
ความหมายของมัลติมีเดีย  

"มลัติมีเดีย (Multimedia) หรือ ส่ือหลายแบบ" เป็นเทคโนโลยท่ีีช่วยใหค้อมพิวเตอร์ สามารถผสมผสาน
กนัระหวา่ง ขอ้ความ ขอ้มูลตวัเลข ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง ไวด้ว้ยกนั ตลอดจน การนาํเอา
ระบบโตต้อบกบัผูใ้ช ้(Interactive) มาผสมผสานเขา้ดว้ยกนั  

นอกจากน้ี มีผูใ้หนิ้ยามศพัทไ์วห้ลายท่าน ดงัน้ี  

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.  

 
ประโยชน์ของมัลติมีเดีย  

มลัติมีเดีย ไดเ้ขา้มามีบทบาทในชีวิตของคนเรามากยิง่ข้ึน โดยมีประโยชน์ ดงัน้ี  

• เสนอส่ิงเร้าใหก้บัผูเ้รียน ไดแ้ก่ เน้ือหา ภาพน่ิง คาํถาม ภาพเคล่ือนไหว  
• นาํเสนอข่าวสารในรูปแบบท่ีไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบั เช่น บทเรียนมลัติมีเดีย  
• สร้างส่ือเพ่ือความบนัเทิง  
• สร้างส่ือโฆษณา หรือประชาสมัพนัธ์  



นอกจากประโยชน์ดงักล่าว เทคโนโลยมีลัติมีเดีย ยงัมีบทบาทต่อ 

• การเรียนการสอน อนัส่งผลใหเ้กิดระบบหอ้งสมุดแบบดิจิตอล (Digital Library) การเรียนการ
สอนทางไกล (Distance Learning) การสร้างหอ้งเรียนเสมือนจริง (Virtual Classroom) และการ
เรียนการสอนแบบกระจาย อนัส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง 

• ธุรกจิ โดยเฉพาะธุรกิจรูปแบบใหม่ท่ีเรียกวา่ E-Commerce อนัจะช่วยใหก้ารนาํเสนอสินคา้ มี
ความน่าสนใจมากกวา่เดิม 

• การส่ือสารโทรคมนาคม เน่ืองดว้ยเทคโนโลยมีลัติมีเดีย ตอ้งอาศยัส่ือเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูล ดงันั้น
เทคโนโลยน้ีี จึงมีความสมัพนัธ์กบั ระบบการส่ือสารโทรคมนาคม อยา่งแยกกนัไดย้ากมาก 

• ธุรกจิการพมิพ์ นบัเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีสมัพนัธ์กบัเทคโนโลยมีลัติมีเดีย อนัจะส่งผลใหห้นงัสือ 
ส่ิงพิมพต่์างๆ มีความน่าสนใจมากข้ึน และปัจจุบนักมี็ E-Magazine หรือ E-Book ออกมาอยา่ง
แพร่หลาย 

• ธุรกจิการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เม่ือมีการนาํเทคโนโลยมีลัติมีเดียมาช่วย จะทาํใหข้อ้มูล
ข่าวสารท่ีเผยแพร่ออกไป มีความน่าสนใจมากกวา่เดิม 

• ธุรกจิโฆษณา และการตลาด แน่นอนวา่มีความสมัพนัธ์อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้อนัจะช่วยดึงดูด
คนเขา้มาชม ดว้ยเทคโนโลยใีหม่ๆ ท่ีมีความแปลกใหม่ 

• การแพทย์และสาธารณสุข ปัจจุบนัมีการสร้างส่ือเรียนรู้ดา้นการแพทย ์ช่วยใหป้ระชาชนทัว่ไป 
มีความสนใจศึกษา เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัการดูแล รักษาสุขภาพตนเอง  

