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บทคัดย่อ
Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีทนี่ า่ สนใจและมีการน�ำมาใช้อย่างหลากหลาย
ด้วยความสามารถในการน�ำข้อมูลและเนื้อหาแบบดิจิทัลที่สร้างไว้มาซ้อนทับกับโลก
ความเป็นจริงได้อย่างกลมกลืนเสมือนเป็นการแสดงข้อมูลทีถ่ กู ซ้อนเร้นอยูใ่ ห้ปรากฏขึน้
ตามทีผ่ สู้ ร้างต้องการ ท�ำให้การรับรูข้ อ้ มูลและเนือ้ หาไม่ถกู จ�ำกัดอยูเ่ พียงสิง่ ทีม่ องเห็นอยู่
ตรงหน้าอีกต่อไป และเมือ่ น�ำ Augmented Reality มาประยุกต์ใช้กบั การศึกษา โดยเฉพาะ
สือ่ หลักของการเรียนการสอนคือ แบบเรียน ท�ำให้แบบเรียนซึง่ เป็นสิง่ พิมพ์ธรรมดากลายเป็น
แบบเรียนนั้นน่าสนใจ ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่ต่างไปจากเดิม สามารถน�ำความรู้
นอกห้องเรียนมาสูใ่ นห้องเรียนได้ จูงใจผูเ้ รียนให้อยูก่ บั แบบเรียนทีไ่ ม่ใช่เป็นเพียงแค่กระดาษ
ที่มีไว้อ่าน แต่สามารถโต้ตอบและมีส่วนร่วมกับบทเรียนเสมือนเป็นบทเรียนที่มีชีวิต
ค�ำส�ำคัญ : ความเป็นจริงเสริม; สื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา; เทคโนโลยีการศึกษา
Abstract
Augmented reality is interesting and widely used due to its ability
to lay data and digital content over the physical world. Even hidden
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บทนำ�
เทคโนโลยีชว่ ยให้การใช้ชวี ติ ประจ�ำวันของมนุษย์มคี วามสะดวกสบาย เห็นได้จาก
การน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างหลากหลาย เช่น การน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
ทางการคมนาคม ท�ำให้มีรถไฟความเร็วสูงที่ช่วยให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว การน�ำมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ ช่วยให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัยในการวินิจฉัยและรักษาโรค การน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางการพิมพ์
ท�ำให้สิ่งพิมพ์มีความสวยงามมากขึ้นจากระบบการพิมพ์พื้นนูน (relief printing) มาสู่
ระบบการพิมพ์แบบออฟเซ็ท (offset printing) หรือระบบการพิมพ์พนื้ ราบ นอกจากนี้ ยังมี
การน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางการศึกษา เพือ่ ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งเทคโนโลยีการศึกษาก็มี
พัฒนาการทัง้ รูปแบบ วิธกี าร ตลอดจนประโยชน์ของการน�ำไปใช้ทสี่ อดคล้องกับยุคสมัย
เหมาะสมกับผู้เรียนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการน�ำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ในใช้
ในการพัฒนาหนังสือในรูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หรือ อีบุค (e-Book) โดยมีทั้งการท�ำเป็นส�ำเนาของหนังสือเล่ม หรือพัฒนาขึ้นมา
โดยเฉพาะในหลายวัตถุประสงค์ เช่น เพื่อการศึกษา หรือเพื่อการพาณิชย์ เป็นต้น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีลักษณะการบันทึกข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
(electronic file) ในหลายรูปแบบไฟล์ (file format) ซึ่งผู้อ่านสามารถอ่านผ่าน
เครือ่ งอ่านประเภทต่างๆ เช่น พีซี (PC), พีดเี อ (PDA), โน้ตบุค (notebook) เครือ่ งอ่าน
เฉพาะที่เรียกว่า อีบุคดีไวซ์ (e-Book device หรืออีบุครีดเดอร์ (e-Book reader)

บทที่ 2

content could be seamlessly displayed to the users as required, freeing
perception of data and content beyond the visible objects. Augmented
reality could be used in education to supplement the textbooks which
are the main media of teaching, turning them into interesting media. As
a result, the learners could receive new experiences, bring external
knowledge into the classroom, be enticed to study the rich content
beyond mere paper, and interact with the lessons as if they were alive.
Keywords : Augmented Reality ; Educational Printed Media ; 			
		
