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บทคดัย่อ 

ในประเทศไทยมีการขดุคน้พบเคร่ืองถว้ยโบราณซ่ึงเป็นหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์  
และยงัเป็นมรดกของชาติท่ีมีมูลค่าสูงในต่างประเทศ (รอคซานนา บราวน์, 2552)  เคร่ืองถว้ยโบราณท่ีถูกรวบรวมไป
จดัแสดงในพิพิธภณัฑน์ั้นลว้นมีความเปราะบาง อีกทั้งเคร่ืองถว้ยช้ินดี ๆ ท่ีน ามาจดัแสดงก็มีจ านวนนอ้ย  การจดัแสดง
ในพิพิธภณัฑท์ าไดแ้ค่ตั้งแสดงในตูก้ระจกเท่านั้น ดูไม่น่าสนใจ อีกทั้งพิพิธภณัฑบ์างแห่งก็อยูไ่กล การเดินทางเพ่ือเขา้
ชมก็ค่อนขา้งล าบาก ท าให้ผูช้มไม่เกิดความสนใจท่ีจะศึกษาหรืออนุรักษ ์เคร่ืองถว้ยเหล่าน้ีมากนกั และอาจเกิดเป็น
ปัญหาการขาดการอนุรักษ ์หรือสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมต่อมาในท่ีสุด 

งานวิจัยน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและจัดท าส่ือท่ีใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมหรือ  Augmented 
Reality (AR) ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีท่ีน าการผสมผสานระหวา่งโลกเสมือนจริง (Virtual World) เขา้กบัโลกของความจริง 
(Real World) โดยผ่านอุปกรณ์เช่ือมต่อประเภทต่างๆ อาทิ กลอ้งดิจิตอล สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เพื่อให้เห็น
ภาพเสมือนนั้นอยู่ในสถานการณ์นั้นในช่วงเวลานั้นๆจนมีความรู้สึกร่วมไปกับสถานการ์ณนั้นๆว่าเป็นความจริง
(นิพนธ์ บริเวธานนัท,์ 2552) เขา้มาส าหรับจดัแสดงเคร่ืองถว้ยโบราณท่ีถูกขดุคน้พบในประเทศไทยใหส้ามารถเขา้ถึง
ไดง่้ายข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างความสนใจ ปูความรู้ และใชป้ระชาสัมพนัธ์ให้กบัหน่วยงาน องคก์ร หรือพิพิธภณัฑ์ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

โดยมีวิธีด าเนินการวิจยัโดยการน าส่ือหนงัสือสามมิติมาเป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอ ให้ขอ้มูล รายละเอียด
ความเป็นมาของเคร่ืองถว้ยไทย ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีความจริงเสริมเขา้มาส าหรับจดัแสดงเคร่ืองถว้ยไทยในรูปแบบ
วตัถุสามมิติ ซ่ึงจะท าให้การจัดแสดงเคร่ืองถว้ยนั้นน่าสนใจข้ึน ดูได้หลากหลายมุมมอง เขา้ถึงได้ง่ายข้ึน และไม่
จ าเป็นตอ้งไปถึงพิพิธภณัฑท่ี์จดัแสดงซ่ึงบางท่ีก็อยูไ่กล 
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จากผลการวิจยัโดยท าการส ารวจบุคคลทัว่ไปพบว่าเม่ือใชเ้ทคโนโลยีความจริงเสริมเขา้มาเพื่อใช้จดัแสดง
เคร่ืองถว้ยไทยโดยส่ือผ่านหนังสือสามมิตินั้นสามารถสร้างความแปลกใหม่ในดา้นการน าเสนอท าให้เกิดความพึง
พอใจ และความสนใจท่ีจะเปิดรับความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองถว้ยไทยในระดบัเหมาะสมดีถึงดีมาก 

