


ยคุเกษตรกรรม

ยคุสารสนเทศ ยคุไฟฟ้า

ยคุอตุสาหกรรม



ยคุสารสนเทศ

สารสนเทศมีความจ าเป็นและเป็น

สว่นหน่ึงของการด าเนินชีวิต

มีการพฒันา IT อยา่งต่อเน่ือง



การพฒันาดา้น IT

เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี

เครอืข่าย

เทคโนโลยีดา้นการ

ควบคมุ

ผลิต

ไมโครโปรเซสเซอร ์

ท าใหค้อมพิวเตอร์

และอปุกรณมี์ขนาด

เล็กลง แต่มี

ประสิทธิภาพสงูข้ึน

สามารถ

ติดต่อสื่อสารกนั

ไดส้ะดวกและ

รวดเรว็ข้ึน

สามารถควบคมุ

อปุกรณต่์างๆได้

ในระยะไกล



แนวโนม้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ

การส่ือสารรบัสง่ขอ้มลูสารสนเทศ

ทกุท่ี ทกุเวลา ทกุรปูแบบ



Computer Control Communication

ติดต่อสื่อสาร ควบคมุ และท ากิจกรรม

ต่างๆ ไดท้กุท่ีทกุเวลา

มนษุยส์ามารถใชค้อมพิวเตอรแ์ละเช่ือมต่อกบั

ระบบเครอืขา่ย ไดท้กุหนทกุแห่ง ตลอดเวลา 

เหมือนเป็นเครือ่งของตนเอง





จดุเด่น 3 ประการ

1. คอมพิวเตอรมี์การเช่ือมต่อกนัเป็นระบบ

    เครอืข่าย

2. ผ ูใ้ชไ้ม่ร ูส้ึกว่าก าลงัใชค้อมพิวเตอรอ์ย ู่

3. การบรกิารคอมพิวเตอรท่ี์มีใหเ้ลือกจะ 

   เปล่ียนไปตามผ ูใ้ช,้ สถานการณท่ี์

   เกิดข้ึน และอปุกรณท่ี์มีอย ูใ่นท่ีนัน้



นาโนเทคโนโลย ี(Nanotechnology)

เ ท ค โ น โ ล ยี ซ ุป เ ป อ ร์ จ๋ิ ว  ห ม า ย ถึ ง 

เทค โน โลยี ร ะดับ โม เลก ลุ  ( Molecular 
Technology) ทกุสาขาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัระดบั

นาโนเมตร (nm) หน่ึงในพนัลา้นเมตร

เสน้ผมมีเสน้ผา่ศนูยก์ลาง = 10,000 

nm



เป็นเทคโนโลยท่ีีจดัการหรอืผลิตสิ่งต่างๆ 

โดยการน าเอาอะตอมหรอืโมเลกลุมา

จดัเรียงกนั ณ ต าแหน่งท่ีตอ้งการอยา่ง

แม่นย าและถกูตอ้งในระดบันาโนเมตร ท า

ใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีคณุภาพ

“นาโนคอมพิวเตอร”์ 

 (Nanocomputer)



ระบบทางด่วนขอ้มลู 

(Information Superhigway)

เทคโนโลยีท่ีช่วยใหส้ามารถสง่ผา่น

ขอ้มลูในทกุรปูแบบไม่ว่าจะเป็น ภาพ 

เสียง ภาพเคลื่อนไหว ไดอ้ยา่งรวดเรว็

และในปรมิาณมากผ่านระบบเครอืข่าย

การสื่อสาร



โครงสรา้งพ้ืนฐานดา้นสารสนเทศ 

(Information Infrastructures) 

ในแต่ละพ้ืนท่ี

ความสามารถในการท างาน

ของระบบทางด่วนขอ้มลู



ระบบทางด่วนขอ้มลู

(Information Superhigway)

Internet

Video Conference

Video-On-Demand



การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต

ใหค้วามสะดวกกบัผ ูใ้ชเ้ป็นส าคญั

ท าใหเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

กลายเป็นส่วนหน่ึงของ

การด ารงชีวิต





 เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอจัฉริยะ (Smart Electric)
 การประชุมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (Video     

