
 A biweekly newsletter from NECTEC to information technology leaders in Thailand.

เร��องประจ
�ฉบ�บ

2051 เทคน	คเพ	�มความเสม�อนจร	ง (Augmented
Reality): ว	ธ'การมองเห*นแบบใหม.

2052 Podcasting เทคโนโลย'ใหม.บน Net Audio

2053 Mozilla ก:าล;งเต	บโตเป>น Godzilla

เทคน�คเพ��มคว�มเสม�อนจร�ง (Augmented Reality):
ว�ธ)ก�รมองเห,นแบบใหม/ (2051)

ในอ 'ก 10 ป@ข BางหนBาท .านค 	ดว .า ส .วนเช� �อมต .อ
ระหว .างผG B ใช Bก ;บ ร ะบบคอมพ 	 ว เตอร H  (Computer User
Interface) จะเป>นอย.างไร? ถBาเราลองดGจากแนวทางการ
พ;ฒนาระบบน'SในปTจจUบ;น หลายท.านคงจะค	ดถVงการแสดง
ภาพท'�ม'ความละเอ'ยดสGง (high resolution display) ซV�งจะม'
ต;S งแต .การแสดงภาพบนอ Uปกรณ Hพกต 	ดต ;วขนาดเล *ก
(handheld) จนไปถVงจอแสดงภาพขนาดใหญ.ท'�ต	ดอยG.ตาม
ก:าแพงหร�อท'�พ�Sน แต.ถVงอย.างไรก*ตามย;งม'น;กว	ทยาศาสตรH
คอมพ	วเตอรHอ'กหลายท.านท'�ค	ดว.า ส.วนเช��อมต.อระหว.างผGBใชB
ก;บระบบในล;กษณะอ��นท'�เร'ยกว.า เทคน	คเพ	�มความเสม�อนจร	ง
(augmented reality หร�อ AR) จะเขBามาม'บทบาทมากขVSน

AR เป>นเทคน	คท'�ช.วยเพ	�มประส	ทธ	ภาพการร;บรGBของ
ผGBใชB ดBวยขBอมGลด	จ	ท;ลท'�เก	ดจากคอมพ	วเตอรH น;�นค�อ ผGBใชBจะ
สวมใส.อUปกรณHท'�ม'ล;กษณะคลBายแว.นตา ท'�ท:าใหBเขาสามารถ
มองผ.านเห*นส	 �งต.างๆตามความเป>นจร	งพรBอมก;บม'ขBอมGล
ด	จ	ท;ลท'�ม'ล;กษณะเป>นรGปภาพหร�อต;วหน;งส�อแสดงซBอนอยG.
ระบบ AR ใชBเทคโนโลย'ฮารHดแวรHท'�คลBายคลVงก;บระบบภาพ
เสม�อนจร	ง (Virtual Reality หร�อ VR) แต.ท;Sงสองระบบน'Sต.าง
ก;นท'� VR พยายามท'�จะสรBางโลกด	จ	ท;ลใหม.แทนท'�โลกแห.ง
ความเป>นจร	ง ในขณะท'� AR พยายามท'�จะช.วยแสดงขBอมGล
เพ	�มเต	มใหBก;บโลกใบเด	ม

งานว	จ;ยส.วนใหญ.ของระบบ AR จะเนBนท'�การพ;ฒนา
อUปกรณHใส.ศ'รษะท'�สามารถมองผ.าน และสามารถแสดงขBอมGล
ท'�เป>นจร	งและท' �เป>นด	จ	ท;ลไดBพรBอมก;น (headworn see-
through display) ส	�งท' �จ:าเป>นอ'กอย.างหนV �งของระบบ AR
ค�อการท'�ระบบสามารถวางซBอนขBอมGลด	จ	ท;ลเขBาก;บภาพท'�เก	ด
จากการมองเห*นของผGBใชBไดBตามต:าแหน.งท'�ถGกตBอง ซV�งการ
สร Bางความส ;มพ ;นธ Hน' Sท :าได Bโดยการต 	ดตามและบ;นท Vก
ต:าแหน.ง (position) และการเปล'�ยนท	ศทาง (orientation)
ของศ'รษะของผGBใชB และใชBขBอมGลน'Sในขณะท'�ม'การสรBางม	ต	
ของภาพ (graphic rendering)

