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คำบรรยายสำาหรับ Intro to IT-IS # 1-Tour
อ.ดร.ยรรยง เต็งอำานวย
Slide 1
คอมพิวเตอร์มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วมาก ขณะนี้ได้ก้าวข้ามจากความ
เป็ นคอมพิวเตอร์ คือเป็ นเครื่องเป็ นอุปกรณ์หรือเป็ นกล่อง ไปส่่ความ
เป็ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียกว่า Information Technology หรือ
ร้่จักกันทัว่ ไปว่า "ไอที" ซึ่งเป็ นการนำ าเทคโนโลยีหลายๆ อย่างนอก
เหนื อไปจากคอมพิวเตอร์ มาประกอบกันเข้า เช่น เครือข่าย
เซิร์ฟเวอร์ โน้ ตบุ้ค เว็บไซต์ เหล่านี้เป็ นต้น
แต่ในปั จจุบัน เทคโนโลยีได้ก้าวข้ามความเป็ นไอทีไปอีกระดับหนึ่ ง
กล่าวคือวงการค้าและอุตสาหกรรมให้ความสำาคัญของการนำ าไอทีไปใช้
ในเชิงพาณิ ชย์อย่างเป็ นผลมากขึ้น จึงเกิดเป็ น "ระบบสารสนเทศ" ที่เรียกว่า Information Systems หรือไอเอส ซึ่งมุ่งเน้ นการ
ใช้ไอทีให้เกิดโภคผลต่อธุรกิจอย่างเป็ นร่ปธรรมมากขึ้น สามารถเป็ นโครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญของธุรกิจได้
Slide 2 หน่ วยวิชาสิบคาบแบ่งออกเป็ นหัวข้อดังต่อไปนี้
คาบแรกที่หนึ่ งนี้จะนำ าผ้่เรียนท่องไปในศาสตร์แห่งคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ ให้ได้เห็นถึงความ
ก้าวหน้ าที่รวดเร็วน่ าประทับใจ
ในคาบที่สองกล่าวถึงพัฒนาการ ความเป็ นมาของคอมพิวเตอร์ ไอที
และไอเอส ว่าก้าวรุดหน้ ามาขนาดไหน จากดัง้ เดิมที่น่าหัวเราะมาจนถึง
ความมหัศจรรย์รอบตัวที่เห็นอย่่ทุกเมื่อเชื่อวัน
คาบที่สามเป็ นเรื่องสถาปั ตยกรรมของระบบสารสนเทศ ว่าระบบ
สารสนเทศขนาดใหญ่นั้น ควรมีองค์ประกอบอะไรบ้าง จึงจะเรียกได้ว่า
เป็ นระบบที่ดี ทันสมัย ในการนี้ ได้แยกออกเป็ นองค์ประกอบหลักใน
คาบที่ส่ี และองค์ประกอบเสริมในคาบที่ห้า ตามลำาดับ
ส่วนหนึ่ งที่มองข้ามไปสำาหรับไอทีและไอเอสคือการที่ต้องมีข้อม่ลบรรจุอย่่ในระบบอย่างเหมาะสม ดังนั ้นในวิชาพื้นฐานนี้จึงต้อง
เน้ นเรื่องเกี่ยวกับข้อม่ล ทัง้ การได้มาซึ่งข้อม่ล การเก็บ การจัดหมวดหม่่ และการนำ ากลับคืนมาใช้ โดยในคาบที่หกจะได้กล่าวถึง
สถาปั ตยกรรมโครงสร้างโดยรวมของข้อม่ล ส่วนการจัดหมวดหม่่โดยการใช้พจนานุกรมข้อม่ลนั ้นอย่่ในคาบที่เจ็ดถัดไป
คาบที่แปดเป็ นเรื่องของความมัน
่ คงปลอดภัยของข้อม่ลซึ่งเพิ่มพ่นความสำาคัญขึ้นอย่างรวดเร็วในองค์กรสมัยใหม่ท่ีต้องอาศัย
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ข้อม่ลเพื่อการดำาเนิ นกิจกรรมและธุรกรรมต่างๆ
ในการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศที่ซับซ้อน จำาต้องอาศัยเรียนร้่จากระบบจริง ซึ่งคือกรณี ศึกษาต่างๆ
ซึ่งจะได้นำาเสนอในคาบที่เก้าและคาบที่สิบ ตามลำาดับ
Slide 4 การจะพาผ้่เรียนท่องไปในศาสตร์แห่งไอทีและไอเอสนั ้น วิธีท่ี