Educational Technology
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เป็นต้น (ณัฐญา นาคะสันต์, 2553) จุดเด่นของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คือ สามารถ
พกพาได้สะดวกเพราะอยู่ในรูปแบบของไฟล์ (file) มีภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านได้ ตลอดจนสามารถวัดประเมินผลผู้เรียนและผู้เรียน
สามารถทราบผลการเรียนได้ทนั ทีหลังจากเรียนจบบทเรียนแล้ว และด้วยเหตุทหี่ นังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทมี่ รี ปู ลักษณ์เหมือนหนังสือเล่มแต่อยูใ่ นรูปแบบของไฟล์ และไม่จำ� เป็น
ต้องผ่านกระบวนการพิมพ์อกี ต่อไป ท�ำให้การน�ำกระดาษมาใช้ในธุรกิจการพิมพ์ลดลง
ซึ่งส่งผลดีต่อการรักษาทรัพยากรป่าไม้อันเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตกระดาษได้
และเมื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ก็ส่งผลให้ยอดขาย
สิ่งพิมพ์ของหลายส�ำนักพิมพ์เริ่มลดลง ส�ำนักพิมพ์จึงปรับกลยุทธ์โดยเพิ่มรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ คยมีเพียงสิง่ พิมพ์ทพี่ มิ พ์ดว้ ยกระดาษเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทผี่ บู้ ริโภค
สามารถหาซือ้ ได้ผา่ นระบบอินเทอร์เน็ต หรือการบอกรับการเป็นสมาชิกของหนังสือพิมพ์
รายวันแบบออนไลน์ เพือ่ ชดเชยรายได้จากการขายหนังสือพิมพ์รายวันทีผ่ ลิตจากกระดาษ
การพัฒนาของเทคโนโลยียงั คงด�ำเนินอย่างต่อเนือ่ งตามบริบทโลก ความพยายาม
ในการตอบสนองความต้องการของมวลมนุษยชาติที่มีอยู่อย่างไม่จ�ำกัด ส่งผลให้เกิด
การน�ำเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ตลอดมา เมื่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หมดความใหม่ (newness) การแสวงหาทางเลือกอืน่ ๆ ก็เริม่ ขึน้
ก่อให้เกิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์ (application software) ที่ตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ในการถ่ายทอดข้อมูลและน�ำเสนอข้อมูลทีต่ อ้ งการในรูปแบบใหม่
ผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Augmented Reality หรือใช้ค�ำย่อว่า AR
ความหมาย
AR เป็นเทคโนโลยีที่เริ่มได้รับการกล่าวถึงในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ซึ่ง
สอดคล้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่เริ่มมีหน่วยประมวลผลรวดเร็ว
ตามความต้องการของโปรแกรมลักษณะนี้ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา
และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็น เช่น กล้องถ่ายภาพ เข็มทิศ อุปกรณ์รบั พิกดั ดาวเทียม
(GPS) ครบถ้วน (อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์, 2553) และท�ำให้วงการโฆษณาเกิดความตื่นตัว
ที่จะน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดจนมีการสร้างค�ำขึ้นใหม่ว่า ARvertising ซึ่ง
มาจากค�ำว่า Augmented Reality + Advertising (เอกวสา สุขส่ง, 2553)
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2544 : ออนไลน์) ได้ให้ความหมายค�ำว่า
Augmented Reality ว่าหมายถึง ความเป็นจริงเสริม
Merriam-Webster (ออนไลน์) ได้อธิบายความหมายของค�ำว่า Augmented
Reality หมายถึง การเสริมความจริง ที่สร้างขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีเพื่อซ้อนทับ
ข้อมูลดิจิทัลบนภาพของสิ่งต่างๆ ที่ถูกมองผ่านอุปกรณ์ (เช่น กล้องของสมาร์ทโฟน)
AR เป็นการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการแสดงข้อมูลและเนื้อหา
แบบดิจิทัลในรูปแบบของชั้น (layer) ของข้อมูลและเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ และจะแสดง
ผลซ้อนทับกับข้อมูลที่เป็นจริง โดยระบบจะดาวน์โหลดข้อมูลไว้ทั้งในแบบของภาพนิ่ง
ภาพสามมิติ (3D) ภาพเคลื่อนไหว ที่อาจมีทั้งเสียงประกอบและไม่มีเสียงประกอบ
จากนัน้ จะแสดงผลสิง่ ทีด่ าวน์โหลดไว้ในรูปแบบของภาพดิจทิ ลั (digital) ซึง่ เป็นความจริง
เสริมจะมาซ้อนกับความเป็นจริง (real) ในขณะนัน้ ทัง้ นีข้ นึ้ กับการออกแบบว่าต้องการ
น�ำเสนอแบบใด โดยเทคโนโลยี AR จะแสดงผลผ่านอุปกรณ์ที่ได้ติดตั้งโปรแกรม
