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รายวิชา วิทยาการคํานวณ 2  (Computing Science 2)
รหัสวิชา ว30183

ครูผู&สอน
นายเจตวัตร   สวัสด์ิพาณิชย.

เว็บไซต.  http://www.jetavat.com

หน;วยที่ 6
เรื่อง เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคต

หัวข�อในการเรียนรู�
1. ความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. ความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

3. บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

4. ผลกระทบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
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1.1 ความหมายของเทคโนโลยี
การศึกษาค&นคว&าทดลองประดิษฐ+คิดค&นสิ่งต-าง ๆ โดยอาศัย

ความรู&ทางวิทยาศาสตร+ เมื่อศึกษาค&นพบและทดลองใช&ได&ผลแล&ว ก็
นําออกเผยแพร-ใช&ในกิจการด&านต-าง ๆ ส-งผลให&เกิดการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพในกิจการต-าง ๆ เหล-านั้น และ
วิชาการที่ว-าด&วยการนําความรู&ทางวิทยาศาสตร+ มาใช&ในกิจการด&าน
ต-างๆ จึงเรียกกันว-า “วิทยาศาสตร+ประยุกต+” หรือนิยมเรียกกัน
ทั่วไปว-า “เทคโนโลยี”

1.2 ความหมายของนวัตกรรม
นวัตกรรม หมายถึง  ความคิด การปฏิบั ติ  หรือ

ส่ิงประดิษฐ+ใหม- ๆ ที่ยังไม-เคยมีใช&มาก-อน หรือเป?นการพัฒนา
ดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู-แล&ว ให&ทันสมัยและใช&ได&ผลดี
ย่ิงขึ้น  เม่ือนํา  นวัตกรรมมาใช&จะช-วยให&การทํางานน้ัน
ได&ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว-าเดิม ทั้งยังช-วย 
ประหยัดเวลาและแรงงานได&ด&วย

ความแตกต�างระหว�าง นวัตกรรม กับ เทคโนโลยี

  คําถามชวนคิด ?

      สุมิตา  บุญวาส กล�าวไว�ว�า นวัตกรรม คือ การวิธีการใหม�ๆ หรือปรับปรุงของเก�าให�ได�ส่ิงที่มี
ประสิทธิภาพมากกว�าเดิม  ส�วน เทคโนโลยี คือ การนําเอาวิทยาศาสตร'มาใช�ให�เกิดประโยชน'ในการ
ดําเนินงานต�างๆ  อย�างมีระบบ

      อํานวย  เดชชัยศรี กล�าวไว�ว�า นวัตกรรม เกิดจากแนวคิดและความรู�ใหม�ๆที่เกิดจากการคิด
สร�างสรรค'  ส�วน เทคโนโลยี เกิดจากการนํานวัตกรรมมาพิสูจน'ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร'  
ผลผลิตจากการพิสูจน'ได�ถูกนํามาใช�อย�างมีระบบเพื่อแก�ป0ญหาต�างๆให�เกิดประสิทธิภาพ

      อัจฉรา  ส&มเขียวหวาน กล�าวไว�ว�า นวัตกรรม เป2นแนวคิด  แนวปฏิบัติ  หรือการกระทําใหม�ๆ
จะเป2นส่ิงใหม�ทั้งหมดหรือเพียงบางส�วน แต� เทคโนโลยี เป2นส่ิงที่ผู�คนส�วนใหญ�ยอมรับจนกลายเป2น
แนวปฏิบัติ
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2.1 ความสําคัญของเทคโนโลยี
ความก&าวหน&าทางด&านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี ทําให&มีการ

พัฒนาคิดค&นสิ่งอํานวยความสะดวกสบายต-อการดําชีวิตเป?นอันมาก 
เทคโนโลยีได&เข&ามาเสริมป@จจัยพื้นฐานการดํารงชีวิตได&เป?นอย-างดี 
เทคโนโลยีทําให&การสร&างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิต
สินค&าและให&บริการต-าง ๆ เพื่อตอบสนองความต&องการของมนุษย+มาก
ขึ้น เทคโนโลยีทําให&ระบบการผลติสามารถผลติสินค&าได&เป?นจํานวนมากมี
ราคาถูกลง สินค&าได&คุณภาพ เทคโนโลยีทําให&มีการติดต-อสื่อสารกันได&
สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทําให&ประชากรในโลกติดต-อรับฟ@ง
ข-าวสารกันได&ตลอดเวลา

