
 

Google Lens 

Google Lens เปนแอปสำหรับหาขอมูลจากภาพท่ีเรียกวามีความแมนยำมากข้ึนเรื่อย ๆ และมีประโยชน

และใชงานไดจริง ไมวาจะเปนการแปลภาษาจากหนังสือดวยการเปดกลองสองไปท่ีหนากระดาษโดยตรง, หาขอมูล

เพิ่มเติมของภาพที่อยูในเน็ต, เอากลองสองวัตถุในโลกจริงเพื่อหาขอมูลวาสิ่งนั้นคืออะไร ลาสุดทาง Google ได  

อัปเดตเพ่ิมฟเจอรใหม โดยสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติมจากภาพถายหรือ Screenshot ท่ีถูกบันทึกไวในมือถือไดทันที 

Google Lens เปนฟเจอรใหมลาสุดจาก Google ท่ีจะมาเปลี่ยนการถายรูปธรรมดาบนสมารทโฟน ใหมี

สาระและนาสนใจมากยิ่ง ซ่ึง Google Lens จะมีการบอกขอมูลท่ีเปนประโยชนเก่ียวกับรูปภาพท่ีไดถายออกมา 

ดวยหลักการทำงานรวมกันของ AI และรูปภาพตอไปนี้ 

1. รูปถายท่ัวไป : จะมีการบอกขอมูลเก่ียวกับรูปนั้น เชน สุนัขตัวนี้พันธุอะไร, ดอกไมชนิดใด, ตึกนี้คือตึกอะไร 

2. รูปนามบัตร: จะมีการบันทึกหมายเลขโทรศัพทหรือท่ีอยูไวในรายชื่อติดตอได 

3. รูปหนังสือ: สามารถดูรีวิวและรายละเอียดอ่ืนๆ ของหนังสือได 

4. ใบปลิวหรือบิลบอรดงานอีเวนต: สามารถเพ่ิมอีเวนตนั้นลงในปฏิทินได 

5. รูปสถานท่ี : จะมีการบอกตำแหนงของสถานท่ีนั้นทันทีวาอยูท่ีไหน       

สามารถดาวโหลด google lens สามารถดาวโหลดไดท้ังระบบปฏิบัติการ android  และ ios 

 เมนูตางๆบนจอแสดงผลมีดังนี้   

1. แปล ใชแปลเปนภาษาตางท่ีตองการ 

2. ขอความ ใชในการคัดลอกขอความและสง แปล ฟง  

3. คนหา  ใชคนหาขอมูล เชน website 

4. การบาน ใชในการคำนวณทางคณิตศาตรใหเปนผลสำเร็จ 

5. คัดลอกขอความ  

6. ฟง ใชในการฟงเสียงขอความตามภาษาท่ีเลือก 

7. สแกน QR CODE 
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ตัวอยางการใชงานจากนามบัตร ทำไดดังนี้ 

 1. เปดกลองบนจอโทรศัพท 

 2. แตะท่ีเครื่องหมาย   

 3. แตะท่ี ชัตเตอร รูปแวน 

 4. ข้อมลูในบตัรสามารถเพิ่มรายชื่อติดต่อ  โทร และสง่ sms หาได้ทนัที ตามภาพท่ี 3 มีการไฮไลท

ขอความบางสวน ดานลางภาพจะมีเมนูใหเลือก 

 5. เม่ือแตะท่ีขอความ จะข้ึนเครื่องหมาย    ..........     ตามภาพท่ี 4                      

         - คัดลอกขอความเฉพาะสวน  

         - แปล และฟงเปนภาษาท่ีตองการได 

         - หากมี website หรือ email adress สามารถติดตอไดในทันทีตามภาพท่ี 5, 7 

         - แตะท่ีชื่อสถานท่ี จอจะแสดงท่ีอยู พรอมตำแหนงท่ีตั้งตาม google map 

 

 

                                    

     (1)                                                                 (2)    
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                                            (3)                                                                                      (4)  

                                           

                                                (5)                                                                                (6) 
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                                                (7)                                                                                    (8) 
 

หมายเหตุ  ขอขอบคุณผูเอ้ือเฟอขอมูล คุณบัญชา นวมทะนง บริษัท คลาริตัส จำกัด  
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ตัวอยาง การคำนวณทางคณิตศาสตรอยางรวดเร็ว   โดยใชเมนูการบาน 
 