• นันทนาการ นบัเป็นบทบาทท่ีสาํคญัมาก ทั้งในรูปของเกม การเรียนรู้ และ VR เป็นตน้ 

เทคโนโลยมัีลติมีเดีย  

เน่ืองจากมลัติมีเดีย เป็นเทคโนโลยขีองส่ือหลากหลายส่ือ ซ่ึงสามารถแบ่งได ้ดงัน้ี 
 

• เทคโนโลยเีกีย่วกบัเสียง (Audio Technology) ซ่ึงรวมทั้งเสียงพดู และเสียงดนตรี ตั้งแต่การ
ประมวลผล การแสดงผล การจดัการต่างๆ เช่น การบีบอดัสญัญาณ การส่ือสาร การส่งสญัญาณ 

• เทคโนโลยเีกีย่วกบัวดีิโอ (Video Technology) อนัไดแ้ก่ การจดัเกบ็ การประมวลผล การ
ปรับแต่ง การใชง้าน การเรียกหา สืบคน้ การส่งกระจาย มาตรฐานการบีบอดัสญัญาณ การเขา้
และถอดรหสั การส่งขอ้มูล การทาํงานร่วมกบัส่ืออ่ืนๆ 



• เทคโนโลยรูีปภาพ (Image Technology) เป็นการพฒันา และประยกุตใ์ชภ้าพ การจดัการ
ฟอร์แมต คลงัภาพ การคน้หา การสร้าง และตกแต่งภาพ 

• เทคโนโลยข้ีอความ (Text Technology) เก่ียวกบัขอ้ความหรือ ตวัอกัษร ทั้งการใช ้และลกัษณะ
รูปแบบของ ขอ้ความแบบต่างๆ  

• เทคโนโลยภีาพเคลือ่นไหว และภาพสามมิติ (Animation & 3D Technology) เป็นเทคโนโลยี
เก่ียวกบัการแสดงผล ดน้ภาพเคล่ือนไหว ทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ การสร้างภาพเสมือนจริง 
(VR - Visual Reality) การสร้าง ตกแต่ง ประมวลผล การใชง้าน  

• เทคโนโลยกีารพฒันา (Authoring System Technology) คือ เทคโนโลยท่ีีไดพ้ฒันา เพื่อสร้าง
เคร่ืองมือสาํหรับ งานพฒันามลัติมีเดีย ในรูปของ ซอฟตแ์วร์ช่วย ในการนาํขอ้มูล เน้ือหา 
(Content) เขา้ไปเกบ็ตามส่ือรูปแบบต่างๆ ท่ีวางไว ้เพื่อนาํเสนอ เช่น การใชเ้คร่ืองมือต่างๆ 
หรือการสร้างเคร่ืองมือใหม่ๆ 

• เทคโนโลยกีบัระบบการศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อนาํเอา เทคโนโลยมีลัติมีเดีย มาประยกุตใ์ชก้บั 
ระบบการศึกษา ในรูปของ CAI - Computer Aided Instruction, CBT - Computer Based 
Training ตลอดจนงานประชาสมัพนัธ์ โฆษณา สร้างภาพยนตร์  

• เทคโนโลยกีารผลติ (Publishing Technology) เป็นการนาํเอามลัติมีเดีย มาใชด้า้นงานพิมพ ์เพื่อ
เพิ่มชีวิตชีวาใหก้บังานพิมพ ์มีรูปแบบท่ีโดดเด่น และนาํเสนอ หรือพมิพล์งส่ือไดห้ลากรูปแบบ 
เช่น งาน DTP - Desktop Publishing, CD-ROM Title & Publishing  

• เทคโนโลยกีารกระจาย (Broadcasting & Conferencing) ส่งเก่ียวขอ้งกบัการเผยแพร่ขอ้มูล 
เผยแพร่สญัญาณ เช่น Conference, Multicasting Backbone เป็นตน้ 

• เทคโนโลยกีารจัดเกบ็ข้อมูล (Storage Technology) เน่ืองดว้ยขอ้มูลดา้นมลัติมีเดีย มกัจะมี
ขนาดโต ทาํใหต้อ้งเก่ียวขอ้งกบัส่ือบนัทึกขอ้มูลอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ทั้งเก่ียวกบัรูปแบบของ
ส่ือ รูปแบบการบีบอดัขอ้มูล รูปแบบการบนัทึกขอ้มูล 