2.2 ความสําคัญของนวัตกรรม
ในป@จจุบันคงทําให&เราปฏิเสธไม-ได&ว-า นวัตกรรมมีความจําเป?น

อย-างย่ิงในการใช&ชีวิตอยู-บนโลก ในยุคโลกาภิวัตน+ โดยเฉพาะอย-างย่ิงใน
การพัฒนา การคิดค&น และการสร&างสรรค+สิ่งใหม- ให&เกิดขึ้นบนโลกใบ
ใหญ-ใบนี้ เพราะหากมนุษย+เราไม-มนีวัตกรรมแล&ว ความเป?นอยู-ของมนุษย+
โลกในทุกวันนี้ ก็คงยังล&าหลังอยู- เช-นในอดีต และความสําคัญของ
นวัตกรรม คือ การทําให&เกิดสิ่งใหม- ๆ ขึ้นบนโลกใบนี้
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ประเทศไทย   4.0
THAILAND   4.0

ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0)
ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) คือ โมเดลใหม-ของการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจประเทศไทยที่ มุ-งปรับเปล่ียนโครงสร&างเศรษฐกิจไปสู- ‘เศรษฐกิจที่
ขับเคล่ือนด&วยนวัตกรรม’ (Value–Based Economy) เพ่ือก&าวไปสู-การเป?น 
‘ประเทศที่มีรายได&สูง’ ด&วยนวัตกรรมที่มีการนําเทคโนโลยีเข&ามาประยุกต+ใช&ซึ่ง
หากประเทศไทยสามารถขับเคล่ือนไปได&จริง จะทําให&ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุด
พ&นจากกับดักประเทศที่มีรายได&ปานกลาง และสามารถลดการพ่ึงพาต-างชาติ เพ่ือ
ลดความเหล่ือมลํ้าต-าง ๆ เป?นการสร&างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให&เกิด
ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนได&อย-างแท&จริง

ส่ิงท่ีคนไทยคาดว�าจะได�รับจาก Thailand 4.0

เป?นสังคมท่ีมีความหวัง (Hope) เป?นสังคมท่ีเป`aยมสุข (Happiness) และ
เป?นสังคมท่ีมีความสมานฉันท+ (Harmony) เป?นสังคมท่ีมีความพอเพียง โดยมีคนชน
ช้ันกลางเป?นคนส-วนใหญ-ของประเทศ เกิดความเท-าเทียมในสังคม ความเหล่ือมลํ้า
อยู-ในระดับต่ํา มีส่ิงแวดล&อมและสุขภาพท่ีดี

1 “สังคมไทย 4.0”

คนไทยท่ีได&รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพดีและได&รับสวัสดิการทาง
สังคมท่ีเหมาะสมตลอดทุกช-วงชีวิต เป?นคนทันโลก ทันเทคโนโลยีสามารถอยู-บนเวที
โลกได&อย-างภาคภูมิใจ และสามารถมีส-วนร-วมกับนานาชาติเพ่ือทําให&โลกดีขึ้น น-า
อยู-ขึ้น

2 “คนไทย 4.0”
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ส่ิงท่ีคนไทยคาดว�าจะได�รับจาก Thailand 4.0

เกษตรกรท่ีหลุดพ&นจากกับดักความยากจน โดยผันตัวเองจากเกษตรกร
ผู&ผลิตมาเป?นผู&ประกอบการทางการเกษตรสมัยใหม- (Smart Farmers) มีการ
บริหารจัดการท่ีดี มีต&นทุนการผลิตต่ํา สามารถเพ่ิมมูลค-าสินค&าทางการเกษตรจาก
การแปรรูป

3 “เกษตรกร 4.0”

