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คำบรรยายสำาหรับ Intro to IT-IS # 1-Tour
อ.ดร.ยรรยง เต็งอำานวย
Slide 1

คอมพิวเตอร์มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วมาก ขณะน้ีได้ก้าวข้ามจากความ
เป็นคอมพิวเตอร์ คือเป็นเคร่ืองเป็นอุปกรณ์หรือเป็นกล่อง ไปส่่ความ
เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียกว่า Information Technology หรือ
ร่้จักกันทัว่ไปว่า "ไอท"ี ซ่ึงเป็นการนำาเทคโนโลยีหลายๆ อย่างนอก
เหนือไปจากคอมพิวเตอร์ มาประกอบกันเข้า เช่น เครือข่าย 
เซิร์ฟเวอร์ โน้ตบุ้ค เว็บไซต์ เหล่าน้ีเป็นต้น

แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้ก้าวข้ามความเป็นไอทีไปอีกระดับหน่ึง 
กล่าวคือวงการค้าและอุตสาหกรรมให้ความสำาคัญของการนำาไอทีไปใช้

ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นผลมากข้ึน จึงเกิดเป็น "ระบบสารสนเทศ" ที่เรียกว่า Information Systems หรือไอเอส ซ่ึงมุ่งเน้นการ
ใช้ไอทใีห้เกิดโภคผลต่อธุรกิจอย่างเป็นร่ปธรรมมากข้ึน สามารถเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญของธุรกิจได้

Slide 2 หน่วยวิชาสิบคาบแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปน้ี
คาบแรกที่หน่ึงน้ีจะนำาผ่้เรียนท่องไปในศาสตร์แห่งคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ ใหไ้ด้เห็นถึงความ
ก้าวหน้าที่รวดเร็วน่าประทับใจ

ในคาบที่สองกล่าวถึงพฒันาการ ความเป็นมาของคอมพิวเตอร์ ไอท ี
และไอเอส ว่าก้าวรุดหน้ามาขนาดไหน จากดัง้เดิมที่น่าหัวเราะมาจนถึง
ความมหัศจรรย์รอบตัวที่เห็นอย่่ทุกเมื่อเชื่อวัน

คาบที่สามเป็นเร่ืองสถาปัตยกรรมของระบบสารสนเทศ ว่าระบบ
สารสนเทศขนาดใหญ่น้ัน ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง จึงจะเรียกได้ว่า
เป็นระบบที่ดี ทนัสมัย ในการน้ีได้แยกออกเป็นองค์ประกอบหลักใน
คาบที่ส่ี และองค์ประกอบเสริมในคาบที่ห้า ตามลำาดับ

ส่วนหน่ึงที่มองข้ามไปสำาหรับไอทีและไอเอสคือการที่ต้องมีข้อม่ลบรรจุอย่่ในระบบอย่างเหมาะสม ดังน้ันในวิชาพื้นฐานน้ีจึงต้อง
เน้นเร่ืองเก่ียวกับข้อม่ล ทัง้การได้มาซ่ึงข้อม่ล การเก็บ การจัดหมวดหม่่ และการนำากลับคืนมาใช้ โดยในคาบที่หกจะได้กล่าวถึง
สถาปัตยกรรมโครงสร้างโดยรวมของข้อม่ล ส่วนการจัดหมวดหม่่โดยการใชพ้จนานุกรมข้อม่ลน้ันอย่่ในคาบที่เจ็ดถัดไป

คาบที่แปดเป็นเร่ืองของความมัน่คงปลอดภัยของข้อม่ลซ่ึงเพิ่มพ่นความสำาคัญข้ึนอย่างรวดเร็วในองค์กรสมัยใหมท่ี่ต้องอาศัย
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ข้อม่ลเพื่อการดำาเนินกิจกรรมและธุรกรรมต่างๆ

ในการศึกษาเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่ซับซ้อน จำาต้องอาศัยเรียนร่้จากระบบจริง ซ่ึงคือกรณีศึกษาต่างๆ 
ซ่ึงจะได้นำาเสนอในคาบที่เก้าและคาบที่สิบ ตามลำาดับ

