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สร้างการเชื่อมโยงและกระตุ้นความสงสัยใคร่รู้ 

เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) ทําให้นักเรียนและผู้สอนสามารถซ้อนทับข้อมูล ภาพ และเนื้อหาอื่นๆ ลงบนสภาพแวดล้อมจริงรอบตัว ซึ่งเป็นการให้บริบทใหม่ๆ 
และการเชื่อมโยงที่เปี่ยมประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจ ผู้สอนสามารถใช้แอพ AR ในบทเรียนที่มีอยู่เพื่อเปลี่ยนห้องเรียนให้กลายเป็น
จักรวาล เปลี่ยนบทเรียนวิชาประวัติศาสตร์เก่าๆ ให้ดูสดใสมีชีวิตชีวาเหมือนยุคปัจจุบัน หรือมองให้ลึกเข้าไปถึงข้างในสิ่งของรอบตัวแล้วทําความเข้าใจว่า 
ประกอบขึ้นมาอย่างไรก็ทําได้ 

ลองจินตนาการว่านักเรียนเดินไปรอบๆ รูปทรงและกราฟ 3D  ในวิชา 
คณิตศาสตร์ หรือเลื่อน iPad  เพื่อดูภาพระบบของกบเสมือนในวิชา 
วิทยาศาสตร์ลองนึกภาพชั้นเรียนศิลป์ภาษาที่นักเรียนสร้างเรื่องราวด้วย 
ภาพวาดและรูปถ่ายของตัวเองที่วางลงในโลกความจริง ถือเป็นการเปิด 
เวทีใหม่ให้งานเขียนของพวกเขา และชั้นเรียนวิชาประวัติศาสตร์ที่นักเรียน 
ย้ายโบราณวัตถุที่ดูสมจริงจากพิพิธภัณฑ์มาวางลงในสภาพแวดล้อม 
ของตนเองได้โดยตรง  



เทคโนโลยีความจริงเสริมในการศึกษา: แนวคิดบทเรียน | พฤศจิกายน 2018  3

เทคโนโลยีอันทรงพลังสําหรับการเรียนรู้ 

เทคโนโลยีความจริงเสริมผสานรวมโลกดิจิตอลเข้ากับโลกความจริง AR ใน iPad นําวัตถุและข้อมูลดิจิตอลเข้าสู่สภาพแวดล้อมภายในแอพ ซึ่งยกระดับ 
ประสบการณ์ของนักเรียนให้เหนือกว่าแค่สิ่งที่อยู่ในหน้าจอ และมอบอิสระในการสร้างสรรค์วิธีโต้ตอบกับสิ่งที่อยู่รอบตัวขึ้นใหม่ทั้งหมด  

 
แอพ AR เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่ทรงประสิทธิภาพ ซึ่งเพิ่มการมีส่วนร่วมและ
แรงจูงใจในสาขาวิชาต่างๆผู้สอนใช้ AR ใน iPad ทําสิ่งต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 

• กระตุน้การมสีว่นรว่มผา่นการเคลือ่นไหวและการสํารวจเสมอืนจรงิ 

• แสดงภาพและทดลองแนวคดิเชงินามธรรม 

• เจาะลกึลงในชัน้และระบบทีซ่อ่นอยู ่

• บอกเลา่เรือ่งราวดว้ยรปูแบบใหมท่ัง้หมด 

• ใหน้กัเรยีนเคลือ่นไหวและสํารวจ 

• เหน็ทัง้ภาพรวมและรายละเอยีด 

• โตต้อบกบัแหลง่ขอ้มลูตา่งๆ ไดแ้มว้า่จะไมพ่รอ้มใหบ้รกิาร 

• เตมิเตม็หลกัสตูรทีม่อียูแ่ลว้ใหส้มบรูณ ์

• ขยายโปรเจก็ตแ์ละใหค้วามทา้ทาย
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ทําไมต้อง iPad สําหรับ AR ในการเรียนรู้ 

iPad สร้างมาเพื่อการเคลื่อนไหว ซึ่งทําให้ประสบการณ์ AR ง่ายดายและเป็นธรรมชาติ iPad อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสุดลํ้าอย่างอุปกรณ์ตรวจจับ 
การเคลื่อนไหว เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว กล้องอันทรงพลัง รวมทั้งระบบปฏิบัติการที่สร้างมาโดยให้ความสําคัญกับเทคโนโลยี AR โดยเฉพาะ 
จอภาพ Retina อันงดงามและดีไซน์บางเบาทําให้ iPad เป็นอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบสําหรับประสบการณ์ AR 

