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บทคัดยอ 

โครงการวิจัยฉบับนี้นําเสนอการศึกษาการนําความเปนจริงเสมือนมาใชอุตสาหกรรม โดยประกอบไปดวยโครงสรางที่

สําคัญ คือ การแสดงโครงสรางและรูปแบบของวัตถุเสมือน 3 มิติ ใหมีความสมจริงมากที่สุด โดยใชรวมกับอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส หรือ สมารทโฟนตระกูลแอนดรอยดตอรวมกับไมโครคอนโทรลเลอรตระกูลอาดูโนแสดงลักษณะของชิ้นงาน

ผานหนาจอแสดงผลและควบคุมลักษณะของชิ้นงานไดในทุกสถานที่ ผลการทดสอบการทํางานของระบบแสดงผลความเปน

จริงเสมือนที่นําเสนอ ไดผลเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบเขตที่ตั้งไวเปนอยางดี 

คําสําคัญ: อาดูโน  แอนดรอยด  ความเปนจริงเสมือน 

Abstract 

 This project presents a study of the application of virtual reality to the industry. Which consists of 

an important structure, showing the structure and form of 3D virtual objects to be as realistic as possible 

Used in conjunction with an Android device or an Android device family, in conjunction with the 

microcontroller family, the Arduino family, showing the characteristics of the workpiece through the 

display screen and controlling the appearance of the workpiece in every location Test results of the 

virtual reality display system presented The results are in line with the objectives and scope set well. 
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1. ที่มาและความสําคัญ 

 ปจจุบันพบวาเทคโนโลยีมีความสําคัญและเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของเราอยางมากมาย ธุรกิจตาง ๆ มีการ

ปรับเปลี่ยน หมุนเวียน การนําเทคโนโลยีมาใชกันมากข้ึน ทั้งมือถือ และอุปกรณการสื่อสารขอมูลไรสาย รวมกับการใช

ซอรฟแวร ตาง ๆ ซึ่งมีความรวดเร็วข้ึนและมีราคาถูก ทําใหสามารถทําใหเรามองเห็นภาพที่มีลักษณะเปนวัตถุ เชน คน สัตว 

สิ่งของ เปนตน  แสดงผลในจอภาพกลายเปนวัตถุ 3 มิติลอยอยูเหนือ พื้นผิวจริง จึงทําใหอุปกรณสมารทโฟนและแทบเล็ต  

เขามามีบทบาทสําคัญกับเราเปนอยางมาก และหนึ่งในเทคโนโลยีที่มาพรอมกัน นั้นก็คือ เทคโนโลยีภาพเสมือน หรือ 

AR นั่นเองและเทคโนโลยีภาพเสมือนสามารถนํามาประยุกตใชงานไดอยางกวางขวาง ทั้งดาน อุตสาหกรรม การทหาร 

การแพทย การตลาด การบันเทิง การสื่อสาร และ การศึกษา วากันวา นี่จะเปนการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาสื่อยุคใหม พอๆกับ
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เมื่อคร้ังเกิดอินเทอรเน็ตข้ึนในโลกก็วาได หากเปรียบสื่อตาง ๆเปนกลองแลว AR คือการเดงออกมาสูโลกใหมภายนอกกลองที่

สรางความตื่นเตนเราใจ ในรูปแบบ โดยแทจริง 

        เพียงแคมีภาพหรือสัญลักษณที่ตกแตงเปนรูปรางตาง ๆ แลวนําไปทํารหัส เมื่อตีพิมพบนวัตถุตาง ๆแลว ไมวาจะเปนบน

ผา แกวน้ํา กระดาษ หนาหนังสือหรือบนนามบัตร แลวสองไปยังกลองเว็บแคม หรือการยกสมารทโฟนสองไปขางหนา         

ที่มีความเปนจริงของเบราวเซอรเลเยอรเราอาจเห็นภาพโมเดลที่เราสรางข้ึนมา และทําให AR กลายเปนสิ่งที่ถูกพูดถึงกันมาก