Slide 4 การจะพาผ่้เรียนท่องไปในศาสตร์แห่งไอทีและไอเอสน้ัน วิธีที่
ดีที่สุดน้ันไม่ใช่บรรยายถึงเทคโนโลยีหรือความก้าวหน้าเหล่าน้ัน แต่ให้ผ่้
เรียนได้ "เห็น" ในส่ิงที่เขาคิดค้นพัฒนาและนำาออกมาใช้มาขายกัน 
ส่วนหน่ึงของ "ตัวอย่าง" เหล่าน้ีเป็นภาพยนต์ และส่วนที่เหลือเป็น
ร่ปภาพประกอบ หนังเร่ืองแรกน้ันเป็นส่ิงที่ผ่้เรียนคุ้นตาอย่่แล้ว คอืก่
เกิล เอิร์ธ ซ่ึงเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจอย่างหน่ึงของวงการ แต่ตัวอย่าง
ที่นำามาฉายให้ด่น้ันจะทำาให้ผ่้เรียนเข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีน้ีได้
ดีข้ึน ลองด่หนังกัน (ฉายหนัง) มองออกไหมว่าภาพสุดท้ายเป็นอะไร 
(ฉายหนังอีกรอบ) ถ้าระบบดีกว่าน้ีก็อาจเห็นกลุ่มเส้ือแดงเส้ือเหลือง
ชุมนุมอย่่ในวันสำาคัญต่างๆ ได้ทีเดียวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยน้ี

Slide 5 หนังเร่ืองที่สองน้ีเป็นเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการวิจัย และ
กำาลังเร่ิมออกมาเป็นผลิตภัณฑ์กันแล้ว คือเป็นระบบจอสัมผัส แต่ไม่ใช่
อย่างในมือถือสมัยใหม่ที่เป็นจอเล็กๆ เอาน้ิวหรือสองน้ิวแตะๆ ลากไป
มา ลองสังเกตในหนังเร่ืองน้ี (ฉายหนัง ข้ามๆ พร้อมกับเน้นบางจุด) ด่
ดีๆ จะเห็นว่าเขาสามารถใช้ทัง้สองมือ ไม่ใช่สองน้ิว แตใ่ช้ทุกน้ิวของมือ
ได้หมด ผสมหลายน้ิวได้ มีวิธีการใช้มือควบคุมภาพบนจอได้หลาก
หลายร่ปแบบ ทำางานพร้อมกันสองคน หรือหลายคน ได้ เป็นจอขนาด
ใหญ่ แสดงข้อม่ลได้มากมาย แต่มีข้อเสียคือ ผ่้ใช้งานต้องยืนเมื่อย

Slide 6 หนังเร่ืองที่สามน้ีใกล้ตัวข้ึนมาหน่อยสำาหรับคนในเมืองหลวง 
โดยเฉพาะอย่างกรุงเทพฯ บ้านเรา ซ่ึงหาที่จอดรถได้ยากเย็นเข็ญใจเสีย
เหลือเกิน ลองมาด่หนังกัน (ฉายหนัง) เป็นอย่างไรครับ น่าซ้ือใช้สัก
คันไหม จอดได้น่ิมนวลกว่ามืออาชพีเสียอีก (ฉายอีกครัง้ พร้อม
บรรยาย) ให้สังเกตว่ารถน้ันมีเซนเซอร์ เป็นวงสีขาวๆ น่ันแหละครับ 
เป็นอุปกรณ์ตรวจจับรถคันอ่ืนหรือส่ิงกีดขวาง สามารถช่วยระบุช่องว่าง
ใหค้นขับเลือกจอดได้ เมื่อเลือกช่องจอดแล้วก็กดให้รถทำางานรถจะถอย
เข้าซองที่ต้องการได้แม้จะเป็นการจอดขนานทางเท้าที่ยากแสนยาก 
สอบตกตอนทำาใบขับข่ีกันระนาว รถน้ีมีขายอย่่ในสหรัฐนะครับ บ้านเรา
ยังไม่เห็น แต่เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยไม่หยุดยัง้เช่นน้ีจะ
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ทำาให้กลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานต่อไปในรถทุกคัน สังเกตไหมครับว่าเด๋ียวน้ีรถกะบะมีทัง้ขับเคล่ือนส่ีล้อ ถุงลมนิรภัย ระบบกัน
ห้ามล้อล็อก หรือที่เรียกว่าระบบเบรกเอบีเอส กระจกไฟฟ้า โทรทัศน์และวีดีโอ อย่างน้ีเป็นต้น