ประยุกต์เฉพาะซึ่งมีหลักการท�ำงาน 2 ส่วนหลัก สรุปดังนี้
1. หลักของ AR คือระบบการจัดส่งเนือ้ หา (content) ได้หลายช่องทาง (channel)
(Baya & Null. online) โดยแอพพลิเคชัน่ จ�ำเป็นต้องตรวจสอบสภาพของโลกทางกายภาพ
(physical world) และการตรวจสอบสภาพปัจจุบนั ของโลกเสมือนจริง (virtual world)
(Craig, 2013 : 39) เนือ้ หารวมถึงข้อมูลทีต่ อ้ งการน�ำเสนอ สามารถสร้างได้ทงั้ จากเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน (smart phone) และแท็บเล็ต (tablet) โดยใช้โปรแกรมประยุกต์
(application program) ได้หลายโปรแกรมในการสร้าง เช่น หากต้องการให้แสดงข้อมูล
และเนื้อหาแบบ 3 มิติ ก็ใช้โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ แต่หากต้องการน�ำเสนอเนื้อหา
ในรูปแบบของวีดทิ ศั น์ ก็สามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็ปเล็ตบันทึกไว้ จากนัน้ น�ำไปตัดต่อ
ด้วยโปรแกรมส�ำหรับตัดต่องานวีดทิ ศั น์ โปรแกรมในการตัดต่อเสียง เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับความต้องการและความถนัดของผู้พัฒนาว่าต้องการพัฒนาสื่อในรูปแบบใด
2. ความต้องการของแอพพลิเคชั่นในน�ำเสนอ (display) ของโลกเสมือน ผ่าน
โลกของความจริงในลักษณะร่วมกัน ทีท่ ำ� ให้เกิดความรูส้ กึ ว่าองค์ประกอบของโลกเสมือน
เป็นส่วนหนึง่ ของโลกแห่งความจริง (real world) (Craig, 2013 : 39) ซึง่ เป็นการน�ำเสนอชัน้
(layer) ของเนือ้ หาด้วยความสามารถของแอพพลิเคชัน่ ผ่านสมาร์ทโฟน (smart phone)
หรือ แท็บเล็ต (tablet) โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ทสี่ ามารถแสดงผลแบบความเป็นจริงเสริม
(AR) ซึง่ โปรแกรมประยุกต์ทไี่ ด้รบั ความนิยมได้แก่ Aurasma, Layar, Junaio, Blippar,
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Sayduck, Wikitude และ Augmented - 3D Augmented Reality เป็นต้น ซึง่ คิปเปอร์
และแรมโพลลา (Kipper & Rampolla, 2013 : 3) ได้สรุปคุณลักษณะของเทคโนโลยี
AR ไว้ 3 ประการดังนี้
		 1. AR เป็นการผสมผสานระหว่างข้อมูลของความเป็นจริงและความเสมือน
		 2. AR มีปฏิสัมพันธ์แบบทันที (real time)
		 3. AR ด�ำเนินการและถูกใช้ในสภาพแวดล้อมแบบ 3 มิติ
ความน่าสนใจประการหนึ่งของการเลือกใช้เทคโนโลยี Augmented Reality
การพัฒนาของโปรแกรมในปัจจุบัน ซึ่งหากได้มีการเรียกดูภาพ คลิป วีดิทัศน์ ฯลฯ
ผ่านอุปกรณ์แล้ว อุปกรณ์จะท�ำการเก็บภาพหรือคลิปวีดิทัศน์นั้นไว้ในหน่วยความจ�ำ
ส�ำรองภายในอุปกรณ์ เรียกว่า กระบวนการ caching ท�ำให้สามารถดูซำ�้ ได้โดยไม่ตอ้ งมี
การเชือ่ มต่อระบบอินเทอร์เน็ตหรือสามารถใช้แบบออฟไลน์ (offline) ทัง้ นี้ ขึน้ กับขนาด
ความจุของหน่วยความจ�ำในอุปกรณ์ทใี่ ช้ดว้ ย ซึง่ การเก็บข้อมูลไว้ใน cache memory
เป็นระบบซึง่ เรียกว่า เข้าก่อนออกก่อน (first in first out method) ดังนัน้ หากระบบ
caching มีข้อมูลเติมเข้าตลอดเวลาจนเต็ม ข้อมูลชุดแรกก็จะถูกเลื่อนหายไป ข้อมูล
ชุดใหม่ก็จะเข้าแทนที่
ประเภทของเทคโนโลยี Augmented Reality
เทคโนโลยี AR ทีน่ ำ� มาประยุกต์ใช้ในปัจจุบนั (Craig, 2013 : 16, Pokrić, 2015)
แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. Location-Based เป็นการใช้ระบบ “การระบุ” พิกดั ในตัวเครือ่ งผ่านอุปกรณ์
รับพิกดั จากดาวเทียม (GPS module) ของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทีม่ รี ะบบจีพเี อส
ในตัว ระบบจะท�ำการประมวลผลเพือ่ แสดงต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของสถานที่ (location) ต่างๆ
โดยอ้างอิงกับอุปกรณ์รับพิกัดจากดาวเทียม และ แอพพลิเคชั่นแผนที่ ซึ่งมีผู้ก�ำหนด
สถานที่ไว้ โดยหากมีการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ ก็สามารถแตะ (touch) หน้าจอ
ติดต่อผ่านโทรศัพท์ได้เลย โปรแกรมประยุกต์ประเภทนี้ เช่น โปรแกรม Layar หรือ
World Browser และได้นำ� คุณสมบัตดิ งั กล่าวมาประยุกต์ใช้กบั เกมทีก่ ำ� ลังได้รบั ความนิยม
ในขณะนี้ได้แก่ เกมโปเกมอน โก (Pokémon Go)
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บทที่ 2
3