• เทคโนโลย ีWWW & HyperText โดยจะช่วยใหเ้กิดการเผยแพร่ส่ือมลัติมีเดียในรูปแบบท่ีนิยม
มากท่ีสุด และเร็วท่ีสุด ผา่นระบบ WWW และมีระบบโตต้อบดว้ยเทคโนโลย ีHyperText & 
HyperMedia  

• เทคโนโลยคีลงัข้อมูล (Media Archives) ซ่ึงเก่ียวกบัการจดัเกบ็ขอ้มูลปริมาณมากๆ และการ
เรียกคน้ภายหลงั เช่น Photo & Image Server, AVI archives 

เทคโนโลยท่ีีกล่าวมาขา้งตน้ เป็นส่วนประกอบท่ีสาํคญักบัเทคโนโลยมีลัติมีเดีย ซ่ึงจะช่วยให้
เทคโนโลยมีลัติมีเดีย มีคุณค่า และเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง 



 

บทบาทของส่ือมัลติมีเดีย  

เน่ืองจากประสิทธิภาพของส่ือมลัติมีเดีย ท่ีสามารนาํเสนอเน้ือหาไดท้ั้งขอ้ความ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว 
เสียง วีดิทศัน์ และอ่ืนๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ประจวบเหมาะสมระบบติดต่อผูใ้ช ้(GUI: Graphics User 
Interface) ท่ีทาํใหผู้ใ้ชมี้ความสะดวกในการใชง้าน สร้างสรรคง์าน ทาํใหบ้ทบาทของส่ือฯ มีมากข้ึน
ตามลาํดบั มีการนาํส่ือมลัติมีเดีย มาประยกุตใ์ชก้บังานต่างๆ มากมาย เช่น การเรียนการสอน การ
ถ่ายทอดความรู้ การนาํเสนอขอ้มูล การประชาสมัพนัธ์ เป็นตน้  

ปัจจุบนัเทคโนโลยเีครือข่ายและการส่ือสาร ยิง่ส่งเสริมใหก้ารประยกุตใ์ชส่ื้อมลัติมีเดียไดรั้บการพมันา
อยา่งกวา้ง สามารถเผรแพร่ขอ้มูลไดก้วา้งไกล และรวดเร็ว มีผูค้นตอบสนองการใชส่ื้อมลัติมีเดียมากข้ึน 
ส่ือการเรียนการสอนระบบมลัติมีเดียผา่นเวบ็, ระบบประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ ไดรั้บการพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง พร้อมๆ กบัเทคโนโลยท่ีีกา้วเกินกวา่จะคาดไดถึ้ง หรือไม่น่าเช่ือวา่จะเกิดข้ึนได ้ 

ข้อความ (Text)  

ขอ้ความ เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาของมลัติมีเดีย ใชแ้สดงรายละเอียด หรือเน้ือหาของเร่ืองท่ีนาํเสนอ 
ซ่ึงปัจจุบนั มีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 

• ข้อความทีไ่ด้จากการพมิพ์ เป็นขอ้ความปกติท่ีพบไดท้ัว่ไป ไดจ้ากการพิมพด์ว้ย โปรแกรม
ประมวลผลงาน (Word Processor) เช่น NotePad, Text Editor, Microsoft Word โดยตวัอกัษร
แต่ละตวัเกบ็ในรหสั เช่น ASCII 

• ข้อความจากการสแกน เป็นขอ้ความในลกัษณะภาพ หรือ Image ไดจ้ากการนาํเอกสารท่ีพิมพ์
ไวแ้ลว้ (เอกสารตน้ฉบบั) มาทาํการสแกน ดว้ยเคร่ืองสแกนเนอร์ (Scanner) ซ่ึงจะไดผ้ลออกมา
เป็นภาพ (Image) 1 ภาพ ปัจจุบนัสามารถแปลงขอ้ความภาพ เป็นขอ้ความปกติได ้โดยอาศยั
โปรแกรม OCR  