เป?น SME ท่ีสามารถสร&างหรือใช&นวัตกรรม เทคโนโลยี  ความคิด
สร&างสรรค+ ในการสร&างมูลค-าในสินค&าและบริการ มีความสามารถทางการค&าขาย 
สามารถเข&าถึงตลาดในประเทศ ตลาดอาเซียน และตลาดโลก ทําให&มีรายได&สูงขึ้น 
มีชีวิตความเป?นอยู-ดีขึ้น และมีอนาคตท่ีสดใส

4 “SME 4.0”

ส่ิงท่ีคนไทยคาดว�าจะได�รับจาก Thailand 4.0

มีการกระจายความเจริญท่ัวประเทศ เศรษฐกิจขยายตัว สามารถทํางาน
ในถิ่นฐานบ&านเกิดได&โดยไม-จําเป?นต&องเข&ามาทํางานในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ- 
เน่ืองจากมีลู-ทาง โอกาสและงานท่ีดีกระจายอยู-ในทุกจังหวัดท่ัวประเทศ

5 “จังหวัด 4.0 ”

ซ่ึงกว-าจะมาเป?น ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ก็ต&องผ-าน 1.0   
2.0 และ 3.0 กันมาก-อน
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3.1 บทบาทของเทคโนโลยีในอนาคต
ความก&าวหน&าทางด&านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี  ทําให&มีการพัฒนา

คิดค&นส่ิงอํานวยความสะดวกสบายต-อการดํารงชีวิตเป?นอันมาก  เทคโนโลยีได&เข&า
มาเสริมป@จจัยพ้ืนฐานการดํารงชีวิตได&เป?นอย-างดี  เทคโนโลยีทําให&การสร&างที่พัก
อาศัยมีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิตสินค&าและให&บริการต-าง ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความต&องการของมนุษย+มากข้ึน เทคโนโลยีทําให&ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค&า
ได&เป?นจํานวนมาก  มีราคาถูกลง  สินค&าได&คุณภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ง
ให&บริการด&านข&อมูล  ข-าวสารด&วยกลไกอิเล็กทรอนิกส+ ทําให&มีการติดต-อส่ือสาร
กันได&สะดวก  รวดเร็วตลอดเวลา  จะเห็นว-าชีวิตป@จจุบันเกี่ยวข&อง กับเทคโนโลยี
เป?นอันมาก  ซึ่งส-วนใหญ-ใช&ระบบคอมพิวเตอร+ในการทํางาน 

3.2 บทบาทของนวัตกรรมในอนาคต
“นวัตกรรม” เป?นการใช&ความรู&  ทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้ง

ประสบการณ+ทางด&านวิทยาศาสตร+และด&านเทคโนโลยี เพ่ือการคิดค&น การ
ประดิษฐ+ การพัฒนา การผลิตสินค&า การบริการ กระบวนการผลิต และการจัดการ
องค+กรในรูปแบบใหม- ซึ่งโลกในป@จจุบันนี้หากองค+กรใดไม-สามารถพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงตนเองด&วยการพัฒนานวัตกรรมอย-างต-อเนื่องแล&ว ก็ย-อมที่จะประสบ
ความสําเร็จในระยะยาวได&ยากและไม-สามารถก&าวข้ึนไปสู-การเป?นผู&นําของธุรกิจได& 
ดังนั้น การพัฒนาวิทยาศาสตร+ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับประเทศอย-างมี
ประสิทธิภาพและทันต-อการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว จะช-วยขับเคล่ือนให&ไทยก&าว
ไปสู-เศรษฐกิจสังคมฐานความรู& (knowledge-based society) และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข-งขันระดับโลกได&อย-างยั่งยืน
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ตัวอย�างบทบาทเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

SCEWO BRO เทคโนโลยีที่เข&ามามีส-วน
เกี่ยวข&องกับชีวิตประจําวัน ให&มีความ
สะดวกสบาย และอํานวยความสะดวกได&

ตัวอย�างบทบาทเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
Smart Service Robot Amazon go

Automated Guided Vehicle Amazon Warehouse
Order Picking Robots
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4. ผลกระทบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
เทคโนโลยีเข&ามามีบทบาทต-อการดําเนินชีวิตประจําวันของ