ภาพที่ 1 การแสดงผลแบบ Location-Based ด้วยโปรแกรม Layar
https://www.youtube.com/watch?v=b64_16K2e08

2. Marker Based เป็นการใช้มาร์กเกอร์ในการแสดงผล โดยมาร์กเกอร์อาจสร้างเป็น
รูปภาพ สัญลักษณ์ เป็นต้น เมือ่ กล้องจากอุปกรณ์ทำ� การสแกนภาพนัน้ ผ่านแอพพลิเคชัน่
และพบมาร์กเกอร์ ก็จะแสดงชัน้ ของเนือ้ หาดิจทิ ลั ตามทีส่ ร้างไว้ เช่น การสร้าง QR Code
เพือ่ น�ำมาใช้เป็นมาร์กเกอร์ จากนัน้ สร้างชัน้ ของข้อมูลเพือ่ ให้แสดงผล โดยอาจสร้างชัน้ ข้อมูล
แบบ 2 มิติ ในรูปแบบของภาพถ่าย วีดทิ ศั น์ หรือชัน้ ของข้อมูลแบบ 3 มิติ เช่น การ์ตูน
เมื่อน�ำอุปกรณ์มาสแกนผ่านแอพพลิเคชั่น ก็จะปรากฎชั้นของข้อมูลที่สร้างไว้
สัญลักษณ์ของอักษร A ทีป่ รากฎด้านขวามือแสดงถึงภาพดังกล่าวถูกสร้างให้เป็นมาร์กเกอร์ ผูอ้ า่ นสามารถ
ติดตั้งแอพพลิเคชั่น Aurasma จากเว็บไซต์ www.aurasma.com ลงบนอุปกรณ์ เช่น สมาร์ทโฟนหรือ
แท็บเล็ต และค้นหาไอดี Nattaboonya และคลิกติดตาม จากนัน้ ท�ำการสแกนภาพดังกล่าวผ่านแอพพลิ
เคชั่น จะสามารถเห็นข้อมูลหรือเนื้อหาที่เสริมขึ้นได้ ทั้งนี้ การปรากฎของภาพอาจใช้เวลานานเนื่องจาก
อยูใ่ นรูปแบบของไฟล์วดี ทิ ศั น์และอาจขัดข้องจากระบบการพิมพ์วารสารซึง่ อาจท�ำให้มาร์กเกอร์ไม่ชดั เจน
แต่ผู้อ่านสามารถติดตามได้จาก 1) เว็บไซต์ www.aurasma.com จากนั้นค้นหาไอดี Nattaboonya
จะพบภาพดังกล่าวและสามารถสแกนดูภาพตัวอย่างผ่านเว็บเช่นกัน 2) ดูวีดิทัศน์ต้นฉบับจาก url
address ใต้ภาพ
3
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ภาพที่ 2 การแสดงผลแบบ Marker-Based

จากภาพเป็นการสร้าง AR แบบง่ายๆ โดยการใช้นามบัตรเป็นมาร์กเกอร์ และ
ใช้ภาพ 3 มิติจากในแอพพลิเคชั่นมาซ้อนลงบนนามบัตร
3. Marker-less Based โดยน�ำวัตถุหรือสิง่ ของมาใช้เป็นมาร์กเกอร์ แต่ควรเป็น
วัตถุสิ่งของที่มีความคงที่ของรูปร่างรูปทรงและต�ำแหน่ง เพราะหากสิ่งของมีหลายชิ้น
และมีความต่างกัน ระบบจะไม่สามารถประมวลผลได้

ภาพที่ 3 การแสดงผลแบบ Marker-less Based
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จากภาพเป็นการใช้วัตถุได้แก่ ตุ๊กตาแมววางบนแว่นตา และใช้ภาพ 3 มิติจาก
แอพพลิเคชั่นซ้อนลงบนตุ๊กตา ภาพซ้ายมือ ได้แก่ ภาพมาร์กเกอร์ที่ปรากฎขึ้นบนระบบ
ส่วนภาพขวามือคือ เมื่อใช้สมาร์ทโฟนส่องผ่านแอพพลิเคชั่นจะปรากฎภาพ 3 มิติ
บทที่ 2

