
ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1. ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) 

               ความหมายของเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

รวบรวมประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่ขอ้มูลและสารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ 

ฐานขอ้มูล และการส่ือสาร โทรคมนาคม 

2. ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศสร้างขึ้นมาเพือ่จุดมุ่งหมายหลายประการจุดมุ่งหมายพื้นฐานประการหน่ึง 

คือ การประมวลขอ้มูล (Data) ใหเ้ป็นสารสนเทศ (Information) และนาํไปสู่ความรู้ (Knowledge)  

ที่ช่วยแกปั้ญหาในการดาํเนินงาน 

3. ความหมายของข้อมูล 

        ขอ้มูล คือ ขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัเหตุการณ์ หรือขอ้มูลดิบที่ยงัไม่ผา่นการประมวลผล ยงัไม่มี

ความหมายในการนาํไปใชง้าน ขอ้มูลอาจเป็นตวัเลข ตวัอกัษร สญัลกัษณ์ รูปภาพ เสียง หรือ

ภาพเคล่ือนไหว 

4. ความหมายของสารสนเทศ 

        สารสนเทศ คือ ขอ้มูลทีไ่ดผ้า่นการประมวลผลหรือจดัระบบแลว้ เพือ่ใหมี้ความหมายและ

คุณค่าสาํหรับผูใ้ช ้

5. ลักษณะสารสนเทศที่ด ี

เนื้อหา (Content) 

• ความสมบูรณ์ครอบคลุม (completeness) 

• ความสมัพนัธก์บัเร่ือง (relevance) 

• ความถูกตอ้ง (accuracy) 

• ความเช่ือถือได ้(reliability) 

• การตรวจสอบได ้(verifiability) 
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รูปแบบ (Format) 

• ชดัเจน (clarity) 

• ระดบัรายละเอียด (level of detail) 

• รูปแบบการนาํเสนอ (presentation) 

• ส่ือการนาํเสนอ (media) 

• ความยดืหยุน่ (flexibility) 

• ประหยดั (economy) 

เวลา (Time) 

• ความรวดเร็วและทนัใช ้(timely) 

• การปรับปรุงใหท้นัสมยั (up-to-date) 

• มีระยะเวลา (time period) 

กระบวนการ (Process) 

• ความสามารถในการเขา้ถึง (accessibility) 

• การมีส่วนร่วม (participation) 

• การเช่ือมโยง (connectivity) 

6. ความหมายของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 

ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ คือ ระบบที่รวบรวม ประมวล เก็บรักษา และเผยแพร่

สารสนเทศ เพือ่ใชใ้นการวางแผน การพฒันาตดัสินใจ ประสานงาน และควบคุมการดาํเนินงาน 

7. องค์ประกอบระบบสารสนเทศทีใ่ช้คอมพิวเตอร์ 

ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการที่ใชค้อมพวิเตอร์ (Computer-based information systems 

CBIS) มีองคป์ระกอบที่สาํคญั 6 ส่วนคือ ฮาร์ดแวร์ (hardware) ซอฟตแ์วร์ (software) ฐานขอ้มูล 

(database) เครือข่าย (network) กระบวนการ (procedure) และคน (people) 
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- ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ไดแ้ก่ อุปกรณ์ที่ช่วยในการป้อนขอ้มูล ประมวลจดัเก็บ และ ผลิต เอาทพ์ทุ

ออกมาในระบบสารสนเทศ 

- ซอฟตแ์วร์ (Software) ไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่ช่วยใหฮ้าร์ดแวร์ทาํงาน 

- ฐานขอ้มูล (Database) คือ การจดัระบบของแฟ้มขอ้มูล ซ่ึงเก็บขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งกนั 

- เครือข่าย (Network) คือ การเช่ือมโยงคอมพวิเตอร์เขา้ดว้ยกนัเพือ่ช่วยใหมี้การใชท้รัพยากรร่วมกนั 

และช่วยการติดต่อส่ือสาร 

- กระบวนการ (Procedure) ไดแ้ก่ นโยบาย กลยทุธ ์วธีิการ และกฎระเบียบต่างๆ ในการใชร้ะบบ

สารสนเทศ 

- คน (People) เป็นองคป์ระกอบที่สาํคญัที่สุดในระบบสารสนเทศ ซ่ึงไดแ้ก่ บุคคลที่เก่ียวขอ้งใน

ระบบสารสนเทศ เช่น ผูอ้อกแบบ ผูพ้ฒันาระบบ ผูดู้แลระบบ และผูใ้ชร้ะบบ 

8. ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ 

ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

1. ระบบสารสนเทศทาํใหก้ารปฏิบติังานมีความรวดเร็วมากขึ้น โดยใชก้ระบวนการ

ประมวลผลขอ้มูลซ่ึงจะทาํใหส้ามารถเก็บรวบรวม ประมวลผลและปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัได้

อยา่งรวดเร็วระบบสารสนเทศช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ หรือมีปริมาณมากและช่วย

ทาํใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูล (access) เหล่านั้นมีความรวดเร็วดว้ย 

2. ช่วยลดตน้ทุน การที่ระบบสารสนเทศช่วยทาํใหก้ารปฏิบติังานที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล 

ซ่ึงมีปริมาณมากมีความสลบัซบัซอ้นใหด้าํเนินการไดโ้ดยเร็วหรือการช่วยใหเ้กิดการติดต่อส่ือสาร

ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทาํให้เกิดการประหยดัตน้ทุนการดาํเนินการอยา่งมาก 

3. ช่วยใหก้ารติดต่อส่ือสารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว การใชเ้ครือข่ายทางคอมพวิเตอร์ทาํใหมี้

การติดต่อไดท้ัว่โลกภายในเวลาที่รวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นการติดต่อระหวา่งเคร่ืองคอมพวิเตอร์กบั

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ดว้ยกนั (machine to machine) หรือคนกบัคน (human to human) หรือคนกบั

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ (human to machine) และการติดต่อส่ือสารดงักล่าวจะทาํใหข้อ้มูลที่เป็นทั้ง

ขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง และภาพเคล่ือนไหวสามารถส่งไดท้นัที 
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4. ระบบสารสนเทศช่วยทาํใหก้ารประสานงานระหวา่งฝ่ายต่าง ๆ เป็นไปไดด้ว้ยดี

โดยเฉพาะหากระบบสารสนเทศนั้นออกแบบ เพือ่เอ้ืออาํนวยใหห้น่วยงานทั้งภายในและภายนอก

ที่อยูใ่นระบบของซพัพลายทั้งหมด จะทาํใหผู้ท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งหมดสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนั

ได ้และทาํใหก้ารประสานงาน หรือการทาํความเขา้ใจเป็นไปไดด้ว้ยดียิง่ขึ้น 

ประสิทธิผล (Effectiveness) 

1. ระบบสารสนเทศช่วยในการตดัสินใจ ระบบสารสนเทศที่ออกแบบสาํหรับผูบ้ริหาร 

เช่น ระบบสารสนเทศที่ช่วยในการสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision support systems) หรือระบบ

สารสนเทศสาํหรับผูบ้ริหาร (Executive support systems) จะเอ้ืออาํนวยใหผู้บ้ริหารมีขอ้มูลในการ

ประกอบการตดัสินใจไดดี้ขึ้น อนัจะส่งผลใหก้ารดาํเนินงานสามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์วไ้ด ้

2. ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตสินคา้/บริการที่เหมาะสมระบบสารสนเทศจะ

ช่วยทาํใหอ้งคก์ารทราบถึงขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบัตน้ทุน ราคาในตลาดรูปแบบของสินคา้/บริการที่มี

อยู ่หรือช่วยทาํให้หน่วยงานสามารถเลือกผลิตสินคา้/บริการที่มีความเหมาะสมกบัความเช่ียวชาญ 

หรือทรัพยากรที่มีอยู ่

3. ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินคา้/บริการใหดี้ขึ้นระบบสารสนเทศทาํ

ใหก้ารติดต่อระหวา่งหน่วยงานและลูกคา้ สามารถทาํไดโ้ดยถูกตอ้งและรวดเร็วขึ้น ดงันั้นจึงช่วยให้

หน่วยงานสามารถปรับปรุงคุณภาพของสินคา้/บริการใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ขึ้น

และรวดเร็วขึ้นดว้ย 

4. ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (Competitive Advantage) 

5. คุณภาพชีวติการทาํงาน (Quality o f Working Life) 

คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 

          เคร่ืองคอมพวิเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาเพือ่ใหมี้จุดเด่น 4 ประการ เพือ่ทดแทน 

ขอ้จาํกดัของมนุษย ์เรียกวา่ 4 S special ดงัน้ี 

               1. หน่วยเก็บ (Storage) หมายถึง ความสามารถในการเก็บขอ้มูลจาํนวน 

มากและเป็นเวลานาน นบัเป็น จุดเด่นทางโครงสร้างและเป็นหวัใจของการทาํงานแบบ 

อตัโนมติัของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ทั้งเป็นตวับ่งช้ีประสิทธิภาพของคอมพวิเตอร์แต่ละเคร่ือง 

ดว้ย 
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               2. ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูล  

(Processing Speed) โดยใชเ้วลานอ้ย เป็นจุดเด่นทางโครงสร้างที่ผูใ้ชท้ัว่ไปมีส่วน 

เก่ียวขอ้งนอ้ยที่สุด เป็นตวับ่งช้ีประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่สาํคญัส่วนหน่ึง 

เช่นกนั 

               3. ความเป็นอตัโนมติั (Self Acting) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลขอ้มูล

ตามลาํดบัขั้นตอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตอ่เน่ืองอยา่งอตัโนมติั โดยมนุษยมี์ส่วนเก่ียวขอ้งเฉพาะใน

ขั้นตอนการกาํหนด                 

4. ความน่าเช่ือถือ (Sure) หมายถึง ความสามารถในการประมวลผลใหเ้กิดผลลพัธท์ี่ถูกตอ้ง 

ความน่าเช่ือถือนบัเป็นส่ิงสาํคญัที่สุดในการทาํงานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ความสามารถน้ีเก่ียวขอ้ง

กบัโปรแกรมคาํสัง่และขอ้มูลที่มนุษยก์าํหนดใหก้บัเคร่ืองคอมพวิเตอร์โดยตรง กล่าวคือหากมนุษย์

ป้อนขอ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้งใหก้บัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ก็ยอ่มไดผ้ลลพัธท่ี์ไม่ถูกตอ้งดว้ยเช่นกนั 

วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ 

1. จุดกําเนิดของคอมพิวเตอร์ 

ตน้กาํเนิดของคอมพวิเตอร์อาจกล่าวไดว้า่มาจากแนวความคิดของระบบตวัเลข ซ่ึงได้

พฒันาเป็นวธีิการคาํนวณต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีช่วยในการคาํนวณอยา่งง่าย ๆ คือ" กระดาน

คาํนวณ" และ "ลูกคดิ" 

