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บทคัดย่ อ
การพัฒ นาประเทศไทยไปสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ ขับ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ยเทคโนโลยี ความคิ ด
สร้ างสรรค์และนวัตกรรม จาเป็ นจะต้ องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีคณ
ุ ภาพไปพร้ อมๆ กัน การจัดการ
ศึกษาที่มงุ่ ให้ ความรู้แก่ผ้ เู รี ยนเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ จาเป็ นจะต้ องปรับกระบวนการเรี ยนการสอน
โดยนาเทคโนโลยี ใหม่ๆ มาใช้ เ ป็ นเครื่ องมื อในการเพิ่ม สมรรถนะการเรี ยนรู้ และส่งเสริ มให้ เกิดทักษะ
ที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีเสมือนจริงเป็ นเทคโนโลยีใหม่ที่เริ่ มมีการนามาประยุกต์ใช้ ในการเรี ยน
การสอนกันมากขึ ้น ด้ วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีเสมือนจริ งที่ถกู พัฒนาขึ ้นเพื่อผสานโลกแห่งความเป็ น
จริงและความเสมือนจริง เข้ าด้ วยกันผ่านซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ด้วย
ประสาทสัมผัสต่างๆ มากกว่าการได้ ยินและมองเห็น โดยรับรู้ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่มากมายเสมือนการรับรู้
โดยธรรมชาติ นอกจากนันยั
้ งสามารถสร้ างปฏิสมั พันธ์ ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการเรี ยนรู้ และสร้ าง
ประสบการณ์เสมือนจริ งที่นาไปประยุกต์ใช้ กับสถานการณ์จริ งในชีวิตประจาวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแนวโน้ มของเทคโนโลยีเสมือนจริงจะก้ าวสูโ่ ลกความเป็ นจริงมากขึ ้นเสมือนเป็ นโลกเดียวกัน

คาสาคัญ: เทคโนโลยีเ สมือ นจริง เทคโนโลยีใ หม่ ไทยแลนด์ 4.0
Abstract
In developing Thailand into the era of Thailand 4.0 that is moved forward with the
technology, creativity and innovation, it is necessary to develop human resources to be of
quality at the same time. Educational management mainly focusing on teaching and learning
is not sufficient. To increase learning competency and promote skills required in the 21 st
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century, the teaching and learning processes need to be improved by means of technology.
Virtual technology is a new technology that has been increasingly used in teaching and
learning. With its features that have been developed to combine the real world and the virtual
reality via software and connecting devices, students can learn with more various senses than
hearing and seeing and recognize various types of existing information like natural
perceptions. Moreover, it can create interactions which are very useful in learning and creating
virtual experiences to be efficiently applied in real life situations. The trend of virtual reality
technology is stepping more into the real world as if they belonged to a single world.

Keywords: Virtual Reality Technology, New Technology, Thailand 4.0
บทนา
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้ ประกาศนโยบายการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0 โดยเปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้ วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้ วยเทคโนโลยี ความคิดสร้ างสรรค์และ
นวัตกรรม เน้ นการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน ทังภาคเอกชน
้
ภาคการเงินและธนาคาร ภาคประชาชน
สถาบันวิจยั และสถานบันการศึกษาต่างๆ ผนึกกาลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเพื่อก้ าวข้ ามกับดักประเทศที่มี
รายได้ ปานกลาง สู่ประเทศที่มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน การทาให้ ประเทศไทยก้ าวไปสู่ประเทศที่มี
รายได้ สูง จาเป็ นจะต้ องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีศกั ยภาพมากขึ ้น เพราะมนุษย์เป็ นองค์ประกอบที่
สาคัญและมีความจาเป็ นมากที่สดุ ในการขับเคลื่อนประเทศ การจัดการศึกษาของประเทศจึงจาเป็ นต้ อง
ปรับเปลี่ยนและก้ าวสูก่ ารศึกษา 4.0 ด้ วยเช่นกัน สถาบันการศึกษาและครูผ้ สู อนควรจัดการเรี ยนการสอน
ไปในทิศทางเชิงสร้ างสรรค์มากยิ่งขึน้ โดยเน้ นพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะในการ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและสร้ างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ (พาสนา จุลรัตน์, 2561, น. 2366)
เทคโนโลยีเสมือนจริ งเป็ นสื่อดิจิทลั รู ปแบบใหม่ที่เปิ ดมุมของการรับรู้ ของผู้เรี ยนแตกต่างไปจาก
สื่อดิจิทลั รูปแบบเดิมที่รับรู้ได้ จากข้ อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไว เสียง และวิดีโอ ถ้ าพิจาณาจากรูปแบบ
การเรี ย นรู้ ของคนเราที่ แ สดงในปิ ร ามิ ด แห่ง การเรี ย นรู้ (Learning Pyramid) จะเห็ น ว่า สื่ อ ดิ จิ ทัล รู ป
แบบเดิม ผู้เ รี ย นจะเรี ย นรู้ ผ่า นการดูแ ละการฟั ง เท่า นัน้ โดยการดูภ าพนัน้ ก็ ดูไ ด้ เ พี ย งแค่ภ าพ 2 มิ ติ
ซึ่ง ก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ และการจดจาได้ ไ ม่ถึงร้ อยละ 50 คิดเป็ นร้ อยละที่ ต่าเมื่อเที ยบกับการเรี ยนรู้
แบบร่ ว มมื อ (Cooperative Learning) จากการได้ แ ลกเปลี่ ย นพูด คุย ซึ่ ง แน่ น อนว่ า การเรี ย นรู้ จาก
สถานการณ์จาลองหรื อจากประสบการณ์ตรงด้ วยการลงมือปฏิบตั ิผ้ เู รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู้ ได้ มากกว่า
ด้ วยคุณสมบัตขิ องเทคโนโลยีเสมือนจริงที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนมองเห็นวัตถุและสภาพแวดล้ อมจาลองแบบ 3 มิติ
นอกจากนันยั
้ งสามารถโต้ ตอบกับผู้เรี ยนผ่านประสาทสัมผัสอื่นมากกว่าการได้ ยินและมองเห็น เทคโนโลยี
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เสมือนจริ งจึงเป็ นสื่อในรู ปแบบของประสบการณ์รองซึ่งเป็ นประสบการณ์ที่ใกล้ เคียงความเป็ นจริ งมาก
ที่สดุ

