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บทคัดย่อ 
 Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่น ำโลกแห่งควำมจริง 
(Real) ผสำนเข้ำกับโลกเสมือน (Virtual) โดยใช้เทคนิคกำรแทนที่วัตถุด้วยภำพ 
3 มิติ ลอยอยู่เหนือควำมเป็นจริง ท ำให้ภำพที่เห็นตื่นเต้นและเร้ำใจยิ่งขึ้น 
เหมือนได้สัมผัสกับวัตถุชิ้นนั้นจริง ๆ เทคโนโลยีเสมือนยังให้ควำมรู้สึกเหมือนได้
เข้ำไปร่วมกิจกรรมนั้น ๆ โดยตรง เป็นกำรเปลี่ยนแปลงกำรน ำเสนอในรูปแบบ
ใหม่ จำกกำรศึกษำพบว่ำมีกำรน ำ AR มำประยุกต์ใช้งำนในหลำกหลำยรูปแบบ
เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกต่อผู้ให้บริกำรและผู้รับบริกำรและที่ส ำคัญกำรน ำ AR 
มำใช้ในห้องสมุดมีแนวโน้มที่ผู้ใช้บริกำรให้ควำมชื่นชอบและสนใจ 
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เทคโนโลยีเสมอืนจริงในงานห้องสมุด 
Augmented Reality (AR) in the Library 
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Abstract 
Augmented Reality or AR is new technology integrated 

with the real world and the virtual world using 3D (replacement 
objects techniques). It would be arouse eye sight to feel real. In 
addition, virtual technology let you feel to join in that activity. AR 
can be adapted in various way to support entrepreneur. The AR 
techrology likely makes intersts and attracts people who are using 
the library. 
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บทน า 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) ได้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและ
ได้น ำมำประยุกต์ใช้กับงำนด้ำนต่ำง ๆ  อำทิ ด้ำนศิลปะ ด้ำนกำรแพทย์ ด้ำนกำรศึกษำ 
ด้ำนกำรทหำร ด้ำนกำรพำณิชย์ ด้ำนวิศวกรรม ด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้ำนบันเทิง 
เป็นต้น บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกล่ำวถึงเทคโนโลยีเสมือนจริงและแสดง
ถึงประโยชน์จำกกำรน ำเทคโนโลยีเสมือนจริงไปใช้ในด้ำนต่ำง ๆ และที่ส ำคัญ
น ำไปใช้ในงำนห้องสมุดและแนวโน้มของกำรใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในอนำคต 
เพื่อเพิ่มช่องทำงและรูปแบบกำรให้บริกำรที่น่ำสนใจ และมีควำมทันสมัย 
เพื่อให้ผู้ใช้บริกำรเข้ำถึงกำรบริกำรได้ง่ำยสะดวกและรวดเร็ว  

