
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
 

 ความหมายของมัลติมีเดีย  
"มัลติมีเดีย (Multimedia) หรือ สื่อหลายแบบ" เปนเทคโนโลยีที่ชวยใหคอมพวิเตอร สามารถผสมผสานกัน

ระหวาง ขอความ ขอมูลตัวเลข ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ไวดวยกัน ตลอดจน การนําเอาระบบโตตอบกับผูใช 
(Interactive) มาผสมผสานเขาดวยกัน นอกจากนี ้มีผูใหนิยามศัพทไวหลายทาน ดังนี้  
 Robert Aston, Joyce Schwarz   Computer control of the combination of text, graphics, audio, video and 
animation data  
 Tay Vaughan Multimedia is any combination of text, graphic, art, sound, animation and video that is 
delivered by computer. When you allow the user the viewer of the project to control what and when these elements are 
delivered, it is interactive multimedia. When the user can navigate, interactive multimedia becomes hypermedia  
 Nicholas Negroponte   True multimedia is interactive digital information which can be viewed in many 
different ways by the user. Moreover in multimedia, there does not have to be a trade-off between depth and breadth; 
the user can explore a topic as broadly and as deeply as she or he desires.  
  http://www.nectec.or.th/courseware/multimedia/0001.html 
 
 "มัลติมีเดีย"  คุณผูอานคงจะเคย ผานหูผานตากันมาเปนอยางดี เพื่อใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น คอลัมนศัพท
สนสัปดาหนี้ จะพาคณุผูอานไปทําความรูจักกับ "มัลตมิีเดีย" วาหมายถึงอะไร ประกอบดวยอะไรบาง  "มัลตมีิเดีย" 
(Multimedia) เปนเทคโนโลยี ที่ไดรับการพัฒนา ใหกาวหนาอยางรวดเร็ว และใชคอมพิวเตอร แสดงผลในลักษณะผสม
ส่ือ หลายชนิดเขาดวยกัน ทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว วิดโีอ โดยเนนการโตตอบ และมีปฏิสัมพันธกับผูใช 
องคประกอบสําคัญ ซ่ึงขาดกันไมได คือ คอมพิวเตอร จะเปนเครื่องมือที่ทําใหเราเห็นหรือไดยนิ สามารถโตตอบแบบ
ปฏิสัมพันธได การเชื่อมโยงสื่อสาร ทําใหส่ือตางๆไหลเขามาเชื่อมโยงและนําเสนอได ซอฟตแวร ทําใหเราทองไปใน
เครือขายที่เชื่อมโยงขาวสาร และ มัลติมีเดีย ซ่ึงจะชวยใหผูใชสามารถสราง ประมวลผล และสื่อสารขาวสารตาง ๆ ได  
ทั้งนี้ เนื่องจากมัลติมีเดีย เกี่ยวของกับเทคโนโลยีหลายอยางที่ประกอบกัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ไมสามารถเรียกวา 
"มัลติมีเดีย" ได  
  http://www.bangkokbiznews.com/2002/kit/2002kit/0207/25.html 
 
 มัลติมีเดีย"  เปนเทคโนโลยทีี่ไดรับการพฒันาใหกาวหนาอยางรวดเรว็ และใชคอมพิวเตอรแสดงผลใน
ลักษณะผสมสื่อหลายชนิดเขาดวยกัน ทั้งตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ โดยเนนการโตตอบและมี
ปฏิสัมพันธกับผูใช  
 องคประกอบท่ีขาดกันไมได  



 มัลติมีเดียมีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ  
 1. คอมพิวเตอร  เปนเครื่องมือที่ทําใหเราเหน็ไดยิน สามารถโตตอบแบบปฏิสัมพันธได  
 2. การเชื่อมโยง ส่ือสาร ทําใหส่ือตาง ๆ ไหลเขามาเชื่อมโยงและนําเสนอได  
 3. ซอฟตแวร  ทําใหเราทองไปในเครือขายที่เชื่อมโยงขาวสาร  
 4. มัลติมีเดีย  ตองใหเราในฐานะผูใชสามารถสราง ประมวลผล และสื่อสารขาวสารตาง ๆ ได  
 
