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Executive’sView

INTRODUCTION
จุดเริ่มต้นการสร้างคุณค่าข้อมูลไทย
จากแพลตฟอร์มบริการข้อมูลสู่ศูนย์แห่งการสร้างองค์ความรู้ยุคใหม่
บนเส้นทางแห่งการพัฒนาที่มุ่งสร้างโครงสร้างทางปัญญาอย่างยั่งยืน
Roadmap
นำทางการพัฒนาร่วมสร้างแพลตฟอร์มต่อยอดอุตสาหกรรม
Technology
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมแห่งการสร้างสรรค์

TheBlossom
เมล็ดพันธุ์ที่เบ่งบาน

SYSTEMS
Archiveสะสมองค์ความรู้...สู่การสืบสานมรดกไทยอันล้ำค่า
Performanceถ่ายทอดท่วงท่าลีลางามบนโลกดิจิทัล
LocalWisdomสานต่อภูมิปัญญาไทยผ่านโลกเครือข่ายสังคม
Visualizationคืนชีวิตวิถีไทยด้วยระบบเสมือนจริงสามมิติ
RealisticCommunicationสัมผัสสุนทรีย์ทางดนตรีเสมือนจริง
Tourismสร้างประสบการณ์ใหม่กับการท่องเที่ยวไทย

TOOLS
SearchEngineเทคโนโลยีการสืบค้น
ThaiText-to-SpeechSynthesisTechnologyเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยจากข้อความ
AutomaticSpeechRecognitionระบบรู้จำเสียงพูด
MachineTranslation
ThaiOCRระบบรู้จำตัวอักษร
EmotionalSearchเทคโนโลยีสืบค้นเชิงอารมณ์ความรู้สึก
AnaDent3Dระบบจัดเก็บและวิเคราะห์แบบจำลองฟันดิจิทัล3มิติ
OpinionMiningเทคโนโลยีเหมืองข้อความแสดงความคิดเห็น
3Dobjectreconstructionระบบประกอบคืนวัตถุแบบดิจิทัล

BusinessModelต่อยอดคลังข้อมูลลายผ้าพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
XPLogสะสมความรู้ภูมิปัญญาสู่การพัฒนาธุรกิจและชุมชน
Collaborationยุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือเพื่อยกระดับโครงสร้างปัญญาไทย

เว็บไซต์อ้างอิงผลงานวิจัย
ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำ
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Executive’s View
ดร.ทวศีกัดิ์กออนนัตกลู
ผูอำนวยการ
สำนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ
“การพฒันาสาระดจิทิลัหรอืDigitalContentใหเ้กดิขึน้ในประเทศไทยถอืวา่เปน็พืน้ฐาน
สำคญัในการพฒันาประเทศในยคุตอ่ไปการเกบ็รวบรวบขอ้มลูเกีย่วกบัความเปน็มาของ
ชาตไิทยวฒันธรรมประเพณีและแปลงเขา้สูร่ะบบดจิทิลัจะเปน็ประโยชนต์อ่การสบืสาน
มรดกไทยและเปน็ผลดตีอ่การศกึษาดา้นวชิาการและการรูจ้กัสมบตัขิองชาติ

นอกจากนี้การสรา้งสรรคเ์นือ้หาสาระดจิทิลัใหม่ๆ จะเปน็ประโยชนต์อ่ภาคอตุสาหกรรม
โดยเฉพาะการนำสาระดิจิทัลมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของ
ElectronicLearningในดา้นตา่งๆทีช่ว่ยใหเ้กดิการพฒันาองคค์วามรู้ยกระดบัคณุภาพ
ทางดา้นการศกึษารวมทัง้สรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัทรพัยากรบคุคลของประเทศ”


ดร.พนัธศกัดิ์ศริริชัตพงษ
ผูอำนวยการ
ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาติ
“สาระดจิทิลัมคีวามสำคญัตอ่การพฒันาระบบเศรษฐกจิประเทศไทยจงึควรเร่งพัฒนา
ขีดความสามารถและสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลดิจิทัลสรา้งสรรค์โดยควรมุ่งเน้น
การสรา้งสาระดจิทิลัภาษาไทยเพือ่ใหภ้าคอตุสาหกรรมตา่งๆสามารถนำไปใชป้ระโยชน์
ในการพัฒนาธุรกิจและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม

สาระดิจิทัลเกิดจากการใช้เครื่องมือและความคิดสร้างสรรค์เพื่อทำให้เกิดประโยชน์
ในด้านต่างๆการพัฒนาเครื่องมือทางเทคโนโลยีและมาตรฐานต่างๆที่ช่วยสร้าง
บริการใหม่ๆสู่ผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆหรือผ่านรูปแบบทางธุรกิจที่เป็นจริงได้จึงมี
ความสำคัญในการผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่นี้ในต้นทุนที่ต่ำ”


ดร.มนูอรดีดลเชษฐ
ประธานกรรมการนโยบายICT
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
“การที่ประเทศไทยมีระบบคลังความรู้ดิจิทัลที่ทุกคนเข้าถึงได้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาประเทศทำให้ประเทศมีแหล่งความรู้ที่เป็นExtendedknowledge
ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์การพัฒนาสินค้าและบริการอย่าง
ไม่มีที่สิ้นสุด

การพัฒนาให้เกิดสาระดิจิทัลจึงถือเป็นก้าวย่างสำคัญของการพัฒนาระบบService-
basedEconomyที่ไม่เพียงช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันหากยังสร้าง
ปรากฏการณ์ของการตลาดใหม่แบบService-drivenMarketingซึ่งจะเข้ามามี
บทบาทสำคัญต่ออุตสาหกรรมทุกแขนงและผลักดันให้ธุรกิจไทยสามารถขยาย
ตลาดได้กว้างไกลมากยิ่งขึ้น”
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คุณพนาจันทรวิโรจน
กรรมการอำนวยการ

บริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุปจำกัด(มหาชน)
“การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ควรมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบแพลตฟอร์มที่สามารถดึงEconomyWealthเข้าสู่
ประเทศโดยจำเป็นต้องมีการสร้างกรอบกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถตอบสนองและ
สนับสนุนagendaของประเทศ”




ดร.สุรพันธเมฆนาวิน
กรรมการผูจัดการ

บริษัทสยามกูรูจำกัด
“สาระดิจิทัลไทยมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ
อาทิอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบริหารจัดการและ
ขายสาระดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นผู้รับจ้างผลิตสาระดิจิทัลผู้ผลิตซอฟต์แวร์จนถึง
สื่อสารมวลชนต่างๆโดยกลุ่มอุตสาหกรรมสามารถนำสาระดิจิทัลต่างๆมาประยุกต์
ใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและต่อยอดไปสู่การพัฒนาเป็นองค์ความรู้
และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ

แต่ด้วยการพัฒนาที่ยังมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีจากจำนวนนักวิจัยและงบประมาณ
ที่ไม่เพียงพอจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการสร้างให้เกิดความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง
ในทุกภาคส่วนเพื่อวางแผนการวิจัยและพัฒนาของประเทศอย่างเป็นระบบมีการ
สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อลดความซ้ำซ้อนรวมทั้งมีการจัดสรรทุนวิจัย
ควบคุมและประเมินคุณภาพงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีที่ได้
มาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ”



ดร.วริชัศรเลศิลำ้วาณชิ
ผูชวยผูอำนวยการ

ศนูยเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอรแหงชาติ
“ในโลกยคุใหม่ขอ้มลูทีม่คีวามเปน็ปจัจบุนัและแมน่ยำถกูตอ้งเปน็เสมอืนวตัถดุบิและ
สนิทรพัยส์ำคญัทีอ่ตุสาหกรรมสมยัใหมน่ำมาใชใ้นการวางยทุธศาสตรเ์พือ่พฒันาสนิคา้
และบรกิารฉะนัน้ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การตดัสนิใจแบบเรยีลไทม์
ดว้ยการมรีะบบโครงสรา้งพืน้ฐานขอ้มลูทีส่ามารถสรา้งและสกดัสาระดจิทิลัอนัมคีณุคา่
จงึมคีวามจำเปน็อยา่งยิง่ตอ่การพฒันาระบบเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมของประเทศ

การพฒันาจงึควรมุง่เนน้ใหเ้กดิการสรา้งเทคโนโลยพีืน้ฐานทีเ่ขา้มาชว่ยเชือ่มโยงตัง้แต่
การรวบรวมจัดเก็บวิเคราะห์ประมวลผลจนถึงการเสนอและการสืบค้น
ข้อมูลดิจิทัลแบบเรียลไทม์เพื่อให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์
จากขอ้มลูและนำมาเปน็อาวธุสำคญัในการพฒันาและเพิม่มลูคา่ใหก้บัระบบเศรษฐกจิ
ของประเทศตอ่ไป”
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INTRODUCTION
เสียงเตือนจากข้อความที่ส่งเข้ามาในเครือข่ายทวิตเตอร์ดังขึ้น ขณะที่ใครหลายคน 
กำลงัเชก็อเีมลไ์ปพรอ้มกบัอา่นขา่วสารและความเคลือ่นไหวใหม่ๆ  จากเวบ็ไซตช์ัน้นำ
และจากข้อความที่โพสต์ผ่านเพื่อนในเครือข่ายเฟซบุ๊ก ในเช้าวันนั้น หลายข้อมูล
สำคัญได้รับการรีทวีต (Retweet) และแบ่งปัน (Share) เพื่อส่งต่อข่าวสารไปยังผู้คน
อีกนับพันนับหมื่นบนเครือข่ายดิจิทัล 
 
ในยุคที่กว่า 1.8 พันล้านชีวิตทั่วโลกได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ “จักรวาลดิจิทัล” ชีวิต
ยุคใหม่เริ่มต้นขึ้นโดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือต่างๆ ที่เชื่อมโยงเข้าสู่ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นปราการด่านแรกของการดำเนินชีวิตในทุกวัน... 
คนจำนวนไม่น้อยได้ “สร้าง” และ “ใช้” ข้อมูลดิจิทัล (Digital Content) จำนวน
มหาศาลผ่านเทคโนโลยีหลากหลาย จนทำให้การขยายตัวของข้อมูลบนเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ตเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 

จากสำรวจของ International Data 
Corporation (IDC) ในปี 2551 ระบุว่า 
ปริมาณข้อมูลดิจิทัลทั่วโลกในปี 2550 
มีมากถงึ 281,000 กกิะไบตห์รอืประมาณ 
45 กิกะไบต์ต่อประชากรโลกหนึ่งคน 
ซึ่งปริมาณข้อมูลดังกล่าวมีขนาดใหญ่
กว่าที่ IDC เคยประเมินไว้ก่อนหน้าถึง 
10 เปอร์เซ็นต์ และด้วยการเติบโตของ
ข้อมูลอย่างไม่หยุดยั้ง  IDC เชื่อว่า 
ปริมาณข้อมูลดิจิทัลทั่วโลกจะเพิ่มสูงขึ้น
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง เ ฉ ลี่ ย ถึ ง ปี ล ะ  6 0 
เปอร์เซ็นต์ โดยคาดว่าข้อมูลดิจิทัลในปี 
2554 จะมีมากถึง  1 .8 เซตตาไบต ์
ห รื อ เ ท่ า กั บ  1 , 8 0 0  เ อ็ ก ซ า ไ บ ต์  
และการเตบิโตของปรมิาณขอ้มลูจะเพิม่ขึน้ 
เปน็ 10 เทา่ ในชว่งเวลา 5 ป ีดงัรปูที ่1  

 

สำหรับประเทศไทย ปริมาณข้อมูลดิจิทัลไม่ว่าจะเป็นในรูปของเอกสาร (Document) 
ภาพนิง่ (Image) หรอืวดิโีอดจิทิลั (Video) ตา่งมแีนวโนม้การเตบิโตสงูขึน้ โดยคาดวา่
จะมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และจากการประมาณการเติบโต
ของข้อมูลดิจิทัลในเมืองไทยจากเว็บไซต์ www.sansarn.com พบว่า ข้อมูล 
ในรูปแบบเอกสารจะมีปริมาณมากถึง 3,170 กิกะไบต์ในปี 2553 และจะเพิ่มเป็น 
5,560 กิกะไบต์ในปี 2554 ดังรูปที่ 2 ขณะที่ปริมาณข้อมูลภาพนิ่งและคลิปวิดีโอ 
จะสูงถึง 109.4 เพตาไบต์ และ 66.62 เพตาไบต์ในปี 2553 โดยจะขยายตัวเพิ่มเป็น 
140.4 เพตาไบต์ และ 83.75 เพตาไบต์ ในปี 2554 ตามลำดับ ดังรูปที่ 3

ที่มา : International Data Corporation (IDC) 
รูปที่ 1 ปริมาณการเติบโตของข้อมูลดิจิทัลทั่วโลกจากปี 2549-2554  

(ข้อมูลโดยประมาณการปี 2554)  
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รูปที่ 2 กราฟแสดงปริมาณข้อมูลเอกสารดิจิทัล 
ตั้งแต่ปี 2549-2554 

(ข้อมูลโดยประมาณการปี 2553-2554) 

รูปที่ 3 กราฟแสดงปริมาณข้อมูลภาพนิ่งและภาพวิดีโอดิจิทัล 
ตั้งแต่ปี 2549-2554 

(ข้อมูลโดยประมาณการปี 2553-2554) 

เป็นที่เชื่อกันว่าในโลกยุคใหม่ ข้อมูลดิจิทัลถือเป็นทรัพย์สิน (Asset) ที่มีความสำคัญ
ต่อการสร้างความดำรงอยู่ของเชื้อชาติและวัฒนธรรมบนจักรวาลดิจิทัล แต่ปัจจุบัน
ข้อมูลดิจิทัลที่มีมากมายบนเครือข่ายกลับยังไม่มีการจัดเก็บให้เป็นระบบ ทำให้ยาก
ต่อการสืบค้นและนำมาใช้ ขณะที่ข้อมูลอีกจำนวนไม่น้อยที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์ 
ชาติพันธุ์ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านยังกระจัดกระจาย 
อยูต่ามสว่นตา่งๆ และยงัไมม่กีารจดัเกบ็ในรปูของขอ้มลูดจิทิลั ซึง่อาจทำใหเ้ลอืนหาย
หรือบิดเบือนไปหากไม่มีการสร้างกระบวนการถ่ายทอดและจัดเก็บที่ดี  
 
ฉะนั้นการทำให้เอกลักษณ์ของชุมชนคงอยู่ในโลกยุคใหม่ เพื่อสร้าง “Digital Entity” 
จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการรวบรวม บันทึก และเชื่อมโยงเพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาใช้
ให้เกิดประโยชน์ โดยต้องพัฒนาให้ข้อมูลเหล่านั้นอยู่บนโครงสร้างข้อมูลที่เป็นระบบ 
(Structured Data) มีมาตรฐาน (Standard) และมีความน่าเชื่อถือ (Reliability)  
เพื่อนำมาบูรณาการและสกัดเป็นองค์ความรู้สำหรับการประยุกต์ใช้งานต่อไป ทั้งนี้
รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่สามารถรองรับการพัฒนา
ข้อมูลดิจิทัลให้เป็นทรัพย์สินที่มีคุณค่า ซึ่งนับเป็นความท้าทายของการพัฒนา
ประเทศในโลกยุคใหม่ 
 
โครงสร้างทางเทคโนโลยีและการสร้างข้อมูลดิจิทัลให้เป็นเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพ 
และง่ายต่อการสืบค้น จึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างให้เกิด “โอกาสทางดิจิทัล” 
(Digital Opportunity) ที่ไม่เพียงจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และขยายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาและการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ 
หากยังลดความเลื่อมล้ำและนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ 
ประดษิฐ ์คดิคน้สนิคา้และบรกิารรปูแบบใหม ่ทีส่ามารถสรา้งมลูคา่เพิม่และความแขง็แกรง่ 
ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 
หากเปรียบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี คือทรัพยากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสำหรับโลกยุคใหม่ และสาระดิจิทัล คือทรัพย์สินที่สำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ การผสานและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ เพื่อสร้างระบบ  
”คลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติ” จึงเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการสื่อสารและการสัญจร
ไปมาเพื่อสร้างความดำรงอยู่ของสังคมไทยบนจักรวาลดิจิทัล และที่สำคัญเปิด
โอกาสให้ประชาชนชาวไทยเข้าถึงข้อมูลและแหล่งความรู้อันทรงคุณค่าได้อย่าง
เท่าเทียมกัน เพื่อนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายของการเป็น “สังคมอุดมปัญญา” 

อย่างสมบูรณ์แบบ 

 

ปี ปี
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จุดเร่ิมต้นการสร้างคุ³ค่าข้อมูลไทย
ในแต่ละวัน ปริมาณข้อมูลดิจิทัลที่สร้างขึ้นและหมุนเวียนอยู่บนพื้นที่ไซเบอร์ 
(Cyberspace) มีจำนวนมากมายมหาศาล แต่ทว่าระบบการจัดเก็บเพื่อสืบค้นและ
นำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์กลับยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้ข้อมูล
อ้างอิงสำคัญต่างๆ ที่สร้างขึ้นบนโลกออนไลน์อาจเลือนหายไปพร้อมกาลเวลา 
และยากที่จะค้นคืนกลับมาได้  
 
ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้ริเริ่มแนวคิดในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางเทคโนโลยีสำหรับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อสร้างระบบ
คลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติ ภายใต้โครงการ Digitized Thailand 
 
โครงการ Digitized Thailand เป็นหนึ่งในสามโครงการเป้าหมายหลักของเนคเทค 
ที่ต้องการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งที่ เป็นข้อมูลในรูปแบบเอกสารและข้อมูล 
ที่สร้างขึ้นใหม่ในรูปดิจิทัล มาแปลงและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างแพลตฟอร์ม 
(Platform) มาตรฐานที่ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก 
การประมวลผลข้อมูลเพื่อนำไปสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาต่อไป 
 
ภายใต้โครงการนี้ เนคเทคมุ่งเน้นการบูรณาการเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกิดจาก
การวิจัยและพัฒนาภายในหน่วยงานมากว่า 20 ปี เพื่อนำมาประยุกต์สร้างระบบ
โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลดิจิทัล (Digital Information Infrastructure) โดยมุ่งหวัง 
ให้เกิดระบบคลังข้อมูลมาตรฐานที่ไม่เพียงสามารถสืบค้นข้อมูลอันหลากหลาย 
หากยังเป็นแหล่งองค์ความรู้ขนาดใหญ่ที่ถือเป็นทรัพย์สินอันมีค่าของประเทศ 
 
โครงการดังกล่าว จึงเป็นเสมือนเรือธง (Flagship) สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของประเทศในการสร้างความดำรงอยู่บนจักรวาลดิจิทัล โดยเนคเทคได้เริ่มดำเนิน
การโครงการ Digitized Thailand มาตั้งแต่ปี 2552 และได้ตั้งเป้าที่จะพัฒนาให้เป็น
ระบบคลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติที่สมบูรณ์ 
 
ภายใต้กรอบระยะเวลาการดำเนินงาน โครงการ Digitized Thailand ได้แบ่ง 
การดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ ทั้งนี้ ในการดำเนินงานระยะแรก โครงการเน้น 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Accumulating) 
รวมทั้งจัดเก็บและแปลงข้อมูลที่มีให้อยู่ในรูปดิจิทัลพร้อมกับการสร้างเนื้อหาใหม่ 
ที่พร้อมใช้งานได้ และเมื่อระบบข้อมูลและเครื่องมือมีมากเพียงพอ กระบวนการต่อ
ไปจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ (Knowledging) ให้เกิดขึ้นจากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้
เป็นการเชื่อมโยงและกำกับข้อมูลให้เป็นโครงสร้างที่สามารถเข้าใจได้ซึ่งจะเป็น 
การดำเนินงานในระยะที่ 2 
 
การดำเนินงานระยะที่ 3 โครงการ Digitized Thailand วางเป้าหมายในการพัฒนา
และสร้างความสามารถในการใช้องค์ความรู้ที่ได้ เพื่อทำความเข้าใจในปรากฏการณ์
หรือเหตุการณ์ใหม่ (Understanding) ซึ่งการพัฒนาในขั้นตอนนี้ จะเป็นพื้นฐาน
สำหรับการพัฒนาโครงสร้างระบบคลังข้อมูลดิจิทัลในระยะสุดท้ายเพื่อให้ได้ระบบ 
ที่สามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและตัดสินใจได้ในที่สุด (Problem 
solving) ดังรูปที่ 1  
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สำหรับการดำเนินงานระยะแรก เนคเทคเริ่มดำเนินการรวบรวมข้อมูลสำคัญ 
ของประเทศ ทีป่จัจบุนัจดัเกบ็กระจดักระจายในรปูแบบเอกสารกระดาษ โดยนำมาแปลง
และจัดเก็บใหม่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถสืบค้นได้ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ขณะเดียวกันได้ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลดิจิทัลไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
 
นอกจากนี้ โครงการ Digitized Thailand ยังให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือ
กบัหนว่ยงานพนัธมติรตา่งๆ ทีเ่ปน็เจา้ของขอ้มลูและมศีกัยภาพในการดแูลตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัล 
ที่จะนำไปสู่การสร้างระบบคลังข้อมูลแห่งชาติร่วมกัน  
 
ปัจจุบันหลากหลายหน่วยงานภายในประเทศ ได้ เล็งเห็นความสำคัญของ 
การรวบรวมขอ้มลูอนัทรงคณุคา่ไวใ้นรปูดจิทิลั และทีผ่า่นมาหนว่ยงานจำนวนไมน่อ้ย
ได้เริ่มโครงการจัดเก็บและแปลงจากข้อมูลเบื้องต้น มาอยู่บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ไปบ้างแล้ว อาทิ โครงการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (National Archives of 
Thailand) โดยกระทรวงวัฒนธรรม โครงการคลังข้อมูลภาษาของชนกลุ่มน้อย 
(Archives of Thailand Minority Languages) โดยมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ
คลังข้อมูลภาษาไทยแห่งชาติ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการสารานุกรม
ไทยสำหรับเยาวชน โครงการฐานข้อมูลสมุนไพรไทย โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และโครงการสร้างข้อมูลดิจิทัลสำหรับหนังสือ
หายากของหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งโครงการต่างๆ เหล่านี้ นับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญ
สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ 
 

รูปที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ Digitized Thailand
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ขณะเดียวกันเนคเทค ในฐานะผู้ดูแลโครงการ ได้ดำเนินโครงการนำร่องสำหรับ 
การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัล โดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทย
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ภายใต้โครงการ Knowledge Unifying Initiator for Herbal 
Information หรือ KuiHerb การเก็บข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่ของลา้นนา อาท ิศลิปะลายผา้ทอโบราณ การฟอ้นรำพืน้เมอืง การสรา้งเมอืง 
และการเกบ็รอ่งรอยทางประวตัศิาสตรบ์นสือ่อเิลก็ทรอนกิสใ์นโครงการ Digitized Lanna 
รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาพื้นบ้านภายใต้โครงการ Digitized Isan 
อาทิ ศิลปะมวยไทย ข้อมูลโบราณสถาน ซึ่งจะมีการนำเสนอเรื่องราวผ่านเทคโนโลยี 
Augmented Reality (AR) ที่ช่วยสร้างโบราณสถานให้เป็นวัตถุเสมือน โดยสามารถ
แสดงผลให้ผู้ชมสัมผัสได้เสมือนจริงในลักษณะสามมิติ และการกำกับข้อมูลวิดีโอ
ภูมิปัญญาเพื่อการสืบค้น เป็นต้น ทั้งนี้ เนคเทคมีแผนขยายผลการพัฒนาโครงการ
นำร่องดังกล่าวไปยังภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป 

รูปที่ 2 โครงการ Knowledge Unifying Initiator for Herbal Information (KUIHerb)  
ที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านสมุนไพร 

รูปที่ 3 โครงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบลวดลายทอผ้า และฐานข้อมูลลายทอผ้าพื้นถิ่นภาคเหนือ  
สำหรับวิสาหกิจชุมชน หนึ่งในโครงการภายใต้ Digitized Lanna 
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ที่มา : อาจารย์ชุมศักดิì สีบุญเรือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รูปที่ 4 ภาพจำลองระบบพิพิธภัณ±์อีสานเสมือนจริง ในโครงการ Digitized Isan 

ที่มา : อาจารย์ชุมศักดิì สีบุญเรือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รูปที่ 5 ภาพจำลองระบบสืบค้นข้อมูลอีสานแบบอัตโนมัติ ในโครงการ Digitized Isan 

 

สำหรับการดำเนินงานในช่วงแรก โครงการ Digitized Thailand คาดว่าจะสามารถ
เห็นผลของการบูรณาการเพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนมหาศาล รวมถึงสามารถรวบรวม
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาใช้สร้าง จัดเก็บ และสืบค้นข้อมูล
สำคัญและทรงคุณค่าของประเทศ โดยจะมีระบบที่สามารถสกัดองค์ความรู้
เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานต่อไป 
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จากแพลตฟอร์มบริการข้อมูล
สู่ศูนย์แห่งการสร้างองค์ความรู้ยุคใหม่

แม้การเก็บรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลจำนวนมหาศาล จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้น 
ของการดำเนินงานโครงการ Digitized Thailand หากการดำเนินงานในขั้นตอนนี้
กลับเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) การให้บริการ
ข้อมูลดิจิทัลของประเทศในยุคต่อไป  
 
เนคเทคไดต้ัง้เปา้หมายวา่ เมือ่โครงการพฒันาในระยะแรกเสรจ็สิน้ลง สิง่ทีจ่ะเปน็จดุเริม่
ในการพลิกโฉมสังคมไทยบนโลกดิจิทัล คือการเกิดขึ้นของ “โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล
แห่งชาติ” (National Information Infrastructure) ที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูล 
จากหลากหลายหน่วยงาน เพื่อนำมาประมวลผลและนำเสนอเนื้อหาสาระ 
ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยโครงสร้างพื้นฐานนี้ จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ 
ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึง 
และนำข้อมูลต่างๆ มาสร้างประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาธุรกิจ 
  
โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแห่งชาติ จะพัฒนาอยู่บนเครือข่ายของเทคโนโลยียุคใหม่ 
ที่เรียกว่า “คลาวด์ คอมพิวติ้ง” (Cloud Computing) ที่สามารถรองรับการเติบโต
ของข้อมูลและการใช้งานได้อย่างไม่จำกัด โดยเทคโนโลยีนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญ 
ที่นำไปสู่การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการให้บริการข้อมูลดิจิทัลของประเทศ ภายใต้
แนวคิด  Platform as a Service หรือ PaaS 
 

รูปที่ 1 โครงสร้างสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ที่จะพัฒนาบนเทคโนโลยี Cloud Computing  
เพื่อรองรับงานโครงการภายใต้ Digitized Thailand, Digitized Lanna, Digitized Isan 
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ทัง้นี ้เนคเทคไดว้างแนวทางการออกแบบและพฒันาแพลตฟอรม์ดงักลา่วใหเ้ปน็เสมอืน     
 “ตลาดกลาง” (Marketplace) ที่รวบรวมข้อมูลและสาระดิจิทัล รวมทั้งเครื่องมือ 
ทางเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถเลือกใช้ได้ 
ตามความต้องการผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
  
โครงสร้างตลาดกลาง จะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักคือ ส่วนข้อมูลดิจิทัล (Digital 
Content) ส่วนบริการเครื่องมือทางเทคโนโลยี (Technology/Application Tools)  
และส่วนบริการด้านการใช้งานต่างๆ (Solution) โดยในส่วนข้อมูลดิจิทัล จะเป็น
แหล่งรวบรวมเนื้อหาสาระที่โครงการ Digitized Thailand ได้บูรณาการไว้ 
ในเบื้องต้น อาทิ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ ความรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เอกสารหายาก และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะมีการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
เอกสารแห่งชาติ (National Archive) ที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและสะดวก 
ต่อการสืบค้น 
 
ในส่วนบริการเครื่องมือทางเทคโนโลยี โครงการจะนำเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ 
การสร้าง การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลที่ได้มีการวิจัยและพัฒนาขึ้น 
ภายในหน่วยงานวิจัยของเนคเทค และที่มีความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในและ 
ต่างประเทศมารวบรวมไว้ เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำเทคโนโลยีและเครื่องมือเหล่านี้ 
มาสร้างสรรค์บริการทางข้อมูลใหม่ๆ โดยเทคโนโลยีเริ่มต้นที่คาดว่าจะให้บริการ
ภายใต้แพลตฟอร์มบริการนี้ จะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผล 
ทางด้านภาษา อาทิ เทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition) เทคโนโลยี
การสังเคราะห์ เสียง (Speech Synthesis) เทคโนโลยีการตัดคำ (Word 
Segmentation) เทคโนโลยีการสกัดคำ (Keyword Extract) เทคโนโลยีการแปล
ภาษา (Translation) เทคโนโลยีเครื่องมือสืบค้นข้อมูล (Search Engine) เทคโนโลยี
การสรุปความ (Summarization) และเทคโนโลยีเหมืองข้อความแสดงความคิดเห็น 
(Opinion Mining) 
 