เทคโนโลยีความจริงเสริมใน iPad มอบแนวทางใหม่ๆ ที่ทรงประสิทธิภาพใน 
การยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ผสานรวม 
เข้าด้วยกัน ดังนี้  

• จอภาพขนาดใหญ่ที่เต็มอิ่มสมจริงมอบมุมมองที่สมบูรณ์พร้อมสําหรับ 
การโต้ตอบกับ iOS และแอพ AR  

• พลังการประมวลผลที่รวดเร็วและกราฟิกเอนจิ้นอันเหลือเชื่อผสานรวมกับ 
กล้องสุดลํ้าเพื่อรวมวัตถุเสมือนและโลกความจริงเข้าด้วยกัน 

• เซ็นเซอร์ในตัวทําให้ iPad ตอบสนองการเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น  

• ความไวต่อแรงกดและการรับรู้ทิศทางของ Apple Pencilขยายขอบเขต 
การโต้ตอบของ AR ด้วยความแม่นยําสุดเหมือนจริง 

เมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้ว iPad จึงรังสรรค์ประสบการณ์ความจริงเสริม
แบบบูรณาการที่แพลตฟอร์มอื่นๆ ไม่อาจทําได้
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แนวคิดบทเรียน: ประวัติศาสตร์ 
Civilisations AR 

Civilisations AR โดย BBC ให้คุณนําวัตถุโบราณและวัตถุทางวัฒนธรรมเข้าสู่
ห้องเรียนหรือพื้นที่การเรียนรู้ได้เลย สํารวจรูปปั้นของรอแด็ง โลงหินโบราณของ
ชาวอียิปต์ ศิลาโรเซตตา หมวกเหล็กโบราณ และอีกมากมาย นักเรียนจะเห็นวัตถุ
ขนาดเท่าของจริง เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และสํารวจวัตถุเหล่านี้
ด้วยตัวเองในแบบที่ไม่เคยทําได้มาก่อน 

สํารวจแอพ Civilisations AR

ลองแบบนี้: เลือกวัตถุโบราณและเขียนข้อสังเกตที่อธิบายเกี่ยวกับวัตถุ ลักษณะทางกายภาพ และการใช้งานวัตถุนั้น

➀ วางเบราว์เซอร์ลูกโลกบนพื้นผิวเรียบใกล้ๆ นักเรียน นําทาง
ไปยังส่วนต่างๆ แล้วเลือกวัตถุ เช่น ศิลาโรเซตตาหรือรูปปั้น
ม้าราชวงศ์ถัง

➁ เดินไปรอบๆ วัตถุ สังเกตขนาด พื้นผิว และรายละเอียดที่
สัมพันธ์กัน

➂ แตะไฟฉายและเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านองค์ประกอบแบบอนิเทอร์
แอคทฟี เลอืกมมุถา่ยภาพทีจ่ะชว่ยยกระดบัการเขยีนเชงิ 
สังเกตสัก 1-2 มุม

https://itunes.apple.com/th/app/civilisations-ar/id1350792208?mt=8
https://itunes.apple.com/th/app/civilisations-ar/id1350792208?mt=8
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แนวคิดบทเรียน: คณิตศาสตร์ 
แอพเครื่องมือวัด 

แอพเครื่องมือวัดเป็นแอพที่รวมอยู่ใน iOS 12 สําหรับ iPhone และ iPad ซึ่งใช้กล้อง
และ AR ในการวัดความยาวหรือพื้นที่ของวัตถุที่อยู่รอบตัวคุณ แอพเครื่องมือวัด
จะวางจุดลงบนขอบวัตถุและสามารถระบุรูปทรงที่เลือกได้โดยอัตโนมัติ นักเรียน 
สามารถใชแ้อพเครือ่งมอืวดัเพือ่ประเมนิขนาดและพืน้ทีข่องวตัถ ุรวมทัง้สํารวจสภาพ 
แวดล้อมรอบตัวด้วยวิธีใหม่ๆ และน่าสนุก   

สํารวจแอพเครื่องมือวัด

ลองแบบนี้:  ค้นหาความยาว ความสูง หรือพื้นที่ของวัตถุรอบๆ ตัวคุณได้โดยง่าย 

➀ รวบรวมวัตถุทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก เช่น สมุดฉีกหรือสมุด 
บันทึก แตะ (+) เพื่อวางจุดที่มุมของวัตถุ แอพเครื่องมือวัด
จะบอกความยาวของแต่ละด้านเมื่อคุณเพิ่มจุดลงไป  

 

