บทที่2
แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ในการพัฒนาภาคนิพนธ์น้ ี คณะผูจ้ ดั ทาได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ
มาใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาประกอยด้วย
2.1 เทคโนโลยีเสมือนจริง Augmented Reality1
2.1.1 ความหมาย Augmented Reality
Augmented Reality หรื อ AR เป็ นเทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่ งความเป็ น
จริ ง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) ซึ่ งจะทาให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็ นวัตถุ 3
มิ ติลอยอยู่เหนื อพื้นผิวจริ ง และกาลังพลิ กโฉมหน้าให้สื่อโฆษณาบนอิ นเทอร์ เน็ ต ไปสู่
ความตื่นเต้นเร้าใจแบบใหม่ ของการที่ภาพสิ นค้าลอยออกมานอกจอคอมพิวเตอร์ นาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าสื่ อยุคใหม่ เช่นเดียวกับเมื่อครั้งเกิดอินเทอร์ เน็ตขึ้นในโลกก็วา่ ได้
หากเปรี ยบสื่ อต่างๆ เสมือน “กล่อง” แล้ว AR คือการเด้งออกมาสู่ โลกใหม่ภายนอกกล่องที่
สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ ในรู ปแบบ Interactive Media
เพียงแค่ภาพสัญลักษณ์ ที่ตกแต่งเป็ นรู ปร่ างต่างๆ แล้วนาไปทารหัส หรื อเรี ยกว่า
Marker เมื่อตีพิมพ์บนวัตถุต่างๆ แล้วไม่วา่ จะเป็ นบนผ้า แก้วน้ า กระดาษ หน้าหนังสื อหรื อ
แม้แต่บนนามบัตร แล้วส่ องด้วยกล้องเว็บแคม หรื อการยกสมาร์ ทโฟนส่ องไปข้างหน้า ที่มี
Reality Browser Layar เราอาจเห็นภาพโมเดลของอาคารขนาดใหญ่ หรื อเห็นสัญลักษณ์
ของร้ านค้าต่างๆ รู ปสิ นค้าต่างๆ รวมไปถึ งรู ปคนเสมือนจริ งปรากฏตัวและกาลังพูดผ่าน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ นี่ คือสิ่ งที่ตื่นตาตื่นใจ และทาให้ AR กลายเป็ นสิ่ งที่ถูกถามหากันมาก
ขึ้น

1

ที่มา http://lprusofteng.blogspot.com/2013/05/augmented-reality-ar.html
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รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างอุปกรณ์เสมือนจริ ง
( ที่มา : http://static.dezeen.com/uploads/2013/08/dezeen_ikea-launch_augmentedreality_2014_ss2_pan.jpg )
2.1.2 หลักการของเทคโนโลยีเสมือนจริ ง2
แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริ ง คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลก
แห่ งความเป็ นจริ งและความเสมือนจริ ง เข้าด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์ และอุ ปกรณ์ เชื่ อมต่อ
ต่างๆ เช่ น เว็บ แคม คอมพิวเตอร์ หรื ออุ ป กรณ์ อื่นที่ เกี่ ย วข้อง ซึ่ ง ภาพเสมื อนจริ งนั้นจะ
แสดงผลผ่านหน้า จอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์มือถื อ บนเครื่ อง ฉายภาพ หรื อบน
อุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ โดยภาพเสมือนจริ งที่ ปรากฏขึ้นจะมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้ได้ทนั ที ทั้ง
ในลักษณะที่ เป็ นภาพ นิ่ งสามมิ ติ ภาพเคลื่ อนไหว หรื ออาจจะเป็ นสื่ อที่ มีเสี ยงประกอบ
ขึ้ นกับการออกแบบสื่ อแต่ละรู ปแบบว่าให้ออกมาแบบใด โดยกระบวนการภายในของ
เทคโนโลยีเสมือนจริ ง ประกอบด้วย 3 กระบวนการ ได้แก่
- การวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) เป็ นขั้นตอนการค้นหา Marker จากภาพที่ได้
จากกล้องแล้วสื บค้นจากฐานข้อมูล (Marker Database) ที่มีการเก็บข้อมูลขนาด
และรู ปแบบของ Marker เพื่อนามาวิเคราะห์รูปแบบของ Marker การวิเคราะห์
ภาพ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศัย Marker
เป็ นหลักในการทางาน (Marker based AR) และการวิเคราะห์ภาพโดยใช้ลกั ษณะ
ต่างๆ ที่อยูใ่ น ภาพมาวิเคราะห์ (Marker-less based AR)

2

ที่มา https://nipatanoy.wordpress.com/โลกเสมือนผ่านโลกจริ ง-augmented-reality/
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- การคานวณค่าตาแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ Marker เทียบกับกล้อง
- กระบวนการสร้างภาพสองมิติ จากโมเดลสามมิติ (3D Rendering) เป็ นการเพิ่ม
ข้อมูลเข้าไปในภาพ โดยใช้ค่าตาแหน่ง เชิง 3 มิติ ที่คานวณได้จนได้ภาพเสมือน
จริ ง
2.1.3 องค์ประกอบของเทคโนโลยีเสมือนจริ ง ประกอบด้วย
- AR Code หรื อตัว Marker ใช้ในการกาหนดตาแหน่งของวัตถุ
- Eye หรื อ กล้องวิดีโอ กล้องเว็บแคม กล้องโทรศัพท์มือถือ หรื อ ตัวจับ Sensor
อื่นๆ ใช้มองตาแหน่งของ AR Code แล้วส่ งข้อมูลเข้า AR Engine
- AR Engine เป็ นตัวส่ งข้อมูลที่อ่านได้ผา่ นเข้าซอฟต์แวร์ หรื อส่ วนประมวลผล
เพื่อแสดงเป็ นภาพต่อไป
- Display หรื อ จอแสดงผล เพื่อให้เห็นผลข้อมูลที่ AR Engine ส่ งมาให้ในรู ปแบบ
ของภาพ หรื อ วีดีโอหรื ออีกวิธีหนึ่ ง เราสามารถรวมกล้อง AR Engine และ
จอภาพ เข้าด้วยกันในอุปกรณ์เดียว เช่น โทรศัพท์มือถือ หรื ออื่นๆ