ในศตวรรษที่ 17 เคร่ืองคาํแบบใชเ้ฟ่ืองเคร่ืองแรกไดก้าํเนิดขึ้นจากนกัคณิตศาสตร์ชาว

ฝร่ังเศส คือ Blaise Pascal โดยเคร่ืองของเขาสามารถคาํนวณการบวกการลบไดอ้ยา่งเที่ยงตรง และ

ในศตวรรษเดียวกนันกัคณิตศาสตร์ชาวเยอรมนัคือ Gottried Wilhelm von Leibniz ไดส้ร้างเคร่ือง

คิดเลขเคร่ืองแรกที่สามารถคูณและหารไดด้ว้ย 

ในตน้ศตวรรษที่ 19 ชาวฝร่ังเศส ช่ือ Joseph Marie Jacquard ไดพ้ฒันาเคร่ืองทอผา้ที่

สามารถโปแกรมได ้โดยเคร่ืองทอผา้น้ีใชบ้ตัรขนาดใหญ่ ซ่ึงไดเ้จาะรู้ไวเ้พือ่ควบคุมรูปแบบของลาย

ที่จะปัก บตัรเจาะรู(punched card) ที่ Jacquard ใชน้ี้ไดถู้กพฒันาต่อๆมาโดยผูอ่ื้น เพือ่ใชเ้ป็นอุปกรณ์

ป้อนขอ้มูลและโปรแกรมเขา้เคร่ืองคอมพวิเตอร์ในยคุแรกๆ 
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ต่อมาในศตวรรษเดียวกนั ชาวองักฤษช่ือ Charles Babbage ไดท้าํการสร้างเคร่ืองสาํหรับแก้

สมการโดยใชพ้ลงังานไอนํ้ า เรียกวา่ difference engine และถดัจากนั้นไดเ้สนอทฤษฎีเก่ียวกบั 

คอมพวิเตอร์สมยัใหม่ เม่ือเขาไดท้าํการออกแบบ เคร่ืองจกัรสาํหรับทาํการวเิคราะห์ (analytical 

engine) โดยใชพ้ลงังานจากไอนํ้ า ซ่ึงไดมี้การออกแบบใหใ้ชบ้ตัรเจาะรูของ Jacquard ในการป้อน

ขอ้มูล ทาํใหอุ้ปกรณ์ช้ินน้ีมีหน่วยรับขอ้มูล หน่วยประมวลผล หน่วยแสดงผล และหน่วยเก็บขอ้มูล

สาํรอง ครบตามรูปแบบของคอมพวิเตอร์สมยัใหม่ แต่โชคไม่ดีที่แมว้า่แนวความคิดของเขวจะ

ถูกตอ้ง แต่เทคโนโลยใีนขณะนั้นไม่เอ้ืออาํนวยต่อการสร้างเคร่ืองท่ีสามารถทาํงานไดจ้ริง อยา่งไรก็

ดี Charles Babbage ก็ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นบิดาของคอมพวิเตอร์คนแรก และผูร่้วมงานของเขาคือ 

Augusta Ada Byron ก็ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นนกัเขียนโปรแกรมคนแรกของโลก 

 

เคร่ือง Difference Engine ของ Charles Babbage 

จากนั้นประมาณปี ค.ศ. 1886 Dr.Herman Hollerith ไดพ้ฒันาเคร่ืองจดัเรียงบตัรเจาะรูแบบ 

electromechanical ขึ้น ซ่ึงทาํงานโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้า และสามารถทาํการ จดัเรียง 

(sort) และ คดัเลือก (select) ขอ้มูลได ้ต่อมาในปี ค.ศ. 1896 Hollerith ไดท้าํการก่อตั้งบริษทัสาํหรับ

เคร่ืองจกัรในการจดัเรียงช่ือ Tabulating Machine Company และในปี ค.ศ.1911 Hollerith ไดข้ยาย

กิจการโดยเขา้หุน้กบับริษทัอ่ืนอีก 2 บริษทัจดัตั้งเป็นบริษทั Computing -Tabulating-Recording-

Company ซ่ึงประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก และในปี ค.ศ. 1924 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น International 

Business Corporation หรือที่รู้จกักนัต่อมาในช่ือของบริษทั IBM นัน่เอง 
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เคร่ืองจัดเรียงบัตรเจาะรูของ Dr. Her Hollerith 

ในปี ค.ศ.1939 Dr. Howard H. Aiken จาก Harvard University ไดร่้วมมือกบับริษทั IBM 

ออกแบบคอมพวิเตอร์โดยใชท้ฤษฎีของ Babbage และในปี ค.ศ.1944 Harvard mark I ก็ไดถื้อ

กาํเนิดขึ้นเป็นคอมพวิเตอร์เคร่ืองแรก ซ่ึงมีขนาดยาว 5 ฟุต ใชพ้ลงังานไฟฟ้าและใช ้relay แทนเฟือง 

แต่ยงัทาํงานไดช้า้คือใชเ้วลาประมาณ 3-5 วนิาทีสาํหรับการคูณ 

การพฒันาที่สาํคญักบั Mark I ไดเ้กิดขึ้นปี 1946 ดดย Jonh Preper Eckert, Jr. และ Dr. Jonh 

W.Msuchly จาก University of Pennsylvnia ไดอ้อกแบบสร้างเคร่ือง ENIAC ( Electronic Numeric 

Integator and Calcuator ) ซ่ึงทาํงานไดเ้ร็วอยูใ่นหน่วยของหน่ึงส่วนลา้นวนิาที ในขณะท่ี Mark I 

ทาํงานอยูใ่นหน่วยของหน่ึงส่วนพนัลา้นเท่า โดยหวัใจของความสาํเร็จน้ีอยูท่ี่การใชห้ลอด

สูญญากาศมาแทนที่ relay นัน่เอง และถดจากนั้น Mauchly และ Eckert ก็ทาํการสร้าง UNIVAC ซ่ึง

เป็นคอมพวิเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เพือ่การคา้เคร่ืองแรกของโลก 

 

เคร่ือง ENIAC สูง 10 ฟุต กว้าง 10 ฟุต และยาว 10 ฟุต 
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การพฒันาที่สาํคญัไดเ้กิดขึ้นมาอีก เม่ือ Jonh von Neumann ซ่ึงเป็นที่ปรึกษาของโครงการ 

ENIAC ไดเ้สนอแผนสาํหรับคอมพวิเตอร์เคร่ืองแรกท่ีจะทาํการเก็บโปรแกรมไวใ้นหน่วย

โปรแกรมไวใ้นหน่วยความจาํที่เหมือนกบัที่เก็บขอ้มูล ซ่ึงพฒันาการน้ีทาํใหส้ามารถเปล่ียนวงจร

ของคอมพวิเตอร์ไดโ้ดยอตัโนมติัแทนที่จะตอ้งทาํการเปล่ียนสวทิตด์ว้ยมือเหมือนช่วงก่อน 

นอกจากน้ี Dr. Von neumann ยงัไดน้าํระบบเลขฐานสองมาใชใ้นคอมพวิเตอร์ซ่ึงหลกัการต่างๆ

เหล่าน้ีไดท้าํใหเ้คร่ือง IAS ที่สร้างโดย Dr. von Neumann เป็นเคร่ืองคอมพวิเตอร์เอนกประสงค์

เคร่ืองแรกของโลก เป็นการเปิดศกัราชของคอมพวิเตอร์อยา่งแทจ้ริงและยงัไดเ้ป็นบิดาคอมพวิเตอร์

คนที่ 2 

2. ยุคของคอมพิวเตอร์ 

เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง สามารถแบ่งออกไดโ้ดยแบ่ง

ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ (Hardward ) เป็น 4 ยคุดว้ยกนั 

ยคุที่ 1 (1951-1958) 

ก่อนหนา้ปี 1951 เคร่ืองคอมพวิเตอร์จะมีใชเ้ฉพาะนกัวทิยาศาสตร์ วศิวกร และทหาร

เท่านั้น จนกระทัง่ผูส้ร้าง ENIAC คือ Mauchly และ Eckert ไดจ้ดัตั้งบริษทัเพือ่ทาํตลาดเชิงพาณิชย์

ของเคร่ืองรุ่นถดัมาของพวกเขา คือเคร่ือง UNIVAC ซ่ึงคอมพวิเตอร์ในยคุน้ีจะมี หลอดสูญญากาศ 

และ ดรัมแม่เหล็ก (magnetic drum) เป็นส่วนประกอบสาํคญั แต่หลอดสุญญากาศจะมีไม่น่าเช่ือถือ

สูง เป็นเหตุใหต้อ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในการทาํใหเ้คร่ืองในยคุนั้นสามารถทาํงานได ้ส่วน

ดรัมแม่เหล็กถูกใชเ้ป็นหน่วยความจาํหลกั (primary memory) บนเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วนมากในยคุ

แรกน้ี ส่วนหน่วยบนัทึกขอ้มูลสาํรอง (secondary storage) ซ่ึงใชเ้ก็บทั้งขอ้มูลและคาํสัง่โปรแกรม

ในยคุน้ีจะอยูใ่นบตัรเจารู จนปลายยคุน้ีเทปแม่เหล็กจึงไดถู้กนาํมาใชเ้ป็นหน่วยบนัทึกขอ้มูลสาํรอง 

ภาษาคอมพวิเตอร์ในยคุน้ีจะอยูใ่นรูปของภาษาเคร่ือง ซ่ึงเป็นตวัเลขฐาน 2 ทั้งส้ิน ทาํใหผู้ท้ี่

จะสามารถโปรแกรมใหเ้คร่ืองทาํงานได ้ตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น 
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เคร่ือง UNIVAC 

ยคุที่ 2 (1959-1964) 

การพฒันาที่สาํคญัที่สุดที่แบ่งแยกยคุน้ีออกจากยคุแรก คือการแทนที่หลอดสูญญากาศดว้ย

ทรานซิสเตอร์ (Transistor) หน่วยความจาํพื้นฐานก็ไดมี้การพฒันามาเป็น magnetic core รวมทั้งมี

การใช ้magnetic disk ซ่ึงเป็นหน่วยบนัทึกขอ้มูลสาํรองท่ีมีความเร็วสูงขึ้น นอกจากน้ี ส่วนประกอบ

ที่คอมพวิเตอร์ไดถู้กรวบรวมเขา้ไวใ้น แผน่วงจรพมิพล์าย (printed circuit boards) ซ่ึงง่ายต่อการ

เปล่ียนและมีการสร้างโปรแกรมวเิคราะห์เพือ่หาส่วนผดิพลาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ภาษาโปรแกรมระดบัสูง เช่น FORTRAN และ COBOL ไดถู้กใชใ้นการโปรแกรมสาํหรับ

ยคุน้ี โปรแกรมเมอร์สามารถใชง้านภาษาเหล่าน้ีไดส้ะดวกกวา่คอมพวิเตอร์ในยคุท่ี 1 เน่ืองจากมี