 มัลติมีเดียจึงเกีย่วของกับเทคโนโลยีหลายอยางที่ประกอบกัน หากขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปก็ไมสามารถเรียกวา 
"มัลติมีเดีย"   เชน ถาขาดคอมพิวเตอรจะทําใหเราไมสามารถปฏิสมัพันธโตตอบได ส่ิงนั้นกจ็ะไมใชมัลติมีเดีย..นาจะ
เรียกวาการแสดงสื่อหลายส่ือ แตถาขาดการเชื่อมโยงสื่อสาร ก็จะเหมือนกับเปนขาวสารไวในชั้นหนังสือ หรือถาขาด
เครื่องมือหรือซอฟตแวรที่ทาํใหเราทองไปหรือมีสวนเขาไปปฏิสัมพันธดวยก็จะเหมือนกับดภูาพยนตรและถาขาด
ชองทางที่จะใหผูใชเขาไปมสีวนรวม ก็จะเหมือนกับโทรทัศน  
 ชองสัญญาณสื่อสารสําคัญตอมัลติมีเดีย  
  มัลติมีเดียประกอบดวย เทคโนโลยีการสรางและประมวลผลวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เสียง ขอความและ
รูปภาพ เม่ือมีการสื่อสารรวมดวย ทําใหตองใชชองสัญญาณสื่อสารที่มีแถบกวางมาก (Hing Bandwidth) รองรับการ
ทํางานสื่อสารสองทิศทาง โดยเนนการยนระยะทางไกล ๆ ใหเสมือนอยูชิดใกลโตตอบกันไดอยางรวดเร็ว ระบบสื่อสาร
ขอมูลที่รองรับมัลติมีเดียตองมีการรับประกันการบริการ (QoS - Quality of Service) กลาวคือ การบัสงขอมูลระหวางตน
ทางและปลายทาง ขอมูลที่สงมีลักษณะเปนสายขอมูล ดังนั้นขอมูลจะตองถึงปลายทางตามกําหนดเวลา และใหรูปแบบที่
ตอเนื่องไดลองนึกดวูาหากตองการสงหรือรับขอมูลแบบมัลติมีเดียที่ประกอบดวยภาพเคลื่อนไหวก็ด ี เสียงกด็ีจะตองมี
ความตอเนื่อง ซ่ึงจะขาดหายเปนชวง ๆ ไมได ดังนัน้ คุณภาพของระบบมัลติมีเดียจึงเกี่ยวโยงกับระบบสื่อสารขอมูลและ
การประมวลผลขอมูลอันรวดเร็วมากของซีพียูในคอมพวิเตอรดวย  
 เทคโนโลยีการบีบอัดขอมูล  
  ส่ิงที่สําคัญตามมาคือ "มาตรฐานของเทคโนโลยีการบีบอัดขอมูล" อาทิเชน เทคนิคการบีบอัดขอมูล
วิดีโอเปน MPEG การบีบอัดขอมูลเสียงเปน MIDI และการบีบอัดเสียงพูดดวย ADPCM หรือแมแตรูปภาพก็บีบอัดเปน 
GIF หรือ JPEG เปนตน การบีบอัดทําใหรับสงขอมูลไดเร็วข้ึน และยังใชที่เก็บความจลุดลง  
 ชนิดของโปรโตคอลสื่อสาร  
 เราแบงแยกชนิดของโปรโตคอลสื่อสารใหรองรับในระบบมัลติมีเดียออกเปน 2 แบบคือ "โปรโตคอล
เชื่อมโยง (Connection Protocol)" และ "โปรโตคอลไมเชื่อมโยง (Connectionless Protocol)"  "โปรโตคอลเชื่อมโยง" 
หมายถึง กอนการรับสงสายขอมูลจริง จะตองมีการตรวจสอบสํารวจหาเสนทาง เพื่อใหตวัรับและตัวสงเชื่อมโยงกันได
กอน จากนั้นสายขอมูลจึงจะไหลไปตามการเชื่อมโยงนั้น  "โปรโตคอลไมเชื่อมโยง" อาศัยการสงแพ็กเก็ตขอมูลที่มีการ
กําหนดแอดเดรสไวบนแพก็เก็ต อุปกรณส่ือสารบนเสนทางจะสงตอกนัไปจนถึงปลายทางไดเอง  ดังนั้น การใช
มัลติมีเดียบนเครือขายจึงตองมีการพัมนาเทคโนโลยีตาง ๆ บนโปรโตคอลทั้งสองนี้ใหใชงานไดบนเครือขาย ลักษณะ
ของการประยกุตมัลติมีเดียบนเครือขายจึงมีหลายรูปแบบ คือ  