 
ค ำส ำคญั: เคร่ืองถ้วย เทคโนโลยคีวามจริงเสริม การจัดแสดง หนังสือสามมิติ 

Abstract 
In Thailand, the ancient Thai ceramics potteries are of importance to the historical and national heritage 

which place a high value in foreign countries (Brown, 2009). They were collected to show in each museum’s exhibition 
of Thailand, but those are easily fragile. They are only shown in plain glass cabinets. Some museums are located in 
the upcountry and hard to reach causing people not to pay attention to learn about the history of them. This may result 
in a problem of culture conservation or cultural inheritance the next future. This research therefore aims to design and 
create augmented reality technology for the display of Thai ceramic pottery to be easier to learn. AR a technology that 
brings a combination of virtual world to the real world (Real World) through various types of connected devices such 
as digital cameras, smartphones or other devices. Helps users see the virtual image in that situation during that time 
until there was a shared feeling with that place (Nipon, 2009).  It can also be used to generate interest, pave the way 
for knowledge and promote the organization, museum or related agencies. In this research a pop-up book was used as 
a tool for presenting information about the history of Thai ceramic pottery through assisting by augmented reality 
technology and exhibiting Thai ceramic pottery in the form of three-dimensional objects which will make the display 
more interesting because it can be viewed from multiple angles and easily accessible. Moreover, visitors do not have 
to go to museums as some of which are located in upcountry. It can be concluded that the augmented reality technology 
used to display Thai ceramic pottery through pop-up books could create a novelty in the presentation, indicating 
satisfaction, good suitability and willingness to accept knowledge about Thai ceramic pottery. 
 
Keywords: Ceramic pottery, augmented reality, display, pop-up book 
 

1. บทน า 
ในสมยัอดีตมนุษยผ์ลิตภาชนะดินเผาและเคร่ืองถว้ยชามเพื่อใชใ้นชีวติประจ าวนั แต่เดิมท ามาจากดินท่ีมีอยู่

ตามธรรมชาติ ภาชนะดินเผาเหล่าน้ีลว้นมีความผูกพนัต่อการด ารงชีวิตของมนุษยม์าตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ 
(ประมาณ 3,500 ปีมาแล้ว) (ปริวตัร ธรรมาปรีชากร สว่าง เลิศฤทธ์ิ และกฤษฎา พิณศรี, 2539) เคร่ืองถว้ยและ
เคร่ืองป้ันดินเผานอกจากจะถูกผลิตข้ึนมาเพ่ือการใชง้านในชีวิตประจ าวนัอย่างเช่นเพ่ือการบริโภคหรือเก็บสะสม
อาหารแลว้ยงัใชเ้ป็นหลกัฐานทางโบราณคดีไดเ้ป็นอยา่งดีเพราะเคร่ืองถว้ยนั้นสามารถขดุคน้พบไดง่้ายตามแหล่งอารย
ธรรมต่าง ๆ จึงท าใหเ้คร่ืองถว้ยนั้นเป็นหลกัฐานช้ินส าคญัท่ีบ่งช้ีถึงลกัษณะความรุ่งเรืองทางอารยธรรมในช่วงเวลานั้น
วา่มีความเจริญทางวฒันธรรมมากนอ้ยเพียงใด (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์, 2554) ในส่วนของประเทศไทยนั้นไดมี้การขดุ
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คน้พบเคร่ืองป้ันดินเผาและเคร่ืองถว้ยจากแหล่งเตาโบราณในหลาย ๆ ส่วนของประเทศ ซ่ึงบางส่วนก็ถูกรวบรวมไป
จดัแสดงตามพิพิธภณัฑ ์ในหลาย ๆ จงัหวดัของประเทศไทย แต่เคร่ืองถว้ยโบราณท่ีถูกขดุพบนั้นมีความเปราะบางมาก 
การจดัแสดงในพิพิธภณัฑ์จึงท าไดเ้พียงแค่ตั้งแสดงในตูก้ระจกให้ผูส้นใจไดเ้ขา้ชมเท่านั้น ท าให้การจดัแสดงเคร่ือง
ถว้ยในพิพิธภณัฑเ์องไม่ไดช่้วยดึงดูดความสนใจของคนไทยเท่าท่ีควร บางช้ินไม่สามารถเดินชมไดร้อบ ไดแ้ค่ดูเพียง
ดา้นหนา้หรือดา้นขา้งเท่านั้น บางช้ินหาชมไดย้ากเพราะพิพิธภณัฑบ์างแห่งท่ีจดัแสดงอยูไ่กลถึงต่างจงัหวดัการเดินทาง
เพ่ือเขา้ชมนั้นจึงค่อนขา้งล าบาก และบางทีพิพิธภณัฑต์อ้งปิดปรับปรุงท าใหไ้ม่สามารถเขา้ชมได ้อีกทั้งหนงัสือเอกสาร
เผยแพร่ความรู้ก็มกัเป็นภาษาต่างประเทศโดยนกัวชิาการต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ท าใหก้ารเขา้ ถึงขอ้มูลเร่ืองเคร่ืองถว้ยจึง
เป็นไปในกลุ่มเฉพาะเท่านั้น ผูค้น้ควา้สนใจมกัเป็นนกัสะสมของเก่าทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเขา้มาศึกษาเพ่ือ
สะสมหรือซ้ือขายเคร่ืองถว้ยเสียมากกวา่การศึกษาวจิยัเพ่ือสร้างองคค์วามรู้หรือเผยแพร่วฒันธรรม อีกทั้งนกัโบราณคดี 
และนกัศึกษาโบราณคดีไทยก็มีจ านวนนอ้ยท่ีสนใจศึกษาวิจยั ทั้งๆท่ีในพ้ืนท่ีประเทศไทยนั้นมีแหล่งเตาโบราณท่ีเป็น
แหล่งผลิตเคร่ืองถว้ยอยูม่ากมาย (สายนัต ์ไพรชาญจิตร์, 2554) แต่กลบัไม่ค่อยไดรั้บความสนใจมากนกั เม่ือคนไทยให้
ความสนใจนอ้ย การศึกษาและเผยแพร่ความรู้ก็นอ้ยตาม สังคมไทยต่อ ๆ ไปจะยิ่งขาดแคลนการท านุบ ารุงรักษาและ
สืบทอดมรดกทางวฒันธรรมอยา่งเคร่ืองถว้ย หรือโบราณวตัถุอ่ืน ๆ นอ้ยตามลงไปดว้ย  