มนุษย+ในทุกด&าน หรือส-วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย+ไปเลยก็ว-าได& และ
เทคโนโลยีมีการพัฒนาให& เจริญก&าวหน&าอยู-ตลอดเวลา ช-วย
เอ้ืออํานวยความสะดวกให&แก-มนุษย+ แต-ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็
อาจก-อให&เกิดโทษมหันต+ได&ถ&ามนุษย+นํามันไปใช&ในทางที่ผิด ดังนั้น 
ผลกระทบของเทคโนโลยีจึงมีทั้งด&านดีและด&านเสีย หรือทางบวก
และทางลบ

4.1 ผลกระทบทางบวกจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
1 ช�วยส�งเสริมงานค�นคว�า

คอมพิวเตอร+ มีส-วนสําคัญในการช-วยให&งานค&นคว&าด&านต-าง ๆ 
ก&าวหน&าไปไกลมาก เพราะสามารถช-วยงานคํานวณที่ซับซ&อนซึ่งไม-สามารถทํา
ได&มาก-อน ตัวอย-างง-าย ๆ เช-น การควบคุมการส-งดาวเทียม การส-งยาน
อวกาศ การคํานวณออกแบบอาคารหรือโครงสร&างใหญ- ๆ จะทําได&ยากถ&าไม-
มีคอมพิวเตอร+ อนึ่ง นักวิจัย นักวิทยาศาสตร+ และนักเทคโนโลยีป@จจุบันยัง
สามารถใช&ข&อมูลสําหรับอ&างอิงและคิดค&นสร&างงานวิจัยหรืองานค&นคว&าใหม-ๆ 
ในสาขาของตนเพ่ิมได&อีกด&วย งานค&นคว&าวิจัยเหล-านี้ในที่สุดก็กลับมามีผลต-อ
ประชาชนในด&านต-าง ๆ 

2 ช�วยส�งเสริมด�านความสะดวกสบายของมนุษย[

คอมพิวเตอร+สามารถช- วยให&มนุษย+ทํ า งานต- าง ๆ ได& อย- า ง
สะดวกสบายมากข้ึน ไม-ว-าจะในสํานักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิต
กระแสไฟฟoา โรงพยาบาล เคร่ืองบิน รถยนต+ ฯลฯ คอมพิวเตอร+ช-วยจัดลําดับ
งาน ช-วยพิมพ+ช-วยควบคุมการข้ึนและลงของเคร่ืองบิน ช-วยควบคุมเคร่ืองมือ
ต-าง ๆ ให&ทํางานอย-างเที่ยงตรง และมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร+ช-วยให&เรามี
เวลาพักผ-อนและคลายความเครียดจากการทํางาน

4.1 ผลกระทบทางบวกจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต



���� �����ก�	
���� 2 �30183

�		������ 
	�������	 ������������� 9

3 ช�วยส�งเสริมสติป\ญญาของมนุษย[

คอมพิวเตอร+ เป?นเคร่ืองมือที่ท&าทายป@ญญาความคิดของมนุษย+
กล-าวคือ มนุษย+จะเป?นผู&เขียนคําส่ังบงการให&เคร่ืองทํางานตามที่ต&องการ แม&
คอมพิวเตอร+จะทําให&เราคิดคํานวณน&อยลง แต-เราจะต&องใช&ความคิดในการ
ส่ังงาน ในการแก&ป@ญหามากข้ึนกว-าเดิม นอกจากนี้ความก&าวหน&าของระบบ
คอมพิวเตอร+ด&านการศึกษาช-วยให&มนุษย+ได&ศึกษา และเข&าใจวิชาการต-างๆ 
มากข้ึน ทําให&มนุษย+เข&าใจธรรมชาติและเข&าใจตัวเองมากข้ึน

4.1 ผลกระทบทางบวกจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

4 ช�วยส�งเสริมประชาธิปไตย

ในยุคที่ครัวเรือนส-วนใหญ-สามารถมีคอมพิวเตอร+ รัฐบาลอาจใช&
คอมพิวเตอร+ เป?นเคร่ืองมือส-งเสริมระบอบประชาธิปไตย เช-น ใช&ส-งข-าวสาร
ของรัฐไปสู-ทุกครอบครัวโดยตรง ใช&รับข&อมูลความคิดเห็นจากประชาชน 
ประมวลผลข&อมูลที่ได&รับเพ่ือให&ได&สารสนเทศที่เกิดประโยชน+ต-อการตัดสินใจ 
ของรัฐบาล และจัดทําสถิติข&อมูลต-าง ๆ อย-างรวดเร็วเพ่ือดําเนินงานตาม
ความต&องการของประชาชนได&ทัน ในขณะนี้แม&จะยังไม-มีคอมพิวเตอร+ใช&ใน
ทุกครัวเรือน แต-ได&ใช&คอมพิวเตอร+ช-วยในการนับคะแนนเสียงเลือกต้ัง ทําให&ผู&
ออกเสียงลงคะแนนทราบผลการลงคะแนนอย-างรวดเร็ว 

4.1 ผลกระทบทางบวกจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

5 ช�วยส�งเสริมสุขภาพ

คอมพิวเตอร+ช-วยให&งานค&นคว&าทางด&านการแพทย+เจริญรุดหน&าไป
มาก ดังจะเห็นว-ามีเคร่ืองตรวจหัวใจ เคร่ืองตรวจสมอง เคร่ืองตรวจสายตาที่
ใช&คอมพิวเตอร+ควบคุม เป?นต&น นอกจากงานด&านเคร่ืองมือแพทย+แล&ว ยัง
นํามาใช&ช-วยศึกษาสถิติประวัติการรักษาคนไข&ด&วยยาประเภทต-างๆ ว-าได&ผล
เส่ียงเพียงใด ช-วยในด&านการวินิจฉัยโรค และช-วยในการสกัดและปoองกันโรค
ระบาดด&วย ผลก็คือ ประชาชนจะมีสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาวยิ่งข้ึน

4.1 ผลกระทบทางบวกจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
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6 ช�วยให�เศรษฐกิจเจริญรุ�งเรือง

การใช&คอมพิวเตอร+ ได&ก-อให&เกิดอุตสาหกรรมใหม- ๆ อีกมากทั้งที่
เกี่ยวข&องโดยตรงหรือโดยทางอ&อม อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร+ 
เช-น การผลิตการบํารุงรักษาและซ-อมคอมพิวเตอร+เป?นงานที่เกิดข้ึนใหม- 
นอกจากนั้นยังมีอาชีพที่เกี่ยวข&องกับคอมพิวเตอร+อีกมากมาย เช-น พนักงาน
คุมคอมพิวเตอร+ นักโปรแกรมคอมพิวเตอร+ นักวิเคราะห+ระบบ เป?นต&น ใน
ด&านการพาณิชย+และธนาคาร การใช&คอมพิวเตอร+ช-วยติดต-อซื้อขาย
แลกเปล่ียนส่ิงของต-าง ๆ ทําให&สามารถดําเนินการได&รวดเร็วมากข้ึน ส-งผลให&
ประชาชนมีฐานะ และสภาวะความเป?นอยู-ดีข้ึนตามไปด&วย

4.1 ผลกระทบทางบวกจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

4.2 ผลกระทบทางลบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
1 ทําให�เกิดการวิตกกังวล

เม่ือนําคอมพิวเตอร+ไปใช&ในสํานักงานและโรงงานอุตสาหกรรมแล&ว
จะทําให&โรงงานปลด คนงานเก-าออกและไม-จ&างคนงานใหม-เข&าทํางานอีกแต-
การนําคอมพิวเตอร+มาใช&นั้นมักจะเน&นในงานที่ซ้ําซาก หรือซับซ&อนและต&อง
ใช&แรงงานคนมาก ไม-ถึงกับต&องการให&ทําแทนคนโดยเด็ดขาด โดยปกติเรา
มักจะให&ผู&ที่ทํางานอยู-เดิมบางคนเปล่ียนตําแหน-งไปทํางานหน&าที่ ใหม- หรือ
ฝqกให&ทํางานกับคอมพิวเตอร+แทน เป?นการทําให&คนงานเหล-านั้นมีความ
รับผิดชอบมากข้ึนและสะดวกสบายมากข้ึน จึงไม-เรียกกว-าเป?นการทําให&คน
ตกงาน เพราะแม&การใช&คอมพิวเตอร+จะช-วยทุ-นแรงงานคนไปได&มากก็จริง ใน
ขณะเดียวกันก็สร&างงานทางคอมพิวเตอร+ ข้ึนจากความต&องการใช&คนที่ มี
ความรู& ด&านคอมพิวเตอร+อีกมากเป?นการทดแทน

