
สำรบัญ เทคโนโลย ี(วิทยาการคํานวณ) Á.สำรบัญ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1   กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 2-57

 อย่ำงปลอดภัย

1.  กำรน�ำเสนอและแบ่งปนข้อมูลสำรสนเทศ 3

  1.1 กำรน�ำเสนอข้อมูล 3

  1.2 กำรแบ่งปนข้อมูล 6

 2. กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรน�ำเสนอ 11

  2.1 กำรเขียนบล็อก 11

  2.2 กำรอัปโหลดวิดีโอ 24

  2.3 กำรใช้ภำพอินโฟกรำฟก 28

 3. กำรน�ำเสนอและแบ่งปนข้อมูลอย่ำงปลอดภัย 34

 3.1 กำรค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมในกำรเผยแพร่ 34

   ข้อมูล 

  3.2 กำรตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่ 40

 4. จริยธรรม จรรยำบรรณ  44

  และกฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  4.1 จริยธรรมและจรรยำบรรณ 46

   ในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

  4.2 กฎหมำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 50

  4.3 ลิขสิทธิ์ซอฟตแวรและกฎหมำยลิขสิทธิ์ 52

  4.4 กฎหมำยคุ้มครองเสรีภำพในกำร 54

   แสดงควำมคิดเห็น  

Summary 56
Self Check 57
Unit Question 57



หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2   กำรเปลี่ยนแปลงของ 58-107

 เทคโนโลยีสำรสนเทศ

1. กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 59

  ในปจจุบัน  

 2. เทคโนโลยีกับชีวิตประจ�ำวัน 69

 2.1 ปญญำประดิษฐ  70

   (Artificial Intelligence: AI) 

  2.2 เทคโนโลยีหุ่นยนต (Robotic Technology) 79

  2.3 เทคโนโลยีควำมเปนจริงเสริม 87

   (Augmented Reality: AR) 

  2.4 อำชีพทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 91

 3. ผลกระทบของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 98

  ในด้ำนต่ำง ๆ  

 3.1 ผลกระทบของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 99

   ต่อกำรด�ำเนินชีวิต 

  3.2 ผลกระทบของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 100

   ต่ออำชีพ

  3.3 ผลกระทบของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 104

   ต่อสังคม 

  3.4 ผลกระทบของกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 105

   ต่อวัฒนธรรม

Summary 106
Self Check 107 
Unit Question 107

      บรรณำนุกรม    108



การนําเสนอและแบงปน
ขอมูลสงผลดีและผลเสีย
อยางไรกับการใชชีวิตใน
ปจจุบัน

1	 	การนําเสนอและแบ่งปนข้อมูล
	 	 สารสนเทศ

การน�าเสนอข้อมูล (Presentation of Data) เป็นการน�า

ข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดต่าง ๆ  ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้

มาจดัให้เป็นระเบยีบ และสามารถอ่านรายละเอยีดหรอืเปรยีบเทียบข้อเทจ็จรงิของข้อมลูเหล่านัน้ได้

อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

1.1	 การนําเสนอข้อมูล	
 การน�าเสนอข้อมลูเป็นขัน้ตอนในการเตรยีมข้อมูลให้พร้อมส�าหรบัการวิเคราะห์ แปลความหมาย 

และสรุปผลข้อมูล เพื่อน�าสารสนเทศนั้นไปใช้ในการตัดสินใจส�าหรับการท�างานต่อไป รวมถึงการ

เลอืกวิธีการวิเคราะห์ข้อมลูจากรปูแบบและลกัษณะส�าคญัของข้อมลูนัน้ ๆ  ได้ถกูต้อง การน�าเสนอ

ข้อมลูโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื การน�าเสนอข้อมูลอย่างไม่เป็นแบบแผนและการน�าเสนอ