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 

 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality (AR) 
 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality (AR) ถูกคิดค้นขึ้นระหว่ำงปี 
ค.ศ. 1960 - 1966 ผ่ำนอุปกรณ์ที่ชื่อ Sword of Damocles ซึ่งมีลักษณะเป็น
หมวกครอบหัว ครอบตำและมีกำรเดินสำยเชื่อมอุปกรณ์ไปยังคอมพิวเตอร์
ขนำดใหญ่ โดยคนสวมใส่จะสำมำรถเห็นโลกจ ำลองผ่ำนอุปกรณ์ที่สวมอยู่          
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และสำมำรถหันซ้ำยหันขวำ มองบนและล่ำงเพื่อเปลี่ยนทิศทำง แต่ทั้งนี้อุปกรณ์ 
สวมใส่เหล่ำนี้ก็มักจะมีปัญหำท ำให้คนสวมเกิดอำกำรเวียนศีรษะ คลื่นไส้ 
เนื่องจำกควำมถี่ของภำพที่เรำเห็นในอุปกรณ์นั้นไม่เหมือนกับควำมเป็นจริง           
ที่คุ้นเคย ท ำให้สมองเกิดอำกำรเมำและอำเจียนออกมำได้ ปัจจุบันจึงมักจะมอง
ผ่ำนเครื่องที่ไม่ได้มีกำรขยับมำกและอำศัยพื้นที่ขนำดใหญ่แทนกำรครอบ          
เช่น เครื่องจ ำลองกำรบินที่แสดงภำพท้องฟ้ำจ ำลองบนหน้ำจอ เพื่อที่นักบินได้
ฝึกใช้แผงอุปกรณ์ควบคุมเคร่ืองบินได้คล่องก่อนที่จะลองบินกับเคร่ืองบินจริง 
 ค.ศ. 2012 บริษัท Microsoft และ Google ได้เริ่มเปิดตัว AR กับอุปกรณ์
ใหม่ ๆ ที่จะสำมำรถใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ใช้ในชีวิตประจ ำวัน รวมไปถึง         
กำรเล่นเกมได้อย่ำงสมจริงในรำคำที่เข้ำถึงได้และเปิดตัวให้คนทั่วไปได้เป็น
เจ้ำของ อำทิ Google Glass (AR) หรือ “Smart Glasses” ของ Google เรียกได้
ว่ำเป็นอุปกรณ์ “AR” ตัวแรกที่ท ำให้คนทั่วโลกต่ำงสงสัยและตื่นตะลึงกับเทคโนโลยี
ประเภทนี้ ปัจจุบันแว่นตำของ Google นั้นมีขนำดเล็ก สำมำรถใช้ดูแผนที่
กำรเดินทำง บันทึกภำพและวิดีโอ ค้นหำข้อมูลต่ำง ๆ บนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ผ่ำนระบบกำรฟังหรือพูดและกำรสัมผัสด้ำนแว่นตำได้อย่ำงทันที Microsoft 
ออกผลิตภัณฑ์ “Hololens” โดยเป็นอุปกรณ์สวมใส่บนหัวแต่มีลักษณะกำรท ำงำน
แบบ “AR” น ำแสงมำแสดงเป็นภำพกรำฟฟิกบนแว่นตำ ท ำให้เห็นเหมือนภำพ
เหล่ำนั้นได้ปรำกฏจริงอยู่ต่อหน้ำ โดยไม่จ ำเป็นต้องใช้ภำพรหัส AR Code ใด ๆ 

AR เป็นเทคโนโลยีที่สำมำรถน ำเสนอภำพลักษณ์ในรูปแบบ Digital 
Campaign แบบต่ำง ๆ ที่สร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้บริโภค ตลำด 
Digital Media มีแข่งขันกันและเติบโตสูงขึ้น ท ำให้เกิดกำรตลำดบนโลกออนไลน์
อย่ำงมำก ส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรเติบโตของ Social Media ที่นักกำรตลำดโลก
เริ่มเห็นควำมเป็นไปได้และมั่นใจในกำรท ำตลำดบนโลกออนไลน์และทุ่ม
งบประมำณมำบนตลำดดิจิตอล 

AR จัดเป็นเทคโนโลยี Interactive บนเว็บไซต์ที่มำแรง (Gartner, 2016) 
ที่สุดในฝั่งอเมริกำ และยังแรงต่อเนื่องคำดกำรณ์ว่ำยังมีอีกหลำกหลำย Campaign 
ทำงกำรตลำดที่จะหยิบเทคโนโลยีนี้มำใช้ รวมทั้งเกมส์ Console ที่เป็นลักษณะ
ของ กำรเล่นแบบ AR ยังไม่รวมสื่อช่องทำงอื่น ๆ ที่สำมำรถน ำเทคโนโลยีนี้ไป
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ประยุกต์ใช้นอกเหนือจำกบนโลก Online จะเห็นได้จำกตอนมีกำรน ำไปสร้ำง
จุดเด่นตำมร้ำนจ ำหน่ำยเสื้อผ้ำ Brand ชั้นน ำทั้งเสื้อผ้ำและรองเท้ำ แม้กระทั่ง
เครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1 เทคโนโลยเีสมือนจริง (Augmented Reality: AR) 
ที่มำ https://blogs.exeter.ac.uk 

หลักการของเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) 