ถVงแมBว.า AR จะฟTงดGคลBายก;บเป>นเร� �องของน	ยาย
ว	ทยาศาสตรH แต.ในปTจจUบ;นไดBม'การน:า AR มาทดลองใชBงาน
จร	งบBางแลBว  ยกต;วอย.างเช.น ท' �มหาว	ทยาล;ยโคล;มเบ'ย
ประเทศสหร;ฐอเมร	กา ไดBพ;ฒนาเคร��องตBนแบบของเคร��องน:า
เท'�ยว (Touring Machine) โดยใชBระบบ AR แบบเคล��อนท'�

(mobile AR systems หร�อ MARS) เพ��อใชBน:าเท'�ยวภายใน
มหาว	ทยาล;ย ผGBใชBจะต	ดระบบน'SเขBาท'�ต;ว (ด;งรGปท'� 1) และเม��อ
เขามองไปรอบๆบร	เวณมหาว	ทยาล;ย เขาจะมองเห*นตVกต.างๆ
พรBอมก;บม'ขBอความด	จ	ท;ลบรรยายซBอนอยG.ว.าตVกน'Sค�อตVกอะไร
ม'คณะอะไรอยG.ในตVกน'SบBาง (ด;งต;วอย.างรGปท'� 2)

        
    รGปท'� 1  เคร��องตBนแบบของเคร��องน:าเท'�ยว    

                 ภาพจาก www.cs.columbia.edu   

รGปท'� 2  ต;วอย.างของภาพท'�เห*นจากเคร��องน:าเท'�ยว
 ภาพจาก www.cs.columbia.edu

เคร� �องน:าเท' �ยวด;งกล.าวประกอบดBวย อUปกรณHใส.
ศ'รษะท'�สามารถมองผ.านไดB, เคร��องคอมพ	วเตอรHโนBตบUคท'�ใส.
อยG.ในกระเปjาสะพายหล;ง เคร��องโนBตบUคน'Sม'แผ.นกราฟฟkกสาม
ม	ต	 (3D graphic card)ประส	ทธ	ภาพสGง และการHดเคร�อข.าย
แบบไรBสาย (wireless network card),  เคร��องคอมพ	วเตอรH
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แบบพกพา (handheld computer) พรBอมปากกา (stylus)
ท'�ช.วยใหBผG BใชBสามารถเล�อกดGขBอมGลเพ	�มเต	มไดB, เคร� �องต	ด
ตามต:าแหน.ง (position  tracker) ซV�งใชBระบบ GPS, เคร��อง
ต	ดตามการเปล'�ยนท	ศทาง (orientation tracker) ซV�งจะต	ด
อยG.ท'�อUปกรณHใส.ศ'รษะ เคร��องน'SประกอบดBวยเคร��องว;ดสนามแม.
เหล*กเพ� �อใชBว ;ดค.าการห;นเหของศ'รษะไปทางซBาย-ขวา
(head yaw) และเคร��องว;ดความเอ'ยง (incliometer) ซV�งใชB
แรงโนBมถ.วงของโลกเป>นต;วช.วยว;ดการเคล��อนท'�ขVSน-ลงของ
ศ'รษะ (head pitch) และการหมUนศ'รษะ (head roll)

นอกเหน�อจากต;วอย.างท'�กล.าวมาขBางตBนแลBว ไดBม'
การคาดการณHว.าจะม'การน:าเทคโนโลย'น'SไปใชBในอ'กหลาย
ดBาน ยกต;วอย.างเช.น แพทยHสามารถท:าการผ.าต;ดไปย;ง
บร	เวณท'�เขามองไม.เห*นไดBโดยการมองไปท'�ภาพถ.ายอUลตรา
ซาวดHท'�ปรากฎซBอนอยG.บนร.างกายของคนไขB หร�อ พน;กงาน
ด;บเพล	งสามารถมองเห*นแบบแปลนของตVกท' �ก:าล;งไฟ
ใหมBอยG. เพ��อช.วยใหBพวกเขาสามารถหลบหล'กส	�งก'ดขวางท'�
มองไม.เห*น เป>นตBน