 "การสื่อสารแบบ Broadcast" คือสถานีบริการหนึ่งสามารถสงกระจายขาวสารมัลติมีเดียไปใหกับผูขอให
บริการ (Client) ที่อยูบนเครือขายไดทกุเครื่องในเวลาเดียวกัน โดยตองการใหผูชมสามารถโตตอบกลับได นั่นคือรวมเลน
เกมโชวจากทางบานได เปนตน    
 "การสื่อสารแบบ Unicast or pointcast" เปนการกระจายขาวสารจากเซิรฟเวอรไปยังไคลแอนตในลักษณะ
เจาะจงตัว เชน เซิรฟเวอรเปนสถานีบริการขายผูใชอยูที่บานตองการรับขาวสารก็สามารถบอกรับ โดยเลือกหัวขอ
ขาวสารตาง ๆ ตามที่ตนเองสนใจ เมื่อเซิรฟเวอรมีขาวใหมในหัวขอที่ผูใชคนใดสนใจกจ็ะตดิตอสงขาวสารมาใหโดย
เลือกสงเฉพาะบุคคล "การสื่อสารแบบ Multicast" การสื่อสารแบบนี้แตกตางจากแบบ Broadcast ซ่ึงกระจายขาวสารทั่ว
ทั้งเครือขาย แต Multicast จะกระจายแบบเจาะจงไปยังผูใชตามที่ไดเรียกขอมา  

 
MBONE ทําใหสารสื่อสารขอมูลท่ีไปยังผูใช ลดลงเหลือเพียงสายเดียว 

 
 การพัฒนาระบบเครือขาย  

 หากพิจารณาดวูาถามีขาวสารแบบมิลติมีเดยีอยูมากมายวิง่อยูบนเครือขาย เชน การใหบริการขาวหนงัสือพิมพ 
การใหบริการคาราโอเกะ การเรียนการสอนทางไกล การบริการทางการแพทย การซื้อขายของบนเครือขาย ฯลฯ ขอมูล
ขาวสารบนเครือขายจะมีความหนาแนนเพียงไร สายสื่อสารขอมูลที่วิ่งบนเครือขายคงตองการระบบสื่อสารขอมูลที่มี
แถบกวางมาก (Hing Bandwidth) และตองการโครงสรางพื้นฐานการเชื่อมโยงที่รองรับการใหบริการตาง ๆ การสงสาย
ส่ือสารขอมูลไปใหผูใชจํานวนมากบนเครอืขาย อาจจะทาํใหเกิดปญหาการใชสายส่ือสารขอมูลจํานวนมาก ปญหานี้ 
 
 
 
 
 
 
สามารถลดไดดวยการสงสายสื่อสารขอมูลเพียงสายเดยีวในเครือขาย อุปกรณสวิตชิ่งจะสงกระจายไปหลาย ๆ ที่ตามที่
ผูใชตองการไดเองลักษณะการสงกระจายบนเครือขายแบบนี้เรียกวา "Multicast Backbone (MBONE)" แนวโนมการ



ขยายตวัของโลกในเครือขายหรือไซเบอรสเปซ มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงขอฝากไวกับการพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายใหรองรับ
การประยกุตใชงานมัลติมีเดยี  

 
เขียนโดย : รศ. ยืน ภูวรวรรณ  http://oho.ipst.ac.th/digital/snet1/network/multimediea.html 
 

 ประโยชนของมัลติมีเดีย 
 
 มัลติมีเดีย ไดเขามามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากยิ่งขึน้ โดยมีประโยชน ดังนี ้ 

• เสนอสิ่งเราใหกับผูเรียน ไดแก เนื้อหา ภาพนิ่ง คําถาม ภาพเคลื่อนไหว  
• นําเสนอขาวสารในรูปแบบที่ไมจําเปนตองเรียงลําดับ เชน บทเรียนมัลติมีเดีย  
• สรางสื่อเพื่อความบันเทิง  
• สรางสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธ  