➁ แอพเครื่องมือวัดยังตรวจจับสี่เหลี่ยมมุมฉากและระบุขนาด
ให้คุณทราบอย่างรวดเร็ว ทดลองระบุสี่เหลี่ยมมุมฉากและ
ให้แอพเครื่องมือวัดค้นหามุมและขนาดของวัตถุแต่ละชิ้น
โดยอัตโนมัติ  

➂ คณุแตะสีเ่หลีย่มมมุฉาก แลว้แอพเครือ่งมอืวดัจะบอกขนาด 
และพืน้ทีผ่วิใหท้ราบ ประเมนิวา่วตัถใุดทีค่ณุรวบรวมมพีืน้ที่
มากทีส่ดุ และใชแ้อพเครือ่งมอืวดัเพือ่ยนืยนัการประเมนิ

https://itunes.apple.com/th/app/measure/id1383426740?mt=8
https://itunes.apple.com/th/app/measure/id1383426740?mt=8
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แนวคิดบทเรียน: วรรณกรรมและการอ่านเขียน 
AR Makr 

AR Makr ทําให้นักเรียนนําความคิดสร้างสรรค์และภาพวาดของตัวเองมาใส่ในฉาก
แบบอินเทอร์แอ็คทีฟเพื่อบอกเล่าเรื่องราวได้ นักเรียนสามารถวาดรูปหรือถ่ายภาพ
ทิวทัศน์ ตัวละคร และสิ่งของต่างๆ แล้วนําเข้าและวางองค์ประกอบเรื่องราวเหล่านั้น
ลงในฉากจริงโดยใช้ AR เมื่อเคลื่อนย้ายไปรอบๆ พื้นที่แบบ 3 มิติ นักเรียนจะบอกเล่า
เรื่องราวไปพร้อมๆ กับบันทึกและแสดงรายละเอียดการเดินทางของตัวเองในวิดีโอที่
อัดบน iPad ได้ 

สํารวจแอพ AR Makr

ลองแบบนี้: สํารวจวิธีสร้างฉากของเรื่องราวโดยใช้วัตถุ AR ร่วมกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ใช้ภาพถ่ายหรือวิดีโอเพื่อแสดงภาพประกอบเรื่องราว

➀ ค้นหาฉากนอกสถานที่เพื่อเป็นฉากหลังสําหรับเรื่องราว
ของคุณ เลือกเรื่อง "ลูกหมู 3 ตัว" และวางองค์ประกอบ
จากเรื่องราวลงในฉากของคุณ

➁ ถา่ยภาพหรอืถา่ยวดิโีอบรรยายแตล่ะฉากสัน้ๆ คณุสามารถ
รเีซต็และเริม่ฉากใหม่

➂ สรา้งเรือ่งสัน้ของคณุเอง ใสภ่าพทีค่ณุวาดเอง หรอืวาดขึน้
ใหมด่ว้ยแอพวาดรปูใน iPad เลย รวมภาพวาดลงในโปรเจก็ต์
วดิโีอจาก "ใครๆ กส็รา้งสรรคไ์ด"้

https://itunes.apple.com/th/app/id1434081130
https://itunes.apple.com/th/app/id1434081130
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แนวคิดบทเรียน: วิทยาศาสตร์ 
Froggipedia 

Froggipedia ทําให้นักเรียนดูวงจรชีวิตของกบ ศึกษากบที่มีชีวิตใน AR และสํารวจ
อวัยวะ ระบบ และคําศัพท์ในบริบทของกบที่เหมือนจริง ประสบการณ์ AR เตรียมให้ 
นักเรียนพร้อมสําหรับการอภิปราย อีกทั้งยังให้ได้ผ่าศึกษากบที่เหมือนจริงอย่างมาก 
แทนการผ่ากบจริงๆ Froggipedia เสริมข้อความดั้งเดิมและไดอะแกรมให้สมบูรณ์ 
และสร้างการมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ในหลายระดับชั้น 

สํารวจแอพ Froggipedia

ลองแบบนี้: สํารวจระบบทางชีวภาพของกบ

➀ วางกบลงบนโต๊ะหรือพื้นที่ผิวเรียบอื่นๆ โดยใช้คุณสมบัติ 
AR Anatomy ของแอพ ใช้แถบเลื่อนด้านซ้ายเพื่อเลือก
สํารวจระบบใดระบบหนึ่งโดยเฉพาะ

➁ สํารวจกบจากมมุมองตา่งๆ ดกูารเคลือ่นไหวของชอ่งปาก
หรอืวธิเีชือ่มตอ่และเรยีงตวัของกระดกู ชีไ้ปทีส่ว่นประกอบ
จดุใดจดุหนึง่ของกบเพือ่เรยีนรูเ้พิม่เตมิในจดุนัน้ๆ