รู ปที่ 2.2 องค์ประกอบของเทคโนโลยีเสมือนจริ ง
( ที่มา : http://learngears.files.wordpress.com/ )
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2.1.4 ระบบเสมือนเสริ มบนโทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์มือถืออัจฉริ ยะหรื อสมาร์ ทโฟน (Smart Phone) ถือเป็ นจุดเปลี่ยนแนวคิด
ทางการตลาดของการโฆษณา เพราะด้วย ระบบเสมือนจริ งบนโทรศัพท์มือถื อ (Mobile
AR) ทาให้ผใู ้ ช้สามารถ รับข้อมูลหรื อข่าวสารได้ทนั ทีตามคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ หรื อ
โปรแกรมต่างๆ ที่อยูใ่ นโทรศัพท์มือถือ แบบที่ผใู ้ ช้สามารถพกพา ได้อย่างสะดวก
ระบบเสมือนจริ งบนโทรศัพท์มือถื อจัดเป็ นเทคโนโลยี เสมือนจริ งที่ใช้งานบน
โทรศัพท์มือถือ ทาให้หน้าจอของโทรศัพท์ มือถือแสดงข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต ทั้งนี้ โทรศัพท์มือถื อที่ สามารถใช้ระบบเสมือนจริ งได้ตอ้ งมี คุณสมบัติของ
เครื่ อง ดังนี้
- กล้องถ่ายรู ป
- GPS ที่สามารถระบุพิกดั ตาแหน่งและเชื่อมต่อ อินเทอร์ เน็ตได้
- เข็มทิศดิจิตอลในเครื่ อง
สาหรับโทรศัพท์มือถือที่รองรับเทคโนโลยีน้ ีได้มีหลายยีห่ อ้ เช่น iPhone 3GS และ
มือถือที่มีระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เช่น HTC G1, HTC HERO, HTC DROID เป็ นต้น
2.1.5 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ ง
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือน จริ งเข้ากับ
ชีวติ ประจาวัน เช่น
- การประยุกต์ใช้ทางด้านการศึกษา เช่น การทาเป็ นหนังสื อ 3 มิติ เรื่ อง Dinosaur
มีภาพกราฟฟิ กไดโนเสาร์ พุ่งออกมาแบบ 3 มิติ ด้วยความน่ าตื่นเต้น พร้ อม
หมุนดูรอบตัวได้เหมือนจริ ง ของ TK park
- การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสร้าง เครื่ องบิน อุตสาหกรรม
ผลิตรถยนต์ โดยบริ ษทั BMW ได้ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งมาช่วยในการผลิ ต
โดยให้ผใู ้ ช้ได้เรี ยนรู ้การ ทางานด้วยการใส่ แว่นตาที่จะมีคาแนะนาและจาลอง
การทางาน แสดงให้เห็นแต่ละขั้นตอนก่อนปฏิบตั ิจริ งแบบ 3 มิติ ที่เสมือนจริ ง
หรื อเรี ยกสั้น ๆ ว่า “เทคโนโลยี AR” (Augmented Reality) เป็ นเทคโนโลยีที่
ผสมผสานโลก ในความเป็ นจริ ง และโลกเสมื อนที่ ส ร้ า งขึ้ นมาผสานเข้า
ด้วยกันผ่านซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เชื่ อมต่อต่างๆ ซึ่ งถื อว่าเป็ นการสร้ างข้อมูล
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อี ก ข้อ มู ล หนึ่ ง ที่ เ ป็ นส่ ว นประกอบบนโลกเสมื อ น (virtual world) เช่ น
ภาพกราฟิ ก วิดีโอ รู ปทรงสามมิติ และข้อความ ตัวอักษร ให้ผนวกซ้อนทับกับ
ภาพในโลกจริ งที่ปรากฏบนกล้อง
- การประยุกต์ใ ช้ทางด้านการแพทย์ เช่ น การเรี ยบเรี ย ง หลัก การประยุก ต์ใ ช้
ภาพเสมือนจริ งทางการแพทย์ โดยการเพิม่ ตัว ต่อประสานระบบสัมผัสภาพ 3 มิติ
เพื่อเพิ่มความสมจริ งในการ รักษา และให้นกั ศึกษาแพทย์ได้ใช้เครื่ องมือแพทย์
รั ก ษาหรื อผ่า ตัด ผูป้ ่ วยแบบไม่ ต้องสั ม ผัส กับ ผูป้ ่ วยจริ ง มี ก ารน าเทคโนโลยี
เสมื อ น จริ ง จ าลองการผ่า ตัด ผ่ า นระบบ ARI*SER โดยทางมหาวิท ยาลัย
แพทยศาสตร์ Ganz ได้แปลงให้เป็ นระบบจาลองการผ่าตัดตับเสมือนจริ งและ
อุ ป กรณ์ เ ชื่ อ มต่ อ ต่ า ง ๆ ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ นการสร้ า งข้อ มู ล อี ก ข้อ มู ล หนึ่ งที่ เ ป็ น
ส่ วนประกอบบนโลกเสมือน (virtual world) เช่น ภาพกราฟิ ก วิดีโอ รู ปทรงสาม
มิติ และข้อความ ตัวอัก ษร ให้ผ นวกซ้อนทับ กับ ภาพในโลกจริ ง ที่ ป รากฏบน
กล้อง
- การประยุกต์ใช้ทางด้านธุ รกิ จ เช่น การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งกับการซื้ อขาย
ทางการเงิ นด้วยเทคโนโลยี CYBERII โดย ระบบสามารถให้ผใู ้ ช้งานกาหนด
บทบาทของตัวแทนจาหน่ าย (Finance Dealer) ในสภาพแวดล้อมเสมือนที่
สามารถเสนอราคา ในการซื้ อขาย โดยใช้ลูกบอลสี เหลืองแสดงราคาซื้ อและลูก
บอลสี แดงแสดงราคาขาย ทาให้ผูใ้ ช้สามารถจาลองการซื้ อขายทางการเงิ นได้
เสมือนจริ งในการ รักษา และให้นกั ศึกษาแพทย์ได้ใช้เครื่ องมือแพทย์รักษาหรื อ
ผ่า ตัด ผูป้ ่ วยแบบไม่ ตอ้ งสั ม ผัส กับ ผูป้ ่ วยจริ ง มี ก ารนาเทคโนโลยีเ สมื อน จริ ง
จาลองการผ่าตัดผ่านระบบ ARI*SER โดยทางมหาวิทยาลัย แพทยศาสตร์ Ganz
ได้แปลงให้เป็ นระบบจาลองการผ่าตัดตับเสมือนจริ ง
- การประยุกต์ใช้ทางด้านการโฆษณา เช่ น โทรศัพท์มือถื อซัมซุ งนาเทคโนโลยี