 นอกจากประโยชนดังกลาว เทคโนโลยีมัลตมีิเดีย ยังมีบทบาทตอ 
• การเรียนการสอน อันสงผลใหเกิดระบบหองสมุดแบบดจิิตอล (Digital Library) การเรียนการสอนทางไกล 

(Distance Learning) การสรางหองเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) และการเรียนการสอนแบบกระจาย 
อันสงผลใหเกดิการเรียนรูอยางกวางขวาง  

• ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจรูปแบบใหมที่เรียกวา E-Commerce อันจะชวยใหการนําเสนอสินคา มีความนาสนใจ
มากกวาเดิม  

• การสื่อสารโทรคมนาคม เนือ่งดวยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ตองอาศัยส่ือเพื่อเผยแพรขอมูล ดังนั้นเทคโนโลยีนี้ จึง
มีความสัมพันธกับ ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม อยางแยกกันไดยากมาก  

• ธุรกิจการพิมพ นับเปนอกีหนึ่งธุรกิจที่สัมพันธกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย อันจะสงผลใหหนังสือ ส่ิงพิมพตางๆ 
มีความนาสนใจมากขึ้น และปจจุบันก็มี E-Magazine หรือ E-Book ออกมาอยางแพรหลาย  

• ธุรกิจการใหบริการขอมูลขาวสาร เมื่อมีการนําเทคโนโลยีมัลติมีเดียมาชวย จะทําใหขอมูลขาวสารที่เผยแพร
ออกไป มีความนาสนใจมากกวาเดิม  

• ธุรกิจโฆษณา และการตลาด แนนอนวามีความสัมพันธอยางหลีกเลีย่งไมได อันจะชวยดึงดดูคนเขามาชม ดวย
เทคโนโลยีใหมๆ ที่มีความแปลกใหม  

• การแพทยและสาธารณสุข ปจจุบันมีการสรางสื่อเรียนรูดานการแพทย ชวยใหประชาชนทั่วไป มีความสนใจ
ศึกษา เพื่อสรางความเขาใจทีถู่กตองเกี่ยวกบัการดูแล รักษาสุขภาพตนเอง  

• นันทนาการ นบัเปนบทบาทที่สําคัญมาก ทั้งในรูปของเกม การเรียนรู และ VR เปนตน  
 http://www.nectec.or.th/courseware/multimedia/0002.html 

 



 เทคโนโลยมีัลติมีเดีย 
เนื่องจากมัลตมิีเดีย เปนเทคโนโลยีของสื่อหลากหลายสือ่ ซ่ึงสามารถแบงเทคโนโลยีที่เกีย่วของได ดังนี ้

• เทคโนโลยีเก่ียวกับเสียง (Audio Technology) ซ่ึงรวมทั้งเสียงพูด และเสียงดนตรี ตั้งแตการประมวลผล การ
แสดงผล การจัดการตางๆ เชน การบีบอัดสัญญาณ การสื่อสาร การสงสัญญาณ  

• เทคโนโลยีเก่ียวกับวีดิโอ (Video Technology) อันไดแก การจัดเก็บ การประมวลผล การปรับแตง การใชงาน 
การเรียกหา สืบคน การสงกระจาย มาตรฐานการบีบอัดสัญญาณ การเขาและถอดรหสั การสงขอมูล การทํางาน
รวมกับสื่ออ่ืนๆ  

• เทคโนโลยีรูปภาพ (Image Technology) เปนการพัฒนา และประยุกตใชภาพ การจดัการฟอรแมต คลังภาพ การ
คนหา การสราง และตกแตงภาพ  

• เทคโนโลยีขอความ (Text Technology) เกีย่วกับขอความหรือ ตัวอักษร ทั้งการใช และลักษณะรูปแบบของ 
ขอความแบบตางๆ  

 
 
 
 
 

• เทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว และภาพสามมิติ (Animation & 3D Technology) เปนเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
แสดงผล ดนภาพเคลื่อนไหว ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสรางภาพเสมือนจริง (VR - Visual Reality) การสราง 
ตกแตง ประมวลผล การใชงาน 