ภาพที่ 1 ปิ รามิด แห่ งการเรี ยนรู้ (Learning Pyramid)
ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_pyramid
นอกจากความสามารถของเทคโนโลยีเสมือนจริ งที่สร้ างความรู้ ความเข้ าใจและประสบการณ์
ให้ กับผู้เรี ยนได้ อย่างมีประสิทธิ ภ าพแล้ ว เทคโนโลยี เสมือนจริ ง ยัง เป็ นสื่ อที่ ส่ง เสริ ม การพัฒนาทักษะ
การเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ทังทั
้ กษะชีวิตและการทางาน ทักษะด้ านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ
ทักษะการเรี ยนรู้และนวัตกรรม การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจะช่วยพัฒนาผู้เรี ยนให้ ร้ ูจกั คิด
เรี ยนรู้ ทางาน แก้ ปัญหา สื่อสาร และร่วมมือทางานได้ อย่างมีประสิทธิผล พร้ อมทังปรั
้ บตัวและใช้ ชีวิตใน
โลกอนาคตอย่างมีความสุข
เทคโนโลยีใหม่ กับสื่อเสมือนจริง
ในปั จจุบนั เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ วโดยอาศัยการพัฒนาที่สัม พันธ์ กัน
ระหว่างฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ก่อเกิดเป็ นรู ปแบบของสื่อดิจิทลั ใหม่ๆ มากมาย สื่อเสมือนจริ ง เป็ นสื่อ
รูปแบบใหม่ที่ถกู สร้ างขึ ้นโดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่สามารถจัดการกับข้ อมูลภาพนิ่ง วีดิทศั น์ และเสียง
ให้ เหมือนมีความเป็ นจริ ง อยู่ในรู ปแบบของการจาลองสถานการณ์ (Simulation) หรื อสภาพแวดล้ อม
เสมือนจริ งที่ทาให้ ผ้ ใู ช้ รับรู้ และโต้ ตอบกันได้ เสมือนว่าเกิดขึ ้นในโลกความเป็ นจริ ง (สุวิช ถิระโคตรและ
คณะ, 2558, น.112 – 129) แนวคิดในการผสานโลกความเป็ นจริ งกับโลกเสมือนทาให้ เกิดสื่อเสมือนจริ ง
ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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Mixed Reality

ภาพที่ 2 ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ างเทคโนโลยีท่นี ามาใช้ ในการผสานโลกแห่ งความจริงกับ
โลกเสมือนจริง ปรับปรุงมาจากไดอะแกรมของบริษัท google และไดอะแกรมของมิลแกรมและคิชิโน
(Milgram, P. & Kishino, F.,1994, p. 1321-1329)

1. เทคโนโลยี ค วามเป็ นจริ ง เสมื อ น (Virtual Reality) หรื อ มัก เรี ย กกัน ว่า VR เป็ น การสร้ าง
สภาพแวดล้ อมเสมือนจริ งเพื่อให้ ผ้ ใู ช้ รับรู้ผ่านอุปกรณ์แสดงผลที่มีอยู่หลายรู ปแบบทังการมองผ่
้
าจอภาพ
สวมศีรษะ(Head-mounted display) หรื อแว่นตา VR มองผ่านสมาร์ ทโฟน หรื อมองผ่านเครื่ องฉายภาพ
แบบต่างๆ โดยผู้ใช้ จะมองไม่เห็นสภาพแวดล้ อมในโลกจริ งเลย ผู้ใช้ สามารถรับรู้ ด้วยประสาทสัมผัสอื่น
นอกจากมองเห็น เช่น การได้ ยิน การสัมผัสทางผิวหนังหรื อทาให้ ผ้ ใู ช้ เคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่มองเห็นและ
ยังสามารถโต้ ตอบกับสิ่งแวดล้ อมเสมือนจริ งผ่านทังการใช้
้
อปุ กรณ์ควบคุมแบบต่างๆทาให้ ผ้ ใู ช้ ร้ ูสึกเสมือน
อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมจริงมากขึ ้น