➂ ถา่ยภาพหนา้จอและใชเ้ครือ่งมอืทําเครือ่งหมายเพือ่เพิม่
ปา้ยกํากบัของคณุเอง หรอืรวมไวใ้นวารสารวทิยาศาสตร์

https://itunes.apple.com/th/app/froggipedia/id1348306157?mt=8
https://itunes.apple.com/th/app/froggipedia/id1348306157?mt=8
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แนวคิดบทเรียน: วิทยาศาสตร์  
WWF Free Rivers  

โมเดลที่สมจริงจะแสดงให้เห็นภาพรวม ไม่ว่าจะใช้ AR ในการศึกษาวิทยาศาสตร์หรือ
สังคมศาสตร์ก็ตาม เมื่อใช้ Free Rivers ซึ่งมอบประสบการณ์การเล่าเรื่องแบบ 
อินเทอร์แอคทีฟ นักเรียนจะได้เรียนรู้ว่าสัตว์ป่า ผู้คน และภูมิทัศน์ต่างก็พึ่งพาอาศัย
สายนํ้าบริสุทธิ์ที่ไหลไม่หยุดนิ่ง นักเรียนสามารถสร้างและนําเขื่อนกั้นนํ้าออก และดู 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภูมิทัศน์ทั้งหมด 

สํารวจแอพ WWF Free Rivers

ลองแบบนี้: ดําดิ่งลงในระบบนิเวศของสายนํ้าและเรียนรู้ว่านํ้ามีผลต่อถิ่นที่อยู่ของสัตว์ พืช และมนุษย์อย่างไร แล้วสํารวจดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากระบบนี้ถูกรบกวน

➀ วางแผนที่ลงบนพื้นผิวเรียบและทําตามคําแนะนําบนหน้าจอ 
เพื่อสํารวจบริเวณลุ่มนํ้า ระบบนิเวศ และวิธีโต้ตอบ

➁ เมือ่คณุมุง่ความสนใจไปทีส่ภาพแวดลอ้ม ใหเ้ลอืกหวัขอ้ที่
จะศกึษาตอ่ไป เชน่ ผลกระทบของเขือ่นตอ่การไหลของนํา้ 
และผลกระทบทีต่ามมาตอ่พชืและสตัว์

➂ ใชโ้หมดแผนทีเ่พือ่สํารวจแมน่ํา้ สตัว ์เขือ่น และชัน้ของระบบ
นเิวศแมน่ํา้เพิม่เตมิ ถา่ยภาพหนา้จอและเขยีนเกีย่วกบั 
ผลกระทบของเขือ่นทีม่ตีอ่ระบบนเิวศ

https://itunes.apple.com/th/app/wwf-free-rivers/id1349935575?mt=8
https://itunes.apple.com/th/app/wwf-free-rivers/id1349935575?mt=8
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แนวคิดบทเรียน: คณิตศาสตร์ 
GeoGebra Augmented Reality 

AR ใน iPad เปิดประสบการณ์ที่เต็มอิ่มสมจริงให้กับนักเรียนเพื่อช่วยพวกเขาแสดงคณิตศาสตร์ให้เป็น
ภาพในโลกความจรงิ GeoGebra Augmented Reality ทําใหน้กัเรยีนศกึษาคณติศาสตรไ์ดด้ว้ยการเดนิ
ไปรอบๆ รูปทรง 3 มิติที่พวกเขาสร้างขึ้น นักเรียนสามารถแสดงคณิตศาสตร์ในโลกรอบตัวให้เป็นภาพ 
ได้ดียิ่งขึ้น และปรับแต่งสมการเพื่อทําความเข้าใจให้มากขึ้น 

สํารวจแอพ GeoGebra Augmented Reality

ลองแบบนี้: ใช้ GeoGebra เพื่อแนะนําให้รู้จักแกน z 
และช่วยนักเรียนสํารวจรูปทรง 3D และสมการต่างๆ

➀ สร้างทรงพาราโบลาโดยใช้สมการ z = x2 + y2 และวาง 
รูปทรงลงบนโต๊ะ พิจารณารูปทรงนั้นจากทุกมุม 