• ข้อความอเิลก็ทรอนิกส์ เป็นขอ้ความท่ีพฒันาใหอ้ยูใ่นรูปของส่ือ ท่ีใชป้ระมวลผลได ้ 
• ข้อความไฮเปอร์เทก็ซ์ (HyperText) เป็นรูปแบบของขอ้ความ ท่ีไดรั้บความนิยมสูงมาก ใน

ปัจจุบนั โดยเฉพาะการเผยแพร่เอกสารในรูปของเอกสารเวบ็ เน่ืองจากสามารถใชเ้ทคนิค การ
ลิงก ์หรือเช่ือมขอ้ความ ไปยงัขอ้ความ หรือจุดอ่ืนๆ ได ้



กราฟิก (Graphics)  

ภาพกราฟิก (Graphics) เป็นส่ือในการนาํเสนอท่ีดี เน่ืองจากมีสีสรร มีรูปแบบท่ีน่าสนใจ สามารถส่ือ
ความหมายไดก้วา้ง ประกอบดว้ย  

• ภาพบิตแมพ (Bitmap) เป็นภาพท่ีมีการเกบ็ขอ้มูลแบบพิกเซล หรือจุดเลก็ๆ ท่ีแสดงค่าสี ดงันั้น
ภาพหน่ึงๆ จึงเกิดจากจุดเลก็ๆ หลายๆ จุดประกอบกนั (คลา้ยๆ กบัการปักผา้ครอสติก) ทาํให้
รูปภาพแต่ละรูป เกบ็ขอ้มูลจาํนวนมาก เม่ือจะนาํมาใช ้จึงมีเทคนิคการบีบอดัขอ้มูล ฟอร์แมต
ของภาพบิตแมพ ท่ีรู้จกักนัดี ไดแ้ก่ .BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF 

�  ภาพเวกเตอร์ (Vector) เป็นภาพท่ีสร้างดว้ยส่วนประกอบของเสน้ลกัษณะต่างๆ และคุณสมบติั
เก่ียวกบัสีของเสน้นั้นๆ ซ่ึงสร้างจากการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น ภาพของคน กจ็ะถูกสร้างดว้ยจุด
ของเสน้หลายๆ จุด เป็นลกัษณะของโครงร่าง (Outline) และสีของคนกเ็กิดจากสีของเสน้โครงร่างนั้นๆ 
กบัพื้นท่ีผวิภายในนัน่เอง เม่ือมีการแกไ้ขภาพ กจ็ะเป็นการแกไ้ขคุณสมบติัของเสน้ ทาํใหภ้าพไม่
สูญเสียความละเอียด เม่ือมีการขยายภาพนัน่เอง ภาพแบบ Vector ท่ีหลายๆ ท่านคุน้เคยกคื็อ ภาพ .wmf 
ซ่ึงเป็น clipart ของ Microsoft Office นัน่เอง นอกจากน้ีคุณจะสามารถพบภาพฟอร์แมตน้ีไดก้บัภาพใน
โปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Macromedia Freehand 

• คลปิอาร์ต (Clipart) เป็นรูปแบบของการจดัเกบ็ภาพ จาํนวนมากๆ ในลกัษณะของตารางภาพ 
หรือหอ้งสมุดภาพ หรือคลงัภาพ เพื่อใหเ้รียกใช ้สืบคน้ ไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว 

• HyperPicture มกัจะเป็นภาพชนิดพิเศษ ท่ีพบไดบ้นส่ือมลัติมีเดีย มีความสามารถเช่ือมโยงไป
ยงัเน้ือหา หรือรายละเอียดอ่ืนๆ มีการกระทาํ เช่น คลิก (Click) หรือเอาเมาส์มาวางไวเ้หนือ
ตาํแหน่งท่ีระบุ (Over)  

สาํหรับการจดัหาภาพ หรือเตรียมภาพ กมี็หลายวิธี เช่น การสร้างภาพเอง ดว้ยโปรแกรมสร้างภาพ เช่น 
Adobe Photoshop, PhotoImpact, CorelDraw หรือการนาํภาพจากอุปกรณ์ เช่น กลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล, 
กลอ้งวิดีโอดิจิตอล หรือสแกนเนอร์ 

เสียง (Sound)  