Podcasting เทคโนโลย)ใหม/บน Net Audio (2052)

เทคโนโลย' Podcasting เป>นการน:าเทคโนโลย'การ
ปoอนเน� Sอหา (content feed) มาใชBในการส.งขBอมGลเส'ยง
(audio) ไปย;งเคร��อง iPod หร�อเคร��องเล.น  MP3  ซV�งน;บเป>น
ความกBาวหนBามากขVSนกว.าแค.การรวบรวมขBอมGล audio ต.างๆ
เท.าน; Sน แต. Podcasting ย;งสามารถโหลด (load) ขBอมGล
audio เหล.าน;Sน ลงย;งเคร� �องเล.น MP3 หร�อ iPod ของผG BฟTง
โดยอ;ตโนม;ต	

ค:าว.า Podcasting มาจากค:าว.า broadcasting หร�อ
webcasting มารวมก;บช� �อเคร� �องเล.น audio ของบร 	ษ ;ท
Apple ท'�ม'ช� �อว.า "iPod"  ท;Sงน' Sเทคโนโลย' Podcasting ก*ม	
ไดBเก'�ยวเน��องโดยตรงก;บ iPod แต.อย.างใด   ส:าหร;บการท:า
งานของ Podcasting น;SนจะใกลBเค'ยงก;บ เทคโนโลย' TiVo
ซV�งท:าใหBผGBร;บชมสามารถเล�อกร;บชมรายการโทรท;ศนHท'�ตBอง
การร;บชมในเวลาท'�ตBองการ โดยการบ;นทVกและจ;ดเก*บไฟลH
ภาพและเส'ยง (ว'ด'โอ) ลงในฮารHดด	สกHส:าหร;บเก*บขBอมGล
แต. Podcasting ใชBก;บ audio และในปTจUจบ;นไดBร;บความน	ยม
อย.างแพร.หลาย เน� �องจากไม.ต Bองเส 'ยค.าใช Bจ .ายในการ
ดาวน Hโหลดหร �อการใช Bแต .อย .างใด  อ 'กท; Sงเทคโนโลย'
Podcasting ย;งสามารถน:าไปประยUกตHใชBในการจ;ดเก*บไฟลH
ประเภทอ��นๆ ซV�งอาจจะรวมถVงการอ;พเกรดซอฟตHแวรH รGปภาพ
หร�อแมBแต.ไฟลHว'ด'โอ

โดยหล;กการแนวค	ดในการท:างานแลBว เทคโนโลย'
Podcasting น.าจะเก	ดจาการว	ว;ฒนาการของพฤต	กรรมการ
บร	โภคในปTจจUบ;น เน��องจากบUคคลท;�วไปม;กจะท:างานยU.ง จน
ไม.ม'เวลาในการร;บชมหร�อร;บฟTง รายการเพลงโปรด ด;งน;SนผGB
ร;บฟTงจะไดBร;บความสะดวกสบายมากขVSน หากไดBร;บการแจBง
ขBอมGลเก'�ยวก;บข.าวสารใหม.ๆ ผ.านทางระบบการจ;ดเก*บรวบ
รวมขBอมGล และระบบการ download ขBอมGลแบบอ;ตโนม;ต	
พรBอมท;Sงจ;ดเก*บลงในเคร��องเล.น ท:าใหBผGBร;บฟTงสามารถเล�อก
ฟTงรายการโปรดในเวลาผGBร;บฟTงตBองการ 

ปTจจUบ;นม'เว*บไซดHหลายแห.งใหBบร	การ Podcasting
เช.น Podcasters.org, Podcast.net ฯลฯ  และเน� Sอหาส.วน
ใหญ .ของ  Podcast  จะ เป > นปร ะ เภท teach talk show
variety แต.ในอนาคตเน�Sอหา น.าจะม'ความหลากหลายมาก
ขVSน เน� �องจากจ :านวนผG Bผล 	ต audio content และผG Bฟ Tงม '
จ:านวนเพ	�มมากขVSนอย.างทว'คGณทUกว;น จนท:าใหBม'การกล.าว
ก;นว.า Podcasting จะเป>น technology word ส:าหร;บป@ ค.ศ.

