children-exploitation-in.html



การคิดค้น/สงิประดษิฐ์ท ีสาํคัญในช่วงการปฏิวัตอิ ุตสาหกรรม:1712 – Thomas Newcomen patents the atmospheric steam engine1769 – James Watt invents an improved steam engine1775 – Jacques Perrier invents a steamship1776 – David Bushnell invents a submarine……1937 – The first jet engine is built1938 – Roy J. Plunkett invented tetrafluoroethylene polymers or Teflon1939 – Igor Sikorsky invents the first successful helicopter1941 – Konrad Zuse’s Z3, the first computer controlled by software; – Enrico Fermi invents the neutronic reactor1942 – John Atanasoff and Clifford Berry built the first electronic digital computer
Beginning of the Information Age…Source: http://inventors.about.com/od/timelines/tp/timeline.htm



เรมิเมอืประมาณปี ค.ศ. 2000

โดยความหมายทางเศรษฐสาสตร์ สังคมหลังยุคอุตสาหกรรม เป็นสังคมทีภาคการให้บริการ (service sector) สร้างความรํารวยได้มากกว่า ภาคการผลติหรือภาคอุตสาหกรรม (industrial or manufacturing sector)

http://www.contributors.ro/advocacy-public-affairs/societatea-post-industriala-si-miturile-unei-modernitati-deficiente/



เรมิเมอืประมาณปี ค.ศ. 2000

ลักษณะทีสาํคัญบางอย่างของสังคมหลังยุคอุตสาหกรรม
• เครษฐกิจกาํลังเปลียนจากการผลติสนิค้าเป็นการให้บริการ
• องค์ความรู้ เป็นต้นทุนทมีีคุณค่า
• ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเป็นหนทางทีจะทาํให้เศรษฐกจิเจริญเติบโต
• ด้วยการเข้าสู่ขบวนโลกาวิวัฒน์และระบบอัตโนมัต ิทาํให้คุณค่าและความสาํคัญของกลุ่มคนเหล่านีลดลง ได้แก่ กลุ่มแรงงานฝีมือ สหภาพแรงงาน และกลุ่มใช้แรงงาน  และในขณะเดียวกันกลุ่มอาชีพเหล่านีจะมีค่าคุณค่ามากขนึ ได้แก่ กลุ่มอาชีพททีาํให้เกิดการสร้างสรรค์ในภาคอุตสาหกรรม และกลุ่ม IT
• …
• …