แต่ในปัจจุบนัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยไีดเ้พ่ิมมากข้ึน การเขา้ถึงส่ือต่าง ๆ ของผูช้มก็มีมากข้ึน ท าใหก้าร
เขา้ถึงและการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ สะดวกและรวดเร็วมากยิง่ข้ึน เทคโนโลยคีวามจริงเสริมนั้นก็เป็นอีกเทคโนโลยหีน่ึงท่ี
สามารถตอบสนอง และสร้างความสนใจใหเ้กิดการเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน เพราะวา่เทคโนโลยคีวามจริงเสริมนั้นมีหลกัการท่ี
เกิดจากรวมเอาความจริงและความเสมือนเขา้ดว้ยกนั โดยตอบสนองในเวลาจริง และแสดงผลออกมาในรูปแบบสาม
มิติ (Ronald Azuma. 1997) จงึท ำให้เป็นเทคโนโลยท่ีีมีศกัยภาพในการน าเสนอเน้ือหาท่ีไดเ้ปรียบกวา่การใชส่ื้อ
แบบเดิม ๆ และยงัท าใหส่ื้อสารท่ีส่งไปยงัผูรั้บนั้นหลากหลาย เขา้ถึงง่าย รวดเร็ว และเป็นธรรมชาติมากข้ึนเพราะผูช้ม
สามารถตอบสนองต่อส่ือไดท้นัที ผูว้จิยัจึงมีความประสงคท่ี์จะน าเทคโนโลยคีวามจริงเสริมหรือ Augmented Reality 
ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีอาศยัหลกัการในการน าเอาวตัถุเสมือนจริง หรือวตัถุแบบสามมิติ ไปแสดงผลซอ้นทบัลงบนภาพ
ซ่ึงมาจากสภาพแวดลอ้มจริง เกิดข้ึนในเวลาจริงท าใหผู้ใ้ชง้านเกิดความรู้สึกวา่ การเขา้ถึงขอ้มูล นั้นมีความน่าสนใจ 
และเขา้ถึงไดจ้ริง (กอ้งเกียรติ หิรัญเกิด, 2557) เขา้มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพ่ิอช่วยเสริมสร้างความสนใจ และท าใหผู้ช้ม
เขา้ถึงเคร่ืองถว้ยไดง่้ายและสะดวกข้ึน ดว้ยเทคโนโลยคีวามจริงเสริมจะท าใหเ้ราเห็นรูปทรงเคร่ืองถว้ยในรูปแบบวตัถุ
สามมิติไดห้ลากหลายมุมมองมากข้ึน เพ่ือเป็นการสร้างความสนใจและใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเคร่ืองถว้ย โดยหวงั
วา่ผูช้มจะเกิดความสนใจศึกษา และใชเ้ป็นตวัช่วยในการตดัสินใจก่อนออกเดินทางไปยงัพิพิธภณัฑท่ี์มีการจดัแสดงซ่ึง
บางท่ีก็อยูไ่กล  และใชเ้พื่อส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ในศิลปวฒันธรรมของเคร่ืองถว้ยโบราณมากยิง่ข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์ 