Mobile AR มาสร้างการรับรู้เพื่อให้ลูกค้า ได้ทราบถึงระบบปฏิบตั ิการใหม่บน
มือถือ Samsung Wave และ ให้วดู ดี้เป็ นผูน้ าเสนอวิธีการใช้งานผ่านเทคโนโลยี
เสมื อนจริ ง ในรู ปแบบสามมิ ติ โดยลู ก ค้าสามารถใช้เว็บแคมและเครื่ องพิ มพ์
ประกอบกับซอฟต์แวร์ ต่างๆ ที่มีภายใต้ระบบปฏิ บตั ิการ BADA ของ Samsung
เรี ยกใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อใช้งานตามต้องการ
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- การประยุกต์ใช้กบั การท่องเที่ยว เช่ น การนาเทคโนโลยี เสมือนจริ งไปใช้เพื่อ
แนะนาประเทศไทยในงาน “The World Exposition Shanghai China 2010”
ภายใต้แนวคิด “Thinness: Sustainable Ways of Life” และได้นาเสนอ
นิ ท รรศการภายใน อาคารศาลาไทยแยกเป็ น 3 ส่ วน คื อ 1.เรื่ อง “จากต้นสาย
แหล่งกาเนิด: A Journey of Harmony” 2.เรื่ อง “เกิดร้อยพันพลายวิถี: A Harmony
of Different Tones” และ 3 เรื่ อง “หลอม รวมชี วีสู่วิถีความเป็ นไทย: A Harmony
of Thais” ในแต่ละห้อง นิ ทรรศการจะนาเสนอเอกลักษณ์ ของความเป็ นไทยที่
เกิดจากการ พัฒนาด้านต่างๆ ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริ ง เช่น การฉายวิดีโอ เพื่อ
แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างพี่นอ้ งของชาวไทยกับจีน โดยมียกั ษ์วดั โพธิ์ ขยับตัว
และพูด คุยกับตัวละครจีนหรื ออาจจะเรี ยกว่า “AR Code” ก็ได้ โดยใช้กล้องเว็บ
แคมในการรั บ ภาพ เมื่ อ ซอฟท์ แ วร์ ที่ เ ราใช้ ง านอยู่ ป ระมวลผลรู ป ภาพเจอ
สัญลักษณ์ที่กาหนดไว้ก็จะแสดงข้อมูลภาพสามมิติที่ถูกระบุไว้ในโปรแกรมให้
เห็ น เราสามารถที่จะหมุนดูภาพที่ปรากฏได้ทุกทิศทางหรื อเรี ยกว่าหมุนได้ 360
องศา
- การประยุกต์กบั การสัง่ ซื้ อสิ นค้าออนไลน์ เช่น
บริ ษทั ชิ เซโด้ นาเทคโนโลยีเสมือนจริ งมาใช้ผา่ นกระจก ดิจิตอลเพื่อจาลองการ
ทดสอบในการแต่งหน้าว่าเหมาะกับลูกค้า หรื อไม่ โดยระบบจะซ้อนภาพส่ วน
ของการแต่งหน้าขึ้นไปบน ใบหน้าจริ งที่ปรากฏบนหน้าจอในลักษณะของการ
เปรี ยบเทียบให้ เห็นทั้งก่อนแต่งหน้าและหลังแต่งหน้า ในการใช้งานจะให้ลูกค้า
นั่ง ลงตรงหน้ า เครื่ อ งแล้ว ให้ ก ล้ อ งสแกน จากนั้ น ระบบจะวิ เ คราะห์ สี ผิ ว
องค์ประกอบต่างๆ ตลอดจนรู ปใบหน้า เพื่อแนะนาว่าควร เลื อกแต่งหน้าและ
เลือกใช้เครื่ องสาอางใด โดยสามารถแสดงผลการแต่งหน้าได้ทนั ที และสามารถ
สั่ ง พิ ม พ์ ภ าพใบหน้ า ก่ อ นและหลั ง แต่ ง พร้ อ มข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ องสาอางที่ตอ้ งใช้เพื่อเลือกซื้ อตามรายการที่เลือกไว้
บริ ษทั Tissot ให้ลูกค้าสามารถลองสิ นค้าผ่านหน้าจอ คอมพิวเตอร์ ที่มีเว็บแคม
โดยลูกค้าจะเลือกรหัสสิ นค้า หรื อรุ่ นที่ ลูกค้าต้องการทาให้ลูกค้าได้ลองสิ นค้า
เสมือนจริ งผ่านเทคโนโลยี AR จนได้สินค้าที่ถูกใจก่อนสั่งซื้ อของจริ งที่ปรากฏบน
หน้าจอในลักษณะของการเปรี ยบเทียบให้ เห็ นทั้งก่อนแต่งหน้าและหลังแต่งหน้า
ในการใช้งานจะให้ลูกค้านัง่ ลงตรงหน้าเครื่ องแล้วให้กล้องสแกน จากนั้นระบบ
จะวิเคราะห์สี ผิว องค์ประกอบต่างๆ ตลอดจนรู ปใบหน้า เพื่อแนะนาว่าควร เลือก
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แต่งหน้าและเลื อกใช้เครื่ องสาอางใด โดยสามารถแสดงผลการแต่งหน้าได้ทนั ที
และสามารถสั่งพิมพ์ภาพใบหน้าก่อนและหลังแต่งพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางที่ตอ้ งใช้เพื่อเลือกซื้ อตามรายการที่เลือกไว้
สาหรับ Mobile AR มีการนาเสนอการแต่งบ้านด้วยมือ ถื อจาก IKEA ที่ทาให้ลูกค้าเป็ น
สถาปนิ กด้วยตัวเอง โดยไม่ตอ้ งเสี ย เงิ น เพียงแค่ใช้โทรศัพท์มือถื อแล้วเลื อกรู ปสิ นค้าในหมวด
IKEA PS จากนั้นกดถ่ ายรู ป และเลื่ อนตาแหน่ งโทรศัพ ท์มื อถื อไปถ่ า ยในมุ ม ที่ ต้องการวาง
เฟอร์ นิเจอร์ จะเห็ นมุ มห้องที่ มีเฟอร์ นิเจอร์ ตามที่ เลื อกไว้ โดยสามารถบันทึ กภาพและส่ งต่อให้
เพื่อนผ่าน MMS ได้ ให้กล้องสแกน จากนั้นระบบจะวิเคราะห์สี ผิว องค์ประกอบต่างๆ ตลอดจนรู ป
ใบหน้า เพื่อแนะนาว่าควร เลื อกแต่งหน้าและเลื อกใช้เครื่ องสาอางใด โดยสามารถแสดงผลการ
แต่งหน้าได้ทนั ที และสามารถสัง่ พิมพ์ภาพใบหน้าก่อนและหลังแต่งพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เครื่ องสาอางที่ตอ้ งใช้เพื่อเลือกซื้ อตามรายการที่เลือกไว้
2.1.6 แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ งในอนาคต
สาหรับแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ ง ได้อา้ งอิงจากงานวิจยั เรื่ อง “The Future of