ไวยากรณ์ที่คลา้ยคลึงกบัภาษาองักฤษ อยา่งไรก็ดี เน่ืองจากคอมพวิเตอร์สามารถทาํงานไดแ้ต่เฉพาะ

กบัภาษาเคร่ือง ทาํใหต้อ้งใชโ้ปรแกรมตวัอ่ืน คือ compiler และ interpreter ในการแปลงภาษาระดบั

สูงให้เป็นภาษาเคร่ือง 

ในยคุที่ 2 เร่ิมมีการติดต่อส่ือสารระหวา่งคอมพวิเตอร์ 2 เคร่ืองที่อยูห่่างกนัโดยผา่น

สายโทรศพัท ์ถึงแมว้า่จะติดส่ือสารกนัไดช้า้มากก็ตาม ปัญหาในยคุน้ีคืออุปกรณ์รับขอ้มูลและ

อุปกรณ์แสดงผลทาํงานไดช้า้มาก ทาํใหค้อมพวิเตอร์ตอ้งรอการรับขอ้มูลหรือการแสดงผลบ่อย ๆ 

ซ่ึง Dr.Daniel Slotnick ไดท้าํการพฒันาเพิม่เติม โดยใชห้ลกัการของการประมวลผลแบบขนานกนั 

นอกจากนั้นยงัมีกลุ่มคณาจารยแ์ละนกัเรียกจาก Massachusetts Instiute of Technoligy พฒันา

ระบบ มลัติโปรแกรมม่ิง (multiprogramming) ซ่ึงเป็นการจดัสรรใหค้อมพวิเตอร์ทาํงานหลาย

โปรแกรมพร้อม ๆ กนได ้ทาํใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลารอหน่วยรับขอ้มูลและหน่วยแสดงผลอีกต่อไป 
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ยคุที่ 3 (1965-1971) 

ในยคุที่ 3 เป็นยคุของอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์ท่ีมีการเติบโตมาก ไดมี้การนาํ แผงวงจร

รวม (IC หรือ integrated circuits) ซ่ึงประกอบดว้ยทรานซิสเตอร์และวงจรไฟฟ้าท่ีรวมอยูบ่นแผน่

ซิลิกอนเล็ก ๆ มาแทนการประกอบแผน่วงจรพมิพล์าย ทาํใหเ้วลาการทาํงานขิงคอมพวิเตอร์ลดลง

อยูใ่นหน่วยหน่ึงส่วนพนัลา้นวนิาที นอกจากน้ี มินิคอมพวิเตอร์ไดถื้อกาํเนิดขึ้นในปี ค.ศ.1965 คือ

เคร่ือง PDP-8 ของ Digital Equipment Corportion (DEC) ซ่ึงต่อมากมี็การใชมิ้นิคอมพวิเตอร์ท่ี

สามารถติดต่อกบัคอมพวิเตอร์กนัอยา่งแพร่หลาย รวมทั้งมีการใชง้าน เทอร์มินลั (terminal) ซ่ึงเป็น

จอคอมพวิเตอร์ผา่นทาง คียบ์อร์ด (keyboard) ทาํใหก้ารป้อนขอ้มูลและพฒันาโปรแกรมกระทาํได้

สะดวกขึ้น 

 

แผงวงจรรวมเปรียบเทียบกันทรานซิสเตอร์และหลอดสูญญากาศ 

  ภาษาโปรแกรมระดบัสูงไดเ้กิดขึ้นมากมานในยคุที่ 3 เช่น RPG APL BASICA เป็นตน้ 

และไดมี้การเปิดตวั โปรแกรมจดัการระบบ (Operating system) ซ่ึงช่วยใหส้ามารถบริการทรัพยากร

ของคอมพวิเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ระบบแบ่งเวลา (time sharing) ก็ทาํใหส้ามารถ

ติดต่อเทอร์มินลัจาํนวนมากเขา้ไปยงัคอมพวิเตอร์ 1 เคร่ือง โดยท่ีผูใ้ชแ้ต่ละคนสามารถทาํงานใน

ส่วนของตนไดพ้ร้อม ๆ กนั 

ยคุที่ 4 (1971-ปัจจุบนั) 

ในยคุที่ 4 เทคโนโลยแีผงวงจรรวมไดพ้ฒันาขึ้นเป็น แผงวงจรรวมขนาดใหญ่ (LSI หรือ 

large-scale integartion) และจากนั้นกมี็การพฒันาต่างเป็น แผงวงจรขนาดใหญ่มาก (Very Large-

Scale integartion - VLSI) ซ่ึงทาํให้เกิด microprocessor ตวัโลกของโลก คือ Intel 4004 จากบริษทั 
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Intel ซ่ึงเป็นการใชแ้ผน่ชิฟเพยีงแผน่เดียวสาํหรับเก็บ หน่วยควบคุม (control unit) และ คาํนวณเลข

ตรรกะ (arithmetic-logic unit) ของคอมพวิเตอร์ทั้งหมดเทคนิคในการยอ่ทรานซีสเตอร์ใหอ้ยูก่นั

อยา่งหนาแน่นบนแผน่ซิลิกอนน้ี ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองจากปัจจุบนัสามารถเก็บ

ทรานซิสเตอร์นบัลา้นตวัไวใ้นชิปเพียงหน่ึงแผน่ ในส่วนของหน่วยบนัทึกขอ้มูลสาํรอง (secondary 

storage) ก็ไดเ้พิม่ความจุขึ้นอยา่งมากจนสามารถเก็บขอ้มูลนบัพนัลา้นตวัอกัษรไดใ้นแผน่ดิสก์

ขนาด 3 น้ิว 

เน่ืองจากการเพิม่ความจุของหน่วยบนัทึกขอ้มูลสาํรองน่ีเอง ซอฟตแ์วร์ชนิดใหม่ได้

พฒันาขึ้น เพือ่ใหส้ามารถเก็บรวมรวบและบนัทึกแกไ้ขขอ้มูลจาํนวณมหาศาลทีถู่กจดัเก็บไว ้นัน่คือ 

ซอฟร์แวร์ ฐานขอ้มูล (Data base ) นอกจากน้ี ยงัมีการถือกาํเนิดขึ้นของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส่วน

บุคคลในปี 1975 คือเคร่ือง Altair ซ่ึงใชชิ้ป intel 8080 และถดัจากนั้นก็เป็นยคุของเคร่ือง และ 

ตามลาํดบั ในส่วนของซอฟตแ์วร์ก็ไดมี้การพฒันาใหเ้ป็นมิตรกบัผูใ้ช ้มีขนาดใหญ่และซบัซอ้นมาก

ขึ้นเร่ือย ๆ รวมทั้งมีการนาํเทคนิคต่าง ๆ เช่น OOP (Object-Oriented Programming) และ Visual 

Programming มาเป็นเคร่ืองมือช่วยในการพฒันา 

การพฒันาที่สาํคญัอ่ืนๆในยคุที่ 4 คือการพฒันาเคร่ืองข่ายคอมพวิเตอร์ความเร็วสูง ทาํให้

คอมพวิเตอร์สามารถเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนกนัได ้โดยการใชง้านภายในองคก์รนั้น ระบบ

เครือข่ายทอ้งถ่ิน (Local Area Networks) ซ่ึงนิยมเรียกวา่ แลน (LANs) จะมีบทบาทในการเช่ืองโยง

เคร่ืองนบัร้อยเขา้ดว้ยกนัในพื้นที่ไท่ห่าวกนันกั ส่วนระบบเคร่ืองข่ายระยะไกล ( Wide Area 

Networks ) หรือ แวน (WANs) จะทาํหนา้ที่เช่ือมโยงเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่อยูห่่างไกลคนละซีกโลก

เขา้ดว้ยกนั 

  การประยกุตใ์ชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนั ไดมี้การนาํมาใชใ้นหลายสาขา

วชิาชีพ ทั้งในดา้นการศึกษา ดา้นธุรกิจอุตสาหกรรม ดา้นการแพทย ์ดา้นวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีเพือ่อาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การทาํงาน การศึกษาหาความรู้ ทาํให้

คุณภาพชีวติของคนในสงัคมปัจจุบนัดีขึ้น นอกจากน้ีหน่วยงานราชการต่างๆ ก็นาํเทคโนโลยี

สารสนเทศและ ระบบคอมพวิเตอร์ เขา้มาอาํนวยความสะดวกใหก้บัประชาชน ในการติดต่อ

ประสานงานกบัทางราชการ และในธุรกิจเอกชนทางดา้นการโรงแรม และการท่องเท่ียว ก็

ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร และบริการลูกคา้ผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต ทาํไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็วทนั

เหตุการณ์ 
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ประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษา  

      เทคโนโลยสีารสนเทศที่นาํมาใชส้าํหรับการเรียนการสอน เป็นการใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่หลาย

อยา่ง สอนดว้ยส่ืออุปกรณ์ที่ทนัสมยั หอ้งเรียนสมยัใหม่ มีอุปกรณ์วดีิโอโปรเจคเตอร์ (Video 

Projector)มีเคร่ืองคอมพวิเตอร์ มีระบบการอ่านขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ รูปแบบของส่ือที่

นาํมาใชใ้นดา้นการเรียนการสอน ก็มีหลากหลาย ขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมในการนาํมาใช ้เช่น 

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน อิเล็กทรอนิกส์บุค วดีิโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ ระบบวดีิโอออนดีมานด ์การ

สืบคน้ขอ้มูลในคอมพวิเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

   - คอมพวิเตอร์ช่วยสอน เป็นการนาํเอาเทคโนโลย ีรวมกบัการออกแบบโปรแกรมการสอน มาใช้

ช่วยสอน ซ่ึงเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่บทเรียน CAI ( Computer - Assisted Instruction ) การจดั

โปรแกรมการสอน โดยใชค้อมพวิเตอร์ช่วยสอน ในปัจจุบนัมกัอยูใ่นรูปของส่ือประสม 

(Multimedia) ซ่ึงหมายถึงนาํเสนอไดท้ั้งภาพ ขอ้ความ เสียง ภาพเคล่ือนไหวฯลฯ โปรแกรมช่วย

สอนน้ีเหมาะกบัการศึกษาดว้ยตนเอง และเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนสามารถโตต้อบ กบับทเรียนได้

ตลอด จนมีผลป้อนกลบัเพือ่ใหผู้เ้รียนรู้ บทเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเขา้ใจในเน้ือหาวชิาของ

บทเรียนนั้นๆ 

   - การเรียนการสอนโดยใชเ้วบ็เป็นหลกั เป็นการจดัการเรียน ท่ีมีสภาพการเรียนต่างไปจากรูป

แบบเดิม การเรียนการสอนแบบน้ี อาศยัศกัยภาพและความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึง

เป็นการนาํเอาส่ือการเรียนการสอน ท่ีเป็นเทคโนโลย ีมาช่วยสนบัสนุนการเรียนการสอน ให้เกิด

