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บทคัดย่อ

	 เทคโนโลยีเสมือนจริงได้ถูกรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประจำาวัน	มีการนำาไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในด้านต่างๆ	ทั้ง
ด้านศิลปะ	การแพทย์	การศึกษา	และการพาณิชย์	บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกล่าวถึงเทคโนโลยีเสมือนจริง	และแสดงถึงประโยชน์
จากการนำาเทคโนโลยีเสมือนจริงไปใช้กับธุรกิจในด้านต่างๆ	 ในบทความมีการเปรียบเทียบระหว่างเทคโนโลยีเสมือนจริงและเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน	รวมทั้งการนำาเทคโนโลยีเสมือนจริงไปใช้บนโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่า	ระบบเสมือนบนโทรศัพท์มือถือ	และแนวโน้มของ
การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในอนาคต

Abstract

 Augmented reality technology is becoming an integral part of our daily activities, with widespread penetration in 
various application domains including arts, medicine, education, and commerce. The purpose of this article to discuss the 
augmented reality technology. The article presents the potential utility and visibility of augmented reality in various businesses, 
and the article compares augmented reality and virtual reality.  This article discusses mobile augmented reality and trend 
of augmented reality in the future.

บทนำ�

	 เทคโนโลยีความจริงเสมือน	(Virtual	Reality:	VR)	เป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เริ่มจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสำาหรับ
การทหารและจำาลองการบินของประเทศสหรัฐอเมริกา	 ระหว่างปี	 ค.ศ.	1960-1969	 ปัจจุบันเทคโนโลยีความจริงเสมือนได้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง	และได้นำามาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆ	อาทิ	ด้านวิศวกรรม	ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์	ด้านบันเทิง	 เป็นต้น	และมี
การแบ่งประเภทของระบบความจริงเสมือนตามพื้นฐานวิธีที่ติดต่อกับผู้ใช้	(วัฒนา,	2551)	ดังนี้
	 1)	Desktop	VR	หรือ	Window	on	World	Systems	(WoW)	เป็นระบบความจริงเสมือนท่ีใช้จอภาพของคอมพิวเตอร์ในการแสดงผล
	 2)	Video	Mapping	เป็นการนำาวิดีโอมาเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือนำาเข้าข้อมูลของผู้ใช้	และใช้กราฟิกคอมพิวเตอร์นำาเสนอการ
แสดงผลในโมเดลแบบสองมิติหรือสามมิติ	โดยผู้ใช้จะเห็นตัวเองและเปลี่ยนแปลงตัวเองจากจอภาพ
	 3)	Immersive	Systems	เป็นระบบความจริงเสมือนสำาหรับผู้ใช้ส่วนบุคคล	โดยผู้ใช้นำาอุปกรณ์ประเภทจอภาพสวมศีรษะ	(HMD)	
ได้แก่	หมวกเหล็กหรือหน้ากากมาใช้จำาลองภาพและการได้ยิน
	 4)	Telepresence	 เป็นระบบเสมือนจริงที่มีการนำาอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณระยะไกลที่อาจติดตั้งกับหุ่นยนต์เชื่อมต่อการใช้งาน
กับผู้ใช้
	 5)	Augmented	/	Mixed	Reality	Systems	เป็นการผสมผสานระหว่าง	Telepresence	ระบบความจริงเสมือน	และเทคโนโลยี
ภาพเพื่อสร้างสิ่งที่เสมือนจริงให้กับผู้ใช้