Internet III” ของ Pew Internet ที่ทาการสารวจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบจากอินเทอร์ เน็ตใน
ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของ ชีวิตมนุษย์ในอนาคตปี 2020 ผ่าน
ทางอีเมล์ และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ในช่วงวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2007 ถึงวันที่3
มีนาคม ค.ศ. 2008 จากจานวนทั้งหมด 1,196 คน แบ่งเป็ นผู ้ เชี่ยวชาญ 578 คน ที่ตอบแบบสอบถาม
ผ่านทาง Facebook และ ผูเ้ กี่ยวข้องกับอินเทอร์ เน็ตที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ 618 คนที่ตอบ
แบบสอบถามผ่านทางอีเมล์
นอกจากนี้ เทคโนโลยีเสมือนจริ งยังมีแนวโน้มที่จะพัฒนามากขึ้นควบคู่ไปกับเทคโนโลยี
4G หรื อเทคโนโลยีเจนเนอเรชัน่ ที่ 4 (4th Generation) ซึ่ งความรวดเร็ วของเทคโนโลยีระบบ 4G
(4th Generation) ที่เป็ นระบบเครื อข่ายไร้สายความเร็ วสู งพิเศษสามารถส่ งผ่านข้อมูลในความเร็ วที่
ประมาณ 20 – 40 เมกะไบต์ต่อวินาที (Mbps/Second) ทาให้ผบู้ ริ โภคสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
รู ปแบบพิเศษที่เรี ยกว่า AR (Augmented Reality) รวมถึงข้อมูลในรู ปธรรมดาอื่นๆ (ข้อมูลภาพ
ภาพยนตร์ การประชุมหรื อสัมมนาที่ตอ้ งมีโต้ตอบ (Real time)ได้อย่างสะดวก เพราะเทคโนโลยี
4G คือระบบการติ ดต่อ สื่ อสารที่ สามารถใช้งานได้โดยไม่จากัดพื้นที่ จากคุ ณสมบัติเด่ นๆ ของ
ระบบ 4Gที่กล่าวมา นักการตลาดและองค์กรธุ รกิจสามารถนาเทคโนโลยีระบบ 4G และ AR มาใช้
เป็ นเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารทาการตลาดและบริ หารดาเนิ นงานเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สาหรับ
องค์กรธุ รกิจและผูบ้ ริ โภค
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สาหรับแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริ ง ได้อา้ งอิงจากงานวิจยั เรื่ อง “The Future of
Internet III” ของ Pew Internet ที่ทาการสารวจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบจากอินเทอร์ เน็ตใน
ประเด็นต่างๆที่เกี่ ยวข้องกับสังคม การเมือง และเศรษฐกิ จของ ชี วิตมนุ ษย์ในอนาคตปี 2020 ผ่าน
ทางอีเมล์ และเครื อข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ในช่ วงวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 2007 ถึงวันที่ 3
มีนาคม ค.ศ. 2008 จากจานวนทั้งหมด 1,196 คน แบ่งเป็ นผู ้ เชี่ ยวชาญ 578 คน ที่ตอบแบบสอบถาม
ผ่านทาง Facebook และ ผูเ้ กี่ยวข้องกับอินเทอร์ เน็ตที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ 618 คนที่ตอบ
แบบสอบถามผ่านทางอีเมล์
2.2 ภาพสามมิต3ิ
ปัจจุบนั มีการออกแบบสามมิติในหลายสาขางาน แม้กระทัง่ บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ซึ่ งใน
อดีตเราจะพบภาพสามมิติบนหน้าจอภาพยนตร์ หรื อโทรทัศน์เท่านั้นส่ วนงานสามมิติที่จบั ต้องได้ก็
อาจเพียงงานประติมากรรม สถาปั ตยกรรม อุตสาหกรรมศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ หรื อหัตถศิลป์ เท่านั้น
อย่างไรก็ตามพื้นฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็ นงานออกแบบสองมิติหรื องานออกแบบสามมิติในศิลปะ
แทบทุกสาขางาน ย่อมต้องใช้ทศั นธาตุและหลักการออกแบบเป็ นแนวทางทั้งสิ้ น
ความหมายของงานออกแบบสามมิติ งานสามมิติ หมายถึง การจัดปริ มาตรที่เป็ นจริ งในที่
ว่างด้วยองค์ประกอบ พลาสติก คือ รู ปทรง เส้น ระนาบ ที่วา่ ง สี และผิวสัมผัส ฯลฯ ให้มีความ
เคลื่อนไหว และจัดให้องค์ประกอบเหล่านี้มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
มิติมีความหมายว่า การวัดขนาดต่างๆ เช่น ความกว้าง ความยาว หรื อความสู ง
- ตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Dimension
- การวัดเฉพาะความยาวเรี ยกว่า First dimension
- การวัดเฉพาะความกว้างเรี ยกว่า Second dimension
- การวัดเฉพาะความสู งหรื อความหนาเรี ยกว่า Third dimension
แต่การวัดทั้งความยาว ความกว้าง และความสู งหรื อหนารวมเรี ยกว่า Three dimension หรื อ
3 มิติความหมายโดยทัว่ ไปของคาว่า 3 มิติ จึงสามารถครอบคลุมไปถึ งวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่มีความ
ยาว ความกว้าง และความสู งหรื อความหนาด้วย เช่น คน สัตว์ สิ่ งของ อาคารบ้านเรื อน ฯลฯ ในทาง
ศิลปะ คาว่า 3 มิติตรงกับคาว่า ภาพลอยตัว (Round relief) ซึ่ งหมายถึงภาพที่สามารถมองเห็นได้
ทุกๆ ด้าน สามารถกินเนื้อที่ในอากาศและน้ า ซึ่ งก็ คืองานประฎิมากรรมนัน่ เอง
3