Conference หรือ Computer Conference)
 ระบบปลุกอตัโนมติั
 ระบบบา้นอจัฉริยะ (Smart Home)



 การพานิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce)
 ระบบการแพทยอ์อนไลน์ (Telemedicine)
 หอ้งสมุดเสมือน (Virtual Library)
 ภาวะเสมือนจริง (Virtual Reality)



เครือ่งใชไ้ฟฟ้าอจัฉรยิะ 

(Smart Electric)

สามารถเช่ือมต่อกบัระบบ

เครอืข่ายได ้

สามารถควบคมุเครือ่งใชด้งักลา่วผา่น

อปุกรณส์ื่อสาร 

สามารถตรวจสอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนไดด้ว้ย

ตวัเองและรายงานขอ้มลูผา่นระบบอินเทอรเ์น็ตไป

ผ ูใ้หบ้รกิาร 



ต ูเ้ยน็อจัฉรยิะ 

(Smart Refrigerator) 



เครือ่งซกัผา้อจัฉรยิะ 

(Smart Washing Machine) 

 เตาไมโครเวฟอจัฉรยิะ 

(Smart Microwave) 



ระบบบา้นอจัฉรยิะ ( Smart Home )

การพานิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์

( E-Commerce )



ระบบการแพทยอ์อนไลน ์

(Telemedicine)

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.w-h-a.org/images/telemedicine.jpg&imgrefurl=http://www.w-h-a.org/wha2/Newsite/resultsnav.asp%3Fcolor%3DC2D9F2%26idContentNews%3D671&h=218&w=200&sz=13&tbnid=5BG-0AE-wlAJ:&tbnh=101&tbnw=93&start=95&prev=/images%3Fq%3DTelemedicine%26start%3D80%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.epub.org.br/informaticamedica/n0203/telemed.jpg&imgrefurl=http://www.epub.org.br/informaticamedica/n0203/sabbatini.htm&h=201&w=300&sz=9&tbnid=rTx-QIju6M8J:&tbnh=74&tbnw=110&start=239&prev=/images%3Fq%3DTelemedicine%26start%3D220%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=ali.opi.arizona.edu/silk/telemedicine.jpg&imgrefurl=http://uanews.opi.arizona.edu/cgi-bin/WebObjects/UANews.woa/wa/clearHealthCache&h=320&w=240&sz=21&tbnid=PZjKvmW541UJ:&tbnh=112&tbnw=84&start=7&prev=/images%3Fq%3DTelemedicine%26hl%3Dth%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8


หอ้งสมดุเสมือน (Virtual Library)



ภาวะเสมือนจรงิ (Virtual Reality) 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=sydney.siggraph.org.au/conference/2002/photos/exhib/sigtue041.w.jpg&imgrefurl=http://sydney.siggraph.org.au/conference/2002/html/extras.html&h=1024&w=768&sz=100&tbnid=n4UZVuLDjJgJ:&tbnh=149&tbnw=112&start=14&prev=/images%3Fq%3DVirtual%2BReality%26hl%3Dth%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=www.nist.gov/public_affairs/gallery/vrmanu.jpg&imgrefurl=http://www.nist.gov/public_affairs/gallery/vrmanu.htm&h=270&w=287&sz=18&tbnid=L2uww7_I0JIJ:&tbnh=103&tbnw=109&start=4&prev=/images%3Fq%3DVirtual%2BReality%26hl%3Dth%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8


1. ศาสตรด์า้นห ุ่นยนต์

2. ภาษาธรรมชาติ

3. ระบบผ ูเ้ช่ียวชาญ

4. ความสามารถในการจ าลอง    

          ประสาทสมัผสัของมนษุย์

ปัญญาประดิษฐ ์(AI : Artificial Intelligence)

เนน้การพฒันาใหค้อมพิวเตอรส์ามารถ คิด ค านวณ

และแสดงการกระท าต่างๆ ไดเ้หมือนมนษุย์



ห ุ่นยนตแ์ละการใชห้ ุ่นยนตใ์นงานดา้นต่างๆ 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=www.isi.edu/AI/ai-Image5.gif&imgrefurl=http://www.isi.edu/AI/isd.htm&h=1536&w=2048&sz=707&tbnid=noVmdSAbl6sJ:&tbnh=112&tbnw=149&start=204&prev=/images%3Fq%3DAI%2B:%2BArtificial%2BIntelligence%26start%3D200%26hl%3Dth%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN


ผ ูช้มมีความร ูส้ึก ไดร้บัสมัผสั

เหมือนว่าอย ูใ่นรายการนัน้จรงิ

ความบนัเทิง แบบ On Demand และ Interactive

(On Demand and Interactive Entertainment)

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=news.bbc.co.uk/olmedia/1660000/images/_1664618_service.jpg&imgrefurl=http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/tv_and_radio/2256347.stm&h=180&w=300&sz=13&tbnid=oDRfCFinTrgJ:&tbnh=66&tbnw=110&start=5&prev=/images%3Fq%3DOn%2BDemand%2Band%2BInteractive%2BEntertainment%26hl%3Dth%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8


ระบบส านกังานอตัโนมติั 

(OA : Office Automation)

ระบบการท างานในส านักงาน ท่ี มีการใช้

คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออัตโนมัติต่างๆ เพ่ือ

อ านวยความสะดวกในการท างาน สามารถใชง้าน

ง่าย สัง่งานไดด้ว้ยเสียงและสามารถท างานแทนคน

ไดโ้ดยอตัโนมติั



อปุกรณใ์นระบบส านกังานอตัโนมติั 

(OA : Office Automation) 

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://photos.msn.com/resources/targeted/en-us/editorial/CanonIntroducesMultiPassPri.jpg&imgrefurl=http://photos.msn.com/Editorial/Article.aspx%3Faid%3DCanonIntroducesMultiPassPrinter%26sec%3DNewsGear&h=277&w=300&sz=17&tbnid=jjDoECfKTEEJ:&tbnh=102&tbnw=110&start=21&prev=/images%3Fq%3Dmultifunction%26start%3D20%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://reviews.zdnet.co.uk/i/z/rv/2004/01/epson-rx500-300x300.jpg&imgrefurl=http://reviews.zdnet.co.uk/hardware/printers/0,39024000,39144950,00.htm&h=300&w=300&sz=16&tbnid=A3LivbyHiVEJ:&tbnh=111&tbnw=111&start=115&prev=/images%3Fq%3Dmultifunction%26start%3D100%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.hazcc.kctcs.edu/New_site/images/PNG%2520Images/Directions/telephone.png&imgrefurl=http://www.hazcc.kctcs.edu/New_site/images/PNG%2520Images/Directions/&h=480&w=640&sz=806&tbnid=qxPkmWVWH6kJ:&tbnh=101&tbnw=134&start=74&prev=/images%3Fq%3Dtelephone%26start%3D60%26hl%3Dth%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.co.th/imgres?imgurl=www.multimac.pt/images/showroom.jpg&imgrefurl=http://www.multimac.pt/&h=300&w=400&sz=27&tbnid=QnuGCziUkQAJ:&tbnh=90&tbnw=120&start=54&prev=/images%3Fq%3DOffice%2BAutomation%26start%3D40%26hl%3Dth%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26oe%3DUTF-8%26sa%3DN


อาคารอตัโนมติั 

(BA : Building Automation)

ระบบควบคมุอปุกรณอ์ านวย

ความสะดวกภายในอาคาร

ฝังชิปคอมพิวเตอรล์งไปในอปุกรณ์

อ านวยความสะดวกในอาคารทัง้หมด

มีการเช่ือมต่อการท างานเป็นเครือข่าย

มีศนูยก์ลางการควบคมุ

อปุกรณอ์ตัโนมติัต่างๆ



ระบบปรบัแสงสว่างอตัโนมติั

ระบบปรบัอากาศอตัโนมติั

ระบบการสัง่งานลิฟตด์ว้ยเสียง

ระบบการปิดเปิดประตหูนา้ต่างอตัโนมติั

ระบบรกัษาความปลอดภยัของอาคาร

BA : Building Automation



 ระบบการท างานของอาคารอตัโนมติั



โรงงานอตัโนมติั (FA : Factory Automation)