Slide 7 เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ใชเ่ป็นเพียงระบบสนับสนุนให้ผลิต
ของและขายของเท่าน้ัน แต่ยงัสามารถใช้งานได้สารพัด เปรียบได้กับ
การขยายสมอง ความฉลาดของมนุษย์ เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาข้ึนมาก ก็
สามารถนำาไอทีเหล่าน้ีฝังเข้าไปในระบบอุปกรณ์ตา่งๆ รอบตัวเราให้
สามารถทำาเร่ืองมหัศจรรย์ต่างๆ ได้ อย่างเก้าอีแ้สนร่้ในหนังประกอบน้ี 
(ฉายหนัง) จะเห็นว่ามันมีระบบตรวจติดตามผ่้คนที่เป็นเจ้าของมัน
ชัว่คราวเพื่อที่จะเดินตามผ่้น้ันไปเพื่อการให้บริการอย่างใกล้ชิด เป็น
ส่วนตัว นอกจากน้ันยังร่้ถึงสภาพการณ์รอบตัว เช่นร่้ว่าเจ้าของเสร็จ
ธุระกับมันแล้ว เลิกให้บริการได้ เพราะเขาเอาหนังสือออกไปเช็คเอาต์
ยืมออกแล้ว ก็จะหันกลับไปที่เดิม แถมชาร์ตไฟตัวเองได้ด้วย นอกจากน้ันก็มีลักษณะการทำางานที่เป็นกลุ่มเป็นโขยง สามารถ
พากันไปจัดเป็นแถวเป็นแนวเพื่องานเฉพาะกิจต่างๆ ทัง้น้ีจำาต้องมีการโปรแกรมเก้าอีเ้หล่าน้ีไว้ล่วงหน้าก่อนแล้ว พวกมันจึงจะ
สามารถทำาได้อย่างที่ต้องการ

Slide 8 หนังเร่ืองจากภาพยนต์เร่ือง Babylon A.D. ซ่ึงพระ
เอกวินซ์ ดีเซลนำาแสดง คงจำาหน้าพระเอกกันได้ (ฉายหนัง) 
ยังหัวเหน่งเหมือนเดิมนะครับ หลายคนอาจถามว่า เอ ทำาได้
จริงหรือน่ี คำาตอบคือยังทำาไม่ได้ครับ อันน้ีเป็น hollywood 
magic คือเป็น special effect ที่ทำาข้ึนในหนังเท่าน้ัน เพียง
แต่เป็นการคาดเดาถึงอนาคตที่อาจเป็นไปได้ โดยมีพื้นฐานอย่่
บนความก้าวหน้าทางไอททีี่มีอย่่ในปัจจุบัน ซ่ึงเมื่อเรียนไปใน
คาบหลังๆ จะได้เห็นเทคโนโลยีเหล่าน้ีเป็นส่วนหน่ึงขององค์
ประกอบของไอทีและไอเอส

ลักษณะของแผนที่ในหนังสัน้ที่ตัดมาน้ี จะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นเหมือนกระดาษ สามารถพับและคล่ีได้เหมือนกับแผนที่
กระดาษขนาดใหญ่ทัง้หลาย ซ่ึงประเทศสหรัฐอเมริกาใช้กันมากเพราะเป็นประเทศใหญ่โต ไปไหนมาไหนด้วยการขับรถ จำาต้องมี
แผนที่สำาหรับรัฐและเมืองต่างๆ ของประเทศในลักษณะที่ใหญ่แล้วมาพับเอา ไม่เหมือนกับบ้านเราที่ออกจะเล็กและทำาเป็นเล่ม
ออกมา แต่ในหนังน้ีจะเห็นว่าสามารถใช้งานกระดาษแผนที่น้ีได้เหมือนจอภาพสัมผัส ลากไปมา กำาหนดจุดและเส้นทางได้ด้วย
ปลายน้ิว ซ่ึงปัจจุบันก็สามารถทำาได้กับอุปกรณ์นำาทางที่ทันสมัยที่เรียกว่า GPS เพียงแต่ยังเป็นจอแข็งๆ ขนาดเล็กๆ ไม่สะดวก
อย่างที่เห็นในหนัง
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Slide 9 หนังเร่ืองน้ีเป็นไอทีที่มีผลิตออกมาขายแล้ว ราคา
ในไทยราวสองหมื่นกว่าบาท เรียกได้ว่าเป็น electronic 
book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงเป็นรากฐานของความ
ฝันของหนังใน slide 8 ที่แล้วเร่ืองแผนที่มหัศจรรย์ แต่ใน
หนังเร่ืองน้ี (ฉายหนัง) เป็นเร่ืองจริง เป็นสินค้าที่ผลิตออก
มาขายแล้ว เหมาะมากที่จะเป็นอุปกรณ์เพื่อการอ่านหนังสือ 
ซ่ึงหากมีอย่างน้ีแล้วเด็กนักเรียนจะได้ประโยชน์มาก ไม่ต้อง
ซ้ือหนังสือมากมายและแบกใส่เป้ใส่กระเป๋าไปให้หนักเวลา
ไปโรงเรียน คณุสมบัติที่สำาคัญของ e-book น้ีคือใช้
เทคโนโลยีการแสดงผลสมัยใหม่มาก