กระบวนการแสดงผลของเทคโนโลยี Augmented Reality
ก่อนจะมองเห็นข้อมูลหรือเนื้อหาความเป็นจริงเสริมที่สร้างขึ้นนั้น จะต้องผ่าน
กระบวนการตัง้ แต่การเริม่ สร้างตัวแบบทีใ่ ช้เป็นฐานส�ำหรับใช้ในการแสดงผล อุปกรณ์
และระบบการประมวลผลของเทคโนโลยี AR ดังนี้
เครียก (Craig, 2013 : 40) อธิบายระบบการแสดงผลของเทคโนโลยี AR มี
องค์ประกอบและกระบวนการดังนี้
1. เซ็นเซอร์ (sensor (s) ระบุสถานะของโลกภายนอกทีม่ กี ารติดตัง้ แอพพลิเคชัน่
2. การประมวลผล (processor) พิจารณาข้อมูลจาก sensor เพือ่ บังคับใช้กฎต่างๆ
ของโลกเสมือน และสร้างข้อมูลสัญญาณส�ำหรับการแสดงผล
3. การแสดงผล (display) สร้างภาพทีท่ ำ� ให้เห็นว่าโลกภายนอกและโลกเสมือน
ปรากฏอยูร่ ว่ มกัน และใช้ประสาทสัมผัสของผูใ้ ช้ให้รสู้ กึ ถึงการผสมผสานของโลกทัง้ สอง
คิปเปอร์และแรมโพลลา (Kipper & Rampolla, 2013 : 5) แบ่งองค์ประกอบ
ของกระบวนการแสดงผลเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
1. ฮาร์ดแวร์ (hardware) ได้แก่ 1) คอมพิวเตอร์ทั้งแบบคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile device) 2) มอนิเตอร์หรือจอแสดงผล
3) กล้อง 4) ระบบการติดตาม (tracking) และ ระบบตรวจจับ (sensing system)
(GPS แผนที่ เซ็นเซอร์ที่ใช้วัดความลาดเอียง (accelerometer)) 5) โครงสร้างระบบ
เครือข่าย 6) มาร์กเกอร์ คือ วัตถุหรือสถานที่ที่เป็นจริงและสภาพแวดล้อมเสมือนจริง
มารวมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่คอมพิวเตอร์ใช้ระบุสถานที่น�ำเสนอข้อมูล
2. ซอฟท์แวร์ (software) ได้แก่ 1) แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมที่ใช้บนเครื่อง
นั้นๆ 2) บริการของเว็บ 3) เครื่องให้บริการเนื้อหา (content server)
จากแนวคิดข้างต้น สามารถสรุปและจ�ำลองกระบวนการแสดงผล ดังนี้
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ภาพที่ 4 ภาพจ�ำลองแสดงกระบวนการแสดงผลของเทคโนโลยี AR

จากภาพเป็นการจ�ำลองกรณีของตัวแบบที่เป็นมาร์กเกอร์ (marker) อาจเป็น
ภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายหรือวัตถุที่ถูกสร้างขึ้น โดยมีการอัพโหลดเนื้อหาแบบ
ดิจิทัลที่ต้องการแสดงไว้บนเซิฟเวอร์เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล เมื่อท�ำการติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ที่ใช้เลนส์ในการรับภาพ และท�ำการสแกนมาร์กเกอร์ผ่าน
แอพพลิเคชั่น ระบบของ AR จะท�ำการค้นหามาร์กเกอร์ที่มีลักษณะที่ตรงกับในระบบ
ก็จะท�ำการติดตาม (tracking) เปรียบเทียบและแสดงผลตามที่ผู้พัฒนาได้ท�ำไว้ เช่น
ภาพนิง่ วีดทิ ศั น์ หรือภาพ 3 มิติ บนอุปกรณ์แสดงผลซึง่ สามารถแสดงผลได้ทงั้ สมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยเป็นการแสดงผลแบบทันทีทันใด (real time)
สิง่ ส�ำคัญอีกประการหนึง่ ในการแสดงผลได้แก่ ส่วนติดต่อผูใ้ ช้ (user interface)
ซึ่งคามิกเนียนิและเฟิรท์ (Carmigniani & Furht, 2011 : 14 - 16) กล่าวว่า
สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดของ AR คือ การสร้างเทคนิคที่เหมาะสมส�ำหรับการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ใช้กับเนื้อหาเสมือนจริง (virtual content) ของโปรแกรมประยุกต์ AR
ซึ่งมีรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ 4 วิธีหลัก สรุปได้ดังนี้
1) Tangible AR Interfaces เป็นส่วนติดต่อ AR แบบมีตวั ตนจับต้องได้สนับสนุน
การโต้ตอบโดยตรงกับโลกแห่งความจริงโดยการใช้ประโยชน์จากกายภาพของวัตถุ
และเครื่องมือเป็นสื่อในการแสดงข้อมูลที่สร้างขึ้น

บทที่ 2 Augmented Reality : เติมชีวิตให้สื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา
Augmented Reality : Bringing Life to Educational Publications

ความแตกต่างของการแสดงผลระหว่าง Augmented Reality (AR) กับ Virtual
Reality (VR)
AR เป็นการแสดงข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับตัวแบบทีถ่ กู น�ำมาใช้เป็นฐาน (based)
เช่น สถานที่ ภาพ สัญลักษณ์ และวัตถุ เป็นต้น ทีส่ ร้างเป็นต้นแบบไว้บนระบบ โดยการ
ปรากฏของเนื้อหาและข้อมูลผ่านอุปกรณ์และโปรแกรมประยุกต์ซึ่งแสดงผลโดย
ซ้อนทับเรียกว่า เลเยอร์ (layer) ซึง่ เป็นชัน้ ของเนือ้ หาลงบนตัวแบบ โดยตัวแบบอาจเป็น
สัญลักษณ์หรือรูปภาพทีน่ ำ� มาใช้เป็นพืน้ หลัง หากระบบอ่านไม่พบตัวแบบก็จะไม่สามารถ
แสดงผลได้ ซึ่งแตกต่างจาก VR ซึ่งใช้ภาษาไทยว่า ความจริงเสมือน ที่แสดงข้อมูล
ผ่านอุปกรณ์ตามโปรแกรมทีถ่ กู เขียนไว้โดยการปรากฏด้วยระบบเอง โดยไม่ตอ้ งอาศัย
ตัวแบบ แต่เป็นการท�ำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเนื้อหาและข้อมูลที่สร้างขึ้นผ่านอุปกรณ์
กล่าวโดยสรุป Augmented Reality เป็นการแสดงผลของชัน้ ของเนือ้ หาหรือข้อมูลทีม่ ี
ส่วนสัมพันธ์กบั โลกแห่งความจริงโดยเป็นชัน้ ของเนือ้ หาทีเ่ สริมส่วนทีส่ ร้างเติม (augmented)
โดยซ้อนทับกับโลกความจริง ในขณะทีก่ ารแสดงผลของ Virtual Reality นัน้ ไม่มสี ว่ นที่
สัมพันธ์กับโลกแห่งความจริงแต่เป็นการท�ำให้มองเห็นเป็นภาพเสมือนผ่านอุปกรณ์
การนำ�เทคโนโลยี AR มาประยุกต์ใช้ทางการศึกษา
AR สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ทงั้ ด้านธุรกิจ การท่องเทีย่ ว การพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
ด้านสถาปัตย์และอสังหาริมทรัพย์ แต่ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงการน�ำเทคโนโลยี AR มาช่วยให้