ข้ึน 

2.  วัตถุประสงค 

2.1  เพื่อศึกษาหลักการทํางานของเทคโนโลยีภาพเสมือน AR  

 2.2  เพื่อศึกษาหลักการทํางานของ Application บน Android 

 2.3  เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใชงานเทคโนโลยีภาพเสมอืน AR ในอุตสาหกรรม 

 2.4  เพื่อเกิดองคความรู ความเขาใจ และสามารถประยุกตใชงาน 

3.  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 การนํา AR มาใชในอุตสาหกรรม การที่ผูจัดทําเลือกสิ่งนี้มาเพื่อจะไดศึกษาการทํางานและคุณสมบัติของเทคโนโยลี

ภาพเสมือน และเพื่อพัฒนาและจัดทําเทคโนโลยีภาพเสมือนใหใชงานงายและมีประสิทธิภาพในการแสดงภาพเสมือน ทาง

ผูจัดทําจึงไดมีความคิดที่จะจัดทําเทคโนโลยีภาพเสมือนข้ึนมาเพื่อลดตนทุนของชิ้นงานและมีคุณสมบัติใกลเคียงกับชิ้นงานจริง 

จึงเปนสิ่งที่อุตสาหกรรมในปจจุบันตองการอยางแพรหลาย  

 3.1 Unity 

 เปนโปรแกรมที่ใชในการพัฒนาวิดีโอเกมสําหรับเลนบนเคร่ืองคอมพิวเตอรและโทรศัพทมือถือเปนเคร่ืองมือในการ

พัฒนาเกมไดหลายแพลตฟอรม ซึ่งการเรนเดอรร่ิงจะมีเคร่ืองมือในการสรางกราฟกคือ ไดเร็ค 3 มิติ (Direct3D) และโอเพนจี

แอล อีเอส สําหรับแอนดอรยดและไอโอเอส และเอพีไอสําหรับวีรีโมท สนับสนุนเทคนิคคอมพิวเตอรกราฟกเพื่อใหการแสดง

พื้นผิวนั้นดูสมจริงมากข้ึน (ม.ป.ป.) 

 Unity 3D  เปนแพลตฟอรมในการสรางสรรคสื่อปฏิสัมพันธดานความบันเทิงทั้งในรูปแบบ 2 มิติ  และ 3 มิติ ซึ่งไม

จํากัดอยูแครูปแบบของเกมสคอมพิวเตอรเทานั้น แต Unity ยังมีความสามารถและประสิทธิภาพที่ชวยใหเราสรางสรรคงาน

สื่อดิจิทัลใหมีประสบการณที่แตกตางจากเดิม โดยหากเรานําความสามารถของ Vuforia ซึ่งเปนแพลตฟอรมในการพัฒนา AR 

เขามาใชรวมกับความสามารถของ Unity แลวจะทําใหรูปแบบในการนําเสนอแตกตางและยอดเยี่ยมกวาเดิม เหตุผลที่เราตอง

ใช Vuforia รวมกับตัว Unity นั้นเปนเพราะวา Unity ไมมีเทคโนโลยี AR จําเปนตองอาศัยแพลตฟอรม Vuforia ทํางาน



 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 โปรแกรม Unity 

  

3.2 Vuforia 

Augmented Reality Software Development Kit (SDK) ที่ จ ะช วย ให พั ฒ นา Software ที่ ใช เท ค โน โลยี 

Augmented Reality ไดงาย ข้ึน นอกจากนั้นยังสามารถพัฒนา Virtual Reality ไดอีกดวย โดย สามารถใชไดบนหลาย

อุปกรณ เชน สมารทโฟน แท็บเล็ต โนตบุค และ แวนตาดิจิตอล ซึ่ง Vuforia ใชเปนสวนขยายที่สามารถใชงานรวมกับ 

โปรแกรม Unity3D เพื่อพัฒนาเปนเกมได ซึ่ง Vuforia สนับสนุนการ พัฒนาแอปพลิเคชั้นทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ 

Android (ม.ป.ป.) 

