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การสร้างและตัดต่อภาพยนตร์



  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 

พ.ศ.2525 ได้ให้ค าจ ากดัความว่า เคร่ือง

อเิลก็ทรอนิกสแ์บบอตัโนมัติ ท าหน้าที่เสมือน

สมองกล  ใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่างๆ ทั้งที่ง่าย

และซับซ้อน โดยวิธทีางคณติศาสตร์



“ อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ทีถู่กโปรแกรมให้
รับข้อมูล (Input) เพือ่น าไปประมวลผล 
(Process) เพือ่ให้ได้ผลลพัธ์ (Output) ตามที่
ต้องการ  และสามารถเกบ็ข้อมูล (Storages) เพือ่
ใช้ในคร้ังต่อไป   ”



 รับข้อมูล (Input) เครื่องคอมพิวเตอร์จะท าการรับข้อมูลจากหน่วย
รับข้อมูล (input unit) เชน่ คีบอร์ด หรือ เมาส์

 ประมวลผล (Processing) เครื่องคอมพิวเตอร์จะท าการ
ประมวลผลกับข้อมูล เพื่อแปลงให้อยู่ในรูปอื่นตามที่ต้องการ

 แสดงผล (Output) เครื่องคอมพิวเตอร์จะให้ผลลัพธ์จากการ
ประมวลผลออกมายังหน่วยแสดงผลลัพธ์ (output unit) เช่น 
เครือ่งพิมพ์ หรือจอภาพ

 เก็บข้อมลู (Storage) เครื่องคอมพิวเตอร์จะท าการเก็บผลลัพธ์
จากการประมวลผลไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล เพื่อให้สามารถน ามาใช้
ใหม่ได้ในอนาคต



หน่วยรับขอ้มูล
Input Unit

หน่วยแสดงผล
Output

หน่วยประมวลผล
Process

หน่วยความจ าส ารอง Storage Device





 มีประสิทธิภาพ (Efficiency)ประมวลผลดว้ยความเร็วสูง
 มีประสิทธิผล (Effectiveness)ใหผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้ง
 มีความสามารถในการจดัเกบ็ขอ้มูล (Storage Capability) 

เกบ็ขอ้มูลไดใ้นปริมาณมาก

 มีความน่าเช่ือถือ (Reliability)
 สามารถท างานซ ้าๆ (Repeatability)



 ผลติผลมาก (Productivity)
 ประกอบการตัดสินใจ (Decision Making)
 ลดค่าใช้จ่าย (Cost Reduction)
 สังคมทีไ่ม่ใช้เงินสด (Cashless Society)
 ง่ายต่อการตดิต่อส่ือสาร (Easy Communication)



 เพิม่ประสิทธิภาพในการท างาน (Work Efficiency)

 ตอบสนองความต้องการ (Satisfaction)

 ไม่ล าเอยีง (Not Bias)

 ไม่จ ากดัสถานที่ (Portability)



  ข้ึนกบัผูเ้ขียนโปรแกรม
  ใชเ้วลาในการเรียนรู้
  แยง่งาน / แทนท่ีการท างานของมนุษย์
  เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมอยา่งรวดเร็ว
  สร้างพฤติกรรมกา้วร้าว



  ข่าวสารขอ้มูลมีมากเกินไป (Information 
Flood)

  การรับข่าวสารเก่า และ การเขา้ถึงข่าวสาร
  ปัญหาสุขภาพ
  ปัญหาผูก่้อความไม่สงบ



 งานท่ีเส่ียงอนัตราย
การป้องกนัภยัธรรมชาติ
การส ารวจ
การเกษตร
การศึกษา และการวิจยัทางวทิยาศาสตร์
การคมนาคม และการติดต่อส่ือสาร



บริษทั หา้งร้าน และองคก์รต่างๆ
ระบบรักษาความปลอดภยั
การแพทย ์และสาธารณะสุข
 งานดนตรี
 งานศิลปะ



ตามขนาด/ความสามารถ

ตามลกัษณะการใช้งาน ใช้งานทัว่ไป

ใช้งานเฉพาะ

Supercomputer
Main Frame computer

Minicomputer
Microcomputer
Handheld computer



1. ซูเปอร์คอมพวิเตอร์ (Supercomputer)
2. เมนเฟรม (Mainframe)
3. มินิคอมพวิเตอร์ (Minicomputer)
4. Workstation 
5. ไมโครคอมพวิเตอร์(Microcomputer)= PC
6. Handheld computer



เครือ่งคอมพวิเตอรส์มรรถนะสงู
(high performance computer) 

น าไปใชก้บัการท างานเฉพาะทาง
ทีต่อ้งการความเรว็ในการ
ประมวลผลมาก

เหมาะกบังานค านวณซบัซอ้น
มากๆ เชน่ งานวเิคราะหแ์ละ
พยากรณ์อากาศ การส ารวจ
อวกาศ งานวเิคราะหภ์าพถ่ายจาก
ดาวเทยีม งานจ าลองแบบ
(simulation)