บทที่ 2

2) Collaborative AR Interfaces คือ ใช้ระบบแสดงผลหลายชิน้ เพือ่ รองรับกิจกรรม
ทัง้ ในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน (co-located) และระยะไกล (remote) โดยใช้ขอ้ มูลสามมิตเิ พือ่
พัฒนาในรูปแบบโต๊ะท�ำงานที่ใช้ร่วมกัน นอกจากนี้ การใช้พื้นที่ร่วมกันแบบทางไกล
สามารถท�ำให้อุปกรณ์หลายชิ้นสามารถท�ำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการประชุมทาง
ไกล (teleconferences) ได้
3) Hybrid AR Interfaces เป็นการผสมส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แตกต่างแต่มีลักษณะ
เสริมกัน (complementary) ท�ำให้สามารถสร้างลักษณะของส่วนติดต่อหลายๆ แบบได้
ลักษณะเหล่านีเ้ หมาะสมกับกิจกรรมทีไ่ ม่มกี ารวางแผนล่วงหน้าว่าจะมีการใช้อปุ กรณ์แบบใด
4) Multimodal AR Interfaces ผสมผสานการป้อนข้อมูลด้วยวัตถุจริง (real
object input) เข้ากับรูปแบบของภาษาและพฤติกรรมทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติ เช่น เสียง
สัมผัส ภาษามือ และการสบตา ส่วนติดต่อแบบนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน
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การเรียนการสอนมีชวี ติ ชีวาด้วยสือ่ สิง่ พิมพ์ในรูปแบบของแบบเรียนทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม
เช่น การเรียนรูแ้ บบเดิมด้วยภาพประกอบบทเรียนทีม่ ลี กั ษณะ 2 มิติ แต่ AR สามารถ
แสดง (display) ตัวอย่างในบทเรียนได้อย่างน่าสนใจ เช่น ตัวอย่างสถานทีท่ ไี่ ม่สามารถ
พานักเรียนไปได้ แต่ AR ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมน�ำตัวอย่าง
สถานที่นั้นมาสู่ห้องเรียน นอกจากนี้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถท�ำกิจกรรมการเรียน
การสอนร่วมกันได้ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คิปเปอร์ (Kipper, 2013) กล่าวว่า AR จะช่วยดึงดูดความสนใจทางการเรียน
ของผู้เรียนได้มากที่สุด เมื่อผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและ
มีปฏิสัมพันธ์ทั้งในสภาพแวดล้อมจริงและสภาพแวดล้อมเสริม (augmented
environments) ซึง่ เป็นการตอบสนองการเรียนรูร้ ายบุคคล ช่วยให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรู้
ได้ตามศักยภาพของตน สามารถเรียนและทบทวนบทเรียนทีใ่ ดก็ได้ ทุกสถานทีท่ กุ เวลา
เช่น การพัฒนาหนังสือความจริงเสริมแบบ 3 มิติ ทีส่ ร้างความสนใจและประสบการณ์
ให้กับเด็กๆ ทั้งในภาคเอกชนและของรัฐ เช่น หนังสือความจริงเสมือน ชื่อ A Magic
AR Book ตะลุยโลกใต้สมุทร โดย ส�ำนักพิมพ์ธิงค เทคโนโลยี ส่วนของรัฐโดยสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาสื่อเสริมการเรียนรู้ AR
ตัวอย่างสือ่ บางส่วน ได้แก่ 1) ชุดบันทึกโลก 2) ชุดระบบสุรยิ ะ 3) ชุดการจมและการลอย
4) ชุดโครงสร้างอะตอม และ 5) ชุดแผ่นดินไหว ส�ำหรับน�ำมาประกอบการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 โดย สาขาวิทยาศาสตร์มธั ยมศึกษาตอนต้น (รักษพล ธนานุวงศ์,
ออนไลน์) และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์
แบบสื่อดิจิทัลแสดงผลเสมือนจริง หรือสื่อ AR 3 มิติ (Augmented Reality) เพื่อ
เป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการน�ำเทคโนโลยี AR มาใช้ทางการศึกษาของ สสวท.
ที่มา : http://illusion.in.th/?p=1641
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ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างการน�ำมาประยุกต์ใช้โดยการแสดงผลแบบ 3 มิติ
และหากแตะที่ตัวม้า จะปรากฏภาพเป็นม้าเปลี่ยนจากการยืนเป็นการวิ่ง
ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xexGCRjIx-E