เทคโนโลยีการแสดงผล หรือจอภาพแบบใหม่น้ี จะใช้ล่กแก้วขนาดจิ๋ว เล็กมากจนเหมือนเป็นจุดบนจอ ใส่หมึกไว้ภายในแล้วใช้
สนามไฟฟ้าในการปรับให้แสดงหมึกน้ันข้ึนมา ดังน้ันการแสดงผลบนจอจะเหมือนการแต้มหมึกลงบนกระดาษ สามารถอ่าน
ข้อความได้สบายตามากเมื่อเทียบกับจอภาพคอมพิวเตอร์ปกติที่ฉายแสงออกมาทำาให้เหน่ือยสายตาได้เมื่อใช้งานนาน นอกจากน้ี
ยังกินไฟน้อยมาก ชาร์ตไฟแต่ละครัง้ใช้ได้ทัง้อาทิตย์ทเีดียว นำ้าหนักเบา ใส่กระเป๋าถือได้ แตต่้องใบใหญ่หน่อย

Slide 10 เทคโนโลยีในหนังเร่ืองน้ีน่าจะมาถึงได้ในไม่ช้า เพราะตอนน้ี
ก็มีโปรแกรมที่สามารถถอดใส่เส้ือผ้าลงในร่ปของผ่้คนได้แล้ว (ฉาย
หนัง) จะเห็นได้ว่าผ่้แสดงน้ันสามารถโบกไม้โบกมือเพื่อควบคุมการ
ทำางานของโปรแกรมได้ ซ่ึงก็เป็นเทคโนโลยีที่ทำาได้อย่่ในห้องปฏิบัติ
การวิจัยแล้ว โปรแกรมแบบน้ีสาวๆ ที่ชอบลองเส้ือต้องชอบแน่นอน
เพราะใช้สะดวกมาก ไม่ต้องเสียเวลาถอดเข้าถอดออกให้วุ่นวาย ชัว่โมง
เดียวสามารถลองชุดได้เป็นร้อยๆ แถมยังปรับสีและร่ปแบบได้อีกหลาก
หลายทีเดียว

Slide 11 หนังเร่ืองน้ีนับว่าสุดยอดแห่งนวตกรรมทีเดียว ด่
หนังกันก่อน (ฉายหนัง) จะเห็นได้ว่าความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์น้ันพัฒนาก้าวไกลไปมาก ไม่ใช่แต่ใน
หนังฮอลลีว่ดเท่าน้ันที่มี special effect อลังการ แม้แต่ใน
เทคโนโลยีของป้ายโฆษณาก็ยังสามารถนำาไอทีระดับพระกาฬ
มาใช้ได้จนทำาให้เราตาค้างทเีดียว (ฉายหนังอีกรอบ) ช่วงที่
ชอบที่สุดคือยืดคอได้
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ดังน้ันอีกไม่นานสาวๆ จะมโีปรแกรมแบบน้ีสำาหรับตกแตง่หน้าตาของตัวเองก่อนจะเข้าไปใน chat room ทัง้หลาย เพราะกล้อง
เว็บแคมเด๋ียวน้ีก็แทบจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานบนคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ้คไปแล้ว ดังน้ัน video chat น่าจะเป็นเร่ืองปกติใน
อนาคตอันใกล้ ปีน้ีปีหน้า ดังน้ันสาวๆ คงต้องเร่ิมคิดเร่ืองการออกกล้องกันมากกว่าที่เป็นอย่่เสียแล้ว

ใน Slide 12 เป็นต้นไป เป็นร่ปของไอทีที่น่าสนใจ คดัมาให้ด่เฉพาะที่ดีๆ ในร่ปน้ีให้สังเกตดีๆ ใบ้ให้ว่าหน่ึงในร่ปน้ีไม่ใชค่น ถ่ก
แล้วครับ สาวที่เห็นในร่ปน้ันเป็นหุ่นยนต์ ส่วนหนุ่มที่อย่่ข้างๆ คือศาสตราจารย์ชาวญ่ีปุ่นที่เป็นประดิษฐ์หุ่นยนต์สาวตัวน้ีข้ึนมา

ครับ ที่เห็นน้ันเป็นหุ่นยนต์ ไม่ใช่หุ่นโชว์เส้ือสวยๆ เท่าน้ัน แต่
เคล่ือนไหวและมีอากัปกิริยาคล้ายคนมาก สามารถใช้ในงานพิเศษ
ต่างๆ เชน่เป็นผ่้บรรยายในงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้า หรือ
พนักงานต้อนรับ โดยผ่้สร้างเจาะจงให้สามารถแสดงสีหน้า ขยับ
หน้าตาให้ได้เหมือนคน