เป็นเคร่ืองที่มีสมรรถนะการ

ท างานสูงเช่นเดียวกนั แต่

เหมาะกบัการใชง้านทัว่ไป

มากกว่าซูเปอรค์อมพวิเตอร์

เหมาะส าหรบัหน่วยงานที่มี

บริษทัสาขาและประมวลผล

ขอ้มูลในปริมาณมาก

เช่น ธนาคารหรือธุรกิจสายการ

บิน



เหมาะกบับริษทัธรุกิจหรือ
หน่วยงานขนาดกลาง

ให้บริการแก่เคร่ืองลูกข่าย (client) 
บางอย่าง เช่น แฟ้มข้อมลู เวบ็ 
เคร่ืองพิมพ์

บางรุ่นเทียบได้กบัเมนเฟรม บาง
รุ่นอาจมีความเรว็เทียบเท่าพีซี



4. เวิรก์สเตชัน่ (Workstation)
 มีความเร็ว ประสิทธิภาพ และราคาสูงกว่าเคร่ืองคอมพวิเตอร์ PC โดยทั่วไป
 มจุีดเด่นส าหรับงานกราฟฟิก สร้างรูปภาพ และภาพเคลือ่นไหว
 สามารถใช้เพือ่เช่ือมโยงเป็นเครือข่ายได้
 ส าหรับงานออกแบบวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ งานควบคุมเคร่ืองจักร งานจ าลองและค านวณ

ทางวทิยาศาสตร์ ฯ
 ส่วนใหญ่ใช้ระบบปฏิบัติการ Unix



ไดร้บัความนิยมมาก ราคาถูกและหาซือ้มาใชไ้ดท้ัว่ไป

พบเหน็ในส านกังานหรอืบา้นทีพ่กัอาศยัทัว่ไป

อาจรวมถงึคอมพวิเตอรป์ระเภทเคลื่อนยา้ยสะดวก เชน่ โน้ตบุ๊ค
เดสกโ์น้ต และ Tablet PC



ไมโคร

มินิ

เมนเฟรม

ซูเปอร์

ขนาดและราคา

ประสิทธิภาพ

เวิกสเตชัน่
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มีขนาดเลก็ท่ีสุดเม่ือเทียบกบัคอมพิวเตอร์ประเภทอ่ืนๆ
ใชก้บัการจดัการขอ้มูลประจ าวนั การสร้างปฏิทินนดัหมาย
การดูหนงั ฟังเพลงรวมถึงการรับส่งอีเมล์
โทรศพัทมื์อถือบางรุ่นอาจจดัอยูใ่นกลุ่มน้ี ได้
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เน้นเครอืข่าย
ขนาดเลก็ รปูลกัษณ์น่าใช้
รองรบัการเช่ือมต่ออปุกรณ์สมยัใหม่



 พยายามคิดค้นและพัฒนาขดีความสามารถให้ใกล้เคียงกบั

มนุษย์มากยิ่งขึ้น

 เกดิศาสตร์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial 
Intelligence) 

 ระบบ expert system หรือระบบผู้เช่ียวชาญ

 ระบบ robotics หรือระบบหุ่นยนต์

 ระบบ natural language หรือการเข้าใจภาษาธรรมชาติ
ของมนุษย์



 ระบบ expert system หรือระบบผู้เช่ียวชาญ
 เกบ็รวบรวมความรู้ต่างๆท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับงานใดงานหน่ึงใหอ้ยู่
ตลอดไป

 สามารถเอามาใชท้ดแทนในกรณีท่ีหน่วยงานขาดแคลนบุคลากรได้
เป็นอยา่งดี

 อาศยัการสร้าง ”ฐานความรู้” (knowledge base) ของผูเ้ช่ียวชาญใน
เร่ืองนั้นๆเกบ็ไว้

 ตวัอยา่งเช่น ระบบผูเ้ช่ียวชาญในวงการแพทยเ์พื่อช่วยวินิจฉยัโรค
ระบบผูเ้ช่ียวชาญในการอนุมติัวงเงินสินเช่ือของธนาคาร ระบบ
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อวิเคราะห์และแกปั้ญหาเคร่ืองยนตอ์ตัโนมติั เป็นตน้



 ระบบ robotics หรือระบบหุ่นยนต์

 เอาคอมพิวเตอร์ท างานร่วมกบัเคร่ืองจักรและ

อปุกรณบ์งัคบับางชนดิเกดิเป็น “หุ่นยนต”์
(robot)  เพ่ือทดแทนแรงงานคนได้เป็นอย่าง

ดี

 เหมาะกบังานเสี่ยงอนัตรายตามโรงงาน

อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ การส ารวจข้อมูลทาง

อวกาศ

 อาจพบเหน็หุ่นยนตท์ี่เลียนแบบพฤตกิรรมของ

สิ่งมชีีวติ เช่น หุ่นยนตรั์บใช้ หุ่นยนตส์นุัข เป็น

ต้น



 ระบบ natural language หรือการเข้าใจ
ภาษาธรรมชาติของมนุษย์
 น าเอาความสามารถของคอมพวิเตอรเ์ขา้มาชว่ยในการ
สือ่สารกบัมนุษยใ์หส้ะดวกขึน้
 ระบบรบัรูแ้ละจ าเสยีงพดูของมนุษยห์รอืเรยีกว่า speech 

recognition
 แยกแยะและวเิคราะหค์ าสัง่เสยีงทีไ่ดร้บัและท างานตามที่
สัง่การไดเ้อง
 ลดระยะเวลาในการท างานของผูใ้ชล้งไปได้
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SOFTWARE