การเรียนรู้ การสืบคน้ขอ้มูล และเช่ือมโยงเครือข่าย ทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดทุ้กสถานท่ีและทกุ

เวลา การจดัการเรียนการสอนลกัษณะน้ี มีช่ือเรียกหลายช่ือ ไดแ้ก่ การเรียนการสอนผา่นเวบ็ (Web-

based Instruction) การฝึกอบรมผา่นเวบ็ (Web-based Trainning) การเรียนการสอนผา่นเวลิด์ไวด์

เวบ็ (www-based Instruction) การสอนผา่นส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เป็นตน้ 

   - อิเล็กทรอนิกส์บุค๊ คือการเก็บขอ้มูลจาํนวนมากดว้ยซีดีรอม หน่ึงแผน่สามารถเก็บขอ้มูล

ตวัอกัษรไดม้ากถึง 600 ลา้นตวัอกัษร ดงันั้นซีดีรอมหน่ึงแผน่สามารถเก็บขอ้มูลหนงัสือ หรือ

เอกสารไดม้ากกวา่หนงัสือหน่ึงเล่ม และท่ีสาํคญัคือการใชก้บัคอมพวิเตอร์ ทาํใหส้ามารถเรียก

คน้หาขอ้มูลภายในซีดีรอม ไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยใชด้ชันี สืบคน้หรือสารบญัเร่ือง ซีดีรอมจึงเป็นส่ือที่
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มีบทบาทต่อการศึกษาอยา่งยิง่ เพราะในอนาคตหนงัสือต่าง ๆ จะจดัเก็บอยูใ่นรูปซีดีรอม และเรียก

อ่านดว้ยเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ที่เรียกวา่อิเล็กทรอนิกส์บุค ซีดีรอมมีขอ้ดีคือสามารถจดัเก็บ ขอ้มูลใน

รูปของมลัติมีเดีย และเม่ือนาํซีดีรอมหลายแผน่ใส่ไวใ้นเคร่ืองอ่านชุดเดียวกนั ทาํใหซี้ดีรอมสามารถ

ขยายการเก็บขอ้มูลจาํนวนมากยิง่ขึ้นได ้ 

   - วดีิโอเทเลคอนเฟอเรนซ์ หมายถึงการประชุมทางจอภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีทนัสมยั 

เป็นการประชุมร่วมกนัระหวา่งบุคคล หรือคณะบุคคลที่อยูต่่างสถานที่ และห่างไกลกนัโดยใชส่ื้อ

ทางดา้นมลัติมีเดีย ที่ใหท้ั้งภาพเคล่ือนไหว ภาพน่ิง เสียง และขอ้มูลตวัอกัษร ในการประชุมเวลา

เดียวกนั และเป็นการส่ือสาร 2 ทาง จึงทาํให ้ดูเหมือนวา่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมร่วมกนัตามปกติ ดา้น

การศึกษาวดีิโอเทคเลคอนเฟอเรนซ์ ทาํใหผู้เ้รียนและผูส้อนสามารถติดตอ่ส่ือสารกนัได ้ผา่นทาง

จอภาพ โทรทศัน์และเสียง นกัเรียนในหอ้งเรียน ที่อยูห่่างไกลสามารถเห็นภาพและเสียง ของผูส้อน

สามารถเห็นอากบักิริยาของ ผูส้อน เห็นการเคล่ือนไหวและสีหนา้ของผูส้อนในขณะเรียน คุณภาพ

ของภาพและเสียง ขึ้นอยูก่บัความเร็วของช่องทางการส่ือสาร ที่ใชเ้ช่ือมต่อระหวา่งสองฝ่ังที่มีการ

ประชุมกนั ไดแ้ก่ จอโทรทศัน์หรือจอคอมพวิเตอร์ ลาํโพง ไมโครโฟน กลอ้ง อุปกรณ์เขา้รหสัและ

ถอดรหสั ผา่นเครือข่ายการส่ือสารความเร็วสูงแบบไอเอสดีเอ็น (ISDN)  

   - ระบบวดีิโอออนดีมานด ์(Video on Demand) เป็นระบบใหม่ที่กาํลงัไดรั้บความนิยมนาํมาใช ้ใน

หลายประเทศเช่น ญี่ปุ่ นและสหรัฐอเมริกา โดยอาศยัเครือข่ายคอมพวิเตอร์ความเร็วสูง ทาํให้ผูช้ม

ตามบา้นเรือนต่าง ๆ สามารถเลือกรายการวดีิทศัน์ ท่ีตนเองตอ้งการชมไดโ้ดยเลือกตามรายการ 

(Menu) และเลือกชมไดต้ลอดเวลา วดีิโอออนดีมานด ์เป็นระบบที่มีศูนยก์ลาง การเก็บขอ้มูลวดิี

ทศัน์ไวจ้าํนวนมาก โดยจดัเก็บในรูปแหล่งขอ้มูลขนาดใหญ่ (Video Server) เม่ือผูใ้ชต้อ้งการเลือก

ชมรายการใด ก็เลือกไดจ้ากฐานขอ้มูลที่ตอ้งการ ระบบวดีิโอ ออนดีมานดจึ์งเป็นระบบที่จะนาํมาใช ้

ในเร่ืองการเรียนการสอนทางไกลได ้โดยไม่มีขอ้จาํกดัดา้นเวลา ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียน ในส่ิงที่

ตนเองตอ้งการเรียนหรือสนใจได ้

    - การสืบคน้ขอ้มูล (Search Engine) ปัจจุบนัไดมี้การกล่าวถึงระบบการสืบคน้ขอ้มูลกนัมาก 

แมแ้ต่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ก็มีการประยกุตใ์ชไ้ฮเปอร์เทก็ซ์ในการสืบคน้ขอ้มูล จนมี

โปรโตคอลชนิดพเิศษที่ใชก้นั คือ World Wide Web หรือเรียกวา่ www. โดยผูใ้ชส้ามารถเรียกใช้
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โปรโตคอล http เพือ่เช่ือมโยงเขา้สู่ระบบไฮเปอร์เทก็ซ์ ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต 

ไฮเปอร์เทก็ซ์มีลกัษณะเป็นแบบมลัติมีเดีย เพราะสามารถสร้างเป็นฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ ที่เก็บได้

ทั้งภาพ เสียง และตวัอกัษร มีระบบการเรียกคน้ที่มีประสิทธิภาพ โดยใชโ้ครงสร้างดชันีแบบลาํดบั

ชั้นภูมิ โดยทัว่ไป ไฮเปอร์เทก็ซ์จะเป็นฐานขอ้มูลที่มีดชันีสืบคน้แบบเดินหนา้ ถอยหลงั และบนัทกึ

ร่องรอยของการสืบคน้ไว ้โปรแกรมท่ีใชใ้นการสร้างไฮเปอร์เทก็ซ์มีเป็นจาํนวนมาก ส่วน

โปรแกรมที่มีช่ือเสียงไดแ้ก่ HTML Compossor FrontPage Macromedia Dreamweaver เป็นตน้ 

ปัจจุบนัเราใชว้ิธีการสืบคน้ขอ้มูล เพือ่นาํขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชป้ระกอบในการทาํเอกสารรายงานต่าง ๆ 

ไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

   - อินเทอร์เน็ต คือเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ซ่ึงประกอบดว้ยเครือข่ายยอ่ย และเครือข่ายใหญ่

สลบัซบัซอ้นมากมาย เช่ือมต่อกนัมากกวา่ 300 ลา้นเคร่ืองในปัจจุบนั โดยใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 

ขอ้ความรูปภาพ เสียงและอ่ืน ๆ โดยผา่นระบบเครือข่ายคอมพวิเตอร์ ท่ีมีผูใ้ชง้านกระจายกนัอยูท่ ัว่

โลก ปัจจุบนัไดมี้การนาํระบบอินเทอร์เน็ต เขา้มาใชใ้นวงการศึกษากนัทัว่โลก ซ่ึงมีประโยชน์ใน

ดา้นการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก  

ประยุกต์ใช้ในงานทะเบียนของสถานศึกษา  

   - งานรับมอบตวั ทาํหนา้ที่ตรวจสอบหลกัฐานที่นกัศึกษานาํมารายงานตวั จากนั้นก็จดัเก็บประวติั

ภูมิหลงันกัศึกษา เช่น ภูมิลาํเนา บิดามารดา ประวติัการศึกษา ทุนการศึกษา ไวใ้นแฟ้มเอกสารขอ้มูล

ประวติันกัศึกษา 

    - งานทะเบียนเรียนรายวชิา ทาํหนา้ที่จดัรายวชิาที่ตอ้งเรียนใหก้ ับนกัศึกษา ในแต่ละภาคเรียนทุก

ชั้นปี ตามแผนการเรียนของแต่ละแผนก แลว้จดัเก็บไวใ้นแฟ้มขอ้มูลผลการเรียน 

   - งานประมวลผลการเรียน ทาํหนา้ท่ีนาํผลการเรียนจากอาจารยผ์ูส้อนมาประมวลในแต่ละภาค

เรียน จากนั้นก็จดัเก็บไวใ้นแฟ้มเอกสารขอ้มูลผลการเรียน และแจง้ผลการเรียนใหผู้ท่ี้เกี่ยวขอ้ง

ทราบ 

   - งานตรวจสอบผูจ้บการศึกษา ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบรายวชิา และผลการเรียน ท่ีนกัศึกษาเรียนตั้งแต่

เร่ิมตน้ จนกระทัง่จบหลกัสูตร จากแฟ้มเอกสาร ขอ้มูลผลการเรียน วา่ผา่นเกณฑก์ารจบหรือไม่ 
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    - งานส่งนกัศึกษาฝึกงาน ทาํหนา้ที่หาขอ้มูลจากสถานท่ีฝึกงาน ในแต่ละแห่งวา่สามารถรองรับ

จาํนวน นกัศึกษาที่จะฝึกงานในรายวชิาต่าง ๆ ไดเ้ป็นจาํนวนเท่าใด จากนั้นก็จดันกัศึกษา ออก

ฝึกงานตามรายวชิา ให้สอดคลอ้งกบัจาํนวนท่ีสถานประกอบการตอ้งการ  

ประยุกต์ใช้ในห้างสรรพสินค้าและสาขาย่อย  

         เน่ืองจากหา้งสรรพสินคา้ เป็นศูนยก์ารคา้ขนาดใหญ่ มีอยูห่ลายสาขาท่ีจดัจาํหน่ายอยูท่ ัว่

ประเทศ มีซพัพลายเออร์กวา่พนัราย และมีพนกังานอยูห่ลายพนัคน ดงันั้นขอ้มูลที่เก่ียวขอ้ง และ

การตดัสินใจตอ้งทาํอยา่งรวดเร็วเพือ่ใหท้นัต่อเหตุการณ์ ดงันั้นการท่ีตอ้งใชเ้ทคโนโลยจึีงเป็นส่ิงที่