ดีท่ีสุดนั ้นไม่ใช่บรรยายถึงเทคโนโลยีหรือความก้าวหน้ าเหล่านั ้น แต่ให้ผ้่
เรียนได้ "เห็น" ในสิ่งที่เขาคิดค้นพัฒนาและนำ าออกมาใช้มาขายกัน
ส่วนหนึ่ งของ "ตัวอย่าง" เหล่านี้เป็ นภาพยนต์ และส่วนที่เหลือเป็ น
ร่ปภาพประกอบ หนั งเรื่องแรกนั ้นเป็ นสิ่งที่ผ้่เรียนคุ้นตาอย่่แล้ว คือก่
เกิล เอิร์ธ ซึ่งเป็ นนวัตกรรมที่น่าสนใจอย่างหนึ่ งของวงการ แต่ตัวอย่าง
ที่นำามาฉายให้ด่นั้นจะทำาให้ผ้่เรียนเข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีนี้ได้
ดีขึ้น ลองด่หนั งกัน (ฉายหนั ง) มองออกไหมว่าภาพสุดท้ายเป็ นอะไร
(ฉายหนั งอีกรอบ) ถ้าระบบดีกว่านี้ก็อาจเห็นกลุ่มเสื้อแดงเสื้อเหลือง
ชุมนุมอย่่ในวันสำาคัญต่างๆ ได้ทีเดียวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี้
Slide 5 หนั งเรื่องที่สองนี้เป็ นเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการวิจัย และ
กำาลังเริ่มออกมาเป็ นผลิตภัณฑ์กันแล้ว คือเป็ นระบบจอสัมผัส แต่ไม่ใช่
อย่างในมือถือสมัยใหม่ท่ีเป็ นจอเล็กๆ เอานิ้วหรือสองนิ้วแตะๆ ลากไป
มา ลองสังเกตในหนั งเรื่องนี้ (ฉายหนั ง ข้ามๆ พร้อมกับเน้ นบางจุด) ด่
ดีๆ จะเห็นว่าเขาสามารถใช้ทงั ้ สองมือ ไม่ใช่สองนิ้ว แต่ใช้ทุกนิ้วของมือ
ได้หมด ผสมหลายนิ้วได้ มีวิธีการใช้มือควบคุมภาพบนจอได้หลาก
หลายร่ปแบบ ทำางานพร้อมกันสองคน หรือหลายคน ได้ เป็ นจอขนาด
ใหญ่ แสดงข้อม่ลได้มากมาย แต่มีข้อเสียคือ ผ้่ใช้งานต้องยืนเมื่อย

Slide 6 หนั งเรื่องที่สามนี้ใกล้ตัวขึ้นมาหน่ อยสำาหรับคนในเมืองหลวง
โดยเฉพาะอย่างกรุงเทพฯ บ้านเรา ซึ่งหาที่จอดรถได้ยากเย็นเข็ญใจเสีย
เหลือเกิน ลองมาด่หนั งกัน (ฉายหนั ง) เป็ นอย่างไรครับ น่ าซื้อใช้สัก
คันไหม จอดได้น่ิ มนวลกว่ามืออาชีพเสียอีก (ฉายอีกครัง้ พร้อม
บรรยาย) ให้สังเกตว่ารถนั ้นมีเซนเซอร์ เป็ นวงสีขาวๆ นั่ นแหละครับ
เป็ นอุปกรณ์ตรวจจับรถคันอื่นหรือสิ่งกีดขวาง สามารถช่วยระบุช่องว่าง
ให้คนขับเลือกจอดได้ เมื่อเลือกช่องจอดแล้วก็กดให้รถทำางานรถจะถอย
เข้าซองที่ต้องการได้แม้จะเป็ นการจอดขนานทางเท้าที่ยากแสนยาก
สอบตกตอนทำาใบขับขี่กันระนาว รถนี้มีขายอย่่ในสหรัฐนะครับ บ้านเรา
ยังไม่เห็น แต่เทคโนโลยีท่พ
ี ัฒนาอย่างรวดเร็วโดยไม่หยุดยัง้ เช่นนี้จะ
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ทำาให้กลายเป็ นอุปกรณ์มาตรฐานต่อไปในรถทุกคัน สังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้รถกะบะมีทัง้ ขับเคลื่อนสี่ล้อ ถุงลมนิ รภัย ระบบกัน
ห้ามล้อล็อก หรือที่เรียกว่าระบบเบรกเอบีเอส กระจกไฟฟ้ า โทรทัศน์และวีดีโอ อย่างนี้เป็ นต้น
Slide 7 เทคโนโลยีสารสนเทศไม่ใช่เป็ นเพียงระบบสนั บสนุนให้ผลิต
ของและขายของเท่านั ้น แต่ยงั สามารถใช้งานได้สารพัด เปรียบได้กับ