รูปที่ 2 แพลตฟอร์มการให้บริการที่มีมาตรฐานการจัดการข้อมูลและมาตรฐานการประยุกต์ใช้ Application  
บนโครงสร้างสารสนเทศที่เป็นระบบ (DT Platform as a Service) 
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ขณะเดียวกัน เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของข้อมูลดิจิทัล โครงการ Digitized 
Thailand ได้มีการพัฒนาการให้บริการข้อมูล (Solution) เก็บรวมรวบไว้เพื่อให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานในด้านต่างๆ โดยบริการในระยะแรก ประกอบด้วย  
บริการสืบค้นคลังข้อมูลย้อนหลัง (Archive Search) ที่สามารถสืบค้นข้อมูล
ประวัติศาสตร์ ความรู้ ข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ตามช่วงเวลา บริการ 
Live Encyclopedia ซึง่เปน็บรกิารขอ้มลูความรูข้นาดใหญ ่ทีท่กุคนสามารถมสีว่นรว่ม
ในการสร้างหรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน และ 
นำเสนอสาระความรู้ที่ผ่านการเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งบริการข้อมูล 
ด้านการท่องเที่ยวต่างๆ (Tourism Applications) เป็นต้น 
 
นอกจากนี ้เนคเทคยังไดว้างแนวทางการสร้าง “ตลาดกลาง” ให้เป็นแพลตฟอร์มเปิด 
(Open Platform) ทีบ่คุคลตา่งๆ สามารถนำผลงานทางเทคโนโลยหีรอืบรกิารทางขอ้มลู 
(Content Services) ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมานำเสนอและให้บริการทางธุรกิจ 
แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนำผลผลิตจากการพัฒนาโครงการ 
Digitized Thailand ในเบือ้งตน้ มาพฒันาตอ่ยอดไปสูก่ารใชง้านในเชงิธรุกจิ โดยเนคเทค 
คาดว่า แพลตฟอร์มการบริการ (PaaS) ดังกล่าวจะสามารถเปิดให้บริการ 
อย่างเป็นทางการได้ในปี 2555 
 
อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลดิจิทัลของประเทศ  
เป็นเพียงผลผลิตเริ่มต้นของโครงการ Digitized Thailand ซึ่งภายใต้เป้าหมาย 
การพัฒนาโครงสร้างทางปัญญาไทยบนจักรวาลดิจิทัล โครงการกำหนดแผน
ปฏิบัติการระยะยาว โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลไปสู่การเป็น “ศูนย์แห่งการสร้างองค์
ความรู้” (Knowledge Center) ยุคใหม่ของประเทศในที่สุด 
 
ทั้งนี้ โครงการได้วางแผนการพัฒนาศูนย์องค์ความรู้ในอนาคต ด้วยการสร้างระบบ
คลังข้อมูลดิจิทัลให้มีความเป็นอัจฉริยะ (Intelligence) ที่สามารถประมวลและ 
สกัดข้อมูลต่างๆ จำนวนมหาศาลและหลากหลายบนโลกไซเบอร์ ให้เป็นเนื้อหา
สาระทีม่คีณุคา่และความนา่เชือ่ถอื รวมทัง้สามารถ “สรา้ง” (Create) และ “ตรวจสอบ” 
(Monitor) ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตัวเอง 
 
องค์ความรู้มากมายจะเกิดขึ้นจากระบบสร้างองค์ความรู้อัตโนมัติ ที่ไม่เพียงสามารถ
ประมวลผลขอ้มลู วเิคราะหเ์นือ้หาสาระ และสรา้งองคค์วามรูใ้หม ่หากยงัใหค้ำปรกึษา 
แนะนำ และช่วยในการตัดสินใจ (Decision Making) ในด้านต่างๆ ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และนี่...คืออีกฉากของการพลิกโฉมโครงสร้างทางปัญญาไทย 
ในทศวรรษหน้า ที่การพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลภายใต้โครงการ Digitized 
Thailand จะเปน็ตวัขบัเคลือ่นสำคญัในการสรา้งกลไกพฒันาองคค์วามรูท้ีเ่อือ้อำนวย
ให้ประชาชนไทยในทุกระดับชั้นเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างทางปัญญา 
ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 

เนคเทคยงัไดว้างแนวทางการ
สร้าง “ตลาดกลาง” ให้เป็น
แพลตฟอร์ม เปิด  (Open 
Plat form) ที่บุคคลต่างๆ 
สามารถนำผลงานทางเทคโนโลยี
หรอืบรกิารทางขอ้มลู (Content 
Services) ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้น
มานำเสนอและใหบ้รกิารทาง
ธรุกจิ 
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บนเส้นทางแห่งการพัฒนา
ที่มุ่งสร้างโครงสร้างทางปัญญา
อย่างยั่งยืน
ภายใตแ้ผนการพฒันา โครงการ Digitized Thailand ไดก้ำหนดรปูแบบการดำเนนิงาน
เป็น 4 ระยะ นับตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบ 
(Accumulating) การสร้างองค์ความรู้จากข้อมูลที่รวบรวมได้ (Knowledging)  
การใช้องค์ความรู้ที่ได้ เพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ใหม่ 
(Understanding) จนถึงการสร้างระบบที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจได้ 
(P rob lem so l v i ng )  อย่ า ง ไรก็ตามในช่ ว งระยะแรก ถื อ เป็นช่ ว ง เวลา 
แห่งความท้าทายของการดำเนินงาน ในการสร้างฐานรากสำคัญของระบบ 
คลังข้อมูลดิจิทัลอัจฉริยะในอนาคต 
 
การดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง (Accumulating) ซึ่งเป็น
แผนการดำเนินงานในช่วง 3 ปีแรกนั้น  โครงการได้วางแผนปฏิบัติการ  
โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาใน 5 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 
(Digital Content Development) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือ 
เพื่อการจัดการข้อมูล (Research and Development on related Technologies) 
การกำหนดมาตรฐานเพื่อการจัดการข้อมูล (Standardization) การประยุกต์ใช้ 
และการบริการ (Apply and Services) และการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ 
ของข้อมูลดิจิทัล (Digital Right Management)  
 
การพัฒนาข้อมูลดิจิทัล
 
การดำเนนิงานในสว่นนี ้เปน็การรวบรวม 
จดัเกบ็และพฒันาเรือ่งราวความเปน็ชาตไิทย
และขอ้มลูสำคญัตา่งๆ อาท ิประวตัศิาสตร ์
ศิลปวัฒนธรรม ภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับ
การศกึษาและขา่วสารใหอ้ยูใ่นรปูของดจิทิลั 
เพื่อสร้างสาระดิจิทัล (Digital Content) 
ตามขอบข่าย (domain) ที่ต้องการ 
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ทั้งนี้ โครงการจะเน้นการรวบรวมข้อมูลดิจิทัลต่างๆ ที่มีอยู่แล้วบนเครือข่าย แต่มี 
การจัดเก็บกระจัดกระจายในที่ต่างๆ ให้เป็นระบบ (Digital Content Archival) 
ขณะเดียวกันจัดสร้างข้อมูลและสาระดิจิทัลในเรื่องต่างๆ ขึ้นใหม่ภายในประเทศ 
รวมทั้งแปลงข้อมูลในรูปของเอกสารและสื่ออื่นๆ ให้มาอยู่บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital Content Creation) 
 
ปัจจุบันข้อมูลดิจิทัลที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายนั้น เป็นทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง 
(Structured Data) เช่น คลังข้อมูลประโยค (Corpus) พจนานุกรม (Dictionary)  
หรือคลังศัพท์ และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เช่น ข้อมูลประเภท 
Web Document ข้อมูลประเภทงานเขียนที่ตีพิมพ์แล้ว (Published Document)  
ข้อมูลประเภทเสียง (Speech/Sound) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อนไหว 
(VDO/Animation) และข้อมูลประเภท Social Document จากเว็บไซต์เครือข่าย 
สังคม เว็บบอร์ด และบล็อก การเก็บรวบรวมข้อมูลดิจิทัลต่างๆ จึงจำเป็นต้องทำให้
ข้อมูลที่ยังไม่มีโครงสร้าง เป็นข้อมูลที่มีข้อกำหนดทางโครงสร้างเพื่อบ่งบอก
ลักษณะของข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดเก็บและสืบค้นต่อไป 
 
ในส่วนของการจัดสร้างสาระดิจิทัลขึ้นใหม่ การดำเนินงานจะเริ่มจากการแปลงข้อมูล 
ที่มีการบันทึกไว้ในสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย วิดีโอ ให้เป็นข้อมูลในรูปดิจิทัล 
รวมทั้งเน้นสร้างและผลิตเนื้อหาสาระดิจิทัลที่มาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด้านผ่านการทำงานร่วมกันแบบชุมชนออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
โดยโครงการจะจัดเตรียมสื่อหรือเว็บไซต์สำหรับการสร้างข้อมูลร่วมกันของชุมชน 
และที่ผ่านมาได้ดำเนินการโครงการผลิตเนื้อหาดิจิทัลภายใต้แนวคิดดังกล่าวไปแล้ว 
อาทิ โครงการจัดสร้างคลังข้อมูลพันธุกรรมพืช และโครงการจัดทำฐานข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนล้านนา เป็นต้น 
 
นอกจากนี้การพัฒนาข้อมูลดิจิทัล ยังครอบคลุมถึงการกำหนดทิศทาง ขอบเขต 
รวมถึงขนาดของสาระดิจิทัลของแต่ละขอบข่ายเนื้อหา (domain) เพื่อให้ได้
สาระดิจิทัลที่จำเป็นครบถ้วนและมีปริมาณเพียงพอที่จะเป็นตัวผลักดันให้กลไก 
การทำงานอื่นๆ ของชุดโครงการ Digit ized Thailand ขับเคลื่อนต่อไปได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 
เทคโนโลยีการจัดเก็บและจัดการข้อมูล นับว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้โครงการ 
Digitized Thailand บรรลุเป้าหมาย การดำเนินงานใน 3 ปีแรกจึงมุ่งเน้นการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสร้าง เก็บรวบรวม และเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลเป็นสำคัญ  
โดยได้วางแนวทางการวิจัยและพัฒนาใน 6 กลุ่มเทคโนโลยีหลัก คือ 
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เทคโนโลยีการสร้างข้อมูล (Create) 
เทคโนโลยใีนกลุม่นี ้เปน็เทคโนโลยทีีใ่ชส้นบัสนนุการสรา้งขอ้มลูในรปูดจิทิลัขึน้มาใหม่ 
(Digital Content Creation) รวมทั้งแปลงข้อมูลที่มีอยู่แล้วให้อยู่ในรูปดิจิทัล 
(Digitization) เทคโนโลยีสำคัญ ประกอบไปด้วย เทคโนโลยีการถ่ายภาพนิ่ง 
และจับภาพเคลื่อนไหว (Image and Motion Capturing Technology) เทคโนโลยี
การบนัทกึเสยีง (Sound and Audio Recording Technology) เทคโนโลยกีารสแกนวตัถุ 
(Object Scanning Technology) โปรแกรมสร้างและจัดทำเอกสาร (Document and 
Text Editor) โปรแกรมช่วยออกแบบลายและรูปแบบ (CAD Program) เทคโนโลยี
การสแกนภาพ (Image Scanning Technology) เทคโนโลยีการถอดเสียง (Audio 
Transcription Technology) เทคโนโลยีการแปลงเสียงและภาพเคลื่อนไหว 
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital Conversion Technology) และเทคโนโลยี 
การรู้จำตัวอักษร (Optical Character Recognition – OCR Technology) เป็นต้น 
 
เทคโนโลยีการเก็บสะสมและรวบรวมข้อมูล (Accumulate) 
เทคโนโลยีในกลุ่มนี้ ใช้สำหรับรวบรวมและสะสมข้อมูลอัตโนมัติ รวมถึงสนับสนุน 
การออกแบบและพัฒนาระบบและอุปกรณ์สำหรับจัดการคลังข้อมูล (Archival and 
Data Storage) ประกอบด้วย เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ (Sensor Technology) เช่น  
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ เทคโนโลยีเก็บหน้าเว็บ (Web Crawler 
Technology) เทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูล (Database Management 
Technology) เทคโนโลยีการสร้างคลังข้อมูล (Data Warehousing and Repository 
Technology) เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล (Storage Technology) และเทคโนโลยี 
การจัดการเครือข่าย (Network Technology) 
 
เทคโนโลยีการเข้าถึงข้อมูล (Access)  
กลุ่มเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาช่วยในการจัดระเบียบและทำสารบัญข้อมูล (Organization) 
การจดัจำแนกแบง่กลุม่ประเภทขอ้มลู (Classification) และการสรา้งฐานดชัน ี(Indexing) 
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ถูกต้อง
แมน่ยำ และมคีวามครอบคลมุสงู ประกอบดว้ย การพฒันาเทคนคิการขยายคำคน้คนื 
(Query expansion) เทคนิคการสร้างฐานดัชนี (Indexing) เทคนิคการจัดลำดับ
ผลลัพธ์จากการค้นคืน (Search Result Ranking) เทคนิคการสืบค้นเชิงความหมาย 
(Semantic Search) เทคนิคการสืบค้นแบบคำถามคำตอบ (Question Answering 
Search) เทคนิคการสืบค้นข้ามภาษา (Cross-Language Search) เทคนิค 
การสืบค้นเชิงอารมณ์และความคิดเห็น (Sentimental and Subjectivity Search) 
และเทคนิคการสืบค้นมัลติมีเดีย (Multimedia Search) 
 
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) 
เทคโนโลยีในกลุ่มนี้ นับเป็นเทคโนโลยีฐานสำคัญที่ช่วยในการวิเคราะห์และ 
สกัดองค์ความรู้จากข้อมูล (Mining) เพื่อนำมาใช้สนับสนุนการตัดสินใจและ 
แก้ปัญหาต่างๆ ประกอบด้วย เทคโนโลยีการทำเหมืองข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล 
ข้อความและเว็บ (Data, Text and Web Mining Technology) เทคโนโลยี 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing Technology) 
เทคโนโลยีการกรองและสกัดสารสนเทศ (Information Filtering and Extraction) 
และเทคโนโลยีการสร้างจินตทัศน์จากสารสนเทศ (Information Visualization) 
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เทคโนโลยีการประยุกต์ใช้ข้อมูล (Apply) 
การพัฒนาเทคโนโลยีในส่วนนี้ จะเน้นการวิจัยหาเทคนิค รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ 
(Application Tools) เพื่อใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์สูงสุด โดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ การออกแบบโปรแกรมโดยใช้วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) 
การออกแบบการใชง้านของโปรแกรมบนเวบ็ (Web Service) และการสรา้งปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ (Human-Computer Interaction) ตัวอย่างของ
งานวิจัย ประกอบด้วย โปรแกรมรู้จำเสียงพูด (Speech Recognition) โปรแกรม
สังเคราะห์เสียง (Speech Synthesis) ระบบสืบค้นข้อมูล (Search Engine) 
ระบบถามตอบ (Question Answering System) ระบบแปลภาษา (Machine 
Trans la t ion)  ระบบผู้ เชี่ ยวชาญ (Exper t  System) ระบบแนะนำข้อมูล 
(Recommender System) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support 
System) และระบบเรียนรู้แบบออนไลน์ (e-Learning System) 
 
เทคโนโลยีการแบ่งปนข้อมูล (Share) 
แนวทางการพฒันาจะครอบคลมุการวจิยัหาเทคนคิทีม่ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การพฒันา
เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันการใช้ข้อมูลดิจิทัล โปรแกรม 
(Programs) และไลบรารีของซอฟต์แวร์ (Software Libraries) ตัวอย่างงานวิจัย  
ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยีเว็บเวอร์ชั่น 2.0 เช่น ระบบ KUI (Knowledge Unifying 
Initiator) และเทคนิคการกำกับข้อมูลร่วมกัน (Social Annotation and Tagging)  
และเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Services Technology) 
 
อย่างไรก็ตาม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ต้องครอบคลุมถึง 
ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล  ความครอบคลุม ความเกี่ยวข้องกับ
การใช้งาน (Relevance) ความทันสมัย  ความสามารถในการรองรับการขยายตัว 
(Scalability) และความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้การใช้งานของระบบคลังข้อมูล 
ดิจิทัลแห่งชาติมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
การกำหนดมาตรฐานเพื่อการจัดการข้อมูล
 
เนือ่งจากวธิกีารจดัเกบ็ขอ้มลูในปจัจบุนัมรีปูแบบทีแ่ตกตา่งกนั ทำใหข้อ้มลูยงัไมส่ามารถ
เชื่อมโยงถึงกันได้ โครงการ Digitized Thailand ได้กำหนดแนวทางการพัฒนา
มาตรฐานการจัดเก็บ แลกเปลี่ยน เชื่อมต่อและจัดการข้อมูลเพื่อบูรณาการและ 
จัดระเบียบข้อมูลให้เข้าถึงง่าย และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย โดยแบ่ง
แนวทางการพัฒนาเป็น 4 กลุ่มมาตรฐานหลัก ได้แก่ 
 
มาตรฐานการจัดระเบียบข้อมูล  ประกอบด้วย มาตรฐานโครงสร้างของข้อมูล  
มาตรฐานในการแปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลดิจิทัล มาตรฐานการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 
และมาตรฐานการจัดระเบียบข้อมูลดิจิทัล 
 
มาตรฐานในการพฒันาองคค์วามรูแ้ละบรูณาการ ประกอบดว้ย มาตรฐานคลงัขอ้มลู 
มาตรฐานการจัดระบบของความสัมพันธ์ของหน่วยภาษา (Ontology) และมาตรฐาน
การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 
มาตรฐานในการสืบค้น ประกอบด้วย มาตรฐาน API (Application Interface)  
ในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัล ซึ่งเป็นมาตรฐานทางด้านซอฟต์แวร์ โดยในส่วนนี้จะเน้น
การศึกษากระบวนการและเครื่องมือในการกำหนดมาตรฐานของ Web Services 
รวมถึงการพัฒนามาตรฐานในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
มาตรฐานอืน่ๆ  เชน่ มาตรฐานในการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู และมาตรฐาน
ในการจัดการลิขสิทธิ์ 
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การประยุกต์ใช้และการบริการ
 
เมื่อมีการบูรณาการข้อมูลเข้าด้วยกัน สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของโครงการ คือการนำ
ข้อมูลที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่เพียงในด้านการศึกษาและสังคม 
หากยังสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจในเชิงพาณิชย์ โดยโครงการ Digitized Thailand 
ได้วางแนวทางในการนำข้อมูลและเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นระบบ
บริการข้อมูล อาทิ บริการข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาในโครงการ 
Digitized Lanna บริการข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยเพื่อประโยชน์ต่อวงการแพทย์
และสาธารณสุ ข ในโครงการ  He rba l  I n f o rma t i c s  และบริ การสืบค้น
ข้อมูลดิจิทัลต่างๆ ในโครงการคลังเว็บไทย (Thai Web archive) เป็นต้น 
  
นอกจากนี้ บริการอื่นๆ ที่สำคัญยังครอบคลุมถึงระบบบริการสำหรับการสร้างสาระ 
ดิจิทัล (Digi t ized Process) ระบบบริการสำหรับการถ่ายโอนสาระดิจิทัล 
( Immigrat ion Conversion) ระบบบริการสำหรับการเรียกใช้สาระดิจิทัล 
(Extraction) และระบบบริการจัดการเครื่องเครือข่าย (Hosting - Grid)  
 
การบริหารจัดการสิทธิประโยชน์ของข้อมูลดิจิทัล
 
ในโลกแห่งการสื่อสารออนไลน์ ข้อมูลดิจิทัลถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่า  
การใช้ประโยชน์จากเนื้อหาสาระดิจิทัล จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการการใช้สิทธิ
ทางดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันหลายประเทศที่ต้องการสร้างความดำรงอยู่ 
บนจักรวาลดิจิทัล ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการสิทธิดิจิทัลดังกล่าว  
ฉะนั้นเพื่อรองรับการเกิดขึ้นและการใช้งานของระบบคลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติ 
โครงการ Digitized Thailand ได้วางแนวทางศึกษาและวิจัยเรื่องการบริหารจัดการ
สิทธิประโยชน์ของข้อมูลดิจิทัล โดยจะทำการศึกษาการใช้ระบบ Digital Right 
Management (DRM) ครอบคลุมตั้งแต่ข้อกำหนดทั่วไป (General Requirement)  
รูปแบบที่เชื่อถือได้ (Trust Model) กระบวนการใส่รหัสความลับ (Cryptographic 
Mechanisms) การกำหนดสิทธิ์ (Individualization) การใช้ Digital Watermarking 
ความปลอดภัยของระบบ ข้อกฎหมาย รวมถึงสิทธิและความต้องการของผู้บริโภค 
ในการใช้ข้อมูล เช่น สิทธิการกำหนดความเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ (Privacy & 
Anonymity) การใช้ข้อมูลด้วยความเป็นธรรม (Fair Use)  และการใช้ประโยชน์ 
ร่วมกันของข้อมูล (Usability) 

ที่มา : ดัดแปลงภาพจาก http://cpe.kmutt.ac.th/previousproject/2007/54/Theories2.htm 
รูปที่ 1 กระบวนการใส่และถอดลายน้ำดิจิทัล 

จากแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ โครงการ Digitized Thailand คาดว่า ภายในปี 
2555 พลังแห่งความทุ่มเทจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ  
จะผลักดันให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่เป็นแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูล
ขนาดใหญ่ ที่สามารถสร้าง จัดเก็บ และให้บริการข้อมูลดิจิทัลของชาติได้อย่าง 
เป็นระบบและมีมาตรฐาน โดยผ่านการบูรณาการข้อมูลและเทคโนโลยี อันจะเป็น
รากฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในโลกยุคใหม่ 
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นำทางการพัฒนา
ร่วมสร้างแพลตฟอร์ม 
ต่อยอดอุตสาหกรรม
บนเส้นทางสู่ความสำเร็จของการสร้างแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลดิจิทัล 
(Platform as a Service: PaaS) เนคเทคได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาและ 
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดผลผลิตของระบบ 
คลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและการใช้งาน 
ในทุกภาคส่วน 
 
ที่ผ่านมา เนคเทค ได้พัฒนาแผนที่นำทาง (Roadmap) ของโครงการ Digitized 
Thailand โดยวางกรอบการพัฒนาไว้ภายใต้ 4 องค์ประกอบหลัก โดยพิจารณาจาก
ความต้องการของตลาด (Market Needs) เป็นเป้าหมายสำคัญ เพื่อนำไปสู่แนวทาง
ในการสรรหาพันธมิตร (Alliance) ร่วมพัฒนา รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี 
(Technology) ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างให้เกิดผลผลิต (Output) ที่สามารถใช้งาน
ได้จริง 

ความต้องการของตลาด(MarketNeeds)
 
โครงการ Digitized Thailand ได้มองการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ของตลาดใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) 
กลุ่มธุรกิจสาระดิจิทัล (Digital Content) และกลุ่มระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ 
(Business Intelligence: BI)  
 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เครื่องมือทางเทคโนโลยีและระบบการให้บริการ 
คลังข้อมูลดิจิทัล จะเข้ามาช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการ โดยผู้ประกอบการสามารถใช้ฐานข้อมูลเอกลักษณ์ของประเทศ 
เช่น คลังข้อมูลลายผ้า รวมถึงเครื่องมือในการออกแบบ เพื่อช่วยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์จาก 
คลังข้อมูลดิจิทัล เพื่อนำมาบูรณาการสร้างบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่มี 
ความแตกต่างและมีมูลค่าเพิ่มต่อการท่องเที่ยวไทย 
 
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอื่นๆ ยังสามารถนำสาระข้อมูล เช่น ข้อมูลภาพ ข้อมูล 
โบราณสถาน ข้อมูลสมุนไพร และอื่นๆ ที่เก็บไว้ในระบบคลังข้อมูลดิจิทัลมาพัฒนา
ต่อยอดเป็นธุรกิจบริการทางข้อมูล (Digital Content Business) ที่สามารถ 
สร้างตลาดและรายได้ใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
 
ขณะเดียวกัน เมื่อมีการผสานระหว่างการใช้ข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีเข้าด้วยกัน 
โครงการ Digitized Thailand จะเปน็กลไกทีต่อบสนองความต้องการในการนำข้อมลู
หลากหลายมาสกัด เพื่อสร้างระบบวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะ ที่ช่วยการตัดสินใจและ
วางแผนใหก้บัผูบ้รหิารในหนว่ยงานตา่งๆ และองคก์รธรุกจิ การพฒันาระบบวเิคราะหข์อ้มลู 
(BI) อาท ิระบบพยากรณน์ำ้ทว่ม ระบบวเิคราะหเ์พือ่หารปูแบบการไหลของการจราจร 
ระบบวิเคราะห์หารูปแบบการเคลื่อนย้ายของชุมชน หรือระบบวิเคราะห์ข้อมูล 
ทางธุรกิจอื่นๆ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนาธุรกิจในอนาคต 
 

ในกลุม่อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์
เครื่องมือทางเทคโนโลยีและ
ระบบการใหบ้รกิารคลงัขอ้มลู 
ดจิทิลั จะเขา้มาชว่ยสนบัสนนุ
ผู้ประกอบการในการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและ
บริการ 
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การสร้างพันธมิตร(Alliance)
 
จากความต้องการของตลาด เนคเทคได้วางแนวทางในการสร้างพันธมิตรและ 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ อย่างครบวงจร โดยกำหนดการสร้างเครือข่าย
พันธมิตรไว้ใน 3 กลุ่มหลัก คือ 
 
พันธมิตรกลุ่มข้อมูล (Resource Alliance) เป็นหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชน 
ที่เป็นเจ้าของข้อมูล โดยพันธมิตรที่มีการสร้างความร่วมมือไปแล้ว ได้แก่ กระทรวง
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
  
พันธมิตรกลุ่มเทคโนโลยี (Technology Alliance) เป็นกลุ่มนักวิจัยในหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศที่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่สนับสนุนการสร้างระบบคลังข้อมูลดิจิทัล ปัจจุบันโครงการได้สร้างความร่วมมือกบั
กลุม่พนัธมติรเทคโนโลย ีอาท ิมหาวทิยาลยัราชมงคลลา้นนา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเคอิโอะ (Keio 
University)  มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) และสถาบันเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (National Insti tute of 
Information and Communications Technology: NICT) 
 
พันธมิตรกลุ่มธุรกิจ (Commercial Alliance) จะเป็นกลุ่มบริษัทหรือหน่วยงาน 
ธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำแพลตฟอร์มการให้บริการไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 
ซึ่งพันธมิตรในส่วนนี้ จะมีการสร้างความร่วมมือในขั้นต่อไป 
 

ที่มา : http://www.most.go.th/main/index.php/news/organization-news/588-etc 
รูปที่ 2 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

และกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง “การส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมจากรากหญ้าสู่สากล” 
วันที่ 31 สิงหาคม 2552 

รูปที่ 3 พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ระหว่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  

กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) 
วันที่ 29 เมษายน 2552 
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การพัฒนาเทคโนโลยี(Technology) 
 
เทคโนโลยี ถือเป็นฐานสำคัญในการสร้างระบบคลังข้อมูลดิจิทัลของประเทศ 
โดยเนคเทคได้วางแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีเป็น 3 ระดับ คือ 
 
Mature เป็นเทคโนโลยีในระดับที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายแล้ว อาทิ เทคโนโลยี 
เว็บ 2.0 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส (Web Services)    
 
Core เป็นเทคโนโลยีหลัก เช่น เทคโนโลยีกริด (Grid Technology) เทคโนโลยีการรู้
จำตัวอักษร (Optical Character Recognition: OCR) และเทคโนโลยีการสังเคราะห์
เสยีง (Text-to-Speech Technology) 
 
Frontier เป็นเทคโนโลยีในยุคหน้า อาทิ เทคโนโลยี Hologram Display ซึ่งเป็น 
เทคโนโลยีการแสดงผลเสมือนจริงในรูปสามมิติ  Semantic Web เทคโนโลยีเว็บ 
เชิงความหมาย ที่ใช้ในการจัดเก็บและนำเสนอเนื้อหาแบบมีโครงสร้างโดยสามารถ
วิเคราะห์จำแนกและจัดแบ่งความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ปรากฏกับข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละ
ระดับ เทคโนโลยีกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา 
 
ทั้งนี้ เนคเทคยังได้จำแนกประเภทของระบบเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการพัฒนา
โครงการ Digi t ized Thai land ประกอบไปด้วย เทคโนโลยีระบบเสมือน 
(Virtualization) ระบบการติดตาม (Tracking) ระบบการแปลงข้อมูลดิจิทัล 
(Digitization) ระบบคลังข้อมูล (Archive) ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) 
ระบบการเข้าถึงข้อมูล (Access) ไปจนถึงระบบการนำเสนอ (Presentation) 
และระบบการแสดงผล (Realization)  
 
ผลผลิต(Output) 
 
จากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็น 
เนคเทคได้ตั้งเป้าให้เกิดการสร้างผลผลิตสำหรับโครงการ Digitized Thailand  
ใน 3 ด้านหลัก นั่นคือ การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มการให้บริการของประเทศ (DT 
PaaS) การพัฒนาเครื่องมือในการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ 
(Human Interface) และการมีระบบเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ตามประสบการณ์ 
(Experience Technology) 
 
สำหรับผลผลิตที่ เป็นแพลตฟอร์มการให้บริการ DT PaaS จะพัฒนาอยู่บน
เทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ (Cloud Computing) ทีม่มีาตรฐานของขอ้มลูทีเ่ปน็ระบบ 
(Standardized Metadata) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการสร้างบริการต่างๆ บนเครือข่าย 
โดยผลิตผลเบื้องต้น ได้แก่ บริการ LangGrid ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้บริการทาง
ด้านภาษา  
 
นอกจากนี้  ผลผลิตอื่นๆ ยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ ใช้สามารถทำงาน 
หรือปฏิสัมพันธ์กับระบบได้ง่ายและเป็นธรรมชาติมากขึ้น อาทิ เทคโนโลยี 
การแปลภาษาด้วยเสียงพูด (Speech-to-Speech Machine Translation) หรือระบบ
ล่ามอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสนทนาออนไลน์ที่โต้ตอบกับผู้ใช้อัตโนมัติ (Abdul) รวมทั้ง
มีระบบเทคโนโลยีที่สามารถประยุกต์ตามประสบการณ์เมื่อผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์ 
กับระบบ เช่น ระบบสอนมวยไทย ระบบสอนรำดาบที่สามารถปรับวิธีการสอน 
ตามความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนเป็นหลัก 
 
การดำเนินงานภายใต้กรอบของแผนที่นำทาง นับเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนา
โครงการ Digitized Thailand ที่จะช่วยสร้างและผลักดันให้เกิดการบูรณาการ 
องค์ความรู้และการสร้างเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด 
และอุตสาหกรรมได้อย่างแท้จริง 
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Technology
ภายใต้แผนที่นำทาง เนคเทคได้จำแนกการพัฒนาเทคโนโลยี ที่จำเป็นต่อการสร้าง
แพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลดิจิทัล (DT PaaS) เป็น 8 ประเภท 
 
เทคโนโลยีเสมือน(Virtualization) 
 
เปน็เทคโนโลยทีีเ่ขา้มาชว่ยใหเ้กดิการแบง่ปนัหรอืรว่มใชท้รพัยากรคอมพวิเตอร ์เชน่ 
หน่วยประมวลผล (CPU) หน่วยความจำ (Memory) หรือฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) 
ของคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องหรือมากกว่านั้น ให้สามารถใช้งานระบบซอฟต์แวร์ 
จำนวนมากและทำงานหลายงานไปพร้อมกันได้แม้ว่าจะต่างแพลตฟอร์ม (Platform) 
กันก็ตาม ประกอบด้วย 
 
 • CloudComputing 
แนวคิดด้านบริการที่ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ทำงานเชื่อมโยงกัน  
โดยระบบจะทำงานสอดประสานกันแบบรวมศูนย์ และมีวิธีการประมวลผล จัดสรร
ทรัพยากรและบริการที่อิงกับความต้องการของผู้ใช้ สามารถรองรับความต้องการ 
ที่หลากหลาย และเนื่องจากระบบทำงานผ่านเทคโนโลยีเสมือน ระบบจึงไม่ถูกจำกัด
ในเรื่องของสมรรถนะและขีดความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 • SeamlessConnectivity 
การเชื่อมต่อบนโลกของเครือข่ายอย่างไร้ขอบเขต ทำให้ผู้ใช้ที่แม้จะอยู่ต่างเครือข่าย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น
เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยไม่มีข้อ
จำกัด การเชื่อมต่อในลักษณะนี้จะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาระบบการให้บริการ
แบบ Ubiquitous ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการได้ทุกหนทุกแห่ง โดยไม่มีข้อจำกัด 
เรื่องอุปกรณ์และเครือข่ายที่ใช้  
 
เทคโนโลยีระบบการติดตาม(Tracking)
 
 • RadioFrequencyIdentification(RFID) 
เทคโนโลยกีารระบตุวัตนดว้ยความถีว่ทิย ุมลีกัษณะการทำงานผา่นการรบัสญัญาณจาก 
แถบปา้ยบอกขอ้มลู (Tags) ซึง่ทำหนา้ทีส่ง่สญัญาณหรอืขอ้มลูทีบ่นัทกึไปยงัตวัอา่นขอ้มลู 
(RFID Reader) โดยอาศัยช่องความถี่วิทยุผ่านสายอากาศ เทคโนโลยีนี้นำมา
ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบและติดตามวัตถุ ผลิตภัณฑ์ สินค้า สัตว์ หรือแม้กระทั่ง
บุคคล 
 
 • BodySensor 
อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยผ่านสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อนำ
มาติดตามร่างกายจะสามารถเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้ง 
ส่งข้อมูลเหล่านั้นกลับไปยังระบบควบคุมกลางแบบ Real-time ข้อมูลที่ได้สามารถ
นำมาประมวลผลเพื่อจับท่วงท่าการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทดสอบสมรรถนะ 
ความแข็งแรงของร่างกาย หรือแม้กระทั่งเพื่อฟื้นฟูและรักษาทางด้านการแพทย์ 
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เทคโนโลยีระบบการแปลงข้อมูลดิจิทัล(Digitization)

 • MotionCapture 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหว โดยใช้เซ็นเซอร์ติดตามร่างกายหรือ 
ชุดของผู้แสดง (Body Suit) เพื่ออ่านและแปรค่าความเคลื่อนไหวเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ ดังรูปที่ 1-3 โดยข้อมูลและค่าที่ได้จะนำมาสร้างเป็นตัวละครสามมิติ 
ที่สามารถแสดงท่าทางต่างๆ ได้เสมือนจริงและมีความหลากหลายของอิริยาบถ 

รูปที่ 1 การใช้เซ็นเซอร์ติดที่ชุด Body Suit เพื่ออ่านและแปรค่าความเคลื่อนไหวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ตามรูปเป็นการจัดเก็บท่ากายบริหารฤาษีดัดตน 
 

รูปที่ 2 การติดตั้งอุปกรณ์กล้องเพื่อตรวจจับท่าทางการเคลื่อนไหว รูปที่ 3 การประมวลผลภาพด้วย Software Motion Analysis

 • OpticalCharacterRecognition(OCR) 
กระบวนการทางอเิลก็ทรอนกิสท์ีใ่ชก้ารแปลงไฟลภ์าพเอกสารจากงานเขยีนหรอืงานพมิพ ์
เป็นไฟล์ข้อความบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความต่างๆ 
ได้ตามความต้องการ การจับภาพไฟล์เอกสารสามารถทำได้โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์
หรือกล้องดิจิทัล 
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เทคโนโลยีระบบคลังข้อมูล(Archive)

 • Crawler 
โปรแกรมเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ 
โดยใชล้งิก ์(Link) ทีเ่ชือ่มโยงกนัไปมาของเวบ็และสง่กลบัไปยงัฐานขอ้มลูเพือ่จดัเกบ็
หน้าเว็บนั้นๆ โดยอัตโนมัติ ด้วยเทคโนโลยีนี้จะทำให้การประมวลผลการค้นหา
สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ 
 
 • Archive 
เทคโนโลยกีารเกบ็ขอ้มลูแบบสะสม (Incremental Data Collection) เนน้การเกบ็ขอ้มลู 
ที่รวดเร็ว ไม่ซ้ำซ้อน และประหยัดเนื้อที่ เทคโนโลยีนี้สามารถตรวจสอบความต่าง
ข้อมูลและเลือกเก็บเฉพาะเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีความแตกต่างเพื่อประหยัดเนื้อที่ 
ในการจัดเก็บ จากนั้นสามารถเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามแกนเวลา 
หัวข้อ และความสนใจ เพื่อนำมาสรุปเป็นภาพรวมของเหตุการณ์ได้ 
 
เทคโนโลยีระบบวิเคราะห์ข้อมูล(Analysis)
 
 • SocialComputing 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ 
กับพฤติกรรมทางสังคม โดยการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เช่น บล็อก การสนทนา
ออนไลน์ หรือบริการเครือข่ายสังคมต่างๆ รวมทั้งการสื่อสารผ่านเครือข่าย มาสร้าง
ให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ของผู้คนบนโลกออนไลน์ โดยผู้ที่อยู่ในเครือข่ายสังคม
สามารถสร้าง แบ่งปัน และแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารและเนื้อหาต่างๆ ไปยังกลุ่ม 
ที่อยู่ในเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว  

 • OpinionMining 
เทคโนโลยีที่ผสานเทคนิคของการสืบค้นข้อมูลเข้ากับการประมวลผลทางภาษา  
เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากมายบนเครือข่าย โดยเฉพาะ
ส่วนที่เป็นความคิดเห็น เทคโนโลยีนี้นำมาใช้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในบล็อก ฟอรั่ม 
หรือเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นการแสดงความคิดเห็น ดังตัวอย่างในรูปที่ 4 
 

รูปที่ 4 ภาพจำลองการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการแสดงความคิดเห็น

 

  
  



2�

เทคโนโลยีระบบการเข้าถึงข้อมูล(Access) 
 
 • Location-based 
เทคโนโลยีที่นำความสามารถการรู้ตำแหน่งพิกัดมาใช้บอกตำแหน่งของผู้ใช้ 
ผ่านอุปกรณ์พกพาต่างๆ การรู้ข้อมูลตำแหน่งจะช่วยสร้างบริการทางข้อมูลใหม่ๆ 
ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ณ ตำแหน่งและเวลานั้นๆ เช่น บริการข้อมูล
ทางการท่องเที่ยวของสถานที่นั้น บริการค้นหาร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียง หรือบริการ
แสดงตำแหน่งปัจจุบันของเพื่อนบนแผนที่  

 • EmotionalSearch 
เทคโนโลยีการค้นคืนข้อความภาพและไฟล์วิดีโอที่แสดงอารมณ์และความรู้สึก  
ซึ่งมีความแตกต่างจากการค้นคำโดยทั่วไป เทคโนโลยีนี้อาศัยการแปลงข้อมูล 
เชิงความรู้สึกและอารมณ์เป็นดัชนีสมการค้น รวมทั้งสร้าง Metric ระหว่างประเภท
อารมณ์ความรู้สึก เมื่อเทียบกับลักษณะเด่นของวัตถุ เช่น สี บริบท และรูปร่าง 
ทำให้ได้ผลการสืบค้นที่ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ที่ผู้ใช้ต้องการมากที่สุด 

เทคโนโลยีระบบการนำเสนอ(Presentation)
 
 • AugmentedReality(AR) 
เทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) โดย 
ผา่นอปุกรณ ์Webcam และเครือ่งคอมพวิเตอรร์ว่มกบัการใชซ้อฟตแ์วรเ์พือ่สรา้งภาพ
วตัถเุสมอืนบนจอคอมพวิเตอรใ์นลกัษณะ 3 มติทิีม่มีมุมองถงึ 360 องศา เทคโนโลยนีี้
สามารถสร้างให้เกิดภาพเสมือนจริงที่ผู้ใช้เข้าไปมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นๆ  
โดยไม่จำเป็นต้องไปสถานที่จริง 
 
 • SemanticWeb 
เทคโนโลยีการจัดเก็บและนำเสนอเนื้อหาแบบ
มีโครงสร้าง รวมถึงสามารถวิเคราะห์จำแนก 
หรือจัดแบ่งความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ปรากฏ
กับข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละระดับ เทคโนโลยีนี้
ส า ม า ร ถ จั ด ก า ร ข้ อ มู ล ใ น ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง 
การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของข้อมูลในระดับ 
Metadata ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถ
เข้ า ใ จ  “ ความหมาย ”  ของข้ อมู ลต่ า งๆ 
และสามารถนำข้อมูลที่ได้นั้นไปประมวลผล
โดยอัตโนมัติ  โดยผลของการค้นหาที่ ได้ 
จะเป็นชุดของข้อมูลที่มีความหมายจำเพาะ
ตรงตามที่ผู้ใช้ต้องการ ดังตัวอย่างในรูปที่ 5 

รูปที่ 5 Semantics-based Video Indexing and Retrieval Systems
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เทคโนโลยีระบบการแสดงผล(Realization)

 • 3D-Music 
เทคโนโลยีสำหรับการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มี 
รายละเอียดมาก เพื่อการนำเสนอที่เสมือนจริง โดยใช้เทคนิคการบันทึกเสียง 
รอบด้าน และการผลิตเสียงตามสภาพแวดล้อมของแต่ละจุดของแหล่งกำเนิดเสียง 
เทคโนโลยนีีใ้ชเ้พือ่บนัทกึและถา่ยทอดผลงานทางดนตรทีีม่คีณุคา่ของศลิปนิแหง่ชาติ 
และครูเพลงต่างๆ เพื่อสืนสานเป็นมรดกของชาติต่อไป  
 

ที่มา : M. Katsumoto, Y. Yamaha and T. Kimura: “Realization of multidimensional speaker 
with frequency dependence of directivity”, Proc. AES Japan Sect Conf., 2008, No. PS08, pp. 1-6 
.รูปที่ 6 ภาพจำลองการบันทึกเสียง ผ่านไมโครโฟนที่ติดตั้งรอบผู้เล่นเครื่องดนตรีจำนวน 26 จุด  

ในมุมและองศาที่แตกต่างกัน เพื่อให้ได้เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มาจากทุกทิศทางของระบบดนตรี 3 มิติ 

ที่มา : M. Katsumoto, Y. Yamaha and T. Kimura: “Realization of multidimensional speaker 
with frequency dependence of directivity”, Proc. AES Japan Sect Conf., 2008, No. PS08, pp. 1-6. 

รูปที่ 7 ลำโพงชนิดพิเศษภายในประกอบด้วยลำโพงขนาดเล็กจำนวน 26 ตัว เพื่อการแสดงผลที่เสมือนจริง

 • HologramDisplay 
เทคโนโลยีการแสดงผลขั้นสูงแบบ Hologram ซึ่งเป็นการสื่อสารทางไกล 3 มิต ิ
ที่สามารถส่งภาพบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้สามารถมาปรากฏตัวในที่อีกแห่งหนึ่งได้ 
จากการสร้างภาพเสมือนจริงของบุคคลนั้นขึ้นมา 
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ขับเคลื่อนประเทศไทย
สู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
แห่งการสร้างสรรค์
จากพลังแห่งความทุ่มเทในการพัฒนาโครงการ Digitized Thailand ของหน่วยงาน
พันธมิตรในกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนคเทคเชื่อว่าจะเป็นกลไลผลักดันให้เกิด 
การสร้างโครงสร้างทางปัญญาอันเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่การขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจยุคใหม่  
จะตั้งอยู่บนฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ 
ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ 
 
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติ จึงเปิดโอกาสให้กลุ่มคนต่างๆ ทั้ง 
ภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลรายย่อยในทุกระดับ
สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและข้อมูลดิจิทัล ซึ่งเมื่อผนวกเข้ากับความคิด
สร้างสรรค์ จะนำไปสู่การสร้างและออกแบบสินค้า บริการ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ 
และที่สำคัญเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมสาระดิจิทัล หรือ “ดิจิทัล 
คอนเทนต์” ที่ถือเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ของประเทศ 

รูปที่ 1 การพัฒนาสาระดิจิทัล และให้บริการผ่านอุปกรณ์ต่างๆ  
โดยการใชโ้ปรแกรมประยกุตท์ีพ่ฒันาขึน้เพือ่นำไปสูก่ารสรา้งและออกแบบสนิคา้ บรกิาร หรอืนวตักรรม 

 

Implementation: DT PaaS
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จากการศึกษาของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า ดิจิทัลคอนเทนต์ เป็นหนึ่งใน
อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโตสูง โดยในปี 2551 
อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ทั่วโลกมีมูลค่าประมาณ 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ 
และประเทศที่ครองส่วนแบ่งในตลาดโลกคือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 
และไต้หวัน 
 
แมว้า่อตุสาหกรรมนีใ้นประเทศไทยยงัอยูใ่นชว่งแหง่การเริม่ตน้ แตศ่นูยว์จิยักสกิรไทย
คาดว่า การเติบโตจะมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและในปี 2551 ที่ผ่านมา ตลาดดิจิทัล 
คอนเทนต์ไทยมีมูลค่าสูงถึง 80,000 ล้านบาท 
 
การที่ประเทศไทยมีมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์และ 
มีความหลากหลาย และได้เตรียมพร้อมในการจัดเก็บและรวบรวมมรดกต่างๆ  
เหล่านั้นไว้ในรูปดิจิทัล จึงช่วยเพิ่มโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ สามารถสร้างสรรค์ 
งาน ผลิตสินค้าและบริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเกมส์ 
(Games) แอนิเมชั่น (Animation) ระบบพิพิธภัณฑ์เสมือน (e-Museum) 
หรือบริการทางข้อมูลอื่นๆ เพื่อรองรับตลาดที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 
 
เป็นที่เชื่อว่า ด้วยโครงสร้างพื้นฐานของ DT PaaS ประเทศไทยจะมีโอกาส 
ในการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ โดยสามารถพัฒนา
อุตสาหกรรมดังกล่าวให้กลายเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบ
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ไทยได้ในอนาคต 
 
3อุตสาหกรรมเปาหมายใช้DTเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจไทย
 
นอกเหนือจากการสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ โครงการ Digitized 
Thailand ยังเน้นการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลังข้อมูลดิจิทัล 
เป็นเครื่องมือสนับสนุนและเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ โดย 
ในระยะเริ่มต้น กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สามารถนำแพลตฟอร์มการให้บริการ 
DT PaaS ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 
อุตสาหกรรมการออกแบบ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมการศึกษา  
 
กลุ่มอุตสาหกรรมการออกแบบ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมนำร่องที่โครงการ Digitized 
Thailand มีบทบาทในการช่วยผู้ประกอบสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ด้วยการให้บริการ
ฐานข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่างๆ อาทิ คลังข้อมูลลายผ้า 
คลงัขอ้มลูทางศลิปะและวฒันธรรม   และเครือ่งมอืในการออกแบบ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ 
 
ในด้านการท่องเที่ยว การใช้ข้อมูลจากคลังข้อมูลดิจิทัลผสานกับความคิดสร้างสรรค์
และเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายยุคใหม่ จะนำมาซึ่งบริการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
ที่ไม่เพียงเป็นการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แต่ยังรวมไปถึงการให้บริการข้อมูล
ความรู้ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติศาสตร์และความเป็นมา 
ของสถานที่นั้นๆ ในตำแหน่งนั้นๆ ได้ ณ เวลานั้นผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์
พกพาตา่งๆ โดยนกัทอ่งเทีย่วสามารถเลอืกใชบ้รกิารทัง้ทีเ่ปน็ขอ้มลูภาพและขอ้มลูเสยีง 
และสามารถเลือกภาษาที่ต้องการได้ ซึ่งบริการรูปแบบใหม่นี้จะทำให้การท่องเที่ยว
ในประเทศไทยมีคุณค่าและความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
 
ขณะเดียวกัน บริการทางการท่องเที่ยวยังรวมถึงการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทรัพยากร
การท่องเที่ยวต่างๆ และสินค้าชุมชนที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน โดยนักท่องเที่ยว
สามารถค้นหาสถานที่และสินค้าที่มีความเชื่อมโยงกัน แต่อยู่ในต่างสถานที่กัน 
ซึ่งบริการนี้จะช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจในการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  
และจะนำไปสู่การซื้อบริการท่องเที่ยวและขยายโอกาสในการทำตลาดให้กับธุรกิจ
ท่องเที่ยวไทย 
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รูปที่ 2 การประยุกต์ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อให้บริการด้านการท่องเที่ยวผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่

สำหรับอตุสาหกรรมการศกึษา โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา จะเข้ามาช่วยสนับสนุน 
ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการศึกษาในลักษณะที่เป็น 
สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Learning) ที่สามารถขายและ 
ทำตลาดได้ทั่วโลก ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่การเป็น “ผู้ผลิต” 
แทนการเป็นเพียง “ผู้บริโภค” อย่างที่ผ่านมา  

DTพลิกโฉมสังคมไทย
 
ในด้านสังคม การเกิดขึ้นของโครงการ Digitized Thailand ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ 
การพลิกโฉมการเรียนรู้ยุคใหม่ ที่ช่วยขับเคลื่อนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และ 
การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่มีอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาและยกระดับชีวิต 
และความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมไทย 
 
การถ่ายทอดและสืบสานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
และองค์ความรู้ต่างๆ จะเกิดขึ้นพร้อมกับความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
ผา่นกระบวนการสรา้ง จดัเกบ็ และประมวลผลขอ้มลูของระบบคลงัขอ้มลูดจิทิลัแหง่ชาติ 
ที่เอื้อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลและความรู้อันหลากหลายได้อย่างเท่าเทียมกัน 
 
 

Cultural Tourism

Cultural Tourism
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เกษตรกรที่อยู่ห่างไกลจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป เมื่อพวกเขาสามารถเข้าถึงความรู้ 
และประสบการณ์ด้านการเกษตร ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ศักยภาพในการทำการเกษตรไทยให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
 
ในด้านสาธารณสุข ระบบคลังข้อมูลดิจิทัลจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนา 
ระบบสาธารณสุขและการให้บริการทางการแพทย์ยุคใหม่ ที่เปิดโอกาสให้คน 
ในสังคมไทย แม้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มี
คุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งยังนำไปสู่การพัฒนาระบบการให้บริการ
รกัษาเฉพาะรายบคุคล (Personalized Medical Treatment) ทีแ่พทยส์ามารถตดิตาม 
(Monitor) ความเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพของคนไข้ เพื่อให้การรักษา แนะนำ 
พร้อมทั้งวางแผนการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับคนไข้เฉพาะราย ในระดับประเทศ 
โครงการ Digitized Thailand มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการรักษาความมั่นคง 
(Security) ของประเทศ ซึ่งจากข้อมูลที่มีในระบบเมื่อผนวกเข้ากับเครื่องมือ 
ทางเทคโนโลยี รัฐบาลสามารถติดตามดูภาพรวมของข่าวสาร ภัยคุกคาม และ 
ความเป็นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม และสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ 
วางแผน และจัดระเบียบการรักษาความมั่นคงของประเทศต่อไป 
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เสริมฐานความแข็งแกร่งS&Tไทย
 
นอกจากประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมแล้ว สิ่งที่เป็นผลพวงสำคัญที่ได้จาก
การพัฒนาโครงการ Digit ized Thailand นั่นคือ การสร้างความแข็งแกร่ง 
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology: S&T) ให้เกิดขึ้น
ในประเทศไทย 
 
เนื่องจากการพัฒนาโครงการ Digitized Thailand ครอบคลุมตั้งแต่การสร้าง จัดเก็บ
ข้อมูล ไปจนถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีอย่างครบวงจร โครงการ 
จึงมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการสร้างความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยี 
ให้กับบุคลากรภายในประเทศ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาข้อมูล (Content Creation) 
การจัดเก็บและแปลงข้อมูล (Digital Collection and Digitization) และการพัฒนา
ระบบซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานด้านต่างๆ (Software Development)  
 
ด้วยจำนวนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เพิ่มมากขึ้น จึงเป็นโอกาส 
สำหรบัประเทศไทยในการพฒันาเทคโนโลยแีละสาระทางดจิทิลัตา่งๆ ทัง้เพือ่การบรโิภค
ภายในอย่างมีคุณค่าและเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก 
 
โครงการ Digitized Thailand จึงเป็นเสมือนการวางรากฐานให้เกิดการพัฒนา 
ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพยากรทางดิจิทัลที่มีคุณค่าให้กับประเทศ สร้างความ 
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และลดการนำเข้าทรัพยากรทางปัญญา ซึ่งจะทำให้
ประเทศไทยสามารถยนืหยดัและพึง่พาตวัเองได ้ไปพรอ้มกบัการสรา้งความแขง็แกรง่
ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน 
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เมลçด¾ัน¸ุ์ทีèเบ่งบาน
จากเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดที่ผนวกเข้ากับความมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนา  
ในช่วงเวลาไม่ถึง 2 ปี โครงการ Digitized Thailand ได้เติบโตขึ้นพร้อมกับผลผลิต 
ที่ เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมสร้าง ร่วมพัฒนาและ 
วางรากฐานโครงสร้างทางปัญญา เพื่อผลักดันให้เกิดระบบคลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติ 
และระบบแพลตฟอร์มการให้บริการข้อมูลของประเทศ  
 
ทีผ่า่นมา เนคเทคทำงานรว่มกบัหนว่ยงานภาครฐั สถาบนัการศกึษา และหนว่ยงานวจิยั
จากตา่งประเทศเพือ่พฒันาโครงการตา่งๆ ทีน่ำไปสูก่ารจดัเกบ็ บนัทกึ และแปลงขอ้มลู 
พร้อมทั้งสร้างให้เกิดระบบการให้บริการที่ประชาชนในทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง
เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์  
 
แม้หนทางการพัฒนาโครงการ Digitized Thailand ยังอีกยาวไกล แต่ในวันนี้...  
ผลผลิตที่เกิดขึ้น คือการผสมผสานและการนำเทคโนโลยีที่มีการวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศ มาสร้างระบบบริการข้อมูลอันหลากหลาย อาทิ ระบบคลังข้อมูล 
(Archive) ที่สามารถแปลงและจัดเก็บข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย
เพื่อการสืบค้น ระบบการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการแสดงไทยผ่านสื่อแอนิเมชั่น 
สามมิติ ระบบการสะสมภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายสังคม 
ระบบการเยี่ยมชมแบบเสมือนจริง ระบบการสร้างดนตรีสามมิติ ไปจนถึงระบบ 
การให้บริการข้อมูลเพื่อการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายไร้สาย  
 
นอกจากนี ้ยงัมเีทคโนโลยอีกีจำนวนไมน่อ้ยทีไ่ดร้บัการพฒันาเพิม่เตมิขึน้จากนกัวจิยัไทย 
เพื่อสร้างเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยี (Application Tools) ที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะนำมาให้บริการบนระบบแพลตฟอร์ม DT PaaS 
โดยเทคโนโลยีพื้นฐานสำคัญที่สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาเป็นระบบให้บริการ
ข้อมูลใหม่ๆ และได้มีการพัฒนาแล้ว ประกอบด้วย  เทคโนโลยีการสืบค้น (Search 
Engine) เทคโนโลยีรู้จำเสียง (Speech Recognition) เทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียง 
(Text-to-Speech) เทคโนโลยีการแปลภาษา (Machine Translation) เทคโนโลยี
การรู้จำตัวอักษร (Optical Character Recognition: OCR) และเทคโนโลยี 
การทำเหมืองความคิดเห็น (Opinion Mining) เป็นต้น 
 
บนเสน้ทางแหง่การพฒันา โครงการ Digitized Thailand ไดร้ว่มสรา้งเมลด็พนัธุเ์ลก็ๆ 
ที่กำลังงอกงามและเติบโตขึ้น เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐาน
ทางดิจิทัลที่สมบูรณ์ ที่ไม่เพียงช่วยสืบสานและถ่ายทอดมรดกอันล้ำค่าของชาติ 
หากยังส่งเสริมการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ 
ยุคเศรษฐกิจแห่งการสร้างสรรค์อย่างแท้จริง 
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ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา รวมทั้งเอกสารหายากต่างๆ 
ถอืเปน็มรดกอนัลำ้คา่ในการสบืสานความเปน็เอกลกัษณข์องประเทศ หากแตใ่นปจัจบุนั 
ข้อมูลและองค์ความรู้เหล่านี้ยังคงบันทึกอยู่ในรูปแบบของเอกสารและหนังสือ 
ซึ่งสามารถเสื่อมสลายไปพร้อมกาลเวลา การรักษามรดกทางปัญญาของประเทศ 
ให้คงอยู่ ระบบการจัดเก็บและสะสมข้อมูล จึงต้องมีวิธีการจัดการที่สามารถแปลง
ข้อมูลจากเอกสารต้นฉบับ มาสู่รูปแบบดิจิทัลที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้อย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญครอบคลุมการเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วน  
และไม่ทำลายต้นฉบับเดิม 
 
เนคเทคได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ในการแปลงและจัดเก็บหนังสือสำคัญของ 
หอสมุดแห่งชาติให้อยู่ในรูปดิจิทัล เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โดยได้พัฒนาขั้นตอนการแปลงข้อมูลที่เน้นความสำคัญกับการรักษา
เอกสารตน้ฉบบัเดมิทีม่กีารเกบ็รกัษามาอยา่งยาวนานไมใ่หถ้กูทำลายไป ดว้ยการพฒันา
เครื่องสแกนเอกสารแบบตัววี (V-Shape Scanner) ดังรูปที่ 1 ที่สามารถรักษา 
และคงสภาพของหนังสือในขณะที่สแกนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์  
 
โดยปกติ การสแกนหนังสือด้วยเครื่องสแกนเนอร์ ต้องอาศัยการวางหนังสือ 
ในแนวราบเพื่อให้ได้ภาพสแกนที่มีข้อมูลครบถ้วนทั่วทั้งหน้า วิธีดังกล่าวจะมีผล                    
ต่อการสแกนหนังสือที่มีอายุยาวนาน ซึ่งอาจเกิดการชำรุดหรือขาดหายไปใน
ระหว่างการสแกนได้ การพัฒนาเครื่องสแกนเอกสารแบบตัววี โดยหน่วยปฏิบัติการ
วิจัยเทคโนโลยีภาพ เนคเทค จึงเข้ามาช่วยรักษาและคงสภาพหนังสือเก่า 
ด้วยลักษณะการสแกนที่หนังสือแต่ละหน้าจะไม่ถูกดึงออกจากกันจนอาจเกิด 
การชำรุดได้ 

รูปที่ 1 เครื่องสแกนเอกสารแบบตัววี

 
นอกจากนี้ การสร้างระบบคลังข้อมูลดิจิทัลยังต้องอาศัยเทคโนโลยีรู้จำตัวอักษร 
(Optical Character Recognition: OCR) ที่ช่วยในการแปลงไฟล์ภาพเอกสารต่างๆ 
ที่ผ่านการสแกนมาเป็นไฟล์ข้อความที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อความได้ ทีมวิจัยจาก
หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพจึงได้พัฒนาต่อยอดระบบ OCR ที่ปัจจุบัน 
มีการใช้ในเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อซอฟต์แวร์อ่านไทย ซึ่งแม้มีความถูกต้อง 
ในการรู้จำตัวอักษรประมาณ 95 เปอร์เซ็นต์ แต่ซอฟต์แวร์ดังกล่าวยังไม่สามารถ
เรียนรู้ฟอนต์ใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง เมื่อนำมาใช้แปลงไฟล์เอกสารที่มีฟอนต์แตกต่าง
จากที่ฝึกสอนไว้ อาจจะได้ผลการรู้จำไม่แม่นยำเท่าที่ควร 
 
การพัฒนาจึงเป็นการสร้างระบบการรู้จำตัวอักษรภาษาไทยใหม่ที่มีความสามารถ 
ในการเรียนรู้ฟอนต์ หรือรูปแบบเอกสารใหม่ๆ ได้ เพื่อให้อัตราการรู้จำของเอกสาร 
มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นในลักษณะที่เป็น Adaptive OCR  
 
เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ได้นำมาใช้แปลงและจัดเก็บเอกสารของหอสมุดแห่งชาติ 
เพื่อสร้างคลังข้อมูลดิจิทัล ปัจจุบันหอสมุดแห่งชาติได้ดำเนินการสแกนเอกสาร 
ไปแล้วกว่า 800 เล่ม ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการนำเทคโนโลยีการรู้จำ 
ตัวอักษรแบบใหม่เข้ามาช่วยในการแปลงข้อมูลภาพที่ได้จากการสแกน เป็นไฟล์
ข้อความที่สามารถแก้ไขได้เพื่อนำมาพัฒนาเป็นระบบคลังข้อมูลต่อไป รวมทั้ง 
ใช้เทคโนโลยีเครื่องสแกนเอกสารแบบตัววีในการแปลงข้อมูลจากหนังสือและ
เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมเข้าสู่ระบบต่อไป

สะสมองคค์วามรู.้..  