หลีกเล่ียงไม่ได ้การใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์และเคร่ืองอ่านบาร์โคด้จึงมีความจาํเป็นฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศจะเป็นฝ่ายสนบัสนุน ส่ิงสาํคญัที่สุดคือ  เราตอ้งใหค้วามมัน่ใจไดว้า่ ระบบจะตอ้งทาํงาน

ไดไ้ม่มีปัญหาขดัขอ้ง ปัจจุบนัระบบการเช่ือมต่อหา้งสรรพสินคา้จะเป็นแบบสอง ลกัษณะคือใน

ต่างจงัหวดัจะใชก้ารเช่ือมต่อผา่นดาวเทียม ในกรุงเทพจะใชก้ารเช่ือมต่อแบบออนไลน์ ซ่ึงจะมีการ

รับส่งขอ้มูลกนัทกุวนั ในส่วนของไอที นอกจากจะตอ้งทาํใหร้ะบบ สามารถทาํงานไดต้ลอดเวลา

แลว้ ยงัตอ้งมัน่ใจดว้ยวา่ขอ้มูลที่รับส่งกนันั้นมีความถูกตอ้ง ซ่ึงในแต่ละวนัมีขอ้มูลมาก ที่จะตอ้ง

ผา่นการประมวลผลใหแ้ก่ผูบ้ริหารเพือ่ใชป้ระกอบการตดัสินใจ ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลยอดขายขอ้มูล

สตอ็กและขอ้มูลต่างๆ ที่ ผูบ้ริหารตอ้งการ  

ประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขและการแพทย์  

         เทคโนโลยสีารสนเทศไดรั้บการนาํมาใชใ้นการพฒันา ดา้นสาธารณสุขอยา่งกวา้งขวาง และ

ทาํใหง้านดา้น สาธารณสุขเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว โดยกระทรวงสาธารณสุข ไดป้รับระบบการ

บริหารงาน และนาํเทคโนโลย ีสารสนเทศมาใชใ้นงานต่างๆ ดงัน้ี   

   - ดา้นการลงทะเบียนผูป่้วย ตั้งแต่เร่ิมทาํบตัร จ่ายยา เก็บเงิน 

   - การสนบัสนุนการรักษาพยาบาล โดยการเช่ือมโยงระบบคอมพวิเตอร์ของโรงพยาบาล ต่างๆ เขา้

ดว้ยกนั สามารถสร้างเครือข่ายขอ้มูลทางการแพทย ์แลกเปล่ียนขอ้มูลของผูป่้วย 

   - สามารถใหค้าํปรึกษาทางไกล โดยแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาํนาญ เทคโนโลยสีารสนเทศ จะช่วยใหแ้พทย์

สามารถเห็นหนา้ หรือท่าทางของผูป่้วยได ้ช่วยใหส่้งขอ้มูลที่เป็นเอกสาร หรือภาพเพือ่ประกอบการ

พจิารณาของแพทยไ์ด ้ 

   - เทคโนโลยสีารสนเทศจะช่วยในการ ใหค้วามรู้แก่ประชาชนของแพทย ์หรือหน่วยงาน
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สาธารณสุขต่างๆ เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ไดผ้ลขึ้น โดยสามารถใชส่ื้อต่างๆ เช่นภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหวมีเสียงและอ่ืนๆ เป็นตน้ 

   - เทคโนโลยสีารสนเทศ ช่วยให้ผูบ้ริหารสามารถกาํหนดนโยบาย และติดตามกาํกบัการ

ดาํเนินงานตามนโยบายไดดี้ยิง่ขึ้น โดยอาศยัขอ้มูลท่ีถูกตอ้งฉบัไว และขอ้มูลท่ีจาํป็น ทั้งน้ีอาจใช้

คอมพวิเตอร์เป็นตวัเก็บขอ้มูลต่างๆ ทาํใหก้ารบริหารเป็นไปไดด้ว้ยความรวดเร็ว ถูกตอ้งมากยิง่ขึ้น 

   - ในดา้นการใหค้วามรู้หรือการเรียน การสอนทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยเฉพาะ

ดาวเทียม จะช่วยใหก้ารเรียนการสอนทางไกล ทางดา้นการแพทยแ์ละสาธารณะสุข เป็นไปไดม้าก

ขึ้นประชาชนสามารถเรียนรู้พร้อมกนัไดท้ัว่ประเทศและ ยงัสามารถโตต้อบหรือถามคาํถามไดด้ว้ย 

ประยุกต์ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

         กลุ่มนกัวทิยาสตร์ วศิวกรที่ตอ้งการศึกษาพฤติกรรมบางอยา่งของส่ิงมีชีวติ รวมถึงส่ิงแวดลอ้ม

ต่างๆ เช่นศึกษาการกระจายถ่ินที่อยูข่องนก การกระจายของแบคทีเรีย การสร้างอาณาจกัรของมด 

ผึ้ง ชีวติความเป็นอยูข่องสตัวป่์าต่าง ๆ การพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั ตลอดจนระบบนิเวศวทิยา 

ความสนใจในการจาํลองความเป็นอยูข่อง ส่ิงมีชีวติไดมี้มานานแลว้ เร่ิมตั้งแต่คร้ัง จอห์น พอยเมน 

ผูเ้ป็นนกัคณิตศาสตร์ เสนอแนวคิดการทาํใหเ้คร่ืองจกัรทาํงานโดยอตัโนมติัภายใตโ้ปรแกรม ซ่ึง

เป็นรากฐานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จนถึงปัจจุบนัเกมแห่งชีวติจึงเกิดขึ้น 

ประยุกต์ใช้ในงานด้านการส่ือสารและโทรคมนาคม  

         เทคโนโลยขีองการส่ือสารและโทรคมนาคมในปัจจุบนักา้วไกลไปมาก มีบริการมากมายท่ี

ทนัสมยัและตอบรับกบัการนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการดาํเนินธุรกิจ ตวัอยา่งการใชโ้ทรศพัทใ์นปัจจุบนั

น้ีก็มิไดมีไวเ้พยีงสาํหรับคุยสนทนาเพียงอยา่งเดียวอีกต่อไป แต่มนัสามารถช่วยงานไดม้ากขึ้น โดย

อา้งอิงขอ้มูลและการเปิดใหบ้ริการของบริษทั มีติดต่อส่ือสารผา่นดาวเทียมทั้งภาพและเสียง มี

โทรศพัทมื์อถือรุ่นต่าง ๆ ออกมามากมาย พฒันาทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เช่นเทเลคอม 

เอเชีย คอร์ปอร์เรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นผูว้างแผนการก่อสร้าง และติดตั้งขยายบริการโทรศพัท์

พื้นฐาน 2.6 ลา้นเลขหมาย ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงการซ่อมบาํรุงรักษา

เป็นระยะเวลา 25 ปี และเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการในปัจจุบนั 

ประยุกต์ใช้ในงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  

        การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการออกแบบ ไดมี้การนาํคอมพวิเตอร์มาช่วยในการ
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ออกแบบ ( CAD : Computer Aided Design) ออกแบบผลิตภณัฑ ์ออกแบบสินคา้ และสามารถใช้

คอมพวิเตอร์ช่วยควบคุมกระบวนการผลิต ( CAM : Computer Aided Menufacturing ) เช่นควบคุม

อุณหภูมิ ควบคุมคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ลดแรงงาน โดยใชค้อมพวิเตอร์ควบคุมหุ่นยนตท์าํงาน  

ประยุกต์ใช้ในสํานักงานภาครัฐและเอกชน  

         ปัจจุบนัไดมี้การนาํเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ 

มากมาย เช่น การทาํบตัรประจาํตวัประชาชน การเกิด การตาย การเสียภาษีอากร การทาํใบอนุญาต

ขบัรถยนต ์การจ่ายค่าสาธารณูปโภคต่างๆ การประมวลผลคะแนนเลือกตั้ง ฯลฯ เป็นตน้ งานเหล่าน้ี

ไดมี้การนาํระบบสาํนกังานอตัโนมติัเขา้มาใช ้เพือ่ทาํใหไ้ดข้อ้มูลข่าวสารที่รวดเร็ว และยงั

ตอบสนองกบัการบริหารยคุใหม่ที่ตอ้งใชข้อ้มูลเป็นหลกัในการบริหารจดัการ 

          กล่าวโดยสรุปคือ ไดมี้การนาํคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นหน่วยงาน

ต่าง ๆ เกือบทุกวงการ ทั้งภาครัฐและเอกชนไม่วา่จะอยูใ่นรูปของบุคคลหรือองคก์รใด ๆ ก็ตาม 

ฉะนั้นจึงจาํเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งมีการศึกษาทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ในหน่วยงานดา้น

การศึกษาก็มีความต่ืนตวัและเปิดทาํการเรียนการสอนในหลกัสูตรดงักล่าว ทั้งในระดบั อาชีวศึกษา 

และอุดมศึกษา และเป็นสาขาวชิาที่มีนกัศึกษา ใหค้วามสนใจ กนัมากเน่ืองจากยงัมีตลาดแรงงาน

รองรับ 

คอมพิวเตอร์กราฟิกกับการประยกุต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ 

1. คอมพวิเตอร์กราฟิกกบัการออกแบบ 

คอมพวิเตอร์กราฟิกไดถู้กนาํมาใชใ้นการออกแบบมาเป็นเวลานาน เราคงจะเคยไดย้นิคาํวา่ 

CAD (Computer - Aided Design) ซ่ึงเป็นโปรแกรมสาํหรับช่วยในการออกแบบทางวศิวกรรม 

โปรแกรมเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้อ้อกแบบหรือวศิวกรออกแบบงานต่างๆ ไดส้ะดวกขึ้น กล่าวคอื 

ผูอ้อกแบบสามารถเขียนเป็นแบบลายเสน้แลว้ลงสี แสงเงา เพือ่ใหดู้คลา้ยกบัของจริงได ้นอกจากน้ี

แลว้เม่ือผูอ้อกแบบกาํหนดขนาดของวตัถุลงในระบบ CAD แลว้ ผูอ้อกแบบยงัสามารถยอ่หรือขยาย

ภาพนั้น หรือตอ้งการหมุนภาพไปในมุมต่างๆ ไดด้ว้ย การแกไ้ขแบบก็ทาํไดง่้ายและสะดวกกวา่การ

ออกแบบบนกระดาษ 

  ทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คอมพวิเตอร์กราฟิกถูกนาํมาใชใ้นการ

ออกแบบวงจรต่างๆ ผูอ้อกแบบสามารถวาดวงจรบนจอภาพโดยใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ ที่ระบบ
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จดัเตรียมไวใ้หแ้ลว้มาประกอบกนัเป็นวงจรที่ตอ้งการ ผูอ้อกแบบสามารถแกไ้ข ตดัต่อ เพิม่เติม

วงจรไดโ้ดยสะดวก นอกจากน้ียงัมีโปรแกรมสาํหรับออกแบบ PCB (Printed Circuit Board) ซ่ึงมี