การขยายสมอง ความฉลาดของมนุษย์ เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นมาก ก็
สามารถนำ าไอทีเหล่านี้ ฝังเข้าไปในระบบอุปกรณ์ตา่ งๆ รอบตัวเราให้
สามารถทำาเรื่องมหัศจรรย์ต่างๆ ได้ อย่างเก้าอีแ
้ สนร้่ในหนั งประกอบนี้
(ฉายหนั ง) จะเห็นว่ามันมีระบบตรวจติดตามผ้่คนที่เป็ นเจ้าของมัน
ชัว่ คราวเพื่อที่จะเดินตามผ้่นั้นไปเพื่อการให้บริการอย่างใกล้ชิด เป็ น
ส่วนตัว นอกจากนั ้นยังร้่ถึงสภาพการณ์รอบตัว เช่นร้่ว่าเจ้าของเสร็จ
ธุระกับมันแล้ว เลิกให้บริการได้ เพราะเขาเอาหนั งสือออกไปเช็คเอาต์
ยืมออกแล้ว ก็จะหันกลับไปที่เดิม แถมชาร์ตไฟตัวเองได้ด้วย นอกจากนั ้นก็มีลักษณะการทำางานที่เป็ นกลุ่มเป็ นโขยง สามารถ
พากันไปจัดเป็ นแถวเป็ นแนวเพื่องานเฉพาะกิจต่างๆ ทัง้ นี้จำาต้องมีการโปรแกรมเก้าอีเ้ หล่านี้ไว้ล่วงหน้ าก่อนแล้ว พวกมันจึงจะ
สามารถทำาได้อย่างที่ต้องการ
Slide 8 หนั งเรื่องจากภาพยนต์เรื่อง Babylon A.D. ซึ่งพระ
เอกวินซ์ ดีเซลนำ าแสดง คงจำาหน้ าพระเอกกันได้ (ฉายหนั ง)
ยังหัวเหน่ งเหมือนเดิมนะครับ หลายคนอาจถามว่า เอ ทำาได้
จริงหรือนี่ คำาตอบคือยังทำาไม่ได้ครับ อันนี้เป็ น hollywood
magic คือเป็ น special effect ที่ทำาขึ้นในหนั งเท่านั ้น เพียง
แต่เป็ นการคาดเดาถึงอนาคตที่อาจเป็ นไปได้ โดยมีพ้ืนฐานอย่่
บนความก้าวหน้ าทางไอทีท่ีมีอย่่ในปั จจุบัน ซึ่งเมื่อเรียนไปใน
คาบหลังๆ จะได้เห็นเทคโนโลยีเหล่านี้เป็ นส่วนหนึ่ งขององค์
ประกอบของไอทีและไอเอส
ลักษณะของแผนที่ในหนั งสัน
้ ที่ตัดมานี้ จะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็ นเหมือนกระดาษ สามารถพับและคลี่ได้เหมือนกับแผนที่
กระดาษขนาดใหญ่ทัง้ หลาย ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาใช้กันมากเพราะเป็ นประเทศใหญ่โต ไปไหนมาไหนด้วยการขับรถ จำาต้องมี
แผนที่สำาหรับรัฐและเมืองต่างๆ ของประเทศในลักษณะที่ใหญ่แล้วมาพับเอา ไม่เหมือนกับบ้านเราที่ออกจะเล็กและทำาเป็ นเล่ม
ออกมา แต่ในหนั งนี้จะเห็นว่าสามารถใช้งานกระดาษแผนที่นี้ได้เหมือนจอภาพสัมผัส ลากไปมา กำาหนดจุดและเส้นทางได้ด้วย
ปลายนิ้ว ซึ่งปั จจุบันก็สามารถทำาได้กับอุปกรณ์นำาทางที่ทันสมัยที่เรียกว่า GPS เพียงแต่ยังเป็ นจอแข็งๆ ขนาดเล็กๆ ไม่สะดวก
อย่างที่เห็นในหนั ง
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Slide 9 หนั งเรื่องนี้เป็ นไอทีท่ีมีผลิตออกมาขายแล้ว ราคา
ในไทยราวสองหมื่นกว่าบาท เรียกได้ว่าเป็ น electronic
book หรือหนั งสืออิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่งเป็ นรากฐานของความ
ฝั นของหนั งใน slide 8 ที่แล้วเรื่องแผนที่มหัศจรรย์ แต่ใน
หนั งเรื่องนี้ (ฉายหนั ง) เป็ นเรื่องจริง เป็ นสินค้าที่ผลิตออก
มาขายแล้ว เหมาะมากที่จะเป็ นอุปกรณ์เพื่อการอ่านหนั งสือ