ซ่ึงเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์น้ีพัฒนาอยา่งมากในช่วงหลัง โดย
เฉพาะในประเทศญ่ีปุ่น เน่ืองจากประเทศเขาเร่ิมเป็นสังคมที่คนส่วน
มากเป็นคนแก่ ดังน้ันจึงเร่ิมมีปัญหาของการด่แลผ่้ส่งอายุเหล่าน้ัน 
โดยเฉพาะเมื่อค่าแรงจ้างพยาบาลหรือคนด่แลน้ันส่งเอาการ จึงมคีวามพยายามในการวิจัยหุ่นยนต์ในลักษณะเช่นน้ีข้ึนมาเพื่อให้
สามารถมาด่แลคนแก่ได้ในอนาคต

Slide 13 น้ีเป็นผลงานของสถาบันวิจัยแห่งแมสซาช่เซ็ต หรือที่ร่้จักกันว่า เอ็มไอที (MIT) ซ่ึงมีงานวิจัยแปลกๆ ออกมา
มากมาย อย่างในร่ปน้ีเป็นรุ่นที่สามของอุปกรณ์ที่เรียกว่า OLTP หรือ One Laptop Per Child แปลเป็นไทยง่ายๆ คือโน้ตบุ้คห
น่ึงเคร่ืองต่อเด็กหน่ึงคน โดยตัง้ใจให้มีราคาถ่กมาก ตำ่ากว่าเคร่ืองละร้อยเหรียญหรือสามพันบาท ทำาให้เด็กทัว่ไปซ้ือใช้ได้

เคร่ืองเหล่าน้ีออกแบบมาให้มีราคาถ่กมาก อย่างในร่ปน้ีราคา
อย่่ที่ประมาณ 75 เหรียญสหรัฐเท่าน้ันเอง ไม่ถึงสามพันบาท 
ลักษณะมีสองจอประกบกัน เป็นจอสัมผัสทัง้ค่่ สามารถใช้จอ
หน่ึงเป็นแป้นพิมพ์ หรือจะใช้อ่านหนังสือทัง้สองจอก็ได้

เทคโนโลยีแบบน้ีจะมีผลกระทบมหาศาลต่อโลก เพราะราคาที่
ถ่กทำาให้สามารถซ้ือหาได้ในวงกว้าง เรียกได้ว่าเด็กทุกคนอาจ
มีไว้ใชใ้นอนาคตอันใกล้น้ีได้ ซ่ึงเป็นแนวทางการพัฒนาตรง
ข้ามกับของที่ทำาออกมาขายในปัจจุบันที่ต้องคงราคาให้แพงไว้
โดยเพิ่มอุปกรณ์ล่กเล่นต่างๆ เข้าไปทัง้ที่เราไม่ได้ใช้

เมื่อเด็กๆ ของโลกมีเคร่ืองเช่นน้ีไว้ในครอบครอง หรือเป็นเคร่ือง e-book อย่างในหนังใน slide ที่ 9 จะทำาให้เด็กๆ เยาวชนของ
ชาติด้อยพัฒนา สามารถเข้าถึงความร่้ที่จะช่วยฉุดให้ตัวเขาและประเทศของเขาพ้นจากความยากจน จากความไม่ร่้ได้
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Slide 14 ทุกคนคงร่้จักบาร์โคดกันดีอย่่แล้ว เส้นลายๆ ที่ห่อของกล่องสินค้าต่างๆ และทุกคนคงร่้จัก RFID หรือถ้าไม่แน่ใจก็
คือบัตรรถไฟฟ้า BTS หรือเหรียญดำาๆ ของรถไฟฟ้าใต้ดิน ในน้ันจะมีชิปฝังอย่่ เป็นแผ่นวงจรขนาดจิ๋ว เล็กมากๆ เวลาเอาไป

โบกๆ ตรงช่องผ่านเข้าสถานีจะมีเคร่ืองไฟฟ้ามาอ่านข้อม่ลในบัตรหรือ
เหรียญให้ผ่านเข้าออกได้

ลักษณะของ RFID น้ีเร่ิมเป็นที่นิยมข้ึนอย่างมากเมื่อราคาเร่ิมถ่กลง 
เพราะสะดวกในการอ่านข้อม่ล ไม่ต้องเอาปืนมายิงๆ ที่ข้างกล่อง มคีวาม
คงทนเพราะสามารถห่อผนึกกันนำ้ากันแดดได้ และในบางแบบก็สามารถ
อ่านได้จากระยะไกลพอสมควร เช่นกรณ๊ของบัตรทางด่วน
อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า Easy Pass ทำาให้ผ่านด่านทางด่วนได้
รวดเร็ว