 กำรท ำงำนของเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) 
ด้วยฮำร์ดแวร์ เช่น กล้องถ่ำยรูป เข็มทิศ GPS จำกนั้นข้อมูลจะถูกน ำมำประมวลผล
ในส่วนของซอฟต์แวร์ในปัจจุบันยังมีอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่รองรับเทคโนโลยี AR อำทิ 
Eyeglasses เป็นกำรแสดงผลวัตถุเสมือนผ่ำนเลนส์ของแว่นตำ หรือ Head-
mounted ที่อยู่ในรูปแบบของหมวกนิรภัย เป็นต้น  
 กำรพัฒนำเทคโนโลยี AR โดยภำพเสมือนจริงที่ปรำกฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใช้ได้ทันที ทั้งในลักษณะที่เป็นภำพนิ่งสำมมิติ ภำพเคลื่อนไหว หรืออำจจะเป็น
สื่อที่มีเสียงประกอบ ขึ้นอยู่กับกำรออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบ ว่ำให้ออกมำแบบใด 
โดยกระบวนกำรภำยในของเทคโนโลยีเสมือนจริง ประกอบด้วย 3 กระบวนกำร 
(พนิดำ ตันศิริ, 2553) ได้แก่ 
 1. กำรวิเครำะห์ภำพ (Image Analysis) เป็นขั้นตอนกำรค้นหำ Marker 
จำกภำพที่ได้จำกกล้องแล้วสืบค้นจำกฐำนข้อมูล (Marker Database) ที่มีกำรเก็บ
ข้อมูลขนำดและรูปแบบของ Marker เพื่อน ำมำวิเครำะห์รูปแบบของ Marker  
กำรวิเครำะห์ภำพ สำมำรถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) Marker Based AR เป็น
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กำรวิเครำะห์ภำพโดยอำศัย Marker (วัตถุสัญลักษณ์) เป็นหลักในกำรท ำงำน 
2) Marker-less Based AR เป็นกำรวิเครำะห์ภำพที่ใช้คุณลักษณะต่ำง ๆ ที่อยู่ใน
ภำพ (Natural Features) มำท ำกำรวิเครำะห์เพื่อค ำนวณหำค่ำต ำแหน่งเชิง 3 
มิติ (3D Pose) เพื่อน ำไปใช้งำน 
 2. กำรค ำนวณค่ำต ำแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ Marker เทียบ
กับกล้อง 
 3. กระบวนกำรสร้ำงภำพสองมิติ จำกโมเดลสำมมิติ (3D Rendering) 
เป็นกำรเพิ่มข้อมูลเข้ำไปในภำพ โดยใช้ค่ำต ำแหน่ง เชิง 3 มิติ ที่ค ำนวณได้ จนได้
ภำพเสมือนจริง 

องค์ประกอบของเทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality (AR) 
 - AR Code หรือตัว Marker ใช้ในกำรก ำหนดต ำแหน่งของวัตถุ  
 - Eye หรือ กล้องวิดีโอ กล้องเว็บแคม กล้องโทรศัพท์มือถือ หรือตัวจับ 
Sensor อื่น ๆ ใช้มองต ำแหน่งของ AR Code แล้วส่งข้อมูลเข้ำ AR Engine 
 - AR Engine เป็นตัวส่งข้อมูลที่อ่ำนได้ผ่ำนเข้ำซอฟต์แวร์หรือส่วน
ประมวลผล เพื่อแสดงเป็นภำพต่อไป   

- Display หรือจอแสดงผลเพื่อให้เห็นผลข้อมูลที่ AR Engine ส่งมำให้
ในรูปแบบของภำพหรือวีดีโอหรืออีกวิธีหนึ่งเรำสำมำรถรวมกล้อง AR Engine และ 
จอภำพ เข้ำด้วยกันในอุปกรณ์เดียวได้ อำทิ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น (Diana, 2016) 

 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 2 องค์ประกอบของเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) 
ที่มำ http://www.apple.com 
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เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality (AR) บนโทรศัพท์มือถือ 

 โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ หรือ สมำร์ทโฟน (Smart Phone) ถือเป็นจุด
เปลี่ยนแนวคิดทำงกำรตลำดของกำรโฆษณำ เพรำะด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง
บนโทรศัพท์มือถือ ท ำให้ผู้ใช้สำมำรถรับข้อมูลหรือข่ำวสำรได้ทันที ปัจจุบัน
ผู้ใช้งำนโทรศัพท์มือถือคงหลีกเลี่ยงกำรใช้งำนโทรศัพท์แบบ Smart Phone 
ไม่ได้เพรำะ Application (Apps) บนโทรศัพท์มือถือช่วยให้ชีวิตประจ ำวันของ
หลำย ๆ ท่ำนสะดวกสบำยยิ่งขึ้น อำทิ กำรสนทนำผ่ำน Message, LINE กำรรับ
ข้อมูลเร่งด่วนทันที่ Twitter, Facebook และ Line และอีกหลำย ๆ โปรแกรม
ประยุกต์ (Application) ใช้เทคโนโลยี AR เพื่อประโยชน์ในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์ 
กำรตลำดและดูเหมือนว่ำจะเป็นแนวทำงใหม่ ที่ท ำให้กำรขำยสินค้ำมีแนวโนม้ที่
ดีขึ้น ผู้บริโภคไม่ต้องเดินทำงไปยังสถำนที่ขำยสินค้ำ ก็สำมำรถที่จะดูสินค้ำนั้น ๆ 
ผ่ำนโทรศัพท์มือถือได้ ท ำให้กำรตัดสินใจในกำรจับจ่ำยสินค้ำง่ำยขึ้น หรือบำงที
สำมำรถชื้อสินค้ำชิ้นนัน้ ๆ  ออนไลน์ได้ทันที บริษัทหลำย ๆ บริษัทเริ่มมีกำรพัฒนำ
โปรแกรมประยุกต์ (Apps) ที่มีกำรใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อตรวจสอบควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ จ ำลองสินค้ำก่อนที่จะผลิตหรือผลิตส่วนน้อยถ้ำมีผู้บริโภค
ต้องกำรและท ำกำรสั่งสินค้ำก็จะท ำกำรผลิตสินค้ำชิ้นนั้น ๆ ท ำให้บริษัทผู้ผลิต
ลดต้นทุน กำรผลิตได้อย่ำงดี ระบบปฏิบัติกำรของโทรศัพท์มือถือที่รองรับ
เทคโนโลยี AR คือ iOS Android และ Windows Phone 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) 

 ปัจจุบันมีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) 
เข้ำกับชีวิตประจ ำวัน อำทิ 
 การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสำหกรรมสร้ำงเครื่องบิน 
อุตสำหกรรมผลิตรถยนต์ โดยบริษัท BMW ได้ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงมำช่วย
ในกำรผลิต โดยให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้กำรท ำงำนด้วยกำรใส่แว่นตำที่จะมีค ำแนะน ำ
และจ ำลองกำรท ำงำน แสดงให้เห็นแต่ละขั้นตอนก่อนปฏิบัติจริงแบบ 3 มิติ 
กำรน ำเสนอผลิตภัณฑ์ กำรอธิบำยถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ โดยเทคโนโลยี
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เสมือนจริงจะจ ำลองข้อมูลให้ผู้ใช้ได้เห็นเหมือนใช้งำนจริง ๆ เห็นภำพลักษณ์
ของกำรใช้งำน ประโยชน์ของกำรใช้รถ BMW แต่ละรุ่น คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
อรรถประโยชน์ที่จะได้จำกกำรชื้อสินค้ำ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องก่อนตัดสินใจชื้อ 
กำรจ ำลองกำรขับท ำให้ผู้ใช้เสมือนได้ขับรถคันนั้นจริง ท ำให้ลูกค้ำรู้สึกดี และมีแนวโน้ม
ตัดสินใจชื้อสินค้ำนั้น ๆ 
 

 
 
 
 
 

ภำพที่ 3 กำรประยุกต์ใช้ในอุตสำหกรรม 
ที่มำ https://play.google.com 

 การประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์ กำรแพทย์เพิ่มควำมสมจริงในกำรรักษำ 
และให้นักศึกษำแพทย์ได้ใช้เคร่ืองมือแพทย์ในกำรรักษำหรือผ่ำตัดผู้ป่วยแบบ              
ไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยจริง ท ำให้กำรผ่ำตัดของนักศึกษำแพทย์มีควำมกล้ำและ          
ได้ศึกษำขั้นตอนกำรผ่ำเหมือนได้ท ำกำรผ่ำตัดจริง มีกำรน ำเทคโนโลยีเสมือนจริง
จ ำลองกำรผ่ำตัดผ่ำนระบบ ARI*SER โดยทำงมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ Ganz 
ได้แปลงให้เป็นระบบจ ำลองกำรผ่ำตัดตับเสมือนจริง ผ่ำตัดระบบศัลยแพทย์ 
(Gaudiosi, 2016) 
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ภำพที่ 4 กำรประยุกต์ใช้ทำงกำรแพทย์ 
ที่มำ http://uploadvr.com 

 