ที่มา https://krusarayut.wordpress.com /คอมพิวเตอร์ พ้น
ื ฐาน-5/หน่วยการเรี ยนรู ้ที่-1/ภาพสามมิติ/
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ดังนั้นจึงสรุ ปได้ว่า งานออกแบบสามมิ ติหมายถึ ง การจัดองค์ประกอบทางศิ ลปะให้เป็ น
อันหนึ่ งอันเดียวกัน โดยมีมิติของการมองได้ท้ งั ความกว้าง ความยาว และความสู ง หรื อความหนา
งานสามมิติกินบริ เวณพื้นที่วา่ งสามมิติ งานสามมิติมีท้ งั เคลื่อนไหวได้ และเคลื่อนไหวไม่ได้
1. ภาพสามมิติแบบทัศนียภาพ
ภาพทัศนียภาพ เป็ นภาพเขียนแบบที่มีลกั ษณะเป็ นจุดรวมสายตา เมื่อภาพมองดูภาพที่ใกล้ก็
จะมีขนาดใหญ่ และเมื่อไกลออกไปจะมองเห็นเล็กลงไปรวมจุด ภาพเขียนแบบชนิ ดนี้ นิยมใช้เขียน
ในงานสถาปั ตยกรรม มีอยู่ 3 แบบ ดังนี้
1.1 ภาพทัศนี ยภาพแบบรวมสายตา 1 จุด เป็ นภาพเขียนแบบที่มองเห็นด้านหน้า
ลักษณะตรงตั้งฉากและจะเห็นด้านอื่นเอียงลึกลงไปรวมจุดเพียงหนึ่ งจุด มีอยู่ 3 ลักษณะคือ
แนวระดับสายตา, แนวมุมสู ง และแนวมุมต่า ดังแสดงในรู ปที่ 2.3