ข้อมูลอย่างเป็นแบบแผน

 ดังนั้น การน�าเสนอข้อมูลจะเป็นการน�าข้อมูลทั้งหมดที่สามารถค้นหาและรวบรวมไว้

มาน�าเสนอ หรือแสดงให้ผู้อื่นทราบและเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ซึ่งสามารถท�าได้หลากหลาย

รูปแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูล เช่น การน�าเสนอข้อมูลในรูปบทความ การน�าเสนอข้อมูล

ในรูปตาราง การน�าเสนอข้อมูลในรูปกราฟหรือแผนภูมิ

ภาพที่ 1.1 การแทรกข้อมูลภาพลงในบทความ เพื่อให้น่าอ่านมากขึ้น
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)

ภาพที ่1.2 การน�าเสนอข้อมูลด้วยกราฟ เพื่อให้เข้าใจข้อมูลง่ายขึ้น
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)

การน�าเสนอข้อมลูอย่างไม่เป็นแบบแผน (Informal Presentation)

หมายถึง การน�าเสนอข้อมูลที่ไม่มีกฎเกณฑ์หรือแบบแผนที่
แน่นอน เป็นการอธิบายลักษณะของข้อมูลตามเนื้อหาข้อมูล 
การน�าเสนอในรปูแบบนี ้เช่น การแทรกข้อมลูลงในบทความและ
ข้อเขียนต่าง ๆ  แสดงได้ดังภาพที่ 1.1

การน�าเสนอข้อมลูอย่างเป็นแบบแผน (Formal Presentation) 

หมายถึง การน�าเสนอข้อมูลที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้

ก�าหนดไว้เป็นมาตรฐาน การน�าเสนอแบบนี้ ได้แก่ การน�าเสนอ

ในรูปตาราง กราฟ และแผนภูมิ แสดงได้ดังภาพที่ 1.2
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 การน�าเสนอข้อมลูสารสนเทศในสายงาน โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ มลัีกษณะ

ของการน�าเสนอข้อมูล 4 ลักษณะ ดังนี้

คือ ข้อมูลกลุ่มตัวเลขทั้งที่เป็นจ�านวนเต็ม ทศนิยม หรือ

จ�านวนจรงิ ข้อมูลลกัษณะนีใ้ช้กนัในการศึกษา ค�านวณทาง 

วิทยาศาสตร์ การพยากรณ์อากาศ เศรษฐกิจ และข้อมูล

ดัชนีหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ แสดงได้ดังภาพที่ 1.3

คือ ข้อมูลตัวอักษรที่ใช้ในการเขียนภาษาต่าง ๆ  ทุกภาษา

เช่น ตวัอกัษร A-Z ก-ฮ สระ วรรณยกุต์ รวมทัง้สัญลกัษณ์

และเครื่องหมายต่าง ๆ  ซึ่งจะท�าให้สามารถครอบคลุม

สารสนเทศทีใ่ช้กนัทัว่ไปในทกุวงการ ท้ังการศกึษา ค้นคว้า 

วิจัย วิทยาศาสตร์ และธุรกิจการพาณิชย์ 

แสดงได้ดังภาพที่ 1.4

คือ ข้อมูลท่ีมีลักษณะเป็นรูปภาพ รูปจ�าลอง รูปวาด  

การวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขและแสดงผลในรูปของตาราง

กราฟ หรือแผนภูมิต่าง ๆ  แสดงได้ดังภาพที่ 1.5

คอื ข้อมลูทีใ่ช้ในการสือ่สารด้วยภาษาพดู เสยีงร้อง เสียงคยุ

สนทนากัน โดยทั่วไปมักจะใช้ข้อมูลหลายประเภทควบคู่ 

กันไปในการสื่อสารและปฏิบัติงาน เช่น ใช้ข้อมูลเสียง

ในการสื่อสาร พูดคุย ประชุม และสั่งงาน เขียนบันทึก

ข้อความในการสั่งการและสื่อสาร อ่านข้อมูลทั้งที่เป็น 

ตัวอักษรหรือรูปภาพ แสดงได้ดังภาพที่ 1.6

ข้อมูลตัวเลข (Numerical Data)