เพื่อสร้างส่ือหนงัสือสามมิติส าหรับใชใ้นการจดัแสดงเคร่ืองถว้ยในรูปแบบสามมิติผา่นเทคโนโลยคีวามจริง
เสริม ให้มีความน่าสนใจ สามารถเขา้ถึงผูช้มไดง่้าย สะดวก และ รวดเร็วมากกวา่เดิม  สามารถใชเ้พื่อประชาสัมพนัธ์ 
ใหก้บัพิพิธภณัฑห์รือหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือใชเ้ป็นส่ือส าหรับถ่ายทอดความรู้ ศิลปวฒันธรรมของเคร่ืองถว้ย
โบราณเบ้ืองตน้ได ้
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3. วธีิด าเนินการวจิยั 
 3.1 การรวบรวมขอ้มูล 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก ต ารา เอกสาร และส่ือสืบคน้ออนไลน์  เพ่ือหาขอ้มูลพ้ืนฐาน เก่ียวกบัเคร่ือง
ถว้ยไทย ส าหรับใชใ้นการจดัท าเคร่ืองถว้ยไทยออกมาในรูปแบบวตัถุสามมิติ  และศึกษาวธีิการจดัท าเทคโนโลยีความ
จริงเสริมส าหรับใชเ้ป็นตวัเช่ือมส าหรับน าเคร่ืองถว้ยท่ี เป็นวตัถุสามมิติ ให้สามารถแสดงผลออกมาไดผ้่านทางส่ือ
หนงัสือสามมิติ โดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึงประกอบไปดว้ย การออกแบบตวัละครส าหรับใชเ้สริมและแนะน า
ขอ้มูล การวางโครงเล่มและเน้ือหาส่ือหนงัสือสามมิติ  การสร้างโมเดลเคร่ืองถว้ยสามมิติ  เป็นตน้ โดยมีขั้นตอนตาม
แผนผงัท่ีดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 
รูปที่ 1 แผนผงัแสดงขั้นตอนการท างาน 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
กลุ่มตวัอยา่งส าหรับโครงการน้ี ไดแ้ก่ บุคคลทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 การออกแบบและผลิตส่ือในงานวจิยัน้ีจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ย 
 3.3.1 การออกแบบและจดัท าเน้ือหาของส่ือหนงัสือสามมิติเพื่อใชอ้ธิบายรายละเอียดความเป็นมาของเคร่ือง
ถว้ยไทย และใชส้ าหรับจดัแสดงเคร่ืองถว้ยในรูปแบบสามมิติ ดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสริม  โดยมีการรวบรวมและ
ศึกษาขอ้มูลรายละเอียดของเคร่ืองถว้ยจากส่ือสืบคน้ออนไลน์พิพิธภณัฑต์่าง ๆ ท่ีมีการจดัแสดงเคร่ืองถว้ยของไทย ใน
แต่ละจงัหวดั โดยไดร้วบรวมขอ้มูลของเคร่ืองถว้ยมาทั้งหมด 18 ช้ิน และน ามาจดัท าเป็นส่ือหนงัสือสามมิติ, เคร่ืองถว้ย
สามมิติ  และเทคโนโลยคีวามจริงเสริม 
 3.3.2 โปรแกรมท่ีใชใ้นการผลิต 
  -Autodesk Maya   : โปรแกรมออกแบบตวัละคร และเคร่ืองถว้ยในรูปแบบสามมิติ 
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-Adobe Photoshop  : โปรแกรมตกแต่งและท าพ้ืนผิวของตวัละครและเคร่ืองถว้ย 

- Adobe Illustrator  : โปรแกรมสร้างและจดัท าส่ือหนงัสือสามมิติ 

-Unity/Vuforia   : โปรแกรมสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยคีวามจริงเสริม 

 3.3.3 ส่ือหนงัสือสามมิติ 

3.3.4 แบบสอบถามวดัผลจากการใชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริมผา่นส่ือหนงัสือสามมิติ โดยระบุถึง  

3.3.4.1 ความพึงพอใจต่อการชมเคร่ืองถว้ยบนส่ือหนงัสือสามมิติ 
3.3.4.2. ความเขา้ใจขอ้มูลรายละเอียดของเคร่ืองถว้ย  
3.3.4.3 มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปะเคร่ืองถว้ย 
 