ความสามารถจดัการใหแ้ผน่ปร้ินตมี์ขนาดที่จะวางอุปกรณ์ทางอิเลก็ทรอนิกส์ไดเ้หมาะสมที่สุด 

การออกแบบพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต ์เคร่ืองบิน หรือเคร่ืองจกัรต่างๆ ในปัจจุบนัก็ใช้

ระบบ CAD นกัออกแบบสามารถจะออกแบบส่วนยอ่ยๆ แต่ละส่วนก่อน แลว้นาํมาประกอบกนั

เป็นส่วนใหญ่ขึ้นจนเป็นเคร่ืองจกัรเคร่ืองยนตท่ี์ตอ้งการได ้นอกจากน้ีในบางระบบยงัสามารถท่ีจะ

ทดสอบแบบจาํลองที่ออกแบบไวไ้ดด้ว้ย เช่น อาจจะออกแบบรถยนตแ์ลว้นาํโครงสร้างของรถที่

ออกแบบนั้นมาจาํลองการวิง่ โดยใหว้ิง่ที่ความเร็วต่างๆ กนัแลว้ตรวจดูผลที่ได ้ซ่ึงการทดลองแบบ

น้ีสามารถทาํไดใ้นระบบคอมพวิเตอร์และจะประหยดักวา่การสร้างรถจริงๆ แลว้นาํออกมาศึกษา

ทดสอบการวิง่ 

การออกแบบโครงสร้าง เช่น ตึก บา้น สะพาน หรือโครงสร้างใดๆ ทางวศิวกรรมโยธาและ

สถาปัตยกรรม ก็สามารถทาํไดโ้ดยใช ้CAD ช่วยในการออกแบบ หลงัจากสถาปนิกออกแบบ

โครงสร้างในแบบ 2 มิติเสร็จแลว้ ระบบ CAD สามารถจดัการใหเ้ป็นภาพ 3 มิติ และยงัสามารถ

แสดงภาพที่มุมมองต่างๆ กนัไดต้ามที่ผูอ้อกแบบตอ้งการ นอกจากน้ีในบางระบบสามารถแสดง

ภาพใหป้รากฏต่อผูอ้อกแบบราวกบัวา่ผูอ้อกแบบสามารถเดินเขา้ไปภายในอาคารท่ีออกแบบไดด้ว้ย 

2. กราฟและแผนภาพ 

                คอมพวิเตอร์กราฟิกถูกนาํมาใชใ้นการแสดงภาพกราฟและแผนภาพของขอ้มูลไดเ้ป็น

อยา่งดี โปรแกรมทางกราฟิกทัว่ไปในทอ้งตลาดจะเป็นโปรแกรมที่ใชใ้นการสร้างภาพกราฟและ

แผนภาพ โปรแกรมเหล่าน้ียงัสามารถสร้างกราฟไดห้ลายแบบ เช่น กราฟเสน้ กราฟแท่ง และกราฟ

วงกลม นอกจากน้ียงัสามารถแสดงภาพกราฟไดท้ั้งในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ทาํใหภ้าพกราฟที่ได้

ดูดีและน่าสนใจ กราฟและแผนภาพทางธุรกิจ เช่น กราฟหรือแผนภาพแสดงการเงิน สถิติ และ

ขอ้มูลทางเศรษฐกิจ จะเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารหรือผูจ้ดัการกิจการมาก เน่ืองจากสามารถทาํ

ความเขา้ใจกบัขอ้มูลไดง่้ายและรวดเร็วกวา่เดิม ในงานวจิยัต่างๆ เช่น การศึกษาทางฟิสิกส์ กราฟ

และแผนภาพมีส่วนช่วยใหน้กัวจิยัทาํความเขา้ใจกบัขอ้มูลไดง่้ายขึ้นเม่ือขอ้มูลท่ีตอ้งวเิคราะห์มี

จาํนวนมาก 

ระบบขอ้มูลทางภูมิศาสตร์ หรือ GIS (Geographical Information System) ก็เป็นรูปแบบ

หน่ึงของการแสดงขอ้มูลในทาํนองเดียวกบักราฟและแผนภาพ ขอ้มูลทางภูมิศาสตร์จะถูกเก็บลงใน

ระบบคอมพวิเตอร์ แลว้ใหร้ะบบคอมพวิเตอร์กราฟิกจดัการแสดงขอ้มูลเหล่านั้นออกมาทางจอภาพ
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ในรูปของแผนที่ทางภูมิศาสตร์ 

3. ภาพศิลป์โดยคอมพวิเตอร์กราฟิก 

               การวาดภาพในปัจจุบนัน้ีใครๆ ก็สามารถวาดไดแ้ลว้โดยไม่ตอ้งใชพู้ก่นักบัจานสี แต่จะใช้

คอมพวิเตอร์กราฟิกแทน ภาพที่วาดในระบบคอมพวิเตอร์กราฟิกน้ีเราสามารถกาํหนดสี แสงเงา 

รูปแบบลายเสน้ที่ตอ้งการไดโ้ดยง่าย ภาพโฆษณาทางโทรทศัน์หลายช้ินก็เป็นงานจากการใช้

คอมพวิเตอร์กราฟิก ขอ้ดีของการใชค้อมพวิเตอร์วาดภาพก็คือ เราสามารถแกไ้ขเพิม่เติมส่วนท่ี

ตอ้งการไดง้่าย นอกจากน้ีเรายงัสามารถนาํภาพต่างๆ เก็บในระบบคอมพวิเตอร์ไดโ้ดยใชเ้คร่ือง

สแกนเนอร์ (Scanner) แลว้นาํภาพเหล่านั้นมาแกไ้ข 

4. ภาพเคล่ือนไหวโดยใชค้อมพวิเตอร์ 

               ภาพยนตร์การ์ตูนและภาพยนตป์ระเภทนิยายวทิยาศาสตร์หรือภาพยนตร์ท่ีใชเ้ทคนิคพเิศษ

ต่างๆ ในปัจจุบนัมีการนาํคอมพวิเตอร์กราฟิกเขา้มาช่วยในการออกแบบและสร้างภาพเคล่ือนไหว 

(Computer Animation) มากขึ้น เน่ืองจากเป็นวธีิท่ีสะดวก รวดเร็ว และง่ายกวา่วธีิอ่ืนๆ นอกจากน้ี

ภาพที่ไดย้งัดูสมจริงมากขึ้น เช่น ภาพยานอวกาศท่ีปรากฏในภาพยนตร์ประเภทนิยายวทิยาศาสตร์ 

เป็นตน้ การใชค้อมพวิเตอร์กราฟิกช่วยให้ภาพท่ีอยูใ่นจินตนาการของมนุษยส์ามารถนาํออกมาทาํ

ใหป้รากฏเป็นจริงได ้ภาพเคล่ือนไหวมีประโยชน์มากทั้งในระบบการศึกษา การอบรม การวจิยั 

และการจาํลองการทาํงาน เช่น จาํลองการขบัรถ การขบัเคร่ืองบิน เป็นตน้ เกมส์คอมพวิเตอร์หรือ

วดีิโอเกมส์ก็ใชห้ลกัการทาํภาพเคล่ือนไหนในคอมพวิเตอร์กราฟิกเช่นกนั 

5. อิเมจโปรเซสซิงก ์

              คาํวา่อิเมจโปรเซสซิงก ์(Image Processing) หมายถึง การแสดงภาพที่เกิดจากการถ่ายรูป

หรือจากการสแกนภาพใหป้รากฏบนจอภาพคอมพวิเตอร์ วธีิการทางอิเมจโปรเซสซิงกจ์ะต่างกบั

วธีิการของคอมพวิเตอร์กราฟิก กล่าวคือ ในระบบคอมพวิเตอร์กราฟิก ตวัคอมพวิเตอร์เองจะเป็นตวั

ที่สร้างภาพ แต่เทคนิกทางอิเมจโปรเซสซิงกน์ั้นใชค้อมพวิเตอร์สาํหรับการจดัรูปแบบของสีและ

แสงเงาที่มีอยูแ่ลว้ในภาพใหเ้ป็นขอ้มูลทางดิจิตอล แลว้อาจจะมีวธีิการทาํใหภ้าพท่ีรับเขา้มานั้นมี

ความชดัเจนมากขึ้นก่อน จากนั้นก็จดัการกบัขอ้มูลดิจิตอลน้ีใหเ้ป็นภาพส่งออกไปท่ีจอภาพของ

คอมพวิเตอร์อีกที วธีิการน้ีมีประโยชน์ในการแสดงภาพของวตัถุท่ีเราไม่สามารถจะเห็นไดโ้ดยตรง 

เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพจากทีวสีแกนของหุ่นยนตอุ์ตสาหกรรม เป็นตน้ 

                เม่ือภาพถ่ายถูกทาํใหเ้ป็นขอ้มูลดิจิตอลแลว้ เราก็สามารถจะจดัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงภาพ

นั้นไดโ้ดยจดัการกบัขอ้มูลดิจิตอลของภาพนัน่เอง ซ่ึงเราก็จะใชห้ลกัการของคอมพวิเตอร์กราฟิกมา

ใชก้บัขอ้มูลเหล่าน้ีได ้เช่น ในภาพสาํหรับการโฆษณา เราสามารถทาํใหภ้าพท่ีเห็นเหมือภาพถ่าย

นั้นแปลกออกไปจากเดิมไดโ้ดยมีภาพบางอยา่งเพิม่เขา้ไปหรือบางส่วนของภาพนั้นหายไป ทาํให้
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เกิดภาพที่ไม่น่าจะเป็นจริงแต่ดูเหมือนกบัเกิดขึ้นจริงได ้เป็นตน้ 

                  เทคนิคของอิเมจโปเซสซิงกส์ามารถประยกุตใ์ชก้บัการแพทยไ์ด ้เช่น เคร่ืองเอกซเรย ์โท

โมกราฟี (X-ray Tomography) ซ่ึงใชส้าํหรับแสดงภาพตดัขวางของระบบร่างกายมนุษย ์เป็นตน้ 

                 จากที่กล่าวมาแลว้ เราจะเห็นไดว้า่คอมพวิเตอร์กราฟิกนั้นนบัวนัยิง่มีความสาํคญัใน

สาขาวชิาต่างๆ มากขึ้น ดงันั้นจึงเป็นการดีท่ีเราควรจะมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการและทคนิ

คเบื้องตน้ต่างๆ ที่ใชใ้นคอมพวิเตอร์กราฟิก 

ภาพยนตร์กับคอมพิวเตอร์กราฟิก 

                 ความสาํเร็จในการพฒันาการแสดงผลเป็นภาพสี ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 70 ทาํให้

คอมพวิเตอร์กราฟิกกลายมาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัสาํหรับการพฒันาส่ือประเภทอ่ืนโดยเฉพาะการ