2005 อย.างไรก*ด' ประเด*นทางดBานความเร*วของส;ญญาณส��อ
สารอาจจะเป >นข B อจ : าก ;ดท' �ท : าให Bการแพร .ขยายของ
Podcasting ชBาลงกว.าท'�คาดการณHไวB    

Mozilla ก
�ล�งเต�บโตเปSน Godzilla (2053)

การเต	บโตของเว*บบราวเซอร Hจากค.าย Mozilla
อย.างเช.น Firefox ก:าล;งถGกจ;บตามองจากท; �วโลก  โดย
เฉพาะเม� �อเจอคG .เปร'ยบอย.างเช.น Internet Explorer จาก
ค.ายไมโครซอฟตH    ปTจจUบ;น บร	ษ;ทไมโครซอฟตHน;Sนเป>นบ
ร	ษ;ทซอฟตHแวร Hท' �ใหญ.ท' �ส Uดในโลกโดยม'รายไดBถ Vงป@ละ
ประมาณ 37 พ;นล Bานดอลลาร Hสหร ;ฐ และม 'ล Gกจ Bางถ Vง
57,000 คน  แต.ส:าหร;บกลU.มน;กพ;ฒนา Mozilla น;Sน เป>นเพ'ยง
องคHกรท' �ไม .แสวงหาก:าไร ท' �ม 'งบประมาณป@ละ 2 ลBาน
ดอลลารHสหร;ฐ และ ม'ลGกจBางเพ'ยง 16 คน ม'สถานท'�ท:างาน
เป>นหBองเพ'ยงหBองเด'ยวใน Mountain View Califonia

ภาพจาก http://www.mozillastore.com

Mozilla เก 	ดภายใต Bการด Gแลของ Web pioneer
Netscape Communication ในป@ 1998 ท'�ตBองการใหBเก	ด
การเคล��อนต;วของโอเพนซอรHสซอฟตHแวรH  ความค	ดท'�เก	ด
จากเม��อโปรแกรมเมอรHอาสาสม;ครจากท'�ต.างๆ ท;�วโลกรวมต;ว
ก;นเพ� �อจะพ;ฒนาบราวเซอรHส:าหร;บบร 	ษ;ทขV Sน  หล;งจาก
America online ไดBซ�Sอ Netscape ในป@ 1999  Mozilla ก*ถGก
ล�มไป  แต.เม� �อ 1 ป@ครV �งท' �ผ.านมา Mozilla ถGกร� Sอฟ~ �นอ'กคร; Sง
จากหน.วยงานอ	สระต.างๆ ไดBแก. AOL, IBM (IBM) , Sun
Microsystem และ โนเก'ย

เม��อป@ก.อน Mozilla ถGกมองว.าเป>นเร��องไรBสาระ เป>น
ส	�งไรBค.าท' �ไม.ควรไดBร;บการผล;กด;น แต.ในขณะน'S Mozilla ม'
ความแข*งแกร.งพอท'�จะแบ.งส.วนแบ.งของตลาดอ	นเทอรHเน*ต
บราวเซอรHจากไมโครซอฟตHไดB  จากการส:ารวจโดยเว*บไซตH
ว	เคราะหHบร 	ษ;ทท' �ช� �อ WebSideStory ล.าสUดเม� �อว ;นท' �  12
มกราคม 2548 พบว.า ผGBท'�ถGกส:ารวจถVง 4.6% ใหBความสนใจ
ก;บฟร'บราวเซอรHของ Mozilla ท'�ช��อ Firefox  และบราวเซอรH
ด;งกล.าวม'แนวโนBมท'�จะม'ส.วนแบ.งตลาดเพ	�มเป>น 10% ใน
เร*วๆ น'S