เสียง เป็นอีกองคป์ระกอบของมลัติมีเดีย อนัจะช่วยใหเ้กิดบรรยากาศท่ีน่าสนใจในการรับรู้ทางหู โดย
อาศยัจะนาํเสนอในรูปของ เสียงประกอบ เพลงบรรเลง เสียงพดู เสียงบรรยาย หรือเสียงพากษ ์เป็นตน้  



ลกัษณะของเสียง ประกอบดว้ย 

• คลืน่เสียงแบบออดิโอ (Audio) ซ่ึงมีฟอร์แมตเป็น .wav, .au การบนัทึกจะบนัทึกตามลูกคล่ืน
เสียง โดยมีการแปลงสญัญาณใหเ้ป็นดิจิทลั และใชเ้ทคโนโลยกีารบีบอดัเสียงใหเ้ลก็ลง (ซ่ึง
คุณภาพกต็ ํ่าลงดว้ย) 

• เสียง CD เป็นรูปแบบการบนัทึก ท่ีมีคุณภาพสูง ไดแ้ก่ เสียงท่ีบนัทึกลงในแผน่ CD เพลงต่างๆ 
• MIDI (Musical Instrument Digital Interface) เป็นรูปแบบของเสียงท่ีแทนเคร่ืองดนตรีชนิด

ต่างๆ สามารถเกบ็ขอ้มูล และใหว้งจรอิเลก็ทรอนิกส์ สร้างเสียงตามตวัโนต้ เสมือนการเล่นของ
เคร่ืองเล่นดนตรีนั้นๆ 

เทคโนโลยเีกีย่วกบัเสียง ประกอบดว้ย 

การบันทกึข้อมูลเสียง  

เสียงท่ีทาํงานผา่นคอมพิวเตอร์ เป็นสญัญาณดิจิตอล ซ่ึงมี 2 รูปแบบคือ 

• Synthesize Sound เป็นเสียงท่ีเกิดจากตวัวิเคราะห์เสียง ท่ีเรียกวา่ MIDI โดยเม่ือตวัโนต้ทาํงาน 
คาํสัง่ MIDI จะถูกส่งไปยงั Synthesize Chip เพื่อทาํการแยกสียงวา่เป็นเสียงดนตรีชนิดใด 
ขนาดไฟล ์MIDI จะมีขนาดเลก็ เน่ืองจากเกบ็คาํสัง่ในรูปแบบง่ายๆ 

• Sound Data เป็นเสียงจากท่ีมีการแปลงจากสญัญาณ analog เป็นสญัญาณ digital โดยจะมีการ
บนัทึกตวัอยา่งคล่ืน (Sample) ใหอ้ยูท่ี่ใดท่ีหน่ึงในช่วงของเสียงนั้นๆ และการบนัทึกตวัอยา่ง
คล่ืนเรียงกนัเป็นจาํนวนมาก เพื่อใหมี้คุณภาพท่ีดี กจ็ะทาํใหข้นาดของไฟลโ์ตตามไปดว้ย  

o Sample Rate จะแทนดว้ย kHz ใชอ้ธิบายคุณภาพของเสียง อตัรามาตรฐานของ sample 
rate เท่ากบั 11kHz, 22kHz, 44kHz 

o Sample Size แทนค่าดว้ย bits คือ 8 และ 16 บิท ใชอ้ธิบายจาํนวนของขอ้มูลท่ีใช้
จดัเกบ็ในคอมพิวเตอร์ คุณภาพเสียงท่ีดีท่ีสุด ไดแ้ก่ Auido-CD ท่ีเท่ากบั 44kHz ระบบ 
16 บิท เป็นตน้ 

ฟอร์แมตในการจัดเกบ็ (File Format) มีหลากหลายรูปแบบ โดยมีส่วนขยาย (นามสกลุ) ท่ีเป็น
มาตรฐานในการระบุ ไดแ้ก่ 

ส่วนขยาย ชนิดของไฟล ์ การใชง้าน 



.mp3 Audio Audio Player  

.mp2 Audio Audio Player 

.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 



มาตรฐานการบีบอดัข้อมูล เสียงท่ีมีคุณภาพดี มกัจะมีขนาดโต จึงตอ้งมีการบีบอดัขอ้มูลใหมี้ขนาดเลก็
ลง มาตรฐานการบีบอดัขอ้มูล ไดแ้ก่  