สูก่ารสบืสานมรดกไทย 

อนัลำ้คา่ 

System
sArchive

สะสมองค์ความรู้... สู่การสืบสานมรดกไทยอันล้ำค่า
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ขณะเดียวกัน หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ ยังได้นำเครื่องสแกนเอกสาร 
แบบตัววีและเทคโนโลยีการรู้จำตัวอักษรแบบใหม่มาใช้ในการจัดเก็บและ 
แปลงหนังสือหายากและหนังสือพิมพ์เก่าของประเทศสหภาพพม่า ซึ่งเก็บสะสม 
และรวบรวมโดย Mr.U Moe Myint นกัธรุกจิชาวพมา่ ดงัรปูที ่2 เพือ่พฒันาเปน็ระบบ 
คลั งข้ อมู ลดิ จิทั ล  นำขึ้ นทู ล เกล้ าฯ  ถวายสมเด็ จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
 
โครงการดังกล่าว ได้เริ่มแปลงหนังสือหายาก จำนวน 224 รายการ รวมทั้งนิตยสาร 
วารสาร หนังสือพิมพ์ แบ่งเป็นชุดหนังสือพิมพ์เก่าจำนวน 21 เล่ม ชุด The Burma 
Digest จำนวน 32 เล่ม เพื่อสร้างเป็นระบบคลังข้อมูลที่รองรับการทำงานทั้ง Online 
และ Offline ในรูปแบบ Digital Library ที่สะดวกในการสืบค้น และเก็บรักษาข้อมูล 
อันเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานให้คงอยู่สืบไป 
 
นอกจากนี้ เพื่อให้องค์ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาดำรงอยู่ 
เนคเทคได้ร่วมกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส 
อินทปัญโญ จัดทำระบบคลังข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องราวของท่านพุทธทาส 
อินทปัญโญ และคำสอนต่างๆ ให้สามารถสืบค้นได้ง่าย
และมีประสิทธิภาพ  
 
ทั้งนี้  การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารจดหมายเหตุ 
โครงการได้นำซอฟต์แวร์  Imagemagick ซึ่ ง เป็น
ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สสำหรับอ่านและเขียนรูปภาพได้
มากถึง 100 รูปแบบ (Format) และมีสัญญาอนุญาตให้
สาธารณชนใช้สิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์ (General Public 
License) มาใช้เพื่อนำคำสอนต่างๆ ของท่านพุทธทาสที่มี
การบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแปลงเข้าสู่ระบบดิจิทัล 
 
เรื่องราวและเอกสารต้นฉบับของท่านพุทธทาส นับตั้งแต่ชีวประวัติ การเดินทาง 
ศกึษาธรรม การบรรยายธรรม การเผยแผศ่าสนา บนัทกึตา่งๆ อาท ิบนัทกึประจำวนั 
บันทึกการเดินทาง บันทึกธรรม ไปจนถึงงานประพันธ์ ทั้งร้อยแก้ว กวีนิพนธ์ 
งานแปล คำอวยพร คำกล่าว คำสัมภาษณ์ งานพิมพ์หนังสือทางด้านพุทธศาสนา 
และเรื่องราวสำคัญต่างๆ ได้มีการเก็บรวมรวบไว้ในระบบคลังข้อมูลเอกสาร
จดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถสืบค้นและเข้าถึง
หลักธรรมคำสอน และเรื่องราวทางพุทธศาสนาต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
นับเป็นการอนุรักษ์ (Digital Preservation) และขยายโอกาสในการเรียนรู้ เผยแพร่
และสืบทอดความรู้ทางด้านศาสนาในสังคมไทยอีกทางหนึ่ง 
 
ขอ้มลูทางประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม รวมถงึพระธรรมคำสอนอนัเปน็มรดกทางปญัญา
อันล้ำค่าของชาติ จึงไม่ใช่เรื่องราวที่ห่างไกลอีกต่อไป เพราะภายใต้โครงการ 
Digitized Thailand องค์ความรู้ต่างๆ ที่นำไปสู่การพัฒนาทางปัญญาอย่างยั่งยืน  
จะสามารถเข้าถึงและสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้แค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส.... 
 

รปูที ่2 หนงัสอืหายากสว่นหนึง่ทีเ่กบ็สะสมโดย Mr. U Moe Myint นกัธรุกจิชาวพมา่
และถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัลโดยใช้เครื่องสแกนเอกสารแบบตัววี 
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Performance
ถ่ายทอดท่วงท่าลีลางามบนโลกดิจิทัล

ทว่งทา่ลลีาอนัออ่นชอ้ยงดงามของศลิปะการแสดงไทย ไมว่า่จะเปน็การฟอ้นสาวไหม
แห่งอาณาจักรล้านนา การแสดงโขนอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับตั้งแต่ 
สมัยอยุธยา จนถึงศิลปะแห่งการต่อสู้อย่างการรำดาบและมวยไทย รวมทั้งลีลา 
ท่ากายบริหารโบราณของฤาษีดัดตน ได้ถูกถ่ายทอดจากโลกแห่งความจริงเข้าสู่ 
โลกเสมือน ที่ผู้ใช้จากทั่วโลกสามารถร่วมเรียนรู้และสืนสานศิลปะอันงดงาม 
ของการแสดงไทยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 
เพื่อธำรงศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่บนโลกดิจิทัล เนคเทคได้ร่วมมือกับ 
หน่วยงานต่างๆ ในการผสมผสานภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงดั้งเดิมเข้ากับ 
ความทันสมัยของเทคโนโลยี  เพื่อนำเรื่องราวทางศิลปวัฒนธรรมไทยถ่ายทอด 
สู่ผู้คนบนโลกยุคใหม่ ด้วยรูปแบบการแสดงที่มีชีวิตชีวาในลักษณะแอนิเมชั่นสามมิติ  
 
เทคโนโลยี Motion Capture ที่ใช้ในการตรวจจับการเคลื่อนไหวจากเซ็นเซอร์ 
ที่ติดตามร่างกาย ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดลีลาอ่อนช้อยของ 
ศิลปะการแสดงไทยที่มีรายละเอียดมาก เพื่อสร้างตัวละครสามมิติที่สามารถ 
แสดงท่าทางและอิริยาบทการแสดงต่างๆ ได้เสมือนจริง  
 
เนคเทค โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาสื่อดิจิทัล ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการนำเทคโนโลยี Motion Capture มาใช้จัดเก็บ
บันทึกท่ารำฟ้อนสาวไหม ซึ่งเป็นลีลาการร่ายรำที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตชาวล้านนา 
ในการทอผ้าไหม นับตั้งแต่การเก็บดอกฝ้าย สาวเส้นฝ้าย จนถึงการถักทอ 
จนกลายมาเปน็ผนืผา้ในทีส่ดุ โดยมกีารบนัทกึทา่ฟอ้นรำตา่งๆ ทีม่คีวามปราณตีบรรจง
ในรูปแอนิเมชั่นสามมิติ เพื่อการเรียนรู้ศิลปะการแสดงไทยและสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป 
 
เทคโนโลยี Motion Capture จะใช้การตรวจจับภาพเคลื่อนไหวจากจุด Marker  
ประมาณ 42 จดุทีต่ดิไวต้ามรา่งกายหรอืชดุของผูแ้สดง (Body Suit) การรบัสญัญาณ
การเคลื่อนไหวต่างๆ จะผ่านกล้อง Optical Motion Capture (Eagle Digital 
Camera) ซึ่งแสงจากตัวกล้องจะส่องไปกระทบกับ Marker เพื่ออ่านและแปรค่า 
การเคลื่อนไหวจากผู้แสดงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นระบบจะนำค่าที่ได้ 
ไปรวมกับตัวละคร (Model) ที่สร้างไว้ ทำให้ตัวละคร 3 มิติ (3D Modeling)  
ที่สร้างขึ้นสามารถแสดงท่าทางเคลื่อนไหวได้สมจริง ทั้งนี้หากต้องการข้อมูล 
รายละเอียดของท่วงท่าต่างๆ อย่างครบถ้วน สามารถเพิ่มจุด Marker เพื่อบันทึก
ข้อมูลของลีลาการร่ายรำต่างๆ ให้สมบูรณ์มากขึ้น 
 
ขณะเดียวกันเนคเทคได้ร่วมกับและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดศิลปะ
การแสดงโขน ซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่มีคุณค่าของไทย โดยพัฒนาระบบข้อมูล 
ดิจิทัลที่เก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญๆ ของการแสดงโขน ท่าร่ายรำ และเครื่องแต่งกาย 
ซึ่งฐานข้อมูลนี้สามารถนำมาใช้พัฒนาต่อยอดร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น 
เทคโนโลยีระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ หรือ RFID เพื่อสร้างระบบติดตามและ
บริหารจัดการงานด้านคงคลัง (Inventory) ของเครื่องแต่งกายโขนให้เป็นระเบียบ
และมีมาตรฐาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการสร้างต้นแบบการแต่งกาย
ยืนเครื่องโขนที่ช่วยให้ผู้ออกแบบสามารถสร้างแบบจำลองของการแต่งกาย 
บนตัวละครโขน โดยเลือกวัสดุ รูปแบบ ลวดลายของผ้า เพื่อดูความเหมาะสม 
ก่อนมีการตัดเย็บจริง ดังรูปที่ 1 เป็นต้น 
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รูปที่ 1 การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่เก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญๆ   
ของการแสดงโขน ท่าร่ายรำ และเครื่องแต่งกาย 

นอกจากนี ้หนว่ยปฏบิตักิารวจิยัและพฒันาสือ่ดจิทิลั ยงัไดท้ำงานรว่มกบัมหาวทิยาลยั
มหาสารคามและสำนักดาบศรีไตรรัตน์  ในการพัฒนาสาระดิจิทัลสำหรับการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างเครื่องมือและระบบคลังข้อมูลท่ารำดาบไทย ดังรูปที่ 2-5 

รูปที่ 3 การนำเทคโนโลยี Motion Capture มาใช้บันทึกท่ารำดาบไทย

รูปที่ 2 ท่ารำดาบไทยแบบดั้งเดิม 

Dancing Art (Khon)
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รูปที่ 4 การเตรียมโมเดล 3 มิติ สำหรับอุปกรณ์ ผู้รำดาบ และสภาพแวดล้อม

รูปที่ 5 การประมวลผลข้อมูลที่ได้จาก Motion 
Capture รวมกับโมเดล 3 มิติ เพื่อประมวลผล
ภาพ (Render) ทำให้ได้แอนิเมชั่นท่ารำดาบไทย 

ในรูปแบบสามมิติ 
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พร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามเองก็ได้จัดเก็บท่าในการพัฒนาระบบมวยไทย
สามมิติ เพื่อถ่ายทอดและสืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยกว่า 30 ท่า อันเป็นท่วงท่า
ของศิลปะการต่อสู้ไทยอีกแขนงหนึ่ง ที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ 
สำคัญของชาติ 
 
และเพือ่สบืตอ่ศลิปะทา่กายบรหิารไทยยคุโบราณ เนคเทค โดยหนว่ยปฏบิตักิารวจิยั
คลังอนุพันธ์ความรู้  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสขุ ไดร้ว่มมอืกบั สำนกังานสง่เสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์หง่ชาต ิ
(องค์การมหาชน) และศูนย์ไทยกริดแห่งชาติ นำเทคโนโลยี Motion Capture 
มาช่วยในการจัดเก็บท่ากายบริหารฤาษีดัดตนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยได้นำ 
ท่าหลักๆ ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์แล้วว่าสามารถฝึกทำเองได้อย่างปลอดภัย
จำนวน 15 ท่า มาพัฒนาเพื่อเผยแพร่ผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่นสามมิติ ตามรูปที่ 6 
 

ที่มา : http://rusiedotton.thai.net 
รูปที่ 6 ฤาษีดัดตนฉบับดิจิทัลที่ให้ความรู้ท่ากายบริหารแบบไทย 



ลีลาอันงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทย องค์ความรู้และภูมิปัญญาต่างๆ ไม่ว่าจะ
เปน็การแสดง การตอ่สู ้จนถงึทา่กายบรหิาร ทีไ่ดร้บัการถา่ยทอดผา่นตวัละครสามมติ ิ
ซึ่งสร้างขึ้นให้มีความนุ่มนวล เมื่อผนวกเข้ากับเทคนิคสร้างภาพเคลื่อนไหว ที่แสดง
อิริยาบถได้เสมือนจริง พร้อมกับการบรรยายในแต่ละท่วงท่าอย่างละเอียด จะเป็น
ฐานข้อมูลดิจิทัลด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญ ที่ไม่เพียงช่วยสืนสานมรดกและ 
ความเป็นชาติไทย หากยังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ทางเศรษฐกิจให้กับศิลปวัฒนธรรมไทยได้อีกด้วย 
 
ทั้งนี้ คลังข้อมูลดิจิทัลด้านศิลปะการแสดงนี้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
สื่อโฆษณา ภาพยนตร์ เกมส์ หรือเนื้อหาสำหรับการเรียนรู้ ในรูปแบบของ  
e-Learning ต่างๆ และหากนำมาผสมผสานเข้ากับอุปกรณ์เสริมที่รองรับการทำงาน
แบบโต้ตอบได้ (Interactive Devices) จะนำไปสู่การพัฒนาระบบการฝึกฝน 
แบบ Interactive Training ทีช่ว่ยใหผู้เ้รยีนสามารถฝกึศลิปะการแสดงในทว่งทา่ตา่งๆ 
ได้อย่างถูกต้อง ผ่านการโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์ 
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Local Wisdom
สานต่อภูมิปัญญาไทยผ่านโลกเครือข่ายสังคม

ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้สำคัญและทรงคุณค่า ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมา 
รุน่แลว้รุน่เลา่ และเพือ่รกัษาภมูปิญัญาอนัหลากหลายของชมุชนตา่งๆ ในประเทศไทย
ไม่ให้สูญสลายไป เนคเทคได้นำเทคโนโลยียุคใหม่เข้ามาช่วยในการสร้างและจัดเก็บ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งประชาชนทั่วไป สามารถ 
ร่วมสร้างข้อมูลของชุมชนผ่านการใช้เครือข่ายสังคม (Social Networking) 
 
เนื่องจาก กระบวนการจัดเก็บภูมิปัญญาต่างๆ ต้องอาศัยข้อมูลที่มีความครอบคลุม 
(Coverage) สงู การใหช้มุชนทีม่อีงคค์วามรูด้า้นนัน้ๆ สรา้งเนือ้หาสาระไดด้ว้ยตวัเอง 
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ของคนในชุมชน รวมทั้งแก้ไขความถูกต้องของข้อมูล 
ผ่านเครือข่ายสังคม จะช่วยให้ประเทศสามารถเก็บรวบรวบองค์ความรู้ในด้านต่างๆ 
อนัทรงคณุคา่ มาพฒันาเปน็ฐานขอ้มลูภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ทีส่ามารถถา่ยทอด สบืสาน 
และเข้าถึงผ่านโลกดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  
ที่ผ่านมา เนคเทคได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พัฒนา 
ฐานข้อมูลลายทอผ้าพื้นถิ่นภาคเหนือผ่านการทำงานร่วมแบบชุมชนออนไลน์ 
ภายใต้โครงการ Digitized Lanna โดยทำการศึกษาและเก็บรวบรวมลวดลาย 
การทอผ้าโบราณจากภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา และพัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทาง
เพื่อเก็บไฟล์ต้นแบบพร้อมทั้งรายละเอียดของลวดลาย เช่น ชื่อของตัวลาย ประวัติ 
ความหมาย ต้นกำเนิด และลักษณะการใช้งาน ดังรูปที่ 1  
 
ฐานข้อมูลดังกล่าว จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลลายทอผ้าโบราณที่นักออกแบบ 
และผู้สนใจสามารถศึกษาแนวทางการออกแบบลายทอผ้าของคนล้านนา รวมถึง 
นำต้นแบบลวดลาย และเรื่องราวของลวดลายมาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบ 
ร่วมสมัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและคงความเป็นเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของชาติไทย 

 
ปัจจุบัน ฐานข้อมูลลายทอผ้าสามารถ
เก็บรวบรวมภาพลายผ้าและข้อมูล 
รายละเอียดของลายผ้าแต่ละชนิดได้ถึง 
100 แบบ ใน 3 ประเภทลวดลายหลัก 
ประกอบดว้ย ลวดลายผา้ไหมยกดอกลำพนู 
ลวดลายผา้ทอไทลือ้ และลวดลายผา้ทอไทยวน 
โดยจะมกีารเกบ็รวบรวมลวดลายเพิม่เตมิ 
อาทิ ลวดลายผ้าตีนจกแม่แจ่ม ลวดลาย
ผ้าตีนจกเมืองน่าน ลวดลายผ้าทอไท
เขิน และลวดลายผ้าทอสุโขทัย เป็นต้น  
 

ที่มา : http://www.digitized-lanna.com 
รูปที่ 1 การพัฒนาฐานข้อมูลลายทอผ้าพื้นถิ่นภาคเหนือภายใต้โครงการ Digitized Lanna 
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ขณะเดียวกัน ความร่วมมือดังกล่าวยังรวมถึงการพัฒนาโปรแกรมออกแบบลวดลาย
ทอผ้า โดยโปรแกรมสามารถออกแบบลายทอ เลือกเส้นด้าย พิมพ์ชุดคำสั่งสำหรับ 
งานทอด้วยกี่ทอมือ ไปจนถึงการจำลองภาพเสมือนจริงของผืนผ้าแบบเต็มผืน 
ขณะเดียวกันยังสามารถส่งออกงานในลักษณะพื้นผิวสำหรับงานออกแบบสามมิติ 
และนำภาพลายผ้าที่เก็บรวบรวมไว้มาแปลงเป็นลายทอสำหรับการทอต่อไป 
โดยโปรแกรมนี้จะช่วยในการต่อยอดการออกแบบลวดลายใหม่ เพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทยที่มีมูลค่าเพิ่มทางปัญญา 
 
ภูมิปัญญาทางด้านสมุนไพรไทยเป็นองค์ความรู้สำคัญอีกด้าน ที่ได้มีนำแนวทาง 
การร่วมทำงานของชุมชนบนเครือข่ายออนไลน์มาใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
พืชสมุนไพรไทยที่มีอยู่ในประเทศทั้งหมด การดำเนินงานดังกล่าว เนคเทค 
ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการสร้าง
ฐานขอ้มลูภมูปิญัญาสมนุไพรไทยโดยใชว้ธิกีารรวบรวมขอ้มลูแบบใหมจ่ากเครือ่งมือ
รวบรวมขอ้มลูทีเ่รยีกวา่ Knowledge Unifying Initiator (KUI) ผา่นการจดัตัง้เว็บไซต์ 
KuiHerb ที่มีเครื่องมือช่วยให้ชุมชนที่เป็นสมาชิกสามารถนำเสนอและแบ่งปันข้อมูล
ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร  
 
ทั้งนี้ ระบบมีการออกแบบให้สามารถกำหนดระดับความเชื่อมั่น 
ของข้อมูล โดยข้อมูลที่สมาชิกในชุมชนนำเสนอผ่านระบบ KUI 
จะนำมาวิเคราะห์ เรียบเรียง และตรวจสอบโดยผู้ เชี่ยวชาญ 
เพื่อนำไปพัฒนาเป็นฐานข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นข้อมูลสมุนไพร 
ทั้งในลักษณะการสืบค้นแบบทั่วไป หรือแบบจำแนกสมุนไพร 
ด้วยชื่อหรือกลุ่มอาการ โดยข้อมูลที่ได้จะรวมถึงสรรพคุณ วิธีการ
ใช้สมุนไพรจากหลายท้องถิ่น วิธีการปรุงยา และตำรับยา เป็นต้น 
 
ปัจจุบัน ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรมีมากกว่า 800 ชนิด การมี
ฐานข้อมูลดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนายาจาก
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ซึ่งจะนำไปสู่การศึกษาทางเภสัชวิทยาเพื่อ
พัฒนาเป็นยาแผนปัจจุบันต่อไป 
 
นอกจากนี้  เนค เนคยั ง ได้ ร่ วมมื อกับห้ องวิ จั ยภาษาศาสตร์ เชิ งคำนวณ  
(Thai Computational Linguistics Laboratory) สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (National Institute of Information and 
Communications Technology: NICT) กระทรวงวัฒนธรรม และกองบัญชาการ 
ตำรวจตระเวนชายแดน จัดทำเว็บไซต์ชุมชน (XPLog.org) ดังรูปที่ 2 เพื่อเป็น
เครือข่ายสังคมแห่งใหม่ ที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถสร้างและเผยแพร่ข้อมูลภาพ
และวิดีโอที่บอกเล่าเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมในสังคม 
โดยสมาชิกสามารถอัปโหลดรูปภาพหรือวิดีโอตามหมวดหมู่ที่ต้องการ พร้อมทั้ง 
ใส่รายละเอียดสำคัญเพื่ออธิบายเรื่องราวสั้นๆ ข้อมูลภาพและวิดีโอต่างๆ เหล่านี้ 
จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่สามารถพัฒนาเป็นฐานข้อมูลภูมิปัญญาของประเทศ 
ต่อไป 
 
นอกเหนือจากขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคม ภายใต้โครงสร้าง 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญา ยังรวมถึงการพัฒนามาตรฐานการเก็บข้อมูล
และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนำไปสู่การสืบค้นอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
เครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ช่วยในการต่อยอดการพัฒนาองค์ความรู้ และระบบ 
การนำเสนอที่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

Create and Share

รูปที่ 2 เว็บไซต์ชุมชน (XPLog.org) 
เครือข่ายสังคมแห่งใหม่ที่ให้ประชาชนทั่วไป 
สามารถสร้างและเผยแพร่ข้อมูลภาพและวิดีโอ 
ที่บอกเล่าเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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Visualization
คืนชีวิตวิถีไทยด้วยระบบเสมือนจริงสามมิติ

คุณค่าวิถีไทยที่ได้รับการสั่งสมมาอย่างยาวนาน เรื่องราวความเป็นมาของสถานที่ 
สำคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของชาต ิคอืมรดกสำคญัทีค่วรคา่แกก่ารสบืสาน 
อนุรักษ์และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง หากแต่เรื่องราวที่ผ่านการเล่าขานและจดบันทึก 
อาจยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นภาพความเป็นไปในอดีตได้อย่างแจ่มชัด การนำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยฟื้นภาพชีวิตในอดีตสู่โลกปัจจุบัน จึงมีส่วนช่วยถ่ายทอด
เรื่องราวและนำผู้คนในโลกยุคใหม่ย้อนกลับคืนเพื่อสัมผัสถึงเรื่องราวและคุณค่า 
วิถีไทยในอดีตได้อย่างงดงาม 
 
ด้วยตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรักษามรดกอันลำ้ค่าของไทย 
เนคเทคได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในการอนุรักษ์บ้านเรือนไทยของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช รวมทั้งวิถีการดำเนินชีวิต
ดั้งเดิมเพื่อให้บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนได้ศึกษาคุณค่าวิถีไทย ผ่านรูปแบบ 
การจำลองบ้านเรือนไทยเสมือนจริงสามมิติ  
 
โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ 
เนคเทค สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ อ.ส.ม.ท. (MCOT) และมูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ 
ในการสร้าง “Living Museum” บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ในระบบดิจิทัล ด้วยการใช้ 
เทคโนโลยีระบบความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) ที่ช่วยให้ประชาชนและ 
ผู้สนใจสามารถเข้าถึงเรื่องราวต่างๆ ในโลกเสมือนที่มีสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง 
กับโลกความจริงมากที่สุด 
 

แบบจำลองบา้นเรอืนไทยสามมติ ิสรา้งขึน้
โดยใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพ 
สามมิ ติ จ ากคอมพิ ว เตอร์  เพื่ อนำ
ชมบ้านแบบอัตโนมัติเสมือนผู้เยี่ยมชม
ได้เข้าไปสัมผัสบ้านด้วยตนเอง มีการ
สร้างภาพพาโนรามา (Panoramic) 
ความละเอียดสูงจากมุมต่างๆ 21 ส่วน 
รวมทั้งสร้างภาพสามมิติของวัตถุต่างๆ 
อาทิ หัวโขน ซึ่งเป็นงานศิลปะล้ำค่า 
ที่มีการเก็บสะสมไว้ เพื่อให้ประชาชน
ได้ศึกษาและสัมผัสความประณีตงดงาม
ของศิลปะไทยได้โดยรอบถึง 360 องศา  

 
ขณะเดียวกัน ยังมีการพัฒนาผังบ้านดิจิทัล ใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่ ศาลาโขน 
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง กลุ่มบ้านเรือนไทย สระบัวหลังบ้าน และสนามหญ้าหลังบ้าน 
ซึง่แตล่ะสว่นสามารถเชือ่มโยงไปยงัระบบเสมอืนจรงิอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในสว่นนัน้ๆ ได ้
 
การพัฒนาระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุรักษ์บ้านเรือนไทย ม.ร.ว. คึกฤทธิ ์
ปราโมช (MR. Kukrit Heritage Home) ยังรวมถึงการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์เพื่อนำเสนอ
บริเวณบ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ทุกจุดพร้อมคำบรรยาย ซึ่งผู้ เยี่ยมชมจะได้รับ 
เกร็ดความรู้และความเป็นมาที่น่าสนใจขณะเยี่ยมชมอีกด้วย 
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รูปที่ 1 การพัฒนาระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุรักษ์บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

นอกจากนี้ หน่วยปฏิบัติการวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ ยังได้นำเทคโนโลยีระบบ 
ความเป็นจริงเสมือนมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการเยี่ยมชมแบบเสมือนจริง  
(V i r tua l  Tour )  ของวัดสวนโมกขพลาราม ที่ ก่ อตั้ งขึ้ น ในปี  พ.ศ .  2475  
โดยท่านพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมจากทั่วทุกมุมโลกสามารถ
เดินทางเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในบริเวณวัดสวนโมกข์ อาทิ กุฏิ 
และสถานที่ปฏิบัติธรรมของท่านพุทธทาส ศาลาธรรมโฆษณ์ซึ่งที่รวมผลงาน 
และเป็นที่ตั้งของอัฐิของท่านพุทธทาส รวมทั้งโรงมหรสพทางวิญญาณ และสถานที่
ต่ า งๆ  ผ่ านทาง เ ว็ บ ไซต์ มู ลนิ ธิ หอจดหมาย เหตุพุ ทธทาส  อิ นทปัญโญ 
(http://www.bia.or.th/)  
 