➁ ปรบัเปลีย่นสตูรเพือ่เปลีย่นทรงพาราโบลาและสงัเกตผลลพัธ์
ทีไ่ด ้ 

➂ คน้หารปูทรงพาราโบลารอบๆ สถานศกึษา ทัง้ในพืน้ที่ 
ทัว่ไปหรอืบนสนาม และปรบัเปลีย่นสมการใหส้อดคลอ้ง 
กบัรปูทรงจรงิทีพ่บ ถา่ยภาพหนา้จอเพือ่แสดงใหเ้หน็วา่ 
สมการสอดคลอ้งกบัวตัถจุรงิแตล่ะชิน้อยา่งไร แชรแ์ละ
เปรยีบเทยีบรปูทรงและสมการของคณุกบัคนอืน่ๆ

https://itunes.apple.com/th/app/geogebra-augmented-reality/id1276964610?mt=8
https://itunes.apple.com/th/app/geogebra-augmented-reality/id1276964610?mt=8
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เคล็ดลับสําหรับการใช้แอพ AR 

ดว้ยแอพ AR ใน iPad กลอ้งจะนําเสนอมมุมองสดบนหนา้จอของโลกความจรงิ ต่อไปนี้คือ
เคล็ดลับบางส่วนที่จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากแอพ AR ได้สูงสุด  

แสงสวา่ง AR ทํางานไดเ้ปน็อยา่งดกีบัแสงสวา่งทีต่อ่เนือ่งและสมํา่เสมอ หลกีเลีย่งแสงจา้และ
พืน้ทีท่ีม่แีสงจํากดั 

พื้นผิว พื้นผิวโต๊ะหลากลวดลายและสีสัน เช่น ลายเนื้อไม้ และผนังที่มีความแตกต่างของ
พื้นผิว เช่น เครื่องหมายและตัวหนังสือ ทํางานกับ AR ได้เป็นอย่างดีและมักพบได้ทั่วไปใน
โรงเรียน หลีกเลี่ยงพื้นผิวที่สะท้อนแสง เป็นมันวาว หรือมืดทึบ 

การเคลื่อนไหว ค้นหาความสมดุลที่เหมาะสมของการเคลื่อนไหว iPad พัฒนาความเข้าใจ
ในฉากได้ดียิ่งขึ้น หากอุปกรณ์เคลื่อนไหว ลองเลื่อนเข้าหา และหมุนไปรอบๆ วัตถุอย่างช้าๆ 
เพื่อจับภาพฉากภายในแอพ AR 

การอัดหน้าจอ การบรรยายและบันทึกประสบการณ์ AR เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสําหรับ 
นักเรียนในการบันทึกและสร้างโปรเจ็กต์ เรียนรู้วิธีบันทึกหน้าจอหรือถ่ายภาพหน้าจอ 
บน iPad 

อัพเดทด้วย iOS 12 นักเรียนและผู้สอนหลายคนสามารถสํารวจแอพ AR และสัมผัส 
ประสบการณ์แอพ AR พร้อมกันได้ด้วย ARKit 2 และ iOS 12 คุณยังบันทึกประสบการณ์
แอพ AR ไว้แล้วกลับมาทําต่อทีหลังได้ คุณสมบัติใหม่ๆ เหล่านี้มอบโอกาสอันยอดเยี่ยม
ในการทํางานร่วมกันและสร้างสรรค์ภายในแอพ AR 

สรุป 

AR ใน iPad มอบชุดเครื่องมือใหม่และโอกาสให้กับผู้สอนและนักเรียน แอพ AR ที่มีให้ใช้งาน
ในปัจจุบันทําให้นักเรียนสํารวจและเรียนรู้ได้ด้วยวิธีที่เปี่ยมประสิทธิภาพ และนี่เป็นเพียงจุด
เริ่มต้นของประสบการณ์และโอกาสในการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้เมื่อใช้ AR และ iPad โดยที่
จํานวนและประเภทของแอพและความสามารถต่างๆ ยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่า
จะต้องการขยายบทเรียนที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดบทเรียนใหม่ๆ คุณก็รวม
แอพ AR เขา้กบัหลากหลายสาขาวชิาเพือ่ยกระดบัการมสีว่นรว่มและความเขา้ใจใหม้ากขึน้ได ้

แหล่งข้อมูล 

เทคโนโลยีความจริงเสริมสําหรับ iOS > 

ผลิตภัณฑ์ Apple เพื่อการเรียนรู้ > 
แอพ AR สําหรับ iOS เพิ่มเติม >

https://www.apple.com/th/ios/augmented-reality/
http://www.apple.com/th/education/products
https://itunes.apple.com/th/story/id1433052094
https://support.apple.com/th-th/HT207935
https://support.apple.com/th-th/HT200289
https://www.apple.com/th/ios/augmented-reality/
http://www.apple.com/th/education/products
https://itunes.apple.com/th/story/id1433052094
https://support.apple.com/th-th/HT207935
https://support.apple.com/th-th/HT200289