ภาพที่ 3 การใช้ VR box กับสมาร์ ทโฟน
2. เทคโนโลยี ค วามจริ ง เสริ ม (Augmented Reality) หรื อ มัก เรี ย กกัน ว่ า AR พัฒ นามาจาก
เทคโนโลยี ค วามเป็ น จริ ง เสมื อ น(VR)โดยผู้ใ ช้ จ ะมองเห็ น สภาพแวดล้ อ มเสมื อ นจริ ง ที่ ส ร้ างขึ น้ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ ซ้อนทับอยู่ในโลกของความเป็ นจริ ง ผ่านอุปกรณ์จาพวกจอภาพสวมศีรษะ (Head-mounted
display) หรื อสมาร์ ทโฟน อย่างทันทีทันใด (Real time) ตัวอย่างที่ทาให้ ทุกคนรู้ จักเทคโนโลยีความจริ ง
เสริ มกันทั่วโลก คือ แอปพลิเคชันเกม Pokemon GO ที่สามารถเล่นผ่านสมาร์ ทโฟนด้ วยการส่องไปใน
สถานที่ต่างๆ ทัว่ โลก หลังจากนันแอปพลิ
้
เคชันจะส่งตัวการ์ ตนู 3 มิติที่เกี่ยวข้ องมาแสดงผลซ้ อนทับภาพ
สถานที่จริงในขณะนัน้ นับเป็ นเกม AR รูปแบบหนึ่งที่เรี ยกว่า Location-based AR แต่โดยทัว่ ไปเราจะเห็น
สื่อ AR ผ่านการส่องภาพหรื อวัตถุซึ่งมักเรี ยกว่า Markers หรื อ AR code ด้ วยกล้ องของสมาร์ ทโฟน ซึ่ง
ซอฟท์แวร์ จะถอดรหัสพร้ อมกับส่งภาพ 2 มิติ หรื อ 3 มิติ ให้ ปรากฏบนหน้ าจอซ้ อนทับภาพจริ ง เราเรี ยก
รูปแบบนี ้ว่า Marker-based AR
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ภาพที่ 4 ตัวอย่ างเทคโนโลยี AR จากแอปพลิเคชัน Jig Space
3. เทคโนโลยีผ สานความจริ ง (Mixed Reality) หรื อ มัก เรี ย กกัน ว่า MR เป็ นเทคโนโลยี ที่ น า
Virtual Reality และ Augmented Reality มารวมกัน โดยการนาเอาโลกแห่งความเป็ นจริ งมาผสานกับโลก
เสมือนจริ ง ผู้ใช้ สามารถโต้ ตอบกับสิ่งของและสภาพแวดล้ อมทังในโลกแห่
้
งความเป็ นจริ งและโลกเสมือน
ได้ อย่างทันที ทันใด เสมื อนอยู่ในโลกเดียวกัน การทางานของ MR จะมี ลักษณะคล้ าย AR ที่ สามารถ
มองเห็นทังโลกแห่
้
งความจริ งกับโลกเสมือนจริ ง แต่ AR ผู้ใช้ จะไม่สามารถโต้ ตอบระหว่างสภาพแวดล้ อม
ทังสองได้
้
ในขณะที่ MR สามารถทาให้ วตั ถุดิจิทลั ติดตามและยึดกับสภาพแวดล้ อมจริ ง ซึ่งผู้ใช้ สามารถดู
และจัดการวัถตุดิจิทลั จากมุมที่แตกต่างกันให้ ปรากฎร่ วมกับสภาพแวดล้ อมจริ งอย่างสมจริ ง เช่น มีลูก
บอลดิจิ ทัล วางอยู่บนพื น้ ผู้ใช้ สามารถหยิบลูกบอลดิจิทัลไปวางไว้ บนโต๊ ะที่ เป็ นสภาพแวดล้ อมจริ งได้
เป็ นต้ น

ภาพที่ 5 ตัวอย่ างการใช้ MR กับการเรี ยนรู้วิชาฟิ สิกส์
ที่มา: http://peer.momentnyc.com/
การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีเสมือนจริงกับการสอนวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยได้ มีการนาเทคโนโลยีเสมือนจริ งมาใช้ เป็ นส่วนหนึ่งของการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ.2560) โดยสถาบันส่งเสริ มการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ จดั ทาหนังสือเรี ยนวิชา
พื น้ ฐานวิ ท ยาศาสตร์ ที่ แ ทรกการน าเสนอในรู ป แบบของ AR ในบางเนื อ้ หา ซึ่ ง เริ่ ม จากระดับ ชั น้
ประถมศึกษาปี ที่ 1 และ 4 ในปี การศึกษา 2560 เป็ นการใช้ สื่อในรู ปแบบของเทคโนโลยีเสมือนจริ ง ที่
เผยแพร่ไปยังโรงเรี ยนต่างๆ ครอบคลุมทัว่ ประเทศเป็ นครัง้ แรก ส่งผลให้ ครูและนักเรี ยนเข้ าใจในการเรี ยนรู้
ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงมากยิ่งขึ ้น ทาให้ หนังสือเรี ยนที่เป็ นสื่อพื ้นฐานสาหรับให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ผ่านการ
อ่านข้ อความและดูภาพประกอบ เพิ่มรูปแบบในการนาเสนอเนื ้อหาผ่านสื่อสมัยใหม่แบบดิจิทลั แก้ ปัญหา
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ข้ อจากัดของหนังสือ ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหาได้ ง่ายยิ่งขึ ้นและยังกระตุ้นความสนใจให้ กบั ผู้เรี ยนได้ เป็ น
อย่างดี โดยผู้เรี ยนจะต้ องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ระบุในในหนังสือ แล้ วเปิ ดกล้ องผ่านแอปพลิเคชันและ
สแกน AR code ในหน้ าที่กาหนด จะปรากฏเนื ้อหาในรู ปแบบสื่อ 3 มิติซ้อนทับบริ เวณหนังสือพร้ อมเสียง
บรรยายประกอบ

ภาพที่ 6 หนังสือ เรียนวิช าพืน้ ฐานวิท ยาศาสตร์ ป.2
แทรกการนาเสนอด้ วย AR จากแอปพลิเคชัน AR วิทย์ ป.2
สื่ อ เสมื อ นจริ ง ส าหรั บ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ นอกจากหนัง สื อ เรี ย นที่ แ ทรกความจริ ง เสริ ม ( AR)
ที่หน่วยงานภาครัฐได้ จดั ทาขึ ้นเพื่อใช้ ในการเรี ยนการสอนแล้ ว ยังมีสื่อเสมือนจริ งอื่นที่เกิดจากการวิจยั และ
พัฒ นาของภาคส่ ว นต่ า งๆ มากมาย ทั ง้ ในรู ป แบบของ AR และ VR เนื่ อ งจากเนื อ้ หาในรายวิ ช า
วิทยาศาสตร์ บางเรื่ องมีความซับซ้ อนและเข้ าใจยาก อาจเพราะไม่สามารถมองเห็นด้ วยตาเปล่า หรื อ
เป็ นเรื่ องที่ไกลตัวมาก เช่น การเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า จักรวาลและอวกาศ โลกใต้ มหาสมุทร เป็ นต้ น
บางอย่างอยูภ่ ายในร่างกายของสิ่งมีชีวิต หรื อการทดลองบางอย่างอาจเป็ นอันตรายกับผู้เรี ยน ด้ วยรูปแบบ
ของ AR VR และ MR สามารถนาเสนอเนือ้ หาที่ช่วยลดข้ อจากัดของปั ญหาในการจัดการเรี ยนการสอน
เรื่ องดังกล่าวได้