อปุกรณเ์ครือ่งจกัรและระบบต่างๆ ของโรงงานจะถกู

ควบคมุดว้ยคอมพิวเตอร์

ระบบควบคมุการท างานในโรงงานใหมี้ประสิทธิภาพ

ซ่ึงมีการเช่ือมต่อเป็นระบบเครอืขา่ยIntranet

ภายในโรงงาน

เพ่ือใหส้ามารถผลิตสินคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

ตรงกบัความตอ้งการ และประหยดัตน้ทนุมากท่ีสดุ



FA : Factory Automation 

ระบบการท างานของโรงงานอตัโนมติั



รถยนตค์อมพิวเตอร ์(Computer Car)

ถูกพฒันาเพือ่อ านวยความสะดวกและสร้างความ
ปลอดภยัให้แก่ผู้ใช้มากขึน้

ระบบน าทาง

ระบบแสดงภาพการขับขีแ่ละข้อมูลต่างๆ

“Warning Information”

บริการตดิต่อกบัศูนย์บริการข้อมูลผ่านโทรศัพท์มอืถือ





•   หน่วยอจัฉริยะ (Intelligent Agents)

•   การผสมผสานระหว่างมนุษย์และคอมพวิเตอร์

•   คอมพวิเตอร์ควอนตัม (Quantum Computer)

•   เมกะเซิร์ฟเวอร์ (Maga Server)

•   สังคมยูบิควติสั (Ubiquitous Society)

•   ยูสเซอร์อนิเตอร์เฟส (User Interface)



ยสูเซอรอิ์นเตอรเ์ฟส (User Interface)

การสัง่งานคอมพิวเตอรโ์ดยยดึผ ูใ้ชเ้ป็น

ศนูยก์ลาง เพ่ือใหง่้ายต่อการใชง้าน

เป็นการพฒันาใหผ้ ูใ้ชส้ามารถสัง่งานคอมพิวเตอร์

ไดห้ลายรปูแบบและมีวิธีการสื่อสารกบัคอมพิวเตอร์

ท่ีคลา้ยกบัธรรมชาติของมนษุยม์ากข้ึน



 IBM และ Apple ไดร้ว่มกนัพฒันาคอมพิวเตอร์

ตน้แบบท่ีสามารถสัง่งานไดด้ว้ยภาษาธรรมชาติ โดยเม่ือ

สิ้นสดุการท างานก็จะใชค้ าว่า “Go to sleep” รปู

ศีรษะในคอมพิวเตอรก็์จะหลบัตาและผงกศีรษะ จากนัน้

เครื่องคอมพิวเตอรก็์จะปิดตวัเอง 



หน่วยอจัฉรยิะ (Intelligent Agents)

ซอฟแวรท่ี์ถกูพฒันาข้ึนมา เพ่ือใหช้ดุค าสัง่ดงักลา่ว

สามารถน าเสนอสารสนเทศไดใ้นรปูแบบท่ีผ ูใ้ชต้อ้งการ

เช่น ตอบค าถาม ท าตามค าสัง่ ท างานดา้นใดดา้น

หน่ึง เพ่ือสรปุเป็นแนวทางในการท างาน แกไ้ข

ปัญหาใหก้บัผ ูใ้ชไ้ด้

เปรยีบเสมือน  ผ ูร้บัใชส้ว่นตวัในยคุสารสนเทศ



ซอฟแวรท่ี์ใชใ้น

การคน้หาขอ้มลู

ซอฟแวรท่ี์ใชใ้น

การแยกประเภท 

E-Mail



การผสมผสานระหว่างมนษุยแ์ละคอมพิวเตอร์

การท่ีไมโครโปรเซสเซอร์

ซ่ึ ง เ ป็ น ช้ิ น ส่ ว น ข อ ง

อปุกรณ์คอมพิวเตอร ์ได้

ถกูพัฒนาให้กลายเป็น

ช้ินส่วนหลักของสิ่ ง ท่ี มี

ความละเอียดอ่อน เช่น 

ช้ินสว่นของมนษุย์



คอมพิวเตอรค์วอนตมั (Quantum Computer)

ใช ้ผลึกเหลวแทนชิป (Ship)