                        
                        (9)                                                                      (10) 

ขอควรจำ เมนูการบาน ควรใชอยางระมัดระวังอยางยิ่งในเด็กท่ียังมีวุฒิภาวะยังไมเพียงพอ 
 

 

 

 

           

เอกสารอางอิง 

https://news.siamphone.com/news-35238.html, วนัท่ี  24 กุมภาพันธ 2565 เวลา 10.30 น. 

https://droidsans.com/google-lens-new-update-search-from-images-in-the-phone/,                     

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 เวลา 11.30 น. 
 

 

 

https://news.siamphone.com/news-35238.html,%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://droidsans.com/google-lens-new-update-search-from-images-in-the-phone/,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://droidsans.com/google-lens-new-update-search-from-images-in-the-phone/,%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88


 



โครงการถายทอดความรูการใช Google lens ในสมารทโฟน 

1. หนวยงาน กลุมวิเคราะหดิน สำนักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 

2. ช่ือเรื่อง การใช Google lens ในสมารทโฟน 

3. ผูรับผิดชอบโครงการ นางรุจิสา บุญประสิทธิ์พร  ผูอำนวยการกลุมวิเคราะหดิน 

4. ระยะเวลาในการดำเนินงาน  วันท่ี 1 มีนาคม - 15 มีนาคม ๒๕๖๕ 

5. สถานท่ีจัดโครงการ สำนกังานพัฒนาท่ีดินเขต 10 

6. หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันตองใชเทคโนโลยีตางๆ ชวยการทำงานทุกดาน ผลของการทำงานตองตอบโจทยไดอยางรวดเร็ว

ทันเหตุการณ ดวยทรัพยากรเทาท่ีมีอยู ใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด เชนเดียวกับการคนหาขอมูลตางๆ 

นอกจากจากหัวขอตางๆ หรือคำสำคัญแลว ยังสามารถคนไดจากภาพท่ีเก่ียวของ  นามบัตร และอ่ืนๆ ซ่ึงขอมูลท่ี

คนไดสามารถเชื่อมโยงตอยอดการคนหาตอไปไดอีกเชน การแปลเปนภาษาท่ีตองการ และอ่ืนๆ เปนการ

ตอบสนองตอการทำงานในปจจุบันท่ีตองการความรวดเร็วเปนอยางยิ่ง  การถายทอดความรูในการใช Google 

lens ในสมารทโฟน จึงเปนการสรางทักษะใหแกบุคลากรท่ีไดรับการถายทอด ใหมีความสามารถในการคนหา

ขอมูลแบบไมสิ้นสุดได  นำไปสูการเสริมสรางการเรียนรูดวยตัวเองไดเปนอยางดี 

 

7. วัตถุประสงคโครงการ   

       7.1 เพ่ือใหผูเขาฟงสามารถใช google lens ในการคนหาขอมูลและอ่ืนๆ ไดอยางรวดเร็ว สรางประโยชน

ตอการทำงาน และชีวิตประจำวันได 

       ๗.๒ เพ่ือใหผูเขาฟงสามารถถายทอดความรูเรื่อง Google Lens ใหแกผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

8. กลุมเปาหมาย บุคลากรของกลุมวิเคราะหดิน และผูสนใจท่ัวไป 

9. วิธีดำเนินงาน   

       9.1 วางแผนการสอนจัดเตรียมเอกสารประกอบ 

       ๙.๒ บรรยาย สาธิต และผูฟงรวมทดลองใช Google Lens ไปพรอมกัน     

       9.3 สรุป และประเมินผล         

10. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 - ผู เขาฟงหรือผู ไดรับการถายทอดความรูเรื่องการใชแอพลิเคชั่น  google lens ในสมารทโฟน 

สามารถใช  google lens ในการคนหาขอมูลและอ่ืนๆ ไดอยางรวดเร็ว สรางประโยชนตอการทำงาน 

และชีวิตประจำวันได 

           

               

                                                                   ลงชื่อ.......................................ผูเสนอโครงการ 

                                                                       (  นางรุจิสา บุญประสิทธิ์พร  ) 

                                                                   ตำแหนง ผูอำนวยการกลุมวิเคราะหดิน 
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