	 เทคโนโลยีเสมือนจริง	(Augmented	Reality:	AR)	 เป็นประเภทหนึ่งของเทคโนโลยีความจริงเสมือนที่มีการนำาระบบความจริง
เสมือนมาผนวกกับเทคโนโลยีภาพเพื่อสร้างสิ่งที่เสมือนจริงให้กับผู้ใช้	และเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่มีมาตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2004	จัดเป็น
แขนงหนึ่งของงานวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	 ว่าด้วยการเพิ่มภาพเสมือนของโมเดลสามมิติที่สร้างจากคอมพิวเตอร์ลงไปในภาพที่
ถา่ยมาจากกลอ้งวดิโีอ	เวบ็แคม	หรอืกลอ้งในโทรศพัทม์อืถอื	แบบเฟรมตอ่เฟรม	ดว้ยเทคนคิทางดา้นคอมพวิเตอรก์ราฟกิ	ปจัจบุนัเทคโนโลยี
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เสมือนจริงถูกนำามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้าน
อุตสาหกรรม	การแพทย์	การตลาด	การบันเทิง	การสื่อสาร	โดย
ใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนมาผนวกเข้ากับเทคโนโลยีภาพผ่าน
ซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ	 และแสดงผลผ่านหน้าจอ
คอมพิวเตอร์หรือบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ	ทำาให้ผู้ใช้สามารถนำา
เทคโนโลยีเสมือนจริงมาใช้กับการทำางานแบบออนไลน์ที่สามารถ
โต้ตอบได้ทันทีระหว่างผู้ใช้กับสินค้าหรืออุปกรณ์ต่อเชื่อมแบบ
เสมือนจริงของโมเดลแบบสามมิติ	ที่มีมุมมองถึง	360	องศา	โดย
ผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องไปสถานที่จริง
	 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความ
จริงเสมือน	(VR)	และเทคโนโลยีเสมือนจริง	(AR)	พบว่าแตกต่าง
กันในการใช้อุปกรณ์ระบุตำาแหน่ง	 โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ความจริงเสมือนจะใช้อุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนเพื่อระบุตำาแหน่ง
ของสว่นทีป่ฏสิมัพนัธก์บัมนษุย์	เชน่	การใชถ้งุมอืเพือ่ระบตุำาแหนง่
โดยใช้สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า	 แต่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เสมอืนจรงิจะใชเ้พยีงกลอ้งทีต่ดิกบัอปุกรณต์า่งๆ	เชน่	กลอ้งวดิโีอ
เว็บแคม	 และวัตถุสัญลักษณ์	 	(Marker	board)	 ทำาให้สามารถ
พัฒนาส่วนของการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้ง่ายกว่า	 และ
ประหยัดต้นทุนในการพัฒนาระบบได้มากกว่าภายใต้สิ่งแวดล้อม
เสมือนที่คล้ายกัน	ดังแสดงในภาพที่	1

ภาพที่	1	:	เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีความจริง
เสมือนและเทคโนโลยีเสมือนจริง
ที่มา:	วสันต์	เกียรติแสงทอง,	พรรษพล	พรหมมาศ,	อนุวัตร	เฉลิมสกุลกิจ	
(2552,	12)

แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริง 
	 แนวคิดหลักของเทคโนโลยีเสมือนจริง	 คือการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริง
เขา้ดว้ยกนัผา่นซอฟตแ์วรแ์ละอปุกรณเ์ชือ่มตอ่ตา่งๆ	เชน่	เวบ็แคม	
คอมพิวเตอร์	หรืออุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งภาพเสมือนจริงนั้นจะ
แสดงผลผา่นหนา้จอคอมพวิเตอร	์หนา้จอโทรศพัทม์อืถอื	บนเครือ่ง
ฉายภาพ	 หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ	 โดยภาพเสมือนจริงที่
ปรากฏขึน้จะมปีฏสิมัพนัธก์บัผูใ้ชไ้ดท้นัที	ทัง้ในลกัษณะทีเ่ปน็ภาพ
นิ่งสามมิติ	 ภาพเคลื่อนไหว	 หรืออาจจะเป็นสื่อที่มีเสียงประกอบ	
ขึ้นกับการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้ออกมาแบบใด	 โดย
กระบวนการภายในของเทคโนโลยีเสมือนจริง	 ประกอบด้วย	3	
กระบวนการ	ได้แก่
	 •	การวิเคราะห์ภาพ	(Image	Analysis)	เป็นขั้นตอนการ
ค้นหา	Marker	 จากภาพที่ได้จากกล้องแล้วสืบค้นจากฐานข้อมูล	
(Marker	Database)	 ที่มีการเก็บข้อมูลขนาดและรูปแบบของ	
Marker	เพื่อนำามาวิเคราะห์รูปแบบของ	Marker
	 •	การคำานวณค่าตำาแหน่งเชิง	3	มิติ	(Pose	Estimation)	
ของ	Marker	เทียบกับกล้อง
	 •	กระบวนการสร้างภาพสองมิติ	จากโมเดลสามมิติ	(3D	
Rendering)	 เป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปในภาพ	 โดยใช้ค่าตำาแหน่ง
เชิง	3	มิติ	ที่คำานวณได้จนได้ภาพเสมือนจริง	ดังแสดงในภาพที่	2