โครงการสวนโมกข์ 360 องศา เป็นการผสมผสาน 
การใช้เทคนิคการถ่ายภาพพาโนรามา (Panoramic 
Photography) และเทคนคิการถา่ยภาพความละเอยีดสงู 
(High Dynamic Range Photography) เข้ากับการใช้
แผนที่แบบ Interactive ทำให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึง
สถานทีต่า่งๆ โดยรอบของวดัไดเ้สมอืนไปเยอืนสถานที่
จริง นอกจากนี้ ผู้ เยี่ยมชมยังสามารถศึกษาภาพ
ปริศนาธรรมต่างๆ ที่ จัดแสดงไว้ ในโรงมหรสพ 
ทางวิญญาณจากภาพความละเอียดสูงผ่านเครือข่าย
ออนไลน์  
 ที่มา : http://www.bia.or.th/suanmokkh/index.html 

โครงการสวนโมกข์ 360 องศาที่ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆ 
โดยรอบของวัดได้เสมือนไปเยือนสถานที่จริงผ่านเครือข่ายออนไลน์ 
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Realistic Communication
สัมผัสสุนทรีย์ทางดนตรีเสมือนจริง
ผลงานทางดนตรีอันทรงคุณค่า ที่ผ่านการสร้างสรรค์และสืบทอดเพื่อเป็นสมบัติ 
ของชาติไทย กำลังได้รับการบันทึกในรูปแบบใหม่ที่คงความสมบูรณ์ของเนื้อหา 
และความงดงามทางดนตรี ผ่านระบบเทคโนโลยีดนตรีสามมิติที่สามารถถ่ายทอด
สุนทรียภาพทางอารมณ์ได้อย่างครบถ้วน เสมือนรับฟังจากการแสดงดนตรีสด 
 
เพื่อเก็บรวบรวมคุณค่าดนตรีไทย เนคเทคและสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (National Institute of Information and 
Communications Technology: NICT) ไดส้รา้งความรว่มมอืดา้นการวจิยัและพฒันา
เทคโนโลยีเพื่อนำระบบดนตรีสามมิติที่พัฒนาโดยนักวิจัยจาก NICT มาช่วย 
ในการบันทึกเก็บรวบรวมผลงานทางดนตรีที่ผ่านการสร้างสรรค์โดยศิลปินไทย 
ให้คงอยู่สืบไป 
 
ทัง้นี ้เนคเทคไดเ้ริม่พฒันาโครงการดนตรสีามมติ ิโดยอญัเชญิบทเพลงพระราชนพินธ ์
ที่บรรเลงโดยศิลปินแห่งชาติ จำนวน 4 องค์ ประกอบด้วย เพลงแสงเทียน 
เพลงไกลกังวล เพลงยามเย็น และเพลงรัก มาบันทึกเสียงในรูปแบบดนตรีสามมิติ
เพื่อจัดแสดงภายในหออัครศิลปิน อันเป็นสถานที่จัดแสดงผลงานด้านศิลปะและ
วฒันธรรมอนัทรงคณุคา่เพือ่เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ผูท้รงเปน็เลศิ
ในศิลปะทั้งมวล 
 
เทคโนโลยีดนตรีสามมิติ เป็นการบันทึกเสียงที่ต้องเก็บรายละเอียดข้อมูลเสียง 
เปน็จำนวนมาก เพือ่ใหผู้ฟ้งัสามารถรบัฟงัดนตรทีีม่คีวามเสมอืนจรงิผา่นลำโพงสามมติ ิ
การบันทึกเสียงจึงต้องแยกบันทึกเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นรอบด้านผ่าน
ไมโครโฟนทีต่ดิตัง้รอบผูเ้ลน่เครือ่งดนตรจีำนวน 26 ชดุในมมุและองศาทีแ่ตกตา่งกนั 
เพื่อให้ได้เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงที่มาจากทุกทิศทาง 
 
เสยีงทีไ่ดจ้ะนำมาแปลงเพือ่เชือ่มตอ่เขา้เครือ่งรบัสญัญาณ โดยผูฟ้งัสามารถรบัฟงัเสยีง
ผ่านลำโพงสามมิติทรงกลม ซึ่งประกอบด้วยลำโพงขนาดเล็ก 26 ตัว พร้อมอุปกรณ์
ขยายสัญญาณ 26 ช่อง ทำให้การรับฟังเสียงดนตรีต่างๆ มีความใกล้เคียงกับ 
การแสดงดนตรีสดมากที่สุด 
 
เนื่องจากเทคโนโลยีดนตรีสามมิติ เป็นการบันทึกเสียงสำหรับดนตรีแต่ละชิ้น  
การแสดงผลจึงต้องผ่านลำโพงสามมิติสำหรับเสียงเครื่องดนตรีชนิดนั้นๆ 
โดยเฉพาะ และเพื่อให้การบรรเลงเพลงมีความสมจริง การบันทึกเสียงจำเป็นต้องใช้
เครื่องดนตรีหลากชิ้น ฉะนั้นการถ่ายทอดเสียงจึงต้องใช้จำนวนของลำโพงสามมิติ 
ที่เท่ากับจำนวนของเครื่องดนตรีด้วยเช่นกัน 
 
การมีเทคโนโลยียุคใหม่ที่ใช้เก็บรวบรวมผลงานทางดนตรี จะช่วยให้ประเทศไทย 
สามารถอนุรักษ์คุณค่าทางดุริยางคศิลป์และถ่ายทอดความรู้ทักษะและความงดงาม
ทางดนตรีอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาติจากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
เหมือนต้นฉบับ 
 

รปูที ่1 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
เสด็จฯ ทอดพระเนตรระบบดนตรีสามมิติ  
ณ หออัครศิลปิน ในวันที่ 17 พ.ค. 2553 
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Tourism
สร้างประสบการ³์ãËม่กับการท่องเทีèยวไทย
ประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่กำลังจะเกิดขึ้น บนฐานการเชื่อมโยงข้อมูล 
ที่นำมาซึ่งการสร้างสรรค์บริการการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของ 
นักท่องเที่ยวได้เฉพาะรายบุคคล (Personalized Tourism) เมื่อนักท่องเที่ยวยุคใหม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และเรื่องราวอารยธรรมของ
สถานที่นั้นๆ ได้ทันทีตามความต้องการเพียงผ่านโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ 
พกพาต่างๆ 
 
ด้วยการพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลที่ผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับระบบ
เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายยุคใหม่ การเดินชมพิพิธภัณฑ์โบราณหรือการเที่ยวชม
แหล่งโบราณสถานต่างๆ จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป เพราะนักท่องเที่ยวจะได้รับ
ความเพลิดเพลินจากการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มสีสัน
และความมีชีวิตชีวาให้กับการเดินทาง 
 
แนวความคิดในการสร้างบริการการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้รูปแบบใหม่จึงเกิดขึ้น  
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเนคเทคและกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
ในการปรับโฉมรูปแบบการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ที่สามารดดึงดูดความสนใจ 
และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และการศึกษาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ 
 
จากเพียงการนำเสนอข้อมูลของโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุต่างๆ ผ่านป้ายอธิบาย 
ข้อมูลในรูปแบบเก่า การพลิกโฉมระบบการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ จะเป็น 
การนำเทคโนโลยีระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ หรือ RFID มาพัฒนาเป็นระบบ
แนะนำพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Museum) ที่ผู้เข้าชมสามารถเลือกฟังข้อมูล
และเรื่องราวต่างๆ ของศิลปะวัถตุที่ต้องการได้ผ่านป้าย RFID 
 
ทั้งนี้ผู้เข้าชมจะได้รับป้าย RFID ที่มาพร้อมกับ RFID Tag ที่ระบุข้อมูลส่วนตัว 
เมื่อผู้เข้าชมเดินทางเข้าสู่พิพิธภัณฑ์จะสามารถชมโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุ  
พร้อมเรียกฟังข้อมูลประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของวัตถุต่างๆ ได้เพียงสัมผัส
ป้าย RFID เข้ากับจุดให้บริการข้อมูลใกล้กับวัตถุนั้นๆ ที่มี RFID Reader ติดตั้ง 
ระบบจะทำการส่งข้อความเสียงที่บรรยายถึงเรื่องราวต่างๆ เข้าสู่หูฟัง Bluetooth 
เพื่อรับฟังข้อมูล และด้วยวิธีนี้ พิพิธภัณฑ์สามารถให้บริการข้อมูลแก่ผู้เยี่ยมชม 
ได้โดยอัตโนมัติ 
 
นอกจากนี ้ จากการตดิตัง้ระบบ RFID พพิธิภณัฑส์ามารถเรยีกดภูาพรวมการเยีย่มชม 
รวมทั้งบันทึกระยะเวลาการเยี่ยมชมของผู้เข้าชมแต่ละรายในแต่ละจุดได้ ซึ่งข้อมูล
ดังกล่าวสามารถนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อใช้พัฒนาการให้บริการแก่ 
ผู้เยี่ยมชมในอนาคต รวมทั้งนำมาใช้ปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงหรือจัดวาง 
ศิลปวัตถุที่ตอบสนองความสนใจของผู้เยี่ยมชมมากที่สุด 
 
ในระยะแรก ระบบแนะนำพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะพัฒนาขึ้นเพื่อทดลองใช้ใน 
พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์สำคัญของจังหวัด
พระนครศรอียธุยา โดยจะพฒันาระบบบรหิารจดัการขอ้มลูโบราณวตัถเุพือ่เชือ่มโยงกบั
การใช้ระบบ RFID ในการนำชมพิพิธภัณฑ์ การจัดการระบบคลังวัตถุ การตรวจจับ 
ความเคลื่อนไหวในการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการโจรกรรมโบราณวัตถุ รวมถึง 
แจ้งเตือนเมื่อมีการขนย้ายวัตถุหรือเมื่อถึงเวลาบูรณะซ่อมแซมวัตถุ โดยคาดว่า
ระบบจะสามารถให้บริการได้ในเดือนกันยายน 2554 ทั้งนี้ การพัฒนาระบบดังกล่าว
จะเป็นการสร้างต้นแบบของระบบบริการพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ที่กระทรวงวัฒนธรรม
สามารถนำมาขยายผลใช้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอื่นๆ ต่อไป 
 

การพลกิโฉมระบบการเยีย่มชม
พพิธิภณัฑย์คุใหมจ่ะเปนการนำ
เทคโนโลยีระบุตัวตนด้วย
คลื่นความถี่วิทยุ หรือ RFID 
มาพัฒนาเปนระบบแนะนำ
พิพิธภัณฑ์อิ เล็กทรอนิกส์ 
(e-Museum) 
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รูปที่ 1 การพัฒนาระบบนำชมพิพิธภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยี RFID

ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างเนคเทคและ 
กระทรวงวัฒนธรรม ยังรวมถึงการพัฒนาระบบแนะนำแผนท่องเที่ยวอยุธยา 
ผ่านมือถือ (Pi-Pe.org) และระบบแนะนำข้อมูลวัฒนธรรมและเทศกาลไทย 
บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Thai Fiesta on Mobile) โดยหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
สื่อดิจิทัล 
 
ระบบแนะนำแผนทอ่งเทีย่วหรือไปเป้ เกดิขึน้ภายใต้แนวคดิการทอ่งเที่ยวอย่างอิสระ 
ที่แบกเป้ เพียงใบเดียว ก็สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสมบูรณ์ 
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ โดยระบบจะรวมรวบจุดพิกัด 
พร้อมข้อมูลท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถวางแผนการท่องเที่ยว 
ได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากขึ้น 
 
ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทสถานที่ที่ต้องการไป โดยกำหนดเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด 
และจุดเริ่มต้นของการเดินทาง รวมทั้งเลือกสถานที่ที่จะเยี่ยมชม หลังจากนั้นระบบ 
จะคำนวณตารางการเดินทาง เพื่อแนะนำและจัดลำดับสถานที่ในการเดินทาง 
เสน้ทางการเดนิทาง ระยะเวลาในการเยีย่มชมแตล่ะสถานที ่รวมถงึคำนวณคา่ใชจ้า่ย
ของการท่องเที่ยว ซึ่งจะรวมค่าน้ำมัน ค่าเยี่ยมชมสถานที่ ค่าอาหาร และค่าที่พัก 
พร้อมทั้งจัดแผนและตารางการท่องเที่ยวให้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ตารางการเดินทาง
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามความต้องการของผู้ใช้ผ่านเว็บไซต์หรือ
โทรศัพท์มือถือ 
 
ในระยะเริ่มต้น ระบบแนะนำแผนท่องเที่ยวไปเป้เปิดให้บริการในโครงการนำร่อง
สำหรับการการท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการมีเป้าหมาย 
ในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป 

Historical Park & Museum
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รูปที่ 2 ระบบแนะนำแผนท่องเที่ยวอยุธยาผ่านมือถือ (Pi-Pe.org)

สำหรับระบบแนะนำข้อมูลวัฒนธรรมและเทศกาลไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่  
(Thai Fiesta on Mobile) เปน็การพฒันาเวบ็แอปพลเิคชัน่ในการจดัเกบ็และนำเสนอ 
ขอ้มลูวฒันธรรมและเทศกาลไทย โดยผูใ้ชส้ามารถเชือ่มตอ่เขา้สูฐ่านขอ้มลู ทีส่ามารถ
แ น ะ นำ เ ท ศ ก า ล ห รื อ ง า น ป ร ะ เ พ ณี ต่ า ง ๆ  ที่ อ ยู่ ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ตำ แ ห น่ ง 
ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ซึ่งมีระบบพิกัดดาวเทียมหรือจีพีเอสติดตั้งมา ขณะเดียวกัน 
ยังสามารถค้นหาข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ เช่น ค้นหาข้อมูลแบบอัตโนมัติ ค้นหา
ภาพจากภาพถ่ายยอดฮิต หรือค้นหาจากตำแหน่งปัจจุบัน โดยระบบสามารถระบุ
ตำแหน่งปัจจุบันและนำทางไปยังแหล่งวัฒนธรรมหรือสถานที่จัดเทศกาลนั้นๆ 
ได้ทันที 
 
ปัจจุบัน ระบบสามารถให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลไทย ส่วนข้อมูล 
ด้านวัฒนธรรมซึ่งมีรายละเอียดจำนวนมาก จะมีการจัดเก็บเพื่อขยายเป็นบริการทาง
ข้อมูลต่อไป 
 

รูปที่ 3 ระบบแนะนำข้อมูลและเทศกาลไทยบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Thai Fiesta on Mobile)
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การเข้าถึงข้อมูลอันหลากหลายที่มีจำนวนมหาศาลบนจักรวาลดิจิทัล จำเป็นต้อง
อาศัยเครื่องมือที่ช่วยในการสืบค้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
การพัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นหัวใจสำคัญของ 
การพัฒนาระบบคลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติ ซึ่งเนคเทคได้นำเทคโนโลยีการสืบค้น 
ที่มีการวิจัยในหน่วยงานมากว่าทศวรรษมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้บริการเข้าถึงข้อมูล
และสาระดิจิทัลต่างๆ ในโครงการ Digitized Thailand 
 
เทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศ หรือ Search Technology เป็นการวิจัยและพัฒนาที่ได้
รวมเอาเทคนิคหลากหลายด้านมาประกอบกัน เพื่อให้การสืบค้นมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด โดยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นสามารถ
รองรับการสืบค้นเอกสารทั่วไปแบบเต็มเนื้อหา (Full-Text Search) การสืบค้นเชิง
ความหมายโดยผ่านการสร้างองค์ความรู้แบบออนโทโลยี (Ontology) ซึ่งเป็นการจัด
ระบบความสัมพันธ์ของหน่วยภาษา การสืบค้นในรูปแบบภาษาธรรมชาติโดยใช้ 
AIML (Artificial Intelligence Markup Language) การสืบค้นแบบพ้องเสียง 
(Soundex) การสืบค้นแบบพ้องความหมาย (Synonym Search) นอกจากนี้ 
ยังนำเอาเทคโนโลยีเว็บ 2.0 มาประยุกต์ใช้ คือ การกำกับข้อมูลเชิงสังคม  
(Social Tagging) 

รูปที่ 1 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศ

ทั้ ง นี้  ใ น ร ะ ดั บ โ ค ร ง ส ร้ า ง ท า ง
สถาปัตยกรรมของเทคโนโลยีสืบค้น
สารสนเทศ การวิจัยและพัฒนาได้
แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 
ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ส า ร ส น เ ท ศ 
( I n f o r m a t i o n  G a t h e r i n g ) 
กา รประมวลผลภาษาและการ
วิเคราะห์เชิงความหมาย (Language 
Processing & Semantic Analysis) 
การเข้าถึงสารสนเทศ (Information 
Access) และการสร้างทรัพยากร
ทางภาษา (Language Resource 
Construction)

Tools

การเก็บรวบรวมสารสนเทศ  
การเก็บรวบรวบสารสนเทศจะเริ่มจากการเก็บข้อมูล (Data Collecting) ที่อยู่ใน
หลากหลายแหล่ง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตหรือบนระบบฐานข้อมูล 
รวมทั้งสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น หน้าเว็บ ไฟล์เอกสาร และฐานข้อมูล 
รวมทั้งการสกัดข้อความจากเอกสาร (Document Parsing) ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
HTML PDF หรือ Open Office เป็นต้น 

เทคโนโลยีการสืบค้น
Search Engine
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การประมวลผลภาษาและการวิเคราะห์เชิงความหมาย  
เมื่อได้ข้อมูลจากขั้นตอนการเก็บรวบรวมสารสนเทศแล้ว ข้อมูลต่างๆ จะนำเข้าสู่
การประมวลผลทางภาษาและวิเคราะห์เชิงความหมาย โดยเริ่มจาก 
 
 • การตดัคำจากขอ้ความ (Tokenization) โดยทมีวจิยัไดน้ำโปรแกรมตดัคำเลก็ซโ์ต  
  (LexTo) ทีพ่ฒันาขึน้ภายใน รองรบัขอ้ความทัง้ทีเ่ปน็ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  
  มีความถูกต้องในการตัดคำมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ และมีความเร็วเฉลี่ย 
  ในการตดัคำประมาณ 6 วนิาทตีอ่ 1 ลา้นคำ มาใชต้ดัแบง่ขอ้ความออกเปน็คำ 
  เพื่อนำไปสร้างดัชนีหรือประมวลผลต่อไป  
 
 • การสืบค้นแบบพ้องเสียงและการแก้ไขคำค้นคืนที่สะกดผิด (Soundex  
  and Word Approximation) เป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ในการสะกดคำ 
  หรือในกรณีที่พิมพ์ผิด เช่น ผู้ใช้สามารถพิมพ์ “พาติเคิ่นบอด” เพื่อให้ 
  ระบบแนะนำคำที่ออกเสียงเหมือนคือ “พาร์ติเคิลบอร์ด - particle board”  
  หรอื “เสือ่จนัทะบนู” ระบบจะสามารถหาคำทีส่ะกดไดถ้กูตอ้งคอื “เสือ่จนัทะบรู”  
  หรอืในกรณทีีส่ะกดผดิ เชน่ “กรดาษสา” ระบบสามารถหาคำทีส่ะกดไดถ้กูตอ้ง 
  คือ “กระดาษสา”  
 
 • การวเิคราะหร์ปูแบบขอ้ความ (Pattern Analysis) เปน็การรองรบัการสบืคน้ 
  ในรูปแบบภาษาธรรมชาติ โดยมีการเปรียบเทียบรูปแบบข้อความ 
  การรอ้งขอขอ้มลูจากผูใ้ช ้เชน่ “ชว่ยหาเบอรโ์ทรของคณุสมชายไดไ้หมครบั”  
  ระบบจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ ใช้ต้องการสืบค้นเบอร์โทรศัพท์ 
  ของบุคคลชื่อสมชาย 
 
 • การอนมุานเชงิความหมาย (Semantic Inference) เปน็การรองรบัการสบืคน้ 
  ในรูปแบบเชิงความหมาย โดยการใช้ออนโทโลยีที่สร้างขึ้นมา เช่น  
  ในกรณีที่เป็นข้อมูลเฉพาะของบุคคล ผู้ใช้สามารถถามว่า “เรียนจบโท 
  จากประเทศไหน” ระบบจะทำการค้นหาในออนโทโลยีเกี่ยวกับสถานศึกษา 
  ระดับปริญญาโทของบุคคลที่ถาม และเมื่อได้ชื่อสถานศึกษาแล้ว  
  ระบบจะทำการค้นคืนต่อว่าอยู่ ในประเทศใด จากนั้นจึงส่งคำตอบ 
  เป็นชื่อประเทศให้กับผู้ใช้  
 
การเข้าถึงสารสนเทศ  
การวิจัยและพัฒนาในส่วนนี้ จะครอบคลุม 
 
 • การสร้างฐานดัชนีและการค้นคืน (Indexing & Retrieval) เพื่อรองรับ 
  การค้นคืนแบบเต็มเนื้อหา (Full-Text Search) โดยข้อความในเอกสาร 
  ทุกส่วนที่ผ่านการตัดคำแล้วจะนำมาสร้างเป็นฐานดัชนี เพื่อให้การสืบค้น 
  ทำได้อย่างรวดเร็ว ในด้านประสิทธิภาพของการทำงานนั้น เทคโนโลย ี
  ที่พัฒนาขึ้นจะมีความเร็วในการสร้างดัชนีประมาณ 1 นาทีต่อข้อความ 
  ขนาด 100 MB ส่วนการค้นคืนใช้เวลาน้อยกว่า 1 วินาทีต่อการสืบค้น  
  1 ครั้ง 
 • การประมวลคิวรี (Query Processing) เป็นการประมวลผลข้อความ 
  ที่ผู้ใช้พิมพ์เข้ามา เช่น ถ้าเป็นข้อความร้องขอ ระบบจะส่งไปวิเคราะห ์
  รูปแบบข้อความร้องขอ ถ้าเป็นวลี ระบบจะทำการตัดคำและนำไปค้นคืน 
      จากฐานดัชนี 
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การสร้างทรัพยากรทางภาษา 
การสร้างทรัพยากรภาษา เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ระบบการสืบค้นสารสนเทศมีความ
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ พัฒนาแบ่งเป็น 
 
 • การสร้างรูปแบบ AIML (AIML Pattern Construction) เพื่อรองรับ 
  การสืบค้นในรูปแบบภาษาธรรมชาติ รวมทั้งใช้สนทนาโต้ตอบระหว่าง 
   ระบบเอเจนต์กับผู้ใช้ เช่น เมื่อผู้ใช้ทักทายว่า “สวัสดีครับ คุณชื่ออะไรครับ” 
  ระบบจะค้นหารูปแบบข้อความที่ตรงกัน จากนั้นคืนข้อความกับไปที่ผู้ใช้ว่า  
  “ผมชื่ออับดุลครับ”  
 
 • การกำกับข้อมูลเชิงสังคม (Social Tagging) เป็นการให้ผู้ใช้ระบบ 
  มีส่วนร่วมในการระบุคำสำคัญให้กับสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล  
  FAQ หรือรูปภาพ ทำให้การสืบค้นมีความครอบคลุมและตรงใจกับผู้ใช ้
  มากยิ่งขึ้น 
 
 • การสร้างคำพ้องความหมาย (Synonym Construction) เป็นการระบุคำ 
  ที่พ้องความหมายให้กับคำสำคัญที่ใช้สืบค้น เหมาะกับข้อมูลที่ เป็น 
  โดเมนเฉพาะด้าน เช่น ในกรณีที่เป็นข้อมูลการออกแบบ สำหรับคำว่า  
  “อาคารพาณิชย์” สามารถเพิ่มคำพ้องความหมายเป็นคำว่า “ตึกแถว”  
  วิธีนี้จะช่วยให้การสืบค้นมีความครอบคลุมสูงขึ้น 
 
บนพื้นฐานของการวิจัยและพัฒนา ทีมวิจัยได้นำเทคโนโลยีการสืบค้นสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาเป็นระบบต้นแบบสำหรับการให้บริการสืบค้นข้อมูล อาทิ 
ระบบสรรสาร (Sansarn) และระบบผู้ช่วยออนไลน์อับดุล (ABDUL – Artificial 
BuDdy U Love) ซึ่งเป็นระบบถามตอบอัตโนมัติผ่านโปรแกรม Windows Live 
Messenger (MSN) 
 
สรรสาร เป็นระบบการสืบค้นข้อมูล (Search Engine) ที่รองรับการสืบค้นข้อมูล
ต่างๆ ได้แก่ หน้าเว็บ ไฟล์เอกสารทั่วไป และฐานข้อมูล ระบบที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วย สรรสาร ลุค (Sansarn Look!) สำหรับการสืบค้นข้อมูลบนเว็บ 
สรรสาร ดีบี (Sansarn DB) สำหรับการสืบค้นจากฐานข้อมูล สรรสาร ออฟไลน์ 
(Sansarn Offline) สำหรับสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
แบบไม่เชื่อมต่อ โดยข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งฐานดัชนี
สามารถนำไปบันทึกบนสื่ อดิจิทัลต่ างๆ ได้  เช่น 
แผน่ซดี/ีดวีดีรีอม หรอื Thumb Drive รวมทัง้ระบบสรรสาร 
ซิมส์ (Sansarn IMage Search) สำหรับสืบค้นรูปภาพ 
โดยสามารถสืบค้นจากป้ายกำกับรูปภาพและสี ซึ่งผู้ใช้
สามารถระบุปริมาณสีและโทนสีที่ต้องการสืบค้นได้ 
 
ในส่วนอับดุล เป็นการนำเทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศ
มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเอเจนต์ (Information 
Agent) ที่รวมเอาบริการข้อมูลหลากหลายมานำเสนอ 
ให้กับผู้ใช้ในที่เดียว โดยผู้ใช้สามารถสอบถามในเรื่อง
ต่างๆ ได้ อาทิ ราคาน้ำมัน แปลคำจากพจนานุกรม 
หรือสืบค้นข่าว นอกจากนี้  ระบบอับดุลยังสามารถ
สนทนาโต้ตอบกับผู้ใช้ด้วยภาษาธรรมชาติ 
 รูปที่ 2 ตัวอย่างการใช้งานอับดุลสำหรับสอบถามข้อมูลในองค์กร 
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ทีมวิจัย เชื่อว่าเทคโนโลยีสืบค้นสารสนเทศจะเป็นพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้
พัฒนาเป็นระบบสืบค้นฐานข้อมูลในองค์กร หรือระบบสอบถามข้อมูลออนไลน์ 
(Online Help Desk System) เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูล 
ในศูนย์ Call Center รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลดิจิทัลในโครงการ Digitized Thailand อีกด้วย 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  
 1. Choochart Haruechaiyasak and Chaianun Damrongrat, “Improving Social 
  Tag-Based Image Retrieval with CBIR Technique”, The International
  Conference on Asian Digital Libraries (ICADL 2010), 2010.
 2. Choochart Haruechaiyasak and Chaianun Damrongrat, “Article 
  Recommendation Based on a Topic Model for Wikipedia Selection 
  for Schools”, The Eleventh International Conference on Asian Digital 
  Libraries (ICADL 2008), 2008.
 3. Choochart Haruechaiyasak et al., “Implementing News Article Category 
  Browsing Based on Text Categorization Technique”, The 2008 
  IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence 
  (WI-08) workshop on Intelligent Web Interaction (IWI 2008), 
  December 2008.
 4. Choochart Haruechaiyasak, Sarawoot Kongyoung and Chaianun Damrongrat, 
  “LearnLexTo: A Machine-Learning Based Word Segmentation for 
  Indexing Thai Texts”, CIKM 20008 workshop on Improving Non-English 
  Web Search (iNews), 2008.
 5. Choochart Haruechaiyasak, et. al., “A Comparative Study on Thai Word
   Segmentation Approaches”, ECTI-CON 2008, pp. 125-128, 2008.
 6. Niran Angkawattanawit, Choochart Haruechaiyasak, and Sanparith Marukatat, 
  “Thai Q-Cor: Integrating Word Approximation and Soundex for Thai Query 
  Correction”, ECTI-CON 2008, Krabi, Thailand, pp. 121-124, 2008.
 7. Choochart Haruechaiyasak, et al., “Managing Offline Educational Web 
  Contents with Search Engine Tools”, The The Tenth International Conference 

  on Asian Digital Libraries (ICADL 2007), Hanoi, Vietnam, pp. 444-453, 2007.
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การสร้างรูปแบบการให้บริการใหม่ๆ บนพื้นฐานของการใช้สาระดิจิทัล สามารถ 
สร้างความน่าสนใจและเพิ่มสีสันในการให้บริการได้ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ที่ เอื้อให้การสื่อสารระหว่างผู้ ใช้และระบบคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพและ 
มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น จากที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ด้วยการอ่าน
ข้อความ ในวันนี้ เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงจากข้อความ (Text-to-Speech 
Synthesis Technology: TTS) สามารถแปลงขอ้ความในเอกสารตา่งๆ เปน็ภาษาพดู
เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้จากการฟัง 
 
หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา เนคเทคได้ใช้เวลากว่าทศวรรษ 
ในการนำเทคโนโลยีด้านการติดต่อระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human-
Computer Interface: HCI) มาพัฒนาระบบสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทย  
เพื่อช่วยให้การใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์มีความสะดวก 
และง่ายดายขึ้น เทคโนโลยีนี้ นับว่าเป็นความท้าทายของนักวิจัยไทยในการสร้าง
ระบบที่มีความแม่นยำในการแปลงข้อความต่างๆ เป็นเสียงพูดภาษาธรรมชาติ 
โดยทำให้การรับฟังมีความถูกต้องทั้งในแง่ความหมายหลักและความหมายแฝง 
อีกทั้งมีคุณภาพของเสียงที่ใกล้เคียงมนุษย์และมีความถูกต้องในการออกเสียง 
 
ทมีวจิยั ไดอ้อกแบบโครงสรา้งสถาปตัยกรรมของระบบสงัเคราะหเ์สยีงพดูภาษาไทย 
โดยแบ่งการทำงานของระบบเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนประมวลผล
ข้อความ (Text analysis) ส่วนประมวลผลจังหวะและทำนอง (Prosody analysis) 
และส่วนสังเคราะห์เสียงพูด (Speech synthesis) ดังรูปที่ 1 
 
ส่วนประมวลผลข้อความ เป็นการพัฒนาระบบส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน ซึ่งจะรับ 
ชุดอักขระทั้งที่เป็นข้อความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตัวเลข สัญลักษณ์ต่างๆ 
เพื่อนำมาวิเคราะห์วิธีการอ่านที่ถูกต้อง พร้อมทั้งแปลงวิธีการอ่านเป็นชุดสัญลักษณ์
ทางหน่วยเสียงสำหรับใช้สร้างเสียง นอกจากนี้ยังต้องวิ เคราะห์ข้อมูลทาง
ภาษาศาสตร์อื่นๆ ที่แฝงอยู่ในข้อความ เช่น หน้าที่ของคำ เพื่อใช้ประกอบ 
ในกระบวนการสังเคราะห์เสียง โดยส่วนประมวลผลข้อความประกอบด้วย 
 
 • ส่วนคัดแยกประเภทข้อความ (Tokenization) ทำหน้าที่ตรวจสอบ 
และคัดแยกประเภทของชุดอักขระที่เข้ามา เช่น ข้อความภาษาไทย ข้อความภาษา
อังกฤษ สัญลักษณ์ ตัวเลข เพื่อแยกกันประมวลผล เนื่องจากอักขระแต่ละประเภท 
มีวิธีการอ่านที่แตกต่างกัน 
 • ส่วนตัดคำ (Word segmentation) ทำหน้าที่ตัดข้อความให้เป็นระดับคำ 
ก่อนนำไปวิเคราะห์หาเสียงอ่าน 
  

เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดÀาษาäทยจากข้อความ

Thai Text-to-Speech
Synthesis Technology
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  ส่วนวิเคราะห์เสียงอ่าน (Grapheme-to-phoneme conversion: G2P) 
ทำหน้าที่อ่านวิเคราะห์วิธีการอ่านออกเสียงของข้อความ ตัวเลข และสัญลักษณ์
ต่างๆ แล้วแปลงเป็นชุดสัญลักษณ์ทางหน่วยเสียง 
  ส่วนพจนานุกรมเสียงอ่าน (Pre-defined pronunciation dictionary) 
ทำหนา้ทีแ่ปลงชดุอกัขระใหเ้ปน็ชดุสญัลกัษณท์างหนว่ยเสยีงโดยใชว้ธิกีารคน้หาจาก
พจนานุกรมคำอ่านที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งชุดอักขระเหล่านี้ เป็นได้ทั้งกรณี 
ที่ข้อความ ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ส่วนวิเคราะห์เสียงอ่านไม่สามารถ
วิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือมีวิธีการอ่านเฉพาะตัว 
  ส่วนวิ เคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ทำหน้าที่วิ เคราะห์แยกข้อมูลที่จำเป็น 
ทางภาษาศาสตร์และอื่นๆ ที่อยู่ในข้อความเพื่อใช้ประกอบในการประมวลผลต่อไป 
 
ส่วนวิเคราะห์จังหวะและทำนอง เป็นการพัฒนาระบบประมวลผลและคำนวณหา
จงัหวะและทำนองของเสยีงทีจ่ะสงัเคราะหข์ึน้ เชน่ การกำหนดความยาวสัน้ของเสยีง 
ความสูงต่ำของเสียง เพื่อให้เสียงที่สร้างขึ้นมีความเป็นธรรมชาติใกล้เคียงกับ 
เสียงของมนุษย์  
 
สว่นสงัเคราะหเ์สยีงพดู เปน็การสรา้งสญัญาณเสยีงพดูจากชดุสญัลกัษณท์างหนว่ยเสยีง
และข้อมูลจังหวะและท่วงทำนอง โดยทีมวิจัยได้พัฒนาส่วนสังเคราะห์เสียงโดยใช้  
2 เทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงแบบ Unit Selection Speech 
Synthesis เพื่อสร้างเสียงที่มีคุณภาพสูง โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรของระบบ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงพูดแบบ HMM-based Speech 
Synthesis เพือ่รองรบัการใชง้านบนอปุกรณข์นาดพกพาทีม่เีนือ้ทีห่นว่ยความจำไมม่าก 
แต่ยังคงให้เสียงที่มีความเป็นธรรมชาติสูง  
 

รูปที่ 1 โครงสร้างกระบวนการสังเคราะห์เสียงพูดจากข้อความ
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เทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียงแบบ Unit Selection Speech Synthesis ดังแสดง 
ในรูปที่ 2 จะเป็นการคัดเลือกท่อนเสียงที่มีบริบทเหมาะสมกับบริบทของข้อความ
เป้าหมาย โดยวิเคราะห์ค่าความต่อเนื่องของรอยต่อโดยใช้คุณสมบัติเชิงเวลาและ
เชิงความถี่ของท่อนเสียงในการวิเคราะห์ ซึ่งจะได้เสียงสังเคราะห์ที่รอยต่อน้อยและ
คุณภาพการเชื่อมต่อที่ดีที่สุด 

รูปที่ 2 โครงสร้างการทำงานของ Unit selection speech synthesis

ขณะทีเ่ทคโนโลย ีHMM-based Speech Synthesis ดงัแสดงในรปูที ่3 เปน็การสงัเคราะห์
เสียงพูดโดยอาศัยแบบจำลองเสียงที่ได้จากการรู้จำทางสถิติผ่าน Hidden Markov 
models (HMM) ในการสร้างเสียงคืนกลับมา ซึ่งเป็นการสังเคราะห์เสียงแบบ 
Trainable Speech Synthesis System เนื่องจากสามารถสอนให้ระบบสามารถ
เรียนรู้ลักษณะเสียงต้นแบบที่ต้องการสังเคราะห์เลียนแบบได้ โดยเก็บเพียงค่า 
พารามิเตอร์ทางสถิติของเสียงคนต้นแบบไว้แทนการเก็บเสียงที่บันทึกจาก 
คนต้นแบบทั้งหมด ซึ่งวิธีนี้มีข้อดีคือ สามารถสร้างเสียงสังเคราะห์ของคนใหม่ได้เร็ว
และระบบมีขนาดเล็ก แนวทางการพัฒนาด้วยหลักการนี้ จึงแบ่งออกเป็นการสร้าง
ส่วนรู้จำค่าทางสถิติของเสียงด้วยโมเดลทางสถิติ (HMMs) และการสังเคราะห์เสียง
กลับจากโมเดลที่รู้จำหน่วยเสียงไว้แล้ว  

รูปที่ 3 โครงสร้างการทำงานของ HMM-based speech synthesis
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เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงจากข้อความ นับเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่เข้ามาช่วยสร้าง 
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลบนโลกดิจิทัล และที่ผ่านมา เทคโนโลยีดังกล่าวได้นำ 
มาประยุกต์ใช้พัฒนาโปรแกรม Screen Reader ที่ช่วยสนับสนุนผู้พิการหรือ 
ผู้มีปัญหาทางกายภาพในการใช้งานคอมพิวเตอร์  โดยโปรแกรมสามารถ 
อ่านข้อความที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ เพื่อแปลงเป็นเสียงพูดให้ผู้พิการ 
ทางสายตาสามารถทำงานตอบโต้กับระบบคอมพิวเตอร์และเข้าถึงบริการข้อมูล 
และสาระดิจิทัลต่างๆ โดยการฟัง 
 
ด้วยความสามารถของการแปลงข้อความเป็นเสียงภาษาธรรมชาติ เทคโนโลยีนี้ 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างให้เกิดบริการรูปแบบใหม่ 
โดยเฉพาะการสนับสนุนงานด้านศูนย์บริการข้อมูลอัตโนมัติ งานด้านการศึกษา 
ที่สามารถพัฒนาไปสู่ระบบ Computer-aided Language Learning (CALL) รวมทั้ง
งานดา้นการสือ่สารอืน่ๆ เชน่ การพฒันาระบบลา่มอเิลก็ทรอนกิส ์(Speech-to-Speech 
translation) เป็นต้น 
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การตอบโตก้บัเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีผ่า่นการใชเ้มาสแ์ละคยีบ์อรด์ รวมทัง้ความสามารถ
ในการเข้าใจคำสั่งการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ อาจทำให้การเข้าถึงเทคโนโลยี
สมัยใหม่ยังคงเป็นเรื่องยากสำหรับผู้คนจำนวนไม่น้อย  แต่การเข้ามาของระบบรู้จำ
เสียงพูด (Automatic Speech Recognition: ASR) ได้ทำลายกำแพงแห่งเทคโนโลยี 
ทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์กลับกลายเป็นเรื่องง่าย ที่ผู้ใช้ในทุกระดับชั้นแม้ยัง 
ไม่คุ้นเคยและชำนาญในการใช้เทคโนโลยี สามารถโต้ตอบกับระบบคอมพิวเตอร์ 
ได้อย่างง่ายดายเพียงผ่านเสียงพูด 
 
เทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด เป็นระบบที่ช่วยแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความที่ระบบ 
คอมพิวเตอร์สามารถนำมาใช้ประมวลผลต่อไปได้ โดยเทคโนโลยีนี้ได้รับการพัฒนา
ขึ้นภายในหน่วยงานวิจัยของเนคเทค เพื่อช่วยลดข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยี
สมัยใหม่ โดยการใช้ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติเป็นตัวเชื่อมโยงผู้ใช้เข้าสู่
บริการทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ  

 
ในขั้นตอนรู้จำเสียง ระบบจะสร้างโครงข่ายคำ (Word Network) 
โดยอาศยัแบบจำลองภาษา (Language Model) โดยในแต่ละคำจะ
ประกอบด้วยแบบจำลองเสียง (Acoustic Model) ประเภทฮดิเดน
มาร์คอฟ (Hidden Markov Model: HMM) ของแต่ละหน่วยเสียง 
ที่มาประกอบกันเป็นคำนั้นๆ หลังจากนั้นระบบจะป้อนเวกเตอร ์
ของ Speech Feature เข้าไปยังโครงข่ายคำ เพื่อคำนวณค่า
ความน่าจะเป็นของเสียงที่เข้ามาว่าจะตรงกับเส้นทางใดในโครง
ข่ า ย คำ  แ ล ะ จ ะ เ ลื อ ก คำ ต อ บ ที่ ดี ที่ สุ ด เ ป็ น เ ส้ น ท า ง ที่ มี 
ค่าความน่าจะเป็นสูงที่สุด โดยขั้นตอนทั้งหมดจะเป็นการ
ถอดรหัส (Decoding) ซึ่งในทางปฏิบัติ นักวิจัยได้ใช้อัลกอริธึม
การถอดรหัสแบบ Viterbi beam-search เพื่อลดปริมาณการใช้
หน่วยความจำและการคำนวณด้วยการลบเส้นทางที่มีค่า 
ความน่าจะเป็นต่ำทิ้งไป  

 

ระบบรู้จำเสียงพูด
Automatic Speech Recognition

รูปที่ 1 สถาปัตยกรรมระบบรู้จำเสียงพูด

ทัง้นี ้ทมีวจิยัไดแ้บง่การพฒันาระบบรูจ้ำเสยีงเปน็ 2 กลุม่หลกัๆ คอืกลุม่การสรา้งระบบ 
ที่ทนทานต่อสัญญาณรบกวน (Robust Speech Recognition) และกลุ่มการสร้าง
ระบบรู้จำเสียงพูดต่อเนื่องครอบคลุมคำศัพท์จำนวนมาก (Large Vocabulary 
Continuous Speech Recognition: LVCSR)  
 
โดยงานวจิยักลุม่แรก ไดเ้นน้การเลอืกแบบจำลองเสยีงทีเ่หมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้ม
ของเสียงที่ เข้ามา ซึ่งอาศัยการแยกแยะสัญญาณรบกวนอัตโนมัติ  (Noise 
Classification) แบบโครงสร้างต้นไม้ (Tree Structure) และได้นำเสนอวิธีการปรับ 
แบบจำลองเสียงให้ใกล้เคียงกับเสียงที่เข้ามามากขึ้น ด้วยการใช้ข้อมูลฝึกฝน 
ที่จำลองขึ้นจากสัญญาณรบกวนที่ได้จากเสียงอินพุต (Simulated Data Adaptation) 
วิธีการนี้สามารถประยุกต์ใช้กับระบบรู้จำในการโต้ตอบสนทนาผ่านโทรศัพท์ 
เนื่องจากมีเสียงอินพุตสั้นและมีสัญญาณรบกวนค่อนข้างมากและหลากหลาย  
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สำหรบังานวจิยักลุม่ทีส่อง จะเนน้การถอดความเสยีงพดูตอ่เนือ่งทีป่ระกอบดว้ยคำศพัท์
จำนวนมาก (LVCSR) โดยได้พัฒนาระบบรู้จำเสียงสำหรับการถอดความเสียงอ่าน 
(Dictation) การถอดความเสียงรายงานข่าวผ่านสัญญาณโทรทัศน์ (Broadcast 
News) และริเริ่มการถอดความเสียงสนทนาผ่านสายโทรศัพท์ (Spontaneous 
Telephone Conversation) ในกลุ่มงานนี้ต้องอาศัยแบบจำลองภาษาแบบเอ็นแกรม 
(N-gram) ซึ่งสามารถจัดการกับคำศัพท์จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณี 
Broadcast News ได้มีการวิจัยระบบที่สามารถจัดการคำเฉพาะที่ไม่เคยพบ 
ในพจนานุกรมได้ โดยใช้หน่วยพยางค์ซึ่งย่อยกว่าคำ นอกจากนี้ยังได้พัฒนา 
วิธีอัตโนมัติ ในการสร้างพจนานุกรมคำอ่านสำหรับภาษาไทย ที่หน่วยคำ 
มคีวามกำกวมและเครือ่งมอืในการแบง่คำยงัไมเ่สรจ็สมบรูณ ์โดยอาศยัการแบง่พยางค์
ซึ่งจะทำให้มีความถูกต้องของการแบ่งคำสูงกว่า โดยจะทำการรวมพยางค์เป็นคำ
ต่อไปโดยอาศัยค่า Mutual Information  
 
ในส่วนประสิทธิภาพการทำงานของระบบรู้จำเสียง จะขึ้น
อยู่กับเนื้อหาที่รู้จำ (Task) และสภาวะแวดล้อมในการ 
ใช้งาน (Environment) เป็นหลัก โดยทีมวิจัยได้นำ 
เทคโนโลยี ASR มาใช้พัฒนาระบบตอบรับโทรศัพท์
อัตโนมัติ  ( In te rac t i ve  Vo ice  Response :  IVR) 
ในโครงการสอบถามสภาพจราจรผ่านระบบโทรศัพท์ 
(TVIS) ซึ่งผู้ใช้สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสภาพการ
จราจร และระบบจะนำเสียงที่ได้มาแปลงเป็นข้อความและ
นำข้อความที่ได้ไปค้นหาคำตอบจากฐานข้อมูล และ 
ตอบกลับเป็นเสียงพูดผ่านเทคโนโลยีการสังเคราะห์เสียง
พูดจากข้อความ (Text-to-Speech Synthesis) และด้วย
การผสมผสานของเทคโนโลยีเหล่านี้ทำให้เกิดการพัฒนา 
รูปแบบการให้บริการที่สามารถทำได้โดยอัตโนมัติ 
โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยพนักงานรับโทรศัพท์อีกต่อไป 
 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  
Chai Wutiwiwatchai and Sadaoki Furui, “Thai speech processing technology: 

 a review”, Speech Communication Journal, Vol. 49, Issue 1, pp. 8-27, 2007

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก 
Chai Wutiwiwatchai and Sadaoki Furui, “Thai speech processing technology: 

 a review”, Speech Communication Journal, Vol. 49, Issue 1, pp. 8-27, 2007

Chai Wutiwiwatchai and Sadaoki Furui, “Thai speech processing technology: 

 a review”, Speech Communication Journal, Vol. 49, Issue 1, pp. 8-27, 2007

รูปที่ 2 ประสิท¸ิภาพของระบบรู้จำเสียงพูดใน IVR

ทมีวจิยัไดด้ำเนนิการพฒันาการถอดความเสยีงพดูตอ่เนือ่งสำหรบั LVCSR ภาษาไทย 
และปัจจุบันได้ทดสอบกับเสียงอ่านข่าวขนาด 5,000 คำศัพท์ ซึ่งมีความถูกต้องใน
การรู้จำเสียงถึง 75 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งได้ทดสอบประสิทธิภาพกับเสียงรายงานข่าว
ผ่านสัญญาณโทรทัศน์ ซึ่งระบบสามารถแปลงเสียงเป็นข้อความโดยมีความแม่นยำ 
65 เปอร์เซ็นต์ 
 
จากพืน้ฐานการพฒันาเทคโนโลย ีASR ประเภท LVCSR เนคเทคคาดวา่ จะสามารถ
นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาเป็นระบบให้บริการข้อมูลดิจิทัลหลากหลาย อาทิ 
ระบบถอดความเสียงอ่านบทความข่าว (Dictation System) ระบบทำดัชนีข้อมูล
วีดีโอ/เสียง (Audio/Video Indexing System) ระบบถอดความเสียงรายงานข่าว 
(Broadcast News Transcription System) และระบบถอดความเสียงเทศนา 
ท่านพุทธทาสฯ เป็นต้น 
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การเขา้ถงึขอ้มลูอนัหลากหลายบนโลกดจิทิลั  เปดิโอกาสในการเรยีนรูอ้งคค์วามรูใ้หม่ๆ  
แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านภาษา ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยเข้าถึงสาระประโยชน์ของ
ข้อมูลดิจิทัลได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 
 
เพื่อลดช่องว่างทางสารสนเทศและข้อจำกัดด้านภาษา หน่วยปฏิบัติการวิจัย 
วิทยาการมนุษยภาษา เนคเทค ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประมวลผล
ขอ้ความดว้ยภาษาธรรมชาต ิโดยไดพ้ฒันาระบบแปลภาษา (Machine Translation: MT) 
ที่สามารถแปลเนื้อหาสาระและข้อความต่างๆ จากภาษาหนึ่งไปยังภาษาที่ต้องการ
ได้โดยอัตโนมัติ 
 
เนื่องจากข้อมูลข่าวสารจำนวนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น
ข้อมูลภาษาอังกฤษ ทีมนักวิจัยจึงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบแปลภาษาอังกฤษ-ไทย 
(English-to-Thai Machine Translation) เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถรับรู้และ
เข้าถึงข่าวสารจำนวนมหาศาลนั้นได้ 
 
ในระยะเริม่แรก เนคเทคไดร้ว่มมอืกบับรษิทั NEC จำกดั ประเทศญีปุ่น่ ในการนำระบบ
แปลภาษาอังกฤษ-ญี่ปุ่น มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบ โดยในช่วงต้นระบบ
แปลภาษา ประกอบด้วย คลังคำศัพท์ กฎไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษและภาษาไทย 
แผนภาพความเชื่อมโยงของมโนทัศน์ในเชิงความหมาย เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลภาษา
อังกฤษเข้าระบบ ระบบแปลภาษาจะทำหน้าที่วิเคราะห์ไวยากรณ์ และความหมาย
ของภาษาอังกฤษ จากนั้นจะแปลงโครงสร้างของภาษาให้อยู่ในรูปแบบภาษากลาง 
โดยขั้นตอนนี้จะมีการนำคลังคำศัพท์มาใช้แปลงจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
และจะทำการสร้างรูปประโยคภาษาไทยให้เป็นไปตามโครงสร้างทั้งเชิงไวยากรณ์
และความหมาย  
 
ทีมวิจัยได้มีการวิจัยต่อยอด โดยการนำเทคโนโลยีการแปลภาษาเชิงสถิติ 
(Statistical Machine Translation) มาใช้สร้างระบบแปลภาษาอังกฤษ-ไทย 
ให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นและมีโอกาสขยายผลไปสู่ระบบแปลภาษาสำหรับ 
คู่ภาษาอื่นๆ ได้รวดเร็วขึ้น  

ระบบแปลภาษาเชิงสถิติ เป็นระบบ
แปลภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ โดยอาศัย
ข้อมูลทางสถิติ จากคลั งคู่ ประโยค 
(Parallel Corpus) เพื่อสร้างประโยค 
ในภาษาปลายทางที่ เหมาะสมที่สุด 
ตามขอ้มลูสถติทิีม่อียูใ่นการพฒันาระบบ 
ประกอบด้ วย  2  ขั้ นตอนหลัก  คื อ 
การสร้าง Language Model  และ 
Translation Model และการสรา้งประโยค
ในภาษาปลายทางที่จะทำให้ได้ค่าทาง
สถิติสูงสุด ซึ่งเครื่องมือที่สร้างประโยค 
ในภาษาปลายทางนี้เรียกว่า “Decoder” 
ดังรูปที่ 1 
 
 
 

Machine Translation

รูปที่ 1 การทำงานของระบบแปลภาษาเชิงสถิติ

ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยได้นำเทคโนโลยี
แปลภาษามาพัฒนาเป็นบริการที่ให้ผู้ใช้
ทั่ ว ไปสามารถแปลข้อความต่ างๆ 
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยผ่าน
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ ภายใต้ชื่อ “ภาษิต” 
(http://www.suparsit.com) 
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ระบบแปลภาษาภาษติ เปน็การนำความรูแ้ละหลกัการทางภาษาศาสตรม์าใชว้เิคราะห์
เพื่อแปลข้อความต่างๆ ให้ตรงตามความหมาย โดยจะทำการแปลทีละประโยค 
จากข้อมูลคลังคำศัพท์ที่มีมากกว่า 60,000 คำ และกว่า 120,000 ความหมาย 
 
เนือ่งจากภาษติเปน็การใหบ้รกิารในรปูแบบ Client-server ผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ 
ระบบจะมีการจัดลำดับของผู้ส่งเอกสารเข้ามาทำการแปล รวมทั้งมีการเก็บข้อมูล
การแปลของหนา้เวบ็ทีม่กีารเรยีกแปลบอ่ยเพือ่ลดเวลาในการแปล (Proxy based MT) 
ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถเรียกใช้บริการทั้งในลักษณะที่เป็นการแปลทั้งเว็บไซต์หรือ 
แปลเฉพาะข้อความ โดยในส่วนของการแปลข้อความ ระบบเปิดให้ผู้ใช้สามารถ
แก้ไขข้อความและเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาต่อไป 
 
ปจัจบุนั ภาษติมผีูใ้ชบ้รกิารมากกวา่ 1,500 รายตอ่วนั มกีารเรยีกใชบ้รกิารแปลทัง้สิน้
มากกว่า 15,000 หน้า โดยมีระดับความถูกต้องของการแปลประมาณ 60-70 
เปอร์เซ็นต์ 
 
ตัวอย่างความร่วมมือในการนำระบบแปลภาษาไปใช้งานนั้น ที่ผ่านมา เนคเทค 
ได้ทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์กับบริษัท Communications-Electronics Research, 
Development and Engineering Center (CERDEC) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
เพื่อนำระบบแปลภาษาไปใช้ในการซ้อมรบร่วมในโครงการ Cobragold ระหว่าง
กระทรวงกลาโหมไทยกับสหรัฐอเมริกา  
 
การประยกุตใ์ชง้านระบบแปลภาษานัน้ ยงัเปดิกวา้งในสาขาตา่งๆ อาท ิในธรุกจิการแปล 
ระบบแปลภาษาสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยแปลในขั้นแรกก่อนที่จะให้นักแปล
ตรวจทาน และในด้านการเรียนรู้ภาษา ผู้ เรียนสามารถใช้ระบบแปลภาษา 
ทำความเข้าใจเบื้องต้นในข้อความที่ต้องการได้ ผู้สอนภาษาสามารถนำระบบ 
แปลภาษาไปใช้เพื่อให้นักเรียนคนละประเทศใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสาร
ระหว่างกันได้ 
 
ระบบแปลภาษา นับเป็นระบบพื้นฐานสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการ 
Digitized Thailand ที่ไม่เพียงช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลจำนวนมาก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากยังส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางปัญญาให้กับประเทศ 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในระดับนานาชาติได้ 
 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  
1. Teerapong Modhiran, Krit Kosawat, Supon Klaithin,Monthika Boriboon 

  Thepchai Supnithi, PARSITTE:An online Thai-English Machine Translation, 
  MT SUMMIT X (2005).
 2. Sittha Phaholphinyo, Teerapong Modhiran, Nattapol Kritsuthikul and 
  Thepchai Supnithi, “A Practical of Memory-based Approach for Improving 
  Accuracy of MT”, MT SUMMIT X (2005).
 3. Thepchai Supnithi, Supon Klaithin and Kanokorn Trakultaweekool. “A Cooperative 
  Work Environment for Translation  Integrating MT and TM for Community”, 
  IJCKS (2007).
 4. Peerachet Porkaew, and Thepchai Supnithi, Missing Phrase Recovering  
  by Combining Forward and Backward Phrase Translation Tables : The 
  13th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining 
  (PAKDD-09) Special Thai Track Section, May 2009.
 5. Peerachet Porkaew, Taneth Ruangrajitpakorn, Kanokorn Trakultaweekoon, and 
  Thepchai Supnithi, Translation of Noun Phrase from English to Thai using 
  Phrase- based SMT with CCG Reordering Rules, PACLING, September 2009.
 6. Virach Sornlertlamvanich, Paisarn Charoenpornsawat, Monthika Boriboon 
  and Lalida Boonmana. ParSit: English-Thai Machine Translation Services 
  on Internet. 12th Annual Conference, ECIT and New Economy, National 
  Electronics and Computer Technology Center, Bangkok, pp. 427-482, 
  June 2000.
 7. Virach Sornlertlamvanich. Another Decade of Thai Language Processing 
  Research. International Symposium on Multilingual Machine Translation 
  (MMT’94), Tokyo, Japan. pp. 56-60, 1994. 
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การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลที่อยู่ในรูปเอกสารกระดาษเป็นข้อมูลดิจิทัล ถือเป็น
ปราการด่านแรกในการสร้างเนื้อหาสาระของโครงการ Digitized Thailand และ 
เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการแปลงเอกสารต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว เทคโนโลยี
การรู้จำตัวอักษร (Optical Character Recognition: OCR) ได้เข้ามามีบทบาทและ
เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยหน่วยงานต่างๆ แปลงข้อมูลเอกสารเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์  
 
เทคโนโลยกีารรูจ้ำตวัอกัษร (OCR) เปน็กระบวนการทางอเิลก็ทรอนกิสใ์นการแปลงภาพ
ของข้อความที่เก็บบันทึกไว้ในรูปเอกสารกระดาษเป็นไฟล์เอกสารที่สามารถแก้ไข
ไดโ้ดยเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยทมีวจิยัจากหนว่ยปฏบิตักิารวจิยัเทคโนโลยภีาพ เนคเทค 
ได้ใช้เวลากว่า 10 ปีในการพัฒนาระบบเพื่อใช้รู้จำตัวอักษรภาษาไทย และที่ผ่านมา
งานวิจัยดังกล่าวประสบความสำเร็จสู่การใช้ในเชิงพาณิชย์ภายใต้ชื่อ ซอฟต์แวร์
อ่านไทย (ArnThai)  
 

ซอฟต์แวร์อ่านไทย ใช้วิธีการแปลงข้อมูลเอกสารกระดาษเข้าสู่ระบบ
คอมพิวเตอร์ด้วยการจับภาพเอกสารต่างๆ ผ่านเครื่องสแกนเนอร์หรือ
กล้องดิจิทัล ซึ่งภาพที่ได้จะมีการจัดเก็บไว้ในรูปไฟล์ BMP JPG หรือ 
PDF เมือ่นำไฟลภ์าพทีไ่ดเ้ขา้สูร่ะบบ โปรแกรมจะทำการแปลงไฟลภ์าพนัน้ๆ 
เป็นข้อความที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขได้เช่นเดียวกับไฟล์เอกสารในระบบ
คอมพิวเตอร์ทั่วไป ทำให้การแปลงเอกสารจากต้นฉบับกระดาษเป็น
ข้อมูลดิจิทัลทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการ 
ลดขั้นตอนการพิมพ์เอกสารใหม่ ตามรูปที่ 1 
 