3.5 ขั้นตอนการผลิต 

3.5.1 ออกแบบตวัละคร 

สร้างตวัละครเสริมเพื่อใชส้ าหรับแนะน าขอ้มูลในส่ือหนงัสือสามมิติ เพื่อตอ้งการใหมี้ส่วนช่วยใหผู้ช้ม

สามารถเขา้ถึงและมีส่วนร่วมไปกบัเน้ือหาไดม้ากข้ึนดงัแสดงในรูปท่ี 2-3 

 

รูปที่ 2 แบบร่างตวัละครเสริมในลกัษณะของเล่นแบบต่าง ๆ 

 

 

รูปที่ 3 การสร้างโมเดลตวัละครเสริม 

จากนั้นท าการข้ึนแบบวตัถุสามมิติรูปทรงเคร่ืองถว้ยโดยข้ึนรูปทรงของเคร่ืองถว้ยและท าการตกแต่งพ้ืนผิว
ส าหรับเคร่ืองถว้ยแต่ละชนิดท่ีจะน าไปใชส้ าหรับจดัแสดงดว้ยเทคโนโลยเีสมือนจริง ดงัแสดงในรูปท่ี 4  
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รูปที่ 4 เคร่ืองถว้ยในรูปแบบสามมิติ (ต่อ) 

  
 แลว้เตรียมเน้ือหาส่ือหนงัสือสามมิติส าหรับน ามาใชเ้ป็นส่ือถ่ายทอดความรู้และจดัแสดงเคร่ืองถว้ยไทย โดย
ก าหนดเน้ือหาแต่ละหนา้ของหนงัสือสามมิติ เพ่ือใชเ้ป็นตวัก าหนดขอบเขตและทิศทางของหนงัสือและเป็นตวัเช่ือมให้
สามารถใชเ้ทคโนโลยคีวามจริงเสริมส าหรับถ่ายทอดเคร่ืองถว้ยสามมิติแต่ละช้ินออกมา โดยจะแสดงรายละเอียดความ
เป็นมา วิธีการใชง้าน รายละเอียดขอ้มูลของเคร่ืองถว้ยท่ีจดัแสดง ชนิดของแหล่งเตาท่ีเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองถว้ยดงั
แสดงในรูปท่ี 5  
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รูปที่ 5 ก  าหนดทิศทาง ขอบเขต และต าแหน่งท่ีจะแสดงเคร่ืองถว้ยในส่ือหนงัสือสามมิติ 

 

เม่ือสร้างทุกอยา่งเสร็จส้ินแลว้ ก็ท าการทดสอบโดยการจ าลองหนา้หนงัสือสามมิติและทดสอบการจดัแสดง
และตรวจเช็ครายละเอียด ขั้นตอน ความถูกตอ้งของเน้ือหาของเคร่ืองถว้ยสามมิติ ดงัแสดงในรูปท่ี 6  

 

     
รูปที่ 6 ท  าแบบตวัอยา่งส่ิงพิมพเ์พ่ือดูทิศทางและขนาดการวางต าแหน่งช้ินงานก่อนผลิตช้ินงานจริง 

 

4. ผลการวจิยั 
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จากแบบส ารวจสอบถามการวิจยัเร่ืองเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อการจดัแสดงเคร่ืองถว้ยไทย โดยท าการ
แจกแบบสอบถามใหก้ลุ่มเป้าหมายคือบุคคลทัว่ไปท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ส่วนดงั
ตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง 

ค าถาม     ผล  

ข้อมูล/เนื้อหา 
1. ขอ้มูลรายละเอียดเคร่ืองถว้ย  
2. ไดรั้บความรู้เร่ืองเคร่ืองถว้ยไทย   
3. ความพึงพอใจต่อการชมเคร่ืองถว้ยบนส่ือหนงัสือสามมิติ  
4. ความเขา้ใจในเน้ือหา 

 

 

 

  

   
ดี 
ดี 

ดีมาก 
ดี 

 

คุณประโยชน์ 
1. ช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัศิลปะเคร่ืองถว้ย  
2. การสร้างความสนใจท่ีมีต่อการศึกษาเคร่ืองถว้ย  
3. สามารถใชท้  าเป็นส่ือประชาสมัพนัธ์ให้หน่วยงานได ้ 