• ADPCM - Adaptive Differential Pulse Code Modulation โดยจะทาํการบีบอดัขอ้มูลท่ีมีการ
บนัทึกแบบ 8 หรือ 16 บิท โดยมีอตัราการบีบอดัประมาณ 4:1 หรือ 2:1 

• u-law, A-law เป็นมาตรฐานท่ีกาํหนดโดย CCITT สามารถบีบอดัเสียง 16 บิท ไดใ้นอตัรา 2:1 
• MACE มีจุดเด่นคือ บีบอดัและขยายขอ้มูลใหมี้ขนาดเท่าเดิมได ้จึงใชไ้ดเ้ฉพาะขอ้มูลเสียง 8 

บิต อตัราการบีบอดัคือ 3:1 และ 6:1 อยา่งไรกต็ามคุณภาพเสียงไม่ดีเท่าท่ีควร และทาํงานได้
เฉพาะกบั Mac เท่านั้น 

• MPEG เป็นมาตรฐานการบีบอดัขอ้มูลท่ีนิยมมากในปัจจุบนั โดยช่ือน้ี เป็นช่ือยอ่ของทีมงาน
พฒันา Moving Picture Export Group โดยปัจจุบนัมีฟอร์แมตท่ีนิยมคือ MP3 (MPEG 1 Audio 
Layer 3) ซ่ึงกคื็อเทคโนโลยกีารบีบอดัขอ้มูลเสียงของมาตรฐาน MPEG 1 นัน่เอง เป็นไฟลท่ี์
นิยมใชก้บัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดว้ย 

 

วดิีโอ (Video)  

วดิีโอ นบัเป็นส่ืออีกรูปหน่ึงท่ีนิยมใชก้บัเทคโนโลยมีลัติมีเดีย เน่ืองจากสามารถแสดงผลไดท้ั้ง
ภาพเคล่ือนไหว และเสียงไปพร้อมๆๆ กนั ทาํใหเ้กิดความน่าสนใจในการนาํเสนอ ทั้งน้ีมีหวัขอ้ท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี  

Video file format  

เป็นรูปแบบท่ีใชบ้นัทึกภาพและเสียงท่ีสามารถทาํงานกบัคอมพิวเตอร์ไดเ้ลย มีหลายรูปแบบไดแ้ก่  

• AVI (Audio / Video Interleave) เป็นฟอร์แมตท่ีพฒันาโดยบริษทัไมโครซอฟต ์เรียกวา่ Video 
for Windows มีนามสกลุเป็น .avi ปัจจุบนัมีโปรแกรมแสดงผลติดตั้งมาพร้อมกบัชุด Microsoft 



Windows คือ Windows Media Player 

 
• MPEG - Moving Pictures Experts Group รูปแบบของไฟลท่ี์มีการบีบอดัไฟล ์เพื่อใหมี้ขนาด

เลก็ลง โดยใชเ้ทคนิคการบีบขอ้มูลแบบ Inter Frame หมายถึง การนาํความแตกต่างของขอ้มูล
ในแต่ละภาพมาบีบ และเกบ็ โดยสามารถบีบขอ้มูลไดถึ้ง 200 : 1 หรือเหลือขอ้มูลเพียง 100 
kb/sec โดยคุณภาพยงัดีอยู ่มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดย MPEG-1 มีนามสกลุ คือ .mpg 

• Quick Time เป็นฟอร์แมตท่ีพฒันาโดยบริษทั Apple นิยมใชน้าํเสนอขอ้มูลไฟลผ์า่น
อินเทอร์เน็ต มีนามสกลุเป็น .mov 

 

 

ท่ีมา   : http://www2.nectec.or.th/courseware/multimedia/index.html 

http://dit.dru.ac.th/task/network/topology.html 
 
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/ 
 
http://www.burapaprachin.ac.th/network/index.htm 
 
http://www. Nectec.or.th 
 

 

 



 