ภำพที่ 5 กำรประยุกต์ใช้ทำงกำรแพทย์ 
ที่มำ https://www.linkedin.com 

การประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจ กำรซื้อขำยทำงกำรเงินด้วยเทคโนโลยี 
CYBER II สำมำรถให้ผู้ใชง้ำนก ำหนดบทบำทของตัวแทนจ ำหนำ่ย ในสภำพแวดล้อม
เสมือนจริงที่สำมำรถเสนอรำคำในกำรซื้อขำย โดยใช้ลูกบอลสีเหลืองแสดง
รำคำซื้อและลูกบอลสีแดงแสดงรำคำขำย ท ำให้ผู้ใช้สำมำรถจ ำลองกำรซื้อขำย
ทำงกำรเงินได้เสมือนจริง กำรขำยในด้ำนนี้เริ่มหันมำใช้ AR เพื่อน ำเสนอสินค้ำ
และกำรขำยที่สร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับลูกค้ำ โดยมีกำรประยุกต์เข้ำกับ Smart 
Phone เพื่อให้ลูกค้ำสำมำรถสแกนรูปถ่ำยของสินค้ำและแสดงข้อมูลของสินค้ำ
เพิ่มเติมในรูปแบบวิดีโอและสื่อ 3 มิติ หรือกำรน ำมำใช้เพื่อจ ำลองกำรใช้งำนสินค้ำ
นั้น ๆ เช่น จ ำลองกำรสวมใส่เสื้อผ้ำหรือเครื่องประดับบนร่ำงกำยของลูกค้ำ เป็นต้น วา
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ภำพที่ 6 กำรประยุกต์ใช้ทำงด้ำนธุรกิจ 
ที่มำ https://www.pinterest.com 

 การประยุกต์ใช้ทางด้านการโฆษณา โทรศัพท์มือถือซัมซุงน ำเทคโนโลยี 
Mobile AR มำสร้ำงกำรรับรู้เพื่อให้ลูกค้ำ ได้ทรำบถึงระบบปฏิบัติกำรใหม่บนมือถือ 
Samsung Wave และให้วูดดี้ (ดำรำและนักแสดง) เป็นผู้น ำเสนอวิธีกำรใช้งำน
ผ่ำนเทคโนโลยีเสมอจริงในรูปแบบสำมมิติ โดยลูกค้ำสำมำรถใช้ เว็บแคมและ
เครื่องพิมพ์ ประกอบกับซอฟต์แวร์ต่ำง ๆ ที่มีภำยใต้ระบบปฏิบัติกำร BADA ของ 
Samsung เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ต่ำง ๆ เพื่อใช้งำนตำมต้องกำรเทคโนโลยีของ 
Ford All New Focus น ำเสนอข้อมูลผ่ำนสื่อใหม่อย่ำงโทรศัพท์มือถือ สัมผัส
ประสบกำรณ์โฆษณำ All New Focus แบบ Augmented Reality 

 

ภำพที่ 7 กำรประยุกต์ใช้ทำงด้ำนกำรโฆษณำ 
ที่มำ http://www.trendy2.mobi 
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 การประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว น ำเทคโนโลยีเสมือนจริงไปใช้เพื่อแนะน ำ
ประเทศไทยในงำน “The World Exposition Shanghai China 2010” ภำยใต้
แนวคิด “Thainess: Sustainable Ways of Life” และได้น ำเสนอนิทรรศกำรภำยใน
อำคำรศำลำไทยแยกเป็น 3 ส่วน คือ ห้องจัดแสดงนิทรรศกำร ที่ 1 เรื่อง “จำกต้นสำย
แหล่งก ำเนิด: A Journey of Harmony” ห้องจัดแสดงนิทรรศกำรที่ 2 เรื่อง “เกิดร้อย
พันพลำยวิถี: A Harmony of Different Tones” และห้องจัดแสดงนิทรรศกำรที่ 3 
เรื่อง “หลอม รวมชีวิตวิถีควำมเป็นไทย: A Harmony of Thais” ในแต่ละห้อง
นิทรรศกำรจะน ำ เสนอเอกลักษณ์ของควำมเป็นไทยที่เกิดจำกกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ 
ผ่ำนเทคโนโลยีเสมือนจริง ต ำรวจท่องเที่ยวพัฒนำกำรให้บริกำร อ ำนวยควำมสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว “Thailand Tourist Trips and Tips AR Book” ซึ่งเป็นกำรน ำ
เทคโนโลยี AR (Augmented Reality หรือ AR Code) ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ         
ในกำรให้บริกำรและประชำสัมพันธ์ข้อมูลต่ำง ๆ ที่ควรทรำบให้กับนักท่องเที่ยว              
เร่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้ำนควำมปลอดภัยกับกำรท่องเที่ยวไทย และภำพลักษณ์ที่ดี
ด้ำนกำรท่องเที่ยวของประเทศเพื่อกำรก้ำวสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวแห่ง
เอเชีย (Tourism Capital of Asia) (Kampayy, 2015) 

 