ใชห้ลกัการของควอนตมัแทนการใชดิ้จิตอลเทคโนโลยี

มีความเรว็กว่าเครื่องคอมพิวเตอรส์ว่นบคุคล 

“PC”(Personal Computer) ร ุน่ 

Pentium III ประมาณ พนัลา้นเท่า



เมกะเซิรฟ์เวอร ์(Maga Server)

ระบบทรพัยากรมาก และอนญุาติใหค้อมพิวเตอรเ์ครื่อง

อ่ืนใชท้รพัยากรรว่มกนัได้

คอมพิวเตอรท่ี์มีลกัษณะเป็นศนูยข์อ้มลูขนาดใหญ่ มี



    

สงัคมยบิูควิตสั (Ubiquitous Society)

สั ง ค ม ท่ี ส า ม า ร ถ

ติดต่อสื่อสาร ควบคมุ

หรือท ากิจกรรมต่างๆ 

ไดใ้นทกุท่ีทกุเวลา ซ่ึง

เป็นผลมาจาก ยบิูค

วิ ตั ส เ ท ค โ น โ ล ยี 

( Ubiquitous 
Technology)



    

ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม

ขยายโอกาสทางธรุกิจ ท าใหผ้ ูซ้ื้อ

มีทางเลือกในการตดัสินใจเพ่ิมมากข้ึน

เกิดช่องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจน 

คนท่ีมีศกัยภาพในการรบัร ูส้ารสนเทศกบั

คนท่ีไมมี่ศกัยภาพในการรบัร ูส้ารสนเทศ



 IT ช่วยใหม้นษุยส์ามารถติดต่อสื่อสารกนัไดม้ากข้ึน แต่ก็
ยงัไม่มีการพิสจูนว่์าการสื่อสารโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

จะสามารถทดแทนการพบปะโดยตรงของมนษุยไ์ด้



ผลกระทบทางดา้นศีลธรรมและจรยิธรรม

ขอ้มลู

/ข่าวสาร

/สารสนเทศ

การ

เปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม

มนษุย์

NETWORK



1. การกอ่อาชญากรรมบนอินเตอรเ์น็ต

2. การแพรภ่าพอนาจารบนอินเตอรเ์น็ต

3. การพนนับนระบบเครอืข่าย

ปัญหาทางดา้นศีลธรรมและจรยิธรรม



ผลกระทบทางดา้นการศึกษา

การศึกษาในยคุสารสนเทศ

เนน้วิธีการเรยีนร ูท้างความคิด

ใชผ้ ูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลาง โดยอาศยั

สารสนเทศรปูแบบต่างๆ

ใหผ้ ูเ้รยีนเป็นผ ูส้รา้งองคค์วามร ู้



เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการพฒันา

ประเทศไทย (e-Thailand)

1. สง่เสรมิการพฒันาสงัคม (e-society)

2. การพฒันารฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์

   (e-Government)

3. นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ



3. การเปิดเสร ีดา้นการคา้ บริการ และการ  

   ลงทนุ

4. การอ านวยความสะดวกดา้นพาณิชย ์   

   อิเล็กทรอนิกส ์(e-Commerce Facilitation)

5. โครงสรา้งพ้ืนฐานสารสนเทศ 

    (ASEAN Information Infrastructure)

เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการพฒันา

ประเทศไทย (e-Thailand)



บรกิารของภาครฐัท่ีด าเนินการตอบสนอง

นโยบายการพฒันาดา้น IT ของประเทศ

-  เว็บไซดข์องหน่วยงานต่างๆ
- การรบัแจง้เรือ่งราวรอ้งทกุขผ์า่นระบบ 

    อินเตอรเ์น็ต

-  การใหบ้รกิารแบบ One Stop Service หรอื 
บรกิาร

    แบบ 4ท. 

- บรกิารจดทะเบียนนิติบคุคลทางอินเทอรเ์น็ต



-  บรกิารยื่นแบบสอบแสดงรายการและช าระภาษี 
   ผา่นอินเทอรเ์น็ต

- “Thailand Gateway For e-Service Society : TGW”

- การใหบ้รกิาร Internet ต าบล

- โครงการพฒันาจงัหวดัภเูก็ต เชียงใหม ่ขอนแกน่   

  ใหเ้ป็น ICT City

- โครงการเปลี่ยนระบบ ID Card เป็น Smart Card