2 ทําให�เกิดการเสี่ยงทางด�านธุรกิจ

การนําคอมพิวเตอร+มาใช&ในงานธุรกิจอย-างเต็มที่เท-ากับเป?นการฝาก
ลมหายใจไว&กับคอมพิวเตอร+ ถ&าหากไม-เก็บรักษาข&อมูลต-าง ๆ ที่เป?นหัวใจของ
ธุรกิจให&มั่นคงแล&ว เกิดเหตุข&อมูลนั้นสูญเสียไปด&วยประการใดก็ตาม จะทําให&
ธุรกิจนั้นถึงกับล&มละลายได& แต-ถ&าหากมีการปoองกันข&อมูลต-าง ๆ โดย
รอบคอบ เช-น ถ&ามีการทําสําเนาข&อมูลเก็บไว&ต-างหากแล&ว แม&ข&อมูลที่ใช&จะ
สูญเสียไปก็อาจนําข&อมูลสํารองมาใช&งานได& อนึ่ง การออกแบบการทํางานที่
ใช&คอมพิวเตอร+โดยไม-รอบคอมอาจทําให&ธุรกิจไม-คล-องตัว และเสียเปรียบ
คู-แข-งขันได&ด&วย

4.2 ผลกระทบทางลบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
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3 ทําให�เกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร[

คอมพิวเตอร+ทําให&เกิดอาชญากรรมประเภทใหม-ข้ึน คือการขโมย
โปรแกรมและข&อมูลไปขายให&คู-แข-งขัน ทําให&คู-แข-งขันได&เปรียบเพราะล-วงรู&
ข&อมูลและแผนการทํางานของเราได& นอกจากนี้ข&อมูลบางอย-างก็เป?นความลับ
ส-วนบุคคลซึ่งถ&าหากถูกขโมยออกไปเปrดเผยอาจทําให&เส่ือมเสียได& อนึ่งยังอาจ
มีการแอบใช&คอมพิวเตอร+ลับลอบแก&ไขดัดแปลงตัวเลขในบัญชีของธนาคาร
โดยไม-ถูกต&อง เป?นผลให&กิจการเสียหายได& อาชญากรรมเหล-านี้จะเกิดข้ึนมาก
ตามการขยายตัวของการประยุกต+ใช&คอมพิวเตอร+ ในอนาคตและจําเป?นต&องมี
การศึกษาหาทางปoองกัน

4.2 ผลกระทบทางลบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

4 ทําให�มนุษยสัมพันธ[เสือ่มถอย

การที่คนเราต&องใช&คอมพิวเตอร+มากข้ึน ใช&เวลาส่ังงานและโต&ตอบ
กับเคร่ืองมากข้ึน จะทําให&ความรู&สึกใส-ใจผู&อื่นลดน&อยลงเพราะการใช&งาน
คอมพิวเตอร+มี ลักษณะของการส่ังงานข&างเดียวโดยไม-ต&องสนใจว-าเคร่ืองจะ
คิดอย-างไร ต-อไปนาน ๆ เข&าคนอาจติดนิสัยในการคิดและการทํางานโดยไม-
สนใจความรู&สึกนึกคิดของผู&อื่น และอาจทําให&เกิดป@ญหาขัดแย&งทางด&าน
มนุษยสัมพันธ+ได& อย-างไรก็ตาม ผลกระทบนี้เป?นเพียงการคาดการณ+เท-านั้นยัง
ไม-แน-ใจว-าจะเกิดจริงหรือไม-