ภาพที่	2	:	แสดงการทำางานของเทคโนโลยีเสมือนจริง
ที่มา:	วสันต์	เกียรติแสงทอง,	พรรษพล	พรหมมาศ,	อนุวัตร	เฉลิมสกุลกิจ	
(2552,	8)
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	 เทคโนโลยีเสมือนจริงสามารถแบ่งประเภทตามส่วน
วิเคราะห์ภาพ	(Image	Analysis)	 เป็น	2	 ประเภท	 ได้แก่	 การ
วิเคราะห์ภาพโดยอาศัย	Marker	เป็นหลักในการทำางาน	(Marker	
based	AR)	 และการวิเคราะห์ภาพโดยใช้ลักษณะต่างๆ	ที่อยู่ใน
ภาพมาวิเคราะห์	(Marker-less	based	AR)
	 หลักการของเทคโนโลยีเสมือนจริง	ประกอบด้วย
	 1.	ตัว	Marker	(หรือที่เรียกว่า	Markup)
	 2.	กล้องวิดีโอ	กล้องเว็บแคม	กล้องโทรศัพท์มือถือ	หรือ	
ตัวจับ	Sensor	อื่นๆ	
	 3.	สว่นแสดงผล	อาจเปน็จอภาพคอมพวิเตอร	์หรอืจอภาพ
โทรศัพท์มือถือ	หรืออื่นๆ	
	 4.	ซอฟต์แวร์หรือส่วนประมวลผลเพื่อสร้างภาพหรือวัตถุ
แบบสามมิติ	

					พื้นฐานหลักของ	AR	จำาเป็นต้องรวบรวมหลักการของการ
ตรวจจับการเคลื่อนไหว	(Motion	Detection)	 การตรวจจับการ
เต้นหรือการเคาะ	(Beat	Detection)	 การจดจำาเสียง	 (Voice	
Recognize)	และการประมวลผลภาพ	(Image	Processing)	โดย
นอกจากการตรวจจับการเคลื่อนไหวผ่าน	Motion	Detect	 แล้ว	
การตอบสนองบางอย่างของระบบผ่านสื่อนั้น	 ต้องมีการตรวจจับ
เสียงของผู้ใช้และประมวลผลด้วยหลักการ	Beat	Detection	เพื่อ
ให้เกิดจังหวะในการสร้างทางเลือกแก่ระบบ	 เช่น	 เสียงในการสั่ง
ให้ตัว	Interactive	Media	ทำางาน	ทั้งนี้การสั่งการด้วยเสียงจัดว่า
เปน็	AR	และในสว่นของการประมวลผลภาพนัน้	เปน็สว่นเสรมิจาก
งานวิจัยซึ่งเป็นส่วนย่อยของ	AR	 เพราะเน้นไปที่การทำางานของ
ปัญญาประดิษฐ์	(Artificial	Intelligent:	AI)	ในการสื่ออารมณ์กับผู้
ใช้บริการผ่านสีและรูปภาพ

ระบบเสมือนเสริมบนโทรศัพท์มือถือ

	 โทรศัพท์มือถืออัจฉริยะหรือสมาร์ทโฟน	(Smart	Phone)	
ถอืเปน็จดุเปลีย่นแนวคดิทางการตลาดของการโฆษณา	เพราะดว้ย
ระบบเสมอืนจรงิบนโทรศพัทม์อืถอื	(Mobile	AR)	ทำาใหผู้ใ้ชส้ามารถ
รับข้อมูลหรือข่าวสารได้ทันทีตามคุณลักษณะของซอฟต์แวร์หรือ
โปรแกรมต่างๆ	ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ	แบบที่ผู้ใช้สามารถพกพา
ได้อย่างสะดวก	
	 ระบบเสมือนจริงบนโทรศัพท์มือถือจัดเป็นเทคโนโลยี
เสมือนจริงที่ใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ	 ทำาให้หน้าจอของโทรศัพท์
มือถือแสดงข้อมูลต่างๆ	 ที่ได้รับจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 ทั้งนี้
โทรศพัทม์อืถอืทีส่ามารถใชร้ะบบเสมอืนจรงิไดต้อ้งมคีณุสมบตัขิอง
เครื่อง	ดังนี้

	 •	 กล้องถ่ายรูป
	 •	 GPS	 ที่สามารถระบุพิกัดตำาแหน่งและเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้
	 •	 เข็มทิศดิจิตอลในเครื่อง
 
	 สำาหรบัโทรศพัทม์อืถอืทีร่องรบัเทคโนโลยนีีไ้ดม้หีลายยีห่อ้			
อาท	ิiPhone		3GS	และมอืถอืทีม่รีะบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์	เชน่	
HTC	G1,	HTC	HERO,	HTC	DROID	เป็นต้น