นอกจากนั้น เทคโนโลยี AR ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์ (interactive)
กับสื่อที่น�ำเสนอได้อีกด้วยโดยก�ำหนดให้มีการแตะภาพเสมือนที่สร้างขึ้นบนหน้าจอ
เพื่อให้เกิดการกระท�ำโต้ตอบกับบทเรียน เช่น เมื่อแตะที่ตัวม้า ม้าจะวิ่ง (ภาพที่ 6)
สิ่งพิมพ์จึงกลายเป็นสื่อที่มิได้มีไว้เพียงเพื่ออ่านอีกต่อไป เช่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สามารถสร้างวีดทิ ศั น์จำ� ลองการสอนบวกลบพร้อมค�ำอธิบายประกอบภาพ
ง่ายๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียนและเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา
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ด้วยจุดเด่นของเทคโนโลยี AR ที่สามารถสร้างและน�ำเสนอเนื้อหาได้ตาม
ความต้องการอย่างไม่ยากนัก ท�ำให้สามารถน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นสื่อหลัก
ในการเรียนการสอน ได้แก่ แบบเรียน ที่เทคโนโลยี AR จะช่วยให้แบบเรียนยุคใหม่
ข้ามข้อจ�ำกัดของค�ำว่าสิ่งพิมพ์แบบเดิม ที่รับสารด้วยประสาทตาเพียงอย่างเดียว
ไปสูก่ ารรับสารด้วยประสาทตาและหู แบบเรียนยุคใหม่นี้ จะสามารถน�ำเสนอตัวอย่าง
ทัง้ ภาพนิง่ อืน่ ๆ นอกเหนือจากในหนังสือ เช่น วีดทิ ศั น์สนั้ ๆ หรือภาพ 3 มิตทิ สี่ ามารถ
ให้ผู้เรียนได้ศึกษาตัวอย่างในมุมมองอื่นๆ นอกเหนือจากในแบบเรียนหรือหนังสือที่
น�ำเสนอได้เพียงแค่ 2 มิติ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้มากขึ้น
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คณิตศาสตร์ หรือในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ก็สามารถน�ำข้อมูลตัวอย่าง
การทดลองของต่างประเทศทีน่ า่ สนใจ เพือ่ น�ำความรูจ้ ากนอกห้องเรียนมาสูใ่ นห้องเรียน หรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ ก็สามารถน�ำคลิปวีดิทัศน์ตัวอย่างบทสนทนาสั้นๆ
ไม่เกิน 3 นาที เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกการฟังและฝึกการออกเสียงได้จากเจ้าของ
ภาษาอีกด้วย กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย สามารถน�ำภาพดอกไม้ทสี่ วยงามมาให้ผเู้ รียน
ได้ชมถึงในห้องเรียน เช่นเดียวกับกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา สามารถน�ำ
ข้อมูลเกีย่ วกับเทคนิคการเล่นกีฬาแต่ละประเภทมาให้นกั เรียนศึกษาได้ถงึ ในห้องเรียน

ภาพที่ 7 ตัวอย่างผลงานจากการฝึกพัฒนาเอกสารการสอนด้วยเทคโนโลยี AR
ผลงานของครูโรงเรียนคุรุประชาสรรค์

จากภาพเป็นตัวอย่างจากการที่ผู้เขียนไปเป็นวิทยากรอบรมการพัฒนาหนังสือ
ความเป็นจริงเสริมด้วยโปรแกรม Aurasma และฝึกปฏิบัติการสร้างหนังสือตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ภาพด้านซ้ายมือเป็นผลงานของกลุ่มสาระภาษาไทย ซึ่งหากสแกน
ที่ดอกไม้จะปรากฏวีดิทัศน์เพลงเกี่ยวกับดอกไม้ ส่วนภาพด้านขวามือ หากสแกนจะ
ปรากฏวีดิทัศน์การสอนเรื่องปริมาตรของปริซึม หากมีการน�ำไปท�ำเป็นสิ่งพิมพ์เพื่อ
การสอนควรอ้างอิงทีม่ าของภาพนิง่ และภาพทีน่ ำ� มาท�ำเป็นชัน้ ของข้อมูลด้วย หรือสร้าง
ตัวอย่างเป็นของตนเองจะดีที่สุดเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์
แคงดอน (Kangdon, 2016) กล่าวถึงการน�ำ AR มาใช้ในโรงเรียนว่า ผูเ้ ชีย่ วชาญ
และนักวิจัยได้มีการศึกษาและน�ำ AR ไปใช้ในการเรียนรู้ในห้องเรียน เช่น วิชาเคมี

บทที่ 2 Augmented Reality : เติมชีวิตให้สื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา
Augmented Reality : Bringing Life to Educational Publications