DATA &
INFORMATION

HARDWARE

PEOPLEWARE





1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

2. ซอฟต์แวร์ (Software)

3. บุคลากร (Peopleware)

4. สารสนเทศ (Information)





KEYBOARD



MOUSE



MONITOR



หน่วยแสดงผลลพัธ์

MONITOR



หน่วยแสดงผลลพัธ์

PRINTER



DISKETTE



หน่วยความจ าส ารอง

ZIP DISK ZIP DRIVE



หน่วยความจ าส ารอง



หน่วยความจ าส ารอง



หน่วยความจ าส ารอง



CR-ROM

CD-ROM DRIVE





ประเภทของซอฟต์แวร์

 ซอฟต์แวร์ระบบ

 ซอฟต์แวร์ประยุกต์



 สร้างขึน้ส าหรับการจัดการระบบและการด าเนินงานพืน้ฐานต่างๆ ของ

คอมพวิเตอร์

 แบ่งเป็น 2 ชนิด
 ระบบปฏิบัติการ (Operating System= OS) โปรแกรมทีใ่ช้ดูแลระบบ
คอมพวิเตอร์ เช่น Dos, Windows, OS2, Unix

 ตัวแปลภาษา ใช้ในการแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเคร่ือง ภาษา
ระดับสูงเช่น ภาษา C, Pascal, Basic



 ใช้กบังานด้านต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้

 แบ่งเป็น 2 ชนิด

ซอฟต์แวร์ส าเร็จ ใช้กบังานทัว่ๆ ไปไม่เฉพาะเจาะจง 
เช่น Word, Excel

ซอฟต์แวร์ใช้เฉพาะ เขียนโดยโปรแกรมเมอร์ ใช้ส าหรับ
งานทีเ่ฉพาะเจาะจง เช่น โปรแกรมด้านบัญชี การฝาก
ถอนเงนิ



ระบบปฏิบัติการ ตัวแปลภาษา

ซอฟตแ์วร์ระบบ

ซอฟต์แวร์ส าเร็จ ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

ซอฟตแ์วร์ประยกุต์

ซอฟตแ์วร์



 ผู้ใช้คอมพวิเตอร์ (User)
 เจ้าหน้าทีร่ะบบคอมพวิเตอร์

- Programmer
- System Analyst

 ผู้ขายคอมพวิเตอร์
 ทีป่รึกษาคอมพวิเตอร์



 Data :ขอ้มูลดิบท่ีอาจอยูใ่นรูปตวัเลข ตวัอกัษร ท่ีแสดง
ค่าความจริงบางอยา่ง เก่ียวกบัส่ิงท่ีเราสนใจ

 Information : ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการประมวลผลขอ้มูล
ดิบ (Data) เพ่ือจดัใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสม และ
สามารถส่ือถึงความหมายบางอยา่งได้



ประมวลผลด้วยแรงคน

ประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์

Data Human Info. Executive
Decision
Making

Data Computer Info. Executive
Decision
Making



การประมวลผล (Process): ขั้นตอนการ
คิด ค านวณหาเหตุผล หรือผลลพัธ์ จาก
ขอ้มูลท่ีมี รวมทั้งขั้นตอนการท างาน ท่ี
น าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้



CPU = Central Processing Unit

หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) เป็นส่วนท่ีน าข้อมลูจาก 
Input มาประมวลผล 



Mainboard หรือ Motherboard 

For
INTEL

For
AMD



Mainboard หรือ Motherboard 

For

Server



การ์ดจอ VGA / Display
VGA : Video Graphic Array

Interface : PCI (เลิกผลิตแล้ว)
AGP (4x, 8x)
PCI Express (1x, 4x, 8x,16x)

AGP
AGP : Accelerated Graphics Port

PCI-Express



RAM 
RAM : Random Access Memory

เป็นหน่วยจ าท่ีสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่าง
สุ่ม (เข้าถึงโดยไม่เรียงตามข้อมลู) และต้องใช้
กระแสไฟฟ้าป้อนตลอดเวลา มิฉะนัน้ข้อมลู
จะสญูหาย 



DDR1 SDRAM

DDR2 SDRAM

SDRAM
Synchronous dynamic RAM

EDO RAM
(Extended-data-out RAM)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8b/SDR_SDRAM-1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8b/SDR_SDRAM-1.jpg


Harddisk For PC

For Notebook Hard Disk Drive(HDD)  Solid State Drive(SSD)





Case/Power Supply

ตวั Power Supply

สายไฟจาก Power Supply 
ท่ีใช้เช่ือมต่อกบัอปุกรณ์
ต่างๆ ภายในเคส

เคส Case



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/8b/SDR_SDRAM-1.jpg


Microsoft Windows

Linux 

Mac 