4.2 ผลกระทบทางลบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

5 ทําให�เกิดอาวุธร�ายแรงชนิดใหม�

คอมพิวเตอร+ไม-ใช-แต-จะช-วยในด&านการค&นคว&าวิจัยที่เป?นประโยชน+
ต-อมนุษย+ เท-านั้น แต-ยังอาจช-วยให&คนบางกลุ-มนําไปใช&ค&นคว&าหาทางสร&าง
อาวุธใหม- ๆ ที่มีอันตรายร&ายแรงมาก ได&ด&วยเช-นกัน

4.2 ผลกระทบทางลบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต
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6 ทําให�เสียสุขภาพ

การใช&คอมพิวเตอร+เป?นเวลานานอาจทําให&เสียสายตา ปวดเม่ือย 
และมีอาการออฟฟrศซินโดรม คอมพิวเตอร+ก็เปรียบเสมือนเคร่ืองมือเคร่ืองใช&
อื่น ๆ ซึ่งมีทั้งคุณและโทษแล&วแต-เราจะเลือกใช&ในทางใด ถ&านําไปใช&ในทางที่
เป?นภัย เช-นในการทําสงคราม ผลกระทบในทางลบก็มีมาก อย-างไรก็ตามเม่ือ
มองดูผลกระทบโดยส-วนรวมแล&ว จะเห็นว-าคอมพิวเตอร+มีคุณประโยชน+
มากกว-ามีโทษ โลกของเรานี้จะไม-มีทางพัฒนาก&าวหน&ามาสู-ระดับนี้ได&เลยถ&า
หากปราศจาก คอมพิวเตอร+เสียแล&ว ในอนาคตที่กําลังจะมาถึงนี้ ตัวเราเองก็
จะไม-ประสบความสําเร็จในอาชีพถ&าหากไม-มีความรู&เร่ือง คอมพิวเตอร+

4.2 ผลกระทบทางลบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

ใบกิจกรรมการเรียนรู&ที่ 6

ให&นักเรียนแบ-งกลุ-ม กลุ-มละ 4 
คน ศึกษาหาข&อมูล วิเคราะห+บทบาทใน
อนาคตของอาชีพได& รับมอบหมาย 1 
อาชีพ จากน้ันให&จัดทําเป?น infographic 
โดยใช& Canva หรือโปรแกรมอื่น ๆ พร&อม
ออกมานําเสนอกลุ-มละ 3 นาที โดยใช& 
Wix.com

10 อาชีพทางเทคโนโลยีที่น�าสนใจในอนาคต
1. นักวิทยาศาสตร+ข&อมูล (Data Scientist)
2. นักภาษาศาสตร+คอมพิวเตอร+ 
(Computational Linguistics)
3. นักพัฒนาด&านป@ญญาประดิษฐ+ (Artificial 
Intelligence Engineer)
4. นักพัฒนาซอฟต+แวร+ (Software Engineer)
5. โปรแกรมเมอร+ (Programmer)
6. นักกีฬา E-Sports
7. นักพัฒนาเกม (Game Developer)
8. วิศวกรรมหุ-นยนต+และระบบอัตโนมัติ 
(Robotics and Automation System 
Engineering)
9. ทีมงานถ-ายทอดสด (Live Streaming)
10. วิศวกรคอมพิวเตอร+ (computer 
engineering)

ใบกิจกรรมการเรียนรู&ที่ 6

• คุณสมบัติในการประกอบอาชีพ

• การศึกษา

• ทักษะ/ความสามารถ

• ลักษณะการทํางาน

• รายได&เฉล่ียต-อเดือน
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เร่ือง เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคต

คําช้ีแจง : ให�นักเรียนตอบคําถามลงในสมุดให�เรียบร�อย

1. จงอธิบายความหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ?

2. จงบอกถึงความแตกต-างของเทคโนโลยีกับวัตกรรม ?

3. จงอธิบายความหมายของประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ?

4. จงอธิบายส่ิงที่คนไทยคาดว-าจะได&รับจากประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ?

5.  ให&นักเรียนยกตัวอย-างผลกระทบจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคตทั้ง

     ด&านบวกและด&านลบ ด&านละ 1 ตัวอย-าง ?
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