• เทคโนโลยีการพัฒนา (Authoring System Technology) คือ เทคโนโลยีที่ไดพฒันา เพื่อสรางเครื่องมือสําหรับ 
งานพัฒนามัลติมีเดีย ในรูปของ ซอฟตแวรชวย ในการนําขอมูล เนื้อหา (Content) เขาไปเก็บตามสื่อรูปแบบ
ตางๆ ที่วางไว เพื่อนําเสนอ เชน การใชเครือ่งมือตางๆ หรือการสรางเครื่องมือใหมๆ  

• เทคโนโลยีกับระบบการศึกษา เปนการศกึษาเพื่อนําเอา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย มาประยุกตใชกับ ระบบการศึกษา 
ในรูปของ CAI - Computer Aided Instruction, CBT - Computer Based Training ตลอดจนงานประชาสัมพันธ 
โฆษณา สรางภาพยนตร  

• เทคโนโลยีการผลิต (Publishing Technology) เปนการนาํเอามัลติมีเดีย มาใชดานงานพิมพ เพื่อเพิ่มชีวิตชีวา
ใหกับงานพิมพ มีรูปแบบทีโ่ดดเดน และนําเสนอ หรือพิมพลงสื่อไดหลากรูปแบบ เชน งาน DTP - Desktop 
Publishing, CD-ROM Title & Publishing  

• เทคโนโลยีการกระจาย (Broadcasting & Conferencing) สงเกี่ยวของกับการเผยแพรขอมูล เผยแพรสัญญาณ 
เชน Conference, Multicasting Backbone เปนตน  



• เทคโนโลยีการจัดเก็บขอมูล (Storage Technology) เนื่องดวยขอมูลดานมัลติมีเดีย มกัจะมีขนาดโต ทําใหตอง
เกี่ยวของกับสือ่บันทึกขอมูลอยางหลีกเลี่ยงไมได ทั้งเกี่ยวกับรูปแบบของสื่อ รูปแบบการบีบอัดขอมูล รูปแบบ
การบันทึกขอมูล  

• เทคโนโลยี WWW & HyperText โดยจะชวยใหเกิดการเผยแพรส่ือมัลติมีเดียในรูปแบบที่นิยมมากที่สุด และเรว็
ที่สุด ผานระบบ WWW และมีระบบโตตอบดวยเทคโนโลยี HyperText & HyperMedia  

• เทคโนโลยีคลังขอมูล (Media Archives) ซ่ึงเกี่ยวกับการจดัเก็บขอมูลปริมาณมากๆ และการเรียกคนภายหลัง 
เชน Photo & Image Server, AVI archives  

 เทคโนโลยีที่กลาวมาขางตน เปนสวนประกอบที่สําคัญกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ซ่ึงจะชวยใหเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย มีคณุคา และเปนที่ยอมรับอยางกวางขวาง 
  http://www.nectec.or.th/courseware/multimedia/0003.html 
 
 

   สื่อของมัลติมีเดีย 
 

 ขอความ (Text)  
 

 ขอความ เปนสวนท่ีเก่ียวกับเนื้อหาของมัลติมีเดีย ใชแสดงรายละเอียด หรือเนื้อหาของเรื่องท่ีนําเสนอ ซ่ึง
ปจจุบัน มีหลายรูปแบบ ไดแก 

• ขอความที่ไดจากการพิมพ เปนขอความปกติที่พบไดทัว่ไป ไดจากการพิมพดวย โปรแกรมประมวลผลงาน 
(Word Processor) เชน  NotePad, Text Editor, Microsoft Word โดยตวัอักษรแตละตวัเก็บในรหัส  
เชน ASCII  

• ขอความจากการสแกน เปนขอความในลักษณะภาพ หรือ Image ไดจากการนําเอกสารที่พิมพไวแลว (เอกสาร
ตนฉบับ) มาทาํการสแกน ดวยเครื่องสแกนเนอร (Scanner) ซ่ึงจะไดผลออกมาเปนภาพ (Image) 1 ภาพ ปจจุบัน
สามารถแปลงขอความภาพ เปนขอความปกติได โดยอาศัยโปรแกรม OCR  