ปัจจุบันเทคโนโลยีของ RFID พฒันาไปอีกขัน้หน่ึง คอืมีขนาดเล็กลงอย่างมาก และเชื่อว่าจะมีราคาถ่กลงมากด้วย ในร่ปเป็น 
RFID ของบริษัทฮิตาชิ บริษัทเดียวกับที่ทำาต้่เย็น เคร่ืองซักผ้า และพัดลมน่ันแหละครับ บริษัทน้ีเขาเรียกว่าทำาตัง้แต่สากกะเบือ
ยันเรือรบเลย เคร่ืองจักรตัวใหญ่ๆ ที่ใช้ขุดดินขุดถนนน่ัน เขาก็ทำาครับ ในร่ปเป็นชิปวงจร RFID สองรุ่น เล็กจิ๋วทัง้ค่่ รุ่นหน่ึงมี
ขนาดเล็กแทบมองไม่เห็น เล็กกว่าเม็ดข้าวเสียอีก เห็นเป็นจุดเปรียบเทียบกับปลายปากกาและน้ิวมือคน ส่วนอีกรุ่นใหม่กว่าก็ยิ่ง
เล็กลงไปอีก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้ว เพราะเล็กกว่าความหนาของเส้นผมเสียอีก อาจสงสัยว่าผลิตชิปพวกน้ีออกมาทำาอะไร 
เอาไว้มาทำาตกหายให้หาไม่เจอเล่นๆ อย่างน้ันหรือ คำาตอบคือเอามาติดไว้ที่สินค้าที่มีขนาดเล็กราคาแพง อย่างเช่นเพชรหรือ
เคร่ืองประดับต่างๆ เป็นต้น ก็สามารถช่วยในการติดตามประวัติ กันลักขโมย สารพัดที่จะใชค้รับ

ในส่วนของ Slide 15 น้ัน เป็นเร่ืองของหลักการที่สำาคัญสำาหรับวงการคอมพิวเตอร์และไอที ไอเอส คือกฎของคุณมัวร์ หรือ
เรียกภาษาอังกฤษว่า Moore's Law ซ่ึงคุณกอร์ดอน มัวร์ ตัง้ข้ึนมาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ราว 40 ปีที่แล้ว กฎน้ีบอกไว้ว่าความ
ซับซ้อนของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นขนาด ความหนาแน่นของชิน้ส่วนอุปกรณ์บนชิป จะเพิ่มทวีเป็นเท่าตัวทุกๆ 18 
เดือน หรือปีคร่ึง กล่าวอีกนัยหน่ึงคือเมื่อปีคร่ึงผ่านไป จะได้ชิปขนาด
เท่าเดิม ราคาเท่าเดิม แต่มีสมรรถนะ ทำาการคำานวณประมวลผลได้ดีข้ึน
เป็นเท่าตัว ดังน้ันเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ซ้ือปีหน้าจะเก่งกว่าเคร่ืองปีน้ีเท่า
ตัวโดยประมาณ กฎข้อน้ีของคุณมัวร์ได้รับการยืนยันว่าเป็นจริงมากว่า
สามสิบปีแล้ว หลายคนในวงการไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้นานขนาดน้ัน แต่
ก็ต้องเชื่อเพราะข้อม่ลบ่งบอกชัดเจนมาก

พัฒนาการทางด้านไอที ไอเอสน้ันเกาะข่ีอย่่กับกฎของคุณมัวร์น้ีมาโดย
ตลอด ทำาให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่เคยใหญ่เต็มห้อง ตามร่ปเล็กบนขวา 
ลดขนาดลงมาเหลือเล็กกว่าปลายน้ิว ตามร่ปเล็กล่างขวา และปัจจุบันก็
พัฒนาไปอีกอย่างมากมาย เช่นของบริษัทอินเทลที่เป็นยักษ์ใหญ่อย่่ในวงการทำาซีพีย่ชิปที่ใชเ้ป็นมันสมองของคอมพิวเตอร์ 
ปัจจุบันได้ออกชิปแบบสองตัวหรือส่ีตัวประกอบควบอย่่ในชิปเดียวกันออกมา ที่เรียกว่า duo core หรือ quad core แล้วตอนน้ี
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กำาลังออกชิประดับ ส่ีสิบแปดคอร์ และกำาลังทดสอบชิปแบบ แปดสิบคอร์ กันอย่่ ดังน้ันความก้าวหน้าที่มหัศจรรย์ทัง้หลายที่
เห็นอย่่รอบตัวเราน้ัน ยังหา่งไกลจากส่ิงที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้น้ีอย่่อักโขทเีดียว