ซึ่งหากมีอย่างนี้แล้วเด็กนั กเรียนจะได้ประโยชน์มาก ไม่ต้อง
ซื้อหนั งสือมากมายและแบกใส่เป้ ใส่กระเป๋ าไปให้หนั กเวลา
ไปโรงเรียน คุณสมบัติท่ีสำาคัญของ e-book นี้คือใช้
เทคโนโลยีการแสดงผลสมัยใหม่มาก
เทคโนโลยีการแสดงผล หรือจอภาพแบบใหม่นี้ จะใช้ล่กแก้วขนาดจิ๋ว เล็กมากจนเหมือนเป็ นจุดบนจอ ใส่หมึกไว้ภายในแล้วใช้
สนามไฟฟ้ าในการปรับให้แสดงหมึกนั ้นขึ้นมา ดังนั ้นการแสดงผลบนจอจะเหมือนการแต้มหมึกลงบนกระดาษ สามารถอ่าน
ข้อความได้สบายตามากเมื่อเทียบกับจอภาพคอมพิวเตอร์ปกติท่ีฉายแสงออกมาทำาให้เหนื่ อยสายตาได้เมื่อใช้งานนาน นอกจากนี้
ยังกินไฟน้ อยมาก ชาร์ตไฟแต่ละครัง้ ใช้ได้ทัง้ อาทิตย์ทเี ดียว นำ้ าหนั กเบา ใส่กระเป๋ าถือได้ แต่ต้องใบใหญ่หน่ อย
Slide 10 เทคโนโลยีในหนั งเรื่องนี้ น่าจะมาถึงได้ในไม่ช้า เพราะตอนนี้
ก็มีโปรแกรมที่สามารถถอดใส่เสื้อผ้าลงในร่ปของผ้่คนได้แล้ว (ฉาย
หนั ง) จะเห็นได้ว่าผ้่แสดงนั ้นสามารถโบกไม้โบกมือเพื่อควบคุมการ
ทำางานของโปรแกรมได้ ซึ่งก็เป็ นเทคโนโลยีท่ท
ี ำาได้อย่่ในห้องปฏิบัติ
การวิจัยแล้ว โปรแกรมแบบนี้สาวๆ ที่ชอบลองเสื้อต้องชอบแน่ นอน
เพราะใช้สะดวกมาก ไม่ต้องเสียเวลาถอดเข้าถอดออกให้วุ่นวาย ชัว่ โมง
เดียวสามารถลองชุดได้เป็ นร้อยๆ แถมยังปรับสีและร่ปแบบได้อีกหลาก
หลายทีเดียว

Slide 11 หนั งเรื่องนี้ นับว่าสุดยอดแห่งนวตกรรมทีเดียว ด่
หนั งกันก่อน (ฉายหนั ง) จะเห็นได้ว่าความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์กราฟฟิ กส์นั้นพัฒนาก้าวไกลไปมาก ไม่ใช่แต่ใน
หนั งฮอลลีว่ดเท่านั ้นที่มี special effect อลังการ แม้แต่ใน
เทคโนโลยีของป้ ายโฆษณาก็ยังสามารถนำ าไอทีระดับพระกาฬ
มาใช้ได้จนทำาให้เราตาค้างทีเดียว (ฉายหนั งอีกรอบ) ช่วงที่
ชอบที่สุดคือยืดคอได้
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ดังนั ้นอีกไม่นานสาวๆ จะมีโปรแกรมแบบนี้สำาหรับตกแต่งหน้ าตาของตัวเองก่อนจะเข้าไปใน chat room ทัง้ หลาย เพราะกล้อง
เว็บแคมเดี๋ยวนี้ก็แทบจะเป็ นอุปกรณ์มาตรฐานบนคอมพิวเตอร์แบบโน้ ตบุ้คไปแล้ว ดังนั ้น video chat น่ าจะเป็ นเรื่องปกติใน
อนาคตอันใกล้ ปี นี้ปีหน้ า ดังนั ้นสาวๆ คงต้องเริ่มคิดเรื่องการออกกล้องกันมากกว่าที่เป็ นอย่่เสียแล้ว
ใน Slide 12 เป็ นต้นไป เป็ นร่ปของไอทีท่ีน่าสนใจ คัดมาให้ด่เฉพาะที่ดีๆ ในร่ปนี้ให้สังเกตดีๆ ใบ้ให้ว่าหนึ่ งในร่ปนี้ไม่ใช่คน ถ่ก
แล้วครับ สาวที่เห็นในร่ปนั ้นเป็ นหุ่นยนต์ ส่วนหน่ ุมที่อย่่ข้างๆ คือศาสตราจารย์ชาวญี่ปุ่นที่เป็ นประดิษฐ์หุ่นยนต์สาวตัวนี้ขึ้นมา
ครับ ที่เห็นนั ้นเป็ นหุ่นยนต์ ไม่ใช่หุ่นโชว์เสื้อสวยๆ เท่านั ้น แต่
เคลื่อนไหวและมีอากัปกิริยาคล้ายคนมาก สามารถใช้ในงานพิเศษ
ต่างๆ เช่นเป็ นผ้่บรรยายในงานนิ ทรรศการหรืองานแสดงสินค้า หรือ
พนั กงานต้อนรับ โดยผ้่สร้างเจาะจงให้สามารถแสดงสีหน้ า ขยับ