• ขอความอิเล็กทรอนิกส เปนขอความที่พัฒนาใหอยูในรูปของสื่อ ที่ใชประมวลผลได  
• ขอความไฮเปอรเท็กซ (HyperText) เปนรูปแบบของขอความ ที่ไดรับความนิยมสูงมาก ในปจจุบนั โดยเฉพาะ

การเผยแพรเอกสารในรูปของเอกสารเว็บ เนื่องจากสามารถใชเทคนิค การลิงก หรือเชื่อมขอความ ไปยังขอความ 
หรือจุดอื่นๆ ได 



 

 
  http://www.nectec.or.th/courseware/multimedia/0004.html 
 

  กราฟก (Graphics) 

ภาพกราฟก (Graphics) เปนสื่อในการนําเสนอที่ดี เนื่องจากมีสีสรร มีรูปแบบที่นาสนใจ สามารถสื่อ
ความหมายไดกวาง ประกอบดวย  

• ภาพบติแมพ (Bitmap) เปนภาพที่มีการเกบ็ขอมูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็กๆ ที่แสดงคาสี ดังนั้นภาพหนึ่งๆ 
จึงเกิดจากจดุเล็กๆ หลายๆ จุดประกอบกนั (คลายๆ กับการปกผาครอสติก) ทําใหรูปภาพแตละรูป เก็บ
ขอมูลจํานวนมาก เมื่อจะนํามาใช จึงมีเทคนิคการบีบอัดขอมูล ฟอรแมตของภาพบิตแมพ ที่รูจักกันดี 
ไดแก .BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF 

 

 

• ภาพเวกเตอร (Vector) เปนภาพที่สรางดวยสวนประกอบของเสนลักษณะตางๆ และคุณสมบัติเกี่ยวกับสี
ของเสนนั้นๆ ซ่ึงสรางจากการคํานวณทางคณิตศาสตร เชน ภาพของคน ก็จะถูกสรางดวยจุดของเสนหลายๆ 
จุด เปนลักษณะของโครงราง (Outline) และสีของคนก็เกดิจากสีของเสนโครงรางนั้นๆ กับพื้นที่ผิวภายใน
นั่นเอง เมื่อมีการแกไขภาพ ก็จะเปนการแกไขคุณสมบัตขิองเสน ทําใหภาพไมสูญเสียความละเอยีด เมื่อมี
การขยายภาพนั่นเอง ภาพแบบ Vector ที่หลายๆ ทานคุนเคยก็คือ ภาพ .wmf ซ่ึงเปน clipart ของ Microsoft 



Office นั่นเอง นอกจากนี้คุณจะสามารถพบภาพฟอรแมตนี้ไดกับภาพในโปรแกรม Adobe Illustrator หรือ 
Macromedia Freehand  

 http://www.nectec.or.th/courseware/multimedia/0005.html 

 

 

• คลิปอารต (Clipart) เปนรูปแบบของการจดัเก็บภาพ จํานวนมากๆ ในลักษณะของตารางภาพ หรือหองสมุดภาพ 
หรือคลังภาพ เพื่อใหเรียกใช สืบคน ไดงาย สะดวก และรวดเรว็  

 
• HyperPicture มักจะเปนภาพชนิดพิเศษ ที่พบไดบนสื่อมลัติมีเดีย มีความสามารถเชื่อมโยงไปยังเนือ้หา หรือ

รายละเอียดอืน่ๆ มีการกระทํา เชน คลิก (Click) หรือเอาเมาสมาวางไวเหนือตําแหนงที่ระบุ (Over)  

สําหรับการจัดหาภาพ หรือเตรียมภาพ ก็มหีลายวิธี เชน การสรางภาพเอง ดวยโปรแกรมสรางภาพ เชน Adobe Photoshop, 
PhotoImpact, CorelDraw หรือการนําภาพจากอุปกรณ เชน กลองถายภาพดจิิตอล, กลองวิดีโอดิจิตอล หรือสแกนเนอร 