ก�รประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง

	 จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือน
จริงเข้ากับชีวิตประจำาวัน	เช่น
	 •	 การประยกุตใ์ชใ้นอตุสาหกรรม	เชน่	อตุสาหกรรมสรา้ง
เครื่องบิน	 อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์	 โดยบริษัท	BMW	 ได้ใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริงมาช่วยในการผลิต	 โดยให้ผู้ใช้ได้เรียนรู้การ
ทำางานด้วยการใส่แว่นตาที่จะมีคำาแนะนำาและจำาลองการทำางาน
แสดงให้เห็นแต่ละขั้นตอนก่อนปฏิบัติจริงแบบ	3	มิติ	ดังแสดงใน
ภาพที่	3

ภาพที่	3	:	แสดงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในอุตสาห-
กรรมผลิตรถยนต์ของบริษัท	BMW
ที่มา:	http://www.designboom.com/weblog/cat/23/view/7473/
bmw-augmented-reality-to-help-with-car-repairs.html

	 •	การประยุกต์ใช้ทางด้านการแพทย์	เช่น	การเรียบเรียง
หลกัการประยกุตใ์ชภ้าพเสมอืนจรงิทางการแพทย์	โดยการเพิม่ตวั
ต่อประสานระบบสัมผัสภาพ	3	 มิติ	 เพื่อเพิ่มความสมจริงในการ
รกัษา	และใหน้กัศกึษาแพทยไ์ดใ้ชเ้ครือ่งมอืแพทยร์กัษาหรอืผา่ตดั
ผู้ป่วยแบบไม่ต้องสัมผัสกับผู้ป่วยจริง	 มีการนำาเทคโนโลยีเสมือน
จริงจำาลองการผ่าตัดผ่านระบบ	ARI*SER	 โดยทางมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์	Ganz	 ได้แปลงให้เป็นระบบจำาลองการผ่าตัดตับ
เสมือนจริง	ดังแสดงในภาพที่	4
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	 •	 การประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจ	 เช่น	 การใช้เทคโนโลยี
เสมือนจริงกับการซื้อขายทางการเงินด้วยเทคโนโลยี	CYBERII	โดย
ระบบสามารถให้ผู้ใช้งานกำาหนดบทบาทของตัวแทนจำาหน่าย	
(Finance	Dealer)	ในสภาพแวดล้อมเสมือนที่สามารถเสนอราคา
ในการซื้อขาย	 โดยใช้ลูกบอลสีเหลืองแสดงราคาซื้อและลูกบอลสี
แดงแสดงราคาขาย	ทำาให้ผู้ใช้สามารถจำาลองการซื้อขายทางการ
เงินได้เสมือนจริง	ดังแสดงในภาพที่	5
	 •	 การประยุกต์ใช้ทางด้านการโฆษณา	เช่น	โทรศัพท์มือ
ถือซัมซุงนำาเทคโนโลยี	Mobile	AR	มาสร้างการรับรู้เพื่อให้ลูกค้า
ได้ทราบถึงระบบปฏิบัติการใหม่บนมือถือ	Samsung	Wave	และ
ใหว้ดูดีเ้ปน็ผูน้ำาเสนอวธิกีารใชง้านผา่นเทคโนโลยเีสมอืนจรงิในรปู
แบบสามมิติ	 โดยลูกค้าสามารถใช้เว็บแคมและเครื่องพิมพ์	
ประกอบกับซอฟต์แวร์ต่างๆ	 ที่มีภายใต้ระบบปฏิบัติการ	BADA	
ของ		Samsung	เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ		เพื่อใช้งานตาม
ต้องการ
	 •	การประยุกต์ใช้กับการท่องเที่ยว	เช่น	การนำาเทคโนโลยี
เสมือนจริงไปใช้เพื่อแนะนำาประเทศไทยในงาน	 “The	World	
Exposition	Shanghai	China	2010”	ภายใต้แนวคิด	“Thainess:	
Sustainable	Ways	of	Life”	 และได้นำาเสนอนิทรรศการภายใน
อาคารศาลาไทยแยกเป็น	3	ส่วน	คือ	ห้องจัดแสดงนิทรรศการที่	1	
เรื่อง	“จากต้นสายแหล่งกำาเนิด:	A	Journey	of	Harmony”	ห้อง
จัดแสดงนิทรรศการที่	2	เรื่อง	“เกิดร้อยพันพลายวิถี:	A	Harmony	
of	Different	Tones”	และหอ้งจดัแสดงนทิรรศการที	่3	เรือ่ง	“หลอม
รวมชีวีสู่วิถีความเป็นไทย:	A	Harmony	of	Thais”	 ในแต่ละห้อง
นิทรรศการจะนำาเสนอเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่เกิดจากการ
พัฒนาด้านต่างๆ	 ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง	 เช่น	 ในห้อง
นิทรรศการที่	2	เป็นห้องที่มีการฉายวิดีโอ	เพื่อแสดงความสัมพันธ์
ระหวา่งพีน่อ้งของชาวไทยกบัจนี	โดยมยีกัษว์ดัโพธิข์ยบัตวัและพดู