หน้ าตาให้ได้เหมือนคน
ซึ่งเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์นี้พัฒนาอย่างมากในช่วงหลัง โดย
เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น เนื่ องจากประเทศเขาเริ่มเป็ นสังคมที่คนส่วน
มากเป็ นคนแก่ ดังนั ้นจึงเริ่มมีปัญหาของการด่แลผ้่ส่งอายุเหล่านั ้น
โดยเฉพาะเมื่อค่าแรงจ้างพยาบาลหรือคนด่แลนั ้นส่งเอาการ จึงมีความพยายามในการวิจัยหุ่นยนต์ในลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาเพื่อให้
สามารถมาด่แลคนแก่ได้ในอนาคต
Slide 13 นี้เป็ นผลงานของสถาบันวิจัยแห่งแมสซาช่เซ็ต หรือที่ร้่จักกันว่า เอ็มไอที (MIT) ซึ่งมีงานวิจัยแปลกๆ ออกมา
มากมาย อย่างในร่ปนี้เป็ นรุ่นที่สามของอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า OLTP หรือ One Laptop Per Child แปลเป็ นไทยง่ายๆ คือโน้ ตบุ้คห
นึ่ งเครื่องต่อเด็กหนึ่ งคน โดยตัง้ ใจให้มีราคาถ่กมาก ตำ่ากว่าเครื่องละร้อยเหรียญหรือสามพันบาท ทำาให้เด็กทัว่ ไปซื้อใช้ได้
เครื่องเหล่านี้ออกแบบมาให้มีราคาถ่กมาก อย่างในร่ปนี้ ราคา
อย่่ท่ีประมาณ 75 เหรียญสหรัฐเท่านั ้นเอง ไม่ถึงสามพันบาท
ลักษณะมีสองจอประกบกัน เป็ นจอสัมผัสทัง้ ค่่ สามารถใช้จอ
หนึ่ งเป็ นแป้ นพิมพ์ หรือจะใช้อ่านหนั งสือทัง้ สองจอก็ได้
เทคโนโลยีแบบนี้จะมีผลกระทบมหาศาลต่อโลก เพราะราคาที่
ถ่กทำาให้สามารถซื้อหาได้ในวงกว้าง เรียกได้ว่าเด็กทุกคนอาจ
มีไว้ใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ได้ ซึ่งเป็ นแนวทางการพัฒนาตรง
ข้ามกับของที่ทำาออกมาขายในปั จจุบันที่ต้องคงราคาให้แพงไว้
โดยเพิ่มอุปกรณ์ล่กเล่นต่างๆ เข้าไปทัง้ ที่เราไม่ได้ใช้
เมื่อเด็กๆ ของโลกมีเครื่องเช่นนี้ไว้ในครอบครอง หรือเป็ นเครื่อง e-book อย่างในหนั งใน slide ที่ 9 จะทำาให้เด็กๆ เยาวชนของ
ชาติด้อยพัฒนา สามารถเข้าถึงความร้่ท่ีจะช่วยฉุดให้ตัวเขาและประเทศของเขาพ้นจากความยากจน จากความไม่ร้่ได้
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Slide 14 ทุกคนคงร้่จักบาร์โคดกันดีอย่่แล้ว เส้นลายๆ ที่ห่อของกล่องสินค้าต่างๆ และทุกคนคงร้่จัก RFID หรือถ้าไม่แน่ ใจก็
คือบัตรรถไฟฟ้ า BTS หรือเหรียญดำาๆ ของรถไฟฟ้ าใต้ดิน ในนั ้นจะมีชิปฝั งอย่่ เป็ นแผ่นวงจรขนาดจิ๋ว เล็กมากๆ เวลาเอาไป
โบกๆ ตรงช่องผ่านเข้าสถานี จะมีเครื่องไฟฟ้ ามาอ่านข้อม่ลในบัตรหรือ
เหรียญให้ผ่านเข้าออกได้
ลักษณะของ RFID นี้เริ่มเป็ นที่นิยมขึ้นอย่างมากเมื่อราคาเริ่มถ่กลง
เพราะสะดวกในการอ่านข้อม่ล ไม่ต้องเอาปื นมายิงๆ ที่ข้างกล่อง มีความ
คงทนเพราะสามารถห่อผนึ กกันนำ้ ากันแดดได้ และในบางแบบก็สามารถ
อ่านได้จากระยะไกลพอสมควร เช่นกรณ๊ ของบัตรทางด่วน
อิเล็กทรอนิ กส์ หรือที่เรียกว่า Easy Pass ทำาให้ผ่านด่านทางด่วนได้
รวดเร็ว