ภาพที่ 7 ตัวอย่ างการใช้ AR ในการสอนวิทยาศาสตร์ จากแอปพลิเคชัน Jig Space

การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีเสมือนจริงกับการสอนทักษะทางศิลปะ
สาหรับเนื ้อหาวิชาที่เป็ นทักษะพิสยั หรื อเนื ้อหาที่เน้ นการเรี ยนรู้ จากการปฏิบตั ิในสถานการณ์ จริ ง
หรื อของจริ ง เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ ความสามารถและเกิดทักษะผ่านการลงมือกระทาด้ วยตัวผู้เรี ยนเอง
โดยเฉพาะในกลุม่ วิชาพลศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็ นต้ น
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วิช าศิลปะเป็ นวิช าที่ ช่วยพัฒนาสมองโดยเฉพาะซี กขวา ซึ่งเป็ นสมองที่ใช้ ในการสร้ างมโนภาพ
ความสามารถในการจินตนาการ ความคิดสร้ างสรรค์ รวมถึงการสร้ างความเข้ าใจการเห็นภาพ 3 มิ ติ
ดัง นัน้ การนาเทคโนโลยี เ สมื อนจริ ง มาใช้ เป็ นส่วนหนึ่ง ของการเรี ยนการสอนวิชาศิลปะจะช่วยพัฒ นา
ความสามารถของสมองมากยิ่งขึ ้น ตัวอย่างการประยุกต์เทคโนโลยี AR ในการฝึ กระบายสี แล้ วแสดงผล
จากภาพ 2 มิติผ่านสมาร์ ทโฟนและปรากฏเป็ นภาพ 3 มิติ แอปพลิเคชันที่น่าสนใจนัน้ คือ Quiver โดย
ผู้สอนเพียงแค่ปริ น้ ต์รูปภาพที่ใช้ เ ป็ น AR code จากเว็บไซต์ quivervision.com แล้ วให้ ผ้ ูเรี ยนระบายสี
ตามใจชอบหรื อตามเงื่อนไขที่ผ้ สู อนกาหนด จากนันเปิ
้ ดแอปพลิเคชัน่ ในสมาร์ ทโฟนพร้ อมกับส่องไปที่ภาพ
ที่เป็ น AR code จะปรากฏเป็ นภาพ 3 มิติที่มีการเคลื่อนไหวและมีสีสนั ตามที่ผ้ เู รี ยนได้ ระบายสีไว้ ซ้อนทับ
ออกมา ซึง่ จะสร้ างแรงกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนตังใจและสร้
้
างสรรค์ตามจินตนาการของผู้เรี ยนได้

ภาพที่ 8 ตัวอย่ างการใช้ ส่ ือ AR ในการสร้ างสรรค์งานศิลปะ จากแอปพลิเคชัน Quiver
นอกจากนัน้ ปั จจุบนั ยังมีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี VR สาหรับสร้ างงานศิลปะ 3 มิติ ซึ่งเดิมทีการ
สร้ างงานประติมากรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์หรื อสร้ างสรรค์งานด้ านสถาปั ตยกรรมจะต้ องปั น้ ด้ วยดิน
เหนี ย วหรื อ สร้ างโมเดล (Model) ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ส าหรั บสร้ างงาน 3 มิ ติ เช่น 3ds Max ,
Maya , Sketch Up เป็ นต้ น ในการใช้ งานโปรแกรมเหล่านีผ้ ้ เู รี ยนต้ องใช้ เมาส์และคีย์บอร์ ดในการสร้ าง
โมเดลและใส่พื น้ ผิ ว โดยต้ อ งฝึ ก การควบคุม มุม มองผ่า นหน้ า จอคอมพิ ว เตอร์ (Monitor) เพื่ อ ให้ เ ห็ น
ตาแหน่งของวัตถุทกุ ๆ ด้ านสาหรับปรับแต่งให้ มีความสมจริ งมากที่สดุ ซึ่งพื ้นฐานการรับรู้ การแปลข้ อมูล
และจินตนาการในมุมมอง 3 มิติผ่านจอคอมพิวเตอร์ ของแต่ละคนไม่เท่ากันย่อมมีผลต่อการสร้ างสรรค์
ผลงานด้ วย ไม่เหมือนกับการปัน้ ดินเหนียวที่สามารถใช้ แป้นหมุนในการเปลี่ยนมุมมองและสามารถสัมผัส
กับส่วนตื ้น ลึก หนา บางได้ ตามความเป็ นจริง
การใช้ เ ทคโนโลยี VR ในการสร้ างโมเดล ผู้เ รี ย นสามารถใช้ ทัก ษะพื น้ ฐานการปั น้ ดิ น เหนี ย ว
ผสมผสานกับการใช้ เครื่ องมือในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่หลายๆ บริ ษัทพัฒนาให้ ง่ายขึน้ เช่น Gravity
Sketch , Tilt Brush , Google Blocks และ Oculus Medium เป็ นต้ น ซึ่งโปรแกรมต่างๆ เหล่านี ้สามารถ
ใช้ ร่วมกับแว่นตา VR และอุปกรณ์ควบคุมเพื่อเลือกเครื่ องมือสาหรับปั น้ ชิ ้นงาน 3 มิติด้วยเทคนิคเสมือน
การปั น้ ดินเหนียว ทัง้ การกด การดึง การตัดหรื อต่อเติม เพื่อให้ ชิน้ งานมีความสมบูรณ์ ที่สาคัญมุมมอง
การรับรู้ ผ่านเทคโนโลยี VR ทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้ สึกเหมือนกาลังปั น้ งานศิลปะจริ งๆ สามารถเดินรอบผลงานได้
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พร้ อมทังสร้
้ างสรรค์และเติมแต่งสีได้ มากกว่าการปั น้ ด้ วยดินเหนียว นอกจากนันยั
้ งสามารถส่งออกชิ ้นงาน
เข้ าสูเ่ ครื่ องพิมพ์แบบ 3 มิตไิ ด้ อีกด้ วย