สร้างเป็นภาพยนตร์ รวมทั้งนาํมาใชส้ร้างเทคนิคพเิศษ (Special Effect) ในระยะแรกๆ 

ภาพเคล่ือนไหวคอมพวิเตอร์กราฟิกถูกนาํมาใชก้บัโครงการอวกาศก่อน เช่น โครงการวอยเอจเจอร์ 

(Voyager) ขององคก์ารบริหารการบินและอวกาศหรือนาซ่า สหรัฐอเมริกา ในปลายทศวรรษท่ี 70 

ภาพเคล่ือนไหวของโครงการน้ีไดจุ้ดประกายความคิดในการนาํคอมพวิเตอร์กราฟิกมาใชเ้ป็น

เคร่ืองมือ เพือ่แสดงให้เห็นการเดินทางของยานวอยเอจเจอร์ท่ีโคจรผา่นดาวเสาร์และดาวพฤหสัใน

ระยะใกลด้ว้ยความเร็วสูงโดยใชเ้วลาจริง 20 ชัว่โมง แต่ภาพที่ปรากฏออกมาในเบื้องตน้ไม่

เหมาะสมแก่การเผยแพร่นกั เน่ืองจากตาํแหน่งท่ีวอยเอจเจอร์บนัทึกภาพอยูห่างจากดวงอาทิตยม์าก 

และเม่ือวอยเอจเจอร์โคจรผา่ยดาวเสาร์ไปทาํให้ตาํแหน่งของดวงอาทิตยไ์ปปรากฎอยูด่า้นหลงัดาว

เคราะห์ ภาพดาวเสาร์จึงแสดงใหเ้ห็นเงามืดเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เน่ืองจากสญัญาณท่ีวอยเอจเจอร์

ส่งกลบัมายงัโลกเป็นขอ้มูลดิจิตอล ทาํใหน้กัวทิยาศาสตร์สามารถนาํขอ้มูลเหล่านั้นมาปรับแต่งสีให้

เหมาะกบัการนาํเสนอทางโทรทศัน์ จึงทาํใหไ้ดภ้าพที่สวยงามและชดัเจนยิง่ขึ้น 

                 ต่อมาความสาํเร็จจากภาพยนตร์เร่ืองสตาร์วอร์ (Star War) ในปี ค.ศ. 1979 ซ่ึงมีการนาํ

คอมพวิเตอร์ไปใชส้ร้างเทคนิคพเิศษหลายดา้น โดยเฉพาะเทคนิคควบคุมการเคล่ือนกลอ้งดว้ย

คอมพวิเตอร์ ทาํใหผู้ส้ร้างภาพยนตร์เล็งเห็นความสาํคญัของการนาํคอมพวิเตอร์กราฟิกมาใช ้ในปี 

ค.ศ. 1984 บริษทั พคิซาร์ สหรัฐอเมริกา โดย John Lasseter ผูเ้ป็นทั้งศิลปิน นกัโปรแกรมและ

นกัวจิยัคอมพวิเตอร์ ไดผ้สมผสานศาสตร์ทางศิลปะและวทิยาศาสตร์เขา้ดว้ยกนัโดยสร้างภาพยนตร์

เร่ืองสั้นคอมพวิเตอร์กราฟิกที่นาํออกฉาย เร่ืองแรกช่ือ Luxo Jr. โดยตวัละครเป็นโคมไฟตั้งโตะ๊ใน

บทของแม่และลูก ต่อมาบริษทัพคิซาร์ ไดเ้สนอภาพยนตร์คอมพวิเตอร์กราฟิกอีกสองเร่ืองคือ Red's 

Dream และ Tin Toy ตวัเอกในเร่ืองเป็นของเล่นไขลานนกัดนตรี ทาํจากสงักะสี ช่ือ Tinny 

ภาพยนตร์เร่ืองน้ีไดรั้บรางวลัออสการ์ในสาขาเทคนิคพเิศษการสร้างภาพเคล่ือนไหวดว้ย
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คอมพวิเตอร์ในปี ค.ศ. 1986 

                   อยา่งไรก็ดีภาพยนตร์คอมพวิเตอร์กราฟิกท่ีผา่นมายงัคงถูกสร้างขึ้นเป็นภาพยนตร์สั้นๆ 

จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1991 บริษทัพคิซาร์และวอลดิสนียไ์ดร่้วมกนัสร้างภาพยนตร์คอมพวิเตอร์

กราฟิกเร่ืองยาวเป็นเร่ืองแรก คือ ทอยสตอรี (Toy Story) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของ

คอมพวิเตอร์กราฟิกมาเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการใชส้ร้างภาพยนตร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก ซ่ึง

ภายหลงัไดมี้การผลิตภาพยนตร์คอมพวิเตอร์กราฟิกออกมาอีกหลายเร่ือง  

คอมพวิเตอร์กราฟิกกบัเทคนิคพเิศษในภาพยนตร์ 

ถึงแมว้า่ภาพยนตร์คอมพวิเตอร์กราฟิก จากโครงการวอยเอจเจอร์จะปรากฏแก่สายตาของ

ฝงูชนในปลายทศวรรษที่ 70 ไปแลว้ แต่คอมพวิเตอร์กราฟิกยงัไม่นิยมนาํมาสร้างเทคนิคพเิศษใน

ภาพยนตร์นกั นอกจากการใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตกแต่ง ตดัต่อภาพยนตร์ และควบคุมการเคล่ือน

กลอ้ง (Motion Control) ดว้ยวธีินาํคอมพวิเตอร์ไปใชค้วบคุมอุปกรณ์วดัตาํแหน่งเพลาและการหมุน

ของมอเตอร์ที่ติดตั้งบนแท่นกลอ้ง ทาํใหส้ามารถควบคุมการเคล่ือนไหวกลอ้งภาพยนตร์ใหเ้ป็นไป

อยา่งต่อเน่ืองและแลดูเป็นธรรมชาติ ภาพที่บนัทึกการเคล่ือนไหวของหุ่นจาํลองในทิศทางต่างๆ จึง

แลดูสมจริงกวา่ภาพยนตร์ที่ผา่นมามาก 

              คอมพวิเตอร์กราฟิกถูกนาํมาใชส้ร้างภาพเทคนิคในภาพยนตร์คร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1979 เม่ือ

บริษทัวอลดิสนียไ์ดเ้สนอภาพยนตร์เร่ือง ตรอน (Tron) ซ่ึงเป็นเร่ืองเป็นเร่ืองราวการผจญภยัของเด็ก

หนุ่มสาว 2 คนที่ถูกส่งเขา้ไปภายในระบบคอมพวิเตอร์ ถึงแมว้า่ภาพยนตร์เร่ืองน้ีจะไม่ไดป้ระสบ

ความสาํเร็จเท่ากบัสตาร์วอส์แต่เทคนิคพเิศษในภาพยนตร์เร่ืองตรอน ก็เป็นจุดเปล่ียนแปลงที่สาํคญั

ของการนาํคอมพวิเตอร์กราฟิกมาใชส้ร้างเทคนิคพเิศษ ที่ทดแทนวิธีการแบบเก่าในอุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ 

                ในปี ค.ศ. 1982 บริษทัพราราเมาส์พกิเจอร์ร่วมกบับริษทัลูกสัฟิลม์ ไดน้าํเสนอภาพยนตร์

เร่ืองสตาร์เทรค 2 (Star Trek II) ในภาพยนตร์น้ีมีฉากหน่ึงท่ีนาํคอมพวิเตอร์กราฟิกมาสร้าง

ภาพเคล่ือนไหวยาว 20 วนิาที คือภาพแสดงโครงการเจเนซิส ที่มีวตัถุประสงคส์ร้างโลกใหม่ของ

มนุษย ์จุดเด่นของภาพคอมพวิเตอร์กราฟิกคือ เทคนิคที่แสดงภาพการระเบิดเป็นอนุภาคฝุ่ นและ

กาํแพงไฟที่ผวิดาวเคราะห์และขยายตวัไปอยา่งรวดเร็วจนทัว่ทั้งดวงดาว ทาํใหเ้รียกเทคนิคพเิศษที่

เป็นอนุภาค (Particle) ในเร่ืองน้ีวา่ Genesis Demo 

              พฒันาการของเทคนิคพเิศษไดก้า้วไปอีกขั้นหน่ึงเม่ือ บริษทัไอแอลเอ็ม (Industrial Light & 

Magic : ILM) ไดส้ร้างความฉงนใหก้บัผูช้มภาพยนตร์ในเวลานั้นดว้ยภาพยนตร์เร่ือง Abyss ในปี 

ค.ศ. 1989 ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงเทคนิคพเิศษคอมพวิเตอร์กราฟิกที่กา้วหนา้มากที่สุด ต่อมาในปี ค.ศ. 
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1991 บริษทัไอแอลเอม็ ไดส้ร้างเทคนิคพเิศษสาํหรับภาพยนตร์เร่ือง The Terminator 2 : Judgement 

Day ความสาํเร็จของการใชเ้ทคนิคพเิศษในภาพยนตร์ทาํใหค้อมพวิเตอร์กราฟิกกลายเป็นเคร่ืองมือ

สาํคญัสาํหรับการสร้างสรรคภ์าพจากจินตนาการของผูป้ระพนัธบ์นใหป้รากฏออกมาในภาพยนตร์

ที่ใหค้วามสมจริงได ้อาจกล่าวไดว้า่ในกลางทศวรรษที่ 90 เป็นคน้มา การพฒันาระบบฮาร์ดแวร์

และซอฟตแ์วร์ที่ใชส้ร้างเทคนิคพเิศษส่งผลใหเ้กิดทางเลือกใหม่แก่ผูผ้ลิตภาพยนตร์ คือ 

               เน้ือหาของบทภาพยนตร์ไม่ถูกจาํกดั การนาํคอมพวิเตอร์กราฟิกมาใชท้าํใหเ้น้ือหาบท

ภาพยนตร์ไม่ถูกจาํกดัดว้ยเทคนิคและกระบวนการสร้างภาพยนตร์อีกต่อไป ศิลปินมีความอิสระใน

การสร้างภาพยนตร์ โดยไม่จาํกดัตวัเองใหอ้ยูภ่ายใตก้ฎเกณฑใ์นธรรมชาติ เช่น ตาํแหน่ง ความเร็ว 

นํ้ าหนกั ของวตัถุและกลอ้งในภาพยนตร์ 

              เคร่ืองมือช้ินใหม่สาํหรับเทคนิคพเิศษ คอมพวิเตอร์กราฟิกกลายเป็นเคร่ืองมือช้ินหน่ึง

สาํหรับการสร้างเทคนิคพเิศษ เช่น ภาพการระเบิด เปลวไฟ การลบบางส่วนของภาพออก รวมทั้ง