ปั จจุบันเทคโนโลยีของ RFID พัฒนาไปอีกขัน
้ หนึ่ ง คือมีขนาดเล็กลงอย่างมาก และเชื่อว่าจะมีราคาถ่กลงมากด้วย ในร่ปเป็ น
RFID ของบริษัทฮิตาชิ บริษัทเดียวกับที่ทำาต้่เย็น เครื่องซักผ้า และพัดลมนั่ นแหละครับ บริษัทนี้เขาเรียกว่าทำาตัง้ แต่สากกะเบือ
ยันเรือรบเลย เครื่องจักรตัวใหญ่ๆ ที่ใช้ขุดดินขุดถนนนั่ น เขาก็ทำาครับ ในร่ปเป็ นชิปวงจร RFID สองรุ่น เล็กจิ๋วทัง้ ค่่ รุ่นหนึ่ งมี
ขนาดเล็กแทบมองไม่เห็น เล็กกว่าเม็ดข้าวเสียอีก เห็นเป็ นจุดเปรียบเทียบกับปลายปากกาและนิ้วมือคน ส่วนอีกรุ่นใหม่กว่าก็ย่ิง
เล็กลงไปอีก มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นแล้ว เพราะเล็กกว่าความหนาของเส้นผมเสียอีก อาจสงสัยว่าผลิตชิปพวกนี้ออกมาทำาอะไร
เอาไว้มาทำาตกหายให้หาไม่เจอเล่นๆ อย่างนั ้นหรือ คำาตอบคือเอามาติดไว้ท่ีสินค้าที่มีขนาดเล็กราคาแพง อย่างเช่นเพชรหรือ
เครื่องประดับต่างๆ เป็ นต้น ก็สามารถช่วยในการติดตามประวัติ กันลักขโมย สารพัดที่จะใช้ครับ
ในส่วนของ Slide 15 นั ้น เป็ นเรื่องของหลักการที่สำาคัญสำาหรับวงการคอมพิวเตอร์และไอที ไอเอส คือกฎของคุณมัวร์ หรือ
เรียกภาษาอังกฤษว่า Moore's Law ซึ่งคุณกอร์ดอน มัวร์ ตัง้ ขึ้นมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1970 ราว 40 ปี ท่ีแล้ว กฎนี้บอกไว้ว่าความ
ซับซ้อนของวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ไม่ว่าจะเป็ นขนาด ความหนาแน่ นของชิน
้ ส่วนอุปกรณ์บนชิป จะเพิ่มทวีเป็ นเท่าตัวทุกๆ 18
เดือน หรือปี ครึ่ง กล่าวอีกนั ยหนึ่ งคือเมื่อปี ครึ่งผ่านไป จะได้ชิปขนาด
เท่าเดิม ราคาเท่าเดิม แต่มีสมรรถนะ ทำาการคำานวณประมวลผลได้ดีขึ้น
เป็ นเท่าตัว ดังนั ้นเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือปี หน้ าจะเก่งกว่าเครื่องปี นี้เท่า
ตัวโดยประมาณ กฎข้อนี้ของคุณมัวร์ได้รับการยืนยันว่าเป็ นจริงมากว่า
สามสิบปี แล้ว หลายคนในวงการไม่เชื่อว่าจะเป็ นไปได้นานขนาดนั ้น แต่
ก็ต้องเชื่อเพราะข้อม่ลบ่งบอกชัดเจนมาก
พัฒนาการทางด้านไอที ไอเอสนั ้นเกาะขี่อย่่กับกฎของคุณมัวร์นี้มาโดย
ตลอด ทำาให้เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเคยใหญ่เต็มห้อง ตามร่ปเล็กบนขวา
ลดขนาดลงมาเหลือเล็กกว่าปลายนิ้ว ตามร่ปเล็กล่างขวา และปั จจุบันก็
พัฒนาไปอีกอย่างมากมาย เช่นของบริษัทอินเทลที่เป็ นยักษ์ใหญ่อย่่ในวงการทำาซีพีย่ชิปที่ใช้เป็ นมันสมองของคอมพิวเตอร์
ปั จจุบันได้ออกชิปแบบสองตัวหรือสี่ตัวประกอบควบอย่่ในชิปเดียวกันออกมา ที่เรียกว่า duo core หรือ quad core แล้วตอนนี้
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กำาลังออกชิประดับ สี่สิบแปดคอร์ และกำาลังทดสอบชิปแบบ แปดสิบคอร์ กันอย่่ ดังนั ้นความก้าวหน้ าที่มหัศจรรย์ทัง้ หลายที่