คุยกับตัวละครจีน	ดังแสดงในภาพที่	6
	 •	การประยุกต์กับการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์	เช่น	
	 	 บรษิทั	ชเิซโด	้นำาเทคโนโลยเีสมอืนจรงิมาใชผ้า่นกระจก
ดิจิตอลเพื่อจำาลองการทดสอบในการแต่งหน้าว่าเหมาะกับลูกค้า
หรือไม่	 โดยระบบจะซ้อนภาพส่วนของการแต่งหน้าขึ้นไปบน
ใบหน้าจริงที่ปรากฎบนหน้าจอในลักษณะของการเปรียบเทียบให้
เหน็ทัง้กอ่นแตง่หนา้และหลงัแตง่หนา้	ในการใชง้านจะใหล้กูคา้นัง่
ลงตรงหน้าเครื่องแล้วให้กล้องสแกน	 จากนั้นระบบจะวิเคราะห์สี
ผิว	 องค์ประกอบต่างๆ	 ตลอดจนรูปใบหน้า	 เพื่อแนะนำาว่าควร
เลือกแต่งหน้าและเลือกใช้เครื่องสำาอางใด	 โดยสามารถแสดงผล
การแตง่หนา้ไดท้นัท	ีและสามารถสัง่พมิพภ์าพใบหนา้กอ่นและหลงั
แต่ง	 พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางที่ต้องใช้	 เพื่อ
เลือกซื้อตามรายการที่เลือกไว้

ภาพที	่4	:	แสดงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีสมอืนจรงิจำาลองการผา่ตดัผา่นระบบ	
ARI*SER
ที่มา:		http://www.nectec.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id
=289:image-processing-&catid=40:technology-news&Itemid=165

ภาพที่	5	:	แสดงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือน
จริงในการซื้อขายทางการเงินด้วยเทคโนโลยี	
CYBERII
ท่ีมา:		http://www.emeraldinsight.com/1741-0398.htm

ภาพที่	6	:	แสดงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในงาน	
The	World	Exposition	Shanghai	China	2010
ที่มา:	http://www.thailandexpo2010.com/th/pavilion/room2.php
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ภาพที่	7	:	แสดงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการแต่ง
หน้าของบริษัท	ชิเซโด้
ที่มา:		http://www.japantrends.com/augmented-reality-cosmetic-
mirror-in-tokyo/

	 	 บริษัท	Tissot	 ให้ลูกค้าสามารถลองสินค้าผ่านหน้าจอ
คอมพิวเตอร์ที่มีเว็บแคม	 โดยลูกค้าจะเลือกรหัสสินค้า	 หรือรุ่นที่
ลูกค้าต้องการ	ทำาให้ลูกค้าได้ลองสินค้าเสมือนจริงผ่านเทคโนโลยี	
AR	จนได้สินค้าที่ถูกใจก่อนสั่งซื้อสินค้า	

ภาพที่	9	:	แสดงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการเลือก
สินค้าของบริษัท	IKEA	
ที่มา:		http://www.ikea.com/

แนวโน้มก�รใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในอน�คต

	 สำาหรบัแนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยเีสมอืนจรงิ	ไดอ้า้งองิจาก
งานวิจัยเรื่อง	 “The	Future	of	Internet	III”	ของ	Pew	Internet	
ที่ทำาการสำารวจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตใน
ประเด็นต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสังคม	การเมือง	และเศรษฐกิจของ
ชีวิตมนุษย์ในอนาคตปี	2020	ผ่านทางอีเมล์	และเครือข่ายสังคม
ออนไลน์	Facebook	ในช่วงวันท่ี	28	ธันวาคม	ค.ศ.	2007	ถึงวันท่ี		
3	มีนาคม	ค.ศ.	2008	จากจำานวนทั้งหมด	1,196	คน	แบ่งเป็นผู้
เชี่ยวชาญ	578	คน	ที่ตอบแบบสอบถามผ่านทาง	Facebook	และ
ผู้เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ	618	
คนที่ตอบแบบสอบถามผ่านทางอีเมล์	 ได้สรุปผลวิจัยเรื่อง	 “The	
Future	of	Internet	III”	ในบริบทที่เกี่ยวข้องการใช้โทรศัพท์มือถือ		
และการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง	ดังนี้