ซอฟต์แวร์อ่านไทยสามารถรองรับการรู้จำแบบอักษรภาษาไทย
หลากหลายรูปแบบและใช้งานได้กับไฟล์ภาพสี ขาวดำ และสีเทาโดยไม่

จำกัดขนาดของแฟ้มข้อมูล และจากการทดสอบประสิทธิภาพการรู้จำตัวอักษร 
พบว่า ระบบมีความถูกต้องแม่นยำในการรู้จำตัวอักษรที่กำหนดไว้ถึง 95 
เปอร์เซ็นต์บนเอกสารสะอาด สามารถใช้กับฟอนต์ขนาดตัวอักษรตั้งแต่ 12 
พอยต์ขึ้นไป และผู้ใช้สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความได้ทันที หรือสามารถตัด
และคดัลอกไปทำงานในโปรแกรมเวริด์โพรเซสเซอรอ์ืน่ๆ เพือ่จดัเกบ็และประมวลผล
ต่อไป 
 
ทั้ งนี้  การพัฒนาประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ การประมวลผลขั้นต้น  
(Pre-Processing) การรู้จำ (Recognit ion) และการประมวลผลขั้นปลาย  
(Post-Processing) 
 
การประมวลผลขั้นต้น เป็นขั้นตอนในการปรับแต่งและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้เกิด 
ความแม่นยำในการรู้จำตัวอักษรในขั้นต่อไป โดยขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย การกรอง
สิ่งรบกวน (Noise Filtering) การปรับแต่งขนาดของภาพ (Normalization) การตัด
เลือกพื้นที่ที่ต้องการ (Cropping) และการสกัดลักษณะสำคัญ (Feature Extraction) 
โดยจะดึงโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของตัวอักษรออกมา เพื่อส่งต่อไปยังขั้นการรู้จำ
ตัวอักษร 

ระบบรู้จำตัวอักษร
Thai OCR

รูปที่ 1 การใช้เทคโนโลยีการรู้จำตัวอักษร (OCR)  
ในการแปลงภาพของข้อความที่เก็บบันทึกไว้ 

ในรูปเอกสารกระดาษเป็นไฟล์เอกสารที่สามารถแก้ไข
ได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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ขัน้ตอนการรูจ้ำ ถือเปน็หวัใจสำคญัของระบบในการแปลงไฟลภ์าพขอ้มลูทีไ่ดใ้หเ้ปน็
ตัวอักษรภาษาไทยที่มีความถูกต้องเหมือนต้นฉบับ ในการพัฒนาระบบรู้จำ ทีมวิจัย
ได้ใช้วิธีทางโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) ซึ่งเป็นการเลียนแบบ 
การทำงานของสมองมนุษย์ โดยมีโครงข่ายเชื่อมต่อกันของหน่วยความจำย่อยๆ 
จำนวนมากที่สะสมความรู้เอาไว้ ทั้งนี้ ความรู้และแบบตัวอักษรต่างๆ จะมีการ
ฝึกสอนไว้ให้กับระบบ และเมื่อภาพส่งเข้าสู่ระบบรู้จำ ระบบจะแปลงภาพ 
เป็นข้อความตัวอักษรเพื่อส่งผลลัพธ์ออกสู่กระบวนการประมวลผลขั้นปลาย 
 
เนื่องจากผลลัพธ์ตัวอักษรที่ได้จากกระบวนการรู้จำนั้น ยังไม่สามารถมีความถูกต้อง
ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเพื่อเพิ่มความถูกต้องให้กับเอกสารดิจิทัล ระบบ 
ประมวลผลขั้นปลายจะมีส่วนการตรวจสอบและแก้ไขข้อความเพื่อดูความถูกต้อง
ของการสะกดคำและไวยากรณ์ภาษา ก่อนที่ เนื้อหาดิจิทัลต่างๆ จะนำไป 
ใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าระบบซอฟต์แวร์อ่านไทย จะมีความถูกต้องแม่นยำในการรู้จำ
ตัวอักษรถึง 95 เปอร์เซ็นต์แต่การพัฒนาเทคโนโลยีรู้จำตัวอักษรบนพื้นฐาน 
การฝึกสอนให้รู้จำแบบตัวอักษรที่กำหนดไว้กลับมีข้อจำกัด โดยเฉพาะเมื่อนำ
โปรแกรมดังกล่าว มาใช้กับเอกสารที่มีรูปแบบตัวอักษรที่มีความหลากหลายและ
แตกต่างจากที่ได้รับการฝึกสอนไว้ ทำให้อัตราการรู้จำหรือความถูกต้องของ
โปรแกรมลดลงไปมาก เนื่องจากระบบไม่สามารถเรียนรู้ลักษณะของฟอนต์ใหม่ได้ 
 
เพือ่ใหก้ารแปลงและจดัเกบ็เอกสารดจิทิลัในโครงการ Digitized Thailand มคีวามถกูตอ้ง
สมบูรณ์มากขึ้น ทีมวิจัยจึงได้พัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างระบบการรู้จำตัวอักษรแบบ
เรยีนรูฟ้อนต ์(Adaptive OCR) ทีม่คีวามสามารถในการเรยีนรูร้ปูแบบตวัอกัษรใหม่ๆ  
เพือ่เพิม่อตัราการรูจ้ำของเอกสารทีม่คีวามหลากหลายใหม้คีวามถกูตอ้งแมน่ยำมากขึน้ 
โดยทีมวิจัยได้แบ่งการพัฒนาเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย  
 
ขั้นตอนเตรียมการแบ่งกลุ่มลักษณะสำคัญ (Feature Extraction Classification 
Groups) โดยจะดึงลักษณะสำคัญของตัวอักษรมาเพื่อดำเนินการแบ่งกลุ่มลักษณะ 
สำคัญ 
 
ขั้นตอนสร้างแม่แบบลักษณะสำคัญ เป็นการนำตัวอักษรที่เป็นแม่แบบมาหา 
ลักษณะสำคัญและนำลักษณะสำคัญนั้นมาจัดเพื่อเป็นตัวแทนของตัวอักษรแต่ละตัว 
 
ขั้นตอนการรู้จำตัวอักษรใหม่ เป็นการนำตัวอักษรใหม่มาหาลักษณะสำคัญเพื่อ
สร้างกลุ่มลักษณะสำคัญ จากนั้นนำกลุ่มลักษณะสำคัญไปเปรียบเทียบกับแม่แบบ
ของตัวอักษรแต่ละตัวว่ามีความใกล้เคียงกับแบบใดมากที่สุด 
 
ดว้ยเทคนคิวธิกีารพฒันาระบบรูจ้ำใหมน่ี ้ทำใหร้ะบบ Adaptive OCR สามารถรองรบั
การใช้งานจัดเก็บและแปลงเอกสารที่มีความหลากหลายให้มีความความถูกต้อง
แม่นยำมากขึ้น โดยระบบการรู้จำตัวอักษรแบบเรียนรู้ฟอนต์ ได้นำมาใช้เพื่อแปลง
ข้อมูลประวัติศาสตร์และองค์ความรู้จากเอกสารหายากและหนังสือสำคัญต่างๆ 
ของหอสมุดแห่งชาติเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลดิจิตัลแห่งชาติ ขณะเดียวกัน เนคเทค 
มีแผนที่จะนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาช่วยสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในการแปลง 
และจัดเก็บเอกสารเพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลต่อไป 

ที่มา : http://www.sumo.intec.ugent.be/ 
?q=research_machinelearning
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ก้าวใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีสืบค้นข้อมูล จากการสืบค้นด้วยการระบุคำสำคัญ 
(Key Word) ที่ผู้ใช้สามารถค้นคืนข้อมูลที่ตรงตามความหมายที่ระบุไว้ การพัฒนา 
เทคโนโลยใีนยคุตอ่ไป จะนำมาซึง่ประสบการณใ์หมใ่นการคน้หาขอ้มลูบนจกัรวาลดจิทิลั 
ทีผู่ใ้ชส้ามารถสบืคน้ขอ้มลู ไมว่า่จะเปน็ภาพ ดนตร ีหรอืไฟลว์ดิโีอ ทีบ่ง่บอกถงึอารมณ์
และความรู้สึกตามที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา  
 
เทคโนโลยีสืบค้นเชิงอารมณ์และความรู้สึก (Emotional Search) คืออีกก้าวของ 
เทคโนโลยีที่ทำให้ได้ผลการสืบค้นข้อมูลโดยเฉพาะด้านมัลติมีเดีย สามารถ 
ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ที่ผู้ ใช้ต้องการ โดยผู้ ใช้ เพียงใส่ข้อมูล 
แสดงอารมณ์และความรู้สึกเพื่อการค้นหา ระบบจะแปลงข้อมูลเหล่านั้น 
เป็นดัชนีสมการค้นและทำการค้นหาข้อมูลที่สะท้อนอารมณ์และความรู้สึกนั้นๆ 
เป็นผลการค้นหา  ดังรูปที่ 1 
 

เทคโนโลยีสืบค้นเชิงอารมณ์ความรู้สึก
Emotional Search

รูปที่ 1 ภาพจำลองการค้นหาภาพจากอารมณ์และความรู้สึก

การสืบค้นเชิงอารมณ์และความรู้สึก จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเข้าถึง 
ข้อมูลในระบบคลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติให้ครอบคลุมความต้องการที่หลากหลาย
ของผู้ใช้ โดยเนคเทคได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเคอิโอะ (Keio Univesity)  
ประเทศญี่ปุ่น ในการนำเทคโนโลยีการสืบค้นเชิงอารมณ์และความรู้สึกที่พัฒนาโดย
ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัย มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้บริการภายใต้โครงการ  
Digitized Thailand 
 
ความท้าทายของการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ คือการทำให้ระบบสามารถเข้าใจรูปแบบ 
อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ ของมนุษย์ หรือที่เรียกว่า Kansei Information ทั้ง 
ความประทับใจ ความรู้สึก อารมณ์ความอ่อนไหวต่างๆ รวมทั้งปฏิกิริยาตอบสนอง
ทั้งทางด้านจิตใจและทางกายภาพ โดยทีมวิจัยได้ใช้วิธีการ Semantic Associative 
Computation Method เพื่อสร้าง Automatic Media Decoration ในการที่จะสกัด 
และดึงลักษณะเชิงอารมณ์และความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลที่บันทึกไว้ในสื่อต่างๆ 
เช่น ภาพ ดนตรี และไฟล์วิดีโอ มาเชื่อมโยงความสัมพันธ์โดยใช้ Mathematical 
Model of Meaning (MMM)  
 
MMM เปบ็แบบจำลองพืน้ฐานทีเ่ขา้มาเชือ่มวธิกีารคน้หาทีส่มัพนัธใ์นเชงิความหมาย 
(Semantic Associative Search Method) กับกลไกรับรู้เชิงบริบท (Context 
Recognition Mechanisms) เพือ่หาความเชือ่งโยงระหวา่งขอ้มลูแสดงอารมณค์วามรูส้กึ
ในมีเดียต่างๆ (Media Data) กับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา โดยจะแปลงความหมาย
ของคำสำคัญ (Key Word) จากบริบทที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการค้นหา 
 

ความท้าทายของการพัฒนา
เทคโนโลยนีี ้คอืการทำใหร้ะบบ
สามารถเขา้ใจรปูแบบอารมณ์
ความรูส้กึตา่งๆ  ของมนษุย ์หรอื 
ทีเ่รยีกวา่ Kansei Information  
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 Information”,The Sixth Asia-Pacific Conferences on Conceptual Modelling,  
 January 20-23, 2009, Wellington, New Zealand. 

Yasushi Kiyoki, and Xing Chen, “A Semantic Associative Computation  
 Method for Automatic Decorative-Multimedia Creation with “Kansei”  
 Information”,The Sixth Asia-Pacific Conferences on Conceptual Modelling,  
 January 20-23, 2009, Wellington, New Zealand. 

Yasushi Kiyoki, and Xing Chen, “A Semantic Associative Computation  
 Method for Automatic Decorative-Multimedia Creation with “Kansei”  
 Information”,The Sixth Asia-Pacific Conferences on Conceptual Modelling,  

แบบจำลอง MMM เหมาะกบัการนำมาประยกุตใ์ชเ้พือ่คน้หาขอ้มลูมเีดยีประเภทภาพ 
(Image) และ ดนตรี (Music) โดยผู้ใช้เพียงใส่คำค้นหาที่แสดงอารมณ์และเนื้อหา
ของมีเดียที่ต้องการสืบค้น ระบบจะแปลงข้อมูลเชิงความรู้สึกและอารมณ์เป็นดัชนี 
สมการค้น รวมทั้งสร้าง Metric ระหว่างประเภทอารมณ์ความรู้สึก เทียบกับลักษณะ
เด่นของวัตถุ เช่น สี บริบท และรูปร่าง เพื่อหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องการสืบค้น
กับฐานข้อมูลเพื่อนำเสนอเป็นผลการสืบค้นต่อไป 
 
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผลการสืบค้นมีความแม่นยำสูง ทีมวิจัยได้นำกลไกการเรียนรู้ 
(Learning Mechanisms) มาประยุกต์ใช้กับ Metadata ของข้อมูลมีเดีย ซึ่งกลไก 
การเรียนรู้นี้จะมีส่วนสำคัญต่อระบบฐานข้อมูลที่ต้องเชื่อมโยงกับข้อมูลที่แสดง
อารมณ์และความรู้สึก (Kansei Information)  
 
ในขั้นตอนการเรียนรู้ ระบบจะทำการจดจำผลลัพธ์การสืบค้นที่ถูกต้องในการค้นหา
แต่ละครั้ง แต่หากระบบนำเสนอผลการค้นคืนที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการค้นหา  
ขณะที่ผลการค้นหาที่ถูกต้องกลับไปอยู่ในส่วนที่เป็น Suggestions กลไกการเรียนรู้
จะทำการบันทึกและจดจำผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เพื่อนำเสนอผลการค้นคืนข้อมูล 
ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในการค้นหาครั้งต่อไป และด้วยกลไกการเรียนรู้นี้ 
ระบบจะมีการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการค้นคืนตลอดเวลา ทำให้การค้น
คืนข้อมูลมีประสิทธิภาพและความแม่นยำมากขึ้น 
 
ด้วยเทคนิคการพัฒนาระบบการสืบค้นเชิงอารมณ์และความรู้สึก ทีมวิจัยคาดว่า  
เทคโนโลยีนี้สามารถนำมาพัฒนาเป็นระบบงาน (Appl icat ions) ทางด้าน 
Decorative-Multimedia Creation ได้หลากหลาย เช่น ระบบ Decorative music 
rendering with images ระบบ Decorative video rendering with color 
visualization ระบบ Decorative text (novel) representation with the appropriate 
fonts ระบบ Decorative image presentation with music ระบบ Automatic 
decoration of a room with appropriate room lighting  และระบบ Automatic 
Web-page decoration with appropriate fonts and colors เป็นต้น 
 
ในสว่นการพฒันาโครงการ Digitized Thailand เนคเทคไดส้รา้งความรว่มมอืทางเทคโนโลยี 
โดยนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการสืบค้นข้อมูลลายผ้าทอโบราณ 
ถิ่นภาคเหนือที่มีการจัดเก็บไว้ในระบบคลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติ เพื่อให้นักออกแบบ
หรือผู้สนใจสามารถสืบค้นลวดลายผ้าทอในลักษณะต่างๆ ด้วยการค้นหาโดยใช้
ถ้อยคำแสดงอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งระบบจะทำการสืบค้นลวดลายผ้าที่มีลักษณะ
สะท้อนอารมณ์หรือความรู้สึกนั้นๆ นำเสนอเพื่อให้นักออกแบบลายผ้าใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดต่างๆ ต่อไป 
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ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์แบบจำลองฟันดิจิทัล 3 มิติ
AnaDent3D

การใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบ 
การให้บริการทางการแพทย์ยุคใหม่ คืออีกเป้าหมายของโครงการ Digitized 
Thailand ที่พยายามผลักดันการใช้ระบบคลังข้อมูลดิจิทัลเพื่อยกระดับบริการ 
ด้านสาธารณสุขและรักษาพยาบาลของประเทศให้มีมาตรฐาน การพัฒนาเทคโนโลยี
ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ โดยแพทย์สามารถเรียกใช้
ข้อมูลต่างๆ ได้ทันทีผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างระบบ
การรักษาพยาบาลไทยให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ทีมวิจัยจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพแห่งเนคเทค ได้คิดค้นเทคโนโลยี 
เพื่อช่วยการพัฒนาด้านการแพทย์โดยเริ่มงานจากด้านทันตกรรม ด้วยการพัฒนา
ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์แบบจำลองฟันโดยใช้เทคโนโลยี 3 มิติ ภายใต้ชื่อ 
AnaDent3D  
 
AnaDent3D ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ระบบจัดเก็บข้อมูลแบบจำลองฟันดิจิทัล 
3 มิติ (AnaDent3D Database) ระบบสื่อสารข้อมูลแบบจำลองฟันดิจิทัล 3 มิติ 
(Patient Data Formats) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลแบบจำลองฟันดิจิทัล 3 มิติ 
(AnaDent3D Viewer) 
 
ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้นำ 3 เทคโนโลยีหลักมาใช้ในการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย 
เทคโนโลยี OpenGL (Open Graphics Library) สำหรับการแสดงผลภาพ 3 มิติ 
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี X3D (Extensible 3D Graphics) ซึ่งมี 
การพัฒนาการขึ้นมาจาก Virtual Reality Modeling Language (VRML) สำหรับ
แสดงผลภาพ 3 มิติผ่านเว็บเบราว์เซอร์ และเทคโนโลยี OpenGl ES (Open 
Graphics Library for Embedded System) สำหรับไลบรารีที่ช่วยในการแสดงผล
ภาพ 3 มิติผ่านระบบอุปกรณ์สมองกลฝังตัว อาทิ อุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ต่างๆ  
 

รูปที่ 1 เทคโนโลยีหลักที่ใช้ในการพัฒนาระบบ AnaDent3D

การจัดเก็บข้อมูลแบบจำลองฟัน จะเริ่ม
จากการสแกนแบบจำลองฟันที่ทำจาก 
ปูนปลาสเตอร์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ด้วยเครื่องสแกนแบบจำลองฟันดิจิทัล 3 
มิติ โดยไฟล์ภาพที่ได้จะนำมาแปลงเป็น
ไ ฟ ล์ ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง  S t a n d a r d 
Template Library (STL) ที่มีความ
ล ะ เ อี ย ด สู ง แ ล ะ ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด ต่ำ 
และไฟล์แบบ VRML ขณะเดียวกันแบบ
จำลองฟันที่ทำจากปูนปลาสเตอร์จะนำ
มาถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล เพื่อเก็บบันทึก
ในรูปของไฟล์ JPG  
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ไฟลภ์าพตา่งๆ ทัง้แบบ 3 มติแิละ 2 มติ ิจะสง่ขึน้เพือ่จดัเกบ็
ในระบบเครือข่ายออนไลน์ ซึ่งทันตแพทย์เจ้าของไข้
สามารถเรียกดูข้อมูลแบบจำลองฟันดิจิทัล  3 มิติ 
ของคนไข้และรูปภาพประกอบเพื่อช่วยการวินิฉัยและ
รักษา โดยสามารถเลือกดูข้อมูลได้  3 รูปแบบ คือ 
ดูผ่านเว็บบราวเซอร์สำหรับไฟล์ VRML ดูผ่านมือถือ
สำหรับไฟล์ STL ความละเอียดต่ำ หรือดาวน์โหลดไฟล์
มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และใช้โปรแกรม 
AnaDent3D Viewer ที่ระบบให้มาทำการวิเคราะห์และ
วางแผนการรักษาต่อไป 

AnaDent3D  เป็นการสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลทาง
ทันตกรรมดิจิทัล ที่นับว่ามีประโยชน์ต่อทันตแพทย์
หลากหลายสาขา อาทิ ทันตแพทย์จัดฟัน ทันตแพทย์ 
ผู้ ชำนาญด้ านการผ่ าตั ด ใบหน้ า แล ะขากร ร ไกร 
ทันตแพทย์ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทย์ทั่วไป 
รวมทั้งบุคลากรด้านการทันตกรรมต่างๆ อีกทั้งยังเป็น
ระบบพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสนับสนุนโครงการ Digitized 
Thailand ในการสร้างให้เกดิบริการทางการแพทย์ยุคใหม่ 
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รูปที่ 3 Snap shots จากโปรแกรม AnaDent3D Viewer

รูปที่ 2 ¼ังขัéนตอนการทำงานตัéงแต่การจัดเก็บข้อมูลแบบจำลองฟัน 
การสแกนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ การแปลงเป็นไฟล์จัดเก็บในเครือข่ายออนไลน์ 

และการเรียกดูข้อมูล¼่านเว็บบราวเ«อร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือจะดาวน์โหลด 
มาทำการวิเคราะห์ที่เครื่องของ¼ู้ใช้งาน 
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เทคโนโลยีเหมืองข้อความแสดงความคิดเห็น
Opinion Mining

ในยุคเว็บ 2.0 ทีเ่ครือข่ายสงัคมไดเ้ข้ามามีบทบาท การเกดิขึน้ของเนือ้หาสาระใหม่ๆ 
โดยเฉพาะส่วนที่เป็นข้อความแสดงความคิดเห็น กำลังกลายเป็นข้อมูลสำคัญ 
ที่สะท้อนถึงความคิด ความเป็นไป และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมและ
สามารถนำมาใช้วิเคราะห์สำหรับการพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการต่างๆ  
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หากแต่การเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ในปัจจุบัน 
กลับยังไม่สามารถค้นหาได้ด้วยเทคโนโลยีการสืบค้นแบบเดิม 
 
ดว้ยเลง็เหน็ถงึความสำคญัตอ่การสบืคน้ขอ้มลูแสดงความคดิเหน็ ทมีนกัวจิยัเนคเทค 
ได้พัฒนาเทคโนโลยีเหมืองข้อความแสดงความคิดเห็น (Opinion Mining) โดยเน้น
การผสานเทคนิคของการสืบค้นข้อมูลเข้ากับการประมวลผลทางภาษา เพื่อพัฒนา
เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลจำนวนมากมายบนเครือข่าย 
โดยเฉพาะส่วนที่เป็นความคิดเห็นไม่ว่าจะอยู่ในบล็อก ฟอรั่ม หรือเว็บไซต์ต่างๆ 
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์วางแผนต่อไป 
 
โดยปกติข้อมูลบนเว็บแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั่วไป (Facts) เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือรายงานข่าว 
และข้อความแสดงความคิดเห็น (Opinions) เช่น กระทู้ในเว็บบอร์ด บล็อก 
หรือข้อความวิจารณ์ทั่วไป (Reviews and Comments) ซึ่งข้อมูลทั่วไปจะสามารถ
สืบค้นได้ด้วยเทคโนโลยีการสืบค้น (Search Engine) ที่มีการพัฒนาและใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน โดยผู้ใช้สามารถระบุการค้นหาด้วยคำสำคัญ (Keywords) ที่ตรงกับหัวข้อ 
และระบบจะสบืคน้และนำเสนอผลลพัธท์ีต่รงตามความตอ้งการในการสบืคน้ครัง้นัน้ๆ  
 
แต่ลักษณะทางเทคนิคที่ระบุการสืบค้นด้วยคำสำคัญ กลับยังไม่เหมาะสำหรับ 
การสืบค้นข้อความแสดงความคิดเห็นได้ เนื่องจากในการสืบค้นหาความคิดเห็น 
ตอ่สนิคา้และบรกิารหรอืตอ่เรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ขอ้มลูความคดิเหน็จะมาจากคนจำนวนมาก
และจากหลากหลายแหล่ง ทำให้ต้องเสียเวลาอ่านและสรุปข้อความจำนวนมหาศาล
นั้น ดังนั้นการนำระบบเหมืองข้อมูลมาใช้ จะช่วยรวบรวม สกัดและวิเคราะห์ 
ความคิดเห็นของสินค้าหรือบริการในมุมมองต่างๆ เช่น ราคา การออกแบบ ฟังก์ชัน
การใช้งาน เพื่อทำการสรุปความคิดเห็นที่หลากหลายให้กับผู้ใช้เข้าใจได้ง่าย 
และรวดเร็ว และเมื่อนำมาผสานกับเทคโนโลยีการสืบค้น จะทำให้ผู้ใช้สามารถ
ค้นหาข้อมูลแสดงความคิดเห็นที่ตรงตามความต้องการ 
 
เทคโนโลยีเหมืองข้อความแสดงความคิดเห็น จึงเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยี 
รูปแบบใหม่ที่ เข้ามาช่วยหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในการค้นหาข้อมูล 
ความคิดเห็นเพื่อการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM: Customer Relationship 
Management) โดยองค์กรหรือหน่วยงานธุรกิจสามารถดึงข้อมูลหลากหลาย 
บนเครือข่ายสังคมมาใช้เพื่อประเมินความพึงพอใจของลูกค้า (Customer 
Satisfaction) ต่อสินค้าและการให้บริการ ทั้งนี้ ข้อความที่ถ่ายทอดถึงอารมณ์และ
ความรู้สึกของลูกค้าเหล่านี้ ถือเป็นข้อมูลเชิงจิตวิทยา (Psychological Data) 
ที่สามารถนำมาใช้วิ เคราะห์พฤติกรรมผู้บริ โภคและพฤติกรรมทางสังคม  
เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการผู้บริโภค 
 

เทคโนโลยีเหมืองข้อความ

แสดงความคิดเห็น จึงเป็น

เครื่ อ งมื อทาง เทคโนโลยี 

รู ปแบบใหม่ที่ เ ข้ ามาช่ วย 

หน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ 

ในการคน้หาขอ้มลูความคดิเหน็

เพื่อการบริหารจัดการลูกค้า

สัมพันธ์ (CRM: Customer 

Relationship Management) 
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รูปที่ 1 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของระบบเหมืองข้อความแสดงความคิดเห็น

รูปที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อความแสดงความคิดเห็นสำหรับโดเมนโรงแรม
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ระบบประกอบคืนวัตถุแบบดิจิทัล
3D object reconstruction

วตัถโุบราณทีข่ดุคน้พบตามแหลง่โบราณสถานตา่งๆ คอืสิง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึเรือ่งราว
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีต แต่หลายครั้งที่วัตถุเหล่านั้นกลับถูกค้นพบ
ในลักษณะของชิ้นส่วนที่แตกหัก ทำให้นักโบราณคดีต้องใช้ เวลาไม่น้อย 
ในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อย้อนคืนภาพความสมบูรณ์ของโบราณวัตถุสำหรับ 
ใช้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ต่อไป 
 
ทีมนักวิจัยเนคเทค จึงได้มีแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
สนันสนุนการเก็บข้อมูลและการศึกษาทางด้านโบราณคดี โดยได้พัฒนาระบบ
ประกอบคนืวตัถจุากชิน้สว่นแตกหกัแบบดจิทิลั หรอื Digital Shard Stitching (DDS) 
เพื่อนำชิ้นส่วนแตกหักของโบราณวัตถุต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องปั้นดินเผาและเครื่อง
เคลือบดินเผา ที่ขุดค้นพบจากแหล่งโบราณสถาน มาแปลงเป็นข้อมูลภาพดิจิทัล 3 
มิ ติ เ ข้ า สู่ ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  เ พื่ อ ใ ห้ นั ก โ บ ร า ณ ค ดี ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า 
ชิ้นส่วนวัตถุโบราณได้อย่างละเอียดและเสมือนจริง และที่สำคัญ ช่วยประกอบ 
คืนชิ้นส่วนแตกหักกลับเป็นภาพสมบูรณ์ในลักษณะ 3 มิติ โดยไม่ต้องอาศัย 
การประกอบคืนชิ้นส่วนด้วยมืออีกต่อไป 
 
เนื่องจากโบราณวัตถุเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่ทำให้คนยุคใหม่ทราบถึง
เรื่องราวความเป็นไปและวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในอดีต แต่ทว่าโบราณวัตถุ
เหล่านี้ มักพบในลักษณะแตกหักและไม่สมบูรณ์ การพัฒนาระบบ DDS จึงเข้ามา
ช่วยลดข้อจำกัดทางกายภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยี 3 มิติมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
โดยเริ่มจากการสแกนชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยเครื่องสแกน 3 มิติ ซึ่งจะให้ข้อมูล 
รายละเอียดของชิ้นส่วนต่างๆ อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการสแกน 
จะเป็นแบบจำลองของชิ้นส่วนในระบบคอมพิวเตอร์ ที่นักโบราณคดีสามารถ 
นำศึกษา รวมทั้งทดลองประกอบกันเพื่อให้ได้ภาพสมบูรณ์ของวัตถุชิ้นนั้นๆ  
 