ข้อมูลตัวอักขระ (Alphabetic Data) 

ข้อมูลกราฟิก (Graphical Data)

ข้อมูลเสียง (Voice Data)

ภาพที่ 1.3 การแสดงข้อมูลดัชนีหุ้น
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)

ภาพที่ 1.4 การค้นคว้าข้อมูลเพื่อน�ามาท�าวิจัย
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)

ภาพที่ 1.5 การแสดงข้อมูลด้วยกราฟ
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)

ภาพที่ 1.6 การสื่อสารทางวีดิทัศน์
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)
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4.2	 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
 กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืทีเ่รยีกกนัว่า กฎหมายไอท ี(Information Technology Law)  

มีการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบต่อ 

การจัดท�าโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศที่เสนอโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และเห็นชอบให้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เรียก

โดยย่อว่า คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ กทสช. (NITC) ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางและ

ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ก�าลังด�าเนินการจัดท�ากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและ

กฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้เริ่มต้นโครงการพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศข้ึนเพื่อ 

ปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ยกร่างกฎหมายไอทีทั้ง 6 ฉบับ ดังนี้

กฎหมายเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์

กฎหมายเกี่ยวกับ
การโอนเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์

กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์

กฎหมายเกีย่วกบัการกระท�า
ความผดิเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

1 6

2 5

กฎหมายเกี่ยวกับ 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานสารสนเทศ

ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

กฎหมายเกี่ยวกับ 
การคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคล
3 4
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  กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐบาลไทยได้มีการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อให้ทันกับพัฒนาการของสังคม รวม 6 ฉบับ ดังนี้

  1  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Transactions Law) เพื่อรองรับ

สถานะทางกฎหมายของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้เสมอด้วยกระดาษ อันเป็นการรองรับนิติสัมพันธ์ต่าง ๆ  ซึ่ง 

แต่เดมิอาจจะจดัท�าขึน้ในรปูแบบของหนงัสอืให้เท่าเทียมกบันติสิมัพนัธ์รปูแบบใหม่ทีจ่ดัท�าขึน้ให้อยู่ในรปูแบบ

ของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการลงลายมือชื่อในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการรับฟังพยานหลักฐานที่อยู่ใน 

รูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

  2  กฎหมายเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures Law) เพื่อรองรับ 

การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการใด ๆ  ทางเทคโนโลยีให้เสมอด้วยการลงลายมือชื่อธรรมดา  

อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นมากขึ้นในการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และก�าหนดให้มีการก�ากับดูแลการให้

บริการเกี่ยวกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนการให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

  3  กฎหมายเกีย่วกบัการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานสารสนเทศให้ทัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั

(National Information Infrastructure Law) เพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานสารสนเทศ อันได้แก่ โครงข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ และ

โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศส�าคัญอื่น ๆ  อันเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยอาศัย

กลไกของรัฐ ซึง่รองรบัเจตนารมณ์ส�าคญัประการหนึง่ของแนวนโยบายพืน้ฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 78 

ในการกระจายสารสนเทศให้ท่ัวถึงและเท่าเทยีมกัน และนบัเป็นกลไกส�าคัญในการช่วยลดความเหลือ่มล�า้ของ

สงัคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีศักยภาพ

  4  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) เพื่อก่อให้เกิดการ 

รับรองสิทธิและให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอาจถูกประมวลผล เปิดเผย หรือเผยแพร่ถึงบุคคล 

จ�านวนมากได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยอาศัยพัฒนาการทางเทคโนโลยี จนอาจก่อให้เกิดการน�าข้อมูลนั้น 

ไปใช้ในทางมชิอบอนัเป็นการละเมดิต่อเจ้าของข้อมลู ทัง้นี ้โดยค�านงึถงึการรักษาดลุยภาพระหว่างสิทธขิัน้พืน้ฐาน 