ภาพที่ 9 ตัวอย่ างการสร้ างสรรค์ งานศิล ปะ 3 มิต ดิ ้ ว ยเทคโนโลยี VR
ที่มา: https://vr.google.com/blocks/
การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีเสมือนจริงกับการสอนทักษะทางภาษา
สาหรับความรู้ ด้านภาษานับเป็ นสิ่งหนึ่งที่สาคัญต่อผู้เรี ยน เพราะภาษาเป็ นเครื่ องมือหลักในการ
ติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้และสร้ างความเข้ าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
มุมมองของสังคมโลก ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พ.ศ.2551 ได้ กาหนดให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้
ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยโดยเน้ นภาษาอังกฤษเป็ นหลัก ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น เช่น ภาษาฝรั่งเศส
เยอรมัน จีน ญี่ปนุ่ เป็ นต้ น ให้ อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ทังนี
้ ้วัตถุประสงค์สาคัญในการสอนภาษา
คือ มุง่ พัฒนาทักษะการสี่อสารทัง้ 4 ด้ าน ได้ แก่ ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะต่างๆ
เหล่ า นี จ้ าเป็ นจะต้ อ งเรี ย นรู้ ผ่ า นกระบวนการฝึ ก ฝนด้ ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลาย
นาเทคโนโลยีการศึกษามาช่วยเป็ นส่วนหนึ่งในการเรี ยนรู้ สาหรับเทคโนโลยีเสมือนจริ งที่นามาใช้ พฒ
ั นา
ทักษะทางภาษาเริ่ มมีให้ เห็นมากขึ ้นในรู ปแบบของหนังสือ AR โดยนาเสนอด้ วยการถ่ายทอดเนื ้อหาแบบ
ส่งผ่านความรู้ (Passive Learning) ส่วนใหญ่จะเป็ นการสอนคาศัพท์ที่อยู่บนหนังสือ เมื่อใช้ แอปพลิเคชัน
ของหนังสือ AR เปิ ดกล้ องและส่องไปยัง AR code จะแสดงผลเป็ นการ์ ตนู แอนิเมชัน 3 มิติพร้ อมกับมีเสียง
บรรยายคาศัพท์ หรื ออาจเคยเห็นในรูปแบบของหนังสือนิทาน AR ซึง่ การนาเสนอลักษณะนี ้จะช่วยพัฒนา
ทักษะในการอ่านและการฟั งเป็ นหลัก

ภาพที่ 10 หนังสือ AR สาหรับสอนคาศัพท์ภาษาอังกฤษ จากแอปพลิเคชัน AR Magic Card
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ทักษะด้ านการพูดโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนับเป็ นทักษะหนึ่งที่เป็ นปั ญหาและอุปสรรคกับการเรี ยน
ของผู้เรี ยน ด้ วยเหตุผลที่ผ้ เู รี ยนจะรู้สึกกังวลเมื่อต้ องพูดภาษาอังกฤษ คิดคาศัพท์ไม่ออก ขาดความมัน่ ใจ
และที่สาคัญขาดการฝึ กฝนจากผู้สอนและบุคคลอื่น (ณัฏฐ์ นรี ฤทธิรัตน์, 2557, น.62) ดังนัน้ การเรี ยนรู้ ใน
รูปแบบของสถานการณ์จาลองหรื อบทบาทสมมุตจิ งึ เป็ นวิธีการที่จะสร้ างความมัน่ ใจให้ กบั ผู้เรี ยนก่อนที่จะ
ไปเจอสถานการณ์จริ ง ซึ่งโดยทัว่ ไปผู้สอนอาจจะจัดกิจกรรมดังกล่าวในชันเรี
้ ยนอยู่แล้ ว แต่อาจไม่เพียง
พอที่จะทาให้ เกิดทักษะพูดสาหรับการสื่อสารได้ เทคโนโลยี VR ในปั จจุบนั ได้ ออกแบบให้ ผ้ เู รี ยนฝึ กทักษะ
การพูดสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยมีทงสภาพแวดล้
ั้
อมและตัวละครเสมือนจริ งที่สามารถโต้ ตอบกับ
ผู้เรี ยนแบบทันทีทนั ใด (Realtime) ด้ วยการอาศัยเทคโนโลยีแชทบอท (Chatbot) ในการพัฒนาขึ ้น ผู้เรี ยน
จึง สามารถฝึ กทักษะการพูดด้ วยตนเองโดยไม่ต้องเขินอายและยัง สามารถฝึ กฝนได้ อย่างต่อเนื่ องจน
ชานาญหรื อเกิดความมัน่ ใจที่จะสื่อสารในสถานการณ์จริงได้

ภาพที่ 11 การใช้ เ ทคโนโลยี VR ด้วยแอปพลิเคชัน Mondly สาหรับเรียนรู้ภาษาในสถานการณ์ตา่ งๆ
ที่มา : https://www.oculus.com/experiences/gear-vr/1272636489423125/

การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีเสมือนจริงกับการศึกษานอกสถานที่
การศึกษานอกสถานที่หรื อการทัศนศึกษาเป็ นกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ประสบการณ์
ใหม่ๆ นอกห้ องเรี ยนด้ วยตัวผู้เรี ยนเอง กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากรู้อยากเห็น ฝึ กการสังเกตและเก็บ
รวบรวมข้ อมูล นับเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ มี ประสิทธิ ภ าพที่ สุดรู ปแบบหนึ่ง ซึ่ง สามารถจัดได้ กับทุกระดับชัน้
ทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่เน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เห็นคุณค่าและเข้ าใจ
สิ่งแวดล้ อมรอบตัว ตระหนักในการอนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรม รวมทังการเรี
้
ยนรู้ประวัตศิ าสตร์ ของชาติ
ถึ ง แม้ การทั ศ นศึ ก ษาจะมี ข้ อดี ม ากมาย แต่ ก็ มี ข้ อจ ากั ด หลายอย่ า งที่ ท าให้ หลาย ๆ
สถาบันการศึกษาไม่สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ โดยเฉพาะในเรื่ องงบประมาณที่ต้องใช้ จ่ายจานวน
มากในการพาผู้เรี ยนไปทัศนศึกษา และที่สาคัญความปลอดภัยในการเดินทางของผู้เรี ยนก็เป็ นสิ่งหนึ่งที่
ต้ องพึงระวัง นอกจากนี ้การทัศนศึกษาแต่ละครัง้ จาเป็ นจะต้ องใช้ เวลานานทาให้ ผ้ เู รี ยนขาดโอกาสในการ
เรี ยนรู้ วิชาอื่นไปด้ วย จากปั ญหาดังกล่าว เราสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ สาหรับแก้ ปัญหาด้ วยการจัด
ประสบการณ์ในรูปแบบของการทัศนศึกษาเสมือนจริ งด้ วยเทคโนโลยี VR ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการรับรู้ ผ่าน
ประสาทสัม ผัส การมองเห็นคือการดูภ าพแบบ 360 องศา หรื อภาพสถานที่ และวัตถุแบบ 3 มิ ติ ผ่า น
อุปกรณ์แสดงผลด้ วยแว่นตา VR หรื อสมาร์ ทโฟน และรับรู้ ผสมผสานกับประสาทสัมผัสการได้ ยินเสียง
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สภาพแวดล้ อมต่างๆ หรื อเสียงบรรยายผ่านลาโพงหรื อหูฟัง ทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ เสมือนอยูใ่ นสถานที่นนจริ
ั ้ งๆ
เทคโนโลยี VR ที่มีการนาเสนอเนื ้อหาเพื่อใช้ สาหรับการทัศนศึกษาเสมือนจริ งในปั จจุบนั มีมากขึ ้น
โดยมี ก ารพัฒ นาและสร้ างเนื อ้ หาจากบริ ษั ท ผู้ผ ลิ ต แว่ น ตา VR ยี่ ห้ อ ต่า ง ๆ หรื อ ผลิ ต จากผู้ พัฒ นา
แอปพลิเคชันรายอื่น ซึ่งเนื ้อหาต่าง ๆ เหล่านี ้จาเป็ นจะต้ องลงทุนในการซื ้ออุปกรณ์ ที่ราคาค่อนข้ างแพง
หรื อซือ้ แอปพลิเคชันที่ราคาอาจจะถูกกว่าเมื่อเทียบกับราคาของอุปกรณ์ แต่ก็มี บางบริ ษัทที่ได้ พัฒนา
แอปพลิเคชันแบบไม่เสียค่าใช้ จา่ ย ผู้สอนสามารถนามาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนได้ เลย แอปพลิเคชัน
Expeditions เป็ นแอปพลิ เ คชั น ฟรี ที่ ถู ก พั ฒ นาขึ น้ โดยบริ ษั ท Google ซึ่ ง ได้ รวบรวมแหล่ ง เรี ยนรู้
ที่เป็ นพิพิธภัณฑ์ สถานที่สาคัญต่างๆ ทัว่ โลกมานาเสนอผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริ ง (มีทงั ้ VR และ AR)
ที่สาคัญผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ ผ่านสมาร์ ทโฟนซึ่งเป็ นอุปกรณ์การสื่อสารที่เป็ นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวัน
ของผู้เรี ยนแล้ ว และ Cardboard ซึ่งเป็ นแว่นที่ให้ มุมมองเสมือนจริ งทาให้ เห็นภาพเป็ น 3 มิติ ทามาจาก
อุปกรณ์ ง่ าย ๆ อย่าง กระดาษลัง เลนส์ แว่นตา แม่เหล็ก หนัง ยาง และเทปหนามเตย จึงมี ราคาที่ ถูก
สามารถสสร้ างเองได้ โดยดาวน์โหลดแบบแปลนและวิธีการทาจากเว็บไซต์ของ google ได้

ภาพที่ 12 แบบแปลนในการท า Cardboard
ที่มา : https://vr.google.com/cardboard/get-cardboard/
ผู้สอนสามารถใช้ แอปพลิเคชัน Expeditions เป็ นเครื่ องมือในการพาผู้เรี ยนทัศนศึกษาเสมือนจริ ง
โดยตัวแอปพลิชนั มีเครื่ องมือให้ เปิ ดเป็ นห้ องเรี ยนแล้ วให้ ผ้ เู รี ยนเลือกเข้ ามาศึกษา (ต้ องเปิ ดแอปพลิเคชัน่
ผ่านสัญญาณ wifi ชื่อเดียวกันทังผู
้ ้ เรี ยนและผู้สอน) บทบาทของผู้สอนจะเปรี ยบเสมือนไกด์ที่คอยแนะนา
และพาผู้เรี ยนเดินชมจุดต่างๆ พร้ อมทังสามารถหยุ
้
ดดูในจุดเดียวกันเพื่อบรรยายหรื อเขียนสัญลักษณ์ลง
ไปในภาพ 360 องศา สัญลักษณ์ดงั กล่าวก็จะปรากฏที่จอภาพของผู้เรี ยนด้ วย หรื อจะออกแบบกิจกรรมให้
ผู้เรี ยนศึกษาสถานที่ตา่ งๆ ด้ วยตัวผู้เรี ยนเองก็ได้ เช่นเดียวกัน