รู ปที่ 2.3 ภาพแสดงทัศนียภาพแบบ 1 จุด
( ที่มา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-1.jpg )

16
1.2 ภาพทัศนียภาพแบบรวมสายตา 2 จุด เป็ นภาพเขียนแบบที่มีจุดรวมสายตาอยู่
2 จุด คือ จุดทางด้านซ้ายมือ (LVP) และจุดทางด้านขวามือ (RVP) ดังแสดงในรู ปที่ 2.4

รู ปที่ 2.4 ภาพแสดงทัศนียภาพแบบ 2 จุด
( ที่มา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-2.jpg )
1.3 ภาพทัศนี ยภาพแบบรวมสายตา 3 จุด เป็ นภาพเขียนแบบที่มีจุดรวมสายตาอยู่
3 จุด คือจุดรวมสายตาทางด้านซ้ายมือ จุดรวมสายตาทางด้านขวามือ และจุดรวมสายตา
ทางด้านล่าง (หรื อด้านบน) ดังแสดงในรู ปที่ 2.5

รู ปที่ 2.5 ภาพแสดงทัศนียภาพแบบ 3 จุด
( ที่มา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-3.jpg )
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รู ปที่ 2.6 ภาพแสดงทัศนียภาพแบบทั้งสามแบบ
( ที่มา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-4.jpg )
2. ภาพออบลิ ค เป็ นภาพเขี ย นแบบที่ ด้า นหน้า มี ล ัก ษณะตั้ง ตรง ส่ วนภาพด้า นข้า งและ
ด้านบนจะเอียงลึกลงไปเพียงด้านเดี ยว โดยมีขนาดที่ขนานเท่ากันตลอด โดยทัว่ ไปจะเป็ นมุมเอียง
45 องศา มีอยู่ 2 แบบ ดังนี้
2.1 ภาพออบลิ คแบบเต็มส่ วน (Cavalier Drawing) เป็ นแบบที่มีอตั ราส่ วนภาพ
ระหว่างความกว้าง: ความสู ง : ความลึกของภาพเป็ น 1 : 1 : 1 ดังแสดงในรู ปที่ 2.7

รู ปที่ 2.7 ภาพออบลิคแบบเต็มส่ วน
( ที่มา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-5.jpg )
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2.2 ภาพออบลิ คแบบครึ่ งส่ วน (Cabinet Drawing) เป็ นแบบที่มีอตั ราส่ วนภาพ
ระหว่างความกว้าง:ความสู ง : ความลึก ของภาพเป็ น 1 : 1 :0.5 ดังแสดงในรู ปที่ 2.8

รู ปที่ 2.8 ภาพออบลิคแบบครึ่ งส่ วน
( ที่มา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-6.jpg )
3. ภาพสามมิติแบบแอกโซโนเมตริ ก
แอกโซโนเมตริ ก (Axonometric) คาว่าแอกซอน (Axon) มาจากคาว่า Axis ซึ่ งแปลว่าแกน
ฉะนั้นภาพแอกโซโนเมตริ จึงเป็ นภาพสามมิ ติที่วดั จากแกนสามแกนมุมรวมกัน 360 องศา โดยมี
แกนหลักทามุมตั้งฉากกับแนวนอน ส่ วนอีกสองแกนจะมีมุมเอียงลึกลงไปทั้งสองข้าง มีอยู่ 3 แบบ
ดังนี้
3.1 ภาพไดเมตริ ก (Diametric Projection) เป็ นภาพเขียนแบบสามมิติที่มีมุมรอบ
ศูนย์กลางจานวนสามแกน โดยสองแกนมุมเท่ากัน ส่ วนแกนที่สามทามุมต่างออกไป และ
แกนหลักต้องทามุมตั้งฉากกับแนวนอน โดยมีรูปแบบอัตราส่ วนความกว้าง ความสู ง และ
ความลึกของภาพอยูห่ ลายรู ปแบบ ดังแสดงในรู ป 2.9
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รู ปที่ 2.9 ภาพไดเมตริ ก
( ที่มา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-8.jpg )
3.2 ภาพไตรเมตริ ก (Trimetric Projection) เป็ นภาพเขียนแบบสามมิติที่มีมุมรอบ
ศูนย์กลางจานวนสามแกนโดยทั้งสามแกนทามุมไม่เท่ากัน และแกนหลักต้องทามุมตั้งฉาก
กับแนวนอน โดยมีสัดส่ วนความกว้างความสู ง และความลึกของภาพ ดังแสดงในรู ปที่ 2.10

รู ปที่ 2.10 ภาพไตรเมตริ ก
( ที่มา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-9.jpg )
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3.3 ภาพไอโซเมตริ ก (Isometric Projection) เป็ นภาพเขียนแบบสามมิติที่มีมุมรอบ
ศูนย์กลางจานวนสามแกนโดยทั้งสามแกนทามุม 120 องศาเท่ากัน และแกนหลักต้องทามุม
ตั้งฉากกับแนวนอนโดยมีสัดส่ วนความกว้าง ความสู ง และความลึกของภาพ ดังแสดงใน
รู ปที่ 3.3