ในความเป็นส่วนตัว เสรีภาพในการติดต่อสื่อสาร และความมั่นคงของรัฐ

  5  กฎหมายเกี่ยวกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) เพื่อ

ก�าหนดมาตรการทางอาญาในการลงโทษผู้กระท�าผิดต่อระบบการท�างานของคอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูลและ

ระบบเครือข่าย ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองการอยู่ร่วมกันของสังคม

  6  กฎหมายเกี่ยวกับการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Funds Transfer Law) เพื่อ

ก�าหนดกลไกส�าคัญทางกฎหมายในการรองรบัระบบการโอนเงนิทางอเิล็กทรอนกิส์ ทัง้ทีเ่ป็นการโอนเงนิระหว่าง

สถาบนัการเงนิ และระบบการช�าระเงนิรปูแบบใหม่ในรูปของเงินอเิล็กทรอนกิส์ ก่อให้เกดิความเช่ือมัน่ต่อระบบ

การท�าธุรกรรมทางการเงิน และการท�าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น
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ด้านการแพทย์หรือด้านสุขภาพ

ด้านการค้าในเชงิธรุกจิพาณชิย์  

ด้านงานวิจัย

	 	 	 ตัวอย่างเช่น	มกีารน�าแขนกลเข้าไปช่วยใน

การผ่าตดั	ซึง่สามารถท�างานได้ละเอยีดกว่ามนษุย์มาก

และมีข้อดี	 คือ	 ไม่มีความวิตกกังวลเกิดขึ้นในขณะ

ท�างานเหมือนมนุษย์ท่ีอาจก่อให้เกดิความผดิพลาด

ได้	 ซึง่การใช้แขนกลช่วยในการผ่าตดัเป็นการท�างาน

ที่มีความปลอดภัยสูงและอยู่ภายใต้ความดูแลของ

แพทย์	จึงเป็นการร่วมงานกันอย่างดีระหว่างมนุษย์

กับเครื่องจักรกล	แสดงได้ดังภาพที่	2.30

	 	 	 ตวัอย่างเช่น	มีการใช้ปัญญาประดษิฐ์เข้ามา

ช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผลได้รวดเร็วกว่า

มนุษย์	เปรยีบเสมือนจกัรกลอจัฉรยิะเพือ่ค�านวณหา

ค่าอุปสงค์	 (Demand)	และอุปทาน	 (Supply)	หรือ

การหาความสัมพันธ ์ของสิ่งที่องค ์กรต้องการ

ในการหาโอกาสท�าก�าไรให้ได้มากที่สุด	 แสดงได้ดัง

ภาพที่	2.31

	 	 	 ตวัอย่างเช่น	ในงานวจิยัเริม่มกีารใช้ปัญญา

ประดษิฐ์เข้ามาช่วยในการด�าเนินงาน	เช่น	การส�ารวจ

ในบรเิวณพืน้ทีท่ีมี่ความเสีย่งอย่างปากปล่องภเูขาไฟ	

หรือในมหาสมุทรที่มีความลึกอย่างมากก็สามารถ

ใช้หุน่ยนต์ส�ารวจลงไปท�างานแทนได้	เพราะเครือ่งจกัร

มคีวามทนทานต่อสภาพแวดล้อมทีด่กีว่ามนษุย์มาก	

ทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลได้ละเอียดและแม่นย�ากว่า

มนุษย์	แสดงได้ดังภาพที่	2.32

ภาพที่ 2.30 ใช้แขนกลช่วยในการผ่าตัด
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)

ภาพที่ 2.31 ใช้ปัญญาประดิษฐ์ช่วยในการประมวลผล
อุปสงค์	อุปทาน
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)

ภาพที่ 2.32 ใช้หุ่นยนต์ส�ารวจพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)