  เสียง (Sound) 
  เสียง เปนอีกองคประกอบของมัลติมีเดีย อันจะชวยใหเกดิบรรยากาศทีน่าสนใจในการรับรูทางหู  
โดยอาศัยจะนาํเสนอในรูปของ เสียงประกอบ เพลงบรรเลง เสียงพูด เสยีงบรรยาย หรือเสียงพากษ เปนตน ลักษณะของ
เสียง ประกอบดวย 

• คล่ืนเสียงแบบออดิโอ (Audio) ซ่ึงมีฟอรแมตเปน .wav, .au การบันทึกจะบันทกึตามลูกคลื่นเสียง โดยมีการ
แปลงสัญญาณใหเปนดจิิทลั และใชเทคโนโลยีการบีบอัดเสียงใหเล็กลง (ซ่ึงคุณภาพก็ต่ําลงดวย)  

• เสียง CD เปนรูปแบบการบนัทึก ที่มีคุณภาพสูง ไดแก เสียงที่บันทึกลงในแผน CD เพลงตางๆ  
• MIDI (Musical Instrument Digital Interface) เปนรูปแบบของเสียงที่แทนเครื่องดนตรีชนิดตางๆ สามารถเก็บ

ขอมูล และใหวงจรอิเล็กทรอนิกส สรางเสียงตามตัวโนต เสมือนการเลนของเครื่องเลนดนตรีนั้น ๆ  
เทคโนโลยีเกี่ยวกับเสียง ประกอบดวย 

 การบันทึกขอมูลเสียง  
 เสียงที่ทํางานผานคอมพิวเตอร เปนสัญญาณดิจิตอล ซ่ึงม ี2 รูปแบบคือ 

• Synthesize Sound เปนเสียงที่เกิดจากตัววิเคราะหเสียง ทีเ่รียกวา MIDI โดยเมื่อตวัโนตทํางาน คําสั่ง MIDI จะ
ถูกสงไปยัง Synthesize Chip เพื่อทําการแยกสียงวาเปนเสียงดนตรีชนดิใด ขนาดไฟล MIDI จะมีขนาดเล็ก 
เนื่องจากเก็บคาํสั่งในรูปแบบงายๆ  

• Sound Data เปนเสียงจากทีม่ีการแปลงจากสัญญาณ analog เปนสัญญาณ digital โดยจะมกีารบันทึกตัวอยาง
คล่ืน (Sample) ใหอยูทีใ่ดทีห่นึ่งในชวงของเสียงนั้นๆ และการบันทกึตวัอยางคลื่นเรยีงกันเปนจํานวนมาก 
เพื่อใหมีคณุภาพที่ด ีก็จะทําใหขนาดของไฟลโตตามไปดวย  

 
o Sample Rate จะแทนดวย kHz ใชอธิบายคุณภาพของเสยีง อัตรามาตรฐานของ sample rate เทากับ 

11kHz, 22kHz, 44kHz  
o Sample Size แทนคาดวย bits คือ 8 และ 16 บิท ใชอธิบายจํานวนของขอมูลที่ใชจัดเก็บในคอมพิวเตอร 

คุณภาพเสียงทีด่ีที่สุด ไดแก Auido-CD ที่เทากับ 44kHz ระบบ 16 บิท เปนตน  
 ฟอรแมตในการจัดเก็บ (File Format) มีหลากหลายรูปแบบ โดยมีสวนขยาย (นามสกุล) ที่เปนมาตรฐานใน
การระบุ ไดแก  สวนขยาย 
 
 
 
 

สวนขยาย ชนิดของไฟล การใชงาน 
.mp3 Audio Audio Player  
.mp2 Audio Audio Player 



สวนขยาย ชนิดของไฟล การใชงาน 
.mpa Audio Audio Player 
.aif Sound Sound Player 
.fssd Sound Sound Player 
.mat Sound Sound Player 
.mtm Sound Sound Player 
.nst Sound Sound Player 
.pcm Sound Sound Player 
.rmi Sound Sound Player 
.rol Sound Sound Player 
.s3m Sound Sound Player 
.sf Sound Sound Player 
.stm Sound Sound Player 
.ul Sound Sound Player 
.utl Sound Sound Player 
.voc Sound Sound Player 
.wav Sound Sound Player 
.xm Sound Sound Player 
.au Music ULAW Player 
.cmf Music Music Player 
,pol Music Music Player 
.snd Music Music Player 
.mid Music MIDI Player 
.mod Music Mod Player 
.mhg Multimedia Multimedia Player 
.mpg Multimedia Mpeg Player 
.mps Multimedia Mpeg Player 