ภำพที่ 8 กำรประยุกต์ใช้ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ที่มำ http://9krapalm.com 

การประยุกต์ใช้ทางด้านพิพิธภัณฑ์ ระบบพิพิธภัณฑ์เสมือนสำมมิติ
ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ถูกพัฒนำขึ้นด้วยเครื่องมือ Open Source ที่เรียกว่ำ 
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ซอฟต์แวร์ Open Simulator โดยพื้นที่ทั้งหมดจะเป็น 3 มิติ เปิดให้ผู้ดูแลระบบ
และผู้ใช้งำนสำมำรถสร้ำงหรือน ำเข้ำวัตถุจ ำลองเสมือน ตั้งแต่สิ่งของ อำคำรขนำด
สถำนที่จ ำลอง รวมไปถึงวัตถุขนำดเล็ก และสำมำรถน ำสื่อมัลติมีเดียเข้ำใช้งำน          
ในระบบได้ ในกำรเข้ำใช้งำนระบบผู้ใช้งำนต้องสมัครเป็นสมำชิกที่ http://vl.sut.ac.th 
จำกนั้นดำวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Viewer เพื่อเข้ำใช้งำนระบบพิพิธภัณฑ์
เสมือนสำมมิติ เมื่อเข้ำสู่ระบบผู้ใช้งำนจะมีหุ่นสัญลักษณ์แทนตนเอง ผู้ใช้สำมำรถ
ควบคุมหุ่นสัญลักษณ์ให้ด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ได้ เพื่อศึกษำข้อมูลในพิพิธภัณฑ์
เสมือนสำมมิติและสำมำรถสื่อสำรกับบุคคลอื่นได้ผ่ำนหุ่นสัญลักษณ์ ท ำให้กำรเยี่ยม
ชมพิพิธภัณฑ์โบรำณกลำยเป็นเร่ืองน่ำสนุกน่ำในใจ (ขวัญชัย ศิริสุรักษ์, 2557) 

 

ภำพที่ 9 กำรประยุกต์ใช้ทำงด้ำนพิพิธภัณฑ ์
ที่มำ http://www.manager.co.th 

 การประยุกต์ใช้ทางด้านการรักษาความปลอดภัยและการป้องกันประเทศ 
Office of Naval Research and Defense Advanced Research Projects 
Agency หรือ DARPA ประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นกลุ่มผู้บุกเบิกระบบเทคโนโลยีเสมือน
จริงน ำมำใช้ในกำรฝึกให้กับทหำรให้เกิดกำรเรียนรู้เก่ียวกับสภำพแวดล้อมของ
พื้นที่ข้อมูลต่ำง ๆ ในพื้นที่รบ สำมำรถน ำมำใช้ฝึกกำรเคลื่อนไหวของกองก ำลังและ
วำงแผนกำรเคลื่อนก ำลังของทหำรในฝ่ำยเดียวกันและศัตรูในพื้นที่สงครำม
เสมือนจริงและยังมีบทบำทส ำคัญในกำรบังคับใช้กฎหมำยและหน่วยงำนข่ำวกรอง 
ระบบจะช่วยให้เจ้ำหน้ำที่ ต ำรวจ สำมำรถสร้ำงมุมมอง ที่สมบูรณ์ในรำยละเอียด
เก่ียวกับข้อมูลพื้นที่ลำดตระเวน 
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ภำพที่ 10 กำรประยุกต์ใช้ทำงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยและกำรป้องกันประเทศ  
ที่มำ http://www.darpa.mil 

แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality (AR) ในอนาคต 

 ในอนำคตอันไม่ไกลจำกนี้ เทคโนโลยี “กำรค้นหำด้วยภำพ (Visual Search)” 
จะเป็นสิ่งที่จะมำพลิกโฉมของกำรที่มนุษย์จะติดต่อและใช้งำนอุปกรณ์ต่ำง  ๆ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง สมำร์ทโฟน โดยกำรใช้เทคโนโลยีกำรจดจ ำภำพ ( Image 
Recognition) ก็จะท ำให้โปรแกรมสำมำรถรู้ได้ว่ำสิ่งที่มองเห็นอยู่เป็นวัตถุหรือ
รูปภำพอะไร ซึ่งสำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในธุรกิจกำรซื้อของออนไลน์ให้ง่ำยขึ้น
มำกจนคุณแทบไม่ต้องออกแรงใด ๆ เลย เรียกว่ำขั้นตอน “POINT-KNOW-BUY” 
โดยคุณสำมำรถสแกนรูปภำพหรือวัตถุที่เป็นสินค้ำเป้ำหมำย ระบบก็จะแสดงข้อมูล
เชิงลึกของสินค้ำนั้น เมื่อคุณพอใจก็สำมำรถสั่งซื้อของชิ้นนั้นได้ทันที  ซึ่งตอนนี้
แม้ผู้เล่นรำยใหญ่อย่ำง Google ก็ก ำลังบุกเบิกเรื่องนี้อยู่อย่ำงขะมักเขม้น เรียกว่ำ 
เทคโนโลยี Google Goggle หรือ Layer Vision 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยี
กำรศึกษำหำกน ำมำประยุกต์ใช้ในงำนของห้องสมุด โดยยึดตำม พรบ. กำรศึกษำ
แห่งชำติ ห้องสมุดในอนำคตจะต้องเป็นห้องสมุดที่มีสื่อกำรให้บริกำรที่เพียงพอ 
โดยกำรน ำเอำเทคโนโลยีที่เหมำะสม มีคุณภำพมำใช้ในงำนของห้องสมุด          
เพื่อรองรับกำรใช้ บริกำรตลอดเวลำเปรียบเสมือนคลังควำมรู้ทั้งที่อยู่ในรูปแบบ
กำรให้บริกำรแบบปกติและกำรให้บริกำรแบบออนไลน์  
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 ห้องสมุดตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 1. เพื่อใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในกำรบริกำรสืบค้นหนังสือ OPAC  
 2. เพื่อกำรค้นหำต ำแหน่งของหนังสือ 
 3. เพื่อบริกำรทำงด้ำนระบบกำรยืม - คืน ออนไลน์ 
 จำกกำรน ำทฤษฎีต่ำง ๆ มำประยุกต์ใช้ให้เกิดกระบวนกำรกำรให้บริกำร
นั้นจะสังเกตได้ว่ำทุกทฤษฎีมุ่งเน้นในเรื่องกำรให้บริกำรส ำหรับบุคคลทั่วไป  
โดยจะต้องปรับเปลี่ยนหรือพัฒนำให้ตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร          
อยู่ตลอดเวลำรวมถึงกำรเข้ำถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง และที่ส ำคัญคือต้องค ำนึงถึง
ควำมสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลำในกำรค้นหำหนังสือหรืองำนบริกำร 
ด้ำนอื่น ๆ กำรใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนำมำกข้ึนควบคู่ไป
กับเทคโนโลยี 4G หรือเทคโนโลยีเจนเนอเรชั่นที่ 4 (4th Generation) ซึ่ง
ควำมรวดเร็วของเทคโนโลยีระบบ 4G (4th Generation) ที่เป็นระบบเครือข่ำยไร้
สำยควำมเร็วสูงพิเศษสำมำรถส่งผ่ำนข้อมูลในควำมเร็วที่ประมำณ 20 - 40 เมกะ
ไบต์ ต่อวินำที (Mbps/ Second) ท ำให้ผู้บริโภคสำมำรถดำวน์โหลดข้อมูลรูปแบบ
พิเศษที่เรียกว่ำ AR (Augmented Reality) รวมถึงข้อมูลในรูปธรรมดำอื่น ๆ 
(ข้อมูลภำพภำพยนตร์ กำรประชุมหรือสัมมนำที่ต้องมีโต้ตอบ (Real time) ได้อย่ำง
สะดวกจำกคุณสมบัติเด่น ๆ ของระบบ 4G ที่กล่ำวมำนักกำรตลำด และองค์กร
ธุรกิจสำมำรถน ำเทคโนโลยีระบบ 4G และ AR มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร
ท ำกำรตลำดและด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์ส ำหรับ องค์กรธุรกิจ และ
ผู้บริโภค 