77



ด้านอุตสาหกรรม

ด้านระบบรักษาความปลอดภัย

ด้านการทหาร

ด้านการบันเทิง 

ด้านอื่น ๆ

	 	 	 ตัวอย่างเช่น	 การใช้หุ่นยนต์หรือปัญญา
ประดิษฐ์มาท�างานแทน	 ในงานบางประเภทที่อาจ
ก่อให้เกดิอนัตรายหรอืมคีวามเสีย่งสงู	อกีทัง้ยงัช่วย
ลดภาระต้นทุนการผลติได้เป็นอย่างมาก	แสดงได้ดงั
ภาพที่	2.33

	 	 	 ตัวอย่างเช่น	 การใช้ปัญญาประดิษฐ์ใน
การสแกนหรือตรวจจับสิ่งผิดปกติ	 เพื่อหาวัตถุ
ต้องสงสัยหรือสิ่งที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้ระยะเวลา

ในการตรวจสอบที่รวดเร็ว	แสดงได้ดังภาพที่	2.34

	 	 	 ตวัอย่างเช่น	น�าปัญญาประดษิฐ์มาประยกุต์
ใช้เป็นอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	 ที่อ�านวยความสะดวกในด้าน
การทหาร	 เช่น	 เครื่องบินไร้คนขับ	 รถถังไร้คนขับ	
โดยมีจุดประสงค์หลักในด้านความมั่นคง	 แสดงได้
ดังภาพที่	2.35

	 	 	 ตัวอย่างเช่น	 การสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถ
ตอบโต้กับมนุษย์ได้	 เป็นสัตว์เลี้ยง	 เป็นเพ่ือนเล่น	

แสดงได้ดังภาพที่	2.36

	 	 	 การใช้ปัญญาประดษิฐ์ฝังไว้ในหุน่ยนต์	 ท�าให้
สามารถท�าหน้าที่แทนมนุษย์ได้	 เช่น	 หุ่นยนต์ท�า
ความสะอาด	โดยหุน่ยนต์สามารถเรยีนรูแ้ละตรวจจบั
ขยะได้ด้วยตนเอง	แสดงได้ดังภาพที่	2.37

ภาพที่ 2.35 เครื่องบินไร้คนขับเพื่อสอดแนม
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)

ภาพที่ 2.36 หุ่นยนต์เพื่อเป็นเพื่อนเล่น
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)

ภาพที่ 2.37 ใช้หุ่นยนต์ท�าความสะอาด
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)

ภาพที่ 2.33 ใช้หุ่นยนต์ส�ารวจท�างานแทนมนุษย์
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)

ภาพที่ 2.34 สแกนหาวัตถุต้องห้ามที่สนามบิน
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)
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2.3	 เทคโนโลยีความเปนจริงเสริม (Augmented Reality: AR)
	 กระแสเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในปัจจุบันเป็นกระแสที่ก�าลังมาแรงและเปลี่ยนแปลงโลก	

เน่ืองจากเป็นกระแสแห่งการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง	ๆ 	

เช่น	การแพทย์และสุขภาพ	(Smart Health)	การโฆษณาดิจิทัล	(Digital Advertising)	เงินดิจิทัล	

(Digital Money)	 การตลาดดิจิทัล	 (Digital Marketing)	 การศึกษาดิจิทัล	 (Digital Education) 

และจากกระแสความนยิมการใช้สมาร์ตโฟนในปัจจบุนั	ประกอบกบัการเข้าถงึอนิเทอร์เน็ตมคีวาม

รวดเร็วขึ้นและสามารถเข้าได้ในทุกสถานที่	ส่งผลให้ผู้ใช้สมาร์ตโฟนสามารถเข้าถึงข้อมูลและการ

ใช้บริการต่าง	ๆ 	 ท่ีมีปริมาณมากขึ้น	 รูปแบบการให้บริการข้อมูลหรือเข้าถึงการใช้บริการต่าง	ๆ

ผ่านสมาร์ตโฟนจะมคีวามแปลกใหม่หลากหลายขึน้	 หนึง่ในรปูแบบทีเ่ริม่เป็นทีน่ยิมและมีแนวโน้ม