มุมมองผู้สอน

มุมมองผู้เรียน

ภาพที่ 13 ตัวอย่ างมุม มองภาพของผู้ส อนและผู้เ รี ย น จากแอปพลิเ คชัน Expeditions
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นอกจากแหล่งเรี ยนรู้ ที่ถูกพัฒนาหรื อสร้ างไว้ แล้ วอาจไม่สอดคล้ องหรื อตรงตามวัตถุประสงค์และ
เนื อ้ หาในการเรี ย นการสอน ผู้ส อนยัง สามารถสร้ างแหล่ ง เรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองได้ โ ดยใช้ Tour Creator
(เว็บไซต์ https://vr.google.com/tourcreator/) ซึ่งเป็ นซอฟท์แวร์ ที่ให้ บริ การฟรี ของ google และที่สาคัญ
กระบวนการสร้ างก็ไม่ยงุ่ ยากซับซ้ อน มีเพียง 4 ขันตอน
้
หลักดังนี ้
1. สร้ างภาพ 360 องศา ในปั จจุบนั สามารถใช้ สมาร์ ทโฟนถ่ายภาพ 360 องศาผ่านแอปพลิเคชัน
มากมาย หรื อใช้ ภาพจาก google street view ก็ได้
2. กาหนดจุดสนใจ (Points of Interest) เป็ นการกาหนดจุดสาหรับสาหรับแสดงตาแหน่งสาคัญของ
สิ่งที่ต้องการนาเสนอเนื ้อโดยสามารถเพิ่มข้ อมูลที่เป็ นข้ อความและเสียงบรรยายได้
3. แทรกภาพซ้ อนทับ (Image Overlays) สาหรับขยายภาพหรื อแทรกภาพที่เสริมความรู้
4. เผยแพร่ข้อมูล เพื่อส่งต่อและแลกเปลี่ยนความรู้สาหรับเรี ยนรู้ในรูปแบบของ VR
สาหรับการศึกษาแหล่งการเรี ยนรู้สาคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ ได้ มีการพัฒนาช่องทางการ
เรี ยนรู้ในรูปแบบ VR มากขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น โครงการ VRSIAM ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้
พัฒนาแอปพลิเคชันพิพิธภัณฑ์เสมือนแบบปฏิสมั พันธ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็ นจริ งเสมือน 10 พิพิธภัณฑ์
ของไทย ซึ่ง ผู้ส อนเพี ย งแค่ใ ห้ ผ้ ูเ รี ย นใช้ ส มาร์ ท โฟนเข้ า เว็ บ ไซต์ https://vrsiam.org และพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ที่
ต้ องการศึกษา เลือกดูแบบ VR โดยกดที่ สัญลักษณ์ แว่นตา แล้ วดาวน์ โหลดแอปพลิเคชัน Matter port
จากนันก็
้ จะสามารถเรี ยนรู้พิพิธภัณฑ์เสมือนแบบปฏิสมั พันธ์ด้วยตนเองได้ แล้ ว