ขณะเดียวกัน เพื่อช่วยให้การสร้างแบบจำลองของชิ้นส่วนมีความสมบูรณ์ ทีมวิจัย 
ไดน้ำเทคโนโลยทีางดา้นคอมพวิเตอรก์ราฟกิส ์มาสรา้งแบบจำลองของพืน้ผวิหนา้ตดั
ของชิ้นส่วนต่างๆ ซึ่งแบบจำลองนี้จะเข้ามาช่วยในการเลือกชิ้นส่วนที่สามารถนำมา
ประกอบเขา้ดว้ยกนั และในกรณทีีช่ิน้สว่นทีข่ดุคน้พบ มาจากวตัถหุลายๆ ชิน้ผสมกนั 
โปรแกรมจะช่วยวิเคราะห์ร่องรอยการแตกหัก และทำการเลือกชิ้นส่วนที่ร่องรอย
การแตกหักมีโอกาสประกอบเข้ากันได้มาประกอบเป็นวัตถุ ทำให้นักโบราณคดี
ประหยัดเวลาในการประกอบคืนวัตถุ อีกทั้งยังช่วยรักษาสภาพของชิ้นส่วนโบราณ 
เนื่องจากการประกอบคืนวัตถุสามารถทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยนักโบราณคดี
ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับชิ้นส่วนจริงในขณะทำการศึกษาอีกต่อไป  
 
นอกจากนี้ ในบางครั้งที่ชิ้นส่วนโบราณวัตถุและเครื่องปั้นดินเผาที่ค้นพบมีจำนวน 
น้อยชิ้น และยังไม่สามารถนำมาประกอบกันได้ นักโบราณคดีสามารถนำชิ้นส่วน
เหล่านั้นที่มีการแปลงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ มาศึกษาเชิงปริมาณและกายภาพ 
ด้วยการจัดจำแนกตามประเภทลวดลายตกแต่งและสี ทำให้การศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ทางโบราณคดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ที่มา : http://media.thaigov.go.th/pageconfig/ 
viewcontent/viewcontent1.asp?pageid 
=471&directory=1786&contents=15289 
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ทีมวิจัย เชื่อว่า ระบบประกอบคืนวัตถุจากชิ้นส่วนแตกหักจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการเก็บข้อมูล รักษาชิ้นส่วนของโบราณวัตถุ และสนับสนุนการทำงานของ 
นักโบราณคดี ขณะเดียวกัน การพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวยังสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในงานพิพิธภัณฑ์ โดยเฉพาะด้านการซ่อมแซมชิ้นส่วนวัตถุโบราณ 
รวมทั้งการจัดแสดงโบราณวัตถุในรูปแบบสื่อ 3 มิติ เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และ
เห็นภาพของโบราณวัตถุไทยที่มีตำนานมาอย่างยาวนาน 

ระบบประกอบคืนวัตถุแบบดิจิทัล จึงเป็นอีกส่วนสำคัญของโครงการ Digitized 
Thailand ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัล ที่จะนำไปสู่การสร้างแหล่งความรู้ 
สำคัญสำหรับการศึกษาด้านโบราณคดี ที่จะช่วยสืบสานและถ่ายทอดเรื่องราว 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาติไทยให้ดำรงอยู่ต่อไปบนจักรวาลดิจิทัล 
 
   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคณะวิจัย  
   ดร. สรรพฤทธิ์  มฤคทัต  ดร. อุดมชย เตชะวิภู และดร. ธิติพร จันทร์วิเมลือง 
   หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ 
   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
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ความพยายามในการผลักดันและประยุกต์ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิจิทัลที่เก็บ
รวบรวมไว้ในระบบคลังข้อมูลแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ คือก้าวย่างสำคัญของการพัฒนาโครงการ Digitized Thailand ที่มุ่งหวัง
ให้มีการนำข้อมูล องค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน 
มาพัฒนาให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนและระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
 
เพื่อสร้างต้นแบบทางธุรกิจ (Buisness Model) ที่ต่อยอดจากการใช้ประโยชน์จาก
คลังข้อมูลดิจิทัล  เนคเทค ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ริเริ่มโครงการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจสำหรับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยความรู้ด้านการทอผ้า โดยประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลลายทอ
ผ้าพื้นถิ่นภาคเหนือในโครงการ Digitized Lanna มาสร้างให้เกิดธุรกิจบริการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอรูปแบบใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการ
นับตั้งแต่การเลือกและออกแบบลายผ้า ไปจนถึงขั้นตอนการทอเพื่อให้ได้ผืนผ้าที่
สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่อไป 
 
ภายใต้โครงการความร่วมมือนี้ เนคเทคและมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาได้พัฒนา
ระบบ Design Portal ซึ่งเป็นเว็บท่าสำหรับการออกแบบลายผ้าที่กลุ่มธุรกิจ 
นักออกแบบ โรงงานผู้ผลิต และผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลลายผ้าทอต่างๆ ที่จัดเก็บ
ไว้ในคลังข้อมูลลายผ้า เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ อาทิ เสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกาย กระเป๋า หรือผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและ
เอกลักษณ์ให้กับสินค้าไทย  
 
ใน Design Portal มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำหรับออกแบบลวดลายทอผ้าที่พัฒนาขึ้นมาให้บริการ โดยโปรแกรมดังกล่าวจะ
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบลวดลายผ้าทอด้วยตัวเอง พร้อมทั้งสามารถเลือกขนาด
ของเส้นด้ายที่แตกต่างกันในการทอ และระบบจะจำลองภาพเสมือนจริงของผืนผ้า
แบบเต็มผืนจากลวดลายที่สร้างขึ้น ขณะเดียวกันสามารถพิมพ์รายละเอียดสำหรับ
การทอด้วยกี่ทอมือ โดยแปลงลวดลายผ้านั้น เป็นลายทอที่จะนำมาใช้ในขั้นตอน
การทอต่อไป 
 
นอกจากนี้ เนคเทคยังได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในการจัดตั้งศูนย์
บริการการออกแบบลวดลายผ้าและการทอผ้าขึ้น เพื่อสร้างให้เกิดการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  โดยศูนย์ฯ จะเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชุนทอ
ผ้าในถิ่นภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งเป็นแหล่งทอผ้าสำคัญของประเทศ ให้เข้าสู่
ระบบการให้บริการทางธุรกิจผ้าทอไทย ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจ โรงงาน หรือนักออกแบบที่
ใช้บริการข้อมูลลวดลายผ้าทอและการออกแบบลายผ้าผ่าน Design Portal สามารถ
ส่งคำสั่ งการทอผ้าในลวดลายต่างๆ ที่ต้องการเข้าสู่ศูนย์ฯ ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และศูนย์ฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการตลาด (Marketing Arm) 
จะกระจายงานทอผ้าต่างๆ ไปยังชุมชนในเครือข่ายเพื่อผลิตเป็นผ้าทอตามความ
ต้องการของลูกค้า 
 

Business Model
ต่อยอดคลังข้อมูลลายผ้า พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
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ภายใต้รูปแบบการให้บริการนี้ กลุ่มธุรกิจและนักออกแบบจะได้รับบริการที่ครบวงจร
ผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายสู่ชุมชนทอผ้าซึ่งช่วยลดขั้นตอนในการสรรหาแหล่ง
ผลิตวัถตุดิบ ขณะเดียวกัน การเชื่อมโยงยังเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยให้ชุมชนสามารถ
สร้างโอกาสทางธุรกิจและตลาดใหม่ รวมทั้งสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชน 
 
ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในฐานะศูนย์กลางการเชื่อมโยง
เครือข่ายชุมชนทอผ้า ยังได้ดำเนินการฝึกอบรมการทอผ้าให้กับชุมชนเพื่อสร้างและ
พัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ด้านการทอผ้าให้มีความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานในการผลิต
ชิ้นงานต่างๆ รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยศูนย์ฯ ได้นำ
เทคโนโลยีกี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาช่วยในการฝึกอบรม  
 
เทคโนโลยีดังกล่าว นอกจากจะช่วยให้ชุมชนมีการพัฒนาศักยภาพในการออกแบบ
ลายผ้าและการทอผ้าแล้ว  ยั งสามารถทำต้นแบบผ้าทอแบบเร็ว  (Rap id 
Prototyping) ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ทอได้เห็นรายละเอียดของลวดลายผ้า
จริงก่อนมีการนำลวดลายต่างๆ เข้าสู่ขั้นตอนการทอด้วยกี่ทอมือต่อไป 

นอกจากนี้ โครงการยังได้รับความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเคอิโอะ (Keio 
University) จากประเทศญี่ปุ่น ในการนำเทคโนโลยีการสืบค้นด้วยอารมณ์และความ
รู้สึก (Emotional Search) มาให้บริการภายใน Design Portal ด้วย 
 
การเชื่อมโยงรูปแบบการให้บริการทางธุรกิจ นับเป็นจุดเริ่มต้นในการนำผลผลิตที่
เกิดขึ้นภายในโครงการ Digitized Thailand มาพัฒนาเป็นต้นแบบธุรกิจครบวงจร 
ที่ไม่เพียงสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดิจิทัล 
เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มทางปัญญาและคงความเป็นเอกลักษณ์ของ
วัฒนธรรมไทย หากยังช่วยกระตุ้นและสร้างโอกาสในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนของประเทศ ที่ใช้องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อก้าว
เข้าสู่การพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน 
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การสะสมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา รวมทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม  
ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวในเครือข่ายสังคม XPLog.org คืออีกหนึ่งความพยายาม 
ในการสร้างต้นแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและสาระดิจิทัลจากแหล่งต่างๆ โดยอาศัย
กลไกเครือข่ายชุมชนออนไลน์ เพื่อพัฒนาไปสู่การสร้างระบบฐานข้อมูลที่สามารถ
นำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาธุรกิจและชุมชน 
 
เนือ่งจากขอ้มลูทางดา้นวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม และประเพณไีทย เปน็ฐานขอ้มลู
สำคัญในการพัฒนาบริการด้านการท่องเที่ยว เนคเทคได้ร่วมมือกับกระทรวง
วัฒนธรรมในการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคม XPLog เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยว งานเทศกาล ประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 
ในชุมชนต่างๆ โดยให้ประชาชนสามารถนำเสนอเรื่องราวทั้งภาพและคลิปวิดีโอ 
เข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงวัฒนธรรมในเครือข่าย XPLog เพื่อนำมา
พัฒนาเป็นระบบฐานข้อมูลทางวัฒนธรรมที่ใช้ประโยชน์ได้ต่อไปดังรูปที่ 1 
 
สำหรับกระบวนการเก็บข้อมูลผ่านเครือข่ายสังคม กระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมาย
ให้วัฒนธรรมจังหวัด ดำเนินการผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการสร้างและถ่ายทอด 
เรื่ อ งราวของชุมชนเข้ าสู่ เ ครื อข่ าย  XPLog  ซึ่ ง จะทำให้การพัฒนาและ 
สร้างสาระดิจิทัลที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมครอบคลุมชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ 
 
ทีผ่า่นมา กระทรวงวฒันธรรมไดด้ำเนนิการจดัเกบ็ขอ้มลูเชงิวฒันธรรมในระดบัชมุชน
มากว่า 3 ป การนำเครือข่ายสังคม XPLog เข้ามาเป็นกลไกในการเก็บรวมรวบ
ข้อมูล จะช่วยให้ศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงวัฒนธรรมสามารถรวบรวมข้อมูล 
ที่มีความหลากหลายและมีความทันสมัยมากขึ้น  
 
ขณะเดียวกัน เพื่อรองรับการสร้างระบบฐานข้อมูลครบวงจรของจังหวัด เนคเทค 
ได้วางแนวทางสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัด โดยผลักดันในทุกจังหวัด
จัดเก็บข้อมูลสำคัญๆ อาทิ แหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร ที่พัก รวมทั้งสินค้าชุมชน
ต่างๆ เข้าสู่ระบบ XPLog โดยเนคเทคได้ร่วมมือกับจังหวัดสกลนครดำเนินโครงการ
นำร่องเพื่อสร้าง จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลที่สามารถนำมาใช้สนับสนุน 
การท่องเที่ยวของจังหวัด 
 
โครงการดงักลา่วนี ้ผูว้า่ราชการจงัหวดัจะเปน็ตวัจกัรสำคญัในการกระตุน้ใหป้ระชาชน
และชุมชนต่างๆ มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาเนื้อหาสาระเข้าสู่เครือข่าย 
โดยเนคเทคมีแผนที่จะขยายความร่วมมือให้ครอบคุลมทุกจังหวัดต่อไป 
 
เมื่อการสร้างเนื้อหาผ่านเครือข่าย XPLog ทั้งในส่วนข้อมูลเชิงวัฒนธรรมของชุมชน
และข้อมูลทั่วไปของจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ โครงการ Digitized Thailand  
จะได้ข้อมูลพื้นฐานที่สามารถนำมาสร้างเป็นระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและ
ข้อมูลเชิงวัฒนธรรม เพื่อให้ภาคเอกชนใช้ต่อยอดพัฒนาธุรกิจบริการผ่านระบบ 
Web Services ต่างๆ อาทิ การให้บริการวางแผนการท่องเที่ยวผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ โดยเนคเทค เชื่อว่า ธุรกิจรูปแบบใหม่ด้าน 
การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันหลากหลาย จะสามารถพัฒนาและเติบโตขึ้น 
ได้จากการใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายสังคมของ XPLog  

XPLog
สะสมความรู้Àูมิปัญญา สู่การพัฒนาธุรกิจáละชุมชน
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นอกจากนี ้ในดา้นการพฒันาชมุชน เนคเทคไดร้ว่มมอืกบัโรงเรยีนตำรวจตระเวนชายแดน
ในภูมิภาคต่างๆ นำระบบเครือข่ายสังคม XPLog มาใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดและแบ่งปันแนวทาง 
การพัฒนาชุมชน และสร้างให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันบนเครือข่ายสังคม  
 
เนคเทคได้เริ่มดำเนินการพัฒนาโครงการนำร่องกับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
3 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน โดยสนับสนุนการใช้ระบบ XPLog ในการ
เก็บข้อมูลและทำรายงานการเรียนการสอน รวมทั้งการพัฒนาชุมชนเพื่อนำเสนอต่อ
ผู้กำกับตำรวจตระเวนชายแดนภาค พร้อมกันนั้นยังสร้างความมีส่วนร่วมให้เด็กและ
ชาวบ้านในชุมชนได้มีโอกาสใช้ระบบ XPLog เพื่อเก็บข้อมูล องค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
และวิถีชีวิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่บนเครือข่ายสังคม  
 
ในโครงการนำร่องนี้  เนคเทคได้สนับสนุนเครื่องมือ อาทิ กล้องดิจิทัลและ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คให้แก่โรงเรียนในโครงการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้าง
ข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ การทำการเกษตร 
การพัฒนาผลผลิต การศึกษา การรักษาพยาบาล รวมทั้งการพัฒนาชุมชน 
ในด้านต่างๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เมื่อเกิดการแบ่งปัน จะช่วยให้ชุมชนอื่นๆ สามารถ
เรียนรู้และร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการพัฒนาชุมชน อีกทั้งยังสามารถ 
นำแนวทางการพัฒนาและการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จของชุมชน
อื่น มาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
บนพื้นฐานของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกัน 
 
ในแง่การบริหารจัดการ การมีข้อมูลการพัฒนาชุมชนจะช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับภาค มองเห็นภาพรวม 
ของชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของชุมชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ 
และบริหารจัดการวางแผนสำหรับการพัฒนาชุมชนต่อไป 
 
ระบบเครือข่ายสังคม XPLog กำลังก้าว
เข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน 
และผลักดันให้เกิดการสร้างสาระดิจิทัล 
ของชุมชนต่างๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนา
ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม 
การท่องเที่ยว และการพัฒนาชุมชน 
ที่สำคัญของประเทศ   
 

รูปที่ 1 เว็บไซต์ชุมชน (XPLog.org)  เพื่อเป็นเครือข่ายสังคมแห่งใหม่ที่ให้ประชาชนทั่วไปสามารถสร้าง 
และเผยแพร่ข้อมูลภาพและวิดีโอที่บอกเล่าเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมในสังคม
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ในทุกย่างก้าวเพื่อพัฒนาโครงการ Digitized Thailand ให้ประสบความสำเร็จ  
การสร้างพันธมิตรและความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ถือเป็น
ยุทธศาสตร์สำคัญที่เนคเทคได้ผลักดันโดยผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตร 
ใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ พันธมิตรกลุ่มข้อมูล (Resource Alliance) พันธมิตรกลุ่ม
เทคโนโลยี (Technology Alliance) และพันธมิตรกลุ่มธุรกิจ (Commercial Alliance) 
 
เนื่องจากพันธมิตรกลุ่มข้อมูล เป็นหน่วยงาน องค์กร หรือชุมชนที่เป็นเจ้าของข้อมูล 
ซึง่เปน็โครงสรา้งพืน้ฐานสำคญัของการพฒันาระบบคลงัขอ้มลูดจิทิลั เนคเทคไดส้รา้ง
ความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับหลายหน่วยงาน อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม 
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand 
Creative and Design Center: TCDC) และหน่วยงานภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์
ในการสรา้ง เกบ็รวบรวม และใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูดจิทิลัเพือ่การพฒันาในดา้นตา่งๆ  
 

สำหรับความร่วมมือกับกระทรวง
วัฒนธรรม เนคเทคได้ดำเนินการ
ผ่าน “โครงการพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรมจากรากหญ้าสู่สากล” 
ซึ่งมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง 
ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม สำ ห รั บ เ ก็ บ
รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา 
ทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น 
จนถึงระดับหมู่บ้านและชุมชน 
เพื่ อ ส่ ง เ ส ริ มการ เ รี ยนรู้ แ ล ะ 
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
 
ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการ
ร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
สำ ห รั บ ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ 
ให้บริการข้อมูลดิจิทัลใน 6 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านหอสมุดและ
จดหมายเหตุ ด้านโบราณคดีและ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์  ด้ า น อุ ท ย า น

ประวัติศาสตร์ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และด้าน
นาฏศิลป์ดนตรีไทย โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้จัดเก็บ วิเคราะห์ประมวลผล 
และนำเสนอข้อมูลดิจิทัล รวมถึงการจัดทำระบบฐานข้อมูลชุมชน เพื่อสร้างเป็น
แหล่งความรู้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการสร้างคุณค่า
ให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

Collaboration
ยุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือ

เพื่อยกระดับโครงสร้างปัญญาไทย
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ขณะเดียวกัน เนคเทคได้ร่วมกับกอง
บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ในการสร้างเนื้อหาสาระดิจิทัลภาษาถิ่น 
เพื่อพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอน
มัลติมีเดียให้กับตำรวจตระเวนชายแดน
ในการเรียนรู้และฝึกฝนด้านภาษาเพื่อ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้คน
ในพื้นที่ โดยความร่วมมือนี้ เป็นการ
พัฒนาสื่ อการ เ รี ยนการสอนในรูป 
e-Learning สำหรับภาษาถิ่น 2 ภาษา 
คือ ภาษามลายูถิ่น และภาษากะเหรี่ยง 
ซึ่ งผลผลิตของระบบ e -Lea rn ing 
นอกจากจะใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างตำรวจ
ตระเวนชายแดนกับประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และกลุ่มชนชาวเขาแล้ว 
ยังเข้ามาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาถิ่น
ในระยะยาวให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ประชาชน และผู้ที่สนใจในการศึกษา
ด้านภาษาถิ่นต่อไป

นอกจากนี ้เนคเทคไดร้ว่มกบัศนูยส์รา้งสรรคง์านออกแบบ (TCDC) พฒันาเครือ่งมอื
สำหรับสืบค้นฐานข้อมูล เพื่อให้นักออกแบบเข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการออกแบบ 
ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ต่อไป รวมทั้งได้สร้างเครือข่าย
พันธมิตรกับศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology 
Knowledge Center: STKC) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ในการนำระบบ KuiSci ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนระบบ 
การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (e-forum) 
ของ STKC 
 
ในส่วนการสร้างพันธมิตรกลุ่มเทคโนโลยี เนคเทคได้ดำเนินการผ่านการให้ทุน
สนับสนุนและร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อ
บูรณาการความเชี่ยวชาญและขยายความสามารถในการทำวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาโครงการ Digitized Thailand  
 
โครงการที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ ประกอบด้วย การให้ทุน
สนับสนุนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการพัฒนาโครงการ Digitized Lanna เพื่อเก็บ 
รวบรวบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในการพัฒนาโครงการ Digitized Isan เพื่อเก็บรวบรวบข้อมูลภูมิปัญญาภาคอีสาน 
มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการพัฒนาระบบ KuiHerb 
เพื่อรวบรวมความรู้เรื่องสมุนไพรจากชุมชนต่างๆ มหาวิทยาลัยบูรพาในการจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (KuiSci) 
และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาระบบจัดเก็บองค์ความรู้ถาวรแบบดิจิทัล
สำหรับโขน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงไทยในรูปแบบสามมิติ 

ความร่วมมือในส่วนนี้ ยังครอบคลุมถึงการพัฒนาโครงการนำร่องกับโรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดน เพื่อใช้ระบบเครือข่ายสังคม XPLog ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
บันทึกองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการพัฒนชุมชน 
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ส่วนการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรระดับประเทศ ประกอบด้วย 
ความรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัเกยีวโต (Kyoty University) ประเทศญีปุ่น่ ในการพฒันา
ระบบ Language Grid ซึ่งเป็นระบบแพลตฟอร์มการให้บริการทางด้านภาษา 
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเคอิโอะ (Keio University) ในการสนับสนุนงานวิจัย
ทางด้าน Emotinal Search และความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น (National Institute of Information and 
Communications Technology: NICT) ในการร่วมพัฒนาระบบเครือข่ายสังคม 
XPLog และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดนตรีสามมิติ (3D Music) ในการบันทึก 
และเก็บรวบรวมผลงานทางดนตรีของศิลปินไทย  
 
นอกจากนี้ เนคเทคได้ให้ความสำคัญในการสร้างพันธมิตรกลุ่มธุรกิจ เพื่อนำผลผลิต
ของโครงการ Digitized Thailand มาสู่การต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ โดยได้เริ่มสร้างความร่วมมือกับ 
ภาคเอกชน เพื่อนำข้อมูลด้านวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ มาพัฒนา 
เป็นบริ การข้ อมู ลการท่ อง เที่ ยวรูปแบบใหม่  ที่ ช่ วยสร้ า งประสบการณ์ 
ด้านการท่องเที่ยวที่แตกต่างและน่าสนใจให้กับผู้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 
และจากการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับ 5 บริษัทไอทีของประเทศ ได้แก่ บริษัท 
เอสวีโอเอ โพเวล ซินเน็ค ดีคอมพิวเตอร์ และไอที เบเคอรี่ ภายใต้โครงการ 
Ecolonux ซึ่งเป็นความร่วมมือในการนำระบบซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สติดตั้ง 
ไปกับสินค้าคอมพิวเตอร์ที่ผลิตโดย 5 บริษัทเครือข่าย เนคเทค คาดว่าจะสามารถ
ขยายความร่วมมือของโครงการดังกล่าว โดยนำผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนา 
ในโครงการ Digitized Thailand ทั้งในด้านเนื้อหาสาระดิจิทัลและเครื่องมือ 
ทางเทคโนโลยีติดตั้งไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า
คอมพิวเตอร์ของบริษัทในโครงการ อีกทั้งยังช่วยขยายโอกาสในการเข้าถึง
สาระดิจิทัล และบริการทางข้อมูลต่างๆ จากระบบคลังข้อมูลดิจิทัลแห่งชาติ 
ให้แพร่หลายมากขึ้น 

การพัฒนาโครงสร้างปัญญาได้เริ่มต้นขึ้นด้วยความพยายามและความทุ่มเท
จากทกุภาคสว่นในสงัคมไทยทีไ่ดร้ว่มสรา้งรว่มพฒันาเพือ่ใหเ้กดิแหลง่องคค์วามรู้
ขนาดใหญ่ทีถ่อืเปน็ทรพัยส์นิอนัมคีา่ของประเทศจากเมลด็พนัธุแ์หง่ความคดิเลก็ ๆ
ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงานวิจัยอย่างเนคเทคโครงการDigitizedThailand
กำลังเติบโตขึ้นพร้อมกับความหวังในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ข้อมูลดิจิทัลสมบูรณ์แบบที่ไม่เพียงช่วยสืบสานและถ่ายทอดมรดกอันล้ำค่า
ของชาติและสร้างความดำรงอยู่ของสังคมไทยบนจักรวาลดิจิทัลหากยัง
เสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจที่จะขับเคลื่อนและนำพาประเทศไทยไปสู่
ยุคเศรษฐกิจแห่งการสร้างสรรค์ เพื่อก้าวเข้าสู่ เป้าหมายของการเป็น
“สังคมอุดมปัญญา”อย่างเต็มรูปแบบ 
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Digitized Thailand
Reference Website

เว็บไซต์อ้างอิงผลงานของดิจิไทย 

	 เว็บไซต์รวบรวมผลงานภายใต้โครงการดิจิไทย	:	Digitized	Thailand	
	 http://www.digitized-thailand.org/	
	
	 ระบบแนะนำแผนท่องเที่ยวหรือ	ไปเป้		
	 http://www.pi-pe.org/	
	
	 ระบบแนะนำข้อมูลวัฒนธรรมและเทศกาลไทย	
	 http://thaifiesta.nectec.or.th/	
	
	 เว็บไซต์ชุมชนเพื่อเผยแพร่	ภูมิปัญญา	ประเพณีและวัฒนธรรมในสังคม		
	 http://www.xplog.org/	
	
	 โครงการพฒันาโปรแกรมออกแบบลวดลายทอผา้	และฐานขอ้มลูลายทอผา้พืน้ถิน่ภาคเหนอื		
	 สำหรับวิสาหกิจชุมชน	
	 http://www.digitized-lanna.com/	 	
	
	 ศูนย์กลางแห่งสื่อวัฒนธรรมอีสาน	แหล่งรวมวิดีโอ	วิดีทัศน์นานาชนิด	
	 http://www.digitized-isan.com/	และ	http://www.digitized-isan.org/	
	
	 ฤาษีดัดตนฉบับดิจิทัลให้ความรู้ท่ากายบริหารแบบไทย	
	 http://www.rusiedotton.thai.net/	
	
	 ท่ามวยไทยในรูปแบบ	3	มิติ	
	 http://www.newmedia.it.msu.ac.th/home/BoxingSite/	
	
	 คุยเฮิร์บ	(KUIHERB)	:	เว็บไซต์ที่รวบรวมและเผยแพร่ความรู้เรื่องสมุนไพร	
	 http://www.inf.pharm.su.ac.th/~kuiherb/kui-herb-web/	
	
	 โครงการสวนโมกข	์360	องศาทีผู่เ้ยีย่มชมสามารถเขา้ถงึสถานทีต่า่งๆ	โดยรอบของวดัได	้
	 เสมือนไปเยือนสถานที่จริง	
	 http://bia.or.th/suanmokkh/index.html	
	
	 ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์แบบจำลองฟันดิจิทัล	3	มิติ	
	 http://anadent3d.com/	
	
	 เทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดภาษาไทยจากข้อความ	
	 http://www.hlt.nectec.or.th/speech/		
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ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษา	 ดร.	พันธ์ศักดิ์		ศิริรัชตพงษ์	
	 	 ผูอ้ำนวยการศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต	ิ

คณะผู้จัดทำ	 ดร.	วิรัช		ศรเลิศล้ำวาณิช	
	 	 ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการศนูยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิสแ์ละคอมพวิเตอรแ์หง่ชาต	ิ
	 	 	
	 	 ดร.	ทัศนีย์		เจริญพร	
	 	 ผู้อำนวยการหน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสื่อดิจิทัล	
	 	 	
	 	 นายบุญศักดิ์		ตั้งคำเจริญ	
	 	 หัวหน้างาน	หน่วยปฏิบัติการวิจัยพัฒนาสื่อดิจิทัล	
	
	 	 นางสาวพงษ์เพ็ญ		สุทธาโรจน์	
	 	 นักเขียนอิสระ	
	
	 	 นางสาวศุภรา		พันธุ์ติยะ	
	 	 เจ้าหน้าที่สารสนเทศ	งานประชาสัมพันธ์	
	
	 	 นายธีระวัฒน์		วงษ์ศรีสังข์	
	 	 ผู้อำนวยการ	ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย	
	
	 	 นายอรรถนิติ		อัศวินนิมิตกุล	
	 	 นักวิเคราะห์โครงการ	ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย	
	
	 	 นายภูเบศร์	อุดมทรัพย์	
	 	 นักวิชาการ	
	
	 	 นางปณาลี		พลจันทร์	
	 	 นักวิเคราะห์โครงการ	ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย	
	
	 	 นางสาวภัสรา		เกียรติศิริขจร	
	 	 นักวิเคราะห์โครงการ	ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย	
	
	 	 นางสาวกนกพร		เสลานอก	
	 	 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	
	
	 	 		
	