ท่ีจะเตบิโต	คอื	รปูแบบการเข้าถงึข้อมูลหรอืการให้บรกิารผ่านเทคโนโลยคีวามเป็นจรงิเสรมิ	แสดงได้

ดังภาพที่	2.48

ภาพที่ 2.48 การใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทด้านการแพทย์และสุขภาพ
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)

Com Sci
Focus

AR (Augmented Reality)	ค�าว่า	Augmented	แปลว่า	 เพิ่มหรือเติม	ส่วน	Reality

แปลว่า	ความจรงิ	น�ามารวมกนั	คือ	เทคโนโลยกีารผสมผสานโลกเสมือน	(Virtual World)

เพิ่มเข้าไปในโลกจริง	 (Physical World)	 เพื่อท�าให้เกิดการกลมกลืนกันมากที่สุดจน

แยกไม่ออก	 เทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนามาต้ังแต่	 ค.ศ.	 2004	 จัดเป็นแขนงหนึ่งของ

งานวิจยัด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์ว่าด้วยการเพิม่ภาพเสมอืนของโมเดล	3	มติ	ิท่ีสร้างจาก

คอมพิวเตอร์ลงไปในภาพที่ถ่ายมาจากกล้องวิดีโอ

à·¤â¹âÅÂÕ¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§àÊÃÔÁ (AR)
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  1.  นิยามของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม	 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม	 (Augmented

Reality)	 ได้ถูกนิยามขึ้นโดย	Ronald T.	Azuma	 ใน	ค.ศ.	1997	ซึ่งเป็นผู้คิดค้นและท�างานกับ

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมว่า	 เป็นเทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความจริงและโลกเสมือนไว้

ด้วยกัน	โดยใช้วธิซ้ีอนภาพ	2	มิติ	หรอื	3	มิติ	ทีอ่ยูใ่นโลกเสมอืนให้อยู่บนภาพทีเ่หน็จรงิ	ทีส่ามารถ

โต้ตอบได้ทันที	 และได้มีการน�าแนวคิดนี้ไปขยายและต่อยอดในหลายด้าน	 เช่น	 ด้านการศึกษา	

การผลิต	การตลาด	การท่องเที่ยว	การแพทย์	การทหาร	การแสดง	ความบันเทิง	หุ่นยนต์	การวาง

ผังเมือง	วิศวกรรมโยธา	ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมมีการเจริญเติบโต

อย่างต่อเน่ือง	 ส�าหรับประเทศไทยได้บัญญัติศัพท์เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมไว้ในพจนานุกรม

ราชบณัฑติยสถาน	สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	ปรับปรงุเมิ่ือวันที	่19	มถินุายน	พ.ศ.	2544	ซึง่การพฒันา

ความเป็นจริงเสริมในปัจจุบันสามารถจ�าแนกออกได้	2	ประเภท	ดังนี้

  1) ใช้สัญลักษณ์ (Marker-Based)	เป็นสื่อ	เช่น	ภาพ	2	มิติ	QR Code	สัญลักษณ์ต่าง	ๆ

ในการอ้างอิงข้อมูลที่ต้องการอธิบายหรือแสดงผล	แสดงได้ดังภาพที่	2.49

  2) ไม่ใช้สัญลักษณ์ (Marker-Less or Location or Position Based)	แต่จะใช้อุปกรณ์

บางอย่างในการท�างาน	 เช่น	 อุปกรณ์ในการระบุต�าแหน่ง	 (GPS)	 เครื่องวัดความเร็ว	 แสดงได้

ดังภาพที่	2.50

AR

ภาพที่ 2.49 การใช้สัญลักษณ์แสดงภาพ	2	มิติ
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)

ภาพที่ 2.50 อุปกรณ์ระบุต�าแหน่งสถานที่ส�าคัญต่าง	ๆ
ที่มา : คลังภาพ อจท. (2019)
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