      

ภาพที	่8	:	แสดงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีสมอืนจรงิในการทดลอง
สินค้าของบริษัท	Tissot
ที่มา:		http://kafaak.wordpress.com/2010/05/22/ar-and-daily-life/

	 	 สำาหรับ	Mobile	AR	มีการนำาเสนอการแต่งบ้านด้วยมือ
ถอืจาก	IKEA	ทีท่ำาใหล้กูคา้เปน็สถาปนกิดว้ยตวัเอง	โดยไมต่อ้งเสยี
เงนิ	เพยีงแคใ่ชโ้ทรศพัทม์อืถอืแลว้เลอืกรปูสนิคา้ในหมวด	IKEA	PS	
จากนั้นกดถ่ายรูป	และเลื่อนตำาแหน่งโทรศัพท์มือถือไปถ่ายในมุม
ที่ต้องการวางเฟอร์นิเจอร์	 จะเห็นมุมห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ตามที่
เลือกไว้	โดยสามารถบันทึกภาพและส่งต่อให้เพื่อนผ่าน	MMS	ได้
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ผลประเมินผลกระทบจากอินเทอร์เน็ต ต่อสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของชีวิตมนุษย์ในอนาคตปี 2020
 
	 ในบริบทด้านต่างๆ	ที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่	สรุปผลดังนี้	 เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 ไม่ตอบ

	 -	 The mobile phone is the primary connection tool for most people in the world.	 81	%	 19	%	 -
	 	 โทรศัพท์เคลื่อนที่จะเป็นเครื่องมือพื้นฐานของประชากรโลกในปี	2020		

	 -	Many lives are touched by the use of augmented reality or spent interacting in	 56	%	 31	%	 13	%	
  artificial spaces.
	 	 ในปี	2020	โลกเสมือนจริง	จะเป็นรูปแบบเครือข่ายสังคมที่ได้รับความนิยม	มีวิวัฒนาการที่
	 	 รวดเร็วและเป็นธรรมชาติ	สามารถเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์เป็นภาพเหมือนจริง	ทำาให้ผู้คนมี
	 	 การดำาเนินชีวิตที่อยู่ในโลกเสมือนมากขึ้น

ตารางที่	1	:		ผลการวิจัยเรื่อง	“The	Future	of	Internet	III”
ที่มา:	http://www.pewinternet.org/Reports/2008/The-Future-of-the-Internet-III.aspx

	 จากตารางที่	1	 แสดงให้เห็นถึงผลสำารวจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบจากอินเทอร์เน็ตในประเด็นต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับสังคม	
การเมอืง	และเศรษฐกจิของชวีติมนษุยใ์นอนาคตป	ี2020	โดยเมือ่พจิารณาจากผลวจิยัพบวา่	มผีูเ้หน็ดว้ยในประเดน็การใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นที่
เป็นเครื่องมือพื้นฐานของประชากรโลกในปี	2020	ร้อยละ	81	และมีผู้เห็นด้วยว่า	ในปี	2020	โลกเสมือนจริงจะเป็นรูปแบบเครือข่ายสังคม
ทีไ่ดร้บัความนยิม	รอ้ยละ	56	และจากผลการวจิยัทัง้	2	บรบิท	แสดงใหเ้หน็ถงึการนำาเทคโนโลยเีสมอืนจรงิไปใชใ้นอนาคตผา่นอนิเทอรเ์นต็
หรือโทรศัพท์มือถือ	จะเป็นเครื่องมือสำาคัญที่ทำาให้นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการสามารถใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงสร้างระบบประยุกต์ในการ
ให้บริการลูกค้า	การแนะนำาสินค้าและการทดลองใช้สินค้า	การโฆษณาแบบเสมือนจริง	ที่ทำาให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก	โดยไม่ต้องลงทุนมากนัก	
เพียงแต่ผู้ให้บริการและผู้รับบริการต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่พร้อมใช้ในการสร้างโลกเสมือนจริงระหว่างกัน
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