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality: AR) ในงานห้องสมุด 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีเสมือนจริงถูกน ำมำประยุกต์มำใช้ในงำนบริกำรของ
ห้องสมุดเป็นบำงสว่น ยกตัวอย่ำงเช่น บริกำรส่งเสริมกำรอ่ำน บริกำรประชำสัมพันธ์
แนะน ำกำรใช้ และบริกำรยืมคืนทรัพยำกร โดยมีงำนวิจัยเกี่ยวกับกำรน ำเทคโนโลยี
เสมือนจริงมำช่วยบริกำร โดยให้บริกำรผ่ำน Application มือถือ เพื่อให้ผู้อ่ำน
ได้รับประสบกำรณ์ใหม่สนุกไปกับกำรอ่ำน ตื่นเต้นและเพลิดเพลินไปกับกำรอ่ำน
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หนังสือ จุดเริ่มต้นของกำรน ำเทคโนโลยีนี้มำใช้ เพื่อส่งเสริมกำรอ่ำนของเด็กกลุ่มหนึ่ง
ผ่ำน Apps มือถือเป็นกำรน ำนิทำน หรือ เรื่องเล่ำ ประกอบภำพกำร์ตูน และเสียง
มำช่วยในกำรส่งเสริมกำรอ่ำน ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีเสมือนจริง เนื้อหำของ
เรื่องให้นักเรียนหำสัตว์ในต ำนำน เด็กสนุกไปกับกำรอ่ำนและได้เห็นภำพที่
เสมือนจริง นอกจำกนั้นแล้วยังมีกำรใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในกำรประชำสัมพันธ์
จุดให้บริกำรต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นบริกำรจองห้องประชุม บริกำรจองทรัพยำกร 
บริกำรถำมตอบและบริกำรสื่อดิจิตอล รวมไปถึงกำรน ำเทคโนโลยีเสมือนจริง 
ให้บุคลำกรในสถำบันหรือหน่วยงำนที่ให้บริกำรสำรสนเทศ เช่น น ำระบบ AR ไปใช้
ในกำรส ำรวจ ต ำแหน่งทรัพยำกร ต ำแหน่งห้องประชุม  จุดบริกำรต่ำง ๆ แม้กระทั่ง
กำรเก็บสถิติของทรัพยำกรสำรสนเทศและผู้รับบริกำร 

 

ภำพที่ 11 กำรประยุกต์ใช้ทำงด้ำนห้องสมุด 
ที่มำ http://www.popsci.com 

ผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 กำรบริกำรสำรสนเทศลักษณะพิเศษ สำมำรถคิดสร้ำงสรรค์บริกำร
ต่ำง ๆ ตำมพันธกิจและอัตลักษณ์ของแต่ละสถำบัน ซึ่งอำจแตกต่ำงหรือ
เหมือนกับห้องสมุดอื่น ๆ เช่น บริกำรน ำชม กำรจัดกิจกรรมบรรยำย/ เสวนำ 
ในวำระพิเศษที่เก่ียวข้องกับเนื้อหำสำรสนเทศ บรรณำรักษ์ที่ดูแลรับผิดชอบงำน
บริกำรสำรสนเทศลักษณะพิเศษควรมีควำมรู้ทั้งด้ำนบรรณำรักษศำสตร์ 
เทคโนโลยีห้องสมุดและมีควำมสนใจใฝ่รู้ศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำของ
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สำรสนเทศในควำมรับผิดชอบ ซึ่งจะช่วยให้สำมำรถเลือกประเด็นส ำหรับสร้ำง
กิจกรรมให้หลำกหลำย ควรสำมำรถให้บริกำรเชิงลึกได้มำกขึ้น ด้วยสรรถนะ 
ควำมรู้เฉพำะด้ำน ควำมเข้ำใจผู้ใช้บริกำร ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนร่วมกับ
ผู้ใช้บริกำรในฐำนะผู้ร่วมงำนได้ 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

 กำรน ำเทคโนโลยี AR (Augmented Reality: AR) มำใช้ในงำนห้องสมุด 
ท ำให้กำรบริกำรดูทันสมัย แปลกใหม่ และสวยงำม จึงเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริกำร       
ให้ควำมสนใจและชื่นชอบมำก ผู้ให้บริกำรต้องพัฒนำ ค้นหำระบบหรือ
โปรแกรมให้บริกำรสำรสนเทศลักษณะพิเศษนี้ เพื่อให้สำมำรถเพิ่มรูปแบบกำร
บริกำรที่มำกกว่ำบริกำรพื้นฐำนของห้องสมุดปกติ ให้ผู้ใช้บริกำรได้รับสำรสนเทศ 
ซึ่งสอดคล้องกับกำรให้บริกำรเชิงลึกในสภำพแวดล้อมที่สื่อต่ำง ๆ ถูกแทนที่
ด้วยอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้อำจพึ่งพำห้องสมุดน้อยลง กำรให้บริกำร จึงควรเน้น
บรกิำรสำรสนเทศ ควำมรู้และข้อมูลที่ต้องอำศัยสมรรถนะของบุคลำกรวิชำชีพ
เฉพำะด้ำนมำกข้ึน 
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