 
 
 มาตรฐานการบีบอัดขอมูล เสียงท่ีมีคุณภาพดี มักจะมีขนาดโต จึงตองมีการบีบอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กลง 
มาตรฐานการบีบอัดขอมูล ไดแก  



• ADPCM - Adaptive Differential Pulse Code Modulation โดยจะทําการบีบอัดขอมูลที่มีการบันทึกแบบ 8 หรือ 
16 บิท โดยมีอัตราการบีบอัดประมาณ 4:1 หรือ 2:1  

• u-law, A-law เปนมาตรฐานที่กําหนดโดย CCITT สามารถบีบอัดเสียง 16 บิท ไดในอัตรา 2:1  
• MACE มีจุดเดนคือ บีบอัดและขยายขอมูลใหมีขนาดเทาเดิมได จึงใชไดเฉพาะขอมูลเสียง 8 บิต อัตราการบีบอัด

คือ 3:1 และ 6:1 อยางไรก็ตามคุณภาพเสียงไมดีเทาที่ควร และทํางานไดเฉพาะกับ Mac เทานั้น  
• MPEG เปนมาตรฐานการบีบอัดขอมูลที่นิยมมากในปจจบุัน โดยช่ือนี ้เปนชื่อยอของทีมงานพัฒนา Moving 

Picture Export Group โดยปจจุบันมีฟอรแมตที่นิยมคือ MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) ซ่ึงก็คือเทคโนโลยีการ
บีบอัดขอมูลเสียงของมาตรฐาน MPEG 1 นั่นเอง เปนไฟลที่นิยมใชกบัเครือขายอินเทอรเน็ตดวย  

 
เว็บไซตท่ีนาสนใจ 
• Let's learn about "Sound Format"  
• Basics about MPEG Perceptual Audio Coding  
• Sound Format Glossary  
• MPEG Audio Layer-3  
• MPEG-2 AAC  
• MPEG-4  
• File-Format-Library : Sound  
• Sound eXchange  

     http://www.nectec.or.th/courseware/multimedia/0006.html 
 

  วีดิโอ (Video) 
  วีดิโอ นับเปนสื่ออีกรูปหนึ่งที่นิยมใชกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เนื่องจากสามารถแสดงผลไดทั้ง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงไปพรอมๆ  กัน ทําใหเกิดความนาสนใจในการนําเสนอ ทั้งนี้มีหัวขอทีเ่กี่ยวของ ดังนี ้ 
  Video file format   เปนรูปแบบที่ใชบันทกึภาพและเสียงที่สามารถทํางานกับคอมพวิเตอรไดเลย มี
หลายรูปแบบไดแก  

•  AVI (Audio / Video Interleave) เปนฟอรแมตที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต เรียกวา Video for Window 
มีนามสกุลเปน .avi ปจจุบันมีโปรแกรมแสดงผลติดตั้งมาพรอมกับชุด Microsoft Windows คือ Windows 



Media Player 

 
 
• MPEG - Moving Pictures Experts Group รูปแบบของไฟลที่มีการบีบอัดไฟล เพือ่ใหมีขนาดเล็กลง โดยใช

เทคนิคการบีบขอมูลแบบ Inter Frame หมายถึง การนําความแตกตางของขอมูลในแตละภาพมาบีบ และเก็บ 
โดยสามารถบีบขอมูลไดถึง 200 : 1 หรือเหลือขอมูลเพียง 100 kb/sec โดยคุณภาพยังดีอยู มีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง โดย MPEG-1 มีนามสกุล คือ .mpg  

• Quick Time เปนฟอรแมตทีพ่ัฒนาโดยบรษิัท Apple นิยมใชนําเสนอขอมูลไฟลผานอินเทอรเน็ต มีนามสกุล
เปน .mov 

 

 
 เว็บไซตท่ีนาสนใจ 

• MPEG Audio Layer-3  
• MPEG-2 AAC  
• MPEG-4  

 
 http://www.nectec.or.th/courseware/multimedia/0007.html 
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