บทที่ 2

คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสกิ ส์ ดาราศาสตร์และการศึกษาอืน่ ๆ ทัง้ ในระดับ K-12 หรือ
สูงกว่า โดยน�ำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของหนังสือเรียนเช่นกัน จึงเห็นได้วา่ เทคโนโลยี
AR สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กบั การเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ทัง้ นี้ การน�ำไป
ประยุกต์ใช้ควรได้มีการวิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย
ตลอดจนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือด้วยความสามารถของเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์
ที่ใช้ในการอ่านข้อมูลในปัจจุบัน เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต ที่สามารถเก็บภาพ
หรือคลิปวีดิทัศน์นั้นไว้ในหน่วยความจ�ำภายในอุปกรณ์ที่ได้กล่าวไปในข้างต้น ท�ำให้
ผูเ้ รียนสามารถเรียกดูขอ้ มูลหรือเนือ้ หานัน้ ซ�ำ้ ๆ ได้โดยไม่ตอ้ งเชือ่ มต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ซึ่งความสามารถนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนและทบทวนเนื้อหาความรู้นั้นได้
ตลอดเวลา ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ
เทคโนโลยี AR ต้องใช้พื้นฐานโครงสร้างของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ค่อน
ข้างเสถียร และอุปกรณ์การอ่าน เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ที่ควร
มีระบบกล้องและมีระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่ทันสมัยเพียงพอใน
การรองรับการติดตั้งแอพพลิเคชั่นโปรแกรม ซึ่งในปัจจุบันแอพพลิเคชั่นรองรับ
ระบบปฏิบัติการไอโอเอส 6 และแอนดรอยด์ 4 ขึ้นไป และในประเทศไทยได้มี
การวิจัยการน�ำเทคโนโลยี AR มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง
อาทิ การศึกษาเรื่องความจริงเสมือนเพื่อการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์
แนะน�ำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดใหญ่ (นวรัตน์ แซ่โค้ว,
2556) การพัฒนาความจริงเสมือน วิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต�่ำกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก (มานพ
สว่างจิต และ ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 2557) ผลจากการศึกษาทั้ง 2 เรื่องพบว่า ผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อความเป็นจริงเสริมสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
และผู้เรียนมีความสนใจในระดับมากขึ้นไป AR สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ช่วย
ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจในสิ่งที่อยู่รอบ ท�ำให้การเรียนรู้มีความ
ท้าทายและน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น (นงลักษณ์ มีแก้วและคณะ, 2557) ด้วยการปรากฏ
ของภาพดิจิทัลที่ซ่อนอยู่ในชั้นของเนื้อหา AR จึงถูกน�ำมาศึกษาและพัฒนาในรูปแบบ
ของสิ่งพิมพ์การเรียนการสอนมาเป็นล�ำดับทั้งในระดับอุดมศึกษาจนถึงโรงเรียน
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ในพื้นที่ต่างจังหวัด แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการน�ำเทคโนโลยี AR ไปใช้ใน
หลายพื้นที่ซึ่งไม่ได้จ�ำกัดอยู่ในเขตเมืองเท่านั้น สิ่งพิมพ์แบบ AR จะช่วยให้ห้องเรียน
ไม่เป็นเพียงห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ ที่มีเพียงครู นักเรียน กระดานหน้าห้องเรียนและ
สื่อแบบเดิมๆ แต่การสอนจะปรับรูปแบบใหม่ที่กระตุ้นการเรียนรู้และผู้เรียนสามารถ
มีส่วนร่วมกับบทเรียน ได้ประสบการณ์เรียนรู้ที่แปลกใหม่ด้วยภาพทั้ง 2 มิติและ
3 มิติ หรือวีดิทัศน์ ที่ผู้สอนสามารถน�ำเข้ามาสู่ห้องเรียนผ่านสิ่งพิมพ์ AR ที่เป็น
สื่อรายบุคคล และผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนได้ตามที่ต้องการและมีอิสระใน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อบทเรียน และหนังสือเรียนไม่ใช่
สิ่งที่น่าเบื่ออีกต่อไป
ท้ายที่สุดนี้ การน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางการศึกษานั้น สิ่งที่ควรค�ำนึง
ถึงในเบื้องต้นคือ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเด่นชัดเพื่อออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยีมาใช้แก้ปญ
ั หาทางการศึกษาได้อย่างแท้จริง เช่น ปัญหาเกิดจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต�่ำ ปัญหาจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปัญหาจากผู้เรียน ปัญหาจาก
ผู้สอน ปัญหาจากนโยบายของสถานศึกษา ฯลฯ ทั้งนี้ ในการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การแก้ปัญหาทางการศึกษา ไม่ได้หมายความเฉพาะเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัย
แต่ยงั รวมถึงวัสดุหรือเทคนิค วิธกี ารต่างๆ ทีเ่ หมาะสมกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ การน�ำ
เทคโนโลยี AR มาใช้ อาจไม่เหมาะสมกับทุกบริบททางการศึกษาด้วยเหตุนี้ ทุกปัญหา
ทางการศึกษาอาจต้องตอบด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดใน
การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและประเทศชาติต่อไป
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