การนาํไปใชส้ร้างตวัละครประกอบในฉากจาํนวนมากๆ 

            การใหค้วามสมจริง คุณภาพของภาพที่ปรากฏในฉากภาพยนตร์ ผูช้มจะไม่สามารถแยกได้

วา่ภาพที่ปรากฏเป็นเหตุการณ์จริง หรือเกิดจากเทคนิคพเิศษที่สร้างขึ้นดว้ยคอมพวิเตอร์กราฟิก 

รวมทั้งการพฒันาระบบที่เสมือนจริงซ่ึงสามารถสร้างส่ิงแวดลอ้มสามมิติขึ้นมารอบตวัผูช้มไดอ้ยา่ง

น่าต่ืนตา 

              การลดตน้ทุนการผลิต ผูผ้ลิตภาพยนตร์สามารถลดขั้นตอนการถ่ายทาํลงใหอ้ยูภ่ายในฉาก

เดียวกนัได ้โดยเฉพาะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกนัหลายๆ เหตุการณ์ เช่น ฉากการต่อสูข้องยาน

รบในอวกาศที่สบัสนวุน่วายหรือภาพฝงูไดโนเสาร์จาํนวนหลายสิบตวัท่ีกาํลงัวิง่ไล่ล่ากนั 

              การปรับปรุงคุณภาพการผลิต การผลิตภาพยนตร์ในระยะหลงัไดพ้ฒันาทั้งระบบการ

บนัทึกภาพและเสียงที่แต่เดิมกระทาํในระบบอนาล็อกไดถู้กเปล่ียนมาใชร้ะบบดิจิตอลที่ใหภ้าพและ

เสียงคมชดั การใชค้อมพวิเตอร์กราฟิกควบคุมการเคล่ือนไหวกลอ้งบนัทึกรวมทั้งกระบวนการหลงั

ถ่ายทาํเช่น การตดัต่อและการบนัทึกเสียง เป็นตน้ 

              คอมพวิเตอร์กราฟิกเป็นรูปแบบของการสร้างสรรคง์านศิลปะที่ปราศจากขอ้จาํกดั ซ่ึง

สามารถขยายพรมแดนการแสดงออกของจินตนาการ ทาํใหศิ้ลปินสามารถสร้างสรรคภ์าพที่ไม่เคย

มีผูใ้ดเคยเห็นมาก่อน เช่น ภาพวตัถุท่ีมีขนาดเล็ก หรือยูห่่างไกลจากความเป็นจริงดว้ยระยะทางและ

กาลเวลา ใหป้รากฏออกมาไดอ้ยา่งสมจริง เราจะพบวา่ภาพเคล่ือนไหวคอมพวิเตอร์กราฟิกนอกจาก

กาํลงัเป็นส่ิงที่ลบเสน้กั้นระหวา่งจิตนาการกบัความเป็นจริงท่ีผูช้มไม่อาจแยกออกจากกนัไดอี้ก

ต่อไปแลว้ ยงัสามารถสนองความรู้สึกและใหค้วามต่ืนตาต่ืนใจแก่ผูช้ม ในขณะท่ีตน้ทุนการนาํ

คอมพวิเตอร์กราฟิกมาใชก้บัอุตสาหกรรมภาพยนตร์จะมีแนวโนม้ท่ีต ํ่าลง 
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 การประยกุต์ใช้งานอนิเทอร์เน็ต 

เม่ือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่ือมโยงเครือข่ายทัว่โลกใหส้ามารถติดต่อถึงกนัไดห้มดจน

กลายเป็นเครือข่ายของโลก ดงันั้นจึงมีผูใ้ชง้านบนเครือข่ายน้ีจาํนวนมาก การใชง้านเหล่าน้ีเป็นส่ิงที่

กาํลงัไดรั้บการกล่าวถึงกนัทัว่ไป เพราะการเช่ือมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาํใหโ้ลกไร้พรมแดน 

ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ สามารถส่ือสารถึงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตวัอยา่งการใชง้านบนอินเทอร์เน็ตท่ีจะ

กล่าวต่อไปน้ีเป็นเพยีงตวัอยา่งที่แพร่หลายและใหก้นัมากเท่านั้น ยงัมีการประยกุตง์านอ่ืนท่ีไดรั้บ

การพฒันาขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

1) ไปรษณย์ีอิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail หรือ e-mail) เป็นการส่งขอ้ความติดต่อกนั

ระหวา่งบุคคลกบับุคคลกไ็ด ้หากเปรียบเทียบไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์กบัไปรษณียธ์รรมดาจะ

พบวา่โดยหลกัการนั้นไม่แตกต่างกนัมากนกั ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์เปล่ียนบุรุษไปรษณียใ์หเ้ป็น

โปรแกรม เปล่ียนรูปแบบการจ่าหนา้ซองจดหมายให้เป็นการจ่าหนา้แบบอา้งอิงระบบ

อิเล็กทรอนิกส์โดยใชท้ี่อยูข่องไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (email address) การส่ง

ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์นั้นมีรูปแบบที่ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 

หากตอ้งการส่งขอ้ความถึงใครก็สามารถเขียนเอกสาร แลว้จ่าหนา้ซองที่

อยูข่องผูรั้บ ระบบจะจาํส่งทนัทีอยา่งรวดเร็ว ลกัษณะของอยูท่ี่จะเป็นช่ือรหสัให้

และช่ือเคร่ืองประกอบกนั เช่น nares@hotmail.com การติดต่อบนอินเทอร์เน็ตน้ี ระบบจะหา

ตาํแหน่งให้เองโดยอตัโนมติั และนาํส่งไปยงัปลายางไดอ้ยา่งถูกตอ้ง การับส่งไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์กาํลงัเป็นที่นิยมกนัอยา่งแพร่หลาย 
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ปัจจุบนัขอ้มูลที่ส่งผา่นไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์นั้นเป็นเป็นขอ้มูลแบบใดก็ไดท้ีอ่ยูใ่น

รูปแบบของดิจิทลั (digital) และสามารถใชภ้าษาอะไรกไ็ด ้

 

 

 

 

 

 

 

 

2) การโอนย้ายแฟ้มข้อมูลระหว่างกัน (File Transfer Protocol : FTP) เป็นระบบที่ทาํให้

ผูใ้ชส้ามารถรับส่งแฟ้มขอ้มูลระหวา่งกนัหรือมีสถานีใหบ้ริการการเก็บแฟ้มขอ้มูลทีอ่ยูใ่นที่ต่างๆ 

และใหบ้ริการ ผูใ้ชส้มารถเขา้ไปคดัเลือกนาํแฟ้มขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ได ้เช่น โปรแกรม 

cuteFTP โปรแกรม wsFTP เป็นตน้ 

3) การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ในที่ห่างไกล (telnet) การเช่ือมโยงคอมพวิเตอร์เขา้กบั

เครือข่าย ทาํใหเ้ราสามารถติดต่อเคร่ืองคอมพวิเตอร์ท่ีเป็นสถานีบริการในท่ีห่างไกลไดถ้า้สถานี

บริการนั้นยนิยอม ทาํใหผู้ใ้ชส้ามารถนาํขอ้มูลไปประมวลผลยงัเคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่อยูใ่น

เครือข่าย เช่น นกัเรียนในประเทศไทยส่งโปรแกรมไปประมวลผลที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ที่อยูใ่น

บริษทัในประเทศญี่ปุ่ นผา่นทางระบบเครือข่ายโดยไม่ตอ้งเดินทางไปเอง 

4) การเรียกค้นข้อมูลข่าวสาร (search engine) ปัจจุบนัมีฐานขอ้มูลข่าวสารที่เก็บไวใ้หใ้ช้

งานจาํนวนมาก ฐานขอ้มูลบางแห่งเก็บขอ้มูลในรูปส่งพมิพอิ์เล็กทรอนิกส์ที่ผูใ้ชส้มารถเรียกอ่าน 

หรือนาํมาพมิพ ์ฐานขอ้มูลน้ีจึงมีลกัษณะเหมือนเป็นหอ้งสมุดขนาดใหญ่อยูภ่ายในเครือข่ายท่ี

สามารถคน้หาขอ้มูลใดๆ ก็ได ้ฐานขอ้มูลในลกัษณะน้ีเรียกวา่ เวลิดไ์วดเ์วบ็ (world  wide  wed : 

www) ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลที่เช่ือมโยงกนัทัว่โลก 
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5) การอ่านจากกลุ่มข่าว (USENET) ภายในอินเทอร์เน็ตมีกลุ่มข่าวเป็นกลุ่มๆ แยกตาม

ความสนใจ แต่ละกลุ่มข่าวอนุญาตใหผู้ใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตส่งขอ้ความไปได ้และหากผูใ้ดตอ้งการ

เขียนโตต้อบก็สามารถเขียนได ้กลุ่มข่าวน้ีจึงแพร่หลายและกระจายข่าวไดร้วดเร็ว 

6) การสนทนาบนเครือข่าย (chat) เม่ือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเช่ือมต่อถึงกนัไดท้ัว่โลกผูใ้ช้

จึงสามารถใชเ้ครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตวักลางในการติดต่อสนทนากนัได ้ในยคุแรกใชว้ธีิการ

สนทนากนัดว้ยตวัหนงัสือ เพือ่โตต้อบกนัแบบทีนทีทนัใดบนจอภาพ ตอมามีผูพ้ฒันาใหใ้ชเ้สียง

ไดจ้นถึงปัจจุบนั ถา้ระบบส่ือสารขอ้มูลมีความเร็วพอ ก็สามารถสนทนาโดยท่ีเห็นหนา้กนัและ

กนั                               

7.6 โปรแกรม msn ใชส้าํหรับสนทนาบนเครือข่าย 

7) การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศน์บน

เครือข่าย เป็นการ ประยกุตเ์พือ่ใหเ้ห็นวา่

เป็นส่ิงที่เกิดขึ้นได ้ปัจจุบนัมีผูต้ ั้งสถานี

วทิยบุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลายร้อย

สถานี ผูใ้ชส้ามารถเลือกสถานีที่ตอ้งการ

และไดย้นิเสียงเหมือนการฟังวทิย ุ

ขณะเดียวกนัก็มีการส่งกระจายภาพวดีี

ทศัน์บนเครือข่ายดว้ย แต่ปัญหายงัอยูท่ี่

ความเร็วของเครือข่ายท่ียงัไม่สามารถ

รองรับการส่งขอ้มูลจาํนวนมาก ทาํให้
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คุณภาพของภาพวดีีทศัน์ยงัไม่ดีเท่าที่ควร 

8) การบริการบนอินเทอร์เน็ต ปัจจุบนัมีการใหบ้ริการบนอินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นมากมายโดย

ผูใ้ชส้ามารถใชบ้ริการโดยอยูท่ี่ไหนก็ได ้ซ่ึงไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทาง การบริการบน

อินเทอร์เน็ตมีทั้งเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ซ้ือข่ายสินคา้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพวิเตอร์ช่วย

สอน และบริการอ่ืนๆ ซ่ึงการใหบ้ริการเหล่าน้ีผูใ้ชส้ามารถโตต้อบได ้
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