รู ปที่ 2.11 ภาพไอโซเมตริ ก
( ที่มา : https://krusarayut.files.wordpress.com/2012/09/4-10.jpg )
2.3 ความหมายของ M-Commerce4
M-Commerce คือ การดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรม หรื อการเงิน โดยผ่าน
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรื อการค้าขายตามระบบแนวความคิดของระบบการค้าอิเล็กทรอนิ กส์
E-Commerce ที่ใช้อุปกรณ์ พกพาไร้ สายเป็ นเครื่ องมื อในการสั่งซื้ อ และขายสิ นค้า ต่างๆ ทั้งการ
สั่งซื้ อสิ นค้าที่เป็ นรู ปธรรม หรื อนามธรรม รวมทั้งการรับ-ส่ งอีเมล์ สิ่ งที่น่าสนใจ และเป็ นจุดที่น่า
ศึกษา คือ โทรศัพท์เคลื่อนสามารถพกพาไปได้ทุกที่ไม่จากัด ทาให้ตลาดการค้าออนไลน์ หรื อการ
ทาธุ รกรรมเชิ งพาณิ ชย์ผ่านโทรศัพท์เคลื่ อนที่ เป็ นตลาดที่ น่ากลัวที่ สุด เพราะสะดวกสบาย ไม่มี
ข้อจากัดในการจับจ่าย และคนในสังคมไทยมีความคุน้ เคยกับการ ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่อยูแ่ ล้ว โดย
M-Commerce เป็ นการแตกแขนงของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการขยายตัวของธุ รกิ จ
พาณิ ชย์อิเล็คทรอนิคส์ โดย M-Commerce จะช่วยเร่ งอัตราการเติบโตให้กบั การดาเนิ นธุ รกรรมผ่าน
เครื อข่ายอิ เล็คทรอนิ คส์ ได้เร็ วกว่าการใช้เทคโนโลยี E-Commerce ขอบเขตของ M-Commerce
4