แพลตฟอรม Vuforia คือผลิตภัณฑของบริษัท ควอลคอมมเทคโนโลยี จะนํามิติใหมที่ใหประสบการณผานสมารท

โฟน  เพียงเปดกลองมือถือและสองไปในโลกแหงความจริงก็จะปรากฎขอมูลตาง ๆ เพิ่มเขามาซึ่งเปนประโยชนอยางมาก

สําหรับนักการตลาด Vuforia สามารถนําเสนอโฆษณาในรูปแบบที่แตกตางไป เชน อาจจะมีขอมูลกระโดดออกจากหนา

สิ่งพิมพ  , บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑสามารถมีชีวิตอยูบนชั้นวางของรานคาปลีกได และ ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่วางขายสามารถ

ติดตอสื่อสารในการใหคําแนะนําเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ ฉลากเขียนกํากับไว ทําใหเกิดความนาสนใจกับผูบริโภคและจะ

ชวยผลักดันยอดขายไดซึ่ง   AR เปนวิธีที่นักการตลาดแบรนดชั้นนําระดับโลกนํามาใช ซึ่ง  Vuforia เปนเคร่ืองมือสําหรับ

นักพัฒนาเทคโนโลยี AR  ซึ่งสนับสนุนการทํางานรวมกับ  iOS, Android,         และ Unity 

 

 
 

รูปที่ 2 โปรแกรม Vuforia 

 

3.3 QR code 

Quick Response หมายถึง “การตอบสนองที่ รวดเร็ว” รหัสคิวอารเปนบารโคดประเภทบารโคดเมทริกซ          

(หรือบารโคดสองมิติ) รหัสคิวอารโคดถูกคิดคนข้ึนเมื่อป พ.ศ 2537 โดยบริษัทเดนโซ-เวฟซึ่งเปนบริษัทที่อยูในเครือของ       

โตโยตา ตนกําเนิดของรหัสคิวอารมาจากประเทศญี่ปุนและถูกนํามาใชในอุตสาหกรรมยานยนตอยางแพรหลาย เนื่องจากเปน



 

 

รหัสที่มีการอานอยางรวดเร็วและสามารถเก็บความจุไดมากกวาเมื่อเทียบกับบารโคดมารฐานในปจจุบัน และในปจจุบันรหัส

คิวอารไดกลายเปนที่นิยมในทั่วโลกและในประเทศไทยก็มีใหเห็นอยางแพรหลายสามารถพบเห็นไดทั่วไปไมวาจะเปน 

เคร่ืองสําอาง หรือขนมขบเค้ียว หรือแมกระทั่งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสตาง ๆ (ม.ป.ป.) 

QR Code ประกอบดวยโมดูลสีดํา (จุดสี่เหลี่ยม) จัดอยูในตารางสี่เหลี่ยมบนพื้นสีขาวซึ่งสามารถอานไดโดยอุปกรณ

การถายภาพ (เชนกลอง) กลองที่ติดมากับมือถือสมารทโฟน หรือแมกระทั้งกลองเว็บแคม แตจะตองมีการติดตั้งโปรแกรม   ที่

ใชถอดรหัสรหัสคิวอาร กอนเชน QR Code Reader เปนตน  

 

รูปที่ 3 QR Code 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 

 4.1  วางแผนการดําเนินงาน 

 โครงการวิจัยฉบับนี้นําเสนอการนําความเปนจริงเสมือนมาใชในอุตสาหกรรม สามารถอธิบายหลักการทํางานตามในสวน

ของแผนผังการทํางานแบบมีเงื่อนไขนั้นเปนการวางแผนการเผื่อใหสามารถเรียงลําดับการดําเนินงานไดอยางถูกตองโดยเร่ิมจาก

การศึกษาหาขอมูลเพื่อใหเกิดการผิดพลาดนอยที่สุดเมื่อลงมือปฏิบัติงานจริงและดําเนินการข้ันตอนถัดไป แสดงไดดังรูปที่ 4 

   

รูปที่ 4 ข้ันตอนการออกแบบโครงงาน 



 

 

4.2 โครงสรางภาพรวมของระบบ 

 

 
 

รูปที่ 5 บล็อกไดอะแกรมของระบบ 

 

จากรูปที่ 5 เปนชุดควบคุมการทํางาน 

Unity ทํางานโดยใชแพลตฟอรมของ Android ในการทํางานและแสดงผล เพื่อใหรองรับการทํางานบน PC         