ภาพที่ 14 มุม มองผ่ านสมาร์ ท โฟนของพิพ ธิ ภัณฑ์ เ สมือ นแบบปฏิสัม พัน ธ์ พิพ ิธ ภัณฑ์ แ ห่ งชาติ
เจ้ าสามพระยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จากแอปพลิเคชัน Matter port
แนวโน้ มสาคัญกับการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริง
ปั จ จัย ส าคัญ ที่ ท าให้ สื่ อ การเรี ย นการสอนมี ก ารเปลี่ ย นแปลงและพัฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งคื อ
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ข องอุต สาหกรรมต่า งๆ ถึ ง แม้ ว่า เทคโนโลยี ห ลายๆ อย่ า งจะไม่ ไ ด้ ถูก
พัฒ นาขึน้ ด้ ว ยเหตุผ ลเพื่ อ ใช้ กับ การเรี ยนการสอนโดยตรง แต่พัฒ นาเพื่ อใช้ ใ นอุต สาหกรรมด้ า นอื่ น
ตัวอย่างเช่น เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ เราใช้ ในปั จจุบันแนวคิดในการพัฒนาเริ่ มต้ นจากความปลอดภัย
ทางด้ านการทหาร เกมต่างๆ ถูกพัฒ นาขึน้ เพื่ อธุรกิจ ความบันเทิง แต่อย่างไรก็ ตามเทคโนโลยีเหล่านี ้
ก็มกั จะถูกนามาต่อยอดสู่การสร้ างสรรค์สื่อใหม่ๆ จนกลายเป็ นนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีเสมือนจริ ง
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อาจเป็ นนวัตกรรมที่ยงั ใช้ กนั ไม่แพร่ หลายในปั จจุบนั เนื่องจากอุปกรณ์สาหรับใช้ เรี ยนรู้ ในโลกเสมือนจริ ง
บางอย่างมีราคาค่อนข้ างแพง และสื่อเสมือนจริงที่มีอยูย่ งั ไม่ครอบคลุมเนื ้อหาในหลักสูตร แต่ด้วยแนวโน้ ม
ของการพัฒนาเทคโนโลยี หลายๆ อย่าง รวมทัง้ การแข่งขันที่ จะพัฒ นาสื่ อเสมื อนจริ งของบริ ษัทต่างๆ
ทัว่ โลก ซึ่งจะทาให้ ปัญหาดังกล่าวจะลดน้ อยลง แนวโน้ มสาคัญที่มีผลกับการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเสมือน
จริงมีดงั ต่อไปนี ้
1. ความก้ าวหน้ าของฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ เป็ นที่ทราบกันดีว่าบริ ษัทยักษ์ ใหญ่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของโลกหลายๆ บริ ษั ท ได้ แ ข่ ง ขัน กัน พัฒ นาเทคโนโลยี เ สมื อ นจริ ง เพื่ อ โอกาสทางธุ ร กิ จ
จึงผลักดันให้ เกิดอุปกรณ์ ใหม่ๆ เช่น บริ ษัทไมโครซอฟท์เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ชื่อ HoloLens ที่ใช้ กับ MR ได้
บริ ษั ทกูเ กิ ล ได้ ส ร้ างผลิ ต ภัณ ฑ์ VR จากกระดาษภายใต้ ชื่ อ Google Cardboard ที่ ส ามารถใช้ ร่ว มกับ
สมาร์ ทโฟนได้ ทาให้ คนทั่วไปได้ ร้ ู จักและใช้ เทคโนโลยี VR ในราคาประหยัด และยังมีอีกหลายบริ ษัทที่
พัฒนาอุปกรณ์ เสริ มต่างๆ นอกจากนัน้ ยังมีการพัฒนาด้ านซอฟท์แวร์ อย่างต่อเนื่องทัง้ จากบริ ษัทและ
นักพัฒนาซอฟท์แวร์ ทวั่ โลก ส่งผลให้ จานวนแอปพลิเคชันการใช้ งานบนโลกเสมือนจริ งด้ วยเทคโนโลยี VR
และ AR ผ่าน App Store และ Play Store เติบโตขึน้ อย่างก้ าวกระโดด และคาดกันว่าจานวนสิทธิ บตั ร
ด้ านเทคโนโลยีเ สมือนจริ ง ทั่วโลกจะมี มากกว่า 10,000 รายการภายในปี 2563 (ไพโรจน์ ไววานิชกิจ ,
2561, น.154-170)
2. เทคโนโลยี การสื่ อสารข้ อมูล ในระบบ 5G แม้ ว่าประเทศไทยจะยัง ไม่ไ ด้ กาหนดการใช้ ง าน
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5G แต่ในปี 2562 ประเทศไทยได้ กาหนดแผนยุทธศาสตร์ และตัวชี ้วัดที่ชดั เจน
ในการมีคลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G (พระราชบัญญัติ องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562, 2562,
น.4) ซึ่ ง จะท าให้ การสื่ อ สารมี ค วามเร็ ว สูง กว่ า ระบบ 4G ประมาณา 20 เท่ า เทคโนโลยี 5G จึ ง มี
ความสาคัญ อย่างมากต่อการสร้ างความสมจริ ง ให้ กับการแสดงผลและโต้ ตอบของ VR และ AR และ
สามารถใช้ งานแบบไร้ สายในพื ้นที่ตา่ งๆ ได้ อย่างอิสระ
3. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า เทคโนโลยี AI
เป็ นเทคโนโลยีที่มนุษย์ได้ พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อให้ คอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการทาความเข้ าใจ เรี ยนรู้ องค์
ความรู้ ต่างๆ สามารถโต้ ตอบและการแก้ ปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผลได้ คล้ ายกับการกระทาของมนุษย์
ในปัจจุบนั อุปกรณ์(device)ที่เราใช้ ในชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็ นสมาร์ ทโฟน หรื อ เเม้ กระทังอิ
้ นเทอร์ เน็ต
ก็มีการประยุกต์ใช้ AI ในหลายครัง้ ๆ เช่นเดียวกับเทคโนโลยีเสมือนจริ งเมื่อนามาผสานร่วมกับเทคโนโลยี
AI จะสามารถสร้ างเนื ้อหาเสมือนที่มีความน่าตื่นเต้ นและสมจริ งมากยิ่งขึ ้น นอกจากนันยั
้ งสามารถโต้ ตอบ
กับผู้ใช้ ในสถานการณ์ ที่แตกต่างกันได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ เช่น การใช้ แชทบอท (Chatbot) ที่ทางาน
ร่วมกับเทคโนโลยี VR จะสามารถโต้ ตอบกับผู้ใช้ ได้ ราวกับว่าคุยกับคนจริงๆ เป็ นต้ น
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จากแนวโน้ มดังกล่าวจึงเป็ นเหตุผลสาคัญในการเตรี ยมพร้ อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยีเพื่อให้ สามารถนามาประยุกต์ใช้ ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
ให้ ทนั สมัย สร้ างโอกาสในการเรี ยนรู้ และพัฒนาความสามารถของผู้เรี ยนอย่างเต็มศักยภาพ โดยการจัด
ประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้และสร้ างประสบการณ์เสมือนจริ งที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั สถานการณ์จริงในชีวิตประจาวันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุป
เทคโนโลยีนบั เป็ นสิ่งสาคัญในการพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกันกับการศึกษาที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี
เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่หลากหลายให้ กบั ผู้เรี ยน เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างยิ่ง
ในการสร้ างความเข้ าใจและประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ กบั ผู้เรี ยนที่มีความแตกต่างกัน ผู้เรี ยนบางคนอาจจะ
รับรู้จากการอ่านเพียงอย่างเดียวก็เข้ าใจเนื ้อหาแล้ ว ในขณะที่ผ้ เู รี ยนอีกคนอาจต้ องรับรู้ผ่านการดูหรื อการ
ลงมือปฏิบตั ถิ ึงจะเข้ าใจ ดังนี ้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีเสมือนจริ งซึ่งอาจจะยังมีการนามาใช้
กับการจัดการเรี ยนการสอนไม่แพร่หลายมากนักในประเทศไทย แต่ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีเสมือน
จริงทัง้ VR AR และ MR ที่สามารถสร้ างประสบการณ์การรับรู้ของผู้เรี ยนได้ มากกว่าสื่อรูปแบบเดิมที่ใช้ ใน
ปั จจุบนั ผู้สอนหรื อบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้ องควรจะต้ องตื่นตัวเพื่อปรับเปลี่ยนหรื อประยุกต์ใช้
รวมถึงการเตรี ยมความพร้ อมในการออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนหรื อเนื ้อหาสาหรับเรี ยนรู้ด้วยเทคโนโลยี
เสมือนจริ ง เพื่อพัฒนาผู้เรี ยนอย่างเต็มศักยภาพให้ เป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศสูย่ คุ Thailand
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