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สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 รอบรูรอบโลก ฉบับน้ี จะพานองๆ หนูๆ มารูจักเทคโนโลยี
สุดลํ้ากับการสรางโลกเสมือนจริง หลายคนคงรูจักและไดสัมผัส
มาแลวกับเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง ผานสื่อสิ่งพิมพ สื่อโฆษณา 
ไมวาจะเปนหนังสือพิมพไทยรัฐ หนังสือพิมพมติชน และเมื่อ
ไมนานมาน้ีใครที่ไดเขารวมพิธีถวายดอกไมจันทน ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลท่ี 9” 
ก็คงไดสัมผัสความสวยงามของพระเมรุมาศในแบบ 3 มิต ิ
ดวยเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ  AR จากแผนพับที่ระลึกที่ไดรับ
ในงานพระราชพิธีมาแลว 
 เกริน่มาขนาดนี ้นองๆ หนูๆ คงเร่ิมต่ืนเตนกนัแลวละส ิวา
เราจะสราง AR ดวยตนเองไดจริงๆ หรือ อยาเพิ่งใจรอนกอนอื่น
เรามาทาํความรูจกั เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง หรือ AR กันสกัเลก็นอย 
AR หรือ Augmented Reality (Augmented=สวนเพิ่ม
หรือเสริม) + (Reality=ความจริง) แปลความหมายตรงตัวก็คือ
การนาํเอาโลกเสมอืนจรงิมาขยายหรอืเพิม่เตมิโลกแหงความจริง 
หรอืการนาํเอาความจรงิและความเสมอืนประสานเขาดวยกนัดวย
เทคโนโลยีดจิทิลั แตถงึอยางไรกต็ามความหมายในภาษาไทยกย็งั
ไมมคีาํเรียกหรือคาํนิยามเทคโนโลย ีAR อยางเปนทางการ แตคาํ
ทีม่กัจะใชกันอยางกวางขวางในบานเราก็คือ เทคโนโลยเีสมอืนจรงิ
 การสรางสื่อดวยเทคโนโลยี AR น้ัน ปจจุบันมีวิธีสราง
หลายวิธี ตั้งแตเทคนิคอยางงายไปถึงการใชเทคนิคข้ันสูง 
เนื่องจาก AR สามารถสรางดวยสื่อหลายรูปแบบ ไมวาจะเปน
ภาพ 3 มิติ ภาพถาย วีดีโอ นอกจากนี้ยังรองรับสื่อมัลติมีเดียได
หลายประเภท โปรแกรมสราง AR ฟรทีีส่ามารถสรางไดงายไมยุงยาก 
ในปจจบุนัมใีหเลอืกใชงานมอียูหลายโปรแกรม เชน ARToolKit, 
Vuforia, WikiTude, Kudan AR, และ LayAR แตเครื่องมือที่
ผู เขียนแนะนําในฉบับนี้เปนการสรางสื่อ AR ดวยวิธีงายๆ 
ดวยข้ันตอนทีไ่มยุงยากซบัซอน ผานเวบ็ไซต http://www.layar.com 
ซ่ึงสามารถแสดงผลงานผาน Application LayAR ดวย

โทรศัพทมือถือท้ังในระบบ iOS และ Android กอนอื่นตอง
เตรียมอุปกรณและเครื่องมือที่ใชสราง ดังนี้
 1. ส่ือสิ่งพิมพท่ีเราตองการนํามาสราง AR เชน หนังสือ 
แผนพับ หรือภาพถาย ที่อยูในรูปของไฟลดิจิทัล
 2. ไฟลที่ตองนํามาประกอบสื่อส่ิงพิมพของเรา เชน
ไฟลภาพ ไฟลวีดีโอ ไฟล Animation หรือ Link เว็บไซตตางๆ
 3. โทรศัพทมือถือ
 4. คอมพิวเตอร 
ขั้นตอนการสราง
 1. เขาไปท่ีเว็บไซต http://www.layar.com ในกรณีที่
เขาใชงานครัง้แรก ตองทาํการสมคัรสมาชกิทีด่านบนมมุขวากอน 
คลกิทีห่วัขอ (Free Sign up) เมือ่ทาํการสมคัรสมาชกิแลวยนืยนั
การสมัครสมาชิกผานเว็บไซต
 

 2. ตั้งช่ือผลงานและประเภทผลงานท่ีตองการสราง แลว
ทาํการอพัโหลดไฟลงาน สามารถเลอืกไดทัง้ไฟล JPG, PNG, PDF 
และ PDF เบื้องตนในสวนของโปรโมชั่นที่ใหเราใชงานไดฟรี
สามารถอัพโหลดไดเพียง 1 หนา
 

5 ขั้นตอน
ด�วยเคร�่องมือง�ายๆ

สร�าง AR สุดเจ�ง
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 3. จากเมนูดานขวา เลือกในหมวด Basic สามารถเลือก
ประเภทของไฟล AR ทีต่องการใสเขาไปในสือ่ของเรา เชน ไฟลวดีโีอ 
สไลดภาพนิ่ง เว็บไซต อีเมล เบอรโทรศัพท facebook เปนตน
 

 

 4. เมื่อใสขอมูลเพิ่มของไฟล AR ที่เราเพิ่มเขามาแลว 
สามารถคลกิทีเ่มน ูTest เพ่ือใหโปรแกรมแสดงผลงานใหเราตรวจ
สอบได โดยดาวนโหลด Application LayAR บทโทรศพัทมอืถือ 
หนาจอจะแสดงกลองถายรูป วธิกีารใชงาน เพียงกดชัตเตอรถาย
ภาพหนาจอคอมพิวเตอร
 

 5. เม่ือไดไฟลงานทีต่องการแลว เลอืกเมน ูPUBLISH เพือ่
เผยแพรผลงาน ท้ังนี้เราสามารถเลือกแชรไฟลที่สรางข้ึนมาเพื่อ
โปรโมทหรือแชรใน Social Media ได
 

การแสดงผลงาน
 เมื่อทําสราง AR เรียบรอยแลว สามารถเขาถึงส่ือ AR 
ที่เราสรางไดโดย เปด Application LayAR บนโทรศัพทมือถือ
เพือ่ถายภาพสือ่สิง่พิมพ ระบบจะทาํการสแกน AR และแสดงผล
บนหนาจอโทรศัพทมือถือ สามารถเขาถึงไฟลขอมูลที่สราง
ไดทันที เชน เลนไฟลวีดีโอบนยูทูป เปดหนาเว็บไซต และ
Facebook ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
  
 
 

 เพียง 5 ขั้นตอนงายๆ เราก็สามารถสรางโลกเสมือนจริง
ดวยเทคโนโลยี AR ไดแลว สวนนองๆ คนไหนท่ีสรางผลงาน
เรียบรอยแลว อยาลืมเอามาอวดกันไดที่ Fackbook Fanpage 
ของเราไดนะครบัท่ี @ScienceLibraryDSS รอบรู รอบโลกฉบับหนา
จะมีอะไรมาใหสนุกกันอีกตองคอยติดตามกันนะครับ 
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