ส.วนทางดBาน Internet Explorer บราวเซอรHของ
ไมโครซอฟตHกล;บไดBร;บความน	ยมลดลง กล.าวค�อจ:านวนผGBใชB
Internet  Explorer  ลดลงมา 4.9% และม 'ส ;ดส .วนผG Bใช B
เพ'ยง 90.6% จากผGBใชBอ	นเตอรHเน*ตท;Sงหมดท'�ท:าการส:ารวจ
ซV� งน ;บว .า เป >นอ ;ตราท' �ต� : าส Uดในรอบ 3 ป@   นาย Jeffrey
W.Lunsford ผGBบร 	หาร WebsideStory ไดBใหBความเห*นว .า
"การท'�ไมโครซอฟตHม'ส;ดส.วนผGBใชBลดลงไปอยG.ท'� 90% น;บไดB
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ว.าเป>นข.าวใหญ.มาก"  
ส:าหร ;บในประเทศไทยจ :านวนผG Bใช Bบราวเซอร H

Firefox ก*ม'จ:านวนเพ	�มขVSนอย.างน.าจ;บตามองเช.นก;น  จาก
สถ	ต	จ:านวนผG BเขBาชมเว*บไซตHต.างๆ ซV �งรวบรวมดBวยทรGฮ	ต
(www.truehits.net) พบว.า  ในเด�อนธ;นวาคม 2547 น;Sน
ส;ดส.วนของผGBเขBาเย'�ยมชมเว*บไซตHดBวยบราวเซอรH Firefox ม'
จ:านวนเพ'ยง 0.9%  แต.ในช.วงเวลาเพ'ยง 2 เด�อนสถ	ต	กล;บ
เพ	�มขVSนอย.างเห*นไดBช;ด  กล.าวค�อในเด�อนกUมภาพ;นธH 2548
ส;ดส .วนของผG B ใช Bบราวเซอร H Firefox เพ	 �มขV Sนเป >น 1.9%
ขณะท'�ส;ดส.วนของผGBใชB Internet  Explorer ม'จ:านวนลดลง
ประมาณ 1% ในช.วงเวลาเด'ยวก;น

ไมโครซอฟตHก:าล;งประสบก;บความล:าบากในการ
เด	นหนBาต.อไป เน��องจากหน.วยงานต.างๆ ลดการใชBลง  อ'ก
ท;SงผGBบร	โภคจ:านวน 16 ลBานคนก:าล;งห;นไปใชBงาน Firefox
เน��องจากเห*นว.าโปรแกรมด;งกล.าวปลอดภ;ยจากไวร;สและ
เป>นท'�รวมของนว;ตกรรม   รวมไปถVงม' "tabbed browsing”
ซV�งเป>นคUณสมบ;ต	ท'�ท:าใหBง.ายต.อการเปkดใชBงานจากเว*บไซตH
หนV�งไปอ'กเว*บไซตHหนV�ง  อย.างไรก*ด'ทางไมโครซอฟตHก*ก:าล;ง
ท:างานก;นอย.างหน;กในการร;กษาความปลอดภ;ยและใหBค:าม;�น
ในการปร;บปรUงปรUงส.วนอ��นๆ ใหBด'ขV Sน    ท; Sงน' S ต;วแทนจาก
ไมโครซอฟตHกล.าวว.า "คUณสมบ;ต	ท'�ส:าค;ญในส.วนของการ
สน;บสนUนลGกคBาระด;บโลกของไมโครซอฟตH ค�อ การท:าใหB
Internet  Explorer เป>นต;วเล�อกบ;งค;บส:าหร;บลGกคBา และ
องคHกรของลGกคBา"

ขณะน'S ท'ม Mozilla ไม.หยUดแค.เพ'ยงบราวเซอรH  เม��อ
ไม.ก'�เด�อนท'�ผ.านมา  พวกเขาท:างานอย.างหน;กในการผล	ต
ซอฟตHแวรHประเภทอ��นๆ  เช.น โปรแกรม e-mail ท'�ม'ช� �อว.า
Thunderbird ท'�ออกวางตลาดในกลางเด�อนธ;นวาคม และ
จนถVงบ;ดน'S ม'การดาวนHโหลดมากกว.า 2 ลBานคร;Sง ท'มผGBผล	ตม'
งานลBนม�อในการสรBางโปรแกรมอ��นๆ อาท	 กระดานวาดภาพ
(drawing board) ปฎ	ท	นอ	เล*กทรอน	กสHท'�เร'ยกว.า Sunbird