 

 

 

  

   
ปานกลาง 
ดีมาก 
ดี 

 

เทคนิค/วิธีการ 
1. ความน่าสนใจ  
2. รูปแบบการน าเสนอ   
3. ความเขา้ใจในวิธีการน าเสนอและจดัแสดงช้ินงาน 

 

 

 

  

   
ดี 
ดี 
ดี 

 

       

  
5. การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบวา่วิธีการน าเทคโนโลยีความจริงเสริมเขา้มาเพื่อใชใ้นการจดัแสดงเคร่ืองถว้ยไทยโดยใชส่ื้อ
จากหนังสือสามมิติ มาเป็นส่ือเพื่อสร้างความสนใจให้กบับุคคลทัว่ไปเพื่อให้เขา้ถึงความรู้เบ้ืองตน้และดึงดูดความ
สนใจโดยการน าเสนอวิธีการจดัแสดงเคร่ืองถว้ยดว้ยเทคโนโลยีความจริงเสริม ในส่วนของดา้นภาพของการน าเสนอ
สามารถใชเ้ป็นส่ือท่ีสร้างความสนใจใหก้บักลุ่มบุคคลทัว่ไปไดดี้มาก ในส่วนของเน้ือหาและรายละเอียดส าหรับการให้
ขอ้มูลก็สามารถสร้างความเขา้ใจแก่บุคคลทัว่ไปในระดบัดี 
 
6. บทสรุป 
 เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อการจดัแสดงเคร่ืองถว้ยไทยโดยใชส่ื้อหนงัสือสามมิตินั้นสามารถเผยแพร่และ
สร้างความสนใจไดง่้าย เน่ืองจากเป็นส่ิงพิมพส์ามารถพกพาหรือน าไปวางเพ่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ ให้กบัองคก์ร
กรมศิลปากร พิพิธภณัฑ์ หรือสถานศึกษา ให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลเร่ืองเคร่ืองถว้ยได้ง่ายข้ึน เป็นการเขา้ถึงขอ้มูล
เบ้ืองตน้เพ่ือใชจู้งใจให้เกิดความสนใจ และตดัสินใจไปดูเคร่ืองถว้ยของจริงในพิพิธภณัฑต์่าง ๆ หรือใชใ้ห้ความรู้แก่
เยาวชน บุคคลทัว่ไป ท่ีอยูห่่างไกลหรือไม่สะดวกในการเดินทางเพ่ือเขา้ชมเคร่ืองถว้ยไทยในพิพิธภณัฑน์ั้น ๆ 
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 ผูว้จิยัผลิตส่ือหนงัสือสามมิติท่ีใชส้ าหรับจดัแสดงและใหค้วามรู้เร่ืองเคร่ืองถว้ยไทยดว้ยเทคโนโลยคีวามจริง
เสริม สามารถใชเ้ป็นส่ือโปรโมทองคก์ร หน่วยงาน สถานศึกษาต่าง ๆ เพ่ือให้ก่อประโยชน์ในดา้นการใหค้วามรู้ การ
ประชาสัมพนัธ์ และการปลูกฝังให้เกิดความตระหนักหวงแหนมรดกทางวฒันธรรมของไทย เป็นการส่งเสริม
สนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้ในศิลปวฒันธรรม และสืบสานวฒันธรรมจากรุ่นสู่รุ่นต่อไป 
 
7. กติตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ รศ. พิศประไพ สาระศาลิน ท่ีใหค้  าแนะน า ช่วยตรวจทาน และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ทั้งใน
ส่วนของการออกแบบช้ินงาน และในส่วนของวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ อาจารยช์ัยพร พานิชรุทติวงศ์ ผูใ้ห้
ค  าปรึกษา ให้ค  าแนะน าดา้นเทคนิคต่าง ตลอดจนวธีิการคน้ควา้และหาขอ้มูลเก่ียวกบัเทคโนโลยีความจริงเสริมซ่ึงเป็น
เทคโนโลยท่ีีใหม่ส าหรับตวัผูว้จิยัเอง ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร. ชยัสิทธ์ิ ด่านกิตติกลุ อาจารยว์รรณพร ชูจิ
ตารมย ์อาจารยทุ์กท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีคอยสนบัสนุน ช่วยเหลือจนงานวิจยั
ช้ินน้ีส าเร็จดว้ยดี 
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