ที่มา http://believelove.exteen.com/20090308/m-commerce
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ครอบคลุมทั้งการดาเนินธุ รกรรมระหว่างผูด้ าเนิ นธุ รกิจ กับผูใ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Business
to Customer หรื อ B2C) และระหว่างผูด้ าเนินธุ รกิจด้วยกันเอง (Business to Business หรื อ B2B
2.3.1จุดเด่นของ M-Commerce
เนื่องจากลักษณะของ M-Commerce ในเรื่ องของความสามารถในการเคลื่อนย้าย และการ
เข้าถึง ทาให้ขอ้ จากัดทางภูมิศาสตร์ และเวลาลดลง ส่ งผลให้ M-Commerce มีจุดเด่นในด้านต่าง ๆ
ดังนี้
1. ความแพร่ หลายของเครื่ องลูกข่าย หรื อโทรศัพท์เคลื่ อนที่หาซื้ อได้ง่าย และใน
ปั จจุ บนั มีความแพร่ หลายมากขึ้น ด้วยผลจากการแข่งขันระหว่างผูใ้ ห้บริ การ
เครื อข่าย รวมถึงแรงผลักดันของโทรศัพท์เคลื่ อนที่แบบพร้ อมใช้ (เติมเงินได้)
ทาให้การซื้ อหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ทาได้ง่าย
2. ความสามารถในการติดตามตัวได้เสมอ ตราบใดที่ผูใ้ ช้บริ การเปิ ดเครื่ อง และอยู่
ในบริ เวณที่ มี สั ญ ญาณ การติ ดต่ อ สื่ อสารจากเครื อข่ า ยไปสู่ เครื่ อง
โทรศัพท์เคลื่อนที่จะทาได้เสมอ ทั้งนี้ผใู ้ ช้บริ การมีสิทธิ์ ที่จะระงับการติดตามตัว
ได้ในเวลาที่ตอ้ งการ เช่น ระงับการโทรเข้า ให้โทรศัพท์เคลื่ อนที่ทาได้เฉพาะ
การโทรออกเท่านั้น
3. กระบวนการรักษาความปลอดภัย โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปั จจุบนั มี SIM การ์ ด ซึ่ ง
ใช้เก็บข้อมูลส่ วนตัวที่ สาคัญของผูใ้ ช้บ ริ การ พร้ อมกับการเข้ารหัสข้อมูลไว้
หากต้องมีการรับ-ส่ งข้อมูลกับระบบเครื อข่าย ตัวเครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่จะมี
ความสามารถในการเข้ารหัสข้อมูลต่าง ๆ ที่มีการใช้งานด้วยรหัสที่ไม่สามารถ
ถอดออกโดยบุคคลที่ 3 ได้ ตัวอย่างเช่ น เครื่ องโทรศัพท์เคลื่ อนที่ที่สนับสนุ น
เทคโนโลยี WAP (Wireless Application Protocol) เป็ นต้น
4. ความสะดวกในการใช้งาน เนื่ องจากการออกแบบโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ ๆ
ให้มีความสวยงาม และใช้งานง่ายมากขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นในส่ วนของหน้าจอ การ
แสดงผล และการป้ อนข้อมูล รวมทั้งการเพิ่มหน่วยความจาภายในตัวเครื่ องให้
มากขึ้ น ทาให้สามารถใช้บนั ทึ กข้อมูลต่าง ๆ เช่ น สมุ ดโทรศัพท์ รายการนัด
หมาย หรื อรหัสลับส่ วนตัวต่าง ๆ ได้มากขึ้น
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2.3.2 ลักษณะของ M-Commerce
เนื่ องจากจานวนผูใ้ ช้อุป กรณ์ สื่ อสารไร้ สายที่ เพิ่ มขึ้ นอย่างรวดเร็ ว และค่าใช้จ่ายในการ
เชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต (Internet access) มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่ อง ทาให้เกิดแรงขับดันใน
การทาธุ รกรรมแบบไร้สายซึ่ งมีลกั ษณะสาคัญ ดังนี้
1.ความสามารถเคลื่อนย้าย (Mobility) เป็ นจุดดึงดูดที่น่าสนใจ เนื่ องจากระบบไร้
สายได้ ส นองตอบผู ้บ ริ โภคด้ า นสารสนเทศจากแหล่ ง ต่ า ง ๆ ที่ เ ครื อข่ า ย
อินเทอร์ เน็ตสามารถเข้าถึ ง ทาให้ลูกค้าสามารถเลื อกซื้ อสิ นค้าได้ทุกหนทุกแห่ ง
โดยใช้โทรศัพท์มือถือที่พกพาไปกับผูใ้ ช้งาน
2. ความสามารถเข้าถึง (Reach ability) หมายถึง บุคคลสามารถติดต่อ ณ เวลาใด ๆ
(At any time) ที่ท่านสามารถกาหนดได้
2.3.3 ปัจจัยสาคัญที่ผลักดันให้ M-Commerce
ประสบความสาเร็ จ นอกจากลักษณะ และจุดเด่นของ M-Commerce ที่เป็ นพื้นฐาน
ส าคัญ ในการผลัก ดัน ให้ก ารด าเนิ น ธุ ร กรรมเชิ งพาณิ ช ย์ใ นรู ป แบบของ M-Commerce
เกิ ดขึ้นได้แล้ว ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ที่ช่วยให้
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ในอนาคตอันใกล้มีขีดความสามารถเพิ่มเติมมากขึ้น จึงถือว่าเป็ นปั จจัย
สาคัญที่ ช่วยให้ M-Commerce ก้าวผ่า นอุ ปสรรคที่ ขดั ขวางการเติ บ โตของกิ จกรรม ECommerce ซึ่งสามารถสรุ ปได้เป็ น 3 ประการดังนี้
1.การใช้ประโยชน์จากข้อมูลตาแหน่งท้องถิ่น เทคโนโลยี Location Based Service
ซึ่ ง เป็ นความก้า วหน้า อี ก ขั้น หนึ่ ง ของเครื อ ข่ า ยโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ จะท าให้
เครื อข่ายทราบได้ว่าผูใ้ ช้บริ การแต่ละรายอยู่ ณ ที่แห่ งใดได้ตลอดเวลา ทาให้
สามารถสร้างบริ การ M-Commerce ที่สัมพันธ์กบั ตาแหน่งที่อยูข่ องผูใ้ ช้บริ การ
ได้อย่างอัตโนมัติ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ไม่อาจเกิ ดขึ้ นได้กบั การใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์
เพื่อทาธุรกรรมแบบ E-Commerce
2. สามารถเชื่อมต่อกับเครื อข่าย เพื่อติดต่อสื่ อสารได้ในทันที ด้วยความพร้อมของ
เทคโนโลยีการรับส่ งข้อมูลแบบใหม่ ๆ ในปั จจุบนั เช่น GPRS (Generic Packet
Radio Service) ในเครื อข่าย GSM ร่ วมกับเทคโนโลยี WAP ทาให้ผใู้ ช้บริ การ
สามารถติดต่อกับแหล่งให้บริ การ M-Commerce หรื อบริ การอินเตอร์ เน็ตต่าง ๆ
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ได้ทนั ทีที่ตอ้ งการ โดยไม่ตอ้ งเสี ยเวลารอการเชื่ อมต่อวงจรให้เรี ยบร้อยก่อนที่
จะทาการสื่ อสารได้ เหมือนดังในกรณี ของการพึ่งพาเทคโนโลยี WAP บน
เครื อข่าย GSM หรื อการใช้คอมพิวเตอร์ ทาธุ รกรรมแบบ E-Commerce ซึ่ ง
ความสามารถแบบใหม่ของโทรศัพท์เคลื่ อนที่น้ ี เอง ที่น่าจะตรงกับพฤติกรรม
การใช้งานของมนุ ษย์ที่สุด และน่ าจะเป็ นหนึ่ งในปั จจัยสาคัญที่ผลักดันให้เกิ ด
การเจริ ญเติบโตของกิจกรรม M-Commerce
3. การจัดการฐานข้อมูลส่ วนบุคคล แม้ในปั จจุบนั เครื่ องโทรศัพท์เคลื่อนที่บางรุ่ น
จะมี ความสามารถในการบันทึ กข้อมูล บางอย่างของผูใ้ ช้บริ การบ้า งแล้ว แต่
โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นใหม่ ๆ ที่มีหน่วยความจามาก และมีการใช้เทคโนโลยีการ
พัฒนาโปรแกรมพิเศษ เช่น การใช้โปรแกรมแบบ Java2ME น่าจะเป็ นจุดหักเห
ที่สาคัญสาหรับการเติบโตของกิจกรรม M-Commerce ตัวอย่างของข้อมูลที่เก็บ
ไว้ใ นฐานข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลก็ อ าจจะเป็ น ความชอบส่ ว นตัว , เลขที่ บ ัต ร
ประจาตัวที่สาคัญต่าง ๆ, กีฬาที่ชอบ ฯลฯ ซึ่ งหากผูใ้ ช้บริ การอนุ ญาตให้มีการ
เปิ ดเผยกับแหล่งให้บริ การข้อมูล M-Commerce ก็จะทาให้เกิ ดบริ การรู ปแบบ
ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจขึ้นอีกมากมาย

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างภาพ M-Commerce
( ที่มา : http://www.smethailandclub.com/upload/filecenter/mobile-commerce.jpg )