ไม่เพียงแต่ซีพีย่ชิปที่ใช้เป็นสมองของคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ้คหรือมือ
ถือสมัยใหม่ ที่เรียกว่าสมาร์ตโฟน เทา่น้ัน แต่กฎของคุณมัวร์ก็พาดไป
ถึงเทคโนโลยีด้านอ่ืนๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยความจำา ฮาร์ดดิสก์ 
เครือข่าย จอภาพ ตา่งก็ได้รับอิทธิพลจากพัฒนาการอันรวดเร็วน้ีเช่นกัน 
อย่างในร่ปของ Slide 16 เป็นพัฒนาการของจานแม่เหล็กสำาหรับเก็บ
ข้อม่ลหรือที่ร่้จักกันว่าฮาร์ดดิสก์ หรือดิสก์เฉยๆ ที่เห็นเป็นวงล้อจาน
เบ่อเร่อในมือของคนในร่ปทางซ้ายน้ันเป็นจานแม่เหล็กรุ่นแรกๆ ของ
โลก เทียบกับจานแม่เหล็กที่เล็กที่สุดที่หนีบอย่่ปลายน้ิวในร่ปกลาง 
จานแม่เหล็กยักษ์น้ันเมื่อนำามาซ้อนกัน 50 แผ่น จะได้เป็นตัง้อย่างใน
ร่ปทางขวามือ ตัง้ของจานแม่เหล็กน้ี หรือเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ รุ่น

พระเจ้าเหา มคีวามจุส่งใส่เพลงได้ตัง้ 2 เพลงเท่าน้ันเอง ห่างชัน้มากเมื่อเทียบกับฮาร์ดดิสก์สมัยใหม่ที่ใช้กันอย่่ในไอพอดที่ใส่
เพลงได้นับหมื่นเพลงในปัจจุบัน ฮาร์ดดิสก์น้ันพัฒนาเร็วกว่าซีพีย่เสียอีก ขณะที่ซีพีย่เพิ่มทวีความสามารถเป็นเท่าตัวทุกปีคร่ึง 
ฮาร์ดดิสก์จะเพิ่มความจุเป็นเท่าตัวทุกปีทีเดียว

Slide 17 เป็นอะไรที่ใกล้ตัวมาก แนบห่เราทีเดียว ร่ปทางซ้ายเป็นมือถือฉลาดทีเรียกว่า สมาร์ตโฟน ของสมัยใหม่ มีสีต่างๆ ให้
เลือกถึงหา้สีทีเดียว หนุ่มๆ คงชอบ สาวๆ เองก็ติดใจ แตห่ากมอง
ย้อนกลับไปจะเห็นว่ามือถือสมัยก่อนใหญ่โตเทอะทะ อย่างร่ปกลางก็
ใหญ่ขนาดสากตำานำ้าพริก ส่วนร่ปทางขวาน้ันยิ่งโบราณใหญ่ เพราะแม้
ตัวเคร่ืองหฟั่งจะมีขนาดกระชับมือแต่ต้องต่อสายมาที่กระป๋องที่ห้อย
ไว้ข้างเอวอีกทหีน่ึง เป็นมือถือแบบสะพายเลยทีเดียว

หลายคนในวงการทำานายทายทักด้วยว่า ตอ่ไปมือถือจะเล็กลงไปอีก 
อาจฝังไว้ในฟัน แล้วใช้การสั่นสะเทือนผ่านฟันและกระด่กแทน
ลำาโพงให้เราได้ยินได้ คงไม่นานเกินรอเพราะมือถือสมัยใหม่ตอนน้ีก็
เร่ิมอมได้แล้ว
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Slide 18 เป็นโปรแกรมบนมือถือระดับพระกาฬ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพ ความเป็นไปได้ของระบบสารสนเทศแห่งอนาคต ที่ตอนน้ีกำาลัง
เร่ิมออกมาขายแล้ว โดยมือถือสมัยใหม่มีระบบนำาทางแสดงพิกัดบนพื้น
โลกที่เรียกว่า GPS ทำาให้ร่้ตำาแหน่งของมือถือ และมีเข็มทิศในตัว ทำาให้
ร่้ว่าตอนน้ีมือถือหันไปทางทิศใด ดังน้ันเมื่อใช้มือถือถ่ายร่ปอาคารบ้าน
เรือนที่อย่่ตรงหน้าแล้วส่งร่ปน้ัน พร้อมด้วยตำาแหน่งพิกัดและทิศทางไป
ให้เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ที่ศ่นย์ที่ให้บริการ เคร่ืองจะแปลงภาพน้ัน เอาไป
เปรียบเทียบกับฐานข้อม่ลภ่มิศาสตร์ของโลกแล้วตอบกลับมาเป็นตัว
หนังสือบ่งบอกว่าสถานที่น้ันๆ ที่เห็นอย่่ตรงหน้าคืออะไร เป็นร้านอะไร 