เห็นอย่่รอบตัวเรานั ้น ยังห่างไกลจากสิ่งที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้นี้อย่่อักโขทีเดียว
ไม่เพียงแต่ซีพีย่ชิปที่ใช้เป็ นสมองของคอมพิวเตอร์หรือโน้ ตบุ้คหรือมือ
ถือสมัยใหม่ ที่เรียกว่าสมาร์ตโฟน เท่านั ้น แต่กฎของคุณมัวร์ก็พาดไป
ถึงเทคโนโลยีด้านอื่นๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยความจำา ฮาร์ดดิสก์
เครือข่าย จอภาพ ต่างก็ได้รับอิทธิพลจากพัฒนาการอันรวดเร็วนี้เช่นกัน
อย่างในร่ปของ Slide 16 เป็ นพัฒนาการของจานแม่เหล็กสำาหรับเก็บ
ข้อม่ลหรือที่ร้่จักกันว่าฮาร์ดดิสก์ หรือดิสก์เฉยๆ ที่เห็นเป็ นวงล้อจาน
เบ่อเร่อในมือของคนในร่ปทางซ้ายนั ้นเป็ นจานแม่เหล็กรุ่นแรกๆ ของ
โลก เทียบกับจานแม่เหล็กที่เล็กที่สุดที่หนี บอย่่ปลายนิ้ วในร่ปกลาง
จานแม่เหล็กยักษ์นั้นเมื่อนำ ามาซ้อนกัน 50 แผ่น จะได้เป็ นตัง้ อย่างใน
ร่ปทางขวามือ ตัง้ ของจานแม่เหล็กนี้ หรือเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ รุ่น
พระเจ้าเหา มีความจุส่งใส่เพลงได้ตัง้ 2 เพลงเท่านั ้นเอง ห่างชัน
้ มากเมื่อเทียบกับฮาร์ดดิสก์สมัยใหม่ท่ใี ช้กันอย่่ในไอพอดที่ใส่
เพลงได้นับหมื่นเพลงในปั จจุบัน ฮาร์ดดิสก์นั้นพัฒนาเร็วกว่าซีพีย่เสียอีก ขณะที่ซีพีย่เพิ่มทวีความสามารถเป็ นเท่าตัวทุกปี ครึ่ง
ฮาร์ดดิสก์จะเพิ่มความจุเป็ นเท่าตัวทุกปี ทีเดียว
Slide 17 เป็ นอะไรที่ใกล้ตัวมาก แนบห่เราทีเดียว ร่ปทางซ้ายเป็ นมือถือฉลาดทีเรียกว่า สมาร์ตโฟน ของสมัยใหม่ มีสีต่างๆ ให้
เลือกถึงห้าสีทีเดียว หน่ ุมๆ คงชอบ สาวๆ เองก็ติดใจ แต่หากมอง
ย้อนกลับไปจะเห็นว่ามือถือสมัยก่อนใหญ่โตเทอะทะ อย่างร่ปกลางก็
ใหญ่ขนาดสากตำานำ้ าพริก ส่วนร่ปทางขวานั ้นยิ่งโบราณใหญ่ เพราะแม้
ตัวเครื่องห่ฟังจะมีขนาดกระชับมือแต่ต้องต่อสายมาที่กระป๋ องที่ห้อย
ไว้ข้างเอวอีกทีหนึ่ ง เป็ นมือถือแบบสะพายเลยทีเดียว
หลายคนในวงการทำานายทายทักด้วยว่า ต่อไปมือถือจะเล็กลงไปอีก
อาจฝั งไว้ในฟั น แล้วใช้การสั่นสะเทือนผ่านฟั นและกระด่กแทน
ลำาโพงให้เราได้ยินได้ คงไม่นานเกินรอเพราะมือถือสมัยใหม่ตอนนี้ก็
เริ่มอมได้แล้ว
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Slide 18 เป็ นโปรแกรมบนมือถือระดับพระกาฬ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพ ความเป็ นไปได้ของระบบสารสนเทศแห่งอนาคต ที่ตอนนี้กำาลัง
เริ่มออกมาขายแล้ว โดยมือถือสมัยใหม่มีระบบนำ าทางแสดงพิกัดบนพื้น
โลกที่เรียกว่า GPS ทำาให้ร้่ตำาแหน่ งของมือถือ และมีเข็มทิศในตัว ทำาให้
ร้่ว่าตอนนี้มือถือหันไปทางทิศใด ดังนั ้นเมื่อใช้มือถือถ่ายร่ปอาคารบ้าน
เรือนที่อย่่ตรงหน้ าแล้วส่งร่ปนั ้น พร้อมด้วยตำาแหน่ งพิกัดและทิศทางไป
ให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ท่ีศ่นย์ท่ีให้บริการ เครื่องจะแปลงภาพนั ้น เอาไป