และสมารทโฟนรุนตาง ๆ ในการกําหนด UI ลักษณะพื้นผิว และการเคลื่อนไหวตาง ๆ โดยใช Vuforia เปนสื่อกลาง             

ในการสราง และแสดงผลขอมูลในรูปแบบของ3D  

5. ผลและวิจารณ 

รูปที่ 6 ผลการทดลองการสราง Android App บนเคร่ือง PC  

 

 
 

รูปที่ 6 สรางเปนภาพของ Android app 

 

 

 

 

 



 

 

รูปที่ 7 ผลการทดลองการสรางพื้นที่เปาหมาย โดยมีเปาหมายเปนภาพ QR Code  

 

 
 

รูปที่ 7 สรางเปนพืน้ที่เปาหมาย 

 

 

รูปที่ 8 ผลการทดลองการสรางวัตถุเสมือนจริง โดยมีเปาหมายเปนรายละเอียดของชิ้นงานที่แสดงอยูเหนือภาพ

เปาหมาย QR Code  

 

 
 

รูปที่ 8 สรางวัตถุเสมือนจริง 

 

 สรางโดยการกําหนดพืน้ที่เปาหมาย QR Code เปน Image Target กําหนดพิกัดของของรายละเอียดชิ้นใหแสดงอยู

เหนือพื้นที่เปาหมาย ทาํการสรางโมเดลรายละเอียดชิน้งาน 

 

 

 

 

 



 

 

รูปที่ 9 แสดงผลการทดลองการการนําเสนอภาพเสมือนจริง โดยการใชกลองถายไปยังภาพเปาหมาย QR Code 

 

 
 

รูปที่ 9 แสดงผลการทดลองการการนําเสนอภาพเสมือนจริง 

 

 

รูปที่ 10 แสดงผลการทดลองการการนําเสนอภาพเสมือนจริง โดยการใชกลองถายไปยังภาพเปาหมาย QR Code 

แลวมีรายละเอียดของชิ้นงานแสดงข้ึนมาในรูปแบบ 3D 

 

 
 

รูปที่ 10 แสดงผลการทดลองการการนําเสนอภาพเสมือนจริง 

6. สรุปผล 

 ผลไดวา ระบบสามารถตรวจจบัภาพเปาหมาย QR Code และสงการประมวลณผลไปยัง Database เพื่อมาแสดงผล

รายละเอียดของชิ้นงานผานหนาจอแสงผล ในรูปแบบวัตถุเสมอืน 3D ได 

7. กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคไดดวยดีนั้น ผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณอาจารยสัญญา สมัยมาก 

อาจารยที่ปรึกษาหลัก และอาจารยฌานิน หาญณรงค อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการวิจัยฉบับนี้ที่ใหความชวยเหลือ        

คณะผูจัดทําใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา ชวยแกไขปญหา ตลอดจนดูแลการดําเนินการจัดทําตลอดจนตรวจสอบ และแกไข



 

 

ขอผิดพลาดตาง ๆของโครงการนี้ใหเสร็จสมบูรณ และผูจัดทําขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบโครงการทุกทานที่ให

คําแนะนํา จนทําใหโครงการนี้เสร็จสมบูรณ  

ขอขอบคุณ คณาจารยในสาขาวิศวกรรมการวัดคุมทุกทานที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทักษะการปฏิบัต ิ

คําแนะนําตาง ๆ สถานที่และอุปกรณ จนทําใหโครงการสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีและขอขอบคุณเพื่อนๆและพี่ๆ นักศึกษา      

ในสาขาวิศวกรรมการวัดคุมที่คอยชวยใหคําแนะนําและความรูตาง ๆที่มีคามากมายสําหรับโครงการนี้  

ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา ซึ่งสนับสนุนในการศึกษาเลาเรียน คอยใหกําลังใจเสมอมาและทําใหโครงการนี้เสร็จ

สมบูรณ สุดทายนี้คณะผูจัดทําหวังวาโครงการฉบับนี้จะเปนประโยชนแกทุกทานรวมถึงเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป  
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