บ้านเลขที่เท่าไร เรียกว่าระดับพระกาฬเลยทีเดียว ผ่้เชี่ยวชาญในวงการอ้างว่า ในไมช่้าเด็กๆ ที่โตมากับโปรแกรมและมือถือ
ประเภทน้ีจะไม่มีวันหลงทางอีกต่อไป

Slide 19 เป็นเทคโนโลยีที่กำาลังมาแรงมากในขณะน้ี น่ันคือ
เคร่ืองพิมพ์สามมิติ กล่าวคือเราออกแบบส่ิงของต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ 
แล้วต่อกับเคร่ืองพิมพ์ประเภทน้ี เมื่อสัง่พิมพ์ จะไม่ได้เป็นภาพสีออกมา
อย่างเคร่ืองพิมพ์แบบอิงค์เจ๊ตพ่นหมึกหรือแบบเลเซอร์ แต่จะออกมา
เป็นก้อนเหมือนกับที่ออกแบบไว้ในเคร่ืองทีเดียว อยา่งร่ปด้านซ้ายจะ
เห็นที่ออกแบบไว้ปรากฏอย่่บนจอ ควบค่่ไปกับที่พิมพ์ออกมาที่ถืออย่่
ในมือของวิศวกรทัง้สองคน ร่ปกลางเป็นที่ออกแบบไว้ ส่วนร่ปขวาเป็น

ที่พิมพ์ออกมา
แล้ว จะเห็นว่า
สามารถพิมพ์ได้ซับซ้อนมาก ใชป้ระโยชน์ได้ดีในการตีแบบหรือการทำา
แบบจำาลองของอาคาร เป็นต้น อย่างที่แสดงใน Slide 20 ซ่ึงเป็นการ
นำาเคร่ืองพิมพ์สามมิติมาพิมพ์ชิน้ส่วนของอาคารโบราณแล้วนำามา
ประกอบกันตัง้แสดงได้ วงการเชื่อว่าเมื่อราคาถ่กลง เคร่ืองพิมพ์แบบน้ี
จะมีอิทธิพลอย่างส่งต่อวงการผลิตของเล่นอย่างรวดเร็ว เพราะของเล่น
น้ันไม่ต้องการความแข็งแรงมากนัก สามารถใช้ผลของการพิมพ์สามมิติ
น้ีเอาไปใช้งานได้เลย

หลักการของการพิมพ์แบบสามมิติน้ีไม่ยากอะไร คือเพียงเอาผงแป้งมา
ทากาวแล้วแปะติดกัน แต่ต้องทำาด้วยความละเอียดอดทน หากเปรียบก็เหมือนเปเปอร์มาเช่ ที่เอากระดาษหนังสือพิมพ์มาแปะ
กัน ข้ึนร่ปจนเป็นช้างม้าวัวควายได้ เพียงแต่เคร่ืองพิมพ์น้ีเทคโนโลยีส่งกว่าหลายร้อยเท่า

อันที่จริงยังมีเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ไอที และไอเอส อีกมากมาย จารนัย พาทัวร์ได้ไม่จบสิน้ อีกทัง้ยงัออกใหม่ได้เกือบทุก
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วัน ดังน้ันที่ยกมาในที่น้ีตามเวลาที่มีอย่่อย่างจำากัด ก็เพื่อให้ผ่้เรียนได้มีโลกทรรศน์ที่กว้างไกล ซ่ึงในระบบไอทีและไอเอสของ
องค์กรโดยปกติแล้วจะไม่ปรากฏส่ิงเหล่าน้ีอย่่ในปัจจุบัน แต่อย่างที่แสดงให้เห็นแล้วว่ากฎของคุณมัวร์น้ันมีอิทธิพลมหาศาล
เพียงใด หากผ่้เรียนไม่เข้าใจถึงความกว้างไกลของศาสตร์ จะทำาใหเ้กิดอาการ "ล้าสมัย" ได้มากมายในเวลาอันสัน้

จากน้ี ในคาบถัดๆ ไป จะได้นำาเสนอในองคค์วามร่้พื้นฐานเก่ียวเน่ืองกับไอทีและไอเอสตามแบบที่บุคลากรขององค์กรควรต้อง
สำาเหนียกไว้ให้มัน่

ขอแสดงความขอบคุณ
เรียบเรียง slide และคำาบรรยายโดย

อ.ดร.ยรรยง เต็งอำานวย
หวัหน้าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมระบบสารสนเทศ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 มีนาคม 2553
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