เปรียบเทียบกับฐานข้อม่ลภ่มิศาสตร์ของโลกแล้วตอบกลับมาเป็ นตัว
หนั งสือบ่งบอกว่าสถานที่นั้นๆ ที่เห็นอย่่ตรงหน้ าคืออะไร เป็ นร้านอะไร
บ้านเลขที่เท่าไร เรียกว่าระดับพระกาฬเลยทีเดียว ผ้่เชี่ยวชาญในวงการอ้างว่า ในไม่ช้าเด็กๆ ที่โตมากับโปรแกรมและมือถือ
ประเภทนี้จะไม่มีวันหลงทางอีกต่อไป
Slide 19 เป็ นเทคโนโลยีท่ีกำาลังมาแรงมากในขณะนี้ นั่ นคือ
เครื่องพิมพ์สามมิติ กล่าวคือเราออกแบบสิ่งของต่างๆ ในคอมพิวเตอร์
แล้วต่อกับเครื่องพิมพ์ประเภทนี้ เมื่อสัง่ พิมพ์ จะไม่ได้เป็ นภาพสีออกมา
อย่างเครื่องพิมพ์แบบอิงค์เจ๊ตพ่นหมึกหรือแบบเลเซอร์ แต่จะออกมา
เป็ นก้อนเหมือนกับที่ออกแบบไว้ในเครื่องทีเดียว อย่างร่ปด้านซ้ายจะ
เห็นที่ออกแบบไว้ปรากฏอย่่บนจอ ควบค่่ไปกับที่พิมพ์ออกมาที่ถืออย่่
ในมือของวิศวกรทัง้ สองคน ร่ปกลางเป็ นที่ออกแบบไว้ ส่วนร่ปขวาเป็ น
ที่พิมพ์ออกมา
แล้ว จะเห็นว่า
สามารถพิมพ์ได้ซับซ้อนมาก ใช้ประโยชน์ได้ดีในการตีแบบหรือการทำา
แบบจำาลองของอาคาร เป็ นต้น อย่างที่แสดงใน Slide 20 ซึ่งเป็ นการ
นำ าเครื่องพิมพ์สามมิติมาพิมพ์ชิน
้ ส่วนของอาคารโบราณแล้วนำ ามา
ประกอบกันตัง้ แสดงได้ วงการเชื่อว่าเมื่อราคาถ่กลง เครื่องพิมพ์แบบนี้
จะมีอิทธิพลอย่างส่งต่อวงการผลิตของเล่นอย่างรวดเร็ว เพราะของเล่น
นั ้นไม่ต้องการความแข็งแรงมากนั ก สามารถใช้ผลของการพิมพ์สามมิติ
นี้เอาไปใช้งานได้เลย
หลักการของการพิมพ์แบบสามมิตินี้ไม่ยากอะไร คือเพียงเอาผงแป้ งมา
ทากาวแล้วแปะติดกัน แต่ต้องทำาด้วยความละเอียดอดทน หากเปรียบก็เหมือนเปเปอร์มาเช่ ที่เอากระดาษหนั งสือพิมพ์มาแปะ
กัน ขึ้นร่ปจนเป็ นช้างม้าวัวควายได้ เพียงแต่เครื่องพิมพ์นี้เทคโนโลยีส่งกว่าหลายร้อยเท่า
อันที่จริงยังมีเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ไอที และไอเอส อีกมากมาย จารนั ย พาทัวร์ได้ไม่จบสิน
้ อีกทัง้ ยังออกใหม่ได้เกือบทุก
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วัน ดังนั ้นที่ยกมาในที่นี้ตามเวลาที่มีอย่่อย่างจำากัด ก็เพื่อให้ผ้่เรียนได้มีโลกทรรศน์ท่ีกว้างไกล ซึ่งในระบบไอทีและไอเอสของ
องค์กรโดยปกติแล้วจะไม่ปรากฏสิ่งเหล่านี้อย่่ในปั จจุบัน แต่อย่างที่แสดงให้เห็นแล้วว่ากฎของคุณมัวร์นั้นมีอิทธิพลมหาศาล
เพียงใด หากผ้่เรียนไม่เข้าใจถึงความกว้างไกลของศาสตร์ จะทำาให้เกิดอาการ "ล้าสมัย" ได้มากมายในเวลาอันสัน
้
จากนี้ ในคาบถัดๆ ไป จะได้นำาเสนอในองค์ความร้่พ้ืนฐานเกี่ยวเนื่ องกับไอทีและไอเอสตามแบบที่บุคลากรขององค์กรควรต้อง
สำาเหนี ยกไว้ให้มัน
่
ขอแสดงความขอบคุณ
เรียบเรียง slide และคำาบรรยายโดย
อ.ดร.ยรรยง เต็งอำานวย
หัวหน้ าห้องปฏิบัติการวิศวกรรมระบบสารสนเทศ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18 มีนาคม 2553
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