และ บราวเซอรHขนาดเล*ก ส:าหร;บโทรศ;พทH รห;สส.วนต;วแบบ
ด	จ	ตอลรายบUคล ช��อว.า Minimo คาดว.าจะออกวางตลาดในป@
2005 หร�อ 2006

                 ภาพจาก http://www.mozilla.org

อ	สรภาพเปร'ยบเสม�อนยาบ:ารUงก:าล;งและการแข.งข;น
เพ� �อพ ;ฒนาเป >นห ;วใจส :าหร ;บ Firefox ในการออกแบบ
บราวเซอร Hแบบใหม.ท' �ไม .ม'ค .าใช Bจ .ายแต.ท:างานไดBด'กว .า
อย.างไรก*ด' Mozilla ขอรBองใหBผGBใชBงานโปรแกรมบร	จาคเง	น
บางส.วนจากส.วนท'�เหล�อจากการจ.ายภาษ' เพ��อสน;บสนUนการ
พ;ฒนา  Firefox ไม.ม'กลยUทธHทางการตลาดท'�เป>นพ	เศษ  การ
ใชBงาน Firefox อาจไม.ตBองเร'ยนรG Bก*สามารถใชBงานไดBอย.าง
รวดเร*ว ยUทธว	ธ'น' Sถ Gกเร'ยกว.า SpreadFirefox ถGกพ;ฒนาใหB
ส ามา รถ ใช B ง านได B อย . า ง เต * มป ร ะส 	ทธ 	 ภ าพส : าหร ; บ
สมาช	ก Mozilla และ อาสาสม;ครประมาณ 58,000 คน 

กลU.มน;กพ;ฒนา Mozilla ยอมร;บว.าม;นไม.ใช.เร��องง.าย
ท'�จะท:าใหBเป>นท'�ยอมร;บในท;นท'  พวกเขาจ:าไดBว.า Netscape
ถGกยUบไปโดยอ:านาจของไมโครซอฟตH แต.ในตอนน'S เกมสHม'
ความแตกต.าง  Mozilla ก:าล;งเต	บโตขV Sนและม'การเคล� �อน
ไหวในวงการโอเพนซอรHส ในเวลาน'S 

ท'�มา: 2051 www.cs.columbia.edu
  http://www.sciam.com/article.cfm?articleID=0006378C-CDE1-1CC6-B4A8809EC588EEDF

        2052 MIT Technology Review (Get ready for Podcasting)  http://www.technologyreview.com/blog/blog.asp?blogID=1698&trk=nl
                Wired News (Podcasts: New Twist on Net Audio)  http://www.wired.com/news/print/0,1294,65237,00.html
                Wikipedia (Podcasting) http://en.wikipedia.org/wiki/Podcasting
        2053 http://www.businessweek.com/technology/content/jan2005/tc20050112_0827_tc119.htm
                http://www.truehits.net
                http://www.mozilla.org    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IT Digest เป>นวารสารอ	เล*กทรอน	กสH ท'�จ;ดท:าขVSนเผยแพร.โดยไม.ค	ดค.าใชBจ.าย หากท.านสนใจเป>นสมาช	ก หร�ออ.านบทความ
ยBอนหล;ง โปรดต	ดต.อเราไดBท'�เว*บไซตH http://www.nectec.or.th/pld/rdsd/index.htm 
ท'�ปรVกษา: ทว'ศ;กด	� กออน;นตกGล และ ชฎามาศ ธUวะเศรษฐกUล บรรณาธ	การบร	หาร: ก;ลยา อUดมว	ท	ต
กองบรรณาธ	การ: ถว	ดา ม	ตรพ;นธH, ร;ชราพร น'รนาทร;งสรรคH, จ	ราภรณH แจ.มช;ดใจ, พรรณ' พน	ตประชา, อภ	ญญา กมลสUข,
อล	สา คงทน และ จ	นตนา พ;ฒนาธรช;ย 
สงวนล	ขส	ทธ	� (c) 2547 โดยเนคเทค
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